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 في قٗغ  ىعةِ ُبيُت اله  

 
َ
 غ ؤبى جدجىحًِ ز

 
 

 

ــــال ببغاهُم ٖلي الجضًلي . ؤ ُٖ 
 

 

 

 

 صبُتالغابُت لا                                                                ؤ٧اصًمُت إلابضإ       

 غ٦ؼ الٗلم والش٣اٞتم                                 ماؾؿت بخُاء الترار وجىمُت إلابضإ      
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ت  خ٣ى١ الُب٘ مدْٟى
 

 

 صبُتالغابُت لا                                                 ؤ٧اصًمُت إلابضإ        

  غ٦ؼ الٗلم والش٣اٞتم                     ماؾؿت بخُاء الترار وجىمُت إلابضإ      

 
 م((9109يمً ٞٗالُاث ))ال٣ضؽ ٖانمت الش٣اٞت ؤلاؾالمُت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

3 
 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
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ُ
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ءُ 
ْ
ا
َ
هض ِ

ْ
 إلا

 ي...ــــــألب

ُغ ٢لبي... الخبه ماًء ٞخدُا به ال٩اثىاُث  ُٚمٍت تهُُل ألهَ٪ ؤَهُغ مً  َؼ  ٍو

ـَ نباحي، ٞ  ٦ّغاؽ صعبي... لّىهذ بالضِٝء و٢ض ٦ىَذ في ٖخمِت الضَِغ قم

 
 
ٌَ ٞااصي الظي ال ٠٨ً ُنيه هب  ؾإَضً٪ عوحي بطا ما ؤعصَث، ٖو

 وواَٞغ خّبي...

 ...ألّمــــــي

جُُض ازخهاع٥، ؤهِذ ا٦خما٫ُ الخ ًُ  والغوُح  والضٝءُ التي ٧ان ًى٣هها الخب   ُاةِ وؤّي ٦الٍم 

غ... ،والهض١ُ وألامىُاث وؤهِذ ا٦خما٫ُ الجما٫
ّ
 ؾ٨

ُ
 و٢ُٗت

ِ٪ خحَن خؼمُذ   !؟مٗبر... ّٞغ١ بحن الٟااصًً، الخ٣اثَب وال٣لَب ؤها ٠ُ٦ ؤوس ى صمٖى

َمذ في ُٚاب٪،ؤجُِخِ٪ ؤمي ألَضً٪ خلمي الظي ٦ىُذ ؤعهى
َ
 ٢ض ه

ً
ٟلت ٢لبي،  ػهب٣ت  ، َو

 !وإن قئِذ ًا ؤّم ؤ٦ثر بالبَل قىقي، وضخ٨ت ٖمغي،

لي وؤوـ وبُان وُؾ  )لاٞايل زىحي وؤزىاحي إل   :( ها وهضيزالض ودمحم ٖو

ل ًٖ بالِٚت قاٍٖغ ٧ْي ؤ٦خب ال٩لماِث 
ّ
 ؤها لً ؤٞد

ا، وؤلّىن الىجماِث باؾم٨م اإلابّجل!
ً
 قًٗغا زاع٢

 ؤظمل...٨ًٟي بإن ؤنػي ل٣لبي مّغة؛ ل٩ُىَن َظا الىو  

ِغ اللىِػ خحن ًًّم بزىجه خىاهً  ٌُ ٨ًٟي بإن ؤعهى لَؼ  صٞا٦م ب٣لبي ا، ُُٟٞ

 جهغ خٍب، ٖك٤َ ظضو٫ْ.

 مؤلجم بالخُاِة ؤػاَغي مً ًا ًا بزىحي، 

 !!بن ال٣هاثَض في خًىع٦ُم لخخجْل 

 بلى َٟلتي "مل٪"

ضة...بتي، و٧ل  قٍٗغ ال ًجُُض ونٟها، خبِ  ألجها الٛؼالت الكٍغ

 ال٣هُضة،ألجها اإلاال٥ُ والٗبحُر 
ُ
كت  والًُاء، وٖع

 ...ؤخّبها
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اع الٗام للضعاؾت  إلَا

 

 

 بلى جمهُض وؤعبٗ        
ُ
ؿمذ الضعاؾت

ُ
 خى٫ بيُِت الهىعة، ٢

ً
 ه٣ضًت

ً
ت ت ٞهى٫، ؤّما الخمهُُض ُٞدىاو٫ عٍئ

 ُٟت بالكاٖغ زًغ ؤبى جدجىح.وملخت جدىاو٫ الكٗغ الٟلؿُُنّي اإلا٣اوم، وهبظة حٍٗغ

ت م٩ّىهاتها وزهاث  هها، و٢ض جُّغ٢ذ ٞحها ؤّما الٟهل ألاو٫ ٞهى ًدمُل ٖىىان الهىعة الكٍٗغ

 أل 
ُ
 شىاثُاث الًّضًت.مباخض وهي: الخ٨ش٠ُ، الخىام، الغمؼ وألاؾُىعة، ال تعبٗالباخشت

ت واإلاعجم الكٗغي الخام بالكاٖغ خدضر الٟهل الشاوي ًٖ زهاثو الهىعة الكٍٗغ  ٍو

خًّمً الٟهل الشا ت" زالزت مباخض، وهي:  لضٍو ُٟت الهىعة الكٍٗغ الظي ًدمُل ٖىىان " ْو

ُٟت الخسُُلُت. ت، والْى ُٟت الخإزحًر ُٟت الىٟؿُت، الْى  الْى

اث الهىعة الكٗغ الظي ًخدضر ًٖ " ؤّما الٟهل الغاب٘ : ٍت" ٞاخخىي ٖلى زالزت مباخض، وهيمؿخٍى

ُت.
ّ
 الهىعة اإلاٟغصة، الهىعة اإلاغ٦بت، والهىعة ال٩ل

 .اجمت : الىخاثج والخىنُاث زم اإلاهاصع واإلاغاظ٘الخ
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 ملخو

اقخملذ الضعاؾت ٖلى مهاٍص هٓغّيٍ وؤعبٗت ٞهى٫ وم٣ضمت وزاجمت و٢اثمت مغاظ٘، باإلياٞت بلى 

ت.  ملخهحن ؤخضَما باللٛت الٗغبُت وآزغ باللٛت ؤلاهجلحًز

ت في ٢هاثض الكاٖغ حؿلُِ الًىء ٖلى مىاًَ ؤلابضإ في حك٨ُل : هضٝ الضعاؾت الهىعة الكٍٗغ

ضمج بِىه وبحن ؤنالت  ت الكٗغ اإلا٣اوم، ٍو الٟلؿُُني زًغ ؤبى جدجىح ٦ىمىطٍط حّيٍ ًىا٦ب ٖهغٍّ

 
ً
ت  قٍٗغ

ً
ل مً زالله الكاٖغ بهمت

ّ
غا٢ت الكٗغ الٗغبي ل٣ُّضمه لل٣غاء في ٢الٍب ٞنّي ظضًض ٌك٩ ٖو

ًضا. ا ٍٞغ ، وهًٟؿا قٗغًٍّ
ً
 زانت

ىت الضعاؾت:  ُّ ت للكاٖغ زًغ ؤبى جدجىح، وهي : نهُل الغوح، ه٣ىف ٖلى  زمؿتٖ ً قٍٗغ صواٍو

ِِ الٗهٟىعة ؾيبلت الخب ووانل، ٖغؽ الىاع. ت، لؤل٢ص ى ؤهٝؼ قٟٛي، ؤٖ  ٢ظًٟت ٞؿٟىٍع

 البيُىي. اٖخمضث الباخشت اإلاىهجمىهج الضعاؾت: 

  :ؤهم هخاثج الضعاؾت 

  خي  والش٣افي والكٗبي.حٗضص ؤهىإ الخىام لضًه بحن ألاصبي والضًني والخاٍع

 ا  ٦كٟذ الهىعة ٖىض ؤبى جدجىح الخالت الىٟؿُت التي اٖترث الكاٖغ ومضي جإزحَر

ُٟتها ٖلى هدٍى   ؤصّث الهىعة لضًه ْو
ُ
ٖلى ال٣ّغاء، وظمالُاث الهىعة الخسُُلُت، خُض

ض. ُّ  ظ

  دضث ظمُٗها
ّ
ُت، خُض اج

ّ
جىّىٖذ الهىعة ٖىض ؤبى جدجىح بحن مٟغصة ومغ٦بت و٧ل

 .ؤصبّيٍ مخ٩امل ألا٩ٞاع واإلاٗاوي وألاخاؾِـ إلهخاط هّوٍ 

 :ؤهم جىنُاث الضعاؾت 

  زهاثو وممحزاث 
ُ
جغ٦حز ب٣ٗت الى٣ض ٖلى الكٗغ الٟلؿُُني يمً صعاؾاث ج٨ك٠

 ٢هُضة اإلا٣اومت وق٩لها الخضًض.

  ًما ملجهىصاتها في بزغاء ت ج٨ٍغ ُّ ام صعاؾُت جدىاو٫ شخهُاث ؤصبُت ٞلؿُُيُت خ ًّ ٣ٖض ؤ

ًؼا لهظا الترار الخّي. ألاصب الٟلؿُُني  وحٍٗؼ
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 امل٣ضمت:

ل ٖلُىا بٛماِم اإلاٗغ       
ّ
ل ٞت وعصاء الٗلماء؛ لجرق٠ مً جهِغ الخمُض هلل الظي ؤهبذ ُٞىا بظعة الٗلِم، ْو

 الكِٗغ ؤٖظَبه، ومً الكٗىع ؤهضاٍ.

  /وبٗض

 َظٍ الضعاؾت ٖىض بيُت الهىع 
ُ
ً الكاٖغ الٟلؿُُني ج٠٣ ل٣ض          زًغ ؤبى جدجىح.ة في صواٍو

ًِ ًغجضي ٖباءة اإلا  مً الؼم
ً
ا في طاِث ْله الكُٗغ الٟلؿُُني ٣ٖىصا

ً
الى٢ِذ ٣اومت وما ػا٫، مدكبش

يخ٣ي مجها صعة الهىع؛ لُدؿلل  بإنى٫ الكِٗغ وجالبِِب الجما٫، ٌٛىم في بدغ البالِٚت  بلى ال٣اعت ٍو

دٓى ظوبت اإلاٗنى، ٍو  مٗه ؤها٢ت ال٨ٟغِة ٖو
ً

ٍت خامال ّٟ ألاصب الٗغبي واص باَخمام الى٣اص وع  الٗغبي بس

 اإلاٗانغ.

 
ُ
، في َظٍ الضعاؾت ؾخدىاو٫ُ الباخشت ه مً ج٨ش٠ٍُ وإًجاػ، وجٟاٍٖل هص ّيٍ بيُت الهىعة بما جدخٍى

ت مً زىاثُاٍث يضًٍت ومٟاع٢اث،  ممخضة بلى ما وعاء الغمؼ وألاؾُىعة، وما جدمله الٗباعة الكٍٗغ

 إلاعجم الكاٖ
ً
 واضخا

ً
ت التي ؤٞصخذ ٖجها غ، موجهٙى ق٨ال اث٠ الكٍٗغ ٦خاباجه ما بحن بِىت الْى

ت  ضٍ مً و  هٟؿُت وجإزحًر
ّ
ًٍ لٟٔ، وبغاٖت و ، زُا٫ٍ ظمُِل جسُُلُت، وما جىل  لل ابخ٩اعٍ خؿ

ً
هىع، مّٗغظت

اث الهىعة  ُت.ٖلى مؿخٍى ِ
ّ
ت بما ٞحها اإلاٟغصة واإلاغ٦بت وال٩ل  الكٍٗغ

 :نٗىباث البدض

 مً الهٗىباث 
ٌ
وال٣ٗباث التي جىاظه الباخض ؤزىاء صعاؾخه، ومً جل٪ ال ج٩اص جسلى صعاؾت

 الهٗىباث:

  .٢لت اإلاهاصع والضعاؾاث التي ازخهذ بالكاٖغ زًغ ؤبى جدجىح 

 خخهت بماّصة البدض.نٗىبت الخهى٫ ٖلى بٌٗ اإلاهاصع واإلاغاظ٘ امل 

 مىهج  البدض:

 البيُىي.اٖخمضث الباخشت اإلاىهج 

 الضعاؾاث الؿاب٣ت:

ت وبيُتها:اؾخٗاهذ الباخشت   بٗضص مً الضعاؾاث الؿاب٣ت  اإلاخٗل٣ت بالهىعة الكٍٗغ
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   ت ٖىض ؤبي جمام، عؾالت لىُل صعظت اإلااظؿخحر، َبت ُُٚي، بيُت الهىعة الكٍٗغ

 م(.9118مىخىعي، )ظامٗت 

  ،البيُت الٟىُت في قٗغ ٦ما٫ ؤخمض ٚىُم: زًغ ؤبى جدجىح، عؾالت ماظؿخحر

 ؤلاؾالمُت، ٚؼة.الجامٗت 

 ا: الهىعة الك ض ؾٗضون. عؾالت ماظؿخحر. ؾىٍع ت ٖىض بضع قا٦غ الؿُاب، ٍٞغ ٍٗغ

 م(0997ظامٗت صمك٤. )

 زُت البدض:

 مهــــــــاص هٓغي 

ت ه٣ضًت" ــىعة "عٍئ  ُبيُت اله 

 الكٗغ الٟلؿُُني اإلا٣اوم

 ص.زـًـــغ ؤبى جدجىح

ت، م٩ىهاتها وزهاثهها  الٟهل ألاو٫: الهىعة الكٍٗغ

 اإلابدض ألاو٫: الخ٨ش٠ُ

 الخىامدض الشاوي: اإلاب

 اإلابدض الشالض: الغمؼ وألاؾُىعة

ًت ىاثُاث الًّضِ
 
 اإلابدض الغاب٘: الش

ت ٖىض زًغ ؤبى جدجىح  الٟهل الشاوي: زهاثو الهىعة الكٍٗغ

عجم الكٗغي 
ُ
 اإلابدض ألاو٫: اإلا

تاإلابدض الشاوي:   زهاثو الهىعة الكٍٗغ

تالشالضالٟهل  ُٟت الهىعة الكٍٗغ  : ْو

ُٟت هٟؿُتاإلابدض ألاو٫:   ْو

ت ُٟت جإزحًر  اإلابدض الشاوي: ْو

ُٟت جسُُلُت  اإلابدض الشالض: ْو

تالغاب٘الٟهل  اث الهىعة الكٗغٍّ  : مؿخٍى
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 اإلابدض ألاو٫: الهىعة اإلاٟغصة

بت
ّ
ُتاإلابدض الشالض: الهىعة //  اإلابدض الشاوي: الهىعة اإلاغ٦

ّ
 .ال٩ل
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 مهاٌص هٓغي 

ت  ُبيُت الهىعة الكٍٗغ

ت  ه٣ضًت " " عٍئ
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 الهىعة في الى٣ض الٗغبّي ال٣ضًم :

دت الكاٖغ باؾخسضاِم   بّن الكٗغ َى مضزٌل ّٞني لل٨ك٠ ًٖ اإلاٗنى ال٣ٗلي الباًَ صازل ٢ٍغ

 
ٌ
ى زغ١ٌ للىٓام اإلاإلٝى للٛت، ووخضة  ًٖ الخُابُت واإلاباقغة، َو

ً
ؤصواجه الٟىُت، مبخٗضا

 
ٌ
ٍج مً الهىع الٟىُت التي  ببضاُٖت ها الخُا٫، و جدك٩ل مً مٍؼ لبه ٧ل ٖمٍل قٗغّيٍ  حٗض  ًهٚى

ٟصر  ًٖ ججغبت الكاٖغ. ًُ

ا ًض٫ّ ٖلى مهاعجه ؤلابضاُٖت، ومً زّم  ًُ  ٞى
ً

ضعة الكاٖغ في اؾخٗما٫ اللٛت اؾخٗماال
ُ
وهي " ٢

اء الٟني للٛت  ًجؿض  خه في زل٤ الاؾخجابت والخإزحر في اإلاخل٣ي، ٞالهىعة هي الٖى قاٍٖغ

 ومًمىًها"
ً

ت ق٨ال  (0)الكٍٗغ

ل٣ض ٧اهذ الىٓغة الخ٣لُضًت لضي ٢ضماء الى٣اص والكٗغاء ج٣ىم ٖلى ٖمىص الكٗغ الٗغبّي 

ُٞعجُب ؤصخابها ببراٖت الىٓم، و٢ىة اللٟٔ، وال٣ضعة ٖلى ؾب٨ها، إلقبإ ٨ٞغ  ال٣ضًم،

ت آهظا٥  اإلاخل٣ي باإلاٗنى  ؤ٦ثر مً ؾُٗه بلى بمخإ الخُا٫؛ لظل٪ ٣ٞض احؿمذ الٗباعة الكٍٗغ

ت ال٣ٗل، ُمخسظًً مً ؤلاًجاػ ه٣ُت اعج٩اػ  ٨ٟغة، و٢غب بىيىح ال صلى اإلاٗنى بلى َٞى

ت البضٌٗت،  للمٟايلِت بحن الكٗغاء. وال ٌٗني َظا ؤن الكٗغ ال٣ضًم ًسلى مً الهىع الكٍٗغ

ِ ؤلابضاعي ال٣اثم 
ـّ ٖلى بغاٖت الدكبُه، " ولِـ ؤص٫ّ ٖلى طل٪ مً  ؤن جغي وؤهه مجّغٌص مً الخ

 كض ٢ى٫ لبُض :الٟغ١ بحن ؤن جي

 ُ٘            وال بّض ًىًما ؤن جغّص الىصاج
ٌ
 وما املا٫ ولاهلىن بال وصٌٗت

وـ"وبحن ؤن ج٣ى٫ : "الضهُا ال جضوم "
ُ
 .(9)لُدهل لىٟؿَ٪ ألا

م لم ًدٟل بها" ٌب باليؿبت بلى الٗغب وؤن قَٗغ ًّ الٗضًض ؤن الهىعة مسلى١ٌ ٍٚغ ، (3)" و٢ض ْ

 ٢ضم الكٗغ، و٢ض ػزغ بها صًىان الٗغب 
ٌ
ت ٢ضًمت ول٨ً الىا٢٘ زالٝ طل٪، ٞالهىعة الكٍٗغ

ا لضي الى٣اص ال٣ضامى، ٞجري الجاخٔ و٢ض اؾخٗمل  ًُ ا لٟٓ م، ول٨ً لم ًغص ط٦َغ وؤقٗاَع

                                                           

 (.116)ص مدتقبل الذعخ كقزايا نقجية. عشاد غدكاف(1) 
 (.219)ص  عمـؽ البالغة. أحسج مرطفى السخاغيانعخ:  (2)
 (.31. عبج اإللو الرائغ )صالخطاب اإلبجاعي الجاىمي كالرؽرة الفشية(3)
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ها ألاعجمي...  الهىعة  ٤ ٌٗٞغ  في الٍُغ
ٌ
بهُئٍت ؤزغي في خضًشه ًٖ الكٗغ " اإلاٗاوي مُغوخت

غ". ٍتؼْ وإهما اإلاِ   (0)في ازخُاع اللٟٔ وإ٢امت الىػن... وإهما الكٗغ نىاٖت ووسٌج مً الخهٍى

غ ًدخاُط بلى بغاٍٖت في  ٞجري ؤّن الجاخٔ َىا حهخّم بالىٓم ٧اَخمامه باللٟٔ ٞيسج الخهٍى

ا ٌكب٘ ظؿض ناخبه بالضٝء، ٦ما حكب٘  نُاٚت الهىعة الخُالُت ٧إه٪ جيسِج زىًبا قخىًٍّ

 .طاث٣ت اإلاخل٣ي الهىعة 

بضو ؤن ٢ضامت بً ظٟٗغ ٢ض ظٗل للهىعة ال ا ؤلا ٍو ا باٖخباَع
ً
ـ ُّ  مىيٖى

ً
ت م٣ابال َاع الٗام كٍٗغ

غ الكٗغ  ق٩لللكٗغ، ٞخًمً مهُلر الهىعة لضًه  ٩ُلها، بِىما ًخمشل ظَى ال٣هُضة َو

 : ٣ُٞى٫ في ٦خابه مًمىجها، في

ُت، والكٗغ ٞحها ٧ا لهىعة، وال بض ٞحها مً ش يء مىيٕى "اإلاٗاوي للكٗغ بمجزلت اإلااصة اإلاىيٖى

٢ابل في ٢ض ، و لٟٓت الهىعة ٖلى املخؿىؾاثو٢ض ؤَل٤ ابً ألازحر  .(9)جإزحر الهىع" ٣ًبل

 بهىعة ٣٦ىله حٗالى  الهىعة واإلاٗنى " وؤما حكبُه مٗنىج٣ؿُماجه ألاعبٗت للدكبُه بحن 

ظا ال٣ؿم ؤبلٜ ألا٢ؿام (3)والظًً ٦ٟغوا ؤٖمالهم ٦ؿغاٍب ب٣ُٗت ألاعبٗت ، لخمشُله اإلاٗاوي  َو

ىمت بالهىع اإلاكاَضة".   (4)اإلاَى

ت الىٓم، ٞةهىا هغي ؤن ٖبض ال٣اَغ الجغظاوي  ومً زال٫ زغوظه ٖلى زىاثُت اللٟٔ بلى هٍٓغ

الهىعة وؤعسخ صٖاثمها، وجخطر مٗاإلاها مً زال٫ مىده بًاَا صاللت انُالخُت ػٕع هىاة ٢ض 

لها " واٖلم ؤن ٢ىلىا "الهىعة" بهما َى جمشُل ٢ُاؽ لُىُل٤ املخضزىن لهُاٚت مٗنى  ظضًض 

  .(5)إلاا وٗلمه ب٣ٗىلىا ٖلى الظي هغاٍ بإبهاعها"

 ُٞه الخ
 
 ًٟخ٣غ بلى عوٍح جبض

ً
ا  زاٍو

ً
غ٦ت وؤلاخؿاؽ، بن الاَخمام باللٟٔ ًتر٥ ال٨الم ظؿضا

ٛظي الخُا٫ الظي ًىُل٤ لُدكغب ابِىما  صخً الكٗىع، َو ًُ الٗباعة، َو ل٨ٟغة في اإلاٗنى ًٍؼ

"ولى ٧ان اللٟٔ وخضٍ إلاا ٧ان ُٞه مؿخدؿً وإلاا ُوظض ُٞه ُمؿخهجً وطل٪ ؤن  ؤٖما٢ه،

                                                           

 (.132)صمرطفى البابي الحمبي -. الجاحع.  تحقيق : عبج الدالـ ىاركف البياف كالتبييؼ(1)
 .19مرطفى، ص، قجامة بؼ جعفخ، تحقيق : كساؿ نقج الذعخ (2)

 [39]الشؽر: (3) 
، ابؼ األثيخ، تحقيق : أحسج الحؽفي كبجكؼ طبانة، السثل الدائخ في أدب الكاتب كالذاعخ (4)

 ..297ص
 54، عبج القاىخ الجخجاني. تحقيق : رضؽاف الجاية، صدالئل اإلعجاز ( 5)
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اإلاٗاوي ال جضًً في ٧ل مى٢٘ ما ًجظبها الخجىِـ بلُه بط ألالٟاّ زضم اإلاٗاوي ... ٞمً ههغ 

ظا ما ٌٗٝغ بالىٓم.(0)٧ان ٦مً ؤػا٫  الص يء مً ظهخه" اللٟٔ ٖلى اإلاٗنى   ، َو

ت " و٢ض ٧اهذ الهىعة  ول٣ض ٢امذ اإلاٟايلت لضي ابً عق٤ُ بحن الكٗغاء ٖلى الهىعة الكٍٗغ

ىو ٖلحها  ًُ خباع في الخ٨م ٖلى الكاٖغ وإن لم  الضعاؾاث الى٣ضًت الٗغبُت، في صاثًما مىي٘ الٖا

خُض جإزظ الهىعة م٩اجها الباعػ في اإلاٟايلت بحن الكٗغاء، ٣ٞض ؤ٢ام ابً عق٤ُ مىهج ٦خابه 

ت"٢غا  .(9)يت الظَب ٖلى ؤؾاؽ الهىعة الكٍٗغ

الخضًض، بل هي الاَخمام بالهىعة لِـ ولُض الٗهغ ؤّن ومً زال٫ ما ؾب٤ ط٦ٍغ ًخجلى  

٩ُله وإن لم ًخم٨ً ه٣اص طل٪ الٗهغ مً نُاٚت حٍٗغ٠ واضٍر لها ؤو وي٘  ىت الكٗغ َو ٢ٍغ

 ؤؾاؾُاتها.

 بالىٓغ بلى ؤلاب
ً

ضإ ألاصبي وجدلُله، ٣ٞض عؤًىا ؤن " ٞةطا ٧ان الاَخمام بالهىعة ؤنُال

الانُالح ٢ضًم ٦ظل٪، ًترصص في اإلاهىٟاث الى٣ضًت، وإن بغئي جخ٣اعب خًُىا وجدباٖض خًُىا 

، وال ًسٟى ؤن الخظو١ الجمالي مىظ ؤن ٧ان الكٗغ في املجخمٗاث 
ً
آزغ، ٞهى لِـ ظضًضا

ما٫ ال٣ضًمت ٧ان مهضٍع الهىعة التي حؿاٖض ٖلى ا٦خما٫ الخهاثو الٟىُت  في الًٟ وألٖا

 ٖىض الى٣اص والكٗغاء ٞبضوجها ، وبظل٪ ج٩ىن الهىعة (3)ألاصبُت"
ً
٢ض اخخلذ مىظ ال٣ضم م٩اهت

ا ًٟخ٣ُض اإلاٗنى والكٗىع.  ًهبذ الٗمل ألاصبي زاوًٍ

 الهىعة ٖىض املخضزحن :

ل٣ض ازخلٟذ هٓغة الى٣اص املخضزحن للهىعة ًٖ الى٣اص ال٣ضامى، ٞالهىعة في الكٗغ هي " 

الظي جخسظٍ ألالٟاّ والٗباعاث بٗض ؤن ًىٓمها الكاٖغ في ؾُا١ٍ بُاوي زام  الٟنيل الك٩

ت ال٩املت في ال٣هُضة، مؿخسضًما َا٢اث اللٛت  لُٗبر ًٖ ظاهب مً ظىاهب الخجغبت الكٍٗغ

وإم٩اهاتها في الضاللت والتر٦ُب وؤلا٣ًإ والخ٣ُ٣ت واملجاػ والتراصٝ والخًاص واإلا٣ابلت 

                                                           

 .5السخاغي،صتحقيق : أحسج مرطفى ، عبج القاىخ الجخجاني ،أسخار البالغة (1)
 .12، دمحم حدؼ عبج هللا ، ص الرؽرة كالبشاء الذعخؼ  (2)
 .15، صفايد الجاية -الرؽرة الفشية في األدب العخبي -جساليات األسمؽب  (3)
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ا حَر مً وؾاثل الخٗبحر الٟني، وألالٟاّ والٗباعاث َما ماصة الكاٖغ ألاولى التي  والخجاوـ ٚو

ت"  .(0)ًهٙى مجها طل٪ الك٩ل الٟني ؤو ًغؾم بها نىٍع الكٍٗغ

ذ بإن الهىعة هي مهُلر لِـ بالٗغبي ٞىجض الباخض  ولم ًخىاوى بٌٗ الى٣اص في الخهٍغ

ر الهىعة مً اإلاهُلخاث مهُلٖبض الغخمً ههغث في ٦خابه الهىعة الٟىُت ٣ًى٫ : "

 . (9)الى٣ضًت الىاٞضة التي لِـ لها ظظوع في الى٣ض الٗغبي"

ض بلى الٗغب مً اللٛت  ت ٢ض ٞو غي الض٦خىع وُٗم الُافي ؤن مهُلر الهىعة الكٍٗغ ٍو

ه مً صالالث ه٣ضًت " الى٣ض الٗغبي بال ق٪ ٢ض جغظم  ألاوعوبُت، خُض جمذ جغظمخه بما ًدخٍى

ت ألاوعوبُت وه٣له بلى مجاله في ظملت ما ه٣ل صون ؤن ٠٣ً ٖلى مسخل٠ اإلاهُلر طاجه ًٖ اللٛ

 (3)صالالجه ومك٨الجه"

ؤما دمحم خؿً ٖبض هللا ٞحري ؤن الهىعة ٢ض وظضث مىظ وظض ال٨الم ٦مخالػمت ال ٚنى إلخضاَا 

"
ً
 (4)ًٖ ألازغي " بن الخٗبحر بالهىع هي الخانُت ألاؾاؾُت مىظ ج٩لم ؤلاوؿان البضاجّي قٗغا

ـ ؤن الهىعة و ت ًغي س ي صي لَى في مداولت لضي الى٣اص لىي٘ حٍٗغ٠ قامل للهىعة الكٍٗغ

كت ال٩لماث " بن ا لهىعة في ؤبؿِ مٗاهحها عؾم لىخت ٞىُت ًغؾمها الكاٖغ مؿخسضًما َع

 .(5)"٢ىامه ال٩لماث

اع ُٞا٦ض ٖلى ٧ىِن الهىعِة لّب الكٗغ، وؤص ُّ ت ؤّما مضخذ الج  لهٙى الخجغبت الكٍٗغ
ً
اة

 للكاٖغ

غ الكٗغ وؤصاجه ال٣اصعة ٖلى الخل٤ والا  ت ظَى غ والخٗضًل " الهىعة الكٍٗغ بخ٩اع والخدٍى

غ الخجغبت الكٍٗغألظؼاء  ت وحك٨ُل مى٠٢ الىا٢٘، بل اللٛت ال٣اصعة ٖلى اؾخ٨ىاٍ ظَى

٤ بصعا٦ه الجمالي الخام"الكاٖغ مً الىا٢٘   .(6)ٞو

                                                           

 .435، عبج القادر القط ، صاالتجاه الؽججاني في الذعخ العخبي السعاصخ (1)
 .12نرخت، ص ، عبج الخحسؼ الرؽرة الفشية في الذعخ الجاىمي (2)
 .49، ص ، نعيػ اليافي مقجمة لجراسة الرؽرة الفشية (3)
 .12، دمحم حدؼ عبج هللا، صالرؽرة كالبشاء الذعخؼ  (4)
 .21تخجسة :أحسج نريف الجشاني كآخخكف، ص .الرؽرة الذعخية، لؽيذ سي دؼ (5)
 .6، ص، مجحت الجيارالرؽرة الذعخية عشج أبي القاسػ الذابي (6)
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غي ٖبض ال٣اصع الغباعي ؤن الهىعة هي ؤؾاؽ  ي " بن ال٣ىاٖت التي جىلضث ٖىضي الٗمل ألاصبٍو

الجمُلت التي ؤعي ؤجها ًم٨ً ؤن  مىظ الخ٣ُذ بالهىعة ألو٫ مغة قضجني بلى َظٍ الىؾُلت الٟىُت

 .(0)ج٩ىن مً ٢لب ٧ل ٖمل ٞني ومدىع ٧ل ه٣اف ه٣ضي"

 " وال لُهٙى لىا ؛و٦ظل٪ هي ولُضة الخُا٫ الظي ٌٛظي مل٨ت الكاٖغ
ً

 ظمُال
ً
 ٞىُا

ً
هىعة ٢البا

٢ىي صازلُت جٟغ١ الٗىانغ  ابىت الخُا٫ الكٗغي اإلامخاػ الظي ًخإل٠ ٖىض الكٗغاء مً

 .(9)اإلاىاص زم حُٗض جغجُبها"وجيكغ 

الم املخؿىؾاث ا جٕز ؤّما ٖلي نبذ ٞحربِ بحن الهىعة الٟىُت ٖو لىظضاوي اإلاليء باإلاكاٖغ، ٍو

، ألجها مكضوصة ؿذ ٖجها نٟت ال٨ٟغ املجغص " لِؿذ ٦ما في الىا٢٘ والُبُٗت، لِ
ً
 مجغصا

ً
٨ٞغا

ظا َى الٟغ١ في  الٗالم ال٨ٟغي الىظضاوي مً ظهت، وإلى ٖالم املخؿاثبلى  مً ظهت ؤزغي، َو

غ بحن الهىعة التي زغظذ مً مٗالم الًٟ اإلاهب ٙى باإلاكاٖغ والخىاَغ والٗىا٠َ، الجَى

٢اث بحن ؤظؼاهها، وجىيُذ ؤؾغاع وبحن الهىع املخؿت في الُبُٗت التي لم ًدضص الًٟ الٗال

غ ألاصبي"  .(3)الٗال٢اث بُجها َى مىاٍ الخُا٫ مً الخهٍى

والخُا٫ زم هجضٍ ًدضص مىاب٘ الهىعة باللٟٔ الٟهُذ الظي ًدىاؾب م٘ الٛغى والٗاَٟت، 

بت ٧االؾخٗاعة والدكبُه وال٨ىاًت، واإلاىؾ٣ُى بإهىاٖها،بإلىاهه 
ّ

والىٓم والخإل٠ُ ؾىاء  الخال

 (4)خ٣ُ٣ت ؤو زُا٫.ٖلى ؤ٢ام 

 لالوٛماؽ في الخجغبت الكٗىٍع
ً
ض ٢ُب الهىعة هخاظا ُّ جٗل ؾ ت ٍو ت " ولِؿذ الهىعة الخٗبحًر

ت بال ما اؾخُاٖذ ألالٟاّ ؤن بال  ت، ولِؿذ ال٣ُمت الكٗىٍع زمغة لالهٟٗا٫ بالخجغبت الكٗىٍع

"ً مله مً نىع جى٣ل ا ًدبطن ٣ُٞمت الكٗغ لضًه ُٞم (5)جهىٍع وؤن جى٣له بلى مكاٖغ آلازٍغ

 مكاٖغ اإلاخل٣ي.اإلاٗنى بلى 

                                                           

 .9، عبج القادر الخباعي، صالفشية في الشقج كالذعخ دراسة في الشعخية كالتطبيقالرؽرة  (1)
 .15السخجع الدابق ص (2)
 .154، عمي عمي صبح، ص لبشاء الفشي لمرؽرة األدبية عشج ابؼ الخكميا (3)
 .29انعخ : السخجع الدابق ص  (4)
 .25، سيج قطب ، صالشقج األدبي أصؽلو كمشاىجو (5)
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ا ًض٫ ٖلى  ًُ  ٞخ
ً

مهاعجه ؤلابضاُٖت ، ومً زم وهي " ٢ضعة الكاٖغ في اؾخٗما٫ اللٛت اؾخٗماال

خه في زل٤ الاؾخجابت والخإزحر في اإلاخل٣ي، ٞالهىعة هي اًجؿض  اء الٟني للٛت قاٍٖغ لٖى

 
ً

ت ق٨ال  .(0)ومًمىًها"الكٍٗغ

ً ٞحري  يُه واٍع  ػماهُت  ؤن الهىعة هيؤما ٍع
ٌ
ٍُ لخٓت ٍٍ بحن ال٣ٗل والٗاَٟت جدضص هخاط جما

اَُٟت في لخٓت مً الؼمً"هي " ٣ُٞى٫:  .(9)جل٪ التي ج٣ضم جغ٦ُبت ٣ٖلُت ٖو

ٞإزظ ٧ّل مجهم ًل٣ي بٗها  و٢ض خاو٫ ه٣اص الٗهغ ؤن ٣ًغبىا مٟهىم الهىعة بلى ألاطَان

ت جغ٦ُب لُهٙى انُالًخا ًخ٤ٟ ٖلُه الجمُ٘، ٞىجض مً ًغي  ؛الى٣ض ؤن " الهىعة الكٍٗغ

اَٟي مخسُل لٗال٢ت بحن قِئحن ًم٨لٛىي  غ مٗنى ٣ٖلي ٖو ما بإؾالُب لخهٍى َغ ً جهٍى

ض ؤو التراؾل".ٖضة، بما ًٖ  ٤ اإلاكابهت ؤو الخجؿُض ؤو الدصخُو ؤو الخجٍغ بطن  (3)ٍَغ

ٟت ٌك٩لها الكاٖغ مً زال٫ ؤؾلىٍب زاٍم به، وججغبت ال٣ٗل م٘ الٗاَٞالهىعة هي الخ٣اء 

ت طاجُت.  قٍٗغ

ع في ال٣هاثض لم جسل٤ بال ؤما ؤعقِبالض ما٧لِل في ٦خابه الخجغبت والكٗغ ٞحري ؤن الهى 

 مً ججغبت الكاٖغ " بن الهىع في ال٣هاثض ال تهضٝ بلىلخ٩ىن 
ً
ؤن ج٩ىن ظمُلت، بل  ظؼءا

 في ال٣هاثض،ٖملها َى 
ً
 . (4)وؤن جاصي ما جاصًه الهىع في ال٣هاثض" ؤن ج٩ىن نىعا

ت بال ؤجهم اج٣ٟىا ٖلى ٧ىن الهىعة  ٟاث الى٣اص وألاصباء للهىعة الكٍٗغ " ومهما ازخلٟذ حٍٗغ

 (.5الؿمت اإلامحزة للخُاب الكٗغي")

ؿخيخج  ٌُ ٟاث للهىعة بمشابت الٗىانغ  ؤن ما ؤوعصٍ الى٣اص مًومً زال٫ ما ؾب٤  حٍٗغ

جها ألازغ ألاصبي وجٟدهه؛  لخم٨ً الباخض مً صعاؾت البيُت اإلا٩ىهت لهظا ؛ألاؾاؾُت لخ٩ٍى

ت بطن هي هخاط للىا٢ض جل٪ اإلاٗاوي التي جخسٟى زل٠ ؾخاع ال٩لماث، ٞالهى لخخٟخذ  عة الكٍٗغ

كت ال٩لماثالخجغبت  لُٗبر ًٖ مٗنى ٣ٖلي ٖاَٟي  ؛وولُضة الخُا٫ ًغؾمها الكاٖغ بَغ

 بإؾلىبه الخام.

                                                           

 .116، صمدتقبل الذعخ كقزايا نقجية، عشاد غدكاف  (1)
 .241ريشيو كلغ اكستؼ كاريؼ، تحقيق : محي الجيؼ صبحي،  ص ،نعخية األدب (2)
 بشية الرؽرة الذعخية عشج مسجكح عجكاف، د. دمحم بخغؽث. انتخنتانعخ :  (3)
 (.67خكت )د.ف( )ص، ماكمير ارشيبالج، تخجسة : سمسى الخزخاء الجيؽسي، بيالذعخ كالتجخبة (4)
 .67، ص37، دمحم القاسسي.عالذعخية بيؼ اإلبجاع كالسسارسة الشقجية رؽرةلا (5)
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 ٍت :ؤهمُت الهىعة الكٗغ 

ت، لُخم٨ً بن ٧ّل ٖمل ؤصبّيٍ ٣ًىم ٖلى ٖضة ع٧اثؼ وصٖاثم حٗمل ٖلى ن ُّ ُاٚخه في نىعجه الجل

ٛظي الخُا٫ مً زال٫ نىٍع الٟىُت الٗم٣ُت التي جسضم ٨ٞغة  للمخل٣ي ؤن ًضع٥ اإلاٗنى، َو

بّي بمشابت الجؿِض وحٗبر ٖما ًجى٫ في زاٍَغ مً مكاٖغ وؤخاؾِـ،  ٞالٗمُل ألاصب ألاصً

ا ٖم٣ًُا، ال ًإ٧له الخ، جخدض الىاخض ُّ ٟخذ وحكدذ اإلاٗنى ٖىانٍغ وؤع٧اهه لخجؿض لىا بهجاًػا ؤصب

 ٞجما٫ ال٣هُضة بخماهي ؤلىاجها، ووخكُت الهىع، 
ّ
م٤ وع٢ ا، ٖو ت ؤؾلىبها، وؾمى ؤ٩ٞاَع

ا.  َغ  جهٍى

ت ؾخدىاو٫ الباخشت ؤَوبٗض ؤن حٗغّ  مُتها في زضمت الٗمل الكٗغي ٦ما ٞىا ٖلى الهىعة الكٍٗغ

 ًغاَا الى٣اص.

ي الخٗبحر ًٖ قٗىٍع ولىالَا إلاا ٞحري ٖؼ الضًً بؾماُٖل ؤن الهىعة هي وؾُلت الكاٖغ ف

  ؛اؾخُإ ؤن ًلج في ؤٖما١ ؤخاؾِؿه
ً
في هٟـ  لُسبرها بما ًجى٫ ٞحها " بن الكٗىع ًٓل  مبهما

 (.0الكاٖغ ٞال ًخطر له بال بٗض ؤن ًدك٩ل في نىعة")

 م٩اهتها في بىاء ال٣هُضة، ٞلىال اله٦ما جإحي ؤَمُت الهىعة في 
ً
ىعة ل٩اهذ ال٣هُضة ظؿضا

 
ً
ا البىاجي، ول ،بال عوحزاثغا ِـ بىنٟها ٧لماث وؤ٩ٞاع ٞخٓهغ ؤَمُتها " مً زال٫ صوَع

 (.9ومكاٖغ وخؿب، بل بىنٟها ٧ل َظٍ ألاقُاء")ومىؾ٣ُى 

مت في طًَ هي ٦ظل٪ وخضة بىاثُت مهو٦ما ؤّن الهىعة هي بخضي ع٧اثؼ بىاء ال٣هُضة، ٞ

ا ؾٗضون بإجها " وخضة بىاء ونٟه ي لضًه الخ٨ٟحر وحٗم٤ الخُا٫، خُضؤلاوؿان، بط جىم

 (.3ؤلاوؿاوي، ووؾُلخه الىخُضة للخٗٝغ ٖلى ألاقُاء")الظًَ 

ت ج٨ك٠ ًٖ  غي دمحم ٚىُمي َال٫ ؤن الهىعة الكٍٗغ  ؤنالت الًٟ وججغبت ال٩اجب ومى٢ٟهٍو

ني وألانالت، وال ًخِؿغ طل٪ بال مالُت، وفي نلتها بالخل٤ الٟٞضٖا بلى صعاؾتها " في مٗاهحها الج

غ في الٗمل ألاصبي بىنٟه وخض خباعاث الخهٍى ة، وإلى مى٠٢ الكاٖغ في ججغبخه، بطا هٓغها اٖل

ت وؾاثل  غ الكٍٗغ ظما٫ ٞني مهضٍع ؤنالت ال٩اجب في وفي َظٍ الخاالث ج٩ىن َغ١ الخهٍى

                                                           

 .136، صالذعخ العخبي السعاصخ قزاياه كظؽاىخه الفشية كالسعشؽية، عد الجيؼ إسساعيل (1)
 .221، ماجج الجعافخة، صلرؽرة كالبشاء الذعخؼ قخاءة في قريجة الستشبيا (2)
 .77، فخيج سعجكف رسالة ماجدتيخ، صالذعخية عشج بجر شاكخ الديابالرؽرة  (3)
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ا، ومٓهٍغ في  َغ  مً صازل الٗمل ألاصبي واإلاخأػعة الهىعة الىابٗت ججغبخه وحٗم٣ه في جهٍى
ً
مٗا

 (.0ٖلى ببغاػ ال٨ٟغة في زىبها الكٗغي")

غ و٢ذ، وؤوظؼ  وهي ٦ظل٪ " ؤ٢ضع الىؾاثل ٖلى ه٣ل ألا٩ٞاع الٗم٣ُت واإلاكاٖغ ال٨شُٟت في ؤٞو

 (.9ٖباعة، وؤي٤ُ خحز")

 الكٗغ الٟلؿُُني امل٣اوم :

ؿٍغ ؤن  وختى و٢خىا 0948ه٨بت ٖام بّن اإلاخإمل لل٣ًُت الٟلؿُُيُت مىظ  ٌُ َظا ًم٨ىه وب٩ل 

الٟلؿُُني في اإلاُضان ظىًبا جُىع الخُاب ألاصبي اإلا٣اوم ب٩ل ؤع٧اهه، ٣ٞض و٠٢ الكاٖغ ًخدب٘ 

ا ًُل٣ه في وظه ألٖاظىٍب م٘ بلى  ضاء، وخٟغ خامل البىض٢ُت، ٞيسَج بكٍٗغ ؾُاًظا هاعٍّ

ا ًٖ ألامل، ونىّ ب٩لماجه زىاص١ الشباث 
ً
  ؛ٖضّوٍ ب ؤلخاهه الشاثغة هدى نضعبدش

ً
٩ا ل٩ُىَن قٍغ

ل، وؾمُذ ال٣اؾم، ٚوفي الىًا٫.  ؿان ٦ىٟاوي، وؤخمض ٞاألعى التي ؤهبدذ مدمىص صعَو

 مً الكٗغ، والُٗٓم مً الكٗغاء.صخبىع لم جؼ٫ جمىذ قٗبها ال٨شحر 

٣ِ، بل جى٣ل بحن البلضان ولم ٠٣ً الكاٖغ الٟلؿُُني ٖلى ؤٚهان ٢ًِخه الٗاصلت ٞ

 
ً
ٖامت " ٞاألصب الٟلؿُُني  قٗىبها وزىعاتها، وجدضر ًٖ ججاعب طاجُت وؤزغي الٗغبُت وانٟا

،  بسهاثو مدلُت ٞلؿُُيُت و٢ىمُت ٖغبُت وإوؿاهُتًّخه٠ 
ً
ٖاإلاُت، ججٗله ؤعخب مُضاها

ٟلؿُُيُت الظي ٌٗالج ألامىع ال ٢ض ًٟهمه بٌٗ الى٣ّاص ٖلى ؤهه ألاصبما ٣ا ُٞوؤوؾ٘ ؤٞ

بؿِ الكاٖغ الٟلؿُُني ظىاخُاملخلُت بلى الٗاإلا، لُسغط مً صاثغة (3وخؿب") ه في ُت ٍو

 ؾماء الكٗغ.

ً والى٨بت والخهاع والخغب وال جٕى وألاهٟا١ والكهضاء وألاؾغي، ٣ٞض ٖالج ٢ًُت الَى

غسي قهض مضح الشىاع، ٍو ٠٣ ٧البيُان اإلاغنىم في واهُل٤ لُيكض للشىعة الٗغبُت ٍو اءَا، ٍو

ٗبر  ـَ ؤن ًمضح الخُاة َو ًٖ وظه ٧ل ٢ىٍة ْاإلات ججخاح الكٗىب وحؿخجٝز َا٢اتها، ولم ًي

 طا ٢ُمٍت ٖالُت و٢ضعة زهبتقٟٛه بالخب والجما٫ والُبُٗت، ل٩ُىَن مضي 
ً
 .ؤصبا

                                                           

 .387، صالشقج األدبي الحجيث، دمحم غشيسي ىالؿ (1)
 .195، دمحم عبج السشعػ خفاجي ، صالرؽرة األدبية كمفيؽميا في رأؼ الشقاد القجماء كالسحجثيؼ (2)
 السقاكمة في الذعخ الفمدطيشي: د. جساؿ طجاف. انتخنت (3)
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ُٟت ًٖ   الكاٖغ زًغ ؤبى جدجىح:هبظة حٍٗغ

 املىلض واليكإة :

ثت وؾبٗت وؾخحن للمُالص ؤبى جدجىح ٖام ؤل٠ٍ وحؿٗما دمحم ؿُُني زًغُولض الكاٖغ الٟل

لى بلضة )ٖؿ٣الن ـ الىهحراث لالظئحن الٟلؿُُيُحن في ٢ُإ ٚؼة، حٗىص ظظوٍع بفي مسُم 

 
ُ
 م. 0948ٖاثلخه مجها بزغ ه٨بت ٖام ُهّجغث الجىعة( خُض

ُ
ى َٟل لم ًخجاوػ ج ُذ والضجه َو ٞى

، لُظو١َ   مغاعة ال٣ِٟض والخغِب والخهجحر.الٗاقغِة مً ٖمٍغ

 عخلخه الٗلمُت :

ىؽ في اللٛت الٗغبُت وآصابها الجامٗت ؤلاؾالمُت بّٛؼة، وخهل ٖلى صعظت الب٩ال ط فيجسغّ  ىٍع

لى صعظت اإلااظؿخحر مً م، 9118 م، وصبلىم التربُت  مً ظامٗت ألا٢ص ى ٖام0999ٖام  ٖو

مً  م9101ٖام خاػ، وؤزغي م بخ٣ضًغ مم9119ظامٗت ألا٢ص ى ٖام  -ظامٗت ٖحن قمـ

ىا٫ صعظت الض٦خالجامٗت ؤلاؾالمُت م مً 9109ىعاة ٖام ؛ لُىانل مكىاٍع ألا٧اصًمي ٍو

 بخ٣ضًغ ممخاػ. في َغابلـ بلبىان.ظامٗت الجىان 

، اهًّم بلى اجداص ال٨خاب الٟلؿُُيُحن، وعابُت ألاصب ؤلاؾالمي الٗاإلاُت، وعابُت ؤصباء الكام

مجها : ظاثؼة وألاصباء الٟلؿُُيُحن؛ لُدهل ٖلى ّٖضة ظىاثؼ في الكٗغ، و وعابُت ال٨ّخاب 

ـ في بخضي اإلاضاعؽ الخ٩ىمُت، زم  م.0994مهغظان الًٟ ؤلاؾالمي ٖام  ٖمل في ؾلِ٪ الخضَع

 في ن٣ل ججغبخه، (0)مدايًغا في ٖضص مً ظامٗاث ال٣ُإ
ً
 واضخت

ً
، ألامغ الظي جغ٥ بهمت

 وإزغاء مٟغصاجه.

                                                           

 . 343، ص9مؤسدة البابطيؼ ، السجمج  ،معجػ البابطيؼ لمذعخاء العخب السعاصخيؼ: انعخ (1)
، ابتداـ صايسة حؽار 3. أكراؽ ثقافية 551، فاطسة بؽىخاكة ص الكبخػ لمذعخاء العخب السؽسؽعة

 مجمة فمدطيؼ السدمسة.
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 بنضاعاجه:

  نضع 
ّ
ت وؤزغي ه٣ضًت،  وهي : مجمىٖاٍث للكاٖغ ؾذ  قٍٗغ

 م.0997نهُل الغوح )قٗغ( نضع ًٖ مغ٦ؼ الٗلم والش٣اٞت  -0

 م.9111ٖغؽ الىاع )قٗغ( م٨خبت مضبىلي ال٣اَغة ٖام  -9

ِِ الٗهٟىعة ؾيبلت الخب و٢اجل )قٗغ( م٨خبت الُاػجي  -3  م.9117ؤٖ

٘ َضًل ٖلى ؾغوة الخىحن. صاع وٛم لليكغ  -4  م.9119والخىَػ

ت. م٨خبت الُاػجي. ٚؼة  -5  م.9101ه٣ىف ٖلى ٢ظًٍٟت ٞؿٟىٍع

 م.9100لؤل٢ص ى ؤهٝؼ قٟٛي. م٨خبت الُاػجي  -6

 م.9109الدك٨ُل الجمالي في قٗغ ؾمُذ ال٣اؾم. م٨خبت ٧ل ش يء خُٟا. -7
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 الٟهل لاو٫ 

ــت  الهــىعة الكٍٗغ

 م٨ىهاتها، وزهاثهها
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ت ٖىض زًغ ؤبى جدجىح:م٨ىهاث   الهىعة الكٍٗغ

ت هي خُاة ال٣هُضة وؾمّىَا، وهي ازت ٨ٍغ وججاعبه، بّن الهىعة الكٍٗغ وهي زا٫ ملخُِ الكاٖغ ٞو

ؿُم ؤَم ؤصواث الكاٖغ في بىاء الىّو الكٗغي، ول٩ي ًىد
ّ
ت جد ت ذ الكاٖغ لىا نىعة مؼزٞغ

ّ
بالض٢

، الغمؼ ىاما ههه، ومجها : الخ٨ش٠ُ، الخوالغقا٢ت ٞةهه ًدخاط بلى صٖاماٍث ؤؾاؾُت ًبني ٖلحه

اث الًّضًت، واإلاعجم الكٗ ُّ وؤظاص الكاٖغ غي، ٞةطا ما ا٦خملذ جل٪ الٗىانغ وألاؾُىعة، الشىاث

اط. ،اؾخسضامها
ّ
 ٞةهه وبال ق٪ ؾُسغط ٖلُىا بىّو ؤصبّيٍ مٍٟٗم بالجما٫ والسخغ ألاز

 الخ٨ش٠ُ :املبدض لاو٫/ 

ى في الهىعة، ٞهى ٣ًو  ػواثض ابّن الخ٨ش٠ُ َى مُٗاع الضَكت  ؿمي ألاقُاء بُٗجها، َو طا٥ للِٛت َو

س٠ٟ مً  لىا جؼاخم الٗباعاث وألالٟاّ، لُسغط الؿهل اإلامخى٘ الظي ٌٗبر ًٖ بالٚت اإلاكهض، ٍو

ٍت صؾمت.  ، ونىعٍة قٍٗغ ٍٝ  بمٗنى نا

والٗىا٠َ ُٗاب َا٢ت مً الضالالث ٦ما "ًخجلى التر٦حز ؤو الخ٨ش٠ُ في ٢ضعة الهىعة ٖلى اؾد

ل وإو غ بٗض الخإمل الٍُى ال٣هُضة كاء الترابِ اإلاىيىعي بحن ٖىانغ ال٣ابلت لالحؿإ والُٗاء الٍٛؼ

خم َظا للخهى٫ ٖلى الىخضاث الظاجُت التي جغبِ بحن الكاٖغ  اإلاه ؤوز٤ الاعجباٍ، ٍو الخ٨ش٠ُ ٖو

ه ٣ا وحك٨ُلها حب٣ضعة الكاٖغ ٖلى اهخ٣اء ٖىانغ الهىعة ومىيٖى ا"ك٨ُال ا اهخ٣اء مٞى ًُ  .(0)مىخ

" ومً ٌّٗض الخ٨ش٠ُ ؤخض ؤَم ظمالُاث الىّو ألاصبي، إلاا ًًُٟه مً صالالث واؾٗت ٖلى الىو

 ظمالُاث الىو الكٗغي، ؤن ًخمحز بالخ٨ش٠ُ والٗم٤ واإلا
ً
مً ٛاًغة والخىٕى الظي ًدضر ٢ضعا

ل  الضَكت والخٟاٖل وؤن ًخمحز ؤًًا باالحؿإ الضاللي وؤن ًمىذ ؾىاء اإلاخل٣ي زُاعاث مخٗضصة للخإٍو

 (9)٧ان َظا اإلاخل٣ي في طًَ اإلابضٕ ؤو زاعط باعة اَخمامه."

٧ّلٍ واخٍض ؤو  واإلاخباًىت واإلادكابهت وظٗلها فيوحهضٝ بلى " بطابت مسخل٠ الٗىانغ واإلا٩ىهاث اإلاخىا٢ًت 

 (3)باعة واخضة جلم٘ ٧البر١ الخا٠َ".

ت ؤو ما حؿمى ٢هُضة الل٣ُت و وجخٗضص ؤهماٍ الخ٨ش٠ُ في الهىعة  ت، ٞخإحي الىمًت الكٍٗغ الكٍٗغ

بخؿاؾه ومٗاهُه في مكهض ٢هحٍر ، بط ًستز٫ الكاُٖغ 0البىاء الخى٢ُعي ٧إخض ؤَم ؤق٩ا٫ الخ٨ش٠ُ

                                                           

 .168ػ  167، بذخػ صالح، صالرؽرة الذعخية انعخ : (1)
 جساليات الشز الذعخؼ، حسادة عبج المطيف. انتخنت (2)
 .273"، نعيػ اليافي، ص أكىاج الحجاثة " دراسة في القريجة العخبية الحجيثة (3)
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ؾئلت التي ًداو٫ الكاٖغ َغخها وزا٠َ، ٦ما ًإحي البىاء الضعامي اإلاٗخمض ٖلى الخىاع في نىعة ألا 

خذ ؤبىاب ب٩ل ما جدمل مً صالالث،  اح اللٛىي ع٦حزة ؤؾاؾُت في ج٨ش٠ُ الىو ٞو ك٩ل الاهٍؼ َو

ت. ل في ما وعاء الهىعة واللٟٓت الكٍٗغ  الخإٍو

ت :  -1  الىمًت الكٗغٍّ

الكٗغاء، إلبغاػ ٢ضعتهم جل٪ الجمالُاث التي ًغهى بلحها  يخضوحّٗض ٢هُضة الىمًت ب

ت  ٘ ال٩لماث وإخضار ٖه٠ٍ ٨ٞغّيٍ لل٣اعت، بماللٍٛى ٖغ ٦شحرة و٧لماث ؤ٢ل، كافي جَُى

 ٖظبت، ٩ٞإن طا٥ الٗه٠ 
ً
 ماٍء مً جهٍغ الظي ًّىلُض في الىٟـ اوؿُابُت

ُ
ال٣هُضة عقٟت

خُض و"حٗخبر ٢هُضة الىمًت هي ٢هُضة الخ٨ش٠ُ الكضًض والخلمُذ ألاقض، ٖظب. 

هغهح به ؤ٢ل ب٨شحر مً مؿاخت اإلاؿ٩ىث ٖىه، وفى َظا الىٕى ج٩ىن ٞحها مؿاخت 
ُ
اإلا

اإلاخل٣ي بةٖما٫ ٨ٍٞغ واؾخسضام ٧ل مهاعاجه ض ًدُل الكاٖغ ال٣هاث مً

ت لٟ٪ عمىػ َظٍ ال٣هُضة" الش٣اُٞت  (9)وألاصبُت واللٍٛى

ا ومٗبًرا  ٞىجض الكاٖغ في ٢هُضجه " مخاَت" ًسخهُغ ٨ٞغجه بؿٍُغ قٗغّيٍ  ًُ واخٍض، ًجضٍ ٧اٞ

لفي    :خى٫ ما وعاء الىو، ٣ُٞى٫  الى٢ذ طاجه، بِىما ًٟخخذ ُٞه ؤبىاب الخإٍو

 .(3) جهى٫ في ٢إ ال٣مت نهٌغ ًٟط ي للَم 

ت ال٣مت التي كُض ال٣اعت حؿائالث ٖضًضة خى٫ ماُٞد ُّ  ٖجها الكاٖغ، وما َى ق٩ُل َ
ُ
ًخدضر

ً بىابت املجهى٫ التي ؾُجُض هٟؿه  ، ٖو ٍغ
ّ
ا، ونٟاء لىهه ؤو ح٨ٗ م٤ جهَغ  ًسغط مجها٢اٖها، ٖو

ٍٍ بًبابٍُت مٗخمت.هدى ًٞاٍء ال ٌٗلمُه ؤخض،   ومىدضٍع مس٠ٍُ مدا

ا جدمل صالالث مى  خُت مستزلت وم٨شٟت في بً٘ ٦ما ؤّن "ال٣هُضة الخى٢ُُٗت ٖلى ٢هَغ

 مً اإلاكاٖغ وألا٩ٞاع" ،٧لماث
ً
ت ججؿض ٦شحرا ، لخٗاص٫ جل٪ (0)جيسجم م٘ ص٣ٞت قٗىٍع

٣ت 
ّ
ِ واإلاٗنى، ٣ًى٫:الىمًت في الكٗىع مٗل

ـّ  مً الخ
ً
 ٧املت
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 لىىع هىع ا لً جذجَب 

 الكمٗت َج ولً جُٟئ ختى وَه 

 عّباوي في ٢لبي امليؿىط بدٍب 

 وؾدؿ٣ِ ؾغًبا ؾغًبا

  خكغاٍث 
ْ
 خكغاث

 جدذ املك٩اة

 .(2)في هىع إلاًمان

سبئها جدذ ظلِض ال٩لماث؛  باإلًمان ًدملها الكاٖغ بحن يلىِٕ ٢هُضجه، ٍو
ُ
 مٟٗمت

ٌ
 بلهُت

ٌ
 ز٣ت

 ٖلى ٢ى٫ ال في وظه ٖضّوٍ، 
ً
ٌ الاههُإ ألا لخمىده ٢ىة ٖمى ألَىاثه، لُسلَو بلى خ٣ُ٣ت ٞحٞر

مىذ ٖضّوٍ  مً ال٠ًٗ ما ٌعجٍؼ ًٖ بَٟاء وهِج ؤهه لً ٌؿخُُ٘ ؤن ًذجب ٖىه هىع هللا، ٍو

 ٖض قمٍٗت نٛحرٍة جط يء
ُ
 بدٍب عباوي، بل ؾِّؿا٢ِ

ً
ٟا

ّ
ّوٍ ؤؾغاًبا مً الخكغاث في ٢لًبا مٛل

مت الى٨غاء ؤمام قٗإ مىبٍٗض مً مك٩اٍة بقاعة  ٧ان ٞخُلها مٛمىًؾا بلى الضوهُِت والهٍؼ

ت بحن باإلًمان، في  ُّ الخ٤ّ والباَل، واإلاىخهغ واإلاهؼوم، ٞىجضٍ ٢ض ّٖبر ًٖ اإلاى٠٢ مٟاع٢ٍت ظل

مت والتراظ٘ والخىٕى ؤما ، لُسغط لىا بهىعة  الكٗبّيِ الٟلؿُُنّيِ الظي ال ٣ًبل الهٍؼ م ٖضٍو

ًغ اإلاى٠٢ اإلاىخض لؤلبُا٫ الظًً جسخه ، و٢ض ظائوا ٖلى َُئِت شخٍو اإلاؿاومت ىن ًٞغ

 .واخض

 للكاٖغ الشاثغ وفي لىخٍت جى٢ٍُُٗت قبحهٍت 
ً
ًٖ نمخه  الظ٫، ُٞسغط الظي ًإبىًغؾُم لىا نىعة

ا خمم ٧لماج
ً
 بالى٢ٝى ؤمام قُأِن الًِٛب بل ؤبدغ ه في وظه الباَل، بل بهه لم ٨ًخ٠ِ ٢اطٞ

انحرٖبابه في  كختهم.  ؛واجدض م٘ ألٖا  ل٩ُىَن ٢لبها الظي ًضّمغ ؤٖضاءٍ َو

 
َ
  ٢ظٝ

َ
 ب٩لمت الهمذ

 وحؿامى

هاع)  .(3وجماهى في إلٖا
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 ٌ ّبر ًٖ ٧ل ؤلىان الٞغ هاع" ٖو ل٣ض ازتز٫ الكاٖغ ٧ل ؤلٟاّ الشىعة والًٛب بلٟٓت " ؤلٖا

 نمخه وؤٖلً زىعجه. هخٟايت ٖبر ٧لمٍت واخضة ٢ظٝ مً زاللهاوقٗاعاث الا 

بٍت ٟصُر ٖما ًجى٫ في هٟـ الكاٖغ مً ج نىعةٍ  لى لىا جل٪ اإلاٟاع٢ت املختزلت مً زال٫وجخج ٚع

ً الىاخضناعمٍت في الىخضة والا  :لخدام بحن ؤبىاِء الَى

 ًىّخُض الغنام هّم همىا

 في ٢لىبىا الضماءُ  وجؼهغُ 

ً و   .(1)ٍغجىي ظهاصها ... ب٣ىة املهابٍغ

د٤٣ اإلاهالخت اإلاُٞجم٘ بحن ٧لماجه قمَل َغفي  ٟا٫، وؤخالم الجزإ، ٍو غج٣بت في ُٖىن ألَا

ًّ َظٍ الىخضة ال جخد٤٣ ٖبر  هب  الكباب و٢لىب العّجؼ، ل٨ ًُ ٣ٖض ٢مم ول٣اءاث، بل خحن 

جمٗهم ٖلى ٢لٍب  ّمٍ  الغناُم في ٢لىب ؤبىاء قٗبه، ُٞىخضَم ٍو غ في  واخٍض، َو واخٍض، ٞتَز

مت ونبر املجاَضًً.ال٣لىب الُٗص ى صماٌء جغوي جغاب الجهاص   مً ٍٖؼ

ٍٍ مً ًخاب٘ الكا الىُا١ ونىٍع ممٗىٍت في مٗاٍن مدؿٗت ٖغ وسَج ؾلؿلت ومًاجه بسُى

غق٠ صمهُٞه٠ خالت الخاؾض و٧إهه مهاُم صماء ًىتٕز لخم الكاٖغ الخُا٫،   ،بإهُابه، ٍو

غجىي مً مىاظٗهم: الخؿىص الظي ًدُاٞهى الٗضو   ً، ٍو  ٖلى آَاث آلازٍغ

 ص مّضِ 
َ
 ٖلى ظغحي قٟخُ٪

 
ْ
 واعق٠

 
َ
 .(2) ٞأهاحي جغوي ؤمشال٪ ما قئذ

ت، في مكهٍض ل٣ض ا٦خٟى الكاٖغ بىن٠ الخاؾض بإ٢ل ال٩لماث وؤوظؼ الٗباعا ث الكٍٗغ

بِىما ًغجىي الخاؾض مً صم قاٖغها  ،م٣اعٍب لىن٠ هللا ّٖؼ وظّل مً ٌٛخاب ؤزاٍ بأ٧ل لخمه

 ُٞسخهُغ ٧ّل مٗاوي الٛضِع والًُٛىت.

٣ًا بمٗاهُه التي جًغب الكاٖغ زًغ ؤبى جدجىح بىاء ًٞاثه الكٗغي الًداو٫ 
ّ
خام، مدل

 خغ٦ت الغوح في ظؿضٍ :
ّ
ت جبض ض في الىّو خٍُى

ّ
 ؤظىدتها بحن ٧له مخًاص، ٞخىل
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-  
ُ
 .هبني عيِذ

 * لؿذ ؤعض ى.

ض ؟ -  ماطا جٍغ

ض. ٍغ
ُ
 * ما ال ج

٘ هىا  -
ّ
 و٢

 ىا .. هىا ؟* ُه 

 ها٥ ال٣لم ؟ -

 .. معي 
ً
 * ق٨غا

ُ
 الهاعور

 
ْ
 .(1) وعؤؾ٪ املخبرة

 حر الكاٖغ ٖلى خىاٌع م٣خًٌب ًضوُع في بخضي ٚٝغ الخد٤ُ٣ الباعصة، ٌؿاوم ٞحها الٗضو يم

 زل٠ جل٪ ال٩
 
 ًه٠ُ

ً
ا ٦بحرا  اػصخاًما ٨ٞغًٍ

ُ
ٌ الخى٢ُ٘ ؤعيه، ٞىالخٔ لماث ال٣لُلت، ٞهى ًٞغ

ُل لُه ٧ّل ما ًمل٪،  و 
ّ
ىه الظي ًمش ا َى، ٖلى نّ٪ الخىاػ٫ ًٖ َو ٍهّغ ٖلى لٛت خىاٍع ًسخاَع

ش،  ٞالضماء هي اللٛت الىخُضة التي ًغاَا ُمجضًت.  خىاع الخغِب والهىاٍع

ُض  ٘ ال٣هُضة الىمًت لخلبُت َمىخه في ٢ى٫ ما ًٍغ  ؤ٢هغ مخسظ ،ل٣ض ؤظاص الكاٖغ جَُى
ّ
ا

" ًمىذ الُغ١   عمٍؼوؤٖم٣ها وؤقّضَا ٦شاٞت، ٞىجضٍ في ٢هُضجه "ٞإٌع مسضٕو
ً
 الىو ػزما

ً
ا

، ًخجضص 
ً
ُِ مىخُا غبِ لاخضار ل  ؿ٣ِ جل٪ الغمىػ ٖلى شخهُتمً زالله ٨ٞغ ال٣اعت، ٍو

 الىا٢٘ :

... 
ً
 وؤزحرا

 
 
 الٛافي  ًخمُى ال٣ِ

 والخىض١ِ  في الٟىض١ِ 

 والؼهب٤ُ  ًدمُه الُٟل٤ُ 

 املظٖىع بلى ٧لب  ُٟٞغ  الٟإعُ 
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 ًِ  .(1) املىث ؤ٢عى مىظ ؾىحن بدً

 ماؾٟت اجسظث مً 
ٌ
ت ا٢ُٗت، ٞال٣ِ ًغمُؼ للمدخّل ؤؾماء الخُىاهاث صالالٍث و نىعة عمٍؼ

ً جدذ خماًت ُٞال٤ الضو٫ الٗٓمى، والالظي  ٟإع عمُؼ الضو٫ ًخمُى ٞى١ ظؿض الَى

 تهغب بلى مً ال خى٫ له وال ٢ىة في مىاظهت طا٥ الُُٛان املمخض.الٗغبُت التي 

 الكاٖغ زًغ ؤبى جدجىح ٢ض اجسظ م
ّ
 االىمًت حجغً ً ال٣هُضة وجغي الباخشت ؤن

ا في  ًُ ت، وبلؤؾاؾ ت بيٍُى ٛت جيسجم في بىاء ًٞاثه الكٗغّي الخام، املبنّي ٖلى عٍئ

"الازتزا٫ ومًاجه امل٨شٟت، ٞالخ٨ش٠ُ في بخضي جدضًضاجه ما هى بال مؿخىاها الضاللي م٘ 

ت قاملت  الخل٤ للًٟاء الخاعجي وزل٤ خالت مً الخىجغ ٢اصعة ٖلى خمل املبني ٖلى عٍئ

 (.2الخسلو مً هُمىت طل٪ الًٟاء") ً ؾعي إلاوؿان بلىالىاجج ٖ

 نىعة لاؾئلت : -2

ت ٌٗمُض زًغ ؤبى جدجىح بلى مٗالجت ٖضٍص مً ال٣ً اًا املهمت مً زال٫ َغخه ملجمٖى

ك٩ل لد آلازغ ٧إخض ٖىانغ البىاء الضعامي؛ال٣اثمت ٖلى الخىاع م٘ الىٟـ و مً لاؾئلت 

ض الكاٖغ ب جهل مٟاع٢اث ظّمت مً زال٫ اؾخضٖاثه إلظاباٍث ال  ،٢ىلهال٣اعت بلى ما ًٍغ

ت ًى٤ُ بها صازله ٢بل لؿاهه:  قٗىٍع

 وهيس ى ُؾغاها بٛابت مىٍث..

 وهيس ى.. وهيس ى..

 (3ؤهيس ى ....؟! )

 ... ٞال مج ٞخإحي
ّ

خل٣ي ؤن " ٦ال
ُ
 لًُإ إلاظابت مً ٖم٤ امل

ٌ
ا٫ لليؿُان الظي هى جغظمت

 
ٌ
مت ًها إلاوؿان الٟلؿُُني، هظالخ٣ى١، وهٍؼ ٌ الظي ّٖؼػه الكاٖغ ملٛىمت ًٞغ ا الٞغ
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 صازل 
ً

ًُ ٞٗال ه ٌؿخهج
ّ
٠ للٟٓت اليؿُان، و٧إه

ّ
اثه مً زال٫ ج٨غاعه امل٨ش  ٦هظا، ٞال ٢ّغ

ما١؟ؤخض ًيس ى ما ًدب   ً وهى ظظٌع ممخٌض في لٖا  ٠ُ٨ٞ بالَى

ىانل الكاٖغ َغح ؤؾئلخه خى٫ ٦ُىىهت الشاثغ الٟلؿُُ ها ٖلى ني مىظ ٍو
ّ
ال٣ضم، والتي ًبث

مخه: ّؼػث ٍٖؼ  مؿم٘ ٧ل الضو٫ التي قهضث زىعجه، ٖو

 
ُ
ًِ  ْم ٢ ىا قى٦ت اللّوِ الضزُل الكُى      ؾاثل لاعصن ًٖ ػم

ّ
 .(0)ر، و٠ُ٦ ص٦

"  مـ ُٞه الكاٖغ لظاجه، بطحهالخىاع الضازلي ٞ زّم ًىّظه ؤؾئلخه بلى ٢لبه مً زال٫ ج٣ىُت

 مهًما فيًلٗب 
ً
ت ، هخٗٝغ م اإلاىهىلىط صوعا ا الضعاما الكٍٗغ ً زالله مالمذ الصخهُت وؤ٩ٞاَع

ا الصخهُت") ٠ لىا ما ًجى٫ في ؤٖما٢ه ٖبر حؿائالٍث جتري :9ومكاَٖغ
ّ
 ( ُٞخ٨ك

ي هاثٌم ب ًا ٢لُب 
ّ
 ـــهظي صخ و

ْ
 ؟! ـاعي ؤم خـخىٝ

 ـاث الخــــض الش٨ـالى ؤم نهاًهظي ؤٚـاٍع
ْ
 ؟! ـغٝو

 ــــالث لخاثً، ؤم زُاههظي بُـى 
ُ
  اث

ْ
٠  ؟! الكـٍغ

ُٕ جل٪ الجم   ظمٕى هاٍؽ  ى
ْ
 ؟! ؤم زُاالث لالىٝ

 ـــاه ؤم ؾهــــؤم مُـهظا ؾغاب 
ْ
 ؟! ـى٫ ؤم ظـغٝو

 .(3ً و٢ـىٝ ؟!)ــم هل للضواثــغِ  بوي خــاثغٌ  ًا ٢لُب 

ٟتها جل٪ الدؿائالث التي ؤل٣ذ  بالكاٖغ في صوا
ّ
ا ٞىض ى ٖاعمت زل

ً
ثغ الكّ٪ِ وحكدذ ال٨ِٟغ بدش

ٖلُه الغئي، وجىسؿ٠ بظابٍت ٣ًُٗها ال٣ُحن، ٞخخٗضص صازله ألانىاث، وجخضازل ًٖ 

ٞازخلِ ٖلُه ألامُغ ٌؿخُ٘ ؤن ًمحز الخبِض مً الُُب في َظا الؼمً اإلا٣ّى٘، اإلاكاَض ٞلم 

 بحن ما
ّ
ٍن واخٍض؛ لخهبذ ألاخضار التي حسّجل هٟؿها في ٢ىاثم البُىالث والخُاهت في آَُت

 هٍٓغ زُا٫ٌ مىُٟئ، وؾُل اإلاُاٍ ؾغاٌب مساصٕ ًدؿبُه الٓمأُن ماًء.في  الجمٕى املخدكضة

 ِ٘  الكاٖغ حؿائالجه لُل٣ي بها َظٍ اإلاغة ٖلى مؿم
ُ
 ما ٢ض  ٌؿخإه٠

ً
ام الٗغب، مؿدى٨غا

ّ
خّل الخ٩

 
ُ
ٍت ال ج٩اص جيخهي، ٞخٗلى هبرة اظٗت بهم مً مىٍث ويُإ، في ؾلؿلت قٗىٍع الهضمت  الًٛب ٞو

 ال حهضؤ:نىَث ال٣هُضة، و٧إهه ًج
ً
 وظٗا

ُ
 ٝز
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ض٦م هل هلخمىا هظي ال٨غاس ي  ًا زاثغون عٍو

غصوا،  ٖىا ُٞىا لاماس ي ؟وجؼع  ٧ي جغ٢هىا، وجٚؼ

  ل  ُظ ؤوَ 
ُ
 ًغصصها الؿُاس ي ؟ مى قٗاعاٌث هم٨

 ؟ ؤصمائها هظي الؼ٦ُت بٗخمىها للىساِؽ 

... 

 .(1ؤبالصها هظي لابُت بٗخمىها للحهىص ؟)

 ًٌٚب مؼلؼ٫ ًيخٌٟ مً ٖغو١ الكاٖغ، و٧إهُه بغ٧اٌن 
ً
ًىٟض خممه في ٧ل م٩ان، مؿدى٨غا

ـٍ صعاَم الخا٫ الظي ونل بلُه ؤبىاء قٗبه بؿبب تهاون الٛحِر في  ًٍ بس ٢ًِخه، وبُٗها بشم

 مٗضوصة.

ى ًبدض مً َى٫ نضمخه ًٖ ٧لماٍث ًبضؤ بها خضًشه، ٞىجضٍ  ٨ٞغ الكاٖغ َو
ُ
 زم حٛلب الخحرة

ذ بكٗبه :٨ًغع ٢
ّ
 ىله مً ؤًً ؤبضؤ ؟ لخض٫ ٖلى حجم ال٩اعزت التي خل

 
َ
ش  اعي     مــــــؤقٗ مً ؤًً ؤبضؤ ًا جاٍع

َ
 الٗاع ؟ ِت ــــــالضم، ؤم مً ونم ً ص٣ٞت

 لؿمؿاع ؟ ً بإ ؤعض ي.. ؟! ؤؾمؿاعٌ مً ؤًً ؤبضؤ.. وآلاهاث ناثدت    م

 .(2إ قٗبي.. ؟! ؤظؼاع لجؼاع ؟)ــــــــــــــان هاثدت     مً بــمً ؤًً ؤبضؤ.. ولاَو

ـَ ٞحها حجم ال٩اعزت ٞجاءث ألاؾئلت لضًه مسخهغة وخاصة في الى٢ذ طاجه، حؿخُُ٘  ؤن جلم

 التي 
ً
٣ت ا ٞخدُه ال٩لماث لضًه، وال ًجُض ٍَغ ًٖ  ويُا

ً
ذ صازله خحرة لبضِء جل٪ ألاؾئلت لخٗضص  ػٖع

 ؟: مً بإ ؤعض ي ؟ مً بإ قٗبي ؟ مً ؤًً ؤبضؤ الٟجُٗتؤلىان 

ًٖ بظاباث وخلى٫، ٩ّٞل مً ولم ٨ًً م٣هُض الكاٖغ ؤن ًبدض مً زال٫ جل٪ ألاؾئلت 

 لضًه، ل٨ىه ًمىذ هٟؿه ٞغنت للصجب و ال٣اجل 
ٌ
ٌ طا٥ والخاثً مٗغٝو الاؾدى٩اع، وٞع

 خّل ببالصٍ.الهىان الظي 

ِٝ  وفي ال٣هُضة هٟؿها،  ِبت التي جلخ٠ خىله، صون ؤن ًجَض جل٪ اإلاه ًهُضم الكاٖغ بدىا

 ألزظ قه٤ٍُ ػ 
ً
ت  :، ٣ًى٫ ًبٗض ٞحها ؤهٟاؽ َمإهِىت، ٞخخاب٘ حؿائالجه اإلالبضة بالهم والخؼن  اٍو
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كغي بضًىاعِ  مً بِٗض 
ُ
 ؟  زىعجىا و

 ؟ هل بإ ٢ضس ي ؾىي قظاط ؤقغاعِ 

 .(1وال٣ضؽ جهغر مً ًهػي لهغزتها ؟)

كغي بض ٌُ مً  ىجضٍ مته٨ًماًىاع! ٞٞهل ٧ان ظؼاُء قٗبه مً بٗض زىعجه وجطخُاجه ؤن 

بالخُبِت الظًً باٖىا ٢ضؾه وؤ٢هاٍ وؾاومىا ٖلى قٗبه اإلاهٟٕى ؤولئ٪ ألاقغاع 

ا حؿدىٟغ.ونغزاِث ال٣ضؽ التي لم 
ً
 ججض آطاًها جهػي، وظُىق

 ملجغص ألاؾئل
ً
ت بل ٌؿعى بلى جإَحر وجدضًض نىعة "بّن الكاٖغ الخ٣ُ٣ي ال ٌؿإ٫ ؤؾئلت

ت، ألظل ؤن ٨ًك٠ جل٪ اإلا ؿاٞت ما بحن ألاؾئلت الازخالٝ في نىٍع الكٍٗغ

 :، ٣ًى٫ الكاٖغ(9واإلاؿاءلت")

 ..ماطا ؾإُٞٗل 

 خحن ؤٟٚى ..

 وامل
ُ
  ضًىت

 
ني في ؤػ٢  تها الًبابُتجدخٍى

 ويبابُ 
ُ
 يصّمِ  ه ٣ًخاث

 (3في م٣اهي لامىُاث ؟!)

ىٟـ، م٘ يبابُت ؤلاظابت في ًٞاء خُض ججخم٘ يبابُت الؿاا٫ الظي جدّى٫ بلى مؿاءلٍت لل

ت، في بقاعٍة بلى خالت الدكدذ  بُل الغٍئ ه الًباب ٚو اهي الدكّغص التي جخمشل بم٣و م٩اوّيٍ ٌٗتًر

 ألامىُاث، ٞال ويىح وال اؾخ٣غاع.

 ظضًضة:
َ
ت
ّ
لبؿها في ٧ّل مغة خل ب" ًمُُل بلى جٟهُل ؤؾئلخه، ٍو

ّ
 وفي ٢هُضجه "ألاعظىان اإلاٗل

 ؟ وماطا ٖلَُ٪ 

 بطا 
َ
ضامت َخ  ما خؿىث

ُ
 ؿى الخمامت .. امل

 :٣ًى٫  وفي مىي٘ آزغ مً ال٣هُضة
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َ
 ... ؟وماطا ٖلُ٪

 
َ
 ... ؟ وماطا وعاء٥

 
َ
  ماطا ؤمام٪

َ
 ؟ ؟... ُٞ٪

 
َ
ُ٘  وهل ؤ٣ًٓخ٪  (1وؿمت ؟) ؤناب

 :زم ٣ًى٫ 

 
َ
 ؟ وماطا ٖلُ٪

 
َ
 الُمامت صماءَ  بطا ما قغبذ

 . .. خمغاءَ 

 . .. زًغاءَ 

 . .. نٟغاءَ 

 ...ػع٢اءَ 

  ...ػع٢اءَ 

 (2...) ػع٢اءَ 

 و٦ظل٪ : 

 وماطا ٖلُ٪ ؟

 بطا ما خؿىث صماء الٛؼالت 

ضث بصخغ الىضامت  .(3)..ٖو

 :زم ًسخخم ٢هُضجه ب٣ىله

 وماطا ٖلُ٪ ؟

 وماطا ٖلُ٪ ؟

                                                           

 .27، خزخ أبؽ جحجؽح، صعخس الشار (1)
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 ا ....؟ وماطا ....؟وماط

 .(1وماطا ٖلُ٪ .....؟)

ٌَ مً ألاؾئلت اإلاّٟهلت واإلاٟخىخت في آٍن واخض ، حّٗبر ًٖ خحرة الكاٖغ مً ؾلؿلت ال جىٟ

ت ظضًضة.زال٫   ج٨غاع لٟٓت ) ماطا ٖلُ٪ !؟( لخسغط في ٧ّل مغة بهىعة قٗغٍّ

غ١ ل٣ض ؤمًٗ الكاُٖغ زًغ ؤبى جدجىح في اهخ٣اء ؤؾئلخه، ٞخٗضصث ٖىضٍ لٛ  الدؿائ٫ َو
ُ
ت

 بالخالت الىٟؿُت التي اهبٗشذ مجها جل٪ الدؿ
ً
 في الخهى٫ ٖلى َغخها ممؼوظت

ً
بت ائالث، بحن ٚع

 .تبالًًٟٟت الكٗىٍع ؤو ما ًم٨ً حؿمُخه٦المّي بظابت ومجغَص حٗبحٍر 

ٛىي : -3
 
اح الل  الاهٍؼ

اح َى زغوط ًٖ اإلاإلٝى ؤو ما ٣ًخًُه الٓاَغ، وما َى بال " اؾخٗما٫ ٛت  بن الاهٍؼ
ّ
اإلابضٕ لل

 ًسغط بها ّٖما َى مٗخ
ً

اص ومإلٝى بدُض ًاصي ما ًيبػي له مٟغصاث وجغا٦ُب ونىع اؾخٗماال

٢9ٓىة ظظب وؤؾغ")ؤن ًخه٠ به مً جّٟغص وإبضإ و  حن ٞهى " بما زغوط ًٖ (، ٍو هغ ٖلى هٖى

غي الى٣اص ؤن الا 3الاؾخٗما٫ اإلاإلٝى للٛت، وإما زغوط ًٖ الىٓام اللٛىي هٟؿه") اح (، ٍو هٍؼ

ت الا  اح جخجلى في زغ١ الكٗغ ل٣اهىن اهتها٥ لىمِ ال٨خابت الؿاثض خُض ؤنبدذ " هٍٓغ هٍؼ

ٞال الىو إلاؿت مً الجما٫ واإلاٛاًغة،  ة جمىذ(، وطل٪ مً ؤظل بىاء صالالث ظضًض4اللٛت")

 ُٞه، ٞاللٛت 
ً
اح خايغا ت ال جبنى بال ٖلى الٟغاصة وظىص للكٗغ بن لم ٨ًً الاهٍؼ  والخمحز.الكٍٗغ

ت مً زال٫ بّن اإلاخمًٗ في ٢هاثض زًغ ؤبى جدجىح ٌؿخُُ٘ ؤن ٌ ؿبر ؤٚىاع لٛخه الكٍٗغ

خٗما٫ الٗاصي بالخغوط ٖلى ٢ىاٖض الاؾ اؾخٗماله الٟنّي للٛت، خُض ٖمض الكاٖغ بلى مسالٟت

خه الٟىُت؛ لُسل٤  ٛىي اإلاٗخاص، ُٞمُل بلى حك٨ُل اللٛت خؿبما ج٣خًُه عٍئ
 
الاؾخسضام الل

ص ض في اإلاخل٣ي بخؿاًؾا بالضَكت َو
ّ
ت، ُٞىل ا ٚاًت في الّغٖو ًُ اًخا صالل خىه بُا٢ت اهٟٗالُت اهٍؼ

 
ً
ت، بضءا ا ًدؿلر الٗىىان "  ة، خُض ٌٗض  بٗىىان الىّوِ واهتهاًء ب٣ٟلت ال٣هُض٢ٍى ًُ ؾالًخا ؤؾاؾ
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لها ٖبر ج٨ُ٨ٟها وإٖاصة به الضاعؽ  للىلىط بلى ؤٚىاع الىو الٗم٣ُت ٢هض اؾدىُا٢ها وجإٍو

ُ٘ 9ُٞدمُل صًىاهه نهُُل الغوح )(، 0جغ٦ُبها") ٖحُن ال٣اعِت ٖلى ( صالثل ٞىُت ٖم٣ُت، ٞدحَن ج٣

ضهّي ؤن ًهضع ًٖ طل٪ الهىث الظي مً البٞةهه ًدباصع بلى طَىه مهضع  لٟٓت " نهُل"  

ى عمؼ  ألانالت والٗغا٢ت واملجض، لُهُضم  ب٩لمت "الغوح" مًاٞت بلى َظا الهىث الجىاص َو

دم بهىجه ُٞالمـ ًسغط  مً ؤٖما١ الكاٖغ، و٧إهه الجىاص ألانُل الظي ًدم٤ الظي  الٗمُ

 ،ً حر مً وٗثُر ٖلى  ٦ ومً زال٫ الخٛلٛل في ٖم٤ صًىان الكاٖغ ٞةهىاؤعواح آلازٍغ ّمٍ ٞو

ً التي حك٩ل  ٩َُلُت بىاء ال٣هاثض بٗم٤ ومخاهت، ٞخدمل بخضي ٢هاثضٍ ٖىىان الٗىاٍو

هاجٌج يّضًت جؼزغ بالٗضًض مً اإلاٗاوي، ٞالٗٝؼ ما َى بال نىٌث ىاثُت ( في ز3"ٖٝؼ الغنام")

 لىا 
ُ
 في الجما٫، ُٞدؿلل بلى عوح اإلاخل٣ًٖ آلٍت مىؾ٣ُُت حٗٝؼ

ً
ي ٦جهٍغ ٖظب ِٞؿ٣ي لخًىا ٚاًت

ٟاظئىا الٟ ُُ ت، ل ًّ باإلاهضع الخ٣ُ٣ي لهظا الهىث اإلاٗؼٝو ٖلى ؤوجاع ظُخاِع ااص بإلخاهه الىض

التي جدُحها اإلاىؾ٣ُى الغ٣ُ٢ت، ُٞمشل الغنام مٗنى ألالم ل جل٪ الغوح الغنام الظي ٣ًخ

ا فإلاىث، بِىما جمشل اإلاىؾ٣ُى مٗنى وا
ً
ي بدغ متراصٞاجه الؿٗاصة والخُاة؛ لُتر٥ ال٣اعت ٚاع٢

اخاث صاللُت جثري  وما   اللٛت،جدمله مً اهٍؼ
ً
 بالخُا٫. وجٟخذ ؤمام ٢اعثُه ؾماًء  مٟٗمت

 ٞؿُٟؿاثُت ظمُلت  ( ٞةهه ٩ًاُص ًغؾم في4ؤّما ٖىىان ٢هُضجه " ٧إؽ الىىع" )
ً
لت لىخت ُّ املخ

جما٫ ل٪ ؾىي الاؾخمخإ بظا٥ ال ًهٗب جغظمتها بال ٖلى ال٣اعت اإلاخمغؽ، ٞٛحر مؿمىٍح 

اط صون ؤن جمل٪ ال٣ضعة ٖلى الألا 
ّ
٠ُ٨ٞ ل٪ ؤن جهّب ٧إًؾا مً ىلىط بلى ٖم٤ ٦ُىىهخه، ز

ّ٘ بالى٣اء، َظالىىع  اح اللٛىي و٧إهه الكغاب الٗظب؛ لترجىي ٖغو٢٪ بالًىء، وحك ا الاهٍؼ

مىذ ٣ٖله ٞغنت للخ٨ٟحر زاعط خضوص اإلاى٤ُ.البُاوي الظي   ًسغط بال٣اعت ًٖ اإلاإلٝى ٍو

 في خ٣ٍل ًىانل 
ً

 وظماال
ً
ً  الكاٖغ ٠ُ٢ اإلاٗاوي اإلاٗخ٣ت ٦شاٞت بالغّيٍ ممخض، عؾمها في ٖىاٍو

ت ًجخم٘ ٞحها الٗم٤  ت، ٟٞي ٢هاثضٍ التي ال جىٟ٪ جدمُل صالثل لٍٛى والخًاص وؤلازغاء والغمٍؼ

وال٣ؿىة في اوؿُابُت الهىي، خُض ( جخماهى ال٣ىة في ع٢ت الخب، ٢5هُضجه  "صخغ الهىي" )
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ىه خّض ؤن ًخمؼ١ لخمه الغ٤ُ٢ ٖلى صخغة الخّب ال٣اس ي، ُٞخى٢٘ ال٣اعت ٌٗك٤ الكا ٖغ َو

ا ًدمل مٗنى ال٣ىة وال٣ؿى 
ً
لُٟاظإ بهظا  ؛ة والجبروثبٗض ٧لمت " صخغ" مهُلًخا آزغ مًاٞ

اح  ت، ٞال ًىُٟئ الخماؽ لضًه ؤلايافي الكٗغي في خُلت م٣هىصة للٟذ اهدباٍ ال٣اع الاهٍؼ

كٕغ  ب٘ الكاٖغ ألاؾلىب طاجه في ٖىىان صًىاهه ٖغؽ الىاع)ب٣غاءة ال٣هُضة، ٍوَو
ّ
(، 0د

غؽ ٖلى لهب الٟؿٟىع)9ٖغؽ الضزان)و٢هاثضٍ  مً ؤلىان الٟغح ( ٞالٗغؽ لىن 3(، ٖو

 ع مً ؾماث الخغب واإلاىث والضماع٧ل مً الىاع والضزان ولهب الٟؿٟى والؿٗاصة، بِىما 

ىاماملبدض الشاوي/ 
ّ
 :الخ

 الّىص ي " ٧ل ما ًً٘ الىو في ٖال٢ت ْاَغة ؤو زُٟت م٘ ههىمالخٟاٖل ٌٗض  الخىام  ؤو 

ى مغ٦ب ونٟي ججخم٘ إلاخل٣ُه صاللت ميكُغة بلى صاللخ(، 4ؤزغي") حن، ٞهى في ظؼثه ألاو٫ َو

ى في ظؼثه الشاوي )هو()مماعؾت  عط ال٨شحر مً الباخشحن ٖلى بَال١ صول٣ض   ،(5)جٟاٖل(، َو

ى اإلاهُلر الظي هاٌٛ الىٓغ ًٖ ق٩لها وآلُاتالخىام ٖلى ٧ل ٖال٢ت جغبِ هًها بأزغ ب ، َو

 . ؾخٗخمضٍ الباخشت في صعاؾتها

 ٌّٗغٝ زلُل مىس ى الخىام بإهه " حك٨ُل هو ظضًض 
ً

مً ههىم ؾاب٣ت ؤو مٗانغة حك٨ُال

ا، ُٞٛضو الىو اإلاخىام زالنت لٗضص مً الىهىم التي ؤمدذ الخضوص بُجها") ًُ ُٟ  (،6ْو

ى  ىم ؤزغي، وإن الىو َى وجضازل الىو م٘ ههجىالض الىو مً ههىم ؤزغي، َو

٣ى٫ باعث : " بن ٧ل هو ظضًض وؿُج ال٢خباؾاث 7ًدص ى مً الىهىم)زالنت إلاا  (،ٍو

خي ؤو (، 8مايُت") ألاصبي ؤو و٧ّل جىام له ظظوٍع اإلامخضة مً اإلاىعور الضًني ؤو الخاٍع
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لى ج٨ُٟ٪ ٗمل ًٖدك٩ل الىو الجضًض مً ٞؿُٟؿاء طل٪ اإلاىعور خُض ٌألاؾُىعي، خُض 

ا زم بٖاصة  جها بك٩لها الجضًض.امخهٖىانَغ  انها وج٩ٍى

 :لاصبيالخىام  -1

ا، خُض حك٩ل ٢ىة صاٞٗت حؿاٖض للخىام ألاصبي صوٌع مهٌم في بزغاء لٛت الىو الكٗغي وحٗ َؼ ٍؼ

خه ت بلى اإلاخل٣ي، خُض ًٟغى  الكاٖغ ٖلى امخهام ججاعَب ؤصبُت ؾاب٣ت، لُى٣ل عٍئ الكٍٗغ

ى اٖخماص هو مً الىهىم 0ؾُُغة ال ٩ًاص ًٟلذ مجها ؤي قاٖغ") الترار الكٗغي " (، َو

ت ال٣ضًمت ؤو اإلاٗانغة ت ؤو الكٍٗغ ، الكٟاَُت ؤو ال٨خابُت، ٖلى ٚحٍر مً الىهىم الىثًر

ت والتر٦الٗغبُت  ُبُت والدك٨ُلُت ؤو ألاظىبُت، ووظىص نُٛت مً الهُٜ الٗالث٣ُت والبيٍُى

٣ى  (9الىهحن.)وألاؾلىبُت بحن  م الخىام ألاصبي ٖلى اؾخضٖاء الصخهُت ألاصبُت ؤو بخضي ٍو

٢هاثضَا، ُٞخٟاٖل الكٗغ مٗها لُسضم الىو الخضًض ؤو ٌُٗض حك٨ُله في مٗنًى مٛاًٍغ 

 ظضًضة، ٟٞي ٢هُضجه "ٖلى ؤَضاب ٖغوة" ٌؿخضعي الكاٖغ شخهُاث ؤصبُت 
ً
ًدمُل ٨ٞغة

م عمىػ قٗغ  غوة  والؿلُ٪، َو اء الهٗالُ٪ في مٟاع٢ت مخمشلت في  ٧ل مً الكىٟغي ٖو

ىجهُت ال٣ٟغ  ٌُ لٓلم املجخم٘ ٖو ت في ػمىه، ٞٗغوة الكاٖغ الغاٞ ٌؿاوُم لؤلخضار الجاٍع

 :الُىَم ٖلى ؤوظإ ٢بُلخه

ِ٘ للغّ    ب
ُ
 ًا ُؾ  ال٣غهِٟل  عاثدت

ْ
ى الكى

ّ
 ٟغي؟لُ٪ ٞال ج٣ل لي ؤًً ول

 ًُلب عؤؾها... حٗٝغ ؤهه في البُِض  ٞاألػصُ 

 ه ٌٛلي في صمِ  والشإعُ 

 
ُ
 ًٖ لهار  مؿاٞتي في البُِض  وؤها اعججلذ

ُ
 ؤبدض

ؤ٢خٟي آزاعهْم   الهاعبحن و

ًْ و٢ض اؾدباُخ  ّغوا، لم ٨ً   ىا حّي ؤخبابي ٞو

 هم ؾتٌر ؾُاعاتِ  لؼظاِط 

ِ ًا٢اتُ 
ّ
  هم في ٠٦

َ
 ٢بل ؤن جخ٣ه٣غا زىلت

 
ْ
  ٣ٞض امخُذ

َ
ا٢  ؤقى

َ
َٗ  ذ جُاعصُ ها، ومً  همظم

                                                           

 .19-18ص ،صالح عبج الربؽر، قخاءة ججيجة لذعخنا القجيػ انعخ : (1)
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ًُ في ؤخكائِ  والىهُل  ددس ي ضمي الٟااصَ ها   ٍو

 .(1ها الخّغي)اتِ نغز

 زم ًخاب٘ ٢ىله:

  ؤنض   وؤها ٖلى جل٪ الخال٫ِ 
َ
 الظثاِب  ٢ُٗان

 
َ
 نبري في ٢ل٤ وؤخدس ي ٞىجان

 لا٤ٞ ٖلى خّضِ  واللُل ميؿاٌب 

 ٍٕ  ٖىض ٖغوة في املؿاء بٗض اظخما

 ٢ض ٧ان ٖغوة خُجها ًب٩ي

ا ولم ؤٖهضهُ  ًُ  .(2)ًىًما با٦

ٞظ٦غ الىى١ والجما٫ والؿُاعاث ل٣ض ٖمض الكاٖغ بلى زلِ مٓاَغ اإلااض ي بالخايغ، 

ا، وخ٤ الضٞإ ًٖ الىٟـ وألازظ بالشإع، ٞجاءث 
ً
خضاء ٖلى ألاخُاء ٢ضًًما وخضًش والؼظاط والٖا

زىلت بيذ ألاػوع عمًؼا لبُىلت اإلاغؤة الٗغبُت التي جًٟل اإلاىث ٖلى الاؾدؿالم، بِىما لم ًؼ٫ 

اؾخجهًتها عاثدت الغب٘ وال٣غهٟل  الكىٟغي اإلاٗانغ ًىانل عخلخه للشإع لضماء الكهضاء التي

 وصماء الكهضاء الؼ٦ُت.

ؤما ٖغوة ٣ٞض ظاء ٖلى َُئت ؤلاوؿان اإلاى٨ؿغ الظي ٣ٞض ال٣ضعة ٖلى خماًت الغب٘ والضًاع، بط 

 ب٩اًء ًدُه في جٝغ ال٣هىع والخؿىاواث مً بالِص العجم، ٣ُٞى٫:
ً

 ٚضا عظال

ىا ٢اهغ الٟغؾاِن   الؿىافي في ٢مِم  ما ّْل ٖغوة مً ٖٞغ

ؿاٞغ، وماِن ٧ان ًب٩ي ٖىض ٞاجىٍت مً الغ  
ُ
 تهىي ؤن ح

 
َ
ِ٘  العَج  ٧ي تهضهض  املىافي... لاقىا١ مً وظ

غ  بٌٗض صالليٌّ ٨ًك٠ مضي وعي زًغ ؤبى جدجىح بإَمُت صوع ألاصب والش٣اٞت والخىٍى

الخًاعي، ٞاإلبضإ " لِـ جظ٦ًغا، وإهما َى خؿاؾُت زانت  للخٗامل م٘ الظا٦غة في ّْل 

                                                           

 .22ص ، نقؽش عمى قحيفة فدفؽرية، خزخ أبؽ جحجؽح  (1)
 24-23جحجؽح، ص، خزخ أبؽ نقؽش عمى قحيفة فدفؽرية   (2)
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٣ت بلى ؤن 
ّ
مىار بوؿاوّي ظضًض، ٞالىا٢٘ ؤن ألاقُاء التي ًلخ٣ُها ٨ٞغ الكاٖغ جب٣ى َىا٥ مٗل

ا ظمُ٘ ًٗ ") جلخ٣ي م
ً
ا ظضًضا

ً
ـ  (0الٗىانغ التي ًم٨ً ؤن جخٟاٖل وجخدض لخ٩ىن مغ٦ًبا قٗغٍّ

 ٣ًى٫ الكاُٖغ في ٢هُضجه لؤل٢ص ى ؤهٝؼ قٟٛي:

 ِٝ غا  ًدىحها، وصم لٖا

ذّجلها،    ٍو

 ؤخبتها لل٣اِء 

متي   ول٩اهذ جضعي ما الك٨ىي اقخ٨ِذ() ِ
ّ
 (.2) لى ٧اهذ ٖلمذ لٛت الىظض م٩ل

 مً مٗل٣ت ٖىترة 
ٌ
 م٣خبؿت

ٌ
 بً قضاص الكهحرة :٨ٞغة

 ضم ـــــــــى حؿغبل بالــــغة هدغه    ولباهه خخــــــذ ؤعمحهم بٛــــــما ػل

 ا بلي بٗبرة وجدمدمــــــــــــــا بلباهه    وق٨ـــــــٞاػوع مً و٢٘ ال٣ى

 (.3لى ٧ان ًضعي ما املخاوعة اقخ٩ى ول٩ان لى ٖلم ال٨الم م٩لمي)

ِـ ال٣خا٫، و اجهالذ ٖلى هدٍغ الخغاب، ُٞهىع الكاٖغ خا٫ ٞغؾه ألاصَم خ حن خمي َو

ِٞك٩ى لٟاعؾه ما ؤنابه مً ألاطي بٗبرة ونىث جدمدم، ٞهى ال ًجُض البىح وال٨الم، خاله 

ً الظي ؤنابه اإلاىث والخغاب والضماع، ل٨ىه ال ًجُض البىح ولى اؾخُإ  ٦دا٫ ألا٢ص ى الخٍؼ

 ألزبرها بما ٌكٗغ.

 :وفي ال٣هُضة هٟؿها ٣ًى٫ 

 جخظ٦غوي ًا قبخيهل 

 ً خظعي لُلىوؤن ؤب٩ي م

                                                           

 69*68التشاص الذعخؼ قخاءة أخخػ لقزية الدخقات، مرطفى الدعجني،ص  (1)
 37-36لألقرى أندؼ شغفي، خزخ أبؽ جحجؽح ، ص   (2)
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ْ
 الىاصي َل والىسل وؤز

ااصي ُٞه لهٌُب    ) ٞو
ُ
 .(1() وبغو١

بمجىىن لُلى، خحن ٢ِـ بً اإلالّىح اإلال٣ب الىجضّي م٘ ٢هُضة الكاٖغ  واضٌر ؤصبي  جىامٌّ 

 :بمغى لُلى في الٗغا١، ٞإوكض ٣ًى٫ ؾم٘ 

 
ً
 ٞمال٪ ال جًنى وؤهذ نض٤ً     ٣ًىلىن لُلى في الٗغا١ مٍغًت

غيها    ؤهُ ٤        ــــــــــم بإ٢ُاع البالص ٖو  ومالي بلى لُلى الٛضاة ٍَغ

 ٞااصي ُٞه ُم 
ّ
ُه لهٌُب ؾاَ ــــــــــىع ب٣اصٍح     ٧إن  .(9) ٘ وبغو١ـــــــٞو

 ملخبىبخه لُلى، بِى
ً
ت ا ولٖى ًٟ ا ُٞجٝز ٞااص ٢ِـ قٛ ًٟ ما ًجٝز ٢لب زًغ ؤبى جدجىح قٛ

والخهاع والخى٨ُل، ٞلُلى وخؼًها ٖلى اإلاسجض ألا٢ص ى الظي القى ؤٞٓ٘ مٓاَغ ؤلابٗاص 

بت  ض ألا٢ص ى الظي ٌؿ٨ً وظضان بلى ٢لب ٢ِـ البُٗضة ٖىه في اإلا٩ان، هي هٟؿها اإلاسجال٣ٍغ

 الكاٖغ بِىما ًٟهله ٖىه خاظٌؼ وظىىص.

ههٌِب في جىاّم الكاٖغ م٘ ٢هاثضَم، ٣ُٞى٫ مساًَبا ل٣ض ٧ان لكٗغاء الٗهغ ألامىي 

 :ٖخاصث ٖلى اؾخجزاٝ َا٢اث ٞخُاجهاالٗىانم واإلاضن التي ا

 
ُ
 صواثغ جىمى في ؤهضابي ٞال٨ىن

 ضن الٟخ٩ا...ًا ُم 

 ما ػا٫ البدغ ٌٗلمني الٟخ٩ا...!!

 
ّ
 ٞإ٢ل

 
 ٪ ًا وظعيومغي مً ًىمِ  ىمَ ي الل

اُٞني ٖىض الجهغ  لخى

ا في ّٞ٪ِ 
ً
 (3الخمؿاح...) ججضًني مُخ

ا  ًُالب الكاُٖغ  ًُ جل٪ اإلاضن ؤن "ج٣لل مً لىمها"، وجس٠ٟ خّضتها لخمّغ ؤوظاٖه، مؿخضٖ

ي اللىم والٗخاب
ّ
غ ؤ٢ل  :، ٣ًى٫ ٢هُضة ظٍغ

                                                           

 .32لألقرى أندؼ شغفي، خزخ أبؽ جحجؽح ، ص  (1)
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 ل٣ض ؤنابا)
ُ
ي اللىَم ٖاط٫ والٗخابا       و٢ىلي بن ؤنبذ

ّ
 .(1ؤ٢ل

ا م٘  ًُ ا ؤؾلىب ًُ " ٞخخلمـ ٞحها جىاًنا ؤصب  :٢هُضة الكاٖغ الٗباس ي ؤبي جمامؤما ٢هُضجه "باٙل

ىـــم   ت الٗغبـــــىث بلٜ ؤمـــًا ٖاق٤ امل  ي زبرا ٌٗص ى ٖلى الخُبـــــً مَى

ــ ُه الضم  ؤوصًت  ججغي   ٦ما ظغث لانهــــــــــــــــــاع ٞـــــــــــــــ  ي ال٨شبالظبذ ُٞه ٞو

 .(2اء الكٗب في ال٨خب )ــــــــــــاصها بضمــــــــــــؤُٖــــــــــــا ؤضخذ حؿُغها   هظي مظابدى

ت : ٣ى٫ ؤبى جمام في ٢هُضة ٞخذ ٖمىٍع  ٍو

 
ُ
 واللِٗب  ّضِ ــه الخض بحن الجفي خّضِ      مً ال٨خِب  بهباءً  الؿ٠ُ ؤنض١

 (.3بٌُ الهٟاثذ ال ؾىص الصخاث٠ في مخىنهً ظالء الك٪ والّغٍب)

ُٟه في مٗنى ظضًض ل٣ض ظاء جىاّم الكاٖغ َىا بياٞت للىو الؿاب٤ م٘  خماص ٖلى جْى الٖا

ومٛاًغ للمٗنى ألاو٫، ٞإبى جمام ًه٠ اهخهاع ظِل اإلاؿلمحن ب٣ُاصة اإلاٗخهم باهلل بً 

ٍت مً  َاعون الغقُض ٖلى بالص الغوم، ٦ما ظاءث ال٨خب ال٣اثمت ٖلى الخسمحن في مىي٘ سخٍغ

ً لخا٫ الكٗى  ب ؤلاؾالمُت خُض الكاٖغ،  بِىما هو  ؤبى جدجىح ظاء ًدمل الىظه الخٍؼ

شبان، بِىما ال٨خب 
ُ
ؿ٣ى مجها ال٨

ُ
م ؤجهاًعا ح خّل ٞحها الظبذ والخغاب والضماع وؾالذ صماَئ

غث ؤؾماء خ٣ُ٣ُت للمظابذ والكهضاء 
ّ
 ؤزغي ٚحر الك٪ والخسمحن ٞؿُ

ً
ُٟت ٩ٞاهذ جدمُل ْو

م التي اؾخبُدذ في وضر الجهاع. تها صماَئ
ّ
 زُ

 

ؿخضعي الكاٖغ ٢هُضة "ًا لُل   الهّب متى ٚضٍ" ألبي الخؿً الخهغي ال٣حرواوي:َو

 
ّ
ن ًُ ٚو  الضامي الك٠ِٛ  ى لخ

 
ً
ه لا٢ص ى( ، ٞالهب  ًا خهغّي  )مٗظعة  ًلٖى

ٝغ ؾاصصه ضه   واملجض ًٞغ  الٟجغ ًدمدم مٖى

.... 
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ه شجً وهىي في ال٣لب ًجضصه)  .(1والهب ًلٖى

مً ٖخمِت الخهاع، بِىما ل٣ض لّىٕ الهبه خىِىه لؤل٢ص ى وقى٢ه بلُه في اهخٓاع ٞجِغ الىهغ 

ا وخىًِىا ملخبىبخه في اهخٓاع ٍٚض ًجم٘ قمل ألاخبت بًُٗضا ًٖ 
ً
ًلخإ ٢لب ال٣حرواوي قى٢

 الىاقحن:

ضه؟)                                                                     .(2ًا لُل الهب متى ٚضه   ؤ٢ُاُم الؿاٖت مٖى

ىُت الكٗبُت في ٢هاثضٍ؛زًغ ؤبى جدجىح ًٖ  لم ًخىان ٠ُ ألٚا لخ٩ىَن هي ألازغي  جْى

ىُت الكٗبُت ماصة ظؼًءا مً ز٣اٞخه، خُض خظا خظو ٚحٍر مً الكٗغاء الظًً وظضوا في " ألٚا

اث التي تهم الكٗب الٟلؿُُني وج٣٘ جدذ ؾخٟاصة مجها، بط بجها حٗالج ٧اٞت ٚىُت لال  اإلاىيٖى

 للٓغٝو التي مغ وما ًؼا٫ والغزاؿاؾه، ٟٞحها الىن٠ واإلاضح والٟسغ بخ
ً
حر طل٪، وهٓغا ء ٚو

ىُت الكٗبُت")ًمغ بها الكٗب الٟلؿُُني ٣ٞض خٓي  ً بىهِب ألاؾض في ألٚا  ، ٣ًى٫:(3الَى

 ؾإٚني للٗاق٤ وهى ٌٛني

  ) ُٖٓمت ًا مهغ ًا ؤعى الىْٗم 

 ًا مهض الخًاعة ًا بدغ ال٨غمْ 

 ٥ مُْٗغ ؾ٨غ ظىّ  هُل٪ صهْ 

 ع لُل لامْم بضع٥ مىى  

 .(4ًا مهغ( ) ُٖٓمت

اوي التي طإ نُتها وحّٛنى بها الخانت  ىُت الكهحرة " ُٖٓمت ًا مهغ" بخضي ؤَم ألٚا حّٗض ألٚا

ً والٗاّمت إلاا جتر٦ه مً ؤزغ في هٟىؽ ؾامٗحها، ٞهي عمُؼ الُغب ألانُل ا إلاٟٗم بدب الَى

 لٟلؿُحن في الخب وألانالت والٗغا٢ت.
ً
 والخٛني بسحراجه، و٢ض ظاءث مهُغ ق٣ُ٣ت

                                                           

، أبي إسحاؽ عمي بؼ عبج الغشي (56)ص أبؽ جحجؽحخزخ ، نقؽش عمى قحيفة فدفؽرية  (1)
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ىُت  ل٣ض بضا واضًخا لجىُء الكاٖغ في ٖضٍص مً ٢هاثضٍ بلى اللهجت الٗامُت ٧إخض ؤق٩ا٫ ألٚا

ٌٕ لُدؿلل بلى الىٟـ بً الكٗبُت؛ قٗغّي ٚىاجي مدبب، "خُض ًمتزط الخُاب الؿغصي ٣ا

 ( ٣ُٞى0:٫الٛىاجي")٢ِـ ولُلى بسُاب الترار الكٗبي  ل٣هت

 لُلى ًا لُلى

 ) ًا لُل ًا ُٖني

 (.9) لاخبت(باٖىها 

 ٢هاثض زًغ ؤبى 
َ
 زهبت ٧اهذ ؾمت

ٌ
جدجىح خحن ؤخؿً اهخ٣اء مخىاناجه ٨ٌٞغ مىحٌر وز٣اٞت

 ألاصبُت لخ٩ىَن هجًما مًًِئا في ؾماِء ال٣هُضة اإلاٗانغة.

 :الخىام الضًني -2

 ِ
ّ
ٟها الكٗغاء اإلاٗانغون لبض الخُاة في  ٌٗخبر اإلاىعور الضًني ؤخض اإلاهاصع اإلاهمت التي ْو

ت؛ وطل٪ إلاا ٌك٩له الضًً مً خًىع ٢ىي  ومازغ للخإزحر في هٟىؽ البكغ،  ججاعبهم الكٍٗغ

الىظضاهُت، والًٟاء الضاللي في  حٗض اإلاغظُٗاث الضًيُت " مً ؤبغػ الغواٞض التي حٛظي البيُتو 

ه مً خ٣اث٤ ٣ٖاثضًت جج ت... إلاا جدٍى م٘ الىو الضًني اإلاؿخضعى، والىو الخجغبت الكٍٗغ

م (3ؾُا١ صاللي واخض ")الخايغ في  ، وؾٝى جدىاو٫ الباخشت الخىام الضًني م٘ ال٣غآن ال٨ٍغ

ت والضًاهاث ألازغي.  والؿىت الىبٍى

 
ً

تالخىام   -ؤوال م والؿىت الىبٍى  :م٘ ال٣غآن ال٨ٍغ

ت ؤخض اإلاهاصع الضًيُت  م  والؿىت الىبٍى ا خُض ٌٗض ال٣غآن ال٨ٍغ
ً
م٤ خًىًعا وألا٦ثر خٓـ ألٖا

٠ُ الىهىم وط ،ٖامت، والكٗغ الٟلؿُُني اإلا٣اوم زانتالكٗغ الٗغبي في  ل٪ ألن " جْى

ض مً بًداءاث الىو الكٗغي وزغاثه، ال٣غآهُت  ا عخبت في ألاصب بك٩ل ٞني ًٍؼ
ً
ٟخذ له آٞا٢ ٍو
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ل")مً الخضبغ   ؤلاوؿان اإلاؿلم الظي 0ًوالخإٍو
َ
جٗل مً صًىه مغظُٗت (، ٦ما حٗخبر ؾمت

٣ُضة هٟؿُت  .ٌؿخ٣ي ٖو  مجها ٨ٍٞغ

 ألامت واؾخجهايه
 
اث٠ الكٗغ الٟلؿُُني اإلا٣اوم خض ولظل٪ ٨ًثر الخىام م٘  ا؛ومً ْو

والؿىت " ٞالخٟاٖل م٘ الىهىم ال٣غآهُت ٌك٩ل ظاهًبا مً ظىاهب الخىام ال٨شحرة ال٣غآن 

ت") ً بخجاعبهم ، (9واإلاخىٖى ض الكٗغاء اإلاٗانٍغ ت ؤخض اإلاىاَل التي جٞغ ٦ما حٗخبر الؿحرة الىبٍى

ت  :٣ًى٫ الكاٖغ .(3) الكٍٗغ

 هللا الٗؿ٠ زُى٫ُ  ٞىعاء عما٫ِ 

 بؿىاب٨ها ػمؼم جخٟجغُ 

 وقغاب( )هظا مٛدؿٌل 

 ٌْ  (4...) ٞاع٦

 للدؿاب٤ هدَى 
ٌ
مت صٖىة ٍ٘ ػمؼمّي ، ًدض ٞحها الكاٖغ مً زال٫ آلاًت ال٨ٍغ اع٦ٌ بغظل٪  هب

٠ُ آلاًت (  للمط ّي هدى صعب الجه5)َظا مٛدؿٌل باعٌص وقغاب اص، ل٣ض ؤظاص الكاٖغ جْى

ا  ال٣غآهُت في َظا اإلاىي٘ مً ال٣هُضة، ًُ خُض صٖا هللا _ٖؼ وظل_ هبُه ؤًىب للغ٦ٌ ؾٗ

ؤهب٘ له ًُٖىا لُٛدؿل مجها ٞظَب ما ٧ان به مً مغٍى، زم ؤن للكٟاء مً مغى ابُخلي به بٗض 

باَىه مً ؾىء، ُٞضٖى ؤمٍغ ؤن ًًغب ألاعى ٞإهب٘ له ًُٖىا ؤزغي لِكغب مجها ٞؼا٫ ما في 

ت والخسلو مً صاء الاخخال٫ الظي حٛلٛل في ظؿض  خغا٥الكاٖغ ؤبىاء قٗبه لل هدى الخٍغ

ً الٟلؿُُني الغ٦ٌ صوًها ًٖ ٚحٍر مً الخغ٦ت، ٞال ج٣اٖض ؤو زىٕى ؤو ، و٢ض زهو الَى

ىا٫ بالخ٣اٖـ بل اؾدؿال  ًُ مت التي ٌٛغؾها فم، ٞالخ٤ ال  ي باهخٟايت ال٨ِٟغ والجؿض والٍٗؼ

 نلبت، ومىهج مؿخ٣ُم.لى ٣ُٖضة بؾالمُت غاثه مؿدىًضا بهٟىؽ ٢

حٍر مً ًُل٤ُ الكاُٖغ هضاَء اؾخٛازت ٖبر حؿائله ًٖ بّغ الىجاة والظ ي ًخمشُل في ٖضص ٞو

ؿالم و٢ىمه بٗض الظي ٧ان ظبَل هجاٍة وبّغ ؤمان لىىح ٖلُه ال "الجىصي"بلِٟٓت ٢هاثضٍ 
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ان ُٖٓم ؤَل٪ الُٛاة غ َظا الخضر ٖلى ٚؼة التي ال٢ذ ؤلىان الٗظاب الكاٖ، ِٞؿ٣ِ َٞى

 ألامان :بر ٞدان لها ؤن جبدَغ هدى ظىصّي واله

 ، الؿُٟغ  ٚؼة ؤًً الجىصي ٣ٞض َا٫َ  "ًا

اوي ًخمّض  ٞى  (1ص" )َو

... 

 للىجاة في م٣اَ٘ ٖضًضة ؤزغي، خُ
ً
جيء الجىصي  عمؼا ُٟه مما ًض٫ ٍو ض ؤؾهب الكاٖغ في جْى

ان  ال الضماع  وامخضاصٍ بحن عبٕى بالصٍ، ٣ٞض َػى الٓلُم ٖلى حٛلٛل الُٞى هٟىؽ الٗباص، ٖو

الضًاع، ل٨ً لم ًؼ٫ َىا٥ ظىصي ًتر٢ّب مجُئها لُىدكلها مً َظا الٌُٟ والٗخمت وظه 

 (:9ؾُٛغ١ الٗالم في ؾُٟىت آَاجه، في ٢هُضجه وظ٘)بِىما  اإلامُغة،

تي  وؾُٟني ًا ؤ٢ص ى ال ٌٛغ٢ها ٍػ

 وؾخمسغ ختى ال٣مت

 
ّ
 ًىاصيها الجىصيبن

 والٗالم خىلي جاًدى٪ حٛغ١ في آهاحي.

٣ت بالٓلم والاخخال٫ والضماع، جدُِ بها ؤؾىاع الخها  ٚؼة الٍٛغ
 
ان الظي ًل٠ ع و٧إجها الُٞى

ؿخ٣غوا  ٧ّل  ا ًٖ ؾبٍُل للىجاة، لُخٗل٣ىا به َو ٛغ٢ه في صواماث مٗخمت، ًبدض ؤبىاَئ ش يء َو

ه الؿالم_ م٘ الٟئت اإلاامىت ٖلى الجىصي بٗض ؤن ؤٚغ١ آمىحن، ٦ما اؾخ٣غ هبي  هللا  هىح _ٖلُ

ان البكغ والخغر، ٢ا٫ حٗالى :  و٢ط ي ألامغ واؾخىث ٖلى الجىصي و٢ُل بًٗضا لل٣ىم  الُٞى

ت الكهحرة " جاًدى٪" التي ٚغ٢ذ ب٩ّل  (.3الٓاإلاحن  الٗالم خى٫ الؿُٟىت ؤلاهجلحًز
ّ
بِىما ًلخ٠

 ما جدمله مً ع٧اب ومخإ.

 م٣ُ٘ آزغ :زم ٣ًى٫ في 

 وصخاعي  ما ًٟخإ ٣ًظٞني بحن صخىعٍ 

 ٌَ ُ٘  )ما ُٚ  الضم
ْ
 غؾاها(ٟني َم ُؾ  ، وال ونلذ
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٠ُ الخىام وَ  ٤ٞ اإلاُٗى الجضًض " ٌُٚ اإلااء" في خ٩اًت هىح، ل٨ً " الضم٘ ط٧اٌء ٞنّي في جْى

ا لم ٌٌٛ" في خ٩اًت الٟلؿُُني الظي خانغجه ؤمىاط الخغب الٗاجُت،  ن الاخخاللي ٞالُٞى

و٢ُل ًا ؤعى ابلعي ماء٥ ٧ل ش يء، ٞال هجاة وال مٟغ ، ٢ا٫ حٗالى : ًىانل امخضاصٍ لُٛغ١ 

ٌُ ا ؾماء ؤ٢لعي ٚو و٢ا٫ اع٦بىا ٞحها بؿم هللا مجغاَا وفي مىي٘ آزغ : . (0)اإلااء ٍو

ان ٢ضًًما (9)عخُم ومغؾاَا بن عبي لٟٛىع  ، ًىانل الكاٖغ م٣اعهخه بحن ؤق٩ا٫ الُٞى

ا، ٞؿُٟىت هىح ٢ض بلٛذ بغ ألامان بٗض ؤن ؾاعث باؾم هللا وعؾذ بُمإهِىت اإلاؿلم، 
ً
وخضًش

اث املخخلحن صون ؤن  بِىما ما ػا٫ عّبان الؿُٟىت الُىم ًخسبِ بحن آعاء الؿُاؾُحن ويَٛى

ان ولؤلمىاط التي مً ىذ هٟؿه ٞغنت للىجاة باؾم الضًً والش٣ت ؤلالهُت ٞإنبذ ضخُت للُٞى

 في بداع مً الًُإ، وفي الؿُا١ هٟؿه ٣ًى٫:بِ به ما ػالذ جخس

 ًُ  الترخا٫ِ  ٖٓمي ؾٟ

ان  وصمي الُٞى

  ولا٢ص ى ظىصي  
ْ
 الغخلت

 ًا ؾاصع ٞاع٦ْب 

 
َ
 ال٣مت لً حٗهم٪

٩ا لً حٗهَم   ختى ؤمٍغ

 مٗىا ٞاع٦ْب 

 .( 3.).ال ٖانم بال هللا 

ٖانم مً صٖىة للغ٧ىب في ٢اعب الخ٤ والخحر ال مغ٦ب ألاقغاع، ٞال مٟغ مً ٢ضع هللا، وال 

م٘ هللا ال ؤمٍغ بال َى، خُض ٌؿخدض الكاٖغ ألامت ٖلى الؿحر ٖلى ههج الهالح، والخدال٠ 

٩ا، ٞال هجاة  ٖانم  ٢ا٫ ؾأوي بلى ظبل ٌٗهمني مً اإلااء ٢ا٫ الصوهه .. ٢ا٫ حٗالى : ؤمٍغ

جل٪ ، و٢ض ج٨غعث (4)ؤمغ هللا بال مً عخم وخا٫ بُجهما اإلاىط ٩ٞان مً اإلاٛغ٢حنالُىم مً 
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 مىه وإن
ً
٤ الخ٤ الضٖىة في ٖضٍص مً ٢هاثض الكاٖغ، جإ٦ُضا  ٖلى اإلاط ّيِ في ٍَغ

ً
والهىاب غاعا

 في مىانلت الضٞإ واإلا٣
ً

 والهىان:اومت، ٧ي ال ٌٛغ٢ىا في وخل الهمذ الظي ًغاٍ  مخمشال

 ٟىاُؾ ىا ٚضث "ظماظُم 

 حٗالىا اع٦بىا مٗىا

ا  ًٗ  ٣ٞض ٚغ٢ىا ظمُ

 
ْ
 (1والك٨ىي ") في هضًغ الهمذ

 
ً

 لخل٤ الغوح والبٗض مً ظضًض، وحهّؼ ظظٖه لِّؿا٢ِ ؤظُاال
ّ
ا  مٗىٍى

ً
ًهٙى الكاُٖغ مكهضا

ت، ٣ُٞى٫ تهخ٠   :للخٍغ

 
ُ
 ؤهٟاس ي ٢ض ججضًني ؤلٟٔ

 ٪ عوحي،٣ُٞبل خب  

ٗاه٤ُ    َو
َ
 خُا ظغحي ٧ي ؤبٗض

 ًا ٢بلت ؤٞغاحي

 
َ
٠  ظغاحي ... وهٍؼ

 َخ هؼِّ 
ً

 .(2مغاء)ٍني ألؾا٢ِ ؤظُاال

َظٍ ألاظُا٫ اإلاكغ٢ت التي اهبش٣ذ ًٖ ظؿض الكاٖغ و٧إجها الكٓاًا التي جدىازغ في ٧ل م٩ان، 

خه الخمغاء، خُض  إة الٗظاب لُض١ باب خٍغ هي هخاٌط للىظ٘ الظي ٖاهاٍ، ٞس٠ٟ ٖىه َو

 
ً
 وعخمت

ً
م خحن هىصًذ مً جدتها وهي في طعوة ألالم عؤٞت مت في ؾىعة مٍغ الخىام م٘ آلاًت ال٨ٍغ

ّؼي بلُ٪ بجظٕ الىسلت مً هللا  ب الجني، ٢ا٫ حٗالى "َو ؤن َؼي ظظٕ الىسلت ِّٞؿا٢ِ الَغ

ا".   ًُ ًبا ظى  . 3حؿا٢ِ ٖلُ٪  َع

ٌ٘ ٖلى  ل٣ض ٧ان ل٣هت طي ال٣غهحن م٘ ٢ىمه وحكُِض ؾّضٍ بُجهم وبحن ٢ىم ًإظىط ومإظىط و٢

ض الؿضوص ٢هاثض زًغ ؤبى جدجىح، ل٨ً َظا الخإزغ ظاء ٖلى قا٧لٍت ظضًضة ٞهي الُىم حكُّ 

 ًُٖٓما بِىه وبحن َمىِم قٗبه، ٞال ًغي 
ً
ض الخا٦م ؾّضا ُّ ك ٌُ خضوًصا بُجها وبحن ؤق٣اهها، ٦ما 

 بُٗيُه ما ٌٗاهىن، وال َم ٌؿخُُٗىن ز٣ب َظا الؿّض اإلاىُ٘:
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 ي ؾًضا بحن الهضٞحنؤمٌم حؿ٨ب ػَبَغ الٟىالط، وجبن

 ال٣غهحن ُني طيٗال٣ُغ ب وجهّب 

 وز٩الى

 .(1)عه ؤو جدضر ز٣ًبااؾُاٖذ ؤن جدؿىَ  ما

 و٢ض وعصث ؤخضار ٢هت ًإظىط ومإظىط وطي ال٣غهحن في ؾىعة ال٨ه٠: 

 ن
َ
ٰى ؤ

َ
ل َٖ ْغًظا 

َ
َ٪ ز

َ
ُل ل َٗ ْج

َ
َهْل ه

َ
ْعِى ٞ

َ ْ
ِؿُضوَن ِفي ألا ْٟ ُظىَط ُم

ْ
ُظىَط َوَمإ

ْ
إ ًَ ْحِن ِبنه 

َ
ْغه

َ
٣
ْ
ا ال

َ
ا ط ًَ ىا 

ُ
 ٢ال

ا *  َجُهْم َؾضًّ ُْ َىا َوَب
َ
ي ُْ َل َب َٗ ْج

َ
َجُهْم  ج ُْ ْم َوَب

ُ
َى٨ ِْ ْل َب َٗ ْظ

َ
ٍة ؤ ُُىىِوي ِب٣ُىه ِٖ

َ
إ
َ
ْحٌر ٞ

َ
ي ز ُِه َعّبِ ِٞ ي  ّنِ

ه
ا٫َ َما َم٨

َ
٢ 

ا٫َ *  َعْصًما
َ
اًعا ٢

َ
ُه ه

َ
ل َٗ ا َظ

َ
ٰى ِبط ىا ۖ َخته

ُ
س ُٟ ا٫َ اه

َ
ْحِن ٢

َ
َضٞ ا َؾاَوٰي َبْحَن الهه

َ
ٰى ِبط َخِضًِض ۖ َخته

ْ
ىِوي ُػَبَغ ال

ُ
 آج

ًغا
ْ
ِه ٢ُِ ُْ لَ َٖ  

ْ
غِٙ

ْ
ٞ
ُ
ىِوي ؤ

ُ
 (9.) آج

ت ًضٖى الكاٖغ البُل  لِؿخّل ؾ٠ُ ؤلاؾالم، ؾ٠ُ وفي اؾخضٖاء ألخضار الؿىت الىبٍى

ضاٞ٘ الغؾ ا ؾُٟه:ى٫ _ملسو هيلع هللا ىلص _ ٍو ًٖ كّض عخاله بلى ألا٢ص ى مكغ  ًٖ الخمى، َو

 ها قى٢ا لخٗاه٣ه وظىتُ  لىعصة جخسًُب هاجُ٪ ا

ا في ؤهضاِب  زٌن ؾغ البهجت مست ًُ  الىعصة  جاًظا طهب

 ب٨ه٠ اللهٟت  ضًه لٟاعؾها املخبىِء ته

غهى لؤل٢ص ى) ًمدك٤ البخاعَ   (3ٍو

ى الظي ؾ٠ُ عؾى٫ هللا، وؾ٠ُ ألاهبُاء إلا "البخاع"٣ض ازخاع الكاٖغ ل ىاظهت الحهىص، َو

ل ٚكاوة الٓلم  لُظوص به ًٖ لغؾى٫ _ملسو هيلع هللا ىلص_ مجهم؛ااٚخىمه  ٍؼ والٓالم ًٖ خىى ؤلاؾالم، ٍو

 مؿغي الىبي، وؤولى ال٣بلخحن.

ٟها في زضمت الىّو  ا مً الىهىم والصخهُاث الضًيُت وْو ًً  ٦ما اؾخّٛل الكاٖغ بٗ

 :٣ًى٫ وال٨ٟغة، 

 
ُ
 وعاءَ  ؤمامَ  ) املىث
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ـَ   لىا وهللا ؾىي الهبر لِ

 ًىاصًىا والبدُغ  الجبُل 

 ًُاعصها والؼهُغ  والىدُل 

  وخؿاٌن جخلىي في خاهِت 
ْ
 (1ٗام()بل

م مً ٧ل الجهاث، وجترا٢و  جأمٌغ ظليٌّ ٖلى بَال٥ِ قٗبه، ٞإمىاط اإلاىث الهاصعة جدانَغ

، خُض اؾخدًاع شخهُت بلٗام بً الخؿان ٞغًخا ووكىة بجغخه في خاهت  بلٗام ٖهٍغ

 ؤلاًمان مً ٢لبه، ٩ٞان ؾبًبا في وكغ 
ُ
ذ اإلاٗهُت ٖؼ

ُ
تن وه

ُ
 ٞإٚغي ٞو

ً
باٖىعاء والظي ٧ان مامىا

متزط الخٗال٤ الىص ّي م٘ ال٣ى٫ اإلاإزىع لُاع١ بً 9الٟؿاص في ظِل مىس ى ٖلُه الؿالم) (، ٍو

اص في زُبخه لجِل اإلاؿلمحن ٢بُل ٞخذ ألاهضلـ ب  : الؿًٟٗض ؤن ؤخغ١ ٍػ

"ؤيها الىاؽ، ؤًً املٟغ؟ البدغ مً وعاث٨م، والٗضّو ؤمام٨م، ولِـ ل٨م وهللا ؾىي الهض١ 

 (.3والهبر")

 

ا ًُ  : إلاهجُلالخىام م٘  -زاه

ٌؿخٗحن الكاٖغ ببٌٗ الىهىم ؤلاهجُلُت التي جبحن اجداص ألانل الضًني في الضٖىة 

ت الشالر،هدى ال٣ضؽ لخماًتها، ٞهي مهبِ والجهىى  حها ٦ىِؿت ال٣ُامت  الضًاهاث الؿماٍو ٞو

 :إلاضًىت ٞغٌى ظماعي  وخخمي، ٣ًى٫ ؤ٢ضؽ ال٨ىاجـ اإلاؿُدُت، ٞالضٞإ ًٖ جل٪ االتي حٗخبر 

 يٟاثغ جترهم في آزغ لخٓاث الٗمغ و 

 ًا ظمُ٘ ٖبُض ) هى طا باع٦ىا الغّب 

ا٢ٟحن في بِذ ا الغّبِ   لغبالى

                                                           

 .57-49لألقرى أندؼ شغفي، خزخ أبؽ جحجؽح، ص (1)
 .286،287الجامع ألحكاـ القخآف أبؽ عبج هللا دمحم بؼ أحسج األنرارؼ القخطبي، ص (2)
، أيزًا: كفيات األعياف كأنباء أبشاء الدماف، ابؼ خمكاف، 3/217األعالـ. خيخ الجيؼ الدركمي،   (3)

 .5/321تحقيق: إحداف عباس، 



 
  

48 
 

ٗىا ؤًض٨ًم هدى ال٣ضؽب  اللُالي اٞع

 .(1)وباع٦ىا الغب (

 ٣ٞض ظاءث الترهُمت في اإلاؼامحر ٧اآلحي : 

ا٢ٟحن في بِذ الغب باللُالي "  جغهُمت املهاٖض. هى طا باع٦ىا الغب ًا ظمُ٘ ٖبُض الغب، الى

ٗىا ؤًض٨ًم هدى ال٣ضؽ، وباع٦ىا الغب، ًباع٦٪ الغب مً نهُىن، الهاو٘ الؿماواث  اٞع

خىام بلى خ٣ُ٣ت ٞغى الضٞإ ًٖ ال٣ضؽ ُٞسلو الكاٖغ مً هظا ال(، 2ولاعى")

 والضٖاء لها بالىجاة مىظ ال٣ضم ختى ًىمىا هظا.

 وفي م٣ُ٘ آزغ :

 
ّ
 ؤظّل  ي بهىٍث حٛن

 
ّ
 املخ٩لحن ٖلُ٪ بُمُى٪  َو ) ًا مسل

 الٗحن بّٓل  محن، اخٟٓني مشل خض٢ِت مً امل٣او 

 (3ظىاخُ٪ اؾتروي مً قغ لاقغاع()

 بط وعص الىو ٧اآلحي : 

ٓني مشل خض٢ت الٗحن. بٓل املخ٩لحن ٖلُ٪، بُمُى٪ مً امل٣اومحن ،اخٟ"ًا مسلو 

مً وظه لاقغاع الظًً ًسغبىهني، ؤٖضاجي بالىٟـ الظًً  اؾتروي،ظىاخُ٪ 

 . (٨ً4خىٟىهني")

ذي : -3  الخىام الخاٍع

ت والش٣اُٞت، ًلبؿ ش  َى ؤخض ؤَم مىاَل الكٗغاء ال٨ٍٟغ ىن به زىب ال٣ضماء اإلاغّن٘ بن الخاٍع

 إلاىاَبهم، ٞاألخضار والصخهُاث ال بٗب٤
ً

ت ن٣ال ىن مً هبٗه اإلاٗٞغ ٛتٞر سُت اإلااض ي، َو خاٍع

                                                           

 (54لألقرى أندؼ شغفي، خزخ أبؽ جحجؽح )ص  (1)
 134الكتاب السقجس: العيج القجيػ، سفخ السداميخ، السدمؽر  (2)
 35حجؽح ، صنقؽش عمى قحيفة فدفؽرية، خزخ أبؽ ج  (3)
 17الكتاب السقجس: العيج القجيػ، سفخ السداميخ، السدمؽر  (4)
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مجغص ْىاَغ ٧ىهُت ٖابغة جيخهي باهتهاء وظىصَا الىا٢عي بل لها صاللتها الكمىلُت "لِؿذ 

ظىاهب ججغبخه؛ البا٢ُت وال٣ابلت للخجضص... ٌؿخٛلها الكاٖغ اإلاٗانغ للخٗبحر ًٖ بٌٗ 

خي الخًاعي ل٨ُؿب َظٍ الخجغبت  ا مً ال٩لُت والكمى٫ ولًُٟي ٖلحها طل٪ البٗض الخاٍع ًٖ هى

 (.0ظال٫ الٗغا٢ت") ي ًمىدها لىًها مًالظ

خي، ٞجم٘ بحن اؾخضٖاء ا لصخهُاث ل٣ض مؼط الكاٖغ بحن لىهحن مً ؤلىان الخىام الخاٍع

سُت، وألاخضار بك٩ٍل ًسضم ٨ٞغة الكاٖغ و  ا.الخاٍع  َٗؼَػ

 
ً

 :ٍسُت ال٣ضًمتالخىام م٘ الصخهُاث ولاخضار الخاع  -ؤوال

 ٢ضًمت ٖغبُت
ً
سُت حر ٖغبُت، ٟٞي بَاع اإلاىعوزاث  اؾخدًغ ؤبى جدجىح  شخهُاٍث جاٍع ٚو

 هحرون(؛ -هبىزظ ههغ -٢ُهغ -ؾباعج٩ىؽ -َحروصوؽ -ٗغبُت شخهُت ) َحروصًا الٚحر 

ت، وحٛلٛله  ٟحها ُٞما في ألاخضل٨ُك٠ لىا ًٖ ٖم٤ ججغبخه الكٍٗغ ًُ جْى ار ال٣ضًمت، ُٞدؿ

سضم ٢ًاًا ؤمخه، ٞبٗض بخل٪ الصخهُا ٗاجه، ٍو
ّ
ث مً مغ٢ضَا ًيسجم م٘ ؤ٩ٞاٍع وجُل

ا مً وا٢ٗه اإلاكابه، ومً بحن جل٪ الاؾخضٖاءاث ٢هتلخ٩ىَن ظؼًءا  ًُ ٢خل الىبي ًىخىا  َالم

 :ٝؼ قٟٛيمخه في مُّىلخه لؤل٢ص ى ؤهواخدؿاء الخمغ في ظمجٖلى ًض َحروصًا 

ا  ًا ػ٦ٍغ

 لشإع وهحروصًا جدىاؾل في الغومانمً ل

 جهب الخمغ لهحروصوؽ في ظمجمت هبيو 

  وّصٖخ٪ ًا ًديى

ذ ط٦غا٥ ٖلى خض الؿ٠ُوظبُني ًجٝز ٢  ما هٞؼ
ً
 هغا

 في الؼمً الهحروصي آلاؾً

                                                           

) *  .127، عمي عذخؼ زايج، ص في الذعخ العخبي الحجيث خاثيةاستجعاء الذخريات الت  (1)
ىيخكديا: امخأة ييؽدية تدببت في قتل يؽحشا السعسجاف كىي حفيجة ىيخكدكس. * ىيخكدكس: ىؽ ابؼ 
ىيخكدس الكبيخ مؼ زكجتو مخيػ البؽسؽثيؼ، كىؽ زكج ىيخكديا السشدؽب إلييا قتل يؽحشا السعسجاف أك 

 الشبي يحيى بؼ زكخيا(، كيكيبيجيا.
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 آه ًا وظعي في ػمً ال٣ُهغ

 (1هل جظ٦غوي ًا ؾباعجا٦ىؽ؟!)

// 

 (2الصخغاء() خهاوي في خاهاِث  )هحروصًا ججترُح 

... 

التي عمُؼ ؤلاوؿاهُت الُاَغة اإلآلىمت ٞهحروصًا ألامـ هي ال٣اجل الُىم، بِىما الىبي ًىخىا ٞهى 

ٗغ
ُ
٢خله، ٢ضؾُت ًىخّىا اٖخباًعا خحن ٢غعث  اؾخبُدذ صون ؤصوى اٖخباع لخغمتها، ٞهحروصًا لم ح

ٟا٫ وعظا٫ الضًً،  الغظا٫و٦ظل٪ ًٟٗل الٗضو ؤلاؾغاثُلي الُىم خحن ٣ًخل  واليؿاء وألَا

خ٨غع اؾخضٖاء َحروصًا ف ي ٖضة ؤظؼاء مً ال٣هُضة ٦مٗاص٫ٍ وحهضم اإلاؿاظض وال٨ىاجـ. ٍو

جمذ بل ما ػالذ جدىاؾل في ؤعظاء مىيىعي للٓلم والاؾدبضاص الظي لخ٤ بإمخه، ٞهحروصًا لم 

اء.  ألاعى، وجددس ي صماء ألابٍغ

بت الكاٖغ ملّخت في لّمِ  الث الخغوب، ٞهى قمل قٗبه الظي ٖاوى ؤ جبضو ٚع ما َىا٫ الى٨بت وٍو

ى طل٪ في شخهُت ٧ 
ّ
خجل تهم، ٍو ل مً ٢ُهغ ػا٫ ًبدض ًٖ مى٣ظ ًىاٌَ مً ؤظل خٍغ

 خؿب وؾباعج٩ىؽ الظي ٢اص زىعجه يض الٓلم والاؾدبضاص، َظا الب
ً
ُل الظي لم ٌٗض مىظىصا

ت  اء.عٍئ ا الكاٖغ، ُٞداو٫ زل٣ه مً ظضًض في هٟىؽ الكٞغ ًُ  ٞىجضٍ ٌٗضُص مٓاَغ اإلاٗاهاة هاٞ

خمت والؿ٨ُىت بلى هٟىؾهم:وظىص 
 
 ٞاعؽ ٌُٗض الل

 هى
ُ
 الخغاث٤ واملىث ؟ ا٥ الؿ٨ُىت خُض

 الُل٣ُه ؟ ٪ الجغاءُ وجل

 (4الجُإ) ( ًلملم قمَل 3وال ؾباعجا٦ىؽ)

                                                           

 . 37لألقرى أندؼ شغفي، خزخ أبؽ جحجؽح  ص  (1)
 26لألقرى أندؼ شغفي، خزخ أبؽ جحجؽح ص  (2)
ؽ.ـ  خاض معارؾ شخسة ىؽ كرفاقو 71(  سبارتكؽس قائج ثؽرة العبيج ضج الخكماف في عاـ 3)

العبيج كىدمؽا الجير الخكماني في معارؾ عجيجة بعج اف تحرشؽا بالجباؿ كصمب في أخخ معخكة 
 ، كيكيبيجيا.خاضيا ىؽ كآالؼ العبيج الثؽار

 32بؽ جحجؽح ، صألألقرى أندؼ شغفي، خزخ   (4)
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... 

 
ُ
 خلبت ٞخُان ال٣ُهغ ملباعػة املىثؤعوى في ال ٦ىذ

 عؤس ي ًىم ا٢خل٘ ال٣ُهغُ 

 (1ُٖىوي في قٟخُه) واعحك٠

... 

ان وجلظط بهىع  ل٣ض ماعؽ الخا٦م الىحرووّي الجضًض ؤلىاًها مً الٗظاب وال٣هغ، ٞدغ١ ألاَو

دت، و٢ض ج٨غع ط٦الضِم،   غ هحرون في ٖضص مً ٢هاثض ونغار اإلا٩لىمحن ومٗاهاة الكٗىب الجٍغ

مًٗ في الٗظاب، خُض ؤياٞذ  عمًؼا للؿلُان الجاثغ الظي ٌؿخبُذ البالصالكاٖغ  والٗباص ٍو

 ٚىُت بمٗاوي ال٣ؿىة التي ًهّغ الكاٖغ ٖلى مجابهتها 
ً
٢بًت هحرون بلى ال٣هُضة صاللت

ت الخاع٢ت، وحجبذ ٖىه قمـ  والاؾخمغاع في م٣اومتها ختى لى خانغجه جل٪ ال٣بًت الىاٍع

خه زل٠ ٢ًبان الؿالَحن  : خٍغ

 ؾإٚني بلؿاوي امل٣ُٕى

 بىِح املظ ٧الٗهٟىعِ 

 الؿلُان ٌٛني في ٢ِٟو 

 .(2)و٢بًت هحرون

 وفي م٣ُ٘ آزغ مً ٢هُضة ال٩اعزت :

  ًا هحرون ٢اجلها    ٞاعِم  عوما حٗاه٤ُ 
َ
  .(3)ًا هحرون للىاعِ  الب٣ُت

زم الٗغبُت م٘ الاخخال٫ ؤلاؾغاثُلي. وطل٪ بٗض ؾُاؾت الخُبُ٘ التي جبىتها ٖضص مً الضو٫ 

٠ُ ؤخضاٍر وشخهُاث  سُت مً الُغاػ ألا ًيخ٣ل الكاٖغ لخْى صبي، ُٞه٠ الىا٢٘ جاٍع

غ بحنالٗغبي وخالت   ىه، خُض الشإع والهغإ اإلاٍغ  الدكدذ والجزإ الضازلي التي ا٦دؿذ َو

                                                           

. ) *قيرخ: غايؽس يؽليؽس قيرخ قتل 31لألقرى أندؼ شغفي، خزخ أبؽ جحجؽح، ص  (1)
 عمى يج بخكتؽس أقخب الشاس إليو( كيكيبيجيا.

 .31لألقرى أندؼ شغف، خزخ أبؽ جحجؽح، ص  (2)
امبخاطؽر ركماني مؼ  ) * نيخكف: أك نيخك آخخ177صييل الخكح، خزخ أبؽ جحجؽح ، ص (3)

 كيكيبيجيا. الداللة اليؽليؽكمؽدية، لقب بحارؽ ركما(
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سُت خغب البؿىؽ التؤبىاء الجلضة   ي ٢امذ بحن ب٨غ الىاخضة. ومً جل٪ الاؾخضٖاءاث الخاٍع

 لخالخه البؿىؽ التي ٢ظ وحٛلب بٗض ٢خل
ً
خل ٧لُب ها٢تها، ؿاؽ الب٨غي ل٩لُب الخٛلبي؛ زإعا

(. و٢ض ٣ً0اعب ؤعبٗحن ٖاًما، ْل ٞحها اإلاهلهل ًالخ٤ ظؿاؽ وؤبىاء ٢بُلخه)الخغب ما  و٢امذ

ُت لخا٫ ؤمخه خُض ّٖم دكغث في اه اإلاىث  ٢هو ألاصب ومجالـ ألاصباء، في م٣اعبت مىيٖى

، وهي ظبا٫ ٖالُت ال٣مم ج٣٘ ؤبىاهها، ٞٗال الضُم صخغاث ؤوعاؽوالخغاب بحن وال٣خل والٓلم 

في الجؼاثغ خُض قهضث مٗاع٥ صامُت م٘ الاؾخٗماع الٟغوس ي ٞدملذ صاللت ٖلى حجم 

اء ختى اٖخلذ ٢مم الجبا٫  :لكاٖغ٣ًى٫ ا، اإلاهاب الٗغبي بٗض ؤن ؾ٨ٟذ صماء ألابٍغ

 ظؿاِؽ  ٌٗغبض واملهلهل ٣ًخٟي آزاعَ  ما ػا٫ ظؿاٌؽ 

 ٖلى صخغاِث ؤوعاؽ٧لُب ٣ٞض ؾ٨ب ؤبكغ 
ً
 .(2)ذ الضم ؤنهاعا

غها ببُى 
ّ
سُت ٢ضًمت لُظ٦ ُُٗضها الكاٖغ بلى ؤخضار جاٍع الث الكٗىب وجهًتها يّض ؾالبحها، َو

وؾلبىا زحراتها وجهبىا وم٣اومخه لله٨ؿىؽ الظًً اخخلّىَا  الكٗب اإلاهغّي  ومً طل٪ نّض 

غصوا في ٖهض اإلال٪ ؤخمـ ألاو٫:وؤمٗىىا ٞحها الخغاب، بلى ؤن م٨خجزاتها 
ُ
َ 

 
ُ
دٟغ ؤزضوًصاوزّضًه ٌؿُل ٖلى ُٖيُِه  والٟىالط  ، ٍو

مخض ؾضوًصااله٨ؿىؽ ًٖ الىُِل لُهّض   .. ٍو

 .(3بحن الجٟىحن)

ا ؤؾُىعة ٖغوؽ الىُل التي ٧ا ًً هذ ج٣ضُم ٢غباًها خؿب اإلاٗخ٣ضاث ومً جل٪ ألاخضار ؤً

ىهُت  ضٍ في  ،بعياًء للىُلالٟٖغ هًٓغا لخالت ال٣دِ والجٟاٝ بٗض ؤن زال٠ الىُل ٖو

ٓمى التي جمؿ٪ ػمام ؤّما ٞغاٖىت الُىم ٞهم ٣ًضمىن قٗىبهم ٢غابًِىا للضو٫ الٗ(، 4الًُٟان)

م وجسى٤  خمنى الكاٖغ لى ؤن ٖمغ بً ؤمَغ ض مً الطخاًا. ٍو ع٢ابهم، ُٞخ٣غبىن لها بمٍؼ

 :ُيىا لُٗلم بما خّل الخُاب ٧ان ب

                                                           

 كما بعجىا. 1/473الكامل في التاريخ، ابؼ األثيخ تحقيق: عسخ عبج الدالـ تجمخؼ،  (1)
 .67صييل الخكح، خزخ أبؽ جحجؽح، ص (2)
 .21لألقرى أندُؼ شغفي، خزخ أبؽ جحجؽح ، ص  (3)
 انعخ : عخكس الشيل " أسطؽرة مؼ معتقجات فخعؽنية" ، سسية عبج اليادؼ.ميجؿ إيدت أكناليؼ. (4)
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 للجهغِ  ال٨هىِت  ت ٢غباِن ؤجغّظ "ٞإها 

 بمهؼلت ال٣غبان مً ًسبر ٖمغَ 

 .(1)وقُذ ال٨هىت"

ُٟه لالكاٖغ ض ؤظاص ل٣ سُت في ههىنه التي خل٪ ألاخضار الخزًغ ؤبى جدجىح جْى اٍع

اتها، لُظ٦غها بهظا الؼزم ٖب٣ذ بُٗغ  ُّ خي الهاثل اإلااض ي بازخالٝ جٟانُلها وشخه الخاٍع

الُىم، ٞدكّغبذ ال٨شحر مً ؤبىاء ألامت ختى  ٌؿغي في ٖغو١ الظي ما ػا٫واإلاىعور ال٨ٟغي 

اع، ٦ما لخ٩ىَن في ؤص١ّ مىايٗها ختى ًبضو اال٣هاثض ألاخضار  ت ؤلَا لىو صوجها نىًعا مجزٖو

جمّحز بةٖاصة ؾب٪ الهىعة الىا٢ُٗت بالهىعة الترازُت لُلخدم اإلاٗىُان في هّوٍ ًمؼط بُجهما 

ت  ٗبر ًٖ عٍئ ٠ًُ بلحهما، َو ٣خه ٍو قاٍٖغ امخل٪ اإلااض ي والخايغ وعاح ٌُٗض نُاٚتهما بٍُغ

 الخانت.
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 :والغمؼلاؾُىعة  املبدض الشالض/

٠ُ ألاؾُىعة في ال٣هُضة الٗغبُت اإلاٗانغة ل جْى
ّ
 ٖلى مؿخىي  ل٣ض ق٩

ً
ٞخًدا ظضًضا

ُت واإلاباقغة والخُابُت بلى الكٗغي، وزىعة في بيُت ال٣هُضة، بط ؤزغظها مً الٛىاثالخُاب 

ظا ما ؾاَم في زل٤ ٢غ ؤ٤ٞ  ُت وؤلاوؿاهُت وال٩ىهُت، َو اءاث ه٣ضًت مخٗضصة خاولذ اإلاىيٖى

 ؤن حُٛي 
ً

 مً الضالالث مؿاخت الٗملُت ؤلابضاُٖت زانت، وؤن ال٣هُضة جدمل ٦ًما َاثال

غة.اإلا٨شٟت، واإلاٗاوي  ّٟ  (0)اإلاك

ا وز٣ًُا 
ً
غي مخي الضًً نبخي اعجباَ ُىعة "ٞالكٗغ وألاؾُىعة ًيكأن مً بحن الكٗغ وألاؾٍو

ت"  مً البيُت الغمٍؼ
ً
ا واخضا ًٖ مشالن هى ، وهي " مٓهٌغ مهٌم مً  (9)الخاظاث ؤلاوؿاهُت هٟؿها، ٍو

٠ُ ألاؾُىعة ف(3)مٓاَغ الكٗغ الخضًض" ي الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ مؿإلت في ، ٦ما ؤن جْى

٠ ٚاًت ألاَمُت، ٞما مً قاٖغ ٖغبي مٗغٝو بال
ّ
ألاؾُىعة في ٢هاثضٍ؛ لخ٩ىن يمً  وْو

ُ ٠ ألاؾُىعة "بك٩ل عمؼي ولِـ بك٩ل بيُت الخُاب الكٗغي، و٢ض ٖمض الكٗغاء بلى جْى

 .(4)٢هص ي مؿُذ"

ت التي  وجسً٘ عمىػ ألاؾُىعة للغمؼ الكٗغي إلاى٤ُ الؿُا١ الكٗغي، ٞالٗىانغ الغمٍؼ

 هٟؿًُ 
ً
ا زاًنا في وا٢٘ ججغبخه مٗٓمها ٌؿخسضمها الكاٖغ اإلاٗانغ بٗض ؤن ٌؿ٣ِ ٖلحها بٗضا

ًٟي مغجبِ في ألاؾُىعة باإلاىا٠٢ وألاشخام الظًً حؿخض ٖحهم ججغبت الكاٖغ الخانت، ٍو

ت.) ٨غة، وجدمل ٖبء ججغبخه الكٍٗغ  (5ٖلحها زهىنُتها مً زال٫ ما جدمله مً مٛؼي ٞو

                                                           

، سعيجؼ بؽعالـ. رسالة تؽظيف الذعخ لألسطؽرة في ضؽء الجراسات العخبية السعاصخة انعخ : (1)
 .1ماجدتيخ، ص

 .348رمزاف الرباغ ،ص  ،السعاصخفي نقج الذعخ العخبي   (2)
 142، صمجمة الذعخ (3)
 .3، صلقاء مع بجر شاكخ الدياب انعخ : (4)
 .274-272، عد الجيؼ إسساعيل ، صالذعخ العخبي السعاصخانعخ :  (5)
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ً

 لاؾُىعة:  –ؤوال

ت   ًم٨ً ازتزالها باللٛت الو٢ض ا٦خجزث ألاؾُىعة ٖىض زًغ ؤبى جدجىح َا٢اث حٗبحًر

اإلاباقغة ، خُض جدمل " ؤبٗاًصا زُالُت واؾٗت، حٗم٤ مً جإزحر الكٗغ وج٣ىي مً البؿُُت 

٠ الكاٖغ ألاؾُىعة الٗغبُت في ٢هاثضٍ _بط َى  (.0ٞٗالُخه")
ّ
قاٖغ ٖغبي ٌٗتّز ل٣ض ْو

ت التي جخمحز بٛنى صالالتها، ممبٗغوبخه_ ٞجاءث   ًجٗلها ٢ابلت  االٗضًُض مً الغمىػ ألاؾُىٍع

  ٤ ت، ٣ٞض عبِ ؤؾُىعة )بللدك٨ُل وطل٪ ٞو ت وال٨ٍٟغ ؿاٍ ججغبت ؤبى جدجىح الكٍٗغ

ت  ذ( وهي الىؾُلت السخٍغ ٘ والتي جغجبِ بصخهُت ٖالء الضًً، و٢م٣م الٍغ للخى٣ل الؿَغ

(، ٣ُٞى٫ في م٣ُ٘ مً ٢هُضة نضٞاث 9ولُلت)اإلااعص الظي وعص في ٢هو ؤل٠ لُلت 

 اإلاؿدى٣٘:

  زّبئْ 
َ
  ٩ٖاػج٪

َ
 ٧ي ال جبخل الىع٢ُت

ا٢ٟؼ ٞى١ الجبِل  ِٝ  املمخّضِ  و  مداعة بجى

 
 
 الشٗباِن  ل مً جدِذ وحؿل

 ِ
ّ
ِٕ  امللخ٠ ب ٖلى ظظ  الٖغ

 
َ
ـَ بؿاٍ ذ  ال جي  الٍغ

  ووانْل 
َ
 لاولى ... عخلخ٪

ا ًٖ قُأن الضهُا
ً
 بدش

 ًٖ قِ زبإث ٦ىىػ ُٖىه٪ ُٞه

  ل٩ي ال جىٟغَ 
ُ
 الؿىصاء مى٪ الٛؼالن

ٌَ  لىخَل بطا َاعصث ا  لابُ

 
ُ
ا ًٖ ٢لب٪ في ٢

ً
  م٣مِه بدش

                                                           

 81، أحسج طعسة حمبي، ص -شعخ البياتي نسؽذجاً -التشاص بيؼ الشعخية كالتطبيق (1)
 .12/93.. حدؼ جؽىخ، أميؼ العطار. ألف ليمة كليمةانعخ :   (2)
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 .(1) لازًْغ  الهضفيِّ 

ٖالء  ٞىجُض ؤهٟؿىا ه٣ُٟؼ بحن ؾُىع ٦خاب ؤل٠ لُلت ولُلت، مدل٣حن في ًٞاءاث الخُا٫ م٘

ت ما لُٟغ٥ ٢م٣مهالضًً  جزوي في ػاٍو ذ، ٍو ى ٌٗلى بؿاٍ الٍغ جهٌ  َو ُٞٗلى مىه الضزان ٍو

ذ وؾُلت جى٣ّل وهجاٍة في اإلااعُص   الٍغ
ُ
الى٢ذ طاجه، َغًبا مً ٧ل ما لُد٤٣ له ؤخالمه، ٞجاء بؿاٍ

ٖلى قُأن جسّبئ ٦ىىػ  باإلوؿان مً مخاٖب، والخدل٤ُ هدى ٖالٍم ؤًٞل، لحرؾىًدُِ 

ه ما َى بالالٗالم بحن 
ّ
ظا ٧ل اٌم وجدل٤ُ في ؤ٤ٞ اإلاؿخدُل عمالها، َو ٍ٘ ؤَو ت مً وا٢ ، وسخٍغ

غى ٖ
ُ
ٍغ ٞ  .لى ؤبىاء قٗبهمٍغ

مً زال٫ وطل٪ والجهىى مً ظضًض،  حعج  ٢هاثض زًغ ؤبى جدجىح بمٗاوي البٗض والخُاة

جهٌ مً ٖم٤ الغماص ُٞي٣ًُا، ٦شخهُت  مخه ٍو ٌ اإلاىث، ٞخخجضص ٍٖؼ ّٛؼة الشاثغ الظي ًٞغ

الث الخغب والخهاع ل٨جها لم جؼ٫ ججهٌ مً آالمها مخٛلبت ٖلى الهٗاب.التي حٗاوي  ومً  ٍو

ب :اؾخ
ّ
 ضٖاءاث الُٟي٤ُ في ٢هُضجه ألاعظىان اإلاٗل

 
ُ
ٍذ  و٢بًت   ٍع

ُ
 ملر .. وخٟىت

 
ُ
 ُٞه ؾىا٥ْ  بغ١ .. جهاُٞذ  و٦ىمت

 
َ
ض  ُٞي٣ُىا املؿدباخا لتٖر

ـُ  هبٍُظ  وزإُع٥ ٧إُؽ   صزان .. و٦ِ

ُض   .(2)ٞغاٙ وٖع

ت والاؾتهؼاء بمى٠٢ ال٣اصة الظًً  ت جدمل مٗاوي السخٍغ ت الكٍٗغ ل٣ض ظاءث جل٪ اإلا٣ُٖى

ً، ٞالُٟي٤ُ الظي ًدمل مكهض البٗض والخُاة والجهىى مً  ًدّملىن هٟؿهم ٦ظًبا ٖبء الَى

ٍض ػاثٍل ال حهضص ؤمً ٖضٍو وال حهؼم ُٞه الكغ،  ؤما ٢ىله " زإع٥ ٧إؽ ظضًض ظاء ٖلى َُئت ٖع

ًضا ؤمغ" ٞال٣اصة هبُظ" ٞهى ًض٫ ٖلى ٖبصُت اإلاكهض  ه ٨ٌٗـ اإلامشل ال٣اثل " الُىم زمغ ٚو
ّ
و٧إه

ىا  ضَم زمًغا صون ؤي الخٟاٍث ألمغ الكٗب، َٟٞغ مىٛمؿىن في اللهى ختى ٚضا ًىمهم ٚو

 م
ً

م ؤ٦ُاًؾا مً الضزان اإلاٗخم الؼاثل بضال ً خىُِت ًىؾ٠ بد٣ه في الخُاة وألامل، وخّملَى

 في ػمً الجٕى وال٣دِ.

                                                           

 .16-15، خزخ أبؽ جحجؽح، صعخس الشار  (1)
 29عخس الشار، خزخ أبؽ جحجؽح ،ص (2)
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 للُٟي٤ُ، 
ً
ت مغاصٞت ت ؤؾُىٍع ٠ الٗى٣اء نىعة ؤهشىٍّ

ّ
ل٨ّىه ٢ض ؤلبؿها لباؽ العجؼ ٖلى و٢ض ْو

 زالٝ ما اقتهغث ُٞه مً ٢ىة و٢ضعة ٖلى الخُاة والخجضص، ٣ًى٫:

 
ُ
 مالمخي ؤ٢ىي ًا هضًل ٖلى اهدكا٫ِ  ما ٖضث

  اللُُل ٞ
ُ
 ، واملضي ...والٗى٣اء جهغر

 (1، والهضي ...)جههُل  والبُضاءُ  والخُُل 

 ٖلى الاهبٗار، بل باجذ ٞالٗى٣اء َىا لم حٗض 
ً
ا ّٖمً ًى٣ظَا. ٢اصعة

ً
جهغر وحؿخُٛض بدش

ؼ ٢هاثضٍ باألؾاَحر الت مُل الكاٖغ اإلاٗانغ بلى حٍٗؼ جه٣ل ججغبخه  اوعمىػً  ي جدمل صالالٍث ٍو

، ولٗل طل٪ ٌٗىص  ت، وجبىح ٖما ًجى٫ في زاٍَغ ً ؤصاء بلى " عجؼ اللٛت الخ٣لُضًت ٖالكٍٗغ

ت ا في ٦شحر مً ألاخُان ًٖ الخٗبحر ًٖ جُلٗاث الٟىان ال٨ٍٟغ ُٟتها الخىانلُت، و٢هىَع  ْو

 للىو.9والٟىُت التي ال ج٠٣ ٖىض خّض ما ")
ً
٠ُ ألاؾاَحر زضمت  (، ٞىجضٍ ٌؿهب في جْى

الخغافي الظي ٦ثر ط٦ٍغ  ا ال٩اثًوججيُء ؤؾُىعة الٛى٫ عمًؼا للٗضو الكغِؽ الظي ًالخ٣ه، َظ

دمل صالالث ال٨غاَُت والخضٌٗت، ُٞداو٫ الٟغاع مىه بٗض جٟهٍُل   في ال٣هو والخ٩اًاث ٍو

بت ا وَع
ً
 ٖلى قغاؾت الٗضو و٦غاَت  واضٍر إلاالمده املخُٟت التي جشحر في الىٟـ زٞى

ً
صاللت

ىجهُخه م٘ ؤبىاء قٗبه الظًً ًداولىن الخالم والاؾخٛازت بإبىاء ظ لضتهم، ل٨ً ال مالمده ٖو

 :مٟغ

 ٞإُٚصُني ...

 زلٟي جلهض ؤٚىا٫ 

 مً ؤُٖجها قغٌع  ٣ًضُح 

ؿُُل   .(3ها املىث)ٖلى ؤلؿجِ  َو

خاظغ بها في ؤعظاء ألاعى: ، ٍو
ً
اء لِكغبها هبُظا  ٞهى لم ًؼ٫ ًىانل ؾ٨ٟه لضماء ألابٍغ

 ٣ًى٫ْ  ما ػا٫ الٛى٫ُ 

                                                           

 74نقؽش عمى قحيفة فدفؽرية، خزخ أبؽ جحجؽح ، ص  (1)
 .295لغة الذعخ )قخاءة في الذعخ العخبي الحجيث(، رجاء عبج هللا ، ص  (2)
 .13، صخزخ أبؽ جحجؽح ، لألقرى أندؼ شغفي  (3)
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 ؿُْل ح الٛى٫ِ  وهُىُب 

 لخًما وؤهامْل 

 
ْ
ُىن  ًٖٓما ٖو

ل  ٍى  ؤعامْل.ٖو

 مى٫ صمْ  )صمْ 

 مى٫ هْٟل  هْٟل 

 .(1()مى٫ ًلْض  ًلْض 

ل   بالضماء، وحٗلى ٞحها ؤنىاُث الٍٗى
ً
نىعة ج٣كٗغ لها ألابضان، جدمل مكاَض ٢اؾُت وملُست

ت " صم مى٫ صم ا ٖبًر
ً
ً، ٦ما اؾخسضم الكاٖغ ؤلٟاْ ًلض مى٫  -هٟل مى٫ هٟل -ؾماء الَى

ى الاخخال٫ ؤلاؾغاثُلي.ًلض" لِكحر بلى ظيؿُت طا٥ الٛى٫ الظي   ًُاعصٍ َو

ا للخسلو ًٗ مً َظا املخلى١ اإلاخىخل،  زم ًبحن الكاٖغ في م٣ُ٘ آزغ ؤَمُت الخالخم م

ِ وخغ٢ه 
ّ
ٍ٘ ًظوب في الىحران، لخخٟخذ بٗض طل٪ بىاباث الخلم ؤمام جل٪ ألا٠٦ لُخالش ى ٦كم

 اإلاخالخمت:

 بىاباث الخلم لىٟخَذ  ي ٦ُِٟ٪ مّضِ 

ا وهغججَل  ًُ  طهب
ً
 آلاحي وعصا

 
ُ
ِ٘  لاهُاِب  ٞهىا ػع١  (.2ال٣ىضًل) ًظوبىن ٦كم

ا  ًُ  ج٣ىُت الغمؼ: –زاه

ى بًداٌء وصال لت و " ش يٌء خس يٌّ ٌكحر بلى ش يء ل٣ض يّمً الكاٖغ ؤؾاَحٍر بخ٣ىُت الغمؼ َو

ت ًهّىع لىا الكاٖغ الخهاع ( ٟٞي ٢هُضجه آَت صخ0مٗىىي ال ٣ً٘ جدذ الخىاؽ") غ بدٍغ

                                                           

 7-6خزخ أبؽ جحجؽح، ص ،أعط العرفؽرة سشبمة الحب(1)
 دـ مؽؿ دـ : دـ مقابل دـ / نفذ مقابل نفذ/ كلج مقابل كلج

 11، صخزخ أبؽ جحجؽح  ،لألقرى أندؼ شغفي  (2)
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ه البدغ واإلاىث والخهاع ٞال مخىٟـ وال ز٣ب ًط يء الخاه٤  ّٟ الظي ٌٗاهُه قٗبه، خُض ًل

ت
ّ
ال٣ُإ اإلاٗخم الظي زى٣خه الجضعان، ٞكبابُ٪ الهىان التي جدُِ به عمؼ إلاضي بخ٩ام  ؤػ٢

خ٣ا٫ التي ًمغ بهالخهاع   إلاكهِض السجً والٖا
ٌ
ا قٌٗب بإ٦مله، ٨ُٞغع لٟٔ ٖلُه، وجىن٠ُ

 ذجب الٗالم ٖىه، وجبضص الىىع بضزان الٗخمت:الهّىان التي جقبابُ٪ 

  قبابٌُ٪ 
َ
  مً الهىان

 ًجشم زلٟها البدغ

 (2مىظه .. ) املهّٟذ 

 ٖلى
ً
مٗاهاة قٗبه، ٩ّٞل  َظا الخهاع الظي ال ًغ١ّ له ٢لب، وال جضم٘ له ٖحن خؼًها وق٣ٟت

 مٛل٣ت وال مٟغ:اإلاىاٞظ 

 مً الهىان قبابٌُ٪ 

 الىخُض مٛل٤ٌ  والش٣ُب 

 الغئي مً ٖؿ٠ِ  الظعاِث  بترا٦ِم 

 
ُ
 .(3ال ًب٩ي) وهىائها الهىان

ضّوٍ زلٟه،   مً الخُه والدكدذ جهِب الكاٖغ هدُجت الخهاع الخاه٤، ٞالبدغ ؤمامه ٖو
ٌ
خالت

، ٣ٞض ظاءث وػمً ىِن ٖهٍغ ى ٞال مىس ى ٌك٤ البدغ لُى٣ظٍ مً ٖٞغ
ّ
 اإلاعجؼاِث ٢ض ول

  مىس ى _ٖلُه الؿالم_ وخاصزت ق٤ البدغشخهُت هبي هللا 
ً

ىن مٗاصال والىجاة مً ْلم ٖٞغ

ا ًُ بت ملّخت ججخاح صوازله خى٫ بم٩اهُت ؤن ًٓهغ مىس ى ٌؿ٣ِ ُٞه  مىيٖى الكاٖغ ٚع

ت:ٞهى  _البُل الٗغبي اإلاى٣ظ_  عمؼ للىجاة والخٍغ

  ٞىعاءَ 
ُ
 لازضوص الىامي في ؤمام٪ ُظٝغ

 ِ
ّ
 الؼع٢ت ٠٦

 هىا٥.. هىا٥.. وال والبدغُ 
                                                                                                                                                     

 .47ص ، دمحم فتؽح أحسج،الخمد كالخمدية في الذعخ السعاصخ (1)
 .5 ص، عخس الشار، خزخ أبؽ جحجؽح (2)
 .7ص عخس الشار، خزخ أبؽ جحجؽح، (3)



 
  

61 
 

 .(1ًىاصً٪) مىس ى في الخُِه 

ب)ؤّما 
ّ
لضم ال٣اوي الظي ٌؿُل مً ظغاخاث  ( ُٞدمل عاثدت ا9ٖىىان ٢هُضجه ألاعظىان اإلاٗل

غب 
ُ
 الخهاِع، وق

ُ
 ًخلظط به ال٣اجل قٗبه، َظا الضم ألاعظىاوي الظي ؾ٨ٟه ؾ٠ُ

ً
هبُظا

 بلى وخكُت املخخل ٞاألعظىان اإلاٗلب عمؼ للضم واإلاىث الظي لخ٤ باإلوؿاناإلاإظىع، 
ً
، وإقاعة

ه الكغاب اإلامخ٘الظي ًخمخ٘ 
ّ
 :بؿٟ٪ الضم وقغبه م٣لًبا بًاٍ و٧إه

َ٘  وؾغُب   جُٟى ٣ٞا٢ُ

 .(3)ٖلى صمىا لاعظىان املٗلْب 

، وحٗىي ج٣خاث صماءُٚالٌن وطثاب جالخ٤ الٟلؿُُني،  ا في لخىم نٛاٍع ٖلى  ٍ، وجيكُب ؤْاَٞغ

 لها، ظغاخه، لخ٩ىن عمًؼا للٗظاب والخى٨ُل ومً زظ٫ ال
ً
ؿت ٣ًى٫ كٗب الٟلؿُُني وجغ٦ه َٞغ

: 

 ًَ  ؟ ؤجٍغ

 ًَ   ؤجٍغ
َ
  الظثبان

َ
 ؟ املؿٗىعة

 
 
ت...جخضل  ى ؤلُؿجها الضمىٍّ

  حٗى..و..و..ي 

  جمخو   ج٣خاجِ٪ 
َ
 .(4)٪ُٖىه

ً؟ الاهدباٍ بلى جل٪ الظثبان مً زال٫ ؤلاقاعة لها والخىبُه مج لِٟذ ُٞٗمُض بلى  ها في لٟٓت " ؤجٍغ

ا"،  ًٖ ـُ ٢ىا ا  ًسٟي وعاءٍ وظه ٖضّوٍ الظي ماع  خُض جلب ًُ َؽ الؿلَب وال٣خل في ظؿِض وخك

 .ً ىانل الكاٖغ ؾغَص مٗاوي الٓلم الظي حّٗغى له قٗبهالَى ، ٞلم ٣ًخهغ ٖلى البكغ ٍو

ما  َا٫ الُُىع في ؤٖكاقها، وفي َظا عمٌؼ الوٗضام الؿالم وألامً مً زال٫ٞدؿب بل  

                                                           

 .14ر، خزخ أبؽ جحجؽح ، صعخس الشا (1)
 .18السرجر الدابق ، ص (2)
 .27السرجر الدابق ، ص (3)
 74، صخزخ ابؽ جحجؽح ، عخس الشار (4)
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ٞغازها، ٞإنبدذ ث ؤٖكاقها ولم حٗض جإمً ٖلى مً مالخ٣ت، ختى ٚاصع ًخّٗغى له الخماُم 

 :والخىحنالكى١  سجُىت حكضو ٖخابا

 ؾالما ٖلُ٪ بطا ما اؾدباخذ      ؤٖانحر هاع وعوص الؿىافي

مؼط بالكى١ صم٘ قٛافي وملا الخمام السجحن ٌٛن  .(1)ي       ٍو

ب جدؿلل بلى ٢لىب ال٩اثىاث ٞال ؾلم وال ؤمً :  مً الخٝى والٖغ
ٌ
 خالت

  جُاعصُ 
ُ
 ؤٖكاقه  ؾغب الُمام وجدغ١

ّغ الخمام  .( 2)واملىث ولامىُاث املُى١ بالىاعِ  ٞو

زال٫ اؾخضٖاء َاثغ الىىعؽ والظي وؤمله في الٗىصة بلى ؤعيه مً  ٌّٗبر الكاٖغ ًٖ قى٢ه

ل عمؼ الكى١ والٛغبت وألامل في ؤ٦ثر مً ٢هُضة :
ّ
 ًمش

  و٦ىذ املخَُم 
ً
 ًىما

 .(3)وبحن الضمٕى بحن الؿغاِب  ٣ي يهاظغُ ٖك وهىعُؽ 

جها،  ا ٞى١ قُأن َو
ً
ٞخل٣ي َظٍ الىىاعؽ اإلاهاظغة التي ما ػالذ جدمل الخىحن وجدل٤ قى٢

ً الضافئ :  الَى
ُ
 البُىى في ظُىب البداعة لٗلها جهل بها ًىًما بلى قاَئ ألامان خُض

ظّع   الؿاعي  الىىعِؽ  اِث ــــفي ٢بٗ       ها ـــــــــؾىؾى ػهغ اللىػ   ٍو

 .(4ًدكى البُىى بجُب بداع)       املجىىن في قب٤ٍ  والىىعُؽ 

اجه:الكاٖغ أل ٌٗىص   ًام الخىالي، وبه لهٟت وقى١ بلى ؤعيه وخىحٌن بلى ط٦ٍغ

 بطا ما اهخدُىا ٖلى قاَئ الٗمغ ًىًما

 الؿىحن الخىالي ... ! لجني خهاِص 

 
َ
 بحن الؼهاب٤ في امللر بظعة ط٦غي  لجزٕع

                                                           

 95، خزخ أبؽ جحجؽح ،ظ صصييل الخكح (1)
 28، صخزخ أبؽ جحجؽح ،نقؽش عمى قحيفة فدفؽرية (2)
 5، صالخكح، خزخ أبؽ جحجؽحصييل  (3)
 44، صخزخ أبؽ جحجؽح، عخس الشار (4)
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 ٖلُىا بطا ما اٞتر٢ىا جض٫  

 ٌَ  الىىاعؽ في نٟدت املىط تهاظغ وهُل٤ بٗ

 .(1)مىا بلُىا

٣ىؾه، ٞلم جسُل لٛت قاٍٖغ مٗانغ مً عا ثدت ل٣ض ػزغث ٢هاثض الكٗغاء ب٣هو الخّب َو

 وصاللت ٖلى خالت الٗك٤ ألاػلي الٗك٤ ألاؾُىعي الظي ما ػا٫ ٌٛؼو الكٗغ مىظ ال٣ضم، عمؼ 
ً
ا

ت مٗكى٢الخالض، ُٞهّىع الكاٖغ خبُبخه ٞلؿُحن بلُلى   الٗامٍغ
ً
ت ٢ِـ، والتي ٚضث عمؼا

ٌ٘ بلُالٍ التي ًُلب مىه ؤللخب   ن حٗاه٣ه، َظا الٗىا١ وجٟاوي الخبِب، ٣ِٞـ الٟلؿُُني مىل

، ٞلُلى ظؿض الكاٖغ بتراب ؤعيه ِّٞؿا٢ِ الكهضاُء مًُغا ًغوي جغبت ُٖص ىالظي ًمؼط 

ـٌ   بِىما ٢ِ
ٌ
 ٦شحر:واخضة

 مُني ًا لُلى يُ 

 ؤخمغ ؤن جمُغَ  خبي جىقُ٪ ُس 
ً
 ُٚشا

 .(2)الصخغاء َل ًغوي ُٖ

دؿاء٫ َلًخظ٦ّغ الكاٖغ بالصٍ اإلاخمشلت بصخهُت لُلى، ُٞىضُب في ؤل  ٍم  ما آلذ له الخا٫، ٍو

ً  لغاثدخه وجتر٢ب ٖىصجه: ك٣ه، ؤم ؤجها ما ػالذ جد  وؿِذ ط٦غاٍ ٖو

 هل وؿِذ لُلى 

  ؤوي ؤجماهى في الٗكا١ِ 
ً
 ؤزحرا

 في آلاٞا١ ًخًىّ 
ً
 ٕ قٟٛا

؟) هل جخظ٦غوي لُلى في هظا اللُِل   .(3لاظٝى

 خؼهه وق٩ىاٍ :
ّ
 ًىانل الكاٖغ هضاء مٗكى٢خه وبض

 ًا لُلى

                                                           

 12، صبؽ جحجؽحأخزخ ، صييل الخكح (1)
 18، صخزخ أبؽ جحجؽح، لألقرى أندؼ شغفي (2)
 25، خزخ أبؽ جحجؽح، صلألقرى أندؼ شغفي  (3)
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 .(1)ؼويًظبدني ُخ  

ً اإلاٗكى١، ٦غمؼ للخب والكى١ ؤبى ل٣ض ػزغث ٢هاثض  ٞجٗل جدجىح بمالمذ لُلى الَى

ً  لٟلؿُحن، وظٗل مً ٖكا٢ها ٢لىًبا ل٣ِـ مجها وظًها  ا. الظي ؤٞنى ٖمٍغ ًج
ً
 ٖك٣ًا وقى٢

 الكاُٖغ مٓاَغ الكخاث والهجغة التي ال٢اَا ؤبىاء قٗب
ُ
ه مً زال٫ حٗضص مىاًَ ًه٠

ب:اللجىء في 
ّ
 ٢هُضة ألاعظىان اإلاٗل

 
َ
  وهل صٚضٚخ٪

ُ
 ُٚمت ؟ عطاطاث

 ٣ٞلذ : "اخمغاع .."

 و٢لذ..:  "٢غاٌع سخ٤ٌُ ...."

 "ؾإهى ي ي ي..."

 وهل ٧ان ؾغب عزام ..؟

 ٣ٞمذ مً الىىم، ختى جىام ب٨ه٠ الجىىب

بان الكما٫...؟   لخٟٛى في مَغ

 بلى ؤن جىام ب٨ىبا..

 جىام بغوما..

 جىام ب٣برم..

 (2جىام ب٩ل الب٣إ ..)

 الخُاِة ف
ُ
 َظا الالجئ الظي ؤل٣ذ به بىنلت

ُ
ىه ٞلؿُحن، ٞٛلبذ الخحرة ي ٧ل اججاَاتها ٖضا َو

ص، لخل٣ي به في ٧ل الٗىانم الاخخماء بها مً ؤهُاب البر ٞخل٣ٟخه ال٨هٝى اإلاىخكت التي خاو٫ 

 و٧ل ب٣إ البؿُُت.

 :الشىاثُاث الًّضًتاملبدض الغاب٘/ 

                                                           

 26الدابق  ص (1)
 28-27عخس الشار، خزخ أبؽ جحجؽح، ص (2)
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ذ في الى٣ض ال٣ضًم بال ُل الشىاثُاُث الًضًت ؤو ما ٖٞغ
ّ
خًاص ؤو الُبا١ ؤو الخ٩اٞا ٖهَب جمش

ت هٓام مٗحن ؤو وظىصٍ، وج٣ىم ٖلى اإلاضعؾت البىاثُت في الى٣ض والخدلُل، وهي جخًمً مغ٦ٍؼ

ض الشىاثُاث الً
ّ
ٌ زباث اإلاٗنى في مىٓىمت الىو، وجىل  للىو، بط ججخم٘ ٞع

ً
ضًت ًٞاًء ماثؼا

ٗلُت بإػمىت مسخلٟتٖال٢اث ػماهُ َظٍ الٗال٢اث ٖلى ؤ٦ثر مً مدىع، ، ٞخلخ٣ي ت وم٩اهُت، ٞو

 .(0)الضاللت ُٞهالىو وحٗضص بم٩اهُاث جلخ٣ي وجخهاصم وجخ٣اَ٘ وجخىاػي، ٞخٛني 

م٨ىىا ال٣ى٫ ب  اثُاث الًضًت الخانت بهم، ما بحنن للكٗغاء الىهِب ألا٦بر في زل٤ الشىٍو

ً واإلاهجغ، واللُل والج مت والاهخهاع، ٞاإلاىث والخُاة، والخؼن والٟغح، والَى دك٩ل هاع، والهٍؼ

ا ٌّٗبر ًٖ ال٨ٟغ والؿ ًُ ا، وآزغ بوؿاه ًُ  ٧ىه
ً
لى٥ ؤلاوؿاوي والش٣افي الظي بهظٍ الشىاثُاث بَاعا

ال٢خه باآلزغ، بط بن " للشىاثُاث الًضً خُاةًىٓم  ت ٞاٖلُت في بىاء الىو الكٗغي ؤلاوؿان ٖو

 ( ُٞسل٤ جل٪ الٗال٢اث التي جىُىي ٖلى " الخًاص بحن9زال٫ جىالض ألاوؿا١ وجىامحها")مً 

ُت و (3ؤؾلىبحن للدكبُه بالىا٢٘")  ّٞىٍُت ٖالُت.، وطل٪ ٖبر مؼط اإلاخىا٢ًاث بدٞغ

ت ٖىض ؤبى جدجىح مً زال٫ خىاع ُّ مخىا٢ٌ،  ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ ْهغث زىاثُت ألاها وآلازغ ظل

لذ يضًت ألاها م٘ آلازغ و٢ض ْهغث ٞحها طاث الكاٖغ الغاًٞت للخىاػ٫ واإلاؿاومت، ٞ
ّ
ك٩

 للىو الكٗغي، في مىاػهت بحن َغفي اإلاٗاصلت :نىعة 
ً
 ٖامت

 هبني عيِذ. -

 * لؿذ ؤعض ى.

ض ؟ -  ماطا جٍغ

ض. ٍغ
ُ
 * ما ال ج

٘ هىا  -
ّ
 و٢

 * هىا .. هىا ؟

 ها٥ ال٣لم ؟ -

                                                           

 6-5-4، ص، سسخ الجيؽبالزجية دراسات في الذعخ العخبي القجيػالثشائيات انعخ :  (1)
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 .. معي الهاعور
ً
 * ق٨غا

 .(1)وعؤؾ٪ املخبرة

ٌ، و٢ض جد٤٣ طل٪ في  ًدمل الخُاب الكٗغي اإلاىّظه مً الكاٖغ عمؼ ا لًّضًت والٞغ

ت ؤلٟاّ الخًاص والامخىإ. دملذ الٗباعة ٞ ال٣هُضة مً زال٫ الك٩ل واإلاًمىن، بّن الكٍٗغ

ان ٧ّل مجهما ٌؿحر في وؿ٤ٍ زاٍم به، و٢ض  ان مخىاٍػ
ّ
ٚلبذ َظٍ اإلاىث والخُاة َما زُ

ىه، خ٣ت اإلاىث له، وإمٗاهه في مدانغة اإلاخًاصة ال٩ىهُت ٖلى ٢هاثض الكاٖغ مً زال٫ مال  َو

٤ والاخخ بت اإلالّخت في هٟؿه ٖلى مىانلت الٍُغ ٞحرؾم ٦ما ًل٤ُ به ٧ةوؿان،  ٟاء بالخُاةوالٚغ

 للخُاة:
ٌ
 ظضًضة

ٌ
 نىعة مىُٟئت جدؿلل بلى الىٟـ لخبضص ٖخمتها نغزت

  عناٌم 
ّ
  ْغ مُٗ

 و٢الىا وخىف جؼمجْغ 

 و٢الىا ٞىاء

 
ْ
 ًماعؽ ُٞىا ٣َىؽ الخُاة.. املماث

 .(2) ًٟجغ ُٞىا صماء الٟغْح 

اإلاىث الظي ٌٗب٤ بالخُاة ٞخيخهغ و جماعؽ الخُاة ؤبك٘ ؤلىان اإلاىث في ظؿض قٗبه، َظا 

ؤن  عاسٍخ صًني  اٖخ٣اٍص وجخٟجغ صماء الٟغح مً مىُل٤ ، بعاصة الب٣اء وإعاصة الكهاصة، ؤلاعاصة

 ؤخُاٌء ًغػ٢ىن ٖىض هللا. الكهضاء

 ًىانل الكاٖغ َغح َظٍ اإلاخًاصة مً زال٫ ونٟه للمٗاهاة، والدكغص واللجىء:

 ٌُ  بحن الكىاَِئ  وؤع٦

 وبحن املماِث  بحن الخُاةِ 

 
ً

ًضا طبًُدا)ٚؼالا ًضا قٍغ  (3 ٍَغ

                                                           

 .58أعط العرفؽرة سشبمة الحب ككاصل، خزخ أبؽ جحجؽح، ص   (1)
 51، صأعط العرفؽرة سشبمة الحب (2)
 9صييل الخكح ، خزخ أبؽ جحجؽح، ص (3)
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ىه خ ٣ُ٣ت عاسخت حكبه بلى خّض ما جخُم ٣ٞض ؤنبذ الهغإ بحن ) اإلاىث / الخُاة( في َو

 
ُ
ٍٕ بحن الباؽ والخُاة. ل٣ي بهم في الٗغاء واإلاصاهتي وؤبُا٫ ٧ا٩ٞا الظًً ؤ زم جٓهغ ىٟى في نغا

× ؤماوي( )خُاة / ضجُج / ؤمان / والطجُج، ن مخالػمت اإلاىث والخُاة ظىًبا لجىب بلى الؿ٩ى 

 :)مىث / ؾ٩ىن(

 خبُبي ًظع الخُاة

 لامان

 لاماوي

 الؿ٨ىن الطجُج  الطجُجا

ؿغح ًمغح   َو

 ًمسر صوما بىعص ال٣غهٟل

 ٚباع الخبخل

 وقى٥ الؼمان

كٗل هاع اقدبا٧ي م٘ لا٤ٞ  َو

 هاع اهُالقي مً الٗم٤

 ًلهب نىحي وقىقي

 خُاحي ومىحي

مسر صوما ب  .(1)ىاي الصجىن ٍو

ت في زل٤ ب اإلاىث، نغاع وجدٍض ظلّيٍ ٖلى الجهىى مً ًىانل الكاٖغ اؾخضٖاء َا٢اجه الكٍٗغ

بت في الخُاة:  ُٞه ٢ضعة ُٞي٣ُُت وٚع
ُ
 الظي ًبٗض

 ٖلُ٪ ، وصمِٗ٪ 
ً
 بدٌغ  ؾالما

 
ُ
 قلىا ٞكلىا  بحن لاػ٢ِت  ووظه٪ ٌؿ٣ِ

                                                           

 7، ص، خزخ أبؽ جحجؽحأعط العرفؽرة سشبمة الحب ككاصل (1)
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 مؿاعا بحن الصخىعِ  ٪ ًدٟغُ وظغُخ 

ى٣ُل   الؼمان ابخضاِء  ؾُىعَ  بحن الكٗاِب  ٍو

  الخُاةِ  لؿٟغِ  الىلىِط  وعمؼَ 

 الكخاء وهاعُ  ُٞىا الىظىصُ  ًىلُض  مً املىِث 

  .(1)الىماء ملجض الغبُ٘ زهَب  جيهئُ 

اء والبضاًت، ل٩ُىن اإلاىُث و٧إن اإلاىث َىا َى بىابت الخُاة، بط ؤ٦ؿبه الكاٖغ نٟت ؤلاخُ

ٍ٘ ٢اصم.بضاًت   خ٣ُ٣ُت لخُاة ظضًضة وعبُ

، ٞما بحن (9بيُت الخًاص بخضي البنى التي " حٛني الىو الكٗغي بالخىجغ والٗم٤ وؤلازاعة")حّٗض 

ؾاؽ اإلاى٠٢  ال خُاة ( ًهبذ "الخًاص ؤ× الالػمان( )الخُاة ×الالم٩ان( و )الؼمان × )اإلا٩ان 

 (3الضعامي للىو الكٗغي")

 هىا٥ _ ها هىا٥_ خُض ال م٩ان في 

 امل٩ان 

 وال ػمان في الؼمان

 ججمض الىظىص ال خُاة في الخُاة 

 (.4ؾىي الخىحن وال٣ُحن)

ل زىاثُت يّضًت ٧ى ػث زىاثُت اللُل والجهاع والتي حكزم بغ 
ّ
ذ مً زاللها ٖٓمت الخل٤، ٩

ّ
هُت ججل

، ل٨ً (٢5ا٫ حٗالى " وظٗلىا اللُل والجهاع آًخحن ٞمدىها آًت اللُل وظٗلىا آًت الجهاع مبهغة")

عمؼ لها بغمىػ ٖضًضة جدمل مٗنى  ًىعصَا ٖلى خ٣ُ٣تها ال٩ىهُت، بلالكاٖغ لم ٨ًخٟي بإن 

 :ي الىخكت والهمىم واللجىء والٓلمالىيىح والخ٤ والٗض٫، بِىما ًدمل اللُل مٗاو

                                                           

 .47، صخزخ أبؽ جحجؽح، نقؽش عمى قحيفة فدفؽرية  (1)
 .145، فيرل القيرخؼ، صبشية القريجة في شعخ عد الجيؼ السشاصخة (2)
  .146الدابق، ص  (3)
 5نقؽش عمى قحيفة فدفؽرية، خزخ أبؽ جحجؽح ، ص (4)
 [12]اإلسخاء: (5)
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 ًْ اٞها جلى٦ها املخ  صامُت ؤَغ

 و٢لبها قال٫ صْم 

 في اللُل والهباْح 

 (1ملّبض ٧لُلها بالهم.) نهاعها

 وفي م٣ُ٘ آزغ :

 بداًعا وهاًعا  ئ في م٣لتي  الصخاعي حٗبّ ٧إن 

 .(2)ذ الٛؼا٫ ظهاًعا نهاًعاطبَ  جىانُل  وؤهذ

 ي الجمُ٘، زم ظم٘ اللُل والجهاع فيواث ال٣اجل املجاَغ بجغمه ٖلى مغؤ٩ٞان الجهاع بخضي ؤص

خضاء صون جى٠٢:  بخضي ٢هاثضٍ صاللت ٖلى اؾخمغاع الٓلم والٖا

 ل٪ الٗاعُ 
ً
  والظ٫ُ  هىِئا

ً
 صهغا

 
ُ
 مؿاءَ  ًؼهى نباَح  هىِئا لها املىث

 .(3)هىِئا لٛؼة

 للُل )قمـ 
ً

 للجهاع، والٗخمت مٗاصال
ً

 ٖخمت (: -لُل × ) جهاع(  -و٢ض وعصث الكمـ مٗاصال

ىتها ؾإعاوصُ   ًٖ ٍػ
ً
 قمس ي لُال

  وؤنب  
ً
 صمىعي ؾُال

 
ً

 ووكُجي قالال

 ختى جىجب مً صخغ الجٟىة ؤ٢ماًعا

 
ً

 و٢ىاصًال

 ٞالٗخمت بايذ في خ٣لي 
ً

 ظُال

                                                           

 17نقؽش عمى قحيفة فدفؽرية، خزخ أبؽ جحجؽح، ص (1)
 31الدابق  ص السرجر (2)
 43الدابق ص (3)
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 ( 1مً صًىانىعاث وطثاب .)

٣ى٫ :  ٍو

 وؤزش ى خبُبي ٖلُ٪ اليؿُم

خم الىظىم  ٖو

 .(2)ويىء الىجىم

٠ الكاٖغ مً ظضًض زىاثُاجه الًّضًت، ُٞمشُل " الخً
ّ
 ًْى

ً
اُص بهىٍع اإلاخٗضصة ؤؾلىبا

اظإجه بما َى ٚحر عجابت الىو وظمىصٍ بةزاعة خؿاؾُت ال٣اعت/ اإلاخل٣ي وم٨ًٟؿغ 

باعاث ونىع ومىا٠٢ جخًاص ُٞما بُجها؛ لخد٤٣ في جهاًمخى٢٘ مً ؤلٟاّ  ت اإلاُاٝ ٖو

ت ًخٗالى بها  لظي (، ٞمً ٖم٤ الخؼن ًىلض الٟغح ا3الىو ٖلى ٢اعثه")نضمت قٍٗغ

غ به الىعوص  :ًغوي الىٟىؽ وجَؼ

 وإطا الباغي الؼهُم املخهابي

 ًددس ي الظ٫ م٣ُض

 املجغص بحن هاب الخؼن والٛم

 ٞاقغبىا الٟغح وعووا

 .(4)وعصة الٗؼ املاٍض

 ٦ما ؤن الٛىاء َى مً مٓاَغ الٟغح، ٨ٞظل٪ الب٩اء َى مً ؤَم مٓاَغ الخؼن، ٣ًى٫:

 ها في البراعي ُٖىه٪ ٚؼالنُ 

 ه في الهىاعي وبدغ٥ ؤمىاُظ 

                                                           

 92-91الدابق، ص  (1)
 (8صييل الخكح، خزخ أبؽ جحجؽح )ص (2)
 .146بشية القريجة في شعخ عد الجيؼ السشاصخة، فيرل القيرخؼ، ص (3)
 .5أعط العرفؽرة سشبمة الحب ككاصل، خزخ أبؽ جحجؽح، ص (4)
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 و٢مذ هالًما مجمض

 تهُم بىاع الصخاعي 

 حٛني وجب٩ي لؿغب الىُام

 . (1)وجغ٢و بحن الهُا٧ل

ظمالها، بِىما ًمشل اإلاغ  و٦ظل٪ الخًاص بحن الكهض واإلاغ، ٞالكهض عمؼ لخالوة الخُاة و 

 للخٗب ومىٛهاث الخُاة :وظًها 

 لىا ًا خاعؽ لاهضاب ما ٞحها ..!

 ومً ٞحها ..!

 
ً
 ومً ٞحها ؾجرق٠ قهضها مغا

(
ً
 .(2وهغق٠ مّغها قهضا

 الكاٖغ خال
ُ
 اختى ؤخا٫ ٖالحه ،ال٣ه٠ الٛاقمت الضماع التي حٗغيذ لها اإلاىاػ٫ بزغ ًه٠

لى وألاؾٟل، ، ٞجم٘ بحن اٞلهاؾ  :لُه٠ خالت الخغاب التي حّٗغى لهامخًاصًً َما ألٖا

 والُُاع املجىىن ًىانل جغجِب مىاػلىا

 مً ؤٖلى لؤلؾٟل

 .(3)ومً لاؾٟل لؤلٖلى

ُغ زم ّٞهل مالمذ َظٍ و٢ض ظاء الىُٗم والك٣اء في زىاثُت يّضًت مخجضصة، ٞجم٘ الكاٖ

 (:4)مُاٞىا٣ًى٫ في ٢هُضة الشىاثُت، 

 ؤبًضا جمغ بىا ٧إَُـاٝ الؿــغابي طي الخُاة : وُٗمها وق٣ائها   ه

                                                           

 32-31عخس الشار ، خزخ أبؽ جحجؽح ، ص (1)
 67خزخ. نقؽش عمى قحيفة فدفؽرية، خزخ أبؽ جحجؽح ، ص (2)
 99عخس الشار ، خزخ أبؽ جحجؽح ، ص (3)
 54صييل الخكح، خزخ ابؽ جحجؽح، ص (4)
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ّ
 بمغاعة، ٣ٞض اؾخدا٫ بلى قغاْب  ه ًجـخاخـىـا   ـــؤمـــــا الك٣ــاُء ،  ٞةه

 خخــى هــظاْب و٢لىبىــا، بؿمىمه ٓـــــــّل ًٟغي ظؿمىـا: ؤ٦باصهـــــا   ٍو

ىــــــوهُحر زل٠ وُٗم
ّ
 ـــا    ؤخالمىا ولامىُـــاث بلى يبـاب.ـها، وجٞؼ

٠ُ زًغ ؤبى جدجىح  لٗىهغ الخًاص في ٢هاثضٍ ًٟخذ املجا٫ ؤمام ًٞاءاث  بن جْى

 الىو،

ل، بط "لِـ َىا٥ هو ؤصبي ال ًسل٤  وإزغاظه مً صاثغة الخُابُت واإلاباقغة  بلى الغمؼ والخإٍو

ت مً الٟجىاث والٟغاٚاث التي ًجب ٖلى ال٣اعت ؤن ًمؤلَا")مً خىله   (.0مجمٖى

 

  

                                                           

 .137تخجسة: د. غداف الديج، ص ،استاركبشدكي في نعخية التمقي، جاف (1)
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 الٟهُل الشاوي

 

ت ٖىض   زهاثُو الهىعة الكٍٗغ

  زًغ ؤبى جدجىح
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 :/ املعجم الكٗغي لاو٫ املبدض 

ـٍ  ال٣ّغاءفي ٣ٖى٫  هاالهىعة وزهاثهُ جدك٩ُل  قٗغٍي زام، ٌؿخُُ٘ ال٣ّغاء  مً زال٫ِ هٟ

كٗغي لؤلصًب صوًعا َاًما في ن٣ل الصخهُت، خُض ًلٗب اإلاعجم ال زاللها اؾخ٨ىاٍ جل٪مً 

خه باصت ألا  مغ، ٞةن شخهِخه، ٞـ " بطا ما وظضها هًها بحن ؤًضًىا ولم وؿخُ٘ جدضًض ٍَى

ت َى اإلاعجم الكٗغي") د0مغقضها الى جل٪ الهٍى ت ؤلٟاّ (، ٍو ك٩ل معجم الكاٖغ مً مجمٖى

ت " َظٍ ألالومكاٖغ ٢هضًت وال ٢هضًت ٨ٌٗؿها الٗامل ا ٟاّ لىٟس ي والخجغبت الكٍٗغ

ا، ومً طل٪ الال٢هضًت  ًُ ما ٣ً٘ جدذ اٞتراياث جٓهغ ٖىىهاث ال مخ٤ٟ ٖلى حؿُِؿها ٦خاب

َظٍ بٌٗ بٞغاػاث اإلاعجم )ؤؾلىب الكاٖغ( ؤو)زِ الكاٖغ( ؤو)هٟـ الكاٖغ(، الٗىىهت ٦ـ 

 ىدها زهاثَو وممحزاث.، الظي ًهُل في جهاًت ألامغ بلى حك٨ُل مالمذ الهىعة وم(9)الكٗغي 

٣ي مىه ؤلٟاْه ومٟغصاجه ًمشل اإلاعجم الكٗغي ٖىض زًغ ؤبى جدجىح مىبٗه الظي ٌؿخ

ت،  ت وؤلىاهه التيالكٍٗغ كت الكاٖغ اللٍٛى ًغؾم بها لىخاجه  َظٍ ألالٟاّ التي هي بمشابت َع

ت، ٤ ٩َُلُت زا الكٍٗغ  نت، ًُٞ٘ ال٩لماث في ؾُا٢اثخُض ٌكُض الكاٖغ بىاءٍ الٟني ٞو

ل خ٣ى٫ صاللُجدمل 
ّ
ت التي صالالث مخٗضصة لدك٩ بني مً زالله نىٍع الكٍٗغ ت ظضًضة، ٍو

 حٗض او٩ٗاًؾا لظا٥ اإلاعجم وؾبًبا في زغوظها بهُئتها الخالُت.

 
ً

اُٞت البِئت -ؤوال  :الجٛغ

هاثضٍ، خُض ل٣ض ْهغ جإزغ الكاٖغ بالبِئت الؿاخلُت التي ٌِٗل ٞحها بك٩ٍل ٦بحٍر ٖلى ٢

ىه ػزغث  ت، بل ٧اصث ج٩ىن اإلاؿصواٍو ُُغة ٖلى ٢هاثض ؤبى جدجىح، باإلاهُلخاث البدٍغ

ت ٦كٟذ ًٖ ٖم٤ جإزغ الكاٖغ ببِئخه. ٟٞي ٢هُضة آَت صخغٍ ٞدملذ  ً وؤلٟاّ بدٍغ  ٖىاٍو

ت  -ناثضًه -ؾم٪  -ؤنضاٝ  -) البدغ وعصث زمـ مهُلخاث جخٗل٤ بالبدغ، وهيبدٍغ

 الؼع٢ت(:

 مً الهّىان  قبابٌُ٪ 

 ًجشم زلٟها البدغ 

                                                           

 58تحميل الخطاب الذعخؼ: استخاتيجية التشاص، دمحم مفتاح، ص (1)
 5ة الدماف،  صثشائيات السعجػ الذعخؼ في)عشجما اشتبغ الزؽء بالياقؽت(، جخيج (2)
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 .(1)وظهه  املهٟذ  

٣ى٫ :   ٍو

 زغاثب اليؿُان

 ولاؾٟلذ، ولابغاط  

اث، وال٨شبان  والخض٢اث، والكٞغ

 والىصًان، وآلاهاث

 والبدغ املٛل٠ بالُٗىن 

 الظابالث عمىقها 

 الٛبل امل٨ؿغ ٞى١ 

 ؤنضاٝ ال٣غاع املؿدباح ٢غاعه

ا..
ً
.. ًا ؾم٩  البني 

 .(2)ناثضًه الؼع١ في الؼع٢ت ٌؿاٞض

-الهىاعة –يٟضٕ  -وحعج  ٢هُضجه نضٞاث اإلاؿدى٣٘ بمهُلخاث البدغ، ومجها ) قه٪ 

 ( ٣ُٞى٫ :3الهضفي() -قِ  -الؼبض  -الُدلب  -مداعة  -صخغ  -بدغ  -اإلاؼع١ 

 ال حعجب ًا ناح بطا ٖل٣ذ

 ْٕ  في قه٪ يٟض

 ْ٘  ٞل٣ض ؤل٣ُذ الهىاعاث بىخل املؿدى٣

 ُىه٪ ٖو
ُ
 .(4)١ َع ؼْ ًملاها الكب٤ الٟط ي امل

                                                           

 5عخس الشار، خزخ أبؽ جحجؽح، ص (1)
 17السرجر الدابق ، ص (2)
 12السرجر الدابق. قريجة  صجفات السدتشقع ، ص (3)
 12عخس الشار، خزخ أبؽ جحجؽح، ص (4)
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 وفي م٣ُ٘ آزغ: 

 جخُل٘ في ظبروث الصخغ ٖلى

 هىع الٗخمت 

 لهىا٥ ... هىا 

 .(1)وهىا... ال ًىظض بدغ

ال٣اعب وؤؾماء لؤلؾما٥ ) ٦ما ػزغث ٢هُضجه ٖغؽ الىاع بٗضٍص مً مهُلخاث البدغ و 

اٝ  -لالا  -ؤنضاٝ  -مىط -بداع  -الىىعؽ  -يٟاصٕ  -الهاعي  -ألامىاط  –اع الخبّ  -ٖػ

 .(9الهلُٗىن () -الؿغصًً 

ت جدمل عمىًػا وصالالث لِؿذ ؤما ٢هُضجه خاعؽ اإلاغمغ ٣ٞض ظاءث ٞحها ألالٟاّ ا لبدٍغ

ا: ٘ ؤوناَع
ّ
ُ٣ ٨ّبلها، ٍو  اإلاضًىت ٍو

ّ
 اٖخباَُت، ٞاألزُبٍى عمؼ لل٣اجل الظي ًل٠

 لازُبٍى ٖلى الصخىع م٣ُض 

 بحن الُدالب ، واملؿاعب

 ال ًبالي .. ٞاعحك٠ 

 هسب ال٣ٟاٖاث التي ٦ّىعتها 

 .(3)بؼهىمت الضّم الكهُت في قٟاه٪

 -ؾُٟىت   -قغإ  -ألاعزبُل  -ا : ) بداع وجخىالى جل٪ ألالٟاّ في م٣اَ٘ ٖضًضة في ٢هُضجه ومجه

التي ح٨ٗـ ٢هاثضٍ ؤمىاط ألالٟاّ الؿاخلُت  (، ٦ما اظخاخذ4ٖباب() -الىىاعؽ -الصخىع 

.بِئت  م٤ جإزٍغ  الكاٖغ ٖو

                                                           

 13عخس الشار، خزخ أبؽ جحجؽح، ص  (1)
 43انعخ : ديؽاف عخس الشار / قريجة عخس الشار، ص (2)
 56أبؽ جحجؽح، صعخس الشار، خزخ  (3)
 52انعخ ديؽاف عخس الشار. قريجة حارس السخمخ. ص (4)
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ٗ مً " الكاٖغ زًغ ؤبى جدجىح زحر  ض  ٦ما جبرػ ؤلٟاّ الُبُٗت لضًه في ٢هاثض ٖضًضة، َو

ت والجزٕو بلى ؤخًان ا ا طاث ؤعصًت ًدل٤ في ًٞاء الهىعة الكٍٗغ
ً
لُبُٗت لُلخ٣ِ ؤلٟاْ

ب مً اللٟٔ  ظمُلت ع٣ُ٢ت، جمخاػ بالٗظوبت والؿهىلت، وإن ٧ان ًثري ٢هاثضٍ بالٍٛغ

 ومً ؤلٟاّ الُبُٗت لضًه ٢ىله : (0ؤخُاًها")

 ًا قىقي للٟجغِ 

٪ُ  ٞجٌغ فّي ٞو

 دمدُم ًُ  الىسِل  وفي ؾٟٗاِث 

ا لخٗاه٣هُ  هاجُ٪ الىعصة جخسًُب 
ً
 وظىتها قى٢

ا.) في ؤهضاِب  البهجت مستزٌن  ؾغ   ًُ  (2الىعصة جاًظا طهب

 : و٦ظل٪

 ُنييّم 

 املهجىعِ  ٖلى قاَئِ٪  ٧ي ؤعجاَح 

 -ؾىىهى ٞى١ لاقىا٥  ٦ما ًغجاُح  -

 وب٣اًا لاقالء بحن الؼهب٤ِ 

 وؤٚني

 
ْ
ًٌ ؤ٦دل ٠٣ً بال آهُت صمُه ٦كغاب الخىث ني َو  )َو

 ٞى١ الجضعان وبحن ظظٕو الىسل

ني ٚؼالٌن بًُاء ؤماهحها  َو

 (1وؤهاملها ٦غياب الٗىاب ...()

                                                           

االتجاىات الفشية في الذعخ اإلسالمي الفمدطيشي السعاصخ، كساؿ غشيػ، جؽاد اليذيػ،   (1)
 .63ص

 7-6، خزخ أبؽ جحجؽح، صلألقرى أندؼ شغفي   (2)
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ُىع   ؾىىهى وػهاب٤ُٞمؼُط الىا٢٘ اإلالٛىم باإلاىث بمٓاَغ الُبُٗت الٗضًضة، مً قُأن َو

ؼالن بًُاء. ىاب ٚو  وجىث وهسل ٖو

ا،  ٢ىله ومً مٓاَغ الخدام الكاٖغ بالُبُٗت ًً  :ؤً

 "لى ؾإلىا 

 لا٢ص ى صمه، مً يهُب 

دُُل  ا جال٫َ  ٍو ًٗ  الكى٥ِ عبُ

 ِ٘  الخ٣ِل  ، وػهغِ الىسِل  ٞؿخل٣اوي في َل

 هىا٥ْ 

 .(2مً بحن لاقىا٥") وؾإزغُط 

 له في الٗظاب، 
ً
٨ت ٍ٘ و٢ض ظاءث الُبُٗت قٍغ هُبها ما ًهِبه مً وظ حٗاوي ما ٌٗاهُه، ٍو

 ٣ًى٫ :ومىث، 

 ٖلى ُٖني ٚؼة والٟؿٟىعُ 

ا في ِٖٓم  ٌؿ٨ُب 
ً
 الؿغو املخٟدِم  مىج

 ِٕ  انالغّم  محز، وؤقالِء الج   وبإيال

خىن، وؤهضاِب  وؤخكاِء    الٍؼ
ّ
 ىن الخى

 .(3)باعالهّ  وزانغةِ 

٢ 
ُ
  الكاٖغ حجم جماػظه م٘ جًاَعـهاثُض ج٨ك٠

ّ
وظما٫ َبُٗتها، ٞال ج٩اص بت، بالصٍ الخال

ِغ وؤشجاع ، جسلى ٢هاثضٍ مً جل٪ اإلاالمذ ِٞكُٗغ ال٣اعت ؤهه ًخجّى٫ في عويٍت مؤلي بالَؼ
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وجترا٢ُو ٞحها البالبل ٖلى ؤوٛامها الٗظبت، ٣ًى٫ في اللُمىن، وحٗب٤ُ بغاثدت ال٣غهٟل، 

 (:٢0هُضجه وٛم)

 
َ
 اللُمىن  ي ػهغِ ى فؤجماه

 الٗىب جدُُه ٖىا٢ُضي وبؼهغِ 

  البلبُل  وإطا ع٢َو 
ْ
 ٞى١ الخحن

  وشجاهُ 
ْ
 نضاح الخؿىن

 ؤلخان ؤهاقُضي
ُ
 ًغق٠

 اللىػ حٗاه٣ني بدىحن وػهىعُ 

 خحن ؤهاظحها

 ألعّصص مىالي

ضي.  وؤوانل حٍٛغ

 :ومً ججلُاث الُبُٗت ٦ظل٪

 مً الٟىالِط  ٦ىذ مهلىًبا ٖلى وجغٍ 

 ظمغحي، بمغاعحيٞى١ املىط ؤصخى 

 
َ
 واملغمغ بال٩اٞىعِ  الى٢ِذ  وؤلى٥ ٦بض

 !ؤها ما عؤًخ٪ .. لم ؤع٥ْ 

 
ُ
ى امل  ؿخدُل،ُٖىا٥ جٞغ

 
ّ
  اللخَم  غُ ووظىخا٥ جًٟ

َ
 بالهضًل امللٟل٠

 الىقىقاث، ٖلى ؾُاِط 

 
َ
 وجىثُر ال٨مىن

َ
خىن  ، والٍؼ

َ
 ،، واللُمىن
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تْر والباعوصَ  اء، والٖؼ
ّ
 .(1)، والخى

ا بغوماوؿٍُت ٖظبت امتزظذ بىا٢ُٗت الكاٖغ؛وهسغط مً زال٫ ٧ل جل٪  حَر  ألالٟاّ ٚو

ا ٖلى ٢هاثضٍلخخخ٠ 
ً
 اإلا٩للت بالىعص وؤوعا١ الخّىاء. مً خّضجه وجًٟي سخًغا ع٢غا٢

ا ًُ  :والغزاء ؤلٟاّ الخؼن والك٨ىي  -زاه

 ٦مغآٍة ٖا٦ؿتؤبى جدجىح ؤلٟاّ جدمل مٗاوي الخؼن والك٩ىي، ل٣ض قاٖذ في ٢هاثض 

ىه، ٣ُٞى٫ الؿُاس ي وؤلاوؿاوي اإلاإؾاوي ي٘ للى   :الظي ًدُاٍ َو

 زى٣خني الٗبرة ًا مغوة

ضث   ٚو

 
ً
 بلىعا

 
ً
بحرا  ٖو

هاٞحْر   .(2)ٖو

ًىّظه الكاٖغ زُابه إلاغوة ٢او٢جي بٗض ؤن زى٣خه الضمٕى إلاا ًغاٍ مً خؿغٍة وجإٍؽ؛ لترّصي 

 :الىي٘ ؤلاوؿاوّي الٗالمي، وفي ٢هُضة ؤزغي ٣ًى٫ 

ىًخلّىي ٢لبي ًا   ٦ىؾٞى

 في بغ٦ت صم 

 مغبٍى الؿا٢حن)
ً
 مجغوخا

ً
 (.3ؤؾضا

ا إلاا َظا الخؼن الظي ًخلىي ٢لب الكاٖغ ُٞه ٦مًضا لِـ ٣ِٞ  ًٗ ىه، بل خؼًها ووظ إلاا ًدّل بَى

ى.  ٣ى٫ آ٫ له ٧ىؾٞى  :ٍو

 وؤها 
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  ًا مغوة مسخى١ٌ 

ش جدذ صخىعِ  مؿخل٤ٍ   الخاٍع

ا، وهمىمْ 
ً
 شجى

 
ْ
 وؤهحن

ً
 وْخال

ا ًُ ا ؤػل ًٗ  وظ

ا 
ً
 .(1)بالٗاعمضٞىه

ه ٦ىاي ملّبض بالخؼن وألاس ىزم ٌكضو ظغخه  ٗٞؼ  :َو

ً ٌٛـني ًبـــــ٦ـىـاي خــ  ـاط ؤهـىحــــــــــذ وعاء الؿُــــــو٢ٟ          ـىح    ــــــــــــٍؼ

، وؾغب ًم ٍٝ ً مهٌُ الجىاح ٦ؿُذ)ــوزلٟي ؾىا  .(2ام      خٍؼ

 :جدجىح بحن شجً ووظ٘ وب٩اءًغ ؤبى و٢ض حٗضصث ؤلٟاّ الخؼن ومغاصٞاجه ٖىض ز

 ىن ال٨ؿدىاء       ٚبل الغئي ؤل٤ الىضي شجً الخضاءـــــللخؼن في ُٖيُ٪ ل

ب ؤو ػهغ الضماءــــعي بحن صخ     زٝى الٛؼالت خحن جغ٦ٌ في البرا    غ الٖغ

 اث وكُجهـا      في البدغ خحن ًمو مً نضع الؿماءـــــــــوظ٘ الُٛـــىم الظاٞع

ـشاء طثب في الــــــوب٩اء صخ  .(3ـغبى وس ي الٗـــىاء)ـــــــــــغ م٘ هــضًل خمـــامت      ٚو

باالمخىإ ختى ًٖ ًمخض خؼن الكاٖغ لُى٨ٗـ ٖلى ٚحٍر مً ألاشخام، ُُٞالب مدبىبخه 

 الخبّؿم إلاا آلذ له الخا٫:

ًُ  مٛترُب  ال جبؿمي ٞالُحرُ  اح الهضاح    والٛه  ؤُٖاه الخشني في الٍغ

 ـاحـــه ٢بل الهبالكظي في عويت    صٞىىا بها ؤخالَم  مىخدُب  والؼهـغُ 

 ٗت     ؾ٨بذ ٖلى خؼن املخُم والجغاحــــوالبدغ.. مىط البدغ آزغ صمــ
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 .(1ا املـــالح )ــــــــــــــــال جدغ٦ني نباًاهـ  ال جبؿمي بوي بلى لاػهـــــاع ؤهٟى   

٣ى٫:  ٍو

 وؤب٩ي .. وؤب٩ي

  حؿُُل 
ً
غا  نٍغ

ً
 صمىعي نلُال

 ػواب٘ ٖىاءَ 

 جُّل صماجي

ا
ً
 ومؿ٩

ً
 جُّل ٖبحرا

 ظغحي  ؤمللُم 

ا  وال ظغَح  ُّ ٞ 

 صمي صمعي .. و٢ُغاِث  خبِباِث  جلّم الُٛىمُ 

 
َ
غح خؼٍن  حجاعة  .(2)ٞو

ىت زهّىع ٞىجضٍ ً ا في حٗابحٍرٖاَٟخه الخٍؼ
ً
غ و٧ان ناص٢ ٣ى٫:حر جهٍى  ، ٍو

 
ٌ
ت لى بىابت ظغحي مكٖغ  املىث ؤهُاُب  ٖو

ذ  و٢ٟذ هٟس ي في الٍغ

 
ً
 جب٩ي قامست

ُ
 .(3)خىالحها ًصخب ، وال٨ىن

ست، وفي ٢هُضجه لؤل٢ص ى ؤهٝؼ قٟٛي خُض اإلاىث اإلا٩ابغ والخؼن اإلا٩ابغ والضمٕى الكام

 ًٓهغ ظغخه ٖلى ألامم اإلا٣هىعة:

 َ٘  ظغاحي ًا وظ

 م٣هىعة ؤمٌم 
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 ظالصيها  جخىؾُل 

 .(1)ؤمم حؿبذ في ؤنهغ صمها

غة الكاَئ  لم ٨ًً ب٩اٍئ  ٖىض زًغ ؤبى جدجىح، ٟٞي ٢هُضجهوجخٗضص ؤؾباب الب٩اء  َػ

 بل ٧ان ب٩اء قاٍٖغ ظاقذ مكاٍٖغ ٞاهخخى ًب٩ي ال٣هاثض ،ٖاق٤، ؤو لكٗىع بإلٍم ماب٩اء 

 
ً

ه قالال  :وحهغ١ صمٖى

 ؤب٩ي مشل ٖاقــــ٤.. لؿذ
ْ
 بهما صمعي مهاع١

 اٖـــغ طا١ الخــغاثــ٤ْ ـــــــــــــــــبهمـا ؤبـ٩ي ألوي قـ

  ٞاهخخى
ْ
 مً نمُم ال٣لب خاع١

ً
 .(2)ًب٩ي ٢هُضا

غ والل٣ال٤ باه٨ؿاٍع وخغ٢ٍت ال جٟاع٢ُه: كاع٦ه في الب٩اء البدغ والَؼ  َو

 ًْ   ػهغة الكاَي الخٍؼ
ْ
 صمٗت البدغ املٟاع١

 صوًما مشلما جب٩ي الل٣ال٤ْ  ؾٝى ًب٩ي البدغُ 

 صم٘ نمذ واه٨ؿ
ْ
 .(3)ــــــــــاع في ب٩اء ال ًٟاع١

خُض احؿٗذ ٖىضٍ مهُلخاث  ،اإلاىث والضماع الظي حٗغى له قٗبهًه٠ الكاٖغ 

ا لها ما لضيها: :الٗظاب
ً
 هىِئ

 لاهحن ٖلى قٟخحها نهُُل 

 ًدني الًٟاء مؿٍ٪  وقال٫ُ 

 ومىث 
ٌ
 و٢ه٠

 وج٣ىي  ونبرٌ  و٢خٌل 

 ٌُ ُ  ٣ًحن ٞو
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 وق٨ىي  

 
ُ
 َٟل بغيء ونغزاث

  ً  جدذ الضماع والىاعِ  مً الصخغِ  ٌُُٛه َ

 وهٓغاث َٟل عيُ٘

ٍٓم  َغّيٍ  ًمؼ١ َاثغجحن بلخٍم   مٟخذ ٖو

 (1بلُه صماعا ) ويهضي الضماعُ 

كت مً ألاهحن وال٣ه٠ وال٣خل والهبر والك٩ىي و  نغزاث لىخت مً اإلاىث عؾمتها َع

ٟا٫  وألالم. وقالالث الضماِء واللخم اإلاٟخذ، خُض احؿٗذ لضًه مهُلخاث الخغب ألَا

ً مكاَض ماإلات الكاٖغ مً زال٫ ما ًغاٍ مجىانل مكاٖغ الخؼن بهّب خمِم هحراجها في ٢لب 

ٟتها الخغب
ّ
 :زل

  الٟؿٟىعُ 
ْ
 ب٩ل م٩ان

 ب٣اًا لاقالءْ  جلى٥ُ  والىاعُ 

 ؤخمغ مؼع١وقاح ٌ واللُُل 

 املخىؾِ 
ّ
 ؤَى٫ مً قِ

اٍث   خمغاء حٗاه٤ ٚٝغ الىىم وقٓاًا ٦ٍغ

 ٖلى ُٖني ٚؼة  والٟؿٟىعُ 

ا في ِٖٓم  ُب ٌؿ٨
ً
 .(2)الؿغو املخٟدم مىج

 ٌُ لى، ٞخُٟ هم الٟغصوؽ ألٖا غخخه ببلٚى جخم٘ ٖلُه ٢ؿىة ٞغا١ ألاخبت ٞو مكاٖغ الغزاء ٍو

 خؼًها ٖلى ٞغا٢هم، ٣ُٞى٫:

   مـً صماه لشىعحي ؤزــظ الــمضاص
ً
غًخا ؾا٫ صمعي ًا قهُضا ا ٞو

ً
 خؼه
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غخخ  ي      ؤن ٢ض ؾمىث ٖلى م٣اًِـ الغقاصــــخؼوي ألوي لً ؤعا٥ ٞو

 ج٣ــاصــــــــــالخدضي ًا يُاء     مىـه  قٗلخى ؤب٨ُ٪ ًا ٖلَم 
ً
 ا ٚضث هــاعا

 ض٥        والظًً ج٣ضمىا ؤًً الكضاص ...؟!ـــؤعزُ٪ بل ؤعسي ألمخىا ٞبٗ

... 

٤ الىهغ في ػمً الٟؿاص) ؤعزُ٪ ًا عوَح  مت وإلاعاصة    ًا ٍَغ  .(1الٍٗؼ

 

 

ا
ً
 ؤلٟاّ الخّب والخىحن والٛغبت: -زالش

جىح، َظا الخب الٗم٤ُ الظي الخب والخىحن ٢هاثض زًغ ؤبى جدل٣ض ٚلبذ ٖاَٟت 

 بالصٍ ٞلؿُحن، و ًيؿاب 
َ
غة ا ًغوي به َػ

ً
ٍمىذ جل٪ اإلاٗكى٢ت مً ٢لب الكاٖغ ٞغاًجا ع٢غا٢

  
ً
 ظضًضة

ً
ت الجهغ، ٣ًى٫ قه٣ت

ّ
ب٤ ألانالت، وع٢ ً، ٖو للخُاة مً ظضًض، ُٞٛاػ٫ُ ٞحها مالمذ الَى

: 

 
َ
  ؤخب٪

َ
 الضوالي بيذ

 
َ
 الٛؼا٫ وؤزذ

 ًَ ه  الخُاة الٗخ٣ُت مشلي ٚو

ا نىىَ   عوحي ٍو

ا 
ً
 َل٣ُ

ً
 ؤخب٪ قضوا

 اللُالي. جط يءُ  وهالت هىعٍ 

... 

  ؤخب٪ هجًما ججلى ٌٗاه٤ُ 
َ
 الخُاة قى١
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 ومٗنى الب٣اء

َب  ا ٍٚغ ًً  .(1)لاهحن الهضاِح  وها

٣غن َظا الٗك٤ الٗظعي بمالم ً، واوؿُابُت الًُاء، ٨ًغع الكاٖغ لٟٓت ؤخب٪، ٍو ذ الَى

ان خُاٍة ًيبٌ في ظؿض ؤعيه،قضو  بت ب٣اء ٧إّم  بلبل ٖلى جِىِت البِذ، وقٍغ بت خُاة وٚع وَع

ا ٞحها صواعي َظا الٗك٤ الظي حٛاصع ؤَٟالها، ِٞك٩ل لىا با٢ت مخىاؾ٣ت ألالىان ًبرع لىال 

 ؾُذ ال٣هُضة. َٟى

٨ك٠ لها ًٖ  عؾاثله بلى جل٪ املخبىبت ٍو
ّ
ىه، والجهاص في ؾبُله : زم ًبض  ٖك٣ه لَى

 ٖك٤ الجهاص ولِـ يهٟى للغصاح            ي زاثغ   ــــــــًا ٚاصحي الخؿىاء به

٣ ٍغ  ـغ املهُإ للغواحــــــــــــــ٦ماثً الٗم            ه ؤبًضا ٖلى لالــٛام بحنـــَو

 ٖلى جغاهُم الؿالح -بلى الٛىاء       ملا ًدً    -ٖٝؼ الغنام ٚىائه 

اح)       ي بهني ماٍى بلى      ـٞلختر٦ُى ني الخبِب، ومغ٦بي هىط الٍغ  .(2َو

ً، ٞجراٍ  ٦ما امخضث جل٪ اإلاكاٖغ في زُاب ؤبى جدجىح بلى ؤبٗض مً ٖك٤ املخبىبت والَى

 :ً  ًىّظه عؾالخه بلى ٖاق٤ اإلاىث، واإلا٣هىص به الظي ٌٗك٤ اإلاىث ألظل ؤن ًدُا الَى

  املىِث  ًا ٖاق٤َ 
ّ
 ٌٗص ى ٖلى الخُب)        ٜ ؤمت الٗغِب بل

ً
ني زبرا  (3مً مَى

ًَ الكاٖغ نٙى خىِىه بلى بالصٍ وقى٢ه لها، ٞخٗضصث  غ١ ل٣ض ؤخؿ لضًه ؤق٩ا٫ الخىحن َو

، وؾغط الخهان الظي الغ٤ُ٢، ونىث الىىاعؽ، وعاثدت البدغٖىه، ٞهى الضم٘ الخٗبحر 

ً، ٣ًى٫ :ًدمل٪ ٖلى   ْهغ قى٢ه خُض جغاب الَى

ٍٕ  هيء ٦ُاه٪ للههُِل           بال اه٣ُا
َ
 بلى املٗاص الجىاصُ  خحن ًدمل٪

 الجىاص واؾغط خىِى٪ وامدك٤ ؤعى الجضوص ب٣لب٪ البا٧ي بطا نهَل 

... 
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ِٕ واخمل بالص٥ في ٞااص٥ ٧لها     .(1ىاص)ـــــــــص بالؿاملخّض  جىجى مً ال٣ا

، ُٞٗاهض َظا ًخهّضي ؤبى جدجىح ب٣لبه لجِل الًُإ والدكدذ الظ ي ًداو٫ ٚؼو مكاٍٖغ

 مًِئت ًغي ٞ
ً
كت الخىحن لم جؼ٫ الًُإ مً زال٫ ب٣ًاص ٞخُل الخىحن قٗلت ٣ه، ٖٞغ حها ٍَغ

 حؿغي في ٖغو٢ه ختى الىسإ:

ا١ الضعب بوي    صٖىوي ًا ٞع
ُ
  خىحن

ُ
 ساعيلاعى ٌؿغي في ه

ك٤ لاعُى   اعيــــــفي مدبتها يُ ًضٞٗني ألمط ي ؤٖاهُض  ٖو

... 

 الكغإ ٖلى ؾُٟني ؤو اهخهبذ ؤو اه٨ؿغث طعاعي بن اهدَُم 

 (2ٞجهغ الخب ًجغي في ٖغوقي  ويىء الٟجغ ٌؿعى مشل عاعي)

 ٦ما ًه٠ الكاٖغ خُاة اإلاىٟى والظ٫ التي ٖاقها، ٞهإع اإلاىٟى بالخب :

 
ُ
مؤل ط٫ ٚغبخ  ؿلمني املىافي للمىافي  وح  ها نىاعيــــــٍو

  مً املىٟى بلى وهِج  وخب  
ً
 (3الهغإ) لاعى ًضٞٗني بُٗضا

م : ان الظي ًجٝغ ؤؾىاع الَى ى الاهخهاع ًه٠ خىِىه بالُٞى  وفي ٢هُضة َػ

ؿُُل  ان الخىحن لُجٝغ الىهم املش َو  اعـــَٞى

 اعـلاماوي ًسخٟي ُٞه املؿ في ؾاِح  ٧الؿُِل 

ؿُُل  اوي ب٣لبي والضما مني بد َو  .(4اع)ـــــــــــــــقٍغ

ا وج٨غعث ؤلٟاّ الكى١ والخىحن والٛغام  واإلاىٟى في ال٨شحر م
ً
ا عاسخ ًٖ ً ٢هاثضٍ لخهبذ ظظ

 لٛت زًغ ؤبى جدجىح ومعجمه الكٗغي :في 

ا٥  ناع اقدُاقي ب الضًاع ؾالما           لغٍئ  ٚغاما ؾالًما ٍٚغ
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ؼصاص قىقي بلُ٪ اخخضامـــا  ًئن الخىحن بمغ الؿىحن              ٍو

 وزل٠ الخضوص بهظي ال٣ُىص           ًضؽ الٟغا١ بجغحي خؿاما

 اـــــــوؤنغر ٞحها نباحي مؿاجي         ألقهض جل٪ البراعي الٛغام

 ٖلُىا لجروي ال٨الما)
ً
 .(1لخإحي الؼهاب٤ مً ٧ل مىٟى           قهىصا

ُاب ألاَل وألاخبت و٢ض نّىع صماٍ جغ٦ٌ في وخكت الصخغاء  :خُض اإلاىٟى ٚو

 جغ٦ٌ ًا صمي الصخغاِء  ؤفي وخكِت 

 مً ُٖىوي ومً ٞمي ؟! وجيؿاُب                                    
ً
 ُٖغا

 لُسًغ هسلي في املضي بإهِىه 

غق٠ صمعي خحن ًجغي ٦بلؿم                                           ٍو

 ٧إوي ٢خُل ال ؤخبت خىله

 ًىاعون ظشمان الظبُذ املخُِم                                             

... 

ٌب   ها بإعى جددؿُني ظغاُخ  ٍٚغ

                                            ُٕ  مسُمي ٦ما جددس ي الظ٦غي صمى

ٌض   الىاثباث بم٣لتي حؿُُل  ٍَغ

ى في ؤجىن جٓلمي                                             
ّ
 .(2)لهًُبا جلٓ

 ؤزغي بدمدمت ا
ً
ىه مغة لههُل وبّدت طا٥ الهىث الصجً، و ّٖبر الكاٖغ ًٖ خىِىه بلى َو

ت اإلاىٟى، وخؼن الىىاعؽ والُحر اإلاها ؤزٍغ ظغ، ووهج الخدىان، إلاا جدمله مً بىظه الٛغبت، ولٖى

 ٖم٤ٍُ في الىٟـ:

 الغوح في عوح الههُْل  هظا نهُلي ًا نهَُل 
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 مً الخدىان مّىاع ومكخٗل الٟخُْل  وهٌج 

  ه صم الىنى٫ْ ه ولهُبُ الجضاو٫ صعبُ  صعُب 

 ِٕ  م٨ؿىع الخُى ٖىض لانُْل  مً ٚغبت إلاقٗا

... 

 الجغح في واصي الُٛاْب  نهُلي ًا نهَُل  بدغٌ 

 ٖلى الغوابي وال٣باْب  بضم الغخُِل  مخىانٌل 

... 

 مً ُٖاء نهُلي ٖىضما تهىي الىىاعُؽ  ٖك٤ٌ 

 .(1)في املؿاءْ  املهاظغُ  خحن ًؼوعه الُحرُ  والبدغُ 

ى زل٠  ّٟ  لكٗىٍع الظي ًخس
ً
ل٣ض ظاءث ٧ل  جل٪ ألالٟاّ او٩ٗاًؾا لخجغبت الكاٖغ، وجغظمت

ّؿغتها ال٣هُضة.  لشام ال٩لماث، ٞو

ا ًٗ مت والاؾخجهاى -عاب  :ؤلٟاّ الًٛب والٍٗؼ

ا في حك٨ُل مهُلخل٣ض ٧ان للىا٢٘ 
ً
ت، وجىظُه الظي ًدُاٍ الكاٖغ ؤزًغا بالٛ اجه الكٍٗغ

الث الخغب ٖمض بلى َغخها ٣٦ًاًا وا٢ُٗت مً زال٫ ٢هاثضٍ، ٞهؤ٩ٞاٍع التي  ى الجئ ٖاف ٍو

ٍؼوالخهاع،  مت الشىاع، وطا١ مغاعة الٛغبت وال٣ٟض، ٞاعجٟٗذ صازله هبرة الًٛب ٖو

ا  ًٖ  للٗضوان، و٢ض حٗضص مٟغصاث الًٛب لضًًٖ ألاعى، ونّض ٞاؾخجهٌ الهمم صٞا
ً
ه بحن ا

اقت، وصٖىاث  ُّ غ، ُٞىظه زُابه لؤلمت زىعة مكاٖغ ظ خاٞاث للمط ّي هدى الخدٍغ الٗغبُت َو

ا لخيخٌٟ وحٛؿل ًٖ  ضَٖى  ظؿضَا ٖاع الهمذ، ٣ًى٫ :ٍو

 
َ
ً ُٖىه٨م الؿهاص    ٢ىمي واهٟط ي   الٗغباِن  ًا ؤمت  ٖاع الؿىحن ٖو

 للجه         ؤُٖى صّمهٞكهُضها املٛــــىاع 
ً
 لشىعجىا و٢ــىصا

ً
خا  ــاصــــــــــــــــــٍػ

 .(1)والخالص جٟجغث ٖحن لانالِت       غ البر٧ان مً صم الكهُض وجّٟج 
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و٢ىص  -الشىعة  -الكهُض  -ي ٖاع الؿىحناهٟط  -ِٞؿخجهٌ ألامت مً زال٫ اإلاهُلخاث ) ٢ىمي 

في ٧ل م٩ان، جٟجغ ألانالت ( و٧إن ال٣هُضة بغ٧ان زاثغ ًغمي خممه  -جٟجغ البر٧ان  -الجهاص 

كٗل ُٞه ٞخُل الًٛب.  وؤن ٌٗلى ًضٖى الكاٖغ ؤمخه مً ظضًض بلى الصخى مً ؾباتها، َو

ا،  ت مً خىاظَغ ؿخمُغ ؤلاباء مً ٢لىب  ٞحهّؼ ٞحها ظظٕ الكٝغ والىسىة،نىث الخٍغ َو

 :ؤبىاهها

  ــــا ؤ٣ُٞي مً مىامِ٪ هُــ
ّ
 ميواًٚبي وج٩ل

 وج٣ضمي وجمى٣ُي قمَم 
ً

 إلابـــــــاء مكاٖـال

 لتزلؼلــي نـــغح الٗمُل الخاثـً املؿدؿلم

 وجدُمي ظِل الُٛـــاة ٖلى خُام املجغم

                     ... 

  ٢ىمي اهٟط ي ٖى٪ التراَب 
ُ
 ميوظاهضي ال جدل

 
ُ
  هـــظا ػمــان

َ
 .(2هـــىعه ٞخ٣ضمــي) املجــض ؤقـغ١

م
ّ
ظُىف الٛؼاة  ٞٗلى ألامت ؤن ججهٌ مً ؾباتها وحًٛب وجخ٩لم وجؼلؼ٫ نغح الخاثً وجدُ

اعة وهبرة الشىاع وخماؽ الكٗغاء. وجىٌٟ ٖجها جغاب الؿ٩ىن في ٢هُضٍة جطّج ب٣ىة الٗب

 الًٛب في ٧اٞت
ّ
ٍاًخا ؤعظاهها، وحهّب لىجضتها ع  جخالش ى عوح الكاٖغ بمالمذ مضًيخه ُٞبض

 في ٧ّل م٩ان، ٞخدمُل ٧لماجه بغ٢ُاث صٖىة ألن ٌكاع٦ه الجمُ٘ َظا الًٛب مً 
ُ
حٗه٠

٣خه في الاهخ٣ام ألظلها: ٍغ  زال٫ الىٓغ بلى ما خّل بال٣ضؽ، َو

 
ْ
 ٞلخىٓغي ًـا ؤمتي لل٣ـضؽ ُٖـً وا٦ٟـــت

 
ْ
  لل٣ضؽ بدغ الضم حؿُٟه الجغاح الغاٖٟت

 
ْ
ت ُني في الُٛـــىم الىاٞػ  ٞخإهبي واؾدكٞغ

ني في املٗام٘ في   ولخىٍٓغ
ْ
اح الٗاؾٟت  .(1) الٍغ
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ت َغوبها مً ألا   ؤبىاء ًهّىع الكاٖغ ٖضّوٍ بالٓباء الٟاعة في ؾٖغ
ّ
ؾىص التي جالخ٣ها، ُٞدض

ًبا : ا وٖع
ً
 قٗبه ٖلى اإلا٣اومت ومالخ٣ت املخخل الظي ؾُٟغ مً ؤهُاب الشّىاع زٞى

 قمىر إلاباءحٗالــــىا بضّم هغوي زغاهـــا      لخدُا بالصي 

 .(2) ٞهبى ًٟغوا بٗضو الٓبـــاء     بالم املهابت والاهخٓـــــــاع

ض ٞما َى بال ؾغاٌب ػاثل:  ٞمهما خاو٫ ٖضّوٍ ؤن ًمًٗ في ال٣خل والدكٍغ

 
ْ
٩ا  غِ وبؿٟ  الشىعة ؤمٍغ

 ٨ًىي ظؿض الغوح  ؤمغٌ 

 ؤن ًدغ١ فّي الغوح لً ٣ًضعَ 

 ٌَ  .(3)ػاثْل  ؾغاٍب  بل مد

ضٖى الُبُٗت للًٛب ومكاع٦خه زىعجه:ٌؿدى٤ُ الكاٖغ   ال٩ىن ٍو

 اث ــــــــــهـت البر٦ـــان زىعي ػلؼلـي ٦ــل الجهًا ٞىّ 

ضي ؤٚغقي ظِل الٗهاة  ان ٍػ  ًا ًٚبت الُٞى

 ؤًً الٟىاعؽ في املٗام٘ ًؼؤعون الىهغ آث ؟

 .(4)ــا٣ٖاث في اللُالــي الخال٨ــاثبن ال٨خاثب نـ

خخلت، لخدغ١ الٗضو وجبّضص قمله : في ٧ل اإلاضن الٟلؿُُيُت امل ٦ما ًُالب بإن تهّب هاع الشىعة

 بهه آلان ًهّغح: 

ا٢هٟىهم ًا عظا٫صّم   غوهم و

 في بِؿان وخُٟا
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 ِ
ّ
اٞا ض وجّل والٟٗىلت والل  ؤبِب ٍو

 -مشل ٢هٟي  -

 
ُ
 .(1)وؿٟا ٢هٟا ًيؿ٠

م ٖلى مىانلت ٌؿخٗغى الكاٖغ بؿالت ؤبىاء قٗبه مً عظا٫ ووؿ اء وؤَٟا٫، وإنغاَع

غَغ   :٤ٍ الخدٍغ

 ؤًً البُىلت ؤًً مً ؾ٣ُىم ًشإع ًا خماع!

 وؤؾىصهــا ؤقبالىـــا وقُىزىـــا خمم وهـــاع

 .(2) اعة السجُل هبــــىا ًضٞٗىن ًٖ الضًبذجاع 

ضم مؿغي هبُه و٧إجهم َحٌر ٣ٞض َّب الجمُ٘ لُضاٞ٘ ًٖ الضًاع وعظم الٗضو الظي ًداو٫ َ

سجُل، وجخ٣ضم ال٨خاثب هدى ال٣ضؽ وألا٢ص ى ٞتزلؼ٫ نغح جغظم املخخل بذجاعٍة مً ؤبابُل 

ٍٝ َاٍو:؛ الٗضّو   لُجهاع مً ػثحر الغنام ٧إهه ؤّؾـ ٖلى قٟا ظغ

 
ُ
هم     ٞلتزؤع الُل٣اث م ؤهٞى  لتزلؼ٫ الهغح امللُش بالضم  ٚع

 
َ
 .(3)ـ٪ بلؿميصم   ها املخخل  ًـا ؤيّ     زل٠ ٦خاثبي الشـىاعُ  ولحهخ٠

٣ؿم ٖلى مىانًىانل الكاٖغ ًٚبخه  ت، ألظل ال٣ضؽ ٍو ٤ الجهاص، ختى هُل الخٍغ لت ٍَغ

دضص مؿاٍع : ٤ الشاثغ، ٍو  ٞحرؾُم ب٩لماجه ٍَغ

ِم  اصي ؾُٗل بٚغ م لٖا  ى بباجي ــــالجغاح ؾإمط ي ٞضاجي وٚع

 ٞلؿُحن ناخذ بهىث الش٩الى ٞك٤ هضاها عخاب الؿماء

مغي ألٞ  الضماءضي ؤعض ي بؿُل ـــــــــــــــٞىهللا آحي بغوحي ٖو

ا بٗؼم الغظا٫ بغوح الخد ًٗ  .(4ضي وبدغ الٟضاء)ــــــــلىمٌ ظمُ
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بض ٞحهم عوح لم جؼ٫ عؾاثل الًٛب جتري ٖىض زًغ ؤبى جدجى  ح ُٞساَب الكٗغاء ٍو

ٗلً زىعة   ؤلانغاع، ومً طل٪ عؾالخه لهض٣ًه الكاٖغ ٦ما٫ ٚىُم حهمـ له ٞحها بلٛت الىعص َو

ا  ًٟ دُل ال٩ىن ٢ه ٣ى٫ :مً ًاؾمحن، ٍو ىان٠، ٍو  ٖو

 ًا قاٖـــــغ الؼهــغ املٗـــظب بهىا       نهىي لاػاهغ واملٟازغ والضعع 

ما١ ججٗل      ٢لبىا الــىاهي ًشــىع ٖلى لازـــغ ا مً لٖا
ً
 حكضو بها لخى

غ بالطجغ     ضمـغ الجبل املــَا مـــؼ١ الهمــذ املغٕو خىلىا       ٍو  ٍو

شىع ٞــى١ املؿخدُـــل بشىعة  .(1)ٞحها الٗىان٠ وال٣ىان٠ واملُغ    ٍو

ؿم به 
ّ
٨غ مىحر وججغبت زهبت، َظا ما اح  ٞو

ٌ
 عنِىت

ٌ
معجم الكاٖغ وؤؾلىبه، لُدظو خظو لٛت

جهم، خُض امتزظذ مك اٖغ الخب والخىحن والخٝى والخؼن ٦باع الكٗغاء في الضٞإ ًٖ َو

الخانت ٖلى ؤوجاع ٦مىجت خبالها   الشىعة والًٛب في عوح الكاٖغ، لُٗٝؼ لىا ؾُمٟىهِخه

ت.  عوح الكاٖغ وقغاًِىه الىاٞػ
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 زهاثُو الهىعة ٖىض زًغ ؤبى جدجىح :/ املبدض الشاوي

 
ً

ا٢ُٗت : -ؤوال  الى

ت ٖىض زًغ ؤبى جدجىح بالىا٢ُٗت، ولّٗل َبُٗت الخُ اة ل٣ض احؿمذ ٚالبُت الهىع الكٍٗغ

غ مبضٕ في َظا الىا٢٘ اإلاًدُاَا الكاٖغ ٞغيذ ٖلُه الاوٛماؽ التي  غ، وهي " جهٍى ٍغ

بالجؼثُاث والخٟهُالث  والُبُٗت في نٟاتهما وؤخىالهما وجٟاٖلهما م٘ الٗىاًتلئلوؿان 

 (0لؤلقُاء م٘ جىاٞغ الهض١ الٟني".)اإلاكتر٦ت 

الىو، ٞالكاٖغ ًخدضر ًٖ  ٦ما ؤن الاججاٍ الىا٢عي ًخمّضص " بؿماجه وؤبٗاصٍ بحن زىاًا

جلب له ولٛحٍر هٟٗها")وما ٌٗاالخُاة، ا ٍو ا لُضٞ٘ ٖىه يَغ ى ًسىى ٚماَع  (9هُه ؤلاوؿان َو

 ٣ُٞى٫ :

 آه ًا قٗبي

 بيآه ًا ُخ 

 ًا ؤهلي ًا عبعي

 ٞلؿُُني ًا قَٗب 

حن  .(3)ًا مظبىًخا بحن مالًحن لاخباب امل٣مٖى

 نغزاٍث مً ألالم ٖلى وا٢٘ َظا الكٗب اإلاؿ٨
ّ
غص و٢م٘ مً آلت ُٞبض

ّ
حن، الظي طّبذ وق

 الخغب ؤلاؾغاثُلُت.
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ٟا٫، ٞؿلبهم ُٖ  الكاٖغ الىا٢٘ الظي حّٗغى له ألَا
ُ
ه٠ اثالتهم، ٍو ىجهم وؤَغاٞهم ٖو

ؤبى ِٖكت بٗض ؤن خغمتها  في ٢هُضة آللئ الٗظاب التي جدضزذ ًٖ الُٟلت صال٣ُٞ٫ى٫ 

ش  ا ًب٩ي ؤَالنىاٍع
ّ
ً  إلاكا٦الاخخال٫ ؤبىحها وإزىتها، ولم ًتر٥ لها بال ٢ُ د ؿاث ٫ بُتها، ٍو

ُضاء :بزىتها  ض ودمحم ٚو ُّ  الهٛاع ؾ

٪ ًا صال٫ُ؟!  ملً ؤهضي صمٖى

 وفي ُهضبُِ٪ ٞؿٟىٌع 

 وؤقالءُ 

 
ُ
ُِ٪ َل٣اث

ّ
 وفي ٦ٟ

ٌب في قٓاًا املىِث ًيشا٫ُ   وٖع

ُضاءُ   ٚو

 زُا٫ٌ في زىاًا زىبها امللهٝى جسخا٫ُ 

... 

اث ؤمىُت ٞغ
ُ
 وؾُُض في صم الك

 
ُ
 حسجُه الٟغاقاث

 ٖلى ؤهضاب ٢ىبلت

ذ في 
ّ
 دمحم خحن هاصاهحكٓ

ا
ً
 لُدًً ؤمه وؤباُه ملهٞى

 ٞىّضث صخغة طابذ

 .(1)بال قٟخحن

ه: ا ٖاقه الُٟل لاي نبذ بٗض ؤن ؾملذ ُٖىاٍ وؤخغ١ الٟؿٟىع مذجٍغ ًٗ  لىا وا٢
َ
 ٦ما ون٠

؟  ملً تهضي الجىاهغ والآللي ًا نٛحري ًا لاي 
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 مٗبإ بضم
َ
 ومىجُم م٣لخُ٪

ُه الٟدم ملتهب بٟؿٟىع...!)  (1ٞو

ال ٞجاء ون٠ ت، ٖو ج ٢ًاًاٍ وع٦ؼ ألايىاء ٖلى خايٍغ الىا٢٘ لضًه بحن اإلاباقغة والغمٍؼ

ممهم.  وجُلٗاجه اإلاؿخ٣بلُت هدى ٍٚض مكغ١ٍ بؿىاِٖض الشىاع َو

ا ًُ ت : -زاه  الغمٍؼ

ت في ٢هاثضٍ بما ًخىاءم م٘ ٢ًِخه التي جه٣لها جج ٠ زًغ ؤبى جدجىح الغمٍؼ غبت ل٣ض ْو

٣ُضجه وز٣اٞخه الضًيُت  ٟخذ ٞحها الكاٖغ ٖو ت، لًُٟي ٖلى نىٍع صالالث ٖضة، ٍو وال٨ٍٟغ

 ؤبىاًبا

ل مبخًٗضا ًٖ زُابُت الهىعة ومباقغة اإلاٗنى  في في الخٟانُل، ٣ًى٫  وصون بٚغا١مً الخإٍو

 (:٢9هُضة نّىان اإلاؿاٞت)

 بُني وبِى٪ مى٢ضان و٢ُٗخان مً الٗظاْب ..

 ٞا٢ضح ظبحن ال٨ىِن وكِى ظباهىا جدذ الؿغاْب ..

اِٞت وامسر  اء ًٖ الخغ  ٚباع ال٨بًر

 بدغها ٢ٌٟغ وال

 ٢غنان ًىجر في الىنى٫ بلى 

 قىاَئىا ال٨ؿُدت ..

ً بال  ٞاؾم٘ ؤهحن الؿاثٍغ

ىُاث  عئوؽ بلى ٢غاع لٚا

 واٚؼ٫ ٦ما تهىي املؿاٞت
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 واملضًىت، ..واملخُم، ..والؿباعو ..

 وامل٠ُ٨، والضوالع

 باس ي وظه قٗبي.
َ
 ووظه

تها   مىخُت جىثُر عمٍؼ
ٌ
ؾغاِب الل٣اِء الظي ؤنبَذ قًِئا  ؤمام ؤٖحن ٢اعثحها، ٞخجُٗل مًنىعة

ً، و٧إن ال٩ىن بوؿاٌن  ذ ٣ًضخه لهًبا مٗضوًما هاًعا ج٨خىي بها ظباٍ اإلاىخٍٓغ لُه ظبحٌن ٧ال٨بًر

ا، وجداو٫ ألابُاُث حؿلُِ الًىء ٖلى الىٖىص الؼاثٟت خى٫ خ٣ه 
ً
في الٗىصة بلى بالصٍ، خاع٢

ا هدُاٍ، ُُٞالبىا وحها ألاؾاَحر بِىما ال ًم٨ً لها ؤن جخمٞىنٟها بالخغاٞت التي جغ  ًٗ شَل لىا وا٢

ُىهىا وؤن هدّض١ ظًُضا ل ىا ٖو جري خ٣ُ٣ت العجِؼ ًٖ جد٤ُِ٣ بمسِر ٚباع اإلا٩ابغة ًٖ وظَى

ً ًٖ الىنى٫ بمغ٦َظا  ىه ٖاظٍؼ ب قٗبه بلى بّغ ألامان، الخلم، ٞال٣غانىت الظي ؾلبىا َو

خب 
ُ
 خاثغة جخسّبِ ٞحها الجهاُث، بِىما ال خضوص للمؿاٞت. لهم الًُإ في ػع٢ٍت ٨ٞ

 

 

 

ا
ً
وماوؿُت : -زالش  الغ 

كهض، ٞإيٟذ ٖلى خّضة طا٥ ل٣ض جالخمذ الغوماوؿُت ٖىض زًغ ؤبى جدجىح بىا٢ُِٗت اإلا

ت جهٍغ مىؾ٣ُي ٌالىا٢٘  ّٟ  عوح، وز
َ
ظوبت  ع٢غا٢ت، ٖو

ً
 لىا لخًىا مىٟغًصا اإلاىخل اوؿُابُت

ُ
ٗٝؼ

ُاالث واهٟٗاالث والخجضًض في الى٢ذ طاجه، لىسغط مً ٦الؾ٨ُُت الهىعة بلى زباألنالت 

.  لل٣ّغاء، جمىُذ بغوصةوجماَُاٍث مشحرة 
ً
ا كاُٖغ في ٢هُضجه ٣ًى٫ الاإلاىِث والخهاع صًٞئا قاٖغٍّ

ئت غٍة بٍغ  :صُم َػ

ًُ ًضيها  وؤزىها ًدخً

 ٧الّغوح حٗاه٣ها الغوح

 في خّبٍ ووثامْ 

 حؿابُذ وخ٣ُبتها ٞى١ ال٨خٟحِن 
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 جؼهُغ ٞحها لاخالمُ 

 والكى١ ٞغاقاث جتهاصي ٧األوؿام

ا لٗىا١ لام
ً
 جخدغ١ قى٢

 لتري ٦ّغاؾتها املؼصاهت 

 بالخبر لاخمغ م٘ ٞل وهجىم

 وجدُت ق٨غ

 وػهىع جدكاب٪ في صٞترها بؿالمْ 

 
ُ
ا اهُل٤ الهاعور

ّ
 مل

 .(1)ل٨ُخب في لا٤ِٞ قهاصتها بالضم

ٍت بالؿٗاصة، ً مكهٌض صافٌئ ًهىُع لخٓاٍث ٖاثلُت ُها اإلالّىن ناعوٌر مٗخٌم مؼزٞغ ٣ُ٘ قٍغ

 مً ٚبل اإلاىِث و٢خامِت الهىعة، ْهغث 
ُ
 ٖالُت جخدُض ٞحها ٞخىُُٟئ ألاخضار

ٌ
 ُٞه عوماوؿُت

ُ
ع٢ت

ٟا٫ وخىاُن ألام  ببراءة ألَا
ُ
  هاث م٘ ٞغخت الخٟى١ ٢بَُل اإلاىث.الُبُٗت

ُ
ؿمذ الهىعة

ّ
و٢ض اح

ت والىيىح وؤلاظما٫ وظمٖٗىض ؤبى جدجىح ٦ظل٪ بال٨شاٞت  والخٟهُل وحٗضص ذ بحن الغمٍؼ

اث٠ اله اتها بحن الشىاثُاث الًّضًت، ٦ما جدىّىٕ ْو مٟغصة ومغ٦بت ىعة لضًه، وجخٗضص مؿخٍى

ظا ما ؾِخم جىاوله في   الٟهى٫ الخالُت زال٫ هظه الضعاؾت.و٧لُت، َو
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 الٟهُل الشالض

 

ــت  الهــىعة الكٗغٍّ
ُ
ُٟت  ْو

ُٟت  -1  هٟؿُت.ْو

ت. -2 ُٟت جإزحًر  ْو

ُٟت جسُُلُت. -3  ْو
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ل
ّ
ك٩ ىعي مالمَذ عوخِه، َو

ّ
 لظاِث الكاٖغ، ٌؿ٨ُب في ٢البها البل

ٌ
اٝ ّٟ  هي او٩ٗاٌؽ ق

َ
 بّن الهىعة

 جدمُل بحن ُٖىِن ٧لماتها عمىػ 
ً
 صاٞيكُت

ً
ؤخاؾِؿه مً نلها٫ِ الخُا٫ مجّؿًضا لىا لىخت

 صازلهم صٝء الهىعة، وإخؿاَؽ ٖضًضة، وجضزُل ٢ّغاءَا في  وصالالث
ُ
ٖم٤ِ الخجغبت، وجبٗض

 ٖىض زًغ ؤبى جدجىح "ؤنض١ حٗبحر ّٖما  ًجى٫ في الىٟـ مً  اإلاٗنى.
ُ
ل٣ض ٧اهذ الهىعة

وؤخاؾِـ، وؤص١ّ وؾُلت جى٣ل ما ٞحها بلى الٛحر بإماهٍت و٢ىٍة، وؤظىص مىنل بلى  زىاَغ، 

ً في  غة، والهىعة ؤظمل وؤ آلازٍغ ٍت وإًجاٍػ وٞو ٣ت في قّض ال٣ٗل والخُا٫ بلحها ؾٖغ هًغ ٍَغ

 ( 0وعبِ ؤلاخؿاؽ بها وججاوب اإلاكاٖغ لها")

 الىعي والالوعي
ُ
 اهبشا١ خٌغ في لخٓت اهٟٗالُت جٟغى هٟؿها ٖلى ألاصًب، وهي ولُضة

ُ
 والهىعة

ٟخذ ألابىاب ؤمام اإلاخل٣ّي  ازغ، ٍو غ ٍو
ّ
ٍُ وما وعاء الكٗىع، ُٞخإز ُ٘ ٞحها م٣هض في آٍن واخض، ًجخم

حن مً  ُٟي " مؿخٍى غي ٦ما٫ ؤبى صًب ؤن الهىعة جدمُل في َغمها الْى لِكاع٦ه الخجغبت. ٍو

ت") ُٟت اإلاٗىىٍّ ُٟت الىٟؿُت والْى  (9الٟاٖلُت َما اإلاؿخىي الىٟس ي واإلاؿخىي الضاللّي ؤو الْى

ىاَٟه")وحٗخبر  (، ولهظا 3الهىعة "الىؾُلت الٟىُت الىخُضة التي جخجّؿض بها ؤ٩ٞاع الٟىان ٖو

 (.4نٟذ الهىعة بإجها " ٧ل حٗبحر اهٟٗالي ٚحر ُمباقغ وال خغفي")وُ 
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 الىُْٟت الىٟؿُت: املبدض لاو٫/

بّن ٞلؿٟت الهىعة جبضؤ بالىمّى مً ؤنٛغ ٨ٞغٍة ججى٫ في هٟـ الكاٖغ، جه٣لها ججغبخه، 

دٍت مكّبٍٗت بإها٢ِت ؤلاخؿاِؽ وهضي ال٨ِٟغ الظي  ، وجسُهُب في ٢ٍغ ًبلُل وجخّٗهضَا مكاٍٖغ

اٞت  اإلاٗنى ـِ َع  حٗؼُػ في الىٟ
ٌ
ت  قٍٗغ

ٌ
داهت ؛ لخىمى ٍع بغوه٤ٍ زاٍم ًمخاُػ به الكاُٖغ ًٖ ٚحٍر

وجشحُر اإلاٗنى، وجٟخُذ ؤبىاَب الخُا٫ِ نىب ؤ٤ٍٞ قٗغّي مسًٍغ، جدُٟل ُٞه ال٣هاثُض  الكٗغ،

ُ٘ ٚباَع ال٣ظاث٠ِ بكمـ ألامل.  بإلىان الغبُ٘، وج٣ك

لي في ال٨ك٠ِ ًٖ اإلاغاخل ألاولى لدك٩ل الهىعة بضًءا مً ل٣ض ؤٞاَص ٖلُم الىٟـ الخدلُ

 اإلاىبهاث ألاولى في 
ُ
 بلى هخاٍط ٞنّيٍ ماثؼ " خُض

ً
م٨ىىهاث الىٟـ وجٟاٖل اإلاشحراث مٗها ونىال

مغاخل الخاَغة ؤو الخىاَغ ٖىض بزاعة ال٩ىامً بالخهاصٝ م٘ اإلاشحر ألاو٫ ؤو اإلاىبه  الىٟـ في

ً ؤو٫ بظعة في الىٟـ في ؾبُل هىٍٕ ما مً ؤلاهخاط الٟني")الخاَغة ؤي ٖىض ج٩ لل٩امً ؤو ( 0ٍى

ل٣ض حٗضصث ؤلىان الهىعة الىٟؿُت ٖىض زًغ ؤبى جدجىح بخٗضص ٞهى٫ وا٢ٗه وؤزٍغ في 

غة  ًٖ وخضجه، ومٗاهاة هٟؿُت  ؾٍغ
ُ
ً الظبُذ ٨ًك٠ الكاٖغ، ٞىجضٍ في ٢هُضة مغزُت الَى

لتها مٟغصاُث الىإي ًٖ الىاؽ، وا
ّ
و بىٟؿه م٘ الظاث جمش

ُ
وٗؼاله بغوخه وظغاخاجه لُسل

اع صمِه اإلاُٗاع :  الخُاة بإَػ
ً
ًضا ٞخ٨ذ وخكت ًبا ٍَغ ًدا ٍٚغ  ظٍغ

ـه   ــــــــ٧إهــــــــي ٢ـخـُــٌل ال ؤخـبـت خـ
َ
م  ـىل ُّ ـــىاعون ظشمــان الظبُــذ املـخ ًُ 

ها    ٚـمــ  ؤهــجِم ــاُم قخــاٍء ٞـي جـؤللــئ ــــــوهظي ظغاحي ناهالث، صمٖى

ٌب بإعٍى جددؿُني ظـغاُخهـا     ٦ما جددس ي الظ٦غي صمٕى مسُمي  ٍٚغ

ــي    لهُبً   بم٣لخـ
ُ
ـٌض حؿُــُل الىاثبـــاث ــى في ؤجــــــىن جًّغميَـٍغ

ّ
 .(2)ا جلٓ

٠ِ الكاُٖغ ًٖ ٢ّغاثه خالت الخؼِن والُإؽ التي اٖترجه ٧او٩ٗاؽ مالٍم إلاكاَض اإلاىث 
ْ
س ًُ لم 

 الٗظاب والدكدذ ال٨ٟغّي والجؿضّي ٧إقالِء والًُإ التي ال٢اَ
َ
ؿت ا قٗبه، ٞتر٦خه َٞغ
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  ٍَٟل 
ً
ت املخُم الباعصة، ٣ٞض ٚلبذ ٖلُه ٖاَٟت الاه٨ؿاع والتي بضث مخالػمت

ّ
مخىازغة بحن ؤػ٢

 (:٣ً0ى٫ُ في ٢هُضة آزغ الجضعان) جهاخُب الكاٖغ في ؤبُاِث ال٣هُضة بك٩ٍل ٖام.

  -ها هىا٥  -هىا٥ 

 امل٩ان خُض ال م٩ان في

 وال ػمان في الؼمان

 
َ
 ال خُاة في الخُاة الىظىصُ  ججمض

 ؾىي الخىحن وال٣ُحن

ً في نضوعها  ومبخضا الخ٨ٍى

 
َ
 .ٚحر بغ٢ت الٗضمْ  وال قٗإ

بت هٟؿُت خ٣ُ٣ُت في الخُاة، و٢ض ظٗل مً ٖاملي الى٢ذ واإلا٩ان   ًٖ ٚع
ُ
 ج٨ك٠

ٌ
نىعة

بت اإلابُىت في هٟـ  ٖىهًغا الكاٖغ، والتي جشحر صازله الخىحن وجبىح ٖما مداًًضا ؤمام جل٪ الٚغ

 م٨ىىهاث عوخه.

ُل بدَغٍُٞت ٖالُت ٖلى مضي جماهي الكاٖغ م٘ طاجه، 
ّ
بّن الهىعة هي هخاُط اوسجاٍم عوحّي ًضل

وبغاٖخه في حك٨ُل مٗاهُه اإلا٨ىىهت بإلٟاّ مىخُت، ُٞٗبُر ظؿَغ الخُا٫ بغقا٢ِت ٞغاقت، 

غؾُم  ت بإها٢ِت ّٞىا ٍو ا ؤقبه ببهمٍت زانٍت ًخمحُز بها لىخخه الكٍٗغ جّؿض لىا هًٟؿا قٗغًٍّ ن، ٍو

 مً زاللها مالمذ الكاٖغ وجل٪ 
ُ
٤ُ بلى ٢لِب اإلاٗنى، ه٨دك٠ ، ٞهي الٍُغ الكاُٖغ ًٖ ٚحٍر

ها الٟغُح ب التيلىٟؿُت الخالت ا ّٟ ٧لَُل وعٍص، ؤو عا٣ٞخه، ٞةّما ؤن ًإزظ بىا هدَى خض٣ًٍت ّٚىاء ًل

باُع اإلاىث، ؤو ؾاخاث خًل٣ي بإعواخىا في  ُ٘ ال٣ظاث٠ ٚو غٍب يغوٍؽ ُٞجخاح عوَخ٪ ه٣

ؿغص ٖلى مؿامٗىا بُىالث الصجٗان،  ًجلؿىا خىله ٢غب مى٢ٍض حكخُٗل ُٞه خ٩اًا الضٝء َو

 وبؿالت ال٣ضماء.

ـَ والهىاء،  وجخٛلٛل في هٟـ الكاِٖغ ؤزاصًُض الٗؼلت، ٞحري ال٩ىن حجاًبا ًمى٘ ٖىه الكم

مىذ   الغ٣ُ٢ت ملمٍو
َ
 الاؾٟىج، و٢ؿىة الهلها٫، ٣ُٞى٫ في الُبُٗت

َ
ـَ الهّىان وص٧اهت

ت)  صخٍغ بدٍغ
ُ
 ( :٢0هُضجه آَت
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 قبابٌُ٪ مً الهىاِن 

 ًجشُم زلٟها البدُغ 

ُذ مىظُه...
ّ
 املهٟ

 ماءها
ُ
 جغق٠

ُ
ُىهه الضًضان  ٖو

 الكمعيّ 

 بالهلها٫

 ٍٕ  والؼمً امل٣ضِص في يغو

 يّل ٖاق٣ها 

 الىخُُض ؾبُله

 في املؿغح البرّي.

 ٣ًى٫ُ :زم 

 قبابٌُ٪ مً الهىان

 والش٣ُب الىخُض مٛل٤

 بترا٦م الظعاث مً ٖؿ٠ الغئي

 ال ًإحي
ُ
 وهىائها الهىان

 ؾىي بلؼوظت الجضعان جسضُف 

 الظ٦غي.
َ
 ظبهت

 وفي م٣ُ٘ آزغ مً ال٣هُضة ٣ًى٫ :

 قبابٌُ٪ مً إلاؾٟىج

 جىثُر صمٗها الىاعي في ٚؿ٤ الخىاعي 
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 امل٣ٟالث بال عجاط ؾىي 

 الٛاع٢اثعجاط لامىُاث 

 بلّجت ص٦ىاء في

 قٍٟت بخى٫ٍ لم جبْذ 

 ؤبًضا بؿّغ الضمٗت لاولى.

ؿ٘ ؤنبذ في هٓغ الكاٖغ قبابَُ٪ مٛل٣ت لِؿذ مً ػظاٍط لدؿمذ 
ّ
٧ل  َظا الًٟاء ألاػع١ اإلاد

ب٤َ  للًىء ؤن ًدؿلل بلى ٢لبِه، بل ٧اهذ هىاٞظ نلهالُت حجبذ ٖىه ػع٢ت البدغ، ٖو

  الُبُٗت،
َ
ؿُماث، و٧إّن الُبُٗت

 
ووؿماث الهىاء الغ٣ُ٢ت، ٞال ز٣َب لخمّغ مً زالله جلَ٪ الي

ه لخ٤ًُِ الخىا١ ٖلُه. جأمغث م٘ 
ّ
ـَ لىا بالخالت  مدخل  لتهم

ُ
و٢ض ظاءث َظٍ الهىعة اإلاؿمُت

 ًٍ م٣ضٍص لم ٌؿمذ له بااللخٟاث هدى اإلاؿخ٣بل، ٞؿُُغث  الىٟؿُت التي ًدُاَا الكاٖغ في ػم

ؼلت، وزى٣ذ ؤهٟاؾُه لؼوظت  ُٗ  البدغ الظي ابخلٗذ  ٖلُه ال
ُ
ىبت الجضعان بٗض ؤن اَترؤث مً َع

ًدا بالباؽ والىخضة. ّٟ ، وجغ٦ذ وظهه مه ٍُ  الضًضاُن ماء

ِ٘ الخُبا ُ٘ بىخِل مؿدى٣ ش الجمُ
ّ
ث التي مّغ بها، وجىٗضُم ٖىض الكاٖغ عوُح ألامِل بٗض ؤن جلُ

نض٣ًه بلى ٖضم الخعجِب بن عمى بهّىاعجه ٞلم ًهُض ٚحر الًٟاصٕ، ٣ًى٫ في  ُٞضٖى

 ( :٢0هُضة نضٞاث اإلاؿدى٣٘)

 ال حعجب ًا ناح بطا ٖل٣ذ 

 في قّه٪ يٟضٕ

اعاث بىخل املؿدى٣٘
ّ
 ٞل٣ض ؤل٣ُذ الهى

ُىه٪ ًملاها الكب٤ الٟط ي املؼع١  ٖو

 جترهم

 حؿخ٨ىهُ 

 ٖلى جخُل٘ في ظبروث الصخغ 
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 هىع الٗخمت

 لهىا٥... هىا

 وهىا ال ًىظُض بدٌغ 

 ؤو عخٌب ؤو خبٌر ؤو ختى خغٌب 

 جخدلُب مً ُٚم امللر

 بل ًىظُض ؾغُب بٗىى

 ًمخُو ؾهاص٥ مً ظٟىُ٪ الىاٞغجحن

ت.  ٦شىٍع هاثَج في البًر

 باعصة وم٣ٟغة ٞال بدغ 
ٌ
ٍُ مٓلمت ٞلً ًىبش٤ يىٌء مً ٖخمِت الصخِغ ٦دضٍر معجٍؼ، ٞبالص

ؿ٘ جُل٤ ُٞه ٚؼالن عوخ٪ لدؿخيك٤ ٖب٤َ الخُاة، 
ّ
ًمىد٪ قٗىع الش٣ت، وال م٩ان عخب مد

لخ٨خب ُٞه ؤوظاٖ٪، وال خغَب خّتى جدمُل ٞحها ألاعواَح ٖلى ظىاِح مال٥، ٞال مجا٫  وال خبَر 

 ب بٗىٍى مؼعٍج ًمخو  صما٥ وال٨غي مً ُٖيُ٪.َىا بال لؿغ 

ت ُّ ب اإلاإمى٫ واملجهى٫ في آٍن واخٍض بضث ظل
ّ
ضم جغ٢  مً الالمباالة واه٣ُإ ألامل ٖو

ُ
 َظٍ الخالت

في ٢هُضة الكاٖغ، و٧إه٪ خحَن ج٣غؤ الىو جٟسُر املجا٫ لهضع٥ ؤن ًُل٤ ججهُضة جغا٤ٞ جل٪ 

مً الهمِذ والعجؼ ٞخلتزم عوخ٪ الؿ٩ىَث  التي ؤَل٣ها خحن ٦خب ٢هُضجه، وجٟخذ بىاباٍث 

 َظا الىّو اإلالّبض بسُباِث قٍٗب ما ػا٫ ٖلى هانُت الاهخٓاع. ؤمام

ت وطاث الكاٖغ بٗمٍل مخباص٫ٍ ًخمشُل  ؼ ٧ّلٍ مجهما لآلزغ، ٞظاث ج٣ىم الهىعة الكٍٗغ في حٍٗؼ

اقت جد ُّ ؼ صازله الهىعة وجضٖم الخُا٫، ٦ما الكاٖغ اإلاصخىهت باألخاؾِـ ومكاٍٖغ الج ّٟ

 مكاٍٖغ ٞخ٩ىن لؿاَن خاله و٢لبه 
ُ
ُ٘ هٟؿِخه وجىه٠ ج٣ىم الهىعة بىٟـ الٗمل خحن حكب

 بضالالث هٟؿُت ٖضًضة  الىابٌ.
ً

 قٟٛي" ٣ٞض ظاَء مدّمال
ُ
ؤّما صًىاُن الكاٖغ " لؤل٢ص ى ؤهٝؼ

 بلى ؤنٛغ وخضٍة ٦المٍُت ُٞه، ٞخٛلُب 
ً

ٖلُه ٖاَٟت الخىحن والكى١ بضًءا مً الٗىىان ونىال

ىه وؤ٢هاٍ ختى خمل الضُم في قغاًِىه ت  لىن الك٠ٛ والكى١ِ؛ لَى  حٗبحًر
ً
لُمىدىا نىعة

ه. حٛلُب ٖلى  مىخُت جسبرها بذجم الكى١ واإلاكاٖغ الضُٞىت التي ًسبئها الكاٖغ بحن يلٖى

نِب بٗضوي الهمذ التي ٞخ٨ذ بمالمذ اإلا
ُ
 ملّخت بالب٩اء بٗض ؤن ؤ

ٌ
بت ضن و٢لىب الكاٖغ ٚع
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 الؿ٩ىث 
َ
ُل٤ ُٞه ؤظىدت الب٩اء ل٨ُؿَغ ٦ه٠ مت ٍو دّهً ٢لبه بالٍٗؼ ًُ ؾا٦ىحها، ٣ٞغع ؤن 

: ٍُ ىُل٤ُ نضا ُه، ٍو
ُ
 نىج

 وكُُض املضن الخغؾاء
ُ
 الهمذ

 قٗاُع مضًىدىا املسخىعة...
ُ
 والهمذ

 والهمذ املؿ٨ى٥ ٦ىىٌػ حؿخمُغ ُٚض الُىعو

 والضوالع املُِذ...

 ؟!مً ٌؿمٗني في مضن الهمذ 

 وؤها... مُغوص في بدغ الٓلماث

 مً مل٨ىث قُضه ال٣غنان بأطان ضخاًاْه،

اًاه ُىن ٖع  ٖو

... 

 ؤبىاب املىث
ٌ
ت لى بىابت ظغحي مكٖغ  ٖو

ذ   و٢ٟذ هٟس ي في الٍغ

، وال٨ىن خىالحها ًهُسُب 
ً
 جب٩ي قامست

 عاسخت وحٛني لؤل٢ص ى ال جًغُب 

 يمُني
ُ
 يمُني ًا ٚؼة

 .(1)٧ل املضن املسخىعة باجذ زغؾاء

و٧إّن الكاٖغ حهّؼ ظظٕ ٢لبه لِّؿا٢ِ الهمُذ مً ؾ٠ٗ عوخه وجيخهُغ بعاصجُه بٗض ؤن قٕغ 

ا، جغسخ ظظوٍع في ٖم٤ِ َظٍ ألاعى وحهضَُض 
ً
اإلاىُث ؤهُابه ٞلم ًجض مًٟغا ٚحر ؤن ًب٣ى قامس

 ٞحها الجغاح.
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غ في ٢هاثض ز  ألاٞو
 
ىا بإن ٖاَٟت الخؼِن ٧ان لها الخٔ

ُ
ِٜ ُٞه ٢ىل ًغ ؤبى لِـ مً اإلابال

 اإلاىث، 
ُ
ِ٘ وألاهحن، وصّمغث مىاوئ عوخه ٢ظاث٠ ىه ؤمىاُط الضم جدجىح، ٣ٞض اظخاخذ صواٍو

 الجئ بك٩ل ٌؿمُذ لىا ؤن 
َ
ت زُمت ٞٛلَب الب٩اء وظه ٢هاثضٍ وؤ٢ام بحن ٖباعاجه الكٍٗغ

ت الخىحن  هغُر مً َٗىت ألالم ولٖى ؿدب٩ي، ٍو وؿخ٨ىه الخالت الىٟؿُت الؿاثضة ُٞب٩ي َو

ؿام ٢هاثضٍ بالىا٢ُٗت، ٞلم الظي عا٤ٞ 
ّ
ٛتربت بك٩ٍل ال بعاصّي بٗض ؤن الخٓىا اح

ُ
عوخه اإلا

ها نىٌع وزُاالث مً   واضخت لل٣غاء جهٚى
ً
ل٠ في اؾخضٖاء مكاٍٖغ بل ظاءث ناُٞت

ّ
ًخ٩

ًضا حهغُب مً ؾهام اإلاىِث   قٍغ
ً

ال٢ت، ٞخٗضو عوخه ٚؼالا ٍت َو لخخل٣ُٟه  ؛ببضإ الكاٖغ بٍٟٗى

ٍٕ صاٍم   ًضوُع بِىه وبحن ؤمىاط التهل٨ت: ؤًضي الخُاة بٗض نغا

ٌُ بحن الكىاَئ  وؤع٦

 بحن الخُاة وبحن املماث

ًدا ًضا.. ظٍغ ًضا.. ٍَغ  قٍغ
ً

 ٚؼالا

م  مهاًبا بؿهمحن: وهٌم ٚو

ا وصم
ً
 ٌؿُالن ُخؼه

ٌُ ختى ًُحُر قٗاعي  وؤع٦

 بٗم٤ البراعي 
ً

 نهُال

 وؤب٩ي... وؤب٩ي

 حؿُُل صمىعي 
ً
غا  نٍغ

ً
 نلُال

 (.1ٖىاء ػواب٘)

 

ًضا مبٗثًرا تهؼُم عوخه  مً الدكدذ والهغإ حٛؼو وظضان الكاٖغ ٞختر٦ه ٍَغ
ٌ
ى لىا خالت

ّ
 جخجل

م مٛمىؾت بالٛم، خالُه ٦دا٫ الالظئحن مً ؤبىاء قٗبه بٗض ؤن قدخ هم تؾهاٌم مً الَى
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 ٪
ّ
بالكاُٖغ ًهغُر مً الخغوب وؤل٣ذ بهم ٖلى قُأن مهجىعة بال مً ألالم والىخضة، و٧إه

ِ٘ في ٧ل م٩ان. وخكِت ٚغبخه  ٦ؼوبٍٗت حٗىي في البراعي الباعصة وجل٣ي بإمُاع مً الضم

٣ت ٗبر ًٖ م٨ىىهاِث هٟؿه بالٍُغ ض، َو ٍغ ًُ  ٧ل  بوؿاٍن ٌُِٗل خ٣ّه في الكٗىِع ٖلى الهُئت التي 

ُب 
ّ
ا بٟغقاجه ًغق٤ُ بإخؼاهه وحهظ

ً
وظه ؤٞغاخه صازَل التي ًغاَا مالثمت، ٞىجُض الغؾاَم ممؿ٩

ًُ اإلاٟاع٢ت بحن ؤلاوؿان  ىا ج٨م ، َو
ً

بَاع الهىعة، بِىما هجُض آزغ ال ًملُ٪ ٚحر الضم٘ ؾبُال

ُٕ بلى  ٍُ ًجز ٣خه الخانت، ٞىجض الٗاصي والكاٖغ الظي ًهّىُع لىا ججغبخه َى آلازغ ٖلى ٍَغ

ٖغ وبحن الغظل الكاالىاؽ ؤخاؾِؿه وججاعبه ؤلاوؿاهُت ٞإ٦بُر ٞغ١ بحن "الٟىان ؤو  مكاع٦ت

ت التي جمّحز الٗاصي َى ٦ما  ، في املجا٫ والض٢ت والخٍغ
ً
ما ًم٨ىه ؤن ٣ًُمه مً بحن الىاؽ ٦شحرا

ي ًٖ هٟؿه وحهضَضَا 0الٗىانغ املخخلٟت التي جخإل٠ مجها ججغبخه")ٖال٢اث بحن 
ّ
( ٞىجضٍ ٌُؿل

:
ً

 ٢اثال

 هاثًما
ُ
 ال ٌكتهُني املىث

 ٞؤلٚدؿل 

 للمىِث ٧ي ال ؤعجج٠

ا
ّ
 مل

ضاٖب اهُال٢تي
ُ
 ؤمؼ١ الغنانت التي ج

 بلى مكاٝع الًُاء

 وؤؾغط الهاعور 

 .(2)غة املالث٨تفي خً

 ًداو٫ُ الكاُٖغ تهضثت هٟؿه ٢بُل اإلاىث مً زال٫ تهُئت عوخه لغخلت الهٗىص بلى الؿماء، 

ها باعوًصا 
ُ
دُل ا مً جل٪ الغناناث الباثضة التي ؾُمؼ٢ها لخُمه ٍو

ً
٣ُٞىٗها بإن ال جغحٗل زٞى

 مٟخًخا، ِٞكُٗل في صازله ٞخُل ال٣ّىة لُخط يء عوُخه في خًغة مالث٨ت الىىع.
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ت ؤوظاٖه في ٧ّل م٩ان؛ ما ػا٫ الكاُٖغ  خٗاه٤ البدغ وجُٗمه مً َا ٞلخمخّض خضو  ًغؾُم زاَع

ذ ؤهُجها ُٞٛغ١ ف  :ي ٖم٤ِ ألالم، ٣ًى٫ في ٢هُضة وظٍ٘ػ

 وظعي ًا ؤ٢ص ى ب٣ٗت ٍػذ

 في بدغ ال٨ىن الّغخب

 الٗالُم في ؤٖماقي خض املىثؾُٛىم 

ا  وؾتزهُغ ؤٞغاحي ولًها بغًٍ

ا  ًً  خلًما ؤبض

 .(1)ًؼهى بالىىع 

غ ؤٞغاُخه  ي وظه ال٩ىن ٖلى ؤن جَؼ
ّ
دُت التي حُٛ م ب٣ٗت الىظ٘ الٍؼ ـُ لضًِه بنغاًعا ٚع ٞىلم

خّٟجغ الىىُع مً  ـُ ؤخالمِه ٍو ُ٘ قم ؤناب٘ ألامل، بِىما ٌٛىم الٗالُم اإلا٣ُُذ في بحن وحؿُ

 ما١ اإلاىِث ؾًٟىا ٚاع٢ت مهؼومت الكغإ.ؤٖ

ت   ججغبخه مً زال٫ نىٍع قٍٗغ
ُ
 مً الكاٖغ والخجغبت َى ولُُض آلازغ، ٞالكاُٖغ ًهٙى

ً
بّن ٦ال

ا 
ً
ُ٘ قاًٖغا ًدمُل مالمذ جبضو ؤ٦ثر نض٢ ًغي ؤّجها ألاظضع في ؤن ج٩ىن، و٦ظل٪ الخجغبت جهى

ًّ ألامغ ال ٠٣ً ٖىض َظا الخض ٧ىَن ؤهه  ال جىظض ٢ُىص والتزاماث جدضص زُى ووا٢ُٗت، ل٨

، ٦ما ؤّن "البىاٖض الالبعاصًت حكحُر بلى  ؤهه لِـ َىا٥ ٢ىاٖض  الكاٖغ وههج حك٨ُله لهىٍع

ُٕ الكاٖغ مً زاللها ٖمله الٟني، وإهما الٗمل الّٟني الظي ًدخىي ٖلى مُُٗاث  ىت ًبض ُّ مٗ

ت َى الظي ًبضٕ ٢ىاٖضٍ بىٟؿه") اإلاٗاف لضي ٖضص ا الىا٢٘ ( وإطا ما الخٓى9اللٛت الكٍٗغ

ُ٘ لؿُاؾت ال٣ًدكابه ُٞه ؤلاوؿاُن الٟلؿُُني، بط  مً الكٗغاء والظي خل ًسً٘ الجمُ

ُل لىا ؤن ههُضم بلىخاث ّٞىُت جبضو مدكابهت ٖلى ؤ٢ّل  والخهاع والخُِٛب ال٨ٟغي ٞةهه ُّ ًس

م الدكابه الخاص ج٣ضًغ، ّل قاٍٖغ في والىؾِ الخُاحي بازخالٝ ٧  بالخجغبت ل٨ّىىا هٟاظإ ٚع

ظاالخٗبحر ًٖ ؤ٩ٞ ألامغ هاجٌج ًٖ جماًؼ الكٗغاء في حٗاملهم  اٍع ُٞمىذ هٟؿه الاؾخ٣اللُت َو

ىا٥ مً ًلجإ للبدغ  ُت، ٞمجهم مً ًّٟغ مً صخب الخُاةم٘ خاالتهم الىٟؿ غة، َو لُضاٖب َػ

بٗثر ؤشجاهه بحن طعاثلحهضع له بدؼهه، وآ بى الهىاء، و٢ض حٗضصث َغ١ زًغ ؤ زغ ًهغُر ٍو
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ّىُت الدك٨ُل لضًه،  خالخه الىٟؿُت التي ًدُاَا بخٗضصجدجىح في الخٗبحر ًٖ  الهىع ٞو

 بلى ٦ه٠ املجهى٫، ٣ًى٫ في 
ً

ؿغ له بدالت الخُِه التي عا٣ٞخه ونىال ٍُ ًدّضر ٢لبه َو ٞىجض

 (:٢0هُضجه صواثغ)

 ًا ٢لب بوي جاثه والىزؼ ُٞىا ٧الؿُىٝ.

.٠  ًا ٢لب بوي ؾاثغ هدى املخاهت والجًز

. لُ٪ ؤن جمش ي بلى ه٤ٟ الجهاًت وال٨هٝى  ٖو

.  صون اٖخباع للخىاَغ والهىاظـ والُُٝى

ٗاوى الكاٖغ مً الخُه والًُإ والؿحر في ه٤ٟ الخُاة اإلاٗخم لخى٣ُ٘ به الجهاًت في ٦ه٠ٍ باعٍص  ٌُ

 للخىاَغ ؤن جدؿلل بلى ٢لبه.
ً

 الكاُٖغ ٌُ  جٟىح ُٞه زٟاِٞل الٓالم، صون ؤن جٟخذ مجاال
ُ
ؿ٣ِ

الخالت مً الًُإ ٖلى الُبُٗت، ُٞسبرها ًٖ اجهُاع الغبُ٘ صازله، و٠ُ٦ اظخاح َظٍ 

ًُ ًٖ هٟذ  اليؿٍغ
ّ
بُر عوخه ٨ٞؿا ٢لَبه وع١ٌ مخأ٧ٌل ومهٟغ، و٠ُ٦ ٠٦  ألٚا

ُ
٠ قظاٍ  الخٍغ

 في ظٝى ألاعى ٞٛلَب وظهَ 
ً
اط، ختى ؤن اإلاُاٍ ٢ض ّٞغث َاعبت

ّ
ٍُغ آلاز   البؿُُت ٖو

ُ
، الجٟاٝ

 التي الػمخه:لخّٗبر ًٖ خالت الدكدذ  ٦شُٟت جهب  ٧لها في بئر عوخه؛ث نىٌع ٦شحرة وصالال 

 هــظا عبُعي ٢ـــض حؿــا٢ِ وابخضا ُٞه الخــٍغ٠

 ولم حٗـض ُٞىا ٞغاقـــاث جُــٝى
ّ
 والؼهُغ ظ٠

ً الغوابي خايًغا ٌكظي لاهىٝ  ما ٖاص وؿٍغ

 واملـــاء ٚاع ولم ٌٗــض ُٞىا نـــضاح ؤو خ٠ُٟ

 ًٖ 
ّ
 الٛىاء وآزغ الهمذ املخ٠ُٞالُحر ٠٦

(٠ُ ــــــاى بال ٞع  .(2بل ّٞغ مني هدى ؤٞىان الٍغ

ت في ٢هاثض زًغ ؤبى جدجىح، ٞخٗضصث لضًه َغ١ الخٗبحر ُّ  و٢ض ْهغث مكاُٖغ الخىحن ظل

ىه، ومً طل٪ :  ًٖ قى٢ه لَى
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 ُٖىه٪ مً مىاْـغها الجُــاص       هّيء ٞااص٥ للخىحن بلى البالص  
ْ
 وامؤل

 مً ُٖغ ؤػهاع الغوابي والىهـاص      واخل الضماء مً اليؿُم وعّوها 

 ؤ٢ــضام َٟــل ، زاثــغ ٖك٤ الجهاص        والشم ؤصًم لاعى خحن جضوؾها

ا ال ًباص     واخمل بغوخ٪ مً ؤػاهغها التي 
ً
 اعحكٟذ صماء الُٟل مؿ٩

 .(1)اة بـظي البـالص٣ض َٗــم الخُـــجٟخ     ًٞٛضا ؤدي بطا اعجدلذ بلى املىافي 

ُُٞلب  ُٞىّظه عؾالت جٟىح مجها عاثدت الخىحن بلى نض٣ًه الظي ولج بلى ٖالم الٛغبت مجضًصا

مىه ؤن حهضَض ٢لبه الظي ؾحزوٍع الخىحن بلى بالصٍ ٧ّل خحن، وؤال ًدغم ُٖيُه ظما٫ البالص 

غ الغابُت  ؿها الخؿىاء، وؤن ٌٗبئ صماءٍ بيؿُم ٞلؿُحن الٗلُل و٢ض زالُخه عاثدت َػ وجًاَع

 ؤصًم ألاعى التي حٗخ٣ذ 
ً

ؾىاٍ الكى١ والخىحن بضماء الكهضاء، ًٞٛضا ؾٝى ججلضٍ ؤم٣ّبال

ىه بٗض ؤن ًإ٧ل ٢لبه اإلاىٟى.بل  ى َو

٤ُ الشاثغ) ىه، ٣ُٞى٫ ( ٌٗلى ٖىضٍ نىُث 9وفي ٢هُضجه ٍَغ  :ٖاَٟت الًٛب والشإع لَى

م الجغاح ؾإمط ي ٞضاثـــي    اصي ؾُٗلى بباجي      بٚغ م لٖا  وٚع

 ٞلؿُحن ناخذ بهىث الش٩الى      ٞك٤ هضاها عخـــاب الؿمـاء

مــغي      ألٞضي ؤعض ي بؿُل الضمـــــاء ٞـــىهللا آحي بــغوحي ٖو

ا بٗـــؼم الـغظــــا٫     بغوح الخدضي .. وبدغ الٟضاء. ًٗ ٌِ ظمُ  لىم

٤ الٟضاء والخدّضي ٦ما ًضٖى الجمُ٘ إلاكاع٦خه َظٍ اإلاكاٖغ  ٣ُٞؿُم ٖلى مىانلت ٍَغ

وجلبُت هضاء ؤمهم ٞلؿُحن،  وؤن ًجخمٗىا ٖلى ٢لب عظٍل واخٍض ألظل هُِل خّغٍتهم الٛايبت

٣ى   :٫ ٍو

 هدً الظي ٢ُٗىا ٧ّل مغخلٍت       ما بُـً مٍُذ ومإؾــىٍع ومٛخـغِب 

 الضم وؿ٨بـــُه      بدًغا ًسًب نضع الٗالم الخغِب 
ُ
 وآلان آن ؤوان

ضاء والٗغِب  ا ٖؼمىا ٖلى عّم الجماظم في  ظؿغ ًمّغ ٖلى لٖا
ّ
 .(1) به
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غ وإ٣ًإ ال٣خل في   نٟٝى ؤٖضاثه لخ٩ىن ٌّٗبر الكاٖغ ًٖ ٖؼمه ٖلى مىانلت صعب الخدٍغ

ت.  ظماظمهم ظؿَغ ونى٫ٍ لؤل٢ص ى والخٍغ

 ٖلى ٞغا٢هم، وجسخلِ لضًه مكاُٖغ الخؼن بالٟغح
ً

هّب الضم٘ قالال ا٢ه ٍو  ًغسي الكاُٖغ ٞع

غ، ل٨ً ٞغخخه بيُل نض٣ًه للكهاصة ج٣ُ٘ ٢ُىص الضم٘ ت الٟغا١ اإلاٍغ  ٞهى ؤؾحر الخؼن ولٖى

 وجُل٤ُ ٢لبه هدى الشإع لضماثه :

غخا ؾا٫ صمعي ًا قهُضا     مــً صمــاه لشىعجـي ؤزــظ املــضاصخؼها   ٞو

غخخـــي    ؤن ٢ض ؾمىث ٖلى م٣اًِـ الغقاص  خؼهــي ألوي لً ؤعا٥ ٞو

 ؤب٨ُ٪ ًا ٖلم الخدـضي ًا يُـــــاء    مىه قٗـلـخـىــا ٚـــضا هـــاعا جـ٣ــاص

 .(2ـىا ؤًــً الكــضاص؟)ؤعزُـ٪ بـــل ؤعسي ألمخىــا ٞبٗـض٥   والظًــــــً ج٣ضمــ

ُٟتها الىٟؿُت بالخٗبحر ًٖ مكاٖغ  وبظل٪ ج٩ىن الهىعة ٖىض زًغ ؤبى جدجىح ٢ض ؤّصث ْو

ألاصًب ونُاٚت ؤخاؾِؿه في ٢الب ّٞني مد٨ٍم، وؿخُُ٘ مً زالله ؤن هُل٤َ ؤخ٩امىا ٖلى 

ا ع   صاٞئت، وجّٟجَغ
ٌ
 الكاٖغ ٞىجضٍ ًيسُج وا٢ٗه الٟلؿُُني بغوماوؿُت حٛلٟها صمٗت

ُ
ت مٍؼ

الالوعي في لخٓت بىٍح ٚايبت، حهضَضَا قضُو بلبٍل ٧ان ٌٛني ٖلى هانُت جِىِت البِذ ٞحهضؤ 

الًُٛب لضًه وجخٟخذ قغاًحُن الخىحن بلى الضًاع ُٞهّب بماء عوخه في ٢ضح الكِٗغ الهافي 

ْب.
ُ
ظ  ٖو

ّ
 ُٞجهُل ٢ّغاٍئ مىه ما لظ

غ ٦ما هجض اإلاؿخىي الىٟس ي ٢ض اهُل٤ مً "ؤّن الكاٖغ ٌؿخس ضم الخٗبحر اإلاىاؾب لخهٍى

ً في نىعة مشحرة  دضر ؤزًغا مكابًها له في هٟىؽ آلازٍغ ُُ ت التي مّغ بها ل ججغبخه الكٗىٍع

بت والاؾخٗضاص  الهٟٗاالتهم، وطل٪ مً زال٫ وظىص باٖض ما صازل الكاٖغ ًشحر ُٞه اإلاَى

مىده ال٣ضعة ٖ الُٟغي  جى٫ في هٟؿه مً ؤ٩ٞاع ومٗاٍن مٗبرة، ٍو لى الاؾخٟاصة وما ًهى٫ ٍو

٤ الخجغبت الٟىُت، وال خٗبحر ٖجها بىاؾُت اللٛت مً مُُٗاث الخُاة والخٟاٖل مٗها ًٖ ٍَغ

ت  .("3)الكٍٗغ
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ت : املبدض الشاوي/  الىُْٟت الخإزحًر

 لضي زًغ ؤبى جدجىح وؾُلت لى٣ل ججغبخه، وطل٪ 
ُ
ألن "بخؿاؾه ل٣ض ظاءث الهىعة

ن ألالٟاّ ومضلىالتها َظا مً ظهت، وأل وعوخه ٌٛاًغ بخؿاؽ الصخو الٗاصي، بال٩ىن 

٢انغة ًٖ الخٗبحر ٖما ٌكاَضٍ في خُاجه الىٟؿُت الضازلُت مً مكاٖغ، مً ظهت الخ٣ُ٣ُت 

ًؿا للبىِح ًٖ م٨ىىهاث هٟؿه، وفي الى٢ذ طاجه ٞةن  (،0زاهُت") ّٟ ٩ٞاهذ نىٍع الٟىُت ُمخى

ا صون ؤن جتر٥َ ؤزًغا في  الهىعة التي ج٨خٟي ، ؤو جه٣ل بى٣ل ججغبت قاَٖغ
ً
ال٣ّغاء، ؤو حٗؼػ ٨ٞغة

 
ً

ُٟت الهىعة "ال ج٨خٟي بمجغص الخىِٟـ، بل جدٞزُاال او٫ ٖامضة خب٣ى ٢انغة، وطل٪ ألّن ْو

ً وجشحر ٞحهم هٓحر ما ؤزاعجه ججغبت الكاٖغ ُٞه مً ٖاَٟت")ؤن جى٣ل الاهٟٗا٫ بلى  ( 9آلازٍغ

، وإًهاله 
ً
٣له ؤوال ")ٞخ٩ىُن وؾُلخه ألظل" بزغاط ما ب٣لبه ٖو

ً
 (.3بلى ٚحٍر زاهُا

جل٪  بّن الكاَٖغ الخ٣ُ٣ي َى الظي جمغ  ٢هُضجُه ب٣لىب ٢اعثُه وجشّبُذ ؤٖمضتها في قغاًِىه، ال

 ال٣اعت ٧لماتها 
ُ
التي جهاُٞذ ؤؾماٖهم صون ؤن جتر٥ ؤزًغا، ؤو جدّغ٥ بخؿاًؾا، ُٞجّضٝ

ا نغإ ؤمىاظها ولالا ؤٖما٢ها، ٞىجضٍ في كاع٥ قاَٖغ ٍت ٖالُت َو ٢هُضجه ٖٝؼ  بكاٍٖغ

 مدبىبخه ٖلى الخماهي مٗه في خؼهه، والامخىإ ًٖ الخبّؿم والٟغح بٗض4الغنام)
 
ؤن  ( ًدض

 ؾماتها وؤلىان بهجتها:
ُ
 ٣ٞضث الُبُٗت

ــاح ي في الٍغ
ّ
 ال جبؿمي، ٞالُحر مٛترب الهضاح   والٛهً ؤُٖاه الخشن

 الهبــــاحوالؼهُغ مىخدُب الكظي في عويٍت   صٞىـــىا بها ؤخالمه ٢بل 

 والبدغ... مىط البدغ آزــغ صمٍٗت   ؾ٨بذ ٖلى خؼن املخُم والجـغاح

 ال جبؿمي! بوي بلى لاػهاع ؤهٟى   ال جدـــغ٦ني نباًاهـــــــا املــــالح.

 
ّ
 نىٌع جخ٨ؿُغ ؤمىاظها ٖلى قاَئ ٢لب الكاٖغ الظي ٚل

َ
ٟه اإلالُر، ٞلم ٌٗض ًملُ٪ قهُت

خالم، وهضي الهباح، ٞبضؤ ٢هُضجه بٟٗل الىهي ) ال الطخ٩اث، وقه٣ت الكظي، وظغؤة ألا 

 جبُؿمي( لُجّغص مدبىبخه مً مالمذ الٟغح، زم ًبرع لها ؤؾباب صٖىتها لٗضم الابدؿامت بإّن 
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غ مىخدًبا ًغسي اح، بِىما ظلـ الَؼ  الٍغ
ُ
هاَن ؾُىة ٣ذ ألٚا  الُحر ٢ض ُبّذ نىجه بالٛغبت، وؤَع

ًَ ٖب٣ُه في لُلت م ذ مُاٍ البدِغ ولم ًدب٤ّ مجها ٚحر صمٍٗت قظاٍ الُٗغ الظي ُصٞ ّٟ  ٗخمت، ٦ما ظ

خدذ ٞحها ظغاخاتها، زم ٨ًغع ٞٗل الىهي في بِذ آزٍغ   واخضٍة ؤٚغ٢ذ مسُماث اللجىء خؼًها ٞو

اع اإلاهؼومت، ُٞضٖى مدبىبخه ؤن  ٞهى لم ٌٗض ًلخٟذ للهباًا اإلاالح ٣ٞض ؤؾغجه جل٪ ألاَػ

٠ إلخؿاؾها،  وجخماهىمىم وألاخؼان، وؤن جخٗاٌل جل٪ اله حكاع٦ه م٘ خؼن الُبُٗت، ٞتَر

 خّل بها.  وجخإزغ إلاا

مت مً زال٫   عوح  الجهاص والٍٗؼ
ّ
ومً طل٪ حٗضص مىاًَ الضٖىة للجهًت يّض الٗضو، وبض

ة قٗبه وما خّل بهم مً ٚضع الحهىص، اهبرة الًٛب في نىث ال٣هُضة، وؾغصٍ إلاٗاه اعجٟإ

٤ الشاثغ)  (:٣ً0ى٫ في ٍَغ

ا بغبي 
ً
ا ولبىا هضاثــيًمُى ًٗ  الجهاص مغامـي   حٗالىا ظمُ

ا   وهغم ٖضاهـا ل٣ٟــغ الٟىـــاء ًٗ ٌِ ظمُ اقي بٗؼٍم لىم  ٞع

 حٗالىا بضم هغّوي زغاهــــا   لخدُــا بالصي قمىر إلاباء

 بىحر الحهىص   بظ٫ّ ال٣ُىص بهظا البــــــالء؟!
ً

ال  ؤهب٣ى ٍَى

ـــاء.بالم املهابت والاهخٓاع؟   ٞهّبىا ًٟغوا بٗض  و الٓبــ

مّض ٦ُٟه ألبىاء قٗبه مً زال٫ الٟٗل اإلاًإع ) حٗالىا ( والظي ًض٫ّ  ًٟخذ الكاٖغ ٢لبه ٍو

ت الخضر وججضصٍ، واخخىاثه لجمُ٘ ؤبىاء قٗبه مً زال٫ واو الجماٖت ٞال ٞغ١َ  ٖلى اؾخمغاٍع

، زم ٌٗؼّػ ٚ
ً

ً ٧امال غ الَى ؼة الجهاص بحن ؤخض الُىم، وال ًٞل لٟهٍُل ٖلى ٚحٍر بال بخدٍغ ٍغ

غوي ألاعُى بضماء 
ُ
 ج

ُ
ؿخإه٠ صٖىجه مغة ؤزغي ) حٗالىا ( خُض ٌِ (، َو لضحهم بٟٗل ألامغ ) لىم

مت والجهاص مً زال٫  ؿخّٟؼ الكاٖغ عوح الٍٗؼ  ؤبُت، َو
ً
مجاَضحها ب٦ؿحر خُاٍة جدُا به قامست

 ومؿدى٨ًغا الظ٫ّ الظي ًخٗغى له قٗبه ومماعؾاث الحه
ً

ىص بد٣ه ) ؤؾلىب الاؾخٟهام مدؿاثال

م ب٠ًٗ الحهىص وظبجهم ؤمام ٢ىة الغظا٫ وبؿالتهم ُٟٞم اإلاهابت  ؟ (، زّم ًظ٦َغ
ً

ال ؤهب٣ى ٍَى

م حهغب  ىن مً ؤمامهم ْباء جّٟغ مً ٢ؿىعة؟؟والخٝى والاهخٓاع َو

ضًما وهٌٟ ٖاع الؿىحن ًٖ زىبها الظي اَترؤ
ُ
 و٢ض ظاء ٖلى َظا اإلاىىا٫ صٖىجه ألمخه بالجهىى ٢

ل الظ٫ ٞحها وحكّبض، ٣ًى٫ في ٢هُضجه عزاء الكهُض:٢ٗىًصا وهىًما ٖ
ّ
ك  ً ٢ًِخه ٖو
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 ًا ؤمت الٗغب اؾخ٣ُٟي وانهط ي   ٞالظ٫ ٖكل ٨ُٞمى مشل ال٣ــغاص

 والٗــاع ُٚى ظؿم٨م بغصاثه   امليؿىط مً صم٘ الُخامى بالؿـىاص

ً ُٖىه٨م الؿهاص  ًا ؤمت الٗغبان ٢ىمي واهٟط ي  ٖــاع الؿىحن ٖو

ا لشىع ٞكهُضها املٛىاع 
ً
خ  .(1)جىـــــا و٢ــىًصا للجهـــاصؤُٖى صمـــه   ٍػ

كٗلىن  اٌع ٨ًؿى ظؿض ؤمخه بِىما في الًٟت ألازغي قهضاَء ًغج٣ىن للمجض َو ط٫ٌّ و٢ٗىٌص ٖو

خَمت الهىان بالىهغ والخم٨حن،  َٖ  جى٢ض هاع الجهاص في ٧ل م٩ان ٞخبضص 
ً
مً ٞخُل ؤعواخهم زىعة

 
ٌ
ً  مٟاع٢ت  بحن زُاٍع

ٌ
ت ه مخىا٢ًحن )الجهاص/الخساط٫( حهضٝ الكاٖغ مً زاللواضخت ٖؼ ٖػ

حن واإلاؿخًٟٗحن،  الهمِذ في ٢لىِب ؤبىاء ؤمخه، وحهّؼ ٞحهم هسىة الٗغبي وهجضجه للملهٞى

ىًٟىا ًٖ  ُٞىّظه لهم هضاء وعي ونغزت اؾخٛازت لُمسخىا ًٖ ُٖىجهم جل٪ الٛكاوة ٍو

اع الخظالن.  ؤعواخهم ٚباع الظ٫ ٖو

غث مباقغ 
ّ
 بما ًجى٫ في طَىهل٣ض ؤز

ً
 ها٣َت

ً
 ة الهىعة لضًه في هٟىؽ ٢غاثه، ٞجاءث واضخت

اتها ٞمجها ما  وزاٍَغ مً ؤ٩ٞاع وؤخاؾِـ، والهىعة ٖىض ؤبى جدجىح جدؿم بخٗضص مؿخٍى

ت هي " التي  جدمل نٟت اإلاباقغة والخُابُت ٧األمشلت التي ؤوعصهاَا ؾاب٣ًا، ٞاإلاٗاوي اإلاٗغٞو

خه") ًترجب ٖلحها اهٟٗا٫ اإلاخل٣ي ( وؤزغي 9واؾخجابخه لها في يىء ما ُٞغث الىٟىؽ ٖلى مٗٞغ

 ٞحها الخُا٫َ 
ُ
م٤ٍ قضًضًً، ًدتٝر  ظٗلذ مً البالٚت ًَض خاط١ٍ ٌٛؼ٫ُ لىا ؤصٞإ اإلاٗاوي ببراٍٖت ٖو

بضٕ في نُاٚخه بّٟىُت ٖالُت، ٣ًى٫ :  ٍو

اٞت اء ًٖ الخغ  وامسر ٚباع ال٨بًر

 بدغها ٢ٌٟغ وال 

 (.3قىاَئىا ال٨ؿُدت)٢غنان ًىجر بالىنى٫ بلى 
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ت   للخإمل، مً زال٫ ما جدمله مً عمٍؼ
ً
ل٣ض ؤجاخذ الاؾخٗاعة في الهىعة الؿاب٣ت لىا ٞغنت

ُت في ؾب٪ اإلاٗنى ونُاٚت اإلاكهض الؿُاس ي، ٞغمؼ للؿالم الظي ح٣ٗض ال٣مُم ألظله  وخٞغ

 ٖلى جدضًض مالمدها ؤو عئ 
ً
ؿغُص ٖلى ألاؾمإ صوَن ؤن همل٪ ٢ضعة

ُ
ٍتها بُٗيىا بالخغاٞت التي ح

جغصة، ٦ما ون٠ خا٫ ؤبىاء قٗبه بالبدغ ال٣ٟغ، بِىما اعجضي مً ٣ًىصون قٗبه جدذ 
ُ
امل

مؿمُاث الؿالم ػّي ال٣غانىت الظًً ًًٟلىن مىانلت ؤلابداع زكُت الىنى٫ بخل٪ الؿًٟ 

 ًٍ ٞكبه الكُأن بغظٍل ٦ؿٍُذ ٌعجؼ ًٖ مىانلت عخلخه والؿحر هدى  اإلاؿلىبت بلى قاٍَئ آم

 مً.بِخه آلا 

ي الظي ًّخسظٍ الكاٖغ ججاٍ ل٣ض ٦كٟذ الاؾخٗاعة في اإلاكهض الؿاب٤ ًٖ اإلاى٠٢ الىٟس 

الؿالم بما جدمله مً نىع وجسُُالث جّٟخدذ مً زاللها ُٖىا اإلاخل٣ي، وجغ٦ذ صازله ٖملُت 

 ب٢غاًعا وجإًًُضا إلا٣هضٍ.

ت اإلاؿخ٣بل لُهٙى ؤ٩ٞاٍع  ٗالج ٢ًاًاٍ، ًغبِ الكاُٖغ ز٣اٞت اإلااض ي بمالمذ الخايغ وعٍئ َو

ت للكِٗغ ٖلى ؤ٦مل وظه، خُض ٌٛىم في ؤٖما١ طا٥  ُٟت الخإزحًر ى بظل٪ ًاّصي الْى َو

ؿخضعي  غبِ لىا ألاخضار، زم ٌٗىص لىا بالضؾِم مً الهىع واإلاٗاوي، ُٞىّظه ٢ّغاءٍ َو اإلااض ي ٍو

 : ٣ّغ بىحي نىٍع ا ًخ٤ٟ م٘ ٨ٍٞغ ٍو  مً ؤٖما٢هم مسؼوًها قٗىعًٍ

ا  ًا ػ٦ٍغ

 وهحروصًا جدىاؾل في الغومانمً للشإع 

 .(1)الخمغ لهحروصوؽ في ظمجمت هبي وجهّب 

 بن الهىعة َىا جغج٨ُؼ ٖلى خضٍر خ٣ُ٣ّي ما ػا٫ ًخ٨غع ختى ًىمىا َظا بُغ١ وؤق٩ا٫ مسخلٟت،

 ٞالهىعة التي جغج٨ؼ ٖلى اإلااصة حٗمل ٖلى نهغ ألاخضار وإٖاصة حك٨ُلها مً ظضًض، وحُٗض

، ٞخدُُل" الخ٣ُ٣ت الؼمىُتبىاء ظؿٍغ بحن الظاث  بلى خالت ٚحر مدضوصة في الؼمان  واإلاىيٕى

 (، ومً طل٪ :9واإلا٩ان")

 ٖخ٪ ًا ًديىوص  

ذ ط٦غا٥ ٖلى خّض الؿ٠ُ  وظبُني ًجٝز ٢هًغا ما هٞؼ
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 في الؼمً الهحروصي آلاؾً

 .(1)آه ًا وظعي في ػمً ال٣ُهغ

ا لم حٗض   مً َحروصًا / ٢ُهغ / ًديى / ػ٦ٍغ
ً

شخىًنا جسخو بم٩اٍن وػماٍن وخضٍر ٞةن ٦ال

 مٗحن، بل ؾمت ٧ل ٖهٍغ هدُاٍ، و٧ل ب٣ٗت ٧اثىت في َظٍ ألاعى.

ت ال٣اجل في  خي لخا٦ض ٖلى اؾخمغاٍع ل٣ض ظاءث ألابُاث مؿخدًغة طا٥ الخضر الخاٍع

ؿ٣ي الٗالم  ٖىجهُخه، ٦ما ؤّن الُهغ لم ًؼ٫ ٠٣ً بضمِه ؤمام ؾُٝى وؾُاٍ الجالصًً، َو

اء، ٞخهل ال٨ٟغة ل٣غاثه بك٩ٍل مسخل٠ٍ اإلاى٣ٕى في هبُ ظ الىجاؾت مؿَ٪ الُهغ وصمٕى ألابٍغ

غ ظضًض. بّن الهىعة اإلاخمّحزة لِؿذ جل٪ التي جى٣ل اإلاٗنى ٞدؿب، بل مً ًجيء ناخبها  وجهٍى

خه،  ت زانت في ه٣له " ٞالهىعة الجُضة حٗمل بطن ٖلى زل٤ بصعا٥ مخمحز للص يء، زل٤ عٍئ بغٍئ

ُت لصخهُت ٖغوة بً الىعص ؤمحر الهٗالُ٪ 9ٖلُه")ولِـ الخٗٝغ  (، وفي م٣اعبٍت مىيٖى

م بن ؤز٣ٟىا في ٚؼٍو لهم، م٘ مً ًمؿ٩ىن بؼمام ألامىع في  الظي ٧ان ٣ىم ٖلى ؤمَغ ًجمٗهم ٍو

ض ٖغوة الُىم ًدمل ظُىاث ومالمذ ٖغوة ألامـ، ٣ٞض ججّغص مً زُاب  ٖهغها ُٗ َظا، ٞلم ٌ

م وبإ ٢ًُتهم، ٞجاءث ال٣هىع وقغب في ٢ضح مشمل  ال٣ٟغ وؾ٨ً ختى وس ي ؤمَغ

ا ها بهىَع
ّ
 ٧ل

ُ
وجسُُالتها جدمُل ؤ٩ٞاًعا وعمىًػا وصالالث ّٖضة ٌؿخيبُها ال٣اعت ب٣غاءة  ال٣هُضة

ا في 
ً
مخٗم٣ت، ٞجاء ٧ل ؾٍُغ في ال٣هُضة لِك٩ل لىا مٟاع٢ت بحن شخهُت ٖغوة ٢ضًًما وخضًش

خه ٖلى ؤَضاب ٖغوة)  (:3مٗؼٞو

 مؿاٞتي في 
ُ
 ًٖ لهار وؤها اعججلذ

ُ
 البُض ؤبدض

ؤ٢خٟي آزاعهم  الهاعبحن، و

ّغوا  و٢ض اؾدباخىا حّي ؤخبابي ٞو

 لم ٨ًً لؼظاط ؾُاعاتهم ؾتٌر 

 زىلت ٢بل ؤن جخ٣ه٣غا
ّ
 ًا٢اُتهم في ٠٦
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 ؤو ج٣هغا

ا٢ها، ومًذ جُاعص ظمٗهم  ٣ٞض امخُذ ؤقى

 والىهل في ؤخكائها..

ددس ي نغزاتها الخّغي  ًضمي الٟااص  ٍو

 ًا ابً ؾ٩لت والظعا؟ وعنانهم مؤل لاػ٢ت

 ًا جغي؟
ً

 ٞمً الظًً حؿللىا للخي لُال

 وؤها ٖلى جل٪ الخال٫ ؤنّض ٢ُٗان الظثاب

 وؤخدس ي ٞىجان نبري في ٢ل٤

 واللُل ممخض ٖلى خّض لا٤ٞ

 بٗض اظخمإ ٖىض ٖغوة في املؿاء

 ٢ض ٧ان ٖغوة ٖىضها ًب٩ي 

ا. ًُ  ولم ؤٖهضه ًىًما با٦

 ما خّل 
ُ
 جه٠

ً
غاى مً جل٪ الظثاب في و٢ذ ٣ًُم ُٞه ٞجاءث الهىعة مغجبت بالضًاع وألٖا

 اظخماٖاث ول٣اءاث ٖضًضة، زم ٣ًى٫: ٖغوة

 ما ٖاص ٖغوة وعصة الصخغاء، ٞاعؾها لازحر

 ٞال٣هغ ؤوؾ٘ مً ًٞاء البُض ًا ابىت مىظع

 ُٞه الخؿان ال٣اهخاث الىاٖماث

 والخلي ولا٢غاٍ ؤوؿذ ٞاعؽ الصخغاء ؤو٢اث 

 الّؿغي 

 اللٛاثوالُٛض جدتٝر 

 ولها عقا٢ت هدلت

 وصال٫ ْبي بحن ؤظىدت ال٣هىع 
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حن جج٠ُٟ ال٣ضًض ٖلى لازافي.  وؤهذ جدتٞر

٣ى٫ في م٣ُ٘ آزغ :  ٍو

 ما ٖاص ٖغوة ًمخُي ؤٞغاؾه لُال

 بإ الجؼوع وؤبض٫ الخُال

ه وهباله.. ُّ ه وعماخه و٢ؿ  وؾُٞى

ال
ّ
 والؿهل والخ

 ) لً ًىجض امللهٝى بٗض الُىم

 ؤو ٣ًغي ال٣غي(.

ت مسخلٟت مً مىٓىع الكاٖغ  لٗغوة بً الىعص بغٍئ
ٌ
 ظضًضة

ٌ
ٓهغث ٞحها شخهِخه ٞ ،نىعة

ت ووا٢ٗه اإلاٗانغ، ٞلم ٨ًً ٖغوة  وؾُ٘ هجم ؤؾلىبه الظي ن٣لخه ججغبخه الكٍٗغ

ا للكاٖغ وم٣هًضا بل مً مىدهم قٗبه مى٢٘ 
ً
الهٗالُ٪ الظي ٖاف في ػمً الجاَلُت َضٞ

م م ػمام ؤمَغ ٖلُه ؤخضَم ٦ما ًجب، بل اؾتهىتهم ال٣هىع  ٞلم ٣ًم ٖغوة وؤؾلمَى

حن وظّىٖذ  ٤ الخلّيِ وألا٢غاٍ  ٞسظلىا  اإلالهٞى غبىا للُبى٫ واإلاٗاٝػ وبٍغ والٛاهُاث، َو

 البالص.

كاع٥ ال٣ّغاء ججغبخه ؤن ًبٗض  ًخىّظب ٖلى الكاٖغ الظي حهخم بالبىح ٖما ًضوع في زلضٍ َو

لى ٢هاثض ؤبى جدجىح َاب٘ الًٛب والخىحن صازلهم قٗىًعا قبحًها بما ًدّؿه، ول٣ض ٚلَب ٖ

والخؼن والب٩اء والشإع، ل٨ً َظا ال ًمىٗه مً الاوسجام الجمُل في خًً الُبُٗت، والخمخ٘ 

ى٣ل بلحهم الكٗىع، ٣ًى٫ في  ـ بالصٍ ٞلؿُحن، لِكاع٥ ال٣ّغاء بخؿاؽ الخجغبت ٍو بخًاَع

 (:0وٛم) ٢هُضة

 ؤجماهى في ػهغ اللُمىن 

 ٖىا٢ُضيوبؼهغ الٗىب جدُه 

 وإطا ع٢و البلبل ٞى١ الخحن
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 وشجاه نضاح الخؿىن 

 ًغق٠ ؤلخان ؤهاقُضي

 وػهىع اللىػ حٗاه٣ني بدىحن

 خحن ؤهاظحها

ضي.  ألعصص مىالي، وؤوانل حٍٛغ

خماهى في  غ اللُمىن ٍو ًإزظ الكاٖغ اإلاخل٣ي في ظىلٍت بحن مغوط الُبُٗت، ًدخٟل ٞحها م٘ َػ

غ الٗىِب الؿنٟغجه اإلاكمؿت، وجدكاب٪ ٖىا٢ُض عوخه  اع اللىػ بَؼ غي، وجخماًل صازله ؤَػ
ّ
٨

ها وحكاع٦ه  ُٗ ل الكاٖغ مؿام ٖلى و٢٘ قضو البالبل ونضاح الخؿاؾحن، ٞخُغب إلاىاٍو

 جؼزغ باللىن والخغ٦ت واإلا٩ان جشحُر صازلىا بهجت الُبُٗت والخىحن بلى جل٪ 
ٌ
الٛىاء، نىعة

خىحن للٗىصة ومٗاه٣ت جغاب ألاعى الىضّي، اإلاىاْغ الخالبت التي جمخاػ بها بالصها ٞدكٗل ُٞىا ال

د٤٣ ُٟت الهىعة في ٧ىجها " جضٞ٘ بلى ؤلازاعة والكٗىع بال ٍو لظة، ٞخد٤٣ الؿٗاصة التي ْو

ا ٧ان ق٩ُل اهٟٗا٫ ال٣اعت ٞةهه ًيبػي ٖلُىا في ٧ل ألاخىا٫ عّصٍ بلى 0ؤلاوؿان")ًيكضَا  ًّ (، وؤ

غي بلُافي ؤن الهىعة " ش يٌء مى  يىعي، واهٟٗا٫ ال٣اعت بها ًمازل اهٟٗاله الجاهب الىٟس ي، ٍو

٤ َظا الاجها٫ اإلاباقغ بحن ال٣اعت وألاقُاء ًلػى  ً ٍَغ بهظا الص يء اإلاىيىعي هٟؿه، ٖو

دّل مدله اؾخٗما٫ ًشحر في ال٣اعت قٗىًعا بإن  الاؾخٗما٫ الاؾخٗاعي الخ٣لُضي للًٟ، ٍو

 مً ( وبظل٪ ٩ًىن ال9بخؿاؾه بالص يء اإلاىيىعي َى بخؿاؾه الظاحي")
ً

كاٖغ ٢ض خ٤٣ ٦ال

 طاجه وطاث 

اإلاخل٣ي في آٍن واخض. ومً اإلاالخٓاث الؿاثضة ٖلى نىٍع الىيىح الظي ال ًدخاُط بلى ٖم٤ٍ في 

ل الغمؼ لضًه مً زال٫ 
ّ
الخدلُل، ٞالضالالث لضًه واضخت ال جخُلب بال الىٓغ، بِىما حك٩

ا ججغبخه الخانت التي ٌؿى٢ها خضؽ الكاٖغ الظي ًخالخم م٘ طاجه ٞ ِؿى١ُ لىا هًها عمؼًٍ

 ًدمُل ٢غاءاث ٖضًضة.
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 :الىُْٟت الخسُُلُت املبدض الشالض/

ض  ال ًخى٠٢ الٗمل ألاصبي ٖىض خضوص الهُاٚت اللُٟٓت للمٗنى، ؤو مى٣ُت الخ٨ٟحر وججٍغ

الهىعة، بهما ًمخّض بلى ؤبٗض مً طل٪ لُمىذ الكاٖغ َا٢ت جمخُض به لُبضٕ لىا هًها ُمبهًغا، 

ب ٖلى ٞحرّوى ظىىح 
ّ
خٛل جٕز ٖجها نٟاث ؤزغي، ٍو ت عوخُت، ٍو ُّ مىذ ألاقُاء خؿ ال٩ىن، ٍو

مً زال٫ الخُا٫، ٞال ٨ًخٟي الكٗغاء بالضوعان صازل خضوص ال٣ٗل،  ٢ىاهحن الُبُٗت

وظاطبُت الىا٢٘ بل بجهم ًخدغعون مً ٧ل جل٪ ال٣ُىص بلى خضوص ؤبٗض مً هٟـ الكاٖغ وؤزٍغ 

 ًٖ اإلاإلىٝ في اإلاخل٣ي هدى الٗاَٟت الىظضاهُ
ً
ت زاعظت ت و٢ضعتها ٖلى حك٨ُل نىع قٍٗغ

ججم٘ بحن اإلاخىا٢ًاث، وجىّخض الازخالٞاث، " وجخم٨ً مً الجم٘ بحن ألاقُاء اإلاخباٖضة التي ال 

جغبِ بُجها ٖال٢ت ْاَغة ٞخى٢٘ الاثخالٝ بحن ؤقّض املخخلٟاث جباًٖضا وجلػي خضوص الؼمان وؤَغ 

اظُب")اإلا٩ان وجىُل٤ بلى آٞا١ ٞؿُدت لخه  .(0ى٘ ألٖا

 بلى " بزغاط ما 
ً

ك٩ل ؾبُال غي الى٣اص ؤن الخُا٫ َى وؾُلت الكاٖغ في الخٗبحر ًٖ هٟؿه َو ٍو

("ً ٣له وإًهاله بلى آلازٍغ ُٟت الىٟؿُت مً زال٫ 9ب٣لبه ٖو ( وبظل٪ ٩ًىن ٢ض ؤّصي الْى

ُض ٢ىله في ٣ٖله الباًَ، و٦ظل٪ بًها٫ جل٪ الغؾالت بلى ٣ٖل اإلاخل  ٣ي.حٗبحٍر ٖما ًٍغ

ت للىلىط  في ؤٖما١ عوخه، ومىذ مكاٍٖغ نٟاث ل٣ض ظٗل الكاُٖغ الخُا٫ بىابخه اإلاكٖغ

غة) ( 3جتراوح بحن نض١ الىا٢٘ وظما٫ الخسُُل، وؾدخسظ الباخشت ٢هُضة صم ٖلى ؤظٟان َػ

ؤّو٫ مىاي٘ الضعاؾت في َظا الغ٦ً، خُض ظاء مُل٘ ال٣هُضة و٧إهه ٌكحُر لل٣اعت هدى ألا٤ٞ 

ضٍٖى للخسلو ٟسر املجا٫ ؤمام مسُلخه للخدل٤ُ بًُٗضا لِؿخُُ٘  ٍو مً ٢ُىص ؤ٩ٞاٍع آلاهُت ٍو

 ٢غاءة اإلاكهض الضامي الظي ٌعجؼ ال٣ٗل ًٖ ج٣ّبله، ٣ًى٫ :

ت الهاعور ؤػهاعا
ّ
ًُ ع٢ ل ٠ُ٦ حعج ُّ  جس

 وجُهىها بدٟل الىاع ٢غباها

 الىعَص ال ًب٩ي
ّ
 ؤن

ُ
ب٩ي ال٣اجل املؿ٨حن  ٍو

 ؤلٛاما* ؾتزٕع جدذ ظلضي الىاُع 
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 وؤقىا٧ا ونباعا

 وجدغر نهغ ؤوسجتي.

نىعة م٣ُُٗت ألولى مكاَض َظٍ الخغب، ظاء ٞحها الخُا٫ ٧إو٫ ؤصاة لخ٣ّبل جل٪ اإلاكاَض 

ل" و٧إهه ًداو٫ ؤ ُّ ن ًس٠ٟ ًٖ اإلاخل٣ي ٞٓاٖت خُض اٞخخذ الكاٖغ ٢هُضجه بلٟٓت " جس

اع اإلاكاَض  ش ؤَػ اإلاجز٫ في خٟل صاٍم ُٞضعظه جدذ ٢اثمت الخُا٫، بٗض ؤن عجىذ الهىاٍع

 بٗض ما عآٍ مً نمىص  لخ٣ضمها ٢غباًها
ً
آللهت الىاع! زم ًجهل وظه ال٣اجل اإلاؿ٨حن نضمت

ٌ الاجهماع ؤمام هحراهه التي خّغ٢خه، ٞحزٕع جدذ ظلض الكّبان  ا الظي ٞع اع ونالبت َُٖغ ألاَػ

ِ
ّ
مك  ؤوسجت الكاٖغ ٍو

ُ
دغر ا ونّباًعا، ٍو

ً
٣دمها قى٧ ا بالخضًض  ؤلٛاًما مً الىحران، ٍو جهَغ

 والباعوص، ُٞهاب ال٣اعت بالظَى٫ والهضمت!

ُ٘ الكاُٖغ ؾغص جٟانُل مؿلؿل الضم بمكاَض جضمي ٢لىب مخابُٗه، ٣ًى٫:  ًخاب

 جدذ صّبابت
ُ
 الٟغاقت

ُ
ل ٠ُ٦ جدتر١ ُّ  جس

ً لُال ُىاها جىّصٕ ؤزتها وؿٍغ  ٖو

 وجلشم ؤمها لُلى

 جغاوصوي ُٖىوي ٧ّل ًىٍم 

مـ هضبها بضمي  أٚل

 خخًاعي.وؤلخد٠ ا

 عجُبت وواضخت بحن ع٢ت الٟغاقت و٢ؿىة الضبابت، التي التهمذ بىحراجها 
ً
مكهٌض ًدمُل مٟاع٢ت

 ؤظىدتها وجغ٦تها عماًصا ًخُاًُغ هدى الؿماء، جبر١ بُٗىجها اإلاهترثت صمٗت وصإ ألزتها وؤمها،

 ّٟ ا ًل
ً
جٗل مً اإلاىث لخاٞ بت في ؤن ٌٛمـ ؤَضاب ُٖيُه بالضم ٍو ٣ى٫:ٞتراوص الكاٖغ ٚع  ه، ٍو

ل ٠ُ٦ جيخٌٟ البُاص١ في الخ٣ى٫  ُّ  جس

 وجمخّض املىاظ٘ في الؿهى٫ 

 وجغججُل الٟغاقاث الههُال.
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 ًإ٧ل مجها الهٛاع ل٨ُبر ٞحهم الهم  
ً

 خغٌب ججخاح ٧ل مٗالم الُبُٗت، ٞتزٕع ألاوظإ خ٣ىال

بُاص١  وألالم، ختى الخُى٫ ٢ض ٣ٞضث نىتها الظي خاولذ الٟغاقاث الغ٣ُ٢ت ؤن جغججله ؤمام

ًىانل الكاٖغ ٞخذ بىاباث الخُا٫ ؤمام اإلاخل٣ي،  الٗضّو وآلخه الخغبُت في بنغاع ٖلى الب٣اء.

 ٣ُٞى٫:

ل ؤصمعي جيؿاُب قالال ُّ  جس

 وجدٟغ في مأقي الىظض 

 بحن ٖغو٢ها الهماء ؤعجاال

 مً آلاهاث

ت. دت ؤقٖغ  وحكٕغ في مهّب الٍغ

 * جسُْل 

-  
ُ
 جسُلذ

 زُال٪ ٚاع١ٌ في الضم

 هاصٌع ٧الُم.وصمعي 

 زاصًض مً الىظض في ٖغو٢ه الهّماٍ؛قال٫ٌ مً الضم٘ ًىدضُع مً ُٖني الكاٖغ ُٞدٟغ ؤ

كٕغ مغ٦به لئلبداع في ٖم٤ الٗانٟت، زم ًدّغ٥ الكاُٖغ ٧امحرا  لخيؿاب ، َو
ً

ٞحها آلاَاث ؤعجاال

 هدى اإلاخل٣ي لُُٗض ٖلُه ؾااله مغة ؤزغي جسُل ؟ ٣ٍُٞغ بإن وٗم جسُلذ، ُٞجُبه الخضر

الكاٖغ بإّن ٧ل َظا الخُا٫ اإلاكٕغ ؤٚغ٢ه الضم بٗض ؤن و٠٢ ٖاظًؼا ًٖ حك٨ُل مكاَضٍ، 

ه ًّما َاصًعا ًجخاح ٧ّل ما ٣ًابله.  لدؿُل صمٖى

ولخد٤ُ٣ طا٥ ألازغ مً الخُا٫ ٧ان ٖلى الكاٖغ ؤن ًمل٪ ؤصواث الؿاخغ الظي ًإزظ بالىا٢٘ 

ا ا
ً
ضزله في ٖالم مً الضَكت والخُا٫، جاع٧  إلاكاَضًً قازهحن مً َى٫ الخضر.مً ًضٍ ٍو

ُٟتها الخسُُلُت ت في ْو ج٩ىن مكتر٦ت بحن الكاٖغ اإلابضٕ الظي خّى٫ اللٛت  بن الهىعة الكٍٗغ

ل اللٛت لٟهم مٛؼاَا وؤبٗاصَا الضاللُت.) ( 0بلى حٗبحر مجاػي، واإلاخل٣ي الظي ٣ًىم بٗملُت جإٍو
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 نىًعا مبخضٖت وزُاالث ٖضًضة،( هي ألازغي جدمل 0ل٣ض ظاءث ٢هُضجه ظضاثل الٟؿٟىع)

ضم ٢ضعجه ٖلى اخخما٫ ٧ل جل٪ ألاوظإ:  ٣ُٞى٫ مّٗبًرا ًٖ عجٍؼ ٖو

 ما ٖضث ؤ٢ىي ًا هضًل ٖلى اعحكاٝ مىاظعي

 ٞال٩إؽ مؤلي بالُٗىن ومائها... 

 مّغ ٌؿُل ٖلى ظىاهبها اللهب

 وصُم الىسُل يٟاثٌغ جب٩ي ٖلى ؾٟٗاث ٢لبي

خىن ججترح لاهحن ا٢ض الٍؼ  ومى

 ا الٟؿٟىع ًا ؾ٠ٗ الخُاة.ًظًبه

٣ًا ٌكضو 
ّ
ت ظاء الخُا٫ُ مدل ت الكٍٗغ بضًءا بٗىىان ال٣هُضة واهتهاًء بأزغ لٟٓت في جل٪ اإلاٗؼٞو

غ، ٣ٞض قّبه الكاٖغ ٢ظاث٠ الٟؿٟىع وهي جؼخ٠ مً ٞم  ٖلى عبابت ال٩لماث ؤظمل الخهاٍو

غي الؿماء هدى ألاعى بالجضاثل اإلالخٟت  التي جًغب بىحراجها ألاعظاء، و  طل٪ لىظىص قبه جهٍى

غ   مً ٢ظًٟت الٟؿٟىع وظضًلت الكٗغ، ٞبمجّغص ؤن ًغص بظَى٪ طا٥ الخهٍى
ًّ

ُ٘ ٦ال بّحن ًجم

 بلى ٞدىي الىو خُض 
ً

ًإزظ٥ زُال٪ البهغي هدى حك٨ُل نىعة لخل٪ ال٣ظاث٠، واهخ٣اال

) زاعث ٢ىي الكاٖغ ٞلم ٌٗض ًمل٪ َا٢ت ملجغص اعحكاٝ مىاظٗه الهٛحرة، و٢ض ظاء باللٟٔ 

ًُ لىا ؤن  ت حجمها ُٞم٨
ّ
ى مهضع الٟٗل ) عق٠( لُض٫ ٖلى ؾهىلت الكغبت و٢ل اعحكاٝ( َو

هخسُل مً زال٫ طل٪ م٣ضاع العجؼ الظي خّل بالكاٖغ، وفي نىعة ؤزغي ٌكبه ٧إؽ اإلااء 

ؿُل اللهُب ٖلى  باإلاغاًا / الجضو٫ الظي جى٨ٗـ به الىظٍى والُٗىن، ٞإخُل ماٍئ ٖل٣ًما، َو

 ًُِه و٧إهه ؾٌُل بغ٧اوي، لخخدؿـ ًضا٥ خغاعة ال٩إؽ ٞدكٗغ بدغ٢تظىباجه مً ٍٞغ ٞ

ا ًٖ جل٪ الُٗىن التي جالخ٣٪ صازله، زم جداو٫ جظو١ 
ً
حؿغي في ؤنابٗ٪، وجدّض١ به بدش

 ماثه بدظع ... 

دٍت ٌؿُُل صمها اإلايؿاُب ٖلى ؾٟٗاث ٢لبه بِىما ًماعؽ  ،ٌكبه الكاُٖغ ٢لبه بىسلٍت ظٍغ

 
ً
ُت خملذ نىًعا مٟغصة

ّ
خىهت البِذ وؾ٠ٗ الخُاة في نىعٍة ٧ل الٟؿٟىع مهمخه في بخغا١ ٍػ
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 ؤبضٖها زُا٫ُ الكاِٖغ ووحي ظغاخه.
ً
ل لىخت مخ٩املت

ّ
 وؤزغي مغ٦بت، ج٩اجٟذ م٘ بًٗها لدك٩

ٍٕ مً ٢هُضة بًُت الٗى٣اء)  :، ٣ًى٫ الكاٖغ(0وفي مكهض جسُُلي مبخض

 بايذ َل٣تفي زىطة الجىضي 

 واخخًيذ َل٣اتها قُٓت

 ٧إنها الٗى٣اء في صم الّغ٧ام

 حؿللذ مً اللهب.

ٞكبه الكاٖغ َل٣اث الىحران التي جدُِ بها  ،حكبٌُه ما٦ض جىاٞغث ُٞه ٖىانغ الهىعة

ال٣اجلت بإجها الٗى٣اء جسغط مً ظٝى الغماص وجىثر ًٖ ؤظىدتها ٚباع اللهب لخدل٤ في  الكٓاًا

 :٣ُٞى٫  (٢9هُضجه ٖغؽ الضزان)ؤّما في  الؿماء.

ذ ًىُل٤ الضزان  ٦ٗباءة الٍٟٗغ

ه الكال٫ م٣لىًبا، خمُم الىاع ًضٞٗه
ّ
 ٧إه

جترح لاهحن لى ٍو  بلى لٖا

ا في ُٖىن الُاؾمحن
ً
ظع مىج  ٍو

 وال٣ّبراث جئن في الغم٤ لازحر

 ٧إنها ٞدم تهُإ للغماص.

ىاؽ ًلخٟىن خى٫ بًٗهم في ل٣ض ظاء ا٦خٓاّ الضزان وج٩ازٟه في اإلا٩ان ٧إهه هٌٟغ مً ال

وطل٪ لجام٘ ال٨ثرة بحن ٧ل مً الضزان اإلاخهاٖض وؤٖضاص مً ًغصون ألاٞغاح،  ،خٟلت ٖغؽ

ٍذ زغط مً ٢م٣مه ٞخىازغ خىلُه   ٍٖٟغ
ُ
خُض اهُل٤ الضزان ألاؾىص ال٨ش٠ُ و٧إهه ٖباءة

ىٟض هحراهه  ا هدى ظٝى الؿماء، ؤو ٦كال٫ ٌٛلي ٞى١ خمُم ٌكخٗل لهبُه ٍو ًٗ الؿىاص مغجٟ

ظع  اإلا لى، ٍو ىَث ؾماًصا في ُٖىن الُاؾمحن الى٣ُت؛ لِؿلبها بُايها الىان٘ اإلاؿىّصة هدى ألٖا

سها بالؿىاص، بِىما جدتر١ ال٣ّبراث الؿىصاء الهٛحرة و٧إّجها ظمٌغ ًيخٓغ صوٍع في 
ّ
لُ ٍو

                                                           

 .87نقؽش عمى قحيفة فدفؽرية، خزخ أبؽ جحجؽح، ص (1)
 .89السرجر الدابق، ص (2)



 
  

125 
 

دا٫ عماًصا، في نىعة ٢اجمٍت للخغب وال٣ه٠ الظي باٚذ اإلاضًىت. ُُ ل٣ض ظاء الخُا٫ُ  الاقخٗا٫ ل

ا باإل  ُّ ًداء، مدكًٗبا في ما وعاء ال٣ٗل، ٌك٤  اإلا٩ان والؼمان هدى ٖىض زًغ ؤبى جدجىح ٚى

ل٣ي بالبضٌ٘ في خًً ال٣اعت َى١َ ًاؾمحن، خُض اؾخُإ ؤن ٠ُ٣ً لىا مً ٖب٣غ  ألا٤ٞ، ٍو

اتها ٞخىّىٖذ بحن مٟغصة ومغ٦بت و٧لُت لخدٟل  الكٗغاء ؤعٕو الهىع ٖلى ازخالٝ مؿخٍى

 
ً
ىه ب٣ُٝى صاهُت ألًضي اإلاخإملحن، بُٗضة ًٖ ؾُدُت ال٨ٟغة ومباقغة الٗباعة في الى٢ذ  صواٍو

 وهظا ما ؾِخم  جىاوله في الٟهل الشالض مً هظه الضعاؾت. طاجه،
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 الٟهل الغاب٘

 

ت ٍٗغ ِ
ّ
اث الهىعة الك  ُمؿخٍى
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ت : اث الهىعة الكٍٗغ  مؿخٍى

ت ظؼًءا ٦بحًرا مً ججغبت الكاٖغ ٗض  جمشل الهىعة الكٍٗغ
ُ
الٗمىص ال٣ٟغي لبيُت  ، ٞهي ح

ًغا مٟخًخا ال ال٣هُضة، وإطا ما زلذ الهىعة مً بخؿاؽ الكاٖغ وججغبخه ٞةج ها جهبُذ جهٍى

ا  له، ٦ما ؤّن ٞاٖلُتها  " جغظ٘ بلى م٣ضاع ما جخمحز به َظ٢ٍُمت  الهىعة مً نٟاث باٖخباَع

ا 
ً
ا لها ٖال٢ت زانت باإلخؿاؽ، ٞالهىعة ؤزغ زلٟهخضز ًُ ؤلاخؿاؽ ٖلى هدى لم ًم٨ً  ٣ٖل

 (0)ختى آلان"جٟؿحٍر 

ٍت الخانت، ٌؿخُُ٘ ؤن ًلمـ وججغبخه الكٗغ  ،٢هاثض زًغ ؤبى جدجىحفي بّن اإلاخإمل 

، ٞمىحٗضص  ت، ؾاَمذ في اإلاهاصع التي اؾخ٣ى مجها الكاٖغ نىٍع وؤ٩ٞاٍع ذ نىٍع ؤبٗاًصا عمٍؼ

ت لضًه، ول٣ض ؤٞسَر َظا الخ اث الهىعة الكٍٗغ في ؤهىإ الهىع بلى بط٧اء  ٗضصحٗضص مؿخٍى

دخه، ل صالالث ٖضًضة " وال٣اعت وجىؾُ٘ ب٣ٗت الخُا٫ لضًه، لُإحي لىا بهىع صؾمت جدم ٢ٍغ

ت في اإلاضلى٫، ٣ًى٫ ٖاصة ؤهىا بهضص عمؼ"خُىما  ظا الغمؼ الىاجج ًٖ بٌٛا٫ َ ،(9)ًجض نىعة زٍغ

ججم٘ بحن الىا٢٘ والخُا٫  جبضو ؤ٦ثر ٖم٣ًا، لخخىلض لىا نىٌع في مكاٍٖغ هدى صالالث ألاصًب 

زال٫ ٞهمىا للخالت ٖلى الىهىم لىًها مً الخ٣ُٗض، الظي وؿخُُ٘ ّٞ٪ قُٟغجه مً ٞخًٟي 

ا ؤ٦ثر ٖم٣ًا في ظى الىٟؿُت التي  ٝ مٗاوي الكاٖغ ن٣لذ جل٪ الخجغبت وامخضث ظظوَع

ذ  اث الهى ولٛخه، و٢ض جىٖى  عة لضًه بحن مٟغصة ومغ٦بت و٧لُت.مؿخٍى

                                                           

 .172مبادغ الشقج األدبي، أ.أ.ريتذاردز تخجسة : مرطفى بجكؼ، ص (1)
 .88مذكمة السعشى في الشقج الحجيث، مرطفى ناصف، ص (2)
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 الهىعة املٟغصة :املبدض لاو٫/ 

غ ومً زاللها ظؼثُت ؤو بؿُُت، وهي ؤبؿِ م٩ىهاث نىعة "وحؿّمى الهىعة اإلاٟغصة  الخهٍى

ٍغ ظؼجّيٍ مدضص، ٣ًضم ًم٨ً صعاؾت الهىعة مً خُض اقخماله لل٣اعت نىعة ا ٖلى جهٍى

 
ً
م٨ً لها ؤن ، (0)بؿُُت ٢ض جضزل في بىاء الهىعة اإلاغ٦بت التي ج٩ىن ؤقمل وؤ٦ثر ح٣ُٗضا ٍو

ا ب٨ُاجها وجىٟغص ًٖ ٚحر  ًُ  طاج
ً

ًمىدها ٦شاٞت َا مً الهىع التي في ؾُا٢ها، مما حؿخ٣ل اؾخ٣الال

 في
ً
ت م٣ًا في الضاللت ومغ٦ٍؼ غ ٖو الدكبحهاث اإلاكهض، ٞال جدكدذ ال٨ٟغة بخٗضص  في الخهٍى

ُٕ الكاٖغ في نٙى الٗبا ًُ ببضا ىا ٨ًم ني وال ٌٗعة بإ٢ل ألالٟاّ وؤٖم٤ الضالالث، وألالٟاّ، َو

بل هي  ،(9)ٖضةا نىع َظا ؤجها "ال ج٩ىن ظؼًءا مً نىعة ؤٖم وؤوؾ٘، ؤو مً نىعة ج٩ىجه

 ال٨ٟغة والكٗىع واإلاٗنى، وج٨مً ؤَمُتها  في " ٢ضعتها ٖلى الخٗبحر
ُ
٨ت ًٖ اإلاٗاوي وألابٗاص  قٍغ

ت، ٞللهىعة اإلاٟ ت والىٟؿُت الىٟؿُت للخجغبت الكٍٗغ ها، اإلاؿخ٣لت في طاتغصة  صالالتها اإلاٗىٍى

ا مً الهىع"  جاًما ًٖ ٚحَر
ً

 ،(3)ل٨ً َظا ال ٌٗني ؤجها مىٗؼلت اوٗؼالا

خالٍت واخضٍة وؾٍُغ قٗغّي واخٍض  الكاٖغ بٗم٤ٍ واهبهاع مً زال٫ُٞم٨ً مً زاللها ٢غاءة 

ا، ٞال جخ٨خم ًٖ َا ًً ها ًٖ الىو بل "٢ض ٢اتها وال جذجبومكهٍض واخض وعبما قٗىع واخض ؤً

ت ما، جدُل ٞجبلٜ خًضا مً ال٨شاٞت  اٖلُت الهىعة بلى ٖملُت مً والخىجغ في نىعة قٍٗغ

 .(4)وؤلاياءة وال٨ك٠ ال خضوص لها" الٌُٟ

ت اإلاٟغصة مً زال٫ زالزت ؤؾالُب، وهي :  وجبنى الهىعة الكٍٗغ

٤ جباص٫ اإلاضع٧اث. -0  بىاء الهىعة اإلاٟغصة ًٖ ٍَغ

 جغاؾل الخىاؽ وجباصلها. -9

                                                           

. 212انعخ : الحخكة الذعخية الفمدطيشية في بالدنا مؼ خالؿ مجمة الججيج نبيو القاسػ، ص (1)
دراسة نقجية، صالح أبؽ اصبع،  1975حتى  1948الحخكة الذعخية في فمدطيؼ السحتمة مشح عاـ 

 .42ص
 .6الرؽرة السفخدة كالسخكبة في سؽرة الؽاقعة، حدؼ حسيج فياض، ص  (2)
 .42ي فمدطيؼ السحتمة، صالح أبؽ اصبع ، صالحخكة الذعخية ف (3)
 .45ججلية الخفاء كالتجمي، كساؿ أبؽ ديب، ص (4)
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 (0) الدكبُه والىن٠ اإلاباقغ. -3

 

 
ً

٤ جباص٫ املضع٧اث : -ؤوال  الهىعة املٟغصة ًٖ ٍَغ

ت، ؤو ال٨ٗـ بىؾاثل  خم حك٨ُل َظٍ الهىعة مً زال٫ زل٘ الهٟاث الخؿُت ٖلى اإلاٗىٍى ٍو

ض   (. الخجؿُض -الدصخُو –مخٗضصة، مجها: ) الخجٍغ

ض :  -1 ىالخجٍغ ض إلاٗاهحها ًٖ اإلااصة اهتزإ ال٩لُاث اإلاٟغصة ًٖ الجؼثُاث ٖل" َو ى ؾبُل ججٍغ

ً ٖالث٤ اإلااصة ولىاخ٣ها" لىا اللىن ؤو الخغ٦ت ؤو اإلااَُاث ٞىدً ال هسُئ بطا جسُ (9)ٖو

ض بخالت املخؿىؽ الجؿمُت مٟاع٢ت لؤلظؿام ل٩ىجها مجغصة ٖجها في جهىعها، و "الخجٍغ

 "
ً

 م٣ٗىال
ٌ
 بإجها مال٥ٌ م٣ضٌؽ، ٞهىعة ألام نىعة

ً
مدؿىؾت لضًىا بِىما  ٧إن ههّىع ألامه مشال

الُهاعة والى٣اء شخٌو مجغٌص ال ًم٨ً لىا جهىٍع ل٨ىىا همىده نٟت ال٣ضؾُت و اإلاال٥ ٞهى 

 ٣ًى٫ في ٢هُضجه لؤل٢ص ى ؤهٝؼ قٟٛي :وبظل٪ ج٩ىن ألام عمًؼا لخل٪ ألاقُاء. 

 ؤٚىا٫ٌ 
ُ
 ٞإُٚصُني زلٟي جلهض

 ٣ًضح مً ؤُٖجها قغٌع 

ؿُل ٖلى ؤلؿجها املىث  .(3)َو

 ًهّىع لىا 
ُ
ه، ٩ٞإّن الجىىص الظًً ًالخ٣ىهه ؤٚىا٫ٌ مسُٟت جلهض ب التي حٗتًر  الكاٖغ خالت الٖغ

 اإلاىث، ٣ًضح الكغع مً ؤُٖجها و٧إجها ظ
ّ

ؿُل لٗابها ٧اإلاىث، زلُٟه مشل صعا٧ىال مٌغ مخ٣ٌض، َو

غون عئي الٗحن بإجهم ؤٚىا ًُ ت  ُّ م شخىٌم بوؿ  جالخ٣ه، ٞجاء الجىىُص َو
ٌ
غة وإن ٧ان ٫ٌ قٍغ

ا ومجغًصا ال ًدؿّنى لىا  الكاٖغ ٢ض ًُّ  للٛى٫ بال ؤهه ًب٣ى ٧اثًىا زٟ
ٌ
عؽ مً زال٫ مسُلخه نىعة

خه:  عٍئ
                                                           

انعخ: معاىخ اإلبجاع في شعخ أبي القاسػ الذابي، عبج العديد عكابذي رسالة ماجدتيخ،   (1)
. 144.  اإلبجاع الفشي في شعخ كليج سيف، ميدخ سالػ خالؼ، رسالة ماجدتيخ، ص179ص

 .118-175مالمح الرؽرة االستعارية في الشثخ الفشي عشج الخافعي، حداـ مرطفى المحاـ، ص
 .27كـخ يؽسف، صالعقل كالؽجؽد،  (2)
 .13لألقرى أندؼ شغفي، خزخ أبؽ جحجؽح، ص (3)
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ي(        ىا٫ ) مجّغص(                الجىىص ) خس ّ  ألٚا

٣ى٫ :   ٍو

اث ؤمىُت ُض في صم الكٞغ ُّ  وؾ

 حسّجُه الٟغاقاث

 ٖلى ؤهضاب ٢ىبلت

ذ في دمحم خحن هاصاه
ّ
 .(1) حكٓ

اث ا نّىع الُٟل البريء ض الظي جىازغث صماٍ ٖلى قٞغ ُّ ه ألامىُت الٗظبت التي ؾ
ّ
٧اهذ إلاجز٫ بإه

 في ؤن جخد٤٣ ًىًما ما، ل٨ً ب
ً

ش اإلاىث ٞخالقذ جل٪  جغهى للخُاة ؤمال ألامىُاث بحن اٚختها نىاٍع

اإلاؿخدُلت، بحن البراءة اإلاؿٟى٦ت وألامىُاث  الىحران ، و٢ض ؤظاص الكاٖغ الىن٠ خحن ظم٘ 

 الهىعة لضًه َىا الٟغاقاث بٗض ؤن ؤخغ٢ها ال التي حسّجحها
ُ
الخ٨ش٠ُ ًىء، ٩ٞاهذ ؾمت

اإلاٛضوع ب٣ىله: هضوعة وألامل اإلاسخى١ واإلاؿخ٣بل وججاوػ الؼواثض خحن ازخهغ مٗنى البراءة اإلا

اث ؤمىُت""  .ؾُُض في صم الكٞغ

ض ٦ظل٪، ٢ىله:  ومً نىع الخجٍغ

اث وكُجها      .(2) مً نضع الؿماء في البدغ خُـً ًمووظ٘ الُٛىم الظاٞع

 ألامُاع التي جدؿا٢ِ مً الُٛىم باليكُج الظي ًسغط مً نضِع بوؿاٍن مترصٍص في ب٩اثه.ٞكّبه 

 

 الدصخُو : -2

ٗني  هُت، ووؿبت نٟاث البكغ بلى ؤ٩ٞاع مىذ املخؿىؾاث وألاقُاء املجّغصة نٟاٍث بوؿا"َو

غي لتي ًبٗثها في "ظىاهب الهىعة ختى ، جل٪ الخُاة ا(3)"مجغصة ؤو بلى ؤقُاء ال جخه٠ بالخُاة
ُ
ج

                                                           

 .67صنقؽش عمى قحيفة فدفؽرية، خزخ أبؽ جحجؽح،  (1)
 .88-87، خزخ أبؽ جحجؽح، صعخس الشار( 2)
 .358، مججؼ كهبة، صمعجػ مرطمحات األدب (3)
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ـّ وجىٟٗل" ت جى٤ُ وجخدغ٥، جد ُّ ا ٧اثىاث خ ض مً ٢ُمت الهىعة، (0)ٖىانَغ وظىصتها  مما ًٍؼ

م٣ها  .(9)ٖو

ُو في ٢هاثضٍ، وؤوؿىت املخؿىؾاث و٢ض ؤ٦ثر زًغ ؤبى جدجىح مً اؾخسضام الدصخ

بٗض ٞحها الخُاة،  ا مضًىت ٚؼة :واملجغصاث،  لًُٟي ٖلى الهىع الخغ٦ت ٍو ًٟ  ٣ُٞى٫ وان

 ؤواه ًا ظغاح 

 و٧ّل قإع في ٢لبها ًئن

اٞها جلى٦ها املخً  ؤَغ
ٌ
 صامُت

 و٢لبها قال٫ُ صم

 في اللُل والهباح

 نهاعها ملّبض ٧لُلها بالهْم 

 وفي املخُم الهغمْ 

ٌ  ؤناب٘ الىضمْ   قىإع حٗ

 (3)وجددس ي لاس ى م٘ ظمغة لالْم.

 

 

 

 

 

                                                           

ىػ ، أحسج بؼ 177-677األخيمة كالرؽر الفشية في شعخ جشؽبي الجديخة العخبية بيؼ سشتي   (1)
 .365صحافع الحكسي، 

 .61، سيج قطب، صالترؽيخ الفشي في القخآف  (2)
 .11-17ص نقؽش عمى قحيفة فدفؽرية، خزخ أبؽ جحجؽح،  (3)
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 لي:و٢ض ظاءث نىع الدصخُو ٧الخا

 مىي٘ الدصخُو الهىعة

قبه الكىإع بإجها ؤلاوؿان الظي ًئن  خؼًها  و٧ل  قاعٍٕ في ٢لبها ًئن

ت. ًٖ  ولى

 ؤَغاٞها
ٌ
غاٝ. صامُت دت صامُت ألَا  قبه مضًىت ٚؼة بالٟخاة الجٍغ

قبه املخً واإلاهاثب بإجها بوؿان ًلى٥ ألاقُاء  جلى٦ها املخً

 بٟمه.

ه الكُش الهغم الُاًٖ في الّؿً.قبه املخُم  وفي املخُم الهِغم
ّ
 بإه

ٌّ ؤناب٘ الىضم ٌّ ؤنابٗه  قىإع حٗ قبه الكىإع بإّجها ؤلاوؿان الظي ٌٗ

ه.  هضًما ٖلى ش يٍء ا٢تٞر

قبه مضًىت ٚؼة بإّجها الٟخاة التي جددس ي ألاس ى  وجددس ي ألاس ى م٘ ظمغة ألالم

 ٌكغُب ٧ّل نباح.
ٌ
 و٧إهه قغاٌب مإلٝى

ت بهىع الدصخُو لُمىذ مضًيخه الخبِبت نٟت ؤلاوؿان  ُّ ت ٚى خه الكٍٗغ ٞجاءث م٣ُٖى

ظٝع الضمٕى خؼًها.  خإلُم ٍو اع الدصخُص ي جب٩ي مضالظي ٌكُٗغ ٍو ا وفي هٟـ ؤلَا
ً
ًىت ال٣ضُؽ ؤإلا

ا:وخؼًها بٗض ؤن  غؾىا ههالهم في هدَغ ًّ الٛانبىن ؾ٩ا٦ُجهم ٚو  ؾ

ى مً ُخكاقت مىؾمي.    ٞظي ال٣ضُؽ جب٩ي في مهِبت طبدها 
ّ
 (1)بهاًء جىل

 

ٞكّبه مضًىت ال٣ضؽ باإلاغؤة الٟلؿُُيُت اإلا٩لىمت التي جديي مهابها بٗض ؤن ُؾلبذ وؤنبدذ 

 ؤؾحرة ٖضّوٍ ال ًغخم.

اع خؼًها ُاع وألاحجاع وألاَػ كاع٦ه في الب٩اء ألَا خ٨ذ  َو ٖلى الُٟىلت التي اؾخبُدذ َو

 :مداعمها

                                                           

 27ص خزخ أبؽ جحجؽح، ،نقؽش عمى قحيفة فدفؽرية (1)
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 ملخّمض 

 الجباعللضعة ًا قٗبي 

ُاع م٘ لاحجاع لاػهاع  جب٩ي لَا

ب٩ي الجرظـ والىىاع  ٍو

ا لبراءجه املؿٟىخت
ً
 ٖك٣

 .(1) بجىاع ظضاٍع مجهاع

ُاع  مً " ألَا
ً

اع -ألاحجاع -ٞكّبه الكاُٖغ ٦ال الىّىاع" بإجها ألام التي جب٩ي مىَث  -الجرظـ -ألاَػ

ى ًدخمي   بىالضٍ زل٠ ظضاٍع مجهاع.َٟلها البريء " دمحم الّضعة" الظي ؾ٨ٟذ بغاءجه َو

 وفي ٢هُضة ؤزغي ٣ًى٫: 

 ب٨ذ الخلُل ٞإظهل الدجغ

 ٞخبٗثر لامغاء ولاػالم

 وق٨ذ ػهاٞا

 (2)ٞخضاٞٗىا مً ٧ل ّٞج ًل٣ٗىن صمىٖها ...

ى ش يٌء قّبه الكاُٖغ مضًىت الخلُل باألّم التي جب٩ي خؼًها لٟغا١ ؤبىاهها،  ٦ما قّبه الدجغ َو

 وؤهًِىا مً َى٫ اإلاهاب، ٞجاء حكبحهه لخل٪  ماصّي نلب باألب باإلوؿان
ً
ت املجهل بالب٩اِء لٖى

ى ما ٌٗني الدصخُو.  اإلااصًاث باألشخام َو

٣ى٫ في بخضي ٢هاثضٍ:  ٍو

 .(3)وجيؿاب ًُٖغا مً يلىعي ومً ٞمي      ؤفي وخكت الصخغاء جغ٦ٌ ًا صمي 

بط ًهّىع الكاٖغ صمه اإلايؿاب ٞى١ جغاب ؤعيه بإهه ؤلاوؿان اإلاكخا١ الظي ًغ٦ٌ هدى 

ً والخماهي ُٞه.   ؤخبخه لُٗاه٣هم، في صاللت ٖلى قى١ صم الكهُض لغّي جغاب الَى

                                                           

 .31أعط العرفؽرة سشبمة الحب، خزخ أبؽ جحجؽح، ص  (1)
 (73السرجر الدابق )ص (2)
 (12نقؽش عمى قحيفة فدفؽرية، خزخ أبؽ جحجؽح )ص  (3)



 
  

134 
 

 :الكاٖغ ٣ًى٫ 

 ؾالما ٖلُ٪ وؤهذ جًِئحن ظغح الىظىص

 وؤهذ هشاع وبدغ هجُ٘ ًٟىع بىاع الكخاء

ٟال٪ املجُض   ًلهض جدذ الغ٧ام أَل

ى١ الخُام ًدني ًضًه بضم٘ الٗظاب  .(1) ٞو

ه الصخو املخّب 
ّ
ا بإه ًٟ ى ش يٌء مٗىىيٌّ ًهِب ؤلاوؿان حكٍغ  نّىع الكاٖغ املجض َو

ُ
خُض

لملم ؤقالءَم مً  هٟذ، ٍو
ُ
ا ًٖ ظشض الكهضاء جدذ ؤه٣اى اإلاباوي التي ٢

ً
الظي ًلهض بدش

 صم٘ ٖظاباتهم ُٞدكّغٝ بها َى آلازغ. ٞى١ خُام البُىث، و٧إّن له ًضًً ًدىحهما مً

 للُلٍت ٌٗىص الكاُٖغ مً ظضًٍض لحرؾ
ً

ؤياءتها ٢ىابل الٟؿٟىع  صامُت،م لىا مكهًضا مٟهال

ش اإلاىث،   ٣ًى٫:ونىاٍع

 الٟؿٟىع ب٩ل م٩ان 

 والىاع جلى٥ ب٣اًا لاقالء.

 واللُل وقاح ؤخمغ مؼع١ 

 ؤَى٫ مً قِ املخىؾِ.

اث خمغاء حٗاه٤ ٚٝغ   الىىموقٓاًا ٦ٍغ

 والٟؿٟىع ٖلى ُٖني ٚؼة

 ٌؿ٨ب مىجا في ٖٓم الؿغو املخٟدم

 وبإيإل الجمحز، وؤقالء الغمان

خىن، وؤهضاب الخىىن   وؤخكاء الٍؼ

 . (2) وزانغة الهباع
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 و٢ض ظاءث مىاي٘ الدصخُو مّٟهلت ٧الخالي:

 مىي٘ الدصخُو الهىعة

مًٛه ختى ال قّبه الىاع بةوؿاٍن ًلى٥  والىاع جلى٥ ب٣اًا ألاقُاء. الُٗام ٍو

 ًدب٣ى مىه ش يء.

اٍث خمغاء حٗاه٤ ٚٝغ الىىم. ٝغ الىىم بإجهما  وقٓاًا ٦ٍغ  مً: الضماء الخمغاء ٚو
ً

قبه ٦ال

ا بٗض َى٫ ُٚاب. ا وخبًّ
ً
 ٖاق٣ان حٗاه٣ا قى٢

قّبه مضًىت ٚؼة بٟخاة لها ُٖىن ؤخغ٢ها  والٟؿٟىع ٖلى ُٖني ٚؼة ٌؿ٨ب مىًجا.

الٟؿٟىع الخاع٢ت  الٟؿٟىع، ٦ما قّبه ٢ىابل

 ما.
ً

 بإجها بوؿاٌن ٌؿ٨ب ؾاثال

٣ت بةوؿاٍن جّٟدمذ  ٌؿ٨ب مىًجا في ٖٓم الؿغو اإلاخٟدم قبه شجغة الؿغو الٍٗغ

 ٖٓامه مً لهب الٟؿٟىع.

وبإيإل الجمحز، وؤقالء الغمان، وؤخكاء 

خىن، وؤَضاب الخىىن، وزانغة الهباع.  الٍؼ

 مً شجغة: الجمحز، الغمان، 
ً

خىن، قبه ٦ال الٍؼ

، وؤقالء،  الخىىن، الهباع بةوؿان له ؤيإل

 وؤخكاء، وؤَضاب، وزانغة.

، و٢ّخل ؤلاوؿان، الضماع الظي خّل باإلاضًىت ٞإخغ١ الخغر والصجغ جٟهٍُل إلاكاَضفي 

ت مً مكهض وا٢عي ٣ًىُم  ُّ ا وجغؾم نىعة ٧ل ًٗ ٞاظخمٗذ لضًه ٧ل جل٪ الهىع الجؼثُت لخّخدض م

 ٖلى الخُا٫.

  جاة ٣ٞض خمَل َى آلازغ نٟاٍث ي  عمُؼ الىؤّما الجىص
ً
ُٟخه التي  بوؿاهُت  لْى

ً
ظاءث مالثمت

م، خُض ٧ان مغس ى الىجاة وألامان ان  بٗض َى٫ ٖىاء وعصث في ال٣غآن ال٨ٍغ ونغإ م٘ َٞى

إ الخ٤ ٧ي ال الضاُٖت الظي ًىاصي في ، ٞجاء ٧إهه ُٖٓم م لئلبداع نىب مٞغ ضَٖى الىاؽ ٍو

م ٦مهحر ؤَل  :الباَل ٩ًىَن مهحَر

تي  وؾُٟني ًا ؤ٢ص ى ال ٌٛغ٢ها ٍػ

 وؾخمسغ ختى ال٣مت
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 بن الجىصّي ًىاصيها 

 والٗالم خىلي جِخاهُ٪ حٛغ١ في آهاحي

 .(1)ختى املىث

ى مٓهغ مً مٓاَغ الُبُٗت بإهه ؤلاوؿان الضاُٖت الخه  ٣ي الظي ًىاصي هدى بط قبه ظبل الجىصي َو

 لئلوؿان بِىما َى 
ٌ
 ظماٌص ال ًى٤ُ.في الىا٢٘ الىجاة، ٞإه٤ُ الجبل وهي نٟت

ًخاب٘ الكاٖغ ؤوؿىت الجماصاث واملجّغصاث مً زال٫ بؾ٣اٍ نٟاث بوؿاهُت ٖلحها، ٞجٗل مً 

تها بوؿاًها ٢هاثضٍ  ًُ إلاؿها ؤو عٍئ  ال ًم٨
ٌ
ٌ اإلاؿاومتا بً ٚايا و زاثغً وهي ٧لماٌث مجغصة ٖلى  ًٞغ

 ظّباعة وال تهؼم :٢ًِخه، 
ٌ
 ٞهي ٖىُضة

 .(2)ٖىُضة ال ج٣بل املؿاومت     ٢هاثضي ًا هاثمحن ناصمه     

 ٖلى صوع ال٣هُضة، وال٩لمت، وال٣لم في الضٞإ ًٖ 
ً
ٞجاء حكبُه ال٣هاثض بالشاثغ الٗىُض صاللت

ت.
ّ
لؿُحن ٧اٞ لى مى٢ٟها اإلالتزم ججاٍ ال٣ضؽ ٞو  ال٣ًُت، ٖو

َٟلها جغبُذ ٖلى ٦خ٠ خىىٍن إم ًهّىع لىا وؿمت َىاٍء زُٟٟت بوفي بخضي حكبحهاجه الغ٣ُ٢ت 

ا بٗض ؤن عا٣ٞخه زُاالث الخغب وؤنىاث الاهٟجاعاث،  لِؿد٣ُٔ ًٖ مً هىمه، ل٨ىه ًصخى ِٞؼ

 :بقاعة للبٗض الىٟس ي وخالت الهل٘ والظٖغ التي ؤضخذ جغا٣ٞه ختى في ؤخالمهفي 

 وؿمت.؟وهل ؤ٣ًٓخ٪ ؤناب٘ 

 .(3)اع"....٣ٞلذ: "اهٟج

ها لُصخى، خُض ظم٘ بحن اإلادكابهحن ٖامل  ّٟ ٞكّبه اليؿمت باألم التي تهضَض َٟلها بإناب٘ ٦

ت. ّٟ ت والخ
ّ
 الغ٢

 ومً ؤمشلت الدصخُو ٦ظل٪ ٢ىله:

ــــــٕغ بحن   ب٩ي ٦ٍُٟل جٖغ  خافي              ٍو
َ
ان  لاػ٢ت ظىٖان ٍٖغ

ًبا و٢هًغا    غجج٠ الخٝى ٖع  وزُل الخخاع ججىب الُٟافي     ٍو
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 .(1)وؾمل الًُاء وػٕع الجٟاٝ  وحٗلً في ال٨ىن ٢خل الخُاة    

ه الُُٟل الظي 
ّ
 الب٩اء، ٞكبهه بإه

َ
ًمىذ الكاُٖغ َحر الخمام الظي ٌّٗض عمؼ ؾالٍم ومدبٍت نٟت

غسى لها، في بقاعٍة بلى اوٗضام الؿالم وألامان، ٦ما  ًُ  ؤيٟى ًب٩ي بحن ألاػ٢ت في خالٍت 
َ
ٖلى الخٝى

 ًٌ ًبا و٢هًغا، ٦ما مىذ الخُل وهي ٧اث ه بوؿاٌن ًغجج٠ ٖع
ّ
 بوؿاهُت و٧إه

ً
ـ  نٟت د ًُ ى قٗىٌع  َو

 ٖلى الى٤ُ ٩ٞاهذ مشل هاعي اإلاىث الظي ؤٖلً ًٖ ٢خل الخُاة، التي ٧اهذ هي 
ً
ٚحر ٖا٢ل ٢ضعة

خل ْلًم 
ُ
زغي مىي٘ حصخٍُو بط قّبهها الكاٖغ باإلوؿاِن البريء الظي ٢

ُ
ا وُبهخاًها، ؤّما ٢ىله " ألا

لمـ ؤو ًمخل٪ نٟاث الخّؿُت، خُض  ًُ غي بالٗحِن صون ؤن  ًُ ؾمل الًُاء" والًىء َى ش يُء 

ٗخ٣ل في بقاعٍة بلى اهدكاع الٓلم وؾلب الخّغٍت، وفي ٢ىله " ػٕع  ٌُ قبهه الكاٖغ باألؾحر الظي 

ى خالت ال٣دِ التي جهُِب ألاعى  الوٗضام اإلاُغ الجٟاٝ" ٣ٞض قّبه الكاٖغ الجٟاٝ َو

 ٖلى ٦ثرجه و 
ً
، صاللت ه الؼٕع

ّ
لذ ٧ل جل٪ الهىع الجؼثُت ٖم٤ ٧إه

ّ
ىه، ٞك٩ ٍع في جغاب َو

ّ
ججظ

 مخ٩املت إلاكهٍض مً مكاَض الضماع والترّصي الظي خّل ببالصٍ.
ً
 نىعة

٠ُ الدصخُو في ٦شحٍر مً ٢هاثضٍ، ٣ُٞى٫   :ًىانل الكاٖغ جْى

 في املسجض جترهم ؤٖىاص املىبر

 جخ٣ُغ في ع٦ىُه ػهىًعا  في قى١ وصمٕى

بحًرا  ٖو

ض جخهاٖض في لاهداء  وسخاباٌث جهج 

ؼا٫ٌ ٌؿخيك٤ ٖب٤ ال٣غآن  !!ٚو

 ٦م ٚؼالن في لاع٧ان!

 وآلان!

 .(2)َاع املسجض!!

م بٗض ؤن  ا للىبي ال٨ٍغ
ً
 اإلاىبر بلى ألاطَان خاصزت ب٩اء ظظٕ الىسلت خىًِىا وقى٢

ُ
وحؿخضعي نىعة

م لٟخُت ٧إجهم الٛؼالن ٧اهىا ٞاع٢ه واجسظ له مىبًرا في اإلاسجض،  ُّ ً  ؤٖىاص مىبر املخ بِىما جد

ًٍ ُٞه بكظي ال٣غآن، خُض قّبه الكاٖغ ؤٖىا غون ٧ل ع٦
ّ
ُٗ ص ًجخمٗىن في خل٣ِت ط٦ٍغ، َو

.
ً
ا وخّبا

ً
م قى٢

ّ
 اإلاىبر وهي ش يٌء ماصي باإلوؿان الظي ًتره

                                                           

 97السرجر الدابق، ص(1)
 .53ص ،نقؽش عمى قحيفة فدفؽرية، خزخ أبؽ جحجؽح (2)



 
  

138 
 

 ٣ًى٫ الكاٖغ في بخضي ٢هاثضٍ التي ًهّىع ٞحها مٓاَغ الٗظاب الظي ال٢اٍ:

٨ٕغ صم ٖظابي ًهُذ          وؾىٍ ٣ًه٣ه جدذ بهابي  1ٍو

ٍغ ٣ًه٣ه اهدكاًء  قّبه الكاٖغ نىث الؿٍى الهاصع ًٖ ظلض ظؿضٍ بهىٍث بوؿاٍن قٍغ

كغب صمُه ٦ىسِب اهخهاٍع، ٞالؿٍى  ٣ها بالٗظاب، َو هُُذ اهخهاًعا ٖلى ضخُخه التي ؤَع ٍو

 لئلوؿان ال اإلااّصًاث.
ٌ
 ظماٌص ٚحُر ٖا٢ل مىده الكاٖغ خاّؾت الى٤ُ وهي نٟت

 الخجؿُض: -3

اث التي ال جضع٥ بداؾت مً الخىاؽ الخمـ نٟاث مدؿىؾت ى ب٦ؿاب اإلاٗىٍى ، ومً (9)َو

دتؤمشلتها، ٣ًى٫ في   :(3)٢هُضجه مضًىتي الجٍغ

 ٦ئِبت مضًىتي

ها الب٩اء بالخضاص والىدُْب 
ّ
 ًلٟ

 جغوصها الٛغبان بالىُْٗب 

 وج٨دس ي بىىخها

 وج٨خىي بجغخها.

ٌٗىُص الكاُٖغ مً ظضًٍض لحرؾم لىا مالمذ الباؽ التي اٖخلذ وظه مضًيخه ّٚؼة، ٞكبهها 

ت ٧إّجها ألاؾال٥  الىدُب" -الخضاص –بةوؿاٍن ٦ئِب، وظاء ٧لٌّ مً " الب٩اء  وهي ؤقُاء مٗىٍى

ى نىٌث ًهضع ًٖ  ٤ ٖلحها الخىا١، ٦ما قّبه الىىاح َو ُّ الكاث٨ت التي جدانغ مضًيخه وجً

ٍؼ بالشىب الظي ٨ًؿى ظؿض ؤلاوؿان، ونّىع الجغح بالىاع اإلاكخٗلت  ؤلاوؿان اإلا٩لىم ل٣ٟض ٍٖؼ

ٍ٘ إلاا آلذ له الخا٫.   التي ٨ًخىي بها الجؿض، في جىن٠ٍُ مىظ

ىانل الكاٖغ مىذ الهٟاث الخّؿت للمجغصاث مً ألاقُاء، لُبرػ لىا مً ٖم٤ زُاله ً

ـّ  غ اإلا٨ىىن في ما وعاء الخ  :ظمالُت الجَى

 ؤععى بحن الصخغ ٞخاث الىىع... 
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 ؤٚني 

 بذ نضاه هىي، وخىحن
ً

 .(1)مىالا

 بذ نضاٍ 
ً

ل الخجؿُم َىا في الؿُغ ألازحر مً جل٪ اإلا٣ُىٖت في ٢ىله: " مىالا
ّ
َىي و٢ض جمش

 مً " الهىي 
ً

ت مجغصة ال ًم٨ً لىا ؤن بصعا٦ها  –وخىحن"، بّن ٦ال الخىحن" هي ؤقُاء مٗىٍى

ما قِئان  ، ٞكبه الهىي والخىحن َو بةخضي خىاّؾىا بِىما نضي الهىُث ش يٌء مؿمٕى

ان بالهىث و   َى ش يٌء مدؿىؽ.مٗىٍى

ا  اإلاؿخدُلللبُل ٖلى َّي الخاع٢ت ال٣ضعة لىا ًبرػ الكاٖغ  وججاوػ الهٗىباث، صون ؤن ٌٗحَر

 :ؤّي اَخمام، ٣ًى٫ 

 ُٖىا٥ جُىي املؿخدُل

 م٘ الجبا٫...ٖلى الجما٫ -بال ظضا٫-

 .(2)ٖلى مؿاماث الك٤ٟ

ى ش يٌء مٗىىّي ال ًم٨ىىا عؾم نىعٍة خّؿُت له بالشُاب التي ًخّم َّحها  ٞكّبه اإلاؿخدُل َو

 بؿهىلت، 

ٞجاء حكبُه مٗىىّي بماصّي، لُبحن لىا ٢ضعة الٟلؿُُني ٖلى ججاوػ ٧ّل الهٗىباث والاهُال١ 

ه لظا٥ اإلاؿخدُل بإؾهل الُغ١ مً زال٫ عمكِت  ُّ مت، بل وظٗل َ ٍؼ  هدى الجما٫ بةعاصٍة ٖو

 ال جخجاوػ الشاهُت ؤو الشاهِخحن. ٖحٍن 

ٍ٘ آزٍغ للخجؿُض:  ٣ًى٫ الكاٖغ في مىي

ا
ً
 لؤل٢ص ى ؤهٝؼ ٖمغي قٟٛ

 لُماعؽ ٖك٣ي عخلخه لاولى 

 .(3)في ؤن٣إ الىظض
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ىه، والٗمغ ش يٌء مٗىىيٌّ بِىما الضُم  ك٣ًا لتراِب َو ا ٖو ًٟ  قٛ
ُ
بط ٌكّبه ٖمٍغ بالضم الظي ًجٝز

بإُٖيىا وهلمؿه بإًضًىا، في صاللت ٖلى بظ٫ِ خُاجه ألظل بالصٍ، ؤما ٞهى ش يٌء مدؿىٌؽ هغاٍ 

 والخب  
ُ
ى الك٠ٛ ٢ىله " في ؤن٣إ الىظض" ُٞدمُل َى آلازغ ججؿًُضا للمٗىىي، ٞالىْظُض َو

 خّؿُت جخمشل في ظٗله م٩اًها لُه هىاحي ٖضًضة ًترصُص ٖلحها 
ً
ش يٌء مجغص ؤيٟى ٖلُه نٟت

 ومٗبًرا ًٖ ٖك٣ه. ؤلاوؿاُن مخى٣ًال بحن ؤن٣اٖه

ًداو٫ الكاٖغ ؤن ًٟخذ بىاباث ألامل والخُاة بٗض ؤن َا٫ به ألاس ى، في نىعٍة ؤ٢غب 

 :لالؾخصىاثُت، بط ٚلبذ ٖلى ٢هاثضٍ مكاٖغ الخؼن وحٗضاصٍ إلاكاَض الخغب والضماع

 مّضي ٦ُٟ٪ لىٟخذ بىاباث الُخلم، 

ا... ًُ ا طهب ًً  وهغججل آلاحي وعص

 .(1)م٘ ال٣ىضًل٦كٞهىا ػع١ الاهُاب ًظوبىن، 

 في الخُاة، بط ًساَب الكاٖغ مدبىبخه 
ً
بت ا وٚع  وخبًّ

ً
 جدمُل بحن ظىباتها ؤمال

ٌ
 مىخُت

ٌ
نىعة

غججال  ا هدى ٍٚض ؤًٞل، ٍو
ً
ا بىاباث الخلم اهُال٢ ًٗ ؛ لُٟخدا م حها هدٍى ّٟ ا ألن جمّض ٦ ضَٖى ٍو

ى ش يٌء مٗىىّي اإلاؿخ٣بل، خُض ق ا بمضًىٍت لها بىاباٌث جٟخذ ّبه الخلم َو ًٗ ؤمامه لُىُل٣ا م

ى اإلاؿخ٣بل الظي ال ًم٨ىىا  ي، ٦ما قّبه آلاحي َو ى حكبُه مٗىىّيٍ بدس ّ هدى ٍٚض ؤًٞل، َو

ىاٍ  بصعا٦ه بةخضي خىاّؾىا بص يٍء وعصّي مدؿىٍؽ وآزَغ طَبّي، في بقاعٍة بلى ظما٫ اإلاؿخ٣بل ٚو

 بالؿٗاصة والٟغح.

ٍغ ألما٦ظل٪ ومً مٓاَغ الخجؿُض  ، ٣ًى٫ ومىاظهُه وبغاءجه جهٍى  :ٗه بإجها الخٝؼ

 
ٌ
 ومضاٞٗىا زٝؼ

 عخلخىا
ٌ
 زٝؼ

 وبغاءجىا

 ومىاظٗىا، وبُاع٢ىا

 .(2)وؤماهِىا زٝؼ

                                                           

 11السرجر الدابق، ص (1)
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"  -مىاظٗىا –بغاءجىا  ٞجاءث ٧لٌّ مً "  ت مجّؿضة ٖلى ق٩ل "الخٝؼ ؤماهِىا" وهي ؤقُاء مٗىٍى

 الظي ًم٨ً لىا ؤن هغاٍ وهلمؿه.

 

٤ جغاؾل الخىاؽ: ا / ًٖ ٍَغ ًُ  زاه

حها ًخم ب٦ؿاب خاؾت ما وؾاثل حك٨ُل الهىعة ال يخضهي ببن جغاؾل الخىاؽ  ت، ٞو كٍٗغ

ت، وطل٪ بما جتر٦ه مً  نٟت لِؿذ مً نٟاتها، وهي "وؾُلت مً وؾاثل بزغاء الهىع الكٍٗغ

 ٣ًى٫ : ،(0)بًداءاث، وما جسل٣ه مً ؤظىاء جضٖم الٛغى الكٗغي."

ل إلاً ًترنضٍ. ُىن الكى١ ج٣ّبله   ٞالٍى  (9)ٖو

ها وهي الخ٣بُل، ٞالُٗىن زانُتها ٌُٗي الكاٖغ الُٗىَن نٟت لِؿذ ٞحٟٞي َظا اإلا٣ُ٘ 

الىٓغ، بِىما الخ٣بُل ٩ُٞىن بالٟم، ٞجٗل الُٗىن و٧إجها مً ٍٞغ قى٢ها له ج٣ّبله خًبا 

٠ بها الكاٖغ جغاؾل الخىاؽ ٢ىله: وإعجاًبا.
ّ
ا مً الهىع التي ًْى ًً  وؤً

ي ؤقُٗغ بضبِب الضِٝء بإونالي
ّ
 بو

ا٢و  ًتر

ت ٌؿخيك٤  .(3)ؤقظاء الُهغ، وؤهضاء الخٍغ

ـّ مً زال٫ مالمؿدىا لؤلظؿام ؤو حؿلل الخغاعة بلى الجؿض ى ش يٌء ًد و٧إهه  ٞجاء الضُٝء َو

ُ٘ له نىث صبٍِب ًضع٥ُ بالؿم٘، بِىما الضُٝء ٞةهىا  دؿلُل بلى ظؿضٍ ٞدؿم ًُ ٌؿحر ٍو ٧اث

اوي التي جضع٥ هي ألازغي ٖبر  ِٕ ألٚا ِ٘ ب٣ًا هضع٦ه باللمـ، زّم ًترا٢ُو الضُٝء في ظؿضٍ ٖلى و٢

 خاؾت الؿم٘.

 ومً نىع جغاؾل الخىاؽ ٦ظل٪ ٢ىله:

                                                           

 .427، كساؿ حدؼ البريخ، صبشاء الرؽرة الفشية في البياف العخبي مؽازنة كتطبيق  (1)
 57جحجؽح، ص خ أبؽز، خلألقرى أندؼ شغفي (2)

 114عخس الشار، خزخ أبؽ جحجؽح، ص ((3
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 واؾتراخذ 

 واؾخضاعث بضال٫ٍ ٧الخ٠ُٟ

 البض اخخىتها
ُ
 نالت

 ٖاه٣تها بدىّى...

ي حٗغيذ له زىاء ه٣لها ألخضار ال٣ه٠ الظًخدّضر الكاٖغ في ؤبُاجه ًٖ بخضي اإلاظٌٗاث ؤ

 ٌٞٗل ًغي 
ُ
مضًىتها، و٢ض ظاء جغاؾل الخىاؽ في ٢ىله " واؾخضاعث بضال٫ٍ ٧الخ٠ُٟ" ٞاالؾخضاعة

ى نىُث ًدضزه بالٗحن مً زال٫ خغ٦ت الجؿض والالخٟاث نىب ش يٍء مٗحٍن، بِ ىما الخ٠ُٟ َو

ه مً زال٫ خاؾت الؿم٘
ُ
ذ في ألاشجاع هضع٦ ، ٞكبه خغ٦ت الجؿض بهىث الخ٠ُٟ الظي مغوع الٍغ

ؿم٘. ٌُ 

ا / الدكبُه والىن٠ املباقغ:
ً
 زالش

٣ُٞىم َظا  (0)"ٖىهٌغ مهم مً ٖىانغ بىاء الهىعة، لىيىح َغفي الدكبُه ُٞه"والدكبُه 

غ ٖلى ط٦غ َغفي الدكبُه   اإلاكبه واإلاكبه به، ٣ًى٫ :الخهٍى

غي  غي وال٣لب خٍغ  ٍع

 ُٖىا٥ِ بداٌع ػع٢اء.. مغوط زًغاء ُٞا

ت َحري   .(2)َحر الٗك٤ البًر

ؿإ مضاَا، ؤو هي اإلاغوط الخًغاء اإلامخضة 
ّ
ًهّىع الكاٖغ ُٖني مدبىبخه بالبداع في ػع٢تها واح

٤ ٞحها َُىع الٗك٤ البّرًت بهىاٍء وؾالم، 
ّ
إلاالمذ مدبىبخه بمٓاَغ و٢ض ظاء حكبحهه جدل

٣ه ببالصٍ وخّبه لها، ختى ٚضث مىي٘ 
ّ
 ٖلى مضي حٗل

ً
ـ بالصٍ ٞلؿُحن صاللت الُبُٗت وجًاَع

 ٚؼ٫ٍ للٗكا١ وون٠ٍ للمدبىبت الجمُلت.

 وظاء ٖلى هدٍى مكابٍه في الىن٠ ٢ىله:

 زهالث الكٗغ املىشىعة جد٩ي..

 ٧املىظاث امل٨ؿىعة 

 .(1)للبدغ ب٣اًا ؤؾُىعة

                                                           

 .144ص معاىخ اإلبجاع الفشي في شعخ كليج سيف، ميدخ سالـ خالؼ، (1)
 .71عخس الشار، خزخ أبؽ جحجؽح، ص (2)
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ا بإجها ؤمىاط بدغ جخ٨ؿغ ٖلى الكاَئ، ٞكبه ججاُٖ ا ض قَٗغ وحؿغص للبدغ ؤؾاَحَر

ال٣ضًمت، في بقاعٍة بلى اهضماط اإلاغؤة الٟلؿُُيُت م٘ َبُٗت بالصَا، وحٗم٣ها بالترار والخ٩اًا 

 اهُال١ هدى ألاًٞل.
َ
 ال٣ضًمت وألاؾاَحر التي عواَا ال٣ضماء ٦داٍٞؼ هدى جبّىحها لخ٩ىن باعة

 ٣ًى٫ :وفي مىي٘ آزغ للدكبُه 

ذ        ونىحي اعججا٫ نهُل وع٦ٌ   (2)ٞسُل صماجي ال حؿتًر

في بقاعة بلى ال٣ىة ًدمدم في ؤعى اإلاٗغ٦ت،  خُض قبه الكاٖغ نىجه بههُل الخهان الظي

، وقبه  بإجها الخُل الظي ًىانل ٖضٍو ب٩ّل صماءٍ وألانالت والاهُال١ هدى اإلاٗغ٦ت صون زٝى

ذ ؤو ٩ًّل ؤو ًخٗب.  ٢ىة  وفي ٢هُضجه اهبهاع ٣ًى٫ :صون ؤن ٌؿتًر

 ما ػا٫ الكاَئ ًغ٦ٌ ٞىقي

 وؤها

 .(3)٧ال٣ىِٟظ ًدمُني قى٧ي

ٖضاثه بطا ما خاو٫ ؤخٌض مهاظمخه، ٞلم ً ؤبإهه ال٣ىٟظ الظي ًدخمي بكى٦ه م ٞكبه هٟؿه

ًٌ ٌؿخٛل  قى٦هًخىاوى الكاٖغ في بؾ٣اٍ نىعة ال٣ىٟظ ٖلى  ى ٧اث لُدمي هٟؿه مً  طاجه َو

ه ًضٖىها بلى ٖضم الاؾتهاهت ب٣ضعاجىا، بل بهه ًخىظُب ٖلُىا اؾخٛاللها في الى٢ذ 
ّ
ٖضّوٍ، و٧إه

زال٫ ما ؾب٤ جغي الباخشت ؤن الكاٖغ زًغ ؤبى جدجىح ٢ض ؤزغي مً  واإلا٩ان اإلاىاؾب.

مىدذ الىّو بخؿاًؾا وخغ٦ت، ومسخذ ًٖ وظه ال٣هُضة املٗانغة  ٢هاثضه بهىع مٟغصة

ٛني معجمه، ٚباع الغجابت والخُابُت   واملباقغة، لُٗمل ال٣اعت ٨ٞغه، َو
ً
ا بُجها لخ٨ّىن نىعة

ً
عابُ

مً ؤًٖاء ظؿض ال٣هُضة، جخدض ُٞما بُجها  ٞالهىع املٟغصة ما هي بال ًٖى عثِس ي مخ٩املت،

ُىب  ًسلى مً الى٣و ٖو
ً

ىع الهىعة، و٢ض ٖٝغ الكاٖغ ؤن " ازخُاع اله لخبني لىا هًها مخ٩امال

ا، بل ًجب ؤن جخد٤٣ الىخضة بحن هظه الهىع صازل البىاء الكٗغي، بدُض  ًُ املىاؾبت لِـ ٧اٞ

                                                                                                                                                     

 71، صعخس الشار (1)
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144 
 

، وهظا ما جد٤٣ في ٢هاثض الكاٖغ بك٩ٍل (1)ال٩لُت الٗامت الهىع الجؼثُت الهىعة جضٖم هظه

 ملخىّ وباعػ.

 

 الهىعة املغ٦بت : املبدض الشاوي/

ت مً الهىع اإلاٟغصة جد٨مها ٖال٢اث ت لخىلض مٗاوي مغ٦بت، جٟخذ ؤمام مخٟاٖل وهي مجمٖى

ا ٦بحرة لخىلُض اإلاٗاوي وإزغاهها مً زال
ً
ؼ الكاٖغ آٞا٢ الٗال٢اث ٫ جؼاوط الهىع و جماػظها وحٍٗؼ

ض بال٩لماث ال ججٗلها تي بُجها، وهي ولُضة نىعجحن ٞإ٦ثر، ٞــ " الهىعة الىاخضة جغؾم وجَى

٢غبها، خاؾِـ، زم جىي٘ نىعة ؤزغي مً ألا  خؿُت وظلُت للٗحن ؤو لؤلطن ؤو اللمـ ألي

ختى وال َى مٗنى الهىعة الشاهُت، وال ُٞيبلج مٗنى لِـ َى مٗنى الهىعة الىاخضة مجهما، 

ا، بل َى هدُجت لهما، هدُجت للم ًٗ الىاخض ٗىُحن في اجهالهما وفي ٖال٢اتهما مجمٕى اإلاٗىُحن م

كتٍر لىجاح الهىع اإلاغ٦ب(9)باآلزغ" بسىانها ت ؤن ج٩ىن مىٟهلت مخهلت، "مىٟهلت ، َو

ت بغوح بطن  (3)الٗامت"ال٣هُضة ال٩لُت، وبُبُٗت ال٨ٟغة  مخهلت بال٣هُضة، ألجها مهبٚى

ًسل٤ بُجهما حن، ومٗىُحن مدكابهحن ؤو مسخلٟحن ٞالهىعة اإلاغ٦بت هي هدُجت نىعجحن مٟغصج

الهىع ً زال٫ "خكض جل٪ ا ونىعة ظضًضة مالكاٖغ ٖال٢ت  هٟؿُت لُبني لىا مٗنى ظضًًض 

ت٣ُٞى٫ الكاٖغ في ٢هُضجه آَت صخغ  ،(4)اإلاٟغصة ؤو الخضاعي ؤو الخىلُض  ؤو الترا٦م"  :بدٍغ

 قبابُ٪ مً الهىان 

 ًجشم زلٟها البدغ 

 املهٟذ مىظه...

ُىهه الضًضان جغق٠ ماءها   ٖو

 الكمعي

                                                           

 .51كظائف الرؽرة في الشقج الحجيث، ركز الحساد، ص  (1)
 .77الذعخ كالتجخبة، ماكمير أرشيبالج، تخجسة : سمسى الخزخاء الجيؽسي، ص (2)
 .192الترؽيخ الذعخؼ التجخبة الذسؽلية كأدكات رسػ الرؽرة الذعخية، عجناف قاسػ، ص (3)
 .263انعخ :  أمل دنقل شاعخ عمى خطؽط الشار، أحسج الجكسخؼ، ص (4)



 
  

145 
 

 بالهلها٫

 والؼمً امل٣ضص في يغٕو

 يّل ٖاق٣ها 

 الىخُض ؾبُله

 املؿغح البرّي في 

 ؤو
ً

ا  ؤو ٚؼالا
ً
 وخك

ا ؤو ًٖ  ؤو قٗا
ً
 ٢ُاة

 ؤو ؾغاًبا ؤو
ً

 هالال

 
ً

 ؤو جالال
ً
 ؤو ؾغاة

ً
 .(1)ؾالال

بن ال٣اعت لؿُىع َظا الىّو ال ًم٨ىه بصعا٥ اإلاٗنى اإلاغاص مً زال٫ ٢غاءٍة مٟغصة لهىٍع 

الهىعة اإلاغ٦بت التي الجؼثُت، بل ب٣غاءتها مخ٩املت ًجم٘ ٞحها ٧اٞت الهىع اإلاٟغصة للىنى٫ بلى 

ب الكاٖغ في ه٣لها، ٞيؿخُُ٘ بظل٪ ؤن هلّم بال٨ٟغة وال٣هض صون ٖىاِء حكدذ الٗباعة  ًٚغ

 واإلاٛؼي، و٢ض ظاءث الهىع ٞحها ٧الخالي:

الهىعة ألاولى: جخمشل في نىعة جٟخخذ اإلاكهض لخُّل ٖلى قبابُ٪ مً نّىان جذجب البدغ ًٖ 

ا، في بقاعة بلى بخ٩ام الخهاع ٖ  لى ال٣ُإ.الغٍئ

 ًدمل 
ً

الهىعة الشاهُت: جخمشل في الضًضان التي جغحك٠ ُٖىن البدغ وماءٍ، وجدُله نلهاال

 نٟت الجمىص وال٣ؿىة و٢خامت اللىن، ٞالضًضان َىا هي املخخل الظي ًجهب زحراث البالص.

الهىعة الشالشت: جخمشل في الؼمً اإلا٣ضص اإلاخى٠٢ الظي ال ٌؿحر هدى مؿخ٣بٍل ؤًٞل، و٧إهه 

ض ال٣ى٫ ؤن ٢ُإ ٚؼة ٢ض ؤنبذ زاعط ه٣ُت الؼمً بٗض ؤن ؤجه٨ه الخهاع، و٧إهه ؤل٣ى به  ًٍغ

 في مشلض بغمىصا ٞال ؤخض ٌؿخُُ٘ الىنى٫ بلُه، ؤو بٚازخه.

 
ً

٣ه، بٗض ؤن ٧اَن ؤمال ميكىًصا ملخبىبخه ٚؼة، الهىعة الغابٗت: جخمشل في الٗاق٤ الظي يّل ٍَغ

ٍٕ ؤو َال٫ٞخاٍ في البراعي ٧ىخٍل ؤو ٚؼا٫ٍ ؤ  ؤو ؾغاب ؤو ؾال٫ٍ ؤو ؾغاٍة ؤو جال٫. و ٢ُاٍة ؤو قٗا

                                                           

 .7-6عخس الشار، خزخ أبؽ جحجؽح، ص (1)
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ا بهىٍع ٞةه٪ حؿخُُ٘ ؤن حؿخلهم ٨ٞغة الكاٖغ اإلاخمشلت في  ًٗ ٞةطا ما ٢غؤث الىو مجخم

اه٣ُإ الخُاة والخب وألامل والجما٫، خُض ٚضث مضًيخه املخانغة بالهلها٫ ٢بًىا ال 

بقاعٍة بلى ما آلذ له الخا٫، ٞجاءث الهىع الجؼثُت  ٨ًُٟغ ؤخٌض بالجزو٫ بلُه وج٣ٟض ؤخىاله، في

 ،(0)ج٩ىن بالكغح والخٟؿحر والجالء للهىع اإلاغ٦بت"" نىًعا جٟهُلُت ؤقبه ما  لضًه

 ومً الهىع اإلاغ٦بت ٦ظل٪ ٢ىله:

 ؤٖيى ُٖىوي في جغخلها   هىُم الكٗإ ب٣بًت الىاع

 ًلىب بهجٗت الٛاع
ّ

 مً جىهجها   نال
ً

 ًيؿاب لُال

د٩ي في جظهلل  خخ٠ الخُاة بهٟه٠ الضاعًغهى   ٍو

ا  في لُل ٚابدىا ٧ةٖهاع
ً
ٟذ ًىٟض  خ٣ضه قٟٛ  ٍو

لى٥ زلج الىاع  ا  بخالٖب لامىاط بالهاعي ٍو ًُ  .(2)مىدك

و٦ما وعص في جدلُل اإلاكهض الؿاب٤ ٞةه٪ لً حؿخُُ٘ ؤن جمؿ٪ بخالبِب ال٣هُضة صون ٢غاءة 

 ظامٗت٧ 
ً
لت، ججم٘ ٞحها بحن الهىع الجؼثُت وجغبِ ال مىٟه ل ؾٍُغ قٗغّي ٞحها، ٢غاءة

ا في بىاء مكهٍض واضر، و٢ض ظاءث الهىعة ٧الخالي: ًٗ  ؤَغاٞها لخخدض م

بخه  الهىعة ألاولى: ؤحٗب ُٖنّي الكاٖغ مكهض الكٗإ ألاؾحر ل٣بًت الىحران، في بقاعٍة بلى ٚع

ل ال ٍؼ  ٓالم.في الخدغع، واهُال١ الًىء مً جل٪ ال٣بًت الخاع٢ت لُط يء ال٩ىن ٍو

 
ً

ت حّٗض مً ؤزبض الهىعة الشاهُت: اوؿُاب الًىء لُال ُّ  مً وهج الىحران ٧إهه الهل وهي خ

اث تهغب هدى الٛاع. ُّ  الخ

اجه ال٣ضًمت، ومكهض شجغة الهٟاٝ و٢ض جأ٧لذ ؤوعا٢ها الهىعة الش الشت: الالخٟاث هدى ط٦ٍغ

 ًهّجغ ؤَله.ول٣ذ خخٟها، بٗض ؤن ٧اهذ عمؼ خُاٍة ألصخاب َظا البِذ ٢بل ؤن 

لدكٗل لُل اإلاضًىت جهاًعا، وججخاخها  ؛الهىعة الغابٗت: هٟض الهّل لىحران خ٣ضٍ في ق٠ٛ

 ٧ةٖهاع مضّمغ.
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الهىعة الخامؿت: الىحران التي جلى٥ الشلىط ٧إجها الُٗام ختى جخالش ى البروصة وال ًب٣ى ٚحر 

 مىاط زكُت الٛغ١.الخغاث٤ التي ًىدص ي الخا٢ض إلاغآَا، وبمكهض الؿُٟىت التي جهإع ألا 

 واخضةلترؾم لىا مكهًضا مىخًضا و  ل٣ض ظاءث جل٪ الهىع مجخمٗت
ً
، خُض ّٖبر لىا ًٖ صاللت

ض خغ١  ُاء والخؼن التي ؤنابخه وبحن ؤؾبابها، وهي جخمشل بمجابهت الخا٢ض الظي ًٍغ خالت ؤلٖا

 
ً
ً التي لم جؼ٫ جهإع ألامىاط بدش ا ًٖ بغ بالصٍ والىسغ بجؿض ؤمخه، وإٚغا١ ؾُٟىت الَى

 مً 
ً

ؤمان، وما ٧ان ًم٨ىىا ؤن ه٣غؤ َظا اإلاكهض بظا٥ الىيىح بال خحن ٢غؤها الىو مخ٩امال

 ٚحر مبهمت.
ً
 مغ٦بت

ً
ا لخ٩ىن لىا نىعة ًٗ  زال٫ اظخمإ الهىع الجؼثُت م

ى١ الكاٖغ ؤبى جدجىح في اهخ٣اء نىٍع وؤلٟاْه التي جإؾغ ال٣اعت بضًءا بٗىىان  ّٟ ل٣ض ج

ا لخهل ال٣هُضة واهتهاًء بأز ًٗ غ ؾٍُغ قٗغّيٍ ٞحها، ختى ؤن مكاٖغ ال٣اعت وؤ٩ٞاٍع جخٗا٢ب م

بلى جهاًت الىّو وزالنت ال٨ٟغة مً زال٫ ٢غاءة ملّمت ألبُاث ال٣هُضة صون اهٟها٫، ٣ُٞى٫ 

 في ٢هُضة الشمً:

ا
ً
 ج٣ى٫ لاعى ها٦م ظشتي زمى

اح  وجضمحها الٍغ

ظبدها الىىاح  ٍو

 وحٛغ١ في نغار الضم ٌصخُب 

 بغاءة ْلذ جدض١ في طهى٫ مً ُٖىن 

ل  يهضهضها الٍٗى

 بىهج الٗؼم ماجل٣ا

 ومىُل٣ا

 ٣ًاًًها لاهحن بضمٗها الك٣ٟا

 ٞدكضر ظبهت الهمذ

 الٗىحن بهغزت ز٨لى:

 "ظماظمىا ٚضث ؾٟىا
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 حٗالىا اع٦بىا مٗىا

 ٣ٞض ٚغ٢ىا ظمُٗا

 .1في هضًغ الهمذ والك٨ىي"

ا بحن ألاعى وؤبىاهها في  ًُ لُلٍت ٖانٍٟت بال٣ه٠ والضماع، ٞخ٩ازٟذ ًبني الكاٖغ خىاًعا صعام

 في نىعٍة مغ٦بٍت مخدضة ألاع٧ان، و٢ض 
ً

ا؛ لخ٨مل لىا مكهًضا مخ٩امال ًٗ ٖىانغ الهىعة الجؼثُت م

 ظاءث الهىعة مّٟهلت ٧الخالي:

 ألظلهم، في مكهٍض صاٍم.
ً
 الهىعة ألاولى: جساَب ألاعى ؤبىاءَا وج٣ضم عوخها عزُهت

ظبدها نىث الهىعة الشاهُت: حكاع٥ الُب اُح وظه ألاعى، ٍو ُٗت في عؾم اإلاكهض، ٞخضمي الٍغ

ذ بها.
ّ
ٓم اإلاهِبت التي ؤإلا اٍن مً الهغار في بقاعٍة بلى خالت الخؼن ٖو  الىىاح، وحٛغ١ في َٞى

ٍٝ مً َى٫ اإلاكهض، بِىما حهضَضَا  الهىعة الشالشت: مكهض البراءة التي جدّض١ في طَى٫ٍ وزى

٣اًًها ألاهحن ل، ٍو  صمٗه. نىُث الٍٗى

م  الهىعة الغابٗت: جهّضٕ صخغة الهمذ مً نغار الش٩الى الظًً ٢غعوا الخغوط ًٖ عجَؼ

 وؤهُجهم وظغاخهم.

ًٌ مً ظماظم جبدغ في ٖباب البدغ، ٦ضاللٍت ٖلى ٖٓم ٖضص ال٣خلى،  الهىعة الخامؿت: ؾٟ

م "  حٗالىا بِىما ًداو٫ الب٣ُت الىنى٫ هدى بّغ ألامان في صٖىٍة م٣خبؿٍت مً ال٣غآن ال٨ٍغ

هم.  اع٦بىا مٗىا" بٗض ؤن ٚغ١ الجمُ٘ في نمتهم وزٞى

همها ب٣غاءٍة مٟغصٍة  ًُ لىا بصعا٦ها ٞو ا مً الهىع اإلاغ٦بت، ال ًم٨ و٢ض ظاءث الهىعة َىا ٦ٛحَر

للهىع الجؼثُت، بل مً زال٫ ٢غاءة ال٣هُضة ٩٦ّلٍ مخ٩امٍل ال ًم٨ً لىا ؤن وؿخٛني ًٖ ؤي 

ٍت مىه، ٍُت في نُاٚت الهىعة ٩٦ل، خُض ٞجاءث اإلاكاَض  ع٦ً وػاٍو مغجبت بك٩ّلٍ ًىم ًٖ خٞغ

ٟا٫  ها ألالم، زم جبٗتها نىعة ألَا ّٟ بضؤث بضٖىة ألاعى لخ٣ضًم هٟؿها زمًىا في لُلٍت ٢ه٠ٍ ًل

اء الظي ٣ًٟىن ٖلى بٗض عنانٍت مً الخضر مدض٢حن في َى٫، ًدبٗها ٢غاٌع خاؾٌم في  ألابٍغ

ضم الاؾدؿ  ٖلى ٖم٤ الاهخٟاى بىظه آلت اإلاىِث ٖو
ً
م، صاللت ٟحن بظل٪ ال٣غآن ال٨ٍغ الم مْى

ا في ٢لب الخضر.  ال٣ُٗضة واهخهاَع
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ئت : غة بٍغ  ٣ًى٫ في ٢هُضجه صم َػ

 الخٟاح بكٟخحها

 واللىػ بُٗىحها

 وبسضيها ٦غػ 

 وال٣لب خمامت

ذ لٗبىع الكإع بؿالمت  .(1)ٞع

 ،٠  والخ٣ؿُم اإلاى٣ُي ألظؼاثه،بن اهبهاع الكاٖغ بالجما٫ َى ما صٞٗه لظل٪ الترجِب الٍُغ

 ،
ً
 ؤخمغا

َ
ُىجها في لىجها ٧إجها اللىػ، والخضان ٦غػا  ٩ٞاهذ قٟخاَا ٧الخٟاح خمغة وخالوة، ٖو

 و٢لبها ألابٌُ الغ٤ُ٢ خمامت ؾالم ، نىع مٟغصة الخدمذ م٘ بًٗها  لدك٩ل لىا لىخت 

ت الجما٫ لخل٪ الٟخاة الخؿىاء التي ازخُٟتها ٚغبان اإلاىث،  و٢ض ػاص ج٣ؿُمه إلاالمذ مىهالحًز

 ) قٟاٍ 
ً

لىػ ( )  -جٟاح( ) ُٖىن  -جل٪ الٟخاة وحكبُه ٧ل ش يٍء ٞحها ٖلى خضة  الهىعة ظماال

ت ل٣ض قإ ٖىض زًغ ؤبى جدجىح اؾخسضامه للهىع اإلاغ٦ب خمامت(. -٦غػ( )ال٣لب  -زضًً 

غ مكاَضٍ، ٞغبما لم ج٨ً  ض،في جهٍى ٞاظخمٗذ في  الهىع اإلاٟغصة ٧اُٞت للبىح ًٖ ٧ل ما ًٍغ

ت بخل٪  نىعة مغ٦بت لخسبرها بما ًجى٫ في  ٛني نىٍع الكٍٗغ ٗؼػ اإلاٗنى الظي ؤعاصٍ، َو ، َو ٨ٍٞغ

 الهىع.

ُت : املبدض الشالض/
ّ
 الهىعة ال٩ل

م٨ىىا ؤن هسخهغ مٟهىمها ب٣ىلىا ؤجها ؤقبه "بلىخت ٦ب حرة جًم  صازلها نىًعا نٛحرة ال ٍو

ل الهىعة ال٩لُت  (9)َظٍ اللىخت ال٨بري"حؿخ٣ل  بىٟؿها، ول٨جها ج٩ىن ظؼثُاث 
ّ
ال٨ٟغة "وجمش

ؤ والهىع ُٞه ٖباعة ًٖ في ق٩ل ال٣هُضة، ٞالٗمل الّٟني ٧لٌّ ال ًخجؼّ جّؿضة الٗاّمت امل

 َى ال٨ٟغة ال٩لُت لل٣هُضةب٣ًاٖاث 
ً
 (3) ."٧لها حٗٝؼ لخًىا واخضا

                                                           

 .81، صالعرفؽرة سشبمة الحبأعط  (1)
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ل مجها الىو، ٞهي "  وج٣ىم الهىعة ال٩لُت ٖلى الترابِ بحن ٖاّمت الهىع اإلاٟغص
ّ
جخدضص ة التي ًدك٩

ت الهىع اإلاٟغصة في الؿُا١ مً زال٫ الٗال٢اث الىاٞغة اإلادكاب٨ت التي جدضثها  الٗام بٗض ؤن مجمٖى

ت جخدض باليؿ٤  ا ًٍٖى ًٖ  .(0)ق٩لتها"ال٣اثم في ال٣اٖضة الىٟؿُت التي جخسظ َظٍ الهىع لها ؤويا

 
ُ
ل، ل٣ض ظاء صًىان الكاٖغ " لؤل٢ص ى ؤهٝؼ  جض٫ّ ٖلى هٟـ الكاٖغ الٍُى

ً
ت  قٍٗغ

ً
قٟٛي" ملخمت

ؼاعة مٟغصاجه، م٤ ججغبخه وزغاء لٛخه ٚو ٍ٘ مى٣ُّي وقٗىعّي بحن الهىع التي  ٖو وط٧اثه في بًجاص ظام

لذ لىا نىعة ٧لُت مضَكت.
ّ
 ق٩

 ٣ًى٫ الكاُٖغ في مُل٘ ال٣هُضة التي خمل الضًىان اؾمها:

ا
ً
 ٖمغي قٟٛ

ُ
 لؤل٢ص ى ؤهٝؼ

 خلخه لاولىلُماعؽ ٖك٣ي ع 

 في ؤن٣إ الىظض،

بلىع بدغي الضمىّي   ٍو

 مؿاعاث املّض لجؼٍع آث مً وهج الٛض

 ًا بغ١ اللىػ بإهضاب ؤخغ٢ها ظمغ البٗض

غ بٗباءة ًإس ي بٗض
ّ
 لم ؤجضز

 ولم ؤحؿا٢ِ ٣ٟ٦اٖاث لامل املُذ في الصخغاء

 لم ؤحؿتر ب٣خاص الخُبت..

ُىوي لم جخهمٜ بمضاص الخبر لاؾىص،  ٖو

 .2ًدغ٢ها الىضوظٟىوي 

ل٣ض ظاء الؿُغ ألاو٫ مً ال٣هُضة ًدمل ٖىىان الضًىاِن ٧اٞخخاخُت ًبضؤ الكاٖغ بها ؾغَص 

ض ؤن ًسبرها مىظ البضاًت ًٖ اؾخٗضاٍص ألاخضار، ٣ُٞى٫ "لؤل٢ص  ى ؤهٝؼ ٖمغي قٟٛا" ٞحًر

إة الاخخال٫  هٟس ّي للخطخُت بغوخه في ؾبُل اإلاسجض ألا٢ص ى الظي لم ًؼ٫ ٣ًب٘ جدض َو

ُاوي ٖلى ٞلؿُحن ٖام الاؾ م، صون ؤن ٌؿلب هٟؿه 0948غاثُلي مىظ اهتهاء الاهخضاب البًر

                                                           

 .682تذكيل الرؽرة في شعخ زىيخ بؼ أبي سمسى: عبج القادر الخباعي، ص  (1)
 5-4لألقصى أنزف شغفي: أبو جحجوح، ص 2



 
  

151 
 

 
ً

ا بها، مؿخ٣بال ًٟ ؿحر ٖبر ؤػ٢تها قٛ ه في ٖك٤ جغابها، ُٞدى٣ل بحن ظىباِث اإلاضًىت َو
َ
بضماثه خ٣

ا صازله مً زال٫ ٢ىله  ُّ ا، ٦ما ًىانل بنغاٍع ٖلى ؤن ًب٣ى ألامُل خ
ً
التي ؾُضٞٗها ًٚضا مكغ٢

، وألامل اإلاىٗضم  " لم
ً

ي الجؿض ٧امال
ّ
غ بٗباءة ًإس ي بٗض" ٞهّىع الُإؽ بٗباءٍة حُٛ

ّ
ؤجضز

بال٣ٟاٖاث اإلادؿا٢ُت ٞى١ عمل الصخغاء بٗض ؤن جخالش ى صون ؤن جغوي ُٖل طعة جغاٍب مً 

ت ألاولى في جل٪ اإلالخمت  ض ؤن ًسبرها مً اإلا٣ُٖى ه ًٍغ
ّ
ا الجٟاٝ وال٣دِ، و٧إه صخغاء ٨ًؿَى

ه ؾُىانُل 
ّ
مخه، ؤه صعب اإلا٣اومت صون ؤن ًٟسر املجا٫ للمدبُحن بإن ًىسغوا ظؿض ٍٖؼ

ت ؤزغي: ٣ى٫ في م٣ُٖى  ٍو

 ًا ؤ٢ص ى،

اعّي ٌّٗغف في لاهداء ٖظابا
ّ
 هظا الىظ٘ الى

ذ ظىًي صاٍم   وؤهِىا وصمىٖا وجباٍع

خىن حؿُْل   ُٖىاه ٖلى ظبل الٍؼ

 والٟجغ ًمّض ًضًه ل٣بتها الظهبُت

ٍٕ وياٍء ًدؿلل ٧الؿ٠ُ  ان اللُْل بكٗا  ل٣ُُ٘ قٍغ

 وؤها في لا٢ص ى ؤهٝؼ صم٘ عخُلي

 .1قٟٛا وعصًا ٨ًؿى لاعظاءْ 

ًساَب الكاٖغ اإلاسجض ألا٢ص ى ب٣ىله " ًا ؤ٢ص ى" مؿخسضًما ؤصاة الىضاء "ًا" لبٗض اإلاؿاٞت 

اإلا٩اهُت بُجهما، ٣ٞض ؤمٗىذ الخىاظؼ وال٣ُىص في جغؾُش اإلاؿاٞت وإ٢هاء اإلاضًىت ًٖ مدبحها، 

ه الىاع التي حّٗغف في ألاعظاِء ٧إّجها اإلال٪ الباؾِ هٟىطٍ ٖلى ٖغف ٞكّبه ٖظاب 
ّ
الٟغا١ بإه

خىن الظي ٣ً٘ في البلضة  ا وظىًي صاٍم، وجغهى ُٖىاٍ نىب ظبل الٍؼ ًٖ اإلاضًىت، ؤهًِىا وصمى

ال٣ضًمت في مضًىت ال٣ضؽ، ٦ما نّىع الٟجغ بةوؿان مكخا١ٍ ًمّض ًضًه لُالمـ ٢بت الصخغة 

ا، ٞكّبه الكٗإ اإلادؿلل بلى اإلاضًىت زكُت بكٗاٖها الظَبي ا
ً
اط

ّ
لبّرا١ ًُٟٞي ٖلحها سخًغا ؤز

ان الظي ٣ًُٗه  ّبه اللُل اإلامخض في ؾماههاؤن ٌٗخ٣ل َى آلازغ بإهه الؿ٠ُ البّخاع، وق بالكٍغ

ه في ألا٢ص ى و٧إّجها الك٠ٛ والٗك٤ الىعصّي الظي ٌؿُل  الًىء، بِىما ًجٝز الكاٖغ صمٖى

غ بٗب٣ه ألاع 
ّ
ظاء، ٞجاءث الهىعة َىا لخسبرها بمضي قى١ الكاٖغ لٗىا١ ؤ٢هاٍ، ُُٞٗ
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ت ٧إخض ؤلىان الكى١ والخدضي الظي  ت مؿغي هبُه دمحم _ ملسو هيلع هللا ىلص_ ٞجاءث جل٪ اإلا٣ُٖى وخٍغ

ىه.  ًبظله الكاٖغ ألظل َو

ٍت ؤزغي ٣ًى٫:  وفي م٣ُٖى

 املجِض ًدمدُم 
ُ
لى الؿىع بغا١  ٖو

 ،
ُ
خىن  ًا ٢ضُؽ ٖلى مغ الضهغ،والىهُغ يهُئه الٍؼ

ٌ
 مباع٦ت

ّغوا  هىا مّغ الغومان ٞو

 وهىا بابل جسخهغ مؿاٞت ما بحن الهغزت،

ظاب الكمـ  ٖو

سخلُج   ٖلى وظ٘ املخغاب ًٟىع ٍو

 في م٣لتها وهُج 
ُ
 والضمٗت

 الخغب
ُ
 ؤباَغة

َ
 .1وهىا قغب املىث

ا ٚحر الٟىاء  ٌٗضص الكاٖغ نىع ألامم التي حٗا٢بذ ٖلى ٚؼو ٞلؿُحن، ٞما ٧ان مهحَر

كحر بلى  والؼوا٫، في بقاعٍة بلى خخمِت ػوا٫ الاخخال٫ ؤلاؾغاثُلي ٦ما خّل باألمم الؿاب٣ت، َو

لؿُُني بإخ٣ُخه في َظٍ  خاثِ البرا١ طي الضاللت الضًيُت التي حّٗم٤ ٣ُٖضة ٧ل مؿلٍم ٞو

ل بلى اإلاضًىت، خُ م بغبِ البرا١ في الجضاع ٢بل ؤن ًهٗض بصخبت ظبًر ض ٢ام الغؾى٫ ال٨ٍغ

ٞاؾخضعى الكاٖغ البرا١ لُدمدم مً ظضًض ٞى١ الخاثِ الؿماء في خاصزت ؤلاؾغاء واإلاٗغاط، 

٣ خىن ٞلؿُحن الهامض ٖلى مّغ الٗهىع ٦همىص تلُشبذ مل٨ُخه للمؿلمحن، ٍو رن الىهغ بٍؼ

ٛؼاة الظًً مّغوا ٖلى اإلاضًىت صون ؤن ًٟٓغوا بها، ٣ٞض ّٞغ مجها ؤبىاثه اإلاغابُحن، ُٞٗضص ال

ت ؤزغي مً اإلاضًىت ٧ان البابلُىن ًداولىن الؿُُغة ٖلحها  الغومان في ط٫ٍّ ونٛاع، وفي ػاٍو

ّغث ظُىقهم  ل٨جهم ٞكلىا، وفي م٩اٍن ٖلى م٣غبٍت مً الكاٖغ ل٣ي ؤباَغة الخغوب خخٟهم، ٞو

كغب بٗض ؤن طا٢ه املخخلىن ججّغ ؤطًا٫ الخؿاعة، ٞكّبه اإلا ٌُ ه الكغاب الظي 
ّ
ىث بإه

 اإلاىضخغون ًٖ اإلاضًىت اإلا٣ّضؾت.

بٍت في الٛىاء وؾغص  ًٍب واؾدىٟاٍع وٚع ىانل الكاٖغ ملخمخه اإلاُّىلت ما بحن خّب ٚو ٍو

ٍ٘ ؤزحٍر مً ٢هُضجه: ٣ى٫ في م٣ُ  إلاكاَض البُىلت واإلاىث والدكغص؛ ٍو
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ني بٖهاعا  ًا صخغاُء، ؤٖحًر

لى مّض   لا٤ٞ ٚباعا ٖو

هان  ؾإٚني للٟجغ املخٟخذ في لٚا

 والٗك٤ِ املخلٟ٘ ؤ٢ىٗت الظ٦غي 

 
ْ
 ختى ًىٟجغ البر٧ان

 
ْ
ض آلازغة ظما٫ لاع٧ان يؿ٤ ٖو  .1ٍو

ا ٖلى مّض ألا٤ٞ،  ا، وجىثر ٚباَع خُض ٣ًغع مىانلت زىعجه، ُٞساَب الصخغاء لخٗحٍر ؤٖانحَر

هّغ ٖلى مىانلت مؿحرج ه ؤٍو
ّ
اٌع ه في الٛىاء للٟجغ و٧إه هان، في بقاعٍة بلى  َػ جخٟخذ ٞى١ ألٚا

ه ؾُٛني للٗك٤ الظي 
ّ
خخمُت همّىٍ في ظؿض اإلاضًىت بٗض ؤن جغوي مً صم الكهضاء، ٦ما ؤه

٘ به، وؾُىانل مؿحرجه ختى ًىٟجغ بغ٧ان الًٛب في  ّٟ ًلبـ ؤ٢ىٗت الظ٦غي و٧إجها ُٚاء ًخل

ض آلازغة بالىهغ والخم٨حن في ألاعى اإلا٣ض دّل ٖو لبت الٟئت اإلاامىت ٖلى ٧ل م٩اٍن ٍو ؾت، ٚو

ض اإلاىبش٤ مً ٣ُٖضٍة ؾلُمت وز٣ت  الٟئت ال٩اٞغة، ُٞٓهغ لىا مضي بًمان الكاٖغ بهظا الٖى

 مامً.

ؿ٘ في وظه ٢ّغاثه، َظا الخُا٫ الظي في ٢هُضٍة ؤزغي، 
ّ
ًٟخذ الكاٖغ ؤبىاًبا مً الخُا٫ اإلاد

ُٟخخذ ٢هُضجه صٌم الٟلؿُُني في خغوبه، ٞٞٓاٖت مكاَض اإلاىث التي ال٢اَا ع لىا ًمخض  لُهى 

غة  ل ! ٣ًى٫ ٖلى ؤظٟان َػ ُّ  :ب٩لمت جس

 الهاعور ؤػهاًعا
ُ
ًُ ع٢ت ل ٠ُ٦ حعج ُّ  جس

 وجُهىها بدٟل الىاع ٢غباها

ب٩ي ال٣اجُل املؿ٨حن  ٍو

 ؤن الىعص ال ًب٩ي

 *ؾتزٕع جدذ ظلضي الىاُع ؤلٛاًما

ا ونباًعا
ً
 وؤقىا٧
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 وجدغر نهغ ؤوسجتي

 الٟغاقت جدذ صبابت جسُل ٠ُ٦ جدتر١  -

ً لُاٍل  ُىاها جىصٕ ؤزتها وؿٍغ  ٖو

 وجلشم ؤمها لُلى

 * جغاوصوي ُٖىوي ٧ل ًىٍم 

مـ هضبها بضمي  أٚل

 اخخًاعي 
َ
 .(1)وؤلخد٠

ل مٟخاًخا لبضء ٢هُضجه، زم ؾ ُّ  الكاٖغ مً لٟٓت جس
ّ
اع ٖلى َظا الىهج ٩ٞاهذ ل٣ض اجسظ

اع عجًُىا الػمت في  ش التي بضاًت ٧ّل م٣ُ٘ قٗغي في ال٣هُضة، ٞجٗل ألاَػ لًُىا بإًضي الهىاٍع

اع ٢غباًها آللهتهؤقٗلذ   ُمًاًء باللهب، لخ٣ضم جل٪ ألاَػ
ً

ا، وقبه الىاع بإجها ًض ػإع الىحران خٟال

ها في ؤعيه في جالخٍم واهههاع ػٕع ألالٛام والكى٥ والهّباع جدذ ظلض الكاٖغ ٦ما آزم  ػٖع

في مٟاع٢ٍت واضخت بحن آلت ال٣خل  ظلّيٍ بحن الكاٖغ وؤعيه، ٦ما ؤخغ٢ذ الٟغاقاُث الىاٖمت

لهب ال٣ظاث٠ َالت يىٍء تهغب والطخُت، لخضوؽ الضباباث بٗىجهُتها ؤظىدت ٞغاقٍت ّْىذ 

خبرة وؤَضاب ُٖىهه مً وخكت اللُل ٞسخ٣ذ ؤظىدتها الغ٣ُ٢ت، ٦ما قّبه صماءٍ باملبلُه 

ه،ىما ـ ٞحها، بٌِٛمبال٣لم الظي  ّٟ ا ًل
ً
"ظؼًءا مً َظا  ٩ٞاهذ الهىُع  اخخًاٍع ٧ان لخاٞ

ا لخهحر ال٣هُضة بىاًء الترابِ جدؿ حَر  اهض ٚو
ً

 جخالقى وجخىاػي ُٞه الخٍُى َىال
ً

مخ٩امال

غًيا" ال٣خل التي ًماعؾها الاخخال٫ ؤلاؾغاثُلي بد٤ّ لخ٩ّىن ٨ٞغة واخضة وهي مٓاَغ  ؛(9)ٖو

 الٟلؿُُيُحن.
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 زاجمت

عة في قٗغ زًغ ؤبى جدجىح، بٗض الاهتهاء مً بظغاء َظٍ الضعاؾت خى٫ بيُت الهى 

ه 
ّ
الكٗغاء الٟلؿُُيُحن ًجضُع بىا اإلاغاَىت ٖلى ألاصب الٟلؿُُني اإلاٗانغ، و٢ضعة ٞةه

 ٖلى مىا٦بت 
ّ

م ما ًال٢ىهه مً ج٤ًُِ وخهاع، بال ؤجهم َظا الاػصخام ال٨ٟغي والش٣افي ٚع

ب٨الؾ٨ُُت  بسُاالتهم زاعط الهىضو١، لُهىعوا لىا الىا٢٘الخدل٤ُ ٢ض اؾخُاٖىا  

ت ابً الٟاعى .الباعوصي، وعوماوؿُت    ال٣ٗاص، وعمٍؼ

 
ً
ىه  ل٣ض خمل الكاُٖغ زًغ ؤبى جدجىح َمىم قٗبِه صخغة غ صواٍو

ّ
ُٟت، ٞسخ ؾحًز

ٓلل ب٨ٟٝى ٢لبه الخمـ   ا لبالصٍ ٞلؿُحن، ٍو ًً وظه مٗكى٢خه لِكضو ٖك٣ًا ؤبض

دت ٚؼة، ً اػ اغمم الجٍغ
ّ
ؿىض ٢امت عجىػ جخ٩ئ ٖلى ٩ٖ لهبر، ظضعان املخُم البالُت، َو

ٛاػ٫ُ ضخ٨ت ٞخاٍة ججّض٫  غ َو ّٟ ى٢ض الخُاة في ٢لٍب حٗ ا ٧ل نباح، ٍو للكمـ يٟاثَغ

ٗاجه هدى غماص الخغب ٞاهخٌٟ ُٞي٣ًُا ًإبى ب
ّ
الاه٨ؿاع، و٢ض ّٖبر ًٖ آما٫ قٗبه وجُل

٠ ٍٚض مكغ١ُ 
ّ
خه، ْٞى ـَ خٍغ ا الّٟىُت ًهاُٞذ ُٞه قم الهىعة ب٩اٞت مؿخىٍاتها وؤََغ

 
ً
ضة خملذ بحن نضٞاتها  لترؾم لىا لىخت  ٍٞغ

ً
ت ٖباعاث م٨شٟت، وظمٗذ بحن ٧ّل قٍٗغ

اإلاٟاع٢اث، وجدمل خم ُٞه ز٣اٞت ال٩اجب، ٞخ٣ىم ُٞه مخًاص، وجٓللذ بدىاٍم جتزا

ها ّٟ ت عمىَػ وصالالث ٌؿدك ٨ٍغ  الٗباعاث الكٍٗغ ٣ض ٨ًك٠ مخّ ال٣اعت بىعٍي مخمّغٍؽ، ٞو

 بإصواث الىا٢ض معجَم الكاٖغ وعواٞض لٛخه الّٟىُت.

اث٠ ّٖضة، ٞجاءث مٗبّ  رة ًٖ طاجه وججغبخه التي ل٣ض ؤّصث الهىعة ٖىض ؤبى جدجىح ْو

غ، وبغاٖت الدك٨ُل،  قاع٦ها ًِ الخهٍى ا ًىّم ًٖ ُخؿ ًُ م٘ اإلاخل٣ي لُتر٥َ ُٞه ؤزًغا عوخ

ت الخُا٫.  وعٖو
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 الىخاثج والخىنُاث

 الضعاؾت:هخاثج 

مالها الخًىع ٖلى  -0 خب أٖل
ُ
ت ٞلؿُُيُت ُمٗانغة، ٦ جىاولذ الضعاؾت شخهُت قٍٗغ

 الٟلؿُُني والٗغبي. اإلاؿخىي 

خه، مً زال٫ بغاٖخه في حك٨ُل الهىع  -3 ِّ  لَٗب الكاٖغ الٟلؿُُني صوًعا َاًما في زضمت ٢ً

 الٟىُت، وه٣له إلاٗاهاة ؤبىاِء قٗبه.

ع ال٨ٟغّي، وزغط مً ٖباءة ال٣هُضة الخ٣لُضًت لُىا٦َب ل٣ض ٦ؿغ الكاُٖغ ٢ُىص الخها -4

ًِ اهخ٣اِء الهىع، وا٢خىاء ألا٩ٞاع، وال٣الب الّٟني الجضًض. قٗغاء  ٖهٍغ في ُخؿ

ٛىي اإلاٗخاص، -5
ّ
 مسالٟت الكاٖغ الاؾخٗما٫ الٗاصي للٛت بالخغوط ًٖ ٢ىاٖض الاؾخٗما٫ الل

بت خؿبما ج٣خًُه عئ  ّٗ اخاٍث صاللُت مدك ل اهٍؼ
ّ
 ٍخه الّٟىُت.لِك٩

ا ؤ٢هغ الُغ١ وؤٖم٣ها وؤقضَا ٦شاٞت  -6
ً
٘ ال٣هُضة الىمًت ُمخسظ ؤظاص الكاٖغ جَُى

ض. ل٣ى٫ٍ ما ٍغ ًُ 

 جإَحر وجدضًض نىع الازخالٝ واإلاٟاع٢اث مً زال٫ َغح لٗضص مً ألاؾئلت؛ ل٨ُك٠ ًٖ -7

ىت بحن الىا٢٘ وما ًجُب ؤن ٩ًىن. ِّ  جل٪ اإلاؿاٞت الب

ي الىاضر م٘ الىهىم ال٣ضًمت واإلاٗانغة؛ له٣ل ز٣اٞخههؼٕو الكاٖغ بلى الخٗا -8  ل٤ الىص ّ

 
ً
ا زضمت َغ  وحٗضص مكاعبها ومىاَلها، والاؾخٟاصة مً مىايُ٘ الىهىم ال٣ضًمت وإٖاصة جدٍى

حٗضص ؤهىإ الخىام لضًه بحن ألاصبي والضًني  ه وحٗبحًرا ًٖ مىا٢ٟه في الخُاة، ول٣ىاٖاج

خي والش٣افي والكٗبي.  والخاٍع

اث -01 ُّ ٠ م٘ جل٪ الصخه ُّ ت وؤلاًداثُت في ٢هاثضٍ، ٞاؾخُإ الخ٨  حٗضص الغمىػ ألاؾُىٍع

، ٦ما اؾخلهم مً بٌٗ ٟها في زضمت الىّوِ
ّ
ْى  مىخُت، ٍو

ً
ت ت لِؿخلهم مجها عمٍؼ  ألاؾُىٍع
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ت وإًداٍء زام ا٦دكٟه ال٣اعت مً زال٫  ألاخضار والى٢اج٘ والصخىم ؤ٩ٞاًعا ّٖممها بغمٍؼ

 اع.عبِ الى٢اج٘ وألا٩ٞ

اث  -00 ُّ للشىاثُاث الًّضًت ٞاٖلُت في بىاء الىو الكٗغي، خُض ٞخدذ املجا٫ ؤمام ظضل

 جىضعط ظمُٗها يمً ظضلُت ٦بري وهي اإلاىث والخُاة. ٖضًضة

ُب جهّىعاجه، وحٗؼػ حؿائالجه، -09 ا حؿخٖى
ً
ا ؤوؿا٢ ض الكاٖغ مً ألايضاص التي اؾخٗاَع

ّ
 ول

 وحؿعى ٖلى جغؾُش ٢ُم الجمُل وال٣بُذ.

 حكحُر بلى شخهُت -04
ً
 ًدمُل زهىنُت

ً
 ممحزا

ً
ت ٖىض ؤبى جدجىح ٖامال  ظاءث اللٛت الكٍٗغ

 الكاٖغ وجدضص مالمدها.

ت ٖىض ؤبى جدجىح بالىا٢ُٗت مً زال٫ صٖمه ل٣ًاًا ؤمخه  -06 جّمحزث الهىعة الكٍٗغ

ٍت وؤزغي عوماوؿُت  ومٗالجت َمىمها، والخٗبحر ًٖ مأؾحها بهض١ٍ وويىح م٘ إلاؿٍت عمٍؼ

 مالمذ ألامل والخُاة. دملج

ا ٖلى -07  ٦كٟذ الهىعة ٖىض ؤبى جدجىح الخالت الىٟؿُت التي اٖترث الكاٖغ ومضي جإزحَر

ض. ُّ ُٟتها ٖلى هدٍى ظ  ؤصّث الهىعة لضًه ْو
ُ
 ال٣ّغاء، وظمالُاث الهىعة الخسُُلُت، خُض

دضث ظم -08
ّ
ُت، خُض اج

ّ
 ُٗها إلهخاطجىّىٖذ الهىعة ٖىض ؤبى جدجىح بحن مٟغصة ومغ٦بت و٧ل

 هّوٍ ؤصبّيٍ مخ٩امل ألا٩ٞاع واإلاٗاوي وألاخاؾِـ.
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 الخىنُاث :

 زهاثو وممحزاث  -0
ُ
جغ٦حز ب٣ٗت الى٣ض ٖلى الكٗغ الٟلؿُُني يمً صعاؾاث ج٨ك٠

 اإلا٣اومت وق٩لها الخضًض. ٢هُضة

ًما ملجهىصاتها في  -9 ت ج٨ٍغ ُّ ام صعاؾُت جدىاو٫ شخهُاث ؤصبُت ٞلؿُُيُت خ ًّ بزغاء ٣ٖض ؤ

ًؼا لهظا الترار الخّي. ألاصب  الٟلؿُُني وحٍٗؼ

ونىع الخىام التي جض٫ّ ٖلى ٖم٤  ،ج٣ضًم ؤوعا١ ه٣ضًت خى٫ قٗغ زًغ ؤبى جدجىح -3

 وججاعبه. ز٣اٞخه

ب الٗلم مً زال٫ البدىر واإلاىذ إلاىانلت صعاؾاتهم؛ بزغاًء للم٨خبت الٗغبُت. -4
ّ

ؼ َال  حٍٗؼ
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 املهاصع واملغاظ٘ 

 
ً

م. -ؤوال  ال٣غآن ال٨ٍغ

ا  ًُ  ال٨خاب امل٣ضؽ: الٗهض ال٣ضًم، ؾٟغ املؼامحر -زاه

ا 
ً
 املهاصع: -زالش

 م.9100، 0لؤل٢ص ى ؤهٝؼ قٟٛي، زًغ ؤبى جدجىح، ٚؼة: م٨خبت الُاػجي، ٍ .0

 م.0997، 0نهُل الغوح، زًغ ؤبى جدجىح، الىهحراث: مغ٦ؼ الٗلم والش٣اٞت، ٍ .9

 م.9111، 0م٨خبت مضبىلي،ٍ ( ال٣اَغة:0ٖغؽ الىاع، زًغ ؤبى جدجىح، )ٍ .3

(. ٚؼة: م٨خبت الُاػجي، 0ؤِٖ الٗهٟىعة ؾيبلت الخب ووانل، زًغ ؤبى جدجىح، ) ٍ .4

 م.9117، 0ٍ

ت، زًغ ؤبى جدجىح، )ٍ .5 ، 0( ٚؼة: م٨خبت الُاػجي، 0ٍه٣ىف ٖلى ٢ظًٟت ٞؿٟىٍع

 م.9101

ا  ًٗ  املغاظ٘: -عاب

سُت في الكٗغ الٗغبي الخضًض، . 0 ٖلي ٖكغي ػاًض )ص.ٍ(، اؾخضٖاء الصخهُاث الخاٍع

 م.0997ال٣اَغة: صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ص.ٍ، 

ؤؾغاع البالٚت، ٖبض ال٣اَغ الجغظاوي، جد٤ُ٣ : ؤخمض مهُٟى اإلاغاغي. مهغ: اإلا٨خبت  .2

ت، ص.ٍ، ص.ث  الخجاٍع

الاججاٍ الىظضاوي في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ، ٖبض ال٣اصع ال٣ِ، )ص.ٍ( مهغ: م٨خبت  .0

 م.0978الكباب، 

ت والخُب٤ُ، ًىؾ٠ ابى الٗضوؽ، ألاعصن، صاع اإلاؿحرة، ٍألاؾل  .9  .9117، 0ىبُت الغٍئ

ـ، لبىان .3 اح بحن مىٓىع الضعاؾاث ألاؾلىبُت، ؤخض دمحم َو بحروث: اإلااؾؿت  -الاهٍؼ

ٍ،٘  م.9115، 0الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىَػ
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ت البىاء الٟني للهىعة ألاصبُت ٖىض ابً الغومي، ٖلي ٖلي نبذ،  )ص.م(  .4 ٍغ اإلا٨خبت ألاَػ

 م.0996، 9للترار، ٍ

البُان والخبُحن، الجاخٔ، جد٤ُ٣ : ٖبض الؿالم َاعون مهُٟى البابي الخلبي.  .5

 م.0947، 3ال٣اَغة،ط

ؼ ؤبى َضبا،)ص.م( الُُبت، مغ٦ؼ بخُاء   .6 الترار الٟلؿُُني ظظوع وجدضًاث: ٖبض الٍٗؼ

 .0990الترار الٗغبي، ص.ٍ، 

غ الكٗغي الخجغبت  .7 ت، ٖضهان الخهٍى الكمىلُت وؤصواث عؾم الهىعة الكٍٗغ

٘، ص.ٍ،   م.٢0981اؾم، )ص.ٍ( لُبُا: اإلايكإة الٗغبُت لليكغ والخىَػ

غ الٟني في ال٣غآن، ؾُض ٢ُب، مهغ: صاع الكغو١، ص.ٍ، ص.ث. .8  الخهٍى

ت واإلاىهج(،جهلت ُٞهل ؤخمض، )ٍ -الخٟاٖل الىص ي .9 ( ال٣اَغة: 0الخىانُت )الىٍٓغ

 م.9101، 0ع الش٣اٞت، ٍالهُئت الٗامت ل٣هى 

ت:  .01 الخىام الكٗغي ٢غاءة ؤزغي ل٣ًُت الؿغ٢اث، مهُٟى الؿٗضوي، الاؾ٨ىضٍع

، ص.ٍ،   م.0990ميكإة اإلاٗاٝع

ت والخُب٤ُ .00  -الخىام بحن الىٍٓغ
ً
ا:  -قٗغ البُاحي همىطظا : ؤخمض َٗمت خلبي، ؾىٍع

ت لل٨خاب، ص.ٍ، ص.ث  الهُئت الٗامت الؿىٍع

ىسي همىطًظا، خهت الباصي، ٦ىىػ الخىام في الكٗغ الٗغبي الخض .09 ًض البٚر

ت، ألاعصن، ٍ  .9119اإلاٗٞغ

الشىاثُاث الًضًت صعاؾاث في الكٗغ الٗغبي ال٣ضًم، ؾمغ الضًىب، صمك٤:  .03

ت لل٨خاب، وػاعة الش٣اٞت، ص.ٍ،   م.9119الهُئت الٗامت الؿىٍع

بي، ط .04 ع ، صا7الجام٘ ألخ٩ام ال٣غآن، ؤبى ٖبض هللا مدض بً ؤخمض ألاههاعي ال٣َغ

 ال٨ٟغ.

ت الٟلؿُُيُت في بالصها مً زال٫ مجلت الجضًض ) .05 (، 0985-0953الخغ٦ت الكٍٗغ

: صاع الهضي لليكغ، ٍ  م.9113، 0هبُه ال٣اؾم، ٦ٟغ ٢ٕغ

ت في ٞلؿُحن املخخلت مىظ ٖام  .06 صعاؾت ه٣ضًت،  0975ختى  0948الخغ٦ت الكٍٗغ

 0979، 0نالر ؤبى انب٘، بحروث: اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ، ٍ

الخُاب ؤلابضاعي الجاَلي والهىعة الٟىُت، ٖبض ؤلاله الهاجٜ. الضاع البًُاء:   .07

 م.0،0997اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، ٍ
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08.  ، ت في الكٗغ اإلاٗانغ : دمحم ٞخىح ؤخمض، )ص.ٍ( مهغ: صاع اإلاٗاٝع الغمؼ والغمٍؼ

 .0977ص.ٍ، 

الم، زحر الضًً بً دمحم الؼع٦ .09 لي، صاع الٗلم الؼع٦لي: زحر الضًً بً دمحم. ألٖا

 م.9119للمالًحن، ٍ

ت، ٖؼ الضًً بؾماُُٖل،  .91 ىاٍَغ الٟىُت واإلاٗىٍى الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ ٢ًاًاٍ ْو

 م.0967ال٣اَغة: صاع ال٨خاب الٗغبي، ص.ٍ، 

ىاٍَغ الٟىُت، ٖؼ الضًً بؾماُٖل، )ٍ .90 (  3الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ ٢ًاًاٍ ْو

 ، )ص.ث(3ال٣اَغة: صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ٍ

، ٍ الهىٗت .99 ، 0الٟىُت في قٗغ اإلاخىبي، نالح ٖبض الخاٞٔ، )ص.م( صاع اإلاٗاٝع

 م.0987

ت بحن ؤلابضإ واإلاماعؾت الى٣ضًت، مدض ال٣اس ي، ٕ .93 ، )ص.م( مجلت 37الهىعة الكٍٗغ

 م9110، ٨ٞ4غ وه٣ض، الؿىت 

ت ٖىض ؤبي ال٣اؾم الكابي، مضخذ الجُاع، )ص.ٍ( )ص.م( الضاع  .94 الهىعة الكٍٗغ

 م.0984.ٍ، الٗغبُت لل٨خاب، ص

غبُت، ؾاؾحن ؾُمىن ٖؿاٝ، )ٍ  .95 ت وظهاث هٓغ ٖغبُت ٚو (، 0الهىعة الكٍٗغ

 م.0985، 0بحروث: صاع ماعون ٖبىص، ٍ

ت، بكغي مىس ى نالر، اإلاٛغب: اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، ٍ  .96 ، 0الهىعة الكٍٗغ

 م.0994

(. ٖمان)ص.ن(، 9الهىعة الٟىُت في الكٗغ الجاَلي، ٖبض الغخمً ههغث، )ٍ .97

 م.0989

ت والخُب٤ُ، ٖبض ال٣اصع  .98 الهىعة الٟىُت في الى٣ض والكٗغ صعاؾت في الىٍٓغ

اى: صاع الٗلىم للُباٖت، ٍ  م.0984، 0الغباعي، الٍغ

ت،  .99 الهىعة اإلاٟغصة واإلاغ٦بت في ؾىعة الىا٢ٗت، خؿً خمُض ُٞاى، ظامٗت ال٩ٞى

 م.9117وػاعة الخٗلُم الٗالي والبدض الٗلمي، ٧لُت التربُت، ٢ؿم اللٛت الٗغبُت، 

الهىعة في الدك٨ُل الكٗغي، ؾمحر ٖلي الضلُمي، )ص.ٍ( بٛضاص: صاع الكاون  .31

 م.0991الش٣اُٞت، ص.ٍ، 
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، ص.ٍ،  .30 الهىعة والبىاء الكٗغي، دمحم خؿً ٖبض هللا، )ص.ٍ( ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع

 م.0980

ال٣ٗل والىظىص، ًىؾ٠ ٦غم، )ص.م( ماؾؿت َىضاوي للخٗلُم والش٣اٞت، )ص.ٍ(  .39

 م.9109

ُت )هماطط مً الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ(، الؿُٗض  .33 ت الهٞى الٗىىهت وججلُاث الغمٍؼ

 م.9117، 6بىؾ٣ُت، مجلت بىهت، ٕ

34. ٍ . غ، ؤمحن الُٗاع،ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع  ، ص.ث.9ؤل٠ لُلت ولُلت. خؿً ظَى

ش، ؤبى الخؿً ٖلي بً ؤبي ال٨غم، جد٤ُ٣: ٖمغ ٖبض الؿالم  .35 ال٩امل في الخاٍع

 .0997ع ال٨خاب الٗغبي، ٍجضمغي، بحروث: صا

اإلاشا٢ٟت والى٣ض اإلا٣اعن. ٖؼ الضًً اإلاىانغة ، بحروث: اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث  .36

 م.0996، 0واليكغ، ٍ

اإلاشل الؿاثغ في ؤصب ال٩اجب والكاٖغ، ابً ألازحر، جد٤ُ٣ : ؤخمض الخىفي وبضوي  .37

 0،0969َباهت. ال٣اَغة: جهًت مهغ،ط

ت ال٨بري للكٗغاء الٗغب .38 غا٦ت، ص.ٍ، ص.ثاإلاىؾٖى  ، ٞاَمت بَى

ت  .39 اإلاىهىلج بحن الضعاما والكٗغ، ؤؾامت ٞغخاث، )ص.ٍ( ال٣اَغة: الهُئت اإلاهٍغ

 م.0997الٗامت لل٨خاب، ص.ٍ، 

، 3( ال٣اَغة: صاع الكغو١، 3ٍالى٣ض ألاصبي ؤنىله ومىاهجه، ؾُض ٢ُب، )ٍ .41

 م.9113

الٗغبُت ؤمل صه٣ل قاٖغ ٖلى زٍُى الىاع، ؤخمض الضوؾغي، )ص.م(اإلااؾؿت  .40

 ، ص.ث.0للضعاؾاث واليكغ، ٍ

اط الخضازت " صعاؾت في ال٣هُضة الٗغبُت الخضًشت"، وُٗم الُافي، صمك٤:  .49 ؤَو

 م.0993ميكىعاث اجداص ال٨خاب الٗغب، ص.ٍ، 

بىاء الهىعة الٟىُت في البُان الٗغبي مىاػهت وجُب٤ُ. ٧امل خؿً البهحر، )ص.ٍ(  .43

 م.0978الٗغا١: املجم٘ الٗلمي الٗغاقي، )ص.ٍ( 

بيُت ال٣هُضة في قٗغ ٖؼ الضًً اإلاىانغة، ُٞهل ال٣ُهغي، )ص.ٍ( ّٖمان: وػاعة  .44

 م.9116الش٣اٞت، 
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جدلُل الخُاب الكٗغي: اؾتراجُجُت الخىام، دمحم مٟخاح، )ص.ٍ( بحروث: صاع   .45

غ،   م.0985الخىٍى

جُّىع الهىعة الٟىُت في الكٗغ الٗغبي الخضًض، وُٗم الُافي، )ص.م( ميكىعاث  .46

 م0983ص ال٨خاب الٗغب، ص.ٍ.  اجدا

ت في الكٗغ، ٦ما٫ ؤبى صًب، بحروث:  صاع  .47 ظضلُت الخٟاء والخجلي صعاؾاث بيٍُى

 م0980، 9الٗلم للمالًحن، ٍ

 م..0979ظضلُت الخٟاء والخجلي. ٦ما٫ ؤبى صًب، بحروث، )ص.ن( )ص.ٍ(  .48

بحروث: ( 9، ٞاًؼ الضاًت، )ٍ-الهىعة الٟىُت في ألاصب الٗغبي -ظمالُاث ألاؾلىب  .49

 م.0996، 9صاع ال٨ٟغ اإلاٗانغ، ٍ

صالثل ؤلاعجاػ، ٖبض ال٣اَغ الجغظاوي، جد٤ُ٣ : عيىان الضاًت. )ص.ٍ(، صمك٤:  .51

 صاع ٢خِبت، ص.ٍ، ص.ث.

ت 930صًىان ؤبي جمام الُاجي: خبِب بً ؤوؽ اإلاخىفى ؾىت  .50 ٌ، ٞؿغ ؤلٟاْه اللٍٛى

 وو٠٢ ٖلى َبٗه: مديي الضًً الخُاٍ.

غ، بحروث: صا .59  م.0986ع بحروث للُباٖت واليكغ، صًىان ظٍغ

ت بً ٢غاص الٗبس ي، َبٗت عابٗت بى٣ٟت زلُل  .53 صًىان ٖىتر: ٖىترة بً قضاص بً مٗاٍو

 م0893الخىعي، بحروث، مُبٗت آلاصاب. 

صًىان ٢ِـ بً اإلالّىح مجىىن لُلى ، ؤبى ب٨غ الىالبي، صعاؾت وحٗل٤ُ: ٌؿغي ٖبض  .54

 .بحروث: صاع ال٨خب الٗغبُت، ص.ٍ-الٛني، لبىان

ىهُت"، ؾمُت ٖبض الهاصي،  .55 ٖغوؽ الىُل " ؤؾُىعة مً مٗخ٣ضاث ٖٞغ

 ، مُض٫ بٌؿذ ؤوهالًً.9107-7-91ال٣اَغة،

ت، ص.ٍ،  .56 ٖلىم البالٚت، ؤخمض مهُٟى اإلاغاغي، مهغ: اإلا٨خبت املخمىصًت الخجاٍع

 ص.ث.

، ص.ث.6في الى٣ض ألاصبي، قىقي ي٠ُ، )ٍ  .57  ( ال٣اَغة:  صاع اإلاٗاٝع

( 0اإلاٗانغ، عمًان الهباٙ، صعاؾت ظمالُت. )ٍفي ه٣ض الكٗغ الٗغبي  .58

ٍ ،٘ اء للُباٖت واليكغ والخىَػ ت: صاع الٞى  م.0988، 0ؤلاؾ٨ىضٍع
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٦الم اإلاغاًا "صعاؾاث ه٣ضًت في الكٗغ وال٣هت واإلاؿغح والغواًت" ٦ما٫ ٖبض  .59

اإلاىنل: الؿلؿلت ألاصبُت في جغبُت هِىىي،  -الغخمً بؾماُٖل الىُٗمي، الٗغا١

 م.9100ص.ٍ، 

61.  ، لٛت الكٗغ )٢غاءة في الكٗغ الٗغبي الخضًض(، عظاء ٖبض هللا، مهغ: صاع اإلاٗاٝع

 م.0985ص.ٍ، 

مؿخ٣بل الكٗغ و٢ًاًا ه٣ضًت، ٖىاص ٚؼوان، )ص.ٍ( ال٣اَغة: صاع الكئىن  .60

 م.0994الش٣اُٞت، ص.ٍ، 

اث البىاء الكٗغي ٖىض دمحم ببغاَُم ؤبى ؾىت. ق٨غي الُىالس ي، مهغ:  .69 مؿخٍى

ت  م.0998، 0الٗامت لل٨خاب، ٍ الهُئت اإلاهٍغ

مك٩لت اإلاٗنى في الى٣ض الخضًض، مهُٟى هان٠، )ص.ٍ( ال٣اَغة: م٨خبت  .63

 م.0965الكباب، 

ً، ماؾؿت البابُحن، ٍ .64  .9، املجلض 3معجم البابُحن للكٗغاء الٗغب اإلاٗانٍغ

بت، )ص.ٍ( لبىان .65 بحروث: م٨خبت لبىان، -معجم مهُلخاث ألاصب، مجضي َو

 م.0974بحروث، ص.ٍ، 

ت _ صعاؾت م٣اعهت في ألانى٫ واإلاىهج واإلاٟاَُم _، خؿً هاْم،  .66 مٟاَُم الكٍٗغ

 م.0994، 0( بحروث: اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، الضاع البًُاء، 0ٍ)ٍ

م٣ضمت لضعاؾت الهىعة الٟىُت، وُٗم الُافي، صمك٤: ميكىعاث وػاعة الش٣اٞت  .67

 م.0989وؤلاعقاص ال٣ىمي، صمك٤، ص.ٍ، 

ظٟٗغ، جد٤ُ٣: ٦ما٫ مهُٟى. ال٣اَغة: م٨خبت الخاهجي، ه٣ض الكٗغ، ٢ضامت بً  .68

 م.0978، 3ٍ

ُان وؤهباء ؤبىاء الؼمان، ؤبى الٗباؽ قمـ الضًً ؤخمض بً دمحم ابً  .69 ُاث ألٖا ٞو

 .0994زل٩ان، جد٤ُ٣: بخؿان ٖباؽ، بحروث، صاع ناصع.، ٍ

 

 عؾاثل ماظؿخحر: -زامًؿا 

عؾالت ماظؿخحر، ظامٗت ؤلابضإ الٟني في قٗغ ولُض ؾ٠ُ، مِؿغ ؾالم زالٝ،  .0

 م.9117الخلُل، ٞلؿُحن، 
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البيُت الٟىُت في قٗغ ٦ما٫ ؤخمض ٚىُم، زًغ ؤبى جدجىح، عؾالت ماظؿخحر،  .9

 م.9101الجامٗت ؤلاؾالمُت، ٚؼة، ٞلؿُحن.

ض ؾٗضون، عؾالت ماظؿخحر.  .3 ت ٖىض بضع قا٦غ الؿُاب، ٍٞغ الهىعة الكٍٗغ

ا: ظامٗت صمك٤،   م.0997ؾىٍع

٠ُ الكٗغ لؤلؾُ  .4 الم، جْى ىعة في يىء الضعاؾاث الٗغبُت اإلاٗانغة. ؾُٗضي بٖى

غان.   م9100عؾالت ماظؿخحر. الجؼاثغ: ظامٗت الؿاهُا َو

ؼ ٩ٖاٌص ي، عؾالت ماظؿخحر،  .5 مٓاَغ ؤلابضإ في قٗغ ؤبي ال٣اؾم الكابي، ٍٖؼ

 م.0981ظامٗت ٢ؿُىُُىت، الجؼاثغ، 

 ال٨خب املترظمت: -ؾاصًؾا 

ؤعقِبالض، جغظمت : ؾلمى الخًغاء الجُىس ي، مغاظٗت : الكٗغ والخجغبت، ما٧لِل  .0

٤ُ ناٌٜ،)ص.ٍ( بحروث: صاع ال٣ُٓت الٗغبُت للخإل٠ُ واليكغ، ص.ٍ،   م.0963جٞى

ت. .9 ـ س ي صي، جغظمت: ؤخمض هه٠ُ الجىاوي وآزغون، )ص.ٍ(  الهىعة الكٍٗغ لَى

 م.0989الٗغا١: صاع الغقُض لليكغ، ص.ٍ، 

ت بل .3 ُّ ؼ. اإلاٗنى ألاصبي مً الٓاَغاج لُم عاي، جد٤ُ٣: ًىثُل ًىؾ٠ ٍٖؼ ى الخ٨ُٟ٪، ٍو

الم، 0)ٍ ٣اٞت وؤلٖا
ّ
كغ، وػاعة الش

ّ
 م.0987( بٛضاص: صاع اإلاإمىن للترظمت والي

يؿ٩ي وآزغون:  جغظمت: ص. ٚؿان الؿُض، )ص.ٍ(  .4 ت الخل٣ي، ظان اؾخاعٍو في هٍٓغ

 م.9111صمك٤: صاع الٛض، 

دكاعصػ. جغظمت وج٣  .5 ضًم: الض٦خىع مهُٟى بضوي. مهغ: مباصت الى٣ض ألاصبي، ب.ا.ٍع

 م.0963مُبٗت مهغ، ص.ٍ، 

ً، جد٤ُ٣ : مخي الضًً نبخي. )ص.ٍ( )ص.م(  .6 يُه ول٪ اوؾتن واٍع ت ألاصب، ٍع هٍٓغ

 صمك٤، ص.ث.

ا  ًٗ اث: -ؾاب  الضوٍع

الاججاَاث الٟىُت في الكٗغ ؤلاؾالمي الٟلؿُُني اإلاٗانغ، ٦ما٫ ٚىُم، ظىاص  .0

غ، ٚؼة، ، 9، 03ٕؾلؿلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت، مجلض الهكُم. مجلت ظامٗت ألاَػ

 م.9100
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غة الٗغبُت بحن ؾىتي  .9 َـ، 011-611ألازُلت والهىع الٟىُت في قٗغ ظىىبي الجٍؼ

ؤخمض بً خاٞٔ الخ٨مي، مجلت ٧لُت اللٛت الٗغبُت، ظامٗت ؤلامام دمحم بً ؾٗىص 

 .4ؤلاؾالمُت ،ٕ

ت .3 ؤ٦خىبغ،  04.مجلت  الخىام ألاصبي اليكإة واإلاٟهىم، دمحم زمكىف، صعاؾت هٍٓغ

ل/06، 05041الٗضص   م9100/ابٍغ

الخىام ألاصبي في قٗغ ًىؾ٠ الخُُب، ٖمغ ٖخ٤ُ، مجلت ظامٗت الخلُل  .4

ت   م.9103، 0، 8ٕللبدىر، املجمٖى

الخىام الضًني في قٗغ ًىؾ٠ الخُُب، ٖمغ ٖخ٤ُ، مجلت مجم٘ ال٣اؾمي للٛت  .5

 م.9119، 9109الٗغبُت، ٕ

ل وؤمل صه٣ل، ٖلي ؾلُمي. عيا ٦ُاوي. مجلت  الخىام ال٣غآوي في قٗغ مدمىص .6 صعَو

 م.9109صعاؾاث في اللٛت الٗغبُت وآصابها، بًغان، ظامٗت ؾمىاوٜ، 

الخىام والخجىاؾُت في الىو الكٗغي، زلُل الىس ى، صمك٤: مجلت اإلاى٠٢ ألاصبي،  .7

 م.0996، ؤًلى٫، 315، 96ٕ، الؿىت96اجداص ال٨خاب الٗغب، املجلض 

هىمها في عؤي الى٣اص ال٣ضماء واملخضزحن، دمحم ٖبض اإلاىٗم زٟاجي، الهىعة ألاصبُت ومٟ .8

 م.0998، 096، 97ٕمجلت التربُت، ؾىت 

ت، ٕ .9  .914الهىعة الٟىُت في الى٣ض ألاوعوبي، ٖبض ال٣اصع الغباعي، مجلت اإلاٗٞغ

، 0، 99ٕالهىعة والبىاء الكٗغي ٢غاءة في ٢هُضة اإلاخىبي، ماظض الجٗاٞغة، م .01

 م.9111البٗض،  صمك٤: مجلت ظامٗت

جاوي  .00 ت الكٗغ ٖىض خاػم ال٣َغ َـ 684اإلاخل٣ي بحن الخسُُل واملخا٧اة والخإزحر في هٍٓغ

غان. مسبر الضعاؾاث 9، ُٞهل ؤبى الُُٟل، مجلت صعاؾاث مٗانغة، ٕ ، خٍؼ

 م.9107الجؼاثغ،  -جِؿمِؿُلذ -اإلاغ٦ؼ الجامعي -الى٣ضًت وألاصبُت اإلاٗانغة 

 مت،خىاع مجلت ٞلؿُحن اإلاؿلمت.، ابدؿام ناً 3ؤوعا١ ز٣اُٞت .09

 م.0980، 3بيُت ال٣هُضة. مجلت ٧لُت آلاصاب، ٖبض الهاصي ػاَغ، ظامٗت نىٗاء، ٕ .03

حر بً ؤبي ؾلمى: ٖبض ال٣اصع الغباعي، مجلت ٧لُت آلاصاب،  .04 حك٨ُل الهىعة في قٗغ َػ

 م.0984، 9، 00ٕظامٗت اإلال٪ ؾٗىص، م

ضة الؼمان، لىضن، زىاثُاث اإلاعجم الكٗغي في)ٖىضما اقدب٪ الًىء ب .05 الُا٢ىث(، ظٍغ

ش0569الٗضص  .90/7/9113، الخاٍع
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، ؾمغ الضًىب، مجلت   .06
ً
ظمالُاث اليؿ٤ الًضي قٗغ ؤبي الٗالء اإلاٗغي ؤهمىطظا

 001صمك٤ الٗضص -مجلت ٞهلُت جهضع ًٖ اجداص ال٨خاب الٗغب-الترار الٗغبي

غان  -الؿىت الشامىت والٗكغون   م.9118، 0499ظماصي آلازغة  - 9118خٍؼ

ضة نىث الجماَحر، ٕ .07 ش 3، م99ل٣اء م٘ بضع قا٦غ الؿُاب، ظٍغ ، بخاٍع

 م96/01/0963

 .0957، بحروث،3مجلت الكٗغ، ٕ .08

مهُلر الخٟاٖل الىص ي اليكإة والامخضاص، ناص١ الؿلمي، ظضة: مجلت ظظوع،    .09

 م.9105، 41ٕ

ت في الىثر الٟني ٖىض الغاٞعي، خؿام مهُٟى اللخام،   .91 مالمذ الهىعة الاؾخٗاٍع

 م.9117، 011، 95ٕاملجلت الٗغبُت للٗلىم ؤلاوؿاهُت، م

اث٠ الهىعة في الى٣ض الخضًض، عوػ الخماص، مجلت ظامٗت البٗض للٗلىم  .90 ْو

 م9115، 3، 97ٕؤلاوؿاهُت، م

ا في الٗمل ألا   .99 ت وصوَع ُٟت الهىعة الكٍٗغ صبي، ٖلي ٢اؾم دمحم الخغابكت، ظامٗت ْو

ت، ٢ؿم الٗلىم ؤلاوؿاهُت، مجلت  ىُت، ٧لُت آلاصاب والٗلىم التربٍى عجلىن الَى

 م.9104، 001آلاصاب، الٗضص 

ا
ً
اث: -زامى  املخَُى

ضة في الٗالم: الض٦خىع  ألبي الٟغط ألانبهاوي ؤصب الٛغباء. -0 ت ٍٞغ وكٍغ ًٖ مسَُى

 الجضًض.نالح الضًً اإلاىجض، صاع ال٨خاب 

ا ًٗ ا٢٘ إلال٨تروهُت: -جاؾ  املى

ؼ ٖخ٤ُ، ًىلُى  -0 ُٟتها الخسُُلُت: ٖبض الٍٗؼ ت ْو  م، اهترهذ.9103الهىعة الكٍٗغ

 م، اهترهذ.9109ال٣هُضة الىمًت: ؾمغ الضًىب، صًىان الٗغب، جمىػ  -9

اإلا٣اومت في الكٗغ الٟلؿُُني: ص.ظما٫ َجان، ماؾؿت ال٣ضؽ للش٣اٞت  -3

 م، اهترهذ.9109والش٣اٞت، ؤٚؿُـ، والترار، واخت ال٨ٟغ 

ىر، ؤهٟاؽ هذ مً ؤظل الش٣اٞت  -4 بيُت الهىعة ٖىض ممضوح ٖضوان: ص.دمحم بٚغ

 م، اهترهذ.9119وؤلاوؿان، صعاؾاث ؤصبُت وه٣ضًت، ؤٚؿُـ، 

 م، اهترهذ.9103ظمالُاث الىو الكٗغي: خماصة ٖبض الل٠ُُ، اإلاىا٫، ًىهُى،  -5
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 رهذ.ٖمغ، ٞغعػهض. ما هي ٢هُضة الىثر. اهت -6

ٗذ اإلاغنٟي: ببغاَُم زلُل ببغاَُم، صًىان الٗغب، ماًى  -7 ٢هُضة الىمًت ٖىض ٞع

 م، اهترهذ.9119

ت الخغة: ٞضاجي، وكُض، اهترهذ. -8 ٨ُبُضًا اإلاىؾٖى  ٍو
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 ٞهغؽ املخخىٍاث
 

 

 

ءُ 
ْ
هَضا ِ

ْ
 2 ............................................................................................... إلا

اع الٗام للضعاؾت  3 ................................................................................ إلَا

 4 ............................................................................................... ملخو

 7 .............................................................................................. امل٣ضمت:

ت  01............................................................................. ُبيُت الهىعة الكٍٗغ

 00................................................................. الهىعة في الى٣ض الٗغبّي ال٣ضًم :

 01............................................................................ الهىعة ٖىض املخضزحن :

ت :  07.......................................................................... ؤهمُت الهىعة الكٍٗغ

 01....................................................................... الكٗغ الٟلؿُُني امل٣اوم :

ُٟت ًٖ الكاٖغ زًغ ؤبى جدجىح:  01.................................................... هبظة حٍٗغ

 01.................................................................................... املىلض واليكإة :

 01.................................................................................... عخلخه الٗلمُت :
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 01......................................................................................... بنضاعاجه:

 00....................................................................................... الٟهل لاو٫ 

ــت  00.................................................................................. الهــىعة الكٍٗغ

 00............................................................................. م٨ىهاتها، وزهاثهها

ت ٖىض زًغ ؤبى جدجىح:  00.............................................. م٨ىهاث الهىعة الكٍٗغ

 00.......................................................................... املبدض لاو٫/ الخ٨ش٠ُ :

ت :  -1  01.............................................................................الىمًت الكٗغٍّ

 07................................................................................. نىعة لاؾئلت : -2

ٛىي : -3
 
اح الل  10................................................................................ الاهٍؼ

ىام:
ّ
 12........................................................................... املبدض الشاوي/ الخ

 13.................................................................................. الخىام لاصبي: -1

 20................................................................................. الخىام الضًني: -2

 
ً

ت:  -ؤوال م والؿىت الىبٍى  20................................................ الخىام م٘ ال٣غآن ال٨ٍغ

ا ًُ  21........................................................................ الخىام م٘ إلاهجُل : -زاه
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ذي : -3  21.............................................................................. الخىام الخاٍع

 
ً

سُت ال٣ضًمت: -ؤوال  21................................... الخىام م٘ الصخهُاث ولاخضار الخاٍع

 32................................................................ املبدض الشالض/ لاؾُىعة والغمؼ:

 
ً

 33................................................................................... لاؾُىعة: –ؤوال

ا  ًُ  31................................................................................ج٣ىُت الغمؼ: –زاه

 70...................................................................................... الٟهُل الشاوي

ت ٖىض  70.................................................................. زهاثُو الهىعة الكٍٗغ

 70................................................................................. زًغ ؤبى جدجىح

 71...................................................................املبدض لاو٫/ املعجم الكٗغي:

 
ً

اُٞت: -ؤوال  71........................................................................... البِئت الجٛغ

ا ًُ  71............................................................ ؤلٟاّ الخؼن والك٨ىي والغزاء: -زاه

ا
ً
 12............................................................. ؤلٟاّ الخّب والخىحن والٛغبت: -زالش

ا ًٗ مت والاؾخجهاى: -عاب  11................................................... ؤلٟاّ الًٛب والٍٗؼ

 11.................................... املبدض الشاوي/ زهاثُو الهىعة ٖىض زًغ ؤبى جدجىح :
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ً

ا٢ُٗت : -ؤوال  11.................................................................................... الى

ا ًُ ت : -زاه  13..................................................................................... الغمٍؼ

ا
ً
وماوؿُت : -زالش  14................................................................................. الغ 

 11..................................................................................... الٟهُل الشالض

ــت  الهــىعة الكٗغٍّ
ُ
ُٟت  11.......................................................................... ْو

 011 ............................................................. املبدض لاو٫/ الىُْٟت الىٟؿُت:

ت :  000 ............................................................ املبدض الشاوي/ الىُْٟت الخإزحًر

ُٟت الخسُُلُت:  001 .......................................................... املبدض الشالض/ الْى

 004 .................................................................................. الٟهل الغاب٘

ت ٍٗغ ِ
ّ
اث الهىعة الك  004 .................................................................... ُمؿخٍى

ت : اث الهىعة الكٍٗغ  007 ................................................................... مؿخٍى

 001 ................................................................ املبدض لاو٫/ الهىعة املٟغصة :

 
ً

٤ جباص٫ املضع٧اث : -ؤوال  001 ............................................. الهىعة املٟغصة ًٖ ٍَغ

 011 ................................................................................. الدصخُو : -2
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٤ جغاؾل الخىاؽ: ا / ًٖ ٍَغ ًُ  020 ............................................................. زاه

 022 ............................................................... املبدض الشاوي/ الهىعة املغ٦بت :

ُت :
ّ
 021 ............................................................... املبدض الشالض/ الهىعة ال٩ل

 033 ........................................................................................... زاجمت

 034 ............................................................................. الىخاثج والخىنُاث

 034 .................................................................................. هخاثج الضعاؾت:

 031 ..................................................................................... الخىنُاث :

 031 ................................................................................ املهاصع واملغاظ٘
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 ماؾؿت بخُاء الترار وجىمُت إلابضإ

حؿعى ماؾؿت بخُاء الترار وجىمُت ؤلابضإ مىظ جإؾِؿها لخ٩ىن عاثضة في 

 مً 
ً
سه مً الًُإ، وعاٞضا خماًت جغازىا ألاصبي الٟلؿُُني، وخٟٔ ههىنه وجاٍع

عواٞض الخغ٦ت ألاصبُت واإلاؿغخُت والضعامُت في ٞلؿُحن، وخايىت لئلبضإ 

ل اإلااؾؿت مً زال٫ بهخاظها هىاة حُٛحر ومغ٦ؼ ببضإ، لخ٩ىن 
ّ
واإلابضٖحن،  وؾدك٩

 ٢ِبلت ألاصباء واإلاؿغخُحن والضعامُحن والباخشحن.

ؼ الىعي ألاصبي  وتهضٝ ماؾؿت بخُاء الترار وجىمُتؤلابضإ بلى حٍٗؼ

والضعامي وجىمُت الظو١ الٟني وعوح البدض الٗلمي ومماعؾاجه لضي مجخمٗىا 

الٟلؿُُني، وإلى نُاٚت البيُت اإلاٗلىماجُت والىٓامُت مً زال٫ خٟٔ الىهىم 

اًت ألابدار  ا، زكُت حٗغيها للًُإ، وٖع ألاصبُت واإلاؿغخُت الترازُت ووكَغ

٨َغـ الضعاؾت الٗلمُت والضعاؾاث اإلاهخمت بالضعاما الٟلؿُُيُت، والؿعي لخ

املخخهت بهىٝى ألاصب اإلاخٗضصة في ماؾؿاجىا الخٗلُمُت للبدض الٗلمي، بياٞت 

ني   للمؿاَمت في طل٪ اإلاكغٕو الَى
ً
 وزاعظُا

ً
غ ٢ىىاث الكغا٦ت مدلُا بلى جٍُى

 ال٨بحر.

 

 

 

 


