ٙقلية حللغاو حلمبيىٕبعىخ ٙي حألدب حلْشبئ
ْ
ّٕلمية هعكمةٔ
حلغًة حلحاعِ ،حلمغلغل حلصذيذ ،حلْذد وحظذ و حلرالذىو ،سبيِ، 9397ؿ BC-;:B
هىجي٘ حلٞذط و دالالجه ٙي ؽْش حلصىحهشي
فادٙ ٛحعي دهكشدي ،أعحار هؾاسک بصاهْة ىهشحوٙ ،شديظ ٙاسحبي
يافش ٝاعمي ،أعحار هغاّذ بصاهْة ىهشحوٙ ،شديظ ٙاسحبي
يذحلله هاليشي ،أعحار هغاّذ بصاهْة ىهشحوٙ ،شديظ ٙاسحبي
ّبذ حلشعىل الهاﻳي ،حلذکحىسحه بصاهْة ىهشحوٙ ،شديظ ٙاسحبي

حلملخـ
او هذيًة حلٞذط حلؾشي٘ جحمحِ بمكاية ْ
خافة ٙي ؽْش حلصىحهشي وٝذ جكشست هزه حلمٚشدة رحجها وأعماإها حألخشی هرل
ً
ْ
Eأوسؽلين DوEبيث حلمٞذط DوEههبو حلشعلّ Dذة هشحت ٙي ديىحيه هما يًْي أيها أفبعث هىجيٚا واو حخحلٚث حألظذحخ
وحلٞنايا حلحي جيش ٛؽاّشيا هى خاللها الی حلٞذط حلؾشي٘ .وحلمىجي٘ هى لَٚة أو شملة أو ٙكشة أو هىمىُ ْ
هحكشس ٙي
حلًحاز حألدبي هى أشل جيىيش ٙكشة حلًـ ،وهزح حلحكشحس يمًعه ٝيمة وهًْی وداللة .ويْذ هى حلَىحهش حلحي جغحخذم لٚهن
حلًحاز حألدبي هى خالل ها يحشکه هزح حلحكشحس هى أذش حيْٚالي ٙي يٚظ حلمحلٞي وها يعمل ٙي ذًاياه هى دالالت يٚغية
وحيْٚالية .وجعىلث حألهكًة حلىحْٝية بؤبْادها حلحاسيخية وحلذيًية الی ّالهات هششْية ٙي ٙلغييًيات حلصىحهشي وأفبعث
ً
هعيات وّالهات جعمل دالالت سهضية جشجبو بالىشىد حلٚلغييًي ٙي هزه حلبْٞة حإلعالهية ٙباجث حلٞذط سهضح للمغلىب
وحلمًكىب ،وأفبعث لإليغاو حلْشبي وحإلعالهي هشؽذة ْ
جىشهه الی حليشي ٜحلقىحب وجعشمه ّلی حألخز بالرؤس لٚلغييى
ً
ودظش حلمعحل .وهى حلًحاثس حلحي جىفل اليها حلبعد هي أو حلصىحهشي جًاول فىسح ّذيذة للٞذط حلؾشي٘ لحغليو حلنىء
ّلی هْاياة حلٚلغييًييى هى ششحء حالظحالل حلقهيىيي ورل ٠لحرىيش حلؾْىب حلْشبية وحإلعالهية ،وجعشينهن ّلی هٞاسّة
ً
ً
حلْذو حلقهيىيي ،هغحخذها هخحل٘ حلقىس حلبيايية حلمىظية بما ٙيها حلحؾبيه وحالعحْاسة وحلمصاص ،وسهىصح رحت دالالت
اعالهية وّشبية وؽحی أعاليب حإليؾاء وحلحْبيش هرل حالعحٚهام حإليكاسي وحلحكشحس .کما أيه سعن ّبش جكشحسه هىجي٘ حلٞذط
لىظات ْ
ْ
حلمححبِ لؾْشه يْيؼ حألظذحخ حلحؤسيخية حلحي هشت بالمذيًة .وجهذٗ هزه حلذسحعة حلحي حّحمذت
ًٙية وشْل
حألعلىب حلىفٚي حلحعليلي ،الی سفذ ودسحعة حعحذّاء هذيًة حلٞذط ودالالجها ٙي جصشبة حلصىحهشي وحلمناهيى حلحي شاء
بها ٙي ؽْشه بما ٙيها جمصيذ حلًنال وحلمٞاوهة ،وجبييى أعباب حلهضحثن حلْشبية.
حلكلمات حلذليلية :حلٞذط ،حلمىجي٘ ،حلصىحهشي ،حلشهض ،حلمكاو.

-جاسيخ حلىفىل;=C@/:C/<>:

جاسيخ حلٞبىل9397/28/88 :

ًّىحو بشيذ حلكاجب حإللكحشويیs.fathi.d@ut.ac.ir :
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ً
ً
ْ
ؽكل حلمكاو باّحباسه هىجيٚا بئسة ًٙية وباّرا هلهما لألدباءٙ ،هى هغشض ظذوخ حألْٙال و ٜٙحلْالٝة حلصذلية بيى حإليغاو
وهكايه ،ويعحل هغاظة کبيشة ٙي ظياة حلبؾش ،ار يبذأ ٙي سظن أهه ويًحهي ٙي ٝبشه .وال يمكى ْ
جقىس وشىديا بال هكاو .وهى

کاو واليضحل هلهما وباّرا لكاٙة حلذالالت وأبْاد حألٙكاس حلحي يغْی حلؾاّش الی جشعيخها لذی حلمحلٞي .وحلحشکيض ّلی
ً
ً
حلمكاو باّحباسه ٍاهشة أعلىبية ٙي بًاء حلٞقيذة يْذ هى شىهش حلؾْشٙ Fالَاهشة حلمكايية جحقل حجقاال وذيٞا بالقىسة
حلؾْشية ،وحلمكاو بصمالياجه ودالالجه هى حلمغشض حلعٞيٞي حلزي جقآ ٙي هقهشجه حلقىسة حلؾْشية ،وهى حلمىمِ حلزي
يعىي ٙي صوحياه وجناّيٚه جؾكيالت هكايية وٙكشية ٕحلًقيش;CB@ ،م.ٔ=;? :
وحلمكاو حلزي يغحشّي حيحباه حلؾاّش ويصزب يعىه خياله ،ال يبٞی هصشد هكاو ري أبْاد هًذعية ٙعغبٙ ،هى هكاو ٝذ
ّاػ ٙيه بؾش ليظ بؾكل هىمىّي ٞٙو ،بل بكل ها ٙي حلخيال هى ْ
جعيض ،ويًصزب يعىه أليه يكؾ٘ حلىشىد ٙي ظذود
ً
جحغن بالعماية ٕباؽالس <::: ،م .ٔ=; :ويغحمذ حلؾاّش فىسه حلؾْشية ْ
هما يمكى جمرله ٝاثما ٙي حلمكاو ،ويصْل للمكاو
ً
ً
يغٞا خافا به ،وه ى خالل جقىيشه للمكاو حلزي أظبه وأٝام ٙيه يْكظ يٚغيحه ويكؾ٘ ّى دوحخلها وحجصاهاجها
وحيحماءحجهاٙ ،ال ًٕی للٞقيذة ّى حلمكاوٙ Fهي هى دويه جٞٚذ خقىفيحها بل بًيحها ٕهقيٚی <:;< ،م :ب  -أٔ.
ً
ً
ً
ً
ْ
او ًٙية حلمكاو حلٞذعي جحناٙش ٙيها حلٞذعية هِ حأللٚة حلًٚغية حلحي جضيذها جكريٚا دالليا وايعاثيا ،اال أو هًاٍ ٟشوٙا
ً ً
ْ
جؾكل هًْيٚا کبيشح ٙي خل ٜحلمكاو هرل حلَشوٗ حالشحماّية وحلحاسيخية وحلًٚغية وحلغياعية Fلكى حألخيشة لها دوس کبيش ٙي
يؾؤة حاليضياض حلًٚي ّى حألهكًة ار يقبط للمكاو خلٞة أخشی ٙي حلًـ ،وهزح ها يعيلًا لغياٝات ًٙية أخشی جكرٚها ّالٝة
حإليغاو بالمكاو .وهزح حاليضياض حلًٚي لن يكى يصذه لىال جصزس هؾاّش حاليغاو ٙي هزح حلمكاو .وجْمل حألهكًة ّلی
حهحقاؿ حلًؾاه حلبؾشي حإلبذحّي وهي جحغن بالشوظايية حلغاهية الی هْاسز حالدسح ٟحلعغي حلؾاّشيّ Fلی أيه يصب
حإلؽاسة هًا الی أو هزح حاليضي اض حلؾاّشي لن يكى يحكىو لىال حسجباىه بهالة هى حلحؾكل حلرٞاٙي وحلْٞاثذي لصماّة هْيًة.
وهكزح يشفذ حألديب وحلؾاّش حألظذحخ حليىهية ليقىٕها ٙي هشآة ًٙية بلىسية هصاصية ،ظحی يحعىل حلٚناء حلمكايي الی بيجة
شمالية جخحش ٛحلصغذ حألدبي وجْييه ؽهادة هى حلمٞاسبات حلحؤويلية وحالعٞاىات حلًٚية .وهزح حلحماهي ٙي حلمكاو ٝذ
ً
يٞىديا الی ها ْ
يغمی بــ Eسهضية حلمكاو Dليذخل حلمكاو ظيض حإلبذحُ هحصاوصح ظغيحه ووحْٝيحه ٕأبى حلْمشيى <:;> ،م=: :
 .ٔ<Cً
ولذی حظحالل حألسحمي حلٚلغييًية ّلی يذ حلْقابة حلقهيىيية حلمذّىهة ٕشبيا ،حّحًی حلكريش هى حلؾْشحء حلمْافشيى بمى
ٙيهن هعمذ ههذي حلصىحهشي بًْقش حلمكاو ٙي أولی حلٞبلحيى وّلی سأط هزه حألهكًة هذيًة حلٞذط حلؾشي٘ وهْالمها
ُ
ً
ادسحکا هًهن أو شىهش فشحُ حلٞنية حلٚلغييًية هى فشحُ ّلی حألسك وأو حلمكاو حلمحصلي ٙي أسك ٙلغييى هى ل ْب
ً
ً
وذيٞا ْ
وّبش ًّها بؤعماء هخحلٚة ،ار باجث هزه حلبْٞة
حلقشحُ هِ حلْذو .وحسجبو ؽْشه حلٚلغييًي بمذيًة حلٞذط حسجباىا
ً
حلمباسکة هاشغا ٙي هخيلحه حلؾْشية.
وهذيًة حلٞذط حلحی حظحلث ّبش حلحؤسيخ وحألصهًة هكاية َّيمة وهٞذعة لما جعحىي ّلی هٞذعات وآذاس لعناسحت ٝذيمة
وّشيٞة ،جعمل دالالت وخقىفيات جؾكل ٍاهشة ؽْشية هى ظيد جًىّها وحسجباىها بالرٞاٙة حإلعالهية ،وٙي ْ
جٚشدها

ْ
حلمعملة بالخىٗ هى مياُ حألسك وٞٙذ حلمكاوٞٙ .ذ أدت أٙكاس وسإی
بالخقىفية حلحي جحمخل هى هؾاّش حلؾاّش
حلؾاّش جصاه حلٞنية حلٚلغييًية الی سدة ْٙل ّلی حلمغحىی حلؾْشي جشهي الی حعحْادة حلصًة حلمغلىبة .وحيْكغث أولی

(

)
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حلٞبلحيى ٙي ؽْش حلصىحهشي باّحباسها شضءح هى حلهىية حلْشبية وحإلعالهية وحيحماء لألسك حلحي جعىل علبها ويهبها الی
ظٞيٞة جمني ّلی ٝذم وعا.ٛ

عئحل حلبعد

ً
 .1کي٘ کايث يَشة حلؾاّش جصاه حلٞنية حلٚلغييًية هى خالل جىٍيٚه هذيًة حلٞذط حلؾشي٘ هىجيٚا ٙي ؽْشه؟

ٙشمية حلبعد
; .حعحخذم حلصىحهشي هىجي٘ حلٞذط إلبشحص حألبْاد حلذيًية وحلحؤسيخية وحالشحماّية وحلغياعية للٞنية حلٚلغييًية
ولًٞل سإحه وهؾاّشه ٙيما يحْل ٜبهزه حلٞنية الی حلمحلٞي.

خلٚية حلبعد
هًا ٟدسحعات هخحلٚة ّى ؽخقية حلصىحهشي وأعلىبه وحلَىحهش حلمخحلٚة ٙي ؽْشه لما له هى أهمية وؽؤو ٙي حألدب
حلْشبي Fوّلی عبيل حلمرال ال حلعقش يمكًًا حالؽاسة الی :هٞال Eحلصىحهشي :ظياجه ،هخضويه حلرٞاٙي وهيضحجه حلؾْشيةD
للذکحىس Eيعيی هْشوٗ Dوحلزي ىبِ ّام @ٙ <::ي هصلة Dدسحعات ٙي حلْلىم حإليغايية Dوهٞال Eحلحًاٝل ٙي ؽْش
هعمذههذي حلصىحهشي Dللذکحىس ٙEيشوص ظشيشچي DوEههذي همحعى Dوحلزي ىبِ ّام ; ;=Cهـ.ػ ٙي ٙقلية Eدسحعات
حالدب حلمْافش ،DوEحلؾْشحء حلْشب حلمْافشوو ٙي حيشحو هعمذ ههذي حلصىحهشي يمىرشا Dحلزي ىبِ ّام  ;=C:هـ.ػ
ْ
ٙي ٙقلية Eاماءحت يٞذية Dوهًا ٟدسحعات أخشی عليث حألمىحء ّلی شىحيب هخحلٚة هى ؽخقيحه وأّماله حألدببة لكًها
ال جٚي بالٖشك حلمًؾىد أليها لن جحيش ٛالی هىمىُ حلمىجي٘ ّمىها وهىجي٘ حلٞذط ّلی وشه حلخقىؿ ٙي ؽْش
حلصىحهشي .ولن يصذ دسحعة هغحٞلة جحيش ٛالی هىجي٘ حلٞذط ٙي ؽْش حلصىحهشي لذی بعرًا ٙي حلمصالت حلمعكمة دحخل
حلصمهىسية حإلعالهية حإليشحيية وخاسشها وأينا ٙي هىْٝي  MagiranEو Dnoormagsحللزيى يًْياو باألبعاخ حلْلمية
حلصاهْية ٙي ايشحوٙ .لن يْرش ّلی بعد يحيش ٛالی هىمىُ هزح حلمٞال بؾكل هباؽش أو ٕيش هباؽش عىی بعريى شاهْييى
لـــّEلي حکبش هشحدياو Dجعث ًّىحو Eحإللحضحم ٙي ؽْش هعمذ ههذي حلصىحهشي Dلًيل دسشة حلذکحىسحه بصاهْة "افٚهاو"
وآخش لــ "هعمذ سما حهيى ياوس" جعث ًّىحو Eحلكٚاض و حلمٞاوهة ٙی أدب حلصىحهشی Dلًيل دسشة حلماشغحيش بصاهْة
"جشبيث هْلن عبضوحس" وهًاک بعد آخش هًؾىس ٙي هصلة دسحعات حألب حلمْافش بصاهْة ظشة بصيشٙث جعث ًّىحو
ً
ٙلغييى ٙي ؽْش حلصىحهشي بيذ أو کل هزه حلبعىخ يحيش ٛبؾكل هخحقش شذح الی بْل ٝقاثذ حلصىحهشي حلٚلغييًية
لكى دوو حإلؽاسة الی جًٞية حلمىجي٘ وجكشحس حلٞذط ٙيهاْ .أها ٙي حلذول حلْشبية هًا ٟکحاب جعث ًّىحو ٙEلغييى ٙي ؽْش
حلصىحهشي وٝشحءحت ٙي حألدب حلعذيد Dللباظد Eهعمذ ْ
ظىس Dيحكىو هى خمظ دسحعات ٙي حألدب حلْشبي حلعذيد،
ْ
خقـ اظذحها بٚلغييًيات حلصىحهشي وجيش ٛالی بْل أبياجها بالؾشض وحلحعليل ولن يحيش ٛالی حلٞنايا حلًٚية وحألدبية
بما ٙيها هىجي٘ حلٞذط ٙي دسحعحه هزه .کما أيًا وشذيا دسحعات کريشة أخشی هرل هٞال ٙEلغييى ٙي ؽْش حلصىحهشي
ٕ Dٔ;CA: - ;C<:للباظرة Eهليعة ّضيض Dىبِ ّام <::Cم ٙي Eهصلة هشکض دسحعات حلكىٙة Dجيشٝث حلباظرة ٙيه الی
ً
ٝقاثذه حلحي أيؾذها خالل ّ ?:اها وؽشظث بْل أبياجها وجىٚٝث أهام هعغًاجها حلبذيْية دوو حلحيش ٛالی هذيًة حلٞذط
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وحالهحمام بحكشحسها ٙي ؽْش حلصىحهشي .وهًا ٟأبعاخ أخشی کحبث ٙي ؽْش آخش حلكالعيكييى حلْشب ولها ٝيمحها حألدبية
لكى الجىشذ ّالٝة بيًها وبيى هىمىُ بعرًا هزح ولْل ها ْ
يميض هزح حلمٞال ّى حألبعاخ حلحي رکشياها وحلحي لن يزکشها-
بغبب ُبْذ حلمىحميِ حلحي کحبث ٙيها ّى هىجي٘ حلٞذط ٙي ؽْشه -هى أو هزح حلبعد جًاول حلمىجي٘ ّمىها وهىجي٘
حلٞذط ّلی وشه حلخقىؿ ٙي ؽْش حلصىحهشي وجى ٘ٝأهام شماليات حلقىس حلبيايية وحلًٚية ٙي حألبيات حلحي جيش ٛؽاّشيا
هى خاللها الی حلٞذط حلؾشي٘.

 .8حلصىحهشي Fيبزة ّى ظياجه حلؾخقية وحألدبية
ولذ حلصىحهشي عًة  ;BCCللميالد وحلٚحشة حلحي ولذ ٙيها رحت داللة کبيشةٞٙ Fذ سأت ّيًاه حلًىس وحلذولة حلْرمايية جْيؼ
أياهها حألخيشة وٝذ ؽاهذ صوحلها ٙي فباه ٕشبشحو .ٔ;: -;;: <::= ،ويٞىل ؽاّشيا ّى هكاو والدجه "کاو حلبيث حلزي
ولذت ويؾؤت ٙيه بٞشب حلقعى حلْلىي"ٕحلصىحهشي;CBB ،م ،ز; .ٔ=? :وٝذ جعذس ؽاّشيا ّى أعشة ّشيٞة ٙي حلْلن
ُ
وحألدب وحلؾْش جْشٗ بـEآل حلصىحهش ،Dيغبة الی بايي هصذها حلؾيخ Eهعمذ ظغى Dفاظب کحاب Eشىحهش حلكالم ٙي
ؽشض ؽشحثِ حإلعالم Dحلزي کاو "حلمششِ حلذيًي حألّلی لألٝياس حلحي يٞيًها حإلهاهية ٙي کل أىشحٗ حلمْمىسة" ٕحلذشيلي،
ً
<;CAم .ٔ<< :کاو حلؾاّش يمل" ٠رحکشة ّصيبة جعىي ٕألىٗ حللٞيات وحللىظاتٔ ،وهى ٕالبا ها يغحعنشها ًّذها يكىو
ً
هًغصما هِ يٚغه وحآلخشيى ٕحلبٞيلي;CA> ،م  .ٔ== :وجىٙي ٙي حلغابِ وحلْؾشيى هى جمىص ّ ;CCAى ّمش ياهض حلرمايية
ً
وحلحغْيى بالْافمة حلغىسية دهؾ ٜبْذ ّؾشيى ّاها هى حإلٝاهة ٙيها وٝذ ؽيْث دهؾ ٜشرمايه باييال ٛهغيشة مخمة،
ً
جٞذهها ياثب حلشثيظ حلغىسي همرال ّى حلشثيظ Eظا ٌٙحألعذ Dوسثيظ هصلظ حلىصسحء ّEبذ حلٞادس ٝذوسة Dوّاثلة حلٞٚيذ
وؽخقيات عياعية وذٞاٙية وشمهشة ٕٚيشة هى حلْشحٝييى حلمًٚييى ٕظشيشچي ،;=C; ،ؿ?;;ٔ.
للصىحهشي يحاز ؽْشي مخن جيٖی ّليه عمة حلخلو حلضهًي ٙي جشجيب ٝقاثذه ،ار لن جكى حلذوحويى حلحي أفذسها ّلی
يَام Fار يؾش أول هصمىّة ؽْشية له باعن Eظلبة حألدب ،Dوٙي ّام >< ;Cأّذ للًؾش هصمىّة هى ؽْشه باعن Eخىحىش
حلؾْش ٙي حلعب وحلىىى وحلشبيِ ،Dذن أماٗ اليها ها حعحصذ له هى ؽْش وبذأ ىبْها عًة  ;C<Aباعن Eديىحو هعمذ ههذي
حلصىحهشي Dوًّذها أيصض حليبِ عًة  ;C<Bفذس بٖالٗ ّليه حعن Eديىحو بيى حلؾْىس وحلْاىٚة .Dولذی اٝاهحه عبْة
ً
ً
عًىحت ٙي Eبشحٓ Dأفذس ّام  ;C@Bديىحيا شذيذح عماه Eبشيذ حلٖشبة Dوبْذ ّىدجه الی حلىىى أفذس ّام  ;C@Cديىحو Eبشيذ
حلْىدة ،Dالی أو أفذست له وصحسة حإلّالم حلْشحٝية ّام  ;CA:ديىحو Eأيها حألس .Dٛوبالحالي أفذس ديىحو Eخلصاتّ Dام
; .;CAوهى هئلٚاجه جمكى حإلؽاسة الی Eهخحاسحت حلصمهشة ،DوEهى کل ديىحو أشمل ها ٙيه ،DوّEمش بى أبي سبيْة،D
وEحألخيل DوEرکشياجيٕٙ Dي شضأيىٔ ،وEشًاية حلشوط وحإليصليض ٙي ايشحوٕ Dجششمة ّى حلٚاسعيةٔE ،بيى حلْاىٚة
وحلؾْىس ،DوEحلصىحهشي ٙي حلْيىو هى أؽْاسهٕ Dحلصىحهشي ;CA< ،م ،ز ;،فـ ;<.ٔ;;-
وأخز حلصىحهشي حالهحمام بالٞنايا حلىىًية وحلٞىهية هى وحشباجه حلؾْشية ليًيش حلذسب حلمعاهذيى وحلمًامليى .ولْل
ْ
جصزس حلغياعة ٙي أؽْاسه يْىد الی فلحه حلمباؽشة بالكريش هى أظذحخ ّقشه ،ار ّاػ أشىحء ذىسة حلْؾشيى مذ حلمعحل
حلبشييايي ٙي حلْشح ٛودخىله هشظلة حاليحذحب ظحی حالعحٞاللْ ،
وجٞشب الی هشکض حلٞشحس حلغياعي اباو حؽحٖاله ٙي حلباله
حلٚيقلي ،وأينا حسجباىه بالماسکغييى .و"حلغياعة ٙي هزهبه ال جًْي عىی حلخىك ٙي ٕماس حألظذحخ Fحألظذحخ حلحي
جشجبو بمقيش حلصميِٙ ،هي ليغث هى باب حلحمل ٜحلغياعي وحسجذحء صي حلغياعييى بٖية هيالب وهكاعب ،بل حلغياعة
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ًّذه حلمٞاوهة ،وّذم حلشکىو وحلٖشبة وحإلبْادٙ ...هى عصل ظاٙل بالحاسيخ حلغياعي للْشح ٛوحألهة حلْشبية" ٕهْشوٗ،
;=BBه.ػ.ٔ<?C-<@: :

ً
 .3حلمىجي٘ لٖة وحفيالظا

ً
جْىد شزوس هٚشدة حلمىجي٘ الی حللٖة حلٚشيغية وجًْي لٖىيا حلعشکة ،وحإلذاسة ،وحإللعاض ،وحلذ .ِٙوٝذ حعحْملث ٙي ؽحی

هصاالت حلًٚىو وحلْلىم هًها ًٙىو حلشعن ،وحلًعث ،وحلمىعيٞی ،وحلعياکة ،وحلحقىيش وحلهًذعة حلمْماسية .کما أيها حظحلث
ً
ً
ً
ً
ظيضح وحعْا هى حلذسحعات حألدبية ٙي أوسوبا باّحباسها ًّقشح ْٙاال ٙي حلًٞذ وحلحعليل .وأيًما حعحْمل حلمىجي٘ ٙهى يًْي
ُ
جكشحس ًّقش ها ٙي حلًحاز حلًٚي أو حألدبي .و"ج ْْشٗ کلمة Eهىجي٘ Dبؾكل ّام بؤيها حلصضء حلمحكشس وحلمغحمش حلعاهل
لمًْی أو ٝيمة ذٞاٙية ،وحلزي يذخل ٙي جكىيى حلؾكل ٕحلبًية ..حلخٔ أو حلمعحىی لمخحل٘ أيىحُ حإليحاز حلرٞاٙي" ٕحلؾاهي،
<::Aم .ٔ<C :وحلمىجي٘ ٙي ؽْش حلؾاّش يعمل دالالت وايعاءحت سهضية وذيٞة حلقلة بًٚغية حألديب وجىشهاجه حلٚكشية
وحإلشحماّية وحلرٞاٙية.
ْ
ْ
وال يخٚی أو Eحلحكشحس Dهى عمة حلمىجي٘ حلٖالبة حلحي جمكًًا هى ٙهن حلْمل حلًٚي أو حلًحاز حألدبي وحلىٝىٗ أهام أٙكاس
ً
وسإی حألديب وجعليلها ويٞذها جمهيذح لمْشٙة أعلىب فاظبها .وجْذ هزه حلَاهشة هى أبشص حلَىحهش حألعلىبية حلحي ؽاّث
ٙي کالم حلْشب هًز حلصاهلية ظحی وٝحًا حلشحهى .وحلحكشحس ٙي حللٖة هى Eحلكش Dبمًْی حلششىُ ويؤجي بمًْی حإلّادة
وحلْي٘ وحلكش .وحلمٞقىد هًه ٙي حالفيالض هى جكشحس حلكلمة أو حلل ٌٚأکرش هى هشة ٙي عيا ٛوحظذ لًكحة ها ،ورلْ ٠اها
ْ
للحىکيذ ،أو لضيادة حلحًبيه أو للحهىيل ،أو للحَْين .وحلمىجي٘ اليٞىم ّلی هصشد جكشحس حللَٚة ٙي حلغيا ٛحلؾْشي ،وايما ها
يحشکه حلل ٌٚحلمكشس هى أذش حيْٚالي ٙي يٚظ حلمحلٞي وها يعمل ٙي ذًاياه هى دالالت يٚغية وحيْٚالية.
ً
وجكشحس بْل حلمٚشدحت ٙي حلٞقيذة ٙعغب ليظ شماال وايما هى کغاثش حألعاليب حإليؾاثية يصب أو يؤجي به حألديب ٙي
هعله لٖشك بالٕي وأو ينٚي ّليه حألديب هغعة ؽْشية جبْد حلعياة ٙي حلكلمات وحلْمل حلًٚيٙ ،هى ّباسة ّى لَٚة أو
شملة أو ٙكشة أو هىمىُ ْ
هحكشس ٙي حلًحاز حألدبي بٖية جيىيش حلٚكشة ٙي حلًـ وحلمعحىی وٝذ يمًعه حلحكشحس ٝيمة وهًْی
ً
ً
فًْا ْ
بمصشد حعحْماله ،وايما هى کغاثش
وداللة .و " حلحكشحس ٙي رحجه ليظ شماال يناٗ الی حلٞقيذة ،بعيد ُيعغى حلؾاّش
حألعاليبٙ ،ي کىيه يعحاز الی أو يصيء ٙي هكايه هى حلٞقيذة ،وأو جلمغه يذ حلؾاّش جل ٠حللمغة حلغعشية حلحي جبْد
حلعياة ٙي حلكلمات ال بل او ٙي وعًْا أو يزهب أبْذ ًٙؾيش الی حليبيْة حلخادّة حلحي يمحلكها هزح حألعلىبٙ ،هى
بغهىلحه ،وٝذسجه ّلی هلء حلبيث ،واظذحخ هىعيٞی ٍاهشية ٙيه يغحييِ أو ينلل حلؾاّش ،ويىْٝه ٙي هضل ٜجْبيشي ،ولْل
کريشًح هى ْ
هححبْي حلعشکات حلحصذيذية ٙي حلؾْش حلمْافش ،يالظَىو أو أعلىب حلحكشحسٝ ،ذ بات يغحْمل ٙي حلغًىحت
ْ
ّكاصةً ،
ً
جاسة لملء ذٖشحت حلىصو ،وجاسة لبذء ٞٙشة شذيذة ،وجاسة الخححام ٝقيذة هحصذدة جؤبی حلىٝىٗ ،وعىی رل ٠هى
حألخيشة
حألٕشحك حلحي لن يىشذ لها ٙي حألفل" ٕحلمالثكة.ٔ<@= :;CBC ،کما أؽاست ياص ٟحلمالثكة الی أيىحُ حلحكشحس وظقشجها
ٙي جكشحس حلكلمة وحلْباسة وحلمٞيِ وحلعشٗ وجشی أو أبغو أيىحُ حلحكشحس جكشحس کلمة وحظذة ٙي أول کل بيث هى هصمىّة
أبيات هححالية ٙي ٝقيذة ،وهى لىو ؽاثِ ٙي ؽْشيا حلمْافش ،يلصؤ اليه فٖاس حلؾْشحء وال يْييه حألفالة وحلصمال اال ؽاّش
هىهىب ظار ٛيذس ٟحلمْىل ال ّلی حلحكشحس يٚغه وايما ها بْذ حلكلمة حلمكشسة ٕحلمقذس يٚغه .ٔ<@B :وجحصلی ٝيمة
حلحكشحس ٙي حلؾْشٙ ،ي ٝذسة حألديب ّلی جقىيش حلحصشبة حاليْٚالية لذيه ،وجصغيذ هْاياجه ،وحلكؾ٘ ّى شىحيب ًٙية خٚية
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ً
ٙي حإليحاز حألدبي کما أيه ينٚي هضيذح هى حلحالظن وحلحشحبو ّلی حلًـ ّالوة ّلی حلصايب حإليٞاّي حلمىعيٞي حلزي
يكحغبه حلًـ هى ششحء حلحكشحس حللَٚي.
وحلعالة حلًٚغية وجىشهات حألديب حلٚكشية وحالشحماّية وحلرٞاٙية جْحبشحو هى أهن بىحّد جكشحس حأللٚاً وحألٙكاس لذيه،
ْ
وبما ْأو "حلمىجي٘ ٙي حألدب يًْي حلٚكشة حلشثيغة أو حلمىمىُ حلزي ْ
حلمحكشسة ،أو حلعاٙض
يحكشس ٙي حلْمل حألدبي ،أو حلمٚشدة
ً
ً
ْ
وحلباّد" ٕحلمحىکل<::> ،مٙ ،ٔ<:B :بيه يشجبو حسجباىا وذيٞا بًٚغية حلؾاّش وبًاء ظياجه ،ار يٞىم ّلی شملة هى
حالخحياسحت لٚكشة أو لَٚة دوو أخشی ،هما يكؾ٘ ٙي حلًهاية ّى عش هيل حلؾاّش لهزح حلًمو حلبالٕي دوو ٕيشه ،ألو
حلحكشحس ٙي حلمىجي٘ حعحخذحم يغٞي يًحمي الی جٞاليذ سحعخة وبْيذة حلٖىس ٙي أّما ٛحلؾاّش وحألديب وخلصاياجه حلٚكشية
وحلرٞاٙية .و ٙي حألدب حلعذيد ،يمكى حلبعد ّى حلمىجي٘ لمْشٙة شزوسه ،ودالالجه ،وجصلياجه حلمخحلٚة ٙي جيىسحت جقب
ٙي وٝحًا حلشحهى.
ً
ً
ْ
هما ال ؽٙ ٠يه أو حلمىجي٘ يْحبش هىمىّا شذيذح ٙي حألدب ّاهة وٙي حألدب حلْشبي ّلی وشه حلخقىؿ ،وال جْىد
حلذسحعة ظىله الی صهى بْيذ بل " ْاو أول دسحعات ْ
هْمٞة وخقبة ظىل حلمىجي٘ ٙي حألّمال حألدبية ٍهشت ٙي حألوعاه
ْ
حلرٞاٙية حلٖشبيةْ ،
وأول دسحعة ٙي هزح حلقذد ،هي حلذسحعة حلحي أّذها Eأعحيث جاهغىو Dأوحخش حلغحيًات هى حلٞشو
حلْؾشيى ،جعث ًّىحو Eهْصن هىمىّات حألدب حلْالمي .Dوحلذسحعة حلرايية هي دسحعة Eحليضحبث ٙشيضيل Dحآللمايية ،حلحي
أذشت حلمكحبة حلْالمية بكحابيى هماE :هناهيى حألدب حلْالمي Dو Eهىجي٘ حألدب حلْالمي ،Dوٝذ حهحذی بهما حلكريش هى
حلباظريى" ٕبذسحية<:;? ،مْ .ٔ<?; :
وأها ٙي حألدب حلْشبي ٙبْذ کذ ّرشيا ّلی کحاب لـ Eعليماو حلْياس Dجعث ًّىحو

Eحلمىجي٘ ٙي حألدب حلؾْبي وحلٚشدي Dجيشٙ ٛيه الی هٚهىم حلمىجي٘ وأبْاده" .ويٞحشض هئل٘ حلكحاب کلمة ْ E
حلعشيD٠
ْ ْ
ْ
ألو ْ
حلحؾكل وحلعشکة ،وهى ها يعذخ للمىجيٚة ارح حيقشٙث ّى
حلعشي ٠کلمة جشهض الی اهكايية
لمٞابلحها ٙي حلْشبيةF
جصشدها بايحماثها الی ّم ٜجحؾكل ٙيه ْ
وجعش .ٟويئکذ حلْياس أيه جحكشس کلمة حلمىجيٚة ٙي حالعحْمال حألدبي بؾكل ٕيش
ّادي ،ار أذبحث حلذسحعات حلمحٞذهة ٙي حألعاىيش وحلعكايات ًّذ حلؾْىب حلمخحلٚة ،أو حلحؾابهات بيى هزه حلمًحصات
حألدبية حلؾْبية ،ال جًّ ٘ٞذ ظذ حلمالهط حلمعذودة حلمؾحشکة ،وايما جحصاوص رل ٠الی جؾابه ٙي حلمىح ٘ٝوحلؾخىؿ
وحألىش حلْاهة" ٕحلمقذس يٚغهٔ.
وٝذ دخلث لَٚة حلمىجي٘ بمًْی حلعشکة ،وحإلذاسة ،وحإللعاض ،وحلذ ِٙهى حلٚشيغية الی حللٖات حألخشی وٝذ جششمث الی
هٚشدحت جىظي بهزه حلمْايي ،لكى ٙي حلٚاسعية ُج َ
ششمث بؾكل خاىت الی Eبى هايه Dأو Eدسوو هايه ،Dأو Eيٞؼ هايه ،Dأو
Eبى حيگاسه ،Dأو Eوحگٚحمايهٕ Dجٞىي ودهٞاو;=BB ،ػ ٔ<= :ألو هزه حلمْادالت ال جىظي بالحكشحس حلزي ييٖی ّلی
ْ
ً
حلمىجي٘ وبالشٕن هى أيًا يشی ٙي هٚشدة Eپاٙؾاسی وحژگايی Dهْادال أٙنل لمقيلط حلمىجي٘ اال يٞحشض أو يحن ّشك هزه
حلمٚشدة ّلی هصمِ حللٖة حلٚاسعية وآدحبها للًَش ٙي هًْی هْادل لها.

 .4هذيًة حلٞذط وأعماإها حألخشی

َ
ً
لن جعٌ هذيًة هى هذو حلْالن حإلعالهي بمرل ها ظَيث به حلٞذط هى حهحمام عياعي ،وجاسيخي ،وأدبي ،ورل ٠يَشح
ً
ً
ً
لمكاية حلمذيًة حلمٞذعة ديًيا وظناسيا وجاسيخيا وکزل ٠بغبب حظحاللها ّلی يذ حلْقابة حلقهيىيية .ايها حلٞذط أولی
حلٞبلحيى ،وذايي حلمغصذيى بْذ حلمغصذ حلعشحم ،وذالد حلعشهيى حلؾشيٚيى وهغشی حلًبي هعمذ حلمقيٚی ٕفلی حلله
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(
َ
ُ
َّ
َ
ُ
َ
ّليه وآله وعلنٔ ار ْاو حلًبي أ َ
عشي به اليه ،وّشز به هًه الی حلغماءٞٙ ،ال جْالی ٙي کحابه حلمصيذ " ُع ٓبعاو حل ّزي أ ٓع َشی
ٓ َ َ
َّ
َ ٓ
ٓ
ٓ
َٓ
َ ً
ّب َْ ٓب ّذ ّه ل ٓيال ّه ٓى حل َم ٓغ ّص ّذ حل َع َش ّحم ّالی حل َم ٓغ ّص ّذ حألَ ٝقی حل ّزي َب َاسک ًَا ظ ٓىل ُه" ٕحإلعشحء .ٔ;:وهي هذيًة هباسکة کما شاء ٙي حآلية
حلكشيمة .وهزه حلبْٞة هى حلمْمىسة هى أٝذم هذو حلْالن ٝاىبةٞٙ .ذ سوي ّى حلقعابي Eأبي رس حلٖٚاسيٕ Dسمي حلله
ُ ٓ
ٓ َٓ َ َ َ َ ٓ
ُ ٓ ُ َ َ ُ َ َّ
ُٓ ُ
حللهَ :أ ُّي َه ٓغصذ ُوم َ
ك أ َّول؟ ٝالE :حل َم ٓغ ّصذ حل َع َش ُحمٝ ،Dلث
س
حأل
ي
ٙ
ِ
جْالی ًّهٔ يغؤل سعىل
ّ ٍ
ّ
حلله ٕؿٔ " ٝلث :يا سعىل ّ
ّ
ّ
ُ َّ َ ٌّ َ َ ٓ َ ٓ ُ ٓ َ ٓ
ُ ٓ ُ َ ٓ َ َ َ ٓ َ ُ َ َ َ َ ٓ َ ُ َ َ َ ً ُ َّ َ ٓ َ َ َ ٓ َ َ ٓ َ َّ َ ُ َ ٓ ُ َ َ ِّ ٓ َ َّ ٓ َ ٓ َ
َ
ذن أي؟ ٝالE :حلمغ ّصذ حألٝقیٝ ،Dلث :کن کاو بيًهما؟ ٝال :أسبْىو عًة ،ذن أيًما أدسکح ٠حلقالة بْذ ٙقله ّ ٙبو حلٚنل
ّّ ٙيه" ٕحلمٞشيضي ،ٛ;><: ،ز.ٔ;CA :B
ْ
ْ
وحلٞذط ٙي حللٖة جًْي حلبشکة ،وحألسك حلمٞذعة هي بيث حلمٞذط ،وحلمٞذط هى ال ريب لهٙ ،هى هيهش هًها .وحلٞذوط
ْ
ْ
حعن هى أعماء حلباسيء عبعايه وجْالیٙ ،الله فاظب حلٞذحعة ويمًعها للمٞذطٙ .بو ظقىل بيث حلمٞذط ّلی هزح
حلحٞذيظ يْىد الی حؽحٞاٝها هى حعن حلٞذوط حلزي هى أظذ أعماء حلله .وحلٞذيظ ًّذ حلًقاسی ،هى حلمئهى حلزي يحىٙی
ً
ً
ىاهشح ٙامال .وسوض حلٞذط هى شبشثيل ّٕليه حلغالمٔ أي سوض حليهش ،وًّذ حليهىد ٝذط حألٝذحط هى حلمكاو حألکرش
ٝذعية .وشميِ هزه حلمْايي جشجبو بالبشکة وحليهاسة وحلٞذعية ولها بالذيى وحلشوض ٙافبعث جؤلٚها حلٞلىب وجشيى لشإيحها
حأليٚظ وجؾحا ٛلًغاثمها حلؾْىب .وجشعن هزه حإلؽاسحت للٞذط أهمية حييال ٛحلشعاالت حلغماوية للذيايات حلرالخF
ْ
حإلعالهية ،وحليهىدية وحلًقشحيية وکل دياية لها هْالمها وظناسجها وجاسيخها .ووشىد هزه حلمٞذعات ٙي حلٞذط وؽذ
حلشظال هى حليىحث٘ حلذيًية حلرالخ اليها وجٞذيغها وجَْيمها ،جصْل حلمًيٞة عاظة فشحُ دحثن هى أشل حلغييشة ّليها.
ً
ً
ٙهي جاسة جعث حلغييشة حلًقشحيية وأخشی جعث حلغييشة حإلعالهية وها او جهذأ ظحی يغييش ّليها حليهىد ٍلما وبهحايا
ٕلذحدوة<::? ،م.ٔ;=-;> :
ولهزه حلبْٞة حلمٞذعة أعماء کريشة جْىد الی حلعناسحت حلمححالية ّليها ،وحألهن حلحي عكًحهاٞٙ Fذ عماها Eحليبىعيىو،D
Eأوس عالن Dيغبة الی آلهة حلغالم ًّذ حلكًْايييى ،وأىلٞث ّليها حلحىسحة أعماء Eهذيًة حلله ،DوEؽالين ،DوEهذيًة
حلٞذط ،DوEهذيًة حلْذل ،DوEهذيًة حلغالم DوEيبىط Dأو Eهذيًة حليبىعييى .Dوٝذ حجخزها حلًبي EدحوودD

ّٕليه حلغالمٔ

ّافمة له وأىلّ ٜليها Eهذيًة دحوودٙ Dي ظيى أىلّ ٜليها حإلهبشحىىس Eهادس يايىط Dحعن Eايليا کابيحىليًا Dوبٞي هزح
ْ
حالعن ظحی او ٙحعها حلمغلمىوٕ .يش أو حلٞشآو حلكشين وأظاديد حلًبي ٕفلی حلله ّليه وآله وعلنٔ أوسدت للٞذط أعماء أخشی
هرلE :بيث حلمٞذط ،DوEحألسك حلمباسکة ،DوEأسك حلمْشحز DوEأسك حإلعشحء ،DوEأسك حلشعاالت ،DوEههبو حأليبياء،D
وEأولی حلٞبلحيى ،DوEذايي حلمغصذيى DوEذالد حلعشهيى حلؾشيٚيىٕ Dحلمقذس يٚغه.ٔ;?-;@ :
وحيٚشدت هذيًة حلٞذط هى بيى شميِ هذو حلْالن وحألهكًةٙ ،ي أيها فاست حلملحٞی حلشوظي ألبًاء حلذيايات حإلبشحهيمية،
وفْيذهن حلمٞذط .وجحميض حلشإية حإلعالهية للٞذط ّى سإية حلذيايحيى حلمغيعية وحليهىديةٙ ،ي أيها جعحنى حلصٖشحٙية
ْ
حلمٞذعة لكلحا حلذيايحيى ،وجَهش حلحبصيل لكل ها ُيزکش بؤيبياثهما ،وها جشکىح هى آذاس ّلی أسمها حلصليلة ،ظيد ظمل
ً
ً
حإلعالم يَشة هًٚحعة ّلی حآلخش حلذيًي ،باّحباسه شضءح سثيغيا هى جاسيخ حلىظي حلىحظذ ،وسأی ٙي حألدياو حلحي عبٞحه ،اظذی
ُ
جصليات وظي الهي وحظذ ،يؤجي هى ليؾكل رسوة حکحماله ،وخاجمة لـه ،ويقبط حلىظي حلزي أيضل ّلی حلًبي هعمذ ٕفلی
ْ ً
ً
هحمما لشعالة هى عبٞه هى حأليبياء ٕحلكياليي<::? ،م ،ٔ<;،وهزح ها وسد ٙي ٝىل
حلله ّليه وآله وعلنٔ ،جبْا لهزه حلًَشة،
ُ
حلباسي جْالی "ٝىلىح آهًا بالله وها أيضل ّلی ابشحهين و اعماّيل واععا ٛويْٞىب وحألعباه وها أوجي هىعی وّيغی وها
أوجي حلًبيىو هى سبهن ،ال يٚش ٛبيى أظذ هًهن ،ويعى لـه هغلمىو" ٕحلبٞشة.ٔ;=@ :
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ً
وباجث حلٞذط ٙي وٝحًا حلشحهى ؽٖل حألهة حلؾإل ،وکشحهحها حلمذيغة حلحي جشصض جعث حالظحالل وجغحٖيد أهلها ليال
ً
ْ
ويهاسح ،وهي ٝنية حلٞنايا بالًغبة للمغلميى ،ألو جذييظ هزح حلٞيش حلمباس ٟوحظحالله هى ٝبل حلقهيىيية حلْالمية کاو
ً ً
واليضحل ششظا دحهيا ٙي خافشة حألهة حإلعالهية ،ولزلٞٙ ٠ذ کايث هذيًة حلٞذط حلؾشي٘ هًز بذحية حلمئحهشحت حلقهيىٕشبية

هعو أيَاس حلْشب وحلمغلميى بما ٙيهن ؽْشحء وأدباء حألهحيى حلْشبية وحإلعالهية وهذٙهن حلشثيغي للذٙاُ ّى کشحهحهن
ً ً
ً
ٍلما وشىسًح .وٝذ ّْبش حلؾْشحء ًّها ٙي يحاشهن حألدبي ْ
وکشعىها ؽْشح ويرشحٞٙ .ذ شْل حلؾاّش
وحعحْادة ظٞىٝهن حلمهذوسة

هعمذ ههذي حلصىحهشي هى بالٕحه وأؽْاسه هلعمة ْ
جقىس حلمامي وحلعامش وحلمغحٞبلٞٙ ،قاثذه ٙي حلٞنية حلٚلغييًية

ج اسيخ وذىسة وکاو ّلی جىحفل بالعذخ حلصلل بعغه حلىىًي وهىحکبحه لما يعذخ للٞذط وکشسها ٙي يحاشه حألدبي ها
شْلها هىجيٚا يحًٖی بها حلمحلٞي.
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لٞذ ْکشس ؽاّشيا حعن Eحلٞذط Dعبِ هشحت ٙي ديىحيه ،وهى أؽهش حعن لهزه حلمذيًة حلمٞذعة هًز حلٞشو حلْؾشيى ظحی
ً
ْ
ْ
حآلو ،وجئکذ حلذسحعات أو حعن حلٞذط لن يكى هحذحوال ٙي فذس حإلعالم وحلْقش حألهىي وايما کاو حالعن حلمؾهىس
ظيًزحE ٟبيث حلمٞذط Dلزلٝ" ٠ال يافش خغشو ٙي سظلحه ّام  >=Bه Eوأهل حلؾام وأىشحٙها يغمىو بيث حلمٞذط،
ْ
حلٞذط .وکؤيه يؾيش الی أيه حعن هعلي هىلذ" ٕؽشحب<::= ،م ،ز <ٙ .ٔA=B :الصىحهشي ألول هشة رکش حلٞذط ٙي ديىحيه
ّام ٕ;C=Bمٔ ٙی ٝقيذة Eيىم ٙلغييى Dحلحي أيؾذها اباو حلرىسة حلٚلغييًية حلكبشی مذ حلمغحْمش حلبشييايي ٙؤذًی خاللها
ّلی ؽباب هًيٞة حلؾام بؾكل ّام وأهل ٙلغييى ّلی وشه حلخقىؿ حلزيى هبىح لًقشة وىًهن ،وجيهيش حلٞذط هما
لعٞه هى سشظ وديظٙ ،اعحهل ٝقيذجه بـؾيء هى حلضهى وحلٚخش ً
ذًاء ّلی هئالء حلؾباب:
َ
َْ
َ
َ
ً َ
ـام َّ َلـی َّ َ
حلؾ ُ
ج ٓمـأل حألسك ؽبابا ظ ًّـٞا
ـاد ّج َهـا
َه ْبث
ً ً
ً
بيحا أباظىح ُٓ ٝذ َع ُ
ٙي َ ٙل ٓغ َ
ييى .وؽمال ّه َضٝا
ــه
يادبا
ّ
ٕحلصىحهشي;CA< ،م ،ز<ٔ=>; :
ُيَهش حلصىحهشي ٙي هزح حلمٞحبظ هكاية حلٞذط حلمٞذعة لذی أبًاء حألهة حإلعالهية بعيد ْ
هبىح ّى بكشة أبيهن لًقشجها
ّ
ْ
ٙىس دخىل حلقهايًة اليها واباظحهن للمغصذ حألٝقی أيزح .ٟلزل ٠يشی حلؾاّش يعاول أو يبيى حلمكاية حلشوظية وحلذيًية
َْ
حلؾ ُ
ـامD
للٞذط وها به هى هٞذعات اعالهية ،هما أدی بؤهل حلؾام أو يهبىح لًقشة اخىجهن حلٚلغييًييى .وٙي Eهبث
ُ
حعحْاسة هكًية ظيد رکش حلصىحهشي حلمؾبه وهى حلؾام ،وظزٗ حلمؾبه به وهى حلشيط حلحي جراس وجحعش ٟهرل حلحياس ،وسهض له
ً
بؾيء هى لىحصهه وهى Eحلهبىب Dجصغيما ّلی عبيل حالعحْاسة حلمكًية .وحلٞيمة حلًٚية لهزح حلحقىيش هي حعحياّة حلؾاّش
ُّ
ً
يذل ّلی أو حلصىحهشي کاو ْ
يْىل کريشح ّلی أبًاء هًيٞة
ّلی جرىيش حلؾْىب حلْشبية وهىحکبة حلصهاد ٙي ٙلغييى ،وهزح
حلؾام باّحباسها حلٞيش حلؾٞي ٜلٚلغييى.
وحعحعنش ؽاّشيا حلٞذط للمشة حلرايية ّام ?>;Cم ٙي ٝقيذة Eرکشی وّذ بلٚىس Dحلحي ألٞاها ٙي حلعٚل حلزي أٝين ٙي
ْ
حلْافمة حلْشحٝية بٖذحد بمًاعبة حلزکشی حلغًىية لىّذ بلٚىس ،وعلو حلؾاّش حلنىء ٙيها ّلی ها أظاه بٚلغييى وها يهذدها
ً
ً
ٙلغييًا ْ
وکًی ًّها بــ Eأم حلٞذطْ D
وّبش ًّها
هى هخاىش ،دحّيا حلٚلغييًييى للقمىد وحلحنعية ٙي عبيل وىًهن ٙخاىب
ْ
بــ Eههبو حلىظي Dورکش بؤيها هًؾؤ وههذ وهؤوی حأليبياء وهذيًة رحت جاسيخ وظناسة وديى وحسجباه باإلله حلىحظذٞٙ ،ال:

(

)

َْ ُ ٓ
ُ
دحم
أ أم حلٞــذ ّط وحلحـؤسيـخ ٍ
ُ ُْ
َ ُ
ههبو کل وظي
وههذ ّ ٟوهى ّ
ّ
ٍ
ٓ
يؤو هىعی
ووحدي ّحلح ّيه او لن ّ
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ُ
ُ
أهغ ّٙ ٠ي حلكٚاض
ويىه ّ ٠هرل ّ
ُ َ ُ
حلشهاض
ّ
کًْؾ ٠وهى هؾحصش ّ
ٞٙذ آوی حلقليب ّلی فالض
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ْ
ويصذ ؽاّشيا هًا يغلو حلنىء ّلی حلمكاية حلمٞذعة حلحي جعَی بها حلٞذط ويشعن لىظة هؾبْة بشوض حلؾهادة
وحلحنعية وحلًنال وکؤيه يحغاءل ّى عبب حعحباظة هزه حلبْٞة حلمباسکة حلحي کايث ٝذ حّحادت حلًنال وحلكٚاض هًز حلٞذين
ويعاول حلؾاّش ٙي هزه حللىظة جبييى حلٞيمة حلحؤسيخية لألسك حلمباسکة وينال ؽْبهاٙ ،ششِ بالحؤسيخ الی حلمْاسٟ
ً
ً
َّ َ
حلعاعمة حلحي دحست ّلی ظذودها ٙي جاسيخ حلمغلميى هِ حلشوم" ،ظيد حيحقش ٙيها حلمغلمىو حيحقاسح َّيماٞٙ ،ذ هرل
يٞلة ّغكشية سوظية وظناسية ٙي جاسيخ حلذولة حإلعالهية بايحقاسها ّلی أٝىی ٝىجيى ٙي حلْالن آيزح ،ٟلزح ٙالبيىالت
حلْشبية کايث ٝىية فاسهة بيذ "فالض حلذيى حأليىبي" وبيؾه ّٕضيض<::C ،م  .ٔ?:وحلقعشحء حلممحذة ّلی ىىل هًيٞة
Eعيًاء Dوحلعذود حلٚلغييًية حلمقشية حلحي جاه ٙيها حليهىد ،او لن جكى جؤوي حلًبي Eهىعیّٕ Dليه حلغالمٔ ٙهي ؽاهذة
ً
ْ
وحلعمية حإلعالهية ظيد
ّلی ينال حلٞاثذ حإلعالهی فالض حلذيى حأليىبي هئعظ حلذولة حأليىبية باّحباسه سهضح للؾصاّة
حيحقش للٞذط حلؾشي٘ وظاسب حلقليبييى ٙي عال٘ حلذهشٞٙ .قة جيه حلًبي هىعی ّليه حلغالم ٙي فعشحء عيًا وها
يقاظبها هى رحکشة وذٞاٙة ،جبْد ٙي حلمكاو ٙناءحت ّذة جحمَهش ٙي حلًـ حلؾْشي هعملة بذالالت ظىل حاليحماء
وحلىشىد ٙي حلمكاو ،وحلعذخ حلحاسيخي يحعىل الی حهحذحد صهًي يحالٝی ٙيه حلٞذين وحلعذيد ويمضز ّالٝات حألهكًة
بالحصاسب حلحاسيخية وحلذيًية ار حعحْاد حلؾاّش حلمكاو وحلحاسيخ وحلؾخقيات حلذيًية حلحي حسجبيث بزحکشة ٙلغييى وومِ
ً
ْ
حلٞاسيء أهام ٙناءحت وأهكًة يحذحخل ٙيها حلْالن حلٞذين وحلعذيد .وؽكل حلمكاو وحلعذخ حلحاسيخي هشکضح إلىال ٛيزيش
حلؾاّش ّى حلمكاو حلٚلغييًي ،بعيد أفبط للمكاو وشمالياجه ٝيمة ًٙية حعحلهمث حلحصشبة حلحاسيخية وهضشحها بزحکشة
ً
حلمكاو وهزح ها ْٙله حلصىحهشي ار حعحعنش هى حألظذحخ وحلؾخقيات ها سأی ٙيها حعحلهاها للعالة حلٚلغييًية ٙي حلٞشو
حلْؾشيى.
کما أو حلصىحهشي حعحْاو بالكًاية ّى يغبة ٙي جربيث حلقٚة حلالصهة لٚلغييىٙ Fهى هغشی حلًبي ٕفلی حلله ّليه وآله
ً
وعلنٔ وأولی حلٞبلحيىْ .
ٙقىس ؽاّشيا ظيض ٙلغييى حلضهايي ٙي حلبيث حألول هى حلمٞحبظ أّاله هليجا بالكٚاض وحلًنال ليربث
فىس ْ
هزه حلقٚات الی أم حلٞذط .وٙي حلؾيش حألول هى حلبيث حلرايي ْ
ظيضه حلمكايي بؤيه Eههذ ههبو کل وظي Dوهى کًاية
ً
ّى حألدياو حلغماوية هى حليهىدية ٙالًقشحيية ،الی حإلعالمٙ ،صْل ٙلغييى ههذح يهبو ٙيه کل وظي ْ
وؽبهه بالًْؼ ،ولكي
يصْل حلمحلٞي ْ
يحخيل هزح حلكٚاض سعن له فىسة جؾبيهية ،جصمِ بيى حلمهذ وحلًْؼ حلحي کايث ٝذ حيهالث ّليه حلشهاض .او
ٝذسة حلصىحهشي حلؾْشية حسجؤت أو ْ
جبيى هذی ٝىة حلكٚاض وحلمٞاوهة لذی حلٚلغييًييى ّبش جؾبيه حلمهذ حلٚلغييًي ٕحلمؾبهٔ
ً
حبيا بيى حليشٙيى بــ Eحلكإٗ Dحألدحةٔ .کما أيه ْ
ؽبه ٙي
بالًْؼ ٕحلمؾبه بهٔ وخقه بـــ Eهؾحصش حلشهاضٕ Dوشه حلؾبهٔ ،س

حلبيث حألول هى حلمٞحبظ أّاله حليىم حلٚلغييًي ٕحلمؾبهٔ باألهظ ٕحلمؾبه بهٔ وحعحخذم أدحة حلحؾبيه ٕهرلٔ لحغليو حلنىء
ّلی وشه حلؾبه ٕحلكٚاضٔ.
وٙي ٝقيذة ٙEي رکشی ّذياو حلمالكي;C?Aٕ Dمٔ حلحي يَمها بمًاعبة حلزکشی حلغًىية حلرايية العحؾهاد حلْٞيذ
ْ
عيش بيىالت ْ
هؾشٙة ٙي هٞاسّة حلْذو حلقهيىيي لذی هؾاسکحه ٙي ظشب ّام ;C>Bم مذ حلمعحل
حلمالكي حلزي کاو ٝذ
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حلقهيىييٙ ،اعحعنش حلؾاّش حلٞذط حلؾشي٘ للمشة حلرالرة وأّلى ٙي سحثْحه هزه فشحظة هخالٚحه للغالم هِ حلكياو
ْ
حلقهيىيي وظد أبًاء حألهة حلْشبية ّلی حلصهاد وحألخز بالرؤس ألولی حلٞبلحيى:
ِ
ُ ُ ََ َ
ًصذ ُ
وأٍٚاس
أيياب
حإلّاسة
ى
ه
ن
ه
َوظؼ يمض ٛأهلىه ٙح
ّ
ّ
ٍ
ٍ
يا َل َ
َ ِ َ
لعٚيَة َ
ويٖل ُٞها ٙي حلزل ِ
ُ
ايصاس
يغخشها
أشيال
بيِ ّ
ّ
ّ
َ
َ
َ ِ َ
خال َُ ٞه أو َج َع َ
حألٝذحط أوماس
حمي بعمی
وٙي رسی
حلٞذط هغخ ؽاء ّ
ّ
ّ
ٕحلصىحهشي ،;CA< ،ز >ٔ<@B :
ُ
يغحعنش حلحاسيخ ٙي أبشص لعَاجه حلمحىهصة لؾعى حلعامش ،ويلحٚث الی هؤعاة صسُ حلكياو حلقهيىيي
ًٙصذ حلؾاّش هًا
ٙي خافشة حألهة حلْشبية ويؾيش الی اظاىة حليهىد بالمغصذ حألٝقی ويمني ْ
يْبش ّى أهًيحه بضوحل هزه حلٖذة حلغشىايية هى

حلؾش ٛحألوعو ويٞىل او حلله ٝنی أو جضول هزه حلصشذىهة حلخبيرة ّلی أيادي أياط أىهاس ٙيٞذم حلصىحهشي فىسة ًٙية
يشهي هى خاللها الی جعشيل أبًاء حألهحيى حلْشبية وحإلعالهية ّلی هٞاسّة حلْذو ودْٙهن الی عاظات حلحنعية وحلصهاد.
وٙي حلبيث حألول هى حلمٞحبظ أّاله أىل ٜحلؾاّش لَٚي Eأيياب DوEأٍٚاسّ Dلی Eحلٞىةّ Dلی عبيل حلمصاص حلمشعل
ً
وّالٝحهما حلغببية ،أليهما عببا ٙي حلٞذسة وحلٞىة.
ً
وٙي حللىظة حلشحبْة حلحي يشعمها ٙي ٝقيذة Eحلخيىب حلخالٝة;C@Aٕ Dمٔ يغحعنش حلصىحهشي ٙEلغييى Dسهضح
للمغلىب وحلمًكىب ،ويغحزکش Eحلٞذط Dويًاؽذ حلضّين حلمقشي آيزحE ٟشمال ّبذ حلًافش Dحلزي کاو ٝذ خاك ٕماس
ظشب ظضيشحو ;C@Aم وحلزي بذت له هالهط حلكاسذة ٙي وٝث هبكشٞٙ .ال:
ُ
َ َ
َ ُ
ُ
ذج ََ ٠ح ُلْ َشو ُة ُ
حلؾْىب وها َس ّم َيث ّبه حأل َه ُن
ّبه
حلىذٞی ّبما حيحٚنث
ياؽ
ً
هشدودح بها َظ َشمُ
أيٞز َٙلغييىَ
ّلی َرويه  ،و َه ُشکىصًح بها َّلنُ
ّ
ّ
ً
َ
َ
ُ
ِّ
أدسکها ٙي حلشوم ُه َْحقنُ
ّهى ٝبل
حلٞذط فاسخة
ًبات
ولب ٙي ش ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ٕحلصىحهشي ،;CA< ،ز ? ٔ<?? :
ًٙشی حلصىحهشي هًا وهى ٝذ عمِ بًحاثس ظشب ظضيشحو حلمؤعاوية ،يًاؽذ ّبذ حلًافش أو يًٞز ٙلغييى هى حالظحالل
ٙيغحْيى بالحاسيخ حإليصابي ألهحه ووحْٝة ٙEحط ّمىسية Dبيذ حلخليٚة Eحلمْحقن بالله حلْباعی Dحلزي ْلبی يذحء حلمشأة
ً
حلمغلمة حلحي ٕذس بها حلشوم ٙؤعشوها ويادت Eوح هْحقماهٙ .Dؤشابها حلمْحقن هى حلْشحْ ٛ
وشهض شيؾا ٝاده بًٚغه ،وحٝحعن
ْ
به ّمىسية ،ولن يششِ اال باألعيشة حلمغلمةٙ .شبو ؽاّشيا بيى حلقاسخة حلحي ْلبی حلمْحقن يذحءها ،وبيى حلقاسخة حلحي ٙي
حلٞذط ،وجبعد ّمى يغمِ فىجها ويهب لًصذجها ليعشسها هى ٝبنة حلمعحل.
وٙي ٝقيذة Eرکشی ّبذ حلًافش Dحلحي أيؾذها وألٞاها ٙي حظحٚال حلزکشی حلغًىية حألولی لىٙاة حلضّين حلمقشي شمال
ّبذ حلًافش حلزي أٝين ّام ; ;CAم بالٞاهشة ،حعحعنش حلصىحهشي هذيًة حلٞذط خاهغة وبمًاعبة حظحاللها ومشوسة جعشيشها
سٙل أعلىب حالعحصذحء وحلؾكىی ،وحّحبشه دليل حلنْ٘ وحلهضيمةْ ،
وجبًی عياعة حلٞىة ،وؽذد ّليها باّحباسها حلغبيل
حألوظذ اليحضحُ حلع:ٜ

ٓ ُ َٓ
ُ ُ
سيذ َش َ
ىحبها
َع َاءلث يّ ٚغي ال أ
ْ ً
َ
َ
َ ِّ
هعمٞا
فالض حلذيى" کاو
أ جشی "
ّ
ُٓ ُ َ َ
َ
بْيً ّه؟
أم ّ ّ
ادت "حلٞذط" حلهىحو ّ

ُ َ َّ َ َ َّ
َ
وحلبك َاء
أيا أهٞث حلنشحُ
ٓ َٓ ُ
حؾيو َظ َم َّي ًة َ
واب َاء
ار يغ
ٓأم َ
َ
َ
ُ
َ
ّاد ديى حلمغلميى سياء؟
ٕحلصىحهشي ،;CA< ،ز @ ٔ@: :
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(
ً
ويصذ حلؾاّش هًا يغحًي ٜحلحاسيخ ويْىد اليه ٙي هًْيٚاجه حلخييشة ليغحٚذ هى جصاسب حلمامي لؾعى حلعامش ،هًيلٞا
هى حلحىجش حلعاد بيى حلمامي ٙي لعَاجه حلمنيجة ووح ِٝحألهة حلمهضوم بالىٝث حلشحهى .ويذّى أهحه بؤو ال جشمی بالزل
ويبيى ها ّليها ْٙلهٙ ،يؤجي حلؾاّش هًا ْ
وحلهىحو ْ
ليبيى ىشي ٜحلخالؿ هى حلمؤص ٛحلزي وْٝث ٙيه أهحه وکيٚية حلحْاهل هِ
ْ
حلمعحل حلٖاؽنٙ .يشعن لها خاسىة حليشي ٜبؤيه ال عبيل عىی عبيل حلمٞاوهة وحلصهاد لذظش حلْذو ولزح يشکض حلصىحهشي ٙي
هزه حللىظة ّلی أعلىب حالعحٚهام ،وهى عئحل ايكاسي ،شىحبه حلًٚيٝ ،قذ هًه جٞشيش ظٞيٞة بؤيه لى جْىد أسك حظحلها
حألّذحء بٖيش حلٞحال وحلصهاد.
وٙي ٝقيذة Eالی وٙىد حلمؾشٝيى جعية Dحلحي أيؾذها ّام >;CAم وألٞاها ٙي حلمئجمش حلحناهًي هِ ؽْىب حلخليس
حلٚاسعي حلزي أٝاهحه هًَمة جناهى حلؾْىب حآلعيىية وحآلٙشيٞية ٙي ٝاّة شمْية حالٝحقادييى حلْشحٝييى ،عخش ؽاّشيا هى
ً
ْ
حلعلىل حلغلمية حلحي لن يصى حلْشب هًها ؽيجا وحعحزکش حلٞذط للمشة حلغادعة وّذد حلمئحهشحت حلقهيىيية لًهب حألسحمي
ّ
حلمباسکة:
ً
َ
وؽاءت ُه َ
َ
ُ
غحيابُ
ِ
َ
هحی ؽجًا َ ،
وها يذّی ٙEلغييًا Dهشحض
ِ
ٕيش أسك ُ
ٙؤسك ُ حلله وحعْة يهابُ
وهل هي ُ
وحعح ّبيعث ؟
ّ
ٍ
َ
َ ُ
ُ ُ
يث حلٞذط ُ
وحلر ُ
ُ
ىحب ٖ
ٙيه ،
ليظ ّع َىی َهض ٍحس
وب
يشحد حألشش ّ
ّ
ٕحلمقذس يٚغه ٔ;@A-;@B :
ُ
يعاول حلؾاّش هًا ّبش سعمه لىظة ًٙية أو ْ
وظماجهن لخذُ حلْشب بما ُج ْ
غمی حلمبادة وحلعلىل
يبيى حلمئحهشحت حلقهيىيية
حلغلمية ،بيًما حلعشکة حلقهيىيية هي حلحي حظحلث هزه حألسك حلمباسکة بالٞىة ولن جحًاصل ًّها ال بالعلىل حلغلمية وال
ً
بالمبادة حإليغاييةٙ ،كي٘ بالْشب أو يٞبلىح بهزه حلمغميات للحٚشيو بالٞذط حلؾشي٘؟ .ارح کايث ٙلغييًا وحلٞذط
ً
حلؾشي٘ ب ِٞأسك هرل باٝي حألسحمي لمارح حليهىد اليخحاسوو أسما أخشی للغكًی ويحشکىيها لغكايها حألفلييى؟.
وٙي ٝقيذة Eالی حلمصذ ..الی حلٞمة D..حلحي أيؾذها ّام ;CABم ،وف٘ ظالة حألهة حلْشبية حلحي باجث يشصی لها بغبب
ٞٙذحيها حلٞذط حلؾشي٘ وّذم جعشکها لحعشيشها واّادجها الی ظنًها:
ُ
ْ َ
حلش َّکَِ
ور َيذ به ُ
ِ E
حلغ َّص ُذ ُّ
حألرحو
وٝذط Dجْيل ٙيه
ّ
َ
َ
َ
ايمايًا ي َُِ ًٞ
حلىحهبيى
صذة
بؤمْ٘ ّ
ويعى الی ي ّ
ّ
ٕحلصىحهشي،;CA< ،ز ٔ;=C: A
ويشی حلؾاّش هًا ٝذ أدسٝ ٟذسة حالعحذّاء ّلی حإليعاء وحلحؤذيش ٙي يٚىط حلمحلٞيى بما جمحل ٠هذيًة حلٞذط هى حلٞذحعة
ً
ٙي يٚىط حألهحيى حلْشبية وحإلعالهية ويىّا هى حللقى ٛبىشذحيهاٙ ،اعحعنشها للمشة حلغابْة وحألخيشة ٙي ؽْشه ووف٘
حألشىحء حلعضيًة حلحي ْ
جخين ّلی حلمغصذ حألٝقی بعيد أفبط ال يشجٙ ِٚيه حألرحو وکؤيه لن يكى حلمغصذ حإلعالهي حلزي
ً
کاو يشجٙ ِٚيه فىت حألرحو کل فباض وهغاء .وليظ ٕشيبا أو يعاوس ؽاّشيا مميش أهحه بْذ ها جغلل الی ٝلىبها هى ًٝاة
ْ
ويقىس له ّصض حألهة ّى جعشيش حلٞذط هى أشل جرىيشها وايهامها مذ حلقهايًة حلزيى أجىح هى ؽحی
حلٞذط حلغليب،
أسشاء حلْالن ْ
وجصمْىح ٙي حألسك حلمباسکة.
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> :<-أوسؽلين
ْ
ويحكىو هزح
يْحبش حعن Eأوسؽلين Dهى أٝذم حألعماء حلمًغىبة لمذيًة حلٞذط وهي ٙي ظٞيٞحها جغمية کًْايية أفيلة،
حالعن هى شضثيى Fحألول Eأوس Dويًْي هذيًة وحلرايي Eؽلين Dأو Eؽالين Dبمًْی حلغالمٙ ،هي Eهذيًة حلغالم ،Dوهزه
حلحغمية جشجبو بىشىد حلمغصذ حألٝقی ٙيهاٙ .البلذ حلعشحم هي هكة حلمكشهة وهٚهىم حلغالم وحلعشحمٙ ،مكة بلذ ظشحم يؤهى
ٙيها حإليغاو وييمجى ٝلبه وجٞش ّيًه لما جعحىيه هى ٝذعية ،وحلٞذط کزل ٠هذيًة حلغالم ٙالًؾؤة وحظذة وأعاط هكة وشىد
ً
حلعشم وأعاط حلٞذط وشىد حلمغصذ حألٝقی .وٝذ کاو أول بيث للْبادة هى بيث هكةْ ،ذن جاله بْذ أسبْيى ّاها بيث
حلمٞذط ٕحلْاسٗ.ٔ<->: ;CC@ ،
ولن يغحخذم حلصىحهشي هزح حالعن أکرش هى هشة وحظذة ،لْل رل ٠يْىد الی داللة هزح حالعن ظيد يعبه حليهىد حلقهايًة
ويْحبشويه لهن .لكى هِ رلٙ ٠ؾاّشيا ال يحش ٟهزح حالعن بالكاهل للْذو ار حعحخذهه هشة وحظذة لْله يشيذ حلٞىل بؤيه ههما
عىلث لهن أيٚغهن ٙبو هزه حلبْٞة حلمباسکة اعالهية ههما ْ
ٝال حلقهايًة وههما ْ
جٖيشت حألعماء وحلًْاويىٙ .لذی وفٚه

ٙلغييى وشمال حلٞذط حلؾشيّْ٘ ،بش ًّها بؤوسؽلين:
ُ َ َ
َ
ً
ُ
وٕ ًَّی " أ ٓوسؽل َين " ُيْيذ لعًا
سوك
ؽباب ُّّ ٠أي
وظىلي ّهى ُ ّ
ٍ
زحب
ٍ
وألياٗ  ،کؤيّ ٚغ ّهن ّّ ٍ

لذحود َهض ِحس ُّ
بالقذحض
ٍ
ّ
ُ ُّ َ ُ
يًن ظذيره بؾزح حألٝاض
ّ
وأعماس ُ ،
کؤوشه ٓ
هن ّفباض
ٍ
ّ
ّ
ٕحلصىحهشي ;CA< ،م ،ز =ٔ;=< :
ويشی هًا ؽاّشيا ٝذ أدس ٟحلبْذ حلذاللي العن أوسؽلين وحعحخذهه لما له هى هذلىالت جؤسيخية کًْايية وديًيةْ ،
وممى

ؽْشه هزه حلحغمية کؾاهذ ّلی أظٞيحها حلْشبية وحإلعالهيةٙ .هى حعحزکش حوسؽلين ّلی ّكظ ها حعحخذهه حليهىد .وهكزح
ً
وف٘ ٙلغييًا وشمال بيث حلمٞذط وجٖشيذ ىاثش حلًْذليب ٙيها ،وىيبة أبًاءها حلزيى يؾبه کالههن ّيش يبحة حألٝاض وسعن
ً
يٖشد ْ
لعًا يْىد الی حلًبي Eدحوودّ Dليه حلغالم .وهًا ُ
ظالة حلٞذط ،وأهلها ،وىاثش حلبلبل حلزي سحض ْ
البذ هى حلحًىيه
ويًٖي
الی أو " حدّاءحت حليهىد حلمحالظٞة بعٞهن ٙي حلٞذط ،وأيها أسك حلميْاد ،وجًغب للمل ٠دحوود وحبًه عليماو ّٕليهما
ْ
ْ
حلغالمٔ ها هي اال أکاريب خالية هى حلقعة ،ألو هذيًة أوسؽلين کايث هىشىدة ٝبل دحوود باآلٗ حلغًيى" ٕلذحدوة،
?<::م.ٔ=A :

 .3-4بيث حلمٞذط
او بيث حلمٞذط أظذ أعماء حلٞذط حلْحيٞة يغبة للٞذعية حلحي جحمحِ بها هزه حلمذيًة حلمباسکة بغبب وشىد حلمغصذ
حألٝقی ٙيها .وٕلب حعن Eبيث حلمٞذطّ Dلی حلمذيًة هًز حلٚحط حإلعالهي لها وأو جذحول حلحغمية ببيث حلمٞذط ٙيما وسد
ٙي حألظاديد حلًبىية حلؾشيٚة يذل داللة وحمعة ّلی أو جل ٠حلحغمية کايث هْشوٙة ٙي ّهذ حلشعىل ٕفلی حلله ّليه وآله
َ َ َّ
وعلنٔٞٙ .ذ حعحٚامث حألظاديد حلًبىية ٙی رکش حعن بيث حلمٞذط ّلی يعى ال يمكى ايكاسهٙ Fمى رل" :٠ل َّما کز َب ٓح ًّي
ََ َٓ ُ َ
َ ٓ ٓ
ٓ ٓ َ َ َّ َّ
ََ ٓ ُ ُ ٓ
ُ ِ ُ ُ
َ
َ ٝش ٓيؼ ٓ ٝمث ّٙي حل ّعص ّش ٙصلی حلل ُه ّلي َب ٓيث حل َمّ ٞذ ّط ٙي ّٞٚث أخ ّب ُش ُه ٓن ّ ٓى َآي ّاج ّه َوأيا أيَ ُش ّال ٓي ّه" ٕحلًيغابىسی<::@ ،م .ٔC= :
ُ
ُ ُ ُ َ
َ َْ ُ
َ ُ
َ ُ َ
َ
َ َٓ ُ
يث ٙيه َ
سکْحيى
لٞة حلحي َي ّشبو بها حأليبياء ذن دخلث حلمغصذ ٙقل
بالبش ّحّ ٙ ٛشک ُبحه ظحی أجيث َبيث
"أ ّجيث
ّ
حلمٞذط ٙشبيحه بالع ّ
ُ َْ َ َ َ َ َ
َ
ْ
َ
ذن ّشز ّبًا ّالی حلغم ّاء" ٕحلمقذس يٚغه .ٔB?- B@ :
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ولن يعٌ حعن بيث حلمٞذط بؤکرش هى اؽاسة عشيْة ٙي ٝقيذة Eيا حبى حلٚشحجيى Dحلحي أيؾذها ّام ;C@Cم أي بْذ ظىحلی
ْ
ْ
ّما يْاييه حلٚلغييًيىو هى آالم وٙصاثِ ُ
وجكلن حلؾاّش ٙيها ْ
ويششِ کل
ّاهيى هى يكغة ٙلغييى وهضيمة ظضيشحو ;C@Aم
رل ٠الی جٞاّظ وجىحىئ حأليَمة حلْشبية ظيال هايعذخ للٚلغييًييىٙ ،اخحضل هآعي حلْشب وأوصحسهن وٝال:
َُ ُ َ
َ َ ُ
ُ
َ
زس لزل َ ٠ه ًْي ُ
َي ِ
حلشوض وحلصغذ
ظذة حلكبشی ٞٙلث ل ُهن
َدّىح الی حلى
ّ ّ
ََ
ُ
َ
َ َ ُ
ُ
ًإ َی ًّّذها حلىلذ
أم
خمغيى ٍلث أيإيها کما يٖمث
ّ
حلىليذ ي ّ
َ َٓ َ َ ٓ
ِ
َ ُ
ٚٙي ٙلغي َيى َخ ٓي ُل ِّ
حلى ّجذ
ذط
شظ ُه ٓع ّك َمة
حلش
ّ
ٓ ّسباىها وبي ٓث حلمُّ ٞ
ّ
ُ ٓ
ََٓ
ُ
َٓ َ َ ٓ
ُيؾ َىی ّب َها ّشلذ أظش ٍحس وج ْٓ َح َب ّذ
وٝذ أىالث ّعياه َحلبٖي ّشلذجها
ّ
ٕحلصىحهشي ;CA< ،م ،ز ?ٔ=@@-=@A :
وبْذ حلقىس حلغابٞة يصذ حلصىحهشي هًا يْمذ الی سعن لىظة هآعي حلْشب وحظحالل حلٞذط حلؾشي٘ حلزي ّْبش ًّه هًا
ْ
ببيث حلمٞذط ليزکش حلمحلٞي وحألهحيى حلْشبية وحإلعالهية بٞذعيحه ،ورل ٠هى باب جبييى صي٘ حدّاءت حأليَمة حلْشبية
حلحي کايث ٝذ ْ
جًٖث بحعشيش حلٞذط لٚحشحت ىىيلةٙ .هى لن يًظ جزکشة حلعامشيى بمؾاسيِ حلىظذه حلْشبية حلحي ٍلث
هصشد أظالم بْيذة ّى أسك حلىح ِٝوأيه کاٙط هى أشل رل ٠لكى هى دوو شذوی .وٝذ حعحياُ ؽاّشيا أو يقئ هىحشغه
ٙي هزه حلٞقيذة بقىجه حلؾْشي حلقادس هى أّماٝ ٛلبه بل وکل شىحسظهٙ .حيش ٛالی حلىظذة حلْشبية َّذن ْ
ّشز ّلی حظحالل
ً
ْ
حلٞذط وحيحها ٟظشهاجها وفىال الی جغليو حلنىء ّلی حلحٚك ٠حلزي أفاب حألهة حلْشبية ٙي ٍل صّاهة أؽخاؿ اليشوو
ْ
ً
حلْالن اال هى خالل هقالعهن حلنيٞة .وٝذ يحش ٟحعحعناس بيث حلمٞذط جغاإال وهى Eلمارح بيث حلمٞذط وليظ
حلٞذط؟ Dأليه يعمل د الالت هادٙة ار او ؽاّشيا أسحد أو يغحىظي ٝذعية وٝذهة هزه حلمذيًة حلمباسکةٙ ،صْل هى هزه
ً
حلذاللة حعحعناسح للحاسيخ.
ْ
وبما أو حلٞذط جٞذعث بغبب وشىد حلمغصذ حألٝقی ٙيهاٙ ،بو ديىحو حلصىحهشي لن يخل هى هزح حلمكاو حلمٞذط
ًْٙذها أسحد ؽاّشيا أو يق٘ حألشىحء حلعضيًة حلحي ْ
جخين ّلی حلٞذط حلؾشي٘ ،حعحزکش حلمغصذ حألٝقی وسعن لىظة ًّه
جحصلی ٙي ّذم س ِٙحألرحو وٙيه کؤيه لن يكى حلمغصذ حإلعالهي حلزي کاو يشجٙ ِٚيه فىت حألرحو کل فباض وهغاء وأيه
کاو أظذ حلمشحکض حإلعالهية حلشثيغية ،لكًه بْٚل حاليحذحب وجضحيذ أجباُ حلعشکة حلقهيىيية وهصشة حليهىد وحلمئحهشحت حلذولية
ً
مذ ٙلغييى بات هزح حلمغصذ ظضيًا ال يشجٙ ِٚيه حألرحو:
ٓ َ
ً
ٓ
ِ ٓ
ماهًـــا و کٚيـــــــال
جْحشٗ
غييى کؤو لن
رهبث ّٙل
ّهــى ّ
کاٙليها ّ
ّ
ُ
ِ
ٓ
أرحو ُب ً
کؤو َلن ٓ
كشة وأفيال
ٙيه
يشجِٚ
وحلمغصذ حألٝقی
ّ
ُ
ٓ
َوذشی َفالض حلذيى د َ
ُ ُ ُ َ
حٕل ُيى خيىال
يظ وأيْلث
ّهًه ّشيىػ حلى ّ
ّ ّ
ّ
ٕحلصىحهشي ;CA< ،م ،ز =ٔ<>A :
ويصذ هًا حلؾاّش يعمل ٙي مميشه وٝلبه ووشذحيه َّ
هن حألٝقی ،بعيد حيحٞی له أشمل وأسوُ حلمْايي للحْبيش ّى ها
أفابه وها يًحَشه هى حظحالل وديظ وحيحها ٟلعشهاجه .وباعحعناسه حلحؤسيخ وحلٞاثذ حإلعالهی Eفالض حلذيى حأليىبيD
هئعظ حلذولة حأليىبية حلزي کاو ٝذ حيحقش للٞذط حلؾشي٘ وظاسب حلقليبييى ،أسحد ؽاّشيا أو يَهش حلٞيمة حلحاسيخية
وحلذيًية لألٝقی ٙششِ بالحؤسيخ ْ
وفشض بؤو ٝىحت حاليحذحب وحلقهايًه دحعىح هزه حألسك حلمباسکة وسحظىح يغشظىو
ْ
ويمشظىو ٙيهاٙ .قالض حلذيى ٝاد ّذة ظمالت وهْاس ٟمذ حلقليبييى حألوسوبييى ٙي عبيل حعحْادة حألسحمي حلمٞذعة
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حلحي کاو حلقليبيىو ٝذ حعحىلىح ّليها ٙي أوحخش حلٞشو حلعادي ّؾش ،وٝذ جمكى ٙي يهاية حلمياٗ هى حعحْادة هَْن أسحمي
ٙلغييى ولبًاو بما ٙيها هذيًة حلٞذط.
ً
ْ
وٙي حلمٞيِ حألخيش هى ٝقيذة Eيإيث لبًايا Dيحيش ٛحلصىحهشي الی حلٞنية حلٚلغييًية بؾكل هباؽش ،ويخـ بالزکش
حلًبي ّيغی ّٕليه حلغالمٔ وهغشی يبي حلشظمة ْ
هذيًة حلٞذط حلؾشي٘ حلحي هي هىىى ْ
هعمذ ٕفلی حلله ّليه وآله وعلنٔ
ً
وٙيها حلمغصذ حألٝقی حلمباس ٟويشهض الی حألشىحء حلعضيًة حلحي ْ
جخين ّليها بالليلٙ ،يٞىل هخاىبا حلؾاّش وحلشثيظ حللبًايي
حلؾيخ Eبؾاسة حلخىسي Dحلزي کاو ٙي صياسة سعمية الی حلْافمة حلْشحٝية بٖذحد:
َ
َ
َ
َ
ُ َ
ُ
َ
َو َشــ ِِ ُهـي ِّب ُبــه يـْــــىد ّـليـال
حلْشح ٛو ّهـى ّٙلغييى بـ ّه .............
ّشجث ّ
ٍ
َ
َ
ً
ُ
ُ
صذ َ
حلؾش ٛحلعضيى ىىيال
ليال ّلــی
حلمعضوو ُيلٞي ٙىٝـ ُه ....
وحلمغـ
ّ
ّ
ُ
ََ ٓ
َ
ٓ
ّEيغی DوEأظمذ Dلن ي ّيش هعمىال
أسشاثها ..........
وّٚث کؤو لن يمؼ ٙي
ّ
ّ

ٕحلمقذس يٚغهٔ

ويشی هًا حلؾاّش يغحٖل صياسة حلخىسي الی بالده إللٞاء حلنىء ّلی حلٞنية حلٚلغييًية ،وييلب هى حلني٘ حللبًايي أو
يحعش ٟيقشة للٞذط وحلمغصذ حألٝقی ليضيل ًّه ظضيهٙ ،شعن لىظحه ْ
وّحمها بَلمة حلليل ،وهى يؾيء بالٞغىة وحلَلن
ً
ً
وحالظحالل ،حألهش حلزي أدی باألسحمي حلٚلغييًية أو جْايي ألما لن يْذ حليبيب ٝادسح ّلی هْالصحهٙ ،اليبيب رحجه بات
ً
ً
هعضويا وال جَهش ٙىٝه بىحدس أهل ُجًبت ببصحلة هزه حلَلمة حلحي ْ
جخين
ّليال ويعحاز الی هى يْالصه ،وحلمغصذ حألٝقی بات
ً ً
ً
ً
ّليهٙ ،شعن حلؾاّش هزح حلليل بؤيه ىىيل .وحلًـ أينا يغحعنش ٙلغييًا بقيٖة حلحزکيش حإليغايي ويقىسه کاثًا ظيا ،کما
أيه يغحزکش حلًبي ّEيغی حبى هشينّٕ Dليه حلغالمٔ باّحباسه سهض حلٚذحء وحلمٞاوهة وحلحنعية وحعحزکش جشدده ٙي أسشاء
ٙلغييى ،کما حعحذّی حلًبي حألکشم ٕفلی حلله ّليه وآله وعلنٔ ار أعشی به حلباسي عبعايه وجْالی ليال هى حلمغصذ
حلعشحم ٙي هكة حلمكشهة الی بيث حلمٞذط ٙي ٙلغييى ،وأيه حيحٞل هى حلٞذط حلؾشي٘ ٙي سظلة عماوية بقعبة شبشثيل
ٕعالم حلله ّليهٔ وّشز به الی حلمأل حألّلی ًّذ عذسة حلمًحهی أي الی أٝقی هكاو يمكى حلىفىل اليه ٙي حلغماء وّاد بْذ
ً
رلٙ ٠ي يٚظ حلليلة ،سحبيا بزل ٠بيى حلعيض حلمكايي لٚلغييى وحألظذحخ حلحاسيخية حلمحمرلة بحىحشذ هزيى حلًبييى ٙي
َ َْ َ
َ ٓ
ٓ
ٓ
َ ً
حألسك حلمٞذعة .کما أو حلؾاّش حعحعنش حألية حلمباسکة ُع ٓب َعاو حل ّزي أ ٓع َشی ّب َْ ٓب ّذ ّه ل ٓيال ّه َى حل َم ٓغ ّص ّذ حل َع َش ّحم ّالی حل َم ٓغ ّص ّذ
َٓ
ٓ
حأل َٓ ٝقی َْحلزي َب َاس ٓک ًَا َظ ٓى َل ُه ل ًُش َي ُه ه ٓى آ ََياج ًَا ا َْيه ُه َى َْ
حلغ ّم ُيِ حل َب ّق ُيش ٕأعشحء  ٔ; :ويشی هًا ٍاهشة حلحًاؿ حلذيًي وجٚاّل
ّ
ّ ّ ّ
ّ ّ
ً
حلصىحهشي هِ حلًقىؿ حلٞشآيية لما لهزه حلحًٞية هى جؤذيش ٙي ايحاز حلذاللة وها جؾكله هى أبْاد ًٙية بىفٚها مشبا هى جٞاىِ
حلًقىؿ حلزی يمًط حلًـ ذشحء وًٕی ويغهن ٙي حلًؤي به ّى ظذود حلمباؽشة وحلخيابة .

 .4-4أولی حلٞبلحيى
ي ِٞحلمغصذ حألٝقی ٙي ٝلب هذيًة حلٞذط ويْحبش هى أٝذم حلمغاشذ ّلی وشه حألسك ظغب حلعذيد حلًبىي حلؾشي٘
حلزي ْهش رکشه و ٝذ أفبط ٝبلة حلمغلميى حألولی بْذ أو ٙشمث حلقالة ّلی يبي حلشظمة ٕفلی حلله ّليه وآله وعلنٔ وّلی
أجباُ ديًه حلعًيًْ٘ٙ .ذها ٝذم حلًبي ٕؿٔ الی حلمذيًة حلمًىسة وشذ حليهىد يقلىو الی بيث حلمٞذط ٙقلی ٕفلی حلله
ّليه وعلنٔ ٙي حلمذيًة الی بيث حلمٞذط ظىحلي عًه ويق٘ حلغًة ذن شْل يٞلب وشهه ٙي حلغماء سشاء أو يعىل حلله
َ ٓ َ َ َ ُّ
حلٞبلة الی حلبيث حألول أي الی حلكْبة حلمكشهة ٙقشٗ حلله جْالی حلٞبلة الی بيحه حلعشحم ٞٙال جْالیٝ" :ذ ي َشی جٞل َب
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)
(
َّ
ُّ
ٓ
ٓ
َ َ ِّ
َ
َ
َ
ُ
ِّ
َ
ٓ
َ
ً
َ
ٓ
َ
ٓ
َ
َ
ُ
ُ
َّ
َ
َ
َو ٓشه َٙ ٠ي َّ
حلغ َماء ٙل ًُ َىل َي ًَّٓ ّٝ ٠بلة ج ٓشم َاها َ ٙىل َو ٓش َه ٠ؽي َش حل َم ٓغ ّص ّذ حلع َش ّحم َوظ ٓيد َها ک ًُح ٓن َ ٙىلىح ُو ُش ّى َهك ٓن ؽي َشُه َو ّاو حل ّز َيى
ّ ّ
ُ ٓ ُ ٓ ٓ َ َ َ َ ٓ َ ُ َ َ َّ ُ ٓ
َّ ِّ ٓ َ َ ْ ُ َ
َ َّ َ ٓ َ ُ َ
َ
ُّ
أوجىح حل ّكحاب ليْلمىو أيه حلعّ ٜهى سب ّهن وها حلله ّبٖ ّاٙل ّما يْملىو ٕحلبٞشة ٙ ٔ;>> :قاس حلًبي فلی حلله ّليه وعلن
ٍ
يقلي الی حلبيث حلع  ٜوهى حلكْبة حلمَْمة وفاس حلمغلمىو هى رل ٠حلىٝث الی يىهًا هزح يقلىو الی حلمغصذ حلعشحم.
ٚٙي اظذی حللىظات حلًٚية حلحي سعمها حلصىحهشي ّى حلٞذط ،حعحزکش أولی حلٞبلحيى لما لها هى هكاية هٞذعة لذی
حلمغلميى .وجعذخ ّى حالعحْماس وأؽكاله ٙي حلبالد حلْشبية ،وألع ٜبه حلكياو حلقهيىيي حلمعحل لٚلغييى ،وسحض يق٘
هياهِ هزح حلْذو ٙي حلؾش ٛحألوعو وٝال:
ُ ُ َ َ ُ
َ َ
حلٞبلة حألولی يْيد بها
كّ ٚه ّ
لن ج ّ
ِ َ
َ َ
ِ
حت ُ
بعى َص ّجها
ياه ىهىس
ؽكث ّه
ِ
يؤبی ِ E
ىاث٘ ً
بمًی
عْىد Dويؤبی

َ
َ
بلة َ
قماء َي ُ
حلْ َ
محاس
حلٞ
ظحی أجی ّ
َّ
ؽٞها هى يهىد حلششظ ْ
بع ُاس
أو
ّ
ّ
ّ ّ
ِّ
ُ
ُ
وحلله وحلبيث وحلقذي ٜوEحلٖاسD
ٕحلصىحهشي ،;CA> ،ز >ٔ<@B :

ويصذ حلؾاّش هًا يبذأ لىظحه بلٚث حأليَاس الی حلٞبلة حألولیْ ،ذن يؾيش الی هعاوالت حلْذو حلقهيىيي لالعحيالء ّلی هياه
ً
خليس حلْٞبة وجمشيش عًٚه هى هًا ٟوحلىفىل الی ذايي حلٞبلحيى حلؾشيٚحيى بمكة حلمكشهة بْذ ها ّاخ ّبرا بالٞذط
ْ
ً
ْ
حلؾشي٘ .وکؤو ؽاّشيا يشيذ اٙهام حلمحلٞي بؤو هزح حلْذو حلقهيىيي لى يًّ ٘ٞذ ظذ اال أو يحكاج٘ حلْشب وينْىو ظذح
ْ
يؾٞها ِ
بعاس
له ّبش جعشيشهن ٝبلحهن حألولیٙ .معاوالت هزح حلْذو أدت الی أو جشٙل حلمياه حلياهشة رل ٠وجؾحكي هى أو
هى حليهىد ،وظحی حلصماد جشٙل اعشحثيلٙ ،ىشىد حلْذو حلقهيىيي هًبىر هى ٝبل حلصميِ.
ويغحٞشة هى هزه حألبيات دالالت حلىمِ حلغياعي حلزي جْايي هًه هذيًة حلٞذط وليث حألهش يحىًّ ٘ٝذ هزح حلعذ بل او
حلقهايًة يحا بْىو حلمعاوالت لالعحيالء ّلی هًاىّ ٜشبية أخشی بما ٙيها ذايي حلٞبلحيى حلؾشيٚحيى بمكة حلمكشهة بْذ ها
ً
ّاذىح بالٞبلة حألولی ٙغادح وهكزح جًغس حألظذحخ ّالٝحها بالمكاو حلْشبي.
وٙي ٝقيذجه حلحي ألٞاها ٙي حلزکشی حلغًىية حألولی لشظيل حلضّين حلمقشي شمال ّبذ حلًافشٝ ،ال حلصىحهشي:
َ َ ُُ
َ َ ًْ َ
َ
ظية َسٝي َاء ٖٖ
ّى أو جًاصل
حآلعاد Dجْصض کلها
ها أؽص َِ E
ّ
ً
ًْ
جْيي َّ
خــ ِ
َ
لٞياء
حلقٖاس ذالذة
مظ ّهجىو هلة و ّشوبة
َ
ِ
َ
ُ ُ
وج ِّْيذ Eحلمْش َحز Dو Eحإلعش َحءD
حلٞبل َحيىُ Dهباظة
ج ُلهى وEذايي
ّ ّ
ٕحلصىحهشي ،;CA> ،ز @ٔ?B-?C :
وحلصىحهشي هًا بْذ حلرًاء ّلی شمال ّبذ حلًافش ،يعاول أو ْ
يىشه سعالة الی أهحه بنشوسة حلحمغ ٠بالٞذط حلؾشي٘
ْ
وحألٝقی حلمباس ٟحلزي عب ٜوفلی حلمغلمىو يعىهٙ ،هى يمرل فلب ّٞيذة حألهحيى حلْشبية وحإلعالهيةٙ ،اعحٖشب هى
ّصض أعىد حألهة أو يٞاسّىح حلْقابة حلقهيىيية بعيد خمغمجة هليىو هغلن ّصض ّى هًاصلة ذالذة هالييى فهيىييٙ ،ما بال
ْ
هزه حألهة جلهى وٝبلحها حألولی هباظة؟ ٙبو حلعغشة وحأللن يْحقشحو ؽاّشيا ّلی ها آلث اليه حألسك حلمباسکة هى جذييظ
ً
وجهىيذ وهى اليشيذ عالها هِ حليهىد.
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 .5-4ههبو حلىظي وههبو حلشعل
ظَيث حلٞذط باّحباسها ههبو حلىظي بمًضلة اعالهية ههمةٞٙ ،ذ کشهها حلله بالٞذحعة هًز ٙصش حلحاسيخُٙ ،بًي ٙيها
حلمغصذ حألٝقی ذايي هغصذ ٙي حألسك بْذ حلمغصذ حلعشحم ،وممث أهاکى ديًية أخشی کمغصذ ٝبة حلقخشة وظاثو
حلبشح ٛو ٕيشهما ،وٝذ خقها حلله باإلعشحء وحلمْشحز ،لزلٙ ٠هي جعحل هكاية کبيشة ٙي حلىشذحو حلْشبي وحإلعالهي ،هًضلة لن
جعحلها هذيًة أخشی ٙي حلحاسيخٙ ،هي سوض ٙلغييى وٝلبها وشغذها ،وسهضها حلذيًي وحاليغايي وحلٞىهيٙ ،ال ٕشحبة ارح
أفبعث ّالهة جحصه اليها حألبقاس ،وهًاسة جؾذ حلؾْشحء وحلًٚاييى اليها هًز حلْقىس حلٞذيمة.
وجعىلث حألهكًة حلىحْٝية بؤبْادها حلحاسيخية وحلذيًية الی ّالهات هششْية ٙي ٙلغييًيات حلصىحهشي وأفبعث هعيات
وّالهات جعمل دالالت سهضية جشجبو بالىشىد حلٚلغييًي ٙي هزه حلبْٞة حإلعالهيةْ ،
ٙصغذ حلٞذط حلؾشي٘ أظذ أهن
ً
ًّافش حلهىية وهشکض حاليحماء حلْشبي وحإلعالهيٙ .لذی هخاىبة حلصىحهشي ٙلغييًا ٙي ٝقيذة Eحلؾباب حلمش Dوجغاإله ّى
ً
أعباب جخل٘ وحيحكاعات أبًاء هزه حلبْٞة هى حألسحمي حإلعالهيةْ ،
يْبش ًّها بــ Eههبو حلشعل Dويْحبشها هعحلة جماها کما
ماّث ٝبلها Eحأليذلظ ،Dوباعحعناسه حلصىحس حلرالذي ألولی حلٞبلحيى أي حلؾام وهقش وحلْشح ،ٛيعزس هى هٖبة جكشحس
حيحكاعة حاليذلظ ٙي حلؾش ٛحألوعو.
َُ
َ َ َ
ََ
َُ
يا َههب َو ُ
ّليا ب ًّيّ ٠ى حلْلی ها ّاٝه
حلشعل حلذّاة الی حلهذی
َ ّ
ّ ُ
ُ
َ َ
ُ ِّ
َ َ
حلؾْىب ّوٙاٝها
ؽؤو حلم ّصذ هى
يىب ٚٙاجها
مذس ّ
صظٚث ّب ّ
ّ
شة حلخ ّ
ََ
َ
َ َ
َ
َ
وّشحٝها
ٙلغييى
ث
ٞ
لع
بؤيذلظ أعی  .............وحلؾام عاوت ّهقشها ّ
ٍ
ٕحلصىحهشي ;CA< ،م ،ز ; ٔ;B; :
ويشی حلؾاّش هًا يعاول ٙي لىظحه هزه أو ْ
يقىس ٝذعية حلمكاو وّلى ؽؤو أهله حلزيى ٝيًىح حلٞذط هًز صهى بْيذ،
َ
ويؾاهذه أو يييش بٞلبه ّبش حألبيات حلغابٞة هى ذٖش الی ذٖش وهى بلذ ّشبي الی آخش وهى هكاو الی هكاو ،ولكًه أخيشح يهبو
ْ
ويعو ٙي بلذه حلْشح .ٛوجعمل هزه حألهكًة لذيه ُ
ْ
وجقىس هالهط جؾكل
حلعب وحالسجباه باألسك حلْشبية وحإلعالهية
حلذاللة حلًٚغية وحالشحماّية ًّذ حلؾاّش.

 .5حلًحاثس:

ْ
أ .حجخز حلصىحهشي هى هىجي٘ حلٞذط أدحة شمالية جخذم هىحميْه حلؾْشية ،ار جكؾ٘ ّى العاض وجؤکيذه حلزي
ْ
حلمكىو هى عبْة أشضحء ممى هعاوس هحًىّة وْٝث
يغْی اليهٙ ،بات ًّذه فىسة الٙحة للًَش جؾكلث ٙي ديىحيه
ً
ٕالبا ٙي هٚشدة حلٞذط أو أعماثها حألخشی.
ممى ؽْشه دالالت يٚغية وحيْٚالية ْ
ب .وشذيا حلؾاّش وهى خالل جىٍيٚه هىجي٘ حلٞذط ٙي ديىحيهْ ،
ٝذهها للمحلٞي
َ ْ ً
ظغب حلغيا ٛحلؾْشيُ ،هزکشح بزل ٠حألهحيى حلْشبية وحإلعالهية بمكاية حلٞذط حلؾشي٘ ٙي حلعناسجيى حلْشبية
وحإلعالهية ،وحلٞبلة حألولی للمغلميى وحلمياهِ حلقهيىٕشبية جصاه هزه حلبْٞة حلمباسکة.

(

)

7931

909 /

ز .لمْث فىسة حلٞذط ٙي إٔلب ٝقاثذ حلؾاّش حلٚلغييًيةٙ ،ؤفعبث هي هىمىُ ؽْشه وياٙزجه حلحي يحًاول هى
خاللها حلٞنية حلٚلغييًيةٙ ،رالد حلعشهيى حلؾشيٚيى أخز ٙي ؽاّشيا کل هؤخز ظحی أفبط يْيؼ ٙي ّٞله
ووشذحيه.

ْ
د .حعحعنش حلصىحهشي لذی جكشحسه هىجي٘ حلٞذط بْل حلمىحميِ وحألظذحخ حلحؤسيخية وحلذيًية ،وعلو حلنىء
ّلی حلمناهيى حلحي جىظي بها هزه حألظذحخ لحرىيش حلْشب وحلمغلميى لذظش حالظحالل وجعشيش ٙلغييى هى
ديظ حلقهيىيية حلْالميةٙ .صاء ببْل حلشهىص حلذيًية هرل حلًبي Eهعمذٕ Dؿٔ وحلًبي ّEيغیّٕ Dليه حلغالمٔ
وبْل حلشهىص حلحؤسيخية هرل Eفالض حلذيى حأليىبي Dو ..للحعشيل ّلی هٞاسّة حلْذو حلقهيىيي ،وحعحْادة
حألسك حلمعحلة.
ه.

سعن حلصىحهشي ّبش جكشحسه هىجي٘ حلٞذط لىظات ْ
ْ
حلمححبِ لؾْشه يْيؼ حألظذحخ حلحؤسيخية ،ويًٞله
ًٙية وشْل

الی أشىحثه حلًٚغية ،ار کاو ينٚي ّلی بْل هزه حللىظات هؾاّشه حلخافة جصاه حلٞذط حلؾشي٘.
ً
ً
ً
ً
و .لٞذ کاو حلؾاّش فايْا هاهشح وهصيذح ٙي لٖحهٙ ،لن يصذ ًّذه خيؤ ٙي حلمٚشدحت حلحي وسدت ٙي ؽْشه هْصميا،
ٙهى ماهی بعٙ ٜي جل ٠حلٞقاثذ حلحي جًاول ٙيها حلٞذط کما عايش ؽْشه ٙعىل حلؾْشح حلْشب هى حلصاهلييى
ظحی هْافشيه وهى بْذه ،هزح او لن يكى ٝذ ْ
جٚىّ ٛلی إٔلبهن.
ْ
ً
ْ
فىس حلصىحهشي حلمؤعاة حلحي ظلث بالٞذط حلؾشي٘ أد ٛجقىيش ،هغحخذها أسوُ حلقىس حلبيايية حلمىظية،
ص.
وظد حلؾباب حلٚلغييًيي وحلْشبي ّلی هكاٙعة حلٖضحة وحعحششاُ ها حظحل هى حألسك حلمباسکة بالٞىة ،کما أيه
ْ
ظمل حلعكام حلْشب هغئولية هزه حلمؤعاة.

ً
ض .أصحل حلؾاّش حلصىحهشي ّبش حعحعناسه حلٞذط ٙي ؽْشه حلًٞاُ ّى جخارل حلٞادة حلْشب ،هعمال اياهن حلهضحثن

حلحي جلع ٜباألهة حلْشبية .وحيحٞذ عياعة حلحيبيِ وحلٞبىل باألهش حلىح ،ِٝوعخش هى حلعلىل حالعحغالهية .وشْل
ً
هى حلٞذط هْلما إلىال ٛايزحسه وجعزيشه ٙلغييى هى حلًيات حلخبيرة وحألعاليب حألشًبية وحلمئحهشحت حلخييشة
ً
ْ
حلحي جعا ٟمذهاٙ ،ؤخز يؾصِ أبًاء حألهة حإلعالهية ّلی هىحشهة حلْذو بما جمحل ٠هى ْٝىة ،بذال هى حلعىحس
هْه وحلذوسحو ٙي ٙل ٠أشًذجه وحعحشماثه.
ً
هْ .
جبيى لًا هى هزه حلذسحعة أو ٙلغييى ّمىها وحلٞذط ّلی وشه حلخقىؿ هما هى أبشص حلمىجيٚات ٙي
ْ
ٙلغييًيات حلصىحهشي ،ويْىد عبب رل ٠الی هؾاّشه حلٞىهية ،وأو جكشحس هزه حلمىجيٚات وحإللعاض ّليها يذل
ّلی أهميحها لذی ؽاّشيا ،وجكؾ٘ ّى سإيحه ٙيما يحْل ٜبالٞنية حلٚلغييًية وهكاية حلٞذط حلؾشي٘ ٙي
مميشه ووشذحيه.
ي .کاو هىجي٘ حلٞذط ٙي ؽْش حلصىحهشي ،دٞٙة ؽْىسية يكمى وسحءه ؽْىسه حلٞىهي وحلذيًي ويٞقذ به حلْرىس ّى
ْ
ً
هخشز ،جخلـ حألهة هما حبحليث به حألهة ششحء حظحالل ٙلغييى وکؾ٘ هزه حلٖمة ّى أهحهٙ ،باجث حلٞذط سهضح
للمغلىب وحلمًكىب ،وأفبعث لإليغاو حلْشبي وحإلعالهي هشؽذة ْ
جىشهه الی حليشي ٜحلقىحب وجعشمه ّلی
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ً
حألخز بالرؤس لٚلغييى ودظش حلمعحل .کما أو حلمغصذ حالٝقی باّحباسه ّلما هى هْالن هزه حلمذيًة حلمٞذعه لن

يٖيب ّى رحکشة حلؾاّش ،ويْىد رل ٠الی ظذ بْيذ الی وشذحو حلصىحهشي حلمحماع ٠هِ حلحشحخ حلذيًي وحلرٞاٙي.
 .ٟاليٞىم ه ىجي٘ حلٞذط ٙي ؽْش حلصىحهشي ّلی هصشد حلحكشحس ٙي حلغيا ٛحلؾْشي ،بل يٞىم ّلی ها يحشکه هزح
ً
حلحكشحس هى أذش حيْٚالي ٙي يٚظ حلمحلٞي ،وحلمغاّذة ّلی اذشحء حلذالالت .کما أو ؽاّشيا کاو هىٞٙا ٙي جىٍيٚه
ؽحی أعماء هذيًة حلٞذط لحعٚيض حلهمن ،وحلحعشيل ّلی هٞاسّة حلْذو ،وبياو حلمْاياة وحلمؤعاة حلٚلغييًية.

 .6حلمقادس
حلٞشآو حلكشين
أبى حلْمشيى ،شيهاو ّىك ٕ>; ،ٔ<:شماليات حلمكاو ٙي ؽْش جمين حلبشٕىذي ،حلذوظة  :شاهْة ٝيش.
باؽالسٕ ،اعحىو ٕ>;CBمٔ ،شماليات حلمكاو ،جششمة ٕالب هلغة ،حليبْة حلرايية ،بيشوت :حلمئعغة حلصاهْية
للذسحعات وحلًؾش.
حلبٞيليٙ ،اسو;CA>ٕ ٛمٔ ،حلصىحهشي :رکشيات أياهي ،بيشوت :هيبْة دحس حلٚاسحبي بمؾاسکة هيبْة حلرىسة حلْشبية
ٙي بٖذحد.
شبشحو ،عليماو ٕ= ،ٔ<::هصمِ حألمذحد Fدسحعة ٙي عيشة حلصىحهشي وؽْشه ،حليبْة حألولی ،بيشوت :حلمئعغة
حلْشبية للذسحعات وحلًؾش.
حلصىحهشي ،هعمذ ههذي ٕ< ،ٔ;CAديىحو حلصىحهشي ،حلصضء حألول الی حلصضء حلغابِ ،حلذکحىس ابشحهين
حلغاهشحثي ،بٖذحد ،هيبْة حألديب.
حلصىحهشي ،هعمذ ههذي ٕ ،ٔ;CBBرکشياجي ،حلصضء حألول وحلرايي ،حليبْة حألولی ،دهؾ ،ٜدحس حلشحٙذيى.
حلذشيليّ ،بذ حلكشين ٕ<;CAمٔ ،حلصىحهشي ،ؽاّش حلْشبية ،ز; ،حلًص٘ حألؽشٗ :هيبْة حآلدحب.
ؽشحب ،هعمذ هعمذ ٕ=<::مٔ ،هىعىّة بيث حلمٞذط وححلمغصذ حألٝقی،ز < ،حليبْة حألولیّ ،ماو:
حألهلية للًؾش وحلحىصيِ.
حلْاسّٗ ،اسٗ ٕ@;CCمٔ ،حلمٚقل ٙي جاسيخ حلٞذط ،حليبْة حلشحبْة ،حلٞذط :هيبىّات حلْاسٗ.
حلكياليي ،ؽمظ حلذيى ٕ?<::مٔ ،سهضية حلٞذط حلشوظية ،دهؾ :ٜحجعاد حلكحاب حلْشب.
لذحدوة ،سما ّلي ٕ?<::مٔ ،حلٞذط ٙي حلؾْش حلٚلغييًة حلمْافش ٕ>ٙ ،ٔ;C@A – <::لغييى :شاهْة
بيشصيث.
حلمحىکل ،ىه<::>ٕ ،مٔ ،ظذحث ٜابشحهين :أوسح ٛابشحهين ىىٝاو وسعاثله ودسحعات ٙي ؽْشه ،حليبْة حألولی،
بيشوت :حلمئعغة حلْشبية للذسحعات وحلًؾش.
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هقيٚی ،خالذ سحمي خليٚه ٕ<; ،ٔ<:جىٍي٘ حلمكاو ٙي حلؾْش حلٚلغييًي حلمْافش ،حلٞاهشة  :شاهْة
حلٞاهشة.
حلمٞشيضي ،جٞي حلذيى ٕ ;><:ه ،ٔٛ.اهحاُ حألعماُ بما للًبي ٕؿٔ هى حألظىحل وحألهىحل وحلعٚذة حلمحاُ،
جعٞي ٜهعمذ ّبذ حلعميذ حلًميغي ،بيشوت :دحس حلكحب حلْلمية.
حلمالثكة ،ياص;CBCٕ ،ٟمٔٝ ،نايا حلؾْش حلمْافش ،حليبْة حلحاعْة ،بيشوت :دحس حلْلن للمالييى.
حلًقيش ،ياعيى ٕ@ ،ٔ;CBاؽكالية حلمكاو ٙي حلًـ حألدبي ،حليبْة حألولی ،بٖذحد  :دحس حلؾئوو حلرٞاٙية حلْاهة.
حلًيغابىسي ،هغلن بى ظصاز ٕ@<::مٔ ،فعيط هغلن ،جعٞي :ٜيَش بى هعمذ حلٚاسيابي أبى ٝحيبة ،حلٞاهشة :دحس
ىيبة ٕ.ٔpdf
حلذوسيات
بذسحية ،کاهلة ٕ?;<:مٔ ،هىجي٘ حلؾاىش وحلؾاىشة ٙي ظكايات حلؾاىش هعمذ وحلؾاىش ظغىٙ ،قلية هؾاسٗ
هٞذعية ،حلْذد < ،في٘ ?;<:م ،فـ .<?;-<?B
جٞىي ،هعمذ وحلهام دهٞاو  ،هىجي٘ چيغث و چگىيه ؽكل هي گيشد؟ ،ىهشحو :هصلة يٞذ حدبي ،شاهْة جشبيث
هذسط ،حلْذد ;=BB ،Bه.ػ ،فـ ;= – .A
ظشيشچيٙ ،يشوص وههذي همحعى وسظين حيقاسي بىس ،حلحًاٝل ٙي ؽْش هعمذ ههذي حلصىحهشيٙ ،قلية
دسحعات حألدب حلمْافش ،شيشٙث ،حلْذد ?;;=C; ،ه.ػ ،فـ <=; – ?;;.
حلؾاهي ،ظغى ،هٚاهين أعاعية ٙي دسحعة حلمىسوخ حلؾْبي حلؾٚهي ،هصلة حلخياب حلرٞاٙي-دسحعات،
حلشياك ،حلْذد حلرايي<::A ،م ،فـ .@-?C
ّضيض ،هليعةٙ ،لغييى ٙي ؽْش حلصىحهشي ٕ ،ٔ;CA: - ;C<:هصلة هشکض دسحعات حلكىٙة ،حلكىٙة ،شاهْة
حلكىٙة ،حلْذد >;<::C ،م ،فـ .<:;-<;B
هْشوٗ ،يعيی وهعمذ حّحمادي ،هعمذ ههذي حلصىحهشي وإٔشحمه حلؾْشية ،هصلة کلية حألدب وحلْلىم
حإليغايية بصاهْة کشهاو ،حلْذد ?<ّ ،ام ;=BBه.ػ ،فـ ;.<>C-<A

ٙقلًاهة لغاو هبيىٕپژوهؼ حدب ّشبئ
ّٕلمي – پژوهؾئ

عال يهن ،دوسه شذيذ ،ؽماسه عی و يكن ،بهاس ;=CA
هىجي٘ ٝذط وداللحهای آو دس ؽْش شىحهشی
فادٙ ٛحعي دهكشدي ،دحيؾياس دحيؾگاه جهشحو ،پشديظ ٙاسحبی
يافش ٝاعمي ،حعحادياس دحيؾگاه جهشحوٙ ،شديظ ٙاسحبی
يذحلله هاليشي ،حعحادياس دحيؾگاه جهشحوٙ ،شديظ ٙاسحبی
ّبذ حلشعىل الهاﻳي ،دحيؾصىی دکحشی دحيؾگاه جهشحوٙ ،شديظ ٙاسحبی

چكيذه
ٝذط ؽشي٘ حص شايگاه ويژه حی دس ؽْش شىحهشی بشخىسدحس حعث .حيى وحژه و ياههای ديگش حيى ؽهش هايًذ Eحوسؽلين،D
Eبيث حلمٞذط Dو Eهيْادگاه پياهبشحو Dچًذيى باس دس ديىحو حؽْاسػ جكشحس و به هىجي٘ جبذيل ؽذه حعث Fهش چًذ که
ظىحدخ و جعىالجی که ؽاّش با پشدحخحى به آيهاٝ ،ذط ؽشي٘ سح يادآوسی کشده هحٚاوت هی باؽًذ .هىجي٘ ّباست
حعث حص يک وحژه يا شمله يا حيذه و هىمىّی جكشحسی دس هىمىّات حدبی با هذٗ بهبىد حيذيؾه هحى حعث که حيى
جكشحس ،آو سح ًٕا ،هًْی و داللث هی بخؾذ .جكشحس دس هىجي٘ حص شمله پذيذه هايی حعث که با بشسعی جاذيش آو بش سوض و
سوحو خىحيًذه ،بشحی ٙهن بهحش هحىو حدبی به کاس هی سود .و حيى گىيه حعث که حهاکى وحْٝی با حبْاد جاسيخی وديًی خىد
به يؾايه و هششْی دس ٝقيذه های ٙلغييًی شىحهشی جبذيل ؽذه که عشؽاس حص داللحهای يماديى هشجبو با ظنىس و
وشىد ٙلغييًی دس حيى عشصهيى حعالهی هی باؽًذ .لزح ٝذط به يمادی بشحی حيغاو ٕاست ؽذه و ٙاشْه ديذه دسآهذ که
هلحهای ّشبی و حعالهی سح به سحه فعيط سهًمىو عاخحه و آيها سح به گشٙحى حيحٞام ٙلغييى و بيشوو سحيذو حؽٖالگشحو
جؾىي ٜهی کًذ .حص شمله يحايس به دعث آهذه حص حيى پژوهؼ حيى حعث که شىحهشی ٝذط ؽشي٘ سح با هذٗ هْيىٗ
کشدو يگاه ها به دسد و سيس های ٙلغييًياو جعث حؽٖالگشی فهيىييغث ها دس آسحيه های حدبی صيادی به کاس بشده جا
بذيًىعيله هلحهای ّشبی و حعالهی سح به هباسصه با دؽمى فهيىييغحی جعشيک کًذ .حو بشحی جع ٜٞحيى هذٗ حيىحُ
هخحل٘ هباظد ّلن بياو حص شمله جؾبيه ،حعحْاسه ،هصاص و کًايه و همچًيى يمادهای حعالهی و ّشبی و سوػ های
هخحل٘ جْبيش و حيؾاء سح به کاس گشٙث .و با جكشحس هىجي٘ ٝذط ،ؽاهكاسهای هًشی حسصؽمًذی سح جشعين کشده که جصشبه
صيغحى دس ظىحدخ جاسيخی ؽهش هٞذط سح به خىحيًذگاو حؽْاسػ هذيه هی کًًذ .حيى هٞاله با سوػ وفٚی جعليلی به
ديب ال بشسعی ٙشحخىحيی ؽهش ٝذط ؽشي٘ و داللحها و هناهيى آو دس ؽْش شىحهشی حص شمله جؾىي ٜبه هباسصه و
هٞاوهث و جبييى ّلث ؽكغث کؾىسهای ّشبی دس شًگ با دؽمى فهيىييغحی هی باؽذ.
کلمات کليذی ٝ :ذط،هىجي٘ ،شىحهشی ،يماد ،هكاو
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