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امللخص-:
هظا البدض زُىة ٌؿحرة في اججاه صعاؾت الكٗغ الاؾالمي اإلاٗانغ وجدلُله
وج٣ىٍمه مً خُض محزاجه الٟىُت اإلاخمشلت بدىىٕ صاللي في لٛخه وؤزغ ال٣غآن ال٨غٍم في
اهخ٣اء الكٗغاء أللٟاْهم واٞاصتهم مً صاللت ألاٖالم الىاعصة في ال٣غآن باالياٞت الى
جىُْٟهم ال٣هت ال٣غآهُت واؾخسضامهم
ً
ً
هىٖا مً  ًٞال٣ىإ و٦شحرا مً  ًٞالغمؼ بمسخل ٠اهىاٖه وؤق٩اله وؤهماَه وجٟىنهم
في حكُ٨ل البنى الاً٣اُٖت ل٣هائضهم التي انُبٛذ بلٛت اًدائُت واً٣إ مضوع
وعمىػ ٢غآهُت و ٤ٞعئٍت اؾالمُت مغٞغٞت في الًٟاء الضاللي للىو ًٞال ًٖ لجىء
الكاٖغ الاؾالمي الى ٖىامل مخٗضصة ؤزغي جضٖم الجاهب اإلاىؾُ٣ي في الخٗبحر ًٖ
مكاٖغه وؤخاؾِؿه ٧الخهغَ٘ في اإلاُال٘ والكُىع  ,والخ٨غاع في ال٩لمت والترُ٦ب ,
والىان مً الجىاؽ والُبا , ١وعص العجؼ ٖلى الهضع وٚحر طل . ٪و٢ض وظضها مٗٓم
الكٗغ الاؾالمي اإلاٗانغ ٢ ,ض التزم ؤوػان الخُٟٗالث ؾىاء في ق٩لها الٗمىصي او في
ّ ُ
الحغ .وزخم البدض بدضًض مىظؼ ًٖ  ًٞاإلاالخم الاؾالمُت في الٗهغ
ق٩لها
الحضًض  ,وبُان بٌٗ آعاء الى٣اص ٞيها .
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Abstract:
This research is a step in studying the contemporary Islamic
poetry, analyze and evaluate it, on the levels of its artistic
features represented by the semantic diversity, as well as the
effect of the holy Qur'an on the poets words selection and their
uses of connotations that are mentioned in the holy Qur'an . We
also found symbolism in its different types and kinds: linguistic,
religious, historical, natural, spatial and Sufi (mystic).
The contemporary Islamic poets were unique in establishing
the rhythmic structure for their poems that are characterized
by their suggestive language and with run-on rhyms according
to Islamic vision within the text semantic area. The Islamic poet
referred to other different elements that support the musical
aspect to express his feelings and emotions such as repetition,
antithesis, alliteration and so on. Most the contemporary
Islamic poets had followed the meters in their traditional and
blank forms.This research is concluded with a brief discussion
of the Islamic epics art in the modern age, referring to some of
the critics opinions.
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املقذمت

بٗض ؤن خ ٤٣ألاصب الاؾالمي – وٖلى ٢مخه الكٗغ الاؾالمي – خًىعه الٟاٖل في
ً
ؾاخخىا ألاصبُت اإلاٗانغة  ,ؤنبذ لؼاما ؤن ًدىاوله الى٣اص بالضعاؾت والخدلُل والخ٣ىٍم ,
ً
وهظا الالؼام ؤ٦بر وظىبا ٖلى الى٣اص الاؾالمُحن مً ٚحرهم ألجهم ألاولى بغٖاًت هظا ألاصب
وجغقُض زُاه والاعج٣اء به في مٗاعط ال ًٟالؿامي لخدٚ ٤ُ٣اًاجه وؤهضاٞه اإلايكىصة  .و٢ض
ظاء هظا البدض زُىة ٌؿحرة في هظا الاججاه ٞخىاو ٫الكٗغ الاؾالمي اإلاٗانغ مً خُض
محزاجه الٟىُت اإلاخمشلت بدىىٕ صاللي في لٛخه ًهل بحن مؿخىٍاث لٛىٍت مخٗضصة مً صًيُت
ً
وجغازُت وقٗغٍت ًٞال ًٖ ؤزغ ال٣غآن ال٨غٍم في اهخ٣اء الكٗغاء أللٟاْهم واٞاصتهم مً
صاللت ألاٖالم الىاعصة في ال٣غآن ٧األهبُاء والهالححن ؤو ؤشخام مً الح٩ام وألاٚىُاء ؤو
ال٣بائل والجماٖاث ؤو صاللت ألانىام وبٌٗ الحُىان الىاعص ط٦غها في ال٣غآن  ,باالياٞت
الى جىُْٟهم ال٣هت ال٣غآهُت  , ,مما ٧ان له ؤزغ ٦بحر في نىعهم الكٗغٍت اط ا٦دؿبذ
ً
ٖم٣ا وجإزحرا وواُٗ٢ت ؤبٗضتها ًٖ ؤلاؾغا ٝفي الخُا ٫ؤو اإلابالٛت والكُِ في ال٨ٟغ  ,ؤو
الهغوب مً الىا ٘٢والظوبان في الٗىاَ٦ ٠ما هى خا ٫الغوماوؿُحن مً الكٗغاء في
الٛغب والكغٞ , ١إنبذ الخىاػن بحن الاعض ي والؿماوي في الهىعة الكٗغٍت مً ؤهم
ً
زهائو الكٗغ الاؾالمي اإلاٗانغ ,وقهضها في هظا الكٗغ ٦ظل ٪هىٖا مً  ًٞال٣ىإ
ً
و٦شحرا مً  ًٞالغمؼ بمسخل ٠اهىاٖه وؤق٩اله وؤهماَه مً لٛىٍت وصًيُت وجاعٍسُت
وَبُُٗت وم٩اهُت ونىُٞت .
وجٟغص الكٗغاء الاؾالمُىن اإلاٗانغون في حكُ٨ل البنى الاً٣اُٖت ل٣هائضهم التي
انُبٛذ بلٛت اًدائُت واً٣إ مضوع وعمىػ ٢غآهُت و ٤ٞعئٍت اؾالمُت مغٞغٞت في الًٟاء
الضاللي للىو خُض جىىٖذ مىؾُ٣ى الكٗغ الاؾالمي اإلاٗانغ بحن التزام البدىع الكٗغٍت
اإلاٗغوٞت وال٣ىافي ,وبحن ما ْهغ في الٗهغ الحضًض مً قٗغ الخُٟٗلت  ,ووظضها مشاله
اإلاخُىع في ٢هائض اؾالمُت ٖضًضة ٦ .ما لجإ الكاٖغ الاؾالمي الى ٖىامل مخٗضصة ؤزغي
جضٖم الجاهب اإلاىؾُ٣ي في الخٗبحر ًٖ مكاٖغه وؤخاؾِؿه ٧الخهغَ٘ في اإلاُال٘
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والكُىع ,والخ٨غاع في ال٩لمت والترُ٦ب  ,والىان مً الجىاؽ والُبا , ١وعص العجؼ ٖلى
الهضع وٚحر طل . ٪وفي هظا اإلاجا ٫عؤًىا ؤن ال ٞغ ١بحن الكٗغ الٗمىصي والكٗغ ّ
الحغ مً
خُض الاؾاؽ اإلاىؾُ٣ي ال٣ائم ٖلى جُٟٗالث البدىع اإلاٗغوٞت ٞ ,ال ً٨ىن الكٗغ الٗمىصي
ً
ً
٢ضًما وال الكٗغ ّ
الحغ خضًشا ٖلى هظا الاؾاؽ  ,ؤٖني ؤؾاؽ الخُٟٗلت اإلاىخمُت الى البدىع
الؿخت ٖكغ وصوائغها الٗغويُت اإلاٗغوٞت في الكٗغ الٗغبي  .هظه الخُٟٗلت – وال ؤ٢ى٫
َ
ال٣اُٞت – هي اإلاحزان وهي الح٨م بحن الكٗغ والىثر  ,و ال ٞغ ١بحن ؤن جإحي الخُٟٗالث
مُ٣ضة ب٣اُٞت ّ
مُ٣ضة بٗضص ّ ,
مُ٣ضة بٗضص مٗحن ؤو ٚحر ّ
ّ
مىخضة ؤو مُل٣ت مً هظا الُ٣ض ,
ً
ٞخ٨ىن قٗغا باياٞت الخُا ٫اإلاهىع والٗاَٟت  .ؤما الىثر ٞهى ٧ل ٦الم زغط ٖلى الخُٟٗلت
ً
ً
واجسظ لىٟؿه اؾاؾا ٚحرها  .وٍم ً٨ؤن ً٨ىن هظا الاؾاؽ ٞىُا وٍم ً٨ؤن ً٨ىن له بً٣إ
ً
مازغ ول٨ىه ال ًم ً٨ؤن ًهحر قٗغا ماصام ؤؾاؾه اإلاىؾُ٣ي لم ًٓهغ ب٣ىالب الخُٟٗالث
وؤق٩الها  .ومً هىا هُٟىا ما ؾمي (٢هُضة الىثر) مً مُضان الكٗغ الاؾالمي عٚم مداولت
بٌٗ الى٣اص الاؾالمُحن ازباتها في هظا اإلاُضان بمؿى ٙاإلاىؾُ٣ى الضازلُت وؤوضحىا ؤن
هظه اإلاىؾُ٣ى ٚحر ٧اُٞت الصزا ٫الىثر الى ّ
خحز الكٗغ وخغمه  .و٢ض وظضها مٗٓم الكٗغ
الاؾالمي اإلاٗانغ ٢ ,ض التزم ؤوػان الخُٟٗالث ؾىاء في ق٩لها الٗمىصي او في ق٩لها ّ
الحغ.
ً
مما ًضٖ ٫لى ان هظا الكٗغ ٌؿحر بُٗضا ًٖ خالت الخسبِ الاً٣اعي والاعجبا ٥اإلاىؾُ٣ي
ً
التي وكهضها في مٗٓم الكٗغ الحضاسي اإلاٗانغًٞ ,ال ٖما هلمؿه ُٞه مً خالت الترصي
والؿ٣ىٍ ال٨ٟغي والازالقي والٟني ٞ .ما ًمحز الكٗغ الاؾالمي ًٖ هظا الٛشاء اهما هى
الخىاػن والاوسجام بحن م٨ىهاث الٗمل الكٗغي الاؾالمي الظي الًُغى ُٞه ٖىهغ وَُٛب
ٖىهغ آزغ.
وزخمىا هظا البدض بدضًض مىظؼ ًٖ  ًٞاإلاالخم الاؾالمُت في الٗهغ الحضًض  ,وَغ٢ىا
بٌٗ آعاء الى٣اص ٞيها وط٦غها بٌٗ محزاتها الٟىُت بٗض جدضًض اإلاٟهىم الاؾالمي للملحمت
ومٟاع٢خه إلاٟهىمها ألاؾُىعي الىزني في آلاصاب الُىهاهُت والغوماهُت والهىضًت وٚحرها مً
آصاب الكٗىب وألامم ال٣ضًمت .وؤقغها إلاا جمخاػ به اإلاالخم الاؾالمُت مً واُٗ٢ت في ؤخضاثها
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بُٗضة ًٖ الخغاٞاث وألاؾاَحر  ,خاٞلت بإلىان مً اإلاٗاع ٝالاؾالمُت الٛىُت باإلاًامحن
الٗ٣ائضًت والخاعٍسُت والٟلؿُٟت والتربىٍت .
اللغت الشعريت
ل٣ددض خدداػ الكددٗغ الاؾددالمي اإلاٗانددغ ٢هددب الؿددب ٤فددي هددظا اإلاُددضان بكددٗغائه الددظًً جخددى
ؤلٟدداْهم ٖظوبددت وع٢ددت ونددض٢ا وٚند ًدى فددي جىىٖهددا الددضاللي ٞ ,خجددض الكدداٖغ مددنهم ٢ددض ٌؿددخسضم
اللٟٓددت بم ددضلىلها اإلاعجمددي ؤو الان ددُالضي  ,ول٨ى دده ًًددُ ٠بليه ددا صالالث ؤزددغي بىي ددٗها ف ددي
ٖال٢دداث ظضًددضة جهددبذ مٗهددا طاث مٗنددى ؤزهددب وؤٚددؼع  ,ألجهددا حكددخمل ٖلددى اإلاٗنددى اإلاعجمددي
ؤو الان ددُالضي وْد ددال ٫اإلاٗد دداوي ؤو اإلاٗ دداوي الشاهىٍد ددت ٦مد ددا ؾد ددماها ٖب ددض ال٣د دداهغ الجغظد دداوي فد ددي
ً
(صالئددل الااجدداػ) واطا ؤعصهددا مشدداال ٖلددى هددظا الخىددىٕ الددضاللي لددضي الكدداٖغ الاؾددالمي اإلاٗانددغ,
ٞليؿخم٘ الى هظه الابُاث لٗبض الغخمً الٗكماوي خُض ً٣ى: ٫
"ًا ؤمتي ٢ض ػاص م٣ضاع الؼ٧اة ٖلى الىهاب ِ
٢لب ٪الىلهان ًاإلاني اٚترابي
ؤها هبًت في ِ
()1
ّ
وتهؼوي نغزاث ؤًخام ٍ ق٨ىا ظىع
الظئاب"
ِ
ٞهىددا ٌؿددخسضم الكدداٖغ لٟٓتددي (الؼ٧دداة والىهدداب) ٚحددر م٣خهددغ ٖلددى مددضلىليهما اإلاخٗدداع,ٝ
ب ددل جه دبدان لضً دده مخً ددمىخحن له ددظا اإلاٗن ددى و٧اق ددٟخحن ف ددي الى ٢ددذ طاج دده ٖ ددً مٗن ددى الخج دداوػ
وؤلاخؿ دداؽ بال ٣ٟددض .وم ددً الح دد ٤ؤن الاصب دداء والك ددٗغاء زان ددت ًخ ٟدداوجىن ف ددي صعظ ددت الؿ ددُُغة
ٖلددى اللٛددت وجُىَٗهددا وجُىٍغهددا وجلىٍنهددا بدداللىن الصخ د ي ّ
اإلامحددزٞ ",هىددا ٥الكدداٖغ الددظي ال
ً
ً
زانا ٨ٞإجها لٛخه ولٛت آلازغًٍ صون ّ
ّ
جمحز ,وهىا ٥الكاٖغ الدظي ًًُدٟي
جدـ للٛخه َٗما
ٖلددى اللٛددت مددً عوخدده وطاجدده وججاعبدده مددا ًجٗلهددا طاث ه٨هددت وْددال ٫ختددى لددُم ً٨ال٣ددى ٫بإجهددا
ً
ً
لٛددت هددظا الكدداٖغ وخددضه  ,وهددظا الكددإن زددام ب٨بدداع اإلابددضٖحن مددً الكددٗغاء ٢ددضًما وخددضًشا ,
وبن ٧دان الخمحدز الكدٗغي ٢ددض ًبدرػ بداصواث ٚحددر اللٛدت ٧الهدىعة واإلاىؾددُ٣ى ,ول٨دً جب٣دى اللٛددت
ً
اإلاِؿ ددم ألاو ٫ال ددظي ًمح ددز بغاٖ ددت الك دداٖغ وزهىن ددِخه"( .)2وم ددً الح دد ٤ؤًً ددا ان "الٓ ددغوٝ
الحًدداعٍت الحضًددت والهد ّدؼاث الهددىاُٖت والاظخماُٖددت وال٨ٟغٍددت التددي مد ّدغ هددا الٗهددغ الحددضًض
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ً
ً
واوؿ ددان اإلاىُ ٣ددت الٗغبُ ددت والاؾ ددالمُت زان ددت ,اؾ ددخضٖذ حٗ ددامال مخىامُ ددا م دد٘ الل ٛددت  ,بط ال
ًم ٨ددً ؤن جب ٣ددى الل ٛددت ب ددضالالتها ال٣ضًم ددت م دد٘ ه ددظا الخُ ددىع ف ددي مج دداالث الحُ دداة ٧ا ٞددت  .ل ٣ددض
جُىعث صالالث اللٛت في لٛت الٗلىم ولٛدت الكداعٕ ولٛدت الاصب ٖلدى الخهدىم  .ل٣دض ؤندبذ
الد ّ
دضاً ٫ددضٖ ٫لددى مددضلىالث ٚحددر مددا ًددىميء الُدده ال٣ددامىؽ ؤو الاؾددخٗما ٫الكددٗغي ال٣ددضًم "(,)3
بل وٚحر مدا ًدىميء الُده الكدٗغاء اإلاٗاندغون الدظًً ٌٗاٌكدىن الكداٖغ الاؾدالمي وٍيخمدىن الدى
الٗددالم الددظي ًسًدد٘ لخإزحراجدده٣ٞ ,ددض ؤنددبذ لهددظا الكدداٖغ معجمدده الكددٗغي الددظي ًى هددل مىدده
وٍىصٖه ّ
همه ال٨ٟغي والكدٗىعي مد٘ جىدىٕ فدي هدظا اله ّدم ً٨مدً وعاء الخهىندُت اإلاخٟدغصة فدي
ً
اإلاعج ددم الل ٛددىي ل ددضي ه ددظا الك دداٖغ او طا . ٥وبطا اعصه ددا ان هإز ددظ اهمىطظ ددا إلا ددا حك ددخمل ٖلُ دده
ال٣هُضة ؤلاؾالمُت اإلاٗانغة مً مؿخىٍاث لٛىٍت ُٞم٨ىىا ان هلجإ الى ٢هُضة (ٞهدل مدً
٦خاب الكضة) للكاٖغ الاؾالمي مدمض ٖلي الغباوي ,خُض ً٣ى:٫
"ل٣ض سجمذ مً صم٘ ُٖني ٖبرة
وخ ٤لُٗني ؤن جٖ ٌُٟلى صحبي
.....................................................................
ً
ً
و٢ىٞا بٛاع خغاء اإلاٗظب – صحبي– لٗل به ؤزغا لألخبت
هم صزلىا  ,عٗ٦ىا عٗ٦خحن  ,وفي السجً ؤجهىا حكهضهم  ,زم ٢الىا  :الؿالم ٖلُ٨م ,
ً
ٞدغص الؿدالم مالئد٨ددت جخألأل بحن قدٟدداههدم ؾىعة الٟخذ  ,بهددا ٞخدىدا َغٍد٣دا الدى
الٟجغ بالغاخلحن م٘ الٟجغ  ,ال حٗدجبدىا بن ؾمٗخم ػٚداعٍض ؤمي ٞ ,دإمي ٢ض ؤلدٟدذ
ازخُا ٝبىيها ,ولّ ً٨
جهغ ٖلى ان جٓل
ولىصا.
ً
و٢ىٞا ُٗٞني ؤهٟضث صمٗها ؾ٨با
جب٩ي ٖلى صحب  ,وما ؤن
جغي صحبا,

ً
ؤال بن صحبا في السجىن ج٩ازغوا

186

1024

مجلت آداب البصرة /العدد48
ُٞالُذ قٗغي هل ؤعي لهمى ٢غبا ؟
همى هاػلىا الضهُا ٞ ,ما اؾدؿلمىا لها
وما ٖغٞىا اجهم ٢ض هاظغوا في خُاتهم
الى ظؼع الٗكا ١زم ا٦خىوا خبا
هبِذ ٖلى مٗاعي ٞازغاث
هً ّ
ملىب ٦ضم الٗباٍ
وهم ًً٣ىن لُل هم ب٣بى
ٖلى ظمغ الًٛا  ,وٖلى الؿُاٍ
ؤلٟىا الضٝء في هظا الٟغاف
وهدً ؤظؿاص مُٛاة بإشجاع الىماٍ
ّ
٦إها هدً لً هضعى الى الجلى
٦إن زُابىا البًُاء لً جىضي
وهدً هسىى ؤمىاط البداع الهىط,
ّ
ًا هٟس ي الغ٣ُ٢ت زلهُني مً ؾ٩اُ٦ني
ّ
زظًني  ,زم عقُني بإخالم الغٍاخحن
والغٖض
زظًني ػلؼلي طاحي بأًاث مً ألاهٟا٫
ِ
ّ
صعي لهب الشلىط ًدِ في ظؿضي
()4

لٗل الشل ًدمُني"

فددي هددظه ال٣هددُضة هجددض زددالر مؿددخىٍاث لٛىٍددت  ,ؤولهددا :اللٛددت الضًيُددت الاؾددالمُت اإلاتددرصصة
بدحن اإلا٩اهُدت التددي جدُدل ال٣داعيء الددى (ٚداع خدغاء) خُددض ٧دان الغؾدى ٫مدمددض(م) ًخٗبدض وخددضه,
خُددض ظدداءه اإلالدد ٪ظبرائُددل(ٕ) بددالىضي او ٫مددغة  ,والخٗبضًددت الت دي جدُددل الددى الهددالة ٦مددا هددي
مكدغوٖت بددالىضي منهددا :عٗ٦ددىا  ,الدكدهض ,الؿددالم ٖلددُ٨م .وزالز هددا جسخهدغ واظددب الهددالة مددً
البددضء الددى اإلاىخ ددى  ,وال٣غآهُددت التددي وعصث فددي قدد٩ل اؾددماء الؿددىع وهددي :ؾددىعة الٟددخذ  ,ؾددىعة
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ً
الاهٟا , ٫ؾىعة الغٖض ٦مدا وعصث ؤلٟاْدا ومنهدا  :بهدا ٞخدىدا  ,وآًداث ,والٟجدغ  .ومدً الىاضد
ان  ٢ددُم الك ددٗىع الاؾ ددالمُت ه ددي الت ددي امل ددذ ٖل ددى وظ ددضان الك دداٖغ الاؾ ددالمي ه ددظا الخىظ دده ف ددي
الخىُْ ٠الكٗغي للمٗاوي الضًيُت .
وزاوي اإلاؿخىٍاث اللٛىٍت التي هلمؿها في هظه ال٣هُضة (الىمىطط) هى مؿخىي اللٛت
الترازُت التي ًىْٞ ٠يها الكاٖغ بٌٗ ٧لماث الترار وَؿخٗملها بإنىلها الٗغٍ٣ت في
ُ
الكٗغ واللٛت  .والح ٤ؤن هظه ال٩لماث جل٣ي ؤزغها اإلادمىص في اإلاخل٣ي ب٣ضع ما ج٨ىن ٢غٍبت
مىه ومإلىٞه ٖىضه ,ؤما ال٩لماث اإلاىٚلت في البٗض والٛغابت ٖىهٞ ,مً الُبُعي ؤن ال
جد ٤٣الازغ اإلادمىص لضًه .وفي ٢هُضة الغباوي هجض الكاٖغ ٢ض ازخاع ٧لماث(سجمذ,
ّ
مٗاعي ّ ,
ملىب  ,الٗباٍ  ,الىماٍ  ,الجلى) وهي ٧لماث ٚغٍبت مىٚلت في ال٣ضم وبُٗضة
ّ
ًٖ اإلاخل٣ي ً ,لخٟذ الغباوي في بًٗها الى بِذ للمخىسل الهظلي ً٣ىُٞ ٫ه :
()5
هً ّ
الٗباٍ
ملىب ٦ضم
هبِذ ٖلى مٗاعي واضحاث
ِ
ّ
ٞال ٌؿدبضُٞ ٫ه الكاٖغ بال ٧لمت(ٞازغاث) ب٩لمت (واضحاث) وعبما اعاص الكاٖغ هظا
الالخٟاث الى ٚغٍب ال٩لم ؤن ًى٣ل الكضة مً الكٗىع الىٟس ي الى الىٓم ال٨المي ٨ٞ ,ما
ؤن الضاللت حؿعى الى جغ٦حز مٗاهاة السجحن ٞ ,ةن الالٟاّ جبٗض اإلاٗاهاة ٖىض اإلاخل٣ي ,
ً
و هظا ًهبذ اإلاخل٣ي قغٍ٩ا في وي٘ الضاللت ومٗاهاتها  .وزالض اإلاؿخىٍاث اللٛىٍت في
٢هُضة الغباوي هى مؿخىي اللٛت الكٗغٍت التي حٗني امخال ٥الكاٖغ ال٣ضعة ٖلى انُٟاء
ال٩لماث اإلاعجمُت وجدىٍلها الى ُ٢م حٗبحرًت  ,وهظا ًدضر ؤمام مئاث آلاال ٝمً مم٨ىاث
ال٣ى , ٫زم البض مً مغاٖاة الُ٣م الكٗىعٍت في لحٓتي اليكإة والخ٣بل .وفي هظه ال٣هُضة
حٛلب الٟاّ اإلاعجم الىٟس ي ٖلى ٚحرهاٞ ,الكاٖغ مىظ البضء ًغؾم مكهض الب٩اء زم ًسغط
مً الٟغصًت الى الكٗىع الجماعي وٍب٣ي الهالث بُنهما ٢ائمت في بىاء اليؿبت في ٧لمت
(صحبي) في ؤو ٫ال٣هُضة  ,وفي ٧لمت(صحابتي) آزغها .وبجاهب انُٟاء اإلاٟغصاث
ً
ً
ًهُٟي الكاٖغ جىىَٗا في الازباع والاوكاء بضءا مً ازباعه ؤن ؾبب الب٩اء هى مٗاهاة
ً
الصحب ,زم ازخُاعه ؤؾلىب الامغ باإلاهضع(و٢ىٞا) لُسال ٠به ما صعط في الاؾخٗما٫
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الكٗغي في امغ الى٢ى ٝبالٟٗل في مشل مٗل٣ت امغيء الِ٣ـ  ,ولُدضر الضاللت اإلا٣هىصة
ً
وهي الشبىث  ,طل ٪ؤن الاؾم ابل ٜزبىجا مً الٟٗل  ,باالياٞت الى ما ُٞه مً صاللت الاعقاص
ً
ً
والىظىب مٗا  ,طل ٪ان الكاٖغ ال ًىظب مً طاجه ؤمغا وٍلُ٣ه الى ٚحره بل هى ال ٌٗضو ؤن
ً
ً٨ىن هاصحا إلاً ابخلي بالسجً بإن(ٚاع خغاء) هى مالط الحغٍت  .و٢ض اؾخٗان الكاٖغ في
اصاء لٛخه الكٗغٍت بإلىان البُان ٧االؾخٗاعة في ٢ىله (جخألأل بحن قٟاهم ؾىعة
ً
ً
الٟخذ)خُض اؾخٗاع الخأللا للؿىعة ٞى٣ل اإلاٗنى مما وي٘ له ؤنال ً٦ىء الكمـ مشال ؤو
ً
إلاٗان الظهب الىِٟـ الى الؿىعة مغاُٖا ٖال٢ت الدكابه بُنهما ٞ ,الؿىعة اهٟـ وآًاتها
هىع هضاًت  .و٧ال٨ىاًت خُض ٦نى ب٣ىله(هبِذ ٖلى مٗاعي ٞازغاث) ًٖ الاوٛماؽ في لظة
الِٗل وخُاة الٟٛلت التي ج٣ٟض وٗمها الاوؿان مٗنى الىظىص ووُْٟت الكهىص ( .)6وه٨ظا
جدىىٕ صالالث الالٟاّ وجخُىع ٖىض الكاٖغ الاؾالمي مً اإلاٗنى الح٣ُ٣ي الى مٗان ٍ
وصالالث مجاػٍت ٖضًضة  ,والامشلت ٖلى هظا الخىىٕ ٚحر ما ط٦غها ٦ ,شحرة في الكٗغ الاؾالمي
اإلاٗانغ  ,ومنها لٟٓت (الجغح) في قٗغ ظىاص ظمُل  ,خُض جسغط هظه اللٟٓت في قٗغه
ً ّ
مً مٗىاها الح٣ُ٣ي الى صالالث ازغي ًُ٣٦ت الكٗب الٗغاقي الظي ٧ان مٓلىما بد٩امه
البٗشُحن الُٛاة  ,وما خملخه جل ٪الًُ٣ت مً ابٗاص اوؿاهُت وؾُاؾُت وٖ٣ضًت لها َاب٘
ال٣ضاؾت والضًً ,وما ٌكحر بلُه الجغح مً ؤلم ٢اؽ ٍ ومٗاهاة ّ
مغة جٟىَ ١ا٢ت البكغ  ,وما
ٌُُٗه مً مٗاوي الشىعة والغ ٌٞوالاؾدكهاص  ,باالياٞت الى مٗاوي ال٨برًاء واإلاجض
والظ٦غي ٞ .مً صاللت الجغح ٖلى ًُ٢ت الكاٖغ ال٨بري التي هي ًُ٢ت قٗبه الٗغاقي
اإلآلىم بدا٦مُه الُٛاة ٣ً ,ى ٫ظىاص ظمُل:
"ؾإلخً ٪ا ؤخي ان حٗبر البلىي
وؤن ْ
ج٨بر
وؤن جسٟي مؿُل الضم٘ والك٨ىي
ؾإلخ ٪ؤن ج٨ىن الُٛم
ٌؿ٣ي الكى ٥والبُضع
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ؾإلخ...٪
وؤن ج٨بر  ,وؤن ج٨بر

ّ
ّ
ألن اإلاىث ؤن جب٣ى جئن  ,جئن مً زضف ٍ
وجيس ى ظغخ ٪ألا٦بر!"

()7

ومدً صاللدت الجدغح ٖلدى الشددىعة والدغ٣ً , ٌٞدى ٫ظدىاص ظمُدل فددي خضًشده ٖدً زدىاع ال جدداعة
في ٞلؿُحن" :ؤحها الجغح الظي ًدمل ؤلىان البكاعة
ؤحها ال٣اصم مً زل ٠ال٣باب الدم٣ضؾُده
ؤحها الجز ٝالظي ؤنبذ قاعه
جخضلى ٞى ١نضع اإلاجضلُه !
()8

ؤحها آلاحي امدك٧ ٤ل الؿُى ٝالٗلىٍه "
األثر القرآني

وال ٌُٛددب ازددغ ال ٣دغآن ال٨ددغٍم ٖددً لٛددت ال٣هددُضة الاؾددالمُت الحضًشددت  ,بددل ه دغاه ًددخألأل ب ددحن
ً
ّ
الُٟى ددت والازد ددغي مد ددً زىاًد ددا ٧لماته ددا  ,وٍتر٦د ددؼ اخُاهد ددا فد ددي ابُد دداث بُٗنه ددا٦ ,مد ددا فد ددي ٢د ددى ٫اخمد ددض
اإلاجاَي في ٢هُضة(الؿ٣ىٍ) :
ماء ٥ؤو
"ؤ٢ىً ٫ا اعى ابلعي
ِ
ٞلخٛغقي
()9

في الضم والاقالء والاهحن "
َ
َ
َ
ُ َْ َ
داءَ ٥و ٍَ ددا َؾ د َدماء
ٞم ددً الىاض د ؤن الك دداٖغ ؤز ددظ م ددً ٢ىل دده حٗ ددالى :ي و ِ ُ٢د َدل ً ددا ؤ ْعى ابل ِع ددي م د ِ
َْ
ً
ؤِ ٢ل ِعي }( .)11وٍ٣ى ٫اإلاجاَي ؤًًا مً ٢هُضة (مله٣اث ٖلى ْهغ اإلاهغاػ):
َ
"ٞاؾتر ١الؿم٘ بن قئذ
ؤو ُ
ٞاصٕ هاصً ٪اإلاخمغ٦ؼ في الحغم
ً
ْ
اؾترح لحٓت"
الجامعي

()11
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َ
َْ
وهى ددا ًب ددضو ج ددإزغ الك دداٖغ بالً ددت ال٨غٍم ددت ي ٞل َُ د ْدض ُٕ َه ِاص ًَ ددهَ .ؾ د َدى ْض ُٕ الؼَبا ِه َُ ددت } ( . )12وٍ ٣ددى٫
الكاٖغ الاؾالمي ظماٞ ٫ىػي :
"لى ؤه٣ٟىا ما في الىظىص ظمُٗه
ّ
لد٨دىدده الدغخدمدً ؤلد ٠بِىدهدم

ّ
ً
ما ؤلٟىا ٢لبا بدإي م٨دان ِ
()13

ٞاطا هم في ٢مت ألاػمان ِ"

َ َ َ
ُْْ َ
ومً الىاض جإزغ هظا الكاٖغ ب٣ىله حٗالى :ي ُه َى الدظ َي َؤً َدض َ ٥ب َى ْ
ه ِدغ ِه َو ِبداإلاا ِم ِىحنيَ }62وؤلدَ ٠ب ْدحن
ِ
ِ
َ
َ
َ
ّ
ً َ َ ْ َ ُُ
َ
َ
ُُ ٢لى ه ْم َل ْى َؤ َهَ ٣ْ ٟذ َ
ألا ْ
ى َظ ِمُٗا ما ؤلٟذ َب ْحن ٢لى ِ ِه ْم َول ِد ً٨الله ؤلَ ٠ب ُْ َن ُه ْم } (.)14
ي
ف
ا
م
ع
ِ
ِ
ِِ

وباالياٞت الى هظا الازغ اللٛىي لل٣غآن ال٨غٍم ٣ٞ ,ض ؤٞداص الكداٖغ الاؾدالمي اإلاٗاندغ مدً
ّ ً
ألاٖددالم ال٣غآهُددت ويد ّدمنها فددي قددٗغه مىْٟددا صالالتهددا واقددٗاٖاتها التددي حٛىُدده ٖددً الخٟهددُل ,
بط بن ط٦ددغ الاؾددم مددً هددظه ألاٖدالم ًدمددل مٗدده صالالجدده واًداءاجدده الٛىُددت  .وهددظه ألاٖددالم ٢ددض
ً
ً
ج٨ددىن ؤن ددىاما او ٢بائ ددل وظماٖ دداث ؤو اشخان ددا مددً الح ٩ددام ؤو الاٚىُ دداء ؤو اهبُ دداء ون ددالححن
مد ددً البكد ددغ( .)15ومد ددً امشلد ددت الاٞد دداصة مد ددً صاللد ددت الاند ددىام فد ددي ال٣د دغآن ال٨د ددغٍم ٢ ,د ددى ٫مدمد ددض
الحؿىاوي :

ً
٦ددإن مىداة ٦ ,دإن ُهدبد ْدل
"٦إن مجدىؾدُت الٛدابغٍدً
ً
()16
وٚؼوالؿماء بإب ى ُ
الحلل"
الًٟاء
غ
بٗه
ؤٞا٢ىاظمُٗا
ِ
ٞهى ددا حٗب ددر (مى دداة وهب ددل) ٖ ددً ألالىهُ ددت اإلاىدغ ٞددت الت ددي ٖ دداصث للٓه ددىع ف ددي الٗه ددغ الح ددضًض

بإقد٩ا ٫ومٓداهغ مسخلٟدت ٧اإلادا ٫واإلاىاندب والٗلدم اإلاداصي وٚحرهدا .و٢دض وعص ط٦دغ (مىداة) هددظه
الضاللت في ٢ىله
َ ْ
َ َ
َ َ ُْْ
ََ َ ُ
حٗالى :ي ؤَ ٞغؤ ًْخ ُم الالث َوال ُٗؼي َ .و َمىاة الش ِالشت ألاز َدغي } ( . )17ومدً امشلدت الاٞداصة مدً صاللدت
الا٢ىام وال٣بائل في ال٣غآن ال٨غٍم ٢ ,ى ٫مدمىص خؿً اؾدماُٖل فدي ٢هدُضجه (اإلاؿدلمىن)
ً
مساَبا الُٛاة :
ُ٨م ُ
"وهٓغجم ٞاطا الٓالم ٖل ُ
ُ
خى ٤الؿىاص
عٍذ مهغنغة الؼئحر ٦إجها في ًىم(ٖاص)
()18
ُ
حؿ٨ُ٣م مً وٍلها وزغا ها خمم الغقاص "
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ًدددظع الكدداٖغ فددي هددظه الابُدداث الُٛدداة والبٛدداة مددً الٗىا٢ددب التددي جيخٓددغهم لخدُدد ٤هددم
٦مددا خا٢ددذ ب٣بُلددت (ٖدداص) التددي ّ
ججبددرث وَٛددذ ٩ٞددان ٖا٢ب هددا الخؿدغان والهددال , ٥و٢دض ؤقدداع
ال ددى طل دد ٪ال ٣دغآن ال ٨ددغٍم ف ددي ؾ ددىعة الحا ٢ددت  ,آلاً دداث (ا . )8 -وم ددً امشل ددت الا ٞدداصة م ددً صالل ددت
ّ
اشخام الح٩ام والاٚىُاء في ال٣غآن اإلاجُض ٢ ,ى ٫اخمض اإلاجاَي في ٢هُضة (مضًىتي) :
" ٢دداعون  ,اًً جسخٟي مٟاجذ اإلاضًىه
هىاٖ ٥بر الؿىع زل ٠الاهجم اللُٗىه
()19

ع٦بذ ٢لبي ,ال ظىاح لددي وال ؾُٟىه"

ٞالكدداٖغ ٌؿددخسضم اؾددم (٢دداعون) هىددا فددي الضاللددت ٖلددى الحددا٦م الددظي ًُُٛدده الٛنددى والثدراء
وٍضٗٞدده الددى البغددي ٖلددى ؾددائغ الىدداؽ وْلمهددم٦ ,مددا وعصث هددظه الضاللددت فددي ٢ىلدده حٗددالى :ي ِبن
َ ُ َ َ َ
دىء ب ْال ُٗ ْ
دان مددً َ٢د ْدىم ُمى َسد ى ََ ٞب َغددى َٖ َلد ْديه ْم َو َآج ِْ َىد ُداه مد َدً ْال ُُ ٨ىددىػ َمددا بن َم َٟاج َدد ُده َل َخ ُىد ُ
هد َدب ِت
ِ
ِ
٢دداعون ٧د ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُ
ُْ
ؤ ِولي ال٣ى ِة } (.)21
و٢ددض ًُٟددض الكدداٖغ الاؾددالمي اإلاٗانددغ مددً صاللددت بٗددٌ الحُددىان الددىاعص ط٦ددغه فددي ال ٣دغآن
الٗٓ ددُم  ٧ ,ددال٣غوص والخى دداػٍغ الت ددي ًىْ دد ٠صالل ه ددا ال٣غآهُ ددت اب ددى ٖان ددم ال ٣دداعي ف ددي صًىاه دده
(شجىن ٚغٍب) ٣ُٞى: ٫
()21

والخىاػٍغ حؿخبُذ ٖغٍني ؟ "

" ما لخل ٪ال٣غوص جلهى ببابي

وٍ ددإحي ه ددظا البِ ددذ ف ددي ؾ ددُا ١الح ددضًض ٖ ددً اخ ددخالٞ ٫لؿ ددُحن م ددً ٢ب ددل الٗ ددضو اله ددهُىوي
ً
ولظلً ٪خسظ الكاٖغ مً ال٣غوص والخىاػٍغ عمؼا لليهىص اإلادخلحن  ,و٢ض اٞداص فدي طلد ٪ممدا وعص
فددي ال ٣دغآن ال٨ددغٍم مددً ط٦ددغ الٗ٣دداب الال ددي لبنددي بؾددغائُل بٗددض َُٛدداجهم وٟ٦ددغهم  ,بط ظٗددل
َ َْ َ ْ ُ
ََ
ُ
اٖخددضوا ِمددىْ ٨م ِفددي الؿد ْدب ِذ
مددنهم ال٣ددغصة والخىدداػٍغ ٦مددا فددي ٢ىلدده حٗددالى :ي َول٣د ْدض َٖ ِل ْمددخ ُم الد ِدظًً
َ
َ ّ َ
َ َُْ َ ْ ُ ُ ْ ًََ َ
َ
اؾ ِئحن } ( )22و٢ىلده حٗالى:ي َمً ل َٗى ُه الل ُه َوَ ًِ ٚب َٖل ُْ ِده َو َظ َٗ َدل ِم ْدن ُه ُم
٣ٞلىا ل ُهم ٦ىهىا ِ٢غصة ز ِ
ََ
ْ ْ َُْ َ ُ ُ ْ
َ ْ
ً
ْ َ ْ ََ
ال ِ ٣د َدغ َصة َوالخى ددا ِػ ٍَغ } ( )23و٢ىل دده حٗ ددالى :ي ٞلم ددا َٖخ د ْدىا َٖ ددً م ددا ُج ُه ددىا َٖى د ُده ٢لى ددا ل ُه د ْدم ٦ىه ددىا ِ ٢د َدغ َصة
َ
َ
اؾ ِئحن } (.)24
ز ِ
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م ددا ؾ ددب ٤م ددً الامشل ددت ه ددى اإلاٗه ددىص ل ددضي الك ددٗغاء الاؾ ددالمُحن ف ددي جً ددمحن صالالث ألال ٟدداّ
والخٗ د ددابحر ال٣غآهُ د ددت ف د ددي ؤق د ددٗاعهم  .و ٢د ددض خ د دداو ٫بًٗ د ددهم ان ًخس د ددظ َغٍ ٣د ددت ؤز د ددغي ف د ددي ه د ددظا
الخًمحن ,مشل اخمض مُغ الظي ؾدلَ ٪غٍ٣دت ٞيهدا ظ ّدضة وزهىندُت هداصعة اإلاشدا ٫فدي الكدٗغ
الحضًض  ,اط ًدىاو ٫اإلاكدهض ال٣غآودي بُغٍ٣دت مخدىجغة ٖالُدت الاهٟٗدا ٫وًٍدٗه فدي ٚحدر الضاللدت
التد ددي ؤعٍد ددض هد ددا فد ددي ألاند ددل ,بمٗند ددى اهد دده (ًدد د ّدىع) الضاللد ددت اط ص د د ّ الخٗبحد ددر(ٞ .)25د دداطا ٢د ددا٫
َ َ َْ ْ ُ َ ُ ُ َ ْ َ ّ َ
ُ َ ْ
ي طهد ٍدب ِ ٢خلددذ }(ً ,)26ددإحي الكدداٖغ وَؿددخٗحن هددظا اإلاٗنددى
ؾددبداهه:ي و ِبطا اإلاددىئوصة ؾ د ِئلذِ .بددإ ِ
ّ
ول٨ددً ًى٣لدده الددى صاللددت مٗانددغة جخٗلدد ٤بطددحاًا الكددٗىب وطهددىب ال٣ددىاص والح٩ددام الٗمددالء.
٣ُٞى: ٫
"اطا الطحاًا ُؾئلذ
ُ
طهب ٢خلذ ؟
بإي ٍ
الهخًٟذ ؤقالئها وظلجلذ
قٗب مسلو ٍ
بظهب
ٍ
ل٣ائض ٖمُل!"

()27

َ
َ
ؤو جغاه ٌٗ٨ـ صاللت آلاًت ال٨غٍمت ي ْؤص ُز ُل َ
ىها ِب َؿدال ٍم ِآم ِىدحن } ( )28مدً الدضزى ٫الدى الجىدت ,
ال ددى صز ددى ٫اإلاضًى ددت اإلالُئ ددت ب دداإلاسبرًً والجىاؾ ددِـ وعظ ددا ٫الخ ددىٖ ٝل ددى َغٍ٣خ دده الخبُ٨دُ ددت
الؿازغة الالطٖت٣ُٞ ,ى:٫
"خ ُ ٟٔؤمحر اإلاسبرًً
ٞل٣ض ؤجسم باألمً بالص اإلاؿلمحن
ؤحها الىاؽ اَمئىىا

ٌ
هظه ابىاب٨م مدغوؾت في ٧ل خحن
()29

ٞاصزلىها بؿالم ..آمىحن "
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وم ددً الًد ددغوعي الخدد ددظًغ مد ددً الى ٢ددىٕ فد ددي الؼاوٍد ددت الحغظد ددت ز ددال ٫الخٗامد ددل مد دد٘ اإلاسد ددؼون
ال٣غآوي في طا٦غة الكاٖغ  ,بما ًاصي الى (الاؾخسٟا )ٝبداألزغ ال٣غآودي فدي هٟدـ اإلاخل٣دي صوهمدا
ّ
٢هض مً الكاٖغ٧ ,الظي و ٘٢في ٢هُضجه (ٞبإي آالء الكٗىب ج٨ظبان) خُض ٢ا:٫
"ٟٚذ الحغ ُ
ائ٤
ْ
ؤؾبلذ اظٟاجها ُس ُ
حب الضزان
ْ
ال٩ل ٞان
ّ
ْ
لم ًب ٤بال وظه (عّب )٪طي الجاللت واللجان
ً
ول٣ض ّ
جٟجغ قاظبا
ْ
ول٣ض ؤصان
ّ
()31
ٞبإي آالء الىالة ج٨ظبان!"

ً
ً
"ٞددالح ٤ؤهدده طهبددذ اظددىاء ال٣ضاؾددت ال٣غآهُددت وندداع مغصوصهددا مددغصوصا ٖ٨ؿددُا فددي الددىٟـ فددي
الى٢ذ الظي ؤعاص الكاٖغ ؤن ٌٗم ٤الخىا ٌ٢الؿدازغ مدً ألاعبداب الجضًدضة والدىالة الٗمدالء!
ّ
ّ
الىو ال٣غآوي في هظا اإلاجا. )31(" ٫
و٢ض إلاذ واخض مً ه٣اص الكاٖغ الى زُىعة الخُٛحر في
والىا ٘٢ؤن اٞاصة الكدٗغاء الاؾدالمُحن مدً ال٣دغآن ال٨دغٍم فدي الٗهدغ الحدضًض ٢ ,دض امخدضث
الد ددى آٞد ددا ١بُٗد ددضة لٗد ددل ا٢غ هد ددا جد ددىُْٟهم ال٣هد ددت ال٣غآهُد ددت فد ددي ٢هد ددائضهم ٦ ,مد ددا هلمد ددذ هد ددظا
الخىُْ ٠في ٢هُضة (الٟغوؾُت) للكاٖغ اخمض اإلاجاَي خُض ً٣ى: ٫
ً
ُ
"مىخٓغا ما ػلذ ؤع٢ب الٗها
َ
ظلض ّ
الحُت الغُ٢اء
جٟسخ
ال ُ٣ها ٖلى الثري ٞلم جٌٟ
ؤزكا ها باللحم والضماء
ً
مىخٓغا جٟلذ مً ؤنابعي الشىان
()32

وَؿخ ٌُٟالبرم ألابل ٤في عظائي"
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ًغٍددض الكدداٖغ هىددا ان ٌٗبددر ٖددً اهخٓدداع اإلاعجددؼة وجدددى ٫ألامىُدداث الددى ٗٞددل ٞددال ًجددض ؤًٞددل
ً
ً
مً ٢هت مىس ى ٖلُه الؿالم ,و٢ض جدىلذ الٗها فدي ًدضه الدى خُدت حؿدعى ؾدلُاها مبِىدا الدى
ً
ٞغٖ ددىن وملئ دده ".وج ٩دداص  ٧ددل ٧لم ددت م ددً ه ددظا اإلا ُ٣دد٘ جى ٣ددل الُى ددا مك ددهضا م ددً جل دد ٪اإلاك دداهض
الغهُبددت فددي طلدد ٪اإلاى٢دد ٠الٗٓددُم الددظي نددىعجه آًدداث حٗدالى ؤبلدد ٜجهددىٍغ فددي ؾددىعة (َدده)
وفي ؾدىع ؤزدغي مدً ٦خداب ٖدؼ وظدل ...واطا ٧اهدذ ٖهدا مىسد ى ٢دض اندا ها الخددىّ ٫
وصبدذ
ٞيهددا الحُدداة ٞ ,ددةن ٖهددا الكدداٖغ لددم جبددرح زكددبُ ها وبغوصتهددا ,ومددً وعاء طلددٞ ٪ددةن ًددض مىسد ى
زغظذ بًُاء مدً ٚحدر ؾدىء  ,ؤمدا الكداٖغ اإلاخٗلد ٤بالغظداء ٞدةن البدرم ألابلد٢ ٤دض اؾدخٟاى
ً
ال فدي ًدضه  ,بدل فددي عظائده وطلد ٪مبلدد ٜال٣ىدىٍ "( .)33وٍىْد ٠الكداٖغ ظددىاص ظمُدل ظاهبدا آزددغ
م ددً ٢ه ددت مىسد د ى(ٕ) وه ددى ًخد ددضر ٖ ددً بُ ددل ال ً ددظ٦غ اؾ ددمه – ولٗل دده الك ددهُض مدم ددض ب ددا٢غ
الهضع– ٣ُٞى:٫
"ؤحها الىدغ الظي خُم ؾُ ٠اإلاجؼعه
ؤحها الىىع الظي الح إلاىس ى
مً وعاء الصجغه
()34
ّ
الؿغ الظي ؤبُل ػٍ ٠السحغه"
ؤحها
ً
هى ددا ٌؿ ددخضعي الك دداٖغ ن ددىعا ومك دداهض م ددً ٢ه ددت مىس د ى(ٕ) ف ددي ال ٣دغآن  ,منه ددا عئٍخ دده للى دداع
ؤلالهُددت التددي جغمددؼ الددى اإلاٗغٞددت والخ٩لُدد ٠ؤلال ددي بالغؾددالت فددي مشددل ٢ىلدده حٗددالى :ي َو َهد ْدل َؤ َجد َ
دا٥
ُ ّ َْ َ َ َ َ
ْ ََ َ ً َ َ َ َ ْ ْ ُ ُ ّ َ ْ ُ َ ً َ ّ
َ ُ
ًض ُم َ
ـ ؤ ْو ؤ ِظ ُدض
دب
٣
ب
دا
ه
ن
م
م
دُ٨
ج
آ
دي
ل
ٗ
ل
ا
ا
ه
ذ
ؿ
آو
ي
و
ب
ىا
ش
٨
ام
ه
ل
ه
أل
ا٫
٣
ٞ
ا
ا
ه
ي
ؤ
ط
ب
ى.
ىس
خ ِض
ع
ع
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
َ
َٖلددى الى د ِداع ُه د ًدضي }( )35ومنه ددا مك ددهض اإلاب دداعاة بددحن مىس د ى وس ددحغة ٞغٖ ددىن  ,طل دد ٪الل ٣دداء ال ددظي
زاب ُٞه م٨غ ٞغٖىن وظهض سحغجه وْهغث آًت مىس ى وهبىجه.
ً
وهجد د د ددض جىُْٟد د د ددا لل٣هد د د ددت ال٣غآهُد د د ددت ٦د د د ددظل ٪لد د د ددضي الكد د د دداٖغ مدمد د د ددض ٖلد د د ددى الغبد د د دداوي فد د د ددي
٢هُضجه(الٗاق ٤اإلالحاح) خُض ً٣ى: ٫
ً
قٟخُ ٪نباح مؿاء !
"اجبا ! هي ٞا٦هت الهُ ٠جؼهغ في
ِ
وما ػا ٫خ٣لىا ًدؿٖ ٘٨غف الكخاء !
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ظاءج ٪هظي الٟىا٦ه ؟ مً ؤًً ًا َٟلتي الغػ ١ظاء ؟
ٞمً ؤًً
ِ
وهظا الجٟاً ٝمض ؤنابٗه في اججاه ال٣غي

ؤعؾلذ صمىعي آه ٦ ...م ؤعؾلذ زمائلها – وؤها في اإلادغاب – الى مدبىبي
()36

ٞ ...إ ٢ى ٫ؤًا مدبىبي ال جظع الٗاقٞ ٤غصا"! ...
ّ
هىددا ًىْدد ٠الكدداٖغ ٢هددت مددغٍم وػ٦غٍددا ف ددي ال ٣دغآن ال ٨دغٍم  ,والتددي وعصث الاقدداعة بليهددا ف ددي
ٖددضة مىايدد٘ مىدده ٣٦ىلدده حٗددالى :ي ُ٧ل َمددا َص َزد َدل َٖ َل ْي َهددا َػ َ٦غٍددا ْاإلا ْدد َدغ َ
اب َو َظد َدض ِٖىد َدض َها ع ْػ٢د ًدا َ٢د َ
داًَ ٫ددا
ِ ِ
ِ
ّ
َ
َ
َ
َ َْ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ
ّ َ َ ُْ ُ َ َ ُ ْ َ
داب ُ .هى ِال َدَ ٪ص َٖدا
مغٍم ؤوى ل ِ ٪هدظا ٢الذ هى ِمً ِٖى ِدض الل ِده بن اللده ًدغػ ١مدً ٌكداء ِبٛح ِدر ِخؿ ٍ
ْ ُ ً َ ً
َػ َ٦غٍ ددا َعب د ُده َ ٢د َ
داَ ٫ع ِ ّب َه د ْدب ِل ددي ِم ددً ل د ُدضه َ ٪ط ّ ِعٍ ددت َ ُِّ َب ددت ِبه د َدَ ٪ؾ د ِدم ُُ٘ ال ددض َٖاء } ( , )37و٢ىل دده حٗ ددالى:
ِ
َ
َ
َ
ْ
ً
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ي َوػ٦غٍددا بط هد َ
داصي َعبدده َع ِ ّب ال جددظ ْعِوي ٞد ْدغصا َوؤهددذ ز ْحد ُدر الد َدىا ِعِزحن } ( .)38وٍُٟددض الكدداٖغ ممدا وعص فددي
ِ ِ
جٟؿحر الدغػ ١اإلاجلدىب إلادغٍم(ٕ) ؤهده الٟا٦هدت فدي ٚحدر و ٢هدا  .وٍخطد جغ٦حدزه ٖلدى ٢هدت ػ٦غٍدا فدي
٢ىله :

ُ
" ما ٧لمذ الىاؽ
ً
زالزت اًام عمؼا وبقاعه
ُ
ما ٧لمذ الىاؽ خبُبي
ٞابٗض لي مى ٪بكاعه "..

()39

داَ ٫ع ّب ْ
اظ َٗددل ّلد َدي َآًد ًدت َ٢د َ
ٞهىددا اؾددخضٖاء واض د لددضٖاء ػ٦غٍددا واظابخدده فددي ٢ىلدده حٗددالى :ي َ٢د َ
دا٫
ِ
ِ
َ َ ََ َ َ
ُ َ ُ َّ
ً
اؽ زالزت ؤً ٍام ِبال َع ْمؼا } (.)41
َآًخ َ ٪ؤال جِ ٩ل َم الى
الصورة الشعريت
ًدبحن – مً زال ٫ألامشلت الؿاب٣ت – ؤن الكاٖغ ؤلاؾدالمي اإلاٗاندغ ٢دض ايدٟى ٖلدى قدٗغه
ً
ً
ً
ً
َابٗ ددا ٢هه ددُا ٢غآهُ ددا  ٧ددان ل دده ألاز ددغ ال٨بح ددر ف ددي حك ددُ٨ل اله ددىعة الك ددٗغٍت بط ا٦ؿ د ها ٖم ٣ددا
ً
وجإزحرا وواُٗ٢دت ؤبٗدضتها ٖدً ؤلاؾدغا ٝفدي الخُدا ٫ؤو اإلابالٛدت والكدُِ فدي ال٨ٟدغ  ,ؤو الهدغوب
مد ددً الىا٢د دد٘ والد ددظوبان فد ددي الٗىاَد دد٦ ٠مد ددا هد ددى خد ددا ٫الغوماوؿد ددُحن مد ددً الكد ددٗغاء فد ددي الٛد ددغب
ّ
ً
والكددغ ١الددظًً وكددهض لهددم جٟلخددا بُٗددضا مددً مح دزان الٗ٣ددل والٗاَٟددت  .ؤمددا الكدداٖغ ؤلاؾددالمي
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ّ
اإلاىُل ٤مً الخهىع الىا٢عي ال٣غآويٞ ,غٚم اعجٟاٖه الى ؤٖلى ٢مدم الخُدا ٫بال اهده لدم ٌُٛدغ١
ّ
 ُٞدده  ,وع ٚددم ون ددىله ال ددى ؤبٗ ددض ه ٣دداٍ ال ٨ٟددغ بال اه دده ل ددم ٌؿ ددغٞ ٝيه دداٞ ,ج دراه  ٢ددض اعج ٟدد٘  ٞددى١
الىا ٘٢ألاعض ي بمؿاٞاث هائلت مً ٚحر ان جٟلذ ًضه هظا الىا , ٘٢ول٨دً الُدض ألازدغي ٧اهدذ
ً
جمؿدد ٪صائمددا بددالىا ٘٢الؿددماوي الغُٞدد٘  :الح٣ُ٣ددت الٗلُددا التددي هددي خ٣ُ٣ددت الح٣ددائ ٤وؤٖلددى
صعظدداث الىا٢دد٘ ( .)41بن هددظا الخددىاػن بددحن الاعض د ي والؿددماوي فددي الهددىعة الكددٗغٍت ٌٗد ّدض مددً
ؤه ددم زه ددائو الك ددٗغ الاؾ ددالمي اإلاٗان ددغ ٞ ,ددال ً ٣دد٘ ه ددظا الك ددٗغ ف ددي ظ ٟددا ٝالا ٩ٞدداع ومىُ دد٤
الدىٖٔ اإلاباقدغ  ,و٦دظل ٪هددى ال ً٣د٘ فدي اوهدام الخُددا ٫الدظي ًسدغ ١الىا٢د٘ وحهد ّدؼ الُ٣دحن بده فددي
ً
هٟـ اإلاخل٣ي ,بل ًخسدظ وؾدُلت الخسُُدل الكدٗغي اإلاخٗ٣دل بُٗدضا ٖدً الى٣دل الحغفدي لألقدُاء
وطلدد ٪باؾ ددخسضام الهددىع اإلاجاػٍ ددت والاؾددخٗاعٍت الت ددي حٗد ّدض ل د ّدب الكددٗغ وظ ددىهغه  ,و٢ددض ؤق دداع
ً
ؤعؾ ددُى  ٢ددضًما ال ددى ؤن الاؾ ددخٗاعة ه ددي صلُ ددل ٖب٣غٍ ددت الك دداٖغ وؤصاج دده ألان ددُلت  ,وه ددي عوح م ددا
ؾ د ّدماه باأل٢اوٍ ددل اإلادا ُ٦ددت ؤو الخُالُ ددت ( .)42والح دد ٤اهى ددا هج ددض ف ددي الك ددٗغ الاؾ ددالمي اإلاٗان ددغ
ً
ً
مؼٍجددا ه دداصعا مددً اله ددىع الاؾ ددخٗاعٍت والدكددبيهُت والغمؼٍ ددت ٦ ,مددا ف ددي  ٢ددى ٫الكدداٖغ ٖم ددغ ه دداء
الضًً الامحري :

َ
ُ
ظما ٫آوؿذ ٞيها ظمال٪
مً
ٍ

"وجدغاءث لدٗحن ٢لدبي بغاًددا
ٌ
همـ
وجغامى إلاؿم٘ الغوح

()43

مً قٟاه الىجىم ًخلىالشىا ل"٪

و(مؿد ددم٘ الد ددغوح) و(قد ددٟاه
ٞد ددىالخٔ هىد ددا الهد ددىع الاؾد ددخٗاعٍت الباعٖد ددت فد ددي (ٖد ددحن ال٣لد ددب) ِ
الىجد ددىم) وٍهد ددل الكد دداٖغ الاؾد ددالمي خد د ّدض الخ٨شُد دد ٠فد ددي ند ددىعه الكد ددٗغٍت خُد ددض جخد ددضازل
ال٩لماث او اإلاىا ٠٢الاوؿاهُت وجخ٣اعب ؤقخاتها ممدا ًجٗدل الهدىعة الكدٗغٍت ججمد٘ ٖىاندغ
مخباٖ ددضة ف ددي اإلا ٩ددان والؼم ددان ٚاً ددت الخباٖ ددض  ,ل٨نه ددا جخد ددض وج ددإجل ٠ف ددي بَ دداع ق ددٗىعي واخ ددض ,
وهج ددض ه ددظا الخ٨شُ دد ٠ف ددي اله ددىعة ل ددضي ٖب ددض ال ددغخمً الٗك ددماوي ف ددي ٢ه ددُضجه (٧لم ددت خ دد)٤
خُض ً٣ى:٫

ً
"وامألوا ؤهٟـ الكباب اٖتزاػا
ٞدالؼمان الدظي حدِٗدكدىن ٞدُده
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ً
ٞدُدده جدى ١الدى بلدده ٢ددضً ددغ"
ال ًدهِب الُإؽ اإلا٣ىد٘ ٢دلدبدا
ً
ف ددي ه ددظه الابُ دداث ً ددضٖى الك دداٖغ ال ددى جغبُ ددت الك ددباب ٖل ددى الٗ ددؼة آم ددال اه ه دداػ ٞغن ددت هم ددا هم
()44

اإلادداطن باالػصهدداع والاقدغا ١الددظي ًخددضازل بىمدداء الاػهدداع واقدغا٢ها فددي طا٦ددغة الكدداٖغ ُٞخهددل
ً
امل د دده بالخد د ددظًغ م د ددً الخ٣ه د ددحر ف د ددي ؤصاء ه د ددظا الىاظ د ددب مخس د ددظا م د ددً الاخؿ د دداؽ ال د ددضًني ه د ددظه
اإلاؿ دداولُت وؾد ددُلت للد ددخسلو مد ددً هد ددظا الخ٣هد ددحر وٍه ددبذ ال٣لد ددب الُٟٗد دد ٠ؤٚلد ددى مد ددا ًمل٨د دده
الكدباب .وه٨دظا جهدبذ الهدىعة مُٗداءة زهددبت بدالخ٨شُ ٠الدظي ٌٗدض وؾدُلت باعٖدت لٗددغى
ً
ً
ً
الخج دداعب الٟىُ ددت ٖغي ددا ً٨ك دد ٖ ٠ددً ُ٢م ه ددا الاوؿ دداهُت والٟىُ ددت( .)45وهج ددض مش دداال عائٗ ددا له ددظا
الىىٕ مً الهىع الٟىُت في ٢ى ٫الكاٖغ مدمض هاقم عقُض في ظبل اخض :
مجض مً بالصي اهدكغ
"ًا عمؼ ٍ
ً
ًا ظبال ًىعُٞ ١ه ال جغ
وٍهضح الكى ٥به والؼهغ
ً
ًا ظبال ؤقٗغ في ٢غبه
بإهني ؤؾ ً٨في ٢لبه
ُ
وؤهني اجغٕ مً خبه
٦إس ي ...وؤل٣ى ألاماوي
()46

في نضعه ألاعظىاوي"

ُٞبددضو ظبددل اخددض ٖىددض هددظا الكدداٖغ ؤلاؾددالمي " لددِـ مجددغص ٦خلددت صددخغٍت ظامددضة مهُبددت
ممخ ددضة ٖل ددى ؾ دداخت ٖغًٍ ددت م ددً الاعى  ,ول٨ى دده خُ دداة ٧امل ددت له ددا جاعٍسه ددا الحا ٞددل بعجائ ددب
ٖال٢دداث ألاعى بالؿددماء  ,وٍٟ٨ددي ؤهدده (ظبددل ًدبىددا وهدبدده)  ...بن هددظا الخٟجددغ الخُددالي الددظي
ًدضز دده ف ددي صازلى ددا جباٖ ددض(الاًغا ١وال ج ددغ) و(الك ددى ٥والؼه ددغ) ال ٌٗ د ّدض م ددً ٢بُ ددل اإلابال ٛددت
والاؾدغا ٝالخُددالي خددحن ً٨ددىن الحددضًض ٖددً ظبددل اخددض طا الؿددُذ الهددلض الخددالي مددً ؤي ؤزددغ
ُ ً
للخًغة اإلااصًت ٞ .دالىا ٘٢الاؾدالمي ً٣دى ٫ان(اخدضا) ؤػهدغ فدي ٢لىبىدا عوخاهُدت ال جدظبل وؤوع١
في جاعٍسىا نٟداث مً الٗبر والاخضار سجلها ال٣غآن ال٨غٍم والؿدحرة الىبىٍدت اإلاُهدغة  .بن
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ً
الاًغا ١او الاػهاع هىا لِـ ماصًدا ٦ ,مدا ًم٨دً ؤن ًدغاه وا٢د٘ الٗدحن الىاخدضة  ,بدل عوضدي زٟدي
٧امً في اإلااصي الٓاهغ ,ولٗل حٗبحدر الكداٖغ بإهده (ٌؿد ً٨فدي ٢لبده) ًىضد خ٣ُ٣دت الخىاندل
الغوضي بحن الاوؿان اإلاؿلم والجبل اإلاؿلم "(.)47
القناع
وم ددً ٞى ددىن الخه ددىٍغ الٟن ددي ل ددضي الك دداٖغ الاؾ ددالمي اإلاٗان ددغ  ,اؾ ددخسضامه (ال٣ى ددإ) ف ددي
الخٗبح ددر ٖ ددً ججاعب دده الك ددٗىعٍت٦ ,م ددا هج ددض ه ددظا الى ددىٕ م ددً الخه ددىٍغ ل ددضي ال ددض٦خىع خؿ ددً
ألامغاوي في ٢هُضجه(م٩ابضاث ابً ٖمغ) خُض ً٣ى:٫
ُ"ًضاهم هظا الحغوع ّي مالي
وٍحجؼ مغوان عػُٖ ١الي
ٞإ٦خم ػٞغة عمحي اج٣اء الٟتن
()48

ؤما للخ٣ى مً زمً ؟"

فد ددي هد ددظا اإلاُ٣د دد٘ ًخسد ددظ الكد دداٖغ مد ددً ٖبد ددض

ً
بد ددً ٖمد ددغ ٢ىاٖد ددا إلاد ددا ًىاظهد دده مد ددً اٖخد ددضاء

الخد دداعظحن ٖلد ددى الد ددضًً واؾد ددخداللهم امىالد دده  ,وْلد ددم الحد ددا٦محن اإلاكد د هحن لبند ددي امُد ددت وٖلد ددى
عؤؾهم مغوان بً الح٨م  ,الظًً حجؼوا عػُٖ ١اله  ,وم٘ طلٞ ٪ةن مدا ًمىٗده مدً مىاظهدت
ّ
هدداالء وؤولئدد ٪هددى زددى ٝالٟددتن والخ٣ددىي التددي البددض ان ًددض ٘ٞزمنهددا اإلاخ٣ددىن  ,ومددنهم ٖبددض
بً ٖمغ/ال٣ىإ.
الرمس
وؤ٦ثد ددر مد ددا ًلجد ددإ الُد دده الكد دداٖغ الاؾد ددالمي الحد ددضًض فد ددي جُد ددىٍغ ند ددىعه الٟىُد ددت  ,هد ددى الغمد ددؼ
بمسخل ٠اهىاٖه وؤق٩اله  .ومً اإلاٗلىم ان ظما ٫الغمؼ ً٣ىم ٖلى ما ُٞده مدً ٨ٞدغة ٖمُ٣دت
بكددغٍ ؤن الًهددل الٗمدد ٤خد ّدض ؤلا ٚدغا ١وؤلا هددام وؤلالٛدداػٞ ,ددال بددض ؤن ًبددضؤ الغمددؼ مددً الىا٢دد٘

ً
ول٨ى دده ًبل دد ٜمؿ ددخىي ججغٍ ددضًا بخج دداوػه ل ددظل ٪الىا ٢دد٘ وجه ددُٟخه م ددً ز ٣ددل اإلا دداصة وجٟان ددُلها

وٖال٢اتهدا الُبُُٗدت لخدنهٌ مدلهدا ٖال٢دت ظضًدضة مغجبُدت بالغئٍدا ؤو عئٍدت الكداٖغ الظاجُدت ,
ً
ً
و هددظا ً٨ددىن الغمددؼ ج٨شُٟددا للىا٢دد٘ مك د ها لألخددالم مددً خُددض الاصمدداط والخجمُدد٘ والخىؾددل الددى
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طلدد ٪بدددظ ٝبٗددٌ ألاظدؼاء ؤو الاًمدداء بالهددىعة اإلاغ٦بددت الددى الٗىانددغ اإلاكددتر٦ت  ,مدد٘ ٞدداع ١مددا
بددحن الغمددؼ والهددىعة مددً صعظددت الترُ٦ددب والخجغٍددض ٞ ,ىخددضة الغمددؼ الاولددى هددي نددىعة خؿددُت
حكددحر ال ددى مٗى ددىي ال ً٣دد٘ جد ددذ الح ددىاؽ ول٨ددً ه ددظه اله ددىعة بمٟغصهددا ٢ان ددغة ٖ ددً الاًد دداء
الظي هى الؿمت الجىهغٍت للغمؼ  ,والظي ٌُٗيها مٗىاها الغمؼي بهما هى الاؾدلىب بإ٦ملده ,
وب ددظل ٞ ٪ددةن ٖال ٢ددت اله ددىعة ب ددالغمؼ ه ددي ٖال ٢ددت الج ددؼء بال ٩ددل ؤو ٖال ٢ددت اله ددىعة الجؼئُ ددت
ً
بالبىداء الهدىعي اإلاغ٦ددب اإلادىضي بمدا ًىُددىي ٖلُده مددً الاً٣دإ والاؾدلىب مٗددا  .بااليداٞت الددى
ً
ؤن ٦ال مً الغمؼ والهىعة ٌٗخمض ٖلى هىٕ مً الدكدابه بدحن الهدىعة ومدا جمشلده  ,والغمدؼ ومدا
ً ددىضي ب دده ول ٨ددً جٓ ددل اله ددىعة ٖل ددى  ٢ددضع م ددً ال٨شا ٞددت الحؿ ددُت  ,ف ددي خ ددحن ًبل دد ٜالغم ددؼ صعظ ددت
ٖالُددت مددً الظاجُددت والخجغٍددض ًهددبذ مٗهددا َبُٗددت مىُٗ٣ددت مؿددخ٣لت بددظاتها( .)49و هددظا اإلاٗنددى
اؾددخسضم الكدداٖغ الاؾددالمي اإلاٗانددغ عمددىػه بددضالالتها اإلاخىىٖددت وؤهماَهددا اإلاخٗددضصة ٞ ,ىظددضها
لضًه الغمىػ اللٛىٍت الىاججت مً حٗامله الخام مد٘ بٗدٌ الٟداّ اللٛدت وجغ٦حدزه ٖلدى صاللدت
مُٗى ددت ف ددي ج ٨دغاعه الل ٟددٔ  ,مش ددل ٧لم ددت (زً دغاء) الت ددي ٌُٗى ددىن ه ددا مه ددُٟى الٛم دداعي بٗ ددٌ
صواوٍىه ؤو ٢هائضه وٍ٨غعها في قٗغه بك٩ل الٞذ للىٓغ ممدا ًجٗلهدا حكد٩ل مىٓىمدت عمؼٍدت
زغٍددت الُٗدداء ,زان ددت اطا ٖغٞىددا ؤن الك دداٖغ ًخٟاٖددل م دد٘ مددضلى٧ ٫لمخ دده وٍمتددزط بمىي ددىٖها
ّ
خض الخطحُت والٟضاء والظوبان٦ ,ما في ٢ىله :
ّ
"ؤزًغاء ٚىذ قٟاه الغٍاح

لىاُٖ .. ٪والهامخىن الكهىص
ً
بىجىاُ ٥بٗضا زهِبا
ؤهُم
ِ
ً
ً
ً
٢ضًما ظضًضا  ..بُٗضا ٢غٍبا!
وؤ٢غؤ  ٪ُٞؾماواث ٢ضس ي
ً
ً
جساًلً وعصا ,وْال وَُبا
 ٪ُٞعمىػ الًحى
ؤقاهض ِ
هىع جض يء الضعوبا
٦مك٩اة ٍ
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وما اعوٕ الكىٖ ١ىض الل٣اء
()51

وؤعوٕ مً قى٢ىا ان هظوبا "

و٢ددض الخددٔ الىا٢ددض الددض٦خىع قددلخاٖ ٙبددىص ؤن ٧لمددت (زً دغاء) ٖىددض الكدداٖغ الٛمدداعي ,ال
جس ددغط – ف ددي ظمُ دد٘ الاخ ددىا ٫الت ددي ج ددغص ٞيه ددا – ٖ ددً الضالل ددت ٖل ددى الٗ ُ٣ددضة ؤلاؾ ددالمُت هامُ ددت
وَالٗدت ٖلدى الىظددىص بسحرهدا مددغة  ,ومداندغة ومالددب ٖليهدا مددغة ازدغي  ,ومًد ّدحى مدً ؤظلهددا
ً
مغة زالشت ,ول٨نها صائما زًغاء ًاوٗت (.)51
وبااليد دداٞت الد ددى الغم د ددىػ اللٛىٍد ددت  ,ؤ ٞد دداص الكد دداٖغ الاؾد ددالمي م د ددً الصخهد ددُاث الاؾ د ددالمُت
ً
الجهاصًت عمىػا صالت ٖلدى الُٗ٣دضة الاؾدالمُت ومدا ًددُِ هدا فدي ٖهدغها الحدضًض مدً مسداَغ
وجدد ّدضًاث ومددا ًىاظهدده اجباٖهددا مددً نددىى ٝالخٗددظًب وال٣خددل بددغوح الصددجاٖت والشبدداث ٖلددى

اإلابددضؤ وٖددضم مهاصهددت الُٛدداة ؤو مؿدداوم هم  ,ولٗددل اعوٕ شخهددُت قد ّدٗذ هددظه الددضالالث فددي
الكددٗغ الاؾددالمي اإلاٗانددغ  ,هددي شخهددُت الحؿددحن بددً ٖلددي(ٕ)  ,اط هجددض الخٗامددل الغمددؼي مدد٘
ه ددظه الصخه ددُت ًخس ددظ ن ددُٛخحن ل ددضي الك ددٗغاء الاؾ ددالمُحن اإلاٗان ددغًٍ  ,اخ ددضاهما ن ددُٛت
ً
الخٗامددل الاقدداعي الجؼئددي الددظي ًددخم مددً زددال ٫بِددذ قددٗغي او نددىعة قددٗغٍت ظؼئُددت وايددٗا
دُا ١م ددىح ٍ مك دد٘ ٍ بالضالل ددت ٖل ددى مٗ ددان ٍ مغجبُ ددت ب ددازال ١الام ددام ون ددٟاجه
الصخه ددُت ف ددي ؾ د ٍ
وؤه ددضا ٝزىعج دده .واله ددُٛت الشاهُ ددت ه ددي اله ددىعة الت ددي ٌٗب ددر الك دداٖغ ٞيه ددا بالصخه ددُت ؤو م ددً
ً
زاللها ٖما ًغٍض مً صالالث صون اٌٛا ٫في الخاعٍش بل اخؿاؾدا بدالهمىم التدي جداندغ اوؿدان
الُددىم وبالًددٛىٍ التددي جإزددظ بسىا٢دده وحؿددض ٖلُدده اإلاؿدداعب وهددى بمددا هدداعب ؤمامهددا او مىاظدده
ّ
لهد ددا وعوخد دده بد ددحن ُٟ٦د دده ٞ .الحؿد ددحن فد ددي ه د ددظه الهد ددىعة الغمؼٍد ددت ًغخد ددل الُىد دداٌٗ ,د ددِل بُيى د ددا
ٌ,ؿدكهض بحن ؤًضًىا وج٨ىن لىدا زمدت مىا٢د ٠مخٗدضصة ( )52بٗدضص اصدحاب الحؿدحن واٖضائده,
٦مددا ّ
ججؿددض طلدد٢ ٪هددُضة مدمددض خؿددحن ًٞددل التددي ًىظههددا الددى الكددهُض الكددُش ٖدداعٝ
البهغي ٣ُٞى:٫

ً
"وٖاصث(ؤمُت) خدؼبا له
وٖاص (ًؼٍض) ومً زلٟه
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ّ
وٖاصث وظىه الكدهاصة ُٞىدا  ,لدددكددغ ١بدالدد ٤ؤهدى ؤياء
لدخدهدخدٞ ٠دي ٢ىة ّ
وجدغٞد٘ ؤندىاجدهددا للدؿدماء
خغ ٍة

ّ
لىاالٟجغمهمااصلهم الٓالم

لىا الخلض مهما اؾخُا ٫الٟىداء

ومهما اؾخمغ(ًؼٍض)ٞماطا
ٞغوح الحؿحن ّ
بؿغالكهُض

لضًدده ؤمددام خ دؿ دُدً الدضمداء؟
ؾدخدسدلدض في وخُدهددا ٦دغبالء!"

()53

ٞهددظه اللىخددت "ٖغي ددذ عمددىػ الخح ددر الددى ظ ددىاع عمددىػ الكددغ ف ددي ٖهددغ الحؿ ددحن وٍؼٍددض  ,وف ددي
ً
ٖهغ نضام وٖاع ٝالبهغي وبزىجه .ولم ً ً٨الكداٖغ عاخدال الدى الحدضر الحؿدُني وخدضه ,
ُ
ب ددل ظٗ ددل الح ددضر الحؿ ددُني ًغخ ددل ال ددى ال ٣ددغن الٗك ددغًٍ وٍدً ددغ ف ددي ن دغاٖه مم ددشال ف ددي وعز ددت
ً
الحؿ د ددحن وٖك د ددا ١صعب د دده"( .)54وهج د ددض اؾ د دددُداء عمؼٍ د ددا للصخه د ددُت الحؿ د ددُيُت ٖى د ددض الك د دداٖغ
الاؾالمي ظىاص ظمُل في ٢هُضجه (اقُاء مشل الضم) خُض ً٣ى: ٫
"وؤزبروي بإن الُ ٠ما ػالذ ُج ّ
غى
ُ
ألايل٘ الحمغا
ٖلى زغاه
ً
وما ػالذ ملُست هىا ٥الاطعٕ البترا
وما ػا ٫الغيُ٘ ًظوب مً ُٖل
ٞخمس وظهه (الحىعا)
ّ
ًئن ً ,ش٣ل مكُت الاؾغي
وما ػا ٫الحضًض
وؤزبروي بإن هٓما
وؤزبروي بإن وٗغي

ُ
ُ
ول ً٨لم ً٣ل :بن الجغاح جبإ ؤو حكغي!"

()55

فددي هددظا اإلاُ٣دد٘ ًغمددؼ الكدداٖغ بمددا خددضر فددي واٗ٢ددت الُدد ٠مددً ع ّ
ى ؤيددل٘ الكددهضاء  ,وبتددر
ؤي ددل٘ اإلا ٣دداجلحن وُٖ ددل الاَ ٟددا ٫وم دغاعة ًُ ددخمهم  ,وز ٣ددل الحضً ددض ّ
اإلا٨ب ددل لالؾ ددغي وٖ ددغحهم ,
ًغم ددؼ ب ٩ددل طل دد ٪إلا ددا ق ددهضه ٖه ددض البٗشُ ددحن ف ددي الٗ دغا ١م ددً حٗ ددظًب اإلا ددامىحن و ٢ددخلهم وس ددجنهم
ّ
وؾددبي ٖددىائلهم وجِددخم اَٟددالهم وحكددغٍضهم وٚحرهددا مددً مكدداهض الغٖددب وال٣ؿددىة  ,وعٚددم ٧ددل
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طل٧ ٪ان اإلاامىىن ندابغًٍ ٦إههداع الحؿدحن لدم ً٨ٟدغوا لحٓدت فدي التراظد٘ واإلاؿداومت ؤو بُد٘
الًُ٣ت لكبُه ًؼٍض واجبإ ًؼٍض مً ؤٖضا هم.

وه٨ددظا جخجدداوع عمددىػ الصخهددُاث الاؾددالمُت ّ
الخحددرة مدد٘ ايددضاصها مددً عمددىػ الصخهددُاث

الكغٍغة ٖلى نُٗض الهغإ الضائم بحن الح ٤والباَل واإلامخض مً ٚابغ الؼمدان وختدى ًىمىدا
الحايغ .و٢ض ًُٟغص الكداٖغ الاؾدالمي بٗدٌ عمدىػ الكدغ مدً الاٖدالم الخاعٍسُدت لُدض ٫هدا ٖلدى
مٗان ٍ مٗانغة٧ ,اؾم ابي ظهل الىاعص في ابُاث هجُب الُ٨الوي الخالُت :
"ٞإبى ظهل ٖلدى اًىاهدده

ؾازغ الىٓغة للغوح ْ
ألاٚغ

هاػيء بالحب الٌٗىىله

وؤبدى ظهدل له ٢دلدب خدجدغ
()56

ملء ُُٖٟه ٚغوعخا٢ض

لم ال ًُغى و٢ض خاػ ال٣دمدغ"

ً
ٞهىددا ًخسددظ الُ٨الوددي مددً ؤبدي ظهددل عمدؼا لل٣ددىي اإلااصًددت ال٩دداٞغة فددي الٗهددغ الحددضًض  ,التددي
اٚتددرث بخ٣ددضمها الٗلمددي ونددٗىصها لل٣مددغ ٞ ,غاخددذ ته دؼؤ بددالُ٣م الغوخُددت واإلاٗىىٍددت وجخٗددالى
ٖلدى البكدغ ب٣ؿدىتها وَُٛاجهدا .وعبمدا اوعص الكدداٖغ الاؾدالمي اؾدماء الاندىام ٦غمدىػ جاعٍسُددت
جددضٖ ٫لددى صٖدداة الكددغ ٥فددي ٖهددغها الحددضًض ٣٦ ,ددى ٫ابددي ٖانددم ال٣دداعي فددي صًىاهدده (شددجىن
ٚغٍب):
"بن ٧ان ٢ض ولى ػمان ٚابغ

ُهبل به ٢ض صً ددـ باأل٢ددضام ِ

ٞالُىم ٢ض ههبذ له اٖالمه

٢ض عٞغٞذ في ٖؼة وؾالم ِ

آ٧امىا البلهاء ٦دم نىم بدها
ً ً
الكغ ٥ال ًمس ي خالال َُبا

سجضث بلُدده هُمت ألاوٗام ِ
()57

بن ػزغٞىه بؼٍىد ٍدت و٦دالم ِ"

ٞحرمددؼ الكدداٖغ باالنددىام وهبددل الددى ٧ددل مددا ًددضٖى لالق دغا ٥بددا فددي الٗهددغ الحددضًض م ددً
ُ
الد د د ددىٓم والدكد د د ددغَٗاث الجاهلُد د د ددت واإلابد د د دداصيء والا٩ٞد د د دداع الىيد د د ددُٗت  ,والٗد د د دداصاث والخ٣الُد د د ددض
والٗه ددبُاث اإلاسالٟد ددت لك ددغٕ

 ,بااليد دداٞت ال ددى الغئؾد دداء والح ٩ددام الٓد دداإلاحن  ٩ٞ ,ددل هد ددظه

الانددىام الحضًشددت جىظدده اليهددا البلهدداء مددً الىدداؽ بالُاٖددت والٗبدداصة مددً صون

ٖددؼ وظددل.

وهىا٢ ٥هُضة لؿُض ُ٢ب بٗىىان (هبل ..هبل) في صًىاهه(لحً الٟ٨اح) ً٣ىٞ ٫يها:
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"هبل ..هبل عمؼ السخاٞت والضظل
مً بٗضمااهضزغث ٖلى ؤًضي ألاباة
()58

ٖاصث الُىا الُىم في زىب الُٛدداة "

ً
وم ددً الىاضد د ؤن ؾ ددُض  ُ٢ددب ًخس ددظ م ددً اله ددىم الج دداهلي (هب ددل) عمد دؼا للح ٩ددام الُ دداٚحن
ً
الددظًً ههددبىا ؤهٟؿددهم او هه د هم الاؾددخٗماع ؤعبابددا ػائٟددت واظبددروا الىدداؽ ٖلددى الخًددىٕ لهددم
ً
بالُاٖددت اإلاُل٣ددت والٗبدداصة وٍددظ٦غ الكدداٖغ اخمددض مُددغ الانددىام الجاهلُددت وٍخسددظ منهددا عم دؼا
ً
ٖهغٍا في ٢ىله:
"في ػمان الجاهلُه
٧اهذ الانىام مً جمغ
وبن ظإ الٗباص
ٞلهم
مً ظشت اإلاٗبىص ػاص
وبٗهغ اإلاضهُه
ناعث الانىام جإجِىا مً الٛغب
ول .. ً٨بصُاب ٖغبُه
حٗبض

ٖلى خغٝ

وجضٖى للجهاص
ّ
ّ
الىزيُه !
وحؿب
واطا ما اؾخٟدلذ
جإ٧ل زحراث البالص
ّ
()59
وجدلي بالٗباص!"

ّ
وهىا ًغمدؼ الكداٖغ باالندىام الدى الح٩دام الٗدغب الدظًً ًىهد هم الاؾدخٗماع الٛغبدي ٖلدى بدالص
ّ
اإلاؿلمحن لُ٨ىهىا اصواث له في ٢مد٘ اإلادامىحن الاخدغاع ووكدغ الٟؿداص والا٩ٞداع الًدالت اإلاٗاصًدت
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لالؾ ددالم وحٗبُ ددض الى دداؽ لٛح ددر  .وباالي دداٞت ال ددى م ددا ؾ ددب ٤م ددً الغم ددىػ اإلاىي ددىُٖت  ٣ٞ ,ددض
ّ
ً
وْ ٠الكداٖغ الاؾدالمي اإلاٗاندغ ,اؾدماء الحُىاهداث واقدُاء الحُداة اإلاٗاندغة لخ٨دىن عمدىػا
أل٩ٞاعه ٦ ,ما هجض طل ٪في ٢ى ٫الكاٖغ مدمض الحؿىاوي مً صًىاهه (ٖىصة الٛائب):
ّ
حٌٗ مً ؤْٟاعي
بٟغاخي
" ؤها ٧اليؿغ ؤع٢ب الجغط جلهى
جبخني جحغها بمٟغ ١عؤس ي

()61

وجظوص الهىاء ًٖ مى٣اعي"

ٞحرم د ددؼ الك د دداٖغ ب د ددالجغط ال د ددى اٖ د ددضاء ألام د ددت اإلاؿ د ددلمت ال د ددظًً ًُٗى د ددىن ٦غام ه د ددا وٍضوؾ د ددىن
م٣ضؾدداتها وٍ٣خلددىن ابىاءهددا  .وٍددغص ط٦ددغ الجددغط والددظباب فددي ٢هددُضة (زُدداب جدداعٍدي) ألخمددض
مُغ خُض ً٣ى: ٫

ً
"عؤًذ ظغطا
ًسُب الُىم ًٖ الىٓاٞه
وٍىظع الاوؾار بالٗ٣اب
وخىله
ًه ٤ٟالظباب !"

()61

وهى د ددا ًغم د ددؼ الك د دداٖغ ب د ددالجغط ال د ددى عئ د ددِـ الٗ د دغا ١الهال(٪ن د ددضام) وبال د ددظباب ال د ددى اجباٖ د دده
ّ
وماٍضً دده ,وم ددً اإلاٗل ددىم ؤن اخم ددض مُ ددغ ًىْ دد ٠الٗضً ددض م ددً الحُ ددىان  ٧ددالجغطان وال ددظباب
وال ٨ددالب والعج ددى ٫والحك دغاث وٚحره ددا للخٗبح ددرًٖ آعائ دده وؤهضا ٞدده الؿُاؾ ددُت ٖ .ل ددى ق ددا٧لت
٢ىله في ٢هُضة (الشىع والحٓحرة) :
ُ
ْ
"الشىع ّ
الب٣غ
ٞغ مً خٓحرة
الشىع ٞغ
ٞشاعث العجى ٫في الحٓحره
جب٩ي ٞغاع ٢ائض اإلاؿحره
ُ ّ
وق٩لذ ٖلى ألازغ
مد٨مت  ..وماجمغ
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٣ٞائل ٢اً٢ : ٫اء و٢ضع
و٢ائل  :ل٣ض ٟ٦غ
و٢ائل  :الى ؾ٣غ
وبًٗهم ٢ا : ٫امىدىه ٞغنت ازحره
ّ
لٗله ٌٗىص للحٓحره
وفي زخام اإلااجمغ
ج٣اؾمىا مغبُهّ ..
وظمضوا قٗحره
وبٗض ٖام وٗ٢ذ خاصزت مشحره
لم ًغظ٘ الشىع
ولً٨
طهبذ وعاءه الحٓحره !"

()62

وٍغمد ددؼ الكد دداٖغ بد ددالشىع وخٓحرجد دده الد ددى الد ددغئِـ اإلاهد ددغي اهد ددىع الؿد دداصاث الد ددظي طهد ددب الد ددى
ال٣ضؽ مهالحت للمدخلحن الههاًىت ,وجبٗه بٗض طل ٪اإلالى ٥والغئؾاء وألامغاء الٗغب.
ً
وجددإحي ؤؾددماء ألامددا ً٦فددي الكددٗغ ؤلاؾددالمي اإلاٗانددغ ,عمددىػا للجهدداص والخطددحُت فددي الٗهددغ
الحضًض ٦ما هجض هظه الاؾماء في ٢ى ٫الكاٖغ مهُٟى الٛماعي :
"صمائ( ٥زًغاء) ُ
وظه (ظال)٫
الجغٍذ  ,وعئٍا ٥ؤل ٠زمُله
وخب ٪قغٍان ّ
(٢م) ٌ ,
و٢م
()63

٦إٞغاؽ بضع ظُاص ؤنُله "

ً
ٞهىددا ًخسددظ الكدداٖغ مددً (ظددال ٫آبدداص) عم دؼا للجهدداص وصخددغ الٓلددم والُُٛددان ,و٦ددظل ٪قددإن
(٢ددم) التددي قددهضث اهُال٢ددت زددىعة ٖاعمددت فددي هددظا الٗهددغ لخدُددُم ٖددغوف البغددي والجبددروث
وب٢ام د ددت صول د ددت الاؾ د ددالم ٞ .ه د ددظه الام د ددا ً٦الاؾ د ددالمُت اإلاخإل ٣د ددت ب د ددضماء الك د ددهضاء ه د ددي امخ د ددضاص
إلاىي٘(بضع) الظي ناُٞ ٫ده اإلاجاهدضون الاولدىن وؤٖلدىا بدضما هم وجطدحُاتهم عاًدت الاؾدالم .
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وال ٞد ددغ – ١فد ددي مىٓد ددىع الكد دداٖغ الاؾد ددالمي – بد ددحن الامد ددا ً٦الٗغبُد ددت وٚحرهد ددا بٗد ددض ؤن ّ
وخد ددضها
الاؾالم وؤنبدذ عمؼ مجضه وُٖائه .
ً
وجدإحي الٗ٨بددت اإلاك ّدغٞت عمدؼا مدً الغمددىػ اإلا٩اهُدت فددي الكدٗغ الاؾددالمي اإلاٗاندغ ٦ ,مددا هجددضها
في ٢هُضة (ؤَلـ الخىخُض) للكاٖغ خ٨مذ نال خُض ً٣ى:٫
ّ
"ٞهال ؤصاعوا ّ
اإلادُا الى ٗ٦بت الٗاق٣حن
٣ٞبلخىا اؾخُ٣بذ ٧ل ػاوٍت
مً ػواًا الًمحر
()64
ّ
ال٨غوي ..ال٨بحر ..الهٛحر"
بٗاإلاىا
ً
فدي هدظا اإلاُ٣د٘ ًخسدظ الكداٖغ مدً الٗ٨بددت عمدؼا لىخدضة اإلاؿدلمحن فدي ظمُد٘ اعظداء الٗددالم ,
ً
ً
بط ًدمددل هددظا الغمددؼ يددمً ُ٦ىىهخدده اإلا٩اهُددت بٗددضا عوخُددا ًٟجد ّدغ الكدداٖغ مددً زاللدده مىا٦ددب
اهُال ١جخجده ٞيهدا عاًداث الكدما ٫والجىدىب والكدغ ١والٛدغب لخلخ٣دي فدي وخدضة عوخُدت ٨ٞغٍدت
ً
اًماهُت جخالش ى ٞيهدا الحدضوص اإلاهدُىٗت وجخد٣د ٤الىخدضة فدي وا٢د٘ الحُداة بدضًال ٖدً الخجؼئدت
والخىابظ والخمؼ" ١وَكد٩ل اإلاؿدلمىن فدي ؤ٢ا د ي الاعى مد٘ الٗ٨بدت ماهضلدت ُٖٓمدت ٞ ,هدم فدي
َىاٞهم خىلها اهما ًغؾمىن بمؿاع ا٢ضامهم صائغة خىلها  ...ولٗل اإلاؿدلمحن بهدالتهم خدى٫
ً
الٗ٨بت اهما ًا٦ضون هظا اإلاٗنى اًًا ٞهم ًخجهىن اليها وٍلخٟىن خىلها في ندٟى ٝمخىاػٍدت
جٓهددغ للغائددي مددً ٖلددى بٗددض و٦إجهددا زُددىٍ صوائددغ مخىاػٍددت جدددُِ بالٗ٨بددت وجلخدد ٠خىلهددا فددي
بخ٩ددام  .ولددى جسُلىددا ان ٧ددل اإلاؿددلمحن فددي اإلاكددغ ١واإلاٛددغب والجىددىب وفددي الكددماٖ ٫لددى وظدده
الاعى ًخجه ددىن ف ددي ن ددلىاتهم جج دداه الٗ٨ب ددت ألصع٦ى ددا ؤجه ددم ٌك دد٩لىن ماهضل ددت(ُٖٓ )65م ددت جدؿ دد٘
صوائغها وجًُ٧ ٤لمدا ٢غبىدا مدً الٗ٨بدت ول٨نهدا فدي احؿداٖها ويدُ٣ها اهمدا جمشدل صائدغة ُٖٓمدت
ً
ً
ج٨ددىن الٗ٨بددت مغ٦دؼا لهددا ومدددىعا "( , )66وال ًبٗددض خ٨مددذ نددال ٖددً هددظه الددضالالث الغمؼٍددت
للٗ٨ب ددت ف ددي م ُٗ٣دده الك ددٗغي اإلاخ ٣ددضم .وٍ ددظ٦غ ه ددظا الك دداٖغ ف ددي ٢ه ددُضة (اَل ددـ الخىخُ ددض)
ً
هٟؿها  ,عمؼا آزغ مً الغمىػ الضالت ٖلى وخضة اإلاؿلمحن وهضاً هم هى اإلاىاعة خُض ً٣ى:٫
"٦إن ٖلى ؾُذ ٦ى٦بىا ٚابت مً مىائغ
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جض يء الضًاجي
()67

وتهضي – بىىع الهضي – ٧ل خائغ"

ً
 ٞددىالخٔ الك دداٖغ ًخس ددظ م ددً مى ددائغ اإلاؿ دداظض اإلاىدك ددغة ف ددي ؤعظ دداء الاعى  ,عم دؼا للهضاً ددت بم ددا
جدملدده مددً هددضاء زالددض لجمُدد٘ اإلاؿددلمحن باالججدداه الددى زددال٣هم بالٗبدداصة والخىخُددض والخمؿدد٪
ب ددضًنهم اإلابل دد ٜال دديهم بلؿ ددان هب دديهم ال ٨ددغٍم(م)  ,وم ددا ًخً ددمىه ه ددظا الى ددضاء م ددً صٖ ددىة لىخ ددضة
اإلاؿلمحن الغوخُت وال٨ٟغٍت والكٗىعٍت .
وهى ددا ٥ه ددىٕ آز ددغ م ددً الغم ددىػ هج ددضه ٖى ددض بٗ ددٌ الك ددٗغاء الاؾ ددالمُحن اإلاٗان ددغًٍ  ,ه ددى
الغمددىػ الهددىُٞت ٦ ,غمددؼ الىددىع لددضي الكدداٖغ خؿددً الامغاوددي  ,و٢ددض وعص فددي ٢هددُضجه (نددالة
الىىع) خُض ً٣ى:٫
"ًامً مى ٪الىىع
والٌُٗ ٪ىص الىىع
باع ٥اهل الىىع
واههغ اهل الىىع
واظٗل اهل الىىع
ً
٢غباها للىىع
وؤخكغ ؤهل الىىع
في ػمغة ؤًٞل مً
ّ
مجض ّ
ؾغ الىىع
وا٢دبدل ؤهدل الدىدىع
()68

به ٪ؤهذ الىىع"

ًالخٔ ٦ثرة ج٨غاع الكاٖغ ل٩لمت الىىع وقضة جغ٦حزه ٖليها بقاعة مىه لخىُْ ٠مهُل
(الىىع) ٖىض الهىُٞت  .و٢ض ّ
ٖغ ٝال٩اقاوي هظا اإلاهُل في معجمه بإهه "اؾم مً
اؾماء

حٗالى وهى ججلُه باؾمه الٓاهغ  ,ؤٖني الىظىص الٓاهغ في نىع ألا٦ىان ٧لها ,
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و٢ض ًُلٖ ٤لى ٧ل ما ً٨ك ٠اإلاؿخىع مً الٗلىم الظاجُت والىاعصاث الالهُت "( . )69وفي
ً
٢هُضة (البؿخان) ًظ٦غ ألامغاوي الىىع ؤًًا وًٍُ ٠الُه عمؼًٍ آزغًٍ هما الىاع و اإلااء ,
٣ُٞى: ٫
" وؤبهغث هىع ٥هظا الهباح
ُ ً
ٞإؾ٨ىني هؼال بحن هاع ومداء
ولم اخخمل ٚبُت الىىع وخضي
ٞاؾخىًَ ال٣لدب قدى١
()71

الى ص٣ٞت مً ب٩اء "

ِٞؿخسضم الكاٖغ هىا زالزت عمىػ هي  :الىىع وٍغمؼ بده الدى الدظاث الالهُدت  ,والىداع وٍغمدؼ بده
ً
الى الهضاًت  ,واإلااء وٍخسظه عمؼا للٗلدم الدظي ًُهدغ الدىٟـ مدً صودـ الُبدإ وهجدـ الغطائدل
٦ما هى ٖىض الهىُٞت (.)71
البنيت اإليقاعيت

ً
وباالياٞت الى ازدغ الغمدؼ فدي جُدىٍغ ال٣هدُضة الاؾدالمُت اإلاٗاندغة ٞ ,دةن لالً٣دإ ؤزدغه اًًدا

في هظا الخُىٍغ  ,بط جٟغص الكٗغاء الاؾالمُىن اإلاٗانغون في حكُ٨ل البيُت الاً٣اُٖدت لهدظه
ال٣هد ددُضة التد ددي اند ددُبٛذ لد ددضحهم بلٛد ددت اًدائُد ددت واً٣د ددإ مد ددضوع وعمد ددىػ ٢غآهُد ددت وٞد دد ٤عئٍد ددت
اؾددالمُت مغٞغٞددت فددي الًٟدداء الددضاللي للددىو  ,وهددظا مددا إلاؿدده بٗددٌ الى٣دداص فددي قددٗغ مدمددض
ٖلددي الغبدداوي  ,ومددنهم الددض٦خىع ؾددُٗض ال ٛدؼاوي الددظي زلدد٘ ٖلددى الكدداٖغ نددٟت ال ٟدغاصة (. )72
والض٦خىع ٖمدغ بدى٢غوعة الدظي وند ٠الكداٖغ بإهده مبدضٕ مخمحدز فدي ٖدالم ال٣هدُضة الاؾدالمُت
( . )73وٍدخ ددل الجاه ددب الاً ٣دداعي مؿ دداخت واؾ ددٗت م ددً اب ددضإ الغب دداوي ف ددي ق ددٗغه خُ ددض جخ ددىػٕ
البيُد ددت الاً٣اُٖد ددت فد ددي صًىاهد دده (الاحجد دداع الٟد د ّدىاعة) ٖلد ددى اعبد دد٘ حكد ددُ٨الث اً٣اُٖد ددت ند دداُٞت فد ددي
مؿخىي البيُت الٗغويُت  ,هي (اإلاخضاع , ٥اإلاخ٣اعب  ,الغظؼ  ,الغمل) جخضازل زدالر منهدا فدي
٢ه ددُضة (الٗاق دد ٤اإلالح دداح) ٦م ددا جخ ددضازل ز ددالر ؤز ددغ ف ددي ٢ه ددُضة ّ
(ؤظل ددي خب دد )٪بم ددا ٌٗ ٨ددـ
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ً
ً
ج ددضازال وجىىٖ ددا ف ددي صالل ددت ال ددىو  ,بي دداٞت ال ددى مداول ددت الك دداٖغ اؾ دددشماع مسخل دد ٠الب ددضائل
اإلاىؾُُ٣ت لالً٣إ الانلي ٦خىلُض الخبب مً اإلاخضاع ٥في ٖضة ههىم .
وف ددي ٢ه ددُضة (ال ٟددغح اإلاك ددخٗل) م ددً ه ددظا ال ددضًىان ً ,لج ددإ الك دداٖغ ال ددى الاً ٣ددإ الخ ددضوٍغي خُ ددض
ً
ً
ّ
جخٟى ١البيُت اإلاىؾُُ٣ت للجملت الكٗغٍت ٖلدى ظاه هدا الدضاللي َدىال وامخدضاصا زدال ٫م٣داَ٘ َىٍلدت
و٦شحرة مما ٌٗ٨ـ ظملت مً الخضاُٖاث الضاللُدت ٖلدى مؿدخىي الغئٍدا  ,ختدى وان آ ٫طلد ٪الدى ز٣دل
ً
بً٣اعي واض زهىنا ازىاء الٟٗل ال٣غائي ًً ,ا ٝالُه بق٩ا ٫الدكُ٨ل الىثري للىو .

وجددغص هددظه اإلااازددظاث ٖلددى ٢هددائض الكدداٖغ فددي صًىاهدده آلازددغ اإلاؿددمى (ؤو ٫الُٛددض) خُددض
ً
ه ددغي ؤو٢ ٫ه ددُضة  ُٞدده وه ددي بٗى ددىان (مىُ دد ٤ال ددىعص) ٞىدؿ د ها هث درا ولِؿ ددذ ه ددي  ٦ددظل , ٪اط
ً٣ىٞ ٫يها:
"ؤً ها الىعصة ً ..ا ؤً ها اإلا٣هىعة في هىصظها الىهاط
ّ
ؤًا لالاة ٦ىذ في نض ٝمً قٗغ ؤؾىص هل ًسلى بلض مً ؾلُان ؟
ها ٢لبي ًدمل ٖغقا لم ًترب٘ ؾلُان بٗض ٖلُه
٨ٞىوي ؤهذ الؿلُان  ,لخىٗم ؤشجاع يلىعي بىٓام ًإؾغ الباب الُحر
ُ
الُ ٪مهامه لم حٗبرها ٢بلي الِٗـ
ُٗ٢ذ ِ
ٞما امخض ٖلى َغ٢اث ال٣لب سحاب اإلاؼن وال اهدكغث ؤوعا١
البر ١بؿاخت هظي الظاث الٓمإي ٦ىوي الؿلُان  ,و٦ىوي
ناخبتي في هظا الؿٟغ اإلامخض مً آلاه الى آلاه  .هى ال٣لب
ً
الٗاقٌ ٤ؿخيك ٤عٍدا مً جل٣اء مها هجض ًإمغوي ؤن ؤع٦ب
متن الىظىاء لىُلب هجضا  .هل ؤخض ٚحر٣ً ٥ضع ؤن ًىجض هظا ال٣لب؟
٨ٞىوي الىاع الىهاظت واهدكغي في ٧ل زالًا
الاشجاع اإلامخضة مً ظؿضي ختى بلضي  .اهدكغي اً ها الىاع
اخترقي اً ها الاشجاع ٖس ى مً ّ
خغ عماص ٥جىلض ٢بل الٟجغ
()74

الخُاله "
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في هظه ال٣هُضة جتراءي لىا ٖدضة م٣داَ٘ ً .دىاػٖهدا الاً٣دإ الخدىؤم ( اإلاخ٣داعب واإلاخدضاع)٥
ج هاصي ٖلى بً٣إ ؾبب ز ٠ُٟلهُ ٤بىجضه اإلاجمىٕ ( مغة ًخ٣ضمه وؤزدغي ًخدإزغ ٖىده) زدم
ما ًلبدض ٖلدى هدظا الدغزم الغجِدب فدي ظغٍاهده اإلا ّ
دضوع ختدى ً٨ؿدغ ندالبت الىجدض بةً٣دإ ا٦ثدر زٟدت

جدكدد٩ل وخضجدده الاً٣اُٖ ددت مددً ج دغاص ٝؾ د َدبب ْحن جددخد٨م صالل ددت الددىو فددي ز ٟددت اخددضهما وز ٣ددل
ُ
آلاز ددغ ( . )75وه ددظه الُغٍ ٣ددت ف ددي ال٨خاب ددت الك ددٗغٍت ٖا ه ددا بٗ ددٌ الضاعؾ ددحن ّ
بحج ددت ؤجه ددا ججه ددض
ال٣خاعيء خحن ًلهض وعاء الكاٖغ ختى ًيخ دي الدى ٢دغاع بِدذ ًم٨دً الخى٢دٖ ٠ىدضه  ,بااليداٞت
ال ددى ماًترج ددب ٖل ددى ه ددظا الخ ددضوٍغ الٗغوضد د ي م ددً ش ددحىب الاً ٣ددإ واهُ ٟدداء مىؾ ددُ٣ى ال ٣ددىافي
الىثرًت (. )76
و ٢ددض صا ٞدد٘ الك دداٖغ ٖ ددً َغٍ٣خ دده ف ددي الخ ددضوٍغ ب٣ىل دده  ":بن ل ٛددت الك ددٗغ جسخل دد ٖ ٠ددً ل ٛددت
الىث ددر ,وه ددظا مٗ ددغو ٝف ددي الضعاؾ دداث الى٣ضً ددت  ,ل ٨ددً زم ددت خ دداالث ج٣خضد د ي ؤن ٌؿ ددخٗحر ل ٛددت
و(ق٩ل) ٦خابت الىثر لخُُٗم ججغبخده  ,وهخٟد ٤مد٘ ابدي هدال ٫الٗؿد٨غي ؤن اإلاىٓدىم الجُدض مدا
ز ددغط مس ددغط اإلاىشد دىع ف ددي ؾالؾ ددخه وؾ ددهىلخه واؾ ددخىائه "( . )77وُٞم ددا ًس د ّ
دو بظه دداص الخد ددضوٍغ
لل٣داعيء ٣ٞدض عؤي الكدداٖغ ؤن هىدا ٥مدُدداث ازخُاعٍدت ًم٨ددً ؤن ًخى٢دٖ ٠ىددضها خدحن ٌكددٗغ
بًغوعة طل ٪ولِـ مً الًغوعي ؤن جُاب ٤الىٟ٢ت جهاًت الخُٟٗلت.

و٢ددض عؤي بٗددٌ آزددغ مددً الى٣دداص ؤن ال٣هددُضة اإلاددضوعة هدُجددت اخت درا ١خد ّ
داص  ,ولددظل ٞ ٪ددي
ً
ؤ٦ثددر قددٗغٍت وؤٖددظب مىؾددُُ٣ت ! بط ان الكدداٖغ الددظي بلدد ٜصعظددت مددً الخددىجغ ا٦ثددر ال هابددا وؤقددض
ّ
ً
اق ددخٗاال  ,ل ددً ًم٨ى دده بال ؤن ٌؿ ددخجُب للخ ددضوٍغ ٦مش ددل الش٨ل ددى خ ددحن جه ددٗ ٤بسب ددر الى ٞدداة  ٞددال
ّ
ًم٨نهد ددا ؤن جغظد دد٘ هىاخهد ددا ٖلد ددى مدُ د دداث ازخُاعٍد ددت ؤو بظباعٍد ددت  ,اللهد ددم بال اطا هد ددضؤث خ د ددضة
الاقخٗا ٫ؤو زمضث  ,والكٗغ بٗض زمدىص الاقدخٗا ٫هدى الا٢دغب الدى الىثدر الؾدىاه  ,مهمدا بلدٜ
مددً الخهدديُ٘ والخبددضٌ٘ ! واإلادُدداث التددي جدددضر ٖنهددا الغبدداوي لِؿددذ مدُدداث فددي الح٣ُ٣ددت ,
بط خت ددى ل ددى ٧اه ددذ  ٦ددظل ٪م ددً الىاخُ ددت الل ُٟٓددت لل ددىو ٞ ,ةجه ددا لِؿ ددذ  ٦ددظل ٪م ددً الىاخُ ددت
ً
الىٟؿُت ألن الجظب الىٟس ي الظي جشحره ال٣هُضة اإلاضوعة ًب٣دى مؿدخمغا  ,وهدظا هدى اللهدار
الح ٣ُ٣ددي ال ددظي ٌك ددخٗل خغ ٢ددت مؿ ددخمغة ال جى ُ٣دد٘ و ال جخى ٢دد ٠بخى ٢دد ٠ال ٣دغاءة ؤو الؿ ددمإ
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وؤقبه ما ج٨ىن هظه الهىعة بهدىث اإلاىداصي اإلاخُ٣د٘ الدظي ًهدغر بالصدحاعي والُٗ٣دان ؤو
الاصٚددا ٫والىصًددان ٞ ,ددغٚم جُ٣دد٘ ٖبدداعاث الىدضاء وظملدده ٞ ,ددةن ألاػٍددؼ مؿددخمغ بٟٗددل الهددضي
ً
اإلات ددرصص م ددً هى ددا وهى ددا . ٥والاص ٚددا ٫هى ددا ه ددي ؤص ٚددا ٫ال ددىٟـ ل ددضي ال ٣دداعيء والك دداٖغ مٗ ددا ,
و٦ظل ٪الُٗ٣ان والىصًان  ,وبدظل٨ً ٪دىن اللهدار وعاء الكداٖغ الدظي اهخ٣دضه بٗدٌ الى٣داص ,
ً
ً
لهازا م٣هىصا في الكٗغ اإلاضوع  ,له صوعه الٟني الغائ٘ ( . )78وبجاهب طلد٢ ٪دض ًسدغط الكداٖغ
م ددً الك دد٩ل اإلامخ ددض ف ددي ههىن دده ال ددى اإلاخم ددىط ؤو اإلاىٗ ددغط ٞخدىاب ددظ ال٩لم دداث وجدى ددازغ وجسخل دد٠
وٍٓهددغ ٞيهددا مد ّدض وظددؼع فددي ؾددُىعها وهددظا الازددخال ٝفددي بيُددت الكدد٩ل الٗغوض د ي – ٖلددى جإوٍددل
ال ددبٌٗ – ه ددى حٗبح ددر ٖ ددً ن دغإ الك دداٖغ م دد٘ مجخمٗ دده بٗ ددض ه ٣ددل ه ددظا اله دغإ م ددً ال ددظاث
الٟغصًددت الددى الددظاث الجماُٖددت وجمٓهددغه فددي الٟدغا / ٙالبُدداى بكدد٩ل ملٟددذ  ,وهددظا لددم هإلٟدده
ً
ف ددي ال٣ه ددُضة الٗغبُ ددت ألام  /الٗمىصً ددت اإلا ٟ٣دداة  ,اط هالخ ددٔ ٞيه ددا ٞغا ٚددا ًٟه ددل اله ددضع ٖ ددً
ّ
العجؼ لِـ بال  .هظا ًضٖ ٫لى اوسجام الكاٖغ الٗغبي ال٣ضًم م٘ مجخمٗه (. )79
ً
ً
د٩لُا مدً د ًدا الًم د ّ
دـ ظ ددىهغ الك ددٗغ
وٍب ددضو ل ددي ؤن ه ددظا الخإوٍ ددل ال ٌٗ ددضو ؤن ً ٨ددىن جبرً دغا ق د
ّ
اإلاخجؿددض فددي بىدداء ًٖددىي مخ٩امددل ًخددأػع ُٞدده الكدد٩ل واإلاًددمىن وًهددا ٫الخجغبددت الكددٗىعٍت
ً
التددي جخ٨ددىن فددي ؤٖمددا ١الكدداٖغ بُٗددضا ٖددً َغٍ٣ددت ال٨خابددت وعؾددم الحددغو ٝوال٩لمدداث  .ؤمددا
هٓددم هددظه الحددغو ٝوال٩لمدداث وجإلُٟهددا ٞهددى مخٗل د ٤بإؾددلىب الكدداٖغ وَغٍ٣خدده الخانددت فددي
ً
جىدداو ٫مىي ددىٕ الخجغبددت وؾ ددبر ؤ ٚددىاعه الكددٗىعٍت  ,وَب ٣ددا لىٓغٍددت الاصب الاؾ ددالمي ٞ ,ل ددِـ
الالقددٗىع هددى اإلاهددُمً الىخُددض ٖلددى ججغبددت الكدداٖغ ؤو ٖلددى َغٍ٣خدده فددي الخٗبحددر ٖنهددا  ,ولددظل٪
ً
ً
ٞالب ددض للك دداٖغ الاؾ ددالمي م ددً التد دزام ٢ىاٖ ددض ال ٟددً الاؾ ددالمي ف ددي الك ددٗغ باٖخب دداعه ٞى ددا هاص ٞددا
ً
ملتزم ددا ب ددإصاء وْائ ٟدده الغؾ ددالُت  ,والًيبغ ددي ل دده ؤن ً ٣دد٘ ُٞم ددا و ٢دد٘  ُٞدده ق ددٗغاء الحضاز ددت م ددً
ؤوهام الالوعي والهدغاٖاث اإلاٟخٗلدت ممدا حٗغيدىا لبُاهده فدي بددض ؾداب . )81(٤و ال هى٨دغ ٖلدى
ً
هد ددظا الكد دداٖغ ؤن ً٨د ددىن مبخ ٨د دغا فد ددي مجد ددا ٫الاً٣د ددإ وجىىَد دد٘ اإلاىؾد ددُ٣ى الكد ددٗغٍت صون الٛد دداء
ال٣ىاٖ ددض الٟىُ ددت الاؾاؾ ددُت الت ددي جمى دد٘ طوب ددان الك ددٗغ ف ددي ؤج ددىن الىث ددر مم ددا ً دداصي ال ددى ي ددُإ
ً
الج دديـ ألاصب ددي والجىاً ددت ٖل ددى الاصب ٖمىم ددا  .وباليؿ ددبت للك دداٖغ الغب دداوي  ٣ٞددض ج ددم الخىىَ دد٘
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ً
اإلاىؾُ٣ي لضًه ٚالبا زاعط صائغة الايُغاب الاً٣اعي الظي وٗ٢ذ ُٞه ال٣هدُضة الحضازُدت,
وبدداألزو مددا ؾددمي ب٣هددُضة الىثددر ٞ .الغبدداوي ًمخدداػ بمهدداعة زانددت فددي ازخُدداع بىدداه الاً٣اُٖددت
ً
ً
وجىخُضها ٦ما هغي طل ٪في ٢هُضجه (الضاع البًُاء) ( )81خُدض هلحدٔ اؾد هالال ٖمىصًدا مدً
وػن ال٩امل (مخٟاٖلً) :
نض ١الظي ّ
ؾما ٥بالبًُاء
مً ؤظل مال ٪مً ًض ٍ بًُاء
ُ
بن البُاى لىه ٠خؿً طوي ال ها
وبًُاء ُخؿىٞ ٪ا٧ ١ل هاء
جلُه خغ٦ت ؤولى مً بً٣إ الغمل (ٞاٖالجً) :
ّ
ً
ُ
بًُاء ول٨ى ٪بُضاء حُٛي ٚابت مً شجغ الاؾمىذ مغآج٪
ؤبضا ما ؤهذ
وظهان ٦بحران ل ٪الؿاٖت ٌ :
وظه

ٌ
ؤبٌُ مشل بُاى الُحر خحن الحب ًغمُه ّ
ووظه جدغ١
بدباث مً الهبذ ,
ُ
زالًاه
الكمـ

ًلي طل ٪م ُ٘٣مً اإلاخ٣اعب (ٗٞىلً)
اطا َٗىاث الحىحن الى ألاهل
ً
ُ
الغظىٕ ؟
ؤ ّػث بهضعً ٥ىما ٠ُ٨ٞ
ُ
َ
الًلىٕ
الحمغ هظي
ؤما ل٢ ٪لب جً ّم ٚالئله
ً
ً
ُ
صمىٕ
ؾُسً ٤ٟىما ٞدكخٗل الىاع  ٪ُٞوجمأل ُٖيُ ٪خؼها
ُ
الغظىٕ
٠ُ٨ٞ
خغ ّ
زم خغ٦ت زاهُت ٢ائمت ٖلى وػن الُىٍل (ٗٞىلً مٟاُٖلً) ظاءث في اوؿ٩اب ّ
مضوع :
ً
ً
مؿاء صزلذ الضاع يُٟا ٖلى الحىها ٫ما اؾخ٣بلخني ٢امت الغظل البضوي .
عومي مً ال٣اعة الؿىصاء ًا ُ
في ٢اٖت ألايُاً ٝجلـ ّ
٢لب الحؿإ٫
ًٖ الصحب هم ٚابىا ًٖ الضاع مىظ الٟجغ
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زم ّ
ًظًل الكاٖغ هظه الحغ٦ت بم ُ٘٣مً وػن ال٩امل (مخٟاٖلً) :
ًا صاع ٢ض زضٖى ٥اط ٢الىا
ّ
بإه٧ ٪الًحى الٟخان  ,ؤو٧الىجمت الٗظعاء
ُ
٦م ّ
نٟهاٞت خؿىاء ..
الشىاء اإلاغ مً
ٚغ
ٍ

وٖلدى هدظا الددىمِ الاً٣داعي اإلاخددضازل هجدض للكدداٖغ ٢هدائض ازددغي مشدل ٢هددُضة (٦دإؽ مددً
عمد دداص) التد ددي جًد ددم زمد ددـ حكد ددُ٨الث وػهُد ددت مد ددً (اإلاخ٣د دداعب  ,اإلاخد ددضاع , ٥الغظد ددؼ  ,الخبد ددب ,
ال د ددىاٞغ)  .وه ٨د ددظا ًد د دداو ٫الك د دداٖغ مدم د ددض ٖل د ددي الغب د دداوي ؤن ًغج ٟد دد٘ بال٣ه د ددُضة الاؾ د ددالمُت
اإلاٗانددغة ٖددً تهمددت ال٣هددىع الٟنددي بمٛددامغة قددٗغٍت واُٖددت ومخٟخدددت عٚددم ؤهدده زالددض زالزددت
ً
ً
ً
قددٗغاء مٛاعبددت (الغبدداوي  ,ألامغاوددي  ,بىٗمدداعة) ٌكدد٩لىن ظددضاعا بؾددالمُا مىُٗددا صازددل اإلاٛددغب
ً
ً
الا ٢د ى ٌُٗددغ ٝب د (ظماٖددت وظددضة) خُىددا و(ظماٖددت اإلاكدد٩اة) خُىددا آزددغ ( .)82وه٨ددظا جىىٖددذ
مىؾددُ٣ى الكددٗغ الاؾددالمي اإلاٗانددغ بددحن التدزام البدددىع الكددٗغٍت اإلاٗغوٞددت وال٣ددىافي ,وبددحن مددا
ْهددغ فددي الٗهددغ الحددضًض مددً قددٗغ الخُٟٗلددت ووظددضها مشالدده اإلاخُددىع فددي ٢هددائض مدمددض ٖلددي
الغبد دداوي  ,وهجد ددض لد دده ؤمشلد ددت ؤزد ددغي فد ددي ٢هد ددائض خؿد ددً ألامغاو د دي ومدمد ددض بىٗمد دداعة ومهد ددُٟى
الٛمد دداعي وظد ددىاص ظمُد ددل وه د دؼاع البهد ددغي وٚحد ددرهم ٦ .مد ددا لجد ددإ الكد دداٖغ الاؾد ددالمي الد ددى ٖىامد ددل
مخٗددضصة ؤزددغي جددضٖم الجاهددب اإلاىؾددُ٣ي فددي الخٗبحددر ٖددً مكدداٖغه وؤخاؾِؿدده ٧الخهددغَ٘ فددي
اإلاُد ددال٘ والكد ددُىع  ,والخ٨د دغاع فد ددي ال٩لمد ددت والترُ٦د ددب  ,والد ددىان مد ددً الجىد دداؽ والُبد ددا , ١وعص
العج دؼ ٖل ددى اله ددضع وٚح ددر طل دد . ٪وم ددً ؤمشل ددت ه ددظا الخى ددىٕ اإلاىؾ ددُ٣ي ف ددي الك ددٗغ الاؾ ددالمي م ددا
هجضه في قٗغ ٖمغ هاء الضًً الامحري  ,خُض ً٣ى ٫في اخضي زماؾُاجه :
" ًاعب هظا اللُل ُ ًجلى قهبه
ًداوع الىلهان ُٞدده ّ
خب دده
ُ
وز٣ٟان ال٣لب ٌك٨ى زُبده
جهد ّدضٕ ال٣ل ُدب ٞدإخؿ ددً عؤب دده
ً
ؤظ ددغه ب٦غام ددا لُيؿددى ٦غبدده
ِ

214

مشل سٛىع الحىع في صًاع٧ا
وبهني ؤخُُ دده  ٞدي خىاع٦ددا
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ًالخدٔ فدي هدظه ألابُداث ؤن "و٢د٘ مىؾدُ٣ى الكدُغًٍ مخخدالُحن فدي اإلاسُلدت الؿدمُٗت ٦ى٢د٘
ز٣ٟد دداث ظىد دداخحن ًُحد دران ٞ ,د دداطا ؤيد ددٟىا للكد ددُغًٍ ٢د دداُٞخحن مخىد دداوبخحن باؾد ددخمغاع ٞ ,غبمد ددا
ًخإ ٦ددض ه ددظا الاً ٣ددإ اإلاىؾ ددُ٣ي  ,وجخً دداٞغ اإلاٗ دداوي واإلاك دداٖغ (ال ٣ددُم الك ددٗىعٍت) م دد٘ ال ٣ددىافي
واإلاىؾ د ددُ٣ى (ال ٣د ددُم الخٗبحرً د ددت) لالًد د دداء بإظىد د ددت الخدلُ د دد . ٤واإلاىي د ددىٕ بقد د دغا ١وججلُ د دداث
ّ
مدل٣ت"( . )84وٍ٣ى ٫الامحري في زماؾُت ازغي :
ً
ً
ً
وزُ٣ا ٖمُ٣ا ؾدم ًداء وؤعيددا
" ل ٪الحمض َىٖا ل ٪الحمض ٞغيا
ً
ً
ً
ً
ل ٪الحمض ز٣ٟا خشِشا وهبًا
ل ٪الحمض نمخدا ل ٪الحمددض ِط٦غا
ً
ل ٪الح ددمض َ
و٦ددل ُ٦اوي  ..ع ّهىا وٚدمًا
ملء زالًددا َظىدداوي
ً
ً
بل ي وظ دداهي الُدد ٪بججد دداهي وَُدضا مضًدضا  ..لترض ى ٞإعض ى
()85

ٞإهذ ٢ىامددي وؤهذ اوؿددجام ددي م٘ ال٨ددىن وألامغ لىالٞ ٥ىض ى"
ُ
وفددي هددظه الابُدداث ًالخددٔ ج ٨دغاع البددضاًاث (لدد ٪الحمددض) ٦مددا جالخددٔ الجىاؾدداث (ظىدداوي –
ً
ً
ُ٦اوي) ( ,ال ي – ظاهي – اججاهي) ( ,وَُضا – مضًدضا) ( ,لترضد ى – ٞإعضد ى) ٦ ,مدا ًالخدٔ
ً
ً
ً
ً
ً
ؤًًددا ج٣ؿددُم الكددُىع هدىٍددا وٖغويددُا ( :لدد ٪الحمددض َىٖددا – لدد ٪الحمددض ٞغيددا) ( ,لدد٪
ً
ً
ً
الحم ددض ن ددمخا – ل دد ٪الحم ددض ط٦د دغا – ل دد ٪الحم ددض ز ٣ٟددا)  ,بد دل ج ددضعط الخ٣ؿ ددُم م ددً م٣ابل ددت
ً
ً
جُٟٗلخحن م٘ جُٟٗلخحن بلى ج٣ابل جُٟٗلت م٘ جُٟٗلت( :ال دي – وظداهي) ( ,وَُدضا – مضًدضا) ,
(لترضد ى – ٞإعض د ى)  ,وهددظا ٧لدده ٚحددر الخىدداْغ فددي نددُ ٜالترُ٦ددب ومىؾددُ٣ى ال٩لمدداث ٞ( :إهددذ
 ٢ددىامي – وؤهد ددذ اوسد ددجامي) ؤي البد ددضء بً ددمحر مساَد ددب مىٟهد ددل زد ددم بسب ددر مًد ددا ٝالد ددى ًد داء
ً
اإلا ددخ٩لم م دد٘ ظى دداؽ ل ٟٓددي ج ددام ف ددي اإلابخ ددضؤًً وه ددا٢و ف ددي الخب ددرًً  ,ه ددظا ؤًً ددا ٚح ددر الُب ددا١
ً
ً
ً
ً
ً
الٟٗد ددىي الىد دداج َ( :ىٖد ددا – ٦غهد ددا) و (ؾد ددماء – ؤعيد ددا) و (ند ددمخا – ط ٦د دغا) بااليد دداٞت الد ددى
ً
ً
جهغَ٘ اإلاُل٘ ٞ( :غيا – ؤعيا) (. )86
والح دد ٤ؤن هد ددظه الٟى ددىن البضٌُٗد ددت اإلاضٖم ددت للى٢د دد٘ اإلاىؾ ددُ٣ي فد ددي ال٣ه ددُضة الاؾد ددالمُت ,
الجسدغط ٖدً اليؿد ٤الٗغوضد ي اإلاٗددغو ٝفدي الكدٗغ الٗغبدي " وؾدىاء فددي هدظا الىدىٕ مدً الكددٗغ
الٗغوض د ي ؤن ًيؿ ددا ١وعاء ٢ا ُٞددت مىخ ددضة وٖ ددضص م ددضعوؽ م ددً الخ ٟٗددُالث ال ٌك ددظ وال ًى ددإي
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ٖنهددا  ,ؤو ؤن ًخالٖددب بددال٣ىافي والخٟٗددُالث طاث البدددغ الىاخددض ٟٞ ,ددي ٧لخددا الحددالخحن ٌٗخمددض
الكاٖغ ٖلى ما ًم ً٨حؿمُخه باإلاىؾُ٣ى الخاعظُت ؤو الخ ُُ٘٣الغٍاض ي لل٩لمداث و الخٗدابحر
الك ددٗغٍت .وال جب ٣ددى بٗ ددض ه ددظا زم ددت ُ٢م ددت ؤو ؤهمُ ددت للخه دديُ ٠الخ٣لُ ددضي للك ددٗغ الٗغوضد د ي
ً
ً
ً
ال٣ائ د ددل ب د ددإن هى د ددا ٥ق د ددٗغا ٖمىصً د ددا وآز د ددغ خ د د ّدغا ألن ٧ليهم د ددا ًيبٗش د ددان م د ددً طاث اإلاىؾ د ددُ٣ى
وَٗخمددضان طاث الخُٟٗلددت والبدددغ ول٨ددً الخددالً ٝىدهددغ بٗددضص الخٟٗددُالث وقدد٩ل الاً٣اٖدداث
وال٣ددىافي  ,و٦الهمددا – والقدد – ٪يددغوعة حٗبحرًددت للىظددضان الكدداٖغي ًىددض ٘ٞالددى هددظا الكدد٩ل
ً
ّ
بدـ الًمل ٪له صٗٞا وهضاء باَني ال٢ضعة لده ٖلدى الدخد٨م ُٞده "( .)87وٖلدى هدظا ٞدال
ؤو طا٥
ٞددغ ١بددحن الكددٗغ الٗمددىصي والكددٗغ الحد ّدغ مدً خُددض الاؾدداؽ اإلاىؾددُ٣ي ال٣ددائم ٖلددى جٟٗددُالث
ً
ً
البد ددىع اإلاٗغو ٞددت ٞ ,د ددال ً ٨ددىن الكد ددٗغ الٗم ددىصي  ٢ددضًما وال الكد ددٗغ الح د ّدغ خد ددضًشا ٖل ددى هد ددظا
ً
ً
الاؾد دداؽ ٞ".اإلاىؾد ددُ٣ى الحٗد ددغ ٝػماهد ددا والم٩اهد ددا  ,وؾد ددعي الىظد ددضان الكد ددٗغي الد ددى اإلاىؾد ددُ٣ى
لُه ددى ٙف ددي ٢ىال ه ددا عئاه وججاعب دده وؤخالم دده  ,الً ٣دد ٠ؤمام دده خ د ّدض ػم داوي و ال ٞان ددل م ٩دداوي ...
ً
ً
ٞالكٗغ الٌٗغٖ ٝهغا والم٩اهدا  ,والخدغوط ٖلدى الاً٣دإ اإلاٟ٣دى الىاخدض والٗدضص اإلادإلى ٝمدً
ً
ً
الخٟٗددُالث لددِـ ؤمدغا ظضًددضا بددل ل٣ددض قددهضجه ٖهددىع الكددٗغ الاولددى وٖددغى الاهضلؿددُىن مددً
ً
ؤق٩اله ؤلىاها .
ً
الىظضان الكٗغي وظضان ًىدإي ٖدً الاؾدغ ومىؾدُ٣اه لدم جدغى ًىمدا ؤن ً٨بلهدا ُ٢دض ؾدىي
ُ٢ددض ال ٟددً هٟؿ دده وقددخائم الى ٣دداص و ؤهخم دداءآتهم الددى ال ٣ددضًم والح ددضًض ؤو الددى ّ
اإلا ُ٣ددض والح د ّدغ ,
ً٢دُت ٚحدر مؿدلم هدا مداصام الكدٗغ هددى الحغٍدت ومدا صامدذ مىؾدُ٣اه – بإقد٩الها التدي الخهددغ
ً
ً
لهددا – الحٗددغُ٢ ٝددضا وال ؤؾدغا "( )88ؾددىي ُ٢ددض الخُٟٗلددت  ,وٗددم الخُٟٗلددت اإلاىخمُددت الددى البدددىع
الؿ ددخت ٖك ددغ وصوائغه ددا الٗغوي ددُت اإلاٗغو ٞددت ف ددي الك ددٗغ الٗغب ددي  .ه ددظه الخُٟٗل ددت – وال ؤ ٢ددى٫
َ
ال٣ا ُٞددت – ه ددي اإلاحد دزان وهد ددي الح ٨ددم ب ددحن الك ددٗغ والىثد ددر  ,و ال  ٞددغ ١ب ددحن ؤن ج ددإحي الخٟٗد ددُالث
مُ٣ددضة ب٣اُٞددت ّ
مُ٣ددضة بٗددضص ّ ,
مُ٣ددضة بٗددضص مٗددحن ؤو ٚحددر ّ
ّ
مىخددضة ؤو مُل٣ددت مددً هددظا الُ٣ددض ,
ً
ً
ٞخ٨ددىن ق ددٗغا  .ؤم ددا الىث ددر ٞهددى  ٧ددل  ٦ددالم ز ددغط ٖل ددى الخُٟٗلددت واجس ددظ لىٟؿ دده اؾاؾ ددا ٚحره ددا .
ً
وٍم ً٨ؤن ً٨ىن هظا الاؾاؽ ٞىُا وٍم ً٨ؤن ً٨ىن لده بً٣دإ مدازغ ول٨ىده ال ًم٨دً ؤن ًهدحر
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ً
قد ددٗغا مد دداصام ؤؾاؾد دده اإلاىؾد ددُ٣ي لد ددم ًٓهد ددغ ب٣ىالد ددب الخٟٗد ددُالث وؤقد دد٩الها  .ؤمد ددا اإلاىؾد ددُ٣ى
ً َ ً
الضازلُت ٞال ؤعاها جهل محزاها وخ٨ما في الخٟغٍ ٤بحن الكدٗغ والىثدر ؤو الىثدر الٟندي ٖلدى وظده
الخهدىم  .ألن اإلاىؾدُ٣ى الضازلُددت فدي هدظا الىثددر ؤمدغ ٚحدر مدد ّدضص و ال ًم٨دً يدبُه بإقدد٩ا٫
و٢ىالددب مُٗىددت  ,بددل هددى ًهددل الددى صعظددت مددً الازددخال ٝوالخىددىٕ ً ,هددٗب ٖىددضها الخٟغٍدد٤
ّ
بِى دده وب ددحن الىث ددر الٗ دداصي ,ول ددظلٞ ٪ه ددى مٓى ددت لً ددُإ ؤه ددم ٖىه ددغ م ددً ٖىان ددغ الك ددٗغ ؤٖن ددي
ُ
اإلاىؾدُ٣ى والاوػان ٞ .دالىػن اإلاىؾددُ٣ي هدى عوح الكدٗغ ُٞمددا ًبدضو لدي  .واطا ٣ٞددض هدظا الددىػن
٣ٞض جم الً٣اء ٖلى عوح الكٗغ  .ؤما الخهدىٍغ والخُداٞ ٫هدى لدِـ زاندت للكدٗغ الهىدا هجدض
ً
الخُ ددا ٫والخه ددىٍغ ف ددي الىث ددر الٟن ددي ب ددل خت ددى ف ددي الىث ددر الٗ دداصي ؤخُاه ددا ع ٚددم ٣ٞضاه دده الجاه ددب
اإلاىؾُ٣ي .وٖلى هظا ٞال ؤعي ُٞما ؾمي ب٣هُضة الىثر او الىثدر الكدٗغي ؤو الكدٗغ اإلاىشدىع ,ال
ً
اعي فددي هددظه الدؿددمُاث مهددضا٢ا إلاؿددمى قددٗغي خ٣ُ٣ددي  ,وٗددم هددي ؤؾددماء هجددض مؿد ّدماها فددي
الىثددر الٟنددي ٞددُم ً٨الحا٢هددا بالخُددب والغؾددائل والخددىاَغ الٟىُدت مىددظ ا٢ددضم الٗهددىع وختددى
ًىمىددا هددظا  .وال ًم٨ددً الحا٢هددا بالكددٗغ الن لهددظا الازحددر خغمدده الٗخُددض الددظي ال ًضزلدده الا مددً
ً٣د ّدضم ٢غبددان الُاٖددت الُدده ؤٖنددي الاوػان ٢بددل ج٣ضًمدده الهددىع والازُلددت والٗىاَدد , ٠وهددظه

ُ
ُ
٧لهددا مُلىبددت ويددغوعٍت للكددٗغ ول٨نهددا ال حٛنددي ٖددً الاوػان ٞ ,ددال بددض ؤن جهددا ٙهددظه الٗىانددغ
ظمُٗد ًدا فددي قدد٩ل مىؾددُ٣ي ًمحددزه الؿددام٘ ب٩ددل ويددىح ّ
ٖمددا ٌؿددم٘ مددً ؾددائغ ال٨ددالم ,لخ٨ددىن
قددٗغًا وال ٌكدد ٟ٘لهددا ؤن حكددخمل ٖلددى بً٣ددإ صازلددي ال ّ
ًخبُىدده الؿددام٘ بىيددىح وال ً٩دداص ًٟد ّدغ١
بِىه وبحن ٦المه الُىمي اإلاٗخاص .
قصيذة النثر!

وبىدداء ٖلددى مددا ج٣ددضم ٞددال ٚبدداع ٖلددى الكددٗغ الحد ّدغ ٦مددا ال ٚبدداع ٖلددى الكددٗغ الٗمددىصي مددا صام
ً
 ٧ددل منهم ددا ملتزم ددا بىػن(الخُٟٗل ددت)  ,ول ٨ددً الٛب دداع ٖل ددى (ال٣ه ددُضة الىثرً ددت)  ,ه ددظا اإلاىل ددىص
ال٨ؿددُذ واإلاكد ّدىه الددظي اعاص بدده بٗددٌ الًددٟٗاء ؤن حهددضم ُ٦ددان الكددٗغ  .وممددا ًاؾدد ٠لدده ان

بٗددٌ الى٣دداص الاؾددالمُحن اْهددغ ُٖٟدده ٖلددى هددظا اإلاىلددىص اإلاكدداوم و٢د ّدضم ل٣بىلدده مبددرعاث ٚحددر

م٣ىٗت ٦ ,ما هجض طل ٪لضي الض٦خىع ٖماص الضًً زلُل الدظي صٖدا الدى اٖخمداص ٧اٞدت الهدُٜ
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التددي ً٨خددب مددً زاللهددا الك ددٗغ ٖلددى ازخالٞهددا ختددى طل دد ٪اإلاؿددمى بددالىثر الكددٗغي او ٢ه ددُضة
الىثر"( .)89وخاو – ٫لخبرًغ هظه الضٖىة – ؤن ًلخمـ (نالث ٞىُت وزُ٣دت) بدحن ٢هدُضة الىثدر
وب ددحن الك ددٗغ ٖ ددً َغٍ دد ٤الك دداٖغٍت اإلاه دداخبت للىث ددر واإلاص ددحىبت بخ ُُ٣دد٘ ق دد٨لي ومىي ددىعي
للمُ٣ىٖ ددت الىاخ ددضة ٖل ددى اؾ دداؽ اإلاىؾ ددُ٣ى الضازلُ ددت اإلاىبٗش ددت ٖ ددً الاًد دداءاث اإلاص ددحىهت
وجضاعي اإلاٗاوي والخىاَغ والا٩ٞاع وجضازل اللحٓاث الؼماهُدت واإلاؿداخاث اإلا٩اهُدت  ,فدي وؿد٤
ً
ً
ً
ً
مٗ ددحن ٌكد دضه مج ددغي واخ ددض ًج ددغي ال ددى مه ددحره هاصئ ددا خُى ددا ن ددازبا خُى ددا آز ددغٞ ,خ ٨ددىن ل دده
ً
ً
مىؾُ٣ى هاعمىهُت ؤقدبه بالخلُٟداث التدي جهداخب الؿدُمٟىهُاث ٞخُٗيهدا بٗدضا ظضًدضا(.)91
ومً الىاض ان عؤي الض٦خىع ٖماص الضًً في ٢بى ٫ال٣هُضة الىثرًت ٌٗخمض فدي ؤؾاؾده ٖلدى
م ددا جخمخ دد٘ ب دده ه ددظه (ال٣ه ددُضة) م ددً مىؾ ددُ٣ى صازلُ ددت  .و ٢ددض اوض ددحىا ُٞم ددا ؾ ددب ٤ان ه ددظه
ْ
اإلاىؾددُ٣ى ٚحددر ٧اُٞددت الصزددا ٫الىثددر الددى ّ
خحددز الكددٗغ وخغمدده .وال ٌٗنددي هددظا ؤن لددِـ هىددا ٥مددً
نلت ؤو جإزحر مخباص ٫بدحن الكدٗغ والىثدر  ,بدل بن ٨ٞدغة جىداوب الخدإزحر بُنهمدا ججدض اؾدخجابت مدً
ل ددضن هٓغٍ ددت الاصب الاؾد ددالمي وه ددي اؾ ددخجابت مكد ددغوَت مد ددضصة! بمٗن ددى ان ًُٟد ددض الىث ددر مد ددً
الك ددٗغ وب ددالٗ٨ـ ٖلد ددى ؤن ال ًُمس ددخ ؤخد ددضهما ب ددضٖىي الخ ددإزغ بد ددالزغ " ,وبن ٖىه ددغ الاٞد دداصة
والخددإزحر م٣بددى ٫ومؿخدؿددً لددِـ بددحن الىثددر والكددٗغ ٣ٞددِ  ,بددل بددحن الاصب والٟىددىن الازددغي
٧اإلاىؾُ٣ى والخهىٍغ والؿِىما زم بحن الٟىىن الاصبُت طاتها ٧الكدٗغ واإلاؿدغح وال٣هدت ٖ ,لدى
ؤؾدداؽ الكددغٍ اإلاددظ٦ىع وهددى ان ًب٣ددى الٟددً بسهائهدده اإلاٗغوٞددت  ,وال ًمسددخ الددى ٞددً آزددغ
وٍخد ّدى ٫الُده  .ول٣ددض خدضر – ٖلدى ؾددبُل اإلاشدا – ٫جدضازل بددحن الٟدً التراظُدضي وال٨ىمُددضي
(اإلاإؾ دداة واإلاله دداة) ف ددي اإلاؿ ددغح الح ددضًض  ,واصزل ددذ اإلاك دداهض اإلاط ددح٨ت ف ددي التراظُ ددضًا ٦م ددا
ً
ً
ً
ً
اصزلددذ اإلابُ٨ددت فددي ال٨ىمُددضًا ول٨ددً هددظا لددم ًجٗلهمددا ٞىددا واخددضا  ,بددل ظٗلهمددا ٞىا(عماصًددا)
ً
ً
٦مددا ُ٢ددل ؤي ٞىددا مؿددغخُا ًمددؼط بددحن اإلاكدداهض الحؼٍىددت والؿدداعة"( ,)91وهددظه هددي خددا٢ ٫هددُضة
ً ً
الىثر والىثر الٟني ٖامت في جإزغه ببٌٗ زهائو الكٗغ صون ؤن ٌٗندي هدظا الخدإزغ جد ّدىال جامدا
مً ماهُخه الى ماهُت الكٗغ  .بل ًب٣ى الىثر الٟني – ومىه ٢هُضة الىثدر– فدي مغخلدت وؾدُى
بددحن الىثددر الٗدداصي وبددحن الكددٗغ  ,وجٓددل لدده زهائهدده الٟىُددت اإلامحددزة لدده ٖددً ٧ددل منهمددا  .وبٗددض
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هددظا ٞددال صاعددي ألن حؿددمى (٢هددُضة الىثددر) هددظا الاؾددم اإلامد ّدىه اإلالخددبـ  ,وؤخددغي هددا ؤن جددظوب
في (الخاَغة) ٞال ٞغ ١بُنهما.
توازن العناصر
و٢ض وظضها مٗٓم الكٗغ الاؾالمي اإلاٗانغ ٢ ,دض التدزم ؤوػان الخٟٗدُالث ؾدىاء فدي قد٩لها
ً
الٗمددىصي او فددي قدد٩لها الحد ّدغ .ممددا ًددضٖ ٫لددى ان هددظا الكددٗغ ٌؿددحر بُٗددضا ٖددً خالددت الخسددبِ
ً
الاً٣دداعي والاعجبددا ٥اإلاىؾددُ٣ي التددي وكددهضها فددي مٗٓددم الكددٗغ الحددضاسي اإلاٗاندغًٞ ,ددال ٖمددا
هلمؿه ُٞه مً خالت الترصي والؿ٣ىٍ ال٨ٟغي والازالقي والٟني ٞ .ما ًمحز الكدٗغ الاؾدالمي
ٖددً هددظا الٛشدداء اهمددا هددى الخددىاػن والاوسددجام بددحن م٨ىهدداث الٗمددل الكددٗغي الاؾددالمي الددظي
الًُغددى ُٞدده ٖىهددغ وَُٛددب ٖىهددغ آزددغ" ولٗددل هددظا هددى ابددغػ ملمددذ مددً مالمددذ هٓغٍددت الاصب
الاؾدالمي التدي جىعدى ٖلدى اإلادظاهب الكدٗغٍت ال٣ضًمدت والحضًشدت وٞغاَهدا فدي م٨دىن واخدض مدً
ً
م٨ىهدداث الٗمددل الاصبددي ووؿددُاجها ؤن الاوؿددان لددِـ ٖ٣ددال وال ٖاَٟددت وال (القددٗىع) وال الت دزام
ُ
ً
اظخماعي وال زُا , ٫اطا ازظث هظه الً٣اًا ٦ال ٖلى اهٟغاص ؤو زًد٘ الٗمدل الاصبدي لجاهدب
منهددا ٖلددى خؿدداب الجىاهددب الازددغي  ,ولهددظا ججددضها هخدددضر ٖددً الاهُبددإ الٗددام الددظي ًتر٦دده
ه ددظا الاز ددغ ف ددي هٟىؾ ددىا م ددغة واخ ددضة بم٨ىهاج دده ٧له ددا الت ددي جخ ددىاػن وجخج دداوـ م ددً ز ددال ٫ججغب ددت
()92

ومٗاهاة وطوب ٢لب وجىظُه ٖ٣ل وقٗغ اهخماء "
امللحمت االسالميت

وهسددخم هددظا البدددض بدددضًض مددىظؼ ٖددً اإلاالخددم الاؾددالمُت فددي الٗهددغ الحددضًض إلاددا ٞيهددا مددً
بغ ٦ددت ط ٦ددغ الىب ددي اإلاه ددُٟى(م) وؾ ددحرجه الُٗ ددغة  ,وهب ددضؤ بملحم ددت (مج ددض الاؾ ددالم) ؤو (الالُ دداط
الاؾالمُت) للكاٖغ اخمض مدغم خُض ً٣ى ٫في مؿ هلها:
ُ ً
ً
ً
َ
الىاؽ خ٨مت والضهىعا
واٚمغ
مدمض هىعا
"امال الاعى ًا
ً ّ
ً٨ك ٠ال جب ٧لها والؿخىعا
حجبخ ٪الُٛىب ّؾدغا جدجلى
ّ
ٞدخدضْ ٞدٖ ٤لُدده خدتى ٌ دٛددىعا
واص
نب ؾُل الٟؿاصفي ٧ل ٍ
َ
ُ
عاح ًُىي ؾُىلده والدبددىعا
داب
ظئذ جغمي ٖدبابده بدٗدب ٍ
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ًُى٣ظ الٗالدم ال َ
دٛغٍ ٤وٍددمي

َ
ؤمم الاعى ؤن جظو ١الشبىعا"

()93

و٢د ددض عؤي الد ددض٦خىع ػ٧د ددي اإلاداؾد ددني ؤن ال٣هد ددائض ال٨بحد ددرة واإلاُد ددىالث التد ددي ٖملهد ددا اإلاغخد ددىم
الكدداٖغ ال٨بحددر اخمددض مدددغم  ,بهمددا ؾددماها َابٗهددا بٗددضه(صًىان مجددض الاؾددالم) ؤو(الالُ دداطة
ً
ؤلاؾالمُت) زدم ٢دا ٫اإلاداؾدني " :ؤاجدب إلادً ؾدمى هدظه اإلاىٓىمدت بااللُداط ,ومدا ٦ىدذ مخهدلبا
ً
وال متزمخددا ٞ .ددال اعضد ى لهددا هددظا الاؾددم الاٚغٍ٣ددي ٞددةن عوح البدددض الجددامعي الددظي عبددي ٨ٞددغي
ُٞه وصعط ٖلمي وؤصبدي ٖلُده  ,ال ًددى ٫بدحن هدظه الدؿدمُت واإلاىٓىمدت (اإلادغمُدت) واهمدا ٦ىدذ
ً
ال ؤظددض وظهددا للدؿددمُت ألن (الالُاط)ٖمددل بٚغٍ٣ددي ملحمددي ممددؼوط بال هاوٍددل والاؾدداَحر وط٦ددغ
الٗبدداصاث ال٣ضًمددت للُىهددان مددا ٢بددل اإلاددُالص  ,ولِؿددذ جالئددم الٟدددىي الاؾددالمي الددظي قددُضث
ٖلُدده هددظه ال٣هددائض ال٨بحددرة الاؾددالمُت"( )94التددي سددجلذ جدداعٍش الغؾددى ٫وال جددغة والاٖمددا٫
اإلادمضًددت ال٨بددري  .و مدد٘ طلددٞ ٪ددال ًىٟددي اإلاداؾددني صًددىان مجددض الاؾددالم مددً اٖمددا ٫اإلاالخددم
الهه مالئم – في عؤًه – للكٗغ الحغبي وإلاىيىٖاث اإلاالخم  ,ولظل٣ً ٪ترح حؿمُخه بدد(ملحمت
الغؾد ددى .)95()٫ؤمد ددا الد ددض٦خىع قد ددىقي يد ددُ٣ٞ ٠د ددض عؤي ان مد ددً الخُد ددإ حؿد ددمُت هد ددظا الد ددضًىان
ً
ً
(بلُد دداطة) بد ددل مد ددً الخُد ددإ ٦د ددظل ٪ؤن ٌؿد ددمى (ملحمد ددت) ؤو قد ددٗغا ٢ههد ددُا ٞ,مد ددا خد ددىاه هد ددظا
الضًىان– ٖلى عؤًه– اهما هي مجمىٖت مً ال٣هدائض فدي ؾدحرة الغؾدى ٫وٚؼواجده "وهدي ؤقدبه
م ددا ج ٨ددىن بال٣ه دائض الٛىائُ ددت وم دد٘ طل ددٛٞ ٪ىائُ ه ددا ي ددُٟٗت اط ل ددِـ ٞيه ددا مك دداٖغ مشح ددرة وال
نددىع خُددت هايددغة ٞ ,ددال ج٣غئهددا ختددى جدددـ اجهددا ػازددغة بددالٟخىع وؾددغٖان مددا ًملددا ٥الؿددإم
واإلال ددل .وه ددي ل ددظل ٪ش د يء ب ددحن الك ددٗغ الٛى ددائي والك ددٗغ الخٗلُم ددي الج ددا ٝال ددظي ٌؿ ددغص ٖلُ دد٪
مجمىٖددت مددً اإلاٗدداع ٝفددي ؤٖددضاص وؤع٢ددام ,ؤمددا الكددٗغ ال٣ه د ي ٞلددِـ ٞيهددا مىدده ش د يء ألجهددا
ج ٣ٟددض ؤهد ددم ؤع٧اهد دده وهد ددى الخُد ددا ٫ال٣د ددىي الىاٞد ددظ الد ددظي ً٣د ددو ٖلُد دد ٪الاؾد ددُىعة او الحاصزد ددت
ً ً
الخاعٍسُددت ُٞجٗلدد ٪حؿدكددٗغها وجلمؿددها ب٩ددل جٟانددُلها وظؼئُاتهددا إلاؿددا ٢ىٍددا"( .)96وٍبددضو لددي
ّ
ؤن هدظا الدغؤي ُٞدده ال٨شحدر مددً الخجنددي ٖلددى الكداٖغ والابخٗدداص ٖددً الىٓدغ اإلاىيددىعي الددى ٖملدده
الك د ددٗغي ال٨بح د ددر ألن ون د دد ٠ه د ددظا الٗم د ددل بإه د دده ي د ددُٗ ٠ف د ددي ٚىائِخ د دده او بُٗ د ددض ٖ د ددً الك د ددٗغ
ال٣ه ي في زُاله ,ال ٌؿدىض الى اؾباب مىيىُٖت مؿخسغظت مدً الٗمدل الكدٗغي هٟؿده
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بل هى مدٌ اهُباٖاث طاجُت وآعاء شخهُت ال جخ ٤ٟفي اؾؿها مد٘ وظهدت الىٓدغ الاؾدالمُت
لحددضوص الٗاَٟددت والخُددا ٫فددي الٗمددل الاصبددي ٞ ,لددى هٓغهددا الددى ملحمددت (مجددض الاؾددالم) باإلاىٓدداع
ً
ً
ً
الاؾد ددالمي  ,لىظ د ددضهاها ٖم د ددال عائٗد ددا ظل د ددُال ٌؿ د ددخد ٤الااجد دداب إلا د ددا ٞيه د ددا مد ددً الت د دزام الك د دداٖغ
بالخهىع الاؾالمي لألصب في ظاهبُه اإلاىيىعي والٟني .
ومددً اإلاالخددم الاؾددالمُت ال٨بحددرة فددي ٖهددغها الحددضًض( ,ملحمددت ؤهددل البِددذ) للكدداٖغ الكددُش
ٖبض اإلاىٗم الٟغَىسد ي  ,وهدي حٗ ّدض" مىؾدىٖت ضدخمت وصائدغة مٗداع٦ ٝبدري جًدم بدحن صٞخيهدا
ً
ؤلىاها مً اإلاٗاع ٝالاؾالمُت الٛىُت باإلاًامحن الٗ٣ائضًت والخاعٍسُدت والٟلؿدُٟت والتربىٍدت .
و٢د ددض ججلد ددذ ٖب٣غٍد ددت الكد ددُش الٟغَىس د د ي فد ددي ٢ضعجد دده الٟائ٣د ددت ٖلد ددى ظمد دد٘ وجيؿد ددُٖ ٤كد ددغاث
اإلاىاي ددُ٘ اإلاسخل ٟددت ون د ها ف ددي ٢ال ددب ق ددٗغي ظمُ ددل وؤؾ ددلىب ؤصب ددي عائ دد٘ ًم ٨ددً ال ٣دداعيء م ددً
اؾدُٗا ها بؿهىلت وَؿغ صون ٦بحر ظهض وٖىاء"( .)97ومنها ط٦غه مبٗدض الىبدي الا٦دغم(م) خُدض
ً٣ى:٫

ً
ُ"بٗض الهاص ١الامحن عؾىال
خحن وافى الغوح ألامحن بلُه
وؤجداه الدىدضاء بدالدىخدي ب٢دغؤ
ٞإحى والجدبدُدً ًدىدط مىدده
بهدمدا ؤهددذ م دىدظع وندٟد ّدي
ً
ً
٢ض بٗدشىدا ٥قداهدضا وعؾدىال

للبراًدا مً ندٟدىة ألامى ِداء
وهدى زداقد٘ ٞدي خدغ ِاء
الىضاء
باؾم عب ؤوضى هظا
ِ
ً
ٖغ٢ا ٌؿخٞ ٌُٟى ١الدغصاء
ولد٨دل ٍ ه ٍداص مً الانُٟداء
()98

٢م واهظع وؤبضؤ مً الا٢غباء "

وٖلددى الددغٚم مددً َددى ٫هددظه اإلالحمددت التددي ظدداوػث الاعبٗددحن الدد ٠بِددذ ,وحٗددضص مىايددُٗها
ً
ً
وجىددىٕ مًددامُنها ٞاهىددا هددغي الكدداٖغ ٢ددض التددزم ٞيهددا بددغا واخددضا هددى الخُٟدد ,٠و٢اُٞددت واخددضة
ه ددي الهم ددؼة اإلا٨ؿ ددىعة و ٢ددض جمح ددزث ه ددظه اإلالحم دت باالؾ ددىاص والخىزُ دد ٤إلاه دداصعها  ,وبالىي ددىح
والكددٟاُٞت فددي مٗاهيهددا ,وبالؿددهىلت فددي حٗبحرهددا وؤلٟاْهددا ,وبالض٢ددت فددي جهددىٍغها والٗمدد ٤ف ددي
ا٩ٞاعها  ,باالياٞت الى اؾخسضامها اإلادؿىاث البضٌُٗت(.)99
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وهىدا ٥ملحمدت ازددغي للكداٖغ مدمدض الحؿددىاوي بٗىدىان (ملحمدت الىددىع)  ,خداوٞ ٫يهددا ؤن
ً
ً ّ
هىع ؤخضازا جاعٍسُت مُٗىت مخألٟت الغوح واإلاىيدىٕ مىخُدت بدإزغ الاًمدان وعؾدىر الُٗ٣دضة
ً
ً
ف ددي بى دداء الاوؿ ددان الغوض ددي وال ٨ٟددغي  ٞددغصا ومجخمٗد ددا  .و ٢ددض لج ددإ الك دداٖغ ال ددى جه ددىٍغ َغٍد دد٤
الددضٖىة الاؾددالمُت زددال ٫مددغخلخحن مخباٖددضجحن .اوالهمددا ؤَلددٖ ٤ليهددا (الٟجددغ الاو ,)٫وؤَلدد٤
ٖلد ددى الشاهُد ددت اؾد ددم (الٟجد ددغ الغابد دد٘ ٖكد ددغ)  ,وهد ددى ٌكد ددحر بد ددظل ٪الد ددى اؾد ددخمغاع خغ٦د ددت الد ددضٖىة
الاؾ ددالمُت مى ددظ اهُال ٢ه ددا الاول ددى ٖل ددى ً ددض الغؾ ددى ٫ال ٨ددغٍم(م)  ,وخت ددى ون ددىلها ال ددى ٖه ددغها
ً
الح ددضًض .ول ددظل ٪ه دغاه ًسخ دداع م ددً اخ ددضار ه ددظا الٗه ددغ ن ددىعا م ددً الجه دداص بالؿ ددُ ٠وال٣ل ددم
ً
واللؿددان ,وؤلىاهددا مددً الهددبر ٖلددى الخٗددظًب واله دمىص ؤمددام قغاؾددت البغددي بٗددض ؤن ج٩الب ددذ
٢ددىي الكددغ مددً ظضًددض لُمددـ مٗددالم الددضًً واَٟدداء هددىعه  ,خُددض ٌؿدد ِ٣الكددهضاء وٍ٨بددل
الاخغاع وج٨خم ألاٞىاه  ,ول٢ ً٨اٞلت الاًمان جٓدل فدي ؾدحرها اإلاخىاندل ".ان هدظه اإلاٗدالم التدي
ازخاعه ددا الك دداٖغ بؿ د ّ
دمىها وبقد دغا٢ها وآزاعه ددا الُٗٓم ددت  ,ه ددي الت ددي ظٗلخ دده ًىٓمه ددا ف ددي ٖ ٣ددض
ٌؿمُه (ملحمدت) ألجهدا مدً مٗدحن الجهداص ومدً مالخدم الاًمدان وجٓدل قداهضة ٖلدى ٖٓمدت هدظا
الضًً وعوٖت بىائه"( .)111ومما ٢اله ٞيها بٗىىان(ًىم بضع) :
"الهم ظِل اإلاكغ٦حن جدضعا
مابحن مٗخ٣ب بغجه ًُض الؿغي
الهم ظائواًسُغون البستري

بالٗضوة ال٣هىي وهدً ٦ما جغي
ؤو عاظل  ,صعؽ الضعوب ّ
وٚبرا
()111

ٞددإصع ٖليهددم بإؾد دد ٪اإلاخجبرا"

ّ
و٢ددض ٖلدد ٤الددض٦خىع ؾددٗض ابددى الغيددا ٖلددى هددظه الابُدداث ب٣ىلدده":وبغٚم الجاهددب الدسددجُلي
ٖىددض الحؿددىاوي ل٨ىدده اؾددخُإ ؤن ً٣ددضم نددىعة الل٣دداء اإلا٣ددضؽ هدداظؼة خُددت باٖخمدداصه ٖلددى
جىُْ دد ٠صالالث الا ٗٞددا ٫الت ددي ج ددىضي بالح ددضور والخج ددضص ,خت ددى بن اإلااض د ي لُ٨دؿ ددب صالل ددت
الحايددغ  ,مددً زددال ٫مددا ًُ٣مدده الكدداٖغ مددً ٖال٢دداث صازددل هددظا الؿددُا ١الحددي بدُددض جبددضو
مكاهض اإلاٗغ٦ت مخخابٗت"(.)112
وال وؿدخُُ٘ فدي هددظه العجالدت ؤن وؿخ ٣د ي ظمُد٘ اإلاالخددم الاؾدالمُت فددي الٗهدغ الحددضًض ,
ً
 ٞددي ٦شحددرة بددضءا مددً اإلالحمت(ألاػعٍددت) للكدداٖغ الكددُش ٧دداْم ألاػعي  ,وهددي فددي مددضح الغؾددى٫
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(ٕ)

الا٦ددغم(م) وط٦ددغ مىلددضه ومعجؼاجدده ,ومددضح الامددام ٖلددي

وط٦ددغ مىا٢بدده والحددغوب التددي قدداع٥

ٞيهدا وألاخددضار التدي ٖانددغها .وجبلد ٜاإلالحمددت الدد ٠بِدذ ؤ٧لددذ ألاعيدت ظملددت مدً ؤبُاتهددا وب٣ددي
ً
منها581بِخا ,ومُلٗها:
ق ٠ظؿم الضجى بغوح يُاها

إلاً الكمـ في ٢باب ٢باها

و٢ددض جبدداعي الكددٗغاء فددي مدا٧دداة هددظه ال٣هددُضة والؿددحر ٖلددى ه جهددا  ,مددنهم الكدداٖغ مدمددض
ً
ظ ددىاص ال٨غبالئ ددي اإلاخ ددىفى ؾ ددىت 1281هد د  ,و ٢ددض بل ٛددذ ؤبُ دداث ٢ه ددُضجه  1265بِخ ددا ٣ً ,ددى ٫ف ددي
مُلٗها :
ؤهي الكمـ في ؾماء ٖالها

ؤزظث ٧ل وظهت بؿىاها

و ٦ددظل ٪الك دداٖغ ٖب ددض الحؿ ددحن الح ددىٍؼي اإلاخ ددىفى ؾ ددىت 1374ه د د  ,ف ددي ملحمخ دده اإلاٗغو ٞددت
بد(ٞغٍضة البُان) التي جغبى ٖلى ألال ٠بِذ  ,ومُلٗها:
إلاً الِٗـ في البُاح بغاها

ُ
ظظب بغاها
مشل بغي ال٣ضاح

ومددً اإلاالخددم الاؾددالمُت اإلاهمددت التددي ْهددغث فددي مؿد هل ال٣ددغن الٗكددغًٍ  ,اإلالحمددت الٗلىٍددت
ً
ً
اإلاباع٦ددت لٗبددض اإلاؿددُذ الاهُددا٧ي  ,و٢ددض ظٗلهددا جاعٍسددا قددٗغٍا لهددضع الاؾددالم وبلددٖ ٜددضص ابُاتهددا
ً
 5595بِخا ,اهخ ى الكاٖغ مً هٓمها ؾىت 1338هد  .ومُلٗها:
ؤػًٍ ملحمتي الٛغا وؤخليها

بدمض عبي ٞلُدمضه ٢اعحها

وهىددا ٥ملحمددت ازددغي ٧اهددذ مدددل اهخمددام البدداخشحن واإلاد٣٣ددحن فددي الٗهددغ الحددضًض ,وهددي
ً
ملحمد ددت (ُٖد ددض الٛد ددضًغ) للكد دداٖغ اللبىد دداوي بد ددىلـ ؾد ددالمت  ,وٍبلد ددٖ ٜد ددضص ابُاتهد ددا  3185بِخد ددا .
ومُلٗها:
ًا ملُ ٪الحُاة اهؼٖ ٫لُا

ٖؼمت مى ٪جبٗض الصخغ خُا

وجىدداو ٫الكدداٖغ فددي هددظه اإلالحمددت ؤهددم هددىاضي الخدداعٍش الاؾددالمي مددً الجاهلُددت الددى آزددغ صولددت
بني ؤمُت.
وه٨ظا ججاوػ الكٗغ الاؾالمي اإلاٗانغ فدي مالخمده ؤلاؾدالمُت  ,مدا ٖدغٖ ٝدً ٞدً اإلاالخدم فدي
الٗ ددالم الٛغب ددي م ددً ُ٢امه ددا ٖل ددى ال ٨ٟددغ ال ددىزني وجه ددىعاجه ٖ ددً آلاله ددت والُبُٗ ددت والاوؿ ددان ,
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واهخمامها باالؾاَحر والخغاٞاث الىاججت ًٖ جل ٪الخهىعاث الخاَئت ٦مدا هدي خدا ٫اإلاالخدم
الُىهاهُددت ٧اولُدداطة والاوصٌؿددا لهددىمحروؽ ,واإلالحمددت الهىضًددت(مها هاعجا)  ,والبابلُت(اؾددُىعة
الخلد دد, )٤والغوماهُد ددت (الاهُد دداطا) التد ددي ويد ددٗها الكد دداٖغ الغومد دداوي ٞغظُد ددل ,وخد ددظا خد ددظو هد ددظه
الاؾ د دداَحر الىزيُ د ددت ملخ د ددىن الاهجلح د ددزي ف د ددي (ال ٟد ددغصوؽ اإلا ٣ٟد ددىص)  ,والح د دد ٤ان ه د ددظه الاؾ د دداَحر
ُ
( )Epicsجغظمددذ زُددإ الددى (اإلاالخددم)  ,ألن اإلالحمددت جسخلدد – ٠فددي واٗ٢هددا ٖىددض الٗددغب – ٖددً
ّ
ألاؾُىعة  ,بط وعصث ٧لمدت اإلالحمدت فدي مٗداظم اللٛدت الٗغبُدت صالدت ٖلدى الىٗ٢دت الُٗٓمدت فدي
لحم ال٣ىم وؤلحمدذ ال٣دىم وهب ّدي اإلالحمدت,
الٟخىت  ,وٖلى الحغب طاث ال٣خل الكضًض  ,ومنها ِ
وفدي ٧ددل هددظه اإلاٗدداوي ابخٗدداص ٖددً الخغاٞداث وألاؾدداَحر٦ ,مددا عوصث ٧لمددت اإلالحمددت فددي ؤخاصًددض
ّ
الىبددي الا٦ددغم(م) صالددت ٖلددى ؤخددضار ٦بحددرة ؾددخ ٘٣فددي مؿددخ٣بل الؼمددان و٢ددض ظمدد٘ بٗددٌ الددغواة
ّ
واإلادضزحن جل ٪الاخاصًض الىبىٍت فدي ٦خدب ؤؾدمىها (اإلاالخدم) مشدل ٦خداب اإلاالخدم ألبدي صاوص فدي
ؾ دديىه  ,ومش ددل ٦خ دداب اإلاالخ ددم وال ٟددتن الب ددً َ دداووؽ وٚحرهم ددا  .وم ددً هى ددا  ٞددةن ٧لم ددت اإلالحم ددت
ً
ً
جمشددل ٢خدداال خُ٣ُ٣ددا ال زغاٞددت ُٞدده وال وهددم  ,وجددغجبِ بددإعى ال٣خددا ٫وبددالىبىة وبخددإلُ ٠ألامددت
وانددالخها  ,وهددي مغجبُددت بالخىخُددض وعؾددالخه وبمٗدداع ٥الاؾددالم الحُ٣ُ٣ددت( )113ولددظل٣ٞ ٪ددض
ً
ً
َغح بٌٗ الى٣اص الاؾالمُحن جهىعا بؾالمُا للملحمت إلاٟاع٢ت الخهىع الىزني ٞ ,دغؤي ُٞمدا
ْ
ًس ّ
دو َدى ٫اإلالحمدت  ,ؤن ال خاظدت هدا اللتدزام آال ٝألابُداث الكدٗغٍت او ٖكدغاث آلاال ٝألن
هددظا ال ٨ددم الهائ ددل م ددً ألابُ دداث مخٗ ددب لل٣دداعيء وللك دداٖغ صون ؤي ٞائ ددضة ج ددىاػي طل دد ٪الخٗ ددب
واإلالددل ٟ٨ُٞ ,ددي ؤن ًُخٟددٖ ٤لددى الحددض الاصوددى ألبُدداث اإلالحمددت وٍتددر ٥الُددى ٫صون ٞددغى الػم .
وُٞم د ددا ًس د ددو مىي د ددىٕ اإلالحم د ددت ُٞيبغ د ددي ؤن ًىده د ددغ ف د ددي  ً٢د دداًا ألام د ددت اإلاؿ د ددلمت وجاعٍسه د ددا
ُ
وعؾال ها وواٗ٢هدا  ,زالُدت مدً الخغاٞداث وألاؾداَحر ألن فدي الىا٢د٘ ؤخدضازا ؤهدم مدً الاؾداَحر
وؤظددضي وؤ٦ثددر مخٗددت وٞائددضة  .ؤمددا الٟتددرة الؼمىُددت للملحمددت ُٞجددب ؤن ج٨ددىن ٞتددرة جتدرابِ ٞيهددا
الاخضار  ,وباليؿبت ألظؼا ها  ٞدي اإلا٣ضمدت ؤو الاٞخخداح ,واإلاىيدىٕ او الً٣دُت  ,زدم الخاجمدت.
ً
ً
وهض ٝاإلالحمت البض ؤن ً٨ىن واضحا ججىبا لًُإ الجهض ال٨بحر فدي مخٗدت جا هدت ,وٍم٨دً ان
ً
ً
ً٨دىن الهدض ٝمكداع٦ت ألامدت فدي ؤٞغاخهدا وؤخؼاجهددا ؤو ببدغاػا لغؾدالت ألامدت الاؾدالمُت ووكدغا لهددا
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ً
او صٖم ددا لجهاصه ددا و٢ىته ددا  ,والب ددض ؤن جخمخ دد٘ اإلالحم ددت بالخه ددائو الٟىُ ددت الت ددي جغٗٞه ددا ال ددى
مؿخىي الاصب الغ .)114(ُ٘ٞولم ُ
حٗض صٖىي اه٣غاى الكٗغ اإلالحمي واُٗ٢ت مدا صمىدا ال وٗدضم
الاصًب الظي ٌُٗض نُاٚت اإلالحمدت بىداء ٖلدى ْدغو ٝالخداعٍش الحدضًض ٞحراعدي هٟؿدُت اإلاخل٣دي
ً
ً
وْغوٞده بددغوح اؾدالمُت مٗانددغة بُٗدضا ٖددً الخدىاع ١والاؾدداَحر مٗخمدضا الاخددضار اإلاٗانددغة
ً
او الخاعٍسُددت مبددضٖا منهددا ملحمددت اؾددالمُت حٗددال اصواع الحُدداة الاؾددالمُت اإلاٗانددغة ,وج٨كدد٠
لألم ددت ؤزُ دداع الخجؼئ ددت الؿُاؾ ددُت والخ ٨ٟدد ٪الاظخم دداعي وجم ددُِ اللش ددام ٖ ددً وظ دده الاؾ ددخ٨باع
الٗدداإلاي الددظي ًٟددغى ٖلددى ألامددت اإلاؿددلمت ؤؾددباب الجهددل واإلاددغى والخسلدد , ٠بٗددض هددظا ٞددال
عٍب ان ً٨ىن لهظه اإلالحمت ّ
٢غائها عٚم ٢ؿىة الٓغو ٝوجغامي ؾبل الِٗل .
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هوامش البحث
(ٖ )1بض الغخمً الٗكماوي  ,الى امتي 27/
( )2ص.قلخاٖ ٙبىص  ,خضائ ٤الكٗغ الاؾالمي اإلاٗانغ 111/
( )3اإلاهضع الؿاب112/ ٤
( )4مدمض ٖلي الغباوي  ,الىلض ّ
اإلاغ 27-25/

ّ
( )5ابددً مىٓددىع  ,لؿددان الٗددغب (ٖددبِ)  .واإلاٗدداعي :مددا القددٗغ ُٞدده  ,اإلالد ّدىب  :اإلالُددش  ,الٗبدداٍ :
الظبائذ.
(ً )6ىٓ ددغ ٖ:ب ددض الح ٟددُٔ ب ددىعصًم  ,بال ٚددت الك ددهىص  ٢ .ددغاءة صاللُ ددت ف ددي ٢ه ددُضة (ٞه ددل م ددً ٦خ دداب
الكضة)  ,اإلاك٩اة – الٗضص( )41الؿىت 2112م(بخهغ)ٝ
( )7ظىاص ظمُل  ,ؤقُاء خظ ٞها الغ٢ابت 111/
( )8ظىاص ظمُل ٌ ,ؿإلىه ًٖ ٪ال جاعة 45/
( )9اخمض اإلاجاَي  ,صًىان اإلاجاَي  ,اإلاك٩اة – الٗضص( , )24الؿىت  . 1996/م116
( )11ؾىعة هىص  ,آلاًت ()44
( )11صًىان اإلاجاَي  ,اإلاك٩اة – الٗضص ( )24الؿىت  .1996 /م 116
( )12ؾىعة الٗل , ٤آلاًخان ()18 -17
( )13ؤخمض ٖبض اللُُ ٠الجضٕ وآزغ  ,قٗغاء الضٖىة الاؾالمُت 114/1
( )14ؾىعة الاهٟا , ٫آلاًخان ()63-62
(ً )15ىٓغ :خضائ ٤الكٗغ الاؾالمي اإلاٗانغ 148/
( )16قٗغاء الضٖىة الاؾالمُت 56/4
( )17ؾىعة الىجم  ,آلاًخان ()21 -19
( )18قٗغاء الضٖىة الاؾالمُت 86/6
( )19صًىان اإلاجاَي  ,اإلاك٩اة – الٗضص ()24الؿىت  .1996/م92
( )21ؾىعة ال٣هو  ,آلاًت()76
( )21في الاصب الاؾالمي اإلاٗانغ186/
( )22ؾىعة الب٣غة  ,آلاًت ()65
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( )23ؾىعة اإلاائضة  ,آلاًت ()61
( )24ؾىعة الاٖغا , ٝآلاًت ()166
(ً )25ىٓغ :خضائ ٤الكٗغ الاؾالمي اإلاٗانغ54/
( )26ؾىعة الخ٨ىٍغ آلاًخان ()9 -8
( )27اخمض مُغ ,الاٖما ٫الكٗغٍت ال٩املت 82/
( )28ؾىعة ال جغ  ,آلاًت ()46
( )29ألاٖما ٫الكٗغٍت ال٩املت 52/
( )31اإلاهضع الؿاب64/ ٤
( )31خضائ ٤الكٗغ الاؾالمي اإلاٗانغ 56/
( )32صًىان اإلاجاَي  ,اإلاك٩اة – الٗضص ( )24الؿىت 1996/م  .م99

( )33ص .خؿ د د ددً الامغاود د د ددي  ,اخم د د ددض اإلاجد د د دداَي والاعجب د د دداٍ الحًد د د دداعي  ,اإلاك د د دد٩اة – الٗد د د ددضص ()24
الؿىت 1996/م .42
( )34ظىاص ظمُل  ,للشىاع 69/ ِ٣ٞ
( )35ؾىعة َه  ,آلاًخان ()11 -9
( )36الاحجاع الٟىاعة 35 -34/
( )37ؾىعة آٖ ٫مغان  ,آلاًخان ()38 -37
( )38ؾىعة الاهبُاء  ,آلاًت ()89
( )39الاحجاع الٟىاعة 36/
( )41ؾىعة آٖ ٫مغان  ,آلاًت ()41
(ً )41ىٓغ :ص.ؤخمض بؿام ؾاعي  ,الىاُٗ٢ت الاؾالمُت في الاصب والى٣ض 127/
(ً )42ىٓغ :ص.ظابغ ٖهٟىع  ,مٟهىم الكٗغ 195 – 194/
(ٖ )43مغ هاء الضًً الامحري  ,م٘

51/

( )44الى ؤمتي 37/
(ً )45ىٓغ :الاصب الاؾالمي ًُ٢ .ت وبىاء 81/
( )46الىاُٗ٢ت ؤلاؾالمُت في ألاصب والى٣ض 125/
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( )47اإلاهضع الؿاب126 -125/ ٤
( )48خؿً ألامغاوي  ,ؾأجُ ٪بالؿُ ٠وألا٢دىان 72/

(ً )49ىٓغ :ص .مدمض ٞخىح اخمض  ,الغمؼ والغمؼٍت في الكٗغ اإلاٗانغ (139 -136/بخهغ)ٝ
( )51مهُٟى الٛماعي ٢ ,غاءة في ػمً الجهاص 46/
(ً )51ىٓغ :خضائ ٤الكٗغ الاؾالمي اإلاٗانغ 168/
(ً )52ىٓغ  :اإلاهضع الؿاب123/٤
( )53مدمض خؿحن ًٞل

٢ ,هائض لالؾالم والحُاة 116/

( )54خضائ ٤الكٗغ الاؾالمي اإلاٗانغ 124/
( )55ؤقُاء خظ ٞها الغ٢ابت 98/
( )56في الاصب الاؾالمي اإلاٗانغ 135/
( )57اإلاهضع الؿاب185/ ٤
( )58هٓغاث في الاصب الغؾالي 114/
( )59الاٖما ٫الكٗغٍت ال٩املت 48/
( )61في الاصب الاؾالمي اإلاٗانغ 162/
( )61الاٖما ٫الكٗغٍت ال٩املت 11/
( )62اإلاهضع الؿاب21/ ٤
(٢ )63غاءة في ػمً الجهاص 17/
( )64خ٨مذ نال ّ ,
ضي ٖلى الٟالح 71/
ً
( )65حٗخبددر اإلااهضلددت  mandalaعمددؼا لل٨ددىن ٦مددا ؤجهددا جمشددل الددىٟـ ؤو الددغوح ٖىددض الٗددالم الىٟس د ي
ً
ًىهج  .وجٓهغ اإلااهضلت ؤًًا في الٗماعة وفي الٟىىن الكغُ٢ت اإلاؿُدُت .
(ً )66ىٓغ :ص .هبُل الحؿُني  ,مىاب٘ الغئٍت في ال165,163/ ًٟ
(ّ )67
ضي ٖلى الٟالح 34/
( )68خؿً ألامغاوي  ,ممل٨ت الغماص 11 -9/
(ٖ )69بض الغػا ١ال٩اقاوي  ,معجم اإلاهُلحاث الهىُٞت 118/
( )71زالزُت الُٛب والكهاصة 37/
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(ً )71ىٓغ  :معجم اإلاهُلحاث الهىُٞت 94/
(ً )72ىٓغ :ص .ؾُٗض الٛؼاوي  ,م٣االث في الى٣ض الاؾالمي 39/

(ً )73ىٓد ددغ :صٖ .بد ددض بد ددى ٢د ددغوعة ,الخجغبد ددت اللٛىٍد ددت فد ددي قد ددٗغ مدمد ددض ٖلد ددي الغبد دداوي ,مجلد ددت ألاصب
ؤلاؾالمي م4-الٗضص ( )13الؿىت  1417/هد  .م 63
( )74مدمض ٖلي الغباوي  ,ؤو ٫الُٛض 9/
(ً )75ىٓغً :ىؾ ٠وٚلِسد ي  ,اؾدالمُت الغئٍدا و٦غهٟالُدت الدكدُ٨ل فدي قدٗغ مدمدض ٖلدي الغبداوي ,
اإلاك٩اة – الٗضص( )41الؿىت 2112/م
(ً )76ىٓد د د ددغ :ص.مدمد د د ددض ٞخد د د ددىح اخمض,ال٣هد د د ددُضة الٗغبُد د د ددت اإلاٗاند د د ددغة الد د د ددى اًً؟مجلد د د ددت ق د د د ددٗغ-
الٗضص()29الؿىت1983/م 184
( )77مدمض ٖلي الغباوي  ,الغماهت ال جغٍت (6/مً اإلا٣ضمت)
(ً )78ىٓ د ددغ  :صٞ .غٍ د ددض الاهه د دداعي  ,مدم د ددض ٖل د ددي الغب د دداوي ق د دداٖغ الاحج د دداع ال ٟد ددىاعة  ,اإلاك د دد٩اة –
الٗضص()41الؿىت2112م
(ً )79ىٓد ددغ :اصعَد ددـ الحزامد ددي  ,جىىَٗد دداث ٞىُد ددت فد ددي صًد ددىان او ٫الُٛد ددض  ,..اإلاكد دد٩اة – الٗد ددضص ()41
الؿىت 2112م.
(ً )81ىٓددغ :الحضازددت ألاصبُددت فددي محددزان الى٣ددض الاؾددالمي  ,مجلددت اللٛددت الٗغبُددت وآصا هددا  ,جهددضع ٖددً
٧لُت آلاصاب – ظامٗت ال٨ىٞت  ,الٗضص ( )13الؿىت 2112م  ,م . 329-267
( )81جىٓغ ال٣هُضة في صًىان (ؤو ٫الُٛض) .18 -16/
(ً )82ىٓ د ددغ :اؾ د ددالمُت الغئٍ د ددا و٦غهٟالُ د دت الدك د ددُ٨ل ف د ددي ق د ددٗغ مدم د ددض ٖل د ددي الغب د دداوي  ,اإلاك د دد٩اة –
الٗضص()41الؿىت 2112م
(ٖ )83مغ هاء الضًً ألامحري  ,م٘

96/

( )84مدمددض الحؿددىاوي  ,زماؾددُاث الامحددري  ,مى٢دد٘ عابُددت اصبدداء الكددام – لىددضن  .هددذ .جدددضًض
2116م
(ٖ )85مغ هاء الضًً ألامحري ٢ ,لب وعب 197/
(ً )86ىٓغ :زماؾُاث الامحري  ,مى ٘٢عابُت اصباء الكام – لىضن .هذ .جدضًض 2116م
( )87مضزل الى هٓغٍت الاصب الاؾالمي 139/
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( )88اإلاهضع الؿاب141/ ٤
(ً )89ىٓغ :اإلاهضع الؿاب137/ ٤
(ً )91ىٓغ :اإلاهضع الؿاب137/ ٤
( )91اإلاالمذ الٗامت لىٓغٍت الاصب الاؾالمي 141/
( )92خضائ ٤الكٗغ الاؾالمي اإلاٗانغ 221/
( )93اخمض مدغم  ,صًىان مجض الاؾالم ؤو الالُاطة الاؾالمُت 12/
( )94ص .ػ٧ي اإلاداؾني  ,ألاصب الضًني92/
(ً )95ىٓغ :اإلاهضع الؿاب98/ ٤
( )96ص .قىقي يُ , ٠صعاؾاث في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ 57/
( )97خُضع مدالحي  ,الكُش ٖبض اإلاىٗم الٟغَىس ي  .خُاجه وؤصبه 461/
( )98اإلاهضع الؿاب469/ ٤
( )99جىٓغ :هظه الخهائو بالخٟهُل في اإلاهضع الؿاب139 -515/ ٤
( )111في الاصب الاؾالمي اإلاٗانغ 171/
( )111مدمض الحؿىاوي  ,ملحمت الىىع 49/
( )112الاصب الاؾالمي ًُ٢ .ت وبىاء 54/

(ً )113ىٓددغ  :صٖ .ددضهان ٖلددي عيددا الىدددىي  ,هٓغٍددت اإلالحمددت فددي الاصب اإلالتددزم باالؾددالم  ,مى٢دد٘ صاع
الىدىي لليكغ والخىػَ٘ .هذ .جدضًض  2116م .
(ً )114ىٓغ اإلاهضع الؿاب2/ ٤

املصادر واملراجع
 -1ال٣غآن ال٨غٍم ٦ ,خاب

الُٗٓم .

 -2ألاحجاع الٟىاعة (قٗغ)  ,مدمض ٖلي الغباوي  ,اإلاُبٗت اإلاغ٦ؼٍت – وظضة  /اإلاٛغب 1991م.
 -3اخم د د د ددض اإلاج د د د دداَي والاعجب د د د دداٍ الحً د د د دداعي  ,ص .خؿ د د د ددً الامغاو د د د ددي  ,اإلاك د د د دد٩اة – الٗ د د د ددضص ()24
الؿىت.1996/
 -4ألاصب الاؾالمي ًُ٢ .ت وبىاء  ,ص .ؾٗض ؤبى الغيا ٖ ,الم اإلاٗغٞت – ظضة 1983م .
 -5ألاصب الضًني  ,ص .ػ٧ي اإلاداؾني  ,بحروث 1988م .
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 -6اؾددالمُت الغئٍددا و٦غهٟالُددت الدكددُ٨ل فددي قددٗغ مدمددض ٖلددي الغبدداوي ً ,ىؾدد ٠وٚلِسد ي  ,اإلاكدد٩اة
– الٗضص( )41الؿىت 2112/م
 -7ؤقُاء خظ ٞها الغ٢ابت (قٗغ)  ,ظىاص ظمُل  ,ص , ٍ.ص.ث.
 -8ألاٖما ٫الكٗغٍت ال٩املت  ,ؤخمض مُغ  ,لىضن 2113م. 2ٍ .
 -9الى ؤمتي (قٗغ) ٖ ,بض الغخمً الٗكماوي  ,صاع ز – ٠ُ٣الُائ1978 ٠م .
 -11بالٚت الكدهىص ٢ .دغاءة صاللُدت فدي ٢هدُضة (ٞهدل مدً ٦خداب الكدضة) ٖ ,بدض الحٟدُٔ بدىعصًم ,
اإلاك٩اة – الٗضص( )41الؿىت 2112م .
 -11الخجغبددت اللٛىٍددت ٞد دي قد دٗغ مدمددض ٖلددي الغبدداوي ,صٖ .بددض بددى ٢ددغوعة ,مج دلت ألاصب ؤلاؾددالمي م
4الٗضص ( )13الؿىت  1417/هد .
 -12جىىَٗد دداث ٞىُد ددت فد ددي صًد ددىان او ٫الُٛد ددض  ,..اصعَد ددـ الحزامد ددي  ,اإلاكد دد٩اة – الٗد ددضص ( )41الؿد ددىت
2112م.
 -13زالزُت الُٛب والكهاصة  ,خؿً ألامغاوي  ,اإلاُبٗت اإلاغ٦ؼٍت – وظضة  /اإلاٛغب 1989م .
 -14خضائ ٤الكٗغ الاؾالمي اإلاٗانغ  ,ص .قلخاٖ ٙبىص  ,صاع اإلاال – ٥بحروث 2112م .
 -15الحضاز ددت ألاصبُ ددت ف ددي مح ددزان الى ٣ددض الاؾ ددالمي  ,صٖ.ب ددض ال ٨ددغٍم ؤخم ددض اإلادم ددىص  ,مجل ددت الل ٛددت
الٗغبُت وآصا ها  ,جهضع ًٖ ٧لُت آلاصاب – ظامٗت ال٨ىٞت  ,الٗضص ( )13الؿىت 2112م .
ّ -16
ضي ٖلى الٟالح(قٗغ)  ,خ٨مذ نال  ,ماؾؿت الغؾالت – بحروث 1992م .
 -17زماؾ ددُاث ألامح ددري  ,مدم ددض الحؿ ددىاوي  ,مى ٢دد٘ عابُ ددت اصب دداء الك ددام – لى ددضن  .ه ددذ .جد ددضًض
2116م
 -18صعاؾاث في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ  ,ص .قىقي يُ , ٠صاع اإلاٗاع – ٝمهغ 2113م .
 -19صًىان اإلاجاَي  ,اخمض اإلاجاَي  ,اإلاك٩اة – الٗضص( , )24الؿىت .1996/
 -21صًىان مجض ؤلاؾالم (ؤلالُاطة الاؾالمُت)  ,ؤخمض مدغم  ,ص حه مدمض ابغاهُم الجُىش ي .
 -21الغماهت ال جغٍت (قٗغ)  ,مدمض ٖلي الغباوي ,اإلاُبٗت اإلاغ٦ؼٍت – وظضة  /اإلاٛغب 1988م.
 -22الغمؼ والغمؼٍت في الكٗغ اإلاٗانغ  ,ص .مدمض ٞخىح ؤخمض  ,صاع اإلاٗاع – ٝال٣اهغة 1978م.
 -23ؾأجُ ٪بالؿُ ٠وألا٢دىان – جىُٛم – (قدٗغ) ,خؿدً ألامغاودي ,ماؾؿدت الغؾدالت – بحدروث
1996م.
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 -24قٗغاء الضٖىة الاؾالمُت ,ؤخمض ٖبدض اللُُد ٠الجدضٕ وخؿدني ؤصهدم ظغاع,ماؾؿدت الغؾدالت
– بحروث 1978م .
 -25الك ددُش ٖب ددض اإلا ددىٗم الٟغَىس د ي  .خُاج دده وؤصب دده  ,خُ ددضع مدالح ددي ,اإلا٨خب ددت ألاصبُ ددت اإلاسخه ددت ,
الىج1421 ٠هد .
 -26في ألاصب الاؾالمي اإلاٗانغ  .صعاؾت وجُبُ , ٤مدمض خؿدً بدغَٛل ,م٨خبدت اإلاىداع – الؼع٢داء/
ألاعصن 1985م ٍ. 2
٢ -27ددغاءة فددي ػمددً الجهدداص (قددٗغ)  ,مهددُٟى الٛمدداعي  ,مُبٗددذ البٗددض – ٢ؿددىُُىت  /الجؼائددغ
1981م.
٢ -28هددائض لالؾددالم والحُدداة (قددٗغ) ,مدمددض خؿددحن ًٞددل

,اإلااؾؿددت الجامُٗددت للضعاؾدداث

واليكغ– بحروث 1984م.
 -29ال٣ه د د د ددُضة الٗغبُ د د د ددت اإلاٗان د د د ددغة ال د د د ددى اً د د د ددً؟  ,ص.مدم د د د ددض ٞخ د د د ددىح اخم د د د ددض  ,مجل د د د ددت ق د د د ددٗغ-
الٗضص()29الؿىت. 1983/
٢ -31لب وعب (قٗغ) ٖ ,مغ هاء الضًً ألامحري  ,صاع ال٣لم – بحروث 1991م.
 -31لؿان الٗغب  ,ابً مىٓىع  ,اٖضاص ًىؾ ٠زُاٍ  ,بحروث  .ص.ث.
 -32للشىاع ( ِ٣ٞقٗغ) ظىاص ظمُل  ,صاع الٟغاث  -بحروث  1991م.
 -33مدمد د د د ددض ٖلد د د د ددي الغبد د د د دداوي قد د د د دداٖغ الاحجد د د د دداع الٟد د د د ددىاعة  ,صٞ .غٍد د د د ددض الاههد د د د دداعي  ,اإلاكد د د د دد٩اة –
الٗضص()41الؿىت2112م .
 -34مد ددضزل بل د ددى هٓغٍد ددت ألاصب ؤلاؾ د ددالمي ,صٖ .م د دداص الد ددضًً زلُ د ددل  ,ماؾؿد ددت الغؾ د ددالت – بح د ددروث
1987م.
 -35معجم اإلاهُلحاث الهىُٞت ٖ ,بض الغػا ١ال٩اقاوي  ,جد ٤ُ٣وحٗلُ ٤صٖ .بدض الٗلدي قداهحن
 ,صاع اإلاىاع – ال٣اهغة 1992م .
 -36م٘

(قٗغ) ٖ ,مغ هاء الضًً الامحري  ,بحروث 1971م . 2ٍ .

 -37مٟهىم الكٗغ  ,ظابغ ٖهٟىع  ,صاع ال٨خاب للبىاوي – بحروث 2113م .
 -38م٣االث في الى٣ض الاؾالمي  .جإنُل وججغٍب  ,ص .ؾُٗض الٛؼاوي 1999 ,م .
 -39اإلاالمذ الٗامت لىٓغٍت ألاصب ؤلاؾالمي  ,ص .قلخاٖ ٙبىص  ,صاع اإلاٗغٞت – صمك1992 ٤م.
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 -41ملحمت الىىع (قٗغ)  ,مدمض الحؿىاوي  ,صاع ال٣لم – صمك/ ٤بحروث 1974م.
 -41ممل٨ت الغماص (قٗغ)  ,خؿً الامغاوي  ,اإلاُبٗت إلاغ٦ؼٍت – وظضة /اإلاٛغب .ص.ث.
 -42مىاب٘ الغئٍت في ال , ًٟص .هبُل الحؿُني  ,اإلاغ٦ؼ الٗغبي للش٣اٞت والٗلىم – بحروث 1982م
 -43هٓغاث في ألاصب الغؾالي  ,خبِب آ ٫ظمُ٘  ,صاع اإلاال – ٥بحروث 1997م .
 -44هٓغٍددت اإلالحمددت فددي الاصب اإلالتددزم باالؾددالم  ,صٖ .ددضهان ٖلددي عيددا الىدددىي  ,مى٢دد٘ صاع الىدددىي
لليكغ والخىػَ٘ .هذ .جدضًض  2116م .
 -45الىاُٗ٢د ددت الاؾ د ددالمُت فد ددي ألاصب والى ٣د ددض  ,ص .ؤخم د ددض بؿد ددام ؾ د دداعي  ,صاع اإلاىد دداع لليك د ددغ – ظ د ددضة
1985م .
 -46الىلض ّ
اإلاغ (قٗغ)  ,مدمض ٖلي الغباوي  ,اإلاُبٗت اإلاغ٦ؼٍت – وظضة  /اإلاٛغب 1989م .
ٌ -47ؿإلىه ًٖ ٪ال جاعة  ,ظىاص ظمُل  ,صاع الٟغاث – بحروث 1994م .
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