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ُ
ُ
دراست هقارًت يف الٌقذ الٌفسي ادلقارى علی ضىء ادلذرست السالفيت

االستار ادلساعذ الذكتىر
ًعين عوىري

جاهعت شهيذ مجراى اهىاز
ادللخص-:
واضحعملَ في الد اضات الىلدية عىد ّ
ُ
الىلاد
اإلاىهج الىفس ي أحد مىاهج الىلد ألادبي،
ر
ِ
العزب كشكي مبارك وؤلايزاهيين كعبدالحطين سرين كىب ،هذا اإلاىهج يلىم علی أضظ علم
الىفظ وفيه الكثير من اإلاصطلحات الىفطية ويلىم الىاكد بدراضة شخصية الشاعز
ُ
ومن هذا الكشف ثحلل أشعار الشاعز علی اإلاىهج الىفس ي .في هذا
وكشف كىامن هفطة ِ
ثطز ُ
البحث ّ
كد إلی اإلاىهج الىفس ي عىد سكي مبارك لدراضحه شخصية وأشعار الشزيف
الزض ي وكارهتها باإلاىهج الىفس ي عىد عبدالحطين سرين كىب لدراضحه لشخصية وأشعار
خاكاوي .اضحخدم كال الىاكدين في ثحليلهما الىفس ي مصطلحات علم الىفظ وابحعدا عن
الىلد الذوقي ،ومن الىحائج في هذا البحث ّ
أن مبارك في ثحليله الىفس ي للشزيف وجد عىده
ِ
ّ
ّ
حالة من الغبن في الحياة وأهه أراد أن يكىن أكبر شاعز عزبي وكان يحلد علی سماهه وأهه في
ّ
ّ
وثطزق إلی ُعلدة
حبه وأشعاره كان صادكا وسرين كىب في ثحليله هاجم الىلد اللبيح
الحلارة عىد خاكاوي وكان يعد هفطه شاعز الفزص ّ
ألاول واهحلم ِمن دهزه فهجاه وأكثر ِمن
علىم سماهه كي يخحلف عن آلاخزين ّ
وجعمد ألالفاظ واإلاعاوي الغزيبة الىحشية ولغحه الخشىة
مزثبطة بىفطية الشاعز الخشىة ّ
فكل هذه الخشابهات هي مادة الدراضة في اإلادرضة
ُ
الطالفية في ألادب اإلالارن ،يهدف هذا البحث من خالل اإلاىهج الحىصيفي-الححليلي دراضة
اإلاىهج الىفس ي في الىلد ألادبي الحديث عىد الىاكدين؛ سكي مبارك وعبدالحطين سرين كىب.
كلمات مفتاحية :املنهج النفسي ،زكي مبارك ،عبداحلسني زرين كوب ،املدرسة السالفية.
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Abstract:
Psychology School is one of the schools of literary criticism, and it
has been adopted in researches conducted by Arabic critics such as
Zaki Mobarak and Iranian critics such as Abdolhosyn Zarinkoob.
This school is premised on psychology knowledge and contains many
psychological terms. The critic analyzes the poet's personality
(character) psychologically and by adopting this method, analyzes the
poet's poems (poetry).In this paper, I investigated Zaki Mobarak's
psychology school. He analyzed Sharif Razi's personality and his
poems psychologically. Then Icompared it withAbdolhosein
Zarinkoob's psychology school who analyzed Khaghani's personality
and his poems psychologically.Both critics made use of psychological
terms and avoided artistic criticism. The results of this paper indicate
that, Zaki Mobarak, in his analysis of Sharif Razi's personality, found
him mentally offended. Sharif Razi desired to be the greatest poet of
Arab and harbored grudge against the people of his time; and he was
sincere in his love and his poems.Zarinkoob, in his analysis, rose up
against the indecent (bitter) criticism and investigated the inferiority
complex of Khaghani. Khaghani introduced himself as the greatest
Persian poet and harbored grudge against the people of his time and
satirized them.He acquired wide variety of knowledge in order to be
different from the others. He deliberately makes use of alien and
unfamiliar terms in his poetry, and his harsh language is associated
with his harsh (rebellious) spirit. The purpose of this paper is to delve
into the modern psychological school in the field of literary criticism
adopted by these two prominent critics; Zaki Mobarak and
Abdolhosein Zarinkoob.
Key words: psychology school, Zaki Mobarak, Abdolhosein Zarinkoob,the Slavic
school.
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ادلقذهت-:

ّ
لم ً ً٨الهضِ ٝمً َظا البدض صعاؾت الخإزحر والخإزغ بحن ػ٧ي مباع ٥وػعًٍ ٦ىب بل
ّ
جإزغا به مً الى٣ض ألاوعوبي وما ّ
َب٣اٍ ٖلی جغاثهما الكٗغي
صعاؾت مىهجهما الىٟس ي وما
ٖلی قٗغ الكغٍ ٠الغض ي وزا٢اويٟٞ ،ي َظا البدض ع٦ؼث ٖلی الدكابهاث في الى٣ض
الكاٖغًٍ ِمً ظهت ؤزغیٞ ،إما الٗامل اإلاكتر٥
الىا٢ضًً ِمً ظهت ،وٖىض
الىٟس ي ٖىض
ِ
ِ
الىا٢ضًً َى اإلاىهج الىٟس ي في ه٣ض ػ٧ي مباع ٥وٖبضالخؿحن ػعًٍ ٦ىب خُض
الظي ٖىض
ِ
ّ
ّ
الى٣اص ألاوعوبُحن ّ
وَب٣ا ما ؤزظاٍ ِمً ٢ىاٖض ه٣ضًت
اقتر٧ا في ه٣ضَما الىٟس ي وجإزغا ِمً
ِٞكتر٧ان
ٖلی جغاثهما الكٗغي ٖلی الكغٍ ٠الغض ي وٖلی زا٢اوي قغواوي وؤما الكاٖغًٍ
ِ
ّ
الكاٖغًٍ والتي ؤقاع بليها
في هٟؿُتهما اإلاٗ٣ضة التي جٓهغ ِب ُٗ٣ضة الخ٣اعة ؤو الى٣و ٖىض
ِ
ّ
الىا٢ضان ِ ،اججه الى٣ض ألاصبي ٦باقي الٗلىم ؤلاوؿاهُت بلی الاهضماط م٘ الٗلىم الخضًشت،
ِ
و٦ما وٗلم ؤن الى٣ض ٖلم ّ
حي ومخُىع بخُىع الؼمان والٗلىم ألازغی و٢ض اؾخٟاص الى٣ض مً
ً
ٖلم الىٟـ اإلاٗانغ وٚام الى٣اص في صعاؾت شخهُاث ألاصباء والكٗغاء بدشا ًٖ ٦ىامً
ّ
هٟىؾهم و٦ك ٠ما زٟی ٖنهم ٖلهم ًُضع٦ىن مٗنی الكاٖغ وَؿخسغظىن ما نٗب ٞهمه

ُ
ختی ًى٨ك ٠اإلاؿخىع ُوتهخ٢ ٪اٖضة اإلاٗنی الٛامٌ؛ في َظا البدض ازترث صعاؾت اإلاىهج
ّ
الىٟس ي ٖىض ها٢ضًً مً ه٣اص ؤصبىا اإلاٗانغ ،ػ٧ي مباع ٥في الى٣ض الٗغبي وٖبضالخؿحن
ُ
ػعًٍ ٦ىب في الى٣ض الٟاعس ي واٖخمضث في صعاؾتي لى٣ض ػ٧ي مباعٖ ٥لی ٦خابه«ٖب٣غٍت
ّ
زهه بضعاؾت شخهُت وؤقٗاع الكغٍٖ ٠لی ؤؾاؽ اإلاىهج
الكغٍ ٠الغض ي» والظي

ُ
الىٟس ي واٖخمضث في صعاؾتي لى٣ض ٖبضالخؿحن ػعًٍ ٦ىب ٖلی ٦خابه«صًضاع با ٗ٦به
ظان» والظي ّ
زهه بضعاؾت شخهُت وؤقٗاع زا٢اوي قحرواوي.ؤَمُت البدض ويغوجه َظا
البدض ّ
حهخم بضعاؾت الى٣ض ألاصبي ٖىض ها٢ضًً؛ ٖغبي ٞاعس ي ويغوعجه ج٨مً في الخ٣غٍب
بحن ألاصبحن وبُان اإلاكتر٧اث في ٖلم مً الٗلىم ؤلاوؿاهُت ؤال وَى الى٣ض ألاصبي ،ػ٧ي َص َع َ
ؽ
ً
الغض ي وػعًٍ ٦ىب َص َع َ
ؽ زا٢اوي وٖس ی البدض ًٟخذ آٞا٢ا للضعاؾاث الجضًضة في الخ٣اعب
ّ
الخٗغٖ ٝلی اإلاىهج الىٟس ي في الى٣ض
بحن الى٣ض ألاصبي الٗغبي والٟاعس ي .و َض ٝالبدض َى
ّ
ألاصبي ٖىض ه٣اصها اإلاٗانغًٍ ٖىض ػ٧ي مباع ٥وػعًٍ ٦ىب ٖلی يىء اإلاضعؾت الؿالُٞت في
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ألاصب اإلا٣اعن و٦ك ٠اإلا٣اعبت بحن الى٣ضًً الٗغبي والٟاعس ي وبُان مجهىصَم الٗلمي
ّ
ّ ُ
ّ
جُغ٢ذ بلی البدض مً زال ٫اإلاىهج الخىنُٟي-الخدلُلي
ًخُغ ١بلُه الباخشىن.
و٢لما
ُ
خُض اؾخ٣هِذ آعاء ػ٧ي مباع ٥خى ٫شخهُت وقٗغ الغض ي مً زال ٫مىهجه الىٟس ي
وبٗض الخدلُل ٢اعبتها بخدلُل ممازل آلعاء ٖبضالخؿحن ػعًٍ ٦ىب خى ٫شخهُت وقٗغ
زا٢اويَ ،ظا ما جظَب بلُه اإلاضعؾت الؿالُٞت بالخِبىلىظُا ؤي :الدكابهاث ؤو صعاؾت
اإلاىيىٖاث اإلادكابهت وٖلی َظا ألاؾاؽ منهجي جىنُٟي جدلُلي و ؤما ًٖ زلُٟت البدض
وؾاب٣خه َىا ٥ظهىص مك٨ىعة منها بدض ألاؾخاطة َُبت بغاحي وٖىىاهه«ػعًٍ ٦ىب وآعائٍ
الى٣ضًت مً عظا ٫ألاصب الٟاعس ي اإلاٗانغ» ّ
جُغ٢ذ ال٩اجبت بلی آعاء ػعًٍ ٦ىب الى٣ضًت
ً
ّ
جخُغ ١بلی ه٣ضٍ لخا٢اوي وؤًًا ٦خاب
وحٗغٍٟه للى٣ض ألاصبي في الى٣ض ألاصبي الٟاعس ي ولم
«عوقىگغان اًغاوي وه٣ض اصبي» إلًغط پاعس ي هژاص و٦خاب «پِكگامان ه٣ض اصبي صع اًغان»
ً
ّ
إلادمض صَ٣اوي ،وبدشا ٞيهما ًٖ آعاء الى٣اص ؤلاًغاهُحن وزانت ػعًٍ ٦ىب وؤًًا ؤَغوخت
هىع الضًً ٖلي الً٣اة اإلاٗىىهت ب«بغعس ی م٣اٌؿه ای ه٣ض اصبی مٗانغ ٞاعس ی
وٖغبيّ »...
وجُغٞ ١يها بلی ه٣ض ػعًٍ ٦ىب وبلی آعائه ول ً٨لم ًضعؽ اإلاىهج الىٟس ي ٖىض
ّ
ّ
جمـ ه٣ضٍ خى٫
ًخُغ ١بلی ػ٧ي مباعَ ،٥ىا ٥صعاؾاث ٖضًضة ل ً٨لم
زا٢اوي ولم
الكغٍ ٠الغض ي منها «الى٣ض ألاصبي الخضًض في مهغ،وكإجه واججاَاجه» ل٨ما ٫وكإث،
وٞيها صعؽ بٌٗ آعاء ػ٧ي مباع.٥ؤما ؤؾئلت البدض ٞهي ٧الخالي:
 ما هي آلاعاء اإلاكتر٦ت الى٣ضًت بحن ػ٧ي مباع ٥وٖبضالخؿحن ػعًٍ ٦ىب في مىهجهماالىٟس ي ٖلی يىء اإلاضعؾت الؿالُٞت؟
 ما هي ٖال٢ت الى٣ض الظوقي باإلاىهج الىٟس ي ٖىض ػ٧ي مباع ٥في ه٣ضٍ للكغٍ ٠وٖىض ػعًٍ٦ىب في ه٣ضٍ لخا٢اوي؟
فرضياث البحث:
 لم ؤ ٥ؤبدض ًٖ اإلاكتر٧اث في ه٣ض ػ٧ي وػعًٍ ٦ىب وبٗض صعاؾتي و٢غاءحيُ
٦خابي«ٖب٣غٍت الكغٍ ٠الغض ي» و «صًضاع با ٗ٦به ظان» جىنلذ بلی مكتر٧اث ٖضًضة منها
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حٗغٍٟهما للى٣ض ألاصبي واإلاىهج الىٟس ي ومنها اؾخسضامهما للمهُلخاث اإلاىظىصة في ٖلم
َ
٧الٛبن والخ٣ض ُ
وٖ٣ضة الخ٣اعة والكٗىع بالى٣و وَظا ما
الىٟـ واؾخسضامها في ه٣ضَم
ٌُ ّ
ؿمی بالخِبىلىظُا ؤي :الدكابهاث في الضعاؾاث اإلا٣اعهتٞ ،هظٍ اإلاىيىٖاث اإلاكتر٦ت
الكاٖغًٍ.
الىا٢ضان ٖلی ؤؾاؽ الدكابه ٖىض
َص َع َؾها
ِ
ِ
 ٦ال الىا٢ضًً مىيىُٖان و٦الَما هبظ الى٣ض الظوقي وؤٖابهٞ ،ؼ٧ي مباع ٥اؾخ٣ص یّ
هٟؿُت الغض ي وصعؽ ؤؾباب ه٣مخه ٖلی ػماهه ووظض ؤن ؤَل ػماهه لم ًُىهٟىٍ ولهظا
ّ
ُ
َ َ
ُ
ٌِٗل في بٛضاص آهظا ،٥وَ٨ظا
َخ٣ض الكغٍٖ ٠ليهم ووظض لٛت الكغٍ ٠بضوٍت م٘ ؤو٘
ٞؼعًٍ ٦ىب وظض ٖلت زكىهت لٛت زا٢اوي بىٟؿه الخكىت وؾبب ٚغائب ؤلٟاْه ومٗاوي
ّ
وهجىٍ للكٗغاء آلازغًٍ ولضَغٍ ٧لها حٗىص بلی ُٖ٣ضة الخ٣اعة.
ً
ُ
ّ
ومً ز َّم
٢بل الخىى في َظا البدض ؤجُغ ١بلی اإلاضعؾت الؿالُٞت في ألاصب اإلا٣اعن ِ
صعاؾت في ه٣ض الىا٢ضًً وبدض ال٣ىاؾم اإلاكتر٦ت بحن الى٣ضًً الٗغبي والٟاعس ي في يىء
اإلاىهج الؿالفي الظي ًبدض ًٖ اإلاكتر٧اث.
ُ
ادلذرست السالفيت:
ٌٗخبر الاججاٍ الغوس ي ؤو الؿالفي ؤو ما ٌؿمى باإلاضعؾت الغوؾُت ؤو الؿالُٞت  ،والتي
ْهغث في عوؾُا وبلضان ؤوعوبا الكغُ٢ت الاقتراُ٦ت ،بخضي اإلاضاعؽ اإلاهمت في ألاصب
اإلا٣اعن ،وهي مضعؾت مبيُت ٖلى ؤؾاؽ بًضًىلىجي ٦ىجها مضعؾت ولضث مً عخم الٟلؿٟت
اإلااع٦ؿُت  ،وهي جل ٪الٟلؿٟت اإلااصًت الضًال٨خُُ٨ت الخاعٍسُت ألاًضًىلىظُت ،التي جغٌٞ
بكضة الٟلؿٟت الىيُٗت وحٗخبرَا وه٣ضَا ٞلؿٟت بىعظىاػٍت .وجمل ٪هٓغة قمىلُت
لل٨ىن وللمجخم٘ وللش٣اٞت وألاصب وجامً بإن َىاٖ ٥ال٢ت ظضلُت بحن ال٣اٖضة اإلااصًت ؤو
ّ
البىاء الخدتي للمجخم٘ ،وبحن البىاء الٟىقي الظي حك٩ل الش٣اٞت وألاصب ؤَم م٨ىهاجه .وفي
هٓغتها بلى الٗال٢ت بحن البىاء الخدتي والبىاء الٟىقي ،ؤي بحن اإلاجخم٘ والش٣اٞتّ ،
جغجح

ّ
الىٓغٍت اإلااع٦ؿُت ٟ٦ت الُغ ٝألاو ،٫ؤي البىاء الخدتي واإلاجخم٘ ،وجغي ُٞه الُغٝ

الغئِـ في اإلاٗاصلت الجضلُتٞ .الىظىص اإلااصي ًدضص الىعي الاظخماعي ،والبىاء الخدتي
()1

ًخد٨م في البىاء الٟىقي ،ؤي في الش٣اٞت وألاصب ،وٍىظه مؿاعَما
5
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ٞاإلاضعؾت الغوؾُت ؤو الؿالُٞت في ألاصب اإلا٣اعن اإلابيُت ٖلى َظٍ الٟلؿٟت هي مضعؾت
لها وؿ ٤ز٣افي ًسخل ًٖ ٠مٟاَُم اإلاضعؾخحن الؿاب٣خحن؛ الٟغوؿُت وألامغٍُ٨ت ،في
مٟهىمهما لؤلصب اإلا٣اعن ،و٦ظل ٪في اإلاُاصًً التي جضزل في مجالهٞ .بالغٚم مً ؤن َظٍ
ألازحرة جلخ٣ي م٘ اإلاضعؾت الٟغوؿُت في الجزوٕ بلى اؾخسضام اإلاىهج الخاعٍخي في الضعاؾاث
ّ ّ
اإلا٣اعهت ،بال ؤن ؤَضا ٝوهخائج ٧ل منهما لِؿذ واخضة في طلٞ ،٪اإلاضعؾت الٟغوؿُت
حؿخٗحن باإلاىهج الخاعٍخي إلزباث ٖملُت الخإزحر والخإزغ بحن آلاصاب بمٗؼ ًٖ ٫ال٣ىاهحن
اإلاخد٨مت في جُىعٍ« ،بِىما اإلااع٦ؿُىن ٌؿخسضمىن اإلاىهج الخاعٍخي إلزباث صوع اإلاجخم٘
والهغإ الُب٣ي في حكُ٨ل ألاصب وْهىع ؤظىاؾه ٞةطا حكابهذ ٖىضَم الٓغوٝ
الاظخماُٖت في ٖضص مً البلضان ،ؾُاصي طل ٪الدكابه الاظخماعي بلى ْهىع ؤصب مدكابه،
ومً َىا ؤنبدذ الضعاؾاث ألاصبُت اإلا٣اعهت مىظهت ٛ٦حرَا مً اإلاجاالث اإلاٗغُٞت إلزباث
()2

مضي جد٨م الٓغو ٝالاظخماُٖت ،وجإزحرَا»

و ًم ً٨ال٣ى ٫بإن ؤَم ما هاصث بلُه َظٍ اإلاضعؾت ،مً زال ٫عنض ؤ٩ٞاع وهٓغٍاث
مىٓغحها ُٞما ًخٗل ٤بالضعاؾاث اإلا٣اعهت ًخجلى في آلاحي:
 .1يغوعة الاَخمام بالهغإ الُب٣ي والهغإ ؤلاًضًىلىجي بىنٟه اإلاازغ ألا٦بر في ٖملُت
اؾخ٣با ٫ؤي مجخم٘ مً اإلاجخمٗاث للمىيىٖاث ألاظىبُت.
 .2الضٖىة بلى صعاؾت الدكابهاث والازخالٞاث الىمُُت والابخٗاص ًٖ ج٣الُض اإلاضعؾت
الٟغوؿُت في مٟهىمها للخإزحر والخإزغ.
 .3عبِ الش٣افي والخاعٍخي والجمالي بىٓام عوحي ل٩ل قٗب ،وٖضم بَما ٫الٟغو١
ال٣ىمُت بحن الش٣اٞاث والىٓغ بليها ب٩ل مىيىُٖت.
 .4ججىب ألاخ٩ام اإلاؿب٣ت ٖلى ؤي ز٣اٞت بال بٗض صعاؾت جُىعاتها وٖال٢اتها بٛحرَا مً
الش٣اٞاث في جُىعَا الخاعٍخي.
 .5يغوعة عبِ اإلا٣اعهت ألاصبُت باإلا٨ىن الاظخماعي لؤلصب(. )3

ّ
َظا وٍظَب الض٦خىع پغوٍني في ٦خابه (ألاصب اإلا٣اعن صعاؾاث هٓغٍت وجُبُُ٣ت) بلی ؤهه
«ال قَّ ٪
ؤن صعاؾاث ألاصب اإلا٣اعن في ؤوعوبا الكغُ٢ت لم جهل بلی مؿخىی الضعاؾاث
6
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ّ
ألامغٍُ٨ت والٟغوؿُت م٘ ّؤجها بؿبب جإزغَا بأعاء ماع٦ـ الٟلؿُٟت خاولذ ؤن جغؾم لها
ً
ً
ً
ّ
ّ
وؿميها باإلاضعؾت
ول٨نها لم حؿخُ٘ ؤن جبلىع مٟهىما مؿخ٣ال ٌؿمذ لىا ؤن
خضوصا
ّ
الؿالُٞت ،لظلّ ٪
ؤن الض٦خىع
ًٞلىا ؤن هإحي باالججاٍ الؿالفي صازل ٢ىؾحن(٦ »)4ما ًبضو
پغوٍني ّ
ًٞل الاججاٍ بض ٫اإلاضعؾت وطل ٪بؿبب ٖضم جبلىع مٟهىمها بىنٟها مضعؾت.
الٌقذ األدبي:
مما ًٟهم مً َظا الخٗغٍ ٠ؤن الى٣ض مغجبِ باإلاجخم٘ والىٟـ و الخإعٍش والجيـ
والبِئت وَظا ما ًخهل بمىاهج الى٣ض ،الخٓىا ؤن الى٣ض ألاصبي َى ّ
 ًٞصعاؾت الىهىم

ّ
ألاصبُت بُٛت الکك٠
والخمُحز بحن الاؾالُب اإلاسخلٟت و بُان اإلاداؾً واإلاؿاويء للُٗ٣ت
ّ
الجمالي مً هٓم و هثر و بعقاص ال٣اعيء الى ٢غاءتها و ٦ما اقاع ًىؾًٚ ٠ىب« :بإهه الىٓغ
في الهيُ٘ ألاصبي و اْهاعخؿىاجه و ؾِئاجه و اعقاص ال٣اعيء الى ٢غاءجه( .»)5ومما ًمازل َظا
الخٗغٍ ٠ماظاء في ٦خاب «م٣االث في الى٣ضألاصبي» «الى٣ض ألاصبي َى ٖلم صعاؾت الىهىم
ّ
ّ
ّ
ألاصبُت وجدلُلها وج٣ىٍمها ّ
والخٗبحرًت( »)6وإلاا ٧ان
اإلاىيىُٖت
ٞىُا وال٨كُ٢ ًٖ ٠متها
ٞىُا ٞالى٣اص ًجؿضون ؤ٩ٞاعَم ججؿُضا ّ
ألاصبُت ّ
ّ
ٞىُا وحهخمىن
الى٣ض ج٣ىٍم الىهىم
بخدلُلها مً خُض الك٩ل واإلاًمىن ،وقإجهم َىا قإن ألاصباء الظًً ًداولىن صائما ب٢ىإ
ّ
ّ
والبض مً صعاؾت
ال٣غاء بإٖمالهم ٞىالخٔ صعاؾت ألاصب هي ّؤوٖ ٫مىص للى٣ض ألاصبي،

ّ
ألاصبُت لخدلُلها و٢ض جلؼم َظٍ الضعاؾت بٌٗ الى٣اص والباخشحن بلى اإلاىُ ٤وُ٢ل
الاٖما٫
ّ
بن الى٣ض ألاصبي بإبؿِ مٗاهُه َى صعاؾت الازغ ألاصبي ،صعاؾت جلتزم بمباصيء اإلاىُ،٤
ّ
ب٣هض ا٦دكا ٝال٣ىاٖض وال٣ىاهحن التي جد٨مه( .)7وهالخٔ ٖبضالٗؼٍؼ ٖخُ٣ً ٤ى« :٫بن
ّ
الى٣ض ٌٗني الى٣اف ومً َظا اإلاٗنی الانلي لل٩لمت ظاء مٗنی الى٣ض في ألاصب ،طل ٪ؤن ما
ًٟٗله الىا٢ض مً مداولت الخمُحز بحن ّ
ظُض ال٨الم وعصًئه(.»)8وَظا َىالانل الشاوي

لخٗغٍ ٠الى٣ض ألاصبي و٢ض ازخٟى في ٦ال الانلحن الخ٨م٩ٞ ،ل ص اؾت و جمُحز ّ
البض ؤن ًىتهُا
ع
ّ
بلى خ٨م ًصبتهما ؤو ّ
ًغصَما و َظا َىالانل الشالض لخٗغٍ ٠الى٣ض ؤو ًم ً٨ؤن ه٣ى ٫بن
ّ
للى٣ضؤنلحن :صعاؾت و خ٨مٞ ،الخمُحز ٢ض ًىجلي في خحن انضاع الخ٨م الن الخ٨م َى
هدُجت جمُحز بحن ّ
الجُض والغصيء.
7
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وممً لم ّ
ًُ٣ض حٗغٍٟه باالنى ٫اإلاظ٦ىعة َى ؾمحر ؾٗض الدجاػيّ « :بهه ٦يكاٍ ّ
جإملي
ٌؿعى الظالء ال٣ىاٖض وال٣ىاهحن اإلاًمغة في آلازاع ّ
ألاصبُت( »)9وٍم ً٨ؤن ّ
وٗغ ٝالى٣ض ألاصبي
بالخمُحز ّ
الجُض للُٗ٣ت ألاصبُت مً ٢غاءتها وٞهل مداؾنها ًٖ ُٖىبها ٞهى «ج٣ىٍم الص يء
ّ
وٍخدضر ٖىه َه الخاظغي ٣ُٞى« :٫الخمُحز بحن
والخ٨م ٖلُه بالخؿً ؤو ال٣بذ(»)11
اإلاىيىٖاث وآلازاع ألاصبُت بخ٣ضًغَا و جبحن مىاقئها و ٖىانغَا و الخ٨م ٖليها(.»)11
ّ
وٍخدضر ٖىه مدمض ػ٧ي الٗكماوي ٣ُٞى« :٫الى٣ض في ٧لماث ٢لُلت َى ال٣ضعة ٖلى جظو١
ّ
الاؾالُب اإلاسخلٟت والخ٨م ٖليها( .»)12وٍغي بضوي َباهت ؤن الى٣ض ٌٗني جٟؿحر الىو
ّ
()13
.وٍدضص
وجدلُله و مىا٢كخه و مىاػهخه بٛحرٍ ان وظضوا الخ٨م ٖلُه و ٖلى ناخبه
ٖؼالضًً اؾماُٖل مهمت الى٣ض ُٞظ٦غ ّؤجها الخ٨م( )14ولخٗغٍ ٠الى٣ضألاصبي ٢ا ٫وٍلمً
٧ل ش يء؛ ًٖ ّ
«ًدب ؤن ً٨ىن الى٣ض ٧الخاعٍش مىٗؼّ ًٖ ٫
٧ل ٞىض ی و عبذ وَائٟت ،وٍجب
ؤن ًد٨م ٖلى الُا٢اث اإلاىظىصة الٖلى الٗ٣ائض(٣ٞ )15ض ؤوعص ٖبضالخؿحن ػعًٍ٦ىب في
ّ
ّ
بالخٗغٖ ٝلى ُ٢مت الازغ
٦خابه (آقىاَى با ه٣ض اصبى)« :بن الى٣ض ألاصبي ًم ً٨الخٗبحر ٖىه
ألاصبي و قغخه و جٟؿحرٍ ٖلى ؾبُل ًم ً٨مً زالله الخمُحز بحن ّ
ّ
الخٗغٝ
ظُضة و عصًئه و
ٖلى ميكئه(.»)16
زكي هبارك ًشأته و حياته1981 ( :م  1891 -م)
ولض ػ٧ي بً ٖبضالؿالم بً مباع ٥في الُىم الخامـ مً ؤٚؿُـ ؾىت 1891م
ب٣غٍتؾىترٌـ التي ٦ثر قى٢ه و خىِىه بليها و هي ٢غٍت مً ٢غي مدآٞت اإلاىىُٞت ،جٖ ٘٣ىض
ّ
قاَيءالىُل ،و ٢ض وكإ في َظٍ ال٣غٍت٩ٞ ،ان الٌِٗل البُه ولض و ؤهه ؤزبر ابىه ُٞما بٗض
ّ
بإهه لم ًٟغح بمُالصٍ٣ٞ ،ض ٧ان ؤبىائٍ الظًً ؾب٣ىا ػ٧ي مباعً ٥مىجىن و َم في ٖمغ الىعص
ُٞدؼن خؼن الشا٧لحن ،و ٧ان ًسص ی ؤن ًمىث ػ٧ي مباعُٗٞ ٥اوصٍ ؤلم الشا٧لحن مً
ظضًض(.)17زم اهخ٣ل بلی ال٣اَغة و بٗضَا بلی باعیـ لُ٨مل صعاؾخه و ّ
جدمل ٦شحرا مً
اإلاخاٖب في َظا اإلاًماع و ٖاف ِٖكت عظل مٓلىم٣ٞ ،ض آطجه الضهُا و اَلهاٖ،اف عٚم
ّ
ّ
الاٖضاء ،والاؾ٧ ٠ل الاؾ ٠ؤن ؤ٦ثر انض٢ائه َم ؤٖضائٍ ،و خُاجه ٧لها خغمان في
ّ
خغمانٖ ،اف ؤ٦ثر مً ؾخحن ٖاما ًهاعٕ الخُاة و جهاعٖه و مً العجُب ؤن ػ٧ي مباع٥
8
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ولض بُىم الشالزاء و ؾ ِ٣في الُغٍ ٤الٗام بُىم الشالزاء ،و ٧ان ٢ض ؤنِب بهضمت مً
ٖغبت زُل في الشالض و الٗكغًٍ مً ًىاًغ ؾىت (1952م) ّؤصث بلى اعججاط في مسه ٞلم
ٌٗل ٚحر ؾاٖاث و ٧اهذ وٞاجه في ال٣اَغة ،و ص ًٞفي ؾىترٌـ( )18ؤٖلىذ وؾائل الاٖالم
َؼةّ ،
اإلاهغٍت هبإ وٞاجه٩ٞ ،ان َظا الىبإ ّ
َؼالٗالم الٗغبي٣ٞ ،ض عزاٍ ألاصباء والكٗغاء
ّ
وال٨خاب ،صازل مهغ و زاعظها -وبن لم جىهٟه مهغ ختی بٗض وٞاجه٣ٞ -امذ الىىاصي
و٧لُاث ألاصب في الٗالم الٗغبي بخ٨غٍمه بٗض وٞاجه ،و ٢ام البٌٗ بالضٞإ ٖىه و اُٖائه
الال٣اب(.)19و في ؾىت 1988م ؤ٢ام ٞغٕ ظامٗت ؤؾُىٍ بؿىَاط ماجمغٍ الٗلمي الاو٫
الظي قاعُٞ ٥ه وٞىص مً الضو ٫الٗغبُت ٧األعصن والؿٗىصًت و ٞلؿُحن و ٧ان ًٖ ػ٧ي
مباع ،٥باٖخباعٍ ؤؾخاطبدض ،و٢ائض ٨ٞغ ،وعائض ؤصب ،وبمام بُان .ومً ؤٖماله٦:خاب
«البضائ٘» ،و٦خاب «خب ابً ؤبي عبُٗت وقٗغٍ» ،و٦خاب «الازالٖ ١ىضالٛؼالي» ،و٦خاب
«الىثر الٟني في ال٣غن الغاب٘» ،و٦خاب «ط٦غٍاث باعَـ» ،و٦خاب «ط٦غي مدمض ٞغٍض»،
و٦خاب «مضام٘ الٗكا ،»١و٦خاب «اللٛت والضًً والخ٣الُض» ،و٦خاب «اإلاىاػهت بحن
الكٗغاء» ،و٦خاب«ٖب٣غٍت الكغٍ ٠الغض ي»و...بلخ.
عبذاحلسني زريي كىب:
ّ
َ
ُو ِلض ألاؾخاط الض٦خىع والىا٢ض ؤلاًغاوي الٟظ ٖبضالخؿحن ػعًٍ ٦ىب في  27مً اؾٟىض
ّ
والؼَاص ،ؤههی ػعًٍ ٦ىب
ٖام (.ٌ 1311ف) في مضًىت بغوظغص()21ؤبىٍ ٧ان مً الٗلماء
صعاؾخه الابخضائُت في بغوظغص ومىظ الهٛغ ٖك ٤الخإعٍش ّ
زم اهخ٣ل بلی مضًىت َهغان وبضؤ
ً
صعاؾخه ؤلاٖضاصًت والجامُٗتّ ،
ؾا في مضًىت ّ
زغم آباص وفي ٖام(.ٌ1327ف)
زم َٖ ِم َل مضع
هجح في ظامٗت َهغان َلُضعؽ اللٛت الٟاعؾُت وآصابها بلی ؤن خهل ٖلی قهاصة الض٦خىعاٍ
في ٖام(.ٌ1334ف) و٧ان ٖىىان ؤَغوخخه«ه٣ض الكٗغ جاعٍش وؤنىله(ّ »)21
زم ؾاٞغ زاعط
البالص وص ّعؽ في ؤمغٍ٩ا وبٗضَا طَب بلی اإلامل٨ت اإلاخدضة ،والهىض ،وبا٦ؿخان ،وبًُالُا،
ُ ّ
والُىهان ،وجغُ٦ت وٞغاوؿت ،وؤإلاان ،والاجداص الؿىُٞتي و في ٖام(.ٌ1378ف)ج ُى ِفي في مضًىت
َهغانَ.ظا ألاصًب ّ
جُغ ١بلی الٗلىم ؤلاوؿاهُت مً مىُل ٤الى٣ض ألاصبي؛ ٞضعؽ ألاصب
والٗغٞان والخهى ٝوالٟلؿٟت مً مىُل ٤الى٣ض وباججاَاجه اإلاخٗضصة و٦ثرة آزاعٍ جاٍض َظا
9
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ألامغ(.َ )22ؤ َل َّم ػعًٍ ٦ىب بلٛاث ّ
ٖضة منها :الٗغبُت والاهجلحزًت والٟغوؿُت وألاإلااهُت وفي
مهاصع آزاعٍ هالخٔ اؾخٟاصجه مً ٦خب بهظٍ اللٛاث وجغظم بٌٗ آلازاع مً اللٛاث ألازغی
٨٦خاب«اصبیاث ٞغاوؿه صع ٢غون وؾُی وعوؿاوـ» جغظمه مً الٟغوؿُت بلی الٟاعؾُت
و٦ما ؾل ٠له آزاع ٖضًضة ؤط٦غ بٌٗ منها في مجا ٫الى٣ض ألاصبي وهيٞ :لؿٟه قٗغ-ه٣ض
اصبي-با ٧اعوان خله-قٗغ بي صعو،ٙقٗغ بي ه٣اب-ؾحري صع قٗغ ٞاعس ي-اػ گظقخه اصبي
اًغان-آقىاَي با ه٣ض ؤصبي ،وَىا ٥ؤٖما ٫ؤزغی(. )23
القىاسن ادلشرتكت واالختالف بني الٌقذيي العربي والفارسي:
َىا ٥وظىٍ حكابه ٦شحرة بحن الى٣ض ألاصبي اإلاٗانغ الٗغبي والٟاعس ي وطل ٪ألؾباب منها؛
ألاويإ الؿُاؾُت والاظخماُٖت والش٣اُٞت والا٢خهاصًت اإلادكابهت في بضاًت ٖهغ
ّ
النهًت،ألاهٓمت الخا٦مت والشىعاث الؿُاؾُت اإلاخٗضصةَ ،ظٍ ألاويإ ؤزغث ٖلی البِئت
ّ
الش٣اُٞت وال٨ٟغٍت وألاصبُت لضی ألاصباء والى٣اص في الٗالم الٗغبي وؤلاًغاوي ،والٗامل آلازغ
الخُاعاث ألاصبُت الٛغبُت خُض ّؤزغث َظٍ ّ
الخٗغٗٞلی ّ
ّ
الخُاعاث في ألاصب الٗغبي
الاَخمام ٖلی
والٟاعس ي اإلاٗانغ ّ
وجُىع الخُاة في ظمُ٘ اإلاجاالث والخبُٗت منها في بٌٗ ألاخُانٖ .الوة
ٖلی َظٍ ال٣ىاؾم َىاٖ ٥ىامل ؤزغی ُّ
جمذ بهلت وزُ٣ت بٗلم الى٣ض ألاصبي وَكترٞ ٥يها

الى٣ض الٗغبي والٟاعس ي منها:
 .1خ ٟٔالترار والىاُٗ٢ت في الى٣ضًً الٗغبي والٟاعس ي؛ خُض ٌٗخ٣ض الى٣اص اإلاٗانغون
ؤلاًغاهُىن والٗغب بد ٟٔالترار والىاُٗ٢ت في الى٣ض و٧اهىا ًبخٗضون مً ؤلاٚغا ١في الى٣ض،
الغواص في الى٣ض ألاصبي الٟا س يّ ًُ -
ولظل٧ ٪ان آزىهض ػاصٍ –وَى مً ّ
ًٟل ٞغصوس ي ٖلی
ع

ّ
ّ
الخسُالث في شخهُت عؾخم ؤو
بُ٣ت الكٗغاء ال٨الؾُُ٨حن ألن ٞغصوس ي«ختی في ون٠
الٗى٣اء ٧ان ًُ ّ
هىع ألاخىا ٫الخسُُلُت بإخىا ٫البكغ الىاُٗ٢ت( »)24ومً ّ
ؤَم ٖىانغ
مضعؾت الضًىان في الى٣ض التر٦حز ٖلی الىاُٗ٢ت ونض ١الخٗبحر في الكٗغ ّ
ووظهىا ؾهام
ّ
ه٣ضَم هدى الكٗغ الظي ً٨ثر ُٞه ال٨ظب واإلاضح والخمل )25(٤ولظل٣ً ٪ى ٫الٗ٣اص«:زالٞىا

م٘ ال٨الؾُُ٨حن لِـ ٖلی ظىصة ؤو عصاءة الكٗغ بل الخالٖ ٝلی ؤنل الكٗغ
وماَُخه(.»)26
10
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ّ
ّ
 .2جإزحر الؿُاؾت ٖلی الى٣اص؛ الؿُاؾت والٗ٣ائض الؿُاؾُت ؤزغث ٖلی الى٣اص ؤلاًغاهُحن
والٗغب ّ
٧ل ٖلی خضةٞ ،مل ٪الكٗغاء بهاع وؤخمض ٦ؿغوي والٗ٣اص وٞاَمت ؾُاح وج٣ي
ػاصٍ اَخمىا بالؿُاؾت وَ٨ظا في الى٣ض الٗغبي ٣ٞض اَخم لاَـ ٖىى وخؿحن مغوة
والٗ٣اص وق٨غي واإلااػوي وَه خؿحن وػ٧ي مباع ٥وٚحرَم باألمىع الؿُاؾُت.
 .3جإزحر الىاُٗ٢ت الاظخماُٖت ٖلی الى٣اص؛ م٘ ػوا ٫و ؤٞى ٫الغوميؿُت في الكٗغ الٟاعس ي
ّ
وجدؼب الكباب لؤل٩ٞاع الِؿاعٍت جُىعث الىاُٗ٢ت الاظخماُٖت في بًان والبلضان
والٗغبي
ّ
ّ
الٗغبُت،وؤزغث ؤ٩ٞاع وآعاء ٞاَمت ؾُاخٟي الى٣ض اإلاٗانغ الٟاعس ي(٦ )27ما ؤزغ مدمض
(. )28

مىضوع و ػ٧ي مباع ٥و..في َظا الاججاٍ ٖلی الى٣ض الٗغبي الخضًض
ّ
ّ
ّ
 .4ه٣ض الخ٩ل ٠والخهى٘؛ ٦ال الاججاَحن في الى٣ض الٟاعس ي والٗغبي ٧اها ًيخ٣ضان الخ٩ل٠
ّ
والخهى٘ في الكٗغ والىثر و٧ان الى٣ض في الٗالم الٗغبي وؤلاًغاوي ًخجه هدى الؿهىلت صون
الخىٚل في ألاالُٖب اللُٟٓت م٘ مغاٖاث الىدى والهغ ٝوفي َظا الاججاٍ ٢ا ٫ػًٍ
الٗابضًً مغاٚه ای «اإلاخٗلم وٚحر اإلاخٗلم ًجب ؤن ًٟهم ألاصب( »)29وَظا ما ؤ٦ضٍ الُاػجي
ّ ()31
في صعاؾخه للكٗغ و٢ض ّ
اَخم باالبخٗاص ًٖ الخهى٘
 .5جإزحر الجغائض والصخ٠؛ في الى٣ض ألاصبي اإلاٗانغالٗغبي والٟاعس ي ٧ان صوع الصخ٠
ً
والجغائض باعػا ٟٞي بًغان اهدكغث صخ ٠ؤعمٛان وآًىضٍ وآعمان ومجله سخً( )31وفي
الٗالم الٗغبي اهدكغث مجلت آبىلى وألاَغام واإلا٣خُ ٠واإلاُ٣م و٧ان الى٣اص ًهىلىن
ُّ
وٍجىلىن و ًخال٦مىن ٞيها ولظل ٪ل َِ ٣ب ػ٧ي مباع ٥باإلاال٦م ألاصبي(. )32
َ-6ىا ٥زال ٝبحن بٌٗ ه٣اص ألاصب الٟاعس ي والى٣اص الٗغب وَى عئٍتهم خى ٫ألاصب
ّ
ال٣ضًمٞ ،البٌٗ مً الى٣اص في الى٣ض ألاصبي الٟاعس ي ًىٓغون بلی ؤصبهم ال٣ضًم ؤهه ٌُؿبب

الٟؿاص ُوَؿلِ اإلاؿدبضًً ٖلی ػمام ألامىع()33و٧اهذ الىٓغة في الٗالم الٗغبي وفي ه٣ضٍ
٧ل الازخالَ ًٖ ٝظٍ ّ
وه٣اصٍ اإلاٗانغًٍ جسخلّ ٠
الغئٍت٣ٞ ،ض اَخمىا باألصب ال٣ضًم
وبدشىا ُٞه و صعاؾاتهم جا٦ض طل)34(٪وزانت صعاؾاث َه خؿحن والٗ٣اص وػ٧ي مباع.٥
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دراست يف ًقذ الذكاترة زكي هبارك:
ّ
جُغ ١ػ٧ي مباع ٥بلى اإلاىاػهت بحن ٖملحن ؤصبُحن ؤو بحن ٧اجبحن ؤو قاٖغًٍ مً زال٫
ً
ّ
ألاصبُتّ ،
ّ
مبِىا آعاءٍ ٞيها ولِؿذ اإلاىاػهت ٖىضٍ بال يغبا مً يغوب الى٣ض ألاصبي
ؤٖمالهما
ّ
ًخمحز بها الغصيء مً ّ
الجُض وجٓهغ بها وظىٍ ال٣ىة والًٗ ٠في ؤؾالُب البُان ٞهي جخُلب
٢ىة في ألاصب وبهغا بمىاحي الٗغب في الخٗبحر و٧اهذ لضًه ال٣ىة والبهغ في ألاصب الٗغبي
ّ
وٖىضٍ اإلاىاػهت هىٕ مً الً٣اء٨ٞ ،ما ًجب ٖلى الخ٨م ؤن ًجزٍ هٟؿه ًٖ ظمُ٘ الاٚغاى
خحن ّ
ًخ٣ضم للخ٨م بحن الىاؽ٦ ،ظلً ٪جب ٖلى الىا٢ض ؤن ّ
ًبري هٟؿه مً ظمُ٘ الاٚغاى
خحن ّ
ًخ٣ضم للمىاػهت بحن الكٗغاء ،وًٖ هٟؿُت الىا٢ض ٢اٞ« :٫ةطا ؤعصث ؤن جىاػن بحن
قاٖغًٍ ٞامخدً هٟؿ٢ ٪بل طلٞ ،٪ان عؤًذ في هٟؿ ٪اإلاُل لخًُٟل ؤخضَما ٖلى آلازغ
لؿبب ال حؿُُغ ٖلُه الخاؾت الٟىُتٞ ،ةٖلم ؤه ٪في جغظُد ٪متهم ْىحن ،وبن عؤًذ
ههغة ألاصب والخ ٤حٛلب ٖلى ظمُ٘ ما ل ٪مً الىىاػٕ ،وآوؿذ في هٟؿ ٪ال٣ضعة ٖلى
ّ
م٣اومت ما ٌٗتري ٪مً الخ٣الُضٞ ،خ٣ضم بلى اإلاىاػهت( .»)35ولهظا ألامغ هغي ؤهه ؤهه٠
ّ
اٖضاءٍ في الى٣ض ،الهه ّبغي هٟؿه مً الخ٣ض في ؾاخت ألاصبُٞ ،جب ؤن ًهل الىا٢ض بلى
ّ
صعظت ٖلُا في ٞهم ألاصب ،وؤن ًهبذ وله في الى٣ض خاؾت ٞىُت جىإي به ٖما ًٟؿض خ٨مه
مً ألاَىاء والاٚغاى ،التي جبٗض ال٣انغًٍ مً َالب ألاصب ًٖ ّ
ظاصة الهىاب ،خحن

ّ
ًىاػهىن بحن الكٗغاء وال٨خاب والخُباء ،وَم مخىٚلىن بجهلهم ًٖ انى ٫الى٣ض ألاصبي،
ّ
ًًٟل ال٣ضًم مُل٣ا ٖلى الجضًض ،والًغي الجضًض هىٖا مً ُ
الهغاء ،وال
ٞؼ٧ي مباع ٥ال
ّ
ّ
ّ
ًًٟل الجضًض ٖلى ال٣ضًم ألهه ٌٗخبر َظا الامغ اههغا ًٖ ٝالاؾخٗضاص للخاؾت الٟىُت

(ّ )36
.وؤ٦ض ٖلى ّ
 ٌٚالىٓغ ًٖ الاخ٩ام
التی جُغب للجُض اإلامخ٘ مً زغوة ال٣ضماء واإلادضزحن

التي جدؿم بؿمت الٛحرة ٖلى الجيـ والضٞإ ًٖ الىىٕ ،وؤخ٩ام الظًً ًسًٗىن لٛحر
ال٨ٟغة ألاصبُت ٧ال٣ٟهاء واإلاخهىٞت ومً بليهم ممً ٌكٗغون بم٣اًِـ الٗغ ٝواإلاإلىٝ
واإلاؿخدؿً مً زها ٫الىاؽٞ ،هظٍ الامىع جُُ٣ض لؤلصب ،مً ظاهب َظا الى٣ض الظي
ّ
الن ألاصب ّ
خغ ومً نٟاث الاصًب ؤن ً٨ىن مً الاخغاع الظًً
ًدؿم بهظٍ الهٟاث،
ٌؿخُُٗىن الخٗبحر ًٖ زىالج هٟىؾهم و ما جإمغ به ؤٞئضتهم ،و٢ض ًسغط الكٗغ ٖلى
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ّ
ول٨ىه ًٓل ّ
ُ٢ما في هٓغ
الخ٣الُض الاظخماُٖت والضًيُت ٧الخمغٍاث والٛؼ ٫اإلاظ٦غ وٚحرٍ،
ّ
ّ
الاصًب الٟىان .ولِـ مٗنی َظا ؤن الكٗغ ًٟؿض باالمغ باإلاٗغو ٝوالىهی ًٖ اإلاى٨غ ،ولً٨
ّ
ّ
ٞالكاٖغٍت ٖىض ػ٧ي مباع« :٥عوح ّ
ًخمغص
مٗىاٍ ؤن للكٗغ هؼٖت ؤزغي ٚحر الجزٖت الضًيُت،
ٞيهؼ هٟـ ال٣اعي ؤو الؿام٘ ّ
به الكاٖغّ ،
َؼا ٖىُٟا ًدمله ٖلى ؤن ًامً وَى َائ٘ طلى٫
بما ًضٖى بلُه الكاٖغ مً جؼٍحن الازم والبػى ؤو ج٣بُذ ّ
الػى والٟؿى»)37(١
ٞمً آعاء ػ٧ي مباع ٥الى٣ضًت هي اإلاىهج الىٟس ي خُض َٖنی بضعاؾت هٟـ الكاٖغ وط٦غ
واظب الىا٢ض ؤن ّ
ًخٗم ٤في صعاؾت خُاة الكاٖغ الظي ًً٘ قٗغٍ في اإلاحزان ،وؤن ًجتهض في
ّ ٫
الن الكاٖغ ّ
ًاصي
ؤن ًغي الاقُاء بُٗىه ،وٍضع٦ها بكٗىعٍ ،لِؿخُُ٘ وػن ما ً٣ى ،
ُ
عؾالخه بلى ظُل زام في ُ٢غ زام ،ومً الخٗؿ ٠ؤن ًُُالب الكاٖغ بإن ًغي الاقُاء
بٗحن الىا٢ض وٍضع٦ها ببهحرجه وٍخظو٢ها بىظضاهه ،م٘ ؤن بحن الكاٖغ والى٣اص مئاث الٟغو١
وَى لم ٌٗل م٘ الىا٢ض وال له ،وبهما زً٘ في قٗىعٍ لٛحر ما جسً٘ له مً ْغوٝ
الؼمان واإلا٩انٞ .هى في صعاؾخه الىٟؿُت ٖلى الكاٖغ ٌٛىم في اٖما ١هٟـ الكاٖغ
وَؿخسغط م٨ىىهاتهاٞ ،بهظٍ اإلا٨ىىهاث ًىٓغ ٖلى الُٗ٣ت ألاصبُت وٍد٨م ٖليها.
ّ
اإلاى ٠٢الخُاصي للىا٢ض هٓغة ٖلمُت صخُدت لؼ٧ي مباع ٥وؤهه الًامً ب٨ٟغة ٖؼ٫
الىو ًٖ اإلاازغاث الخاعظُت ومىث اإلاال ٠إلصعا ٥مًامُىه وٖىانغٍ الجمالُت مً
ّ
صازله ،بل ًغي ؤن الىو نىعة مً ناخبه وم٨ىىهاجه الٗ٣لُت والىٟؿُت ،ونىعة مً
بُئخت وٖهغٍ(.)38و ٧ان ػ٧ي مباع٥بداؾخه الى٣ضًت الؿلُمت ًبٖ ٌٛباعة ٞالن ؤقٗغ
الىاؽ التي ّ
حؿغبذ مً الٗهىع اإلاايُت بلى الٗهض الخضًض٣ٞ ،ض ٖاب ٖلى الغاٞعى و
ّ
مدمض الؿباعى و اإلاىٟلىَي و ...الخ٩امهم الى٣ضًت ال٣هحرة التي جمشل ٞالن ؤقٗغ الىاؽ و
مً َظٍ الاخ٩ام ًظ٦غ ٢ى ٫اإلاىٟلىَي في الاؾخاط الكُش ٖبضالٗؼٍؼ ظاوَل« :لى ال م٣امه
في اللىاء ،ومظَبه في الهجاء ،ل٩ان َى وٞغٍض وظضي ؾىاء(ٞ.»)39الىا٢ض ألاصبي ًجب ؤن
ؤصبُت ّ
ج٨ىن لضًه مل٨ت ّ
ًخظو ١بها ألاصبُٞ ،خإزغ بما ً٣غؤ مً قٗغ وهثر ،وَظا ما ّ
جُغ ١الُه
ػ٧ي مباع ٥باؾم الخاؾت الٟىُت ؤو الظو ١الؿلُم ،وٍجب ٖلى الىا٢ض ؤن ًهبذ وله في
الى٣ض خاؾت ٞىُت جىإي به ًٖ ٧ل ما ًٟؿض خ٨مه مً الاَىاء والاٚغاى والخاؾت الٟىُت
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ُؾمُذ بمل٨ت ألاصب ؤو الُبُٗت للىا٢ض الخاط.)41(١ومً الامىع الهامت التي ّ
جُغ ١اليها في
ّ
ه٣ضٍ لالٖما ٫ألاصبُت الكٗغٍت ،هي ص٢خه في الهىع الكٗغٍت وجدلُله وجٟؿحرٍ الض ٤ُ٢لها،
ُ
ٞالهىعة الكغَٗت ٖىضٍ هي ؤزغ الكاٖغ اإلاٟل ٤الظي ًه ٠اإلاغئُاث ونٟا ًجٗل ٢اعيء
قٗغٍ ما ًضعي ؤً٣غؤ ٢هُضة مؿُىعة ،ؤم ٌكاَض مىٓغا مً مىاْغ الىظىص ،والظي
ّ
ًه ٠الىظضاهُاث ونٟا ًسُل لل٣اعيء ؤهه ًىاجي هٟؿه ،وٍداوع يمحرٍ ،ال ؤهه ً٣غؤ
ّ
ُٗ٢ت مسخاعة لكاٖغ مجُض ،والهىعة الكٗغٍت الج٨خمل بال خحن ًدُِ الىن ٠بجمُ٘
ؤهداء اإلاىنى ٝوًٞلها َى جم٨حن اإلاٗنی في هٟـ ال٣اعيء والؿام٘(. )41
و زالنت ألانى ٫الى٣ضًت ٖىض ػ٧ي مباع ٥هي:
ا
أوالً«.يبػي لضعاؾت الاصًب ؤن جضعؽ الخُاة الاظخماُٖت التي جدُِ به٦ ،ما جضعؽ خُاجه
الخانت باالؾخٗاهت بٗلم الىٟـ .وٍيبػي ؤن ج٨ىن جل ٪الضعاؾت مبي ُّت ٖلى الٟهم
ّ
الٟىُت بازخالٞها
الصخُذ لالصب وه٣ض مهاصعٍ ،مٗخمضة ٖلى الخ٨ٟحر ،وٖلى الخاؾت
ًسخل ٠الى٣اص في ؤخ٩امهم ،م٘ بٗض الىا٢ض ًٖ الاَىاء والاٚغاى ،وم٘ ويٗه هٟؿه
مىي٘ الاصًب ،بػاء الازغ .وٖلُه ؤن ًغاعي وخضة اإلاىيىٕ ،وؤن ًضعؽ ٧ل ٖمل ؤصبي،
ّ
ظُضا ٧ان ؤم عصًئا ،وؤن ًٟٗل طل٧ ٪له في مىيىُٖت وويىح.
ا
ثاًياً .جب ؤن ً٨ىن ألاصب ناص٢ا ّ
خغا في ؤصاء عؾالخهٞ ،األصب اإلا٨كى ٝزحر مً ألاصب
ّ
الخغٍت نض٢ه ُٞما ٌؿتهض ٝمً جهىٍغ لخُاة الاصًب ،وجهىٍغ للخُاة
اإلاؿخىع ،وفي َظٍ
الٗامت ،وحٗبحر ًٖ ظما ٫الىٟىؽ .وٍجب اًًا ؤن ً٨ىن ألاصب مخ٣ىا في نىٚهُٞ ،ه
ّ
ابخ٩اع وججضًض ،ونىع قٗغٍت ،ومٗان ّ
مخسحرة ،وزُا ٫عائ٘ ،وله جإزحر
ُ٢مت ،وُٞه ؤلٟاّ
٢ىي ،وَظا ظمُٗه ٌؿخضعي ّ
زلىٍ مً الخ٩ل ،٠ومً مجاعاة الا٢ضمحن.

ا
ُ
ثالثا .اإلاىاػهت ج٣خط ي ما ط٦غ ،جدضًض ممحزاث ٧ل ؤصًب ،وما ٌكترُٞ ٥ه م٘ ٚحرٍ
مًألاصباء ،وط٦غ مىاًَ الخؿً والًٗ ،٠وانضاع الخ٨م مً زال ٫صعاؾت اإلاىاهج
الى٣ضًت للٗمل ألاصبي(»)42
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ػ٧ي مباع ٥في ٦خابه الى٣ضي(ٖب٣غٍت الكغٍ ٠الغض ي) زهو ّ
٧ل ٦خابه بلی ه٣ض
شخهُت وؤقٗاع الكغٍ ٠الغض ي مً زال ٫اإلاىهج الىٟس ي وَظا ال٨خاب«ٖب٣غٍت الكغٍ٠
الغض ي» َى مدايغاث ؤل٣اَا ب٩لُت الخ٣ى ١في بٛضاص ،وال٨خاب في ظؼئحن ،و٢ض ّ
َب٤
٢ىاٖضٍ الى٣ضًت في َظا ال٨خاب ٖلى الكغٍ ٠الغض ي وؤٖماله ألاصبُت .في اإلاىهج الىٟس ي
ّ
ّ
جُغ ١الض٧اجغة ػ٧ي مباع ٥بلى قٗغ وشخهِخه الكغٍ ٠الغض ي ٞحري ؤن ؤقٗاعٍ الحكهض
ّ
بإهه مً اإلاكخٛلحن بالٗلىم اللٛىٍت والكٗغٍت ّ
ألجها في ألاٚلب زالُت مً ّ
الؿماث
ّ
الانُالخُت ّ
والجها ؤصب خغ ٝال ٌٗغ ٝالبهغط بال في الخضوص اإلا٣بىلت مً الهىاٖت

ّ
ّ
الكٗغٍت ،ولى ُ٢ل بن الكغٍ ٠قاٖغ بضو ّي ًىُ ٤بالُٟغة والؿلُ٣ت وبهه ّؤمي الً٣غؤ وال
َ
ً٨خب لجاػ طل ٪في ؤطَان مً ًجهلىن م٩اهخه في الخاعٍش وَى قاٖغ بضوي الجٓهغ ٖلُه
ّ
ؾُماء الخًاعة بال في جغ ٝالٗ٣ل والظوٞ ،١الكغٍ ٠في قٗغٍ همىطط للؿلُ٣ت البضوٍت
التي لم حٗغ ٝمً الخًاعة ٚحر ؤَُا ٝولم حؿم٘ بٗ٣ٗ٣ت الىداة واللٛىٍحن في بٛضاص٧ .ان
الكغٍ ٠جلمُظ البُضاء ولم ً ً٨جلمُظ بٛضاص ،و٧ان الدج َىالؿبب الاو ٫في جٟخذ ٖب٣غٍت
الكغٍ ،٠ولم ً ً٨مً الٟجاع والٟؿ٣ت وَل حؿمذ َبُٗت اإلاجخم٘ ألمحر الدج ؤن ً٣ط ي
لُلت ٞاظغة ؤو ُٖٟٟت م٘ بمغؤة خؿىاء؟ و ٠ُ٦وَى م٣خى ٫الى٢ذ بكغح آصاب الؿعي
ّ
والغمي والُىاٝ؛ وفي الدجاػٍاث َى مً ٞدى ٫الابخ٩اع والابضإ ّ
وْل ٢ىٍا وْلذ مٗاهُه
ظضًضة ٖلى ّ
مغ الؼمان.
ّ
ّ
ول٨نها في ٚاًت مً البؿاَت
شخهُت الكغٍ ٠شخهُت مٗ٣ضة ٖىض مً ًجهل
ّ
ّ
الخٟغص ب٨غائم اإلاٗاويٞ ،هى ٌكخهي ؤن ً٨ىن
ًدب
والىيىح ٖىض مً ٌٗغ ،ٝوَى عظل
ً
قاٖغا ال ٧الكٗغاء وؤن ً٨ىن ٖاإلاا ال ٧الٗلماء ولٛت الكغٍ ٠في قٗغٍ ججم٘ الىىاصع مً
ً ً
٧لُا في الجى الظي ٌِٗل ُٞهٞ ،هى في الكٗغ ًُ ّ
سُل
ألالٟاّ البضوٍت .وَى ًىضمج اهضماظا
ّ
ّ
بلُ ٪ؤهه ال ًُدل ٤في ٚحر ألاظىاء الكٗغٍت .ومً زهائو شخهِخه َُٛان الٗ٣لُت
ََ
ّ
الدكُ٘ ٦مشل الجاخٔ
ومشل الكغٍ ٠بحن ؤَل
الٗلمُت ٖلى الجزٖت اإلاظَبُت ،وَى قُعي
بحن ؤَل الاٖتزاٞ ،٫الجاخٔ ال ًضع ٥مغامُه ٚحر الخىام و٦ظل ٪الكغٍ ٠ال ًضع٥
ّ
الخىام والىٟداث الؿاعٍت في مالٟاجه هي ؤهٟاؽ اإلاامً الخ ٤اإلاامً
مغامُه ٚحر
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الخالو مً قىائب الابضإ والخجضً ،٠ومما ًاٍض َظا الغؤي ما ؤزغ ًٖ الكغٍ ٠مً
الاَخمام بضعؽ مظَب الكاٞعي ،وَى مظَب ؾني ؤنُل ،والكغٍّ ٠
خل الىٞا ١م٩ان
ً
ّ
ً
الك٣ا ١بحن اإلاظاَب آهظا .٥و٧ان عظال قهما ولم ًمذ بال وَى مهُب ظلُل(. )43
الًيخهج ػ٧ي مباع ٥في ه٣ضٍ الىٟس ي للكغٍ ٠الغض ي اإلاىهج الظاحي ؤو الظوقي وَظا
ُ
مكهىص في ٦خابه وفي جدلُله الىٟس ي ًٖ الغض ي وؤقٗاعٍ ً٣ى ٫مباع٢« :٥ض ؤقغث بلی هدى
ً
ُ
ّ
َ
وازخا..٫عؤًذ بٗض الخإمل والضعؽ ؤن َظٍ
ٖكغًٍ مىيٗا ُػهي ٞيها الكغٍ ٠بكٗغٍ
ّ
ججغ وعاءَا ؤقُاء ،وؤ٧اص ؤظؼم ّ
ّ
بإجها ّ
الٓاَغة الىٟؿُت ّ
ًدـ
جض ٫صاللت ٖلی ؤن الغظل ٧ان
ّ
ّ
ؤهه ًدُا في ٖهغٍ خُاة اإلاٛبىن ،وؤهه ٧ان ٖلی ؤَل ػماهه مً الخا٢ضًً٧..ان الكغٍ٠
ٌِٗل في ٖهغ اخخله ألامىاث واخخله ألاخُاء ،ؤما ألامىاث الظًً اخخلىا ٖهغٍ ٞهم
ّ
البدتري وؤبى جمام واإلاخىبي ،و٢ض قاء الى٣اص ؤن ًُم٨ىىا ؤولئ ٪ألامىاث مً طل ٪الاخخال٫
ّ
اإلاٗغي الظي ٖاف صَغٍ ٧له وَى ًد٣ض ٖلی
وؤْهغ قاَض ٖلی طل ٪ما نى٘ ؤبىالٗالء
ّ
ُ
الخ٣ضًً..ا ٝبلی َظا ؤن الكغٍ ٠الغض ي ؤٖلً زهىمخه
الكغٍ ٠الغض ي ؤبك٘
لكاٖغٍت اإلاخىبي وبٖالن َظٍ الخهىمت ٖاص ٖلی ط٦غی اإلاخىبي بإظؼ ٫الى ٟ٘لِـ مً
اإلاؿدبٗض ؤن ً٨ىن في ؤؾاجظة الكغٍَ ٠مً ّل٣ىه الخ٣ض ٖلی اإلاخىبيُ ،ز ّم َّ
ْل َظا الخ٣ض
ُ
ُٖ٣ضة ؤصبُت ٌُؿاوعَا وحؿاوعٍ َى ٫الخُاة..و٧ان ًغی هٟؿه ؤقٗغ مً اإلاخىبي( »)44هالخٔ

ّ
ؤن مباع ٥في ه٣ضٍ ًإحي بما ًغجبِ بىٟؿُت الغض ي ُوٍدللها وٍظ٦غ ؤؾباب خ٣ضٍ ٖلی بٌٗ
ّ
واإلاٗغي وَ٨ظا ٌؿغص الىا٢ض ؾبب خ٣ضٍ ٖلی بٌٗ مٗانغٍه مً
الكٗغاء ؤمشا ٫اإلاخىبي
ّ
ؤمشا:٫الكاٖغ اإلاسؼومي الؿالمي وَى الظي ل٣به الٗغاُ٢ىن آهظا ٥بإمحر الكٗغاء ،وببً
ّ
هباجت الؿٗضي ،والؿغي الغٞاء وببً ُؾ٨غة وببً حجاط ،والخا ٫ؤن الغض ي ؤقٗغ مً

َاالء ّ
ل٨نهم اقتهغوا وً ٠ُ٦هبر ٖلی يُإ قٗغٍ؟
جُغ ١بليها ػ٧ي مباع ٥وهي ِاٖخ٣ا ٫ؤبُهُ ،ج ّ
زم َىا ٥خالت هٟؿُت ٖىض الغض ي ّ
ٟؿغ بلخاح
ُ
ّ
الكغٍ ٠في مضح ؤبُه بُغٍ٣ت لم حٗغ ًٖ ٝؤخض مً الكٗغاءَ ،ظا وؤن الكغًٍ ٠ىٓغ بلی
ً
ً
ّ
الضهُا بٗحن ال٨هى ٫وَى في ّ
ؾً ألاَٟا ٫بهه ؤمس ی ٣ٞحرا طلُال بٗض الٛنی والٗؼة ،و٧ان
٢لُل الغٖاًت للٗهبُت اإلاظَبُت والٓاَغ ّؤهه ٧ان ُخ ّغ الٗ٣ل بلی ّ
خض بُٗض ولم ًً ً٨خ٨ؿب
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ً
ّ
بكٗغٍ و٧ان مضخه للخلٟاء مضخا ناص٢ا( .)45وخى ٫هٟؿُت الكغٍ ٠الغض ي ؤهه ٧ان ًُى٨غ
ّ
ّ
ٖلی ازىاهه ؤن ٌُٗاجبىٍ٦ ،إن الكغٍ٧ ٠ان ًغی هٟؿه ٞى ١الٗخاب وؤهه ٧ان ًُب ٌٛمً
خُض ٧ان ًدبٞ ،إ٦ثر ؤٖضائه َم في ألانل ؤنض٢اء ٢ضماء وقىاَض َظٍ الخالت الىٟؿُت
٦شحرة في قٗغ الكغٍ:٠
ّ
بٌٗ الٗخاب ٖلی ألازالم ّ
َجهىه َ
ُ
بال ؤن ََ َٟا ُ
مت ُهم
ظغم
ٖخاب٪
ِ
ِ
ِ
َ ُ
ُ
نمم
جهامم ب ًٖ ٪طا ال٣ى ِ ٫ؤم
ما لي ؤ٢ى ُٞ ٫ال جهػي بؿامٗت
ً
واهٓغ بُٗىَ ٪مً ػمىا َ
ومً زُمىا
ِع٣ٞا بإه ٪ٟال حكمش ٖلی مًغ
َ
َ
ولؿذ ؤوَ ٫مً عاخذ له ُ
ٞلؿذ ؤوَ ٫مً ع َا٢ذ له ٌ
وٗم
خلل
ً
ُ
الىضم
بُٛا مص ی في هىاحي ؾغٍ
َمً ؤيمغ الهض ٖمً لِـ ًًمغٍ
ُ
وال٣ضم
٧ان اإلاظمم مىه ال٠٨
َمً ؤجهًخه ل ُ٘٣الىص ٚضعجه
ً
ُ
وخغيخه ٖلی ببٗاصٍ ُ
ّ
التهم
حهىاٍ ٞاع٢ه
َمً ؾاء ْىا ِب َمً
ّ
ُ ()46
ُ
ججهم ٚضعًا ّ
متی ّ
ٞةن ٖهضي ٖلی ٚضع ب٨م خغم
ٖهض٦م
ؾغ
ً
الكغٍّ ٠
ًخيبه بلی ؤؾباب الٗضاوة بِىه وبحن الىاؽ وهغاٍ ًُضاعي ألاٖضاء زىٞا مً
ٖىا٢ب اللجاظت في تهُُج الًٛائً والخ٣ىص:
َ َ
ً
ُ َ
()47
بُ٣ا ّ
ْٟغ
وال
بىاب
حٗ٣غ
ولم
ُٟذ
٦
ما
ٞغب
ألاٖضاء
ًٖ
جاٝ
ج
ٍ
ِ
٧ان الكغٍ ٠ببً الٗكغًٍ و٧ان الهابي ببً الشماهحن ول٧ ً٨اهذ بُنهما نضا٢ت م٘
ّ
ازخال ٝالضًً والٗمغ .وفي البدض الىٟس ي ًٖ مغاسي الكغٍ ٠ؤهه ٧ان ناص٢ا في خُاجه
ّ
وفي ؤصبه وقٗغٍ وَظا ما هالخٓه في مغازُه للهابي اهه عظل مٟغص بحن الغظا ،٫ومىٟ٢ه
ّ
ؤ٢ىی ِمً مى ٠٢البدتري في عزاء اإلاخى٧ل ألن البدتري قهض ٞاظٗت ؤلُمت جىُ ٤الجماص،
ً
ّ
ؤما الكغٍٞ ٠حرسي نضً٣ا ٖضًم الخى ،٫و٢ض بل ٜؤعط ٫الٗمغ ولم ًمذ بال في الخاصًت
والدؿٗحن وَى ٖلی صًً مىبىط جى٨غٍ الضولت وٍى٨غٍ الىاؽ واؾخمغ الكغٍ ٠بغزائه َُلت
خُاجه وُٞه ً٣ى:٫
َ
ألاٖىاص
ؤ عؤًذ َمً خملىا ٖلی
ِ
ظبل َىی لى ّ
زغ في البدغ اٚخضی

َ
ؤ عؤًذ  ٠ُ٦زبا يُاء الىاصي
باص
ِمً وٗ٢ه مخخاب٘ ألاػ ِ
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٦ىذ ُ
ؤٖلم ٢بل خُ ٪في الثری
ما
 ...ؤٖؼػ َّ
ٖلي بإن ًُٟاع ١هاْغي

1028
ّ
ألاَىاص
ؤن الثری ٌٗلى ٖلی
ِ
الى٢اص
إلاٗان طا ٥ال٨ى٦ب
ِ

ؤٖؼػ َّ
ٖلي بإن ؤعا ٥بمجز٫
وألاوٚاص
مدكابه ألامجاص
ِ
ٌؿخمغ الىا٢ض ػ٧ي مباع ٥بكغح هٟؿُت الكغٍ ٠الغض ي في الغزاء وَٖٗ ٠٨لی ْاَغة
ً
ً
هاصعة في الكٗغ الٗغبي ٖمىما وفي قٗغ الغض ي زهىنا ؤال وهي عزاء ألامهاث والبىاث
َ َ
وألازىاث َظٍ الٓاَغة في الكٗغ الٗغبي ٢لُلت ول ً٨الكغٍ ٠ؤ٦ث َر ِمً حٗؼٍت الىاؽ في
ّ
ّ
ؤمهاتهم وبىاتهم وؤزىاتهم والضلُل في طل ٪هٟؿُت الكغٍ ٠ألهه ٧ان ببً ّؤمه وألن ّؤًام
الباؽ في خُاة الكغٍ ٠مًذ وَى في عٖاًت ّؤمه الغئوم التي باٖذ ؤمال٦ها وخليها لخُ٣ه
ُ
وج٣ي ؤزاٍ ط ّ ٫الٗىػ والاخخُاطَ .ظا مً ظاهب ومً ظاهب آزغ في نضٖ ١ىاَٟه
ومكاٖغٍ ٖالوة ٖلی الغزاء َىاْ ٥اَغة هاصعة في هٟؿُت َظا الٗب٣غي وهي ّ
خبه للخؿان
ّ
وقٗغٍ َظا ُٖغ ٝبالدجاػٍاث و٦ما وٗلم بهه هُ٣ب الدجاط وله مً الكىاٚل واإلاىاؾ٪
ُ
وألاٖما ٫ما جلهُه ًٖ الخب للخؿان ،هالخٔ ػ٧ي مباعٌُٗ ٥لل َظا ألامغ بلی هٟؿُت
ُ
ّ
الكاٖغ وؤهه ناص ١الٗاَٟت وُٞغ ٖلی ع٢ت الاخؿاؽ و٧ان ٌؿخُُ٘ ؤن ًمؤل الضهُا
َ َ َ
نض ١اللىٖت والهبابت والخب للخؿان خُض ً٣ى:٫
بال٨الم ًٖ الخيؿ ٪والؼَض لً٨
ّ
ُ
بالخ٣بُل
ؤومإ بلی قٟتي
َو م٣بل ٟ٦ي وصصث لى ؤهه
ِ
َ
٦بر اإلالى ٫وطلت اإلاملى ِ٫
ًٞل الٗخاب وبُيىا
ظاطبخه
()48

ولخٓذ ٖ٣ض هُا٢ه ٨ٞإهما

ٖ٣ض هُا ١ب٣غَ ٤مدلى٫

ظظالن ًى ٌٟمً ٞغوط ٢مُهه ؤُٖاٚ ٝهً الباهت اإلاُلى ِ٫
()49
مً صاعٍ واإلااٚ ٫حر ٢لُل
َمً لي به والضاع ٚحر بُٗضة
َظٍ الُٗ٣ت ٞيها ؤؾغاع هٟؿُت وهي قاَض ٖلی الجزإ بحن الٗ٣ل والهىی والهضی
ّ
والًال ،٫الخ ٤ؤن الكغٍ٧ ٠ان نىعة للجزإ بحن الٗ٣ل وال٣لب وؤؾماء اليؿاء في
ؤقٗاعٍ عمؼٍت ولم ج ً٨خُ٣ُ٣ت.
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دراست يف ًقذ عبذاحلسني زرييكىب:
جُغَ ١ظا الىا٢ض بلی اإلاىاهج اإلاخٗضصة في الى٣ض ألاصبي َ
وص َع َ
ّ
ؽ ألاٖما ٫ألاصبُت مً زال٫
اإلاىاهج اإلاخٗضصة؛ ًٖ ؾبب َظا ألامغ ً٣ى ٫ػعًٍ ٦ىبَ«:ىال ٪مً ألاٖما ٫ما ًدخاط بلی
ّ
ّ
ّ
الظو ١صون الخٗ٣ل وَىا ٥ما ًدخاط بلی الخٗ٣ل وال ًى ٟ٘ؤن جضع َؾها بظو..٪٢والىا٢ض الٟظ
ال ٌؿخُُ٘ ه٣ض ألاٖما ٫ألاصبُت مً زال ٫مىهج واخض..ال اإلاىهج الاظخماعي وخضٍ ًجضي
ً
هٟٗا وال اإلاىهج الظاحي وال اإلاىهج الىٟس ي وخضٍ وال ا اإلاىهج الخاعٍخي( ».)51و٧ان في ه٣ضٍ
ً
ّ
الخٗهب اإلاُ٣ذ وخُىما ٦خب الض٦خىع ػعًٍ ٦ىب ه٣ضا ٖلى
مىيىُٖا و٧ان ًبخٗض ًٖ
ّ
٦خاب « اػ صًاع آقتي » للكاٖغ ؤلاًغاوي اإلاٗانغ ٞغٍضون مكحريٖ ،ل ٤مكحري ٖلى ه٣ضٍ
ً
ً
ً
ً
٢ائال«:بٗض مغوع زمؿحن ٖاما ٖلى ججاعبي الكٗغٍت وبٗض هٓمى الزني ٖكغ صًىاها قٗغٍا
ُ
وبٗض مىاظتهي َىاَ ٫ظٍ الٟترة آعاء مسخلٟت جيب٘ ًٖ الخهىمت والهضا٢ت اٖخبرث ما
٢اله ألاؾخاط ػعًٍ ٦ىب ًٖ ٦خابي« اػ صًاع آقتي » مىيىُٖا مٗخمضا ٖلى الخ٣ُ٣ت
ّ
ُٖنها( »)51وحهاظم ػعًٍ ٦ىب الى٣ض ال٣بُذ ،وٍ٣ىٌ«:٫ؿعى الى٣اص في ه٣ضَم بلى ٞغى
ّ
الؿجن وال٣ىاٖض ٖلى الٗب٣غٍاث – ٧اإلاىَبت – ل٨ىه مؿخدُل بكإن الٗب٣غي الخ٣ُ٣ي؛
َىاٞ ٥غ ١بحن اإلاىَبت التي ج٨ىن جدذ ؾُُغة ؤلاوؿان والٗب٣غٍت التي ً٨ىن ؤلاوؿان
جدذ ؤمغَا ،ومً ماقغاث َظٍ الٗب٣غٍت هي الجغؤة – لِؿذ الى٢اخه اإلاسخهت باإلاىاَب
ّ
الخ٣ُ٣ي مؿخدُل صون َظٍ الجغؤة .وم٘ َظا لِـ
الًُٟٗه  -وفي الخ٣ُ٣ت ؤلابضإ
ّ
للىا٢ض اإلاهخم بالك٩ل ظغؤة وٖب٣غٍت – ًم٨ىىا ؤن ههى ٠ؤصباءها ال٣ضامى في َظا الىُا–١
ّ
ّ
ّ
وَؿخمض
ول ً٨الىا٢ض ٌؿخىٖب اإلاىَبت وٍ٨دؿبها
ألن الٗب٣غٍت ش يء عمؼي وبُٗض اإلاىا،٫
مً ظمُ٘ ؤظهؼجه وبم٩اهُاجه والىٓغٍاث الى٣ضًه٧ :الىٓغٍت الجمالُت ،وٖلم الاظخمإ،
ّ
ُ
وَلم ّظغا (ّ «،»)52
ؤؾلىبه
مما ًلٟذ الىٓغ في ظمُ٘ هخاظاث ػعًٍ ٦ىب
والك٨الهُت ألاصبُت،
الىثري الخام الظي ًمخاػ ًٖ آلازغًٍ بص يء مً البضٌ٘ والاهخ٣اءاث ألاؾلىبُت الٗامت.
َ
ّ
ّ
اَخم ػعًٍ ٦ىب باإلاىيىٖاث الجضًضة والخالبت صون الاٖخىاء بما ً٣ا ٫بإن َىا ٥مً
ّ
ال٣غاء مً ٌٗلم ومً الٌٗلم.وال٣اعيء بطا ٧ان مخىؾِ الٟ٨اءة واإلاؿخىي في الٗلم ًجض
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ظمُ٘ الىو مجمىٖت مً البضٌُٗاث وبطا ٧ان مً ؤَل الازخهام في ألاصب ّ
ًخٗغ ٝمً
ِ
َ
زال ٫التر٦حز ٖلُه بى٨ذ بضٌُٗت الؾاب٣ت لها (»)53
ُ
وًٖ اإلاىهج الىٟس ي في الى٣ض ألاصبي ً٣ى ٫ػعًٍ ٦ىب« :للخٗلُ٣اث الجمالُت الضعظت
ّ
ال ،ًٟوالىا٢ض الظي ًٟخ٣ض مٗغٞت الجما٫
ألاولى مً ألاَمُت في ألاخ٩ام الهاصعة ٖلى
ّ
٧البداع الظي الٖال٢ت له بالكاَيء والٌٗغّ ٝ
الؿباخت؛ َظا الىا٢ض لِـ له مٗغٞت
صخُدت ًٖ الٗب٣غٍت ّ
اإلاهضصة وال ًٖ قاَيء اإلاىَبتًُ٣ٞ .ت اجها ٫الكاٖغ بالبِئت مً

ّ
َ
الكٗغ ولُض بُئخه .وبٗباعة ؤزغي مٗغٞت ُ٢مت الكٗغ
ألامىع الهامت للىا٢ض ؤًًا ألن

الخُ٣ُ٣ت حؿخلؼم مٗغٞت اإلاجخم٘ الظي ًىمى الكٗغ ُٞه .وَ٨ظا قإن ٖلم الىٟـ والبدض
ّ
ّ
في ؤخىا ٫الكاٖغ الىٟؿاهُت ومخل٣ي قٗغٍ .في الخ٣ُ٣ت ؤن مىيىٕ ٖلم الىٟـ وَى
ّ
مٗغٞت ألاخىا ٫الىٟؿاهُت وٖىاعيها طو ؤَمُت في الى٣ض ٞاإلاخى ٘٢مً الى٣ض الؿُ٨ىلىجي
ّ
ّ
ُ
وجدلُالجه بُان ألاؾباب الىٟؿاهُت التي صٗٞذ بالٟىان إلهخاط ٞىهَ ًٗٞ .غٍ ٤الخدلُل
ّ
خض ما ٖلى عمىػ ؤؾلىب الكاٖغ الىاججت ًٖ شخهِخه (»)54
الىٟس ي ًمً٨
الخٗغ ٝبلى ٍ
ػعًٍ ٦ىب في ٦خابه الى٣ضي (صًضاع با ٗ٦به ظان) والظي زههه لى٣ض ؤقٗاع زا٢اوي،
اججه في ه٣ضٍ اإلاىهج الىٟس ي وُٞما ًلي ّ
ؤجُغ ١بلی اإلاىهج الىٟس ي الظي اهخهجه ػعًٍ ٦ىب
في صعاؾخه ألقٗاع زا٢اوي:

هالخٔ في ؤقٗاع ؤًٞل الضًً ببغاَُم زا٢اوي ُخ ّب الظاث والبدض ًٖ الكهغة وألاها

وَظا ما ؤػعج قٗغاء ٖهغٍ ٦جما ٫الضًً الانٟهاوي وعقُض وَىاٍ وؤزحرالضًً
ً
ازؿُ٨تي؛ زا٢اوي بهظٍ ألاها ٦شحرا ما ٌُكبه اإلاخىبي وال ًسلى مً ُٖ٣ضة الخ٣اعة ،وَظٍ
ّ
ً
ً
ًّ
هٟؿُا واوٗ٨ـ َظا ألامغ في ؤقٗاعٍ وؾلى٦ه٧ ،ان ؤبىٍ هجاعا ٣ٞحرا
الٗ٣ضة ؤزغث ٖلُه
َ
ّ
وؤمه ٧اهذ جسضم في بُىث قغوان ٦إ َم ٍت ولهظا ٖاف قاٖغها في بِذ ٣ٞحر ال ما ٫وال وؿب
ً
ً
ًٟخسغ به و٧ان ٖمه ٧افي الضًً ٖمغ َبِبا ٖاإلاا و٧ان زا٢اوي ًٟخسغ به ول ً٨ؾغٖان ما
ُجىفيَ،ظا ال٣ٟغ والخغمان ّ
ؾبب ج٨ىًٍ ُٖ٣ضة الخ٣اعة ولهظا هالخٓه ًيخ٣م مً ٖهغٍ،
ّ
ً٨ثر الهجى مً صَغٍ ومً ؤبىاء ػماهه ،حٗل َم اللٛت الٗغبُت وال٨الم والىجىم والخ٨مت
َ َ
ً
ً
بؿُُا ّ
حٗغٖ ٝلی ؤبي الٗالء
والُب والخٟؿحر و ؤ٦ث َر مً ٖلىم ػماهه ٧ي ال ً٨ىن قاٖغا
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ّ
ً
ً
٦ىجىي وؤزغ ُٞه َظا ألازحر جإزحرا بالٛا.ل ً٨بٗض ٞترة هجا زا٢اوي ؤؾخاطٍ ال٨ىجىي .اهخ٣ل
ّ
زا٢اوي مً بالٍ بلی بالٍ ٖله ً٨دؿب بإقٗاعٍ وٍجض م٩اهت مغمى٢ت ول ً٨مهائب الضَغ
ٞخ٨ذ بةبيُه وبؼوظخه َظا ٖالوة ٖلی بدشه ًٖ م٩اهت مغمى٢ت وهجىٍ لآلزغًٍ وهجى
آلازغًٍ له و٦ما هجا ؤؾخاطٍ هالخٔ مجحرالضًً بُل٣اوي ًهجى ؤؾخاطٍ الخا٢اوي (. )55
ّ
ُٖ٣ضة الخ٣اعة واإلاهائب التي ؤإلاذ بسا٢اوي ظٗلخه ًبني ؤقٗاعٍ ٖلی اإلاٗاوي الٛامًت

٨ثر مً الدكبيهاث الٛغٍبت ،ومً ّ
والخٗابحر الجضًضة وَٛغ ١في الىنُ ٠وٍ ُ
ؤَم محزاث قٗغٍ
ِ
ؤلاٚغا ١في اؾخسضام الخىاؾب اللٟٓي واإلاٗىىي و٧ان ًخهغ ٝفي اإلاًامحن البؿُُت
ً
ً
الؿهلت ختی ًُدضر حٗبحرا ظضًضا وهالخٔ َظٍ الخٗابحر الجضًضة ُميكئت مً مٗاهُه
ٛحر ٖلی اإلاٗاوي وٍبضٕ ٞيها ّ
البؿُُت ؤيّ :اهه ٖالوة ٖلی اؾخسضام اإلاٟغصاث ٧ان ٌُ ُ
ولغبما
ً
ّ
ّ
ًُدضر ٚمىيا في ٞهم ؤقٗاعٍ ،بهه لم ًدترم ال٣ضماء مً الكٗغاء ومً قٗغاء ػماهه بال
ؾىائي وَظٍ ألاهاهُت ّ
ؾببذ اػٖاط ال٨شحر مً قٗغاء ٖهغٌٍ ،ؿخسضم زا٢اوي الخٗابحر
ّ
الٛغٍبت والىخكُت والٛايبت واهه جب٘ ؾىائي في ٖغٞاهه وػَضٍ ل ً٨لٛت زا٢اوي زكىت
وخكُت واللٛت الىاٖمت اإلاغهت ٖىض خا ٔٞالكحراػي ال جهل بلی مؿخىی َظٍ اللٛت
الهلبت وال٣ىٍت ٖىض زا٢اوي؛ وعاء اإلادؿىاث اللُٟٓت واإلاٗىىٍت والدكبيهاث والاؾخٗاعاث
وال٨ىاًاث الجمُلت َىا ٥شخهُت زا٢اوي والتي جٓهغ ٖلُىا مً وعاء حٗابحرٍ العجُبت،
ّ
وج٣ل َظٍ الٗىانغ في ٚؼله ،وال هالخٔ
هالخٔ الٗىانغ ؤلاوؿاهُت ب٨ثرة في هجىٍ ومغازُه
ّ
الٗىانغ ؤلاوؿاهُت في مغزِخه لؼوظخه واهه ًبخٗض ًٖ الٛمىى ٞيها ولٛخه جهبذ لٛت
ؾهلت مغهت(.)56

ّ
٦ما هالخٔ في َظا الى٣ض لؼعًٍ ٦ىب اهه ٌٛىم في هٟؿُت الكاٖغ وَؿخسغط ًٖ
م٨ىىهاث ٢لبه ما ًغهى بلُه وؾبب لٛت الكاٖغ الخكىت ًُغظٗها بلی بِئت الكاٖغ الىٟؿُت
ً
وَظا الٗامل ؤًًا ًخضزل وجهبذ اللٛت في مغزُت ػوظخه لٛت ؾهلت مغهت وطل ٪لهض١
ّ
اإلاكاٖغ .ػعًٍ ٦ىب في ٦خابه(صًضاع با ٗ٦به ظان) ع٦ؼ ٖلی صعاؾت ال٣هُضة الترؾائُت وهي
ً
في مضح ؤمحر ههغاوي «آهضعوهُ٨ىؽ ٦ىمىه هىؽ» والتي جبل ٜواخض وحؿٗحن بِخا ًبضؤ
الكاٖغ بظم الضَغ وط٦غ مهائبه ومخاٖبه وَك٨ى مىه وٍظ٦غ ما ال٢اٍ في سجىه والٗظاب
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الظي جدمله َىا ٥خُض ال اإلاؿُذ ً٨ٟه مً ؤؾغٍ وال الىجىم وٍظ٦غ مهائبه بكُاعة جامت
ًخُغ ١بلی بغائخه مً التهمّ ،
ختی ال ًمـ ٦غامت خا٦م قغوان ّ
ّ
زم ًدؿاء ٫بطا اإلاؿلمىن
زم
لم ٌؿاٖضوٍ َل ًظَب بلی الىهاعی لُلب اإلاؿاٖضٍ ل ٪ٟؤؾغٍ؟ وً ٠ُ٦لجإ بلی
ّ
َ
ّ
ًخُغ ١بلی الضًً اإلاؿُخي وما ًضوع ُٞه وٍُلب الٟٗى
الىهاعی واهه مؿلم َٖ َبض هللا زم
وٍُلب مً اإلامضوح ؤن ً ٪ٟؤؾغٍ ختی ًظَب بلی الدج.
َ
ّ
ٖبضالخؿحن ػعًٍ ٦ىب في جدلُل َظٍ ال٣هُضة ه َه َج اإلاىهج الىٟس ي خُض ًُا٦ض ؤن
ّ
زا٢اوي ّ
حٗمض ٖلی مضح اإلامضوح الىهغاوي وطل ٪بؿبب ؤن ّؤمه ٧اهذ ههغاهُت وؤعاص ؤن
ًُدغط آلازغًٍ بهظٍ الاؾخٛازت و قمىزه وؤهاهِخه ْهغث ختی في ؤؾغٍ وفي اؾترياٍ
لآلزغًٍ ولهظا اؾخسضم ٢هت مغٍم ووالصة اإلاؿُذ وؤقاع بلی ٢هو مىظىصة في ال٣غآن
والاهجُل وؤقاع بلی ٖغوط ِٖس ی(ٕ) ّ
زم اؾخسضم وب٨ثرة مهُلخاث الىهاعی وؤؾمائهم
والكاٖغ ّ
ًخٗمض َظا الاؾخسضام لؤلؾماء ولئلقاعة بلی اإلاؿُدُت ختی ًخالٖب بىٟؿُت مً
ّ
ّ
سجىىٍ َظا مً ظهت ومً ظهت ؤزغی اهه ال ًدىاػ ًٖ ٫ؤهاهِخه م٘ اهه مسجىن(.)57
ّ
زا٢اوي في ٢هُضجه الترؾائُت ؤ٢دم الخٗابحر واإلاهُلخاث الىهغاهُت وَٛلب الًٓ ؤهه
ّ
جإزغ ب٣هُضة مضع ٥بً ٖلي الكِباوي في اؾخسضام الخٗابحر الىهغاهُت ،ولخا٢اوي في
ّ
ّ
٢هُضجه زُاب زٟي ُحهضص خا٦م قغوان بإهه ؾُلخجإ بلی اإلاؿُدُت ألهه ٖاع ٝبضًنهم
وبإخ٩ام قغَٗتهم وؾُهبذ ؤخض ؤ٦بر ٖلمائهم ل ً٨خاقا ؤن ًٟٗل َظا:
()58

قىم بغگغصم اػ اؾالم،خاقا
مغا اؾالمُان چىن صاص هضَىض
ّ
(بما ؤن اإلاؿلمحن لم ًُىهٟىوي َل اع ّجض ًٖ ؤلاؾالم؟خاقا ؤن ؤعجض)
زُاب َظٍ ال٣هُضة ًسلى مً الك٨ىة اإلاىظٗت والتي ٖهضهاَا في ؾاًغ خبؿُاجه
ً
ُ
ّ
ؤن الؿالؾل ّ
خؼث
وا٦خٟی  ِ٣ٞبظ٦غ الؿالؾل في ُٖى٣ه والظي ٧ان مٗهىصا آهظا ٥ؤما

ُ
ّ
ّ
ًخُغ ١بليها وطل ٪بؿبب ؤن ًدٟٔ
والسجان ٖامله بإؾىؤ مٗاملهٞ ،لم
ُٖى٣ه وؾا٢ه
٦غامت خا٦م قغوان ؤمام الًُ ٠البحزهُيً .بضؤ الكاٖغ ببراٖت اؾتهال ٫وٍجٗل مٟغصة
(جغؾا) ٢اُٞت ل٣هُضجه زم في هٟـ البِذ ٌُ ّ
كبه مهائب الضَغ(٦ژعوی َای ٞل )٪بسِ

جغؾا والظي ًُ٨خب ٖ٨ـ الخِ الٗغبي ؤو الخِ الٟاعس ي وفي َظا الدكبُه البضٌ٘ ًدٟٔ
22
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َ
الكاٖغ ٦غامت خا٦م قغوان والٓلم الظي وٖ ٘٢لُه ًُيؿبه بلی الضَغ َبض َ ٫خا٦م قغوان
زم ٌُ ّ
كبه هٟؿه وبغاءجه بِٗس ی(ٕ) وببرائخه:
به مً هامك٣ٟىض آباء ٖلىي

چى ِٖس ی ػان ابا ٦غصم ػ آبا
()59

٦ه مً جاعٍ٨م او عزكىضٍ اظؼا
مغا اػ ازتر صاول چه خانل
َ
(ال٨ىا٦ب وألابغاط ؤو «ؤظضاصٍ الظًً لِـ لهم و َؿب عْ »ُ٘ٞلمىوي ،وؤها ِٗ٦س ی(ٕ)
ً
ّ
ُ
ؤبِذ ًٖ آلاباء ٨ٞما ؤهه لِـ له ؤب ؤها ؤًًا لِـ لي ؤب ٌُكغٞني وؤها بٗلمي وؤصبي
ّ
وقٗىعي وقٗغي ّ
ؤقغ ٝهٟس ي /.ل ً٨ماطا ًُُٟضوي الٗلم وألاصب والكٗغ م٘ ؤن وؿبي
لئُم وطلِٖ«٪س ی ٕ» وؿبه ع)ُ٘ٞ
الكاٖغ ٌُ ّ
كبه بٌٗ مً خُاجه بدُاة ِٖس ی بً مغٍم(ٕ) خُض لم ًىهٟىٍ وؤعاص ؤن
ّ
زانت ٖىضما ً٣ى(:٫ابا ٦غصن ػ آبا)ؤي :لئامت آبائه وخ٣اعتهم ٌُ ّ
كبهها
ًشبذ بغاءجه وَهاعجه

بالٗضم؛ ّ
زم ًغخل في آٞا ١ههغاهُت ل٨ؿب ُٖ ٠الًُ٧ ٠ي ً ٪ٟؤؾغٍ وٍدؿاءَ ٫ل
ّ
ّ
ًدىهغ بٗض ؤن ؤ٢ام الهالة و٢ام
ًصح ؤن
ًجحز بؿبب بٌٗ الخا٢ضًً ؤن ٌُسجً وَل
بالدجٞ ،هظا الخٗغٌٍ بدا٦م قغوان ؾبب آن ٌؿخسضم اإلاهُلخاث الىهغاهُت ما
ً٣اعب مئت وصعبٗحن ّ
مغة و٦غع بٌٗ منها في ٢هُضجه:
پـ اػ جدهُل صًً اػ َٟذ مغصان

پـ اػ ججزیل وحي اػ َٟذ ٢غا

پـ اػ الخمض والغخمً وال٨ه٠

پـ اػ یاؾحن وَاؾحن میم وَاَا

پـ اػ می٣اث حج و َىٗ٦ ٝبه

ظماع وؾعي و لبُ ٪و مهلی

پـ اػ چىضیً چله صع ٖهض س ی ؾا٫

قىم پىجاَه گحرم آق٩اعا

مغا مكتی حهىصي ٗٞل زهمىض

چى ِٖس ی جغؾم اػ ًَٗ مٟاظا

چه ٞغمایی ٦ه اػ ْلم حهىصي

گغٍؼم بغ صع صًغ ؾ٨ىبا

چه گىیی ٦أؾخان ٟ٦غ ظىیم

هجىیم صع عٍ صیً نضع والا

صع ابساػیان اًى ٪گكاصٍ
ِ

خغٍم عومُان آه ٪مهُا

بگغصاهم ػ بِذ هللا ٢بله

به بِذ اإلا٣ضؽ و مدغاب ا٢ص ی....
بگىی اؾخٟٛغ هللا ػیً جمىا

مگىی ایً ٟ٦غ و ایمان جاػٍ گغصان
23
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(بٗض اؾالمي وبٗض مغوعي ب٩امل ؤٖما ٫الضًً الخىُ ٠وبٗض ٢غاءة ال٣غآن وٞهمه/بٗض
٢غاءة ؾىعة الخمض والغخمً وال٨ه ٠وَـ وَؿم وَه/بٗض الُ٣ام بإٖما ٫الدج وَىاٝ
الٗ٨بت وبٗض عمي الجمغاث والؿعي والخلبُت والهالة /بٗض ؤن ناع ٖمغي زمؿحن ؾىت
وبٗض الُ٣ام باألٖما ٫ؤلاؾالمُتٖ /اصاوي ػمغة مً اليهىص ؤو اإلاىا٣ٞحن الظًً ؤٖمالهم
٧اليهىص وؤها مشل ِٖس ی (ٕ) ؤزا ٝمً ًَٗ َاالء ألاٖضاء/ماطا ج٣ى ٫في ٞغاعي مً َاالء
ألاٖضاء؛ٞغاعي مً الاؾالم بلی اإلاؿُدُت بلی صًغ ؾ٨ىبا /ماطا ج٣ى ٫بطا جضًيذ بضًً الٟ٨غ
و ال ؤعج٣ي في مضاعط الضًً/باب ابساػٍا مٟخىح بىظهي والغوم ٌؿخ٣بلىهني/وؾإٚحر وظهي
و٢بلتي مً بِذ هللا الٗ٨بت بلی بِذ اإلا٣ضؽ/......ال ج٣ل بهظا الٟ٨غ ّ
وظضص بًماه ٪واؾخٟٛغ

ّ
هللا مً َظا الخمني).
بؿبب ٖضم ّ
جىظه خا٦م قغوان بلی الكاٖغ وبؿبب َى ٫مضة سجىه؛ ؤجخه َظٍ اإلاىُت
وهي الاعجضاص لً ً٨دؿاء ٫وؾااله اؾخٟهام اه٩اعي وبهظٍ اإلاهُلخاث الىهغاهُت ًُ٣ؿم
ٖلی الًُ ٠الىهغاوي بالكٟاٖت لَ ً٨لبه لم ً ً٨مباقغًا ّ
و٧ل َظا ٌُٗخبر مً مىٓىع
هٟؿاوي .زا٢اوي ًٟخسغ بكاٖغٍخه و ٌٗخبر هٟؿه قاٖغ الٟغؽ ّ
ألاو:٫
چى مً هاوعص پاههض ؾا ٫هجغث

صعوغي هِؿذ َا بغَان مً َا

()61

جإث بكاٖغ مشلي وَظا صلُل واضح ولِـ
(زمؿت مئت ٖام هجغي مً ٢بل ْهىعي لم ِ
ب٨ظب).
ٞىالخٔ في ه٣ض ػعًٍ ٦ىب الىٟس ي ًغج٨ؼ ٖلی ع٧ائؼ في ٖلم الىٟـ و٢ام بخدلُل
لٗىهغًٍ َامحن ،الٗىهغ ألاو٫؛ شخهُت الكاٖغ و بدض في م٨ىىهاث هٟؿه ووظض ُٖ٣ضة
الخ٣اعة وٖ٣ضة الى٣و جلىح في آٞا ١شخهُت زا٢اوي و اؾخسضم الىا٢ض مٟغصاث ٖلم
الىٟـ ٣ٗ٦ضة الخ٣اعة والؿُ٨ىلىظُت وٚحرَا مً صعاؾت شخهُت الكاٖغ ،والٗىهغ
الشاوي؛ ؤقٗاعٍ وزانت ٢هُضجه الترؾائُت خُض ٢ام ػعًٍ ٦ىب بضعاؾتها مً زال ٫اإلاىهج
ّ
الخٗغى بصخ خا٦م
الىٟس ي خُض ٌٗلل اؾخسضام الكالٗغ للمهُلخاث الىهغاهُت،
قغوانَ ،لب  ٪ٞؤؾغٍ مً الًُ ٠الىهغاهُٖ ٠ضم الُلب مباقغة مً َظا الًُ،٠
ٖضم َلب  ٪ٞاؾغٍ مً خا٦م قغوانّ ،
٧ل َظٍ ألامىع صعؾها الىا٢ض مً زال ٫مىهجه
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الىٟس ي خُض ٌٛىع في مٗاوي ؤبُاجه وَٗلل قمىر الكاٖغ وؤهاهِخه ُ
بٗ٣ضة الخ٣اعة التي
٧ل َظٍ ألامىع ّ
الػمخه ،هجىٍ للضَغ وحكبُه الكاٖغ هٟؿه بِٗس ی(ٕ) ّ
مغصَا بلی هٟـ
الكاٖغ التي ٧اهذ ٚحر مُمئىت وٚحر مؿخ٣غة وَٗلل الىا٢ض ؾبب َظا ٖالوة ٖلی ُٖ٣ضة
الخ٣اعةٌٗ ،لله باإلاهائب التي ؤإلاّذ به مً مىث ػوظخه وببيُه ّ
وٖمه ٞهى ٦ةبً الغومي في
شخهِخه.
اخلامتت:
وفي زخام البدض خى ٫ه٣ض ػ٧ي مباع ٥للكغٍ ٠الغض ي وه٣ض ٖبضالخؿحن ػعًٍ ٦ىب
لخا٢اوي هخىنل بلی ألامىع الخالُت:
ّ
ً
ً
ّ
٦ -1ال الىا٢ضًً جإزغ جإزحرا مباقغا مً اإلاىهج الىٟس ي الٛغبي والؾُما في ٞغوؿا ألن ػعًٍ
ّ
ّ
بالى٣اص الٟغوؿُحن ،وم٘ طل٦ ٪ال الىا٢ضًً ّ
جىظها بلی الترار
٦ىب ومباع٦ ٥الَما جإزغا
ََ
ّ
الى٣ضي وألاصبي ولم ً٨ىهىا مجغص ؤجبإ للى٣اص الٛغبُحن ،ػ٧ي مباع ٥هٟی ًٖ هٟؿه الى٣ض
ّ
الظاحي ؤو الظوقي وال ّ
ًخدؼب للكغٍ ٠وال ٌُٗاصًه وَظا ٌٗني الى٣ض اإلاىيىعي البىاء ،وػعًٍ
٦ىب ه٣ضٍ مىيىعي و٧ان ُحهاظم الى٣ض ال٣بُذ و٧ان ٌٗخمض الخدلُل الىٟس ي ٖلی ؤؾلىب
الكاٖغ.
َ -2ىا ٥مكتر٧اث في ه٣ضَما الىٟس ي ّ
وؤوَ ٫ظٍ اإلاكتر٧اث؛ انُالخاث ٖلم الىٟـ
َ
ُ
٣ٗ٦ضة الخ٣اعة التي اؾخسضمها ػعًٍ ٦ىب والٓاَغة الىٟؿُت ٧الٛبن التي اؾخسضمها
مباع ٥وَظٍ ِمً ال٣ىاؾم اإلاكتر٦ت في اإلاضعؾت الؿالُٞت اإلا٣اعهت.
ِ -3مً اإلاكتر٧اث في اإلاىهج الىٟس ي ٖىض مباع ٥وػعًٍ ٦ىب ،هي هٟـ اإلااصة اإلاضعوؾت ؤٖني
شخهُت الكاٖغ وؤقٗاعٍ؛ ٞالكغٍ ٠الغض ي ٖىض ػ٧ي مباع ٥قاٖغ بضوي ولؿبب هٟس ي
ّ
ؤن الكغٍ ٠ؤعاص ؤن ً٨ىن
اؾخسضم ألالٟاّ الجؼلت واإلاٗاوي البضوٍت وطل ٪الؿبب َى
ً
ّ
قاٖغا ًسخل ًٖ ٠آلازغًٍ وؤهه ًؼَى بكٗغٍ وٍسخا ٫وؾبب َظٍ الٓاَغة خالت هٟؿُت
َ
وهي خُاجه التي ًدُاَا خُاة اإلاٛبىن٨َ .ظا ػعًٍ ٦ىب في ه٣ضٍ للخا٢اوي خُض وظض
الخا٢اوي ٖىضٍ ُخ ّب الظاث والبدض ًٖ الكهغة وَٗخبر هٟؿه قاٖغ الٟغؽ ألاو ٫ولٛت
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ُ ّ
ٗ٣ضة وَظا ما ؤ عج قٗغاء ٖهغٍ ّ
وؾبب له
زا٢اوي الخكىت مغجبُت بىٟؿُت الكاٖغ اإلا
ػ
ٖضاواث ٦شحرة وال ًسلى زا٢اوي مً ُٖ٣ضة الخ٣اعة.
َ
 -4ؾبب ٖ٣ضة الى٣و والخ٣اعة والٛبن ٖىض الكاٖغًٍ؛ ػ٧ي مباع ٥في صعاؾخه للكغٍ٠
ّ
ؤن ؤَل ػمان الكغٍ٧ ٠اهىا ًُ ّ
مجضون البدتري وؤبا جمام واإلاخىبي و٧ان الكغًٍ ٠غی
وظض
ّ
َ َ
هٟؿه ؤقٗغ مً اإلاخىبي وؤن الكغٍَ ٠خ٣ض ٖلی بٌٗ ؤَل ػماهه ؤمشا ٫الكاٖغ اإلاسؼومي
الؿالمي وببً هباجت الؿٗضي والؿغي الغٞاء وببً ُؾ٨غة وببً الدجاط .ػعًٍ ٦ىب في
ً
عجبا بىٟؿه وبكٗغٍ و٧ان ّ
ًخٗمض ٚغائب ألالٟاّ واإلاٗاوي
صعاؾخه لخا٢اوي وظض الكاٖغ ُم
ُ
ّ ّ
زال ٠حٗغ ٝوهجا زا٢اوي ٦شحر مً قٗغاء ػماهه ختی ؤؾخاطٍ ال٨ىجىي.
و٦إهه ًدب٘ ٢اٖضة ِ
ّ
بإن الكغٍ ٠ناص ١في ٖاَٟخه وٖٟاٞه ّ
وخبه
 -5وخى ٫ؤقٗاع الكغٍ ٠طَب مباع٥
َ َ
والدجاػٍاث زحر صلُل ٖلی طل ٪ولى ؤعاص ال٨ظب ألوكض في الؼَض صواوًٍ و٧ان في عزائه
ؤنض ١وٖىضٍ ْاَغة في قٗغٍ وهي عزاء ألامهاث وألازىاث والبىاث وهي ْاَغة قٗغٍت َّ
٢ل
ّ ً
ّ
٣ا بها ّ
ألجها ظاصث بما جمل٧ ٪ي ال
هٓحرَا وؾببها هٟس ي ألن الكغٍ٧ ٠ان ببً ّؤمه و٧ان مخٗل
ّ
ّ
ًخىنل بلی ؤن زا٢اوي ٧ان
ٌَكٗغ ببنها بال٣ٟغ .وَ٨ظا ػعًٍ ٦ىب في ه٣ضٍ ألقٗاع زا٢اوي
ً
في عزائه ناص٢ا وزانت عزائه لؼوظخه ،ولهظا في ٢هُضجه لغزاء ػوظخه ألالٟاّ ؾهلت
ولِؿذ زكىت.
٦ -6ال الكاٖغًٍ مً مىٓغ الىا٢ضًً ٧اها طا هٓغة بُٗضة ،نالث الكغٍ ٠ال٨شحرة بالىاؽ
في الباصًت وفي الٗغا ١وفي بًغان وَ٨ظا ؤؾٟاع زا٢اوي ال٨شحرة مما ظٗلذ هٟؿه جُػی
ٖلُه.

ً
ٚ -7ؼ ٫الكغٍ ٠ناص ١وخ ّبه الٗ ٠ُٟللخؿان وحجاػٍاجه ال ُّ
جض-٫ال َؾ َم َذ هللا -بخاجا ًٖ
ٞؿ٣ه ؤو مجىهه ،بل ُّ
جضٖ ٫لی نض٢ه ٖىض ػ٧ي مباع ،٥وَ٨ظا ؤقٗاع الؼَض والٗغٞان
ُ
باأللٟاّ الخكىت ٖىض زا٢اوي ؤلُ ٠مً لٛت خا ٔٞالكحراػي ٖىض ػعًٍ ٦ىب.
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1973(_____ -28م)،اإلاىاػهت بحن الكٗغاء ؤبدار في ؤنى ٫الى٣ض وؤؾغاع البُان ،الُبٗت،3
مهغ ،ال٣اَغة،:مِ مهُٟى بلبابى الخلبي وؤوالصٍ.
1966(،_____ -29م) الىثر الٟني في ال٣غن الغاب٘ ،مهغ ،ال٣اَغة :صاعاإلاٗاع.ٝ
1988(،_____ -31م) ٖب٣غٍت الكغٍ ٠الغض ي ،لبىان،بحروث :صاعالجُل.
 -31مدمض زاويٖ،لي ؤنٛغ(.ٌ1376ف،).صعزذ مٗغٞذ ،تهغان :اهدكاعاث سخً.
 -32مٗلى ،ٝلاَـ(.ٌ1381ف ،).اإلاىجض ،الُبٗت ،35بًغان ،تهغان :اهدكاعاث اؾالم.
 -33مىضوع،مدمض1949(،م) الى٣ض ألاصبي ،الُبٗت ،5مهغ ،ال٣اَغة :صاعالنهًت.
 -34وكإث٦ ،ما1983(،٫م).الى٣ض ألاصبي الخضًض في مهغ،وكإجه واججاَاجه ،مهغ ،ال٣اَغة:
ّ
اإلاىٓمت الٗ ّ
غبُت للٗلىم.
َ -35ضاعة،مدمض مهُٟی(ص.ث) ،بدىر في ألاصب الٗغبي الخضًض ،لبىان ،بحروث ،صاعالنهًت
الٗغبُت.
 -36الهالليٖ ،بضالغػا1969(،١م ).ػ٧ي مباع ٥في الٗغا ،١بحروث ،نُضا :اإلا٨خبت الٗهغٍت.
بً .اغيَ،اقم(ص.ث) ،الى٣ض ألاصبي الخضًض في لبىان ،مهغ ،ال٣اَغة :صاعاإلاٗاع.ٝ
ث .الضوعٍاث:
 -1ؾُٟيَُ،بت.ٌ1391(،ف).ػعًٍ ٦ىب وآعائٍ الى٣ضًت(مً عظا ٫ألاصب الٟاعس ي
اإلاٗانغ)،مجلت بياءاث ه٣ضًت ،الجامٗت الخغة الاؾالمُت واخض ٦غط ،الٗضص الشاوي ،الؿىت
ألاولی.
ُٚ -2الن ،خُضع مدمىص 2116(،م) ألاصب اإلا٣اعن وصوع ألاوؿا ١الش٣اُٞت ،مجلت صعاؾاث ًمىُت
الٗضص  ،81مغ٦ؼ الضعاؾاث و البدىر الُمني ،الٗضص ً ،81ىاًغ -ماعؽ  ،نىٗاء ،الجمهىعٍت
الُمىُت.
 -3زًغي ،خُضع2118(،م ).الخجغبت الؿالُٞت والضعؽ اإلا٣اعن لؤلصب ،مجلت الجمُٗت الٗلمُت
ؤلاًغاهُت للٛت الٗغبُت وآصابهاٞ ،هلُت مد٨مت ،الٗضص  ،11الجمهىعٍت ؤلاؾالمُت ؤلاًغاهُت.
ر .الاَاعٍذ:
 -1الً٣اة،مدمض ٖلي(.ٌ1386ف، ).بغعس ی م٣ایؿهای ه٣ض اصبی مٗانغ ٞاعس ی وٖغبی«با جُ٨ه
بغ آزاع اهخ٣اصی ٖبضالخؿحن ػعًٍ ٦ىب،مدمض عيا قُٟعي ٦ض٦ني،ؤخمض ؤمحن،ؾُض
ُ٢ب،مدمض مىضوع واخؿان ٖباؽ» ،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ في اللٛت الٟاعؾُت وآصابها ،اإلاكغ،ٝ
خؿىٗلي ٢باصي،اإلاؿاٖضان ؾحروؽ قمِؿا وزلُل پغوٍني ،تهغاه ٠ظامٗت جغبِذ مضعؽ.
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