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ٍٓاث  املخخ

ٍٓاث كائمت    الففدت       املخخ

 6       اندالٍغ ٧لمت

ٍٓغ الِىض فى ألاصب الٗغبي  7      جه

ٓػَا الِىض .1 ت ْعم      الخضًض الٗغبي الكٗغ في الخًاٍع

ٓصًت ُٞهل، بً الغخمً ٖبض ؤلامام ظامٗت ،الًب٘ مهُٟى. ص  8  الؿٗ

ٓعة .2 اًت في الِىضي  آلازغ ن ٓصًت الْغ   الؿٗ

ٓعةاإلاؾخاطة ألا ،اء الهاٖضيمؤؾ. ص  24  ؿاٖضة،ظامٗت َُبت، اإلاضًىت اإلاى

ٓعة بىاء .3 اًت في اله  صٌؿاي ل٨حران" السؿاعة محرار" ْع

ٓعاٍ الغاجي خىان غ، اإلاٛغب ،عا، باخشت الض٦خ  35   ظامٗت ابً َػ

ٓعة .4  الٗغبي ْألاصب الِىضي ألاصب بحن الِىضًت اإلاغؤة ن

ٍٓغقي، ٓصًتألاؾخاط ؾامي بً ٖباص الُ ٍٓت،الؿٗ  46  مٗلم الٗغبُت  الشاه

اب٘ نٓث .5 ت الخَّ ت في بٗض ما في هٓغٍَّ َُّ ٓهُال ٓل ا٢ضة ٨ٞغ ٧  ؾّبُٟا٥ ُٚاجغي  الىَّ

ٓلت ٓعاٍ، باخشت ٖبسخي، ز  59  ٢اإلات بجامٗت/ الٗغبي ْألاصب اللٛت ٢ؿمالض٦خ

ٓا٢٘     .6 اًاث في الِىضي ال اًت آعاُٞىا ْع   ألابٌُ الىمغ آصٌٛا ْع
 
ٓطظا   ؤهم

 72   الجؼاثغ ظُجل، ًخي بً الهض٤ً دمحم ظالب، ظامٗت ؾلمى

ٓا٫ ؾٗضاْي  .7 ْز٣اٞتها في ٦خابت ه ٍٓغ الِىض   جه

ْاللٛاث ألاظىبُت  ،مبكغ ٖبض ال٣اصع ت   82  خُضعآباص  -ظامٗت اللٛت ؤلاهجلحًز

ش„„ مغآة  في الِىض ز٣اٞت .8   الىمغ اإلاىٗم ٖبض  للكُش ‘‘الِىض في ؤلاؾالم جاٍع

ٓهجان ٧لُت حي، ٧ي  ظابغ.الِضْي / ص ؾُٗض قُماء ؤبٓ ع ج ٓمُت،جْغ  92  الخ٩

 اإلاٗانغ الٗغبي الؿغص في الِىضًت  اإلاغؤة .9

الها آػاص الَٓىُت ألاعصًت مضزغ دمحم ٓعاٍ،ظامٗت م  111  ٖالم، باخض الض٦خ

ٍٓغ .11  ؤمحن ؤخمض ٦خاباث في ْز٣اٞتها الِىض جه

ٓعاٍ ،الجامٗت باخض .محر ًٓؾ٠ دمحم ت الض٦خ ُّ ت اإلال ُّ  111   ؤلاؾالم

 ؤَمُت "ؾبدت اإلاغظان في آزاع َىضْؾخان" في ظم٘ الىهٓم ألاصبُت خ٫ٓ الِىض .11

اى، في، في ٓعاٍ في ٢ؿم اللٛت الٗغبُت، ظامٗت ٧ال٩ُٓث دمحم ٍع  521 ،باخض ص٦خ

ْ الِاجما إلاا  ٓع الٛاهضٔ   134  ْٞلؿٟتهما فى ألاصب الٗغبى الُٗٓم ُاٚ
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 مِاجما ٚاهضي عظل ؤلاوؿاهُت .12

ٓعاٍ،باخض  /بؾماُٖل ؾالم العجمى  135  لبىانالجىان، ظامٗت الض٦خ

ٍٓغ ٚاهضي في ٢هُضة "بجي مهغ" ألمحر الكٗغاء .13  جه

غ  خي. ؤحلدمحم ٓاع ؤلاؾالم ، ٦ىُل، ٦حرال ؤَػ  145   ، ألاؾخاط اإلاؿاٖض، ٧لُت ؤه

ٓمُت .14 ْال٣    اإلاِاجما ٚاهضي بحن ؤلاوؿاهُت 

َل،ظامٗت قامت  158    ٖىابت ، الجؼاثغ مسخاع باجي صْع

ٓص ال٣ٗاص .15  ًٖ شسهُت مِاجماٚاهضي ؤؾالُب الؿغص لٗباؽ مدم

 173    ؾُِل بم، ٢ؿم اللٛت الٗغبُت، ظامٗت ٦حرال

ْمَؿا" )الالٖى٠ ال٩امل( لضٔ اإلاِاجما ٚاهضي .16 َِ
َ
  ٞلؿٟت "ؤ

 182       ٧لُت طا٦غ خؿحن صلهي، ظامٗت صلهي،٢اؾم الٗاص٫ ص. دمحم

ت .17 ٓع  ٚجى )٨َظا الِىضي الكٗغ في الُبُٗت عمٍؼ ٓطظا( َاٚ  ؤهم

ٓعي، ؤؾخاط مخ٣اٖض، ص.ٖبضالجلُل ٓاٍ، ظامٗت ٖماع مىه  192 الجؼاثغزلُجي ألٚا

ٓع   قٗغ في  ْاإلاغؤة الخب .18     الٗغبي ألاصب فى ًلمذ ٦ما َاٚ

ٓم الىضْي،٧لُت دمحم ًٓؾ٠/ ص ٍٓىاص.الِىض اإلاؿلمحن لضاعألاًخام ْآلاصاب الٗل  214 ب

ٓع في  .19 تٞلؿٟت  عابىترهاص َاٚ ْالتًر  الخٗلُم 

غة/ خبرامْاهؤ، ٧لُت الجامٗت، جغ . ؤظٓقاَض ٧ٓٓث ،ٞاَمت َػ  215    ظامٗت ٧الُ

 225      ؤصب الغخلت ؤلى الِىض 

ت .21  الى٣ض الؿُا خي في الِىض مً زال٫ عخلت ابً بَُٓ

ضان  226   الُمً ، ؤؾخاط مؿاٖض، ظامٗت نىٗاء،ص. ؤمحرة ٖلي ٍػ

ت  ملجخمٗاث الِىض  في ؤصب الّغخلت الٗغبي الخضًضاإلااصة  .21 ُّ  ؤلازىٓٚغاٞ

غة بً ًمُىت  237  ظامٗت ٖبض الخمُض بً باصٌـ،مؿخٛاهم،الجؼاثغ،ص. َػ

ٓعة الِىض  في عخلت ؤمُىت الّؿُٗض "مكاَضاث في الِىض" .22  ن

ان،  ٓعاٍ، ظامٗت الجؼاثغؾاعة مٍؼ  247    (2)  باخشت الض٦خ

ٓصي .23 ٍٓغ ز٣اٞت قما٫ الِىض في عخالث هانغالٗب   جه

 258  ،ؤؾخاطة مؿاٖضة، ٧لُت خمُضًت للبىاث،ظامٗت الّ آباص ص. نض٣ًت ظابغ

ٓع  .24  ، صعاؾت ز٣اُٞتالِىض في عخلت ؤهِـ مىه

ٓعاة،قمُم ؤخمض  ٓصلهي، الِىض ، باخض الض٦خ ، هُ ٓاَغال٫ جهْغ  264  ظامٗت ظ
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ٓعؾتر  (A PASSAGE TO INDIA) ٦خاب عخلت بلى الِىض .25 ٓعظان ٞ ْاعص م  إلص

 276   ؾٗض هللا، الجؼاثغ لٓن٠ُ مىُت، ظامٗت ؤبٓ ال٣اؾم

ٓاَغ َالب في بالص الِىض"  .26  صعاؾت جدلُلت  ل٨خاب"ز

الم ٓعي، ؤؾخاط مؿاٖض،ص.مىٖٓغ  285 ٦ْكمحر ظامٓ ظامٗت بابا ٚالم قاٍ،عاظ

ت فى مغآة  ،ؤصب الغخلت الى الِىض .27  عخلت ابً بَُٓ

ٓاص اإلاكِضاوي  298   الٗغا١ ،ظامٗت اإلآنل، ا. ص. ًاؾغ ٖبض الج

ٓعة .28  الُىُاْي  ٖلي الكُش ٦خاباث في الِىض ن

ٓع ألامحن،٧لُت بي. حي. ؤم ٖالء الضًً دمحم  ٓمُت ، ٞاعهضإلاان، ٦حرالا/ ص.دمحم ه  319 الخ٩

ٓص فى ألاصب الٗغبى   327      بؾِماث الِى

ً. بؾِاماث .29 ٓص في الىثر الٗغبي في ال٣غن الٗكٍغ  الِى

 328   ػباهت، ٚلحزان، الجؼاثغ ؤخمض ب٩ٓف، ؤؾخاط ،ظامٗت ًٓؾ٠. ص

ٓطظا .31 ٓص في ألاصب ؤلاؾالمي الكُش ؤبٓ الخؿً الىضْي ؤهم  بؾِاماث الِى

ٓعاٍ، ظامٗت عاب٘ دمحم ٖبض هللا ا،باخض الض٦خ ٓبى، هُجحًر  347   الًت ً

ٟا٫ الٗغبي في الِىض، الكُش ؤبٓ الخؿً ٖلي الىضْي  .31 ٓطظاؤؤصب ألَا   هم

 356   ٥، باخض في ٢ؿم الٗغبُت ب٩لُت ؤم بي ؤؽ ممباص، ٦حرال. زالض

ت الجمالُت .32 غة ٢هُضة جغظمت في ْالغمٍؼ   "٦ماعهاقان الؿا٢ُت للكاٖغ الَؼ

ٓمُت، ٦حرالاللٛت  مضعؽ،قمحر الىضْي  .ص  369   الٗغبُت،اإلاضعؾت الخ٩

ا .33 ٍَٓغ ْجُ ٦ًٓ في ألاصب الٗغبي   بؾِاماث ًٓؾ٠ ٧

١، ٦حرال. ٧ى َضٔ بكىحن ٓعاٍ، ٧لُت الٟاْع  378    خي، باخض الض٦خ

 بؾِاماث ْٟغ ؤخمض الٗشماوي في الكٗغ الٗغبي .34

، هُٓ صلهي ٓاَغال٫ جهْغ ٓعاٍ بجامٗت ظ  388  ؤخمغ ٚجي، باخض الض٦خ

ٓمي ا في الاصب الٗغبي اإلاٗانغبؾِاماث  .35 ٓع يُاءالغخمً ألٖا   الض٦خ

ٓعاٍ ٢ؿم اللٛت الٗغبُت بجامٗذ ٧ال٩ٓث، ٦حرالا ؾاظض ٧ى  399  باخض الض٦خ

 م٨ٟغا ٧ْاجبا مدى٩ا صخُٟا الىضْي  الخؿجي عقُض ْاضر دمحم ألاؾخاط .36

ْاًىاص، ٦حرالا، الِىضهجم الضًً، ٧لُت صاعألاًخام اإلاؿلمحن، ص/ ٓجل،     416  م

٩لُت في الكٗغ الٗغبي .37    بؾاَماث ألاؾغة ألاٍع

ٓم بنالح ٧لُت ، الباخض ٥.٥.  نالر دمحم ٓع، ، الٗل  418           ٦حرال جاه
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دا  ن٧لمت الٍغ
 

دان َظا َٓ ٖضص زام   بمىاؾبت اإلااجمغ الضْلي بالِىض   املخ٨متملجلت الٍغ

ش  م فى جاٍع "الِىض فى ال٨خاباث خ٫ٓ م 2121ؤٚؿُـ  5-2اإلاى٣ٗض ٖبر مىهت الْؼ

ٓم  ٢ْؿم اللٛت الٗغبُت ب٩لُت الٗل ألاصبُت اإلاٗانغة" هٓمخّ ؤ٧اصًمُت الخمحز بالِىض، 

الًت ٦حرالا الِىضًت،  ٓاًىاص الخابٗت لجامٗت ٧ال٩ُٓث ب ْآلاصاب لضاع ألاًخام اإلاؿلمحن ب

ٓصَلي، ٓاهُ بالكغا٦ت م٘ ٢ؿم اللٛت الٗغبُت بالجامٗت اإلالُت ؤلاؾالمُت بيُ ت ْصً

خي لئلبضإ بجضة ٧ْلُت التربُت -الؿٍغ ٓصًت،  ٓم ؤلاوؿاهُت  اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ للٗل

 .الٗغا١ ،بجامٗت اإلآنل

ْعٍ الٟٗا٫ بخٗضاص ٢ض هجر اإلااجمغ ْالباخشحن  بض مكاع٦ت ألاؾاجظة ال٨باع 

ْال٩لُاث فى ؤهداء الٗالمْالباخشاث  ْب٣ُمت اإلاضازالث  ،مً مسخل٠ الجامٗاث 

ْالٟىٓن  يار الِىضلى التر الًٓء ب حؿلِ اإلااجمغ بن .ْالبدٓر ٓم ْآلاصاب  مً الٗل

ْالخًاعاث حي بالِىض اإلاِاجما  ٞلؿٟت٦ما ؤل٣ى الًٓء بلى  ،ْالش٣اٞاث  ُم الْغ الٖؼ

ْالخٗاٌل بحن ظمُ٘ ألاصًان ًٖ اْ الٛاهضي  غا١ْاإلاظاَب لدؿامذ  ٓام ْألٖا ْ  ،ْألا٢

ٓع  عابىترهاث ٞلؿٟت الخب ْؤلاوؿاهُت لظل٪ الكاٖغ الٗمالقي  اإلااجمغ ج١ٟٓ ٦ما  ،َاٚ

ْالبدٓر ال٣ُمخبالض ٓايفى  حنعاؾاث  ٍٓغ الِىض  فى ألاصب الٗغبي اإلاٗانغُ٘ م  ،جه

ٓص فى ألاصب الٗغبي  .بلى الِىض ْؤصب الغخلت ،ْاؾِاماث الِى

ت ،هي زمغة اإلااجمغ َظٍ ْؤصبا هي التي مإصبت زٍغ  ز٣اٞت ْخًاعة،  ،ًٖ الِىض ٖلما 

، ْهلل الخمض ٖلى َظٍ الىٗمت ْ الضعاًت فى ؤهداء الٗالم ألَل الٗلمجإحي ؤ٧لِا ٧ل خحن 

ٓاؽ ،الُٗٓمت ا ص. نابغ ه ْمضًَغ  .٦ما وك٨غ ؤ٧اصمُت الخمحز 

 د. ًٓظف دمحم الىذْي ) املخشس(



ٍٓت املخىمت دان العى ٓبش مجلت الٍش  ؤهخ

0202 

 

6 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 12 ,ISSN 2394-8493 

 

 

 

 

 

 

  



ٍٓت املخىمت دان العى ٓبش مجلت الٍش  ؤهخ

0202 

 

7 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 12 ,ISSN 2394-8493 

 

 

ت  ٓػَا الخًاٍع ْعم  الِىض 

  الخضًض في الكٗغ الٗغبي

 مهُٟى الًب٘ . ص

ٓصًت ،ظامٗت ؤلامام ٖبض الغخمً بً ُٞهل   اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ

 اإلالذمت

ْعي  خت ٖلى  ٓامل ٖضًضة ؤلاوؿان الٗغبي٧اهذ الِىض مُْغ ْمً زم لم ٨ًً بٗ  ،

ْلم ج٨ً  ٓع ألاصب الٗغبي  ْعي الكاٖغ الٗغبي مىظ مُل٘ ٖه َظا الُغح بُٗضا ًٖ 

ْالضًيُت زاهُا بُٗضة ًٖ الخإزحر ٖلى الٗال٢ت بحن ز٣اٞخحن  ال  ت ؤ الٗال٢اث الخجاٍع

ْجخ٣اعبان ز٣اُٞا، ز٣اٞخان مىخجخان جدكاع٧ان في حي  جدباٖضان ظٛغاُٞا  محرار ْع

ٓامل اإلاكاع٦ت ؤ٦ثر مما جٟغ١ بُجهما  ْججم٘ بُجهما مً ٖ ْجخ٣اعبان في محرار ٨ٞغي، 

٤ ٓامل الخٍٟغ ٖ . 

ْمازغة في الىخاط الخًاعي للجٛغاُٞخحن الٗغبُت : هي ٖال٢ت ٢ضًمت مشمغة 

ْم٣اعبدىا  ٓانلِا مىظ ال٣ضم،  ْاؾخمغاع ج ْالِىضًت، ٧ان ألاصب قاَضا ٖلى حك٩لِا 

ْاخض مً ؤبغػ اإلااقغاث ٖلى عنض  للكٗغ لِـ ْبهما ألهّ  ٓهّ الخل٣ت ألابغػ في الٗال٢ت  ل٩

ْؤَم مالمدِا ٓانل  ٓعٍ ألاْلى اخخًً الكٗغ الٗغبي الٗالمت  ،مؿاخاث الخ مىظ ٖه

ٖٓت مً  ش الٗال٢ت ٧إهّ ًبضؤ بغئٍت ٧لُت للٗالمت ٢بل ج٨٨ِٟا في مجم ألابغػ في جاٍع

بمشابت اإلاٗلم ألابغػ في ظاهب اؾدُداء الِىض " ضالِى" الٗالماث، خُض ظاءث الٗالمت 

سُخحن ؤؾاؾِخحن ٖبرث ٖجهما  ٢ٓٝٓ ٖلى مغخلخحن جاٍع ٍْم٨ىىا ال ا،  ٓػَا قٍٗغ  ْعم

 اللفُذة الػشبُت
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ٓظِت مخل٣حها بلى بلض اإلاشخلت ألاْلى ْم ٓمِا  ت ظامٗت إلاِٟ : الِىض بٓنِٟا ٖالمت قٍٗغ

ٓع خل٫ٓ الٗالمت في  ٓعي ٞ ٢ْض اجسظث الٗالمت  ؾُا١ هو قٗغي.بُٗض، ٌؿخ٣ُب ال

ً ؤؾاؾُحن ْعَا مٍِٓغ مِٓغ مباقغ: ٖبر مٟغصة الِىض بٓنِٟا الٗالمت املخُلت بلى  :بض

ْمً ؤ٢ضم ؤلاقاعاث ٫ٓ٢  ْلّ ز٣اٞخّ،  سّ  ٖلمُتها بٓنِٟا اؾما ٖلما ٖلى م٩ان لّ جاٍع

ٍٓل 69 الكاٖغ الجاَلي ألازيـ بً قِاب )ث  .٢بل الهجغة( مً البدغ الُ

ىِض َاِعُب ) ِِ  ال
ًَ إِتِهم هاٌؽ ِم ًَ ِبن  َْ        ُّ

َ
ْه  ص

ُ
الَؿ٠ُ َْ ِا الَبدغاِن 

َ
حٌز ل

َ
٨
ُ
 (1ل

الَما بلى ألاهثى" َىض" الاؾم الٗلم الظي ْ  مِٓغ ٚحر مباقغ: ٖبر ٖالمخحن حكحر ؤ

ْبن لم ٨ًً ًدُل جماما بلحها في الخ٣ُ٣ت،  ٞت  ًدُل بلى الِىض بٓنِٟا ظٛغاُٞت مْٗغ

ْمً ؤ٢ضم  -الِىضي -ا بلى الؿ٠ُ " اإلاِىضْحكحر زاهُتهم ْاوي" بطا َب٘ بالِىض.  الِىض

ٓػاهُت ظامٗت بحن الؿ٠ُ  ُت بيذ ٖانم الِ ٓاَض ٖلى طل٪ ٫ٓ٢ الكاٖغة ٍع الك

ٓا٢٘ ٖلى مً جغزحهمْؤنلّ )الِى  .ض(ْ اإلآث ال

ًّ الب لى ُعػئه َٖ كــــــــــــــــــــــــــحرحي        َٖ خجي بضاِع 
َ
ب٨

َ
إ
َ
٢ٟذ ٞ ٓاؽَْ  ا٦ُاث الخ

ًّ اإلاهاصُع ) ْعصَ ُٖا 
َ
ًَ اإلآَث ؤ ٓمٍت       ِم ّْعاص خ ِٝ الِىِض  ْا ِبؿُٓ ض

َ
ٚ2) 

ْالؿ٠ُ حر بً ؤبي ؾلمى ٚحر مبخٗض ًٖ جإ٦ُض الٗال٢ت بحن الِىض   :٫ٓ٢ْ َػ

٣ُِض  ًَ ُم طْ خاَظٍت  ُِ لُّ
ُ
٧ْ مٌّ  ََ ُثُهم        َٗ ب ًَ ىِض  ِِ ِٝ ال ُؿُٓ

َ
ٍت ٦ َُ خ ِٟ  (3)ِب

ٓعة ججم٘ بحن زالزت ٖىانغ لِا بٗضَا  مؿخضُٖا الِىض ٖبر ٓها ن ْم٩ الدكبُّ 

اإلاًاٝ بلُّ الضا٫ ٖلى )، الِىض (اإلاكبّ بّ)، الؿُٝٓ (اإلاكبّ)الٟخُت الٗغب : الش٣افي

ٓلِا ٖبر الؿ٠ُ بٓنِٟا ٖىهغا  ٓع الِىض ْخل ٓظّ اإلاخل٣ي بلى جه ْاإلا ٕٓ الؿُٝٓ  ه

ْعي مخل٣حه خا ٖلى  ْمُْغ ال  ْعي ال٣هُضة ؤ خا ٖلى   (. ا زاهُامُْغ

                                                           
٧اعلٓؽ ٣ٌٗٓب الًل، : اإلاًٟلُاث،بكغح ؤبي ال٣اؾم بً دمحم بً بكاع ألاهباعي، جد٤ُ٣: ؤبٓ الٗباؽ اإلاًٟل بً دمحم الًبي -1

ُٖٓحن، بحرْث   . 410، م 1920مُبٗت آلاباء الِؿ

ٓم، صبي، ؤلانضاع الشالض  -2 ٖٓت الكٗغ الٗغبي، ماؾؿت دمحم بً عاقض آ٫ م٨خ  .2009مٓؾ

ِْٞاعؾّ -3 ٓامكّ  ْْي٘ َ حر بً ؤبي ؾلمى، نىٗت ؤبي الٗباؽ سٗلب، ٢ضم لّ  ٓان َػ خىا ههغ الختى، صاع ال٨خاب . ص: قغح صً

 .204،  م 2004الٗغبي ، بحرْث 
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ت ٓصَا الخماٍس  .اإلاشخلت الشاهُت:الِىذ غبر سم

ا   ٖٓا قٍٗغ ت لِؿذ بٓنِٟا مٓي ٓػَا الخًاٍع ْعم ظاءث الِىض ب٩لُتها، 

ت لم ٨ًً الكٗغاء ٨ًخبٓن ٖجها  ت جمشل ج٣ىُت قٍٗغ ْبهما بٓنِٟا ٖالمت قٍٗغ ٞدؿب 

ٕٓ، ْ )بـــــــ( في صاللخّ  ْبحن خغفي الجغ: )ًٖ( في صاللخّ ٖلى اإلآي ٓا ٨ًخبٓن بها،  ب٣ضع ما٧اه

ت ًم٨ً إلاخل٣حها م٩اقٟت ٖلى الخ٣ىُت جدك٩ل مؿاخت مً  ْهت قٍٗغ الكٗغ جمشل مض

ت؟، ما طا ؤياٞذ َظٍ  ٓػَا الخًاٍع ْعم ؾاا٫ جإؾِسخي: ٠ُ٦ عؤي الكاٖغ الٗغبي الِىض 

ٓػ مً ظمالُاث لل٣هُضة الٗغبُت؟   الغم

ْاؾخ٨كاٞا لغخلت الٗالمت  ْجد٣ُ٣ا إلاا ٌؿتهضّٞ البدض،  ال بلى بظاباث،  ْن

ت في ال٣هُضة الٗغبُت في خ سُت مً ال٣ضًم بلى الخضًض، ًم٨ىىا عنض الكٍٗغ غ٦تها الخاٍع

ْبياٞتها لل٣هُضة  –ؤلاقاعة : الٗالمت في ؾُا١ زالر مغاخل ؤؾاؾُت جمشل خغ٦تها 

 ٕٓ  .الغمؼ –اإلآي

 ؤلاؼاسة. -2

سُا  ْهي خغ٦ت اهدكاع مٟغصة الِىض في ال٣هُضة الٗغبُت ٖبر مغخلت جمخض جاٍع

ٍٓت في ؾُا١ ٢غابت زالزت ٖكغ ٢غها مً الؼمان، ٧اهذ  الِىض ٞحها مجغص بقاعة لٛ

ٍْم٨ً  ْبالٚتها،  ٓعَا  ال٣هُضة، حكاع٥ في حك٨ُل معجم ال٣هُضة الٗغبُت ْن

ْمغاصٞاتها ؤْ ما ٌك٩ل  للباخض عنض اإلاٟغصاث الضالت ٖلى طل٪ خُض بلٛذ الٗالمت 

٤ْٞ الترجِب الخالي  :خ٣لِا الضاللي آالٝ اإلاغاث 

ْجدُل ظمُٗ 966مٟغصة "الِىض" ِا بلى الِىض بٓنّٟ م٩اها ؤْ ظٛغاُٞت ال مغة، 

ٓع ألاصب  ْالخ٨غاع َىا ٌكمل ٖه ًسخل٠ ٞحها م٣هض الكاٖغ ٖما ٣ًغ في طًَ مخل٣ُّ ، 

ا مً خُض ال٨م صْن ؤن حٛاصع ؾُا٢ِا  َْبَٓ ٓصا  الٗغبي التي جترصص ٞحها اإلاٟغصة نٗ

ة ج٨غاع ال٩لمت ) ٍْمشل الٗهغ الخضًض طْع  99في م٣ابل ) مغاث( 215ْْْاثِٟا الضاللُت 

ٓي  88مغة في اإلاٛغب ْألاهضلـ (ْ ) 95مغة في الٗهغ الٗبا خي ( ْ ) مغة في الٗهغ ألام
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(، ْفي الٗهغ الخضًض ًإحي ؤخمض قٓقي في م٣ضمت الكٗغاء اإلاٗخمضًً اإلاٟغصة في 4()

مغة ( ، جإحي الٗالمت في ؾُا١ ال٣هُضة صالت ٖلى اإلا٩ان ، مجها  22معجمِم الكٗغي ) 

٫ٓ قٓقي في ٢هُضجّ التي ًىعي ٞحها السالٞت ؤلاؾالمُت التي ؤلٛاَا  ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ٢

ٓع٥ ٖام )  (:1923مهُٟى ٦ما٫ ؤجاج

ٞغاِح 
َ
ُِٗذ َبحَن َمٗاِلِم ألا

ُ
و َْ ٓاِح       

ُ
َ٘ ه غِؽ َعظ ُٗ ٚاوي ال

َ
 ٖاَصث ؤ

     ِّ ِٓب
َ
ِٝ ِبش ُِل الَؼٞا

َ
ىِذ في ل ِ

ّٟ ِج ؤلِان       ٦ُ
ُّ
َبل
َ
ىَض ج ِٖ ىِذ  ِٞ ُص

 باِح َْ

بَرِة ياِخٍ٪      َٗ ٍ٘ ِب
َ
ل ََ ِٗذ ِمً  ِ

ُّ َؾ٨َغِة ناِح     قُ َْ ٍت  َُ ّلِ هاِخ
ُ
 في ٧

َمىاِبٌغ     َْ ُِ٪ َمأِطٌن 
َ
ل َٖ ذ  ٓاِح           َضجَّ

َ
ه َْ َُ٪ َمماِلٌ٪ 

َ
ل َٖ ذ 

َ
َب٨ َْ 

     
ٌ
َىت ِمهُغ َخٍؼ َْ  

ٌ
ت َِ ْاِل ىُض  ِِ ٍ٘ َسّخاِح           ال ُِ٪ ِبَمضَم

َ
ل َٖ ب٩ي 

َ
 ج

الكاُم   ماِح؟ )َْ
َ
ت
َ
عِى الِسالٞ

َ
ًَ ألا َمدا ِم

َ
ٞاِعٌؽ       ؤ َْ غا١ُ  ِٗ ال

َْ  ٫ُ
َ
ؿإ

َ
 (5ح

ْحُٗٓما  خُض اٖخمض الكاٖغ الٗالمت الجٛغاُٞت جٓؾُٗا ملجا٫ الى٨بت ، 

ٓمت الجٛغاُٞا ؤلاؾالمُت  لخا٫ ؤلاؾالم باصثت بالِىض بٓنِٟا اإلا٩ان ألابٗض في مىٓ

٧ْاعزت  ْاخض  ْانٟا خل البلضًً عابُا بُجهما في عػء  مخدغ٧ا بظًَ ال٣اعت بلى مهغ 

ٓعة ممخضة مً الب ٓعة به ِذ ألا٫ْ ختى الغاب٘ مٗخمضا ظمال ٞٗلُت مكتر٦ت ممِضا لله

ْمىخ٣ال في البِذ  ِٖٓا ،  ٢ْ ْجإ٦ُضا لخمام  ٞٗلِا ماى جغؾُسا لخضْر اإلاهِبت 

ْالِت( ْ)مهغ  السامـ بلى ؤؾلٓب زبري بالجملت الاؾمُت اإلا٨غعة اإلابخضؤ )الِىض 

ىت( ُٞما ظاء الكُغ الشاوي زبرا ًدخمل ؤن ٩ًٓن مخهال بإي مً الجملخحن ْزب را خٍؼ

ٓعة في البِذ الؿاصؽ ٖبر ج٨غاع  -زاهُا ألي مً اإلابخضؤًً )الِىض ْمخمما اله مهغ( ، 

ٞاعؽ( في خالت  –الٗغا١  –الهُٛت الاؾمُت هٟؿِا ، ظامٗا زالر ظٛغاُٞاث) الكام 

 حؿائ٫ ًخمم خالت اإلابخضؤًً في البِذ السامـ . 

                                                           
بُت اٖخمض -4 ٖٓت الكٗغ ألاع٢ام َىا ج٣ٍغ ٓم،صبي، ؤلانضاع ألا٫ْ الال٨ترْهُت  الٗغبيها ٞحها ٖلى مٓؾ ، ماؾؿت دمحم بً عاقض آ٫ م٨خ

ْػٍاصتها ال جسال٠ صاللتها الٗامت ، 2009 ْلِـ الى٣و،  اصة  ا في الكٗغ الٗغبي ٖبر )ْهي ؤع٢ام مغشخت للٍؼ ْاؾخمغاَع خغ٦ت اإلاٟغصة 

ٓعٍ املسخلٟت ٓاخضة) ، ؤْ صاللتها السانت ( ٖه ْصاللُت مخٛحرة صازل ال٣هُضة ال ُٟت ظمالُت   (.ماجاصًّ مً ْْ

ٓصة ، بحرْث : ؤخمض قٓقي -5 ٢ُٓاث، صاع الٗ  . 105، م 1، مج  1988الك
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ٓمت ًٖ ألاؾ ٓعة هٟؿِا في ٢هُضجّ اإلاىٓ ٫ٓ ٩ٍْاص قٓقي ٨ًغع اله ُ

ٓعة في م٣ُ٘ ال٣هُضة ألازحر  47الٗشماوي، ال٣هُضة في ) ْاله بِخا( مً بدغ ال٩امل، 

 )البِذ الشاوي ْألاعبٗٓن(:

الكامُ  َْ   ٔ ض
َ
ً ه َٖ َغ  هَّ

َ
غُب ٢

َ
الٛ َْ ذ       

َ
ال ِمهٌغ َسس َْ ُغَمذ 

َ
ض ٦

َ
ىُض ٢ ِِ  ال ال

ٍة     ِمً ِقــــــــــــــــــــــــضَّ
ٌ
ماِلِ٪ ظاِعٝ

َ
٤ِ ِهُاُم)       َؾُُل اإلا ـــــــــــــــــٍغ

َ
هُخم في الُ

َ
ؤ َْ   ٔ ٓ

ُ
٢ َْ6) 

ٓعة الظَىُت ًٖ اؾخ٣ُاب الِىض  951َىض  مغة: في بخالتها للماهض ال جبخٗض اله

ْبن لم ج٨ً الٗالمت طاث نلت مباقغة بالِىض بٓنِٟا اإلاٗجى اإلاخضا٫ْ  ٓجُا ختى  ن

ْاوي  316مغة، الِىضي  361(.اإلاِىض 7ْاإلآىٓن ٖال٢خّ بالبلض ) مغة:  17مغة، َىض

ْهي جُغح  ْظمُِٗا مً ؤؾماء الؿ٠ُ في صاللتها ٖلى م٩ان نىاٖخّ ؤْ م٩ان َبّٗ 

َْٓ ما ٌٗجي ؤن الهٟت جُل٤  ٓب  مٗجى الخُل٘ بلى اإلاٛاًغ املسخل٠ ٩ٞل مسخل٠ مٚغ

ا الكٗغي جدُل بلى الِىض ظٛغاُٞا  ْالٗالمت في ج٨غاَع  ، ْلِـ إلاا َٓ ؤ٢ل مؿخٔٓ للخمحز 

ٓالُت. ٢ْض جإ ٓع ال٣هُضة اإلاخ ش الٗغبي ٖلى مضاع ٖه  نلذ ٖبر الخاٍع

اإلاٟغصة في ؾُا٢اتها املسخلٟت ْفي مؿاختها اإلامخضة ٧اهذ حٗبحرا ًٖ مغخلت لم ج٨ً 

ْصة بغخالث الخجاعة  ت ٧اهذ مدض الكٗٓب الٗغبُت حٗٝغ ال٨شحر ًٖ الِىض خُض اإلاٗٞغ

ْلم ج٨ً َىا٥ مً ْؾاثل الاجها٫  ٓم مما ٌٗجي ؤن ْمكاَضاث الغخالت  ْلت الُ اإلاخضا

َْظٍ  ٓم،  اإلاٟغصة في خض طاتها ٧اهذ جدُل ٖلى مآَ مج٫ِٓ ؤ٦ثر مً بخالتها إلاا َٓ مٗل

ْهي  ٓع ألاصب ألاْلى ممخضة ختى الٗهغ الخضًض ،  سُا في ٖه اإلاغخلت ج٩اص جىدهغ جاٍع

هذ  ْاحؿإ صاثغة الخٗلُم  –اإلاغخلت التي ؤَع ٓع الخُاة  ٓع  –م٘ جُ عئٍت الِىض بلى جُ

ت ٖٓا لل٣هُضة الكٍٗغ ا لخهبذ الِىض مٓي  . قٍٗغ

                                                           
٢ُٓاث، مج  -6  .230، م 3، ط 2الك

 ْعص في لؿان الٗغب  -7
ٌ
َىُضة َُ ْىٌض ْ إلِْاا : َِ ٢ُْل هي اؾم للماثت  ٢ُْلاؾم للماثت مً ؤلِابل زانت؛  ٣َِا،  ٍْ َٓ

ُ
إلاا ٞ َجها  ٍْ َْ  ،هي اإلااثخان: ُص

 ؾىت
ُ
 ماثت

ُ
َضة ُْ َى ُِ  . ْال

ُ
ة
َ
ّ اإلاغؤ

ْ
َضج ىَّ ََ ْىُض ماثخان؛ْ ِِ ٛاَػلِت؛ : ْال

ُ
ْاإلا ِٟت 

َ
 باإلاالَ

 
٣ا

ْ
ك ِٖ ْخّ 

َ
ْعز

َ
٢ْا٫ .....ؤ ٛاػلت، 

ُ
َمْخجي باإلا َُّ

َ
ي ج

َ
 ؤ
ُ
جي ٞالهت

ْ
َضج ىَّ ََ ْ

ٖغابي
َ
ْهِىُُض،:ؤ  التَّ

َ
ّىاصة ََ  ًْ ٥َ ِم غَّ

َ
ٓصُ          ٚ ُٖ ْٓ ُل اإلاَ َِ ْالبا ُٓصَا، 

ُٖ ْٓ  َم

خّ ْٟ اَْل خّ 
ْ
ي  بطا الًَ

 
ْجِهُضا

َ
ْضُث الغظَل ج ىَّ   " (.َىض" ماصة : لؿان الٗغب ). ََ
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ٓع. -0  اإلآل

ٕٓ ٣ٞض احؿٗذ مؿاخت  ج٩اص جمشل اإلاغخلت ألاْؾ٘ اهدكاعا ٖلى مؿخٔٓ اإلآي

ت بالِىض، مما احؿٗذ مّٗ صاثغة الخٟاٖل م٘ آلازغ اإلاؿلم ؤْ آلازغ ٚحر الٗغبي  اإلاٗٞغ

ٓجها مجغص ٖالمت ٖلى م ت بالِىض ًٖ ٧ ٩ان بُٗض ؤْ م٩ان ًغجبِ بهىاٖت ْزغظذ اإلاٗٞغ

ال التر٥ في  لِا َابِٗا السام، مً ؤ٢ضم ؤلاقاعاث في الٗهغ الخضًض ٫ٓ٢ الكاٖغ ه٣

 :٢هُضجّ مً بدغ ال٩امل

(
ْ
ْبطا هٟسذ بّ عظ٠  ّ

َ
ذ       ؤع٧اه ٖؼ ذ ٖػ  (8بن وّؿمذ في الِىض ٍع

ْٞ سُا  ٖٓا ًٖ الِىض ًم٨ً جهيُِٟا جاٍع ٤ َظٍ ْمً ؤ٢ضم ال٣هاثض ال٩املت مٓي

ٓلت ( 1913)للكاٖغ صًمتري زالٍ " ال٣هُضة الِىضًت"اإلاؿاخت  ٫ٓ (بِخا122)اإلاُ ٣ً ،

 : في مُلِٗا

ٓم ٞعي ٧لمي ٖت ألالم           بوي قبحه٪ م٩لـــــــــــــ  ؤعا٥ في ٣ًٓت مً ْع

ال حعجبي مما ؤنبذ بّ        بوي ؾُٗذ بلى خخٟي ٖلى ٢ضمي  ؤنػي 

 (٧ْ9ان ُٞ٪ َُامي ٚحر م٨خخم )             ؾلُاهت الِىض إلاا ٦ىذ ًاٞٗت

ْز٣اُٞا، اٖخمض  ْاظخماُٖا  ُٟت بالِىض ؾُاؾُا  ٓخت حٍٗغ ْج٩اص ال٣هُضة ج٩ٓن ل

نٟي الضًً  –اإلاخىبي )الكاٖغ ٞحها ج٣ىُت الخىام مخألٟا م٘ ٖضص مً قٗغاء الٗغبُت 

ْازلّ(الخلي ْمؿدكِضا بهم في الخٗبحر ًٖ ص ٓخخّ   . ، مؿخُٗىا بهم في عؾم ل

ت  ٢ْض زل٣ذ ال٣هاثض ألاْلى ٖىض قٗغاء الٗغبُت في الٗهغ الخضًض خالت قٍٗغ

ٓا  ا لضٔ ٖضص ٦بحر مً الكٗغاء الظًً جٟاٖل ٖٓا قٍٗغ ٓػَا مٓي ْعم ظٗلذ مً الِىض 

ت  ت ٞجاءث ٢هاثضَم مكاع٦ت خًاٍع ْمٗاإلاِا الخًاٍع ْعظالِا  ْؤخضاثها  م٘ الِىض 

ْمً َظٍ ال٣هاثض ما ًمشل مكاع٦ت ف ْمجها للِىض،  ي اإلاىاؾباث الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت، 

الها دمحم ٖلي  (:بِخا بدغ ال٩امل 22) ٢هُضة قٓقي في م

                                                           
ال التر٥ -8 ِْٞاعؾّ: ه٣ ْْي٘ م٣ضمخّ  ال التر٥، يبِ ههٓنّ  ٓان اإلاٗلم ه٣  .378، م 1949ٞااص ؤٞغام البؿخاوي، بحرْث : صً

 .471م  1913مآً / ال٣هُضة الِىضًت، اإلا٣خ٠ُ ، ال٣اَغة ، الٗضص السامـ :  صًمتري زالٍ  -9
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     ِّ َؾماِث
َْ ضٔ  ُِ عِى ال

َ
لى ؤ َٖ ِّ     َبٌِذ  ؽُّ ِبىاِث

ُ
ؤ َْ  ُّ

ُ
 الَخ٤ُّ خاِثُ

ُِغ ِمً     
ُ
الُ َْ  ِّ ٖالِم

َ
خُذ ِمً ؤ

َ
ِّ        الٟ ؾماِث

َ
ال٣ُضُؽ ِمً ؤ َْ  ِّ ِٞ ْنا

َ
 ؤ

دىٓ 
َ
ِّ ج لى ؾِىاِث َٖ  ُّ

ُ
ج لُّ ُؾضَّ ُِ

ُ
ج َْ ضٔ        ُِ ِب ال َٗ ُ

لى ق َٖ  ُّ  (10)َمىا٦ُِب

ا، اإلاخٗم٤ في  ٓاهب جمحَز ْهٓم قٓقي هٓم الٗاٝع بالصسهُت، اإلا٨دك٠ لج

٢ْض احؿٗذ  ت  ٓػَا الخًاٍع ْعم ٓا الِىض  ْهي ْيُٗت الكٗغاء الظًً اؾخلِم ؤبٗاصَا، 

ْمٗضصًً  ٓػَا مٓؾٗحن صاثغة الاَخمام  ْعم صاثغة الكٗغاء الٗغب اإلاؿخلِمحن الِىض 

ْمً َاال ت السانت بالِىض ،  ٖٓاث الكٍٗغ  ء اإلآي

ٓعٍت الِىض ":  -1 ٍٓج بمبراَ  ؤخمض وؿُم في ٢هُضجّ " جخ

ْاملجض ًملحها  ْالؿٗض ٨ًخبها  ٓافي التي عا٢ذ مٗاهحها        نٛذ ال٣

ْماٞحها ْالضهُا   حؿعى بلى الِىض مً مهغ مضبجت    في ناخب الخاط 

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

 (11)الٟسغ ًد٨حها هللا ؤ٦بر َظي الِىض في صٖت        ٞإي مهغ ٚضاة

ٓحي " جدُت بلى الِىض" : -2  ٢هُضة ٖبض اإلاٗحن اإلال

ْماػا٫ بي خ٣ضيط الِٔٓ ًاَىض ماخضث ًٖ ِٖضي    مٗا  ٞماػا٫ بي خبي ، 

٤ ْماػلذ ؤَضي الشاثــــــــــــــــــــــــــــــ ٣ِم      بطا ٢ُل  يُٗىا الٍُغ ً ٍَغ  ٞمً حهضي ـــــــٍغ

ٓعص تهضي بلى الِىض           عؾالت خب مً صمك٤ خملتها      مًمست بال

اع الؿالم ٖلى ٚاهضي ذ               لخىثر ؤَػ ٞغ  ؤإلاذ بجهْغ   ؾاٖت زم ٞع

ٓظض  ٓص ًظبً مً ال  بطا ط٦غث ِٖضي بضلهي جمؼ٢ذ         ٖلى ؤٖحن ؾ

ٓاخؿغجامً طا حهُم بها بٗضي؟   ما خُِذ ٞةن ؤمذ     " ؤَُم بهىض"  ٞ(12) 
                                                           

٢ُٓاث، مج  -10  .12، م 3، ط 2الك

ٓان ؤخمض وؿُم ، مُبٗت ؤلانالح ، ال٣اَغة : ؤخمض وؿُم   -11  . 107، م 1، ط 1908صً

ٓحي -12 ْالكاٖغ في البِذ ألازحر 12، م 1965ؤٚؿُـ / جدُت الِىض، مجلت الش٣اٞت، صمك٤، الؿىت الؿاصؾت : ٖبض اإلاٗحن اإلال  ،

ٓلب في بِخّ الكِحر  :ًدىام م٘ ٫ٓ٢ الكاٖغ همغ بً ج

ِةن 
َ
ِذ ٞ ُّ َُُم ِبضٖض ما خ

َ
٧ْل بضٖضمذ       ؤؤ  مً طا َحهُُم ِبها َبٗضي ؤ

ْجد٤ُ٣ ٓلب ال٨ٗلي، ظم٘ ْقغح  ٓان الىمغ بً ج ٟي، صاع ناصع، بحرْث . ص: صً  .56، م 2000دمحم هبُل ٍَغ
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ًدحى الظي هٟاٍ الاهجلحز بلى الِىض ٞٗاف في بلض لم ٌكٗغ ٢هُضة الكاٖغ ٖمغ  -3

ىّ:  بابخٗاصٍ ًٖ َْ

ْما      في خىاًاٍ مً الضاء الضٞحن     ؤها في الِىض ؤٔع الكغ١ 

 ْخٔٓ مً ٢اصة الٛغب مئحن      يا١ نضع الكغ١ ًٖ ؤبىاثّ   

ٓن      ٞل٨ـــــــــــــــــــــــــم جطخ٪ إلاا ؤن جٔغ         ٓاما تهـــــــــــــــــــــــــ ْؤ٢  ب٣غا جغعى 

ٕٓ الباجؿحن )    ْل٨م جب٩ي بطا قاَضث في        (13ؾاخت الِىض ظم

ت" مىانغا  -4 ٝ الغنافي في ٢هُضجّ " ؤلاهجلحز في ؾُاؾتهم الاؾخٗماٍع مْٗغ

 الِىض ْقٗبها:

ٗض  ػِع الِىض بن عمذ الُٗان ٨ٞم جٔغ 
ُ
ْمً ق بر َىا٥ 

ُ
 ٖلى ألاعى مً ٚ

ٓلٓن بها ٖاملـــــــــــــــــــــٓن لؿٗض٦م  ْال٨غر     ٣ً ٓاعر  ٓا ٚحر ال٨ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ْلم ٌٗمل

 طمُمت  
 
ٓا في الكغ١ خغبا

ُ
ٓالِا ؾاٖــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت البٗض )  ٨ٞم بٗش ل في ؤَ

ّ
 (14جمش

 ٓ ٓان الغنافي ًخ٨غع ِْ ت " ْفي صً ع الِىض في ؾذ ٢هاثض، مجها ٢هُضجّ الغمٍؼ

ُم الِىضي دمحم ٖلي خحن الخ٣اٍ في  ْالخمل " التي ؤوكضَا مساَبا الٖؼ الُٟل 

 (، ٫ٓ٣ً في مُلِٗا: 1929بٛضاص ٖام )

ال ًّ ٓاب جٟ  لّ ؤعظٓ الج
 
ْعص َـــــــــــاَىا       ؾاالا ُم الِىض ؤ  بلُ٪ ٖػ

الٞىدً َىا في مجلـ طي ؤماهٍت    ٞلم  ّٓ َخ٣ ًَ  ًسَل ُّٞ الخّغ ؤن 

 بالخضًض م٨ّبال
 
لذ ُٞال ُّ  بطا ما ؾمُٗذ الِىض في ٫ٓ٢ ٢اثل       جس

       ُٞمصخي بإٖباء ألاظاهب ُمش٣ال )
 
غا  ألاظىبّي مؿـــــــــــــــــــــــــــــسَّ

ّ
َؼّظُّ ٠٦

ُ
 (15ج

ٟا  ْالٗغا١ مْٓ ت الُٟل صاللت ْال٣هُضة طاث َبُٗت جمشُلُت ًجم٘ ٞحها بحن الِىض  عمٍؼ

 .ٖلى الٗغا١ املخخل قإهّ قان الِىض في اخخاللِا

                                                           
ٓصلهي .ز٣اٞت الِىض، املجلـ الِىضي للٗال٢اث الش٣اُٞت ٚاهضي في ألاصب الٗغبي، : الض٢ا١ٖمغ . ص -13   1/1992، ٕ 43مج هُ

 .66، م 

ٝ الغنافي -14 ٓان الغنافي، ؤجم قغخّ ْصدخّ: مْٗغ  .469، م 4/1953مهُٟى الؿ٣ا، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اَغة، ٍ: صً

ٓان الغنافي م  -15  .453صً
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ت ٓص الخماٍس  الشم

ت طاث  ٓػ الخًاٍع ٖٓت مً الغم في اؾخلِامّ الِىض اٖخمض الكٗغ الٗغبي مجم

ٓظُّ للمخل٣ي بلى بلض لّ  ْج ال٣ُمت ؤلاوؿاهُت، التي حٗض بمشابت ازتزا٫ لغئٍت الكاٖغ 

ْهٓغا ل٤ًُ  ٣ت،  ْاإلاٗالم ز٣اٞخّ الٍٗغ ٓػ ججم٘ بحن ؤلاوؿان  اإلا٣ام ه٨خٟي بإعبٗت عم

ْهمشل لِا بٗضص مً ال٣هاثض ٖلى ؾبُل الخمشُل ال الخهغ ت،   . الخًاٍع

 غاهذي 

ٓع الِىضي في الكٗغ الٗغبي  ٓهت الخً ُم الِىضي اإلاِاجما ٚاهضي ؤ٣ً ًمشل الٖؼ

ْؤق٩ا٫ ٧ان لِ(.16)الخضًض ُم الِىضي ٖضة َغ١  ٠ بالٖؼ ْعَا في ٢ْض اجسظ الخٍٗغ ا ص

ُم في الش٣اٞت الٗغبُت ٖامت ْفي الكٗغ الٗغبي زانت ٓع الٖؼ  : حك٨ُل مؿاخت خً

  .ُم ٖٓت ًٖ الٖؼ ْاإلا٣االث اإلاخى  الصخاٞت ٖبر ألازباع 

 ُم حي ) خغ٦ت الخإل٠ُ خ٫ٓ الٖؼ  (.17الْغ

 ( ْعٍاث املسخلٟت آهظا٥  (. 18ٖغى مالٟاجّ في الض

 ّالج ْم٣ ُم،  ْعٍاث جغظمت ٢ضع ٦بحر مً م٣االث الٖؼ ْجمشل ٢ُاٖا ٦بحرا في الض  ،

ا ) ْهي ماصة ًهٗب خهَغ  ،ً  (. 19الٗغبُت مُل٘ ال٣غن الٗكٍغ

                                                           
16

ْالؿخحن بٗض اإلااثتالهاصع في صٌؿمبر " املجلت" ؤٞغصث مجلت  -  ْهالًً ٖلى ( 1969)ٖضصَا السامـ  ْالٗضص مخاح ؤ ًٖ ٚاهضي، 

٢ٓ٘ ؤعق٠ُ املجالث الٗغبُت في الغابِ  : م

https://archive.alsharekh.org/MagazinePages/MagazineBook/AL-Majalla/All_Issues/Issue_156/index.html 

 :خ٫ٓ ٚاهضيمً ؤبغػ اإلاالٟاث  -17

ح ُٖٓم، اإلاِاجما ٚاهضي، قغ٦ت ًٞ للُباٖت، ال٣اَغة : ال٣ٗاص -  . 1948ْع

٣ُا" جغظم بؾماُٖل مِٓغ ٦خاب - ْٖملّ في ظىٓب ؤٍٞغ ػ "مِاجما ٚاهضي، وكإجّ  ا مؿتر ؤهضْع ْوكَغ ، مً ؾحرجّ ٦ما ٦خبها ب٣لمّ 

ضًّ، مُبٗت ِٖسخى البابي الخلبي ْقغ٧اٍ، ال٣اَغة  ا 1934ؤلاهجلحزي ؤخض مٍغ ٢ْض نضع اإلاترظم ال٨خاب ب٣هُضة قٓقي مهضَع  ،

ٓلّ ٣ّ بلى بهجلترا لُدًغ : ب٣ ٓم قٓقي ب٪ ٚاهضي ٖىضما مغ بمهغ في ٍَغ ضة التي خُا بها اإلاغخ همِض لِظا ال٨خاب بال٣هُضة الٍٟغ

 .مً جغظمت ال٨خاب 4م " ماجمغ اإلااثضة اإلاؿخضًغة، جدُت مً مهغ لبُل الِىض 
18

ى ٖضة إلاا  -  :لٟاث ٚاهضي مجها ؾلؿلت م٣االث في مجلت اإلاىاع، مجها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ِْغث ْٖغ

: بترظمت ألاؾخاط الكُش ٖبض الغاػ١ ًىٓغ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫( 1926)ٖغى ٦خاب الصخت، ٖلى مضاع ٖام ٧امل مً بنضاع املجلت 

 . 691، م 1926، ٞبراًغ 26، م 9اإلاىاع، ال٣اَغة، ط 

ْالبلضان الٗغبُت، مجها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ِْغث في ٦شحر مً املجالث  -19  :الٗغبُت الهاصعة في مهغ 
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  ْلم ج٠٣ ٖىض قٗغ ِٖٓا،  ت التي اجسظث مً الكاٖغ مٓي ال٣هاثض الكٍٗغ

ت ) ْػٍ لكٗغ الٗامُت اإلاهٍغ ْبهما ججا ٢ْض ٧ان لظل٪ ٧لّ 20الٟهخى،   )

ُم الِىضي ُبالٖؼ ٓاضر  في بهخاط ؾُا١ مٗٞغ ال ، لظا ٞةن ال٣هُضة الٗغبُت لم ؤزَغ

ت  ج٨ً جىُل٤ مً مى٣ُت املج٫ِٓ ب٣ضع ما ٧اهذ جىُل٤ مً مى٣ُت اإلاٗٞغ

ْمً  ت التي ًخإؾـ ٖلحها بهخاط الضا٫ الكٗغي،  الكٗبُت بٛاهضي، جل٪ اإلاٗٞغ

ُم :  ح الٖؼ  قٗغاء الٗغبُت اإلاؿخلِمحن ْع

 (:21الِؼط( )بِخا مً بدغ  39ؤخمض قٓقي في ٢هُضجّ ًٖ اإلاِاجما ٚاهضي ) -1

ىِض  ِِ َل ال
َ
ٓا َبُ ُّ َخ َْ ٓا الٛاع        ٗ

َ
 َبجي ِمهَغ ِاٞع

غِص 
َ
ِم الٟ

َ
ل َٗ ٓا       ُخ١َٓ٣ ال ِا٢ً َْ  

 
ْاِظبا ْا  ّص

َ
ؤ َْ 

٠ِ٢ِٓ الَى٨ِض 
َ
غ٥ِ اإلا َٖ َْ م في اإلا٣اؾاِة       

ُ
٦ٓ ز

َ
 ؤ

الُجِِض  َْ ِب 
َ
ُل

َ
في اإلا َْ بٔر       

ُ
ِت ال٨ َُ في الَخطِخ َْ 

في  َْ في الُجغِح  ِِض َْ
َ
ًَ اإلا في الَىِٟي ِم َْ        ِ٘  الَضم

ِٞض  َٓ ِت ال
َ
في َمغَخل َْ ِت ِللَخ٤ِّ       

َ
في الِغخل َْ(22 .) 

ت  -2 ٓعة بهٍغ ٓ خي، في ٢هُضجّ " ٚاهضي"، ًغؾم ن الكاٖغ اإلاهغي زالض الجغه

ْا٢ّٗ: ُم في   للٖؼ

ٓص في ْظّ ال٣ضع عظل ٧الُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٠ُ بال ؤهّ          ظازم ٧ال ُ 

ْأٖ            ًلِم ال٨ٟغ مالًحن البكغ  ض مىّ  ٓح الَؼ  في مؿ

ْبغ ) ٓعة ؤْ بِذ   (٢23ض ٦ٟخّ زغ٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بالُت              حؿتر الٗ

                                                                                                                                            
ان  - ُٖٓت ٖام )الجِاص بلى الجهاًت، الٗٞغ ٓعٍت)، نُضا (َــ1327ؤؾب ل، مآً / 19، مج 4،5ط ( ؾ  .393، م 1930ؤبٍغ

ٓلُٓ  -  .1099، م 1930الٗهُان اإلاضوي في الِىض، املجلت الجضًضة، ال٣اَغة، ً
20

٫ٓ٣ٍْ ٞحها مً طل٪ ٢هُضة -  ُم،  ٓوسخي ًٖ الٖؼ ْالؿالمت":بحرم الخ ٓم ال٣ُامــت/ الؿــالم ل٪  / ًاللى ؤِْغث ال٨غامـــت/مً َىا لُــ

ْجىـــؼ٫ /ًاللى مً لٗب٪ بمٛــؼ٫ /بٗض ِٖض اإلاغؾلُـــــــً  ٓعناث  ْحٗــؼ٫ /جُل٘ الب  " .اله٨كــــحر الٛؼالـــــــحن/  ١ٓٞ صماٙ لىضن 
21

ٍع بمهغ  -  ٣ّ بلى ماجمغ اإلااثضة اإلاؿخضًغة بلىضن ٦1931خبها ؤخمض قٓقي جدُت للمِاجما ٚاهضي ٖىض مْغ   .في ٍَغ

٢ُٓاث، مج  - 22  . 86، م 4، ط2الك
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ٟا شسهُت ٚاهضي  -3 ال٣ٗاص في ٢هُضجّ التي ٣ًضم بها ٦خابّ ًٖ ٚاهضي، مْٓ

ضا ٠٣ً في م٣ابل الٗالم اإلااصي، بٓنِٟا مٗلم ؤلاوؿ خُا ٍٞغ ٓها ْع َْٗضٍ ٧ اهُت 

 ْالكاٖغ ًجتهض في الخٓؾِ بُجهما: 

ٓم  ْل٨ً ال ؤن  ػاَض الِىض وعى الضهُا ْنام       ؤها ؤوٗاَا 

ْل٨ً ال ؤَُم  اَا  َْام    ؤها ؤٖع  َام٘ الٛغب ععى الضهُا 

ٓم  ْلُلم مً ٧ل خؼب مً ًل ٓام         (24)بحن َظًً لىا خض ٢

٨م مً الًُم"، ًاؾـ  -4 ٢ٓان في ٢هُضجّ " اقترْا ألاعى حكتًر ببغاَُم َ

ُم ٚاهضي مؿخلِمّ في ؾُا١ اؾخ٨كاٝ  ٓعة الٖؼ الكاٖغ ٢هُضجّ ٖلى ن

ُم ٖغبي ٩ًٓن مشُال لٛاهضي ٞٗال  غ، مامال في ٖػ ٓا٢٘ الٟلؿُُجي اإلاٍغ مؿاخت ال

 ْهدُجت:

 ًُ ضي ٖسخى 
ْ
اه
َ
ٌُم       مشُل ٚ ُٓم مّىا ٖػ ظا لٓ ًه ّْ خبَّ  ُُٟض نُاُم

( ّْ ال َٗاُم ُُم ل ًَ ًمٓث الٖؼ ُهْم ًٖ َٗامّ في ٞلؿُُـــــــــــــــــــــــــــــ ًَ  (25ال 

ٍٓتي ٖبض هللا ؾىان في ٢هُضجّ " ٚاهضي " ؤل٣اَا في اخخٟا٫  -5 الكاٖغ ال٩

ٓبغ ٖام  ع ماثت ٖام ٖلى مُالص اإلاِاجما ٚاهضي في الشاوي مً ؤ٦خ الجالُت الِىضًت بمْغ

 ، ٫ٓ٣ً في مُلِٗا: 1966

ْمكِذ في الجم٘ الٟٛحر مُاٖا  خ٪ في البالص قٗاٖا        ؤطَبذ ْع

ْال٣غ  ٕٓ ؾغاٖا صْٔ هضائ٥ في اإلاضاثً   ٔ      ٞخ٣اَغث جل٪ الجم

ٓا هد٥ٓ ألاؾماٖا ) ٓا  ؤْ ٢لذ ؤنٛ ٟ٢ٓ ٢ْٟذ ج ا ؤْ   (26بن ؾغث ؾاْع

ٓس   الؽاغش واغ

                                                                                                                                            
ٓ خي  -23  .1934ؤٚؿُـ /  8ٚاهضي ، املجلت الجضًضة ، ال٣اَغة ، ٕ :زالض ؤخمض الجغه

ٓص  - 24 ح ُٖٓم، اإلاِاجما ٚاهضي، قغ٦ت ًٞ للُباٖت، ال٣اَغة : ال٣ٗاصٖباؽ مدم  .3، م1948ْع

٢ٓان  -25 ٓان ببغاَُم ، صاع الكغ١ الجضًض ، بحرْث : ببغاَُم َ  .53، م 1955صً

ٍٓذ، ٕ : ٖبض هللا ؾىان -26 ٓٞمبر /  8ٚاهضي، البُان، عابُت ألاصباء، ال٩  .6، م 1966ه
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ٓاَب  ٓع )ًمشل ألاصًب الِىضي، مخٗضص اإلا ٓع / َاٚ ت ( 27( )جاظ الٗالمت الكٍٗغ

ْاؾخلِامِم لصسهُت  ْبطا ٧ان حٗل٤ الكٗغاء الٗغب  ُم ٚاهضي،  الشاهُت بٗض الٖؼ

ٓطط  ٢ْض ْظض الكٗغاء ٞحها هم حي جٟغيّ َبُٗت الصسهُت ،  ٚاهضي طاث َاب٘ ْع

ٓطظا ؤصبُا احؿٗذ  ٓع ًمشل هم حي ال٣ضًغ ، ٞةن َاٚ ُم الْغ ْالٖؼ الؿُا خي الخ٨ُم 

ٓعٍ بٓنّٟ ججغبت ؤص ضة ٧ان لِا نضاَا ٖىض الكاٖغ الٗغبي الظي مؿاخت خً بُت ٍٞغ

ٓع مً  ٢ْغؤ َاٚ الم ،  ْْؾاثل ؤلٖا ْلخّ ألا٢الم  ْجضا ُم مً زال٫ ما٦خب ٖىّ  ٢غؤ الٖؼ

ْمجهم مً  ْعٍاث ؤْ في ٦خبّ ،  ٓاء ٖلى نٟداث الض زال٫ مالٟاجّ اإلاترظمت للٗغبُت ؾ

ٓخُضة بلى مهغ  اعجّ ال ٓٞمبر )٢ابلّ شسهُا في ٍػ ٕٓ ٧امل ٧ان ْاؾخ( 1926ه مغث ؤؾب

َْؿخ٨ك٠ الكغ١ الٗغبي ؤصًبا ٦بحرا بذجم  ٦ُٟال ؤن ٌؿخ٠٨ الكاٖغ الكغ١ الٗغبي 

ٓع   .َاٚ

ْٖبر  ْهخاظّ،  ٓع  ْٖلى مضاع ٢غابت ٢غن مً الؼمان جٟاٖل الكٗغاء الٗغب م٘ َاٚ

ا ٖلى  ت لم ج٨ً خهٍغ عنض مؿاخت الاؾخلِام الكٗغي ًم٨ً م٩اقٟت مؿاخت قٍٗغ

ْمً َاالء خ٣بت ػمىُت بُٗجها  ،: 

اعة الكاٖغ  -1 ٓع " متزامىت م٘ ٍػ ٢ْض ظاءث ٢هُضجّ" جدُت جاظ ؤخمض ػ٧ي ؤبٓ قاصي 

ٓعؾُٗض  مُل٘ صٌؿمبر  ٓع في ب غا قامال ًٖ م٣ابلت َاٚ ٣ِا ج٣ٍغ ٢ْض ٢ضم ٞع إلاهغ، 

ٓع ٖلى ألاصب الٗغبي لظا ؤصعط 28)1926 ٢ْض ؤؾ٠ ؤبٓ قاصي لٗضم اَإل َاٚ )

ٓع صاُٖا ألاصباء  ٓان َاٚ ٓن ٖى ْبعؾا٫ بهخاظِم لّ ل٩ُ ٓانل م٘ الكاٖغ  الٗغب الخ

ٓع في ٢هُضجّ : ٢ْض جغظم الكاٖغ مكاٍٖغ هدٓ َاٚ  ٖلى بَإل ٖلى ألاصب الٗغبي ، 

ٍْا ؤصًب )اإلاكغ١(. ٓص(  ٓع (ًاٖلم )الِى  )جاظ

ْص الك٤ُ  ٓص ْص بلى ال ٓص  ؤَال بم٣ضم٪ ال

                                                           
ٓع ، :ْعص الاؾم باللٟٓحن  -27 ٓع ، َاٚ ٓبت ًٖ الكاٖغ في الٗهغ الخضًض جاظ ما٫ ألاْلى اإلا٨خ ىت ألٖا ْعبما ٧اهذ الدؿمُت ألاْلى ٢ٍغ

ال ًٓؾ٠ : ، اهٓغ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ٓع بمهغ، ألاصًب ، بحرْث ، ٕ : ه٣ ل /4جاظ  .26، م 1964ؤبٍغ

غاء، ال٣اَغة، ظماصٔ ألاْلى : ؤخمض ػ٧ي ؤبٓ قاصي -28 ٓع، الَؼ  .325َــ، م 1345في صخبت جاظ
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ٓع  ٓعا بٗض ه ٓاصي الىُل( ٌٗك٤ ُٞ٪ ه  قٗب )ب

ٓع ) مً ْخُ٪ الهافي الث الكٗ  (29الىبُل ٚظاء ص

ٓاهب  -2 ٢ْض ظاءث ٢هُضجّ ٦كٟا لج  ،ٝ ٝ الغنافي الكاٖغ الٗغاقي اإلاْٗغ مْٗغ

ٓع :  طاث نبٛت ٞلؿُٟت في شسهُت َاٚ

ٓع ظئـــــــــــــــــــــــذ ًٖ الخ٣ُ٣ت بالخ٩اًت  ٞةلُ٪ ًا َاٚ

 ْال٨ىاًت ؤهذ الظي ٢ا٫ الخ٣ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٣ت بالهغاخت

بخ٪ ًض الٗىاًت
ّ
 (30)ما ؤزُإْث ؾجن الٗال       بط َظ

ْال٣هُضة وكغث  -3 ٓع "  ؼ اإلا٣الر في ٢هُضجّ " بال٣غب مً خضاث٤ َاٚ ٖبض الٍٗؼ

ْجهضع 31()2117للمغة ألاْلى ) ٓع،  ٓانل اؾخلِام شسهُت َاٚ ( قاَضة ٖلى ج

ٓع ٖام ) ٓان الكاٖغ اإلايك ٓاجها صً اإلامل٨ت ( بىاصي الباخت ألاصبي ب2118ٖى

ٓصًت .  الٗغبُت الؿٗ

 خاقُت

ْلت لاللتزام بما ؤ٢غجّ اللجىت اإلاىٓمت للماجمغ، ؤ٦خٟي باإلقاعة بلى بٌٗ  في مدا

ٓع )  (:32ال٣هاثض ألازٔغ ًٖ َاٚ

ٔ، ماؾؿت ٖمان للصخاٞت  :ؤصًب ٦ما٫ الضًً -1 ٓع ،مجلت هْؼ ٓاع م٘ َاٚ خ

ٓبغ / 28ْاليكغ، مؿ٣ِ، ٕ   .2001ؤ٦خ

اْي:  -2 ٓع ظمُل نضقي الَؼ ٓهُٓ  عابىضعاهاث َاٚ ت، ال٣اَغة/ً  .1932مجلت اإلاٗٞغ

ٓع ، مجلت آٞا١ ، اجداص ٦خاب اإلاٛغب الٗغبي، الغباٍ ، ٕ  -3 / 4ؾلُم خُضع :َاٚ

ٓبغ   . 1963ؤ٦خ

                                                           
 .323الؿاب٤، م  -29

ٖٓت الكٗغ الٗغبي الال٨ترْهُت -30  .مٓؾ

ؼ اإلا٣الر -31 ْاليكغ، مؿ٣ِ، ٕ : ٖبض الٍٗؼ ٔ، ماؾؿت ٖمان للصخاٞت  ٓع، مجلت هْؼ ٓلُٓ /91بال٣غب مً خضاث٤ َاٚ ً2017. 

ت ألازٔغ ، جاط مدل ، مٗبض ٧ -32 ٓػ الِىض الخًاٍع ما مً ال ًدؿ٘ اإلا٣ام ؤًًا إلًغاص ٢هاثض الكٗغ الٗغب ًٖ عم ْٚحَر ٓعاء  اظ

ت   .مٗالم الِىض الخًاٍع
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ٔ، ماؾؿت ٖمان للصخاٞت ، مؿ٣ِ  -4 ٓع، مجلت هْؼ اٚ ٓهامي َْ ؾ٠ُ الغخبي :حؿ

ٓبغ 72، ٕ   . 2112، ؤ٦خ

َٓاب البُاحي :ؾإههب ل٪ زُمت -5 ت ،  ٖبض ال ٓعٍت ، مجلت اإلاٗٞغ في الخضاث٤ الُاٚ

 . 1973/ ٞبراًغ 132ْػاعة الش٣اٞت ، صمك٤ ، ٕ 

ٓعٍت -6 ٓلُٓ 2، ال٣اَغة ، ٕ 68ظالحري  –ٖؼث ٖامغ :مضزل الخضاث٤ الُاٚ ً /

1968 . 

ت ػماها ٖلى مضاع ٢غن  ا ج٨ك٠ ًٖ احؿإ اإلاؿاخت الكٍٗغ ْٚحَر َْظٍ ال٣هاثض 

ً الٗغبي م ت زانت ْم٩اها ٖلى احؿإ الَٓ ً املخُِ بلى السلُج ٧اقٟت ًٖ خالت قٍٗغ

ٓع   . بكاٖغ مً َغاػ َاٚ

 الشمض.  -2

اعخت ٞىٓن  ٓع ٞاعيت ظمالُاتها، َْ ت ًٖ الخً ٠٢ٓ الٗالمت الكٍٗغ لم جخ

ٓاهّ  ٓلِا، في صً ًخسظ الكاٖغ ( 2018)الهاصع ٖام " ػاٌَض ٦جُٟاعا.. زاثٌغ مشل ٚاهضي" خل

َل مً ٚاهضي عمؼا  ٝ، مٗخمضا اإلاهغي ؾمحر صْع ٩ا لغمؼ ظُٟاعا الشاثغ اإلاْٗغ قٍغ

ْمبضال  الغمؼ في زىاثِخّ مؿاخت ٧اقٟت ًٖ الٟٗل ؤلاوؿاوي في بٗضٍ الخًاعي، 

ْهي الهٟت ألابغػ لجُٟاعا،  ٓػ ؤلاوؿاهُت خُض ْن٠ ٚاهضي بالشاثغ  الهٟاث بحن الغم

ْهي الهٟت ألابغػ لٛاهضي  :ْْن٠ ظُٟاعا بالؼاَض 

ِجي ز"
َ
ُ٘ ؤن ججٗل ا مشل ٚاهِضيْحؿخُُ  اثغ 

ٓعةِ  ٍِ اإلابخ ْالسُٓ  لٓ ا٦خَُٟذ بال٣لِم الغناِم 

ا ٦جُٟاعا  ؤْ ػاَض 

 صَْن تهظًٍب 
 
 لٓ جغ٦َذ لخُِتي هابخت

ا ٖلى ْظِهي ا ٦ؿاعجغ لٓ ؤل٣َُذ يٓء   ؤْ ٖب٣غًٍّ
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ْاخٍض   (33" )مً ظاهٍب 

َل ٖىض صاللخّ الضازلُت في ؾُا١  ُٟت الغمؼ في هو ؾمحر صْع ْْ ٠٢ٓ ال جخ

ٓعة ا ٓان ٖلى ب٣اء الغمؼ، اله ْبهما حكِض الٗالمت اإلاخهضعة ٖخبت الٗى ت  لكٍٗغ

ٓان  ٓعٍ في صً ِ ٓع ٚاهضي في ال٣هاثض ألاْلى ْْ ْما بحن ِْ ْاؾخ٣غاٍع في مسُلت ألاظُا٫، 

َل  ٓع )ؾمحر صْع ْاضخت ٖلى اؾخ٣غاع ( 2018اإلايك ض ًٖ ال٣غن في صاللت  مؿاخت جٍؼ

ت  ْب٣اثّ، ٞلم ٨ًً مجغص خالت قٍٗغ ، (1948-1869)ما٢خت ا٢ترهذ بدُاة ٚاهضي الغمؼ 

خا ملِمت ل٩ل  ْبهما ب٣ُذ زالضة في ال٨ٟغ ؤلاوؿاوي الٗغبي بٓنِٟا ْع ْاهتهذ بجهاًتها 

ٍْيكٛل بها  . م٨ٟغ ًيكض ؤلاوؿاهُت 

 الىخائج

ٓع  ت ٧اقٟت ًٖ ٖضة ؤم  :ٖلى مضاع زمؿت ٖكغ ٢غها مً الؼمان حك٩لذ الٗالمت الكٍٗغ

ت  -1 ٓعٍ.ججظع الٗالمت الكٍٗغ  )الِىض( في الكٗغ الٗغبي مىظ ؤ٢ضم ٖه

ش.  -2 ت: مٗالم، بكغ، جاٍع ٓػَا الخًاٍع ت: الِىض، عم  حٗضص مٓاَغ الٗالمت الكٍٗغ

3- .٠٢ٓ ن صْن ج ٓانلِا ٖبر ال٣ْغ ْج ٓع الٗالمت   اؾخمغاع خً

ض ًٖ ال٣غن  -2 ت جٍؼ مؿاخت الكٗغ الٗغبي الخضًض التي جًمىذ الٗامت الكٍٗغ

  مً الؼمان.

ُاث   الخـٓ

ٓان ٩ًٓن مُٗىا  ت السانت بالِىض في الكٗغ الٗغبي في صً ظم٘ الىهٓم الكٍٗغ

ْعَا في ال٨ك٠ ًٖ الٗال٢اث  للباخشحن إلظغاء صعاؾاث ٖلمُت مٓؾٗت، ٩ًٓن لِا ص

خُت بحن الش٣اٞخحن.  ْالْغ سُت   الخاٍع

  

                                                           
َل -33  .40، م 2018ماؾؿت بخاهت، ال٣اَغة –زاثغ مشل ٚاهضي ػاَض مشل ظُٟاعا: ؾمحر صْع
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ْاإلاشاحؼ  اإلافادس 

  ٓان ببشاَُم ، داس الؽشق الجذًذ ، بحرْث ٓكان : دً  . 2733ببشاَُم و

  ،الػباط اإلافمل بً دمحم المبي: اإلافملُاث، بؽشح ؤبي اللاظم بً دمحم بً بؽاس ألاهباسي ٓ ؤب

  2702جدلُم: واسلٓط ٌػلٓب الًل، مىبػت آلاباء الِعٓغُحن، بحرْث 

  ٓدة، بحرْث ٓكُاث، داس الػ   .2766ؤخمذ ؼٓقي: الؽ

 ٓان ؤخمذ وعُم ، مىبػت ؤلاـالح ، اللاَشة، حـ  . 2726 /2ؤخمذ وعُم : دً

  ٓ  .2721دًمتري خاله: اللفُذة الِىذًت، اإلالخىف، اللاَشة، الػذد الخامغ / ماً

 ْجدلُم ٓلب الػىلي، حمؼ ْؼشح  ٓان الىمش بً ج في،دً  بحرْث داس ـادس،,: د. دمحم هبُل وٍش

  َؾ: زائش مشل غاهذي صاَذ  .0226ماظعت بخاهت، اللاَشة  –مشل حُفاسا ظمحر دْس

  :ّْفِاسظ ٓامؽّ  ْْلؼ َ حر بً ؤبي ظلمى، ـىػت ؤبي الػباط سػلب، كذم لّ  ٓان َص ؼشح دً

 .0222د. خىا هفش الختى، داس الىخاب الػشبي، بحرْث 

  ح غظُم، اإلاِاجما غاهذي، ؼشهت فً للىباغت، اللاَشة ٓد الػلاد: ْس  .2726غباط مدم

 غاهذي في ألادب الػشبي، زلافت الِىذ، املجلغ الِىذي للػالكاث الشلافُت د. غمش الذكاق :– 

ٓدلهي ، مج   .2/2770، ع 21هُ

  2747، دٌعمبر 243املجلت، اللاَشة، الػذد  . 

  ،افي، ؤجم ؼشخّ ْصدخّ: مفىفى العلا، داس الفىش الػشبي ٓان الـش افي: دً ف الـش مػْش

 .2/2731اللاَشة، ه

 ٓم، دبي  مٓظٓغت الؽػش الػشبي  .0227الالىترْهُت، ماظعت دمحم بً ساؼذ آٌ مىخ

  ْفِاسظّ: فااد ؤفشام ْْلؼ ملذمخّ  ال الترن، لبي هفٓـّ  ٓان اإلاػلم هل ال الترن: دً هل

 .2727البعخاوي، بحرْث 
  ٓس بمفش، ألادًب ، بحرْث ، ع ال ًٓظف :جاح ل 2هل  .2742/ؤبٍش
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ٓعة آلازغ الِىضي  ن

ٓصًت اًت الؿٗ  في الْغ

 ؤؾخاطة مؿاٖضة،  اء الهاٖضيمؤؾص.

ٓصًتاإلا ،ظامٗت َُبت ٓعة ، الؿٗ  ضًىت اإلاى

 ملخق البدث

ٓصي  اجي الؿٗ ٓع آلازغ الِىضي في السُاب الْغ ٓع٢ت ٢ًُت خً جدىا٫ْ َظٍ ال

)مً زال٫ هماطط مسخاعة(؛ بهضٝ ال٨ك٠ ًٖ الخمشُالث املسخلٟت التي ق٩لذ َظا 

بُٗت الٗال٢ت التي ظمٗخّ  ٓع، َْ ٍْل َظٍ الخً ْجإ باآلزغ الظي خًغ في ؾُا٢ّ، 

ٖٓذ ٞال  ْجى الٗال٢ت  في بَاع السُاب الش٣افي الظي ٌٗخ٣ض بإن الش٣اٞاث مِما حٗضصث 

 بض مً جلمـ ؾبٍل ج٨ٟل بم٩اهُت الخٗاٌل بُجها.

٢ْؿمحن ْزاج  لِظا الِضٝ ظاء البدض في جمُِض 
 
ٓم ْجبٗا مت، ٌٗٝغ الخمُِض بمِٟ

ٓصًت، ُٞما ٍْخٗغى ال٣ؿم ألاْ  )آلازغ( اًت الؿٗ ٫ لخمشُالث آلازغ الِىضي في الْغ

ْجخًمً  ٓصًت،  اًت الؿٗ ًخٗغى ال٣ؿم الشاوي لٗال٢ت آلازغ الِىضي بٛحٍر في الْغ

 الساجمت هخاثج البدض.

ٓصًت في: آلازغ الِىضي اإلاخ٣ضم،  اًت الؿٗ ِغث جمشُالث آلازغ الِىضي في الْغ ْْ

ْبضث ٖال٢اث ْآلازغ الِىضي الخبِب، ْآلازغ الِىضي اإلا خضًً، ْآلازغ الِىضي الٟىان، 

 ؾاَم في صٞ٘ 
 
ا  خًاٍع

 
ٓهّ مازغا ٓصًت مً زال٫ ٧ اًت الؿٗ آلازغ الِىضي بٛحٍر في الْغ

ْمهاَغة، ؤْ  اط   صزل مّٗ في ٖال٢ت ْػ
 
 اظخماُٖا

 
٩ا ٓع، ؤْ قٍغ ْالخُ عجلت الخ٣ضم 

ْحٛؿُل الجىاثؼ، ؤْ  صًيُت ٧إصاء ألاطان 
 
ْاعا  ؤنبذ ًاصي ؤص

 
 ٌؿاَم ٖبر ٞىّ في  صًيُا

 
ٞىُا

ْالخ٩امل بحن الش٣اٞاث. ٓا٤ٞ  ْحك٨ُل ؾماتها في بَاع الخ ٍٓت   بٖاصة نُاٚت الِ

ٓدًت -اليلماث اإلافخاخُت: آلاخش الِىذي اًت العػ ْالخإزحر -الاخخالف الشلافي -الْش  الخإزش 
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 اإلالذمت

زاللِا جىضعط صعاؾت آلازغ في خ٣ل الضعاؾاث الش٣اُٞت الغاَىت التي جدك٩ل مً 

ا مىاهج نالخت لالقخٛا٫ ٖلى السُاب ألاصبي  ٓعي الش٣افي، ْ جبرػ ٖبَر آلُاث ال

ِْٞم خ٣ُ٣ت آلازغ، مً زال٫  ٓعة الظاث  ْالؿغصي؛ لدك٨ُل ن بجيؿُّ الكٗغي 

ْع  ْالخدا ْالخهالر بحن الش٣اٞاث  ب بحن الكٗٓب  خغ٦ت مشا٢ٟت زال٢ت تهضٝ بلى الخ٣ٍغ

ٓصي زانت.بحن الخًاعاث في ألاصب الٗالمي ٖا ْالؿٗ  مت ْألاصب الٗغبي 

 ٓٝ٢ٓ ٕٓ آلازغ في السُاب ألاصبي ؤَمُت ٦بٔر ألجها جخُٛا ال ْجدخل صعاؾت مٓي

ا في ؤصبّ،  ْبُان آزاَع  ٝ ْجدلُل َظٍ الْٓغ ْز٣اٞخّ  ْمجخمّٗ  ٖلى ٖال٢ت ألاصًب بظاجّ 

ٓاؾ٘ مً آزغ ًيخمي بلى ز٣اٞت ألاصًب طاتها ؤْ  ْطل٪ ٖبر ما ًًمّ َظا املجخم٘ ال

ٓامل مسخلٟت   بٗ
 
ٖٓا ٓصي مضٞ ٓاٞض الِىضي في  املجخم٘ الؿٗ ًسخل٠ ٖجها، ْخًغ ال

ْا٢خهاصًت مشل الٗمل في  ْالٗمغة،  ٓاؾم الدج  اعة ألاما٦ً اإلا٣ضؾت في م صًيُت ٦ٍؼ

 ٫ْ ٓع الظي جدا ٓصًت َظا الخً اًت الؿٗ ت، ْسجلذ الْغ ْالكغ٧اث الخجاٍع اإلااؾؿاث 

ْجمشُالج ْصٍ  ٓع٢ت ال٨ك٠ ًٖ خض ْؤبٗاصٍ.َظٍ ال  ّ 

 َذف البدث

ٓصًحن َما )البٗض( ملخمض  اثُحن ؾٗ ٓطظحن ْع حهضٝ َظا البدض بلى صعاؾت هم

ٓع آلازغ  ( لٗبضٍ زا٫؛ لل٨ك٠ ًٖ جمشُالث خً
 
ٖلي مٛغبي، ْ)ألاًام ال جسبئ ؤخضا

ٓع. ْٖال٢اث َظا الخً  الِىضي ٞحهما 

 مىهج البدث

ٕٓ الخمشُالث  اإلاىهج الظي ازخاٍع َظا البدض َٓ )الضعاؾت الش٣اُٞت( ٖبر مٓي

اع ألامشل إلا٣اعبت  َْٗض ؤلَا ٓظُا( ،  ْل ٓع ٓعة ألاصبُت )اله الظي ٌكخٛل ٖلى ٖلم اله

٢ٓذ هٟؿّ.  في ال
 
 ز٣اُٞا

 
ْمخُلبا  

 
 ببضاُٖا

 
ٕٓ آلازغ الظي ؤنبذ البدض ُّٞ ملمدا  مٓي

 بؼيالُاث البدث

 ًُغح َظا البدض الدؿائلحن الخالُحن:
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ٓع آلازغ 1 ٓصًت؟.ما جمشُالث خً اًت الؿٗ  الِىضي في الْغ

ٓصًت؟2 اًت الؿٗ  .ما ٖال٢ت آلازغ الِىضي بٛحٍر في الْغ

 الضعاؾاث الؿاب٣ت

ٓصًت( مشل: اًت الؿٗ ا خ٫ٓ )آلازغ في الْغ  َىا٥ ٖضة صعاؾاث جم بهجاَػ

ٓصًت، خؿً الىٗمي، مجلت الغاْي ٕ 1 اًت الؿٗ  18.مضزل بلى آلازغ في الْغ

ْجب1429عبُ٘ ؤ٫ْ -2118ماعؽ  اثُت م،  دض َظٍ الضعاؾت ٢ًُت آلازغ في الخجاعب الْغ

ٓؤمان  ؤوسخى -البٗض -اإلاب٨غة )الخ
 
اثُت اإلاخإزغة )ٚضا ْالخجاعب الْغ  -زمً الخطخُت( 

ٓعة  لخٓت ي٠ٗ(. -الؿيُ

ف، مجلت زُاب 2 ٓصًت اإلاٗانغة ، قاصًت ق٣ْغ اًت الؿٗ .ججلُاث آلازغ في الْغ

ْجبدض َظٍ الضعاؾت في اله2115ًىاًغ  19ٕ  ْالؿلبُت لآلزغ مً م،  ٓع ؤلاًجابُت 

ٓعٍت( ْ) اًت )الٗهٟ اًاث هي: ْع اًت )ظاَلُت( للُلى 7زال٫ ؤعب٘ ْع ( لٛاػي ال٣هُبي، ْع

ٓان. ْاًت )ؾ٠٣ ال٨ٟاًت( ملخمض خؿً ٖل ْع  الجنهي، 

ٓصًت )3 اًت الؿٗ ٓعاٍ ٚحر 2116-1931.آلازغ في الْغ لت، عؾالت ص٦خ م(، ٖلي ٖػ

ٓعة جمذ مىا٢كتها في  ، ْ"اججِذ الضعاؾت بلى م٣اعبت جمشُالث آلازغ 2121 مآً 6ميك

ْجإحي َظٍ الضعاؾت يمً  ْهت،  املخلي الضازلي ْآلازغ الخًاعي الساعجي في اإلاض

ْٖضص مً ال٣ًاًا التي ٖىِذ بها  ت  ٍٓت ْآلازٍغ الضعاؾاث الش٣اُٞت التي حٗجى ب٣ًاًا الِ

اث ما بٗض الاؾخٗماع"  .(34)هٍٓغ

ْالضع  ٓع آلازغ الِىضي ْالٟغ١ بحن َظا البدض  اؾاث الؿاب٣ت ؤهّ ًغ٦ؼ ٖلى خً

ٓطظحن صالحن َما: )البٗض( ملخمض ٖلي مٛغبي،  ٓصًت مً زال٫ هم اًت الؿٗ في الْغ

( لٗبضٍ زا٫.
 
 ْ)ألاًام ال جسبئ ؤخضا

 الخمُِذ

                                                           
(

34
ش  (  م2021-7-13جم اؾترظاّٖ بخاٍع

 :https://twitter.com/yamamahMAG/status/1389887710811262976 
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ٓم ألاؾاؽ  ْاإلاِٟ ًدىا٫ْ الخمُِض اإلاٟاَُم ألاؾاؾُت التي ٌكخٛل ٖلحها البدض، 

ٓم آلازغ.الظي ٌكخٛل ٖلُّ َظا البد  ض مِٟ

 آلاخش

َْٓ اؾم  ٓلّ:)آلازغ بالٟخذ ؤخض الكِئحن،  ٓع ب٣ ّ ابً مىٓ آلازغ في اللٛت ٌٗٞغ

ْؤنلّ ؤٞٗل  ْزٓب آزغ،  ٓل٪: عظل آزغ  ...ْآلازغ بمٗجى ٚحر ٣٦ ٖلى ؤٞٗل ْألاهثى ؤزٔغ

 
 
ْاخض اؾدش٣لخا، ٞإبضلذ الشاهُت ؤلٟا مً الخإزغ، ٞلما اظخمٗذ َمؼجان في خٝغ 

ْاه ٓجهما،  َْٓ ًغاصٝ الٛحر.(35)ٟخاح ألاْلى ٢بلِا"لؿ٩  ، ٞاآلزغ َٓ ؤخض الكِئحن 

 َٓ "مشُل ؤْ ه٣ٌُ الظاث ؤْ ألاها"
 
 (36)ْآلازغ انُالخا

 
َْٗض آلازغ اهٟهاال  ،

ًٖ الظاث؛ خُض بن "٧ل شسو َٓ آزغ باليؿبت ألي شسو آزغ ٖلى ْظّ 

ٓاء ٧(37)ألاعى" ٕٓ الٗال٢ت التي جغبُِما ؾ ْطل٪ بهٝغ الىٓغ ًٖ ه اهذ ٖال٢ت اجٟا١ ، 

ٓصًت، ْفي ٖلم الىٟـ  ْالٓظ ت  ْجإحي ؤَمُت آلازغ في الٟلؿٟت الؿاعجٍغ ؤم ازخالٝ، 

٦ْظل٪ مً بؾِامّ في  ٍٓت،  ْجدضًض الِ ًٍٓ الظاث  خّ ألاؾاؾُت في ج٩ ٍَٓغ الال٧اوي مً "ظ

ْالش٣افي" ٓمي  ْال٣ ٓظُّ اإلاىُل٤ الظاحي الصسصخي  ْج عة (38)جإؾِـ  ْمً زم ِٞٓ يْغ  ،

عاث  ٢ْضعاجّ، ٫ٓ٣ً ؾاعجغ: مً يْغ ٓص التي ٨ًدك٠ ؤلاوؿان مً زاللِا طاجّ  الٓظ

 ألاَم ُٞىا ٧ي هخٗٝغ ٖلى طاجىا"
 
ن َم ؤؾاؾا ٧ٓٓ ؤن آلازغ "مخٗل٤ (39)"آلازْغ ٍْٔغ ٞ  ،

 ال ٩ٞا٥ مىّ قإهّ في طل٪ اعجباٍ الخُاة باإلآث"
 
ْعٚم ؤن ؤلاوؿان ال (41)بالظاث حٗل٣ا  ،

ً ٞةن ً َٓ هٟؿّ  ٌؿخُُ٘ الِٗل بال م٘ آلازٍغ ٓص بضْن آلازٍغ َُضظغ ًٔغ ؤن "الٓظ

ٓع الٟغصي ال ًىُٓي ٖلى ؤي اهٟها٫ ًٖ  ً، بمٗجى ؤن الكٗ ٓص م٘ آلازٍغ ٓعة الٓظ ن

٦ْما ؤهّ لِـ زمت )طاث( بضْن الٗالم، ٞةهّ لِـ زمت )طاث( بضْن  ٖالم الٛحر...
                                                           

(
35

ٓع، ٢ضم لّ ٖبضهللا (  ْصاع لؿان الٗغب بحرْثلؿان الٗغب، ابً مىٓ  (.ؤزغ)م، ماصة 1988لبىان، ٍ -الٗالًلي، صاع الجُل 

(
36

ٍلي ْؾٗض الباػعي، اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي بحرْث(   .21م، م 2002الضاع البًُاء، ٍ -صلُل الىا٢ض ألاصبي، مُجان الْغ

(
37

ْالٛحر ٖبر اللٛت الؿغصًت)ؾغص آلازغ(   .10م، م 2003الضاع البًُاء ٍ  -الٗغبي بحرْث، نالح نالر، اإلاغ٦ؼ الش٣افي (ألاها 

(
38

 .21صلُل الىا٢ض ألاصبي، مغظ٘ ؾاب٤ م ( 

(
39

ٓهتي، ٖبضهللا ٖاػاع، مجلت ال٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغ، الٗضص (  ٓب ت محرل اٍَغ  116. 1991، ماعؽ (87-86آلازغ خؿب ؾاعجغ ْْ

(
40

 .22صلُل الىا٢ض ألاصبي، مغظ٘ ؾاب٤ م ( 
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 .(41)الٛحر"

ٓظُا،  ٓل ٓم آلازغ في ًٞاءاث مخٗضصة ؤَمِا: ؤلاًضً ٠ مِٟ ْالسُاب ٍْْٓ

ْالى٣ض  ْالضعاؾاث الش٣اُٞت،  ْالى٣ض الش٣افي،  ْالسُاب الاؾخٗماعي،  اليؿٓي، 

 .(42)اليؿٓي 

ٓدًت اًت العػ : جمشُالث آلاخش الِىذي في الْش  اللعم ألاٌْ

ٓصًت ٖبر الخمشُالث الخالُت: آلازغ الِىضي  اًت الؿٗ خًغ آلازغ الِىضي في الْغ

 الِىضي اإلاخضًً، ْآلازغ الِىضي الٟىان.الِىضي الخبِب، ْآلازغ  اإلاخ٣ضم، ْآلازغ

 آلاخش الِىذي اإلاخلذم 

اًت البٗض ْع خ٫ٓ  (43)ِْغ آلازغ الِىضي اإلاخ٣ضم في ْع ملخمض ٖلي مٛغبي،  التي جض

اًت )ؤؾامت الؼاَغ( الكاب الدجاػي الظي ًهاب بمغى الؿل الغثٓي  بُل الْغ

 للٗالط بٗض ؤن حٗظعث ٖ
 
َْؿاٞغ بلى الِىض َلبا لُّ ْؾاثل الكٟاء في بلضٍ، )الضعن( ، 

ٍْلخ٣ي ٖلى ِْغ البازغة اإلاخجِت بلى الِىض بغظل َىضي ٦بحر الؿً َٓ )ؾُض ؤ٦بر(، 

ْٞغح بل٣اثّ خُض صٖاٍ ألصاء الهالة ظماٖت ٖلى ِْغ  الظي ظاء ألصاء ٍٞغًت الدج، 

؛ إلاا جدٓى ب
 
ا  زم حجاٍػ

 
ْبعجابّ بهٟخّ مؿلما ْبٗض الهالة ؤبضٔ لّ ج٣ضًٍغ  ّ البازغة، 

ٓمباي( اهضَل ٖىضما  َظٍ البالص مً ٢ضؾُت لضٔ اإلاؿلمحن، ْخحن ْنل )ؤؾامت( بلى )ب

ْػاصث صَكخّ ٖىضما  ْالخ٣ضم في َظٍ اإلاضًىت اإلاؼصخمت بالؿ٩ان،  ٓع  عؤٔ م٣ضاع الخُ

ٓعة  ْجُلٗاجّ اإلاؿخ٣بلُت في ه٣ل َظٍ الخ٣ىُاث اإلاخُ ِغث آمالّ  ْبحن بالصٍ، ْْ ٢اعن بُجها 

ْبحن مغا٣ّٞ الِىضي ًهل بلى بلى بالصٍ اإلامل٨ت  ٓاع بِىّ  ْمً زال٫ خ ٓصًت،  الٗغبُت الؿٗ

ْلً  ْالخسل٠،  ْم٩اٞدت الجِل  ٤ الخٗلُم  ْالخ٣ضم لً ٩ًٓن بال ًٖ ٍَغ ٓع  ؤن الخُ

 ًخد٤٣ بال بةهجاػ ؤَل البالص ؤهٟؿِم.

                                                           
(

41
ْاليكغ الٟجالت مك٩لت ؤلاوؿان في ا(  ا ببغاَُم، م٨خبت مهغ للُباٖت   .153ث، م .ال٣اَغة، ص–ل٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغ، ػ٦ٍغ

(
42

 .23صلُل الىا٢ض ألاصبي، مغظ٘ ؾاب٤ م ( 

(
43

 .م1948ال٣اَغة، ٍ -البٗض، مدمـض ٖلي مٛغبي، صاع ال٨خاب الٗغبي( 
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ٕ حٗلُمي،  ٓص البُل بلى اإلامل٨ت ًبُ٘ ممخل٩اجّ لُد٫ٓ ٢ُمتها بلى مكْغ ْٖىضما ٌٗ

بىاء مضعؾت ألبىاء الباصًت، ل٨ىّ ألؾباب شسهُت ًىهٝغ ٖجهم ؛ لِؿاٞغ بلى  ًخمشل في

ٓص لالؾخٟاصة مً  ٓص اإلاهغي الظي ٌؿاٖضٍ في جإؾِـ مهى٘ ظل ٍْلخ٣ي جاظغ الجل مهغ 

ْبهخاط اإلاىخجاث الجلضًت. ٓص ألاياحي،   ظل

 آلاخش الِىذي الخبِب 

ْمغا٣ّٞ الِىضي بلى ٦غاحصخي الؾدكاعة َبِب  ت، ًظَب )ؤؾامت(  ألامغاى الهضٍع

ٟي ٣ً٘ في  الظي هصخِما بمؿدكٟى زام في الٍغ٠ الِىضي، ْفي َظا اإلاؿدكٟى الٍغ

ٍْدا٫ْ ب٢ىاِٖا بالضز٫ٓ في  ٍْهاعخِا بدبّ  خب ممغيت َىضًت ظمُلت اؾمِا )٦ُتي(،

ٓصة البُل بلى بالصٍ ٌؿاٞغ بلى الُاث٠  ْبٗض ٖ ؤلاؾالم ل٨جها جُلب مىّ ٞغنت للخ٨ٟحر، 

ّٖ َْىا٥ ٣ً٘ في خب ٞخاة اؾمِا )بل٣ِـ(  لخد٤ُ٣ مكْغ الخٗلُمي ألبىاء الباصًت، 

ْالضَا  ٍْخ٣ضم لسُبتها ل٨ً  ٓبخّ ألاْلى )٦ُتي( خُض حكبهِا بلى خض ٦بحر،  ط٦غجّ بمدب

ْجدضر اإلاٟاظإة  ٓص بلى ظضة،  َْٗ ، ُٞهٝغ الىٓغ ًٖ َظٍ الٟخاة 
 
 ٖالُا

 
ًُلب مىّ مِغا

ْؤمِ اًت خُض حؿلم )٦ُتي(  ْجُغص مً اإلاؿدكٟى في جهاًت الْغ ا ٖلى ًض )ؾُض ؤ٦بر(، 

 بلى م٨ت ألصاء 
 
ٍْظَبٓن ظمُٗا ْحٛحر اؾمِا مً )٦ُتي( بلى )بل٣ِـ(  ٓلِا في ؤلاؾالم،   لضز

اًت  اًت )ؤؾامت( الظي ًتزْط مً )بل٣ِـ( لخيخهي الْغ ٍْلخ٣ٓن ببُل الْغ ٍٞغًت الدج، 

 جهاًت ؾُٗضة.

 ًًآلاخش الِىذي اإلاخذ 

(آلازغ الِىضي اإلاخضًً 
 
اًت )ألاًام ال جسبئ ؤخضا لٗبضٍ زا٫ مً  (44)ِْغ في ْع

اًت: ماطن اإلاسجض  ْعًٍ ؾغصًحن في الْغ زال٫ شسهُت )خؿً الِىضي( الظي ًاصي ص

ٓع ؤبٓ قاًب، ٣ٞض  ٓلت م٘ ٚؿُلّ ظىاػة اإلاإم ٢ْٟت مُ اًت  ْج٠٣ الْغ ْمٛؿل الجىاثؼ، 

َْٗا ٍْخمسِ بهٓث مغجٟ٘،  ّٖٓ جٌُٟ  ْصم ٓم بٛؿل الجىاػة  ْص الٛؿُل ببِء ٧ان ٣ً

ْجد٫ٓ م٩ان الٛؿل بلى  ٓلّ  ً خ ٓم بهظٍ اإلاِمت؛ مما َُج ال٨شحًر ٧ْإهّ أل٫ْ مغة ٣ً

                                                           
(

44
ٓهُا (  ٓل ٓعاث الجمل ٧ ، ٖبضٍ زا٫، ميك

 
 .م2002ؤإلااهُا، ٍ  –ألاًام ال جسبئ ؤخضا
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 ،
 
 ٚؿلّ مغاعا

 
ْمُٗضا  ظبحن اإلاُذ 

 
ْْانل ٚؿل اإلاخٓفى ب٨شحر مً الخإزغ، م٣بال مىاخت، 

ٓص الظي ؤخًٍغ الٗمضة،   ٖلُّ الٗ
 
 الؿضع في ؤما٦ً مخٗضصة مً ظؿضٍ، ْؾا٦با

 
ْممغا

ٓحي ل٨ً اإلاُذ ؤٚلى ْػاص ٖلُ ٓلّ: )٦ىذ ؤزبئها إلا ٓلت( ٧ان ًسبئها لجىاػجّ، ْنغح ب٣ ّ )ج

َْؿض مىاٞظٍ ب٣ًُ هان٘  ْؤًٖاءٍ الؿٟلى  حي(، زم ًضل٪ بها ْظِّ ْنضٍع  مً ْع

ٓػَ٘  ظخّ بخ ٘ ألاطان، بٗض ؤن ؤْصخى ْػ ْبٗض الاهتهاء مً ججِحز الجىاػة ًٞغ البُاى، 

اخحن في ؤما٦ً مخٟغ٢ت في الخي.  الٍغ

 مً ب٦غام ب
 
 بؿُُا

 
ْاظبا ٓع  ن )خؿً اإلااطن( ًٔغ ؤن مٛاالجّ في ٚؿل اإلاإم

ً ٖلى  م مً اٖتراى ٦شحًر  إلاسجض الخي بالٚغ
 
٠٢ْْ مّٗ ل٩ُٓن ماطها اإلاخٓفى؛ ألهّ  ػ٧اٍ 

 مً 
 
ٓع ؤبا قاًب ؤنغ ٖلى ؤن ًاصي ألاطان )خؿً الِىضي( بضال عجمخّ ، ل٨ً اإلاإم

 
 
ٓجّ )ال٨شحري( طي الهٓث الخاص، ياعبا  بؿُضها بال٫ الخبصخي الظي اعجٟ٘ ن

 
مشال

 باألطان في ْؾِ ؤ٧ابغ الصخابت.

 آلاخش الِىذي الفىان 

(  لٗبضٍ زا٫، مً زال٫ شسهُت )الغؾام 
 
اًت )ألاًام ال جسبئ ؤخضا ِغث في ْع ْْ

٢ْض  ٤ بالٓقم باإلبغة صازل السجً،  الِىضي( الظي ٧ان ًؼا٫ْ مِىت الغؾم ًٖ ٍَغ

اًت )ٖب ٫ٓ عؾم لبُل الْغ ضهللا( خُت ُٖٓمت هاٞغة ٖلى ؾاٖضٍ اإلاٟخ٫ٓ، جلخ٠ خ

ْعٍضٍ الطسم،  ْتهم بٛغؽ هابها اإلاضبب في  َُْٛب طًلِا في ؤؾٟل ببُّ،  مٗهمّ، 

ٓجها ؤزًغ صا٦ً، ٧اهذ  ٢ٓضجحن جدض٢ان في اججاٍ ْظِّ، ل مب٣ُت ُٖىحها الهٛحرجحن اإلاخ

ْجشيُاتها م٘ اوؿُاب  ٓجغ، ؤٞعى ؤضسم مً اإلاإلٝٓ جؼصاص نالبتها  ؾاٖضٍ اإلاٟخ٫ٓ اإلاخ

ْٖىضما زغط مً السجً وسخي الىاؽ   ،
 
ٍْتراءٔ للغاجي ؤجها ؾٝٓ حٗهغ ؾاٖض ٖهغا

ْل٣ب بــ)ؤبٓ خُت(.  بها، 
 
ٓعا ْؤنبذ مكِ  اؾمّ، 

ٍْسبئها في ٢ٗغ    ببغة زانت ًدملِا مّٗ 
 
ب مؿخٗمال ٧ان ًبضؤ في ْقمّ م٘ الْٛغ

ْبٗض ؤن ؤجم عؾم ألاٞعى عظلّ بٗض ؤن ٌٛغؾِا بك٩ل ؤ٣ٞي، ٧ان الى٣ل ًخم ٖ  ، 
 
م٣ُا

ٓعماث  ٧ْاهذ َظٍ ؤنٗب مغخلت؛ بط ٢ض حؿبب خضْر ج بض٢ت ؤٖاص ه٣ل ما الخإم مجها، 
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ت مً زالر  ْبٗض طل٪ ٧ان ٖلُّ ؤن ًغصم جل٪ الش٣ٓب بماصة ؾٍغ ٢ض جاصي بلى حؿمم ، 

ْبٗض ؤن عصم جل٪ الش٣ٓب ؤْصخى نض٣ًّ  ؤال  ٖىانغ ٧ان ًدخٟٔ بها في ٧لٟاث زُابّ، 

٧ْاهذ الغؾمت مظَلت للجمُ٘.ٌ  ٛدؿل إلاضة  زالر ؤًام ختى جدكغب بكغجّ جل٪ اإلااصة، 

ٓدًت اًت العػ  اللعم الشاوي: غالكت آلاخش الِىذي بغحٍر في الْش

 ظُذ ؤهبر:

اًت  ؤؾامت( باليؿبت بلى الظاث )ؾُض ؤ٦بر( 1 ٓع آلازغ )بُل الْغ .جخإَغ ن

 مً املخضص الضًجي، باٖخباٍع آزغ 
 
ٓم ٖال٢خّ بّ ٖلى الاهبهاع اهُال٢ا ْلظل٪ ج٣ ؛ 

 
مكابها

ٓظض   ًيخمي بلى الدجاػ خُض ج
 
ا ٓهّ حجاٍػ ٧ ًٖ 

 
، ًٞال

 
ْؤلاعجاب بهٟخّ مؿلما

 ألاما٦ً اإلا٣ضؾت.

ْالظاث )ؾُض ؤ٦بر( خ٫ٓ 2 اًت ؤؾامت(  ٓاع الضاثغ بحن آلازغ )بُل الْغ .في الخ

 ْ ْلِا ٧ل مجهما مً ػا ْالخ٣ضم في الِىض، ًدىا ٓع  ٍت مسخلٟت ًبجي ٖلحها ؤخ٩امّ، ٢ًُت الخُ

ْال٣ٟغ( ، ُٞما ًٔغ  عة اٖخباع الٗامل الا٢خهاصي )الٛجى  ٞـ)ؾُض ؤ٦بر( ًا٦ض ٖلى يْغ

ْالجِل( ، ٞالٗلم ٣ًطخي ٖلى ٧ل  عة اٖخباع الٗامل الش٣افي )الٗلم  )ؤؾامت( يْغ

ْمجها ال٣ٟغ.  ألامغاى 

زغ )بُل .في صازل مؿدكٟى ٦غاحصخي جبضْ ٖال٢ت الظاث )ؾُض ؤ٦بر( باآل 3

ٓانلّ  اًت( في ؤن ٩ًٓن )ؾُض ؤ٦بر( ْؾُلت ج ب )بُل الْغ اًت( بغاٚماجُت هُٟٗت، ٞحٚر الْغ

ٍْإمل مؿاٖضجّ في  ٕٓ بم٩اهُت الهجغة بلى م٨ت  باء، ْ)ؾُض ؤ٦بر( ًىا٢كّ في مٓي م٘ ألَا

 طل٪.

ْؤمِا( ٖال٢ت 4 .ِْغث ٖال٢ت الِىضي )ؾُض ؤ٦بر( م٘ آلازغ الِىضي) ٦ُتي 

ِٟما باإلؾالم  ازخالٝ في املخضص ، ل٨ىّ ٌؿعى بلى حٍٗغ
 
الضًجي ٢ض ججٗلّ ه٣ًُا

ْمؿاٖضتهما في ال٣ُام بٍٟغًت الدج بلى م٨ت لُبضآ خُاة  ْحصجُِٗما ٖلى الضز٫ٓ ُّٞ، 

 ظضًضة.
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 هُتي

ٍْت 1 اًت ؤؾامت( باليؿبت بلى الظاث )٦ُتي( مً ػا ٓعة آلازغ)بُل الْغ .جخإَغ ن

ُٟ ٍٓاث ْْ ْل ُُٟت، ٞهي ممغيت ج٣خطخي ؤ تها ج٣ضًم ما ًدخاظّ اإلاغضخى مً ؤؾاؾُاث ْْ

 جدذ جإزحر لخٓت ي٠ٗ )اإلاغى( عبما 
 
ْا٢ٗا اًت، ل٨ً آلازغ )ؤؾامت( ٧ان  ْالٖغ الٗالط 

ٍْت ٖاَُٟت  ْالٗىاًت مً ػا اًت  ٞةنابخّ باإلاغى ٧اهذ هدُجت –ظٗلخّ ٣ًغؤ َظٍ الٖغ

ْالٗىاًت اًت  ْاٞخ٣اصٍ الٖغ ْالضًّ   ًٖ ؤجها ٍْٟؿٍغ ٖلى ؤهّ خب،   -اهٟهالّ ًٖ 
 
ًٞال

ْلظل٪ ًهغح لِا بدبّ  ٓعتها(،  ٓلّ )٧إن الٟخىت زل٣ذ ٖلى ن ظمُلت ِٞٓ ًهِٟا ب٣

 ٍْخ٣ضم لسُبتها.

ْا٢ٗت 2 .ججض الظاث )٦ُتي( بٗض َظا الُلب اإلا٣ضم مً آلازغ )ؤؾامت( هٟؿِا 

ٍٓت ٧ل   مً املخضص الضًجي اإلاخمشل بازخالٝ َ
 
 اهُال٢ا

 
ا جدذ نغإ ٢ض ًٟؿغ ْاٍَغ

٨ٍْك٠ ٖىّ  مجهما، ٞهي اًت  ْل٨ً ما ًًمٍغ زُاب الْغ َْٓ )مؿلم(،  )َىضْؾُت( 

ٓلذ بلى )اإلاؿُدُت( اؾخجابت إلاخُلباث  ْجد ُٞما بٗض ؤجها جغ٦ذ صًاهتها )الِىضْؾُت( 

ْاعجباَِا بّ  ٓلِا باآلزغ )ؤؾامت(  ْمٗجى طل٪ ؤن ٢ب ُٟت التي ج٣ضمذ للٗمل بها،  الْٓ

ُٟتها. ٣ٍْٟضَا ْْ  إلاؿخ٣بلِا 
 
 ؾِك٩ل تهضًضا

ْؤمِا( ًجمِٗم 3 .خحن ًماعؽ آلازغ الِىضي )ؾُض ؤ٦بر( جإزحٍر ٖلى الِىضي )٦ُتي 

ىُت ْالازخالٝ في املخضص الضًجي، مً ؤظل ب٢ىاِٖم بالضز٫ٓ في  ٍٓت الَٓ الاجٟا١ في الِ

َْؿاٖضَما في ؤصاء ٍٞغًت الدج. َْٓ ًىجر في طل٪   ؤلاؾالم، 

لى حُٛحر اؾمِا مً )٦ُتي( .بٗض صز٫ٓ )٦ُتي( في ؤلاؾالم ججض هٟؿِا مًُغة ب4

اًت  اًت مً ٢بل اؾم الٟخاة التي حٗل٤ بها بُل الْغ بلى )بل٣ِـ( ْ)بل٣ِـ( ٦ما جظ٦غ الْغ

ْجظ٦ٍغ بها، زم نٝغ هٍٓغ   
 
ٓبخّ ألاْلى )٦ُتي( ٦شحرا في باصًت الُاث٠ ؛ ألجها حكبّ مدب

اًت ؤن ج٫ٓ٣ لىا بن طل٪ مً ٢بُل اإلاهاصٞت؟ ض الْغ                                 ٖجها بٗض طل٪، ِٞل جٍغ

 خعً الِىذي

اًت ٖبضهللا( باليؿبت بلى الظاث )خؿً الِىضي( 1 ٓعة آلازغ )بُل الْغ .جخإَغ ن



ٍٓت املخىمت دان العى ٓبش مجلت الٍش  ؤهخ

0202 

 

22 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 12 ,ISSN 2394-8493 

 

٤ ٧اهذ هدُجخّ اخترا١ ظشض  ُُٟت، ٣ٞض حٗغيذ ؤؾغة )ٖبضهللا( لخٍغ ٍْت ْْ مً ػا

٣ت حٛؿُلِم ْاخخاعث الخاعة في ٍَغ ْؤزخّ،  ْْالضجّ  ْالضٍ  ْعٌٞ  ظمُ٘ ؤٞغاص ؤؾغجّ: 

ْلٟذ ظمُِٗا في ٦ًٟ  )خؿً اإلااطن( ؤن ٌٛؿلِم زكُت ؤن جظْب الجشض ٖلى ًضًّ، 

ْاخضة. ٓا في م٣برة  ْصٞى  ْاخض 

ٓع ؤبٓ قاًب( باليؿبت بلى الظاث )خؿً الِىضي( مً 2 ٓع آلازغ )اإلاإم .جإَغث ن

ٓجّ ل٨ىّ آزغ ؤبا  ٓص زبإَا إلا ٓلت( ٖ ٍْسهّ بـ)ج ٍْت بًجابُت، ِٞٓ ًدؿً ٚؿل ظىاػجّ  ػا

 للمسجض، ق
 
ْجؼ٦ُخّ لّ لُهبذ ماطها ّٞ ٖلُّ  اًب ٖلى هٟؿّ؛ ألهّ ًخظ٦غ مْٗغ

ًٍْٟلّ ٖلى )ال٨شحري( ْخحن ٌٗاعى بًِٗم َظا ألامغ بؿبب عجمخّ، ٌؿدكِض 

 بخ٣ضًم بال٫ بً عباح الخبصخي ٖلى ؤ٧ابغ الصخابت في ألاطان.

ٓع آلازغ )ؤبىاء الخاعة( باليؿبت بلى الظاث )خؿً الِىضي( 3 ٍْت .جإَغث ن مً ػا

َْٓ باإلا٣ابل حهضصَم بتر٥ مئظهت  ن مىّ بؿبب عجمخّ،  ت، ِٞم ٌسسْغ ؾلبُت ٖىهٍغ

 
 
 ٖظبا

 
ٓجا ت مً ؤطاهّ، ٣ٞض ٧ان ًمخل٪ ن ٍْت بطا ؤمًٗ ؤَل الخاعة في السسٍغ اإلاسجض زا

.
 
ٝ مطخ٩ا  ل٨ً ؤعجمُخّ ججٗل ه٣ُّ بٌٗ الخْغ

 الشظام الِىذي

اًت ٖبضهللا( ب1 ٓع آلازغ)بُل الْغ اليؿبت بلى الظاث )الغؾام الِىضي( .جإَغث ن

ْمىدّ ْقم  ٍْت بًجابُت، ِٞٓ نض٣ًّ الظي ؤمطخى مّٗ مضة ؾيخحن في السجً،  مً ػا

ن اؾمّ  ٍٓت ظضًضة؛ خُض لم ٌٗض الىاؽ ًخظ٦ْغ ْالظي ؤُٖاٍ َ ألاٞعى الظي َلبّ 

.ً  مً ٢بل آلازٍغ
 
ٓبا  مَغ

 
ْؤنبذ اؾمّ )ؤبٓ خُت(، ْناع مِابا  الؿاب٤ 

م مً ال2ِ اًت .بالٚغ ٍٓت الجضًضة التي مىدتها الظاث )الغؾام( لآلزغ )بُل الْغ

ْج٨خٟي  ّ بّ   حٗٞغ
 
 مدضصا

 
اًت ال جظ٦غ لّ اؾما ٍٓت، ٞالْغ  للِ

 
ٖبضهللا( ل٨ىّ بضا ٞا٢ضا

٣ُي الِىضي( ْ)نض٣ًي الِىضي( ٞخ٠ًُ بلُّ  ٣ُىا الِىضي( ْ)ٞع باإلقاعة بلُّ بـ)ٞع

َْٓ الًمحر اإلاكتر٥ ؤْ ًاء اإلاخ٩لم؛ لدكحر بلى  ً مّٗ في اإلا٩ان هٟؿّ  ٖال٢خّ بالخايٍغ

 السجً.
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 خاجمتال

ٓصًت في: آلازغ الِىضي اإلاخ٣ضم،  اًت الؿٗ ِْغث جمشُالث آلازغ الِىضي في الْغ

ْبضث ٖال٢اث  ْآلازغ الِىضي الخبِب، ْآلازغ الِىضي اإلاخضًً، ْآلازغ الِىضي الٟىان، 

ٓصًت مً زال٫  اًت الؿٗ  ؾاَم في صٞ٘ آلازغ الِىضي بٛحٍر في الْغ
 
ا  خًاٍع

 
ٓهّ مازغا ٧

ْمهاَغة، ؤْ  اط   صزل مّٗ في ٖال٢ت ْػ
 
 اظخماُٖا

 
٩ا ٓع، ؤْ قٍغ ْالخُ عجلت الخ٣ضم 

 ٌؿاَم ٖبر ٞىّ في 
 
ْحٛؿُل الجىاثؼ، ؤْ ٞىُا  صًيُت ٧إصاء ألاطان 

 
ْاعا  ؤنبذ ًاصي ؤص

 
صًيُا

ْالخ٩امل بحن ا ٓا٤ٞ  ْحك٨ُل ؾماتها في بَاع الخ ٍٓت   لش٣اٞاث.بٖاصة نُاٚت الِ

 

 ْ  اإلاشاحؼاإلافادس  

  ٓهُاؤإلااهُا ه ٓل ٓساث الجمل ه ، غبذٍ خاٌ، ميؽ
ً
 م.0220ألاًام ال جخبئ ؤخذا

 0 ،ٓهتي، غبذهللا غاصاس، مجلت الفىش الػشبي اإلاػاـش ٓب ت محرل .آلاخش خعب ظاسجش ْظاٍَش

 م.2772(، ماسط 65-64الػذد 

 م.2726هاللاَشة،  -البػث، دمحم غلي مغشبي، داس الىخاب الػشبي 

 2ٍلي ْظػذ الباصعي، اإلاشهض الشلافي الػشبي بحرْث الذاس  -.دلُل الىاكذ ألادبي، مُجان الْش

 م.0220البُماء، ه

 ْالغحر غبر اللغت العشدًت(، ـالح ـالح، اإلاشهض الشلافي الػشبي بحرْث  -ظشد آلاخش)ألاها 

 م.0221الذاس البُماء ه 

 4 ٓس، كذم لّ غبذهللا ْداس لعان الػشب .لعان الػشب، ابً مىظ الػالًلي، داس الجُل 

 م.2766لبىان، ه -بحرْث

  ْاليؽش ا ببشاَُم، مىخبت مفش للىباغت  مؽيلت ؤلاوعان في الفىش الػشبي اإلاػاـش، صهٍش

 اللاَشة، د.ث.–الفجالت 

 اإلاشاحؼ ؤلالىترْهُت:

  خ  م0202-5-21جم اظترحاغّ بخاٍس

 https://twitter.com/yamamahMAG/status/ 
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ٓعة   بىاء اله

اًت "محرار السؿاعة" ل٨حران صٌؿاي  في ْع

ٓعاٍ خىان الغاجي عا  ، باخشت الض٦خ

غ، ؤ٧اصًغ ٓم ؤلاوؿاهُت،ظامٗت ابً َػ ْالٗل  اإلاٛغب ،٧لُت آلاصاب 

 لذمتاإلا

اثُت، مً بحن ؤ٦ثر ؤق٩ا٫ ال٨خابت الؿغصًت حٗبحرا ًٖ َبُٗت  لٗل اإلاخٓن الْغ

ش  ٓاٍع ْاإلاٗاٝع ًٖ ج ٓعاث  ا. ٦ما ؤن ظؼءا مِما مً الخه ْآزَغ الٗال٢ت بحن الظاث 

ْج٣الُضَا، مهضٍع  ٢ُْمِا  ْٖاصاث الكٗٓب  ٓع ألاهماٍ الش٣اُٞت  ْجُ البلضان، 

ٓعا البض ؤن ججؿض َظٍ ألازحرة ن اًاث.   ْبحن الِىا  الْغ مً الخىا٢ًاث بحن ألاها ْآلازغ 

ا ٦ظل٪، عؾما إلاالمذ آلازغ املسخل٠  ْالخايغ.  ٦ما جًم بحن ؤؾَُغ ْاإلااضخي  ْالِىا٥، 

م  ٓعة آلازغ، ال ًْغ ْججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ح٣ٗب ن ْالبُٗض، في م٣ابل ألاها الىاْغة. 

الًؼا٫  م مً ؤن َظا الِٟم ٧ان  ٚاًت لؤلها. بل بجها لً جد٤ُ٣ ِٞم آلازغ ٞدؿب، بالٚغ

ْاضخت ظلُت، إلاً َمساعظِا.   جهل بلى ِٞم مخ٩امل لظاتها، صْن ؤن جىُل٤ مً عئٍت 

بل بن ماَُت الٛحر جخدضص ٖلى «ال ق٪ بطن ؤن في ِٞم آلازغ٦ك٠ للظاث، 

ٓعة آلازغ في ال٨خابت، هي جغظمت للظاث، ٦ما    45.»ؤؾاؽ ماَُت الظاث ْبهظا اإلاٗجى، ٞه

، ٞهي البض ؤن جدُل بلى  ْجمحٍز ٓعة آلازغ ًٖ ازخالّٞ،  هي جغظمت لآلزغ؛ ٞمِما ٖبرث ن

ْلِظا، ٟٞي ٦خابت آلازغ، ًجب ؤن هب٣ى ً مً الخمُحز «الظاث ٦ظل٪.  ِ
ّ
مىخبهحن إلاا ًم٨

اًت "محرار  46»زغ مكابها لـؤلها(.)آلازغ م٣ابال لؤلها( ؤْ الاؾدُٗاب )آلا  ْج٣ضم ْع

ْاضخت للخ٣ابل بحن ألاها ْآلازغ، م٘  ٓعة  السؿاعة" لهاخبتها ٦حران صٌؿاي ل٣اعئها ن

                                                           
ٓماإلوؿاهُت، ؤ٧اصًغ  45 ْالٗل غ ٧لُت آلاصاب  ْبا هٓغاث مخ٣اَٗت، ظامٗت ابً َػ ْع ْؤ  13.م، م2116طا٦غ)ٖبض الىبي(: اإلاٛغب 

46 PAGEUX (Daniel-Henri): De L„imagerie culturelle à L„imaginaire, Précis de la littérature comparée,  Sous la 

direction de Pierre Brunel et Yves Chevrel , Presses universitaires de la France, 1989.p.143 
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ٓلضَا َظا الل٣اء، ٧الخٗضصًت الش٣اُٞت،  ٖٓت مً ال٣ًاًا التي ً ٦ك٠ الى٣اب ًٖ مجم

ٍٓت.. في ْحكدذ الِ ْازخالٝ الاهخماء  ْجًاعب اإلاهالر  ْاضر ًٖ  ْنغإ ال٣ُم،  حٗبحر 

٨ُت  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ جل٪ الٗال٢ت ٚحر اإلاخ٩اٞئت بحن الٗالم اإلاخ٣ضم الظي جمشلّ ال

ْالٗالم الشالض الظي ججؿضٍ الِىض. جل٪ الٗال٢ت التي ؾِخ٨بض ٞحها الُٝغ  ُاهُا،  ْبٍغ

.٘ ْالٟكل الظَع  ألاي٠ٗ السؿاعة 

ت  -2 ائُت: مشجىضاث هظٍش ٓسلٓحُا الْش  الف

ٓع  بطا ٧ان ألاصب ٓلض بها، ِٞٓ ٦ظل٪ مىخج مِم لله اجي هخاظا للبِئت التي ً الْغ

ٍْم٨ً اٖخباع  ْعي الجماٖت اإلاىخمُت لخل٪ البِئت، ٖمً َم زاعظِا.  التي جدك٩ل في 

ٓع  ٓعَا. ْفي اإلا٣ابل، ٞةن صعاؾت ن ْجُ ْه٣لِا  ٓع  ٓع اله ألاصب املجا٫َ ألاعخب لِٓ

ٓظُا ألاصبُت  ٓعل حؿاٖض بك٩ل «L„imagologie Littéraireآلازغ في ألاصب، ؤْ اله

ت ألاصب ٓظُا ألا٫ْ  47.»مًا٠ٖ في مٗٞغ ٓعل َٓ صعاؾت  -الًؼا٫ -٢ْض ٧ان اوكٛا٫ اله

عة بلى  ان، ًيخمُان بالًْغ َْظان الُٞغ ٓعة ألاها في ببضإ آلازغ، ؤْ ال٨ٗـ.  ن

ن ٖىّ  ِ
ّٓ ٩ ًٞاءًً، َما في ؤٚلب ألاخُان مخباٖضان. ًىٓغ ٧ل َٝغ بلى آلازغ، ٍُْ

ٓعة، بما حؿاٖض ٖلى الخ٣اعب بُجهما، ؤْ ج٩ٓن ٖامال ؤؾاؾُا  ٓعة ن في جباٖضَما. ٞه

ٓص ًٞاء  ْْعي ٦ظل٪ بٓظ ٓص َظا آلازغ في خُاة ألاها.  ْعي بٓظ ٓمي،  آلازغ في ألاصب ال٣

 مسخل٠ )الِىا٥( ًٖ ًٞاء ِٖل ألاها )الِىا(. 

ٓعة اإلا٣اعن  ٓع ألاصبُت، مً ؤ٦ثر مباخض ٖلم اله ٕٓ مً صعاؾت اله َْٗض َظا الى

ٓاث ألازحرة.. ٦ما ٧اهذ ٓعا في الؿى ْججلُاجّ، زال٫  «ؤَمُت، ْخً ٓع ألاظىبي  صعاؾت ن

ٍٓلت ؤخض ألاوكُت اإلاًٟلت )للمضعؾت الٟغوؿُت( في ألاصب اإلا٣اعن  ٓص َ ْججضع 48.»٣ٖ

ٓع مجخم٘ ما، بال مً زال٫ ٖال٢خّ  ؤلاقاعة بلى ؤهّ، ال مجا٫ للخضًض ًٖ خغ٦ُت ؤْ جُ

                                                           
47marc Moura ( Jean) :L„image du tiers monde dans le roman français contemporain ,  Presses Universitaires de 

France ,première  édition, paris,  1992.p.14  

ٓعاث اجداص ال٨خاب الٗغب، صمك٤، َجري باظٓ )صاهُِل(: 48 ْاإلا٣اعن، جغظمت: ٚؿان الؿُض، ميك   89م.، م 1997ألاصب الٗام 
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ْممحزاجّ بال بخٟاٖلّ م٘ آزغ ٢ ال ًم٨ً لكٗب ؤن ًِٟم زهٓنُاجّ  با ٧ان م٘ آزغ،  ٍغ

ْمضٔ  ٓلت،  ٓع اإلاى٣ ْبٌٛ الىٓغ ًٖ َبُٗت َظٍ اله ؤْ بُٗضا، مكابها ؤْ مسخلٟا. 

ٓعة  ٓع ؾلبُت ظاَؼة، ؤْ ٧لِصخي.. ٞال ًم٨ً به٩اع ٧ٓن اله ٓجها مجغص ن نض٢ِا، ؤْ ٧

اثُته٣ال ٞىُا  ٓاؾُت اللٛت«الْغ ٓا٢٘ الساعجي ب ْلت لخجؿُم مُُٗاث ال البض 49.»ْمدا

اًت، عاظٗا باألؾاؽ بلى  ؤن ٩ًٓن جؼاًض الاَخمام ٓعة آلازغ في ظيـ الْغ بالبدض في ن

ْج٩اص ج٩ٓن  ٖٓا. بل  ٓإ الؿغصًت قُ ٓم ؤ٦ثر ألاه اظا، ٣ًبل  «ؤجها ناعث الُ الًٟ ألا٦ثر ْع

ٓاحي  ٓع آعاءٍ في الى ت خُض ًضؽ ال٣ام بحن الؿُ ْال٨ٍٟغ ٖلُّ الىاؽ للمخٗت الىٟؿُت 

 51» .املسخلٟت

اثُت ال ٓعة الْغ ْالساعط، ماصام ل٩ل ؤها ًٍْم خ٣ل اله ْالضازل  ْالٛحر،  ظاث 

عة  ٓعة الظاث مً زال٫ الؿغص، ٣ًخطخي بالًْغ ْبىاء ن ا، ْزاعظِا.. ْآزَغ مدُُِا، 

ٓص هٓحر ؤْ ه٣ٌُ مسخل٠ ٖجها، ٢ض ًِٓغ باٖخباٍع ؤٖلى مغجبت مجها، ؤْ ؤ٢ل قإها.  ْظ

ٓعة ٓبُت في عؾم الصسٓم ؤلاوؿاهُت؛ «ٞخٗض َظٍ اله بجها ٖالمت  ؤهج٘ الٓؾاثل ألاؾل

٦ُْٟما ٧ان ألاها ْآلازغ، 51»جض٫ ٖلى الؿماث اإلامحزة للصسهُاث التي حؿخٗملِا.

ْجبرػ  ْصًيُت..  ت، طاث ؤبٗاص ؾُاؾُت  ٓم ًشحر بق٩االث ز٣اُٞت ْخًاٍع ٞالل٣اء بُجهما الُ

َظٍ ؤلاق٩االث بجالء في السُاب ألاصبي، الظي لُاإلاا ٧ان مغآة ح٨ٗـ ججلُاث جل٪ 

 الٗال٢ت.

ْطل٪ ٢ْض ج ٓع التي ًجؿضَا ؤصب ًٖ بلض مٗحن زال٫ ٞتراث مخباًىت،  سخل٠ اله

غ١ عئٍت َظا البلض بازخالٝ  ٓعاث، َْ ْالخه ًم٨ً ؤن ًغظ٘ بلى ازخالٝ ْظِاث الىٓغ، 

٣ت الىٓغ بلُّ.  ْحٛحر ٍَغ ّ َظا البلض،  ٓع الظي ٌٗٞغ اإلاالٟحن. ٦ما ٢ض ًغظ٘ بلى الخُ

ٓعة بلض مً البلضان ٓعٍ، ٚالبا ما جِٓغ  «ٞه ٕٓ ؤصب ما ٖلى مضٔ جُ في بَاع مجم

ْل٩ي هغؾمِا ًجب  ْاخض.  ٓع اإلاخل٣ي في آن  ْجُ ْلّ  ٓع البلض الظي هدىا ٖٓا، َٓ هخاط جُ جى
                                                           

ٓان 49 اًت الاؾباهُت، م٨خبت ؤلاصع خي، جُ ٓعة اإلاٛغب في الْغ ت، ن اًت الاؾخٗماٍع ٓعة في الْغ  13م. م.1994ؤه٣اع )دمحم(: بىاء اله

اًت الٗغبُت، ا 51 ٓعة الٛغب في الْغ  34ْ  33م، م.1998لبىان،  -لؿلؿلت ألاصبُت، ماؾؿت الغخاب ، بحرْثاإلاٗٓف )ؾالم(: ن

ٓػَ٘،  51 ْالخ ٓان الُٗاصي ْدمحم مكبا٫، عئٍت لليكغ  اًت، جغظمت عي ٓعة في الْغ إلاان )ؾدًُٟ(: اله  19م م.2116ؤ
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ٓجها، ٖلى ؤن وُٗي ل٩ل ٖىهغ  ؤن ٩ًٓن لضًىا بخهاء ب٩اٞت الٗىانغ ألاصبُت التي ج٩

 52» خ٣ّ مً ألاَمُت.

اًت محرار ال -0 ٓسة الِىذي في ْس  خعاسة لىحران دٌعايـ

اًت -ؤ   جلذًم الْش

ٍٓلت، جيخ٣ل بّ مً زاللِا  اًت في عخلت َ جإزظ ٦حران صٌؿاي مخهٟذ َظٍ الْغ

ْاضخت ًٖ الخىا٢ٌ  ٓعة  ُاهُا. لترؾم ن ْبٍغ ٨ُت  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ْال بحن الِىض 

اًت بال٣اعت ف ي الظي جلُّٟ الصسهُاث اإلاىخ٣لت بحن َظٍ الًٟاءاث. ٦ما حٛٓم الْغ

دت.  ْجىا٢ًاث نٍغ ٓعٍ ٞٓضخى ناعزت.  هٟٓؽ الصسهُاث التي حِٗل في ٖالم حٗخ

ْٖال٢تها بالًٟاءاث ْألاػمىت.  ج٨كِٟا الٗال٢اث بُجها، 

ٖٓت مً ال٣ًاًا ْالاق٩االث التي  اًت بإؾلٓب ؾلـ مجم ْجىا٢ل َظٍ الْغ

بحن بؿاَت  جٟصر ٖجها الٗال٢اث ٚحر اإلاخ٩اٞئت بحن ألاها ْآلازغ. ٦ما حصخي بها اإلا٣اعهت

ْالُب٣ُت  ٍٓت  ْالِ ٓمُت  ْمً ؤبغػَا ال٣ ؤما٦ً في م٣ابل ٖٓمت ؤزٔغ في اإلاتن املخ٩ي. 

ٓالى ؤخضار  ْالهجغة ْالاخؿاؽ باإلخباٍ.. ٞخخ اب  ْالٗى٠ ْالاَع ْازخالٝ الاهخماء 

ٓعا قتى للِىضي، الظي ًجض هٟؿّ في ؤخُان ٦شحرة ملؼما  اًت في ؾغص ٖم٤ُ ًِٓغ ن الْغ

 ْ  مٗاٌكتها. ألن ال٣ضع ٢ض ٦خب لّ ؤن ٩ًٓن ؤ٢ل خٓا مً آزٍغ الٛغبي.بخ٣بل السؿاعة 

اًت في ٖام   ْع ؤخضار َظٍ الْغ ت ٣ٞحرة في الِىض، جضعى1986ْجض  «م، بحن ٢ٍغ

ٓهج قما٫ قغ١ ظبا٫ الُِمالًا  ْال٩لبت -٧الُمب بازّ ْؾاي  خُض ٌِٗل ال٣اضخي َْ

ٓباي مً الٗمل »53ماث ٓصجّ بالؿ«في ٖؼلت. بٗض ج٣اٖض ال٣اضخي ظُم ل٪ ال٣ًاجي بٗض ٖ

ٓع٥، مضًىت ألاخالم التي حهاظغ بلحها ابً الُبار بُچٓ، مى٣اصا »54مً بهجلترا. ٍٓ ْهُ

                                                           
ؼ، م٨خبت 52 ٓع ؤخمض ٖبض الٍٗؼ ّ(: ألاصب اإلا٣اعن، جغظمت الض٦خ ؾٓ )ؤهضٍع ٓص( ْ م. ْع ٓا )٧ل ت، الُبٗت الشالشت، بِك ألاهجلٓ اإلاهٍغ

 145م.م.2111ال٣اَغة، 

ت الٗامت لل٨خاب،  محرار السؿاعة،(: ٦حران)صٌؿاي 53 ضي، الُِئت اإلاهٍغ  25م، م . 2119جغظمت ؤخمض ٍَغ

 233هٟؿّ، م. 54
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ٓاث  با مً ال٣ٟغ. ْؾُجض هٟؿّ بٗض ؾى َْْغ ٩ي، بدشا ًٖ ال٨غامت،  زل٠ الخلم ألامٍغ

ال ؾِخم٨ً مً جد٤ُ٣ َظا  تراب ٞاقال، ال َٓ اؾخُإ ؤن ًىجر في بالص الٛحر،  مً الٚا

ٓع بالسؿاعة ال ًىٟ٪ ًِٓغ لل٣اعت خحن ٣ًترب مً الى ب ؤن الكٗ ْالٍٛغ جاح في بالصٍ. 

اًت. ُٞسغط في ألازحر ب٨ٟغة مٟاصَا ؤن الكٗٓب ألا٢ل قإها الججىـي بال  شسهُاث الْغ

ْلذ الخإ٢لم م٘ مدُُِا ؤْ بدشذ ًٖ جد٤ُ٣ الىجاح بُٗضا ٖىّ.  ٓاء خا السؿاعة. ؾ

ْ  «ألهّ ؾِب٣ى َىال٪ صاثما  55» ٫ ًلًٗ الٗالم الشالض ملجغص ؤهّ ٖالم زالض.ٖالم ؤ

ٍٓت ،الِىذي  -ب  ْالِ  الاهخماء 

ْلت ألاها ِٞم طاتها، مً ل اًت ججؿُضا خ٣ُ٣ُا ملخا ٣ض ٧اهذ ؤخضار َظٍ الْغ

التها َظٍ، لضعظت يإ ٞحها  ا. بال ؤجها ابخٗضث ٦شحرا في مدا زال٫ الاخخ٩ا٥ بأزَغ

ٍٓتها. صخُذ ؤن  ْحكخدذ َ ا،  ٓعة اهخماَئ اًت، هي ن ٓعة الِىضي التي ج٣ضمِا الْغ ن

ب مً ؤؾغ ما ًغبُّ  الجّ الِْغ م مدا ٍٓخّ صازلّ، ٚع بوؿان اخخٟٔ بجؼء ٦بحر مً َ

ْالًُإ.  ل٨ىّ في ٦شحر مً ألاخُان لم ٨ًً  ببلضٍ الظي ًمشل باليؿبت بلُّ الٟكل 

ض جد٤ُ٣ الىجاح باٖخباٍع َىضًا، ؤْ ؤن الىجاح با ضٍ، ؤًٍغ ليؿبت بلُّ مغجبِ ٌٗٝغ ما ًٍغ

ْوؿُان اهخماثّ.  بالدكبض بالٛغب، 

ْجِذ مً  ْلذ ما ؤ اًت الًٓء ٖلى خُاة شسهُاث مسخلٟت، خا ٢ْض ؾلُذ الْغ

ب مً مدُُِا، مدُِ ألاها. الِىا الظي اعجبِ باليؿبت الحها بالسؿاعة.  ٓة الِْغ ٢ْ ٖؼم 

ْال ْجد٤ُ٣ ألاخالم. ٞازخاعث الاهُال١ بُٗضا بلى الِىا٥، اإلا٩ان الظي ًمشل الىجاح  ٛجى 

ل٨جها ؾخ٨دك٠ قِئا ٞكِئا ؤجها ؤياٖذ ظؼءا مِما مً خُاجا في بدض ًٖ ؾغاب لم 

ْٖت ؾاطظت، مشحرة للك٣ٟت، ٌؿدبض بها  اًت مسض جُلّ. ٩ٞاهذ شسهُت الِىضي في الْغ

ا جىا٢ًاث ٦بحرة بحن ما حِٗكّ  ْجدكاََغ ٢ْخامت اإلاؿخ٣بل.  ْة اإلااضخي،  السٝٓ مً ٢ؿا

                                                           
  282هٟؿّ،م. 55
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ض ِٖكّ ً ألام، ْما جٍغ ب مً جخُم الَٓ الث الِْغ ٍٓتها في الخسبِ بحن مدا . ٞخسؿغ َ

اع التر٦حز ٖلى شسهِخحن: ٍْم٨ً في َظا ؤلَا ْالخ٣ضم الٛغبُحن.  ْعاء الخًاعة   ْالغ٦ٌ 

اًت. - ٓباي: مً ؤ٦ثر الصسهُاث جىا٢ًا في الْغ قب  «شسهُت ال٣اضخي ظُم

با باليؿبت الى با الى هٟؿّ ٢بل ان ًهبذ ٍٚغ ً بؿبب ازخالٝ لٓن  ٦ْبر ٍٚغ آلازٍغ

ْلهجخّ ٓصجّ بلى بالصٍ  56»بكغجّ  في بهجلترا التي ٖاف بها ٞترة مً خُاجّ.ْختى بٗض ٖ

ْالضٍ اٖتٝر لّ:  ٧ان مً « الِىض، لم ٌؿخُ٘ ؤن ًجض لىٟؿّ م٩اها بحن ؤَلّ، ختى ؤن 

ب باليؿبت لىا. َْٓ هٟؿّ، لم  57»السُإ اعؾال٪ بلى البُٗض، أله٪ ؤنبدذ مشل الٍٛغ

٧ْانً ال َٓ ٌكٗغ بإهّ مىهِغ في بهجلترا.  ًضازلّ  «٨ً ًدـ بدب الاهخماء لبلضٍ، 

ٓص. ألامغ الظي ظٗلّ  ٓع مً الِى ْاخؿاؽ بالىٟ ٓع بالخؿض ل٩ل ما َٓ اهجلحزي،  قٗ

ْالِىضي ٖلى  ْاهخهى الى ؤن ناع مشاع اخخ٣اع ؤلاهجلحزي  ا،  ٌٗمل ظاَضا ل٩ي ًبضْ اهجلحًز

ٓاء.  58» الؿ

الًاث اإلاخدضة  - ٓاث مً خُاجّ في ال شسهُت بُجٓ ابً الُبار: ْل ؾى

ْالخ٣ضم، ل٨ىّ لم ًخم٨ً مً طل٪. لٗضم  ال الخإ٢لم م٘ خُاة الخًاعة  ٨ُت مدا ألامٍغ

ٓلّ ٖلى البُا٢ت السًغاء، طل٪ الخلم الظ٩ًان  ٓا٫ الجهاع،  «خه ٓط ٖلى ٣ٖلّ َ ٌؿخد

ال شخيء آزغ ٌكٛل ج٨ٟحٍر ؾٔٓ َظٍ  ٍْخد٫ٓ الى ٧ابٓؽ ًاع٢ّ في اللُل، 

ىّ، ألهّ ٧ان»59 البُا٢ت. ٓصة بلى َْ ٌٗٝغ ؤهّ لِـ مً الؿِل  «ل٨ىّ لم ًجؿغ ٖلى الٗ

ٓصة زاهُت بلى  ْؤهّ لِـ مً الؿِل ٦ظل٪ ٖلُّ الٗ ٓصة بلى الِىض،  ٖلُّ اجساط ٢غاع بالٗ

٩ا.. ىّ ظاعا ؤطًا٫ »61ؤمٍغ ٓص بلى َْ ْالسؿاعاث.. ٌٗ ٓاث مً الخطخُاث   ل٨ىّ بٗض ؾى

 السُبت.

                                                           
 83م. هٟؿّ،56

 398. هٟؿّ،م57

 184م. هٟؿّ، 58

 264م.هٟؿّ، 59

 264م.هٟؿّ،60



ٍٓت املخىمت دان العى ٓبش مجلت الٍش  ؤهخ

0202 

 

30 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 12 ,ISSN 2394-8493 

 

اًت لف -ج   ٓسة الِىذي في ملابل آخٍش الغشبيججعُذ الْش

ا ٖلى الٗال٢ت بحن الًٟاءاث: - ْجإزحَر اًت،   ٖال٢ت ألاها باآلزغ في الْغ

. َظا آلازغ الظي ٩ًٓن جاعة  ْآزٍغ اًت ؤق٩اال مً الٗال٢اث بحن الِىضي  جِٓغ الْغ

ْمىخمُا بلى هٟـ البلض، ٦ما ًم٨ً ؤن ٩ًٓن آزغ  با  ٍْالمـ ٢اعت ٢ٍغ بُٗضا، ٚغبُا. 

ٕٓ َظٍ الٗال٢اث مً زال٫ ا٢ترابّ مً خُاة َظٍ الصسهُاث، التي ٌِٗل  اًت جى الْغ

َِْٗل البٌٗ آلازغ في بلض ؤخالمّ صْن ؤن  ٍْخمجى ؤن ٩ًٓن في آزغ.  بًِٗا في بلض 

اجي مً الخ٣ابالث ب ًدـ بالؿٗاصة التي ٧ان ًُمذ بلحها. حن ْبن ما هجضٍ في َظا اإلاتن الْغ

ْالِىا٥ ٕٓ آزغ، بحن الِىا  ٓلض بُبُٗت الخا٫ ج٣ابالث مً ه ا، ً ْآزَغ ْلظل٪، ًجب ألاها   .

ْبػاء «ؤن ه٩ٓن ٣ًٓحن  ٓم بحن الًٟاء، ْظؿض الصسهُاث.  بػاء الٗال٢اث التي ج٣

ْاؾخسضام الًٟاء مً ٢بل الجؿض.. ٍْم٨ً ؤن  61»حسجُل الصسهُت يمً الًٟاء 

 هلسو َظٍ الٗال٢اث ُٞما ًلي:  

ْوكحر َىا بلى كت الِىذي بأخٍش اللٍشبغال ْجباًىاث.  : ْيمجها هجض ٦ظل٪ جىا٢ًاث 

ٓباي بالُبار الظي ٌٗمل لضًّ. صخُذ ؤجهما ًيخمُان بلى هٟـ  ٖال٢ت ال٣اضخي ظُم

َِْٗكان في هٟـ اإلاجز٫، بال ؤجهما مسخلٟان جماما. ٟٞي خحن  ت، بل  ْهٟـ ال٣ٍغ البلض، 

 ْ ْبؿُُا  ْطلُال، ٧ان الُبار بوؿاها ٣ٞحرا  اؾخجضاء «ٌٗٝغ ٦ُُٟت مامىا بالسغاٞاث 

ؼة ٠ُ٦ ًب٩ي..الغخمت.. ْ ٓص ابىّ 62..»ًضع٥ بالٍٛغ ٓخّ في الخُاة َٓ ؤن ٌٗ ؤ٢صخى َم

٩ا. ٧ان ال٣اضخي الًؼا٫ مخإزغا بالٟترة التي ٢ًاَا في بهجلترا، ٩ٞان ًِٓغ  ْاٞغا مً ؤمٍغ

ٗا مى٣ُعي الىٓحر. ًدـ بإهّ ؤظىبي في  ْجٞغ ٍٓالال مباالة  ْبحن ؤَلّ. ٨ٞغ َ في « بالصٍ، 

إلاا خ٣٣ّ مً هجاح، ل٨ً بضال مً طل٪ عآَم  الخبجُل الظي ٧ان ًيخٓغ  مجهم اِْاٍع لّ 

ن.. ٍْخٛامْؼ ْل٨ً الٛغابت 63 » ًخًاخ٩ٓن  ألن ما بضا لِم، لم ٨ًً الىجاح الظي خ٣٣ّ، 

ً.  زانت ؤهّ في الِىض ْحٗاملّ م٘ آلازٍغ ٧ٓاجّ،  ٧ل شسو  ٧ان« التي ناعث جُب٘ ؾل
                                                           

ْاإلا٣اعن، مغظ٘ ؾاب٤، م (: صاهُِل)َجري باظٓ 61  102ألاصب الٗام 

 19م.محرار السؿاعة، مغظ٘ ؾاب٤،(: ٦حران)صٌؿاي 62

 237م.هٟؿّ، 63
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ْمجزلت، ل٨جهم  ٘ م٣اما  ْا ؤجهم ؤٞع ْٖحن.. اٖخ٣ض ًطخ٪ ٦شحرا ٖىض عئٍخّ ألهاؽ مسض

 64»في الخ٣ُ٣ت مشل البا٢حن

 : غالكت الِىذي بأخٍش البػُذ

ا. ل٨ً في ٧لخا الخالخحن، ٧ان  ْجاعة ؤزٔغ اهجلحًز ٨ُا،  ْالظي ٧ان جاعة ؤمٍغ

ب املسخل٠ في  ْاللهجت الىٓغ بلى الِىضي ٖلى ؤهّ طل٪ الٍٛغ ْالش٣اٞت  ٓن البكغة  ل

ت  ْالٗىهٍغ ْالاهخماء. بل ٧ان الِىضي الظي ٌِٗل في الٛغب، ًل٣ى ؤق٩اال مً الٗى٠ 

ٓص مً اإلاؿا٦ً  ْالخىمغ. ال لصخيء بال ألهّ ًيخمي بلى الٗالم الشالض. ٞال ًب٣ى للِى

ٓاب٤ الؿٟلى التي  ْاإلاُاٖم بال ْاإلاٛاعبتالُ ٓص.. ْالِى حن..  جمخلئ..بالجؼاثٍغ

ٓا ٖلى البُا٢ت السًغاء. 65» ٫ْ ال٣ٟحرة، زانت الظًً لم ًدهل ً مً الض ْاإلاِاظٍغ

ٓإ اإلاظلت  ٓص ؤهٟؿِم بال ٢ابلحن ل٩ل ؤه ل٨ً ألاصهى مً ٧ل طل٪ َٓ ؤال ًجض الِى

ٓجهم.  ً ٌكبه ٓص آزٍغ ٓا بخ٣ضًغ َى ْالاخخ٣اع مً آلازغ الٛغبي، في ؾبُل ؤن ًدٓ

ْالغقي. ٤ الخدًغ  الث٪  ُٞٗخ٣ضْن بإن طل٪ َٓ ٍَغ اء «ل٨ً ما ال ًضع٦ّ ؤ ألابٍغ

الي.  66» الؿظط ..ؤجهم ال ًؼالٓن في ٖالم امبًر

شاع ألاحُاٌ ْالخالش، ـْ  ـذام اإلااضخي 

ٕٓ مً الخ٣ابل الؼماهِ ٓعَا بى اًت للجاثل بحن ؾُ بحن اإلااضخي حصخي َظٍ الْغ

ْبحن ألام٨ىت. ُٞضع٥ ال٣اعت ؤن ْالخايغ ، ٖلى ٚغاع الخ٣ابل بحن الصسهُاث، 

اثُت ازخاعث ؤن جسل٤ شسهُاث جيخمي بلى زالزت ؤظُا٫ مخخالُت، ل٩ي ج٨ك٠ ًٖ  الْغ

ع الؼمً. صخُذ ؤن اإلاىخمحن  ٓعاث التي خهلذ في خُاة الِىضي، ْفي بالصٍ بمْغ الخُ

ٓخاث. بلى هٟـ الجُل َم ؤهٟؿِم ال ججمِٗم هٟـ ال٣ىاٖ ْالُم ْاإلاباصت  اث 

ٓم الخًاعة، التي جغاَا ؾاي في اللٛت  ٦جُان ْؾاي اللظًً لم ًخ٣ٟا ٢ِ ٖلى مِٟ

                                                           
 282م.هٟؿّ، 64

 51م.هٟؿّ، 65

 282م. هٟؿّ، 66
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٧ْل اإلاىخجاث الٛغبُت  ْالجبن  الجت  ٧ٓ ْالك ت  ْاث ؤلاهجلحًز ْالسًغا ت  ؤلاهجلحًز

ٓعصة.. ؤما ظُان ٩ٞان لّ عؤي آزغ. ٧ان ال ًإلٓ ظِضا في الخٗبحر ًٖ اخخ٣اٍع ل٩ل   اإلاؿخ

ؤهخم حكبهٓن الٗبُض، « ٚغبي. ُٞساَب ؾاي ٧لما ؾىدذ الٟغنت لظل٪:  ما َٓ

ٓص ؤهاؽ مشل٨م، ٞلً هدهل ٖلى م٩ان ؤْ ٖلى ؤي  ْبؿبب ْظ ج٣لضْن الٛغب..

 . »67شخيء

ٓص  ٓا بزٟاء طل٪، ؤما الِى ْل الظًً ًيخمٓن بلى ؤظُا٫ مسخلٟت، ِٞم مِما خا

ْمشا٫ طل٪ ٖال٢ت ظُم ٓعا ؤ٦بر لبًِٗم البٌٗ.  ن هٟ ٓباي بدُٟضجّ ؾاي، ًِْٓغ

بت ال حٛلب ٖلحها اإلاكاٖغ التي جغبِ في الٗاصة الجض بدُٟضجّ.  التي ٧اهذ ٖال٢ت ٍٚغ

ال ٧ان ؤي مجهما ًبضي اَخماما بما ًٟٗلّ آلازغ. ؤْ  ٞلم ٨ًً ًجم٘ بُجهما ؤي خضًض، 

ْمىٗؼال. بِىما ؤخبذ ؾاي الاهٟخاح  ٓباي مىٛل٣ا ٖلى هٟؿّ،  ٧ْان ظُم بما ال ًٟٗلّ.  

ْعبِ ٖال٢اث ظضًضة. ٞخمؿ٨ذ ب٩ل مً ؤبضٔ لِا الخب ْالاَخمام.  ٖلى  ً آلازٍغ

ت.  ٓخُض الظي ًجم٘ بُجهما َٓ الخُب٘ بالش٣اٞت ؤلاهجلحًز خُض ْعبما ٧ان الصخيء ال

اث .. هي َىضًت «٧اهذ ؾاي  اًت عاَباث اهجلحًز َىضًت طاث ؾماث ٚغبُت بخإزحر ٖع

بت حِٗل في الِىض. ٓصجّ مً بهجلترا بإهّ  68» ٍٚغ مشل ظضَا جماما، الظي ؤخـ مىظ ٖ

ب صازل الِىض.  ٍٚغ

 خاجمتال

ٓعة باإلاٗجى  اًت بلى الا٢غاع بإجها لِؿذ ن ٓعة آلازغ في الْغ ٢اصجىا صعاؾت ن

ٓعة مغظُٗت، جدك٩ل اهُال٢ا مً  ْجدا٦ُّ. بل هي ن ٓا٢٘  الدكابهي، ؤي ؤجها حكبّ ال

ٓصة مؿب٣ا في طًَ ٓظ ٓعاث م ْجه ال٩اجب، الظي ًيخمى بلى الش٣اٞت الىاْغة،  ؤ٩ٞاع 

ْبن اهخماءَا الخ٣ُ٣ي َٓ الٗالم  ٓع بلحها، ؤْ ٌٗٝغ ٖجهما مٗا.  ًٖ الش٣اٞت اإلاىٓ

                                                           
 231م. هٟؿّ،67

 286 .هٟؿّ،م68
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ْلُضة اإلاخسُل الاظخماعي. ٩ُٞٓن بظل٪  ا  ْجبٗا لظل٪ ًم٨ً ؤن وٗخبَر اإلاخسُل الغمؼي. 

٣خّ في«ٖغى الصسهُت ْلٍُغ عؾم  في ٦شحر مً ألاخُان ٖاثضا لؤلصًب هٟؿّ 

ٓعَا مىّ، في  ٓا٢ِٗا ؤْ هٟ ْاهضماظِا ب ٍٓتها  ْالغثِؿت.. في خُ ٍٓت  الصسهُاث الشاه

ْاهجظاب ال٣اعت الحها  69ؾُُغتها ٖلى الخضر 

اثُت مً ْي٘ زِ ٞانل بحن ألاها ْآلازغ.  ٓعة الْغ ٢ْض م٨ىذ صعاؾت اله

ٖٓا مً الخمحز الظي ٌؿم ٦ال مجهما.  ل٨ً، بِىما ٩ًٓن الاهٟخاح في  الٗال٢ت ٞإِْغث ه

ٓاء.  ْالظاث ٖلى خض ؾ ٣ا بلى ِٞم آلازغ  حن في الٗاصة ٍَغ اجسظ الاهٟخاح ٖلى بحن الُٞغ

اًت مجٔغ مٗا٦ؿا. ٞلم ج٨ً  الث ألاها الظي ًمشلّ الِىضي في آلازغ في الْغ مدا

ْجمُحز الظاث  ْالٗال٢ت بُجهما.  ْالٛحر  اًت، الا٢تراب مً آلازغ لِٟم ؤًٞل للظاث  الْغ

ْا ٓغ بلى الٛغبي باٖخباٍع مشاال ًدخظٔ، ال ًجب بال  ملسالٟحن لِا.ًٖ املسخلٟحن 
ُ
بل ه

ْالخ٣ضم. ٞٓنلذ ألاها بلى مغخلت مً  ْالخًاعة  ت  ب٘. ألهّ مهضع اإلاٗٞغ
َّ
د ض ٍُْ

َّ
٣ل ًُ ؤن 

ْاخخ٣غتها ٣ِٞ ألجها ال حكبّ  الخٗل٤ ْالاهبهاع باآلزغ، لضعظت وؿِذ ٞحها طاتها، 

ال حؿخُُ٘ جد٤ُ٣ ما ًد٣٣ّ ا،   .آزَغ

اًت َٓ ؤلاخؿاؽ بالى٣و الظي  ٓعة الِىضي في الْغ ٞىسلو بلى ؤن ما محز ن

ْبإهّ ؤزظ مىّ خحن ٧ان   ، ٍْدخ٣ٍغ . ٌٗٝغ بإن آلازغ ٌؿخٛلّ  ٓلضٍ الىٓغ بلى ٚحٍر ً

الػا٫ ًٟٗل لآلَن. ًضع٥ ٦ظل٪ بإن الٛغبُحن ٓا  «مؿخٗمغا،  ًظَبٓن بٗض آن ًدهل

اثم ال٣غن.. ًم٨جهم ال٣ُام بإٖمالِم البٌُ اإلاالٖحن.. ؾبب ٧ل ظغ   ٖلى ٧ل شخيء..

َْم في البُٗض.. ٍْخدحن ؤًت ٞغنت لُيؿلخ مً 71 » ال٣ظعة  ْل٨ىّ ًيسخى ٧ل طل٪، 

ٍْلبـ زٓب الخًاعة الٛغبُت. ٚحر مضع٥ بإن طل٪ ؾ٩ُٓن ؾببا في ظٗلّ  ٍٓخّ،  َ

ٓطا في بلضٍ ْفي بلض ٚحٍر  مىب
                                                           

اًت الٗغبُت، مغظ٘ ؾاب٤، م.  69 ٓعة الٛغب في الْغ  39اإلاٗٓف )ؾالم(: ن

 83مغظ٘ ؾاب٤، م. ،محرار السؿاعةصٌؿاي)٦حران(: 70
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ْاإلاشاحؼ  اإلافادس 

 ،ت الػامت للىخاب،  جشحمت دٌعاي)هحران(: محرار الخعاسة ذي، الُِئت اإلافٍش ؤخمذ ٍَش

 م.0227

  ش ولُت آلاداب ْبا هظشاث مخلاوػت، حامػت ابً َص ْس ْؤ راهش)غبذ الىبي(: اإلاغشب 

ٓماإلوعاهُت، ؤوادًش   م.0224ْالػل

  ٓساث اجداد ْاإلالاسن، جشحمت: غعان العُذ، ميؽ َجري باحٓ )داهُِل(: ألادب الػام 

 م.2775الىخاب الػشب، دمؽم،

  ،اًت الاظباهُت ٓسة اإلاغشب في الْش ت، ـ اًت الاظخػماٍس ٓسة في الْش ؤهلاس )دمحم(: بىاء الف

ٓان، الىبػت ألاْلى،   م.2772مىخبت ؤلادسسخي، جى

  اًت الػشبُت، العلعلت ألادبُت، ماظعت الشخاب ٓسة الغشب في الْش اإلاػٓػ )ظالم(: ـ

 م.2776لبىان، الىبػت ألاْلى،  -الخذًشت، بحرْث

  إلاان ٓان الػُادي ْدمحم مؽباٌ، سئٍت لليؽش  )ظدُفً(ؤ اًت، جشحمت سل ٓسة في الْش الف

ٓصَؼ،   م.0224ْالخ

  ،ض ٓس ؤخمذ غبذ الػٍض ّ(: ألادب اإلالاسن، جشحمت الذهخ ظٓ )ؤهذٍس ٓد( ْ م. ْس ٓا )ول بِؽ

ت، الىبػت الشالشت، اللاَشة،  ٓ اإلافٍش  م.0222مىخبت ألاهجل

 اإلاشاحؼ ألاحىبُت

 PAGEUX (Daniel-Henri) De L’imagerie culturelle à L’imaginaire, Précis de la 

littérature comparée, Sous la direction de Pierre Brunel et Yves Chevrel , 

Presses universitaires de la France, 1989. 

 Marc Moura ( Jean) :L’image du tiers monde dans le roman français 

contemporain ,  Presses Universitaires de France ,première  édition, paris,  

1992. 
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ٓعة اإلاغؤة الِىضًت  ن

 بحن ألاصب الِىضي ْألاصب الٗغبي

 
ٍٓغقيألاؾخاط.  مٗلم اللٛت الٗغبُت ،ؾامي بً ٖباص الُ

ٍٓت ألا٢صخى ٓصًت-حٗلُم الُاث٠ -اإلاضعؾت بشاه  الؿٗ

 ملخق البدث

ٓع٢ت  ٓعة اإلاغؤة الِىضًت بحن ألاصب الِىضي ْألاصب الٗغبي مً َضٞذ ال بلى جىا٫ْ ن

 :
 
ْالٗغبي. زاهُا ت بحن ألاصبحن الِىضي  : الٗال٢ت الخإزحًر

 
ال ْهي: ؤ ْع عثِؿت  زال٫ زالزت مدا

: ْن٠ اإلاغؤة الِىضًت في ألاصب الٗغبي . ْن٠ اإلاغؤة الِىضًت في ألاصب الِىضي
 
زالشا

 ؤصب الغخلت، خُض
 
ٓعة اإلاغؤة الِىضًت في ٦خاباث ال٨خاب  ْجدضًضا اؾخٗغى الباخض ن

ٓع(. ْؤهِـ مىه ْؤمُىت ؾُٗض  ٓا٫ الؿٗضاْي  َْم )ه حن   اإلاهٍغ

ٓع٢ت بلى ؤن الٗال٢ت بحن ألاصب الٗغبي ْألاصب الِىضي ٖال٢ت جٟاٖلُت   ٢ْض جٓنلذ ال

ؼ الاوسجام الُاثٟي ْخماً ْع مِم في حٍٗؼ ت جباصلُت خُض ؾاَمذ اللٛت الٗغبُت بض

ٍٓت الش٣اُٞت ْؤلاؾالمُت في الِىض، ٦ما ؤن ألاصب الِىضي ؤزغ في ألاصب الٗغبي ْخغ٦ت  الِ

ؼ اهدكاع اللٛت الٗغبُت ْألاصب الٗغبي، ٦ما ؤن  ٓص ملمٓؾت في حٍٗؼ ْلٗلمائهم ظِ الخإل٠ُ 

ًْٖ اإلاغؤة الِىضًت في ألاصب  اػصَاع خغ٦ت الترظمت الخباصلُت ؾاَمذ في َظا الخإزحر، 

ْالش٣اُٞت السانت باإلاغؤة مً الِىضي هج ض ؤن ألاصب الِىضي ها٢ل ال٣ًاًا الاظخماُٖت 

ْاملجخمُٗت، ْفي  ت  ْم٩اهتها في الخُاة ألاؾٍغ ْز٣اٞتها ْؤلاقاعة بلى بهجاػاتها  خُض حٗلُمِا 

٢ًْاًاَا  ٢ِٓا  اإلا٣ابل ع٦ؼث ال٨خاباث الؿغصًت في ألاصب الٗغبي ٖلى ْن٠ خُاتها ْخ٣

 ٓ ٓع الخغ٦ت اليؿ  ٍت.مً مىٓ
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 لذمتاإلا

ش، ٣ٞض  ْالِىض ٖال٢ت ٢ضًمت ب٣ضم الخاٍع عجر بن الٗال٢ت بحن اللٛت الٗغبُت 

ْال٨خاب ؤن صز٫ٓ اللٛت الٗغبُت بلى ألاعاضخي الِىضًت ٢ض ؾب٤ الٗهغ ٓ اإلااعز ن 

ت في باصت ألامغ زم اؾخمغ اهدكاع اللٛت الٗغبُت مً  ؤلاؾالمي مً زال٫ الٗال٢اث الخجاٍع

ٓخاث  ٓا بلحها في اهدكاع زال٫ الٟخ ٓر الظًً ؤج ْالكُ ؤلاؾالمُت، ٦ما ؾاَم في الٗلماء 

م عؾالت ؤلاؾالم في ؤهدائها.  اللٛت الٗغبُت مً زال٫ وكَغ

غا١ ٞحها،  ْازخالٝ ألٖا  لترامي ؤَغاِٞا 
 
 هٓغا

 
ٍٓا  لٛ

 
ْحٗضصا  

 
ٖٓا حكِض الِىض جى

م مً ؤن اللٛت الٗغبُت لم ج٨ً لٛت عؾمُت، بال ؤجها ؤزبدذ ٓصَا في قبّ ال٣اعة  ْبالٚغ ْظ

٢ْض اهدكغث في  جها،  ٍْيكْغ ْؤَلِا ًخ٩لمٓن بها  ْالجامٗاث  الِىضًت، ٞهي لٛت اإلاضعاؽ 

 خُض ؤ٢ُمذ لِا 
 
 ٦شحرا

 
ت اهدكاعا ْالجامٗاث الٗهٍغ ْاإلاضاعؽ الضًيُت  ؤْؾاٍ الٗلماء 

ٓص ظباعة في ؾبُل زضمت لٛت الًاص،  ْؤ٢ؿام زانت، ٦ما ٢ام ٖلماء الِىض بجِ مٗاَض 

ٓم ٞ ْالٗل ْاضخت في ٧ل مجا٫ مً مجاالث ألاصب الٗغبي  ٓص بهمت  تر٥ الٗلماء الِى

ْؤصباء  ٣ِْٞاء  ْمدضزٓن  ن  ٓع مٟؿْغ ؤلاؾالمُت، ٞجهٌ مً ؤعى الِىض ٖلى مغ الٗه

ٓا ْاع عاثضة في مجاالتهم  ْقٗغاء ٖٞغ ٓا بإص بٟهاخت اللؿان الٗغبي اإلابحن، ٢ام

قي،  71اإلاخسههت. ْالىضْي، 2115)الٟاْع ْوٗمان زان، 2114؛   (2114؛ 

: الػالكت الخإز
ً
ال ت بحن ألادؤ ْالػشبيبححًر  ن الِىذي 

ْالٗاقغ اإلاُالصي  ْالٗغبُت في الِىض ما بحن ال٣غهحن الؿاب٘  بضؤث ٞترة جإزغ الٗغب 

ٓاع الش٣افي؛  ٢ْض جمحزث َظٍ الٟترة بإجها مغخلت الخ ْؾمُذ جل٪ الٟترة بالٗهغ الظَبي، 

ْالش٣اُٞت ْألاصبُت ؤزىاء  ت  ة ظضًضة زانت باملجاالث ال٨ٍٟغ خُض بلٛذ الٗال٢اث طْع

                                                           
71

قي، ػبحر ؤخمض. )  ْع الِىض في وكغ اللٛت الٗغبُت. مدغع في ]الش٣اٞت الٗغبُت في الِىض[ مغ٦ؼ اإلال٪ ٖبض هللا الضْلي 2115الٟاْع (.ص

 2/15  لسضمت اللٛت الٗغبُت
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ْالٟىٓن ألاصبُت الِىضًت الٗهغ الٗبا خي، خُض ل ٓم   َاما في ه٣ل الٗل
 
ْعا ٗبذ الترظمت ص

بلى اللٛت الٗغبُت، باإلياٞت بلى ما سجلّ الؿُاح الٗغب مً اهُباٖاث ؾاَمذ بك٩ل 

 ؤْ بأزغ في ه٣ل الش٣اٞت الِىضًت بلى الٗالم الٗغبي.

٧ْان لل ٓمت ْفي اإلا٣ابل ؤهجبذ الِىض ٦شحر مً اإلاالٟحن الىابٛحن في الٗغبُت،  خ٩

 في اهدكاع اللٛت الٗغبُت في 
 
 مازغا

 
ْعا الٗغبُت في الؿىض ب٣ُاصة دمحم بً ال٣اؾم الش٣ٟي ص

ا في  ٍَٓغ ْجُ ا  ْوكَغ  لخٟٔ اللٛت الٗغبُت 
 
 ٦بحرا

 
ْبظ٫ الٗلماء ظِضا اإلاىا٤َ الِىضًت ، 

 مً 
 
ْجهي٠ُ ال٨خب في الٗغبُت هٟؿِا بضال ٕٓ الِىض مً زال٫ الخإل٠ُ في الٗغبُت  عب

ْؤصبُت، جغظمت ٍٓت  ْلٛ ٖٓت صًيُت  ٖٓاث مخى ٓا مٓي ٢ْضم ها بلى اللٛاث املخلُت في الِىض، 

ٖٓاث الضًيُت، ؤما   ٖلى اإلآي
 
ٓم ألاصب الٗغبي م٣خهغا ْل٨ً في جل٪ الٟترة ٧ان مِٟ

ا  ْجإزْغ ٓا آلاصاب ألازٔغ  الٟىٓن ألاصبُت ٞالخٟذ بلحها ظُل الٗهغ الخضًض الظًً حٗلم

  72. باإلاظاَب ألاصبُت الخضًشت

ْبالخالي ؾاَمذ  ا،  ْؤخض ٖىانَغ ٍٓت ؤلاؾالمُت  َٓغ الِ ْجمشل اللٛت الٗغبُت ظ

ْطل٪ مً زالألن اللٛت الٗغبُت خاٞٓت  ٍٓت ؤلاؾالمُت في الِىض  اللٛت الٗغبُت في خٟٔ الِ

ٓاؾُت وكغ اللٛت الٗغبُت في الِىض  ْجىا٢لتها، ٞب ٓتها  للش٣اٞت الٗغبُت ْؤلاؾالمُت ٞاخخ

ٓعْر  ٓمّ، ْؾاٖضث اهدكغ اإلا ِْٞم ٖل الش٣افي الٗغبي، ْؾاٖض حٗلمِا ٖلى حٗلم الضًً 

ٓع الش٣اُٞت  ٓعْر الِىضي، ٖلى مض الجؿ ْاإلا ٓعْر الٗغبي  الترظمت الخباصلُت بحن اإلا

ْالخًاعي. ْاؾخمغاع الخباص٫ الش٣افي ْألاصبي  ُت    73ْاإلاٗٞغ

ْبلحها بٗض اؾخ٣ال٫ الِىض، خُ ض ٢امذ ْاػصَغث الترظمت مً اللٛت الٗغبُت 

اإلاىٓماث الِىضًت بترظمت ال٨خب الٗغبُت بلى اللٛاث الِىضًت مشل ؤ٧اصًمُت آلاصاب في 

                                                           
ْجغظمخّ بلى اللٛاث 2115ظؿُم الضًً، دمحم. ) 72 الِىضًت، مدغع في ]الش٣اٞت الٗغبُت في الِىض[ مغ٦ؼ اإلال٪ ( ألاصب الٗغبي في الِىض 

 529ٖبض هللا الضْلي لسضمت اللٛت الٗغبُت. م

ٓص. ) 73 ٍٓت ؤلاؾالمُت في الِىض. مدغع في ]الش٣اٞت الٗغبُت في 2115ٚالب، ٖبض الؿالم خم ْعَا في خماًت الِ ْص (. اللٛت الٗغبُت 

 552للٛت الٗغبُت. مالِىض[ مغ٦ؼ اإلال٪ ٖبض هللا الضْلي لسضمت ا
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ْايُل٘ املجلـ الِىضي للٗال٢اث  ٕ جغظمت ال٨خب ألاصبُت،  صلهي خُض بضؤث بمكْغ

ْمازلّ ٦ظل٪ مغ٦ؼ الش٣اٞت  ْبلحها،  الش٣اُٞت بيُٓ صلهي بترظمت ال٨خب مً الٗغبُت 

ٓصلهي.الِىضًت الٗغبُت الخاب  ٘ للجامٗت اإلالُت ؤلاؾالمُت بيُ

٘ لترظمت ال٨خب الِىضًت بلى اللٛت  ْؤَل٣ذ في الٗالم الٗغبي ٖضص مً اإلاكاَع

ْػاعة الش٣اٞت ما ٣ًغب  ٓمي بال٣اَغة جدذ بقغاٝ   25الٗغبُت خُض جغظم اإلاغ٦ؼ ال٣

ْالؿُاخت  ، ٦ما جغظمت َُئت ؤبٓ ْبي للش٣اٞت 
 
  ٦35خابا

 
ْز٣اُٞا  

 
 ؤصبُا

 
 للٛت  ٦خابا

 
َىضًا

 . 74الٗغبُت

ما٫ ألاصبُت الٗغبُت بلى اللٛاث  ْفي ألاصب الٗغبي الخضًض جغظمذ ٖضص مً ألٖا

ْمؿغخُاث  اًاث  ْؤَم ْع اث ال٣ٗاص  ْٖب٣ٍغ الِىضًت ٦بٌٗ ٦خاباث هجُب مدّٟٓ 

ا، بِىما جمشلذ جغظمت الىهٓم ألاصبُت  َل ٚحَر ٓص صْع ٓماث مدم ْمىٓ ٤ُٞٓ الخ٨ُم  ج

ْصٌ٘ البؿخاوي بٌٗ الِىضًت بلى الٗغبُ ْجغظم  ٓع،  ْؤٖما٫ َاٚ ت ٧إٖما٫ دمحم ب٢با٫ 

ْبٌٗ الىهٓم مً ملخمت عاماًاها.  الىهٓم مً ُٚخا 

ٓص اإلاؿلمحن   ْالِىضًت ٖلى ظِ ْلم ٣ًخهغ ألامغ في الخإزحر اإلاخباص٫ بحن الٗغبُت 

ىُٓن مً الٟئاث ٚحر اإلاؿلمت في الِىض زضماث  ْالَٓ مً الِىض، بل ٢ضم اإلاهلخٓن 

ُض ٖضً ْجَٓ ْبنالخِا  ْجهًتها   في بىاء الِىض 
 
 ٞٗاال

 
ْؤؾِمذ بؾِاما ضة في اللٛت الٗغبُت، 

 لالوسجام الُاثٟي الظي 
 
 خُا

 
ٖال٢اتها م٘ الض٫ْ الٗغبُت، ٩ٞاهذ اللٛت الٗغبُت مشاال

ن. ٓص الِىض مىظ ٢ْغ   ٧75ان ٌؿ

ْالش٣اٞت الِىضً ْالخإزحر بحن اللٛت الٗغبُت   ت ُٞما ًلي:ٍْم٨ً بًجاػ ٖال٢ت الخإزغ 

اًاث ٞٗلى ؾبُل  -1 ْالْغ ْالخ٩اًاث ال٣هحرة  جإزغ ألاصب الٗغبي باألمشا٫ الِىضًت 

ْهي ٦خاب َىضي  ْصمىت  اًت ٧لُلت  ٣ت ْع اإلاشا٫ نىٟذ بٌٗ اإلاالٟاث الٗغبُت بٍُغ

                                                           
ؼ 2114وٗمان زان، دمحم. ) 74 ْة مغ٦ؼ اإلال٪ ٖبض هللا بً ٖبض الٍٗؼ ْع٢ت ٖلمُت[، هض ْاإلاالٟاث الٗغبُت في الِىض. ] ْع اليكغ  (. ص

ٓصًت  م468 ،الضْلي لسضمت اللٛت الٗغبُت )اللٛت الٗغبُت في الِىض(، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ

ْع اللٛت 2115ٖالم، مٟٓغ. ) -1 الٗغبُت في الاوسجام الُاثٟي. مدغع في ]الش٣اٞت الٗغبُت في الِىض[ مغ٦ؼ اإلال٪ ٖبض هللا الضْلي (. ص

 486م ،لسضمت اللٛت الٗغبُت
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ن، ْ )ال٣اث٠( للمٗغي،  ْٖٟغة( لؿِل بً َاْع ْمً َظٍ اإلاهىٟاث )سٗلبت  ألانل 

ٓع  اع( للم٣ض خي.ْ)٦ك٠ ألاؾغاع ًٖ خ٨م الُُ ْاب ْألاَػ  ْالض

ٔ البحرْوي ًٖ بضاًت ٖلم  -2 ؤٞاصث اللٛت الٗغبُت مً اللؿاهُاث الِىضًت خُض ْع

ى الِىضي خُض ط٦غ البحرْوي ؤن السلُل  الىدٓ ٦ما اَل٘ الٗغب ٖلى ٖلم الْٗغ

ٓاي٘ مسخلٟت في  ً في ألاقٗاع، ٦ما ْظضث في م ٓاٍػ بً ؤخمض ؾم٘ ؤن للِىض م

ٓا٫ ؤَالي الِىض البالُٚت خُض جمحزث بالٚت الِىض بإجها ال٨خب ألاصبُت  الٗغبُت ؤ٢

ٍٓلت في ٖباعاث ٢هحرة ْفي طل٪  ٓم بّ بال الٗباعاث الُ يابُت للمٗجى الظي ال ج٣

". )ٖالم ، 
 
، ْفي بالٚت الٗغب بًجاػا

 
ٓدي " بن في البالٚت الِىضًت بَىابا ٢ا٫ الخى

2116) 

ث الِىضًت خُض ِْغث لٛت مؿخ٣لت ألَالي ٧ان للٛت الٗغبُت ؤزغ باعػ في اللٛا -3

ٓبي الٗغبي ؾمُذ بمالُالم الٗغبُت، ٦ما  ٓا٢ٗت ٖلى الؿاخل الجى مى٣ُت ٦حرالا ال

ْاإلاٟغصاث  ٓاث  ٓاحي ٖضة مجها السِ ْألان جإزغث اللٛت ألاعصًت باللٛت الٗغبُت في ه

ْاللٛاث الِىض ْٚحر َظٍ ال٨شحر مً اللهجاث  ى،  ْالْٗغ ْالترا٦ُب  ًت خُض ْألابيُت 

ْؤلٟاِْا. ذ بمٟغصاث الٗغبُت   ػزٞغ

ٓم ؤلاؾالمُت  -4 ٓا باللٛت الٗغبُت في الٗل ٓٙ ٖضص مً الٗلماء في الِىض الظًً ؤلٟ هب

ْمجهم نض٤ً خؿً زان الظي ؤل٠  ٍٓت   طاث ٢ُمت ٖلمُت مجها  56ْاللٛ
 
٦خابا

 مً 
 
"البلٛت في ؤن٫ٓ اللٛت"، ٦ما ؤل٠ ٖبض الخي بً ٖبض الخلُم الل٨ِىٓي ٖضصا

ٓاثض البهُت" ٖمضة اإلاالٟحن في  86إلاالٟاث بلٛذ الٗغبُت ا الًؼا٫ ٦خابّ " الٟ  ،
 
٦خابا

ْمغظِٗم.  جغاظم ٖلماء اإلاظَب الخىٟي 

ٓا  -5 ْاٞغ، خُض ِْغ مجهم قٗغاء مل٩ ْالكٗغ ههِب  ٧ْان لؤلصب ب٣ؿمُّ الىثر 

ي هانُت البُان مً ؤمشا٫ " ٖبض اإلا٣خضع ال٨ىضي" ْ" ؤخمض التهاهِؿغي" ْ"ٚالم ٖل

 آػاص البلجغامي".
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ْحٗلمِا في الِىض خُض بظلذ اإلاضاعؽ ألاَلُت  -6 الاَخمام بخٗلُم اللٛت الٗغبُت 

 
 
ٓصا ٓمُت ظِ الٗغبُت، ْألا٢ؿام السانت بضعاؾت اللٛت الٗغبُت في الجامٗاث الخ٩

ْبخُائها مً  ا  ، ٦ظل٪ الاَخمام بيكَغ
 
ْجإلُٟا  

 
ؿا في الٗىاًت باللٛت الٗغبُت جضَع

 ْ ٓمجلت زال٫ املجالث  الصخ٠ الٗغبُت التي ؤنضعث في الِىض مجها مجلت البُاه

ْلت ظاثؼة ؾمُذ بـ " ظاثؼة عثِـ  ْمجلت ز٣اٞت الِىض، ٦ما زههذ الض الًُاء

ت" لدصجُ٘ الباخشحن في مجا٫ اللٛت الٗغبُت.  ٓعٍت الخ٣ضًٍغ  76الجمِ

 ٤ ْالِىض مً ال٣ضم ًٖ ٍَغ ٍْخطر مما ؾب٤، اعجباٍ الٗال٢اث بحن الٗغب 

ا ْالٗال٢اث الْغ ْاهدكاٍع في احؿإ ع٢ٗت الخباص٫  ت، ٦ما ؾاَم ؤلاؾالم  بِ الخجاٍع

ْاػصَغث خغ٦ت الترظمت الخباصلُت مً اللٛت الٗغبُت  لدكمل املجاالث الش٣اُٞت ْألاصبُت، 

 
 
 ملمٓؾت في الٗىاًت باللٛت الٗغبُت حٗلُما

 
ٓصا ْمالٟي الِىض ظِ ٢ْض بظ٫ ٖلماء  ْبلحها،  

ْاحؿم بهخ  ،
 
ابِ ْجإلُٟا ٓز٤ُ الْغ اظِم في اللٛت الٗغبُت بالٛؼاعة ْؤلابضإ، مما ؤصٔ بلى ج

ْمُلِم بلى الخٟاّ ٖلحها  ْؤبىاء الِىض،  الش٣اُٞت ْألاصبُت ْالاظخماُٖت بحن اللٛت الٗغبُت 

ْبما ًد٤٣ الاوسجام  ٍٓت ؤلاؾالمُت  ْبهمائها بهضٝ الخٟاّ ٖلى الِ ْبزغائها  ْالٗىاًت بها 

ْجغظمتها ْالاؾخٟاصة  الُاثٟي في الِىض، في اإلا٣ابل اَخم الٗالم الٗغبي بالش٣اٞت الِىضًت 

ْال٣ُمت. ْآصابها الٛىُت  ٓمِا   مً ٖل

ف اإلاشؤة الِىذًت في ألادب الِىذي: : ـْ
ً
 زاهُا

ْالش٣اُٞت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت في  ًم٨ً ال٫ٓ٣ ؤن حٛحر ألاْيإ الؿُاؾت 

ْاهتهاء  باالؾخ٣ال٫ ؾاَمذ في   باالؾخٗماع 
 
عا ْمْغ الِىض الخانلت ؤزىاء خ٨م اإلا٫ٓٛ 

َْكحر عيا ) ٓع ألاصب الِىضي،  ٓلِم بلى اإلاخل٣ي 2114جُ ْمُ اث الىاؽ  ( بلى ؤن هٖؼ

ْعا ؤؾاؾُا في  ٓع( لٗبذ ص ٓعَا، ٞإنبدذ اليؿاء )الجمِ ْجُ اًت ألاعصًت  حك٩ل الْغ

ْع اإلاتزاًض إلا٩اهت  ن الخُاة. ٞال ًم٨ً لىا ؤن هى٨غ الض ًمكحن بجاهب الغظا٫ في ٧ل قْا

                                                           
76

حن. مغ٦ؼ اإلال٪ ٖبض هللا الضْلي لسضمت 2116ماالوي، ؤلُاٝ ؤخمض. )  ْالغاب٘ ٖكغ الهجٍغ (. الكٗغ الٗغبي في ال٣غهحن الشالض ٖكغ 

 2116اللٛت الٗغبُت.
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ت وؿاثُت" بضؤث في  ٓا٦حر "هٖؼ ٓاَض ٦شحرة حكحر بلى ب اًت، ِٞىا٥ ق اإلاغؤة في وكإة الْغ

ْبسانت بٗض ؤن قاٖذ هٓغة   ،ً ْهي الدك٩ل زال٫ ال٣غن الٗكٍغ ظضًضٍ بلى اإلاغؤة 

ٓلُّ املجخم٘ الجضًض  ْوكٗغ مً زال٫ طل٪ باالَخمام الظي ً ٓة بلى جش٠ُ٣ اإلاغؤة  الضٖ

 إلا٩اهت اإلاغؤة.

ٓع ألاصب 2114ْفي ؾُا١ مخهل ٌكحر ال٣اؾمي ) ْع اإلاغؤة الِىضًت في جُ ( بلى ص

ْاظ ْمجهم: بابغ ظِان ؤعا بُٛم، ٢غة الٗحن خُضع،  ْبزغائها،  ٓجها  ْٞى ضة جبؿم، ألاعصي 

م مً ألاصبُاث  ْٚحَر عقُض ظِان، ظُالوي باهٓ، َاظغة هاػلي، ؤمت هللا حؿيُم، 

ٓاحي ؾاَمً في بزغاء ؤصب اللٛت ألاعصًت بإؾالُب قتى.     77ْالكاٖغاث الل

٢ْههِا  اًاتها  ٖٓاث ْع ْبالىٓغ بلى ؤلاهخاط ألاصبي لىاػلي ًالخٔ ؤن مٓي

ْمك ٓع خ٫ٓ ٢ًاًا اإلاغؤة  ِغ ال٣هحرة ٧اهذ جخمد ٓا٢٘، ْْ ٓخاة مً ال ٨التها اإلاؿخ

اَخمامِا  بالجاهب ألازالقي ؤلاؾالمي للمغؤة، ٞهي جامً ؤن الخٗلُم اإلاجزلي الِاصٝ 

ْمد٣٣ت لؤلَضاٝ التي زل٣ذ مً ؤظلِا،  ْالتربُت الهالخت ججٗل اإلاغؤة الِىضًت هاجخت 

ْؤؾـ ؤزال٢ُت خمُ ٢ُْم ٞجمُ٘ ٦خابتها ظاءث مؿدىضة بلى مباصت بؾالمُت َاصٞت  ضة 

ٟذ هاػلي ٦خاباتها في جغبُت  ْبالخالي ٣ٞض ْْ ؤصبُت ؾامُت جضٖٓ بلى بىاء مجخم٘ ؾلُم، 

ٓعة اإلاغؤة  ْالهض١. ِٞٓغث ن ْالكٝغ  بىاث اإلاؿلمحن ٖلى مباصت السحر ْألاماهت 

ْمباصت الضًً  ت جخمشل في ؤبٗاصَا ٢ُم  ٓعة ؤزال٢ُت مكٞغ الِىضًت في ٦خاباث هاػلي في ن

ْالبُالث ال ًسخلًُ ؤلاؾالمي؛ ٞالبىا ث ال ًِٓغن ؤمام ألاظاهب صْن حجاب، ْألابُا٫ 

ْاخترام ٦بحر.  ٓاع ًىم ًٖ ؤصب ظم  ، ختى ؤن الخ  78ببًِٗم صْن ٢ُض ؤْ قٍغ

ٓع ه٣ضي ع٦ؼث ؾبُٟا٥ ٖلى صعاؾت اإلاغؤة مً زال٫ صعاؾاث الخاب٘  79ْمً مىٓ

ْالش٣اٞت،  ْالتر٦حز ٖلى الٗال٢اث ٞاَخمذ بالضٞإ ًٖ اإلاغؤة الكغ٢ُت ْالاَخمام باألصب 

                                                           
77

 (47. )م51-46(. الجاهب السل٣ي في ألاصب ال٣هصخي ٖىض َاظغة هاػلي. مجلت ألاصب ؤلاؾالمي. ، 2114ال٣اؾمي، دمحم هجُب. ) 
78

 ْاإلاغظ٘ هٟؿّ 
79

٠ اإلاىاهج الخ٣لُضًت ْألاهماٍ اإلاخٗاٝع  ْها٢ضة َىضًت لسُاب ما بٗض الاؾخٗماع ؾاَمذ مً زال٫ ؤٖمالِا في بٖاصة حٍٗغ مىٓغة 

 دلُل الش٣افي ٖلحها في الخ
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ٍٓت في مجا٫ صعاؾت  ٓاهب خُ ٓعث ؾبُٟا٥ ظ ٢ْض َ ْاللٛت،  الىهُت اإلاخمشلت باألصب 

 ٣ِٞ بؿبب َُمىت اإلاٟاَُم 
 
اإلاغؤة، ِٞٓغ مً زال٫ ؤٖمالِا ؤن اإلاغؤة لم ج٨ً جابٗا

٢ْض ٖملذ ٖلى بههاٝ اإلاغؤة مً  ٓعٍت،  ت، بل ؤجها جاب٘ بٟٗل الش٣اٞت الظ٧ الاؾخٗماٍع

 في مجخمٗاث بضؤث ببِء حؿخُٗض زال٫ ص
 
 ٞٗاال

 
 اظخماُٖا

 
ْالىٓغ بلحها ٧اثىا عاؾاتها 

  81اؾخ٣اللِا ال٨ٟغي.

ْمك٨التها في املجخم٘  ٢ًْاًاَا  ْفي يٓء ما ؾب٤، ًم٨ً ال٫ٓ٣ ؤن اإلاغؤة 

ْلذ هاػلي  اًا مخٗضصة، ٣ٞض جىا ْلّ ألاصب الِىضي مً ْػ  جىا
 
 زهبا

 
ٖٓا الِىضي ٧اهذ مٓي

ْْظِذ ؤصبها لتربُت بىاث الِىض ٖلى ال٣ُم الجاهب ألازالقي  ؤلاؾالمي للمغؤة الِىضًت 

ْعَا  ْلِا ص ٓاظباتها  ٓعث اإلاغؤة الِىضًت بإجها مغؤة نالخت تهخم ب ْاإلاباصت ؤلاؾالمُت، ْن

ٗت ؤلاؾالمُت، ٦ما صاٞٗذ ؾبُٟا٥ ًٖ اإلاغؤة  ْم٩اهتها الظي يمىخّ لِا الكَغ ٦ُْاجها 

 اإلاغؤة الِىضً
 
ْجدضًضا ٓعٍت الكغ٢ُت  ْمً الش٣اٞت الظ٧ ت التي ٖاهذ في ٞترة الاؾخٗماع 

 ْؾٗذ هدٓ جم٨ُجها.

ف : ـْ
ً
 اإلاشؤة الِىذًت في ألادب الػشبي زالشا

ٓعة اإلاغؤة الِىضًت   ٢ًْاًاٍ ؤما ًٖ ن ْز٣اٞخّ  ل٣ض جىا٫ْ ألاصب الٗغبي الِىض 

ِغ طل٪ في  ٍٓغ اإلاغؤة الِىضًت ْْ ، خُض جُغ٢ذ بًِٗا بلى جه
 
٩ٞان لِا ؤصب الغخلت مىبرا

ْؤمُىت ؾُٗض(. ٓا٫ الؿٗضاْي  حن )ه  ٦خاباث ال٨خاب اإلاهٍغ

ٓاتهً م ْؤن ْا٢٘ ججاعبهً  ش اإلاغؤة مً  ٖٓاث بزاعة ْحٗض ٦خابت جاٍع ً ؤ٦ثر اإلآي

ْع  ٢ًْاًاَا ٨ٞغة ؤؾاؾُت للؿٗضاْي جض تها  ْحٗض اإلاغؤة ْخٍغ للجض٫ في ألاصب اليؿٓي، 

ٓع ٖلى ؤلاهار  ْج٣الُضَا ْؾُُغة الظ٧ ٓلِا مٗٓم ٦خاباتها، لظل٪ ؤقاعث بلى ق٩لِا  خ

ْالى٣ُت  صازل اإلاجز٫ ْزاعظّ باليؿبت للبٌٗ، ٞاليؿاء الِىضًاث ًغجضًً الؿاعي 

                                                           
 .42-26(، 1)65(. ٚاًتري ؾبُٟا٥: مىٓغة َىضًت لسُاب ما بٗض الاؾخٗماع، مجلت ز٣اٞت الِىض. 2114قمىاص، ن . ) 81
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ىت لليؿاء الخمغ  اء في مىخه٠ الجبهت التي ب٣ُذ مً ٖاصاث صًيُت َىضًت، زم ؤنبدذ ٍػ

 .81ؤْ الغظا٫ في بٌٗ ؤهداء الِىض 

ٓبُت مً الِىض ٌٗملً في خ٫ٓ٣ الكاي َُلت الجهاع  ْؤن الٟالخاث في اإلاى٣ُت الجى

ْالبٌٗ آلازغ هه٠  ٙ الٟجغ ختى الٛؿ٤ خُض عؤث اليؿاء ًغجضًً الؿاعي  مىظ بْؼ

ْبجهم ًتزْظٓن في ؾً ؾاعي ٣ٞ  ،
 
ْؤن اإلاغؤة اإلاتزْظت جخمحز باعجضائها الؿاعي ٧امال  .ِ

ٓم ًُبسٓن  ٓصْن بلى اإلاجز٫ في جهاًت الُ ْٖىضما ٌٗ ٓم،  ٓا٫ الُ َْٗملٓن َ ا  مب٨غ ظض 

َْٛدؿلٓن  ْالغظا٫ في  .82ٍْىٟٓٓن اإلاجز٫  زم جبحن الؿٗضاْي ازخالٝ آعاء بٌٗ اليؿاء 

ٓزت، بِىما ٢الذ بًًِٗ الؿاعي ٢الذ بٌٗ اليؿاء بن ال ٓظض ُّٞ شخيء مً ألاه ؿاعي ً

ً مً اليؿاء في الٗالم.   83بن الؿاعي ًمحز اليؿاء الِىضًاث ًٖ ٚحَر

ْػعاء الِىض بهضًغا ٚاهضي،  ْعثِؿت  ْمً زال٫ مداصزت ظغث بحن الؿٗضاْي 

ْمجها: ْم٩اهتها  ٓع خُاة اإلاغؤة الِىضًت   ط٦غث بٌٗ الى٣اٍ التي جه

 ٍٓت في الِىض.اليؿاء الِىضًاث ٌك  اع٦ً في ظمُ٘ ال٣ُاٖاث الخُ

  ٢ْض ؤزبدذ اليؿاء ش ٞلؿٟي ٢ضًم،  ْاإلاغؤة في الِىض لِا جاٍع ْاة بحن الغظل  اإلاؿا

ْالخطخُت  .ؤجهً ٢اصعاث ٖلى الٗمل 

  ًْج٣ضمُت، ل٨ ا  ٦ْٟاخ  ْبًجابُت  ا  ٓا٢ُٗت ؤ٦ثر اخترام  اإلاغؤة الِىضًت في الخُاة ال

 ٓ ن ألاٞالم الِىضًت جِٓغ اإلاغؤة به ٓمت في قْا ال جخضزل الخ٩ عة عظُٗت؛ 

 .الؿِىما ألجها مجاهُت في الِىض

  ْل٨ً ًجب ٖلى اإلاىٓماث ْالغظا٫،  ٓاهحن هي هٟؿِا باليؿبت لليؿاء  ظمُ٘ ال٣

ْاليؿاء ؤهٟؿًِ جُب٣ُِا في الخُاة  .84اليؿاثُت 

                                                           
ٓا٫، عخالحي في الٗالم، م 81  .213- 210: الؿٗضاْي، ه

 .224: اإلاهضع هٟؿّ م 82

 .225: إلاهضع هٟؿّ ما83
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 َْٓ ظِا ا لْؼ ْط٦غث الؿٗضاْي ج٣الُض جخٗل٤ باإلاغؤة الِىضًت، ٞاإلاغؤة حُٗي مِغ 

، ٦ما ؤن اإلاغؤة ال ججلـ في  ما
 
ًغظ٘ بلى ٣ٖلُت الغظل الِىضي الظي ٌٗخبر اإلاغؤة ؤ٢ل قإها

ٓع عظل ْالبالء، 85خً ا لل٨غاَُت  ظِا جدغ١ هٟؿِا؛ ألن ألاعملت حٗخبر ؾبب  ْبطا ماث ْػ  ،

غة ا ٖلى ؤجها ؾاخغة قٍغ ٓص ؤن اإلاغؤة 86.ْجخٗامل ؤخُاه  َْٗخ٣ض ال٨شحر مً الغظا٫ الِى  ،

ن ل٣ذ للكْا
ُ
ٓلي م٣الُض  ز ْج ْؤن ٢ضعتها ال٣ٗلُت ججٗلِا ٚحر نالخت للٗمل  اإلاجزلُت، 

٢ٓذ م مً ؤن )بهضًغا ٚاهضي( ٧اهذ جد٨م الِىض في طل٪ ال  87.الخ٨م، ٖلى الٚغ

ْمً الخ٣الُض التي ط٦غتها الؿٗضاْي ٦ظل٪ ؤهّ في بٌٗ مىا٤َ ظىٓب الِىض، 

ا بإ٦ثر مً عظل، ألن وؿب ألابىاء ال . جتزْط اإلاغؤة ؤخُاه 
 
ْج٩ٓن اإلاغؤة طاث  88حهم ألاب ٦شحرا

ْجغر البىاث  ٟا٫ بلى ؤمِاتهم،  يؿب ألَا ًُ ؾُاصة في بٌٗ ؤظؼاء ظىٓب الِىض، خُض 

ْالٟىٓن في  ٓم  ْالٗل ٓمي الخُاة  ْحكمل م٩اهت اإلاغؤة في َظا املجخم٘ ألام ؤعى ألام، 

ٓاهب مسخلٟت. ا ال٩اجب 89.ظ بت التي ط٦َغ ْالخ٣الُض الٍٛغ َظٍ بٌٗ الٗاصاث 

ْٚحر  َْظٍ الخ٣الُض لِؿذ قاجٗت في ظمُ٘ ؤهداء الِىض بهما ٢بلُت  الؿٗضاْي، 

ا مً الىاؽ. ًبضْ ؤن الؿٗضاْي ط٦غث َظٍ  ٍْماعؾِا ٖضص ٢لُل ظض  مخجاوؿت، 

ٓة، مكحر  ْلذ اهخ٣اص املجخم٘ الِىضي ب٣ؿ ة بلى الخىا٢ًاث بك٩ل ٚحر صخُذ، ْخا

ٍٓت. ا اليؿ  ْظِت هَٓغ

ٓع ماجمغ اإلاغؤة الِىضًت الظي ٣ٖض في  ؤما ؤمُىت ؾُٗض ٣ٞض ػاعث الِىض لخً

، ْسجلذ مالخٓاث ًٖ اإلاغؤة الِىضًت، ٞإقاعث بلى ؤن آالم اإلاغؤة 91خُضع ؤباص

اط ٞهي جسُب  الِىضْؾُت ال ج٠٣ ٖىض َظا الخض بل جخٗضاٍ بلى ج٣الُض الْؼ
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 مً
 
ْجمٍِغ مبلٛا ٢ْض ًىسٌٟ في خا٫  الغظل،   إلاغ٦ٍؼ 

 
ٍْىسٌٟ جبٗا اإلاا٫ ًغجٟ٘ 

ْالٗاصة الكاجٗت ؤن ًبٗض ؤَل الٟخاة  ٧91اهذ اإلاغؤة ٖلى ههِب ًظ٦غ مً الجما٫ "

 ٠٢ٓ ْٖلحها ًخ ال،  ْع اإلاباخشاث اإلاالُت ؤ هّ، ٞخض ال لسُبت الكاب الظي ًسخاْع عؾ

َْٛالي قباب الِىضْؽ في ج٣ضًغ الهضا١ مٛاال   .ٌ ٫ٓ ؤْ الٞغ ة ظٗلذ مً ال٣ب

ٓٞحر اإلاا٫  م ًٖ ج اط ججاعة عابدت، صٞٗذ ببٌٗ آلاباء بلى الاهخداع، لعجَؼ الْؼ

اط بىاتهم" الالػم لْؼ
ٞاهخ٣ضث ؤمُىت ؾُٗض هُل الِىضْؽ مً ٢ضع اليؿاء بهظٍ  92

ْالخ٣الُض التي ؤصث بلى اهخداع الٗضًض مً اليؿاء الِىضْؾُاث.  الٗاصاث 

ْالضَا ال جهِب قِئا ْاإلاغؤة الِىضْؾُت "ال جغر ؤبضا، ٞ ظِا ؤْ  ةن جٓفي ْػ

 ٖلى ؤٞغاص ؤؾغتها، 
 
ْجًُغ في مشل َظٍ الخالت ألن حِٗل ٦ال مً مالّ مِما ٖٓم؛ 

ْج٨دؿب  ْؤعاصث الاؾخ٣ال٫، ٞةجها ج٣خدم الخُاة الٗملُت،  بال بطا ٧اهذ مخٗلمت، 

ْمً ؤظل طل٪ ج٣بل الِىضْؾُاث ٖلى الخٗلُم بك٠ٛ، ٞخ٩ٓن  عػ٢ِا بٗغ١ ظبُجها.

ْاإلاش٣ٟاث ألا  ْل٨ً وؿبت الخٗلُم ما ػالذ يلُلت،  مُت بُجهً ؤ٢ل مجها في اإلاؿلماث، 

ً مً ظغاء َظا الٛبن الاظخماعي الهاعر؛ مما  ْؤ٦ثر اليؿاء ًظ٢ً ألامٍغ ٢لُالث، 

ًضٞ٘ ؤعامل ٦شحراث بلى الاهخداع "
93 

 
 
٢ٓا ٦شحرة ٦ما ؤقاعث ؤمُىت بلى ؤن الضًً ؤلاؾالمي مىداإلاغؤة الِىضًت اإلاؿلمت خ٣

ْالخُاة اإلاكتر٦ت ا٢خبـ مؿلمٓ الِىض بٌٗ  ل٨جها ال حؿخُٟض مجها؛ ٞبد٨م الجحرة 

 
 
 ب٣اهٓن الخ٣الُض اإلاٗتٝر بّ عؾمُا

 
ٓعزٓن اإلاغؤة ٖمال  ال ً

 
الٗاصاث الِىضْؾُت، ِٞم مشال

 في البالص.

ٓا٢٘ ؤن وؿاء الِىض مؤلن ٢لبي  ٢ْض ؤزيذ ؤمُىت ٖلى اإلاغؤة الِىضًت "في ال

ٖٓاث باإلعجاب،  ْمؿاء، ُٞىا٢كً ؤٖٓم اإلآي ٓالحن ٖلى اإلاىهت ٧ل نباح  ًَْ ًخ
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؛ ٨ٞىذ ؤخـ في بٌٗ ألاخُان ؤهجي ؤمام ٫ٓ٣ٖ ظباعة  ْط٧اء ْؾٗت اَإل ٍٓت بد٨مت  خُ

ب"  ، ٦ما حكحر بلى ؤن اإلاغؤة الِىضًت 94ناُٞت، ال بض ؤن جهل بلى ؤَضاِٞا ٖما ٢ٍغ

م ما جخٗغى لّ مً ْلم ْخغمان مً ا ٓاظبها ال٩امل اإلاخٗلمت بٚغ ٓم ب لخ١ٓ٣ بال ؤجها ج٣

 ػهدٓ بالصَا

 خاجمتال

ْفي يٓء الاؾخٗغاى الؿاب٤ ًم٨ً ال٫ٓ٣ ؤن الٗال٢ت بحن ألاصب الٗغبي ْألاصب 

ؼ  ْع مِم في حٍٗؼ الِىضي ٖال٢ت جٟاٖلُت جباصلُت خُض ؾاَمذ اللٛت الٗغبُت بض

ٍٓت الش٣اُٞت ْؤلاؾالمُت في  الِىض، ٦ما ؤن ألاصب الِىضي الاوسجام الُاثٟي ْخماًت الِ

ؼ اهدكاع اللٛت  ٓص ملمٓؾت في حٍٗؼ ْلٗلمائهم ظِ ؤزغ في ألاصب الٗغبي ْخغ٦ت الخإل٠ُ،

الٗغبُت ْألاصب الٗغبي، ٦ما ؤن اػصَاع خغ٦ت الترظمت الخباصلُت ؾاَمذ في َظا الخإزحر، 

ظخماُٖت ًْٖ اإلاغؤة الِىضًت في ألاصب الِىضي هجض ؤن ألاصب الِىضي ها٢ل ال٣ًاًا الا 

ْم٩اهتها في  ْز٣اٞتها ْؤلاقاعة بلى بهجاػاتها  ْالش٣اُٞت السانت باإلاغؤة مً خُض حٗلُمِا 

ْاملجخمُٗت، ْفي اإلا٣ابل ع٦ؼث ال٨خاباث الؿغصًت في ألاصب الٗغبي ٖلى  ت  الخُاة ألاؾٍغ

ٍٓت . ٓع الخغ٦ت اليؿ ٢ًْاًاَا مً مىٓ ٢ِٓا   ْن٠ خُاتها ْخ٣

 

 ْ  اإلاشاحؼاإلافادس 

  ْجشحمخّ بلى اللغاث الِىذًت، مدشس في 0223الذًً، دمحم. )حعُم ( ألادب الػشبي في الِىذ 

 ]الشلافت الػشبُت في الِىذ[ مشهض اإلالً غبذ هللا الذْلي لخذمت اللغت الػشبُت.

 ( .ٓس. مجلت زلافت الِىذ.0222سلا، دمحم ؼاهش ْالخى اًت ألاسدًت: اليؽإة   (، 2)43(. فً الْش

 ( .ٌٓا  ( سخالحي في الػالم، اللاَشة: مىخبت مذبٓلي.0224العػذاْي، ه

 ( .ْاليؽش.2724ظػُذ، ؤمُىت  (. مؽاَذاث في الِىذ، مفش: داس اإلاػاسف للىباغت 
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 ( . غاًتري ظبُفان: مىظشة َىذًت لخىاب ما بػذ الاظخػماس، مجلت 0222ؼمىاد، ن .)

 .20-04(، 2)43زلافت الِىذ. 

 ( .خ اللغت الػش 0224غالم، ـُِب ْْاكػِا في الِىذ. مشهض اإلالً غبذ هللا الذْلي (. جاٍس بُت 

 لخذمت اللغت الػشبُت.

 ( .ْس اللغت الػشبُت في الاوسجام الىائفي. مدشس في ]الشلافت الػشبُت 0223غالم، مظفش (. د

 في الِىذ[ مشهض اإلالً غبذ هللا الذْلي لخذمت اللغت الػشبُت.

 ( .ٓد ٍٓت ؤلاظالمُت في  (. اللغت الػشبُت0223غالب، غبذ العالم خم ْسَا في خماًت الِ ْد

 الِىذ. مدشس في ]الشلافت الػشبُت في الِىذ[ مشهض اإلالً غبذ هللا الذْلي 

 ( .قي، صبحر ؤخمذ ْس الِىذ في وؽش اللغت الػشبُت. مدشس في ]الشلافت الػشبُت في 0223الفاْس (. د

 الِىذ[ مشهض اإلالً غبذ هللا الذْلي لخذمت اللغت الػشبُت.

 (. الجاهب الخللي في ألادب اللفصخي غىذ َاحشة هاصلي. مجلت 0222مي، دمحم هجُب. )اللاظ

 .32-24(، 61)02ألادب ؤلاظالمي. 

 ( .ْالشابؼ غؽش 0224ماالوي، ؤلىاف ؤخمذ (. الؽػش الػشبي في اللشهحن الشالث غؽش 

حن. مشهض اإلالً غبذ هللا الذْلي لخذمت اللغت الػشبُت.  الهجٍش
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اب٘ ف ت نٓث الخَّ تماي هٓغٍَّ َُّ ٓهُال ٓل  بٗض ٧

ا٢ضة ُٚاجغي ؾّبُٟا٥  في ٨ٞغ الىَّ

ٓلت ٖبسخي ٓعاٍ باخشت ال ،ز  ا٢ختاإلا ؾخاطةْألا ض٦خ
 الجؼاثغ بجامٗت ٢اإلات ٢ؿم اللٛت ْ ألاصب الٗغبي

 ملخق البدث

ت  ُٚاجغي ّؾبُٟا٥  في  ًَّ ا٢ضة الِىض ٓء ٖلى ٨ٞغ الىَّ ًَّ ٓع٢ت حؿلُِ ال َظٍ ال

٦ُُْٟت جبىحها جدبِٗا للخغ٦ت  ٓهُالُت في ألاصب الِىضي اإلاٗانغ ، ٓل ت اإلاابٗض ٧ ًّ ٣ض الىَّ

اب٘  ْ حٗم٣ِا في صعاؾت ؤْيإ  ت الخَّ ٣ضًت مً زال٫  هٍٓغ للمىهج الخ٩ُ٨ٟي في ٢غاءتها الىَّ

٢ًْاًا اإلاغؤة في املجخم٘ الِىضي ،هدا٫ْ مً زال٫ َظٍ الّضعاؾت  ابٗحن  كحن ْ الخَّ اإلاِمَّ

الث  الٗمل ٖلى الخٟغ ا ٓا٦بتها للخد ٠ُ٦ْ ؾٗذ مً زال٫ م ا٢ضة  ك٠  في ٨ٞغ الىَّ
َّ
ل٨

ٓصَا في مجخم٘  ْْظ ا  ت ؤن جٟغى طاتها ْ ٨َٞغ َُّ س اٍع ت  ْ الخَّ َُّ ت ْ الاظخماٖ َُّ الؿُاؾ

ٓاظِت ؤلاؾخٗماع  ذّي ْ م ٓمّي الخاٍع ٓعث الخُٛحر ال٣ ٓي، ٠ُ٦ ن ٓث اليؿَّ ٌ الهَّ ًٞغ

 َُّ ُاوي ،في ْل الازخالٞاث الُاثٟ اب٘ البًر ٓع الخَّ ٣ي لخً ك٩ل اإلاُخاٞحًز
َّ
ْالد ت  َُّ ت ْ الخؼب

ت في  َُّ ت الُِمىت الٛغب ٓهُالُت ، ٦ما جهضٝ بلى ببغاػ  مغ٦ؼٍَّ ٓل ت اإلاابٗض ٧ َُّ في الش٣اٞت  املخل

ٓج٣ت الخٗضص ْ  ٌٍٓ ألانل هدٓ ب ْج٣ ٍٓت  ْبان الِ ْط ت اإلاٗانغة  ٓمت ال٨ٟغٍَّ اإلاىٓ

ٓهت  الازخالٝ )الش٣اٞت اإلاكتر٦ت(،باٖخباع  الىا٢ضة الِىضًت ُٚاجغي  ؾبُٟا٥ ؤ٣ً

ٓع اليؿٓي  للٗالم الشالض في الٛغب .  الخً

ت الخابؼ، الفٓث اليعٓي مابػغُاجشي ظبُفان،: اليلماث اإلافخاخُت ٓهُالُت ،هظٍش ٓل  .ذ ه

 لذمت اإلا

ٓهُالُت عئٍت مٗانغة ما بٗض خضازُت   ٓل ْاإلاا بٗض ٧ حك٩ُل الضعاؾاث الش٣اُٞت 

ٖٓذ   ٢ْض جى ت   حؿدىُض في مٟاَُمِا  ٖلى الاهٟخاح ْ الخٗضصًت الش٣اُٞت في اهخاط اإلاٗٞغ
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الث الؿُاؾُت   ٓا٦بتها للخد اث الٛغبُت ْ م ٓجها ْ مهُلخاتها في ه٣ضَا للمغ٦ٍؼ مخ

ت ظخماُٖت ْ الش٣اُٞت ملجْؤلا  ٓماث ال٨ٍٟغ خمٗاث الٗالم الشالض، ؤًً َُمىذ اإلاىٓ

ْعاء الخبُٗت  ٓج٣ت الخٗضص ْ الازخالٝ  ٢ْٓيذ ألانل هدٓ ب ٍٓت  الٛغبُت ٖلى  الِ

 في الش٣اٞت املخلُت .
ُ
 باعػا

 
ٓعا ت التي حك٩ل خً  الاؾخٗماٍع

ٓهُالُت  ٖال٢ت الخإزغ باإلاؿـخٗمغ ْ الخبُٗـت التـي  ٓل ٦ْكٟذ لىا الضعاؾاث اإلاابٗض ٧

إلاـت  ٓمىـا َـظا، ٩ٞـل ؤقـ٩ا٫ الُِمىـت ؤنـبدذ جدكـ٩ُل جدـذ عصاء الٗ لم  ًخسلو مجها بلى ً

ت جستز٫ُ زبض  ألاهٓمـت الٛغبُـت ْ مىاهجِـا فـي الىُـل ٖلـى ٣ٖـل  ْجخًمً إلاٟاَُم اؾخٗاٍع

ً اوٗــؼا٫ ال٨ٟــغ ب٣ــضع مــا ًٓضــر اإلاماعؾــت اإلاباقــغة    َْــظا ال ًبــَر الٟــغص فــي الٗــالم الشالــض ،

ٓص ْالخٗضصًـــــت الش٣ا ـُ مـــــضٔ هجـــــاح َـــــظٍ اإلا٣اعبـــــاث اإلاٗانـــــغة "ج٣ـــــ٫ٓ مـــــاعي ٧لـــــ ُٞـــــت ح٨ٗـــــ

 ٍ ْٖــــً مبــــاصعة ه٣ضًــــت تهــــخُم بكــــْغ ٓهُــــالي ٖبــــاعة ٖــــً م٣اعبــــت ، ٓل ؾــــمٓث ٌٗــــضُّ مابٗــــض ال٩

ٓع اإلاٗـــاٝع السانـــت باألهـــا ْآلازـــغ ، ٦مـــا تهـــخُم ب٣ـــضعة ؤلاجهمــــام ْ  الاهخـــاط الش٣ـــافي التـــي جُـــ

ِضًً فـــي ؾـــُا١ الُِمىـــت ال ٢ُٓت)ؤقـــ٩االلُِمىت: اليؿـــاء، اإلاشلُـــٓن، بالٟٗـــل ٖىـــض اإلاًــُـ خٟ

 95ألا٢لُاث..بلخ("

ٓهُالُــــت  هــــي ٢ًــــاًا  ٓل َــــظا ألازحــــر ًٓضــــر ؤن مــــا جبدــــض ُٞــــّ الضعاؾــــاث اإلاابٗــــض ٧

٧ْـــل طلـــ٪ زـــاثٌغ  بهـــٓث الىًـــا٫ يـــض آلازـــغ ،٨ٖــــ ؤن  ْاإلاِمكـــحن ٝ ًـــاملجخم٘  الُِمىـــت 

ْالخمـاهي فــي ٖمـ٤ الخ٣ُ٣ـت ، ٩ٞـان  الهـٓث اإلاىـاصي  ٌٗــِل اإلا٩ـان قـ٩ل بـاعة فـي الخـضاعي 

ْاظخماُٖــــت (، بال ؤجهــــم ًىــــاصْن بهــــٓث اإلاِمــــل فــــي املجخمــــ٘  فــــي الالم٩ــــان ) ٚغبــــت ٞغصًــــت 

ٓا  بـاخشحن  ٢ْـض قـ٩ل ٓع ْ الُٛـاب ، ٓصي مـا بـحن الخًـ ٓظ َْىا حٗاعى في اإلابضت ال ألانل ،

 ؤن اإلاهـــُلر " اهدكـــغ مـــا بـــحن 
ُ
ٓهُالُـــت خُـــض ٓل ْ مش٣ٟـــحن ألاؾـــاؽ فـــي الضعاؾـــاث اإلاابٗـــض ٧

ٓلِم بلـــى مؿـــخٗمغاث ٢ضًمـــت مش٣ ُٓص ؤنـــ ٩ـــا بـــحن ظماٖـــت مـــً البـــاخشحن حٗـــ ْبـــا ْ ؤمٍغ ْع ٟــي ؤ

ْاعص  ٓا ٖلـى مـىذ صعاؾـُت  ؤبــغػَم، اص ا فـي الـٓ.م.ؤ بٗـض ؤن جدهــل زانـت فـي الِىـض ، اؾــخ٣ْغ

                                                           
95

ؼ: ٍٖٓؼ ت )ظض٫ الش٣اٞت :ْخُض ب ٓهُالُتم٣االث في آلازٍغ ٓل ٓهُالُت ْ الض٩ً ٓل .14:، م2018، الجؼاثغ،1، صاع مُم،ٍ(ْال٩
95
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َْــٓ  َْــظٍ ألازحــرة جبِٗــا اإلاش٣ٟــٓن  ٓعحي ؾــبُٟا٥  ٓمي بابــا ، ْ ُٚــاجغي قــا٦غاٞ ؾــُٗض، َــ

ُٖٓت"بظل٪ ٌِٗكٓن في ٚغبت طاجُت   .96ْمٓي

ْ العحرة ألاوادًمُت-1 ْاليؽإة  ٓلذ   اإلا

ٓعحي ؾبُٟا٥ ؾىت         ٞ ب٩ال٨خا بالِىض    1942/ 24/12ْلضث ُٚاعجغي قا٦ْغ

ٓاث مً ج٣ؿُم الِىض ٞترة احؿمذ بالهغاٖاث  الضًيُت ْ الؿُاؾُت ْقِضث  ٢بل ؾى

ٝ اظخماُٖت ْ ا٢خهاصًت بحن البلضًً الِىض ْ با٦ؿخان الخد٣ذ بجامٗت ٧ال٨خا  ْْغ

ْجسغظذ بامخُاػ م٘ مغجبت الكٝغ1957ؾىت  م زم 1959ألاْلى في ألاصب الاهجلحزي  م 

٨ُت لخ٨مل صعاؾتها ، بضؤث عخلتها  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٧اٞإتها الجامٗت بغخلت بلى ال

ٓعها1959٫الضعاؾُت    م في ْ.م.ؤ جسهو ؤصب م٣اعن خهلذ ٖلى اإلااؾتر مً ظامٗت ٧

Cornale ٢ْضمذ ٖٓت الخاب٘ الِىضًت  ه٣اقاث  ْم٘ بضاًت الشماهِىاث اهًمذ بلى مجم

ٓظّ ٦خابت الخاب٘   ب
ُ
ٓاث٤ التي ج٠٣  للٗ

 
٢ْضمذ ه٣ضا ش الِىض الىسبٓي الؼاث٠  خ٫ٓ الخاٍع

 َْٓ ش اإلاغؤة بالضعظت ألاْلى ،اقخٛلذ ؤؾخاط مؿاٖض لؤلصب اإلا٣اعن في ظامٗت) ؤًٓ (  ْجاٍع

ٓعاٍ بةقغاٝ ب٫ٓ صي مان  خت الض٦خ     Paul de Manالٗام الظي ٧اهذ ج٨مل ُّٞ ؤَْغ

ْلُام بِخلغ  Yaleٖالم ظماٖت ًُل ؤخض ؤَم ؤ ختها خ٫ٓ)  ٕٓ ؤَْغ ٧ْاهذ مٓي للخ٨ُ٨ُٟت 

ضا  ْجغظمذ ٦خاب ظا٥ صٍع ِا  ُّ  of Grammatologyبُدـ(اؾدشمغث ٧ل مٗاٞع ٧ْان ل

ا ل٨خاب ؾىت  ٓظذ بةنضاَع ْج ٓالم ؤزٔغ  1987الًٟل في اَخمامِا بهظا الجاهب  ٖ

ْصعاؾتها )َل ٌؿخُ (،زم ٦خاب 1988ُ٘ الخاب٘ ؤن ًخ٩لم)م٣االث في الؿُاؾت الش٣اُٞت(،

ٓاعاث ْاؾتراجُجُاجـ ْخ ه٣ض ٣ٖل ما  ،ؤًًا ٦خاب  1991ها٢ض مابٗض الاؾخٗماع ل٣اءاث 

ضا ،٦خاب مٓث الىٓام  ضمت ْم٣، 1999بٗض الاؾخٗماع ٦ْخاب 2113اإلاترظمت لجا٥ صٍع ،

Other Asiais2005 إلات ٗضًض . زم ؤن لِا ال2112، ٦خاب ظمالُاث الخٗلُم في ٖهغ الٗ
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ٖٓت مً ألا٧اصًمحن : ٓهُالي) الٗحن الشالشت: مجم ٓل ْمابٗض ٧ ْخُض بً : خُاة ؤم الؿٗض، ج٤:  ،بٕ(جُب٣ُاث في الى٣ض الش٣افي  

ؼ،صاع مُم ، ٍ ٍٖٓؼ  .56:،م2018، الجؼاثغ ،1ب
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ٓػٖذ مابحن  ٓعة ج ما٫ اإلاترظمت ْ مجها ٢هو مكِ ،)زغاثِ 2112بلى  1994مً ألٖا

ْلضحها الٗضًض   ، ) ُّ ٓهضا ْؾِم ٓحي م مخسُلت ، ٢هو إلاغيٗاث ، ؤٚىُت ل٩الي ؾلؿلت، ق

ٍْجها ألاؾاؾُت: ألازال١ ْ الؿُاؾت  ٓعاث ، هظ٦غ  بٌٗ مً ٖىا مً اإلا٣االث ْ الخ

ْص،ٖالم 2111، اٖاصة الخ٨ٟحر2114 ٍٓت2111بال خض ، اجٟا١ 2112، ظغاثم الِ

ْع في الخى٣ُب خ٫ٓ خُاة ؾبُٟا٥ 2114، ٖاإلاىا 2114ٖام ٍْب٣ى للباخض الض  ،

ٓهضعي  بن ٧ل  ْها ل ألا٧اصًمُت ْظمُ٘ ؤٖمالِا  بالترجِب في ٦خاب  ٢اعت ؾبُٟا٥ للمدغع ص

ْم٣االث جاؾـ لل٨ٟغ الؿبُٟا٧ي  في بَاع ججؿُض مكغ  ْٕ َظٍ الضعاؾاث الى٣ضًت 

ا ْ اَخماماتها غ ؤ٩ٞاَع ْال٨ٟاح مً ؤظل الاؾخ٣ال٫ ْ مً زال٫ جمٍغ ْا٢٘ الخاب٘   ج٣صخي 

ٓاهب الؿُاؾُت ْ الاظخماُٖت  .97بالج

ْ الخفىُىُت-2  الفىش العبُفاوي 

 مــــــً ؤقــــــ٩ا٫ الخمــــــغص السُــــــابي 
 
ُــــــت ْقــــــ٨ال  مٗٞغ

 
ٓعة ــــــذ الىا٢ــــــضة ؾــــــبُٟا٥ زــــــ ٖٞغ

ٓظُاث ٚحــر مٗلىــت، ٞهــي طلــ٪ الهــٓث  ٓل اإلاًــاص الــظي ٌؿــعى الؾــترظإ اإلاؿــدبًُ بإًــضً

ْاؾـــدىضث ٞلؿـــٟتها فـــي الخُـــاة ٖلـــى  ْبلٛـــت اإلاؿـــخٗمغ   م٩اهخـــّ ألانـــلُت فـــي ٖمـــ٤ املجخمـــ٘  

الخ٨ُ٨ُٟـــــت ٧ألُـــــت ْ اؾـــــتراجُجُت صٞاُٖـــــت فـــــي ج٨ُ٨ِٟـــــا لؤلوؿـــــا١ اإلاًـــــمغة فـــــي السُابـــــاث 

ٓاء ألاصبُت ؤْ الؿُاؾُت في املجخمٗاث الِىضًت ؤْ الٛغبُت. ٓهُالُت ؾ ٓل  اإلاابٗض٧

ٓمي بابـا ٧ــان لِمـا الًٟـل فـي جبجـي ٨ٞـغ ؾــبُٟا٥ ْ        ْاعص ؾـُٗض ْ َـ ٦مـا ؤن ٧ـل مـً اص

ْحكــــ٨ُل زُــــاب  ت الٛغبُــــت   ٓظُــــت الاؾــــخٗماٍع ٓل ٨ْٞــــغي مخهــــضي ألًضً ْاهخــــاط زُــــاب مٗغفــــي  

ْمــــت "  ٓظؼ لىــــا فــــي صعاؾــــخّ الش٣اٞــــت ْ اإلا٣ا ْاعص ؾــــُٗض ؤن ًــــ ْم للُِمىــــت الٛغبُــــت اؾــــخُإ اص م٣ــــا

ــــي ــ ــ ـــت التــ ــ ــ ـــــ السُابُـــ ــ ــ ـــــت ألاؾـ ــ ٓهُالُـــ ٓل ـــت ال٩ ــ ــ ٓظُـــ ٓل ـــا ألاًضً ــ ــ ٓم ٖلحهــ ــــ ــ ــ ْعاح ًٟؿــــــــــُغ ؤن اإلاكــــــــــِض   ج٣ــ
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ٓهُــالي ْ اإلاىجــؼ ًىبش٣ــان مــً اؾــتراجُجُاث جهــيُُٟت نــاعمت فــي مهــاصعة ٦ــالم ألاهــضًجان)  ٓل ال٩

 98ألاَالي("

ـت ْ الاظخماُٖـت ْ الش٣اُٞـت  ٓهُالُت ج٨ٟـ٪ البيُـت ال٨ٍٟغ ٓل َْظٍ الاؾتراجُجُاث ال٩

َْـظٍ ج٣ٟـُض املجخمٗـاث ،٦ما حٗمل ٖلى الٛـغؽ  الش٣ـ ْجمشُـل لل٨ٟـغ   ْاٖـاصة جهـي٠ُ   افي 

ْماجدــضر  ٓظُــت  ٓل ُــت ْ ج٨ى  مؿــحرة مــً ٢بـل ؤهٓمــت مٗٞغ
 
ال ْجهــبُذ ص سِــا  اوؿـاهُتها ْ جاٍع

ّٖ الى٣ـضي ؤلاؾـدىاعي ؤًـً ْضـر  َٓاب اإلاؿـحري فـي مكـْغ ُّٞ الىا٢ض ْ الُٟلؿٝٓ ٖبض ال

ٕ الخدـضًثي الــظي جىـاصي بــّ ؤلاؾـدىاعة اإلا ٣ٍْهــض َىـا الــض٫ْ الٛغبُـت َــٓ "ؤن اإلاكـْغ ٓلمـت 

ٓلــــت   ٦م٣
 
ْبلٛــــاءٍ جمامــــا ــــّ  ْه ْعصٍ بلــــى مــــا ص ٕ ج٩ُ٨ٟــــي ٌؿــــعى بلــــى ج٨ُٟــــ٪ ؤلاوؿــــان  مكــــْغ

" ُّ ْػ ل ت في الىٓام الُبُعي مخجا ا ؾبُٟا٥  في جبىحهـا  99مخى٣لت مغ٦ٍؼ َْظٍ ألازحرة جٟؿَغ

ُت ٨ٖـ مـا ًخبىـاٍ بٗـٌ ً ٖـً  إلاىهج الخ٨ُٟ٪ في م٣اعبتها  للسُاباث بغئٍت مٗٞغ اإلا٨ٟـٍغ

 
 
ْلـِـ ه٣ـضا  ه٣ـض ج٣ـاعبي  

ُّ  ، بهـ
 
ْج٫ٓ٣ " الخ٨ُٟ٪  لِـ مجغص َضم َٓ بىاء ؤًًـا الخ٨ُٟ٪ 

٢ْـــض ٢ـــا٫ ؤؾـــخاطي  ، ٞإهـــذ فـــي الخ٣ُ٣ـــت جخدـــضر مـــً الـــضازل َـــظا َـــٓ الخ٨ُٟـــ٪، 
 
اٞترا٢ُـــا

ــض ال ًم٨ىــ٪ ج٨ُٟــ٪ بال  ــ٪ ظُمؿــٓن" ًاٍٞغ  لىا٢ــض ٖٓــُم آزــغ َــٓ ٞغصٍع
 
ْمــان  مــغة بــ٫ٓ ص

ج٣ــــضم ؾــــبُٟا٥ ٢ــــغاءة ه٣ضًــــت  فــــي  111جى٣ــــُض مــــً الــــضازل بدــــب خ٣ُ٣ــــي" مـــً جدــــب" ألهــــ٪

 Of grammatologyْجغظمتهـــا بلـــى  de la Grammatologieاإلا٣ضمـــت فـــي ٖلـــم الىدـــٓ 

ْحكــــحر مــــً زــــال٫ اإلا٣ضمــــت  ْحؿــــدى٤ُ الــــىو ببراٖــــت  ــــضي   ْحٛــــٓم فــــي ٖمــــ٤ ال٨ٟــــغ الضٍع

ــــت  ْاؾــــدىاصٍ بالخُــــاعاث ال٨ٍٟغ ــــضا  ٓظُــــا( بلــــى جــــغابِ بــــحن ؤ٩ٞــــاع صٍع ٓل )مــــضزل بلــــى الجغاماج

٧ْــان ل٩ــل مــً َُجــل ،هُدكــّ، ظــا٥ ل٩ــان ،َٓؾــل  ٓصي  ٓعي ْظــ الٟلؿــُٟت التــي جاؾـــ لــ

ٍض ألازغ في طل٪ ج٫ٓ٣ ؾـبُٟا ٥ "بن الخ٨ُٟـ٪ خغ٦ـت ج٨ٟـ٪ هٟؿـِا بلـى ألابـض، َاًضظغ ْٞغ

ْة ٖلــى طلـ٪ ًدكــُض  ْٖـال  
 
خغ٦ـت ٌؿـ٨جها الازــخالٝ اإلاغجـئ ٞــال هـو م٨ٟــ٪ ؤْ م٨ٟـ٪ جمامــا

ُّ ٢ٗـــــــل  ٓم بمـــــــا ًِٓـــــــغ الٟٗـــــــل ٖلـــــــى ؤهـــــــ ْج٣ـــــــ ٣ي   مهـــــــاصع الى٣ـــــــض اإلاُخـــــــاٞحًز
 
الىا٢ـــــــُض ما٢خـــــــا
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ؼ :  ٍٖٓؼ  20ظض٫ الش٣اٞت ، مغظ٘ ؾاب٤،م: ْخُض ب
99

َٓاب اإلاؿحري :  ْلُت  ، ال٣اَغة ، ٍ: ٖلض ال ١ الض ُت في الخضازت الٛغبُت ، م٨خبت الكْغ  .45، م1،2006صعاؾاث مٗٞغ

ٓاعاث : ٓلؿٓن م٘ ُٚاجغي ؾبُٟا٥خ ٓاع ؾد٠ُ ب .04دمحم نالح، مغ٦ؼ هماءم،:الى٣ض الخ٣اعبي ،جغ: مترظمت خ
100
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ٗال٢ــــت بــــحن  ،مــــً زــــال٫ َــــظٍ الىٓــــغة الخ٨ُ٨ُٟــــت التــــي جخبىاَــــا الىا٢ــــضة  هــــي ال111ج٩ُ٨ٟــــي"

َت بالخجغبــــت  اإلاابٗــــض  الش٣اٞــــت اإلاترظمــــت ْ مــــا جدــــا٫ْ  ؤن جغؾــــلّ فــــي ٢ىــــاة مكــــٟغة مكــــْغ

ـــا مـــ٘ ســـجا٫ الخًـــاعاث ،ٞالترظمـــت ؾـــبُل فـــي ازخُـــاع الـــىو الـــظي  ٓاَع ت فـــي خ اؾـــخٗماٍع

التهــــا الصسهــــُت فــــي ازتزالِــــا لل٨ٟــــغ الٛغبــــي ْ ٦كــــِٟا ؤلاصعا٧ــــي  بدُصُــــاث  ًــــخالءم مــــ٘ مُ

الٛغب  ٌؿـــعى بلـــى الخ٣ـــغب مـــً الكـــغ١ ب٩ـــل الٓؾـــاثل  ٩ٞـــان م٣ـــا٫ الاؾدكـــغا١ اإلا٨ٟـــ٪ ٞـــ

ٓع َل ٌؿخُُ٘ الخـاب٘ ؤن ًـخ٩لم  ؟ْضـخذ مـً Can the Sublterm Speakؾبُٟا٥ اإلاكِ

زاللّ ٧ل ؤقـ٩ا٫ الُِمىـت ْ ال٣ًـاًا التـي جغ٦ـؼ ٖلحهـا مـً ظاهـب ظضلُـت الِـامل ْ اإلاغ٦ـؼ 

غؤة ْ خ٣ــــ١ٓ اإلاِمكــــحن فــــي ٦مــــا ؤجهــــا جمشــــل نــــٓث  الىًــــا٫ اليؿــــٓي  اإلاىــــاصي بد٣ــــ١ٓ اإلاــــ

ْبٖـــاصة بهخـــاط   ٓة الٗمـــل  املجخمـــ٘ ٦مـــا جِٓـــغ  ْؾـــاثل ألاهٓمـــت الٛغبُـــت فـــي بٖـــاصة بهخـــاط ٢ـــ

ٓظُا الخا٦مــــت  بكــــ٩ل صــــخُذ للٟــــاٖلحن مــــً  ٓل ْال٣ــــضعة ٖلــــى  الخالٖــــب باألًــــضً مِاعاتهــــا  

هُــغح الؿــاا٫    Subaltern، مــً زــال٫ ٨ٞــغ  ؾــبُٟا٥ نــٓث الخــاب٘ 112زــال٫ الاؾــخٛال٫

 ٓ الخاب٘ الظي جخدضر ٖىّ ؾبُٟا٥؟مً  َ

ٓايُ٘ اإلاِمل "ٞالخاب٘      زم ججُُب ًٖ حؿائلِا مً زال٫ اَخمامِا بم

Subaltern   ٖٓت مِمكت ٚحر ٢اصعة في ٨ٞغ ؾبُٟا٥ َٓ الٟغص الظي ٌِٗل يمً مجم

سِا السام" ال ختى ٦خابت جاٍع تها  ْعٍئ ٓا٢٘  113ٖلى الخٗبحر ًٖ خاظاتها  َْظا َٓ ال ،

ْٖلى خض ٫ٓ٢ ما٦ـ " بن الِىض هي الطخُت  الظي  ٌِٗكّ الٟغص في الِىض اإلاؿخٗمغة 

اث اإلاخخالُت ،َٓ في  ش الْٛؼ سِا ٧لّ َٓ جاٍع جهب؟ جاٍع
ُ
ؿلب ْ ج

ُ
٢ٓت مً ؤظل ؤن ح املسل

ٓعٍاتهم ٖلى ألاؾاؽ الؿلبي لظل٪  ٓا بمبراَ ش الٛؼاة اإلاخخابٗحن الظًً ؤؾؿ الخ٣ُ٣ت جاٍع

ْم ْ ال ًخٛح ٓع بال بٗض ما 114ر؟"املجخم٘ الظي ال ٣ًا املجخم٘ الِىضي الظي لم ًٔغ الى
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ٓعؽ: ؿخٝٓ ه ٦َْغ ضا : ُٚاجغي ؾبُٟا٥  ٓع صٍع ٓمي :ماَغ ق٤ُٟ،جغ: ،مغ(زالر م٣االث ًٖ الخ٨ُٟ٪)ن ٕ ال٣ خؿام هاًل، اإلاكْغ

 .109:،م2002للترظمت،
102

:gayatri chkravorty spivak : can the sublterm Speak ?p:68. 
103

م:   .218آلُاث ه٣ض السُاب الاؾخٗماعي ٖىض الىا٢ضة ُٚاجغي ؾبُٟا٥ ، مغظ٘ ؾاب٤، :ًاؾحن ٦ٍغ
104

ُّ م:   .237:اإلاغظ٘ هٟؿ
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ش الظي  ْل٨ً ؤ٣ًٓذ الٟغص في املجخم٘ مً نٟٗت الخاٍع جخابٗذ اإلاؿخٗمغاث في زظالهّ 

ٓعاث ْ جاؾـ لخًاعة  ت ججهب الش ٓلذ اإلا٩ان ألانل بلى ماؾؿت اؾخٗماٍع ال ًغخم ٞد

ٓزيُت  ْجسلُو الاوؿان مً ٖاصاجّ ال ُاهُت ٞاإلابخػى ألاعى  خُض ؤن املجخم٘ الِىضي بٍغ

ْع الاوؿاهُت في ٢ُام اإلاباصت الاظخماُٖت  ٓلخّ بلى ْؾُلت ْ ؤلٛذ ص جمحز بمٓاَغ ؾلبُت خ

ْعٍ " ًٔغ املجخم٘ الِىضي مً  ٓظُت ِٞٓ بض ٓل ٞدُىما ًه٠  ما٦ـ َظٍ الىٓغة باًضً

ت بل ًجُض خًاعة ٢ُضث الظًَ البكغي صازل  الضازل  ألهّ ال ًٔغ ؤي اهجاػاث خًاٍع

 ، ْظٗلذ مً ؤيُ
 
ٓلت بًاٍ بلى اصاة َُٗت للسغاٞاث ْ ظاٖلت مىّ ٖبُضا ٤ هُا١ ،مد

ٓصًت" ٓبٓء بالُب٣ُت ْ الٗب  لضٔ الِىضْؽ مجخم٘ م
 
 صًيُا

 
، ِٞٓ 115ال٣خل طاجّ ٣َؿا

ٓة املجخم٘ الِىضي  ٞب٣ضع ما ٧ان ؾلبُا  ْع الاًجابي في صخ ًٔغ ؤن الاؾخٗماع لضًّ الض

ْجهب الثرْا ٓاط الاعى    في اه٣اط في اؾخد
 
ْب٣ضع ما ٧ان في الجاهب الاًجابي اًجابُا ث 

ت مشال  ْا٣ًاّْ مً ٟٚلخّ  ٞبًٟل اللٛت الاهجلحًز ٓعْر  الكٗب مً ٚباءٍ اإلا

ال )الخطخُت  ْل  
 
ٓتها ٖاإلاُا اؾخُاٖذ ؾبُٟا٥ ؤن جىجر ْ ؤن جشبذ ن

ٓظُت ٓل  هًالُ Ideological Victimageالاًضً
 
ٓجا ذ ألان ٦ه ٞغ ُٖ  باللٛت (في جيكئتها إلاا 

 
ا

ٓهُالُت. ٓل  ال٩

ٓلٓحُا:-3 شاع ألاًذً  الفٓث اليعٓي ـْ

ْاعص ؾُٗض الىا٢ض الٟلؿُُجي جٓيُذ مٗالم الاؾخٗماع الجضًض       ًدا٫ْ اص

ٍٓا ٖاصًا، بل ؤهّ باث مخًمً  ٓما ؾُاؾ ٓم لم ٌٗض مِٟ الُت ٦مِٟ ٫ٓ٣ُٞ: "بن الامبًر

إلات" ٖٓا مً 116في الٗ إلات ؤنبدذ جماعؽ ه الُت اإلاباقغة مً زال٫ ، ؤي ؤن الٗ الامبًر

ْالغؾاثل اإلاكٟغة، التي حؿتهضٝ ألاؾغة  ؤْ الٟغص بضْن ؤي  ٓظُت  ٓل الٓؾاثل الخ٨ى

ٓم ؤْ تهضًم.  هج
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َْظا ما ٌٗمل ٖلُّ في جد٤ُ٣ الهغإ بحن الظ٦غ ْألاهثى صازل املجخم٘      

ِٟا بد ٤ "بٖاصة حٍٗغ ا للمإلٝٓ ًٖ ٍَغ ت ألاهثى مً زال٫ ٦ؿَغ ُض ال َْٗلً مغ٦ٍؼ

ٍٓتها بال زاعط بَاع ألاؾغة" ٓم جد٣ُ٣ّ 117ًم٨ً ؤن جخد٤٣ َ َْظا َٓ الِضٝ اإلاٖؼ  ،

ٓطط ألاهشٓي الظي خ٤٣ الىجاح بلٛت اإلاؿخٗمغ ْ زاعط  ُٞٛاجغي ؾبُٟا٥ جمشل  الىم

ْؤنبدذ  ٖٓذ في الٗهغ الخضًض،  ْجى ْصي ٞاألؾالُب حٗضصث  اع ألاؾغي ْ الخض ؤلَا

ٓظُا يض الٗا ٓل إلات ؾالخا ج٨ى ْالخمؼ١ التي ًجض |"املجخم٘ الٗ لم في صاثغة الهغإ 

ْؤمام ُٚغؾت ج٣ىُت جبُذ لىٟؿِا الؿُٓ  ْالؿ١ٓ  ْالٟغص هٟؿّ ؤمام ٨ٞغة الاؾتهال٥ 

" ْالْٛؼ ٦ْما ٫ٓ٣ً ٖبض 118ْالٟخ٪  ا بلى خٓنلت ؤلاوؿان  ََٓغ ، ألجها حؿعى في ظ

ٓاهحن الٗ ْاخض مخجاوـ ًسً٘ ل٣ َٓاب اإلاؿحري "ًخد٫ٓ الٗالم بلى ؾ١ٓ  غى ال

ٓاخضًت 119ْالُلب اإلااصًت" ْجٟغى ال َْظٍ ال٨ٟغة ج٣ٓى ؤلاوؿاهُت الجمٗاء   ،

الُت في املجخم٘.  الامبًر

ْمت ًدا٫ْ ؤلاظابت ًٖ ٧ل ما             ْاعص ؾُٗض ْفي ٦خابّ الش٣اٞت ْ اإلا٣ا اص

ْػَا إلاؿاءلت  ْججا ٓعة اإلااؾؿت الاؾدكغا٢ُت   ٕ الٛغبي ْ زُ ُّ خ٫ٓ اإلاكْغ ٢ضم

ٓظُاث م ٓل ْع ال٣ٗل ْ الش٣اٞت ْ ألاًضً ٣ت  ًهبذ ص  ؤهّ ًجُب " ؤن هجض ٍَغ
 
ٓضخا

٣ت للخٗامل م٘ آلازغ"  البض مً ٍَغ
 
 خاؾما

 
ْعا ٓعي ألازالقي ص ؤي ؤن الخُٛحر لً 111ال

ٓعي   ت ٧اهذ ؤْ ز٣اُٞت جيكُغ ال ٓاث ٨ٍٞغ ْبهما ٖبر زل٤ ٢ى  
 
 ؤْ مباقغا

 
٩ًٓن ماصًا

ْعٍ في حٗامال  ٓهُالي الظي ًدك٩ل بض ٓل ْؤزٔغ اإلاابٗض ٧ ٍٓت  ث ا٢خهاصًت ْ مىاهج جغب

 اظخماُٖت؟
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ٓعة الٛغبُت ًٖ الِىض؟  ٓهُالُت بٟطر اله ٓل ٓاث اإلاابٗض ال٩ ٞلماطا ٧ل ألان

ٓعة  ْه٣ل زُاباتهم ٖبر جغظمتها ل٣هو  مكِ إلااطا جبيذ ؾبُٟا٥ خماًت اإلاِمِكحن 

 جىضص بٓيٗت اإلاغؤة في املجخم٘ الِىضي؟

 ٔ ْمجهم الباخشت ناخ ًغ ٢ٓ٘ الترظمت بٌٗ الباخشحن   1992بت ٦خاب م

ىٛاها ًٓضخٓن ٨ٞغة" بٖاصة الترظمت للىهٓم ألاؾاؾُت التي ؾاَمذ  ٍٓجي هحًر جُٛاؾ

ٓا  َٓت بؿبب هُت الى٣ل مً اللٛت ألانل بلى اللٛت الِضٝ ، جضٖ في زل٤ َىض مك

ْبٖاصة جغظمت الىهٓم الِىضًت اهُال٢ا مً هٓغة  ش الِىض  ْعَا بلى بٖاصة ٦خابت جاٍع بض

٠ُ الٛغب ٦ما جغمي بلى مدلُت  ججٕز بلى ما ٌؿمُّ ؤصخاب الضعاؾاث الش٣اُٞت  بتًر

لت  ٓهُالُت في ز٣اٞت جمخاُػ بال٨ٍغ ٓل ْلت  ِٞم ما بٗض ٧ ْ الهجىت ْ  la creolisationمدا

ْمىاًَت 111الخٟاْى " ، بٗض ما ع٦ؼث ال٨خاباث الٛغبُت ٖلى تهمِل الظاث )اإلاكغقي( 

ٓعي الٟغصي مً  ْج٨ؿحر ال ٍٓلّ بلى السُاب  ْجد سّ  ٍّٓ جاٍع زال٫ َضم ز٣اٞخّ ْ حك

ْع  صازل اإلااؾؿت الاظخماُٖت.  ْؾُلت مؿحرة جغعى مهالر الٛغب ؤي َامل بضْن ص

ْحٗؼػ            ٓهُالُت ؤن جشبذ ال٨ٗـ  ٓل ْع في طل٪ للضعاؾاث اإلاابٗض ٧ ٧ان الض

ْلت  ج٨ُٟ٪ ٧ل البيُاث الش٣اُٞت الاؾخ َْٓ مدا ت الغئٍت بخصخُذ مؿاع طل٪  ٗماٍع

ْاؾترظإ ألانل الٛاثب ْ ٦ك٠ ٧ل الخالٖباث التي ٌؿعى لِا الٛغب مً زال٫ 

ْل٨ً  ْعاء ؤوؿا١ مًمغة ٞغيذ الُِمىت صازل املجخم٘  ت ْ الش٣اُٞت   ٓماث ال٨ٍٟغ اإلاىٓ

 
 
 ْ الٛاثُب خايغا

 
ْعاء زىاثُاث مخٗاعيت ٞإنبذ اإلاِمل مغ٦ؼا ٧اهذ بضًال لظل٪ 

ُت بإؾل ٓعة مٗٞغ خت ز٣اُٞت حٗمل ٖلى ج٨ُٟ٪ آلُاث السُاباث اإلاابٗض ،ْق٩لذ بظل٪ ز

ُّ الىا٢ضة ؾبُٟا٥  َْظا ما ْضخخ ْالدؿلِ   ٓع الُِمىت ْ ال٣م٘  ٦ْك٠ ن ٓهُالُت  ٓل ال٩

ْلت  ٢ْاج٘ الض ْههٓنِا التي جضعؽ مً زاللِا  في ظل جغظماتها ألاصبُت ْ ٢غاءتها الى٣ضًت 

ْمجها ٖل ؾبُل اإلاش ْْا٢٘ التهمِل في املجخم٘ " ْهي   Breast Giverا٫ اإلاغيٗاث ألام 

ٓجُا صْفي ، خُض جم ج٠ُْٓ البُل ألاهشٓي  ٢هت ٢هحرة لل٩اجبت البىٛالُت مِا ؾ
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ت  ت ٧إم مدتٞر ٓصا  ْهي امغؤة مً الخابٗاث مؿخإظغة مً ٢بل ٖاثلت بغاَُمُت زٍغ ظاق

ٓم بةعيإ الٗضًض مً  ٓصا بٗض ؤن ج٣ ي ال٣هت الخًٟٗ البك٘ الالخ٤ بجؿض ظاق ًْغ

ت 112الُب٣اث الٗالُت ؤَٟا٫ بغاَمُحن"ؤٞغاص  ، مً زال٫ ال٣هت حٗمل الىا٢ضة ٖلى حٍٗغ

ٓن   ْع اإلاغؤة  اإلاَغ ٕٓ في ٖم٤ املجخم٘ ْ ص غ الهٓث اليؿٓي اإلا٣م ْجدٍغ اليؿ٤ ألاهشٓي 

ُّ الش٣اٞت الٛغبُت.  بالجؿض الظي ق٩لخ

ٓاظِ         ْم ٍٓت،  ٍٓت ق٨ال مً ؤق٩ا٫ الخغ٦ت اليؿ ت ألاهش ت ل٣ض ق٩لذ الجٖز

ْماؾؿت ألاؾغة حٗض ٖبئا ال ًُا١" ْع اإلاغؤة ٧إم لِـ امغؤ مِما  ، 113ألازغ اإلاظ٦غ " ٞض

ابِ  ْع ألاؾغة ْخالذ ج٨ُٟ٪ الْغ َْظا ما َضٞذ بلُّ ما بٗض الخضازت التي ؤَملذ ص

ْالٗمل ٖلى ؤن "ألاهثى ٦ُان مىٟهل ًٖ الظ٦غ، مخمغ٦ؼة خ٫ٓ طاتها،  بحن الجيؿحن 

ٓوي جاٍع ٓم ٖلى مباصت ؤؾاؾُت ؤَمِا 114ذي"بل ْفي خالت نغإ ٧ ، ِٞظٍ الظاث ج٣

ْالٗضالت بحن الجيؿحن، في  ْاة  ْاإلاؿا الُت  ٓاخضًت الامبًر ت الٟغصًت، الىابٗت مً ال الخٍغ

ْحها  ْلت حؿا ْمدا ا خ٫ٓ طاتها  ت، في جمغ٦َؼ خحن ؤجها حك٩ل حٗاعيا م٘ الُبُٗت البكٍغ

ْلِظا ْظضث ٓظُا ٨ٖـ طل٪  ٓل ْمٗاعيت لِظٍ  م٘ الظ٦غ ألن الُبُٗت البُ ه٣ضا 

ْهي بغهامج ًُالب  ٓم الٟغص اإلاُل٤،  ت، ٫ٓ٣ً اإلاؿحري: "هي خغ٦ت جىُل٤ مً مِٟ الجٖز

ش، ما٦ضة الجاهب الهغاعي بحن الغظا٫  ْبٖاصة صعاؾت الخاٍع بخٟؿحر اللٛت، 

سُت  115ْاليؿاء" َْظا ما جضٖٓ بلُّ خغ٦ت الخاب٘ الِىضًت بٖاصة ٢غاءة الىهٓم الخاٍع  ،

ٓخضة جدلُلُت بضال مً الٟغص، ٦ما ًا٦ض اإلاؿ حري ٖلى ؤجها خغ٦ت اؾخسضمذ ألاؾغة ٧

َْظا ما حؿمٓ لّ ما بٗض الخضازت،مٟؿغا طل٪  ْج٨ُ٨ّٟ  ألجها تهضٝ بلى زلسلت املجخم٘ 

ْج٣لهذ بظابخّ اًؼاء  ْع الٟغص في بىائها  الىا٢ض َّ ٖبض الغخمان: "ألاؾغة ٢لهذ ص
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ٓاء التي ًدؿبها خ ْاوٛماؾّ في اإلاخ٘ التي ًدؿبها ؤَلّ م٘ اهضٞاّٖ في ألاَ ٢ٓا  ٣

ٓص ما ؤنبذ ٌؿمى )ألاؾغة الجضًضة("  .116َُباث، ختى زغط بلى الٓظ

بن جإزحر السُاباث ال٨ٟغاهُت ال٨بٔر جضٖٓ بلى َضم ألاؾغة في ألاطَان          

ٓوي ِٞم  ٓاوي الاهجلٓؾ٨ؿ ْالسُاب اليؿ ٓص٦سخي  ا السُاب اإلااع٦سخي، الاعج ًخهضَع

اط اؾخالبا ْفي ألاؾغة بيُت ٌؿتر١ ٞحها الغظل اإلاغؤة، ْختى ٩ًٓن نغإ  ن في الْؼ ًْغ

ا  ط زاهُا.َبُعي، انُبٜ نبٛت في هُا١ الْؼ

ا      ٕ اإلاابٗض الخضاسي باٖخباَع ْمً زال٫ طل٪ ٧اهذ اإلاغؤة ؾبُال لخىُٟظ مكْغ

ح الٟغصاهُت ؤْ الظاجُت، ْؾٗذ بظل٪  ٢ْاٖضة ألاؾغة ٞٛغؽ ٞحها ْع ؤؾاؽ املجخم٘ 

٦ْخاباتها ٧ٓن "ٖملُت الضز٫ٓ في الظاث هٟؿِا  هدٓ جد٤ُ٣ طاتها مً زال٫ ببضاٖاتها 

ْْخضة الٓظ َٓغا،  ٍٓت ٚبر الخُٛحر خؿب اإلااع٦ؿحن"ْجهبذ ظ ْالِ ، لِظا هجُض 117ٓص 

ا  ََٓغ ْل٨ً في ظ ُٜ بدلت الضٞإ  خ١ٓ٣ اإلاغؤة  ٓهُالُت جهُب ٓل ٧ل السُاباث اإلاابٗض ٧

ا مً   َغ ال ٌؿعى بلى جدٍغ هي ْؾاثل ٚحر مباقغة بهٓث الخاب٘ ال٣اب٘ في ٖم٤ املجخم٘ 

ٍٓت ب٣ضع ما ٌؿعى بلى جدغعَا ْ ٞؿاصَا في ا ْبظل٪ زل٤ نغاٖاث ْلم ألاب ملجخم٘ 

ً ال٣ٔٓ في  ٓاٍػ ٓع مٗانغ ٌؿعى بلى زلسلت م ظضًضة صازل ألاؾغة الجضًضة بمىٓ

 املجخمٗاث الكغ٢ُت.

 الخاجمت 

ْع٢خىا البدشُت  اؾخُٗىا ؤن وؿخيخج ؤن  الخاب٘ لم ًخدغع مً         ْفي زخام 

ٓعث ٚ ٓص الاؾخٗماع التي ٖبصذ بال٣ٗل في املجخم٘ الِىضي  خُض ن ُاجغي ؾبُٟا٥  ٢ُ

ٕٓ في  ٓع الُب٣اث اإلاِمكت  مً زال٫ حؿلُُِا الًٓء ٖلى الهٓث اليؿٓي اإلا٣م ن

ٓص الباخشحن   ْبجِ ٓهُالُت اؾخُاٖذ  ٓل ْل ال٣ِغ الاظخماعي ٞالضعاؾاث اإلاابٗض ٧

                                                           
116
ح الخضازت، اإلاضزل بلى جإؾِـ الخضازت ؤلاؾالمُت، اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، اإلاٛغب، ٍ -  .75، م: 2116، 1َّ ٖبض الغخمان: ْع

117
م - ٪ ْٞغ ٓعٍا، ٍ: اٍع ٓم ؤلاوؿان ٖىض ماع٦ـ، صاع الخهاص، ؾ  .50: ، م1998، 1مِٟ
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ذ بيُت املجخم٘ ْ الٟغص في املجخم٘  ُت ج٨ُ٨ٟت حؿعى بلى حكٍغ بٖاصة اهخاط عئٍت مٗٞغ

 : ْهلسو   طل٪ ُٞما ًلي

  ٓهُالُت  ٖال٢ت الخإزغ باإلاؿخٗمغ ْ الخبُٗت التي ٓل ٦كٟذ لىا الضعاؾاث اإلاابٗض ٧

ٓمىا َظا، ٩ٞل ؤق٩ا٫ الُِمىت ؤنبدذ جدك٩ُل جدذ عصاء  لم  ًخسلو مجها بلى ً

ت جستز٫ُ زبض  ألاهٓمت الٛغبُت ْ مىاهجِا في  ْجخًمً إلاٟاَُم اؾخٗاٍع إلات  الٗ

 لض.الىُل ٖلى ٣ٖل الٟغص في الٗالم الشا

  مـــــــً ؤقـــــــ٩ا٫ الخمـــــــغص السُـــــــابي 
 
ُـــــــت ْقـــــــ٨ال  مٗٞغ

 
ٓعة ـــــــذ الىا٢ـــــــضة ؾـــــــبُٟا٥ زـــــــ ٖٞغ

ٓظُاث ٚحـــــر مٗلىـــــت، ٞهـــــي طلـــــ٪ الهـــــٓث اإلاًـــــاص الـــــظي ٌؿـــــعى  ٓل اإلاؿـــــدبًُ بإًـــــضً

ْاؾـدىضث ٞلؿـٟتها فـي  ْبلٛت اإلاؿـخٗمغ   الؾترظإ م٩اهخّ ألانلُت في ٖم٤ املجخم٘  

ج٨ُ٨ِٟــا لؤلوؿــا١ اإلاًــمغة  الخُــاة ٖلــى الخ٨ُ٨ُٟــت ٧ألُــت ْ اؾــتراجُجُت صٞاُٖــت فــي

ٓاء ألاصبُــت ؤْ الؿُاؾــُت فــي املجخمٗــاث الِىضًــت  ٓهُالُــت ؾــ ٓل فــي السُابــاث اإلاابٗض٧

 فــــــي بظابتهــــــا ٖــــــً حؿــــــائالث 
 
َامــــــا

 
ــــــضا مىٗغظا ٧ْاهــــــذ جغظمتهاإلا٣ضمــــــت صٍع ؤْ الٛغبُــــــت. 

 بلى م٣الِا الكِحر َل ٌؿخُُ٘ الخاب٘ ؤن ًخ٩لم؟.
 
ال  ٖضًضة ْن

  ْحٗؼػ الغئٍت بخصخُذ ْع  الؿُاصي لضعاؾاحٛاًتري ؾبُٟا٧إن جشبذ ال٨ٗـ  الض

ْاؾترظإ ألانل  ت  ْلت  ج٨ُٟ٪ ٧ل البيُاث الش٣اُٞت الاؾخٗماٍع مؿاع طل٪ مدا

ت  ٓماث ال٨ٍٟغ الٛاثب ْ ٦ك٠ ٧ل الخالٖباث التي ٌؿعى لِا الٛغب مً زال٫ اإلاىٓ

ْعاء ؤوؿا١ مًمغة ٞغيذ الُِمىت صاز ْل٨ً ٧اهذ بضًال ْ الش٣اُٞت   ل املجخم٘ 

ْعاء زىاثُاث مخٗاعيت ٞإنبذ   لظل٪ 
 
 ْ الٛاثُب خايغا

 
 اإلاِمل مغ٦ؼا

 

ْ اإلاشاحؼ  اإلافادس 

 ذ ، داس آلاداب ، ه ٓ ٍص ْمت ،جش: غالء الذًً ؤب ْ اإلالا ْاسد ظػُذ: الشلافت   ،مفش 2اد

 ٓسٍا، ه ٓم ؤلاوعان غىذ ماسهغ، داس الخفاد، ظ م: مفِ ً فْش  .2776، 2اٍس
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 ًٓفت، ه خع ت، حامػت الى ٍْب ؤلاوعان، دساظاث فىٍش ، بحرْث 2الخاكاوي:جز

0226. 

 غمان، 2خفىاْي بػلي: معاساث الىلذ ْـادساث ما بػذ الخذازت، ؤماهت غمان، ه ،

0225.، 

  ٓلعٓن مؼ غُاجشي ظبُفان: الىلذ الخلاسبي ،جش:دمحم ٓاس ظدُف ب ٓاساث مترحمت خ خ

 ـالح، مشهض هماء.

  ْ ح الخذازت، اإلاذخل بلى جإظِغ الخذازت ؤلاظالمُت، اإلاشهض وّ غبذ الشخمان: س

 ، .0224، 2الشلافي الػشبي، اإلاغشب، ه

   ْلُت ق الذ غبذ الَٓاب اإلاعحري : دساظاث مػشفُت في الخذازت الغشبُت ، مىخبت الؽْش

 .23، ؿ2،0224، اللاَشة ، ه

 __ ْش الخمشهض خٌٓ ألاهثى،ؼشهت  جهمت مفش  .0222، 0،هكمُت اإلاشؤة بحن الخدٍش

  :ذا )زالر ملاالث غً الخفىًُ(،مش ٓس دٍس ٓسط: ـ عخٓف ه ْهَش غُاجشي ظبُفان 

ٓمي للترحمت، ع الل  .0220ماَش ؼفُم،جش:خعام هاًل، اإلاؽْش

  ْاة  بلى الجىذس ،جم: دمحم غماسة ش اإلاشؤة مً اإلاعا مشجى ؤمحن الىشدظخاوي: خشواث جدٍش

ٍٓذ ، ه  . 2،داس الللم ، الى

 ْمابػذ مجمٓغت مً ألاواد ًمحن : الػحن الشالشت) جىبُلاث في الىلذ الشلافي  

ض،داس مُم ، ه ٓهُالي(،بع:  خُاة ؤم العػذ، جم: ْخُذ بً بٓغٍض ٓل  ، الجضائش 2ه

  ْح الؽُخ: مً اإلاادًت بلى ؤلاوعاهُت ؤلاظالمُت، مشهض الخماسة لخىمُت الفىش ممذ

 .0226، 2ؤلاظالمي، بحرْث، ه

  م: آلُاث هلذ الخىاب الاظخػماسي غىذ الىاكذة غُاجشي ًىظش: ًاظحن هٍش

ٓساٍ،حامػت دمحم إلاحن دباغحن ظىُف خت دهخ  ،0227/0202،  0ظبُفان،ؤوْش

  ٓهُالُت(، داس ٓل ْ الذًى ٓهُالُت  ٓل ْالى ت  ض:حذٌ الشلافت)ملاالث في آلاخٍش :ْخُذ بٓغٍض

 .0226، الجضائش،2مُم،ه

 gayatri chkravorty spivak :can the sublterm Speak . 
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اًاث آعاُٞىا آصٌٛا  الِىضي في ْع

 
 
ٓطظا اًت الىمغ ألابٌُ ؤهم  ْع

ٓعاٍ، ؾلمى ظالب  باخشت الض٦خ

 الجؼاثغ ،ظامٗت دمحم الهض٤ً بً ًخي ظُجل

 ملخق البدث

ًمغ  
ُ
ٓاؾُت لٛت ج ٓا٢٘ ٌُٗض بهخاظّ ؤْ ًدا٦ُّ ب  لل

 
ُٖٓا  مٓي

ُ
ٗض ألاصب ُمٗاصال ٌُ

ْا٢٘  ٓان الظي ًد٩ي  اًت الضً ٧ْاهذ الْغ  ، صالالث ز٣اُٞت ًخمحز بها مجخم٘ ما ًٖ ٚحٍر

ْاهُال٢ا مً  ْمخسُلت، لُإحي البدض في الخ٣اث٤ ،  ٓعة ظضًضة  َُْٗض بهخاظّ به ؤلاوؿان 

ٓص َْؿاٖض ٖلى ٦ك٠ الخىا٢ًاث  اللٛت الٓؾُِ، الظي ٣ً ؤؾغاع ْزباًا الىو، 

اًت  ٓط بلى ٖالم الْغ ٓل َْٓ ما صٞٗىا لل ْالهغاٖاث اإلاًمغة صازل ؤوؿا١ املجخم٘، 

ْهت "الىمغ ألابٌُ" لصخابها )ؤعاُٞىض آصٌٛا(  ٓا٢٘، مً زال٫ مض ا جمشال لل باٖخباَع

ْحٗ ٓا٢٘ الِىضي باٖخباٍع هها لّ ؤوؿا٢ّ السانت,  اًت الىمغ ألابٌُ ه٣اعب ٞحها ال ض ْع

ت جدخملِا الظا٦غة  ٓاهب املجخم٘ الِىضي، جغؾم زاَع اًت ز٣اُٞت حٗغى مسخل٠ ظ ْع

ْال٣ٗضًت  ٓاهب الؿُاؾُت  ْمً قغ٢ِا بلى ٚغبها، مٟهال ٞحها الج ٓبها  مً قمالِا بلى ظى

٧ْل ما جغاٍ ُٖىاٍ مً جىا٢ًاث، بٓؾاَت ؾغص البُل ل٣هت خُاجّ،  ْالاظخماُٖت، 

ا ابخضاء مً ٢ ٓاَع ٓع بإه ال بلى َىض الى ْالخسل٠، ْن خّ َىض الٓالم الٛاع٢ت في ال٣ٟغ  ٍغ

ب٣اجّ  ٓاثّٟ َْ التي ال جسٟذ لُل جهاع، مٓضخا ج٣ؿُم َظا املجخم٘ مً زال٫ َ

ٓمُت التي ؤزغث ٦شحرا مً  بت مً اللٛت الُ ْالش٣اُٞت مؿخسضما لٛت ؾِلت ٢ٍغ الاظخماُٖت 

ْا اًت، ل٨جها جًمغ  ٓا٢ُٗت ٖلى الْغ ْهي ججُب ًٖ ال خّ،  ٢ٗا آزغ جُمذ الضعاؾت لخٍٗغ

ألاؾئلت الخالُت: َل ًم٨ً للى٣ض الش٣افي ال٨ك٠ ًٖ اليؿ٤ الش٣افي اإلاًمغ صْن ؤن 

ًٍْمغ  اًت ؤن ٣ًضم قِئا  ٌسخيء للىو؟ زم ٠ُ٦ ًٟٗل طل٪؟ َل ًم٨ً لىو ٧الْغ
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اًت ٓح الْغ ٍٓاجّ املسخلٟت؟ َل َم ٓا٢٘ الِىضي بمؿخ َٓ  آزغ؟ ٠ُ٦ ٣ًضم الغاْي ال

ٓما  ْا٢٘ الِىض ؤم اهّ ٧ان مد٩ ٓع  َْٓ ًه ٓا٢٘؟ َل الغاْي ٞٗال ٧ان مداًض  مدا٧اة ال

ٓظُت ال٩اجب؟. ٓل  بإًضً

 اإلالذمت

مشل لٛت اإلاغخلت ْزُاب الجُل" ًخُلب لى٣ض الش٣افي ٦ما ٫ٓ٣ً الٛظامي :ا ًُ "

٦ُٓاث  ْالؿل ْجدلُل اإلاماعؾاث  ْطل٪ مً زال٫ جدب٘   ,
 
 ص٣ُ٢ا

 
ُا  مٗٞغ

 
ًمغة ُْٖا

ُ
اإلا

ٍْخمحز الى٣ض الش٣افي  ٓمُت صازل َب٣اث املجخم٘,  دت التي ججغي في الخُاة الُ ْالهٍغ

، ٦ما حٗخبر اإلاٗالجت الكاملت لؤلوؿا١  ّٖٓ بدُض ٌُٛي الٗالم بإؾٍغ ْجى باحؿإ املجا٫ 

ٗخبر مً ؤَم  ٌُ الش٣اُٞت ؤخض ؤَم زهاثهّ اإلامحزة, مما ؾِل الٓن٫ٓ بلى مجخم٘ 

ٓالي ؾىت املجخمٗاث التي جً ٓص بلى خ ش، حٗ ْعَا في ٖم٤ الخاٍع ٢بل  3511غب ظظ

ْز٣افي، الظي  ٨ْٞغي  ٍّٓ مً ػزم مٗغفي  ْما جدخ ْهي الخًاعة "الِىضًت"  اإلاُالص، ؤال 

ْهت  ْلضجّ ألاوؿا١ الش٣اُٞت اإلاخًاصة صازل املجخم٘ الِىضي، َظا ما جسُل ٖلُّ مض

اجي "آعاُٞىضا آصٌٛا"، الظي ًٟ خذ مٛال٤ُ َظا املجخم٘، الهاعر "الىمغ ألابٌُ" للْغ

ْالالٖضالت، التي ٌٗاهحها املجخم٘ الِىضي زهٓنا مً الاؾدبضاص  ٓع  ْالج بالٓلم 

ْالضعاؾاث الش٣اُٞت ٖامت، في  َْىا ًخضزل الى٣ض الش٣افي زانت  ٢اث الُب٣ُت،  ْالْٟغ

 ال٨ك٠ ًٖ َظٍ اإلاًمغاث ال٩امىت زل٠ الٗباعاث.

ُب ُّٞ مً ل٣ض ؤنبذ الىو في مجا٫ الضعاؾاث ا ْٖاء خامل إلاا ًىهَّ لش٣اٞت مشل 

إلاا ٧اهذ الش٣اٞت هي مضاع بدشّ، ٞةن مهُلر الش٣اٞت اإلاؿخسضم في  ؤهٓمت ز٣اُٞت، 

ا  ت، بل ؾُا خي، ٞالش٣اٞت ال ًىٓغ بلحها باٖخباَع حٗبحراتها "لِـ ظمالُا ؤْ بوسخي الجٖز

ٓظض في الًٟ الُٗٓم، ؤ ْالجما٫، التي ج ا نٓث اإلاباصت الجمالُت للك٩ل  ْ باٖخباَع

ْص الؼمان، ْألامت لخساَب بوؿاها ٖالمي مخسُال ...  ْػ خض ح ؤلاوؿاهُت التي جخجا الْغ

ْع الخاثِ في  ٓم بض ْهي ج٣ ح ؤلاوؿاهُت  الش٣اٞت بطن لِؿذ اإلاىخجاث الجمالُت للْغ

٣ت للخُاة في مجخم٘  ْابخظالِا، ل٨جها ٍَغ ٓٞان اإلااصًت الهىاُٖت الغزُهت  ٓاظِت َ م
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ٓلُض نىاعي، حٛ ُي ٧ل مٗاوي الخجغبت الاظخماُٖت، بن الضعاؾاث الش٣اُٞت تهخم بخ

ا في املجخمٗاث الهىاُٖت" ْوكَغ  .118اإلاٗاوي 

ٓم  ْلِـ اإلاِٟ ٓمِا الؿُا خي َٓ ما جبدض ٖىّ َظٍ الضعاؾت،  بن الش٣اٞت بمِٟ

ْمً َىا هِٟم ؤن  ٓة,  الجمالي ؤْ ؤلاوؿاوي ما ٌؿاٖضَا ٖلى جد٤ُ٣ الىخاثج اإلاغظ

ٗالج "٢ًاًا ُملخت في ًٞاءاث ز٣اُٞت مسخلٟت، الضعاؾاث
ُ
٧الٗال٢ت بحن  الش٣اُٞت ح

ْالخدحزاث ٓجي بحن الش٣اٞت  ٓل ٓاَا ؤلاًضً ، ٦ما ٦غَّؾذ بؾتراججُاتها لل٨ك٠ ًٖ الخ

ْالش٣اٞت" ٓعي بالٗال٢ت بحن اإلااؾؿت  , ٨َظا 119مسخل٠ ًٞاءاث الش٣اٞت، ْخكضث ال

ٍِْٓغ بهخ ُٟخّ بضؤث مالمذ الى٣ض الش٣افي جخدضص  ًمغة التي هي ْْ
ُ
اظّ للمٗاوي اإلا

 ألاؾاؾُت.

ْم بغاءة الىهٓم  بن ُمماعؾت الى٣ض الش٣افي خؿب )هاصع هاْم( "مٗىاَا ؤن ج٣ا

ْؤن ججٕز مً ْظِِا الجمُل البرا١ الظي ًإزظ ألابهاع  ْاإلاماعؾاث ْألاقُاء  ْالسُاباث 

ْؤٞاُٖلّ" لظل٪ ٞالى ْػ ْألاؾمإ ْألالباب ،لى٣٘ ٖلى خ٣ُ٣ت اليؿ٤  ٣ض الش٣افي ًخجا

َْؿعى الخ٣ُ٣ت الٟٗلُت التي ًُبثها ال٩اجب  الضعاؾت الجمالُت للجمل صازل الىهٓم، 

ْالتي ال ٌؿخُُ٘ ال٣اعت البؿُِ الخيبّ لِا ؤي البدض ًٖ م٣هضًت  بحن زىاًا ههّ 

ِٟا ُّٞ دت التي ْْ ْالهٍغ ْصعاؾت ألاوؿا١ الش٣اُٞت ال٩امىت   .ال٩اجب 

ٌ٘ لش٣اٞاث : الؿُا١  يالش٣اف ْالاظخماعي للِىض ٍش خاٍٞل، ِٞٓ ظام جؼزُغ الِىض بخاٍع

ن ٖضة، خُض ًخمخ٘ املجخم٘ الِىضي  ٖٓت مً الكٗٓب املسخلٟت ل٣ْغ ُمخٗضصة ملجم

ْلت في الٗالم مً  ك٩ل ُمسخل٠ الُب٣اث، ٦ما حٗخبر الِىض زاوي ؤ٦بر ص
ُ
ْز٣اٞاث ح بلٛاث 

ْمغث الِىض خُض الخٗضاص الؿ٩اوي، في خحن ؤجها ألاْلى مً خُض ال ْٖضص اللٛاث،  ٗغا٢ت 

ٞمىظ اؾخ٣ال٫ الِىض "بٗضة نغاٖاث ٖغ٢ُت، صازلُت ْخغ٧اث تهضٝ لالؾخ٣ال٫ الظاحي, 

ْطل٪ هٓغا للتر٦ُبت العجُبت ملجخمِٗا،  ْلت  جيبإ ال٨شحر مً الضاعؾحن بخٟخذ َظٍ الض
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ٍٓذ, صٍ,  ت, ال٩ ط مً الخُّ, ٖالم اإلاٗٞغ ٓصة: السْغ ؼ خم  .258, م, 2113ٖبض الٍٗؼ
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ٓمُاث، ٦ما حٗٝغ ْال٣ ٍٓاث  م حٗضص الِ ٓخضة، ٚع ْلت ُم  ل٨جها جم٨ىذ مً الب٣اء ٦ض

ْالش٣اُٞت في مجاالث ٖضة" ت  ْهي 121بثرْاتها الخجاٍع , حؿخٗمل الِىض اللٛت الغؾمُت 

اؾب التي ؤٞغػَا  ْعٚم الْغ ْاإلاىاؾباث الغؾمُت،  ت في اإلاغاؾُم  اللٛت الِىضًت ْؤلاهجلحًز

ْط نغاٖاتها في الِىض بلى ججاوـ  ث جل٪ الخًاعاث في ؤ ٓع، ٣ٞض ؤصَّ ش ٖبر الٗه الخاٍع

ٓانلذ م٘ مسخل٠ الخًاعاث ؤ٦بر م٘ الخُاة الش ْج ٣اُٞت بمسخل٠ وكاَاتها، "

ْالخٗضص خاٞٓذ  ْعٚم الخضازل  ٧الخًاعة الهِىُت ْخًاعة قٗٓب آؾُا الٓؾُى، 

 .121ٖلى طاتها"

ْز٣اٞتها ب٣ضًمِا ْظضًضَا البض مً الخضًض ًٖ ألاباَغة  ْللخضًض ًٖ الِىض 

ْز٣اٞتها، ْزانت جل٪ التي في قما٫ ا لِىض التي ٧اهذ ؤٖٓمِا, َُْمىتهم ٖلى خًاعتها 

ٓعة في ٦خاب  ا٦دكاٝ الِىض  ( ببغاػ جل٪ اله ٓاَغال٫ جهْغ » ْفي َظا اإلاىدجى ًدا٫ْ )ظ

ْاصي  حن ال٣اصمحن ْؾ٩ان  ْالتزْاط الخًاعي ألا٫ْ ٢ض خضر بحن آلاٍع ٢اثال بن الاهضماط 

 ٓ ٓلِا مً الش٣اٞخحن ْفي الٗه ٢ْض احؿم الاهضماط بٗىانغ ممحزة اؾخمضث ؤن ع الِىض، 

ٓػ في الترار الِىضي ال٨خب اإلا٣ضؾت ٣ٞض مىدذ البٗض  ْلٗل ؤبغػ الغم الالخ٣ت، 

ْعر املجخم٘ الِىضي ألانالت ٦ما ؤهّ خاٞٔ ٖلى  ٓخضة، ٣ٞض  ْالش٣افي جل٪ ال الاظخماعي 

ؼ مجم٘ ًخماقٗاإلوؿان ُّٞ م٘ ٖالم  ْطل٪ مً زال٫ حٍٗؼ ح الش٣اُٞت  ال٨شحر مً الهْغ

ٓم اإلاخدًغ بُٛت الٓن٫ٓ ب ْخضة ز٣اُٞت.الُ  لى 

ْوعم اللُم  الػالكاث الاحخماغُت 

ٓا٢عي الدسجُلي، بل  ، ال ٣ًخهغ ٖلى الى٣ل ال
 
 جسُُلُا

 
اجي ببضاٖا ٌٗض الٗمل الْغ

اًت " البدغ ألابٌُ " ألعاُٞىضا ؤصٌٛا " التي  َْٓ صؤب ْع ًجٕز بلى ج٣ضًم عئٍت للٗالم، 

 ًٖ صعاؾت املجخم٘ الِىضي مً 
ُ
غا، ج٨ك٠ ْا٢ٗا مٍغ ْٖاف ج٣ضم  ْبا  ْع ْلض في ؤ ٧اجب 

ألجها  باعاٍث مىم٣ت،  اْٖل ت،  ال لٛت قٍٗغ ا  اًت ٖاصًت ٦خبذ، ٞالٞىخاٍػ ٞحها،ٞهي لِؿذ ْع
                                                           

120
ٍٓضاث,  دان, صاع ٖ ْٞااص ؤبٓ ٍع ض صاٚغ  ٓهان ال٣ضًمت, جغ: ٍٞغ ْالُ ش الخًاعاث الٗام الكغ١  ٓاًّ: جاٍع ْب ّ بًماع ْظاهُحن ؤ ؤهضٍع

 .568, م, 2113لبىان, صٍ, 
121

 .571اإلاغظ٘ الؿاب٤, م, 
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ٍْ لم ًخٗلم بال ب٣ضع ٢لُل, ٣ٞض ٧ان مىاؾبا ؤن ج٨خب ٦ظل٪ ٩ٞاهذ الضعاؾت  بلؿان عا

ْلت "اؾدشماع الضا٫ / اإلاضل٫ٓ )إلخًاع  مدا

ْػ اإلا٣ ٫ٓ بدشا ًٖ اإلاؿ٩ِٓث ٖىّ لخ٨خمل الغئٍت اإلاضل٫ٓ / الٛاثب )ؤن جخجا

ا ٢ُبي ؤلاقاعة اللظًً ٖبرث ٖجهما اللؿاهُاث الخضًشت + )الضا٫  الى٣ضًت باؾخدًاَع

ْٖبر ٖجهما ٖبض ال٣اَغ الجغظاوي  )اإلاٗجى/مٗجى اإلاٗجى("؛ ؤي البدض ًٖ  -اإلاضل٫ٓ( 

٤ْٞ لٛخحن عثِؿخحن:لٛت الؿغص الٟهُدت ألا اًت  ْجدك٩ل الْغ ٢غب الىو الٛاثب,

ُٕ اإلاال٠ في جٓن٠ُ ألام٨ىت  ْهي لٛت ْنُٟت ظمالُت، خُض ًبض للٓن٫ٓ بلى اإلاخل٣ي، 

ْاؾخسضام  ْمك١ٓ  ْمً زم الخ٩ي بإؾلٓب ممخ٘  ْالخ٣ؿُماث،  ْالٗال٢اث  ْألاخضار 

طٕ في جٓن٠ُ الصسهُاث.
َّ
ت الال  ؤؾلِٓب السسٍغ

ٖٓت عؾاثل بل٨ترْهُت ب اًت ٖباعة ًٖ مجم ٓاع خُض ؤن الْغ حن الغاْي ْلٛت الخ

ت  ُ٘ للسسٍغ ْالته٨م، جضٞ اًت بالبؿاَت  ٓما جدؿم الْغ ْٖم ٓػعاء الهُجي، ْعثِـ ال

ٍٓحن الظاحي  ْج٣الُضَا بؿبب َبُٗت الٗال٢ت بحن اإلاؿخ ْبيُتها  ا  ْالخإمل في ؤؾلٓب حٗبحَر

 ْالش٣افي، ٦ما ؤجها جسً٘ ألوؿا١ ز٣اُٞت ٖامت.

ْ الفلحر ال: وعـم الغجي   ؤ

ٍ٘ مً ٓاَا اإلاِٗصخي ْالا٢خهاصي،  ًدك٩ُل ٧ُل مجخم ْجت في مؿخ ُْمخٟا ٞئاث ُمسخلٟت 

ْاملجخم٘  ؿاَم َظٍ الٟئاث في جمُحز املجخمٗاث, ْفي حك٨ُل َغم َب٣ي بيُٓي، 
ُ
خُض ح

ٍٓل  ش الِىض الُ ٓٚلت في ال٣ضم "ٞخاٍع ْاخض مً َـظٍ املجخمٗاث لّ جغ٦ُبت َب٣ُت م الِىضي 

حن بلى اٞتراى ؤن التر٦ُت الاظخماُٖت الخ٣لُضًت ْالباَغ ًش٣ل ٧اَلِا آلان ،ممـا صٞـ٘ اإلااعز

ْعٚم ؤن ال٨شحر مً  ٍٓجها،  ش ج٩ ٍّٓ مً ج٣ؿُم َب٣ي ناعم، ح٨ٗـ بهمت جاٍع للِىض بما جد

ْالٗال٢اث الاظخماُٖت  َْظا ما ٨ٌٗـ هٓام الُب٣اث  ش الِىض اإلاب٨غ ًدؿم بالٛمٓى  جاٍع

ْؤًا ما ٧ان الؿبب ٞة محن  ْاإلاِْؼ  ً ضة مً الش٣ـاٞاث اإلاب٨غة مً اإلاىخهٍغ ن الِىض حك٨ُلت ٍٞغ

ْالضًاهاث" ْاللٛاث   .122ْالٗغ٢ُـاث 
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ت  ت ليكغ اإلاٗٞغ ظجري صؾا٦ـ: جهاًت ال٣ٟغة الاخخماالث الا٢خهاصًت ُٞٗهغها الخايغ, جغ: ؤخمض ؤمحن الخمل, الجمُٗت اإلاهٍغ

 . 215, م, 2117, 1ْالش٣اٞت الٗامت, مهغ, ٍ



ٍٓت املخىمت دان العى ٓبش مجلت الٍش  ؤهخ

0202 

 

66 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 12 ,ISSN 2394-8493 

 

ْع َام،  ٓم جضعظّ الِغمي بض ٢ْض ٖمل الىٓام الُب٣ي الاظخماعي بهغامت، بط ٣ً

ٓص مً َب٣ت  ٓا في ْل َى ٓص مً الُب٣ت الٗلُا ختى ؤن ًمك ٓع ٖلى الِى ٞمشال "مً املخً

ٓطًً" اًت بلى زىاثُاث يضًت ُمخىاٚمت ج٨ك٠  123ؤ٢ل مً اإلاىب ْحكحر ال٣غاءة لىو الْغ

ىُاء  ًٖ الهغإ ؤلاوؿاوي الظي حٗبر ٖىّ لٛت الىو ُٞخمشل في َغفي َب٣تي "ألٚا

ٓاص  ما٫ ألاصبُت الِىضًت زانت الؿغصًت ًٖ م ْلم حٗبر َظٍ البيُت في ألٖا ْال٣ٟغاء ", 

ْعي، ْعاء الال ٣ت مباقغة ؤْ اقخٛلذ مً  مًمغة ألوؿا١ ز٣اُٞت في اللٛت ٖغيذ بٍُغ

ْالخى٣ُب ٖجهما،بط  التي جبضْ ٚحر مٗىُت بها، جُٟٓ بلى الؿُذ بمجغص مماعؾت الخٟغ 

ْال٣ٟغاء؛ نغإ ال ًهل خض الِهضام  ىُاء  ٓعة الهغإ بحن ألٚا اًت ٖلى ن جىُٓي الْغ

ْلخان ف ت للِىض بإجها "َىضان" جمشل ص ٓعة مجاٍػ ٣ضم الغاْي ن ًُ ْلت الخ٣ُ٣ي، ٞبضاًت  ي ص

ت  َْىض الٓالم، بن املخُِ ًجلب الًٓء لبالصي ٧ل م٩ان ٖلى زاَع ٓع  ْاخضة "َىض الى

ٓص  -الِىض بال٣غب مً املخُِ ٩ًٓن مؼصَغا،ل٨ً الجهغ ًجلُب الٓالم للِىض  -الجهغ ألاؾ

ٓع، في خحن 124" ْبَاللت املخُِ في َىض الى ٓع  ىُاء لِم الى ْلخان ٞاأٚل مذ الِىض بلى ص ّؿِ
ُ
٢ ،

ْال٣ِغ الُب٣ي ُم٣ؿمت بلى جُل َىض  ْلت الٓلم  الٓالم ٖلى الجهغ، ٞدتى اإلاُاٍ في ص

ٓع ْالاػصَاع  ٓاظّ الى ْالهٟاء، ِٞٓ م٩ان ُمىٟخذ ً ٢ؿمحن مُاٍ املخُِ اإلاخمحز باالحؿإ 

٢ِٓٗا مداٍط للجهغ اإلاخمحز ب٤ًُ اإلاؿاخت  ىُاء ؤما َىض الٓالم ٞم جدخ٨ٍغ َب٣ت ألٚا

َْى ٢ْظاعجّ،  ْصًت اإلا٩ان  ْاإلاا٫ ْمدض ٓآَ الؿلُت  ا ًخ٨ك٠ اليؿ٤ اإلاًمغ لىضعؽ ج

ن ظىٓب الِىض اإلاُل  ما٫، ًسخاْع ٓط م٘ عظا٫ ألٖا ْالىٟ خُض ًخدال٠ عظا٫ الؿُاؾت 

ن  َْؿخإزْغ اَُت، ٓٞغ ٖلى ٧ل ؤق٩ا٫ الٞغ ٖلى املخُِ، ًخسظْن ألهٟؿِم ؤما٦ً جخ

ٓأع الٛالبى مً ؤٚلبُت الكٗب في الكما٫ بٗ ٓع بثرْاث البالص، بِىما ًخ ٓع ه ُضا ًٖ الى

ٓلٓن ٖبُضا في مسضمت ؾاصة الجىٓب،  ْالجِل، ًخد  ٕٓ ْالج الخًاعة، ٣ًخلِم اإلاغى 

ْالٓالم"،  ٓع  ْج٨خٟي باإلقاعة بلحها ٣ِٞ في زىاثُت" الى سٟحها اللٛت، 
ُ
٨َظا الِىض التي ج
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ىُاء،  ٍٕ يمجي ْزٟي بحن َب٣خحن َب٣ت ال٣ٟغاء يض َب٣ت ألٚا َظا ما ًبرػ بضاًت نغا

ىُاء، ٞدتى الخٗلُم الغؾمي في ْبن ٧ا ْػ ؤخاصًض ؾاث٣ي َاالء ألٚا ن نغاٖا ال ًخجا

٫ٓ الغاْي: "ؤئ٦ض ل٪ ؤهّ ما مً جلمُظ ًخظ٦غ  ٟا٫ مجها، ٣ً اإلاضاعؽ البؿُُت ًدغم ألَا

ٓماث مشل الظي خغم مً الضعاؾت" ، ٫ٓ٣ً ؤق٥ٓ عثِـ بالغام في الٗمل:"ؤهّ مً 125اإلاٗل

ٓاث في الخٗلُم؟ بهّ ٌٗٝغ ال٨خابت املخخمل ؤن ٩ًٓن لضًّ ٣ِٞ ... ؾي خان ؤْ زالر ؾى

ٖٓب ما ٣ًغؤٍ " ىُاء حٗلُمِم في اإلاضاعؽ 126ل٨ىّ ال ٌؿخ الص ألٚا ؼا٫ْ ؤ ًُ ، في اإلا٣ابل 

اَُت، لِم ػي  الًت "باجىا " في بٗشاث صعاؾُت ْفي ماؾؿاث جخمخ٘ بالٞغ السانت في 

ْجدٟحزاث ٦ما ٣ًغ بظل ْمضعؾحن مخسههحن م٘ مىذ  ٪ الغاْي خُىما مضع خي زام 

اعة إلاضعؾتهم التي ٧اهذ وؿُا ميؿُا " ؾٝٓ ؤ٦خب بلى ظاجىا ل٩ي  ظاء اإلاٟدل في ٍػ

ًمىد٥ٓ بٗشت صعاؾُت، ؤهذ بداظت للظَاب بلى مضعؾت خ٣ُ٣ُت، في م٩ان بُٗض ًٖ 

ْحٗلُم خ٣ُ٣ي"  .127َىا، ؤهذ بداظت بلى ػي مضعؽ خ٣ُ٣ي 

ْالخذم  زاهُا: زىائُت العادة 

ذ بيُت 
َّ
ب٣ت ال٣ٟغاء، اه٣ؿاما ق٩ل ىُاء َْ ٓهت مً َب٣ت ألٚا املجخم٘ الِىضي اإلاخ٩

ىُاء ؤعباب  يمىُا آزغ جخدؿؿّ مً زال٫ ؾغص الغاْي َٓ "الؿاصة" ْ" السضم" ، ألٚا

ن البالص,  ٖلى خؿاب َب٣ت السضم التي  ٥ ألاعاضخي، الُب٣ت اإلاؿحرة لكْا
َّ
ُْمال الٗمل 

ٓلًّيخم  ي بلحها ال٩اجب الظي ًهِٟم ب٣
ُ
ي ص٧ا٦حن هٓغ بلى الغظا٫ الظًً ٌٗملٓن ف"ؤ

الث  -عظا٫ؤها ؤ٫ٓ٢  -عظا٫-الكاي ت جؼخ٠ بحن الُا ٫ٓ ٖىا٦ب بكٍغ ْألاًٞل ؤن ج٣

 ٍٓ َٓم الٓؾازت، بٓظ ْبإًضحهم زغ١ اإلاسر، ؤهاؽ مدُمٓن في ٔػ مِلِل، حٗل ْجدتها، 

ٓا  ْل٨ً ماػال م،  ٚحر خل٣ُت في الشالزِىاث ؤْ ألاعبُٗيُاث ؤْ السمؿُيُاث مً ؤٖماَع

، ٣ٞض ٢ا٫ ؤهٓغ بلى الغظا٫ ج٨غعث الػمت"عظا٫" زالر مغاث في الؿُغ طاجّ«. "نبُان"

ٓلّ ْصدر السُإ الظي ًْ ؤهّ اعج٨بّ ٣ٞا٫:  -عظا٫-زم ظملت اٖترايُت زم ؤ٦ض ٖلى ٢
                                                           

125
 .23اإلاهضع الؿاب٤, م, 

126
 .22اإلاهضع الؿاب٤, م, 

127
 .51آعاُٞىضا آصٌٛا: الىمغ ألابٌُ, م, 
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ت"؛ ْ َٓا »"ألاًٞل ؤن ه٫ٓ٣ ٖىا٦ب بكٍغ الٗى٨بٓث َٓ خكغة جيسج مً لٗابها زُ

ل ٫ٓ٢ ٖىا٦ب 128جخسظَا بِخا لىٟؿِا ؤْ مهاثض جهُض بها بٌٗ الخكغاث" ًَّ ٞ ،

 ن
 
ت ُمؿخسضما ُٛت الخًُٟل "ؤًٞل" ختى ًجَٗل الل٣ب بمشابت ْؾام ؤْ ُعجبت ٖمل بكٍغ

ِلض زالر صالالث: َّٓ
ُ
 الٗى٨بٓث ج

ُ
 ٖىض ال٣ٟحر الساصم، ٞلٟٓت

 ٖلى الذاللت ألاْلى
 
ْال٠ًٗ ٩ٞان َظا ال٫ٓ٣ صلُال  ًَٓ خمحُز بال ًَ : ؤن الٗى٨بٓث 

ْالخ٣لُل، ٞإَل٤ ٖلى السضم اؾم الٗى٨بٓث لِؼالت البيُ ت الجؿمُت التي ؤن الخّهٛحر 

ىُاء، ٦ما ٢ا٫ الغاْي: "في الشالزُيُاث ؤْألاعبُٗيُاث ؤْ  ٓا ًخمحزْن بها ًٖ ألٚا ؤنبد

ٓع الٗم٤ُ،  ٓا نبُان"، َظا َٓ اإلاٗجى اإلاُم ْل٨جهم ماػال م  السمؿُيُاث مً ؤٖماَع

ٍٓغ مً َٝغ بالغام  ْالخش َْىا جِٓغ بيُت الخدٍغٌ  م٤  ْطل٪ َٓ اإلاٛٔؼ ألابضي ألٖا

ت ٢مُٗت مً َٝغ ؾلُت ٞخهبذ اإلاٗ اصلت لبيُت جُلُٗت بؾدكغاُٞت ج٣ضمِا بيُت ٢ٍِغ

 .129الؿاصة"

كبّ ال٣ٟحر الساصم الذاللت الشاهُت ٌُ ٢ْلت هٓاٞخّ  ْْؾازخّ  : ؤن الٗى٨بٓث ل٣ظاعجّ 

ٍٓ ٚحر خل٣ُت، ل٨ً هجض ؤن بالغام َىا ًخدضر  َٓم الٓؾازت بٓظ ْحٗل ائهم ُمِلِلت  ٞإٍػ

ْػ ٚجى ؤؾُاصٍ الؿاب٣حن "الل٣ل٤ الىمـ، بٗض ٖملُت الخد٫ٓ، بٗض ؤن ٞا ْججا ١ ٚىاٍ 

ت ال  الؿُض آق٥ٓ" ِٞٓ بهظا الٓن٠ ؤْ ؤْناٝ ؤزٔغ ٩ًٓن في مٓي٘ اؾتهؼاء ْسسٍغ

 شخيء بال ؤهّ وسخى ما ٧ان ٖلُّ.

ّ لُهُاص بها بٌٗ ذاللت الشالشتال ٓمىا "للٗى٨بٓث" هجض ًيسج زَُٓ : في مِٟ

ي )مدل الكاي(، بمشابت زبرة ظض التي ٧اهذ الخكغاث، ٦ظل٪ بالغام ٧ان ٖملّ ألا٫ْ ف

لت ٖجها.  مؿْا

ْ الشحل  زالشا: وعم اإلاشؤة 
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ٖٓت مالٟحن: ٢امٓؽ ال٩افي, ٖغبي ٖغبي, قغ٦ت اإلاؿخ٣بل الغ٢مي, لبىان, ٍ  .311, م, 2111, 5مجم
129

 .45, م, 1997ًىٓغ بؿام ٢ُٓؽ: بؾتراجُجُاث ال٣غاءة_الخإنُل ْؤلاظغاء الى٣ضي, صاع ال٨ىضي لليكغ, ألاعصن, صٍ, 
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ُ
اٞت مىظ ْالش٣َّ ضن  ْالخمَّ  بُاب٘ الٗلم 

ُ
خه٠

َ
٣ت، ج  طْ خًاعٍة ٍٖغ

 
ٗخبُر الِىض بلضا

ُ
ح

ٓملذ  ُٖ ْعَا في املجخم٘, ْ ن ص ٗامُل اإلاغؤة ُمٗاملت ٢اؾُت، ال ٣ًضْع
ُ
ْم٘ طل٪ ح ال٣ضم،

ٗت في ُّ ٨َْظا "ٖاهذ اإلاغؤة  ٧إصاة َ ا،  ٣ٍْغع مهحَر ٓم  ا املخُخ ل ٢ضَع
َّ
ًض الغظل الظي مش

ٓع ؤ٩ٞاع  ْجُ ٗاوي مىالتهمِل ْالاخخ٣اع صازل مجخمِٗا, ختى بٗض همٓ 
ُ
الػالذ ح الِىضًت 

َْظا الٓي٘  ٍٓت ؤلاهخاظُت اإلاِمت، ْالترب ت  ٓاظباث ألاؾٍغ م مً ال الٗالم الِىضي، بالٚغ

خدحزة
ُ
ْالىٓغة اإلا ْوي  ٓٚاث ز٣اُٞت  الضُّ ٍ٘ لّ ُمؿ ٓاء  صازل ألاؾغة ؤْ في ُمجخم ض اإلاغؤة ؾ ّيِ

ًَ "٩ٞان الجيـ الظ٦غي ال ًىٓغ لِا هٓغة ملُئت  ٍ
ّ
ذ عاسست في الظ

َّ
ْزت ْزلُٟاث ْل ٓع م

ٓاظباث  ٍْت لّ في ال ا مؿا ال ٌٗخبَر ْاػصعاء  ْالخ٣ضًغ، بل هٓغة اخخ٣اع  باالخترام 

ْب ْٚالبا ما ٌك٨٪ في ٢ضعاتها  م٩اهاتها اإلابضٖت,لِـ لِا الخ٤ باإلاكاع٦ت في ْالخ١ٓ٣ 

ال ٌؿمذ مجخم٘  ْالسالٞت،  ٟا٫  اجساِط ال٣غاعاث التي جخٗل٤ بمؿخ٣بل الٗاثلت ْألَا

ٓم  ٖٓا مً الخإػم املخخ ْح٨ٗـ ه ا ؾلبُت  ألهىا ؤمام ْاَغة في ْاََغ ٓعي بامخُاػ ،  ط٧

اث باججاٍ "التراظ٘  ؤْ بةججاٍ الؿ٩ٓن، إلهضزاع ال٣ُم,  ٞاملجخم٘ الِىضي الًَٛٓ

 , 131ْاملخاٞٓت ٖلى ألازغ البالٜ في ججمُض الخ٣ضم الظي جُمذ بلُّ ٧ل طاث بوؿاهُت"

ْجغبُتهم ل٣ض  ٟا٫  ُٟت للمغؤة ؾٔٓ بهجاب ألَا ؤنبدذ مكا٧ل وؿاء »ٞال ْْ

ٓعٍ  ٓلى ؤم ُت مجخم٘ ؤبٓي ًخ ْاظخماُٖت ْختى آلان ٌٗتٝر بكٖغ الِىض ؤ٦ثر هٟؿُت 

ٓة وؿاء  ال٨باع مً ؤًٖاء ألاؾغة ٓعة ًًٟلً ؤن ًسُحن زُ ْل٨ً وؿاء الِىض اإلاخُ

اٝ ختى آلان،  ْمؿخ٣الث بإهٟؿًِ في خحن حٗبإ اليؿاء في ألاٍع الٛغب بدُض ٨ًً ؤخغاعا 

جبرن ٖلى جغبُتهم،  ًُ الص بل  ٦ما ؤجهً ال ًجضن ؤٚظًت جامت ٞال ًمخىًٗ ًٖ ٖضص ألا

ٓماث الاظخماُٖت ألاؾاؾُت ججاٍ اليؿ بٗا ٞةن اإلاٗل ْاإلاغؤة ٦ما ختى آلان اء لم جخٛحرَْ  .

ٓعة مسل١ٓ مدخجب،  عَا )ؤصٌٛا( في َظا الىو جدمل نٟاث الؿلبُت ٢ضمِا في ن َّٓ ن
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ٓعٍا, صٍ,  ٓعاث اجداص ال٨خاب الٗغب, ؾ ْالسُاب في ٖالم ظبرا ببغاَُم ظبرا, ميك , م, 1999ؾلُمان خؿحن: مًمغاث الىو 

218. 
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٢ّٟٓ طا٥، مً زال٫ ما ٖبرث  ٢ْض نغح بم ْعٌٞ املجخم٘ لِا،   ًّ ٦ما ٖبر ًٖ ٞع

ٓعة اإلاغؤة التي ؤصعظِا,  ٖىّ ن

 خاجمتال

ُت لِا ٨َْظا ههل بلى الىخاثج التي بدملِا الى٣ض ال ش٣افي باٖخباٍع ٞٗالُت مٗٞغ

ْص بحن مسخل٠ املخاالث ختى ًخ٣غب مً ٞٗل  ٓم ٖلى بلٛاء الخض ُٟت مخضازلت ج٣ ْْ

اجي هماطط ز٣اُٞت  ع الْغ َّٓ ْالخدلُل.نـ ْلّ ألاوؿا١ الش٣اُٞت بالضعاؾت  الش٣اٞت لخىا

ْجمؼ١ البيُت اث 
َّ
ًمغ اَتراء الظ ًُ ٓا٢٘ الِىضي اإلاٗاف، الظي   مسخلٟت ابىت ال

ا الٓلم  الاظخماُٖت.ِْغث ؾلُت الٛجي الؿُض ال٣اَغ لل٣ٟحر الساصم، ؾلُت ملَا

ْزضم  ٓلت السضم بلى ٖبُض  ٌٍٓ ال٣ُم ؤلاوؿاهُت، مد ْالٗى٠ ْالايُِاص، ؤصث بلٗخ٣

ٓما،  اًت ْؾُلت ل٨ك٠ الٓلم الظي ٌِٗكّ الِىضي ٖم مُٗحن. ظاءث اإلاغؤة في الْغ

ٓحي بال٣ِغ ْالاؾخٛ ال٫ الظي ًخٗغى لّ بٟٗل الخاظت ْاإلاغؤة زهٓنا، ما ً

 الا٢خهاصًت.

 اإلاشاحؼاإلافادس 

  ,ٍٓذ, , ؿ  .06آسافُىذا آدٌغا: الىمش ألابُن, جش: وُبُت ـادق, املجلغ ألاغلي للشلافت, الى

  ٓ ْفااد ؤب ذ داغش  ٓهان اللذًمت, جش: فٍش ْالُ خ الخماساث الػام الؽشق  ٓاًّ: جاٍس ْب ّ بًماس ْحاهُحن ؤ ؤهذٍس

دان, داس  ٍٓذاث, لبىان, ده, ٍس  .346, ؿ, 0221غ

  ,23بعام كىٓط: بظتراجُجُاث اللشاءة_الخإـُل ْؤلاحشاء الىلذي, داس الىىذي ألاسدن, ده, ؿ. 

  ,حجري دظاهغ: جهاًت الفلشة الاخخماالث الاكخفادًت فُػفشها الخالش, جش: ؤخمذ ؤمحن الخمل

ْالشلافت الػامت, مفش, ه ت ليؽش اإلاػشفت   . 023, ؿ, 0225, 2الجمػُت اإلافٍش

 ت الىلذ الشلافي اإلالاسن, الذاس الػشبُت للػلٓم, لبىان, ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  15, ؿ, 0225, 2خفىاْي بػلي: مذخل في هظٍش

  ٓساث اجداد الىخاب ْالخىاب في غالم حبرا ببشاَُم حبرا, ميؽ ظلُمان خعحن: مممشاث الىق 

ٓسٍا, ده,   .026, ؿ, 2777الػشب, ظ

 ٓد ض خم ٍٓذ, ده, غبذ الػٍض ج مً الخُّ, غالم اإلاػشفت, الى  .036, ؿ, 0221ة: الخْش

 122, ؿ, 0222, 3مجمٓغت مالفحن: كامٓط اليافي, غشبي, ؼشهت اإلاعخلبل الشكمي, لبىان, ه. 
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ْز٣اٞتها  ٍٓغ الِىض   جه

ٓا٫   ؿٗضاْي الفي ٦خابت ه
 مبكغ ٖبض ال٣اصع

ْاللٛاث ألاظىبُت  ت  ٓعاٍ ، ظامٗت اللٛت ؤلاهجلحًز  الِىض -خُضعآباص-باخض الض٦خ

 ملخق البدث

ٓع ْشسو  ُضة مىظ ػمان ٦ما وٗٝغ ظمُٗا، ْن ْالِىض ٖال٢ت َْ بحن الٗغب 

ْالغخلت، ٞمما ًجضع  اثُت ؤْ في الؿحرة  ً الِىض في ٦خاباتهم الْغ ٖضص ٦بحر مً ال٨خاب َْ

ٓا٫ ؾٗضاْي ًٖ عخلتها بلى الِىضبالظ٦غ في ؤًامىا َظٍ  ٓا٫ . ٦خابت ه اثُت ه ْالْغ ال٩اجبت 

ت،ؾٗضاْي  بِبت ؤمغاى هٟؿُت َبِبت ؤمغاى نضٍع ُٓٞذ في  َْ ٓالُض مهغ،ج  21مً م

ْالٗالم اليؿاجي ؤِْغث خؼجها الكضًض في ٞغا١ ٧اجبت 2121ماعؽ  ، الٗالم ألاصبي الٗغبي 

ْالجؿم ًٖ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان ٖامت  ٧ْاهذ ؤًًا جضاٞ٘ بال٣لم  ٓعة مً ؤعى مهغ  مكِ

 .ْخ١ٓ٣ اإلاغؤة زانت خُض ٢امذ ٦ٗلم اليؿاثُاث في ػماجها

٢ْاتها م٘ مىان ْػاعث ٧اهذ جى٤ٟ ؤ ْالغخلت الٗاإلاُت  ب الصخت في ال٨خابت ألاصبُت 

ٓع  ٦شحرا مً الض٫ْ الٗالمي ٞمً ؤَم الغخالث عخلتها بلى الِىض ٦ما ؤقاعث في ٦خابها اإلاكِ

عخلتي بلى الِىض لم ج٨ً ٧إًت "في بضاًت ٞهل عخلت الِىض  خُض ٢الذ" عخالحي في الٗالم" 

الصة ختى اإلآث، ٧الضاثغة  ٧اهذ ؤقبّ ما ج٩ٓن بغخلت. عخلت بلى ؤي بلض الخُاة ٧لِا مىظ ال

ْجيخهي بلى الى٣ُت طاتها ْؤخُاءَا ٧ي جِٟم ز٣اٞت ..." جبضؤ  ٓإع الِىض  ٧اهذ حؿ٨ً في ق

ا  .الِىض ْخًاعتها ْؤ٩ٞاَع ا  ٓع٢ت ؤن ٌكحر الًٓء بلى مىاَْغ ض الباخض في َظٍ ال ًٍغ

ْؤًْ ؤن َظا ال ٓعة ْآعاءَا التي ٖبرث ًٖ عخلتها بلى الِىض،  بدض ًُٟض للِٟم ًٖ ن

ْعخلذ بٗض ؤن ؤب٣ذ جغ٦ت ٢ُمت لل٣غاء  الِىض في ٦خابت ال٩اجبت التي ٖاقذ في ػماهىا 

 .ْمدبي ألاصب

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A


ٍٓت املخىمت دان العى ٓبش مجلت الٍش  ؤهخ

0202 

 

72 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 12 ,ISSN 2394-8493 

 

ٓاٌ  ٓسة ه  عػذاْي الالذهخ

ٓا٫  ُٓٞذ ٢بل ؤقِغ في َظٍ الؿىت  ٌٗجي اله ٓعة التي ج ؿٗضاْي هي ال٩اجبت اإلاكِ

بِبت ؤمغاى هٟؿُت، 2121ؾىت  ت َْ ْهي َبِبت ؤمغاى نضٍع بل ٧اهذ قِغجّ في م،  

ْاثُت ْع ت الٗالم الٗغبي زانت  ٩٦اجبت  بك٩ل  خ١ٓ٣ ؤلاوؿان مضاٞٗت ًٖ مهٍغ

قتهغث اإلاغؤة في ؤلاؾالم ٦خبذ الٗضًض مً ال٨خب ًٖ.بك٩ل زام ْخ١ٓ٣ اإلاغؤة ٖام
ُ
، ا

ٓع  بمداعبتها لٓاَغة زخان ٢ًْذ َظٍ ال٩اجبت الُبِبت في خُاتها الٗضًض .ْؤلاهار الظ٧

ْػاعة  مً اإلاىانب مشل مىهب اإلاضًغ الٗام إلصاعة الخش٠ُ٣ الهخي في

باء بال٣اَغة، ٚحر ٖملِا ٦ُبِبت في ، ألامحال٣اَغة في الصخت ن الٗام لى٣ابت ألَا

ٓم الاظخماُٖت . اإلاؿدكٟى الجامعي ْالٗل لى للٟىٓن  ٍٓت املجلـ ألٖا ٦ما هالذ ًٖ

اث. بال٣اَغة ْٖملذ ٞترة . ْؤؾؿذ ظمُٗت التربُت الصخُت ْظمُٗت لل٩اجباث اإلاهٍغ

ْمدغعة في مجلت الجمُٗت  غ مجلت الصخت بال٣اَغة،   الُبُتعثِؿت جدٍغ

ٓبغ ؾىت  27ْلضث في ؤؾغة ج٣لُضًت في  ٓبُت  1931ؤ٦خ ب٨ٟغ َدلت ملخاٞٓت ال٣لُ

ا.في مهغ،هي الُٟلت الشاهُت مً بحن حؿٗت ؤَٟا٫ ؤنّغ  .زخيخُٟالؿاصؾت مً ٖمَغ

الصٍ  في. ْالضَا ٖلى حٗلُم ظمُ٘ ؤ
 
ٓمُا  خ٩

 
ال ْالضَا مؿْا ْالخٗلُم ٧ان  ، ْػاعة التربُت 

ا يض ُاوي إلاهغ ٧ْان مً الظًً زاْع ٓصان الاخخال٫ البًر ٓعة  ْالؿ ٦ما قاع٥ في ز

ت نٛحرة في1919 ٣ٗ٦ْاب لّ جم ه٣لّ ل٣ٍغ  11ْخغماهّ مً التر٢ُت إلاضة  الضلخا م، 

ٓاث ٓص مِما . ؾى ْصْن ٢ُ ت  ْْظٓب الخٗبحر ًٖ الغؤي بدٍغ اؾخمضث مىّ اخترام الظاث 

ٓحها في نٛغ ؾجها خُض . ٧اهذ الىخاثج، ٦ما شجِٗا ٖلى صعاؾت اللٛاث ٢ْض اهخ٣ل ؤب

 .الخُاةجغ٧اَا لخدمل الٗبء ال٨بحر مً 

٢ٓت، ٞبضؤث جدك٩ل ٣ٖلُتها الغاًٞت  ْمخٟ ٓلتها اإلاب٨غة ٧اهذ هابهت  مىظ َٟ

ْالٗاصاث الاظخماُٖت اإلاىداػة للظ٦غ ٖلى خؿاب ألاهثى جسغظذ الؿٗضاْي في .للخ٣الُض 

ْٖملذ ٧1955لُت الُب ظامٗت ال٣اَغة ٖام  ت  ، جسههذ في مجا٫ ألامغاى الهضٍع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%A7%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%A7%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
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%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7


ٍٓت املخىمت دان العى ٓبش مجلت الٍش  ؤهخ

0202 

 

73 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 12 ,ISSN 2394-8493 

 

ظذ في هٟـ الٗام مً ؤخمض خلمي ػمُل صعاؾتها في َبِبت امخُاػ بال٣هغ الُٗجي،  جْؼ

اط ؾٔٓ ٖامحن جتها ألاْلى ل٨ً لم ٌؿخمغ الْؼ ٧ْاهذ هي ٍػ  .ال٩لُت، 

ْالخمُحز يض اإلاغؤة  ٓباث  ؤزىاء ٖملِا ٦ُبِبت في مؿ٣ِ عؤؾِا، الخٓذ الهٗ

ًاتها مً الخٗغى للٗى٠ ألاؾغي، جم  ْلتها للضٞإ ًٖ بخضٔ مٍغ ٦ْىدُجت ملخا ُٟت،  الٍغ

ه٣لِا مغة ؤزٔغ بلى ال٣اَغة، لخهبذ في جهاًت اإلاُاٝ اإلاضًغ اإلاؿئ٫ٓ ًٖ الصخت الٗامت 

ْػاعة الصخت ٕٓ مىاًَت الخمُحز يض اإلاغؤة، ْؤلاوؿان بك٩ل .في  ٓا٫ مً مٓي ظٗلذ ه

ظاث  ْحٗضص الْؼ ٓع ٖلى عؤؾِا زخان ؤلاهار  ٖام، ٢ًُتها ألاْلى ٞٗاعيذ ٖضة ؤم

ٓاظِت بظل٪  1972ْالخمُحز يض اإلاغؤة، في ٖام  ْالجيـ، م ٓان اإلاغؤة  وكغث ٦خاب بٗى

ٓخكُت التي ج٣ام في  ْال٣ُٓؽ ال ٓإ الٗى٠ التي جخٗغى لِا اإلاغؤة ٧السخان  ظمُ٘ ؤه

ٓالِـ جإلُِٟا  ْالظي حكحر في م٣ضمخّ بلى ٧ ت الٟخاة،  ٟي، للخإ٦ض مً ٖظٍع املجخم٘ الٍغ

خّ ابيخّ ٓاث صازل مهغ،  ْمى٘ جضا٫ْ ال٨خاب.131لل٨خاب خحن ًدك٨٪ ؤب في ٖظٍع لؿى

ٓوـ، ٦ما  ْلت مشل ج ؿّ في ص ْجضَع ٢ْغاءجّ بل  في خحن ٧ان ًخم َب٘ ال٨خاب في لبىان 

َْٓ ٦خاب  ْالجيـ"٦خبذ ٦خابا آزغا في َظا الكإن   ". الغظل 

ت،  ٓمت اإلاهٍغ ْالىا٢ضة للخ٩ ٓا٫ الؿٗضاْي مً الصسهُاث اإلاشحرة للجض٫  حّٗض ه

ٓا٫ في جإؾِـ مجل 1981ٟٞي ٖام  ٍٓت تؾاَمذ ه ٓاظِت" حؿمى وؿ ؾبخمبر  6ْفي ". اإلا

ٓع الؿاصاث ، ُخ٨م ٖلحها بالسجً في ِٖض الغثِـ1981 َل٤ ؾغاخِا في هٟـ  ،دمحم ؤه
ُ
ؤ

ْاخض مً ٓالِا .اٚخُا٫ الغثِـ الٗام بٗض قِغ  ل٣ض ؤنبذ السُغ ظؼء “ ْمً ؤقِغ ؤ٢

٦ْخبذ ٗذ ال٣لم  ٓظض ما َٓ ؤزُغ مً الخ٣ُ٣ت في ٖالم . مً خُاحي مىظ ؤن ٞع ال ً

ؤًٚب مجها الغثِـ ألاؾب٤ الؿاصاث الظي قملِا في خملت ٖىاصَا . مملٓء بال٨ظب

ٓا٫ الؿٗضاْي في سجً اليؿاء، في ؾبخمبر  خ٣االث الكِحرة ٢بُل عخُلّ ٞاٖخ٣لذ ه الٖا

ظِا ًٖ َظٍ 1981 ٦ٓخبذ بٗض زْغ ٖٓت مً ال٩اجباث ْسجُىاث الغؤً ، يمً مجم
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ٓابت بل٨ترْهُت قاملت (  ً ب  https://www.elwatannews.com/news/details/5387255 -الَٓ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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ؾاٞغث  1988ْفي ٖام  1983ٖام " مظ٦غاث في سجً اليؿاء"الٟترة ٦خابها الكِحر 

الًاث اإلاخدضة ـ في بٌٗ الجامٗاث بال ْٖملذ بالخضَع  .زاعط مهغ، 

ٓاء في ٢ٓت في الخُاة ألا٧اصًمُت ؾ ظامٗت  قٛلذ الٗضًض مً اإلاغا٦ؼ اإلاغم

غص، مهغ ؤْ في صازل ال٣اَغة ٓمبُا، ظامٗت ًُل، َاٞع ٓل ظامٗت  ظامٗت ٧

ٓعٍضا، ؤْ الؿغبٓن، الًت ٞل ٓعط جاْن، ظامٗت  ٓعهُا ظامٗت ظامٗت ظ في زاعط  ٧الُٟ

ٓا٫ بلى مهغ في ٖام  ْعظٗذ ه  .132، لدؿخ٨مل ٢ًُتها1996مهغ، 

ٓاٌ   عػذاْي الالىخاباث اإلاِمت لى

٢ْاتها الشمُىت للخإل٠ُ  ٓا٫ ال٨خابت مب٨غا، ؤه٣ٟذ َظٍ املجضة اإلااَغة ؤ بضؤث ه

ْاإلاؿغخُت ْاملخاصزاث ألاصبُت،  ْال٣هت  اًت  ٖٓا بحن الْغ ٦خبذ ؤ٦ثَر مً زمؿحن ٖمالمخى

ْالؿُاؾت(  ْالجيـ  ذ ب٣لمِا ٖلى الشالٓر اإلا٣ضؽ )الضًً  ْٖٞؼ ْالؿحرة الظاجُت، 

ٓصًت الغظل مدِل٣ت في ؤ٤ٞ ؤعخب مً  لخ٣ٓيّ؛ ٞهي جضٖٓ ألن جخدغع اإلاغؤة مً ٢ُض ٖب

ْاة طاتها؛ ٞاإلاغؤة خحن اعجَضِث الدجاَب جضً ْاٖخالَا اإلاؿا ا،  ىا اؾختر ٣ٖلِا ٢بل قَٗغ

٢ًْذ خُاتها مضاٞٗت ًٖ  ْٖلى ؤٖخاب الؿُاؾت ٣ٞضث ٧ل شخيء  الغظُل باؾم الجيـ. 

ْلم ٨ًً  خُاالث،  ْؤصعط اؾمِا في ٢اثمت الٚا ُٟتها،  ْٖؼلذ مً ْْ تها،  اإلاغؤة؛ ٞؿلبذ خٍغ

ْل٨ً ؤًىما طَبذ  غ، 
َ
ت ْألامان في م٩ان آز ٣ًُٞت اإلاغؤة ؤماَمِا بال ؤن جبدض ًٖ الخٍغ

ْبلحها.  ، وكغث ؤ٫ْ ؤٖمالِا ٚحر 1972في ٖام هي قاٚلِا ألا٦بر، ٞٓلذ ج٨خب ٖجها 

ٓان ْالجيـ ال٣ههُت بٗى ْالضًيُت.  اإلاغؤة  مشحرة بظل٪ ٖضاء ٦ال الؿلُاث الؿُاؾُت 

ْمً ؤٖمالِا ؤًًا ْػاعة الصخت،   :َظا ال٨خاب ٧ان مً ؤؾباب ٞهلِا مً 

مظ٦غاث َبِبت، ألاهثى هي ألانل، مظ٦غاحي في سجً اليؿاء، ٧اهذ هي 

اًت)ألاي٠ٗ  ْالجيـ،(ْع ْالجيـ، امغؤة ٖىض ه٣ُت الهٟغ، الغظل  اًت) اإلاغؤة  ، (ْع
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  اإلاغظ٘ الؿاب٤( 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3
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ْا اًت)، حٗلمذ الخب .لهغإ الىٟسخي، مٗغ٦ت ظضًضة في ٢ًُت اإلاغؤةاإلاغؤة  ، (ْع

ْببلِـ  اًت)ظىاث  اًت (ْع ْعا١ خُاحي، الْغ اًت)، ؤ ٓعة اإلامؼ٢ت (ْع اًت)، اله ، (ْع

ْػ  ْالجيؿُت،  ت الؿُاؾُت  اًت)ٍىت ٢ًاًا اإلاغؤة اإلاهٍغ  (ْع

ٓا٫ ؾٗضاْي، لم ؤي٠ ظمُ٘ ال٨خب ، مٗٓم ٦خاباتها 133َىا٥ ٦خب ؤزٔغ مً ه

ا  ْآعاءَا نىٗذ خغا٧ا ٨ٍٞغ ْال٣ًاًا الاظخماُٖت، مالٟاتها  حٗالج ٢ًُت اإلاغؤة 

خُاة الؿٗضاْي خاٞلت بال٨شحر في مجا٫ الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان ْخ١ٓ٣ اإلاغؤة ٦بحرا.

ْالتي جدض مً  ْالٗاصاث الاظخماُٖت  ٓاث  ْبخدضي ٦شحر مً الخاب ٖلى ْظّ السهٓم، 

ت اإلاغؤة في الٗالم الٗغبي، ًٞ  .ال ًٖ هخاظِا ال٨ٟغي ْألاصبيخٍغ

ٓا لِا  َا ٢ال ٓخكت ْزُحرة"مٗانْغ ؤها ؤ٫ٓ٢ "، ٨ٞخبذ ٢اثلت "ؤهذ امغؤة مخ

ٓخكت ْزُحرة. الخ٣ُ٣ت  ."134ْالخ٣ُ٣ت مخ

ؤْضر خالت الجض٫ التي ؤخضثها الؿٗضاْي ٖبر مؿحرتها ال٨ٟغة،  135ؤقٝغ عاضخي

ٓٔ ؤن مىهجِا ٢اثم ٖلى ٨ٞغة الانُضام الكضًض "بط ًٔغ  باملجخم٘، لِـ ٖلى مؿخ

 .136"خ١ٓ٣ اإلاغؤة، ل٨ً ٖلى مؿخٔٓ ال٣ُٗضة ْألا٩ٞاع

ت في ٢ًُت اإلاغؤة، بضءا مً ٦خاب  خاث ظظٍع ٍْٔغ ؤن الؿٗضاْي ٢ضمذ ؤَْغ

عا ب" ألاهثى هي ألانل" ْالجيـ"مْغ ال إلاؿغخُت " اإلاغؤة  ؤلالّ ٣ًضم اؾخ٣الخّ في "ْن

ٍْه٠ ال٩اجب اإلاهغي َظٍ "ماجمغ ال٣مت ما٫ بإجها جمشل ظؼء مً بصعا٦ِا ألَمُت ،  ألٖا

ْي  ٕ الؿٗضا َْٓ ما ق٩ل في الجهاًت مكْغ ٢ًُت اإلاغؤة ْالاه٣الب الظي خضر يضَا، 

 .ال٨ٟغي 
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 /https://ar.wikipedia.org/wiki:للخه٫ٓ ٖلى ظُ٘ اإلاالٟاث ( 
134

 )https://www.bbc.com/arabic/middleeast-55962346 
135

 َٓ ٧اجب مهغي ( 
136

ضة)الىسبت(   https://www.nokhbahnews.com/?p=87248، 23،2121ماعؽ ( ظٍغ
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ًِا للدجاب باٖخباٍع  عمؼا ؾُاؾُا زُحرا "ْؤٖلىذ الؿٗضاْي ٚحر مغة ٞع

ٓصًت اإلاغؤة ْبىٟـ اإلاى٤ُ لم جغجٌ ؤًًا "لٗب ت الجؿض"،  ُُٛت ؤْ الخ"باٖخباع "حٍٗغ

ت َْىا ًٓضر عاضخي ؤن ال٩اجبت الغاخلت ٧اهذ يض " الخٍٗغ هي ٖملُت حؿلُ٘ لجؿض اإلاغؤة، 

ظذ زالر مغاث، بل .137ز٣اٞت اظخماُٖت ٧املت جىٓغ للمغؤة ٖلى ؤجها ؤصاة للمخٗت ْهي جْؼ

ٓص اللم ًُل بال   اط الشالض بلى مضة ؤ٦ثر مً ؤعبٗت ٣ٖ  .ْؼ

ٓاٌ   عػذاْي بلى الِىذالسخلت ه

َْؿاٖض الغخالث لالَإل ٖلى  الغخالث حٗخبر هاٞظة لئلوؿان ٖلى الٗالم، 

ٓع ؤ٦ثر  ْؤًًا الؿٟغ ًُٟض للمؿاٞغ ؤن ًِٟم ألام ا  َع ز٣اٞاث ْخًاعاث الض٫ْ التي ًْؼ

ْاخض ْاخض ٩ًٓن ؾببا أل٦ثر ٦خاب  ْؤخُاها ؾٟغ  الغخالث . مما ًِٟم مً ٢غاءة ال٨خب، 

ْالخج٫ٓ في ب٣إ ألاعى في ألاصب الٗغبي ٦شحرة ٞمىظ ال٣ضم ٧ ان الٗغب ًدب الترخا٫ 

ٓا مً الخجاعب املسخلٟت زال٫ الغخلت ْاظِ ْما   ٍْ ْما عؤ  ٍْ ًٍْ ما قاَض  عا

ْاخض جلٓ آلازغ خُض  ع البالص  ٓا٫ ؾٗضاْي ٧اهذ جْؼ ٍٓت ه ال٩اجبت الىاقُت اليؿ

ْالخًاعة ْججغب زال٫ عخلتها بلى الٗالم في ٦خ.جِٟم الش٣اٞت  ابها ج٨خب ظمُ٘ ما عؤٔ 

ٓع  ٟٞي الٟهل الؿاب٘ مً َظا ال٨خاب ؤياٞذ عخلتها بلى " عخالحي في الٗالم"اإلاكِ

ٓان  ٓا٫ في بضاًت عخلتها بلى الِىض بإن َظٍ الغخلت ".عخلت الِىض"الِىض جدذ ٖى ؤخؿذ ه

٩ٞإجها عخلت . جسخل٠ جماما ًٖ الغخالث ألازٔغ التي ٢امذ بها بلى ص٫ْ الٗالم املسخلٟت

ْجيخهي بلى الى٣ُت طاتها الخُاة ٧لِا مىظ الصة ختى اإلآث، ٧الضاثغة جبضؤ   :زم ٢الذ. ال

ْالغخالث إلااطا قٗغث هدٓ الِىض " ْٓن الؿٟغ  ٢ض ًضَل ال٨شحرْن ممً حه

ْالٗالم ُّٞ مً البالص ْألام٨ىت التي ًىبهغ لِا الؿُاح؟ ل٨ً  ٓع،  بالظاث مشل َظا الكٗ

ٓم ْألا٧ل في الٟىاص١  ْالى ْػٍاعة مخاخ٠  الؿُاخت في عؤَي لِؿذ ع٧ٓب َاثغاث 
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ٓاعي اإلاتربت، الٟازغة، الؿُاخت ٖىضي هي الخج٫ٓ ٖلى ألا٢ض ْالخ ٓإع  ام في الك

ْبالظاث جل٪ ألام٨ىت التي حهغب مجها الؿُاح، ؤْ  ْا٦دكاٝ ؤلاوؿان في ؤي م٩ان، 

ن ٖلحها بالهضٞت ِٓٞم خحن ًمْغ  138".ًًٗٓن مىاصًلِم ١ٓٞ ؤه

ْهي ج٫ٓ٣ ؤًًإ عبما هي ؤنٗب عخلت ٢مذ بها في خُاحي : "ْهٔغ في هٟـ ال٨خاب 

م ؤهجي ػعث مٗٓم بالص الٗا ْٖغ الُغ١ ٚع ْمكِذ في ؤ ٓبت ا٦دكاٝ الِىض . لم  ل٨ً نٗ

م ؤن الىٟـ ملخه٣ت باإلوؿان مىا،  ٓبت ا٦دكاٝ الىٟـ، ٚع حكبّ بلى خّضٍ ٦بحر نٗ

ٓاخض مىا هٟؿّ ا، ب٣ضع ما . ل٨ً ٦م مً ػمً ْظِض ختى ٌٗٝغ ال  ً َْظٍ هي الِىض ؤً

ْب٣ضع ما ٖىض٥ في هٟؿ٪ ب٣ضع ما حُُٗ٪ الِىض مً ِا،  هٟؿِا،  حٗٝغ هٟؿ٪ حٗٞغ

ْالبٌٗ  ْال٣ٟغ،  ن في الِىض بال التراب  ْلٗل َظا َٓ الؿبب في ؤن بٌٗ الىاؽ ال ًْغ

ٍْهل بلى ٢لب ؤلاوؿان الِىضي ٧اهذ َظٍ الغخلت  .139"آلازغ ٌؿخُُ٘ ؤن ًستر١ الؿُذ 

 .م1975في ؾىت 

ٓاٌ  ْزلافتها في هخابت ه  عػذاْي الالِىذ 

ْؤًٞل الخٗبحر في ٦خابها  ْز٣اٞتها بإخؿً ألاؾلٓب  ٓع الِىض  ٓا٫ ؤن جه ْلذ ه خا

ت ٖجها "عخالحي في الٗالم" ْاإلاٗٞغ ، اؾخٗملذ مٗٓم لخٓاتها التي ٧اهذ في الِىض للِٟم 

ْججغبذ في مهغ ْفي  ٓع ْألاقُاء بما ؤخؿذ  ْم٘ ٧ل َظا ٧اهذ ج٣اعن ألام ًْٖ ز٣اٞتها 

 ٔ  .ص٫ْ ألازغ

ظِا ٌٗمل  ٓصلهي في الِىض،٧ان ْػ ظِا  -ٖانمت الِىض -هؼلذ في هُ يُٟت ٖلى ْػ

ٓوي"في ق٣خّ الهٛحرة البؿُُت في حي  ٓل ، ٧اهذ َظٍ الٟغنت ٞغنت مٟخٓخت "صًٟيؿ٩

ٓاهب ؤخُاءَا املسخلٟت اعة الِىض ختى في ظ مً الهٗب ؤن حٗٝغ البلض مً ٖانمخّ؛ .لٍؼ

ا ٦بحرة مدكابهت، حؿ٨جها الؿٟاعاث  ٓانم البالص في مٗٓم ألاخُان لِؿذ بال مضه  ٗٞ

ْهٓاٞت با٢تراب٪ مً بُٓث  ِا ٞؿُدت هُٟٓت، جؼصاص مؿاخت  ٓاٖع ٓمت، ق ًٍْ الخ٩ ْا ْص
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َٓم ؤْ ما قابّ طل٪ َٓم ؤْ ممشل ْب مت ْالٗان. الخ٩ام ؤْ م٩اجبهم ؤْ خُض ًيكِ مىض

ٓصلهي ال جسخل٠ ًٖ ؤًت ٖانمت في طل٪ ٦ْم جىضَل لبٌٗ البُٓث الٟازغة طاث . هُ

ٓإع الٟؿُدت الجمُلت التي  ْجل٪ الك ت بالخضاث٤ الُاوٗت،  الُغاػ الخضًض املخَٓ

ْالؿُاح ٓص ْألاظاهب  اء الِى ٓص٥ بلى ألاخُاء الغا٢ُت خُض ٌِٗل ؤزٍغ  .ج٣

ٓا٫ في ٦خابها ؤخضار ٖضًضة ٞ ان ًه٠ ال٩اجبت ه ْل٨ً ؾٖغ إي٠ُ بًِٗا ٦ما ًلي:"

ْجؼصخم باألظؿام ْألاهٟاؽ،  ٓإع  ْج٤ًُ الك ٓجها،  ما جضزل بلى "صلهي" ال٣ضًمت ٦ما ٌؿم

 ١ٓ ال ج٩اص جٟهل بحن جل٪ اإلاغ٦باث التي ججغي ٞ  ، ال ج٩اص حٗٝغ الغن٠ُ مً الكإع

ْمغ٦باث ال حٗٝغ م ٓجٓؾ٩ُل ؤْ عجلت،  ا بطا ٧اهذ ألاعى، مغ٦باث حٗٝغ ؤجها ؾُاعة ؤْ م

ا مً ٧ل َظا، في الِىض حؿخُُ٘ ؤن جٔغ بُٗيُ٪  ج   ؤْ عجلت ؤْ مٍؼ
 

ٓجٓؾ٨ُال ؾُاعة ؤْ م

ْابخضاء  مً الُٟل ؤْ الجمل ؤْ الب٣غة ؤْ  ٓإ اإلاغ٦باث مىظ ا٦دكاٝ العجلت  ظمُ٘ ؤه

ٓع  ٓإ العجل مىظ جُ ٧ْل ؤه  ، ٓاهاث َىا ججغ ؤًت ٖغبت في ؤًت قإع ٓإ الخُ غ. ٧ل ؤه السجًز

ٓجٓؾ٩ُل، زم بلى ؾُاعة، مً عج ٓع، بلى م ٓج لت جدغ٦ِا ٢ضما ؤلاوؿان، بلى عجلت ًدغ٦ِا م

ْؤهذ ؾاثغ في  ٍْم٨ى٪ ؤن جمحز الُب٣اث  ٍْدؿاب٤،  ٓاخض ًجغي  ٧ل طل٪ جغاٍ في الكإع ال

ْطْي  ٓص ْألاظاهب  اء مً الِى ؛ الظًً ًغ٦بٓن الؿُاعاث َم َب٣ت الخ٩ام ْألازٍغ الكإع

ٓجٓؾ٨ُالث َم َب٣ت نٛاع الخجاع ْنٛاع اإلاًِ اإلاغبدت الٗالُت.  الظًً ًغ٦بٓن اإلا

ْالُب٣ت الٗاملت. ؤما ؤصوى  اإلآْٟحن. الظًً ًغ٦بٓن العجالث َم ؤبىاء الُب٣ت ال٣ٟحرة 

ا  ْن العجالث )٦ما ًجَغ ْبهما َم الظًً ًجغُّ ا  َب٣ت في الِىض ِٞم الظًً ال ًغ٦بٓن قِئ 

ٓٞت في ْمً اإلاىاْغ اإلاإل ل  الب٣غ ؤْ الخمحر(.  الِىض هي ؤن جٔغ طل٪ الغظل الىد٠ُ الٍِؼ

َْٓ ًجغ ٖلى عجلخّ زالزت ؤْ ؤعبٗت مً  ٍْخهبب الٗغ١ مً ْظِّ ْظؿضٍ  الظي ًلِض 

٦ْم  ٨كا" ْهي مىدكغة في الِىض،  ا ؤلاوؿان اؾمِا "الٍغ ألاشسام. َظٍ العجلت التي ًجَغ

ظخّ الؿمُىت  ٓاٍع ْػ ْبلى ظ ا طل٪ الؿاثذ ألابٌُ الؿمحن  ًجلؿان في ؾٗاصة جٔغ ؤخُاه 

َْٓ ًلِض" ما ١ٓٞ عجلخّ  ل ألاؾمغ ًجَغ ًخٟغظان، بِىما عاح الغظل الٍِؼ
141. 
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ْؤلجاث الؿبب في طل٪ بلى مكاَضتها األ قٗغث ال٩اجبت ب ْالؿالم في الِىض،  مً 

ٓإع صْن ؤن ًخٗغى لِا ؤخض، ػاعث  الٗهاٞحرحكضْ في ٧ل م٩ان ْألاب٣اع جغعى في الك

ْبن الخاط مدل ؤظمل بىاء في  ٌعجبها خُض ج٫ٓ٣ في ٦خابها:ال٩اجبت جاط مدل،بل لم 

ٓع  ٓلٓن بن ؤلامبراَ ٣ٍْ ا.  ً ٖام  ٓعى إلاضة ٖكٍغ ٓص الج ٓاٖض آالٝ الِى الٗالم بجي بؿ

ٓع  ا مشلّ ألي بمبراَ ْاخض  ٓلي ٢ُ٘ طعاَعي اإلاِىضؽ الظي بىاٍ ختى ال ًبجي  اإلاٛ

ْؤعجبها ػعاٖ.آزغ. ٢ْطخى في اإلاؼإع ؾاٞغث ال٩اجبت بلى ظىٓب الِىض ؤًًا  ت الكاي 

٢ُّْٟ ْظمّٗ في اإلاهاو٘ للبىاء الكاي.  141ؾاٖاث ختى ِٞمذ ٦ُُٟت ػعاٖت الكاي 

ٓع، ؤلّ باص، غجغاث ْفي ٧ل َظٍ اإلاضن  اعجّ في مضن ظُب ْجدضزذ في ٦خابها ًٖ ٍػ

ْاإلاهاو٘  ُٟت، ٖضص ٦بحر مً ال٣ٟغاء ٌٗملٓن في لُل جهاع في الخ٫ٓ٣  عؤث الخُاة الٍغ

ٓع مً مِاجما ٚاهتي  اٝ"ل٨ؿب الِٗل، ٞخظ٦غ ٫ٓ٢ اإلاكِ ِٞظا " الِىض حؿ٨ً في ألاٍع

ْؤصبُا  ٦ما هٔغ في الٗانمت، بل الِىض خاملت الًٟٗاء صخُذ لِؿذ الِىض ز٣اُٞا 

 .ال٣ٟغاء ًجِضْن لُل جهاع

ٞالِىض ملُئت بالخىا٢ًاث قإجها قإن ؤي مجخم٘ ًىمٓ مً الخسل٠ بلى الخ٣ضم، 

ٓصة ْؾاثضة، بن بٌٗ  ٓظ ٍْلخ٣ِ ال٣ُم الجضًضة ٖلى خحن جٓل ال٣ُم ال٣ضًمت م

ٓا ٣ًضؾٓن الخ٣الُض ؤلا٢ُاُٖت ال٣اثمت ٖلى الخٟغ٢ت بحن الُب٣اث  الىاؽ في الِىض ال ػال

ٍٓا  ْؾُاصة الغظل ٖلى اإلاغؤة صازل البِذ ْزاعظّ، البٌٗ آلازغ ال ػا٫ مجخمٗا ؤم

ْبالظاث في  ٓع، البٌٗ آلازغ  الص الظ٧ ال ًغر ألا ْجغر البىاث ألاعى  ٓص ُّٞ اليؿاء  حؿ

ْمضن الكما٫ ٢ض جإزغ بلى خّضٍ ٦بحر بالش٣اٞت الٛغبُت ؤلاهجلحز  ٓصلهي  ًت، ٞتٔر البىاث هُ

ٓا  ْالهبُان ٢ض ؤَال ْاعجضًً اإلاُجي ظُب ؤْ البىُلٓن ال٤ًُ،  ٢ض زلًٗ الؿاعي 

ٓا اللٛت الِىضًت باللٛت  ْمؼظ ٍْت الٟم  ٓا الباًب في ػا ْالغظا٫ ٢ض عق٣ ٓعَم،  قٗ

ا ؤزال٢ُت مخباًىت جبضؤ مً ؤ٢صخى  ت. ْفي ْل َظٍ الش٣اٞاث اإلاخباًىت ججض ٢ُم  ؤلاهجلحًز
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ْٞغى ا ت ٖلى البىاث بلى ؤ٢صخى الخدغع ْؾُاصة التزمذ  ْالٗظٍع لدجاب ٖلى اليؿاء 

اظِا، خُض جتزْط اإلاغؤة بٗضص مً الغظا٫،  ظِا، بل ؤْػ تها في ازخُاع ْػ اإلاغؤة ْخٍغ

 .ْجيؿب بلحها ؤَٟالِا

ْال٣ٗاثض في الِىض، بًِٗم  ْؤًًا ججض َظٍ الازخالٞاث الكاؾٗت بحن ألاصًان 

ْاخض م٩اهّ الؿماء، ٓلٓن بن  ًامً بةلّ  ٣ٍْ ْبًِٗم ًامً بٗضص ال خهغ لّ مً آلالِت 

ٓظض اإلاالًحن مً آلالِت، بًِٗم ًى٨غ  ْبٗضص اإلاالًحن مً البكغ ج هللا صازل ٧ل بوؿان، 

َْٓ الاؾخمخإ  ٓلٓن بن الضًً َٓ الخُاة  ٣ٍْ ال في ألاعى  ٓص ؤلالّ ال في الؿماء  ْظ

 .بالخُاة

ْؤٖك ْالخٟغط ٖلى ٧اهذ جدب الخج٫ٓ في ألاخُاء الكٗبُت،  ٓاعحها  ٣ذ الؿحر في خ

ٍٓت اإلاىبٗشت مً ٧ل م٩ان اثذ ال٣ ْالْغ ٓاث  ْػخام الىاؽ ْألان . الض٧ا٦حن الهٛحرة 

ْالؼخام ٓاث  ، ل٩ي ؤن جِٟم .ْل٨جها خحن حؿ٨ً جًٟل في حي َاصت بُٗض ًٖ ألان

ْالٗاصاث  142خ٣ُ٣ت الش٣اٞاث 

ْاإلاشاحؼ  اإلافادس 

 ٓاٌ ظػذاْي، سخالحي بلى الػالم، مىخبت  مذبٓلي، مُذان ولػت خشب، اللاَشة ه

 ( دي اظيالشJournal ًىاًش )– ُٓٓه ٓسص 232-221،ؿ 02، غذد  24ً ،  اإلالالت للذهخ

ْسخلتها بلى الِىذ". ٓاٌ ظػذاْي  ٓس ه  َُفاء ؼاهشي " الذهخ

 https://ar.wikipedia.org/wiki 

 https://www.bbc.com/arabic/middleeast-55962346 

 ٓابت بلىترْهُت ؼاملت  الٓوً ب

  - https://www.elwatannews.com/news/details/5387255 

 https://www.nokhbahnews.com/?p=87248  
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 فى مغآةز٣اٞت الِىض 

ش ؤلاؾالم „„    ٖبض اإلاىٗم الىمغ  لكُش ل‘‘في الِىضجاٍع
ٓ ؼُماء ظػُذ الِذْي )الباخث(/ د.حابش   وي حي )ألاظخار اإلاعاغذ(   ؤب

ع، ٦حرال ٓمُت، جْغ ٓهجان الخ٩ ْآصابها،٧لُت ج  ٢ؿم اللٛت الٗغبُت 

 اإلاذخل

٣ت ٖلى  ألاصب الٗغبي زغي بةبضاٖاث عاجٗت  جدىا٫ْ ز٣اٞت الھىض ْخًاعتها الٍٗغ

ٓاجها  ْطل٪ بهٟت ازخالٝ ؤل سُت، ْاإلاأزغ الخاٍع ْاإلاٗالم  ْؤق٩الِا مً الٟىٓن ْآلاصاب 

ْالٛغاثب ٦ما   ْمؿغح العجاثب  ْالخًاعاث  ٧ٓن بالص الِىض مھضا ل٨شحر مً الضیاهاث 

اع،  جلمذ او٩ٗاؾاتها مً ٦خاب الِىض للبحرْوي ْعجاثب الِىض اإلايؿٓب بلى بؼع٥ بً قٍِغ

ْالبداعة ا ْة ٖلى ما سجلّ الغخالت  م ٖال ْٚحَر ٓصي  ْاإلاؿٗ ت  لٗغب مً ؤمشا٫ ابً بَُٓ

 .٦شحر

ْؤما في الٗهغالخضیض ٞبمجغص بل٣اء هٓغة ٖابغة ٖبر اإلا٨خبت الٗغبُت الطسمت 

ٓالؿُاؾت بما  ألاصب ًم٨ً ال٫ٓ٣ بإن بالص الِىض ٢ض اظخظبذ ٖضیضا مً ؤٖالم ال٨ْٟغ

ٍْإحي في َلُٗتهم ألاص ْالؿاؾتالٗغب، یب اللبىاوي ٞحهم الغخالت،الصخُٟٓن،ال٣اصة 

ْمھابھاعجا،ألامحر  ْصی٘ البؿخاوي الظي ٢ام بترظمت اإلاالخم الھىضیت ال٨بٔر مجرامایىا 

٦ْكمحر، الكاٖغ  یٓؾ٠ ال٨ما٫ اإلاهغي ناخب عخلت ؾُاختي في بالص الخُبذ الٛغبُت 

ْالؿٟحر بحهاب قٍغ٠ خُض ٢ضم صعاؾت مؿخًُٟت ٢ُمت بٗضؾت  ٓع ، نالح ٖبض الهب

ْمٟاجُذ، هدُجت اهبهاٍع  500هٟؿّ حُٛى ؤ٦ثرمً  ٓان الِىض ؤؾغاع  نٟدت جدذ ٖى

ٖٓالِىض ْٚغاثبها زال٫ ٖملّ ؾٟحرا في عب ِىا  بالظ٦غ  ما زلّٟ  143.بعجاثب الِىض  ٍْجضَع

ٓعة ٦خاب  ث ٩ٖاقت مً ؤزغ ضسم في ظاهب الضعاؾاث الِىضًت في ن ال٩اجب اإلاهغي زْغ
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ْمٟاجُذ  ٠ . ص .الِىض ؤؾغاع   .بحهاب الكٍغ
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ٓان  ٓعي قامل بٗى دُةلى ظاهب مسجالث  ’‘الًٟ الِىضي’‘مٓؾ ْؤٖما٫ ؾُٗض الٍُغ

ٓػي ،خؿحن ٩َُل، الصخافي خؿىحن  الغخالت اإلابضٖحن  مً ؤمشا٫ خؿحن الٟ

ٓا٫ ٓع،ه ـ،ؤهیـ مىه ال٩اجبت 144هللا ؤهُا٧ي، ؾٗضاْي،ٞخذ ٩َُل،ًٓؾ٠ بصَع

اجي اإلاهغي ص ٓالحزیض ْ الصخٟي اإلاھضي . ؤمیىتؾٗیض،الْغ دمحم املسؼهجي،ؤقٝغ ؤب

ٓ 145مباع٥ ْٖلي الُىُاْي ، هانغ الٗب ًدىا٫ْ ھظا اإلا٣ا٫ بالبدض ًٖ الش٣اٞت .   صي 

ٓعٖبض اإلاىٗم الىمغ  ش ؤلاؾالم في الِىض للض٦خ الھىضیت ْقتى مالمدِا في يٓء ٦خاب جاٍع

ْما  ٕٓ الِىض  ْمكاَضاجّ زال٫ عخالجّ في عب م٘ بل٣اء الًٓء بلى اهُباٖاجّ الصسهُت 

غ زال٫ الٟترة ٖاقِا مً الخجاعب ؤًام م٨شّ في الِىض بك٩ل مب -1956ٗٓر مً ألاَػ

1958    . 

 2772-2721غبذ اإلاىػم الىمش 

غ ْاخض مً ؤبغػ ٖلماء ألاَػ ٓا بهمت   َٓ  ٓػعاء الغاخلحن الظًً جغ٧ ْؤخض ال

ٓعي الاؾالمي بلى ظاهب ما ؤزٔغ ألاصب الٗغبي  ْال ٓة  ْالضٖ ش ال٨ٟغ  ْاضخت في جاٍع

ضة مجالث  ٖغ ْعثِؿا لخدٍغ ت السغػاوى مغ٦ؼ .   بؾالمُتباٖخباٍع ٧اجبا صخُٟا  ْلض في ٢ٍغ

زم خهل ٖلى الٗاإلاُت  1939جسغط فى ٧لُت ؤن٫ٓ الضًً ؾىت . م1913صؾ١ٓ ٖام 

ٓعاة ٖام   ب٩لُت اللٛت الٗغبُت ْخهل ٖلى الض٦خ
 
ْػٍغا . م1972ْٖحن مضعؾا ٖحن 

٢ْاٝ ؾىت  ٓلى . م1979لؤل ْالضًيُت خُض ج جضعط الكُش الىمغ فى ٖضًض اإلاىانب الٗلمُت 

ٍٓذ  ْال٩ غ، ٦ما صعؽ فى الِىض  ٧ْلُاث ظامٗت ألاَػ ت  ٍغ ـ فى اإلاٗاَض ألاَػ الخضَع

٢ْاٝ  لؤل
 
غا ٍْْػ غ   لؤلَػ

 
٦ُْال ْؤنبذ  بُت . ْؤلاماعاث  ْعاث جضٍع ْاهخضب لئلقغاٝ ٖلى ص

ٓعي ؤلاؾالمي  ٧ْل٠ بةنضاع مجلت ال ْالضٖاة فى ص٫ْ السلُج  ٖٓاّ  ْال ضاص ألاثمت  إٖل

 ْ ْمىاع ؤلاؾالم بض ٍٓدُت  ْالصخاٞت ال٩  لل٨ٟغ ؤلاؾالمي 
 
لت ؤلاماعاث ٞجٗل مجهما مىبرا

ٓجها ْالضؾمت فى مًم ٓعة فى بزغاظِا   .الضًيُت اإلاخُ
                                                           

144
 .ٞخذ هللا ؤهُا٧ي . الِىض ٦ما عؤًتها 

145
غ صخُٟت مِضي مباع٥ ، ٓع "٧اجب صخٟي مً مهغ،مؿاٖض عثِـ جدٍغ ت" الضؾخ ت ألصب الغخالث، . اإلاهغٍَّ ٞاػ بجاثؼة ابً بَُٓ

ْلّ مالٟان2019ٕٞغ الغخلت اإلاٗانغة ٖام  ا في الِىض 40مغح آلالِت : "،  ٓم  ٖٓت ٢ههُت -" ٢غف خكِل"ْ "ً  .مجم



ٍٓت املخىمت دان العى ٓبش مجلت الٍش  ؤهخ

0202 

 

83 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 12 ,ISSN 2394-8493 

 

ضة  ْباألزو ظٍغ ت  ٧ْاهذ للكُش ٖبض اإلاىٗم الىمغ ٖلى ؤٖمضة الجغاثض اإلاهٍغ

: ألاَغام م٣االث ٨ًخبها بك٩ل مىخٓم، بلى ظاهب ما  خهل ًُٞلخّ ٖلي ٖضة ؤْؾمت مجها

تْؾام  ْلت الخ٣ضًٍغ ْلى ْظاثؼة الض ْالٟىٓن مً الُب٣ت الا ٓم  ْْؾام الٗل ٓعٍت  . الجمِ

ش في ْالخاٍع ْصاٞ٘ ًٖ ؤنالت الش٣اٞت ؤلاؾالمُت في م٣ابل ؤلاؾالم ٦خب خ٫ٓ الش٣اٞت   ،

ْلّ ٖضة مالٟاث مجها الها ؤبٓ ال٨الم آػاص خُاجّ ْظِاصٍ الضًجي  :الْٛؼ ال٨ٟغي الٛغبي،  م

ٓػي  ٓع ٞ ٓعاٍ جدذ بقغاٝ الض٦خ ْهى عؾالخّ للض٦خ غ الِىض،  جي في ؾبُل جدٍغ ْالَٓ

ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ  ؤبغػَا ْمً.1972ؾىت نالر ٖباؽ

ُٖٓت، ؤلاؾالم ٘ ْالكُ ْالدكَغ ،خًاعجىا  ، مً َضي الغؾ٫ٓ  بحن الؿىت 

ُٖٓت ْخًاعتهم ْالٛغب ْظِا  ؤلاؾالم،ؾالمؤلا  ،مكا٧لىا فى يٓء ،بؾالم ال قُ

ٓظّ،  ت بحن الؿىت ْالاظتهاص ل ٓع ال٣مٍغ ْالخاي بضء الكِ .. غ ،الاظتهاص بحن اإلااضخى 

ْمٓاٍَغ آلان، الش٣اٞت ؤلاؾالمُت بحن الْٛؼ ْالاؾخٛؼاء ٖلى مغ عاجّ  ن،  يْغ ال٣ْغ

ػ..اإلاِضي .. لكُٗتا ْالٛغب ، ؤلاؾالم ْْزاث٤..الضْع ش  ت  جاٍع ، اإلااع٦ؿُت بحن الىٍٓغ

ْالخُاة ، ْالخُب٤ُ غ الِىض الضًً  جٓفي  ألاؾخاط الىمغ    . ، ٦ٟاح اإلاؿلمحن فى جدٍغ

 1991.146ٖام

 اَخمامّ بالذساظاث الِىذًت 

ْالضٖاة   خُض آزغ ؤال ٨ًخٟي  ٢ْاٝ  غ ْألا ْاخضا مً ؤبغػ ٖلماء الاَػ ٓهّ  باٖخباع٧

ٓانلت مؿحرجّ الٗلمُت ختى ًىا٫  باإلاغخلت الجامُٗت ألاْلى بل بظ٫ ٧ل ما في ْؾّٗ في م

ا الغاجٗت  ْآزاَع ٓٞا بالخًاعة ؤلاؾالمُت  ش ؤلاؾالمي، ٧ان قٛ ٓعاٍ بجضاعة في الخاٍع الض٦خ

 ٫ٓ ْبك٩ل ملخّٓ إلاا ؤجُذ لّ الخج ش ؤلاؾالم في الِىض  في الِىض خُض اؾترعى اهدباَّ جاٍع

ْاإلااجمغ ؤلاؾالمي،ٞؿاٞغ في ؤعظاء ال غ  ٓزا بلى الِىضمً ٢بل ألاَػ ِىض خحن ؤعؾل مبٗ

ٓبىض  ٧إ٫ْ مبٗٓر مهغي للِىض ًغا٣ّٞ الكُش ٖبض  ٓم بضً ـ في ظامٗت صاع الٗل للخضَع

ً . الٗا٫ ال٣ٗباْي  ٍٓت في صعاؾت ٖلماء الِىض مً اإلاٟؿٍغ ْاؾدشمغ جل٪ الغخلت الضٖ

                                                           
146

غي اليكِ . ص ٓاصي،  الٗالمت ٖبض اإلاىٗم الىمغ الشمغة الىاضجت لالجؼان ألاَػ ْهاث، . دمحم الج  2020-8-23م٣الت،مض

https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=1972
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
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الها ُم م ٓم ؤن  . ؤبٓ ال٨الم آػاص ْخُاجّ الىًالُت ْاملخضزحن مخإزغا بمؿحرة الٖؼ ْمً اإلاٗل

ٓع الىمغ ان ٣ٌٗض ٖال٢ت ْنلت ٖلمُت بحن  ْٖال٢ت َُبت باالؾالم ٞإعاص الض٦خ للِىض ؾحرة 

حن ْٖلماء الِىض مً زال٫ َب٘ ٦شحر مً اإلاهىٟاث الٗلمُت مً الُٞغ غ   147.ألاَػ

ْاإلاؿلمحن في ا ش ؤلاؾالم  ت  بٗغى جاٍع ن ٧ْان لّ ٖىاًت ملخْٓ لِىض ٖبر ال٣ْغ

اع ٦خبا ظاصة مشل ٦ٟاح اإلاؿلمحن  ْجدلُال مما شجّٗ ٖلى  الخإل٠ُ  في َظا ؤلَا صعاؾت 

غ الِىضٖام  إة  1964في جدٍغ ش الخ٣بت التي عػخذ الِىض ٞحها جدذ َْ ٍٓا ٖلى جإٍع مدخ

غ البالص ، ٦ما  ؤزغط  ٓص التي بظلِا اإلاؿلمٓن في ؾبُل جدٍغ ْالجِ الاؾخٗماعؤلاهجلحزي 

الها ؤبٓ ال٨الم آػاص ٦خاب ُم الؿُا خي م ْالٖؼ ا قامال في ظؼءًً  ًٖ اإلاهلر الضًجي 

ش ؤلاؾالم في الِىض الظي ٌٗخبر  ٓعاٍ للىمغ،بياٞت بلى ٦خاب جاٍع ٕٓ عؾالت الض٦خ ٧ْاهمٓي

ش ؤلاؾالم  ْمً ؤبغػ ما ٦خب ًٖ جاٍع ٓص  ش اإلاؿلمحن الِى ٖٓت ٖغبُت ًٖ جاٍع مٓؾ

 . ٖغبي ؤظىبي  ْاإلاؿلمحن في الِىض ٖلى ًض ٖالم

خ ؤلاظالم في الِىذ  جاٍس

ْمؿلمحها  سُت اإلاؿخًُٟتًٖ الِىض  َْظا ال٨خاب ًإحي يمً الضعاؾاث الخاٍع

ٕٓ الِىض ؤ٦ثر مً  ن، ٢ام بها ناخبها  مخى٣ال في عب ْمؿحرة الخ٨م ؤلاؾالمي ٖبر ال٣ْغ

ْججاعب اإلاال٠ ؤًام ب٢امخّ في البلض بلى ظاهب ما  ؾيخحن، مخًمىا ْن٠ مكاَضاث 

ْؤخضار عخلخّ في ؤعظاء الِىض  . سجل في زىاًاٍ مً ؤزباع 

ْؤما ٢هت َظا ال٨خاب ٣ٞـض ؾـاٞـغ ألاؾخاط ٖبض اإلاىٗم الىمغ الى الِىض في ًىاًغ 

ٓع  مخى٣ال  1956 ْزالزت قِ ْؤ٢ام  ؤ٦ثر مً ؾيخحن  ْاإلااجمغ الاؾالمي،  غ   مً ألاَػ
 
ٓزا مبٗ

ا  ْآزاَع ٓالِـا   ألخ
 
ٕٓ الِىـض صاعؾـا ْؤزغط ٦خابّ بحن عبـ ْالبُٗض، زم ٖاص  ب  سِا ال٣ٍغ ْجاٍع

ْاُٞت ًٖ الخًاعة  ٓماث ْخ٣اث٤  ش الاؾالم في الِىض، مكخمال ٖلى  مٗل الطسم جاٍع

ن  ًْٖ الخ٨م ؤلاؾالمي الظي اؾخمغ ًد٨م الِىض زماهُت ٢ْغ الاؾالمُت اإلاؼصَغة  

  .م  1857ْهه٠ ٢غن ختى ؾىت 
 
 ٦بحرا

 
في اإلا٨خبت  ْال٨خاب مً َظٍ الىاخُت ٌؿض ٞغاٚا
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ٓػٍغ الشاثغ ٓهُٓ . زالض اإلاُٗجي  -جد٤ُ٣ .في ط٦ٔغ عخُلّ ٖبض اإلاىٗم الىمغ ال  .2013- 1-م٣الت، ألاَغام، ً
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ش الاؾالمي في قبّ ال٣اعة الِىضًت  ْالخاٍع ْاإلاٗاٝع .  الٗغبُت، ْفي مٗغى ط٦غ الخ٣اث٤ 

ٓم  ْمغا٦ؼ الٗل ْالًغاثذ  اعة اإلاٗابض  ٢ُامّ بٍؼ ْْن٠ اإلاٗالم ْآلازاْع سُت  الخاٍع

ال٢اٍ  ٢ٓاج٘  ْال ْٖاٌكّ مً ألاخضار  ْالجامٗاث الِىضًت ٌسجل ما ٖاًىّ مً اإلاكاَض  

ْمالخٓاجّ الالٞخت مً الخجاع   .  ب م٘ ببضاء اهُباٖاجّ 

ْمىخجاتها  ٍْجضع َِىا بالظ٦غ ما الخّٓ الكُش الىمغ في مٗغى بُان ججاعة الِىض 

ٓامل الجزإ الىاججت مجها  ْٖ ْالهىاُٖت مً ناصعاث الِىض مً اعجباٍ الخجاعة  ُت  الغػاٖع

ٓاٖشّ ْب ٓٞحرة التي ٧اهذ ْلٗل مما اقتهغث بّ الِىض مً ٢ضًم زحرا : باالؾخٗماع  تها ال

ٓاء ؤ٧اهذ البالص الٗغبُت  جهضع بلى البالص الٛغبُت ؤٖجى التي ج٣٘ في الجِت الٛغبُت مجها ؾ

ْعبُحن ْظٗلِـم  ٧ْاهذ َظٍ الكِغة مما ؤؾا٫ لٗاب ألا ْعبُت  ٣ُت ؤم ألا ؤم ؤلاٍٞغ

ْبا ماعة بالبالص الٗغب ْع ٧ْاهذ ججاعتها التي جظَب بلى ؤ ْمهغ مً ًدؿاب٣ٓن بلى الِىض ،  ُت 

ٓامل  ة َظٍ البالص بما ًجبى ٖلحها مً يغاثب، زم ٧اهذ َظٍ الخجاعة مً ٖ مهاصع زْغ

ْبُت هٟؿِـا مشـل  ْع ال ؾُا مهغ زم بحن الـض٫ْ ألا ْبحن البالص الٗغبُت  ْبا  ْع الجزإ بحن ؤ

ْٞغوؿا في اؾخٗماع الِىض  ْاهجلترا  ٓلىضا  َْ ْالبرحٛا٫  ْمشـل ؤؾبـاهُا  ْالبىـض٢ُت  ٓا  . ظىـ

 في ا٦دكاٝ عؤؽ الغظاء الهالر 
 
بت في الاؾخٟاصة مجها ؾببا ْالٚغ ٧ْاهذ ناصعاث الِىض 

إلابـ ؤن ًهل بلى  بل ؾببا في ا٦دكاٝ الضهُا الجضًضة ؤي ألامحر٦خحن خُىما خا٫ْ ٧

٤ الاججاٍ بلى الٛغب بضال مً الكغ١  ْبا .  الِىض ًٖ ٍَغ ْع ْججاعتها في ؤ إلاٗان اؾم الِىض 

٢ٓذ َ َْٓ الظي ظٗلِم ٌؿمٓن الجؼع التي في طل٪ ال ٓ الظي ؾبـب ٧ل َظا اليكاٍ،

ٓا خُىما   ٩ا باؾم ظؼع الِىض الٛغبُت ألجهم ْى ْعبُٓن في ؤمٍغ ْنل بلحها اإلا٨دكٟٓن ألا

ٓا بلحها ؤجها هي الِىض زم ًلٟذ الىٓغ بلى  الباٖض الجظعي الظي ؤصٔ الاهجلحز الى . ْنلـ

ْا  اؾخٗماع مهغ خُض ٧ان  اؾخٗماع الِىض مضٖاة ألن ًامً ؤلاهجلحز َغ٢ِم بلحها ٞٗمض

٣ُت زم  ٓاَىء الكغ٢ُت ألٍٞغ ْالك مضازل البدغ ألاخمغ في ٖضن  بلى اؾخٗماعمهْغ

غة الٗغب ٓبُت لجٍؼ ٓاَىء الجى  148.الك

                                                           
148

ش ؤلاؾالم في الِىض. ص،ٖبض اإلاىٗم الىمغ ٓػَ٘ اإلااؾؿت. جاٍع الخ ْاليكْغ  35بحرْث، م . الجامُٗت للضعاؾاث 
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ٓع الشلافي بحن الذًاهاث   الخى

ْالضعاؾت لم ًإ٫ ظِضا في الاؾخٟاصة ْظم٘  ٓٞا بالبدض  ٓهّ قٛ بهٟت ٧

ْبظغاء  ٓماث  ْؤٖالم الِىض اإلاٗل ْاإلا٣ابالث م٘ اإلاش٣ٟحن  ٓاع  ها ٖلى .الخ ٧ْان خٍغ

ْاإلااجمغاث الش٣اُٞت ٦ما َٓ اإلالخّٓ مً  زىاًا نٟداث ٖملّ  ٓع في الخٟالث  الخً

ْعصًت باإلاكاع٦ت في .الطسم  ْٖلى ؾبُل اإلاشا٫  ٌٗبر ًٖ اٖتزاٍػ ٖىض ط٦غ م٩اهت اللٛت ألا

٧ْان َٓـ  ْعصًت هي  ٖضة خٟالث بمىاؾبت جإمُم ٢ىاة الؿ ٓظض ألا ا مً الِىضْؽ ٞ ؤ٦ثَر

ٓاع  ْالخ ْالسُابت  ٓع  في  اظخمإ املجلـ الىُابي .لٛت الكٗغ  ٦ما جم٨ً لّ الخً

ضَـا ،  ْاخض اللٛت التي ًٍغ ٓاب خحن ًسُبٓن ًسخاع ٧ل  ٓمت  بحهـاع  ٞالخٔ ؤن الى لخ٩

ْاخضة ْالِىضًت في ظلؿت  ت  ْعصًت ْالاهجلحًز  .ٞؿم٘ ألا

ٓرًً  ْمػاهاة اإلاىب  هظام الىبلاث 

ْفي ٞهل ٨ٞغة الُب٣اث ٌؿِبالىمغ في خضًشّ ًٖ هٓام الُب٣اث الؿاثض في 

ٓصعا  ٞحن بك ٓطًً اإلاْٗغ ٓاث٠ اإلاىب ٦ُُْٟت حك٩ل الُ الخُاة الاظخماُٖت الِىضًت 

ٓتهم الِىضْؾُحن  ٍْد٩ي مً ججاعبّ مِٓغا  صَكخّ ما ال٢اٍ مً . ْمٗاهاتهم مً بز

ْؤقاع لُهب زاصم بِخّ إلا ْابخٗض ٖىّ  ا ؤُٖاٍ ٧ٓب اإلااء  خحن َلب، امخى٘  ًٖ إلاؿِا 

َْٓ ٌكغب  ْج٨غعهٟـ الخاصزت مغة ؤزٔغ خحن ظاءث زاصمت مً . اإلاال٠ اإلااء في ًضٍ  

ْل٨جها امخىٗذ  ْلتها  بًاَا  ْها ٓصعا الى بِخّ ٞظَبذ بيخّ الهٛحرة  بال٩ٓب  َب٣ت ق

ْؤزىاء الهب ْابخٗضث  ْؤقاعث لهب اإلااء في ٦ِٟا  ْاعحٗضث  ٓطة  ذ اإلاىب  . ٖٞؼ

غ ؾىت  ْٞضَا ألاَػ ت التي ؤ ٍغ  1936ٍْظ٦غالكُش الىمغ بهظٍ اإلاىاؾبت البٗشت ألاَػ

ٓطًً بمىاؾبت ما ؤقُ٘ مً ٖؼمِم ٖلى حُٛحر صًجهم ،  بلى الِىض لخبدض في قإن اإلاىب

ٓمحن الك ٍٓت اإلاغخ ًْٖـ ٓم الكُش ببغاَُم الجبالي  ُش ٖبض ٧ْاهذ البٗشت بغثاؾت اإلاغخ

ٓم ألاؾخاط خبِب  ؤخمض  ت اإلاغخ ْالكُش مدمـض ؤخمـض الـٗـضْٔ ْؾ٨غجحًر َٓـاب الىجـاع  ال

ْجبدض .  ن ؤلاؾالمُت  ٓع جخهل باإلاِخمحن بالكْا ٢ْض م٨شذ البٗشت في الِىض ٖضة قِ
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 لِـا في 
 
ُبـا ـغ ؤن ٣ًضمـّ لِـظٍ الُاثٟـت جٚغ مِٗم في بم٩اهُاث الٗمل الظي ٌؿخُُ٘ ألاَػ

 .ؤلاؾالم 

ْلِـ مً اإلا٫ٓ٣ٗ ؤن مهغ  ت،  ْل٨ً َظٍ البٗشت  لم جسغط بىدُجت ٖملُت ملخْٓ

ْججظبّ لئلؾالم في خحن ٧ٓن  مؿلمي الِىض  حؿخُُ٘ ؤن جازغ في َظا الٗضص الطسم 

ٓطًً  الظًً ًجاملٓن مِٗم لُل جهاع،ٖامال مىٟغا مً ؤلاؾالم بمٗامالتهم الؿِئت للمىب

ٓلّ .  اللِم بال  بٌٗ مً الجالُت اإلاؿلمت ْمُ ٓطًً  زم ًخدضر ًٖ ؤمبُض٧اع عثِـ اإلاىب

غ البٗشت بصخيء مً الخٟهُل ٓطًت م٘ ٖغى ج٣ٍغ ْاججاَّ ؤزحرا هدٓ الب  . 149الظَىُت

ْهالىذا  ٓرًت   الب

ٓطًت  با مً بدىا في بحهاع للخٗٝغ ٖلى الب اعة مى٣ُت هالىضا ٢ٍغ ٢ْض ٢ام الىمغ بٍؼ

سُت  ٠٣ٍْ مىبهغا ؤمام َظٍ اإلاكاَض ْآلازاع الخاٍع ٣ت ، ْمٗالم ز٣اٞتها الٍٗغ ٫ٓ  .ْحٗالُمِا  ٣ً

 : 
 
با ٓمـت الِىـض ٖىـاًت زانـت مً ظِـت ألابدار، ٟٞي مى٣ُت  هالىضا  ٢ٍغ ٓطًت مً خ٨ـ ججـض البـ

ٓطًت بجاهب الجامٗت   مً ْالخٗالُم الب  للبدٓر في الش٣اٞت 
 
بدىا  في  بحهاع  ؤ٢امـذ مِٗضا

٢ْض خٓي  ْالتي جغظ٘ بلى مئاث مً الؿىحن ٢بل اإلاُالص ،  ٓا مباهحها  ال٣ضًمت التي ا٦دكٟ

ْػعاء بحهاع  اعة َظٍ اإلاى٣ُت بصخبت ؤخض  ؼ مىٗمي ) بٍؼ ْبٌٗ ٖلمائها، ( قاٍ دمحم ٍٖؼ

 ٢ه
 
٢ْخا ٓا ْمُلٗحن  ٖلى  بٌٗ ال٨خب الىاصعة ٢ًْ حن ٖلى مِمخّ   في اإلاِٗض مخٗٞغ

 
حرا

٧ْان بٌٗ َظٍ  ْحٗالُمِا ،  ْآصابها  ٓطًت  اإلاؿخ٣ضمت مً ظمُ٘ ؤهداء الٗالم للبدض ًٖ الب

ٍْمخاػ بإهّ ٍٖغٌ  ٝ في الِىض باؾم  الخاع   ال٨خب ٢ض ٦خب ٖلى زٓم الىسُل اإلاْٗغ

 مً ظ. ْؤملـ
 
ٓا  باإلاِٗض َالبا ٓطًت ْسجل ٧لمت الخٓ مُ٘ ألامم الكغ٢ُت التي حٗجى بالب

ْالخٟـٙغ إلاا  ْصٞ٘ َاالء الكبـان بلى الخسهو  ح التي ؤملذ ٢ُام َظا اإلاِٗض،  بعجاب بالْغ

 150.ٌٗىـى بّ مً الضعاؾـاث ال٣ضًمت

 

 
                                                           

149
 .57 هٟـ اإلاهضع ،م

150
 .85هٟـ اإلاهضع، م 
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 الخاجمت

ْاإلااجمغ ؤلاؾالمي  غ  ْفي السخام،ًم٨ً ال٫ٓ٣ بإن ألاؾخاط الىمغ٢ض خ٤٣ ؤمل ألاَػ

ْاُٞا للباخشحن في ؾض ٞغا ش الِىض ؤلاؾالمي خُض ؤزغط ال٨خاب مغظٗا  ٙ َاثل في جاٍع

ش الخ٨م ؤلاؾالمي في الِىض ،ظامٗا ُّٞ الُغاث٠  إل ٖلى جاٍع ْل٩ل مً حهمّ الَا

ْاإلاالخٓاث ج مً ججاعبّ الظاجُت ْالاهُباٖاث  ٓع م٘ مٍؼ ْاله ٓماث   . ْالٛغاثب مً اإلاٗل

ٓة،ؤجها جغبِ ْجبحن لىا مً زال٫ ٖغى مشل َظٍ  الضٖ الم ال٨ْٟغ الىهٓم أٖل

ٓان  ٦ما حؿاٖض  ْالش٣اٞاث اإلاخٗضصة ألاق٩ا٫ ْألال ٓانل بحن الخًاعاث  ٦جؿغ ج

ٓعي  ْجغظمت ال ْالض٫ْ  في مجا٫ جباص٫ الٟىٓن ْآلاصاب  ُض الٗال٢اث بحن الكٗٓب  لخَٓ

ْآصابها  مً خلل ٓالِىض  ْح٨ِٗـ آلاما٫ ْآلاالم، بياٞت بلى ما ج٨ؿ ٓخاث  املجض  ْالُم

ت   في ؾاخت الش٣اٞت  الٗغبُت ،بلى ظاهب ما  ؾاٖضث  ْج٨ؿبها مً م٩اهت ملخْٓ تزاػ  ْالٖا

ٓامل في ظظب الغخالت ألاظاهب بلى بالص الِىض لالَإل ٖلى قتى مالمذ الخًاعة  جل٪ الٗ

ٖٓت ش اإلاخى  . ْؤبٗاص الخاٍع

ْاإلاشاحؼ  اإلافادس 

 - ،ش ؤلاؾالم في الِىض ٖبض اإلاىٗم الىمغ ٓػَ٘ ، .جاٍع ْالخ ْاليكغ  اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث 

 بحرْث.

 -  .لى للكاْن ؤلاؾالمُت  . 1972ؤبٓ ال٨الم آػاص ٖبض اإلاىٗم الىمغ  ، املجلـ ألٖا

 - .غ الِىض ص. ٖبض اإلاىٗم الىمغ ، م٨خبت ألاؾغة  ٦ٟاح اإلاؿلمحن في جدٍغ

  ١ ، ال٣اَغ ْعٔئ  ص .دمحم املسؼهجي ،صاع الكْغ ٓبا ْقغ٢ا عخالث   ة.ظى

   ٦ْكمحر ألامحر ًٓؾ٠ ٦ما٫، اعجُاص آلاٞا١، ؤبٓ ْبي  .2114ؾُاختي في بالص الخُبذ الٛغبُت 

 -،١ ث ٩ٖاقت، صاع الكْغ  .2115الًٟ الِىضي ص.  زْغ

 - . ٓصلهي ْمٟاجُذ ص. بحهاب الكٍغ٠ ،املجلـ الِىضي للٗال٢اث الش٣اُٞت ،هُ  الِىض ؤؾغاع 
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 اإلاغؤة الِىضًت

 في الؿغص الٗغبي اإلاٗانغ 

ٓعاٍدمحم مضزغ ٖالم  ، باخض الض٦خ

ىُت ألاعصًت ، خُضعاباص، خغم ل٨ىائ الها آػاص الَٓ  ظامٗت م

 ملخق البدث

ال ؾُما ْظضث ط٦غا ل٣ض خُٓذ اإلاغؤة الِىضًت  باَخمام ٦بحر مً ؤصباء الٗغب، 

ْالخ٣الُض  ٓا في ٦خاباتهم الٗاصاث  ْه ا في ٦خبهم الغخلت ٢ضًما ْخضًشا، ٞض ملخْٓ

ٓا ٖىض  ٟ٢ٓ ٓا يمجها بظ٦غ اإلاغؤة الِىضًت، ٞ ْمً زمت ؤج ْال٣ُٓؽ اإلاخباًىت الِىضْؾُت، 

ٍٓلت.  ٢ْٟت َ ٍٓغ ْي٘ اإلاغؤة   جه

ُْٞما ًسو اإلاغؤة الِىضًت في الؿغص الٗغبي اإلاٗانغ ؤهىا هجض ؤن ألاصباء 

م  ٓعة اإلاغؤة الِىضًت، ٞخخٟاْث مساََغ ً ٖلى الخباًً في حؿلُِ الًٓء ٖلى ن اإلاٗانٍغ

ْطل٪ بما ًالخٓٓن مً  ْاهُباٖاتهم ٖجها بحن ه٣ض خاص مدكاثم ْ جإمل بًجابي مخٟاثل، 

بت في بٌٗ الُب٣اث الِ ْجسً٘ لِا، ٞخبضْ ج٣الُض ٍٚغ ٍٓت  ىضًت جماعؾِا الٟئت اليؿ

ُٗت في بٌٗ  ْم٩اهتها الٞغ ْبما ٌكاَضْن مً ٖٓمتها  ٓمت الخ١ٓ٣،  ٓمت، مًِ مٓل

ت، مؿخد٣ت الخ١ٓ٣، حكاع٥ في املجا٫ الؿُا خي ْالاظخماعى  الُب٣اث، ٞخبضْ خٍغ

ْال٣ُاٖاث السانت. حهضٝ َظا اإلا٣ا٫ ب ٓمت  ْحكٛل مىانب َامت في الخ٩ لى ْالضًجي 

٫ْ ؤن  ٓعَا املسخلٟت، ٦ما ًدا َْؿلِ الًٓء ٖلى ن ببغاػ ْي٘ اإلاغؤة الِىضًت، 

ٌؿخ٨ك٠ ًٖ م٩اهتها اإلاخباًىت في الُب٣اث الِىضًت مً زال٫ جدلُل ههٓم جدخٓي 

 ٖلحها ٦خب الغخالث اإلاٗانغة.
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 اإلا٣ضمت

٢ض اؾخلٟخذ اإلاغؤة الِىضًت اهدباَاث ٦شحر مً عخالت الٗغب بلى الِىض، ْظاءث 

٣ْٞا لُبُٗت  ْطل٪  ْجت ما بحن الؿلبُت ْؤلاًجابُت،  اهُباٖاتهم ًٖ  الِىضًت مخٟا

ْالش٣افي ملجخم٘ ما، ٞالِىض بالص صًم٣غاَي ًدخًً ألاصًان  ًٍٓ الاظخماعي  الخ٩

ْج٣الُض مخىا٢ًت، ٞٓي٘ امغؤة َىضًت  ْجدكٗب ُّٞ َب٣اث ٖضًضة بٗاصاث  املسخلٟت، 

٢ْض ٩ًٓن َظا في َب٣ت ٢ض ٩ًٓن مسلخٟا ٖما٩ًٓن في   ، ا مً َب٣اث ؤزٔغ ٚحَر

ٓطة  ْج٣الُض مماعؾت في مى٣ُت بِىما ٢ض ج٩ٓن مىب الازخالٝ ٌكخمل ٖلى ٖاصاث 

ت  ْهتها ال٩اجبت اإلاهٍغ ْحكِض ٖلى ما ؾب٤ مالخٓاث ه٣ضًت ص  ، ٖٓت في مى٣ُت ؤزٔغ ْمكى

ٓا٫ الؿٗضاْي في ٦خابها "عخالحي في الٗالم".  الكِحرة اإلاشحرة الجض٫ ه

ٓا  ْهؼلذ يُٟت ٖلى ٢امذ ه  ،ً ْازغ ال٣غن الٗكٍغ اعة الِىض في ؤ ٫ الؿٗضاْي بٍؼ

ٓوي في صلهي  َْؿ٨ً في حي صًٟيـ ٧ال ظِا الظي ٧ان ٌٗمل في الِىض مىظ ٖامحن،  ْػ

ْاإلاهاو٘  ْػاعث اإلاٗابض  الًاث املسخلٟت الِىضًت،  الجضًضة، ٞخى٣لذ الؿٗضاْي بحن ال

ْل٣ُذ شسهُاث وؿاثُت باع  ْالكاٖغاث ْختى عثِؿت ْاإلاؼإع الٗضًضة،  ػة مً ال٩اجباث 

ٓػعاء للِىض آهظا٥ "اهضعا ٚاهضي"  ال

ْهت في ٦خابها مالخٓت ًٖ ٖاصاث مخىا٢ًت  ٞمً بحن مالخٓاتها الى٣ضًت اإلاض

ٓم الكٝغ في  الػا٫ مِٟ ْهي ٦ما ًلى: " ب٣اث َىضًت مسخلٟت،  جماعؽ في بٌٗ مىا٤َ َْ

ْبالظاث ٖىض البىاث ٦شحر مىا٤َ الِىض ٢انغا ٖلى الخٟاّ ٖلى ألٖا ًاء الجيؿُت 

ٍْدغم ٖلى الكاب ؤن  ٓع ؤًًا،  ت ٖلى الظ٧ ْل٨ً َىا٥ مىا٤َ جٟغى الٗظٍع ْاليؿاء، 

ْاخضة، ؤما اإلاغؤة  اط، ْفي بٌٗ اإلاىا٤َ ًتزْط الغظل امغؤة  ًماعؽ الجيـ ٢بل الْؼ

اط  "151ٞلِا ٖضص مً ألاْػ

٢ًاث خ٫ٓ ٖاصة ْفي ال٣ٟغة الخالُت مً هٟـ الهٟدت، حؿدبحن الؿٗضاْي جىا

اط الِىضي بحن الُب٣اث املسخلٟت، ٢اثلت:  الْؼ
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ظاث ؤْ حٗض  ٍٓت، حٗضص ْػ ٍٓت ٧اهذ ؤم اط ؤب ٢ْض ْظضث ؤن ازخالٝ ؤهٓمت الْؼ "

اط، ٧ل طل٪ ًغجبِ بالىٓام الاظخماعي ْالا٢خهاصي لِظٍ اإلاى٣ُت ؤ٦ثر مما ًغجبِ  ؤْػ

٢ٓذ بالىٓام الضًجي ؤْ ألازالقي. في بٌٗ مىا٤َ الجىٓب ؤؾغا  ْمؿلمت في ال ٍٓت  ؤم

ْاإلاؿلماث في بٌٗ اإلاىا٤َ الِىضًت ًدغمٓن ٖلى الغظا٫  ْْظضث ؤن اإلاؿلمحن  هٟؿّ، 

٨َْظا ظاث؛ ألهّ ًًغ اإلاى٣ُت ا٢خهاصًا،   "152حٗضص الْؼ

ٓسَا املخخلفت في املجخمؼ الِىذي  اإلاشؤة الِىذًت بف

 )ؤ( اإلاشؤة الطخُت للخلالُذ

الجؼا٫ جمغ بها الٟئت بن ْي٘ الِىضًت الًسخل٠ ٦شحرا ًٖ ألا  ْيإ التي مغث 

ٓؤ ب٨شحر في جل٪ البلضان مما َٓ في  ْعبما ْيِٗا ؤؾ ٍٓت في ٦شحر مً بلضان الٗالم،  اليؿ

ت باإلاغؤة  الؾُما ال٣ًاًا اإلاىَٓ الِىض. ٞةن اإلاخمًٗ في ال٣ًاًا الاظخماُٖت الِىضًت 

ٓع ْألاهثى مخجظػ ف الص الظ٧ ي بٌٗ الُب٣اث الِىضًت، الِىضًت ًجض ؤن الخمُحز بحن ألا

٤ بحن الجيؿحن بلى ؤلاظِاى ال٣ؿغي ْ ٢خل ألاظىت  ْفي بٌٗ ألاخُان ًهل َظا الخٍٟغ

 ٍٓ ٓع ٞةن الٓظ ٓلُضة بةطن هللا بلى الى في ؤعخام ألامِاث ٖىض ا٦دكاٝ ألامغ، لٓ زغظذ ال

ْٖلى مً لّ ٓحها،  ٓص الٓلمت ٖلى ؤب ْحؿ َْٛامغ ؤؾغتها الخؼن ْألالم،  ٓصة،   جهبذ مؿ

َراِب  )نلت بهما.
ُّ
ُّ ِفي الت ُضؾُّ ًَ ْم 

َ
ٍٓن ؤ َُ ى 

َ
ل َٖ  ُّ

ُ
ْمِؿ٨ ًُ

َ
ِّ ؤ َغ ِب ِ

ّ
ًْ ُؾِٓء َما ُبك ِم ِم ْٓ َ٣

ْ
ًَ ال اَعٔ ِم َٓ َخ ًَ

َٓن  ُم
ُ
ْد٨ ًَ  َؾاَء َما 

َ
ال
َ
ٌُم ( )153ؤ ِٓ

َ
٦ َٓ َُ َْ ا  صًّ َٓ ُّ ُمْؿ ُِ ْظ َْ لَّ 

َ
ى ْ

َ
ث
ْ
ه
ُ ْ
ْم ِباأل َُ َخُض

َ
َغ ؤ ِ

ّ
ا ُبك

َ
ِبط َْ154) 

ب ؤن هٔغ اإلاغؤة في املجخم٘ الِىضي ٢ض جدغم مً مغا٤ٞ الخُاة  ٞلِـ مً الٍٛغ

ٍْجهب مجها ازخُاع  ُٟت،  ْجسخ٠ُ مجها ٞغنت الْٓ َْؿلب مجها خ٤ الخٗلُم،  ألاؾاؾُت، 

ْمً اإلاؿخٛغب  بت،  الٚع ْلِـ لِا بعاصة،  ْٖت مى٣اصة  اط، ٞهي مُا بل مً  -الْؼ

الصتها. بال ؤن ما ؤن جخمغص اإلاغؤة يض الخ٣الُ -اإلاؿخدُل يت ٖلحها مىظ  ض البالُت اإلاْٟغ
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 .154اإلاهضع هٟؿّ، نـ 
153

ٓعة الىدل )  م، ؾ  (59ال٣غآن ال٨ٍغ
154
ٓعة الىدل    (58)ؾ



ٍٓت املخىمت دان العى ٓبش مجلت الٍش  ؤهخ

0202 

 

012 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 12 ,ISSN 2394-8493 

 

ؾب٤ مً ْي٘ اإلاغؤة في بٌٗ الُب٣اث الِىضًت ٢ض ًدىا٢ٌ ما ٩ًٓن مً ْيِٗا في 

.  َب٣اث ؤزٔغ

ٓا ٣ًضؾٓن الخ٣الُض ؤلا٢ُاُٖت ال٣اثمت ٖلى  "بن بٌٗ الىاؽ في الِىض ال ػال

ْزاعظّ، البٌٗ آلازغ ال الخٟغ٢ت بحن الُب٣اث ْؾُاصة الغظل ٖلى اإلاغؤة صازل البِذ 

ٓع،...ْفي  الص الظ٧ الًغر ألا ْجغر البىاث ألاعى  ٓص ُّٞ اليؿاء  ٍٓا حؿ ػا٫ مجخمٗا ؤم

ْٞغى  ْل َظٍ الش٣اٞاث اإلاخباًىت ججض ٢ُما ؤزال٢ُت مخباًىت جبضؤ مً ؤ٢صخى التزمذ 

تها ف ت ٖلى البىاث بلى ؤ٢صخى الخدغع ْؾُاصة اإلاغؤة ْخٍغ ْالٗظٍع ي الدجاب ٖلى اليؿاء 

ْجيؿب بلحها  اظِا، خُض جتزْط اإلاغؤة بٗضص مً الغظا٫،  ظِا بل ؤْػ ازخُاع ْػ

 ".155ؤَٟالِا

ٓجها  ْب٩ بت،  ْالخ٣الُض الِىضًت الٍٛغ جض٤٢ ال٩اجبت الؿٗضاْي الىٓغ في الٗاصاث 

ٓاع  بت ػاثضة في ؾبر ؤٚ ٘ ٢ًاًا اإلاغؤة في ؤي مجخم٘ ٧ان، لِا ٚع ٧ْاجبت قِحرة بٞغ امغؤة 

ْؤماهت ْظغؤة  ال٣ًاًا ًٖ اإلاغؤة الِىضًت، ٞخإحي بمالخٓاتها الى٣ضًت ٖجها ب٩ل نض١ 

اط  ًٍْ مالخٓاتها ًٖ ٖاصة الْؼ ئت اإلاض٣٢ت جدا٫ْ جض دت، ٞبمىٓاع الىا٢ضة الجٍغ نٍغ

بت التي ال جخإل٠ مجها، ٞخ٫ٓ٣:  الِىضي الٍٛغ

ـ باعجٟإ َب٣خّ  ض مِغ الَٗغ ٍٍْؼ ظِا،  ْاإلاغؤة في الِىض هي التي جضٞ٘ اإلاِغ لْؼ "

٧ْاهذ ْ  َْظا ب٣اًا الىٓام ألامٓي الظي ٧ان ؾاثضا في الِىض،  ْحٗلُمّ.  باعجٟإ مىهبّ 

ٍٓت  ْاهدكغث ألاب ْبٗض ؤن زاع الغظل ٖلى اإلاغؤة  اإلاغؤة لِا الؿُاصة صازل البِذ ْزاعظّ.... 

لذ اإلاغؤة هي التي جضٞ٘ اإلاِغ  اإلاغؤة ؾُاصتها لم ًخٛحر هٓام صٞ٘ اإلاِغ ٦شحرا، ْْ

ظِا  ".156لْؼ

جها ْ بن ا ش الاظخماعي للِىض لُجض ؤن الِىضًت جٟاهذ في زضمت َْ إلاخمًٗ في الخاٍع

٢ْضمذ ٧ل  ٢ْامذ بخطخُاث ٦شحرة في زضمت ؤؾغتها،  ظِا،  ْٖاقذ بعياء لْؼ مجخمِٗا 
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م ٧ل طل٪، لم جىل مجها  ْٖلى ٚع ْػْظِا،  الصَا  اًت ؤ خُاتها م٘ قبابها ْظمالِا  ٢غباها لٖغ

ٓعا، بل ل٣ُذ ال ال ق٩ ٓص في ٧ل م٩ان، ؤظغا  ْالجخ ٢ْابلذ بالى٨غان  ْالُٗىت  لٗىت 

ْج٣الُضَم، ًخ٣ٟٓن  ْٖاصاتهم  ٣ْٖاثضَم،  ْؤصًاجهم،  ٞالِىضًٓن ٖلى ازخالٝ ؤلؿىتهم، 

ْاخضا في خُِم مً قإن اإلاغؤة،  ٍْهُٟٓن نٟا  مٗا ٖلى ْخضة اُِْاص اإلاغؤة، 

ٓاشخي. ْاخض في مٗاملتهم لِا مٗاملت اإلا  ٤  ٍْخسبُٓن ٖلى ٍَغ

ت اإلاىايلت ال٨بحرة في ؾبُل ْٖلى  ٓا٫ الؿٗضاْي، ؤجذ ال٩اجبت اإلاهٍغ ٓا٫ ه مى

ٓاث٠ الِىض،  ت اإلاغؤة ؤمُىت ؾُٗض باؾخٗغايِا لٓي٘ اإلاغؤة في ٧ل َاث٠ مً َ خٍغ

ْٖاصاث َىضًت في ٦خاب  ْهذ ماؾمٗذ ٖىّ ْ ما قاَضجّ في الِىض مً ج٣الُض  ْص

ْطل٪ ٖىضما ػاعث الِىض ٢بل اؾ ٧ْاهذ 1946خ٣اللِا ؾىت "مكاَضاث في الِىض"،  م، 

ْبىٛالصٌل ٢ض حك٨الن ظؼءا مً بالص الِىض، ٞخ٫ٓ٣:  با٦ؿخان 

ال ج٣غ لًِ في املجخم٘ م٣اما  ْالضًاهت الِىضْؾُت ال حٗتٝر بم٩اهت اليؿاء،  "

ٓجّ صْن ق٩ٔٓ ؤْ  ْاخخما٫ ٢ؿ ْحٗخبر الغظل بلّ اإلاغؤة الظي خ٤ ٖلحها ٖباصجّ،  ظلُال، 

ال ًصر ل ْمً ؤظل طل٪ ٧اهذ جظمغ، ٞهي ْلّ،  لٓل ؤن ٌؿمٓ بلى م٩اهت ألانل. 

ْجضًٞ مّٗ؛ ٞخ٣بل ٖلى املخغ٢ت  ظِا  ْٞاة ْػ ٓم  ظت الِىضْؾُت في اإلااضخى جدغ١ ً الْؼ

ْطل٪ صلُل الغيا  ْج٣خدم هحراجها باؾمت،  ٓلِا ألا٢اعب ْألانض٢اء،  التي اظخم٘ خ

لِا مً الخُاة ْال٣ب٫ٓ، ٞةن جغاظٗذ خل الٗاع بإؾغتها، ٞخيبظَا لخِٗل ما جب٣ى 

ضة ضة ْقٍغ  ".157ٍَغ

بت  الج٠٣ ؤمُىت ؾُٗض في اؾخٗغايِا لخالت اإلاغؤة الِىضًت ٖىض الٗاصة الٍٛغ

اط الِىضي، بل حؿخٗغى ْي٘ حٗلُم الِىضًت، ٞخ٫ٓ٣  ت اإلاؿخهجىت خ٫ٓ الْؼ اإلاٟٖؼ

 ها٢ضة:
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ْاليكغ، مهغ، نـ ؾُٗض، ؤمُىت، مكاَضاث في الِىض  ٔ . 69، صاعاإلاٗاٝع للُباٖت  ٓماث ؤزغ  الجٓظض مٗل
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ْمً ؤظل طل٪ ج٣بل الِىضْؾُاث ٖلى الخٗلُم بك٠ٛ، ٞخ٩ٓن ألامُت بُجهً ؤ٢ل  "

ْؤ٦ثر اليؿاء مجها  ْاإلاش٣ٟاث ٢لُالث،  ْل٨ً وؿبت الخٗلُم ماػالذ يلُلت،  في اإلاؿلماث، 

ًظ٢ً .........مً ظغاء َظا الٛبن الاظخماعي الهاعر؛ مما ًضٞ٘ ؤعامل ٦شحراث الى الاهخداع 

ً في الخُاة  ".158بالؿم ؤْ الىاع، ٞأالم اإلآث تهٓن ؤمام ما ًيخَٓغ

ْجمشل حٗٝغ ؤمُىت ؾُٗض ب٩اجبت صاُٖت لخدغ  ْاتها بالغظا٫،  ْمؿا ٍغ اإلاغؤة، 

ْالٛبن في  ْالجِغ باإلآالم  ههٓم ٦خبها مىبرا اؾخُاٖذ اإلاغؤة الخٗبحر ًٖ هٟؿِا، 

ْطل٪ َبُعي بهٟتها امغؤة جض٤٢ الىٓغ في ٢ًاًا اإلاغؤة في ؤي مجخم٘ ما، ٞلم  ٢ِٓا،  خ٣

 ؿلماث الِىضًت.٨ًً مً ؤلام٩ان ؤن حٗض٫ الىٓغ ًٖ الى٣ض للدجاب ؤْ البرصا جغجضًّ اإلا

 َْٓ ٤ ج٣ضم الِىضًت اإلاؿلمت،  ٓصا في ٍَغ ٠٣ٍْ الدجاب ؤْ ))البراصا(( ٣ٖبت ٦ئ "

ْؤما  َُُّْٛ مً ٢مت الغؤؽ بلى ؤزمو ال٣ضمحن،  حجاب عجُب، ًلخ٠ خ٫ٓ الجؿض، 

الُٗىحن ٞخدخان نٛحرجان، حُٛحها َب٣ت مً اليؿُج الكٟاٝ، ال٩ًاص البهغ ًدبحن 

ْبٌٗ اليؿاء ال٨ًخٟحن بهظا الدجاب ٞةطا ع٦بن ٖغبت ُٚحن م٣ضمِا  زاللِما قِئا. 

ب٣ُٗت ٦بحرة مً اليؿُج الش٣ُل ختى الج٣٘ ؤبهاع اإلاخُٟلحن ٖلى حجاب مً ًجلؿً في 

 ".159الضازل

٠٢ٓ ؤلاؾالم ًٖ  ٓص ال حٗٝغ م ًبضْ ؤن ال٩اجبت التي جامً بخدغع اإلاغؤة ًٖ ال٣ُ

ْجٟكل في ب ّ ل٨جها جخجاَل،  ٢ىإ ٨ٞغتها بإن الدجاب لً الدجاب ٦ما خ٣ّ ؤْ حٗٞغ

ٓظبّ ؤلاؾالم،  ًد٫ٓ صْن ج٣ضم الِىضًت اإلاؿلمت، ٞتٔر ؤمُىت ؾُٗض ؤن الدجاب لم ً

ت اإلاغؤة.  ا مً صاُٖت خٍغ ْٚحَر َْام ؤمُىت  ْما هي الا ؤ َْٓ مما ٞغيّ اإلاؿلمٓن ٖلحها. 

ٓص ال حٗٝغ ؤلاؾالم خ٣ا ٞالد ت التي جامً بالخدغع ًٖ ال٣ُ جاب في "ٞلٗل ال٩اجبت اإلاهٍغ

ْالخ٤ ؤن َظا لِـ بضٖت ؤخضثها ؤلاؾالم  ٓعة ٧ان مما ؤنٍغ ؤلاؾالم ٖلى ؤجباّٖ  ؤي ن

٢ْض ٧ان ٖاما لضٔ وؿاء ؤقغاِٞم ّ الٗغب مىظ ظاَلُتهم   .161بل مما ٖٞغ
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 .71اإلاهضع هٟؿّ، نـ 
159

 75اإلاهضع هٟؿّ، نـ 
160

٦ٓت، نـ   ب، مكاَضاث في الِىض صعاؾت ه٣ضًت، م٣ا٫ وكغجّ قب٨ت ألال ْعه٪ ٍػ ٓمي، ؤ ٔ 19ألٖا ٓماث ؤزغ  . الجٓظض مٗل
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 )ب( اإلاشؤة اليادخت

الجؼا٫ حٗاوي ل٣ض مغث ؤ٦ثر مً  ؾبٗحن ؾىت ٖلى اؾخ٣ال٫ الِىض، ل٨جها ماػالذ 

ْالباؽ،  ْالىاؽ مً ال٣ٟغ  ٓما،  ٓما ُٞ ْالصخاطًً ًؼصاص ً ٓلحن  الًؼا٫ ٖضص اإلادؿ

ٓاظِت  ْالٟالخٓن اإلاخسلٟٓن ًٖ ؾضاص الضًٓن ًًٟلٓن الاهخداع ٖلى م ٓعى،  ٓجٓن ظ ًم

ْازغ الٗام  ٣ْْٞا لسبر وكغ في صخُٟت صي ا٦ىام٨ـ جاثمـ في ؤ ُت،  ؤلاظغاءاث اإلاهٞغ

ٓ 2121اإلااضخي  ْالدؿٗ ٕٓ الٗالمي مً بحن م ؤن الِىض جدخل اإلاغ٦ؼ الغاب٘  ن في ماقغ الج

ٓا٫  161ص٫ْ الٗالم ٞلم حٛحر ْي٘ الِىض الا٢خهاصي ٦شحرا مما ٧اهذ ٖلُّ مىظ ٢امذ ه

ْؤجذ بظ٦غ اإلاغؤة  اعة الِىض، التي سجلذ مالخٓاتها ًٖ ٣ٞغ الِىض،  الؿٗضاْي بٍؼ

ْالٗامالث في اإلاؼإع ٍاث الٟالخاث،   ال٩اصخت ب٣ضع مً الخٟهُل، ٞهي ج٨خب ًٖ ال٣ْغ

ْاإلا٩اجب لُدهلً ٖلى ما ٌؿض الغم٣ـ:  ْاإلاهاو٘ 

ٓة الٗمل )ي٠ٗ الغ٢م في 19"اإلاغؤة الٗامالث بإظغ في الِىض جمشل  % مً ٢

ْحٗلم في اإلا٨خب....  ْحٗمل في اإلاهى٘  ْهي حٗمل في ٧ل م٩ان، حٗمل في الخ٣ل  مهغ( 

ٌٗملً % 77% مً ظملت ٖضص اليؿاء في الِىض، مً َاالء 45اليؿاء الٗامالث ًمشلً 

ْاإلاغؤة التي حٗمل بالؼعاٖت هى جل٪ اإلاغؤة ال٩اصخت التي حك٣ى ٫َٓ الجهاع  بالؼعاٖت ٣ِٞ، 

ْجى٠ٓ......الخ ْحٛؿل  ٓص بلى بُتها جُبش   "162في الخ٣ل زم حٗ

 )ج( اإلاشؤة الياجبت:

ٓع ؤعجبذ  ٓتها في خؿم ألام ٢ْ ْبمشل ؤعجبذ الؿٗضاْي بصجاٖت بهضًغا ٚاهضي 

ٓمت بهضعا ٚاهضي،  بصجاٖت ألاصًباث الِىضًت ْخ٩ ْظغؤتها، الالجي ًى٣ضن ألاخؼاب الؿُاؾُت 

بالث الباَلت الِىضًت. ْالسٖؼ بت   ْالخ٣الُض الٍٛغ

ال   ٓمت بهضعا ٚاهضي ْؾُاؾتها بٛحر زٝٓ  ْهي جى٣ض خ٩ الًَ ال٩اجبت "ؾاهجا٫"  ٞإ

م ٧ل طل٪ لم ٨ًضع نٟاء  ْٖلى ٚع ٢ْهو،  اًاث  ْج٨خب يض ؾُاؾاتها ٦ما ج٨خب ْع خغط، 

ْبحن بهضعاٚاهضيا  .لهضا٢ت بُجها 
                                                           

161
 The Economic Times: India ranks at 94 in Global Hunger Index, Oct 17, 2020, 02:53 PM IST. 
162

ٓا٫، عخالحى في الٗالم، اإلامل٨ت اإلاخدضة، ماؾؿت َىضاْي  خي آي  خي، الُبٗت ألاْلى،    154م، نـ2017الؿٗضاْي، ه



ٍٓت املخىمت دان العى ٓبش مجلت الٍش  ؤهخ

0202 

 

016 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 12 ,ISSN 2394-8493 

 

ْجى٣ض ؾُاؾت بهضعا  ٓمت  ْاؾمِا "ؾاهجا٫" ٦خبذ جى٣ض الخ٩ "اخضٔ ال٩اجباث 

اًتها ألازحرة  ٢ْهو، في ْع اًاث  ْج٨خب ؤًًا ْع ٚاهضي....ْؾاهجا٫ ج٨خب في الؿُاؾت 

ْجى٣ض ٦شحرا مً الخ٣الُض التي ٓان ))َظا الٓل(( ج٨ك٠ خُاة اإلاغؤة اإلاُل٣ت في الِىض،   بٗى

 .163جدُِ باإلاغؤة الِىضًت

ْهي  اعتها للِىض ٞهي ٧امالصاؽ،  ْؤما ال٩اجبت الشاهُت التي ل٣ُتها الؿٗضاْي في ٍػ

ً. ج٫ٓ٣ ٖجها  ْؤماهت ٦ما حٗبر ًٖ آلازٍغ ئت، حٗبر ًٖ هٟؿِا بهض١  ٧اجبت ظٍغ

 الؿٗضاْي:

"بخضٔ ال٩اجباث في الِىض اؾمِا ))٧امال صاؽ(( جمؿ٪ ال٣لم ٧إهّ مكٍغ في ًض 

ْج٨ك٠ الىسإ، ج٨خب ًٖ خُاتها بالصجاٖت هٟؿِا التي ج٨خب بها ظغاح ، حك٤ اللخم 

ً، آزغ ٦خاباتها هي مظ٦غاث خُاتها. ج٫ٓ٣ ًٖ هٟؿِا بجها ال جمل٪ الا  ًٖ آلازٍغ

 ".164الهض١

ْالكاٖغة هي ألازٔغ التي جإزغث الؿٗضاْي بإصبها، ٞهي  اثُت  خام" الْغ خا بٍغ "ؤمٍغ

ْبٛحر زٝٓ ًٖ ٖٓاث الخؿاؾت. ج٨خب ب٩ل شجاٖت   اإلآي

ا   خام(( بخضٔ َاالء الالجي ه٣ضث بكَٗغ خا بٍغ ْالكاٖغة ))ؤمٍغ اثُت  "بن الْغ

ْؤَضججي  ا ٧ل ما َٓ مٍؼ٠ في الؿُاؾت ؤْ الخ٨م ؤْ الضًً ؤْ الجيـ................ ْهثَر

 ٕٓ ٠ في مٓي ٓان ))طل٪ الغظل((...........التي ج٨ك٠ ٦شحرا مً الٍؼ اًتها ألاعبٗحن بٗى ْع

 ".165لضًًا

 حػلُلاث حمُلت غً اإلاشؤة الِىذًت:
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  ٓم ٓاظبها ال٩امل هدٓ بالصَا: اإلاغؤة اإلاخٗلمت َىا٥ ج٣ ٓاُٖت ب اإلاغؤة اإلاخٗلمت ال

ْجإزظ بُض املجخم٘ لخُٗىّ  ْحؿِم في بىاء نغخِا،  ٓاظبها ال٩امل هدٓ بالصَا،  ب

 .166ٖلى الؿحر ٢ضما

  الِىضْؾُاث ٖلى الخٗلُم ب٢با٫ اإلاغؤة الِىضًت ٖلى الخٗلُم: ج٣بل

ْل٨ً وؿبت الخٗلُم يلُلت  167بك٠ٛ.......

  ط الُب٣ت ع زْغ ْمما ًضٖٓ بلى الؿْغ مكاع٦ت اإلاغؤة اإلاؿلمت الِىضًت في الؿُاؾت: 

ْاعا مجُضة في الجِاص  ٓعة ٖلى ))البرصا((..... ٞبرػ مجهً ؾُضاث لٗبن ؤص اإلاخى

ٓاػ( ْمً بحن َاالء ))بُجم قاَى َْىا٥ ؤًًا ))بُجام الؿُا خي ْالاظخماعي،  ......)

 .168ظىاح((

  ٍاث الِىضْؾُاث ْل٣ض الخٓذ ؤن بٌ ال٣ْغ جذجب الِىضْؾُاث بالبرصا: 

ًخذجبن بالبرصا ؤًًا......ٞلما ؾإلذ ًٖ الؿبب ٢ُل لي بجهً ا٢خبؿىّ مً 

 اإلاؿلماث.

  ع ؤن الِىضًت جماعؽ ْاعي الؿْغ ْمً ص ٍٓذ ْالاهخساب:  جمخ٘ الِىضًت بد٤ الخه

ٓامل صازلُت ؤْ زاعظُتَظا الخ٤ بصج ْاؾخ٣ال٫ في الغؤي، ٚحر مخإزغة بٗ  169اٖت 

  ٟا٫ بلى اإلاغؤة لِا الؿُاصة: في بٌٗ اإلاىا٤َ في ظىٓب الِىض الًؼا٫ ًيؿب ألَا

ْجغر البىاث ألاعى مً ألام  .171ؤمِاتهم، 

  ً٢ُٗت م َْٓ اعجضاء الِىضًاث للؿاعي ؤْ الهاعي: بن اإلاغؤة جلبـ الؿاعي 

غ جلخ٠ خ٫ٓ الؿ ْجغجمي ٖلى ال٨خ٠الخٍغ  .171ا٢حن، 
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ٓع، خ٫ٓ الٗالم في   ٓم، الُبٗت الُبٗت الؿاصؾت،  200ؤهِـ، مىه  .133م، صاعالكغ١، ال٣اَغة، نـ2007ً
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  ْػٍغة ْهي  مغ٦ؼ اإلاغؤة في آؾُا: ......ٞهي َىا في الِىض عثِؿت ؤٖٓم خؼب.......

ْعثِؿت مئأث مً الُِئأث  ٦ُْلت البلمان،  ْهي  ْهاثبت، مؿدكاعة، ٢ايُت، 

 172الغؾمُت

  ًٓاء ٦ً مً اإلاخٗلماث ؤْ الجاَالث جظب ْاليؿاء الِىضًاث ؾ خُاء الِىضًت: .....

ب ًٖ الٗاثلتخُاء ْز  .173جال اطا ما ظلؿً م٘ ؤي عظل ٍٚغ

 .ا مً حٗل٣ُاث ظمُلت ناص٢ت ًٖ اإلاغؤة الِىضًت  ْٚحَر

 ساجمت ال

ْالخباًً في  ْالخ٣الُض،  مً بخضٔ نٟاث الِىض الباعػة هي الخىا٢ٌ في الٗاصاث 

ٕٓ، ٞاإلاالخٓاث  ٓخضة في الخى ْبظل٪ حٗٝغ الِىض ببالص ال ْاإلاٗخ٣ضاث،  ألالؿىت ْألاصًان 

ْالخٗل٣ُاث الجمُلت ًٖ الِىض ٖامت ْ ًٖ اإلاغؤة الِىضًت زانت التي سجلتها  الى٣ضًت 

ٓع، ْدمحم ؤ٢الم عخالت الِىض مً ؤمشا ْؤهِـ مىه ْؤمُىت ؾُٗض،  ٓا٫ الؿٗضاْي،  ٫ ه

ْؤمُىت  ٓا٫ الؿٗضاْي  ْالسُإ، ٞىجض مشال ه ٓاب  م ٢اثمت ٖلى اله ْٚحَر ٓصي  هانغ الٗب

ْاٞغا مً الخ٣ضًغ ْالاخترام في بٌٗ  ؾُٗض ؤجهما ؾُٗضجان بٓي٘ بمغؤة جىا٫ خٓا 

ْحٛض٢ان ٖلحها الش ىاء، ٦ما هجض ؤجهما الُب٣اث، ٞخإجُان بخٗل٣ُاث ظمُلت ًٖ الِىض 

ٓابل الى٣ض الخاص ٖلى الِىض. ٞةن  ٓمُت، ٞخمُغان ب يخان ألػمت بمغؤة في خُاتها الُ خٍؼ

ْال٣ُٓؽ   .الخٟاْث في الخ٣الُض 

ْاإلاشاحؼ  اإلافادس 

  ،م  اللشآن الىٍش

  ،ٓاٌ، سخالحى في الػالم، اإلاملىت اإلاخدذة، ماظعت َىذاْي سخي آي سخي العػذاْي، ه

 م0225الىبػت ألاْلى، 
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  ْاليؽش، مفش، ــ . الجٓحذ 47ظػُذ، ؤمُىت، مؽاَذاث في الِىذ، داساإلاػاسف للىباغت 

. ٓماث ؤخٔش  مػل

  ٓهت، ــ ب، مؽاَذاث في الِىذ دساظت هلذًت، ملاٌ وؽشجّ ؼبىت ألال ْسهً ٍص ألاغظمي، ؤ

27. ٓماث ؤخٔش  . الجٓحذ مػل

 nter/file/3990https://dawa.ce 

 (6) The Economic Times: India ranks at 94 in Global Hunger Index, Oct 17 

2020, 02:53 PM IST. 

 -and-https://economictimes.indiatimes.com/news/politics  

 الػالم في ؤهِغ، م ٌٓ ٓس، خ ٓم، الىبػت الىبػت العادظت،  022ىف م، داسالؽشق، 0225ً

 .211اللاَشة، ــ

 00اهىاوي، فخذ هللا، النهذ هما سؤًتها، الىبػت ألاْلي، اللاَشة، ــ. 
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ْز٣اٞتها ٍٓغ الِىض   جه

 في ٦خاباث ؤخمض ؤمحن 
ٓعاٍباخ .دمحم ًٓؾ٠ محر   ض الض٦خ

ت ُّ ت ،٢ؿم اللٛت الٗغب ُّ ت ؤلاؾالم ُّ ٓصَليبالجامٗت اإلال  ، هُ

 ملخق البدث

ٓامل  ْز٣اٞتها مىظ ػمً ٢ضًم، ٞإنبدذ بظل٪ مً ٖ ت بتراثها  ُّ بّن بالص الِىض ٚى

٨َْظا جإزغ  خاؾمت للخإزحر في ز٣اٞاث الكٗٓب ألازٔغ ْخًاعاتهم ٢ضًما ْخضًشا، 

غة الٗغبُت الٗغب بش٣اٞتها جإزغا قضًضا. بّن الٗال٢اث بحن قبّ ال٣اعة الِىض ْالجٍؼ ًت 

ٓظضها ؤن الِىض ٧اهذ حؿّض مىظ ػمً  ش الٗال٢اث بُجهما ل ٣ت في ال٣ضم. لٓ صعؾىا جاٍع ٍٖغ

ٓاص الغزاء  ْم ت  ُّ ٓاص الٛظاث غة الٗغبُت مشل اإلا ٢ضًم مٗٓم اخخُاظاث الىاؽ في الجٍؼ

َٓغاث.  ْاملج غ   ْاإلاِٗكت الىُٗمت ٧الخٍغ

ا ت خُض جاظْغ ًّ ْمً زال٫ الخجاعة ظاءث  جإزغ الٗغب بالخًاعة الِىض مِٗا، 

ت  ُّ ْز٣ُا بالش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالم ت مسخلُت ازخالَا  ًّ الش٣اٞت. ٞإنبدذ الش٣اٞت الِىض

اء ؤ٦ثر مً  ً ْألاصباء اإلاش٣ٟحن َػ ْاإلا٨ٍٟغ ٍْت التي ٧اهذ لٛت البالٍ  ْعص في ججلُاتها ألا

ٓص ْا ؤ٩ٞاع الِى ن. مً اإلاُٟض ما ًظ٦غ َىا ؤن الٗغب ؤزظ ْالبالٚت  ؤعبٗت ٢ْغ في ألاصب 

ٓص.  ٓا الِىض ٖلى ْظّ اإلايك ْْنٟ َٓا في ال٣الب الٗغبي  ا  آعائهم ال٨شحرة ْناٚ ْاؾخٗاْع

ْة بالٛت في  ْز٣اٞتها في ٦خبهم التي جل٣ُذ بدٟا هجض ال٨شحر مً ال٨خاب الظًً ْنٟٓ الِىض 

ْة ٖلى طل٪  ما مً الغخالت. ٖال ْٚحَر ت  ْابً بَُٓ ْمجهم البحرْوي  ؤْؾاٍ ٖلمُت، 

مت ٖلى ْظّ  ُّ ْز٣اٞتها في ٦خبهم ال٣ ً ؤًًا الِىض  ْلذ ؤ٢الم ألاصباء اإلاٗانٍغ جضا

ْمجهم ماعر ال٨ٟغ ؤلاؾالمي  ؤخمض ؤمحن.ألاؾخاط  – الخٟهُل، 

ْما   اَخّم ؤخمض ؤمحن بدؿلُِ الًٓء ال٩اق٠ ٖلى بضء ٖال٢اث الٗغب بالِىض 

ٓبّ الغق٤ُ اإلاخإل٤ ت بإؾل ًّ في ٦خاباجّ الٗضًضة. ٖىضما  اؾخٟاص الٗغب مً الش٣اٞت الِىض
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ٕٓ في ٦خاباث ؤخمض ؤمحن ُٞجضَا مً اإلاهاصع اإلاِّمت في  حهخّم ال٣اعت بضاعؾت هٟـ اإلآي

ٓعة في ال٨خب  ٓاهبّ التي ال هجض مٗٓمِا مظ٧ ٓع ألجها جدُِ بجمُ٘ ظ ٕٓ اإلاظ٧ اإلآي

ٓظّ اإلاُلٓب. ٞاهُال٢ا مً َظا ؾُجغي البدض في َظا اإلا٣ا٫، بك٩ل  ألازٔغ ٖلى ال

ٍٓغ الِىض في ٦خاباث ؤخمض ؤمحن م٘ التر٦حز السام ٖلى ما ٦خب اإلاال٠ في  ْنٟي، في جه

 الش٣اٞت الِىضًت.

ت ًّ شة الػشب، غالكت، الشلافت الِىذ ت: الِىذ، ؤخمذ ؤمحن، حٍض ُّ  ولماث مفخاخ

 لذمتاإلا

سُت مىظ ػمً  ْز٣اٞتها الخاٍع َظٍ خ٣ُ٣ت ال جى٨غ ؤن الِىض ٚىُت بتراثها الٗلمي 

ْناعث مً ٖىانغ خاؾمت للخإزحر في ز٣اٞاث الكٗٓب ألازٔغ ْخًاعتهم ٢ضًما ٢ضًم، 

غ قٗبها بترار َىضي جإزغا قضًضا
ّ
ْمجها الش٣اٞت الٗغبُت التي جاز ٓاء  . ْخضًشا ٖلى خض ؾ

٣ت في ال٣ضم غة الٗغبُت ٍٖغ ْالجٍؼ ٖىضما هدا٫ْ . ْالٗال٢اث بحن قبّ ال٣اعة الِىضًت 

ش الٗال٢اث ْع جاٍع ْعا  البدض ًٖ ظظ ْالٗغب هيخهي بلى ؤن الِىض ٧اهذ لِا ص بحن الِىض 

ٓاص الغزاء  ْم ٓاص الٛظاثُت  غة الٗغبُت مشل اإلا اصًا في ٢ًاء خاظاث الىاؽ في الجٍؼ ٍع

َٓغاث ْاملج غ  ْالُغ١ التي اجهلذ . ْاإلاِٗكت الىُٗمت ٧الخٍغ َىا٥ ال٨شحر مً الٓؾاثل 

ْمً ز٣اٞتها  ْا مجها  ْاؾخٟاص ٓاؾُِا الٗغب بالِىض  اؾخٟاصة ٦شحرة، ْفي م٣ضمتها الخجاعة ب

ْالش٣اٞت الٗغبُت . ْالضًاهت ٓز٤ُ بحن الش٣اٞت الِىضًت  ْعٍ هخج ًٖ الازخالٍ ال َْظا بض

اء  ْاإلاش٣ٟحن َػ ً ْألاصباء  ْاإلا٨ٍٟغ ٍْت التي ٧اهذ لٛت البالٍ  ؤلاؾالمُت في ججلُاتها ألاعص

ن ْالضًً بل  مً اإلاُٟض بالظ٦غؤن َظا الازخالٍ لم. ؤ٦ثر مً ؤعبٗت ٢ْغ ًخ٣ُض في الخجاعة 

َٓا في  ا آعائهم ال٨شحرة، ْناٚ ْاؾخٗاْع ْالبالٚت،  ٓص في ألاصب  ؤزظ الٗغب ؤ٩ٞاع الِى

ٓص ٓظّ اإلايك ٓا الِىض ٖلى ال ْْنٟ ٦ْظل٪ هجض ٖضصا الٞخا للىٓغ مً . ال٣الب الٗغبي، 

ْة بال ْز٣اٞتها في ٦خبهم اإلاا٢غة التي جل٣ُذ بدٟا ٓا الِىض  ٛت في ال٨خاب الظًً ْنٟ

ما مً الغخالت ْٚحَر ت  ْابً بَُٓ ت، ْفي َلُٗتهم البحرْوي  ُّ ْة ٖلى . ؤْؾاٍ ٖلم ٖال

ت بظماال  ْز٣اٞتها في ٦خبهم الٗب٣ٍغ ْلذ ؤ٢الم ألاصباء املخضزحن ؤًًا الِىض  طل٪، جضا
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ْمجهم ماعر ال٨ٟغ ؤلاؾالمي  اَخم ألاؾخاط بدؿلُِ . ألاؾخاط ؤخمض ؤمحن –ْجٟهُال، 

ْما اؾخٟاص الٗغب مً الًٓء ال٩اق٠ ٖلى و ْالِىض  ْانغ ألاْلي بحن الٗغب  كإة ألا

ٓبّ الغق٤ُ اإلاخإل٤ في ٦خاباجّ الٗضًضة ٖىضما حهخم ال٣اعت بضعاؾت . الش٣اٞت الِىضًت بإؾل

 ٕٓ ٕٓ اإلاِم في ٦خاباث ؤخمض ؤمحن، ًجضَا مً اإلاهاصع اإلاِّمت ِٞـ اإلآي هٟـ اإلآي

ٓاهبّ التي ال  ٓع ألجها جدُِ بجمُ٘ ظ ٓعة في ال٨خب ألازٔغ ٖلى اإلاظ٧ هجض مٗٓمِا مظ٧

ٓظّ اإلاُلٓب ٞاهُال٢ا مً َظا ؾُجغي البدض في َظا اإلا٣ا٫ بك٩ل ْنٟي في . ال

ٍٓغ الِىض في ٦خاباث ؤخمض ؤمحن م٘ التر٦حز السام ٖلى ما ٦خب اإلاال٠ في الش٣اٞت  جه

ت الىبظة ًٖ خُاة. الِىضًت ٕٓ ال مٗضٔ لىا ًٖ مٗٞغ ؤخمض  ٢ْبل السٓى في نلب اإلآي

 .ؤمحن

 هبزة غً خُاة ؤخمذ ؤمحن

م،  ٦ما 1886ْلض ألاؾخاط ؤخمض ؤمحن في مهغ في الؿاٖت السامؿت نباخا ؾىت 

جل٣ّى حٗلُمّ الابخضاجي في بِخّ الظي ٧اهذ بُلخّ مخمحزا ". خُاحي"ط٦ٍغ في ؾحرجّ الظاجُت 

ٓصَا الؿلُت الضًيُت ألّن ؤباٍ ٧ان  ْالىٓاٞت ٦ما ٧اهذ حؿ ا في بالبؿاَت  ٖاإلاا ٖب٣ٍغ

٤ ؤخمض ؤمحن ٖلى ما اؾخٟاص في بِخّ اؾخٟاصة ٖلمُت خُض ٫ٓ٣ً . ٖهٍغ
ّ
٧ان َظا : "ٌٗل

ْحي ْع ٓهذ ٞحها ٖىانغ ظؿمي ْزل٣ي   174".البِذ ؤَم مضعؾت ج٩

  ٍٓ ْبٗض ؤن بلٜ ؤقّضٍ، ؤلخ٣ّ ؤب ٓلت  ْػ ؤخمض ؤمحن مغخلت الُٟ بٗض ؤن ظا

اء ٚلُلّ  ت خُض اقخٛل في بْع ُّ غباإلاضاعؽ الٗلم ْمجها مضعؾت ألاَػ ْمً ألاَم . الٗلمي، 

غ مً  ما ًظ٦غ في َظا اإلا٣ام َٓ ؤن ألاؾخاط ؤخمض ؤمحن اٚخىم ٞغنا ٚالُتفي مضعؾت ألاَػ

ؤظل الاؾخٟاصة مً الٗلماء الٗبا٢غ ْفي َلُٗتهم الكُش دمحم ٖبضٍ الظي جإزغ بأعاثّ 

ؾّ إلاضة ٢هحرة ْلٓ ؤهّ خًغ صْع لُم جل٣ّى ٖضة ْبٗض ٞغاّٚ مً الخٗ 175.ؤلانالخُت 

ْاللٛت الٗغبُت، ْألازو بالظ٦غ مجها  اإلاىانب في اإلاضاعؽ املسخلٟت خُض صّعؽ ألاصب 

                                                           
174

 .25خُاحي، م 
175

 .57-48اإلاهضع الؿاب٤، م 
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ْالى٣ض ألاصبي لؼمً ت خُض صعؽ ألاصب الٗغبي   176.اقخٛالّ مضعؾا في الجامٗت اإلاهٍغ

ْاليكغ مضة ؤعبٗحن ؾىت  ْالترظمت  ى ؤلاقغاٝ ٖلى لجىت الخإل٠ُ 
ّ
ٓل ْة ٖلى طل٪، ج ٖال

 177.ختى عخُلّ مً الضاع الٟاهُتمىظ ؤوكائها 

ش   ْمجها ٦خبّ في جاٍع ْعاءٍ،  ٢ْض جغ٥ ألاؾخاط ؤخمض ؤمحن جغازا ٖلمُا ضسما 

ْلٗلي ال  ٓم ؤلاؾالم،  ٍْ ِغ ؤلاؾالم  ال٨ٟغؤلاؾالمي ؤي ٞجغ ؤلاؾالم ْيخى ؤلاؾالم ْْ

سُت ٓع الخاٍع ٓا٫ الٗه ْمً . ؤزُئ خُىما ؤ٫ٓ٢ بهّ لم ٌؿب٣ّ مشُل في َظا اإلاًماع َ

ن ما  َْاْع ٌُْٞ الساَغ في ٖكغة ؤظؼاء،  ْالى٣ض ألاصبي،  ْالضي،  لٟاجّ ألازٔغ بلى 

ْػٖماء ؤلانالح في الٗهغ الخضًض،  ٦ْخاب ألازال١،  ٍْت،  ْاإلاِض ْاإلاِضي  الغقُض، 

ا ْٚحَر ً ْفي م٣ضمتها . ْخُاحي  ٢هت "٦ْظل٪ ٦خب بٌٗ ال٨خب باالقترا٥ م٘ آلازٍغ

 .في زالزت ؤظؼاء" ألاصب في الٗالم

ْالػشب خُت بحن الِىذ   الػالكاث الخاٍس

ش ألانُل للٗال٢اث بحن   ْاإلااعزحن بسهٓم الخاٍع جسخل٠ آلاعاء بحن الٗلماء 

ْٖال٢اتها  اًاث ْألاخاصًض في بُان ًُٞلت الِىض  ْا قّتى الْغ ْعص ٢ْض ؤ ْالٗغب،  الِىض 

ت م٘ الٗغب ن ؤن َظٍ الٗال٢اث جغظ٘ بلى الٛؼاة اإلاؿملحن . الجظٍع الظًً ٞبًِٗم ًْغ

ٓا ؤَالي الِىض  ْؤزًٗ ا٢تهم،  ٓتهم َْ ا ٖلحها بًٟل ٢ ٓا خغبا ٖلى الِىض ْؾُُْغ قّى

مٓن ؤن ٖال٢تهم بالِىض لم جبضؤ  ن ًٖ الٗغب خُض ًٖؼ ْبِىما ًى٣ل آلازْغ لؿلُاجهم، 

ٓي  ً ؤب ْهي مىظ وكإتها َْ ْعَا ألانُلت جغظ٘ بلى البضاًت  ٓاث ٖضًضة، بل ظظ مىظ ؾى

 178.لِم

ب نٟد 
ّ
ما ه٣ل

ّ
ش ٞخيخهي بىا الضعاؾت بلى ؤن الٗال٢اث بحن ٧ْل اث ٦خب الخاٍع

ْالٗلمُت  ت  ابِ الخجاٍع ْهي الْغ ٓاؾُت زالر ْؾاثل،  ْالِىض ٢ض وكإث ب الٗغب 

                                                           
176
ٓع ٞااص نالر الؿُض، م  ً في الٗاإلاحن الٗغبي ْؤلاؾالمي للض٦خ  .51-49ؤٖالم ال٣غن الٗكٍغ
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 .186خُاحي، م 
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ْہىض حٗل٣اث، م   ۔1ٖغب 
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َْظٍ هي . ْالضًيُت  ، ابِ ألازٔغ ْز٣ُت مً الْغ ت ؤ٦ثر  ابِ الخجاٍع في الخ٣ُ٣ت ٧اهذ الْغ

ضث الؿبل ُٞما بٗض إلاِماث ؤزٔغ زانت  ِّ ْالضًاهتالخجاعة التي م ْلِـ مجاال .للش٣اٞت 

ٓلحن في الخجاعة مىظ ؤن قِضث الضهُا َظٍ الهىاٖت ْمً . للك٪ ٩ُٞٓن الٗغب مكٛ

ت مً الكاَئ الِىضي بلى مغافئ  ت ٧اهذ جدمل الؿل٘ الخجاٍع ٓم ؤن الؿًٟ البدٍغ اإلاٖؼ

ْمً َىا ٧اهذ جبٗض بلى ْمهغ،  ْمً َىا ٧اهذ جى٣ل بلى البالص ألازٔغ مً الكام   الُمً، 

ٓمت مِّمت خُض ٫ٓ٣ً بن ال٣اٞلت التي  ْبُت، ٦ما ٌكحر ؾُض ؾلُمان بلى مٗل ْع البالص ألا

 ٤ ْباٖخّ َىا٥ ٢ض مغث بىٟـ الٍُغ ؤْنلذ ؾُضها ًٓؾ٠ ٖلُّ الؿالم بلى مهغ 

ْعا باعػا  في جَُٓض الٗال٢اث بحن الٗغب . 179الخجاعي  ُٞم٨ىىا ال٫ٓ٣ بن الخجاعة لٗبذ ص

ْعَا ٞخدذ ٞ ْالتي بض ا الِىض ْالِىض،  ْالٗلماء الظًً ػاْع ٓابا للضٖاة اإلاؿلمحن  ُما بٗض ؤب

ْال٨ٗـ ٓا الش٣اٞت، خُض جإزغث اللٛت الٗغبُت باللٛاث الِىضًت  ْجباصل ا ؤلاؾالم   .ْوكْغ

ٓم   ا اَخمامِم لترظمت ٦خب الٗل ٦ْظل٪ ًل٤ُ بالظ٦غ ؤن الٗغب ؤٖاْع

ْالٟالؾٟت بٛضاص في الِٗض ٢ْض ػاع ٖضص ٦بحر مً ٖلماء الِىض . ْالٟلؿٟت الِىضًت ؤًًا

ٓا قّتى ال٨خب  ْه٣ل َٓم بحن صالء اإلاؿاَمحن في خغ٦ت جغظمت،  ٓا صل الٗبا خي خُض ؤصل

ْالُب بلى اللٛت الٗغبُت،  ْالخ٨مت  ْالٟىٓن  ٓم  ٖٓاث مسخلٟتمجها الٗل اإلاخٗل٣ت بمٓي

 ٓ م مسخل٠ الٗل
ّ
ت بخٗل ُّ ّٓظّ الٗلماء الٗغب بلى الِىض مً ؤظل الاؾخٟاصة الٗلم م ٦ما ج

ا ْٚحَر ْالٟلؿٟت  ْٖلم الٟل٪  ايُاث  ٤ للٛاًت . 181مجها الٍغ ُّ ٕٓ خ٣ا ق َْظا اإلآي

ْاإلاؿدكغ٢حن،  ْٚغباْقٛل ؤ٢الم الٗلماء مً الٗغب  ْلخّ ؤ٢الم ال٨خاب قغ٢ا  ْلظل٪ جضا

ٓا بدؿلُِ الًٓء ٖلى  ٕٓ اَخماما بالٛا خُض ٢ام ْاَخم ال٨خاب الٗغب بهظا اإلآي

ت في مالٟ ًّ ٍٓغ الش٣اٞت الِىض ْمجهم ألاؾخاط ؤخمض ؤمحنجه ت،   .اتهم الٗب٣غٍّ

ْالشلافاث الػاإلاُت  ؤخمذ ؤمحن 
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٢ْ٘ الازخُاع ٖلى ألاؾخاط ؤخمض ؤمحن لئلقغاٝ ٖلى لجىت الخإل٠ُ  خُىما 

ْاليكغ، اهتهؼ ٞغنت ؾاهدت لخىا٫ْ الش٣اٞاث الٗاإلاُت بما ًيبػي مً البدض  ْالترظمت 

ٓاؾ٘ الٗم٤ُ  ْا٢خدم َظا السًم ال ْالآللي الٗلمُت الىاصعة ْالضعاؾت،  خُض لّم الضعع 

ض ي ال ؤبالٜ خُىما ؤ٫ٓ٢ بهّ ؤِْغ اَخمامّ البالٜ باليؿبت لِظا . ْعجبها في ٣ٖض ٍٞغ
ّ
ْلٗل

ٓع  ٤ بلى خض ؤهّ لم ٌؿب٣ّ مشُل في َظا اإلاًماع ٖبر الٗه ُّ ٕٓ اإلاِم الك اإلآي

سُت ٕٓ  مً الجضًغ بالظ٦غ في َظا اإلا٣ام ؤن ألاؾخاط ؤخمض ؤمحن. الخاٍع جىا٫ْ َظا اإلآي

 ٔ ؤما اإلاالٟاث . في مالٟاجّ في بٌٗ ألاخُان ٦ما ٖالجِا في م٣االجّ ال٣ُمت ؤخُاها ؤزغ

ت  في زالزت " ٢هت ألاصب في الٗالم"التي زّهِا للخضًض ُّٞ حكمل مالٟخّ الٗب٣ٍغ

ِغ ؤلاؾالم ش ال٨ٟغ ؤلاؾالمي ؤي ٞجغ ؤلاؾالم ْيخى ؤلاؾالم ْْ ٦ْخبّ في جاٍع  .ؤظؼاء، 

ٓص، " ٢هت ألاصب في الٗالم"ا ٦خابّ ؤم  ٣ٞض نّىّٟ باالقترا٥ م٘ ػ٧ي هجُب مدم

ٓعٍ املسخلٟت ٢ضًمّ  ٓعة ألاصب ُّٞ في ٖه ْٖغى ن ْجىا٫ْ ُّٞ الش٣اٞاث الٗاإلاُت 

ْالٛغب م٘ هماطط مً ٧ل ؤصب ٦ْظل٪ جىا٫ْ الش٣اٞاث . ْْؾُُّ ْخضًشّ في الكغ١ 

ْمجها الش٣اٞت الٟاع  ٓع  ماهُت، اإلاخباًىت ملسخل٠ الٗه ْالْغ ٓهاهُت  ْالش٣اٞت الُ ؾُت  

 ٔ ا في مالٟاجّ ألازغ ْٚحَر ْالش٣اٞاث الضًيُت  ٦ْظل٪ هالخٔ اَخمامّ . ْالش٣اٞت الٗغبُت 

ا في قتى املجالث الٗغبُت  ْوكَغ ٕٓ في م٣االجّ املسخلٟت التي ٦خبها  ججاٍ َظا اإلآي

ٖٓاث املسخلٟت، جىا٫ْ ألاؾخاط ؤخمض . الٛغاء ٓاع َظٍ اإلآي ؤمحن الش٣اٞت الِىضًت ْبلى ظ

ْالٗغب ٕٓ البالٜ،  .م٘ ط٦غ الٗال٢اث اإلاٗغ٢ت في ال٣ضم بحن الِىض  هٓغا بلى ؤَمُت اإلآي

ؾىسهو خضًصىا َىا في الش٣اٞت الِىضًت م٘ ط٦غ الصسهُاث الباعػة الٗبا٢غة 

ْلِا ؤخمض ؤمحن بصىاء الٗاَغ  .الِىضًت التي جىا

ٍٓش الشلافت الِىذًت في هخاباث ؤخمذ ؤم  حنجف

ْالٗلماء آعاء ٦شحرة مسخلٟت في بضاًت الٗال٢اث بحن الِىض   ٢ْض ٖغى اإلااعزٓن 

ْجدباًً ُٞما بُجها ْهي جسخل٠  ا  ؤما ألاؾخاط ؤخمض ؤمحن ِٞٓ . ْالٗغب ٦ما ؤؾلٟىا ط٦َغ

 ٤ ْا ٖال٢اتهم ًٖ ٍَغ ض
ّ
َْْ ًظَب بلى الغؤي ؤن الٗغب ٖٝغ الِىض ٢ضًما في ظاَلُتهم 
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ا، ٓص ججاٍع ٓص الُُب املجلٓب مً الِىض، ٦ما  اجهالِم بالِى ٓلٗحن بالٗ ٓا م ألّن الٗغب ٧اه

ٖٓت مً خضًض الِىض ت التي ٧اهذ مهى ًّ ٓٞحن بالؿُٝٓ الِىض ٓا مكٛ َْكحر ألاؾخاط . ٧اه

ٓا ٧لماث ٦شحرة مجها، ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ " الِىض"بلى خض جإزغ الٗغب ب٩لمت  ؤجهم اقخ٣

ٓا ٓا" َّىض الؿ٠ُ: "٢ال ٦ْظل٪ ٧اه  181.ٌؿّمٓن وؿائهم بهظا ؤلاؾم ؤي شخظٍ، 

ا   ْغ
ّ
اتهم ٞحٔر ؤخمض ؤمحن ؤن اإلاؿلمحن ٨ٞ ْْٚؼ ْؤما باليؿبت لٟخٓخاث اإلاؿلمحن 

ٍْظَب في َظا الهضص بلى  ْالٗغا١،  ٓا عاًاث ؤلاؾالم ٖلى ؤعى ٞاعؽ  في الِىض بٗض ؤن ههب

ْْلي ٖبض هللا بً : "ما ٦خبّ البالطعي الظي ٫ٓ٣ً  ؼ ؤهّ إلاا ْلي ٖشمان بً ٖٟان،  ٖامغ بً ٦ٍغ

، ٞٓظّ  ٍْىهٝغ بلُّ بسبٍر الٗغا١ ٦خب بلُّ ًإمٍغ ؤن ًّٓظّ بلى سٛغ الِىض مً ٌٗلم ٖلمّ 

ْٞضٍ بلى ٖشمان ٞؿإلّ ًٖ خا٫ البالص ٣ٞا٫ ًا ؤمحر : خ٨ُم بً ظبلت الٗبضّي، ٞلما عظ٘ ؤ

ْجىّدغتها! اإلاامىحن تها  ْلّهِا: ٢ا٫. ٞهِٟا لي: ٢ا٫. ٢ض ٖٞغ ا ص٢ل،  ْزمَغ ا ْقل،  . بُل ماَئ

ٓا ْبن ٦ثرْا ظاٖ ٓا،  بل : ؤزابغ ؤم ؾاظ٘؟ ٢ا٫: ٣ٞا٫ لّ ٖشمان. بن ٢ل الجِل ٞحها ياٖ

ا ؤخضا ْالتي 182".زابغ، ٞلم ٌَٛؼ ت اإلاؿلُمً بالِىض،  ٤ْٞ آلعاء ؤخمض ؤمحن بضاًت مٗٞغ َْظا 

ا في ِٖض  اث ٦شحرة ختى ٢ام الدجاط بةعؾا٫ دمحم بً ٢اؾم الش٣ٟي بلى الِىض ٚاٍػ جلتها ْٚؼ

ٓلُ َْٓ اإلاؿمى بالؿىض ؾىت ال ْاهخهغ بٟخذ ظؼء ُٖٓم مً ؤعى الِىض،  ْلم . ھ91ض، 

اث ختى ٞخدذ ألا٢الُم ألازٔغ بما ٞحها  ٠٢ٓ اإلاؿلمٓن ٖىض َظا الخض بل اؾخمغث الْٛؼ ًخ

ْملخان ً مً ٖمٍغ آهظا٥. خُضعآباص  ْػ الٗكٍغ . ًل٤ُ بالظ٦غ َىا ؤن دمحم بً ٢اؾم لم ًخجا

ْٞخذ ْبٗض طل٪ جٓؾٗذ الٟخٓخاث ف ، ٞخَٓضث "٦كمحر"ْ" ٧ابل"ي اإلاىا٤َ الكمالُت 

ْالتي ٧اهذ  ْلت في  ْالؿل٘ اإلاخضا ْاإلامل٨ت ؤلاؾالمُت آهظا٥،  ت بحن الؿىض  الٗال٢اث الخجاٍع

ْالٛاب الِىضي ْالؿ٨غ  ٓص   ٦.183شحرا ما جغؾل بلى البالص الٗغبُت جخًمً الٗ

ٓا ظؼء ٦بحرا مً   ْٞخد اث ٦شحرة  ؤعى الِىض، ْبٗض ؤن ٢ام اإلاؿلمٓن بْٛؼ

ْالخإزحر بُجهما في  ْوكإث ٖملُت الخإزغ  ْالٗغب،  جٟخدذ الؿبل لخباص٫ الش٣اٞت بحن الِىض 
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ْالٟىٓن  ٓم  ٕٓ ب٣ضع مً . قتى الٗل ؤما ألاؾخاط ؤخمض ؤمحن ٣ٞض جىا٫ْ َظا اإلآي

ْال٨ٗـ ٓص  ٓاهب . الخٟهُل م٘ جغ٦حز ٖىاًخّ ٖلى ما اؾخٟاص الٗغب مً الِى ؤما ؤَم الج

ٓعة ُٞما ًلي لِظا الخباص٫  :الش٣افي التي ٖالجِا ؤخمض ؤمحن في ٦خاباجّ ٞهي مظ٧

ٓد في مجاٌ ألا   دبالِى

ٓص في مجا٫ ألاصب في يٓء آعاء ؤخمض ؤمحن،  ٢بل الخضًض ًٖ بؾِاماث الِى

ب التي صاعث بحن الٛؼاة  وكٗغ بإمـ الخاظت بلى ؤلاقاعة الساَٟت بلى الخ٣ُ٣ت ؤن الخْغ

ْؤَل البالص ألانلُ حن  ْلِا آلاٍع ٓٞحر اإلااصة التي جىا اصًا في ج ْعا ٍع ش لٗبذ ص حن في الخاٍع

ْػ قتى ٞىٓن ألاصب بلى  ضث الؿبل ُٞما بٗض لبر ِّ ْم ٓجهم ألاصبُت املسخلٟت،  ٓص في ٞى الِى

ٓاث،  ْالضٖ ْالتراهُم  اوي  ْؤنبدذ مهضعا لخٔ ٦بحر مً ألاؾاَحر ْألٚا ٓص،  خحز الٓظ

٦ْغ الضَ ٓع  ْا٦دؿبذ ٢ضاؾت في ؤٖحن الِىضْؽ ْالتي ؤزظث جخجم٘ ٖلى مغ الٗه ٓع، 

٠ مً هٟـ اإلاهضع 
ّ
ْؤص٫ّ . الظي ٌٗخبر ال٨خاب اإلا٣ّضؽ ٖىض الِىضْؽ" الُٟضا"ختى جإل

ٓع ٞىٓن ألاصب َٓ  ب مً ؤؾباب عثِؿُت لِٓ ان ٖلى اٖخباع الخْغ ْؤنض١ بَغ صلُل 

ب التي وكبذ بحن ٢بُلخحن  ما" بهاعاجا"ْ" باهجاال"الخْغ مً  اللخان ٚلبخا ٖلى ٚحَر

ٍٓلت  ت َ ٕٓ ملخمت قٍٗغ ٍٓل، ؤنبدذ ُٞما بٗض مٓي ْاؾخمغث لؼمً َ ال٣باثل 

ْاقتهغث َظٍ ال٣هت باؾم  ش باألؾاَحر،  ٦ْظل٪  184".مِابهاعاجا"ًسخلِ ٞحها الخاٍع

ْمجها  ٓص،  ِْغث قتى الٟىٓن ألاصبُت مً هٟـ اإلاهاصع مً ألاؾاَحر بلى خحز الٓظ

ت خُض ٫ٓ٣ً ؤخمض ؤمحن بن  ْعصث في ؤظ"ال٣هو الكٍٗغ ت التي  مل ال٣هو الكٍٗغ

َْكبهِا بٌٗ الى٣اص " صاماًاحي"ْ" هاال"٢هت " ماَا بهاعاجا" اة،  ْهي يغب مً قٗغ الٖغ

اة" ماوي " بإهاقُض الٖغ ٦ْظل٪ ٌكحر في مٓي٘ آزغ بلى ؤن َظٍ 185".ٞغظُل"للكاٖغ الْغ

٫ٓ٣ٍْ في صسامتها  ؤجها لٓ ْيٗذ ؤلالُاطة "اإلالخمت جخ٩ٓن مً مىخجاث ٖضة قٗغاء، 

ٓص بلى ظاهبها إلاا بلٛذ مً ال٫ُٓ ما بلٛخّ ٢هُضة  ْالٟغصْؽ اإلا٣ٟ ْصٌؿُت ْؤلاهُاطة  ْألا
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 .45اإلاهضع الؿاب٤، م 
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ٓا٤ٞ َظا  186"ماَا بهاعاجا، ٢ٓذ ًى٣ل عؤًا آزغ خُض ًٔغ ؤن الكٗب ال ً ْل٨ىّ في طاث ال

ٍْيؿب بلى  ْاخض،  ىُت لكاٖغ  ٍْظَبٓن بلى ؤن َظٍ اإلالخمت الَٓ  187".٢ُاؾا"الغؤي 

ٟت   ٓماث ٢ُمت ٍَغ ٓٞغ مٗل سُت ج ٓججي ؤن ؤط٦غ َىا ؤن َظٍ ال٨خب الخاٍع ال ًٟ

ْمجها ما جخٗل٤  ْؤؾالُب خُاتهم الغاثجت في ؾال٠ الضَغ،  ٓص  بسهٓم ج٣الُض الِى

ٓع التي ٧ان حهخم بها  ا مً ألام ْٚحَر ْالٗاصاث الاظخماُٖت  ْاإلال٥ٓ،  ْال٣غان،  اط  بالْؼ

ٓص في ػمً ٚابغ  .الِى

ْة ٖلى   ٓلٗحن بالىٓم ٖال ٓا م ٧ْاه ٓص اَخمام زام بالكٗغ،  طل٪، ٧ان للِى

ْػاها للكٗغ ْؤ ٓعا  ٓا بد ٢ْض ه٣ل ؤخمض ؤمحن ًٖ البحرْوي الظي . ْالكٗغ ٦ما ْيٗ

ْاَخم بدؿلُِ الًٓء  ْالضعاؾت،  ٓع بما ًيبػي مً البدض  ْالبد ْػان  جىا٫ْ ٢ًُت ألا

٫ٓ٣ٍْ في َظا الهضص ٨ً ؤن ٩ًٓن السلُل بً ؤخمض ْمً اإلام: "ال٩اق٠ ٖلحها في ٦خابّ، 

ً في ألاقٗاع، ٦ما ًْ بّ بٌٗ الىاؽ ٓاٍػ  188."ؾم٘ ؤن للِىض م

ًل٤ُ بالظ٦غ َىا ؤن ال٨شحر مً الترار ألاصبي الِىضي ٢ض جغظمذ بلى الٗغبُت  

ْلِـ مجاال للك٪ في ؤن ألاصب الٗغبي ٢ض اؾخٟاص مً آلاصاب الِىضًت في مسخل٠ 

ٓع، ْألازو بالظ٦غ مجها ٦ما  ٓعة ُٞما ًليألام  :ؤل٣ى ؤخمض ؤمحن يٓءا ٖلحها مظ٧

ال ٝ ؤّن ؤنل ٢هت  ؤ ت  ٦ما مً اإلاْٗغ ًّ ٓٞحن بال٣هو الِىض ٧ان الٗغب مكٛ

ْصمىت" ْمً الٟاعؾحي ٢ض جغظمذ " ٧لُلت  ْه٣ل ألانل الِىضي بلى الٟاع خي،  َىضي، 

ط ٦ْظل٪ هالخٔ ؤن ألاؾخا. ال٣هت بلى اللٛت الٗغبُت م٘ بياٞاث بلى ألانل الِىضي

ؤخمض ؤمحن ؤقاع بلى ٦خاب الِٟغؾذ خُض ٖضص ناخبّ ٦خبا ٦شحرة للِىض في قتى 

ٖٓاث بما ٞحها السغاٞاث ْألاؾماع ْألاخاصًض مجها  ْصمىت"اإلآي الؿىضباص "ْ" ٧لُلت 

٦ْخاب "الؿىضباص الهٛحر"ْ" ال٨بحر ٦ْخاب "َابل في الخ٨مت"،  الِىض في ٢هت َبٍٓ "، 

٦ْخاب "آصم ْاإلاغؤةصب٪ الِىض في "،  ٦ْخاب "الغظل  ْص مى٤ُ الِىض"،  ٦ْخاب "خض مل٪ "، 
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ْالؿّباح ٦ْخاب "الِىض ال٣خا٫  ٦ْخاب "قاها١ في الخضبحر"،  ٞظ٦غ ". بُضبا في الخ٨مت"، 

ْاؾخٟاصجّ مً  مشل َظٍ ال٨خب ال٨شحرة ًىّم ًٖ جإزغ ألاصب الٗغبي باآلصب الِىضي 

ْ . ال٣هو الِىضي بى٣لِا بلى اللٛت الٗغبُت ْالباخشحن ٦ْظل٪  جض الذ ؤ٢الم اإلااعزحن 

ْلُلت"بسهٓم بدثهم في ؤنل ٦خاب  خُض اهخهى بهم اإلاُاٝ بلى ؤن َىا٥ " ؤل٠ لُلت 

ٓجها َىضًت ألانل  ٢.189هها ال ق٪ في ٧

ٌكحر ؤخمض ؤمحن بلى ظاهب آزغ مً هاخُت اؾخٟاصة ألاصب الٗغبي مً الِىض، زاهُا 

ْج ب بط ٧ان َىا٥ َْٓ ؤن ال٨شحر مً ألالٟاّ الِىضًت ٢ض ّٖغبذ،  ّم َظٍ ٖملُت الخٍٗغ

ْالِىض خُض ٧ان الٗغب ًى٣لٓن الؿل٘ الِىضًت املسخلٟت،  ت بحن الٗغب  الٗال٢اث الخجاٍع

ي  ٢ْض ؤقاع الؿَُٓ ٓجها بلى بلضاجهم م٘ ؤؾمائهم،   –ٖلى خض حٗبحر ؤخمض ؤمحن  -ٍْدمل

ْعص ط٦غ بًِٗا في ال٣غآن ْالتي  م هدٓ  بلى مسخل٠ ال٩لماث الِىضًت اإلاّٗغبت،  ال٨ٍغ

ٓع  ٧ْاٞ ْعصث في اللٛت الٗغبُت هي آلابىٓؽ . ػهجبُل  ْألالٟاّ الِىضًت آلازٔغ التي 

ْبلى ٚحر ما َىال٪ مً ؤؾماء الىباجاث  ْالٟلٟل ْألاَلُلج  ْالسحزعان  ْالببٛاء 

ت ًّ ٓاهاث الِىض  190.ْالخُ

ٕٓ مً ألاصب الِىضي الظي اؾخٟاص مىّ ألاصب  زالشا ٓججي ؤن ؤط٦غ ؤن الى ال ًٟ

 ٤
ّ
ْالظ١ْ الٗغبي ب٨الم ؤخمض ؤمحن ٦ما ٌٗل الٗغبي اؾخٟاصة ٦شحرة َٓ الِخ٨م ألهّ ًخ٤ٟ 

غة : "ٖلحها ٢اثال ْاث اإلاٗاوي الٍٛؼ ْالجمل ال٣هحرة ط ِٞٓ ؤقبّ شخيء باألمشا٫ الٗغبُت، 

ْل٘ بها الٗغب  191."التي ؤ

ْالِىض ٢ض جغ٦ذ آعزاَا ُٞم٨ى ت بحن الٗغب  ىا ال٫ٓ٣ بن الٗال٢اث الخجاٍع

بها  ْه٣ل ال٨شحر مً ألالٟاّ الِىضًت بلى الٗغبُت بٗض حٍٗغ ت ٖلى ألاصب الٗغبي  اإلالخْٓ

ٓص ْالت بحن الِى  .ْاؾخٗملذ في هٟـ اإلاٗاوي التي ٧اهذ مخض
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ْالىب ْالفلىُاث  الُاث   في الٍش

ٓص  ْاؾخٟاص باإلياٞت بلى ألاصب ٧ان للِى ْالٟل٨ُاث،  ايُاث  اَخمام ٦بحر بالٍغ

ٓهان ٓا ٖلى ْقُج الاجها٫ بالُ ٢ْض ه٣ل اإلااعزٓن ٖضة . الٗغب مجهم ٢بل ؤن ؤنبد

ْل٨ً ألاؾخاط ؤخمض ؤمحن  ٓص في َظا اإلاًماع،  اًاث صلُال ٖلى اؾخٟاص الٗغب مً الِى الْغ

ْعص بٌٗ ألاقُاء في ٓماث ًٖ ألاؾخاط هللُىٓ الظي ؤ َظ الهضص في ٦خابّ  ه٣ل بٌٗ اإلاٗل

ٓع ؾىت "ٖلم الٟل٪" ْٞضا مً الِىض ؤ٢بل ٖلى ؤبي ظٟٗغ اإلاىه ، خُض طَب بلى عؤي ؤن 

ٓٞض عظال ماَغا في ٖلم الٟل٪، ُٞلب مىّ ؤبٓ ظٟٗغ ؤن ًملي 154 ٧ْان في َظا ال ھ، 

ٍْترظمّ بلى اللٛت الٗغبُت، ٟٞٗل ما ؤمغ  ْجم اؾخسغاط مىّ البٌٗ مً ٖلمّ َظا 

ٓا٦ب، ؤْ ما ٧ان ال٨خاب الظي اج سظٍ الٗغب ُٞما بٗض ؤنال في خؿاب خغ٧اث ال٩

ما٫ ًل٤ُ بالظ٦غ ؤن الغظلحن الظًً جلمظا ٖلى َظا اإلااَغ الِىضي َما . مخٗل٣ا بّ مً ألٖا

٣َْٗٓب بً َاع١   192.ببغاَُم بً خبِب الٟؼاعي 

ٕٓ التي جغظمذ بلى  ْة ٖلى طل٪، ٌكحر ؤخمض ؤمحن بلى ال٨خب اإلاخٗل٣ت بىٟـ اإلآي ٖال

٦ْخاب  ْمجها ٦خاب الؿىض َىض،  ٓن مجهم،  ْزانت اإلالؿم ْاؾخٟاص مجها الٗغب  " ألاع٦ىض"الٗغبُت 

ا" ألاعظبهغ"٦ْخاب  سُت جض٫ّ ٖلى صعظت اؾخٟاصة الٗغب مً الِىض . ْٚحَر ِٞظٍ الىماطط الخاٍع

٦ٟذ َظٍ اإلاالخٓاث صلُال ٖلى قضة : "بٗض بدشّ الٗم٤ُ ٢اثال" هللُىٓ"بّ ألاؾخاط  ٦ما ناعح

ْاثل همٓ الٟل٪ ٖىض الٗغب ْؾجٔر ُٞما بٗض ْا َغ٢ا ...جإزحر ٦خب الِىض في ؤ ؤن الٗغب ؤزظ

ٓهان في خل ظملت مً اإلاؿاثل الٟل٨ُت اإلاخٗل٣ت بٗلم خؿاب  ٓلت للُ مِمت ٦شحرة الىٟ٘ مجِ

ٍ شاث ال٨ْغ
ّ
 193".تاإلاشل

ايُاث خُض ؤزظ  ْػث بلى الٍغ ت الخإزغ َظٍ في الٟل٨ُاث بل ججا ُّ ض ٖمل ُّ ْلم جخ٣

ٓص مشل ٧لمت  ايُت مً الِى في خؿاب اإلاشلشاث، " الجُب"الٗغب بٌٗ اإلاهُلخاث الٍغ

ْالِىضؾت اث الِىض الغاثجت آهظا٥ في الخؿاب  ْا مجهم ب٣ب٫ٓ ٦شحر مً هٍٓغ  . ٦ما اؾخٟاص
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 .191اإلاهضع الؿاب٤، م 
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 .181ٖلم الٟل٪ للبحرْوي، م 
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٠ الٗغب في
ّ
ٓص  ٦ْظل٪ لم ًخسل ْا في َظا الهضص مً الِى ْاؾخٟاص مجا٫ الُب 

ْاقتهغ ٞحها الُب  ٓا ٌكخٛلٓن الُب في بٛضاص  ٓص ٧اه باء الِى ش بإن ألَا ٦ما ٌكِض الخاٍع

ٓهاوي ٓص في الٗغب لسبرتهم البالٛت في . الِىضي بجاهب الُب الُ باء الِى ْاقتهغ بٌٗ ألَا

الظي طإ نِخّ بحن " لِىضينالر ابً بهلت ا"مجالِم اإلاٗجي ْألازو بالظ٦غ مجهم 

بلى بٌٗ  –ٖلى خض حٗبحر ؤخمض ؤمحن  –٦ْظل٪ ؤقاع الجاخٔ . الٗغب في ِٖض  الغقُض

ْمجهم  ٓص الظًً جؤلأل هجم نُتهم في آٞا١ الٗغب  باء الِى ٨غ"ْ" مى٨ت"ألَا " باٍػ

 194".ؾىضباص"ْ" ٢لبر٢ل"ْ

 في الفلعفت الِىذًت

ٕٓ بن لم ؤقغ  بلى الجاهب اإلاِّم الظي ٖالجّ ؾإ٧ٓن م٣ّهغا في جىا٫ْ اإلآي

ْلِـ مجاال للك٪ في ؤن . ألاؾخاط ؤخمض ؤمحن بصخيء مً ؤلاؾِاب ؤٖجي الٟلؿٟت الِىضًت

٢ْض اَخم اإلااعزٓن بدؿلُِ  ٓهان،  ٓا ًسخّهٓن بٟلؿٟتهمالسانت مشل الُ ٓص ٧اه الِى

ْال٨ٗـ غ بخضاَما باألزٔغ 
ّ
ت ًٔغ ألاؾخاط ؤخمض ؤمحن ؤن للٟلؿٟ. الًٓء ٖلى مضٔ جإز

ْٖلى ؾبُل  ٓهاهُت،  ْالسهاثو ْألاْناٝ التي جمحٍز ًٖ الٟلؿٟت الُ بٌٗ اإلاحزاث 

ت  ٧ْاهذ مهُبٗت بهبٛت قٍٗغ ْز٣ُت الهلت بالضًً  اإلاشا٫ ٧اهذ الٟلؿٟت الِىضًت 

ٓهاهُت . ْلِـ بهبٛت ٖلمُت ْالٟلؿٟت الُ ٓاع١ بحن الٟلؿٟت الِىضًت  ٦ْظل٪ مً ؤَم الٟ

ٓهاهُت جغ٦ؼ ٖىاًخّ  هي ؤن الٟلؿٟت الِىضًت جىٓي زضمت ْبِىما الٟلؿٟت الُ ؤلاوؿان 

ت ت للمٗٞغ ٦ما الخاٞؼ الغثِسخي في الٟلؿٟت الِىضًت َٓ زالم . ٖلى ٨ٞغة اإلاٗٞغ

ٓهاهُت ًخمغ٦ؼ الباٖض ألا٫ْ في  ْل٨ً في الٟلؿٟت الُ ْمخاٖبّ،  ؤلاوؿان مً آالم الضهُا 

ِا ٞ  195.خٟلؿ٠الٟلؿٟت العجب ٌٗجي عجب مً مٓاَغ الٗالم، ٞىٔٓ ؤن ًخٗٞغ

ت الخىاسخ ْهظٍش  في الذًاهت 
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ْالخبُحن، ط   .191، م1، ه٣ال ًٖ يخى ؤلاؾالم، ط78، م1البُان 
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 .185-184يخى ؤلاؾالم، م 
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ْعصٍ   ؤما باليؿبت بلى الضًاهت ٞلم ٌؿِب ؤخمض ؤمحن ٞحها بل ا٢خهغ ٖلى ه٣ل ما ؤ

ْلت"البحرْوي في ٦خابّ  ٓلت في ال٣ٗل ؤْ مغط ٓلّ، م٣ب الظي ًدٓي بحن " جد٤ُ٣ ما للِىض مً م٣

ٓالِم ْؤخ ْآصابهم  ٓمِم  ْٖل ٓص  غة بكإن ٣ٖاثض الِى ٓماث ٍٚؼ ْؤما . الاظخماُٖت صٞخُّ مٗل

ْٖامتهم، خُض ًٔغ في ٣ُٖضة السانت  باليؿبت اٖخ٣اصَم في هللا، ٣ٞض ّٞغ٢ِم بحن زانتهم 

٫ٓ . ؤجها حكابّ ٣ُٖضة اإلاؿلمحن ٓع ؤٖالٍ خُض ٣ً ْاٖخ٣اص : "ٍْى٣ل ًٖ ٦خاب البحرْوي اإلاظ٧

ال اهتهاء، امل ٓاخض ألاػلي مً ٚحر ابخضاء  ْحٗالى ؤهّ ال سخاع في ٞٗلّ، ال٣اصع الِىض في هللا ؾبداهّ 

ال ٌكبهّ  ٓجّ ًٖ ألايضاص ْألاهضاص، ال ٌكبّ قِئا  الخ٨ُم املخحي اإلاضّبغ اإلاب٣ي، الٟغص في مل٩

٫ٓ في البحرْوي ؤهّ لم ٨ًخ٠ بظ٦غ ال٣ٗاثض بل اٖخمض  196".شخيء ًل٤ُ بالظ٦غ ؤن ؤخمض ؤمحن ٣ً

ٓص في الٗامت ؤ. في الاؾخضال٫ ٖلحها بةًغاص الىهٓم اإلا٣خبؿت مً ٦خبهم ال٣ضًمت ما اٖخ٣اص الِى

ٍْل ٖجهم بحن  ْلظل٪ جسخل٠ ألا٢ا ْالٛمٓى ٞحها،  ٓص ؤلابهام  ٓظ ٓعة ل ٞلم ًإث بإي خ٣اث٤ مخبل

 .اإلااعزحن

ٓص خُض ًٔغ ؤن لِا ؤزغ ٦بحر   ح بحن الِى ٓص جىاسخ ألاْع ْظ ًل٣ي ؤخمض ؤمحن يٓءا ٖلى 

ٓعَا في الِىض  –ٖلى خض حٗبحر ؤخمض ؤمحن  –ْلِـ مً اإلام٨ً . في اإلاؿلمحن ت مبضؤ ِْ مٗٞغ

ْظّ الخدضًض ال جٟجى ٦ما ًًٓ بٌٗ . ٖلى  اح ال جمٓث  ؤما ٞدٔٓ َظٍ ال٣ُٗضة ِٞٓ ؤن ألاْع

ٓعة بلى ؤزٔغ مشل اؾدبضا٫ البضن لباؾا آزغ بطا بلي . الىاؽ، بل َٓ مجغص ؤلاهخ٣ا٫ مً ن

ْحكخا١ بلى بخاَت ب٩ل  اث َظٍ ال٣ُٗضة ؤن الىٟـ جخُلب ال٨ما٫  شخيء ٖلما، ْمً هٍٓغ

٢ْذ ٢هحر، ٞال بض لِا مً الاهخ٣ا٫ بلى  ٓن ٢هحرة ال ًم٨ً جد٤ُ٣ ٚاًتها في  ماع ج٩ ْل٨ً ألٖا

اح البا٢ُت ال حكٗغ بُمإهِىت في ألابضان  بضن آزغ بُٛت الاؾخٟاصة مً ججاعب ظضًضة، ْألاْع

ْجخدض باهلل  197.البالُت، ٞهي جيخ٣ل مً ألاعط٫ بلى ألاًٞل ختى جبلٜ ٦مالِا 

ٓهاهُت، ًٔغ ؤخ  ْعا باعػا في الٟلؿؿٟت الُ مض ؤمحن في ٣ُٖضة الخىاسخ ؤجها ٢ض لٗبذ ص

، ْفي الىهغاهُت ٍٓت، ْفي اإلاظاَب ؤلاؾالمُت، ْفي الخهٝٓ مً الجضًغ  198.ْفي الضًاهت اإلااه

بالظ٦غ ؤن ؤخمض ؤمحن لم ٨ًخ٠ بدىا٫ْ الش٣اٞت الِىضًت في ٦خابتها بل ؤبضٔ اَخمامّ البالٜ 
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ٓلت للبحرْوي، ه٣ال ًٖ يخى ؤلاؾالم، م   .186جد٤ُ٣ ما للِىض مً م٣
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 .63، م1ط٢هت ألاصب في الٗالم،  
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 .187يخى ؤلاؾالم، م 
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ْال٣ًُت بدىا٫ْ شسهُاث َى ا في قّتى املجالث الٛغاء،  ْوكَغ جها  ّْ ت في بٌٗ م٣االجّ التي ص ًّ ض

ت التي جغ٦ذ  ًّ ٓاهب الصسهُاث الِىض التي ٌكخّض ٞحها التر٦حز في جل٪ اإلا٣االث هي ببغاػ ؤَم ظ

ت زلضث قِغتها في ظمُ٘ ؤهداء الٗالم، ْألازو بظ٦غ مجها الؿُض ؤخمض زان  آزاعا ملخْٓ

٫ْ ٧لحهما بمىخهى ؤلاًجاػ ُٞما ًلي م٘ مجزلتهم الؿام٣ت ٖىض الٗغبؾإجى. ْمِاجما ٚاهضي  .ا

 الخاجمت

ت م٘ ط٦غ هماطظِا  ؤظمض ؤمحن ؤٖاع ألاؾخاط ٢ض ُّ اَخمامّ البالٜ بلى الش٣اٞت الٗاإلا

ْؤقاص . املسخلٟت ت،  ًّ ال في مسخل٠ ٦خاباجّ للبدض في الش٣اٞت الِىض ّٓ ال مُ ٢ْض ٣ٖض ٞه

٫ْ بٌٗ  ا م٘ جىا ْؤزجى ٖلحهم قضًض الشىاءبظ٦َغ ت،  ًّ في يٓء ما ج٣ضم، . الصسهُاث الِىض

ْالضعاؾت ال بض لّ  ٫ٓ بن ٧ل مً ٣ًهض جىا٫ْ الش٣اٞت الِىضًت بما ًيبػي مً البدض  ًم٨ىىا ال٣

ا في قتى املجالث  ْوكَغ ْم٣االجّ التي ٦خبها  مً مغاظٗت ٦خب ؤخمض ؤمحن في َظٍ الهضص 

ٓن م. الٗغبُت الٛغاء ٕٓ اإلاِّم الظي ال ق٪ في ٧ ٓعة مغظٗا ؤؾاؾُا في َظا اإلآي الٟاجّ اإلاظ٧

ْلّ مً ظمُ٘ ؤ٢ُاٍع  .جىا

ْاإلاغاظ٘  اإلاهاصع 

  ،ْالشلافت، اللاَشة  م.0220ؤخمذ ؤمحن: خُاحي، ماظعت َىذاْي للخػلُم 

  ،ْالشلافت، اللاَشة ْلذي، ماظعت َىذاْي للخػلُم   م.0221ؤخمذ ؤمحن: بلى 

  ،ْالشلافت، اللاَشة، ؤخمذ ؤمحن: الىلذ ألادبي  م.0220ماظعت َىذاْي للخػلُم 

  ،ْالشلافت، اللاَشة  ؤخمذ ؤمحن: فُن الخاوش )الجضء الخامغ(، ماظعت َىذاْي للخػلُم 

  ،ْالشلافت، اللاَشة  ؤخمذ ؤمحن: فُن الخاوش )الجضء الشامً(، ماظعت َىذاْي للخػلُم 

 ْالشل  م.0222افت، اللاَشة، ؤخمذ ؤمحن: هخاب ألاخالق، ماظعت َىذاْي للخػلُم 

  ،ٓمىخبت بخعان، لىِى ،)  م.0226ؤخمذ ؤمحن: لحى ؤلاظالم )الجضء ألاٌْ

  ت ً، مىخبت خعً الػفٍش ٓس فااد ـالح: مٓظٓغت ؤغالم اللشن الػؽٍش العُذ، الذهخ

ٓصَؼ، بحرْث،  ْالخ ْاليؽش   م.0221للىباغت 

  ،ٓس  م4002ظیذ ظلیمان هذْی: غشب ْہىذ حػللاث، مؽػل بکغ، الہ
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 ؤَمُت ٦خاب "ؾبدت اإلاغظان في آزاع َىضْؾخان" 

٫ٓ الُىض  في ظم٘ الىهٓم ألاصبُت خ
ٓعاٍ ،في .في .دمحم ٍعاى  باخض ص٦خ

  ٢ؿم اللٛت الٗغبُت، ظامٗت ٧ال٩ُٓث، ٦حرالا، الُىض

 ملخق البدث

ش الش٣اٞت  ٓلت مً جاٍع ٦خاب ؾبدت اإلاغظان في آزاع َىضْؾخان نٟداث مجِ

ْاإلاٟاع٢اث البالُٚت بحن ألاصبحن  ت  ٓاػهاث الكٍٗغ ْججغبت عاثضة في اإلا الٗغبُت في الِىض، 

ْالٟاع خي.  ٌٗالج ال٣ؿم ألا٫ْ في ٦خاب ؾبدت اإلاغظان في آزاع َىضْؾخان لؤلصًب الٗغبي 

امي اإلال٣ّب بدّؿان الُىض ٖما ظاء مً ط٦غ الُىض في الُىضي ٚالم ٖلي آػاص البل٨غ 

ْال٣ؿم الشاوي ْالخضًض  ْؤصباثُا ْقٗغاثُا   الخٟؿحر  جغاظم الٗلماء في الُىض 

ا ؤعى الُىض   الظًً ْازخاْع ا بلُُا مً البالص البُٗضة  ْا ُُٞا ؤْ زاعظُا ْؾاْٞغ ْلض

ً. ْفي زخام الٟهل ٦خب البل٨غامي: "ال ًسٟى ؤن بجي آص ُم َىضًٓن ل٩ٓن للخَٓ
ُّ
م ٧ل

ٓا  الص بٗض ما بلٛ َْٓ ؾ٨ً بلى آزغ الٗمغ بالُىض ْظاء ألا ؤبُُم آصم ٖلُّ الؿالم َىضًا 

ا مً الُىض بلى ألا٢الُم الؿبٗت" . ًبدض الباخض في َظا الضعاؾت  199خض ال٨ثرة اهدكْغ

َْٗخ٣ض ؤن َظٍ الضعاؾت   ًٖ ٦خاب ؾبدت اإلاغظان ْناخبُا ٚالم آػاص البل٨غامي 

٘ الباخض بلى مهضا٢ُت آلازاع حؿ
ّ
ٍْخُل ٓعة الُىض في َظا ال٨خاب.  اٖض في ٦ك٠ ن

ٓعة ُُٞا اًاث ْألازباع اإلاظ٧ ل بحن الْغ
ّ
ٓاعصة في ال٨خاب ٦ما ؤهّ ًدل   .ال

 اإلالّذمت

ض  ُّ َخَبُر الٗالمت الؿ ْٗ ْؤٖٓم ال٨ّخاب « ٚالم ٖلي آػاص البل٨غامي»ٌُ مً ؤبغػ 

ٓا في  قبّ ال٣اعة الُىضًت. ٧ان قاٖغا ٦بحرا ْ ٧اجبا باعػا. ْالكٗغاء الٗغبُت الظًً هبٛ

ْمالٟاجّ ال٣ُمت في  ى. ٞب٣ُذ آزاٍع ألاصبُت  ْالْٗغ ٓم اللٛت  لضًّ مماعؾت جامت في ٖل
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٧ْان لّ بإ ٢ٓي في بُان  ْالُالب.  ْالٟىٓن جغازا للباخشحن  ٓم  مجاالث قتى مً الٗل

ٓظض في مال ْالخ٨م التي ج ٓاعص ْألامشا٫  ْالك ٟاجّ في ٦شحر مً ألاخُان، ٞإنبذ الٛغاثب 

 .مً ؤٖالم ألاصب الٗغبي ال في الُىض بل في الٗالم ؤظم٘

جبدض َظٍ الضعاؾت ًٖ ؤَمُت ٦خاب ؾبدت اإلاغظان في آزاع َىضْؾخان 

للبل٨غامي في الٗال٢اث الٗغبُت الُىضًت ْظم٘ الىهٓم اإلاخٗل٣ت بالُىض في ألازباع 

ْالخابٗحن ٓا٫ الصخابت  ْؤ٢ ْاإلاخ٣ضمحن. حكخمل َظٍ  ْالخٟاؾحر  ْؤقٗاع الجاَلُحن 

ْالٟهل الشاوي  ٦ْخابّ ؾبدت اإلاغظان،  الضعاؾت ٖلى زالزت ٞه٫ٓ. ألا٫ْ ًٖ البل٨غامي 

ْالٟهل الشالض في  ْالُىضي في ٦خاب ؾبدت اإلاغظان  في اإلا٣اعهت بحن ألاصبحن الٗغبي 

َْٗخ٣ض الباخض ؤن َظا ال٨خا اًاث ًٖ الُىض في ؾبدت اإلاغظان.  ب ؤ٦بر صلُل في الْغ

ْالُىضًت. ُض الٗال٢اث بحن اللٛخحن الٗغبُت   جَٓ

ْالىخاب ٌ: هبزة غً اإلاالف  ّْ  الففل ألا

: غالم غلي آصاد البلىشامي  اإلابدث ألاٌْ

ت  ٓاؾُي البلٛغامي عخمّ هللا ب٣ٍغ مت الؿُض ٚالم ٖلي آػاص الخؿُجي ال
َّ

ْلض الٗال

الًت ؤجغابغاصٌل  (Balgram) بلٛغام َـ، في السامـ 5556الكمالُتبالُىض ٖام ب

ٓا٤ٞ  ٓم ألاخض، اإلا ً مً قُغ نٟغ ً ٧ْان عخمّ هللا 5473/ 74/ 22ْالٗكٍغ م، 

ا؛ ألهّ ًيخهي بلى الخؿحن بً ٖلي هنع هللا يضر ا وؿب  ًُّ  .211خؿُي

 
َ
ى الكاٖغ عخمّ هللا الٟىَٓن الٗلمُت مً ؤمجض الٗلماء؛ خُض ؤزظ اللٛت ْجل٣َّ

حر ْالّؿِ ّ  ْالخضًض،  ٍ ألّمِ ت ًٖ ظّضِ َُّ ْل ْبظاػة ؾىض الخضًض اإلاؿلؿل باأل ْاإلاى٤ُ، 

ٗغ مً زالّ مدحي  ِ
ّ
ٓاحي الك ْه ْال٣اُٞت  ى  ْؤزظ الْٗغ الؿُض ٖبضالجلُل البلٛغامي، 

ْالكُش ل٠ُ هللا  لي،  ْالؿُض َُٟل دمحم ألاجْغ الضًً بً ٖبضالجلُل البلٛغامي، 
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ْصًٞ َىا٥. جٓفي البل٨غامي في ؾىت ماث.الخؿُجي عخمُم هللا ْعه٪ آباص  ْؤل٠ ببلضة ؤ خحن 

ْاؾٗت  .211عخمّ هللا عخمت 

 مالفاجّ

ى بّ اإلاغء 
َّ
ا في ٧ّلِ ما ًخدل

 ٖ ٟاث، ْظضهاٍ باع
َّ
ْبطا اؾخٗغيىا ما جغ٦ّ آػاص مً اإلاال

ت  َُّ ا في الٟىٓن ؤلاؾالم  ٗ ا مخًل
 
ا، ٦ما ٧ان ٖاإلا ا ُٖٓم  ًْٞ، ٣ٞض ٧ان قاٖغ  مً ٖلٍم 

ْالتراظمالغاثجت في ػماهّ. ٦خب  ْالتراظم ٦خاب ًض بًُاء ْزؼاهت :الؿحر  ٠ في الؿحر 
َّ
ؤل

ْمأزغ ال٨غام، ْزلض الكاٖغ البلٛغامي عخمّ هللا ٦خابّ الكُحر  ْلُاء،  ْعْيت ألا ٖامغة، 

دخٓي ٖلى  ًَ َْظا ال٨خاب ألازحر  َْٓ ؾبدت اإلاغظان في آزاع َىضْؾخان؛  في َظا املجا٫، 

غ الٗلماء ْألاصباء في ال َُ ٓا٫ ؤق ؛ بل بن ٦خابُّ: مأزغ ؤخ ُىض مىظ بضاًِت ؤلاؾالم بلى ٖهٍغ

ٖٓتي َب٣اث الٗلماء في الُىض ا بمٓؾ َُ ؿمَّ ٌُ ان ؤن   .ال٨غام، ْؾبدت اإلاغظان، ٌؿخد٣َّ

ٍٓت  اإلاذائذ الىب

ٍْم٨ً لىا بٗض صعاؾت بٌٗ  ٓهت اإلاضح الىبٓي في الُىض،  ؤنبذ البل٨غامي ؤ٣ً

ت ؤن هخٗغَّٝ ٖلى مضٔ ما ب َُّ ٍ في ابخ٩اع اإلاٗاوي البضٌٗت ٢هاثضٍ اإلاضخ
ّٓ ْٖل لّٛ مً ِعٞٗت 

بي ملسو هيلع هللا ىلص ان بً زابذ ألاههاعي هنع هللا يضر، .في َمضح الىَّ ان الُىض، وؿبت مباع٦ت بلى خؿَّ ب بدؿَّ ِ٣ّ
ُ
ل

٫ٓ ملسو هيلع هللا ىلص ي .قاٖغ الغؾ ِ
ّ
ت )الؿبٗت الؿُاعة(: بو ٖٓخّ الكٍٗغ ٫ٓ٣ً البل٨غامي في م٣ضمت مجم

ا في الخٛؼ٫،  هٓمُذ  ُُخُا بالؿبٗت الؿُاعة، ؤ٦ثَر ًٍْ في اللؿان الٗغبي، ْؾمَّ ْا ؾبٗت ص

ا بي ملسو هيلع هللا ىلص جُمى  ٓان بَمضح الىَّ ظُذ عؤؽ ٧ل صً َّٓ  .212ْج

ٍْىّ الؿبٗت ألاْلى  ْا ٖٓت ص ت: "الؿبٗت الؿُاعة" التي هي مجم مً مالٟاجّ الكٍٗغ

ًٍْ للك ْا ٖٓت ص ًٍْ آػاص" التي هي مجم ْا بُا بحن ؾىت ْ"ص ٌ 5522ْ -َـ 5521اٖغ التي عجَّ

ت" التي هٓمُا الكاٖغ في اإلاضًىت  ْط الهبا في مضح اإلاهُٟى" ْ"ال٣هُضة الُمٍؼ ْ "ؤ

ٓعة ؾىت  ٓعة، 5515اإلاى ُما آػاص بلى اإلاضًىت اإلاى
َ
ٓاهان بٗش ٓاهان آلػاص"؛ َظان الضً َـ ْ"صً
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كخمال  ٌَ ٦ْالَما  ٟت،  يت الكٍغ ما ؤمام الْغ ن ٖلى زالزت آالٝ بِذ، ْؤوكَضث ؤقٗاَع

يت السًغاء ْ"مغآة الجما٫" التي ًِه٠  ٣غؤ ٖىض الْغ
ُ
ْؤعؾلُا الكاٖغ بلى اإلاضًىت ٧ي ج

ًاَء ؤلاوؿاهُت ْخؿىُا ْظمالُا مً الغَّؤؽ بلى ال٣ضم، ْزو ْن٠  ُُٞا الكاٖغ ألٖا

ا جلٓ آلازغ في  ْاخض  ا،   ٓ ْاخض مىُا ببَِخحن، ْن٠ زمؿحن ًٖ ؤبُاث ْ"مُٓغ  ٧571ل 

ٓا٢ٗاث.ا ْال  لبر٧اث" ًىٓم ُُٞا الكٗغاء الخ٩اًاث 

ف بىخاب ظبدت اإلاشحان في آزاس َىذْظخان  اإلابدث الشاوي: الخػٍش

ؾبدت اإلاغظان في آزاع َىضْؾخان: مً آلازاع اإلاِمت آلػاص جغظم ُّٞ لٗلماء الِىض 

ٍْدخٓي ٖلى ؤعبٗت ٞه٫ٓ: الٟهل  5۱2۱ھ / 55۱۱الىا٣َحن بالٗغبُت، ؤلّٟ ؾىت  م 

ْالخضًض.الٟهل الشاوي: في ط٦غ الٗلماء في الِىض.  ألا٫ْ: ما ظاء في ط٦غ الِىض في الخٟؿحر 

تي  ْبدىا٫ْ البالٚت في ألاصبحن الؿيؿ٨ٍغ الٟهل الشالض: في مدؿىاث ال٨الم 

ْع  ٕٓ الخب ٦ما  َْٓ مسهو إلآي ْالٗكا١  ٢ٓاث  ص ْالٗغبي.الٟهل الغاب٘: في اإلاٗك

٢ْض ٌٗٝغ َظا الٟهل  ْالٗغبُت في ألاصب الخ٣لُضي،  ط٦ٍغ جٟهُلُت في ال٨خب الِىضًت 

ْؤياٝ بلُّ مسخت ظمُلت مً  َْٓ ًٞ مً ٞىٓن الِىض ٖغبّ آػاص  ٓان  بإؾغاع اليؿ

ّ آػاص ْؾماٍ ؤبٓ ٢لمٓن. خّ الٗغبُت ؤزبذ ُّٞ ٞىا زانا مً البضٌ٘ ازتٖر  ْع

ٓمباي ؾىت  ٫ٓ  5۱72َب٘ ال٨خاب ٖلى الدجغ في ب ٧ْان الؿبب في َبّٗ ٦ما ٣ً

ٓص بً  ٓلٓي الؿُض مدم ٓاوي في زاجمت َظٍ الُبٗت، َٓ اإلا مصدخّ ؤمحن بً خؿً الخل

اخمض الى٣كبىضي املجضصي بً الؿُض مِضي باص قاٍ اإلال٣ب بأحل ناخب ال٣بت ٖلى 

ْلت آلانُٟت في خُضع آباص الض٦ً،  ٓػع لشالزت مً مل٥ٓ الض باب ٧ابل.. الخ الظي اؾخ

 24ْالُب٘ باَخمام محرػا دمحم الكحراػي ْزِ محرػا خؿحن الكحراػي ْخهل الٟغاٙ في 

ب٘ زاهُت بخد٤ُ٣ ص. دمحم ًٞل الغخمً الىضْي 1885َـ ) 1313عبُ٘ الشاوي  م(. َْ

ْوكغجّ ظامٗت ٖلى ٦ٍغ ؤلاؾالمُت ؾىت  ٓاوي   في مجلضًً. 52۱2الؿُ

ْٚغيّ مً َظا ال٨خاب الىبُ  ل في الضًباخت: ٍْظ٦غ البل٨غامي َضّٞ 

 ٌ ْالخضًضؤ.  "ألاْ  ن ؤظم٘ ما ظاء مً ط٦غ الِىض في الخٟؿحر 



ٍٓت املخىمت دان العى ٓبش مجلت الٍش  ؤهخ

0202 

 

018 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 12 ,ISSN 2394-8493 

 

ْالشاوي ٓها مً شجغ الغهض، ل٨ً ال مُل٣ا  - . ْؤزضم ٚه ؤن ؤجغظم ٖلماء الِىض ، 

ْبا٢ُاث نالخاث مً الخهاه٠ُ الغاث٣ت ْألاقٗاع  اث،  بل الظًً لِم زحراث ظاٍع

 ْ ْؤزو مجهم مً ْنلذ آزاٍع بلُىا  ٓا الٟاث٣ت.  ْما جغ٧ ٓا  ْالظًً مً ٖاصث بغ٧اجّ ٖلُىا. 

ال  ٓا ل٨ً ما ْٟغها بغشخاث ؤ٢المِم،  ال هًاعة، ؤْ جغ٧ ٓا ججُىا  ْعز ْما ؤ ٓا  ً٢ْ آزاعة 

ْالحرإ في ال٠٨  ْع،  م مٗظ ٓاٞذ آعامِم، ٞاللؿان في الهمذ ًٖ ط٦َغ حُٗغ صماٚىا بى

ٓع   . 213ًٖ ْنِٟم مجب

ٓا ٖلم :  بوي عؤًذ الٗغب الٗغباء ْألاصبْالشالث ضًً مً الؿماء ؤجهم ظٗل اء اإلاٍا

اع  ٓا مً ؤعصان ألاٞالم ؤَػ ْؤزغظ ٓها،  ٓالِم ؤبا ٢لم ٓا ٖلى مى ْوسج ٓها،  البضٌ٘ ٞى

ٓص الظًً َم ٖبضة  ْالِى َْـ.  ٓا ْا ًٖ ظُٓب املخابغ ؤظىدت الُ ْؤبغػ الٟغاصٌـ، 

ٓا ٖلم البضٌ ْه ٣ٓن في الِىض مً بضْ الٗالم بلى آلان، ؤًًا ص ْالٍٗغ ْزان  ٘ في لؿاجهم، ألا

ٓا املجام٘ بإعط  ْؤعظ ا املخاٞل بٗٝغ الهىاص٫،  ؼ بُاجهم، ُْٞٗغ ٓا خلُت مً ببٍغ ْناٚ

ْؤي٠ُ نٓث  اإلاىاص٫. ٞإخببذ ؤن ؤه٣ل بٌٗ بضٌِٗم بلى لؿان الٗغب الٗغباء 

ٓع٢اء. ٦ٓالء بلى سج٘ ال  214ال٩

ٍٓ باؾم :  بوي عؤًذ ألاَاهض" لِم ًٞ عجُب ألاؾلٓب، ؤزظ بمجام٘ ال٣لٓب، ْالشابؼ ؾم

ٓصصث ؤن ؤزل٘ ٖلُّ  ْاوـ الٛؼالن، ٞ ى ؤٍعٌ جغح٘ ُّٞ ؤ َْٓ ْع ٓان.  مٗىاٍ ؤؾغاع اليؿ

ٖٓا ظضًضا مً اليؿِب. ْؤَضي بلى ؤصباء الٗغب ه ب،   "215زلٗت الخٍٗغ

ْالُىذي في هخاب ظبدت اإلاشحان حنالففل الشاوي: اإلالاسهت بحن ألادب  الػشبي 

تي ؤي جإزحر ٖلى ٫ٓ٣ً الباخض ػبُض ؤخمض: لم ٨ًً للكٗغ ال ال الؿيؿ٨ٍغ ُىضٔ 

ْبهما آػاص َٓ الظي ؤياٝ بلى الٗغبُت بكٍٗغ مدا٧اث َىضًت  الكٗغ الٗغي ٢بل آػاص، 

ّْٖبر في ؤقٗاٍع ًٖ بٌٗ البضاج٘ الُىضًت الٗغبُت" ت   216ْؾيؿ٨ٍغ
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ٓع زام ٢لما  ْلّ في الخٛؼ٫ َ ٓجي:  ٫ٓ٣ً ٖىّ ألامحر نض٤ً خؿً زان ال٣ى

 ، ٓظض في ٦الم ٚحٍر ْما ٧اهذ ً ْلّٗل طل٪ مغّصٍ بلى البِئت الُىضًت   . ًّ ّ ؤصخاب الٟ ٌٗٞغ

جي الُىضي مشل  ٓع السُا٫ ْؤلالُام. زم بهّ ٧ان م٣خضعا ٖلى ؤصبّ الَٓ جمضٍ مً ن

ْْظضاهّ ؤن ًمؼط بحن ألاصبحن ٣ُّٞضم   ّ٢ْ ْاؾخُإ بظ ا٢خضاٍع ٖلى ألاصب الٗغبي، 

ج ؤصبي ل٠ُُ. بهّ ه٣ل السُا٫ ٓطظا ظمُال إلاٍؼ ْجبلٜ  هم الكٗغي الُىضي بلى الٗغبُت، 

ٓاُّٞ  ٢ْ ٓع الكٗغ الُىضي  ً نىٗت ٦ما ٢ابل بد ْٖكٍغ َظٍ الهىاج٘ ألاصبُت بلى زالزت 

ٓع الكٗغ الُىضي جسخل٠ ًٖ  ٓاُّٞ.  ٫ٓ٣ً: "بن مٗٓم بد ٢ْ ٓع الكٗغ الٗغبي  ببد

ْالٟاع خي" ٘ ًٓظضان في الكٗغ217الكٗغ الٗغبي  ْالبدغ الؿَغ ْل٨ً البدغ اإلاخ٣اعب   ، 

ٓي  ً، ٞغؤٔ ؤن الكٗغ الُىضي ًدخ ٢ْض ؤقاع بلى ٞغ١ ٦بحر بحن البدٍغ الُىضي ؤًًا، 

ْعٚم طل٪ ٞةهُا مما ٌؿخدؿً  ٓع جخسلل ٢اُٞخُا في ْؾِ اإلاهغإ ال في هُاًخّ  ٖلى بد

في الكٗغ.هجض في قٍٗغ مئاث مً ألابُاث التي ًخجلى ُُٞا السُا٫ الُىضي السام 

ْاؾخٗاعا  جُا. ْحكبُُاث ألاصب الُىضي 

٣خّ في  ٍغ ٢ْض ؤجذ اٖتراياث مً ظاهب الى٣اص ٖلى زالٝ مىهج البل٨غامي َْ

ٓماث التي ؤصزل ُُٞا حٗبحراث َىضًت، ٫ٓ٣ً ػبُض ؤخمض: "ؤن  الىٓم ْزانت في جل٪ اإلاىٓ

ُغ طل٪ زانت في ٢هُضجّ المُت الُىض، بهُا ال جمشل  طل٪ ٧ان ُٖبا باصًا في قٍٗغ ْْ

ْب م عجمُخّ ؤخؿً ط١ْ الكٗغ الٗغبي السالو،  ن المُت ال٣اضخي ٖبض اإلا٣خضع، ٚع

ْالبضاَت" ْبلى َظٍ الىاخُت ؤًًا ؤقاع 218مىُا ب٨شحر في اوسجام ال٩لماث م٘ اإلاٗاوي   .

ْاَالّٖ  ْاٖخبر ٚلبت العجمُت في قٍٗغ ُٖبا في م٩اهخّ الٗلمُت  الباخض قبلي الىٗماوي، 

٢ْض ؤل٠ دمحم با٢غ آ٧اٍ ٦خاب "ؤ ٓاؾ٘ ٖلى لٛت الٗغب.  عبٗماثت اٖتراى ٖلى ٦الم آػاص". ال

٧ْان للضاٞ٘ الصسصخي  تراياث ْالاهخ٣اصاث.  ْعّص البل٨غامي هٟؿّ ٖلى ٦شحر مً َظٍ الٖا
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خّ مخمحزة بحن  م َظٍ الاهخ٣اصاث، ًب٣ى شسهِخّ ْقاٍٖغ ههِب في َظٍ الاهخ٣اصاث. ٚع

 قٗغاء الُىض.

اًاث غً الُىذ في ظبدت اإلاشحان  الففل الشالث: الْش

٨َْظا مً الخٟاؾحر التي ظاءث في ط٦غ ٚالم  ٖلي آػاص في الٟهل ألا٫ْ ألاخاصًض 

ٍٓل   ط٦غ ٓزّ ُُٞا بلى الؼمً الُ ْم٩ ًُٞلت الُىض، ٦جز٫ْ آصم ٖلُّ الؿالم في الُىض، 

ٓا٢ٗاث التي جظ٦غ في ًُٞلت آصم ٖلُّ الؿالم  ٦ْشحرا مً ال ْؤصاء الدج مً الُىض بلى م٨ت 

 :ي َظا الٟهل ٦ما ًليْالُىض، ٦ما ط٦غ الى٩اث اإلاُمت ف

غة “ ْالجبل الظي ؤَبِ ُّٞ آصم ٖلُّ الؿالم مً الجىت ٌؿمى عآَن "٣ً٘ في ظٍؼ

٧ْان ًىبش٤ مً اإلا٩ان  ٓص  ٓظ ْٖلُّ ؤزغ ٢ضمّ ٖلُّ الؿالم م مً ظؼاثغ الُىض بؿغهضًب 

ْٖلى الجبل يٓء  ٫ٓ ٢ضمُّ في الصسغة ؾبٗٓن قبرا،  ٓع إلاإ جس٠ُ البهغ َْ ه

ٍْمُ ا مً َظا الجبل بلى ٧البر١ السا٠َ 
َ
ْبّن آصم زُ ٓم ُٞٛؿل ٢ضمّ،  غ ٧ل الُ

ٓمحن" ْهي مؿحرة ً ْاخضة  ٓة   219.ؾاخل البدغ زُ

ٍٓل خهل    ْبٗض ػمً َ ٦ْما ط٦غ الٗالمت ٦خابا ٦خبّ آصم ٖلُّ الؿالم بُضٍ، 

ّ مً الجىت بلى ؤعى الُىض  ْال٨خاب ط٦غ ُّٞ ؾبب َبَٓ ٖلُّ السًغ ٖلُّ الؿالم، 

ٍْ ببلِـ  الظي ٧ان ؾبب بهؼالّ مً الجىت بلى ؾُذ ألاعى، ٞب٩ى آصم ٖلُّ ْخ٩اًت ٖض

ّٖٓ هبدذ  ٣ٍْا٫ بؿبب صم ٓبت بلى هللا  ْج ظّ مً الجىت مئتى ؾىت بهابت  الؿالم ٖىض زْغ

ٓمّ ٞب٩ى ؾىت  َْم ٓمّ  ٦ْكٟذ ٚم ٓبّ  ْٟٚغث طه ٓبخّ  حؿ٘ مئت شجغة ختى ٢ّبل هللا ج

ُْٖغ ز اخحن مً طل٪ الجبل  ّٖٓ ٍع ٓم بلى للدك٨غ ٞىبذ مً صم ام ًدمل بلى الُ

 . آلاٞا١

ّ حّج ٖلُّ الؿالم مً 
ّ
ْ ط٦غ ٚالم ٖلي بُدّب آصم ٖلُّ الؿالم بإعى الُىض ؤه

ً عايُا  ْؤزظ الُىض للخَٓ ٍْغظ٘ بلُُا ٧ل مغة  ؤعى الُىض بلى م٨ت اإلا٨غمت ؤعبٗحن حجت 
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ا ٖلُُا الؿالم في طل٪ الجبل الظي هؼ٫ ٖلُّ مً  ّٓ الؿماء مغيُا، ٢ض ٧ان ٌؿ٨ً م٘ خ

ْؤ٦غم هللا حٗالى  َْبُا هللا لّ ٖلى الؿماء،   بالخ٨مت التي 
 
ْبجى لىٟؿّ بِخا في الُىض آزظا

ْالخبٓب  ٓع  ْالُُ ْالبُاثم  ْؤُٖاٍ مً الؿبإ  آصم ٖلى ؤعى الُىض بالىٗم املسخلٟت، 

ْمىُا  ْاب مىُا لؤل٧ل  ْؤهبذ الىباث ْسسغ لّ الض ْؤمُغ اإلاُغ  ٓا٦ّ  ْالٟ ْع  ْالبظ

ْمىُ ٓٞاة في الغ٧ٓب  ُْصًٞ بٗض ال  ؤن آصم زل٤ مً َحن الُىض 
 
ْط٦غ ؤًًا ا للخمل ٖلُّ 

ا ٖلُُا الؿالم ماجذ بٗض ؾىت ٞضٞىُا  ّٓ ْبّن خ ال٣بر بالُىض الظي هؼ٫ ٖلُّ مً الؿماء، 

ْالجبل الظي ؤعؾلذ ٖلُّ ؾُٟىت  ببىّ قِض ٖلُّ الؿالم م٘ آصم ٖلُّ الؿالم بجىبّ، 

ٓطي، ٧ان في الُ ٓح َٓ الجبل الب  .ىضه

ُم َىضًٓن ل٩ٓن  
ُّ
ْفي زخام الٟهل ٦خب ٚالم ٖلي: "ال ًسٟى ؤن بجي آصم ٧ل

ٓا  الص بٗض ما بلٛ َْٓ ؾ٨ً بلى آزغ الٗمغ بالُىض ْظاء ألا ؤبُُم آصم ٖلُّ الؿالم َىضًا 

ٓع  ٓاٖض اإلاى٤ُ مً بل٣اء الى ْٖلى ٢ ا مً الُىض بلى ألا٢الُم الؿبٗت.  خض ال٨ثرة اهدكْغ

ٓع دمحم خّل بأصم املخمضي في نلب آصم  غ ال٣ُاؽ ٨َظا ه ْج٣ٍغ ٖلُّ الؿالم 

ٓع دمحم خل بالُىض"  ْآصم  .211بالُىض، ًيخج ه

ٞالسالنت ؤن في َظا الٟهل خا٫ْ الٗالمت بجمُ٘ ظُضٍ ؤن ًشبذ ًُٞلت ؤعى 

ْؤزبذ بإن الُىض جٟخسغ بؿبب مُبِ آصم ٖلُّ الؿالم  الُىض ْ ؤَلُا ٖلى الٗالم 

 حٗالى ؤعى الُىض بالُٟٓى الٗمُمت بدُض ظمُ٘ ْبؿبب ؤعى ألاهبُاء ْزهُا هللا

ال ٖلى ؤعى  ٓا٦ّ هؼلذ ؤ ْالٟ ْالخبٓب  ٓع  ْالُُ ٓاهاث  ْالخُ ْالىباجاث  ٓإ ألاشجاع  ؤه

ٓإ اإلاؿ٪  ٦ْظا الُىض هى مملٓءة مً ظمُ٘ ؤه الُىض زم اهدكغث مً َىا بلى الٗالم 

٦ْ ْال٣غهٟل  ٓص  ْالٗ ْالظَب  ْالًٟت  ٓاَغ  ْالج ْاإلاٗاصن  ٣ًا٫ بٌٗ ؤهُاع   ظاْالُُب 

 الُىض ججغي مً ؤهُاع الجىت، 

ٓا٫ الخٟاؾحر بضْن  ْؤ٢  ٢ض ط٦غاإلاال٠ ظمُ٘ ألاخاصًض 
 
ْل٨ً َظٍ الخ٣ُ٣ت ؤًًا

ْاإلاغاظ٘ التي ٖلُُا اٖخمض اإلاال٠ ٧اهذ يُٟٗت ٖىض  جد٤ُ٣ ٧امل،ألن اإلاهاصع 
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ْاملخضزحن. ٞيؿخُُ٘ ؤن ه٫ٓ٣ ٣ِٞ ؤن َظا الٟهل ًض٫ ٖلى ُخّبّ  ال٣ٓي الضاعؾحن 

 .ْخىِىّ الكضًض بإعى الُىض

 الخاجمت

ُض الٗال٢اث ألاصبُت بحن  بن ٦خاب ؾبدت اإلاغظان ؾاَمذ ب٣ضع ؤ٦بر في جَٓ

ٓص الظًً لُم مؿاَمت في  ْالُىضًت، ٞجم٘ ُّٞ اإلاهى٠ جغاظم الٗلماء الُى الٗغبُت 

يُت في اللٛخحن ْالْٗغ ْالبالُٚت  ٢ْاعن ُّٞ بحن الٟىٓن ألاصبُت  الٗغبُت  اللٛت الٗغبُت. 

ٓاعصة خ٫ٓ الُىض ؤْ ما ًخٗل٤ بُا في ال٣غآن  دُت. زم ٢ام بجم٘ الىهٓم ال ْالؿيؿ٨ٍغ

ْٖاملّ ألاؾا خي ُخّبّ ال٣ٓي ْخىِىّ الكضًض  ٍٓت ْآلازاع ْألازباع.  م ْألاخاصًض الىب ال٨ٍغ

ْوؿبخُا  اًاث  ْاللٛت الٗغبُت الظي حؿبب في بٖغايّ ًٖ صخت بٌٗ الْغ بإعى الُىض 

 ألانلُت.بلى اإلاهاصع 

 ْ  اإلاشاحؼاإلافادس 

  ،4002البلىشامي، غالم غلي آصاد، ظبدت اإلاشحان في آزاس َىذْظخان، بحرْث لبىان 

  الػاهٓب، غِسخى غلي، بلافاث َىذًت بلى بالغت الػشب: هخاب "ظبدت اإلاشحان في آزاس

ل  ٓرحا، مجلت الترار الػشبي، ؤبٍش  4002َىذْظخان" هم

  ْهخابّ ظبدت اإلاشحان في آزاس َىذْظخان، مجلت دمحم غادٌ خعً، غالم غلي آصاد البلغشامي 

ٓلُٓ  4002ظبخمبر( -ؤكالم الُىذ، العىت الشالشت، الػذد الشالث)ً

  ْالػالم الػشبي، مجلت الػشبي ، الػذد   - 444ؤخمذ، آفخاب الػالكاث الشلافُت بحن الُىذ 

 ٓة ْالػشب، الصخ ؤلاظالمیت الفادسة مً  دمحم بحخباء الىذْي، الخفاغل الشلافي بحن الُىذ 

 ٓ ٓلی  0225خیذس آباد غذد ی

 اجل، خعان الُىذ العُذ غالم غلي آصاد البلغشامي سخمّ هللا ٓافي هْش  دمحم غلي ال

  دمحم هجم الخم الىذْي، ظبدت اإلاشحان في آزاس َىذْظخان: دساظت جدلُلُت، مجلت زلافت

 4000، 3، الػذد 44الُىذ، املجلذ 

 ْالػشب، مجلت اللغت، د . ان . غبذ الجباس، جا ْالخماسي بحن الُىذ  خ الخبادٌ الشلافي  ٍس

 ٓ ٓهُ ً ،  4040الىخاب العادط، الػذد ألاٌْ

  ٓس، بحرْث ٓس، مىبػت الى  4004العُٓوي، غبذ الشخمً، الذس اإلاىش
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 ٛاهضي الِاجما اإلا

 عظل ؤلاوؿاهُت
 بؾماُٖل ؾالم العجمى 

ٓساٍ،باخث   لبىانالجىان، حامػت الذهخ

 ملخق البدث

ٓلت ْل٨ً ال ؤظض ٧لمت : "ًدىا٫ْ الباخض ناخب م٣ ال ؤخب ٧لمت الدؿامذ، 

ُم الِىضي مِاجما ٚاهضي "ؤًٞل مجها ٝ بغظل (م1948-1869)َْٓ الٖؼ ، اإلاْٗغ

ُاهُا  ْع ألابغػ في اؾخ٣ال٫ الِىض ًٖ بٍغ ؤلاوؿاهُت ٖلى اإلاؿخٔٓ الٗالمي، ْناخب الض

ْهًالّ يض الاؾخٗباص  ْال٣ٟغاء ْطل٪ مً زال٫ ؤ٩ٞاٍع  ٢ٓٝٓ م٘ اإلاِمكحن  ْال ْالٓلم 

ْماث في ...ْم٘ ٢ًاًا اإلاغؤة الخ،اجه٠ عظل ؤلاوؿاهُت بالٗضًض مً الهٟاجؤلهّ ٖاف 

ٖٓت مً ال٣ُم ؤلاوؿاهُت الغا٢ُت ْألا٩ٞاع الىبُلت التي هاصٔ الٗالم لخُب٣ُِا  ؾبُل مجم

ْب٢ا ْالخب  ْالخٗاْن  ْالؿالم  ْالدؿامذ  ت  ْالخٍغ مت الخ٤ بحن بحن البكغ، ٧الٗض٫ 

 .الىاؽ

ْالعالم،غاهذي في ألادب الػشبيخُتفخااإلااليلماث  ْؤفياٍس غً ؤلاوعاهُت   : مِاجما غاهذي. 

 خُاة مِاجما غاهذي

حي للِىض زال٫ خغ٦ت  ُم الْغ ْالٖؼ ت خُاة البُل الؿُا خي الباعػ  ض مٗٞغ مً ًٍغ

ْلذ خُاجّ ْاإلاغاظ٘ التي جىا جمُِضا للخضًض  اؾخ٣ال٫ الِىض، ؾُجض الٗضًض مً اإلاهاصع 

ْمجها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ:٦خاب "مِاجما ٚاهضي  ٕٓ ًخٗل٤ بٛاهضي  ًٖ ؤي مٓي

ؾحرجّ ٦ما ٦خبها هٟؿّ": جغظمت بؾماُٖل مِٓغ، َب٘ مُبٗت ِٖسخى البابي الجلبي 

ح ُٖٓم.. اإلاِاجما ٚاهضٔ" ْقغ٧اٍ بمهغ. ٦خ ٓص ال٣ٗاص. ٦خاب اب "ْع ٖباؽ مدم

ْال  دؿامذ" للمالٟغامي ُٖا نض٤ً."ٚاهضي عؾالت الالٖى٠ 
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ْاهخهاعاجّ، طل٪ ؤلالِام الظي  هالخٔ ؤن مً ٣ًغؤ خُاة ٚاهضي "ًجض في َؼاثمّ 

ٓا ٞحها  ًجضٍ في ال٨خب اإلا٣ضؾت ؤْ في ألاؾاَحر التي ؤوكإَا ٖٓماء ألاصباء ل٩ي ًغؾم

ٓع الغاجٗت   للمشل الٗلُا لئلوؿاهُت.") ٓ (211اله ُما في ؤخض ال٣ه ع .  لم ٨ًً ٚاهضي ٖػ

ٓاي٘ ْ خ٨ُما ، ٧ان ظل اَخمامّ  ُما ٢مت في الخ ا في ِٖكّ، بل ٧ان ٖػ ٗا ْ متٞر متٞر

ح الُٗٓمت ؤْ  ً، ٞاؾخد٤ ل٣ب اإلاِاجما )ؤي الْغ الِٗل ب٨غامت ْ حؿامذ م٘ آلازٍغ

ْبوؿاهُت  ُٗت  َْٓ ظضًغ بهظا الل٣ب إلاا اجه٠ بّ مً ؤزال١ ٞع ح الؿامُت(،  الْغ

ٓاضر ْٖلى قٗٓب الٗالم  ُٖٓمت ٩ٞان لصسهِخّ ألازغ ال ٖلى الكٗب الِىضي بل 

 .  ألازٔغ

ْالسمؿٓن  جدضر بحهاب ال٣ؿُاْي ًٖ ؾحرة اإلاِاجما ٚاهضي في الظ٦ٔغ اإلااثت 

َٓاهضاؾ٨غمكاهض ٚاهضيإلاُالصٍ " ٓا٢ٗت 1948 – 1869)  ْلض م ٓعبىضع ال ( فى مضًىت ب

ٍٓل ٣ت لِا بإ َ ٓظاعاث في ٖاثلت ٍٖغ الًت ٚ ا خي، خُض في الٗمل الؿُ  ٖلى ؾاخل 

ٓعبىضع، مما ٧ان لّ ألازغ الُٗٓم  ْػعاء بماعة ب ْالضٍ مىهب عثِـ  ْمً بٗضٍ  قٛل ظضٍ 

غة.
ّ
ُّْٖ الؿُا خي في ؾً ُمب٨  في حك٨ُل 

ُاهُا ٖام   حٗلُمّ ألا٫ْ في الِىض زم طَب بلى“ ٚاهضي”جل٣ى اإلاِاجما   1882بٍغ

ْٖاص بلى بالصٍ ٖام  ٓلّ 1891خُض جل٣ى حٗلُمّ الجامعي،  ٖلى ؤلاظاػة  بٗض خه

ٖٓض م٘  لّ إلاماعؾت مِىت املخاماة، بال ؤهّ ٧ان ٖلى م َِّ ٓن التي جٓ الجامُٗت في ال٣اه

ْلم  مهاٖب ٖضًضة ْالضجّ،  ْؤٖٓمِا عخُل  ٧ْان ؤقضَا ٖلُّ   ، ٢ٓذ   في اهخٓاٍع ًضم ال

ٍٓال بٗض ؤن   لِؿذ هي الؿبُل لخد٤ُ٣ ؤخالمّ  ل٨ُدك٠ ؤن امتهان مِىت املخاماة  َ

ّٓظّ بلى   ٟا١ جلٓ ؤلازٟا١عا٣ّٞ ؤلاز ٍْخ ٓمباي  في جل٪ الٟترة، مما ظٗلّ ًتر٥ مضًىت ب

مضًىت عاظ٩ٓث لُٗمل ٧اجب ٖغاثٌ ْ ٌٗاوي ؤقض اإلاٗاهاة مً نل٠ ؾلُت الاخخال٫ 

ُاوي آهظا٥، ْفى جل٪ ألازىاء جل٣ى ٖغيا مً ماؾؿت َىضًت في هاجا٫ بجىٓب  البًر

٣ُا للخٗا٢ض مّٗ إلاضة ٖام، ٞلم ًترصص   ٦شحرا في ٢ب٫ٓ الٗغى .بٍٞغ

                                                           
ٓ خى،  -211 ت، 2012ؾالمت م ًّ ْالخغ٦ت الِىض ْالش٣اٞتٚاهضي   .42ال٣اَغة، م: ، ماؾؿت َىضاْي للخٗلُم 
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٣ُا ٖام   م٘“ ٚاهضي”اإلاِاجما   ْاهخ٣ل  ْؤبىاثّ ألاعبٗت بلى ظىٓب بٍٞغ ظخّ  ْػ

٣ُا 1893 ا في م٣اَٗت هاجا٫، بخضٔ ؤنٛغ اإلا٣اَٗاث في ظىٓب ؤٍٞغ ْاؾخ٣ْغ  ،

ٓا٢ٗت ٖلى الؿاخل الكغقي بمداطاة املخُِ الِىضي الضافئ،   في ؤَم مضجها  ْال
 
م٣ُما

ْعبان، لخبضؤ م ْهي مغخلت ٦ٟاخّ الؿلمي في ص غخلت ظضًضة مً خُاة اإلاِاجما ٚاهضي، 

ْبكغ بها  ٓاٖضَا  ْهي الؿُاؾت التي ؤع خى ٢ ت  ٓاظِت جدضًاث ؾُاؾت الخٟغ٢ت الٗىهٍغ م

ٓا ماالن  ْهاصٔ صاهُا٫ ٞغاوؿ صؽ  داث ؾِؿل ْع ْبي بٗض جهٍغ ْع -1875”الاؾخٗماع ألا

ل ؤْ الخٟغ٢ت، خُض اهسٍغ اإلاِاجما ْ حٗجي الٟه” ؤباعجُض” ْ ابخ٨غ لِا ٧لمت “ 1954

ٍٓغ الٗاملحن في مؼإع ٢هب الؿ٨غ، ْفي جل٪  ْالب ٓص  ٚاهضي في هًا٫ ٖما٫ الؼعاٖت الِى

ْالخ٣ك٠ عصاءا لّ اء الظي   الٟترة اجسظ اإلاِاجما ٚاهضي مً ال٣ٟغ  ٣ًُّ مً صسب ألازٍغ

ٓاظِت خاالث ا  ًُػى ٖلى نغار ال٣ٟغاء، ْال٣ضعاث إلا ٓاعت ْا٦دؿب اإلاِاعاث  لُ

 ٖلى بؾٗاٝ ال٣ٟغاء، ْظِؼ مىـؼلّ ل٩ُٓن م٣غا صاثما لالظخماٖاث، 
 
املسخلٟت ل٩ُٓن ٢اصعا

غ آالٝ مً ْمً زم بضؤ في جدٍغ ضًً،  َِ ٓظحهِا بلى الؿلُت   ٢ْبلت للمًَُ ْج الٗغاثٌ 

٢ْام بدىُٓم  ٣ُا،  ْؤؾـ صخُٟت ” اإلااجمغ الِىضي“البًُاء في ظىٓب بٍٞغ في الىاجا٫، 

، ْؾاَم في ب٢امت الغؤي الِىضي ا ْبشالر لٛاث َىضًت ؤزٔغ ت  لتي نضعث باللٛت ؤلاهجلحًز

ٍٓ ؤ٩ٞاٍع بإَمُت الابخٗاص ًٖ ” ُٞي٨ُـ“مؿخٗمغة  الؼعاُٖت م٘ ؤنض٢اثّ الظًً قاع٧

ٓص مً  ٦ْغاَُت ْخ٣ض البكغ في اإلاضن، ٞاوسخب الِى ًْٖ َم٘  ٓثها،  ْجل صسب اإلاضن 

ما٫ الهىاُٖت جي، ألامغ الظي ؤصٔ  اإلاضن الغثِؿُت، مما ؤناب ألٖا بالكلل الخضٍع

خ٣الّ  إلاغاث مخخالُت.  اٖل

ىّ الِىض، لُسٓى بٗضَا عخلت “ ٚاهضي”اإلاِاجما   ٖاص 1915ْفي الٗام   الي َْ

ْْي٘  جي،  ْثام َْ ْبىاء  ْتهمِل اإلاغؤة  ْال٣ٟغ  ٍٓلت مً الىًا٫ يض الٓلم الاظخماعي  َ

ُاوي ، لُٟٓغ في الجهاًت مً ظِت   خض لاليُِاص مً ظِت ْ الاؾخٗماع البًر ؤزٔغ

ٓاَىُّ زلٟت، ْفى ٖام  351بالخٟاٝ ؤ٦ثر مً  مً م
 
ٓها ٢غع اإلاِاجما  1932ملُ

ٕ ٢اهٓن ٧ان ٨ًغؽ للخمُحز في   ٚاهضي  ٖلى مكْغ
 
البضء بالهُام ختى اإلآث، اخخجاظا
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ٓعص ٖلى ال٫ٓ٣ :  ٓعص حكلمؼ ٞ ما٫ نبُاهُت ْفي ”الاهخساباث مما صٞ٘ الل بن َظٍ ألٖا

ْالخٓنل بلى ”ما٢تمىخهى الخ ٢ْض جم الخٟاْى  ٍٓل بال  ٢ْذ َ ْلم ًمٌ  اجٟا٢ُت “، 

ٓها ْمً ظضًض ًيخهغ اإلاِاجما ” ب في  “ٚاهضي”التي ٢ًذ بةلٛاء هٓام الخمُحز الاهخسابي، 

 مٗغ٦خّ.

 ٖلى “ ٚاهضي”اإلاِاجما   ٢ْض ٖمل
 
لؿُاؾت ؾلُت الاخخال٫ الخهصي ظاَضا

ُاوي التي ٧اهذ جدهغ اؾخسغاط اإلالر ٢ْ٘ َظٍ  البًر ُاهُت مما ؤ بالؿلُاث البًر

ٓظّ بها بلى البدغ  411الؿلُاث في مإػ١، ٣ٞاص مؿحرة قٗبُت مؿاٞتها  ٓمتر ج ٦ُل

حن بلى  1931الؾخسغاط اإلالر مً َىا٥، ْفي ٖام  ؤههى َظا الٗهُان بٗض جٓنل الُٞغ

٢ْْٗذ مٗاَضة  ًٍ –ٚاهضي “خل ْؾِ   ”.بًْغ

 ٖلى خم“ ٚاهضي”اإلاِاجما ؤَل٤ 1941ْفي ٖام 
 
لت ٖهُان مضوي ظضًضة اخخجاظا

ْاؾخمغ َظا  ٓع صْن ؤن جىا٫ اؾخ٣اللِا  ْلت مداعبت لجُٓف املخ ُاهُا الِىض ص بٖالن بٍغ

ْحهمِا  1941الٗهُان ختى ٖام  ٓلت بالخغب الٗاإلاُت الشاهُت  ُاهُا زاللِا مكٛ ٧اهذ بٍغ

ْبػاء  ٓص الخغبي،   في املجِ
 
ٓها السُغ الُاباوي اؾخدباب ؤْيإ الِىض ختى ج٩ٓن لِا ٖ

ُاهُت اإلاهالخت م٘ الخغ٦ت الاؾخ٣اللُت الِىضًت  ْلذ الؿلُاث البًر املخض١، خا

ذ باؾم  1942ٞإعؾلذ في ٖام  بـ“بٗشت ٖٞغ ْل٨جها ٞكلذ في مؿٗاَا، ” بٗشت ٦ٍغ

أل٫ْ مغة، ٨ٞغة صز٫ٓ الِىض في خغب قاملت 1943ْٖلى بزغ طل٪ ٢بل ٚاهضي في ٖام   ،

ٓع ٖلى ؤمل ه ُل اؾخ٣اللِا بٗض طل٪، ْزاَب ؤلاهجلحز بجملخّ الكِحرة يض ص٫ْ املخ

ْؤهخم ؤؾُاص“ ٓا الِىض  ُاهُت ٞكيذ ”, اجغ٧ ل٨ً َظا السُاب لم ٌعجب الؿلُاث البًر

ٓاها مً ال٣م٘ الٗى٠ُ ٧ان ٚاهضي هٟؿّ مً ضخاًاٍ خُض  ْماعؾذ ؤل خملت اٖخ٣االث 

ْلم ًٟغط ٖىّ بال في ٖام   زل٠ ٢ًبان السجً 
 
 .1944ْل مٗخ٣ال

ُاوي باهتهاء ٖام  ، 1944ْم٘ ا٢تراب اهتزإ الِىض الؾخ٣اللِا مً الاؾخٗماع البًر

ْلخحن، ٞؿإع ٓاث الضاٖمت لخ٣ؿُم الِىض لض دمحم ٖلي  اإلاِاجما ٚاهضي بلى حٗالذ ألان

ٓظِاجّ ل٨ىّ ٞكل ُٞظل٪ ظىاح الث مؿخمُخت مىّ إل٢ىاٖت بالٗض٫ْ ًٖ ج ٞكال  في مدا
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ْما بن ؤٖلً ج٣ؿُم ا ٗا،  ْٖغيِا، طَع لِىض ختى ؾاصث الايُغاباث الضًيُت ٫َٓ الِىض 

٢ٓٗاث ٞؿ٣ِ في ٧ل٨خا ْخضَا ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ما  ْػ ٧ل الخ  ججا
 
ْبلٛذ مً الٗى٠ خضا

ىُت. ا ٧اعزت َْ ْاٖخبَر ٢ْض جإلم ٚاهضي لِظٍ ألاخضار  ض ًٖ زمؿت آالٝ ٢خُل،   ًٍؼ

ت مغّصصة :  ُّ ح الُٗٓمت جدل٤ في ؾماء ؤلاوؿاه ِـ ٧ل ؾ٣ٍٓ جهاًت، ل”ب٣ُذ الْغ

حن بشالزت“ٞؿ٣ٍٓ اإلاُغ ؤظمل بضاًت َل٣اث   ، ختى ًْ مً اٚخالّ مً الِىاص٥ اإلاخُٞغ

ت ٚاصعة اؾخ٣غث في نضٍع ختى لٟٔ ؤهٟاؾّ ألازحرة، مٗمضا مباصثّ بضماثّ، ؤهّ   هاٍع

٨غة، ٦ما ٢ا٫ ٚؿان  َؼمّ، ِٟ ال حؿ٣ِ ال  ألاظؿاُص، 
ُ
 حؿ٣ُِ

 
ل٨ً َحهاث! ٞضاثما

٧ْاهذ آزغ  ٦ىٟاوي، ل٣ض ت ظمٗاء،  ُّ ْاإلاباصت ؤلاوؿاه زلض اإلاِاجما ٚاهضي باٚخُالّ ال٣ُم 

ٓه٪ زم :” 1948ٖام  ًىاًغ ٧31لماث ه٤ُ بها اإلاِاجما ٚاهضي ٢بل اٚخُالّ في  ؾِخجاَل

ٓه٪ زم ًتراظٗٓن، ْفي الجهاًت ؾخيخهغ ْلٓن ٢خل٪ زم ًٟاْي ٓه٪ زم ًدا ، ”ًداعب

ْؤلِمذ الٗضًض ْبالٟٗل ٢ض اهخهغث مباصت اإلاِاجما ٚا هضي 

 ٫ في ظمُ٘ ؤهداء الٗالم.الخخالامتْم٣اْلَٓىيعالخدغّجاخغ٦امً

ٓاٌ غاهذي  ؤك

ْل٣ض ٧ان ماؾـ  ْحي طْ شسهُت باعػة في الِىض،  ْع ُم ؾُا خي  ٌٗخبر ٚاهضي ٖػ

ْهي ٞلؿٟت ججم٘ بحن  ٞا باجباّٖ ؾُاؾت الالٖى٠،  ٧ْان مْٗغ ْمت الؿلمُت  اإلا٣ا

ْالخ٣ُ٣ت في اإلاباصت  ْمت الٗهُان الالٖى٠  ا إلا٣ا ٢ْض ٧ان عاثض  الؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت، 

ْالتي ٖملذ ٖلى اؾخ٣ال٫ الِىض، ٢ام الباخض ُٖا عامي بجم٘ ، اإلاضوي يض الاؾدبضاص

ٓان  ٓا٫ اإلاِاجما ٚاهضي في مبدض بٗى ٓعة"ؤَم ؤ٢ ٓا٫ مإز ٚاهضي عؾالت "في ٦خابّ " ؤ٢

ْالدؿامذ ٓعة ًٖ ٚاه" الالٖى٠  ٓا٫ اإلاإز  (:212)ضيْ مً ؤَم ألا٢

ٓاٌ غاهذي غً ؤلاوعاهُت  ؤك

                                                           
-

212
ْالدؿامذ، ج٣ضًم2014عامي ُٖا نض٤ً،  ٓػَ٘ٞاًؼ ٞغح، ظضا٫ْ لليكغ : ، ٚاهضي عؾالت الالٖى٠  ْالخ بحرْث، : ْالترظمت 

 .101-91م .الُبٗت ألاْلى
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  ًْ٘بطا ٧اهذ ب ْا ألامل في ؤلاوؿاهُت، بن ؤلاوؿاهُت مدُِ،  ًجب ؤن ال ج٣ٟض

 .
 
 ٢ُغاث مً املخُِ ٢ظعة ٞال ًهبذ املخُِ بإ٦ملّ ٢ظعا

  ُّاًت ؤز  بال٣ضع الظي ٌٗمل ُّٞ مً ؤظل ٖع
 
 جماما

 
ًهبذ ؤلاوؿان ُٖٓما

 ؤلاوؿان. 

  َبذ لصسو ٌّ الىٓغ ًٖ ال٣ًُت، اعج٨بذ ؤْ ُؾِبّ
َ
مت ؤْ بنابت؛ بٛ بن ؤًت ظٍغ

ْجظ٦غ  ْاظباتهم  مت يض ؤلاوؿاهُت. ًمُل الىاؽ بلى وؿُان  آزغ هي ظٍغ

٢ِٓم.   خ٣

  مً خ٨مخّ، بهّ ؤمغ نخي ؤن ًخم 
 
لِـ مً الخ٨مت ؤن ٩ًٓن ؤلاوؿان مخإ٦ضا

 م٨ً ؤن ًسُئ. جظ٦حٍر بإّن ألا٢ٔٓ ًم٨ً ؤن ٠ًًٗ، ْألا٦ثر خ٨مت ً

ٓاٌ غاهذي غً العالم  ؤك

  .ما ٌؿلب بالٗى٠ ال ًدخٟٔ بّ بال بالٗى٠ 

 .الاه٣ًاء ٘ مت، بط ؤهّ ؾَغ  بن الىهغ الىاجج ًٖ الٗى٠ مؿاْ للٍِؼ

  .ٓاظض الخُاة ٓاظض الخب، جخ  ؤًىما ًخ

  ْل٨ً بم٣ضاع ما ٓمىا،  بهىا ؾٝٓ ه٨ؿب مٗغ٦خىا ال بم٣ضاع ما ه٣خل مً زه

 ٚبت في ال٣خل. ه٣خل في هٟٓؾىا الغ 

  ْػْظتي مً ؤلض ْبال ل٨ىذ ؤها  الازخالٝ في الغؤي ًيبػي ؤال ًاصي بلى الٗضاء، 

ضاء.  ألٖا

 غاهذي في ألادب الػشبيال

ٓد الػلاد ( ؤ ح غظُم.. اإلاِاجما غاهذٔ " لػباط مدم  غاهذي في هخاب " ْس
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ٍْبدض ال٣ٗاص ًٖ الِىض  غ بٛاهضي ٦شحرا، 
ّ
ٓص ال٣ّٗاص ؤًًا مّمً جإز ٧ان ّٖباؽ مدم

ٓاهّ  ح ُٖٓم"ًْٖ ٚاهضي في ٦خابهٗى بضؤٍ ب٣هُضة (213")اإلاِاجما ٚاهضٔ.. ْع

 :اقدبا٦ُت ٫ٓ٣ً ٞحها

ٓم  ػاَض الِىض وعى الضهُا ْنام     ْل٨ً ال ؤن  ؤها ؤوٗاَا، 

َْام        ْل٨ً ال ؤَُم     َام٘ الٛغب ععى الضهُا  اَا،   ؤها ؤٖع

ٓام           ٓم بحن َظًً لىا خض ٢  .ْلُلم مً ٧ل خؼب مً ًل

ْعصَا فى مؿتهل ال٨خاب، حٗجى ؤن َىا٥ ْظِت " ْؤ ت التي ٦خبها  َظٍ ألابُاث الكٍٗغ

ٍٓ ٚاهضٔ  ب ْظ
ّ
٢ْل ض،  ْبالٟٗل ؤمخٗىا ال٣ٗاص فى ٦خابّ الٍٟغ هٓغ زانت ظضا ًخبىاَا، 

ت  ٖلى ؤ٦ثر مً اخخما٫، في جٟؿحر -٦ٗاصجّ-ْلظل٪ ٧ان ال بض ؤن ٌُٗى م٣ضمت هٍٓغ

ْلِؿذ  ٓما، بل بجها خ٤  ماء ٖم ٓٞغ فى الٖؼ آلاٞا١ ؤلاوؿاهُت الغخبت التي ال بض ؤن جخ

ً ٢ضًما ْخضًشا فى َظٍ آلاٞا١ ؤلاوؿاهُت، بال ؤن ٧ل ُٖٓم  ْٖلى اقترا٥ ال٨شحًر ْاظبا، 

ا بظل٪ بك٩ل ٌؿخُُ٘ ؤن ٣ًضم ؤق٩اال مسخلٟت لِظٍ الٗٓمت،  ٧ْان ٚاهضٔ ظضًغ 

 (.214")مظَل

ْاخضة خُض لِـ لضحهم ؤّي  ت  ُّ ٓم ٓا ؤبىاء ٢ ْ ًٔغ ال٣ٗاص ؤن ؾ٩ان الِىض لِؿ

ال لٛت  ْاخضة  ال ؾماث ظٛغاُٞت  ْاخضة ججمِٗم  ٓمّي ًجمِٗم ٞال ٣ُٖضة  ٖىهغ ٢

ًّ الظي  ْل٨ ْلت َٓ ؤمغ قا١ ْ نٗب للٛاًت  ٓخُض ٨َظا ص ْاخضةْ ًٔغ ال٣ٗاص ؤن ج

ت ؤْ ظمِٗ ُّ ت ؤْ الّغْخاه ُّ ٓع آزغ ًخٗل٣بالخاّؾت الّضًي ٍٓجمِٗم ظمُٗا َٓ قٗ م

 ٔ ٓظض في ألامم ألازغ ت مشلما ً ُّ ة ؾُاؾ ّٓ ال صزل ٞحها ل٣ ت  ُّ ٓع ٢ض . ألازال٢ ْ َظا الكٗ

ُاوي بُٗضًً ًٖ الخٗهب ْ  قٛل الكٗب الِىضي ْ ظٗلّ مخدضا يض الاخخال٫ البًر

ٓمُت مُٗىت  .الخدحز ل٣

ٓسخى  ( ب ت" لعالمّ م ًّ ْالخشهت الِىذ  غاهذي في هخاب "غاهذي 
                                                           

ٓص ال٣ٗاص، -213 ح ُٖٓم.. اإلاِاجما ٚاهضٔ، قغ٦ت ًٞ الُباٖت: ال٣اَغة. 1999ٖباؽ مدم  ،ْع

٢ٓ٘ الال٨ترْوي للم٣ا٫:  -214 ي ٦ٟاخّ في ٦خاب، اإلا ْال٣ٗاص ًْغ قٗبان ًٓؾ٠، م٣ا٫: قٓقي ٨ًخب قٗغا في ٚاهضي.. 

https://www.tahrirnews.com/Story/138971/ :غ ظضًض  .2115/ ًىاًغ/17،  الخدٍغ
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ْمت يّض  اجّ في اإلا٣ا ْهٓغٍّ ْؤ٩ٞاٍع  ٦خب ٖضًض مً ال٨ــّخاب ًٖ ٚاهضي 

ظي 
ّ
غ اإلاهغي ال

ّ
ٓ خى اإلا٨ٟ ْمً ؤقِغ َاالء ال٨ّخاب ؾالمت م ت،  الاؾخٗماعاث ؤلاهجلحًز

٠ ٦خاب  
ّ
ت"باؾم  اؤل ًّ ْالخغ٦ت الِىض ٓ خ(215")ٚاهضي  ى في َظا ال٨خاب ٖلى ، ؤزجى ؾالمت م

ْٖضم الُاٖت  ْالٗهُان اإلاضوي  ت  ُّ ْماث الالٖىٟ غث اإلا٣ا
َّ
ٞلؿٟاجّ التي ؤَ

ت ِٞم ججاعب ألامم ألازٔغ في الُغ١ .ْالخٗاْن  ُّ ٓ خى في ٦خابّ ًٖ ؤَّم ًخدضر ؾالمت م

ٓ خى خحن خهغ  ٫ٓ ؾالمت م ْالٓؾاثل بلى الاؾخ٣ال٫ مً الاؾخٗماع، ْفي َظا الهضص ٣ً

اث ٚاهضي  حي ْ َماهٍٓغ ُم الْغ ً اٖخمضَما َظا الٖؼ  (216) ؤن َىا٥ ؤمٍغ

ت -1 ُّ خ ة الْغ ّٓ خماص ٖلى ال٣ ٓة ٚاهضي بلى الاؾخ٣ال٫ الىٟسخي ْالٖا  .صٖ

ت  -2 ُّ ت ألاظىب ُّ ٓة ٚاهضي بلى الاؾخ٣ال٫ الا٢خهاصي باظخىاب اإلاىخجاث الساعظ صٖ

ت بضال ٖجها ًّ ت الِىض ُّ ْاؾخسضام اإلاىخجاث الّضازل ٓاعصة   .ال

 ٓ ح ٫ٓ٣ً ؾالمت م ح الِىض ْع  خى بٗضما ٢ام بخدلُل َظًً اإلابضؤًً، ألا٫ْ َٓ ْع

 ٔ ال ٩ًاص ًغاٍ الاوؿان في ؤّي بلضان ؤزغ ْفي عؤًّ اليؿ٪ ؤمغ ؾلبّي للخُاة، . اليؿ٪، 

ٓا٤ٞ م٘  َْظا ال ًخ اَُت، ض في الخُاة ْ البٗض ًٖ التٝر ْ الٞغ ٞاليؿ٪ ٣ًخطخي الَؼ

ٓ خى ؤن َظا  مؼاط ؤٚلب الٗغب الظًيخعجبهم ؤمخٗت الّضهُا ْ لِظا الؿبب ًٔغ ؾالمت م

حن  ٢خهاصي ؤما باليؿبت لؤلمغ الشاوي ْ َٓ الاؾخ٣ال٫ الا. ألامغ ٚحر مدبظ بحن اإلاهٍغ

ٓا بها ٦ما ٞٗل  َْا ْ ٌٗمل حن ؤن ًخسظ ٓ خى ؤهّ الٓؾُلت التي ًجب ٖلى اإلاهٍغ ُٞٗخبر م

ت بضال مً اإلاالبـ  ًّ ٓص ٖلى اؾخسضام اإلاالبـ الِىض ٚاهضي، ألن ٚاهضي ٧ان ًدض الِى

ٓعصة ت اإلاؿخ ُّ ْاتهم ْالاؾخٛىاء . ألاظىب خماص ٖلى ط ٓظض في هٟٓؽ الّىاؽ ال٨غامت ْالٖا ُٞ

خماص . إلاؿخٗمغ ْ م٣اَٗت ٧ل ا٢خهاص ٌٗحن اإلاؿخٗمغًٖ بًاٖت ا ؤّصٔ َظا ال٣اهٓن اٖل

ْٚحٍر ْاإلاإ٧ل  ٓص ٖلى ؤهٟؿِم في اإلالبـ  ٓصَم بلى الجُب ألاظىبي، ْفي . الِى ٞال جهل ه٣

َْظا ما٠٨ٖ ٖلُّ  ت  ُّ ى الٗالم لِـ َىا٥ قحئ لِضم الاؾخٗماع مشل الهىاٖت الَٓ
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ٓ خى،  - ت2012ؾالمت م ًّ ْالخغ٦ت الِىض ْالش٣اٞت: ال٣اَغة.، ٚاهضي   ، ماؾؿت َىضاْي للخٗلُم 
216

ٓ خى،  - ت، 2012ؾالمت م ًّ ْالخغ٦ت الِىض ْالش٣اٞت: ال٣اَغة، ٚاهضي   .49-51م، ماؾؿت َىضاْي للخٗلُم 
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ٓص ٖلى الخٟاّ ٖلى  ٓن ٚاهضي خُض شج٘ الِى خماص ٖلى ؤهٟؿِم ٧ي ٩ً ٍٓتهم ْالٖا َ

با في بالصَم  ٚاهضي في قٗغ قٓقي(ط .ألاظىبي ٍٚغ

ظا في ٢هُضجّ  ٍَِْٓغ غ بٛاهضي،
ّ
ْاخضا مّمً جإز ٧ان ؤمحر الكٗغاء ؤخمض قٓقي 

٣ّ "بجي مهغ" َْٓ ٧ان في ٍَغ ، ؤوكض قٓقي َظٍ ال٣هُضة ٖىضما هؼ٫ ٚاهضي في مهغ 

ْؤعاص ٚاهضي ؤن 1931ضة اإلاؿخضًغ الشاهُت ٖام بلى لىضن للمكاع٦ت في ماجمغ اإلااث م، 

ٓص،  ُاوّي مشل الِى ٓا ؤًًا جدذ الاؾخٗماع البًر ٓاهّ مً مهغ ألجهم ٧اه ًىا٢ل م٘ بز

ْعؤؽ لِم مهُٟى باقا  ٓٞض  اث مً خؼب ال ُّ ٓع ؾُٗض بٌٗ ٦باع شسه ْاظخم٘ في ب

ٓا ٚاهضي ٖلى ِْغ الؿُٟىت التي ٧ان ٌؿاٞغ ٞحها. الىداؽ  .ْل٣

ْص ألهّ  ْفي َظٍ ٓع ت لترخُب ٚاهضي بال ٓة ألامت اإلاهغٍّ ال٣هُضة ًبضؤ قٓقي بضٖ

حن ألن  ُّ ُاه حن ؤًًا في مُالبت الاؾخ٣ال٫ مً ٢بًت البًر ُما للمهغٍّ ٌّٗض ٚاهضي ٖػ

 ٫ٓ٣ً َْٓ ْمهغ،   :ألاْيإ الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت مدكابهت بحن الِىض 

ىِض  ِِ َل ال
َ
ٓا َبُ ُّ َخ َْ ٓا الٛاع ٗ

َ
  َبجي ِمهَغ ِاٞع

غِص 
َ
ِم الٟ

َ
ل َٗ ٓاُخ١َٓ٣ ال ِا٢ً َْ  

 
ْاِظبا ْا  ّص

َ
ؤ َْ 

٠ِ٢ِٓ الَى٨ِض 
َ
غ٥ِ اإلا َٖ َْ م في اإلا٣اؾاِة

ُ
٦ٓ ز

َ
 ؤ

الُجِِض  َْ ِب 
َ
ُل

َ
في اإلا َٓ بٕر

ُ
ِت ال٨ َُ في الَخطِخ َْ 

ِِض 
َ
ًَ اإلا في الَىِٟي ِم َٓ ِٗ في الَضم

َْ في الُجغِح  َْ 

لتي ؾل٨ِا ا" مؿحرة اإلالر" ٦ما ؤقاص الكاٖغ ؤخمض قٓقي في ال٣هُضة بمىهجُت 

ُاهُحن خُض ٦خب قٓقي ً البًر  :مِاجما ٚاهضي لئليغاب ْالاخخجاط يض اإلاؿخٗمٍغ

ِِض 
ُ
لى الك َٖ ٣ِبل  ًُ م 

َ
ل َٓ ًِ اإلِالِخ

َٖ َمً َنضَّ  َْ 

ىِض ِبلى الِؿىِض  ِِ  ال
ًَ حِهِم

َ
ُب ؾا٢

َ
َمً جغ٦ َْ 

في الِلبِض  َْ  
 
اها ٍغ ُٖ ُــَذ 

َّ
ما َنل

َّ
ل
ُ
 َؾالٌم ٧

في  َٓ ِت الِسجِى ٍَ ِْ في ػا
ُِض َْ

َ
ِت ال٣

َ
 ِؾلِؿل
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  ،ْالدعامذ، جلذًم: فاًض فشح، حذاٌْ 0222سامي غىا ـذًم ، غاهذي سظالت الالغىف 

ٓصَؼ: بحرْث، الىبػت ألاْلى. ْالخ ْالترحمت   لليؽش 

  ،ٓسخى ت،0220ظالمت م ًّ ْالخشهت الِىذ ماظعت َىذاْي للخػلُم  ، غاهذي 
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 ؼٓقي ًىخب ؼػشا في غاهذي.ؼػبان ًٓظف : https://www.tahrirnews.com/ ، 

  ،ْالالغىف ْالخفاَم  ْالدعامذ  ، مِاجما غاهذي: الذاغُت بلى العالم  بحهاب اللعىأْ

ٓبش مجلت الالىترْهُت مدىمت: ؤكالم الِىذ، الػذد الشابؼ: م. 0227دٌعمبر/ -ؤهخ

 www.aqlamalhind.com/?p=1618//:الشابي الالىترْوي للملاٌ:
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ٓع الٛاهضي   جه

 ألمحر الكٗغاء" بجي مهغ"في ٢هُضة 
غ  خي  ؤحل. دمحم ؤَػ

ٓاع ؤلاؾالم الٗغبُت ، ٦ىُل، ٦حرال    ألاؾخاط اإلاؿاٖض، ٧لُت ؤه

 اإلا٣ضمت

ُم الِىضي ال٣ٟحر، ٢ض قٛل  ٓايٗت ٚاهضي طل٪ الٖؼ الضهُا بدُاجّ اإلاخ

٢ْض جإزغ بّ ظمُ٘  ْهًالّ ألظل قٗبّ ْزضمخّ لئلوؿاهُت,  ْب٨ٟاخّ  ْبإ٩ٞاٍع اإلاؿدىحرة 

ْؤزغث في خغ٧اث ؤلاؾخ٣ال٫   ، ْؤ٩ٞاٍع ْالٛغبُت ْزهٓنا بٟلؿٟاجّ  الكٗٓب الكغ٢ُت 

ً الٗغبي, ْزانت ٨ٞغجّ  . ٌٗخبر ؤخض الصسهُاث الباعػة، التي 217الالٖى٠"“في الَٓ

ٓمّ، جغ٦ذ  ْبجي ٢ ش ؤلاوؿاهُت، هجر في ؤن ًجم٘ قخاث قٗبّ  بهماث في جاٍع

ٍٓل اهخهى  ْصزل في ٦ٟاح ؾلمي َ ُاوي،  ٌ الاؾخٗماع ْالاخخال٫ البًر ٍْدكضَم لٞغ

ٕ الىجاخاث ٖلى  ت ل٩ي حؿُغ ؤْع ْاهُل٣ذ بلى ًٞاء الخٍغ ٓصًت  بخدغع بالصٍ مً الٗب

 ْ ْالخإزحر في املجخم٘ الضْلي، ٓاًَ َىضي ٌكٗغ اإلاؿخٔٓ الا٢خهاصي  التي ال ًؼا٫ ٧ل م

ت ْالاؾخ٣ال٫. ْا بالخٍغ ْاثل مً هاص تزاػ ؤهّ ًيخمي بلى بلض شسو َٓ مً ؤ  بالٟسغ ْالٖا

ْمٗاصًا  ٓلّ ؤمام ؤلاوؿاهُت ٧لِا ٢اَغا للخٗهب،  ْجبرػ ٖٓمت شسهُت ٚاهضي بمش

َْٓ اإلاٗلم الظي ْمت الؿلبُت،  ت اإلا٣ا ْا للٗى٠، خُض ؤهّ ناخب هٍٓغ ْٖض  للٓلم، 

ٓلضٍ ختى اٚخُالّ  ْلٓ جإملىا مؿحرة خُاجّ مىظ م حؿخ٣ى مىّ ٧ل الٟلؿٟاث الؿلمُت، 

 في 
 

ا مشُال ٓطظ  ّٖٓ، ْخُضا في بابّ ال ه٩اص هجض لّ هم ضا في ه ٞؿٝٓ هضع٥ ٦م ٧ان ٍٞغ
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ٓاهاث َٓ   خ٣اص بإن بًظاء الىاؽ ؤْ الخُ ٍْيب٘ طل٪ مً الٖا  . ً جدذ ؤي ْٝغ مماعؾت شسهُت ال ًاطي الٟغص ٞحها طاجّ ْآلازٍغ

ٓبت خمل ماَاٞحرا مً الضًاهت الجاهُت م لّ لخد٤ُ٣ الىدُجت اإلاٚغ  ؤْ البِئت ال لْؼ
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٣ُا زم  ْلٓ جإملىا ؤًًا مؿحرجّ اإلاًِئت مً الِىض بلى ظىٓب بٍٞغ ش الخضًض،  الخاٍع

ٓصة بلى بالصٍ لُدمل ق ْلئلوؿاهُت الٗ ْمهباح الًُاء لؤلمت الِىضًت بل  ٗلت الىًا٫ 

ا ؤ٦ثر مىّ ظؿضا خ   .٧لِا ٞؿٝٓ ه٨دك٠ ؤهّ ٧ان ْع

ْاة  218بضؤ خُاجّ الىًالُت في ؾً مب٨غ بدشا ْاإلاؿا ْاة ْالاؾخ٣ال٫  ًٖ اإلاؿا

٣ُا ببان  ْالٗضالت ْالاخترام اإلاخباص٫، ٖىضما ٧ان ًماعؽ مِىت املخاماة في ظىٓب بٍٞغ

ٓها  ُاهُت ٢ض ؤنضعث ٢اه ٓمت البًر ٧ْاهذ الخ٩ ُاوي َىا٥،  الىٓام الٗىهغي البًر

٣ُا ٖام  ٍٓحن في ظىٓب بٍٞغ ا يض آلاؾُ ضة مً  .525۱ٖىهٍغ ض مشل ٚاهضي خالت ٍٞغ الَؼ

ت ؾُضها دمحم  ْمً ٢بلِا هبي البكٍغ ٍْت  ٓٞت عابٗت الٗض ٓطط ممازل للمخه ٓعٕ، في هم ْال

٣ت الِىضْؾُت، ٞمً ًىٓغ بلى خُاجّ  ْل٨ً ٖلى الٍُغ ْالؿالم،  ٖلُّ ؤًٞل الهالة 

ٓعجّ  ًجضَا ٧اهذ قضًضة الخ٣ك٠، خُض ٧ان ٌِٗل قبّ ٖاعي بال مً بػاع ٌؿتر ٖ

ْمٓاَغ اإلاضهُت  ْماٖؼ ٌكغب مً لبجها، ٧ي ًًغب ا للبٗض ًٖ مباهج الخُاة   ٗ ُ  ٞع
 

مشاال

ا في ٖالم لم ٌٗض ُّٞ  ا ظضًض  ٍْبضْ ٢ضٌؿ  ٣ٍْخهض في َٗامّ  ٓبّ  ختى بهّ ٧ان ٌٛؼ٫ ز

ا بضعظت ٖالُت مً الخهٝٓ اإلاُل٤.
ا ًٖ اإلاخٗت، مخٗل٣ 

 
 م٩ان لؤلهبُاء، ٞل٣ض ٧ان ٖاٞػ

جي الٗاص٫ في  حن ل٣ض اعجبِ ٚاهضي ب٣ًاًا ال٨ٟاح الَٓ ْهانغ اإلاهٍغ ٧ل ؤهداء الٗالم 

٣ّ بلى  َٓـ في ٍَغ ْٖىضما ٖبرث الباعظت التي ٌؿخ٣لِا ٢ىاة الؿ ُاوي،  يض الاخخال٫ البًر

 اللىضن لُدًغ ماجمغ اإلااثضة اإلاؿخضًغة ٞةن ؤخمض قٓقي ؤمحر 
 

 :كٗغاء جُل٘ بلُّ ٢اثال

غا مً ٖىضي" "ؾالم ٖلُ٪ ًا ٚاهضي  219َْظا َػ

ْٚاهضي ًضٖمِم ٧ْاهذ مهغ جىايل مً ؤظل  ْعٞا٢ّ  ل٫ٓ  الاؾخ٣ال٫ ب٣ُاصة ؾٗض ٚػ

ٓاعبت ؤْ جغصص ٞل٣ض ٧ان الغظل بد٤ ههحر الًٟٗاء  ٍْخٗا٠َ مِٗم بال م ًٖ بٗض 

ْاإلا٩ان ْصعة الؼمان  ٓهت الٗٓماء  ٧ْل ٖكا١ الخدغع في الٗالم  .ْؤ٣ً ٓص،  ال ًيسخى الِى

ٓمّ  ۱1م، ًٖ ٖمغ ًىاَؼ 52۹1مكِض اٚخُا٫ اإلاِاجما ٚاهضي في ٖام  ٢ْطخى ً ٖاما 
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 ٨ٍْبُضًا 
219

ٓلت,دمحم نبري   ٢ُٓاث املجِ  5222_5215ال٣اَغة مُبٗت صاع ال٨خب/الُبٗت ألاْلى,الك
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٧ْان  ْبضؤ الؿحر بلى بِخّ،  ٢ْام ٚاهضي  ٢ْذ نالجّ  ألازحر ْؾِ جالمُظٍ، ٢بل ؤن ًدحن 

ْؤنابّ بشالر  ْ خي مخٗهب، ًُل٤ الىحران ٖلُّ  ْبط بكاب َىض ًدُِ بّ خكض ٦بحر، 

ْصث بدُاجّ، اهخ٣اما مىّ مما ؤؾماٍ اهدُاػا للمؿلمحن.  عناناث مما ؤ

ىُت ألا  ٦برؤخمض قٓقي :قاٖغ الَٓ

ٓبغ ؾىت  16ِْلض ؤخمض قٓقي في  ْحٗلم في اإلاضاعؽ الىٓامُت،  م 1871ؤ٦خ

ْاثل ِٖض الاخخال٫، ْفي ؾىت  ؾاٞغ بلى  1877ْصزل مضعؾت ؤلاصاعة )الخ١ٓ٣(، في ؤ

ْؤجم صعاؾخّ ؾىت  ؤصع٥ قٓقي الاخخال٫  .1893ٞغوؿا لضاعؾت الخ١ٓ٣ ْألاصب، 

ْبط  ْٖٝغ ٠ُ٦ ٖه٠ الاخخال٫ باؾخ٣ال٫ البالص،  َْٓ قابٌّ ُمِظب ُمش٠٣،  ؤلاهجلحزي 

ٓعٍ  الػمخّ مىظ ِنباٍ، ٣ٞض ا٢ترهذ بكٗ لَضث مّٗ  ُْ ذ ْ
َ
ل٣

ُ
ت ٢ض ز خّ الكٍٗغ ٧اهذ ٖب٣ٍغ

ض في هٟؿّ بالُٟغة
َّ
ٓل جي الظي ج ٓزا عئٍخّ الاخخال٫ ألاظىبي ،221الَٓ ْعؾ جا  ْػاصٍ جٓهُّ

ٔ بُٗض  ْآالمِا نض  ٧ْان إلاهغ  ىِخّ،  خّ بَٓ ًجشم ٖلى نضع البالص، ٞامتزظذ قاٍٖغ

ْالخىٓ  ض لّ  مّ الخٍٛغ ِِ ل
ِّ في ٢هاثضٍ ٍُْ ّٓظِ

ًُ  ً ل خبّ للَٓ ْْ ، ْؤزغ ٖم٤ُ في قٍٗغ

 .ٖلُّ

ذ م٩اهخّ لضٔ 
َ
ْٖل ٍٓت،  ٓان اإلاُٗت السضً ٓصجّ بلى مهغ بضً الخد٤ مىظ ٖ

ي قا ا مً  221ٖغ ألامحر،السضًٓ ٖباؽ الشاوي ختى ُؾّمِ ىُت لم جخإزغ ٦شحر  خّ الَٓ ل٨ً ْع

ىاْت الاخخال٫،  ًُ نلخّ بال٣هغ، َظا بلى ؤن السضًٓ ٖباؽ ٧ان في ؤ٫ْ ِٖضٍ بالٗغف 

ْثّ، ختى بطا ظىذ إلاِاصهت الاؾخٗماع، لم ٨ًً لِظا الخد٫ٓ ؤزغ ٦بحر في  ىا ًُ ْالاخخال٫ 

ٓبت بح ٢ْخُت في الخغب اإلاكب ن ألامت ْالاخخال٫، ٖلى ؤن قٗغ قٓقي، اللِم بال َضؤة 

جاعي السضًٓ ٖباؽ في اههغاّٞ ًٖ الخغ٦ت  ًُ ىُت في هٟؿّ ظٗلّ ال  ح الَٓ ل ْع جإنُّ

ىُت الهافي ٍغ لِا؛ ٞب٣ي قٍٗغ ًجهل مً مىب٘ الَٓ
ُّ
ىُت، زم في جى٨ اهٟهل ًٖ  .الَٓ

                                                           
220
ٓعي  ش ألاصب الٗغبي ألاصب الخضًض,خىا الٟاز  (442ع٢م نٟدت ,) 521۹اإلاُبٗت ألاْلى,لبىان -صاع الجلُل بحرْث,جاٍع
221

اث  ش ألاصب الٗغبي,ؤخمض خؿً الٍؼ عوٛاصي"ُٞهل"اإلاُبٗت ,جاٍع  (۱۱2-۱۹2ع٢م نٟدت,)2771,جْغ
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ع مً  1914مىهبّ في ال٣هغ بٗض زل٘ السضًٓ ٖباؽ ًٖ الٗغف في صٌؿمبر ؾىت  ْجدغَّ

ْالًٟ اإلاىه ا في ؾماء الكٗغ  ْجدل٣ُ  ا،  ْبهخاظ  ٓة  ت ٢ ٓمي؛ ٞؼاصجّ الخٍغ ب الخ٩

ْجغ٦ذ لّ  َعث هُّٟ  ُاهُت؛ بط ٢غَّ ت البًر ْاؾُتهضٝ اليُِاص الؿلُت الٗؿ٨ٍغ ْالسُا٫، 

ىٟى بلُّ، ٞازخاع بؾباهُا ًُ ً، زم  222ازخُاع البلض الظي  ْب٣ي ٖلى ِٖضٍ للَٓ "ألاهضلـ" 

ٓعة1921ٖاص مً مىٟاٍ في ٞبراًغ ؾىت  ْالبالص في ٚلُان الش ، ٞاؾخ٣بلذ مهغ 223، 

ا  ٗ  عاج
 

 خاٞال
 

م اؾخ٣باال َِ ل
ُ
ا اإلا ْالٟىُت  .قاَٖغ اصة في الجهًت ألاصبُت  لكٓقي الٍغ

ْاإلاؿغخُت التي مغث بها مهغ، ؤما في مجا٫ الكٗغ ِٞظا  ْالؿُاؾُت ْالاظخماُٖت 

ْمً ًغاظ٘ طل٪ في صً ْاضر في مٗٓم ٢هاثضٍ التي ٢الِا،  ٢ُٓاث ٓاهّالخجضًض  ال  الك

ٓان الظي ٣ً٘ في ؤعبٗت ؤظؼاء ٌكخمل ٖلى  ػ َظٍ الجهًت؛ ِٞظا الضً ٓجّ جلمـ بْغ ًٟ

ت في ٓماجّ الكٍٗغ َْظٍ  ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ مىٓ ْفي م٣ضمخّ ؾحرة لخُاة الكاٖغ 

ٓان حكخمل ٖلى ٓاَا الضً ْالخ٩اًاث  اإلاضًذ ال٣هاثض التي اخخ ْالغزاء، ْألاهاقُض 

ْا ْالضًً  ىُت  ْالٓن٠ْالَٓ ْاإلاؿغح  ْالؿُاؾت  ْالخٗلُم  ْالاظخمإ  ْاإلاضح لخ٨مت 

 .ْؤٚغاى ٖامت

ْالٛغبُت، ٦ما ؤٞاصجّ ؾٟغاجّ   مً الش٣اٞخحن الٗغبُت 
 
 ٦بحرا

 
ل٣ض ٧ان الكاٖغ ًمل٪ ههِبا

ْؤ٩ٞاٍع التي  ٓع  ْبٌٗ اله اع  خىاء باإَل ٓبّ بااٖل ْالٛغب. ًخمحز ؤؾل بلى مضن الكغ١ 

ٓخحها مً  َْؿخ ْلِا  ْٖٝغ ًدىا ْؤَم ما ظاء في اإلاغاسي  ألاخضار الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت، 

ٓبّ بخ٣لُض  ٢ْلت خؼن، ٦ما ٖٝغ ؤؾل ٓاظ٘ م٘ ٢لت ٖاَٟت  ٍٓغ الٟ ٖىّ اإلاٛاالة في جه

 في
 
ْالٓن٠،  ْالسمغة الٟسغ الٛؼ٫، ٦ما يمً الكٗغاء ال٣ضامى مً الٗغب ْزهٓنا

ٓة بخؿاؽ  ٢ْ ْبالٚت في ؤلاًجاػ  ْص٢ت في الُغح  ت ابخ٩اع  ْعْٖ  
 
 زهبا

 
َْٓ ًمل٪ زُاال

                                                           
 

222
  ب٢لٌُم 

ٌ
ت ْخًاعة َُّ ت بؾالم َُّ ؾُ ْ  ٢امذ في ٢ْغ ْع اؤ ت پَّ َُّ ا في الٛغب غة قبّ ْجدضًض  ت الجٍؼ ُل ، ٖلى ألاعاضخي ألاًبحرًَّ

ّ
ك٩ِ

ُ
التي ح

 ْالپرحٛا٫ بؾپاهُا الُٓم
223

ٓعة  ُاهُت في٧اهذ  1919ز ٓٞض  ، ب٣ُاصةالخغب الٗاإلاُت ألاْلى ٣ٖب مهغ ؾلؿلت مً الاخخجاظاث الكٗبُت ٖلى الؿُاؾت البًر ال

٫ٓ  الظي ٧ان ًغؤؾّ اإلاهغي  ل حن، ٦ىدُجت لخظّمغ الكٗب اإلاهغي مً ؾٗض ٚػ ٖٓت ٦بحرة مً الؿُاؾحن اإلاهٍغ الاخخال٫  ْمجم

ْلت باإلياٞت بلى بلٛاء ؤلاهجلحزي  ن الض ٓع  ْحٛلٛلّ في قْا ُت ْبٖالن الخماًت ْٞغى الضؾخ ُٛان اإلاهالر ألاظىبُت  ألاخ٩ام الٗٞغ َْ

 .ٖلى الا٢خهاص

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A
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ْٖم٣ا في اإلاكاٖغ ْبضحهت ؾُالت، ال  .ْنض٢ا في الٗاَٟت  ت ٞظة،  َٓبت قٍٗغ مىذ قٓقي م

٧ْإجها اإلاُغ  ًجض ٖىاء في هٓم ال٣هُضة، ٞضاثما ٧اهذ اإلاٗاوي جيشا٫ ٖلُّ اهصُاال 

الكٗغ ماقُا ؤْ ظالؿا بحن ؤصخابّ، خايغا بُجهم بصسهّ ٚاثبا ال٫ُِٓ، ٌٛمٛم ب

ْػ  ْلِظا ٧ان مً ؤزهب قٗغاء الٗغبُت؛ بط بلٜ هخاظّ الكٗغي ما ًخجا ؛  ٖجهم ب٨ٍٟغ

ْلٗل َظا الغ٢م لم ًبلّٛ قاٖغ ٖغبي ٢ضًم ؤْ  ً ؤلٟا ْزمؿماثت بِذ،  ْٖكٍغ زالزت 

ت في  .224خضًض ُْٞغة مٓؾ٣ُُت باٖع  ٠ ازخُاع ألالٟاّ التي ٧ان طا خـ لٛٓي مَغ

ا  ٍْجظب ألاؾمإ، ٞجاء قٍٗغ لخى  جخإل٠ م٘ بًِٗا لخدضر الىٛم الظي ًشحر الُغب 

ّ الٗغبُت بال ل٣لت ٢لُلت مً ٞد٫ٓ الكٗغاء ا لم حٗٞغ  ٗ ا عاج ْوٛم  ا   ُ ْ بلى ظاهب .ناٞ

ا ٓج للٟغوؿُت ز٣اٞخّ الٗغبُت ٧ان مخ٣ى  ْالجهل مً ٞى إل ٖلى آصابها  ها التي م٨ىخّ مً الَا

ْما اؾخدضزّ في الٗغبُت مً ٦خابت  َْظا ما ِْغ في بٌٗ هخاظّ  ْالخإزغ بكٗغائها، 

ت أل٫ْ مغة ٓظضان في  .اإلاؿغخُت الكٍٗغ اقتهغ قٗغ ؤخمض قٓقي ٦كاٍٖغ ٨ًخب مً ال

ٓايُ٘؛ ٣ٞض هٓم في مضًذ ْهٓم  225الىبي مدمهلى هللا ٖلُّ ْؾلم، ٦شحر مً اإلا

 لىُّٟ بلى الؿُاؾت في
 
مهغ، ٦ما هٓم في مكا٧ل  ْخب بةؾباهُا هضلـألا  ما ٧ان ؾببا

ت،  ٢ْهها قٍٗغ ٢ُٓاث لؤلَٟا٫  ْالجامٗاث، ٦ما هٓم ق ٖهٍغ مشل مكا٧ل الُالب، 

 ، ٫ٓ في زاٍَغ ش. بمٗجى ؤهّ ٧ان ًىٓم مما ًج ْهٓم في اإلاضًذ ْفي الخاٍع

قٓقي جإزغ  .ألاصب الٗغبي ْابخ٨غ الكٗغ الخمشُلي ؤْ اإلاؿغحي في الٛؼ٫  ْجاعة الغزاء جاعة

ٓلُحر ال ؾُما ألاصب الٟغوسخي ب٨خاب ْٖت  .ْعاؾحن م ْع ٓة البُان،  ٍْمخاػ قٗغ قٓقي ب٣

سُت، ٢ضًمِا  ٓاصر الخاٍع ْالخٗم٤ في اؾدُٗاب الخ ت، ْؾٗت ألا٤ٞ،  اإلآؾ٣ُى الكٍٗغ

ص  َم في ٦شحر مً ٢هاثضٍ، ْظضَّ ْبؼَّ محن،  خ٣ّضِ
ُ
ْل٣ض ظأع ٞد٫ٓ الكٗغاء اإلا ْخضًثها، 

ْبُت، بٌٗ الخجضًض في ال ْع ًْٖ الش٣اٞت ألا كٗغ الٗغبي بما ا٢خبؿّ ًٖ قٗغاء الٛغب، 

ٓصجّ مً اإلاىٟى؛ بط ْي٘ ٖضة مؿغخُاث  ا ْزانت بٗض ٖ ا بُٗض 
 
ْؾاع في الخجضًض قَٓ
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ٍٓت  ت الىب ْال٩اثىاث,الِمٍؼ  .....ْلضٔ الِضٔ 
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ْمجىٓن  ٓباجغا،  ْالجما٫، ٦مهٕغ ٧لُ ْاإلآؾ٣ُى  ا مً الًٟ  ا ُٖٓم 
 
ت بلٛذ مبلٛ قٍٗغ

ب َْكضْ ٍُْ يِخج  ًُ ل  ما، ْْ ْٚحَر ْٖىترة،  ٓفي في لُلى، 
ُ
ٓبغ ؾىت  14ِضٕ، بلى ؤن ج  .1932ؤ٦خ

َْٓ ؤٚؼع الكٗغاء ماصة  ٍْخإجج لُِبها،  ىُت،  ٓع الَٓ في ٢هاثض قٓقي ٌؿُ٘ ه

ا  ىُت ٫َٓ خُاجّ، قابًّ ح الَٓ ْل٣ض ْل ٌؿخلِم ْع ا مً َظٍ الىاخُت،  ْؤْؾِٗم بهخاظ 

٢ْ ٓزخّ ٧ان ؤ٢ٔٓ مىّ في قبابّ،  جي في قُس ا، بل بن قٍٗغ الَٓ
 
 ْقُس

 
ض ٩ًٓن ٦ِْال

صٍ مً الاجها٫ بال٣هغ بٗض زل٘ السضًٓ ٖباؽ خلمي، ٦ما ؤؾلٟىا،  مغظ٘ طل٪ بلى ججغُّ

خّ،  ً قاٍٖغ ْاثل الخغب الٗاإلاُت ألاْلى، ٞإزاع البٗض ًٖ الَٓ زم بلى هُّٟ مً مهغ في ؤ

ْالُِام بها بلى صعظت الخ٣ضٌـ،  ْظاص بإبضٕ ٢هاثضٍ في الخىحن بلى مهغ ْخبّ لِا 

ا   ً ْلم ًَىل مجها ْمغظ٘ طل٪ ؤً ِٟا الؿً،  ِٗ ً
ُ
ت الكٗغ في هٟؿّ، ٞلم ج ل ٖب٣ٍغ بلى جإنُّ

ىُت في ق ْالَٓ ا.
 
ْوكاَ ٍٓت  ٍٓت جخض٤ٞ خُ لذ ٢ ٗغ قٓقي هي ٌُٞ الُٟغة الؼمً، ْْ

ٝ ؤْْؤلالِام، ت، ْلِؿذ مً نى٘ الْٓغ ٍٓت ظاٞع ْلظل٪ ظاءث ٢  ٖم٣ُت عاجٗت.الخ٩ل٠؛

ٍٓغ ٚاهضي في ألاصبي الٗغبي ٖامت  جه

ًْٖ هًا٫ هٔغ بلُاؽ  ٓعٍحن يض البُل الٟغوسخي  ٓعة الؿ ٢ىهل ٖىضما ًخدضر ًٖ ز

ْػُٖمِا ٚاهضي: ت ًد٩ي ًٖ ٦ٟاح الِىض 
ّ
 الٟلؿُُيُحن ألعيِم املخخل

 226"قبُّ ألاهبُاء اإلاغؾلُىا     :     ْما ٚاهضي ال٠ًُٗ ؾٔٓ هبي"         

غ يض ؤلاؾخٗماع ألاظىب ْهغاٍ ٣ًّضؾّ ٧ْان ٚاهضي مدِ ؤهٓاع الٗغب في هًالِم اإلاٍغ ي 

ٓلّ: ٓعي ب٣ ي عقُض ؾلُم الس  الكاٖغ ال٣ْغ

 ؤقجى لسجعي مً َضًل خمام :   "مً قِ بدغ الٛاهج ػاع ًٚىٟغ       

 227:  صلهي لدؿم٘ ًا مؿُذ الكام"      نٓث ًغصصٍ مؿُذ الِىض في        

ْعؾالخّ اإلاخجلُت  ٧ْان مُساثُل وُٗمت عاثض ؤصباء اإلاهجغ ًضع٥ ؤَمُت ٚاهضي 

ٓص با ْمجهم ٖباؽ مدم إلاا ماث ٚاهضي عزاٍ مٗٓم قٗغاء الٗغب بإلخان شجُت  لالٖى٠. 

                                                           
226

ٓان ٢ىهل,/ صاع الٗلم للمالًحن، بحرْث,   52۱1ألاؾخاص بلُاؽ ٢ىهل,صً
227

ٓعي  ٍاث,عقُض ؾلُم الس ٓان ال٣ْغ انحر,صً جي) -ألٖا  5212/,بحرْث(, مسخاعاث مً الكٗغ الَٓ
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ٓوسخي ق٤ُٟ خىا  ْبحرم الخ ْبلُاؽ ٞغخاث  ٓاَغي  ْالكاٖغ الٗغاقي دمحم مِضي الج ال٣ٗاص 

م. ْٚحَر ٓص زلُٟت ٚاهم ْظمُلت الٗالًُلي ْزلُل ظغظـ   ْمدم

َْٓ ًغسى ٚاهضي: ٓاَغي   ٫ٓ٣ً دمحم مِضي الج

ْالٗالء                ْالىضٔ  ْالٗؼة   :   الٟسغ   "ؾُضي ؤهذ ؤحها الخ٤ 

ٓاء مل٩ا مكاٖا                ذ في الِ ْالًٟاء   طٍع  228":  ًدؿأْ ٞحها الثٔر 

ٓان ػاَض الِىض: ٓص ال٣ٗاص في قٍٗغ لغزاء ٚاهضي بٗى  ٫ٓ٣ٍْ ٖباؽ مدم

ٓمؤها ؤوٗاَـــا    :          ػاَض الِىض وـعى الضهُـا ْنـام"   ْلــ٨ً ال ؤنـــ

َْام  ْلــ٨ً الؤَُـــم"   :          َام٘ الٛغب ععى الضهُا  ـاَـــا   229ؤها ؤٖع

ْمت يّض  اجّ في اإلا٣ا ْؤ٩ٞاٍع ْ هٓغٍّ حن ًٖ ٚاهضي  ٦خب ٖضًض مً ال٨ــّخاب اإلاهغٍّ

ظي 
ّ
غ اإلاهغي ال

ّ
ٓ خى اإلا٨ٟ ْمً ؤقِغ َاالء ال٨ّخاب ؾالمت م ت.  الاؾخٗماعاث الاهجلحًز

٠ ٦خا
ّ
ت"ؤل ًّ ْالخغ٦ت الِىض ٓ خى في َظا ال٨خاب ٖلى  231ب باؾم "ٚاهضي  ؤزجى ؾالمت م

ْن  ْالخٗا ْالٗهُان اإلاضوي ْ ٖضم الُاٖت ت  ُّ ْماث الالٖىٟ  .ٞلؿٟاجّ ما ٌكمل ٞحها اإلا٣ا

ت ِٞم ججاعب ألامم  ُّ ْالخغ٦ت الِىضًت" ًٖ ؤَّم ٓ خى في ٦خابّ "ٚاهضي  ٫ٓ٣ً ؾالمت م

ْالٓؾاثل بلى الاؾ خ٣ال٫ مً الاؾخٗماع. ْ في َظا الهضص ٫ٓ٣ً ؾالمت ألازٔغ في الُغ١ 

ة  ّٓ خماص ٖلى ال٣ ً ؤن ٚاهضي صٖا بلى الاؾخ٣ال٫ الىٟسخي ْالٖا ٓ خى ؤن َىا٥ ؤمٍغ م

ت ُّ خ ت  .الْغ ُّ بن ٚاهضي صٖا بلى الاؾخ٣ال٫ الا٢خهاصي باظخىاب اإلاىخجاث الساعظ

تا ُّ ْاؾخسضام اإلاىخجاث الّضازل ٓاعصة  ت ال ُّ ٓ خى بٗضما ٢ام بخدلُل . ألاظىب ٫ٓ٣ً ؾالمت م

ح اليؿ٪، ْ ال ٩ًاص ًغاٍ الاوؿان في ؤّي بلضان  ح الِىض ْع َظًً اإلابضؤًً، ألا٫ْ َٓ ْع

حن. ٌعجبهم ؤمخٗت  ٓا٤ٞ م٘ مؼاط اإلاهغٍّ ال ً . ْفي عؤًّ اليؿ٪ ؤمغ ؾلبّي للخُاة.  ؤزٔغ

٤ في ؾ ساط َظا الٍُغ
ّ
َْٓ ال ًدثهم ٖلى اج ْبهظٍ ألاؾباب  ْمت الاؾخٗماع. الّضهُا  بُل م٣ا

                                                           
228

ٓاَحري    ٓاَغي , دمحم مِضي الج ٓان الج ت اللظي ؤ٢امخّ الؿٟاعة الِىضًت في بٛضاص لٛاهضي ,صً ؤل٣ُذ في بخخٟا٫ الهالة الخ٩اٍع

ٓم ضة .٧52۹7اهٓن الشاوي ۱7مؿاء ً  .52۹7قبا5ٍ ۱12الٗضص"الغؤي  الٗام"وكغث في ظٍغ
229

ٓص ال٣ٗاص  ح ُٖٓم اإلاِاجما ٚاهضي,ٖباؽ مدم ْالش٣اٞتالىاقغ ماؾؿت َىضاْي لل,ْع  5214خٗلُم 
230

ت الجضًضة  
ّ
ْالخغ٦ت الِىضًت, مُبٗت املجل ٓ خى, ٚاهضي   52۱4ؾالمت م
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َْا  حن ؤن ًّخسظ تي ًجب ٖلى اإلاهغٍّ
ّ
ٓ خى ًٖ الشاوي َٓ مً م٩اٞدت الاؾخٗماع ال َّْٗبر م

ت بضال مً  ًّ ٓص ٖلى اؾخسضام اإلاالبـ الِىض ٓا بّ، ألن ٚاهضي ًدٔ الِى مً ٚاهضي ْ ٌٗمل

 ٓ ٓعصة. ُٞٓظض في هٟٓؽ الّىاؽ الجغء ٖلى الخُاة بال ز ت اإلاؿخ ُّ ٝ اإلاالبـ ألاظىب

ٓص ٖلى ؤهٟؿِم ل٩ّل شخيء  خماص الِى ْؤّصٔ َظا ال٣اهٓن اٖل لئل٢ضام ْؤلا٢با٫ في الخُاة. 

ٓصَم بلى الجُب ألاظىبي. ْفي الٗالم  ٓهّ في ؤعيِم. ٞال جهل ه٣ خّتى الُٗام الظي ًؼعٖ

ٓص ِٞم  م ٚاهضي الِى
ّ
ْٖل ت  ُّ ى لِـ َىا٥ قحئ لِضم الاؾخٗماع مشل الهىاٖت الَٓ

با في بالص ٓ خى  .َمألاظىبي ٍٚغ ٫ٓ٣ٍْ م ْظٗل ٚاهضي اإلاٛؼ٫ عمؼا لِظٍ اإلا٩اٞدت 

ْا الّى٫ٓ عمؼا للم٩اٞدت الا٢خهاصًت خُض ال ٌؿخُُٗٓن الاهخٟإ  حن ؤن ًّخسظ للمهغٍّ

ْعبي  ْالّى٫ٓ اإلاهغي ًم٨ىّ اإلاىاٞؿت في الؿ١ٓ الخجاعي ؤمام الى٫ٓ ألا بالٛؼ٫ الُضْي 

حن الٟ ٍّ حن لخٗمُم الى٫ٓ بحن ال٣ْغ حن عظالِم ْ وؿائهمٍْىصر اإلاهغٍّ ُّ ْاإلاضه خحن 
ّ

  .ال

 ًْٖ ٍْبدض ال٣ٗاص ًٖ الِىض  غ بٛاهضي ٦شحرا. 
ّ
ٓص ال٣ّٗاص اًًا مّمً جإز ٧ان ٖباؽ مدم

ٍْىٓغ بلى الِىض مً ٢بل ٚاهضي خُض ٫ٓ٣ً  ح ُٖٓم"  ٖىضما  231ٚاهضي في ٦خابّ "ْع

ْاخضة خُض لِـ ل ت  ُّ ٓم ٓا ؤبىاء ٢ ان الِىض لِؿ
ّ
ش الِىض ؤّن ؾ٩ ضحهم ؤّي ًبدض ًٖ جاٍع

ْلت التي ججمِٗم ظمُٗا. ْ لظا لِـ  ْص ٣ُْٖضة  ٓمّي ًجمِٗم ْ لِـ لضحهم لٛت  ٖىهغ ٢

ًّ الظي  ْل٨ سِم ال٣ضًم.  ٓا٫ جاٍع ْاخضة َ ت  ُّ ٓم ت ؤْ ال٣ ُّ ى لِم ؤّي مً خاّؾت الَٓ

ت ْ ال  ُّ ت ؤْ ألازال٢ ُّ ت ؤْ الّغْخاه ُّ ٓع آزغ ٌٗجي الخاّؾت الّضًي ًجمِٗم ظمُٗا َٓ قٗ

 ّٓ ٔ صزل ٞحها ل٣ ت مشلما ًٓظض في ألامم ألازغ ُّ  .ة ؾُاؾ

ٕٓ مكحرا بلى ٚاهضي خُض "٣ًاعن بحن  ٍْٟؿغ ال٣ّٗاص ِٞمّ في َظا اإلآي

ْمت الٗى٠ بالخؿجى". ْ بهظا ٣ًّضم ٚاهضي  ْم٣ا ٓعاط ْألاَمؿا ؤْ يبِ الىٟـ  الؿ

ٓعاط ألن ألاَمؿا ٓعاط هي  232ألاَمؿا ٖلى الؿ ْالؿ هي ؤن ًد٨م ؤلاوؿان ٖلى هٟؿّ 

ٓص ٦ما ِٞم  ؤن ًد٨م ْبالجملت ؤّن الِى ت.  ُّ ٓمت ألاظىب ؤلاوؿان بالصٍ ؤْ السالم مً الخ٩
                                                           

231
ٓص ال٣ٗاص   ح ُٖٓم اإلاِاجما ٚاهضي,ٖباؽ مدم ْالش٣اٞت,ْع  (51ع٢م نٟدت, )5214الىاقغ ماؾؿت َىضاْي للخٗلُم 

232
٤ اإلاؿاإلات ٧اهذ ؤؾِل مظَب مً مظاَب الخُاة ًضعى بلُّ   ؼة في ظمُ٘ .َْؿخجابخب الؿالمت مً ٍَغ ألن خب الؿالمت ٍٚغ

 .ألاخُاء
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خحن ّٖغِٞما 
ّ
ت الل ُّ ٓم ْال٣ ت ؤ ُّ ى تي جسال٠ الخاّؾت الَٓ

ّ
ت ال ُّ ال٣ّٗاص لِم الخاّؾت الّغْخ

ٓص ال٣ٗاص  ,الٛغب ْٖباؽ مدم بالجملت ؤن ؤصباء الٗهغ الخضًض مشل ؤخمض قٓقي 

 ْ غ
ّ
ٓ خى َم ممً جإز ْا ٖىّ في ٦خاباتهم ْؾالمت م ع ّٓ ْٞلؿٟاجّ ْن ا بدُاة مِاجما ٚاهضي 

. ْؤ٩ٞاٍع حن ٖلى ْظّ السهٓم الجبإ ٚاهضي  ْاإلاهغٍّ ٓما  ٓا الٗغب ٖم  ْصٖ

جى،  ْالَٓ ٍْإحى ال٨خاب الشالض "اإلاِاجما ٚاهضٔ.. خُاجّ ْظِاصٍ" للكاب الُاٞ٘ 

ْالٗك ٓان، ابً الشالشت  ً مً الٗمغ، ْالظٔ ًخٟجغ وكاَا ْخماؾا املخامى ٞخخى عي ٍغ

ٓح، 52۱۹ْؤنضع َظا املجلض ال٨بحر فى مآً  اًا قاب َم ُم مً ْػ ْجىا٫ْ ؾحرة الٖؼ م، 

٧ْان ال٨خاب يمً  ٓاظِت ٖهابت الٛغب،  ىّ ٧لِا ٖلى ْخضة الكغ١ فى م ٤ آما٫ َْ
ّ
ٌٗل

ٓما بش٣اٞاجّ  ٓخض الكغ١ ٖم خملخّ َظٍ التى ًٔغ ؤجها السالم ألامشل للبالص، ؤن ًخ

ش ٞخخى اإلاخٗضصة،  ْالظًً ٣ًغئْن جاٍع ْصًاهاجّ اإلاخٗضصة،  ْب٣ٗاثضٍ  ْؾُاؾاجّ املسخلٟت، 

ٓان، ؾُضع٧ٓن ؤن ْخضة الكغ١ هى الغ٦حزة ألاؾاؾُت التى اهبجى ٖلحها هًالّ أل٦ثر  عي

ٍْظ٦غ ًٞلّ  ُم،  ّٓظّ عؾالت بلى الٖؼ ٓان ً مً زمؿحن ٖاما.ْفى بضاًت ال٨خاب عاح عي

ْلم م ؤجهما لم ًلخ٣ُا،  ْل٨ً  ٖلُّ، ٚع ا بإٔ ق٩ل مً ألاق٩ا٫،  ٦ما ًغنض -ًخٗاٞع

ٓان ْطل٪  -عي ٓما،  ْاإلاهحر ْؤلاوؿاوى ٖم اإلاِاجما اهدكلّ مً خحرة ما٦ضة فى الخُاة 

ْٞٗلذ َظٍ الؿحرة ٞٗلِا الجباع فى حُٛحر مؿاع خُاة ٞخخى  ٓم،  ٖىضما ٢غؤ ؾحرجّ طاث ً

ٍْخإمل خُاة ال٣ضٌ ٍْىا٢ل  ْما َظا ال٨خاب الظٔ ًغنض  ٓان،  ـ، بال عّص الجمُل عي

ْل٨ىجى  ٓع ال٣لُلت، ٖغى َظا ال٨خاب اإلاِم،  ال جدخمل الؿُ ُم الُٗٓم،  لِظا الٖؼ

 ؤعصث ؤلاقاعة بلُّ ٣ِٞ .

م مً الكٗٓب خُض ؤنبذ  ٨َظا قٛل ٚاهضي ؤصباء الٗغب ٦ما قٛل ٚحَر

ٓع بترظمت الؿحرة الظاجُت لٛاهضي باؾم  ٢ْض ٢ام دمحم ؾامي ٖاق ٖٓا إلبضاِٖم.  في “مٓي

ٓان ” ؾبُل الخ٤ ْلؤلؾخاط ” ٢هت ججاعبي م٘ الخ٣ُ٣ت“٦ما جغظمّ مىحر البٗلب٩ي بٗى

ْعؾالخّ باؾم  ٓص ال٣ٗاص ٦خاب ًٖ خُاة ٚاهضي  ح ُٖٓم اإلاِاجما “ٖباؽ مدم ْع

عا ًٖ خُاة ” ٚاهضي ّٓ ابِ الش٣اُٞت بضلهي ٦خاب مه ْنضع ًٖ املجلـ الِىضي للْغ
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ٓع هاصعة لٛاهضي في مسخ ْلل٩اجب الٗغبي الكِحر ٚاهضي, ًدخٔٓ ٖلى ن ل٠ ٞتراث خُاجّ, 

ٓ خى ٦خاب  ْالخغ٦ت الِىضًت“ؾالمت م ٦ما ؤنضع ألاؾخاط ٞااص دمحم قبل ًٖ ” ٚاهضي 

ْمً اإلاالٟاث الٗغبُت في خُاة ٚاهضي ” ٚاهضي ٢ضٌـ الؿُاؾت“خُاة ٚاهضي باؾم 

ٓان ٦ما نضع في اللٛت الٗغبُت ًٖ ” اإلاِاجما ٚاهضي ْظِاصٍ“ْعؾالخّ  خُاة لٟخخي عي

ْجغظمت. ْعؾالخّ ؤ٦ثر مً زالزحن ٦خابا ما بحن جإل٠ُ   ٚاهضي 

 ٓ  محر الؽػشاءكفُذة بجي مفش ل في غاهذي : الس جف

غ بٛاهضي.ْ ًِٓغ َظا في ٢هُضجّ "بجي 
ّ
ْاخضا مّمً جإز ٧ان ؤمحر الكٗغاء ؤخمض قٓقي 

. ؤوكض قٓقي َظٍ ال٣هُضة ٖىضما هؼ٫  ْهٍٓغ خّ  ِّ مهغ" خُض ًشجي ٚاهضي ٖلى شسه

٣ّ بلى لىضن للمكاع٦ت في ماجمغ اإلااثضة اإلاؿخضًغ الشاهُت  َْٓ ٧ان في ٍَغ ٚاهضي في مهغ 

ٓا ؤًًا جدذ 52۱5ٖام ٓاهّ مً مهغ ألجهم ٧اه ْؤعاص ٚاهضي ؤن ًىا٢ل م٘ بز م.

اث مً خؼب  ُّ ٓع ؾُٗض بٌٗ ٦باع شسه ْاظخم٘ في ب ٓص،  ُاوي مشل الِى الاؾخٗماع البًر

ْعؤؽ لِم مهُٟى باقا الىدا ٓٞض  ٓا ٚاهضي ٖلى ِْغ الؿُٟىت التي ٧ان ال ؽ.ْ ل٣

 .233بِخا مُلِٗا ۹7ْزلض ٦ٍغ في ٢هُضة عاجٗت في.ٌؿاٞغ ٞحها

ٓا بُل الِىض ٓا الٛاع   :     ْخُ ٗ  "بجي مهغ، اٞع

ٓا                                             ْا٢ً  ،
 
ْاظبا ْا   :     خ١ٓ٣ الٗلم الٟغص"                           ْؤص

ْمٗاهاتهم  َٓم في مإؾاتهم  َْٓ ؤز ىّ ؤن ٌؿخ٣بلٓ بُل الِىض  ًضٖٓ الكاٖغ بجي َْ

ً ت الَٓ ضًت مً  ْجطخُاتهم في ؾبُل خٍغ ْبػالت خُاجّ الدكٍغ مٗاهاة خُاة اإلاىٟي 

ْؤًًا في َلب عخلت الخ٤  ُاهُٓن مً مهغبلي بؾباهُا  مؿ٣ِ عؤؾّ خُىما قغصٍ البًر

خهاب مً اإلاا٦ تهاص ْألٚا ٓاظِت ألْا ً اإلاؿدبضًًبم ْفي َظٍ ال٣هُضة ًبضؤ قٓقي . ٍغ

حن ؤًًا في  ُما للمهغٍّ ْص ألهّ ٌّٗض ٚاهضي ٖػ ٓع ت لترخُب ٚاهضي بال ٓة ألامت اإلاهغٍّ بضٖ
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حن ألن ألاْيإ الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت مدكابهت  ُّ ُاه مُالبت الاؾخ٣ال٫ مً ٢بًت البًر

 ٫ٓ٣ٍْ  :بحن الِىض 

٠٢ٓ الى٨ض                                         ْٖغ٥ اإلا ٦ٓم في اإلا٣اؾاة        :   "ؤز

ْالجِض                                           ْفي الخطخُت ال٨بٔر     : ْفي اإلاُلب، 

 ْفي الجغح، ْفي الضم٘    :ْفي الىٟي مً اإلاِض                                        

ٓٞض                                                234ْفي الغخلت للخ٤          : ْفي مغخلت ال

٧ْان  ْاإلاؿلمحن.  ىُت بحن الِىضْؽ  ٓخضة الَٓ ٍْبضْ قٓقي مدبخّ لٛاهضي في اجساط ال

ٓا  ٧ْاه ْاإلاؿلمحن لىُل ٞاثضتهم الؿُاؾُت،  ُاهُٓن ًٟغ٢ٓن بحن الِىضْؽ  البًر

ْؤزجى ٌؿخسضمٓن َظٍ الؿُاؾت الٟاخكت لٟكل الخغ٧اث الاؾخ٣اللُت  يّضَم. 

ْباإلاِضّي  الكاٖغ ؤخمض قٓقي ٖلى مؿاَماث ٚاهضي في َظا الهضص ْ قّبهّ بىبّي مغة 

ٍٓت في لباؽ  ْالؤلز ٓع ألانالخُت  ٍْه٠ عؤًخّ ال٣ُمت هدٓ ألام , ْ"٦ىُٟٓقـ" مغة ؤزٔغ

ْمكٝغ  ٓص املخبت  ْمىب٘ ْظ ٍْمشلّ مجم٘ ال٨غم  ال بلي ٧اٞت  ؤلاوؿان  الؼاَض ٦غؾ

ح ألا  ٢ٓ٘ "لبُ٪ ًا املجض.ؤن الْغ ْمً اإلاخ ٖٓم هاصي الكغ١ ألاْؾِ بالهبر ْ"لالٖى٠ 

ٓلّ ٓعها..ْ هٔغ َظا في ٢  :ٚاهضي...ؤهذ مى٣ض ؾالخىا ْؾخ

ٓهٟكُٓؽ،    :   ؤْ مً طل٪ الِٗض                                                  " هبي مشل ٧

ب ال٫ٓ٣                                            ْالٟٗل        :  مً اإلاىخٓغ اإلاِضي٢ٍغ

ْص                                         ض       :  قِبّ الغؾل في الظ  ًٖ الخ٤ ْفي الَؼ

 :   جمشا٫ مً املجض    ل٣ض ٖلم بالخ٤             

ْبال٣هض                                                ْهاصٔ اإلاكغ١ ألا٢صخى"  ْبالهبر،    : 

في ؤبُاجّ الخالُت ٣ًغؤ الكاٖغ ؤخمض قٓقي الؿالم ٖلى ٚاهضي خُض ًىاصًّ باألْناٝ 

ْاؾخسضم الكاٖغ ّٖضة ؤل٣اب في ٢هُضجّ  الخمُضة التي اقتهغ ٚاهضي بها بحن ألا مم . 

                                                           
234

 www.hindawi.org(غان ـ  (۱/2725خٍؼ



ٍٓت املخىمت دان العى ٓبش مجلت الٍش  ؤهخ

0202 

 

045 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 12 ,ISSN 2394-8493 

 

مكحرا بلى ؤن ٚاهضي ٧ان ٌكغب لبن الكاة خالبا بىٟؿّ  235مشل "خالب الكاة"

٧ّْل َظٍ حكحر بلى  ْاؾخسضم ؤًًا "ٚاػ٫ البرص" مكحرا بلى ؤهّ ٌٛؼ٫ زُابّ باإلاٛؼ٫ بىٟؿّ. 

ٍْلٟذ ؤمحر  ض  ٓخُض بلى الؿٗاصة َٓ الَؼ ت ٚاهضي ًٖ الخُاة هي ؤن الؿبُل ال ؤن هٍٓغ

ت الكٗغاء ؤخمض قٓقي في َظٍ ألابُاث ؤهٓاع ال٣غا َْٓ ٣ًّضم بلى ء بلى هٟـ الىٓغٍّ

ٓلّ: ٍْشيُّ بالشىاء الٗاَغ ب٣  ٚاهضي با٢ت الترخُب ًمضح ٚاهضي 

غ مً ٖىضي                                  َْظا الَؼ  " ؾالم الىُل ًا ٚىضي    : 

 ؾالم خالب الكاة       : ؾالم ٚؼ٫ البرص"                                  

ا َْكحر قٓقي ف ْاخضة مً الُغ١ ابخ٨َغ ت "مؿحرة اإلالر" التي هي  ُّ ْا٢ٗ ي ٢هُضجّ بلى 

ُاوي ٖلى ؤؾاؽ ٞلؿٟخّ  ّب٣ِا ٚاهضي لئليغاب ْالاخخجاظاث يّض الاؾخٗماع البًر َْ

ْاٖخ٣الّ  ْالٗهُان اإلاضوي" ْ ٌكحر ؤًًا بلى مصخي ٚاهضي بلى صاهضي  ٓعة "الالٖى٠  اإلاكِ

ْمؿحرة صاهضي ْ ٖهُان صاهضي ؤًًا. جبٗا لِا، ٌٗٝغ مؿحرة اإلالر بإؾماء ٖه ُان اإلالر 

ٓا ًمكٓن  17ْ ٧ان ٚاهضي ٢اثض َظٍ اإلاؿحرة ْ عا٤ٞ مّٗ  ٧ْاه ؤمُا٫ في  57شسو. ْ 

ت  ا َظا الٗهُان اإلاضوي مً مى٣ُت ؾاباعماحي ؤقغم بلى ٢ٍغ ْبضْئ ْاخض ب٣ضم ٖاعي  ٓم  ً

ْاخض ْسجً ٦شحر مً اإلاك با إلاّضة ٖام  ْاؾخمغ الٗهُان ج٣ٍغ اع٦حن في َظٍ صاهضي 

 : اإلاؿحرة م٘ ٚاهضي. ٌكُض قٓفي

ْلم ٣ًبل ٖلى الكِض"    ْمً نض ًٖ اإلالر    : 

 ْمً جغ٦ب ؾا٢ُّ      : مً الِىض بلى الؿىض 

، ْفي اللبض 
 
اها  ؾالم ٧لما نلُذ       : ٍٖغ

ٍْت السجً       : ْفي ؾلؿلت ال٣ُض                                           "ْفي ػا

ْاإلا٩اٞداث بلى ظمُ٘ ؤهداء الِىض ْناع  ْماث  حؿّببذ َظٍ الخغ٦ت الهدكاع اإلا٣ا

٫ٓ٣ٍْ الكاٖغ  ٓة عؤؾاء الِىض الى ماجمغ اإلااثضة اإلاؿخضًغة  ً ٖلى صٖ ُاهُٓن مجبًر البًر
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 " ْاؾخسضم الكاٖغ ؤخمض قٓقي ٧لمت "الِىّضِ ِللِىّضِ ؤخمض قٓقي في ٢هُضجّ مٗبرا ًٖ َظا

ْاة بحن ظمُ٘ مً ٌكاع٥ ٞحها مكحرا بلى ؤّن ماجمغ ا إلااثضة اإلاؿخضًغة ح٣ٗض م٘ اإلاؿا

ُاهُحن زانت "  ٍْىصر الكاٖغ ؤخمض قٓقي عثِـ الِىض ٚاهضي بإن ًدظع زُاهاث البًر

حن لضحهم زبراث ٦شحرة في َظا ألامغ، خُض ٫ٓ٣ً  مغ" في اإلااجمغ ألن اإلاهغٍّ ْص ٦ْغ ٓع  :لل

ْع١ الؿحر  "            ْع١  الخٔ  ْما في  ٓعص :   ""الل

ْالجرص  ٦ًْ ؤبٕغ مً ًلٗب          :  بالكُغهج 

حن           ": ل٣اء الىض للىض القي الٗب٣ٍغ

ٓع قاٖالخالـت  ْالدؿامذ  غها: ًه اجّ ؤلاوؿاهُت  ْهٍٓغ الجلُل شسهُت الٛاهضي 

ْالِىضْؽ  ٍٓت بحن اإلاؿلمحن  ْماث الضًجي ْألاز ُاهُحن بمىاؾبت اإلا٣ا ٦ْٟاخّ يض البًر

  ؤلاؾخ٣اللُت للكٗب الِىضي

ْاإلاشاحؼ  اإلافادس 

 خ ألادب الػشبي ٓسي خىا: جاٍس  0۸20 لبىان, -ألادب الخذًث,داس الجلُل بحرْث  الفاخ

 ٓد ح الػلاد مدم  0۸22الىاؼش ماظعت َىذاْي غاهذي, اإلاِاجما غظُم غباط:ْس

 ,ْالخشهت الِىذًت ٓسخى   :  غاهذي  ت الجذًذة  ظالمت م
ّ
 0۸32مىبػت املجل

  ٓلت: دمحم ـبري ٓكُاث املجِ  0۸۸4_0۸20مىبػت داس الىخب اللاَشة/الىبػت ألاْلى .الؽ

 اث خ ألادب الػشبي:  ؤخمذ خعً الٍض سوغادي, ,جاٍس  4002اإلاىبػت "فُفل"جْش

 ٓسي ٍاث سؼُذ ظلُم الخ ٓان اللْش  0۸24/,, بحرْثدً

ٓاَحري  ٓاَشي : دمحم مِذي الج ٓان الج ذة "الشؤي  الػام"الػذد ,دً ٍْىبُذًا  324حٍش

https://www.allugah.com     ،https://www.allugah.com 

https://www.allugah.com/
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 اإلاِاجما ٚاهضي 

ٓمُت ْال٣  بحن ؤلاوؿاهُت 
َل   قامت صْع

 ظامٗت باجي مسخاع ٖىابت/الجؼاثغ 

 البدث لخقم

ْؤهماَا مً الُٟغة  ٓاها مً ال٣ضعة  ٫ لِم ٌٗغى لىا الٗٓماء ؤل ّٓ ؤلاوؿاهُت جس

اإلاا جإعجر ؤلاوؿان  جها، َْ ُّ ش ْظِت مُٗىت وؿخُُ٘ ؤن هخب الب٣اء، ٞل٩ّل بوؿان في الخاٍع

ْاهٟها٫،  ها٫ 
ّ
ٓباث اج لذ الجماٖاث ؤلاوؿاهُت ه

ّ
ٓصًت، ٦ما جسل ْالٗب ت  بحن الخٍغ

ْاخض، ؤْ  ْاخض ؤْ جضًً بضًً  ٨َْظا ٧ان خا٫ الِىض؛ بط لم ج٨ً ؤبضا جُالب بمُلب 

ْاخضاحكتر  ىا  ْاخض، ٞهي في ٞترة ما لم ج٨ً َْ ل٨ّجها اقتر٦ذ في اؾخٗماع  ،٥ في م٨ؿب 

ْاخضة، بل ألّجها جدغ٦ذ بضاٞ٘  ٓمُت  البذ بالسالم، لِـ ألجها جمل٪ ٢ ْاخض، َْ

ال ٌؿخُُ٘ خ٨م  ٓع ٚاهضي، ٢ض ًد٨م ؤلاوؿان بلضٍ  ّ مً مىٓ
ّ
خاوّي مدٌ. أله ْع

ٓاث ال٫ َظٍ اإلاباصت ؤلاوؿاهُت ٚام ال٣ّٗاص في مً ز .طاجّ، التي ٢ض جُػى ٖلحها الكِ

الث ٚاهضي  ٓاهب السُٟت مً زال٫ م٣ ْع الج ح ُٖٓم، اإلاِاجما ٚاهضي" ْخا ٦خابّ "ْع

خاهُت هي  ٓا٢ّٟ، ٞالِىض اظخمٗذ ٞحها مٓاَغ لم ججخم٘ في ب٢لُم ٱزغ، ٩ٞاهذ الْغ ْم

ْؤبُا ٓامٌ الِىض ال٨بٔر  ْٚ ٓامًِا  َْظا ما ًٟؿغ ٚ  ، لِا الظًً ؾمت الِىض ال٨بٔر

ح ُٖٓم".  ٕٓ ٦خاب "ْع ْٚاهضي مٓي ٓع قاٖغ الِىض،  ْمجهم َاٚ وؿاهُت 
ٌ
ٓا في ؤلا عسس

اث ٖغى ٞحها ِؾَحر  ٫ْ شسهُاث بؾالمُت، في ؾلؿلت الٗب٣ٍغ زانت ْ ؤّن ال٣ٗاص جىا

ؼ 
ّ
ٓاهب الِاّمت التي ع٦ ْالج ٓع٢ت ج٣ضًم لل٨خاب،  غة. في َظٍ ال

ّ
شسهُاث بؾالمُت ماز

ٓص ال ْبلى ؤي مضٔ قمل ال٨خاب ٞلؿٟت ٖلحها ّٖباؽ مدم ٣ٗاص إلبغاػ بوؿاهُت ٚاهضي، 

َْظا ما ًًٗىا ؤمام  ً الٗغبي زانت. ْمضٔ جإزحٍر في الٗالم ٧اٞت ْفي الَٓ الغظل؟ 

ْمٗجى الضًً،   ً ٓاهب الازخالٝ بحن الِىضّي في بًماهّ بمٗجى الَٓ الؿاا٫ آلاحي: ما هي ظ
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ىُ ْما الجضًض الظي ؤياّٞ ال٨خاب بلى ْفي مسالٟخّ بالٛاًت ال٣هٔٓ مً الخُاة الَٓ ت؟ 

 مؿاع اإلاِاجما ٚاهضي؟

ٓمُت. ح غظُم/ الل خاهُت/ اإلاِاجما غاهذي/ ؤلاوعاهُت/ ْس ت: الْش ُّ  اليلماث اإلافخاخ

  لّذمتاإلا

ج٣ضم لىا الؿحر ٖضصا مً اإلاُُٗاث الِامت ًٖ شسهُت مً الصسهُاث 

ٓع  ٓعة مً ؤْضر اله ْهي بظل٪ ن ٍٓت.  ش ْفي مجا٫ مً املجاالث الخُ الٟٗالت في الخاٍع

ز٣اٞت مً الش٣اٞاث ؤْ خًاعة مً الخًاعاث؛ لظل٪  ما ؤْ ًٖالتي ج٣ضم ًٖ قٗب 

ْالخً ْالش٣اٞت  ش  ْما جؼا٫ ٦خابت قاملت للخاٍع ْال٨ٟغ، بل هي ٦خابت في ٧اهذ  اعة 

ْمماعؾت ٦خابت الؿحر  ْالىٟـ ؤلاوؿاهُت. ْالؿُاؾت  ٓاء ؤ٧اهذ طاجُت ؤم  -الاظخمإ  ؾ

ت ٓاهب ٢ض ال ًلخٟذ  -ٚحًر جسخل٠ مً ٧اجب بلى آزغ؛ طل٪ ؤن ٧ل ٧اجب ؾحرة ًغ٦ؼ ٖلى ظ

ْمً ٍٓت.  ٓعا زاه ٓجها باليؿبت بلُّ ؤم عا زُٟٟا ٧  بلحها ٚحٍر ؤْ ٢ض ًمغ ٖلحها مْغ

ْلذ ألا٢الم ؾحرتها اإلاِاجما ٚاهضي الصسهُت الِىضًت الكِحرة التي  الصسهُاث التي جىا

٦ْشحر مً ألامم التي ا٢تربذ مجها بهلت مً الهالث في إ٧ان لِا ج ا الكامل في الِىض  زحَر

ْالخٗاْن. ْالخٗاٝع  ْالؿلم   خاالث الخغب 

ا مغ٦ؼا في بقاعاجّ ٓص ال٣ٗاص ٖمال ؾحًر بلى الٗٓمت  َْٗض ٦خاب ٖباؽ مدم

ت،بهّ ٦خابّ الظي ؤٞغصٍ للخضًض ًٖ شسهُت ٖاإلاُت، ًخٗل٤ ألامغ  ْالٗب٣ٍغ ْالخٟغص 

ٓن  ْالخ٩ باإلاِاجما ٚاهضي الظي اَخم ببُان مالمذ شسهِخّ مً خُض اليكإة ْألاؾغة 

ٍْغ٦ؼ اإلا٣ا٫ ٖلى ه٣ُخحن ازيخحن في  ْالؿُاؾُت ْآلازاع التي اهٟغص بها.  ت  ْالؿحرة ال٨ٍٟغ

ْالبٗض ؤلاوؿاوي، ٠ُ٨ٞ هٓغ ال٣ٗاص بلى شسهُت اإلاِ ٓمي  اجما ٚاهضي َما: البٗض ال٣

ٍْم٨ىىا ؤن  ٓمي ْؤلاوؿاوي،  ٠ُ٦ْ خضص ؾمت ٧ل بٗض مً البٗضًً ال٣ اإلاِاجما ٚاهضي 

ٓمّ اإلادكٗبت  ه٠٣ في َظا اإلا٣ا٫ ٦ظل٪ ٖلى ٖال٢ت شسهُت اإلاِاجما ٚاهضي بش٣اٞت ٢

ْلت جدضًض ه٣ِ الخماؽ التي للمِاجما م٘  ْالٗال٢ت باأل٢ُاع الكغ٢ُت ٩٦ل، م٘ مدا

 ألابٗاص الٗغبُت ؤلاؾالمُت
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 فً العحرة .2

ٓاهب الىٟؿُت؛  ْالج ْجُاعاث ال٨ٟغ  ْالخًاعة  ٓة  ْال٣ الؿحرة ًٞ ٖامغ بالخُاة 

ا بالِٟم الىٟسخّي ْالاظخماعّي لضٔ  ْز٣ُ  هاال 
ّ
ت مّخهلت اج ُّ  للخجغبت الخ

 
ٓعة ٓهّ ن ٧

٦ْشحرا ما جّم الدؿائ٫ ًٖ الٗال٢ت بحن الؿحرة  الصسهُاث الِاّمت في الترار الٗغبي، 

ش ٚحر ؤن  ًى٨غ جل٪ الٗال٢ت ٧ٓن ٧ّل ٖالم طا زهاثو مُٗىت ؤما  Collinwoodْالخاٍع

ٍٓىبي  ٕٓ شخيء مً الدكاب٪ بُجهما. ) Toynbeeج ٢ْ عي َىا 236ٞال ًى٨غ  ْمً الًْغ )

ْالضًيُت في َبُٗت ٦خابت الؿحرة التي َُمىذ ٖلحها  ؤلاقاعة بلى جإزحر الخُاة الؿُاؾُت 

ْالضًيُت، ٚحر ؤّجها بًٟل ٖىاًت ال٨ّخاب ألاهجلحز في ال٣غن الشامً  الضٖاًخان؛ الؿُاؾُت 

ٓوؿٓن   لذ بلى ٖمل ٞجّي مخمّحز زانت ٖلى ًض ٧ل مً ص.ظ ّٓ ّ ْع٣ُٞ Johnsonٖكغ، جد

ٓػ٫ْ  ت Boswell(.237ب ُّ ع الخُاة الؿُاؾ ّٓ غ بخُ
ّ
ٓاضر ؤّن َظا الًٟ ٢ض جإز ْمً ال ،)

ت. ّٓ الخٍغ ٍْؼصَغ في ظ ْالضًم٣غاَُت؛ بط بّن الًٟ ًىدكغ   ْمىجؼاتها الٟىُت 

ما 
ّ
ْبه ًّ ال بم٣ضاع نلتها بالسُا٫  ٕٓ "بن الؿحرة ٞ ًم٨ً بظما٫ ال٫ٓ٣ في اإلآي

ٓم ٖلى زُت ؤْ عؾم ؤْ بىاء ْٖلى طل٪ ٞهي لِؿذ مً ألاصب اإلاؿخمّض مً  ألّجها ج٣

ٕٓ مً ألاصب ٧األصب الظي ًسل٤ زل٣ا مً خُض بّن  َْظا الى السُا٫ بل هي ؤصب جٟؿحرّي 

ْال٣اّم  اجي  َْٓ ٧الْغ ْجغجِبّ للخ٣اث٤  ْصة، تهضًّ في ازخُاٍع  ناخبّ مٗجّي بٛاًت مدض

ْالُبُٗت ْنغإ  م٘ الىاؽ ؤًًا ًدا٫ْ ؤن ٨ًك٠ ًٖ الهغإ بحن بُل ؾحرجّ 

ْل٨ّىّ ال  َْٓ ًدا٫ْ ؤن ًى٣ل بلى ال٣ّغاء خ٣ُ٣ت طاث ٢ب٫ٓ ٖام،  ً، م٘ هٟؿّ  آلازٍغ

 ٠٢ٓ ١ جغاٍ ٠٣ً م
ّ

٠٢ٓ السال ْبضال مً ؤن ٠٣ً م ٌؿخُُ٘ ؤن ًد٨م زُالّ في ؤظؼائها 

(، ٚحر ؤّن ما ًيبػي جإ٦ُضٍ َىا َٓ ؤّن ٧اجب الؿحرة ال ٨ًخٟي 238اإلاؿخ٨ك٠ اإلاٟؿغ ")

 ْ ْؤقمل؛ هي الخدلُل الظي ًٟغى ٖلُّ الاؾخٗاهت بالخٟؿحر بل ًخجا ػٍ بلى ٚاًت ؤٖم٤ 

ا، لُٛٓم في اإلاىاب٘ التي جهل  ْٚحَر ش ْألاصب  ْالخاٍع ٖت في ٧ّل مً الٟلؿٟت  ّٓ بمٗاٝع اإلاخى
                                                           

236
١ ّٖمان، ٍ -  11-5م، م 1996، 1بخؿان ّٖباؽ، ًٞ الؿحرة، صاع ناصع بحرْث، صاع الكْغ

237
 37، م اإلاغظ٘ هٟؿّ -

238
 85-84، م م اإلاغظ٘ الؿاب٤ -
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غاث ألانلُت ٌؿاٖضها ٦شحرا في 
ّ
ْاإلااز ت َظٍ الُىابُ٘  مجها اإلا٨خٓب ٖىّ؛ طل٪ ؤّن مٗٞغ

ًْٞال ًٖ َظا ٞةّن الؿحرة الا٢تراب بك٩ل ؾلُم مً الظاث ال ض ال٨خابت في ؾحرتها.  تي هٍغ

ٍٓل  ة بُاهُت ظمالُت حؿخُُ٘ جد ّٓ ا للّغئٔ،ٞاأل٩ٞاع ٢
 
ٚٓ ب ن

ّ
في بٗضَا الٟجّي جخُل

ت م٣ىٗت، بلى ؤصاء  ُّ ٓجّ مً اؾخ٨كاٞاث ظل ْما اخخ ال٨خابت في ؤبٗاصَا اإلاى٣ُُت الض٣ُ٢ت 

٣ٍْضم لّ ما ًُلبّ مً ؤ ت ٞجّي ممخ٘ ًجخظب ال٣اعت  ُّ ّي ٖمل ؤصبي ظضًغ بال٣غاءة اإلاخإه

 الٗم٣ُت.

 ملخت غامت غً شخفُت غاهذي: .0

ت  ُّ ى ٓا٢ِٟا الَٓ ْم ت بٟلؿٟتها  ُّ ْٖاإلا ت  ُّ ى َْ 
 
ا٦دؿبذ شسهُت ٚاهضي قِغة

ْاإلاهلر  حي  ْال٣اثض الْغ جي  ُم الَٓ ّ مدىضاؽ ٦غمكىض ٚاهضي الٖؼ
ّ
ت؛ به ُّ ْؤلاوؿاه

ح الاظخماعي، ْناخب ألاؾلٓب الؿُا خي اليكِ الٟ ٗا٫، ؤما ل٣ب مِاجما ٞمٗىاٍ الْغ

ٓعث الِىض في  الُٗٓمت؛ ل٣ب اؾخد٣ّ بًٟل ما جغ٦ّ مً بهمت في ألاخضار التي َ

ت بل اؾخُإ ؤن ًهبذ  ُّ ى ّ لم ٨ًً مجّغص شسهُت َْ
ّ
سِا الخضًض، ٚحر ؤه جاٍع

ٓع بوؿاوّي.)  (  239شسهُت ُٖٓمت ببٗض ٖالمي ْخً

ت ُّ ْالٗاإلا ت  ُّ ى ٓاضر ؤّن قِغجّ الَٓ  لُبُٗت الغظل التي  ْمً ال
 
٧اهذ هدُجت

ْٞلؿٟاِجّ ْفي خّحز ظٛغافّي ٚجّي  ٝ بخّٗضص صًاهاجّ  هذ صازل بَاع ز٣افي قغقي مْٗغ ّٓ ج٩

ُاهُٓن ب٨شحر مً الٗاع  ـّ الؿُاؾُٓن البًر َخ
َ
ْل٣ض ؤ ْالش٣اُٞت. باألخضار الؿُاؾُت 

ٓا مً بالص الِىض قّغ  امت ٚاهضي، ٞاهخ٣م مت التي ؤلخ٣ذ بهم بٖؼ اهخ٣ام:  بؿبب الٍِؼ

ْالُاثُٟت. ْا اإلاى٣ُت بٗضص مً الهغاٖاث الضًيُت  ْٚظ ٓا ْخضة بالصٍ،   ّٞخخ

 دفي هخاب الػلا غاهذي .1

ت ًم٨ىىا  ْلّٗل ؤَم ؾمت ٨ٍٞغ ؾلِ ال٣ٗاص الًٓء ٖلى شسهُت اإلاِاجما ٚاهضي. 

َْظا ٌٗجي التر٦حز ٖلى  ت في شسهُت"ٚاهضي"،  ٢ٓٝٓ ٖىضَا هي التر٦حز ٖلى الٗب٣ٍغ ال

                                                           
239
-René HABACHI, Joel KKERMAREC ‘ GANDI MOHANNDAS KARAMCHAND  1869-1948( universalis.fr en ligne 

consulté le 14 juillet 2021 
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ٓاهب جمحز  ٢ض جهل بلى صعظت  ظ
 
ا بلٜ مغجبت ؾامُت ُّ بها الغظل ٞجٗلذ مىّ اؾخصىاء  بوؿاه

ْجىا٫ُْ اإلاِاجما ٚاهضي مً  َْظا ما ًم٨ً ؤن ههل بلُّ خحن الخّٗغٝ ٖلُّ. ؤلاصَاف، 

٤ هاب٘ مً  ع مدُُِا الكغقّي ببضإ ٍٖغ
ّ
البِئت الكغ٢ُت َٓ جىا٫ٌْ لصسهُت ججظ

٢ْض ج٨ٟي ٢غاء ت ٦شحرة،  ُّ ٓعاث ٞلؿٟ ة َظا الجؼء مً ملخمت ٚلٛامل للخّٗغٝ ٖلى جه

راء الٟجّي الش٣افّي الٟلؿٟحّي الظي جهلذ مىّ ٧ّل الش٣اٞاث الكغ٢ُت:
ّ
 الث

 بلى ؤًً حؿعى ًا ظلجامل/ بن الخُاة التي جبػي لً ججض

ت  خُىما زل٣ذ آلالِت البكغ ، ٢ضعث اإلآث ٖلى البكٍغ

 غق٪ ملُئتْاؾخإزغث هي بالخُاة/ ؤما ؤهذ ًا ظلجامل ٞاظٗل ٦

ْاظٗل زُاب٪ هُٟٓت ػاَُت  ٦ًْ ٞغخا مبخهجا لُل جهاع/ 

ل الُٟل الظي ًمؿ٪ بُض٥
ّ
ْصل ْاؾخدم في اإلااء   ْاٚؿل عؤؾ٪ 

َْظا َٓ ههِب البكغ) ظت التي بحن ؤخًاه٪/   (241ْؤٞغِح الْؼ

ا اإلالخمت ال٣ضًمت في البالص اإلاكغ٢ُت ح٨ٗـ الِّم  ِٞظٍ الهغاٖاث التي جشحَر

م ُّ ٓصي الظي ز ٓظ ٖلى الظاث في الش٣اٞت خُجها،مّما ّٞجغ ٖضصا مً الدؿائالث  ال

ًّ ٚاهضي ٧ان  ث بالص الِىض، ل٨
ّ
ث الش٣اٞت ؤلاوؿاهُت ٩٦ّل، ٦ما ٚظ

ّ
ت التي ٚظ ُّ الٟلؿٟ

ْماعؽ بوؿاهِخّ ٢بل الخىٓحر لِا. ْا٦خٟى بغصاثّ ألابٌُ،  ا،   بكغا ؾٍّٓ

ٓعي الغشبي .2  غاهذي في ال

ٓع الكغ١ ًىٓغ ال٨ٟغ الٛغبي بلى ٚاهضي ٖلى  ِٖٓا مً ن ضة مً ه ّ وسست ٍٞغ
ّ
ؤه

عة  ٢ْض ج٩ٓن ؤبغػَا هي يْغ ْعْخاهِخّ التي ناِٚا بإ٦ثر مً بٗض ظضًض  ال٨بحر 

َْظا الاهضَاف ؤمام شسهّ ؤمغ َبُعّي؛ 241الاؾخمإ بلى نٓث الظاث الضازلي. )  ،)

ت بؿ ت اؾخٗماٍع ٍّ ٓع ْمت الؿلبُت ؤن حهؼم ؤٖٓم امبراَ ّ اؾخُإ بؿُاؾت اإلا٣ا
ّ
ُذ أله

ٓعٍت التي ال  ْؤخ٨مذ ؾُُغتها ٖلى ٖضص مً الكٗٓب ختى ٢ُل ٖجها ألامبراَ ٓطَا  هٟ

                                                           
240

الم بٛضاص،  - ْػاعة ؤلٖا ْصٌؿت الٗغا١ السالضة،   79م، 1975َّ با٢غ، ملخمت ظلجامل ؤ
241
-Voir: Robert Deliège, Gandi , sa vie et sa pensé, un modele pour le XXle siecle, les savoirs mieux   
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ٗٝغ  ٖى٠ AHISMAمبضؤ حُٛب ٖجها الكمـ.   َُْ
ّ

( بإهّ الٗىهغ  la non violence)الال

ًّ الضًً  ٓاهب الضًيُت ل٨ ا بالج ْاضخ  هاال 
ّ
َٓغّي في ٨ٞغ ٚاهضي اإلاخهل اج الج

الن بلى  ّٓ ٖى٠ لخهبذ ْالٟلؿٟت ٖىضٍ ًخد
ّ

ٓصٍ مبضؤ الال ٕ مجخمعّي بوؿاوّي، ٣ً مكْغ

ْمىُل٤  َٓغ الخ٨ٟحر  الؿُاؾت هٟؿِا ٖمال ماّؾؿا ٖلى ألازال١، خُض هللا َٓ ظ

٢ٓذ هٟؿّ. ) ا في ال ًُّ ْبظل٪ ًهبذ ٖمل ؤلاوؿان ٖمال بلِ َْىا 242للهٟاء ؤلاوؿاوّي،  )

ت ٖىض ٚاهضي بحن ًم٨ىىا مالخٓت َظا الخماهي الظي جًُّٟ الغئٍت الٟلؿُٟت الضًيُ

ٓاضر ؤن َظا الخماهي َٓ في ظاهبّ الٗملي يامً الؾخمغاع  ْمً ال ؤلاوؿان ْؤلالّ. 

َْكاع بلى ؤن َظٍ ال٨ٟغة الكاملت ٖىض ٚاهضي ٢ض  الخدضي ْؤلانغاع ٖلى الاهخهاع.

٣ْٞا لخٗلُماث  Jaina(243)ؤْ  Jainجإؾؿذ مً هدلت ؤْ مظَب الجُيُت وؿبت بلى 

ٓبُت"، ٦ما ؤن َظا اإلابضؤ مخهل بمبضؤ ا Mahaviraاإلااَاٞحرا  إلاخهلت بالالٖى٠ ْ"الٗك

ٓاظِت الٓالم ًم٨ً ؤن جخم باملخبت  ٓلؿخٓي الظي ٢ا٫ بإن م الخب الظي جدضر ٖىّ ج

ل الدجاب الظي ًذجب هللا ًٖ ؤلاوؿان، )  (244ْؤن املخبت هي التي جٍؼ

ْبُت بًٟل ٚاهضي الظي آمً ْع بال٨ٟغة  ٚحر ؤن اإلابضؤ ٢ض اهدكغ في اللٛاث ألا

ْؤن َا اإلابضؤ ال ًم٨ً ؤن ًُب٤ بك٩ل مشالّي ل٨ىّ  ٦ّٓ ما٦ضا  ْٖاقِا ْظؿضَا بؿل

ضاء ٖلى ألا٢ل.  مخإ٦ض مً شخيء آزغ َٓ ؤن الًٟل ؾ٩ُٓن لّ في الخ٣لُل مً ٖضص ألٖا

ْلِـ َظا  ْمت بالالٖى٠.  عي في اإلا٣ا ْٚحر بُٗض ًٖ َظا اإلابضب بقاعجّ بلى ؤن جدمل ألالم يْغ

ٓظّ ٞلؿٟت ْْؾُلت  الخ ْاظخماُٖت ٦ما ؤجها ٚاًت  مُل٣ت بهما هي ٦ظل٪ زُت ٖمل ؾُاؾُت 

ٓلضث ًٖ َظٍ الٟلؿٟت ٖضة َغ١ هًالُت مجها الخمغص ٖلى الىٓام  ْل٣ض ج ٢ٓذ هٟؿّ. في ال

ٓم( ؤلايغاب ًٖ الُٗام.  ْمجها ٦ظل٪ )اله بت   (    245)بٗضم صٞ٘ الًٍغ

                                                           
242

  Idem Septentrion 
243
ٓٙ الى٣اء ال٨لي ؤْ ال٨ما٫ ألامشل. ًىٓغ: - ْلت بل  جُل٤ الجاًيُت ٖلى خغ٦ت مً الخضعط في الهٟاء ؤلاوؿاوي ملخا

Nalini Balbir, A propos du rapport à la raison dans la tradition jaina, ThéoRemes (en ligne) 11  2017, consulté le 18 

juillet 2021 
244
 Voir: Robert DELIEGE, Gandi , sa vie et sa pensé, un modèle pour le XXle siècle 
245
 Idem, 
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ْجإزغ بهم  ً الٛغبُحن  في بضاًت ألامغ، ل٨ىّ بضؤ ْل٣ض اخخ٪ ٚاهضي ببٌٗ اإلا٨ٍٟغ

ٓهذ ٖىضٍ ٨ٞغة ؾلبُت ًٖ  ْج٩ ًخسلو مً  طل٪ الخإزحر قِئا ٞكِئا، خحن ٖاص بلى الِىض 

ْز٣اٞخّ ْخًاعجّ ٞهاع ًمشل باليؿبت بلُّ مهضع الكغ اإلاُل٤، ٦ما ظٗلّ  الٛغب 

الىٓغ بلى الٛغب بهظا الك٩ل قضًض الخٗل٤ بال٣ُم التي ْظضَا في ؤمخّ ْخًاعجّ، 

ْمت الٛغب مًاٖٟت ال ج٣خهغ ٖلى الجاهب ْبظل٪ ن ٓة ٚاهضي بلى م٣ا اعث صٖ

ْالخًاعي ؤًًا.) ْػٍ بلى الجاهب الش٣افي  ٨َْظا ٣ٞض اهخ٣ل 246الؿُا خي بل جخجا  ،)

ْبهجاػاجّ بلى الىٓغة اإلاخدٟٓت مً ٧ل بًاج٘  ٚاهضي مً الخلمُظ اإلاعجب بإ٩ٞاع الٛغب 

ٖا مٗاصًا ل ت، ٞإوكإ مكْغ ْال٨ٍٟغ ط لِا الٛغب اإلااصًت  ٩ل ما ٧اهذ الش٣اٞت الٛغبُت جْغ

ْالغقي بها في َظا الٗالم الظي  ْالكٗٓب  ْع جدًحر ألامم  ْعَا في الٗالم بإهّ ص ْانٟت ص

 عؤث هٟؿِا ؾُضة لّ.   

 بُان الػلاد الؽػشي 

َْا َٓ  َْٓ ًدىا٫ْ شسهُت اإلاِاجما ٚاهضي،  ت  لم ًيـ ال٣ٗاص مل٨خّ الكٍٗغ

َْٓ ًٓضر ًٟخخذ ٦خابّ في الؿحرة ٖىّ  ْع مً ؤ٩ٞاع في الٗالم،  ٢ّٟٓ الٗام مما ًض ببُان م

ٓمت  ْما جُغخّ الخًاعة الٛغبُت: ٟٞي َظٍ ألابُاث اإلاىٓ خّ بحن ما ًُغخّ ٚاهضي  ُّ ْؾُ

ْعْخاهُتها  بك٩ل مباقغ ٫ٓ٣ً ًٖ هٟؿّ بإهّ ًيخمي بلى ؤمت لِا ز٣اٞتها الٓؾُُت 

٫ٓ٣ٍْ ًٖ ؤمخّ ؤلاؾالمُت بإجها لِؿذ ٚا ع٢ت في ظِت مً الجِخحن؛ ٞال هي اإلاٗخضلت، 

ح  ال هي ماصًت مخد٨مت في الْغ ْالخُاة  خاهُت مى٨غة للجاهب اإلااصي في ؤلاوؿان  ْع

ٓلّ:  ؤلاوؿاهُت، بهما هي صعظت ْؾُى بحن الضعظخحن. َظا ما ًِٟم مً ٢

ْل٨ً ال ؤنٓم  –ػاَض  الِىض وعى الضهُا ْنام ؤها ؤوٗاَا، 

َْام  ؤها  ْل٨ً ال ؤَُم .)َام٘ الٛغب ععى الضهُا  اَا،   (247ؤٖع

                                                           
246
 Idem 
247
ح ُٖٓم، صاع  - ٓص ال٣ٗاص، اإلاِاجما ٚاهىضي ْع  ، نٟدت ٚحر مغ٢مت2113َىضاْي ٖباؽ مدم
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ْؤقاع  ع،  ض في صهُا اإلااصة اإلالُئت بالكْغ ْؤجباّٖ بلى الَؼ ٣ٞض ٖبر ًٖ مُل ٚاهضي 

ّ ال ًهاص١ 
ّ
حي املخٌ، زم بّحن ؤه بلى ا٦خٟاء طل٪ الغظل بالٗىاًت ال٩لُت بالجاهب الْغ

ا مً ٖىاًخّ جد٣ُ٣ا 
ّ
ٍْغاٍ، ٦ما بّحن ؤن للجاهب اإلااصّي خٓ ٖلى َظا اإلاظَب في ما ٌٗخ٣ضٍ 

ٓاػن بحن اإلا ْاهخ٣ل في البِذ الشاوي بلى َبُٗت الٛغب اإلاىا٢ًت لُبُٗت للخ ح.   ْالْغ اصة 

ْهدلخّ، طل٪ ؤن الخُاة الٛغبُت بدؿب ال٣ٗاص ٚاع٢ت في اإلااصًاث مىٛمؿت في  ٚاهضي 

ْبن اَخم بالخُاة  َْٓ ما ًىٟي ؤن ٩ًٓن ٢ض اعجبِ بّ؛ ِٞٓ ختى  اإلااصة بلى صعظت الُِام 

ْعْخّ ًٖ خُاة اإلااصًت ٚحر ؤهّ ال حهُم بها بل ال ًجٗلِا مبٗضة ل٣لبّ  ى جل٪ الضعظت 

، زم ًبرػ ؤّن  َْٓ السٝٓ ٓم ٖلُّ الضًً   الٗاّم الظي ٣ً
َ
ْاإلاباصت. ٦ما ٢ضم اإلابضؤ ال٣ُم 

ٍْا٦ض ٖال٢ت املخبت التي ججم٘ بحن هللا  ٓع الؿلبي،  الضًً ٖىضٍ ال ًىُل٤ مً َظا الكٗ

ض ال٩ا
ّ
ح َىا: إلااطا ؤ٦ ْالؿاا٫ اإلاُْغ ت اإلاٗخضلت ْٖبضٍ،  ُّ خ ٓاهب الْغ جب ٧ل َظٍ الج

ْبحن ماصًت الٛغب التي  خاهُت الكغ١ التي ّٖبر ٖجها ٚاهضي في ٞلؿٟخّ،  ٣ٞٓت بحن ْع اإلا

ْا في ماصًت الٛغب زُغا ٖلى  ً خحن عؤ ٍغ
ّ
ٖاعيِا ٚاهضي ٦ما ٖاعيِا ٚحٍر مً اإلا٨ٟ

ت بغمتها.   البكٍغ

ٓاكف.5 ْم ٓس   اإلاِاجما غاهذي ـ

ٖٓت م َْٓ ًخدّضر ًٖ بهجاػاث ٌٗغى ال٣ٗاص مجم ٓع لظاث ٚاهضي  ً اله

ٓع بـ  ؤلاوؿاهُت، ًُٞ٘ ٚاهضي ٖلى ال٣ّمت، ٚاهضي الظي ل٣بّ الكاٖغ الِىضي َاٚ

ٓع ال٩اجب  ْها٫ 1941-1861ألاصًب اإلآؾ٣ُي اإلاؿغحي الظي ٖاف ًحن "اإلاِاجما" َاٚ  ،

ٓبل لآلصاب ٖام ٖام ْل٣ض ٧ان لل٣ٗاص عؤي َاّم في 248َ)  1913ظاثؼة ه م (، 
َ
ظا الٗل

ْلِـ ؤظضع مً ٖٓمت  ٓلّ:  ب « ٚاهضي»الٗالمي ٢ ا مً يْغ ْبحن ٚحَر باإلا٣ابلت بُجها 

ْاملخضزحن، ٧لِم ًسالّٟ في  الٗٓمت ؤلاوؿاهُت؛ أله٪ ج٣ابلّ بإل٠ ُٖٓم مً ألا٢ضمحن 

٧ْلِم بٗض  َْٓ بٗض طل٪ ُٖٓم،  ٦شحر ؤْ ٢لُل ؤْ ًىا٢ًّ في ٧ل نٟت مً الهٟاث، 

                                                           
248

  Idem 
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ّ  ْؤلاوؿاهُت .طل٪ ٖٓماء
ّ
ٓحهم في عخابهم ؤظمٗحن" ٞال عجب بٗض طل٪ في ؤه الُٗٓمت جُ

ح الُٗٓم".  ًل٣ب بــ "الْغ

ٍْبرػ ال٣ٗاص مٗجى َظا الل٣ب الظي ْيّٗ للمِاجما ٚاهضي ٫ٓ٣ُٞ بّن مٗىاٍ َٓ 

ْؤياٝ لّ ل٣با زاهُا َٓ "هبي  ٧ْل ؾماتها الىٟؿُت،  ح الِىضًت  ؤّن ٚاهضي ًمشل الْغ

م ما بحن ؾ249٩الِىض" ) ْالضًاهاث ( ٚع غا١  ان الٗالم الِىضي مً ازخالٞاث في ألٖا

ٓخُض الِىض خحن وٗلم ؤن بالص  ْلٗلىا وؿخُُ٘ اؾخجالء ؤَمُت ٚاهضي في ج ٓمُاث،  ْال٣

َْظا ٌٗجي 251الِىض ٖاقذ ختى ال٣غن الشامً ٖكغ بلٛت ؤزٔغ هي اللٛت الٟاعؾُت)  ،)

ٓمي ٧ان ؤمغا نٗبا للٛاًت.   ؤن جد٤ُ٣ الغابِ ال٣

٣اص في ٦خابّ ما لِـ ًُلب جد٣ُ٣ّ مً ؤي مترظم، ٣ٞض جغظم قِئا ٣ٍْضم الٗ

٣ت مً زُغ ٖلى  ال ًسٟى ما في َظٍ الٍُغ ْها م٣ٟى،  ٓػ مً قٗغ الِىض بلى الٗغبُت م

ت طاتها  ٓلّ مؼصٍع ْؤماهخّ. ٫ٓ٣ً في ؤبُاث مما ٧اهذ الهبُت الِىضًت ج٣ ص٢ت الى٣ل 

ت اإلاؿخٗمغة الٛ غا الساوٗت، م٨برة الظاث ألاهجلحًز انبت:  اهٓغ بلى ابً اهجلترا مىخه 

غا  ٟ ) مٓ ْاػصٔع ْاؾخُا٫  ٓم َا٫  أل٧لّ اللخ  (251ٌؿُٓ ٖلى الِىضي  ٌك٩ٓ ال٣هغا ــــــــــــــ  

َْظا ما ًم٨ىىا ا٦دكاّٞ في ما ٖاٌكّ  ت  ٍْخطر مً ؾحرة ٚاهضي ؤهّ بوؿاوي الجٖز

ٍْسخخم ال٣ٗاص ؾحرة ٚاهضي باإلهجاػ  ٣ُا،  اث التي خ٣٣ِا مً ؤخضار في ظىٓب بٍٞغ

ٓم ٖلى الشباث ْؤلانغاع.  بًٟل ٞلؿٟخّ الجضًضة التي ج٣

 غلُذة غاهذي.4

ْػ  ٓص ال ًخجا ْهي هدلت مً هدل الِى ًٔغ ال٩اجب ؤن ٣ُٖضة ٚاهضي هي )الجُيُت( 

ْالكٗبي  ٓعي  َضاَا الش ْٗ ْالىه٠ ل٨ً الالٞذ في َظٍ الىدلت َٓ ُب ؤجباِٖا اإلالُٓن 

ضث ًٖ م٩اٞد
ّ
ٓل ٣ان، ٣ٞض ج ٍْم٨ً جلسُو َظٍ الٍٗغ ٓص لالٖخضاء آلاعي،  ت الِى

                                                           
249
ح ُٖٓم، صاع َىضاْي   ٓص ال٣ٗاص، اإلاِاجما ٚاهىضي ْع  16 - 11، م م 2113ٖباؽ مدم
250

لى للش٣اٞت ال٣اَغة   ، املجلـ ألٖا ٢ْهو ؤزٔغ ْالىهِب  ْاإلاٗانغ: ألام  ؾمحر ٖبض الخمُض ببغاَُم، مً ألاصب الِىضي الخضًض 

 9، م2111
251
 22، مهٟؿّ ْاإلاغظ٘-
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ٓاث  ْالخٛلب ٖلى قِ خُت  ٓة الْغ ْال٣ ْهبظ ال٣خل،  ْالؿالم  ح ؤلاوؿاهُت  ال٣ُٗضة في الْغ

ْٚاًتها الخٛلب ٖلى الظاث  ٓص  ٓخضة الٓظ الىٟـ، ؤّما نالجّ ٞمىُل٣ِا َٓ ؤلاًمان ب

ا
ّ
َّْٗض مبضؤ "ألاَمؿا" زُ ٓانل الخانل م٘ ٖىانغ الُبُٗت،  م٣ضؾا ال بّض مىّ  ْالخ

ِظا 
ّ
٧ْل ٖى٠، 

ّ
ْالال زٝٓ 

ّ
٢ْاثم ٖلى الال اء،  ْال٨بًر ْال٨غاَُت  َْٓ ٢اثم ٖلى هبظ الجبن 

َْظا ٖىهغ ؤؾاؽ في ٣ُٖضة  ؼة  ض ؤّن ألازال١ ٖىضٍ جىدهغ في الخٛلب ٖلى الٍٛغ
ّ
ًا٦

 اإلاِاجما ٚاهضي. 

ْاؾٗا للى٣اف؛ ٞةطا ٧ان  ٓم الالٖى٠ بابا  ٓم ْل٣ض ٞخذ ٚاهضي بًٟل مِٟ مِٟ

الٗى٠ في خض طاجّ ٚامًا ٞمً الُبُعي ؤن ٩ًٓن الالٖى٠ ٚامًا ؤًًا ًٞال ًٖ 

ٓة ْؤلا٦غاٍ،  ْال٣ ْال٨ٟاح  ْاهُت  ْالٗض مٟاَُم ؤزٔغ ج٣ترب مىّ ؤْ جخ٣اَ٘ مّٗ ٧الهغإ 

ْهخلمؿِا  ٓع لِؿذ مجغص مٟاَُم مُل٣ت بل هي خ٣اث٤ وٗاٌكِا  ٚحر ؤن َظٍ ألام

ٓمُ ا في خُاجىا الُ جاٍ 252ت.)ْهخلمـ آزاَع
ّ
ل اج

ّ
ٍْغبِ ال٣ّٗاص َظٍ اإلاباصت التي حك٩ )

ٖٓت مً  م ِٞؿدكِض بمجم ٓاعصة في ال٣غآن ال٨ٍغ ٖٓت مً اإلاباصت ال اإلاِاجما ٚاهضي بمجم

مت هي:  آلاًاث ال٨ٍغ

  ًَ َخِضً ْٗ
ُ ْ
ِدبُّ اإلا ًُ  

َ
َ ال

َّ
ْا ِبنَّ اَّلل َخُض ْٗ

َ
 ح

َ
ال َْ253 

  ِب ِّ ُْ
َ
ل َٖ ْا  َخُض ْٖ ا

َ
ْم ٞ

ُ
٨ ُْ

َ
ل َٖ َخَضٔ  ْٖ ًِ ا َم

َ
ْم ٞ

ُ
٨ ُْ

َ
ل َٖ َخَضٔ  ْٖ ِل َما ا

ْ
 254ِمش

  ى
َ
ل َٖ ٓا 

ُ
ه َْ ا َٗ

َ
ح َْ ْا  َخُض ْٗ

َ
ْن ح

َ
َخَغاِم ؤ

ْ
ْسِجِض ال

َ ْ
ًِ اإلا

َٖ ْم 
ُ
٦ْ ْن َنضُّ

َ
ٍم ؤ ْٓ ُن ٢َ

َ
َىأ

َ
ْم ق

ُ
٨ ْجِغَمىَّ ًَ  

َ
ال َْ

 ٔ َٓ ٣ْ الخَّ َْ ِبّرِ 
ْ
 255ال

 ْهي صالت ظمُٗا ٖلى ٢ُم بوؿاهُت ؾامُت خشذ ٖلحها ٞلؿٟت ٚاهضي. 
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 252 -Jean-Marie Muller, Signification de la non-violence, [article], Raison présente, Année 1980  54  pp. 19-36 

(Fait partie d'un numéro thématique : Violences et non-violence) 
253
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ْػٍ بلى ؤلاخؿان الظي َٓ ْمً ال٣ُم التي ًغ٦ؼ ٖل ْججا حها ؤلاؾالم جد٤ُ٣ الٗض٫ 

اث؛ 
ّ
ْمً َظٍ ال٣ُم التي جخٛلب بها الًُٟلت ٖلى ؤهاهُت الظ ؾمت زل٣ُت بوؿاهُت. 

 ٖلى بظ٫ الهض٢اث: 
ّ
ُّ الخهض١، ٢ا٫ حٗالى في الخض

َ
 ل
ٌ
اَعة

َّٟ َ٦ َٓ ُِ
َ
ٞ ِّ ١َ ِب

َهضَّ
َ
ًْ ج َم

َ
اإلااثضة ) ٞ

ٓة الٟٗٓ التي (45 ٓة ماصًت ًدىاػ٫ ٖجها ال٣اصع للمؿخ٠ًٗ، ٨ٞظل٪ ٢ ْبطا ٧ان اإلاا٫ ٢  ،

ؿام ٖىض ناخب الخ٤: 
ُ
ٌٓع هي لخٓت ح ُٟ َٚ َ

َّ
ِةنَّ اَّلل

َ
ُغْا ٞ ِٟ

ْ
ٛ
َ
ح َْ ٓا  ُد

َ
ْهٟ

َ
ج َْ ٓا  ُٟ ْٗ ِبْن حَ َْ

َٓن  ٦ظل٪ ٫ٓ٣ً هللا حٗالى (14الخٛابً)َعِخُم ِدبُّ
ُ
 ج

َ
ال
َ
ٓا ؤ ُد

َ
ْهٟ َُ لْ َْ ٓا  ُٟ ْٗ َُ لْ َْ ُ

َّ
َغ اَّلل ِٟ

ْ
ٛ ٌَ ْن 

َ
ؤ

ٌٓع َعِخٌُم 
ُٟ َٚ ُ

َّ
اَّلل َْ ْم 

ُ
٨
َ
ٓع ) ل  .(22الى

ٍٓت ظْب ت التي لِا نلت ٢ ُّ خُت اإلاكغ٢ ٓخضة الْغ ل٪ ٞةّن ال٣ٗاص ٢ض ؤقاع بلى ال

ٍْم٨ً بظما٫ َظٍ اإلاباصت في الدؿامذ  ٞت في الخهٝٓ زاّنت.  باإلاباصت الٟلؿُٟت اإلاْٗغ

ْبٗض ؤن ٧اه ْان،  ْٖضم الٗض ٢ْباثل مخٟغ٢ت اؾخُإ ٚاهضي ْخّب السحر  ٓبا  ذ الِىض قٗ

ْؤ٢ٔٓ ٖامل مً  ٓخض لِا،  خاهُت الؿلمُت السل٣ُت ؤن ًهبذ ؤبغػ ٖامل م بٟلؿٟخّ الْغ

ن بلُّ هٓغة ب٦باع هي ؤ٢غب بلى  ٓمّ ًىْٓغ ٓامل الخدّغع الؿُا خّي الٗاّم، مّما ظٗل ٢ ٖ

 ال٣ضاؾت.

ْاظِّ في مجخمّٗ الِىضي َ ٠٢ٓ الترار الِىضي ْلّٗل الخدّضي ال٨بحر الظي  ٓ م

ظِا بطا ما جٓفي، ٚحر  ت م٘ ْػ ُّ ْجبُٗتها للغظل ختى بّجها ٧اهذ جضًٞ خ حي مً اإلاغؤة  الْغ

ْبظل٪ ٩ًٓن  ؤهّ ؤه٨غ مشل َظٍ اإلاٟاَُم مما ؤزاع ٖلُّ ٦شحرا مً خى٤ املخاٞٓحن، 

َٓغ ٖملُت الخُٛحر، ٚحر ؤهّ ٧ان ًانل للخ ٓجها ظ غ اإلاغؤة ٧ ؼ ٖلى جدٍغ
ّ
ُٛحر ٚاهضي ٢ض ع٦

ت  ّٟ ًٖ ٚاهضي بمٗٞغ
َّ
ٍْسخم ال٩اجب مال .٤ حي الِىضي الٍٗغ مً صازل الترار الْغ

ح  ٓة الْغ ت َامت، جامً بالٗلم ٦ما جامً ب٣ مٟاجُذ شسهِخّ التي عآَا بإبٗاص ٖهٍغ

ْحٗلمّ.ضْحؿخٗحن بٗ ٓظُت في ٖملّ  ٓل ْاث الخ٨ى  ص مً ألاص

ٍٓت جمخل٪ ٧ل َظٍ ؤلام٩اه ُاث الٟلؿُٟت ْمً الُبُعي ؤن جازغ شسهُت ٢

ْالؿُاؾُت في ظُل ٧امل ؤْ عّبما في ؤ٦ثر مً ظُل، ْفي َظٍ الى٣ُت ًم٨ىىا  خُت  ْالْغ
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٦ُٟٓل  ٓلت َ َْظا ٌٗجي في ما tocqueville (256)جظ٦غ م٣ ٞةن ٧ل ظُل َٓ قٗب آزغ، 

ًخٗل٤ بٛاهضي ٞةن ألاظُا٫ التي جلخّ ٧اهذ ؤمُل بلى البراٚماجُت،ألّجها لم حٗاٌل ما ٖاهاٍ 

ُاوي.)ٚاهضي  ٍْالث ظغاء الاؾخٗماع البًر اجّ ناعث 257مً  ْهٍٓغ َْظا ٌٗجي ؤّن ٚاهضي   )

ًٍٓ الظاث الِىضًت  ظؼءا مً الترار الِىضي املخترم الظي ؾاَم بك٩ل ٖم٤ُ في ج٩

 الخضًشت. 

 ذ الفٓفي في سئٍت اإلاِاجما غاهذيالبػ.7

البىاء لم ًظ٦غ ال٣ٗاص ل٣اء ٞلؿٟت ٚاهضي بالخهٝٓ الظي َٓ ع٦ً ؤؾاؽ في 

حي اإلاكغقي ٩٦ل، ل٨ىىا ًم٨ً ؤن هِٟم طل٪ يمىُا في الُغح الٗام الظي  الش٣افي الْغ

ض ٚاهضي  دا ٫ٓ٣ُٞ: "بّن َػ ٢ضمّ، ٚحر ؤن ببغاَُمال٣ٟي ًظ٦غ َظا الجاهب ط٦غا نٍغ

ْماٖؼ ٌكغب  ٓعجّ،   مً بػاع ٌؿتر ٖ
ّ
ْخُاجّ قضًضة الخ٣ك٠. ٧ان ٌِٗل قبّ ٖاٍع بال

 
 

ْمٓاَغ اإلاضهُت خّتى بهّ ٧ان ٌٛؼ٫ مً لبجهاـ ًًغب مشاال ا للبٗض ًٖ مباهج الخُاة   ٗ ُ ٞع

ا في ٖالم لم ٌٗض ُّٞ م٩ان لؤلهبُاء، ل٣ض  ا ظضًض  ٍْبضْ ٢ضٌؿ  ٣ٍْخهض في َٗامّ  ٓبّ  ز

ٝ اإلاُل٤ الظي ًجٗلّ ؤ٢غب بلى  ّٓ ا بضعظت ٖالُت مً الخه
ا ًٖ اإلاخٗت، مخٗل٣ 

 
٧ان ٖاٞػ

َظا الالتزام الظاحي الظي ٖاف بّ في خُاجّ بالتزام  (، زم ًغب258ِاإلاالث٨ت مىّ بلى البكغ")

ْلئ٪ الظًً ال ًيخمٓن بلى  ْاضر للُٗان ٫ٓ٣ُٞ: "ل٣ض صاٞ٘ ٚاهضي ًٖ ؤ اظخماعي ٖام 

ا   ُ ٢ْض ٢خلّ مخّٗهب َىضْؾخّي ْىّ مداب ْل٨جهم ًيخمٓن بلى بوؿاهِخّ،  صًاهخّ، 

ا ال ًخجّؼؤ م ا مِٗم بِىما ٧ان ٚاهضي ظؼء   ٟ ْمخٗاَ ٓمت ٧املت ال حٗٝغ للمؿلمحن  ً مىٓ

خّ  ْهبل هٖؼ ّٓ هٟؿّ  ال حؿعى بلى َضٝ زاّم؛ بط بّن ؾم ال جامً بالٗى٠،  الخّٗهب، 

ت. ًّ ت الٗاص خباعاث البكٍغ ا ١ٓٞ ٧ّل الٖا  ظٗالٍ صاثم 
                                                           

256
-  Charles Alexis Clerel DE TOCQUEVILLE مً مىٓغي الضًم٣غاَُت  1859-1815ماعر ْؾُا خي ٞغوسخي ٖاف بحن ٖامي َٓ

٨ُت ،  ْعْؾٓ، مً مالٟاجّ في الضًم٣غاَُت ألامحًر ٓهخِؿ٨ُٓ  ٓعة... ًىٓغ:في ٞغوؿا. ٧ان قضًض الخإزغ بم ْالش  Petit ْالىٓام ال٣ضًم 

Robert 2, dictionnaire Français des noms propres,1974, p.1782 
257

-  sem-linkNarendra Singh, La politique étrangère de l'Inde sous Rajiv Gandhi [article] Politique étrangère Année 

1987 52-4 pp. 919-934 
258

-  ٓ ٓبغ  2ٍت ٚاهضي، ألاَغام، ٖضص مهُٟى ال٣ٟي، مئ ش 1969ؤ٦خ ٍٓلُت  17، ًىٓغ ٖلخى الىاث، اَل٘ ٖلُّ بخاٍع   2021ظ
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٢ٓ٘ الجٛغافي ؤن جدكابّ الش٣اٞت الِىضًت م٘  ْمً الُبُعي بالىٓغ بلى َبُٗت اإلا

ٓعاتها في ٦شحر مً املجاالث؛ مجها ٖلى ؾبُل  ٖضص مً ز٣اٞاث املجخمٗاث اإلاكغ٢ُت ْجه

ْالٗغا١ ٟٞي املجخمٗحن ٧اهذ حٗبض ؤم آلالِت،  ٓع الخٗبضًت بحن الِىض  اإلاشا٫ حكابّ ألام

٦ما ٧اهذ الؿلُت الؿُاؾُت حٗؼػ م٩اجها بالؿلُت الضًيُت، ْختى في َبُٗت الٗمغان 

ْالِىضًت في هٓام ال٣إل   (259)ْالخهٓن . ٣ٞض حكابهذ الجِخان الٗغا٢ُت 

ٍْجّؿضَا في  ٓمُت  ْم٘ َظٍ الٟلؿٟت التي ٧ان ٌِٗل بها شسهُا في خُاجّ الُ

َْؿمٓ بها بلى  ٓخُض اإلاكاٖغ  خُا ًهّب في ج ٦ّٓ  ٣ٞض ٧ان ًً٘ للِىض هٓاما ْع ؾل

جي اإلآّخض، ْفي طل٪ ٫ٓ٣ً ال٩اجب: "ل٣ض ؾعى ٚاهضي بلى ج٨َغـ مبضؤ  ٓع الَٓ الكٗ

ا ٢بل ؤن جُٟ ٓاَىت مب٨غ  ا اإلا  ً ا ؤً ْبكغ مب٨غ  ً بلُّ ٦خاباث املخضزحن في ٖهغها الخالي، 

٢ْخىا الغاًَ، بهىا  ٍْدخاظِا الٗالم في  بضعظت ٖلُا مً الدؿامذ التي جٟخ٣ضَا ؤلاوؿاهُت 

ت  هخظ٦غ )مؿحرة اإلالر( ٖىضما ْي٘ ؤمام قٗبّ هماطط لل٨ٟاح جخمشل في ؤخضار عمٍؼ

ا إلابضؤ ال  ٣ْٞ ْاة بحن الجمُ٘ج٣ترب بهم مً جد٤ُ٣ ؤَضاِٞم  ٓم اإلاؿا ْمِٟ ٖى٠ 
ّ

  .ال

ٓػ الخدّغع  ال زم بلى عمؼ ٖالمي بوؿاوي مً عم ّْ جّي ؤ ٫ ٚاهضي بلى عمؼ َْ ّٓ ؤّما ًٖ جد

جّي الٗاص٫ في ٧ل ؤهداء الٗالم  ٫ٓ٣ُٞ بكإهّ:ل٣ض اعجبِ ٚاهضي ب٣ًاًا ال٨ٟاح الَٓ

ْٖىضما ٖبرث الباعظت التي  ُاوي،  حن يّض الاخخال٫ البًر ِا ٢ىاة ْهانغ اإلاهٍغ
ّ
ٌؿخ٣ل

 ٘
ّ
٣ّ بلى لىضن لُدًغ ماجمغ اإلااثضة اإلاؿخضًغة ٞةّن ؤخمض قٓقي ... جُل َٓـ في ٍَغ الؿ

 
 

٧ْاهذ مهغ جىايل مً ؤظل  :بلُّ ٢اثال ْىِضي.  ِٖ  
ًْ َْظا الّؼَغ م ؾالُم الّىُِل ًا ٚاهِضي// 

ٍْخٗا٠َ مِٗم بال  ْٚاهضي ًضٖمِم ًٖ بٗض  ْعٞا٢ّ  ل٫ٓ  الاؾخ٣ال٫ ب٣ُاصة ؾٗض ٚػ

ٓا ْصعة الؼمان م ٓهت الٗٓماء  ْؤ٣ً عبت ؤْ جغصص ٞل٣ض ٧ان الغظل بد٤ ههحر الًٟٗاء 

ٍْهل ال٩اجب بلى ه٣ُت خؿاؾت مخهلت بخدضًاث ؤلاوؿان الٗغبّي 261).ْاإلا٩ان )

٨َْظا ًدبحن لىا بإن ٚاهضي ٣ًضم لل٣اعت الٗغبي اإلاؿلم عؾالت َامت ظضا هي ؤن  ":٫ٓ٣ُٞ

                                                           
259

ْصًاهاتها، صاع الكٗب ال٣اَغة،  -  53-51، م م1971دمحم بؾماُٖل الىضْي، الِىض ال٣ضًمت خًاعاتها 
260
 اإلاغظ٘ هٟؿّ -
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٣ خُت الٍٗغ ٓص بلى جغازّ ْخُاجّ الْغ ْجدضي ٌٗ ت الخُاة  ت لِؿخمض مجها ؤؾـ مٗٞغ

ٓاهب الش٣اُٞت (، 261نٗابها بالتر٦حز ٖلى َا٢اجّ الضازلُت زانت") َْظا ٌٗجي ؤن الج

ح الكغ١ ٩٦ل ٦ما ؤجها ًم٨ً ؤن ج٣ضم لل٣اعت   بت ًٖ ْع ا ٚاهضي لِؿذ ٍٚغ التي ؤزاَع

سُ ٓم ٦شحرا مً اإلاُُٗاث التي حؿاٖضٍ ٖلى ِٞم مؿاعاجّ الخاٍع ْٖال٢اجّ الٗغبي الُ ت 

ٓظِّ بلى مغاظٗت جغازّ لدؿخسلو مىّ ما ًم٨ً ؤن ٌؿاَم في  ْج ْالٛغب، بل  بالكغ١ 

 خل بٌٗ مك٨الجّ.

٢ْذ مب٨غ، ؤي مىظ الىه٠ الشاوي مً  ْٖال٢ت الِىض بالخهٝٓ بضؤث جدك٩ل في 

م:ٖلي بً  ٓٞت لٗل ؤقَِغ ٖٓت مً اإلاخه ذ بالص الِىض مجم ال٣غن ألا٫ْ الهجغي، لظا ٖٞغ

ٓي )ثٖشمان الهج ٧ْان ٣ٞحها ٖاإلاا ػاَضا، 465ٍغ ٓع،  َـ( الظي صًٞ في مضًىت الَ

ٓاظت مٗحن الضًً الككتي بً ُٚار الضًً)ث  َـ( الظي ٢ضم بالص الِىض مً  628ْز

٢ُْب الضًً بسخاع ٧ا٧ي: اؾخ٣غ في صلهي  با٦ؿخان ٞإؾلم ٖلى ًضًّ آالٝ الِىضْؽ، 

ْٞااص الضًً ٦ىج ق٨ ٧ْان لّ نِذ طاج٘،  ٓع ْجٓفي َىا٥  ٓالُض مضًىت الَ َْٓ مً م غ 

الء ٦شحر)569ٖام  ْٚحر َ ُٓٞت ٧اهذ ظؼءا مً ز٣اٞت 262َـ ،  (،مما ًبرػ ؤّن اإلاٟاَُم اله

ُٓٞت  ْٞلؿٟخّ م٘ بٌٗ اإلاٟاَُم اله الِىض ٞال ٚغابت بطن في ؤن ًخماؽ ٨ٞغ ٚاهضي 

 ؤلاؾالمُت.

 خاجمتال

ٓع  ْاَخم بخدب٘ مغاخل جُ ٓص ال٣ٗاص بلى شسهُت ٚاهضي،  الخٟذ ٖباؽ مدم

ٓان مً قضة بعجاب بالغظل، ٣ٞض آزغ ؤن  شسهُت ٚاهضي، مىُل٣ا بضءا مً الٗى

ْل٣ض عبِ ال٣ٗاص في ؾغصٍ لؿحرة  َْٓ اإلاِاجما قاعخا مٗجى َظا الل٣ب. ًظ٦ٍغ بل٣بّ 

ىُت التي ٖٞغ ٓاهب الَٓ ْٖغى ٞلؿٟت ٚاهضي شسهُت ٚاهضي طاجّ بالج تها بالصٍ الِىض 

                                                           
261
 هٟؿّ.اإلاغظ٘  -

262
ش الخهٝٓ ؤلانالحي في  - ٓٞت، مجلت الجامٗت ًىٓغ: ؤخمض ظان، جاٍع ْهماطط مً اإلاهلخحن مً اإلاخه قبّ ال٣اعة الِىضًت، 

ش  مؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بةؾال  ٍٓلُت  16ؤباص، ٖلى الىاث اَل٘ ٖلُّ بخاٍع  2121ظ
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غ بالصٍ مً  خّ الؿلمُت الِاصثت في الىًا٫ الظي ؤزمغ جدٍغ ْهٖؼ ْهًالّ الؿُا خي  ٚاهضي 

ت الغظل  ْٖلى ٖاصة ال٣ٗاص ٣ٟٞض ع٦ؼ ٖلى ألابٗاص التي جبرػ ٖب٣ٍغ ُاهُت،  الُِمىت البًر

٦ّٓ الظي ٧ان ج ٓاء في ما حٗل٤ بٟلؿٟخّ ؤْ هًالّ ؤْ عئاٍ الؿُاؾُت ؤْ ؾل غظمت ؾ

ْاهُال٢ا مً طل٪ ؤم٨ىىا عئٍت ٚاهضي في ؤبٗاص َامت هي البٗض  ٖملُت لٟلؿٟخّ، 

ْخضة  جي الظي خ٤٣  ْالبٗض الَٓ الٟلؿٟي الجضًض الظي جٟاٖل م٘ ال٣ًُت الؿُاؾُت 

٫ٓ مً زاللّ  ْالبٗض ؤلاوؿاوّي الٗام الظي جد ح الِىضًت بٗض ؤن ٧اهذ مدكدخت،  الْغ

ت ٩٦ل.  ٚاهضي بلى شسهُت بوؿاهُت ٖاإلاُت ش البكٍغ ٞت في جاٍع  مْٗغ

 اإلاشاحؼ الػشبُت

 ق غّمان، ه  2774، 2بخعان غّباط، فً العحرة، داس ـادس بحرْث، داس الؽْش

 خ الخفٓف الحي في ؼبّ اللاسة الِىذًت ؤخمذ حان، جاٍس مجلت الجامػت  ....ؤلـا

ٍٓلُت  24ؤلاظالمُت الػاإلاُت بةظالن ؤباد،غلى الىاث اولؼ غلُّ   0202ح

  ْالىفِب ظمحر ْاإلاػاـش: ألام  غبذ الخمُذ ببشاَُم، مً ألادب الِىذي الخذًث 

، املجلغ ألاغلى للشلافت اللاَشة   0222ْكفق ؤخٔش
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ٓص ٣ٖاص  ؤؾالُب الؿغص لٗباؽ مدم

 مِاجما ٚاهضيًٖ شسهُت 

 M.PHILَالب ماظؿخحر في الٟلؿٟت  ظُِل ؤ،م
 ٢ؿم اللٛت الٗغبُت بجامٗت ٦حرالا

  ملخق البدث

تها خًاعجىا " مشل ما ؤمِاجما ٚاهضي َٓ  ت ٖٞغ ُّ ت ؾُاؾ خض مً "ؤٖٓم ٖب٣غٍّ

ٓعة ظّضا في ٧ّل ؤهداء  ُم ْ ؤ٩ٞاٍع ْ ٞلؿٟاجّ مكِ ٢ا٫ ؤلبرث ؤًيكخحن. ْ خُاة َظا الٖؼ

مائها بّ ْ بٟلؿٟاجّ. ْ مجهم ؤلبرث  غ ال٨شحر مً ٦باع ٢اصة الٗالم ْ ٖػ
ّ
الٗالم. ْ ل٣ض جإز

ْهُلؿٓن م ٓزاع ٦ىج،  غ بّ ؤًًا ؤًيكخحن، ْ ماعجحن ل
ّ
م. ْ جإز ْٚحَر اث  ٍْاؾغ ٖٞغ اهضًال، 

مشالِا ؤ٦شحر مً ال٨ّخاب ْألاصباء مً ؤما٦ً قّتى بما ٞحهم ألاصباء الٗغب َبٗا.مً ؤَم 

٦ْخاب  ٢ْهُضة "بجي مهغ" ألخمض قٓقي  ٓص ٣ٖاص  ح ُٖٓم" لٗباؽ مدم ٦خاب "ْع

ْالخغ٦ت الِىضًت". ٓ خى "ٚاهضي   ؾالمت م

ح ُٖٓم"  َظا الخ٣ضًم ؾٝٓ ٩ًٓن هدُجت  ٓع "ْع ْلتي ًٖ ال٨خاب اإلاكِ مدا

ٓص ٣ٖاص اإلاخٓفى ؾىت  ٓع ٖباؽ مدم ْؤؾالُب الؿغص اإلامحز 1964ل٩اجب اإلاهغي اإلاكِ  ة، 

« اإلاِاجما ٚاهضي»التي ج٣ضم ال٩اجب مً م٣ضمت ال٨خاب بلى جهاًتها، خُض ًه٠ ال٣ٗاص 

 :٫ٓ٣ُٞ .ً ؤن ًجم٘  بن طل٪ الغظل اإلاؿالم البؿُِ اؾخُإ“ب٣ضٌـ ال٣غن الٗكٍغ

ْازخالٝ ملل ؤبىائها، بك٩ل ًجٗلِا ؤ٢غب  م حٗضص ز٣اٞاتها  ْاخضة ٚع الِىض ٖلى ٧لمت 

ْمً زال٫  ا مً السُا٫.  ٓخُضَا يغب  ْاخضة، ٩ٞاهذ مِمت ج ْلت  ٓجها ص٫ْ مسخلٟت ال ص ل٩

ْمت الؿلمُت )ألا  ْاؾخمضَا مً الخٗالُم ؾُاؾت اإلا٣ا َمؿا( التي صٖا بلحها ٚاهضي 

ٓعٍت التي ال حُٛب ٖجها  الضًيُت اإلادؿامدت التي ٧اهذ بالِىض، اؾخُإ ؤن ًجبر ؤلامبراَ

ت الكاؾٗت بالِىض صْن ٖى٠ ًخدضر ال٣ٗاص . ٨َظا ”الكمـ ؤن جتر٥ مؿخٗمغاتها الثًر

ٍْٟهل لىا  ٍْدضزىا ًٖ بًماهّ  َْؿغص لىا ؤ٩ٞاٍع  في َظا ال٨خاب ًٖ ؾحرة اإلاِاجما ٚاهضٔ 
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 ٠ُ٦ْ ْمت  ْم بّ املخخلحن، مىهجّ في الخُاة ْفي اإلا٣ا ا ل٣ُا  ُ ا ؾلم ٓب  اجسظ لىٟؿّ ؤؾل

ٖٓاث. ْالدؿلؿلي للمٓي  ْمما جمحز بّ ال٨خاب الترجِب اإلاى٣ُي 

 اإلالذمت

ضُّ  َٗ ْاثل مً  ٚاهضي اإلاِاجما ٌُ ّ ٦ما الٗى٠، جيبظ التي للش٣اٞت الضاٖمحن ؤ
ّ
ضُّ  ؤه َٗ ٌُ 

ْاثل مً ٗحن، ؤ صِجّ
ُ
ضًً اإلا ّ

اٍِ
ُ
ْمت، ْاإلا ّ بلى باإلياٞت ؾلمّي، بك٩ل ْل٨ً للُم٣ا

ّ
ِغٝ ؤه ُٖ 

ٓطًً بُمىانغة ْلخّ، في اإلاىب ٓا الظًً ألاشسام مً ٧ْان ص ّ؛ ظِضَم بظل
ّ
 ؾبُل في ٧ل

جهم خماًت ْمت ؾلمّي، بك٩ل َْ ُاوّي.  الاخخال٫ ْم٣ا ت ؤٖٓم"البًر ت ٖب٣غٍّ ُّ  ؾُاؾ

تها غ ل٣ض ٨َظا ًه٠ آلبرث ؤوؿخحن ًٖ شسهِخّ بلى الٗالم، ْ"  خًاعجىا ٖٞغ
ّ
 جإز

مائها ْ الٗالم ٢اصة ٦باع مً ال٨شحر  ماعجحن ْ ؤًيكخحن، ؤلبرث مجهم ْ. بٟلؿٟاجّ ْ بّ ٖػ

ٓزاع اث ٍْاؾغ ماهضًال، ْهُلؿٓن  ٦ىج، ل م ٖٞغ غ ْ. ْٚحَر
ّ
 ال٨ّخاب مً ٦شحر ؤًًا بّ جإز

 َبٗا، الٗغب ألاصباء ٞحهم بما قّتى ؤما٦ً مً ْألاصباء

غ مّمً ْاخضا قٓقي ؤخمض الكٗغاء ؤمحر ٧ان
ّ
 بجي" ٢هُضجّ في َظا ًِٓغ ْ. بٛاهضي جإز

خّ ٖلى ٚاهضي ًشجي خُض" مهغ ِّ  هؼ٫  ٖىضما ال٣هُضة َظٍ قٓقي ؤوكض. ْهٍٓغ شسه

٣ّ في ٧ان َْٓ مهغ في ٚاهضي  الشاهُت اإلاؿخضًغ اإلااثضة ماجمغ في للمكاع٦ت لىضن بلى ٍَغ

ٓاهّ م٘ ًىا٢ل ؤن ٚاهضي ْؤعاص. م1931 ٖام ٓا ألجهم مهغ مً بز  جدذ ؤًًا ٧اه

ُاوّي  الاؾخٗماع ٓص مشل البًر ٓع  في ْاظخم٘ ، الِى اث ٦باع بٌٗ ؾُٗض ب ُّ  مً شسه

ٓٞض خؼب ٓا ْ. الىداؽ باقا مهُٟى لِم ْعؤؽ ال  التي الؿُٟىت ِْغ ٖلى ٚاهضي ل٣

 .ٞحها ٌؿاٞغ ٧ان

ٓة قٓقي ًبضؤ ال٣هُضة َظٍ ْفي ت ألامت بضٖ ْص ٚاهضي لترخُب اإلاهغٍّ ٓع  ٌّٗض  ألهّ بال

ُما ٚاهضي حن ٖػ حن ٢بًت مً الاؾخ٣ال٫ مُالبت في ؤًًا للمهغٍّ ُّ ُاه  ألاْيإ ألن البًر

 :٫ٓ٣ً  َْٓ. ْمهغ الِىض بحن مدكابهت ْالاظخماُٖت الؿُاؾُت

م
ُ
٦ٓ ز

َ
غ٥ِ            اإلا٣اؾاةِ  في ؤ َٖ َْ  ٠ِ٢ِٓ

َ
 الَى٨ِض  اإلا

في ِت  َْ َُ ٔ  الَخطِخ بر
ُ
في       ال٨ ِب  َْ

َ
ُل

َ
الُجِِض  اإلا َْ 
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في في الُجغِح  َْ َْ  ِ٘ في      الَضم ًَ  الَىٟيِ  َْ ِِض  ِم
َ
 اإلا

في ِت  َْ
َ
في            ِللَخ٤ِّ  الِغخل ِت  َْ

َ
ِٞض  َمغَخل َٓ  263ال

حن ال٨ــّخاب مً ٖضًض ٦خب اجّ ْ ْؤ٩ٞاٍع ٚاهضي ًٖ اإلاهغٍّ ْمت في هٓغٍّ  يّض  اإلا٣ا

ت الاؾخٗماعاث ٓ خى ؾالمت ال٨ّخاب َاالء ؤقِغ ْمً. الاهجلحًز غ م
ّ
ظي اإلاهغي  اإلا٨ٟ

ّ
 ال

٠
ّ
ت ْالخغ٦ت ٚاهضي" باؾم ٦خاب ؤل ًّ ٓ خى ؾالمت ؤزجى". الِىض  ٖلى ال٨خاب َظا في م

ْماث ٞحها ٌكمل ما ٞلؿٟاجّ ت اإلا٣ا ُّ ْن  الُاٖت ٖضم ْ اإلاضوي ْالٗهُان الالٖىٟ  .ْالخٗا

ٓ خى ؾالمت ٫ٓ٣ً  ت ًٖ" الِىضًت ْالخغ٦ت ٚاهضي" ٦خابّ في م ُّ  ألامم ججاعب ِٞم ؤَّم

 ٔ  ؾالمت ٫ٓ٣ً  الهضص َظا في ْ. الاؾخٗماع مً الاؾخ٣ال٫ بلى ْالٓؾاثل الُغ١  في ألازغ

ٓ خى ً َىا٥ ؤن م اث خهغ ٖىضما ؤمٍغ  .ٚاهضي هٓغٍّ

خماص الىٟسخي الاؾخ٣ال٫ بلى صٖا ٚاهضي . ؤن1 ة ٖلى ْالٖا ّٓ ت ال٣ ُّ خ  264الْغ

ت اإلاىخجاث باظخىاب الا٢خهاصي الاؾخ٣ال٫ بلى صٖا ٚاهضي بن. 2 ُّ ت الساعظ ُّ  ألاظىب

ٓاعصة ت اإلاىخجاث ْاؾخسضام ال ُّ ت الّضازل ًّ   .ٖجها بضال الِىض

ٓا ًٖ َظٍ الصسهُت اَخماما ٦بحرا مً  ٨َظا ٦شحرا مً ٦خاب الٗغب الخضًض اَخم

ْمت خُاجّ يض الاخخال٫، ًْٖ م٣ا ْٞلؿٟخّ   هاخُت عؾالت ًٖ خُاجّ 

ٓص ٣ٖاص  ال٩اجب ٖباؽ مدم

ُٖٓت ٖٝغ مهغي، ْم٨ٟغ ْؾُا خي ٧ْاجب ؤصًب م ْجإلُٟا ز٣اٞت باإلآؾ  لم ؤهّ ٚع

ْػ  ٓان مضعؾت" ماؾسخي ؤخض ٧ان. الابخضاثُت مغخلت الىٓامي الخٗلُم في ًخجا  التي" الضً

ت ؤصبُت مٗاع٥ ْزاى الٗغبي، الكٗغ لخجضًض ؾٗذ ٓمّ م٘ ٨ٍْٞغ  ْسجً 265زه

ٓا٢ّٟ ْػث. الؿُاؾُت إلا ْلض لٛاث بلى بًِٗا ْجغظم اإلااثت ٦خبّ ججا  ٖباؽ ؤظىبي، 

ٓص ٓم ال٣ٗاص مهُٟى ببغاَُم مدم ٓهُٓ 28 ً غان/ً ٓان مضًىت في 1889 خٍؼ ٓبي ؤؾ  ظى

غ نىٗت ًمتهىٓن  ؤظضاصٍ ٧ان. صمُاٍ مً ؤنلِا مخضًىت ألؾغة مهغ ٓا الخٍغ  ٞا٦دؿب
                                                           

263
 ؤخمض قٓقي، ٢هُضة بجي مهغ 
264

ْالخغ٦ت الِىضًت ٓ خى، ٚاهضي   ؾالمت م
265

ش ألاصب الٗغبي  ٓعي، جاٍع  خىا الٟاز
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ٟا ٧ان ْالضٍ ل٨ً ،"ال٣ٗاص" ل٣ب اث بصاعة في بؿُُا مْٓ  ال٣ٗاص ًتزْط لم. املخْٟٓ

م ال٣غآن خٟٔ .للمٓؾ٣ُى مدبا ٧ْان ٢ِ، خاب ال٨ٍغ
ُ
 1913 الابخضاثُت ْؤ٦مل بال٨

ٓان،  ْعجؼ بمى٣ُخّ الخضًشت اإلاضاعؽ الوٗضام الىٓامُت صعاؾخّ اه٣ُٗذ زم بإؾ

ت بج٣ان اؾخُإ ل٨ىّ ال٣اَغة، في حٗلُمّ ًٖ ؤؾغجّ  الؿُاح م٘ بخٗاملّ ؤلاهجلحًز

ً إل لّ ؤجاح ما َْٓ ْألاإلااهُت، بالٟغوؿُت ْؤلّم  إلاضًيخّ الؼاثٍغ  الٛغبُت، الش٣اٞت ٖلى الَا

 ْالٟىٓن  الهىاج٘ بمضعؾت بال٨ِغباء زبرة ٖلى الخ٣ا ْخهل

 ألاصبُت الخجغبت

ُٖٓت، ز٣اٞت الظاحي بجِضٍ ال٣ٗاص ا٦دؿب  قتى في بمُالٗاجّ ٞخٗم٤ مٓؾ

ٗبها الؿُا٫ ب٣لمّ ْجىا٫ْ  ؤلاوؿاهُت اإلاٗاٝع
ُ
ىّ ًٖ مضاٞٗا املسخلٟت، قـ  ٦ما ْصًىّ، َْ

ت صٖا ت اإلااع٦ؿُت مِاظما ْالضًم٣غاَُت للخٍغ  اإلااػوي ببغاَُم م٘ بالخٗاْن  ؤؾـ .ْالىاٍػ

ٓان مضعؾت" ٓها ْهٓم الٗغبي، الكٗغ لخجضًض صٖذ التي 266"الضً  بِخّ في ؤصبُا نال

ن ألاصباء -الجمٗت نباح- ُّٞ ًجخم٘  .ْاإلا٨ْٟغ

ا ٧ان ٦شحرة ْؾُاؾُت ؤصبُت مؿاظالث زاى ّ الغاٞعي مهُٟى م٘ ؤقَِغ َْ 

 خلبت ال٣ٗاص ا٢خدم .قٓقي ؤخمض ًيخ٣ض ٦خابا اإلااػوي م٘ ْؤنضع مباع٥، ْػ٧ي خؿحن

ٓعة بٗض ٞاهًم اإلاخىا٢ًت، الءاتها في مخ٣لبا الؿُاؾت ٓٞض" خؼب بلى 1919 ز " ال

ٓا٢ّٟ الكاعح ٧اجبّ ْؤنبذ  ِٞاظمّ 1935 ٖلُّ جمغص زم ٖجها، ْاإلاىاٞذ الؿُاؾُت إلا

٦ٓم البرإلاان صازل بدضة ْاهخ٣ضٍ ٞااص اإلال٪ م٘ خامُت مٗغ٦ت صزل .بكضة ْاهخ٣ضٍ  ُٞد

١ اإلال٪ ؤًض ل٨ىّ ؤقِغ، حؿٗت ْسجً" اإلال٨ُت الظاث ُٖب" بتهمت 1931  بٗض ٞاْع

ٓٞض"" مٛاصعجّ  267ال

اث ٓسة غً الػبلٍش  ظلعلت غلاد اإلاؽِ

                                                           
266

ش    137ألاصب الٗغبي، م قٓقي ي٠ُ، جاٍع
267

ش الاصب الٗغبي، م    139قٓقي ي٠ُ، جاٍع
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سُت ؤْ ألخ٩ام الاؾالم بهما ًم٨ً  اث ل٣ٗاص لِؿذ ؾغصا لؤلخضار الخاٍع ؾلؿلت الٗب٣ٍغ

اث التي  ٕ الٗب٣ٍغ ٓٙ اٖخباع مكْغ ٓاهب الىب ٖا قامال ًغنض ٧اٞت ظ ؤلِٟا ال٣ٗاص مكْغ

ٝ بِئاتهم الهٗبت. بضاًت مً  ْجدضحهم لْٓغ َْؿلِ الًٓء ٖلى ٦ٟاخِم  ؤلاوؿاوي، 

ْهي  ْٖشمان بً ٖٟان ْ ٖلي بً ؤبي َالب  ْٖمغ بً السُاب  ٓب٨غ  ْؤب ت الىبي دمحم  ٖب٣ٍغ

ْبُا ت الٗغبُت التي اهجبذ َظٍ الصسهُاث الٟظة  ت لِؿذ اِْاع الٗب٣ٍغ ن ؤن الٗب٣ٍغ

خ٨غا ٖلى ؤمت مً ألامم ٦ما حهاظم ال٣ٗاص ٧ل مً ًسُيء في َاالء الصخابت ؤْ ًيخ٣ض 

ح ُٖٓم مِاجما ٚاهضي ؤًًا مً  ْحٗض ال٨خاب ْع ٣ت ال جل٤ُ بم٣اماتهم .  اتهم بٍُغ جهٞغ

سُت. ْالخاٍع ٓعة التي طاٖذ نِخّ مً هاخُت ؤؾالُب الؿغصًت   جغاظمّ اإلاكِ

ح غظُم ؤظالُب العشد في  هخاب ْس

ٓع ْجلذًم اإلآل ٓاب   جلعُم ألاب

ٓاب ًٖ شسهُت ٚاهضي مىظ  ًى٣ؿم ال٩اجب َظا ال٨خاب الى ؾخت ٖكغ ؤب

ٓهاث  ٓعة التي حٗض مً م٩ سُت ْألاخضار اإلاكِ ٓٞاة ٖبر مؿحرجّ الخاٍع وكإجّ بلى ال

ٓا٢ّٟ ْ زُبخّ صلُال لؿغصٍ  الث ٚاهضي ْ م ْؤهّ ٣ًخبـ م٣ شسهدُّ الى الٗالم، 

ص١ ختى ال ًم٨ً ل٣اعت ؤن ًِٟم ًٖ ال٩اجب ؤهّ ٚحر َىضي الجيؿُت زال٫ ٢غاثت الها

ْلّ بلى آلازغ. ال٩اجب ٌٗالج ٧ل ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت ًٖ شسهُت ٚاهضي  َظا ال٨خاب مً ؤ

ْجشبذ آعاثّ ٖىّ بضْن ؤن ًتر٦ِا بلى الجضا٫. بياٞت الى طل٪ ؤن ال٩اجب ال ٣ًضم  ٖم٣ُا 

ٕٓ ًٖ شسهِخّ بك٩ل ؾحر  ة طاجُت ٞدؿب،بل اهّ ًإزظ  ًٟخذ خُاجّ ؤمام ال٣غاء اإلآي

ماثّب٩ل ٖاَٟت ؤصبُت م٘ ه٣ُاث مِمت جخمحز ٚاهضي   .مً ٦باع ٢اصة الٗالم ْ ٖػ

 غىاـش  في بىاء شخفُت غاهذي 

ْمً ؤَمِا التي   ،ٍٓ ٨ًخب ال٩اجب ًٖ ًٞاثل شسهُت ٚاهضي مً ٖضة ْظ

ت "الاَمؿا" التي ا ال٩اجب هي هٍٓغ ٓة ٚاهضي ٞحها ٢ام ٌكحَر  ْاظخىاب الؿالم بلى بالضٖ

ْمت ْبت جًُغب الٗىُٟت، ٧اهذ اإلا٣ا ْع ٓة ؤ ٔ  بضٖ  ْهي اإلاىا٢ًت، جمام جىا٢ًِا ؤزغ

ٓة ٓة صٖ ٓة، ال٣ ٓة ٦ما صًً ؤْ ْال٣ؿ ٍٓ ؤجباّٖ ؾماٍ ال٣ ظ ٓة ٧ْاهذ .ْمْغ  صًً بلى الضٖ
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ٓة ً، الٟالؾٟت ظاهب مً جيبٗض ال٣  ٢ْاصة الؿاؾت مً ظاهب جيبٗض ٦ما ْاإلا٨ٍٟغ

ت ةٞاهدكغث.الجماَحر ْبت في ْالٟاقُت الىاٍػ ْع ْبت الٓؾُى ؤ ْع ٓبُت، ْؤ  لِا ٢ْام الجى

ذ التي البالص ؤههاع في ٖؼ  ًٖ الضًم٣غاَُت ٞحها عجؼث ؤْ الضًم٣غاَُت، مباصت ٞحها جٖؼ

ؼ خل مك٨التها ُٖٓت ٧ْاهذ .الٗلُا مشلِا جد٤ُ٣ في الغظاء ْحٍٗؼ ت جداعب الكُ  الىاٍػ

خماص ؤلاًمان في جسالِٟا ال ْل٨جها ْالٟاقُت، ٓة ْالٖا  الاه٣الب بجمام في ْخضَا ٖلحها بال٣

٣ٍُْم عؤؽ هٓام ٣ًًُٗلى الظي ٓعي اإلاا٫  ٫ٓ٣ٍْ ال٣ٗاص ٖىّ" .م٩اهّ في الىٓام الكُ

ْبت اهخ٣ل نضٔ الاَمؿابلى ْع ْاهّ، في بلحها ٞٓنل ؤ ٣ت ٖلى ٦خابها بٌٗ بها ْصان ؤ  ٍَغ

ٓة، ٧ل في الٛغبُحن  ٚحر م٨خٟحن ْالٗلم، البدض ظاهب مً ال٣ٗل ٖلى ٖغيِا ْهي صٖ

خُت ٓأٖ ؤْ بالبكاعة الْغ ٣ت ٖلى الضًيُت اإلا ٓص" مً« الاَمؿا» صٖاة   ٍَغ  268الِى

في  شخيء ؤَم هي ٚاهضي ؤما مً هاخُت ٣ُٖضجّ ُٞه٠ ال٩اجب ٖلى ؤن ٣ُٖضة

 ٣ُٖضجّ بيُان في شخيء ؤَم هي ٚاهضي خُض ًه٠ ال٩اجب "ْنالة .بىاء شسهِخّ

 جيبٗض ًٖ ال ٖىضٍ الهالة ألن نالجّ؛ ِٞم مً ا٢تربىا ٧لما ِٞمّ مً ه٣ترب لِظا ٞىدً

١ْٓٞ  ١ْٓٞ  الخـ، ١ٓٞ  خـ بلى جيبٗض ْل٨جها ابتها٫، ؤْ اؾخٛازت ؤْ َلب  الخ٨ٟحر، 

 ٢ض الهالة سخغ ًسخبر مً . ٢ا٫ في مدايغة لّ ًٖ الهالة: بن269ْالابتها٫" الُلب

ا، الُٗام  ًٖ ٌؿخٛجي  صازل في ؾالم ال بط ْاخضة، لخٓت الهالة ًٖ ٌؿخٛجي ال ؤًام 

 بٛحر نالة. الًمحر

 معحرجّ العُاظُت 

٦ُُْٟت مٗالجتها في مسخل٠  ًدا٫ْ ال٩اجب ؤن ًسغط ٚاًت ٚاهضي في الؿُاؾت 

٢ْض  ألن طل٪ يٟٗا، ؤْ عجؼا ٌٗخبر ال الالٖى٠ ؤن ٚاهضي ؤْضر مغاخلّ الخُاة، 

 ،"ٞٗلُا ٢اثمت اإلاٗا٢بت ٖلى ال٣ضعة ج٩ٓن  ٖىضما بال ٟٚغاها ٌٗخبر ال اإلاٗا٢بت ًٖ الامخىإ"

 بطا مغة ؤل٠ الٗى٠ بلى ؤلجإ ٢ض بهجي" مُل٣ا الٗى٠ بلى اللجٓء ٖضم ٦ظل٪ حٗجي ال ْهي
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 ٚاهضي عؤي في الالٖى٠ ؾُاؾت مً ٞالِضٝ". بإ٦ملّ بكغي  ٖغ١  بزهاء البضًل ٧ان

 جمُِضا زاهُت ظِت مً الٓلم َظا ٖلى الٗام الغؤي ْجإلُب ظِت مً املخخل ْلم ببغاػ هي

ٓلت خهٍغ ألا٢ل ٖلى ؤْ ٧لُت ٖلُّ لل٣ًاء  عاثض ٧اهذ "الاَمؿا"هي  .جٟكُّ صْن  ْالخُل

ْمخّ، الؿُاؾُٟي  قضة مً ًدضر ؤن ٖسخى ظغائها ما مً ًدضر ؤن ٖلُّ ٞال م٣ا

ا الًغع  ب٣ًإ َٓ الخغام ٞةهما ْيغع، ٤ ْب٣ًاّٖ ٖمض  ٓعة الٗى٠ مً ٍَغ  ْالؿ

٤ َظٍ ٚحر مً الًغع  ظاء ٞةطا الًٛبُت، ال ظىاح ٞال الٍُغ  مىّٗ؛ في لّ خُلت ٖلُّ 

 271.قاء لٓ ًمىّٗ ؤن ٌؿخُُ٘ ال ألهّ

 الِىذ جلعُم غلى خضهّ

 ْجؼاًضث الاؾخ٣ال٫ مً الِىض ا٢تربذ 1945 ٖام ْبضاًت 1944 ٖام باهتهاء

ٓاث مً املساْٝ ْلخحن بلى ج٣ؿُمِا بلى الِاصٞت الاهٟهالُت الضٖ  اإلاؿلمحن بحن ص

 َظا بلى الضاٖحن عؤؽ ٖلى ٧ان الظي ظىاح ٖلي دمحم ب٢ىإ ٚاهضي ْخا٫ْ  ْالِىضْؽ،

ٓظِاجّ ًٖ بالٗض٫ْ  الاهٟها٫  .ٞكل ل٨ىّ ج

 ختى الِىض ج٣ؿُم ؤٖلً بن ْما ،1947 آب/ؤٚؿُـ 16 في بالٟٗل طل٪ ْجم

ٓم الضًيُت الايُغاباث ؾاصث ْػ  خضا الٗى٠ مً ْبلٛذ الِىض ٖم ٢ٓٗاث ٧ل ججا  الخ

ض ما اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى ْخضَا ٧ل٨خا في ٞؿ٣ِ  جإلم ٢ْض. ٢خُل آالٝ زمؿت ًٖ ًٍؼ

ا ألاخضار لِظٍ ٚاهضي ىُت، ٧اعزت ْاٖخبَر ٓجغ خضة جهاٖض ؤإلاّ مً ػاص ٦ما َْ  بحن الخ

 التي اإلاؿلخت الاقدبا٧اث في ال٣خلى مً الٗضًض ْؾ٣ٍٓ ٦كمحر بكإن ْبا٦ؿخان الِىض

ٓخضة بٖاصة بلى ًضٖٓ ْؤزظ1947/1948 ٖام بُجهما وكبذ ىُت ال ٓص بحن الَٓ  الِى

ت مً زام بك٩ل َالبا ْاإلاؿلمحن  اإلاؿلمت. ألا٢لُت خ١ٓ٣  اخترام الِىضْؾُت ألا٦ثًر

 ٚاهضي عمؼ ؤلاوؿاهُت السالض
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ا ْبحن بُجها باإلا٣ابلت «  ٚاهضي» ٖٓمت  مً ؤظضع ْلِـ ب مً ٚحَر  يْغ

 ًسالّٟ ٧لِم ْاملخضزحن، ألا٢ضمحن مً ُٖٓم بإل٠ ج٣ابلّ أله٪ الٗٓمت ؤلاوؿاهُت؛

 بٗض ٧ْلِم ُٖٓم، طل٪ بٗض َْٓ الهٟاث، مً نٟت ٧ل في ًىا٢ًّ ٢لُل ؤْ ؤْ ٦شحر في 

ٓان آٞا١ 271ٖٓماء"  طل٪ ٨َظا ًه٠ ال٣ٗاص بضاًت ًٖ ٚاهضي في َظا ال٨خاب جدذ ٖى

شسهُت ٚاهضي مً  الاوؿاهُت، ألن ال٩اجب ًغ٦ؼ ٦خابخّ مً هاخُت ؤلاوؿاهُت التي جخمحز

٫ٓ٣ٍْ ؤًًا في  ٓان ؤلاوؿاهُت.   ٍْسخخم َظا ال٨خاب بٗى ٍٓ الٗالم، لظل٪ ؤهّ ًبضؤ  ْظ

 م٣ضمت ال٨خاب: 

ٓم  ػاَض الِىض وعى الضهُا ْنام  ْل٨ً ال ؤن  ؤها ؤوٗاَا، 

َْام  ْل٨ً ال ؤَُم  َام٘ الٛغب ععى الضهُا  اَا،  ؤها اٖع

ٓام  ٓم ْلُلم مً ٧ل خؼب مً بحن َظًً لىا خض ٢  272ًل

ظِــا ظمــُال  ٍْْغ ًٍْٟــل م٩اهــت ؤلاوؿــاهُت  ٍْجلــب ال٩اجــب بٗــٌ آًــاث ال٣غآهُــت فــي ٦خابــّ 

ْع  م ؤهـــّ ٣ًــضم شسهـــُت ٚاهــضي ٦صسهـــُت مشالُــت فـــي مجــا٫ اوؿـــاهُت . ال٨خــاب ًـــض بــالٚغ

ٓخُــض  ٍْشبــذ ال٩اجــب فــي ٧ــل خــحن ؤهــّ َــٓ الغظــل ال مِمــا ٖــً شسهــُت ٚاهــضي ؤلاوؿــاهُت 

ٓم الـــظي جم٨ـــً اهدكـــاع ؾـــالمت الٗـــال ٢ٟٓـــّ ختـــى ؤن قـــغ٧اثّ ؤًًـــا ٣ًـــ ْم ٓصٍ  م بمجـــغص ظِـــ

يــض آعاثــّ اإلاؿــخ٣ُمت. الؿــالمت ْؤلاوؿــاهت َمــا مــغآة شسهــُت ٚاهــضي التــي ال ًم٨ــً ألخــض 

ٌ َظا.  ؤن ًٞغ

 الخاجمت

ماء الٗالم    ًا٦ض ال٣ٗاص زال٫ ٦خابخّ ٖلى ؤن شسهُت ٚاهضي ج١ٟٓ مً ٧ل ٖػ

ْبمٗالجخّ في ال٣ًا اجّ م٘ الكٗب  ْالصسهُت مً هاخُت جهٞغ ًا الؿُاؾت 

ْما ٓان ال٨خاب باؾم "َظا َٓ الاوؿان" "   الىبإ ؤًْ ْالاوؿاهُت،بدُض ٫ٓ٣ً في آزغ ٖى

ا بَال٢ّ ٖلى ٢ُل بطا ٍْت في ٚحٍر مً قاٚل ألاعيُت لل٨غة ٧ان ٞما. جٟؿحر بلى مدخاظ   ػا
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اًاَا ؤ٢صخى مً ا ٩ًٓن  ؤن ؤْق٪ ل٣ض. ْػ
 
ٓاصر مً خاصز ا ٧ان بل عخب، ال٩ٓن بما خ  خ٣ٍّ

ا
 
ٓاصر مً خاصز ْز٤ ٖلى ألهّ ال٩ٓن؛ خ ح بغؾالت اجها٫ ؤ ا٫ ْظمذ .الْغ  بي َْ

ٓم، ٓظ ا٫ طَلذ بل ال  الخاصر ألن زبر مشلّ؛ لّ ًمِض بهما السبر ألن الظ٫َٓ؛ بي َْ

، ٖلى ٣ًاؽ بهما ا وٗٝغ ال هٓحٍر  ؤهباء مً بّ ما ؾمٗىا ٧ل في ٚاهضي إلاهٕغ هٓحر 

ىاٍ ما ٧ل ْفي الٗالم، ٓاصر مً ٖٞغ ش" خ  .الخاٍع

ْاإلاشاحؼ  اإلافادس 

  ح غظُم اإلاِاجما غاهذي، )اللاَشة، ماظعت َىذاْي ٓد، ْس غلاد، غباط مدم

ْاليؽش،   (0220للخػلُم 

ٓان الؽػش  ؼٓقي، ؤخمذ، كفُذة بجي مفش،دً

 https://www.aldiwan.net/poem8078.html      

 خ ألادب الػشبي، ه  ، )اللاَشة، داس اإلاػاسف(22لُف، ؼٓقي، جاٍس

 خ ألادب الػشبي، ه ٓسي، خىا، جاٍس  م(2764، )بحرْث،لبىان، داس الجُل، 2فاخ

  ْالخشهت الِىذًت، )اللاَشة، ماظعت َىذاْي للخػلُم ٓسخى، ظالمت، غاهذي  م

 (0222ْاليؽش، 
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ْمَؿا"  َِ
َ
 (الالٖى٠ ال٩امل)ٞلؿٟت "ؤ

 ٛاهضياللضٔ اإلاِاجما  

 عثِـ ٢ؿم اللٛت الٗغبُت ،ص. دمحم ٢اؾم الٗاص٫

     ٧لُت طا٦غ خؿحن صلهي، ظامٗت صلهي

 ملخق البدث

ْمَؿــا" ] َِ
َ
ٓة  -SATYAGRAHAالالٖىــ٠ ال٩امــل[ ْ"الؿــاجُاٚغاَا" ] -AHIMSA"ؤ ٢ــ

َْــٓ  َٓاهــضاؽ ٧اعامكــاهض الخــ٤[ َمــا مبــضآن ؤؾاؾــُان لؿُاؾــت ؤبــي الكــٗب الِىــضي،  م

ٓبغ  2ٚاهــضي ) ح الُٗٓمــت1948ًىــاًغ 30-م1869ؤ٦خــ َــٓ  ،م( اإلال٣ــب بـــ "مِاجمــا" ؤي الــْغ

ـــت فـــي ؤٖـــحن  نـــاخب شسهـــُتٞظة ْالخٍغ ـــ٤ الخ٣ُ٣ـــت  ٓعة، مشـــابغة، ط٦ُـــت، ؤهـــاعث ٍَغ نـــب

 .ً صعؽ بهــّ البكــغ. ٚاهــضي َــٓ ؤخــض ٦بــاع ال٣ــاصة الؿُاؾــُحن فــي الٗــالم فــي ال٣ــغن الٗكــٍغ

ْمـــاعؽ املخامـــاة  ً ؾـــىت ال٣ـــاهٓن فـــي لىـــضن  ْٖكـــٍغ ٣ُـــا بخـــضٔ  فـــي الِىـــض زـــم فـــي ظىـــٓب ؤٍٞغ

ٓص اإلاخٗغيــحن بلــى ٧اٞــت ؤقــ٩ا٫ الخمُحــز الٗىهــغي فــي ْــل  مــضاٞٗا ٖــً خ٣ــ١ٓ الٗمــا٫ الِىــ

ٖٓـّ بلـى الِىـض فـي ٖـام  ْبٗـض عظ ُـاوي.  ىُـت 1915الاخخال٫ البًر ـُم الخغ٦ـت الَٓ م ؤنـبذ ٖػ

 ْ ٓام.   لخغ٦ت "الؿاجُاٚغاَا" الِىضًت زال٫ ؾخت ؤٖ
 
ْمت الاؾـدبضاص مـً ناع عاثضا ْهي م٣ا

ْمَؿـا" ؤْ الالٖىـ٠ ال٩امـل،  َِ
َ
ٓة ٣ٖـب "ؤ زال٫ الٗهُان اإلاضوي الكـامل، التـي جإؾؿـذ ب٣ـ

ـــت فـــي  ْالخٍغ ْؤلِمـــذ ال٨شحـــر مـــً خغ٧ـــاث الخ٣ـــ١ٓ اإلاضهُـــت  ْالتـــي ؤصث بلـــى اؾـــخ٣ال٫ الِىـــض 

ْاؾخمغ ٖلى مـضٔ ؤ٦ثـر  ْمَؿا"،  َِ
َ
َْب ٚاهضي خُاجّ ليكغ ؾُاؾت "ؤ ٢ْض  مـً الٗالم ٧لّ. 

مـــا٫ الٗىـــ٠ التـــي قـــِضتها  ٓاث خُاجـــّ ألازحـــرة خـــؼن أٖل زمؿـــحن ٖامـــا ًبكـــغ بهـــا، ْفـــي ؾـــى

ٓخـــــضة  ْؤزـــــظ ًـــــضٖٓ بلـــــى بٖـــــاصة ال ْجـــــإلم الهٟهـــــا٫ با٦ؿـــــخان،  الـــــبالص ٣ٖـــــب الاؾـــــخ٣ال٫، 

ت الِىضْؾُت اختـرام خ٣ـ١ٓ  ْاإلاؿلمحن َالبا بك٩ل زام مً ألا٦ثًر ٓص  ىُت بحن الِى الَٓ

ْمَؿــا" ؤي الالٖىــ٠ ال٩امــل لــضٔ ألا٢لُــت اإلاؿــلمت. ِٞــظا اإلا٣ــا٫  َِ
َ
ؾــِخدضر ٖــً ٞلؿــٟت "ؤ

٤ٞٓ اإلاؿخٗان.  َظٍ الصسهُت اإلاظَلت الىاصعة بن قاء هللا اإلا
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 اإلاِاجما، غاهذي، فخاخُت: اإلايلماث ال
 
 َ  ؤ

 .العاجُاغشاَا، الالغىف، اع  م 

َٓاهضاؽ ٧اعامكاهض ٚاهضي ) ٓبغ  2م م( اإلال٣ب بـ 1948ًىاًغ  30 -م1869ؤ٦خ

ح الُٗٓمت "مِاجما" ؤي ٓهت َٓ ،الْغ ْالؿالم ؤ٣ً  ٞدحن ْؤلاوؿاهُت، الالٖى٠ ال٩امل، 

خّ، ٍْغزو هٟؿّ، ًىظع ْخحن ؤهاهِخّ، ٣ٍِْغ طاجّ، ٍْى٨غ ٞغصًخّ، ٖلى اإلاغء ًخٛلب  ْع

 بالؿمت ًدؿم طا٥ بط ٌٗخى٣ِا، ُْمشل بها ًامً ٣ُٖضة ؾبُل في خُاجّ ٍْددؿب

 إلاا حي ججؿُض ْل٨ىّ ْخضَا، الِىض بلى ًيخمي ٨ًً لم َٓ. ٚاهضي ٧اهّ ما طا٥ ؤلاوؿاهُت،

ت هٟٓؽ في ًًُغب ٕ مً اإلاٗظبت البكٍغ  مً بلٜ ل٣ض. ْالؿالم ْال٨غامت الخدغع  بلى هْؼ

ً ًبضْ ٧ان ؤهّ الغظل َظا بوؿاهُت  ؾاثغ ًٖ ًسخل٠ ْؤهّ مخمحزة، َبُٗت مً لل٨شحًر

ٓعاة ؤهبُاء مً ْاخض ٧ْإهّ الىاؽ،  بلى( Albert Einstein) بًيكخاًً ؤلبرث ؤقاع ٢ْض. الخ

 مً بوؿاها ٧ان ٦ِظا عظال ؤن جهض١ ؤن ٖلحها الهٗب مً ججض ٢ض ال٣اصمت ألاظُا٫ ؤن"

ٓن  ؤن ًخٗض لم اإلاخىاَُت بؿاَخّ في ٚاهضي ؤن ٖلى  273."ألاعى ٖلى ٌؿعى ْصم، لخم ٩ً 

ٖٓت ٨ًً لم ٚاهضي ؤن عؤَي في: "ٖىّ ٢الذ خحن ٚاهضي بهضًغا وٗخخّ ٦ما عظال،  مً مجم

٘ ًظ٦غها ؤن ٖلى ًدغم عظال خُاة، ٌك٘ عظال بل الجاٞت، ْالخٗالُم آلاعاء،  بإٞع

ٍٓاث   274."ًبلِٛا ألن ؤلاوؿان ٌؿخُُ٘ التي اإلاؿخ

ٓمّ لذٔ اإلاِاجما الالغىف  ْمفِ

ت ٞلؿٟت، الالٖى٠  الاظخماعي للىًا٫ ْْؾُلت خُاة، ْؤؾلٓب ٢اثمت، ْهٍٓغ

ش ٢ْضًم ٢ضم ْالا٢خهاصي، ْالؿُا خي ٓمِم الٗى٠ الىاؽ هبظ ٢ض. الخاٍع  مً ؤ٫ْ ً

ا بجهم. الجزاٖاث لخل ٧ٓؾُلت   ازخاْع
 
 ْاإلاهالخت، ْالٓؾاَت الخٟاْى طل٪ مً بضال

ْمت ت ٧لِا ؾالمت ْاخترام ال٩امل، بالالٖى٠ الٗى٠ ْم٣ا  .البكٍغ

                                                           
273   “Generations to come will scarce believe that such a one as this ever in flesh and blood walked upon this 

earth." (Albert Einstein said of Mahatma Gandhi) 
274

، (ظامٗت خلب)ٖمغ الض٢ا١ . ص ٚاهضي في ألاصب الٗغبي الخضًض،. 1992، الٗام 1، الٗضص 43املجلض  :مجلت ز٣اٞت الِىض  

ٓصلهي)  60: ، م(املجلـ الِىضي للٗال٢اث الش٣اُٞت: الِىض -هُ
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ّغِٝ ْ 
ُٖ ٟاث ٖض الالٖى٢٠ض  ٖٓت الؿُاؾُت مً ٢بل اإلاِخمحن بخٍٗغ ، ةًضفي اإلآؾ

ٓة ًجٗل ؤن ًدا٫ْ  ْالاظخماعي الؿُا خي الٗمل ْؾاثل مً "ْؾُلت بإهّ ْألاًٞل مجها ٢ 

  ألازحر ْملجإٍ ال٠ًُٗ
 
 ألا٢ل ٖلى ؤْ السهم، لضٔ ْألازال١ الًمحر بزاعة ٖلى مغج٨ؼا

ٓع  لضٔ  ْالٗضالت. ِٞظٍ الٓؾُلت الخ٤ ٦ٟت جغظُذ بلى ٍْغمي 275بّ". ًدُِ الظي الجمِ

ٓة حؿدبٗض ً، خ١ٓ٣  ٖلى الخٗضي ْجٟخ٣ض ؤَضاِٞا، بلى الٓن٫ٓ  في ال٣ ٓم آلازٍغ  ٖلى ْج٣

تراٝ ؤؾاؽ ً ؤًًا الٖا  .باآلزٍغ

ٓع ماعجً ٓزغ ْالض٦خ ُم م(،1968-1929) ٦ُىٜ ل ٩ي الٖؼ  الُٗٓم اإلاىايل ألامٍغ

ت ؾبُل في ٓبل ظاثؼة ؤلاوؿان، الخاثؼ ٖلى ْخ١ٓ٣  الخٍغ  ال للؿالم ًٔغ ؤن "الالٖى٠ ه

ً، م٘ الجؿضي الٗى٠ ججىب ٌٗجي   بل آلازٍغ
 
ٌ ال به٪...  ؤًًا  الغنام بَال١ جٞغ

ٌ بل ٣ِٞ، آزغ شسو ٖلى ّ ؤن جٞغ ". ج٨َغ
 
ْناخبىا اإلاِاجما ٚاهضي ًٔغ  276ؤًًا

  ٩ًٓن  ؤن لالٖى٠ ًم٨ً ؤهّ "ال
 
ٓبا  ال٣لب، ٌؿ٨ً الالٖى٠. وكاء ٦ما ْهسل٘ هغجضي ز

  ٩ًٓن  ؤن ٍْجب
 
ٓهدىا". ًٖ ًىٟهل ال ظؼءا  ٦277ُى

 بَ ْخِلْي بُ „مً ؤمّ  ٚاهضي ؤزظ٢ض ْ 
ْ
ما ٧ان ‘ الجُيُت„ْهي ٢ضٌؿت طاث ال٣ُٗضة ‘ ْي ا

َْٓ ؤلاًمان ب٣ُٗضة  ش الِىض ٧لِا مً الهُام،  ْجاٍع سّ  في ‘ الجُيُت„ؤٞٗل في جاٍع

ْان. ‘ ألاَمؿا„ ٓعٕ َٓ ؤظّل ٞؤْ ال٠٨ ًٖ الٗض ِٓ ٫ٓ٣ً في ؾحرجّ الظاجُت: "٧ان ال

ْالضحي في طا٦غحي، ٣ٞض ٧اهذ ٖلى صعظت ٦بحرة مً  ْؤط٦غ ؤن اهُبإ زلٟخّ  الخضًً... 

ٓعماؽ( ٢ِ...". ٓع ألاعبٗت اإلا٣ضؾت )قاج ال جِٟم  278ْالضحي لم جتر٥ نُام ؤّيٍ مً الكِ

التي ‘ ألاَمؿا„عؾالت لٛاهضي في الؿُاؾت ؤْ الؿل٥ٓ ؤْ آصاب الًمحر، بمٗؼ٫ ًٖ َظٍ 

                                                           
275

ْاليكغ، الُبٗت ألاْلى،    ٖٓت الؿُاؾُت، )بحرْث: اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث  َٓاب ال٨ُالي: اإلآؾ  .5/385م(، 1987ص. ٖبض ال
276

  "Martin Luther King, Jr. Quotes." BrainyQuote.com. BrainyMedia Inc, 2021. 11 July 2021. 

https://www.brainyquote.com/quotes/martin_luther_king_jr_133295 

 
277
 "Mahatma Gandhi Quotes." BrainyQuote.com. BrainyMedia Inc, 2021. 11 July 2021. 

https://www.brainyquote.com/quotes/mahatma_gandhi_164017 
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 28م: اإلاغظ٘ هٟؿّ،   
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ٓة في البالص الِىضًت؛ ألهّ عيِٗا مً زضي ؤمّ  ٧ان ؤنض١ عؾ٫ٓ لِا مىظ اعجٟٗذ بها صٖ

 ٢279بل ؤن ًخٗلمِا مً مغقض بلى ؤصب، ؤْ مبكغ بضًً.

ٓٞغ ْاث "الالٖى٠" لىا ٍْ ٠٢ٓ بًجابُت ْْؾاثل ؤص ب، ل ْمت الخْغ  الٗى٠، إلا٣ا

 لخد٤ُ٣ ْالؿعي ْالا٢خهاصي، ْالجيسخي الٗىهغي  ْالخمُحز الايُِاص يض ْالىًا٫

 ْالالٖى٠. الٗالم ؤهداء ظمُ٘ في للىاؽ الخ٣ُ٣ُت ْالضًم٣غاَُت الاظخماُٖت الٗضالت

 ٌؿخُُ٘ الضماء، ْؾٟ٪ الايُِاص مً مخدغع  ظضًض ملجخم٘ ألاؾا خي الدجغ بمشابت

 .ْظّ ؤ٦مل ٖلى الٟغصًت بم٩اهاتهم جد٤ُ٣ ألاشسام ُّٞ

 لِـ الٗى٠ ْؤن الاظخماعي، الخ٨ٟ٪ هخاط َم الٗى٠ مغج٨بي ؤن ٍْٔغ ٚاهضي

 
 

ا مُال  ُ  .الالٖى٠ َٓ الٗى٠ ملخاعبت اإلاشالي ْالؿالح. م٨دؿبت بل َٓ ججغبت. للبكغ َبُٗ

ٓة ؤٖٓم َٓ ْالالٖى٠ ٔ  جهٝغ جدذ ٢ ْؤ٢ٓ ت،  . الكامل الضماع ؾالح ؤي مً البكٍغ

ٓة ٖلى مخ١ٟٓ  ْبهّ ٓة الٛاقمت، ٦ما َٓ ال٣ ْصٍ ال٣ًضع ؤخض ٢ُاؽ خُت للؿلُت. ٢  خض

ٞلؿٟخّ  في ألاؾا خي الجاهب هي ٞالخ٣ُ٣ت. الخ٣ُ٣ت ًٖ البدض َٓ ْالالٖى٠. ْؤ٣ّٞ

 الخ٣ُ٣ت، ْعاء ؾُّٗ ْفي". الخ٣ُ٣ت ججاعب" ٧لِا خُاجّ ٢ْض ٧اهذ الالٖى٠. خ٫ٓ 

 الخ٣ُ٣ت"، م٘ ججاعبي الظاجُت "٢هت ؾحرجّ في ؤْضخّ الالٖى٠ الظي ٚاهضي ا٦دك٠

صِع٥ُ . الخ٣ُ٣ت ًٖ البدض ؤؾاؽ هي ألاَُمؿا ِٞٓ ٫ٓ٣ً: "بن
ُ
ٓم ٧ل ؤ  ًٖ البدض ؤن ً

 281لّ". ٧إؾاؽ ألاَُمؿا ٖلى ٌٗخمض لم بطا ال٣ُمت ٖضًم الخ٣ُ٣ت ٩ًٓن 

ظ٦غ ؤن ٚاهضي في ٖام  ُٖٓت 1914ٍُْ َٓاوؿبرط صخُٟت ؤؾب م ؤنضع في ظ

ْٖلى (Indian Opinion)ؤؾماَا )الغؤي الِىضي(  ٧ْان ًدغع م٣االتها الاٞخخاخُت،   ،

ْاملخبت  نٟداث جل٪ املجلت قغح مباصت الؿاجُاٚغاَا، ؤْ الؿاجُاظغاَا، خُض الخ٤ 

                                                           
279

ح ُٖٓم اإلاِاجما ٚاهضي،   ٓص: ْع ْالش٣اٞت ) ال٣ٗاص، ٖباؽ مدم    21م(، م: 2113ال٣اَغة: ماؾؿت َىضاْي للخٗلُم 
280

ٓاخض ، ٚاهضي، مِىضاؽ ٧اعامكاهض: الؿحرة الظاجُت ٢هت ججاعبي م٘ الخ٣ُ٣ت   جغظمت دمحم ببغاَُم الؿُض، مغاظٗت مجضي ٖبض ال

ْاليكغ، الُبٗت ألاْلى، ٖىبت، )ال٣اَغة: ٧لماث ٖغبُت   .311م(، م: 2118للترظمت 
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٤ الال  ْمت بٍُغ ْمً ْاإلا٣ا ٓة اإلاىبٗشت مً الخ٤  ٖى٠، ؤْ بخٗبحر ٚاهضي هٟؿّ "ال٣

ت ًٖ ٧ل ٖى٠". ْهي ٦ظل٪ حٗجي ٖىضٍ "الخغ٦ت اإلاجَز   281املخبت"، 

ا بهٟخّ ٚاهضي ْنغح ا عاثض   ُ ت في ٖاإلا ًم٨ً  ؤهّ الالٖىُٟت، ْاإلاماعؾت الىٍٓغ

ْلُٟغ صاهُا٫ بلى عؾالخّ ٢ْض جدضر ًٖ َظٍ ال٨ٟغة في. ٖاإلاُا جُب٤ُ الالٖى٠  في ؤ

الًدهل "زالم"  ؤهّ بال ؤُٖحها عؾالت لضّي  لِـ: "م1937 ٖام في لبىان-خماها

٦ٓكا)  مماعؾت الخ٣ُ٣ت زال٫ مً بال ألاعى َظٍ ؤْ ظمُ٘ الكٗٓب ٖلى قٗب ألي( م

ٔ  282.اؾخصىاءاث" ؤي صْن  الخُاة مؿحرة ٧ل في ْالالٖى٠ بـإن  ٚاهضي ْفي َظٍ الٗباعة ًغ

٦ٓكا) "السالم"  .الالٖى٠ زانت بال مً زال٫ اإلاًُِضة الًخد٤٣ للكٗٓب (م

الخ٣ُ٣ت" ًبرػ لٟلؿٟخّ مبضآن ؤؾاؾُان  م٘ ججاعبي ْمً زال٫ صعاؾت "٢هت

ٓة،  (Satyagraha)َْما: ؾاجُاٚغاَا  دُت حٗجي الخمؿ٪ بالخ٤ ب٣ ْهي ٧لمت ؾيؿ٨ٍغ

ًْٖ (Ahimsa)ْؤَُمؿا  ْهي الًُٟلت اإلاشلى.  طل٪ ٫ٓ٣ً:  ْمٗىاَا الالٖى٠ ؤلاًجابي، 

ْبهّ ؤ٢ٔٓ مً ؤ٢ٔٓ ؾالح  "بن ٖضم الٗى٠ َٓ ؤٖٓم ال٣ٔٓ في زضمت الجيـ البكغي، 

ت ؤلاوؿان". ب، الظي ابخضٖخّ ٖب٣ٍغ  (Ahimsa)٧ْان ٚاهضي ٌٗخبر الالٖى٠  283الخسٍغ

ٓن  ٍْا٦ض ٖلى طل٪ ٦ما نغح بّ في ؾحرجّ الظاجُت في ًٚ ظؼءا ؤؾاؾُا مً الؿاجُاٚغاٍ، 

ْباحيخضًشّ ًٖ ٣ٖض الاظخما ٓمباي في ٖام  -ٕ ٖلى قاَئ حكا ٣ض الاظخمإ ٖلى 1931م ُٖ م: "

٢ْلذ:  ْص الؿاجُاظغاَا،  ًْٖ خض ْاظبىا هدٓ الالٖى٠  ْجدضزذ بةؾِاب ًٖ  ْباحي.  قاَئ قا

ْههحر الؿاجُاظغاَا ًجب ؤن ًلتزم  ا هي ؾالح الهاص٢حن.  ََٓغ "بن الؿاجُاظغاَا في ظ

ْبطا لم ًلتزم الىاؽ بالالٖى٠  ٓم بالالٖى٠،  ْٞٗال، ٞلً ؤؾخُُ٘ ؤن ؤ٢ ال  ٢ْ ٨ٞغا 

 284بؿاجُاظغاَا ظماُٖت".

                                                           
281

ٓػَ٘ ،    ْالخ ْالترظمت  ْالدؿامذ )بحرْث: ظضا٫ْ لليكغ   15م(، م: 2114ؤهٓغ: نض٤ً، عامي ُٖا: ٚاهضي عؾالت الالٖى٠ 
282

 Brown, Judith M., Mahatma Gandhi, The Essential Writings, New York: Oxford University Press, 2008, p 20. 
283

ٓة    كىا: ٧ل الىاؽ بز باالوي، ٦َغ ٓوـ  –٦ٍغ كىان، جغظمت: ً ُاالوي عاصَا ٦َغ اَا، م٣ضمت: ؾٞغ ْآعاٍئ ٦ما ْع خُاة اإلاِاجما ٚاهضي 

 .154م(، الباب الغاب٘ ألاخمؿا، م: 1969قاَحن )ال٣اَغة: صاع ال٨خاب الٗغبي، 
284

 .498الخ٣ُ٣ت، م: ٚاهضي، مِىضاؽ ٧اعامكاهض: الؿحرة الظاجُت ٢هت ججاعبي م٘   
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ْاؾٗت ٖام  الث 1919ْقً ٚاهضي خملت  الظي  (Rowlatt Bills)م يض ٢اهٓن ْع

ْبزغ  ْجغ٥ اللجٓء بلى الٗى٠.  ْصٖا الكٗب بلى الخٓاَغ الؿلمي  اث اإلاضهُت،  ٣ًُض الخٍغ

٢ْٗذ في  دؿاع، التي  ل  13مجؼعة مضًىت ؤمٍغ ْالتي ؤؾٟغث ًٖ 1919هِؿان/ؤبٍغ م، 

ٓص، خُض ؤنضع ؤخض  2111شسو ْظغح ؤ٦ثر مً  411م٣خل هدٓ  مً اإلاضهُحن الِى

ْامٍغ بلى عظالّ بةَال١ الىاع ٖلى ججم٘ ٚحر مؿلر. ٞةن جل٪ املجؼعة ٢ض ػاصث  يباٍ ؤ

ض مً الٓؾاثل الؿلمُت الالٖىُٟت،  ٓاظِت املخخلحن باإلاٍؼ مً جهمُم ٚاهضي ٖلى م

ْهي حٗجي  (Satyagraha)م اٖخماص ؾُاؾت الؿاجُاٚغاَا 1921 ٞإٖلً ٚاهضي ٖام

ْمت الاخخال٫، ْخضص اإلاِاجما ٚاهضي مٗالم َظٍ الؿُاؾت في  ؾُاؾت الالٖى٠ في م٣ا

 الى٣اٍ الخالُت:

 .ْاؾخٛاللِا للبالص  جغ٥ الخٗاْن م٘ ؾلُاث الاخخال٫ في بصاعتها 

  ُاهُا ٖلى ْاإلاىانب التي جسلِٗا بٍغ ٌ ألال٣اب  ٓص.ٞع  الِى

 .ُاهُت  م٣اَٗت قاملت للبًاج٘ البًر

  ْم٣اَٗت املخا٦م ْجغ٥ صٞ٘ الًغاثب  ت  م٣اَٗت السضمت الٗؿ٨ٍغ

ُاهُت.  285البًر

اإلاضهُت ٖلى  للخ١ٓ٣   الىًا٫ ْؾاثل مباصثّ، زال٫ مً ٚاهضي لىا ٣ٍْضم

ٓاظِت. مؿخٔٓ الٗالم مِٗا في ظمُ٘ املجاالث  الخٗاْن  بٗضم ًىصخىا الٓاإلات، الض٫ْ  إلا

ام ْٚحَر ْالؿُاؾت  ْهدُجت لٗضم الخٗاْن ؾ٣ُخل البٌٗ الظًً . ً ؤلاصاعة ْالا٢خهاص 

ٓع  الخغ٦ت، ْؾِسجً البٌٗ الظًً ًهبدٓن ؤبُا٫ في قِضاء ًٓلٓن   ألامت ِْ

ب، جخد٫ٓ بلى ؾاخت ْالسجٓن . الجضًضة  .الجضًضة لل٣ُاصة الضعاؾُت ْالٟه٫ٓ  الخضٍع

اء، ٓة ٍْؼصاص ي٠ٗ الٓالم ما صام ًٓلم الًٟٗاء ألابٍغ ٓم ما صام  ٦ما جؼصاص ٢ اإلآل

ح ْم الٓالم بْغ َْؿدؿلم ٣ًا  .الالٖى٠، ختى ًسؿغ الٓالم اإلاٗغ٦ت 
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ىّ ٦ما ًِٟمّ الكاٖغ الظي ٚاهضي هبي الِىض، َْٗخبر اإلاِاجما  الِىضي ًِٟم َْ

َْكٗغ بّ ٖلالؿُض  ٓبل،  ٓع الخاثؼ ٖلى ظاثؼة ه ٓع، ٩ٞان َاٚ ى َظا الىدٓ مً الكٗ

ْبحن ألاَِمؿا ) ٓاعاط )الاؾخ٣ال٫(  (، ٫ٓ٣ُٞ: "بن الالٖى٠/يبِ الىٟـ٣ًاعن بحن الؿ

ض بظل٪ ؤن ٚاًت  ٍٍْغ ٓاعاط، ألجها هي الاؾخ٣ال٫ الصخُذ.  مؿا م٣ضمت ٖلى الؿ َِ ألا

ال  ْل٨ً ؤلاوؿان ٢ض ًد٨م بلضٍ  ٓمت ألاظىبُت،  الاؾخ٣ال٫ هي زالم البالص مً الخ٩

ْبهما ٧ان خ٨م الىٟـ َٓ  ٓاثّ،  ْؤَ ٓاجّ  ال ًٟلذ مً َُٛان قِ ًد٨م هٟؿّ، 

 286الاؾخ٣ال٫ ظض الاؾخ٣ال٫".

ظاث زانت. ٧ْان  ْالْؼ ْاة لليؿاء  ْاة ٞٚاهضي صاُٖت اإلاؿا ِٓ ٌٗخ٣ض ؤن اإلاؿا

مؿا„مً مخُلباث  َِ ت لضٔ ‘ ألا ظت لِؿذ ظاٍع ْؤصع٦ذ ؤن الْؼ " :٫ٓ٣ٍْ ٦ما ًهغح بّ 

٣ُخّ  ظِا، بل ٞع ْجخمخ٘ بىٟـ ال٣ضع مً ْػ ْالًغاء،  ٨خّ في الؿغاء  ْمُٗيخّ، ْقٍغ

٣ت خُاتها". ط في ازخُاع ٍَغ ت الظي ًخمخ٘ بّ الْؼ  287الخٍغ

 ْمال٠ ًظ٦غها مبكغ. خُت جؼا٫ ال ٞلؿٟخّ ْل٨ً ٚاهضي، ٢ض جٓفي اإلاِاجما

٩ي ٓهؼ ؾخاهلي بًلي ؤمٍغ ٓة بهّ. ٚاهضي ٚحر م٣طخي ٖلُّ" بإن (1973-1884) ظ خُت،  ٢

ٔ  ٓبل َ ٚاهضي عظل ٖالمي ألهّ ٧ان لئلوؿاهُت ٧لِا في  288".مماجّ مىّ في خُاجّ في ؤ٢ٓ

٦ّٓ ْفي هًالّ الٟظ اإلاخٟغص،  َْْىّ، ٦ما ٧ان ْ ؤنالخّ ْؾل ٢ٓذ هٟؿّ لكٗبّ  ٧ان في ال

٢ْض ط٦غ ٞيؿيذ قِىان ؤخض ٦خاب ؾحرة ٚاهضي: ؤن  ْاإلاؿلمحن ظمُٗا،  للِىضْؽ 

٢ْض ٢ا٫ مغة في ظىٓب  ْحٗمضا نض٣ًا للمؿلمحن.  ُْٞغة  ؼة  ٓا٫ خُاجّ ٍٚغ ٚاهضي ٧ان َ

٣ُؤ ٍٓل: "بن الازخباع الجهاجي لـ 'ؾاجُا ٚغ  اٍٞغ ٓصجّ بلى الِىض بؼمً َ  -الالٖى٠-اٍ' ٢بل ٖ

 ال٣اعة قبّ ج٣ؿُم بٖالن جم إلاا 289ؤلاؾالمُت". -ؾ٩ُٓن مً ؤظل ْخضة الِىضْؾُت

ْلخحن بلى الِىضًت ٓم الضًيُت الايُغاباث ؾاصث م،1947 ؤٚؿُـ 16 في الض  الِىض ٖم
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ْػ  خضا الٗى٠ مً ْبلٛذ ٢ٓٗاث ٧ل ججا  ما اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى ْخضَا ٧ل٨خا في ٞؿ٣ِ الخ

ض ا ألاخضار لِظٍ ٚاهضي جإلم ٣ٞض. ٢خُل آالٝ زمؿت ًٖ ًٍؼ ىُت، ٧اعزت ْاٖخبَر  ٦ما َْ

ٓجغ خضة جهاٖض ؤإلاّ مً ػاص  مً الٗضًض ْؾ٣ٍٓ ٦كمحر بكإن ْبا٦ؿخان الِىض بحن الخ

 بلى ًضٖٓ ْؤزظ 1947/1948 ٖام بُجهما وكبذ التي اإلاؿلخت الاقدبا٧اث في ال٣خلى

ٓخضة بٖاصة ىُت ال ٓص بحن الَٓ ت مً زام بك٩ل َالبا ْاإلاؿلمحن الِى  الِىضْؾُت ألا٦ثًر

 .اإلاؿلمت ألا٢لُت خ١ٓ٣  اخترام

ُاوي ال٣اثم ٖلى  ٖلى ٚاهضي ٞلؿٟت الالٖى٠ للخٛلب اؾخسضم ْل٣ض الىٓام البًر

ْٞاػ، زم ٢ضم للٗالم  في الٓلم ْالاؾدبضاص ْالاؾخٛال٫ قبّ ال٣اعة الِىضًت ختى هجر 

ٓطط لخُب٤ُ َظٍ الٟلؿٟت الِاصٞت بلى بٖاصة ٞىالذ َظٍ  .ؤلاوؿان ٦غامت زحر هم

ال خؿىا لضٔ الصسهُاث الباعػة في مجا٫ الخ١ٓ٣ اإلاضهُت ْؤلاوؿاهُت.  الٟلؿٟت ٢ب

ٓا بشمغاتها ب٩ل نغاخت ْنض١ بمىاؾباث  ٢ْض اٖتٞر ٓا بخُب٣ُِا في خُاتهم،  ْبجهم ٢ام

ً ٖكغ، الغاب٘ الما مسخلٟت، مً ؤمشا٫ الضالاي ٓامي-م1935ظُاحؿٓ ) جُجًز ٧ْ  ).... 

ما )ه٨ ْهُلؿٓن 1972-1919ْغ ْماعج2113ً-1918ماهضًال ) م(  ٓزغ م(  ٓع  ٦ُىٜ ل ٓهُ ظ

ْباعا1929-1968٥) ْباما  خؿحن م(  م. (...-1961)ؤ ٓا ْٚحَر  ٚاهضي بٟلؿٟت بجهم آمى

َا ْالالٖى٠ للؿالم ٔ  ٖلى ْوكْغ الًؼا٫ مهضع  مؿخٓ َْٓ لم ًؼ٫ ٚاهضي  الٗالم، 

ْالٗاملحن ْال٣اصة  ماء  ْبعقاص للٖؼ ْالخٗاٌل الؿلمي م٘ الاخترام  بلِام  لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان 

 .اإلاخباص٫ في ؤهداء الٗالم ٧لّ

 الخالـت

ت ٞلؿٟت، "الالٖى٠" بن ْزالنت ال٫ٓ٣   ْْؾُلت خُاة، ْؤؾلٓب ٢اثمت، ْهٍٓغ

٢ْضًمت ٢ضم ْالؿُا خي الاظخماعي للىًا٫ ْؤهجبذ الِىض في  ْالا٢خهاصي،  ش.  الخاٍع

ً ٢اثضا ؾُاؾُا ُٖٓما ٌٗخبر   ال٣غن الٗكٍغ
َ
ٓهت   ؤ٣ً

َ
ْصاُٖت ْاة  الؿالم ْؤلاوؿاهُت،  اإلاؿا

ْالىاؾ٪ اإلاهلر الجاص اإلاخمؿ٪ بمباصثّ السانت ال٣اثمت  ظاث زانت،  ْالْؼ لليؿاء 

ْالالٖى٠ ْالخ٣ُ٣ت  ْ ٖلى الصجاٖت  ٞا ،  ْمْٗغ مهضع بلِام ل٨شحر مً ٢اصة الٗالم، 
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ْهي ب َِ "ٞلؿٟت ٟلؿٟخّ السانت 
َ
ْهي الًُٟلت  [،الالٖى٠ ال٩امل -AHIMSA] ْمَؿا"ُؤ

ًْٖ َظٍ الٟلؿٟت ٫ٓ٣ً ٚاهضي: "بن ٖضم الٗى٠ َٓ ؤٖٓم ال٣ٔٓ في زضمت  اإلاشلى. 

ت  ْبهّ ؤ٢ٔٓ مً ؤ٢ٔٓ ؾالح الخسٍغب، الظي ابخضٖخّ ٖب٣ٍغ الجيـ البكغي، 

 "الؿاجُاٚغاَا"ظؼءا ؤؾاؾُا مً  (AHIMSA)٧ْان ٚاهضي ٌٗخبر الالٖى٠  291ؤلاوؿان".

[SATYAGRAHA-  ْ ٓة الخ٤[.  ْمت الاؾدبضاص مً زال٫ ٢ خغ٦ت "الؿاجُاٚغاَا" هي م٣ا

٢ْض ؤٖغب ٚاهضي ًٖ م٩اهت "الالٖى٠" في الٗهُان اإلاضوي الكامل  "الؿاجُاٚغاَا". 

ا في الؿاجُاظغاَا بن: "٢اثال ََٓغ  ؤن ًجب االؿاجُاظغاَ ْههحر. الهاص٢حن ؾالح هي ظ

ال ٨ٞغا بالالٖى٠ الىاؽ ًلتزم لم ْبطا بالالٖى٠، ًلتزم ٓم ؤن ؤؾخُُ٘ ٞلً ْٞٗال، ٢ْ  ؤ٢

ْؤلِمذ ؾُاؾت "الالٖى٠" ؤصث  ٢ضْ  291".ظماُٖت بؿاجُاظغاَا بلى اؾخ٣ال٫ الِىض 

َْْب ٚاهضي خُاجّ ليكغ  ت في الٗالم ٧لّ.  ْالخٍغ ال٨شحر مً خغ٧اث الخ١ٓ٣ اإلاضهُت 

ْمَؿا"، َِ
َ
ٓاث  ؾُاؾت "ؤ ْاؾخمغ ٖلى مضٔ ؤ٦ثر مً زمؿحن ٖاما ًبكغ بها، ْفي ؾى

ْجإلم الهٟها٫  ما٫ الٗى٠ التي قِضتها البالص ٣ٖب الاؾخ٣ال٫،  خُاجّ ألازحرة خؼن أٖل

ْاإلاؿلمحن َالبا بك٩ل  ٓص  ىُت بحن الِى ْؤزظ ًضٖٓ بلى بٖاصة الٓخضة الَٓ با٦ؿخان، 

ت الِىضْؾُت اخترام خ١ٓ٣ ألا٢لُت  ٢ْض اؾدىاع  مىّ ٦شحر مً اإلاؿلمتزام مً ألا٦ثًر  .

ٓامي الضالاي٢اصة الٗالم مشل  ٧ْ ْهُلؿٓن  الما،  ما،  ْماعجً ه٨ْغ ٓزغ ماهضًال،   ٦ُىٜ ل

ْباعا٥ ٓع،  ٓهُ م.  خؿحن ظ ْٚحَر ْباما  ْبل٨ُم ما ٢الّ ٖىّ ؤمحر الكٗغاء ؤخمض قٓقي ؤ

 في ٢هُضجّ الضالُت:م( 1871-1932)

ْص الغؾــــــــل قبُّ ـــــــــــض ْفي الخـــــ٤، ًٖ  بالظ  الَؼ

 ْبالـــ٣ــــــــهــــــــــــــض ْبـــــــالهــــــــــــبر  بالـــــــــدـــــــــــــ٤ ٖـــــــلم ل٣ــــــض

ٓص لـــــــــــــــــؤللٟـــــــــــــــــت م  ْؤلاؾال الِىضْؽ صٖا  ْالـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْاإلا  فادساإلاشاحؼ 
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 م.2114)بحرْث(، الُبٗت ألاْلى، 
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  ٚاهضي، مِىضاؽ ٧اعامكاهض: الؿحرة الظاجُت ٢هت ججاعبي م٘ الخ٣ُ٣ت، جغظمت دمحم ببغاَُم
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  ٓة كىا: ٧ل الىاؽ بز باالوي، ٦َغ اَا، م٣ضمت:  –٦ٍغ ْآعاٍئ ٦ما ْع خُاة اإلاِاجما ٚاهضي 

ٓوـ قاَحن، كىان، جغظمت: ً ُاالوي عاصَا ٦َغ  صاع ال٨خاب الٗغبي )ال٣اَغة(  ؾٞغ
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ت الُبُٗت في الكٗغ الِىضي  عمٍؼ

ٓطظا)  ٓع ؤهم  (٨َظا ٚجى َاٚ
ٓعيص.  ٖبضالجلُل مىه

ٓاٍ، ظامٗت ٖماع اٖض،ؤؾخاط مخ٣  الجؼاثغزلُجي ألٚا

 لذمتاإلا

٦ْخاب الؿحر مً ظٗل ٦باع ألامم ؤعبٗا ْالعجم: مً اإلااعزحن  ، 292الٗغب، 

ْؤمت، ٞظ٦غ ؤن ْط بحن ؤمت  ْالِىض، زم ػا م،  ْالِىض ًخ٣اعبان ٖلى مظَب  ْالْغ الٗغب 

ْالىدل)٨َظا اؾتهل الكِغؾخاوي ٦خابّ 293ْاخض ْالِىض ( اإلالل  مكحرا بلى ؤن الٗغب 

ْلم هجٗل  ٓع ال٣ٗاثض التي جبجى ٖلحها خُاة ؤلاوؿان،  ٓع ٖضًضة ؤَمِا ؤم ًجخمٗان في ؤم

ْبهما الٛغى بدض ما ًخم بّ الترابِ ب ٓع٢ت البدشُت ٖبشا،  حن َاجحن ٦المّ عؤؽ َظٍ ال

ٓعا ٖلى ال٣ٗاثض ْخضَا، بل بن بٌٗ  ْلم ٨ًً الدكابّ بُجهم م٣ه ٓز٤،  َْؿخ ألامخحن 

ْمً طل٪ ما ٢ا٫ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٓص في زل٣تهم،  ْٞض ٖلُّ بىٓ الخاعر  الٗغب ٌكبهٓن الِى إلاا 

كابّ في َظا الد 294"مً َاالء الظًً ٧إجهم عظا٫ الِىض؟_ :"هنع هللا يضر_بً ٦ٗب ٌؿإ٫ زالضا 

ٓائم ؤٖمالِم ألاصبُت بٗض طل٪ ٤ ٧ان لّ بالٜ ألازغ في ج
ُ
ل
ُ
ْالس  ٤

ْ
ل
َ
 .الس

ْالِىض ٢بل ؤلاؾالم، ٞةن  ْالجضًغ بىا في َظٍ الٟاجدت ط٦غ ما ٧ان بحن الٗغب 

ْالُمً،  ْعخلت؛ ًيخ٣لٓن مً الكما٫ بلى الجىٓب بحن الكام  ٓا ؤَل ججاعة  الٗغب ٧اه

 ْ ٓا الِىض ْمً الكغ١ بلى الٛغب بحن الِىض  ٍْضل٪ ٖلى ؤن الٗغب ٖٞغ ْالخبكت،  مهغ 

ٓع  ٓص بس  :٢ضًما ٫ٓ٢ امغت ال٣ِـ ًه٠ ٖ

ا ًٍّٓ
ْ
ل
ُ
ْؤ ا  ْال٨ِباء اإلا٣ترا   طا٦ُا   مً الِىض ْباه  ْلبجى   295ْعهضا 

                                                           
292

 .لٗل الكِغؾخاوي ٢هض بالعجم الٟغؽ
293

٦ُٓل، ماؾؿت الخلبي، ال٣اَغة، مهغ، ص ٍ، ص ث،  ؼ دمحم ال ْالىدل، جذ ٖبضالٍٗؼ  .1/10الكِغؾخاوي، اإلالل 
294

، جذ دمحم ٖبضال٣اصع ُٖا، صاع ال٨خب الٗلمُت، بحرْث، لبىان، ٍ  .1/256َـ، 1400، 1ابً ؾٗض الِاقمي، الُب٣اث ال٨بٔر
295

ت، بحرْث، لبىان، ٍ ٓان، جذ ٖبضالغخمً اإلاهُٟاْي، صاع اإلاٗٞغ  .94ٌ، 1425، 2امغئ ال٣ِـ ال٨ىضي، الضً
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ت بً الٗبض ًه٠ ؾُٟا  : ٫ٓ٢ْ َٞغ

   
 
 مِىضلًٍٗب ع٤ُ٢ الكٟغجحن  ٞألُذ ال ًىٟ٪ ٦كخي بُاهت

ض   خؿام بطا ما ٢مذ مىخهغا بّ  ًَ َٓص مىّ البضُء لِـ بِمٗ  ٦ٟى الٗ

بت    296بطا ٢ُل مِال ٢ا٫ خاظُؼٍ ٢ضي   ؤدي ز٣ت ال ًيشجي ًٖ يٍغ

ٓا ًًٟلٓن الؿُٝٓ الِىضًت إلاًائها  ت َظٍ صالت ٖلى ؤن الٗغب ٧اه ْؤبُاث َٞغ

ٓصة نىاٖتها ٍْضل٪ ٦ظل٪ ٖلى الِىض ٧اهذ طاث ؤزغ ٖىض الٗغب حؿمُتهم البىاث  .ْظ

ٓص الٗغ  َْى ْمً َىضا،  ٢ْض حٛؼ٫ الكٗغاء ببًًِٗ،   ،ً ب ٦شحراث ظضا ال ًم٨ً خهَغ

 :طل٪ ٫ٓ٢ الخُُئت

ْالبٗض ْجها الىإي  َْىض ؤحى مً ص ْؤعى بها َىض     297ؤال خبظا َىض 

ْٖلى  ٍٓحن،  ْؤما ْن٫ٓ الٗغب بلى الِىض بٗض ؤلاؾالم، ٣ٞض ٧ان في ؤًام الٛؼه

ٓص ْابىّ مدم ْبن ٧اها جغ٦ُحن بال298عؤؾِم ؾب٨خ٨حن  َْما   ؤجهما ؤصزال ؤلاؾالم ، 

ْٖلى ؤلاؾالم  ٓجها،  ْؤ٢بل ؤَلِا ٖلى الٗغبُت ًخ٩لم ْالٗغبُت بلى الِىض، ٞاهدكغا ٞحها، 

م،  ْالضًً ؤٖماَع ْؤَل الِىض ًبظلٓن لِظا اللؿان  ْمً طل٪ الِٗض البُٗض  ًضًىٓن بّ، 

٧ْل هِٟـ ٢ْاتهم،   .ْؤ

ما٫ بحن الخًاعجحن ٣ٞض ٧اهذ ؾاب٣ت اللخ٣ائ ْلٗل ٦خاب ْؤما هجغة ألٖا هما، 

ْصمىت) ْلت الٗباؾُت ؤٖٓم صا٫ّ ٖلى هجغة ( ٧لُلت  الظي جغظمّ ابً اإلا٣ٟ٘ في مكغ١ الض

 ٫ٓ ْاخض مً الِىض بلى الٗغب ال ًىٟي ق٨ىا في ْن ْب٢غاعها بٓن٫ٓ ٦خاب  ألا٩ٞاع جل٪، 

ِٟا الٗغب 
ّ
٦خب ؤزٔغ ٖبصذ بها ؤًضي الٟٗاء ٦ما ٖبصذ بجمِغة مً ال٨خب التي ؤل

 .ؤهٟؿِم

                                                           
296

ٓان، جذ مِضي دمحم هانغ الضًً، صاع ال٨خب الٗلمُت، بحرْث، لبىان، ٍ ت بً الٗبض، الضً  .28ٌ، 1423، 3َٞغ
297

ٓعٍا، ص ٍ، ص ث،  ت، صمك٤، ؾ ؼي ًدحى بً ٖلي، قغح ال٣هاثض الٗكغ، بصاعة الُباٖت اإلاىحًر  .179الخبًر

ٓان الخُُئت، ًىٓغ ٓان، جذ مُٟض دمحم ٢مُدت، صاع ال٨خب الٗلمُت، بحرْجِ: ْلم ؤٖثر ٖلى َظا البِذ في صً  ، 1الخُُئت، الضً
298

ْجٓفي  ْزالزماثت،  ْزماهحن  ْؤعبٗماثت، ًىٓغجٓفي ؾب٨خ٨حن ؾىت ؾب٘   ً ْٖكٍغ ٓص ؾىت بخضٔ  ابً زلضْن ٖبضالغخمً، : ْلضٍ مدم

ش ابً زلضْن، صاع ابً خؼم، بحرْث، لبىان، ٍ  .1733-3/1718ٌ، 1432، 1جاٍع
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٫ٓ  ٞةن ٢ُل بن ابً اإلا٣ٟ٘ ٢ض جغظم َظا ال٨خاب مً الٟاعؾُت بلى الٗغبُت، ٞى٣

ْبهما الٛاًت ؤنل الٗمل، ٨ٞخاب  ْصمىت)لِـ ال٣هض اللٛت،  ٦خاب َىضي بال ( ٧لُلت 

دان البحرْوي ٦ْخب ال ج٩اص : "...زالٝ، ٢ا٫ ؤبٓ الٍغ ْلِم ٞىٓن مً الٗلم ؤزغ ٦شحرة، 

ٓصي ؤن ٦ىذ ؤجم٨ً مً جغظمت ٦خاب  ْب ْل٨جي لم ؤخِ بها ٖلما،  ر)جدهغ، 
ْ
ْىت
َ
( بىج ج

ٝ ٖىضها ب٨خاب  ْصمىت)َْٓ اإلاْٗغ ْالِىضًت، زم الٗغبُت ( ٧لُلت  ٞةهّ جغصص بحن الٟاعؾُت 

م بًاَا؛ ٦ٗبض هللا ٓم ال ًامً حُٛحَر اصجّ باب ْالٟاعؾُت، ٖلى ؤلؿىت ٢  ابً اإلا٣ٟ٘ في ٍػ

(ٍّْ ٓة بلى مظَب ( بغػ م للضٖ ٦ْؿَغ ٟى ال٣ٗاثض في الضًً،  ْٗ ُّٞ ٢انضا حك٨ُ٪ َي

ْبطا ٧ان متهما في ما ػاص، لم ًسل ًٖ مشلّ في ما ه٣ل  299."اإلاىاهُت، 

ٓم  ْبما ٞحها مً الٗل ْعظاالتها  ٦ما ؤن البحرْوي في ٦خابّ الخد٤ُ٣ ؤقاص بالِىض 

 ْ ٗىٓن الجمت الٟٛحرة،  ٌُ ٓص  حهمجي مجها ٖلم الكٗغ، ٣ٞض ط٦غ البحرْوي ؤن ؤ٦ثر الِى

ٓا مٗىاٍ ْبن لم ٌٗٞغ ٍْدغنٓن ٖلى ٢غاءجّ  ٓمِم  ٍْدٟٓٓن مىٓ م،   ، 300بكَٗغ

ُل، 
َ
ْؤن ؤ٫ْ مً ْي٘ َظٍ الهىاٖت َبْى٩ م،  ى قَٗغ ٦ما ط٦غ ؤن لِم ٦خبا في ْٖغ

ؿُخٓ، ٌْ ا
َ
ٓعة في َظا الباب ٦خاب ٧ ْمً ٦خبهم اإلاكِ ُخٓ، 

ْ
ًُ  َْظل َج

ْ
ه
َ

ال
َ
ٞالِىض  ٦ْ.301خاب ِمْغ٦

ْجاصَا ْيغبذ بُٗضا في ؤَىابها في ؾاخت الكٗغ ؤلاوؿاوي، جىٓمّ،  بطن، ؤمت زبدذ ؤ

ٓاٖض ْألاؾـ ٦ظل٪ ْجً٘ لّ ال٣  ،ّ٢ْ  .ْجخظ

ْاإلاػاـشة -2 الت  ت بحن ألـا  الشمٍض

ٍٓذ زٟي باللؿان ٧الِمـ ْبًماء بالُٗىحن ...الغمؼ لٛت جه ٢ُْل الغمؼ بقاعة 

ْالغمؼ في اللٛت ٧ل ما ؤقغث بلُّ مما ًبان بلٟٔ، بإي  ْالخاظبحن، ْالٟم،  ْالكٟخحن 

 :ْمً طل٪ ٫ٓ٢ الكاٖغ302شخيء ؤقغث بلُّ بُض ؤْ بٗحن

 303بلي مساٞت مً بٗلِا   مً ٚحر ؤن جبضي َىا٥ ٦المِاَعَمَؼْث  

                                                           
299

ٓلت، ٢ضم لّ ٖلي نٟا، ٖالم ال٨خب، بحرْث، لبىان، ٍ دان، جد٤ُ٣ ما للِىض مً م٣  .111ٌ، 1403، 2البحرْوي ؤبٓ الٍغ
300

 .96اإلاهضع هٟؿّ، 
301

 .اإلاهضع هٟؿّ
302

ٓع، لؿان الٗغب، صاع ناصع، بحرْث، لبىان، ٍ  .223-6/222، 2004، 3ابً مىٓ
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ْالتي ًيخٟي مِٗا  ٢ْهض بالغمؼ َىا ؤلاقاعة التي ج٩ٓن بإي شخيء ًِٟمّ اإلاكاع بلُّ، 

ْبحن  .ال٨الم م٘ ٢ضعة اإلاكحر ٖلُّ ْؤما الانُالح، ٞال بض مً الخمُحز بحن الغمؼ ٢ضًما، 

الغمؼ خضًشا؛ ألهّ ٢ض زغط مً الضعؽ البالغي بلى مظَب ًدؿ٘ للٟىٓن ظمُٗا، ٧الكٗغ 

ْاإلاؿغح ْالغؾم   ...ْالىثر 

 الشمض غىذ اللذماء -2-1

ٍِٓىال٣ضماء ٖضا ؤَل لم ًإزظ الغمؼ بهظا الاؾم خحزا مً  الاَخمامٗىضاللٛ

ْهاتهم صالا ٖلى ؤلاقاعة ْؤلاًماء ٦ما ؤؾلٟىا ٍٓ في مض ؤما ؤلاقاعة،  .اإلاٗاظم، ٣ٞض ظٗل

ٞلِا باب في البالٚت ُٖٓم؛ بط ظٗل ال٣ضماء الغمؼ ٧ل بقاعة بلى مٗجى، ؤْ َٓ ٧ل ما 

ْٖلُّ ٞةوي ؤصعط جدذ الغمؼ ال٨ىاًت؛ ألجها ٖض٫ْ ٖ ذ،  ذ زال٠ الخهٍغ ً اللٟٔ الهٍغ

 ٕٓ ٢ْض ؤقاع الٗلٓي الُمجي بلى ؤن ال٨ىاًت جغ٦٪ اللٟٔ اإلآي بلى اللٟٔ اإلا٨جى بّ، 

ْل٨جها صلذ  للمٗجى اإلاغاص في اللٛت بلى لٟٔ آزغ، ٨ٞثرة الغماص لم جًِٗا الٗغب لل٨غم، 

ذ بلى الخلمُذ،  304.ٖلُّ بًماء ْالاؾخٗاعة ٦ظل٪ مً باب الغمؼ ألجها ٖض٫ْ ًٖ الخهٍغ

ْؤهذ ج٣هض عظال شجاٖا: ج٫ٓ٣   305.ل٣ُذ ألاؾض ٞٗاه٣خّ، 

ال ًضزل في املجاػ اللٛٓي؛ ألهّ خ٣ُ٣ت  ذ ال٨الم  ؤما الدكبُّ، ِٞٓ مً نٍغ

ْػ ؤخضَما آلازغ في اجهاّٞ بها،  مدًت، بط َٓ ٣ٖض مدا٧اة بحن مكتر٦حن في نٟت، ظا

ْمباًً لّ، ُٞجٗل مكبها بّ، بال ؤن ٩ًٓن الدكبُّ بلُٛا، ِٞظا مسال٠ للدكبُّ الٗ اصي 

ذ الٓاَغ بلى مٗجى  ضعط جدذ الغمؼ ٦ظل٪؛ بط ُّٞ ٖض٫ْ ًٖ اإلاٗجى الهٍغ ًُ َْٓ مما 

ٓلىا ْآلخ٪ ألالٟاّ في طل٪، ٣ٞ ٓان : آزغ  ؤهذ ؤؾض، بهما اإلاٗجى اإلاغاص الصجاٖت ال الخُ

                                                                                                                                            
303

ٓم، جذ ٖبض الخمُض َىضاْي، صاع ال٨خب الٗلمُت، بحرْث، لبىان، ٍ  .521، 2014، 3الؿ٩ا٧ي ؤبٓ ٣ٌٗٓب، مٟخاح الٗل
304

ت،   .1/186ٌ، 1423، 1بحرْث، لبىان، ًٍدحى الٗلٓي الُمجي، الُغاػ، جذ ٖبض الخمُض َىضاْي، اإلا٨خبت الٗهٍغ
305

 .1/188اإلاهضع هٟؿّ، 
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ٓص بّ في الكٗغ  .اإلاٟترؽ ْاإلا٣ه ْؤْضر،  َْظا ؤِْغ  ضعط جدذ الغمؼ الخلمُذ،  ًُ ٦ما 

ماؤلاقاعة ب  306.لى ٢هت ؤْ قٗغ مً ٚحر ط٦َغ

 :ْمً ظمُل الخلمُذ في الكٗغ ٫ٓ٢ ابً اإلاٗتز

 ٔ   ؤجغ
َ
ٓا الظًً الجحرة ا٫ِ  ٢ْذ الخبِب ؾحر ٖىض جضاٖ  الْؼ

ٓا  الِجما٫ ؤمام ٞحهم عاخل ٢ْلبي م٣ُم ؤهجي ٖلم

ؼ نإ مشل ٓم ؤعخل في الٍٗؼ  307الغخا٫ مافي الٌٗلمٓن  ال٣

ٓجّ في البِذ ألازحر٣ٞض ؤقاع الكاٖغ بلى ٢هت ًٓؾ٠ ٖلُّ  ْبز ٞباب الغمؼ  .الؿالم 

ٓا بلّٟٓ َظا في ٦خبهم، بط ٧ل ما جغ٥  ْبن لم ًهغخ ْاؾ٘ ٖىض البالُٚحن  بطن باب 

ذ ِٞٓ عمؼ  .اإلاخ٩لم ُّٞ الخهٍغ

 الشمض غىذ املخذزحن -2-2

ْمضعؾت  ً ختى ناع مظَبا  ل٣ض احؿ٘ َظا اإلاهُلر ٖىض اإلاٗانٍغ

٢ْض ط٦غ  ...قٗغ، ؤْ هثر، ؤْ عؾم، ؤْ ًٞ حكمل ٧ل ما لّ ٖال٢ت باإلبضإ مً

ت هي خغ٦ت ؤصبُت ِْغث في الىه٠ الشاوي مً  ًٓؾ٠ ُٖض ؤن اإلاضعؾت الغمٍؼ

ْمً  ٓع ؤٖمالِا الجماص،  ْمد ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ في ٞغوؿا، ْظٗلذ ٚاًتها 

٫ٓ بغهاعص ْب اصَا الكاٖغان الٟغوؿُان ؾدُٟان ماالعمُّ،   308.ؤقِغ ْع

ٓاب في اٖخماص ا ٣ا٫ بجهما مضعؾخان ٣ِْٞلٗل اله ًُ : إلاضاعؽ ألاصبُت ؤن 

ْما ٖضا طل٪ بهما هي ؤ٩ٞاع مً خ٣ِا ؤن  ْاإلاضعؾت الخضًشت،  اإلاضعؾت ال٨الؾ٨ُُت، 

ت،  ْالغمٍؼ ميؿُت،  ْعاء َاجحن اإلاضعؾخحن ال ؤن حؿخ٣ل بظاتها، ٧الْغ هٟى 
ُ
ج

ٓا٢ُٗت  ْال

                                                           
306

ت، بحرْث، لبىان، ٍ ٓبي، اإلا٨خبت الٗهٍغ ٍجي، جلسُو اإلاٟخاح، جذ ًاؾحن ألاً  .220ٌ، 1423، 1السُُب ال٣ْؼ
307

 .2/404ٌ، 1432، 1ٖبض الغخُم الٗبا خي، مٗاَض الخىهُو، جذ ٖبض املجُض آ٫ ٖبض هللا، ٖالم ال٨خب، بحرْث، لبىان، ٍ

ٓاهّ، ًىٓغ ٓان، صاع ناصع، بحرْث، لبىان، ٍ: ْلم ؤٖثر ٖلى ألابُاث في صً  .1431ٌ، 2ابً اإلاٗتز الٗبا خي، الضً
308

ْمظاَبها ال٣ؿم الىٓغي، صاع ال٨ٟغ اللبىاوي، بحرْث، لبىان، ص ٍ،   .170-169، 1994ًٓؾ٠ ُٖض، اإلاضاعؽ ألاصبُت 
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٠ُ ٖىانغ الُبُٗت لِـ خ٨غا ٖلى الخضازُحن ْخضَم، بل بن  ٞخْٓ

ُِٟا ال ْعبما هجض بٌٗ اإلاخ٣ضمحن ؤ٦ثر بٌٛاال في جْٓ َٓا ٦ظل٪  ٟ ٣ضماء ْْ

٧ْل ؤع٧اجها  ميؿُت مظَب خضًض،  ٣ا٫ بن الْغ ًُ ْالكامُحن، ٞلماطا  ٧األهضلؿُحن، 

ْاثل في ؤٖمالِم؟  ْمباصئها ججلذ ٖىض ألا

ت التي  ، ٧الغمٍؼ ا مً ألا٩ٞاع ألازٔغ ميؿُت ًىجغ بلى ٚحَر ْما ط٦غهاٍ ًٖ الْغ

ْاإلاضاعؽ ألاصبُت ؤجهما  تهمىا في َظا البدض، ٞالخد٤ُ٣ بطن في مؿإلت اإلاظاَب 

ت  ال ج٩ٓن الغمٍؼ ْمظَب خضًض،  مضعؾخان ؤْ مظَبان ال ٚحر؛ مظَب ٢ضًم 

ْلِـ َظا  ْبهما هي خايغة ٢ضًما، ٦ما هي مازلت َىا خضًشا،  مظَبا مؿخ٣ال، 

ْلٓ ٧ان ٦ظل٪ لبؿُىا الخضًض في َظٍ ؤلاق٩الُت ْع٢خىا،   .مبدض 

ْدالالتها في ؼػش واغ -0  ٓس مفشداث الىبُػت 

ٓع  -1-3 هاث َاٚ بىضْع ، ( 1941-1861)ْع ُْٞلؿٝٓ ٓجا، قاٖغ،  ٓالُض ٧ال٩ مً م

ٓبل  ْعؾام َىضي، ظم٘ الًٟ مً ؤَغاّٞ، خانل ٖلٗجاثؼة ه ْمؿغحي،  ْاجي،  ْع

ْجغظمذ ؤٖمالّ بلى ٖضًض اللٛاث الخُت ْوؿعى 309لآلصاب،  ْاللٛت الٗغبُت بخضاًَ،   ،

ٟت في قٗغ َظا الغظل مً بلى  ٓصٖت في مٟغصاث الُبُٗت اإلآْ ٓػ اإلا ج٨ُٟ٪ بٌٗ الغم

ٓاهّ ْبهما ٖمضث بلى ازخُاع ؤلٟاّ الُبُٗت ألجها ؤلٟاّ : زال٫ صً ٓع،  ٨َظا ٚجى َاٚ

 .٢اعة زابخت، ال جؼخؼخِا الترظمت مً لٛت بلى ؤزٔغ ًٖ مٗاهحها الٗامت

ٓاهّ  ْمٓؾ٣ُى الكٗغ في صً َظا ٞٛحر مم٨ىت، ألن ألالٟاّ ؤما صعاؾت ألالٟاّ 

َْظا ما ًجٗلِا جبخٗض ًٖ صالالتها الخٟهُلُت، ؤما الضالالث املجملت  مترظمت ًٖ ؤنلِا، 

ا  ت الُبُٗت الؾخ٣غاَع ْٖلُّ ٣ٞض ازترها عمٍؼ ْبطا حٛحر اللٟٔ حٛحرث اإلآؾ٣ُى،  ٞال، 

ْالكٗغي ٦ظل٪ ْاإلاٗىٓي،   .اللٟٓي، 

ت الىبُػت -2-3  سمٍض

                                                           
309

ٓع، جغظمذ زل ٓع، ٨َظا ٚجى َاٚ هاث َاٚ بىضْع ٓوـ، صٍ، -ُٟت دمحم الخلِسخي، الضاع الٗغبُت لل٨خاب، لُبُاْع  .12-9، 1989ج
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ٓع قٗغا ًغمؼ بلى  ؾإخا٫ْ في َظٍ اإلاؿاخت ال٣ًُت ؤن ؤظٗل مً قٗغ َاٚ

ت ؤ٢ؿاما  ْلظل٪ ؾإ٢ؿم الغمٍؼ ٓصة ٖىضٍ ؤزىاء ٢غاءجّ لؤلقٗاع،  اإلاخل٣ي بإقُاء ٚحر مِٗ

ت مجها_لم ٌِٗضَا الباخشٓن في مجا٫ اإلاضاعؽ ألاصبُت  بل _ ْبن ٦ىذ ٢ض ؤزغظذ الغمٍؼ

ت لم م ؤن َظا الخ٣ؿُم للغمٍؼ ّ ؤخض ٢بلي، َظا الخ٣ؿُم ؾُجٗل مً  بوي ؤٖػ ٌٗٞغ

ْعبما هٟذ ٢غاءة ؤزتها لتزْال مٗا،   ، ْج٤ًُ ؤخُاها ؤزٔغ ٢غاءجىا للكٗغ جدؿ٘ ؤخُاها، 

َْْمُت، ْؾيكحر َىا بلى بٌٗ ألالٟاّ  ْْظضاهُت،  ت زُالُت،  ٣ٞض ظٗلذ الغمٍؼ

اتها ألازٔغ التي ٢غعها تها السُالُت، زم بٗض طل٪ في عمٍؼ ً في عمٍؼ َا في َظا البدض هاٍْغ

ٓاع هٟؿّ  ْؤٚ ٓهاث ْظضاهّ،  جباٖا، لجٔر ٠ُ٦ ًغمؼ الكاٖغ مً زال٫ الُبُٗت بلى م٨ى

دت  .الخاإلات بُٗضا ًٖ الضالالث اإلاباقغة الهٍغ

 العماء -2-0-1

ٓع في ٢هُضة   (ظجي الشماع)٫ٓ٣ً َاٚ

ْعا١  بن خ٠ُٟ ألا

َٓا ٖلي بهٓث ٖا٫  ؾِخل

 ْالجض٫ْ خحن ًيؿابؿحرصصَا في ؤٚىُت

ا الؿبْ٘ه ٓم الثًر  ج

 310ؾخٛىحها لي مً الؿماء

 (عظا٫ املجاط٠ً)٫ٓ٣ٍْ في ٢هُضة 

 بن ٢ُمت صماء الكِضاء

ٕٓ ألامِاث  ْصم

 ؾخًُ٘ في جغاب ألاعى

 311بطا لم جمخل٪ الؿماء بشمىّ

                                                           
310

 .15اإلاهضع الؿاب٤، 
311

 .137اإلاهضع هٟؿّ، 



ٍٓت املخىمت دان العى ٓبش مجلت الٍش  ؤهخ

0202 

 

088 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 12 ,ISSN 2394-8493 

 

ت السُالُت للؿماء في اإلا٣ُ٘ ألا٫ْ ججٗل ال٣اعت ًٔغ الؿماء ٧ل شخيء  ٞالغمٍؼ

ٍُْغب مً مّٗ  ْابخٗاص ظمُل ًُغب ناخبّ،  ْبما ًمل٨ّ مً ٢ضؾُت،  ْٚىاثّ  بإقٗاٍع 

ْالؿماء في اإلا٣ُ٘ الشاوي ًجٗل٪ السُا٫ جغاَا قِئا مل٣ى في الؿ١ٓ،  ح،  بالظاث ال بالْغ

ْصَاء، ٧ل َظا ًجٗل٪ جسغط  ْعاءَا م٨غا  ٌٗغيّ الباج٘ ٖلُ٪ ْفي ُٖيُّ ؾظاظت جسٟي 

ٓصا ػع٢اء لخضٞ٘ زمً الؿماء، زم جظَب بها لخًٗ ِا في ع٦ً مً ؤع٧ان بِخ٪ مً ظُب٪ ه٣

 .ال٤ًُ ال٨ئِب

ٓظضاهُت، ٞالؿماء في اإلا٣ُ٘ ألا٫ْ لِا َٗم شسو جدبّ ٧األم  ت ال ؤما الغمٍؼ

مشال، ؤْ الجضة التي حٛجي خُٟضَا لُال ؤٚىُاث ججٗلّ ًىام بهضْء، ْفي اإلا٣ُ٘ الشاوي 

ٓمُت زم  ٢ّٓ بلى بِخ٪ لخٗغى ٖلُّ ؤقٛالّ الُ ْحؿ  .جىهٝغٞالؿماء ٖبض جضٞ٘ زمىّ، 

َٓمُت، ِٞظٍ ججٗل ال٣اعت ًدىا٢ٌ م٘ الكاٖغ مً ظِت،  ت ال ؤما الغمٍؼ

ْال٣غاء جد٨مِا ججاعبهم، ِٞىا٥  َْام الكٗغاء  ، ٞإ ٍْدىا٢ٌ م٘ هٟؿّ مً ظِت ؤزٔغ

َْىا٥ زالٝ طل٪ َٓم الؿماء عخمت،   .مً ًخ

ْؤما  ْمِبِ الٟااص،  ح  َٓم ال٣اعت ؤجها مإْٔ الْغ ؤما ؾماء اإلا٣ُ٘ ألا٫ْ، ُٞخ

ٕٓ ألامِاث، ؾم ْصم َٓم ال٣اعت ؤجها ؤٖٓم ظؼاء لضماء الكِضاء  اء اإلا٣ُ٘ الشاوي، ُٞخ

َٓم ظىخّ بهُال٢ا مً  ْل٩ل ٢اعت ؤن ًخ َْم ال٣اعت هي الجىت طاتها،  ٩ٞإن الؿماء في 

ْججاعبّ  ...٣ٖاثضٍ، 

ٓس  -0-0-1  الى

ٓع في ٢هُضة   (:بحرؾٓن .ْ.ْ)٫ٓ٣ً َاٚ

خ٪ ٓع ْع  به٪ حٗحر ه

ٓعًٍ ْلئ٪ اإلاٛم  أل

 ال جبدض ال ًٖ الخب

 ال ًٖ الكِغة



ٍٓت املخىمت دان العى ٓبش مجلت الٍش  ؤهخ

0202 

 

111 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 12 ,ISSN 2394-8493 

 

 312.ْل٨ً الخب ًُِغ٥

 (:بقبإ)٫ٓ٣ٍْ في ٢هُضة 

ٓم ْالىج ٓع الِاَل مً الكمـ   ْالى

باجّ خحن ًبلٜ خُاحي  ٌكب٘ ٚع

 313.ْاللٓن ٌكبّ الىٗاؽ

ْل٨ً بطا ؾلُىا ٖلُّ السُا٫ ٧ان في  ٓع بُٗضا ًٖ السُا٫ َٓ يض الٓلمت،  ٞالى

ٓع اإلا٣ُ٘ ألا٫ْ صالا ٖلى الٗلم؛ أل  ْلِـ لئلوؿان ه ح املساَب،  ن الكاٖغ وؿبّ بلى ْع

ٓعًٍ في لجج َظٍ الخُاة ٓع في اإلا٣ُ٘ الشاوي،  .ؤٖٓم مً الٗلم ًىٟ٘ بّ اإلاٛم ْؤما الى

ال  باث ٌؿعى بلى بقباِٖا،  ٓم، ْظٗل لّ ٚع ْالىج ٞجٗلّ الكاٖغ حهُل مً الكمـ 

باث بال بطا اجهلذ بالكاٖغ، ٞالسُا٫ ًجٗلىا  ٓع بلى حكب٘ َظٍ الٚغ ٣٦غاء ه٨ٟ٪ عمؼ الى

ٓاٍ ْلِـ بلى ؾ ٓع في اإلا٣ُٗحن  .الكٗغ  ت الى ْالٗاَٟت، ٣ٞض اج٣ٟذ عمٍؼ ٓظضان  ْؤما ال

ٓع الشاوي ٢ض ؤٍٞغ  ْالى ٓع ألا٫ْ  ٍْمُل، ٞالى املسخلٟحن، ٨ٞالَما ًجٕز الكاٖغ بلحهما 

ْبن ٦ىذ ؤًْ ؤن خبّ لؤل٫ْ ؤقض مً خبّ للشاوي  .الكاٖغ في خبهما، 

 :اللُل -1-0-1

ٓع في ٢هُضة   (َاعبت)٫ٓ٣ً َاٚ

ٓاع الهٛحر ًغن   ْ ماػا٫ طل٪ الؿ

 في انُضامّ بالجغة 

ٓاث   ْخحن ًدباٖض ٞةن السُ

 جدضر زصسكت َىا٥ في الضعب

ْعا١ الجاٞت  اإلاُٛى باأل

 314.ْاللُل ًؼصاص ْلمت

                                                           
312

 .347اإلاهضع الؿاب٤، 
313

 .348اإلاهضع هٟؿّ، 
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٫ٓ في ٢هُضة  ت)٣ٍْ  (:خٍغ

 ٫ٓ ْالسم ْٕ ال٨ؿل   الخدغع مً ظظ

ٓص اللُل  315.التي ج٣ُض بهاهٟؿ٪ بلى ظى

ٞاللُل في اإلا٣ُ٘ ألا٫ْ بطا م٨ىا مىّ السُا٫ ٧ان ٧ل شخيء ٤ًًُ باإلوؿان 

٢ُْض  .في َظٍ الخُاة ٓاّٖ؛ ٢ُض الجِل،  ْاللُل في اإلا٣ُ٘ الشاوي َٓ ال٣ُض ب٩ل ؤه

٢ُْض السٝٓ ٢ُْض الاخخال٫،  خّ ...ألاؾغ،  ٧ْل ما مً قإهّ ؤن ٌؿلب ؤلاوؿان خٍغ

ٓصً ٍْجٗلّ ًخسبِ في ْلماث الٗب  .تاإلاُل٣ت 

ت الٓظضان، ٞؿيىُل٤ مً ٖاَٟت الكاٖغ َىا؛ بط ٢هُضة  ( َاعبت)ْؤما عمٍؼ

َْٓ ًٔغ الضهُا ٢ُض ٦ظل٪ البض ٖلى ؤلاوؿان ؤن ٌؿعى ظاَضا بلى  ؤعاص بها الضهُا، 

ْل٨ً ببظ٫ الىٟـ في ظٗلِا صهُا ؾٗاصة ال صهُا  غ هٟؿّ مجها، لِـ باإلآث  جدٍغ

ٓعَا بلى ٧ل ْؤن ًمدٓ ْالمِا لُٓنل ه َٓم، ٞاللُل في  .بوؿان باؽ،  ت ال ْؤما عمٍؼ

٣ّ بلى حُٛحر صهُاٍ َٓم بما ٤ٌُٗ ؤلاوؿان في ٍَغ ْفي اإلا٣ُ٘ الشاوي  .اإلا٣ُ٘ ألا٫ْ ً

 ًٖ ٠٢ٓ َٓم اللُل بال٣ُض، ٦ما ًَٓم اإلاخل٣ي ؤهّ في صاع مٛل٣ت ٧لما ما ٞحها ٢ض ج ً

 .الخغ٦ت ختى خُاجّ َٓ

 خاجمتال -1

ْبما لّ مً  ؤن ًدُِ بما_ ؤًا ٧ان_ال ًم٨ً لباخض  في الكٗغ الِىضي مً ظما٫، 

٢ْض  ٢ٓذ ٠ُ٨ٞ لّ طل٪  ٢ْض ُمضَّ لّ ال ٓػٍ في مهى٠ ضسم  ْؤن ٨ًٟ٪ عم صالالث، 

 .خانغجّ اإلاؿاخت ْيا٣ًّ الؼمً

ىُت بلى ٢ُغ  ْحٗضاٍ مً صاثغة الَٓ ْػ مدُُّ  بن الكٗغ الِىضي قٗغ ٢ض ججا

 ْ ٍْدّٟٓ،  ٍٟؿٍغ ٦ما جملي ٖلُّ ججاعبّ ؤلاوؿاهُت ألا٦بر لُدؿجى ل٩ل بوؿان ؤن ٣ًغؤٍ، 

                                                                                                                                            
314

 .225-224اإلاهضع الؿاب٤، 
315

 .355-354اإلاهضع الؿاب٤،
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السانت ٚحر مًُغ ؤْ مدغط بما في ؤقٗاع ألامم مً زهٓنُت ال جدُذ لٛحر ؤصخابها 

 .الخٛجي بها

٢ْض بلٜ الٛاًت في ؤلابضإ بط  ت،  ٓع ٢ض ؤبضٕ في ظملت مً ههٓنّ الكٍٗغ بن َاٚ

ْي٠ الُبُٗت ٦مخ٩لم ٞهُذ ٌٗبر بها ًٖ ؤخاؾِـ ؤلاوؿان ظملت ال ًٖ ؤخاؾِؿّ 

ْخضٍَ  ٓ. 

ت الُبُٗت ال ًم٨ً ؤلاخاَت بها بل هي ججٗل ال٣اعت ًخإعجر بحن اإلاٗاوي  بن عمٍؼ

، ٣ٞض ًٔغ في لٟٓت  ٓا٣ٞت ألخاؾِؿّ خُىا، ؤْ مسالٟت لِا ؤخُاها ؤزٔغ التي ًغاَا م

ت الُبُٗت ًٟٞايت  ؛ ألن عمٍؼ ْا لّ مغة ؤزٔغ ٍْٔغ ٞحها هٟؿِا ٖض ألاعى مغة ؤما لّ، 

 .ْاؾٗت

ْاإلاشا  حؼاإلافادس 

  ،ٓان، جذ غبذالشخمً اإلافىفاْي، داس اإلاػشفت، بحرْث، لبىان امشئ اللِغ الىىذي، الذً

 ٌ.2203، 0ه

  ،ٓلت، كذم لّ غلي ـفا، غالم الىخب، بحرْث دان، جدلُم ما للِىذ مً مل ٓ الٍش البحرْوي ؤب

 ٌ.2221، 0لبىان، ه

  ضي ًدحى بً غلي، ؼشح اللفائذ الػؽش، بداسة الىباغت ٓسٍا، د الخبًر ت، دمؽم، ظ اإلاىحًر

 ه، د ث.

 ٓان،جدمفُذدمحمكمُدت،داسالىخبالػلمُت،بحرْث،لبىان،ه  ٌ.2221، 2الخىُئت،الذً

  ،ت، بحرْث، لبىان ٓبي، اإلاىخبت الػفٍش ٍجي، جلخُق اإلافخاح، جذ ًاظحن ألاً الخىُب اللْض

 ٌ.2201، 2ه

 خابىخلذْن،داسابىدضم،بحرْث،لبىان،ه ْوػبذالشخمً،جاٍس  ٌ.2210، 2ابىخلذ

  ٓس، جشحمذ خلُفت دمحم الخلِسخي، الذاس الػشبُت ٓس، َىزا غجى واغ هاث واغ بىذْس ْس

ٓوغ، ده، -للىخاب، لُبُا  .2767ج

 ،جدمدمذغبذاللادسغىا،داسالىخبالػلمُت،بحرْث،لبىان، ابيعػذالِاؼمي،الىبلاجالىبٔر

 َـ.2222، 2ه
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 ٓم، جذ غبذ الخمُذ َىذاْي، داس ا ٓ ٌػلٓب، مفخاح الػل لىخب الػلمُت، بحرْث، العياوي ؤب

 .0222، 1لبىان، ه

  ٓهُل، ماظعت الخلبي، اللاَشة، مفش، د ض دمحم ال ْالىدل، جذ غبذالػٍض الؽِشظخاوي، اإلالل 

 ه، د ث.

  ،ٓان، جذ مِذي دمحم هاـش الذًً، داس الىخب الػلمُت، بحرْث، لبىان وشفت بً الػبذ، الذً

 ٌ.2201، 1ه

 دػبذاملجُذآلػبذهللا،غالمج الخىفُق، مػاَذ الػباسخي، غبذالشخُم 

 ٌ.2210، 2الىخب،بحرْث،لبىان،ه

 ادس،بحرْث،لبىان،ه ٓان،داـس  ٌ.2212، 0ابىاإلاػتزالػباسخي،الذً

 ادس،بحرْث،لبىان،ه ٓس،لعاهالػشب،داـس  .0222، 1ابىمىظ

  ،ت، بحرْث، لبىان ًدحى الػلٓي الُمجي، الىشاص، جذ غبذ الخمُذ َىذاْي، اإلاىخبت الػفٍش

 ٌ.2201، 2ه

  ْمزاَبها اللعم الىظشي، داس الفىش اللبىاوي، بحرْث، لبىان، ًٓظف غُذ، اإلاذاسط ألادبُت 

 .2772د ه، 
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ْاإلاغؤة  ٓع  الخب   في قٗغ  َاٚ

 لمذ فى ألاصب الٗغبي٦ًما  
 ص/ ًٓؾ٠ دمحم الىضْي 

ٍٓىاصألاؾخاط اإلاؿاٖض ، ٓم ْآلاصاب لضاعألاًخام اإلاؿلمحن ب  . الِىض٧لُت الٗل

 ملخق البدث

ْهي بن  ْالٟىٓن الٗاإلاُت  ْاإلاٗاٝع ْآلاصاب  ٓم  اإلا٨خبت الٗغبُت الخضًشت ٚىُت بالٗل

تها ال٣ُمت، ٦ما حُٗي  ْآصابها ْ ؤياٞتها بلى زْغ ٖٓت  ج٣بل مً ز٣اٞاث مسخلٟت لؤلمم اإلاخى

ٓام  ْؤ٢ ٓخت ل٩ل قٗٓب  ٓابها مٟخ ْؤب٣ذ ؤب ْز٣اٞاتها ؤًًا.  ٓم ؾاثغ ألامم  مجها بلى ٖل

ة ألاصب الٗغبي الغق٣ُت ما ه٣ل بلحها ْلجمُ٘ ز٣اٞاث ْخًاعا ْمً زْغ ْٞىٓن،  ْآصاب  ث 

ٓع . ض عابىضعهاث َاٚ  مً ببضاٖاث الٗمال١ الِىضي الٍٟغ

ْلض في مضًىت ٧ل٨خا  ْاجي مبضٕ،  ْع ْمؿغحي قِحر  ٓع قاٖغ بإع  عابىضعاهاث َاٚ

ْل٨ىّ لم 1861ؾىت  ، ْؾاٞغ بلى اهجلترا فى ٖمٍغ الؿاب٘ ٖكغ لُضعؽ ال٣اهٓن، 

ٓاَىُّ ٞإوكإ  ْم ٓا٫ بالصٍ  ٌؿخ٨مل َظٍ الضعاؾت ٞٗاص بلى بالصٍ ٞؼاص اَخمامّ بإخ

ٓبل لآلصاب ؾىت  ٓمُت. ٞاػ بجاثؼة ه ْال٣ خُت ْؤلاوؿاهُت  ٓاحي الْغ مضعؾت حٗجى بالى

اًت. ٢ض حٛلب فى  1913 ْالْغ ْاإلاؿغح  بٗض ؤن حٗضصث مجاالث ببضاّٖ في مجا٫ الكْٗغ 

ٍٓ ْجه ت الخب ْؤلاًمان  ٓع٢ت إلبغاػ قٍٗغ هٖؼ ْالُبُٗت. جدا٫ْ َظٍ ال غ بضٌ٘ ًٖ اإلاغؤة 

ْاإلاغؤة في يٓء ٦خاباجّ اإلاترظمت بلى اللٛت الٗغبُت. ٓع ًٖ الخب   ٞلؿٟت َاٚ

ْاإلاشؤة اليلماث اإلافخاخُت: ٓهّ، فلعفخّ فى الخب  ٓس ، فى  شخفُت واغ
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 اإلالذمت

ْٞاح نِخّ  ْالًٟ،  ٓع هجما مخؤلأل فى ؾماء ألاصب  آٞا١ ٧ان عابىترهاث َاٚ

ْٖبر ٖىّ مِاجما  ْاجي مبضٕ  ْع َْٓ قاٖغ قِحرْمؿغحي بإع  ْالٛغب،  الكغ١ 

ٓع مىاعة الِىض" ْفى الخ٣ُ٣ت بهّ ناع مىاعة للكغ١ ٧لّ،  ٚاهضي"بن عابىترهاث َاٚ

ْاهدكغث الترظماث  ْعَكّ،  ْالجما٫. بهّ سخغ الٛغب ب٣لمّ  ْاملخبت  ْلؿان ؤلاوؿاهُت 

٢ُْل ٖىّ بهّ إلاالٟاجّ ال٣ُمت في مٗٓم ؤهداء ال ْالٗمل،   ٧ْان مشاال للبؿاَت  ٗالم ، 

ت.   ُٓٞحن قاٍٖغ ْؤ٦ثر اله ُٓٞت   ؤ٦ثر الكٗغاء ن

  ٦ما ٧ان َٓ
 
ْمؿغخُا  

 
ْاثُا ْع  

 
ٓٞا ُْٞلؿ  ،

 
ْاظخماُٖا  

 
 ؤصبُا

 
ْمجضصا  

 
خُا  ْع

 
مٗلما

ْمً ججغبت  ٤ في البىٛا٫،  حي ٍٖغ ، ٧ان ًجهل مً بعر ْع
 
٢ْبل طل٪ ٧لّ قاٖغا  ،

 
ْعؾاما

 ال ًىًب لئللِام ْؤلابضإ. صازلُت
 
ٖٓا خاهحي  ٖم٣ُت ٧اهذ ًيب ْالضٍ مً ٦باع ْع ٧ان 

ْججضص الخُاة.  عة الاؾخمغاع  ٧ْان ٌِٗل في ٖؼلت مؿخمغة ال ًتر٦ِا بال لًْغ البىٛا٫، 

ٓع في  خُت قٟاٞت.٣ٞض وكإ عابىضعاهاث َاٚ ٓاء ْع  ٣َٓؽ َاَغة  ْفي ؤظ

ْوؽإجّ  الدجّ 

ٓع في  ٓم 1861مً مآً ٖام  6ْلض َاٚ م في البىٛا٫ بكغ١ الِىض، في ما ٌٗٝغ الُ

ْالضٍ اؾم  ٓاهّ الؿبٗت، ؾماٍ  ٧ْان ؤنٛغ بز ٣ت،  باؾم بىٛالصٌل ألؾغة َىضًت ٍٖغ

ْالضٍ ؤخض ؤٖالم هدلت  ٧ْان  ا بإهّ ؾِكغ١ ٧الكمـ،  ْمٗىاٍ الكمـ جُمى  عابىضاع 

ا
 
ا بالٛ  ُ ٞٓ ا ن ٓباهِكاص الضًيُت التي جغ٦ذ في الِىض ؤزغ  ٓع بلى ؤي لم ًي .الُ خٓم َاٚ

ْجدذ بقغاٝ  مضعؾت ٞخل٣ى مٗٓم حٗلُمّ في البِذ ٖلى ؤًضي مٗلمحن زهٓنحن، 

ت. ْفي الشامىت مً  ْالبىٛالُت ْؤلاه٩لحًز دُت  ْصعؽ آلاصاب الؿيؿ٨ٍغ مباقغ مً ؤؾغجّ، 

ْالضٍ في  اعجان ٢ام بهما  ٣ْٞذ لّ ٍػ ت   ُّ ْبًِٗا باللٛت املخ٨  ، ٖمٍغ هٓم ؤ٫ْ ؤقٗاٍع

ٓلضث في الِماالًا ًٖ  ُٓٞت ٧ان لِا ؤزغ ٦بحر في خُاجّ، ٞخ ً ججغبت ن آٞا١ ظضًضة ْٖ

 .هٟؿّ خب الُبُٗت ْخب ؤلالّ
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ا ٖلى   ُ ْالضجّ ٞجاء ؤزغ عخُل ألام ٢اؾ ُٓٞذ  ٖىضما بلٜ الغابٗت ٖكغة مً ٖمٍغ ج

ً بها ٖى٣٪ ًا ؤمي،  ْمً الضع ؤٍػ ا  ٓص  ٕٓ آالمي ٣ٖ ٦ْخب ًغزحها ٣ٞا٫: "ؾإهٓم بضم هٟؿّ 

لي ْخضي ل٣ض اهُٟإ اإلاهباح الظي ٧ان ًىحر ْلماحي"، ْفي الٗام الخالي  ْخؼوي ؾِب٣ى

ظخّ: "ل٣ض صاٖبذ مٓؾ٣ُى ألاقُاء ٧لِا .اهخدغث ق٣ُ٣خّ ط ٦خب ًٖ ْػ خُىما جْؼ

ْؤياءث  جي. ل٣ض ؤقٗلذ مهباخِا في بُتي  ؤًٖاءَا لخمىدِا بَاب الجما٫، بجها ْػ

ان ما عخلذ الؿٗاصة ًٖ بِخّ ٣ٞض."ظىباجّ ٗان  ْل٨ً ؾٖغ ْهي في َع ظخّ  عخلذ ْػ

ا ا ٖم٣ُ  ْْالضٍ في ٞتراث مخخابٗت مما زل٠ في هٟؿّ ظغخ  ْابيخّ  ْلخ٤ بها ابىّ    .قبابها، 

ٓاهّ "الِال٫" ٫ٓ٣ً: "بن ٖانٟت اإلآث التي اظخاخذ صاعي  ٓع ٨ًخب في صً ْل٨ً َاٚ

ْؤلِمخجي  ْعخمت، ٣ٞض ؤقٗغججي بى٣صخي ْخٟؼججي ٖلى وكضان ال٨ما٫  ؤضخذ لي وٗمت 

ْؤهٟظ زال٫ ."ن الٗالم ال ًٟخ٣ض ما ًًُ٘ مىّؤ ٦ما ٢ا٫ في ٢هُضة لّ: "ؾإخُم الدجغ 

ْمً جل بلى جل،  ْؤمؤلَا وٛما، ؾإهخ٣ل مً ٢مت بلى ٢مت،  ْؤٌُٞ ٖلى ألاعى  ٓع  الصس

ْؤظٗل الؼمً ٌؿحر في ع٧ابي ْْاص. ْؾإضخ٪ بملء نضعي  ْاص   316."ْؤٚٓم في 

ٓع الؿُا٫ ازىا ٖكغ  ٓلض مً ٢لم َاٚ ْبخضٔ ٖكغ مؿغخُت ٢ض ج اًت    -ْع

ْمٓؾ٣ُُت  ت  ْٖضص مً  -قٍٗغ ْؤعب٘ مؿغخُاث ؾازغة،  ْزالر مؿغخُاث عا٢هت، 

ْاللٛت  ْم٣االث مخٗضصة في ألاصب  ْٖضص مً ٦خب الغخالث،  مجلضاث ال٣هت ال٣هحرة، 

ا، ٦ما ٦خب ٢هها ٖضًضة  ٓاها قٍٗغ ْؤعبٗٓن صً ْؤعب٘  ْالتربُت،  ْالٟلؿٟت  ش  ْالخاٍع

 ْ غة.ْؤٚاوي ٦شحرة  ٓخت حك٨ُلُت ٍٚؼ  عؾم ل

اعجّ  ٓع مِخما بالًٟ الدك٨ُلي، ْزال٫ ٍػ ْالؿخحن ٧ان َاٚ ْفي ؾىّ الشالر 

ْبا 1916للُابان ٖام  ْع ٓع مخاخ٠ ؤ ٓع مباقغة بالًٟ الُاباوي، ٦ما ػاع َاٚ م جإزغ َاٚ

٩ا في الٟترة ما بحن  ْاخخ٪ بك٩ل مباقغ بمسخل٠ جُاعاث الًٟ  1939 -1921ْؤمٍغ

ٓع ٢ضم مٗغيّ الٟجي الصسصخي اإلاٗانغ في ال ْعٚم ؤن َاٚ ْجإزغ بها،  ْاؾخجاب  ٛغب 
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ـ ٖام  ٙ هجم  1924م ،بال ؤن الى٣اص الٟىُحن ٌٗخبرْن ٖام 1931ألا٫ْ في باَع ٖام بْؼ

ٓبل لؤلصب  ْمىذ ظاثؼة ه ٓع الغؾام  ًٖ ٢هُضجّ "ظُدىجالي"التي جغظمِا بلى  1913َاٚ

ت  َْٓ ؤ٫ْ قاٖغ ًدهل ٖلى ظاث1912ؤلاهجلحًز ٓبل مً ٢اعة آؾُا..   ؼة ه

ْمً مؿغخُاجّ  ْعة الغبُ٘ "،  ْمً ؤَم مالٟاجّ "البؿخاوي"ْ "الِال٫ "، ْ "ص

ٓمُت"ْ "صًً  ْمً ؤقِغ مالٟاجّ الٟلؿُٟت "الؿاصَاها"ْ "ال٣ ض "ْ "قُترا"،  "م٨خب البًر

ؤلاوؿان"، جغظم ٦شحر مجها بلى الٗغبُت ْزانت بمىاؾبت الُٗض اإلائٓي بمىاؾبت الُٗض 

ٓصلهي  اإلائٓي  ْؤَم ما جغظم لّ بلى الٗغبُت "البؿخاوي"ْ "ظجي 1961الظي ؤ٢ُم في هُ  .

اة الخب "ْ "الؼهاب٤ الخمغ "ْ "ؾاصَاها "ْ  ْالٗالم "ْ "ظُدىجالي "ْ "ٖع الشماع"ْ "البِذ 

ض "، ْ "الِال٫".  "قُترا "ْ "م٨خب البًر

ّ ظُض "لِـ في الكٗغ الٗالمي ٧لّ ما ًض ٓع ٢ا٫ ال٩اجب الٟغوسخي ؤهضٍع اوي َاٚ

ْٖت ْع ا  ت، ."ٖم٣  اوي الكٍٗغ ٖٓاث ْألٚا ٓع ألاصبُت بيكغ بٌٗ اإلا٣ُ بضؤث خُاة َاٚ

ْحكخمل ٖلى ؾخت ٞه٫ٓ ٦خبها ؾىت  ت"،  غة البًر ِغث 1879جبِٗا وكغ ٢هت "الَؼ م، ْْ

٧ْاهذ ؤ٫ْ ٖمل لّ  لّ في صخُٟت "الحهاعاحي" مً صخ٠ الِىض ألاْلى "٢هت قاٖغ" 

٢ْض ٢ام  ٕٓ ٫ْ  .بُبّٗ ؤخض ؤنض٢اثّ ًِٓغ في ٦خاب مُب ا مً ص م  ٧ان ٢ض مىذ ج٨ٍغ

ُاهُت ل٣ب "ؾحر"  ٓمت البًر ت، ٦ما مىدخّ الخ٩ ٓعاٍ الٟسٍغ الٗالم، ٟٞي الِىض خاػ الض٦خ

ما٫ ال٣مُٗت التي ٢امذ بها  ُاهُت ٣ٖب ألٖا ٓمت البًر َْٓ الل٣ب الظي ٢ام بةٖاصجّ للخ٩

 317.بة٢لُم البىجاب 1919ٖام 

ٓس   حامػت واغ

ٓاحي "٧ل٨خا" مضعؾت ؾماَا 1919في ٖام  ٓع في بخضٔ ي م ؤوكإ َاٚ

اجّ الجضًضة في  إ الؿالم ؾعى مً زاللِا بلى جُب٤ُ هٍٓغ "قاهخِى٨ُُخان" مٗىاَا مٞغ

ْالٛغبُت الخضًشت، ٦ما  ٣ت  ْطل٪ الجم٘ بحن الخ٣الُض الِىضًت الٍٗغ ْالخٗلُم،  التربُت 
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ؾِم بلى ظاهب  ْاإلاؿاَمت في املخاٞٓت خغم ٞحها ؤن ًخل٣ى الُلبت صْع الخمخ٘ بالُبُٗت 

ٓع في َظٍ اإلاضعؾت مدايغاث ٢ُمت التي  ٢ْض ؤل٣ى َاٚ اصة في ججمُلِا،  ْالٍؼ ٖلحها 

 ٢1921ض ؤنبدذ َظٍ اإلااؾؿت الخٗلُمُت ٖام  ."ظمِٗا في ٦خابّ الكِحر "ؾاصَاها

ٓخاَا مً ؤخض ألا  ْهي الدؿمُت التي اؾخ بُاث ظامٗخّ ٖاإلاُت باؾم "ِٞؿٟابهاعاحي" 

ْحٗجي "اإلا٩ان الظي ًخدض ُّٞ الٗالم دُت  ت الؿاوؿ٨ٍُغ  318"الكٍٗغ

ٓس   فلعفت واغ

ْالجما٫" بن  ٓع فى الخب  ان ؤخمض في بدشّ ًٖ "ٞلؿٟت َاٚ ٫ٓ٣ً الباخض ٖٞغ

ٓص  ٓص ٧لّ، ْظ ٓظ ْالجما٫، الظان ٌٗاه٣ان ال ْعخ٫ٓ الخب  ٓع ٧لِا جض ٞلؿٟت َاٚ

ٓص ؤلاوؿان في الٗالم،  ْْظ بط ًهبذ الخب البكغي مٗبرا ًٖ الخب الٗالم في ؤلاوؿان 

ٓع الكمـ ًٟخذ باب  ؤلالهي. ٞالخب َٓ اإلاٗجى ألاؾمى ل٩ل ما ًدُِ بىا، ٞةن ٧ان ه

ْٖلُىا ؤن  ْلظل٪ ٖلُىا ؤن هدب ل٩ي وٗمل  ٓػ الٗالم  ٓع الخب ًٟخذ ٦ى ال٩ٓن ٞةن ه

ْآ ٕؼ الاوؿان ما ٢ض ًجلبّ الخب مً ظغاح  الم، وٗمل ل٩ي هدب. ٞاإلًمان بالخب ال ًٖؼ

ٓع ًخجّ بلى  ٓع.. ْخب َاٚ ت، ٦ما ؤن الىاع هي بضاًت الى ألن الخب َٓ بضاًت اإلاٗٞغ

٧ْل الاقُاء اإلاخٗل٣ت بالجما٫،  ْاإلآث  ْالخُاة  ْالُبُٗت  ْالىباث  ٓان  ْالخُ ؤلاوؿان 

بخحن مً ٢لبّ  ْعا١ الصجغ ٢ٍغ ْؤ ٓع  ْالبؿاَت اللخان ججٗالن الُُ َٓغالخب البراءة  ظ

ٟ لى ٢غبهما مً ٢لٓب ألَا ْبوؿاوي مٗا، في خحن ًخجلي اإلاؿدكٝغ ألٖا َْٓ خب بلهي  ا٫. 

ٓع ألازحرة مٗجى الهٓفي،  َْىا جدمل ٧لمت َاٚ في ؤلاوؿان، ٞاإلوؿان ًخدلي ٢ضاؾخّ.. 

ْل٨ً ب٣لب مٟٗم بالغظاء، ٞإها ٖلى ٣ًحن ؤوي  :بط َٓ ٫ٓ٣ً  ؤبضؤ عخلتي نٟغ الُضًً، 

 319.ؾإخب اإلآث ٦ما ؤخببذ الخُاة

ٓع ٧ل  ٦ْغؽ ٧ل ظِضٍ ٖاف َاٚ ْالجما٫،  ْالخب  خُاجّ مامىا باالوؿان 

ْاهخج ٨ٍٞغ الىحر ٧ل ال٣ُم مً ؤظل الاوؿاهُت. ْزحر  ْوكاَّ ال٨ٟغي لسحر الاوؿان 

                                                           
318

ٓع    ٠٢ٓ ًٖ الخلم ، .. ؾمحرة ؾلُمان ،َاٚ  www.albawabhnews.com/2653576 ٢لب هابٌ لم ًخ
319

ان ؤخمض    ْال٨ٟغ  ْألاصب ،  ٖٞغ ْالجما٫، مىبر خغ  للش٣اٞت  ْٞلؿٟخّ في الخب  ٓع   https://www.diwanalarab.com، َاٚ

https://www.diwanalarab.com/_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-1894_
https://www.diwanalarab.com/_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-1894_
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صلُل ٖلى طل٪ ما ه٣غؤٍ في عؾالخّ ألازحرة خُض ٫ٓ٣ً ٞحها "مِما ٨ًً مً شخيء ٞاوي لً 

مت التي اعج٨ب السُُئت السُحرة: زُُئت ٣ٞضان ؤلاًمان باالوؿان  اْ ؤلاطٖان للٍِؼ

ا جهاثُت ْخاؾمت، بل ؾإْل اجُل٘ بإمل الى  ٢ٓذ الخايغ ٖلى اٖخباَع خا٢ذ بىا في ال

ْتهضؤ،  ْجهٟٓ الؿماء زاهُت  ٫ َظٍ الٛمت الجازمت،  ش بٗض ان جْؼ جد٫ٓ في مجٔغ الخاٍع

ْٖىضثظ  ْعبما بٙؼ الٟجغ الجضًض مً ا٣ٞىا َظا، ا٤ٞ الكغ١، خُض حكغ١ الكمـ. 

ح م ٧ل  تهب ْع ٤ الخ٣ضم ٚع ٣ّ، ٍَغ ٓصٍ مً ظضًض الى ٍَغ الاوؿان التي تهؼم لخ٣

ٓاث٤، لِؿترص جغازّ الًاج٘  321."الٗ

ٓس    الخب غىذ واغ

ُٓٞت الٗظبت،  ْالكظعاث اله ْع الغا٢ُت،  ٓع حكخمل ٖلي جل٪ الكظ ْمالٟاث َاٚ

ٖٓت  اى خماصي: هي مجم ٦ْخاب الحراٖاث، ٫ٓ٣ً مترظم الحراٖاث ال٩اجب الُمجى ٍع

ْالُابان التي  غ في الهحن  ٓعة ٦خبذ في ألانل ٖلى ٢ُ٘ مً الخٍغ ٓا٫ مإز ْؤ٢ ؤمشا٫ ْخ٨م 

ت أل٫ْ مغة في ٖام  ْوكغث باإلهجلحًز ٓع ْظمِٗا في م٨ٟغجّ،  ا َاٚ ْجدؿم 1928ػاَع  .

ٓعا ًٖ  ْجدمل في مجملِا ن ا ٞهي ؤ٢غب بلى بيُت ٢هُضة الِا٩ًٓ،  "الحراٖاث" ب٣هَغ

ْاإلا ْالجما٫  ْالخُاة  ٍْبلٜ ٖضص الحراٖاث الخب   ْبل٨ُم بٌٗ ألامشلت321:" ٣255ضؽ، 

ْمٗاهحها السالبت ٓبها الجُاقت   التي جخمحز بإؾل

 ْبهما ججضَا في اليؿُم الغ٤ُ٢ ٓة هللا الُٗٓمت في الٗانٟت،    .لً ججض ٢

 ٠ُ ؤظىدتها  .جمغ ألا٩ٞاع بظَجي ٧إؾغاب البِ في الؿماء، بهجي ؤؾم٘ ٞع

 ْٞغة الخب ة جإحي مً    .الٟٗت زْغ

 ّـ ؤمام هٟؿ   .ؤلاوؿان ًً٘ اإلاخاَع

 ٓا٥ ٖلمخجي ال٨شحر   .ق٨غا لؤلق

 ّبهىا وِٗل في َظا الٗالم خحن هدب.  
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ٓصة اخمض،   ٓع  ، زالض ظ  https://middle-east-online.com ْمًاث ؾاخغة مً ؤصب َاٚ
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 ال جسافي مجي، بهجي قاٖغ ٕٓ   .ؤًتها ألا٩ٞاع الِل

 ْل٨ً الٗمى ًغخل نٓب اإلآث ٓع،    .ًغخل الٓالم نٓب الى

  ٓخابن الظي ًبػي ٖمل السحر ًُغ١ الباب، ؤما الظي ًدب ُٞجض الباب  .مٟخ

 ٓػ الٗالم ٓع الخب ًٟخذ ٦ى ٓع الكمـ ًٟخذ باب ال٩ٓن ٦ما ؤن ه  322.بن ه

ٍْجب ؤن حٗمل ل٩ي جدب  .٫ٓ٣ً فى الخب: ًجب ؤن جدب ل٩ي حٗمل 

  ."ألالم ْبلٜ مً بًماهّ بالخب ؤهّ ٢ا٫: "ٖلُ٪ ؤن جامً بالخب ختى لٓ ظلب ٖلُ٪ 

خ٪ في ًضي  حهمـ ال٣ٓؽ للؿِم ٢بل ؤن ًىُل٤: خٍغ

 ٓةال ًم٨ً ؤ ْلٓ ؤصٔ بّ ألامغ بلي الاؾخٗاهت بال٣ ٫ٓ بلي خ٣ُ٣ت،    .بضا للٍؼ٠ ؤن ًخد

 ٪ٓم ٦ظل ٕٓ ل٣ٟض الكمـ، ٞؿٝٓ ج٣ٟض الىج ٤ الضم   .بطا ٦ىذ جٍغ

  الغاخت مً الٗمل ٧الجٟٓن للُٗٓن.  

 ٓان ٓؤ مً الخُ ٓاها، ٩ًٓن ٖىضثظ ؤؾ   .خحن ٌٛضْ ؤلاوؿان خُ

 غآة اإلاضاَىتؤحها الجما٫ به٪ ججض هٟؿ٪ في الخب، ال في اإلا.  

 ٍْخمجي السخاب ؤن ٩ًٓن َاثغا   .ًخمجي الُاثغ ؤن ٩ًٓن سخابا، 

 ْعا١ السٍغ٠ ْاإلآث ٧إ اع اله٠ُ،   .لخ٨ً الخُاة ظمُلت ٧إَػ

 ْمهضع الُمإهِىت الىٟؿُت خُت هي ؤؾاؽ ال٨ما٫ ؤلاوؿاوي   الخُاة الْغ

 323!قمـ حكغ١ صاثما، ٞلماطا الخؼن الظي ًإحي م٘ اللُل 

 ٢ْا٫ في مىاظاة ع٣ُ٢ت للسال٤ حٗالى: 

 ،ٍَظٍ نالحي بلُ٪ ًا عبا 

  ،اهٕؼ َظا البسل مً ٢لبي 

 ،ٍْع  ْاظخشّ مً ظظ
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  ،ٓة ختى ؤنبر ٖلى ألاٞغاح ْألاجغاح  ْامىدجي ال٣

  ،ها بالخٟاوي ٓة ختى ؤظٗل خبي م٣ْغ  امىدجي ال٣

 ،ٓة الُاُٚت ٓة ختى ال ؤخخ٣غ ال٣ٟحر ؤْ ؤزً٘ لل٣  امىدجي ال٣

 ٓاّٞ الخُاة، امىدجي ا حي ١ٓٞ ج ٓة ختى ؤؾمٓ بْغ  ل٣

 ٪مكُلخ ً ْؤب٣ي َع ٓة ختى ؤَُم بدب٪،   .324امىدجي ال٣

ٓع   اإلاغؤة ٖىض َاٚ

 ٟٓٓحي في ٨ٞغ ال٫ٓ٣ٗ ته  ..هي ال

 ٓى الٛغام جىم غ في ْع  ..هي الَؼ

 ٓهي الُحر في ظٓ الُِام حٗل.. 

 ْهي الىجم في لشام الخب جبض.. 

 ٓ  ..هي ال٣مغ في ْالم اللُل جَؼ

  الكمـ في ًٞاء ال٩ٓن حؿمٓهي.. 

 ٓهي الؿٗاصة في ؾماء الخب جغه.. 

 ٓٓا٠َ ججش ٓاء الٗ ح في ؤظ  ..هي الْغ

 ْهي الجما٫ في مٗاوي الخىان حكض.. 

 ْٓان الجاطبُت حٛض  ..هي الٟخىت في ؤل

 ٓهي الخب في ٢ًاًا الٗكا١ حك٩.. 

 ٓهي ٢بالث في لُالي الغبُ٘ جدل.. 

 ٣ٞا٫:طاث مغة ؾئل ًٖ عؤًّ في اإلاغؤة 

ْحٗالى لم ًسل٤ اإلاغؤة بال بٗض ؤن ظم٘ ما ظمّٗ مً  ؤٖخ٣ض ؤن هللا ؾبداهّ 

 "الُبُٗت ٞإزظ 
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 ّمً ال٣مغ... اؾخضاعج 

 ٓم... إلاٗاجها  ْمً الىج

 ْمً الكمـ... ْهجِا 

 ِٖٓا ٓم... صم  ْمً الُٛ

 اح... ج٣لبها  ْمً الٍغ

 ْٚضٍع  ْمً البدغ... ٖم٣ّ 

 ٍْمً الجهغ... َضْء 

 ِٟاْمً الٗانٟت... ٖى 

 ٓاط... مضَا ْظؼعَا  ْمً ألام

 ّٓبخ  ْمً الىضٔ... َع

 ٍْعزاء  ْمً اليؿُم... ع٢خّ 

 ْمً الٗكب... اَتزاٍػ 

 ّٓع١... زٟخ  ْمً ال

 هان... جماًلِا  ْمً ألٚا

 ّ٦ٓ ٍُغ ْ.... ق ٓهّ ْٖ ٓعص... ل  ْمً ال

 َّٓغ... نالبخ  ْمً الج

 ّْمً الظَب... إلاٗاه 

 ّْج  ْمً الٗؿل... قِضٍ ْخال

  ...مغاعجّْمً الٗل٣م 

 ٓجها  ْمً اإلاِا... ُٖ

 ّْمً ألاعهب... خُاءٍ ْزجل 

 ٍٓ ْػَ ْْؽ... زُالءٍ   ْمً الُا

 ّْمً الٓبي... هٓغج 
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 ّْمً الٛؼا٫... عقا٢خ 

 ّْمً الىمغ... قغاؾخ 

ْؤَضاَا للغظل  ْاخضة ٞسغظذ اإلاغؤة  ٓج٣ت  ْظم٘ السال٤ ٧ل َظٍ الٗىانغ في ب

٨ت خُاجّ في ؤٞغاخّ  ٣ُت صعبّ ْقٍغ ْؤخؼاهّ ل٨ً الغظل ٖاص بلى عبّ بٗض ٞترة ْ لخ٩ٓن ٞع

٢ْا٫ لّ:  ق٨ٍغ ٖلى َضًخّ 

 ْاإلاهاٖب  ....ًاعبي بن اإلاغؤة ٦شحرة اإلاُالب 

 َٓا ا ؤ٦ثر مً خل  ...ْمَغ

 ٞإبٗضَا ٖجي 

 ّٞاؾخجاب السال٤ ل 

  
 
ٕٓ ٖاص الغظل لُىاجي عبّ ٢اثال  :ْل٨ً بٗض ؤؾب

 ٓخكت... ؤقٗغ ؤهجي في مىٟى  عباٍ بن خُاحي ؤنبدذ م

 عخما٥ عبي... 

 ؤٖض بلي اإلاغؤة ألجها 

 ْػَغة ؤًامي ْخكتي...  ْماوؿت  ٓع خُاحي...   ه

 ال اإلاغؤة ل٩اهذ الخُاة صخغاء م٣ٟغة  ْؤ٣ًىذ آلان ؤها ل

ٓصِٖا ٖىضٍ ْؤماهخّ التي اؾخ  ٖلى َضًت السال٤ َظٍ بلُّ 
 
 .ٞٗلي الغظل ان ًداٞٔ ظُضا

 ٦ِٓا ٓعصَا ْق ا... ب ْمَغ َٓا   ٍْدملِا بدل

 لخىٓن ِٞٓ الهضع ا 

 ْألاب اإلاخِٟم 

 ْألار ال٣ٍغب 

 ٓم مً ألاًام ٞؿ٣ُٟض مِٗا الؿٗاصة  325.ْان ًخإ٦ض... بن ٣ٞض َا في ً

 خاجمتال
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ْالخب  ْالٟجي ًدؿ٘ باحؿإ مٗجى ؤلاوؿاهُت  ٓع ألاصبي  بن ٖالم َاٚ

ٓع٢تاٍخإه٤ بخإه٤ ْ  ْالجما٫، َظٍ ال ابضاٖاث طل٪ اَإل بؿُِ بلى  لُبُٗت 

ٓعاجّ، الكاٖغ الٗمالقي ْجه ت مً ؤ٩ٞاْع  ٍَٓغ ْلذ ؤن جإحي ْبلى خبٓب الج  ْخا

ٓع بضٌٗت مً ؤٖمالّ الٟىُت،  ٓاَّٟ خؤ٩ٞاٍع ال ختى ًخُل٘ ال٣اعت بلىبه ْٖ اعة 

ْالُبُٗت. ْالجما٫  ْاإلاغؤة  ضة  ًٖ الخب  ْٞلؿٟخّ الٍٟغ  الجُاقت 

ْاإلاشاحؼ  اإلافادس 

  ب: بذٌؼ خلي ٓس حػٍش ْالؽػش لىاغ ائؼ في اإلاعشح  ْاليؽش، ، ْس الىاؼش: داس اإلاذٔ للشلافت 

 0222دمؽم ـ بغذاد ـ بحرْث الىبػت: الشاهُت 

 ب: خلُفت دمحم الخلِسخي ٓس حػٍش ٓس لىاغ الىاؼش: الذاس الػشبُت للىخاب، ، َىزا غجى واغ

ٓوغ ـ لُبُا الىبػت:   2767ج

 ب: ـالح ـالح ٓس حػٍش احي لىاغ  2773الىاؼش: املجمؼ الشلافي، ؤلاماساث ، رهٍش

 ب: ظبُت خمِغكشاب ٓس حػٍش ٓمي ، حن الغىاء "حُخا هجالى" لىاغ الىاؼش: اإلاشهض الل

 0226للترحمت، اللاَشة الىبػت: ألاْلى 

  ٓس ْدٌؼ البعخاوي  البعخاوي لىاغ ب:   ماظعت َىذاْي، اللاَشة: الىاؼش، حػٍش

https://www.diwanalarab.com 
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ٓع  تٞلؿٟ  عابىترهاص َاٚ

ْالتربُتفي   الخٗلُم 
ٓعم ،ؤ ؤظٓ قاَض اهيخاب  باخض ٧لُت الجامٗت، جْغ

 بدثخق المل

ْالٟلؿــُٟت اإلاشالُــت  ؤَــم الٟلؿــٟاث التــي هــغاٍ فــي  جــا٫ املحٗــض الٟلؿــُٟت الُبُُٗــت 

"الُبُُٗت" في الخٗلُم ، ؤي  التربٓي مىظ الجُل ألا٢ضم. بن الٟلؿٟت الُبُُٗت جتر٦ؼ ٖلى

ـــت ال٩املـــت للُٟـــل فـــي  ٓاٞــ٤ نـــاعم  مـــ٘ الُبُُٗـــت  ًمىدــّ الخٍغ ٩ًــٓن الخٗلـــُم ٞٗالُـــت فـــي ج

ْال٣ٗل ٖىاًت زانـت  ٦ْما جغ٦ؼ ٖلى ؤَمُت الٗىاًت بتربُت الجؿم. حٗجي للجؿم  الخٗلُم. 

ِىمـــا الٗــــالم فـــي َـــظا اإلاــــىهج. ؤمـــا الٟلؿـــٟت اإلاشالُــــت حٗخبـــر ٖـــالم اإلاشــــل َــٓـ الٗـــالم ألانــــل ب

ٍْغ٦ؼ ال٨ٟـغ ال٣ُمـي فـي َـظٍ الٟلؿـٟت ٖلـى ؤن ال٣ـُم  اإلااصٔ الظي ًدخٓي خ٣اث٤ مُل٣ت. 

ــــت. ْيــــ٘ َــــظا اإلاــــىهج الضعا ــــخي  ْلُــــت ْ زالــــضة ٍُٞغ ٓص خ٣ُ٣ــــي فــــي هٟؿــــِا ٞهــــي ؤ طاث ْظــــ

 "ؤٞالَٓن".

ٓع" )تًىاْي٘ "ع  ٍٓت 1941-1861راهاص َاٚ ( ٞلؿُٟاث مخٗضصة في مجا٫ الترب

اث "اإلاشالُت" ْ "الُبُُٗت" التى ًىُٓي ل٩ل خؿب اإلاشل ؤلاوؿا ٢ُْمخّ م٘ هٍٓغ هُت 

 ٕٓ ُاء الى إْٖل ت. ٧ان لضًّ بًمان عاسخ بٟلؿٟت "الُٟضا"   مؿخٔٓ الخُاة البكٍغ

ْجتر٦ؼ ٧لِم  ح" ْ"الُبُُٗت"  ٦ْما لضًّ بًمان عاسخ ٫"الْغ ت للٛغص"   الصخُذ مً الخٍغ

ٍٓت. جاصي بن ل٩ل الٗمل التي ظغث ُت". م٘ مجا٫ الترب  في الُبُُٗت ، جبحى زاللِا اإلاٗٞغ

ْوؽإجّ   خُاجّ 

بى ٓع )تْع ْمؿغحي ْناخب وكُض 41-1861رهاص َاٚ ْم٨ٟغ ْقاٖغ  ( َٓ ؤصًب 

ً في  َْٓ ؤٖٓم م٨ٟغ لل٣غن الٗكٍغ ْالبىٛالصٌل.  ٓعٍت الِىض  ً للُىحن الجمِ الَٓ

ْالتربُت الخضًشت. ٧ان لّ ؤزغ ٦بحر لخ٣ضًم الش٣اٞت  الِىضًت بلى الٛغب. امجا٫  لٟلؿٟت 
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لض َظا الُٟلؿٝٓ  ُْ َْٓ ناخب ؤلابضاٖاث في مجا٫ الضعاؾت.  ٓما،  ٍْىٓغ بلُّ ٖم

جهاء صعاؾخّ ؤلابخضاثُت مً مجزلّ ال٣ى بلى اهخبإؾغة مخٓؾُت في مى٣ُت البىٛا٫. بٗض 

ٓعث لّ ج ٍٓ "صبىضعاهاصٔ اإلاِٗض البىٛا٫ خُض جُ ْالباَذ الؿاثض. ٧ان ؤب ُغا مً الجامض 

ما ؾماط". ُم الخغ٦ت "بَغ َْٓ ٖػ ٓع"   جاٚ

إلاـــا بلـــٜ  ْالِىضؾـــت.  ْالٟلؿـــٟت  ْالٟلـــ٪  خّ  ٓع ؤظـــاص فـــي اللٛـــت الؿيؿـــ٨ٍغ ٧ـــان َـــاٚ

ْل٨ـــً لــم ٨ًمـــل  ٍٓ بلـــى بهجلتــرا لخل٣ــى الضعاؾـــت الغؾــمي ؛  ؾــاب٘ ٖكــغة مـــً ٖمــٍغ ؤعؾـــل ؤبــ

ٓعث وكــــُاث صعاؾـــخّ َىـــا٥. ْفــــي الجاهـــ ْجُـــ ٓٞغة ،  ب، ٧ـــان اججــــّ بلـــى قـــٟخت ألاصبُــــت مخـــ

ْبيكـذ" الٗلُـا للخٗلـُم. 326ألاصبُت مخٗضصة. بُـت فـي "قـاهدى٨ُتن" خُـض مشـل "ؤ ، ؤوكـإ جدٍغ

ُاهُِٓن م٘ مِاجماٚاهضي ٓمُت يض البًر  .327ْمً َظا الجاهب قاع٥ في اإلاٗغ٦ت ال٣

ً البىٛـــا٫ ٢ـــام بٗـــٌ ألا  ٓع هجاخـــا مب٨ـــغا ٩٦اجـــب فـــي مـــَٓ صبـــاء ًتـــرظم خ٣ـــ٤ َـــاٚ

ٓا٢ـ٘ اقـتهغث قــِغجّ  ْبُـت خُـض طإ نـِخّ فـي آلاٞـا١. فـي ال ْع بٗـٌ ٢هـاثضٍ بلـى اللٛـت ألا

٢ْـض ؤنـبدذ ٦خاباجـّ  ْالهـضا٢ت.   ٢ٓا خُض ؤصخّ ٖبر ال٣ـاعاث فـي الخًـاعة  اعجٟاٖا مك

اجـّ الٟلؿــُٟت الُبُُٗــت ٦مــا جغ٦ـؼث خــ٫ٓ الٟلؿــٟاث "ال خُــت VEDAٍــضا")ٓ ْهٍٓغ ْالْغ  ،)

ْمــً ؤ قــِغ مالٟاجــّ "ُٚىــاججلي" ٣ٞــض جغظمــذ بلــى  ٦شحــر مــً اللٛــاث الٗاإلاُــت، ْالُبُُٗــت. 

ٓبُـل 1914"ظـً ظـً مـً" ْفـي ٖـام  328م،٨َْ1891ظا مً ٦خابّ "ماوـ"  م، خـاػ ظـاػة ه

ت". ْفي ؾىت  ٓعاٍ مـً 1915بترظمت "ُٚخاهجلي" بلى اللٛت ؤلاهجلحًز م، مىدـّ قـِاصة الـض٦خ

ْٞٗالــــّ فــــي مجــــؼعة  ٓمــــت الِىــــض بؿــــبب مكــــاع٦ت  َْكــــٓ 329"ظلُــــان ْالا بــــاٙ"الخ٩ . ؤؾـــــ 

ْجٓفي 1921بهاعحي في ؾىت  ْٖمٍغ هدٓ 1941آب  7م،  ٓاث. 81،   ؾى

ٍٓت غلى ؤظاط س  ٓس  ثر هاتبىاالفلعفُت الترب  واغ

                                                           
326
 NOBEL PRIZE LITERATURE.COM 
327
َٓىضاؽ ٦غم ظىضع ٚاهضي   ً الِىض(1948-1869)م ُم الخغ٦ت الَٓ ْالٖؼ  ".ؤبٓ الًَٓ الِىض"َْٗضٍ .م َٓ ؾُا خي الباعػ 
328
 Preserve. Araticles.com/notes on/ ravintranadh tagore 
329

ى ٖلى 1919وؿُان  13خضزذ في مى٣ُت ؤمغحؿغ قما٫ الِىض في  ْالخجىِب ؤلاظباعي اإلاْٟغ بت الخغب الش٣ُلت  م، ٧اهذ يٍغ

ٖٓت الخغة)الكٗب الِىضي   (٨ٍُْبضًا مٓؾ
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٧ْاجـــــب اإلا٣ـــــاالث  ثر هـــــاتـــــبىا٧ـــــان ع  ْمٗلـــــم  ْمؿـــــغحي  ٓع َـــــٓ ُٞلؿـــــٝٓ قـــــاٖغ  َـــــاٚ

ْالُبُُٗــــت ٖلــــى  ىُــــت  ْاؾــــدبض ٞلؿــــُٟخّ فــــي الخُــــاة ٖلــــى مبــــاصت الَٓ ْعؾــــاما طإ نــــِخّ 

ْبغاٚمىدُــــا جــــى٨ٗـ  ٓٞا مشالُـــا الا ؤن ؤ٩ٞــــاع اإلاــــظَب الُبُعـــي  م مــــً ؤهـــّ ٧ــــان ُٞلؿــــ الـــٚغ

 ٓ مــاث ، ٞدؿــب بــل ًجٗــل ؤًًــا فــي ٞلؿــُٟا. ٢ــا٫ "الخٗلــُم الٗــالي، َـٓـ الــظي ًمىدىــا مٗل

ٓع ٖلـــــى  ٓص، جغ٦ــــــؼث ٞلؿـــــُٟت جـــــاٚ ٓظـــــ (،ْؤلاوؿــــــاهُت  Vedasٍُـــــضا )ْ ٞىـــــا مىدـــــّ مـــــ٘ ٧ـــــل ال

(humanism( ْالُبُُٗت  ،)Naturalism( ْالٟغصاهُت  ،)Individualism.) 

ٓع بجِـــت ؤلاؾـــاهُت ) ت humanist)331ًىٓـــغ َـــاٚ ٓة البكـــٍغ ، جخدـــضر ُٞـــّ ٖـــً ؤلازـــ

خُـــــت لل٩ـــــٓن. حهـــــضٝ  ٓصًـــــت الْغ ٓاهـــــب شسهـــــُت ْالٗب ٓع ظمُـــــ٘ ظ بـــــالخٗلُم ٞحهـــــا ٖلـــــى جُـــــ

خاهُــــت. َىــــا٥  الخــــٔ ؤهــــّ "ان ؤلالــــّ ٌٗخمــــض ٖلــــى  ْالْغ ــــت  ْال٨ٍٟغ ت مــــً الجؿــــضًت  البكــــٍغ

ٓع" لضٔ بًمان ٦بحرا ؤلاوؿـاهُت مشـل Tapty& sadanaؤلاوؿان باج٣ان ال٩ٓن ) (، ٢ا٫ َاٚ

٢ٓـذ الـظي  ، اٖتـٝر ؤهـّ  فـي""بن الكمـ التي جم٨ً ؤن ج٩ـٓن ٚاثمـت ، هىُٟـئ ؤبـضا َـظا ال

ْا الٗىانـغ ألاؾاؾـُت  ت مٗا. ٦ما لم جدضر م ٢بـل ٖـً جبـض اظخمٗذ ُّٞ الجىاؽ البكٍغ

 331الؿاثضة.

ٓع بجِـــت الٟغصاهُـــت ) (،ًدـــضر ؤهـــّ بن ل٩ـــل ٞـــغص لـــّ ٢ـــضعة Individualistًىٓـــغ َـــاٚ

ــــؼ اإلا٣ــــضعاث التــــي جم٨ــــً للمــــغء ؤن  ــــضا مــــً زــــال٫ حٍٗؼ ــــت السانــــت التــــي ججٗلــــّ ٍٞغ الٍُٟغ

بُٗخـّ جد٤٣ خالـت ا ٢ْاثمخـّ َْ ْاإلاـخٗلم خـ٤ ؤن ًجٗـل الٗلـم  ْلـظل٪ ٖلـى اإلاٗلـم  ل٨مـا٫.  

ْٞؿـاصَا اٖخ٣ــض ؤهــّ ؤن idealistمىاؾـبت للُــالب. ؤمـا مــً ظِــت اإلاشالُـت ) (، ٨ٞــغة جبؿــُُا 

ْاإلاـٓث. ال٨ٟـغة  الصة  ْعة الـ الغظل الظي ًجب ؤن ًتر٥ للخ٣ُ٣ت اإلاُل٣ت بلى  جدغعها مً ص

 ْ ٍٓـــــت الخضًشـــــت ، هـــــي مــــــً اإلاِمـــــت مـــــً ٧ـــــل الٟلؿـــــٟت التـــــي  ٓع فـــــي مجـــــا٫ الترب يـــــٗذ َـــــاٚ

ٓاص مــً  (naturalistخِتالُبُٗــت.) ٍْبدــض جــضعؽ اإلاــ ٣ًــا٫ "بن الُبُٗــت مــضّعؽ خ٣ُ٣ــي، 

                                                           
330

  "https://www.slideshare.net/kamyathakur37/rabindranath-tagore-on-education 23 september 2013 
331

  Tagore and Gandhi: Thought and idea of international education, Department of Education, University of 

Tripura, Paper V Ba Education, page number (41)   
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ٓصة فــي بِئــت الُٟـــل ختــى ًم٨ــً مــً ِٞـــم  ٓظــ زــال٫ اؾــخٟاصة َــاالء الٗىانــغ املسخلٟـــت اإلا

٣ـــت الٟٗالـــت ال ًم٨ـــً للخٗلـــُم ؤن ًؼصَـــغ بكـــ٩ل مىاؾـــب فـــي ب ٕٓ بٍُغ ِئـــت الٟهـــ٫ٓ اإلآيـــ

ٓخت مشـل هٓـام "ظغظـل"  ، خُـض Gurukulالضعاؾُت الجامٗت. ًجب ؤن ٩ًٓن في بِئت مٟخ

٢ْٟـــــا بسبـــــراتهم. ؤ٦ـــــض ٖلـــــى ًـــــخٗلم الُٟـــــل مـــــً زـــــال٫ ججاعبـــــّ   ٕٓ ًـــــخٗلم اإلاخٗلمـــــٓن اإلآيـــــ

ْعصث مـــــً الُبُٗـــــت , ًبجـــــى الٗلـــــم مـــــً زـــــال٫ ظاهبـــــّ ،ًم٨ـــــً ال٣ٗـــــل مـــــً  السانـــــت التـــــي 

ة لســـــخي ا٦دكــــاٝ جلــــ٪ الخ٣ُ٣ـــــت اإلاُل٣ــــت  ْجُب٣ُــــا زــــْغ ٓصًــــت الٛبـــــاع  التــــي جدغعهـــــا مــــً ٖب

٦ْمـا  ٍٓغ،  ٓة بل مً الخب. بجها ٖملُـت الخُـ ْلِـ مً ال٣ ٓع الضازلي،  ْبل مً الى ألاقُاء 

ٍْــــضاهخا" ٧ــــان لضًــــّ بًمــــان عاســــخ بٟلؿــــٟت  332حؿـــاٖض فــــي بصعا٥ الِٟــــم الُبُٗــــت. بهــــٟت "

خُت ٓع عابُت ْع ٓظض ُّٞ َاٚ  بحن ؤلاوؿان.    "ُٞضا". ٞأمً بهّ في "بغاَما". ج

 (school of Shanti Niketanمذسظت ؼاهذ هىُتن )

ٓع ؤوكــإ  بُــت فــي ٧1911ــاهٓن ألا٫ْ  22مِٗــض قــاهخي٨ُُتن فــي َــاٚ م ٦مضعؾــت ججٍغ

ٓع  ْٖـــضص مؿـــاْ مـــً  اإلاٗلمـــحن. ٧ـــان َـــاٚ ٓع مـــ٘ زمؿـــت مـــً َـــالب،  ْلُـــ ـــت قـــاهخي٨ُحن  ٢ٍغ

ٓم بىٟ م 1913م. ْفــي ؾــىت 1912اث َــظا اإلاِٗــض ٧لِــا مــً مل٩اجــّ الظاجُــت ختــى ؾــىت ٣ــ٣ًــ

ْازـغ   ٓبل ؾـاَم لخشِبـذ وٗمـت مالُـت لِـظا اإلاِٗـض. ْفـي ؤ ط 1931ؤهّ اؾخلم ظاثؼة ه م ، ْع

ْهــي ؤنــبدذ  ٍٓبهاعحي.  ٓع  قــاهخي٨ُُتن بلــى صعاؾــت بمؿــخٔٓ الجامٗــت ٣ًــا٫ لِــا ِٞكــ َــاٚ

ــــت ٖاإلاُـــت فــــي الِىـــض.  تهــــضٝ َـــظٍ اإلاضعؾــــت ٖلـــى :الجمــــ٘ بـــحن الخٗلــــُم 333آلان ظامٗـــت مغ٦ٍؼ

ٓع بـــاإللتزام ججـــاٍ بلـــى املجخمـــ٘ اإلاـــضوي ألا٦بـــر جمـــؼط بـــحن اإلاىـــاهج الضعاؾـــُت ٞحهـــا بـــحن ْالكـــ ٗ

ْعَا بكـــــ٩ل ًٖـــــ٫ٓ خـــــ٫ٓ  ْجـــــض ْالكـــــغ٢ُت الخ٣لُضًـــــت  مـــــت الخٗلـــــُم الٗغبُـــــت  ؤًٞـــــل ؤهْؼ

ٓع ؤن قــٗغ َالبــّ  ٓاء اإلاُلــ٤. ؤصاع الُــاٚ الُبُُٗــت مــ٘ ب٢امــت الٟهــ٫ٓ الضعاؾــُت فــي الِــ
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ٍٓت، مجلت صعاؾت ٖغبُت م ْٞلؿٟخّ الترب ٓع    197مؼاط الغخمً حٗل٣ضاع، عابىضع هاث جاٚ
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ٓصَم فـي  م ْظــ ٓع ،  334بِئــت الخٗلــُم الغؾـمي للمضعؾــتبالخجغبـت ٖلــى الـٚغ ٣ٞـض ٢هــغ َــاٚ

ْالٟالؾــٟت.خُض ؤوكــإ ٞحهــا ؤ٢ؿــاما للضعاؾــاث ٖــً  ً للبــاخشحن  ؤن ٩ًــٓن َــظا اإلاغ٦ــؼ مــَٓ

ْالخ٣الُــــض اإلاؿــــخ٣لت مشــــل جيكــــإ ٢ؿــــم مؿــــخ٣ل للضعاؾــــاث اللٛــــت  ْالخًــــاعاث  الش٣اٞــــاث 

 الهِىُت ْؤلاؾالمُت.

ٓ بهاس      حيَْؽ

ْماؾؿــت ٓع ؤٖٓــم بهجــاػ فــي  ٧Bharati  -Vishvaاهــذ ٨ٞــغة  ــا َــاٚ ، التــي اٖخبَر

ــــــــا لخلـــــــ٪ اإلاشالُــــــــت التــــــــي َبِٗـــــــا فــــــــي طَىـــــــّ فــــــــي ؾــــــــً مب٨ـــــــغ. ٍٓج  خهــــــــل ٖلــــــــى   خُاجـــــــّ ، جخ

ْٖـــّغى  ْازـــغ ؾـــبُٗيُاث فـــي ال٣ـــغن الخاؾـــ٘ ٖكـــغ  ججغبتهاإلاباقـــغة للش٣اٞـــت الٛغبُـــت مىـــظ ؤ

ت  ْاثــل املجخمــ٘ الٛغبــي للضعاؾــت. ٧ــان بالخإ٦ُــض ٨ًــٍغ الخضازــت الٗهــٍغ للكــٗغ الٛغبــي فــي ؤ

.ً ا.  ال٣ــغن الٗكــٍغ َٓغ الخضازــت لــم ًسُــب آمالــّ ؤبــض  ٓع لــم ج٨ــً   ل٨ــً ظــ ْباليؿــبت لُــاٚ

ٓظُــا الي مــً اللٛــت ْقــ٩لِا ،  ٓل الخضازــت الٗبــاعة ٖــً وكــغ مجــغص ظِــاػ ؤْ ؤؾــلٓب ؤْ ج٨ى

ــــت الازخُــــاع فــــي جدضًــــض مؿــــاع الٗمــــل ؤْ حكــــ٨ُل ْظِــــت هٓــــغ  بــــل ٖلــــى ٨ٖـــــ جًــــمً خٍغ

ــت ال٣ٗــل ٧اهــذ طاث  لــم  الخُـاة. ــت الؿُاؾــُت ٚحــر مِمـت باليؿــبت لــّ ، ل٨ــً خٍغ ج٨ــً الخٍغ

ْل٨ـً   ؤَمُت ؤ٦بر ب٨شحر. ٍٓت الٟغصًت للٟغص مؿإلت طاث ٢ُمـت باليؿـبت لـّ ،  ٧ان جإ٦ُض الِ

جخًــمحن ؤ٦ثـر الٟغيــُت   ألاَـم َـٓ ٦ُُٟــت اعجبـاٍ جلــ٪ الٟغصًـت بــاملجخم٘ ٖلـى قــ٩ل ٦بحـر.

 ٓ ٢ْذ مب٨ـغ مـً   Atmasaktiمّ ًٖألاؾاؾُت لِظٍ ال٨ٟغة في مِٟ الظي جمذ نُاٚخّ في 

ٓصٍ 1911ٖــام  ٓع فــي ظِــ ٓة الضاٞٗــت ل٩ــل مــا ٞٗلــّ َــاٚ ٓم بمشابــت ال٣ــ . ؤهــا ؤٖخبــر َــظا اإلاِٟــ

 لترظمت َظٍ ألا٩ٞاع بلى مماعؾت.

ٓاهب الخػلُم ٓس في مخخلف ح  آساء واغ
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ٓع "َـــٓ الخٗبحـــر ؤلابـــضاعي ٖـــً الـــظاث مـــً زـــال٫   ـــا لُـــاٚ  ٣ْٞ الِـــضٝ مـــً الخٗلـــُم 

ْالخؿاؾـُت  ْحكضص الخاظت بلى جىمُت الخٗا٠َ  ْالجمالُتألزال٢ُت.  ْال٣ٗلُت  الجؿضًت 

ْالُبُُٗـــــت للٟـــــغص. عؤٔ الخٗلـــــُم  ٓصالٗال٢ـــــت الخمُمـــــت مـــــ٘ البِئـــــت الش٣اُٞـــــت  ت ْظ ٍع ْيـــــْغ

ٓاهـب الش٣اٞـاث  ألازـٔغ ، مـ٘ الخٟـاّ ٖلـى السهٓنـُت الش٣اُٞـت ٧ٓؾُلت لخ٣ضًغ ؤٚجى ظ

 للٟغص.

ـت  (1 ْالخٍغ مٗجى الخٗلُم: الخٗلُم ٣ًخهغ بلى الِضٝ ألاؾا خى لئلوؿان ، همٓ ال٩امـل 

ح ــا ليكــاَِا الخل٣ــاجي.بن  الــْغ ٓٞغ البِئــت زلُٟــت ظــاَؼة صاثم  باليؿــبت للُٟــل ، ؾــخ

 م٘ الُبُٗت.حٗلُمىا الخ٣ُ٣ي مم٨ً ٣ِٞ في الٛابت مً زال٫ الٗال٢ت الخمُمت 

ْالتـي ال ًم٨ـً جد٣ُ٣ِـا بالمـً  (2 ـت ال٣ٗـل ،  ت ال٣ٗل: الِـضٝ مـً الخٗلـُم َـٓ خٍغ خٍغ

٤ الخٗلُم اإلاباقغ.  زال٫ ٍَغ

ـــــــا إلاٗــــــاًحر ال٨بـــــــاع. ال٨بـــــــاع ًخجـــــــاَلٓن  (3  ٣ْٞ ٟــــــا٫ ٧إَٟـــــــا٫: مـــــــً السُــــــإ الخ٨ـــــــم  ألَا

ٓا مــــــً زــــــال٫ هٟـــــــ  ٟــــــا٫ ًجــــــب ؤن ًخٗلمــــــ ٟا٫ ْؤلانــــــغاع، ٖلــــــى ؤن ألَا َــــــضاًاألَا

ا. ال٣ٗـل البـاًَ الٗملُت ال ْؤ٦ثر زُإ بَـضاع  ٓة  ٓجها. َظا الغظل ألا٦ثر ٢ؿ تي ًخٗلم

ٓاعي. ا مً ط٧ائهم ال
 
 لؤلَٟا٫ ؤ٦ثر وكاَ

ــــت: ال ًم٨ــــً ْيــــ٘ اإلاشــــل الٗلُــــا الخُــــت فــــي جغجِــــب الؿــــاٖت. ٦خــــب  (4 ْالخٍغ الاهًــــباٍ 

ٓع "ال ؤ٫ٓ٢ ٖلُّ ؤن ٨ًخب َظا ؤْ مى٘ مً ٦خب َِظا، ؤها ال ؤٖا٢بهم بظل٪.  َاٚ

ٓظُـّ َـٓ الخـب  الاجها٫ (5 ـ ، ًجـب ؤن ٩ًـٓن الخ ْاإلاٗلـم: فـي الخـضَع الخي بحن اإلاٗلم 

ْجدٟحـز  ٓظُـّ  الصسهُٗلى ؤؾاؽ الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت. في الخٗلـُم ،. اإلاٗلـم َـٓ لخ

ـــــا بال بطا ٧ـــــان ال ًـــــؼا٫  ـ خ٣  ا الخـــــضَع ْؤقـــــاع بلـــــى ؤن اإلاٗلـــــم ال ًم٨ىـــــّ ؤبـــــض  الُـــــالب. 

ــــا 
 
ٞ آزـــغ بال بطا اؾــــخمغ فـــي الاقــــخٗا٫ ًخٗلمىٟؿـــّ. ال ًم٨ـــً للخمــــل ؤن ٌكـــٗل زْغ

 بلِبخّ. لظل٪ ًجب ٖلى اإلاٗلم٨ً صاثما مضعؽ.

 

. 
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ٓس  ٍٓت غىذ واغ  ألاَذاف  الترب

ْبم٩اهُـــــت إلصعا٥ الــــــظاث الٟــــــغص  بدسان الـــــزاث : بصعا٥ الــــــظاث هـــــي بظــــــغاءاث ؤلاؾــــــخيباٍ 

، ؤجهـــا  ْمــً ظِـــت ؤزــٔغ ٓعي ٧امـــل.  ٓص اإلاــغء بــ ٣ـــت لِٟــم ْظـــ ْهــي ٍَغ  .ً ْجسخلــ٠ ٖــً آلازـــٍغ

.٠٢ٓ ٢ْٟا إلاخُلباث اإلا ٣ٍْتها  ٓص في ؤ٩ٞاٍع  ٓظ ٓم ٖلى بصعا٥ اإلاغء ٦ما ٨ًٟغ في ال  ج٣

ٓ الفىــــش ْ همـــــ ٖٓــــت مــــً ألاقـــــُاء التــــي حؿــــاَم للمـــــخٗلم : ًخ٩ــــٓن َـــــظٍ جىمُــــت ألافيــــاس  مجم

َْــظٍ  ْال٣ُٓــت  ــت  ْالخٍغ ْالٟهــ٫ٓ  ٍٓغ ؤؾــلٓب حٗلــُم الســام بــّ. ْفــي مُــل ؤلابــضإ  بخهــ

 الٗىانغ ٧لِم ٌؿخُُ٘ ؤن ًً٘ ال٨مالُت في الخُاة.

ْالخُٛحــــر ؤلاؾــــخُِم  خىمُــــت الجشماهُــــتال ٓع ال٣ٗلُــــت  ٓع ؤَمُــــت ٦بحــــرة للخُــــ : ؤُٖــــى َــــاٚ

اياث املسخلٟت.الجشماهُت للُالب مً زال ْالٍغ ْؤلٗاب  ٓٚا،  ً ٫ 

ْلُت. خبت ؤلاوعاهُتامل ٓاهُت الض ْبز ٍٓت بحن ؤلاوؿاهُت  ْجٟاَُم ٢  : ؤجها حٗخبر ٖال٢ت 

خـــّ ٖلـــى ؤؾـــاؽ  خىمُـــت الىبُػُـــتال ٓان بظخمـــاعي ، ًتر٦ـــؼ َـــظٍ الىٍٓغ َْـــٓ خُـــ : ؤلاوؿـــان 

ٓٞغ البِئـــــت ؤلاًجابُـــــت للمخٗل مـــــحن أل ٨ًؿـــــبٓن البِئـــــت التـــــي ًخ٩ـــــٓن ٦مٗلمـــــا ظُـــــضا، بجهـــــا جـــــ

ت مً زاللِا.  اإلاٗٞغ

ـش : ـت بــشال٫ ٞئــاة هــي  الخدٍش ٍٓــت لُدهــل اإلاٗـاٝع ٖلــى ؤؾــاؽ الخٍغ جتر٦ــؼ َــظٍ الٛاًـت الترب

ت ال٨ٟغ.  ت ؤلاصاعة، ْخٍغ ت ال٣لبُت ، ْخٍغ  خٍغ

خاهُـــتال ْالْش ـــؼ  خىمُـــت ألاخالكُـــت  ْحٍٗؼ ٓٞحرا ٧اٞـــا لخىمُـــت  :  ج٣ـــ٫ٓ ٞحهـــا ًجـــب ؤن ج٩ـــٓن جـــ

ْالغ  ٍٓغ ألازـــــال١  ْالخٗـــــاْن فـــــي ْجُـــــ ْالٗىاًـــــت  ْمت،  ْمـــــً ؤمشالِـــــا "اإلاؿـــــا ْحـــــي فـــــي الخٗلـــــُم. 

ْما بلى طل٪.  الخٗلُم 

: ٌكـــخمل ُٞـــّ الصسهـــُاث ؤلاظخماُٖـــت التـــي جم٨ـــً للمخٗلمـــحن مـــً  خىمُـــت ؤلاحخماغُـــتال

 ِٖكت خُاة نضًغة بالخٟاػ ٖلت الٗال٢اث ؤلاظخماُٖت.
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ٓصة  بــحن الػالكــت بــحن ألاَــذاف ٓظــ ْالُبُٗــت".  : ًا٦ــض َــظٍ الٗال٢ــت اإلا "ؤلالــّ ْؤلاوؿــان، 

 .335خُض ًم٨ً ؤن ج٩ٓن َظٍ الٗال٢ت ب٩لمت ٧املت

 :   غت ألام هٓظُلت للخػلُمل

ٓع اَخمامـــــا ٦شحــــــرا ٖلـــــى اؾـــــخسضام لٛـــــت ألام. ْفــــــي جلـــــ٪ ألاًـــــام ٧ـــــان اإلاش٣ٟــــــٓن  ْيـــــ٘ َـــــاٚ

٧ْـان الىـاؽ  ٍْل٣ـٓن مدايـغاتهم، فـي ؤٖمـالِم.  ت في ؤٖمـالِم،  ٌؿخسضمٓن اللٛت ؤلاهجلحًز

ــــت فــــي اخخٟــــاالث الجامُٗــــت. ٖىــــضما ٧ــــان اإلاٗٓــــم الىــــاؽ ًل٣ــــ ٓن مدايــــغاتهم فــــي ؤلاهجلحًز

ٓع ًدــا٫ْ لٓيــ٘ لؿــان  م مــً طلــ٪ ٧ــان َــاٚ ــت ٖلــى الــٚغ ًــاصْن ا٫"حٗلــُم باللٛــت ؤلاهجلحًز

٢ٟٓا ًل٤ُ بها.  336ألام البىٛالُت في البىٛا٫ لُِٟمِا م

ٓس  ْس اإلاػلم غىذ الىاغ  د

لب ْع مِم للمٗلم َْ ٓع ص ٓالُـت. ِٞـٓ  ٣ٞض ؤُٖى َاٚ ط مـً ألاوكـُت اإلاخ مجهم للسْغ

ْلــــظل٪ ًجــــب ٖلــــى اإلاٗلــــم ؤن  ْبغاٖخــــّ الٟٗالــــت.  ًــــاصي ٧ــــان بًماهــــا عاســــسا باإلاِاعاجــــّ ْزبراجــــّ 

ٓٞحر بِئت مىاؾبت بضال مـً  ْحٗا٠َ. ٢ام اإلاٗلمٓن ٖلى الُلبت بخ ًخهٝغ مّٗ بدب ْخىان 

ْبىــــــ ٍْــــــخٗلم مــــــً ججاعبــــــّ التر٦حــــــز ٖلــــــى ال٨خــــــاب اإلا٣ــــــغع ختــــــى ًىدــــــضع فــــــي ألاوكــــــُت مُٟــــــضة  اءة 

ٓٞحر اإلا٣ــضعاث ؤلابضاثُــت ختــى  ال ظــضا بخــ ٧ْــان اإلاٗلمــٓن الىاقــُٓن ؤن ٩ًــٓن مكــٛ السانــت. 

ٓمـاث مـً  ْالبىاء. بطا ٢لىا بسخاما بظل٪ "ؤن ه٣ل اإلاٗل ْالسبرة  لُحن باألوكُت  ٓا مؿْا ؤنبد

ْْي٘ هٟؿ٪ جماما في الخب ْؤلا  . 337جداصهاخُت الخٗلُم هجاخا ٦بحرا مً زال٫ ِٞم الُٟل 

 . 337جداصْؤلا

 خاجمتال

ٍٓت ٖلى مباصت الخالُتًٟجض الباخض في ٞلؿ  ٓع الترب  ت َاٚ

                                                           
335

"Role and impact of Rabindranath Tagore education philosophy in Contemporary Indian education". Ram 

Tirath, Indian journal Business administration and management 2017. Vol.7 
336

 اإلاهض الؿاب٤
337

 اإلاهضع الؿاب٤
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ت للُلبت جتر٦ؼ ٖلى الُبُٗت (1 ٓٞحر الخٍغ  ج

 الخٗبحر الظاث (2

 ؤلاعجباٍ اإلاباقغ م٘ املجخم٘. (3

ْمــً َــظٍ ٨ٞــغة  ٓع جد٣٣ــذ ٖبــر مضعاؾــّ،  خ٣٣ــذ َــاالء اإلابــاصت التــي ْيــ٘  َــاٚ

ماهدُـت  ْالبٚر ٍٓـت مـ٘ اعجبـاٍ الٗىانـغ الُبُُٗـت  ٍٓغ مجـا٫ الترب ٓع  لخُـ مِمـت ؾـاَم َـاٚ

ْلـــــم ًًـــــ٘ ؤي هخـــــاثج  م  ٓع لـــــم بـــــٖؼ ٓع عاصَـــــا ٦غقـــــجن "٧ـــــان َـــــاٚ ْاإلامشالُـــــت. ٣ًـــــ٫ٓ الـــــض٦خ

ْلم ٨ًً مً َضّٞ جتر٦ؼ ْل٨ـً ٖبـر َـظٍ ٧لِـم  الٟلؿُٟت ألانلُت،  ٖلى الخ٣الُض الِىضًت. 

ٓع  ْلــظل٪ ٢لــي ؤن َــاٚ ت.  ْٖال٢تهــا بالخُــت الٗهــٍغ ْال٩لمــاث اؾــخٗاعة  مــً ٖباعاجــّ الخُــت 

ٍٓت مُٟضة في الٗهغ الغاًَ.  ؼ مجا٫ الترب  ؾاَم مً مٟاَُمّ اإلاِمت لخٍٗؼ

ْاإلاشاحؼ  اإلافادس 

 ْفلعـــفخّ الترب ٓس : ٍٓــــت" مجلـــت دساظــــت غشبُــــت،  مـــضاج الــــشخمً حػللـــذاس، "سابىــــذسهاث وــــاغ

 حامػت حَٓشالٌ جهْش 

  ٓالش ٓس: فلعفتالخػلُم ٓدلهي: ــــــىذْق ظـــــمدشسدًفُبراظـــــادسابِىذساهازىاغ  الىخـــــاب م،هُ

  0225الٓوجي، 

 Kamya Takur, Slide Share, "Rabindranath Tagore on Education, 

23/9/2019 site access on 16/7/2021 

 Jooly soonker, "Philosophy of education according to Rabindranath 

Tagore, Banaras Hindu University, May 2020, date of access on 16/7/2021 

 Swastik, preserve articles.com "Notes on the Philosophy of Rabindranath 

Tagore site access 16/7/2021 

 Viswabharathi.ac.in 

 Nobel Price Literature.com 
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 الى٣ض الؿُا خي في الِىض 

ت  مً زال٫ عخلت ابً بَُٓ
ضان    ص. ؤمحرة ٖلي ٍػ

 الُمًؤؾخاط مؿاٖض، ظامٗت نىٗاء،

 ملخق البدث

ٞحها مً مغظُٗاث حّٗض مؿإلت الى٣ض الؿُا خي في الىو التراسي مؿإلت مِمت إلاا 

ٓظُاث مخٗضصة، زانت ما ًُغخّ الىو )الجملت الش٣اُٞت( مً  ٓل ْؤًضً ت  ٨ٍٞغ

ْبك٩ل زام  ْط  ٓظّ ز٣افي مؼص ْٞلؿٟاث طاث ج بق٩الُاث مسخلٟت جاؾـ إلاغظُٗاث 

ْظض في ؤصب الغخالث،  َْظا ٞٗال ما  بطا ٧ان الىو ًدمل في َُاجّ أل٦ثر مً ز٣اٞت، 

ت ٦بحرة مً زال٫ حّٗغّٞ ٖلى الخٟٕغ الش٣افي اإلاخٗضص، خُض  ًسل٤ في طًَ اإلاخل٣ي مٗٞغ

ازغ ٞحها، ٩ٞاهذ الِىض بخضٔ جل٪ اإلاٗالم  ز٣اٞاث ؤمم مخٗضصة مدُُت بّ ًخإزغ بها ٍُْ

ا ٖبر  ض ط٦َغ ِ
ّ
ل
ُ
ت، ٩ٞاهذ ٞحها اإلاأزغ التي ز التي اؾدى٣ُِا الىو في عخلت ابً بَُٓ

ؿمى ؤصب الغخلت. ٌُ ْا٫ في ما  ٖٓت مً الض  مجم

ٓي ،الُِمىت وعم،مشةألاوعاق اإلام،الىلذ الشلافي : اإلافخاخُت اليلماث  اليعم العلى

 اإلالذمت

ت  ل مغظُٗت خًاٍع
ّ
ْػ ؤصب الغخالث بٟٗلّ البٗض الجٛغافي، خُض ق٩ ًخجا

ٖٓت مً ألاوؿا١ الش٣اُٞت   ًٖ ج٣ضًم مجم
 

ْالؼماهُت، ًٞال ٖٓت الضالالث اإلا٩اهُت  مخى

ت التي ٧اهذ جبدض  ْبىٓغة ٖم٣ُت للظاث البكٍغ التي خملذ الترار ؤلاوؿاوي بك٩ل ٖام، 

ٓانل؛ ٞةنَّ ؤصب الغ  ل خل٣ت ْنل بحن مسخل٠ ًٖ ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخ
ّ
خالث ق٩

ت،  ْال٨ٍٟغ ْمغظُٗاجّ اإلاظَبُت  الخًاعاث ؤلاوؿاهُت زانت مؿإلت الخباص٫ الش٣افي، 

ْالٛغب لُهبذ ؤلاوؿان ٞحها   بحن خًاعاث الكغ١ 
 

التي ؤؾؿذ لٗال٢اث ؤ٦ثر اجهاال

ٓعي الجمعي ألي ؤمت مً  ل ال
ّ
ك٩

ُ
الث مخٗضصة ح ٓعص جل٪ الش٣اٞاث بما ًدملّ مً خم م
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ٍٓىّ ألا  َْظا ألامغ ظٗل مً اليؿ٤ الش٣افي ٖىض ٧ّلِ مجخم٘ لّ زهٓنُت في ج٩ مم، 

ْبظل٪ ٞةنَّ الى٣ض الؿُا خي في الِىض لّ زهٓنِخّ وؿدكِٟا مً زال٫ عخلت  اإلاٗغفي، 

ٓاءم  ٤ْٞ مىهج الى٣ض الش٣افي الظي ًخ ت في ؾغصٍ اإلااح٘. ْؾدؿحر الضعاؾت  ابً بَُٓ

بُٗت الىو التراسي؛ ل٣غاءة ألا غ َْ ل ألَا
ّ
ْحك٩ وؿا١ اإلاًمغة التي جدمل ججاعَباإلاٗاٝع 

 الىهُت للٛت.

ا   جدىا٫ْ هه 
ْ
ها حٗضُّ مً الضعاؾاث الى٣ضًت اإلاٗانغة، بط ْجإحي ؤَمُت الضعاؾت في ؤجَّ

٢ْغاءة الى٣ض الؿُا خي في الِىض بك٩ل  ٤ْٞ مىهج الى٣ض الش٣افي، بك٩ل ٖام  ا  ا هثرً   ُ جغاز

٤ْٞ ألاوؿا١ اإلاالثمت، ؤي ت ٦ىّ ألاوؿا١ اإلاًمغة  زام  ؤهىا هخٓؾل باإلاىهج إلاٗٞغ

ْبظل٪ ؤنبدذ ألاوؿا١ الش٣اُٞت اإلاًمغة في الىو التراسي بمشابت  لت للىو،  ِ
ّ
اإلاك٩

ٓاع ز٣افي بوؿاوي مخٗضص ؾٝٓ ج٨ك٠ ٖىّ صعاؾت ) الى٣ض الؿُا خي في  ٖخبت خ٣ُ٣ُت لخ

ت ( .٦ما جىُل٤ الضعاؾت مً بق٩ال ُت : َل ًم٨ً للى٣ض الِىض مً زال٫ عخلت ابً بَُٓ

م مً ؤهّ هو جغاسي عخلي؟  ْاعي بالٚغ برػ اليؿ٤ الؿُا خي في بَاع ه٣ضي  ًُ الش٣افي ؤن 

ت  ٓاٍع ْما جاؾـ لّ مً خ َْظا ما ؾُدا٫ْ البدض ؤلاظابت ٖىّ مً زال٫ ألاوؿا١، 

ْاُٖت بك٩ل ٖام ا مً  .ز٣اُٞت بوؿاهُت  خُض جدا٫ْ الضعاؾت ؤن حؿخ٣غت  ظؼء 

ٍت في  اع في ٚغاثب ألامهاِع ْعجاثب الىهٓم اإلاْغ
ّ
ت الىٓ

َ
ت جدٟ ٦خاب )عخلت ابً بَُٓ

ٓان، ؤي ما لّ نلت بالى٣ض الؿُا خي.338ألاؾٟاع ( )  ( التي جسخو بجؼثُت الٗى

 الىلذ الشلافي

٢ْض اؾخٟاص بما ٌٗض الى٣ض الش٣افي ؤخض اإلاىاهج التي ِْغث ما بٗض الخضازت، 

٠ُ م ْالٟلؿُٟت ظاءث بّ اإلاضاعؽ الى٣ضًت الؿاب٣ت في جْٓ ٟاَُم ٖضًضة: ٧الؿُاؾُت 

ْٚحر طل٪. ْالىّهُت  سُت  ْالخاٍع ْالىٟؿُت   ْالاظخماُٖت 
 

ٞالى٣ض الش٣افي  ال ٌٗض مجاال

ا   ٖ ٓلُتها مٓيٓ ا بظاجّ زانت، بل بهّ "وكاٍ ٨ٞغي ًخسظ مً الش٣اٞت قم ا ٢اثم   ُ مٗٞغ

                                                           
338

ان، عاظّٗ:  ْجد٤ُ٣: دمحم ٖبض اإلاىٗم الٍٗغ ت )في ٚغاثب ألامهاع ْعجاثب الاؾٟاع(، ج٣ضًم  ْهت الضعاؾت:عخلت ابً بَُٓ ( مض

ٓم، بحرْث ام، صاع اخُاء الٗل  .1987، 1لبىان، ٍ -مهُٟى ال٣هَّ
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ٓعاتها ْؾماتها") ٓا٠٢ بػاء جُ َْٗبر ًٖ م ْج٨ٟحٍر  الى٣ض الش٣افي ٧ْٓن (، 339لبدشّ 

ْاؾدشماع ما  ْلِـ مجاال مىٟهال بظاجّ ًٖ ٚحٍر ٌٗجي ؤهّ ٞٗالُت جغمي مماعؾت  وكاَا 

ْبظغاءاث في مُاصًً  ٓص مً جىٓحراث  ٓلِا، مما َٓ مٓظ ْع خ ْما ًض َٓ مخاح لِا 

ال: الش٣اٞت بدك٨ُالتها  ٓهّ وكاَا ٌؿتهضٝ ؤ ْالى٣ض الش٣افي ًمشل ه٣لت ٧ مسخلٟت، 

ما٫ ألاصبُت في يٓء ٖضة ؾُا٢اث ْجمِٓغاتها املسخل ُٟت مٗالجت ألٖا ٓم بْٓ ا: ٣ً  ُ ٟت، زاه

 بُجها. ز٣اُٞت مخ٣اَٗت ُٞما

٨ٍْكـــــ٠ ٖـــــً  ْعَا  ْالى٣ـــــض الش٣ـــــافي ال ًغنـــــض الٓـــــاَغة آهُـــــا، بـــــل ًى٣ـــــب ٖـــــً ظـــــظ

ْمـــا بلـــى  سُـــت  ْالخاٍع ْالضًيُـــت ْالا٢خهـــاصًت  ْالؿُاؾـــُت ْالاظخماُٖـــت  ـــت  اعجباَاتهـــا ال٨ٍٟغ

ال ٣ًــ٠ ٖىــض خــض ْص اإلاٗالجــت ؤْ الىٓــغة الؿــُدُت التــي جمـــ ْــاَغ ألاقــُاء، بــل طلــ٪، 

ْال٨كــ٠ ٖــً ؤوؿــا٢ِا السُٟــت؛ لــظا ِٞــٓ ال  ٓامجهــا  ْاؾــخسغاط ٧ ٓٚــل فــي جدلُــل الٓــاَغة  ً

ْالٓنـ٫ٓ بلـى  ـا  ٓاَع ْازلِـا ْؾـبر ؤٚ ٢ّٟٓ ظمـا٫ الٓـاَغة ب٣ـضع مـا ٌؿـعى بلـى ا٦خىـاٍ ص ٌؿخ

 ما ٌؿخ٣غ ٞحها .

ٓع ه٣ض ز٣اف  بهّ مً ٦ما ؤهّ مً الٗبض جه
ْ
، بط ي مؿخ٣ل ًٖ السُاباث ألازٔغ

، ٢ض ج٩ٓن السُاب  عة "صعاؾت الىو ؤلابضاعي في ٖال٢خّ بسُاباث ز٣اُٞت ؤزٔغ الًْغ

ذي ٦ما في اإلااصًت  ٢ْض ج٩ٓن السُاب الخاٍع ٓهُالُت،  ٓل الؿُا خي، ٦ما في ما بٗض ال٩

سُت الجضًضة...") ْالخاٍع لذ ٖلى الجاهب ْبظل٪ ٞالضعاؾاث الش٣اُٞت اقخم(. 341الش٣اُٞت 

خاث الٟاٖلت في الى٣ض الؿُا خي،   ًإحي مهُلر الى٣ض الؿُا خي في ؾُا١ الُْغ
ْ
بط

ٗض مً نمُم بدشىا؛  ٌُ َْظا ألازحر   ْالى٣ض الش٣افي،  اإلاٗانغ مً ٢بُل الى٣ض الاظخماعي، 

ا   ٟ ٓا٠٢ مُٗىت. ُٞإحي مؿخ٨ك ْم َْٗبر ًٖ ؤوؿا١  ألهّ ًخسظ الش٣اٞت مضاع بدشّ، 

اث٠ الؿُاؾُ ٓظُت للىو في مغخلت مُٗىت ْفي مماعؾت الْٓ ٓل ُت ْألاًضً ْاإلاٗٞغ ت 

ٓع الى٣ض الش٣افي" ٌٗجي ْي٘  َْظا ٌصخي بإن الخٗامل م٘ الىو مً مىٓ ٖٓت،  ز٣اُٞت مخى
                                                           

339
ٍلي، ؾٗض الباػعي، اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، الضاع البًُاء اإلاٛغب، ٍصلُل الىا٢ض (    .305: ، م2002، 3ألاصبي، مُجان الْغ
340

ْالٟىٓن، (  ت، املجلـ الَٓجي للش٣اٞت  ٓصة، ٖالم اإلاٗٞغ ؼ خم ط مً الخُّ، صعاؾت في ؾلُت الىو، ٖبض الٍٗؼ السْغ

 .224: م298،2003ٕ
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طل٪ الىو صازل ؾُا٢ّ الؿُا خي مً هاخُت، ْ صازل ؾُا١ ال٣اعت ؤْ الىا٢ض مً 

(" ل ٖالمت ز٣اُٞت جخ341هاخُت ؤزٔغ ِ
ّ
ك٩ ٌُ د٤٣ صالالتها صازل ؾُا٢ِا (. مٗجى طل٪ ؤهّ 

ٖٓاث التي   بلى جىا٫ْ اإلآي
ُ
هخجذ ُّٞ.ٞالى٣ض الؿُا خي حهضٝ

ُ
الش٣افي الؿُا خي الظي ؤ

ت مضٔ جإزحر طل٪ ٖلى  ْمٗٞغ ٍٓت،  ْٖال٢تها بالىسبت الؿلُ جخٗل٤ باإلاماعؾاث الش٣اُٞت 

ٓا٢٘ املجخمعي. ك٠ ْبظل٪ ٞةنَّ ألاوؿا١ الش٣اُٞت اإلاًمغة  في السُاب الؿُا خي ج٨ ال

ٓلّ "بنَّ في ٧ل ما  كحر )الٛظامي( بلى اليؿ٤ اإلاًمغ في ٢ ٌُ ْعاءَا، خُض  ا َٓ مخس٠  ٖمَّ

ٓص، مِما حٗضص  ْما وؿتهل٪ َىا٥ مالٟحن ازىحن، ؤخضَما اإلاال٠ اإلاِٗ ْما هيخج  ه٣غؤ 

ْالٟٗلي، ْآلازغ َٓ الش٣اٞت طاتها، ؤْ ما ؤٔع َىا  ٓطجي  ْالىم ؤنىاّٞ ٧اإلاال٠ الًمجي 

ٕٓ مً  حؿمُخّ باإلاال٠ ْبهما َٓ ه َْٓ لِـ نُٛت ؤزٔغ للمال٠ الًمجي،  اإلاًمغ، 

ٓلّ اإلاًمغ، َظا اإلاال٠ اإلاًمغ  ْمٟٗ اإلاال٠ اليؿ٣ي ٦ما َٓ الكإن في خغ٦ت اليؿ٤ 

، زم 
 

ال ٓٙ بهبٛت الش٣اٞت، ؤ ٓص  َٓ هاجج ز٣افي مهب َٓ الش٣اٞت، بمٗجى ؤن اإلاال٠ اإلاِٗ

ْعي  ُت الش٣اُٞت، بن زُابّ ٫ٓ٣ً مً صازلّ ؤقُاء لِؿذ في  ْعي الٖغ ال في  اإلاال٠، 

ٓاء ما ٣ًهضٍ  َْظٍ ألاقُاء اإلاًمغة حُٗي صالالث جدىا٢ٌ م٘ مُُٗاث السُاب ؾ

 .342اإلاال٠ ؤْ ما َٓ متر٥ْ الؾخيخاظاث ال٣اعت")

ٓم اليؿ٤ مً اإلاٟاَُم ألاؾاؾُت التي ًغج٨ؼ ٖلحها الى٣ض الش٣افي، بط    خُض ٌٗض مِٟ

َْؿخ٣صخي الالْعي الىصخي. حهخم َظا الى٣ض بالُْٟٓت  ْالسُاباث،  اليؿ٣ُت في الىهٓم 

ْلِـ ٖبر  ُٟخّ،  ٓلّ: "ًخدضص اليؿ٤ ٖبر ْْ ٍْدضص )ٖبض هللا الٛظامي( َظا اليؿ٤ ب٣

َْظا ٩ًٓن خُىما  ْم٣ُض،  ْالُْٟٓت اليؿ٣ُت ال جدضر بال في ْي٘ مدضص  ٓصٍ املجغص،  ْظ

ٓن  ًخٗاعى وؿ٣ان ؤْ هٓامان مً ؤهٓمت السُاب ؤخضَما ْاَغ ٩ٍْ ْآلازغ مًمغ، 

ْاخض، ؤْ في ما َٓ في خ٨م الىو  ٩ٍْٓن طل٪ في هو  ْهاسسا للٓاَغ.  اإلاًمغ ها٢ًا 

ٓاخض ْلؿىا ه٣هض الجمالي  . ال ا.  ْؤن ٩ًٓن ظماَحًر َْكتٍر في الىو ؤن ٩ًٓن ظمالُا، 

                                                           
341

ط مً الخُّ، صعاؾت في ؾلُت ال(   ٓصة، مالسْغ ؼ خم  .259: ىو، ٖبض الٍٗؼ
342

امي، اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، بحرْث-٢غاءة في الاوؿا١ الش٣اُٞت الٗغبُت-الى٣ض الش٣افي 
ّ
-لبىان، الضاع البًُاء -، ٖبض هللا الٛظ

 .76-75، م 2115،  3اإلاٛغب،ٍ 
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ُت الش٣اُٞت  ْبهما الجمالي َٓ ما اٖخبرجّ الٖغ خؿب الكٍغ الى٣ضي اإلااؾؿاحي، 

 (.343ظمُال")

ٍْدخاط  ْمىٛغؾا مىظ ال٣ضًم في الش٣اٞت،  َْٗض اليؿ٤ اإلاًمغ وؿ٣ا مخم٨ىا 

ْؤهّ ٩ًٓن مخذجبا مخسُٟا مً  ْم٨ش٠، زهٓنا  ٓانل  اؾخجالٍئ بلى ظِض ه٣ضي مخ

ْلٗل ؤبغػَا؛ الخُلت الجمالُت، طل٪ ؤن "اليؿ٤ َىا مً خُض َٓ  ْعاء ؤ٢ىٗت ْخُل، 

ٖٓت مً م ْمىٛغؾت في صاللت مًمغة ٞةن َظٍ الضاللت لِؿذ مهى ْل٨جها مى٨خبت  ال٠، 

٢ْغاء، ًدؿأْ في طل٪  َٓا ظماَحر اللٛت مً ٦خاب  ْمؿتهل٩ السُاب، مالٟتها الش٣اٞت، 

ص ّٓ ْاإلاِمل م٘ اإلاؿ ْاليؿاء م٘ الغظا٫  ْبظل٪ ٞةنَّ الى٣ض 344)"الهٛحر م٘ ال٨بحر   )

ؾُا٢اث الش٣افي ٌٗض جل٪ الٟٗالُت التي حٗجى بضعاؾت ألاوؿا١ الش٣اُٞت ؤجها ح٨ٗـ 

ٕ ٌؿعى بلى اٖخباع الىو ٖالمت ز٣اُٞت ٢بل ؤن ٩ًٓن ٢ُمت  مسخلٟت، ِٞٓ مكْغ

ٓعٍت الش٣اُٞت 345ظمالُت) م بلى ٦ك٠ َظٍ ألاوؿا١ في اإلاٗجى البُٗض للخ (،  ٦ما ًْغ

٦ُٓاجىا. ا مخد٨ما في زُاباجىا ْؾل  باٖخباٍع ظبرْجا عمٍؼ

ٌ: وعم الُِمىت: ّْ ٓس ألا  املخ

ا، ٌٗض اليؿ٤ الؿُا خي اإلاُِم ا خُى  ْاضخ  ت، ًإحي  ا ًمخل٪ ؾلُت عمٍؼ ً وؿ٣ 

٣ت ٚحر مباقغة؛ طل٪ ألهّ ًمخل٪ آلُاث جم٨ىّ مً مماعؾت  ا آزغ ًِٓغ بٍُغ ْخُى 

ٓلض وؿ٤  ٍْيخُج ماؾؿت زانت بّ، خُض ًخ ٓة شسهِخّ  ما ٌكاء؛ لُشبذ ٢

عٍ(، خُض ج٩ٓن الُب٣ت ؤْ اإلااؾؿت  ّٓ ٫ٓ الخ ٧ٓ ج الُِمىت بٟٗل ما ٌؿمى )بْغ

تها)اإلاُِمىت  ض مغ٦ٍؼ ٓعَت في بهخاط هٓامِا الظي ًٍا  دىا٫ْ َظٍ الضعاؾتج(.خُض 346مخ

                                                           
343
امي، م: -٢غاءة في الاوؿا١ الش٣اُٞت الٗغبُت-الى٣ض الش٣افي 

ّ
 .77، ٖبض هللا الٛظ

344
امي، م: -٢غاءة في ألاوؿا١ الش٣اُٞت الٗغبُت-الى٣ض الش٣افي 

ّ
 .79، ٖبض هللا الٛظ

345
ً، ٦ىخاْي دمحم، مجلت لٛت ال٨الم، ظامٗت : ًىٓغ(   ْال٨ك٠ ًٖ ألاوؿا١ الش٣اُٞت صازل الىو، ُُٖت وؿٍغ الى٣ض الش٣افي 

 . 396، 2021، 1، 7ٕٖلحزان، الجؼاثغ، مج 
346

ٓػَ٘، ألاعصن، ٍ(ليؿ٤ في الكٗغ الجاَليجمشُالث ا)الى٣ض اليؿ٣ي (   ْالخ ٓص ٖلُماث، ألاَلُت لليكغ   .115، ًٓؾ٠ مدم
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ٓع  جّؿُض وؿ٤ الُِمىت التي جِٓغ به ًُ ت ما  ْهت في عخلت ابً بَُٓ بٌٗ السُاباث اإلاّض

 ٖضًضة مجها:

ْالعُىشة: ٓة   وعلا الل

ٞت) ُا ٖلى زالٝ الؿُُغة الؿلبُت اإلاْٗغ ( 347ًىخى ؤؾلٓب الؿُُغة مىدا بًجاب 

ْعص في الىو التي  ا، ْفي َظا الك٩ل ًم٨ً الاؾدكِاص بما  جخمشل بإؾلٓب الٓلم، ٚالب 

ت(:  عؾَل زبٍر بلى مل٪ الِىض، خُض ٫ٓ٣ً )ابً بَُٓ
ُ
ْؤ مً طل٪ ٖىضما ماث ؤخض ال٣ًاة 

الصٍ ٖضص مً آالٝ الضهاهحر، ال ؤط٦ٍغ آلان،  بٗض بلى ؤ ًُ "إلاا ْنل السبر بلى اإلال٪ ؤمغ ؤن 

ُٗى ألصخا ٌُ ْهت: ْؤمغ ؤن  َْٓ ب٣ُض الخُاة " )اإلاض ٓا مّٗ  ُٗى لِم لٓ  ْنل ٌُ بّ ما ٧ان 

اًّ التي حٗمل ٖلى اؾخمالت 385 ٍْت الُٗاء التي جبرػ ٖال٢ت اإلال٪ م٘ ٖع (، ٞخِٓغ َىا ػا

ٓع لىا  ه ًُ ال٣لٓب، ٨ُٞك٠ وؿ٤ الؿُُغة بطا ظاػ ال٫ٓ٣ الؿُُغة ؤلاوؿاهُت، ٦ما ؤهّ 

عة الاخترام( لّ.شسهُت )مل٪ الِىض( التي جِٓغ ٦ٗىهغ ً ٓلض ٖىّ )يْغ ٍْخ ٓة،   مل٪ ٢

ٓاعصًً بالسبر ؛ ٨ُٞك٠  ٓمّ لضٔ ال ٦ما ؤن نُٛت السُاب ججٗل الضاللت مِٟ

َْٓ ٖاٝع   
ّ

ٓاعص بلى اإلال٪ بال ٓلّ: "ٞال ًهل ال ٓاعصًً بلُّ َامٗحن بما ٖىضٍ، ب٣ حؿاب٤ ال

ْهت:  ٓعة ( ِٞظا ٨ٌٗـ 385بجمُ٘ خالّ، ٞخ٩ٓن ٦غامخّ ٖلى ما ٌؿخد٣ّ")اإلاض ن

ٓعة الؿلُت في مماعؾتها ال٣ُمت  اإلاماعؾاث التي جبٗض ٖلى الٗمل بجض ؤ٦ثر، ْن

ٍْت اؾخمالت ال٣لٓب. ٓعة ألاها اإلاؿُُغة مً ػا  الٟٗلُت للُٗاء، ٚحر ؤجها ج٨ك٠ ًٖ ن

ٓعة الؿلُان بٓنّٟ مالَ٪ ػماِم الؿلُت الؿُاؾُت، هدبحن مً  ْخحن هضعؽ ن

ٓة. ٞمشال، ٖ اجّ مٓاَغ ال٣ ِمل( مضًىت زال٫ جهٞغ
ْ
ل
َ
ىضما ْلي الؿلُان )قمـ الضًً ل

٣خّ في عص  ٓمحن، لضعظت ؤهّ ؤُٖا الخ٩ام في ٍَغ ْبههاٝ اإلآل )صَلي( اقخض في عّصِ اإلآالم 

ْؤَل الِىض  ا 
 
ٚٓ ا مهب ٓب  ٓم ز اإلآالم، ٞمً جل٪ اإلآاَغ  ؤهّ: " ؤمغ ؤن ًلبـ ٧ل مٓل

ٓن البُاى، ٩ٞان متى ما ٢ٗض للىاؽ ؤْ ع٦ب ا ًلبؿ  ٗ ٓٙ  ظمُ ا ٖلُّ زٓب مهب ٞغؤٔ ؤخض 
                                                           

347
ْالُِمىت، ًىٓغ(   ٓة، ٢هض ٞغى الؿُُغة  ٖت لل٣ ٓهّ مماعؾت ٚحر مكْغ ٓم الدؿلِ الظي ًخضازل م٘ الؿلُت في ٧ :  ؤْ بمِٟ

ٓان، ًٓؾ٠ الٗاًب، لُلى  ْجي، م٣اعبت ه٣ضًت ز٣اُٞت في ٖخبت الٗى اليؿ٤ الؿلُٓي في مؿغخُت ؤخالم ال٫ٓٛ ال٨بحر لٗؼ الضًً ظال

ْهت، الجؼاثغ، مج   .406: 2020، صٌؿمبر 2، 7ٕاخماصي، مجلت اإلاض
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ٓة الؿلُت )التي  ْؤههّٟ ممً ْلمّ زم ؤهّ ؤُٖا في طل٪" ُٞبرػ الىو ٢ هٓغ في ٢ًِخّ 

ٓاعصًً ٖلُّ، بل بهّ ٖمض  جمشلذ في الؿلُان( بٓنّٟ مال٨ِا، ٦ما ؤهّ لم ٣ًخهغ ٖلى ال

ْلم ٨ًخ٠ِ بظل٪ بل بهّ  بلى وكغ طل٪ ٖلى مؿخٔٓ البالص لُهل نٓث طل٪ للجمُ٘، 

ض حعجُل بههاِٞم ٞجٗل ٖلى ٢ ْؤٍع ا٫: "بن بٌٗ الىاؽ ججغي ٖلحهم اإلآالم باللُل، 

ٖٓحن ٖلى بغظحن َىال٪، ْفي ؤٖىا٢ِما  ٓعًٍ مً الغزام مٓي باب ٢هٍغ ؤؾضًً مه

 ُٞدغ٥ الجغؽ، 
 

ٓم ًإحي لُال ؾلؿلخان مً الخضًض ٞحهما ظغؽ ٦بحر، ٩ٞان اإلآل

ْهت:  " )اإلاض ٍْىٓغ في ؤمٍغ (. هلخٔ ختى في اإلاٟغصاث هجض مٓاَغ 434ِٞؿمّٗ الؿلُان 

ْلِا:  ٓة مً زال٫ قِئحن: ؤ ْػ جمشلذ في )ألاؾض، البرط، عزام(، ُٞبرػ وؿ٤ ال٣ ْالبر ٓة   ال٣

ٓص ؤي ؤزغ للٓلم، الظي، عبما، ٧ان  ْبلٛاء ْظ ٓة اإلاىاًَت مً ٢بل الؿلُان  جمشل في ال٣

 ْ ٗضُّ َبُٗت اظخماُٖت جخمشل في الُِمىت مً ؤَغاٝ مُٗىت،  ٍخمشل الشاوي: في ؤّن ٌُ

ٓة، الظي ٨ًك٠ ؤهّ ٧ل ما ؾاص  ْػ بٟٗلّ ؤ٢غاهّ في جد٤ُ٣ الٗض٫ بال٣ الؿلُان ججا

٣ت ص٣ُ٢ت. ْالخإزحر بٍُغ ٓة  ٓػَ٘ م٩امً ال٣ ٓة، ٞٗمض بلى ج  ألامً ػاصث ال٣

 وعم الخذمت

َْٓ ال ٌٗجي السضمت  ًِٓغ وؿ٤ )السضمت( مً زال٫ ْظِت هٓغ َب٣ُت، 

ر ًٖ ؤلاظال٫ ْالاخترام. ٞإحى  اإلاخٗاٝع ٖلحها، بل بنَّ  ّٗبِ
ُ
٣ت ح ت( ؤٍِْغ ٦ٍُغ )ابً بَُٓ

ٓإ الاخترام،  ا، مً ؤه  ٖ ا، ؤي هٓ ٓعٍت ًغؾم مً زاللِا وؿ٣  ٓمت ن ٖلى ق٩ل مىٓ

ْمً  ٓص،  ٞٓ ٣ت اؾخ٣با٫ الؿلُان مً ًإحي في خًغجّ مً ال ت( ٍَغ ُٞه٠ )ابً بَُٓ

ْبٗض ؤن ًخم اؾخًاٞتهم، مٓن السضمت ٢بل  ٣ّضِ
ًُ ٫ٓ٣ُٞ: " السضمت ٖىضَم  زم ٠ُ٦ 

ْهت:  ٓا لؤل٧ل")اإلاض ٓا طل٪ ظلؿ ٕٓ، ٞةطا ٞٗل (. ٞدؿخلؼم ٞٗل 417خِ الغؤؽ هدٓ الغ٧

ْعي  ٣ت  ِٓغ الُِمىت بٍُغ
ُ
ٓاٞضًً ٖلُّ، التي ج ٣ت ؤمام الؿلُان مً ٢ِبل ال َظٍ الٍُغ

مباقغة ؤْ ٚحر مباقغة، ؤْ "بمٗجى ؤ٦ثر ص٢ت الؿُُغة اإلاُِمىت هي ٖملُت ًهٗب ٖلُىا 
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ٓلىا صْن ؤن هلخِٓا" ا ٦ما ال حٗضْ  ؤن ج٩ٓن ( 348)٦دكاِٞا ألجها جيؿل في ٧ل شخيء مً خ

 مً باب املساجلت ألاصبُت في خًغة الؿلُان التي جٓل يمً بَاع الُِمىت.

ٓس الشاوي: اليعم العلىٓي:  املخ

 وعم الغذس:

ٍٓت  ًإحي وؿ٤ الٛضع  في ؾُا١ ز٣افي هٟسخي، ًِٓغ ٠ُ٦ ٧اهذ الُب٣اث الؿلُ

 
 

ٓة، ٞمشال جدىاٞـ ٖلى اإلال٪، ٞدؿخٛل ٧ل الٟغاٙ في ٖملُت ؤلا٢ىإ ؤْ الؿُُغة بال٣

ْالضٍ )الؿلُان(؛ لخُٛحر ما َٓ   ُٚاب 
 

ًِٓغ )الؿلُان دمحم ابً ُٚار الضًً( مؿخٛال

ا؛ لُلٟذ هٓغ   ُ مض في طل٪ بلى ػع٦كخّ ٞى َٖ ٢اثم، بٗض ؤن ؤمٍغ بًاٍ ببىاء ٢هغ لّ، ْ

َْٛحر ٢ىاٖ ْمّغع الؿلُان لّ،  ْالُاٖت في باصت ألامغ ،  َ٘ ٖىّ، ٞإبضا الؿم٘  خّ ّٖما ُؾِم

٘ لل٣هغ في مضة زالزت ؤًام، ُٞبرػ طل٪: " ٧اهذ الخ٨مت التي  الخُلت ٖلُّ في بىاثّ الؿَغ

ْلِـ طل٪  ٢ْ٘ طل٪ ال٣هغ ْؾ٣ِ"  ئذ الُٟلت ظِت مىّ  َٓا ُّٞ ؤهّ متى َْ ازتٖر

ِغيْذ الٟ ُٖ ْْلضٍ ؾ٣ِ ٖلحهما، ٞدؿب بل بهّ ٖىضما جد٤٣ مغاصٍ ْ ُلت ٖلى الؿلُان 

ْاإلاؿاحي  ؽ  ْٖمض ٖلى ببُاء اإلاؿاٖضة؛ خُض ًِٓغ طل٪: "ؤمغ ابىّ ؤن ًاحى بالْٟا

ْهت:  ٢ْض ٚغبذ الكمـ")اإلاض ْؤقاع باإلبُاء، ٞلم ًاث بهما بال  -451للخٟغ ٖىّ، 

دضص ٞحها ق٩ل الخىمغ ٖلى 452 ًُ ٍٓت هٟؿُت  (، خُض هجض وؿ٤ الٛضع ٖملُت ؾلُ

ْال٣ُم لخٗبر ًٖ مهالر بُٗجها.  الىٓام ٓمت اإلاٗاوي  ٍْجهضم ٞحها مىٓ ألابٓي الؿلُٓي، 

بخّ في الاؾدُالء ٖلى  ْاؾخسضم الخُلت لحرضخي ٚع ا ال عظٗت ُّٞ، 
 
ل الٛضع ٖاإلا

ّ
ٞك٩

ْؤنبدذ  الخ٨م.  ْفي جهاًت ألامغ بّن ما هخٗامل مِٗا هي ال٣ُم التي ؤصمجِا الىاؽ طاتها 

٢ْضعة ؤصائهم ظؼءا مً ؤهٓمتهم ْخُاتهم ٓمُت  ْبظل٪ ٞةنَّ وؿ٤ الٛضع بازخالٝ (349)الُ .

ْمؿاثلّ. ا في الؿُا١ الؿُا خي   ٦بحر 
 

ال ٓع مٗاهُّ ٌٗجي جد ْجُ  بظغاءاجّ 

                                                           
348

لى للش٣اٞت، ْٞاء ببغاَُم : ؤعزغ بًؼا بغظغ، جغ -جمُِض مبضجي للمٟاَُم الغثِؿُت-الى٣ض الش٣افي(  َْسخي، املجلـ ألٖا ْعمًان بؿُا

 .109: 2003، 1ال٣اَغة، ٍ
349

 114: ؤعزغ بًؼا بغظغ، م -جمُِض مبضجي للمٟاَُم الغثِؿُت-الى٣ض الش٣افي: ًىٓغ(  
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ْالػىف: ٓاحِت   وعلا اإلا

ٓعٍت التي ال ًجب  ٣ًترب الؿلُان، ؤخُاها، بلى مهاٝ الصسهُاث ألاؾُ

برع 
ُ
ال ج داؾب ٖلى ؤٖمالِا، 

ُ
ال ج ٓم بّ، ُٞهبذ بظل٪ اإلاؿاؽ بها،  للٗى٠ الظي ج٣

ْن  مماعؾت اظخماُٖت ٖاصًت. ٓم بٟٗل ص م شسهُاث ج٣ ٣ّضِ
ًُ ٓعي  طل٪ ؤن الٟٗل ألاؾُ

ٓلّ بلى  ْجد ذي  ْجٟٙغ الؿل٥ٓ ؤلاوؿاوي مً مٗىاٍ الخاٍع ٦ِٓا،  ج٣ضًم ؾبب لؿل

ا ٖلى الٟٗل الؿلُٓي (.351)َبُٗخّ ٓاظِت عص  ٓعة ، خُض ًِٓغ وؿ٤ اإلا مشل اله ًُ  ِٓٞ

دت نامخت، ُِٞٓغ بظل٪ ٨ٞغجحن ؤؾاؾِخحن ؤْ وؿ٣حن ؤلاوؿاهُ ٓاظِت يمً قٍغ ت اإلا

 .ؤؾاؾُحن مخهاصمحن

ٓاحِت:  وعم اإلا

ْلِا ؤؾبابها   ْامغ آلاجُت مً الؿلُت الٗلُا،  ل بالصسهُت الغاًٞت لؤل ِ
ّ
خمش

ُ
اإلا

٣ّضم السضمت لـ)لؿلُان  ًُ ٌ ؤن  الغاًٞت، ٖلى ؾبُل طل٪ )الكُش قِاب الضًً( ٞع

ْبٗض  ْلت آباص،  ْهُّٟ بلى ص ٢ٓب بيخ٠ لخُخّ،  دمحم حٛل٤( ْقاِّٞ في مجلؿّ الٗام، ٞٗ

 ٓ م السضمت، ٣ٞا٫: "ال ؤزضم ٞترة ؤٖاص ٖلُّ ال٨غة ٞإعؾل مبٗ ٣ّضِ
ًُ ا بلُّ لُُلب مىّ ؤن 

 
ز

ا جيؿب بلُّ في ْلمّ، ًٞٛب ٖلُّ،  ٓع  ا" ٞلما اظخم٘ م٘ الؿلُان ّٖضص لّ ؤم ا ؤبض 
 
ْاإلا

ِظَعة باإلااء،  َٗ ٓا ال ٓا ٞمّ بال٩لبخحن، ْخل ْٞخد  ، ٍْ ٖلى ٍِْغ ْمً طل٪: " ٞمض ْجم حٗظًبّ، 

ْهت:  ٍٓ طل٪"))اإلاض  (.484-483ْؾ٣

ٍْخمشل اليؿ٤ آلازغ في وؿ٤ الٗى٠: اإلاخمشل في شسهُت الؿلُان، ٖلى ؾبُل 

ٓإ الٗى٠  ْمً ؤه ٓاظِت،  اإلاشا٫، )دمحم حٛل٤(. ٞيؿ٤ الٗى٠ هخج ٦يؿ٤ ٢معي ليؿ٤ اإلا

ا ٚحر اإلا٣هض  ؤًًا: ما ِْغ في حٗظًبّ ل٣ٟحهحن مً َم في زضمخّ ٖىضما ؾم٘ م٣هض 

٢ْ ضٍ، ًِٓغ  في ٫ٓ٢ الؿاعص: "ط َٓما بٌٗ شخيء، ٌٗجي مً الٗظاب ٞبُدا ٖلى الظي ًٍغ

ْاخض مجهما نُٟدت خضًض مدماة، زم ٢لٗذ بٗض َىحهت،  ب٢ٟائهما، ْظٗل ٖلى نضع ٧ل 

                                                           
350

ٍْخمغ، جغ: ًىٓغ(   ٍٓذ، ٕ : ألاهماٍ الش٣اُٞت للٗى٠، باعبغا  جي للش٣اٞت، ال٩ ت، املجلـ الَٓ ٓص ًٓؾ٠ ٖمغان، ٖالم اإلاٗٞغ مدم

 .72: 2007ماعؽ،  337
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ْهت:  ْالغماص ٞجٗل ٖلى جل٪ الجغاخاث...")اإلاض ْعَما، زم ؤزظ الب٫ٓ  ٞظَب بلخم نض

خّ )ؾلُخّ بٓنّٟ 485-486 ٍْجىذ مً زال٫ طل٪ الخٗظًب بلى حك٨ُل مغ٦ٍؼ  .)

غا بما ٢الّ.ؾ ِ٣ّ ُُ اًاٍ؛ ل ْبٓنِٟما مً ٖع  لُاها( ٖبر الُِمىت ٖلى آلازغ )ال٣ٟحَهحن( 

ٍٓت ْؾُاؾُاث  ْٚغؽ مٟاَُم ؾلُ ٓة،  لذ بٟٗل ال٣
َّ
ْبؿبب ألاوؿا١ التي حك٩

ا  ا مخمغص  ن وؿ٣  ّٓ ٓاظِت( ٩ً ا للؿلُت، ٞةهاليؿ٤ اإلاًاص )اإلا  ٗ ججٗل الجمُ٘ زاي

ا ٖلى طاجّ بٓن٠ بوؿاها لّ اٖ
 
 ُمداٞٓ

َ
ْلِـ َظا ٞدؿب، بل بنَّ ز٣اٞت خباعاث زانت. 

ؼ ٞٗل الُِمىت بٟٗل بٌٗ الٓؾُاء ْألامغاء. بظل٪ ٞـاليؿ٤  الٗى٠ حٗمض بلى حٍٗؼ

ُٟخّ التي ْي٘ ٞحها .  ًخدضص ٖبر ْْ

 الخاجمت:

ْالؿلُت،  ٓة  بنَّ الى٣ض الش٣افي في حٗاملّ م٘ الىهٓم ًدا٫ْ ؤْن ًبرَػ م٩امً ال٣

ْهدُجت لظل٪ جىبش٤ الٗضًض مً ال٣ُم اليؿ٣ُت طاث ْمً زم َبُٗت  اإلاىخج ا لش٣افي، 

ا   زهب 
 

ٗض مجاال ٌُ ا   ُ ا ظمال  ُ ا ؤصب ْلٗل الىو التراسي بٓنّٟ هه  ٍٓت،  الضالالث الؿلُ

ا في بيُاجّ الٗم٣ُت في بٗضٍ اليؿ٣ي،  ا مخٗضص   ُ ا ز٣اٞ للم٣اعبت الش٣اُٞت، باٖخباٍع زُاب 

ٍٓ البدض ؤهّ ٢ض جٓنل بلى هخاث  ج مجها:ْما ًغظ

  
 

 ٞاٖال
 
ا صالا ٓاظِت الغاٌٞ إلزباث الٟٗل ؤلاوؿاوي، ٩ُٞٓن وؿ٣  ًدك٩ل ٞٗل اإلا

ٓع في بِْاع ظضلُت الهغإ  سُت مٗاقت جخمد ا بؿُا٢اث جاٍع ْز٣ُ  ا  ًخماؽ جماؾ 

ٓاظِت. ْوؿ٤ اإلا  اإلاؿخمغ بحن وؿ٤ الٗى٠ 

 ٞ ٓاظّ ز٣اٞت الخمغص ؾت، ٖىضما ج ةجها ؤن الُب٣ت اإلاُِمىت، في الىهٓم اإلاضْع

ٓتها؛  ْبزٟاء ن َِٓٗا، ٞةن لم حؿخُ٘ حٗمل ٖلى ٢مِٗا  حٗمل ظاَضة ٖلى جُ

عٍ اإلاغ٦ؼي. ّٓ ْجد٤٣ بظل٪ ٞٗل الخ  لخٟغى َُمىتها اإلااؾؿُت، 

  ٢ْابال ٖض الى٣ض الؿُا خي في الِىض، في الىو الغخلي، ْاَغة حؿخد٤ الضعاؾت، 

ا ًخسٟى في بىاثّ  ُ ا ز٣اٞ ا  إلظغاءاث الى٣ض الش٣افي، بٓنّٟ وؿ٣  الغمؼي، مًمغ 

ٓظُت الؿلُت في الؿُُغة. ٓل ا ٨ٌٗـ ؤًضً ا ؾلٍُٓ   وؿ٣ 
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ْاإلاشاحؼ  اإلافادس 

  ْجدلُم: دمحم غبذ اإلاىػم سخلت ابً بىٓوت )في غشائب ألامفاس ْعجائب الاظفاس(، جلذًم 

اؿ، داس اخُاء الػلٓم، بحرْث ان، ساحػّ: مفىفى اللفَّ  .2765، 2لبىان، ه -الػٍش

  ٓد ًٓظف غمشان، غالم اإلاػشفت، ألاهماه الشلافُت ٍْخمش، جش: مدم للػىف، باسبشا 

ٍٓذ، ع   .0225ماسط،  115املجلغ الٓوجي للشلافت، الى

  ٓدة، غالم اإلاػشفت، املجلغ ض خم ج مً الخُّ، دساظت في ظلىت الىق، غبذ الػٍض الخْش

ٓن، ع ْالفى  .0221، 076الٓوجي للشلافت 

 ٍلي، ظػذ الباصعي، اإلاشهض الشلافي الػشبي، الذاس البُماء  دلُل الىاكذ ألادبي، مُجان الْش

 .0220، 1اإلاغشب، ه

  ،ْجي، ًٓظف الػاًب ٌٓ الىبحر لػض الذًً حال اليعم العلىٓي في معشخُت ؤخالم الغ

ْهت، الجضائش، مج   .0202، دٌعمبر 0، ع5لُلى اخمادي، مجلت اإلاذ

 ْالىؽف غً ألاوعاق الشلافُت داخل الىق، غىُت و ً، هىخاْي دمحم، الىلذ الشلافي  عٍش

 .0202، 2، ع5مجلت لغت الىالم، حامػت غلحزان، الجضائش، مج 

 ْفاء ببشاَُم  -جمُِذ مبذئي للمفاَُم الشئِعُت-الىلذ الشلافي ؤسزش بًضا بشحش، جش: 

َْسخي، املجلغ ألاغلى للشلافت، اللاَشة، ه  .0221، 2ْسممان بعىا

 امي، اإلاشهــــض الشلــــافي -الػشبُــــتكــــشاءة فــــي ألاوعــــاق الشلافُــــت -الىلــــذ الشلــــافي
ّ
، غبــــذ هللا الغــــز

 .0223،  1اإلاغشب،ه -لبىان، الذاس البُماء -الػشبي، بحرْث

  ٓد غلُماث، ألاَلُت الىلذ اليعلي )جمشُالث اليعم في الؽػش الجاَلي(، ًٓظف مدم

ٓصَؼ، ألاسدن، ه ْالخ  .0223، 2لليؽش 
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ت  ملجخمٗاث الِىضاإلااصة  ُّ ٓٚغاٞ  ؤلازى

 الّغخلت الٗغبي الخضًضفي ؤصب 

غة بً ًمُىتص.  ، ؤؾخاطة مدايغة ؤَػ

ْالى٣  الجؼاثغظامٗت ٖبض الخمُض بً باصٌـ،مؿخٛاهم،ضًت،٢ؿم الّضعاؾاث ألاصبُت 

 لّذمت اإلا

ش          ع  جاٍع ّٓ تي جه
ّ
ت ال ًّ ت الّؿغص ُّ ّٗض ؤصب الّغخلت مً بحن ؤبغػ ألاظىاؽ ألاصب ٌُ

سّجل َظا الجيـ ألاصبي ٖالمت مِّمت في جغؾُش مبضؤ الّخٗاٌل  ٌُ ْز٣اٞتها، ٦ما  ٗٓب 
ّ
الك

٢ْض ؤْلى الّغخالت  ْبِْاٍع للُٗان،  خّ  ْمٗٞغ ْج٣ّبل آلازغ بضلُل الّغٚبت في ا٦دكاّٞ 

ْاملج٫ِٓ، الٗغب ألصب  ٝ مجها  ذ في الّؿحر بلى ب٣إ ألاعى اإلاْٗغ
ّ
ت باعػة ججل ُّ الّغخلت ؤَم

ْع٢ت  ْحسخا٫ْ  ِتن الٗغب بها ٢ضًما ْخضًشا، 
ُ
تي ٞ

ّ
٧ْاهذ الِىض مً بحن ؤَّم ألاما٦ً ال

ٓاّصٍ  ْؤَّم م ٢ٓٝٓ ٖىض اإلاتن الّغخلي الٗغبي في الٗهغ الخضًض  البدض َظٍ ال

تي ٢ّضمِا في 
ّ
ٓٚغاُٞت ال  َظا املجا٫.ؤلازى

ٓغشافُا: -2  حػٍشف ؤلازى

ْهي          ُٖٓت لٟئاث مً البكغ   ٓٚغاُٞا ٖلى الّضعاؾت الّى ؼ ؤلازى
ّ
"  حٗجيجغ٦

ْؤؾلٓب الخُاة لكٗب مً الكٗٓب ؤْ مجخم٘ مً  ٣ت  الضعاؾت الٓنُٟت لٍُغ

ٓٚغاُٞا ْانُالح ؤلازى ُاهُا ٌٗجي البدٓر  ) Ethnography) املجخمٗاث،  في بٍغ

ُاهُٓن خ٫ٓ الكٗٓب الٓنُٟت  ٓظُا البًر ٓل ْالخدلُلُت التي ٢ام بها ٖلماء الاهثرْب

ٓٚغافي حهخم  م مً ؤن الازى ْبالٚغ َٓا صعاؾت مُضاهُت ؛  ٓام البضاثُت التي صعؾ ْألا٢

ٓجي الاظخماعي حهخم بالخدلُل البىاجي  ٓل بالضعاؾت الٓنُٟت للمجخمٗاث البضاثُت ْالاهثرب

 بحن َظًً الٗلمحن ؤْ التر٦ُبي للمجخمٗاث البضاثُ
 
ْز٣ُا  

 
ْجضازال ت، ٞةن َىا٥ اعجباَا 

ٓمان بها ْز٣ُت بٗلم  351"بسهٓم الضعاؾاث الٗلمُت التي ٣ً ْلِظا الٗلم ٖال٢ت 
                                                           

351
ٓٚغاُٞا: ٖبض الالْي لُىضة - ٓم اظخماُٖت، ظامٗت جلمؿان،الجؼاثغ، ما الزى ل  .1: ،مدايغة مٓظِت لُلبت اإلااؾتٖر
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َْم  ٧ٓاث الٟئاث  ؼ  ٖلى ْن٠ ؾل
ّ
َْٓ ًغ٦ ا مىّ،  ّٗض ٖٞغ ٓظُا، بل َُْ ٓل ألاهثرْب

ّٗض  ٌُ الجاهب الٗغقي  مً ؤَّم مخٟاٖلحن ُٞما بُجهم ال مىٗؼلحن في خُاتهم الساّنت، ٦ما 

صسُو 
ّ
ْالد ٓٚغافي  َىا  َٓ اإلاٗاًىت  هبذ مِّمت  ؤلازى

ُ
ؤؾاؾُاث َظا الٗلم،  قٍغ ؤن ج

. بّن  ٓظِت هٍٓغ ٓاَغ  بلى  ؤزٔغ زايٗت ل
ّ
ْالّخٟؿحر ؤًًا صْن خاظت لخُٛحر َظٍ الٓ

ْحٗخمض الّضعا ٓٚغاُٞا بالّضعظت ألاْلى " ٧ّْل ما ًدُِ بّ َٓ ماّصة ؤلازى ؾاث ؤلاوؿان 

ْص الٟانلت بحن  ٓٚغاُٞت اإلا٣ترب ال٩املي في صعاؾت ؤلاوؿان بط حٗبر الخض ؤلازى

ٓء ٖلى ٧ّل ما  ًّ ٖٓت، مل٣ُت ال ْالبدشُت اإلاخى ا٢اث الٗلمُت 
ّ
ْجدكض الُ الّخسّههاث 

ْما ؤخضزّ مً حُٛحراث   ٝ ْغ
ّ
ْٖلى جٟاٖلّ م٘ َظٍ الٓ  ،ٝ ًدُِ باإلوؿان مً ْْغ

٢ُْمُت م ٍٓت  جغصة في بُلخّ، ٦ما جضعؽ البِئت الجٛغاُٞت، ماصًت ملمٓؾت ؤْ مٗى

ْؤلٗاب  ٓع ْألاؾاَحر  ْالٟل٩ل ٓظُاث املخلُت  ٓل ْالخ٨ى ْْؾاثل الِٗل،  ْال٣ُـ، 

ْٖال٢اث ال٣غابت" ٟا٫  ْما ٌكمل ٖلُّ مً ٢ُم  352ألَا َظا بياٞت بلى الجاهب الالماصي 

 ْؤ٩ٞاع حؿاَم في بىاء الخُاة اإلااصًت.

ٓغشافُا في ؤدب الشّ  -0  خلت الػشبي اللذًم:مالمذ ؤلازى

ْاٞغا زّهّ        تي َخُٓذ بغخلت الٗغب ههِبا 
ّ
لذ الِىض ٖلى ٚغاع البلضان ال

ّ
مش

خضزحن، ِٞظا "ؤبٓ الّغٍدان البحرْوي" )ث: 
ُ
ٌ( في ٦خابّ"  441الّغخالت ال٣ضماء ٢بل امل

ع  عخلخّ بلى الِىض في ٢ ّٓ ْلت" ًه ٓلت في ال٣ٗل ؤْ مغط ٓلت م٣ب الب جد٤ُ٣ ما للِىض مً م٣

ْمٗاًىت ما جّم ؾماّٖ  ٍْجٗل ٚاًت عخلخّ جد٤ُ٣ ألازباع  ْاؾخ٨كافّي، ْظٛغافّي،  ٖلمي، 

ْمٗخ٣ضاتها   ٓمِا،  ْٖل ت ظامٗت ألزباع الِىض  ُّ ْز٣ُت خ صْن مكاَضة، لُجٗل َظٍ الّغخلت 

ما نض١ ٫ٓ٢ ال٣اثل )لِـ السبر ٧الُٗان(، ألّن الُٗان َٓ 
ّ
ٓلّ: " به اَا ب٣ ًّ مٟخخدا ب

ٓلّ"بصعا٥ ٖحن ا ٓصٍ ْفي م٩ان خه ٓع لّ في ػمان ْظ ، ْظٗل َظٍ  353لّىاْغ ٖحن اإلاىٓ

ٓاب  ْؤب ماّصي 
ّ

ْالال ْز٣ُت قاَضة ٖلى ٧ّل جٟانُل بالص الِىض بترازْحها اإلااّصي  الّغخلت 
                                                           

352
ٓماؽ، ظمُلت ؤخمض - ٓٚغاُٞت : ُٖلحن ج ن الُباٖت : ْالش٣اُٞت، جغألاظؿاص الش٣اُٞت ؤلازى لي، الُٗئت الٗامت لكْا ؤخمض الْٛؼ

ت، ٍ  12: م 2010، 1ألامحًر
353

ْلت: ؤبٓ الّغٍدان مدّمض بً ؤخمض البرْوي - ٓلت في ال٣ٗل ؤْ مغط ٓلت م٣ب  .1:، م(ف.ث.ٍ.ص)، جد٤ُ٣ ما للِىض مً م٣
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ْؤؾالُب الِٗل  ْالّخ٣الُض،  ت ٖلى طل٪، ٦ما ٢ام البحرْوي بم٣اعهت الٗاصاث 
ّ
ال٨خاب صال

 
ّ
م مً ؾ٩ ْٚحَر ان الِىض 

ّ
٠ُ بحن ؾ٩ ْلّٗل َظا ٌٗخبر بضاًت مالمذ جْٓ  ، ان البالص ألازٔغ

ْجثري اإلا٣اعهت م٘ آلازغ، ٦ما  ت  ُّ ت باآلزغ خغ٦ ٨ِؿُب اإلاٗٞغ
ُ
ا آلُت ج ٓٚغاُٞا باٖخباَع ؤلازى

َب )ث: 
ّ
ط الظ ٓصي ناخب مْغ ْعٚم ما  956ٌ/  345ط٦غ اإلاؿٗ م( عخلخّ بلى الِىض،  

ّ ٧ان ً
ّ
 ؤه

ّ
ٓمِا، جمّحزث بّ مً َاب٘ ظٛغافّي، بال  في زىاًاَا بٌٗ الٓن٠ لٗاصاث ٢

ّ
بض

ّٗىٟٓن قاعبهـ ال ٖلى  غاب، َُْ
ّ
ْالِىض جمى٘ قغب الك ٓلّ في بٌٗ ٖاصاتهم: " امِم مشل ٢ ًّ ْؤ

لِا ّٖما ْيٗذ لّ  ٍٍْؼ ٓلِم ما ٌٛكحها،  ْا ٖلى ٣ٖ ٓعص ْل٨ً ججّزَا ؤن ً  ،ً ًّ ٤ الخض ٍَغ

غبّ، اؾخد٤ّ 
ُ
٦ِٓم ق ْبطا صّر ٖىضَم ًٖ َمِلٍ٪ مً مل ل٘ ًٖ مل٨ّ" ٞحهم، 

َ
ْلّٗل  354الس

َظا الٓن٠ ًدمل في زىاًاٍ ؤوؿا٢ا مًمغة ج٨ك٠ َبُٗت خُاة قٗٓب ٢ضًما، 

٨َْظا " ٦ِٓا،  ت َباجِٗا ْؾل ٓٚغافي بلى املجخم٘ الظي ْالِضٝ مجها مٗٞغ ًظَب ؤلازى

ٓماث الالػمت ْ ال  ًضعؾّ لُِٗل ُّٞ ٞترة مً الؼمً ال٦دؿاب ز٣ت ألاٞغاص ْ ظم٘ اإلاٗل

ٓظُّ ألاؾئلت، ْ بهما ًخٗلم ؤؾلٓب الخُاة الجضًضة ، ٞٗلُّ  ًبضؤ الباخض بالضعاؾت ْ ج

ٓعاث ؤْ اإلاٟاَُم الؿاثضة ْ ٌكٗغ  ؤن ًخ٩لم لٛتهم ْ ٌؿخسضم في ج٨ٟحٍر هٟـ الخه

ٓجها ْ ٌٗمل مِٗم ْ ٌكاع٦ِم َٗامِم ْ اخخٟاالتهم ْ ختى اعجضاء  بال٣ُم التي ٌٗخى٣

ٓٚغا في ؤن ًضزل ٦ًٗٓ في ظمُٗاتهم بطا ؾمدذ مالبؿِم ْ ًم٨ً ٦ظل٪ للباخض ؤلازى

ان الِىض اهُال٢ا 355الىٓم ؤلاظخماُٖت بظل٪"
ّ
ت"  ًّٟؿغ  وكاٍ ؾ٩ ، ْ هجض "ابً بَُٓ

ًّ بٗض مٓث  ؿاء في خغ١ ؤهٟؿِ
ّ
ٍْماعؾٓن مً ػعاٖت، ٦ما ْن٠ ٖاصاث الي مّما ًإ٧لٓن 

ٓة  ؿ
ّ
ت ْنّٟ هاججت ًٖ مٗاًيخّ لِاالء الي

ّ
ْص٢  ، ًّ اظِ َٓ    ٢اثال:  ٦ما ط٦غًٖ ٢غب ؤْػ

ًّ في الاخترا١، ٞؿغها مِٗم هدٓ زالزت ؤمُا٫،  ْع٦بذ م٘ ؤصخابي ألٔع ٦ُُٟت نىِٗ ... "

ال٫...٩ٞان طل٪ اإلآي٘ 
ّ
ْمخ٩از٠ الٓ ْْنلىا بلى م٩ان مٓلم ٦شحر اإلاُاٍ ْألاشجاع، 

                                                           
354

ٓصي  - َٓغ،اإلا٨خبت : ؤبٓ الخؿً بً ٖلّي اإلاؿٗ ْمٗاصن الج َب  
ّ
ط الظ ت، بحرْث ، ٍمْغ  .67: ،  م1، ط2005، 1الٗهٍغ

355
ٓن في حك٨ُل بٌٗ ال٣ُم لضٔ اإلاغؤة الغ: ٦جزة خاط خامضعي  ْع الخلٍٟؼ ت ص ٓٚغاٞیت ٖلى ٖیىت مً  -ًُٟت الجؼاثٍغ صعاؾت بزى

تالغیٟیاث  اث، عؾالت مسَُٓ الم ْ الاجها٫ الجؼاثٍغ ٓم ؤلٖا ٓم  –3-ظامٗت الجؼاثغ -، م٣ضمت لىُل قِاصة ماظؿخحر في ٖل ٧لُت الٗل

الم ْ الاجها٫ ٓم ؤلٖا الم ٢ؿم ٖل  .34: ،  مالؿُاؾُت ْ ؤلٖا
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ْاوٛمؿً ج  ا هؼلىا بلى ال٣باب ْنلىا بلى الّهٍِغ
ّ
إلا  ب٣ٗت مً ب٣٘ ظِّىم ؤٖاطها هللا مجها، 

َْىا٥ هدٓ زمؿت ٖكغ عظال  ْجهّض٢ً بّ... ًّ مً زُاب ْخلي  ُّٞ ْظّغصن ما ٖلحه

ّٗض ْن٠ الٗمغان ْظٛغاُٞا اإلاضن مً   356بإًضحهم خؼم مً الخُب الغ٤ُ٢.." ٌُ ٦ما 

ظي 
ّ
ْال ٠ صْن مؿّمى في ؤصب الّغخلت، 

ّ
ْ ُْ ظي 

ّ
ٓٚغافي ال الٗىانغ اإلا٨ّملت للمىهج ؤلاهش

ماث َظا ألا  ّٓ ٓاة اإلاتن الّغخلي ٌٗخبر ؤخض ؤَّم م٣ ٓٚغاُٞا هي ه ّٗض ؤلازى
ُ
صب، لظل٪ ح

 بامخُاػ.

ٓغشافُت في ؤدب الّشخلت الػشبي الخذًث: -1  اإلااّدة ؤلازى

ت الِىض، ز٣اٞت         ل٣ض ٧ان للّغّخالت ال٣ضامى الًٟل في ٞخذ آلاٞا١ إلاٗٞغ

حن هدُجت ٖملِم  في  ُّ ٓماؾ غاث الّضًبل
ّ
ُب الّغخلت بلحها، بياٞت بلى مظ٦ ْجٚغ ْخًاعة 

ٓصة بلى ؤ٦ثر "الِىض   ْؤقبّ بالٗ ال٨خابت ًٖ الِىض في ؤصب الغخالث الٗغبي ؤقبّ بمٛامغة، 

َْب بغخلت بلى الِىض، ؾىت، خُىما ٢ 1111مً  ْع٣ُّٞ ابً  ام الخاظغ الٗغبي ؾلُمان 

 بلى املخُِ 
 
ٓاخل السلُج الٗغبي، اهُل٣ا مً مؿ٣ِ بدغا لب مً ؾ٩ان ؾ َْما في ألٚا

ٓػٍض الؿحرافي،  ْجل٣ى عخلتهما ماعر ظٛغافي َٓ ؤب ْالهحن،  الِىضي، خُض الِىض ْؾُالن 

ْه 11مً البهغة، في بضاًاث ال٣غن الـ ذ اإلاُالصي،  ْجها في عخلت ٖٞغ ْص اًتهما  ٣ل ٖجهما ْع

٧ْاهذ َظٍ اإلا٣ّضماث بمشابت ماّصة ٚىُت اه٨ّب الّغخالت  357"باؾم عخلت الؿحرافي

إل ٖلى املج٫ِٓ ؤَّم 
ّ
٠ٛ ْخّب الَا

ّ
ت، مّخسظًً الك ٤ اإلاٗٞغ ن الؾخ٨ما٫ ٍَغ اإلاٗانْغ

ْالخ دّغ٥ َاالء الّغّخالت َٓ جىاٚم اإلااضخي  ًُ ْؤَّم ما ٧ان  ايغ في بالص الِىض، َضٝ لِم، 

ِاصاث ّٚحرث 
ّ
َْظٍ الك ْالّضًاهاث ؤًًا،  ْالّخ٣الُض  ٕ الجمُل في الٗاصاث  ّٓ ًٞال ًٖ الّخى

ْبلض الّسخغ  اث اإلاخّٟغ٢ت  ُّ ٓص بالص ؤلازي ل الِى
ّ
ظي ٧ان ًخمش

ّ
ٓعة الِىض في ؤٖحن الٗغبي ال ن

ٓصي دمحم بً هانغ الٗ ْهجض ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ اإلاال٠ الؿٗ ٓصي في ٦خابّ ْالسغاٞاث...،  ب
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ت - اع في ٚغاثب ألامهاع  ْعجاثب ألامهاع، جذ: ابً بَُٓ
ّ
دٟت الّىٓ

ُ
ت، ج ٓم، : عخلت ابً بَُٓ ان، صاع ؤخُاء الٗل ٖبض اإلاىٗم الٍٗغ

 .424، 423:  م  1987، 1بحرْث، ٍ
357

ش الِىض في ؤصب الغخالث الٗغبي،  11بماعاجُٓن ًغنضْن  -   /٢https://al-ain.com/article/uae-writers-india-historyغها بخاٍع

17/07/2021 ،19h.  

https://al-ain.com/article/uae-writers-india-history/


ٍٓت املخىمت دان العى ٓبش مجلت الٍش  ؤهخ

0202 

 

130 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 12 ,ISSN 2394-8493 

 

٢ْض ٌّؿغ هللا  ؤن ػعث ٧ّل  عخالث في ظىٓب الِىض، ٫ٓ٣ً في م٣ّضمت بخضٔ عخالجّ: " 

ْعا١ التي ؾتراَا في َظا ال٨خاب هي ًٖ  َْظٍ ألا ب  ت ٖلى ْظّ الّخ٣ٍغ ًّ الًاث الِىض ال

ٍْبخٗض ٖىّ بهٟاث،  ٓبي مً ؤعى الِىض، ًخمّحز ًٖ قما٫ الِىض بممحزاث ،  ظؼء ظى

ؤزغا، ؤزغ ازخالِٞما في اللٛاث، ًٞال ًٖ جباًً اإلاٗخ٣ضاث ختى صازل ما لّٗل ؤٖٓمِا 

٦ُْت، التي هي في خ٣ُ٣تها مظاَب قّتى ال  ْبُحن بالّىدلت الِىض ْع ؤؾماٍ ؤلاهجلحز ْألا

٦ما جه٠ ال٩اجبت  358ًم٨ً ْنِٟا بال بما ْنِٟا بّ ؤؾالٞىا مً الٗلماء اإلاؿلمحن"

ٓا٫ الؿٗضاْي عخلتها بلى الِىض  بإجّ  ٓلِا: "  عخلتي بلى ه ْصَكت في ٢ ٕ ْألا٦ثر زغاءا  ها ألاْع

ْعّبما هي ؤنٗب عخلت ٢مذ بها في  ْل٨ّجها  ٧اهذ ممخٗت ... ٣ت،  ْمَغ ٍٓلت  الِىض ٧اهذ َ

ٓبت ا٦دكاٝ  غ١ ل٨ً نٗ
ّ
ْٖغ الُ ْمكِذ في ؤ ي ػعث مٗٓم بلضان الٗالم  

ّ
م ؤو خُاحي ٚع

 ْ ٓبت ا٦دكاٝ الّىٟـ... لّٗل َظا َٓ الّؿبب في ؤّن بٌٗ الِىض حكبّ بلى خّض ٦بحر نٗ

ْالبٌٗ آلازغ ٌؿخُُ٘ ؤن ًستر١ الّؿُذ  ْال٣ٟغ،  راب 
ّ
ن في الِىض بال الت الّىاؽ ال ًْغ

َْظٍ ألاؾباب مجخمٗت ٧اهذ ج٣ّضم في ٧ل مّغة   359ٍْهل بلى ٢لب ؤلاوؿان الِىضي"

ٓابذ  الث بمشابت ز ْب٣ُذ َظٍ املخا ْالخبـ،   مٌ 
َ
ظاهبا مً خًاعة الِىض ًّٓضر ما ٚ

ْالّصخاُٞحن. ماث لؤلصباء 
ّ
 ْمؿل

 الفئاث الػشكُت في الِىذ: -2

بياٞت بلى ما جّم  ج٣ضًمّ مً ملخت ٖاّمت ًٖ الِىض، ًم٨ً  ال٫ٓ٣ ؤّن ْن٠        

 لضٔ الٟئ
ّ
ْما لِا مً زهاثو ٞاع٢ت ًٖ بًِٗا ٧ان بدشا مِما اث الٗغ٢ُت  اإلاخّٗضصة 

 ّ
ّ
ض ؤه

ّ
َْظا الّخٟاْث ما٦ ْجا ٦بحرا بحن َب٣اث املجخم٘ الِىضّي،  ٓا جٟا الّغّخالت الظًً الخٓ

م ازخالِٞا " ٢بل مئاث الؿىحن ٧اهذ ج٣ًُ ٞئت ٖغ٢ُت   ًهى٘ ٞؿُٟؿاء مخىاٚمت ٚع

ؿّمى  ) الّضاعاٞضًحن
ُ
ىت، ٦ما لم ح ُّ ْلم ج٨ً لِم صًاهت مٗ بُٗت، 

ّ
ٓا مً ٖبضة الُ ظًً ٧اه

ّ
( ال

حن(  ؿّمى )آلاٍع
ُ
٢ْذ الخ٤ صزلذ ٞئت ٖغ٢ُت ؤزٔغ ح ج٨ً لِم َب٣اث اظخماُٖت، ْفي 
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ٓصي - ْؤهضعا  -عخالث في ظىٓب الِىض: دمحم بً هانغ الٗب ٧ْاعهاج٪  اى، ٍجامل هاصْ   . 6: ، م1997، 1بغاصٌل، الٍغ
359

ٓا٫ ؾٗضاْي  -  .129: ،  م(ف.ث.ٍ.ص)عخالحي في الٗالم، ماؾؿت َىضاْي : ه
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ْالب٣غ  اة الٛىم  م مً ٖع ٧ْان ؤ٦ثَر الن ْزُبر،  ٤ ممغي ب قبّ ال٣اّعة الِىضًت، ًٖ ٍَغ

 ٓ ٧ْاه ا بال٣غب مً جهغ الّؿىض،  ٢ْض ْاؾخ٣ْغ ٖٓاث بُٛت الّؿالمت  ا ٌِٗكٓن في مجم

ضع٧ٓن مغا٦ؼ  ًُ ٓا  ٧ْاه ٧اء...
ّ
٧ْان الِىضْؽ ظيؿا مخمّحزا بالظ ٓا ُٞما بٗض بالِىضْؽ،  ٞغ ُٖ

ٓا مً الّخ٣ّغب بلى اإلال٥ٓ" ى
ّ
ْجم٨ ب ًٖ َظا  361الّؿلُت في الِىض، 

ّ
ْمى٣ُي ؤن ًترج

بُذ ل٩ّل َاثٟت  ًُ ظي 
ّ
٣ضّي ال َٗ صًً مّٗحن، ٞىجض ؤلاؾالم بلى الازخالٝ الٗغقي، الازخالٝ ال

ْاإلاؿاظض بلى ظاهب اإلاٗابض.  ،  ظاهب الّضًاهاث ألازٔغ

الًتي بحهاع ًظ٦غ ناخب عخلت       ما٫ الكغقي مً الِىض، عخلت في 
ّ
)الك

َْٓ ًه٠ مضًىت بىاعؽ  ٓصي،  ْبجغابغاصٌل ْخضًض ًٖ اإلاؿلمحن( دمحم بً هانغ الّٗب

ل مٗلما باعػا
ّ
٦ْ التي جمش ا  إلاٗابض الِىض ت جخٟاْث في نَٛغ ُّ ٦ْ ْاإلاٗابض الِىض ُحن ٢اثال: " 

ٓن  مٓن مً آلِتهم  التي لِا جمازُل ٞحها...الِىاص٦ت ال ٌؿمد ا خؿب ٖضص ما ًٖؼ ْفي ٦بَر

ٓهٓن ٧اإلاؿلمحن  إلااطا ال ٩ً ا ؾإلىاَم ًٖ الؿبب في طل٪ 
ّ
إلا م ؤن ًضزلِا.  ألخض مً ٚحَر

حن في الّؿماح بضز٫ٓ ؤما٦ً الٗباصة ل ًّ ٓط ٓلٓن: بّن آلِتهم ْالب ٓا: بّجهم ٣ً م؟ ٢ال ٛحَر

ب ًٖ صًاهتهم" ت  361تهغب بطا صزل اإلاٗابض ٍٚغ ٦ما جخمّخ٘ َظٍ اإلاٗابض بهىضؾت مٗماعٍّ

ان 
ّ
ًّ ما اج٤ٟ ٖلُّ الّغّخالت َٓ مداٞٓت ؾ٩ زاّنت هابٗت مً ُمٗخ٣ض صًجي زام. ل٨

م َظا الّخّٗضص.  الِىض ٖلى ْخضتهم ٚع

ٓحى: -3  غادة خشق اإلا

ْٖضم ل٣ض         ٓحى  ْالخًاعاث بٗاصة خغ١ اإلا جمّحزث الِىض ًٖ ؾاثغ  الّض٫ْ 

ظ٦غ ٦شحر مً   صٞجهم، 
َ
ْال٣ٟغاء،  ٦ما ج ىُاء  ْجت بحن ألٚا ٣ت في طل٪ مخٟا ٍغ

ّ
ْجب٣ى الُ

ٓٞاء ٦ما ط٦غ طل٪ ابً  ظِا بدغ١ هٟؿِامً باب ال ٓاَض الّغخالث ؤّن الّؼْظت بْؼ ق

ما٫ الكغقي مً 
ّ
ْعص طل٪ في عخلت الك عث ٦ما  ّٓ ًّ َظٍ الٗاصة جُ ت في عخلخّ،  ل٨ َٓ

ّ
بُ

ْب الًتي بحهاع  جغابغاصٌل ْخضًض ًٖ اإلاؿلمحن ؤّن الخغ١ خضًشا لم ٌٗض الِىض، عخلت في 
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 .65: اإلاغظ٘ هٟؿّ، م -
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ٓصي- ما٫ الكغقي مً الِىض، :  دمحم بً هانغ الّٗب
ّ
 83: مالك
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ْجد٤ُ٣  ما ؤنبذ باؾخٗما٫ الخغ١ بال٨ِغباء ابخٛاء ججّىب الّخ٩ال٠ُ 
ّ
ْبه ٦ما ٧ان، 

٣ٓؽ الٛغاثبُت التي 
ّ
ْما ًمّحز َظٍ الٗاصة في الِىض َٓ الُ ت،  ُّ ت في َظٍ الٗمل الّؿٖغ

ذ ًخّم عمي عماصٍ في ُّ ، 362الّجهغ، ِٞكغب ألاخُاء مىّ جبّر٧ا جدُِ بها، ٞمشال ٖىض خغ١ اإلا

ّٓظِت لِا، حؿخُُ٘ ؤن جغؾم ؤزغ  ْاإلا ٓمُت  اث الّضًيُت اإلااؾؿت للخهّغٞاث الُ ُّ بّن اإلاغظٗ

 خًاعة ٖلى اإلاضٔ البُٗض.

 ظلٓن ؤَل الِىذ بحن الاظخدعان ْالاظخهجان في غُٓن الّشخالت الػشب: -4

     ْ ٧ٓاث الّىاؽ بحن اإلا٣ب٫ٓ  ا هدُجت ازخالٝ البِئت مى٣ُّي ؤن جخٟاْث ؾل ٚحَر

٢ْض ؤَل٤ ٦شحر مً الّغّخالت ؤخ٩اما  اث...،  ُّ ْاإلاغظٗ ٗخ٣ض، 
ُ
ْاإلا ربُت، 

ّ
ْؤهماٍ الت يكئت، 

ُ
اإلا

 ٫ٓ ب
َ
ْمّما ل٣ي ال٣ ت ٖلى ؾل٥ٓ قٗب الِىض مً زال٫ ازخالَِم بهم،  ُّ ج٣ُُم

 ؤّن 
ّ

ْاهدضاع مؿخٔٓ مِٗكتهم، بال م جٟاْث َب٣اث الّىاؽ  ْالاؾخدؿان َٓ ٚع

ْالخ٤ّ ؤّن ؤَل الِىض جهّغٞ َْظا اإلاؿخٔٓ اإلااّصي " ٣ا٫–اتهم ال جخُاب٤  ًُ ٌٓم  -ْالخ٤ّ  ٢

ْالِبٍٓ هي ؤًٞل  ْم٘ الٛغباء، ْخغ٦تهم ٖىض الّغ٧ٓب  مؿخٔٓ في مٗامالتهم ُٞما بُجهم 

ض مِٓغ اخترام الِىضي للخُاة في  363ٖكغاث اإلاّغاث مً مؿخٔٓ خالتهم اإلااصًت" ٍٍْؼ  ،

ٓمّ، مشل  تي ج٩اص ال جالمـ ألاعى خٟاْا ٖلى ؤبؿِ جٟانُل ً
ّ
مكِخّ السُٟٟت ال

ْمّما ل٣ي الاؾخدؿان في جهّغٞاث قٗب الِىض َٓ ظمّٗ بحن اإلاخىا٢ًاث التي  ٧اثىاتها،  

ْٖضم الازخالٝ بُجهم "...بط  ْاللٛاث  ال ججخم٘ بال هاصعا، مشل الجم٘ بحن ازخالٝ الّضًاهت 

مٓن ٖكغاث ٠ُ٦ ًداٞٔ ٖلى ْخضتها ؤهاؽ ًبلٜ ٖضصَم ؾخما
ّ
ثت ملُٓن وؿمت ًخ٩ل

ٓاًَ ؾ٨ىاَم  ْجسخل٠ م َْٗخى٣ٓن ّٖضة صًاهاث،  اللٛاث مجها: ؾخت ٖكغة لٛت عؾمُت 

ْبضًم٣غاَُت لِم  ٓا ٖلحها خّتى آلان  ْم٘ طل٪ خاٞٓ ٓبت ْؤلاهخاط،  مً خُض السه

ْم٘  ّٗض بٌٗ ؤٞغاصٍ مً الجُإ  ٌُ ً ٧ّل الّخىا٢ًاث، زّم َم قٗب  ٣ٞحر عّبما  عجُبت ٚع

ّٗضْن مً ط ٌُ َْم ال  َْؿٗٓن بلى نى٘ الّضّبابت،  اثغة، 
ّ
ٍْهىٗٓن الُ ن الظّعة  ل٪ ًّٟجْغ
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ىٓغ - ٓصي: ًُ  . 17: عخالث في ظىٓب الِىض ، م:  دمحم بً هانغ الّٗب
363

ٓصيدمحم بً  - ما٫ الكغقي مً الِىض:  هانغ الّٗب
ّ
 .53: ، مالك



ٍٓت املخىمت دان العى ٓبش مجلت الٍش  ؤهخ

0202 

 

133 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 12 ,ISSN 2394-8493 

 

ا مً ألاما٦ً  ْم٘ طل٪ ججض ؤما٦ً في الِىض ٞازغة جًاهي ٚحَر ٗٓب الّىُٟٓت، 
ّ
الك

"٘٢ٓ ْبن ٧اهذ ي٣ُت اإلاؿاخت هاصعة اإلا ْمً بحن 364الٟازغة في ؤهداء الٗالم،   ،

ٓا٫ الاهُباٖاث الخؿىت التي سّجلِا ا لّغّخالت خ٫ٓ جهّغٞاث قٗب الِىض، ما ؤ٢ّغجّ ه

خّ بإن٫ٓ الخٗامل م٘  ْمٗٞغ ْلبا٢خّ  ٗب 
ّ
ْهي جدخٟي ببؿاَت َظا الك ؾٗضاْي 

ْجل٪ الابدؿامت  ٍٓ في بلضي،  ٓظ غوي بال
ّ
ظ٦

ُ
ٓلي ج ت مً خ ًّ ٍٓ الِىض الّؿاثدحن " الٓظ

٠ٗ ؤْ الخغط ؤْ ًّ ن بال ٓايٗت التي حكبّ ؤخُاها ابدؿامت مً ٌكْٗغ الظ٫ّ ؤخض  اإلاخ

ٓاي٘ لظل٪ الّغظل ؤلاهجلحزي  ٓص ًٟسر م٩اهّ في ج مسلٟاث الاؾخٗماع... ؤخض الِى

ظًً  365اإلاخٗالي.."
ّ
ْالّؿالم الل مإهِىت 

ّ
٣ّغ بالُ ًُ ْٖلى ٧ّل ال ًمل٪ الّؼاثغ بلى الِىض بال ؤن 

ْالِٗل مّٗ. ٧ٓاث التي جىّم ًٖ ج٣ّبل آلازغ   جتر٦ِما الّؿل

        
ُ
٧ٓاث اإلا ْالّتي  جّم عنضَا  في ؤ٦ثر مً عخلت،  ْاَغة ْمً بحن الؿل ؿخهَجىت 

اث، 
ّ
ٓاظضًً في املخُ ٓمباي ٖلى ٞئاث الّىاؽ اإلاخ ٓخٔ َُٛاجها في مضًىت ب تي ل

ّ
٫ ال ّٓ ؿ

ّ
الد

   ،ً ًٓن ؤصاء مِامِم صْن م٣ابل مً اإلاؿاٍٞغ بل ْخّتى ٖىض ّٖما٫ اإلاُاع الظًً  ًٞغ

م ؤّن ا ٝر   ٚع
ّ
ٍْازظ ٖلى ْعّبما ٧ان َظا بؿبب ه٣و الت ا.  ُّ ْالٛجّي ٚى ل٣ٟحر ًب٣ى ٣ٞحرا، 

ال  ٟخذ البُٓث ؤمام بًِٗا 
ُ
املجخم٘ الِىضي ٖضم ِٖكّ في ظماٖاث مىٗؼلت، ٨ٞشحرا ما ج

ٓا٫ الؿٗضاْي طل٪. ٢ْذ قاء ٦ما الخٓذ ه  ًجض الّضازل بلحها خغظا في ؤّي 

لافت الِىذًت: - 7
ّ
ْؤبػادٍ في الش ٓاهاث   جلذٌغ الخُ

ْاُٖت في هٓغا العجبا       ال  بُٗت، وكإث ٖال٢ت خمُمت 
ّ
ٍ ؤلاوؿان مىظ ألاػ٫ بالُ

ا مشل:  ْٖىانَغ ا،  ٓاََغ ّٓظّ ؾل٥ٓ ؤلاوؿان هدٓ ج٣ضٌـ بٌٗ ْ
ُ
ال٣ٗل البكغي ج

ة،  ّٓ ْال٣ ظي ُعِمَؼ في ٦شحر مً الخًاعاث ٢ضًما بغمؼ ال٣ضؾُت 
ّ
ٓان ال ج٣ضٌـ الخُ

ة بلِا ُم٣ّضؾا لّ مً اإلا٩اهت ْمٗخ٣ضاث قٗب الِىض صلُل ٖلى طل٪، ِٞم ٌٗخبرْن الب٣غ 

ٓٚغافي، ه٨دك٠ ؤّن  ْبزى ٓجي  ٓل ّباصٍ زايٗحن لّ، ل٨ً بخٟؿحر ؤهثرْب ُٖ ْالُِبت ما ًجٗل 

                                                           
364
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َظٍ ال٣ضاؾت مغجبُت بخ٣ضٌـ الخُاة هٟؿِا ْخّب ْخماًت ٧ّل مً ًمىذ اؾخمغاعا لِا، 

ت ج٣ضٌـ ألاهثى التي تهب الخُاة  ٞخ٣ضٌـ الب٣غة مشال ٖىض بٌٗ صًاهاث الِىض لّ عمٍؼ

ْالخًاعاث ال٣ضًمت،   ٦ما ظٔغ ألامغ في ؾاثغ الّضًاهاث 

ْالؿُاؾُت                با ؤن ًالخٔ الّغخالت اخخٟاء الخُاة الاظخماُٖت  ْلِـ ٍٚغ

٦ْٟاخِا ؤ٦ثر مً الّغظل، ٞيكاَِا ال ًم٨ً  ْالٗملُت ؤًًا بيكاٍ اإلاغؤة  ْألاصبُت 

ض مِّمت ال٨
ّ
ْؤّجها ٖىضما جخ٣ل ْػٍ زاّنت  ْبجغؤة"  ججا ْاإلاغؤة التي ج٨خب في خابت، جٟٗل طل٪ 

ال خغط. ال  ْه٣ضا بٛحر زٝٓ  الِىض جدىا٫ْ ظمُ٘ ال٣ًاًا في بلضَا ْفي الخُاة جدلُال   

ال في الخب ْفي  ْلت  ال في الض ٕٓ خؿاؽ. ال في الؿُاؾت  شخيء ؤمامِا اؾمّ مٓي

ال في الٗمل، ٧ل شخيء في الِىض ْفي الٗالم ؤمام ٢لمِا ٢ابل للٗغى  الجيـ 

ْخُاة اإلاغؤة في الِىض ال ًم٨ً ؤن ٌكملِا مشا٫ ؤْ ازىحن، بّجها خُاة جٌُٟ  366ْال٨ك٠"

 بضالالث قتى ججض ٞحها اإلاغؤة هٟؿِا في ٧ّل مٗجى ٞحها.

 هخائج البدث:  -6

ْالتي مجها:  مً زال٫ ما ج٣ّضم ًم٨ً ؤن هلسو بٌٗ الّى٣اٍ 

  ٓص ٓٚغاُٞت في ؤصب الّغخلت، خا٫ْ َظا اإلا٣ا٫ ؤن ًًحئ ظاهبا مً ْظ اإلااّصة ؤلازى

ظي ًم٨ً ؤن ًدؿ٘ لّ اإلا٣ا٫ في بدض ُمّٓؾ٘.
ّ
 ْال

  ،تي خًغث في ٦خب الّغخلت الشالر )الكما٫ الكغقي للِىض
ّ
ٓٚغاُٞت ال بّن اإلااّصة ؤلازى

ٓا٫  ْعخالحي خ٫ٓ الٗالم لى ٓصي،  ْعخالث في ظىٓب الِىض ملخمض بً هانغ الٗب

 ْالاثخالٝ في الش٣اٞت الِىضًت.الؿٗضاْي( ؤِْغث الازخالٝ 

  ْصًاهاث..َٓ ظؼء مً الش٣اٞت ْج٣الُض،  ٓٚغافي مً ٖاصاث  ن الجاهب ؤلازى ِ
ّٓ بّن ما ٩ً

ش ؤًًا. ْالخاٍع ٓص   ْالٓظ

 .٘ا بداظت إلاُضان صعاؾت ؤْؾ ال ػالذ بقٗاٖا خًاٍع  ٧اهذ الِىض 

                                                           
366

ٓا٫ الؿٗضاْي  -  .184: عخالحي في الٗالم، م: ه
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ْاإلافادس  اإلاشاحؼ 

  اس في
ّ
ظ
ّ
دفت الى

ُ
غشائب ألامفاس  ْعجائب ألامفاس، جذ: غبذ ابً بىٓوت: سخلت ابً بىٓوت، ج

ٓم، بحرْث، ه ان، داس ؤخُاء الػل  . 2765، 2اإلاىػم الػٍش

  ،ت، بحرْث ْمػادن الجَٓش، اإلاىخبت الػفٍش َب  
ّ
ج الز ٓدي: مْش ٓ الخعً بً غلّي اإلاعػ ؤب

 .2، ج0223، 2لبىان، ه

  ٓ ٓلت ملب ْ ؤبٓ الّشٍدان مدّمذ بً ؤخمذ البرْوي: جدلُم ما للِىذ مً مل لت في الػلل ؤ

ْلت، )د.ه.ث.ػ(.   مشر

  ٓم غبذ الالْي لُىذة: ا الزىٓغشافُا، مدالشة مٓحِت لىلبت اإلااظتر، جخفق: غل

 احخماغُت، حامػت جلمعان، الجضائش.

  ْالشلافُت، جش: ؤخمذ ٓماط، حمُلت ؤخمذ: ألاحعاد الشلافُت ؤلازىٓغشافُت  غُلحن ج

لي، الػُئت الػامت لؽاْن الىباغت  ت، هالغْض  . 0222، 2ألامحًر

 ٓن في حؽىُل بػن اللُم لذٔ اإلاشؤة الش ْس الخلفٍض ت هجزة خاج خامذسي: د  -ًفُت الجضائٍش

اث، سظالت مخىٓوت ملذمت لىُل  دساظت بزىٓغشافیت غلى غیىت مً الشیفیاث الجضائٍش

ٓم ؤلاغالم ْ الاجفاٌ،  ْ  -ؼِادة ماحعخحر في غل ٓم العُاظُت  حامػت الجضائشولُت الػل

ْ الاجفاٌ. ٓم ؤلاغالم   ؤلاغالم كعم غل

 ٓدي: سخالث في حىٓب الِىذ اك،  -دمحم بً هاـش الػب ْؤهذسا بشادٌؾ، الٍش ْواسهاجً   ْ جامل هاد

 .2775، 2ه

 .)ٓاٌ ظػذاْي: سخالحي في الػالم، ماظعت َىذاْي )د.ه.ث.ػ  ه

 :ٓاكؼ ؤلالىترْهُت  اإلا

  ذْن  بماساجُٓن خ الِىذ في ؤدب الشخالث الػشبي،  22ًـش -https://alكشها بخاٍس

ain.com/article/uae-writers-india-history/ 25/25/0202 ،27h.  

  

https://al-ain.com/article/uae-writers-india-history/
https://al-ain.com/article/uae-writers-india-history/
https://al-ain.com/article/uae-writers-india-history/
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ٓعة الِىض  ن

 "مكاَضاث في الِىض"في عخلت ؤمُىت الّؿُٗض 
انؾاعة  ٓعاٍ ،مٍؼ  باخشت الض٦خ

ْاللٛاث (2)ظامٗت الجؼاثغ ْآصابها  ت  ُّ ت اللٛت الٗغب ُّ  ؤبٓ ال٣اؾم ؾٗض هللا، ٧ل

 ملخق البدث

ْٞلؿٟتها  ْٖغا٢ت قٗبها؛ ْخ٨متها  ٖٓت ٚىُت بٛجى جغاثها  الِىض بلض طْ خًاعة مخى

ْلم ج٨ً َظٍ الخًاعة في مىإٔ ًٖ الاجها٫  ْؤنالخّ.  ش  ٓز٤ُ الًاعبت في ٖم٤ الخاٍع ال

ْبما ؤّن الٗال٢ت  ْلم جى٣ُ٘ َظٍ الهلت بلى ٖهغها الخايغ،  باألصب الٗغبي مىظ ال٣ِضم؛ 

ت ظامٗت ٣ٞض عؾم ؤصبا ُّ ٓعا ئ بحن آلاصاب بوؿاه ا ن ْهثَر ا  ها الٗغب في ببضاٖاتهم قَٗغ

 ناص٢ت ًٖ الِىض. 

ٓاهبّ الش٣اُٞت        ا ٧اهذ الغخالث ٞغنت ال٦دكاٝ َظا البلض بمسخل٠ ظ
ّ
إلا

ًّ هثري ؤنُل ٖلى ٢ضع ٦بحر مً ألاَّمُت  ْالاظخماُٖت ْؤلاوؿاهُت ... ًإحي ؤصب الغخلت ٦ٟ

ٓاء الخًاعة التي  ْا٢ُٗا ناص٢ا؛ ًغخل بىا بلى ؤظ في ه٣ل مكاَضاث الغخالت الٗغبي ه٣ال 

ْمٗاٌكت ؤخضا ْاإلاخٗت. ا٦دكِٟا،   ثها ْالازخالٍ بكٗبها ٖبر نٟداث يمذ ألاصب 

ٓع٢ت البدشُت بلى ا٦دكاٝ خًاعة الِىض، ْالاعجدا٫       ْمً َىا هخُّغ١ في َظٍ ال

ْٖاصاث مجخمِٗا ٖبر عخلت  ْالخٗٝغ ٖلى زهاثو ؤَلِا  بلى مسخل٠ اإلاىا٤َ ٞحها 

ت "ؤمُىت الؿ ٓان )مكاَضاث في الِىض( لل٩اجبت اإلاهٍغ ٓز٣ت بٗى ُٗض"، ٦ما هدا٫ْ جبُان م

ٓز٤ُ الٗال٢اث ؤلابضاُٖت ْؤلاوؿاهُت بحن  ْمحزتها في ج ؤزغ َظٍ الغخلت في ألاصب الٗغبي، 

ً الٗغبّي. ْالَٓ  الِىض 

 خماسة ؛ ؤدب.الِىذ، الشخلت؛ مؽاَذاث اليلماث اإلافخاخُت:
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 ٣ّضمتاإلا

١ْ ألاصبّي الٟجّي، 
ّ
ْالظ ا ًجم٘ بحن الجما٫ الجٛغافّي  ا هثرًًّ ٌّٗض ؤصب الّغخلت ٞىًّ

ٓاء الخًاعة ُٞى٣ل الّغخالت ٖبٍر ججغبخّ بلى ال٣ّغاء  ْا٢ُٗا ناص٢ا ًغخل بىا بلى ؤظ ه٣ال 

ْمٗاٌكت ؤخضاثها ْالازخالٍ بكٗبها ٖبر نٟداث يّمذ ألاصب  التي ا٦دكِٟا، 

ْبما ؤّن الٗال٢ ت ظامٗت ٣ٞض عؾم الّغخالت الٗغب في ْاإلاخٗت. ُّ ت بحن آلاصاب بوؿاه

ٓا بلحها، مً ؤَّمِا  ْالخًاعاث التي اعجدل ٓعا ناص٢ت ًٖ ٖضًض البلضان  ببضاٖاتهم ن

ا في ببضاٖاتهم، بط لم ج٨ً َظٍ الخًاعة في مىإٔ ًٖ  ًّٗ ا ُمك ٓع  ذ خً )الِىض( التي ٖٞغ

ْلم  ٓز٤ُ باألصب الٗغبي مىظ ال٣ِضم؛  جى٣ُ٘ الهلت بلى ٖهغها الخايغ، الاجها٫ ال

ٗبحن 
ّ
ا ًهل بحن ز٣اٞت الك ت ٖجها ظؿغ  ُّ ٟاث الّغخل

ّ
ْاإلاال ت  ُّ ٩ٞاهذ جل٪ ال٨خاباث ألاصب

ْالِىضّي.  الٗغبّي 

ت )ؤمُىت الّؿُٗض( ؤخض  ٟخّ اإلاهغٍّ
ّ
مً َىا ٌّٗض ٦خاب "مكاَضاث في الِىض" إلاال

ؿِم في عبِ الّهل
ُ
ت التي ح ُّ ت الّغخل ُّ ْاإلاكغ١ الٗغبّي ٖاّمت الّىماطط ألاصب ت بحن الِىض 

ٓع التي  ل بق٩الُت بدشىا ُٞما ًلي:  ماهي ؤَّم الّه
ّ
ْٖلُّ جخمش ْال٣اعت الٗغبّي زاّنت، 

ْما ألازغ الظي جتر٦ّ مكاَضاث َظٍ  ؟ 
 
 ْخًاعة

 
ْز٣اٞت ا   ٗ ه٣لتها ال٩اجبت ًٖ الِىض مجخم

 الّغخلت ٖلى ال٣اعت الٗغبي؟ 

ف بالياجبت ؤمُ .2  ىت الّعػُذحػٍش

ْلً الّجهٓى  ٖٝغ ألاصب الٗغبّي في ٖهغ الّجهًت ٖضة ؤؾماء ألصًباث خا

ؿّمى بالّخدّغع  ٌُ ت بلى ما  ُّ ت الّغام ُّ ْب ْع ت ْألا ُّ ٓاث الٛغب ْاملجخم٘، ْؾاًغن الضٖ بالخًاعة 

ٖٓت صازل  ْوكاَاث مخى ٓص ٖبر ٦خاباث ٖضًضة  غن الجِ
ّ
٢ْض سس ْالاهٟخاح الخًاعّي، 

ًّ ْزاعظِا لخد٤ُ٣ جل٪  ت بلضاجه ُّ ْالّغْاث ْاإلا٨ٟغة  ت  ًّ ال٩اجبت اإلاهغٍّ ْمً بُجه الٛاًاث، 

 .)ؤمُىت الّؿُٗض(

ش )  ت 1911مآً  21ْلضث بخاٍع ُّ ت ب٩ل ، الخد٣ذ ب٣ؿم اللٛت ؤلاهجلحزًّ م( بإؾٍُٓ

ت 1931آلاصاب بجامٗت ال٣اَغة ؾىت  ُّ ت جلخد٤ ب٩ل ُّ ٫ صٞٗت وؿاث ّْ ٧ْاهذ يمً ؤ م، 
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ْخهلذ ٖلى قِاصة اللِؿاوـ  ت 1935ٖام آلاصاب،  ُّ ؿاث
ّ
ّٗض مً عاثضاث الخغ٦ت الي

ُ
م. ح

ْاتها بالّغظل'...   ْمؿا غ اإلاغؤة  ت 'جدٍغ ُّ بمهغ في مجا٫ الّصخاٞت، خملذ ٖلى ٖاج٣ِا ٢ً

ْمجلـ  ع"،  ّٓ ْمجلت "اإلاه ٓاء"،  ت خ
ّ
غ "مجل ضث مىانب ّٖضة ؤَّمِا: عثاؾت جدٍغ

ّ
ج٣ل

ال  ع ال ت جْؼ ت مهغٍّ ُّ ٫ صخٟ ّْ ٧ْاهذ ؤ ت ْالاجداص بصاعة "صاع الِال٫،  ُّ ٨ ًاث اإلاخدضة ألامٍغ

لت ًٖ اإلاغؤة 
ّ
ت ممش ُّ ُُٓٞتي بد٨م ٖملِا... ٦ما قاع٦ذ في ٖضًض اإلااجمغاث الٗاإلا الؿ

ْحي الٗؼلت"، "الِضٝ ال٨بحر"،  ٍٓ في الٓالم، " مً  ٟاث ّٖضة مشل: "ْظ
ّ
ت.  لِا مال اإلاهغٍّ

ْؤْؾمت اؾخد٣ا١ مً بُجها )ْؾا ٓاثؼ  م الاؾخد٣ا١ مً "مكاَضاث في الِىض"... هالذ ظ

٦ٓب الظَبي 1963الّضعظت ألاْلى ؾىت  ت 1979م، ظاثؼة ال٩ ٍّ ٓع م، 1971م، ْؾام الجمِ

٣اٞت ْآلاصاب 
ّ
ٓم )1992ْؾام الش ُذ ً

ّ
ٞٓ  367م(.1995ؤٚؿُـ  13م(. ج

 بزة غً هخاب مؽاَذاث في الِىذه .0

ضث ناخبخّ ُّٞ مكاَضاتها 
ّ
٢ْض زل ًّ ؤصب الّغخلت،  ٠ يمً ٞ

َّ
ال
ُ
ًضزل َظا اإلا

ؿّٓي اإلاى٣ٗض بمضًىت في )
ّ
ْاإلاكاع٦ت في اإلااجمغ الّضْلّي الي ٓع  الِىض(، التي ػاعتها للخً

ْعٚم اؾخهٗابها لغخلت بلى بالص 368)خُضع ؤباص الّؿىض( ، في ٞترة ما ٢بل الاؾخ٣ال٫، 

بت ٖجها ا 369ٍٚغ ٓلِا، ٞجظبذ ؤهٓاَع ٓع ْن ٓع بًجابّي ٞ  ؤّن َظا ألامغ اه٣لب بلى قٗ
ّ
، بال

ت، مٗالم الِىض الّخا ْال٨ٟغٍّ ت  ُّ ْٖاصاث ؤَلِا الاظخماٖ ُٕ ز٣اٞتها  ّٓ ا جى ْؤؾَغ ت،  ُّ س ٍع

ت مىٟخدت.  ُّ ح بوؿاه ْه٣لتها بلُىا بْغ عتها  ّٓ  ٞه

ٓسة .1  الِىذ في سخلت ؤمُىت الّعػُذ ـ

ٓسة املجخمؼ الِىذّي:  .ؤ   ـ

اعتها مً ٢بل هي مٓاَغ  ٫ ما ٣ً٘ ٖلُّ هٓغ الّغّخالت بلى بالص لم ٌِٗض ٍػ ّْ بّن ؤ

ٕ الخُاة الاظخ ّٓ ْج٣الُضَا بدى ٕ ٖاصاتها  ّٓ ٢ْض جمّحزث الِىض بدى ت،  ُّ ٣اٞ
ّ
ْالش ت  ُّ ماٖ

                                                           
367
اجُت ألمُىت الّؿُٗض،  -

ّ
  www.maspero.eg ،14/17/2121 ،16:17ًىٓغ: الؿحرة الظ

368
كغ، مهغ، ص ًىٓغ: ؤمُىت الّؿُٗض، مكاَضاث في الِىض -

ّ
ْالي باٖت 

ّ
 .54، م م1946ٍ، .صاع اإلاٗاٝع للُ

369
 .11ًىٓغ: اإلاهضع هٟؿّ، م -

http://www.maspero.eg/


ٍٓت املخىمت دان العى ٓبش مجلت الٍش  ؤهخ

0202 

 

141 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 12 ,ISSN 2394-8493 

 

ْؤصباثّ   اَخمام اإلاكغ١ الٗغبّي ٖاّمت 
ّ
ت  لكٗبها، ٩ٞاهذ مدِ ُّ ْالّضًي ت  ّٓظِاث ال٨ٟغٍّ الّخ

 بهٟت زاّنت. 

٧ّْل ما لٟذ اهدباَِا في َظا الجاهب  ٢ْض سّجلذ ال٩اجبتؤمُىت الّؿُٗض مالخٓاتها 

ٓلِا  ٓع ْن ٓاًَ الِىضّي في ٞ ُب ؤزال١ اإلا عث ُخؿً اإلاٗاملت َْ ّٓ بلى الِىض، بط ن

ٓلِا   ٓع ْن ٠ اإلاغا٢بت في مُاع مضًىت )٦غاحصخي( الظي اؾخ٣بلِا ٞ
ّ
شسِو مْٓ

٣ذ مىّ... ٧لماث 
ّ
ْجضٞ ْال٠ُٗ،  ْامخؤلث ُٖىاٍ بأًاث الّغيا  بـــــ"ابدؿامت ظمُلت... 

رخُب"
ّ
ْالت ت  ُّ ٠ ؤزال١ ال٨غم371الخد

ّ
٢ٓ ْلم جخ ٠ ٣ِٞ، ٩ٞان  ، 

ّ
ْالُُبت ٖىض َظا اإلآْ

ٍْدىاٞؿٓن ٖلى مً ًضٞ٘  ٓن بلى زضمتها  ْاإلاؿلمحن ًدؿاٖع ٓلِا قباب الِىضْؽ  مً خ

باتها ٓاَجي 371زمً مكْغ عث طل٪ ال٨غم اإلاخإّنل لضحهم، مً زال٫ ٖىاًت م ّٓ ، ٦ما ن

 ْ ٓاظبهم ٖلى ؤ٦مل  ُان ب ْبإًٖاء اإلااجمغ، خُض "٢ام ألٖا ظّ... مضًىت )خُضع ؤباص( بها 

ْما   
ّ
ٗمت ما لظ ْٖلحها مً ألَا مضُّ ٧ّل نباٍح، 

ُ
ٓاثض ؤلاُٞاع ج ٓا في ال٨غم... ٩ٞاهذ م ْجىاٞؿ

 372هضع."

 ًٍْ ْاإلالبـ ٞلم حٟٛل ًٖ جض ت في اإلاإ٧ل  ُّ ؤّما ًٖ الٗاصاث الاظخماٖ

الث اإلامّحزة  ٖت بكّتى اإلاإ٧ ّٓ ٓاثض اإلا٣ّضمت للًُٝٓ مخى ْججاعبها، بط ٧اهذ اإلا مكاَضاتها

ٓابل الالطٖت زّم  َْٓ اللخم اإلاُهي بالّخ ٓامِا ألاعػ ْ'ال٩اعي'،  ٓان ال ٖضاص لِا، ٢ بــــ"ؤل

ْالخلٔٓ ٖلى  ى بالّؿ٨غ 
ّ
ر املخل

ّ
ْاللبن املسث خت، 

ّ
ْالُٟاثغ اإلامل اث املسخلٟت  السًْغ

ٓاِٖا" ا بل قغخذ 373ؤه ا ٖامًّ ٗمت ِط٦غ  ٓإ ألَا ْلم ج٨خ٠ ؤمُىت الّؿُٗض بظ٦غ ؤه  ،

ْم٘ ؤ ٓهّ م٘ 'الجـماَُتها  م، ٞـــــــــ"ال٩اعي ٣ًّضم ٣ضَّ
ُ
َْٓ زبز مؿخضًغ پّي ألانىاٝ ج ــــــــاحي' 

٩ل بالٜ الّغ٢ت، ًدّمغ في الّؼبضة خّتى ًدكّب٘ بالّضؾم."
ّ
الث  374الك ٕ في اإلاإ٧ ّٓ َظا الّخى
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370
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٣ت  ٓػَِٗا م٘ ما ًىاؾبها مً ؤنىاٝ لٟذ اهدباٍ ال٩اجبت، خُض ط٦غث ٍَغ ْالّض٢ت في ج

٫ْ ألا٧ل ٖىض اجٗت ؤن ًدىا
ّ
ّ "مً الٗاصاث الك

ّ
ْج٣ضًمّ، بط به ِ الُٗام 

ّ
ت ن٠ ُّ ُٟ٦ْ َم، 

ْاؾ٘  ْؤمام ٧ّل ظالـ صخً  الّىاؽ َٗامِم ظالؿحن ٖلى ألاعى في نٟٝٓ مخ٣ابلت، 

ت ٖلى  ُّ ٓان الٟٖغ ٗام ألاؾا خّي في الّصخً ألاْؾِ، ْألال
ّ
ٍْٓي٘ الُ ت'...  ُّ ٌكبّ 'الّهِى

ٓلّ..."  ٗب الِىضّي، ْجبضْ َظٍ الٗاص 375ما خ
ّ
ٓاي٘ ٖىض الك اث مِٓغا مً مٓاَغ الخ

ٕٓ م٘ ما  ْجىاؾ٤ ٧ّل ه تهم بإنىاِٞا  الث ًض٫ّ ٖلى ٖم٤ مٗٞغ ٕ اإلاإ٧ ّٓ ْالاَخمام البالٜ بدى

ْجمّؿ٨ِم بٗاصاتهم يّض ٧ل  ٓص  ٓاي٘ الِى ا ٖلى ج  ً ْمً الضالثل ؤً هاث.  ّٓ ًىاؾبّ مً م٩

تهم ؤّجهم "ًإ٧ل ا ٖلى ٍَّٓ
 
٣تهم ما َٓ ٍٚغب ٖجها خٟاْ ٓن بإًضحهم، ألّجهم ًامىٓن بإّجها ٍَغ

ت... ٞال ًصّر الّخسلي ٖجها" ُّ ى ت املجخم٘ 376الَٓ ُّ َْظا ما ًًمً الخٟاّ ٖلى زهٓن  ،

 ْؤنالخّ.  

ت لكٗبها  ُّ ى ْمً اإلآاَغ التي جض٫ّ ٖلى اٖتزاػ  ''الِىض" بإنالتها ؤّن الّغْح الَٓ

ْمً الىّ  الّ "جضِٞٗم...  بلى الّخمّؿ٪ بالؼّي الِىضّي،  اصع ؤن جٔغ عظال مجهم ٌّٛحر ؾْغ

جّي ألابٌُ ؤْ امغؤة ال جغجضي الهاعي،"  ٓعة  377الَٓ ال عجب في طل٪، بط اعحؿمذ ن

ٓان اإلابهجت، مّما ًض٫ّ ٖلى  ت بالّهاعّي اإلاٟٗم باألل ًّ ْالِىض الِىضّي بلباؾّ ألابٌُ 

ْلم جُؼ٫  ٓمىا  هجاخِم في الخمّؿ٪ بلباؾِم الّخ٣لُضّي الظي عسخ في ألاطَان  ٓعجّ بلى ً ن

 َظا. 

ؤّما ًٖ الجاهب الّضًجّي، ه٣لذ "ؤمُىت الّؿُٗض" ٞؿُٟؿاء ألاصًان املسخلٟت التي 

ْؤ٦ثر  ٗب 
ّ
ٓاص الك لٓن ؾ

ّ
ٓاث٠ في املجخم٘ الِىضّي، ٞــ"الِىضْؽ" ًمش

ّ
ل ٖضًض الُ

ّ
حك٩

ٓن" ْ"الباع خي"،  ُّ ٍْلحهم "اإلاؿلمٓن"، زّم "الّؿُش،" ْ"اإلاؿُد ا،  ان الِىض ٖضص 
ّ
ؾ٩

ٓن".  ًّ ٓط ٓاخض ٣ًخطخي 378ْ"الجحن" ْ"الب ْازخالِٞا في البلض ال ْبما ؤّن حّٗضص الّضًاهاث 
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ٕ الظي ًجٗلّ مً ؤَّم البلضان  ّٓ خ٣اصاث، ٞالِىض بلض ًؼزغ بهظا الّخى ّٓظِاث ْالٖا ٕ الخ ّٓ جى

ا ًٖ ٚحٍر مً البلضان، ٞمً بحن الٗاصاث الكاجٗت ٖىض 
 
ْازخالٞ ا،  ت جمّحز  آلاؾٍُّٓ

ٍْضزلٓن بلحها خٟاة، ألّن لخل٪ الِىضْؽ ؤّجه ٗام، 
ّ
م ًسلٗٓن ؤخظًتهم زاعط حجغة الُ

غاب مً ًض ال 
ّ
ْالك الدجغة خغمت زاّنت، ٦ما ؤّن ج٣الُضَم جدّغم ٖلحهم ج٣ّبل الُٗام 

ٓا صًاهتهم  379ٌٗخى٤ ناخبها َظٍ الّضًاهت...  ْمً ظاهب آزغ هجض 'الّؿُش' الظًً اقخ٣ّ

ْجٓخُض ؤلا  ت  ُّ ْبَال١ مً الٟلؿٟت الِىضْؾ م السمغ   ْبٌٗ قغاجّٗ ٦خدٍغ ؾالم 

ْم٘ طل٪  381قٗغ اللخُت... ض السالٝ في ٦شحر مً ألاخُان، ل٨ً 
ّ
ٓل ٕ ٢ض ً ّٓ َظا الّخى

ْالّؿحر بّ   ً ْهبظ السالٞاث في ؾبُل زضمت الَٓ ٓص ظمُٗا ٖلى الّخٗاْن   ًدغم الِى

قيّ  ْالغُّ ٓع   هدٓ الّخُ

ٓص الّؿ  َذ ال٩اجبت بجِ ّٓ ٣افي، ه
ّ
ْاإلاهلخحن ال٣اثمت ٖلى ًْٖ الجاهب الش اؾت 

٢ّْضمذ لىا مشاال ًٖ طل٪ مً  ٗب، 
ّ
ْمداعبت الجِل اإلاىدكغ ْؾِ ٖاّمت الك وكغ الٗلم 

يذ مً زاللِا ؤّجهم  ُّ اعتها إلاضعؾت ؤَلُت جابٗت للماجمغ  بمضًىت )٦غاحصخي( ، ب زال٫ ٍػ

٣اٞت اإلا
ّ
ْوكغ الش ت  ُّ ا ٖلى مداعبت ألام ْٞحر   

 
ْماال ا،  ب  ُّ ا َ ٓا ظِض  ٟ٢ْ ٓا " ىاؾبت، ٟٞخد

ْالّهىاٖاث " ٓم  ٓص   381مضاعؽ ّٖضة لخل٣حن ؤبىاء ال٣ٟغاء مباصت الٗل ض َظٍ الجِ ٍٍْؼ

ْمٗامل لل٨ُمُاء  ت ٦شحرة  ُّ ْتهُئتها بـــــــــ"ٚٝغ صعاؾ ت خغنِم ٖلى ججِحز جل٪ اإلاضاعؽ  ُّ ؤَم

م ا
ّ
ْاإلاىاسج، ًخٗل ْاإلاٛاػ٫  ؼة باآلالث  ِّ ْاؾٗت مج ٢ْاٖاث  بُعّي، 

ّ
ش الُ لّهبُت ْالّخاٍع

ْوسجِما" غ   ْالخٍغ ْمً َىا ٞاالَخمام بالّخٗلُم ال  382ْالٟخُاث ٞحها ٚؼ٫ ال٣ًُ 

ْٞحرا  محن صزال 
ّ
ْلئ٪ اإلاخٗل ٣ًخهغ ٖلى الجاهب الّىٓغّي ٣ِٞ بل الٗملّي الظي ًًمً أل

 في اإلاؿخ٣بل.
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ٓص ْقِٟٛم بّ مً زال٫ جبُان خغنِم  ت الٗلم ٖىض الِى ُّ ٢ْض ؤبغػث ال٩اجبت ؤَم

مٓن ٖلى الّخٗل
ّ
ٝ بط "٧ان اإلاضّعؾٓن... ٌٗل ْغ

ّ
ُم بإبؿِ الٓؾاثل ْيمً ؤنٗب الٓ

ٓا  ٓاٞغ اإلاا٫ ههُب ْج ّبت الّؿماء، ٞلّما ػاص ؤلا٢با٫ 
ُ
الّخالمُظ في الخضاث٤ الٗاّمت جدذ ٢

ا بلى بىاء ضسم ظمُل." ت، اه٣لبذ ؤزحر  ُّ ٓار زكب ا، ؤ٣ٖبتها ؤ٧ ال ٣ًخهغ  383زُام 

ْالّخٗلُم ٖىض ا لؿاصة ؤْ ؤصخاب ال٣غاع ٣ِٞ بل هجضٍ ٖىض ٖامت الاَخمام بالٗلم 

ٓم اٞخخاح  هذ ال٩اجبت مالخٓتها ًٖ َظا الجاهب في "ً ّْ ٢ْض ص ْعظاال،  ا وؿاء   ً ٗب ؤً
ّ
الك

ْمي' ٩ٞان بّ ما ال ٣ًّل  ؿاجي... ٣ٞض امخؤل الّؿغاص١ اإلا٣ام في خض٣ًت 'ألا٧اص
ّ
اإلااجمغ الي

ٓا مً ظم ْوؿاء ؤ٢بل ٓا في هجاح ًٖ زمؿت آالٝ وؿمت بحن عظا٫  ُ٘ ؤهداء الِىض لِؿِم

 384اإلااجمغ."

ا مً  ْجخمّحز  بها ًٖ ٚحَر ت ٦بحرة في الِىض  ُّ ؤّما ًٖ الٟىٓن التي جدٓى بكٗب

ّٗض َظٍ الٟىٓن م٣ّضؾت جّخهل بإق٩ا٫ الّخٗبحر 
ُ
ْالٛىاء(، بط ح ْالّغ٢و  البلضان )الّخمشُل 

ت ْألاؾاَحر ال٣ضًم ُّ ْالّضًي ت  ْالٟلؿٟت ال٨ٟغٍّ ت  ت ، ٞهي جدٓى بالّخ٣ضًغ ًٖ الٍِّٓ

ْالٟسغ  صازل الِىض ْزاعظِا. 385ْؤلاعجاب 

ت بخٟانُلِا الٗم٣ُت مً ٖاصاث  ُّ مً َىا ٞةّن ه٣ل ال٩اجبت لِظٍ اإلآاَغ الاظخماٖ

ْوكاَض ما قاَضجّ  ْْنِٟا بلى 'الِىض'  ْز٣اٞت ظٗلىا وؿاٞغ ٖبر ٧لماتها  ْٞىٓن  ْج٣الُض 

 .
 
 ْوٗاٌكّ خ٣ُ٣ت

ت:  .ب  ًّ ٓسة البِئت الِىذ  ـ

ت اإلامّحزة  ُّ ْاإلآاَغ الٗمغاه ت  ُّ جؼزغ٦خب الّغخالث بٓن٠ ملسخل٠ اإلاىا٤َ البُل

ٍْدخّ٪ ببِئت جسخل٠ ًٖ جل٪  ىّ  ا ٚحر َْ ى  لظل٪ البلض، بط ؤّن الغخالت ٌؿخ٨ك٠ َْ

ٓع ًٖ البِئت الِىض،  ْمىّ ٣ٞض سّجلذ 'ؤمُىت الّؿُٗض' مسخل٠ الّه التي ِٖضَا، 

٫ م٩ ّْ ٣تها. ٞإ ذ ُّٞ عخالِا ٧ان مُاع مضًىت )٦غاحصخي(  ْظٗلخىا وؿخ٨كِٟا ٞع
ّ
ان خُ
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ْعٚم ٢غبها   386الظي "٣ً٘ في صخغاء الّؿىض ال٣اخلت ٖلى ُبٗض ٖكغة ؤمُا٫ مً اإلاضًىت"

ٓم ٖلى ظاهبها مباٍن  ٍٓلت مّٗبضة ج٣ مً الّصخغاء بال ؤّجها "مضًىت خضًشت... َغ٢اتها َ

ْ  387نٛحرة" اب٘ الٗام لِظٍ اإلاضًىت ًخمّحز ببؿاَخّ 
ّ
ٕ مغا٤ٞ الخُاة ُّٞ، ْالُ ّٓ جى

غ اإلاُغػ باللالا  ْالخٍغ َٓغاث  ت اإلالُئت باملج ُّ غ٢
ّ
ٓاهِذ الك ْالخ ت،  ٦ـــــ"ألاخُاء الّخجاعٍّ

ْاإلاضاعؽ..." ْبّي  ْع اب٘ ألا
ّ
ٓاَئ طاث الُ

ّ
ْالك ْالٟىاص١،  َب، 

ّ
ْالظ ت  ًّ ْمً  388ْالٟ

وكاٍ ججاعّي زال٫ ْن٠ ال٩اجبت لِظٍ اإلاضًىت بخٟانُل ٖضًضة جبّحن ؤّجها مى٣ُت طاث 

 ْؾُاحّي بامخُاػ. 

٢ُم ٞحها اإلااجمغ، ؤبغػث 
ُ
ؤما ًٖ مضًىت )خُضع ؤباص الّؿىض( ٞهي اإلاضًىت التي ؤ

غ٢اث 
ّ
ْتهمِل لِا ، ٞـــــــ"الُ ت التي جىّم ًٖ بؿاَت  ُّ ؤمُىت الّؿُٗض بٌٗ اإلآاَغ الٗمغاه

ْاإلااء ٞحها مٛبر ٨ٖغ ..." ْعٚم َظا ٞةّن  389ٚحر مّٗبضة ملُئت باألجغبت ْألاحجاع... 

ٓاث اإلااجمغ  ْؤُٖاجهم مً الاَخمام بًٗ ْالخاظت لم جمى٘ ؤَل )خُضع ؤباص(  البؿاَت 

ْالّخدًحر للماجمغ ٖلى ؤ٦مل ْظّ.  ْيُاٞتهم ب٨غم، 

ا "ؤقبّ ب٣إل  ٓج  ً ؤٚىُاء الِىض ٞةّجها جدٓي بُ ْبما ؤّن مضًىت )خُضع ؤباص( مَٓ

٤ بباب زكبّي ٦بحر، ًغ  ٍغ
ّ
م طْ صعظاث ٢هحرة ضسمت: جبضؤ ٖىض الُ

ّ
جٟ٘ مً زلّٟ ؾل

 ؤجها 
ّ
ْؤَٟالِم...  بال ظاتهم  مخخابٗت... جاّصي بلى ؤظىدت البِذ التي ٌِٗل ألابىاء ٞحها م٘ ْػ

ىُاء ال ٌِٗكٓن في 391بؿُُت في الّضازل ... " َْظا ًغظ٘ بلى ؤّن "ؤَل الّؿىض ألٚا

ً آلاباء ْألاظضاص." َْٗخبرْن الّؿىض مَٓ ا مً بزالم ٍْبضْ َ  391مضًىتهم...   ٗ ظا هاب

م بها. ٦ما ط٦غث ال٩اجبت بٌٗ  ْاٞخساَع ٓلِم  ْجمّؿ٨ِم بإن ٓص ألعاضخي ؤظضاصَم  الِى

 ٤ ؿّمى )ٍَغ ٌُ ْالّغقّي ٦ـــكإع  ْالتي ْنٟتها باألها٢ت  اإلاىا٤َ التي ػاعتها في )خُضع ؤباص( 
                                                           

386
 .21م ، اإلاهضع هٟؿّ -

387
 .24اإلاهضع هٟؿّ، م  -

388
 .31، 28، 27، 26، 25ًغاظ٘:  اإلاهضع هٟؿّ، م  -

389
 .47، 46، م  اإلاهضع هٟؿًّىٓغ:  -

390
 .48، 47ًىٓغ: مكاَضاث في الِىض ، م  -

391
  48ًىٓغ: اإلاهضع هٟؿّ، م، -
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باب ٦ما ًًّم مىخضٔ نٛحر جدُِ بّ خض٣ًت ّٚىاء ًلخ٣
ّ
ـ( الظي ًلخ٣ي ُّٞ الك ي باَع

اط.. ْج٣ام ُّٞ خٟالث الْؼ ىُاء   392ُّٞ ألٚا

اعتها ْؾغص  ث ال٩اجبت ٍػ ّٓ ِحرة في الِىض الٗانمت)صلهي( التي لم جٟ
ّ
ْمً اإلاضن الك

ٓعي ًّٓضر جل٪ ألاخضار اإلاخٗا٢بت ٖلى  ّٓ ؤؾُ اها بلى ظ ًّ ت، آزظة ب ُّ س ؤخضاثها الّخاٍع

ْاؾخٗماع بهجلحزّي.. ٓلّي  ْمٛ ْبؾالمّي  ْ خّي  ا امتزط "صلهي" مً خ٨م َىض . ٞهاعث مؿغخ 

٢ٓ٘   393ُّٞ اإلااضخي بالخايغ. ٦ما ْنٟذ ال٩اجبت سخغ َظٍ اإلاضًىت التي ج٣٘ يمً م

ْجىدكغ مىّ الّخجاعة بلى  ت  ُّ ت الّغثِؿ ًّ ا جلخ٣ي ٖىض الُغ١ الخضًض ا َامًّ ض ًجٗلِا "مغ٦ؼ  ٍٞغ

حز ٖام ٦ما ّٖغٞخىا ٖلى )صلهي الجضًضة( التي ؤوكإَا ؤلاهجل 394ؤهداء الٗالم الساعجّي."

ّْٞىّ؛ مً بُٓث نٛحرة ؤه٣ُت ْخضاث٤ 1931 ح الٗهغ الخضًض  ْالتي جدمل ْع م 

٦ْباع  ىُاء  ا لؤلمغاء ْألٚا َْىضّي ًجٗلِا م٣هض  ْع طاث َاب٘ ٦الؾ٩ُّي  ْص زًغاء، 

ٟحن.
ّ
رار. 395اإلآْ

ّ
ْالت ا المتزاط الخًاعة باألنالت   مً َىا ٧اهذ الٗانمت )صلهي( عمؼ 

ت لم جدٔ باالَخمام في هٓغ ال٩اجبت، ْاهُال٢ا مّما ؾب٤ هجض ؤّن  ُّ بُٗت الخ
ّ
الُ

ذ 
ّ
ت في اإلاضن التي خُ ْالخًاعٍّ ت  ُّ ا ٖلى مٓاَغ الخُاة الٗمغاه ٣ٞض اؾخ٣ّغ جغ٦حَز

ْالؿّحر  غ  ًّ عة الّخد ا بًْغ ت ج٨ٟحَر ُّ ٍْبضْ ؤّن َظا الاَخمام هاب٘ مً زلٟ عخالِا بها، 

ت.  ُّ ٓا٫ الخًاعة الٛغب  ٖلى مى

ٓسة اإلاشؤة الِىذًّ  .ج   ت: ـ

ت مً زال٫  ًّ ا مً ٦خابها للخضًض ًٖ اإلاغؤة الِىض زّههذ ؤمُىت الّؿُٗض ظاهب 

اعتها إلاضًىتّي )٦غاحصخي( ْ  ْٖبر مكاَضاتها املسخلٟت في ؤزىاء ٍػ ؿّٓي 
ّ
ؤقٛالِا في اإلااجمغ الي

٢ّْضمذ مشاال  ع بلضَا ْزضمخّ،  ّٓ ت في جُ ًّ ْع اإلاغؤة الِىض )خُضع ؤباص الّؿىض(، ٞإبغػث ص

ْلً " بالبدض ظمُ٘ مك٨الث بالصًَ ٖبر اليؿا ْجىا ٓاحي قاع٦ً في اإلااجمغ  ء الل

                                                           
392
 .53ًغاظ٘: اإلاهضع هٟؿّ ، م  -

393
 .113-98ًغاظ٘: اإلاهضع هٟؿّ، م  -

394
 .97اإلاهضع هٟؿّ، م  -

395
 .115-113اإلاهضع هٟؿّ، : ًغاظ٘ -



ٍٓت املخىمت دان العى ٓبش مجلت الٍش  ؤهخ

0202 

 

145 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 12 ,ISSN 2394-8493 

 

ت" ًّ ت ْالا٢خهاص ُّ ت ْالاظخماٖ ُّ ٓاظبها  396الّؿُاؾ ٓم ب ت "ج٣ ًّ ْمً َىا ٞةّن اإلاغؤة الِىض

ْجإزظ بُض املجخم٘ لخُٗىّ ٖلى الّؿحر  جها،  ْحؿِم في بىاء نغح َْ ال٩امل هدٓ بالصَا، 

ا." ا الَخمامِا بجمُ٘  ٢397ضم  ٣ت هٓغ 
ّ
ْجسّههِا في مسخل٠ اإلاُاصًً اإلاخٗل اإلاك٨الث 

ا.  ْاؾخ٣غاَع  ببىاء البالص 

ْع ال َذ بض ّٓ ٓاحي قاع٦ً في اإلااجمغ،٦ما ه ؿاء الل
ّ
اٖغة ي

ّ
ًّ الك ْزاّنت مجه

ت  ُّ ا هالذ بّ الخد ظُجي هاًضْ( اإلال٣ّبت بــ)ُبلبل الِىض اإلاّٛغص( التي ؤل٣ذ زُاب  )ؾاْع

ْعثِؿت اإلااجمغ )َاو ؿا مُخا( التي ٖالجذ مً زال٫ زُابها الاؾخٟخاحي ْالّخ٣ضًغ، 

ٓاهب. ٓا٫ اإلااؾٟت للمغؤة  398مكا٧ل بالصَا مً مسخل٠ الج يذ بٌٗ ألاخ ُّ ٦ما ب

م ٖملِا الجاّص  ٓلم في ٦شحر مً ألاخُان ٚع
ُ
ْج ت خُض ؤّجها ال جدؿأْ في الخ١ٓ٣ بل  ًّ الِىض

ْمجخمِٗا. ٓع ال  399ْؾٗحها الخشِض لسضمت ؤَلِا  ت طاث خً ًّ ْم٘ طل٪ ٞةّن اإلاغؤة الِىض

ت، ؾامُت الّخ٨ٟحر، مؿخ٣ُمت اإلاى٤ُ، جضعؽ  ُّ سه
ّ
ًم٨ً بٟٚالّ ٞيهى " باعػة الص

ْحٗمل ٖلى ٖالظِا." ت 
ّ
ْبالخالي ٞهي مؼ  411مك٨الث بالصَا في خظع، ٞخبّحن مىا٤َ الٗل

ت.   ُّ ى ْالَٓ  لئلزالم 

 خاجمتال

ٓعة ٫ٓ ن ٓعة خ ا لضعاؾدىا اإلاخمد ْالتي  زخام  الِىض في عخلت "ؤمُىت الّؿُٗض"، 

ِٟا )مكاَضاث في الِىض(، جّٓنلىا بلى ؤَم الىخاثج التي جِٓغ مً 
ّ
ا ٖلى مال زّههىاَا جُب٣ُ 

ا في  ْؤزَغ ْاإلاكغ١ الٗغبّي مً ظِت،  زاللِا مضٔ جإزحر َظٍ الّغخلت ٖلى الٗال٢ت بحن الِىض 

ا في الى٣اٍ الال٣اعت الٗغبّي مً ظِت ؤ ٓظَؼ ، ه حٗغُّٝ ال٣اعت الٗغبّي ٖلى املجخم٘ ّخالُتزٔغ

ا  ْالتي ظٗلذ مىّ بلض  ٕ ؤظىاؽ قٗبّ،   ّٓ ْجى ٓاثّٟ  الِىضّي بك٩ل مّٟهل؛ مً خُض حّٗضص َ

ت جغج٣ي بّ بلى حؿمُخّ بالبلض ال٣اعة ؤْ "قبّ ال٣اّعة". ُّ ا طا ٞؿُٟؿاء جدمل زهٓن ًُّ ا ز٣اٞ ًُّ  ٚى
                                                           

396
 .55، م  مكاَضاث في الِىضًىٓغ:  -

397
 .67اإلاهضع هٟؿّ، م  -

398
 .61، 61، 59ّ ، م ًغاظ٘: اإلاهضع هٟؿ -

399
 68، 67ًغاظ٘: اإلاهضع هٟؿّ، م  -

400
 .65اإلاهضع هٟؿّ، م  -
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  ْج٣الُض قٗب الِىض في "اإلاإ٧ل ن ٖاصاث  ٢ْض ؾاَمذ جل٪ اإلاكاَض جبحُّ ْاإلاؿ٨ً... " ْاإلالبـ 

بت ال  ْؤّن مٓاَغ املجخمٗاث الٍٛغ ٓلّ،  ٗب الِىضّي بإن
ّ
في الّخٗبحر الّهاص١ ًٖ جمّؿ٪ الك

ْؤنالت مجخمّٗ. ٍٓخّ  ي ًٖ َ
ّ
ّ بالّخسل  حٍٛغ

  ،تها في مجخمِٗا ُّ ْٞاٖل ت، ٖاصاتها، م٩اهتها  ًّ ٓعة مّٟهلت ًٖ اإلاغؤة الِىض ٢ّضمذ ال٩اجبت ن

ا  ٦ْظا ت ظضًغ  ًّ ٕٓ اإلاغؤة الِىض ت، مما ًجٗل مٓي ْال٨ٟغٍّ ت  ُّ ٣اٞ
ّ
ْالش ت  ُّ زهٓنُاتها الّضًي

ْالخسّههاث.  ٓن  ْمسخل٠ الٟى ْالبدض في ألاصب   بالّضعاؾت 

  ٍٓع ًٖ الِىض بلى الجُل الجضًض مً مدّبي ٫ٓ ؤّجها ؾاَمذ في ه٣ل ن ٦ما ًم٨ً ال٣

ٓع الّهلت ْال٣ُّغاء جُمّض ظؿ ْالباخشحن  ت الٗال٢ت بحن َظا البلض  الاؾخ٨كاٝ  الؾخمغاعٍّ

ْاإلاٛغب ْالٗغب في اإلاكغ١   ٤  .  الٍٗغ

 ْاإلافادس اإلاشاحؼ

  خ، زلافت اٍس
ّ
ت غبر الخ ًّ ت الِىذ ت اإلافشٍّ ُّ لاف

ّ
ؤخمذ دمحم ؤخمذ غبذ الشخمً، الػالكاث الش

ٓل1ُٓ، ع 44الِىذ، مج   .216-207م، 0223ظبخمبر، -، ً

 ،ؽش، مفش، د.ه، دا ؤمُىت الّعػُذ، مؽاَذاث في الِىذ
ّ
ْالي باغت 

ّ
 م.2724س اإلاػاسف للى

 _ ت ًّ ب ألاغظمي، مؽاَذاث في الِىذ_دساظت هلذ ْسهً ٍص     //:www.alukah.nethttpsؤ

  ،ٓصَؼ
ّ
ْالخ ؽش 

ّ
ْالي باغت 

ّ
ٓد خعحن، ؤدب الّشخلت غىذ الػشب، داس ألاهذلغ للى خعجي مدم

 م.2761، 0هبحرْث. لبىان، 

  ٓوي"، ألاَشام  https://gate.ahram.org.egسخاب مدعً، ؤمُىت الّعػُذ.. سائذة في "اظإل

 ،25/22/0202 ،27:33. 

  ،اجُت لمُىت الّعػُذ
ّ
 .www.maspero.eg  ،22/25/0202 ،24:25العحرة الز

  اث َُّ ٓان، جذ: دمحم غبذ اإلاىػم خفاجي، مىخبت اليل غ، الذً ٓ غبذ هللا دمحم بً بدَس افعي، ؤب
ّ
الؽ

ت، اللاَشة، مفش، ه شٍّ  م.2763، 0ألاَص

  ٓاث مً ألادب الجضائش  د.ه، ي الخذًث،داس البػث،كعىىُىت،غبذ هللا خمادي، ؤـ

 رار الػشبّي، الّذاس ا
ّ
ت للىخاب، اللاَشة، هفااد كىذًل، ؤدب الّشخلت في الت ُّ  م.0220، 0لػشب
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ٍٓغ ز٣اٞت قما٫ الِىضج  ه

ٓصي  في عخالث هانغالٗب
 ؿاٖضةاإلاؾخاطة ألا  ص. نض٣ًت ظابغ

 ٢ؿم اللٛت الٗغبُت ٧لُت خمُضًت للبىاث ،ظامٗت الّ آباص

  البدث ملخق

ش،  ْالخاٍع ْالش٣اٞت  ؤصب الغخالث َٓ مً ؤَم ؤنىاٝ ألاصب. ِٞٓ ؤصب الخًاعة 

ْؤْيإ  ٓا٫  ّ مً ؤخ ض بما ال ٌٗٞغ ٍْتًز ٍْخٗٝغ ؤلاوؿان مً زاللّ ٖلى ز٣اٞاث ؤظىبُت 

ٕ ؤصبُت مسخلٟت ٧إهّ  ٢ٓا بحن ْٞغ الكٗٓب اإلاخباٖضة. لظا ًدخل ؤصب الغخلت م٩اها مغم

ٓم الاظخماُٖت مً الخاع  ْالجٛغاُٞا ْالا٢خهاص. سجل للٗل  ٍش 

ٓم ؤصب الغخلت، ٣ٞام بغخالث ٦شحرة ٖبر  ٓصي هجم مً هج الكُش هانغ الٗب

ُص  ِ
ّْ َؼ
ُ
ٓلٗا بإْيإ اإلاؿلمحن في بالص ٚحر مؿلمت، ٨ٞخاباجّ ج ٧ْان م البلضان املسخلٟت، 

ا. ػاع  ْٚحَر ْاإلا٨خباث  ْاإلاضاعؽ  ن مباهحهم مً اإلاؿاظض  ْع ْججٗلِم ًْؼ ٓالِم،  ال٣غاء بإخ

ْاإلاكاٖغ التي صاعث ب٣لبّ،  ٓصي الِىض ٚحر مغة ٣ٞام بدسجُل اإلاكاَضاث  الكُش الٗب

ْمكاَضاجّ مً عخالجّ  ْمسُالجّ  ْمما ٌعجب ال٣اعت ؤن ٢لمّ الُٟاى ٞاى بإ٩ٞاٍع 

ْمً ؤَم عخالجّ "هٓغاث في قما٫  الِىضًت ختى بلٛذ الؿلؿلت بلى ؾب٘ ٖكغة عخلت. 

اعة ا سِم الِىض"، ُٞظ٦غ ٞحها ٚاًخّ لٍؼ ْجاٍع ٦ُُْٟت مجحئ اإلاؿلمحن بلى َظٍ البالص  لِىض، 

ٓع ال٣ضًمت.  في الٗه

ٓعا  ٓان. ْؾُدخٓي اإلا٣ا٫ ن هٓغا بلى ؤَمُت َظٍ الغخالث ٢ض ازترث َظا الٗى

ٖضًضة مً ز٣اٞت قما٫ الِىض ٦ما الخ٣ُِا ال٩اجب في عخلخّ مً ط٦غ الىٓام الُب٣ي، 

ْالُ ْم٩اهت اإلاغؤة الِىضًت،  غ١ الٗباصة،  ْالخ٣الُض الاظخماُٖت ٦ما ؾحر٦ؼ َْ ٣ٓؽ 

ْمؿاَمت اإلاؿلمحن ٞحها ْزانت مؿاَمت اإلاغؤة اإلاؿلمت.  اإلا٣ا٫ ٖلى خغ٦ت الاؾخ٣ال٫ 

ضة في الجهاًت.  ْؾُاحي بالىخاثج ْألا٩ٞاع الٍٟغ
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بن الِىض بلض الخًاعاث ْ الش٣اٞاث لم ًضع ٞحها بال اؾخ٣ى مً خُايِا ألاصبُت 

ٓز٣ذ مىظ ال٣ضم ْ لظل٪ الخٟذ بلحها ْالٗلمُت، ْ الٗال٢ت بحن ال ٗغب ْ الِىض ٢ض ج

ٖٓا لغخالتهم، ْ مً بحن َاالء  ْا مٓي ٖمُض الغخالت الٗغب مً ظمُ٘ الجِاث ْ اجسظ

ٓصًحن اللظًً بٙؼ هجمِم في  ٓصي َٓ مً ؤبغػ ألاصباء الؿٗ الكُش دمحم بً هانغ الٗب

٢ٓت بحن ؤْؾاٍ ا ٓا صعظت مغم ْهال ت لخُاجّ ؾماء ألاصب الٗغبي الخضًض  ْاإلاٗٞغ لٗلم 

ْحٗلُماجّ لظل٪ اَخم  اإلامل٨ت الٗغبُتالش٣اُٞت ْألاصبُت في  ْل٘ باإلؾالم   ّ
ّ
ْبه ٓصًت،  الؿٗ

ْاإلاؿلمحن زانت في البلضان التي   بمغام زضمت ؤلاؾالم 
 
 زانا

 
ٌِٗل ٞحها اَخماما

٦ْخب  هذ مجها ْ ظمُ٘ اإلاؿاثل التى ٖافي عخالجّ ل٣اءاجّ باإلاؿلمحن،  اإلاؿلمٓن ٧إ٢لُت، 

 اإلاؿلمٓن فى ٧اٞت الٗالم.

ٓم  ٓصي حٗخبر مغظٗا ناص٢ا لخ٣ٟض الٗل ْالخإلُٟاث للكُش الٗب بن الخهاه٠ُ 

ٓصة في الٗالم، ٞىجض في ٦خبّ زانت في ٦خب عخالجّ ْن٠  ْالش٣اٞاث اإلآظ ْالٟىٓن 

ْاإلاكاَضاث،  ْالخ٣الُض  ْٚغاثب الٗاصاث  ْجغاظم الغظا٫  باج٘ الىاؽ  سّ، َْ ْجاٍع البالص 

ٓػ الش٣اٞت ؤلاؾالمُت. ٓصاجّ ْبطا ؤل٣ُىا  ِٞٓ ٌٗخبر بد٤ عمؼا قامسا مً عم الىٓغ بلى مجِ

ىافي مجا٫ الٗلم ْألاصب،  ٓة  ٞٗٞغ ٖٓاث قتى مً الضٖ ؤهّ ؤل٠ ٦خبا مخٗضصة ٖلى مٓي

ت ٖٓاث قٍٗغ ْبٌٗ م٣ُ ْاللٛت  ْٖلم ألاوؿاب  ش  ْالخاٍع ٓصي . بلى هللا  ػاع الكُش الٗب

ْعجبها في ق٩ل ال٨خاب ختى الِىض ٖضة مغاث، ْظم٘ ا ْوسسِا  ٞت ٖجها  ٓماث اإلاْٗغ إلاٗل

ض ؤن اجىا٫ْ عخالجّ بلى  ْمجهم ؤٍع بلٛذ ؾلؿلت عخالجّ الِىضًت بلى ؾبٗت ٖكغ عخلت، 

 قما٫ الِىض.

ٓصي ؤما عخالجّ "هٓغاث في قما٫ الِىض"  ٍْظ٦غ ٌٗض مً ؤَم عخالث الكُش الٗب

ش  ُّٞ ْالخاٍع ٓماث ًٖ الش٣اٞت الِىضًت  ْهي بمضاص الٗغب بمٗل اعة الِىض،  ًٖ ٚاًخّ لٍؼ

ْع٦ؼ في َظا ال٨خاب  ٓع ز٣اُٞت ُٞما بُجهم.  الِىضي لُخم٨ً الكٗب الٗغبي مً بىاء ظؿ

ْاثل ٓا٫ اإلاؿلمحن  ٖلى خا٫ ؤ ْبحن ؤخ ٢ْاعن بُجهم  ْز٣اٞتهم  سِم  ْجاٍع اإلاؿلمحن في الِىض 

ٓص في الخايغ  .الِى
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 جائب بالد الِىذع

ٓصي خُاة الىاؽ في الِىض بإجها "ؤ٢ل مً ال٣لُل"، ٞلباؾِم ال  ْن٠ الكُش الٗب

َْكغبٓن اإلااء اإلالٓر الظي ًب٣ى  ٓعتهم،  ًخٗضٔ ٢ُٗت نٛحرة مً ال٣ماف التي حؿتر ٖ

ْما جدّٟٓ ألاعى الُُيُت، ْفي ب٣٘ اإلاُاٍ اإلاخجمٗت ٌٛدؿل اليؿاء  مً مُاٍ ألامُاع 

ٓػ  َْٛؿلً مالبؿًِ ٓصي اليؿاء مً قضة الٗ ْعؤٔ الكُش الٗب ْمالبـ ؤَٟالًِ، 

م مً طل٪ ٖلى ؤظغ ال ًدىاؾب م٘  ٍْدهلً بالٚغ ٌكاع٦ً الغظا٫ في مًِ نٗبت ٧البىاء 

ٓصي ًغجضًً "الؿاعي"  ْاليؿاء ٦ما ًهًِٟ الكُش الٗب مك٣ت الٗمل ْخالتهم الُاجؿت، 

ٍٓل.  الُ

ٓصي ؤن َظا البلض ًدمل  الصخيء ْيضٍ، ٞبجاهب مكِض ٢ض ًٔغ الكُش الٗب

ش ختى  ٓاٍع ْالبلـ ججض زبراء في البدٓر الٗلمُت اإلاخ٣ضمت في الظعة ْنىاٖت اله ٓػ  الٗ

ٍُْغح ال٩اجب في طل٪ الؿُا١  ش بُٗضة اإلاضٔ،  ٓاٍع ْاله ٓا بلى جهيُ٘ الؿالح الظعي  ْنل

ال  إ الظًً ال ملجإ لِم  َُ ْلئ٪ الج مإْٔ حؿائال ًٖ بطا ٧ان مً ألاْلى خل مك٨الث ؤ

ٓا ؤمٓالا َاثلت ٖلى جل٪ البدٓر.   411بضال مً ؤن ًى٣ٟ

ٓصي الىٓغ ٖلى حٗضص آلالِت  ٓص :٢ض ؤل٣ى الكُش الٗب ٣ت الٗباصة ٖىض الِى ٍَغ

ْمجهم مً  ْع،  ٣ت ٖباصتهم، ٞمجهم مً ٌٗبض الجظ ٍغ ْعؤي الىاؽ َْ ْجمازُلِا في الِىض، 

 ْ ٓص،  لخُت ْألاؾض، ختى ؤن ٞئت ٌٗبض امجهم ٣ًضؽ ٞغط الظ٦غ ْألاهثى ألجهما ؾبب الٓظ

ٓهّ "مِا٧ا٫"  ْالب٣غة مً ؤبغػ آلالِت التي ٌٗبضَا ٦شحر مً  412.مً بُجهم حٗبض نىما ٌؿم

٣ضمٓن ٖلى يغبها ؤْ اٖتراى ؾبُلِا، بل بجهم  ًُ ٓجها لضعظت ختى ال  ٣ٍْضؾ ٓص،  الِى

ْل ٓع ؤْ  ْل٨ً طل٪ الخ٣ضٌـ ال ًجغي ٖلى الش ٍْخمسخٓن بها للخبر٥،  ٓالِا  ُض ٌكغبٓن ؤب

ْه٣ل خاظاتهم. ٓهّ لجغ الٗغباث  ْبهما ٌؿخسضم مً بحن مكاَضاث اإلاال٠  413الب٣غة، 

ٓلٗحن٧ان الِىاص٦ت  ْاملخاٞٓت ٖلحها، ٞةطا مغ ؤخضَم ٖلى مٗبض ًًم بًُ  م بالخ٣الُض 
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ْطل٪ ٚحر جمؿ٨ِم بالظ١ْ الِىضي  ٍْسٌٟ عؤؾّ جدُت للمٗبض،  ًضًّ الُمجى للِؿٔغ 

الء السام الظي ال ًمازلّ ط١ْ في ٢ م في اإلاالبـ َْ ٓاجهم التي جمحَز ُغ آزغ، ٞلِم ؤل

  414اإلاىاػ٫.

مً عجاثب بالص الِىض ؤًًا طل٪ الٟغ١ الكاؾ٘ بحن الُب٣اث، ٞبِىما ٌٛمغ 

، خؿب الكُش  ْالتٝر  ٓ ٓع الَؼ ً ٌِٗكٓن في ؤبهى ن البٌٗ ال٣ٟغ اإلاض٢٘ ججض آزٍغ

ْامٍغ ألهّ ؤٚج ٓصي ؤن "ال٣ٟحر ال ًدؿض الٛجي ؤْ ٌٗصخي ؤ ْل٨ً ألامغ ٦ظل٪، الٗب ى مىّ" 

با ؤْ ٌؿِئٓن بلُّ،  ْصماؾت السل٤، ٞال ًاطْن ٍٚغ ن بدؿً اإلاٗاملت  َْم ؤًًا ًمخاْػ

ْهٓن في الغص ٖلى بًظاء ؤخض مً اإلاؿلمحن لب٣غة، خُض ٢امذ ٦شحر مً  ل٨جهم ال ًتها

ْالِىاص٦ت في الِىض بؿبب ب٣غة! ٞاإلاؿلمٓن ًظبدٓن  اإلاظابذ الُاثُٟت بحن اإلاؿلمحن 

ٓن طل٪ ختى ًهل ألامغ بُجهم بلى الا٢خخا٫ ٦ما ال ْالِىاص٦ت ٨ًَغ ب٣غ ٦شحرا ٧إضخُت 

ٓصي.   ٦415خب الكُش الٗب

ٓاٌ اإلاشؤة الِىذًت  ؤخ

ْؤص البىاث  ش  سُت التي ؤَل٘ ٖلحها مشل جاٍع ٓصي ًغنض الخ٣اث٤ الخاٍع بن الكُش الٗب

٠ُ٦ْ حٛحرث هٓغة املجخم٘ الِىضي للمغؤة بحن اإلااضخي  بلٜ  ٍْخدضر ْالخايغفي الِىض 

ٓع ألاْلى، ٩ٞاهذ اإلاغؤة بطا ماث ٖجها  الٓلم الظي حٗغيذ لّ اإلاغؤة الِىضًت مضاٍ في الٗه

ظِا،  ظِا جدغ١ هٟؿِا خُت م٘ ظشت ْػ َظٍ الٗاصة البًُٛت  بلى ما بٗض  ْاؾخمغاعْػ

ْؤنبذ لضٔ اإلاغؤة خ٤ الٗمل ْالالخدا١ بْٓ الٓي٘ اؾخ٣ال٫ الِىض بلى ؤن حٛحر  اث٠ ٦شحرا 

ْالخ٣الُض. ٢ٓذ ٖلى الٗاصاث  ْهي مداٞٓت في هٟـ ال   416َامت في البالص 

 هظام الىبلاث في الِىذ

ٓظض َىا ؤفي الِىض ْ ٢ض زاى اإلاال٠   م جل٪ ٞ ْجٖؼ عب٘ َب٣اث ؤٖالَا البراَمت، 

ل٣ذ مً 
ُ
م ؤجها ز ٍْإحي بٗضَم ٦كتر التي جٖؼ ٓا مً عؤؽ آلالِت،  ل٣

ُ
ال٣بُلت ؤجهم ز
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م،  ٍْض بَغ ْؤزحرا ًإحي ؤصخاب مىا٦ب  ْا مً عظلي بغاَم،  زم َىا٥ َب٣ت ٌل ْظاء

ْجل٪ الُب٣ت جًم ؤصخاب الخٝغ مشل وؿاط الؼهابُل ْألاجغؾت  ؿمٓن اهتز  اإلاًِ َُْ

َْىا٥ َب٣ت  ْالخاث٪،  ا ما ٖضا ال٣هاع ْؤلاؾ٩اٝ  ْٚحَر ْالؿٟان ْنُاص الؿم٪ 

َْم ٌٗملٓن في ؤعط٫ ألٖا ْبضَخٓ،  ْم ْظىضا٫  ْص  417ما٫.ؤزٔغ هي َاصي 

ش الِىذ ْس اليعاء اإلاعلماث في خشهت جدٍش  د

ٍْخدضر ًٖ الؿُضة  غ الِىض،  ْع اإلاؿلماث في جدٍغ ًظ٦غ اإلاال٠ في ٦خابّ ص

ْٖبإث ظِكا وؿاثُا للخسلو مً َظا  ُاوي  ْمذ الاخخال٫ البًر خًغث مدل التي ٢ا

ْان، ختى بن ال٣اثض ؤلاهجلحزي ٖغى ٖلحها الهلر إلاا ْظض ؤن ال ؾُُغة لّ  ٖلى الٗض

ٓٞاَا هللا. ًًغب لىا ال٩اجب مشاال آزغ للىًا٫  ْمت ختى ج الٓي٘، ل٨جها ؤبذ بال اإلا٣ا

ٓعة،  ٓا لِا تهمت الاقترا٥ في الش ْهي نٛٔغ بُجم التي ؤخغ٢ذ خُت بٗض ؤن ْظِ اليؿاجي 

ْعخُمً عصا ٖلى بؾِامِما  ضام ل٩ل مً خبِبت  ُاهُت خ٨م ؤلٖا ٓمت البًر ْؤنضعث الخ٩

غ بالص َٓغ ٣ٞض شجٗذ ابىحها ٖلى في خغ٦ت جدٍغ الها دمحم ٖلي ظ ْالضة م َما. ؤما 

غ الِىض، ْقاع٦ذ بىٟؿِا في الخغ٦ت الاؾخ٣اللُت.   418الخطخُت لخدٍغ

ش  اإلاعلمٓن بػذ الخدٍش

حٗغى اإلاؿلمٓن إلاظابذ مكِىت بٗض ؤن جدغعث الِىض، ْؾاصث ؤلايُغاباث 

ْجإ ْاإلاؿاظض  ْْنلذ بلى الخٗغى للمغا٦ؼ الٗلمُت  ل٠ُ اإلاؿغخُاث التي الُاثُٟت 

٢ْامذ  ٓا٠٢ يض اإلاؿلمحن،  ْؤ٢ُمذ اإلااجمغاث التي جدكض اإلا ْحسسغ مجهم،  حؿتهؼؤ بهم 

ْؤجهم ال٣ٗبت  ْالٟؿاص في الِىض،  الِىاص٦ت بالضٖاًت ًٖ اإلاؿلمحن ؤجهم ؾبب الٟٓضخى 

ْؤن  ٍٓتهم ؤلاؾالمُت،  ن ٖلى الاخخٟاّ به ٓخُض الِىض ألجهم ًهْغ ْعاء ج ٓخُضة  ال

ْْؾٗذ جل٪ اإلااجمغاث ؤؾالِٞم َض ٓا ٖلى ؤعيِا اإلاؿاظض،  ْبى ٦ُْت  ٓا اإلاٗابض الِىض م

ْل٨ً طل٪ القى مٗاعيت ٦بحرة مً ٢بل اإلاؿلمحن  ٓا٫ الصسهُت للمؿلمحن،  إللٛاء ألاخ

                                                           
407

 61م  1هٓغاث في قما٫ الِىض ط  
408

 131ؤًًا م  



ٍٓت املخىمت دان العى ٓبش مجلت الٍش  ؤهخ

0202 

 

152 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 12 ,ISSN 2394-8493 

 

ٓص مً  ْل٨جها ما جلبض ؤن حٗ  ، ٓة ختى َضؤث جل٪ الضٖأْ ٓا طل٪ ب٩ل ٢ ْْاظِ في الِىض، 

٢ْض ٧ان لغابُت الٗالم ؤلاؾ ْع ٢ْذ آزغ،  ْاؾخٗاهذ  المي ص ٓاث  في الخهضي لخل٪ الضٖ

ْجإ٦ُض ؤن ال٣اهٓن اإلآخض ًدىافى م٘  ْالِىاص٦ت لخٓيُذ عئٍتهم  باملخامُحن اإلاؿلمحن 

ْؤخ٩امِا. ٗت ؤلاؾالمُت   419الكَغ

ٓصي ٢ض جبدغ فى ز٣اٞاث الِىض ْ جإزغ بها  ْ زالنت  ال٫ٓ٣ ؤن ال٩اجب هانغ الٗب

اصاث ْ خًاعاث، ٣ٞض ؤلم بأالم اإلاؿلمحن ْ جازغا بالٛا بلى ظاهب مً َب٣اث ْ ٖب

ٓصَم الجباعة ْ مؿاٖحهم  ٓع اإلاؿلمحن ْ ظِ مٗاهاتهم فى الِىض بلى ظاهب آزغ ؤٔ ن

 املخ٣٣ت.

ْاإلاشاحؼ  اإلافادس 

  ٓدي، دمحم بً هاـش، هظشاث في ؼماٌ الِىذ، ج ت، 2الػب ، مىبػت الجرحغ الخجاٍس

 م.0221

  ٓدي، دمحم بً هاـش، في ؼشق الِىذ ٓاٌ اإلاعلمحن، مىخبت اإلالً الػب سخلت ْخذًث في ؤخ

 ٌ.2227فِذ الٓوىُت 

  ّٓدي، خُاج ؤخمذ، دمحم بً ؤخمذ ظُذ، الؽُخ الػالمت ْألادًب الشخالت دمحم بً هاـش الػب

ت،  ٍٓت، سخالجّ الػلمُت، آزاٍس الخمُذة، اإلاىخبت الشلافُت الػفٍش ٓدٍ الذغ الػلمُت، حِ

 م.0222

  ٓد، ؤدب  ٌ. 2221م/2761الشخلت غىذ الػشب، داس ألاهذلغ خعحن، د. خعجي مدم

  ،م.2767فُِم، د.خعحن دمحم، ؤدب الشخالث، مىبػت غالم اإلاػشفت 

  ،م.0220كىذًل، فااد، ؤدب الشخلت في الترار الػشبي، مىخبت داس الػشبُت للىخاب 
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ٓع   الِىض في عخلت ؤهِـ مىه

 صعاؾت ز٣اُٞت

ٓعاة  ،قمُم ؤخمض  باخض الض٦خ

٣ُت،مغ٦ؼ  ٓصلهي، الِىض الضعاؾاث الٗغبُت ْؤلاٍٞغ ، هُ ٓاَغال٫ جهْغ  ظامٗت ظ

 ملخق البدث

َْىـا٥ ٖـضص ال بـإؽ  ل٣ُذ الِىض ٖىاًت ٦بحرة ٖىض الغخالت الٗغب مىظ ػمً ٢ـضًم، 

ْاإلا٨خبــــت الٗغبُــــت  ٓا مكــــاَضاتهم ٖجهــــا،  ا الِىــــض ْســــجل بــــّ مــــً الغخالــــت الٗــــغب الــــظًً ػاْع

ْالٗلمُــــت ، ٢ـــــض ظـــــظبذ الِىــــض زـــــال٫ ال٣ـــــغن اإلاىهــــغم ٦شحـــــرا مـــــً ٚىُــــت بـــــالغخالث ألاصبُـــــت 

ْالغخالــــــت الٗــــــغب، مــــــجهم ٞــــــخذ هللا ؤهُــــــا٧ي، ْدمحم   -ٖلــــــى ؾــــــبُل اإلاشــــــا٫ -الٗلمــــــاء ْألاصبــــــاء 

ــض،  َٓاب ٖــؼام، ؤقــٝغ ؤبــٓ ًٍؼ ْٖبــضال ٓصي،  املسؼهجــي، ؤمُىــت ؾــُٗض، دمحم بــً هانــغ الٗبــ

م. ْٚحَر ٓع  ْؤهِـ مىه ٓا٫ الؿٗضاْي،   ْه

ٓع ٧ـــان صـــخُٟا ْعخالـــت ٞلؿـــُٟت، ظـــاب ؤَـــغاٝ  ؤهـــِـ مىهـــ ٧ْاجبـــا ٦بحـــرا،  ْؤصًبـــا 

ْصْن مكــاَضاجّ فـي ٦خابــّ الكـِحر "خــ٫ٓ الٗــالم فـي  ٓػ  211الٗـالم،  ٓم. هـي ؤ٫ْ عخلــت جٟــ ًــ

ٓوؿــــ٩ٓ ؤهــــّ ؤ٦ثــــر ال٨خــــب اهدكــــاعا  ْؤٖلىــــذ مىٓمــــت الُ ْلــــت فــــي ؤصب الــــغخالث،  بجــــاثؼة الض

ٓع بلى الِىض  إلاِ َْما بظـغاء ْقٗبُت في الٗالم الٗغبي. ؾاٞغ ؤهِـ مىه مخحن ؤؾاؾِخحن، 

ٓم"،  ٓجغبــــــاص لصــــــخُٟت "ؤزبــــــاع الُــــــ ٓب الًــــــت ٦حــــــرال بي.ؤم. ؤؽ. هم ٓػعاء ب ٓاع  ب٨بحــــــر الــــــ الخـــــ

ٓع اإلاــــضن  ْبيــــاٞت بلــــى طلــــ٪ ػاع ؤهــــِـ مىهــــ حــــي للخبــــذ صالجــــي المــــا.  ُم الْغ ْالل٣ــــاء بــــالٖؼ

ْاؾـٗت، لِـا ز٣ا ْل٨جهـا ٢ـاعة  ْلت  ْؤ٢غ ؤزحرا  ؤن الِىض لِؿذ ص ْاؾـٗت الِىضًت الكِحرة،  ٞـت 

ْؤ٩ٞــاٍع ٖــً  ْاهُباٖاجــّ  ٓع للِىــض،  ٚىُــت. حهــضٝ َــظا البدــض بلــى صعاؾــت عخلــت ؤهــِـ مىهــ

ْؤٖالمِــــــا  سِــــــا  ْجاٍع ْمجخمٗاتهــــــا  ْز٣اٞتهــــــا  ْمٗاإلاحهــــــا  ٓاهــــــب اإلاخٗــــــضصة للخُــــــاة الِىضًــــــت  الج

ا.  ْآزاَع
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ٓع، ٦حــــرال، بي.ؤم. ؤؽ.  ٧لمـــاث مٟخاخُـــت: ؤصب الغخلـــت، ز٣اٞـــت الِىـــض، ؤهـــِـ مىهـــ

 ْ ٓجغباص، ٓب  صالجي الما. هم

ْهخابّ خٌٓ الػالم في ؤهِغ مىف ٓم 022ٓس  ً 

٦ْخـــب ال٨شحـــر فـــي مجـــا٫ ؤصب  ٓع الـــى الٗضًـــض مـــً ص٫ْ الٗـــالم،  ْ ؾـــاٞغ ؤهـــِـ مىهـــ

ْؤلــــ٠ ٦خبــــا ٖضًــــضة هــــظ٦غ مجهــــا:خ٫ٓ  ً فــــي َــــظا الٟــــً،  ْٞــــا١ مــــا بــــحن اإلاٗانــــٍغ الــــغخالث، 

بـت،   211الٗالم فـي  ـب فـي بـالص ٍٚغ ٓم، بـالص هللا زلـ٤ هللا، ٍٚغ الـُمً طلـ٪ املجِـ٫ٓ، ؤهـذ ًـ

 ٔ ْبـــالص ؤزــغ ٓع  211ٟٞـــي ٦خابــّ خـــ٫ٓ الٗــالم فــي   .فــي الُابــان  ٓم ســجل ُٞـــّ ؤهــِـ مىهـــ ًـــ

ْالٗاَُٟــت فـي عخلخــّ مــً  ْاهٟٗاالجــّ الظَىُـت  ْجإمالجــّ  ْمكـاَضاجّ  ٓاٍَغ  بهُباٖاجـّ، ْزــ

ٓهج  ٓهج ٧ـــــ َْــــ ْالٟلبُـــــحن  ْاؾــــترالُا  ــــغة بـــــالي  ْهِؿـــــُا ْظٍؼ ْؤهض ال٣ــــاَغة بلــــى الِىـــــض ْؾــــُالن 

٩ــــــا.  ْاي زــــــم ؤمٍغ ٓعة م٣ــــــاالث فــــــي ْالُابــــــان ْظــــــؼع َــــــا ال فــــــي نــــــ ِْــــــغث ٞهــــــ٫ٓ ال٨خــــــاب ؤ

اعجـــّ للِىـــض بهـــٟخّ مغاؾـــال للصـــخُٟت لخُُٛـــت ألاػمـــت  ٧ْاهـــذ ٍػ ٓم" الصـــخُٟت "ؤزبـــاع الُ

الًــــــــت ٦حـــــــرالا ٖـــــــام  م ٦مــــــــا ًهـــــــغح بـــــــظل٪ فــــــــي م٣ابلخـــــــّ مــــــــ٘ 1959الؿُاؾـــــــُت الىاقـــــــئت ب

بـــاص. ْفـــي م٣ضمـــت ال٨خـــاب ٣ًـــ٫ٓ: "٦ىـــذ  ٓصٍع ٦ْىـــذ ؤبٗـــض بم٣ـــاالحي هامب ْجهـــاعا  ؤ٦خـــب لـــُال 

ٓم"ْ"آزغ ؾاٖت"ْ"الجُل". ٍٓلـت ظمـ٘ ال٩اجـب  411لـ"ؤزباع الُ ْبٗض اهتهاء َظٍ الغخلـت الُ

 ٕٓ ٓعة ٦خاب بٗض ؤن خظٝ ٦شحرا مجها التي ٧اهـذ مـً الىـ ْعجبها في ن اإلا٣االث مً الصخ٠ 

 الؿُا خي.

ْٞــاػ ٌٗخبــر َــظا ال٨خــاب مــً ؤًٞــل ال٨خــب فــي ؤصب الــغخالث فــي الٗهــغ الخــضًض، 

ْلت الدصجُُٗت ؾـىت  ْال٨خـاب م، 1962بجاثؼة الض ْة بالٛـت مـً ألاصبـاء  ْهـا٫ ال٨خـاب خٟـا

ْالى٣ــاص اهُباٖاجــّ خــ٫ٓ َــظا ال٨خــاب ٦ُــّ  ٦ْخــب ألاصبــاء  ْالبــاخشحن مــً ؤَــغاٝ الٗــالم، 

ٓع، ًىاؾـــب لىـــا ؤن ه ٓص جُمـــ ْمدمـــ ٦خـــب َـــّ خؿـــحن ٣ـــ٠ ٢لـــُال خـــ٫ٓ اهُباٖاتهما:خؿـــحن 

ـض  ٓم: "َـظا ٦خـاب ممخـ٘ خ٣ـا، ج٣ـغئٍ ٞـال جـى٣و مخٗخـ٪ بـل جٍؼ م٣اال في صخُٟتؤزباع الُـ

ٓا٫ ظـــضا ٞمحزجـــّ ال٨بـــٔر هـــي ؤهـــ٪ خـــحن  ْمـــ٘ ؤهـــّ مـــً ال٨خـــب الُـــ ٧لمـــا ج٣ـــضمذ فـــي ٢غاءجـــّ، 

                                                           
410
ٓع، ؤهِـ؛ خ٫ٓ الٗالم في   ٓم ،  200مىه  116ْ  37م ً
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ٓص لٓ حؿخُُ٘ ؤن جمطخي ُٞـّ ختـى جبلـٜ آزـ ْبهما ج ٍغ فـي مجلــ ج٣غئٍ ال جدخاط بلى عاخت، 

. ْبعيــاء خاظخــ٪ بلــى الاؾــخُإل ْالؿــلٔٓ  ْالغاخــت  ٦ْخــب 411ْاخــض، ألهــ٪ ججــض ُٞــّ اإلاخٗــت 

ــــب ؤن ٦خابــــّ "خــــ٫ٓ الٗــــالم فــــي  ٓع : "ال ٍع ٓص جُمــــ ْلٗــــل  211مدمــــ ٓم" مــــً زحــــر مــــاؤهخج،  ًــــ

٦ْخـــب الـــغخالث، ختـــى ؤوـــي ؤ٢دمـــذ هٟســـخي فـــي َـــظا  بًشـــاعي لـــّ ًغظـــ٘ بلـــى قـــٟٛي بـــالغخالث 

 ْ ْعاءالبداع. "اإلاُضان بما ٦خبخّ في   412ن٠ بٌٗ الؿٟغاث التي ٢مذ بها ُٞما 

الث التـي حؿــخلؼم  ٓع ًخمخـ٘ بجمُــ٘ اإلاـَا ٓع ؤن ألاؾــخاط ؤهـِـ مىهـ ٓص جُمـ ًـٔغ مدمـ

ْال٣ـضعة ٖلـى  ت الالخ٣ـاٍ  ْعٞاَـت الُٟىـت ْؾـٖغ ٧اجبا هاجخا للغخالث مً ؤإلاُٗت اإلاالخٓـت 

ْبسانـــــت مـــــا ًـــــض١ مجهـــــا ٖلـــــى الىٓـــــغة ال ْاإلاٗـــــالم  ْمـــــا ًخهـــــل مجهـــــا اؾـــــدباهت اإلاالمـــــذ  ٗـــــابغة 

ْالؿـل٥ٓ ْألاْيـإ الاظخماُٖـت التـي ال جسلـٓ مـً ٚغابـت، ٦مـا ًـٔغ خـ٫ٓ الٗـالم  بالٗاصاث 

ٓظــض ُٞــّ ؤْنــاٝ قــاث٣ت  211فــي  ْج ٓم مــً زحــر مــا اهخجــّ، ٢ــض ٦خــب فــي ؤؾــلٓب عقــ٤ُ،  ًــ

ْل٨ـــــً حجمـــــّ للمكــــاَضاث ْالاهُباٖـــــاث َْـــــٓ اقــــتراٍ  ْلــــّ ٢هـــــت ممخٗــــت مـــــ٘ ال٨خــــاب.   ،

ٓم الطــسُم مىٗــّ مــً ا ٕ فــي ٢غاءجــّ، ًسالؿــّ الىٓــغ بــحن ًــ ــل متهُبــا مــً الكــْغ ل٣ــغاءة ْْ

ْؤ٦ثــر  ًــت اؾــخٛغ٢ذ مــاثخحن مــً ألاًــام،  ٍٓلــت ٍٖغ ٓهــّ عخلــت َ ال ًمــض بلُــّ ًــضا، ب٩ ٓم،  ٍْــ

 مً ؾخماثت نٟدت مً ال٣ُ٘ ال٨بحر. 

ال هجــــض هٓحــــٍر ٖىــــض  ٓع ٞىجــــضٍ قــــاث٣ا ممخٗــــا،  خُىمــــا هــــٔغ ؤؾــــلٓب ؤهــــِـ مىهــــ

ْالجغاثـــض. ٨َـــظا بطا هخدـــضر ٖـــً ُٖـــٓب َـــظا ؤؾـــاجظة ألاصب الـــظًً ً ٨خبـــٓن فـــي الصـــخ٠ 

ٓع ًىٓـغ  ال وٗجـي ؤن ؤهـِـ مىهـ ٓاظِـّ مىـظ الٟهـ٫ٓ ألاْلـى، ِٞـٓ الخ٨ـغاع  ال٨خاب الـظي ه

بلى ألاقـُاء فـي مسخلـ٠ البلـضان بـىٟـ الىٓـغة بـل بهـّ ٨ًـغع الخـضًض هٟؿـّ ؤ٦ثـر مـً مـغة، 

 ْل٣ض اٖتٝر ال٩اجب بهظا الى٣و في م٣ضمت ال٨خاب.

                                                           
411

ٓم، َّ خؿحن، ؤٚؿُـ،   م1966ؤزباع الُ
412
ٓع، ؤهِـ؛   ٓع، م 200خ٫ٓ الٗالم في مىه ٓص جُم ٓم، م٣ضمت الُبٗت الخاؾٗت، ب٣لم مدم ً30 
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ٓس في الِىذؤه  ِغ مىف

ْحؿــــخٛغ١  ٓع خــــ٫ٓ الٗــــالم،  الِىــــض هــــي ٧اهــــذ املخُــــت ألاْلــــى فــــي عخلــــت ؤهــــِـ مىهــــ

 ًٍْ ْهــي جدــذ ؾــخت ٖىــا ْزمــاوي نــٟداث،  ٓالي ماثــت  ٓع ٖــً الِىــض خــ ؤخاصًــض ؤهــِـ مىهــ

ــــٌ، بلــــّ فــــي اهخٓــــاعي، خٟــــاة  مسخلٟــــت: ٧ــــل قــــحئ ٦شحــــر، باؾــــم هللا، نــــاخب ال٣ضاؾــــت ٞع

ٓان ألا  ْجـإمالث َىضًـت. جدـضر جدـذ الٗىـ ٫ْ ٖـً ب٢امخـّ فـي مضًىـت ممبـئ، ج٣ضمُٓن ظضا، 

ْم٣ابلخــّ مــ٘ صالجــي  ْالغابــ٘ ٖــً ب٢امخــّ بــضَغاصْن  ْالشالــض  ْفــي الشــاوي ٖــً ب٢امخــّ بــضلهي، 

ٓان ألازحـــر ٢ـــضم زالنـــت  بـــاص، ْفـــي الٗىـــ ٓصٍع ْم٣ابلخـــّ مـــ٘ هامب ْالســـامـ ٖـــً ٦حـــرالا  المـــا، 

 ٓ ْلــــٓ هدــــا٫ْ جدضًــــض اإلا ٓان جــــإمالث َىضًــــت.  ْمكــــاَضاجّ فــــي الِىــــض، بٗىــــ ٖٓاث ججاعبــــّ  يــــ

ٓع ًم٨ــــــً ؤن ه٣ؿــــــمِا ٨َــــــظا: اإلاــــــغؤة  ٓلِــــــا ؤخاصًــــــض ؤهــــــِـ مىهــــــ الغثِؿــــــُت التــــــي صاعث خ

ْالغاثدـــــــــت  ٓبـــــــــت  ْحي، ضـــــــــخ٪ الِىـــــــــضي، الَغ ْعي، البـــــــــان، الب٣ـــــــــغة، الـــــــــض ْجىـــــــــض الِىضًـــــــــت، 

باص.  ٓصٍع الًت ٦حرالا، هامب ، صالجي الما،  ٓاَغ ال٫ جهْغ  ْالبٗٓى، ظ

ال  ًـــت ٦حـــرالا، خُـــض ٧ـــان ٧ـــان مـــً َـــضٝ َـــظٍ الغخلـــت بظـــغاء جد٣ُـــ٤ صـــخٟي ٖـــً 

ٓوٛغؽ. صاع نــغإ ٖىُــ٠ بــحن  ٓمي لخــؼب ٧ــ ٓعي، ْفــي اإلاغ٦ــؼ الخ٩ــ ٓمــت للخــؼب الكــُ الخ٩

الًــت ٦حــرالا فــي  ٓمخحن.٣ًــ٫ٓ: "ل٣ــض ٧ــان الٛــغى مــً عخلتــي َــظٍ ؤن ؤؾــاٞغ ٣ٞــِ بلــى  الخ٩

ٓخُــــضة فــــي الِىــــض التــــي ٞــــاػ ٞحهــــا الخــــؼب  الًــــت ال ْؤن ؤ٦خــــب جد٣ُ٣ــــا صــــخُٟا ٖــــً ال الِىــــض 

ٓعي بد ُٖٓت %الكـــُ ٓمـــت قــــُ الًــــت  ٩111 ـــت ٖلــــى َـــظٍ ال ٓمـــت اإلاغ٦ٍؼ ٢ْـــض زـــاع خــــؼب الخ٩

ْحُٛحــــــر ٦خــــــب  ْالخــــــضزل فــــــي مٗخ٣ـــــضاث الىــــــاؽ،  ٓمتهــــــا بالُُٛــــــان ْالاؾـــــدبضاص،  ْاتهـــــم خ٩

ْبِىــّ َــٓ  ٧ْــان َــظا الخــضًض الــظي صاع بُجــي  بــاص،  ٓصٍع ٓػعاء هامب ٢ْابلــذ عثــِـ الــ ش،  الخــاٍع

ْعان خ٫ٓ ألاعى. ر الظي صٞٗجي بلى الض  413الهاْع

َْكـحر  ْالخبـذ،  ْالشاهُـت إلا٣ابلـت صالي المـا الـظي لجـإ بلـى الِىـض بٗـض اظخُـاح الهـحن 

ال بلــى  ْل٨ىــّ ؾــاٞغ ؤ ٓع فــي مٓيــ٘ ؤن حُُٛــت ؤػمــت ٦حــرالا ٧اهــذ مِمخــّ ألاْلــى،  ؤهــِـ مىهــ
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ٟاهـــــــضٞغم ٖانـــــــمت ٦حـــــــرال إلا٣ابلـــــــت  ْبٗـــــــض طلـــــــ٪ عخـــــــل بلـــــــى جٍغ ٓعي لل٣ـــــــاء صالي المـــــــا،  مؿـــــــ

بــاص، ٣ٞابــل ؤهــِـ مىهــ ٓصٍع ٓعَما ٦مــا هامب ْالــخ٣ِ نــ ْجدــضر مِٗمــا  ْؤمــّ  ٓع صالي المــا 

ٓعة وكــغث لــّ فــي الٗــالم الٗغبــي  ٓاع صالي المــا ل٩ــي جِٓــغ لــي ؤ٫ْ نــ ٣ًــ٫ٓ: "ْظلؿــذ بلــى ظــ

ٓم( لضالي الما" ا )ؤزباع الُ ٓعة جيكَغ  414ؤْ ن

ْؤمـــّ ٩ٞــــان ًخًـــمً ٖــــضة  ْصالي المــــا  ٓع  ٓاع الـــظي ظــــٔغ بـــحن ؤهــــِـ مىهـــ ؤمـــا الخــــ

ٓع صالي المـــا: ٦ُـــ٠ َغبـــذ مـــً الخبـــذ بلـــى الِىـــض؟  ؤؾـــئلت، مـــشال ؾـــإ٫ ال٩اجـــب ؤهـــِـ مىهـــ

ٓابا م٣ىٗا.  ٨َْظا ّْظّ ؤهِـ ٖضة ؤؾئلت لضالي الما، ٞإظابّ صالي الما ظ

ٓع بلــــى ٦حــــرالا ٧ــــي ٨ًخــــب ٢هــــت الهــــغإ بــــحن  بٗــــض اإلاِمــــت ألاْلــــى ؾــــاٞغ ؤهــــِـ مىهــــ

ْحُُٛـت ألا  اعجـّ ل٨حـرالا  ت، بط ٧اهـذ ٍػ ٓمت اإلاغ٦ٍؼ ْبحن الخ٩ ٓعي  ػمـت َىـا٥ مـً الخؼب الكُ

ٓظــض فــي ٦خابــّ شــخيء خــ٫ٓ  ْمــ٘ طلــ٪ ال ً نــمُم ؤَضاٞــّ التــي قــض ألظلِــا عخلخــّ بلــى الِىــض، 

ْعبمـــا طلــــ٪  ٓمـــاث ؾــــٔٓ بقـــاعاث ٖضًــــضة،  ألاػمـــت الؿُاؾـــُت التــــي ٧اهـــذ حٗــــاوي مجهـــا الخ٩

ْجغجِبّ، بال ؤن خضًشـّ ٖـً ٦حـرالا ٣ًـضم  ٖٓاث لضٔ جإل٠ُ ال٨خاب  لخظّٞ ٦شحرا مً اإلآي

ْجج ٓعا  ٓع لىا ن الًـت. لـبـ ؤهـِـ مىهـ ٓاَجي ال ٓاهب ٖضًضة لخُـاة مـ اعب ج٨ك٠ ًٖ ظ

ْالخ٣الُـــض فـــي  ْالٛغاثـــب  ْعؤٔ ٦شحـــرا مـــً العجاثـــب  ٓػ،  ْع٢ـــت اإلاـــ ْجىـــا٫ْ فـــي  ْحـــي،  فـــي ٦حـــرالا ص

ْؤظـــٔغ اإلا٣ابلـــت  ْػاع اإلابجـــى الخـــظ٧اعي الـــظي ًغ٢ـــض ُٞـــّ عمـــاص اإلاِاجمـــا ٚاهـــضي،  ُٖـــض مدـــغم، 

ٓصٍع ٓػعاء هامب الًـت ٦حـرالا الصخُٟت مـ٘ عثـِـ الـ ٓع ٖـً  بـاص. ٌؿـخٛغ١ خـضًض ؤهـِـ مىهـ

 ًٍْ ٢ْــــض ازخــــاع لبُــــان طلــــ٪ ٦ٗاصجــــّ فــــي ازخُــــاع الٗىــــا ً نــــٟدت،  ْٖكــــٍغ ٓالي ؤعبــــ٘  ٢ــــض خــــ

ٓاها مشحرا َٓ خٟاة ج٣ضمُٓن ظضا  .ٖى

ْاإلاؿــلمٓن   ، الًــاث الِىضًــت ألازــٔغ ِٖٓــا ٖــً ال ــضة فــي ه الًــت ٦حــرال زانــُاث ٍٞغ ل

ْالح الًـــت،  ٓا الِىـــض مـــً َـــظٍ ال ٓا ٖلـــى ؾـــًٟ صزلـــ ْعقـــلُم، َغبـــ ٓص ٖىـــضما اجهـــضم مٗبـــض ؤ هـــ

ٍْبـــضؤ ؤهـــِـ ججغباجـــّ فـــي ٦حـــرال مـــً ٖانـــمتها،  ٓحكـــً.  ا فـــي ٧ ْاؾـــخ٣ْغ ُٞي٣ُُـــت بلـــى ٦حـــرال، 

ٟاهــضعم  ْل٨ــً اإلاضًىــت لِؿــذ هٟؿــِا،   Trivandrum ْباليؿــبت بلُــّ ؤن جٍغ اؾــم ظمُــل، 
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ٓػعاء بي.  ْعثـــِـ الـــ ٓجغبـــاص ألهـــّ م٨ـــض فـــي ٖانـــمت ٦حـــرال زاثٟـــا مـــً الـــظباب.  ٓب ؤم. ؤؽ. هم

E.M.S Namboothrippad   ّشسهُت زاهُت الظي ؤزغ في ؾُاؾـت الِىـض، بن لؿُاؾـخ َٓ

ٓزّ فـي ٦حـرال عؤي ال٩اجـب  ْؤزىاء م٩ ضة في ظىٓب الِىض،  الًت ٍٞغ ًٍٓ ٦حرال  ُٖٓت في ج٩ ه٣لت ه

ٓلـــّ،  ا لل٨خابـــت خ ْؤإلااهُـــا ٧لِـــم ظـــاْئ ْالجــرٍْج  ٍٓض  ٖــضص مـــً الصـــخُٟحن ألاظاهـــب مـــً الؿـــ

ْػعاء ٦حــرال الــ ْع  عثــِـ  ْؤنــبذ مغ٦ــؼ آمــا٫ ْاهبهــغ ؤهــِـ ؤمــام ص ظي ٢لــب الــضهُا  فــي الِىــض، 

ُٖٓت فـــي الِىــض، ْفـــي ٧ـــل آؾـــُا، ِٞــٓ ٌٗخبـــر ه٣ُـــت جدــ٫ٓ زُحـــرة فـــي الخغ٦ـــت  ألاخــؼاب الكـــُ

ٓػعاء فـي ؾـب٘ نـٟداث فــي  ٦ْـظال٪ ط٦ـغ ال٩اجـب اإلا٣ابلــت مـ٘ عثـِـ الـ ُٖٓت فـي الِىـض،  الكـُ

ْمؿـخ٣بلِا فــي الِىــض.  ُٖٓت ْ ؾــُُغة ؤخؼابهــا  ٕٓ الكــُ ٓع ال٩اجــب ٦خابـّ خــ٫ٓ مٓيــ زــم ًهــ

ٓجغبـــــاص بٗـــــض َـــــظٍ اإلا٣ابلــــــت  ٓب ْػاعة بي.ؤم ؤؽ هم اإلآـــــاَغاث التـــــي ٢امـــــذ بؿـــــبب ؾــــــ٣ٍٓ 

 مباقغة.  

ُــــت الٗــــالم:  ْم٩اهــــت الِىــــض ٖلــــى زٍغ ٓاَغ ال٫ جهــــْغ  ٓع ٖــــً ظــــ ٨ٍْخــــب ؤهــــِـ مىهــــ

ال ٌٗٝغ آؾُا مً لـم   ، ال ٌٗٝغ الِىض مً لم ٌٗٝغ جهْغ "جهْغ َٓ ؤٖٓم عظل في الِىض، 

ْهــي ٌٗــٝغ الِىــض،  ْالِىــض هــي عؤؽ آؾــُا،  ال ٌٗــٝغ مؿــخ٣بل الٗــالم مــً لــم ٌٗــٝغ آؾــُا، 

ٓان الـظي ٧لـّ  ْالٗمامـت بـال صًـل، هـي الٗىـ ْال٣هحر، هي الٗمامت ؤم صًل،  ٍٓل  ا الُ قَٗغ

ٕٓ، هي ؤٚغب ما في آؾُا ْ ؤٚغب ما في الضهُا، ل٨جها  ٓان ال ٖال٢ت لّ باإلآي ْهي ٖى مٗجى، 

 415شخئ ٦بحر... ٦بحر ظضا!"

 إلاشؤة الِىذًتـفاث ا

ْالكـــــباب هــــــي  ْالخــــــب  ٓع، اإلاـــــغؤة  بن اإلاـــــغؤة حكـــــٛل خٓــــــا ٦بحـــــرا لــــــضٔ ؤهـــــِـ مىهــــــ

ٓلـ٘  ٖٓاث التي زاى في ؤٖما٢ِا ال٩اجب ٦شحرا، ًبـضْ لىـا مـً الىٓـغ فـي ؤٖمالـّ ؤهـّ م اإلآي

ْوٗـــــتهً، ٨ُٞـــــ٠ ال  ْالخـــــضًض ٖـــــجهً  بالخـــــضًض ٖـــــً اإلاـــــغؤة، بهـــــّ ٌٗكـــــ٤ مداصزـــــت اليؿـــــاء 

ٍّٓ َظا الجيـ الل٠ُُ  في الِىض؟ ًِٓغ مً صعاؾـت ٦خاباجـّ بهـّ مكـٛٝٓ بالخـضًض ٌؿته
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ْالخـضًض ٖــجهً  ٖـً اإلاـغؤة، ٞـاإلاغؤة حؿـخلٟذ ؤهٓـاٍع ؤًىمـا ٩ًــٓن. بهـّ حهـٓي مداصزـت اليؿـاء 

ٍّٓ َظا الجيـ الل٠ُُ في الِىض؟   ْْنًِٟ. ٠ُ٨ٞ ال ٌؿته

: ؤمــا الؿــُضاث ِٞــً ؤمُــل بلــى الؿـــمىت، 
 
ٓع اإلاــغؤة الِىضًــت ٢ــاثال ًهــ٠ ؤهــِـ مىهــ

ْاخــــضة ه٣ُــــت خمــــغاء فــــي ؤؾــــٟل الجبهــــت، جــــض٫ ٖلــــى ؤجهــــا ْز ْجًــــ٘ ٧ــــل  هٓنــــا ألاعصاٝ، 

٩ــا، ْظِِــا مؿــخضًغ،  ْؤمٍغ ْعبــا  ٓص ظــضا جدؿــضَا ٖلُــّ ٧ــل وؿــاء ؤ ا ؤؾــ متزْظــت، ْقــَٗغ

٣ٍْــ٫ٓ فـي م٩ــان آزــغ  ْؤطهاَـا نــٛحرجان".  ْٖى٣ِـا مســخٓب  ْقـٟخا اإلاــغؤة ؤمُـل بلــى الامــخالء 

ٓاص قــٗغ اإلاــغؤة الِىض ٓعا بجمــا٫ ْؾــ ٓظــ٘ ٢لــب ٧ــل مبهـ ٓص ً ٍٓــل ؤؾــ ًــت: "ؤمــا قـٗغ اإلاــغؤة ُٞ

ْعبا.  .416وؿاء ؤ

ٓع ًشجـــي ٖلـــى اإلا٩اهـــت  ْالصــخيء الجـــضًغ بالـــظ٦غ َىـــا ؤن الغخالـــت اإلاهــغي ؤهـــِـ مىهـــ

ت الاظخماُٖت، ِٞٓ ٫ٓ٣ً م٣اعها بـحن ْيـ٘ اإلاـغؤة فـي  التي جدخلِا اإلاغؤة في الِىض بؿبب الخٍغ

٣ُا: مغ٦ؼ اإلاغؤة فـي آؾـُا ٧لِـا  ْؤٍٞغ ٣ُـا؛ ٞهـي َىـا فـي الِىـض آؾُا  ـا فـي بٍٞغ ؤخؿـً مـً مغ٦َؼ

ْهـي  ٢ْايـُت،  ْمؿدكـاعة  ْػٍـغ  ْهاثبـت  ْػٍـغة  ْهـي  َْـٓ خـؼب اإلاـاجمغ،  عثِؿت ؤٖٓم خـؼب 

ْعثِؿـــت مئـــاث مـــً الُِئـــاث الغؾــمُت" ٧ْـــل مـــا ٦خـــب٦ْ417ُلــت البرإلاـــان  ٓع فـــي  .  اهـــِـ مىهـــ

ٓعة امـغؤة  ٦211خابّ خ٫ٓ الٗالم في  ٓم ٖـً اإلاـغؤة الِىضًـت، ٨ٌٗــ نـ ْم٩اهتهـا الٗلُـا فـي ً

٢ْــــضم ال٩اجــــب  ٓمــــت،  ْجخمخــــ٘ اإلاــــغؤة الِىضًــــت بجمُــــ٘ الدؿــــُِالث التــــي ؤُٖتهــــا الخ٩ الِىــــض. 

ْبةهجاػاتها التي ال ػالذ حكِض لِا بظل٪. ٓصَا  ت ًٖ اإلاغؤة ٞإقاص ب٨غمِا ْظ ٓعا مكٞغ  ن

ْاإلاالبغ   ألاوػمت ْألاؼشبت 

ٓاًَ ؤلا جٟــا١ ْؤلازــخالٝ ل٣ــض ؤؾــِمذ ٦خــب الــغخالث فــي ال٨كــ٠ ٖــً ٦شحــر مــً مــ

ْالخ٣الُــــض اإلاخبٗــــت، ٣ٞــــض ؤِْــــغث ؤن  ْالٗــــاصاث  ٗمــــت ْألاقــــغبت  ٓمــــا فــــي ألَا بــــحن الىــــاؽ ٖم

ن الاظخماُٖــــت ْؤلا٢خهــــاصًت لــــبٌٗ البلــــضان َــــٓ مــــً ؤَــــم ؤؾــــباب  ؤلازــــخالٝ فــــي الكــــْا

ْؤ٧ــــل فــــي اإلاُــــاٖم  ْْظبــــاث مسخلٟــــت،  ٓع فــــي الِىــــض ؤ٦ــــالث  الخٟــــاْث ؤخُاهــــا، ْظــــغب مىهــــ
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ًْٞــلّ ٖلــى ْالٟىــاص١ الٟسمــت ٦مــا  ْل٨ــً الُٗــام الــظي ؤعجبــّ  ؤ٧ــل ظالؿــا ٖلــى ألاعى 

ْلّ ٖىّ خ٩اًت.  ْعي"  ٗمت َٓ "هخض  ظمُ٘ ألَا

، ِٞــــٓ فــــي هٓــــٍغ  ْاؾــــخلظٍ ؤ٦ثــــر مــــً ؤًـــت ؤ٧لــــت ؤزــــٔغ ْعي"  ٓع "جىــــض اؾخدؿـــً مىهــــ

ُْٞمـــا ٖـــضاٍ مـــً َٗـــام ال ٌؿـــخد٤ الـــظ٦غ فـــي الِىـــض ٧لِـــا.  الٗالمـــت اإلامحـــزة للمـــبش الِىـــضي، 

ٓحي مدـــل" فـــي صلهــــي. ؤمامـــّ ٢اثمـــت الُٗــــام، ل٨ـــً ٌؿخٗصـــخي ٖلُــــّ  ٓع فـــي مُٗـــم "مــــ مىهـــ

ْهـا ْعي  ْجهاثُا ٣ً٘ ازخُاٍع ٖلى "جىض ن". ٣ًـ٫ٓ ٖـً َـظٍ ألا٧لـت: ؤمـا ُٞمـا ٖـضا َـظٍ ِٞمِا. 

ٓظــض َٗــام ٌؿــخد٤ الــظ٦غ فــي الِىــض ٧لِــا... َــظٍ الٟغزــت هــي الٗالمــت اإلامحــزة  الٟغزــت ٞــال ً

 418للمُبش الِىضي" 

ٓع  ٍْــٔغ ؤهــِـ مىهــ ْالٗــاصاث الٛظاثُــت مــً مٓــاَغ الخُــاة اإلاِمــت،  حٗخبــر الٛــظاء 

ٓم "ٟٞــــــي الِىــــــض ؤهــــــاؽ ال ًــــــإ٧لٓن  ؤن بٗــــــٌ الُب٣ــــــاث الِىضًــــــت الضًيُــــــت ال ًــــــإ٧لٓن اللخــــــ

ال  ال ًــــإ٧لٓن الؼبــــض  ٓاهــــاث ٞــــال ٌكــــغبٓن اللــــبن  ٓاص اإلاؿــــخسغظت مــــً الخُ ال اإلاــــ ٓم،  اللخــــ

ْهـــي  ال ًـــظبدٓن ألاب٣ـــاع، ألن الب٣ـــغة م٣ضؾـــت،  ال الؿـــم٪،  ال ًـــإ٧لٓن البـــٌُ،  الجـــبن، 

ْاضــخت فــي صال ٓان ؾــُٗض فــي الِىــض، ْؾــٗاصة الب٣ــغة  ْهــي خُــ ٓبت،  ْالسهــ لِــا عمــؼ الخُــاة 

ٓلِـا ؤخؿـً املخــالث صْن ؤن  ، ْفــي صز ٓإع ، فـي ؤخؿـً الكـ ٓإع ـا فـي الكــ ْجمسَُغ ْصلِٗـا 

 419ًمؿِا ؤي بوؿان"

ٓص فـــــي  الث الِىضًــــت، ٌؿـــــخسضمّ الِىــــ ٓع ال٩اجـــــب مكــــ٩لت الٟلٟـــــل فــــي اإلاـــــإ٧ زــــم ًهــــ

َْــم ًًــٗٓن َــظٍ  ٟــت . . . خغا٢ــت . . .  ٓص ًــإ٧لٓن ؤَٗمــت خٍغ ْالِىــ َٗــامِم ٦شحــرا، ٣ُٞــ٫ٓ: 

ت ؤْ  َــــظا الٟلٟــــل ٖلــــى ٧ــــل َٗــــام ْقــــغاب، بــــل الخٓــــذ ؤجهــــم ًًــــٗٓن طلــــ٪ ٖلــــى الكـــُـ

ٍٓاث"  421الخل

ْال ٓس   بانؤهِغ مىف
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ٓع في ٦خابّ خ٩اًت "البان" بإؾلٓب عاج٘. خُىما زغط ال٩اجـب مـً  ًظ٦غ ؤهِـ مىه

ْبهمــا  ْٖىــضما ؤَــا٫ الىٓــغ بلحهــا لــم ج٨ــً صمــا  مُــاع ممبــئ عؤٔ ٖلــى ألاعى ب٣ٗــا مــً الــضم 

ْبال  ْاخـضة ٣ٞـِ باؾـمّ  ٓجها ٧ان ؤ٢غب بلـى الـضم البىٟؿـجي ٢لـُال، ٢ـض ط٦ـغ "البـان" مـغة  ل

ْمٗىــاٍ فــ ـت ؤهـّ ًــظ٦ٍغ باللبـان  . َــٓ مهــغ ٖلـى اؾــخٗما٫ ٧لمــت Chewing Gumي ؤلاهجلحًز

ٓع: ْالبان. ٫ٓ٣ً ؤهِـ مىه َْىا في الِىض هدً وٗٝغ الٟغ١ بحن اللبان   "اللبان""للبان" 

ٓهّ  ٕٓ مً اللبان ٌؿم ٓهّ ٖلـى ألاعى،   -بان–"بهّ ه ًمًـّٛ الىـاؽ َىـا زـم ًبهـ٣

كـ ْزمـاع ألٖا كـاب  ٖٓـت مـً ألٖا ٓجهـا فـي بهّ ٖباعة ٖـً لبـان هبـاحي، مجم ٓجها ؤْ ًل٣ اب ًًـٗ

ٓجها". ْبـــحن ال٣ـــاث الُمجـــي ٦مـــا 421ْع١ زـــم ًمًـــٛ ًُُـــل الخـــضًض ٖـــً البـــان ٣ُٞـــاعن بِىـــّ 

ْالىاؽ ٧لِـم  َْكاَض َٓ ؤهّ ناص١ في مالخٓخّ: " ٩اوي  ْزمً البان ألامٍغ ٣ًاعن بحن زمىّ 

ْالبــان مُٟـض لؤلؾــىان جمامــا ٦ ٓػٍغ،  ْالــ ْؤؾـخاط الجامٗــت  مــا ًمًـٛٓن البــان، بــاج٘ اللبــان 

ل للبلٛم".  422وٗخ٣ض في الٍغ٠ ٖىضها ؤن )اللبان الض٦غ( مُٟض للخل٤ ؤْ مٍؼ

بُٗـت ؾـلُمت ٦ُـ٠  ٍْىضَل ٧ل مً لّ ٣ٖل ؾـلُم َْ ْالكحئ الظي ًضَكّ ٦شحرا 

ٓلُــذ حٗــظًب هٟســخي فــي ٧ــل مــغة ؤٔع  ٧ْــإهجي ج ًبهــ٤ بوؿــان مدتــرم ٖلــى ألاعى؟ ٣ُٞــ٫ٓ: "

٢ٓـــ٘ ؤن ًبهـــ٤ ؤمـــامي ٢ٓـــذ ؤج ٦ْشحـــرا مـــا زـــاب  ْاخـــضا ًمًـــٜ ٞإْـــل َـــ٫ٓ ال ٖلـــى ألاعى، 

ٓا ؤمامي ٖلى ألاعى". ً شسها لم ًبه٣  423ؤملي. ٞدمضث هللا ٖلى ؤن ؤ٦ثر مً ٖكٍغ

ْحي ْالض ٓع   ؤهِـ مىه

ْؤزـظ  ؤما اإلاالبـ الِىضًت، ٣ٞض خٟلذ ٦خب الـغخالث بـال٨شحر مـً ؤلاقـاعاث بلحهـا، 

٧ْــــان ل٩ــــل مى٣ُــــت ؤْ ظماٖــــ َْــــٓ ًدى٣ــــل مــــً م٩ــــان بلـــــى آزــــغ،  ٓجها  ت  ػحهـــــا الغخالــــت ًهــــٟ

ْلؤلُٖـــــاص  ٓظـــــض اعجبـــــاٍ اإلاالبــــــ بـــــبٌٗ اإلاىاؾـــــباث ٞـــــالخؼن لـــــّ لبـــــاؽ،  ْج الســـــام بهـــــا، 

ٓع اَــخم اَخمامــا ٦بحــرا بمالبـــ الِىضًــت  ٨َْــظا هــٔغ ؤهــِـ مىهــ ٓا٢ــ٘ الٟــغح لــّ لبــاؽ.  ْم

بـت  ْؤزـاع لضًـّ ٚع ٢ٓٗـا ظمـُال  ٢ْـ٘ فـي هٟؿـّ م ٍْبـضْ ؤن اللبـاؽ الِىـضي  ْعص الِىـض،  خُىما 
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ـــ ْل بـــّ،  ْحـــي( ًد٨حهـــا قـــضًضة فـــي ججٍغ ٢ْهـــت )ص ْحـــي"،  بـ ال٩اجـــب الـــؼي الِىـــضي الكـــِحر "ص

ْالغظـل الٗٓـُم  211ال٩اجب في ٦خابّ خ٫ٓ الٗـالم فـي  ٓبّ اإلامخـ٘ الؿـازغ.  مـً زـال٫ ؤؾـل

 جهْغ ٧ان ًغجضي َظا الؼي صاثما.

 الصخافت في الِىذ

ٓبها مكـابهت  ْؤؾـل باٖتهـا  َْـٓ ًشجـي ٖلـى الصـخاٞت الِىضًـت َْ ٓع  ٨ًخب ؤهِـ مىه

ْالصـخاٞت فـي  ْع مِـم فـي املجخمـ٘ الِىـضي : " ْللصخاٞت ص ٩ا،  ْؤمٍغ ْعبا  بإؾالُب صخٟي ؤ

يــت ٖغيــا ممخــاػا،  ٖٓاث مْٗغ ْاإلآيــ ْالُباٖــت ظُــضة،  الِىــض ممخــاػة، نــٟداتها ؤه٣ُــت، 

٩ـــا ؤًًـــا. "فـــي ْؤؾـــلٓب الصـــخُٟحن َىـــا ال ًسخلـــ٠ ٖـــً ؤ ْبـــا ْفـــي ؤمٍغ ْع ي صـــخُٟخحن فـــي ؤ

ٓل٪ ْصــخاٞت جــضٖٓ ٖلُـــ٪  الِىــض صــخاٞت جدخٟــي بـــ٪ ْصــخاٞت حكــخم٪ ْصــخاٞت جـــضٖ

 424ْصخاٞت ججٗل٪ ج٨ٍغ الصخاٞت" 

ْالعالم لت الخدُت   وٍش

ْْظـض ؤخؿـً مـا  ْؤما٦جهـا،  ٓإع الِىض  ْاظّ ال٩اجب الاػصخام الكضًض بالىاؽ في ق

ٓا ٧ــــــل  ٓا فــــــي خاظـــــت بلــــــى ؤن ًهــــــاٞد ٣ـــــت الخدُــــــت ٖىــــــضَم ٞـــــةجهم لِؿــــــ ٓص َــــــٓ ٍَغ فـــــي الِىــــــ

لـــى،  َٓـــا بلــى ألٖا ٗ ٍْٞغ ِٓٞم  ٓا ٦ٟــ ْبهمـــا ٨ًٟــي ؤن ًًـــم ٓصإ  ْالــ ٓصًً ٖىــض الـــضز٫ٓ  ٓظــ اإلا

ْاخض أل٦ثر مً ملُٓن  ٓاخض   .  َْظٍ جدُت ل

ْمياهتها في الِىذ  البلشة 

ْٖلــــى  ْجها الِىـــضْؽ  ٓان م٣ـــضؽ ٌٗبـــض ٍْـــظ٦غ ال٩اجـــب ؤن الب٣ـــغة فـــي الِىـــض هـــي خُـــ

ْمـــ٘ ؤجهـــا هـــي فـــي هٓـــغ  ْالخ٣ـــضٌـ ٌٗـــاملٓن مِٗـــا مٗاملـــت اؾـــخصىاثُت،  ؤؾـــاؽ َـــظا الخإلُـــّ 

، ٞدُىمـا  ٓاهـاث ال٨شحـرة ألازـٔغ ٓان هـاٞ٘ ٣ٞـِ مشـل الخُ اجبإ الضًاهاث ألازٔغ مجـغص خُـ

ْل٨ــــً ًىـــــضَل ػاع ؤ ٢ْْـــــ٘ فــــي خحــــرة.  ــــب ٞاؾــــخٛغبّ  هــــِـ الِىــــض قــــاَض َـــــظا اإلاىٓــــغ الٍٛغ

ْابيخــّ ب٣ــغة ؤًًــا  م مــً ؤن ؤمــّ ب٣ــغة ْظضجــّ ب٣ــغة  ٓع ٖلــى الــٚغ ٍْخدحــر خُىمــا ًــٔغ ؤن الشــ
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ٓاهحن  ٓإ ال٣ــ ْجىُبــ٤ ٖلُــّ ؤ٢ســخى ؤهــ ْلــِـ لــّ ؤي ج٣ــضٌـ،  ٓط  َْــٓ مىبــ ؤهــّ لــِـ مدترمــا 

ٓط، ٣ًـــ٫ٓ: "ْفـــي ال ٓبـــاث، ِٞـــٓ مىبـــ ٓالي ْال٣ٗ ٓطًً ٖـــضصَا خـــ ملــــحن  61ِىــــض ٞئـــت مـــً اإلاىبـــ

ٓط ًجـــــغ الٗغبـــــاث  ٓان اإلاىبـــــ ْل٨ـــــً َـــــظا الخُـــــ ال ؤٖـــــٝغ بالًـــــبِ ٖـــــضص الشحـــــران،  وؿـــــمت، 

ْالُـــض التـــي جًـــغبّ ٖلـــى ٢ٟـــاٍ هـــي  ًٍْـــغبّ الٟالخـــٓن ٖلـــى ٢ٟـــاٍ لُـــل جهـــاع،  ٍْدـــغر ألاعى 

ا٥ ؤًـت جٟغ٢ـت هٟـ الُض التي جغجٟـ٘ بالخدُـت ألمـّ اْ لجضجـّ ؤْ خُٟضجـّ، لـم ؤالخـٔ ؤن َىـ

ْالب٣غة". ٓع  ٓص ٚحر َظٍ الخٟغ٢ت بحن الش  425ظيؿُت ٖىض الِى

 الذًاهت في الِىذ

ْصًغاصْن  ْػاع مضًىت صلهي  الًت ٦حرالا  ٓمبات بلى  ٓع صازل الِىض مً ب ؾاٞغ ؤهِـ مىه

٨كـــا. ٣ٞـــام ال٩اجـــب بمالخٓـــت َُئــــت  ْالٍغ ْالؿــــُاعة  ْع٦ـــب ال٣ُـــاع  ـــا،  ْٚحَر ْمـــضعاؽ  ٓعي  ْمؿـــ

 ٫ٓ ٣ٍْــ ْصْن مالخٓاجــّ بكــتى ألاصًــان بصــخئ مــً الخٟهــُل،  ؤصــخاب ألاصًــان املسخلٟــت فــي الِىــض، 

ْصًــجهم ًمــىِٗم  ٖــً مــظاَب الؿــُش: " ٫ٓ الٗمــغ،  ْاللخُــت َــ ٓن قــٗغ الــغؤؽ  َىــا٥ عظــا٫ ًُل٣ــ

٫ٓ مــً  ٫ٓ قــٗغ ؤَــ ٓٞــت خــ ٓاخــض مــجهم ٖمامــت ٦بحــرة ملٟ ًٍْــ٘ ال ْاخــضة،  ٓا قــٗغة  مــً ؤن ٣ًهــ

ٓجهـــا ٦مــــا  ْخمـــغاء، ٧إجهـــا ٦غاٞخــــت، ْنـــاظبها ًل ْػع٢ــــاء  ٓهـــت، زًـــغاء  ؤًـــت امـــغؤة، َـــظٍ الٗمامــــت مل

ْمٗٓمِــم ًًــ ٍٓلــت ؤًًــا،  ْلخُخــّ َ ــض،  ٓن ٖلــى اللخُــت قــب٨ت ٧ــالتي جًــِٗا الٟخُــاث ٞــ١ٓ ًٍغ ٗ

٫ٓ اللخُــــــت"  ْصا خــــــ ْبًٗــــــِم ٨ًخٟــــــي بــــــإن ًًــــــ٘ مىــــــضًال مكــــــض ـــً   426الكــــــٗغ،  ـــب ٖـــ ــــظل٪ ٦خـــ ٦ْــ

ْٖــاصاتهم ٓن الُاثٟــت الباعؾــُت  ٓجــاَم ٦مــا ًٟٗــل اإلاؿــلم ْمــً ٖــاصاث َــظٍ الُاثٟــت ال ًــضًٞ م  ،

ٓجاَم في بغط ٖا٫  ْبهما ًتر٥ ظشض م ٓع مُٗىت، صازـل ال ًدغ١ ٦ما ًٟٗل الِىاص٥،  لخإ٧لِا َُ

اثذ  ْبٗـٌ ألاخُـان جيكـغ َـظٍ الـْغ ٓع،  البرط بئر ٖم٤ُ حؿ٣ِ ُّٞ الٗٓام بٗـض ؤن جتر٦ِـا الُُـ

اثذ: َــل هــي  ٓع : "ْفــي الِىــض لــم ؤٖــٝغ بالًــبِ مــا اؾــم َــظٍ الــْغ ٨ٍْخــب ؤهــِـ مىهــ فــي اإلاــضن.  

ٓإ ؤزـٔغ مـً الُـحن لـ ْؤهـ ْمُـغ  ـحن  ٓحى ؤْ ٖـغ١، َْ ٓع ؤْ ظشـض مـ ْمـً ؤَٗمـت ؤْ بسـ ِـا،  م ؤٖٞغ

ْؤبسغة جخهـاٖض  ْؤَٗمت  ٓمباي ؤٖكاب  ٓظض في ب ذ بٗض طل٪ ؤهّ ً الغمل لم وؿم٘ ٖجها. . . ٖٞغ

ْمــً ألاظؿـــام الخُــت ْألاظؿـــام اإلاُخــت التـــي  ْالــض٧ا٦حن،  ْمــً البُـــٓث   ٫ٓ ْمــً الخ٣ـــ مــً ألاعى، 
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ْجُ ْجإ٧لِـا  ٓع جمؼ٢ِـا  ْاليؿـ ٓع  ْبهمـا جتر٦ِـا للهـ٣ حـر بهـا، ؤْ جدغم بٌٗ الـضًاث الِىضًـت صٞجهـا، 

ْالضًَ". ذ   427جُحر بب٣اًاَا، ؤْ مً ألاظؿام التي ؤخغ٢ِا ؤَلِا بالٍؼ

 متالخاج

٫ٓ الٗـالم،  ٓع ٧ـان ظـؼءا مـً عخالجـّ خـ ٞىالخٔ ؤن الغخلت بلى الِىض لل٩اجب ؤهِـ مىهـ

ْالؿُاؾـــــــُت ْألاْيـــــــإ  ِٞـــــــا الاظخماُٖـــــــت  ْغ بُٗتهـــــــا الجٛغاُٞـــــــت، ْْ ْصْن مكـــــــاَضاث الِىـــــــض َْ

ْالضًيُــــت فــــي  ٫ٓ الٗــــالم فــــي  111الش٣اُٞــــت  ٧ْــــان  211نــــٟدت مــــً ٦خابــــّ خــــ ٓم بإؾــــلٓب عاجــــ٘،  ًــــ

ْالِىـض، ٦مـا مخإزغا ظضا بشٟاٞت الِىض  َْىـا٥ ممـازال ٦شحـرا بـحن ز٣اٞـت مهـغ  ْعظالِـا ْصـخاٞتها. 

ْالِىــض . . مِــض الخًــاعة  ٓوؿــ٩ُا" مهــغ  ٓع فــي ٞىــض١ "ٞ ٢ــا٫ عظــل بؾــباوي خُمــا هــؼ٫ ؤهــِـ مىهــ

ذ ُٞما بٗض ؤهـّ  ْٖٞغ ٓع:  ٫ٓ ؤهِـ مىه ٣ٍْ ؤلاوؿاهُت . . ٞإهذ لً حكٗغ بالٛغبت في َظٍ البالص" 

 .      ٧ان مد٣ا في ؤعاثّ ًٖ الِىض

ْاإلاشاحؼ  اإلافادس 

 ؤهىاوي، فخذ هللا، الِىذ هما سؤًتها،  اللاَشة، مفش -2

ٓاٌ؛ سخالحي في الػالم، ماظعت َىذاْي،  -0  م  0225العػذاْي، ه

 م2724، داساإلاػاسف، مفش، العػُذ، ؤمُىت؛ مؽاَذاث في الِىذ -1

 م 2227لُف، ؼٓقي،الشخالث، داساإلاػاسف، اللاَشة،  -2

ٓدي، دمحمبً هاـش، -3 اك ،  الػب  م 2775في حىٓب الِىذ مىخبت اإلالً فِذ الٓوىُتالٍش

ٓدي، دمحمبً هاـش، في ؼشق الِىذ -4 اك، الػب  ٌ.  2227، مىخبت اإلالً فِذ الٓوىُت، الٍش

ٌٓ، مىخبـــــت  الخػـــــاْن الصـــــخفُت. ؤغــــــالم  -5 ٓس، رلــــــً املجِـــــ ٓد، ؤهـــــِغ مىفـــــ ٓصي، مدمـــــ فـــــ

 م2764الصخافت الػشبُت ، اللاَشة، ًىاًش 

ٓس، ؤهِغ، ؤعجب -6 ت، مفش  مىف خ، مىابؼ ألاَشام الخجاٍس  م 0224الشخالث في الخاٍس

ٌٓ الػالم في  -7 ٓس، ؤهِغ؛ خ  م  https://foulabook.com/ar / 21/22 /0202 022مىف

ب اللاَشة،  -22 ٓاس هخب الشخلت كذًما ْخذًشا، داسالغٍش ٓس ظُذ خامذ، مؽ  اليعاج، دهخ

ــذ،   -22 ٓ ؤؼــشف، جهــش غلــى ظــفش، اظــخىالغاث مخخــاسة مــً مجلــت الػشبــي، هخــاب الػشبــي ًٍض ؤبــ

ْصاسة ؤلاغالم مجلت الػشبي، ه222) ٍٓذ:  ْلت الى  م0223، 2( د
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 ٦خاب عخلت بلى الِىض
 A Passage to India 

ٓعؾتر ٓعظان ٞ ْاعص م  إلص
ٓعاٍ،لٓن٠ُ مىُت  باخشت الض٦خ

 ؾٗض هللا، الجؼاثغ ظامٗت ؤبٓ ال٣اؾم

 البدثملخق 

ْمغآة الكٗٓب التي مً زاللِا جىٓغ بلى ؤصبها ْخًاعتها  ٓان الٗغب  ألاصب صً

٘ آلازغ بلى مغآة ٚحٍر 
ّ
ال ًمى٘ ؤن ًخُل َْظا ال ٌٗجي ؤن جىُٓي ٖلى هٟؿِا،  ْز٣اٞتها، 

ْػة الخحز  ٓمُت(، ٞهي مىٟخدت حؿمذ باهخ٣ا٫ الخًاعاث الش٣اٞاث مخجا )آلاصاب ال٣

ْاإلا٩اوي لِا )آلا  ْجإزغ في بًِٗا مً زالالل٣غاءة الؼماوي  ْلظل٪ ٞهي جخإزغ  صاب الٗاإلاُت(، 

ٓع  ٓطط طل٪ َٓ خً ْهم ْالخجضًض ْؤلابضإ، في بَاع الٗال٢ت بحن ألاها ْآلازغ.  إل  ْالَا

ٍٓا، ْزانت ما سجلّ  ٓعا ٢ ْالىثري خً الِىض في ألاصب الٗغبي بجيؿُّ الكٗغي 

ْز٣ا ت خ٫ٓ َظا البض  ُت، الغخالت في عخالتهم الثًر ْاإلاٗٞغ ٓاهبّ الٗلمُت  ْصًاهاجّ ْظ ٞاجّ 

 في َظا الًٟ الىثري بهٟت ٖامت.

ْبعر جؼزغ بّ ز٣اٞخىا ٢بل  ْالًٟ،  ت ْألاصب  اٞض اإلاٗٞغ حٗخبر الغخلت مً ؤَم ْع

ْالدك٨ُل الٟجي م٘ ص٢ت الٓن٠  ْالهُاٚت،  م٨خباجىا، بط اظخمٗذ ٞحها خؿً الخٗبحر 

ْاإلاىا٤َ التي خ ٓا٢٘  ٓان الكٗٓب الجٛغافي ألَم اإلا ِ الغخالت بها، ٦ما حٗخبر ؤًًا صً

قإجها قإن ال٨خب ألازٔغ في الخسههاث املسخلٟت، بط جدمل في زىاًاَا ٢ًاًا ٖلمُت 

ْمىّ  ْبوؿاهُت ...  ْاؾخ٨كاُٞت، صًيُت  ْاظخماُٖت، ا٢خهاصًت ْؾُاؾُت، ظٛغاُٞت 

ٓم ؤلا ت جًم قتى الٗل ْم٨خبت ٨ٍٞغ وؿاهُت ق٩لذ مهضعا ؤؾاؾُا للباخض مؿخ٣بال، 

ْمً طل٪ الغخلت بلى بالص الِىض التي جغ٥ ٞحها الغخالت بهمتهم ٞحها، ٩ٞان لِم  ٖامت، 

ٓص ألا٦بر في بزغاء ألاصب ٖامت. ْاملجِ ْٞغ   الخٔ ألا
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اج٘ ألاصب       ٓطظا جُب٣ُُا لضعاؾت الِىض في ْع ٓع٢ت البدشُت هم ْمىّ ج٩ٓن َظٍ ال

٦ْغخلت في ؤصب الغخلت في ال اًت،  ً مً زال٫ ٦خاب ًجمِٗما الٗالمي ٦ْغ ٣غن الٗكٍغ

ٓاهب الؿُاؾُت  ْجبُان بؾِاماث الّغخالت في ْن٠ الج مٗا َٓ الغخلت بلى الِىض، 

ُاهُت، مً  ت البًر ْالخالت الاظخماُٖت التي ٖاقِا الكٗب الِىضي في الٟترة الاؾخٗماٍع

ْالخّٗغٝ ْاإلاؿخٗمغ ؤلاهجلحزي.  ٢ٓٝٓ ٖلى الٗال٢ت بحن الكٗب الِىضي  ٖلى  زال٫ ال

اًت في ال٨خاب. ْالْغ ْالٓن٠  ذي   َبُٗت الٗال٢ت ألاصبُت بحن الّؿغص الخاٍع

س في ألادب الػشبي. ّٓ ْالخى ٓم  ال: الشخلت بحن اإلافِ  ؤ

 الشخلت لغت:.1

ْاخض ججم٘       ْعصث ٧لمت عخلت ؤْ ما ٌكابهِا في ؤقِغ اإلاٗاظم الٗغبُت بمٗجى 

َْٓ الظي ًغجبِ ؤؾاؾا بالترخا٫ ْالاهخ٣ا٫ مً م٩ان بلى م٩ان آزغ،لخخسظ  ٓلّ  خ

ْعص في لؿان الٗغب بإن الغخلت:مً عخل الغظل بطا ؾاع،  الّغاخلت ْؾُلت لظل٪.٣ٞض 

ْالّغخلت  ؤما الغاػي في معجمّ  ٫ٓ٣ً بن )428(اؾم لالعجدا٫. ْالاعجدا٫:بمٗجى الاهخ٣ا٫، 

٣ٍْا٫  صهذ عخلخىا .  )429(الغخلت :بال٨ؿغ هي الاعجدا٫ ، 

 الشخلت اـىالخا:.2

ًظ٦غ قٓقي ي٠ُ: "ؤن الغخلت حٗض مً ؤَم ٞىٓن ألاصب الٗغبي، جخًمً ؤخضازا 

 ٓ ٍْيصخئ لىا ٖ ٓا٢٘ ؤخُاها،  الم ْمٛامغاث ٖضة، جهاٙ في ؤؾلٓب ٢هصخي بضٌ٘، ًا٦ض ال

ْمدضصاث السُاب ال٣هصخي  431زُالُت ؤخُاها ؤزٔغ ". ٓمّ لل٣هت  ٞحربِ مِٟ

ٓا٢٘ ٞخّٗبر ٖىّ ٦ما َٓ، ًلتزم ُّٞ  ٖٓحن مً الغخالث :ألاْلى جغجبِ بال الؿغصي ُٞظ٦غ ه

الغخالت بخ٣ُُض ٧ل ماعاٍ بهض١. ؤما الشاهُت ٞترجبِ بالسُا٫ ٞخٛحر ألاخضار لِضٝ ما. 

ْالغخل ٓا٢ُٗت  ٓاحي ْمىّ الغخلت ال ت السُالُت.٦ما ؤجها "همِ حٗبحري، ًخٗغى لجمُ٘ ه

                                                           
ٓع، لؿان الٗغب، صاع ناصع، بحرْث، ط2  .(عخل)، ماصة 11_ ابً مىٓ

429
 .16، ماصة عخل م1991، 4دمحم بً ؤبي ب٨غ الغاػي، مسخاع الصخاح، جذ مهُٟى صًب البٛا، صاع الِضٔ، الجؼاثغ، ٍ -

430
، ال٣اَغة، ٍ-  15، م 4ق١ٓ ي٠ُ، الّغخالث، صاع اإلاٗاٝع
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ْٖلماء الاظخمإ  –ؤْ ٩ًاص  –الخُاة  ْالجٛغافي  ْٞحرة مما حهم اإلااعر  ٓٞغ ُّٞ ماصة  بط جخ

ْماعدي آلاصاب". ْعصث لٟٓت الغخلت ؤْ ما (431)ْالا٢خهاص  م ٣ٞض  ؤما في ال٣غآن ال٨ٍغ

ذ ؤْ يمجي.  ٌٗاص٫ مٗىاَا بك٩ل نٍغ

ل )*  ٓلّ حٗالى: "إلًالٝ ٢َغ ٦غث لٟٓتعخلت في ٢
ُ
دا:ط ( بًالِٞم عخلت 1جهٍغ

ْاله٠ُ ) ْآمجهم مً زٝٓ 2الكخاء   ٕٓ ْا عب َظا البِذ الظي ؤَٗمِم مً ظ ( ٞلُٗبض

ْعخلت اله٠ُ بلى  432("3) في َظٍ آلاًت ًظ٦غ هللا حٗالى عخلخحن: عخلت الكخاء بلى الُمً، 

ْبٗضَا ًغظ٘ الغخالت بلى بال  ٓجهم مً ؾ٩ان بِذ هللا الخغام الكام.   .(433)صَم آمىحن ٧

ْاخض َٓ: الغخلت  * يمىُا: ْٖضة مٗان جىُٓي ٧لِا في مٗىا  ظاءث في ٖضة آًاث 

ٓا في مىا٦بها  ال ٞامك ٓلّ حٗالى:"َٓ الظي  ظٗل ل٨م ألاعى طل ْالترخا٫.هظ٦غ مجها : ٢

ٓع " ْالُّ اليك ٓا مً عػ٢ّ  ْالخجاعة ْظاءث َظٍ الغخلت بضاٞ٘ البدض ٖ ٧ْ434ل ً الغػ١ 

ْمً ًسغط  ْمً حهاظغ في ؾبُل هللا ًجض في ألاعى مغاٚما ٦شحرا ْؾٗت  ٓلّ ؤًًا : " ٢ْ  .

ٓعا  ٧ْان هللا ٟٚ ٢ْ٘ ؤظٍغ ٖلى هللا  ٓلّ زم ًضع٦ّ اإلآث ٣ٞض  ْعؾ مً بِخّ مِاظغا بلى هللا 

ب بالضًً مً ًضي اإلاكغ٦حن،الترخا٫  (435)عخُما " في .ْفي َظٍ الغخلت ٧ان الضاٞ٘ الِْغ

ٓلّ : " ْهلل ٖلى الىاؽ حج البِذ مً اؾخُإ بلُّ  ْالجِاص ؤًًا . ْفي ٢ ؾبُل هللا 

ْجإصًت اإلاىاؾ٪.( 436)ؾبُال".  ٧ان الِضٝ َىا َٓ الدج بلى بِذ هللا الخغام 

ْالترخا٫ مً م٩ان بلى ؤزغ  مً َىا وؿخيخج ؤن الغخلت َاإلاا اعجبُذ باالهخ٣ا٫ 

ْمىّ ٧ان لىا ؤصب الغ  خلت الظي ٌٗبر ٞحها الغخالت بإؾلٓب ؤصبي ٢هض ؤٚغاى ٖضة، 

ْا٢ُٗا ؤْ  ٍٓ بما  ْا ٞحه٩ل ما ناصٞ ْالكٗغ ٢البا لِا، ٣ًُض ٢هصخي ًخسظ مً الىثر 

                                                           
431

 16، م 1983، 2خؿجي دمحم خؿحن، ؤصب الغخلت ٖىض الٗغب، صاع ألاهضلـ، بحرْث، ٍ -
432
ٓعة ٢َغل آلاًت  -  4-1ؾ

433
 .591، م 4ن الُٗٓم، طآبً ٦شحر، جٟؿحر ال٣غ الّضًىا ٖماص-

434
ٓعة اإلال٪ -  .15آلاًت  ،ؾ

435
ٓعة اليؿاء -  .100آلاًت  ،ؾ

436
ٓعة آ٫ ٖمغان -  .97آلاًت  ،ؾ
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ْعخالتهم املسخلٟت، جىا٢لخّ  م  ْؤؾٟاَع ٓمُاتهم  ٓاها ًدٟٔ ً زُالُا، ٩ٞاهذ بظل٪ صً

ْاإلااعزٓن ُٞما بٗض ...  الٗلماء 

ٓم الٗام ألصب الغخلت َ      ٖٓت آلازاع التي جدىا٫ْ اهُباٖاث ؤما اإلاِٟ ٓ" مجم

٢ْض ًخّٗغى ٞحها لٓن٠ ما ًغاٍ مً ٖاصاث ْؾل٥ٓ  ٠ ًٖ عخالجّ في بالص مسخلٟت، 
ّ
اإلاال

ْلدسجُل ص٤ُ٢ للمىاْغ الُبُٗت التي ٌكاَضَا، ؤْ ٌؿغص مغاخل عخلخّ مغخلت  ؤزال١، 

ْاخض." ت للٗلماء ْمىّ ٧اهذ الغخالث مىاب٘  437مغخلت، ؤْ ًجم٘ بحن ٧ل َظا في آن  زٍغ

ْا٢عي ٌّٗبر ُّٞ الغخالت ًٖ مسخل٠  ِٖٓا سجل  ْهي في مجم ٓم،  ْمجهال ملسخل٠ الٗل

ٓع. ْؤَلّ ٖلى مغ الٗه ٓاها طل٪ البلض  ْصً ْج٩ٓن بظل٪ مُشا٢ا  َْسجلِا   مٓاَغ الخُاة 

ٓسظتر ٓسحان ف ْاسد م  زاهُا: كشاءة في هخاب سخلت بلى الِىذ إلد

ف(ال .1
ّ
ف بالّشاخلت )اإلاال  خػٍش

ٓالُض       ٓعؾتر مً م ٓعظان ٞ ْاعصم م في لىضن، الخد٤ بمضعؾت 1874"بص

ضط ٖام  ٓا٢ٗت في ٦مبًر ضط بٗض ؤن ؤههى الضعاؾت بها الخد٤ ب٩لُت اإلال٪ ال ٓهٍغ م، 1897ج

ت ٖام  ر للغؾالت الٟسٍغ
ّ
ٓا٫ خُاجّ، ختى عش ل مغابُا بها َ ٓعؾتر 1946ْْ م، وكغ ٞ

ْجغظمخحن ًٖ ؤلا  ٓالي ؤعبٗت ٖكغ ٖمال آزغا  ت التي ؤ٢ام بها زال٫ الخغب خ ؾ٨ىضٍع

ت، بياٞت  ْبغا ؤلاهجلحًز ْبغالي لؤل ٦ْخابت هو ؤ الٗاإلاُت ألاْلى. طل٪ بلى ظاهب هو لُٟلم، 

اًاث مجها عخلت بلى الِىض."  438بلى ٖضة ْع

اًت(ملخق غً ا .2  لّشخلت )الْش

ٓعؾتر في ٢الب        ٓعظان ٞ ه٣ّضم ملسها مبؿُا خ٫ٓ الغخلت التي ٢ام بها م

 ،ً ت التي ٦خبذ في بضاًت ال٣غن الٗكٍغ اًاث ؤلاهجلحًز ْهي مً ؤخؿً الْغ  " ٤ ُّ اجي ق ْع

م اإلاؿخٗمغ 
ّ
ْجد٨ ُاوي لِا،  الًاث الِىض ؤزىاء الاؾخٗماع البًر ْع ؤخضاثها في بخضٔ  جض

٢ْض  ذي ؤلاهجلحزي في بصاعتها،  ٣ت ًجم٘ ما بحن الؿغص الخاٍع ُّ ٓعة ق ٢ّضمِا ال٩اجب به

                                                           
437
 . 31، م 2119ؾمحرة ؤوؿاٖض، الغخلت بلى اإلاكغ١ في ألاصب الجؼاثغي، صاع الِضٔ، الجؼاثغ، ص ٍ،  -

438
ٓعؾتر، عخلت بلى الِىض، جغ صاثغة الترظمت في الضاع، صاع البكحر، بحرْث، م  - ٓعظان ٞ  . 255م
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ْال٩ٟاَت  ت  ٓبها مكٓب بالسسغٍّ ْؤؾل ت،  ُّ اًت ألخضار ٢ض ج٩ٓن خ٣ُ٣ ْالْغ ْالٓن٠ 

ْالكٗب الِىضي  ُاوي اإلاخعجٝغ  ٍْٓضر َبُٗت الٗال٢ت بحن اإلاؿخٗمغ البًر  .٤ٍٓ ْالدك

ٓعا ملسخل ْٚت، ٦ما ٌٗغى ال٩اجب ؤًًا ن ٓاث٠ الضًيُت بحن الظي ًخمّحز باإلاغا ٠ الُ

ْالِىضْؽ ْؾُش... " ْا٢ُٗت  439اإلاؿلمحن  اًت في ال٣ٟغة السخامُت ٢هو  ٦ما حٗغى الْغ

ُْٞلضهج ؤلاهجلحزي،  ؼ اإلاؿلم  ٢ْهو الهضا٢ت التي ظمٗذ ٍٖؼ حّٗبر ًٖ ٢هو الخب 

ُاوي في الِىض خُض  ب في ْل الغاط البًر
ّ
ٓا٢٘ اإلاغ٦ بر ًٖ ال ّٗ اًت في مجملِا " ح الْغ

ْٖضم الِٟم."ازخلُذ  ْالجٕؼ ْألامل   441مكاٖغ الك٠ٛ 

ْعقي       اج٘ ألاصب الٗالمي التي حّٗبر ًٖ خًاعة،  اًت عخلت بلى الِىض مً ْع حّٗض ْع

ْمت  ْاإلا٣ا ٓص  ْالهم ٓص  ْعمؼا للسل  ،ً ْالخمّؿ٪ بدب الَٓ قٗب مً الىاخُت ألازال٢ُت 

ْجه٠ غص لٗىت الاؾخٗماع، ٦ما حّٗبر  بت اإلالخت لالؾخ٣ال٫ َْ لىا ألاْيإ  ْالٚغ

ْالؿُاؾُت التي ٖاقِا الكٗب الِىضي في جل٪ الٟترة، بلمؿت ؤصبُت عا٢ُت  الاظخماُٖت 

ْؤؾلٓب ؤصبي طْقي عا١.   ٤ ُّ اجي ق  ٢ْالب ْع

ْالّعُاسخي في الشخلت: .3    الجاهب الاحخماعي 

ا       ٓانلت إلاتن الغخلت ه٠٣ ٖلى بٌٗ اقاعاث التي ط٦َغ بٗض ال٣غاءة اإلاخ

ْالت ٓجها بلى الخالت الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت التي ٧ان ٌِٗكِا الغخالت،  ي حكحر في مًم

ُاوي للمى٣ُت.  في خضًض  سُت التي جمّحزث باالؾخٗماع البًر الِىض في جل٪ اإلاغخلت الخاٍع

٠٢ٓ ال٣اهٓن مىّ:  ٓعؾتر خ٫ٓ الغقاْي ًظ٦غ الٟغ١ بحن الِىضي ْالاهجلحزي خ٫ٓ م ٞ

ٓص "ؤها ؤظض مشل َظٍ الازخالٞاث الٗم٣ُ ت بحن خ٩امىا... ٖىما هدهل هدً ال٣ٟغاء الؿ

ْال٣اهٓن ٨ًكٟىا ؤخُاها، ؤما ؤلاهجلحزي  ٓم بأصاء ما اعحكِىا لىٟٗلّ  ٖلى الغقاْي ٞةهىا ه٣

ال ًٟٗل قِئا." ْالخمُحز الٗىهغي ؤهضا٥  441ُٞإزظ  ٓلّ َظا ًهّغح بالُب٣ُت  َْٓ في ٢

ٓص... ختى ال٣اهٓن ًدمي ؤلاهجلحزي ٖ ٓلّ ٣ٞغاء، ْؾ  لى خؿاب قٗب بلضٍ . ٣ُٞ
                                                           

439
 .15اإلاغظ٘ هٟؿّ، م  -

440
ْ /بًشان باع ًٓؾ٠، اٞخخاخُت الِىض - ت   .337، م 2015، 44ه٣ض، ال٘ بؾغاثُل، مجلت هٍٓغ

441
ٓعؾتر، عخلت بلى الِىض، م  - ٞ11. 



ٍٓت املخىمت دان العى ٓبش مجلت الٍش  ؤهخ

0202 

 

170 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 12 ,ISSN 2394-8493 

 

اط ْالاعجباٍ الاظخماعي ْألاؾغي ٞةن "مٗٓم الغظا٫ ؤلاهجلحز       ؤما في ٢اهٓن الْؼ

ْالغظل ؤلاهجلحزي في  ْالالحي جؼاًضن في الٗضص،  ن اليؿاء مً بجي ظلضتهم،  ٓا ًسخاْع ٧اه

ت َىا 442ٖال٢خّ م٘ اليؿاء حهمل الِىضًاث ألهّ ًهٗب الجم٘ بُجهما."  ْحؿخمغ الٗىهٍغ

اط  ٓطط اإلاغؤة الهالخت للْؼ ت هي هم ؤًًا خُض ًٔغ ؤلاهجلحزي بإن اإلاغؤة ؤلاهجلحًز

 ْالاعجباٍ خؿب مٗاًحر ْيِٗا َٓ. 

٦ما ًِٓغ الٓلم ؤًًا خحن جسخٟي الٗضالت في ج٣ؿُم مىانب الكٛل      

ْطْي ٢ضعاث ٖالُت  م ؤّن مجهم ألا٦ٟاء  ال ٌؿخُٟض الِىضي قِئا ٚع الكاٚغة بحن ؤلاهجلحز 

َْٓ في ز م،  ىّ ًظَب لٛحَر
ّ
م ل٨ ْالسحر زحَر م، البلض بلضَم 

ّ
ْالخٗل ٓا للخٗلُم  ًٗ

ن مً بكغجىا.  ّ بؿبب "ؤن ؤلاهجلحز ٌسسْغ
ّ
َْظا ٧ل ٓم.  ٓما بٗض ً  "443بُالت جتزاًض ً

ال ؤظاهب       ْاخضة،  صاثما ما ًغّصص الِىضي الكٗاع هٟؿّ "ؤن الِىض ؾخ٩ٓن ؤمت 

ْاخضا... الِىض ؤمت  ٓهٓن ظمُٗا ٞغصا  ْالؿُش ؾ٩ُ ْاإلاؿلمٓن  ٕٓ الِىضْؽ  مً ؤي ه

ْبن لم  ٨م ؤ٦ثر مى٨م،  ْل٨ىىا ه٨َغ ْاخضة... لِؿ٣ِ ؤلاهجلحز، ٢ض ٨ًٍغ ٧ل مىا آلازغ، 

د٨م ٞؿُٟٗل ٚحري  و مى٨م، ؤؾخُ٘ ؤن ؤٍػ
ّ
ْلٓ مّغ زمؿماثت ٖام، ؾيخسل طل٪ 

 444ؾىُغص ٧ل بهجلحزي ملٗٓن بلى البدغ."

  الجاهب الذًجي في الّشخلت:/ 4

ؤ٦ثر صًً ًظ٦غ الغخالت َٓ ؤلاؾالم ٞىجضٍ ًظ٦غ ٧ل مهُلخاجّ اإلاسجض،      

ْصزل  ؼ  "إلاا اؾخضاع  اًخّ ٍٖؼ ت، اإلاضًىت ، خحن ًخدضر ًٖ بُل ْع
ّ
الٓيٓء، الهالة، م٨

٧ْان في مسج ْهٓامّ ٌؿّغٍ،  ذ، ل٣ض ٧ان بهما ًدب اإلاسجض ألهّ ٧ان عخبا  ضا لِؿتًر

ى مً اإلاسجض ٧ان ؤٖم٤ ... 
ّ
ْالجؼء اإلاُٛ ج للٓيٓء مً اإلااء الى٣ي الُاَغ،  الٟىاء نٍِغ

ؼ ... ْخا٫ْ ؤن  ٓبت ٖلى ؤلاٍٞغ ْالدؿٗٓن م٨خ ْؤؾماء هللا الدؿٗت  ْلِا مِٓغ الغزام 

ٓظض ؤلاؾالم ... ؤلاؾالم َٓ ًخمشل في طل٪ بٌٗ خ٣اث٤ الض ْالخب... َىا في اإلاسجض ً  ًً
                                                           

442
 .45اإلاغظ٘ هٟؿّ، م  -

443
 .82اإلاغظ٘ هٟؿّ، م   -

444
ٓعؾتر، عخلت بلى الِىض، م  - ٞ217، 218. 
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ْاإلاسجض  ْؤ٩ٞاٍع في َظا اإلا٩ان...  ْصاثم ... خُض ْظض ظؿضٍ  مؿل٪ هدٓ الخُاة ممخ٘ 

َْٓ صازل اإلاسجض "ؤن ًبجي  445َٓ الظي ٧ان لّ مٗجى في هٟؿّ." ٧ْان خلم بُل 

ن ْل٨ً بظ١ْ ٧امل، ختى ًم٨ً ل٩ل مً ًمْغ ا  مسجضا ؤنٛغ مً َظا،  بّ ؤن ٌكْٗغ

ـّ َٓ بها آلان."  446بالؿٗاصة التي ًد

ٓاء الاخخٟاالث الضًيُت للمؿلمحن في اإلاىاؾباث الضًيُت،       ًه٠ الغخالت ؤظ

ٓع ٣ًُمٓن ؤبغاظا  ت ٧ان مؿلمٓ ٧اهضعاب "م٘ ا٢تراب قِغ مدّغم بضاًت الؿىت الهجغٍّ

ْٖىضما ًله َٓا جدذ ؤٚهان ؤشجاع مُٗىت،  ٤ البرط ْع٢ُت بإحجام ضسمت لًُٗ

٤ ٖلُّ البرط..."
ّ
٣ٍُْ٘ الٟٕغ اإلاٗل  447ًهٗض ؤخض اإلاؿلمحن 

٣ُت بلى ظاهب الؿُش       ٍغ ْاإلاؿُدُت ْؤلٚا ٦ما ؤقاع ؤًًا بلى الِىضْ ٦ُت 

ْالٗظعاء  كىا  ْجغجُلِم "ؤٚىُت خ٫ٓ ؤلالّ ٦َغ ْالِىضْؽ، في اخخٟاالتهم الضًيُت ؤًًا 

ْجٓؾلذ ؤن ًإحي ل٨ىّ ٌ، ٞخ٨غع طل٪ ؾب٘ مغاث. "ًا٦ض  باجٗت اللبن التي َلبذ مىّ  ٞع

ٖٓذ بال ؤن  ْجى ْاخضة، مِما ازخلٟذ الضًاهاث  الّغخالت بإهّ ٖلى ز٣ت ؤن الِىض ْخضة 

ت  ْجد٤ُ٣ الخٍغ ٓص ؤمام ؤلاهجلحز،  ْاخضة ال ًخّٟغ١ َضّٞ ألاؾا خي: َٓ الهم قٗبها ًض 

غص اإلاؿخٗمغ مً بالصٍ.  ْهُل الاؾخ٣ال٫ َْ

  الجاهب ألادبي في الشخلت:/ 5

ْالترظمت       ٨ْٞغ ؤصبي مً هاخُت الخإل٠ُ  ٝ ؤن الِىض خًاعة قٗب،  مْٗغ

ش نلتهم بالكٗغ  َْضا ما حكِض بّ مالٟاث الباخشحن الِىضًحن ٞمشال جاٍع ْالكغح، 

ىضي  غي )ًٞل هللا الكَغ ٓص بلى هماطط مً قغح م٣اماث الخٍغ الٗغبي ال٣ضًم ٌٗ

ٓان اإلاخىّبي )ببغاَُم بً مض ٓان بالٟاع خي(، ْقغح صً ح صً ًً هللا الى٨غجهؿٓي(، قْغ

                                                           
445
 .15اإلاغظ٘ هٟؿّ، م  -

446
 .16اإلاغظ٘ هٟؿّ، م  -

447
 .67اإلاغظ٘ هٟؿّ  -
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٢ْهُضة البرصة..." ح الؿب٘ اإلاٗل٣اث  ٦ُٓجي(، قْغ ٓصي ٖبض ال٣اصع ال٩ ٓل  448الخماؾت )اإلا

 448البرصة..."

اًت ٫ٓ٣ً       ْمجهم بُل الْغ ٢ْحن للكٗغ  ْاإلاخظ ٦ما هجض مجهم الكٗغاء ْألاصباء 

ْبٌٗ الٗغبُت، ٧اهذ طا ْعصْ،  ٍٓت، ُّٞ الغخالت" زم بضؤ ًخلٓ الكٗغ الٟاع خي ْالا ٦غجّ ٢

ٓا ًىهخٓن  ٧ْاه ْْٞغة الىهٓم التي ٧ان ًًٟلِا ...  ٧ْان َٓ الكاب الظي ٢غؤ باحؿإ 

ٓظِت الىٓغ الٗامت ًٖ الكٗغ... "  449بلُّ في اؾخمخإ، خُض ًإزظْن ب

ٍْغبُِا        ًخدضر ؤًًا ًٖ ؤزغ الىهٓم في هٟٓؽ مخل٣حها ؤزىاء ٖملُت الخل٣ي 

بٛاًت الكٗغ خُض ٫ٓ٣ً: "ؤٖلى صعظاث الًٟ ؤن ًلمـ الكٗغ اإلاؿخم٘ بةخؿان 

ٓع... ٧ان خمُض هللا َٓ الظي  ْالَؼ ٖٓا مً اإلا٣اعهت بحن ؤلاوؿاهُت  ْؤن ًيصخئ ه  َٓ ًًّٟٗ

٨ً ٢ض اهٟهل ًٖ الخًاعة ... الكٗغ َٓ هٟدت مً ًِٟم في الكٗغ ٣ِٞ ... ألاصب لم ً

ْٖىضلُب مّٛغص بحن ٖاإلاحن مً جغاب ..."  451الجما٫ الغباوي 

ْالظ١ْ الٟجي        ٓاًَ الجما٫ ألاصبي  ْم اًت  ْْمًاث ٖلى الْغ ٢ْٟاث  هي 

ت  ٖٓاث الكٍٗغ ْط٦غ بٌٗ اإلا٣ُ ْط٦غ الكٗغاء،  لل٩اجب، خُض ّٖغٝ الكٗغ ْألاصب 

ْما غة ًٖ الخُاة ألاصبُت الِىضًت في جل٪ اإلاغخلت ْألاعاظحز ؤًًا. 
ّ
ٓعة مهٛ هي بال ن

ٓع  ٓاث هدٓ الخُ ٓع الالخ٣ت ْؾاعث باألصب الٗغبي زُ عث في الٗه ّٓ سُت التي جُ الخاٍع

ْاإلاالٟاث التي خِٟٓا الترار  ما٫ ْألاقٗاع  ْْيٗذ بهمتها في ٧ل َظٍ ألٖا ْالاػصَاع، 

ٓص قٗب الػالذ زالضة بسل ٣ت.ْالظا٦غة الٗغبُت   ها ْخًاعتهم الٍٗغ

  الخالـت

ٓاهب املسخلٟت  ٢ٓٝٓ ٖلى الج ْال ؤَم ما هسلو بلُّ بٗض صعاؾت عخلت بلى الِىض 

 للخُاة الِىضًت: 

                                                           
448
 . 58، م 2114ؾؿت َىضاْي، ال٣اَغة، ص ٍ، ٖبض الخي الخؿجي، الش٣اٞت ؤلاؾالمُت في الِىض، ما  -

449
ٓعؾتر، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  - ٞ12 . 

450
 .74اإلاغظ٘ هٟؿّ، م  -
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  ْالٛغب ال٣ضامى الِىض مً ؤ٦ثر البلضان التي قِضث ب٢باال مً الغخالت الٗغب 

ت...  م عخلت ابً بَُٓ ً مً ؤقَِغ  ْاإلاٗانٍغ

  ّؼ الغخالت ؤزىاء عخلخ
ّ
ٓا٢٘ ظٛغاُٞت ًغ٦ ًٍْ ٧ل ما ًمغ بّ مً م ْجض ٖلى حسجُل 

ْخًاعجّ ختى ًسغط  ٤ بالبلض ْقٗبّ 
ّ
٧ْل ما ًخٗل ْج٣الُض  ْٖاصاث  ْمىاْغ َبُُٗت 

ش طل٪ البلض.  لىا سجل خاٞل بخاٍع

  ٓة ْال٣ؿ ت  ْالٗىهٍغ ٧ْل مٓاٍَغ مً الٓلم  ٍْْالجّ  ٖاهذ الِىض مً الاؾخٗماع 

َْظا ما خا٫ْ ال ْالخٟغ٢ت  ٢ٓٝٓ ٖلُّ. ْالاؾدبضاص  ْال  غخالت عنضٍ في عخلخّ 

  ٖٓذ في الِىض بال ؤن قٗبها مخدض ميسجم َضّٞ ٢بل ٧ل ْجى مِما ازخلٟذ الضًاهاث 

ت ْالاؾخ٣ال٫. ْهُل الخٍغ  شخيء َٓ َغص الاؾخٗماع مً بالصٍ 

  في اإلاالٟاث ٍٓ ْخٟٓ سِم  ٓا بها جاٍع ْؤصباء لِم ؤ٢الم مً طَب سجل للِىض قٗغاء 

ت، ٦ما ْالىثًر ت   لِم بؾِاماث ؤصبُت في ال٨ٟغ الاصبي ٖامت. الكٍٗغ

  ْالضًيُت ْؤلاوؿاهُت للكٗب ْمغآة للخُاة الاظخماُٖت  ٓطط ناص١  عخلت بلى الِىض هم

ُاوي.  الِىضي ؤزىاء الخ٨م البًر

ْاإلاشاحؼ  اإلافادس 

  م  اللشآن الىٍش

 ٓس، لعان الػشب، داس ـادس، بحرْث، ج  .22ابً مىظ

 ْهلذ، الؼ ًشان باس ًٓظف، افخخاخُت ب ت   .0223، 22الِىذ/بظشائُل، مجلت هظٍش

 2761، 0خعجي دمحم خعحن، ؤدب الشخلت غىذ الػشب، داس ألاهذلغ، بحرْث، ه. 

 ،ظمحرة ؤوعاغذ، الشخلت بلى اإلاؽشق في ألادب الجضائشي، داس الِذٔ، الجضائش 

  2د ؼٓقي لُف، الّشخالث، داس اإلاػاسف، اللاَشة، ه. 

  ،غبذ الحي الخعجي، الشلافت ؤلاظالمُت في الِىذ، ماظعت َىذاْي، اللاَشة 

 2غماد الّذًىابً هشحر،جفعحر اللشآن الػظُم، ج. 

  ،دمحم بً ؤبي بىش الشاصي، مخخاس الصخاح، جذ مفىفى دًب البغا، داس الِذٔ، الجضائش 

  ٓسظتر، سخلت بلى الِىذ، جش دائشة التر ٓسحان ف  لبؽحر، بحرْثحمت في الذاس، داس ام
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 صعاؾت جدلُلت

ٓاَغ َالب في بالص الِىض" ٨خاب"ل   ز
المص.  ؿاٖضاإلاؾخاط ،ألا  مىٖٓغ

٦ْٓكمحرظامٗت   ٓعي ظام  بابا ٚالم قاٍ،عاظ

 ملخق البدث

ٓص ٞاثؼ  ْالخد٤  مدم ا بلى الِىض للضعاؾاث الٗلُا   ٦ضاْي مً الُالب الظًً ظاْئ

ٓالي ؾيخحن، ْفي زال٫ َظٍ الٟترة  ؤهّ صعؽ ؤْيإ  ْم٨ض  ٞحها  خ بجامٗت  خُضعآباص 

ا ًٖ ٦شب ، ْسجل اهُباٖاجّ في ق٩ل ٦خاب "  ْآزاَع ْز٣اٞتها   ْج٣الُضَا  الِىض ْ  

ٓاَغ َالب في بالص الِىض" باللٛت الٗغبُت، م ، خا٫ْ الال٠  2114نضع ال٨خاب  ٖام ز

٣ت  ْج٣الُضٍ الٍٗغ ْز٣اٞخّ  ْالكاملت  ًٖ املجخم٘ الِىضي  ٓاٍَغ ال٣ُمت  ُّٞ ؤن ًظ٦غ ز

٦ْظل٪ ؤهّ ؤل٣ى الًٓء  ٖلى  ٚغبخّ ْ ظامٗخّ التي جل٣ى  ْالؿِئت   ْٖاصاجّ الخؿىت 

ٖٓاث ألازٔغ الٗضًضة التي ال مجا٫ لِا بالخٟهُل  ْاإلآي ْاهخهى ال٨خاب  الضعاؾت ٞحها    .

عة  الٟغ٢ت  ٓان ال حٗجي بالًْغ غا١ ْألال بهظٍ الٗباعة" حٗلمذ ؤن ٦ثرة ألاصًان ْألٖا

ِٖٓا  ٍٓ َظٍ البالص ج٨مً في جى ٓجها ؾلبُت، ٣ٞ ْالسالٝ بل هي  ه٣ُت بًجابُت ؤ٦ثر مً ٧

ٓجها".   ْجل

 َظٍ الضعاؾت حكخمل ٖلي الى٣اٍ الخالُت:

 خُاة اإلاال٠ ٓظؼ م ًٖ 

 ٖٓاث  الباعػة التي ها٢كِا اإلاال٠ ُّٞ اإلآي

 .ًٟ٢ُمت ال٨خاب ًٖ هاخُت ال 

 اإلالذمت

ْالغخالحن مىظ ال٣ضم  لخًاعتها  ْال٨خاب  بن الِىض ٧اهذ ه٣ُت الاعج٩اػ لؤلصباء 

ٖٓت ْ صًاهاتها املسخلٟت ْظمالِا الُبُعي  . ؾئل الجاخٔ ًٖ  ْز٣اٞتها اإلاخى ٣ت  الٍٗغ
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ْؤزال٢ِ بإ ؤَلِا  ا صع، ْظبالِا الب٣إ التي عآَا َْ م الٗامت  ٣ٞا٫ ًٖ  الِىض: "  بدَغ

ْالًٓ  ْالخضؽ  َٓم  ْال ألَل الِىض ال٨ٟغ  ْْع٢ِا ُٖغ ،  ٓص ،  ا ٖ ًا٢ٓث، ْشجَغ

ْالكٗبظة"  التها   451ْالخُلت  ْمده ٦ما ٧ان الخجاع الٗغب ًدبٓن  الخجاعة الِىضًت 

ْصلُل طل٪ ؤن ٖمغ بً السُاب هنع هللا يضر ؾإ٫ ًٖ  الؿُاح ، ما عؤ٨ًم ًٖ الِىض؟ ؤ٦ثر ب٨شحر ، 

ا ُٖغ" ا صع ْظبلِا ًا٢ٓث ْشجَغ ٓظِٓن بلى  452ٞإظاب: "بدَغ ٞبضؤ الغخالٓن الٗغب ًخ

ْج٣الُض ،  ْز٣اٞت  ْا مً ؤصب  ٓا ما قاَض ا الُبُُٗت ل٩ي ٌسجل الِىض اإلاخمحزة بمىاَْغ

دان البحرْوي) ٓال441-362ْمً ؤبغػَم ؤبٓ الٍغ ْم٨ض ٞحها  خ ى هجــ( الظي ػاع الِىض 

ْج٣الُضَا، ْظم٘  ْٖاصاتها  ْالش٣اُٞت  ٓالِا الاظخماُٖت  ٍُْال٘ ؤخ ؤعبٗحن ٖاما ًضعؽ 

ٓلت في ال٣ٗل  ٓلت م٣ب ْٞحرة، زم ؤل٠ ٦خابا َاما باؾم" جد٤ُ٣ ما للِىض مً م٣ ٓماث  مٗل

ٓصْن ؤن  ْالباخشحن الظًً ً ْمهضعا لل٨خاب  َْٗخبر َظا ال٨خاب مغظٗا  ْلت"،  ؤْ مؼط

ٓظّ ٖ ٓا ًٖ الِىض ب ٓظّ زام .  ٌٗٞغ  ام ْ ٣ٖاثض الِىضْؾُحن ب

ْلض في ال٣غن الخاؾ٘ اإلاُالصي  ْمً ؤقِغ الغخالحن ؤًًا  ؾلُمان الخاظغ الظي 

َْٗخبر َظا  ْالهحن ْسجل مكاَضاجّ باؾم " عخلت الخاظغ ؾلُمان"،  ْػاع الِىض 

ْؤياٝ  ـ ،  ت في م٨خبت باَع ٓص في ق٩ل املسَُٓ َْٓ مٓظ ٓم البداع  ال٨خاب مغظٗا لٗل

ْعظا٫ ٞحه ْما خهل مً ؤزباع )ٖلى( الخجاع  ٓماث  ض الؿحرافي ما ظم٘ مً مٗل ا  ؤبٓ ٍػ

ض ة الٗمغان الظي  453البدغ ًٖ بلضة ؾحراٝ ؤًًا . ْمجهم ٞخذ هللا ألاهُا٧ي ناخب ظٍغ

ْػٖمائها ، 1932ػاع الِىض ٖام   ٢ْابل  مً ؤمغاءَا  ٫ٓ ٞحها  مً م٩ان بلى م٩ان   ْجج  ،

ْاهُباٖخّ  َْظا ال٨خاب لّ ؤَمُت ٦بحرة  ْسجل مكاَضاجّ   باؾم " الِىض ٦ما عؤًتها"  

ٓمت الثم. ٓح ْ ؤماهت ْنض١ بضْن ل ْْي  454ألن  اإلاال٠ ط٦غ ٧ل شخي ًٖ الِىض بهغاخت 

                                                           
451
ٓع ٖبض الغخمان خمُضة  م ، م : الض٦خ ْم٣خُٟاث مً آزاَع  520ؤٖالم الجٟغاٞحن الٗغب 
452

َْىض ٧ى حٗل٣اث : ؾُض ؾلُمان الىضْي   39م : ٖغب 

.
453

  https://ar.wikipedia.org 
454

 9الِىض ٦ما عؤًتها، م: ٞخذ هللا ألاهُا٧ي

https://ar.wikipedia.org/
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ٓع )  اعة بلى ص٫ْ ٦شحرة 2111-1924ْؤهِـ مىه َْٓ ؤصًب ْصخافي ٦بحر ، ٢ام بالٍؼ م( ، 

ْمكاَضاجّ  في  ق٩ل ٦ ْصْن مالخٓاجّ   ْمجها الِىض ، ٓم" . 211خاب " خ٫ٓ الٗالم ،  ً455 

ٓصي  )  ٓصي الظي ظا٫ الٗالم 2115-1926ْ دمحم بً هانغ الٗب م(  الغخالت الؿٗ

ْؤعبٗحن ٦خابا في ؤصب الغخالث. ٓا٫ ؾٗضاْي)  456ْصْن  ؾبٗت  ْهي 2121-1931ْه م(، 

اعة الِىض  ُماث الخغ٦ت اليؿاثُت في مهغ التي ٢امذ بٍؼ ْبخضٔ ٖػ ت   ْاثُت مهٍغ ْع ٧اجبت 

ٓلذ في ٖضص مً اإلاضن الِىضًت ْسجلذ اهُباٖاتها في زال ْجج ٫ خ٨م بهضعا ٚاهضي  

( ٧اجبت ْصخُٟت 1995-1911ْ ؤمىُتالؿُُٗض)  457ق٩ل " عخالحى  خ٫ٓ الٗالم" .

ت اليؿاثُت  في مهغ ، ػاعث الِىض ٢بل  ْْاخضة مً ؤٖالم الخغ٦ت ال٨ٍٟغ ٢ٓت ،  مغم

ْل٨ً جإزغث بالِ ٓع في اإلااجمغ  ْْنٟذ ما الاؾخ٣ال٫ للخً ىض ْظمالِا الُبُعي 

ْهذ  باؾم " مكاَضاث في الِىض"  ْص  458قاَضث ٞحها  ؤًًا  

ٓص ٞاثؼ  ٦ضاْي  الظي ظاء مً الٗغا١ بلى الِىض   ٍْيخمي بلى َظٍ الجماٖت مدم

ٓالى ؾيخحن،  ْزال٫ َظٍ  ٢ْطخى   ٞحها  خ ْالخد٤  بجامٗت  خُضعآباص،  للضعاؾاث الٗلُا  

ا  الؿ سُت ْ صعؽ ؤْيإ الِىض الش٣اُٞت ْالاظخماُٖت الٟترة  ػاع  آزاَع ُاخُت ْ الخاٍع

ٓاَغ َالب  ْبمٗان ، زم سجل اهُباٖاجّ في ق٩ل ٦خاب " ز ْٖاصاتها بض٢ت  ْج٣الُضَا 

ْعا١ في صٞتر الٛغبت".   في بالص الِىض، ؤ

ٓة 2114َظا ال٨خاب  ٖام نضع   ٓاٍَغ الخل م  ،ْخا٫ْ الال٠  ُّٞ ؤن ًظ٦غ ز

ْباصي ْاإلاغة  ًٖ املجخم ْالؿِئت،   ْٖاصاجّ الخؿىت  ٣ت  ْج٣الُضٍ الٍٗغ ْز٣اٞخّ  ٘ الِىضي 

٦ْئِبا ٖلى ٢غاع الؿٟغ   طي بضء ؤهّ ؤل٣ى الًٓء  ٖلى  ٚغبخّ مٓنٟا بإهّ ٧ان خاثغا 

ْبٗض ج٨ٟحر ٢لُل ؤهّ اؾخٗض  ْالضٍ  ٧ان ملخا ٖلى الؿٟغ بلى الِىض .....  ْل٨ً  بالِىض ، 

                                                           
455
 ٢111امٓؽ ألاصب الٗغبي الخضًض ، م : خمضي الؿ٩ٓث. ص 
456
 https://ar.wikipedia.orgا

457
 599الٗغبي، م٢امٓؽ ألاصب : خمضي الؿ٩ٓث. ص 
458
ٓمي. ص  ب ألٖا ْعوٜ ٍػ  3صعاؾت ه٣ضًت م: مكاَضاث في الِىض: ؤ

https://ar.wikipedia.org/
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ٓا  هٟؿّ للؿٟغ، مبِىا ًم٨ً ؤن السحر ْحٗالى " ٖسخى ؤن ج٨َغ ٨ًمً ُّٞ ،٦ما ٢ا٫ جباع٥ 

َْٓ زحر ل٨م"  ألاًت.  459قِئا 

ْل٨ً بخؿاؽ الٛغبت ٧ان ٣ًل٣ّ " َل َىا٥ ؤَلي؟  َل َىا٥ ؤنض٢اجي الظًً 

ْمذي ،  ٓن معي؟ َل َىا٥ ال٨خب الٗغبُت التي ؤصعؾِا؟ َظٍ ألاؾئلت ج٨غع في طَجي 
ّ
ًهل

ْمك٩لتي لِا خل ؤًًا.... بوي  ؤج٩لم م٘ ؤَلي   ختى ا٦دك٠ ألامغ  ،  ؤن ل٩ل مك٩لت خل  ،

ٓعة .... بوي ؤنلي في مسجض ظضًض م٘ مهلحن ظضص.... بوي  ْاله ٓم َاجُٟا بالهٓث  ٧ل ً

ْاؾخُٟض مجها.  461ؾاٖخمض ٖلى ال٨خب ؤلال٨ترْهُت 

ْبٗض ط٦غ َظٍ  اإلاكا٧ل  ٌؿلِ ال٩اجب  الًٓء ٖلى ججاعبّ التي خهل ٖلحها في 

ْمً ؤبغػَا ؤهّ  ًتزْص بىٟؿّ الٛغبت مبِىا ؤن ؤلا وؿان ًخٗلم  في الٛغبت ؤ٦ثر ب٨شحر، 

ْبٗض طل٪  ًظ٦غ  الىهاثذ  ٓص ٖلى الهبر .  ْالخٗ لُت  ْجدمل اإلاؿْا الش٣ت بالىٟـ ، 

ْهي ٦ما ًلي:  ٢ْذ اإلاٛاصعة   ْؤمّ ٖلى  ْالضٍ  ِٓا   ْالٓناًا التي ْٖ

  ْالباٖت ٓٞت  الث اإلا٨ك  جخجىب مً اإلاإ٧

 ٓم ألظل ال٣ٗاعب ْألاٞاعي اهٌٟ اللخاٝ ٢بل ا  لى

  ، ْالىهابحن  اخظع مً اللهٓم 

  ابخٗض ًٖ  اليؿاء 

 ال جب٩ي ؤبضا 

 ،ِٓم ٣ٞ ْاخضة في ً  ال حؿخسضم ِٞؿب٥ٓ بال  مغة 

ٓايُ٘   ْع ٖلى اإلا ْبمٗان جٓنلذ بلى ؤن ال٨خاب ًض ْبٗض صعاؾت ال٨خاب بض٢ت 

ْالُبُُٗت الغخلت الغثِؿُتالخالُت  : مجها  بلى ألاما٦ً الؿُاخُت 

ًغ٦ؼ ال٩اجب ٖىاًخّ ٖلى الغخلت بلى ألاما٦ً الؿُاخُت  ْفي َظا الهضص

َْٓ ًه٠ عخلخّ بلى  ْهجض ؤهّ حهخم بهظا الجاهب اَخماما بالٛا، ٫ٓ٣ً  ْالُبُُٗت ، 

                                                           
459

م  ٓعة الب٣غة، آلاًت: ال٣غآن ال٨ٍغ  216:ؾ
460

ٓص ٞاثؼ ٦ضاْي  ٓاَغ َالب في بالص الِىض: مدم ْعا١ في صٞتر الٛغبت، م : ز  3ؤ
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ٓا":  ٓا"  م٘ ؤنض٢اجي مضًىت "ٚ بٗض امخدان الٟهل الشالض ٢غعث الظَاب  بلى مضًىت " ٚ

ْاظِتها زال٫ ٞترة  ْػمال اث التي  ْؤ٢لل الًَٛٓ جي ل٩ي  ؤ٢طخي ؤلاظاػة َىا٥،  

ٓا  التي ج٣٘ ٖلى قاَئ  الامخداهاث ، ٣ٗٞضها الٗؼم ٖلى الؿٟغ ختى   ْنلىا بلى مضًىت ٚ

ٓا مؿخل٣حن  ْؤن الىاؽ ٧اه اع،   ْالْؼ البدغ ،، ٞٓظضها ؤن اإلاضًىت ٧اهذ م٨خٓت بالؿُاح 

ْمسُٟت  ٖلى قاَىء البدغ، مغج٨بحن ال ٓاط البدغ ٧اهذ ٚايبت  ْؤم ْاإلاٗاصخي ،  جغاثم 

ْؤن هللا ٢ض ٢غع ؤن حهل٪ َظٍ اإلاضًىت في  ج٩اص ؤن جبلٗىا ، ٞكٗغها ؤن الجهاًت  ٢ض ا٢تربذ ، 

ٓع  ْل٨ىّ هللا عخُم ٟٚ ْاإلاٗاصخي التي ًغج٨بها الىاؽ  َىا٥ ،  لخٓت ما ، بؿبب الجغاثم 

ْال ٓها مً َظٍ اإلاهِبت  ،   461خمض هلل ٖلى ٧ل خا٫.ٖلى ٖباصها،  هج

 الشلافت الِىذًت 

ْممحزاتها  مبِىا" ؤوي ؾمٗذ في  ْبٗض طل٪ ٌكحر ال٩اجب بلى الش٣اٞت الِىضًت 

ؼ الكٗب الِىضي  ْحٍٗؼ ٓخُض  بخضٔ املخايغاث بإن َىا٥ ٖامالن عثِؿُان ؾاَما في ج

ت ْؾ٨ت الخضًض التي جغبِ قبّ ال٣اعة الِىضًت مً ؤ٢هاَا بلى  َْما :اللٛت ؤلاه٩لحًز

ُم الِىضي  مِاجما ٚاهضي  الظي  462ؤ٢هاَا" . ْفي َظا اإلاًماع  ًخدضر ال٩اجب ًٖ الٖؼ

ْم الٗضْ بٗؼم  َْٓ عظل ُٖٓم ، طْ َمت ٖالُت ، ٢ا حي لؤلمت الِىضًت ،  ٌٗخبر ألاب الْغ

ُاهُت ،ختى  ٓمت البًر ْجى٨ُل مً ٢بل الخ٩ ْحٗظًب  م ما حٗغى لّ مً سجً  ْزباث  ٚع

َْمخّ الٗالُت . اجهؼم الٗضْ جهاثُا، ْمباصثّ  ٓخُض الكٗب الِىضي  بد٨مخّ   زم ٖمل لخ

ْا   بٌٗ ألا٩ٞاع ْآلاعاء  مً الخًاعة الٛغبُت ْ   ٓص ٢ض ؤزظ ٠ًٍُْ  ؤن الِى

م ًٖ ألامم  ٍٓتهم السانت التي جمحَز ٓا ألهٟؿِم َ ٓه ت زم ٧ ْاإلاٗٞغ زانت في مجا٫ الٗلم 

ت الِىضًت ٧اهذ ج٨مً  في حٗضص اللٛاث التي ٧اهذ ؾاثضة   في  ، ماضخا ؤن الٗب٣ٍغ ألازٔغ

ْعا عثِؿُا في جىمُت ؤهداء  الِىض ٧لِا  مكحرا  بلى ؤن َىا٥ زالر لٛاث عثِؿُت ؤصث ص

ْالشاوي :اللٛت  ْجغ٢ُتها، ألا٫ْ :  اللٛت الِىضًت التي حٗخبر لٛت البالص الغؾمُت ،  البالص 

                                                           
461

 21م :اإلاهضع هٟؿّ
462
  34م : اإلاهضع هٟؿّ 
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ْالشالض: اللٛاث املخلُت التي حؿخسضم  في  ت التي حٗخبر بمشابت لٛت عؾمُت زاهُت،  ؤلاه٩لحًز

الًاث. ْال  463464ألا٢الُم 

ا بالضًاهاث ْؤما ال ضًاهاث ُٞبحن ال٩اجب ؤن بٌٗ مؿملي الِىض ٢ض جإزْغ

٦ُٓاث التي ال ٖال٢ّ لِا بالضًً  مشل  ْالؿل ٓظض َىا٥ بٌٗ اإلآاَغ  الِىضْؾُت خُض ج

ٓع )اإلابلٜ الظي ًُلبّ  ْاهدكاع ٚالء اإلاِ ٓع،  ْحٗل٤ُ الَؼ ْالخمُحز الُب٣ي  حٗل٤ُ الخماثم  

اط( ؽ  ٦كٍغ الْؼ ٦ْظل٪  عظا٫ الَٗغـ مً الْٗغ ٓة الِىضْؽ ال اإلاؿلمحن ،  هي ؤؾ

اح  ْ ْخضة  ْالٟغ١  ب٣ٗاثض الِىضْؽ مشل جىاسخ ألاْع ْالٟئاث  جإزغث بٌٗ الجماٖاث 

ٓص. ٓظ  465ال

زم ًظ٦غ الصسهُاث التي ِْغث في قبّ ال٣اعة الِىضًت ْ التي لِا ؾمٗت باعػة 

لى  ْمجها شسهُت الكُش ؤبي ألٖا لِؿذ في الِىض ٞدؿب بل الٗالم ٧لّ، 

ٓلت في  ٓلت ْن ْصي،ماؾـ الجماٖت ؤلاؾالمُتفي قبّ ال٣اعة الِىضًت الظي لّ ظ ٓص اإلا

ْاإلاؿلمٓن في  ٓاظِِا ؤلاؾالم  ْالخٗٝغ ٖلى املساَغ  التي ً ٓة ْؤلاعقاص   مجا٫ الضٖ

ضاء،   الٗالم مً ٢بل ألٖا

ٓعي الظي ؤل٠  ْال٩اجب ال٨بحر الكُش نٟي الغخمان اإلاباع٦ٟ ْ الٗالم الجلُل 

ال خؿىا بحن   ٦خابا ٢ُما ْها٫ َظا ال٨خاب ٢ب ٓم"  ٍٓت باؾم " الغخ٤ُ املسخ في الؿحرة الىب

ْالضاُٖت ال٨حر ؾماخت الكُش  ب  ٓاء ،ْألاصًب ألاٍع الض٫ْ الٗغبُت ْؤلاؾالمُت ٖلى الؿ

٢ْملّ  خّ  ْمٗٞغ ْؤصبّ  ْٖلمّ  ٓالخؿً ٖلي الىضْي الظي ٌٗٝغ في الٗالم  ب٨ٍٟغ  ؤب

ْمالٟاجّ ال٣ُمت التي جخ ٖٓاث املسخلٟت..الؿُا٫   ٗل٤ باإلآي

ْلت با٦ؿخان دمحم ب٢با٫  الظي ؤ٣ًٔ ألامت  حي لض ْالكاٖغ الُلُ٘  ْألاب الْغ

ْجلمُظٍ  ٦ْظل٪ الضاُٖت ال٨بحر ؤخمض صًضاث  الٗغبُت ْؤلاؾالمُت مً ؾباث ٖم٤ُ،  

ْؤبٓ ال٣ىبلت البا٦ؿخاهُت  م ٖبض هللا ًٓؾ٠ ٖلخي  ْمترظم ال٣غآن ال٨ٍغ الباع طا٦غ هاً٪ 
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 35م : اإلاهضع هٟؿّ  
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 34م : اإلاهضع هٟؿّ  
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 35م : اإلاهضع هٟؿّ 
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ٓص  ٢اثال :  ؤجهم قٗب  466ال٣اصع زان.ٖبض  زم ًدىا٫ْ ال٩اجب  بٌٗ بًجابُاث للِى

ٍْظ٦غ ٢هخّ "ؤهّ  ْمدؿامذ صًيُا ، ْألاظمل مً طل٪ َٓ ًدترم اإلاغؤة ْألاصًان  مؿالم 

ْ خي ٞإهّ ؤزظ  َظ اإلاصخ٠ ب٩لخا  ٓما مصخٟا مترظما لهاخب الك٣ت الِىض ؤَضٔ ً

 467ًضًّ اختراما لّ، 

ْمجها: زم ًل٣ي ال٩اجب  الً ْٖاصاث في الِىض    ٓء   ٖلى ما قاَضٍ مً  ج٣الُض 

ْل٨ً هي مؿإلت زالُٞت بحن ال٣ِٟاء،    ًَِٓ بن بٌٗ اإلاؿلماث ٌُٛحن ْظ

ٓص ٖضص الخٟاّ في  ٍْخعجب ال٩اجب بٓظ ْهي مؿإلت ال زالٝ ُّٞ،   ً ٨ٍْكًٟ قَٗغ

ْاإلاضاعؽ ؤلاؾالمُت بهظا الجاهب اَخماما بالٛا ْاَخمام ال٨خاجِب  ٍْضَل : " بوي  الِىض  

م  ٓاث السمؿت ٚع م في الهل ْتهم لل٣غآن ال٨ٍغ ٓص ًسُئٓن ٖىض جال عؤًذ هاصعا ألاثمت الِى

ٓص بٌٗ ألاقُاء في اإلاؿاظض مشل 468ظِلِم باللٛت الٗغبُت" ٦ْظل٪ ًخدحر  ٖلى ْظ  .

ْالهىض١ْ الهٛحر للخبٕر   ْاعجضاء ألاخظًت  اإلاؿُبت التي ًجلـ ٖلحها  اإلاهلي ٖىض هٕؼ 

 ٓ  ة التي جٓيِٗا لُُٛي اإلاهلي عؤؾّ مجها زال٫ الهالة .ْال٣ليؿ

خضاء ْالايُِاص الظي  ٧ان ؾاثضا في  املزم ًدىا٫ْ ال٩اجب  ٕٓ الٖا جخم٘ مٓي

ٟا٫ اط ألَا ْ خي مشل هٓام الُب٣اث، ْػ ْهبظ الِىض ، خغمان اإلاغؤة مً ؤلاعر ْخ٤ اإلال٨ُت 

ْبؿب طل٪ جًُغ ال٨شحر  ٓع ،   ْٚالء اإلاِ ظت ٖىض جغملِا  مً الٟخُاث بلى الٗمل  الْؼ

٨َْظا  ؤن ألاهثى ٚحر مدبٓب  بها  في املجخم٘  اط،   للخه٫ٓ ٖلى اإلابلٜ املخضص  للْؼ

ْمجها  : 469الِىضي. ْالخ٣الُض الِىضًت الكاجٗت   زم  ًدىا٫ْ بٌٗ الٗاصاث  

ّ مً   ٓعا، ٖٞغ ٖٓاث ٞإ٢بل بلُّ عظل ٞ صزل اإلاال٠ في  بخضٔ مدالث بُ٘ اإلاهى

 إلّ بخل٠ِ ، َل جبدشٓن قِكت؟"مالبؿّ الٗغبُت ْؾ

                                                           
466

 36م :اإلاهضع هٟؿّ 
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 39م : اإلاهضعهٟؿّ
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ْلم جغ٦ب  ٓص ٌٗخ٣ضْن لٓ ؤه٪ ما ػعث جاط مدل  ْؤٞاص  بٌٗ ألانض٢اء  ؤن الِى

ْلم حؿاٞغ بال٣ُاع  ٞةجهم  لً ٌٗخبر٥ْ ؤه٪ ػعث جاط مدل.  ْلم جمؿ٪ ألاٞعى  الُٟل 

ْلٓن لخم  ً ال ًدىا ْلُمت قاع٥ ٞحها، ٢اثال بن ال٨شحًر ٓعة خٟلت  ٓع ال٩اجب  ن ٦ما  ًه

ال ٣ًغبٓن لخم الب٣غ ؤًًا ٦ما  ًدخٟٔ اإلاؿلمٓ ن ؤهٟؿِم مً ال ب٣غ الجهم هباجُٓن، 

ْ خي ًمخى٘  ًٖ لخم الب٣غ ألجها م٣ضؾت  غ، ٞإزبرها بٌٗ الىاؽ ؤن الِىض لخم السجًز

ا. غ ألهّ مدغم قٖغ  471ٖىضٍ، ُٞما اإلاؿلم  ًمخى٘  ًٖ لخم السجًز

ْهي  بت في الِىض   ٓص  حهخمٓن بٟغف ًيخ٣ض ال٩اجب بٌٗ الٗاصاث الٍٛغ : ؤن الِى

ْاخض. في الِىض  ٢ض جهاصٝ بوؿاها ٣ًطخي خُاجّ في  ٓم  ألاؾىان اَخماما بالٛا  مغاث  في ً

٦ْظل٪  ٢ض ًمٓث  َْىا٥ آزغ جدا٥ اإلاالبـ مً زٍُٓ الظَب،  ٓم  ٖلى ألاعنٟت ،  الى

ْل٨ً ٧لب بٌٗ ألاؾغ  الٛىُت لّ م٩اهت زانت ، ؤجها جى٤ٟ  ٖٓا ،  بٌٗ البكغ ٞحها ظ

ْالخى٣اياث. ْالٛغاثب  ال َاثلت ، في الخ٣ُ٣ّ ؤن الِىض هي ؤعى العجاثب   ٖلُّ ؤم

ٓا٣ٞت ْ  لى بلى ألاؾٟل حٗبحرا ًٖ اإلا ن  عئْؾِم مً ألٖا ْمً ٖاصاتهم ؤجهم حهْؼ

. ٌ ن عئْؾِم ًمىُا ْقماال حٗبحرا ًٖ الٞغ ٓلٓن زمـ  حهْؼ ْمً ٖاصاتهم ؤجهم ٣ً

ْل٨ً لٓ جإمل في الخٗبحر ًخطر  ص٢اث٤، ٢ض ؾم٘  اإلاال٠ َظٍ الٗباعة مً ٓص  ؤٚلب الِى

ٓص مىّ َٓ الاهخٓاع لٟترة ٢لُلت  لّ ؤن اإلاغاص مىّ لِـ زمـ ص٢اث٤ بالًبِ  بل اإلا٣ه

ْمً اهخ٣اصٍ الالطٕ  ؤهّ بطا ناصٝ َىضْؾُا ِٞٓ  مدضصة  بضال مً اهخٓغ ٢لُال .  

ْٖلى ال٨ٗـ بن ناصٝ مؿلما ٞةهّ ًدا ٫ْ ؤن ًسضّٖ ًخٗامل مّٗ بالهض١ ْألاماهت، 

ٓة ؤلاؾالم.  ْؤز ٦ما ٌكُض ال٩اجب  ببٌٗ الٗاصاث  الخؿىت  ؤًًا ، 471باؾم ؤلاؾالم 

ٓمىا بٗض نالة  ْهدً الٗغب هبضؤ ً ٓمِم بٗض نالة الٟجغ  ٓص  ًبضؤْن ً ْهي ؤن الِى

ْؤجهم ما ًؼالٓن  ٖلى  ْٖىضها نالة الٟجغ،  ْؤخُاها بٗض نالة الٗهغ  الًخى ؤْ الِٓغ 

ٕٓ الكمـ..الُٟغة ًىامٓن مب٨ َْؿد٣ُٓٓن با٦غا ٢بل َل  غا 
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ٓم ٢بل  ايت   ٦ما هٔغ ٧ل ً ْالٍغ ْمً ٖاصاتهم  اإلامحزة  هي اَخمامِم بالصخت 

ْالخضاث٤ الٗامت  ٓإع  ْاليؿاء ٖلى الك ١ الكمـ ؤٖضاصا ٦بحرة مً الغظا٫  قْغ

ايت اإلاصخي .  ًماعؾٓن ٍع

ٓة ْؤلاسؼاد  الذغ

ب  في مجا٫  ٓجّ ٌٗخى٤ ٌٗخبر ال٩اجب عظال مخضًىا ْ ًٚغ ْبضٖ ٓة ْؤلاعقاص ،  الضٖ

عظال ؤلاؾالم ، ْفي َظا الهضص ؤهّ ًد٩ي ٢هخّ " ٦ىذ طَبذ بلى نالة الجمٗت بلى 

ضان ؤن ٌٗخى٣ا باإلؾالم ، ٣ٞغؤ الكِاصجحن  مسجض خُض ؾمٗذ ؤن َىا٥ َالبحن ًٍغ

ْل٨ً ؾمٗىا بٗض طل٪ ؤجهما ل ْبوي ٞغظذ ظضا ؤن هللا ٌُٗي ؤظغا ٦شحرا لِظا الٗمل ،  م ،

ْاإلاًا٣ًاث التي ٢ض ًخٗغيان لِما مً ٢بل  اث  ٓٞا مً الًَٛٓ ًِٓغا بؾالمِما ز

ْمجخمِٗم" .  472ؤؾغتهم 

ٓة  ٢اثال : ًيبػي الضاعي ؤن   ٦ْظل٪ ًضلي ال٩اجب بمالخٓخّ خ٫ٓ ؤؾلٓب الضٖ

ٓاَُّ  ؤن  ْمً ه ٓاَُّ ،  ْه ْامٍغ  ٓح ،ما٦ضا ٖلى ؤ ْْي ٓة ؤلاؾالم  بهغاخت  ٣ًضم صٖ

ْما بلى طل٪....... ْ ؤلاؾالم ًمى٘ ؤلاوؿ ْالُٛبت  ْالٛل   ْال٨ظب  ْالسمغ  ان  ًٖ الؼهاء 

ْمؿاٖضة ال٣ٟغاء ،  ْاة  ْاإلاؿا ْالٗضالت  ْامٍغ ؤهّ ًدض ؤلاوؿان  ٖلى الىٓاٞت  مً ؤ

ْٖىضما حؿإ٫ ًٖ طل٪ ٞؿخ٩ٓن ؤلاظابت ؤن صًجي ًإمغوي  ْمابلى طل٪،  ْالهض١ ْألاماهت 

ٍْمىٗجي ب٨ظا". ٓع التي  زم  ًظ٦غ  ال٩اجب 473ب٨ظا..  ما٫ الضعاؾُت  مكحرا بلى  ألام ألٖا

ْهي  :  ًغاٖحها الُالب زال٫ صعاؾخّ 

  .٤ صخُذ ٢ٓذ ٖلى ٍَغ  اؾخسضام ال

  ْالتي جخُلب ٖٓاث الهٗبت  ٢ٓذ في الضعاؾت ْزانت صعاؾت اإلآي اؾخسضام ال

 مىا الجِض طَىُا. 

 .ج٣لُل اؾخسضام الِٟؿب٥ٓ 
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 ًٖ ْالهُداث مشل  ازخُاع اإلا٩ان اإلاىاؾب  للمظا٦غة  مبخٗضا الًٓياء 

ا. ْٚحَر ٓاَى البدغ   الخضاث٤ ْق

 . ْججىب اإلاٗاصخي ٍٓت الٗال٢ت م٘ ألانض٢اء   ج٣

  ّٓا٦ ظًت الُبُُٗت مً ٞ ظًت الهىاُٖت ْالا٢خهاع ٖلى ألٚا الخجىب مً ألٚا

ْما بلى طل٪.  ْجمغ ْؾم٪ ْخلُب  ْٖؿل  اث   474ْزًْغ

ْهي:     ٓع التي حٗخبر الػمت للُلبت زال٫ الامخداهاث   ٦ْظل٪ ًل٣ي ال٩اجب الًٓء ٖلى ألام

 .ْجغجِب الك٣ت  الخجىب ًٖ خملت جى٠ُٓ 

 . الخجىب ًٖ الظَاب بلى نالٓن 

  بٖضاص ظمُ٘ مخٗل٣اث الضعاؾت مؿب٣ا 

  بٖضاص الُٗام ٨ًٟي لٗضة ؤًام 

 .475الخجىب ًٖ ألا٧ل في اإلاُاٖم ؤزىاء الامخداهاث 

 :ت ما٫ السحًر ْمجها: ألٖا  ٦ما ٌكحر ال٩اجب بلى   بٌٗ اليكاَاث الُالبُت  

 :ْمجها ت  ما٫ السحًر ٢ْاجّ في ألٖا  ًيبػي للُالب ؤن ٣ًطخي بٌٗ ؤ

  ب٢امت زُبت الجمٗت باللٛت الٗغبُت 

  ٓػَِٗا ٖلى ال٣ٟغاء ْج  جىُٓم خملت ظم٘ اإلاالبـ اإلاؿخٗملت مً الُلبت 

 بوكاء لجىت إلنالح طاث البحن 

  ٓاظض ب٢امت م٨خبت نٛحرة زانت بال٨خب الٗغبُت في بخضٔ اإلاؿاظض خُض ًخ

 الُلبت الٗغب 

  ْحٗل٣ُِا بك٤ ْؤبُاث َاصٞت  الث  ٍٓت ؤْ م٣ َباٖت ؤًاث ٢غآهُت ؤْ ؤخاصًض هب

 الُلبت ٦ضٖاء ٦ٟاعة املجلـ ْ خضًض الُٛبت 
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 ت بؿُُت مً الغاٚبحن في الخبٕر ْطل٪ بجم٘ مبالٜ قٍِغ ٕ ٦ٟالت َالب   مكْغ

٦ْٟالخّ. ٓص   ْازخُاع َالب مً ال٣ٟغاء مً اإلاؿلمحن الِى

  ْمؿاٖضتهم جىُٓم بغهامج الؾخ٣با٫ الُلبت ال٣اصمحن الجضص بلى الِىض 

ْجإمحن الؿ٨ً ْقغاء ألازار   ْحسجُلِم 

  ٍٓت ْال٨خب اإلاخٗل٣ت  بخٍٗغ٠  ؤلاؾالم ْ وكغاث صٖ ٓػَ٘ مهاخ٠ مترظمت  ج

 ٖلى ٚحر اإلاؿلمحن.

ْمجها :٦ْظل٪ ال٩اجب ًغ٦ؼ ٖ ت للُالب ألاظاهب  ٍع ٓع التي حٗخبر يْغ  ىاًخّ ٖلى ألام

  ًَْظا ًم٨ ٍْضعؽ ،  ْالخًاعة خُض ٌؿ٨ً الُالب   إل ٖلى الش٣اٞت  الَا

ْالُبُُٗت   ْ ٦ظل٪ حسجُل  سُت  ْالخاٍع اعة ألاما٦ً الؿُاخُت  مً زال٫ ٍػ

ْالخجاعب التي قاَضَا َىا٥ ٖلى مسخل٠ ألانٗضة ، ْالاؾخٟاصة  ألا٩ٞاع 

ْه٣ل ٧ل ما َٓ هاٞ٘ ْظضًض  مً السبراث ْؤلام٩اهُاث الٗلمُت في طل٪ البلض 

 476بلى بلضٍ.

 : ٦ْظل٪ ًىصر اإلاال٠ الُالب ألاظاهب ٢اثال 

 جخٗامل م٘ الىاؽ  با ألزال١ 

 .٪ْٚاًت خُاج ْلُاج٪  لب الٗلم ٞهي ؤْلى ؤ  ع٦ؼ ٖىاًخ٪ ٖلى الضعاؾت َْ

  ْالصخبت الؿِئت ْبًا٥   بلؼم الصخبت الهالخت 

  ْججىب ْاخظع مً ٞخىت اليؿاء بٌٛ البهغ،  بت ، ابخٗض ًٖ ألاما٦ً اإلاٍغ

ْؤصاء نالة الٟجغ مً الجماٖت  ٓم   الازخالٍ ْؤلا٦شاع في اله

  ٪ال حٛغه ٓلت ألي شسو  ال حُٗي ز٣خ٪ بؿِ جخٗامل م٘ املجخم٘ م٘ ج٣ُٔ 

 اإلآاَغ 
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 ؤْ ال ٍٓ ْالخجىب ؤي وكاٍ مكب ٓاهحن البلض الظي جضعؽ ُّٞ   التزام ب٣

 477ؤزالقي.

 : ْلِـ آزغا : ًبحن  ال٩اجب ما حٗلم مً الِىض  ؤزحرا 

  ْٝالسال عة الٟغ٢ت  ٓان ال حٛجي بالًْغ غا١ ْألال حٗلمذ ؤن ٦ثرة ألاصًان ْألٖا

ِٖٓا  ٓة َظٍ البالص ج٨مً في جى ٓجها ؾلبُت ٣ٞ بل هي ه٣ُت بًجابُت ؤ٦ثر مً ٧

ٓجها.  ْجل

 ْاحؿٗذ بطا ما ٓلىا ٞحها،  حٗلمذ ؤن ل٩ل مك٩لت خل مِما ٖٓمذ  ؤٖملىا ٣ٖ

ٞاإلاكا٧ل التي حٗاوي بالصها الشخيء باليؿبت للمكا٧ل التي حٗاوي مجها َظٍ 

 البالص

  ٪ْؤزال١ ؤن ظمُ٘ الكٗٓب جمخل حٗلمذ ؤهّ لؿىا هدً ٣ِٞ مً لضًّ ٢ُم 

ْؤزال٢ا  ٢ُما 

  ٓهّ ؤْ ٖغ٢ّ ٖلى ُٞغة حٗلمذ ؤن ؤلاوؿان َٓ ؤلاوؿان مِما ٧ان صًىّ اْ ل

 لحهاهللا التي ٍُٞغ ٖ

  ْؤن اإلاغؤة في ؤلاؾالم هي ؤ٦غم ْؤ٣ًىذ ؤن ؤلاؾالم َٓ ؤٖض٫ ألاصًان  حٗلمذ 

ْحؿام  وؿاء ألاعى ، ٞاإلاغؤة الِىضْؾُت ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ جٓلم ْلما قضًضا 

 ؤؾٓء الٗظاب باؾم الضًً.

  الكٗٓب ، ٞالكٗب الِىضي الظي ٪ ْجدٍغ حٗلمذ ؤَمُت ال٣ُاصاث في ٢ُاصة 

ْػ اإلالُاع بهما  ْالٗلماء ججا  ً ْاإلا٨ٍٟغ ٓصٍ هٟغ ٢لُل مً الؿُاؾُحن  ٣ً

ْؤؾاجظة الجامٗاث ، ؤما ب٣ُت اإلالُاع ٞخدب٘. ما٫   478ْعظا٫ الضًً ْألٖا
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  الخاجمت

ٓظضها ؤن  ْاللٛت ٞ ٢ُمت ال٨خاب:  بطا ؤمٗىا الىٓغ في ال٨خاب مً هاخُت الًٟ 

ْل٨ىّ ال ًسلٓ  ْػَا،  ٍٓت ٧ان مً اإلام٨ً ججا ٓاثض ظمت َىا٥ بٌٗ ألازُاء الىد مً ٞ

ٍْجضع  ْجىا٢ًاجّ.  ٣ٓؾّ  ْج٣الُضٍ َْ خُض ٌؿاٖض ال٨خاب في ِٞم الكٗب الِىضي 

ْالٟغاصة التي هجضَا لضٔ ؤٖالم  ْالخمحز  ، ِٞٓ َالب،  ٓاٍع ؤلاقاعة ؤن ال٩اجب في بضاًت مك

اعاتهم في ؾً هاضجت.  ٓعًٍ ؤٖالٍ ٧اهذ ٍػ  الغخالحن اإلاظ٧
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 ؤصب الغخلت الى الِىض

تبعخلت فى مغآة   بً بَُٓ
ٓاص اإلاكِضاويؤ  . ص. ًاؾغ ٖبض الج
ش -٧لُت التربُت ؤلاوؿاهُت   الٗغا١ ،ظامٗت اإلآنل -٢ؿم الخاٍع

 اإلالذمت 

ال خهـــــل بـــــحن اؤزبرهـــــا        ٢ْبـــــ ـــــت  ْمٗٞغ ٓاَصا  ِّ ؤهـــــّ لـــــِـ َىـــــا٥ ا٦ثـــــر جـــــ ابـــــ
ش ٖبـــــر ٦خ  لخـــــاٍع

٨ٍُْٟىـا مـا ْظـض  ْالِىـض .  ٣خحن مشـل مـا خهـل بـحن خًـاعة الٗـغب  خًاعجحن ٢ـضًمخحن ٖـٍغ

ْبـحن الغاٞـضًً جـاعة  َْاعبا مً ظِت ،  ا  َٓىجٓ صاْع َْىا٥ بحن م ت مخىازغة َىا  مً ل٣ى ازٍغ

ْالىُل جاعة ازٔغ .    ، 

ْؤقــ٩ا٫ الٗال٢ــاث الٗغبُــت الِىضًــت ٖبــر اصب َــض        ٝ َــظا البدــض الخُــغ١ بلــى مهــاصع 

ت الى الِىض في ال٣غن  ْازترها مىّ عخلت ابً بَُٓ  14َـ/8الغخلت  ،  
 
 ٖغبُا

 
م باٖخباٍع عخاال

ٓع الٓؾــُى بلــى ل٣ــاء الٗلمــاء   ٧ــان ًغمــي مــً زــال٫ جغخالــّ بلــى مسخلــ٠ مــضن الٗهــ
 
مؿــلما

ــــإل ٓر .  مــــً قــــتى اإلاــــظاَب ْالَا ٓٞت الكــــُ ٖلــــى الخغ٦ــــت الش٣اُٞــــت ْؾــــمإ ؤزبــــاع اإلاخهــــ

ْج٣ـغب الـى ؾـلُاجها  ٧ْاهذ الِىـض بخـضٔ مدُاجـّ التـي اؾـخ٣غ ٞحهـا ٢غابـت ٣ٖـض مـً الؼمـان 

 للمال٨ُــت زــم ٢ايــُا لل٣ًــاة ، ٦مــا ؤنــبذ 
 
ْٖمــل فــي بالَــّ ٢ايــُا اإلاؿــلم ) دمحم بــً حٛلــ٤ ( 

ٓع الهـــــح  لِـــــظا الؿـــــلُان الـــــى بمبراَـــــ
 
ٓمـــــاث ُٞمـــــا بٗـــــض ؾـــــٟحرا ْاإلاٗل ْبهـــــظا حٗـــــض عخلخـــــّ  ن . 

٣ـت ألازـٔغ فـي الِىـض  ٓانـل مـ٘ الخًـاعة الٍٗغ ٓع الخ ْعصَـا اخـض ؤقـ٩ا٫ ظؿـ ضة التي ؤ الٍٟغ

حن .    ٖلى ؾبُل عئٍت الخايغ بٗحن اإلااضخي مً ؤظل بصامت الهالث الؿاب٣ت بحن الُٞغ

ٓخُض الظي صزـل الِىـض         ت ٧ان الغخالت ال ْم٨ـض ج٨مً ؤَمُت الغخلت  في ؤن ابً بَُٓ

ُــــ٠  ٓمــــاث ، ٦مــــا خهــــل ٖلــــى الخْٓ  مــــً اإلاٗل
َ
ن ٖجهــــا ٦شحــــرا ّْ ْص ٓاث  ٞحهــــا ٢غابــــت ٖكــــغ ؾــــى

ٞت َىا٥ .   للمال٨ُت في صلهي ، ْناَغ ؤؾغا مْٗغ
َ
 الغؾمي ٢ايُا
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  بً بىٓوتب هبزة غًا (    

م مً        جغ٦حز بدشىا ٖلى الٗال٢اث الٗغبُت الِىضًت في ال٣غن الغابـ٘ ٖكـغ اإلاـُالصي  بالٚغ

ْعخالجــّ ب٣ــضع حٗلــ٤ ألامــغ  ــت  ٘ بالغخالــت ابــً بَُٓ ــ٠ ؾــَغ ال بخ٣ــضًم حٍٗغ ٞةهىــا ؾــيبضؤ ؤ

ْمــضٔ مهــضا٢ُخّ بزىــاء  ٖٓىا  َبٗــا مــً اظــل الٓنــ٫ٓ الــى ٚاًــت جســو اهُباٖاجــّ  بمٓيــ

٧ٓـــ ـــت : َــٓـ ؤبـــٓ ٖبــــض هللا ، ٦المـــّ ٖـــً بـــالص الِىـــض ٞى٣ـــ٫ٓ بٗـــض الخ ل ٖلـــى هللا ان ابـــً بَُٓ

( 479)قــــمـ الــــضًً دمحم بــــً ٖبـــــض هللا بــــً دمحم بــــً ببــــغاَُم بــــً ٖبــــض الــــغخمً  بــــً ًٓؾـــــ٠ 

ــــّ َٓ
ّ
ْاإلال٣ّــــب بــــابً بُ  ٝ ٓاحي اإلاٛغبــــي اإلاٗـــــْغ بالخًــــ٠ُٗ اي حكــــضًض الُــــاء ٖلــــى ( 481)اللــــ

ْل٨ـــً ٢ؿـــما مـــً البـــاخشحن ًجٗلِـــا مسٟٟـــّ   Ficsherخؿـــب مـــا ا٦ـــضٍ اإلاؿدكـــغ١ ِٞكـــغ 

ٓم الازىــحن (481)ٍْبــضْ اهــّ اصــر  ــت فــي ًــ ْلــض ابــً بَُٓ ْوكــا فــي 1313َـــ/713عظــب  17.  م 

ْابـً ّٖمـّ  ْالـضٍ الـظي ٧ـان ٣ٞحهـا  الؾـُما  ٓر  ْالكـُ ٦ى٠ اؾـغة ٖلمُـّ ِْـغ ٞحهـا ال٣ًـاة 

ٓا٢ـــ٘ بـــحن ا ـــت  ٢اضـــخي خهـــً عهـــضة ال قـــبُلُت ال٣ُٟـــت ابـــٓ ال٣اؾـــم دمحم بـــً ًدحـــى ابـــً بَُٓ

 .   ْمال٣ت مً اعى الاهضلـ
ــت بال بن ؤخــضا          ــذ خــ٫ٓ ابــً بَُٓ ْالضعاؾــاث التــي ؤظٍغ م مــً ٦ثــرة البدــٓر  ٖلــى الــٚغ

الؾــُما ُٞمــا ًخٗلــ٤ مجهــا  ْاُٞــت لؿــحرجّ ٢بــل بــضء عخالجــّ  مجهــا لــم ًخُــّغ١ بلــى ط٦ــغ جغظمــت 

ٓمـاث  مـً اإلاٗل
َ
ْلظل٪ هجض ٦شحرا ْؤزال٢ّ   ٓلخّ ؤْ بكبابّ  ٟ ٓاهـب  بيكإجّ َْ ٖـً َـظٍ الج

ْمً املخخمل اهّ ٧ان ٢ض جل٣ى حٗلُمّ مىظ مغخلت قـبابّ ألاْلـى ْختـى  مخجلُت في عخالجّ ،

ٓاء الش٣اُٞـت فـي 1325-1312َـ/ 725-712بضء عخالجّ ؤي بحن ٖامي  م  ْفي مشل جل٪ ألاظـ

ْاإلاضاعؽ الضًيُت . ٦ما ًِٓغ مً زال٫ ٖؼمّ ٖلى ؤصاء ٍٞغًت الدج جاع٧ـا ؤَلـّ  ال٨خاجِب 

ً ٖامـــا بط اهــّ جل٣ــى جغبُـــت  ْٖكــٍغ ْاخــض  َْـــٓ بٗمــغ  ْْالــضاٍ اللــظًً ٧اهــا ٖلـــى ٢ُــض الخُــاة 

                                                           
(

479
 .   227، م5الضعع ال٩امىّ في اُٖان اإلااثت الشامىّ ، ط: اخمض بً ٖلى بً حجغ الٗؿ٣الوي ( 

(
480

ت وؿبت الـى ظـّضة لـّ جدمـل ٦ىاًـت بُـت ٖلـى هدـٓ ٞاَمـت (  ٓمـت ) طَب اإلااعر اإلاٛغبي ٖبض الِاصي الخاػي الى ان بَُٓ ،ٖاجكـت ( ُٞ

  بـحن ْهي ٖاصة ( ُٖٓقت ) 
َ
ٓا٣ٞـا ْمـً الهـضٝ ان َىـا٥ ج اظُـب ،  ْحٗجـي الٖا ْل٨ً ال٩لمت في اللٛت مكخ٣ّ مـً بُـِ  ٣ُت ٢ضًمت ،  اٍٞغ

ت ْاؾم ابً بَُٓ ٓان ٦خاب الغخلت  ْػاباصي : ًىٓغ . ٖى ْالباء :مدحي الضًً دمحم الٟحر  .  ال٣امٓؽ املخُِ، باب الُاء 

(
481

ٓٞؿ٩ي (  ش الاصب الجٛغافي الٗغ : اٚىآَُؽ ٦غاحك   421، م1بي ، طجاٍع
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 بالٗىاًـت ؤلالُِـت ، ًٞـال ٖـً 
َ
ْاز٣ـا  ٖلـى ؤصاء الكـٗاثغ الضًيُـت 

َ
صًيُت مخِىت ٩ٞان مداٞٓا

٢ْــض ؤْضــر  طلــ٪ الكــُش ابــً مــغػ١ْ ) ٓر   ْالكــُ -1311َـــ/781-711ج٣غبــّ مــً الٗلمــاء 

ٓلّ : " ٧ان1379   م( ب٣
َ
 خؿىا

َ
ٓاصا     (.  482)ظ

 م 22َـ/6ب(  بالد الِىذ في اللشن 

ٓعٍــــت           ٍْدــــضَا مــــً الكــــما٫ُ بمبراَ ٓبي مـــً ٢ــــاعة آؾــــُا ،  ج٣ـــ٘ بــــالص الِىــــض فــــي الجــــؼء الجىــــ

ِْص الكــمالُِت  ٓلُــت خُــض ؾلؿــلت ظبــا٫ الُِماالًــا التــي جدُُِــا مــً ظِــت الخــض الهــحن اإلاٛ

ْمــــً الكــــما٫ الٛغبــــي ٖــــضص مــــً ْمــــً الٛــــغب ظبـــــا٫  ْالكــــغ٢ُِت ،  ْعاء الجهــــغ ،  ؤ٢ــــالُم مــــا 

ْاضــخت   ْصَا ٚحــر  ْبدــغ الٗــغِب ، ؤمــا مــً الجىــٓب ٞــان خــض ْبــالص ٞــاعؽ )اًــغان(  ؾــلُمان 

٣ٞـــض يـــّمذ ٖـــضة ظـــؼع ؾـــاخلُت ٖـــضَا ٖـــضص مـــً البلـــضاهُحن الؿـــاب٣حن امخـــضاصا للمدـــُِ 

ْالهالث ال٣ضًمت  1 (483)الِىضي هٓغا للخمازل الٗغقي 

ال : سخلت ابً بىٓوت  تؤ ْْـفّ لألْلاع العُاظُت ْؤلاداٍس  الى الِىذ 

ـــت بلــــى مضًىـــت اإلالخــــان 1333َـــــ/733فـــي ٢غابـــت قــــِغ مدـــغم مــــً ٖـــام      م ْنـــل ابــــً بَُٓ

Multan  ٌٍٓ ٓا٢ٗت ٖلى الجاهب الٛغبي لجهغ الؿىض ٞاهخٓغ ٢لُال ختى ًدهل ٖلـى جٟـ ال

ٌٍٓ صزـــل ٖانـــمت الِىـــض مضًىـــت صلهـــي ْبٗـــضما خهـــل ٖلـــى الخٟـــ  (484)عؾـــمي بالـــضز٫ٓ ، 

Delhi  ( ٍْالظي 1352-1325َـ/752– 725ْلم ًل٤ ؾلُاجها دمحم بً ُٚار الضًً حٛل٤ قا م( 

ْل٨ىّ هؼ٫ في ٢هغ الًُاٞت الظي ًبٗض ؾبٗت ؤمُا٫ ًٖ الٗانمت   ( 485)٧ان ٚاثبا ٖجها 
                                                           

(
482

ٓع . 227،م 5اإلاهــضع الؿــاب٤، ط : ابــً حجــغ (  ْٖــالم مكـِـ ْػٍــغ فــي ٞــاؽ  ْابــً مــغػ١ْ َــٓ دمحم بــً اخمــض بــً مــغػ١ْ الخلمؿــاوي 

الم    ، ط :زحر الضًً الؼع٦لي : ًىٓغ .بال٣ّٟ ْالان٫ٓ ، لّ ٦خاب اػالت الخاظب ًٖ قغح ابً الخاظب    . 328، م5الٖا

(
483

ٓبي  (  ْاضر ال٣ُٗ ٓبي ، ط: اخمض بً ابي ٣ٌٗٓب بً  ش ال٣ُٗ  0108، م 2جاٍع

(
484

ـت صَلـي (  ا الـى ٖـام   Dehliَْؿمحها ابً بَُٓ ٓص جإؾِؿِـ ٓحي 981/َــ307، مضًىـت ٌٗـ  ْاصبخـّ )  Rajiputs م ٖلـى ِٖـض اإلالـ٪ الغاظبـ

Wadapta  ) ْم٣ؿــمت ٖلـى ٦ْشحــرة الٗمـاعة  ــت باجهـا مضًىــت ٦بحـرة  ْعة ، ْنـِٟا ابـً بَُٓ ْحٛلــ٤ )اعبــ٘ مـضن مخجــا صَلـي ال٣ضًمــت ْؾـحٔر 

َْٗــضَا مــاعر الِىــض بــاعاوي ( ابــاص ْظِــان بىــاٍ ْط٦ــغ الٗمــغي ان مؿــاختها اعبٗــحن مــُال   ،Barani  ْال٣ــاَغة مــً خُــض اجهــا جًــاهي بٛــضاص 

ٓع لىــ٪  ْعَــا الخًــاعي ختــى صزــ٫ٓ جُمــ ٢ْــض اؾــخمغث جــاصي ص ْالٗمــاعة،  بــّ لِــا ٖــTaimur الاػصَــاع  ْجسٍغ م ، 1408/َـــ 804امالِىــض 

ــت :ًىٓــغ. بــضال مــً صَلــي ( صلهــي)ْؾِكــاع الحهــا ب٩لمــت  اب الــضًً اخمــض بــً ٖبــضهللا بــً 119، م3اإلاهــضع الؿــاب٤، ط:ابــً بَُٓ ؛ قـِـ

ٓع،،م:ٖغبكاٍ  ْع في ازباع جُم    44عجاثب اإلا٣ض

(
485

)
 

ٓص الكغ٢اْي  ت مً َىجت الى الهحن ، مُبٗت الىج٠ : مدم  .232،م( 1974-الىج٠) عخلت ابً بَُٓ
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ٓعًٍ اط اهـّ فـي الؿـاب٤ ٧ـان   ت في ٖضاص الغخالـت اإلاكـِ ْفي الِىض ؤنبذ ابً بَُٓ

ْالؿـالَحن ٩ٞـان ؤ٦ثـر مـا  ْلـم ج٨ـً ازبـاٍع جهـل الـى اإلالـ٥ٓ  ْالـبالص  ًضزل ٖضص مـً اإلاـضن 

ٓظـــّ مباقـــغة بلـــى ؾـــلُاجها  ْل٨ىـــّ فـــي الِىـــض ج ْٖامـــت الىـــاؽ ،  ٓر  ْالكـــُ ًلخ٣ـــي مـــ٘ ال٣ِٟـــاء 

ْعّبمــــا لــــم ًسُــــغ فــــي  ــــاث٠ ٞــــإ٦غم ،  ٩ٍْــــٓن مــــً ؤصــــخاب الْٓ ــــّ ؾِؿــــخ٣غ َىــــا٥ 
ّ
ُّ بإه بالــــ

ٓلــــّ ٦ــــظل٪  (486)الٗالُــــت اْ مــــً الــــظًً ؾــــ٩ُٓن لِــــم قــــإن مِــــم فــــي املجخمــــ٘ الِىــــضي ْصز

٫ مـا جدـضر  ّْ ٧ْـان ا اإلاُضان الؿُا خي ْؤلاصاعي مً زال٫ مكاع٦خّ في ٖضص مً ألاخضار . 

ــت فــي ال ٓلــّ الِىــض َــٓ ْنــ٠ ألاْيــإ الؿُاؾــُت ْؤلاصاٍع ؿــلُىت مىــظ ال٣ــغن ٖىــّ بٗــض صز

ْاَــــم 12َـــــ/6 ذي للِىــــض  ــــت اإلااضــــخي الخــــاٍع ــــت إلاٗٞغ ْجلــــ٪ الخٟاجــــت مِمــــت مــــً ابــــً بَُٓ م ، 

 ألاخضار الؿُاؾُت ُّٞ .

-721َْٗــض الؿــلُان ُٚــار الــضًً حٛلــ٤ قــاٍ ماؾـــ زالــض ألاؾــغ التر٦ُــت فــي الِىــض )       

ٓ 1325-1321َـــــــ/725 ْهــــــّ اي ٢ــــــاَى ْالتــــــي ٌٗخ٣ــــــض اجهــــــا مــــــً ألاجــــــغا٥ ال٣غا ا الجبــــــا٫ م(  

ْبــالص التــر٥  ٓا٢ٗــت بــحن الؿــىض  ٢ْــض  (487)ال ــت بلــى الِىــض ،  ــاعة ابــً بَُٓ ْفــي ِٖــضَا ٧اهــذ ٍػ

 ( 488)ا٢خٟــى َـــظا   الؿــلُان ؾُاؾـــت جغمــي الـــى الخٓؾــ٘ فـــي ٞــخذ مىـــا٤َ مسخلٟــت مـــً الِىـــض

ْعاه٩ــل  ْعَؿــُا   Warankalبهــضٝ وكــغ ؤلاؾــالم مشــل ) ْالبىٛــا٫  Orissa، ا  ،Bengal   )

ًٍٓ ؾـلُىت ٦بحـرة ل٨ـً ؾُاؾـخّ الا٢خهـاصًت ٧اهـذ الجخٟـ٤ مـ٘ خلمـّ  لُد٤٣ خلمـت فـي ج٩ـ

سُـــا مِمـــا ألؾـــغة  ـــت مهـــضعا جاٍع َْٗـــض ابـــً بَُٓ  . ّٖ الؿُا ـــخي ممـــا اصٔ الـــى ٞكـــل مكـــْغ

 .ؤَم ألاخضار الؿُاؾُت ٦ما ؾىالخٔحٛل٤  خُض ٧ان قاَض ُٖان مباقغ ٖلى 

ٓابذ الؿُاؾُت الؿاثضة في اإلاكـغ١ م 14َـ/8ؾاعث بالص الِىض في ال٣غن        ٖلى هٟـ الش

ْالٗــــــؼ٫  ٓلُــــــت  ٗت ؤلاؾــــــالمُت فــــــي مغاؾــــــُم الخ ؤلاؾــــــالمي مــــــً خُــــــض اٖخماصَــــــا ٖلــــــى الكــــــَغ

ْالـــي امـــغ اإلاؿـــلمحن بــــ) الؿـــلُان ، اْ  ٍ َـــظا الخ٣لُـــض ان ٌؿـــمى  ٧ْـــان مـــً قـــْغ ٓص،  ْالِٗـــ

                                                           
(

486
) Revew of Ross, E. Dunn :The Adventures of Ibn Battuta: A Muslim Traveler of the 14th Century, Berkeley: 

University of California Press, ( London- 1986) , P., 154, Internet In   WWW.AMAZON.COM . 

(
487

ش الاؾالم في الِىض ،  : ٖبض اإلاىٗم الىمغ (   . 126، م  جاٍع

(
488

)
 
ؼي   خباع بظ٦غ السُِ ْالازاع ،   ط : اإلا٣ٍغ ٓأٖ ْالٖا  . 274م2اإلا

http://www.amazon.com/
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لـ ـت الـى ل٣ـب الؿـلُان بٓنـّٟ الخـا٦م ألٖا ٢ْـض ؤقـاع ابـً بَُٓ ى فـي الؿــلُىت السلُٟـت (. 

َْؿـــمحهم )الىاثــب ، اْ ألامحـــر ( فـــي  ـــحن فــي ألا٢ـــالُم  ٍْدبٗـــّ ٖــضص مـــً ؤلاصاٍع ْؤلا٢لــُم ٦ـــظل٪ 

ْالخـا٦م(   ى امـغ اإلاضًىـت بــ)الٗامل ؤ
ّ
ٓل ٍْخـ ْالسـغاط  ٓالي الظي ًجمـ٘ الًـغاثب  خحن ٌؿمى ال

٫ ٦بحــر فــي مجــا٫ الا٢ُــإ  ــ٠ الــظي ٌٗمــل جدــذ بقــغاٝ مؿــْا اّمــا )الســضًم ( ِٞــٓ اإلآْ
ــت أل٫ْ مــغة بؿــلُان الِىــض دمحم حٛلــ٤ فــي ال٣هــغ الؿــلُاوي    (489) الخ٣ــى الغخالــت ابــً بَُٓ

ْا٢ــــام لـــــّ ماصبـــــت ٦بـــــٔر  ٣ــــت ٖـــــضص مـــــً خاقـــــِخّ  ْبٞغ ْاؾـــــخ٣بلّ بىٟؿـــــّ  ٞســــغط الؿـــــلُان 

ٖٓت ؤًًا ج١ٟٓ في ٢ُمتها ٢ُمت ما ظلبّ الى الؿلُان  ْمخى   (491)ْاَضاٍ َضاًا ٢ُمت 

ٌٗخبـــــر ٖـــــضص مـــــً  اإلاـــــاعزحن الؿـــــلُان دمحم حٛلـــــ٤  اإلااؾــــــ الخ٣ُ٣ـــــي لؤلؾـــــغة      

مالـــّ الٗضًــضة مـــً  إْٖل ً ٖامــا  ْٖكـــٍغ الخٛل٣ُــّ هٓــغا لُـــ٫ٓ مــضة خ٨مـــّ البالٛــّ ؾــبٗا 

ْاؾــخ٣غاع ألامــً الِىــضي ٣ٞــض ٖجــي بالٗانــمت صلهــي زــم باأل٢ــالُم الكــمالُت  ُــض  اظــل جَٓ

ْؤٖاص ألاعاضخي الؼعاُٖت ْألامال  ألامـغاء الؿـاب٣ٓن الـى ْالكغ٢ُت .  
 
ٓة ٥ التـي اٚخهـبها ٖىـ

ْٖجـــى بـــا٢لُم البىٛـــا٫ بٓنـــّٟ مـــً اَـــم ألا٢ـــالُم الِىضًـــت ٞٗـــحن  ُحن ،  ؤصـــخابها الكـــٖغ

٢ْـــــٓي مٗـــــؼػ بسحـــــرة  ْاخـــــض مخمحـــــز  ٖلُـــــّ زالزـــــت خ٩ـــــام المٗـــــحن مكـــــتر٦حن ٧لِـــــم بجـــــِل 

ٓهاعظُٓن ْؾاججاْن ( ٓحي ْؾ   (491)الًباٍ ٖلى مىا٤َ ) ل٨جه

ٓص ا  ْالتي حك٩ل الٗمـ
 
ل٣ٟـغي لئل٢لـُم . ٦مـا جـإحي َـظٍ الٗىاًـت بـاإل٢لُم اؾـدىاصا

ٕٓ املجاٖـاث  ٢ْـ ٦ْثـرة   الخمـغص ُٞـّ 
ْ
ّ الخُٓي ْزحراِجّ الُبُُٗت ًٞال ًٖ ٦ثـرة ِٗ ٢ٓ الى م

ْاؾــــٗت مــــً  ٓاعر الُبُُٗــــت ٧الًُٟــــاهاث اإلآؾــــمُت التــــي ٧اهــــذ ججخــــاح مؿــــاخاث  ْال٩ــــ

ٓا ً ٖلى م ٓثحن ٢اصٍع ْطل٪ جُلب حُٗحن ٢اصة ٦ٟ ظِت ٧ل الخدضًاث بصـجاٖت ، الا٢لُم 

ـحن الىـاجخحن مـً ٢ًـاة ْحّجـاب  ٟحن ْؤلاصاٍع ٦ما ٖجى الؿلُان دمحم حٛلـ٤ بخُٗـحن اإلاـْٓ

                                                           
(

489
ت (   ؛97، م 3اإلاهضع الؿاب٤، ط:ابً بَُٓ

Agha Mahdi Husain :Le Gouvernement Du Sultanat De Delhi  (Paris-1936) p., 26 . 

(
490

 ) ّ ْالؿـــُٝٓ اإلاهـــٍغ ٖٓـــت مـــً الِـــضاًا ٧ـــالس٫ُٓ ْالابـــل  ْطلـــ٪ لٗلمـــّ اإلاؿـــب٤ ,٧ـــان ٢ـــض انـــُدب مٗـــّ مجم ْالشُـــاب مـــً زغاؾـــان  

ْاإلا٩افىء ٖلحها ًىٓغ ت: بُبُٗت ؾلُان الِىض املخب للِضاًا   0 230م 3ط الؿاب٤ ، اإلاهضع: ابً بَُٓ

 (2) Ali ,M .: A History of Muslims in Bengal , (Arriyadh- 1986), vol. 2  ,p., 16 ؛Moreland ,W. : Op. Ci , p.,167  . 
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ُــــ٠  ٢ْــــض عأ فــــي جْٓ ْزُبـــاء فــــي ٧ــــل اإلاىــــا٤َ التـــي جسًــــ٘ لخ٨ــــم اإلاؿــــلمحن فـــي الِىــــض . 

 ّٓ ٓة حٗـؼػ ظاهبـّ ٧ـي ٩ًـ ـّ اجهـا زُـ اجـب اإلاٍٛغ ْالْغ ْم٩اٞاتهم بالِضاًا  ْلخّ  ن الاظاهب في ص

ـــضاء الىـــا٢محن ، لـــظا ٣ٞـــض  ٓاظِـــت جمـــغصاث الِىـــضْؽ ْألٖا  بؾـــالمُّ مخماؾـــ٨ت فـــي م
 
ظبهـــت

الؾـــُما اصاعة الا٢ـــالُم إلاـــا  ْاإلاؿـــلمحن  ًْ ًـــغص بلُـــّ مـــً بـــالص الٗـــغب  ي ٖـــضص مـــً مـــ
ّ
ٓل ٧ـــان ًـــ

ٓا الـى الِىـض  ٓاٞضًً ٢ـضم ٢ْض خٟلذ الغخلت باؾماء ٦شحرة ل ْخى٨ت ،  ٓا بّ مً اماهت  ٖٞغ

ـاث٠ مِمـت فـ ٓا ْْ ٓل ْحُٗـحن ْج ـت ٢ايـُا لـضلهي  َٓ
ّ
ْلٗـل اَمِـا حُٗـحن ابـً بُ ي الؿـلُىت 

 .Lahri (492) الكُش ٖالء اإلال٪ السغاؾاوي ؤمحرا ٖلى مضًىت الَغي 

ْمـــً الجـــضًغ بالـــظ٦غ اهـــّ مـــ٘ اهدكـــاع ؤلاؾـــالم بـــحن نـــٟٝٓ الِىـــضْؽ اهســـٍغ     

ْا ا ْْظـــض ـــت التـــي قـــ٩لِا اإلاؿـــلمٓن فـــي الِىـــض  ـــاث٠ ال٨شحـــرْن مـــجهم فـــي ألاظِـــؼة ؤلاصاٍع لْٓ

ــلُّ خؿــب ال٨ٟــاءة 
ُ
م ممــا ٖــٝغ ٖــً اإلاؿــلمحن (493)ْاإلاىانــب الجُــضة ٧ ْظــاء طلــ٪ بــالٚغ

ٓلُتهم مىانـــب  جهم اْ جـــ ؤخُاهـــا مـــً ججّىـــب بصزـــا٫ ال٨ٟـــاع)ٚحر اإلاؿـــلمحن( فـــي بصاعة قـــْا

ْالٗباؾــُحن مــ٘  (494)خؿاؾــت  ًٍْ ْا ٍٓحن مــ٘ الٟــغؽ فــي بصاعة الــض زانــت بٗــض ججغبــت ألامــ

ْعبمـــا لـــم هجـــض طلـــ٪   فــي اي ججغبـــت بؾـــالمُت فـــي ب٢لـــُم آزـــغ ٚحـــر البرام٨ــت 
َ
الخ٣لُـــض قـــاجٗا

ٓص زلـُِ َاثــل  م مـً ْظــ الِىـض ِٞـٓ مــً البلـضان ال٣لُلــت  التـي خ٨مِــا ؤلاؾـالم ٖلـى الــٚغ

ْاإلاظاَب .  مً الضًاهاث 

  للٗمــل        
َ
ٕ ْــاَغة بلِٟـا املجخمــ٘ ؤلاؾـالمي فــي الِىـض مــىذ الٗبُـض ٞغنــا ْلٗـل ؤْع

ــذ الٗمــل فــي الؼعاٖــت  ْاإلاكــاع٦ت فــي ؤلاصاعة ، اط ْا مــً اؾــغ اختٞر ٧ــان اٚلــب الٗبُــض ظــاء

ْلـــظل٪  ٓاعي فـــي البُــ٘ ْؤلاَـــضاء ،  ْالسضمــت ٦مـــا اؾـــخسضمذ اليؿــاء ٦جـــ ٓع اإلاجزلُـــت  ْألامــ

َٓم في جل٪ املجاالث ًٞال ٖـً ٖملِـم  ْاؾخسضم ٓص ٖلحهم  ٣ٞض اؾدب٣ى الؿالَحن الِى

ــــت ا ْلئــــ٪ الٗبُــــض ٖلــــى خٍغ ٢ْــــض خهــــل ٖــــضص مــــً ا الؾــــُما فــــي الِٗــــض فــــي اإلاهــــاو٘ .  ٦بــــر 

                                                           
(

492
ت ابً (  .  82، م  3ط الؿاب٤ ، اإلاهضع: بَُٓ

(
493

 )Dunn ,R . : Op.Cit,  P7  . 

(
494

   )Scott C.Levi:Hindus Beyond The Hindu Kush , Indians in the Central Asian Slave TradeJ.R.A.S.,   (2002) ,Vol ., 

12  , P., 279 . 



ٍٓت املخىمت دان العى ٓبش مجلت الٍش  ؤهخ

0202 

 

213 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 12 ,ISSN 2394-8493 

 

ً لــّ ان مــجهم مـً ْنــل الــى  ْٖــضص مـً اإلاــاعزحن اإلاٗانـٍغ ــت  َٓ
ّ
الخٛل٣ـي ، اط ؤ٦ــض ابـً بُ

ٓص بـــّ َىـــا َـــٓ الؿـــلُان ُٚـــار  ْاإلا٣هـــ ٓاضـــخحن ،  ْبزالنـــّ ال الخ٨ـــم بًٟـــل ٦ٟاءجـــّ 

 . (495)م( 1287-1266َـ/ 685-656الضًً بلبن )

ٓان البر       ٍٓغ صًـــ ـــت ألازـــٔغ جُـــ خُـــض ٧ـــان الؿـــلُان ُٚـــار  (496)ًـــض ْمـــً ؤٖمالـــّ ؤلاصاٍع

٢ْــض  ٘ إلًهــا٫ الغؾــاثل ْألازبــاع اإلاِمــت ، ــض الؿــَغ الــضًً حٛلــ٤ قــاٍ ٢ــض اوكــإ هٓامــا للبًر

ْممـــا  ت  ْالؿـــٖغ ٍٓغ َـــظا الىٓـــام مـــً خُـــض الّض٢ـــت  اؾـــخُإ ابىـــّ دمحم حٛلـــ٤ قـــاٍ مـــً جُـــ

ـــت مـــً بـــالص  ٓٙ ابـــً بَُٓ ٓا زبـــر بلـــ ـــضًٓن( ؤْنـــل ًـــض٫ ٖلـــى طلـــ٪ ان الٗـــاملحن ُٞـــّ ) البًر

 بـــحن الؿـــىض ا
َ
ٍٓلـــت ظـــضا لـــى مضًىـــت صلهـــي فـــي ا٢ـــل مـــً زمؿـــت اًـــام بٗـــض ٢ُِٗـــم مؿـــاٞت َ

ٓاهــــّ اإلالــــ٪ ص٣َــــان  بــــض  ، ٦مــــا ُظٗــــل ٖلــــى صً ّٗ ــــ٤ آمــــً م   Dahkan اإلا٩ــــاهحن فــــي ٍَغ

 .(497)الؿمغ٢ىضي 

ـــت مـــً       ٓص ٖـــضصا مـــً الـــىٓم ؤلاصاٍع الٗغبُـــت  الؿـــلُىت ٦مـــا ا٢خـــبـ الؿـــالَحن الِىـــ

الؾــُما مــا ًخٗلــ٤ با٢ا ــتؤلاؾــالمُت  ُّ ًٍْ التــي جســّو مال ْا ٣ِــَل   الؿــلُىت مــت الــض
ُ
٢ْــض ه

ع فــــي الٗهــــغ  ّٓ ْجُــــ ٓان بِــــذ اإلاــــا٫ الــــظي وكــــإ  ْمجهــــا صًــــ بًٗــــِا بًٟــــل الٟــــاجدحن ألا٫ْ 

ْاعصاتهـــا ظـــّغاء  ْػٍـــاصة حجــم  ْلــت الٗغبُـــت ؤلاؾــالمُت  الغاقــضي ْألامـــٓي هدُجــت جّٓؾـــ٘ الض

ْالسغاط .. ٓح  اصة الٟخ    (498)ٍػ

  الػالكاث الخاسحُت للِىذ 

 ا ( الػالكت مؼ الخالفت الػباظُت 

                                                           
(

495
ــت :اهٓــغ ؾــحرجّ بالخٟهــُل فــي (  ه٣ــال ٖــً دمحم  72،م 1اإلاغظــ٘ الؿــاب٤ ،  ط:؛ الؿــاصاحي  125، م 3اإلاهــضع الؿــاب٤، ط:ابــً بَُٓ

ش ٞغقخّ :٢اؾم َىضْقاٍ   . جاٍع

(
496

)
 

ٓطة مــــً الالجُيُــــت  ــــض مــــإز ْحٗجــــي الضعاظـــت التــــي ًغ٦ــــب ٖلحهــــا الٗامــــل فــــي ه٣ـــل م٩اجِبــــّ مــــً م٩ــــان الــــى ازــــغ زــــم   ٧Veredusلمـــت البًر

٧ْاهــذ حؿــمى فـــي  ا ٖلمــاء اإلاؿــال٪ باعبٗــت ٞغاســـخ اي ازىــا ٖكــغ مــُال ،  ٢ْــضَع ْازــغ  ـــضي  ٓمــت بــحن مغ٦ــؼ بٍغ انــبدذ حٗجــي اإلاؿــاٞت اإلاٗل

ْلت الٗغبُت الاؾالمُت هي  ٧ْان الِضٝ مً اوكاءَا في الض ة ،  اإلاهـضع الؿـاب٤ : البحرْوـي :ًىٓـغ .اؾغإ الازبـاع الـى السلُٟـت الِىض ال٨ْغ

ت  130، م   . 72،م 3اإلاهضع الؿاب٤، ط:؛ ابً بَُٓ

(
497

ت ابً (  . 170، م 1اإلاغظ٘ الؿاب٤ ،ط:؛ الؿاصاحي  72، م 3ط الؿاب٤، اإلاهضع: بَُٓ

(
498

ٓلّ قا٦غ الضظُلي(  ٓعٍ مً ال٣غن : ز ْجُ  . 32َـ  ، م 4-1بِذ اإلاا٫ ، وكإجّ 
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ِا فـــي بٛـــضاص ٖـــام         بٗـــض ؾـــ٣َٓ
َ
ا ُّ م الــــى 1258َــــ/656اهخ٣لـــذ السالٞـــت الٗباؾـــُت قـــ٩ل

ْص  ْالؿـــــالَحن فـــــي مسخلـــــ٠ ؤهدـــــاء الٗـــــالم ؤلاؾـــــالمي ٌؿـــــٗٓن الـــــى  ْازـــــظ ألامـــــغاء  ال٣ـــــاَغة 

ٌٍٓ الكغعي لخ٨مِم ٖلى الض٫ْ ْألا٢الُم .  السالٞت مً اظل الخه٫ٓ ٖلى الخٟ

       ٍ ٧ْــان مــً قــْغ  ) ٌٍٓ ْالخٟــ ٧ْــان َــظا الخ٣لُــض ٌؿــمى بـــ) السلٗــّ ،  الِٗــض ، البُٗــت ا

ٓا٣ٞــــــت  ؿــــــم خ٨ــــــم الؿــــــلُان فــــــي صاع الاؾــــــالم ٖلــــــى مى٣ُخــــــّ اْ ا٢لُمــــــّ بم
ّ
الخ٣لُــــــض ان ًد

ـــ٤ ط٦ــغ اؾـــم السلُٟـــت فـــي زُبـــت  الء للسالٞـــت ٖـــً ٍَغ ْبُٗـــت الىـــاؽ ْ ًـــضًً بــال السلُٟــت 

ْاإلاىاؾــباث الغؾــمُت  ْصٖــم  السالٞــت فــي ؤي  الجمٗــت  ْباإلا٣ابــل ًىــا٫ َــظا الخــا٦م مباع٦ــت 

ْؤخُاهـا ٧ـان الؿـلُان  ِّ ز٣ـت الىـاؽ .  ِّ ًٞـال ٖـً هُلـ جدغ٥ زاعجي ؤْ امجي ًىٓي ال٣ُـام بـ

ٌٍٓ الُّ ا الى خحن ْن٫ٓ الخٟ ُّ  . ( 499)ًجلـ ٖلى الٗغف اٞتراي

ٓع الٓؾــــــُى     ٣ٞــــــض ا٢ــــــام  ( 511)ْبمــــــا ان الِىــــــض ٧اهــــــذ ج٣ــــــ٘ يــــــمً صاع الاؾــــــالم فــــــي الٗهــــــ

ْمـ٘ السالٞــت الٗباؾــُت   
َ
الؿـلُان دمحم حٛلــ٤ ٖال٢ـاث ؾُاؾــُت مــ٘ الٗـالم الاؾــالمي بٗامــت

ْْن  فـــي مهـــغ ؤًــــام خ٨ـــم اإلامالُــــ٪ بسانـــت ، اط ٧اهـــذ جدــــذ خ٨ـــم الؿــــلُان دمحم بـــً ٢ــــال

بٗــــض ان قـــــٕغ فــــي اؾخ٣هــــاء ازبـــــاع بجــــي الٗبــــاؽ مـــــً ( 511)( 1341-1311َـــــ /711-741)

ْٚحــٍر  ــت  ، ٦مــا ٧ــان ٢ــض اؾخًــاٝ اخــض اخٟــاص السلُٟــت الٗبا ــخي  (512)الغخالــت ابــً بَُٓ

ـؼ بـً السلُٟـت اإلاؿدىهـغ بـاهلل  ُٚار الضًً دمحم بـً ٖبـض ال٣ـاَغ بـً ًٓؾـ٠ بـً ٖبـض الٍٗؼ

ْاِْـغ لـّ ٧امـل الاختـرام 1341َــ/741الٗبا خي في ٖـام )   ـت ؾـحٔر  ْا٢ُٗـّ زـغاط ٢ٍغ م (  

ْط٦غ ظاهبـ ت ًٖ ل٣اثّ مٗت  ٢ْض جدضر ابً بَُٓ ْاْن ٧اهـذ  (513)ا مـً ؾـحرجّ ْالخ٣ضًغ ،  

ٍٓــت ممــا ٢ـــّغب  ْاز ّْصًــت  ــاعة لــم ج٨ــً طاث مٛــٔؼ ؾُا ــخي الا اجهـــا خملــذ ٖال٢ــاث  جلــ٪ الٍؼ

ْالخالفت الػباظُت .    الػالكت بحن الِىذ 
                                                           

(
499

)Mujeeb ,M. The Indian Muslims, (London–1967) p., 28 . 

(
500

) Dunn ,R. : Op.,Cit  ,.p,.3 . 

(
501

ــــت التــــي خ٨مــــذ مهــــغ  (   ظلــــُال ( م1387-1248/َـــــ784 -648)َــــٓ الؿــــلُان الشالــــض مــــً ؾــــالَحن اإلامالُــــ٪ البدٍغ
َ
٧ْــــان ؾــــلُاها

ْالٗماٍع ، خ٨م ٖلى زالر ٞتراث مخ٣ُٗت  ْمدبا للٗض٫  ؼي : ًىٓغ .٦ٟٓءا طا صَاء ،  . 175، م2السُِ، ط: اإلا٣ٍغ

(
502

ع (  ْْن في مهغ ،  م : دمحم ظما٫ الضًً ؾْغ ْلت بجي ٢ال  . 97ص

(
503

ت ابً (   . 189م 3ط الؿاب٤، اإلاهضع: بَُٓ
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ْػعاثـّ ( 514)م ( 1344َـ/744ٟٞي ٖام )         اعؾل الؿـلُان دمحم حٛلـ٤ بٗشـت بغثاؾـت اخـض 

َْـــٓ ) عظـــب البر٢عـــي (  بلـــى السلُٟـــت الٗبا ـــخي ) ابـــي الٗبـــاؽ الخـــا٦م بـــامغ هللا اخمـــض بـــً 

م (  َالبــــا الخهــــ٫ٓ ٖلــــى السلٗــــت الؿــــلُاهُت ، 1352-1341َـــــ/753-741اإلاؿــــخ٨ٟي( ) 

ْزمُىـت الـى الؿـلُان  ْالسلُٟـت ٞٓنلذ البٗشت الـى مهـغ مخًـمىت َـضاًا هِٟؿـت  الىانـغ 

 .  ( 515)الخا٦م بامغ هللا 

الؾـُما اهـّ ٢ـض ؾـم٘ بّىِخـّ       ٢ْض ؤصع٥ السلُٟت مضٔ ؤَمُت اعجباٍ دمحم حٛل٤ بالسالٞـت 

ٓة الٗباؾـــُت فـــي الِىـــض  لـــم جـــظ٦غ  (516)فـــي اِْـــاع الـــضٖ
 
َْضًـــت  

 
ًٍٓـــا ْجٟ  

 
ٞاعؾـــل الُـــّ زلٗـــت

٢ْــض  ُٖٓتهــا بُــض ؾــٟحر ؤلسالٞــّ خــاجي ؾــُٗض نغنــغي  بــالٜ دمحم حٛلــ٤ فــي اِْــاع اإلاهــاصع ه

ْػعاثـــــّ  ٌٍٓ ٞســـــغط مـــــ٘ ٖـــــضص مـــــً  ْٞغخـــــّ الٗم٣ُـــــحن خُىمـــــا ْنـــــلّ طلـــــ٪ الخٟـــــ اخترامـــــّ 

٢ٓـــ٠ مـــازغا خـــّغ٥ مكـــاٖغ  ٧ْـــان طلـــ٪ اإلا ْة ،  ـــض مـــً الخٟـــا ْاؾـــخ٣بل البٗشـــت بمٍؼ ْاجباٖـــّ 

ْالسالٞت الٗباؾُت  ٓص ججاٍ الاؾالم    ( .517)اإلاؿلمحن الِى

ت       
ّ
ـت ط٦ــغ الؿـ٨ ْالتـي ٧اهــذ ْلـم ًٟـذ ابـً بَُٓ ٓص الـبالص  )ه٣ـل اؾـم السلُٟـت( ٖلــى ه٣ـ

ْاإلاىاؾـباث ٦صـخيء مـً  اخضٔ اَم مٓاَغ الخبُٗت ًٞال ًٖ ط٦غ اؾمّ بسُبت الجمٗت 

ٓعا بـــــى٣ل اؾـــــم  ْالُاٖـــــت . ٞٗىـــــضما ْنـــــلذ السلٗـــــت الـــــى دمحم حٛلـــــ٤ امـــــغ ٞـــــ الء  جإ٦ُـــــض الـــــ

ٓبا بـضٖاء " اَـا٫ هللا ب٣ـاء السلُٟـت "  السلُٟت الٗبا خي ٖلى الؿ٨ت الغؾمُّ للبالص مصخ
٧ْاهـذ ؾـاب٣ا ( 518) ْاإلاخمجي عخمخّ ، مٗحن اَل الؿىت مً ٢بـل ازـغ الاهبُـاء "  ْ"زاصم هللا 

حؿــــ٪ باؾــــم الؿــــلُان ُٚــــار الــــضًً حٛلــــ٤ ، زــــم باؾــــم دمحم حٛلــــ٤ هٟؿــــّ زــــم اػا٫ اؾــــمّ 

                                                           
(

504
ت (  ش َظٍ  الؿٟاٍع في اإلاهاصع اإلاٗانغة البً بَُٓ ٠ ، م : الٗمغي : ًىٓغ.م 1340/َـ740ان جاٍع  .  49الخٍٗغ

(
505

ٓاَغ ( " ملــي بالخٟانـُل الِىضًــت  ْعص ٦خابـّ الـى نــاخب مهـغ فــي م٣لمـت مـً طَــب ػهتهـا الــ٠ مش٣ـا٫ مغّنــٗت بجـ
ٌ
ـؼ الُــّ مغ٦بـا ا ِّ ْظ

ْٚحــر طلـ٪  ْاعبٗــت ٖكـغ خ٣ّــا  ملئـذ مـً ٞهــٓم اإلاـاؽ  ْمــً الجـض"الٟـازغة الٟاث٣ـت  ًغ بالـظ٦غ ان جلــ٪ البٗشـت حٗغيــذ للؿـُٓ مــً ؛ 

ْمــً زــم اًهــالِا الــى  ْالٟٓــغ بالِضًــت  ْجم٨ــً خــا٦م الــُمً الغؾــٓلي مــً ٢ــخلِم  : ًىٓــغ .الىانــغ دمحم ٢بــل ٖــضص مــً ال٣غانــىت ٢ــغب ٖــضن 

٧ٓاوي دمحم؛  49الخٍٗغ٠، م : الٗمغي   .  181م 2البضع الُال٘ في مداؾً مً بٗض ال٣غن الؿاب٘ ، ط:  بً ٖلي الك

(
506

ت ابً (         .172م3ط الؿاب٤، اإلاهضع: بَُٓ

  (
507

ت ابً(   . J.L.Nehru:Discovery of India(London–1956),p.,346؛ 168، م3ط اإلاهضع هٟؿّ،: بَُٓ

(
508

) Holt, P.M. &Others : Cambridge History of India , (London-1960) ,Vol .2 ,  P., 240 . 
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ْمً الجـضًغ بالـظ٦غ ان الؿـلُان ٢ُـب الـضًً اًبـ٪  (519)ْْي٘ اؾم السلُٟت بضال مىّ  .

ؾــغة اإلامالُــ٪ فـــي الِىــض ٧ــان ا٫ْ مـــً ه٣ــل اؾــم السلُٟـــت ٖلــى ؾــ٨ت بـــالصة ا٫ْ ؾــالَحن ا

ٓم هاثب هللا ْزلُٟخّ في اعيّ "  .(511)٧ْان ٖلحها :  " الامام الٖا

ْغذد مً بلذان اإلاؽشق الاظالميب (  ْسة     الػالكت مؼ البلذان املجا

بـــ٘ ٖكـــغ للمـــُالص ٧اهـــذ للِىـــض ٖال٢ـــت بالجـــاعة الهـــحن فـــي ال٣ـــغن الشـــامً للهجـــغة / الغا       

 ازــٔغ ، ٟٞــي ِٖــض خ٨ــم اؾــغة ) 
 
ْالخهــالر جــاعة ّٓص   زــم بــال

 
ْالٗــضاء جــاعة احؿــمذ بالخظبــظب 

ٓان شــخي   م( خــا٫ْ الؿــلُان 1367-1277َـــ/ 766-675( التــي خ٨مــذ بــحن ) Yuan Shiًــ

ٓح ؾـلُان الِىـض  ت لٟـخذ الهـحن ، الامـغ الـظي ٌكـحر الـى َمـ دمحم حٛل٤ اعؾا٫ بٗشت ٖؿ٨ٍغ

البــض مـــً ال٣ـــ٫ٓ اّن جلـــ٪ الخملـــت فــي جٓؾـــُ٘ هُـــا ١ خ٨مـــّ لًــم ممل٨ـــت الهـــحن ال٨بحـــرة ، 

ْالظي لم ًـظ٦غ اؾـمّ ابـً  اًًا اصث الى ظٗل آزغ الاباَغة الهِىُحن مً ؾاللت اإلا٫ٓٛ 

ٓع ) َُــــــٓن حــــــي   ْل٨ــــــً اإلاهــــــاصع اإلاٗانــــــغة الازــــــٔغ اؾــــــمخّ بــــــاالمبراَ ـــــت  (  Shun-Tiبَُٓ

ّْص ؾــــلُان ا1368-1333َـــــ/ 734-769) ٍْجــــغي ٖــــضة مغاؾــــالث مٗــــّ م ( ًسُــــب  لِىــــض 

 1342َـــ/ 742ْمجهــا جلــ٪ التــي ظــغث فــي ٖــام )
 
ٓع ؾــٟاعة ٓع اإلاــظ٧ م( ٖىــضما اعؾــل الامبراَــ

٧ْان َلبهم َـٓ زُـب  ْالبًاج٘ الهِىُّ   مً زمؿت ٖكغ عظال مدملحن بالِضاًا 
 
ٓهت م٩

ٓطًحن الهـــِىُحن فـــي اعى جابٗـــت ُّ بالؿـــماح ببىـــاء مٗبـــض للبـــ  ْص الؿـــلُان ْالاؾـــدئظان مىـــ

ْصي التـي ٌؿـُُغ ٖلحهـا   Samhulللمؿلمحن في مى٣ُت )ؾمِل (   ٖىض ظبل ٢غاظُل الخـض

ٞجــــاء عص الؿــــلُان دمحم حٛلــــ٤ ان :  "  (511)الجــــِل الِىــــضي ، ل٩ــــي ًذــــج الُــــّ اَــــل الهــــحن 

ـــت ٞـــان عيـــِذ بإُٖائهـــا  الًبـــاح بىـــاء ٦ىِؿـــترمٗبضس بـــإعى اإلاؿـــلمحن الا إلاـــً ٌُٗـــي الجٍؼ

ْالؿالم ٖلى م  . (512)ً اجب٘ الِضٔ " ابدىا ل٪ بىاءٍ 
                                                           

(
509

ـت ابـً (  اإلاهــضع   :ه٣ـال ٖـً يـُاء الـضًً البراوـي  88، م  8اإلاغظـ٘ الؿــاب٤ ، ط: ؛ قـلبي  200، م  3ط الؿــاب٤، اإلاهـضع: بَُٓ

 . 492الؿاب٤ ، م 

 (
510

  )Mujeeb ,M.: Op.Cit ,p.,33 . 

(
511

)
 

ْالهحن ، : بضع الضًً حي الهُجي   ؛207-206،م (1950–ال٣اَغة ) الٗال٢اث بحن الٗغب 

Yule,H.: Op.,Cit., Vol 4 , p., 142  . 

(
512

ت ابً(   .   7م  4ط الؿاب٤، اإلاهضع: بَُٓ
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ٓمـاث مباقـغة ٖـً جلـ٪ الؿـٟاعة خُـض         ـت مهـضعا مِمـا إلًـغاص مٗل حٗض عخلت ابً بَُٓ

ــت هٟؿــّ م٩لٟــا عؾــمُا مــً ؾــلُان الِىــض للــغص ٖلــى جلــ٪ الؿــٟاعة  ٦مــا  (513)٧ــان ابــً بَُٓ

ْٖال٢خـــــّ بالـــــضًاهاث  ش الـــــضْلي لالؾـــــالم   فـــــي ٦خابـــــت الخـــــاٍع
َ
ٌٗـــــضَا الـــــبٌٗ بؾـــــِاما ظضًـــــضا

ْٖـــضص مـــً ملـــ٥ٓ  ْاإلاغاؾـــالث بـــحن ؾـــالَحن الاؾـــالم  ْعة اط هـــٔغ اإلا٩اجبـــاث  ْال٣ٗاثـــض املجـــا

ــــت مماعؾــــت الكـــٗاثغ ؤلضًيُــــت  ـــ٤ بدٍغ
ّ
ٕٓ ًخٗل ٓطًـــت( خــــ٫ٓ مٓيــــ بــــً بن ؤصــــخُذ  . (514))الب

ت لم ٨ًً عظل ؾُاؾت  ـاع بَُٓ ْل٨ً الصخُذ اًًا اهّ لـم ٨ًـً بُٗـضا ٖـً الَا مدى٩ا ، 

بـــــا مـــــً الـــــىٓم  ٧ْـــــان ٢ٍغ ٓاث  ى ال٣ًـــــاء لــــــشمان ؾـــــى
ّ
ٓل ْلـــــت ٣ٞـــــض جـــــ الؿُا ـــــخي الغؾـــــمي للض

ٓاِح ٣ُِٞت ْؾُاؾُت   . (515)الغؾمُت اإلاٗم٫ٓ بها في الِىض إلاا ٧ان ًجخم٘ في ال٣ًاء مً ه

ٓا٣ٞــــت ٖلـــى َـــظا        ـــت ؾـــٔٓ اإلا م مـــً الؿـــلُان بؿــــبب ْلـــم ٨ًـــً امـــام ابـــً بَُٓ الخ٨ـــٍغ

ْالىـاجج ٖـً امخٗايـّ ممـا ٢ـام بـّ فـي الٟتـرة الازحـرة مـً الخُـا٫ْ  ال  ّٓٞ مً الؿـلُان ا ز

ـت ٖلـى جـغاؽ  ٓا٣ٞت ابـً بَُٓ ْبام٩اهىا اياٞت ؾبب ازغ خ٫ٓ م ٓر ،  ٖلى ٖضص مً الكُ

ُّ لالؾــــٟاع  ْػٍــــاعة مىــــا٤َ ازــــٔغ ْخّبــــ ط مــــً هُــــا١ الِىــــض  بخــــّ فــــي الســــْغ َْــــٓ ٚع الؿـــٟاٍع 

ٓانـلت زـِ ؾـحٍر ، ٧ـل طلـ٪ ظٗـل دمحم حٛلـ٤ ًسخـاع اوؿـب عظـل لخلـ٪ ْال خى٣ل مً اظل م

 مـً ٢ضعاجـّ 
َ
ـت ْالاٞـاصة ٞٗـال ـب زـاَغ ابـً بَُٓ ُّ بت الؿلُان فـي جُ اإلاِمّ . ًٞال ًٖ ٚع

ـــت َلـــب بـــاصٔء  ْانـــغاٍع ٖلـــى جـــغ٥ الِىـــض بـــضلُل اهـــّ ؤي ابـــً بَُٓ الضًيُـــت ْخبـــّ للؿـــٟغ 

ْاٞـــ٤ ٖلـــى َلـــب الؿـــلُان ممـــا الامـــغ ؤن ًغخـــل الـــى الدجـــاػ ألصاء ٞغ  ْل٨ىـــّ  ًٍـــت الدـــج ، 

 ،ٖلى ٨ٖـ ما اقُ٘ لضٔ ٖضص مً الباخشحن 
َ
ْصاُٖا  

َ
ٌٗؼػ ٨ٞغة الظَاب الى الهحن ؾٟحرا

ْابؿـِ مـاًم٨ً بٗـضما جـغصص  ت ًٖ مىهبت بمٗجى مٗا٢بخّ باعخم  مً اّن ابٗاص ابً بَُٓ

ٓر اإلاٗاعيـحن لؿُاؾـت الؿـلُان ، ( 516)دمحم حٛلــ٤  ٖىـّ اهـّ ٧ـان ًخ٣ـغب مـً ٖــضص مـً الكـُ

                                                           
(

513
ت ابً (   Yule ,H .:Op.Cit, p., 20؛    7م  4ط الؿاب٤، اإلاهضع: بَُٓ

(
514

ت (   . 7، م4ط اإلاهضع الؿاب٤،:ابً بَُٓ

(
515

ـــضان (   ٢ٓـــ٘ : ًٓؾـــ٠ ٍػ ٓع ٖلـــى قـــب٨ت الاهترهِـــذ ، م ٓطظـــا ، بدـــض ميكـــ ٓوســـخي اهم ـــت ْزحـــر الـــضًً الخ ت ، ابـــً بَُٓ الغخلـــت الؿـــٟاٍع

ضان للترار    .http://www.ziedan.com/research/18.asp  2001-ًٓؾ٠ ٍػ

(
516

ت ابً (  . 249، 47م 3ط  الؿاب٤، اإلاهضع: بَُٓ

http://www.ziedan.com/research/18.asp
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ــت بهــظا الامــغ ممــا  غ ابــً بَُٓ
ّ
ِْــغ طلــ٪ مــً زــال٫ اؾــخ٣غاء ٖــضص مــً الىهــٓم مــضٔ جــإز

ٓص الــى ال٣ــ٫ٓ ؤن  ت ٖلــى الؿــٟاعة ، ال بــل طَــب ؤخــض اإلاــاعزحن الِىــ ٓا٣ٞخــّ بؿــٖغ اصٔ الــى م

ْػٍـــاعة ب٣ُـــت   بهـــظٍ الؿـــٟاعة امـــال فـــي عئٍـــت ٚغاثـــب ْعجاثـــب ؤزـــٔغ 
َ
ـــت ٞـــغح ٦شحـــرا ابـــً بَُٓ

 .(517)لِىضًت ؤال٢الُم ا

ٓم الؿــاب٘ ٖكــغ مــً نــٟغ ٖــام      ً 742اهُل٣ــذ البٗشــت فــي ًــ ْالٗكــٍغ ٓاٞــ٤ للـــشاوي  َـــ اإلا

عا 1341مــً مــاٌـ   باججــاٍ البدــغ ، مــْغ
َ
ْال٨ــىج ( قــغ٢ا ً ظمىــا  ــ٤ الــضْ آب )الجهــٍغ م بٍُغ

ْمضًىـت ٖل٨ُـٍغ  ٓط  ْازىـاء ؾــحر  Aligharh  بمضًىـت ٢ىـ التـي جبٗـض زمـاهحن مـُال ٖـً صلهـي ، 

ٖٓـت مـً  ٓم مـً ٢بـل مجم ٓا لٗملُـت ٢غنـىت ْهجـ ٍْت حٗغيـ ٓٞض في اخض الُغ١ الصخغا ال

ْصاعث بُجهمـــا  ـــت باعبٗـــت الاٝ شـــسو  م ابـــً بَُٓ اإلاخمـــغصًً مـــً  )ٚحـــر اإلاؿـــلمحن ( ٢ـــضَع

ْاؾدكـــِاص زماهُـــت   ً ْؾـــبٗحن عحـــى مٗغ٦ـــت ٖىُٟـــت اصث الـــى م٣خـــل ٦شحـــر فـــي نـــٟٝٓ الٛـــاٍػ

إلاا ْنل السبر الى الؿـلُان اعؾـل  ٓع  ت بًمجهم اإلال٪ ٧اٞ شسها مً ظماٖت ابً بَُٓ

ٓانلت الؿحر  م بم ْامَغ  .(518)بضال ٖىّ ؾيبل الجامضاع 

ش جلـ٪ الؿـٟاعة ٞاجهـا لـم جـظ٦غ ههـا ٖـً عص         ْاطا ٧اهذ الغخلت هـي اإلاهـضع الا٢ـضم لخـاٍع

ٓع الهـــحن ٖلحهـــا ان ٧ـــان اًجابُـــا ا ٓع الهـــحن ٞٗـــل بمبراَـــ ٍْبـــضْ اّن امبراَـــ م ٨ٖــــ طلـــ٪ 

ــت الــى الِىــض ممــا  ٕٓ ابــً بَُٓ ْطلــ٪ لٗــضم عظــ ٓاب الؿــلُان دمحم حٛلــ٤  ٧ــان ٢ــض عضــخ لجــ

 بغص زبر مِم الى ؾلُاجها 
َ
 . (519)ٌٗجي اهّ لم ٨ًً م٩لٟا

                                                           
 (

517
 )Sastri ,N.: Sources Of Indian  History (London- 1964) ,p., 44. 

 (
518

ت لٗضة اًام مً ٢بل ٢ُإ الُغ١ بًمجهم مؿلمان ؾاٖضٍ اخضَما ٖلى الٟغاع (  ٓاظِت ازخ٠ُ ابً بَُٓ زال٫ جل٪ اإلا

ٓانلت اٞغاص البٗشت  ت : ًىٓغ الخٟانُل :ْم  . 12م 4اإلاهضع الؿاب٤،ط:ابً بَُٓ

(
519

ْم٣خل ؤٚلب (  البض مً ال٫ٓ٣ َىا ؤن جل٪ الؿٟاعة ٞكلذ في الٓن٫ٓ الى الهحن بؿبب ٚغ١ الؿًٟ في املخُِ الِىضي 

ٓصة الى صلهي  ت مً الٗ ْلظل٪ زاٝ ابً بَُٓ -196، م  4ط الؿاب٤ ، اإلاهضع  : بَُٓت ابً: ًىٓغ. اإلاغا٣ٞحن ْيُإ الِضاًا ، 

48   . 
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ٓمـــت اإلامالُـــ٪ ا٢ـــام         ًْٞـــال ّٖمـــا ج٣ـــضم مـــً ٖال٢ـــت الِىـــض بمهـــغ بجلـــي السالٞـــت ْخ٩

ْمــً  ْٚحــر اؾــالمُت .  ْص ْنــضا٢ت مــ٘ ص٫ْ مخٗــضصة بؾــالمُت  الؿــلُان دمحم حٛلــ٤ ٖال٢ــاث 

ْبالص الكام.  الٗغا١ 
َ
ْصًا  يمً الض٫ْ التي ٧اهذ لِا ٖال٢ت مباقغة م٘ الِىض 

ٓص ٖـــضص ٦بحـــر مـــً الخجـــاع امـــا الٗـــغا١ ٣ٞـــض ٧اهـــذ الٗال       ْمؿـــخ٣غة بـــضلُل ْظـــ ٢ـــت ظُـــضة 

ـــاعاث ٢ـــام بهـــا ٖـــضص مـــً الامـــغاء الـــى الؿـــلُان ، ٦مـــا ٧اهـــذ  ْالٗلمـــاء فـــي صلهـــي ًٞـــال ٖـــً ٍػ

ٓص الامحــر ) ٚــضا ؾــ٠ُ الــضًً  ْٞــ  بــضلُل 
 
ٖال٢ــت الِىــض بــبالص الكــام لِؿــذ ا٢ــل مجهــا اَمُــت

ة دمحم حٛلــــ٤ الــــظي ا٦غمــــّ م( الــــى خًــــغ 1333َـــــ/ 733بــــً منّهــــى ( امحــــر ٖــــغب الكــــام ٖــــام )

ْاهؼلـــــّ فـــــي ٢هـــــغ ٦بحـــــر ٌؿـــــمى ال٣هـــــغ الاخمـــــغ صاللـــــت ٖلـــــى مدّبـــــت ؾـــــلُان الِىـــــض للٗـــــغب 

ْلــم  ْال٣ــغآن ،  ٓانــل مِٗــم بٓنــ٠ اجهــم اَــل الغؾــالت  ٓع الخ اإلاؿــلمحن مــً اظــل مــض ظؿــ

ظّ بازخّ ٞانبذ الامحر ٚضا مىخمُـا عؾـمُا  ّْ ْػ ٨ًخ٠ بظل٪ بل ٢ام بمهاَغة الامحر ٚضا 

ـاء للٗاثلت ال ٕٓ مـً ال٨بًر ْاِْـاٍع هـ ٍٓال بؿـبب حٗىـذ الامحـر  ْل٨ً طل٪ لـم ًـضم َـ خا٦مت . 

ْمً زّم سجىّ   .(521)ْالخُا٫ْ ٖلى خّغاؽ الؿلُان مما اصٔ الى ًٚب الؿلُان ٖلُّ 

ٓاهب الاكخفادًت  ف الج  : ـْ
ً
 زاهُا

ٓمـاث ٢ُمـت ْظضًـضة ٖـً الٓيـ٘ الا٢خهـاصي       ـت فـي ج٣ـضًم مٗل اهٟغصث عخلـت ؤبـً بَُٓ

ـت ٧ـان الٗ ْعَا ٢ض الهجضَا في مهضع آزغ مٗانغ لّ ِل٩ـٓن ابـً بَُٓ ْما ظا ام في  الِىض 

ْلِؿـذ  ٓماجـّ مِمـت  ْمـً زـم ٧اهـذ مٗل  مكـاع٧ا فـي الاخـضار 
َ
 ٖىهغا

 
قاَض ُٖان اْ اخُاها

 . ٖابغة 

ـــــا اإلاخٗـــــضصة      ْاجهاَع ٓلِا الُٗٓمـــــت  ْمىازِـــــا ْؾـــــِ فـــــي مُـــــضان الؼعاٖـــــت ٧اهـــــذ اعى الِىـــــض 

ٓجغا ْ  Gangesبًـــــمً طلـــــ٪ جهـــــغ ال٨ـــــىج   Indusْجهـــــغ مِـــــغان  Brahmaputraْجهغبغاَمـــــاب

ْلـت الٗمـل الؼعاعـي  ٍٓت التي ؾاٖضث ٖلى اختراٝ اٚلب ؾـ٩اجها إلاؼا  بالٗىانغ الًٗ
 
ملُئت

ت ٧ان ٍِْٓغ ان ابً بَُٓ عخالت اؾخصىاثُا ٖجي ٖىاًت زانت بالجاهب الؼعاعـي فـي الِىـض  .  

                                                           
(

520
ْمً زم اعا(  ت الظي َلب لّ الٟٗٓ مً الؿلُان ٢ْض اٞغط ٖىّ الؿلُان  ال جضزل ابً بَُٓ ت ابً ًىٓغ    . ص هُّٟ ل  بَُٓ

 . 181،  180، م  3ط الؿاب٤، اإلاهضع:
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ٓانـــل ٖـــً اَمُـــت الؼعاٖـــت فـــي  خُـــض اٞـــغص الٗضًـــض مـــً الهـــٟداث فـــي عخلخـــّ بالخـــضًض اإلاخ

ٓاٖـا ٦شحـرة مـً  ٢ْض ط٦غ لىـا اه لبُت الؿ٩ان  ْحُُٛت الخالت اإلاٗاقُت اٚل الا٢خهاص الِىضي 

ْمجها  ْٖاث التي عبما لم وؿم٘ بها مى٣بل  ْالبر٧ـي ْ الخىـضْ ْ اإلاؼع ي 
ّ
ْالٗىبـّ ْ الكـ٩ : الىبـ٤ 

ْالكــٗحر  ٓا ) الٗىــب ( ْ الكــامار ًٞــال ٖــً خبــٓب ال٣مــذ  ْاإلاِــ ْالخــامٌ  الىــاعهج الخلــٓ 

ْالٗضؽ .      ْالخّمو 

ٓهتي        ــــت ٖــــً  De Conti (521)ٍْا٦ــــض الغخالــــت الاًُــــالي صي ٧ــــ مــــا جدــــضر بــــّ ابــــً بَُٓ

ٞــــ ْالتـــي ٧اهـــذ مْٗغ ٓح الجبـــا٫  ت فـــي ٖـــضص مـــً مىـــا٤َ الِىـــض ْظـــؼع الِىــــض الؼعاٖـــت فـــي ؾـــٟ

ْالتـــي  ٓح ظبــل ؾــُالن  ٓابــل فــي ؾــٟ ْالخ ٓا٦ـــّ  ْالٟ ٓعص مشــاال ٖــً ػعاٖــت ال٣مــذ  ٍْــ الكــغ٢ُت 

 ًبضْ اجها ٧اهذ حٗخمض ٖلى مُاٍ الامُاع في ؾ٣حها .      

ْالخجاعة الساعظُت ًِٓـغ ٖىاًخـّ بالخجـاعة الساعظُـت       ٦ما جدضر ًٖ الـخجاعة الضازلُت 

 
َ
ْل٨ــً ُٞمـا ًخٗلــ٤ بالخجــاعة الضازلُــت للِىــض ظلُـا ْٞــغة الىهـٓم السانــت بهــا .  مــً خُــض 

ْعزو اؾـٗاع بٗـٌ  ٓا١  َىا٥ سٛغة ٦بحرة في َظا الجاهب باؾخصىاء ط٦ٍغ لٗضص مً الاؾ

ْالؿــــــل٘  اث  ْالسًــــــْغ ٓاص السانــــــت بالُٗــــــام  ْلــــــت لالؾــــــتهال٥ الــــــضازلي ٧ــــــاإلا ٓاص اإلاخضا اإلاــــــ

ٓابـــل  ْاإلاالبــــ ًٞـــال ٖـــً الخ ـــت ٖـــً  …ال٨مالُـــت   طلـــ٪ مـــً زـــال٫ خـــضًض ابـــً بَُٓ
َ
ـــِغٝ ُٖ

ٓا٢ِا خؿىت " ْط٦ٍغ ان :" اؾ ا   .(  522)بٌٗ اإلاضن التي ػاَع

ْالػلمُت  ٓاهب الشلافُت  ف الج   : ـْ
ً
     زالشا

ْجغ٦حـــز فـــي الِىـــض فـــي مىخهـــ٠   ْالٗلمـــي بض٢ـــت  ـــت َبُٗـــت الٓيـــ٘ الش٣ـــافي  ْنـــ٠ ابـــً بَُٓ

ٓع  ْمخابٗــت ْخًــ ال٣ــغن الشــامً للهجــغة /الغابــ٘ ٖكــغ للمــُالص الهــّ ٧ــان مٗىُــا بمكــاَضة 

ٓاهب ا٦ثر مً ٚحٍر   .جل٪ الج
                                                           

(
521

ٓهــذ عخالــت ؤًُــالي مــً ال٣ــغن (  ٓلــٓ صي ٧ ٍْ 15ه٩ُ ٓمٍُغ ْظــا ْٞــاعؽ ْؾــُالن ْؾــ ٓع ، ػاع َىضْؾــخان  َْــٓ نــض٤ً الغخالــت َــاٞ م 

ٍْـــضْن زـــم ( م1444-1420)زـــم الهـــحن بـــحن ٖـــامي  لـــب الُـــّ البابـــا ان ًل٣ـــي اؾـــٟاٍع ٖلـــى ؾـــ٨غجحٍر الســـام  ٖـــاص الـــى مضًيخـــّ ُٞىِؿـــُا َْ

ْجغظمتهــا ظمُٗــت  سُــت ٖــام   Hakluytعخلخــّ التــي ٦خبــذ ا٫ْ مــغة باللٛــت الالجُيُــّ  ٓع : ًىٓــغ .م 1857الخاٍع ٓع فــي : بحــرْ َــاٞ عخلــت َــاٞ

 ؛ 83، م1،َامل ( 1968 –ال٣اَغة )خؿً خبصخي  ،صاع اإلاٗاٝع:م، جد15٤ُ٣ٖالم ال٣غن 

 Sastri ,N . :Op.Cit ,p., 89.   

(
522

ت ابً (   .113، م3ط الؿاب٤، اإلاهضع: بَُٓ
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ْس الػلما      ( د

ْع         في ص
َ
ذ الِىض باجها ا٦ثر بلضان الٗالم الاؾالمي ٖضصا   ٖٞغ

َ
ٖٓا ْلٗل ابغػَـا قـُ الٗلم 

ٓاء فـــي  ٝ اإلا٩ـــان الا٫ْ ليكـــغ الخٗـــالُم الاؾـــالمُت ؾـــ ٦ْمـــا َـــٓ مٗـــْغ : اإلاؿـــاظض التـــي ٧اهـــذ 

ٓم الضًيُـت ٞحهـا اط ٧اهـذ مغ٦ـؼا  ـ بٗـٌ الٗلـ زُبت الجمٗت ، ام مـً زـال٫ مماعؾـت جـضَع

ْالٟـــغاثٌ ، اط هٓمــــذ ٞحهــــا  ٓجهــــا مغ٦ـــؼا الصاء الهــــالة  للضعاؾـــت اإلاخسههــــت ًٞـــال ٖــــً ٧

ٓر ال٨بـــاع ، ا ٓم الضًيُـــت ٖلـــى اًـــضي الكـــُ لخل٣ـــاث التـــي ًـــضعؽ ٞحهـــا الُلبـــت مسخلـــ٠ الٗلـــ

 هٓحـــر مِمخـــّ ُٞمـــا ٖـــضا بٗـــٌ 
َ
٣ـــى اظـــغا

ّ
ٓمـــاث ان ٧ـــان قـــُش الخل٣ـــت ًخل ْلـــِـ لـــضًىا مٗل

ْالؿالَحن .   ْالِضاًا التي جمىذ لِم مً ٢بل الاٚىُاء   الِباث 

ــت فــي ا       ــا ابــً بَُٓ لِىــض : مؿــاظض مضًىــت صلهــي  اإلاخٗــضصة ْمــً اَــم اإلاؿــاظض التــي ط٦َغ

ـــّ  ْٚٞغ ْالـــظي اظـــغي ٖلُـــّ جٓؾـــُ٘ فـــي باخاجـــّ  ة الاؾـــالم (   ّٓ الؾـــُما مســـجض ) ٢ـــ ْال٨بحـــرة 

َْؿـــــــ٨ىّ )الٛغبـــــــاء(  ٦ْـــــــظل٪ مســـــــجض مضًىـــــــت بـــــــضٞتن   مـــــــً الُلبـــــــت ، 
َ
ٖٓب اٖـــــــضاصا لِؿـــــــخ

اخـضٔ اإلاـضن اإلاِمـت التـي اخخـٓث ٖلـى   Heili. ٦مـا جدـضر ٖـً مضًىـت َُلـي ( 523)اإلاؿلمٓن 

ْلِـــم  مغجبـــاث  اإلاســجض الجـــام٘ ال٨بحــر اط ٧ـــان "ٌؿــ٨ىّ ٖـــضص مـــً الُلبــت ًخٗلمـــٓن الٗلــم  

ٗــــام  اَْل ْالهــــاصع  ٓاعص  ْلــــّ مُبســــت ًهــــى٘ ٞحهــــا الُٗــــام للــــ ٢ْــــاٝ [ اإلاســــجض  مــــً مــــا٫ ] ا

مي ، زــــم مســــجض مضًىــــت ؾُٓؾــــخان طاث الُــــاب٘ الاؾــــال  ( 524)ال٣ٟــــغاء مــــً اإلاؿــــلمحن بهــــا " 

ٓا٢ٗت ٖلى جهـغ الؿـىض ٣ٞـض ْظـض ٞحهـا ا٢ـضم مسُـٍٓ  ْالتي حٗض مً ا٢ضم اإلاضن الِىضًت ال

َْٓ ٦خـاب  ْازغ ال٣غن الا٫ْ للهجغة  ٓص الى ا اؾالمي هاصع ًض٫ ٖلى اهدكاع الاؾالم ٞحها ٌٗ

ــؼ )  ٓظبــّ بـــان 719-717َـــ/111-99مــً السلُٟــت الامــٓي ٖمــغ بــً ٖبــض الٍٗؼ م ( ًــامغ بم

ى اخـــــضٔ اٖـــــغ١ 
ّ
ٓل ْهـــــي ٖاثلـــــت الكـــــِباوي جخـــــ ْهـــــو  –الاؾـــــغ  السُابـــــت فـــــي ظـــــام٘ اإلاضًىـــــت ، 

سـّ ٖــام  ْجاٍع ـؼ لٟــالن  ال٨خـاب :" َـظا مــا امـغ بــّ ٖبـض هللا امحـر اإلاــامىحن ٖمـغ بــً ٖبـض الٍٗؼ

                                                           
(

523
ت (   .44، م  4اإلاهضع هٟؿّ ، ط:ابً بَُٓ

(
524

ت (  ْٖـً مضًىـت َُلـي ًىٓـغ 41، م 4اإلاهـضع هٟؿـّ،ط:ابً بَُٓ ـً: ؛   ؤزبـاع بٗـٌ فـي املجاَـضًً جدٟـت :اإلاٗبـري     اخمـض الـضًً ٍػ

ٓها) ، الُحنالبرحٛ  . 226، م  (1889 – لكب
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ْحؿـــٗحن "  ـــت ( 525)حؿـــ٘  ـــاعة ابـــً بَُٓ ٢ْـــذ ٍػ ٓاعر السُابـــّ ختـــى  ْلـــم جـــؼ٫ جلـــ٪ الاؾـــغة جخـــ

ٓمــت . ان َــظا ًــض٫ ٖلــى ان للمضًىــت خُــض ٧ــان السُُــب الكــِباوي مهــضعا لــّ  فــي جلــ٪ اإلاٗل

 ٤ ا ٦بحرا للمؿلمحن ًخٗلمٓن ُّٞ حٗالُم صًجهم الؿمداء ًٖ ٍَغ ُّ اإلاسجض ٧ان مغ٦ؼا ٖلم

َْــٓ الكــُش  ــغة  ْالخ٣ــى ب٣اضــخي الجٍؼ ٍْ ال٨بحــر  ؾـمإ زُبــت الجمٗــت . ٦مــا ػاع مســجض ظــا

٦ْـــظل٪ بال٣ُٟـــّ جـــاط الـــضًً الانـــبهاوي  ) وؿـــبت الـــى انـــبهان اخـــضٔ  امحـــر ٖلـــي الكـــحراػي ، 

٧ْاها ًضّعؾان ال٣ّٟ ٖلى اإلاظَب الكاٞعي في مسجضَا   . ( 526)مضن ٞاعؽ ( 

ٓمب      ( وبُػت الػل

بــت مــً صْن الا٦ــغاٍ         ْبالٚغ ْهدُجــت للمٗاملــت الخؿــىت  بٗــض ان اهدكــغ الاؾــالم فــي الِىــض 

ٓم الضًيُــت اإلاخٗل٣ــت باالؾــال  ٓص اإلاؿــلمحن بــالٗل م ، ِْــغث ٧ــان َبُُٗــا ان جِٓــغ ٖىاًــت الِىــ

ٓم الى٣لُـت اْ الضًيُـت  ـ٤ (  527)الٗلـ
ّ
ْمـا ًخٗل ٗت الاؾـالمُت  ٓم املسخّهـت بالكـَغ ْهـي جلـ٪ الٗلـ

ْٖلـم ال٣ٟـّ الـظي ًبدـض فـي الاخ٩ـام  ٓلّ ،  ْانـ ْٖلـم الخـضًض  م ،  ٓم ال٣ـغآن  ال٨ـٍغ بها ٦ٗل

ُـــت الٗملُـــت مـــً خُـــض اؾـــخيباَِا مـــً الاصلـــت الخٟهـــُلُت  ُت الٟٖغ ًٞـــال ٖـــً ( 528)الكـــٖغ

ا .  ْٚحَر  ٝ ّٓ ت الازٔغ ٦ٗلم الخه  الاججاَاث ال٨ٍٟغ

ْالضعاؾـت        ْاٞغ مً الٗىاًـت  م  ٦ٗلم الخٟؿحر ، بىهِب  ٓم ال٣غآن ال٨ٍغ ٢ْض خُٓذ ٖل

ــت ٧ــل مــا ًخٗلــ٤ بخٟؿــحر الاًــأث ال٣غآهُــت  فــي الِىــض  ٓص الــى مٗٞغ  لخاظــت اإلاؿــلمحن الِىــ
َ
هٓــغا

ت في مضًىـت  ٢ْض ْظض ابً بَُٓ ٗاث الاؾالمُت مً زاللِا  ْبُان الدكَغ ْاخ٩امِا  مت  ال٨ٍغ

م "  ٓع " وؿــــاَء ًدٟٓــــً ال٣ــــغان ال٨ــــٍغ ْان  (529)َىــــ ْعبمــــا ًــــض٫ طلــــ٪ ٖلــــى ان الخٟــــٔ البــــض 

ْجٟؿــحر ْقــغح ، ٦مــا  ٓعي الاًمــاوي ٌؿــب٣ّ ِٞــم  ٓع جمخٗــذ بٗمــ٤ الــ ًــض٫ ٖلــى ان مضًىــّ َىــ

لــضٔ ؾــ٩اجها اإلاؿــلمحن , ٦مــا ِْــغ ظلُــا خــغم اَلِــا ٖلــى الخُبــ٘ بُبــاج٘ الــضًً ؤلاؾــالمي 

                                                           
(

525
ت (   . 81، م 3اإلاهضع الؿاب٤ ، ط:ابً بَُٓ

(
526

ت (   . 115، م  4اإلاهضع هٟؿّ ، ط : ابً بَُٓ

(
527

)
 
ٓح    . 53،  م ( 1979مٓاَغ الش٣اٞت الٗغبُت الاؾالمُّ في الِىض ، عؾالت ماظؿخحر ، ظامٗت اإلآنل  : خؿحن ٖلي الُدُ

(
528

)
 
ٓصلهي)  الٗشماهُت، اإلاٗاٝع صاثغة مُبٗت ،2ٍ الِىض، في الاؾالمُت الش٣اٞت: ٖبض الخي الخؿجي     ..2-1م  ، (1972 – هُ

(
529

ت ابً (   .34، 4ط الؿاب٤، اإلاهضع: بَُٓ
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ْلـــِـ ٣ٞـــِ  (531)لضعظـــت آن اليؿـــاء ٦ـــً  ًددكـــمً فـــي لباؾـــًِ  م  ٍْدٟٓـــً ال٣ـــغان ال٨ـــٍغ

ْهـــي مؿـــالت الاَخمـــام  َْىـــا اقـــاعة  ًجـــب ان هىدبـــّ الحهـــا  بخٗلـــُم اإلاـــغؤة فـــي الِىـــض  الغظـــا٫ ، 

ٓة  ْعَــا فــي الخُــاة ٞلــم ًدغمِــا مــً ٞغنــت الخٗلــُم اؾــ ْاُٖاَــا ص خُــض ان الاؾــالم اّٖؼَــا 

ٓم اإلاِىُـــت   مـــً الٗـــ
َ
بالغظـــا٫ ، ٦مـــا ان وؿـــاء الاؾـــغ الاؾـــالمُت الخا٦مـــت ٦ـــً ًخل٣ـــحن بًٗـــا

ٓصة َىـــا هـــي الؿـــلُاهت عيـــُت مـــً  ْاإلا٣هـــ ٓم الضًيُـــت ،  ـــا ًٞـــال ٖـــً الٗلـــ ْٚحَر ٧السُاَـــت 

ْال٣ُـــــٓؽ الِىضْؾـــــُت التـــــي ( 531)ؾـــــاللت اؾـــــغة اإلامالُـــــ٪ فـــــي الِىـــــض  ٖلـــــى ٨ٖــــــ الخٗـــــالُم 

ْال٨خـب  ْالخدهُل الٗلمي ْزانـت مـا ًخٗلـ٤ بضعاؾـت  الٟلؿـٟت  خغمذ اإلاغاة مً الخٗلُم 

ُْٞما ًخٗلـ٤ بٗلـم الخـضًض الىبـٓي الكـٍغ٠ ٞـإن مـً هاٞلـت ال٣ـ٫ٓ ان  اإلا٣ضؾت )الُٟضا ( . 

ْلــم جلــ٤ ال ٓص اّبــان الٟــخذ الٗغبــي الاؾــالمي صعاؾــخّ ٢ــض جــغّصث  دصــجُ٘ ال٩ــافي مــً ٢بــل الِىــ

مــا همــا َــظا الٗلــم فــي ِٖــض الؿــلُان 
ّ
ْاه ْالٗهــغ الٛؼهــٓي الــظي ؾــاص قــما٫ ٚــغب الِىــض ، 

٦ْخابــاث ٖضًــضة ظــضًغة بالخ٣ــضًغ مــً ٢بــل بٗــٌ الٗلمــاء  ْهخجــذ ٖىــّ صعاؾــاث  دمحم حٛلــ٤ 

ْجٟؿح اًخّ  ٤ ٖع ْا َظا الٗلم ًٖ ٍَغ ض ٓص الظًً ٞع ٍر اًًا هٓغا إلاا ًخمخ٘ بّ مً مجزلـت الِى

ٓا٫ الغؾــــــ٫ٓ   )  م الهــــــّ ًمشــــــل ا٢ــــــ ْمٟؿــــــغا ٖلُــــــا فــــــي هٓــــــَغ ْبٓنــــــّٟ م٨مــــــال  ْاٞٗالــــــّ   )

م ًٞـــال ٖـــً ان الىبـــي)  لـــى لِـــظا الـــضًً فـــي لىهـــٓم ال٣ـــغان ال٨ـــٍغ ٓطط الٖا ( ًمشـــل الاهمـــ

ٓاخُـّ ْه ْٖملـّ  ٓلـّ  ٢ْ  ّ٦ٓ ما لـظا اهدكــغث صعاؾـخّ فـي مسخلـ٠ مىـا٤َ الِىـض الؾــُ ( 532)ؾـل

ٓع  ٓهب ٦ْكمحر ْظ  .  Jounpurصلهي هٟؿِا ْظىٓب البىٛا٫ 

 اقــتهغث الِىــض ٢بــل اهدكــاع  ؤمــا
ْ
ٓم ال٣ٗلُــت اط ٓم ٞهــي الٗلــ ٕٓ الازــغ مــً الٗلــ الىــ

الؾــُما  ٢ْــض اصلـى ؤإلااعزــٓن اإلاؿـلمٓن  ـت الٗلمُـت  ْاإلاٗٞغ الاؾـالم ٞحهـا باجهــا بلـض الٟلؿــٟت 

َــا  ْلئــ٪ الــظًً ػاْع ْا٩ٞــاع ٢ -ا م فــي مهــىٟاتهم بــاعآء  ْا٩ٞــاَع ٓجهم  ْٞىــ ٓمِم  ُمــت ٖــً ٖلــ

ْعصث بٗــٌ اإلاهــاصع الٗغبُــت ٖــضصا مــً اإلاهــىٟاث الِىضًــت فــي مسخلــ٠  جلــ٪  جلــ٪ ٦مــا ا

                                                           
(

530
ت ابً (   .  34، م 4ط هٟؿّ، اإلاهضع: بَُٓ

(
531

ن الٓؾُى: " ًٓؾ٠ خؿحن زان (   .  81، م   1961، ؾىت  2، مجلت ز٣اٞت الِىض ، ٕ " هٓام الخٗلُم في الِىض في ال٣ْغ

(
532

ًْٞ ، ٕ  : ؛ اها ماعي قُمل 131الش٣اٞت ،م: الخؿجي (   26، م   19مىاهج الخٗلُم في الِىض ، مجلت ٨ٞغ 



ٍٓت املخىمت دان العى ٓبش مجلت الٍش  ؤهخ

0202 

 

204 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 12 ,ISSN 2394-8493 

 

ْاإلاٗـــــاٝع زالهـــــا هابٗـــــا مـــــً الخ٨مـــــت الِىضًـــــت ( 533)املجـــــاالث  ٓم  ٧ْـــــان بٗـــــٌ جلـــــ٪ الٗلـــــ

ْالٟلــــؿٟت ْالــــخىجُم  ْالجٛــــغاُٞت  ايـــُاث الـــظي  (534)ال٣ضًمـــت هٟؿـــِا ٦ٗلـــم الٟــــل٪  ْالٍغ

ايـُاث مشــل الكـُش اإلاٗمــغ  ْاقـتهغ ٖــضص مـً الٗلمـاء فــي الٍغ ٓص بغاٖـت ٞاث٣ــت  بـٕغ ٞحهـا الِىــ

ا١ بالخؿــــاب ْؾــــمي بـــــ)ُٖٓم  Raten ابــــي الغيــــا عجــــً 
ّ
الِىــــضي الــــظي ٌٗخبــــر مــــً الخــــظ

ْاٖمالِا  ى اصاعة مضًىت ؾُٓؾخان 
ّ
ٓل ْج  .(535)الؿىض( 

ٓم الازــٔغ ٢ــض جــازغث   ْعٍ لِــا ٦ٗلـــم فــي خــحن ٧اهــذ بٗــٌ الٗلــ بالخًــاعاث املجــا

ْمـً زـّم اهخ٣ـل الـى الخًـاعة   ُٞـّ 
 
٣ُـت ؾـبا٢ت ٍغ ت ْالٚا الُب الظي ٧اهذ الخًاعة اإلاهٍغ

باء   . (536)الِىضًت بٓؾاَت ٖضص مً الَا

ٓاهب الاحخماغُت  فّ للج  : ـْ
ً
 سابػا

ـــ٠ اإلآـــاَغ الاظخماُٖـــت التـــي ؾـــم              ْحٍٗغ ْجٓيـــُذ  ـــت ًٞـــل فـــي عؾـــم  ٗىا ٧ـــان البـــً بَُٓ

ٓاثــ٠ 14َـــ/8بٗــضص مجهــا ال٫ْ مــغة ٞــاملجخم٘ الِىــضي فــي ال٣ــغن  م ٧ــان ًدكــ٩ل مــً ٖــضة َ

سِــــا   ٧ْــــان ل٩ــــل َاثٟــــت جاٍع ــــا ْيــــعي .  ْا٦ثَر ْؤصًــــان مجهــــا ؾــــماْي  ْصًجــــي ،  بًٗــــِا ٖغقــــي  

ــت ان اَــل الِىــض ٧ــان  ْهِٟــم مــً ٦ــالم ابــً بَُٓ ٣ٓؾــِا ،  ْاما٦جهــا َْ ْج٣الُــضَا السانــت 

م مــً ٚحــر اإلاؿــلمحن  ٩ٍْــٓن ٖلــحهم ا٦ثــَر َْؿــ٨ىٓن ال٣ــٔغ  ُــت جدــذ طمــت اإلاؿــلمحن  َْــم ٖع

ْاإلاىــا٤َ  ٓصة فــي الِىــض  ٓظــ خــا٦ّم مــً اإلاؿــلمحن ،٦مــا ان الاؾــالم ٧ــان مــً اَــّم الــضًاهاث اإلا

ْلــظل٪ ٣ٞــض ٧ــان  ْعة لِــا اْ ٖلــى الا٢ــل فـي اإلاىــا٤َ التــي ْنــل الحهــا الغخالـت بىٟؿــّ  ،  املجـا

ٝ بجزاَخـــــــّ 12َــــــــ / 6ال٣ــــــغن  الخ٨ــــــم الؿــــــاثض ٞحهـــــــا َــــــٓ الخ٨ـــــــم الاؾــــــالمي مىـــــــظ م اإلاٗــــــْغ

                                                           
(

533
ٓصي (   .  102اإلاهضع الؿاب٤  ،م : ؛ البحرْوي 99، م 1اإلاهضع الؿاب٤، ط: اإلاؿٗ

(
534

ٓا (  ْجـــابٗ ٓم  ٓا٢ـــ٘ الىجـــ ٓا م ـــ ٓمـــاتهم الٟل٨ُـــت ٖلـــى صعظـــت مـــً الخ٣ـــضم ٣ٞـــض ٖٞغ ٧ْاهـــذ مٗل ْالٗـــغى ، ٓص زُـــٍٓ الُـــ٫ٓ  ٖـــٝغ الِىـــ

ايــــُاث اؾـــخسضاما ٦بحـــرا فــــي جدضًـــض الاظــــغام  ٓم ٖلــــى اؾـــاؽ اؾـــخسضام الٍغ ٧ْـــان ال٨ٟـــغ الجٛغافــــي الِىـــضي ٣ًـــ ْال٣مــــغ  خغ٦ـــت الكـــمـ 

ٍْت ْالاعيُت   .179،223،401هٟؿّ ، م  اإلاهضع: البحرْوي : ًىٓغ .الؿما

(
535

ت (   .  82،م3اإلاهضع الؿاب٤،ط:ابً بَُٓ

(
77

ْمٗالجاجـّ الــى صلهـي فـي ِٖــض الؿـلُان دمحم حٛلــ٤  ًٞـال ٖــً الُبِـب نــضع (  ٓهــاوي  ٌٗخبـر الُبِـب يــُا دمحم ا٫ْ مـً اصزــل الُـب الُ

اب الـــضًً الـــضَلٓي الـــظي طإ نـــِخّ فـــي جلـــ٪ الٟتـــرة  ْنـــ٫ٓ : ؛ ؾـــُض ْـــل الـــغخمً 307م ..ٞـــت الش٣ا: الخؿـــجي : ًىٓـــغ .الـــضًً بـــً قــِـ

  ٘٢ٓ ٓماث م ٓع ٖلى قب٨ت اإلاٗل ٓهاوي الى الِىض ، ميك   WWW.noormicrofilmindia/zillur11.htmالُب الُ

http://www.noormicrofilmindia/zillur11.htm
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ٓاثــ٠ الازــٔغ ٚحــر  ْابىــاء الُ ٢ْــض ط٦غهــا فــي بضاًــت البدــض ٦ُــ٠ ان الِىــضْؽ  ْؾــماخخّ  

ٓا اٖمـــالِم  ْجـــابٗ الاؾـــالمُت ٢ـــض اجُدـــذ لِـــم الٟغنـــت فـــي الاهســـغاٍ بالؿـــلُىت الاؾـــالمُت 

ْمــــً َىــــا ًم٨ــــً ال٣ــــ٫ٓ بــــان  م مــــً اإلاؿــــلمحن صْن مكــــا٧ل جــــظ٦غ  لُاتهم مــــ٘ ٚحــــَر ْمؿــــْا

ْصْن  ٓاثــــــ٠ الِىضًــــــت ٧اهــــــذ مؿــــــخ٣ّغة بخــــــإ٢لم الؿــــــ٩ان ُٞمــــــا بُــــــجهم  ٓمُــــــت للُ الخُــــــاة الُ

غا١ ْألاصًان فـي الِىـض هـي : الِىضْؾـُت ْلٗل اَم ألٖا ْهـي صًاهـت   Hindusمهاٖب اًًا . 

ْاؾـِ اؾـُا  حن )طْي البكغة البًُاء( الظًً ٚـْؼ الجـؼء الكـمالي الٛغبـي للِىـض مـً ا الاٍع

ٓالي  ْ   2511فــــي خـــــ ٓا ٖـــــً بــــاقي ؾـــــ٩ان الِىـــــض الانـــــلُحن )طْي البكـــــغة ١.م ،  الـــــظًً اوٗؼلـــــ

ٓا ٖلى ؤٖغا٢ِم الى٣ُت ْمـً الجـضًغ بالـظ٦غ ان جلـ٪ الُاثٟـت ٧ـان  (537) الؿمغاء( ْخاٞٓ  ،

 لِـا ٌؿـمى )الُٟـضا 
 
ٓعا دُّ حٗجـي  Veda لِـا ٦خـاب م٣ـضؽ ًمشـل صؾـخ ْهـي ٧لمـت ؾيؿـ٨ٍغ  )

ْالخ٨ــــم اإلاخٗل ٖٓــــت مــــً الاهاقــــُض  ْجٓــــم مجم ــــت(  ْٖبــــاصاتهم )اإلاٗٞغ ٓمُــــت  ٣ــــت بدُــــاتهم الُ

ٓعَــا الــى مــا ٣ًــغب مــً  ش ِْ ا جمجــض الالِــت  4511ٍْغظــ٘ جــاٍع ْبٗــٌ اقــٗاَع ٢بــل اإلاــُالص 

هــا  ٓعٍا  Varona الِىضًــت مشــل الالــّ ٞاْع الــّ الكــمـ ،   Sourya الــّ الؿــماء ْالالــّ ؾــ

ْمجهـا اقـخ٣ّذ   Andara الـّ الىـاع ًٞـال ٖـً اهـضعا  Agni ْالالـّ اظجـي  ْاإلاُـغ  ـض  الـّ الٖغ

ٓطًــت  Ramyana (538) ْالغامُاهـا   Mahabhartaملخمخـا اإلاِابهاعجـا  :   Buddhest. زـم الب

ٓطا  ٓجامـــا بـــ َْـــٓ ظ ٓص الـــظًً ًدبٗـــٓن اعاء اخـــض الخ٨مـــاء ال٣ـــضماء   Gotama َْـــم الِىـــ

Buddha  (557 –481 اي الٗــــــــــاٝع اإلاؿــــــــــدىحر )ْالــــــــــظي ظــــــــــاء بخٗــــــــــالُم ها٢ــــــــــضة  (539)١.م

ٓعة ْمى ٓعٍ بمشابــت الشــ ــل ِْــ
ّ
ْمش ٓص  ــٓن ٖلــى الِىــ ا٢ًــت لىٓــام الُب٣ــاث الــظي ٞغيــّ الاٍع

٧ٓا ) ٓاؾـــُت اإلالــــ٪ اقــــ ٢ْــــض اهدكــــغث حٗالُمـــّ فــــي الِىــــض ب ١.م( اخــــض  227-294يـــضَم ، 

بـت فـي  ٧ْان مً اَم حٗالُمـّ : ازمـاص الٚغ ٓص مىظ ال٣غن الشالض ١.م .  اإلال٥ٓ املخاعبحن الِى

٦ْبذ اإلاكاٖغ ْالاخ ْالٛاًت مـً ٧ـل طلـ٪ هـي ان ًهـل الاوؿـان الـى خالـت الخُاة  اؾِـ ، 

                                                           
(

537
ا ، صاع اإلاٗاٝع ، :ٖبض الغخمً خمضي (  ْاؾاَحَر  . 254، م  58م ( 1978-ال٣اَغة)الِىض ، ٣ٖاثضَا 

(
538

 . 73اإلاغظ٘ الؿاب٤ ، م : ؛ خمضي  77اإلاهضع الؿاب٤، م : البحرْوي ( 

(
539

ٓصٔع ٞتـر٥ (  الؾـُما َب٣ـت الكـ ْالبـاؽ لـضٔ الُب٣ـاث الازـٔغ  ْلٟـذ هٓـٍغ ال٣ٟـغ   ّ ٓطا مً اؾغة مىٗمّ مً َب٣ت ال٨كتًر ْلض ب

ٍْيكغ حٗالُمّ باخشا الخ٣ُ٣ت في الخُاة  ْٖاف ؾب٘ ؾىحن ًخإمل  ض    .75اإلاغظ٘ الؿاب٤ ، م : الىمغ :ًىٓغ .الِٗل الٚغ
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اهــــــا (   ْجد٣ُــــــ٤ الهــــــٟاء اْ ماٌؿــــــمى بدالــــــت  ) الىحٞر ب مــــــً الالــــــم  .  Nervana (541)الِــــــْغ

م مـً ٖـضم امخال٦ىـا الخهـاثُاث ص٣ُ٢ـت الجبـإ  ْٖلـى الـٚغ ْبٗضَا جـاحي الضًاهـت الاؾـالمُت 

ْاجبــإ الــضًً الاؾــالمي فــي  ٓطًــت ،  ْالب الِىــض ، ل٨ــً مــً اإلاــغحج ان اإلاؿــلمحن الِىضْؾــُت ، 

لبُـــت عّبمـــا  ٧ْـــاجهم ًخمّخٗـــٓن بااٚل م  ـــت ط٦ـــَغ  الـــى ال٩ـــل بال ان ابـــً بَُٓ
َ
ٓا ا٢لُـــت ٢ُاؾـــا ٧ـــاه

ْا بمسخلـ٠ اٖغا٢ِــم  ٓاث٠ الازٔغ . ٦ما ْظض ْججّىب الُ ْاخخ٩ا٦ّ مِٗم  ل٨ثرة حٗامالجّ 

ٓا َـم الخـا٦محن ٦ْــاه ٓص (   ْالٟغؽ ًٞال ٖـً الِىـ ْالتر٥  ْاإلاجزلـت  ) ٧الٗغب  ْلِـم ال٨غامـت 

ْال٣اصة ِٞم  " مٗٓمٓن اقض حُٗٓم "  ٓػعاء  ْمجهم ال ٓة ،   . (541)ْال٣

 الخاجمت      

ــــت اإلاخٗل٣ــــت بالبلــــضان الاؾــــالمُت ،      ٧ــــان مــــً بــــحن اإلآــــاَغ الاؾاؾــــُت لٗهــــغ ابــــً بَُٓ

ْمً زم ِٞظا  ا ،  ْٚحَر خُت  امت الْغ ٣ْٞضان الٖؼ ْحٗضص مغا٦ؼ ال٣ٔٓ  الخجؼثت الؿُاؾُت 

ـت  ابِ بحن الكٗٓب الاؾـالمُت ْخٍغ ٓانل الْغ ٓاَغ ما ؾب٣ت . الا ان ج الٗهغ امخضاص لٓ

قــــحر فــــي الغخلــــت الــــى ٖىاًــــت 
ُ
ْالؿــــٟغ ؤؾــــِم فــــي اؾــــخمغاع ج٣ــــاعب اإلاؿــــلمحن   ٦مــــا ا الخى٣ــــل 

ْٖلــم  م  ٓم ال٣ــغآن ال٨ــٍغ ٗت الاؾــالمُت ٦ٗلــ الؿــلُىت بالجاهــب الش٣ــافي لهــلت طلــ٪ بالكــَغ

ْالخهــٝٓ الاؾــالمي  اًــت مــً الخــضًض  ْالٖغ ٓم جل٣ــى الــضٖم  ٢ْــض ٧اهــذ جلــ٪ الٗلــ ــا ،  ْٚحَر

ْا ٞحهـا مـً  ٓاء للٗلمـاء ال٣ـاصمحن مـً زـاعط الِىـض ام الـظًً بـغػ ٢بل الؿلُىت الاؾالمُت ؾ

اًـــــا  ْالْؼ ْاإلاؿـــــاظض  اًـــــت الامـــــا٦ً الاؾـــــالمُت اإلا٣ضؾـــــت  الـــــضازل . ًٞـــــال ٖـــــً الٗىاًـــــت بٖغ

ٓص ٓع ز٣ــافي ٧ــان هدُجــت لجِــ ــا  ان مــا خهــل مــً جُــ ْمــً  ْٚحَر مكــتر٦ت مــً مؿــلمي الِىــض 

م مً زاعط الِىض  .  ْٚحَر  الٗغب 

 ْاإلافادس اإلاشاحؼ

  ت في ؼبّ اللاسة الِىذًت ، الذاس الػشبُت ْالخُاساث الخماٍس اظماغُل الػشبي:الاظالم 

 (2763للىخاب،)الجضائش 

                                                           
(

540
ْالخُاعاث :اؾماُٖل الٗغبي   ( ت في قبّ ال٣اعة الِىضًت ، الضاع الٗغبُت لل٨خاب،الاؾالم   .  14،م ( 1985الجؼاثغ )الخًاٍع

(
541

ت (   . 269اإلاغظ٘ الؿاب٤ ،م : ؛ الكغ٢اْي  97،  50، م4اإلاهضع الؿاب٤ ، ط: ابً بَُٓ
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  اخمذ بً غلى بً حجش الػعلالوي : الذسس اليامىّ في اغُان اإلاائت الشامىّ ، دائشة اإلاػاسف

 ( 2750–الػشماهُّ ،)خُذس اباد الذهً 

 الشباه( ٓ ٓساث الاٌععى اث مؽاَحر سحاٌ اإلاغشب ابً بىٓوت ، ميؽ ٓن : رهٍش  غبذ هللا هى

  ، خ الادب الجغشافي الػشبي ، جشحمت ـالح الذًً غشمان ٓفعيي : جاٍس اغىاوُٓط هشاحؽ

 .  202، ؿ2( ، ج2741-)اللاَشة 

  ّٓس بالفل ْصٍش في فاط ْغالم مؽِ ْابً مشصْق َٓ دمحم بً اخمذ بً مشصْق الخلمعاوي 

ٌٓ ، لّ هخاب اصالت الخاحب غً ؼشح ابً الخاحب .ًىظش : خحر الذًً الضسه لي ْالـا
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ٓعة الِىض   ن

 في ٦خاباث الكُش ٖلي الُىُاْي 
ٓججزي  ٖالء الضًً دمحم الِضْي  ٓع ألامحن ألاؾخاط اإلاؿاٖض ٞ ٓعاٍ/ ص.دمحم ه باخض الض٦خ  

ٓمُت ،    الا، ٦حر ٞاعهضإلاان٢ؿم اللٛت الٗغبُت ،٧لُت بي. حي. ؤم الخ٩

 إلاذخل ا

ْز٣ُــــــت   ْالٗـــــــالم الٗغبــــــي بٗال٢ـــــــاث  ٢ْـــــــض ٢امــــــذ جلـــــــ٪ جخمخــــــ٘ الِىــــــض  ش،  مىــــــظ ٞجـــــــغ الخــــــاٍع

ْالهجــــــــغاث ْخغ٦ــــــــت الؿــــــــ٩ان، ًٞــــــــال ٖــــــــً الخبــــــــاص٫  الٗال٢ــــــــاث ٖلــــــــى الخبــــــــاص٫ الش٣ــــــــافي، 

ْاؾــــــــٗت ، الخجــــــــاعي  سُــــــــت بلــــــــى اجهــــــــاالث  ْاإلاغاظــــــــ٘ الخاٍع ْحكــــــــحر الٗضًــــــــض مــــــــً اإلاالٟــــــــاث 

ْالِىـــــــض مـــــــً هاخُـــــــت  ْمهـــــــغ مـــــــً هاخُـــــــت،  ْالـــــــُمً  ٢امـــــــذ بـــــــحن مى٣ُـــــــت السلـــــــُج الٗغبـــــــي 

 ، ٓاثـــــــــ٠ ؤزـــــــــٔغ ْالُ ْمـــــــــا ٞحهـــــــــا مـــــــــً العجاثـــــــــب  ْاٖتـــــــــزاػا ؤن بالصهـــــــــا  ـــــــــضها ٞســـــــــغا  ْممـــــــــا ًٍؼ

ـــــــذ مدـــــــل الخ٣ـــــــضًغ ْؤلاعجـــــــاب لـــــــضٔ الٗـــــــغب
ّ
م - خل خمحـــــــر طلـــــــ٪ فـــــــي ً - بـــــــاصحهم ْخايـــــــَغ

ْال٣هــــــاثض الٗغبُـــــــت التــــــي نــــــضعث ٞحهـــــــا مئــــــاث املجلــــــضاث ٖبـــــــر  ْالترظمــــــت  ؤصب الــــــغخالث 

ْالتــــــي جــــــؼاصن بهــــــا اإلا٨خبــــــاث الٗغبُــــــت ْؤلاؾــــــالمُت ٦مــــــا نــــــاعث َــــــظٍ الابــــــضاٖاث  ن,  ال٣ــــــْغ

البــــــّ فــــــي ٧ــــــل ال٣ــــــاعاث، ٣ًــــــ٫ٓ الكــــــاٖغ زلُــــــل مُــــــغان  جدٟــــــت ٖلمُــــــت لٗكــــــا١ الٗلــــــم َْ

ٓان   "  ِىض"الفي قٗغ لّ بٗى

 ضاـــا٥ َىــــ٥ خحن صٖ     ض لم ًسُئ ؤبٓ                 ـــىًا َ

 ضاــــخجـع٦ّ الخ٣اصم ٞاؾ      ض                ــــؾما٥ باؾم ٧اص ً

ي                                ا٧اهذ ألعقى السل٤ مِض       ت               ــــما الِىض بال ْع

الث ٓاَجي الكــــــغ١ ألاْؾــــــِ عمُــــــ ن الِىــــــض، ْلــــــضٔ مــــــ ٦خــــــب الٗــــــغب  زانــــــت ججــــــاٍ قــــــْا

ــــــــاعة الِىــــــــض   ٓمــــــــٓ بٍؼ ٓالِــــــــا فــــــــي مالٟــــــــاتهم  ٞمــــــــجهم الــــــــظًً لــــــــم ٣ً ْؤخ ْؤَلِــــــــا  ٖــــــــً الِىــــــــض 

ْمــــــــــــً ؤقــــــــــــِغ َــــــــــــظٍ الُب٣ــــــــــــت   ٓا٫ الِىــــــــــــض ،  ــــــــــــ٤  ظمــــــــــــ٘ ؤخــــــــــــ ٓا ٖــــــــــــً ٍَغ ْل٨ــــــــــــً  نــــــــــــىٟ

ْٖبـــــــــــــض ال٣اصعالبٛٛـــــــــــــضاصي  ْابـــــــــــــً هـــــــــــــضًم  ْالِمـــــــــــــضاوي ،  ْابـــــــــــــً زغصاطبـــــــــــــّ ،  الجـــــــــــــاخٔ، 
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م ْمـــــــً ْمـــــــجهم الٗـــــــغب الـــــــظً، ْٚحـــــــَر ْا بـــــــإم ُٖـــــــجهم   ٓا مـــــــا عؤ ٦ْخبـــــــ ا بلـــــــى الِىـــــــض  ً ؾـــــــاْٞغ

م البحرْوـــــــــي ْ  ؤقـــــــــَِغ ْؤخمـــــــــض بــــــــــً ، ؾـــــــــلُمان الخـــــــــاظغ،  ـــــــــض خؿـــــــــً الهـــــــــحرافي ،  ْابـــــــــٓ ٍػ

ٓبي ٢ٓــــــل ،ؤْ ، بســــــخ٤ ال٣ُٗــــــ ْببــــــً خ ٓصي ،   بــــــٓ الخؿــــــً ٖلــــــي بــــــً  الخؿــــــحن ٖلــــــي اإلاؿــــــٗ

ــــــت الــــــظي  ٓع ابــــــً بَُٓ ْالغخالــــــت اإلاكــــــِ ْقــــــمل الــــــضًً بــــــً ؤخمــــــض اإلا٣ض ــــــخي البكــــــاعي، 

٦ْخـــــب ٖجهـــــا  ْالكـــــُش ٖلـــــي الُىُـــــاْي  ، 734الِىـــــض ٖـــــام ْنـــــل  الـــــظي ؾـــــاٞغ بلـــــى الِىـــــض 

ْحها. ْط  ًْٖ ؤَلِا 

 الؽُخ غلي الىىىاْي 

ٓالُــــــــــض ٖــــــــــام  الُىُــــــــــاْي  بــــــــــً مهــــــــــُٟى بــــــــــً دمحم  ٖلــــــــــي َْــــــــــ1919ٓمــــــــــً م  م، 

٢ْامـــــــــــت ؤصبُـــــــــــت عجـــــــــــؼث ؤصبـــــــــــاء الٗـــــــــــغب ؤن جىجـــــــــــب  ٢ُْمـــــــــــت ٞلؿـــــــــــُٟت،  َامـــــــــــت ٣ُِٞـــــــــــت، 

ٓلِاٖاف ٧الكــــــــــمٗت التــــــــــي جدتــــــــــر١ لخطــــــــــخئ ،مشلــــــــــّ ــــــــــا،  - عخمــــــــــّ هللا -ٖمــــــــــل ،مــــــــــا خ مٗلم 

ٍٓــــــــت فـــــــي الاخخٟــــــــاّ بمـــــــا ًــــــــغاٍ ؤْ ٌؿـــــــمّٗ ؤْ ًضع٦ــــــــّ؛ ٣ٞــــــــض  ا، ٦مــــــــا ؤن طا٦غجـــــــّ ٢  ُ ٢ْايـــــــ

اجـــــــّ ؤْ ًخدـــــــضر  ٢ٓـــــــض الـــــــظًَ، ٌؿـــــــخُٗض اإلاكـــــــاَض، ختـــــــى خـــــــحن بـــــــضؤ ٨ًخـــــــب ط٦ٍغ ب٣ـــــــي مخ

 ًٖ عخالجّ بٗض مطخي هه٠ ٢غن ٖلى بًِٗا!!

ب َّٓ ْالٗــــــــغ  الُىُــــــــاْي  ل٣ــــــــض ظــــــــ ، ٦مــــــــا ػاع فــــــــي آلاٞــــــــا١، ٞــــــــؼاع مهــــــــغ 
 
ْالدجــــــــاػ مــــــــغاعا ا١ 

ْؤمـــــــــــا٦ً  ْػاع ؤإلااهُـــــــــــا  ْهِؿـــــــــــُا،  ْبهض ـــــــــــا  ْمالحًز ٓعة  ْالِىـــــــــــض ْؾـــــــــــىٛاٞ ْبا٦ؿـــــــــــخان  بًـــــــــــغان 

 ،  ؤن ًخدــــــــضر  ،ؤزــــــــٔغ
 
اعاجــــــــّ َــــــــظٍ، ٞخجــــــــض  -ؤْ ؤن ٨ًخــــــــب -ْلــــــــم ًٟخــــــــّ ؤبــــــــضا ٖــــــــً ٧ــــــــل ٍػ

ٓعٍ ٓأع صمٗـــــــت الكـــــــ١ٓ بـــــــحن ؾـــــــُ ْجخـــــــ ً ًُـــــــل مـــــــً بـــــــحن زىاًـــــــا ٧لماجـــــــّ،  ، الخىـــــــحن للـــــــَٓ

 ٦بحــــــ
 
ة ٦خــــــب، ٦مـــــا قــــــٛلذ خحــــــزا ْؤنــــــضع ٖجهــــــا ٖــــــضَّ ــــــت،  ْالخلٟاٍػ  مــــــً ؤخاصًشــــــّ ؤلاطاُٖـــــت 

 
را

ٓبّ ألاصبي الجظاب لِا بإؾل ْجٓفي ٖام سجَّ  م.1999، 

 بإكالم الشخالحن الػشب الشخالث الِىذًت

ً بٗــــــــٌ الــــــــغخالث الِىضًــــــــت  ْالٗكــــــــٍغ ٢ْــــــــض نــــــــضع فــــــــي ال٣ــــــــغن الخاؾــــــــ٘ ٖكــــــــغ 

ٓا ٞحهــــــــا  اهُباٖـــــــــاتهم ٖـــــــــً فــــــــي اللٛـــــــــت الٗغبُــــــــت بـــــــــإ٢الم بٗــــــــٌ الغخـــــــــالحن الٗــــــــغب ْســـــــــجل

٢ٓـــــــــاج٘ ْآلازـــــــــاع ْا ٞحهـــــــــا مـــــــــً ال عخالحـــــــــي خـــــــــ٫ٓ ْمـــــــــً َـــــــــظٍ الغخالث" ،الِىـــــــــض مـــــــــا قـــــــــاَض
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ت ؤمُىـــــــت  ٓا٫ ؾـــــــٗضاْي، ْ"مكــــــاَضاث فـــــــي الِىــــــض" لل٩اجبـــــــت اإلاهــــــٍغ ٓعة هــــــ الٗــــــالم" للـــــــض٦خ

ـــــــضة الٗمـــــــغان بمهـــــــغ،  ؾـــــــُٗض، ْ "الِىـــــــض ٦مـــــــا عؤًتهـــــــا" لٟـــــــخذ هللا ألاهُـــــــا٧ي نـــــــاخب ظٍغ

حر" لُٓؾــــــــــ٠ ٦مــــــــــا٫ اإلاهــــــــــغي، ْ "عخلتــــــــــي بلــــــــــى ٦ْكــــــــــم  ْ "ؾــــــــــُاختي فــــــــــي الــــــــــبالص الِىــــــــــض

ٓعي ٧ْـــــــــان مـــــــــً عظـــــــــا٫ الـــــــــضًً اإلاؿـــــــــُدُحن فـــــــــي  ،الِىـــــــــض" إلااعازىاؾـــــــــُٓؽ اٚىـــــــــآَُؽ هـــــــــ

ٓع الــــــــ ٢ْــــــــض ؤلـــــــ٠ ال٩اجــــــــب اإلاهـــــــغي الصــــــــخٟي البـــــــاعػ ص.ؤهــــــــِـ مىهـــــــ ي ٖمــــــــل ظبٛـــــــضاص، 

ـــــــضة ألاَـــــــغام عخلـــــــت باؾـــــــم  ٓم"مدـــــــغعا  فـــــــي ظٍغ ٧ْـــــــان ٢ـــــــض ػاع  "خـــــــ٫ٓ الٗـــــــالم فـــــــي ماثـــــــت ًـــــــ

ْٖـــــــــً اهُباٖاجـــــــــّ  145م ْزــــــــو 1962الِىــــــــض ٖـــــــــام  ٓص  ْالِىــــــــ نـــــــــٟدت لٓنــــــــ٠ الِىـــــــــض 

 ًٖ الِىض.

ْالػاداث  ًٍْ الشخالث   مىهج الؽُخ غلي الىىىاْي في جذ

ًٍْ ٧ــــــــل مــــــــا ًال٢ُــــــــّ  ــــــــض ْج  ٖلــــــــى حســــــــجُل عخلخــــــــّ 
 
٢ْــــــــض ٧ــــــــان الُىُــــــــاْي ٖاػمــــــــا

ْاظخماُٖـــــــــت؛ ٣ًــــــــ٫ٓ  ْ الكـــــــــُش ٞحهــــــــا، ؤْ ًُلــــــــ٘ ٖلُـــــــــّ مــــــــً مٗـــــــــالم ظٛغاُٞــــــــت  ٖؼمُذ ؤن :"

ــــــ٤   ٦خبــــــذ ُٞــــــّ ٧ــــــلَّ ٍَغ
 
ال ؤ٦خٟــــــي بمــــــا جدمــــــل طا٦غحــــــي؛ ٞاجســــــظث صٞتــــــرا ن الغخلــــــت،  ِ

ّْ ؤص

ْٖـــــــاصاث  هـــــــُذ ؤوؿـــــــاب  َّْ ْص ٧ْـــــــلَّ ؤعى خللىـــــــا بهـــــــا،  ٧ْـــــــلَّ ظبـــــــل مغعهـــــــا بـــــــّ،  مكـــــــِىا ُٞـــــــّ، 

ْؤٖمــــــ٤ مــــــا  َْٓ بــــــظل٪ ًدــــــا٫ْ ؤن ًجٗــــــل ْنــــــ٠ عخلخــــــّ ؤص١َّ  ٓا٫ مــــــً ل٣ُىــــــا ٞحهــــــا" ْؤخــــــ

لـــــم ٨ًـــــً ٨ًخٟـــــي بـــــظ٦غ ظمـــــا٫ َبُٗـــــت الـــــبالص التـــــي   َْـــــٓ فـــــي خضًشـــــّ ٖـــــً عخالجـــــّ، ٩ًـــــٓن 

ٟخـــــّ َـــــظٍ الـــــضًاع 
َّ
 مـــــا زل

 
بـــــرػ صاثمـــــا ًُ ٝ التـــــي ٌٗاهحهـــــا؛ بـــــل ٧ـــــان  ٓة الٓـــــْغ ـــــا، ؤْ ٢ؿـــــ َع ًْؼ

ْؤخاؾِؿّ  .مً ؤزغ في مكاٍٖغ 

  
 
ْصزـــــــــــ٫ٓ ؤلاؾـــــــــــالم بلحهـــــــــــا،  َْؿـــــــــــخٗغى ؤخُاهـــــــــــا ش جلـــــــــــ٪ الـــــــــــبالص بةًجـــــــــــاػ،  جـــــــــــاٍع

ْٖ ٝ الاظخماُٖـــــــت التـــــــي ٌِٗكــــــِا الكـــــــٗب ٞحهـــــــا،  ْمـــــــا ٢ـــــــام بـــــــّ ْالٓــــــْغ ْج٣الُــــــضٍ،  اصاجـــــــّ 

ْؤهــــــا  مـــــّ مـــــً جطــــــخُاث ختـــــى جدـــــغع مــــــً الاؾـــــخٗماع؛ ِٞـــــٓ ٫ٓ٣ً:" ْمــــــا ٢ضَّ الث،  مـــــً بُـــــ

ال جدضًــــــــــــض مؿــــــــــــاخخّ  خــــــــــــحن ؤَــــــــــــمُّ بال٨خابــــــــــــت ٖــــــــــــً بلــــــــــــض؛ ال ؤنــــــــــــ٠ َبُٗــــــــــــت ؤعيــــــــــــّ، 

ْمبلـــــــــــــٜ مـــــــــــــا لـــــــــــــّ فـــــــــــــي  ٓعي بـــــــــــــّ،  ْل٨ـــــــــــــً ؤخـــــــــــــا٫ْ ؤن ؤنـــــــــــــ٠ مـــــــــــــضٔ قـــــــــــــٗ ْخانـــــــــــــالجّ؛ 

ر بخٟهــــــُل ؤْ بةًجــــــاػ فــــــي،هٟســــــخي" اجــــــّ""ط ٢ْض جدــــــضَّ   ٦ٍغ
 
عا اعجــــــّ بلــــــى مهــــــغ، مــــــْغ ٖــــــً ٍػ
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اعجــــــــّ بلــــــــى بٛــــــــضاص ؾــــــــىت  ْٖــــــــً ٍػ اعجــــــــّ بلــــــــى ال٣ــــــــضؽ 1936بٟلؿــــــــُحن،  ْٖــــــــً ٍػ  ،1954 ،

ْؤزـــــــــــٔغ بلـــــــــــى ؤإلااهُـــــــــــا  ْصلهـــــــــــي،  ْمـــــــــــّ بلـــــــــــى 1971ْبلـــــــــــى ٦غاحصـــــــــــخي  ، ٦مـــــــــــا جدـــــــــــضر ٖـــــــــــً ٢ض

اى  .الٍغ

ْجشاثها غلي الىىىاْي هخاباث   غً الِىذ 

ًـــــــــــظ٦غ الٗالمـــــــــــت الكـــــــــــُش الُىُـــــــــــاْي ٖـــــــــــً  "ْفـــــــــــي نخاب"عظـــــــــــا٫ مـــــــــــً الخـــــــــــاعیش

ٓان "ب٣یـــــــــ ْجـــــــــاعیش اإلاٛـــــــــ٫ٓ فـــــــــي الھىـــــــــض جدـــــــــذ ٖىـــــــــ ْعاهـــــــــ٪ ػیـــــــــب  السلٟـــــــــاء الغاقـــــــــضیً"  تؤ

ٓان "اإلالــــــــــــ٪  ٓص مــــــــــــً ملــــــــــــ٥ٓ ؤخمــــــــــــض آبـــــــــــاص فــــــــــــي الھىــــــــــــض جدــــــــــــذ ٖىــــــــــــ ْمٟٓـــــــــــغ بــــــــــــً مدمــــــــــــ

ْالؿـــــــــــُاهت عيـــــــــــی ٓان "ؾـــــــــــلُاه تالهالر" ْنخـــــــــــب ٖـــــــــــً الٗالمـــــــــــ تجدـــــــــــذ ٖىـــــــــــ  تالھىـــــــــــض" 

ٓان  ْلـــــــــــــض فـــــــــــــي الھىـــــــــــــض ٢ْـــــــــــــا "قـــــــــــــاعح ال٣ـــــــــــــامٓؽ"الؼبیـــــــــــــضي جدـــــــــــــذ ٖىـــــــــــــ ٫ ؤن الؼبیـــــــــــــضي 

ٓان"ب٣یــــــــ،542بھــــــــا ْوكــــــــإ 5531تؾــــــــى السلٟــــــــاء الغاقــــــــضیً  تیــــــــظنغ الُىُــــــــاْي جدــــــــذ ٖى

ْٖٓمــــــ ْعاهــــــ٪ ػیــــــب نملــــــ٪ ٖــــــاص٫ ػاھــــــض  ــــــاعیش  ت" جــــــاعیش اإلاٛــــــ٫ٓ ْؾــــــحرع ؤ ْج مىــــــاعع ٢ُــــــب 

ْیهــــــــ٠ بىاء"جــــــــاط  ٓلي قــــــــاھجھان  ْی٣ــــــــ٫ٓ ٖــــــــً اإلالــــــــ٪ اإلاٛــــــــ اإلالــــــــ٥ٓ اإلاؿــــــــلمحن آلازــــــــغیً 

ظ  خّ:مدل" ْخب اإلال٪ قاھجھان لْؼ

ظـــــ ْکـــــان لكـــــاھجھان ْػ المشیـــــل لخبـــــ ت" بیاھـــــا فـــــي الخـــــب  ّالهٓحـــــر لخؿـــــىھا فـــــي الخؿـــــً 

ْل ـــــــً ال  ْل ـــــــً ال ب٣هـــــــیضع مـــــــً الكـــــــٗغ،ْزلضھا  ھـــــــي )ممخـــــــاػ مدـــــــل(، ٞماجـــــــذ ٞغزاھـــــــا 

الجمشـــــــــا٫، ل٣ـــــــــض عزاھـــــــــا ٞسلـــــــــضھا ب٣ُٗـــــــــ ٓعع  مـــــــــً الغزـــــــــام ما٢ـــــــــا٫ قـــــــــاٖغ  تٞىیـــــــــ تبهـــــــــ

ْھــــــــي ؤٖٓــــــــمت٢هــــــــیضع ؤقــــــــٗغ مىھــــــــا، ٞھــــــــي قــــــــٗغ ؤٚىیــــــــ ٓعع  ْھــــــــي نــــــــ فــــــــي ٞــــــــً  تجدٟــــــــ ، 

الـــــــــــضهیا  ّھـــــــــــي ممخـــــــــــاػ مدـــــــــــل، ھـــــــــــظا البىـــــــــــاء العجیـــــــــــب الـــــــــــظي ؤصھـــــــــــل بجمالـــــــــــ،الٗمغان

ٓم الؿــــــــیاح مــــــــً ؤ٢صــــــــخى ؤمحری ــــــــا بلــــــــ   ْمــــــــاػا٫ یضھكــــــــھا.......ھظا ال٣بــــــــر الــــــــظي یــــــــإحي الیــــــــ

ٓا ٢هــــــــخ ْ ؿــــــــمٗ  ،ٍْ ْھــــــــي ؤٖٓــــــــم ٢هــــــــو الخــــــــب ٖلــــــــ   ّ)ؤنــــــــغا( ٢ــــــــغب صھلــــــــي لیكــــــــاھض

ـــــــــال١ ظـــــــــ ،ؤلَا ٓع الٗٓیم،ٞؼھـــــــــض فـــــــــي  تالخبیبـــــــــ تل٣ـــــــــض نـــــــــضٕ مـــــــــٓث ھـــــــــظ  الْؼ ؤلامبراَـــــــــ
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صهیــــــا  ألهھــــــا کاهــــــذ ھــــــي صهیــــــا  ْ خ٣ــــــغ ملــــــ٪ الھىــــــض ألهھــــــا کاهــــــذ ؤٖٓــــــم ٖىــــــض  مــــــً ملــــــ٪ 

 .543الھىض"

ٓع فـــــــــي ا بلـــــــــ  الكـــــــــغ١ ٢ـــــــــام بؼیـــــــــاعع ؤعبـــــــــ٘ مـــــــــضن ّْفـــــــــي عخلخـــــــــ ْھـــــــــي: مكـــــــــُ لھىـــــــــض 

ْالٗانــــــــــم ٓل اجــــــــــا  ْک ٓمبــــــــــاي  ْمضیىــــــــــ تالھىضیــــــــــ تم ٓصلھي  ٢ْا٫:"ل٣ــــــــــض نىــــــــــذ  تهیــــــــــ ل ىــــــــــائ 

ھـــــا مـــــىھم ؤخـــــض، ٣ٞلـــــذ  تظماٖـــــ ؤطنـــــغ بؾـــــم ل ىـــــٓ مـــــغع ؤمـــــام مـــــً ؤھـــــل الًٟـــــل ٞمـــــا ٖٞغ

ٓھــــــا،ٞ ٠ُ جغیــــــضْن مجــــــي ؤن ؤٖــــــٝغ  تلھــــــم بهھــــــا مضیىــــــ ؤبــــــي الخؿــــــً ٖلــــــي الىــــــضْي ٞٗٞغ

ْطلـــــ٪ بٗـــــض َلـــــب مـــــً ٢بـــــل ، "544بغظـــــل، ھـــــٓ ؤقـــــھغ مـــــً بلـــــضع تال٣ـــــغاء فـــــي ھـــــظ  اإلا٣ضمـــــ

ْی خــــــب ٖــــــً ل ىــــــائ  ّٖلــــــ  نخــــــاب لــــــ تم٣ضمــــــ تالكــــــیش ؤبــــــي الخؿــــــً ٖلــــــي الىــــــضْي ل خابــــــ

:
 
ْ ؤیًـــــــا ٓاع بیـــــــذ هللا الخـــــــغام،ؤن ؤن لـــــــم ی خـــــــب ب"  يهجلـــــــ  ل ىـــــــا،أل بطھـــــــب ؤن ؤؾـــــــخمغ بجـــــــ

فـــــــــــــي هٟســـــــــــــخي ال یمدـــــــــــــٓ  تیامـــــــــــــا نشحـــــــــــــرع ل ـــــــــــــً طنغاھـــــــــــــا ب٣یـــــــــــــذ ٖمی٣ـــــــــــــؤٖكـــــــــــــذ ٞیھـــــــــــــا 

 .545نغالؿىحن"

ْھٓ اإلالــــــ ٪خمــــــض آبــــــاص فــــــي ٖھــــــض "اإلالــــــؤ تْی خــــــب ٖــــــً مضیىــــــ الخلــــــیم  ٪الهــــــالر"

 ٓ ٓص مـــــً ملـــــ ْلـــــض ٖـــــام ٥ ؤمٟٓـــــغ بـــــً مدمـــــ ْوكـــــ يھ فـــــ875خمـــــض آبـــــاص الھىـــــض   إال جـــــغاث 

ْمضیىـــــؤ" کاهـــــذ ٣ٍْـــــ٫ٓ:، ع ٖـــــالم ٖابـــــض ْخ ـــــم بالٗـــــض٫إوكـــــ  تخمـــــض آبـــــاص خايـــــغع الھىـــــض 

ْٖٓــــــــــیم ٖمغاهھــــــــــا  اإلاــــــــــضاثً، ٞا٢ــــــــــذ البلــــــــــضان ببؿــــــــــاجیىھا ْخــــــــــضاث٣ھا ْخؿــــــــــً هٓامھــــــــــا 

ْب٢امــــــــإمْٞا٢خھــــــــا ب ْمدــــــــضزیھا  تىھــــــــا ْؾــــــــالمھا  ْٞا٢خھــــــــا ب ثــــــــرع ٖلماثھــــــــا  الٗــــــــض٫ ٞیھــــــــا، 

 .546ھلھا"ؤْالهالخحن مً 

ْ  ي"صھلـــــــْی خـــــــب ٖـــــــً"  الؿـــــــلُاهت  تلـــــــخمل فـــــــي ٢هـــــــؤخیىمـــــــا ی خـــــــب ٖـــــــً ٢ُـــــــب الـــــــضیً 

ٓم "ؤ: تال خابــــــ ؤیبــــــض تعيــــــی ْػمــــــً بٗیــــــض ْ عخلــــــ ىلــــــبهخ٣ــــــل مٗ ــــــم الیــــــ ٓیلــــــ تبلــــــض بٗیــــــض   تَ

ْعخلــــــ ْهغنــــــب بدــــــاعا  ْوٗبــــــر ٞیھــــــا ؤهھــــــاعا   ، ْالصــــــخأع ٓاصي   تفــــــي ألاعى ه٣ُــــــ٘ ٞیھــــــا البــــــ
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ٓیلـــــــ ْؤصھـــــــاعا تَ ٢بـــــــل زماهیــــــــت  يصھلـــــــ بلـــــــ ختـــــــى ههـــــــل  ،فـــــــي الؼمـــــــان هُـــــــٓي ٞیھـــــــا ؾـــــــىحن 

ن ْب٣یــــــــذ ٞیھــــــــا  ٖتــــــــراى:عصا ال  ي"طنغیــــــــاث" ٖــــــــً صھلــــــــيْنخــــــــب ف، ٢547ــــــــْغ ْل٣ــــــــض ػعجھــــــــا  "

ھا ْخاعاجھــــــــاؤ ٓاٖع ٢ْــــــــغ ، مــــــــضا، ْظلــــــــذ فــــــــي قــــــــ ْٖلماثھــــــــا  ث ال شحــــــــر ؤْل٣یــــــــذ مــــــــً عظالھــــــــا 

ْکــــــان الخــــــضیض ؾیهــــــل  ْل ــــــً عؾــــــالخبٖىھــــــا  ْاٖترايــــــؤع  يالتــــــ ٪لیھــــــا،  الــــــظي  ٪ؾــــــلخھا 

لبصـــــــــذ  يالتـــــــــ تهھـــــــــا اإلاضیىـــــــــب..ضیض ٖىھـــــــــابـــــــــضؤ بالخـــــــــإؾـــــــــخإطن ال٣ـــــــــغاء ٞؤبـــــــــضیخھا، ظٗلتـــــــــى ؤ

ٓ صاع ؤلا  يْھـــــــــــ تؾـــــــــــى تزماهماثـــــــــــ ا الھىـــــــــــض  ٥ؾـــــــــــالم ْؾـــــــــــضع اإلالـــــــــــ اإلاؿـــــــــــلمحن الـــــــــــظیً ملـــــــــــْا

ْالتـــــــــى  ٢ْبابـــــــــا  ْمـــــــــضاعؽ  ٓھـــــــــا مؿـــــــــاظض  ْآزـــــــــاعا ؤجٖغ ٓا ٞیھـــــــــا نـــــــــغح مجـــــــــض ؤمهـــــــــاو٘  ٢ـــــــــام

ٓ  ٖلــــــــــــ ٓا بــــــــــــ يؤعؾـــــــــــ ْع الصــــــــــــسغ، ْؾـــــــــــام ا بـــــــــــ ّظـــــــــــظ ْبــــــــــــاصْع  يالؼمــــــــــــان فــــــــــــ ّزــــــــــــم الـــــــــــظع  

ٓص ْٓا فـــــــ التـــــــي ٖـــــــاف ٞیھـــــــا ؤبُالىـــــــات  لٗٓیمـــــــت ااإلاضیىـــــــ....السلـــــــ  زغاھـــــــا يخـــــــانمحن، زـــــــم زـــــــ
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ْعاإلالـــــــ٥ٓ اإلاؿـــــــلمحن فـــــــ لـــــــيجـــــــاعیش صھٖـــــــً  ٌؿـــــــُغزـــــــم  ـــــــاعر آزـــــــاعھم ٞیھـــــــا  يْص ْج ٓیغھـــــــا  جُ

 ي"الھىـــــــض التـــــــ:ی٣ـــــــ٫ٓ ْ  لھـــــــا الجضیـــــــضع تْاإلاضیىـــــــ تال٣ضیمـــــــ تن اإلاضیىـــــــإْنخـــــــب مٓضـــــــخا بكـــــــ

٢ــــــض  –ال آزاعهــــــا، مؿــــــاظض نمــــــا ٢لــــــذ ل ــــــم بیــــــضیىا مىھــــــا ؤ يکاهــــــذ کلھــــــا لىــــــا، ٞلــــــم یبــــــ٤ فــــــ

ٓصھـــــــــا،  ٢ْـــــــــإل ٚـــــــــاب مىھـــــــــا ظى ْمـــــــــأطن ٢ـــــــــض ٣ٞـــــــــضث ماطیىھـــــــــا  ُٖلـــــــــذ مـــــــــً قـــــــــٗاثغھا، 

ٓع ٞاع٢ھــــــــــا  ــــــــــٝغ فــــــــــي ؤ٢ْهــــــــــ ْعایــــــــــاث ٢ــــــــــض ؾــــــــــ ىذ اإلاخــــــــــاخ٠، لــــــــــم حٗــــــــــض جٞغ صــــــــــخابھا، 

 يھــــــظ  ھــــــ...ٚماصھــــــا لــــــم یبــــــ٤ لھــــــا مىــــــا مــــــً یؿــــــلھا.ؤؾــــــماثھا، ْؾــــــیٝٓ ٢ــــــض نــــــضثذ فــــــي 

ْھظا ھٓ الٟغصْؽ ألا  ٓص "ؤلا هضلـ ال بر    .549ؾالمي اإلا٣ٟ

 ،ٖــــــالم الخــــــاعیش ٖــــــً ٖــــــضص مــــــً نبــــــاع الغظــــــا٫ؤ تنخــــــب الكــــــیش الُىُــــــاْي جدــــــذ ؾلؿــــــل

اجٗــــــ تْھــــــظ  الؿلؿــــــل ٖــــــالم ھــــــظ  ؤیجــــــاػ مــــــً ةْالتــــــى جــــــغظم ٞیھــــــا اإلاالــــــ٠ ب ّحٗــــــض مــــــً ْع

ْال٣اضــــــــــخي قــــــــــغی تمــــــــــألا  ْٖبــــــــــض هللا بــــــــــً مبــــــــــاع٥،   ، ، ٪ْھــــــــــم ٖبــــــــــض الــــــــــغخمً بــــــــــً ٖــــــــــٝٓ

ْ ْؤلا  ْٓي،  ــــــــان الكــــــــھیؤمــــــــام الىــــــــ ْ خمــــــــض بــــــــً ٖٞغ م  ْٚحــــــــَر ــــــــان ٧ــــــــان ؤن بض  خمــــــــض بــــــــً ٖٞغ
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ْماخـــــــضر مٗـــــــؤھـــــــظا ال خـــــــاب ٖـــــــً  يْنخب فـــــــ،ھىـــــــضًا ـــــــان الكـــــــھیض  ْمـــــــ٘  ّخمـــــــض بـــــــً ٖٞغ

بلــــــى ظاهــــــب ؾــــــحرجّ جــــــاعیش اإلاؿــــــلمحن فــــــي الھىــــــض ّ بــــــاالکٓث خیــــــض یــــــظنغ ٞیــــــ يفــــــ ّصــــــخابؤ

ٕٓ اإلاٗغنــــــب تيــــــاٞؾــــــالم ٞیھــــــا باإل ْاهدكــــــاع ؤلا  ٢ْــــــ ــــــضع مــــــضن مــــــً الھىــــــض ْ  بــــــحن  تلــــــ  طنٖغ

 ْ ْالتى ؤالؿیش  ان  ْی خب:ؤصث بلى قھاصع الكیش ؤخمضبً ٖٞغ ان    خمض بً ٖٞغ

ْصاعع مـــــــــً صاعاث ؤلا  ت"نكـــــــــمحرظى ؾـــــــــالم، ی٣یمـــــــــٓن ٞیھـــــــــا بٗیـــــــــضیً مـــــــــً ظىـــــــــان الـــــــــضهیا، 

٢ْباثــــــــل ألا ٖــــــــً الؿــــــــیش ْؤلا  ْهھــــــــا ه لحــــــــز  خھم ص ْاٖتــــــــٞر ٞٛــــــــان، ٞلخ٣ــــــــتهم ھــــــــظ  ال٣باثــــــــل، 

خمـــــــض بــــــــً ؤن الؿـــــــیض )بـــــــاالکٓث( ٞاؾدكـــــــھض ٞیھـــــــا ؤلامامــــــــاي ألازحـــــــرع فــــــــت ْکاهـــــــذ اإلاٗغنـــــــ

ْالكــــــــیش  ــــــــان   تَاثٟــــــــ ،عىمــــــــً زیــــــــاع مؿــــــــلمي ألا ت ؾــــــــماٖیل الــــــــضھلٓي فــــــــي َاثٟــــــــبٖٞغ

ن اإلاخـــــ ٓم الجمٗـــــ ٪ْکـــــان طلـــــ" زغع مشلھـــــاإلـــــم یجـــــض جـــــاعیش ھـــــظ  ال٣ـــــْغ مـــــً طي  24 يفـــــ تیـــــ

 . 551ھ1236 تال٣ٗضع ؾى

 تم٣ضمـــــــــ تبـــــــــي الخؿـــــــــً ٖلـــــــــي الىـــــــــضْي خیىماَلـــــــــب ب خابـــــــــؤھ ـــــــــظا نخـــــــــب ٖـــــــــً الكـــــــــیش 

 يلــــــ  ز٣تـــــــبعصث ؤن ؤ يالكــــــ غ ٖلـــــــ٪ بــــــا الخؿـــــــً،لؤ":"ٞیـــــــا  تاإلاضیىــــــلـــــــ  ب" الُغیــــــ٤  ّل خابــــــ

ْز٣تـــــيبىٟســـــخ  يلؿـــــذ فــــــ ٪هـــــمىھـــــا، أل  يٖٟجإَلبخھـــــا ٞـــــ يالتـــــ تمـــــا اإلا٣ضمـــــؤ، يصب لٛتـــــإبـــــ ي، 

ال یدخـــــــاط ب تخاظـــــــ  يفـــــــ تن اإلا٣ـــــــضماث فـــــــ  ال خـــــــب کالٓؾـــــــیُب. لیھـــــــا ھـــــــظا ال خـــــــاب.بلیھـــــــا 

ٓلــــــــــــ تیُلبھــــــــــــا الخــــــــــــاظغ الجضیــــــــــــض لتـــــــــــــرْیج البًــــــــــــاٖ ،الخجــــــــــــاعع ، ٞمــــــــــــاطا یهـــــــــــــى٘ تاملجھ

ـــــــٓن الخـــــــاظغ بالٓؾـــــــیِ  ٓهـــــــؤطا کـــــــان اإلاؿـــــــخھل ٓن یٗٞغ ْیدغنـــــــٓن  ّنثـــــــر ممـــــــا یٗٞغ ھـــــــٓ 

 .551نثر مً خغم الخاظغ ٖل  بیٗھا؟!ؤ تٖل  قغاء البًاٖ

 الخاجمت

ْٖمـــــــ٤  ٍٓلـــــــت، طاث ؤبٗـــــــاص فـــــــي ألاٞـــــــ٤،  ًـــــــت َ ٖـــــــاف الكـــــــُش ٖلـــــــي الُىُـــــــاْي خُـــــــاة ٍٖغ

ٍٓغ،  ٓم الخىــــــ  مــــــً هجــــــ
 
ْهجمــــــا  مــــــً مكــــــاٖل الِضاًــــــت، 

 
٧ْــــــان مكــــــٗال ْعَا فــــــي ألاعى، بجــــــظ

٧ْــــــان ًجمــــــ٘ فــــــي  ْالجمــــــا٫،  ْالسحــــــر  ْصاُٖــــــت مــــــً صٖــــــاة الخــــــ٤   مــــــً ؤلؿــــــىت الهــــــض١، 
 
ْلؿــــــاها

                                                           
550

ان الكھیض، صمك٤ : صاع الٟ غ،    .۱۱م، م :5242ھ/5۱22ٖلي الُىُاْي،ؤخمض بً ٖٞغ
551

 .53م،م 2757ھ/53۱4ؤبٓ الخؿً الىضْي"الُغی٤ بل  اإلاضیىت" ل ىائ :الجم٘ ؤلاؾالمي الٗلمي، 
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ـــا ـــإ ْؤلامخــــــ ـــّ ٖٓاجـــــــــّ بـــــــــحن الٗلـــــــــم ْألاصب، ؤْ بـــــــــحن ؤلا٢ىــــــ ـــا ؾـــــــــٍُغ ًغاٖــــــ ٕ، ًخجلـــــــــى َـــــــــظا ُٞمــــــ

ؽ  ْمدايــــــــــــــــغاث ؤْ صْع ْمــــــــــــــــا ٞــــــــــــــــاى بــــــــــــــــّ لؿــــــــــــــــاهّ مــــــــــــــــً زُــــــــــــــــب  ْم٣ــــــــــــــــاالث،  مــــــــــــــــً ٦خــــــــــــــــب 

 ْبٞخاءاث.

ٓع الخــــــــــاعیش ب٣لـــــــــم ألاصیــــــــــب ال  ٖىـــــــــضما یدـــــــــغ٥ الُىُــــــــــاْي ٢لمـــــــــّ فـــــــــي ؤخــــــــــضار الخـــــــــاعیش ٞیهـــــــــ

 فـــــــي  یســـــــغط الخـــــــضر
 
ْؤنبـــــــر ٢ـــــــضعا  

 
ٓبـــــــا یجٗلـــــــّ ؤبلـــــــٜ ؤزـــــــغا ْل ىـــــــّ یلبؿـــــــّ ز ٖـــــــً بَـــــــاع  الخـــــــاعیذي 

ـــي ْمــــــــً  هٟـــــــــ اإلالخ٣ـــــ ٓاء ؤھــــــــم زهــــــــاثو ؤ،  ـــ ٓبّ الاؾــــــــخُغاص ؾـــــ ـــت  يفــــــــ ٪کــــــــان طلــــــــؤؾــــــــل ال خابـــــ

ْ ٗخــــــــظع للؿــــــــام٘ ؤ ٓص ؤْ الخــــــــضیض  ْ بْ ال٣ــــــــاعت زــــــــم یٗــــــــ ـــاث٤ ؤلــــــــ  الاؾــــــــخُغاص  ـــ٘ قـــــ ٓبّ ممخـــــ ؾــــــــل

ْع  ْججــــــــــاوـ م٣اَٗـــــــــت ْخــــــــــال ٓع جغنیبــــــــــّ  ـــ ٢ْـــــــ ـــً هاخیـــــــــت،  ْلیىــــــــــت مـــــــ ٓلت  ـــّ خیىمــــــــــا ؤلؿـــــــــھ لٟاْـــــــ

ـــٗغ  ؤه٣ـــــــــغ  ـــّ وكــــــ ْ ؤنخاباجــــــ ـــّ یدـــــــــضزىا هدـــــــــً  ـــّ ظالؿـــــــــحن،نما بهــــــ ـــا مٗــــــ ٓع الخـــــــــاعیش ب٣لـــــــــم هىــــــ یهـــــــــ

ـــاب الــــــــظیً ؤهجبــــــــخھم ألا ٦زــــــــغا، الكــــــــیش الُىُــــــــاْي مــــــــً ؤبلــــــــٜ ؤ ّصیــــــــب یجٗلــــــــألا  ـــت بــــــــاع ال خـــــ مـــــ

ْنخاباجــــــــــّ التــــــــــي یؿــــــــــخٗغى ٞیھــــــــــا جــــــــــاعیش الھىــــــــــض ؤلا  ٢ْــــــــــض الٗغبیــــــــــت فــــــــــي ھــــــــــظا الٗهــــــــــغ  ؾــــــــــالمي 

ْالبالٚت فؤزغ ػیاعجّ للھىض جض٫ ٖل  ؤنخبھا ٖل    الخٗبحر. ي٢ضاع  ٖل  اللٛت 

ْاإلاشاحؼ  اإلافادس 

اث، غلي الىىىاْي،  -2  .3/247رهٍش

الح، غلي الىىىاْي ؿ -0  .02في ظبُل ؤلـا

خ، غلي الىىىاْي، ؿ  -1  .150سحاٌ مً الخاٍس

 .02مً هفداث الخشم، غلي الىىىاْي، ؿ -2

ٓاوش، غلي الىىىاْي، ؿ -3 ٓس ْخ  .12ـ

اث غلي الىىىاْي داس اإلاىاسة حذة، ه -4 ْهت، فِاسط رهٍش  م0222َـ 2202، 0ؤخمذ الػال

 م.0220، 23الضسهلي، ألاغالم، داس الػلم للمالًحن، بحرْث، هخحر الذًً  -5

ــــان للتــــرار، اللــــاَشة، ه، غائؽــــت غبــــذ الــــشخمً -6 ٓة، داس الٍش ، 2جــــشاحم ظــــُذاث بِــــذ الىبــــ

 م.2765
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ٓص بؾِاماث  الِى

ًف  ي الىثر الٗغبي في ال٣غن الٗكٍغ
 ؤؾخاط،ًٓؾ٠ ب٩ٓف ص.

ْآصابها  الجؼاثغ ،ظامٗت ؤخمض ػباهت ٚلحزان،٢ؿم اللٛت الٗغبُت 

 ملخق البدث

ْمــــــــً خُــــــــض الش٣اٞــــــــاث ٗخبــــــــر ح ْبهجــــــــت،  ْالٛغاثــــــــب، عزــــــــاء  الِىــــــــض بلــــــــض العجاثــــــــب 

ْمىاَلِــا الٗظبــت، ٞلــم ًــغص ٞحهــا ْالخًــاعاث،  ْالسًــغة،  ْالسهــبت  ْالٟهــ٫ٓ،  ٓاؾــم  ْاإلا

ْؤزـــظ مجهـــا مـــا ْظضجـــّ  ٓجهـــا،  ـــت فـــي ُٖ ٢ْـــض اٚتـــٝر ٚٞغ ْؤمـــت مـــً ألامـــم بال  ٓام  ٓم مـــً ألا٢ـــ ٢ـــ

ْاٞــغ فــي ٚحــر  ؤًاصًــّ مــً الخهــو. ٦مــا خــضر مــ٘ اللٛــت الٗغبُــت ٞةجهــا لــم جدــٔ بىهــِب 

ٓاَجها ألانلُت ما هالخّ في الِىض مً ج٣ض ْالخايغ.م ْاػصَاع في الٛابغ   م 

ْالبـــــاخشحن مـــــا لٗلمـــــاء الِىـــــض مـــــً بؾـــــِاماث ظبـــــاعة،  ٞلـــــِـ زاُٞـــــا ٖلـــــى ال٨خـــــاب 

ْآصابهــــــا ْنــــــُاهت التــــــرار  ٓعة فــــــي ؾــــــبُل الخٟــــــاّ ٖلــــــى اللٛــــــت الٗغبُــــــت  ٓصاث مكــــــ٩ ْمجِــــــ

ْالخايـغ ٖـضصا البـإؽ بـّ مـً شسهـُاث  سِا الٛابغ  ؤلاؾالمي. خُض ؤهجبذ الِىض في جاٍع

ْعظــــــا٫  ــــــا زــــــال٫ ٖبــــــا٢غة  ٍَٓغ ْجُ ْع خُــــــٓي فــــــي بزــــــغاء اللٛــــــت الٗغبُــــــت  ٓا بــــــض ؤٞــــــظاط، ٢ــــــام

ٓا فـي  ْمدايـغاتهم، ٞلـم ًخسلٟـ ؾـِم  ْصْع ْحٗل٣ُاتهم،  خِم  ْجهيُٟاتهم، ْقْغ مالٟاتهم 

ٓا  ٓا ٚمـــــاع الجمُـــــ٘، ْزلٟـــــ ؤي مجـــــا٫ مـــــً املجـــــاالث ْفـــــي ؤي ٞـــــً مـــــً الٟىـــــٓن، بـــــل زايـــــ

ْمٟـــــازغ ؤصبُـــــت ٞاث٣ـــــت، فـــــي الى ْاللٛـــــت، ْعاءَـــــم مـــــأزغ ٖلمُـــــت هـــــاصعة  ْالكـــــٗغ، ْألاصب  ثـــــر 

ْالغظـــــا٫  ْالٟلؿـــــٟت  ْٖلـــــم ال٨ـــــالم،  ْالخـــــضًض  ْالخٟؿـــــحر،  ْال٣ٟـــــّ  ى،  ْالٗـــــْغ ْالبالٚـــــت 

ٓص فــي ألاصب  ْألاوؿـاب. ًــت ٖـً بؾــِاماث الِىــ م ج٣ــضًم زُــٍٓ ٍٖغ ٓع٢تي البدشُــت جـْغ ٞــ

.ً  الٗغبي ٖامت ْفي الىثر الٗغبي زانت في ال٣غن الٗكٍغ

 .هثر، ؤدب، جشار، لغتفخاخُت: اظِام، َىذ، اإلايلماث ال
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 جٓوئت 

ْبــاخشحن ؤن لٗلمــاء الِىــض مــً بؾــِاماث ظبــاعة،  ًجمــ٘ ؤٚلــب الضاعؾــحن مــً ٦خــاب 

ْآصابهــــــا ْنــــــُاهت التــــــرار  ٓعة فــــــي ؾــــــبُل الخٟــــــاّ ٖلــــــى اللٛــــــت الٗغبُــــــت  ٓصاث مكــــــ٩ ْمجِــــــ

ْالخايـغ ٖـضصا البـإؽ بـّ مـً شسهـُاث  سِا الٛابغ  ؤلاؾالمي. خُض ؤهجبذ الِىض في جاٍع

ْعظــــــا٫ ــــــا زــــــال٫  ٖبــــــا٢غة  ٍَٓغ ْجُ ْع خُــــــٓي فــــــي بزــــــغاء اللٛــــــت الٗغبُــــــت  ٓا بــــــض ؤٞــــــظاط، ٢ــــــام

ٓا فـي  ْمدايـغاتهم، ٞلـم ًخسلٟـ ؾـِم  ْصْع ْحٗل٣ُاتهم،  خِم  ْجهيُٟاتهم، ْقْغ مالٟاتهم 

ٓا  ٓا ٚمـــــاع الجمُـــــ٘، ْزلٟـــــ ؤي مجـــــا٫ مـــــً املجـــــاالث ْفـــــي ؤي ٞـــــً مـــــً الٟىـــــٓن، بـــــل زايـــــ

ْمٟـــــازغ ؤصبُـــــت ٞاث٣ـــــت، فـــــي ال ْاللٛـــــت، ْعاءَـــــم مـــــأزغ ٖلمُـــــت هـــــاصعة  ْالكـــــٗغ، ْألاصب  ىثـــــر 

ْالغظـــــا٫  ْالٟلؿـــــٟت  ْٖلـــــم ال٨ـــــالم،  ْالخـــــضًض  ْالخٟؿـــــحر،  ْال٣ٟـــــّ  ى،  ْالٗـــــْغ ْالبالٚـــــت 

 ْألاوؿاب.

ٓع اللٛــت  ٓعًٍ مِمــحن، ؤخــضَما ٌكــخمل ٖلــى جُــ ٢ْــض ع٦ؼهــا فــي َــظا البدــض بلــى مدــ

ٓص ججـاٍ الىثـر  ْزاهحهمـا ًخًـمً ٖلـى مؿـاَمت الِىـ ْما ًخٗل٤ بها،  الٗغبـي، الٗغبُت في الِىض 

ْمباخض.  ٧ْل مجهما ًًم بحن ظىباجّ ٖضة ٢غاءاث 

ال: اللغت ْما ًخػلم بها ؤ  الػشبُت في الِىذ 

  ؤَمُت اللغت الػشبُت -2

ْالجماٖـاث، ؤًـا ٧ـان  مما ال ق٪ ُّٞ َٓ ؤن اللٛـت لِـا ؤَمُـت ٦بـٔر لـضٔ الكـٗٓب 

ْاإلالــل، ز٣اٞــت  ٓام  جهــا فــي الٗــالم، ٞهــي مــغآة ألا٢ــ ْؤًــا ٧ــان مَٓ ِٖٓــا،  ْجغظماجهــا ه ْخًــاعة، 

ْعا عاجٗـــا فـــي  ْجسلٟـــا فـــي املجـــاالث املسخلٟـــت، ٦مـــا هـــي جلٗـــب ص ْج٣ـــضما  ْاظخماٖـــا،  ا٢خهـــاصا 

ٓاثج  ْالخــــ ــــغاى الخُاجُــــت  ْمــــً ألٚا ٓاظـ ْألا٩ٞــــاع،  الخٗبحــــر ٖمــــا ًسُــــغ ببالِــــا مــــً الِــــ

ٓمُت. ْفي َي َظٍ اللٛاث لم جىل بخضٔ مجها ما جل٣خّ اللٛت الٗغبُت مً ٢ب٫ٓ ٖام،  الُ

ٓهاتهـا، إلا ْم٩ ٓماتهـا  ِٖٓا، مً خُـض م٣ ضة مً ه ٍْٞغ ا لم ٨ًً م٘ ؤن َظٍ لٛت ٞظة 

ْالؿىت،  ٓجها لٛت ال٣غآن  ٧ْ ْمً خُض ممحزاتها ْزهاثهِا،  ْؤؾؿِا،  ْمً خُض مباصئها 

٢ْىــاة للتــرار ؤلاؾــالمي  ْٖــاء للمهــاصع ؤلاؾــالمُت،  ْٖبــاصة، ٞهــي  ْح  ْع ْز٣اٞــت  ْلٛــت ٨ٞــغ 
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ٓخُــض، ٞــاهٟجغث مجهــا ُٖــٓن الٗ ش ال ٓاٍع ْالخــضًض بلــى الخــ ٓم ال٣ــغآن  ْالٟىــٓن، مــً ٖلــ ٓم  لــ

ْالٟلؿـٟت بلـى اإلاىُـ٤  ايُاث  ْمً الٍغ ْمً ال٣ّٟ ْالاظتهاص بلى الخ٨م ْألاخ٩ام،  ْالؿحر، 

 ً ْهــي لٛــت أل٦ثــر مـً ؤلــ٠ ملُــٓن وؿــمت فــي ؤ٦ثــر مــً ٖكــٍغ ْباإليــاٞت بلــى طلــ٪  ٓم،  ْالىجـ

ْؤٖغ٢ِا م ْلت، ٦ما هي بخضٔ اللٛاث الٗاإلاُت الخُت  ٓاٞغ ص ىظ ال٣ضم. ُٞا لِـا مـً خِٓـا الـ

 ْههُبها الباَغ!.

ٓس اللغت الػشبُت في الِىذ -2   جى

ٓع اللٛت الٗغبُت في قبّ ال٣اعة الِىضًت هجض ؤهـّ  ٖىضما وؿعى الاؾخٗغاى ًٖ جُ

ْالخًــاعة، ختــى  ْالش٣اٞــت  ٓا ٖلحهــا ٧لٛــت الٗلــم  ٓص فــي ؤ٫ْ ألامــغ ْخــاٞٓ ٢ــض اٖخجــى بهــا الِىــ

ْعاءَـــم زغظــذ ظماٖـــت ٦بحــرة مـــً  ٓا  ٓا فـــي ظمُــ٘ املجـــاالث، ْزلٟــ ْهبٛــ الٗلمــاء ْألاصبـــاء، 

ٓع دمحم بؾماُٖل الىضْي بٗض ط٦ـغ بٗـٌ اإلاالمـذ للٗال٢ـاث  ٓعة، ٦ما ٫ٓ٣ً الض٦خ صععا مىش

ْالٗغبُــــت  ْاإلاؿــــلمحن اهٟجــــغث ” … الِىضًــــت  ــــالم مــــً ججــــاع الٗــــغب  ْٖلــــى ؤًــــضي َــــاالء ألٖا

ْالٟىــــــٓن الٗغبُــــــت فــــــي الِىــــــض، ختــــــى  ٓم  ِْــــــغ ٖكــــــغاث مــــــً ال٣ِٟــــــاء ْألاصبــــــاء ًىــــــابُ٘ الٗلــــــ

ٍج اللٛت الٗغبُـت فـي الِىـض  ْا خُاتهم في جْغ ْهٟض ٧ْـل طلـ٪ ًغظـ٘ بلـى ٖـضة 552،“ْالكٗغاء 

 ؤؾباب وؿغصَا بةًجاػ.

ٓس اللغت الػشبُت في الِىذ -3 ٓامل جى  غ

ْالػشب -3-1 ت بحن الِىذ    :الػالكاث الخجاٍس

ْْز٣ُــت مىــظ ال٣ــضم التــي ؤصث  ٣ــت  ْالٗــغب ٍٖغ ــت بــحن الِىــض  ٧اهــذ الٗال٢ــاث الخجاٍع

ٓاخل  ْالؿـــ ٓاوئ  ْالخ٣ـــضم الخاؾـــم للٛـــت الٗغبُـــت فـــي الِىـــض، ٞـــاإلا بلـــى َـــظا الاػصَـــاع الؼاَـــغ 

ٞــــت لــــضٔ ججــــاع الٗــــغب ٢بــــل ٞجــــغ ؤلاؾــــالم مىــــظ  ٓبُــــت ٧اهــــذ مْٗغ ْالجى الِىضًــــت الٛغبُــــت 

ن زحراث ال ٓا ًهضْع َْم ٧اه ن،  ٓا١ مهـغ ٢ْغ ْبالص الكام التي جبإ في ؤؾ ِىض بلى الُمً 

                                                           
552

ْاللباب الٟازغ املجلـ الَٓجي للهجغة، بؾالم آب  .12م، م 1994اص ٖام ؤبٓ الخؿً بً دمحم الهٛاوي الٗباب الؼازغ 
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ْبا، ْع ُـضة مـا ٧اهـذ مؼصَـغة ْ مخ٣ضمـت بلـى ؤن  553ْؤ ْانـغ الَٓ م مـً َـظٍ ألا ْل٨ً بالٚغ

غة الٗغبُت.  554َلٗذ قمـ ؤلاؾالم ٖلى ؤ٤ٞ الجٍؼ

ْججاس الػشب: -3-0 ٓد  ابي الذًيُت بحن الِى  الْش

ٓاٞـــض ججـــاع  ٓع عبهـــا ج ـــغة الٗـــغب بىـــ ٗت البًُـــاء، إلاـــا ؤقـــغ٢ذ ظٍؼ الٗـــغب بهـــظٍ الكـــَغ

ٓا ظِـــضا فـــي وكـــغ عؾـــالت  ْلـــم ًـــإل ْمُىائهـــا،  ـــٜ ٖجهـــا بال َالـــ٪، بلـــى الِىـــض  ـــا الًَؼ لُلِـــا ٦جهاَع

ْالش٣اٞـــت الٗغبُـــت ؤلاؾـــالمُت، ٟٞـــي بضاًـــت ألامـــغ لـــم ًخل٣اَـــا بـــال٣ب٫ٓ بال  البٗشـــت املخمضًـــت 

ْاؾـخٓل ْْخضاها،  ٓا ؤلاؾالم ػعاٞاث  ٓص، زم اٖخى٣ ٓاظـا، ٖضص يلُل مً الِى ٓا فـي ْلـّ ؤٞ

ٗت  ٓص ٖلـــــى حٗلـــــم الكـــــَغ ْاه٨ـــــب الِىـــــ ْالٗغبُـــــت مـــــً ظضًـــــض،  ٓز٣ـــــذ الٗال٢ـــــاث الِىضًـــــت  ٞخ

ْصًجهم. ٗتهم  ٦ْظا اللٛت الٗغبُت، بؿبب ما ٞحها مً قَغ  555ؤلاؾالمُت 

ْاحعاع سكػتها:   -3-1  الفخٓخاث ألاظالمُت 

ْاٞ٘  ْالــض ٓاٞؼ  ْاحؿــإ ع٢ٗتهــا مــً ؤَــم الخــ ٓخــاث ؤلاؾــالمُت  التــي حؿــببذ بن الٟخ

ْعســسذ  ٓع اللٛــت الٗغبُـت فـي الِىــض، ٞلمـا اهدكـغ ؤلاؾــالم فـي مسخلـ٠ ؤعظــاء الِىـض،  بلـى جُـ

ىاتها، خـا٫ْ اإلاؿـلمٓن بإزـظَا جدــذ  ْمؿـخَٓ ٗت ؤلاؾـالمُت ؤ٢ـضامِا فـي مجخمٗاتهـا  الكـَغ

ِــــغ ؤ٫ْ ؤؾــــ٫ُٓ مؿــــلم فــــي اإلاُــــاٍ  ٓصَم ؤ٧لِــــا ْْ ؾــــُُغة السالٞــــت ؤلاؾــــالمُت، ٞأجــــذ ظِــــ

ــذ عاًــت الٟــخذ فــي الؿــىض بُــض دمحم بــً ال٣اؾــم 636ٖمــغ هنع هللا يضر ؾــىت الِىضًــت فــي ِٖــض  ْعٞٞغ م، 

ٓمت ؤلاؾالمُت في الِىض. 556م( في ال٣غن الشامً،717)ث  زم قِئا ٞكِئا ههبذ الخ٩

ٓد ججاٍ الىثر الػشبيزاهُا: مع  اَمت الِى

ال فــــي عابٗــــت  ٕٓ، لــــم ًسُــــغ ببــــالي ٢ــــِ، لــــِـ فــــي ؤخالمــــي  ٢بــــل صعاؾــــت َــــظا اإلآيــــ

ٓعة بلــى َــظا الخــض، ٞلــم ؤظــض ؤي الج ْمخُــ هـاع، ؤهــّ ؾــخ٩ٓن اللٛــت الٗغبُــت فــي الِىــض مؼصَـغة 

                                                           
553

ْػاعة الش٣اٞت ؤلاعقاص، صمك٤،   .55م، م 1977ظمُل ؤخمض  خغ٦ت الخإل٠ُ باللٛت الٗغبُت  
554

ُ٢ ٓبىضػبحر ؤخمض الٟاْع ٓم صً قي للُباٖت م 1981في ألاصب الٗغبي ختى ٖام  مؿاَمت صاع الٗل صاع الٟاْع

 .62م، م 1991ْاليكغ،الُبٗت ألاْلى ٖام 
555

ٓاب  –عيُت خامض   .35م، م 1998مُبٗت باب الٗلم لليكغ، صلهي،  –نض٤ً خؿً زان ه
556

ً  –ؤقٟا١ ؤخمض الىضْي   .61م، م 2113الُبٗت ألاْلى ٖام  –مؿاَمت الِىض في الىثر الٗغي زال٫ ال٣غن الٗكٍغ
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ٓا مًــــــماع الصــــــخاٞت  ٓص، ٞسايــــــ ٍْــــــت للِىــــــ ُْٞــــــّ مؿــــــاَمت مض مجــــــا٫ مــــــً املجــــــاالث بال 

ٓا  ْٚانــ ْالخــضًض،  ٓا مــً مىاَــل الخٟؿــحر  ــ ْاٚتٞر ٓع اللٛــت ْألاصب،  ش، ْؾــبرْا ٚــ ْالخــاٍع

 ْ ْال٨ــالم،  ْالٟلؿـٟت  ٓا ألزالِٞـم آالٝ اإلاالٟــاث التــي هـي زحــر صلُــل فــي فـي بدــغ اإلاىُــ٤  جغ٧ــ

ٓصة. ْمهباح مىحر للباخض ًٖ الًالت اإلايك ب الخال٨ت،   الضْع

ٓا لــــــي ؤن ؤل٣ــــــي هٓــــــغة ٖــــــابغة ٖلــــــى  ٕٓ ًدلــــــ ْل٨ــــــً ٢بــــــل الســــــٓى فــــــي نــــــلب اإلآيــــــ

ً، ألجهـا  ن الؿـالٟت ٢بـل ال٣ـغن الٗكـٍغ ٍٓغ اللٛت الٗغبُت في ال٣ـْغ ٓص في جُ ٓصاث الِى مجِ

ً، ِٞم ال٣اصةألَالي َظا ال٣غن.بيُت ؤؾاؾ  ُت لل٣غن الٗكٍغ

ٓد في الىثر الػشبي كبل -1 ً معاَمت الِى  اللشن الػؽٍش

ٓلت فـــي ظمُـــ٘ مجـــاالث الخُـــاة مـــً  ٓلـــت ْنـــ ً لِـــم ظ ٓص ٢بـــل ال٣ـــغن الٗكـــٍغ بن الِىــ

ْالخًــاعة، ْزانــت لــً هيســخى زــضماتهم الجلُلــت ججــاٍ الىثــر الٗغبــي، ِٞــا  ْالش٣اٞــت  الٗلــم 

 مؿاٖحهم بةًجاػ.بل٨ُم شخيء مً 

ْجفعحٍر : -1-2 ٓم اللشآن   في غل

ٝ بالخٟؿــــحر الغخمــــاوي لٗــــالء الــــضًً بــــً  - ْجِؿــــحر اإلاىــــان اإلاٗــــْغ جبهــــحر الــــغخمً 

٦ٓجي الكاٞعي )ث   م(.1431ؤخمض ال٩

 م(.1547الخٟؿحر املخمضي للكُش دمحم بً ؤخمض مُان جي الػجغاحي )ث -

 م(.1811ي )ثالخٟؿحر اإلآِغي لل٣اضخي زىاء هللا الباوي بت -

 م(.1762ٞخذ السبحر بما ال بض مً خّٟٓ في ٖلم الخٟؿحر للكاٍ ْلي هللا الضَلٓي )ث -

ٓاَ٘ ؤلالِام ألبي الٌُٟ ُٞطخي )ث -  .557م(1114ؾ

ْهُــــل اإلاـــغام مـــً جٟؿــــحر آلاًـــاث ألاخ٩ـــام - ٓاب  558ٞـــخذ البُـــان فــــي م٣انـــض ال٣ـــغآن،  للىــــ

 (.1889)ث 559نض٤ً خؿً زان

                                                           
557

ٓمي، صمك٤  –خغ٦ت الخإل٠ُ باللٛت الٗغبُت  –ظمُل ؤخمض   .22م، 1977ْػاعة الش٣اٞت ؤلاعقاص ال٣
558

ٓعَا  –الضًً الىضْي  ؤًٓب جاط ْجُ ٦ْٓكمحر، الُبٗت ألاْلى ٖام  –الصخاٞت الٗغبُت في الِىض: وكإتها  صاع الهجغة ، ظام

 . 28م، م 1997
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ٓم الخذًث ْؼشخّ -1-0   في غل

 ٌ(.1152)ث 561إلاٗاث الخى٣ُذ ٖلى مك٩اة اإلاهابُذ لٗبض الخ٤ الضَلٓي  -

 .561م(1727الخاقُت ٖلى صخُذ البساعي ألبي الخؿً الؿىضي )ث -

الـــــــــــضع الشمـــــــــــحن فـــــــــــي مبكـــــــــــغاث الىبـــــــــــي ألامـــــــــــحن، ْحجـــــــــــت هللا البالٛـــــــــــت للكـــــــــــاٍ ْلـــــــــــي هللا  -

 .562م(1176الضَلٓي)ث

ٍٓت مً صخاح ألازبـاع  - ٓاع الىب ٓايـ٘ مكاع١ ألاه ْصع الصـخابت فـي بُـان م ٍٓت،  اإلاهـُٟ

ٓعي)ث  م(.1352ُْٞاث الصخابت للخؿً بً دمحم الالَ

ٓا٫ ْألاٞٗا٫ لٗلي بً خؿام الضًً اإلاخ٣ي)ث -  م(.٦1567جز الٗما٫ في ؾجن ألا٢

ا ؤلامام دمحم لٗبض الخُاملخلي)ث -  . 563ٌ( 1314الخٗل٤ُ اإلامجض ٖلى مَا

- ْٞ ٓاب نـض٤ً خؿـً ٖٓن الباعي في خل ؤصلت البساعي،  ٓٙ اإلاـغام للىـ ٓم قغح بل خذ الٗل

 564م(.1889زان )ث

 في الفلّ ْالاحتهاد  -2-1

ْالخ٣لُـض للكـاٍ ْلـي  - ٣ْٖـض الجُـض فـي ؤخ٩ـام الاظتهـاص  ؤلاههاٝ في بُان ؾبب الازخالٝ، 

 .565م(1762هللا الضَلٓي)ث

 م(.1717مؿلم الشبٓث في ؤن٫ٓ ال٣ّٟ للكُش مدب هللا الخىٟي)ث -

 566م(.1371ألبي الخٟو ؾغاط الضًً الِىضي)ث قغح اإلاٛجي -

                                                                                                                                            
559

: ْؾُم ؤخمض اإلاضوي  –م 2119” ؾىابل” مجلت  لجىت الصخاٞت، بالجامٗت ؤلاؾالمُت ؾىابل، هُٓ  –الٗضص الخاصي ٖكغ اإلاكٝغ

 31صلهي، م 
560

ً  – ؤقٟا١ ؤخمض الىضْي   .111م، م 2113ٖام –مؿاَمت الِىض في الىثر الٗغي زال٫ ال٣غن الٗكٍغ
561

 .101اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 
562
ٓعَا  –ؤًٓب جاط الضًً الىضْي   ْجُ ٦ْٓكمحر، الُبٗت ألاْلى ٖام  –الصخاٞت الٗغبُت في الِىض: وكإتها  صاع الهجغة ، ظام

  111م.، م1997
563

 .112اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  
564

ً ٖام  –ضْي ؤقٟا١ ؤخمض الى  .52، م 2113مؿاَمت الِىض في الىثر الٗغي زال٫ ال٣غن الٗكٍغ
565

: ْؾُم ؤخمض اإلاضوي  –م 2119” ؾىابل” مجلت  لجىت الصخاٞت، بالجامٗت ؤلاؾالمُت ؾىابل، هُٓ  –الٗضص الخاصي ٖكغ اإلاكٝغ

 .33صلهي، 
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ْالعحر : -1-2 خ   في الخاٍس

ً الضًً اإلالُباعي)ث -  الؿحرة املخمضًت ل٨غامذ ٖلي. -م(. 1583جدٟت املجاَضًً لٍؼ

ؾــــالٞت  -م(، 1786ؾــــبدت اإلاغظــــان فــــي آزــــاع َىضْؾــــخان لٛــــالم ٖلــــي آػاص البلٛغامــــي )ث -

ٓم)ثالٗهغ في مداؾً الكٗغاء ب٩ل مهغ لٗلي بً   567م(.1117ؤخمض اإلاٗه

ْاللغت : -1-3  ٓ  في غلم الىد

ْلت آباصي)ث -  م(.1445بعقاص الىدٓ لل٣اضخي ؤخمض بً قمـ الضًً الض

ؽ في قغح ال٣امٓؽ ملخمض مغجطخى البلٛغامي الؼبُضي)ث -  م(.1791جاط الْٗغ

ٓافي ملخمـــــــــض بـــــــــً ؤبـــــــــي ب٨ـــــــــغ الـــــــــضمامُجي  - ْاإلاجهـــــــــل الهـــــــــافي بكـــــــــغح الـــــــــ ـــــــــب،  جدٟـــــــــت الٍٛغ

 .568ٌ(828)ث

٦ْخــــاب ألايــــضاص للخؿــــً بــــً  - ٓاعص فــــي اللٛــــت،  ْالكــــ ْاللبــــاب الٟــــازغ،  الٗبــــاب الؼازــــغ 

ٓعي الهٛاوي)ث  569ٌ(.651خؿً الالَ

ْالىالم : -1-4  في الفلعفت 

ــــت إلاــــال  - ْالكــــمـ الباٚػ ْالخ٨مــــت البالٛــــت  ْاإلاــــاصة،  ٓع  الضْخــــت اإلاُــــاصة فــــي خض٣ًــــت الهــــ

ٓعي. ٓهٟ ٓص الج  مدم

ٓاع في الغص ٖلى مـً  - ٓاثذ ألاه حن مـً لُـاث٠ ألاؾـغاع لؿـغاط الـضًً بـً ل ؤه٨ـغ ٖلـى الٗـاٞع

 م(.1371بسخا١)ث

ضًً لشىاء هللا الباوي بتي)ث - ْجاثُض اإلاٍغ  م(.1811بعقاص الُالبحن 

ٓاء الؿبُل للكاٍ ْلي هللا الضَلٓي)ث -  م(.1762ال٫ٓ٣ الجمُل في بُان ؾ

 571م(.1861الِضًت الؿُٗضة لًٟل خ٤ السحر آباصي)ث -
                                                                                                                                            

566
ْآزاٍع  –ؤًٓب جاط الضًً الىضْي   .72م، م 2114لخٗلُمُت، ماؾؿت ُٞهل ا –دمحم الخؿجي : خُاجّ 

567
: ْؾُم ؤخمض اإلاضوي  –م 2119” ؾىابل” مجلت  لجىت الصخاٞت، بالجامٗت ؤلاؾالمُت ؾىابل، هُٓ  –الٗضص الخاصي ٖكغ اإلاكٝغ

 .45صلهي، 
568

ٓمي، صمك٤  –خغ٦ت الخإل٠ُ باللٛت الٗغبُت  –ظمُل ؤخمض   .82م، 1977ْػاعة الش٣اٞت ؤلاعقاص ال٣
569

ً ٖام مؿ –ؤقٟا١ ؤخمض الىضْي   .66م.، م 2113اَمت الِىض في الىثر الٗغي زال٫ ال٣غن الٗكٍغ
570

ٓمي، صمك٤،  –خغ٦ت الخإل٠ُ باللٛت الٗغبُت  –ظمُل ؤخمض   .56م م 1977ْػاعة الش٣اٞت ؤلاعقاص ال٣
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ٓس  كائمت ؤبشص  -2  ألاغالم في َزٍ الػف

ىضي )ث1577الكــــــُش دمحم َــــــاَغ البدىــــــٓي)ث ، 571م(1624م(، الكــــــُش ؤخمــــــض الؿــــــَغ

م(، 1786م(، الكـــُش ٚـــالم ٖلـــي آػاص البلٛغامـــي)ث1642الكـــُش ٖبـــض الخـــ٤ الـــضَلٓي)ث

ـؼ الـضَلٓي)1762الكاٍ ْلـي هللا الـضَلٓي)ث م(، ٞـٌُ 1824()ث3م(، الكـاٍ ٖبـض الٍٗؼ

ٓوي)ث م(، دمحم ٢اؾــــــــــــم 1861ًٞــــــــــــل خــــــــــــ٤ السحــــــــــــر آبــــــــــــاصي)ثم(، 1857ؤخمــــــــــــض البــــــــــــضاً

ٓجٓي)ث ٓاب نــض٤ً خؿــً زــان)ث572م(1881الىــاه م(، الؿــُض هــظًغ ؤخمــض 1889، الىــ

ٓوي)ث  573م(.1911م(، ٖبض الخ٤ السحر آباصي)ث1891البضاً

3- ً ٓد في الىثر الػشبي في اللشن الػؽٍش  معاَمت الِى

ْال -3-2 ٓد في الىثر الػشبي بخإظِغ اإلاذاسط  ْاإلاػاَذ الذًيُتمعاَمت الِى  جامػاث 

ْاإلاؿـاَماث  مـا٫  ش الىانـٗت هلـم بـإن ألٖا ْعا١ الخـاٍع خُىما هخهٟذ بهـظا الهـضص ؤ

ً فـــي الىثـــر الٗغبـــي ٧اهـــذ ٞغصًـــت ال الجماُٖـــت، بدُـــض لـــم ج٨ـــً َىـــا٥  ٢بـــل ال٣ـــغن الٗكـــٍغ

ْاإلاؿــاظض التــي ٧اهــذ تهــخم بهــظا الجاهــب  ْالُِئــاث الٗلمُــت ؾــٔٓ بٗــٌ اإلاــضاعؽ  اإلاٗاَــض 

ْجم ال٣ًاء ٖلحها ٖلى ؤًضي ؤلاه٩لحز.بلى ؤن ؤ ٓمت اإلاٛلُت في الِىض،  ٓم الخ٩  ٞلذ هج

ٓا بةوكــــــاء  ٢ْــــــام م َــــــٓ الىٓــــــام الخٗلُمــــــي فــــــي الِىــــــض،  ال مــــــا لٟــــــذ بلُــــــّ ؤهٓــــــاَع ٞــــــإ

٦ٓـــب بخإؾـــِـ اإلاـــضاعؽ  ْجهـــضع اإلاؿـــلمٓن َـــظا اإلا الجامٗـــاث ٖلـــى ٚـــغاع ظامٗـــت لىـــضن، 

ْاإلااؾؿـــــــاث الخٗلُمُـــــــت، ٞمـــــــا مًـــــــذ ؤًـــــــام ؤ ن ا٦خًـــــــذ الِىـــــــض بالجامٗـــــــاث ؤلاؾـــــــالمُت 

ٍجِــــا، صعؾــــا  ْجْغ ٍٓغ اللٛــــت الٗغبُــــت  ْاإلاـــضاعؽ ألاَلُــــت التــــي مىــــظ وكــــإتها ح٨ٗــــ٠ ٖلــــى جُــــ

ْهي ٦ما ًلي : ْجإلُٟا.  ٍْىا  ؿا، جض  ْجضَع

 الجامػاث الِىذًت الؽِحرة  -3-2-2

                                                           
571

٦ْٓكمحر،  ٓعَا صاع الهجغة ، ظام ْجُ  م.1997ؤًٓب جاط الضًً الىضْي لصخاٞت الٗغبُت في الِىض: وكإتها 
572

قي ػبحر ؤ ٓبىض في ألاصب الٗغبي ختى ٖام  –خمض الٟاْع ٓم صً ْاليكغ، الُبٗت  –م 1981مؿاَمت صاع الٗل قي للُباٖت  صاع الٟاْع

 .93م. م 1991ألاْلى ٖام 
573
ْآزاٍع  –ؤًٓب جاط الضًً الىضْي    .81م. م 2114ماؾؿت ُٞهل الخٗلُمُت،  –دمحم الخؿجي : خُاجّ 
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ٓل٩اجــا) ٓمبــاجي)1857م(، ظامٗــت مــضعاؽ)1857ظامٗــت ٧ م(، 1857م(، ظامٗــت م

م(، 1917م(، ظامٗـــت بدىـــا)1916م(، ظامٗـــت بىـــاعؽ الِىضْؾــُت)1857آبــاص)ظامٗــت بلـــّ 

م(، الجامٗــــت اإلالُــــت 1921م(، ظامٗــــت ٖلــــي ٦ــــغاٍ)1918الجامٗــــت الٗشماهُــــت خُــــضع آبــــاص)

م(، اإلاِٗــــض اإلاغ٦ــــؼي 1922م(، ظامٗــــت صلهــــي)1921م(، ظامٗــــت ل٨ىــــائ)1921ؤلاؾــــالمُت)

ْاللٛاث ألاظىبُت) ت   574م(.1969ٓاَغ ال٫ جهْغ )م(، ظامٗت ظ1958للٛت ؤلاهجلحًز

 اإلاذاسط ؤلاظالمُت للبىحن : -3-1-2

ٓبىــــــض) ٓم بضً ْة 1866الجامٗــــــت ؤلاؾــــــالمُت: صاعالٗلــــــ ٓجٓي، هــــــض م( دمحم ٢اؾــــــم الىــــــاه

ـــــــــا 1898الٗلمـــــــــاء ل٨ىـــــــــائ) م( ٖلـــــــــى ًـــــــــض هسبـــــــــت مـــــــــً ٦بـــــــــاع الٗلمـــــــــاء، ظامٗـــــــــت الٟـــــــــالح بلٍغ

َـل الخـضًض فـي م( حكـٝغ ٖلحهـا ظمُٗـت ؤ1963م( الجامٗت الؿلُٟت ببىاعؽ)1962ٚىج)

ٓع)1327الِىـــض، مضعؾـــت ؤلانـــالح بؿـــغات محـــر) ُت مبـــاع٦ٟ ٌ(، 1317ٌ(، الجامٗـــت ألاقـــٞغ

ٓع، الجامٗـــــت ؤلاؾـــــالمُت ؾـــــىابل بيُـــــٓ صلهـــــي) ٓم، ؾـــــِاعهٟ م( 1981ظامٗـــــت مٓـــــاَغ الٗلـــــ

ٓع دمحم  الكــــُش ٖبــــض الخمُــــض بــــً ٖبــــضالجباع الغخمــــاوي، ظامٗــــت بمــــام ابــــً جُمُــــت، الــــض٦خ

ٓم، مئــــٓ)ل٣مــــان الؿــــلٟي، ظامٗــــت مٟخــــا م(، 1924م(، صاعالؿــــالم ٖمغآبــــاص)1877ح الٗلــــ

 575م(.1942ظامٗت الغقاص ؤٖٓم ظغاٍ)

 اإلاذاسط ؤلاظالمُت للُىاث -3-1-3

ٓع) ٓع، ؤٖٓـــــم ظـــــغاٍ، 1952ظامٗـــــت الهـــــالخاث بغامٟـــــ م(، ظامٗـــــت البىـــــاث ظُىٟـــــ

م(، ٧لُـــــت 1962م(، ال٩لُـــــت ؤلاؾـــــالمُت، ؤٖٓـــــم ظـــــغاٍ)1986ظامٗـــــت البىاث،ُٚـــــا، بحهـــــاع)

ؾــــــــضَاعث وٛــــــــغ، ظامٗــــــــت الهــــــــالخاث، ؾــــــــضَاعث وٛــــــــغ، ظامٗــــــــت املخؿــــــــىاث الُُبـــــــاث 

ُت، بيُٓ صلهي. 576مئٓ.  ٧لُت ٖاجكت الهض٣ًت الكٖغ

ْاإلاىابؼ في الىثر الػشبي -4 ٓد بةوؽاء اإلاىخباث   معاَمت الِى

                                                           
574

ٓعَا الصخاٞت ا –ؤًٓب جاط الضًً الىضْي  ْجُ ٦ْٓكمحر، الُبٗت ألاْلى ٖام  –لٗغبُت في الِىض: وكإتها  صاع الهجغة ، ظام

 ..39م، م 1997
575

ً ٖام  –ؤقٟا١ ؤخمض الىضْي   .59م، م 2113مؿاَمت الِىض في الىثر الٗغي زال٫ ال٣غن الٗكٍغ
576

ٓمي، صمك٤،  –خغ٦ت الخإل٠ُ باللٛت الٗغبُت  –ظمُل ؤخمض   .82م، م1977ْػاعة الش٣اٞت ؤلاعقاص ال٣
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ْاإلاُاب٘ لظَبذ ؤ٦ثر مـا ْنـلذ بلُىـا مـً  ال اإلا٨خباث  ْلؿىا بمٛالحن بن ٢لىا ؤهّ ل

ْؤمـــا الىثـــر الٗغبـــي فـــي الِىـــض بـــ٘ اإلاالٟـــاث،  ، ألن اإلاُـــاب٘ هـــي التـــي ٢امـــذ بيكـــغ اإلا٣ـــاالث َْ

ْالخلــ٠،  ْؤماهــت، ْنــاهتها مــً حٗغيــِا للًــُإ  ْعَا ب٩ــل نــض١  اإلا٨خبــاث ٞإ٦ىتهــا فــي نــض

ا :  هظ٦غ َىا مً ؤقَِغ

ٓمي للٗال٢ــــــــاث 1888صاثــــــــغة اإلاٗــــــــاٝع ؤلاؾــــــــالمُت خُــــــــضع آبــــــــاص) م(، املجلـــــــــ ال٣ــــــــ

الهـــــــــــــــا ؤبـــــــــــــــٓ 1951الش٣اُٞــــــــــــــت) ال٨ـــــــــــــــالم آػاص، بصاعة البدـــــــــــــــٓر ؤلاؾـــــــــــــــالمُت م( ؤؾؿـــــــــــــــِا م

ٓع، ؤؾؿـــــِا ٞـــــٌُ هللا زـــــان ٖـــــام 1963()1ببىـــــاعؽ) م،زـــــم 1774م(، م٨خبـــــت عيـــــا عامٟـــــ

ٓمــت الِىضًــت ٖــام ٓػة الخ٩ ٓلــذ بلــى خــ م( 1891م، م٨خبــت زــضا بســل الكــغ٢ُت)1975جد

ٓمت الِىضًت مىظ  ٓعَا الخ٩ ٓلى ؤم م، صاثغة اإلاٗاٝع الٗشماهُت خُـضع آبـاص، م٨خبـت 1969جخ

الهــا آػاص ظامٗــت ٖلــي ٦ــغاٍ)1918لجامٗــت الٗشماهُــت خُــضع آبــاص)ا م(، 1877م(، م٨خبــت م

ْة الٗلمـاء ل٨ىـائ)  577م(1884م٨خبت طا٦غ خؿحن بالجامٗت اإلالُت ؤلاؾالمُت، م٨خبـت هـض

ٓبىض، م٨خبت الجامٗت ؤلاؾالمُت ؾىابل) ٓم بضً  م(.1981، م٨خبت صاعالٗل

ٓد فــي الىثــر الػشبــي جإلُفــا -5 : زــم جســغط فــي َــظٍ الخهــٓن ْجفــيُفا معــاَمت الِىــ

ٓا  ْاوٛمؿـ الخهغ،  ْالُالباث ال ٖضاص لِم  ْآصابها ٦شحر مً الُالب  اإلاخِىت للٛت الٗغبُت 

ؿــــا، جهــــيُٟا  ْجضَع ْػخمــــت ألاقــــٛا٫ فــــي زضمــــت اللٛــــت الٗغبُــــت صعؾــــا  مــــا٫  مــــ٘ جــــغا٦م ألٖا

با، حٗالٓ وٗلم بصخيء مً الخٟهُل. ْحٍٗغ ْجغظمت  ْحٗل٣ُا،   ْجإلُٟا، قغخا 

ْجفعحٍر  -5-2 ٓم اللشآن   في غل

ٓع ٖبـض هللا ٖبـاؽ الىـضْي )ث ، الهـغإ بــحن 578م(2116حٗلـم لٛـت ال٣ـغآن للـض٦خ

ْاإلااصًـــت ألبـــي الخؿـــً ٖلـــي الخؿـــجي الىـــضْي )ث ، ًدُمـــت البُـــان فـــي 579م(1999ؤلاًمـــان 

ٓػ ال٨بحـر للٗالمـت  ٓعي، الٗٓن ال٨بحر في خل الٟ ٓم ال٣غآن ملخمض ًٓؾ٠ البى شخيء مً ٖل

ْجٟؿــــــحر ال٣ــــــغآن ب٨ــــــالم ؾــــــُٗض ؤخمــــــ ٓعي، بُــــــان الٟغ٢ــــــان ٖلــــــى ٖلــــــم البُــــــان ،  ض البــــــالىٟ
                                                           

577
ْآزاٍع  ماؾؿت ُٞهل الخٗلُمُت، ٖام   .76م، 2114ؤًٓب جاط الضًً الىضْي  دمحم الخؿجي : خُاجّ 

578
ٓمي، صمك٤  ْػاعة الش٣اٞت ؤلاعقاص ال٣  .91م، 1977ا ظمُل ؤخمض  خغ٦ت الخإل٠ُ باللٛت الٗغبُت  

579
ً –ؤقٟا١ ؤخمض الىضْي   .97م، م 2113 مؿاَمت الِىض في الىثر الٗغي زال٫ ال٣غن الٗكٍغ
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، ؤلامٗــان فـي ؤ٢ؿـام ال٣ـغآن لخمُــض 581م(1947الغخمـان للكـُش زىـاء هللا ألامغحؿـغي )ث

، الٟـــــخذ الؿـــــماْي بخٓيـــــُذ جٟؿـــــحر البًُـــــاْي ملخمـــــض 581م(1931الـــــضًً الٟغاهـــــي )ث

ـــــــ ال٩اهـــــــضَلٓي)ث جُمُــــــت إل٢بـــــــا٫ ؤخمـــــــض جٟؿـــــــحراث قــــــُش ؤلاؾـــــــالم ابـــــــً  م(،1974بصَع

ٓمـــي)ث ٓاجي، 1971ألٖا ــــ ٓص ؤَـــل الخــــضًض فـــي زضمـــت ال٣ــــغآن لٗبـــض الـــغخمً الٍٟغ م(، ظِـــ

ٓص الىضْي. ٍٓض ال٣غآن ملخمض مؿٗ اى البُان في جج  582ٍع

ٓم الخذًث ْؼشخّ : -5-0  في غل

ٓظحز ب٨خــــب الخــــضًض الكــــٍغ٠ لؿــــلمان دمحم َــــاَغ الىــــضْي، مبــــاصت  ــــ٠ الــــ الخٍٗغ

، اإلاــــــضزل بلــــــى 583م(1923لٗبــــــض الخحــــــئ الىــــــضْي )ثْؤنــــــ٫ٓ فــــــي ٖلــــــم خــــــضًض الغؾــــــ٫ٓ 

م(، ؾـبل 1999صعاؾاث الخـضًض الىبـٓي الكـٍغ٠ ألبـي الخؿـً ٖلـي الخؿـجي الىـضْي)ث

ٓٙ اإلاــغام مــ٘ اجدــاٝ ال٨ــغام  ٓجي، بلــ ٓع الخؿــً ال٣ىــ ٓٙ اإلاــغام للٗالمــت هــ الؿــالم فــي قــغح بلــ

ٓعي ـــ  ، الخٗلُــ٤ الهــبُذ ٖلــى مكــ٩اة اإلاهــابُذ ملخمــض584لهــٟي الــغخمً اإلابــاع٦ٟ بصَع

ج ؤخاصًــــض اإلاكــــ٩اة لُٗــــاء هللا خىُــــ٠ 1974ال٩اهــــضَلٓي)ث اة فــــي جســــٍغ م(، جى٣ــــُذ الــــْغ

ٓص  ـــــا ال٩اهـــــضَلٓي، ظِـــــ ـــــا ؤلامـــــام مالـــــ٪ للكـــــُش ػ٦ٍغ ٓظُـــــاوي، ؤْظـــــؼ اإلاؿـــــال٪ بلـــــى مَا البه

ــــاة اإلاٟــــاجُذ فــــي قـــــغح  ٓاجي، مٖغ ـــــ مسلهــــت فــــي زضمــــت الؿـــــىت اإلاُِــــغة لٗبــــض الــــغخمً الٍٟغ

ص ملخمـــض مكــ٩اة اإلاهـــابُذ لٗبُـــض هللا اإلا ٓص فـــي خـــل ؾـــجن ؤبـــي صاْئ ٓعي، ٚاًـــت اإلا٣هـــ بـــاع٦ٟ

ص ألبــــي ٖبـــــض الـــــغخمً  ٓص قــــغح ؾـــــجن ؤبـــــي صاْئ قــــمـ الخـــــ٤ الٗٓـــــُم آبــــاصي، ٖـــــٓن اإلاٗبـــــ

ٓعي ٓطي بكــــغح ظــــام٘ الترمــــظي لٗبــــض الــــغخمً اإلابــــاع٦ٟ ، 585قــــٍغ٠ الخــــ٤، جدٟــــت ألاخــــ
                                                           

580
ٓبىض في ألاصب الٗغبي ختى ٖام  ٓم صً قي  مؿاَمت صاع الٗل ْاليكغ  –م 1981ػبحر ؤخمض الٟاْع قي للُباٖت  صاع الٟاْع

 .99م.، م 1991
581

ٓان الغخمً  –م 2115” ز٣اٞت الِىض” مجلت  غ: عي املجلـ الِىضي للٗال٢اث الش٣اُٞت،  –الٗضص الشاوي، مضًغ الخدٍغ

 .121هُٓ صلهي.، م 
582

ٓعَا  صاع الهجغة،.، م  ْجُ  .112ؤًٓب جاط الضًً الىضْي  الصخاٞت الٗغبُت في الِىض: وكإتها 
583

ٓمي، صمك٤،  ْػاعة الش٣اٞت ؤلاعقاص ال٣  .111م. 1977ظمُل ؤخمض  خغ٦ت الخإل٠ُ باللٛت الٗغبُت  
584

ً  –ؤقٟا١ ؤخمض الىضْي   .98م.، م 2113مؿاَمت الِىض في الىثر الٗغي زال٫ ال٣غن الٗكٍغ
585

غ: يُاء الخؿً الىضْي  –م 2112” ز٣اٞت الِىض” مجلت  املجلـ الِىضي للٗال٢اث  –الٗضص ألا٫ْ، عثِـ الخدٍغ

 ..121الش٣اُٞت، هُٓ صلهي، م 
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ٓع قـاٍ ال٨كـمحري  ٓص فـي قـغح ؤ586ٌُٞ البـاعي ٖلـى صـخُذ البسـاعي ألهـ بـي ، بـظ٫ املجِـ

ٓعي. ص لسلُل ؤخمض الؿِاعهٟ  587صاْئ

ْالتراحم :-5-1  في العحر 

ٓعي، عخمـــــت للٗـــــاإلاحن  ٓع ملخمـــــض ًٓؾـــــ٠ البىـــــ هٟدـــــت الٗىبـــــر فـــــي خُـــــاة الكـــــُش ألاهـــــ

ٓعي،  ٓم لهـــــٟي الـــــغخمً اإلابـــــاع٦ٟ ٓعي، الغخُـــــ٤ املسخـــــ ٓعٞ لل٣اضـــــخي دمحم ؾـــــلُمان اإلاىهـــــ

ٓة ْألا  ْالىبـــ ٓة فـــي ؤلاؾـــالم،  ْالـــضٖ ْعظـــا٫ ال٨ٟـــغ  ٍٓـــت،  هبُـــاء فـــي يـــٓء ال٣ـــغآن، الؿـــحرة الىب

م(، الغؾالت املخمضًت للؿـُض 1999ْدمحم عؾ٫ٓ هللا ألبي الخؿً ٖلي الخؿجي الىضْي)ث

ْم٩ــاهتهم  ٓص الغخمىالىــضْي، الصــخابت  ؾــلُمان الىــضْي، ابــً ٦شحر:خُاجــّ ْزضماجــّ إلاؿــٗ

ٓع ٖــــالم زلُــــل ألامُجــــي، ألاؾــــخاط ؤبــــٓ الخؿــــً ٖلــــي الخؿــــجي الىــــضْي: ٧اجبــــا  فـــي ؤلاؾــــالم لىــــ

ٓعي ْمٟ ْالِىـــــــض لل٣اضـــــــخي ؤَِـــــــغ اإلابـــــــاع٦ٟ ٨ـــــــغا لىـــــــظع الخٟـــــــُٔ الىـــــــضْي، عظـــــــا٫ الؿـــــــىض 

الهـــــا ؤبـــــٓ 1973، خُــــاة الصـــــخابت ملخمــــض ًٓؾـــــ٠ ال٩اهــــضَلٓي)ث588م(1966)ث م(، م

غ لٗبــض الخــي  ــت الســَٓ ٓع دمحم اظخبــاء الىــضْي، هَؼ ْم٨ٟــغ َىــضي للــض٦خ ــُم  ال٨ــالم آػاص : ٖػ

 589م(.1923الخؿجي الىضْي)ث

خ ألادب  -5-2  الػشبي :في جاٍس

ش ألاصب الٗغبـــي، ْألاصب الٗغبـــي:  ٓاضـــر عقـــُض الىـــضْي، جـــاٍع ش ألاصب الٗغبـــي ل جـــاٍع

ُْْْٟخــــــّ فــــــي يــــــٓء  ْه٣ــــــض ملخمــــــض الغابــــــ٘ الخؿــــــجي الىــــــضْي، خ٣ُ٣ــــــت ألاصب  بــــــحن ٖــــــغى 

ـــغي )ث ْالى٣ـــاص إلا٣خـــضٔ خؿـــً ألاَػ داث ألاصبـــاء  ، قـــٗغاء الغؾـــ٫ٓ فـــي 591م(2119جهـــٍغ

ْال٣ــٍغٌ لؤلؾــخاط ؾــُٗض الــغخ ٓا٢ــ٘  ء ال ٓمــييـٓـ ٍٓغي فــي ٦خابــّ 591مً ألٖا ، مــىهج الخىــ

                                                           
586
ٓعَا ، اإلاغظ٘ الؿاب٤،  –ؤًٓب جاط الضًً الىضْي   ْجُ  .114الصخاٞت الٗغبُت في الِىض: وكإتها 
587

غ: يُاء الخؿً الىضْي الٗضص  –م 2112” ز٣اٞت الِىض” مجلت  املجلـ الِىضي للٗال٢اث  –ألا٫ْ، عثِـ الخدٍغ

 .128الش٣اُٞت، هُٓ صلهي. م 
588

ْآزاٍع  ماؾؿت ُٞهل الخٗلُمُت، ٖام   .133م.، م 2114ؤًٓب جاط الضًً الىضْي  دمحم الخؿجي : خُاجّ 
589

قي  ْآصابها  –دمحم الٟاْع ش الٗغبُت  ٓػَ٘، ٧الي –جاٍع ْالخ  .131م.، م ٦2111ذ،  م٨خبت ؾِاعا لليكغ 
590

ٓمي، صمك٤،  –خغ٦ت الخإل٠ُ باللٛت الٗغبُت  –ظمُل ؤخمض   .118م.، م 1977ْػاعة الش٣اٞت ؤلاعقاص ال٣
591

ٓعَا ، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  –ؤًٓب جاط الضًً الىضْي  ْجُ  ..118الصخاٞت الٗغبُت في الِىض: وكإتها 
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ْالبــــضاج٘ فــــي البُــــان  اجــــ٘  ٓع ٖبــــض الخلــــُم الىــــضْي، الْغ جهاًــــت ألاعب فــــي ٞىــــٓن ألاصب للــــض٦خ

٦ٓجي)ث ْؤصبهـم ملخمـض ًٓؾـ٠ ال٩ـ م(، 1991الىبٓي ملخمـض وٗمـان الـضًً الىـضْي، الٗـغب 

ْآصابهـا فـي  م(، اللٛـت الٗغبُـت1999هٓغاث في ألاصب ألبي الخؿـً ٖلـي الخؿـجي الىـضْي)ث

ٓان ٖلــي الىــضْي، الضعاؾــاث الٗغبُــت  ن لغيــ قــبّ ال٣ــاعة الِىضًــت البا٦ؿــخاهُت ٖبــر ال٣ــْغ

م لٗبــــض الخــــ٤ شــــجاٖذ 1947فـــي الجامٗــــاث الِىضًــــت الكـــمالُت مىــــظ الاؾــــخ٣ال٫ فــــي ٖـــام

ٓبىض في ألاصب الٗغبي ختى ٖام  ٓم بضً ٓع ػبحر ؤخمض 1981ٖلي، مؿاَمت صاع الٗل م للض٦خ

قي، الصــــــخاٞ ٓع ؤًــــــٓب جــــــاط الــــــضًً الٟــــــاْع ٓعَــــــا للــــــض٦خ ْجُ ت الٗغبُــــــت فــــــي الِىــــــض: وكــــــإتها 

 592الىضْي.

ْاللغت  -3-3  في ألادب 

م(، ظمِـغة البالٚـت للكـُش ٖبـض 1954هٟدت الٗغب ملخمض بٖؼاػ ٖلـي ال٣اؾـمي)ث

ٓاضــــــخت لٗبــــــض املجُــــــض ؤلانــــــالحي، ال٣ــــــغاءة 1931الخمُــــــض الٟغاَُــــــضي)ث م(، ال٣ــــــغاءة ال

ْمسخـــــــــــــ ٢ْهـــــــــــــو الىبُـــــــــــــحن،  اعاث مـــــــــــــً ؤصب الٗـــــــــــــغب ألبـــــــــــــي الخؿـــــــــــــً ٖلـــــــــــــي الغاقــــــــــــضة، 

ٓاضـــــخت 1999الىــــضْي)ث ؽ لٗلــــي ؤخمــــض ال٨ُـــــاوي الىــــضْي، ال٣ــــغاءة ال ً الـــــضْع م(، جمــــٍغ

ٓخُــــــــض الؼمــــــــان ال٨حراهـــــــــٓي)ث ٟــــــــا٫ لٗبــــــــض هللا ٖباؾـــــــــالىضْي 593م(1995ل ؽ ألَا ، صْع

م(، مىخسباث مً ألاصب الٗغبي للؿُض ْصخي مِٓـغ الىـضْي، ال٣هـو الكـِحرة 2116)ث

ٓعاث مـــً ؤصب الٗــــغب ملخمـــض الغابـــ٘ الخؿـــجي الىـــضْي، اللٛــــت لٗبـــض الٟٛـــاع  الىـــضْي، مىشـــ

ْالؿــــُضة ٞغخاهــــت  ٓع خبِــــب هللا زــــان  ْالــــض٦خ ُُٟــــت لكــــ٤ُٟ ؤخمــــض الىــــضْي  الٗغبُــــت الْٓ

ْاملخاصزت الٗغبُت ملخمـض اظخبـاء الىـضْي)2113َُب الهض٣ًي )ث (، مٗلـم 1م(، الخٗبحر 

ا آباصي.  594ؤلاوكاء لٗبض اإلااظض صٍع

                                                           
592

ٓع اللٛ” م )ٖضص زام( ًٖ 2111مجلت ألاصاب الٗغبُت  ْآصابها في الِىض جُ غ: نٟضع بمام  –ت الٗغبُت  ٢ؿم  –عثِـ الخدٍغ

 .221اللٛت الٗغبُت بالجامٗت اإلالُت ؤلاؾالمُت، هُٓ صلهي، 
593

ً ٖام  –ؤقٟا١ ؤخمض الىضْي   .211م، م 2113مؿاَمت الِىض في الىثر الٗغي زال٫ ال٣غن الٗكٍغ
594

ٓص ٖانم الكحراػي  –غخاهت َُب الهض٣ًي م )ٖضص زام( في ط٦ٔغ ألاؾخاطة 2112ٞمجلت آلاصاب الٗغبُت  غ: مدم عثِـ الخدٍغ

 .٢225ؿم اللٛت الٗغبُت بالجامٗت اإلالُت ؤلاؾالمُت، هُٓ صلهي.،  –
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 : ّ ؤلاظالميفي الفل -ؤ

ٓع قــــاٍ ال٨كــــمحري، ؤٖــــالم ؤَــــل  ــــ٘ الُــــضًً ملخمــــض ؤهــــ هُــــل الٟغ٢ــــضًً فــــي مؿــــئلت ٞع

الٗهــغ بإخ٩ــام ع٦ٗتــي الٟجــغ لكــمـ الخــ٤ الٗٓــُم آبــاصي، ظــام٘ آلازــاع للكــُش ؤقــٝغ 

ْٖلـ٤ ٖلـى 595م(1943ٖلي التهاهٓي )ث ٓاٖض ال٣ُِٟت لٗلي ؤخمض الىضْي،  ٦خـاب ” ، ال٣

ٓٞاء ” الى٨ذ” ْ” ألانل   596ألاٞٛاوي.ؤبٓ ال

ْالىالم : -ب  في الفلعفت 

ٓخُض“ ْٖل٤ ٖلُّ ؤبٓ الخؿً ٖلي الخؿـجي الىـضْي)ث” عؾالت الخ م(، 1999ٖغبّ 

م(، ٣ُٖـــــضة ؤلاؾـــــالم فـــــي خُـــــاة 1891بِْـــــاع الخـــــ٤ للٗالمـــــت زلُـــــل الـــــغخمً ال٨حراهـــــٓي)ث

ٓزـ١ٓ فـي جد٣ُـ٤ ؤن ال٣ـغآن ٦ـالم هللا  ٓع قـاٍ ال٨كـمحري، ال٨ـالم اإلا ِٖسخى ٖلُّ الؿالم ألهـ

ـ ال٩اهضَلٓي )ث ، ؤلايـاٞت ال٣ضؾـُت فـي اإلاباخـض 597م(1947ٚحر املسل١ٓ ملخمض بصَع

ٗت زحـــــــــــــــــر ألاهـــــــــــــــــام ملخمـــــــــــــــــض قـــــــــــــــــٍغ٠  ْوؿـــــــــــــــــُم ال٨المٟـــــــــــــــــي جاثُـــــــــــــــــض قـــــــــــــــــَغ الخ٨مُـــــــــــــــــت، 

 598م(.1952مهُٟى)ث

ْاللغت : -ط  ٓ  في الىد

ــً 599مهــباح اللٛــاث لؤلؾــخاط ٖبــض الخٟــُٔ البلُــاْي  ، بُــان اللؿــان لل٣اضــخي ٍػ

ْال٣ٟاعؤخمـــــض الى٣ـــــٓي، ؤصب الٗـــــغب الٗابـــــضًً اإلابخ٨ـــــغ ُٞمـــــا  ْاإلاـــــظ٦غ لظ ًخٗلـــــ٤ باإلااهـــــض 

ـــً الٗابـــضًً اإلاحرجهـــي، 1947للكـــُش زىـــاء هللا ألامغحؿـــغي)ث م(، ٢ـــامٓؽ ال٣ـــغآن للكـــُش ٍػ

ْال٣ـامٓؽ  ْبـال٨ٗـ(،  ٍْـت  ْال٣امٓؽ الانُالحي)مً الٗغبُت بلى ألاعص ال٣امٓؽ الجضًض 

ٓخُـــــض الؼمــــــان ال٨حراهـــــٓي)ث ٓخُـــــض ل يـــــت ألاص1995ال ب فــــــي حؿـــــُِل ٦ـــــالم الٗــــــغب م(، ْع

                                                           
595

ْآزاٍع  –ؤًٓب جاط الضًً الىضْي   .99م.، م 2114ماؾؿت ُٞهل الخٗلُمُت،  –دمحم الخؿجي : خُاجّ 
596

 .131م، م 1958ملجم٘ الٗلمي الٗغبي، صمك٤ ا –الش٣اٞت ؤلاؾالمُت في الِىض  –ٖبض الخي الخؿجي 
597

ً  –ؤقٟا١ ؤخمض الىضْي   .122م.، م 2113 .مؿاَمت الِىض في الىثر الٗغي زال٫ ال٣غن الٗكٍغ
598

ٓاْغ  –ٖبض الخي الخؿجي  ْالى ْبهجت اإلاؿام٘  ٓاَغ  ت الس صاثغة اإلاٗاٝع الٗشماهُت، خُضع آباص، )الجؼء الشامً : الُبٗت  –هَؼ

 .151م(.، م 1959م( ْ) الجؼء الؿاب٘: الُبٗت ألاْلى ٖام 1971ألاْلى ٖام 
599

ٓعَا  –ؤًٓب جاط الضًً الىضْي  ْجُ ٦ْٓكمحر، الُبٗت ألاْلى ٖام  –الصخاٞت الٗغبُت في الِىض: وكإتها  صاع الهجغة ، ظام

 .141م.م 1997
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م لٗبـــــــــــــــض هللا ٖبــــــــــــــــاؽ  إلاكـــــــــــــــخا١ ؤخمـــــــــــــــض الكـــــــــــــــغزالٓي، حٗلـــــــــــــــُم لٛــــــــــــــــت ال٣ـــــــــــــــغآن ال٨ـــــــــــــــٍغ

ْحؿـــُِل الىدـــٓ ملخمـــض 2116الىـــضْي)ث م(، مغ٢ـــاة ألاصب المخُـــاػ ٖلـــي، حؿـــُِل الهـــٝغ 

 611م(.1997نض٤ً الباهضْي)ث

ٔ  -د ْاللماًا ألاخش  : في الذساظاث ؤلاظالمُت 

ْبلــي ؤلاؾــالم مــً  مــاطا زؿــغ الٗــالم باهدُــاٍ اإلاؿــلمحن، ــذ ؤلاًمــان،  ْبطا َبــذ ٍع

بابُــــــت ألبــــــي الخؿــــــً ٖلــــــي الخؿــــــجي  ْعباهُــــــت ال َع ٢ًْــــــُت ٞلؿــــــُحن،  ظضًــــــض اإلاؿــــــلمٓن 

ش بــضء 1923م(الش٣اٞــت ؤلاؾــالمُت فــي الِىــض لٗبــض الخــي الخؿــجي )ث1999الىــضْي) م(، جــاٍع

م ، جــغار اإلاؿــلمحن الٗلمــي ُٞىٓــغ قــُش ؤلاؾــال 611م(1914ؤلاؾــالم لكــبلي الىٗمــاوي )ث

ٓا٢ـــ٘ اإلاٗانـــغ ملخمـــض الغابـــ٘  ْال ٓاجي، الش٣اٞـــت ألاؾـــالمُت  ـــ ابـــً جُمُـــت لٗبـــض الـــغخمً الٍٟغ

ْمكـــ٩لت اإلاســـجض  ٓا٢ـــ٠ اإلاؿـــلمحن مـــً ؤخـــضار السلـــُج،  الخؿـــجي الىـــضْي، هٓـــغاث بلـــى م

ــــغي، ؤؾــــباب ؾــــٗاصة  ْال٨خابــــاث اإلاٗانــــغة إلا٣خــــضٔ خؿــــً ألاَػ ش  البــــابغي فــــي يــــٓء الخــــاٍع

ا ال٩اهضَلٓي)ثاإلاؿلمحن ْق٣ائهم في يٓء ال٨خا ْالؿىت ملخمض ػ٦ٍغ  612م(.1981ب 

ْاملجالث: -6 ْالجشائذ  ٓد في الىثر الػشبي بةحشاء الصخف   معاَمت الِى

ْمؿــاٖحهم بهــظا الهـــضص، هجــض ؤهـــّ لــم ج٣خهـــغ  ٓص  ٓص الِىـــ ْخُىمــا هخدــضر ٖـــً ظِــ

ٓا فــــــي  ـ ٞدؿــــــب، بــــــل اهُل٣ــــــ ْالخــــــضَع ْالــــــضعؽ  ْالخــــــإل٠ُ،  مؿــــــاَمتهم ٖلــــــى الخهــــــي٠ُ 

ْالخدـضًاث ججـاٍ اللٛـت الٗغبُـت مًماع الصـخاٞت  بٗـت  ْا ٧إٖمـضة ؤمـام الْؼ ْجهـض ؤًًـا، 

ْالجغاثض الخالُت. ْاملجالث  ٓا بةظغاء الصخ٠  ٢ْام  ْألامت ؤلاؾالمُت 

اًــت اللكــُش ٖبــض هللا الٗمــاصي ٖــام ” البُــان”  م، 1912نــضعث مــً ل٨ىــائ جدــذ ٖع

الهــــــا ؤبـــــــٓ ال٨ــــــالم آػاص ٖـــــــا” الجامٗــــــت“ ٓل٩اجـــــــا جدــــــذ بقـــــــغاٝ م م، 1923منـــــــضعث مــــــً ٧

ٓص ٖـــالم الىـــضْي ٖـــام ” الًـــُاء“ ا املجلــــ ” ز٣اٞـــت الِىـــض“م، 1932ؤوكـــإَا مؿـــٗ ؤنـــضَع

                                                           
600

قي  ٓبىض في ألاصب الٗغبي ختى ٖام  –ػبحر ؤخمض الٟاْع ٓم صً ْاليكغ، الُبٗت  –م 1981مؿاَمت صاع الٗل قي للُباٖت  صاع الٟاْع

 .133م.، م 1991ألاْلى ٖام 
601

ٍْت، ؾغي هجغ،  –ؤمازل ٦كمحر  –دمحم مٟٓغ خؿحن الىضْي   ..111م، م 2114بِذ الخ٨مت الىض
602
ْآزاٍع  –ؤًٓب جاط الضًً الىضْي    .98م، م 2114ماؾؿت ُٞهل الخٗلُمُت، ٖام  –دمحم الخؿجي : خُاجّ 
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م 1952نـــضعث ٖـــام ” نـــٓث الكـــغ١ “م، 1951الِىـــضي للٗال٢ـــاث الش٣اُٞـــت بالِىـــض ٖـــام 

” البٗــــض ؤلاؾــــالمي“جدــــذ عثاؾــــت زلُــــل ظــــغظـ زلُــــل مــــً الؿــــٟاعة الِىضًــــت بال٣ــــاَغة، 

ال مً اإلاىخضٔ ألاصبي بل٨ىائ اًت دمحم الخؿجي ٖام  نضعث ؤ جهضع ” الغاثض“م، 1955في ٖع

ْة الٗلمــاء ل٨ىــائ مىــظ ٖــام  ٓة الخــ٤“م، 1959مــً هــض م( 1972”)ال٨ٟــاح”م( 1956ْ”)صٖــ

ا ألاؾـــــخاط ْخُـــــض الؼمـــــان ال٨حراهـــــٓي، 1976” )الـــــضاعي”ْ ” نـــــٓث ألامـــــت“م( ٢ـــــام بةنـــــضاَع

لؿـٟاعة الِىضًـت ؤظغتهـا ا” الِىـض“م، 1969جهضع مً الجامٗت الؿلُٟت ببىـاعؽ مىـظ ٖـام 

٢ام بةظغائها ٢ؿم اللٛت الٗغبُت بجامٗت ” املجم٘ الٗلمي الِىضي“م، 1972بضمك٤ ٖام 

ٓصلهي ٖـــام ” مجلـــت الغابُـــت ؤلاؾـــالمُت“م، 1976ٖلـــي ٦ـــغاٍ ٖـــام  م، 1986نـــضعث مـــً هُـــ

ٓة ؤلاؾالمُت”ْ ْمجلـت 613م بدُضع آباص1989نضعث ٖام ” مجلت الصخ مـً ” ؾـىابل“، 

 م.1998ابل مىظ ٖام الجامٗت ؤلاؾالمُت بؿى

ْاملخالــــشاث -7 ط  ْالــــذْس ٓد فــــي الىثــــر الػشبــــي بةللــــاء الخىــــب  : معــــاَمت الِىــــ

ٓا ظِــضا فــي  ْل٨ــجهم لــم ًــإل ٓا ؤي ٦خــاب،  ْلــم ًترظمــ ٓا  ٟ
َ
ٓص الــظًً لــم ًــإل َىــا٥ ظماٖــت مــً الِىــ

ْْاظبـــاتهم ٖــً اللٛـــت الٗغبُــت ب٩ـــل ؤزـــالم،  ْا ٞغاثًــِم  ْؤص ٍجِـــا،  ْجْغ وكــغ اللٛـــت الٗغبُــت 

ٓا ب ْاملجــالـ الٗلمُــت بلــى ٣ٞــام ْاإلاؿــاظض  ْاملخايــغاث فــي اإلاــضاعؽ  ؽ  ْالــضْع ةل٣ــاء السُــب 

ـــخاط دمحم ببـــــــــــغاَُم  ٓبىـــــــــــضي، ْألاؾــــــــ َْـــــــــــم :ألاؾـــــــــــخاط مٗـــــــــــغاط الخـــــــــــ٤ الضً ؤن اؾــــــــــخإزغ هللا بهـــــــــــم، 

ٓال٣اؾـــــــم 1967بلُـــــــاْي)ث ـــاٍ ؤب ٓبىـــــــضي، ْألاؾـــــــخاط قــــ ـــخاط ههـــــــحر ؤخمـــــــض زـــــــان الضً م(، ْألاؾــــ

ٓٚـــــا قي، ْألاؾـــــخاط ٖبـــــض الـــــغخمً ه هٓي، ْألاؾـــــخاط دمحم ٖمـــــغان زـــــان الىـــــضْي، ْألاؾـــــخاط الٟـــــاْع

ـــضي)ث ــ ـــي)ث1988وؿـــــُم ؤخمـــــض الٍٟغ ٓمــ ـــاع ألٖا ـــخاط 1988م(، ْألاؾـــــخاط ٖبـــــض الجبــ م(، ْألاؾــ

ـــاوي)ث ـــي، ْألاؾـــــــخاط ٖبــــــض الخمُـــــــض الغخمــــ ـــض هللا الٟغاهــــ ـــظًغ ؤخمـــــــض 2113ٖبُـــ م(، ْألاؾــــــخاط هــــ

 614م(2113ىــــضْي)ؤملــــٓي، ْألاؾــــخاط ٖمُــــض الؼمــــان ال٨حراهــــٓي، ْألاؾــــخاط يــــُاء الخؿــــً ال

م.  ْٚحَر

 اليعاء الِىذًاث في الىثر الػشبيمعاَمت  -6
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ٓمي، صمك٤،  –خغ٦ت الخإل٠ُ باللٛت الٗغبُت  –ظمُل ؤخمض   .133م م 1977ْػاعة الش٣اٞت ؤلاعقاص ال٣
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ْآزاٍع  –ؤًٓب جاط الضًً الىضْي   .112م.، م 2114ماؾؿت ُٞهل الخٗلُمُت  –دمحم الخؿجي : خُاجّ 
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ْمـــــً ه٨ـــــغان الجمُـــــل بن لـــــم وكـــــض بمـــــا ظـــــئن اليؿـــــاء  ْالسُاهـــــت  ٩ًـــــٓن مـــــً الٛـــــضع 

ْاإلاؿـــاَماث فـــي  ٓصاث  ْبمـــا ٢مـــً بمجِـــ ْالخد٣ُـــ٤،  الِىـــضًاث مـــً العجاثـــب مـــً البدـــض 

:ًَْ ْالخٟاّ ٖلحها،   بزغاء اللٛت الٗغبُت 

ٍٓغ  – 1 ٓعة ظ ْٖل٣ــــــذ ٖلـــــى الـــــض٦خ ــــــب ” ٍـــــت ظمُــــــل اليؿـــــاء، خ٣٣ــــــذ الؿـــــُضة  ٍٚغ

ب الخضًض” ْ” الخضًض  615”.بنالح الٛلِ في ٍٚغ

ٓعة ٖهـــــمذ لُُـــــ٠ مِـــــضي، لِـــــا ٦خـــــاب  – 2 جغظمخـــــّ مـــــً ” ؤزبـــــاع ألاصب” الـــــض٦خ

ٍْت   616ل٣غة الٗحن خُضع.” هٓاٍع صعمُان ھے” ألاعص

ٓعة ٞغخاهـــــــــت َُـــــــــب نـــــــــض٣ًي)ث – 3 ” م(، مـــــــــً جإلُٟـــــــــاث الؿـــــــــُضة 2111الـــــــــض٦خ

ت” ْ” مؿاَمت اإلاغؤة في ألاصب الٗغبي ا ألاصبُت الكٍٗغ ْآزاَع  617”.هاػ٥ اإلاالث٨ت 

ٓعة ٢مــــغ اليؿــــاء، ؤلٟــــذ الؿــــُضة  – 4 الٗالمــــت ًٞــــل خــــ٤ السحــــر آبــــاصي : ” الــــض٦خ

ْآزاٍع الٗلمُت  618”.خُاجّ 

ٓعة مــّ ظبــحن ؤزتــر، ٢امــذ بخــإل٠ُ  – 5 ” ْ” الخلســُو الٗغبُــت للىاقــئحن” الــض٦خ

ْالىثر” ْ” ي ألاصب الٗغبيمؿاَمت الكُش ٖبضٍ ف  619”.املسخاعاث مً الىٓم 

ٓعة َُٟا قا٦غي، ألاؾخاطة اإلاؿاٖضة في ٢ؿـم اللٛـت الٗغبُـت بالجامٗـت  – 6 الض٦خ

 اإلالُت ؤلاؾالمُت.

9-  ْ ً ألاغالم الباسصة في اللغت   ألادب في اللشن الػؽٍش
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ٍٓت، هُٓ صلهي، ” َمضعص“ظمُٗت  –َىضْؾخان ٧ي صعؾگاہحں  –٢مغ عثِـ   .132م.، م 1996الترب
606

ً  –ٟا١ ؤخمض الىضْي ؤق  .114م، م 2113مؿاَمت الِىض في الىثر الٗغي زال٫ ال٣غن الٗكٍغ
607

ْؤصب  مُبٗت الٟغ٢ان، هُا ٚائن،  –دمحم بعقاص الىضْي   .221م.، م2119آػاص َىضْؾخان محں ٖغبي ػبان 
608

ٓعَا  ْجُ ٓ  –ؤًٓب جاط الضًً الىضْي الصخاٞت الٗغبُت في الِىض: وكإتها  ٦ْكمحر، الُبٗت ألاْلى ٖام صاع الهجغة ، ظام

 .166م.، م 1997
609

ٓاْغ  –ٖبض الخي الخؿجي  ْالى ْبهجت اإلاؿام٘  ٓاَغ  ت الس صاثغة اإلاٗاٝع الٗشماهُت، خُضع آباص، )الجؼء الشامً : الُبٗت  –هَؼ

 .161م(، م 1959م( ْ) الجؼء الؿاب٘: الُبٗت ألاْلى ٖام 1971ألاْلى ٖام 
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ـــــؼ اإلاُمجـــــي، ؤبـــــٓ الخؿـــــً ٖلـــــي الىـــــضْي، خمُـــــض الـــــضًً الٟغاهـــــي، ْخ ُـــــض ٖبـــــض الٍٗؼ

ْاضـر  ٓمي، دمحم الخؿـجي، دمحم  الؼمان ال٨حراهٓي، دمحم الغاب٘ الخؿجي، ؾُٗض الغخمً ألٖا

ٓع بخؿــــــــان  ٓص الــــــــغخمً الىـــــــضْي، الــــــــض٦خ ـــــــغي، مؿــــــــٗ عقـــــــُض الىــــــــضْي، دمحم م٣خــــــــضٔ ألاَػ

ٓع ْلـي ؤزتـر  قي، الض٦خ ٓع ًُٞان هللا الٟاْع ٓع دمحم ؤؾلم ؤلانالحي، الض٦خ الغخمً، الض٦خ

ٓع قــــٟ قي، الىــــضْي، البرِْٞؿـــــ ٓع ػبحــــر ؤخمـــــض الٟـــــاْع ٤ُ ؤخمـــــض زـــــان الىــــضْي، البرِْٞؿـــــ

ٓع قــــبحر  ٓع ٖبــــض اإلااظــــض ال٣اضــــخي، البرِْٞؿــــ ٓع ؤًــــٓب جــــاط الــــضًً الىــــضْي، الــــض٦خ الــــض٦خ

م. ْٚحَر ٓع دمحم خؿان زان   ؤخمض الىضْي، الض٦خ

  خاجمتال

ْع ٢ُــــاصي ٞٗــــا٫ فــــي  ٓمــــٓن بــــض ال ًــــؼا٫ ٣ً ٓص مــــاػا٫  ْػبــــضة مــــا ط٦غهــــاٍ آهٟــــا ؤن الِىــــ

ٍٓغ  اللٛـــت الٗغبُـــت فـــي قـــبّ ال٣ـــاعة الِىضًـــت، ْزانـــت لـــم ٌٗـــض لـــي مـــً اإلام٨ـــً ؤن ؤوســـخى جُـــ

ا ْؾـٗا  بةؾِاماتهم الجلُلت ججاٍ الىثر الٗغبي. ً ٞلـم ًـضزْغ ٓص فـي ال٣ـغن الٗكـٍغ ْؤما الِى

ع،  ْالخــــْغ ٓا بــــحن الٓــــل  ٓاعصَــــا، ْختــــى لــــم ًٟغ٢ــــ ْجىمُــــت م ْآصابهــــا  فــــي بزــــغاء اللٛــــت الٗغبُــــت 

ْعزـــُو نـــ ٓا ٧ـــل هٟـــِـ  ٓا زـــضماث ال ٌؿـــتهان بهـــا بدُـــض ْنـــٞغ ُاهت ُٞٓيـــِا، بـــل ٢ـــضم

ِـــغ ٖكـــغاث مـــً ال٨خـــب فـــي قـــ٩ل  ـــا، ْْ ا ؤمَغ َْؿـــْغ ٓا نـــٗابها،  ْطللـــ ٓا ٚمٓيـــِا،  قـــغخ

ال ٚاًــت بٗــضَا لُالــب. ْالٟىــٓن التــي ال ٚىُــت ٖجهــا ل٩اجــب،  ٓم  ْؤمــا هدــً آلان  ؤمِــاث الٗلــ

خىـــــا ْخؿـــــً خٓىـــــا، بن  ٓهىـــــا ؤزـــــالٝ ألاؾـــــالٝ، ؾـــــ٩ُٓن مـــــً ؾـــــٗاصة ْع هـــــخم٨ً مـــــً ٩ٞ

ٓاصع ألاصبُت. ْالثرْاث الش٣اٞت، نٓن َظٍ الى  الخٟاّ ٖلى َظٍ الضعع الٗلمُت 

ْاإلافادس  اإلاشاحؼ 

  الخعـــً بــً دمحم الفـــغاوي ٓ ْاللبـــاب الفــاخش  –ؤبــ املجلـــغ الــٓوجي للهجـــشة، بظـــالم  –الػبــاب الضاخـــش 

ْلى غام   م.2772آباد، الىبػت ألا

   ٓس ؤؼــفاق ؤخمــذ الىــذْي ً  –الــذهخ الىبػــت  –معــاَمت الِىــذ فــي الىثــر الػــشي خــالٌ اللــشن الػؽــٍش

ْلى غام   م.0221ألا

  ٓس ؤًـــٓب جـــاج الـــذًً الىـــذْي ٓسَـــا  –الـــذهخ ْجى داس الهجـــشة ،  –الصـــخافت الػشبُـــت فـــي الِىـــذ: وؽـــإتها 

ْلى غام  ْٓهؽمحر، الىبػت ألا  م.2775حام
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  ٓس ؤًــــٓب جــــاج الــــذًً الىــــذ ْآزــــاٍس  –ْي الــــذهخ ماظعــــت فُفــــل الخػلُمُـــــت،  –دمحم الخعــــجي : خُاجــــّ 

ْلى غام   م.0222الىبػت ألا

   ٓمي، دمؽـــم،  –خشهـــت الخـــإلُف باللغـــت الػشبُـــت  –ألاظـــخار حمُـــل ؤخمـــذ ْصاسة الشلافـــت ؤلاسؼـــاد اللـــ

 م.2755ظىت الىباغت 

   قي ٓس صبحر ؤخمذ الفاْس ٓبىذ فـي ألادب ال –البرْفِع ٓم دً  –م 2762ػشبـي ختـى غـام معاَمت داس الػل

ْلى غام  ْاليؽش، الىبػت ألا قي للىباغت   م.2772داس الفاْس

   الهــا غبـــذ الحـــي الخعــجي ٓاظش  –م ْالىـــ ْبهجــت اإلاعـــامؼ  ٓاوش  ـــت الخـــ دائــشة اإلاػـــاسف الػشماهُـــت،  –هَض

ْلى غام   م( 2752خُذس آباد، )الجضء الشامً : الىبػت ألا

 املجمــؼ الػلمــي الػشبــي، دمؽــم، ظــىت الىباغــت –الِىــذ الشلافــت ؤلاظــالمُت فــي  – غبــذ الحــي الخعــجي

 م.2736

  قي ٓس دمحم الفـــــاْس ْآدابهـــــا  –الــــذهخ خ الػشبُـــــت  ٓصَـــــؼ، وـــــالي هـــــذ، ظـــــىت  –جـــــاٍس ْالخ مىخبـــــت ظـــــِاسا لليؽـــــش 

 م.0222الىباغت 

   ٓس دمحم مظفـــــش خعــــحن الىـــــذْي ٍْـــــت، ظــــشي هجـــــش، ظـــــىت  –ؤمازــــل هؽـــــمحر  –الــــذهخ بِـــــذ الخىمــــت الىذ

 م.0222الىباغت 

 ٓسة سلـــُت خامــــذ الـــذ ٓاب ــــذًم خعــــً خـــان  –هخ مىبػــــت بـــاب الػلـــم لليؽــــش، دلهـــي، الىبػــــت  –هـــ

 م.2776الشاهُت غام 

  ٓس كمـــش سئـــِغ ٓ دلهـــي، الىبػــــت ” َمــــذسد“حمػُـــت  –َىذْظــــخان وـــي دسظـــ ا ح   –الـــذهخ ٍٓـــت، هُـــ الترب

ْلى غام   م.2774ألا

   ْؤدب  –دمحم بسؼاد الىذْي  م.0227الفشكان، هُا غائن مىبػت  –آصاد َىذْظخان مح  غشبي صبان 

  ْآدابهــــا فــــي الِىــــذ ” م )غــــذد خــــاؿ( غــــً 0222مجلــــت ألاداب الػشبُــــت ٓس اللغــــت الػشبُــــت  سئــــِغ  –جىــــ

ش: ـفذس بمام  ٓ دلهي. –الخدٍش  كعم اللغت الػشبُت بالجامػت اإلالُت ؤلاظالمُت، هُ

  سئــــِغ  – م )غــــذد خــــاؿ( فــــي رهــــٔش ألاظــــخارة فشخاهــــت وُــــب الفــــذًلي0220مجلــــت آلاداب الػشبُــــت

ٓد غاـم الؽحراصي  ش: مدم ٓ دلهي. –الخدٍش  كعم اللغت الػشبُت بالجامػت اإلالُت ؤلاظالمُت، هُ

  ـــــش: لـــــُاء الخعـــــً الىـــــذْي  –م 0220” زلافـــــت الِىـــــذ” مجلـــــت ، سئـــــِغ الخدٍش املجلـــــغ  –الػـــــذد ألاٌْ

ٓ دلهي.  الِىذي للػالكاث الشلافُت، هُ

  لجىـــت الصـــخافت،  –: ْظـــُم ؤخمـــذ اإلاـــذوي الػـــذد الخـــادي غؽـــش اإلاؽـــشف –م 0227” ظـــىابل” مجلـــت

ٓ دلهي.  بالجامػت ؤلاظالمُت ظىابل، هُ
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ٓص في ألاصب   ؤلاؾالمي بؾِاماث الِى

ٓطظا  الكُش ؤبٓ الخؿً الىضْي ؤهم
  عاب٘ دمحم ٖبض هللا

ٓعاٍ ، اظامٗت باخض الض٦خ ٓبى، صمتر، هُجحًر  الًت ً

 ملخق 

ٓع٢ت بلى ٖغى الؿحرة الظاجُت لخُاة الكُش ؤبي الخؿً الىضْي  حؿعى َظٍ ال

ْالٛغاثب الىاصعة، ٦ما حؿ اع اإلاٟاَُم عى ٦ظل٪ بلى ط٦غالخاٞلت بال٣ُم ألازال٢ُت   ؤلَا

ْبظل٪ ًى٨ك٠ الجِض اإلابظ٫ْ مً  لؤلصب ؤلاؾالمي  ٖىض الكُش ؤبي الخؿً الىضْي 

ْعٍ،  ْجغؾُش ظظ ٍٓغ مىهج ألاصب ؤلاؾالمي  ْجُ َٝغ ؤبي الخؿً الىضْي في ججضًض 

ٓع٢ت ٖلى اإلاىهج الٓنٟي الخدلُلي، ْفي ألازحر  ؾُظ٦غ ؾُٗخمض ا لباخض في ٦خابت َظٍ ال

ٓع٢ت البدشُت زم بٗض طال٪ ًإحي الخ٣ُٗب  ؤَم الىخاثج التي جٓنلذ بلُّ َظٍ ال

ْاإلاغاظ٘ ْط٦غ٢اثمت اإلاهاصع   . بالخٓنُاث 

 ألادب ؤلاظالمي ،الؽُخ ؤبي الخعً الىذْي :اإلافخاخُت  اليلماث

 اإلالذمت

ٓايٗت حؿلُِ الًٓء   لىبظة مسخهجدا٫ْ  ٓع٢ت اإلاخ غة  ٖلى خُاة الكُش َظٍ ال

الىضْي، التي ٧اهذ اإلاملٓءة بم٩اعم ألازال١، زم الخ٣ُٗب بظ٦غ مٟاَُم  ٖلى ي الخؿًبؤ

ْما بلى طل٪  ْؤَضاّٞ  ْمهاصٍع   ّٟ ؤبي الخؿً الىضْي لؤلصب ؤلاؾالمي اإلاخمشلت في حٍٗغ

  .ًٟ ؤْ الجيـمً اإلاهُلخاث التي لِا نلت بهظا ال

ف بالؽُخ ؤبي الخعً الىذْي    الخػٍش

ْلِؿذ  ْالىضْي هي ٦ىُت لّ  ٓؤبٓ الخؿً ٖلي بً ٖبض الخي الخؿجي الىضْي،  َ

ٍْإحي اهدؿاب  ْة الٗلماء،   إلاً ًيخمي بلى هض ل٣با صازال يمً الاؾم، بل هي ٦ىُت لّ 
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ٓاَم مً  ْالخمحز، ًٖ ؾ تزاػ،  ٖٓا مً الٖا اإلاضاعؽ ؤلاؾالمُت في َاالء بلى مضعؾتهم ه

ا ْٚحَر ْال٣اؾمُت  ٓبىضًت   611ػالِىض ٧الضً

بهّ ابً ٞسغ الضًً بً ٖبض الٗلي بً ٖلي دمحم بً ؤ٦بر قاٍ بً دمحم قاٍ ج٣ي عبً 

ٓص بً ٖالء الضًً بً  م بً ؤخمض بً مدم
ّ
ٖبض الغخُم بً َضًت هللا بً بسخا١ بً مٗٓ

ً الضًً  بً ؤخمض بً ٖلي بً ٣ُٕام الضًً بً نضع  ٢ُب الضًً بً نضع الضًً بً ٍػ

الحن  ع٦ً الضًً بً هٓام اجلضًً بً ٢ُب الضًً  دمحم بً عقُض ؤخمض بً ًٓؾ٠ بً 

ِٖسخى  بً خؿً ٕبن خؿحن  بً ظٟٗغ بً ٢اؾم بً ٖبض هللا بً دمحم  الىٟـ الؼ٦ُت بً 

 611.ٖبض هللا بً املخٌ  بً الخؿً بً الخؿً بً ٖلي بً ؤبي َالب هنع هللا يضر

 وؽإجّ ْ  مُالدٍ

ٓم الجمٗت الؿاصؽ مً مدغم الٗام  ْلض الكُش ؤبٓ الخؿً الىضْي في ً

ٓا٤ٞ للسامـ مً صٌؿمبر لٗام 1333 بضؤ الكُش ؤبٓ الخؿً الىضْي 612م1914ٌ،  اإلا

ْؤمّ، زم بضؤ ًخٗلم اللٛت ألاعصهُت ب٣غاءة  خُاجّ الٗلمُت في ؤؾغجّ جدذ بقغاٝ ؤبُّ 

 ْ ٢ْض زخم ال٣غآن  َٓ نٛحر، زم ؤزظ ًخٗلم اللٛت الٟاعؾُت ٖلى ال٨خب الهٛحرة ٞحها،  

ْالضٍ، ٦ما  ٓلٗا بال٣غاءة خُض ظم٘ ٦خبا ٌؿخٛجي ٖجها  ٧ْان م ٓص ٖلي،  ًض الكُش مدم

ا باألعصهُت جإزغا بتربُت ؤبُّ اإلاغبي ْٚحَر ٍٓت   .٧ان ًُال٘ ٦خبا في الؿحرة الىب

ْٞاة ؤبُّ ؾىت  ْلم ًبلٜ الخاؾٗت مً ٖمٍغ خىئظ ؤزظث 1933ْبٗض  ألام م 

ْجغبخّ جغبُت  ٓع  ال٨بحرة بٗض،  ّٓ بٌٗ الؿ ّٟ لُت التربُت،  ٩ٞاهذ جد الٟايلت  مؿْا

ْاؾخمغ مِٗا صعاؾت اللٛت الٟاعؾُت ٖلى ًض الكُش دمحم بؾماُٖل زم  بؾالمُت خؿىت، 

 .ٖلى الؿُض ٖبض الغخمً

                                                           
ٓص ؤبي الخؿً الىضْي الى٣ضًت 610 ،م٨خبت الغقُض ؾىت 1/في ألاصب ؤلاؾالمي ٢غاءة جصخُدُت، ٖبض هللا بً نالر، الٓقمي ٍ ظِ

 .23:م،م2005

ٓص ؤبي الخؿً الىضْي الى٣ضًت، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 611  .24ظِ

الم، ٖبض الخي الخؿجي ، ٍ 612 ش الِىض مً ألٖا الم بمً في جاٍع  23: ٌ م1420، صاع بً خؼم بحرْث 1/ؤلٖا
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ٓع الؿُض ٖبض الٗلي الخؿجي،  بٗض  ٍٓ اإلاغبي الض٦خ ْعظ٘ ؤز إلاا صزل اإلاخٓؾُت 

ْؤعاص ؤبن ًضعؾّ ؤن ؤ ٓة،  ْمدبت ألاز ٓة  جم صعاؾخّ في ٧لُت الُب، ٞإزظ بُض بدىان ألاب

ت مٗا، ّٞٗحن لّ الكُش زلُل بً دمحم بً خؿحن بً مدؿً  اللٛت الٗغبُت ْالاهجلحًز

٧ْلُلت  ْمضاعط ال٣غاء،  ٣ت البخ٨غة،  ْالٍُغ ْاجهى مً مُالٗت الٗغبُت،  ألاههاعي الُمجي، 

ْم ْههج الالٚت،  ْال٣هاثض الٗكغ ٖلى الخضعط ْصمىت،   ْصالثل ؤلاًجاػ،  غي،  ٣اماث الخٍغ

ْلت في صًاع الجهض ٖلى ًض  ٓعة اإلاخضا ْالهٝغ اإلاكِ ٓالي،  ٦م ؤجم صعاؾت ٦خب الىدٓ  ْالخ

ْلم ًخجاػػ ؤهظا٥ الىاهُت ٖكغ مً ٖمغئٍ، ٞإج٣ً الٗغبُت َظٍ  ؼ الغخمً،  الؿُض ٍٖؼ

ٓاص  بج٣اها ظُضا ختى ؤنبذ ًخ٩لم الٗغبُت  2613.بُال٢ت اإلا

ٓاٖض  قي ْفي ال٣ ٓاظّ ٖبض الخي الٟاْع ًّ الٟدؿحر مً الكُش ز ٢ْض اؾخٟاص في ٞ

ُت مً الؿُض َلخت الخؿجي بلى ؤن ظاءث ؾىت  ْالهٞغ ٍٓت  ٞغؤٔ قُسّ م،1927الىد

٧ْا ؤنٛغ الُالب  زلُل الُمجي في الىضْي ظضاعجّ للضز٫ٓ في الجامٗت ل٨ِىٓء، ٞضزلِا 

َْظا الظي ؤزٍغ بها ٣ٞض يا١  في  .ؾىا بالجامٗت ٓاٖض،  ؽ ال٣ َْلت بضْع الجامٗت ؤ٫ْ 

ْآصابها ؾىت  ْها٫ الكِاصة في الٗغبُت  ْمخٟغ٢ا   614 .م٢1929لُال، زم جسغط ٞحها ممخاػا 

ْبٗض جسّغظّ مً الجامٗت بضؤث عخلخّ الٗلمُت بلى زاعط بلضظّ ل٨ِىٓء، ٞؿاٞغ 

ٓع ؾىت  ال بلى الَ ٓعي، م، خُض الخ٣ى َىا٥ بكُش الخٟؿحر 1929ؤ ؤخمض ٖلي الالَ

ٓع  ٓع ألاؾخاط دمحم قُٟ٘ ٖمُض ٧لُت الكغ٢ُت بالَ ْالض٦خ ٓع دمحم ب٢با٫ الكاٖغ،  . ْالض٦خ

ْة الٗلماء ٖىض  ؽ الخضًض بىض ّٖٓ بلى ل٨ِىٓء في الؿىت هٟؿِا بضؤ ًدًغ صْع ْبُٗض عظ

ٓصة في م٨خبت ؤبُّ  ْؤزظ ًجهم٪ في مُالٗت ال٨خب اإلآظ ٓه٩ي،  الكُش خُضع خؿً الُ

 1615رةال٨بح

ؿّ بٗض ؤن اهخهى الكُش ؤبٓ الخؿً الىضْي مً الضعاؾت الىٓامُت : بضاًت جضَع

ْة الٗلماء ؤ٫ْ ؤٚؿُـ ٖام  ٓم هض حن مضعؾا بضاع الٗل م، ٞبضؤ بخٟؿحر ألاظؼاء 1934ُٖ
                                                           

 .34: آػاصٔ، اإلاغظ٘ هٟؿّ، مدمحم ٖبض الؿالم  613

 .35: خمض ٖبض الؿالم آػاصٔ، اإلاغظ٘ هٟؿّ، م 614

 .35: دمحم ٖبض الؿالم آػاصٔ، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 615
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م، زم بضؤ ًضعؽ اللٛت الٗغبِؿت لىسبت مً الُالب  الٗكغة ألا٫ْ مً ال٣غآن ال٨ٍغ

ش ألاصب  ْجاٍع لى ؤَل الِىض آهظا٥، زم ؤزظ ًضعؽ اإلاى٤ُ،  ٣ت ظضًضا اٖل الباعػًٍ بٍُغ

ْها٫ بعجاب الُالب  ْالخضًض الكٍغ٠ مً صخُذ البساعي، ْؾجن الترمظي،  الٗغبي، 

ُٟت الخاص ْجسلى ًٖ ْْ ـ،  ـ في ؾبخمبر في الخضَع م، ألظل الٗمل الضٖٓي 1942َع

 616. 2ْجإل٠ُ ال٨خب

ْمىاـبّ الػلمُت  بهجاصاث الؽُخ ؤبي الخعً الىذْي 

ْعثاؾخّ ٖام   .م1959جإؾِـ املجم٘ ؤلاؾالمي 

ٓعة مىظ جإؾِؿِا   ًٖٓ املجلـ الاؾدكاعي للجامٗت ؤلاؾالمُت باإلاضًىت اإلاى

ْبال٣ ْبٗمانًٖٓ مغاؾل في مجم٘ اللٛت الٗغبُت بضمك٤   اَغة 

صٌل بالِىض  الًت ؤجغ بْغ  ًٖٓ املجلـ الخٗلمي ل

ٓبىض ًٖٓ  املجلـ الخىُٟظي بجامٗت صً

لى للمؿاظض لغابُت الٗالم ؤلاؾالمي  ًٖٓ املجلـ ألٖا

 3617ًٖٓ ماؾؿت آ٫ البِذ بٗمان

 في  اللٛت الٗغبُت ؤٖمالّ الخإلُُٟت

 بُحن لؤلَٟا٫ىؾحرة زاجم ال

 ضة قاال٣غاءة الغ 

 ألاهبُاء ٢هو

ش ؤلاؾالمي  ٢هو مً الخاٍع

 : في ؤدب الشخلت

ٖٓان  في اإلاٛغب ألا٢صخى        ؤؾب

                                                           
 .36: خمض ٖبض الؿالم آػاصٔ، اإلاغظ٘ هٟؿّ، م 616

ْال٣اصًاهُت، ؤبٓ الخؿً ٖلي الىضْي، ٍ 617 ش الجامٗت ؤلاؾالمُت 3:م، م1982، الجامٗت ؤلاؾالمُت ؾىت 5/ال٣اصًاوي  ْجاٍع  ،

 10 -99: ، م1986
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 مً جهغ ٧اب٫ٓ بلى جهغ الحرم٥ٓ 

ٖٓت مً مدًاعاث التي ؤل٣اَا في الغخالث  2هٟداث ؤلاًمان مجم

 :في الىلذ 

٦ْخب صاع ال٣لم  شسهُاث 

 هٓغاث في ألاصب

 ْفاجّ

  ،ً ٓم ألازحر مً ال٣غن الٗكٍغ ٓاع عبّ في الُ اهخ٣ل الكُش ؤبٓ الخؿً الىضْي بلى ظ

ٓم   ٓم الجمٗت1999/ 12/ 13ْطل٪ في ً  .م، بُ

 مفاَُم ألادب ؤلٍاظالمي غىذ الؽُخ ؤبي الخعً الىذْي 

ٓم ألاصب ؤلاؾالمي ٖلى اإلاٗجى اللٛٓي ل٩لمت  بضاًت هجض الىضْي ًا٦ض في خضًشّ ًٖ مِٟ

ألاصب في مهُلر ؤلاؾالم ْفي اللٛت الٗغبُت ال ًىٟهل ًٖ : ِآَ طا ٫ٓ٣ً ألاصب،  ٞ

ٓخُضة التي ؤَل٣ذ ٖلى البُان اإلاكغ١  ْاللٛت الٗغبُت جمخاػ بإجها اللٛت ال السل٤، 

ْالكٗغ ٠ ما ههّ ؤصبجي عبي ٞإخؿً  1618.ْؤلاوكاء  لظا ٫ٓ٣ً الغؾ٫ٓ في الخضًض الكٍغ

ٍْت اللٛت َْا َٓ   جإصبي َظا مً ػا ٓم ألاصب ؤلاؾالمي ٖىض الىضْي  ؤما مً باليؿبت إلاِٟ

 ٫ٓ٣ً 

ْإ، ْ لّ هٟـ مغخٟت الخـ،  ْلّ يمحر  ٓع ألاصب ٧اثىا خُا لّ ٢لب خىٓن،  بهجي ؤجه

ع،   ٍْٟغح بما ًشحر الؿْغ ْلّ َضٝ مٗحن، ًخإلم بما ٌؿؿب ألالم،  ْلّ ٣ُٖٗضة ظاػمت،  

ض، ؤصب مُذ زامض، ؤقبّ بالخغ٧اث ٞةطا لم ٨ًً ألاصب ٦ظل٪ ٞةهّ ؤصب زبِض، ظام

ت اياث الجباٍػ ْالٍغ ٓاهُت،    .2619 "البهل

ٓع ًٖ ألامت ؤلاؾالمُت ؤلاؾالمُت بإهّ  حٗبحر بلُٜ، : ٫ٓ٣ٍْ مخدضزا ًٖ ألاصب اإلاإز

َْٗٗض في الىٟـ  َْٛغي بالخ٣لُض،  ٍْٓؾ٘ آٞا١ ال٨ٟغ،  ٍْشحر ؤلاعجاب،  ًدغ٥ ةالىٟٓؽ 

                                                           
 .123:ٌ، م1411، 14مجلت اإلاك٩اة ٖضص  618

 .123:ٌ، م1411، 14مجلت اإلاك٩اة ٖضص  619
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ْاؾدى٩اٍع مً اإلاهج البدثي الظي ًدهغ  َْؿ١ٓ الىضْي ٦المّ َظا بٗض .الش٣ت حعجبّ 

ٓم  ٫ٓ٣ٍْ في مٓي٘ آزغ خ٫ٓ مِٟ ٕٓ مخ٩ل٠ ؤْ ج٣لُضي،  ٓم ألاصب ُٞما َٓ مهى مِٟ

ٍٓت السُالُت ْالابخ٩اع جسً٘ لهالر ؤلاوؿاهُت   :ألاصب ؤلاؾالمي ٓعة  اللٛ َٓ ؤن َظٍ الش

ٓم ل٣ض ٧ان مهُلر ألاصب ؤلاؾالم: ٫ٓ٣ٍْ . اإلاباصت الهالخت البىاءة ي ٌٗجي ٖىض مِٟ

ٓاؾ٘، الِاصٝ البىاء  620.ألاصب ؤلاؾالمي بمٗىاٍ ال

ب  إلاٟاَُم اإلاخٗضصة لؤلصب ؤلاؾالميؤما َظٍ ا ْلخّ ج٣ٍغ التي ٢ضمِا الىضْي في مدا

ْهي ْجغ٦حٍز ٖلى اإلاباصت املخضصصة  ْجٓيُدّ هلخٔ اَخمامّ  ٓم ألاصب ؤلاؾالمي   : مِٟ

 ٧ٓن ألاصب حٗبحرا 

ٓهّ َاصٞا مد٣٣ا   اصت ؤلاؾالمُت ْؤلاوؿاهُتبإلا٧

ٓهّ هابٗا مً مبضؤ ٣ٖ  ضي بًماوياث٧ْ

ت لخإنُل ألاصب ؤلاؾالمي ٖىض الىضْي  ْاٞ٘ ال٨ٍٟغ  الض

ْاٞ٘ في آلاحي  : جخجلى َظٍ  الض

 اليكإة الٗلمُت الهالخت  .1

تزاػ باإلؾالم .2  الٖا

 الىٓغة اإلامحزة إلاىاَض الٗلٓم .3

 بًماهّ بإَمُت ال٩لمت  .4

 الخُاةًماهّ بإَمُت ألاصب في  .5
 اهدغاٝ ألاصب اإلاٗانغ .6

اإلاؿاَمت في صٞ٘ مىهجُت جإنُل ألاصب ؤبي الخؿً الىضْي الى٣ضًت  ؤعاء 

 : ؤلاؾالمي

ٓص ألاصب الجُض في ٚحر ٦خب ألاصب ال٣ضًمت  .1  ْظ

ْلِـ َضٞا  .2  ألاصب ْؾُلت 

                                                           
 .76:م:ٖبض هللا بً الهالر الٓقمي، اإلاغظ٘ هٟؿّ 620
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ض في الابضإ  .3  ؤلامام ًٍؼ

ْالضًً  .4 ٓة الٗال٢ت بحن ألاصب  ٢ 

ت  .5 ْالؼزٞغ ٌ ؤصب الهىٗت   ٞع

 الىماطط ألاصبُت ؤلاؾالمُت .6

ٓة الٗال٢ت بحن ألاصب ْألازال١ .7 ٢2.621 

ٓم ٖلحها جإنُل الىضْي لؤلصب ؤلاؾالمي .8  ؤَم اإلاهاصع التي ٣ً

ٍْبضٕ  ًضع٥ال٣اعت لترار الىضْي  ْلم ٨ًً ٨ًخب   ، ؤهّ لم ٨ًً اعججالُا في ؤ٩ٞاٍع

صْن مغظُٗت مُٗىت، ًجٗلِا خ٨ما ٞانال بحن الخ٤ ْ الباَل ٖىض الخباؾِما ٖلُّ، با 

ٓح،   ْاضختال ٚاًت الٓي ٢ٓم ٖلحها في جإنُل ألاصب ؤلاؾالمي  بن اإلاهاصع ْألاؾـ التي ً

بت بُٖاء مىهجّ الاؤنلي ُٖت  ٢ْض اٖخمض ٖلحها الىخضْي ٚع لؤلصب ؤلاؾالمي مكْغ

ْلِـ  إلاا في طل٪ مً بؾِام في بىاء اإلاهج الٗام لؤلصب ؤلاؾالمي  ْاضخت،  بؾالمُت 

ْهي اإلاهاصع هي  ظؼثُاجّ  ٣ِٞ، 

م  .1  ال٣غآن ال٨ٍغ

ٍٓت  .2  الؿىت الىُ
ح ألازال٢ُت لؤلصب ؤلاؾالمي .3  الْغ

 ؤَضاٝ ؤلٍاؾالمي ٖىض الىضْي 

َْٓ ٧ٓن ألاص ْما صام ٦ظل٪ ًىُل٤ الىضْي مً  مبضؤ ؤؾاؽ  ب ْؾُلت، 

ٕ، لظل٪ مً ؤَضٝ ألاصب ؤلاؾالمي ٖىض الىضْي  ٖت مكْغ ٞاؾخسضام الٓؾاثل اإلاكْغ

ْلظل٪ هغاٍ ًشجي ٖلى ؤخض املسخاعاث،  ْال٣لم الؿلُم،   َٓ الجم٘ بحن الضًً الكلُم 

ْالٗاَٟت الضهُت،  :  ٫ٓ٣ُٞ هي ت،  حٛظي اإلال٨ت ألاصبُت  ْاضخت ال٨ٟغة ، بؾالمُت الجٖز

 ْ ْجمشل ألازال١ ؤلاؾالمُت الٟايلت، في  ْاخض،  ٓز٣ُى بحن " ا٢ذ  َْىا ًا٦ض الهلت ال

ْالضًً، ْ ؤال جىا٢ٌ بُجهما ٓالذ بٗضٍ ؤَضاٝ . ألاصب  ٧ان َظا َٓ ألاصب ألا٫ْ، زم ج

                                                           
 .93: دمحم ٖبض الؿالم آػاصٔ، اإلاغظ٘ هٟؿّ، م 621
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ٓما هدُجت  ٓم الظي ًىسغ في ألاصب ٖم ْمداعبت ألاصب اإلاؿم ٍٓم ألازال١  ْمجها ج٣  ، آزٔغ

لظا ٞمحزة ألاصب ال٨بٔر هي الخإزحر في الىٟٓؽ، لظا .3622بيمً هخاثج الْٛؼ ال٨ٟغي الٛغ 

ُِٟا في نالر السحر  ًجب جْٓ

 الخاجمت 

ٓع٢ت ؤَم الىخاثج التي جٓنل بلحها  الباخض مً  ؾُظ٦غ الباخض في السخام َظٍ ال

ْهي ٧الخالي  : زال٫ بدشّ 

ْؤؾغة ملُئت باإلا٩اعم  - ٕغ الكُش  ؤبٓ الخؿً الىضْي في بِئت نالخت  ألازال١، جٖغ

ٓهّ ماػا٫ ٌِٗل  َْظا َٓ الؿغ في ٧ ٓع،  بُٗضة ًٖ اللِٓ ْ اللٗب ْ ؾٟؿاٝ ألام

ْج٣ٔٓ مً هللا ْػَض   ٖلى ٖباصة 

ٓة بلى ٢ُام  ألاصب ؤلاؾالمي بخإنُلّ  - ٌٗض الكُش الىضْي الغاثض ألا٫ْ في الضٖ

ْمً زم ٞةن ؤي ماعر إلاؿحرة ألاصب ؤلاؾالمي الخضًض ال بض ؤن ٠٣ً ؤمام  الخضًض، 

ْاث.  ْالىض ْاإلاكاع٦ت، في اإلآماث  ْالخ٣ضًم،    بؾِاماجّ في الخإل٠ُ، ْؤلابضإ، 

ْط الىضْي في اؾخسضامّ إلاهُلر ألاصب ؤلاؾالمي بحن صاللخحن جخ٩امالن ُٞما  - ًؼا

ْؤخُاها  بُجهما، ِٞٓ خُىا ٌكحر بّ بلى الاهخماء ال٣ٗضي، خحن ٩ًٓن ٢اثلّ مؿلما، 

 ؤلاؾالم في آصاثّ ٌكحر بّ بلى ألاصب الظي ًلتزم ٢ُم

ُاث  الخـٓ

ْاث الخخٟاء بهظٍ ال٣امت  - ْالىض ٓص اإلااؾؿاث الخٗلمُت التي ج٣ُم اإلااجمغاث  ْظ

ْطل٪ ٌؿاٖض في ببغاػ بؾِاماث َظا الٗالم الٗب٣غي الجلُل لضٔ ٖامت  الٗلمُت، 

  الىاؽ.

ٓاهب  - ُْٖاءٍ  مً ظ ٓا بالضعاؾت في ًٞاء  َظا الٗالم  ٓم ًيبػي للباخشحن ؤن ٣ً

ْؤٖمالّ ألاصبُت.  مخٗضصة ٓن الضاعؾٓن بهممّ ْنٟاجّ السل٣ُت 
ّ
 ْبظل٪ ًخدل

                                                           
 .251: في مؿحرة الجُاة، م 622
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ْاإلاشاحؼ   اإلافادس 

 ٓهّ،   اللاَشة داس الىش ليؽش ظىت، بظما ْفى  م. 2745غُل غض الذًً ، ألادب 

 ،سة، ه/ؤخمذ دمحم غلي ٓصَؼ 2ألادب ؤلاظالمي لْش ْالخ ٓة لليؽش  ، اللاَشة داس الصخ

 بذْن رهش ظىت اليؽش.

 ،اك بذْن رهش 2دمحم بً  ظػذ، ؤلالتزامً ؤلاظالمي في ألادب، ه/ ابً خعحن ، الٍش

 ظىت اليؽش

 /ٓس، اإلاعجم الٓظُي، ه  م.2766، مفش، داس ألامت، ظىت 2ببشاَُم اإلاذخ

  ْاليؽش ا، الىبػت  داسألامت  مفش للىبؼ  ٓبىش غلي  الشلافت ؤلاظالمُت في هُجحًر ؤب

ٓصَؼ،  الشاهُتظىت   م.0222ْالخ

 ا، الىبػت ألاْلى، ظىت  آدم غبذهللا ٓسي،  ؤلاظالم في هُجحًر  م.2732ؤلال

  ْؤمشاٌ الؽُخ اإلاعىحن دساظت ت في خىم  خعً خمذٔ،  غىاـش الخجشبت الؽػٍش

 م  0222، ظىت 2هلذًت جدلُلُت، ه/

 1 -  /الخعً غلي الىذْي، ه ٓ ْاللادًاهُت، ؤب ، الجامػت ؤلاظالمُت ظىت 3اللادًاوي 

خ الجامػت 2760 ْجاٍس  ، .2764ؤلاظالمُت م ، 

 /خ الِىذ مً ألاغالم، غبذ الحي الخعجي ، ه  ، داس بً خضم بحرْث  2إلغالم بمً في جاٍس

 1 –   ،ٓد الؽُخ ؤبي الخعً الىذْي ْآدابها في حِ الخإـُل ؤلاظالمي للغت الػشبُت 

 م،  .0224، داس اإلاىاسة، ظىت  2دمحم غبذ العالم آصادٔ،ه/

 ًٓد ؤبي الخعً الىذْي الىلذ ت في ألادب ؤلاظالمي كشاءة جصخُدُت، غبذ هللا بً حِ

  0223،مىخبت الشؼُذ ظىت 2ـالح، الٓؼمي ه/

 ٍٓف،  هدٓ ؤدب بظالمي مػ ألاسدن داس الشخي، ظىت  2اـش، ه/ؼِاب ؤظامت ً

 م. 2763

 /بحرْث ماظعت الشظالت 2خلُل غماد الذًً،  مذخل بلى ألا<ب ؤلاظالمي، ه  ،

خ الىُاغت.   بذْن رهش جاٍس
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ٟا٫ الٗغبي في الِىض  ؤصب ألَا

ٓطظا   الكُش ؤبٓ الخؿً ٖلي الىضْي هم

ٓعاٍ/ ص باخض،زالض. ٥  ألاؾخاط اإلاؿاٖض،ٞغصْؽ. الض٦خ

 ، ٦حرالؽ ممباصؤي بم ؤ٢ؿم الٗغبُت ب٩لُت 

 جمُِذ

ْع٢ت بًُاء ناُٞت لم جىدذ ٖلحها ؤي          َْٓ ًجحئ الُٟل بلى َظٍ الخُاة 

م مِاعة ؤْ ٢ُم ؤْ ؤ٩ٞاع ؤْ 
ُ
َغَظ٨

ْ
ز
َ
ُ ؤ

ّ
اَّلل َْ ؼ: ) ظل في ٦خابّ الٍٗؼ ٓاَب.. ٦ما ٢ا٫ هللا ْٖؼ م

)
 
ئا ِْ

َ
ُمَٓن ق

َ
ل ْٗ

َ
 ح
َ
ْم ال

ُ
اِج٨ َِ مَّ

ُ
ِٓن ؤ

ُ
ً ُبُ ّمِ

ٝ املخُُت  .623 ْالْٓغ ْالبِئت  زم بخإزحر الُبُٗت 

ٍٓت جخ٩ٓن  ْجغب ْاظخماُٖت  ْْظضاهُت  ٣ْٖلُت  ت  ٨ٍْٞغ بما ٞحها مً جإزحراث ظؿضًت 

ْجدكا٧ل  ب في ؤن التربُت َبُٗت الُٟل  ال ٍع ٓع مما ًبجي شسهِخّ الٟغصًت،  ْجخُ

ٓظب  َْظا ً ٦ّٓ في اإلاؿاع الصخُذ،  ٓظُّ ؾل ْبلى ج تهضٝ بلى بىاء الُٟل بىاء  قامال، 

ُض الَُٟل  ِٖ ؿا
ُ
ْالخُب٣ُُت ؤلاًجابُت التي ح ت  ٓٞغ باإلاازغاث ال٨ٍٟغ اٖضاص الجٓ التربٓي اإلا

ْمً زم ٣ًٔٓ ه  
 
ُْٖا ٓا ؤ٦ثر  ْاإلاٗغفي لُى٨ٗـ طل٪ ٖلى ٖلى ؤن ًهبد ٍٓ ال٣ٗلي  م

ض  ٍْدخاط بلى مٍؼ ٍٓت ٖمٌل ٖؿحر ْنٗب  ٦ّٓ في املجخم٘، لظل٪ ٞةن بىاء ال٣ُم الترب ؾل

٢ٓذ اإلاالثم ٓعي اإلاُلٓب ْفي ال ْالخدلي بال لُت   .مً جدمل اإلاؿْا

ْهي مغخلت مِمت ظضا في بىاء   ت  ٓلت هي مغخلت ابخضاثُت مً خُاة البكٍغ الُٟ

٦ُٓت ؤلاًجابُت،  شسهُت ؤلاوؿان ْٚغؽ ال٣ُم الؿل ٍٓت  إلاا ًم٨ً ٞحها ػعٕ ال٣ُم الترب

ٓم  ْٚغؽ اإلاِاعاث في هٟؿّ ٧ي ًهبذ عيُ٘ الُ ْالخٗبحر،  ْجىمُخّ ٖلى اإلا٣ضعة الخ٨ٟحر 

ْلظا ع٦ؼ  ْاملجخم٘،  ْعا بًجابُا في ألاؾغة  ٍْلٗب ص ٞغصا نالخا ْشسها ُٖٓما بالٛض 

ٟا٫، ٞ ٓإ ألاصباء اَخمامِم بلى ؤصب ألَا ٓلت ؤخض ألاه ٓلُت ؤْ ؤصب ٞترة الُٟ إصب الُٟ
                                                           

ٓعة الىدل (  623  78: ؾ
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ٟا٫  َخَبُر الٗهغ الخضًض ٖهغ ؤصب ألَا ُٗ ٢ْض ٌ ألاصبُت اإلاخجضصة في آلاصاب ؤلاوؿاهُت، 

ْبا في  ْع ت بلى ؤ ٖٓت م٘ بعؾا٫ ؤ٫ْ بٗشت ٖغبُت مهٍغ ْاإلاؿم ْاإلاغثُت  ءة  ب٩اٞت َغ٢ّ اإلا٣ْغ

ٟا٫ ًض ْبٗض طل٪ قٕغ ؤصب ألَا ٓلِم ٞترة دمحم ٖلي باقا،  ٣ْٖ زل ؤطَان الٗغب 

ْبغػ نى٠ مً ألاصباء الباعػًٍ في  ت.  م ًٖ ؾبُل َلبت البٗشت الٗغبُت اإلاهٍغ ْؤ٩ٞاَع

ٓاث  ا، ٣ٞض اؾتهل مً زُ ٟا٫ قِئا ٞكِئ  ْاػصَغ ؤصب ألَا ع  َّٓ ٟا٫، ٞخُ مهغ بإصب ألَا

ْاهدكغث هحراهّ اهدكاعا ختى ال٣غن الخاصي  ْامخضث ٢امخّ بٌٗ الامخضاص  بضاثُت، 

ًٍٓ اليلء ْالٗ ٢ٓذ الخايغ ؤًًا ه٣ُت بضاًت ٦بٔر هدٓ ج٩ ً. ًمشل ألاصب في ال كٍغ

ٟا٫  ن اَخمامِم بلى ؤصب ألَا ْلظا ٢ام ألاصباء اإلاٗانْغ ٍٓما.  ٍٓا ٢ ْجغب ٍٓىا هٟؿُا  ج٩

ْاإلاباصت  ٓة بلى الخدلى بال٣ُم الٗغبُت ألانُلت  ل٩ُٓن ْؾُلت بالٛت مً ْؾاثل الضٖ

ٟا٫ الٗغبي في  دض صعاؾدىا بلى بل٣اء الًٓء ٖلىؤلاؾالمُت الىبُلت الؿامُت، جب "ؤصب ألَا

ٓطظا" .  ٣ٞض جم َظٍ الضعاؾت بلى ؤعبٗت مباخض الِىض، الكُش ؤبٓ الخؿً ٖلي الىضْي هم

ٓعٍ  في الٗالم  ْجُ ْوكإجّ  ٟا٫  ٓم ؤصب ألَا ْهي: اإلابدض ألا٫ْ ًخدضر ًٖ مِٟ عثِؿت، 

ٍْىُٓي اإلابدض الشاهُِخدضر ٖ الكُش ؤبي الخؿً ٖلي ً خُاةالٗغبي ْ في الِىض. 

ْاإلابدض الشالض بؾِاماج الىضْي  في ألاصب  إبي الخؿً ٖلي الىضْي بمسخهغ ْظحز، 

ْاإلابدض الغاب٘ حهضٝ بلى الخٗٝغ ٖلى ٦ُُٟت  ٟا٫:  الٗغبي بالسهٓم في مجا٫ ؤصب ألَا

ٓبّ  ؤبي الخؿً ٖلي الىضْي ج٣ضًم  ٍْخٗامل زهاثو ؤؾل ٟا٫،  ْٖغيّ في ؤصب ألَا

ْالىخاثج.ْهمُّ في ؤص ٟا٫، ْؤلازخخام ًلسو ؤَم الاؾخيخاظاث   ب ألَا

ٓم ؤدب ألاوفاٌ  مفِ

ْمخٛحر ألابٗاص، ٞإصب  ٓاهب،  ْاؾ٘ املجا٫، مخٗضص الج ٟا٫ َٓ ؤصب  ؤصب ألَا

ْبهما ٌكمل اإلاٗاٝع  ت،  ت ؤْ الكٍٗغ ٟا٫ ال ٌٗجي مجغص ال٣هت ؤْ الخ٩اًت الىثًر ألَا

 ٓ اء ؤ٧ان ٢هها ؤم  ؤقٗاعا ٖلمُت ؤم ؤلاوؿاهُت ٧لِا. بن ٧ل ما ٨ًخب لؤلَٟا٫، ؾ
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جمشُالث ؤم مٗاٝع ٖلمُت ؤم ؤؾئلت ؤم اؾخٟؿاعاث، في ٦خب ؤم مجالث ؤم في بغامج 

ٟا٫ ٓاص حك٩ل ؤصب ألَا ، ٧لِا م ٓهُت ؤم ٚحٍر  624بطاُٖت ؤم جلٍُٟؼ

َْظا الًٟ  ٓاء الٗام ؤْ السام،  ٟا٫ َٓ مً الٟىٓن ألاصبُت، ؾ ؤن ألاصب ألَا

ٕ بمٗىاٍ الٗام ٌٗجي  ٟا٫ في مخٗضص ْٞغ ٓظِت لِاالء ألَا ؤلاهخاط الظَجي اإلاضْن في ٦خب م

ْع َاالء  ت، ؤما بمٗىاٍ السام، ِٞٓ ٌٗجي ال٨الم اإلاشالي الظي ًدضر في نض اإلاٗٞغ

ٍٓا  ا بال٨خابت ؤم قٟ ٍغ ٓاء ؤ٧ان جدٍغ ٓاء ؤ٧ان هثرا ؤم قٗغا ْؾ ٟا٫ لظاطة ٞىُت، ؾ ألَا

ْلظل٪ ٞال٨خب الضعاؾُت جضزل  ٟا٫ بمٗىاٍ الٗام خُض بجها بال٨الم ،  يمً ؤصب ألَا

ْلظا ٞال بض لل٨خب الضعاؾُت الىاجخت ؤن جغاعى هي  بهخاط ٣ٖلي مضْن ٦ما ط٦غها آهٟا، 

ٓاص صعاؾُت  ْاَخماماتهم ُٞما ج٣ضمّ مً م ٢ْضعاتهم  ٟا٫  ؤًًا زهاثو ألَا

 625مىهجُت.

 ؤدب ألاوفاٌ في الػالم الػشبي

ٟا٫ ال٣ضًم  ٝ ؤن ؤصب ألَا في البالص الٗغبُت مسخل٠ ًٖ ؤصب ْمً اإلاْٗغ

ْبطا ها٢كىا  ْما بلى طل٪.  ْج٣ؿُمّ ْؾماجّ  ٝ في الٗهغ الغاًَ في َُلخّ  ٟا٫ اإلاْٗغ ألَا

ْاػصَاٍع في الٗالم الٗغبي  ْاهدكاٍع   ٍٓ ْهم مُل٘ الُِئت الجضًضة لِظا الًغب مً ألاصب 

ٕ ٦المىا مً مهغ الظي نضع ٞحها ٧ل ًٞ بمِٓغ  في الٗهغ الغاًَ ُٞجب ٖلُىا  قْغ

ٟا٫ لِـ  ْؤصب ألَا ْبُحن،  ْع م باأل ْجإزحَر حن بالٛغب  ْطل٪ بؿبب اخخ٩ا٥ اإلاهٍغ ظضًض 

ٓاقي الٟىٓن ألاصبُت، بهّ َل٘ في مهغ في ػمً  م٘ ْؾُلت  626”دمحم ٖلى باقا“مسخلٟا ًٖ ب

اٖت الغاٞ٘ الُُِاْي" بترظمت ال٣هو بلى الٗغبُت باؾم 627الترظمت م٘ ٢ُام "ٞع

ٟا٫ زم ؾ ْالٟغوؿُت بلى خ٩اًاث ألَا ت  ٓا ال٣هو ؤلاهجلحًز ْجغظم ن مؿل٨ّ  ل٪ آلازْغ

                                                           
624
ٟا٫ في الٗالم اإلاٗانغ عئٍت ه٣ضًت جدلُلُت   18بؾماُٖل ٖبض الٟخاح،  م٨خبت الضاع الٗغبُت لل٨خاب ال٣اَغة، م. ص: ؤصب ألَا

625
ٟا٫ في الٗالم اإلاٗانغ عئٍت ه٣ضًت جدلُلُت   .24- 23بؾماُٖل ٖبض الٟخاح،  م٨خبت الضاع الٗغبُت ال٣اَغة ، م،. ص: ؤصب ألَا
626

ْلض دمحم ٖلي في ٖام   ت الخضًشت ْلت اإلاهٍغ  م1849م جٓفي في 1769ٌٗض دمحم ٖلي باقا ماؾـ الض
627

 م1873مً مآً  27ْ جٓفي في  َُِا م في مضًىت1801ؾىت   ْلض في دمحم علي مصر مً ٢اصة الجهًت الٗلمُت في

 

https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%B7%D9%87%D8%B7%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%B7%D9%87%D8%B7%D8%A7
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إلاا جمغ  ٓا ٦خابت ال٣هو مً هٟؿِم،  ْل اللٛت الٗغبُت. إلاا اٖخبر ألاصباء ألانالت ٞدا

ٓإ  ٕٓ مً ألاصب مً ضسم ألاه ألاًام ٦ثرث ٖىاًت ألاصباء بهظا الًٟ، ٞهاع َظا الى

٢ْض قاٖذ ٓاث ألازحرة،  ال٨خابت لؤلَٟا٫ في ألاصب الٗغبي.  ألاصبُت الجضًضة في الؿى

ْع اليكغ اإلاخسههت في ؤصب  ْالهىاٖت م٘ ٖضص مً ص ٟا٫  ْناع هخاط ٦خب ألَا

ٟا٫.  628ألَا

ٓع  ْجُ ٢ْض وكإ  ٓها ؤصبُا ظضًضا،  ٟا٫ في ألاصب الٗغبي الخضًض ل ُٞٗخبر ؤصب ألَا

اب الٛغبُت ْمغ بٗضة مغاخل، قإهّ قإن الٟىٓن ألاصبُت التي ه٣لِا ألاصب الٗغبي مً آلاص

ٓاع. ٟا٫ في مهغ في ِٖض دمحم ٖلي باقا  629ْمً َظٍ ألَا ل٣ض بضؤ الاَخمام بإصب ألَا

اٖت الُُِاْي )1769-1849) م( مً 1873-1811م( ٦ما ط٦غها آهٟا، خُض ٧ان ٞع

ال  ْال٣هت زهٓنا، ٣ٞض ٧ان مؿْا ٓما،  ٓا بإصب الُٟل ٖم ْاثل الظًً اَخم ال٨خاب ألا

٢ٓذ، ألامغ الظي ؾمذ لّ بةصزا٫ بٌٗ ال٣هو في عؾمُا ًٖ الخٗلُم في طل٪ ال

ت ْؾّماٍ  خ٩اًاث “اإلاىاهج الضعاؾُت، ٦ما ٢ام بترظمت ؤ٫ْ ٦خاب لؤلَٟا٫ ًٖ ؤلاهجلحًز

ٟا٫ ٢ْاج٘ ألاٞال٥ في مٛامغاث “ْؾماٍ ” مٛامغاث جلُما٥“٦ما جغظم ٦خاب  ،”ألَا

يت اإلاضاعؽ“م مجلت 1871، ٦ما نضعث لّ ؾىت ”جلُما٥ كٝغ ٖلحها التي ٧ان ٌ” ْع

٧ْان مٗٓم ٢غائها مً الخالمُظ.  631ْالتي ٧اهذ مىبرا للخش٠ُ٣، 

ٓظِت  ٓا ؤ٦ثر بهخاظِم ألاصبي م ْال٩اجباث ممً ٢ضم َْىا٥ ٦شحرا مً ال٨خاب 

 ً ْاثل ال٣غن الٗكٍغ ٟا٫ في مهغ: بٗض مهحر ؤ لؤلَٟا٫ بٗض الجُل اإلااؾـ ألصب ألَا

ٟا٫ ٖلى ًض ٞغ٢ت مً الكٗغ  ال٣هت “  اء في صاثغة ال٣هتبضؤ الاَخمام بإصب ألَا

ت مشل ماظض ؾلُمان، َاع١ الب٨غي، ؤخمض ق٤ُٟ بهجذ، ؤخمض هجُب الظي ” الكٍٗغ

                                                           
628

ٟا٫ في ألاصب الٗغب   105-104م  ي الخضًض، ؤصب ألَا
629

 26-25الىو ألاصبي لؤلَٟا٫ في الجؼاثغ، الُٗض ظلٓلي، م م  
630

ْم٨خباتهم، ؾُٗض ؤخمض خؿً، م م 26الىو ألاصبي لؤلَٟا٫ في الجؼاثغ، الُٗض ظلٓلي، م   ٟا٫  ، ؤصب 36-35، ؤصب ألَا

ٛل، م  ٟا٫، ؤَضاّٞ ْؾماجّ، دمحم خؿً بَغ  .8ألَا
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٧ْامل ٦ُالوي الظي  صْن ػمغة مً الضعاؾاث، بلى ظاهب جهاه٠ُ مً ال٣هو لؤلَٟا٫، 

ٓظِت الى  ت اإلا ما٫ الٗب٣ٍغ ٌٗض عاثض ؤصب الُٟل في ألاصب الٗغبي، ٢ضم الٗضًض مً ألٖا

٢ْضم للُٟل الٗغبي ما ًغبٓ ًٖ ماثتي ٢هت، ٩ٞان بظل٪ مً ٦باع ألاصباء الُٟل، 

ٓص مٟلر ٓا بهخاظِم لؤلَٟا٫، مدم حن الظًً زهه ٓاهّ ٚغص ًا قبل -اإلاهٍغ في صً

ٓاب ًٓؾ٠ الظي ؤل٠ ٖضصا  ْٖبض الخ ٓان زام لؤلَٟا٫،  ؤلاؾالم، ؤخمض قٓقي لّ صً

م ٦شحر في َظا املجا٫ ْٚحَر ْببضاٖا،  ٓع، دمحم  مً ال٨خب ه٣ضا  ؤمشا٫: ٖبض الل٠ُُ ٖاق

ْؤخمض مسخاع البزعة، ببغاَُم قٗغاْي، غي،  ُُْٖت َػ ٓصة  ؾلُم  ْٖبض الخمُض ظ

ظي ٦خب ٦شحرا خ٫ٓ السخاع،
ّ
ْمً َاالء ألاصباء الباعػًٍ الّؿُض ؤبي الخؿً الّىضْي ال

ْمؿخ٣بلُا.  ة ألاّمت  ُم زْغ
ّ
ٟا٫ ٦شحرا أله ظي اَخّم باأَل

ّ
ٟا٫. ال اإلا٣الت جغ٦ؼ ْ َظٍ ؤصب ألَا

في ألاصب الٗغبي بالسهٓم في مجا٫ ؤصب  إبي الخؿً ٖلي الىضْي بؾِاماج في صعاؾت

ٟا٫.  ألَا

 :ؤبي الخعً غلي الىذْي خُاةغً هبزة 

ُش الٗالمت الّضُٖت اإلاغبي اإلا٨ٟغ ؤبٓ الخؿً ٖلي بً ٖبض الخي 
ّ
َٓ الك

ْضْي  الخؿجي  ْلؿاهُا الّىا٤َ  الُىضي الجيؿُت، الٗالمي الُٗاء، قُش ألامت، الىَّ

ْصاُٖت بؾالمي في الُىض. ْم٨ٟغ اؾالمي ْ ٧اجب ٢ضًم  َْٓ ؤصًب ُٖٓم  ْلض 631بالخ٤ّ. 

ٓالخؿً ٖلي الخؿجي الّىضْي في قُغمدغم الخغام ؾىت  ٓا٤ٞ 5۱۱۱الٗالمت ؤب  2۱َـ اإلا

اوي ؾىت 
ّ
ً الش ت 632م5253حكٍغ ت ٦الن ب٣ٍغ ُّ ت ج٨ لي مً مضًٍغ ْوكإ في ؤؾغة   633عاجي بٍغ

ىت مخ ًّ مت، هبٜ مىُا ٖضص مًمخض
ّ
ُش ٖبض   ٗل

ّ
ٍٓ الك ْالّضٖاة، ٧ان مً ؤبغػَم ؤب الٗلماء 

َْٓ ناخب ٩ان الُىض، 
ّ
ظي ٌّٗض بد٤ زل

ّ
ْبهجت الّؿام٘  الخي ال ٓاَغ  ت الس "هَؼ

ٓم، 634ْالّىاْغ" ْالضاُٖت املسلو، ؤؾخاط الّخٟؿحر ْألاصب في صاع الٗل الٗالم اإلاهلر 

                                                           
631

ٓالخؿً ٖلي (   42-۱7/ 5م، 5214الخؿجي، في مؿحرة الخُاة، صاع ال٣لم، صمك٤، الُبٗت ألاْلى، الّىضْي، ؤب
632

 31/ 5الّىضْي، في مؿحرة الخُاة، ( 
633

 ) 
 
ٓالي زماهحن ٦ُلٓ مترا الًت ؤجغابغصٌل "ل٨ُىا" خ  التي جبٗض ًٖ ٖانمت 

634
ٖٓت، الُبٗت ألاْلى، البهغي، ٖبضهللا بً مدّمض، (   5/57۱ٌ،522بضْن الىاقغ،  معجم ؤَم مهىٟاث التراظم اإلاُب
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ٖٓت الّطسم خّ، ل٣ض ٢غؤ ؤٞظاط ٞٓظض الٗالمت في َظٍ اإلآؾ مُىت زحر ػاص لْغ
ّ
ت الش

ْلم  راظم.
ّ
ْع ٦بحر ٠ًًُ بّ جغظمت خاٞلت بلى َظٍ الت اإلاهلخحن ٢غاءة ظٗلخّ ًخُُإ لض

ٓاٍ املسخاع ْخضَا، في ُٖض الُٟاٖت، بل صٞٗخّ  ٓاَغ": هي ؾل ت الس ُٞما  –ج٨ً "هَؼ

  –بٗض 
ّ
ْالُ راظم 

ّ
رار ؤلاؾالمي، ْفي ٦خب الت

ّ
َْظا البدغ الّؼازغ بلى مشُالجُا في الت ب٣اث، 

ٍْضُٞٗا بلى الاخخظاء الخؿً، ال ؾُما  سُت ًخي الّىٟٓؽ اإلاخُٗكت  مً اإلاٗاٝع الّخاٍع

ء مشلّ  ْهدً  –ؤي مشل الٗالمت  –ٚظا ٧ان ال٣أع ٓزبت الُامٗت للٗالء،  طا الّىٟـ اإلاخ

٦ْم ٢غؤَا ؤهاؽ مً  هٔغ ؤمشلت قتى في ٦خب الٗالمت ُُٟٞا مً خضاث٤ َظٍ ال٨خب، 

اب 
ّ
ظي اَخضٔ بلُّ الك

ّ
ٓا اؾخٛاللُا ٖلى الّىدٓ ال ْل٨ّىُم لم ًدؿى ْمً بٗضٍ،  ٢بلّ 

 635الّهٛحر.

ٟت  زحر اليؿاء ٧ْاهذ ؤّمّ
ّ
ْمال ؿب، قاٖغة ٖابضة خاٞٓت لل٣غآن 

ّ
ٟت الي قٍغ

ْالضٍ ًيخهي بلى الخؿحن بً ٖلي بً ؤبي  ْاإلاغّبُت الّىاصعة، ٞيؿب ظضجّ مً ظُت  لل٨خب،

ؿب مً  َالب هنع هللا يضر،
ّ
ْوؿب ؤّمّ ًيخهي بلى الخؿً بً ٖلي بً ؤبي َالب هنع هللا يضر، ُٞٓ هجُب الي

ٓٙ الخاؾٗت مً   636ظُخحن ْالضٍ ٖىضما بل ْٞاة  ٍٓ ٖبض الٗلي جغبِخّ بٗض  ى ؤز
ّ
ٓل ْج

ْهّ ؤمّ. صٍ، حٗا ّٓ ٧ْاهذ  الٗمغ.خٟٔ ال٣غآن في البِذ ْظ ْالتي ٢امذ بتربِخّ ٞإخؿيخُا، 

َْكخمل بٌٗ جخمحز مً بحن ؾُضاث ؤؾغ  ْمىاظاة هللا،  ٦ْثرة الضٖاء،  جُا ب٣ُام اللُل، 

مت البىُا الخبِب )الٗالمت  ْؤصُٖت ٦ٍغ ْابخُاالث  ٓظُُاث عقُضة،  ؤصُٖخُا ٖلى ج

ت بلى هللا: "بلهي! ٌِٗل ابجي ٖلي في الضهُا في  الّىضْي(، ج٫ٓ٣ في بخضٔ ؤصُٖخُا مخًٖغ

َْؿدىحر بّ ؾغاط الٗالم  ْعٖاًخ٪،  ْؤماهخ٪  ٍْسًب خٟٓ٪  ْمهباح ال٩ٓن، 

ْوؿِب".637املجُب، اظٗل )ٖلُا( ٓة   طا خٓ
 
ٓعا  ٞس

 
 638ٞغخا

                                                           
635

ٖٓت، الُبٗت ألاْلى، بضْن الىاقغ،  البهغي، ٖبضهللا بً مدّمض،(   5/57۱ٌ،522معجم ؤَم مهىٟاث التراظم اإلاُب
636

ٓصًت، الُبٗت ألاْلى، (   43م، م:521۱الخؿُجي، الؿُض ٢ضعة هللا، الٗالمت الؿُض ٖبض الخي الخؿجي، صاع الكغ١، الؿٗ
637

ٓهّ في الهٛغ بـــ"ٖلي".٧ان ٦باع ؤٞغاص ؤؾغ (   ة الٗالمت الىضْي ٌؿم
638

ٓع(: ؤبٓ الخؿً ٖلي الخؿجي الىضْي الضاُٖت الخ٨ُم، بضْن الؿىت، م: (   22دمحم اظخباء )الض٦خ
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ْالّضًً، ْفي ؤؾغة هجُبت ؤنلُت  ْالّخ٣ٔٓ  ٓعٕ  ْال ْوكإ في بِذ الٗلم  ْلض الٗالمت 

ٍّٓ ٖلى الجم٘ بحن  ٣ٍْ ٣ّٞٓ هللا  ْوكإ ٦ظل٪ ٖلى خب مً ً ُٞٓ ممخاػ بٗضة زهاثو. 

ْالخؿي ْالٗملُت،  ْالى٣ًُحن: )في ٖٝغ الىاؽ( الّغٍاؾخحن: الٗلمُت  ُحن: الضهُا ْآلازغة، 

ـ، ؤْ التربُت ْؤلاعقاص،  ْالخضَع ْػاعة في ظاهب، ْالاقخٛا٫ بالخإل٠ُ  مً بماعة ؤْ 

ْبػالت الٟؿاص في ظاهب آزغ. ا الكُش الّىضْي هٟؿّ في ٦خابّ "في 639ْؤلانالح  ٢ْض ط٦َغ

ْؤنلُا ْاإلاٛاالة،  مؿحرة الخُاة": " ُٞظٍ ألاؾغة ٢ض خاٞٓذ ٖلى وؿبُا  بلى خّض اإلابالٛت 

ُا
ّ
ْمُا بلى الُىض-ْؤه ٓخُض السالو، بُٗضة ًٖ  -مىظ ٢ض لم جؼ٫ مخمؿ٨ت ب٣ُٗضة الخ

ٓصَا  ُْٖ ا  ْاَع ْاخخٟٓذ في مسخل٠ ؤص ْالسغاٞاث،  ْؤٖمالّ، مخجّىبت البضٕ  غ٥ 
ّ
الك

ْؤٞغاص َظٍ ألاؾغة ٧اهذ جدؿم  ْٖاَٟت الجُاص.  ْالخمُت الّضًيُت  ٓلت  بسهُهت الّغظ

٣خحن با ٢ْٓي بالٍُغ لذ ٖلى اجها٫ مخحن  ْبالصة، ْْ ْة  ٓصاٖت صْن ٚبا لؿامذ بال

اث َاثلت، بل جمحزث بالخ٣ك٠  ْؤّن ؤٞغاصَا لم ج٨ً طاث زْغ ْالّغْخُت،  الٗلمُت 

 641.ْق٠٣ الِٗل"

ْالٗلماء ال ٓر الٗٓام  ُ
ّ
ْالك باعػًٍ ٢ض صعؽ الٗالمت الّىضْي مً ألاؾاجظة ال٨باع 

ا.  ْٚحَر ْة الٗلماء   في هض
 
 ٖم٣ُا

 
ا ُّٞ جإزحرا ظًً ؤزْغ

ّ
هظ٦غ َىا بٌٗ َاالء ألاؾاجظة ال

ٓع مدّمض  المت الض٦خ ُش زلُل بً مدّمض الُماوي، ْٖ
ّ
ب٣ي مضٔ خُاجّ، مىُم: الٗالمت الك

ج٣ي الّضًً بً ٖبض ال٣اصع الُاللي اإلاٛغبي، الٗالمت املخّضر الُّٟ خُضع خؿً بً 

ُش ؤخ
ّ
ْالٗالمت الك ٓه٩ي،  ُش خؿحن ؤخمض اخمضألاٞٛاوي الُ

ّ
ْالك ٓعي،  مض ٖلي الالَ

ْعثِـ ظمُٗت ٖلماء  ْمت لئلؾخٗماع ؤلاهجلحزي  ْاإلا٣ا غ  ْؤخمض ٢اصة زغ٦ت الّخدٍغ اإلاضوي، 

  641الُىض.
ّ
ُش زلُل بً مدّمض ألاههاعي في ؾىت ٦ما حٗل

ّ
ٛت الٗغبُت مً الك

ّ
م، 5223م الل

ٓم الٗغبُت  ْلُظا ؤج٣ً ٖل ؼ الّغخمً.  ْالّهٝغ ٖىض الّؿُض ٍٖؼ ْصعؽ بٌٗ ٦خب الّىدٓ 

                                                           
639

 22اإلاغظ٘ الؿاب٤ هٟؿُو: ( 
640

 .37-5/۱7الّىضْي، في مؿحرة الخُاة، ( 
641

خّ، م: (  ٓالخؿً الّىضْي ٦ما ٖٞغ ُش ؤب
ّ
 33ال٣غياْي، الك
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 خّتى ؤنبذ ًخ٩لم الٗغبُت بُال٢ت.
 
ضا ُّ  ظ

 
 في 642بج٣اها

 
ْممخاػا  

 
 مجخُضا

 
٧ْان الّىضْي َالبا

َبُت،٦ما ها٫ قُاصة الجامٗت، ْخهل قُاصة " ٞايل ؤ
ّ
ْها٫ اإلاُضالُت الظ صب" بخ١ٟٓ، 

 643الٟايل في الخضًض في الّؿىت الّخالُت.

ْة الٗلماء في ؾىت  ٓم لىض ُش الّىضْي بضاع الٗل
ّ
ْصعؽ بُا 5222الخد٤ الك م، 

ْصعؽ جٟؿحر  ْاإلاى٤ُ. ْفي َظٍ الّؿىت ٢غؤ بٌٗ ٦خب ال٣ّٟ،  ْالّخٟؿحر  ٓم الخضًض،  ٖل

ٓع ألازحرة مً ال٣غ  ؽ في الّؿ ْؤزظ بٌٗ الّضْع قي  ٓاظت ٖبض الخي الٟاْع م مً ز آن ال٨ٍغ

 644الٟلؿٟت ًٖ الٗالمت الّؿُض ؾلُمان الّىضْي.

٫، ًٖٓ املجلـ  ْعثِؿُا ألاّْ َْٓ ؤخض ماّؾسخي عابُت ألاصب ؤلاؾالمي الٗاإلاُت 

ْة الٗلماء في الُىض،  ت اإلا٨ّغمت، ؤمحن ٖام هض
ّ
الّخإؾِسخي لغابُت الٗالم ؤلاؾالمي بم٨

ت ًٖٓ ُّ ْاللٛت الٗغب ًٖٓ املجلـ  ،بال٣اَغة مغاؾل للمجم٘ الٗلمي الٗغبي بضمك٤ 

ْالٗالمت  الخىُٟظي لضاع اإلاهّىٟحن في ؤٖٓم ٦ّغة، ماؾـ املجم٘ ؤلاؾالمي بالُىض. 

ْاللٛت الّىضْي  ت  ْاإلاٗٞغ ُاصاث ٦شحرة مً الٗلم 
ّ
ْالك م  ْالّخ٨ٍغ ٓاثؼ الٗاإلاُت  ؤزظ الج

م في زضمت ؤلاؾالم، 5217الٗغبُت، مىُا ما ًلي: ظاثؼة اإلال٪ ُٞهل الٗاإلاُت ؾىت 

ت في آلاصاب في ؾىت  ٓعاٍ الٟسٍغ م مً ظامٗت ٦كمحر ، ْظاثؼة 5215ْقُاصة الّض٦خ

ٓمت صبي لؿى سهُت ؤلاؾالمُت مً خ٩
ّ
-م، ْظاثؼة الّؿلُان خؿً البل٣ُت5221ت الص

هاجي م، ْ خهل ظاثؼة ؤلامام ْلي هللا 5221للّضعاؾاث ؤلاؾالمُت ؾىت  -ؾلُان بْغ

ُٖٓت بالُىض ؾىت  م 5222الّضَلٓي مً مُٗض الّضعاؾاث اإلآي م، ؤ٢ُمذ لّ خٟلت ج٨ٍغ

م ؾىت 5211بجّضة ؾىت  ُ 645م في بؾخيب5226.٫ٓم، ؤ٢ُمذ لّ خٟلت ج٨ٍغ
ّ
ش جٓفي الك

                                                           
642

ٓاث، ألاماهت الٗامت لجاثؼة اإلال٪ ُٞهل الٗاإلاُت، الّغٍاى، ، ظا(   .33م، م: 521۱ثؼة اإلال٪ ُٞهل الٗاإلاُت في زمـ ؾى
643

 14-5/16الىضْي، في مؿحرة الخُاة، ( 
644

 21-23اإلاغظ٘ الؿاب٤ هٟؿّ، م: ( 
645

خّ، م: (  ٓالخؿً الّىضْي ٦ما ٖٞغ ُش ؤب
ّ
 31ال٣غياْي، الك

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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ٓم الجمٗت  ٓا٤ٞ 5327عمًان ؾىت  2۱الّىضْي في ً م في 5222صٌؿمبر ؾىت  ۱5ٌ اإلا

 646م٩ان ب٢امخّ في الُىض)ًغخمّ هللا(.

٫ ٦خابّ باللٛت ألاعصًت  ّْ ْوكغ ؤ  ، ٢ْذ مب٨غ مً ٖمٍغ بضؤ الٗالمت الّىضْي ٦خابت في 

ُُض" في ؾىت 
ّ
ٔ باللٛت م. ٦ما ؤل٠ ٦خبا مىهجُت ؤزغ 52۱2باؾم "ؾحرة الّؿُض ؤخمض الك

ٓلت 647الٗغبُت لُلبت اإلاضاعؽ الٗغبُت بالُىض. ٟ
ّ
زّم الخٟذ الٗالمت الىضْي بلى الٗىاًت بالُ

َْٓ في  ْاإلالل،  ش ألامم  ْالّىاقئحن، بٓنُٟم عظا٫ الٛض ْنىإ جاٍع ْال٨خابت لؤلَٟا٫ 

ٖٓت مً ٢هو الّىبُحن لؤلَٟا٫ بلٛخُم، في ؤؾلٓب ؾلـ  ٦ْخب مجم ٓان قبابّ،  ٖىٟ

٣ت ٍغ ض، َْ ْالٗبر،  ٍٞغ ؽ  ْمً الّضْع ْال٣ُم،   بًاَا ما ًجب مً اإلاٗاوي 
 
قاث٣ت مًمىا

ْاإلاشل، ختى ٢ا٫ ؤخض ٦باع ٖلماء الُىض: ٓخُض( ظضًض  648ْمً ال٣ٗاثض  بهُا )ٖلم ج

ْؤزجى ٖلُُا ؤصًب ٦بحر ٦ؿُض ٢ُب   في ج٣ضًمّ لـــ  –ماعؽ َظا الٗمل  –لؤلَٟا٫، 
 
ؤًًا

 )٢هو الىبُحن( بُظٍ ألالٟاّ.

ٟا٫  "ل٣ض ٢غؤث بما في طل٪ ٢هو ألاهبُاء ٖلُُم  –ال٨شحر مً ٦خب ألَا

ْالؿالم  ٓاث  ٖٓت: "ال٣هو الضًجي لؤلَٟا٫" في مهغ،  –الهل ْقاع٦ذ في جال٠ُ مجم

ْل٨جي ؤقُض في ٚحر مجاملت: ؤن ٖمل الؿُض ؤبٓ  م،   ٦ظل٪ مً ال٣غآن ال٨ٍغ
 
ٓطا مإز

 ،ّ
ّ
ْطل٪ بما اخخٔٓ مً الخؿً في َظٍ ال٣هو التي بحن ًضي ظاء ؤ٦مل مً َظا ٧ل

ْمً حٗل٣ُاث  ٓا٢ُٟا،  ْم ٓاصزُا  ْبًًاخاث ٧اقٟت إلاغامي ال٣هت ْخ ٓظُُاث ع٣ُ٢ت  ج

ٓحي بد٣اث٤ بًماهُت طاث زُغ، خحن حؿخ٣غ في ٢لٓب  ْل٨ىُا ج صازلت في زىاًا ال٣هت، 

َْضٔ بّ ألاظُا٫   ،
 
٣ُٞٓا ْػاصٍ ج  ،

 
الهٛاع ؤْ ال٨باع. ظٔؼ هللا الؿُض ؤبا الخؿً زحرا

ْجضلُم مً الىاقئت  ٓا٥،  ٣ُا ألاق ْجىدكغ في ٍَغ انحر،  ٓان٠ ْألٖا التي جدُِ بُا الٗ

                                                           
646

ش (   551ؤلاؾالمي، م:الىضْي، ٢هو مً الخاٍع
647

 5/521الّىضْي، في مؿحرة الخُاة، ( 
648

ت، ناخب مالٟاث ٦شحرة في (  ٍْت ْؤلاه٩لحًز ْؤصباثُا الٗمال٣ت في ألاعص ا باصي، ٧ان مً ٦باع ٖلماء الُىض  َْٓ الكُش ٖبضاإلااظض الضٍع

ت( ٍْت ْؤلاهجلحًز  اللٛخحن )ألاعص
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ْعٖاًخُا،  اًت، ْؤلازالم في خُاَخُا  ْالٖغ ٓع  ْالى ْجدخاط بلى الُضٔ  ٓلُا الٓلماث،  خ

".٤ُٞٓ  649ْمً هللا الخ

ٟل اإلاؿلم 
ّ
هدا٫ْ في َظا ال٣ؿم لُٟم ؤَضاٝ الٗالمت الّىضْي ُٞما ٦خبّ للُ

ْالتربُت  ٓة،  ْالضٖ ْهي: اللٛت،  ظي ًدخٓي ٖلى ؾخت مباخض، 
ّ
ْال ٨ٍْٞغ ألاصبي، 

ٓاح في  ْالتي جبرػ ٖضة ه ْالش٣اٞت ؤلاؾالمُت،  ْالىٟسخي،  ْالجاهب ال٨ٟغي  ؤلاؾالمُت، 

ْجُّم ؤصب الُ ْالتربُت،  ْاللٛت  ٟل مً زال٫ صعاؾت الباخض اإلاخإهُت ل٨خب الٗالمت ال٨ٟغ 

 مً َظٍ ألاَضاٝ بصخيء مً الخٟهُل في يٓء مالٟاجّ 
ّ

الىضْي ُُٞا، هدىا٫ْ َىا ٦ال

 :٦ْخبّ، ٞمىُا 

ٓع الخالُت:اللغت ٓة بلى  : ًُٓغ اَخمام الٗالمت الىضْي في اللٛت مً زال٫ ألام الضٖ

َٓمي في ؤصبّ م٘  اإلاؿلم،الاَخمام باللٛت الٗغبُت ٖىض الُٟل  البٗض ًٖ السُا٫ ال

ٍٓت في ؤصبّ م٘ الُٟل، الُٟل،  التر٦حز ٖلى الخضر اإلااضخي. اؾخسضام ألاؾالُب اللٛ

ٓة: اَغة  الّضٖ
ّ
ٓة ٖىض الٗالمت الّىضْي مً زال٫ الّىماطط الُ جخ٨ك٠ آصاب الّضٖ

م، هظ٦غ مىُ ْعصث في ال٣غآن ال٨ٍغ ْالّهالخحن التي  ٓة ألاهبُاء  ٓة مً صٖ ٓطط مً صٖ ا: هم

ٓة  ٓطط مً صٖ ٓة ؾُضها ًٓؾ٠ ٖلُّ الّؿالم، هم ٓطط مً صٖ ببغاَُم ٖلُّ الؿالم، هم

ٓة ظٟٗغ بً ؤبي َالب للّىجاشخي مل٪ الخبكت. ٓطط مً صٖ  ؾُضها دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، هم

ت ُّ ت ؤلاظالم ُّ رب
ّ
: ٢ّضم الٗالمت الىضْي في مؿخُل ٦خابّ "٢هو الىبُحن" الت

مً ال٣هو الٗغبُت مً ظُت ؤزٔغ ههُدت 651البً ؤزُّ "دمحم الخؿجي"ههُدت 

لتي 
ّ
ٍٓت ا رب

ّ
م اللٛت الٗغبُت، ٢ّضم الٗالمت َظٍ الّىصخُت الت

ّ
ْحٗل بضعاؾت ٢هو ألاهبُاء 

م بال ًٖ 
ّ
ْالشجل مً ال٣هو الٗغبُت التي ال جخ٩ل جدمل في زىاًاَا ٧ّل ألاؾ٠ 

ْالسغاٞاث، ٫ٓ٣ُٞ: "اب ٓاهاث ْألاؾاَحر   ٖلى ال٣هو الخُ
 
ها ؼ! ؤعا٥ خٍغ ً ؤدي الٍٗؼ

ْال٨الب ْألاؾض  ْل٨جي ؤجإؾ٠ ألوي ال ؤٔع في ًض٥ بال خ٩اًاث الؿىاهحر  ْالخ٩اًاث، 

                                                           
649

 الىضْي، ٢هو الىبُحن، )في  م٣ضمخّ(( 
650

ْالصخافي البإعألاؾخاط دمحم(    الخؿجي: َٓ ال٩اجب ؤلاؾالمي اإلاغم١ٓ، 
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ٓا٤ٞ ؾى٪ مً ال٣هو  ْل٨جي ؤزجل ؤه٪ ال ججض ما ً ْالظباب،  ْال٣غصة  ْالظثاب 

ألمشال٪ ْالسغاٞاث، ٞغؤًذ ؤن ؤ٦خب ل٪  ٓاهاث، ْألاؾاَحر   الٗغبُت، بال ٢هو الخُ

ْاإلاغؾلحن ٖلُُم نالة هللا ْؾالمّ بإؾلٓب ًىاؾب  ؤبىاء اإلاؿلمحن ٢هو ألاهبُاء 

٢ْ٪، ٟٞٗلذ." ْط  651ؾى٪ 

 

ٍٓت التي ً ذْي في هخبّ ترهض ألاَذاف الترب
ّ
 غلُُا الػالمت الى

ربٓي للّىاقئت خؿب ما ج٣خًُّ صعظخُم ال٣ٗلُت، ٚغؽ 
ّ
الّخضعط في ألاؾلٓب الت

 ٖلى خّب  م٩اعم ألازال١ ؤلاؾالمُت في ٦ُان
ُ
ٓجّ بلى الّخمؿ٪ بُا، الخض ْصٖ ٟل، 

ّ
الُ

٢ْلبّ مً ألاؾاَحر  ٟل 
ّ
غ ٣ٖل الُ ٓة الُٟل بلى َلبّ، جدٍغ ْصٖ ْحٗلمّ  الٗلم 

غ مً  ٟل َٓ جدٍغ
ّ
غ ل٣ٗل الُ َْظا الّخدٍغ ٓاث الخُاة الّضهُا  ْالسغاٞاث، ْيٍٛٓ قُ

ٓاَض الّخالُت
ّ
َْظا الُضٝ ًُٓغ مً زال٫ الك ٧ْل جبٗاجُا،  تي ؤ٦ض ٖلُُا  الجاَلُت 

ّ
ال

 الٗالمت في ٢ههّ ًبضْ مىُا ما ًلي:

ض ال٣اثض  ْزان ْألانىام، َػ ً ْألاههاع، جُُغي الخغ مً ألا اإلااازاة بحن اإلاُاظٍغ

ْالّىٟـ اإلاُمئّىت  ت  ًّ ٓاجُا. جىمُت الّغْح الجُاص ٓبي في الّضهُا ْقُ اإلاؿلم نالح الضًً ألاً

ٟل اإلاؿلم: ٟٞي ٧ل ٢هو الٗالمت الىضْي 
ّ
ش للُ ًٖ ألاهبُاء ْخ٩اًاجّ ًٖ الخاٍع

ُب الُٟل في الكُاصة في ؾبُل  ْجٚغ ٓة بلى الجُاص ْخب الاؾدكُاص  ؤلاؾالمي، صٖ

 في مٗٓم 652،هللا
 
ْممحزا  

 
ْاضخا  

 
٢ْض ؤ٦ض َظا اإلاٗجى الؿامي الٗالمت الىضْي جإ٦ُضا

الجُاص ٢ههّ ْخ٩اًاجّ، ْألاصلت ٖلى طل٪ ٦شحرة، هظ٦غ مىُا الخالُت: جىاٞـ الٛلمان في 

ة ؤخض، ٞضاء ٖلي بً ؤبي َالب  ة بضع، مؿاب٣ت بحن ؤجغاب في ْٚؼ ُاصة في ْٚؼ
ّ
ْالك

للغؾ٫ٓ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖىضما هام في ٞغاقّ لُلت هجغجّ، ٩ٞان ٖلي ؤ٫ْ ٞضاجي في ؤلاؾالم: 
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 6الىضْي، ٢هو الىبُحن، م: (
652

ش ؤلاؾالمي، م: (   42الىضْي، ٢هو مً الخاٍع
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م بُظٍ اإلااامغة، ٞإمغ ٖلي بً ؤبي َاللب ؤن ًىام
ّ
ٓلّ نلى هللا ٖلُّ ْؾل ْؤزبر هللا عؾ " 

 ببرصجّ".
 
 653في ٞغاقّ مؿخجُا

لافت ؤلاظالمُت
ّ
 الش

 ٫ٓ ٣اٞت ؤلاؾالمُت في ٣ٖ
ّ
٢ام الٗالمت الّىضْي بترؾُش بٌٗ زهاثو الش

ْطل٪ ٧الّخالي: ٓعي ؤلاؾالمي، الّىاقئحن،  ْالّخٟؿحر ؤلاؾالمي  ال ٓلُت  م
ّ
الّىٓغة الك

ش، ْالٛاًت،  للّخاٍع باث. ؤلاوؿاهُت،  عباهُت اإلاهضع 
ّ
 الش

 الخاجمت

ٟا٫  بٗض ْبؾِاماجّ بالسهٓم في ؤصب ألَا ت ًٖ خُاة ؤبي الخؿً ٖلي الىضْي  مٗٞغ

ٟا٫ ٦ما هجض في ؤٖمالّ ال٣ُمت،  ًشبذ ؤن َظٍ الصسهُت شسهُت مِمت في مجا٫ ٢هو ألَا

ْخب  ْالصجاٖت،  ْال٨غم،  ْالهضا٢ت،  ْالخٗلُم،  ٍِْٓغ بها ؤهّ خا٫ْ ؤن ًيخج ؤَمُت الٗلم 

ْج٣ضًغ الٗل  ، إل ٢ْضم ال٣ُم الاظخماُٖت ال٣غاءة ْؤلَا بُٗتهم  ٟا٫ َْ ْالٗلماء في هٟٓؽ ألَا م 

ٓعٍ  ْهِٟم مً زال٫ ؾُ ْظظاب.  ٟا٫ بلٛت ؾِلت ْفي ؤؾلٓب عق٤ُ  ٓظّ بلى ألَا في ؤصبّ اإلا

 ٩ان ٌٗخ٣ض ؤن َٟل اإلاؿلم َٓ ؤؾاؽ املجخم٘ اإلاؿلم.لؤلَٟا٫ ألجه

 

ْاإلاشاحؼ  اإلافادس 

  جدلُلُت : د. بظماغُل غبذ الفخاح،  مىخبت الذاس ؤدب ألاوفاٌ في الػالم اإلاػاـش سئٍت هلذًت

 الػشبُت للىخاب اللاَشة

 ٓالخعً غلي الخعجي، في معحرة الخُاة، داس الللم، دمؽم، الىبػت ألاْلى ذْي، ؤب
ّ
 الى

 ،ٓغت، الىبػت ألاْلى البفشي، غبذهللا بً مدّمذ  معجم ؤَم مفىفاث التراحم اإلاىب

  ٓالخعً غلي الخعجي ، كفق ذْي، ؤب
ّ
 الىبُحنالى

  ،ٓالخعً الىذْي هما غشفخّ، داس الللم، دمؽم  م4000اللشلادي، ًٓظف، ، الؽُخ ؤب

  ٓالخعً غلي الخعجي الىذْي ٓسي، غبذاإلااحذ، العُذ، ؤب  داس ابً هشحر، دمؽم، بحرْث،الغ

                                                           
653

 557-572الىضْي، ؾحرة زاجم الىبُحن، م: ( 
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  ًٓد الؽُخ ؤبي الخع ْآدابُا في حُ اـُل ؤلاظالمي للغت الػشبُت 
ّ
آصادي، غبذالعالم، الخ

 م4004إلاىاسة، مفش، الىبػت ألاْلى، الىذْي، داس ا

  ،ٓدًت  م0۸23الخعُجي، العُذ كذسة هللا العُذ غبذ الحي الخعجي، داس الؽشق، العػ

  ،ْالذاغُت ، داسالللم، دمؽم ذْي الػالم اإلاشبي 
ّ
ٓالخعً الى ذْي، ؤب

ّ
 م4004مدّمذ ؤهشم الى

 خ ؤلاظالمي ٓالخعً غلي الخعجي، كفق مً الخاٍس ذْي، ؤب
ّ
 الى

  ،ذْي
ّ
ٓالخعً غلي ا، كفق الىبُحن لألوفاٌ ، ماظعت الشظالت. بحرْثالى  َـ 03۸2ؤب

 ٓالخعً غلي الخعجي، ظحرة خاجم الىبُحن ذْي، ؤب
ّ
 الى

 https://www.marefa.org 

  

https://www.marefa.org/
https://www.marefa.org/
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ت ف  ٖغبُت جغظمت  ىالجمالُت ْ الغمٍؼ

غة الؿا٢ُتل  ٦ماعهاقان للكاٖغ ٣هُضة الَؼ

 قمحر الىضْي ص.

ٓمُت،مضعؽ اللٛت الٗغبُت، اإلاضعؾت  ٓعام، ٦حرال  الخ٩  ٧اهدب

 لذمتاإلا

غة ٦م ٢ض ٦ىذ ػاَغة   ٔع الٗالى" " آَا ؤَػ
ُ
 مشل اإلال٨ُت في عؤؽ الظ

ٓط ا البِذَظ غة الؿا٢ُت " للكاٖغ الِىضي الُٟلؿٝٓ  مإز مً ٢هُضة " الَؼ

كغث َظٍ 
ُ
٢ْض و ٓلٓي هىمىضا ،  ٓب٨غ م "٦ماعهاقان" خُض جغظمِا ب٣لم الكاٖغ ؤب

ْاصي" في قِغ صٌؿمبر ، ؾىت  ْمً ظِت اإلاٗاوي ْ  1917ال٣هُضة في مجلت "ِمضا م. 

ٓة ظضًضة في ؤقٗاع مالًا غة اإلاٟاَُم  الخضًشت ٧اهذ َظٍ ال٣هُضة زُ لم ، الَؼ

ٖٓا ًٖ خُاة  ت الٟاهُت خُض حٗالج َظٍ ال٣هُضة مٓي ت للخُاة البكٍغ الؿا٢ُت عمٍؼ

ت في  الضهُا الالقُت .  البكٍغ

غة التي جٟخدذ ؤمام ؤُٖيىا خُض   ت ٧الَؼ ْ ٢ض ًًغب الكاٖغ مشل الخُاة البكٍغ

ْجُٟذ مجها الُُب  ٖت ْ ججظب بلُّ ٧ل شخئ  ،  ٓة البهاء ْ الْغ جبضؤ خُاتها الجمُلت بهٟ

ً بجمالِا الغاجٗت ْفي جهاًت خُاتها جهٟغ  ْ جبلى ، ؤزحرا  بخلت  في الجٓ ، ْ حؿغ الىاٍْغ

غة حؿ٣ِ في ألاع  غة الَؼ ٚت   ،ناعث الَؼ ى، ال عاثدت ْ ال َُب لِا، ْ ال ظما٫ ْ ال ْع

دان ، ٦ظل٪ خُاة البكغ   ح لِا ْ ال ٍع ،جؼصَغ ْ جشمغ ْ جبلى ، ٦م مً آما٫ٍ ظشت ال ْع

ٓح َاعث بلى البٗض .    ٦ْم مً َم  ٚغبذ ؤمامىا ، 

ما٫ الِىضًت اإلاترظمت بلى اللٛت ال ٗغبُت َْظٍ ال٣هُضة ؤٖٓم ٖملُت ٞىُت في ألٖا

ٓاط ال٣ُم ْ اإلاٟاَُم ْ الٟلؿٟت ْ الخ٨مت  ، هٔغ ؤن الكاٖغ  خُض جخًمً ٞحها ؤم

ْؤظمل  ٓلٓي ؤه٤ٟ ظِضٍ في جد٤ُ٣ َظا الِضٝ بإخؿً ْظّ ْ ؤًٞل لٛت  ٓب٨غ م ؤب

 ؤؾلٓب .
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غة الؿا٢ُت" للكاٖغ  ٓلٓي هىمىضا  بترظمت ٢هُضة "الَؼ ٓب٨غ م ٢ام الكاٖغ ؤب

ل  12قان" )الِىضي الُٟلؿٝٓ اإلا٨ٟغ "٦ماعها ْهي 1924ًىاًغ  16-1873ؤبٍغ  .)

ٓعة في لٛت ماالًالم  ٓبىا  –٢هُضة عزاء مكِ غ  في ٢ل لٛت ٦حرالا ظىٓب الِىض، خُض  جَؼ

 بجمالُتها الٟىُت ْ ظاطبُتها السُالُت ختى آلان.

ٓلت مًٟلت ٖىض ؤَل ٦حرالا في ٧ل خحن خُض اقتهغث  ٧ان ٢هاثض ٦ماعهاقان م٣ب

ٖٓاث مخٗل٣ت بالش٣اٞت ْ بٟالؾٟتها ْ مٗاهحها  ٢ْض ٖالجذ ٢هاثضٍ ٖضة مٓي اإلاخمحزة ،

ٓجّ مغجٟٗا يض السغاٞاث ْ البضٕ التي  الؾُما ٧ان ن ٓمُت ْ الضًيُت .  الؿُاؾُت ْ ال٣

٦ُٓت في طا٥ الؼمان ، ْ صٖا ٦ماعهاقان بلى الخًامً ْ  ٓصة في ؤَل الِىخ ٓظ ٧اهذ م

 الدؿامذ بحن اإلالل ْ الىدلت املسخلٟت .

ٓماعا ماوؿُت ؤ٫ْ مً بضؤ َٓقاٖغ٦بحر، انقها٧ ْالْغ ت   قٗغفي  ٢هُضة الغمٍؼ

الًت٦حرالا،جخمحز  الخُاةالاظخماُٖتفي في ٦بحرة حُٛحراث ؤٖمالّ في ماالًالم. ؾاٖضث

ٓبّ ْ مٗاهُّ  .ؤقٗاٍع بإؾل

 ألاظباب اإلاذفٓغت بلى الترحمت  

ٓب٨غ  مضعؾا في اإلاضعؾت الٗلُا "هىمضا" ؤخض  م٣اَٗت ٧ال٩ُٓث  ٧ان الكاٖغ ؤب

ْلّ  ٧ْاجب   خُض ؤهّ ٧ان مدبا للٛت الٗغبُت ْ آصابها ْ َٓ مال٠ م٨ٟغ  ، ْ قاٖغ 

الص ْ  ْلّ جالمُظ ٦شحر  ْ ؤه٤ٟ ظِضٍ في جغبُت ألا ٓإ ألاصب ،  م٣االث ٞىُت في مسخل٠ ؤه

ْم٘ ؤهّ  حٗلُمِم ،  في طل٪ الؼمان ًْ الىاؽ ًٖ اللٛت الٗغبُت ؤجها لٛت صًجي ٣ِٞ، 

ض بسضمخّ بإن اللٛت الٗغبُت لِا  ؾاَم
ّ
ت هدٓ اللٛت الٗغبُت ، ْ ؤ٦ ل َظٍ الىٍٓغ ؤن ًٍؼ

ٓم ْ آصاب مً اللٛت ْ  الًٟ  . ْاؾ٘ في ٧ل ٖل  ؤنل مخحن ْ ٞٙغ 

ْبضؤ بم٣اعهت بحن  ٓلٓي ًدب ٢هُضة ٖغبُت ٦ما ًدب ٢هُضة مالًالم ، ٧ان م

ْٞٙغ في جغظمت ؤقٗاع  الكٗغاء  ٍْيكغ ؤقٗاع الٗغبُت ْ مالًالم ،  ٓعًٍ الٗغبُحن .  اإلاكِ

٨َْظا َٓ ْنل بلى جغظمت َظٍ ال٣هُضة  مالخٓاجّ ْ ا٢تراخاجّ خ٫ٓ َظٍ ألاقٗاع  ، 

غة الؿا٢ُت " . ٓعة "الَؼ  اإلاكِ
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َْٓ ٫ٓ٣ً في م٣ضمت ٦خابّ  ْٖىضٍ ٖضة مالخٓاث في بزخُاع َظٍ ال٣هُضة ، 

ْمً ؤَ ٖٓت بلى الترظمت  ،  غة الؿا٢ُت " ًٖ ألاؾباب اإلاضٞ مِا ٣ُٖضة ٦ماعهاقان "الَؼ

ض للُٟلؿٝٓ اإلا٨ٟغ الغاَب "ؾغي  ٓع مٍغ في ؤلالّ ْ الضًً ، ٧ان "٦ماعهاقان" اإلاكِ

ٓعْ "  . ٢ْض جإزغ في خُاجّ ٣ُٖضة "قغي هاعاًىا ٚ ٓعْ " .   هاعاًىا ٚ

ْ َٓ ٫ٓ٣ً بإن ؤَم مإزغاث التي ؤزغث ل٣ُام بالترظمت َظٍ ال٣هُضة بإن  

 ٓ ٓجها ًدض ؤلاوؿان بلى الغظ ٧ٓل ٖلُّ خُض بإجها جض٫ ٖلى ٞىاء الضهُا مًم ٕ بلى هللا ْ ج

٧ْان مٗٓم  م ؤن ٦ماعهاقان ٧ان عظل  طاث صًً ْ ز٣اٞت ْ ٞلؿٟت .  ض ٞحها ، ٚع ْ الَؼ

ض الضهُا خُض جخمحز  ٖٓٓت الخؿىت ْ َػ ٕٓ مخٗل٣ت باإلا ٢هُضة ٦ماعهاقان طاث مٓي

ٓبها الغاجٗت .  بإؾل

ٓلٓي  ٖملُت جغظمت  ًٖ ؤؾباب التي جدشّ بلى ًالخٔ اإلاترظم الكاٖغ ؤبٓ ب٨غ م

٫ٓ٣ً اإلاترظم َىا٥ ؤؾباب مخٗضصة ؤن ٣ًغؤ َظٍ ال٣هُضة ْ "َظٍ ال٣هُضة مجها 

ٕٓ  بظاث مٗاه حها الٟلؿُٟت ْ جغظمتها بلى الٗغبُت ، اإلاِم مجها بن َظٍ ال٣هُضة ًدى

ٓع ٣ُٖضتها ؤلالُِت  ض للُٟلؿٝٓ اإلاكِ "قحري  ٧ان ٦ماعهاقان مخضًً في نٛغ ؾىّ ْ مٍغ

ٕٓ مخهل بال٣ُٗضة ْ ؤلاًمان . ْلِظا ظاء في  ٢هُضجّ مٓي ٓعْ "   هاعاًاهاٚ

ٕٓ  ٢هُضة ٦ماعهاقان ، ْفي زال٫  ْل ٫ٓ٣ً اإلاترظم ًٖ ألاؾباب التي خشخّ بلى 

ْا٣ّٞ ؤن ٌؿم٘ بلى ٢هاثض ٦ماعهاقان مً ؤؾخاط مالًالم  ؿّ في اإلاضعؾت   –جضَع

ن هاًاع  َْ ْْان ماَص ال  -ٍْض ٧ٓي" ، الظي ًضعؽ ألا صٍ مً ٞهل آزغ ٢هُضة "ظىضا٫ ب٨ُك

ٓم في الؿىت  ْطاث ً ْبضؤ ؤن ٣ًغؤ ٢هُضجّ جماما ،  م ٢ض  1953ْاؾخم٘ بلُّ ْ حعجبّ ، 

ٓاب ؾُض لُا٢ت ٖلي زان زبر  عثِسخي  ٩ا " وعي عثِـ با٦ؿخان ه ضة "ظىضٍع وكغ في ظٍغ

 م٘ ٢هُضة ٦ماعهاقان  ،

َْل أ حر  ٍ َػ  لُ٪ ٢ض بؿُذ بّْ

ٍْ  ا٫ْ ػ  دا ًضٕٖضًمت الغخم 

 َْل لهاثض ٚاب في ال٣خُل خما
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٢ْخل ٧ل اقٛا٫ ٣ْٖاب   م ا

 ٢ْض جإزغ  َظٍ ال٣هُضة ُّٞ جإزغا ٖم٣ُا ْ بضؤ ؤن جغظم َظٍ ألابُاث بلى الٗغبُت .

ْلِـ ٞحها مٓي٘  ا بإن ال٣هاثض ٞجي  ٣ِٞ ،  ْفي طل٪ الؼمان ؤن الى٣اص ًْغ

ُٖٓت  ت ب٣هاثضٍ اإلآي ْل٨ً حٛحر ٦ماعهاقان َظٍ الىٍٓغ للخظ٦غة ْ الىهاثذ  ، 

ٖٓٓت ْ الخظ٦غة بإؾلٓب مىهجُت ،  ت ، هٔغ ٞحها الىهاثذ ْ اإلا  الٟلؿُٟت الغمٍؼ

شة العاكىت اإلا ٓع الشئسخي في كفُذة الَض  ٓل

ض في الضهُا  ِٖٓا الاؾا خي الَؼ ن ؤن َظٍ ال٣هُضة مٓي ٦ْشحر مً الى٣اص ًْغ

ٓع ماًغمؼ الى  ْػٍىتها ، ل٨ً َظا الغؤي لِـ بؿضًض ْ هٔغ بحن ؾُ ْالبٗض ًٖ وُٗمِا 

ٍْه٠ ظمالِا  ىت الضهُا  ض ،ؤخُاها ًمُل الكاٖغ  بسالٝ طل٪ ، ٞجراٍ ًمضح ٍػ الَؼ

اص  بان ْ الَؼ ب ٞحها ختى الَغ  بدُض ًٚغ

 : ٫ٓ٣ُٞ 

ً ّٖل طْ ٓا هأْغ الخا٫ؤ  ْا٫ إلاا جَٟخدذ  تهتًز  ُٖان ٖىض٥ ٢ام

 مً ٞخ٪ هؼا٫ َؼم ٞـــــــــــــــــمً ٍْ٪ ظباهاؤ ضاَاآًا٨ًً : ٖاإلاا ػ 

ٓلٓي ؤهّ جغظم َظٍ ال٣هُضة ببدغ البؿُِ .  ٓب٨غ م ٫ٓ٣ً اإلاترظم الكاٖغ ؤب

ْاظّ ٞةن ؤنل َظٍ ال٣هُضة بممؼظت باللٛخحن اإلاالًالم ْ  ٢ْض  دُت لِظا  الؿاوؿ٨ٍغ

م ؤهّ ازخاع بال٣اُٞت الالمُت . ٓباث في ٖملُت الترظمت ، ٚع  الكاٖغ ٦شحر ا مً الهٗ

ٓع. ؤٔ.ال٫ٓ٣ٍْ  ٓحي في م٣الخّ  ض٦خ ٍْ بي مخي الضًً  ٧ ٢ْض جغظم ٢هُضة " ىا "

ْٓ" بلى الٗغبُت في ؾىت  غة الؿا٢ُت" 1985ب ٓلٓي م باؾم "الَؼ خُض ٢ام بّ ؤبٓ ب٨غ م

ٓلٓي  في هىمىظا ٢ْض ؤٖان م ْهي حٗخبر ؤ٫ْ ٢هُضة ملُالم جغظمت بلى اللٛت الٗغبُت ،   ،

٢ْض جغظم لٟٓا بلٟٔ  ْ ازخاع ٧لمت مىاؾبت  جإلُِٟا ب٣اُٞت الٗغبي  في بدغ البؿُِ  ، 

ت التي جغظمِا بغ للؿُا١ خُض ؤهّ ؤُٖى ؤنل ال٣هُضة اإلاالًا ٞؿغ ْ لم ْ ؤلاهجلحًز

ٓاؾً ؤًًا في ٦خابّ ى اث" صاع اليكغ لل٨خاب ٢ْض وكغ َظا ال٨خاب مً " قٍغ ٖٞغ

 .٧ال٩ُٓث
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شة العاكىت ْ ججلُاتها في كفُذة الَض ت   الشمٍض

ٓان ألاصب الٗغبي خُض  حٗضَا مضعؾت مؿخ٣لت في ؤصب الٗغبي  ت لٓن مً ؤل الغمٍؼ

ٓحي بصخيء آزغ  َْٓ طل٪ الصخيء الظي ً ْهي حٗجي قِئا ما ٌٗجي قِئا آزغ". " الخضًض، 

ٓص ٖال٢ت مُٗىت بِىما ٦ما ؤهّ بقاعة مهُىٗت مخ٤ٟ ٖلى مٗىاَا بحن  بًٟل ْظ

ْاللٓن ألابٌُ بلى  ْالصجاٖت،  ٓة  ٖٓت مً البكغ ٞحرمؼ ألاؾض مشا٫  بلى ال٣ مجم

 ،  654الُِاعة."

ًبضؤ الكاٖغ  ٢هُضجّ ب٩لمت عزاء ْ ه٨مت "آَا " ، ِٞظٍ ال٩لمت جض٫ ٖلى ؤ٦بر 

غة التي ؾ٣ُذ في ألا  دان قبابها ، ْ خؼهّ ٖىضما عؤٔ الَؼ عى بٗضما ٧اهذ مل٨ُت في ٍع

غة ظمُلت ٦ما هٔغ في  في َظٍ ال٣هُضة  هٔغ ؤن ٦ماعهاقان ًغمؼ  الخُاة الضًىا بَؼ

: ٫ٓ٣ً َْٓ ٓعَا   ؾُ

غة ٦م ٢ض ٦ىذ ػاَغة   ٔع الٗالى"  " آَا ؤَػ
ُ
 مشل اإلال٨ُت في عؤؽ الظ

ب ى وُٗم ألاعى ٞج ٓم  ًً ٚىا ؤال ٍع  الخا٫ زٌغ في ط٦غ طٔؤْ ؤ٥ِ الُ

ت ٫ٓ٣ً اإلاترظم : " ٞكاٖغها ٦ماعهاقان ًه٠  ت للخُاة البكٍغ غة َىا٥ عمٍؼ الَؼ

ت ٧اٖب ؾ٣ُذ ًٖ الخُاة  ضا بها في زُالّ البضٌ٘ خُاة ظاٍع ِا مٍغ غة ْ ؾ٣َٓ الَؼ

ٓع  اَُت ، ًهِٟا ْ ًه٠ ٧ل َ ٓإ الجما٫ الٞغ ْب٩ل ؤه ٓإ الىٗمت ،  اإلاىٗمت بها ب٩ل ؤه

الصته ٓاع خُاتها مً  ا الى خحن ؾ٣ُتها ًلؿت في الخب مىسظلت في الٗك٤ مً ؤَ

 ٕ ٓط ٧اهذ ؤزيخّ مً ٞؿُذ ٢لبها ًهِٗا ْنٟا ًْغ ْٖت في الهٟٓ مً خبِب لج مسض

ٓع ."  655ال٣اعت ْ ًضَل الؿام٘ ْ ًجظب ٧ل طي ٢لب خؿاؽ قٗ

ٓع الكاٖغ الخُاة الخ٣ُ٣ُت خُض ان ؤلاوؿان ًغظ٘ مً َظٍ الضهُا بٗض  ًه

ال ٖٓمت  ، مجغص ظؿض  ، ال ُٞغجّ الؼاَغة بلى ألاب ض ، ٞإنبذ الغظل ظشت ال ٞسغ لِا 

                                                           
654

ْججلُاتها في الكٗغ الٗغبي الخضًض ت   IUGJHR Vol 52, No5, 5102, pp 216 - 233 ؾاعة هجغ ؾاًغ الٗخُبي، الغمٍؼ

غة الؿا٢ُت  ٧لمت اإلاترظم655  الَؼ
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ٓعٍت  ال مل٪  ، ٧ان في َظٍ الضهُا ٧ل شخئ ، ٖاف ٦مال٪ الظي ًمل٪  بمغاَ ح لِا  ْع

ح. خّ مً َظاالجؿض ال٣ُم ناع  ظشماها السالي مً الْغ ْل٨ً بٗض ٞغا١ ْع  ُٖٓمت ، 

ْبٗض طل٪ ٧لّ ٌٗبر الكاٖغ ٣ت خضًشت ْ هي  ٫ٓ٣ً اإلاترظم في م٣ضمخّ " ٖجها بٍُغ

ت )  ٣ت الغمٍؼ ( التي لم ج٨ً ِْغث في ظٓ الكٗغ اإلالُالمي ٢بل َظا  symbolismالٍُغ

ْعبا ٢بل طل٪، ْان ٧اهذ ٞاقُت في ا  656الكاٖغ الخ٨ُم 

غة التي ؾ٣ُذ في ألاعى ، ْ هي ٖاقذ في ألاعى ٦مل٨ت  ًىاصي الكاٖغ الَؼ

ْل٨ً م٘ ؤؾ٠ قضًض ،بجها ؾ٣ُذ في ألا  دان ُٖٓمت   عى ، ٢ض ظاءَا ألاظل في ٍع

ض بها الكاٖغ بإن الخُاة في الضهُا ٞاهُت ال مدالت..   قبابها ، ًٍغ

ذ في حجغ الكخالث في  ٖغ غة التي  جٖغ ٓلت َظٍ الَؼ ٓاع َٟ ًظ٦غ الكاٖغ ًٖ ؤَ

ٓاتها  ٓلتها وُٗمت ْ خىِىت خُض  لٗبذ م٘ ؤز ٧ْاهذ َٟ ْعا١ .  مِض اليؿُم ْ ع٢و ألا

ٓاع  بال زٝٓ ْ ٕٓ الكمـ ْ  الّى َْا ٖىض َل ْحكض ٓع ،  ْجضعبذ الٛىاء مً الُُ الخؼن  .

ٓم في ؾماء اللُل ،  حٗلمذ ؤؾغاع ال٩ٓن مً الىج

ٓلتها خُض ؤقغ٢ذ ْظِِا ، ْ ججملذ  ا٫ َٟ آلان .. ٢ض ْنلذ في قبابها بٗض ْػ

غة  ٓاع الخُاة َظٍ الَؼ ٓعا  ، ٌٗجي بّ الكاٖغ بخٛحر ؤَ زضَا ختى ؤنبدذ ابدؿامتها ه

ٖت الكباب . ًخعجب الكاٖغ مً ال ٓلت بلى الكباب خُض  ِْغث ٞحها الجما٫ ْ ْع ُٟ

ٓان مً خؿً ال٩ٓن مً  ا ْخُض اظخمٗذ ٞحها ٧ل ؤل غة بدؿً مىَٓغ بجمالُت َظٍ الَؼ

ٖت ْ البهجت ْ الٟخىت .  البهاء ْ الْغ

غة بسُا٫ ْ ؤؾلٓب ظمُل ، خُض ٫ٓ٣ً ؾ٠٣ُ  ٖت َظٍ الَؼ ًبحن الكاٖغ ًٖ ْع

ضاء ؤمامِا ٧ل مً  م ؤهّ ٧ان ظباها الظي  ًٟغ مً ألٖا ًىٓغ بلحها بإقض بهجت  ْ صَكت ٚع

٢ْض ٌكخا١  ؤْ ٖاإلاا ػاَضا .  ٖىضما ٞاح  الُُب ْ الكظا مجها ُٞدا، ًىدكغ  في الجٓ  

ٓص مشل وٗتها .  ا مٓظ  الٗاق٤ ؤن حؿخسلهِا بؿبب ْخُض ألن ؤخض ٚحَر

                                                           
656

غة الؿا٢ُت  ٧لمت اإلاترظم   الَؼ



ٍٓت املخىمت دان العى ٓبش مجلت الٍش  ؤهخ

0202 

 

264 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 12 ,ISSN 2394-8493 

 

غة  ًه٠ الكاٖغ ؤؾغاع الخب ْ الٗك٤ في َظا الؿتر خُض ٫ٓ٣ً ألن َظٍ الَؼ

ٕٓ ، ٫ٓ٣ً الكاٖغ  "الجما٫  اع مً هٟـ ه مىٟغصة في ظمالِا في ؤٖحن الٗكا١ صْن  ألاَػ

ٖخِ٪ زانت  ٖٓ٪  ْ ل٨ً  ظمالِ٪ ْ ْع اع مً هٟـ ه ٓصة  في ؾاثغ  ألاَػ ٖت مٓظ ْ الْغ

 لِ٪ التى ال جغاَا بال ب ُٖٓن الٗك٤"  .

غة ْ بن ٧ان ٢ّل ، ْ بن عاصٝ  ْهي ؤظمل ٞترة ْ الكبابُت مَؼ مِٗا الخؼن ْ الِم 

دان قبابها  ا ًٖ ٍع َغ
ّ
غة الؿا٢ُت ْ ًظ٦ ٫ٓ٣ٍْ الكاٖغ مساَبا للَؼ ِٖا .  الخُاة ْ ؤْع

م طل٪  ٓل٪ الؾخ٣بالِ٪ بغؾاثل الخب ؟ ْ ٚع "٦م مً ٞغاقاث ظمُالث مشلِ٪ َاٞذ خ

ٓصاء ظاث٥ٓ ًغظٓ  ٖك٣٪ .   الجٗالن الؿ

ظذ َظا الؿُ ض الجٗل الٗاق٤ بضْن ؤن حٗخبر  ٫ٓ٣ً الكاٖغ "عبما ؤهِذ جْؼ

ٓلِ٪  ْلِظا َٓ آلان  ًُٝٓ خ ظما٫ الٟغاقاث ،  ألهِ٪ اَخمذ الٗك٤ ْ املخبت ٣ِٞ  ، 

 بكضة الخؼن ْ الب٩اء" .

غة ، ٧اها في بضاًت خُاتهما  ٢ْض ًه٠ الكاٖغ خؼن الجٗل بٟغا١ َظٍ الَؼ

ٓعة اإلآث  ، عبم ا بهظا الؿبب ؤهّ ٖاق٣حن، ٞجإة ظاءث َظٍ ال٩اعزت بلى خُاتهما به

 ًُٝٓ خ٫ٓ َظٍ الجشت الؿا٢ُت ٖلى ألاع ى. 

٢ْض ٢ابلِا  ٌٗض الكاٖغ ؤن اإلاىُت ؤمغ الػمت ْ ٢اَٗت  التي ال ًسلٓ مجها ؤخض ، 

ٓهت ، لم ًغخم ٖلحها مل٪ اإلآث ٦ما ال ًغخم نُاص ٖلى خمامت ؤْ  غة الخى ؤًًا َظٍ الَؼ

 ن٣غ .

غة ٞازغة في خُاتها،  آلان هي ٧الهضٝ زالي مً الضع خُض ٞاع٢ذ  ٧اهذ َظٍ الَؼ

ٓبىا ختى آلان . بل ٧ل مً  ًب٩ي ْ ًدؼن  م ؤجها حِٗل بٗؼة ْ ٞسغ في ٢ل ح  ٚع مجها الْغ

 ٖىضما ًظ٦غ مداؾجها ، ْخؿً مٗاملتها  خُض ًغسى ٖلى ؤًامِا السالُت .

 ٫ٓ٣ً الكاٖغ :

ٟا ْي٘ الخ٣ضًغ ٣ٖض    باعجا٫ ىٞجؤٖلُ٪ ْ لم  ّمٗالُ لم اَل

 في ألاعى _ ماال١ُٓ ؟ آٍ ٢ل آظا٫  السل٤ ٞالبرعٍ مً طا ب٨ٟغ بؿغ         
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غة  ؟ ٞةطا ٨ٞغها ًٖ  ٌؿإ٫ الكاٖغ : "ِلم جس٠ُ الضَغ ٖىِ٪ في الكباب ًا َػ

ْعٍ في خُاة ألابغاع ،  ٓوي الظي ٌٗلب ص ٓبت َظا الؿاا٫ ُِٞٓغ ؤمامىا َظا الؿغ  ال٩ ؤظ

ٓا في ٞم اإلاىُت في ٗ٢ْ دان قبابهم ، ُٞٗخ٣ض الكاٖغ ؤهّ  لم ًمىذ الضَغ  ُعبَّ ألابغاع  ٍع

ٍٓل .   للهالخحن ٖمغ َ

خُض  ًالخٔ الكاٖغ ٞلؿٟخّ ججاٍ الخُاة ألن السحر لؤلبغاع ؤن ًغظ٘ مً الضهُا 

بٗض جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الخُاة ٞجإة ، َظا ؤًٞل ٖلى ما  ٌِٗل بحن الٟجاع الظًً 

 الي ،  ٧الدجاعة الخاصة التي  ججغخٟي ؤعظل مؿاٞغ اللُ

ْاإلآث ْخُض  ًالخٔ ٧ل مً ٖلحها ٞان ، ْ  ٌٗتٝر الكاٖغ ًٖ خ٣ُ٣ت الخُاة 

ٓم ؤبضا ، ْ ٧ل  ٓم ل٪ ْ ٚضا لىا ، الجبا٫ اإلاغجٟ٘ ْ البدغ الٗم٤ُ  ال ٣ً ؤظل مؿمى ، الُ

ٓم مً ألاًام .ال ٌؿخد٤ ؤخض ألابضًت .  ًض٥ ص٧ا في ً

 ٫ٓ٣ٍْ الكاٖغ : 

ٓاصر ْ الظعاث با٢ُت ح ٖىضثظ ًٖ ظؿمِا ظا٫  جٟجي الخ  ْالْغ

٤ْٞ  آًًا ُٞبٗض )طا ٣ًطخي ٦ظل٪ َـــ  ٖما٫ ؤــــِىا اإلاٗاٝع ( بٗشا 

ٓا ألاظؿاص  ؾحرظ٘ بلى  اح التي زل اٍن ال ًب٣ى بال ْظّ عب٪ ، ألاْع
َ
٧ْل مسل١ٓ ٞ

ٓا مً  ْجدهضن بما   ٦ؿب ٦ُْت في الغظٗت (    ألاعى مغة ؤزٔغ ) ٦ما ٌٗخ٣ض الِىض

ما٫ . لِـ ٞاثض ٤ُٞٓ هللا ألٖا ْالِم  ، عبما ٩ًٓن الكغ زحرا ْ السحر قغا ، ْفي ج ة بالخؼن 

ح ظضًض ْ ظؿض  بضٌ٘ ، ؤْ ؾخُل٘ ٚضا في ؤ٤ٞ  غة بلى ألاعى بْغ ، ؾترظ٘ ؤًتها الَؼ

ٓم  ، ؤْ ؾخ٩ٓن ٖهىا  مً ؤٖهان شجغة الجىت . ب الكمـ  الُ  اإلاكغ١  بٗض ْٚغ

 ٫ٓ٣ً الكاٖغ : 

ٓصي ُٞٛضْ آلان طي الؼ  ْبا زٔغ وؿُا باعجا٫ َغة ًا ٖحن ٖ  خغ ٢ا ٞظ

 ة ألاعى )آٍ( خالياــ٘ الضم٘ ؟ عئٍا خُ  لٓ ٖض َظا مأ٫ ال٩ل ما َٓ هٟـــ

٧ْل ٧اثىاث في ألاعى ٨َظا ، ٞما    غة في التراب ،  ٓصي ... ؾُٟجي َظٍ الَؼ ًا ٖحن ٖ

ْٖلُىا ؤن وٗتٝر  بإن الخُاة الضهُا ٧األخالم التي  جيخهي ٞجإة .  ٞاثضة بالضم٘ ؟ 
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 الخاجمت

ٓبها ْ مٗاهحها  ٖٓت خُض ًخلٓن بإؾل جخمحز َظٍ ال٣هُضة بسهاثهِا اإلاخى

ْجٟؿغ  زالنت خُاة الضهُا ْ  ْظمالِا ، ْ هي حٗلمىا ٞلؿٟت الخُاة ْ  خ٨مت اإلآث ، 

ْجيخهي ٢هُضجّ باٖتراٝ  ٓاع مغاخل ٖمٍغ الٟاهُت ،  ٓا٫ البكغ  ْ ؤَ ْجبحن ؤخ وُٗمِا ، 

٫ ٧ل شسو ُٖٓما  خ٣ُ٣ت الخُاة ْ اإلآث ْ ٞىاء َظٍ الضهُا . الضهُا جالشخي خُض ًْؼ

م ْ ًجؼحهم ب٣ضع ما ؤْ مجغما . ْ ًيكَغ  ؤٖمالِم . ؤْ خ٣حرا ، ٦ٍغ

ْ اإلافادس  اإلاشاحؼ 

  شة العاكىت ٓلٓي هىمىذا  –الَض ٓبىش م  2767غشفاث داس اليؽش والُىٓث  –ؤب

 1907.html-https://variruchi.blogspot.com/2017/11/1(11/07/2021)  

 https://muslimheritage.in/innermore/86(10/07/2021)  

 File/https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJHR/article/view

3068/1958(1/07/2021)  

 Veena Poovu Kumaranashan 
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٦ًٓ ص. بؾِاماث   ًٓؾ٠ ٧

ا ٍَٓغ ْجُ  في ألاصب الٗغبي 

ٓعاٍ،بكىحن َضٔ ٧ى. خي  باخشت الض٦خ

 ْ ْ آ٢ؿم اللٛت الٗغبُت   ١ الخابٗت بجامٗت ٧ال٩ٓثصابها ب٩لُت ٞاع

 اإلالذمت

٦ًٓ ٌٗض مً ال٨خاب اإلاخًلٗحن باللٛت  الٗغبُت ْألاعصًت ألاؾخاط ًٓؾ٠ ٧

ٕٓ طاث ٢ُمت ٖالُت، ألّن لؤلؾخاط  ٕٓ مٓي ت. ال ظض٫ ؤّن َظا اإلآي ْالٟاعؾُت ْؤلاهجلحًز

٦ًٓ الٗمغي بؾِاماث ٢ُمت ْزضماث ظلُلت في حٗلُم اللٛت الٗغبُت ْفي  دمحم ًٓؾ٠ ٧

ت. في اللٛت الٗغبُت  ٦ًٓ لّ مؼاًا ٖضًضة ْشسهُت ٖب٣ٍغ ْآصابها، ألاؾخاط ٧ ٍٓغ اللٛت  جُ

ْلّ زضماث ٢ُمت في ؤه ّ ٦خب ٦خبا ٦شحرة في حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىا٣َحن بها. 

 ًٍْ سُّ ْفي ٖىا ْجاٍع ْلّ ٖضة ٦خب في ألاصب الٗغبي  ْآصابها ؤًًا.  بوٗاف اللٛت الٗغبُت 

ؤزٔغ باللٛت الٗغبُتالجضًغ بالظ٦غ َىا ٦خابّ "ؤٖالم الىثر ْ الكٗغ في الٗهغ الٗغبي 

ت ألاصباء الخضًض" في زالزت  ْعا َاما في مٗٞغ ؤظؼاء، بّن َظا ال٨خاب ال ًؼا٫ ًلٗب ص

ْال٩لُاث  َْؿاٖض َالب اللٛت الٗغبُت باإلاضاعؽ  ْالكٗغاء باألصب الٗغبي الخضًض، 

ش ألاصب الٗغبي الخضًض. ٢ض عجب ال٩اجب ٦خبا  ْالجامٗاث الِىضًت في صعاؾت جاٍع الٗغبُت 

ْمىه ٕٓ بإؾلٓب عجُب،  ُْٞغتهم.٦شحرة في َظا اإلآي  ج ؾِل ًىاؾب مؿخٔٓ الُلبت 

ْوؽإجّ  الدجّ 

ْلض دمحم  ٓاٸِ.  ٓنً یيخمى وؿبّ بل  الى ٓنً بً دمحم ببغاَیم ک َٓ دمحم یٓؾ٠ ک

ٓنً ف  الغاب٘ مً هٟمبر  ٓع  ، ٖل  مؿاٞت زمـ ْزمؿحن 1916یٓؾ٠ ک م، بمىمبه

ٍٓ دمحم ببغاَیم ٣ٞحها، جل٣ی  ٞت بكیىا  خالیا( کان ؤب نیلٓ میترا مً مضیىت مضعاؽ )اإلاْٗغ

ْالخاملیت ْقی ْالضٍ ٖام مىّ مباصٸ ألاعصیت  ْالخؿاب. جٓفي  ٸا مً اإلاباصٸ ال٣ِٟیت 
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ْؤمّ ٞاَمت بی م1968 م ألاعصیت مً اإلاضعؾت 657م، 
ّ
ْحٗل م مجها ال٣غان ال غیم. 

ّ
، حٗل

ْکان زالّ ؤبٓ نالر دمحم ًٖىٟغ مضعؾا ف  ظامٗت صاع الؿالم بٗمغ آباص.  ؤلابخضاٸیت. 

ٓنً بضاع الؿالم ٖام  ْْا1925ْبةیٗاػ مىّ الخد٤ یٓؾ٠ ک نل صعاؾاجّ َىا٥ هدٓ م. 

ٓنً آلاعکاحی ف  ال٣غن الشالض ٖكغ  ٓاث. َاظغ ظضٍ ألانبر ػیً الٗابضیً ک زالر ؾى

الیت جمل هاصْ ا في  ْاؾخ٣ْغ  .الهجغ  مضیىت البهغة مخجِا الِىض. 

الص، ؾاٞغ  ْکان السامـ مً ألا ٓاث،  ْزالر ؤز ٓة  ٓنً زالزت بز لؤلؾخاطیٓؾ٠ ک

ٓنً  ٍٓ ألانبر دمحم بؾماٖیل ک . ؤز ْکان ٖامال ف  اإلاهٝغ ً ٞحها،  ْاؾخَٓ بل  بانؿخان 

ٓنً  ٓع ٖبض الغخمان ک ٍٓ الضنخ ْؤز ٓنً ؤیًایؿ ً ف  بانؿخان،  ٍٓ ٖبض ال٣اصع ک ْؤز

اط ْماجذ ؤزخّ بٗض الْؼ  .ؤؾخاط ف  ٢ؿم الغیايیاث بجامٗت هیجحریا، 

ْل ً هللا ؤٖاهّ ٖلى جإلی٠ ٖضص مً ال خ ٓص،  ٓل ٓنً ؤّي م ب إلاحرػ١ هللا  الكیش ک

ْاث ْألاعى  بٕاطن هللا، لخ ٓن زحر  التى ؾخٓل جخؤلأل في ؾماء الٗالم ما صامذ الؿما

٢ْض جٓفي عخمّ هللا في  ْٞاجّ،  ٓبغ  16زلیٟت لّ بٗض   م.  ٞ ان خ٣ا مً بحن 1995ؤنخ

ْمهضا٢ا إلاا ٢الخّ الٗغب: "اإلآث الخ٣ی خیاجال هٟاص  ٓحى الظي جدذ  ال٣لٓب بظنغھم،  اإلا

 لھا ".

 حػلُم اللغت الػشبُت لغحر الىاولحن بهاالىخب في 

 اللشاءة الػشبُت-2

ْاؾٗا في ألاْؾاٍ الٗلمُت  ها٫بن ال٨خاب "ال٣غاءة الٗغبُت" الجؼء ألا٫ْ  ال  ٢ب

ْطل٪ ٖىضما ؤخـ ألاؾخاط دمحم 1965الظي عجب للمبخضثحن في اللٛت الٗغبُت ؾىت  م، 

ؿّ في ظامٗت مضعاؽ، ؤهّ خا٫ْ لترجِب  ٦ًٓ بالخاظت بلى مشل طل٪ ؤزىاء جضَع ًٓؾ٠ ٧

٦خاب ؾِل في ؤؾلٓب ظضًض عاج٘ ًىاؾب مؿخٔٓ الُالب اإلابخضثحن في اللٛت الٗغبُت 

٣ت  ٝ الٗغبُت م٘ ؤ٢ؿامِا، ؤخُاها ًبخضؤ الضعؽ بٍُغ خُض بضؤ ال٨خاب بخٗلُم الخْغ

                                                           
657

ٓبغ 47مجلت نٓث ألامت، املجلض    .م2015، ؤ٦خ
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ب ُّٞ الُلبت زم ًبحن  ٕٓ ًٚغ ٓبت، ُٞبخضؤ الضعؽ بالىو مباقغة في مٓي ألاؾئلت ْألاظ

باث ىاث ْ الخضٍع ٓاٖض التي ظاءث في هٟـ الضعؽ م٘ الخمٍغ  .ال٣

ْها٫ َظا ال٨خاب بم٩ان مغم١ٓ في مجا٫ حٗلُم اللٛت الٗغ  بُت لٛحر الىا٣َحن بها 

ال خؿىا لضٔ الُلبت اإلابخضثحن ختى ازخحر َظا ال٨خاب في اإلا٣غعاث الضعاؾُت في  ٢ب

 .658اإلاضاعؽ ْ ال٩لُاث

 اللشاءة اإلافُذة-0

٦ًٓ ٢ام بترجِب ال٨خاب "ال٣غاءة اإلاُٟضة" بٗض ما مطخى  بّن ألاؾخاط ًٓؾ٠ ٧

ٓاث ٖلى جغجِب ال٨خاب "ال٣غاءة الٗغبُت". ازخاع اإلاال٠ ماصة َظا ال٨خاب  زمـ ؾى

ٟا٫ الِاصٝ في  ٖلى هدٓ ًىاؾب جُلٗاث الىاقئحن الش٣اُٞت ٦ما ؤهّ ًمشل ؤصب ألَا

سُت ٓعة ألا٢هٓنت التي اؾخ٣اَا مً اإلاهاصع الخاٍع  .ن

ٓظّ بلى بؾخسضام ؤؾماء  ؽ ألاؾماء اإلاٟغصة ْ الخشيُت ْ الجم٘ زم ج بضؤث صْع

ْالًماثغ ْاث ؤلاؾخِٟام  ْؤص ٍْبحن الٟٗل اإلااضخي ْ  ؤلاقاعة  اإلاخهلت ْ اإلاىٟهلت. 

َْٗلم ألاٞٗا٫ الشالزُت املجغصة مً  ْالصخُدت،  اإلاًإع مً ألاٞٗا٫ الشالزُت املجغصة 

َْظٍ  ٣ت املخاصزت بحن شسهحن  ّ اؾخٗمل ٍَغ
ّ
 ؤه

 
ْما بلى طل٪. ؤزحرا ْؤ٢ؿامِا  ٓػ  اإلاِم

ْصعاؾتها خُض ٌؿِل ٖل ب الُالب في ٢غاءتها  ؽ ٧لِا جٚغ ٓاٖض الضْع ى الُالب ِٞم ال٣

ال مك٣ت ٓبت   659.ْألاخ٩ام ْخِٟٓا بضْن نٗ

ْما ًخػلم بها  الخجاسة 

٦ًٓ في مجا٫ حٗلُم للٛت الٗغبُت ٦خاب  مً بهخاظاث ألاؾخاط دمحم ًٓؾ٠ ٧

٢ْض ٢ام اإلاال٠ بخإل٠ُ َظا ال٨خاب للُلبت الٗغبُت الظًً  ْما ًخٗل٤ بها"،  "الخجاعة 

ّ "ؤلٟذ َظا ال٨خاب للُلبت الٗغبُت الظًً ًضعؾٓن ًضعؾٓن الخجاعة ٦ما ط٦غ في ٦خاب

ْٞحها م٩اجب  ت،   ٓا في البالص الٗغبُت ْ اإلااؾؿاث الخجاٍع الخجاعة ْ ما ًخٗل٤ بها ل٩ي ٌٗمل
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ْآزاٍع - ٦ًٓ خُاجّ   .، ٢ؿم اللٛت الٗغبُت، ظامٗت ٧ال٩ُٓث(ٞل.عؾالت ؤًم) دمحم بكحر ٧ى، دمحم ًٓؾ٠ ٧
659

ْٖبض الغخمً اإلاىٛاص، ؤٖالم اإلاالٟحن في البالص الِىضًت، .ص - ْٖبض الغخمً دمحم آلاصعقحري  قي   م2013ظما٫ الضًً الٟاْع
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غ الٗغبي ْ  ت لٗل هللا ًُٟضَم في خه٫ٓ اإلاِاعة في الخدٍغ بٖالهاث ًٖ ألاقُاء الخجاٍع

ْمً ت  ت بلى الٗغبُت  حٗبحراث صخُدت مً الٗغبُت بلى ؤلاهجلحًز  ".661ؤلاهجلحًز

ْآدابها ٍٓش اللغت الػشبُت   بظِاماجّ في جى

ْ الؽػش في الػفش الػشبي الخذًث  ؤغالم الىثر 

٦ًٓ َظا ال٨خاب "ؤٖالم الىثر ْ الكٗغ في الٗهغ الٗغبي  ٦خب اإلاال٠ ألاؾخاط ٧

اللٛت الخضًض" ٖىضما صعي بلى ظامٗت ٧ال٩ُٓث ؤؾخاطا ػاثغا إلل٣اء املخايغاث في ٢ؿم 

ٓظض ٞغنت زمُىت لجم٘  ْآصابها ًٖ ألاصب الٗغبي الخضًض لشالزت ؤقِغ. ٞ الٗغبُت 

ٓاص ٦شحرة ًٖ ألاصب  ْاؾخٟاص مً ال٨خب املسخلٟت ْخهل ٖلى م ٓاٞغة،  ٓماث ال اإلاٗل

ْالكٗغاء في الٗهغ الخضًض، ٦ما ط٦غ هٟؿّ  الٗغبي الخضًض زانت ًٖ ألاصباء 

ْؤسجل جغاظم "ٞإجُدذ لي ٞغنت زمُىت بإن ؤَال٘  ا ٓصة في َظٍ الجامٗت  ل٨خب اإلآظ

ْؤ٦مل ما ٢ض ٦خبذ  ْاإلاهجغ  ْالٗغا١  ْلبىان  ْالكام  ً مً مهغ  ْالكٗغاء آلازٍغ ألاصباء 

ٓبغ  15ًٖ بًِٗم ٞإل٣ُذ َظٍ املخايغاث لشالزت ؤقِغ مً  ًىاًغ  14م بلى 1979ؤ٦خ

 ".661م1981

ٓظؼا لُالب اللٛت الٗغب ٍٓغا عاجٗا م ٓا في ٣ّٞضم َظا ال٨خاب جه ُت الظًً ٧اه

ٓٞغة ًٖ ألاصب  خاظت ماؾت بلى مشل َظا ال٨خاب باللٛت الٗغبُت ألّن ال٨خب ألاعصًت مخ

ٓن اللٛت ألاعصًت  الٗغبي الخضًض في قما٫ الِىض ْ ل٨ً الُالب في ظىٓب الِىض ال ٌٗٞغ

ْلُالب اللٛت الٗغبُت   ٖامت ِٞظا ال٨خاب مُٟض ظضا لُالب اللٛت الٗغبُت في الِىض ٖامت 

 .بجىٓب الِىض زانت

ْالكٗغاء مً الٗغب  الصة ٦باع ألاصباء  ش  ْخا٫ْ اإلاال٠ في َظا ال٨خاب لظ٦غ جاٍع

م  ْآزاَع ٓظؼ خُاتهم ْزضماتهم  ٢ّْضم م ْْٞاتهم، ْيمً في الجؼء ألا٫ْ زالزحن ؤصًبا. 

٠٢ٓ الؿُا خي ال في ٦خابّ باإلا  الٗلمُت ْألاصبُت في ألاصب الٗغبي الخضًض. اٖخجى اإلاال٠ ؤ

                                                           
660

ْما ًخٗل٤ بها- ٦ًٓ، الخجاعة   دمحم ًٓؾ٠ ٧
661

ْالكٗغ في الٗهغ الٗغبي الخضًض، - ٦ًٓ، ؤٖالم الىثر   م1980مجمض ًٓؾ٠ ٧
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ْلت الٗباؾُت في بٛضاص،  ْؤقاع بلى ؾ٣ٍٓ الض  ،ً في الكغ١ ألاْؾِ في ال٣غهحن آلازٍغ

٢ٓذ،  ْالؿُاؾُت في طل٪ ال ٓا٫ ؤلاظخماُٖت  ْلت الٗشماهُت، ْ ّٞؿغ ألاخ ْبلى ٢ُام الض

ٓماتهم  التي ٧اهذ في بالص قتى، مشال الدجاػ  ْبلى خ٩ ْالسلٟاء  ْؤقاع بلى خُاة ألامغاء 

 ْ ْالٗغا١  ٓعٍا  م ًٖ ْالؿ
ّ
ا. زم ج٩ل ْالُمً ٚحَر ْالكام ْ لبىان  غة الٗغب  مهغ ْظٍؼ

ْما بلى طل٪. زم  ْاإلاُاب٘ الٗغبُت  ش اإلاُبٗت في الٗالم  ْجاٍع ْالصخاٞت  ٓع الُباٖت  جُ

ٓامل  ٓظّ اإلاال٠ بلى الصخاٞت "ٞهي مً ؤؾـ الجهًت ألاصبُت الخضًشت ْ ٖامل مً الٗ ج

ْالؿُاؾُت ْ في بهدكاع اللّٛ الٟهخى، ْؾبب ٦بحر في ج٣ضً ْالٗلمُت  م ألابدار ألاصبُت 

 ٔ ٓام الىاؽ في اإلاضن ْ ال٣غ سُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت بلى ٖ  ".662الخاٍع

ْليكغ  ٓا ؤ٢صخى الجِض إلخُاء الصخاٞت  ْها٢ل اإلاال٠ ألاصباء الظًً بظل

ضة مهغ"  ْاثلِم ؤصًب بسخا١ ميصخئ "ظٍغ ْا زضماث ظلُلت، ٞمً ؤ ْؤص الش٣اٞت، 

ْالك1877ُؾىت ض" ؾىت م،  ضة "اإلاٍا ٓعي ناخب ظٍغ م 1889ش ٖلي ًٓؾ٠ البلهٟ

مت في مجا٫  ُّ م. زم ما٫ اإلاال٠ بلى الجهًت الٗلمُت في ٖهغ دمحم ٖلي ْزضماجّ ال٣ ْٚحَر

ال١ ؾىّ ْؤوكإ مُبٗت ب مت في 1822الٗلم ْألاصب،  ُّ ْهي التي ٢امذ بةؾِاماث ٢ م. 

ْال ْآصابها بُب٘ ال٨خب ال٣ضًمت  ْؤؾـ مضعؾت ألالؿً بخُاء اللٛت الٗغبُت  جضًضة، 

ٓعاث1836ؾىت  ا مً الخُ ْٚحَر  .م 

اٖت  ال بترظمت الكُش ٞع ْالكٗغاء ٣ٞام ؤ بضؤ اإلاال٠ ؤن ًسٓى في جغظمت ألاصباء 

ْؤٖمالّ الٗلمُت 1872-1811عاٞ٘ الُُِاْي) ْؤل٣ى الًٓء ٖلى خُاجّ الىحرة  م( 

ٓلى ال ّغٝ اإلاال٠ َٓ ؤ٫ْ مً ج ت ْألاصبُت ْزضماجّ الجلُلت، ْٖ ترظمت في اإلاضاعؽ اإلاهٍغ

ا باللٛت الٟغوؿُت  غ، ْ ٧ان ٖاٞع ألهّ ٧ان ًخ٣ً باللٛت الٗغبُت بضعاؾخّ في ظامٗت ألاَػ

ؼ في جلسُو  ْمً ؤبغػَا "جسلُو ؤلابٍغ ً مالٟا  ْٖكٍغ ٍْبلٜ ٖضص مالٟاجّ حؿٗت  ؤًًا، 

م ًٖ ٖلي باقا مباع٥)
ّ
ؼ". زم ج٩ل ْالكُش هان٠ُ الُاػجي)1893-1823باٍع -1811م( 

ن الى٣اف)1871 م( ماؾـ ًٞ 1855-1817م( او٠ُٗ البدض بلى شسهُت ماْع

                                                           
662

ْالكٗغ في الٗهغ الٗغبي الخضًض،  - ٦ًٓ، ؤٖالم الىثر   م1980مجمض ًٓؾ٠ ٧
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اًت جمشُلُت  اًت "البسُل" ْ هي ؤ٫ْ ْع ْؤقاع بلى جإلُّٟ مشل الْغ الخمشُل في اللٛت الٗغبُت 

ْؤحى اإلاال٠  ن الغقُض".  اًت "ؤبي الخؿً اإلاٟٛل" ْ"َاْع ْالْغ ؤلٟذ باللٛت الٗغبُت 

ٓعا 1932-1869بدُاة ؤمحر الكٗغاء ؤخمض قٓقي) م( الظي ٧ان قاٖغا مؿلما ٞس

ْالكٗاثغ ؤلاؾالمُت، لّ ٦شحر مً  ٓا٠َ الضًيُت  ٢ْهاثضٍ الٗ بةؾالمّ، ٚلبذ ؤقٗاٍع 

 ٫ٓ ا، ْ في مضح الغؾ ألاقٗاع في الضٞإ ًٖ الضًً ؤلاؾالمي ْ في ْن٠ البالص التي ػاَع

ْط٦غ بٗضٍ ًٖ قاٖغ الىُل خاٞٔ ببغاَُم ) م( ْ 1932-1871نلى هللا ٖلُّ ْ ؾلم. 

 ً ْط٦غ ًٖ قاٖغ ال٣ٍُغ ت.  ت ٖلى البِئت اإلاهٍغ ٓاَبّ الكٍٗغ ؼ م
ّ
ا، ع٦ ٧ان قاٖغا مهٍغ

م( ٦الما مٟهال في ؤ٦ثر مً ؤعبٗحن نٟدت. ْ اهخهى الجؼء 1949-1873زلُل مُغان)

ْالكٗغ في الٗهغ الٗغبي الخضًض" بلى جغظمت ؤمحر البُان  ألا٫ْ مً ٦خابّ "ؤٖالم الىثر 

م( الظي ٧ان مً ؤ٧ابغ ال٨خاب ْ ألاصباء ْ مً ؤًٖاء 1936-1869ق٨ُب ؤعؾالن)

 .املجم٘ الٗلمي الٗغبي

٦ًٓ مً جإل٠ُ الجؼء الشاوي مً ؾلؿلت "ؤٖالم الىثر  ٢ام ألاؾخاط دمحم ًٓؾ٠ ٧

ْؤعبٗحن جغظمت  ْلِا في الجؼء الشاوي حؿٗت  ْجىا ْالكٗغ في الٗهغ الٗغبي الخضًض" 

ْالكٗغاء في الٗهغ الخضً ًٍْ ألاصبُت التي جخٗل٤ بهظا ألاصباء  ض ْ بٌٗ مً الٗىا

ا مً بالصَم ْ  ْالكٗغاء الظًً َاظْغ ٢ّْضم مباخض ٖالُت مً ألاصباء  الٗهغ، 

ْالكٗغاء مً  ٩ا. بضؤ اإلاال٠ ٦خابّ الجؼء الشاوي بخٍٗغ٠ ألاصباء  ٓا بإمٍغ ى اؾخَٓ

ْاهدكغث ألاؾغ الٗغبُت في ٧ ٓالِم.  ْط٦غ ؤخ ٓبي  ً الكمالي ْ الجى ل بلض مً اإلاهجٍغ

ٓا  ْل٨ً ٞحهم بٌٗ ألاٞغاص الظًً ٧اه ٩ا. ْ ٧ان مٗٓم َاالء الٗغب ؤمُحن،  بلضان ؤمٍغ

٦ٓب الكغ١" ؾىت ضة "٧ بٓن في املخاٞٓت ٖلى لٛتهم ألام. ٞإنضع  ؤ٫ْ ظٍغ م، 1888ًٚغ

ْجغبِ الىاؽ باللٛت الٗغبُت  ْمجالث جدحي اللٛت الٗغبُت،  ٓالذ بٗضَا ظغاثض  زم ج

ْبًلُا ؤبٓ ماضخي ْ ْاقتهغ مجهم ظبران ز ْٖبض اإلاؿُذ خضاص  داوي  ْؤمحن الٍغ لُل ظبران 

ًٍْ اإلاؿخدضزت في  م. ؤعاص اإلاال٠ إلل٣اء الًٓء ٖلى بٌٗ الٗىا ْٚحَر وؿِب ٍٖغًت 

ن الى٣اف  ْؤصخابها، مجهم ماْع ْال٣هت ؤهّ ّٖغٝ اإلاؿغخُت  ألاصب الٗغبي ٧اإلاؿغخُت 
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 ٓ ٣َْٗ ْؤخمض ؤبٓ زلُل ال٣باوي  ٍٓ ج٣لي الى٣اف  ْالكُش ؾالمت حجاػي ْؤز  ٕٓ ب نى

ّْٖغٝ  ىُت ْؤلاظخماُٖت،  ْالَٓ ٓمُت  ْؤّن مؿغخُاتهم ٧اهذ حٗالج اإلاؿاثل ال٣ م.  ْٚحَر

ْالخضًشت ؤًًا  .اإلاال٠ ال٣هت الٗغبُت ال٣ضًمت 

٦ًٓ جاب٘ الجؼء الشالض ل٨خابّ "ؤٖالم الىثر ْ الكٗغ في  بن ألاؾخاط ًٓؾ٠ ٧

ْؤعبٗحن ؤصًبا م٘ ط٦غ الٗهغ الٗغبي الخضًض" ْخا٫ْ إلياٞت جغاظ ٓالي ؾذ  م ألاصباء خ

ٓع َّ خؿحن) ْؤحى اإلاال٠ في جغظمت الض٦خ م( ْ آعاء 1973-1889زضماتهم باإلًجاػ .

ٍْيخهي بلى  ٍْبضؤ اإلاال٠ الجؼء الشالض بترظمت ؤخمض لُٟي الؿُض  ْمسالُّٟ،  ٓا٣ُّٞ  م

ٓع قٓقي ي٠ُ.   جغظمت الض٦خ

ٓمت زم اَخم اإلاال٠ بترظمت الكُش خؿً البىاء  الظي ٧ان ظاَضا إل٢امت الخ٩

ْبٗضٍ اهدبّ بلى ؾُض ٢ُب الظي ؤل٠ جٟؿحر الكِحر لل٣غان  ٖلى اإلاىهج ؤلاؾالمي، 

م باؾم "في ْال٫ ال٣غان"، زم نٝغ الٗىاًت بٗضٍ بلى هاػ٥ اإلاالث٨ت، ْزخم اإلاال٠  ال٨ٍغ

ٓع قٓقي ي٠ُ الظي ٧ان ها٢ضا ٦بحرا في ألاصب الٗغبي  الجؼء الشالض بظ٦غ الض٦خ

ٓع قٓقي ي٠ُ  ٦ًٓ ٖال٢ت شسهُت ٖم٣ُت بالض٦خ الخضًض، ْ ٧ان لالؾخاط ًٓؾ٠ ٧

ا لّ ٖىضما الخد٤ بجامٗت ال٣اَغة. ٨َظا اهخهى الجؼء الشالض  ْمكٞغ ألهّ ٧ان ؤؾخاط ا 

٤ٞٓ ْل٨ىّ لم ً  .مً َظا ال٨خاب ْ ٧ان اإلاال٠ ًخمجى مخابٗت الجؼء الغاب٘ 

ْآدابهم  الػشب 

ٓاظض في  ْآصابهم" في ظؼؤًً ألظل ؾّض  الٟغاٙ اإلاخ ٦ًٓ ٦خاب "الٗغب  ؤل٠ ٧

٦ْحرال،  ْاإلاضاعؽ ؤلاؾالمُت زانت في مضعاؽ  الجامٗاث الِىضًت ْ ال٩لُاث الٗغبُت 

ت  ٓاؾ٘ ؤن ًضع٥ الخ٣ُ٣ت ال٩امىت في ٖضم مٗٞغ خُض اؾخُإ  مً زال٫ بَالّٖ ال

ش الٗغب ٓص ٦خاب خ٫ٓ  الُالب ْزانت في ظىٓب الِىض ًٖ جاٍع ْآصابهم لٗضم ْظ

ش  ْبضؤ بةٖضاص َظا ال٨خاب خ٫ٓ جاٍع ٕٓ في مخىا٫ْ الُض. ٞكمغ ًٖ ؾاٖضًّ،  اإلآي

اتهم  ْْٚؼ ٓالِم  الٗغب مً الٗهغ الجاَلي ْختى الٗهغ ألامٓي، الظي اقخمل ٖلى ؤخ

ا بمشابت ٦خاب  ْما الى طل٪. ٨َظا ؤنبذ َظا ال٨خاب ٌٗخبر خ٣  ْآصابهم  ٓخاتهم  ْٞخ
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ْالباخض مً ًدخٓي  ٓماث ٢ُمت ْ ًجم٘ بحن صٞخُّ ٧ل ما ًدخاط الُّ الُالب  ٖلى مٗل

ْؤصبهم بك٩ل ٖام ٓماث خ٫ٓ الٗغب   .663مٗل

٦ًٓ الجؼء ألا٫ْ ؾىت  م زم وكغ الجؼء الشاوي بٗض زمؿت ٢ْ1966ض ٢ّضم ٧

ٓاب، زم ؤحى  ٢ّْؿمّ بلى ؤعبٗت ؤب ؤقِغ في هٟـ الؿىت. اَخم اإلاال٠ بالجؼء ألا٫ْ 

ًٍْ مخٗ ٍٓل بدؿب بٗىا ًٍْ بصخيء مً الخٟهُل ْ الخُ ْبّحن َظٍ الٗىا ل٣ت بهظا الباب، 

ْالض٫ْ  غة الٗغب  ّْٖغٝ ظٍؼ ٓان "الٗغب ٢بل الاؾالم"  الخاظت. ابخضؤ الباب ألا٫ْ بٗى

ٍٓلت التي ظغث بحن ال٣باثل مشل خغب البؿٓؽ ْخغب  ب الُ ْالخْغ ْال٣باثل الٗغبُت 

ْبزخالٝ لهجت الٗغب في الُمً صاخـ ْ ٚبراء. زم ٢ضم البدض ال٣ُم ًٖ ال لٛت الٗغبُت 

ْممحزاتها. ْهجض،   ْ الدجاػ 

ْالكٗغاء في الِٗض الجاَلي"، ْظغث  ْفي الباب الشاوي بدض اإلاال٠ ًٖ "الكٗغ 

ْبّحن ؤصخاب  ْم٩اهت الكاٖغ ٖىضَم،  ْجإزحٍر في هٟٓؽ الٗغب  اإلاىا٢كت ًٖ الكٗغ 

م. ٢ض بضؤ البا ْٚحَر ْالكٗغاء الهٗالُ٪  ٍٓت" زم اإلاٗل٣اث  ٓان "البٗشت الىب ب الشالض بٗى

اث ْ ؤؾبابها في ِٖض الىبي نلى هللا  "ؤصًان الٗغب" ْ"بضاًت ؤلاؾالم"، ْظاء بظ٦غ الْٛؼ

ْبّحن ُّٞ ال٣غآن  ْالكٗغ في ِٖض الىبي ملسو هيلع هللا ىلص"  ٓان "ألاصب  ٖلُّ ْ ؾلم. ْفي الباب الغاب٘ بٗى

ْبال  ْجإزحر الٗغب بإؾلٓب ال٣غان   .664ٚخّْالؿىت 

ٓان "ٖهغ  ْجىا٫ْ الباب ألا٫ْ بٗى ْفي الجؼء الشاوي ازخاع اإلاال٠ هٟـ اإلاىهج، 

ٓظّ بلى "الٗهغ ألامٓي"  ْالكٗغ في ِٖض الغاقضًً"، زم ج الغاقضًً"ؤما الشاوي "ألاصب 

 جىا٫ْ اإلاال٠ بٌٗ 
 
ْؤزحرا ْالش٣اٞت في الٗهغ ألامٓي"  ْالكٗغ  ٓان "ألاصب  ْجىا٫ْ الٗى

ًٍْ الضًيُت ا ٨َْظا اهخهى الٗىا ٓم الضازلُت،  ْالٗل ٓم الاؾالمُت  لتي جخٗل٤ في الٗل

 .ال٨خاب

 ألابُاث اإلالذظت
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ٓبغ66مجلت ز٣اٞت الِىض، املجلض -  م2015صٌؿمبر-، ؤ٦خ
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 ًٍْ ٠ ٦شحرا مً ال٨خب في اللٛت الٗغبُت خ٫ٓ ٖىا
ّ
٦ًٓ ؤل بن ألاؾخاط دمحم ًٓؾ٠ ٧

ْصعاؾتها، ٖىضما َلب مً ألاؾخاط  قتى بإؾالُب ؾِلت لدؿِل ٖلى الُالب ٢غاءتها 

٦ًٓ بٌٗ ؤنض٢اثّ جغظمت َظ ال بؿبب ٖضم بج٣اهّ بلٛخّ ٧ ْلم ًخجغؤ ؤ ا ال٨خاب 

ٓاهّ الهاص٢حن ٞإزبذ الترظمت  م ؤهّ ٧ان مً ؤَلِا ٞؿاٖضٍ بٌٗ بز املخلُت الخاملُت ٚع

٦ًٓ ال٨خاب  ت ْألاعصًت. ٞٗغب ٧ بٗض اإلا٣اعهت بالتراظم ؤلاهجلحًز

ٓعا٫ ٧  "َظٍ لُاث٠ خ٨ُم ُٞلؿٝٓ في لٛت جامُل، ٌٗخ٣ض ؤهّ ٖاف(Thirukural)"جْغ

ٓع٫" ٌٗجي  ٖٓت بٞاصجّ ب"جغ٧ ْحٗٝغ مجم في ال٣غن الشاوي ٢بل اإلاُالص في جامل هاصْ، 

ْلُاث٠ خؿىت جازغ في  ٍْدخٓي َظا ال٨خاب ٖلى ههاثذ َُبت  "ألابُاث اإلا٣ضؾت". 

ٓان  ٦ًٓ بترظمخّ بلى الٗغبُت بٗى ٢ْض ٢ام ألاؾخاط ٧ ٢ٓض مجامغ ال٣لٓب.  الىٟٓؽ ج

ْال٨خاب ًدىا٫ْ  ٓػٖت ٖلى زالزت ؤ٢ؿام،  "ألابُاث اإلا٣ضؾت"  ْبلُِت م خُت  ٖٓاث ْع مٓي

 ُّْٞ ٓم الجيؿُت،  ْالٗل ْمجها "الخ٨ُم الٗا٢ل ًى٤ٟ  1331مً الٗاصاث ْ الخ٣الُض  بِخا، 

ٕٓ ال ًىٟض ماءٍ ال ًساٝ مً اه٣ُاِٖا، ٞهي ٦مشل ًيب جّ في مهالر الىاؽ   . 665"زْغ

 الخاجمت

الم ألا   ٦ًٓ الٗمغي مً ألٖا ً ٌٗض ألاؾخاط دمحم ًٓؾ٠ ٧ ٞظاص في ال٣غن الٗكٍغ

ٓصٍ الجباعة في اوٗاف  ْآصابها. بهّ بظ٫ ظِ ٍج اللٛت الٗغبُت  ٓا في جْغ بالِىض الظًً ٢ام

م ؤهّ ٧ان مخ٣ىا باللٛاث ألاعصًت  ْآصابها ٚع ٍٓغ صعاؾتها  ْجُ ْبخُاءَا  اللٛت الٗغبُت 

ّ ب ْامخاػث شسهِخّ بحن مٗانٍغ ْالخاملُت.  ْالِىضًت  ْالٟاعؾُت  ت  الِىض في ْؤلاهجلحًز

ش آصابها الجمُلت. ال ق٪ في ؤهّ ٖالم ؤإلاعي طْ ز٣اٞت  ْجاٍع مُضان الضعاؾاث الٗغبُت 

ْبػالت  ٓة بلُّ،  ْالضٖ ٍٓت ججاٍ الضًً  الجّ الٗلمُت ْنالخُاجّ اللٛ ْاؾٗت، اؾخسضم مَا

٧ْان  ْالِىاص٥.  ٓظّ بلُّ مً ٢بل اإلاؿُدُحن  ْالكبهاث خ٫ٓ ؤلاؾالم التي ج الك٥ٓ٩ 

٢ْذ مؿخٗضا لِم في  .٧ل 
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ٍٓت  ْالضٖ ْالضًيُت  ٧اهذ خُاجّ خُاة مخدغ٦ت باليكاَاث الٗلمُت ْألاصبُت 

ً في ػمىّ، ألهّ لٗب  ّ ٧ان مخ٣ضما ًٖ آلازٍغ
ّ
ْؤلانالخُت ْؤلاظخماُٖت. ال ظضا٫ في ؤه

 ًٍٓ ْمجمّٗ صاع اإلاهىٟحن في ج٩ ْعا ٦بحرا في اللٛاث ألاعبٗت. ٧اهللؿُض ؾلُمان الىضْي  ص

ْم ْمالٟا  ٦ًٓ ٧اجبا  ْٖاإلاا ٦بحرا. شسهُت ٧ ْمد٣٣ا   هىٟا 

ْاإلاشاحؼ  اإلافادس 

 ٓن في الِىذ، املجمؼ ؤلاظ ٓ الخعً غلي الىذْي، اإلاعلم ْة الػلماء، ؤب  المي الػلمي هذ

  اللاَشي:ؼاغشا غشبُا َىذًا، )هخاب بلىترْوي(صبحر ن.م.ع، الؽُخ ـذكت هللا ؤخمذ. 

  قي ْغبذ الشخمً دمحم آلادسؼحري ْغبذ الشخمً اإلاىغاد، ؤغالم د.حماٌ الذًً الفاْس

 م.0226، مىخبت الِذٔ والُىٓث، هحرال، الِىذ،2ألادب الػشبي في الِىذ، ه

  ْاليؽش قي ؤغالم اإلاالفحن في البالد الِىذًت، كعم الذساظاث  د.حماٌ الذًً الفاْس

ْالترار، دبي، 2ْالؽاْن الخاسحُت، ه  م.0221، مشهض حمػت اإلااحذ للشلافت 

 ٓهً الػبلشي الىبحر في حىٓب الِىذ، مىبػت وى اًم للىباغت دمحم بؽحر وى، دمحم ًٓظ ف ه

ْحي، هحرال،  م.2776ْاليؽش،هىذ

 ى،دمحم بؽحر و ٓ ْآزاٍس )سظالت ؤًم.فل(،دمحم ًٓظف ه كعم اللغت الػشبُت، هً خُاجّ 

 حامػت والُىٓث.

 ،ٓهً الػمشي ْالؽػش في الػفش الػشبي الخذًث،  داس خافظت دمحم ًٓظف ه ؤغالم الىثر 

ْاليؽش، مذساط، للىب  م.2762اغت 

 ْاليؽش، مذساط ْما ًخػللِا، داس خافظت للىباغت  ٓهً الػمشي، الخجاسة   دمحم ًٓظف ه

 املجالث الػشبُت

 ْاليؽش، لىىائ0222، ظبخمبر35مجلت البػث ؤلاظالمي، املجلذ  .م، ماظعت الصخافت 

 ٓبش2، الػذد44مجلت زلافت الِىذ، املجلذ ت زلافُت  م، مجلت غلم0223ُدٌعمبر-، ؤهخ

ٓدلهي)ؿ: ٓان، هُ  .(222-77املجالغ الِىذي للػالكاث الشلافُت، آصاد به

  ٓبش25مجلت ـٓث ألامت، املجلذ ت بظالمُت ؤدبُت، جفذس غً 0223، ؤهخ م،مجلت ؼٍِش

ْالترحمت، بىاسط)ؿ:  (.32-21داس الخإلُف 

  ٍٓت،0221مجلت والُىٓث، املجلذ الشالث،الػذد الشاوي، ًىاًش جفذس  م، مجلت سبؼ ظى

 .(227-222غً كعم اللغت الػشبُت، حامػت والُىٓث، هحرال، الِىذ)ؿ:
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 بؾِاماث ْٟغ ؤخمض الٗشماوي

 في الكٗغ الٗغبي 
ٓعاٍ، ؤخمغ ٚجي  باخض الض٦خ

، هُٓ صلهي ٓاَغال٫ جهْغ  ظامٗت ظ

 ملخق البدث

ٍٓت  ٍْغظ٘ الًٟل بلى  مًبضؤث ؾلؿلت اإلاضاثذ الىب م ملسو هيلع هللا ىلص،  خُاة الغؾ٫ٓ ال٨ٍغ

م ؤبي َالب ألهّ ؤ٫ْ مً ٢ا٫ الكٗغ في اإلاضح الىبٓي  ، ٢ض ظم٘ 666ٖم الغؾ٫ٓ ال٨ٍغ

ْبهظا  م،  ت في اإلاضح الىبٓي صٞاٖا ًٖ الغؾ٫ٓ ال٨ٍغ ة قٍٗغ خؿان بً زابذ هنع هللا يضر زْغ

٨َْظا اقخملذ ؾلؿلت 667اؽفي ؤْؾاٍ الى" قاٖغ الغؾ٫ٓ "الؿبب ٢ض اقتهغ بـ   ،

ٓمىا َظا ْحؿخمغ بلى ً ٍٓت ٖلى ؤ٦ثر مً ؤعبٗت ٖكغ ٢غها   .اإلاضاثذ الىب

ْبؿبب  ْاٖخىا٢ِم،  ْحٗاٝع ؾ٩ان الِىض باإلؾالم  ْبٗض ْن٫ٓ الٗغب بلى الِىض 

ب٢امت ٖال٢ت صًيُت باللٛت الٗغبُت، ٢ض ها٫ مؿلمٓ الِىض في نى٠ اإلاضح الىبٓي هٟـ 

ٓا في  ْآصابهاالكِغة ٦ما هال ًدا٫ْ َظا البدض  .ألانىاٝ ألازٔغ مً اللٛت الٗغبُت 

ْبلى ؤٖمالّ ألاصبُت ال ؾُما بلى اإلاضاثذ  لئلَإل بلى شسهُت الكُش ْٟغ ؤخمض ٖشماوي 

ٍٓت مً ؤقٗاٍع  الىب

 لذمت اإلا

م ملسو هيلع هللا ىلص، خُض اٖخبرْا  مِم للغؾ٫ٓ ال٨ٍغ ن بخ٨ٍغ ٓص ًٟخسْغ ٧ان الكٗغاء الِى

ٓص في الٟترة اإلاب٨غة، َم  ْبالخالي، ٞةن الكٗغاء الِى اإلاضح الىبٓي مً ٞالح الضهُا ْآلازغة، 

ْؤٞالح بً ٌؿاع اإلال٣ب بـ ؤبٓ ُٖاء الؿىضي، ؤبٓ الًل٘  ٓ خى اإلالخاوي  ن بً م َاْع
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 .33م، م 1975الكُش ٖبض هللا ٖباؽ الىضْي، "ؤقٗاع اإلاضح في الٗغبُت"، م٨خبت ؤلاؾالم، ل٨ىائ، ٖام . 
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ٓع، ًىاًغ،  ٍٓت، الَ  .124، م م1984. ه٣ٓف، ٖضص زام للؿحرة الىب
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ْٚحر  م ًِٓغ لٓن اإلاضح الىبٓي الؿىضي  ٓص ال٣ضامى، ٟٞي ؤقٗاَع َم الكٗغاء الِى

ٓٞغة  668.ب

ٓع قاٍ  ْالكُش ؤه ٓجٓي،  ٍٓت للكُش دمحم ٢اؾم الىاه جل٣ذ ال٣هاثض الىب

ْالكُش خبِب الغخمً الٗشماوي  ٓبىضي،  ْالكُش طْ ال٣ٟاع ٖلي الضً ال٨كمحري، 

ْباألزو ٢هُضة الكُش خب( عخمِم هللا حٗالى) ِب الغخمً الٗشماوي قِغة ٦بحرة، 

ْبالٚت البُان" المُت اإلاعجؼاث"  669. حٗض صعة هاصعة في ؾالؾٗت اللؿان 

َظٍ الؿلؿلت الكُش ْٟغ ؤخمض الٗشماوي، الظي ٢ضم ؤقٗاعا في مضح الىبي  ْمً

َْظٍ ألاقٗاع خُٓذ ب٣ب٫ٓ خؿً في ألاْؾاٍ  ْمدبت،  مخإزغا بدب الغؾ٫ٓ بةزالم 

ٓع ؤًًا بالدكبحهاث الىاصعة ْالاؾخٗاعاث الجمُلت  ْاقتهغث في الجمِ الٗلمُت

ٖٓاث املسخلٟت  .ْاإلآي

ْْالدجّ   وؽإجّ 

عبُ٘ ألا٫ْ ٖام  13غ ؤخمض الٗشماوي بً الكُش ل٠ُُ ؤخمض في ْلض الكُش ْٟ

ٓا٤ٞ 1311 ٓبغ  5َـ، اإلا ْهه٠ ؾىت 1892ؤ٦خ َْٓ ابً بزىحن  ُٓٞذ ؤمّ  ٓبىض، ج م في صً

إلاا بلٜ ؾبٗت مً ٖمٍغ بضؤ ٢غؤة ال٣غآن هاْغا ٖلى الخاٞٔ "هامضاع" في   ، مً ٖمٍغ

ْحٗلم ٦خب اللٛت الٟاعؾُت مً الكُ ٓبىض  ٓم صً ْالض صاعالٗل ٓبىضي  ش دمحم ًاؾحن الضً

ٓم الؿبذ في مضًىت  671الكُش قُٟ٘ ؤخمض الٗشماوي. ٓاع عخمت هللا نباح ً اهخ٣ل بلى ظ

ٓا٤ٞ 1394ط٣ًٗضة ٖام  ٦22غاحصخي  ت 1974صٌؿمبر ٖام  8َـ/ اإلا ْصًٞ في ٢ٍغ م، 

 671بابٓف وٛغ بمضًىت هاْم آباص. 

ٓلت، ٧اهذ للكُش ْٟغ ؤخمض ٖال٢ت َبُُٗت بالكٗغ ْألاصب الٗغب ْمىظ الُٟ ي، 

ْٖىضما ٧ان ًضعؽ ال٨خب الٗغبُت الابخضاثُت مشل هدٓ محر،  ٓلٗا بالكٗغ الٗغبي،  ٧ان م
                                                           

الها آػاص، ٖلي ظغاٍ"الكٗغ الٗغبي في الِىض" ٖٓت، م٨خبت م  .م2740، م٣الت البدض، خامض ٖلي زان، ٚحر مُب
669

 .411، م 22. ؤهٓغ بلى "صاثغة اإلاٗاٝع ؤلاؾالمُت" ط 
1.
ٓبىض   .38م ،م1997،مٟتي دمحم قُٟ٘ ٖشماوي، "ظىض ُٖٓم شسهُاث"، ٦خب زاهت وُٗمُت صً

671
ٓع . ٖٓاث ٖلمي ٦مالُاث، با٦ؿخان، م ٖبض الك٩  .45الترمظي، "جظ٦غة الٟٓغ"، مُب
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ا آهظا٥)ْما بلى طل٪  ْػ ٖمٍغ ازجي ؤْ زالزت ٖكغ ٖام  ، ٦خب عؾالت بلى ؤخض (لم ًخجا

ت مشل َظا اعة بلٛت قٍٗغ ُّ مٗظعة ًٖ ٖضم الٍؼ  :مٗاٞع

 672ٞاػصاص في ٢لبي الصجً  ؤها ما عؤًخ٪ مً ػمً 

٧ان الكُش الٗشماوي ًمخل٪ ٢ضعة ٞاث٣ت ٖلى جإل٠ُ الكٗغ الٗغبي مىظ ؾً 

ْبما ؤن  ْال٣ضاعث بإجها َبُُٗت، ٞال مبالٛت ُّٞ،  ْبطا ٢لىا ًٖ َظٍ اإلاِاعاث  مب٨غ، 

ٓان، لظا لم حكتهغ٦ما ٧ان  ت الٗغبُت للكُش الٗشماوي لم ج٨ً في ق٩ل صً الثرْة الكٍٗغ

ْاؾٗت في ألاْؾاٍ ٌؿخد٣ِا،  ْمغازُّ التي َبٗذ ٢ض هالذ قِغة  ْل٨ً ٢هاثضٍ 

ت للكُش الٗشماوي ؤنال ٧اهذ في م٣ضاع  ما٫ الكٕٗغ َْظا ًض٫ ٖلى ؤن ألٖا ألا٧اصًمُت،  

بُٗخّ اإلاخ٣لبت ْالكِغة َْ ْل٨ىّ ٧ان ًدا٫ْ بزٟاءَا بؿبب اظخىابّ ًٖ الؿمٗت   .ْاٞغ 

ٓع " ل٣ُذ ٢هاثضٍ في مضح عؾ٫ٓ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓع ٖلى ه ال " ْؾُلت الٟٓغ"ْ" ه ٢ب

بٗذ ٢هُضة  ٓام َْ ْالس مً مُبٗت اإلاغ٦ؼ "ْؾُلت الٟٓغ"خؿىا في ٖامت الىاؽ 

ٓجها ٖلمُت " اإلاٗاٝع"ألا٧اصًمي الكِحر آهظا٥،  َْظا صلُل ٖلى ٧ ؤٖٓم ظغاٍ، 

٢ْبل بضء "ْؾُلت الٟٓغ"َىا ٢هُضة  وؿخٗغى673.ْؤصبُت للكُش  الٗشماوي،

ٓايُ٘ ؤقٗاٍع ٞىُا ه٣ضم اؾخٗغايِا، ٓص ختى ًخم مغاظٗت م ملختزاَٟت للكٗغاء الِى

ٓلت  .بؿِ

 "ْظُلت الظفش"كفُذة 

ْمٗٓم  193جدخٓي َظٍ ال٣هُضة للكُش ْٟغ ؤخمض الٗشماوي ٖلى  بِخا، 

ْالىهاثذ  ٢ْهو ال٣غآن،  ْؤزال٢ّ الخمُضة  ٓايُِٗا هي خب الغؾ٫ٓ  م
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ْٖضم الب٩اء في  ْا٫ الضهُا  ْػ ،ٖٔٓ ْل٨ً بؿبب حٛحر ألاؾلٓب ٢ض وكإ ٞحها ْال اإلاهاثب، 

ا بالدكبِب  ً ْالجما٫، ْخؿب الٗاصة، جبضؤ َظٍ ال٣هُضة ؤً  :٨َظا الابخ٩اع 

ٓع  ٓع   ما للٓالم جبضلذ بالى  ما للؼمان ؤحى ب٩ل خب

ٓع  ٓع   َل الح هجم في مُال٘ ن ْوؿذ هاع بجاهب َ  674م ؤ

ْمٌ البر١ ال٤ُ٣ٗ بداظغ  رٞخؤلألث مجها ظبا٫ خًح ؤْ ؤ

ت  ؤمُغث ٞااصي لُلت بًٟحر  ؤْ ؤؾٟغث ًٖ ْظِِا بضٍع

ْالؼمً الظي ْع  صٕ ٖى٪ ط٦غ ؾٗاص   مجي مطخى في خب طاث زض

ٓعٍ ٍع ْخب ٓع   ٞمخاّٖ ْؾْغ ْلٓ في مضة ْقِ  ًٟجى 

م ملسو هيلع هللا ىلص في ال٣هُضة ؤٖالٍ،  ْٖلى الىدٓ الظي ؤقاص الكُش الٗشماوي بالىبي ال٨ٍغ

، ٞهي جدؿم بلٓن اإلاضح مً  ٖٓٔ مً ظِت ؤزٔغ ْال ْحكمل ٦جز الىهاثذ  ظِت، 

ْاإلاهاثب التي بُجها الكُش  ٓم ْألاخؼان  ْٖضم الب٩اء في الِم ا٫ الضهُا  ْباألزو، ْػ

 .الٗشماوي ِٞٓ مى٣ُ٘ الىٓحر

ْاإلاىاْغ  ٓعة  م بلى اإلاضًىت اإلاى اعة الىبي ال٨ٍغ ْعص ط٦غ ٍػ ْ في ألابُاث الخالُت، ٢ض ؤ

ْالجمُلت للمضًىت  ٓعة في السالبت  ٣ت هاصعة، خُض ٢ضم ٢ضاؾت اإلاضًىت اإلاى ٓعة بٍُغ اإلاى

٣ت خضًشت  :الخلمُذ ال٣غآوي بٍُغ

 ٔ ي الثر ٓاع ؤخمض زحر مً َْ ٓع   بج  ْؤظل مً في ألاعى مً م٣ب

ذ ظىابها اإلاُٗغ   ؤوي ؤَلٗذ ٖلى مٗالم َُبت  ْقممذ ٍع

ٓع    بلض ًدل بّ اإلاُُب َُب ٓم ٧ل ضج ٫ َم  ْبّ جْؼ

ا  ْبٗض طل٪، ؾلِ الكُش ْؤْلى اَخمام  الٗشماوي الًٓء ٖلى ؾحرة الىبي ملسو هيلع هللا ىلص 

ْالجمُلت للىبي ملسو هيلع هللا ىلص ا باألزال١ الخمُضة   :زان 

ْما بُضي ٞضاٍ ٞةهّ ٍْغ   هٟسخي   ؤنل السالث٤ مغ٦ؼ الخض
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ْؤعيِا الٍ لم ج٨ً الؿماء  ٓع    ل ح بخل٪ اله ال ْع  ٦ال 

ٓع  ْلّ   َٓ ؾُض عؾل ال٨غام ؤمامِم ٓم وك ٓاء الخمض ً  ل

ٓع   ٢ض ٧ان آًت عبّ في السل٤  675ْالسل٤ الُٗٓم مال٥ ٧ل ؤم

ال  ْلض ٞحها الىبي ملسو هيلع هللا ىلص  ٝ التي  ْمً َىا، اهخ٣ل طًَ الكُش الٗشماوي بلى الْٓغ

٢ْض اه٣ُٗذ ؾلؿلت السحر  ًسٟى ٖلى ؤخض ؤن طل٪ الؼمان ٢ض جٟصخى ُّٞ الجِل، 

ٝ، ٣ٞض ط٦غ الكُش ا ٣ت ٞىُت للٛاًت، بلى ظاهب ْاإلاْٗغ ٓا٫ ٧لِا بٍُغ لٗشماوي جل٪ ألاخ

ه٣ٌ الِٗض، ْزُاهت : الُٗٓب الاظخماُٖت للٗغب في طل٪ الِٗض ٖلى ؾبُل اإلاشا٫

ْْنماث ٖاع  ٛخٟغ 
ُ
ٓبا ال ح ْالتي ٧اهذ ُٖ ا  ْٚحَر ْٖباصة ألانىام  ْْؤص البىاث،  ألاماهت، 

ا الكُش ْٟغ ؤخمض ال  :ٗشماوي ٖلى ْظّ الخدضًضٖلى ظبحن ؤلاوؿاهُت، لظل٪ ط٦َغ

ْالىاؽ في ْلماتهم ٓع    ٢ض ظاءها   ْالجِل ٢اثضَم ل٩ل ٞج

ٓصَم ْيإ ؤماجهم  ْالٓلم قُمت جاب٘ ْزٟحر  مغظذ ِٖ

ٓة  ْا البىاث ُٞالِا مً ٢ؿ  ٧اصث جسغ لِا ظبا٫ زبحر  ْؤص

ْا الدجاعة مً ؾٟاَت عؤحهم ٓع   ٖبض ٓا بلى خب اليؿاء الس  ْنب

بالخٟهُل الخٛحراث التي خضزذ في ؤ٣ٖاب بٗشت الىبي زم ط٦غ الكُش الٗشماوي 

 :ملسو هيلع هللا ىلص في ألابُاث الخالُت

ٓع    بمدمض بوؿان ٖحن مدامض  ْؤظل مً ٢ض ظاءها بؼب

ٓاث ٞإنبدذ ٓع   ؤخُاء بّ ألاعى اإلا  مسًغة ألا٦ىاٝ طاث ُٖ

 ٔ ٓع   ٢ض ؾمٗذ ٧لماجّ نم الِٓ ٓظِّ اهٟخدذ ُٖٓن الٗ  ْب

ْاإلاامىحن مً ٢بل ٢َغل م٨ت بن ألاطٔ ْؾٓء اإلاٗا ملت الظي ٖاوى مىّ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص 

ٓؤ  ْؤعقضَم ب٩ل  مغخلتِٞٓ ؤؾ ءجّ ْشسهِخّ  ْم٘ طل٪ ٢ض ؤِْغ الىبي مْغ ش،  في الخاٍع
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ً، ط٦غ الكُش الٗشماوي لجٓء الىبي بلى  الُغ١، ٢ض ًىضع مشالّ، ْفي البِخحن ألازحًر

ضاء ٖى ْبدض ألٖا َٓت ال٠ِ٨، زم ال٠ِ٨ ٖىض الهجغة،  ْوسج الٗى٨بٓث قب٨ت في ٞ  ّ

ْٖالماث  ة بضع  ْههغة هللا السانت في ْٚؼ ْعص في ألابُاث الخالُت بٌٗ اإلاعجؼاث  ؤ

ٓاًا الخؿىت للىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٖكُت ٞخذ م٨ت بةقاعة  :الى

ْالخ٨بحر   ْالبِذ ٌٗٝغ خحن ٍَِغ ٓخُض   مً ألانىام بالخ

غْال   ٦ْظل٪ الجمغاث حٗٝغ عمُّ  غ٦ً ٌٗٝغ لشمّ بٍٟغ

ٓع    ٦ْظل٪ ألاشجاع حٗٝغ ؤمٍغ  ٞإهذ حك٤ ألاعى طاث ِٞ

ٓم بضع بالٗالء قِحر   ظاء اإلاالث٨ت ال٨غام لىهٍغ  676في ً

ْمً زال٫ َظٍ  ٝ، ٢ام عؾ٫ٓ هللا بٗمل اؾخصىاجي،  ْفي ؾُا١ حٛحر َظٍ الْٓغ

ٓاهب شسهِخّ الُٗٓمت مً َغ١   :مخٗضصةالسضماث، ٢ض جمذ حُُٛت الٗضًض مً ظ

ٓع   عجبا لغخمخّ ٖلى ؤٖضاثّ ٍٓ ًٖ زهمّ اإلا٣ِ  ْلٟٗ

 ْبػى ٖلُّ ْؾامّ بُٟحر ٞل٣ض ٖٟا ًٖ ٢ضعة ٖمً َػى

ْلئ٪ الُل٣اء مً ٖلحهم ٓع   ٞإ  ٦غما ٞإؾلم ٧لِم بك٩

 مل٪ ال٣لٓب به٨ظا الدسسحر  ؤ عؤًذ في الضهُا ًدُما مشلّ

ٍٓ ْشسهِخّ  ْٟٖ ت ٧لِا، ٦ْغامت الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ْسساثّ  مت التي ؤٞاصث البكٍغ ال٨ٍغ

ٓا٫ في  ٍٓغ َظٍ ألاخ ٓم، ٢ام الكُش الٗشماوي بخه ٞلم ٣ًضم الؼمان مشالِا ختى الُ

 .ألاقٗاع الخالُت

ْالٗاصاث ْألازال١، ْفي  ْالجما٫  لم ٨ًً ؤخض هضا للىبي ملسو هيلع هللا ىلص في الخؿً 

جُي ما٫ الْغ ْؤًًا ألابُاجالخالُت، ؤخاٍ الكُش الٗشماوي ألٖا ْا٢ٗت اإلاٗغاط  ُت للىبي م٘ 

ٓحي م٘ ال٣هُضة الكِحرة للكُش الؿٗضي ٫ ال  :ط٦غ هْؼ
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 ٦ك٠ الضجى بجمالّ  بلػى الٗلى ب٨مالّ

ْآلّ خؿيذ ظمُ٘ زهالّ  ٓا ٖلُّ   نل

ٓبّ ْاخض في ؤؾل  :زم صمجِا في قٗغ 

٦ْمالّ ْبجمالّ  ٓع   ْبدؿىّ  ٞٓ  ْزهالّ ْسساثّ اإلا

ٍٓغمتهلال   ٞتراٍ بط ما ظئخّ مبدؿما   ٧البضع في الخى

٣ت  ْبٗض َظٍ ألابُاث، ٢ض ْن٠ زهاثو الصخابت ال٨غام عضخي هللا ٖجهم بٍُغ

 :ظُضة

ٓما للِضٔ ٧ْل يٟحر  ْبضث صخابخّ هج  في ٧ل هاخُت 

ْعػاهت الخ٨ٟحر  مجهم ؤبٓ ب٨غ ؤمام ؤْلى الخ٣ى  بٟغاؾت 

ٓع   ما ٧ان ؤزبخّ ل٩ل مِمت ْاث صس ٫ لِا ط  ٧اصث جْؼ

ٓعب٨ممً ٧ان ٌٗبض ؤخمضا  الث خحن ه٨حر  ٞ  ماث الخبِب 

ٓم زحر ههحر  مً ٧ان ٌٗبض عبّ ِٞٓ ٓاخض ال٣ُ  ؤلالّ ال

ال خؿب  بن ؤبا ب٨غ الهض٤ً هنع هللا يضر َٓ السلُٟت ألا٫ْ، لظل٪ جم ط٦غ ألاقٗاع في مى٣بخّ ؤ

١ هنع هللا يضر في الكٗغ آلاحي  :الترجِب، زم ظاء بُان مى٣بت السلُٟت الشاوي ٖمغ الٟاْع

٧ْان زحر ؤمحر  السلُٟت بٗضٍ ٖمغ الظي زم  ٞخذ البالص 

ِٖٓم لّ ٓع   ْؤقضَم في هللا ؤَ م ٧ل ٞج  ٢غما َما ما ٚع

ْعاَبا في لُلت ع  لُض الجهاع   لم ًىسضٕ ؤبضا لضاع ْٚغ

ْبًٟلّ  ْبٗلمّ بؿُاؾت الخضبحر  ٞا١ اإلال٥ٓ بٗضلّ 

ٓع   ؤَل الؿُاؾت ٧لِم جب٘ لّ  ُٞما ؤحى مً ؤٖض٫ الضؾخ

لكُش الٗشماوي ؤقٗاعا في مى٣بت ٖشمان الٛجي هنع هللا يضر، بىاء ٖلى الٗال٢ت الٗغ٢ُت زم، ٢ضم ا

 :مىّ ٞسغا

ٓع   زم السلُٟت بٗضٍ ظضٔ الظي ٓعٔ بدُاثّ اإلاكِ  ٞا١ ال

ٓعًٍ ؤٞ  ؾاؽ السالث٤ في زها٫ ٣ٞحر ل مٓؾغًٖشمان طْ الى
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ٍ بضاٍع ٓع   لم ًغى إلاا خانْغ  ْلما بك٤ ٖهاَم اإلاؿم

ْؤقاع بلى الخضًض الكِحر الكُش الٗشماوي  ْباإلاشل، ؤقاص بٗلي بً ؤبي َالب هنع هللا يضر، 

ْٖلي بابها" ٣ت بالُٚت" ؤها مضًىت الٗلم   :بٍُغ

ٓغى خال٫ ٧ل ٖؿحر  ػان السالٞت بٗضٍ ٖلم الِضٔ  بُل ال

 الٗلم الظي َٓ مىب٘ الخٟؿحر   ؤٖجى ٖلُا زحر باب مضًىت

ٓع مُضان    ؤؾض ؤلالّ ْؾُّٟ اإلاؿل٫ٓ في  زُبر في ؤظل ِْ

٢ْضم ؤقٗاعا مً  ْالخؿحن امهنع هللا يضر  ْبٗض طل٪، ؤهثى الكُش الٗشماوي ٖلى الخؿً 

ا ٢هحرا ْظامٗا للٟٓاج٘  ْحٗل٣ُ  ٣ت جظ٦غ ٢ضاؾت ؤَل البِذ  الخ٣ضًغ ْالاخترام بٍُغ

ٖت لخاصزت ٦غبالء  :اإلاْغ

ٓع  زم ابىّ الخؿً الغضخي املجخبى ٓم زب  ٚٓر ألاهام ب٩ل ً

ٓظ٢ِّض ؤنلر هللا ٓع    الُٗٓم ب ٓا الضم  بحن الٟئام ٢ض ؤقٞغ

ْاطَب عظؿِم م   ؤَل الىبي بإخؿً الخُِحر  ْهللا ََِغ

 جبا لّ مً ْالم زخحر  جبا إلاً ٢خل ابً بيذ هبِىا

ْلت بٌٗ اإلاىا٣ٞحن  ْمدا ٢ْٗذ بزغ خاصزت ٦غبالء  ٝ اإلااإلات التي  ْبقاعة بلى الْٓغ

ٓا بةلخا١ الًغع في بِئت الخب ْالا ٓا٫، الظًً ٢ام جداص بُبُٗتهم السبِشت في َظٍ ألاخ

 :٢ا٫ الكُش الٗشماوي ٨َظا

ْع   خ٤ لّ ؤن ال ًباٌ٘ ٧ل مً ْؤَإ ؤمغ ٚض  ٖبض الِٔٓ 

ٍِغ ً ٢خحر  مً ٧ان مغ٦بّ الىبي ْْ ٍٓ َع  جبا لِم جغ٧

ٓع  ًا خؿحن ال جبٗض ٞظ٦غ٥ زالض  ْالظ٦غ لئلوؿان زحر ٖم

٫ٓ٣ٍْ ؤقٗاعا في مضح الىبي ملسو هيلع هللا ىلصْبٗض َظا، ًيخ٣ل الكُش بلى مضح الغؾ٫ٓ ملسو هيلع هللا ىلص  ،: 

ٓع   زخم الغؾالت ؤهذ آزغ لبىت ا ٞٗال ظمُ٘ ٢ه  في ٢هَغ

ٓة زلت ٓظِ٪ ًا ؤظل هظًغ  ٢ض ٧ان في ٢هغ الىب  ؾضث ب

ٓم٪ بٗضما  ٓا ؤيل بمِمّ ٦بٗحر ؤهذ الظي ؤصبذ ٢  ٧اه
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ٓه٪ بهما ٓع   بن الظًً ًباٌٗ ٓا هللا بٛحر ه٩  ٢677ض باٌٗ

ْمُالبّ، خُض ًضٖٓ الكُش باث الكاٖغ  ، الٗشماوي جغجبِ جهاًت ال٣هُضة بٚغ

ٓاؾُت ؤْناٝ عؾ٫ٓ هللا  ْٖاثلخّ ب ْؤَلّ  ْْالضًّ  بهٟخّ ٦مامً خ٣ُ٣ي، لىٟؿّ 

 :الٗالُت

ال ٞساع مشلّ ٢ٓحر  َظا الٟساع   ْاَالّ ٖلما ٖلى الخ

 ٔ ٓع   بإبي ٞاله٪ عايُا ختى جغ ْجه  ان ٢ض ْٟغث بجىت 

٧ْل ٖكحرحي٦ْظل٪ آبا  ْؤخبتي مً ؤ٢غب ْقُحر  جي 

ٓال٪ ٢انضا ٓع   بإبي ٞال جدغم ه  ًغظٓ عيا٥ بُٛبت ْخً

ٓع   بإبي ٞةه٪ لم جسُب ؾاثال  ْؤهذ ٦ؼازغ مسج  ؤبضا 

ْباإلياٞت بلى َلب الٟٗٓ السام بّ، ٣ٞض ؤقاص الكُش الٗشماوي باملخضزحن 

ْا السضماث اإلاخٗل٣ت باألخا ْلئ٪ الظًً ؤص ا بإ  ً ْؤً َْاالء الىاؽ ٖلى ال٨غام  صًض، 

ٓجهم الىا٣َحن باللٛت الِىضًت ال ٣ًلٓن في ببضاء آعائهم ًٖ الكٗغاء الٗغب  م مً ٧ الٚغ

غ ( 15)678الكِحرة مشل الٟغػص١   (:16)679ْظٍغ

ٓع   زحر ال٨الم ٦الم ؤخمض بٗضم ْحى ؤلالّ بىٓمّ في الؿ  ؤ

ْمغخبا ٓبى لخٟاّ الخضًض  ٓع  َ  بالىاْمحن لضٍع اإلاىش

ٍٓتْالجامٗحن  ٢ْ ٓع   صخُدت  ْالكِ ٓاجغ مىّ   إلاا ج

ع  ْالىا٢ضًً ؾلُمّ ْؾ٣ُمّ  ْالىابظًً إلاٟتٔر بالْؼ

ْبن ٧اهذ بهىض وكإحي غ  بوي   ٞالكٗغ قٗغ ٞغػص١ ْظٍغ

                                                           
677
 .14هٟـ اإلاغظ٘، م .
678

، عاظ٘  غ ٧ان مٗانٍغ ْلض في بهغة، ٧ان قاٖغا ٦بحرا في ػمً بجي ؤمُت، ظٍغ ٝ بـ الٟغػص١،  . ؤبٓ ٞغاؽ َمام بً ٚالب اإلاْٗغ

ٓع، صاع ال٨خب الٗلمُت، بحرْث،  ٓان الٟغػص١ م٘ قغح ؤؾخاص ٖلي ٞاٖ  .8-5م، م 1987للخٟهُل: صً
679

غ بً  غ، دمحم بؾماُٖل . ظٍغ ٓان ظٍغ ْلض في ًمامت، ٧اهذ لّ ًض َٓلي في الكٗغ الٗغبي، عاظ٘ للخٟهُل: قغح صً ُُٖت السُٟي، 

 .72ٖبض هللا الهاْي، صاع ألاهضلـ، بحرْث، م 
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الجؼء ألازحر مً ال٣هُضة َٓ الضٖاء، ٣ًضم الكاٖغ في َظا الجؼء نالجّ بلى 

ٓا ْؤخ ْؤخاؾِؿّ   :لّ الباَىُتهللا حٗالى بدُض ًم٨ً ج٣ضًغ مكاٖغ الكاٖغ 

٧ْل ؤَحر  ًا عبىا اعخمىا بد٤ هبِىا   ْاٟٚغ زُاًاها 

ْاعى ٢هُضحي ما٫  ٓعٔ ْج٣بل ألٖا  ْاظبر بها ًا عب ٧ل ٦ؿ

ٓعٔ ْا٦ك٠ بها ٦غبى ْي٘ ٖجي بها  ْػٔع ٞاه٪ عب زحر ٟٚ

ْهججي ٓم ال٣ُامت مً ٖظاب ؾٗحر  ًا عب ٞاعػ٢جي الٟالح  ً 

ْاه٪ عب زحر ٢ضًغ   ْاظٗل لىا في صاع ٢غب٪ مجزال   خؿىا 

ْم٘ الضٖاء، اهخ٣ل طًَ الكُش الٗشماوي هدٓ نالة الىبي، ٞإ٦مل ال٣هُضة بظ٦غ الىبي 

ْؤ٢اعبّ ٨َظا ٦ْظل٪ ٖاثلخّ  ْال٣ِٟاء،  ْالٗلماء،  ْؤؾغجّ، ْألاثمت،  ْؤصخابّ،   :ملسو هيلع هللا ىلص، 

ْآلّ ٓع   ًا عب نل ٖلى الىبي   بخدُت جغبٓ مُاٍ بد

ْؤَلِم ْٖلى صخابخّ ال٨غ  ٓع  ام  اع بالبا٧  ما اٞترث ألاَػ

ٓا ٓع   ْٖلى ؤثمخىا الظًً ج٣ِٟ  في الضًً ما َب الهبا بضب

ُاع بحن شجحر  ْالٗاإلاحن الٗاملحن بٗلمِم   ما ٚىذ ألَا

ٖٓاث  ٢ض اجطر مً َظٍ ألامشلت ؤهّ ٧اهذ للكُش الٗشماوي ٢ضعة ٞاث٣ت بكإن مٓي

ٓعة مىٓمت،  ْاؾخسضمِا في ؤقٗاٍع به ْباإلياٞت بلى طل٪، َىا٥ الٗضًض مً ال٣غآن، 

ْالتي لً ًسلٓ  ٣ت التي صمج الكُش الٗشماوي اإلاٟاَُم ال٣غآهُت في ألاقٗاع،  ألامشلت للٍُغ

ٓصا ٦شحرة لضمج مٟاَُم ألاخاصًض  ْباإلاشل، بظ٫ الكُش الٗشماوي ظِ ا ًٖ ال٫ُٓ،  ط٦َغ

ْالؿ ٢ْهاثض الكُش َظٍ جدؿم ببٌٗ السهاثو  ماث اإلامحزة في الٗضًض مً ألابُاث، 

ٓماث الجٛغاُٞت ٦ْظل٪ اإلاٗل سُت  ٓماث جاٍع ْؤجها جدخٓي ٖلى مٗل  ،  .ألازٔغ

 الخاجمت

ٍٓت للكُش الٗشماوي جْزالنت ال٫ٓ٣ بن ا ٓاط الخب ضل٣هاثض الىب زغ بإم

٢ْام  ْمً ظِت ؤزٔغ ٢ض ٢ام الكُش بخٍٗغ٠ الٗلم ْألاصب،  ْؤلازالم مً ظِت، 
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ْلت هاجخت لخُِحر ؤقٗاٍع ب٩لماث  م، ْفي َظا الهضص، جمكُا م٘ بمدا ال٣غآن ال٨ٍغ

ْالخضًض  م  اإلاباصت الٟىُت للكٗغ، نى٘ َظٍ ال٣هاثض مغظٗا ٖلمُا لل٣غآن ال٨ٍغ

ْالتي حؿخد٤ الظ٦غ ْالؿحر الظاجُت ْؾحرة الىبي  ش ْألاصب،  ْالخاٍع َْظا ًض٫  .الىبٓي، 

ٓص في اإلاضاثذ ْاخضا مً ٞد٫ٓ الكٗغاء الِى ْالظي  ٖلى ؤن الكُش الٗشماوي ٧ان  ٍٓت،  الىب

ٓلى في اإلاضح الىبٓي   .٧ان ًمخل٪ ًضا َ

ْاإلاشاحؼ  اإلافادس 

ٓبىذ، -2  م.2775مفتي دمحم ؼفُؼ غشماوي، "حىذ غظُم شخفُاث"، هخب خاهت وػُمُت دً

ٓس الترمزي، "جزهشة الظفش"، مىبٓغاث غلمي همالُاث، باهعخان  -0  م.2755غبذ الؽى

 َـ.2141ؼ مػاسف، ؤغظم حشاٍ، غام الؽُخ ظفش ؤخمذ الػشماوي، "ْظُلت الظفش"، مىب -1

 م.2753الؽُخ غبذ هللا غباط الىذْي، "ؤؼػاس اإلاذح في الػشبُت"مىخبت ؤلاظالم، لىىائ  -2

ٓس، ًىاًش،  -3 ٍٓت، الَ  م.2762هلٓػ، غذد خاؿ للعحرة الىب

ٓس، ج  -4 ،غام 00، 02، 27، 6دائش اإلاػاسف ؤلاظالمُت، سجبّ داوؽياٍ بىجاب، وبػذ مً الَ

 م.2751

ٓان ا -5 ٓس، وبؼ مً بحرْث، غام دً  م.2765لفشصدق مؼ ؼشح اظخاد غلي فاغ

ش، دمحم بظماغُل غبذ هللا الفاْي، وبؼ مً بحرْث. -6 ٓان حٍش  ؼشح دً

ٓبىذ، غام  -7  م.2775اإلافتي دمحم ؼفُؼ، "بػن مً الصخفُاث الىباس"، وبؼ مً دً

ْالػشب"، وبؼ مً ؤغظم حشاٍ،  -22  م.2757العُذ ظلُمان الىذْي، "الػالكاث بحن الِىذ 

ت الفادسة مً ؤغظم حشاٍ. -22  مجلت "اإلاػاسف" الؽٍِش

ٍٓت، ج  -20 ٓس، غذد خاك للعحرة الىب ت الفادسة مً الَ  .22مجلت "الىلٓػ" الؽٍِش
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ٓمي  ٓع يُاءالغخمً ألٖا  بؾِاماث الض٦خ

 في الاصب الٗغبي اإلاٗانغ
ٓعاٍ ،ؾاظض ٧ى  باخض الض٦خ

 ٢ؿم اللٛت الٗغبُت بجامٗذ ٧ال٩ٓث، ٦حرالا

  البدثملخق 

ْلت ٢ض   ذ بالٟٗالُاث ؤلا الِىض ص ٖبا٢غ ٖلماء  ْاهخجذ ؾالمُت الخُت.حكٞغ

ٓعًٍ في مجا٫ صعاؾت  ْاللٛٓي  الاؾالمياإلاكِ زانت في مجا٫ صعاؾت ال٣غان  ْالاصبي 

ْالترخا٫. ٢ْض ال جؼا٫ بالعجب  . ْالخهٝٓ ْال٣ٟت  ْباليؿبت الى الٗلم الخضًض ْالخضًض 

ٓمي اإلاخٓفي  ٓع يُاء الغخمً ألٖا الٗلماء الاؾالمي  ٌ الى1441,وٗض الٗالمت الض٦خ

ْعا َاما في ًٞ الخضًض الِىضٔ ٓا ص ٗب٣غي الاؾالمي ِظا الل ا.٢ض ؾمٗىا ٞغا٢الظًً لٗب

ت ٓم ٖٞغ ٓعة في ؾىت   اإلاايُت في ً ٤ٞٓ  1441في جغاب اإلاضًىت اإلاى ٓا  2121ٌ اإلا ٓلُ م 31ً

٢ْض لٗ ٢ُٓذ الِىض. ْاهخ٣ل الى هللا بخ ْؤصبها الٗغبي بالِىض.  ٍٓغ اللٛت  ْعا باعػا في جُ ب ص

ً ٦خب  تر٥ حٗالى ب ْالضعاؾت ا٦ثر مً ٖكٍغ ْالخ٨ٟحر.  الى اًاصٔ طي ال٣غاءة 

ٓع٢ت  الغخلت ْالخد٤ُ٣ ْؤؾ٨ىّ  ٞؿُذ ظىاجّ. َضٝ َظٍ ال ْٟٚغ لّ  .عخمّ هللا حٗالى 

ْالٟغصً ٓمي ألاصبُت  ٓع ألٖا ْع ٖلى ازٍغ الٗلمُت ْالاصبُت البدشُت  الى الض٦خ ٍْض ت.

ٍٓت.  ْاللٛ

 اإلالذمت

ْز٣اٞتها التي  الِىض ْالخضًض  ْجغار صعاؾت صًً الاؾالم  ٗت  ْالٞغ جغاب الٗلم 

ْال٨خاب َىا٥  ,. مىظ ال٣ضم ٢ُحنالغ  اءْالظ٧ حنالغاٞٗا٢غ ٖب ذاهجب  ٖضًض مً الٗلماء 
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ْحؿخمغ  َظٍ البالص في التي ال جدصخى, الاؾالمي ْمِابهاعاث  الى َظٍ الغخلت ,طاث عاماًً 

 ْ ٍٓت  اث ألاصباء جُاعاث قضةالان بيكاٍ ٢ غ ازٍغ .٢ض مؤل بهاء ألاصب الٗغبى الِىضي بٍٛؼ

ْٖلي مُان1813ْال٨خاب بحن قاٍ ْلي هللا املخضر الضَلٓي اإلاخٓفي ؾىت  ابٓ الخؿً  م 

ٍٓتب َظا ؤلاهاء ال جؼا٫ ججغي  ه٫ٓ٣ بالعجبُت,م.1991اإلاخٓفي  ٖلى الىضْي   ةؾخمغاع الخُ

ٓع يُاء  ً اًًا بالِىض.ال ق٪, ٢ض ٖض الاؾم الٗالمت الض٦خ ْٖكٍغ في ال٣غن ؤلاخضٔ 

ٓمي اإلاخٓفي ؾىت  ٓا٤ٞ  1441الغخمً ألٖا م  الى الاؾماء الٗلماء الِىض الظًً 2121ٌ اإلا

٧ْان خُاجّ طا عجب ْلٛت ال٣غؤن. ٓم ؤلاؾالم  ٓا مؿاَمت ٖالُت في جغ٢ُت ٖل ت ؾاَم

ْمً الخُاة في الِىض الى اإلاماث في  ْالى اإلاماث اإلاؿلمت.  ٧ْي  ْعجمى,ٌٗجي مً الخُاة الِىض

ٓعة.عخمّ هللا.  هخدضر ٖىّ بالٗم٤.اإلاضًىت اإلاى

 ْسخلت الى الذًً الخىُف جّالد
ٓمي, في بِذ 681 ٓمي,ابي اخمض دمحم ٖبض هللا ألٖا لبراَمت ا681ْي٘ الخ٤ الٗالمت ألٖا

٧ْي باؾم "باه٨حرام" ٖام  ت آٖم ٦ٍغ في قما٫ 1943الِىض اٚىج بمضًٍغ م في بلضة بلٍغ

ْوكإ في اعى ٚىٛا  ٓلخّ, ْظبل َُمالُا الِىض. ٕغ ٖلى بؿاٍ الاعى الالِت.مىظ َٟ ْجٖغ

٧ْي الالِتًٖ اإلاكا٧ل ٧ْان ٨ًٟغ  ٍْظ٦غ بظ٧اثّ الٗب٣غي ٍْدلل اإلاكا٧لت  في صًً الِىض

 ْ ٓاخض. ْصي "بضًىّ الخ٤ ٖلى٢ض جإزغ بٗالمت ابي الا الالّ ال ٓص  "٦خابّ الضًً الخ682٤اإلا

٣ا في ٖام  َْضٔ الى نغاٍ  اإلاؿخ٣ُم ٍَغ َْٓ في 1961التي باللٛت الِىضًت. ٞإؾلم  م 

٫ٓ ملسو هيلع هللا ىلص. ٖمٍغ ؾخت ٫ٓ ٖكغ ؾىت. مؤل ٢لبّ باالًمان ْخب الغؾ ْبضؤ ان ًخد٤٣ ًٖ الغؾ

ٓلّ ٢ْ ٓمي لضعاؾخّ الى ًٞ الخضًض. ملسو هيلع هللا ىلص  َْظٍ بضاًت لخُاة الكُش الٖا . ْب٢غاٍع  ْٞٗلّ 

 الضعاؾت 

                                                           
680

ٓعي.    http://www.thefreelancer.co.in/ar/?p=1242 ,م٣الت قب٨ت ألا٢الم الخغة, نُِب خؿً اإلاضوي اإلاباع٦ٟ
681

٧ْي.   .البراَمت هي َب٣ت صًيُت مً َب٣اث صًً الِىض
682

ْصي.  ٓص لى اإلا  ٦خاب ابى ألٖا

http://www.thefreelancer.co.in/ar/?p=1242
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ْالضعاؾاث الاؾالمُت مىظ بضاًت خُاجّ الاؾالم.  ٧ْان مخدمؿا باللٛت الٗغبُت 

 ٝ بِب خاط١ مْٗغ الكُش آًب الىضْي ٦ٟلّ اؾمّ ْمً اَل بلضٍ عظل نالر َْ

ٖٓمي للضعاؾت الى ظامٗت صاع الؿالم ْهصر لكُش ألا 683ْصعؾّ ببخضاثُت الاؾالمُت 

الًت  بٗمغاباص ٞت في ظىٓب الِىض.ججِض في  الٗلٓم بْجد٤٣ جامل هاصْ,ظامٗت مْٗغ

ٝ الُٗٓمت.زانت في ٖلم الخضًض.الاؾالمي  ْالخْغ جسغط ٞحها ْجُال٘ ٖبر الصخٟاث 

ٓعة ٗت الاؾالمُت في  بالكِاصة الًُٟلت. زم اهخ٣ل الى اإلاضًىت اإلاى ٧لُت لضعاؾت الكَغ

ٗت  ْاوٛمـ الى ٖم٤ بدغ 1966 ظامٗت الاؾالمُتفي الكَغ ٓم الاؾالمام. ٓا٫ لٗل ْؤ٢ ي 

ج .بٗض الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٓعيجسٍغ ٓمي خهل الب٩ال ظامٗت اإلال٪ ٖبض  مًقِاصة اإلااظؿخحر  ألٖا

ْٞٗل  غة هنع هللا يضر ٚجي ب٫ٓ٣  ٕ اإلااظؿخحر  ًٖ ابي ٍَغ ٕٓ مكْغ ؼ بم٨ت اإلا٨غمت.٧ان مٓي الٍٗؼ

ٍاجّ",هي مً اَم  غة هنع هللا يضر في يٓء مْغ َْٓ "ابٓ ٍَغ ٣ْٞحر باإلاا٫ ْألاَل.  ْا٢غاع الىبي ملسو هيلع هللا ىلص 

ٓعة.  ٦خبّ اإلايك

ش الؽٍشف  سخلت الى ألاَص

ٓم الهاُٞت.٧ان ال ًؼا٫ ْلم ٨ًٟ ْالٗل ٓمي بهظٍ الكِاصاث الٗالُت  ي للكُش ألٖا

ٓم الضًً مىظ  ت,مىب٘ الٗل غ اإلاهٍغ ٓم الخضًض. ٟٞغ ْظِّ الى ظامٗت ألاَػ ٌؿخيبِ ٖل

ْاػصٕع خُاجّ البدشُت مً بلض الىبي الى بلض الىُل.ٞد٤٣  ال٣ضم, للضعاؾت الض٧اجغة.

ْٖم٣ا 497اإلاخٓفي  2 إلبً الُإل ال٨خاب ؤ٢ًُت عؾ٫ٓ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌ جد٣ُ٣ا بض٢ت 

٢ْض ٖمل في عابُت الٗالم الاؾالمي,مٓؾؿت لخىمُت صًً الاؾالم  ْج٣ضمِا الى الجامٗت.

٧ْان مضًغ م٨خب ألامحن في بلض الامحن.زم اقخٛل  ْاإلاؿلمحن خُىما َٓ في م٨ت اإلا٨غمت. 

ٓعة ـ في الجامٗت الاؾالمُت في اإلاضًىت اإلاى ٓم باؤلاقغاٝ بالخضَع ـ,٧ان ٣ً .م٘ الخضَع

                                                           
683

  .ibid 
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ْم٘ طل٪,ٖحن ٖمُضا ل٩لُت الخضًض  ْالخٟخِل ٖلى بدٓر َالب الضعاؾاث الٗلُا.

ْصعؽ  ْالى ؾب٪ بِىت. الكٍغ٠ في الجامٗت.اؾخٗمل ص٣ُ٢اجّ الى مُالٗت ٦خب ٢ُمت.

ْمؿلم عخمِم ٟحن للبساعي  ْاؾخمغث  َظٍ اإلاِىت الٗالُت ختى  اصخُدحن الكٍغ هللا.

ٓعي ؾٍٟغ الى  ٓع عياء هللا اإلاباع٦ٟ ٓعًٍ في الِىض الض٦خ ْمً جالمُظٍ اإلاكِ ظل.  هللا ْٖؼ

عخمّ هللا )قُش الجامٗت الؿلُٟت بىاعؽ ؾاب٣ا(, مد٤٣ الٗضًض مً ال٨خب اإلاِمت 

ت في الِىض  ْاؾخاط اؾٛغ ٖلي امام مِضي الؿلٟي,امحر ظمُٗت اَل الخضًض اإلاغ٦ٍؼ

ما في الٗالم الظًً ال جدهٓن. ظضً ْالضًّ ْٚحَر ٓا  ٓمي ًضٖ غ بالظ٦غ,٧ان الكُش الٖا

ٓة الخىُٟت. َْم ًغصْن مً صٖ ْل٨ً  لِت.
َ
 ْاَل بِخّ الى صًً الاؾالم بل ٨ًٍغ ٖباصتهم لال

اجّ الػلمُت   ؤزٍش

ٓمي الى عخمت هللا حٗالى بتر٥ ازاٍع الٗلمُت ٓع ألٖا ٫ْ ال٣ُمت اهخ٣ل  الض٦خ ٓاضر,٧ان ا .بال

٨ْٞغجّ ًض١ اظؿاص الى الاؾالم بالِىض اإلاٗانغ.٧لم ا٢غٖب خّ حؿحر مً ٢لٓب الى ٢لٓب.

٠.ٞجٔر مً  ٝ,٧اهذ جسههاجّ حٗخمض ٖلى مجا٫ الخضًض الكٍغ ْمً اإلاْٗغ اظؿاص.

ْمً  اهجاػاجّ ال٣ُمت مما ًلي: ٓعة جد٣ُ٣اث في ٖلم الخضًض.  ٦خبّ اإلايك

 الجامؼ اليامل 

ْم٘ طل٪,اقخٛل َظا الٗب٣غي لخه ٓمي. يُّٟ الاًام َظا الازغ ازغ عاج٘ للكُش ألٖا

ْمُالٗخّ إلزغاط َظا الازغ.  ٓصٍ  ْبظ٫ ظِ ٍٓلت في خُاجّ. ٓمي اظتهاصا ٢ْض الُ  اظتهض ألٖا

ٓا ُٖٓما ٓالي ٖكغ ؾى ٍٓلَظا ال٨خاب  اؾم. ث إلهخاط َظا ال٨خابخ الجام٘ "َْٓ  َ

ٓاب ال٣ّٟ ظمِٗا مً ٢ْض 684."ال٩امل في الخضًض الصخُذ الكامل اإلاغجب ٖلى اب

                                                           
684 . ibid 
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اث, مشل مهاصع الؿىت اإلاخٗضصة ٓام٘, اإلاؿاهُض, اإلاهىٟاث, اإلآَ  الج

ا الصخاح,الؿجن,اإلاٗاظم,اإلاؿخسغظاث, ألاظؼاء,ألامالي ْازخاع ألاخاصًض بيؿبت ْٚحَر .

ْالخؿً.ًخٛحر َظا ال٨خاب ٔ  الصخت  ٓاب ٧ي  مً ال٨خب ألاخاصًض ألازغ ًغجب ٖلى ألاب

َْكمل ال٨خاب ٖلى ازجي ٖكغ ة مجلضا, ب٘ 16111ال٣ُِٟت. ال٨خاب مً صاع خضًض.َْ

اى ٖام   م.2116الؿالم بالٍغ

 .ٓاَذَا ْخلل اهفشادَاؤ ٍاجّ بؽ شة هنع هللا يضر في لٓء مْش ٓ ٍَش  ب

ٓمي عؾالت ماظؿخحر ظا ؤلاهخاط.٦ما مغ مً ٢بل,َ خُىما  َٓ في ظامٗت   للؿُش ألٖا

ٍاجّ.لبُان  ْهي صعاؾت جدلُلُت إلائت خضًض مً مْغ ٓعة. ؼ في اإلاضًىت اإلاى مل٪ ٖبض الٍٗؼ

اإلاىهج الظي ؾاع ٖلُّ في الضٞإ ًٖ َظا الصخابي الجلُل الظي اتهمّ اَل 

ٓة  ْج٣ ٓعة ًٖ  الصخابي الظًً ٌِٗكٓن م٘ زٝٓ  ٓاء.ًه٠ ال٩اجب في عؾالخّ اإلاظ٧ ألاَ

ٓا لظل٪ لالجبإ الغؾ ٧ْاه ٍٓت. ْاٖخبرْا م٘ اًاث ال٣غان الؿىت الىب م ملسو هيلع هللا ىلص. ٫ٓ ال٨ٍغ

ٓة  ٓلّ ٖلُّ الهل ٍْدؿاب٣ٓن الى خٟٔ مً ٢ ٓع مجالـ الغؾ٫ٓ ملسو هيلع هللا ىلص  ًدغنٓن ٖلى خً

٧ْان َغاػ مً الصخابت.لِظا الٗمل جغ٥  غة ا٫ْ مً ط٦غها ؾاب٣ا. ْالؿالم.٧ان ابٓ ٍَغ

٢ْ ي مً  ملسو هيلع هللا ىلص ألاخاصًض الكٍغ٠.ْظضًغ بالصٍ الُمً  ٧ْان ا٦ثر مً ْع هض باإلاضًىت.

ْصعاؾاجّ الخدلُلُت ًٖ  غة هنع هللا يضر  ٓعة ًٖ ابى ٍَغ بالظ٦غ,ًبدض اإلاهى٠ في ٦خابّ اإلاظ٧

ْٖم٣ت اإلا٣اعهت. ٍاجّ م٘ ص٢ت الخٗبحر   مْغ

 كمُت سظٌٓ هللا ملسو هيلع هللا ىلص البً الىالع ؤ 

ٓعاٍْخت جدلُلُت لضعاؾخّ الض٢لىا الؿاب٤,هي اَغ  خ٣ُ٣ت, ٦ما ال٦ً انبدذ ٦خ  .

ْمً  ْالٗلماء. ٞت لضٔ الٗالم الاؾالمي خُىما اهدكغث بحن اًاصي ال٣غاء  مالٟت مْٗغ

ٝ,ان ٦خاب ؤ٢ًُت عؾ٫ٓ هللا ملسو هيلع هللا ىلص للمدضر ابي ٖبض هللا دمحم بً ٞغط اإلاال٩ي  اإلاْٗغ
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ٝ بةبً الُإل بي اإلاْٗغ  َٓ الٗالمت اإلاخ٣ً ْؤلامام الٟايل685ٌ.497اإلاخٓفى   ال٣َغ

ٓا٫ بالخ٤ ةالهض٧.١ان ابً الُإل ٧اجب ألاهضلسخي  ْال٣ُّٟ الٟهُذ.ال٣ الدجت الشبذ 

ٓاعصة 686خُىما اػصَغ الاصب ْ الٗلم في ألاهضلـ.٦خابّ  ٓعة ًىا٢ل ًٖ ألاخ٩ام ال اإلاظ٧

ْطاث عؤًت لغؾ٫ٓ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.٧اهذ صعاؾت جدلُلُت للكُ ْٖم٣ت. ٓمي ,هي ص٢ت  ش ألٖا

خت ج٣ضمذ جدذ اقغاٝ الٗالمت دمحم بً دمحم ابٓ قِبت عخمّ  ْغ ْاؾٗت.َظٍ ألَا

٢ْض جغظمذ الى ألاعصًت لخاظت ال٣ًاة  ْمغة بخد٤ُ٣ ْؤلاؾخضعا٥ . بٗذ مغة  هللا.َْ

 ْاملخامحن ؤلاؾالمُحن في با٦ؿخان.

  ْلىائف ألاظاهُذ  معجم مفىلخاث الخذًث 

ْاإلاخسههحن في ٖلم الخضًض في َظا ال٨خ اب ظمُل الىا٤َ لل٣اعت.جُٟض الباخشحن 

ٓماجّ اإلاىهتنت. عجب  ْمهُلخاتها.ًخٛحر َظا ال٨خاب بٛحٍر بترجِب مٗل اؾاهُضَا 

ٓع عخمّ هللا في  .وكغ َظا ال٨خاب صاع ؤلامام اإلاؿلم.٫ٓ٣ً الض٦خ ال٨خابت ٖلى ألاخٝغ

ٓمّ, ْٖل ْلُاث٠ اؾاهُضٍ,عجبتها ٖلى م٣ضمخّ:َظٍ بدٓر في مهُلخاث الخضًض,

ْجهاًت  ٝ اإلاعجم,ٚحر مغإ ٞحها الا الخٝغ ألا٫ْ,ل٩ُٓن ال٨خاب بضاًت للمجتهض, خْغ

ٓة ألاٞايل اإلاش٣ٟحن املسخهحن بٛحر ٖلم  ْطل٪ جلبُت لُلب ٦شحر مً ؤلاز للم٣خهض,

ٓع لضًّ في مجا٫  ٓمّ.َىا٥ ؤًًا الٗضًض مً ال٨خب اإلاكِ ْٖل الخضًض الكٍغ٠ 

 ّ٣ْٞ َْٓ مما ًليالخضًض  ٓم ال٣غان.   ْٖل ْمهُلخاجّ   :الؿىت 

 الخمؿ٪ في الؿىت في ال٣ٗاثض ْألاخ٩ام 

 ٖٓت في ٣ّٞ الؿىت  بدٓر مخى

 بيعبت الِىذًت زشاجّ الىخبُتؤ
                                                           

685
 م٣ضمت,الٗغبيصاع ال٨خاب ,ا٢ًُت عؾ٫ٓ هللا ملسو هيلع هللا ىلص,ابً الُإل.  

686
ٓعي.    http://www.thefreelancer.co.in/ar/?p=1242,م٣الت قب٨ت ألا٢الم الخغة, نُِب خؿً اإلاضوي اإلاباع٦ٟ

http://www.thefreelancer.co.in/ar/?p=1242
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ْعؤًت ٖم٣ُت  ْاؾٗت  ٓمي.٢ابل الاؾالم مً الِىضْؾت,لّ ٢غاثت  ٓع ألٖا ٓا٢٘,الض٦خ في ال

ٓا٫ الضًجي  ت ًٖ الاخ اث ال٣ُمت.ْؤزباع مسُٟت مخىٖٓ ْج٣الُضَا.ٞلّ ازٍغ  ْصًاهاث اإلاخٗضصة 

 ففٌٓ في ؤدًان الِىذ 

ال َظا ال٨خاب في ؾىت  ٓمي ًٖ ألابُا٫ 1417َب٘ ا ٌ.في َظا ال٨خاب ًه٠ الٗالمت ألٖا

ٓطًت,الجُيُت,الؿُسُت بإؾلٓب ؾِل  ا.زانت الاصًان الِىضْؾت,الب ْاؾاَحَر السبِشت 

 ْلِٟ ِٞم.

 ْاإلاعُدُت ٓدًت   اليه

  ٓبُذًا باللغت الِىذًت.كشان  اوعاًيل

 خاجمتال

ْعا باعػا في جغ٢ُت اللٛت  ْع ص ٓمي ٧ان ًض ٓع يُاء الغخمً الٖا ْعٍب,ان الض٦خ ه٫ٓ٣ بال ق٪ 

ْالضعاؾاث الاؾالمُت. ٧ْلماجّ في الٗهغ الغاًَ.الٗغبُت  ٝٓ ؾ٢ْض ال ًؼا٫ ًىا٢ل ٦خبّ 

اجّ اث ال٣ُمت ختى ٞٓث الٗالم.اط ازٍغ ٓا ًٖ الس جب٣ى َظٍ ألازٍغ ْاإلاغؾلحن.هغظ اجم الاهبُاء 

ْعٍ ْظِضٍ الى بىاء ٖلم  ْالؿٗاصة ألابضًت ْظىت الٟغصْؾُت لض ٓاب الٗالُت  مً هللا حٗالى الش

 ْ ٠.الالضًً الخى٠ُ   خضًض الكٍغ

ْاإلاشاحؼ  اإلافادس 

  ش ,وبػت ألاْلى ٌٓ هللا ملسو هيلع هللا ىلص,داس اللالاة,حامػت ألاَص  م.0225.ابً الىالع,ؤكمُت سظ

  ٓسي,ملالت ؼبىت الاكالم الخشة  0202اغعىغ  the freelancer  ,0.ـُِب خعً اإلاباسهف

 ,ٓسي ش:ؼمغ الشب خان اإلاباسهف  سئِغ الخخٍش

 .ٓسي ش : ساؼذ خعً اإلاباسهف  مذًش الخدٍش

 http://www.thefreelancer.co.in/ar/?p=1242 

 .ت,مذًىت,  اظت فيُاء الشخمً ألاغظمي,دس لد ْالخػذًل,مىخب غشباء ألازٍش  م2773الجشح 

 مىخب غحن الجامػتebook  

http://www.thefreelancer.co.in/ar/?p=1242
http://www.thefreelancer.co.in/ar/?p=1242
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ْ الخؿجي ْاضر عقُض  دمحمألاؾخاط  ي الىض  

٧ْاجبا م٨ٟغا  صخُٟا مدى٩ا 
 عثِـ ٢ؿم اللٛت الٗغبُت، هجم الضًً ص/

ٓاًىاص ٧لُت صاعألاًخام اإلاؿلمحن ٓجل، ، ٦حرالا، الِىض  ب  ، م

 

 اإلالخق
م الغبـــاوي الٗــالِ َــٓ ( م2119-1935) الىــضْي الخؿـــجي ْاضــر عقــُض  دمحمؾــخاط ألا 

ٓٞــ٤ ال٣ـضًغ، ، ال٨بحـر ْال٩اجــب اإلا ٢ْــض هــا٫ الكـُش قــِاصة الٗاإلاُــت ْألاصًــب ألاإلاعــي الكـِحر 

ْة الٗلمـــــاء بل٨ىـــــائ )الِىـــــض(، ٦مـــــا ؤزـــــظ قـــــِاصة اللِؿـــــاوـ فـــــي اللٛـــــت  ٓم لىـــــض مـــــً صاعالٗلـــــ

ـت مــً ظامٗـت ٖل٨ُــٍغ ؤلاؾـالمُت )الِىــض(، ْظمــ٘ بـحن َــاجحن الش٣ـاٞخحن ٖىــضما بــضؤ  ؤلاهجلحًز

ٓم الِىــــض مــــً ٖــــام  م مــــظٌٗا 1973م بلــــى ٖــــام 1953ٖملــــّ بال٣ؿــــم الٗغبــــي بةطاٖــــاث ٖمــــ

َْـٓ  ت بلى اللٛـت الٗغبُـت.  لغابُـت ألاصب ؤلاؾـالمي  مـحن الٗـامألا ْمترظما مً اللٛت ؤلاهجلحًز

ْ ْعثــــِـ الِىـــــض، الٗاإلاُــــت ب ٓالي زمؿـــــحن ؾــــىت،  ــــضة الغاثـــــض خــــ ـــــغ ظٍغ ـــــغ عثـــــِـ جدٍغ الخدٍغ

ٓة، زـم  ٦ْـظل٪ ِٖمـل مـضًغا للمِٗـض الٗـالي للـضٖ اإلاكاع٥ في مجلت البٗض ؤلاؾالمي الٛغاء، 

ْة ٖــحن ٖمُــضا ل٩لُــت  ٓم لىــض ن الخٗلُمُــت بــضاعالٗل ْآصابهــا، زــم عثِؿــا للكــْا اللٛــت الٗغبُــت 

ـِ  الخـــاثؼ ٖلـــى ظـــاثؼةِ َـــٓ ْ الٗلمـــاء بل٨ىـــائ )الِىـــض(،  ٓعٍـــِت  عثـــِ ْ  ظمِ ـــت،  َـــٓ الِىـــض الٟسٍغ

مــــً ؤمشــــا٫ "الكــــُش ؤبــــٓ الخؿــــً  نــــاخب اإلاالٟــــاث ال٣ُمــــت فــــي اللٛخــــحن الٗغبُــــت ْألاعصًــــت

ع مــــً الجاهــــب الؿُا ــــخي مــــً خُــــاة الكــــُش الىــــضْي ٢اثــــضا خ٨ُمــــا" الــــظي ٨ًكــــ٠ الؿــــخا

ىُــت التــي  ْمــىهج مٗالجخــّ لل٣ًــاًا الَٓ ٓمي،  ْوكــاَّ، ْظِــاصٍ ٖلــى الهــُٗض ال٣ــ الىــضْي 

ٓعة ٚحر مباقغة، ألن اإلاؿلمحن ٦ما ٢ا٫ ؾماخخّ ظؼء مً  جمـ اإلاؿلمحن مباقغة ؤْ به

ًمـــ  قــٗب َــظٍ الــبالص، ٩ٞــل مــا ًدــضر فــي َــظٍ الــبالص ؾُاؾــُا، حٗلُمُــا، ؤْ ا٢خهــاصًا

٦ْــظل٪ لؤلؾــخاط ٦خــب ٢ُمــت ؤزــٔغ مــً ؤمشــا٫:  ْؤصب هدــٓ هٓــام ٖــالمي ظضًــض،اإلاؿــلمحن. 
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ٓة ؤلاؾـــالمُت، ش ألاصب الٗغبـــي ْ مسخهـــغ الكـــماثل، ْ مهـــاصع ألاصب الٗغبـــي، ْ  الصـــخ جـــاٍع

ْؤٖـــــــالم)الٗهـــــــغ الجـــــــاَلي( ٓة ؤلاؾـــــــالمُت ْ ، الخـــــــضًض الٗهـــــــغ فـــــــي الٗغبـــــــي ألاصب ،  الـــــــضٖ

ٓة فــــي الِىــــض ٖلمــــاء ْمــــىهجْمىاهجِــــا،  خغ٦ــــت الخٗلــــُم الــــضًجي ْ  ؤلاؾــــالمُت، ْالتربُــــت الــــضٖ

ا ْٚحَر ٓع اإلاىهج   .ْجُ

 الىذْي، الياجب، اإلافىش، الصخفي، ألادًب ْاضح سؼُذ :اليلماث اإلافخاخُت

ــــْذ الٗٓــــاَم مــــً  ألاؾــــخاط الىــــضْي بن ؤظــــشة الؽــــُخ الىــــذْي: 
َ
٣
َ
ل
َ
٧ــــان ًىدؿــــب بلــــى ؤؾــــغة ز

٦ْخـب،  ْمـجهم مـً ٢ـغؤ  ْصّعؽ،  ْالٗبا٢غة فـي ٧ـل مجـا٫، ٩ٞـان فـي ؤؾـغجّ مـً صَعؽ  الغظا٫، 

ْصٖــا اإلاكــغ٦حن بلــى ؤلاؾــالم  ْٖــاصاتهم،  ْمــجهم مــً صٖــا اإلاؿــلمحن بلــى ؤلانــالح فــي ٣ٖاثــضَم 

ْبن ؤؾخاطها الىضْي ٧ان ًىدؿب بلى ؤؾـغة  زل٣ـذ اإلاـالٟحن ْألاصبـاء، ٞأمً ٖلى ًضٍ آالٝ. 

ٓا  ْالكٗغاء، لِـ في اللٛت ألاعصًت ٞدؿب، بل في اللٛت الٗغبُـت ؤًًـا. ٞدـاٞٓ ْألاؾاجظة 

ٓا ٞحهـا، ِٞىـا٥ ؤٖـالم،  ٦ْخبـ ٓاظـظ،  ٓا ٖلحهـا بالى ًْٖ ْالجىت،  ٖلى َظٍ اللٛت، لٛت ال٣غآن 

ْمــجهم مــ ْاليؿــاء. ٞمــجهم مــً هٓــم ٖـً مــأزغ الصــخابت ال٨ــغام،  ٓاء ُٞــّ الغظــا٫  ً ؤوكــض ؾـ

ْمــجهم  ٓظحهـا بؾـالمُا،  ش ج ٓظُـّ الخـاٍع ْع ٦بحـر فـي ج ٓا بــض ْلئـ٪ الغظـا٫ الـظًً ٢ـام ٖـً مـأزغ ؤ

ْاضـر عقـُض  ْؤُٖاجهـا، ٞمـً اإلا٣ٗـ٫ٓ ؤن الكـُش  ٖٓت فـي جـغاظم ٖلمـاء الِىـض  مً ؤٖـض مٓؾـ

مت. ًٍٓ شسهِخّ بهاالء الٗبا٢غة مً ؤؾغجّ ال٨ٍغ  687جإزغ ظضا في ج٩

بِ 
َ
ِلْضَن ق ًَ ٣َِم اليؿاُء ٞال  ُٖ ُّ ٣ُْم  ْحَه ُٖ  بّن اليؿاَء ِبمشِلّ 
 الجمحي( دَبل )ؤبٓ

ـــغي: الخٟـــُٔ هـــظع ألاؾـــخاط ٣ٍْـــ٫ٓ   عقـــُض ْاضـــر دمحم الؿـــُض ألاؾـــخاط ْلـــض" 688الىـــضْي ألاَػ

ا ٧ــــان ؤؾــــغة فــــي الىــــضْي  الخؿــــجي ٍٓــــل ػمــــً مىــــظ قــــٗاَع  الؿــــلُٟت ال٣ُٗــــضة بــــحن الجمــــ٘ َ

 ؤبـــي ؤلامـــام ؾـــماخت زالـــّ بقـــغاٝ جدـــذ ألاؾـــخاط ٞتربـــى الصـــخُدت، الغباهُـــت ْبـــحن الى٣ُـــت
                                                           

687
ْاضر عقُض الىضْي: ؤصًبا ْصخُٟا، الغاثض، الؿىت:    ضاص: 61الىضْي، ؤ. ص. دمحم ؤًٓب: ألاؾخاط  -ماعؽ -، )ٞبراًغ18-17-16، ألٖا

ْة الٗلماء، ل٨ىائ، م: 2119  71-69م( هض
688

خا١ بً زضا َْٓ الكُش الهالر الخ٣ي الٗالم ألاصًب الصخافي البإع ؤبٓ اإلاٗٓم هظع الخُٟٔ بً ٖبض الخُٟٔ بً دمحم بس  

غي ) ا(، ْ)ؤبٓ الخؿً الىضْي ٧اجبا 1442-1358بسل الىضْي ألاَػ ا ْقاٖغ  َـ(، ناخب اإلاالٟاث الكِحرة: )الؼمسكغي ٧اجب 

.) ْآزاٍع  ْم٨ٟغا(، ْ)ؤلاٖالم الٛغبي 
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 الـــضًً عظـــا٫ ؤقـــِغ ؤخـــض -ْاؾـــٗت عخمـــت حٗـــالى هللا عخمـــّ-الىـــضْي  الخؿـــجي ٖلـــي الخؿـــً

 ؤبـــي لسالـــّ الىّحـــر ال٨ٟـــغ مـــً الىـــضْي  ْاضـــر دمحم ٞاؾـــخ٣ى. الِىـــض فـــي ْألاصب ْاللٛـــت ْال٣ٟـــّ

خـــّ الضًيُــــت، ْٚحرجـــّ الشا٢بــــت، ْهٓغجـــّ الىــــضْي، الخؿـــً ُّ  اإلاكــــغ١  ٢ْلبـــّ ؤلاؾــــالمُت، ْخم

ــ٠، ْخّؿــّ ؤلاًماهُــت، ْٞغاؾــخّ الــ٣ُٔ، ٢ْــّ اإلاَغ ُــ٘، ْط ٓبّ الٞغ  ْالتربــٓي  الــضٖٓي  ْؤؾــل

ٓع  ْالاؾـــدىاعة ْالخدلُـــل، ْالى٣ـــض الخـــإل٠ُ فـــي ْاجؼاهـــّ اإلاخٟـــّخذ، ٣ْٖلـــّ الخ٨ــُم،  ال٣ـــغآن بىـــ

ُٓٞــ٤ ٩ٞــان بــّ، ْالاؾــخضال٫ َْضًــّ ٓة ٧ــل فــي خلُٟــّ الخ ٓة فــي زُاَــا زُــ  ْالخٗلــُم الــضٖ

الم الخإل٠ُ مجا٫ ْفي ْالتربُت،  689."ْؤلٖا

ْالػملُـت:  ْاضــرخُـاة الؽـُخ الىـذْي الػلمُــت  اللٛـت الٗغبُــت  الخؿـجي عقـُض ٣ٞـض حٗلـم 

ْآصابهــــا مــــً ألاؾــــاجظة ال٨بــــاع، مــــجهم ألاؾــــخاط الكــــ٤ُٟ الؿــــُض ؤبــــٓ الخؿــــً ٖلــــي الىــــضْي، 

ٓع  ْالٗالمــــت ٖبــــضالخُٟٔ البلُــــاْي، ْألاؾــــخاط الــــض٦خ ْالٗالمــــت الؿــــُض ؾــــلُمان الىــــضْي، 

م  ْٚحَر ْة الٗلمـاء، ْ ٦ـظل٪ "ًغظـ٘ -عخمِـم هللا–ٖبُض هللا ٖباؽ الىضْي   مـً ؤؾـاجظة هـض

ٓزّ بُــتللٗغ  بخ٩امــّ ٍٓــت البِئــت بلــى ٞحهــا ْعؾــ  ج٣ــي دمحم الٗالمــت ؤوكــإَا التــي ْألاصبُــت اللٛ

ٓم صاع ْفـــي ل٨ىــــائ، فــــي ٖـــغب زلُــــل ألاصًــــب ْالكـــُش اإلاغا٦صــــخي، الِاللــــي الـــضًً ْة الٗلــــ  لىــــض

ْلِظا الخلمُظ الغقـُض خـ٤ ؤن ٌٗتـز بإؾـاجظجّ  691مجهما" ْاؾخٟاص بهما الخ٣ى ٢ْض الٗلماء،

:٫ٓ٣ٍْ  الٗٓام 

ْلئ٪  ُ٘ آباجي، ِٞجْئجي بمشلِمؤ ُغ املجام ْخىا ًا ظٍغ َٗ  بطا ظم
 ()الفشصدق

ٓا ِبِلباجهـــا   ٞإنـــبذ الكـــُش ًىُـــ٤ باللٛـــت الٗغبُـــت ؤخؿـــً مـــً ٦شحـــر مـــً ؤَلِـــا الـــظًً ُعِيـــٗ

 ٌكــــضْ بإوٛــــام ٖغبُــــت 
 
 َىــــضًا

 
ِٖٓــــا، ٩ٞــــان بطا ج٩لــــم بالٗغبُــــت ٩ٞــــإن ٖىــــضلُبا ٓا فــــي ُعُب ْجغبــــ

ْة الٗلمــا يــت َىضًــت )هـــض ْاخــت زًــغاء فـــي ؾــاخغة فــي ْع ء( ؾــماَا الكــُش الُىُـــاْي بــــــ "

َْكـــِض ٓع  ألاؾـــخاط ؾـــٗاصة الٗغبُـــت فـــي باٖـــّ بُـــ٫ٓ  صـــخغاء ٢اخلـــت ظـــغصاء".   ؾـــُٗض الـــض٦خ

                                                           
689

ٓة ؤلاؾالمُت، الؿىت:    ٓم، ػاَضان،5، الٗضص: 15الىضْي، ألاؾخاط هظع الخُٟٔ، مجلت الصخ  .2بًغان، م:  ، ، ظامٗت صاعالٗل
690

ْؤٖمالّ، م٨خبت ؾلمى الش٣اُٞت،    ٨ٍْٞغ  ْاضر عقُض الخؿجي الىضْي: خُاجّ  ٠ دمحم  ٓع دمحم ؤ٦غم، الٗالمت الكٍغ الىضْي، الض٦خ

ٓان، اإلاٛغب ألا٢صخى، الُبٗت ألاْلى  66م، م:2121 -جُ
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ٓمــي ــغ ملجلــت البٗــض ؤلاؾــالميالىــضْي  ألٖا  ْال٨خــاب ألاصبــاء ٦بــاع مــً َــٓ: "٢ــاثال ()عثــِـ الخدٍغ

ٕٓ فـــــي ٢ُمـــــت ٦ْخـــــب مالٟـــــاث ٢لمـــــّ مـــــً نـــــضع ٢ْـــــض ؤلاؾـــــالمُحن،  الخـــــضًض، ألاصب مٓيـــــ

  ٍْدــل ألاصبــاء، ؤٞــظاط مــً ٌٗــض َْــٓ ال٣ــضًم، الٗغبــي ألاصب ْمهــاصع
 
  م٩اهــت

 
  ؤصبُــت

 
 ْٖلمُــت

 
 
 691."ممخاػة

ْة الٗلمــاء، ٦مــا ؤزــظ قــِاصة   ٓم لىــض ٢ْــض هــا٫ الكــُش قــِاصة الٗاإلاُــت مــً ظامٗــت صاعالٗلــ

ت مً ظامٗـت ٖل٨ُـٍغ ؤلاؾـالمُت، ْظمـ٘ بـحن َـاجحن الش٣ـاٞخحن  اللِؿاوـ في اللٛت ؤلاهجلحًز

ٓم الِىـض مـً ٖـام  م 1973م بلـى ٖـام 1953ٖىضما بضؤ ٖملّ بال٣ؿـم الٗغبـي بةطاٖـاث ٖمـ

ْمترظما مً اللٛت ت بلى اللٛت الٗغبُت. مظٌٗا   ؤلاهجلحًز

ْة الٗلمـاء ٖـام  ٓم لىـض ْالخٗلـُم ٖـاص بلـى صاع الٗلـ م مضعؾـا 1973إلاا ؤعاص ألاؾخاط باإلٞاصة 

غ اإلاكاع٥ في مجلت  ـِ الخدٍغ ْعثِ ضة الغاثض،  ْمالٟا، بجاهب عثاؾخّ لجٍغ ْؤؾخاطا   
 
ْباخشا

٦ْـظل٪ ِٖمـل ألاؾـخاط مـضًغا للمِٗـض الٗـالي  ْة الٗلماء،  البٗض ؤلاؾالمي الهاصعجحن مً هض

ٓة، ن الخٗلُمُــت بــضاع  للــضٖ ْآصابهــا، زــم عثِؿــا للكــْا زــم ٖــحن ٖمُــضا ل٩لُــت اللٛــت الٗغبُــت 

ْة الٗلمـــاء مىـــظ ٖـــام  ٓم لىـــض ْٞاجـــّ فـــي 2116الٗلــ ى ؤٚـــض١ هللا ٖلـــم. 16/11/2119م ختــى 

ٓان.الْ  تغخمالقأبِب  ٢بٍر  غي

ْاخضْ  ل٨ّ َل٪  َُ ـٌ  ٍٓم تهــــــــضم ْل٨ىــــــــــــّ بيُــــــــاُن   ما ٧ان ٢ِ  ا٢
 )غبذة بً الىبِب(

٢ٓـــــض، ْاضـــــر عقــــُض  الكــــُش  ٧ْــــانالؽــــُخ الىــــذْي: خلــــم  الخؿــــجي نــــاخَب الــــظًَ اإلاخ

ْال٨ــــالم الىايــــغ  ْال٣لـــم الخــــي الىـــضي،  ْالسلـــ٤ الغضــــخي،  ْال٣لـــب الى٣ــــي،  ْال٣ٗـــل الــــظ٧ي، 

ــــّ الــــضاثَم  َٗ ًُ َاِب ْالُخْؿــــ ْالغقــــض  ٓح  يــــ ُٓ الُــــغّي، ِٞــــٓ ٧ــــان اؾــــما ٖلــــى مؿــــمى، ٩ٞــــان ال

ٓح  ْالُخْؿــــً فـــــي ألانــــُل. ٞالٓيــــ ْاإلاٗـــــامالث،  ْالغقــــض فـــــي الؿــــل٥ٓ   ،ٔ
َ
ْالـــــُغئ فـــــي ألا٩ٞــــاع 

 الؿحرة ْألازال١.
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ْاضر عقُض، ؤٖالم ألاصب الٗغبي في الٗهغ الخضًض، )الخ٣ضًم /ؾٗاصة ال   ٓمي الىضْي(، صاع الىضْي،  ٓع ؾُٗض ألٖا ض٦خ

 22م، م: 2119  -الغقُض، ل٨ىائ، الِىض، الُبٗت ألاْلى
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اٍَغ ْٝغ ج٨ٍٟغ ٖلم  ْؾحرجّ َضٔ  ْباَىّ صًً  ْْ
 )اإلاخىبي(

ش ألاصب الٗغبــــي )الٗهــــغ الجــــاَلي(، هدــــٓ هٓــــام ٖــــالمي  مــــً ؤَــــم مالفاجــــّ الػشبُــــت: جــــاٍع

ٓالخؿـــــً ٢اثـــــضا خ٨ُمـــــا، ظضًـــــض، مهـــــاصع ألاصب الٗغبـــــي، مسخهـــــغ الكـــــماثل، الكـــــُش  ؤب

ْمىاهجِـــا، الخـــضًض الٗهــغ فـــي الٗغبــي ألاصب ؤٖــالم ٓة ؤلاؾــالمُت  خغ٦ــت الخٗلـــُم ْ ، الــضٖ

ـــــا ْٚحَر ٓع اإلاـــــىهج  ْجُـــــ ٦ْخابـــــّ "الكـــــُش ؤبـــــٓ الخؿـــــً الىـــــضْي ٢اثـــــضا خ٨ُمـــــا" . 692الـــــضًجي 

ْوكـــاَّ، ْظِـــاصٍ ٖلـــى  ٨ًكـــ٠ الؿـــخاع مـــً الجاهـــب الؿُا ـــخي مـــً خُـــاة الكـــُش الىـــضْي 

ٓمي، ىُـــــت التـــــي جمــــــ اإلاؿـــــلمحن مباقـــــغة ؤْ  الهـــــُٗض ال٣ـــــ مـــــىهج مٗالجخـــــّ لل٣ًـــــاًا الَٓ

ٓعة ٚحر مباقغة، ألن اإلاؿلمحن ٦ما ٢ا٫ ؾماخخّ ظؼء مً قٗب َظٍ البالص، ٩ٞل ما  به

  693ًدضر في َظٍ البالص ؾُاؾُا، حٗلُمُا، ؤْ ا٢خهاصًا ًمـ اإلاؿلمحن.

ٓة ْفــــــــــي ٦خابــــــــــّ اإلاؿــــــــــمى "ؤصب ٓة ؤصب ؤلاؾــــــــــالمُت" ٌؿــــــــــخٗغى الصــــــــــخ  الصــــــــــخ

ٓا الــظًً ؤلاؾــالمُحن ألاصبــاء ٍْدىــا٫ْ  الغاجٗــت، هماطظــّ ٣ٍْــضم ؤلاؾــالمُت،  ألاصب اؾــخسضم

ٓة ٧ــإصاة ٓم ْنـــض ؤلانـــالح، بلـــى للـــضٖ ـــ٠ ٦ْكـــ٠ ؤلاؾـــالمُت، ألامـــت ٖلــى الهجـــ  الخًـــاعة ٍػ

ٓا الٛغبُــت، ٓعي، ْب٣ًــاّ الِمـــم، ْعٞــ٘ ال٣لـــٓب ْبخُـــاء ال٣ٗــ٫ٓ  بهـــاعة مــً ْجم٨ىـــ  ْبزـــاعة الـــ

 الٗـــغب لؤلصبـــاء ٞىـــضًً. الباؾـــل ألابـــي اإلاـــامً الجُـــل ْبٖـــضاص الٛحـــرة، ْبقـــٗا٫ الخُٟٓـــت،

ٓص ْالكـــــٗغاء لؤلصبـــــاء هـــــضًً ٦مـــــا ؤلاؾـــــالمُحن  قـــــبلي الٗالمـــــت ٨ٞكـــــ٠. "ؤلاؾـــــالمُحن الِىـــــ

ــــــــ٠  الىــــــــضْي  ؾــــــــلُمان ْالؿــــــــُض الىٗمــــــــاوي، ُٖٓت" ٍػ ٓمــــــــت" اإلآيــــــــ  للمؿدكــــــــغ٢حن، اإلاٖؼ

، الٗلمــي بالى٣ــض الٛغبُــت الخًــاعة ٦ـظل٪ الــَضْعٍاباصي اإلااظــض ٖبــض ألاؾــخاط ْاؾـتهضٝ
 
 خُىــا
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ْاضر عقُض الخؿجي الىضْي    ْالتربُت، ل٨ىائ، الِىض(: ٖىضلُب الِىض الٗغبي دمحم  الىضْي، دمحم وٗمان الضًً )مضًغ مِٗض الخٗلُم 

 16-15م، م:2119-عظ٘ بلى عبّ، بًدل. بًم. خؿحن جغؾذ، الُبٗت ألاْلى

ْاضر عقُض الخؿجي، الكُش ؤبٓ الخؿً الىضْي ٢اثضا خ٨ُما، صاع الغقُض، ل٨ىائ، الِىض،   693 ًىٓغ للخٟهُل: الىضْي، دمحم 

 6م، م: 2112  -الُبٗت الشاهُت
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  ْالخب٨ُــذ ْبالخ٨ــظًب
 
ــالم َــاالء ْمــً 694."ْصــخاٞخّ ؤصبــّ فــي آزــغ خُىــا ٓع  ألٖا  دمحم الــض٦خ

لى ْالكـــُش ب٢بــا٫، ْصي، ؤبـــٓألٖا ٓص  عقـــُض ْاضـــر ْالكـــُش الىــضْي  الخؿـــً ؤبـــٓ ْالكـــُش اإلاــ

الٌؿــ٘ لــي املجــا٫ الخدــضر ٖــً  .ؤًًــا الىــضْي  ْلؤلؾــخاط مالٟــاث فــي اللٛــت ألاعصًــت ؤًًــا. 

ٓظحز. ٣ا٫اإلا اَظٍ ال٨خب ال٣ُمت في َظ ٓصة ؤْن الًـً ٖلـى  ال ٓظـ ْمٗٓم مالٟاث الكـُش م

 :٘٢ٓ  abulhasanalinadwi.orgم

ْلــــــّ مــــــً ْ  ًٍْ َــــــظٍ اإلاالٟــــــاث لؤلؾــــــخاط الىــــــضْي جــــــض٫ ٖلــــــى مــــــا جىا هٓــــــغة ٖــــــابغة ٖلــــــى ٖىــــــا

ٖٓاث مخى ْالؿُاؾـت مٓي ش،  ْالخـاٍع ْالتز٦ُت، ْألاصب  ٓة  ْالضٖ ْالتربُت،  ٖٓت مً الخٗلُم 

َْلم ظغا. ْالٗاإلاُت  ن ؤلا٢لُمُت  ْالكْا  ْاملجخم٘، 

ٓع ٖبـــض اإلااظـــض ٢اضـــخي الىـــضْي  غالكـــت الؽـــُخ بـــاإلغالم:  ٍْخدـــضر ؾـــٗاصة ألاؾـــخاط الـــض٦خ

ْآصابهــا الؿــاب٤ بالجامٗــت اإلالُــت ؤلاؾــالمُت، ٓصلهي، الِىــض )عثــِـ ٢ؿــم اللٛــت الٗغبُــت   (هُــ

ْالصخاٞت في م٣الّ اإلاٗىٓن بـ )قُش الصـخاٞت  الم  ْاضر الىضْي باإٖل ًٖ ٖال٢ت الكُش 

ٓبّ الٗــــظب الغقــــ٤ُ: إلاــــ٘ ألاؾــــخاط الىــــضْي هجمــــا بــــاَغ  الٗغبُــــت فــــي الِىــــض( ٣ُٞــــ٫ٓ فــــي ؤؾــــل

ُاثــــّ ال٨ٟــــغي  َٗ الًــــٓء ٖلــــى آٞــــا١ الصــــخاٞت الٗغبُــــت فــــي الِىــــض ٢غابــــت زمؿــــحن ؾــــىت، ب

ْبؾـــــِ ـــــغ،  َْٛـــــخم الٍٛؼ ٓمِـــــا،  ٓٞحر. ٖـــــاف زاللِـــــا ٢ًـــــاًا ألامـــــت، ٞحهـــــخم لِم امّ الٗلمـــــي الـــــ

ــا بدشــا  َع َْٗــالج مكــا٧ل اإلاؿــلمحن مٗالجــت خ٨ُمــت، ُٞبدــض ٖــً ؤؾــبابها ْظْؼ ألخؼاجهــا، 

ُٖٓا ص٣ُ٢ــــا، ٧اقــــٟا ال٣ىــــإ ٖــــً ألاًــــضي  ٓم بخدلُــــل ألاخــــضار جدلــــُال مٓيــــ ٣ٍْــــ ْا٢ُٗــــا، 

ْعاء مؿـــغح ألاخـــضار، مؿخٓنـــٟا الخلـــ٫ٓ  ْجغقـــُض  اإلاخدغ٦ـــت  اإلاى٣ُُـــت لخصـــخُذ اإلاؿـــاع 

ٓعي.  ال

٧ْــــــان قــــــُش الصــــــخاٞت الٗغبُــــــت  بــــــاإلاٗجى  –٧ْاهــــــذ الصــــــخاٞت مجــــــا٫ اَخمامــــــّ ألازــــــو، 

ْالســٓى فــي  –الـض٤ُ٢  لــّ لالقــخٛا٫ بهــا،  ٓٞغث لــّ جلــ٪ آلالُــت التــي جَا ، خُــض جــ بــال مىــإػ

                                                           
ٓة ؤلاؾالمُت، صاع الغقُض، ل٨ىائ، الِىض، الُبٗت ألاْلى  694 ْاضر عقُض الخؿجي، ؤصب الصخ م، م: 2119  -الىضْي، ألاؾخاط دمحم 
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ْمظٌٗا في ٢ؿم اللٛاث ألاظىبُ ٓم مجاالتها، بط ؤهّ بضؤ خُاجّ اإلاِىُت مترظما  ت بةطاٖـت ٖمـ

ـالم الغؾـمي ٖلـى مـضٔ ٣ٖـضًً مـً خُاجـّ اإلاِىُـت ألاْلـى... ٚحـر  ْػا٫ْ وكاَّ في ؤلٖا الِىض. 

ن ؤلا٢لُمُـت  ْٞغث لـّ ٞغنـت صعاؾـت الكـْا الم  ٍٓلت التي ٢ًاَا في ؤلٖا ؤن َظٍ الٟترة الُ

ْاؾـخُالّٖ  ْػاصجّ مغا٢بخّ اإلاباقـغة ألْيـإ الٗـالم،  ْلُت، ختى عسسذ ٢ضمّ ٞحها،  ْالض

ْعَـا ا ْمدا ْلُـت  ْالـضْلي، جًـلٗا فـي ٢ًـاًا الؿُاؾـت الض الم املخلـي  ن ؤلٖا ب في قْا لضْئ

ْمـاعؽ وكـاَِا ٞٗـال،  ُخـب، 
ُ
ا ًٖ ٦ ٨َْظا ٖٝغ الكُش الىضْي الصخاٞت هٍٓغ الغثِؿُت. 

اتهـــــــــا  ْهٍٓغ ْؤنـــــــــبذ زبحـــــــــرا فـــــــــي مىهجُاتهـــــــــا  ْاًاَـــــــــا،  ْػ ا ْزٟاًاَـــــــــا  ْاَلـــــــــ٘ ٖلـــــــــى ؤؾـــــــــغاَع

 695ْؤؾالُبها.

َبـــت، ال٩اجـــب الكـــِحر  خدــضرٍْ ُْ ِٚ ؼالـــضًً بـــً ُػ ِٖ ٓع  ْاليكـــغ الــض٦خ )عثــِـ ٢ؿـــم الضعاؾـــاث 

ْالتــــرار، صبــــي.(  ن الساعظُــــت، بمغ٦ــــؼ ظمٗــــت اإلااظــــض للش٣اٞــــت  ٖــــً جٟــــ١ٓ الكــــُش ْالكــــْا

ــــ٤َ الكــــُش إلصاعة ٞــــً الصــــخاٞت فــــي ؤخؿــــً  ِ
ّ
ٞ ُْ ٢ْــــض  الىــــضْي فــــي مجــــا٫ الصــــخاٞت ٢ــــاثال: "

ٍْم٨ـــــً ال٣ـــــ٫ٓ بهـــــّ ًىـــــاٞـ فـــــي ٦خاباجـــــ ٓعة،  ّ الصـــــخُٟت ٦بـــــاَع الصـــــخُٟحن الٗـــــغب فـــــي نـــــ

ُٖٓتهم ب٩ــــل مــــا ًدــــضر  ْجــــ م  ْجبهــــحَر ٓظُــــّ املجخمــــ٘  ْج ْجدلُلِــــا  ٖٓاث  ج٣ضًمــــّ للمٓيــــ

ْالبٗــض  ٦ْخاباجــّ اإلاؿــخمغة التــي جــؼصان بهــا نــٟداث الغاثــض  اًــا الٗــالم.  ٦ْبحــرا فــي ْػ نــٛحرا 

 ْ ْالٗغبُـــت، جخمشـــل ٞحهـــا م٣ضعجـــّ الٟاث٣ـــت  ْٖـــضص مـــً الصـــخ٠ الِىضًـــت  نـــىاٖخّ ؤلاؾـــالمي 

  696اإلاخ٣ىت في َظا املجا٫."

ــــذة الشائــــذ: الكــــت الؽــــُخ بجٍش ــــا مــــً  غ  ْٚحَر بن ألاؾــــخاط الىــــضْي ٧ــــان ٨ًخــــب الاٞخخاخُــــت 

ـــا. ْخُىمـــا ٧ـــان ٨ًخـــب ٖـــً  َغ ـــضة "الغاثـــض" التـــي ٧ـــان عثـــِـ جدٍغ ْال٩لمـــاث فـــي ظٍغ اإلا٣ـــاالث 

ي  ِٟ ًـــ
ًُ ٓاء ٧ـــان فــــي مجـــا٫ الصـــخاٞت ؤْ ألاصب ؤْ ختــــى فـــي الؿُاؾــــت  ٕٓ مـــا، ؾــــ ٖلــــى مٓيـــ
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ضاص: 61الىضْي، ؤ. ص. ٖبض اإلااظض ٢اضخي: قُش الصخاٞت الٗغبُت في الِىض، الغاثض، الؿىت:    -ماعؽ -، )ٞبراًغ18-17-16، ألٖا

ْة الٗلماء، ل٨ىائ، الِىض، م:2119  75م( هض
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ْاضر عقُض الىضْي، الغاثض، ال   ا دمحم  ْم٨َٟغ َبت: ؤصًب الِىض  ُْ ِٚ ؼالضًً بً ُػ ِٖ ٓع  ضاص: 61ؿىت: الض٦خ  -، )ٞبراًغ18-17-16، ألٖا
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ٕٓ زـام فـي ألاؾـلٓب الـغػًٍ، ْفـي اللٛـت الكـٟاٞت، ل٩ُـٓن ال٣ـاعت   مـً هـ
 
ٕٓ ظمالُـت اإلآي

ٓعَا الُـــاغي.  ٓطا بجمالُـــت ال٨ٟـــغة ْقـــٟاُٞتها ْخًـــ  اَخمامـــا "الغاثـــض" تهـــخم جـــؼ٫  ْلـــممــإز

ُـــــب الجضًـــــض للجُـــــل الٗغبـــــي الخـــــظ١ْ  بتربُـــــت ٦بحـــــرا  اللٛـــــت حٗلـــــم فـــــي اإلاؿـــــلم الكـــــباب ْجٚغ

م ًجـــ٫ٓ  مـــا ٦خابـــت ٖلـــى حصـــجِٗم ٦مـــا الٗغبُـــت، ٓاََغ ا الٗغبُـــت اللٛـــت فـــي بســـ  ٖلـــى ْوكـــَغ

ْعا ْجلٗـــــب... نـــــٟداتها ـــــت م٣االتهـــــا زـــــال٫ مـــــً ْاضـــــخا ص  الـــــضًً بسضمـــــت ْالضًيُـــــت ال٨ٍٟغ

ٓجــــّ، ْوكــــغ ؤلاؾـــالمي،  مــــً لئلؾــــالم اإلاٗاعيــــت اإلاًـــللت ألا٩ٞــــاع ْتهــــاظم جــــضخٌ ٦مـــا صٖ

ٓمُـــــت ْؤلاباخُـــــت، الاقـــــترا٦ُت،  الاظخمـــــاعي، ْالٟؿـــــاص ألازالقـــــي، ْالاهدـــــال٫ الٗغبُـــــت، ْال٣

ــــــا، اإلاؿــــــُخي الخبكــــــحر ْخمــــــالث  ال٨ٟــــــغ بلــــــى ْجغقــــــضٍ اإلاؿــــــلم الكــــــباب تهــــــضي ْهــــــي ْٚحَر

ٓصَم الظي الصخُذ    697.املجاالث قتى في الخ٣ضم بلى ٣ً

ٓهـــت بـــ " مـــً ِنـــىاٖت اإلاـــٓث بلـــى ِنـــىاٖت  ٍْجــضع بـــي ؤن ؤه٣ـــل َىـــا مـــا ٦خبــّ فـــي م٣الـــت لـــّ مٗى

غاعاث" بط ٢ا٫: "ل٣ض ْنل
َ
ْاث،  ال٣ ِ٘ ؤص الٗالم ؤلاؾالمي بلى مغخلت الًدخاط ٞحها بلـى مهـاِو

٢ْــــــض  ٔر باإلاــــــا٫، 
َ
كــــــت

ُ
ْح ٓٞغ فــــــي الؿــــــ١ٓ،  ْاث ْألاؾــــــلخت جخــــــ ِ٘ ؤؾــــــلخت. ٞــــــةن ألاص ال مهــــــاو

َْــٓ  ٓخُــض الــظي ًدخــاط بلُـّ َــٓ نــىاٖت اإلاــٓث،  ج٨ضؾـذ فــي بــالصٍ املسخلٟــت. بن الكـحئ ال

ْهـــــــي يـــــــا ٓصة،  َْـــــــٓ البًـــــــاٖت اإلا٣ٟـــــــ  ، لت اإلاؿـــــــلم، نـــــــىاٖت نـــــــىٗذ بًـــــــاٖت ال حكـــــــتٔر

ْهــي التــي ؤهجبــذ ألابُــا٫  ْهــي مٟخــاح ال٣ُــاصة،  ْجمل٨ــذ ٖلــى زــؼاثً ألاعى،  اظُــب،  ألٖا

ْاٖتزاػ." ْهضًً لِم بٟسغ  ش،  ٓا الخاٍع ْالظًً نىٗ ْوٗتز،   698الظًً هخمجض بهم 

ٓع قــ٤ُٟ ألاؾــخاط ٣ٍْــ٫ٓ  ْآصابهــا ألاؾــب٤ الىــضْي  زــان ؤخمــض الــض٦خ )عثــِـ ٢ؿــم اللٛــت الٗغبُــت 

ٓصلهي، الِىـــض( ٓبّ: بالجامٗـــت اإلالُـــت ؤلاؾـــالمُت، هُـــ  ٌؿـــغ ْظمُـــل بؿـــُِ ؾـــاطط ؤؾـــلٓب بن ؤؾـــل

                                                           
ْاملجالث الٗغبُت في الِىض، مغ٦ؼ اإلال٪ ٖبضهللا بً   697 ٖٓت الباخشحن: صلُل الجغاثض  ْمجم للخٟهُل ًىٓغ: الىضْي، ؤ. ص. دمحم ؤًٓب، 

ٓصًت الٗغبُت، الُبٗت ألاْلى  اى، اإلامل٨ت الؿٗ ؼ الضْلي لسضمت اللٛت الٗغبُت، الٍغ  111-118م، م: 1441 –ٖبضالٍٗؼ
698

ْاضر عقُض: مً ِنىاٖ   ْة الٗلمائ، ل٨ىائ، الِىض، الىضْي،  م، 1981ت اإلآث بلى ِنىاٖت ال٣َغاعاث، املجم٘ ؤلاؾالمي الٗلمي، هض
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ٓٞغة ْالؿــــامٗحن ال٣ــــغاء ٓصة ال٨ٟــــغ ظــــضة بــــ ٓة اإلاًــــمٓن، ْظــــ  بــــحن ْالاجــــؼان الٗاَٟــــت ٢ْــــ

       699ْألانلُت." الٗغبُت الخٗابحر في ْالخضازت ال٨الؾ٨ُُت مً ْالامتزاط ْاإلاٗجى، اللٟٔ

الكـــت الؽـــُخ  ٓع ؾـــلُم الـــغخمً زـــان الىـــضْي  بمجلـــت البػـــث ؤلاظـــالمي:غ   ألاؾـــخاط الـــض٦خ

٦ُٓـــــٓ ـــــل َ ٨ًخـــــب خـــــ٫ٓ َـــــظٍ املجلـــــت الٛـــــغاء فـــــي عؾـــــالخّ الٗلمُـــــت "الصـــــخاٞت  الُابـــــان( -)هٍؼ

ُٓعَــا" ٣ُٞــ٫ٓ: "َلٗــذ مجلــت "البٗــض ؤلاؾــالمي" فــي آٞــا١  ْجُ ِــا 
ُ
س ؤلاؾـالمُت فــي الِىــض: جاٍع

ٓة بلى ألامت ؤلاؾال  ْهي جدمل صٖ ٨َْظا الصخاٞت  ٢ْلم شجإ،  مُت هابٗت مً ٢لب مخإلم 

٧ْاهـــذ  ٓا٢ـــ٠ خؿاؾـــت ٖضًـــضة،  ْاثغ الضًيُـــت بهـــغاخت جامـــت فـــي م جم٨ىـــذ مـــً جمشُـــل الـــض

ْمـــا ٖلـــى  يكـــغ ص
ُ
ْجـــخلسو َـــظٍ الغؾـــالت فـــي ٧لمـــت ج َْـــضٝ،  ْع صـــخاٞتها خـــ٫ٓ عؾـــالت  جـــض

ْلِـــا ًٞـــل ٦بحـــر فـــي حٗمـــ ٓخُـــض بلـــى ؤلاؾـــالم مـــً ظضًـــض".  ْهـــي "قـــٗاعها ال ُم ٚـــالٝ املجلـــت 

ْهـــي الغاثـــضة فـــي مجـــا٫ الصـــخاٞت الٗغبُـــت  ـــّ فـــي ؤعى الِىـــض الجـــضباء،  الـــظ١ْ الٗغبـــي الجًز

ْعٍاث ٖضًضة باللٛت الٗغبُت في الِىض."  711خُض جلتها ص

ْههجـــّ الـــظي ازخـــاٍع ٞحهـــا، فــــي  ٢ْـــض ط٦ـــغ عثـــِـ َـــظٍ املجلـــت ألاؾـــب٤ دمحم الخؿــــجي محزتهـــا، 

ٓبغ  ا٫: "بجهـــــا لِؿـــــذ مجلـــــت ٦ـــــبٌٗ م(، ٣ٞـــــ٧1955لمخـــــّ الاٞخخاخُـــــت للٗـــــضص ألا٫ْ )ؤ٦خـــــ

ْالخصــــخى،  ْحٗبــــض بــــالسٝؼ  ْجلِــــٓ بــــاألصب،  ْبحــــرْث جلٗــــب  املجــــالث ألاصبُــــت فــــي ال٣ــــاَغة 

ْالتزلــ٠ بلــى  ــغاء  الجدؿــً نــىاٖت اإلاــضح ْؤلَا ْج٣ــضؽ لِــم،  ْحؿــبذ بدمــض ؤٖــالم الٛــغب 

ْطاث عؾالت". ْطاث مبضؤ،  ْطاث ٣ُٖضة،  ٓة،     711اإلال٥ٓ ْألامغاء، بجها مجلت طاث صٖ

٦مـــا ط٦ـــغ الكـــُش الخؿـــجي مِمـــت َـــظٍ املجلـــت الٛـــغاء ٢ـــاثال: "ؾـــخدا٫ْ مجلـــت "البٗـــض" ؤن 

ْالـــبالص الٗغبُـــت الكـــ٣ُ٣ت، جدمـــل عؾـــالت ؤبىـــاء  َْمـــؼة ْنـــل بالِىـــض  ج٩ـــٓن ه٣ُـــت اجهـــا٫ 
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ْؤٖمالّ، م٨خبت ؾلمى الش٣اُٞت،    ٨ٍْٞغ  ْاضر عقُض الخؿجي الىضْي: خُاجّ  ٠ دمحم  ٓع دمحم ؤ٦غم، الٗالمت الكٍغ الىضْي، الض٦خ

ٓان، اإلاٛغب ألا٢صخى، الُبٗت ألاْلى  111م: م، 2121 -جُ
700

ُٓعَا، املجم٘ ؤلاؾالمي الٗلمي، ل٨ىائ، الِىض   ْجُ ِا 
ُ
س م، 2111ص. ؾلُم الغخمً زان الىضْي: الصخاٞت ؤلاؾالمُت في الِىض: جاٍع

 312م:
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ٓبغ1الىضْي، دمحم الخؿجي: الاٞخخاخُت، مجلت البٗض ؤلاؾالمي، الؿىت ألاْلى، الٗضص:    ْة الٗلماء، ل٨ىائ، 1955-، )ؤ٦خ م( هض

ْاملجالث الٗغبُت في الِىض، مغ٦ؼ اإلال٪ ٖبضهللا 4م:  الِىض، ٖٓت الباخشحن: صلُل الجغاثض  ْمجم ، ها٢ال مً الىضْي، ؤ. ص. دمحم ؤًٓب، 

ٓصًت الٗغبُت، الُبٗت ألاْلى  اى، اإلامل٨ت الؿٗ ؼ الضْلي لسضمت اللٛت الٗغبُت، الٍغ  116م، م: 1441 –بً ٖبضالٍٗؼ
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ٓاَِٟم  ْٖــــ ْجدمــــل جمىُــــاث ؤبىــــاء الــــبالص الٗغبُــــت  ٓاجهم فــــي الكــــغ١ الٗغبــــي،  الِىــــض بلــــى بزــــ

ٓاجهم في الِىـض، ٞىالـذ َـظٍ  712ْجبدـض ٖـً ألاْظـإ اإلاكـتر٦ت بـحن الـبالص." الُُبت هدٓ بز

ش  ْالخ٣ضًغ في ألاْؾاٍ الٗلمُت ْألاصبُت، ألجها ٧اهذ ؤٖٓـم مجلـت فـي جـاٍع املجلت ؤلاعجاب 

ْال٣بــــــ٫ٓ   ، ْاملخخــــــٔٓ الصــــــخاٞت الٗغبُــــــت فــــــي قــــــبّ ال٣ــــــاعة الِىضًــــــت مــــــً خُــــــض اإلاؿــــــخٔٓ 

 .ْالاهدكاع

٩ا فـــي عثاؾـــت بن ؤؾـــخاطها الكـــُش الىـــضْي ٧ـــان ٨ًخـــب صاثمـــا فـــ ي َـــظٍ املجلـــت التـــي ٧ـــان قـــٍغ

٧ْــان ألاؾــخاط ًل٣ــي  ٓص زــام باؾــمّ ٞحهـا.  مـ َٖ ْؤْيـإ"، ٩ٞــان لــّ  ٓع  ٓان "نــ ـا بٗىــ َغ جدٍغ

َعَما  َٓ م الٛغبــــي ُْنـــــ
َ
ْالٗـــــال ٓا٫ الٗــــالم ؤلاؾــــالمي  ْم٣االجــــّ خــــ٫ٓ ؤخـــــ الًــــٓء فــــي ٧لماجـــــّ 

ٓم  ٣ٍْــ ِما الغاَىــت بىٓــٍغ الٗمُــ٤ الٓؾــُ٘ الشا٢ــب،  َٖ ْؤْيــا لُخّ اإلاٗاِنــغة،  بــإصاء مؿــْا

ْبٍٟغًخّ ألصاء ٧لمت الخ٤ ٖىض الؿلُان الجاثغ.  ٓة ؤلاؾالمُت،   هدٓ الضٖ

ٓع دمحم ؤ٦ـــــــغم الىـــــــضْي  ٓعص مغ٦ـــــــؼ فـــــــي باخـــــــض)٣ٍْـــــــ٫ٓ ألاؾـــــــخاط الـــــــض٦خ ٦ْؿـــــــٟ  للضعاؾـــــــاث ؤ

ُاهُــــــا ؤلاؾــــــالمُت، ْاضــــــر عقــــــُض الىــــــضْي فــــــي الصــــــخاٞت جخمحــــــز (بٍغ  بــــــإن ٦خابــــــاث الكــــــُش 

ــــت ْْاؾـــــ٘ اإلاُالٗــــت ٦شحـــــر ٩ٞــــان اإلاٗغفـــــي، . جٓؾــــ1ّٗالخالُـــــت: " بالسهــــاثو   اإلاٗٞغ
 
 ْملمـــــا

ٓم بٗامـــت  الـــضاء مـــً قـــحئ ًمؿـــّ لـــم ال٨ٟـــغي، . اؾـــخ٣الل2ّْالاظخماُٖـــت.  الؿُاؾـــت الٗلـــ

 ْالخؼبُـــــــت ْالؿُاؾـــــــت الخبُٗـــــــت مـــــــً ْالٛـــــــغب الكـــــــغ١  فـــــــي الصـــــــخُٟٓن  بـــــــّ ابُخلـــــــي الـــــــظي

ٓظُـت،   ٧ـان بـل ْألاًضل
 
  ٧اجبـا

 
ٓا٢ٟـّ، فـي ؤنـُال   م

 
  ،٨ْٞـٍغ بٗلمـّ ْاز٣ـا

 
ٕٓ ٖـً ْمؿـخ٣ال  السىـ

ٓة الخدلُــل، ْص٢ــت الؿــغص ْؤماهــت بالهــض١ ٦خاباجــّ جدؿــم الــض٤ُ٢، . جدلُلــ3ّ . لٛحــٍر  ٢ْــ

ُٖٓت مهــــُبٛت الى٣ــــض ش الٗم٣ُــــت الضعاؾــــت مــــً نــــاصعة ْالاجــــؼان، ْالِــــضْء باإلآيــــ  لخــــاٍع

 713ؤلاؾالمُت." ْالخمُت الضًيُت . الٛحرة4. ْز٣اٞتها الٛغبُت الخًاعة

                                                           
 6-5اإلاغظ٘ هٟؿّ، م:   712

703
ْؤٖمالّ، م:  الىضْي،   ٨ٍْٞغ  ْاضر عقُض الخؿجي الىضْي: خُاجّ  ٠ دمحم  ٓع دمحم ؤ٦غم، الٗالمت الكٍغ  111الض٦خ
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ٓطظــا مــً سبــر ٖــً  ؤ٢ــضم ل٨ــم هم ًُ ٦خاباجــّ ل٩ُــٓن زحــر قــاَض ٖلــى مــا ؤ٢ــ٫ٓ. ْألاؾــخاط َىــا 

ْالـض٫ْ،  ـاث ْألاػمـاث بـحن ألامـم  ِْلَخـّل الجٖز ؾؿـذ لِهـُاهت ؤلاوؿـان، 
ُ
ألامم اإلاخدضة التي ؤ

ْل٨ــً  ٩ــا، ٣ُٞــ٫ٓ: " لُتها، ْنــاعث لٗبــت فــي ًــض ؤمٍغ ٓم َعَجــؼث ٖــً ال٣ُــام بمؿــْا ْل٨جهــا الُــ

٩ـــــــا فـــــــي الٗهـــــــغ ألازحـــــــر  ْعبُـــــــت ألازـــــــٔغ ٦ٟغوؿـــــــا بظـــــــغاءاِث ؤمٍغ بٗـــــــض اؾـــــــخ٩اهت الـــــــض٫ْ ألا

ْٖــضَم اإلابــاالة  ْاللجــَٓء بلــى بظــغاءاث حٗؿــُٟت،   الُِمىــت ٖلــى الٗــالم، 
َ
ْلــت ْمدا ُاهُــا،  ْبٍغ

لُِتها لخـل ألاػمـاث، ٢ـض ؤصث بلـى َعْجـؼ ألامـم اإلاخدـضة  ْمؿـْا ْع الٓؾاَت لؤلمم اإلاخدـضة  بض

ْججــــــغ  ْاظباتهــــــا،  ْجإصًــــــِت  ْعَا ٧الٓؾــــــُِ،  ٌُ الــــــض٫ْ ٖلــــــى اجســــــاط ٖــــــً ال٣ُــــــام بــــــض ؤث بٗــــــ

ْٖـــــــــضم ؾـــــــــماِٖا لىـــــــــضاء ألامـــــــــم  بظـــــــــغاءاٍث حٗؿـــــــــُٟت بـــــــــضْن اختـــــــــراٍم لخ٣ـــــــــ١ٓ ؤلاوؿـــــــــان، 

   714اإلاخدضة."

 ت: جماالخ

ال٨خابــت فــي يــٓء مٗــاًحر  ّم٣االجــْ ألاؾــخاط الىــضْي مالٟــاث بطا صعؾــىا  ىــاْظملــت ال٣ــ٫ٓ بإه

 ْ ؤلــ٠ ٦خبــا ٖغبُــت . بهــّ ٧ْاجبــا م٨ٟــغا الصــخاٞت الخضًشــت، ْظــضهاٍ صــخُٟا مدى٩ــاالٟىُــت 

ْل٨جهــا الجــؼا٫ ؤَمُتُ ٖلمُــت ٦خــب م٣ــاالث ْؤعصًــت، ٦مــا  ْاإلاىاؾــباث،  ٢ْــاث  هــا فــي مسخلــ٠ ألا

ُْع  ْلـــم ًخًـــاء٫ ص ْمهـــغ، ٞحهـــا با٢ُـــت،  ٓع ل٩ـــل ٖهـــغ  ْهـــ ع الـــؼمً، ٞحهـــا َضاًـــت  َـــا مـــ٘ مـــْغ

ـــــان ل٩ـــــل طي ُٖىـــــحن ْبَغ ْلؿـــــان ْقـــــٟخحنهبــــراؽ ل٩ـــــل بوؿـــــان،  الكـــــُش  ال مـــــغاء فـــــي ؤن .، 

ٓلُت  ٓع اإلاؿــئ ٢ْلمــّ صاثمــا فــي نــالح ؤلاوؿــاهُت ببــالٜ مــً قــٗ الىــضْي ٢ــض اؾــخسضم لؿــاهّ 

ِلبــّ ٢لبــا ط٦ُــا 
َ
الًُٟــض. ٧ــان ًدِمــل فــي ٢ا ْال٣لــم ٖــً ٧ــل مــا الٌٗجــي   اللؿــاَن 

َّ
٦ْــ٠ ْألاماهــت، 

٧ْاهـذ شسهـِخّ  ْمٛاعبهـا.  ٍْخإزغ ب٩ل ما جخٗغى لّ ؤلاوؿاهُت في مكـاع١ ألاعى  ًخٟاٖل 

ٓاع ظمٗـــــــذ مـــــــً ألاْنـــــــاٝ السل٣ُـــــــت مخٗـــــــضصة  ـــــــ ْاؾـــــــٗت اإلاـــــــضاع٥، بُٗـــــــضة ألٚا ٓاهـــــــب  الج

ْاإلاٗــاٝع ؤلاوؿـاهُت.  ـت  ْاخــضة. ْالؿـماث ال٨ٍٟغ ٢ْلمـا ججخمــ٘ َـظٍ الهـٟاث فــي شسهـُت 

ْبًمان:  ٓا لي ؤ٫ٓ٢ ب٩ل نغاخت   ٞاؾمد

                                                           
704

ْب٢امت ألامً في الٗالم، مجلت البٗض ؤلاؾالمي، املجلض:    ٍٓت الجزاٖاث  لُت ألامم اإلاخدضة في حؿ ْاضر عقُض: مؿْا ، 64الىضْي، 

ٓٞمبر7الٗضص:  ْة الٗلماء، ل٨ىائ1918-، )ه  92، الِىض، م: م( هض
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ْاخض  ْلِـ ٖلى هللا بمؿدى٨غ     ؤن ًجم٘ الٗالم في 
ٓاط( ٓ ه  )ؤب

ْاإلافادس  اإلاشاحؼ 

 ـــــتبـــــً ا ب   ُ ْاضـــــح سؼـــــُذ الىـــــذ ،ُصغ  ـــــا دمحم  ْمفىَش ضالـــــذًً: ؤدًـــــب الِىـــــذ  ٓس غ  ي، الشائـــــذ، ْ الـــــذهخ

ْة الػلماء، لىىائ، الِىذ0227-ماسط -، )فبراًش26-25-24، ألاغذاد: 42 العىت:  .م( هذ

  ُٓسَـــا، املجمـــؼ  ،الىـــذْي ْجى ِـــا 
ُ
خ د. ظـــلُم الـــشخمً خـــان: الصـــخافت ؤلاظـــالمُت فـــي الِىـــذ: جاٍس

 .م0222 -الىبػت ألاْلى ،لىىائ، الِىذ ؤلاظالمي الػلمي،

  42ؤ. د. غبــــذ اإلااحــــذ كاضــــخي: ؼــــُخ الصــــخافت الػشبُــــت فــــي الِىــــذ، الشائــــذ، العــــىت: ،الىــــذْي ،

ْة الػلماء، لىىائ، الِىذ0227-ماسط -، )فبراًش26-25-24ألاغذاد:   .م( هذ

 ،ٓس  الىــــذْي ف الػالمــــت ؤهــــشم، دمحم الــــذهخ  خُاجــــّ: الىــــذْي  الخعــــجي سؼــــُذ ْاضــــح دمحم الؽــــٍش

ٓان، الشلافُت، ظلمى مىخبت ْؤغمالّ، ْفىٍش  م.0202ألاكصخى اإلاغشب جى

  ْاضــح سؼــُذ الىــذ، ؤ. الىــذْي ، 42 ي: ؤدًبــا ْصــخفُا، الشائــذ، العــىت:ْ د. دمحم ؤًــٓب: ألاظــخار 

ْة الػلماء، لىىائ، الِىذ0227-ماسط -، )فبراًش26-25-24ألاغذاد:   .م( هذ

  ْمجمٓغــــت د. دمحم ؤًــــٓب، ؤ. الىــــذْي ْاملجــــالث الػشبُــــت فــــي الِىــــذ، ،  البــــاخشحن: دلُــــل الجشائــــذ 

ض بً غبذهللا اإلالً مشهض ٓدًت  لخذمت الذْلي غبذالػٍض اك، العػ  اللغت الػشبُت، الٍش

  2، الػــــــــذد: العــــــــىت ألاْلــــــــى، مجلــــــــت البػــــــــث ؤلاظــــــــالمي، الافخخاخُــــــــت: ، دمحم الخعــــــــجيالىــــــــذْي ،

( ٓ ْة الػلماء، لىىائ، الِىذ2733-بشؤهخ  .م( هذ

  ْالتربُــــت، لىىــــائ، الِىــــذ(: غىــــذلُب الِىــــذ  دمحم وػمــــان الــــذًً ،الىــــذْي )مــــذًش مػِــــذ الخػلــــُم 

ْاضح سؼُذ الخعجي الىذْي سحؼ بلى سبّ. بًم. خعحن ، لىىائ،   .م0227-الػشبي دمحم 

  :ٓة ؤلاظـــالمُت، العـــىت ، حمـــادٔ 3، الػـــذد: 23الىـــذْي، ألاظـــخار هـــزس الخفـــُظ، مجلـــت الصـــخ

ٓم، صاَذان، بًشان.َـ  حامػت 2222ألاْلى   داسالػل

 ،ٓة ؤلاظالمُت، الخعجي، سؼُذ ْاضح ألاظخار دمحم الىذْي   لىىائ الشؼُذ، داس ؤدب الصخ

  ،ْاضــح سؼــُذ ٓس  ظــػادة، )الخلــذًم /ؤغــالم ألادب الػشبــي فــي الػفــش الخــذًثالىــذْي،  الــذهخ

 م.0227  -(،  داس الشؼُذ، لىىائ، الِىذ، الىبػت ألاْلىػُذ ألاغظمي الىذْي ظ

 ،الشؼــُذ، داس خىُمـا، كائـذا الىـذْي  الخعـً ؤبــٓ الؽـُخ الخعـجي، سؼـُذ ْاضـح دمحم الىـذْي 

 م،0220  -الشاهُت الىبػت الِىذ، لىىائ،
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٩لُت  بؾاَماث ألاؾغة ألاٍع

 في الكٗغ الٗغبي
 دمحم نالر . ٥.٥ 

ٓع، ٦حرال ٓم ، جاه  الباخض ، ٧لُت بنالح الٗل

  ملخق البدث

ْالجىت، ٢ض ٞاػ مً  بها بكٗغ  اجهلبن اللٛت الٗغبُت هي لٛت ال٨خاب املجُض 

ْالسُباء في الٗغبُت، ْؾُغث بُٟاث. ْؾاب٤ الٗغب لْجإْابضاٖاث  إًٞل الكٗغاء 

ش. لم ٨ًمل  ٓا في الٗغبُت ؤًًا مِٗم في نٟداث الخاٍع ٢ٓ ؤؾماء العجمُحن الظًً جٟ

ْالكٗغاء بضْن بؾِاما ش الكٗغ الٗغبي  ْل٨ىّ ٢ض جاٍع ٩لُت،  حن ٧األؾغة ألاٍع ث اإلالُباٍع

ْبؾِاماتهم في الكٗغ الٗغبي مً مضاثذ عؾ٫ٓ هللا نلٗم  ٩لُحن  ؤَملذ ؾحرة ألاٍع

ْجبدض  ْجـإلُٟاتهم، ْالضعاؾت ٖجهم  ٓاب البدض  ٓع٢ت ؤب ْجٟخذ َظٍ ال ا،  ْٚحَر ْاإلاغاسي 

ْزالشا ْزاهُا ًٖ حٗل٣اتهم بالكٗغ الٗغبي  ال ًٖ خُاتهم ،  ٓع٢ت ؤ ًٖ جإزحراث  ال

ْجسخم بساجمت ْظحزة م  ْآزاَع ْجخًمً ؤَم اإلاغاظ٘ في ألازحرشسهُتهم   . 

 اإلالذمت   

ْمُ بٗض ِٖض مال٪ بً صًىاع هنع هللا يضر ؤلاؾالم  ْٓن ٢اثضْؤصخابّ،  ناع املسض

ٓابّٗ ٖلى ًضي الجِابظة  ْج ٓم ، ْقإ الضًً  ْالٗل ْمسجض الٟىاوي مِٗض الٗلم  ٓجّ  ْصٖ

ٓا لضحهم بلى ظمُ٘ ؤهداء ٦حرالا. ٞلظا ؾّمي الٟىاوي م٨ت نٛحرة في  -الٗلماء الظًً حٗلم

 بالص الِىض.

ٓع الٟىاويْمً  ت "هاصابغم" ج٣ام في قما٫ ملُباع  البالص التي ؤياءث بى ٢ٍغ

ْماّعزحن ب٨حرالا ْمدضزحن  ما ٣ِٞاء  ْٚحَر ٓعًٍ  ٢ْض ؤهجبذ مسجضا البالصًً اإلاظ٧  .

ْجٟسغث هاصابغم زهٓنا بجّم ٟٚحر مً ؤؾغاث  م مً الىبٛاء.  ْٚحَر ْٞصخاء  ْقٗغاء 

ٓن  ْصعؽ ٞحها الٗلماء املخ٣٣ الٗلماء الٗبا٢غة م٘ مسجضَا اإلاؿّمى بالٟىاوي الهٛحر. 
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٦ْخُامٓ اإلاؿلُاع ٓعب٨ُِىا  هدٓ ؤخمض الكحراػي  ٦ْىذ ٖبض هللا اإلاؿلُاع اإلاكِ ٓحي  البلى٩

ْع" ت باؾم "ؤ ٓا في َظٍ ال٣ٍغ ْٖاق ٓا  ْٖٝغ الٗلماء الظًً صّعؾ م.  ْزضمذ 715ْٚحَر  .

٩لُت التي  ْصًً ؤلاؾالم ٞمً ؤَمِا ألاؾغة ألاٍع ؤؾغاث الٗلماء ٞحها زضمت ٢ُمت للمجخم٘  

ْجبدض ش  ْل٨ً لم ٌٗبإ بها الخاٍع  ٖجها في َظٍ الغؾالت. ْلضث الٗلماء الٟصخاء 

٩لُت  ألاؾغة ألاٍع

٢ْض قُضث  ٓعة.  با لىاصابغم اإلاظ٧ ٓع ٢ٍغ
ّ
ل ت جْغ ٩لُت في ٢ٍغ ؤ٢ُمذ ألاؾغة ألاٍع

ْا  ْؤزظ ْالكٗغ في ألاصب الٗغبي م٘ بغاٖتهم في املجا٫ الضًيُت.  ؤع٧اجها بٟغؾان الٟهاخت 

ً الظي ْاثل ٢غن الٗكٍغ ْاٞغا إلخُاء جغار ألاصب الٗغبي مىظ ؤ ْٞاة  خٓا  ظمض جهٍغ  بٗض 

٢ْاضخي مدّمض عخمِما هللا.   ٦ما ْنِٟم الكاٖغ:  ٓحي   ٖمغ ال٣اضخي البلى٩

ًْٞلِم آباء مجض مازل ٩ل صاع َُب الٗلم ؤَلِا          ؤٍع

 ْبط ٢ُل ؤي الىاؽ زحر ٢بُلت       ٌكاع الحهم في ظمُ٘ املخاٞل 

ٓهّ في مضح ؤْ في اإلا ٓل ت ظلِم      ٣ً ١ الكاٍٖغ  716ؿاثلْٞحهم ْٖغ

ْٖبض الغخمً اإلاؿلُاع،        ْٖبض هللا اإلاؿلُاع،  ٨لي،  َْم: الكُش ؤخمض اإلاؿلُاع ألاٍع

م ؤصباء  ش في اٖخباَع ْل٨ىّ ؤؾٟا لم ًىهِٟم الخاٍع م.  ْببغاَُم اإلاؿلُاع ٢ضؽ هللا ؤؾغاَع

ْبؾاَماتها للكٗغ الٗغبي. ٠ َظٍ ألاؾغة    ْبلٛاء. ٞحراص بهظٍ الغؾالت حٍٗغ

٨ليالكُش ؤخمض    اإلاؿلُاع ألاٍع

ت هاصابغم ؾىت  ٍٟٓٓث مً ٢ٍغ ْلض في م ٓالض َظٍ ألاؾغة.  ٝ ب  1291َٓ اإلاْٗغ

ت )  ْجل٣ى الٗلم ٖلى ؤخمض 1881الهجٍغ م( ابىا للٗالم الهٓفي الكُش ٦ىجُذ اإلاؿلُاع. 

ْصّعؽ في بالص  717الكحراػي  م مً ؤ٧ابغ الٗلماء.  ْٚحَر ٓحي  ٓجُامٓ اإلاؿلُاع البلى٩ ٧ْ
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ٓاَىحن ب٩لمت   ٓاحي هاصابغم ٖلماءَم اإلا ْع "ًساَب الىاؽ في قما٫ ملُباع زهٓنا في ه ذ َظٍ ال٩لمت مً . حُٗٓما لِم" ؤ ْجٟٖغ

 " ٌْ
َ
ْع٦ َْ

َ
ْجد٫ٓ بلى " ؤ م في اللٛت اإلالُاإلاُت   ْع "الظي َٓ اقاعة الخ٨ٍغ  . بدخاب٘ اؾخٗمالِم" ؤ

706
ٓوي معزاء الكُش ٖبض عخمً دمحم ؤخمض   ٨لي، بكحر الُٟطخي الج٩ُ  1: ألاٍع

707
م ٖلى ٢غب مى٨ضٔ في مالبرم ْب٣ي ٞحها ختى جٓفي ؾىت . ْلض في قحًر ٌ ، 1326صّعؽ في مسجض الٟىاوي زّم نٝغ زضمخّ بلى هاصابغم 

ا مً ال٨خب في مجا٫ قّتى ْٚحَر  . ٢ْض نّى٠ خاقُتي ألالُٟت ْقغح الؼهجان ْخاقُت ٞخذ اإلاٗحن 
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ٍٟٓ ْم ٓع 
ّ
ه ْلم قْغ ْعٖا  ُٓٞا  ٧ْان ٖاإلاا ن ٓعًٍ .  ٓلى ال٣ًاء ٖلى البالص اإلاظ٧ ْج ٓث  

ي ؾىت 
ّ
ْجٓف ْجدٔغ ًٖ الخغام ٖلى ؤبىاثّ.   الخال٫، 

ّ
 1951718ًُٗم ٫َٓ خُاجّ بال

 ْصًٞ في مسجض الجام٘ ٞاعا٫ٓ٧.

ْالسُابُت ٖلحهم.     ْاؾخٗمل بغاٖخّ ال٨خابُت  ٧ْان ؾُٟا خاؾما ٖلى اإلابخضٖحن 

اصة ٧ْان ؤًًا ؤصًب ٍْض٫ ٖلى ٍػ ْال٨خب.  ا  ْٚحَر ا ْقاٖغا ْنى٠ ألاقٗاع مً اإلاىا٢ب 

٢ّْ في جهي٠ُ ألاقٗاع اإلااٞال  التي بغاٖت الٗلماء ٞحها هاصع في الٗهغ. 719ٖلمّ ط

 مفىفاجّ

 هٓم ٢ّغة الٗحن لٟخذ اإلاٗحن .1

 الضّعة ال٣ُِٟت في مىا٢ب الؿُضة الىِٟؿت .2

ٓم .3 ض ألٖا ُّ  الضّع اإلاىٓم في مىا٢ب الؿ

 ال٣ٓي بمضخت الؿُض الٗلٓي مىدت  .4

٫ في مضح الىبي نلٗم  .5 ٓع ألاّْ  الى

 الكماثل املخمضًت .6

 الخإزحراث

ٞىٓم ٢ّغة الٗحن ًخًمً ٖلى اإلاؿاثل مً م٣ضمت ٢غة الٗحن لٟخذ اإلاٗحن بلى 

ْل٨ً جمام َظا الىٓم لم ٌؿُغ  ْمِاعجّ.  ٍْبّحن ٞهاخخّ  باب حجّ في ق٩ل قٗغي. 

٢ُْل بن و  ً ٓم بٟٛلت اإلاخإزٍغ ٓعٍ ٖىض الٗلماء اإلاخ٣ضمحن الُ ْْصٖذ ؾُ سسّ ٢ض 

٢ّْ الؿلُم في ألاصب الٗغبي مً ؤؾماء مهىٟاث. ْمجها:  ٍِْٓغ ط  . 

 هٓمذ للؼ٧اة متن الٟخذ     مخىا ٖمُم الىٟ٘ ؾِل الٟخذ
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ٓع ِٞـ ب٥ٓ ألبي َاوئ ٖبض الباؾِ الِضْي الكُش ؤخمض اإلاؿ  ٨لي ، ميك  .لُاع ألاٍع
709

ْاهدكغث بحن    ٦ّْىضٔ،  ْؤلٟاّ مً اللٛاث ألازٔغ مً جمي  ْاللٛت اإلالُاإلاُت  ألاقٗاع اإلاالٟت في ٖغبي ملُالم التي ازخلُذ بالٗغبُت 

ْال٨غم ْلُاء  ٢ْهو مً ٢بلِم مً ألا ْز٣اٞتهم  ْجدخٓي ٖلى خُاتهم  حن،  ٓحي " مدحي الضًً ماال"اء ٥اإلالُباٍع لل٣اضخي دمحم ال٩ال٩

ب ْشجاٖاث الكِضاء ٥ ْمً الكٗغاء . ْفي مطخي الؼمً، ٢ض اػصَغث بُٓث اإلاؿلمحن بهظٍ ألاقٗاع". ٞض الٟاث"٢ْْاج٘ الخْغ

ً في َظا الًٟ ٓحي : اإلاكتهٍغ ْحي ْخُضع الٟل٩ ٍْضع في ٦ىض ٓحي   ماًَ ٧
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 711ؤٖجي اإلاؿّمى ٢غة الٗحن ج٣غ ُٖٓن مً ًبػي بما ُّٞ اؾخ٣ّغ 

ىلي  الؽُخ غبذ الشخمً ألاٍس

٨لي. َٓ ؤبٓ دمحم ٖبض  الغخمً بً ؤخمض ؾّماٍ الٗغب بالكُش ٖبض الغخمً ألاٍع

ٓلُٓ ؾىت  ٓم زالض ٖكغ مً ً ْبُٓي  1938ْلض ً ٓع ؤخمض اإلاؿلُاع  ابىا لكُسىا اإلاظ٧

ْلّ اخضٔ  ْػْظّ خلُمت  ْع".  ٦ٔغ ؤ ٝ ب"قْغ ٞاَمت بيذ ٖبض هللا اإلاؿلُاع اإلاْٗغ

ْالبىاث. ْلضا مً بىحن   ٖكغ 

ٓوػي مً ٢ضم بلى ؾاخت الٗلم بخٗلم    ٦خاب اإلاحزان مً ٦ىجُتي اإلاؿلُاعالٟاهخ

ٍٟٓٓث ْال٣ّٟ 711خل٣ت صعؽ م ْالىدٓ  م في  ٦خب الهٝغ  ، ْ جل٣ى الٗلم  ٖلى ؤبُّ ال٨ٍغ

ْاٖخجى  ٓمت ؤْٟاٍع  ٓٞا في ألاصب الٗغبي مىظ وٗ ٧ْان مكٛ ٓافي.  ْال٣ ى  ْالْٗغ ْالؤلصب  

ؾّ ؤلابخضاثُت مً اإلاخبدغ ألا  ٟغصْع ا ْْ ْالخد٤ بٗض طل٪ لّ ؤًًا م٘ ٖىاًت ٚحَر صًب. 

ْاعجدل  ٓلي،  ؼ اإلاؿلُاع ألاًى٩اصي بمسجض الجام٘ بكغقل في ُٞ ـ ٖبض الٍٗؼ بدل٣ت جضَع

ٓحي  م جدذ ببغاَُم اإلاؿلُاع ألاجُ
ّ
ْحٗل ٓع  ه ْحكْغ ْحكحراٞغم   ٓم بلى ٧اًىا  َالبا مىب٘ الٗل

ٓم جدذ ٦ىذ ؤلٓي اإلاؿلُاع الخاً ْٚاى  بلى ٖم٤ الٗل ٩ُاصي ْدمحم اإلاؿلُاع الهٛحر. 

ٓعًٍ ٨٦ىذ ٖبض هللا اإلاؿلُاع ال٨ُِىا  712ْٞا١ بلى قاٖغ ٣ُّٞ بالخٗلم لضي الٗلماء اإلاكِ

ٓا٩ًاص مضة  ٓم ب ٤ للخٗلم في صاع الٗل
ّ
ْْٞ ْؤخمض  الكحراػي باإلاسجض الجام٘ في هاصابغم. 

ْعظ٘ مىّ لبٌٗ ألاؾباب.  ٢هحرة 

ـ بةظاػة ألاؾخا ٍٓلت في الخٗلم، ج٣ّضم بلى الخضَع ْصّعؽ في ْبٗض خ٣بت َ ط 

هل مدايغا بال٩لُت الٗغبُت 
ّ
ْاج ْآعوٛاصي،  ٧ْاهجىٛاص  ٓع 

ّ
ٓصه ْج ٓع  ٧ْاًىا ْقُ قحرقُل 

                                                           
710

ْم الهٛ  ً الضًً املسض ٓافي اإلالُباعي اهٓغ الغؾالت ًٖ ٍػ ُ٘ ٖبض البر ال ٓع الٞغ  حر  للض٦خ
711

ب لبِخّ    اإلا٩ان ال٣ٍغ
712

ْلض ؾىت   الًت ٦حرالا التي جٟغ١ مً ظمُٗت . م1912ٖالم ٣ُّٞ  ٢ْض صّعؽ في اإلاسجض ". ؾمؿذ" ٧ْاها عثِـ ظمُٗت الٗلماء ل

ْلم ًضٖم بؾخٗما٫ م٨بر الهٓث في زُبت الجمٗت ْصفي في ٢اٖت اإلاسجض 200ْجٓفي ؾىت . الجام٘ في هاصابغم زمؿحن ؾىت،   م 

 .    الجام٘ ب٨ضمحري 
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ظ 1978ؾىت   713الغخماهُت في ال٨ضمحري  ّٟ ْه ؼ.  ْاؾخمّغ ٞحها ختى لخ٤ باهلل الٍٗؼ م 

ْمجمال الظي جمحز بّ مً  ٓص اإلاؿاثل مؿِال  ـ. ْخّل ٣ٖ ٣ت خضًشت في مىهج الخضَع ٍَغ

ْمّ بلى الغخماهُت ٧ان ٞغنت الؾخِٓاع مِاعجّ في الكٗغ. ٚحٍر مً اإلاٗانغ  ٢ْض  .ًٍ

ٓعٕ ٦ما ٢ا٫  ْال ٓاي٘   الخ
ّ

ْل٨ً ز٣ل الٗلم لم ًؼصٍ بال ٓايٗا  ُٓٞا مخ ْٖاف ٖاإلاا ن

 الكاٚغ: 

 714عػاهت الٗلم مً ٧اهذ جش٣ّلّ           ًمصخي بها زايٗا م٣ضاع ؤز٣ا٫

ْمغظٗا إلاؿاثلِم ختى  ْمؿدكُٟا ألمغايِم  ْاٖخمض الىاؽ ٖلحهم ملجإ إلاكا٧لِم 

مُت ًساَب بها الكُش الُٗٓم.  ْهي ٧لُمت ج٨ٍغ ْع"  ٍٓ ب"ؤ  زاَب

ت     خُاجّ الكٍٗغ

٨لي م٩اهت ٦حرالا لضٔ الٗغب بةعجاػ الٟهاخت  ٘ الكُش ٖبض الغخمً ألاٍع ٞع

٢ْض ٢غى ؤقٗاعا مخٗضصة زال ْل٨ً ٣ٞض بًِٗا بإؾباب ْالبالٚت في الكٗغ.  ٫ خُاجّ 

ً بها. ٢ض طا١ َٗم  ْٖضم ٖىاًت اإلاخإزٍغ ا  ْوكَغ قّتى ٦ٗضم ٖاصجّ بجم٘ ألاقٗاع 

ٓاؾٗت. ختى  ْاإلاُالٗت ال ْؤصع٥ ؤٖلى اإلاغاجب بكّٟٛ ٞحها  الكٗغ الٗغبي مً مِض ؤبُّ. 

ْص٦ٔغ الخخٟا٫ ظم ْم الٗلماء بلى  ٢ْذ حٗلمّ . ٞمجها قٍٗغ ٖىض ٢ض ُٗت نّى٠ قٗغا في 

ٓم ٦حرالا: هنّهي ؾاصة  ٦بٔر      مً الًٟالء ْألامغا  الٗلماء لٗم

ْاإلاغاسي ْؤلاظخماُٖاث  ْاتهاوي  اٍعٌ مً اإلاضح  ٦ْخب ألاقٗاع في مٗٓم ألٖا

ا ججّم٘ في ٢الب البدغ  ْؤ٦ثَر ا.  ْٚحَر ٓاهُاث  ْالؿُاؾُاث ْؤلاز ىُاث  ْالَٓ ٓمُاث  ْال٣

ٓلً مٟاُٖلً ٞ ٓلً مٟاُٖلً ٞٗ ْهي: ٞٗ ٍٓل  ٓلً مٟاُٖلًالُ ٓلً مٟاُٖلً ٞٗ ٗ715 .

ٓا٫ .  ا مً ألاخ ْٚحَر ٓاصر  ْٖىض خل٫ٓ الخ ؿّ  ٧ْان ًيكض ال٣هاثض اإلاغججلت زال٫ جضَع

                                                           
713

ٞت في قما٫ الِىض ؤ٢ُمذ في بلضة ٦ضمحري مً ٧ال٩ٓث   ً في . ال٩لُت الٗغبُت الغخمىُت هي مِٗض صًجي مْٗغ ْٖكٍغ ؤؾؿذ في ازجي 

ٓٞمبر ؾىت  ٓحي. م1972ه ٓم اإلااصًتٍْضؽ ٞحها ال٨خب ال. ْماؾؿّ ناخب الًُٟلت ٦ىذ ؤخمض اإلاؿلُاع الك٩ُل  . ضًيُت م٘ الٗل
714

 الؿُغ ألا٫ْ مً ٢هُضة عػاهت الٗلم للخاٞٔ ًٞل الٗباص الىُٗمي  
715

ٓافي لؤلبي الٗباؽ ؤخمض بً قُٗب بً ال٣ىاجي   ْال٣ ى  ٍْدهل الٗلم الخٟهُلي ًٖ البدغ بمُالٗت متن ال٩افي  في ٖلمي الْٗغ

 الكاٞعي 



ٍٓت املخىمت دان العى ٓبش مجلت الٍش  ؤهخ

0202 

 

312 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 12 ,ISSN 2394-8493 

 

ٓم  ْطاث ً ال ػلل.  ْهٓمّ ال زُإ ٞحها  ْجٟخدذ ألاقٗاع مً قٟخُّ ٖلى ؾب٪ الكٗغ 

ؿّ ٞإوكض:   ؾإ٫ اإلاخٗلم ؤن ًسغط لُب٫ٓ مً زال٫ جضَع

ض الب٫ٓ      ٞلُظَبن للب٫ٓ ِٞٓ ؤْلى               لّٗل ٨ُٞم مً ًٍغ

 ْخُىما ؤَا٫ الخلمُظ زُبخّ ٣ٞا٫:

ٍٓل في ال٨الم           ألّن ُّٞ الطجغ للؿمإ  ال ًيبػي الخُ

ا ؾم٘ ٢خل مل٨ت الضًاها ؤوكض: 
ّ
 إلا

 َل٨ذ الضًاوى في انُضام َال٪  م٘ بلِٟا اإلاهغي في ٞغوؿا

ٓم ـ: ؤلِـ الُ ٔ صْن  ْمغة اقخ٩ى اإلاخٗلم في جضَع مً قٗغ؟ ٞإظاب: "خا٫ الجٍغ

 .716ال٣ٍغٔ"

ْلم ٌكِض   ٞحها مغزُت الكاٖغ ٖجهم. 
ّ

ْلم جُب٘ ؾحر الٗلماء ألا٧ابغ مً ٦حرالا بال

٢ْض ٌؿُغ في بٌٗ ؤقٗاٍع  بالصها لصسو ُٖٓم الظي ؤل٠ اإلاغاسي ٖلى َظا ال٣ضع. 

ْْٞاة ألاشسام ٖلى خؿاب ا ب ط صاٍعج ٓاصر   . 717ش الخ

ٍٓا الٟاه٩اصي ٢ْض عسى مغاسي ًٖ  ٧ٓ ؤبُّ ْؾُض ٖبض الغخمً البا٣ٞي ْ ؤخمض ٞ

ْؤخمض اإلاؿلُاع ال٨ىُتي  ْبي. ٧ي خؿً اإلاؿلُاع  ْقمـ الٗلماء بي. ٧ي ؤبٓ ب٨غاإلاؿلُاع 

٦ْىذ ٖبض هللا اإلاؿلُاع  ي ْدمحم اإلاؿلُاع ال٣ُبي 
ّ
و ٓحي اإلاؿلُاع الْٟغ ْمخي الضًً ٧

ٓحي اإلاؿلُاع اإلاُ ْمخي الضًً ٧ ٝ ب٨ُُجي  ٓجملىاإلاْٗغ ْؤبي ب٨غ اإلاؿلُاع٧ ٢ا٫  718ٟالقحري 

 فى َظا الؿبُل:

ٓاعي  ٓام ظ  719هإث قمـ ؤياءث ٧ّل صاع      ب٨حرال ٫َٓ ؤٖ

                                                           
716

٨لي    116: الٗلماء، مْياٖت الٗلم، بهجت : ألاؾخاط ألاٍع
717

ٝ هدٓ ا   ش ٖلى خؿاب  بالخْغ ٓاٍع  . الخ 4: ، ص 3: ، ط 2: ، ب1: َْٓ بقاعة الخ
718

الًت ٦حرالا ْ  ٓة الضًيُت في   َْاالء الٗلماء ٢اص للضٖ
719

٨لي   100: ْياٖت الٗلم، م: ألاؾخاط ألاٍع
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ٓاصر  ؿٗذ بلى الخ
ّ
ْؤ٩ٞاٍع في الضًيُت ٣ِٞ، بل اح ْلم ًخ٣لو ؤقٗاٍع 

ْمً وكُضجّ ًٖ خاصزت  ٧ْاعزت ؾىامي في ًابان.  ْالش٣اُٞت ٦داصزت َضم بابغي  الؿُاؾُت 

 مسجض بابغي:

 721بهجحر ؾّذ صؾمبر الِىض التي      ٖام ؤيّغ اإلاؿلمحن ٦شحرا 

ٓع  ْلت الضؾخ  ٢721خل لٗلماهُت الِىض التي     ؤؾؿذ ٖلحها الض

ٓاوي  . ْنّى٠ صً ٢ْض مىذ إلاضح خبِب هللا نلٗم مٓيٗا ٖلُا في ٖالم ؤقٗاٍع

ْالضّع اإلاىًض في ٦ماالث  َٓغ اإلاىٓم في ؾحرة الىبي اإلا٨غم  ٢هاثض اإلاضح اإلاؿمُان بالج

م .  ْٚحَر ٓاهحن بلى ٢مت ظىان اإلاضاح مً ؤلامام البٓنحري  ْاعج٣ي بالضً الىبي نلٗم. 

َٓغ اإلاىٓم ًخًمً ٖلى  ٍْبضؤ ببِذ:  611ٞالج  ؤبُاث بؿحرة الخبِب نلٗم 

ٓالى ٖلُّ الخمض في ٧ّل لخٓت ٓافي ألوٗم               ج ٓعٔ الخمض اإلا  722لغّب ال

ض:  ًّ  ْؤ٫ْ الؿُغ مً الضع اإلاى

الء ٖلى ؤًٞل٪ للخدضص  723ل٪ الخمض ًا عخمً ؤبلٜ دمحما     

ْحهضي ال٣اعث حن بلى ٖك٤ عؾ٫ٓ ٢ْض مضح عؾ٫ٓ هللا نلٗم في الىٓمحن مضخا ٚحر هٓحر 

ٍْيكض ًٖ خّب عؾ٫ٓ هلل نلٗم :  هللا نلٗم. 

ٓاثض           جدبِٗا خ٤ّ ٖلى ٧ل مؿلم    ٧ْ724ّل خضًض ٖىّ ُّٞ ٞ

ْمخإإلاا في جإطًتهم ٖلى اإلاؿلمحن.  ٓباث اإلاكغ٦حن ٖلى خبِبّ نلٗم  ْؤوكض مؿدى٣ضا ل٣ٗ

:٫ٓ٣ٍْ 

م  ٓا٠َ بوؿاهُت ٢ضع صَع ْلئ٪ مً     ٖ  ْلم ًتر٥ في ٢لٓب ؤ

ٓاَِم  ٧الؿغط جُٟإ بالٟم ٓع عبهم      بإٞ ٓا بةَٟاء الِضٔ ه  725َّْم
                                                           

720
ٝ  1992ًدهل    ٖلى خؿاب ا ب ط ص" ؤيغ اإلاؿلمحن ٦شحرا"ٖىض  بياٞت خْغ

721
٨لي    103: ْياٖت الٗلم، م: ألاؾخاط ألاٍع

 
722

َٓغ اإلاىٓم في ؾحرة الىبي اإلا٨غم، م    10: الج
723

 1: الضع اإلاىًض في ٦ماالث الىبي نلٗم، م 
724

َٓغ اإلاىٓم في ؾحرة الىبي اإلا٨غم، م   11: الج
725

 59: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 
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٠ الضع اإلاىًض مٗخمضا ٖلى ٦خب الؿحر لؤلثمت ٦ما ٫ٓ٣ً:
ّ
 ْؤل

ض  ًّ ٓما ٦ضعاإلاى  مً ٦خب الِضٔ الصخاح الخ٣ِ ما    جٔغ في مىٓ

٩لُاث" جدذ  ظمُٗت بهجت الٗلماء بال٨ضمحري. ٓان ؤقٗاٍع باؾم"ألاٍع ب٘ صً َْ 

 الخإزحراث

ْؤ٦غمّ  ؤ٧ابغ ٖلماء  ٨لي ٢ض طإ نِخّ  في ٖالم الٗغب  الكُش ٖبض الغخمً ألاٍع

َٓغ اإلاىٓم في مجلـ  ا ؤوكض ؤبُاجا مً الج
ّ
إلا . ْجدحرْا ببالٚت ؤقٗاٍع الٗغب ْقٗغاثّ 

٢ْاٝ لئلماعاث الٗغبُت اإلاخدضة الكُش السؼعجي  ْػٍغ ألا ال٨غماء بإبٓ ْبي، حعجب 

ْبغاٖخّ  بٗذ ب٩لمت بةعجاػ هٓمِا  َٓغ ٖلى عثاؾخّ ، َْ ت. ْق٠ٛ لخُبُ٘ الج الكٍٗغ

٧ْلمت تهىئت هجُب اإلاُُ٘ ؤؾخاط الخضًض في ظامٗت ؤم  ٔ للكُش ٖلي الِاقمي  الخ٣ٍغ

ٓان جدذ مُاب٘ صْخت الخضًض ب٣ُغ  ْبٗض طل٪ ٢ض وكغ َظا الضً ٓصان.  صعصان مً ؾ

ٔ لّ ٖالم الِى ٦ْخب ٧لمت الخ٣ٍغ ض الؿُض ؤبٓ خؿً ٖلي ْصاع الُٟغ ببحرْث مً لبىان 

ٍٓلت خُض ؤجها في ٢الب الكٗغ  ٢ْض ؤعجبذ مً ٢هُضجّ الُ ٍْظ٦غ ٞحها: " الىضْي 

 الخ.  726الٗغبي السالو "

ً مً  ْٖكٍغ ٓم الؿاب٘  يُت اإلا٣ابلت مّٗ في الُ ٢ْض وكغث صخُٟت ألاًام البدٍغ

ٓٞمبر ؾىت  ٓعة اإلاؿماة بالكغ١ في ال٣ُغ 1998ه ْوكغث ؤًًا الصخُٟت اإلاكِ م. 

ٓان هٓم مضح عؾ٫ٓ هللا نلٗم مً م ٠ صً
ّ
ٓان:" الكاٖغ الٗغبي الظي ؤل ٣ابلخّ بٗى

٢ْض ؤِْغ الخؼن الكضًض في م٣ابلخّ م٘" ألاًام" ًٖ  جسل٠ الِىضًحن في الكٗغ  ٦حرالا". 

ْبدشذ  ْْظٓب ججبر ألاػمت في مجا٫ وكغ ال٨خب الٗغبُت بالِىض.   ْٖضم اٖخباٍع  الٗغبي 

الٗغبُت اإلاخدضة الكُش ػاًض بً ؾلُان جهُان  بحن الٗغب ختى مغزِخّ ًٖ ؤمحر ؤلاماعاث 

ْجًمىذ ٢هُضجّ اإلاؿماة ب٩لماث هصر في اإلاىهج الضعا خي لجامٗت صاع  ٓػاعاث.  في ال

                                                           
726
 8: اإلاغظ٘ الؿاب٤ م 
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ٓم. 727الِضٔ ؤلاؾالمُت بدكماص ٦ْخاباتهم ختى الُ َْؿحر ؤقٗاٍع في زُباث الٗلماء   .

م  ْٚحَر ّٓ م٩اهخّ ٖىض الٗغب  ْاهخ٣ل الكاٖغ الٗغبيْجض٫ َظٍ الخإزحراث ٖل الظي مىذ  -. 

ٓم الشامً ٖكغ بؿخمبر ؾىت  -هللا ل٨حرالا ظاثؼة ٢ُمت   16م ) 2115بلى عخمت هللا في الُ

ْٖىض ُٚبخّ ؾإ٫ الٗغب: ؤًً الكاٖغ اإلاغججل ٖبض الغخمً؟1426قٗبان   .)ٌ 

ىلي:   الؽُخ ببشاَُم اإلاعلُاس ألاٍس

ٓعي  ٓم السامـ ٖكغ في ًى ْلض في الُ ٨لي  َٓ  الكُش ؤبٓ دمحم دمحم ببغاَُم ألاٍع

ْالخهٝٓ 1941ؾىت  ٓعٕ  ْال ٧ْان ؾّغ ؤبُّ في الٗلم  ٨لي.  ؤزا للكُش ٖبض الغخمً ألاٍع

غا لخُاجّ  ٓم ٦حرالا ج٣ٍغ ت لجمُٗت الٗلماء لٗم ْعة اإلاغ٦ٍؼ ْألاصب ختى ناع ًٖٓ اإلاكا

ْٖلم الؼاَغ.   املسلهت 

ٓحي ْقمـ الٗلماء بي. ٧ي ؤبي ب٨غ ْحٗل ْببغاَُم اإلاؿلُاع ألاجُ م لضٔ ؤبُّ 

٦ْىذ ٖبض هللا اإلاؿلُاع  ٓجملى  ْؤبي ب٨غ اإلاؿلُاع ٧ ْؤخمض اإلاؿلُاع ال٨ىُاحي  اإلاؿلُاع 

ا  ْٚحَر ْجلُٟغمب   ٓعٍت بٟحزاباص  ال٨ُُجي مً مسخلٟت ألاما٦ىت هدٓ هاصاٞغم ْ الجامٗت الى

ظ ْبٗض زْغ ٓم.  ا صّعؽ في مؿاظض ؤهداء البالص ٦ترْم ٞغمب مً مىاب٘ الٗل ُّ ًُٞ ّ

ْاجهل بال٩لُت الٗغبُت الغخماهُت مدايغا ٞحها ؾىت  ْجلكحري  ٓع  ْاؾخمّغ  1986ْٞاه

ْاإلاكا٧ل. 2111ٞحها ختى جٓفي ؾىت  ٓص اإلاؿاثل  ٧ْان لّ بغاٖت مؿخ٣لت في خل ٣ٖ م. 

ٓم ٖلى جالمظتهم ٫َٓ خُاجّ.   ْاقخهى إلل٣اء الٗل

 الػشبُتبظاَماجّ في 

٢ٓاج٘ قتى.  ٩لُا زاهُا في ٖالم الكٗغ الٗغبي بإقٗاٍع اإلاخٗل٣ت ب اقتهغ ؤٍع

ٓا٫ الخبري في  ٓلضا لكُسّ اإلاغقض الؿُض خؿً الجٟغي اإلاىٟغمي باؾم الى ْنى٠ م

٦ْخب عزاء الؿُض دمحم ٖلي  ٧ْان لّ ؤًًا مِاعة في جإل٠ُ اإلاغاسي  مىا٢ب الؿُض الجٟغي. 

ْؤخمض الكِاب الٟاه٩اصي ْ الؿُض  ٍْجي  ْٖبض هللا اإلاؿلُاعألاهض ٓعي  بؾماُٖل الٟاه
                                                           

727
ٗض ظامٗت صاع الِضٔ ؤلاؾالمُت، التي ج٣٘ 

ُ
ٓبُت، ماؾؿت ؾبا٢ت في الخٗلُم الٗالي ؤلاؾالمي بالِىض،  ح الًت ٦حرالا الِىضًت الجى في 

ٓٞغ الجامٗت مىاهج صعاؾُت ـ مسخل٠ اللٛاث بط ج  ًٖ التر٦حز ٖلى جضَع
 
 .جمؼط ما بحن الضعاؾاث الضًيُت ْألازٔغ الٗلمُت، ًٞال

 .م1986ْؤؾؿذ ؾىت 



ٍٓت املخىمت دان العى ٓبش مجلت الٍش  ؤهخ

0202 

 

316 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 12 ,ISSN 2394-8493 

 

ْؤ٢ُمذ ألاقٗاع ٞحها م٣ام  م.  ْٚحَر اإلاؿلُاع ال٨ىُاحي ْ ٦ىذ ٖبض هللا اإلاؿلُاع ٦ُِىا 

ْؤوكض ًٖ اخخال٫  ْالؿُاؾُت  ٓا٢ُٗت  ٓاصر ال ْؤقٗاٍع  جدخٓي ٖلى الخ ش خُاجّ.  ٓاٍع ج

 ؾٔٓ   
ّ

٩ا ٖلى ٖغا١: لٓ ٦ىذ جىٓغ الجٔغ بال ٣ا ؤجذ مً خاماالث صماع   ألامٍغ  ٍع

ٓهُت الّٛضاع ٖٓا لهُِ ٓن الخضًض ْؾُّٗ       َ  728عجبا لٟٖغ

 خمض اإلاؿلُاع ال٨ىُاحي:أل  ثّْمً عزا

ُان ٦ْظا٥ ٖىّ ؤ٧ابغ ألٖا  729ؤزظ اإلاٗاٝع مً ؤ٧ابغ ٖهٍغ  

ً مً مآً ؾىت  ْٖكٍغ ٓم ؤخض  م في ً ظماصٔ ألازٔغ  17م ) 2111ْجٓفي الكُش ال٨ٍغ

1432.)ٌ 

 خاجمتال     

ْل٨ىّ لم حٗٝغ بٗضم  غة لؤلصب الٗغبي.  ٢ض ؾاَمذ َظٍ ألاؾغة مؿاَمت ٍٚؼ

ْهاتهم  ل٩اهذ  ْمض م  هذ ظمُ٘ ؤقٗاَع ّْ ْلٓ ص اٖخباع َظ الًٟ في ملُباع بٗىاًت ظُضة. 

 اإلالُباع جٟخسغ بها ؤمام الٗالم.

 ْ  اإلاشاحؼاإلافادس 

  ىلي: ْلاغت الػلم، بهجت الػلماء  ، ولُت الشخماهُت بىذمحري، هحرال ألاظخار ببشاَُم ألاٍس

       ىلي ٓسة ، بهجت الػلماء،ألاظخار غبذ الشخمً ألاٍس  ، ولُت الشخماهُت بىذمحري، الخُاة اإلاى

     الفلّ بجامػت داس الِذٔ ؤلاظالمُت ٌٓ ْؤـ ، كعم الفلّ  ْآزاٍس خّ   الففّ في هحرالا:  جاٍس

   ٓحي  ، مىخبت بسؼاد، والىٓث ألاحال ء في اإلالُالم ، دمحم اإلاعلُاس الىلى

     ٓ ٓهُ م ً
ّ
 ، حؽماد ، هحرال0225مجلت جلؽ

           ٓس اللاظمي ٓن في هحرالا، غبذ الغف  ، مىخبت الِذٔ ، والىٓثاإلاعلم

          ان الفاسط الِذْي خالؽػشاء الػشبُٓن في هحرالا ، فش 

         حؽماد ،هحرال ألادب الػشبي، حامػت داس الِذي ؤلاظالمُت ، 

          الجَٓشاإلاىظم في ظحرة الىبي اإلاىشم، داس الفىش ببحرْث مً لبىان 

                                                           
728

 86: اإلاغظ٘ الؿاب٤ م 
729
  71: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  
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ٓم لذاس  ْالػل ٓسٍٓط مً كعم اللغت الػشبُت بيلُت آلاداب  فاومت ؤمل والبت بيال

ٓسة باب الىػبت اإلاىشمت الزي ؤحادجّ بفنها الخىي. ٍٓىاد بف  ألاًخام اإلاعلمحن ب
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