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م٣ضمت

م٣ضمت
جدباًً اإلاىاهج الى٣ضًت الخضًشت مً خُث ئن ل٩ل مجها ئحغاءاجه ومؿخىٍاجه الخدلُلُت ول٨جها جلخ٣ي
في حظع مكتر ٥وهى اللؿاهُاث التي ٢ضمذ للمىاهج الى٣ض أؾؿا ٖلمُت ومىيىُٖت وألاؾلىبُت باٖخباعها
جدلُال لٛىٍا جغج٨ؼ ٖلى اللؿاهُاث قغَها اإلاىيىُٖت ومىيىٖها ألاؾلىب مما ًجٗلها ٖلما ونُٟا
جدلُلُا ًىافي مُٗاعٍت البالٚت.
اؾخُاٖذ ألاؾلىبُت أن ج٨كَ ٠غٍ٣ها وؾِ اإلاىاهج الى٣ضًت اإلاٗانغة في م٣اعبتها للىهىم
ألاصبُت ،و٢ض ٢ضع لها بًٟل حهىص مجمىٖت مً الضاعؾحن مً بُجهم " قا ٫بالي" و" حا٥

ؿىن" و"

مِكا ٫عٍٟاجحر" أن حؿخ٣ل مىهجا حهض ٝئلى صعاؾت الخُاب ألاصبي صعاؾت أصبُت مخىزُا بظل ٪الٗلمُت
واإلاىيىُٖت .وبىاءا ٖلى طلٞ ٪ان الضعاؾاث ألاؾلىبُت الخُبُُ٣ت أنبدذ عاٞضا مهخما اؾخ٨ما ٫البدىر
ألاؾلىبُت في اإلاجا ٫الىٓغي ،لظل ٪اججهذ مٗٓم الضعاؾاث ئلى الىهىم ُٛت ا٦دكاّ ٝ
الؿماث ألاصبُت
للٛت الىو ( ّ
الؿماث الضاللُت ،والترُ٦بُت والهىجُت) وهضٞها في طل ٪البدث ًٖ الٗال٢ت التي جغبِ هظه
الؿماث بهض ٝالىنى ٫ئلى ما ًخٟغص به الخُاب ألاصبي مً خُث بىاةه اللٛىي وئصعا ٥الُ٣مت الٟىُت
وألاصبُت التي جىدكغ وعاء هظه ّ
الؿماث ول٣ض ازترها الصخهُت الخاعٍسُت وألاصبُت باألزو الكاٖغ "أبى
ال٣اؾم ؾٗض هللا" في مىيىٕ بدشىا الؿماث ألاؾلىبُت في ٢هُضة َغٍ٣ي مً صًىان الؼمً ألازًغ
همىطحا لضعاؾدىا وَٗىص الؿبب ازخُاعها أن قاٖغها ما قضها ئلُه أهه أو ٫مً ٦خب ٢هُضة الخغة في
ّ
الجؼاةغ وأهه ابً الىًَ وأخض الكٗغاء الظًً ٦خبىا قٗغا خغا في الؿاخت ألاصبُت.
و هجضه صاةما واهخ٣اء ٧لماجه مً أ٢ىاله اإلاأزىعة في ٦خابت خبر ٖلى الىع "١ا٦خبىا ختى بأهضاب٨م
وأْاٞغ٦م ئن لم جُٗ٨م أ٢الم٨م ،زم اطهبىا ٖلى عب٨م واهخم عايىن ئه٨م ٢مخم بمهمخ٨م ال٨ٟغٍت
وؤلاوؿاهُت ،ول٨م مجي ٧ل الخمىُاث" أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا ٢ضم للجؼاةغ بمٟغصه وبمجهىصه الصخصخي ما
عجؼث ٧اٞت اإلاإؾؿاث الٗلمُت ًٖ اهجاػه َُلت ٖ٣ىص ٞهى ًد ٤طا٦غة الجؼاةغ وقُش مإعزحها.

أ

م٣ضمت
وحل ٢هاةضه حٗبر ًٖ مى ٠٢الكاٖغ الٗاَٟي اججاه وَىه ،ومٗاهاجه في الٛغبت والخىحن ئلى الىًَ
اإلاٟضي.
و مى ٠٢الخ٣ضًغ والاخترام في مضخه لبٌٗ أًٖاء الخغ٦ت ؤلانالح ،وٖاَٟت لهُب زىعة هىٞمبر
ألهه ئن ٚغؽ في أعيُت الترار ٗٞبر بلٛخه ًٖ الىاٞ ٘٢أهخج لىا ئبضاٖا قٗغٍا ٖالج في صًىاهُه َاةغ الخب
والؼمً ا|ألزًغ مسخلً٢ ٠اًا الشىعة الجؼاةغٍت مبرػا اإلاٗاهاة وآلاالم التي ج٨بضها الكٗب الجؼاةغي أزىاء
وحىص الاؾخٗماع الٟغونخي والتي ناص٢ذ ٞترة الكباب الكاٖغ وٖهض الشىعة الخدغٍغ ال٨بري.
و مما القُٞ ٪ه أن قٗغ" أبىا ل٣اؾم ؾٗض هللا" ال بض أن ً٨خجز في حؿضه اللٛىي مً الؿماث
ألاؾلىبُت التي جبدث في أصواجه اللٛىٍت َا٢ت ئًداةُت ججٗل مىه قٗغا ًىا٢ ٫ضعا ٦شحرا مً ؤلاعجاب
والخ٣ضًغ ئط امتزج قٗغه بالٗاَٟت اإلاخباًىت بحن الشىعة والٛغبت والخىحن ماهي أهم الؿماث ألاؾلىبُت التي
جمحز بها قٗغه في ٢هُضة َغٍ٣ي؟ وماهي الخهاةو الٟىُت والجمالُت التي حٗلذ مىه قٗغا عاقي في
الؿاخت ألاصبُت؟ وما مضي ئؾهام ئهخاحه الكٗغي في ألاصب الجؼاةغي؟
ماهي مالمذ الؿغص في ٢هُضة ظسيلي؟
و ٢ض اعجأًىا يغوعة اإلاىهج ألاؾلىبي لهظه الضعاؾت م٘ الاؾخٗاهت بالخدلُل وؤلاخهاء مً قأهه
مدانغة ّ
الؿماث ألاؾلىبُت في ال٣هُضة َغٍ٣ي وال٨كٖ ٠جها وختى هخم ً٨مً الضعاؾت وؤلاحابت ٖلى
ألاؾئلت اإلاك٩لت إلاًمىن ؤلاق٩الُت اؾخىحب ٖلُىا وي٘ زُت مىهجُت لٗغى مؿاع البدث وً٢اًاه
جمشلذ في ٞهلحن
الٟهل ألاو ٫جدذ :أبي ال٣اؾم ؾٗض هللا ومىُل٣اث ٨ٞغه
جدبٗىا ُٞه خُاة ؾٗض هللا ،وجل٣ي زُابه ٖىض الى٣اص الجؼاةغٍحن اخخىي ٖلى الٗىانغ الخالُت.
ـ خُاجه ,اإلاىلض واليكأة ووكاَاجه ال٨ٟغٍت
ب

م٣ضمت
2ـ زهاةو الٟىُت وألاؾلىبُت لكٗغ أبا ال٣اؾم ؾٗض
3ـ الخُاب الى٣ضي ٖىض ؾٗض هللا بأ٢الم الى٣اص
4ـ ٌٗ ججاعب الى٣ضًت أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا
5ـ أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا وً٢اًا ؤلابضإ ألاصبي.
أما الٟهل الشاوي زههىاه ئلى الٗمل
إلحغاتي ( الخُبُ٣ي ) الظسد همىطج ل٣ض اٖخبر الؿغص أصاة حٗبحرًت مً أصواث الخٗبحر ؤلاوؿاويٞ ،مىظ
وحىص ؤلاوؿان وحض الٗىهغٞ ،هى خايغ في اللٛت اإلا٨خىبت والكٟىٍت ،وفي لٛت ؤلاقاعاث والغؾم والخاعٍش،
وفي الغؾم والخاعٍش وفي ٧ل ما ه٣غؤه ووؿمٗه ؾىاء ٧ان ٦الما ٖاصًا أو ٞىُاٞ ،هى بظلٖ ٪ام ومخىىٕ ،ومىه
اهدضعث ألاحىاؽ ألاصبُت اإلاٗغوٞت ٢ضًما وخضًشا٧ ،ا ألؾاَحر والخغٞاث وال٣هو والغواًاث ،ول٩ل
ئوؿان في لخُاة َغٍ٣ت في ألخ٩ي ،مً زم ٧ان الغنُض اإلاترا٦م مً الؿغوص ٖبر الخاعٍش ٌٗض باإلاالًحن ٞمجها
ما هى مضون ومىه ما جىا٢لىاه ٖبر اإلاكاٞهت ،مً يإ لٗضم جضوٍىه واإلادآٞت ٖلُه ،وٍ٩ىن في ٧ل ق٩ل
نُاٚت حضًضة للخُاة و ٤ٞمىٓىع وئعاصة ؤلاوؿان ٞهى الظي ًىٓم خغ٦ت الصخهُاث وألاخضار في ئَاع
الؼماوي واإلا٩اوي مً أحل الخٟاّ ٖلى الؿغص.
مىه أحٗبىا الخُت الخالُت في الٟهل الشاوي:
ّ
الؿُماث ألاؾلىبُت في ٢هُضة َغٍ٣ي جدذ ٖضة الٗىانغ مجها
1ـ حٗغٍ ٠ألاؾلىبُت وؤلاججاهاتها
2ـ اإلاًمىن الٗام لل٣هُضة وأ٩ٞاعها ألاؾاؾُت
جضازالث الؿغصي في الكٗغ (خىاعٍت الهُ ٜألاهىاُٖت)

ج

م٣ضمت
1ـ اإلاالمذ الؿغص في ال٣هُضة
2ـ حٗغٍ ٠الؿغص
3ـشىاةُت الغاوي واإلاغوي له
البىاء الخىاعي في ال٣هُضة
1ـ حٗغٍ ٠الخىاع
2ـ البىاء ال٣هصخي الخىاعي
3ـ الخمىلت الضاللُت لالػمت الؿغصًت ًا ع٣ُٞي
زاجمت
و اٖخمضها ٖلى ٖضة مهاصع ومغاح٘ مجها
ـالؼمً ألازًغ صًىان ؾٗض هللا
ـ ألاؾلىبُت وألاؾلىب لٗبض الؿالم اإلاؿضي
ـ هىع الضًً الؿض ألاؾلىبُت وجدلُل الخُاب الكٗغي صعاؾت في الى٣ض ألاصبي الخضًث.

د

الف ـصــل ألاوو :أبـى ال٣اؾم ؾٗض هللا (
وكــأة ومىُل٣اث  ٨ٞــغه)
 ـ حعسيف أبى اللاطم طعد هللا
 ـ الخصائص الفىيت وألاطلىبيت للشاعس
 ـ أبى اللاطم طعد هللا وججسبت شعس الخفعيلت
 ـ أبى اللاطم طعد هللا والىلاد
ـ أبى اللاطم طعد هللا كضايا إلابداع ألادبي



الٟهل ألاو ٫أبىال٣اؾم ؾٗض هللا (وكأة ومىُل٣اث ٨ٞغه)
أبى اللاطم طعد هللا  :هى هغم مً أهغام ألاصب الجؼاةغي وقُش اإلاإعزحن ٖغ ٝباهخاحه الٛؼٍغ زانت في
اإلاجا ٫الخاعٍذي والكٗغ الخغ٧ ،ان أو ٫مً هٓم أو٢ ٫هُضة في قٗغ الخُٟٗلت .
و٧ان ٦شحر الُٗاء في اإلاجا ٫ألاصبي ب٩ل أهىاٖه الكٗغ والىثر زانت وأصب الغخلت وال٨خب الخاعٍسُت
التي جخدضر ًٖ الشىعة الجؼاةغٍت وٞحها أ٢هض الخغ٦ت الىَىُت .
والدجه:
أبهغ ألاصًب والكاٖغ أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا الىىع في ٢غٍت "البضوٕ" ؾىت  1930وهظه ال٣غٍت جبٗض ًٖ
مضًىت "٢ماع"بدىالي عب٘ ُ٦لىمتر ٚغبا " ًٖ 1واص ؾى " ٝفي حىىب الجؼاةغ ،و٢ض ولض في نُ ٠قضًض
الخغاعة ٖام جغمُم الجام٘ ال٨بحر ،جغٖغٕ في أؾغة مدآٞت ٖلى اإلاباصب الضًيُت والُ٣م ألازالُ٢ت خُث
حٗلم في ػعاٖت وئهخاج الخمىعٞ ،أهله ألاواةل الٟالخحن اللظًً ئبخضٖىا "البضوٕ " ٗٞمغوها ٛغؽ الىسُل
لٗظوبت مائها ،وٖىض والصجه ٧ان ًٟترقىن الغما ٫وجٓللهم ؾ٣اة ٠مً حغاةض الىسُل .
حعلمه:
صزل أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا ئلى ال٨خاب ٦بُ٣ت أبىاء بلضجه وهى مً الٗمغ ال ًىاهؼ ئال الخامؿتٞ ،دٟٔ
ال٣غآن ال٨غٍم ،وجل٣ى مباصب الضًً ؤلاؾالمي ٖلى ًض الكُش "ص دمحم الُاهغ جلُلي" ؾاٞغ ئلى جىوـ لحزاو٫
صعاؾخه بجامٗـت خُث جدهل ٖلى قهاصة ألاهلُت ٖام  1951م ،زم قهاصة الخدهُل ٖام  1954مً ،2دخل
اإلاغجبت الشاهُت في صٗٞخه ،وطل٢ ٪ىٖ": ٫بض

هللا الغُ٦بي " ":ئن مٗغٞتي ؿٗض هللا جغح٘ ئلى أوازغ

ألاعبُُٗيُاث ،وئطا ٦ىذ أط٦غ ٞاجها ؾىت  1947م خُث حمٗذ بُيىا عصهاث الؼٍخىهت اإلاٗمىعة في جىوـ
الك٣ُ٣ت  ......وفي ٞىج الُلبت أقبه بالٟهل اإلاٗغو ٝفي اإلاضاعؽ ،ول ً٨الجلىؽ ً٩ىن ٖلى الخهحرة في
ألاعى ال ٖلى ا
 1ـ أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا  :في الجضا ٫الش٣افي ،صاع اإلاٗاع ٝللُباٖت واليكغ ،جىوـ ،1993،م 50
 2ـ أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا :مىُل٣اث ٨ٞغٍت ،الضاع الٗغبُت لل٨خاب ،لُبُا ،ؾىت ،1976م.44
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الٟهل ألاو ٫أبىال٣اؾم ؾٗض هللا (وكأة ومىُل٣اث ٨ٞغه)
الُاولت وال٨غسخي ٦ ....ما هجلـ ووؿخم٘ ئلى ألاؾاجظة الظًً ًضعؾىن لىا  .....وأقهض أن ؾٗض هللا ٧ان
ًخمخ٘ بظو ١أصبي واضح في البضاًت ".

1

ؾاٞغ ؾٗض هللا ئلى مهغ ٗض ْغوٖ ٝهِبت في ؾىت 1955م ٖاهاها في الجؼاةغ مً مًاً٣اث ؤلاؾخٗماع
الٟغونخي ٞ،ظهب ئلى جىوـ ولُبُا لُهل ئلى مهغ .
أعاص الدسجُل في حامٗت ال٣اهغة ،ل ً٨لم ًخم طلٗ ٪ضها ٢بل في ٧لُت صاع الٗلىم ،وخاػ ٖلى قهاصة
اإلااحِؿتر في الخاعٍش والٗلىم الؿُاؾُت ؾىت

1962م ،زم اهخ٣ل ئلى أمغٍ٩ا في هٟـ الؿىت ،صعؽ في

حامٗت مىِؿىجا التي جدهل مجها ٖلى قهاصة الض٦خىعاه في الخاعٍش الخضًث واإلاٗانغ باللٛت الاهجلحزًت ؾىت
1965م . 2
وئياٞت ئلى اللٛت الٗغبُت أج ً٣اللٛت الٟغوؿُت والاهجلحزًت ،وصعؽ الٟاعؾُت
وألاإلااهُت .
اقخٛل بجامٗت او٧لحر بحن  1965و 1967م ،لُٗىص ئلى الجؼاةغ ؾىت  1967م ،وبضأ الٗمل بجامٗت الجؼاةغ
أؾخاطا ب٣ؿم الخاعٍش ؾىت 1993م  .وفي ؾىت  1996م ا نج٣ل ئلى ألاعصن ٦أؾخاط بجامٗت "البِذ " ئلى ٚاًت
 ،2002زم ٖاص ئلى حامٗت الجؼاةغ ٦ .ما أهه بحن ؾىتي  1967و 1993م باإلياٞت ئلى ٧ىهه أؾخاط بجامٗت
3

الجؼاةغ ٧ .ان أؾخاطا ػاةغا أًًا في مجمىٖت مً الجامٗاث الٗغبُت وألامغٍُ٨ت
مجها مٗهض البدىر والضعاؾاث الٗغبُت بمهغ لؿىىاث  1970و 1975و1989
حامٗت ٖحن الكمـ بمهغ 1976
ـ حامٗت صمك ٤ؾىت 1977

 1ـ ٖبض ال٨غٍم بىنٟها : ٝاإلاؿحرة الٗلمُت والؿحرة الظاجُت البي ال٣اؾم ؾٗض هللا ،م5
 2ـ أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا  :مؿاع ال٣لم ،جٖ ،3الم اإلاٗغٞت  ،1ٍ،الجؼاةغ  ،2009،م.32
 3ـ اإلاهضع هٟؿه،م.33
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الٟهل ألاو ٫أبىال٣اؾم ؾٗض هللا (وكأة ومىُل٣اث ٨ٞغه)
ـ حامٗت مِك٣ان ؾىت 1988
ـ حامٗت اإلالٖ ٪بض الٗؼٍؼ بالؿٗىصًت ؾىت 1985
ـ حــامٗت مىِؿىجا ٢،ؿم الخاعٍش بحن  1994ـ 1996م.
أهم وشاظاجه:
زال ٫جىاحضه في جىوـ للضعاؾت بضأ بيكغ ٌٗ ٢هاةضه في حغٍضة "الجهًت وألاؾبىٕ " الخىوؿِخحن
 1948في وكاٍ الُلبت الجؼاةغٍحن

و"البهاةغ" الجؼاةغٍت و"آلاصاب "اللبىاهُت٦ ،ما ؾاهم مىظ خىالي
بخىوـ وئوكاء "عابُت ال٣لم الجضًض" .

أما في ال٣اهغة،والتي ٧اهذ مغ٦ؼ ئقٗإ ٨ٞغي وؾُاسخي ٣ٞ،ض قاع ٥مىظ ؾىت 1956في وكاٍ ئجداص الُلبت
اإلاؿلمحن الجؼاةغٍحن الظي ٧اهذ حكغٖ ٝلُه مهالح حبهت الخدغٍغ الىَجيًٗ٦ ،ى و٦مؿإو ،٫و٢ض مشل
هظا ؤلاجداص في ٖضة مإجمغاث مجها ،اإلاإجمغ الخأؾِنخي لإلجداص الٗام للُلبت الٗغب وئجداص َالب ٞلؿُحن
بال٣اهغة خىالي  ،1958واإلاإجمغ الضولي للُالب بأمغٍ٩ا ؾىت .1961

1

وفي الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ٞغٕ للُلبت اإلاؿلمحن الجؼاةغٍحن٦ ،ما اهًم ئلى مىٓمت الُلبت الٗغب
بأمغٍ٩ا و٦ىضا ،وئلى حمُٗت الُلبت ألاٞغٍُ٣حن بمىِؿىجا.
اٖخظع الض٦خىع أؾخاط أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا ًٖ مىهب في الىػاعة ،وازخاع مجا ٫الٗلم والبدث ،وأل٠
وجغحم الٗضًض مً الٗما ٫ألاصبُت وال٨ٟغٍت والخاعٍسُت ،وجٟغٕ في الٟترة ألازحرة للبدث والضعاؾت في الخاعٍش
الجؼاةغي الش٣افي .
ً٣ى ٫الض٦خىع "دمحم ألامحن بلُٛث "ٖ:اف أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا الٛغبخحن ٚغبت الىًَ وٚغبت اللؿان وٖاف
ػاةغا مىخ٣ال بحن حامٗاث الٗالم ،أل ٠ؾخت وؾخىن مجلضا وجاعٍش الجؼاةغ الش٣افي وخض 12ع مجلضا و8700
 1ـ الخلٟؼة الجؼاةغٍت( ،خهت خىاع مٗا اإلاإعر أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا) ،الدؿُٗىاث.
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الٟهل ألاو ٫أبىال٣اؾم ؾٗض هللا (وكأة ومىُل٣اث ٨ٞغه)
نٟدت ،ختى الجؼاةغ ٖاحؼة ًٖ ٦خاب جاعٍش الجؼاةغ الش٣افي ،وٍب٣ى ؾٗض هللا مىؾىٖت في جاعٍش الجؼاةغ
1

الش٣افي ".

وأبى ال٣اؾم ؾٗض هللا ًب٣ى مغحٗا ل٩ل َالب حؼاةغي زانت في اإلاجا ٫الخاعٍذي أ٧اصًميٞ ،الكاٖغ هى
مىؾىٖت الجؼاةغ الش٣افي
أهم مؤلفاجه:
في ألاصب:
ـ الىهغ الجؼاةغي (قٗغ) .1986

2

ـ زاةغ وخب .1977
ـ الؼمً ألازًغ صًىان .1985
ـ الؿٟٗت الخًغاء (٢هو) .1986
ـ صعاؾاث في أصب الجؼاةغ الخضًث .1985
ـ دمحم الُٗض آ ٫زلُٟت ،عاةض الكٗغ الجؼاةغي الخضًث . 1984
ـ خ٩اًت الٗكا ١في الخب والاقدُا( ،١عواًت جد.1983)٤ُ٣
ـ ال٣اضخي ألاصًب  :الكاطلي الٟلؿُُجي . 1985
ـ ججاعب ألاصب والغخلت . 1984
ـ أقٗاع حؼاةغٍت (جد.1988 ) ٤ُ٣
ـ مىُل٣اث ٨ٞغٍت ـ ً٢اًا قاة٨ت ـ في الجض ٫الش٣افي ـ همىم خًاعٍت
 1ـ دمحم ألامحن بلُٛث  :باخث وص٦خىع في الجامٗت الجؼاةغٍت للخاعٍش .
 2ـ الخلٟؼة الجؼاةغٍت ،خهت خىاع
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الٟهل ألاو ٫أبىال٣اؾم ؾٗض هللا (وكأة ومىُل٣اث ٨ٞغه)
في الخاعٍش:
ـ الخغ٦ت الىَىُت ( زمـ مجلضاث ) ما بحن  1983و.1990
ـ مدايغاث في جاعٍش الجؼاةغ الخضًث ( بضاًت الاخخال. 1982 )٫
ـ خُاة ألامحر ٖبض ال٣اصع (جغحمت ٦خاب حكغقل ٖىه ) .1982
ـ أبدار وأعاء في جاعٍش الجؼاةغ (زالر مجلضاث )ما بحن  1982و. 1988
ـ جاعٍش الٗضواوي (جد. 1986 ) ٤ُ٣
جاعٍش الجؼاةغ الش٣افي .1988
قٗىب و٢ىمُاث . 1985
صعاؾاث وأبدار ٖامت:
ـ مىُل٣اث ٨ٞغٍه . 1982
اإلاٟتي الجؼاةغي  :ابً الٗىابي عاةض الخجضًض ؤلاؾالمي .1985
عخلت ابً خماص وف الجؼاةغي .لؿان اإلا٣ا( ٫جد.1982 ) ٤ُ٣
ـ الُبِب الغخالت  :ابً خماص وف الجؼاةغي ،صعاؾت . 1982
ـ قُش ؤلاؾالم ٖ :بض ال٨غٍم ال٩ٟىن .1986
ـ ميكىع الهضاًت في ال٨ك ًٖ ٠خا ٫مً اصعى الٗلم والىالًت ،لٗبض ال٨غٍم ٩ٞىن (جد.1987 )٤ُ٣
ـ أ٩ٞاع حامدت  . 1988ـ ً٢اًا قاة٨ت . 1989

2

 1ـ ؾٗض هللا أبى ال٣اؾم  :أ٩ٞاع حامدت ،م291ـ. 292
 2ـ اإلاهضع الؿاب ،٤م 291ـ. 292
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الٟهل ألاو ٫أبىال٣اؾم ؾٗض هللا (وكأة ومىُل٣اث ٨ٞغه)
وفاجه:
:اهخ٣ل ئلى عخمت هللا حٗالى "أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا "ً ،ىم  14صٌؿمبر  2003في مؿدكٟى ٖحن الىعجت ًٖ
ٖمغ ًىاهؼ  83ؾىت ،و٦ظل ٪له مسخاعاث ٢لم أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا وله ًىمُاث مؿاع ال٣لم ،نضعث ًٖ
صاع الٛغب ؤلاؾالمي (بحروث ) . 2006
أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا ٞاعؽ الٗلم وال٣لم ،وعاةض اإلاضعؾت الخاعٍسُت الجؼاةغٍت .
بضأ مكىاعه الٗلمي والش٣افي أصًبا وقاٖغا ،لُيخهي به اإلاُا ٝمإعزا وم٨ٟغا .
٧ان الٗلم هى قٛله الكاٚل ،و٧اهذ الضعاؾاث ألا٧اصًمُت التي اعجًاها لىٟؿه ًٖ ٢ىاٖت وَىاُٖت
وازخُاع ،واٖخظع ًٖ مىانب في الىػاعة وازخاع الٗلم والبدث في اإلاجا ٫الخاعٍذي والش٣افي .
و٧ان صاةما ٖباعجه الظهبُت "........مكاعَعي ا٦بر مً ٖمغي "1
ًدمل همىم أمخه الٗغبُت ؤلاؾالمُت وٍخى ١ئلى وخضتها و٢ىتها ،و٢ض سخغ حهىصه الٗلمُت في الخضعَـ
وال٨خابت الخاعٍسُت الٟغوؿُت في الجؼاةغ .
و٢ض ٖمل ٖلى ئبغاػ ٖمل اإلاؿخٗمغ الٟغونخي ٖلى َمؿها٩ٞ ،اهذ مىؾىٖخه الش٣اُٞت جاعٍش الجؼاةغ الش٣افي
مً أهم أٖماله٦ ،ما اهخم بً٣اًا ال٨خابت الخاعٍسُت ،والترار والخأزغ الخاعٍذي الٗلمي ،و٧ان عخمت هللا
ٖلُه ٧الىدلت الظُ٦ت التي أوحى لها عبي لخإصي وُْٟتها و٢ ٤ٞامىؽ اإلاؿُغ لها ،مخى٣لت بحن أهٟ٘
ألاشجاع وأُٞض ألاػهاع ،و٧اهذ عخالجه ومدُاجه مً أقهغ اإلا٨خباث ،و٧اهذ أحمل لخٓاث ؾٗاصجه .

خصائص الفىيت وألاطلىبيت لشعسه :
1ـ الض٦خىع بً ؾاًذ :اإلا٨خبت الجؼاةغٍت الكب٨ت الٗى٨بىجُت
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الٟهل ألاو ٫أبىال٣اؾم ؾٗض هللا (وكأة ومىُل٣اث ٨ٞغه)
ًخمحز قٗغ أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا بالٗضًض مً الخهاةو الٟىُت وألاؾلىبُت ،قأهه قأن الكٗغ الٗغبي
الخضًث ،والتي حٗخمض ٖلى وخضة اإلاىيىُٖت ،والخمغص ٖلى الكٗغ ال٣ضًم ،و أنبدذ ألابُاث الكٗغٍت
جدك٩ل مً اإلا٣اَ٘ قٗغٍت واإلاً ُ٘٣خ٩ىن ألابُاث ،و٢هُضة بأ٦ملها حك٩ل ٦الما مخماؾ٩ا امتزاحا
وجىاٚما في ق٩لها .
أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا وْ ٠ججغبخه الكٗغٍت في ٢هاةضه زانت صًىاهُه الؼمً ألازًغ.
مً أهم زهاةو الٟىُت وألاؾلىبُت:
اللٛت الكٗغٍت
الهىعة الكٗغٍت
اإلاىؾُ٣ى ( ؤلاً٣إ)
الخ٨غاع
ـ الغمؼ
ـ الـمأػ ١الؿُ٩ىلىجي الظي حِٗكه الظاث
ـ الـدالت اإلاأؾىٍت لألمت الٗغبُت بما الجؼاةغ وٞلؿُحن
ـ نىعة اٚخُا ٫الىًَ ،وئٖضام ال٨ٟغ والخًاعة ووَىُا وئوؿاهُا
 -1اللغت الشعسيت :
ئن اللٛت الكٗغٍت هي للٛت الكٗغ هي لٛت ؤلاقاعة والغمؼ والخلمُذٞ ،هي ببؿاَت التي ًيبغي أن ً٩ىن ٖلُه
همِ ال٨خابت الكٗغ ،ئط أهه ال ٌكٗغ مً صون اللٛت عمؼٍت وال ًم ً٨أن ٌٗض ال٨الم قٗغا وئن لم ًً٨
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الٟهل ألاو ٫أبىال٣اؾم ؾٗض هللا (وكأة ومىُل٣اث ٨ٞغه)
مؿخُٟضا مً ئم٩اهاث اللٛت التي جؼزغ بم٣ضعة ٦بحرة ٖلى الخلىن وحٗبحر الضالالث مً زالٞ ٫ىىجها
اإلاسخلٟت.
وقاٖغ "أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا " ٧ان مخُل٘ ٖلى الترار الٗغبي ولٛخه ٞهُدت ،و٧ان مً ًٖى للٛت
الٗغبُت واإلاضاٖ ٘ٞجها و٧ان ًد ٟٔال٣غآن ال٨غٍم .
واللٛت الكٗغٍت وؾُلت لخبلُ ٜوالخىانل وٍ٣ى" ٫آصوهِـ " في هظا الكأن "ئجها وؾُلت اؾدُُان
واؾخ٨كا ٝومً ٚاًاتها ألاو ٫أن جشحر وجدغ ٥جهغ ألاٖما ١وجٟخذ أبىاب الاؾدبا ،١ئجها تهامؿىا ل٩ي
ههحر ّ
هخل. ً٣ئجها جُاع جدىالث ٌٛمغها باًداةه وئً٣اٖه وَُٗض هظه اللٛت ٗٞل هىاة خغ٦ت ،زؼان
الُا٢اث ،وال٩لمت ٞحها أ٦ثر مً خغوٞها ومىؾُ٣اها ،لها وعاء خغوٞها وم٣اَٗها صم زام وصوعة
1

خُاجُت زانتٞ ،هي ُ٦ان ً٨مً حىهغه في صمه ال في حلضه وَبُعي أن ج٩ىن ئًداءا ال ئًًاخا"

اللٛت الكٗغٍت في أصبىا الجؼاةغي ججغبت حضًضة في الكٗغ الخُٟٗلت و٧ان أو٢ ٫هُضة لكُش اإلاإعزحن أبى
ال٣اؾم ؾٗض هللا ٢هُضة َغٍ٣ي التي ٖىىان بدشىا
اؾخضعى أن ج٩ىن نُاٚخه والٗال٢اث اللٛىٍت ُٞه حضًضة ئط حاءث لٛخه حاصة ،طاث حغؽ ًدىاؾب م٘
الهخاٞاث التي امخألث بها الخىاحغ آهظا ٥بىحىص ألٟاّ حٗ٨ـ الخغب مشل :الضم ـ ؤلاٖهاع ـ الٟضاء ٖلى
ٖ٨ـ الاؾخ٣ال ٫الظي حاءث لٛخه الكٗغٍت مىحؼة جٟخ٣غ ئلى أصواث الغبِ الٗاعيت للخجاعب ؤلاوؿاهُت
مٗبرة زجها ك٩ل ٚحر مدؿلؿل ُٗضة ًٖ اإلاىُ ٤والٗ٣ل.

2

ً٣ى ٫أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا :
وَجي ناخذ الغٍاح خىالُ٪
وزاعث ألاهىاء
1ـ أصوهِـ :م٣ضمت الكٗغ الٗغبي ،صاع البٗث ،صمك ٤ؾىعٍا ،ص َـ،2004،م152ـ153
 2ـ قلخاٖ ٙبىص الكغاص  :خغ٦ت الكٗغ الجؼاةغي،اإلاإؾؿت الىَىُت لل٨خاب ،صٍ ،في الجؼاةغ ،1985،م 137
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الٟهل ألاو ٫أبىال٣اؾم ؾٗض هللا (وكأة ومىُل٣اث ٨ٞغه)
وَٛذ بالضماء أوحه ألاعى
وخالذ ألاقُاء
٧ل ما في الىحىص ًٟضي ضخاًا٥
ختى الغبي والؿماء

1

أنبدذ اللٛت الكٗغٍت التي ٌؿخسضمها الكاٖغ اإلاٗانغ والؾُما في الكٗغ الخغ ،بمشابت الٗمىص ال٣ٟغي
الظي ً٣ىم ٖلُه ٖمله الكٗغي.
ئن الكاٖغ مُالب بأن ج٩ىن لٛخه مغآة حٗ٨ـ ٞحها نىعة ٖهغه ،وأن ج٩ىن هابًت خُه بغوخه
وئخؿاؾه وواٗ٢ه ٞ،مً زال ٫لٛت الكاٖغ وؿخُُ٘ أن وٗغ ٝمضي اؾخجابت الكاٖغ أو طال ٪لٓغوٝ
2

ٖهغه وهمىمه ومكا٧له وً٢اًاه .

الصىزة الشعسيت  :وعصث في ال٣غآن ال٨غٍم لٟٓت الهىعة ول ً٨بمٗجى الخل ٤ل٣ىله حٗالى ":الظي زل٪٣
3

ٗٞضل ٪في أي نىعة ما قاء ع٦ب" ٪

4

و٦ظل٢ ٪ىله حٗالى  ":هى الظي ًهىع٦م في ألاعخام ٌ ٠ُ٦كاء "

الهىعة الكٗغٍت هي جغُ٦ب لٛىي لخهىع مٗجى ٖ٣لي وٖاَٟي مخسُل لٗال٢ت بحن قِئحن ًمً٨
جهىٍغهما ،بأؾالُب ٖضةَ ًٖ ،غٍ ٤اإلاكابهت أو الخجؿُض أو الدصخُو أو التراؾل ٞ،هي ئٖاصة ئهخاج
ٖ٣لُت ،ط٦غي لخجغبت ٖاَُٟت أو ئصعاُ٦ت ٖابغة ،لِؿذ بالًغوعة مباقغة .
الكاٖغ أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا ٌؿخٗمل أق٩اال مً الخٗبحر اإلاخسُل لخىنُل أ٩ٞاعه وٖىاَٟه مً ؤلاًداء
بها ًٖ َغٍ ٤الخهىٍغ لُى٣ل ججغبخه الخاعحُت ومُُٗاجه الخؿُت وئهٟٗالخه ومكاٖغه الضازلُت.
 1ـ أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا :الؼمً ألازًغ ،م . 217
 2ـ دمحم هانغ:الكٗغ الجؼاةغي الخضًث ،اججاهاجه وزهاةهه الٟىُت ،صاع الٛغب ؤلاؾالمي ،بحروث ،لبىان ، 1985ٍ،م31
3ـ ؾىعة الاهُٟاع آلاًت 8
 4ـ ؾىعة آٖ ٫مغان ،آلاًت 11
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الٟهل ألاو ٫أبىال٣اؾم ؾٗض هللا (وكأة ومىُل٣اث ٨ٞغه)
الهىعة الكٗغٍت م٘ بضاًت الشىعة اإلاؿلخت ٖغ ٝالكٗغ الجؼاةغي جهىعا ٞىُا ملخىْا ،وزانت الكٗغ
الخغ الظي اؾخُإ أصخابه الغبِ بحن الك٩ل واإلاىؾُ٣ى والهىعة الٟىُتٞ ،خمحزث هظه آلازغة بمؼحها
الظاحي واإلاىيىعي والاؾخٗاهت باألؾاَحر والغمىػ الضًيُت والكٗبُت وؾُلت أؾاؾُت في الٗمل الكٗغي ،
لم حٗض الهىعة ٖىضهم ٦ما ٧اهذ ٖىض الكٗغاء الخ٣لُضًً ٖىهغا زاهىٍا ٌؿخسضمه الكاٖغ ٢هض
الؼزغٞت والتزًً ؾُٗا وعاء الهىعة البُاهُت وٍٓهغ هظا الخجضًض في ال٣هاةض التي حٗبر ًٖ الٛغبت
والخىحن و٦شحرا ما ج٩ىن الهىعة أ٢غب ئلى الىٟـ أ٦ثر مً ال٣هاةض التي جمتزج ٞحها اإلاىاي٘ الؿُاؾُت
وؤلانالخُت واإلاىاؾباجُت.
جأحي الهىعة وهي كاٖت الجىضي الٟغونخي ،ئط ًهىع بالؿٟاح مً طل ٪هجض الكاٖغ أبى ال٣اؾم ؾٗض
هللا في ٢هاةضه ":ال٣غٍت التي اختر٢ذ  ......ومىا٦ب اليؿىع ....وئلى أًً "...
ئط هدـ ٞحها ٖىاًخه الٟاة٣ت التي جإ٦ض كاٖت الجىضي الٟغونخي ،وهظا م ُ٘٣مً ٢هُضجه "
اليظىز "
والكٗب ٌؿبذ في الضمىٕ
والبإؽ ًدخُب الجمىٕ
و اإلابضأ ألاؾمى نغَ٘ ...
بحن اإلاسالب والىجُ٘
والهٟدت الؿىصاء زابُت الىجىم
والؿىٍ ًلتهب الجؿىم
قىهاء َاٞدت ال٩لىم

15

مىاكب

الٟهل ألاو ٫أبىال٣اؾم ؾٗض هللا (وكأة ومىُل٣اث ٨ٞغه)
والتربت الىٓغاء أضخذ ٧الهغٍم
ٚبراء ٧الخت ألاصًم
والغٍذ ٖانٟت ًٚىب
هىحاء جىٟش في الضعوب
ٞخدمل ألابىا ١أنضاء الكٗىب
مخأججاث باللهُب
1

مًمساث بالُُىب
الخكساز:

أن الخ٨غاع أؾلىب حٗبحري ًهىع ايُغاب الىٟـ وٍضٖ ٫لى جهاٖض اهٟٗا ٫الكاٖغ ،وهى مىبه نىحي
ٌٗخمض ٖلى الخغو ٝاإلا٩ىهت لل٩لمت في ؤلاقاعة ،وٖلى الخغ٧اث .
ٌٗخبر الخ٨غاع مً ْىاهغ الكٗغ الخضًث ،وئن ٧اهذ حظوعه جمخض ئلى جغازىا ال٣ضًمٞ ،هى ال ٌٗض ُٖبا وئن
٧ان اإلاٗجى اإلا٣هىص ال ًخم ئال به ،وال ًسغج الخ٨غاع في الكٗغ الخضًث ًٖ الخهىع ٞ،اطا لم ًد ٤٣هضٞا
مٗىىٍا أو مىؾُُ٣ا ال ٚجى ٖجهما ًهبذ الخ٨غاع ْاهغة مىؾُُ٣ت ومٗىىٍت في هٟـ الى٢ذٞ ،هي ْاهغة
مىؾُُ٣ت ٖىضما جترصص ال٩لمت أو البِذ أو الؿُغ أو اإلاٖ ،ُ٘٣لى ق٩ل الالػمت اإلاىؾُُ٣ت أو الىٛم
ألاؾاسخي ،الظي ٌٗاص لُسل ٤حىا وٛمُا مهخما .
ً٣ى ٫ؾٗض هللا في هظا اإلاجا: ٫
اللسيت التي اختركذ

 1ـ أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا  :الؼمً ألازًغ ،م219
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الٟهل ألاو ٫أبىال٣اؾم ؾٗض هللا (وكأة ومىُل٣اث ٨ٞغه)
٢غٍتي ٢ض خغ٢ى٥
بسغوٖ ٥ىص َُب
ًٟٗم ألاعى خُاة
وٍشحر الكٗب في وحه الُٛاة
خغ٢ى...... ٥بسغو٥
خحن ضجىا مً بيُ٪
في الضٚا ٫اإلااوٗت
بسغو......٥خغ٢ى٥
صون ُٖ ٠أو يمحر
صون وحه مً خُاء
ًا لهم مً حبىاء
خٟىاث مً َٗام
مً طباب ،مً هٟاًاث الكٗىب
خغ٢ى ..... ٥بسغو٥
ما الظي أل٣ىه ٪ُٞ
ٚحر عباث الدجا٫
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الٟهل ألاو ٫أبىال٣اؾم ؾٗض هللا (وكأة ومىُل٣اث ٨ٞغه)
1

ونٛاع في اإلاٗىص

والخ٨غاع في اإلا ُ٘٣ألاو ٫ل٩لمخا خغ٢ى... ٥بسغو ٥وعص أعب٘ مغاث ل٩ل ٧لمت
والهض ٝمً هظا هى مضي كاٖت الضماع الظي خل بال٣غٍت ووخكُت الاؾخٗماع الٟغونخي ،وخالت الكاٖغ
الىٟؿُت مً جهاٖض الجغاةم يض الكٗب الجؼاةغي .
املىطيلى:
وهظا مً أهم ما ًمحز الكٗغ ًٖ الىثر أال وهي اإلاىؾُ٣ى ،والٗال٢ت بُجهما ٢ضًمت ٢ضم أو ٫بِذ قٗغي زغج
للىحىص٣ٞ ،ض ٖغ ٝالى٣اص ال٣ضامى واإلادضزىن ،الكٗغ بأهه ٦الم مىػون مٟ٣ى ،والىػن وال٣اُٞت هما
اللخان جهىٗان جل ٪اإلاىؾُ٣ى التي حؿبذ وجى٣له ئلى ٖىالم مسخلٟت ،ل ً٨الٗهغ الخضًث ومُل٘
الخمؿِىاث ،وبٓهىع الكٗغ الخغ أزظث اإلاىؾُ٣ى مىدجى آزغ في هظا ج٣ى ٫هاشك املالئكت :
"ئن الكاٖغ الخغ ْاهغة ٖغويُت ٢بل ٧ل شخيء ،ألهه ًدىاو ٫اإلاىؾُ٣ى لل٣هُضة وٍخٗلٗ ٤ضص الخُٟٗالث
في الكُغ ،وَٗجي بترجِب ألاؾُغ وال٣ىافي وٚحر طل ٪مما هى ً٢اًا ٖغويُت بدخت ".
و ؤلاً٣إ في ٢هُضة َغٍ٣ي ؾىدىاوله في الٟهل الخُبُ٣ي .

السمص:

 1ـ اإلاهضع الؿاب ،٤م.372
 2ـ دمحم هانغ  :الكٗغ الجؼاةغي الخضًث وزهاةهه الٟىُت ،م190
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الٟهل ألاو ٫أبىال٣اؾم ؾٗض هللا (وكأة ومىُل٣اث ٨ٞغه)
ٌٗض الغمؼ مً أبغػ الٓىاهغ الٟىُت التي حٗخمضها الخجغبت الكٗغٍت ألبي ال٣اؾم في الاججاه الجضًض (
الكٗغ الخغ) بهٟت زانت ،أما اؾخسضام الاججاه الجضًض للغمؼ " لِـ ئال وحها م٣ىٗا مً وحىه الخٗبحر
بالهىعة "

1

لجأ ئلحها الكاٖغ الجؼاةغي الخضًث واإلاٗانغ ئلى اؾخسضام الغمىػ ٧ىؾُلت ٞىُت ،للخٗبحر ٚحر اإلاباقغ ٖما
ًسخلج في نضعه ٦خ٣ىٗه صخهُت مً الصخهُاث مً خُث حكبث بها واهُل ٤مجها هدى طاجه ،مٗبرا ًٖ
م٩ىهاث هٟؿه ،مبُدا

لظاجه َغٍ٣ت الخ٣ى٘ بالصخهُاث الضًيُت والترازُت أو الكٗبُت ،مٗخمضا ٖلى

الخهغٍذ اإلاباقغ في ٦شحر مً ٢هاةضه ٚ ....لب ٖلحها الغمؼ اللٛىي .
الغمؼ في مغخلت الشىعة ،ئط ٧ان قاٖغها ًغمؼ لالهخهاع باإلزُبىٍ ـ الٓالم ـ طةاب ـ الخىحن ـ الخمؿاح ـ
ألانىام ـ الٟئران ......
وٍغمؼ للكٗب الجؼاةغي اإلاجاهض بالٗمال. ١
الغمؼ اإلاىيىعي أن ًهى٘ الكاٖغ ٌٗ ألاٖالم ال٣ضًمت أو الخضًشت صاللت حضًضة ،التي ًًٗها في ؾُا١
ًمىدها ئًداءا زانا وهى أ٢ل قُىٖا مً الىمِ في ألاو ٫مً خُث الضاللت وؤلاًداء.
ال٣مغ ٖىض ؾٗض هللا عمؼا للُٟىلت و البراءة .
ً٣ى ٫قاٖغها ":أكالمىا سجيىت"
ه٨خب باإلبغ
ؾُىٞىا مٛلىلت وزُلىا عجاٝ
هغحم بالؿُاٍ والدجغ
*****
 1ـ دمحم بل٣اؾم زماع :ئعهاناث ؾغصًت مً ػمً الاٞترا ،١اإلاإؾؿت الىَىُت لل٨خاب الجؼاةغي( ،ص ٍ) ،1986،م95
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الٟهل ألاو ٫أبىال٣اؾم ؾٗض هللا (وكأة ومىُل٣اث ٨ٞغه)
ه٨خب باإلبغ
أ٢المىا سجُىت ألاٚماص
ال خبر ،ال وع١
ال ملخ٣ى ٢خا٫
*****
ه٨خب باإلبغ
ٖلى حلىص ٖهبت الُٛاة
لترجىي بالخبر واإلاُغ
أ٢المىا ،وجسهب ال٨ٟغ

1

وْ ٠الكاٖغ ٖضة عمىػ في هظه ال٣هُضة مجها الضًيُت والترازُت وجاعٍسُت
الغمىػ الضًيُت  :عجا ٝمً نىعة ًىؾ ٠ل٣ىله حٗالى " :ؾب٘ عجا" ٝ
الغمىػ الترازُت :الخُل والؿُ ٠وبضاًت اإلاٗغ٦ت م٘ خ٩ام الُٛاة ويُ ٤الخىاٖ ١لى أصخاب ال٣لم
و٢خل خغٍت الخٗبحر مً َغٞ ٝئت مً اإلاؿدبضًً .
وزالنت ال٣ى ٫أن الخغ٦ت الكٗغٍت الجؼاةغٍت الجضًضة حٗلذ مً الغمؼ الٛامٌ صالالث مىخُت ومٗبرة
ًٖ ً٢اًا الىًَ وؤلاوؿان ،مبخٗضة ًٖ الٛمىى ،مهخمت باًها ٫ال٨ٟغة أ٦ثر مً ابخضاٖها

أبى اللاطم طعد هللا وججسبت شعس الخفعيلت :
 1ـ أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا :ػمً ألازًغ ،م.373
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الٟهل ألاو ٫أبىال٣اؾم ؾٗض هللا (وكأة ومىُل٣اث ٨ٞغه)
اٖخبر ًُ٢ت الكٗغ الخغ مً أهم الً٣اًا التي قٛلذ الى٣اص الٗغب مىظْ ،هىع ال٣هُضة في جهاًت
ألاعبُٗىاث مً الٟغن الٗكغًٍ ،ئطا ازخلٟىا بحن عا ٌٞومإٍض لها ٧الٓاهغة الكٗغٍت الجضًضة ٦ما
ازخلٟىا في حؿمُت وحٗغٍٟه و٢ضعجه ٖلى الب٣اء ومىاٞؿخه ال٣هُضة الٗمىصًت.
ْهغ الكٗغ في اإلاكغ ١الٗغبي م٘ عاةضًه هاػ ٥اإلاالة٨ت في ٢هُضة ال٩ىلحرا وقا٦غ الؿُاب في ٢هُضجه هل
٧ان خبا وطل ٪ؾىت . 1947
عٚم أجهما ٢ض ؾب٣ا قٗغاء آزغًٍ خاولىا الخجضًض في الكٗغ ألن حهىصهم ب٣ذ ٞغصًت ولم جغ ١ئلى أن
ج٩ىن مظهب في الكٗغ له عواصه ومإٍضوه " ٞخ٣ى : ٫هاػ ٥اإلاالة٨ت ًٖ أؾبُ٣تها في ٦خابت ٢هُضة ال٩ىلحرا"
بضاًت خغ٦ت الكٗغ الخغ٧ ،اهذ في الٗغا ١بل في ٛضاص هٟؿها ،وأن أو٢ ٫هُضة جيكغ مىه هي ٢هُضتها
ال٩ىلحرا التي ٦خبتها في  1947/10 /27م وٖبرث ًٖ وا ٘٢أعحل الخحر التي ججغ ٖغباث اإلاىحى مً ضخاًا
ال٩ىلحرا".1
ئلى أن هىا ٥مً الى٣اص مً ًغح٘ الغٍاصة في ٦خابت الكٗغ ئلى قا٦غ الؿُاب وطل ٪في ٢هُضجه هل ٧ان خبا
و٢ض ٖغ ٝهضا الكٗغ بالٗضًض مً الدؿمُاث مجها الكٗغ الخغ ،الكٗغ الخُٟٗلت ،والكٗغ الخضًث.
أما ًُ٢ت الكٗغ الخغ في الجؼاةغ ْهغث ،ججغبت الكٗغ ك٩له الجاص والىاضج مخأزغة وؿبُا في الجؼاةغ
م٣اعهتها في اإلاكغ ١الٗغبي ،وطل ٪ؿبب جمؿ٨ها ب٩ل ما ًداٖ ٔٞل الصخهُت الىَىُت٦ ،ما أن ألاعيُت
الترحمت في اإلاكغ ١الٗغبي للكٗغ الخغ لم جدُذ للكاٖغ الجؼاةغي الظي و ٠٢مً الش٣اٞت الٟغوؿُت مى٠٢
الٗضاء لم ًدخ ٪ئال و٢ذ مخأزغ ئياٞت ئلى هظا ٞان اللٛت الٗغبُت في الجؼاةغ ْلذ م٨بلت ؿالؾل
ألاؾالُب الى٣ضًت ولم حؿخُُ٘ ،أن جبضٕ ألاؾالُب الجضًضة أن جخماشخى م٘ عوح الٗهغ ٖلى الغٚم مً
جل ٪الٓغو ٝوالٗ٣باث التي اٖتريذ ؾبُل الكاٖغ الجؼاةغي ئن أهه اؾخُإ أن ًد ٤٣جُىعا ملمىؾا،
وٍدؿً مؿخىاه الٟجي ٦ما أن خهل ٖلى اهخمام الجمهىع اإلاخظو ١و٦ثر ممشلىه ئبان الشىعة الخدغٍغٍت
1ـ هاػ ٥اإلاالة٨ت ً٢ :اًا الكٗغ الخغ ،صاع اليكغ اإلاالًحن ،1986، 1ٍ،م.23
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زانت ججغبت أبي ال٣اؾم ؾٗض هللا ،الغاةضة في البضاًت الٟٗلُت الجاصة لٓهىع خغ٦ت الكٗغ الخغ في
الجؼاةغ م٘ بضاًت الٗ٣ض الخامـ مً ال٣غن الٗكغًٍ بغٍاصة الكاٖغ أبى ال٣اؾم ؾٗض هللاٞ ،هى أو ٫مً
وكغ ٢هُضة الخغة في الجؼاةغ.
أزاء أبى اللاطم طعد هللا خىو الخجديد في الشعس:
و ٦شحرا ما أزحرث ٖىضها ًُ٢ت الخجضًض في الكٗغ ،وٍبضو أن الى٣اص الضًً ٖالجىا اإلاىيىٕ لم ًخ٣هىا
أنى ٫هضه الًُ٣ت و٧اهىا ا ً٨خٟىن بالىخاةج الؿهلت ،ولٗلهم ٧ان ًًٟلىن ٖضم ئػٖاج اإلاىحى أما أها ٣ٞض
وكغث مىض  1956هظه الٗباعاث خىًُ٢ ٫ت الخجضًض في الكٗغ " ٦ىذ أجا ٘ الكٗغ الجؼاةغي مىض 1947
باخشا ُٞه ًٖ هٟداث حضًضة وحكُ٨الث جىا٦ب الظو ١الخضًث ول٨جي لم أحض ؾىي نىم ًغ ٘٦أمامه ٧ل
الكٗغاء بىٛم واخض ونالة واخضة ،وم٘ طل٣ٞ ٪ض بضأث أو ٫مغة أهٓم الكٗغ بالُغٍ٣ت الخ٣لُضًت أي
٦ىذ أٖبض طاث الهىم وأنلي في هٟـ اإلادغاب ،ول٨جي ٦ىذ قٛىٞا باإلاىؾُ٣ى الضازلُت ،وأؾخسضم
الهىعة في البىاء ٚحر أن اجهالي باإلهخاج الٗغبي ال٣اصم مً اإلاكغ ،١و-الؾُما لبىان – وئَالعي ٖلى
اإلاظاهب ألاصبُت واإلاضاعؽ ال٨ٟغٍت والىٓغٍاث الى٣ضًت ،خملجي ٖلى حُٛحر اججاهي ومداولت الخسلو مً
الُغٍ٣ت الخ٣لُضًت في الكٗغ"

1

و ًإ٦ض مٗٓم الضاعؾحن ٖلى أن البضاًت الخ٣ُ٣ت الجاصة ئهما بضأث م٘ ْهىع أو ٫هو مً الكٗغ الخغ في
الصخاٞت الىَىُت ،وهى ٢هُضة ًا َغٍ٣ي أبي ال٣اؾم ؾٗض هللا بخاعٍش  23ماعؽ 1955بجغٍضة البهاةغ "
التي ؾخ٩ىن ٖىىان بدشىا والتي ؾىُغ ١ئلحها في الجؼء الخُبُ٣ي"

2

بعض هماذج للصائد شعس الخفعيلت ألبي كاطم طعد هللا:

 -1أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا  :الؼمً ألازًغ ،اإلاإؾؿت الىَىُت ، 1985،م.19
ٖ - 2بض هللا الغُ٦بي :ألاوعاؽ في الكٗغ الٗغبي صعاؾاث أزغي ،صاع ال٨خاب الٗغبي ،الجؼاةغ،1983،م.64
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حل ٢هاةضه في قٗغ الخغ مإلٟت في زالزت أما :ً٦الجؼاةغ ،مهغ وأمغٍ٩ا ل ً٨مىاي٘ ٢هاةض جسخل ٠مً
خُث أؾلىب واإلاىاي٘.
جخدضر ًٖ اإلاغأة اإلا٩اٞدت ،ؾ٣ىٍ خ٩ىمت ٞغوؿُت الخامؿت ،ألوعاؽ.......مٗٓمها جخدضر ًٖ الشىعة
الخدغٍغٍت.
ً٣ى ٫أبي ٢اؾم ؾٗض هللا في ٢هُضة خلل الصيخىن ٗض الخ٨م الهاصع ٖلى حمُلت بىخحرص .
أًام ٪خ٣ل
ٚغؽ الشىعة والؼهغا
و حؿ٣ى الؼٍخىهت والىهغا
في وَجي الخهب
وَجي الؼاخ ٠ال٣مت
أًام ٪وٗمت
في ٧ل لهاة خغة
٧اهذ مً ٢بل خغة
في خ٣ل الؼٍخىن!
٭٭٭٭٭٭٭
ًا ٚىىة خ٣لي
قضي ألاوجاع اإلاغزُت
و أخ٩ي للصخغ والىسل
23
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أؾُىعة أهثى وَىُت
ٖاقذ في الخ٣ل وللخ٣ل
ٖهٟىعة خب عٞغاٞت
وسجذ للخ٣ل أماهُه
و قضث لل٩ىن أٚاهُه
في عحت مض٘ٞ
1

في َٗىت زىجغا
٭٭٭٭٭
ًاخ٣ل الؼٍخىن

أؾغاعٖ ٥ؼم وُٞال٤
ونٟى ٝبىاص١
ال مىٟظ في الهُ٠
ال زُىة للخل٠
أبضا أؾىاعٓ٣ً ٥اهت
ُٖىا وػهاصا ًٓ٣اهت
2

ًا خ٣ل الؼٍخىن

 1ـ أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا  :الؼمً ألازًغ ،م.291
 2ـ اإلاهضع الؿاب ،٤م.292
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وٍ٣ى ٫في ٢هُضة الصخغة خى ٫ئؾ٣اٍ حمهىعٍت الجؼاةغٍت أل٦ثر مً زمـ خ٩ىماث ٞغوؿُت.
أًا ئنغاع وٍأؽ
٭٭٭٭٭
أي صعؽ
جىج اإلاؿخ٣بل الخغ وٖٟى ٢بر أمـ
وأػاح الُٛم ٖىا أٞا ١قٗبي
ػٖؼٕ
اإلاجض الٟغونخي
وأزاع الغٖب في (الؿحن) ومىاه ًىدـ
٧لما حاء اله خُه الكٗب ببأؽ
1

أي صعؽ!
و ً٣ى٫

في ٢هُضة " الخاةً"
بغةذ أعخام أعضخي
وصخاعي قٗبي
مً عهُم زان ٖغضخي
1

وخغٍ ٤اللُل مجىىن اللهُب
 1ـ اإلاهضع هٟؿه ،م.298
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٭٭٭٭٭
أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا ،أل٢ ٠هاةضه حلها في اإلاىاَ ٤التي صعؽ بها وفي الجؼاةغ ال٣اهغة ٖىضما ٧ان ًضعؽ
هىا ٥والىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت أما ال٣هاةض التي ألٟها في ال٣اهغة ٦شحرة مجها ٧املت ومجها م٣ٟىصة وؾبب
ٖضم وحىص وسخت لضي الكاٖغ أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا ًٖ ٢هاةضه هظ٦غ ٌٗ ال٣هاةض التي ٦ما ٢لىا
ألٟذ في ال٣اهغة .
٢هُضة الك ٪وجخ٩ىن مً زالر م٣اَ٘ هي ٧املت.
امللعط ألاوو:
ًا واهي الًُاءً ،ا ٢مغ
ًا هاقغ الؿالمً ،ا مؿُذ
ئلُ ٪خٟىت مً الضٖاء
2

و با٢ت خىحن والغحاء

ألٟها أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا ًىم ً 5ىاًغ  1959في ال٣اهغة بمىاؾبت اؾخ٣با ٫الٗام الجضًض (ٖام .)1959
ٞحها
أِٖل في الىع١
أَال٘ الهباح واإلاؿاء في الىع١
وا٦خب ألاًام واللُالي ٖلى الىع١
أنُاص ٨ٞغة  ....زُا ٫مً وع ١ال
 1ـ اإلاهضع الؿاب،٤م .299
 2ـ اإلاهغ هٟؿه،م. 335
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الٟهل ألاو ٫أبىال٣اؾم ؾٗض هللا (وكأة ومىُل٣اث ٨ٞغه)
1

وأخ ٟٔأؾغاع في الىع١

أخمس العيىين مخىىق الدخان.
وال٣هُضة جخ٩ىن مً زالر م٣اَ٘ وهضه ٌٗ أبُاث مً اإلا ُ٘٣ألاو:٫
وهىا ٥لُضًه ٢هاةض م٣ٟىصة ،أو ٚحر جامت.
أل٢ ٠هُضة الحٛغبي في ال٣اهغة.1958
ً٣ىٞ ٫حها:
ال حٛغبي
ًا َاإلاا حُٗكذ أعواخىا ئلُ.٪
ًا َاإلاا ج٣غبذ حغاخىا ئلُ.٪
وٖظبذ في خب ٪ال٣لىب.
٧اهذ حِٗل في الٟ٣اع والبُان
حِٗل زل ٠الؿىع والًباب.

2

و٦ظل٢ ٪هُضة وخضي أًًا م٣ٟىصة بضاًت ال٣هُضة التي الٟذ في ال٣اهغة أًًا ؾىت . 1968
أها وخضي
ٖضث مً عخلت وخض
٧اهذ الغخلت زًغا

 1ـ اإلاهضع الؿاب ،٤م .325
 2ـ اإلاهضع الؿاب ،٤م .321
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الٟهل ألاو ٫أبىال٣اؾم ؾٗض هللا (وكأة ومىُل٣اث ٨ٞغه)
٧ان في ال٣غٍت ٚضعا
جلبـ الٟخىت هالت
٦خب الخب ئلحها ٦م عؾالت
1

وعوي الٗكاٖ ١جها ٦م خ٩اًت.

أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا و٢هُضة:
الدم والشعلت
ٌٗ أبُاث اإلا ُ٘٣ألاو ٫و٢هُضة جخ٩ىن مً زالر م٣اَ٘
ال٣غٍت جضمي
ٖكبا وجغابا جضمي.
حغح مً ٚحر يماصة.
في حؿم البكغٍت.
قغبىا صمها الٟاوي.
في زىعة خ٣ض أؾىص.
وُٖىن اللُل جمؼ٢ها
و الخىج ــغ ٌٛغ٢ها .2
هضه ٌٗ لىماطج لكُش اإلاإعزحن وهغم ألاصب الجؼاةغي أبي ٢اؾم ؾٗض هللا.

 1ـ اإلاهضع هٟؿه ،م .323
 2ـ اإلاهضع الؿاب، ٤م.27
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الٟهل ألاو ٫أبىال٣اؾم ؾٗض هللا (وكأة ومىُل٣اث ٨ٞغه)
الخعاب الىلدي لظعد هللا بأكالم الىلاد:
ل٣ض أؾالذ ٦خاباث ؾٗض هللا الى٣ضًت ٦شحر مً خبر الى٣اص الجؼاةغٍحن وٚحر الجؼاةغٍحن اإلاخسههحن ،الضًً
ًغون ُٞه ها٢ض والضًً ًغون ُٞه ٚحر صل ٪أو مخُٟال ٖلى الى٣ض ألاصبي ـ ٖلى خض حٗبحر ٚحرهم ـ ٦ما أن
هىاٞ ٥ئت أزغي خاولذ حُٛب اؾمه مً ؾاخت ه٣ضًت الجؼاةغٍتٞ ،خبيذ الخىحه ئ٢هاتي أو لؿبب أو
أزغ،و ٦ضا ٌٗ أنىاث التي ٧اهذ جٟخ٣ض الاصاب الٗلمُت للى٣ض .
حٗغيذ مجمىٖت ٦بحرة مً صاعؾحن الخُاب ه٣ضي ؾٗض هللا ،ؾىاء م٣االث أو ٦خب أو صعاؾاث ه٣ضًت
أ٧اصًمُت ،ومجهم مً أٖخبرها ها٢ض أصبُا مً زال ٫عؤٍخه لخُابه الى٣ضي ٖلى أهه جأؾِـ للى٣ض ألاصبي
الجؼاةغي أمشاً :٫ىؾ ٠وٚلِنخي وٖبض هللا الغُ٦بي ،وٖبض اإلاال ٪مغجاى وٖمغ بً ُ٢ىت ،وٖمغ وػهاجي
وازغون.
ً٣ىً ٫ىؾ ٠وٚلِنخي :أما في الجؼاةغ ُٞم ً٨ال٣ى[ ٫أن الى٣ض الخاعٍذي هى البىابت اإلاىهجُت ألاولى التي ٞخذ
الخُاب الى٣ضي الجؼاةغي ُٖىه ٖلحها،ابخضاء مً مُل٘ ؾخِىُاث مً هضا ال٣غن ،و٧ل خضًث ًٖ اإلاىهج
الى٣ضي في الجؼاةغ ٢بل هضه الٟترة هى ُٞما ـ هغي ـ مجغص خضًث زغاٞت.

1

ل٣ض جدب٘ ًىؾ ٠وٚلِنخي في صعاؾت مىؾٗت ومض٣٢ت اإلاىاهج الى٣ضًت في اإلاىٓىمت الى٣ضًت الجؼاةغٍت بضاًت
باإلاىهج الخاعٍذي م٘ بضاًت الؿخِىُاث زم الاحخماعي في الؿبُٗىاث زم أأللؿجي م٘ بضاًت الشماهِىاث ئلى ًىمىا
هضا ،لُإ٦ض أن ؾىت  1961هي جاعٍش اإلاُالص الغؾمي للمىهج الخاعٍذي في الى٣ض الجؼاةغي ،وهي الؿىت التي
ْهغ ٞحها ٦خاب الض٦خىع أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا ًٖ الكاٖغ دمحم الُٗض الخلُٟت  2أما مً ألانىاث الغاًٞت
الٖخباع ؾٗض هللا هاٞضا عاةضا واإلاخهجمت ٖلُه ٗضواهُت ئًضًىلىحُت حٗخبر صزُال ًٖ الى٣ض ألاصبي اإلاجهجي،
هجض ٖبض هللا بً ٢غًٍ في مسُىٍ عؾالخه ماحؿخحر التي ٧اهذ ٗ 1987ىىان " الى٣ض ألاصبي الجؼاةغي"

1ـ ًىؾ ٠وٚلِنخي :الى٣ض الجؼاةغي اإلاٗانغ ،الالؾىهُت ئلى ألالؿيُت ،عابُت ُٚضإ الش٣اٞت ،الجؼاةغ ،2002،م .22
 -2مغح٘ هٟؿه ،م .22
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خُث ًجم٘ في عؾالخُه ٦ـل ماله ٖال٢ت بالى٣ض ألاصبي الجؼاةغي ؾىاء مً ُٗض

أو ٢غٍب ،مما أنٟى

ٖلى هضا الٗمل الُا ٘ الٗمىمُت أ٦ثر مً الخسهو ٦ما أٞغٍ في ئُٖاء أعاةه الصخهُت في الى٣اص والتي
احؿمذ بالخىا ٌ٢مً بضاًتها ئلى جهاًتهاٞ ،جاءث صعاؾخه خاٞلت بأخ٩ام ُ٢مت ًُل٣ها ٖلى الى٣اص صون أن
ًلتزم اإلاىيىُٖت الٗلمُت ،بل ٦خب بجغأة ٖاَُٟت البدث َا ٘ الٗلمُت واإلاىيىُٖت
و الٟاةضةٞ ،ىجض ًمجض ٌٗ الى٣اص الاقتراُ٦حن مجهم ( واؾُجي ألاٖغج وَاهغ وَاع ،)...في خحن جهجم
بالى٣ض والخجغٍذ ٖلى ال٨شحر مً الى٣اص الظًً ًسالٟىهه في جىحهه ؤلاًضًىلىجي هظ٦غ مجهم ،أبى ال٣اؾم
ؾٗض هللا والغُ٦بي وآزغون)..........
ٖبض هللا بً ٢غًٍ ،عبِ ؾٗض هللا ألاصب الىا٢عي ألانُل ٗىامل مً بُجها الضًــً
و الخاعٍش و 1هجضه ً٣ضم ٢غاءة ٖلى هىاه لبٌٗ أعاء ؾٗض هللاٖ ،ىضما أتهمه بأهه ًغ ٌٞازخُاعاث الجماهحر
وأهه ٌك ٪٨في الشىعة اإلاؿلخت وأهضاٞها.
و ٧ان الغحل ً٣غأ بهىعة م٣لىبت ُٞدغ٧ ٝل ما ً٣غأه خُثًُ ،لٖ ٤لُه هظه ألاخ٩ام ٖلى ؾٗض هللا ،الظي
ولض في الجؼاةغ مؿخٗمغة مدغومت وحكغب مشل ٧ل الجؼاةغٍحن الخغمان والايُهاص وال٣ٟغ والبٗض ًٖ
الىًَ وألاهل ،وججىض في نٟى ٝحبهت الخدغٍغ الىَجي مىايال ب٨ٟغة و٢لمه ألانُل ،الظي لم ٌؿ٨ذ
ًىما ًٖ الخ ٤ولم حؿ٨خه ألاًام ًٖ الىًا ٫مً أحل الجؼاةغ الخغة زم الجؼاةغ ال٨غٍمت.
٦ما أَل ٤بً ٢غًٍ ال٨شحر مً ألاخ٩ام اإلاجاهُت اإلاخىاً٢ت في ٦شحر مً ألاخُان

والتي جضٖ ٫لى حكدذ

أ٩ٞاعه وٖضم ٢غجه ٖلى اخخىاء هضا البدث ،خُث ًتهم ؾٗض هللا باإلًضًىلىحُت.
ئن الضعاؾاث الٗلمُت والى٣ضًت في الؿاخت الجؼاةغٍت حكهض أن أبى ال٣اؾم ؾٗض قُش اإلاإعزحن و٧ان
ٌٗغ ٝبالىا٢ض الهٛحر ،وؾٗض هللا هٟؿه اججه ئلى الخاعٍش وجغ ٥الى٣ض لألصخابه لٗضم جسههه في اإلاجا٫
ـ خُٟٓت ػًٍ ،بدث م٣ضم لىُل (قهاصة ص٦خىعة) في ألاصب الٗغبي الخضًث واإلاٗانغ جدذ ٖىىان الى٣ض ألاصبي في أزاع أبي ال٣اؾم ؾٗض هللا ئقغا ٝص٦خىع دمحم الُٗض جاوجه
1ؾىت  2014ـ، 2015م .42
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الى٣ضي ،وٍب٣ى أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا بامخُاػ عاةضا في اإلاجا ٫الى٣ضي ،وٍب٣ي أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا بامخُاػ
عاةض عٍاصة أصبُت قاملت٦ ،ما أهه مإعر ومغح٘ مهم في جاعٍش الجؼاةغ وأٖماله حكهض ٖلُه.
أبى اللاطم طعد هللا وكضايا إلابداع ألادبي:
ل٣ض أهجؼ ألاؾخاط الض٦خىع دمحم ألامحن بلُٛث ٖمال ٦بحرا ٖىضما حم٘ ال٨شحر مً اإلا٣االث والضعاؾاث
والكهاصاث خى ٫قُش اإلاإعزحن ال٩اجب واإلاش ٠٣الؼاهض أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا وحٗله مىؾىما" عخُل قُش
اإلاإعزحن الجؼاةغٍحن أبى ال٣اؾم بأ٢الم أخبابه " صاع البهاةغ الجضًضة لليكغ والخىػَ٘

 2014وُٞه

مؿاهمت مخىايٗت ل٣لمىا ًٖ الً٣اًا ألاصبُت في ٦خاباث اإلاإعر ٖلما ًٖ اؾمه ًدًغ في أبدار الخاعٍش
لبضاًاث الكٗغ الخغ في الجؼاةغ و٢هُضجه َغٍ٣ي.1955
ٌٗخبر اإلاإعر وال٩اجب ال٨بحر أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا في ٦خابه ئلهام ،ججاعب في ألاصب والغخلت مً ٌٗ
الً٣اًا ألاصبُت والخاعٍسُت وٍُ٣م عخالجه لبٌٗ ألاما ً٦الجؼاةغٍت والٗغبُت ( اإلاٛغب والجؼٍغة الٗغبُت)
وزى٣ه ؾُضي هاجي و٦ظل ٪عخالث ٚحره مً الصخهُاث ٦ما ًخًمً ال٩اجب ٌٗ الخىاعاث التي أهجؼث
م٘ أبي ال٣اؾم ؾٗض هللا و٢ض وكغجه اإلاإؾؿت الىَىُت لل٨خاب ؾىت .1983
أٚلب اإلا٣االث ال٨خاب حٗىص ئلى ؾىىاث الخمؿِىاث والؿخِىُاث ،وٞحها ٦شحر مً مالمذ الخ٨ٟحر الخ٣لُضي
ألاصبي اإلاخمحز خُث ًم ً٨ألن جدب٘ ٖبرها جاعٍش اإلاماعؾت الى٣ضًت الجؼاةغٍت والا٢تراب مً ٌٗ الً٣اًا
الى٣ضًت و٦ك ٠مىا ٠٢اإلاغحىم مجها.
ٞهي عؤٍت جدُل ٖلى م٣اومت ؾىؾُىلىجي جدخٟي ًخٟاٖل الىو م٘ البٗض الاحخماعي الؿُاسخي ٦ما جبحن
أهمُت الى٣ض ألاصبي في جُىٍغ الىهىم وجُُ٣مها وعبُها بً٣اًا ؤلاوؿان٦ ،ما أن ئهجاػ ٖملُت الخدلُل
والخأوٍل للىهىم ًًٗها في ؾُا٢ها الخاعٍذي ألاصبي ،وٍ٨ك ٠ازخالٞها أو اجٟا٢ها م٘ الىهىم الؿاب٣ت
ٖجها.
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و مً الضعاؾاث الى٣ضًت ألبي ال٣اؾم ؾٗض هللا صعاؾت دمحم الُٗض الخلُٟت وئُٖاء جهىعاجه الى٣ضًت خُث
ً٣ى :٫الض٦خىع ولُض بىٖضًلت مً حامٗت ؾ٨ُ٨ضة في هظا اإلاىيىٕ لى أؾخمغ ؾٗض هللا صخهِخه
الى٣ضًت ل٩ان طا قان ه٣ضي ٦بحر في الخٗبحر ًٖ ً٢اًا زغ ١اإلاخضاو ٫واإلاألى ٝوالشابذ ب٩ل ججلُاجه ألاصبُت
أو ال٨ٟغٍت أو الؿُاؾُت و٢ض ٖغٖ ٝىه ٖضم الخمل ٤وٖضم الىٟا ١في الخُاة الصخهُت أو ال٨خابت
الخاعٍسُت .
و٢ض أ٦ض هظه الغؤٍت اإلاٛامغة ئن الخمغص يغوعة للخل ٤الٟجي وحٗخ٣ض أهه ل٩ي ً٩ىن الضب الٗغبي أصبا
زال٢اً ،جب أن ً٩ىن أصخابه مؿخ٣لحن في مىاٟ٢هم وأخ٩امهم ،ئن أؾىا ما ًخٗغى له ألاصًب هى
الخىحُه مً ألاٖلى والاخخ٩اع أ٩ٞاعه مً الؿلُت ،أًا ٧ان هىٖها ٠ُ٦ ،هسل 1٤في ال٨ٟغ ئطا لم جخمغص؟......
ومً ً٣غأ هظه ألا٩ٞاع في ػمً ألاخاصًت وال٣بًت الاًضولىحُت ؤلاقتراُ٦ت وما نىٗه مً أصب اقترا٧ي وا٢عي
ومكهض ز٣افي أخاصي الغؤٍت ال٨ٟغٍت.

 1ـ اإلاجلت الش٣اُٞت الجؼاةغٍت أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا وً٢اًا ؤلابضإ ألاصبي ،ب٣لم الض٦خىع ولُض بى ٖضًلت ،حامٗت ؾ٨ُ٨ضة25،ـ03ـ.2018
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جمهيد:
حهض ٝهظا البدث ألاؾلىبي ئلى الى٢ىٖ ٝلى الؿُماث ألاؾلىبُت في ٢هُضة َغٍ٣ي لألبي ال٣اؾم ؾٗض هللا
ٞمىيىٕ البدث جُبُ٣ي و ل ً٨الضعاؾت الخُبُُ٣ت اإلالمىؾت ٚحر مم٨ىت صون أؾاؽ هٓغي.
و مً صون هخاةج الىيُٗت الىٓغٍت اإلاخدهل ٖلحها ال ًم ً٨لُ٣ام بأي جُبُٞ ٤األؾاؽ الىٓغي حاهب مهم
في الضعاؾت ختى جخم ً٨مً الىنى ٫ئلى الىخاةج اإلاخىزاة في الٗمل اإلاىجؼ٣ٞ ،ض ٞخدذ الىنُٟت اإلاجا٫
أمام قغاةذ ٦شحرة مً ؤلاهخاج ألاصبي و ختى ًدؿجى لىا جدضًض صعاؾت الؿماث ألاؾلىبُت في ٢هُضة َغٍ٣ي ال
بض مً جدضًض مٟهىم ألاؾلىب و التي حٗضصث حٗغٍٟاجه ،و حكبٗذ بازخال ٝفي اإلاىُل٣اث التي أهُل ٤مجها
٧ل باخث في صعاؾت و طل ٪ما أوكأ أؾلىبُاث ٖضة ،و ما ًدخم ٖلُىا الخٗغ ٝئلى أألؾلىبُاث و بما أن
ألاؾلىب ألاصبي ٦ما ًإ٦ض الباخشىن ال ًىحض ئال في الىو ألاصبيٞ ،ان جدضًض مٟهىم ألاؾلىبُت و الؿمت
ألاؾلىبُت في البضاًت يغوعة أُ٦ضة ٞان الخدضًض ًخطح لىا مهمت صاعؽ ألاؾلىب التي هدً بهضص الُ٣ام
بهاٞ ،مىُل٣اث ألاؾلىبُت اإلابضةُت خ٣ىٖ ٫ملها جخدضص باإلًجاب و الؿلب ٦ظل ٪و هظه الخدضًضاث تهضٝ
ئلى خهغ مجا ٫الش٣اٞاث بحن ألاؾلىبُت و ما ًم ً٨أن ًالمؿها مً ٖلىم لؿاهُت أزغيٞ ،ال جسٟي ٖلى
الضاعؾحن أهمُت الضعاؾاث ألاؾلىبُت يمً خ٣ى ٫صعاؾت  .....و مجها الكٗغ.
ئطا أنبدذ وؾُلت مشلى في ال٨ك ًٖ ٠حمالُاث ألاصب مً زال ٫ؾحر في أٚىاعه و أٖما٢ه و حكغٍذ
ههىنه و  ٪ٞقٟغاث و عمىػه٦ ،ما انُلح ٖلحها الخضازُىن ومً زم جأزغ ببىاًاجه طاث الهُمىت ألاؾلىبُت
ٖلى بُ٣ت بيُاث الىهىم ألازغيٞ ،ان الضعاؾاث ألاؾلىبُت جمشل زحر وؾُلت للى٣اص.

حعسيف ألاطلىب لغت و اصعالخا:
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1

أـ ألاؾلىب في لٛت :الُغٍ ٤أو ال ،ًٟو ٖىضما ً٣ا ٫أؾالُب ال٣ى ٫بمٗجى ٞىىهه اإلاخىىٖت
و في لظان العسب :ألاؾلىب لٛت الؿُغ مً الخسُل

2

3

ب ـ ألاطلىب اصعالخا :الُغٍ٣ت ال٨المُت التي ٌؿل٨ها اإلاخ٩لم.

و ٢ض وعص بمٗجى أزغ هى اإلاٗجى اإلاىيىٕ في ألٟاّ مإلٟت ٖلى نىعة ج٩ىن أ٢غب لىُل الٛغى اإلا٣هىص مً
ال٨الم و ألاٗٞا ٫في هٟىؽ ؾامُٗه.4
و أؾلىب ال٣غان هى ال٨الم الظي هؼ ٫به بألٟاْه الٗغبُت و مٗاهُه الخ٣ت و ئطا أن همحز مً أؾلىب ال٣غآن
و ٚحره مً أؾالُب ألازغي مشل ـ الكٗغ و ٚحره ٞاهىا وعجؼ ٖلى ؤلاجُان بظل ،٪ألن ألاؾلىب ال٣غآن أؾلىب
ٞغٍض حاء مً ٖىض هللا ،و حهض ٝهظا ألاؾلىب ئلى جشبُذ اإلاٟاهُم و ج٣غٍب اإلاٗاوي ؿغص ال٣هو و يغب
ألامشا.٫

 1ـ لىَـ مٗلى :ٝاإلاجلض في اللٛت و ؤلاٖالم ،اإلاُبٗت ال٩ازىلُُ٨ت ،بحروث  ،1973م.343
2ـ ابً مىٓىع:ـ لؿان الٗغب ـ صاع اليكغ بحروث ،1ٍ ،م.178
3ـ دمحم ٖبض الُٗٓم الؼع٢اوي  :مىاهل الٗغٞان في ٖلىم ال٣غآن ،مُبٗت ِٖنخى الخلبي ،لبىان ،م.303
4ـ ٖلي حاػم و مهُٟى أمحن ٦ :خاب هدى الىاضح في اإلاغخلت الابخضاةُت ،صاع اإلاٗاع ،ٝبحروث ،1973،م.12
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وشأة ألاطلىبيت :
ان ٖلم الاؾلىبُت ٖلما ممخض الاٞاً ١خُلب البدث ُٞه الى٢ىٖ ٝلى الٗضًض مً الى٣اٍ وؿتهلها ٗىهغ
اليكأة وهضا إلاا ًدمله في َُاجه مً أهمُتٞ،أي صعاؾت ج٣خطخي الخُغ ١لهضا الٗىهغ وٖلُه
ئطا ما خاولىا وي٘ الُض ٖلى جدضًض ص ٤ُ٢لخاعٍش مىلضٖ ،لم ألاؾلىب أو ألاؾلىبُت ٞؿىجض أهه ًخمشل في
جىبُه الٗالم الٟغونخي " حىؾخا٧ ٝىٍغجىذ" ٖام ٖ 1886لى ٧ىن ٖلم ألاؾلىب الٟغونخي مُضاها قبه مهجىع
جماما ختى طل ٪الى٢ذ ،وفي صٖىجه ئلى أبدار جداو ٫جدب٘ أنالت الخٗبحراث ألاؾلىبُتُٗ ،ضا ًٖ اإلاىاهج
الخ٣لُضًت ،وم٘ ٧ىن ٧لمت ألاؾلىبُت ْهغث في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغٞ ،اجها لم جهل ئلى مٗجى مدضص ئال في
أواةل هظا ال٣غن ،وه٨ظا ٧ان الخدضًض مغجبُا ك٩ل وزُ .٤بأبدار ٖلم اللٛت.

1

ل٣ض اعجبُذ وكأة ألاؾلىبُت مً الىاخُت الخاعٍسُت اعجباَا واضخا بيكأة ٖلىم اللٛت الخضًشت ،طل ٪أن
ألاؾلىبُت بىيٗها مىيٗا أ٧اصًمُا ٢ض ولضث في و٢ذ والصة اللؿاهُاث الخضًشت واؾخمغث حؿخٗمل ٟٗي
ج٣ىُاتها و٢ض أصي هظا ؤلا٢تران الخاعٍذي والاحغاتي ببٌٗ مإعدي الى٣ض ئلى أن ًٗ٣ىا في الخلِ ٞهاعوا
ٌٗضون أي جىاو ٫لألصب ًٓهغ جماما ئهخماما واضخا بمٓاهغ لٛىٍت ( الخُا ،٫البيُت الهىجُت،
ّ
الىدى.....الخ) مً الضعاؾت ألاؾلىبُت ل ً٨ألامىع لم جبٖ ٤لى هظا الخلِٞ ،ؿغٖان ما اهبري الضاعؾىن
للخٟغ٢ت بحن اإلاجالحن الٗلمُحن وجىحهاتهما ٞمشال ُ٢ل  :ئن ٖلم اللٛت هى ما ًضعؽ ما ً٣ا ٫في خحن أن
ألاؾلىبُت هي التي جضعؽ ُُٟ٦ت ما ً٣ا ،٫مؿخسضمت الىن ٠والخدلُل في آن واخض

ً - 1ىؾ ٠أبى الٗضوؽ ،البالٚت وألاؾلىبُت ،صاع ألاهلُت ليكغ والخىػَ٘ ٖمان ،ألاعصن 1،1999ٍ ،م 121
 - 2اإلاغح٘ هٟؿه ،م 123 ،122
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ومً هظا ًم ً٨ال٣ى ٫أن مهُلح ألاؾلىبُت لم ًٓهغ ئال في بضاًت الٟغن الٗكغًٍ م٘ ْهىع الضعاؾاث
اللٛىٍت الخضًشت التي ٢غعث أن جخسظ مً ألاؾلىب ٖلما ًضعؽ لظاجه أو ًىْ ٠في زضمت الخدلُل الىٟنخي،
أو الاحخماعي ،جبٗا إلججاه اإلاضعؾت أو جل٪

1

و ؾيخُغ ١الى حٗغٍ ٠الاؾلىبُت كُ٣ه اللٛىي والانُالحي وٖلى ما حٗضصة وجًاعبت الخٗاعٍ ٠في الك٤
الشاوي
حعسيف ألاطلىبيت :
أ  -لٛت  :ئجها ٧لمت (ألاؾلىبُت) صا ٫مغ٦ب مً حظعه " أؾلىب " "  " styleوالخ٣ت " ًت " ) (queوجغح٘
٧لمت "  " stilusالتي حٗجي الغَكت أو ال٣لم أو أصاة ال٨خابت.

2

وحٗجي ٧لمت ئؾدُلىؽ في الالجُيُت " ألاػمُل " أو أصاة الخٟغ وال٨خابت ،و٢ض ٧ان الالجيُحن ٌؿخٗملىجها مجاػا
للضاللت ٖلى ق٩لُت الخٟغ ،زم م٘ الؼمً ئ٦دؿبذ صاللتها ؤلانُالخُت البالُٚت وألاؾلىبُت ،وؾاعث ٖلى
الُغٍ٣ت الخانت لل٩اجب في الخٗبحر.
وٍ٣ىٖ ٫بض "الؿالم اإلاؿضي" ًٖ هظا اإلاهُلح ئهه " مغ٦ب مً حظع أؾلىب والخ٣خه "هت " طو مضلى٫
ئوؿاوي طاحي والالخ٣ت جسخو بالبٗض الٗلماوي الٗ٣لي اإلاىيىعي ".3
و اهخ٣لذ ٧لمت "  "styleمً مٗىاها ألانلي الخام بال٨خابت واؾخسضمذ في  ًٞاإلاٗماع وفي هدذ الخمازُل،
زم ٖاصث مغة أزغي ئلى مجا ٫الضعاؾت ألاصبُت

4

 ومً هىا هالخٔ أن أنل ال٩لمت اللٛىي الجُجي ئ٦دؿب ٖضة صالالث ،جىىٖذ وازخلٟذ ٖلى خؿباإلاجا ٫الظي اؾخٗملذ ُٞه ،وان ٧اهذ في ألانل ٢ض ٖاصث ئلى مجالها ألاصبي اللٛىي الظي اهُل٣ذ
ً - 1ىؾ ٠أبى الٗضوؽ ،ألاؾلىبُت الغؤٍت والخُبُ ،٤صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَٖ٘ ،مان الاعصن ،2007 ،1ٍ ،م .39
 - 2دمحم ًؼٍخي ،مدايغاث في ألاؾلىبُت،امُبٗت مؼواع  1،2010ٍ،م . 139
ً - 3ىٓغ ٦خاب ٖبض الؿالم مؿضي ،ألاؾلىب وألاؾلىبُت ،الضاع الٛغبُت لل٨خاب،1982، 1ٍ،م .139
ٞ - 4خذ هللا أخمض ؾلُمان ،ألاؾلىبُت مضزل هٓغي وصعاؾت جُبُُ٣ت م٨خبت آلاصاب ،ال٣اهغة ،مهغ ،2004،م .39
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مىه ،لخ٩ىن مدل صعاؾاث للٗضًض مً الباخشحن ،ئطا أُٖى ٧ل واخض مجهم مٟهىمها خؿب ػاوٍت
هٓغه.
ب  -اصعالخا :
" ٖلم ألاؾلىب " ٞغٕ مً ٞغوٕ الضعؽ اللٛىي ،حهخم ببُان الخهاةو التي جمحز هىٕ مً ألاهىإ ألاصبُت ،بما
ٌكُ٘ في هظه جل ٪مً نُ ٜنغُٞت مسهىنت أو أهىإ مُٗىت مً الجمل والتراُ٦ب ،أو اإلاٟغصاث ًإزغها
ناخب الىو

1

و حٗجي ألاؾلىبُت بضعاؾت مجا ٫الخهغ ٝفي خضوص ال٣ىاٖض البيُىٍت إلهخٓام حهاػ اللٛت ،وحؿعى ئلى
ججضًض الخهاةو اللٛىٍت التي ًخدى ٫الخُاب مً ؾُا٢ه ؤلازباعي ئلى وُْٟخه الخأزغٍت الجمالُت.
و٢ض خضص مٟهىم ألاؾلىبُت بأجها ٖلم ٌٗجي بضعاؾت آلازاع ألاصبُت صعاؾت مىيىُٖت ،وهي لظل ٪حٗجي بالبدث
ًٖ ألاؾـ ال٣اعة في ئعؾاء ٖلم ألاؾلىب ،وهي جىُل ٤مً ئٖخباع ألازغ ألاصبي بيُت الؿيُت جخداوع م٘
الؿُا ١اإلاًمىوي جداوعا زالها ،بمٗجى أجها ج٣ىم ٖلى صعاؾت الىو في طاجه اط ج٣ىم بخٟدو أصواجه
ّ
واهىإ حكُ٨الجه الٟىُت وهي جخمحز ًٖ بُ٣ت اإلاىاهج الىهُت بدىاولها الىو ألاصبي بىنٟه عؾالت لٛىٍت ٢بل
ّ
٧ل شخيء ٞخداو ٫جٟدو وؿُجه اللٛىي) ،وجغمي بدؿب عأًه ،ئلى جم ً٨ال٣اعب مً ئصعا ٥اهخٓام
زهاةو ألاؾلىب الٟجي ئصعا٧ا ه٣ضًا م٘ الىعي بما جد٣٣ه جل ٪الخهاةو مً ٚاباث وْاةُٟت ،وما صامذ
ألاؾلىبُت بدؿب ما أقغها جأزظ مٟهىمها مً الجهت التي جبىتهاٞ ،ان مٟهىمها ًخٗضص بخٗضص جل ٪الجهاث
وٍ٩ىن مدضصا بدؿب هظه الجهت أو جل٪

2

وَٗغٞها "عٍٟاجحر " " :بأجها ٖلم حهض ٝئلى ال٨ك ًٖ ٠الٗىانغ اإلاخمحزة التي بها ٌؿخُُ٘ اإلاإل ٠البار
مغا٢بت خغٍت ؤلاصعا ٥لضي ال٣اعب اإلاخ٣بل ،والتي بها ٌؿخُُ٘ أًًا أن ًٟغى ٖلى اإلاخ٣بل وحهت في الٟهم
 - 1دمحم ٖبض هللا حبر ،ألاؾلىبُت والىدى ( صعاؾت جُبُُ٣ت) ،صاع الٗىصة الاؾ٨ىضعٍت ،مهغ 1988 ،1ٍ ،م .06
ٞ - 2غخان بضعي الخغبي ،ألاؾلىبُت في الى٣ض الٗغبي الخضًث صعاؾت في جدلُل الخُاب ،مجض اإلاإؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ وجىػَ٘ ،بحروث ،لبىان2003 ،1ٍ ،
م .15
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وؤلاصعاُٞ ٥يخهي ئلى ئٖخباع ألاؾلىبُت ( لؿاهُاث) حٗجي بٓاهغة خمل الظهً ٖلى ٞهم مٗحن وئصعا٥
مسهىم"

1

وًٍُ........... " ٠وه٨ظا ٞاإلاهم في الضعاؾت ألاؾلىبُت هى مالخٓت ما ًخىلض في الغؾالت أو الىو مً عصوص
ٗٞل لضي ال٣اعب اإلاخل٣ي

2

و٦ظل٣ً ٪ى "٫عٍٟاجحر" ٢ " :ض ج٩ىن مٓاهغ الخغوج في الىو اإلادؿببت في ئهٟها ٫ال٣اعب حؼء مً بِخه
ألاؾلىبُت "

3

و ألاؾلىبُت ٖىض "قاع ٫بالي  "charles balliحؼء ال ًخجؼأ مً اللؿاهُاث والتي أعسخى ٢ىاٖضها ،و"ؾىؾبي"ع
وطل ٪خُث ًغي بأجها صعاؾت ً٢اًا الخٗبحر ًٖ ً٢اًا ؤلاخؿاؽ وجباص ٫الخأزحر بحن هظه ألازحرة مً
اللؿاهُاث الٗامت ،جخمشل في حغص ؤلام٩اهُاث والُا٢اث الخٗبحرًت للٛت باإلاٟهىم

4

٦ما ًغي أن وْاةٟها الخٗبحر ،وٍ٣ى " :٫ما ً٣ىم في اللٛت مً وؾاةل حٗبحرًت ،جبرػ اإلاٟاع٢اث الٗاَُٟت
وؤلاعاصًت والجمالُت ،بل ختى ؤلاحخماُٖت والىٟؿُتٞ ،هي ئطا جى٨ك ٠أوال بالظاث في اللٛت الكاتٗت
الخل٣اةُت ٢بل أن جبرػ في الٗمل الٟجي "

5

 لهظا ٗٞىضما هخدضر ًٖ "قاع ٫بالي" ًدباصع ئلى الظهً مباقغة ألاؾلىبُت الخٗبحرًت .في خحن ًغي "عومان حا٦بؿىن"  " : Roman jakbsonأن ألاؾلىبُت بدث ٖما ًخمحز به ال٨الم الٟجي مً
بُ٣ت مؿخىٍاث الخُاب ،أوال ومً أنىا ٝالٟىىن ؤلاوؿاهُت ،زاهُا ٞاألؾلىبُت حٗجي بضعاؾت الخهاةو
اللٛىٍت التي جيخ٣ل ال٨الم مً مجغص وؾُلت ئبالٖ ٙاصي ئلى أصاة جأزحر ٞجي"

6

ً - 1ىٓغ ٦خاب ٖبض الؿالم اإلاؿضي ،ألاؾلىبُت وألاؾلىب ،صاع ال٨خاب الجضًض اإلاخدضة ،بحروث لبىان ،2005 ،5ٍ ،م .42
ٖ - 2لي بىملخم ،في ألاؾلىب ألاصبي ،صاع وم٨خبت الهال ،٫بحروث ،لبىان 1990 ،2 ٍ ،م .8
ً - 3ىٓغ ٦خاب  :هىعالضًً الؿض ،ألاؾلىبُت وجدلُل الخُاب ،م.19
 - 4حماصي خمىص ،الىحه والُ٣اوي جالػم الترار والخضازت ،الضاع الخىوؿُت لليكغ ،جىوـ ٍ 1988 ،1م 89
ً - 5ىٓغ ٦خاب ٖ:بض الؿالم اإلاؿضي ،الى٣ض والخضازت ،م . 40
ً - 6ىٓغ ٦خاب :
ٖبض الؿالم اإلاؿضي ،اإلا٣اًِـ ألاؾلىبُت في الى٣ض ألاصبي مً زال ٫البُان والخبُحن خىلُاث الجامٗت الخىوؿُت 1976 ،13ٕ ،م156، 155
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الٟهل الشاوي

أما "ًباع ححرو" ٞحري ألاؾلىبُت بأجها البٗض اللؿاوي لٓاهغة ألاؾلىب َاإلاا أن حىهغ ألازغ ألاصبي ال ًمً٨
الىٟاط ئلُه ئال ٖبر نُاٚخه البالُٚت ،وحٗجي بضعاؾت مجا ٫الخهغ ٝفي خضوص ال٣ىاٖض البيُىٍت الهخٓام
حهاػ اللٛت ،وحؿعى ئلى جدضًض الخهاةو اللٛىٍت التي بها ًخدى ٫الخُاب مً ؾُا٢ه ؤلازباعي ئلى وُْٟخه
1

الخأزحرًت الجمالُت.

وٍم ً٨حٗغٍ ٠ألاؾىبُت بأجها ٞغٕ مً ٞغوٕ اللؿاهُاث الخضًشت ،مسهو للخدلُالث الخٟهُلُت
لألؾالُب ألاصبُت ،أو لإلزخُاعاث اللٛىٍت التي ً٣ىم بها اإلاخدضزىن وال٨خاب في الؿُا٢اث (البِئاث) ٚحر
2

ألاصبُت

وه٨ظا وؿخُُ٘ ئحما ٫ال٣ىُٞ ٫ما مً
زال ٫الخٗغٍ ٠آلاحي  :ألاؾلىبُت أو ٖلم ألاؾلىبٖ ،لم لٛىي خضًث ًبدث في الىؾاةل اللٛىٍت التي ج٨ؿب
الخُاب ؤلاٖخُاصي ،أو ألاصبي زهاةهه الخٗبحرًت ،والكٗغٍتٞ ،خمحزه مً ٚحره وجخٗضي مهمت جدضًض
الٓاهغة ئلى صعاؾتها بمىهجُت ٖلمُت لٛىٍت وحٗض ألاؾلىب ْاهغة لٛىٍت في ألاؾاؽ ،جضعؾها يمً
ههىنها

3

ئطن ٞهي حملت مً الهُ ٜاللٛىٍت التي حٗمل ٖلى ئزغاء ال٣ى ٫وج٨شُ ٠الخُاب وما ٌؿخيخج طل ٪مً ؿِ
لظاث اإلاخ٩لم وبُان الخأزحر ٖلى الؿام٘.
اما ُٞما ًسو أا٢ؿام الاؾلىبُت ٣ٞض جٟغٖذ الى الٗضًض مجها وطل ٪خؿب وحهت هٓغ ٧ل م٨ٟغ ٞخٗضصث
الاهىإ ٖلى الىدى الخالي:

ٖ - 1بض الؿالم اإلاؿضي ،ألاؾلىبُت وألاؾلىب ،م .36
ً - 2ىؾ ٠أبى الٗضوؽ ،البالٚت وألاؾلىبُت م . 161
ٞ - 3غخان بضعي الخغبي ،ألاؾلىبُت في الى٣ض الٗغبي الخضًث صعاؾت في جدلُل الخُاب م.16
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أهىإ ألاؾلىبُت:
جخٗضص ألاؾلىبُت بخٗضص مكاعب عواصها ،وازخال ٝمىُل٣اتهم ال٨ٟغٍت وٍم ً٨الى٢ىٖ ٝلى أبغػها وهي:
أ  -ألاؾلىبُت الخٗبحرًت:
ٌٗض "قاع ٫بالي" مً الغواص اإلاإؾؿحن لألؾلىبُت ،وهي حٗجي ٖىضه البدث ًٖ الُ٣مت الخأزحرًت لٗىانغ
اللٛت اإلاىٓمت ،والٟاٖلُت اإلاخباصلت بحن الٗىانغ الخٗبحرًت التي جخالقى لدكُ٨ل هٓام الىؾاةل اللٛىٍت
اإلاٗبرة ،وجضعؽ ألاؾلىبُت ٖىض بالي هظه الٗىانغ مً زال ٫مدخىاها الخٗبحري والخأزحر.1
وألاؾلىبُت الىنُٟت  descriptiveأو ألاؾلىبُت الخٗبحرًت هي أؾلىب آلازاع ،وبضًل لٗلم الضاللت ،جضعؽ
ألابيُت ووْاةٟها صازل الىٓام اللٛىي وٍمشلها "قاع ٫بالي".2
وٖلم ألاؾلىب ٖىض "بالي"
ٌٗض واخض مً ٖلىم اللٛت ٗ٦لم ألانىاث ،وٖلم الترُ٦ب ،مٗخمضا ٖلى اللٛت الخل٣اةُت الُبُُٗت اإلا٨خملت
وهظا ما ًجب اٖخماصه في ٖلم ألاؾلىب خؿب بالي ،وبظل ٪أهجؼ ٌٗ اللٛىٍحن صعاؾاث مخىىٖت جخٗل٤
باإلاعجم والترُ٦ب والضالالث و٧لها جضوع في ٞل ٪ألاؾلىبُت الخٗبحرًت.3
وعص "بالي" ٖلى مً ػٖم ٞهله بحن لٛت الىحضان ،ولٛت الٗ٣ل ً٣ى " ٫أها لم أػٖم  ِ٢وأ٢ى ٫هظا عصا ٖلى
ه٣ض وحه ئلي ئلى أن لٛت الىحضان لها وحىص مؿخ٣ل ًٖ لٛت الٗ٣ل ،وأن ٖلم ألاؾلىب ًيبغي أن ًضعؽ
ألاولى وٍضٕ الشاهُت ،بل ئهه ًضعؾهما مٗا في ٖال٢تهما اإلاخباصلت ،وٍبدث وؿبت ٧ل واخضة ئلى ألازغي في ج٩ىًٍ
هظا الىمِ أو طا ٥مً أهماٍ الخٗبحر".4
ب  -ألاؾلىبُت الىٟؿُت:
 1هىع الؿض ألاؾلىبُت وجدلُل الخُاب ،م .60
ً 2ىؾ ٠وٚلِنخي ،مىاهج الى٣ض (مٟاهُمها وأؾؿها ،جاعٍسها وعواصها وجُبُ٣اتها الٗغبُت) حؿىع لليكغ والخىػَ٘ ،2007 ،1ٍ ،م .77
 3نالح ًٞل ٖلم ألاؾلىب مباصةه وئحغاءاجه ،م .38
ً 4ىٓغ ٦خاب :هىع الضًً الؿض ألاؾلىبُت وجدلُل الخُاب ،م.62
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حٗجي بمًمىن الغؾالت ووؿُجها اللٛىي ،م٘ مغاٖاة م٩ىهاث الخضًث ألاصبي الظي هى هدُجت الهجاػ
ؤلاوؿان وال٨الم وال ،ًٟوهظا الاججاه ألاؾلىبي ججاوػ البدث في أوحه التراُ٦ب ووُْٟتها في هٓام اللٛت ئلى
الٗلل وألاؾباب اإلاخٗل٣ت بالخُاب ألاصبي.1
وجؼٖم هظا الاججاه "لُىؾبتزع  "léousptzerو٢ض ْهغ هظا الخُاع عص ٗٞل ٖلى الخُاع الىيعي ،وٍم ً٨أن
ٌؿمى باالهُباُٖت٩ٞ ،ل ٢ىاٖضه الٗلمُت مجها والىٓغٍت أٚغ٢ذ في طاجُت الخدلُل ،و٢للذ بيؿبت الخٗلُل
وٟ٦غث ٗلماهُت البدث ألاؾلىبي.2
وٍ٣ى ٫لُىؾبتزع " ئن الاهدغا ٝألاؾلىبي الٟغصي ًٖ ههج ُ٢اسخي ،البض وأن ً٨ك ًٖ ٠جدى ٫هٟؿُت
الخهغ ،جدى ٫قٗغ به ال٩اجب وأعاص أن ًترحمه ئلى ق٩ل لٛىي ،والبض أن ً٩ىن هظا الك٩ل حضًضاٞ ،مجها
ًم ً٨جدضًض الخُىة الخاعٍسُت هٟؿُا ولٛىٍا ٖلى الؿىاء ،ومً اإلاؿلم به أن جدضًض بضاًت ججضًض لٛىي
أؾهل باليؿبت لل٨خاب اإلاٗانغًٍ ،ألهىا وٗغ ٝأؾاؾهم اللٛىي أ٦ثر مما وٗغ ٝأؾاؽ ال٨خاب اإلاخ٣ضمحن".3
وجبلىعث ألاؾلىبُت الىٟؿُت م٘ "لُىؾبتزع" الظي ع ٌٞاإلاٗاصالث الخ٣لُضًت بحن اللٛت وألاصب ووي٘
هٟؿه صازل الخٗبحر ألاصبي مخ٨ئا ٖلى الخضر لخ٣صخي أنالت الك٩ل اللٛىي ،ومً أبغػ مباصةه اللٛىٍت ،....
مٗالجت الىو ج٨ك ًٖ ٠شخهُت مإلٟه ،ألاؾلىب اوُٗا ٝشخصخي ًٖ الاؾخٗما ٫اإلاألى ٝللٛت٨ٞ ،غ
ال٩اجب لخمت في جماؾ ٪الىو ،الخٗاَ ٠م٘ الىو يغوعي للضزى ٫ئلى ٖاإلاه الخمُم.4

ج -ألاطلىبيت البييىيت:

 1هىع الضًً الؿض ،ألاؾلىبُت وجدلُل الخُاب ،م.67
 2دمحم ًؼٍجي ،مدايغاث في ألاؾلىبُت ،م .36
ً 3ىٓغ ٦خاب  :هىع الضًً ؾض ألاؾلىبُت وجدلُل الخُاب ،م.77 ،74
 4هىع الضًً ؾض ألاؾلىبُت وجدلُل الخُاب ،م.77 ،74
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حؿعى ئلى جدضًض اإلا٣اًِـ اللٛىٍت الىىُٖت اإلاالةمت أؾلىبُا ًمشلها "عٍٟاجحر" الظي هٓغ ألؾلىبُت آلازاع التي
جغجبِ بالٗال٢اث الؿُاُ٢ت لل٩لماث ،عاةُا أن هظا الاججاه ًخجاوػ ألاؾلىبُت الؿُمُاةُت.1
حٗض ألاؾلىبُت البيُىٍت مضا مباقغا مً اللؿاهُاث البيُىٍت التي حٗخمض أؾاؾا ٖلى صعاؾاث "صوؾىؾحر"،
والبيُىٍت ٦ما هى مٗغو ٝجىُل ٤في صعاؾتها مً الىو بىنٟه بيُت مٛل٣ت ،وجغج٨ؼ ألاؾلىبُت البيُىٍت ٖلى
جىاؾ ٤أحؼاء الىو اللٛىٍت.2
وخؿب "عٍٟاجحر" ٞان ألاؾلىب :هى ئبغاػ لبٌٗ ٖىانغ ؾلؿلت ال٨الم وخمل ال٣اعب ٖلى الاهدباه ئلحها ئطا
ٟٚل ٖجها قىه الىو ،وئطا خللها وحض صالالث جمُحزًت زانت مما ؾمذ بخ٣غٍغ أن ال٨الم ٌٗبر وألاؾلىب
ًبرػ .3
ئن ألاؾلىبُت البيُىٍت ٦ما حاء بهام ٌكا" ٫عٍٟاجحر" جداو ٫أن ال حٟٛل صوع ال٣اعب باٖخباعه حؼءا مً ٖملُت
الخىانل وَٗىٖ ٫لُه ٌٗ الى٢ات٘ ألاؾلىبُت صازل الىو ولظل٣ً ٪ترح ما ٌؿمُه " بال٣اعب الٗمضة" وهى
لِـ ٢اعةا مُٗىا بل مجمىٖت الاؾخجاباث للىو الظي ًدهل ٖلحها اإلادلل مً ٖضص مً ال٣غاء ،وٍ٣غع
عٍٟاجحر أن اؾخجابت ال٣اعب الٗمضة ال حٗجي الباخث ألاؾلىبي هٟؿه ،وهجاخه في هظا الخٟؿحر مىٖ ٠٢لى
ئصعا٦ه للبيُت ألاؾاؾُت للىو.4
ًىُل ٤اإلاىهج ألاؾلىبي البيُىي مً ٖىهغ أؾاسخي أٖ٣لخه اإلاىاهج الى٣ضًت ألازغي ،وزانت في مجا٫
الضعاؾاث الخُبُُ٣ت ،وهظا الٗىهغ هى اللٛت ،و٢ض وكأث ألاؾلىبُت في بضاًاث هظا ال٣غن واهبش٣ذ ًٖ
الخدىالث الخانلت في الضعاؾاث اللٛىٍت واللؿاهُت.5

ً 1ىؾ ٠وٚلِنخي ،مىاهج الى٣ض ألاصبي ،م .78
 2هىع الضًً ؾض ،ألاؾلىبُت وجدلُل الخُاب ،م.82 ،81
 3اإلاغح٘ هٟؿه ،م .83
 4أخمض صعوَل ،صعاؾت ألاؾلىب بحن اإلاٗانغة والترار ،م.33
 5هىع الضًً الؿض ألاؾلىبُت وجدلُل الخُاب ،م.88
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ٞمهمت ألاؾلىبُت البيُىٍت ئطا ا٦دكا ٝال٣ىاهحن وألاؾاؾُاث التي تهُ٩ل الخُاب ألاصبي وجىٓمه ،و٦ظا
الٗال٢اث بحن الىخضاث اللٛىٍت ٖلى أؾاؽ أجها أي اللٛت خ٣ل مخ٩امل
جغبِ بِىه أو جدضص مٟهىمها ألاؾاسخي بيُت الىو.1
ص -ألاؾلىبُت ؤلاخهاةُت:
حٗخمض ألاؾلىبُت ؤلاخهاةُت ٖلى ؤلاخهاء الغٍاضخي في مداولت ال٨ك ًٖ ٠زهاةو ألاؾلىب ألاصبي ،في
ٖمل أصبي مٗحن وٍغي أصخابها أن الاٖخماص ؤلاخهاتي وؾُلت ٖملُت مىيىُٖت ججىب الباخث الى٢ىٕ في
الظاجُت ،ومً الظًً ا٢ترخىا هماطج لإلخهاء ألاؾلىبي"ػمب

 "zembالظي حاء بمهُلح (الُ٣اؽ

ألاؾلىبي) الظي ً٣ىم ٖلى ئخهاء ٧لماث الىو وجهيُٟها خؿب هىٕ ال٩لمت ،ووي٘ مخىؾِ جل ٪ال٩لمت
في ق٩ل هجمت وه٨ظا جيخج أق٩ا ٫وهماطج مخىىٖت ًم ً٨م٣اعهت ال٩لماث ببًٗها ،وأهىإ ال٩لماث التي
جدصخى وهي :ألاؾماء ،الًماةغ ،الهٟاث ،ألاٗٞا ،٫الٓغو ،ٝخغو ٝالجغ ،الخغو ٝالغابُت ،ألاصواث
الغابُت.2
ال ق ٪أن الىا ٘٢ؤلاخهاتي مسخل ًٖ ٠الىا ٘٢ألاؾلىبي ٞاألو ٫مخٗل ٤بُ٣م عٍايُت حبرًت أو خؿابُت،
والشاوي مخٗل ٤بُ٣م أصبُت ،ئال أن الىا ٘٢ألاصبي ٢ض ًسً٘ لإلخهاء وطل ٪ألن ُٞه وخضاث ًم ً٨حٗضاصها
٧البِذ أو الخُٟٗلت أو الجؼء في الكٗغ والجملت واإلاؿخٟغص واإلاؿخىن ٠والىخضاث الىٛمُت وٚحرها وهظا
ٌٗجي أن الىهىم ألاصبُت لِؿذ واٗ٢ا ُُٟ٦ا بل هي زايٗت أًًا للخ٨مُم.3

ٖ 1شمان م٣حرشخي ،الخُاب الكٗغي في صًىان ٢الذ الىعصة ،صاع اليكغ اإلاإؾؿت الصخُٟت باإلاؿُلت لليكغ والخىػَ٘ والاجها ،2011،٫م .18
 2هىع الضًً الؿض ،ألاؾلىبُت وجدلُل الخُاب الكٗغي ،م.97
ٖ 3شمان م٣حرشخي ،الخُاب الكٗغي في ٢الذ لي الىعصة ،م .18
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و٢ض اٖخمض " أ .بىػٍمان" في ؤلاخهاء مٗاصلت الخٗبحر بأخضار والخٗبحر بالىن ،٠وٍ٣ىم هظا الىمىطج ٖلى
ئخهاء ٖضص ال٩لماث التي جيخمي ئلى الىىٕ ألاو ٫وٖضص ٧لماث الىىٕ الشاوي ،زم ئًجاص زاعج ٢ؿمت اإلاجمىٖت
ألاولى ٖلى اإلاجمىٖت الشاهُت.1
٦ما ٢ام "ئبغاهُم أهِـ" باخهاء أنىاث مً نٟداث ال٣غآن ال٨غٍم زم خهغ وؿبت قُىٕ ألانىاث،
وطل ٪في ئَاع ازخُاع هٓغٍت الكُىٕ زم اؾخٗمل هخاةجه في صعاؾت الكٗغ.2
و٧ان مً الضوا ٘ٞالغةِؿُت الؾخسضام ؤلاخهاء في الضعاؾاث ألاؾلىبُت ئيٟاء مىيىُٖت مُٗىت في
الضعاؾت هٟؿها ،و٦ظل ٪مداولت جسُي ٖىاة ٤جمى٘ مً اؾخجالء مضي عٗٞت أؾلىب مٗحن أو ختى
شخهُت مُٗىت.3
و -ألاؾلىبُت الهىجُت:
ً٣هض بها خؿب "ٚحرو" صعاؾت اإلاخٛحراث الهىجُت للؿلؿت ال٨المُت واؾخسضام ٌٗ الٗىانغ الهىجُت
لٛاث أؾلىبُت با٢غاع أهه في خىػة اللٛت وؿ٣ا ٧امال مً اإلاخٛحراث ألاؾلىبُت الهىجُت ،مً بُجها آلازاع
الُبُُٗت للهىث اإلادا٧اة الهىجُت ،اإلاض ،الخ٨غاع ،الجىاؽ ،الخىاٚم.4
هٟهم مً هظا أن اإلاخٛحراث الهىجُت مخًمىت في اللٛت وجدخىي بضوعها َا٢اث وئم٩اهاث حٗبحرًت حؿمى
باإلااصة الهىجُت ،ومضي جىا ٤ٞهظه اإلاخٛحراث الهىجُت م٘ خغ٦ت خؿاؾُت اإلاخ٩لم والؿام٘.
ٞاألؾلىبُت الهىجُت في هٓغ "ًا٦بؿىن" تهخم بشالر ٞغوٕ أولها صعاؾت ألانىاث مدضصة وزاهحها صعاؾت
ؤلاً٣إ وجأزحره الجمالي في ال٣هُضة وزالثها صعاؾت الٗال٢ت بحن الهىث واإلاٗجي.

 1هىع الضًً الؿض ،ألاؾلىبُت وجدلُل الخُاب ،م.99
 2ابغاهُم آوـ ،ألانىاث اللٛىٍت ،اإلا٨خبت الاهجلى مهغٍت ،بحروث لبىان ،1979ٍ ،م .238
 3اإلاغح٘ هٟؿه ،م .243
 4مال ٥ماهغ ممضي ،عؤي بالُٚت في الى٣ض وألاؾلىبُت ،اإلا٨خب الجامعي الخضًث ،الاؾ٨ىضعٍت ،ص ،2006 ،ٍ .م .139
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ٞما ًخُاب ٤م٘ هظا ٞان الكٗغ باٖخباعه ٌك٩ل مىٓىمت نىجُت هٟى زىاًا أبُاجه وفي ئخضي ٢ىاُٞه
ٞالهىث هى حىهغ الكٗغ.1
و ؾىداو ٫ان ه٣ىم بضعاؾت اؾلىبُت زاَٟت ه٨كٞ ٠حها ًٖ ٌٗ اإلامحزاث الاؾلىبُت لكاٖغها ابى ٢اؾم
ؾٗض هللا ،والتي ؾيخم ً٨مً زاللها الخىم في اٚىاع اخاؾِؿه اإلاترحم ٖجها في ٢الب لٛىي اهًُ ٤جٗل
الضاعؽ له ًٖ ٠٣ىض الٗضًض مً اإلادُاث مجها:
اإلاؿخىي الهىحي:
لُاإلاا ٞهل الى٣اص بحن الؿغ ص والكٗغ .باٖخباع أن هظا ألازحر ًمحزه نٟت ....والتي جبٗض ٖىهغ الخ٩اًت
ٖىهٚ ،حر أن هظا الٟهل الظي ٧ان ٢اةما لٟترة مً الؼمً ،ؾغٖان ما أزظ ًخالشخى ،ولم ٌؿبٖ ٤لى َال٢خه
وطلٖ ٪ىضما ٢ام مجمىٖت مً اإلادضزحن بسغ ١واضح له ٞأهخج عواصه (الٟهل) ههىنا قٗغٍت جخًمً
ٖىهغ ال٣هو الظي ًمشل حىهغ الٗملُت الؿغصًت ،ولٗل أهم ما ًم ً٨أن جخُغ ١ئلُه بالضعاؾت ألي
٢هُضة [ ختى وئن ٧اهذ مً الكٗغ الخغ الظي جسلو مً هٓام البُتي يمً ما ؾل ٠ط٦غه] ،هى اإلاؿخىي
الهىحي وما جًمه مً ٖىانغ ،ئط ٌٗخبر جدلُلها ٖلى هظا اإلاؿخىي أؾاؾُا ٖىض الضاعؽ ألاؾلىبي ئط أن
ٖلم ألانىاث ٞغٕ عةِنخي لٗلم اللؿاهُاث ٞال الىٓغٍت اللٛىٍت ،وال الخُبُ ٤اللٛىي أن ٌٗمال بضون ٖلم
ألانىاث .2
ٞهى حهض ٝئلى ئبغاػ مٗالم البيُت الاججاهُت وحك٨التها اللٛىٍت ل٣هُضة ما ،ألهه ً٣ىم بضعاؾت اإلاىؾُ٣ى
بىىٖحها الضازلُت والخاعحُت و٧ل ما ًدضر في الىٟـ مً َغب وما ًسلٞ ٠حها مً آزاع مٗىىٍت ٖمُ٣ت مً
ٚىت وئً٣إ وجىُٛم وٚحرها مً اإلاإزغاث التي ج٣ىي اإلااصة الهىجُت.3

 1اإلاغح٘ هٟؿه ،م .143
 2أماوي ؾلُمان صاوص ،ألاؾلىبُت الهىجُت ،صعاؾت في قٗغ الخؿحن مىهىع الٗالج ،صاع مجضالويٖ ،مان ٍ ،2002 ،1م .33،34
 3اإلاغح٘ هٟؿه ،م .37
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وَٗخبر ؤلاً٣إ ماهُت الكٗغٞ ،هى مً أهم م٣ىماجه ،ئطا خطخي باالهخمام مً ٢بل الكٗغاء ٖلى مغ
الٗهىع ،إلاا ًدمله مً َا٢ت خُىٍت جشحر اإلاخل٣ي وجدٟؼه ٖلى ٢غاءة الىو الكٗغي وجظو٢ه ،وهى لِـ
مدضوصا ؿمت وال مُ٣ض بجاهب مٗحن بل هجضه ًخمشل في اإلاىؾُ٣ى الضازلُت والخاعحُت إلاىؾُ٣ى الىو
الكٗغي ،و٧ل ما مً قأهه أن ًدضر في ألاطن أزغا وفي الىٟـ ،ئطن ٞما ؤلاً٣إ؟
ؤلاً٣إ:
ٌٗض ؤلاً٣إ مً أهم الٗىانغ الكٗغٍت خُث جىٓم ُٞه ألانىاث و٣ٞا الحؿا ١ئً٣اُٖت زابخت وُ٢م ػمىُت
وٍ٣ترن ؤلاً٣إ باؾخمغاع بمهُلح الىػن ٖلى الغٚم مً أهه ْاهغة أقمل وأٖم مىه ( الىػن) في الكٗغ
خُث ًمشل وخضة الىٛمت التي جخ٨غع ٖلى هدى ما في ال٨الم أو في البِذ أي جىالي الخغ٧اث والؿ٨ىاث ٖلى
هدى مىخٓم في ٣ٞغجحن أو أ٦ثر مً ٣ٞغة أو في أبُاث ال٣هُضة ،أما الىػن ٞهى مجمىٕ الخُٟٗالث التي
ًخأل ٠مجها البِذ.1
ولٗل الضاعؽ لكٗغ أبى ٢اؾم ؾٗض هللا ًلمـ طل ٪الخ٩امل بحن ؤلاً٣اٖحن الضازلي والخاعجي لل٣هُضة،
ٞاطا ٧ان ؤلاً٣إ الخاعجي ًضعؽ الىػن وال٣اُٞتٞ ،ان ؤلاً٣إ الضازلي ًضعؽ الخ٨غاع وصاللت الخغوٝ
وأزغها في اليؿ.٤
و ؾيؿتهلها ٗىهغ في ٚاًت الاهمُت وٍخمشل ُٞما ًلي :
الىػن:
هى الىٓام الظي ًسً٘ له حمُ٘ الكٗغاء في هٓم ٢هاةضهم ،وهى ؤلاً٣إ الخانل مً الخُٟٗالث الىاججت
ًٖ ٦خابت الكٗغاء في جألُ ٠أبُاتهم وله أزغ مهم في جأصًت اإلاٗجى ٩ٞل واخض مً ألاوػان الكٗغٍت اإلاٗغوٞت
بىٛم مٗحن ًىا ٤ٞالٗىاَ ٠ؤلاوؿاهُت التي ًغٍض الكاٖغ الخٗبحر ٖىه ا .2
 1دمحم ٚىُمي هال ،٫الى٣ض ألاصبي الخضًث ،جهًت مهغ ،ال٣اهغة ،مهغ  ،1977م .335
 2أًمل بضٌ٘ ٌٗ٣ىب،اإلاعجم اإلاٟهل في ٖلم الٗغوى وال٣اُٞت وٞىىن الكٗغ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث ،لبىان،1،1991ٍ،م.63
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وهى (أي الىػن) ٦ما ً٣ى ٫ابً عقُ ٤ال٣حرواوي في ٦خابه الٗمضة "أٖٓم أع٧ان خض الكٗغ" مً زال ٫هظا
الخٗغٍ ٠هجض أن ابً الغقُ ٤حٗل الىػن مً اإلا٣ىماث ألاؾاؾُت التي ئطا لم ٌٗخمضها الكاٖغ في هٓمه ال
حؿخُ٣م ال٣هُضة ،إلاا له مً وُْٟت حمالُت وٞىُت جبٗث في الىٟـ اللظة واإلاخٗت .1
ل٣ض هٓم "أبى ٢اؾم ؾٗض هللا" ٢هُضجه هظه (َغٍ٣ي) ٖلى اً٣إ وػن بدغ الغمل الظي ؾمي بهظا الاؾم
اليُغابه في البىاء وؾغٖت جالخ ٤أوٛامهٞ ،هى أؾغٕ البدىع الخلُلُت بترُ٦ب مً جُٟٗلت واخضة جخ٨غع
ؾذ مغاث (ٞاٖالجً  )X6وٍأحي جاما ومجؼوءا وَٗخبر مً بدىع الكٗغ الىُ٣ت الهاُٞتً ،مخاػ ؿالؾخه
وؾهىلخهٞ ،خُٟٗلخه" ٞاٖالجً" جمىذ الكاٖغ الظي ً٨خب الكٗغ الخغ خغٍت ٦بحرة في الؿُُغة ٖلى ال٩لمت،
وج٨غاع الخُٟٗالث زانت ما ًُغأ ٖلحها مً حىاػاث قٗغٍت ًم ً٨للكاٖغ أن ٌؿخٛلها لدكُ٨ل ههه
الكٗغي و ٤ٞما جملي ٖلُه ٢غٍدخه.
وٖلُه ٣ٞض وحض قاٖغها في هظا البدغ ما ًدىاؾب م٘ الخالت الكٗىعٍت الشاةغة ٖلى الٓلم والاؾدبضاص،
الظي ٧ان ٌِٗكه وبُ٣ت أٞغاص اإلاجخم٘ مً وٍالث الاؾخٗماع الٟغونخي الٛاقم ،ومً زمت ٣ٞض احؿمذ
ال٣هُضة ؿغٖت جالخ ٤الىٛماث اإلاىؾُُ٣ت ،وهظا ما الخٓىاه في مُل٘ ٢هُضة َغٍ٣ي:
ًا ع٣ُٞي
0/0//0/
ٞاٖالجً
ال جلمجي ًٖ مغوقي
0/0// 0/ 0/0//0/
ٞاٖالجً ٞاٖالجً
 1ابً الغقُ ٤ال٣حراواوي ،الٗمضة (في مداؾً الكٗغ وآصابه وه٣ضه) ج٣ضًم نالح الضًً الهىاعي وهضي ٖضة ،ج ، 1صاع م٨خبت الهال ،٫بحروث ،لبىان ،2002 ،م .161
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الٟهل الشاوي
٣ٞض ازترث َغٍ٣ي
0/0// 0/0/ 0//
1

ٗٞاالجً ٗٞالجً
وَغٍ٣ي ٧الخُاة
00//0/ 0/0///
ٗٞالجً ٞاٖالث

قاة ٪ألاهضا ٝمجهى ٫الؿماث
00//0/0/0// 0/0/ 0//0/
ٞاٖالجً ٞاٖالجً ٗٞالث
اما الٗىهغ اإلاىالي ٞال ً٣ل اهمُت هى الازغ ًٖ ؾاب٣ه خُث ًم٨ىىا ال٣ى ٫اهه ٖىهغ الجاطبُت في اي ٖمل
قٗغي وهى :
 .2ال٣اُٞت:
حٗخبر الىحه الشاوي مً أوحه ؤلاً٣إ ،ولها م٩اهت ؾامُت ُٞه ٞهي ع ً٦مً أع٧ان الكٗغ الٗغبي ،وهي ال ج٣ل
أزغا ًٖ مىؾُ٣ى الىػن مً خُث أهمُتها للخهىٍغ الكٗغي والدكُ٨ل الجمالي ٞهي جدمل صاللت نىجُت
ومىؾُُ٣ت لها ٖال٢ت بضالالث الىو الكٗغي ألازغي في ئخضار ألازغ الٟجي.
وٍغي "ابً الغقُ ٤ال٣حرواوي" أن :ال٣اُٞت قغٍ٨ت الىػن في الازخهام بالكٗغ"،

 2ونٟذ بدىاٞغ

الكٗغ ،أي ٖلُه حغٍاهه واَغاصه وهي مىا٣ٞخهٞ ،ان صخذ اؾخ٣امذ حغٍخه وخؿً مىاٟ٢ه وجهاًاجه ،و٢ض
 1الضًىان ،م  ( 141صًىان الؼمً ألازًغ) ألبي ٢اؾم ؾٗض هللا اإلاإؾؿت الىَىُت لل٨خاب ،الجؼاةغ ،ص ،1985،ٍ .م .141
ً 2ىٓغ ٦خاب ابً الغقُ ٤أبى خؿً ال٣حراواوي ،الٗمضة ،م.132
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جى ٠٢الٗلماء َىٍال ٖىض ال٣اُٞت وحٗغٍٟها وجدضًض خغوٞها اط ان ال٣اُٞت هي مً آزغ خغ ٝفي البِذ ئلى
أو ٫ؾاً ً٦لُه مً ٢بله م٘ خغ٦ت الخغ ٝالظي ٢بل الؿا ً٦وال٣اُٞت ٖضة أنىاث ج٨غعث في أوازغ
ألاقُغ أو ألابُاث مً ال٣هُضة.
وَٗخبر ج٨غاعها أهم حؼء في اإلاىؾُ٣ى الكٗغٍتٞ ،هي بمشابت الٟانلت اإلاىؾُُ٣ت التي ًخى ٘٢الؿام٘ جغصصها،
٦ما أن ٖمل ال٣اُٞت ال ًخىٖ ٠٢لى ج٨غاع الخغو ِ٣ٞ ٝبل أن وُْٟتها ج٨مً في ئيٟاء إلاؿت ممحزة مً
قأجها ئُٖاء نىعة حمالُت ئياُٞت إلاًمىن ال٣هُضة.
وألن الكٗغ الخغ حٛحر ٦شحرا ًٖ الكٗغ ال٣ضًم ٧ان البض له أن ًدهل جبٗاث هظا الخُٛحر ،البضء بال٣اُٞت
التي َغأث ٖلحها زهاةو حضًضة وهي أولها أجها ٣ٞضث َا ٗها ؤلالؼامي ٞهاع الكاٖغ مد٨ما في
اؾخضٖائها في آزغ البِذ أو الاؾخٛىاء ٖجها ،أما زاهحها ٩ٞىجها لم حٗض مىخضة بالًغوعة ،ئط بام٩ان الكاٖغ
أن ًىىٕ ال٣ىافي ما َاب له طل ،٪أما الؿمت الشالشت ٞخخمشل في أجها لم حٗض جسً٘ في وعوصها الهخٓام مٗحن.1
وهظا ما ًٓهغ حلُا في ٢هُضجىا مً زال ٫جىىٖه لخغو ٝالغويٞ ،مً زال ٫اإلاٗلىم أن خغو ٝالغوي أهم
خغو ٝال٣اُٞت وهى ما جبجى ٖلُه ال٣هُضة وبه حؿمى ،وٍد ٤٣هظا ألازحر ُ٢مت ئً٣اُٖت مً زال ٫ج٨غاعه
ٖلى مؿاٞاث زابخت وهظا ما ؾىىضخه في الجضو ٫الخالي:2
خغ ٝالغوي
ال٣اٝ

اإلاُ٘٣
حمُ٘ اإلا٣اَ٘ ( ًىحض بها في
البِخحن ألازحرًً)

الخاء

ألاو٫

الالم

ألاو٫

البِذ
.............. 1ع٣ُٞي
.............. 2مغوقي
َ.............. 3غٍ٣ي
............. 4الخُاة
............. 5الؿماث
............ 6الىٓا٫
........... 7الخُا٫

ٞ 1خخي الىهغي ،الؿغصي في الكٗغ الٗغبي الخضًث ،في قٗغٍت ال٣هُضة الؿغصًت،الكغ٦ت الخىوؿُت لليكغ والخىمُت،1،،2006ٍ،م.32
 2أبى ٢اؾم ؾٗض هللا ،صًىان الؼمً ألازًغ ،م .141
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الٟاء

ألاو٫

الضا٫

الشاوي

الغاء

الشاوي

الالم
الٗحن

الشاوي
الشاوي

الالم

الشالث

ال٩اٝ
الضا٫

الشالث
الشالث

ال٩اٝ
الخاء

الشالث
الشالث

ألال٠

الغا ٘

الىىن

الغا ٘

الخاء

الغا ٘

الجُم

الخامـ

........... 8حؿُل
........... 9وخى٫
ُُ٦......... 10ىٝ
.......... 11خخىٝ
.....................قىاصي
.................الٗباص (ي)
....................الؼهىع
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الٟهل الشاوي

ؾماث ألاؾلىبُت في ٢هُضة َغٍ٣ي "حٗغٍ ٠ألاؾلىبُت واججاهاتها

ومً زال ٫صعاؾدىا لل٣هُضة هالخٔ أهه اؾخٗمل لخغ ٝال٣ا ٝؾبٗت ٖكغ مغة ،وخغ ٝالخاء ئخضي
ٖكغة مغة وخغ ٝالالم زماوي مغاث ،وخغ ٝالىىن زماوي مغاث أًًا الضا ٫ؾخت مغاث ،الغاء والٟاء ج٨غاع
أعب٘ مغاث أما ال٩ا ٝوالجُم والخاء والٗحن ٞمغجان.
وَٗىص هظا الخىىٕ في ال٣اُٞت للخالت الىٟؿُت التي ٧اهذ ججخاح الكاٖغ مً أسخى وآالم ًٖ خالت الكٗب
الجؼاةغي حغاء الاؾخٗماع الٟغونخي ،مما صٗٞه الزخُاع َغٍ ٤الىًا ٫هظا الىًا ٫الظي قمل ال٣لم
والؿالح في آن واخض٩ٞ ،ل ما حاصث به ٢غٍدخه ٧ان بمشابت الهغزت التي مً زاللها أعاص ئً٣اّ الىعي ،لً٨
٦ما هي ؾىت هللا في زل٣ه ٞان الخجاوب مٗه ٧ان مخٟاوث ئط ًىحض مً زظله وهاء بجاهبه ٖىه ومجهم مً
اهًم جدذ لىاةه ،لىاء اإلاجض ألاخمغ ،لىاء الخغٍت وهىا جخدى ٫الىٟؿُت مغة أزغي لخٟاء ٫واٖتزاػ بمً
اخخًً ٨ٞغه وهؼث أخاؾِؿه وَىِخهٞ ،خ٣ضم هدى الٛض ألاًٞل مإمىا بًِ٣خه حاٖال مً ٢ضؾُتها صًىا
ٞمً قاء اجبٗه أو ابخٗض ٖىه.1
ئطن هظا الخظبظب وٖضم الاؾخ٣غاع إلاكاٖغ أبى ٢اؾم ؾٗض هللا ْهغ واضخا في ٖضم اهخٓام ٢اُٞخه خُث
هجضه ٌؿخٗمل مشال خغ ٝالغوي في ؾُغًٍ مخخالُحن (في أٚلب ال٣هُضة) لُسغج بحن الُٟىت وألازغي ًٖ
طل ٪باؾخٗماله لخغ ٝواخض في ؾُغ واخض صون ج٨غاع
مشا - :٫لؿذ أونخى خحن يىأث اإلاكاٖل
 واخخًيذ الىىع ٚهبا في اإلاجا٫ وٖبرث اللُل هاعا وقغا٥ وجهٟدذ الىحىص ٞاطا هى ئله وٖبُضوهظا ما اقتهغ به الكٗغاء اإلاٗانغون في قٗغ الخغ زانت ٢هاةضهم الؿغصًت.
 1أبى ٢اؾم ؾٗض هللا ،صًىان الؼمً ألازًغ ،م .142
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ال ًم٨ىىا ان هخجاوػ هُ٣ت ازغي لها وػن ال باؽ به وجخمشل في الخ٨غاع
الخكساز:
ومً ْىاهغ الكٗغ الخضًث وئن ٧اهذ حظوعه جمخض ئلى جغازىا ال٣ضًم ،وٍغي " حاككظىن" أهه " ملمذ ٖلى
ؤلاَال ١للٛت الكٗغٍت في ٦شحر مً اللٛاث...و٢ض ً٩ىن ٖلى مؿخىي الهىث والترُ٦ب الىدىي وال٩لمت
٦ظل.1"...٪
وٖلُه ٞالخ٨غاع هى جغصًض خغ ٝأو ل ٟٔأو ٖباعة أو الػمت للضاللت والخأُ٦ض ٖلى اإلاٗجى اإلاغاص جبلُٛه ،وهظا
الخ٨غاع ٌؿهم في ٖملُت ؤلاًداء وحٗمُ ٤أزغ الهىعة في هٟـ ال٣اعب.
ٞاألطن جىجظب ئلى الخ٨غاعاث الهىجُت ٢بل أن جخضبغ ؤلاصعا ٥أمغ مٗاهحها ،وبظلً ٪جظب الخ٨غاع الاهدباه ئلى
اإلاضلىَ ًٖ ٫غٍ ٤ؤلاً٣إ هٟؿه.
و مً بحن أهم أهىإ الخ٨غاع في صعاؾت اإلاؿخىي الاً٣اعي ًخمشل ُٞما ًلي :
جكساز الكلمت:
ٌٗض ج٨غاع ال٩لمت أخض مٓاهغ الخ٨غاع الهىحي والظي ًخجلى في اهخساب قُغ قٗغي أو حملت قٗغٍت
حك٩ل بمؿخىٍحها ؤلاً٣اعي والضاللي مدىعا أؾاؾُا ومغ٦ؼٍا مً مداوع ال٣هُضةٞ ،الكاٖغ خحن ٌٗمض ئلى
٧لمت ً٨غعها في ؾُا ١الىو ئهما ًغٍض أن ًإ٦ض ص٣ُ٢ت ما ،وٍجٗلها باعػة مً ؾىاها  ،2و٢ض قٛلذ ْاهغة
الخ٨غاع لل٩لمت مؿاخت واؾٗت في ٢هُضة َغٍ٣ي لكاٖغها ؾٗض هللا وبُٛت اؾخجالء هظا اإلالمذ ؾى٠٣
ٖىض ٢ىله:
ًا ع٣ُٞي
ال جلمجي ًٖ مغوقي
ًىٓغ ٦خاب  1الؿُض ابغاهُم٢ ،غاءة الكٗغ بحن الىٓغٍت وآٞا ١واججاهاث ألاؾلىبُت ،م .155
 2دمحم نابغ ٖبُض ،ال٣هُضة الٗغبُت الخضًشت بحن البيُت الضاللُت والاً٣اُٖت ،ميكىعاث اجداص ٦خاب الٗغب ،صمك ،2001،٤م .204
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٣ٞض ازترث َغٍ٣ي
في َغٍ٣ي
ًا ع٣ُٞي
أإلاذ ألاَُا ٝمً خىلي
جخىالى في َغٍ٣ي
ًا ع٣ُٞي
لؿذ أونخى خحن يىأث اإلاكاٖل
هاهضاث في َغٍ٣ي
ًا ع٣ُٞي
أها أمشخي والجمىٕ مً وعاتي
جخىالى في َغٍ٣ي
ًا ع٣ُٞي
٧لما صخذ هلمىا
لُتهم ٢ض وا٦بىوي في َغٍ٣ي
ًا ع٣ُٞي
ؾى ٝجضعي  ٠ُ٦مؼ٢ذ ؾضوقي
بُض أوي لم أحض في َغٍ٣ي
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ًا ع٣ُٞي
ؾى ٝجضعي عاهب ٪واص ٖب٣غ
٣ٞض ازترث َغٍ٣ي
ًا ع٣ُٞي.1
ومً اإلاالخٔ أن الكاٖغ ٦غع ٧لمت َغٍ٣ي زماوي (  )08مغاث وهظه ال٩لمت جضٖ ٫لى ازخُاعه للجهاص
والىٓا ٫وو٢ىٞه في وحه اإلاؿخٗمغٞ ،خ٨غاعها ما هى ئال جأُ٦ض ٖلى ا٢خىاٖه وئًماهه بًِ٣خه ،هظا مً
حاهب الكاٖغ أما مً حاهب ال٣هُضة ٣ٞض ػاصتها حماال اً٣اُٖا ًجظب الؿام٘ وٍجٗله ًلخٟذ ئلحها
وئلى مٗاهحها بهٟت ٦بحرة.
ال جخ٨مل الضعاؾت الاؾلىبُت ٖلى مؿخىي الهىحي اطا اهملىا ٖىهغ ج٨غاع الالػمت
جكساز الالشمت:
الالػمت هي مجمىٖت مً ال٩لماث حٗاص في اإلا٣اَ٘ الكٗغٍت بهىعة مىٓمت خُث ٌُٗض الكاٖغ البِذ أو
الؿُغ الكٗغي " الالػمت" ك٩ل خغفي أخُاها ،وأخُاها أزغي جُغأٖلُه حٛحراث زُٟٟت ول٣ض اؾخسضم
قاٖغها ج٨غاع الالػمت ك٩ل زابذ ئط ً٣ى:٫
ًا ع٣ُٞي
ًا ع٣ُٞي
ًا ع٣ُٞي
ًا ع٣ُٞي

 1أبى ٢اؾم ؾٗض هللا ،صًىان الؼمً ألازًغ ،م  ،141م .144
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ًا ع٣ُٞي
ًا ع٣ُٞي.1
هالخٔ أن ؾٗض هللا ٦غع الالػمت صازل ال٣هُضة حاٖال مجها وؾُلت جىنُل وج٣غٍب الخضر بأٖم٤
جغُ٦ب ،خُث ً٨غع الالػمت ٗض مجمىٖت مً ألاؾُغ الكٗغٍتٌ ،ؿدىجض بالغٌ ٤ُٞك٩ي له ٖظابه
وآالمه ٧ي ًىٟـ ٖما في حٗبخهٞ ،جٗل بحن ٧ل الػمت مؿاٞت ًخدغٞ ٥حها ٌكغح ما أنابه٩ٞ ،اهذ
الالػمت ًا ع٣ُٞي ،هُ٣ت الاعج٩اػ و٦أهه بظل٨ً ٪غعها هٟؿُا في بضاًت اإلا ُ٘٣ألاو ٫وفي جهاًت اإلا٣اَ٘
ألازغي ئط ًجٗلها همُا أؾلىبُا زابخا م٘ ازخال ٝبىائها اللٛىي ُٞجٗلها أو ٫ال٣هُضة التي حك٩ل
ٞاجدت آهاجه زم ً٨غعها صازل الىو شخيء مً الدؿاوي ج٣غٍبا في ئٖضاص ألابُاث بحن ٧ل الػمتٚ ،حر أهه
ًجؿض في ٧ل بِذ ًأحي ٗض الالػمت مٗاوي ونىع حضًضة.
ٗض ان جُغ٢ىا الهم الٗىانغ التي عأًىا اجها جسضم مىيىٖىا ،ؾىٗغج ٖلى مؿخىي ازغ في هظه
الضعاؾت والظي َاإلاا اٖخبر مجؿت الؾلىب الكاٖغ ،و هظا اإلاؿخىي هى:
املظخىي التركيبي
ٌٗخبر هظا اإلاؿخىي " الغ٦حزة التي ج٣ىم ٖلحها الضاللت "

 2خُث أن الجمالُت في الىو ألاصبي مخمازلت

في هٓام الترُ٦ب اللٛىي الىو ،أي بيُت جغُ٦ب الجمل واإلاٟغصاث٦ ،ما في بيُت الؼمان واإلا٩ان ،التي جىلض
ًٞاء الىو ،وجسل ٤للٟٗل ُٞه مؿاٞت ًىمى ٞحها ،وأعيا ًخدٖ ٤٣لحهاُٞ ،يسج الٗال٢اث ٖلى أ٦ثر مً
3

مدىع جخ٣اَ٘ وجلخ٣ي ،وجخهاصم ،وجسلٖ ٤جى الىو ،وحٗضص ئم٩اهُت الضاللت ُٞه

ولظل ٪جغي ألاؾلىبُت في صعاؾت اإلاؿخىي الترُ٦بي وؾُلت يغوعٍت للبدث ًٖ الخهاةو اإلامحزة
إلاإل ٠مٗحن ،وٍخسظ الضاعؽ ألاؾلىبي في جدلُله الترُ٦بي حملت مً اإلاؿاةل جىُل ٤مً الىو هٟؿه ومً
 1أبى ٢اؾم ؾٗض هللا ،صًىان الؼمً ألازًغ ،م .145
 -2حىن ٧ىهان بيُت اللٛت الكٗغٍت ،جغ دمحم الىالي ودمحم الٗمغي ،صاع جىب٣ا ٫لليكغ ،الضاع البًُاء ،اإلاٛغب ،1986،م .178
ً -3مجي الُٗض ،في مٗغٞت الىو ،ميكىعاث صاع آلاٞا ،١بحروث.3،1985ٍ،م .127
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اإلاإ٦ض أن ٧ل جغُ٦ب أؾلىبي في الخُاب ًأحي اؾخجابت لغؤٍت الكاٖغ وطل ٪أن الترُ٦ب اللٛىي هى الظي
ًمىذ الخُاب ُ٦اهه وزهىنِخه.
وختى ه٨ك ًٖ ٠هظا اإلاؿخىي لضي قاٖغها أبي ٢اؾم ؾٗض هللا في ٢هُضة َغٍ٣ي ؾىدخب٘ ألاػمىت
وألاٗٞا.٫
 - 1ماهيت الفعل :
" الٟٗل لً ٟٔضٖ ٫لى خضر م٣ترن بؼمً ،والؼمً ٌٗجي الخُىع والخٛحر والخجضص ،وال جؼٍض أخغ ٝالٟٗل
ًٖ ؾخت وهى زالر أ٢ؿام :الٟٗل اإلااضخي ،الٟٗل اإلاًاعٕ ،الٟٗل ألامغ"
1- 1

1

الفعل املاض ي:

هى ما صٖ ٫لى خضر م٣ترن بما مطخى مً الؼمان ،نُٛت اإلااضخي مبيُت ٖلى الٟخذ ،وٍ٣ضع بىاؤها ٖلى
الؿ٩ىن والًمت مشل :صزل ،أ٧ل ،ههب ،ومً ٖالماجه أهه ً٣بل جاء الٟاٖل في آزغه ( :أ٧لذ) وٍ٣بل جاء
الخأهِث ( لٗبذ)و ٌؿخٗمل اإلااضخي للضاللت ٖلى أػمىت مخٗضصة وطل ٪خؿب الؿُا ١ال٨المي الظي وعص ُٞه
2

ومً زال ٫صعاؾدىا إلا٣اَ٘ ال٣هُضة الخٓىا أن خًىع الٟٗل اإلااضخي ٧ان بيؿبت ٦بحرة ألن الخايغ ولُض
اإلااضخي وهظا ما أ٦ضه أبى ٢اؾم ؾٗض هللا ألن للماضخي صالالث ٖضة ٦ما ؾب ٤ط٦غه جسخل ٠بازخالٝ
مىاؾبت جىاحضه ٞمشال في ٢ىله:
 ٣ٞض ئزترث َغٍ٣يٚ -حر أوي ٧لما خاولذ ونال

ً -1ىٓغ ٦خاب نالح بلُٗض الهغ ٝوالىدى صعاؾت ونُٟت جُبُُ٣ت ،صاع هىمت للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ،الجؼاةغ ،2003،م .29
 - 2نالح بلُٗض الهغ ٝوالىدى صعاؾت ونُٟت جُبُُ٣ت م 37 ،36
 -أبى ٢اؾم ؾٗض هللا ،صًىان الؼمً ألازًغ م . 142
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و٢ىله في اإلا ُ٘٣الشاوي :
 لؿذ أونخى خحن يىأث اإلاكاٖل اخخًيذ الىىع ٚهبا في اإلاجاهل و ٖبرث اللُل هاع وقغا٥ جهٟدذ الىحىصو اإلا ُ٘٣الشالث:
 ٚحر أوي ٧لما خاولذ ونال لم أحض ٢غبي ْال ٚحر أٖ٣اب الضمىٕو اإلا ُ٘٣الغا ٘:
 ٧لما صخذ :هلمىا ٚمًىا ُٖجي وػمىا وجضاٖىا ٧الىٗاجاإلا ُ٘٣الؿاصؽ :
 لُخمم ٢ض وا٦بىوي في َغٍ٣يامللعط الظابط:
 ؾى ٝجضعي ٦ب ٠مؼ٢ذ ؾضوفي وْهغث ٧األخاجي في ال٨هىٝونغزذ في أحمىٕ الظاهالث
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اإلا ُ٘٣الشامً:
 ٖ ٠ُ٦اه٣ذ قٗإ اإلاجض أخمض و ؾ٨بذ الخمغ بحن الٗاإلاحنومسخذ أٖحن الٟجغ الىُٞت
وقضوث لليؿىع الىَىُت
٣ٞض ازترث َغٍ٣ي
٣ٞض ازخلٟذ مٗاوي الٟهل اإلااضخي في هظه ال٣هُضة بحن اؾخظ٧اع إلاا ٧ان أخُاها باٖتزاػ وأزغي بأسخى
وجظ٦حر بأماهُه التي ًغحى أن ًد٣٣ها ع٣ٞت قٗبه في وَىه.
2- 1

الفعل املضازع:

اإلاًاعٖت لٛت ٌٗجي اإلاكابهت لالؾم ،وانُالخا ما صٖ ٫لى خضر في الخايغ أو اإلاؿخ٣بل ،ومً ٖالماجه
٢ض ٌؿب ٤بدغ ٝمً خغو ٝالىهب أو الجؼم و٢ض ٌؿب ٤بالؿحن أو ؾى ٝوٍض ٫الٟهل اإلاًاعٕ ٖلى
أػمىت مخٗضصة

1

ئن الٟٗل اإلاًاعٕ لم ًىْ ٠بيؿبت ٖالُت مشلما هى الٟٗل اإلااضخي ،عٚم ان الٟٗل ًدمل ال٨شحر مً
الخغ٦ت والضًىامُُ٨ت مما ًجٗل ال٣اعب ًيخ٣ل مً حى ئلى آزغ.
ل٣ض وعص بهُٛت اإلاخ٩لم أخُاها ومجها ما وعص بًمحر اإلاخ٩لم ومجها ما وعص بًمحر الجم٘ وأزغي بًمحر
الٛاةب خُث ٢ا ٫قاٖغ:
٧ل ما ُٞه حغاخاث حؿُل

 -1أبى ٢اؾم ؾٗض هللا ،صًىان الؼمً الازًغ ،م144
نالح بلُٗض ،الهغ ٝوالىجىصعاؾت ونُٟت جُبُُ٣ت م . 35 ،34
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ؾماث ألاؾلىبُت في ٢هُضة َغٍ٣ي "حٗغٍ ٠ألاؾلىبُت واججاهاتها

و٢ىله أًًا:
أإلاذ ألاَُا ٝمً خىلي قىاصي
و ٢ىله:
أما أمشخي والجمىٕ مً وعاتي
وٍُ٣جي
و٢ىله:
ؾى ٝجضعي  ٠ُ٦مؼ٢ذ ؾضوفي
و٦ظل: ٪
ؾى ٝجضعي عاهب ٪واص ٖب٣غ
ومً زال ٫طل ٪هالخِ أن وعوص الٟهل اإلاًاعٕ لم ً ً٨بالُٚا بل ا٢خهغ ٖلى ما جُلبخه أخاؾِـ
الكاٖغ واهٟٗاالجه.
 فعل ألامس:ما صٖ ٫لى حضر في الخايغ أو اإلاؿخ٣بل وَٗحر به ًٖ َغٍ ٤اإلاساَبت وله أؾلىبان :ألامغ بالالم حؿمى الم
ألامغ جضزل ٖلى ٗٞل مًاعٕ وجدىله ئلى نُٛت ألامغ. 2 1
ول٣ض نىٟه ٦شحر مً اإلادضزحن ٖلى أهه مً ألاٗٞا ٫الخىححهُت ول٣ض وعص في ٢هُضجىا ُٞما ًلي:
خُمىا الُ٣ض وٚىىا للخُاة
و اٞخدىا هاٞظة ألا ٤ٞالغخُبت
 1أبى ٢اؾم ؾٗض هللا ،الضًىان ألازًغ م .145
 2نالح بلُٗض ،الهغ ٝوالىدى ،م .31
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ؾماث ألاؾلىبُت في ٢هُضة َغٍ٣ي "حٗغٍ ٠ألاؾلىبُت واججاهاتها

و أٖك٣ىا الىىع خُىاث زهِبت
و٢ىله:
ئن هظا هى صًجي
ٞاجبٗىوي أو صٖىوي
في مغوجي
ولٗل هض " ٝأبى كاطم طعد هللا" مً ئؾخٗماٗٞ ٫ل ألامغ هى حظب اإلاخل٣ي وئ٢دامه بُغٍ٣ت ؾلؿه في
٢هُضجه.
زاهُا :الجملت:
الجملت هي ٧ل ٦الم مُٟض مؿخ٣بل بدؿً الؿ٩ىث ٖلُه وٍتر٦ب مً ٧لمخحن أو أ٦ثر .وهى هىٖان:
ألاو :٫الجملت ؤلاؾمُت
الشاوي :الجملت الٟٗلُت
ول٣ض اج ٤ٟالضاعؾىن ٖلى أن لضعاؾت الجملت أهمُت ٦بحرة وٞاةضة ٖٓمى ا ط بها ًخم الخىانل والخٟاهم
ولِـ هىا ٥زُاب ب صون حملت .1

 الجملت إلاطميت: 1أخمض قامُت ،في اللٛت ،صاع البال ٙلليكغ والخىػَ٘ ،الجؼاةغ ،2002 ،ٍ ،م .36
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ؾماث ألاؾلىبُت في ٢هُضة َغٍ٣ي "حٗغٍ ٠ألاؾلىبُت واججاهاتها

ٌٗغ ٝاللٛىًٍ الجملت ؤلاؾمُت بأجها ٧ل حملت جبضأ باؾم مغٞىٕ ٌٗغب مبخضأ ،وٍخممه أو ً٨مل مٗىاه نٟت
مكخ٣ت مغٞىٖت حٗغب بالخبر ومجها ٢ىله حٗالى ":ألاٖغاب أقض ٟ٦غا وهٟا٢ا"

1

ول٣ض وعصث في ٢هُضجىا ٖلى ٖضة أق٩ا ٫مجها قبه حملت وعصًٟت الىىاسخ وأخُاها أزغي زالُت مً أي
هاسخ ومشا ٫طل٢ ٪ى ٫الكاٖغ:
 و َغٍ٣ي ٧الخُاة قاة ٪ألاهضا ٝمجهى ٫الؿماث نازب ألاهاث ٖغبُض الخُا٫و ٢ىله أًًا:
وْالم وق٩اوي ووخى٫
و٢ىله:
مً خخىٝ
في َغٍ٣ي
 أما صزى ٫الىىاسخ ٖلحها ٞىظ٦غ : ئن هظا هى صًجيل٣ض اؾخٗمل" أبى كاطم طعد هللا" الجملت ؤلاؾمُت في أٚلب م٣اَ٘ ال٣هُضة وهظا جأُ٦ضا ٖلى زباجه
وجمؿ٨ه ب٣هُضجه وصٞاٖه ًٖ وَىه وقٗبه.

 1ؾىعة الخىبت آلاًت .97
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ؾماث ألاؾلىبُت في ٢هُضة َغٍ٣ي "حٗغٍ ٠ألاؾلىبُت واججاهاتها

أما الجملت الٟٗلُت ٞهي ٦ما ٖغٞها الىدىٍىن هي ٧ل حملت جبضأ بٟٗل وجإصي مٗجى مُٟض ،ؾىاء

٧ان الٟٗل ماضخي هدى ٢ىله حٗالى" وخا ٝبهم ما ٧اهىا به ٌؿتهؼؤون"

 1أما اإلاًاعٕ ٣٦ىله ً " :شبذ هللا

الظًً آمىىا بال٣ى ٫الشابذ "  2أما ٗٞل ألامغ مشا٢ :٫م با٦غا.
-

وفي ٢هُضها هجض ما:
أ  -الجملت املاضيت :و٧ان لها خهت ألاؾض٣٦ ،ى ٫الكاٖغ:
وٖبرث اللُل هاعا وقغا٥
وجهٟدذ الىحىص
3

ب  -الجملت املضازعت - :أإلاذ ألاَُا ٝمً خىلي قىاصي
ث  -حملت ألامسٞ - :اجبٗىوي أو صٖىوي

ومً زال ٫جدلُلىا لؿبب جىاحض الجملت الٟٗلُت هالخٔ أن حملت الٟٗل اإلااضخي جدخل الهضاعة زم جلحها
الجملت اإلاًاعٖت والا٢ل خٓا حملت ألامغ وهظا ما ًدىاؾب وٍغجبِ م٘ ألاػمىت التي وْٟها لهب الجمُ٘ في
ال٣الب الكٗغي الظي أعاصه أبى ٢اؾم ؾٗض هللا في الخٗبحر ًٖ أخؿِؿه ومكاٖغه.
ًى٣ؿم ال٨الم في مجمله الى ٢ؿمحن الازباعي والاوكاتي وان ما ًىاؾب مىيىٕ صعاؾدىا هى الاوكاتي
الُلبي ٧ىن ال٣هُضة التي بحن أًضًىا ٌٛلب ٖلحها هظا ألازحر
اطن ٞاالوكاتي الُلبي هى ما ٌؿخضعي مُلىبا ٚحر خانل و٢ذ الُلب وأهىاٖه :الخمجي ،الاؾخٟهام ،و الامغ
والىهي والىضاء

 1ؾىعة الىدل آلاًت 34
 2ؾىعة ئبغاهُم الاًت .27
 -3أبى ٢اؾم – صًىان ػمً ألازًغ م .143
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ؾماث ألاؾلىبُت في ٢هُضة َغٍ٣ي "حٗغٍ ٠ألاؾلىبُت واججاهاتها

الىـ ـ ـ ــداء :هى َلب اإلاخ٩لم ا٢با ٫اإلاساَب ٖلُه بدغ ٝمً خغو ٝالىضاء ًدل الٟٗل اإلاًاعٕ "أهاصي"
اإلاى٣ى ٫مً الخبر الى الاوكاء مدله ،و ٢ض ًدظ ٝخغ ٝالىضاء اطا ٞهم مً ال٨الم
1

و أصواث الىضاء زماهُت هي ":الهمؼة" و"أي" و" ًا" و"أ" و" اي" و"أي"ا و"هُا" و" وا"

و ًبرػ الىضاء في ٢هُضة "َغٍ٣ي" بهٟت الٞخت لالهدباه اط وعص هظا الازحر في حمُ٘ م٣اَ٘ ال٣هُضة ،خُث
اؾتهلها " ابى اللاطم"ب "ًا ع٣ُٞي"و ٦غعها ختى جهاًت ٢هُضجه٣ٞ،ض وعص الىضاء زماهُت مغاث ،و هظا لم
ً ً٨مدٓى الهضٞت بل اوٗ٩اؾا إلاضي ٖال٢ت قاٖغها باالزغ وحٗل٣ه به وهى" اإلاىاصي" الظي ًخىحه الُه
بالخُابٞ ،هظه الٗال٢ت جىٗ٨ـ ٖلى قٗغه وجترحم مً زال ٫اللٛت التي ج٩ىن حٗبحرا ناص٢ا ًٖ أخاؾِـ
و ٢ض ًسغج الىضاء ًٖ مٗىاه ألانلي (َلب ؤلا٢با )٫الى مٗاوي أزغي مجاػٍت جٟهم مً ؾُا ١ال٨الم
و هظا ما ٖمض الُه قاٖغها خحن أؾخٗمله (الىضاء) في جهاًت ٧ل مُ٣ىٖت مغٞى٢ا بالخعجب ٩ٞان الٛغى
مىه أخُاها الخدؿغ وهظا في ٢ىله :
 وعٍاح الخؼي جظعوهم عماصا ومؿىح الٗاع ج٨ؿىهم خضاص لُتهم ٢ض وا٦بىوي في َغٍ٣ي2

ً -ا ع٣ُٞي

و مً زال ٫الؿُا ١الظي حاء ُٞه الىضاء هجض "أن أبى كاطم " ًخأؾ ٠وٍخدؿغ ٖلى الخالت التي أنبذ
ٖلحها الكٗب الجؼاةغي حغاء الاؾخٗماع ،زانت ٖلى الٟئت التي لم حؿخجب لىضاءه في زىى الشىعة في وحه

ً -1ىؾ ٠أبى الٗضوؽ ،البالٚت والاؾلىبُت ،م66
 -2ابى ٢اؾم ؾٗض هللا ،صًىان الؼمً ألازًغ ،م 141
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ؾماث ألاؾلىبُت في ٢هُضة َغٍ٣ي "حٗغٍ ٠ألاؾلىبُت واججاهاتها

اإلاؿخٗمغ مً أحل جدُُم ُ٢ض الخؼي والٗاع ،و هظا أُٖى لل٣هُضة هىٖا مً الخُىٍت والخغ٦ت وحظبا
لل٣اعب .
ظسيلي
ًا ع٣ُٞي
ال جلمجي ًٖ مغوقي
٣ٞض ازترث َغٍ٣ي!
و َغٍ٧ ٤الخُاة
قاة ٪ألاهضا ٝمجهى ٫الؿماث
ٖان ٠الخُاع و خشخى الىًا٫
نازب ألاهاث ٖغبُض الخُا٫
٧ل ما ُٞه حغاخاث حؿُل
و ْالم و ق٩اوي ووخى٫
جترأا ُُ٦ىٝ
مً خخىٝ
في َغٍ٣ي
1

ًا ع٣ُٞي!
****

 1ـ اإلاهضع الؿاب، ٤م141
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ؾماث ألاؾلىبُت في ٢هُضة َغٍ٣ي "حٗغٍ ٠ألاؾلىبُت واججاهاتها

أإلاذ ألاَُا ٝمً خىلي قىاصي
للغؤي الؿ٨غي ،آلال ٝالٗباص
للغبُ٘ الخلى قى٢ا للؼهىع
للهىي الؼزاع بالظ٦غ و أوؿام الُٗىع
ٚحر أوي ٧لما خاولذ ونال
لم أحض ٢غبي ْال ٚحر أٖ٣اب الكمىٕ
و ٚض ًغاث الضمىٕ
جخىالى في َغٍ٣ي
1

ًا ع٣ُٞي!
****

لؿذ أونخى خحن يىأث اإلاكاٖل
و اخخًيذ الىىع ٚهبا في اإلاجاهل
و ٖبرث اللُل هاعا و قغا٥
و جهٟدذ الىحىص
ٞاطا هى اله وٖبُض
و زًم مً صماء و يٟا ٝللٗغا٥
و ؾُاٍ هاوٍاث
 1ـ اإلاهضع الؿاب ،٤م .142
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ؾماث ألاؾلىبُت في ٢هُضة َغٍ٣ي "حٗغٍ ٠ألاؾلىبُت واججاهاتها

و حؿىم صامُاث
هاهضاث في َغٍ٣ي
ًا ع٣ُٞي!
****
أها أمشخي و الجمىٕ مً وعاتي
ػاخٟاث في ابتها ٫ووالء
و ًُ٣جي
ٞى ١أؾغاب الٓىىن
باخشا ًٖ ٞاجىاحي
الجما ٫و الخلىص و الخُاة
هل بلٛذ
ما أعصث؟
لؿذ أصعي ٚحر أوي في َغٍ٣ي
1

ًا ع٣ُٞي!
****

٧لما صخذ هلمىا
ٚمٛمىا ٖجي و ػمىا
 1ـ اإلاهضع هٟؿه ،م.143
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ؾماث ألاؾلىبُت في ٢هُضة َغٍ٣ي "حٗغٍ ٠ألاؾلىبُت واججاهاتها

و جضاٖىا ٦ىٗاج
إلادذ ؾغب طةاب في ٞجاج
زم ٖاصوا واٟ٢حن
في وهاص مً نضًض و أهحن
و عٍاح الخؼي جظعوهم عماصا
ومؿمىح الٗاع ج٨ؿىهم خضاصا
لُتهم ٢ض وا٦بىوي في َغٍ٣ي
ًا ع٣ُٞي!
****
ؾى ٝجضعي  ٠ُ٦مؼ٢ذ ؾضوفي
و ْهغث ٧األخاجي مً ٦هىٝ
ٖالمي اإلاًٛىٍ بالُ٣ض ال٨ؿُذ
ٖالم ؤلاعهاب و الغ ١الجغٍذ
و نغزذ في الجمىٕ الظاهالث:
خُمىا الُ٣ض و ٚىىا للخُاة
و اٞخدىا هاٞظة أل ٤ٞالغخُبت
و اٖك٣ىا الىىع خُا واث زهِبت

68
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بُض أوي لم أحضهم في َغٍ٣ي
ًا ع٣ُٞي!
****
ؾى ٝجضعي عاهب ٪واص ٖب٣غ

ٖ ٠ُ٦اه٣ذ قٗإ اإلاجض أخمغ
1

و ؾ٨بذ الخمغ بحن الٗاإلاحن
زمغ خب و اهُال ١و ً٣حن

و مسخذ أٖحن الٟجغ الىيُت
و قضوث ليؿىع الىَىُت
ئن هظا هى صًجي
ٞاجبٗىوي أو صٖىوي
في مغوقي
٣ٞض ازترث َغٍ٣ي
2

ًا ع٣ُٞي!

شسح مضمىن اللصيدة:
ٌؿغص لىا الكاٖغ ججغبخه الكٗغٍت في مجا ٫الىًَ و الىَىُت هي َهاعة الىٟـ و الكٗغ الىَجي الهاص١
ال هى٨غ ُ٢مخه في ئنالح الكٗىب ،و٦ظل ٪ما ٌٛغؾه مً الٗىاَ ٠الؿامُت و ألازال ١الىبُلت ،ئط حهُب
 1ـ اإلاهضع الؿاب،٤م .143
 2ـ اإلاهضع الؿاب ،٤م.144 ،

69

الٟهل الشاوي

ؾماث ألاؾلىبُت في ٢هُضة َغٍ٣ي "حٗغٍ ٠ألاؾلىبُت واججاهاتها

بالكٗىب التي جخمؿ ٪بالخغٍت وال٨غامت ،وٍدثها ٖلى الخىىع مً ْالم ،وْل الٗبىصًت ومٗغٞت هىاًا
الاؾخٗماع الخُ٣ُ٣ت ،الظي ٧ان ًضعي وكغ الخًاعة ،وئهما حاء لِؿلب أ٩ٞاع الكٗب الجؼاةغي وٍضوـ
الُٗ٣ضة وعوابِ ؤلاؾالمُت ،وٍمدى الهىٍت الىَىُت ".الىَىُت هي خب الىًَ ،والكٗىع هدىه باعجباٍ
عوحي ،وهي هؼٖت احخماُٖت جغبِ الٟغص بالجماٖت،وججٗله ًدبها وٍٟخسغ بها ،وَٗمل مً أحلها وًٍخي في
ؾبُلها"وهظا ال٣ىً ٫ىُبٖ ٤لى قاٖغها أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا الظي ازخاع َغٍ ٤الىًا ٫والجهاص ،ولخبلُٜ
عؾالت ئلى الغ ٤ُٞال٣غٍب و الغ ٤ُٞالبُٗض ،للكٗب الجؼاةغي ،الزخُاع هٟـ الؿبُل  ،ومىاحهت الاؾخٗماع
وهى الُغٍ ٤الىخُض للخهىٖ ٫لى ال٨غامت ،والٟسغ وآلامان والخغٍت و الاؾخ٣ال ، ٫وٍىصخي الكٗىب أن
جخمؿ ٪بالخغٍت وال٨غامت٦ ،ما ً٣ى ٫اإلاشل "الخغٍت حُٗى وال تهضي"٦ .ما ً٣ى ٫حُمـ آعزغ
بالضوًٍ":الخغٍت ال جمىذ وئهما ًخم ازتراٖها " وٍ٣ى ٫اإلاهاجما ٚاهضي":الخغٍت هي عوح ؤلا وؿان وأهٟاؾه ".
و الىًَ ٖىض ؾٗض هللا ٢ض ا٢ترن باالؾخٗماع الٛاقم ٞ,ما ٧ان ئال مىاحهت ٧ل مً ٌسخغ مً هظا الىًَ
َ ًٖ،غٍ ٤الشىعة وٖلُه ٞالشىعة ا٢ترهذ بالىًَ ،ألهه ٧ان واز٣ا مً ٖضالت ازخُاعاجه وجمؿ٨ه ،مخدضًا
ٞغوؿا وجغؾاهتها وحبروتها ٞ،غاح ٌكَ ٤غٍ٣هَ ،غٍ٧ ٤ل مسلو لىَىه وأمخه زاةغا لخدُُم الُ٣ىص.
"خُمىا الُ٣ىص وٚىىا للخُاة
واٞخدىا هاٞظة ألا ٤ٞالغخُبت
1

واٖك٣ىا الىىع الخُاواث زهِبت

ٞالكاٖغ ازخاع َغٍ٣ه وٖضالت ًِ٢خه ًٖ وعي ومؿإولُت ،وئبال ٙعؾالخه ً٣ى, :٫
هل بلٛذ?
ما أعصث !

 1ـ اإلاهض ع الؿاب،٤م .144
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ٞمأؾاة وَىه وقٗبه ججٗله ًغ ٌٞأن ٌؿحر في صعب ٚحر صعب الشىعة ٞ،حهخ ٠للخىهت واإلاخساطلحن الظًً
جتربهىا بهم الظةاب مً ٧ل م٩ان ،وهم ٧الىٗاج ،لِـ لهم عص ٗٞل وال حهمهم وَجهم اإلاٗظب بأٖما ٫ؤلاحغام
،ووكغ الٟخىت بحن أههاع الكٗب الىاخض ،والدك ٪ُ٨في الهىٍت الىَىُت وجضهِـ الٗ٣اةض ؤلاؾالمُت .
وجضاٖىا ٧الىٗاج
إلادذ ؾغب طةاب في ٞجاج
زم ٖاصوا واٟ٢حن
وعٍاح زؼي جظعوهم عماصا
1

ومؿىح الٗاع ج٨ؿىهم خضاص

والىَىُت ٖىض ؾٗض هللا هي الخمؿ ٪بالخغٍت والٗبىصًت وٍجُب ئلحها الشىعة ٖلى الاؾخٗماع في هظا
اإلاًمىن ً٣ى: ٫
ؾى ٝجضعي عاهباث واص ٖب٣غ
ٖ ٠ُ٦اه٣ذ قٗإ اإلاجض ألاخمغ
ؾ٨بذ الخمغ بحن الٗاإلاحن
زمغ وخب واهُال ١وٍ٣حن
ومسخذ أٖحن الٟجغ الىيُت
وقضوث لليؿىع الىَىُت
ئن هظا هى صًجي

 1ـ اإلاهضع هٟؿه ،م .143
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ٞاجبٗىوي أو صٖىوي
في مغوقي ........
٣ٞض ازترث َغٍ٣ي
1

ًا ع٣ُٞي

خب الىًَ والكٗىع هدىه باالعجباٍ الغوحي ،جٟغى ٖلى قاٖغها أن ٌٗب ًٖ آالم وآما ٫أمخه ،وئال لِـ
كاٖغ .
أهم أفكاز اللصيدة :
اإلا ُ٘٣ألاو:1ٝ ٫
ازخُاع الكاٖغ َغٍ٣ه ًٖ وعي ومؿإولُت و ونٟه للهٗىباث والٗىاة ٤التي واحهخه .
اإلا ُ٘٣الشاوي :2ٝ
خالت الخؼن وألاسخى للكاٖغ مً الٟئت الغاًٞت لالهضماج في ن ٠الشىعة .
اإلا ُ٘٣الشالث :3ٝ
الكاٖغ أبى ال٣اؾم ٧ان أو ٫مً خمل اإلاكٗل والؿبا ١في وكغ الىعي لاللخدا ١بالشىعة .
اإلا ُ٘٣الغا ٘ :4ٝ
تهاٞذ مجمىٖت مً الكٗب الجؼاةغي لاللخدا ١بمى٦ب الشىعة يض الاؾخٗماع الٟغونخي.
اإلا ُ٘٣الخامـ :5ٝ

 1ـ اإلاهضع الؿاب ٤م 144
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جىحُه عؾالت الًٛب والاؾدُاء للمخساطلحن والخىهت اللظًً ونٟهم بالىٗاج التي جتربو بهم الظةاب
وٍخمجى أن ٌٛحروا عأحهم .
اإلا ُ٘٣الؿاصؽ :6ٝ
جدُُم الُ٣ىص والخأمل في ٚضه ألاًٞل وعٍذ الخغٍت في ألا. ٤ٞ
اإلا ُ٘٣الؿا ٘ :7ٝ
الهىٍت والاهخماء و وحضان الكٗب الجؼاةغي حٗل الكاٖغ ًِ٢خه ًُ٢ت صًً .
وكأث الشىعة التي صٖذ ئلى الخُٛحر ،ؤلانغاع ٖلى الخغوج مً الى ٤ٟاإلآلم وجدضي ال٣م٘ ،هى صا ٘ٞالشىعة
التي خاولذ ٦ؿغ خاحؼ الُأؽ للىلىج ئلى الىهغٞ ،الشىعة هي اإلاسلو الظي ًج ٠ٟألاخؼان و ًمدى
الاؾدبضاص وو٢ىص الشىعة هم أبىاءها الظًً خلمىا في أخُائها ٞهاهي جبٗث مً حضًض ٖلى ًض أبىائها اإلاسلهحن
الظًً اجدضوا ٞحها نٟا واخضا الؾخيكا ١عٍذ الخغٍت  .مالمذ الظسد في اللصيدة :
ئن الؿغص ٧ىهه نُٛت باهُت وئؾتراجُجُت ،هى بالًغوعة َغٍ٣ت الغاوي في ألخ٩ي " أي ج٣ضًم الخ٩اًت و
الخ٩اًت هي أوال ؾلؿلت مً ألاخضار أجها ماصة ألاولُت التي جبجي مجها الؿغصًت ،أي اإلاًمىن ألخ٩ي "
ومىيىٖاجه و الؿغص جبٗا لهظا الخٗغٍ ٠بالخ٩اًت َغٍ٣ت حكُ٨ل اإلااصة ألاولُت ،أي الُُٟ٨ت التي ج٣ضم بها
اإلااصة الخ٩اًت. 1
وال٣هُضة الكٗغٍت لم حٗض م٣خهغة ٖلى نىث واخض وهى نىث الكاٖغ ،وئهما أنبدذ جدمل أنىاث
مسخلٟت٦ ،ما أنبدذ جدمل هٓاما" ٢ههُا" ًهىٚه الكاٖغ الؿاعص لألخضار و اإلاكاٖغ ؤلاوؿاهُت .
وجأحي أهمُت الؿغص في الكٗغ الخضًث مً زال ٫ا٦دؿابه اإلاؼاًا الؿغصًت اإلاسخلٟت ٖىضةظ جإصي الكٗغ
وْاة ٠ال٣هُضة الخضًشت ،التي اؾخٗاعث ٌٗ خغو ٝهظه البيُت مً أقٗاع الٗالم و أ٩ٞاعه ،
 1ـ ابغاهُم نالح :الًٟاء واللٛت الؿغص عواًاث ٖبض الغخمان مىُ، ٠اإلاغ٦ؼ الٗغبي الضاع البًُاء ،2000، 1ٍ،م124
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وللمجخم٘ والترار ،وأنبذ بيُت مغ٦بت ومٗ٣ضة ،جخضازل ٞحها ،والاؾخٗاعة باإلاجاػ والغمؼ بالىا٘٢
والٟغصًت باالحخماُٖت
حعسيف الظسد لغت واصعالخا

أوال لغ ــت:
وعص في لؿان الٗغب في ماصة ؾغص هى " ج٣ضمه شخيء ئلى شخيء أزغ ًأحي به مكخ٣ا ًٗه في ازغ ٌٗ
مخخا ٗاٞ ،ال ٌؿغص الخضًث ؾغصا ئطا ٧ان حُض الؿُا ١له"  ،1و طسد اللسآن :جا ٘ ٢غاءجه في خظع مىه ،و
الؿغص و ؾغص ٞال الهىم ئطا والاه و جا ٗه.

2

و مٗجى طل ٪أن الؿغص هى الخضًث آو ال٣ىٞ ،٫الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه و ؾلم ٧ان ٌؿغص ،أي ال ًثرزغ و
لُُُل ال٨الم و ئهما ٦الم ب٣ضع اإلا٣ام و ألامغ هٟؿه في ال٣غآن ال٨غٍم ،مٗىاه اإلاخا ٗت في ٢غاءة بدظع.
و هجض في اإلاعجم الىؾُِ ً٣ا " ٫حؿغص الضعٕ أي وسجها ٞكَ ٪غفي ٧ل خل٣خحن و ؾمغهما و ً٣ا ٫ؾغص
الخضًث  :أحى به ٖلى والء حُض الؿُا"١

3

و ل٣ض وعص هظا اإلاهُلح في ال٣غآن ال٨غٍم في ٢ىله حٗالى"أن أٖمل ؾا ٛاث و ٢ضع في الؿغص و اٖملىا
4

نالخا ئوي بما حٗلمىن بهحر"

و أزحرا وؿخيخج أن الخٗغٍٟاث جضوع خى ٫مٗجى واخض لؿغص هى الخخا ٘ و الخيؿُ ٤و الخىُٓم و بهٟت أزغي
هى الخضًث اإلاخخا ٘ و اليؿُج اإلاد٨م لل٨الم ،و ٢ضعة الىٓم في اوسجام جام.
زاهيا اصعالخا:

1ـ ابً مىٓىع ،لؿان الٗغب ،ج( 3ماصة الؿغص) ،م .273
 2ـ اإلاهضع هٟؿه ،م .274
3ـ ئبغاهُم مهُٟى و آزغون ،اإلاعجم الىؾُِ ،ج ،1م.426
4ـ ؾىعة ؾبأ آلاًت .11
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ًغي "عوالن باعث" أن مٟهىم الؿغص واؾ٘ و قامل ئط الؿغص جدمله اللٛت اإلاىُى٢ت ٧اهذ أم م٨خىبت و
الهىعة زابخت أو مخدغ٦ت و ؤلاًماء و هى خايغ و هى في ألاؾُىعة و الخغاٞت و الخ٩اًت و اإلاأؾاة و اإلالهاة و
في اللىخت الؼٍدُت و الؿغص ٖىض باعث ًخمشل في ٧ل ما ٌٗبر ًٖ ٨ٞغة أو خ٩اًت بالغٚم مً ألاؾالُب
اإلاسخلٟت ،و ه٨ظا الؿغص مىحىص في ٧ل ألام٨ىت و ٧ل ألاػمىت ،و هى ًبضأ م٘ الخاعٍش و ل٩ل الُب٣اث
1

الاحخماُٖت ؾغصها.

و ً٣ى ٫عوالن باعث أًًا :في حٗغٍ ٠الؿغص في ٦خاب أخمغ عخُم لخٟاجي ٗىىان اإلاهُلح الؿغصي في "
2

جدمله اللٛت اإلاىُى٢ت قٟىٍت ٧اهذ أم م٨خىبت و الهىعة الشابخت أم مخدغ٦ت و ؤلاًماء ".

و ًغي أٞالَىن الؿغص هى ؤلازباع ًٖ ألاخضار التي وٗ٢ذ في اإلااضخي أو ج ٘٣في الخايغ أو ؾخ ٘٣في
3

اإلاؿخ٣بل.

٦ما ًغي أًًا أن خضًث الكاٖغ ً٩ىن ؾغصا خُث ً٣و الخىاصر مً أن ألزغ أو خحن ًه ٠ما ًخسللها
مً و٢ات٘.
أٞالَىن ًغي أن الؿغص هى َغٍ٣ت التي جى٣ل بها ألاخضار ؾىاء ٧اهذ في اإلااضخي أو الخايغ أو اإلاؿخ٣بل ،و
٦ظلً ٪غي أن الكاٖغ ٖىضما ًىٓم قٗغه ٦ظلٞ ٪هى ٌؿغص لىا أخضار مً خحن ألزغ.
أما الؿغص بمٟهىم الى٣ضي الخضًث فيري زوالن بازث أن الؿغص ًىحض في الٗضًض مً ؤلاق٩ا ٫ألاصبُت ،هجضه
في الكٗغ ٦ما هجضه في الىثر و هجض الؿغص ٢ض ماعؾه الٗغب قأجهم قأن ألامم ألازغي في أي م٩ان خُذ ال
ًم ً٨الاؾخٛىاء ٖىه .
و الؿغص هى أصاة ٢ههُت ًخم ٞحها ه٣ل ألاخضار و ألاٗٞا ٫جسخل ٠بازخال ٝألاهىإ ال٣ههُت.

1ـ عوالن باعث :مضزل ئلى الخدلُل البيُىي ال٣هصخي ،جغحمت مىظع ُٖاشخي ،مغ٦ؼ الاهماء الخًاعي خلب ،ؾىعٍا ،م .64
2ـ أخمض عخُم لخٟاجي :اإلاهُلح الؿغصي في الى٣ض ألاصب ،مإؾؿت صاع ناص ١الش٣اُٞت ،2012 ،1ٍ،م.38
 3ـ اإلاهضع الؿاب ،٤م .31

75

الٟهل الشاوي

ؾماث ألاؾلىبُت في ٢هُضة َغٍ٣ي "حٗغٍ ٠ألاؾلىبُت واججاهاتها

و الؿغص ٦مهُلح ه٣ضي خضًث ،هى طل ٪الخضًث اإلاى٣ى ٫مً شخو لصخو أزغ ًٖ خاصزت مُٗىت أو
ه٣ل الخاصزت مً نىعتها الىاُٗ٢ت ئلى نىعتها اللٛىٍت.
و ًُل ٤حىِذ الؿغص ٖلى الٟٗل الؿغصي اإلاىخج و بالخىؾ٘ ٖلى مجمىٕ الىي٘ الخ٣ُ٣ي و الخسُُلي الظي
ًدضر ُٞه ٗٞل طل.1٪
أما فيردمان  :في هظا الؿُا٣ً ١ى ٫الؿغص بث نىعة بىاؾُت اللٛت و جدىٍل طل ٪ئلى ئهجاػ ؾغصي ،و ال
2

ٖلُىا أن ً٩ىن هظا الٗمل الؿغصي زُالُا أو خُ٣ُ٣ا.

أما مهُلح الؿغصًت ٣ٞض صزل صاةغة الاؾخسضام في ٞغوؿا جدذ جأزحر البيُىٍت ،خُث ٌكحر ئلى الضعاؾت
الىٓغٍت و جدلُل الخُاب الؿغصي.
و ٌٗض جىدز وف أو ٫مً ابخ٨غ هظا اإلاهُلح ق٩له مً ٧لمت  narrative logieأي الؿغص و ٖلم لُدهل
ٖلى مهُلح ٖلم الؿغص أو الؿغصًت ٦ما جخىحه الضعاؾاث الٗغبُت اإلاٗانغة و ٌٗجي هظا الٗلم بمٓاهغ
الخُاب الؿغصي أؾلىبا و بىاءا و صاللت ٞالؿغصًت ٖلم مىيىٖها الؿغص و هى اإلااصة ألاولُت لهظا الٗلم ٖلى
أهه أي الؿغص هٓام لٛىي ًدمل خاصزت أو ؾلؿلت مً الخىاصر ٖلى ؾبُل الخسُُل و هى  ًٞجىُٓم هظه
اإلادمىالث بىنٟها ق٨ال ٞىُا مىخٓما ٗال٢اث و ٢ىاٖض و أبيُت صازلُت جىٓم الؿغص ،و طل ٪اهُال٢ا مً
حظوعه خاصزت الٗغبي ٌٗجي الخىُٓم ونىال ئلى اإلاٟاهُم الخضًشت و حٗجي الؿغصًت باؾخيباٍ ال٣ىاٖض
الضازلُت لألحىاؽ ألاصبُت و اؾخسغاج الىٓم التي جد٨مها و جىحه بيُتها و جدضص زهاةهها و ؾماتها.3
و جبدث الؿغصًت في م٩ىهاث البيُت الؿغصًت للخُاب مً عاو و مغوي له و الخُاب الؿغصي ً٣ىم ٖلى
الخٟاٖل بحن ٧ل هض الٗىانغ.

 1ـ حغاع حىِذ  :زُاب الخ٩اًت بدث في اإلاىهج جغحمت دمحم مٗخهمٖ ،بض الجلُل ألاػصي ،و ٖمغ خلي ،،اإلاجلـ ألاٖلى للش٣اٞت ،2،1997ٍ ،ال٣اهغة ،م .39
 2ـ ٖبض اإلاال ٪مغجاى :في الغواًت في بدث في ج٣ىُاث الؿغص ،اإلاجلـ ألاٖلى للش٣اٞت و الٟىىن و آلاصاب ،ال٩ىٍذ ٍ 1984 ،1م.256
 3ـ ٖبض هللا ئبغاهُم :اإلاخسُل الؿغصي ،م٣اعباث ه٣ضًت في الخىام و الغؤي و الضاللت ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبُت  ،1،1990ٍ،م .148
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و ًبؿِ أخمض الخمضاوي في ٦خابه بيُت الىو الؿغصي مً مىٓىع الى٣ض ألاصبي ما جغا٦م مً مٟهىماث ًٖ
الؿغص لل٣اعب الٗغبي ً٣ى :٫ئن الؿغص ًخدضص في ُُٟ٦ت التي جغوي بها ال٣هت و ما جسهو له مً مإزغاث
ًٗها مخٗل ٤بالغاوي له و البٌٗ ألازغ مخٗل ٤بال٣و طاتها مٗجى طل ٪أن الؿغص ًخٗل ٤بُغٍ٣ت ج٣ضًم
ال٣هت ألن الُُٟ٨ت جسخل ٠مً شخو ألزغ ،و بالخالي الؿغص ًخأزغ بالغاوي الظي ًُ٣م ال٣هت و اإلاغوي له
الظي ًخل٣اها ٦ما ًخأزغ بال٣هت هٟؿها.

1

ٞضاللت الؿغص جىبش ٤مً الخٟاٖل بحن ٖالم الىو و ٖالم ال٣اعب و الؿغص.

2

ٞاؾغص ال ً٨خمل ئال ئطا خهل خضًث جٟاٖل بحن الىو و ال٣اعب و طل ٪مداولت هظا ألزحر  ٪ٞقٟغاث
الىو و ال٨ك ًٖ ٠صالالجه الٗمُ٣ت.
و ًبضو أن البدث اإلاخىانل في هظا الٗلم أ ٌٞئلى بغوػ جُاعًٍ عةِؿحن في الؿغصًت الضاللُت أو ما ٌؿمى
بالؿُماةُت الؿغصًت أي جىٓغ ئلى مدخىي الىو ٣٦هت و ًمشل هظا الخُاع أو الاججاه بغوب ،بغٍمىن ،و
ٚغٍماؽ و ٚحرهم.
الاججاه الثاوي:
الظسديت اللظاهيت :أو ما ٌؿمى بالكٗغٍت الؿغصًت وحٗجي باإلآاهغ اللٛىٍت للخُاب وما ًىُىي ٖلُه مً
عواة وأؾالُب ؾغص ,عؤي وٖال٢اث جغبِ بحن الغاوي باإلاغوي ٞهي جضعؽ الخُاب الؿغصي ب٩ىهه ق٨ال
حٗبحرًا وٍمشل هضا الخُاع ٖضص مً الباخشحن مً بُجهم  :باعث جضوع و ٝو حىِذ .
وتهخم الؿغصًت أو ٖلم الؿغص أو الؿغصًاث بالجاهب البىاتي للىو ’ ٦ما تهخم بالجاهب أإلاًمىوي صون
ئهما ٫للجاهب ألاؾلىبي ’ ٞالؿغصًت جىدضع مً أنل ٦بحر وهى الكٗغٍت التي حٗجي باؾخيباٍ ال٣ىاهحن
الضازلُت لألحىاؽ ألاصبُت واؾخسغاج الىٓم التي جد٨مها وال٣ىاٖض التي جىحه أبيُتها وجدضص زهاةهها
 1ـ خمُض الخمضاوي :بيُت الىو الؿغصي مً مىٓىع الى٣ض ألاصبي ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي ،2000 ،3ٍ،م .45
2ـ بى ٫عٍ٩ىع :الىحىص و الؼمان و الؿغص ،جغحمت ؾُٗض الٛاهمي ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي ،1991 ،1ٍ،الضاع البًُاء ،م.45
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و ؾماتها ومىه أم ً٨الخأ٦ض ٖلى أن الؿغصًت هي" :الٗلم الظي ٌٗجي بمٓاهغ الخُاب الؿغصي أؾلىبا وبىاء
وصاللت" .

1

و ًٞالؿغص
هى اهجاػ اللٛت في قغٍِ مد٨مي ٌٗالج أخضازا زُالُت في ػمان مٗحن وخحز مدضص  ,ججهٌ بخمشُله
شخهُاث ًهممها اإلابضٕ .
وؿخيخج ئن الؿغصًت أو ٖلم الؿغص أو الؿغصًاث تهخم بالجاهب البىاتي و ألاؾلىبي واإلاًمىوي للىو.
وَؿعى جدلُل الخُاب الؿغصي ئلى جدضًض اإلامحزاث اللؿاهُت وألاؾلىبُت والجمالُت وصل ٪بضعاؾت وخضاجه
الخاعحُت اإلاك٩لت لٗالمُتها بضءا بالٗىىان ئلى آزغ ٣ٞغة في الخُاب .
وحٗجي الؿغصًت أو ٖلم الخُاب الؿغصي أؾلىبا وبىاء ا وصاللت جبدث في م٩ىهاث الؿغصًت للخُاب مً
عاوي  ,ومغوي له .
املظخىياث الظسديت :
زىائيت الساوي واملسوي له :
الساوي ٢ :ض وحه "جض وعو " ٝاهخماما ٦بحرا هدى الخُاب الؿغصي للىو ٞ،مً حهت أولى جىاو ٫ػمً
ال٣و ،وهى ػمً الخسُلي اإلاسخل ًٖ ٠الؼمً الىا٢عي واإلابخٗض ٖىه ،ومً حهت زاهُت هٓغ في هُئت ال٣و
التي جمشل مى ٘٢الغاوي الظي ًغي مىه اإلاغوي ،وهٓغ مً حهت زالشت في همِ ال٣و  (،وهى صعاؾت الُغٍ٣ت
التي ًدغ ٥بها الغاوي الؿغص هدى جدىٍل ئلى مغتي )

2

ٞالغاوي هى الٗىهغ ألاؾاسخي في حكُ٨ل الىو ،ئط أهه ًخد٨م في ػمً ال٣و،وبىاءا ٖلى الؼاوٍت التي ًغي
مجها ألاخضار جدضص الٗال٢ت بِىه وبحن اإلاغوي والخغ٦ت مً مى ٘٢الغاوي باججاه ٖالم ال٣هت .
 1ـ ٖبض هللا ئبغاهُم :الؿغصًت الٗغبُت في البيُت الؿغصًت ،اإلاإؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘ 2000،بحروث ،لبىان،م68
2ـ عها الخ٦ ُٟٔكلي  :ج٣ىُاث الؿغص والىماطج البضةُت في صوعة خ٩اًت أل ٠لُلت ولُلت ،بحروث ،لبىان (ص، 2000،)ٍ،م.60
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الٟهل الشاوي
الساوي:

هى طل ٪الصخو الظي ًغوي الخ٩اًت أو الخبر ٖجها ؾىاء ٧اهذ خُ٣ُ٣ت أو مخسُلت وال ٌكترٍ أن ً٩ىن
اؾما ٣ٞض ًترا وي زل ٠نىث أو يمحر ًهى ٙبىاؾُت اإلاغوي به ُٞ،ه مً أخضار وو٢ات٘ .
الغاوي في الخ٣ُ٣ت هى أؾلىب نُاٚت مً بيُاث ال٣و ،قأهه قأن الصخهُت والؼمان واإلا٩ان ،وهى
أؾلىب ج٣ضًم اإلااصة ال٣ههُت

1

والغاوي هى الصخو الظي ًهى٘ ال٣هت و الؿاعص هى الظاث الٟاٖلت ،لهظا الخل ٟٔخؿب ٢ىٖ" ٫بض
اإلاال ٪مغجاى" :والغاوي في ال٣هُضة َغٍ٣ي هى شخهُت الكاٖغ أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا
هى ناخب اإلا٣ام ألاو ٫في الخًىع الؿغصي ،ج٣مو الغاوي في هظه الخ٩اًت ٞ،الغاوي هىا يمحر اإلاخ٩لم
2

أها أمشخي وحمىٕ مً وعاتي .

(ال جلمجي ـ ازترث ـ أإلاذ ـ أحض ـ اخخًيذ ـ بلٛذ ـ نغزذ ـ ؾ٨بذ ـ قضوث ـ ْهغث ـ مسخذ) واؾخٗما٫
خغ ٝالُاء الظي ًضٖ ٫لى يمحر اإلاخ٩لم ( َغٍ٣ي ـ ع٣ُٞي ـ ؾضوفي ـ مغوقي ـ قىاصي ـ وعاتي ـ ٞاجىاحي ـ صٖىحي ـ
صًجي ).
" وهى ق٩ل مً ابخضٕ زهىنا في ٦خاباث الؿحرة الظاجُت زم ٖممٞ ،اٞخضي ٌٗ الغواةُحن ًسخاعوهه
3

إلاا ُٞه خمُمُت وبؿاَت و٢ضعة ٖلى حٗغٍت الىٟـ مً صازلها ٖبر زاعحها .

للغاوي ٖضة وْاة ٠مً وْاة ٠شخهُت الؿاعص أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا ،الىُْٟت ؤلابالُٚت هي ئبالٙ
عؾالت للمخل٣ي ً٣ى: ٫هل بلٛذ ? ما أعصث!

 1ـ ٖبضا هلل ئبغاهُم:مىؾىٖت الؿغص الٗغبي ،اإلاإؾؿت للضعاؾاث واليكغ ،بحروث ،1ٍ،م.49
ـ ٖبض اإلاال ٪مغجاى" ،في هٓغٍت الغواًت "٢،غاءة مهُلخُت ،مٟهىمُه (،مجلت اإلاسبر) ،أبدار في اللٛت وألاصب الجؼاةغي ،حامٗت ؿ٨غة،
 2الجؼاةغ،الٗضص،2014\10م. 62
 3ـ مِؿاء ؾلُمان :البيُت الؿغصًت في ٦خاب الامخىإ و اإلاإاوؿت ،ميكىعاث الهُئت الٗامت ،الؿىعٍا لل٨خاب ،وػاعة للش٣اٞت ،صمك، 2011،٤م.13
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وعؾالت مىحهت للمخل٣ي التي مًمىجها ازخُاع الُغٍ ٤الظي ٌؿل٨ه الؿاعص أو الغاوي للهض ٝاإلايكىص ،هى
َغٍ ٤الىًا ٫و الشىعة يض الاؾخٗماع الٟغونخي .
املسوي له :
هى الصخو الظي ًغوي له في الىو ،وٍىحض ٖلى ألا٢ل مغوي له واخض ًخم ج٣ضًمه ٖلى هدى نغٍذ
وؿبُا ،ل٩ل ؾغص ًخمىٖ ٘٢لى هٟـ اإلاؿخىي الخ٩اتي الظي ًىحض ُٞه الغاوي ًساَب ،وٍم ً٨أن ًىحض
1

بالُب٘ أ٦ثر مً مغوي له  ،.وٍخم مساَبت ٧ل مجهم بىاؾُت هٟـ الغاوي أو بىاؾُت عاوي آزغ.

وَٗض "بغوـ" أو ٫مً اهخم بضعاؾت اإلاغوي ،وَٗخبر أن ٖملُت الؿغص مهما جَ ً٨بُٗتها جخُلب باإلياٞت ئلى
الغاوي مغوٍا له ًخل٣ى الؿغص مً الغاوي .
ومً حهت أزغي ًدضص "حكاجمان "ٖضة مؿخىٍاث جخٟاٖل زالٖ ٫ملُت الخىانل الؿغصي اؾدىاصا ئلى
َبُٗت الٗال٢ت التي جغبِ اإلاغؾل باإلاخل٣ي .
وهظه اإلاؿخىٍاث هي مؿخىي اإلاإل ٠الخ٣ُ٣ي الظي وٍ٣ابله ال٣اعب الخ٣ُ٣ي ومؿخىي اإلاإل ٠الًمجي
وٍ٣ابله ال٣اعب الًمجي ومؿخىي الغاوي وٍ٣ابله اإلاغوي له .
وَٗخبر "حكاجمان" أن اإلاإل ٠الخ٣ُ٣ي وال٣اعب الخ٣ُ٣ي هما زاعج ٖملُت الؿغص والٗىانغ ألاؾاؾُت
لخد ٤ُ٣الىو الؿغصي هى اإلاإل ٠الًمجي وال٣اعب الًمجي والغاوي واإلاغوي له .

2

املسوي له :في ٢هُضة َغٍ٣ي هى الغ٣ً ٤ُٞى ٫ؾٗض هللا ً":ا ع٣ُٞي " اقخٛاله بالغ ٤ُٞهى الؿام٘ و ال٣اعب
الظي جىحه ئلُه ال٣هت أو الغؾالت ،وهى لِـ ٞغص ج٣و ٖلُه ال٣هتً ،يبغي أن ًخًمً الىو ما ٌكحر
ئلى أن ال٣هت مىحهت ئلى الكٗب الجؼاةغي ،أو ع ٤ُٞالكاٖغ أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا أو ٢اعب مٗحنٌٗ ،جي
يغوعة جًمحن الىو ما ًىحي  .....بظل.٪
 1ـ ححرالض بغوـ ٢،امىؽ الؿغصًاث،جغحمت ؾُض ئبغاهُم محرًذ ليكغ اإلاٗلىماث ،ال٣اهغة ،م119ـ .120
 2ـ ٞالصًمحر بغوب ،مىعٞىلىحُا الخ٩اًت الخغاُٞت  ،جغحمت أبى ب٨غ بل٣اصع وأخمض ٖبض الغخُم ههغ ،م.38
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اإلاغوي له في ٢هُضة َغٍ٣ي هى شخهُت جسُلها الكاٖغ ،لِـ لها صوع وال خغ٦ت في ال٣هت ،ولم ج ً٨له
عصة الٟٗل ،بل الغاوي ًىحه ئلُه عؾالت :ل ً٨الغاوي له أو اإلاؿغوص له ،صوع ؾلبي ٚحر ٗٞا ،٫ل٨ىه أخض
ٖىانغ الىي٘ الؿغصي أو الىٓام الؿغصي .
"ًا ع٣ُٞي " ج٨غعث زماهُت مغاث لها أهمُت في الىٓام الؿغصي مشل الغاوي٧ ،اهذ بضاًت ال٣هت "ًا ع٣ُٞي "
وجهاًت للم ُ٘٣ألاوً " ٫ا ع٣ُٞي" ،ل ً٨في اإلا٣اَ٘ ألازغي ج٨غعث مغة واخضة في ٧ل م. ُ٘٣
و ألاٗٞا ٫التي جضٖ ٫لى الغاوي أو يمحر اإلاساَب الظي ًضٖ ٫لُه  :باخشا ـ ؾى ٝجضعي ـ
واإلاغوي له في ٢هُضة َغقي شخهُت عمؼٍت جسُلها الكاٖغ ،واإلاغوي له في ٢هُضة َغٍ٣ي شخهُت عمؼٍت
جسُلها الكاٖغ ،ئال أن قاٖغها جغ ٥لىا مجا ٫واؾ٘ في جدضًض الصخهُت الغمؼٍت .
1ـ شخهُت اإلاغوي له ٢ض ج٩ىن ع ٤ُٞاإلا٣غب .
2ـ شخهُت اإلاغوي له ٢ض ج٩ىن يمحر الكٗب الجؼاةغي ليكغ الىعي الؿُاسخي وجدٟحزًٟهم ٖلى
الىًا ٫ومىا٦بت ٢اٞلت الجهاص .
3ـ اإلاغوي له ٢ض ً٣هض به ال٣اعب بغ ٧ل ػمان وم٩ان ل٣هُضجه.

آلياث الظسد:
الخب٨ت في َحها ٖىهغ الخضر وٖىهغ الؼمان وٖىهغ اإلا٩ان ،خُث حُٗض هظه الٗىانغ ما ًخهل بها،
مً خغ٦ت الصخىم وٖىهغ الخىاع.

الحبكت:
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"الخب٨ت لٛت :بًم الخاء و حؿ٨حن الباء ،مهضع للٟٗل الشالسي خب ٪ـ ًدب ٪ـ خب٩ا ،والخب ٪هى الكض
وجدؿحن الهىٗت ،و الخب٨ت  :الخبل الظي ٌكض به الىؾِ"
والخدبُ ٪هى الكض الخىزُ ٤و الخسُُِ.
وخب٨ذ الٗ٣ضة ٌٗجي أوز٣ذ خب٨ها ،وخب ٪الشىب  :أحاص وسجه وأخؿً خب٨ه.
و اإلاغأة ئطا قضث أػعاع وأخ٨مخه خى ٫وؾُها ُ٢ل أجها أخب٨ذ 1 .وحم٘ خب٨ت هى خب ٪بالًم خغٝ
الخاء و الباء وهي ال٩لمت التي وعصث في ال٣غان ال٨غٍم في ٢ىله حٗالى (:والؿماء طاث الخب 2 ) ٪وحٗجي َغاة٤
الىجىم ،وأهل اللٛت ً٣ىلىن  :طاث الُغاة ٤الخؿىت ،أما أهل الخٟؿحر ٞحروجها  :أن اإلاغاص بها طاث الخل٤
الخؿً ،أو اإلاخ٣ىت البيُان.
أما انُالخا :
(الخب٨ت جىحي بأجها وؿُج مد٨م ،مخماؾ ٪ألاَغا٦ ٝبيُان مغنىم ،لِؿذ له صواةب أو زُىٍ
مضالث)

3

مً زال ٫اإلا٣ىلت ً٣هض بالخب٨ت الخىُٓم وعبُها ببًٗها بهض ٝالىنى ٫ئلى ج٩ىًٍ زُىٍ خىاصثها ك٩ل
مخماؾ ٪و مغجب و ٤ٞجىُٓم مٗحن.
حٗض الخب٨ت ع٦حزة أؾاؾُت مً ع٧اةؼ الؿغص الخضًثٞ ،هي َغٍ٣ت جغجِب الؿاعص لألخضار وجًم الُغٍ٣ت
والصخىم ،وألاخضار بمجملها ،وئن صح الخٗبحر ٞاهىا هًٗها باليؿُج اإلاخ٩امل ،الظي ًيسجه و ًدُ٨ه
الؿاعص لخب٨خهٞ ،اهىا هخدضر ًٖ بىاةه لألخضار ،وفي الخ٣ُ٣ت لِـ هىا ٥مُٗاعا أو ق٩ل م٘
لبىاء الخضر .....

1ـ ابً مىٓىع  :لؿان الٗغب ،اإلاجلض الغا ٘ ،بحروث صاع الهاصع ٞ،هل الخاء م19ـ20
2ـ ؾىعة الظاعٍاث آلاًت 7
3ـ دمحم خمُض الجبىعي  :البيُت الضازلُت للمؿغخُت صعاؾاث ٖغبُت وٖاإلاُت صاع اليكغ يٟا،1ٍ ٝلبىان ،2013،م24
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ٞال٩اجب له مُل ٤الخغٍت في ازخُاع اإلادُت التي ًبضأ مجها .
والكاٖغ أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا ،بضأ ٢هخه بأصاة الىضاء " ًا ع٣ُٞي " وهي اؾخٛازت للغٞ ، ٤ُٞالخب٨ت جخ٩ىن
مً أخضار وهظه ألاخضار جًم َحها الخضر الؼماوي و الخضر اإلا٩اوي وخغ٦ت الصخىم خُث ٌٗغى
الخضر ًٖ َغٍ٣ت الخىاع بحن شخهحن أو أ٦ثر .
حهض ٝبه الخىاع بدُث ٨ٞغة ما بالخضعٍج و الخهُٗض في هٟـ الى٢ذ ًبحن ًٖ َبُٗت الصخهُاث
اإلاخجاوعة

1

ٞاهىا هجض ألاخضار مجخمٗت لدكُ٨ل الخب٨ت ،هظا باإلياٞت ئلى ٖىهغ اإلا٩ان و الؼمان والخىاع و
الصخىم
و للخب٨ت أهمُت في صوعها الخُىي و الغٍاصي في الىٓام الؿغصي وجإصي وُْٟخحن ٞ :هي حُٗض جغجِب
الىْاة ٠الؿغصًت بدىُٓم جغاجبي حضًض ًٖ َغٍ ٤ئٖاصة جغجُبها في مجمىٖاث مً الخدىالث الىُُْٟت .

2

الخب٨ت جًم في َحها ٖىهغ الخضر وٖىهغ الؼمان واإلا٩ان ،خُث حُٗض الخب٨ت هظه الٗىانغ جغاجبي ،م٘
ما ًخهل بها مً خغ٦ت الصخىم وٖىهغ الخىاع .

الحدر في اللصيدة :
ل٣ض اؾخسضم الؿاعص يمحر "ألاها " في بىاةه لألخضار٩ٞ ،اهذ ألاخضار مخخا ٗت و اإلاخهاٖضة ومغجبُت
بهظا الًمحرُٓٞ ،هغ الؿاعص هى البُل ًإزغ و ًخأزغ بالٗىامل الخاعحُتٞ ،ىجضه ٖانغ وٖاقغ ٧ل
مغخلت مً مغاخل ألاخضار .
 1ـ البىضاعي خؿحن ًٞ ،ال٣هت ،م٨خبت ألهجلى اإلاهغٍت  ،1988 ،ال٣اهغة ،م 301
 2ـ خا ٔٞنبري  :ج٩ىًٍ الخُاب الؿغصي الٗغبي ،صعاؾت ؾىؾُىلىحُا ألاصب الٗغبي الخضًث ،1ٍ ،م338
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ألاخدار ألاوليت  :ازخاع الؿاعص َغٍ٣ه ًٖ وعي و مؿإولُت ووكغ الىعي الؿُاسخي و ئبال ٙعؾالت للكٗب
الجؼاةغي إلاؿاهضجه و مغا٣ٞخه في اإلاؿل ٪الظي ٌؿحر ُٞه ومساَبت الٗ٣ى ٫و الًماةغ الجؼاةغٍحن
اإلاخمؿ٨حن باإلا٣ىماث و الهىٍت الىَىُت .
يمحر اإلاخ٩لم وَٗبر ًٖ مٗاهاة البُل "الؿاعص "
ٞىجض الؿاعص ًإمً بأهه مٟغص أي ًدمل ججغبخه وخضه " ٣ٞض ازترث َغٍ٣ي "

1

هالخٔ أن الكاٖغ زال ٫اؾخسضامه يمحر اإلاخ٩لم ً،جٗل مً هظا الًمحر حؼءا مً الٗ٣ضة و الهغإ
٩ٞلماث " َغٍ٣ي ـ ؾضوقي ـ مغوقي  "...حكحر ئلى الخجغبت اإلاؿىضة ئلى يمحر اإلاخ٩لم اإلالحئ بالٗؼٍمت و ازخُاع
و٢غاع و جهمُم إلاىانلت و جىُٟظ ٢غاعاجه و ازخُاعاجه .وَكٗغ الكاٖغ في شخً ألاخضار بًمحر أها خُث
ال٩لماث التي جإ٦ض هظا الًمحر مشل ٧لمت " َغٍ٣ي و " ع٣ُٞي " في ٧ل مغة جخ٨غع "قىاصي ،و صًجيٞ ،اجىاحي
"أما باليؿبت لألٗٞا ٫التي حؿىض ئلى يمحر أها "ٞأجبٗىوي" أو "صٖىوي" .
ولٗل طل ٪ها ٘ مً خغم الكاٖغ ٖلى ؤلابغاػ ألاها البُل مً زال ٫ألاخضار
ويمحر ألاها ًإصي وُْٟت الغبِ بحن أخضار ال٣هت أو الىو ألاصبي
ئن ج٨غاع ٧لمت ع٣ُٞي وَغٍ٣ي زمان مغاث في ٧ل م ُ٘٣ئؾىاصها ئلى الًمحر اإلاخ٩لم لم ًأحي اٖخباَا وئهما
أعاص الؿاعص أن ًدمل خضر ومغخلت حاهبا مً حىاهب ٧ل مغخلت .
أما ألاخدار العازئت في ٢هُضة َغٍ٣ي :
ع ٌٗ ٌٞالٟئت مً الكٗب الجؼاةغي اهضماج في نٟى ٝالشىعة ،عٚم أن الاؾخٗماع ًدُِ بهم مً ٧ل
الجهاث .

 1ـ أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا ،الؼمً ألازًغ م.141
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ٞالٛضع و الٓلم والًال ،٫جب٣ى الجغاح مإإلات ٦ما هي أوٖ ٫هضهاٞ ،أًضي ألاٖضاء ال جؼا ٫ملُست بالضماء،
وهي ْاهغة للُٗان ٖلى مغ الؼمانٌ ،ؿخىحي مجها جأزغ نىعة ٖضوه ومأؾاة وَىه .
ٞاقاعة أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا ئلى هظا الخضرٞ ،اهىا ه٨دك ٠مىه ألاخضار التي آلذ ئلحها الًُ٣تٞ ،الٛضع
هى خضر ناٖضً ،ىضح جأزغ الكاٖغ ب٣غاع هخه الٟئت التي وٖضجه ،ل٨جها في آزغ لخٓت جسلذ ٖىه
وزظلخه .
ألاخدار النهائيت :
أنبدذ ًُ٢ت الكاٖغ ًُ٢ت وَىُت ٖلى مؿخىي التراب الجؼاةغي  ،أنبدذ ًُ٢ت صًً مهمم إلاٗاه٣ت
اإلاجض و الخغٍت
الصمً:
ئن الخضًث ًٖ الؼمً ًجٗلىا هٖ ٠٣ىض م٣ىلت أوغظخين ( :خحن ؾئل ًٖ الؼمً ما الؼمً )?
٢ا":٫خحن أؾأ ًٖ ٫الؼمً ٞاهجي أٖغ ٝوخحن أؾا ًٖ ٫ما الؼمً ٞاهجي أعجض ئلى هٟنخي و أزا. 1 "ٝ
2

(الؼمً م٣ىلت الٛامًت إلاا جدمله مً صالالث )

( هى اليكاٍ لىٟـ ؤلاوؿاهُت وٞاٖلُتها وهى هاجج ًٖ ازخال ٝمغاخل الىٟـ اإلاؿخمغة ئلى ألامام ،
جدضر الؼمً الالجهاتي وب٣ضع ما جىضعج الخُاة في مغاخل وجمطخي )
ئن اإلاخأمل في هظه اإلا٣ىلت ًضعُ٣ً ٥ىا بأن الؼمً ٖىهغ مً ٖىانغ الىو ألاصبي هى الظي ٌُُٗه الخغُ٦ت
والٟاٖلُت ،مما ٌٛىُه صاللُا وحٗبحرًا ،وٍٓهغ في زالزت أوحه :
(ػمً ال٨خابت اإلاٛامغ ،ػمً ال٩اجب م٣ابل وحىص الؿغص ،ػمً ال٣هت ) .

1

 1ـ ًمجى َغٍ ٠الخىلي  :ئق٩الُت الؼمً في الٟلؿٟت و الٗلم (مجلت أل ٠للبالٚت اإلا٣اعهت ) ،ال٣اهغة 1989 ،9ٕ،م36
 2ـ اإلاهضع هٟؿه ،م . 36
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هظه اإلا٣ىلت جدُل أن الؼمً ٖباعة ًٖ أػمىت مخٗضصة ومسخلٟت ،مجها ما هى زام بال٨خابتً ،يخج ًٖ
الضوا ٘ٞالتي أصث كاٖغ ألن ً٨خب في ػمً ما صون ٚحره مً ألاػمىت ،وػمً اإلاٛامغة ًأحي هدُجت جأزغ
ال٩اجب ب٣هت جدخىي مٛامغة ؾاهم ٞحها الؼمً ،أما ػمً ال٩اجب ًسً٘ إلاُىله ً ،هبره أًىما قاء وُٟ٦ما
قاء ،مً مشل ػمً ؤلاً٣إ هٓغا إلاا ًدمله مً حكىٍ ٤وئزاعة .
ٞالكاٖغ ال ً٨خب ٢هت ئال ئطا ٧ان ئوؿاها مجغباٌ ،ؿخُُ٘ الخٗبحر ًٖ طاجه وحىهغها في ػمً مٗحن٦ ،ما
أهه ٌؿخُُ٘ الخٗبحر ًٖ طاث الٛحر ،وفي ػمً مٗحن ٞ،ىُ٣ت الؼمً حكترٖ ٥ال٢ت الكاٖغ ٛحره ،ألهه ٌٗالج
ً٢اًا ئوؿاهُت طاجُت وٚحر طاجُت به٩ً ،ىن الؼمً في ال٣هُضة الكٗغٍت أزغ ٌؿاهم في جغجِب ألاخضار و
حؿلؿلها في الىو الكٗغي .
ٌؿخسضم الؿغص الكٗغي أؾلىب الخ٨غاع و الكٗغٍت ،والدؿاؤالث ونُ ٜمً أحل الدكىٍ ٤و امخىإ
اإلاخل٣ي مً الىاخُت ألاصبُت و الٟىُت ،جدك٩ل ألاخضار صازل ج٣ىُاث الؿغص الؼمىُت .
مً الًغوعي اؾخسضام ألاٗٞا ٫التي جدىاؾب م٘ ػمً الخ٩اًت خُث ٌؿخسضم الٟٗل اإلااضخي م٘ الخضر
اإلاىخهي ،والٟٗل اإلاًاعٕ م٘ الخضر الظي جغوي ُٞه الخ٩اًت
الؼمً في ال٣هُضة الكٗغٍت الخضًشت ( ظسيلي ) ألبي ال٣اؾم ؾٗض هللا ًخدضر ًٖ خ٣بت ػمىُت مً جاعٍش
الجؼاةغ في ػمً الشىعة ،هي خ٣بت الاؾخٗماع الٟغونخي الظي حاء بهض ٝوكغ الخًاعة ل ً٨في الخ٣ُ٣ت،
حاء لِؿل
ب و ٌٛخهب أعى الجؼاةغ الُُبت .
الخ٣بت الؼمىُت التي ًخدضر ٖجها الكاٖغ هي خ٣بت ػمىُت زال ٫ؾىىاث الخمؿِىاث جمهُضا الهضالٕ مُالص
الشىعة الخدغٍغٍت ،ومإاػعة ومؿاهضة الكٗب الجؼاةغي ب٩ل قغاةده  ،للخمؿ ٪و الدكبث بمؿل ٪الشىعة .

 1ـ ٖبض الهمض ،مٟهىم الؼمً وصالالجه ،الضاع الٗغبُت لل٨خاب  (،ص ٍ ) ،1988،م .273

86

الٟهل الشاوي

ؾماث ألاؾلىبُت في ٢هُضة َغٍ٣ي "حٗغٍ ٠ألاؾلىبُت واججاهاتها

الاطترحاع ٌٗ :غ ٝالاؾترحإ بأهه ئً٣ا ٝالؿاعص إلاجغي جُىع أخضازه لُٗىص الؾخدًاع أخضار
مايُت.وهى أخض ألاؾالُب التي ًهُىٗها الكاٖغٌ ،ؿخُُ٘ به أن ًإل ٠هىٖا مً الظا٦غة ال٣ههُت التي
جغبِ الخايغ باإلااضخي ،وجٟؿغه وجدلله حىاهب مٓلمت مً أخضازه ،ومؿاعاث هظه ألاخضار في امخضاصاتها
أو اه٨ؿاعاتها ،واؾترحإ اإلااضخي ئً٣ا ٝالؿغص اإلاخىاهي للٗىصة ئلى الىعاء

1

ٞالغحىٕ ئلى خ٣بت ػمىُت للىعاء بهاخبها الخظ٦حر اإلاغجبِ بالٟٗل اإلااضخي ،الظي ًى٣ب و ًٟدل ًٖ
الخ٣ضًم ،و الغحىٕ ئلى ٞترة ػمىُت ؾاب٣ت ،هى اؾخضٖاء الؼمً اإلااضخي ،هى بمشابت مغح٘ ٌٗىص الؿاعص
لخىيُذ شخيء ماً ،غي ُٞه الخايغ لظل ٪حؿمى الاؾترحإ ٗضه وْاة ٠مجها :
ـ ئُٖاء مٗلىماث ًٖ اإلااضخي ٖىهغ مً ٖىانغ الخ٩اًت شخهُت اإلا٩ان .
ـ ؾض سٛغة خهلذ في هو ال٣هت
ألامشلت ٖلى الاؾترحإ في ٢هُضة ظسيلي ٦شحرة ومخٗضصة هظ٦غ مجها في ٧ل م٣اَ٘ ال٣هُضة زانت في
اإلاُٗ٣حن الشالث و الؿاصؽ ًى ٠٢الكاٖغ ألخ٩ي لُٗىص لخظ٦غ اإلااضخي وٍ٣ى ٫في اإلا ُ٘٣الشالث:
.....خحن يىأث اإلاكاٖل
اخخًيذ الىىع ٚهبا في اإلاجاهل
وٖبرث اللُل هاعا وقغا٧ا
وجهٟدذ الىحىه
وفي اإلا ُ٘٣الؿاصؽ ً٣ى ٫الكاٖغ :
 ٠ُ٦ ......مؼ٢ذ ؾضوفي
وْهغث ٧األخاجي مً ٦هى.. ٝ
 1ـ ٖبض الخمُض اإلاداصًً :الخ٣ىُاث الؿغصًت في عواًاث ٖبض الغخمً مىُ، ٠اإلاإؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث و اليكغ1،1999ٍ،م.123
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ونغزذ في الجمىٕ الظاهالث

1

الاطدباق:
مً جضاعي ألاخضار اإلاؿخ٣بلُت التي ج ٘٣واؾدب٣ها الغاوي بالؼمً الخايغ (هُ٣ت الهٟغ ) أو في اللخٓت
آلاجُت للؿغص ،وٚالبا ما وؿخسضم ٞحها الغاوي للهُ ٜالضالت ٖلى اإلاؿخ٣بل ل٩ىهه ٌؿغص (.الاؾدبا١
2

اؾخدًاع ألاخضار الىاٗ٢ت في اإلاؿخ٣بل)

والهُ ٜالضالت ٖلى الؼمً الخايغ أو ػمً اإلاؿخ٣بل في ٢ىله في اإلا ُ٘٣ألاو: ٫
ال جلمجي ًٖ مغوقي
جترآا ٧الُُىٝ
اإلا ُ٘٣الشاوي :
أإلاذ ألاَُا ٝمً خىلي قىاصي
لم أحض ٢غبي ٚحر أٖ٣اب الكمىٕ
جخىالى في َغٍ٣ي

3

اإلا ُ٘٣الخامـ :
أها أمشخي و حمىٕ مً وعاتي
أما ألاٗٞا ٫اإلاؿخ٣بلُت هي في اإلا ُ٘٣الؿاصؽ ً٣ى ٫الكاٖغ:
 ....ؾى ٝجضعي

 1ـ أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا  :الؼمً ألازًغ  ،م142ـ .143.
2ـ خؿً بدغاوي  :بيُت الك٩ل الغواتي ،اإلاغ٦ؼ الٗغبي الش٣افي ٍ،1999، 1م.132
 3ـ أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا ،الؼمً ألازًغ ،م .141
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وفي اإلا ُ٘٣أزحر ً٣ى: ٫
ؾى ٝجضعي عاهب ٪واصي ٖب٣غ
الاؾترحإ و الاؾدبا ١مىحىص في ٢هُضة ظسيلي في حمُ٘ اإلا٣اَ٘ و٢ضعة الكاٖغ اؾخٗما ٫الاؾترحإ و
الاؾدبا ١في آن واخض ٣٦ىله :
ؾى ٝجضعي  ٠ُ٦مؼ٢ذ ؾضوفي .
املكان :
ئن اإلا٩ان مً أبغػ الٗىانغ التي حك٩ل الىو الكٗغي ٞ،اإلا٩ان الجٛغافي ًيبجي مً زال ٫اللٛت لِك٩ل
الجمالُت اإلا٩اهُت.
حٗض نىعة اإلا٩ان وحمالُخه مً الهىع الكاتٗت في الكٗغ الٗغبي ٢ضًما وخضًشا ،إلاا ًمل٨ه اإلا٩ان مً جأزحر
مباقغ في هٟـ الكاٖغ ،والظي اؾخُإ مً زالله الخٗبحر ًٖ ً٢اًا وهىاحـ مخٗضصة ،ؾىاء ٧اهذ
هٟؿُت أم احخماُٖت أم ؾُاؾُت أم ٨ٞغٍت .
ٞاإلا٩ان له ٖال٢ت حىهغٍت باإلوؿان ٖام ،وبالكاٖغ ك٩ل زام ،وال ًم ً٨الىٓغ ئلُه بىنٟه ٗضا
هىضؾُا ًدُِ بالكاٖغ ٢بل أن ًخضزل في الخُا ،٫ومداولت ئبغاػ حىاهبه الٟىُت والجمالُت ،ئط ًم ً٨أن
ً٩ىن اإلا٩ان مً أهم الٗىانغ التي حك٩ل حمالُت الىو ألاصبي .
( اإلا٩ان ٖىهغ مهم مً ٖىانغ الؿغصً ،برػ ُ٢مت الٗمل ألاصبي و زهىنا الىهىم الكٗغٍتٞ ،هى ًغبِ
اعجباَا وزُ٣ا بالؼمً٦ ،ما ًغجبِ اعجباَا وزُ٣ا باإلا٩ىهاث الؿغصًت ألازغي ًخمخ٘ اإلا٩ان بأهمُت ئؾتراجُجُت
ؾمُاةُت في حكُ٨ل الخُاب الؿغصي ٖبر جضازله م٘ اإلا٩ىهاث الؿغصًت ألاخغي حكُ٨ل الخُاب الؿغصي
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ٖبر جضازله م٘ اإلا٩ىهاث الؿغصًت ألاخغي حكُ٨ل الخُاب الؿغصي ٖبر جضازله م٘ اإلا٩ىهاث الؿغصًت
ألازغي)

1

ٌٗض اإلا٩ان الجٛغافي في الكٗغ الجؼاةغي أهم ال٣هاةض البيُىٍت مً م٩ىهاث هىٍت الىو الكٗغي الجؼاةغي
ٞاإلا٩ان أهم عابِ بحن الىا ٘٢واإلاخسُل .
لهظا ٌٗض اإلا٩ان باليؿبت لإلوؿان حؿضا وعوخا وهى ٖالم ؤلاوؿان ألاوٞ ،٫ال وحىص للم٩ان ئال باإلوؿان
وال وحىص لإلوؿان ئال باإلا٩ان ٦،ما أن الخًىع الؼماوي ٚحر مىٟهل ًٖ الخًىع اإلا٩اوي ٞالؼمان ًضع٥
2

اإلا٩ان ئصعا٧ا خؿُا مباقغا .

اإلا٩ان في ال٣هُضة الكٗغٍت هى الىًَ الجؼاةغ ،بالص الكهضاء ،بالص الخحر و الُٗاء ،ؾىاء ٧اهذ ٨ٞغٍت أو
ٖلمُت ،بالص الٟ٨اءاث ٖلى حمُ٘ اإلاؿخىٍاث .
الجؼاةغ و ما أصعا ٥ما الجؼاةغ مى ٘٢ئؾتراجُجي وبىابت ال٣اعة ؤلاٞغٍُ٣ت التي ٧اهذ َم٘ ألاٖضاء وه٣هض
مً هظا ٞغوؿا الُاُٚت .
الكاٖغ في ٢هُضة ظسيلي أوحض طا ٥الخالخم والترابِ بِىه وبحن وَىه  ،عٚم الٛغبت و الخىحن ئلى هظا
الىًَ .
هجض في ٢هاةضه زانت ٢هُضة ظسيلي ،هجض جل ٪اإلاكاٖغ و ألاخاؾِـ و آلاهاث جمجُضا و ججؿُضا
الزخُاع الُغٍ ٤الظي ٌؿل ٪الكاٖغ مً أحل آمً ضخذ له أحُا ٫و الػالذ جًخي .
الىًَ ً٩ىن باالهخماء ئلُه و اإلادآٞت ٖلى ممخل٩اجه وم٣ضؾاجه والضٞإ ٖىه في الؿلم والخغبٞ ،هى
ٌُُٗىا ألامً وألامان والؿالم والاؾخ٣غاع ،مً خ٣ىا أن هسضمه وهدغؾه وهمض له أًضًىا لُمؿ ٪مًُا
للخ٣ضم والخُىع والٗلم واإلاٗغٞتٞ ،ىاحبىا حٗؼٍؼ مٟهىم الىًَ ًٖ ٘٣لى ٖاج ٤أبىاةه ألاوُٞاء اإلاسلهحن
 1ـ خؿحن زالض خؿحن :قٗغٍت اإلا٩ان في الغواًت الٗغبُت ،اإلاإؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث و اليكغٍ، 1،2000م.92
 2ـ الكب٨ت يُاء للمإجمغاث و الضعاؾاث و ألابدار ،حمالُت الكٗغ مدمىص صعوَل ػٍضون حمُل لكىفي (باخث ص٦خىعة)صمك. ٤
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وهم وخضهم ٢اصعًٍ ٖلى حٗؼٍؼ هظا اإلاٟهىم ،لبىاء خًاعة ٖغٍ٣ت جٓل ٖبر ألاحُا ٫ج٩ىن ٞسغا للىًَ
وأبىاةه ولألحُا ٫الهاٖضة ٦ظل٪
ٞالكٗىب جخُىع بخُىع الخًاعاثٞ ،الكاٖغ حؿض مٟهىم الىًَ والىَىُت في ٢هُضجه اإلاخضاولت
ظسيلي .
اإلا٩ان :واصي ٖب٣غ :ازخلٟذ الغواًاث خى ٫واصي ٖب٣غ.
واصي ٖب٣غ هى واصي ً ٘٣في هجض اإلاىحىص في الُمً وهى واص سخُ، ٤وئطا ُ٢ل ٞالن ٖب٣غي وؿبت ئلى واص
ٖب٣غ ،وهىا ٥عواًت أزغي ج٣ى ٫أن واصي ٖب٣غ مىحىص في قبه الجؼٍغة الٗغبُت في م٨ت  ،وجخىالى آلاعاء
خى ٫م٩ان جىاحض هظا الىاصي.
مشال ه٣ىٞ ٫الن ٖب٣غي مٗىاه له ٢ضعاث زاعج ًٖ اإلاألى. ٝ
اإلا٩ان مً أبغػ الٗىانغ التي حك٩ل الىو الؿغصي ٞهى بمشابت الىٖاء الظي ًدىي ٖىانغ البيُت الؿغصًت،
ٞأهمُخه في الٗمل ألخ٩ي ال ج٣ل أهمُت ًٖ الصخهُاث و الؼمً
الشخىص :
الصخهُاث مً الٗىانغ الغةِؿُت التي ًبجى ٖلحها الؿاعص ٖاإلاهٞ ،الؿاعص ًخماهى بالصخىم اإلاجغصة
مُٟضة في جأؾِـ مٟاجُذ ،وئًجاص اللٛت اإلاكتر٦ت ،وٍب٣ى الخُبُ ٤هى ألانٗب ،أهه أ٦بر الٟٗل حُٗ٣ضا،
هى اليكاٍ الظي ٌٛغي بالٟ٣ؼ ٞى ١الخٟانُل ،أو ؤلاق٩االث م٘ الاج٩اء ٖلى عؤي ٧لُت حٗؼػ الخُىاث
1

الشابخت و اإلاىهجُت .

 1ـ ٖبض الخمُض مداصًً :الخ٣ىُاث الؿغصًت ،م.23
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ْهغث الصخىم في ٢هُضة َغٍ٣ي ألبي ال٣اؾم ؾٗض هللا ٖلى زالر أ٢ؿام الغاوي و البُل في ال٣هت و
الغٌ ٤ُٞؿخىي ٞحها الٟغص و الجماٖت ،الٟغص هى الغ ٤ُٞو الهاخب اإلا٣غب ،أما الجماٖت هى الكٗب
الجؼاةغي
حعسيف الحىاز لغت و اصعالخا:
لغ ــت :أنل ٧لمت الخىاع هى الخاءـ الىاوـ الغاءـ و ٢ض بحن ابً ٞاعؽ في معجم م٣اًِـ في اللٛت أن الخاء و
1

الىاو و الغاء زالزت أنى :٫اخضهما لىن و ألازغ الغحىٕ و الشالث أن ًضوع الشخيء صوعا.

وحٗىص أنل ٧لمت الخىاع ئلى ( الخىع) و هى الغحىٕ ًٖ الشخيء و ئلى الشخيء و ً٣ا ( : ٫خاع ٗضما ٧اع) أو
الخىع الى٣هان ٗض الؼٍاصة ألاهت الغحىٕ مً خا ٫ئلى خا ٫و في الخضًث الكغٍ " ٠حٗىط باهلل مً الخىع
2

ٗض ال٩ىع"

مٗىاه مً الى٣هان ٗض الؼٍاصة
الخداوع:الخجاوب ج٣ى٧ ٫لمخه ٞما خاع ئلى حىابا أي :ماعص حىابا.3
٢ا ٫هللا حٗالى" اهه ًْ أن لً ًجىع" الاوك٣ا ،14 ١أي اهه لً ًغح٘
4

و هم ًخداوعون أي ًتراحٗىن ال٨الم ،و اإلاداوعة مغاحٗت اإلاىُ ٤و ال٨الم في اإلاساَبت .

5

و في أؾاؽ البالٚت خاوعجه :عاحٗخه ال٨الم و هى خؿً الخىاع و ٧لمخه ٞما عص ٖلي مدىعه.
و في ال٣امىؽ اإلادُِ :جداوعوا أي جغاحٗىا ال٨الم بُجهم.6
و ٢ض طهب آزغون ئلى أن الخىاع لٛت  :اإلاجاوبت و اإلاجاصلت و اإلاغاحٗت.1
1ـ أبى الخؿحن أخمض أبً ٞاعؽ :معجم الىؾُِ في اللٛت ،بحروث ،صاع ال٨ٟغ ،1997،م .287
 2ـ صخُذ ؤلامام اإلاؿلم  :الدج باب  75الخضًث .3340
3ـ ابً مىٓىع حما ٫الضًً دمحم بً م٨غم ألاههاعي :لؿان الٗغب ،بحروث،حؼءا لخامـ ،صاع ناصع ،1991م.218
 4ـ اإلاغح٘ هٟؿه ،م 218.
 5ـ حاع هللا مدمىص بً ٖمغ الؼمسكغي ،أؾاؽ البالٚت ،بحروث ،صاع اإلاٗغٞت ،م.98
6ـ دمحم الضًً دمحم بً ٌٗ٣ىب الٟحروػ أمضي :ال٣امىؽ اإلادُِ ،م.487
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املعنى إلاصعالحي للحىاز:
الخىاع هى هىٕ مً الخضًث بحن شخهحن أو ٞغ٢حن ًخم ُٞه جضاو ٫ال٨الم بُجهما بُغٍ٣ت حمُلت ٌٛلب ٖلحها
2

الهضوء.

و الخىاع أًًا هى خضًث بحن َغٞحن ،أو أ٦ثر خىًُ٢ ٫ت مُٗىت الهض ٝمجها الىنى ٫ئلى الخ٣ُ٣ت ُٗضا
ًٖ الخهىمت و ال ٌكترٍ ٞحها الخهىٖ ٫لى هخاةج ٞىعٍت .3
و أزحرا الخىاع هى جباص ٫آلاعاء و ألا٩ٞاع بحن َغٞحن بأؾلىب ٖلمي ونىال ئلى الخ٣ُ٣ت هظا عأي الباخث.
أهىاع الحىاز:
للخىاع أهىإ ٦شحرة جسخل ٠بازخال ٝاإلاىٓىع ئلحها ٞهىا ٥أهىإ للخىاع مً خُث ق٩له و مً خُث َا ٗه و
أهىإ أزغي مً خُث هخاةجه.
الحىاز مً خيث شكله :و هى هىعان
أـ الحىاز الشفهي :و هى اإلاؿخسضم و الؿاةض في ٧ل قإون الخُاة الُىمُت و هى ًخمحز بالخُىٍت و الؿغٖت
و حهض ٝئلى جد ٤ُ٣اإلاهالح الٗاحلت.

4

ب ـ الحىاز املكخىب :هى الخىاع الٗ٣ل و اإلاىُ ٤و هى ًمخلئ بالدجج و البراهحن ألهه ٌؿعى إلاهالح ٖاحلت.
و للخىاع اإلا٨خىب أنىً ٫جب التزام بها و آصاب ًيبغي مغاٖاتها.
الحىاز مً خيث ظابعه :له زالزت أهىاع

1ـ ًخي بً ػمؼمي :الخىاع ،أصابت و يىابُه في يىء ال٨خاب و الؿىت ،صاع اإلاٗالي ٖمان  ،2001 ،2ٍ،م.32
 2ـ مًٗ مدمىص ٖشمان( :عؾالت ماحؿخحر) ٗىىان الخىاع في ال٣غآن ال٨غٍم هى٢كذ بخاعٍش5ـ 1ـ ،2005م.2
 3ـ دمحم عاقض ٞ :ىىن الخىاع و ؤلا٢ىإ ،صاع ابً خؼم،م.15
4ـ خامض َاهغ :الخىاع مً خُث مٟهىمه و أنىله و ئبضاٖه ،م .28
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أـ الحىاز الهادي الحميم (:الظي ًضوع ٖاصة بحن أَغا ٝمشٟ٣ت ؾلٟا في الغأي ،و هظا الخىاع ٢ض ًخدى٫
بالخضعج ئلى هىٕ مً أهىإ الخىاع م٘ الىٟـ).1
ب ـ الحىاز املىضىعي :الظي ًضوع بحن أَغا ٝمسخلٟت في الغأي.
ٌٗغى ٧ل واخض وحهت هٓغه مضٖما أًا ها باألصلت و مىضخا باألمشلت إل٢ىإ الُغ ٝألازغ زم ً٣ىم ٚحره
ٗغى ما لضًه.
و ه٨ظا ٌؿحر الخىاع بىٓام و مىيىُٖت م٘ ئجاخت الٟغنت للخُٗ٣باث و ئُٖاء ٧ل واخض مً اإلاخداوعًٍ
و٢ذ مىاؾب ختى ًضلي بغأًه.
الحىاز املدشىج  :و هى الخىاع الظي ًضوع ٖاصة بحن أَغا ٝمسخلٟت ؾلٟا و ال ٌؿمذ ٧ل مجهم ٢بى ٫عأي
ألازغ.
بل ٌؿعى ب٩ل وؾاةله إلؾ٩اجه أو الدكىَل ٖلُه لُٟىػ ٖلُه.2
و أزحرا الخىاع مً خُث هخاةجه :و له زالزت أهىإ أًًا
أـ الحىاز العليم :الظي ًضوع أؾاؽ خى ٫مك٩لت ػاةٟت أي مً ا٢ترإ شخو أو ألاشخام ج٩ىن لهم
3

مهلخت زانت في قٛل الىاؽ في مهالخهم الخُ٣ُ٣ت.

ب ـ الحىاز املىخج :أي الظي ًدىاو ٫مك٩لت خ٣ُ٣ت و ً٩ىن الهض ٝمجها الىنىٖ ٫لى الخل جدضًضا.
ج ـ الحىاز الاطخكشافي :و هى الظي ٌؿعى ئلى جدضًض اإلاك٩لت و لِـ بالًغوعة الخىنل ئلى خلها و الق٪
أن الخىاع ًدخاج ٖلى أٖضاص حُضا مؿب٣ا ،و ئصاعة خُ٨مت.
فضل الحىاز و أهميخه و أهدافه:
 1ـ مٗجى مدمىص ٖشمان خمؼة :الخىاع في ال٣غآن ال٨غٍم( ،عؾالت ماحؿخحر) ،م.21
2ـ خامض َاهغ :الخىاع مٟهىمه و أنىله و ئبضاٖه ،م .43
 3ـ اإلاغح٘ هٟؿه ،م44
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1ـ فضل الحىاز و هىحص في زالر هلاط و التي جخمثل فيما يلي:
أوال :أن الخىاع ال ًىحض ئال خُث ًىحض الازخال ٝفي َغ ١البدث ٞالغاجح أهه َغٍ ٤للىنى ٫ئلى الخ٣ُ٣ت
و الهىاب اإلاغحىان مً طل ٪الخىاع لِـ واخض ال جأحي له و ئهما َغ ١قتى ألخضهما ،و خُشما وحض الخٗضص
في الُغٞ ١شمت خاحت ئلى الُ٣ام الخىاع بحن اإلاخداوعًٍ٩ٞ ،ل َغ ٝمً أَغا ٝاإلاداوعة ًدمل في حمُٗخه
الٗضًض مً آلاعاء التي ً٣ض جيخج ًٖ أخض هظه آلاعاء أو ألا٩ٞاع الخ٣ُ٣ت التي ٢ام بها مً أحلها الخىاع.
زاهيا :أن الخىاع اإلاخىانل بحن ألاَغا ٝاإلاسخلٟت ًإصي م٘ مغوع الى٢ذ أو الؼمً ئلى ج٣لو سٛغة الخالٝ
بُجهم ،عأي اإلاخداوعًٍ أو ألاَغا ٝو طل ٪مً زال ٫اؾخٗاصة اإلاخداوعًٍ ًٗهم مً ٌٗ خُث أن الُغٝ
أو طل٢ ٪ض ًأزظ في الاههغا ًٖ ٝعأًه متى جبحن له هظا و جبجي عأي َغ ٝأزغ و هظا ًيخج مً زال ٫أو
ًٓهغ ٖىض م٣اعٖت الدجت أو يٗ ٠أصلخه زم ًخجه جضعٍجُا ئلى ؤلا٢غاع بغأي مً مسالٟه أي جغ ٥عأي و
1

الخمؿ ٪بغأي ٚحره ألن حجت يُٟٗت و لم هً٘ الُغ ٝألازغ و هظا ألازحر أ٢ىٗه ببراهحن و حجخه.

زالشا :ئن الخىاع ٌؿهم في جىؾُ٘ الٗ٣ل و حٗمُ ٤مضاع٦ه ٞالخىاع بمجزلت الىٓغ مً حاهبحن ازىحن أو أ٦ثر و
لِـ الىٓغ مً حاهبحن ازىحن أو أ٦ثر و لِـ الىٓغ ئلحها مً ٧ل ػواًا و الجىاهب و هظا مً أحل ج٣بلها و
ٖضم عًٞها و ٖلى ٢ضع ج٣بله لألقُاء ً٩ىن جىؾٗه و حٗم٣ه للىنى ٫ئلى الصخهُت ألازحرة.

2

أهميت الحىاز:
للخىاع أهمُت ٦بحرة ٞهى مً وؾاةل الاجها ٫الٟٗالت خُث ًخٗاون اإلاخداوعون ٖلى مٗغٞت الخ٣ُ٣ت و
الخىانل ئلحها و طلَ ًٖ ٪غٍ٦ ٤ك٧ ٠ل مً اإلاخداوعًٍ ما زٟى ٖلى أخض الُغا ٝألازغي ،و الؿحر
بُغٍ٣ت الاؾخضال ٫الصخُذ للىنى ٫ئلى الخ ٤أو الخ٣ُ٣ت أو الىدُجت الخخمُت و الٟانلت لظل ٪الخىاع و

 1ـ َه ٖبض الغخمً :أنى ٫الخىاع و ججضًض ٖلم ال٨الم اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي ،2000 2ٍ ،م .20
 2ـ اإلاغح٘ هٟؿه ،م.20،21
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ٗض هظا ألازحر مُلب ئوؿاوي حكمل أهمُت باؾخسضام أؾالُب الخىاع البىاء إلقبإ خاحت ؤلاوؿان
الاهضماج في الجماٖت و الخىانل م٘ آلازغًٍ
ـ الخىاع ًد ٤٣الخىاػن بحن خاحت ؤلاوؿان الاؾخ٣اللُت و خاحخه للمكاع٦ت و الخٟاٖل م٘ آلازغًٍ.
ـ الخىاع ٌٗ٨ـ الىا ٘٢الخًاعي و الش٣افي  ....لألمم و الكٗىب خُث هجض أن مغجبت الخىاع و ُ٢مخه حٗلى
و٣ٞا للُ٣مت ؤلاوؿاهُت لهظه الخًاعة أو طل.٪
ـ ٞالخىاع ٌٛحر ؤلاوؿان ًٖ ٧ل ما ًضوع في زاَغه مً أ٩ٞاع و مؿاةل جدخاج ئلى خلى ٫و أعاء و طل٪
باقغا٢ه ٌٗ أٞغاص ُٞما ًدى ٫في طهىه للىنى ٫ئلى مبخٛاة.
أهداف الحىاز.:

1

الخىاع ٌؿاٖض ٖلى ئْهاع الخ٣ُ٣ت و ٦كٟها و ئن ٧اهذ مضة الخىاع ٢هحرة أو َىٍلت
و مً أهضا ٝالتي ًد٣٣ها الخىاع:
1ـ جد ٤ُ٣الخٟاهم و الاهٟخاح ٖلى الٛحر و الخىانل مٗا.
2ـ ويىح أ٩ٞاعه و الىنى ٫ئلى الخٟاهم و جسُي ٧ل اإلاُٗ٣اث.
3ـ ججاوػ الخال ٝو البدث ًٖ خلى ٫مخٖ ٤ٟلحها ٞهى أًٞل أؾلىب لخ٣غب بحن اإلاسخلٟحن و اإلاخىازغًٍ.
4ـ جشمحن الغوابِ و الٗال٢اث و جد ٤ُ٣الش٣ت للخٗاون و الٗمل اإلاكتر ٥بحن ألاٞغاص.
5ـ اخترام الغأي ألازغ و ٖضم الىٟىع مىه أو الخهضي له ٗضم ئبضاء عأًه و ألازظ به ،و البض مً ؤلا٢غاع
بالخٗضصًت في اإلاجاالث.

 1ـ دمحم ًخي بً دمحم خؿً بً أخمض ػمؼمي ،الخىاع و أصابت و يىابِ في يىء ال٨خاب و الؿىت ،صاع التربُت و الترار ،م٨ت اإلا٨غمت ،1994 1ٍ ،م .32
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الٟهل الشاوي

6ـ مٗالجت الً٣اًا و اإلاك٨الث التي جىاحه ؤلاوؿان اإلاٗانغ في مسخل ٠مغاخل خُاجه بأؾلىب ٖلمي و عاقي
اًجابي.
البىاء اللصص ي الحىازي :
اٖخمض الكاٖغ ٖلى الخىاع الضازلي والؿغص ال٣هصخي في بىاء الٟىُت ل٣هُضجه  ،وطل ٪لخمشُل الهغإ
والخغ٦ت وهما حىهغ الٟهل الضعامي ،وحكمل ٢هُضجه

ظسيلي في اإلا ُ٘٣الخامـ حؿض الخىاع

الضازلي بحن الظاث و الغ ٤ُٞو حماٖت بهُٛت أمغ ً٣ىٞ ٫حها :
٧لما صخذ هلمىا
ٚمٛمىا ٖجي و ػمىا
وجضاٖىا ٧الىٗاج
1

إلادذ ؾغب طةاب في ٞجاج
زم ٖاصوا واٟ٢حن
في وهاص مً نضًض وأهحن

وعٍاح الخؼي جظعوهم عماصا
ومؿمىح الٗاع ج٨ؿىهم خضاصا
لُخم ٢ض و ا ٦بىوي في َغٍ٣ي
2

ًا ع٣ُٞي .

ٞؿٗض هللا ج٣مو الظاث والجماٖت و الغ ٤ُٞالظي ًساَبهم ٦أهىا في مكهض مؿغحي .
 1ـ أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا :الؼمً ألازًغ ،م 143
 2ـ اإلاهضع هٟؿه ،م . 143
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ؾماث ألاؾلىبُت في ٢هُضة َغٍ٣ي "حٗغٍ ٠ألاؾلىبُت واججاهاتها

ٞؿٗض هللا ٖمض ئلى أؾلىب الؿغص في بىاء نىعة قٗغٍت مً زال ٫اإلا٣اَ٘ الؿب٘ لل٣هُضة  ،التي حؿض
ٞحها نىعة ٧لُت ،عٚم الٛضو الخظالن و الهٗىباث والٗىاةً ،٤ب٣ى الىًا ٫وًُ٢ت الىًَ والاؾخ٣ال ٫هى
الهض ٝاإلايكىص و اإلاىخٓغ.
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الخاجمت
الخاجمــت
أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا ٞاعؽ الٗلم وال٣لم و قُش اإلاإعزحن الجؼاةغٍحن ،ل٣ض حم٘ ؾٗض هللا في
خغ٦خه التربىٍت و ال٨ٟغٍت بحن مسخل ٠اهخماماث الٗهغ ،التي حكٛل أمخه مشل ئنالح الضًً ،ووكغ و
جُىٍغ اللٛت الٗغبُت ،وبٗث الخاعٍش الصخُذ لألمت وأخُاء أمجاصها في هٟىؽ الىاقئت و الخٗامل م٘
الخًاعة الخضًشت و الجم٘ بحن ألانالت و اإلاٗانغة و أٖاصة الش٣ت بحن ألامت بىٟؿها ،ووكغ الٗلىم و
اإلاٗاع ٝو اؾخدضار مىاهج جغبىٍت ،جبٗث ٖلى الخُٛحر اإلاؿخمغ التي ٧ان اإلاجخم٘ ًٟخ٣غ ئلحها زالٖ ٫هغه.
٧اهذ البِئت التي وكأ ٞحها ؾٗض هللا و ألاما ً٦للتي ٢هضها مً أحل مكىاعه و مؿاعه الٗلمي صوعا باعػا في
عؾم مالمذ شخهِخه ٞالصخغاء ٧اهذ أو ٫ما ٚغؾذ ُٞه نٟاء الظهً و خب الٗؼلت و الهغاخت و
البؿاَت و جىوـ أوٖ ٫انمت خل بها أصزلخه ئلى ٖلم الخىايغ بما ٞحها مً جىاً٢اث٦ ،م حٗلم ٞحها الضًً
و ألاصب و ٖانمت الجؼاةغ ٢طخى ٞحها ٖاما واخضا ( 1954ـ  )1955حٗلخه ً٨دكٚ ٠غبخه في وَىه الظي
اٚخهبه الاؾخٗماع ،و ال٣اهغة التي ٧اهذ مغ٦ؼ ئقٗإ ٨ٞغي و ؾُاسخي في و٢خه ،وحٗلخه ًإمً بىخضة
الخاعٍش و اإلاهحر الٗغبي ،و أمغٍ٩ا ٧اهذ هُ٣ت جدى ٫في جىحه ؾٗض هللا الخٗلُمي هدى صعاؾت الخاعٍش ٞدمل
ٖلى ٖاج٣ه الضٞإ ًٖ عاًت الىَىُت .
٢هُضة أبى ال٣اؾم مخٗضصة ؤلاقٗاٖاث ،و بىاؤها الهُ٨لي ٢اةم ٖلى حٗضص الخ٣ىُاث الٟىُت ،وطل ٪أن
ز٣اٞت الكاٖغ و ٖم ٤ججغبخه الكٗغٍت حٗلخه ًىْ ٠حملت مً الخ٣ىُاث الٟىُت ٧األؾُىعة ،و الغمؼ،و
الخىام ،و الؿغص و نُ ٜالىضاء و الخعجب ئياٞت ئلى البُان و البضٌ٘ لدكُ٨ل نىعة ٞىُت حكابُ٨ه طاث
ٖالة ٤مخٗضصة و ٢ض ٧ان الخىاع حؼءا أؾاؾُا مً جغُ٦بحها الٟىُت.
و٢هُضة َغٍ٣ي حٗض مخمحزة ٖلى نُٗض الضًىان الكٗغي الجؼاةغي الخضًث ٞهي أو ٫مىلىص قٗغي في
قٗغ جُٟٗلت ،أزغج ؾٗض هللا الكٗغ مً همُُخه ئلى خ٣ل الخل ٤والابخ٩اع ،وٖاه ٤عٍاح الخضازت الكٗغٍت
بامخُاػ ألن لٛخه ٧اهذ حٗبحرًت في هخاةجها واهؼٍاخُت في جغُ٦بها جسُلُت في أؾلىبها .
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جٓهغ ْاهغة الخىاع و الؿغص واضخا في ٢هُضة ظسيلي في اإلا٣اَ٘ الؿب٘ لل٣هُضة وأن الكاٖغ ٌؿل٪
مبضأ الؿغص ال٣هصخي ال٣اةم ٖلى الخخا ٘ و الدؿلؿل في ٖغى أخضار الخىاع و ٧ان الخىاع وؾُلت
للخٗىٌٍ ٖما ٌكٗغه الكاٖغ مً آهاث و الىخضة و التهمِل و الٛغبت.
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كائــمت املصــادز و املساحــط:
اللسآن الكسيم:
بغواًت وعف ًٖ ها،٘ٞالضاع الُ٣امت ليكغ و الخىػَ٘ ؾىعٍاٍ2015، 1صمك.٤
خديث شسيف:
ـ صخُذ ؤلامام اإلاؿلم  :الدج باب  75الخضًث 33
املصادز و املساحط:
1ـ أبـى ال٣اؾم ؾٗض هللا :أ٩ٞاع حامدت ،اإلاإؾؿت الىَىُت لل٨خاب ،الجؼاةغ.
أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا  :الؼمً ألازًغ ،اإلاإؾؿت الىَىُت 2 1985،ـ
3ـ أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا  :في الجضا ٫الش٣افي ،صاع اإلاٗاع ٝللُباٖت واليكغ ،جىوـ .1974
4ـ أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا  :مؿاع ال٣لم ،جٖ ،3الم اإلاٗغٞت  ،1ٍ،الجؼاةغ ،
5ـ أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا :مىُل٣اث ٨ٞغٍت ،الضاع الٗغبُت لل٨خاب ،لُبُا ،ؾىت.2009
6ـ ابً مىٓىع حما ٫الضًً دمحم بً م٨غم ألاههاعي :لؿان الٗغب ،بحروث،حؼءا لخامـ ،صاع ناصع . 1991
7ـ ابً مىٓىع  :لؿان الٗغب ،اإلاجلض الغا ٘ ،بحروث صاع الهاصع ٞ،هل الخاء
8ـ ابً مىٓىع:ـ لؿان الٗغب ـ صاع اليكغ بحروث16ٍ ،
9ـ ابً مىٓىع ،لؿان الٗغب ،ج( 3ماصة الؿغص).
10ـ ابً عقُ ٤ال٣حرواوي  :الٗمضة في مداؾً الكٗغ وآصابه وهٟضه ج٣ضًم نالح الضًً و هضي ٖضة ج1
،صاع اإلا٨خبت الهال، ٫بحروث ،2002،لبىان.
11ـ ئبغاهُم آوـ :ألانىاث اللٛىٍت اإلا٨خبت اإلاهغٍت ،بحروث 1979ٍ،لبىان.
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12ـ ئبغاهُم نالح ًٞ :اء اللٛت و الؿغص في عواًاث ٖبض الغخمان مىُ ٠اإلاغ٦ؼ صاع البًُاء ٍ1
،200اإلاٛغب.
13ـ أخمض عخُم لخٟاجي :اإلاهُلح الؿغصي في الى٣ض ألاصب ،مإؾؿت صاع ناص ١الش٣اُٞت.2012 ،1ٍ،
14ـ أخمض صعوَل :صعاؾت بحن اإلاٗانغة و الترار
15ـ أخمض قامُت  :في اللٛت ،صاع البال ٙلليكغ و الخىػَ٘ ٍ2002 ،1الجؼاةغ.
16ـ أصو هِـ :م٣ضمت الكٗغ الٗغبي ،صاع البٗث ،صمك ٤ؾىعٍا ،ص َـ.2004،
17ـ البىضاعي خؿحن ًٞ ،ال٣هت ،م٨خبت ألهجلى اإلاهغٍت  ،1988 ،ال٣اهغة .
18ـ الؿُض ئبغاهُم ٢ :غاءة الكٗغ بحن الىٓغٍت و آٞا ١و اججاهاث ألاؾلىبُت .
19ـ أماوي ؾلُمان صاوص :ألاؾلىبُت الهىجُت صعاؾت في قٗغ (الخؿً مىهىع الٗالج)،صاع اإلاجض
الويٖ،مان ٍ ٖ 1،2002مان.
20ـ بـى ٫عٍ٩ىع :الىحىص و الؼمان و الؿغص ،جغحمت ؾُٗض الٛاهمي ،صعاؾت في اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي،1ٍ،
 ،1991الضاع البًُاء .
21ـ حاع هللا مدمىص بً ٖمغ الؼمسكغي ،أؾاؽ البالٚت ،بحروث ،صاع اإلاٗغٞت.
22ـ حغاع حىِذ  :زُاب الخ٩اًت بدث في اإلاىهج جغحمت دمحم مٗخهمٖ ،بض الجلُل ألاػصي ،و ٖمغ خلي،،
اإلاجلـ ألاٖلى للش٣اٞت ،2،1997ٍ ،ال٣اهغة.
23ـ حماصي خمىص  :الىحه الُ٣اوي جالػم الترار و الخضازت ،الضاع الخىوؿُت لليكغ،جىوـ.
24ـ حىن ٧ىهان :بيُت اللٛت الكٗغٍت،جغحمت دمحم الىالي و دمحم الٗمغي ،صاع جىب٣ا ٫لليكغ الضاع البًُاء
1986،اإلاٛغب.
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25ـ خامض َاهغ :الخىاع مً خُث مٟهىمه و أنىله و ئبضاٖه.
26ـ خمُض الخمض اوي :بيُت الىو الؿغصي مً مىٓىع الى٣ض ألاصبي ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي.2000 ،3ٍ،
27ـ خا ٔٞنبري  :ج٩ىًٍ الخُاب الؿغصي الٗغبي ،صعاؾت ؾىؾُىلىحُا ألاصب الٗغبي الخضًث. 1ٍ ،
28ـ خؿً بدغاوي  :بيُت الك٩ل الغواتي ،اإلاغ٦ؼ الٗغبي الش٣افي ٍ.1999، 1

29ـ خؿحن زالض خؿحن:

قٗغٍت اإلا٩ان في الغواًت الٗغبُت ،اإلاإؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث و اليكغ ٍ . 1،2000
30ـ عوالن باعث :مضزل ئلى الخدلُل البيُىي ال٣هصخي ،جغحمت مىظع ُٖاشخي ،مغ٦ؼ ؤلاهماء الخًاعي
خلب ،ؾىعٍا.
31ـ قلخاٖ ٙبىص الكغاص  :خغ٦ت الكٗغ الجؼاةغي،اإلاإؾؿت الىَىُت لل٨خاب صعاؾت جُبُُ٣ت ،في الجؼاةغ
.1985
32ـ نالح بلُٗض  :الهغ ٝو الىدى( صعاؾت ونُٟت جُبُُ٣ت) ،صاع هىمت للُباٖت و اليكغ و الخىػَ٘
2003،الجؼاةغ .
33ـ ٖبض الؿالم اإلاؿضي  :ألاؾلىبُت و ألاؾلىب ،صاع ال٨خاب الجضًض اإلاخدضة ،بحروث ،2006لبىان.
34ـ ٖبض الؿالم اإلاؿضي  :م٣اًِـ ألاؾلىبُت مً زال ٫البُان و الخبُحن ،خىلُاث الخىوؿُت ٕ.13،1976
35ـ ٖبض اإلاال ٪مغجاى :في الغواًت في بدث في ج٣ىُاث الؿغص ،اإلاجلـ ألاٖلى للش٣اٞت و الٟىىن و آلاصاب،
ال٩ىٍذ ٍ 1984 ،1م.256
36ـ ٖبض هللا ئبغاهُم :اإلاخسُل الؿغصي ،م٣اعباث ه٣ضًت في الخىام و الغؤي و الضاللت ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي
ٍ.1990 1
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37ـ ٖبض هللا ئبغاهُم :الؿغصًت الٗغبُت في البيُت الؿغصًت ،اإلاإؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘،
 2000بحروث ،لبىان.
38ـ ٖبض ال٨غٍم بىنٟها : ٝاإلاؿحرة الٗلمُت و الؿحرة الظاجُت ألبي ال٣اؾم ؾٗض هللا
ٖ -39بض هللا الغُ٦بي :ألوعاؽ في الكٗغ الٗغبي صعاؾاث أزغي ،صاع ال٨خاب الٗغبي ،الجؼاةغ،1983 ،
40ـ ٖبض الهمض ،مٟهىم الؼمً وصالالجه ،الضاع الٗغبُت لل٨خاب  (،ص ٍ )1988 ،
41ـ ٖبض الخمُض اإلاداصًً :الخ٣ىُاث الؿغصًت في عواًاث ٖبض الغخمً مىُ، ٠اإلاإؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث
و اليكغ1،1999ٍ،م.123
ـٖ 42بضا هلل ئبغاهُم:مىؾىٖت الؿغص الٗغبي ،اإلاإؾؿت للضعاؾاث واليكغ ،بحروث  43.ـ ٖشمان م٣حرف :
الخُاب الكٗغي في الضًىان ٢الذ الىعصة ،صاع اليكغ اإلاإؾؿت الصخُٟت باإلاؿُلت لليكغ و الخىػَ٘ و
الاجها.2011 ٫
44ـ ٖلي بىهلجم :في ألاؾلىب ألاصبي ،صاع وم٨خبت الهال،٫بحروث ٍ2،1990لبىان.
45ـ ٖلي حاػم و مهُٟى أمحن ٦ :خاب هدى الىاضح ،في اإلاغخلت الابخضاةُت،
اإلاٗاع ،ٝبحروث
46ـ ٞخخي ألىهغي  :الؿغصي في الكٗغ الٗغبي الخضًث في قٗغٍت الؿغصًت ،الكغ٦ت الخىوؿُت لليكغ و
الخىمُت ٍ 1،2006جىوـ.
47ـ ٞغخان بضعي  :ألاؾلىبُت في الى٣ض في جدلُل الخُاب ،مجض اإلاإؾؿت و الخىػَ٘ بحروث
،1،2003ٍ،لبىان.
48ـ ٞالصًمحر ًغوب ،مىعٞىلىحُا الخ٩اًت الخغاُٞت  ،جغحمت أبى ب٨غ ٞل٣اصع وأخمض ٖبض الغخُم ههغ.
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49ـ لىَـ مٗلى :ٝاإلاجلض في اللٛت و ؤلاٖالم ،اإلاُبٗت ال٩ازىلُُ٨ت ،بحروث .1973
51ـ دمحم ٖبض الُٗٓم الؼع٢اوي  :مىاهل الٗغٞان في ٖلىم ال٣غآن ،مُبٗت ِٖنخى الخلبي ،لبىان.
52ـ دمحم ًخي بً دمحم خؿً بً أخمض ػمؼمي ،الخىاع و أصابت و يىابِ في يىء ال٨خاب و الؿىت.
 53ـ دمحم هانغ:الكٗغ الجؼاةغي الخضًث  ،اججاهاجه وزهاةهه الٟىُت ،صاع الٛغب ؤلاؾالمي ،بحروث،
 54ـ دمحم بل٣اؾم زماع :ئعهاناث ؾغصًت مً ػمً الاٞترا ، ١اإلاإؾؿت الىَىُت لل٨خاب الجؼاةغي( ،ص ٍ)
1986
55ـ دمحم خمُض الجبىعي  :البيُت الضازلُت للمؿغخُت صعاؾاث ٖغبُت وٖاإلاُت صاع اليكغ يٟا 1ٍ ٝلبىان
 56ـ دمحم عاقض ٞ :ىىن الخىاع و ؤلا٢ىإ ،صاع ابً خؼم
57ـ دمحم ٚىُمي هال ٫الى٣ض ألاصبي الخضًث جهًت ،مهغ ،1979ال٣اهغة.
58ـ دمحم نابغ ٖبُض :ال٣هُضة الٗغبُت الخضًشت بحن البيُت الضاللُت و ؤلاً٣اُٖت ،ميكىعاث اجداص ٦خاب
،2001صمك.٤
59ـ دمحم ٖبض هللا حبر:ألاؾلىبُت و الىدى( صعاؾت جُبُُ٣ت) ،صاع الٗىصة ؤلاؾ٨ىضعٍت ٍ1988 ،1مهغ.
60ـ دمحم ًؼٍجي  :مدايغاث في ألاؾلىبُت ،مُبٗت مؼواع ٍ .1،2010
61ـ م٣ضاص دمحم ق٨غ ٢اؾم :البيُت ؤلاً٣اُٖت في (الكٗغ ًت الجىهغي)،صحلت ٍ 12010الٗغا.١
62ـ مِـؿاء ؾلُمان :البيُت الؿغصًت في ٦خاب الامخىإ و اإلاإاوؿت ،ميكىعاث الهُئت الٗامت ،لؿىعٍا
لل٨خاب ،وػاعة للش٣اٞت ،صمك.2011،٤
63ـ مال ٥ماهغ ممضي  :الى٣ض ألاصبي الخضًث ،جهًت مهغ1977 ،ال٣اهغة.
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64ـ مال ٥ماهغ ممضي :عؤي بالُٚت في الى٣ض و ألاؾلىبُت ،اإلا٨خب الجامعي الخضًث ؤلاؾ٨ىضعٍت (صعاؾت
جُبُُ٣ت) 2006،مهغ.
65ـ هىع الضًً الؿض :ألاؾلىبُت وجدلُل الخُاب ،صاع هىمت ،ج11979الجؼاةغ.
66ـ هــاػ ٥اإلاالة٨ت ً٢ :اًا الكٗغ الخغ ،صاع اليكغ اإلاالًحن 1986، 1ٍ،
67ـ ًخي بً ػمؼمي :الخىاع ،أصابت و يىابُه في يىء ال٨خاب و الؿىت ،صاع اإلاٗالي ٖمان .2001 ،2ٍ،
68ـ ًىؾ ٠أبى الٗضوؽ  :ألاؾلىبُت الغؤٍت و الخُبُ ،٤صاع اإلاؿحرة ٖمان ٍ2007 1ألاعصن.
69ـ ًىؾ ٠أبى الٗضوؽ  :البالٚت و ألاؾلىبُت صاع الهلُت ليكغ و الخىػَ٘ ٖ،مان ٍ،1999، 1ألاعصن
70ـ ًىؾ ٠وٚلِنخي :الى٣ض الجؼاةغي اإلاٗانغ ،الالؾىهُت ئلى ألالؿيُت ،عابُت ُٚضإ الش٣اٞت ،الجؼاةغ،
. 2002
71ـ ًىؾ ٠وٚلِنخي :مىاهج الى٣ض (مٟاهُمها و أؾؿها ،وجاعٍسها ،و عواصها وجُبُ٣اتها الٗغبُت )،حؿىع
اليكغ للخىػَ٘ .1،200 ٍ،
السطائل الجامعيت:
ـ خُٟٓت ػًٍ ،بدث م٣ضم لىُل (قهاصة ص٦خىعة) في ألاصب الٗغبي الخضًث و اإلاٗانغ جدذ ٖىىان الى٣ض
ألاصبي في أزاع أبي ال٣اؾم ؾٗض هللا ئقغا ٝص٦خىع دمحم الُٗض جاوجه ؾىت  2014ـ، 2015
ـ الكب٨ت يُاء للمإجمغاث و الضعاؾاث و ألابدار ،حمالُت الكٗغ مدمىص صعوَل ػٍضون حمُل لكىفي
(باخث ص٦خىعة)صمك٤
ـ مًٗ مدمىص ٖشمان( :عؾالت ماحؿخحر) ٗىىان الخىاع في ال٣غآن ال٨غٍم هى٢كذ
.2000
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املجالث و الدوزياث:
ـ عها الخ٦ ُٟٔكلي  :ج٣ىُاث الؿغص والىماطج البضةُت في صوعة خ٩اًت أل ٠لُلت ولُلت ،بحروث ،لبىان
(ص، 2000،)ٍ،م .60بخاعٍش 5ـ 1ـ.2002
َ 1.ه ٖبض الغخمً :أنى ٫الخىاع و ججضًض ٖلم ال٨الم اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي2ٍ ،
ـ ٖبض اإلاال ٪مغجاى" ،في هٓغٍت الغواًت "٢،غاءة مهُلخُت ،مٟهىمُه (،مجلت اإلاسبر)
ـ اإلاجلت الش٣اُٞت الجؼاةغٍت ،أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا ،و ً٢اًا ؤلابضإ ب٣لم الض٦خىع ولُض بىٖضًلت ،حامٗت
ؾ٨ُ٨ضة 25ـ 03ـ .2011
ـ ًمجى َغٍ ٠الخىلي  :ئق٩الُت الؼمً في الٟلؿٟت و الٗلم (مجلت أل ٠للبال.) ٙ

اإلا٣اعهت ) ،ال٣اهغة .1998، 9ٕ،
ـ الخلٟؼة الجؼاةغٍت( ،خهت خىاع مٗا اإلاإعر أبى ال٣اؾم ؾٗض هللا) ،الدؿُٗىاث.
املعاحم و اللىاميع:
ـ ئبغاهُم مهُٟى و آزغون اإلاعجم الىؾُِ ج1
ـ اًمُل بضٌ٘ ٌٗ٣ىب  :اإلاعجم اإلاٟهل في ٖلم الٗغوى و ال٣اُٞت و ٞىىن الكٗغ ،صاع ال٨خب الٗلمُت
،بحروث ٍ 1991 ،1لبىان.
ـ أبى الخؿحن أخمض أبً ٞاعؽ :معجم الىؾُِ في اللٛت ،بحروث ،صاع ال٨ٟغ1992
ـ ححرالض بغاوـ ٢ :امىؽ الؿغصًاث ،جغحمت ؾُض ئبغاهُم /محرًث ليكغ اإلاٗلىماث ال٣اهغة.
ـ دمحم الضًً دمحم بً ٌٗ٣ىب أمضي٢ :امىؽ اإلادُِ.
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