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ا���" ! �ف ا�درا��ت ا���د��� ا����دة، و�� �زال ا��ر ا��زا�ري ا����ر 
	��� إ�� �


�� &�" ا��زا�ر��� ��ن ا�!�� �ب �ري �$�/ف، &/ط����� �.�رت ا-,�+م�ن �)�'� إ���&% !$ط

ا-����$.�ف و      إ���� و,��ت ,ر���ب ظ/��ت �ظ��رات ا����$ر��ا�$ط���ب ا����ري ا��زا���ري، و


���	ق ھذا ا�$ط�ب و+� %����'� � أ�وان ا�رداءة وا�5ف ا�.�"، و.�ھ�" 	����� &ر�5ت 

�������� ا����ري ا������ر، 	���ن &���8 ا������ل وا����;:��راض و           &��" �����ب ���ن إ

��� أ�د�و�و���، �
�روز !��
��ت �و&��ء >/�� 	���ب ا�!/��� ا�'�د&�� &!ر������ا������5 و     

��ّ�  ا�Aر
��.���ت ا�	دا � ا��ر�� ا�ر
�� وآ- �ن ����رة ، &/م ���!ن - �ن �� ل ا��راث و&

�ظ��رة >و �������ف ا� ���" ��ن ا����رن /�� ا�!��
�� ا����ر�� ا��زا�ر��� $�+ل ا�إذا ��� أ���

���ف >/�� ��ر	/��ن ��ن ا�!��
��  �رة ا��" 	�دد��ھ� ��و�5وع ا�درا���ھ" ا�.ا��ر�ن و ����C&

  ا��ر��.

��ت ���ن ا����راء،ا��ر	/��� ا;و����: و�
���ا���ذ�ن �����ز إ������'م  ھ��" �ر	/��� ����ل ا�


% ا��ط����ع 
����ن ا����ذات ا������>رة وا�����راث، وا�����ري ����

����ل,Eس ا����/��.���س ا�و,���ت  "���&        


'�ر 
!ل �� ھو �د��د 	�دا "، واو����ز ا���ر �'�ذه ا�.���-�
��ن ا���راء إ���  ھ�و ��� أدى 

  >دم و5وح ���م ا���ر
� ا��ر�� �د�'م.ط��Aن ا����د وا��Aوض و

��ت، و��ر	/�� ا� �����ا��������ت وا����ھ��ذا ا�����ل ���ن ا����راء �: وھ��" �ر	/��� ����ل ا� ��

ر�� �زا�ر��� و 	�ول�� �
�د��د ن $�+ل إ>��دة ا�و��ل 
��ن ا���راث وذ��ك ��ا��)��س ���ر

�	
          رھ� ����5ا���ر
����� ا������ر�� -�������راف أ&����ق ا�	دا ����� 
�����ورة �����ر
ط ������5" ا;������ 


	�5ر�'�.�زز ا��/� �
/'�، و�	�&ظ >/� ھو��'� و���و  

      أ��'��� !���وت ��.��رد،�ن �و����ف أ	��د أ
��رز ھ��ذه ا;�����ء و,��د !���ن ا�����>ر > ���و

���" ا�	ر!��و����� ا����ر�� ا��زا�ر���� ا�	دا ����، وأ	��د �ؤ.�
��ذ�ك ��!��ن ���ن &��رض  ���/< %

 ��
  .ا���	� ا��ر�� ا�ر

���'�ذه ا��$���� ا���ر�� &���ء �/��ر ا��زا��ري ا�����ر و &!�ن ھذا ��ط/ق ا$���ر

�����ن  ا����>ر ا���ر ا��زا�ري ا�����ر ��ن ا���راث و ا��دا���: 
ـ �وان ا�
	ث �و�و��>

  .�و��ف أ��وذ��
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�ب و دوا&M ا$���ر��و�  'ذا ا��و5وع &��!ن 	�رھ� &��� �/":� أ�� >ن أ

��ول ا;دب ا��زا�ري 
��� و,/� ا�درا��ت ا�� -�� "�� ا��ر ا��زا�ري 
$���، ���ر


��درا��ت ا��$��� ����."
  ج ا��ر ا�ر

-  ��� �����
أن �� ,�ل �ن �ر �رواد ا��ر ا��زا�ري ,د دارت 	و�% درا���ت ! ��رة، 

م ا��ر�� ا��زا�ر�� ا����رة 
	��� إ��� �ز��د ��ن ا�درا���ت، !��� أن ��� ,��ل +�زال ا;,

راء ا�����ر�ن - �� �ل ���!+ت ��ن �ر ,
ل ز�ن ھؤ-ء ا���%�����ط، ;
 	���ج إ��� ا��


�ب ا��راث >/� �	و و �ق.�(
  ���ل �
��رة 

���ت ا���M و���ز إ���ج ا -
&��ق 
��ن ��� ھ�و �را �" �ن  م ا��و���>ر > ��ن �و��ف 


�ب ا$���ر���� �'��ذه ا��$�����  اداءو	��دا " ���!+ و����5و�� وآ�����ل ����� ذ���ك أ	��د أ
��رز أ�

  ا��ر��.

����ز و 
دا>���� ����5ھ" &��" ��A'���" �ط�,���ت إ �و����فا����+ك ا�����>ر "  -� �'
أ���/و

  ا��راء ا�رب.

  � ا�
	ث &" ا��ؤال ا����":�ن ھ�� �)�" 5رورة ا$�زال إ�!��

$+ل ا���ود ا;$��رة �	�ت ا��م  %
$��� �� !�ب ��ھل �� !�ب �ن �ر �زا�ري، و

 >���دة &�" ظ�ل رؤ��� 	دا ��� ��ط/�ق ��ن �$�زون ا���راث 	��5رة و��را وا�	دا � ا���ر�


��� و ��
ا������M، أم أن ��� !��ب &�" �، �را>��� $�و����ت ا�
���� و
$��� �زا�ر���>ر


داع اQ$ر ؟.E دو أن �!ون ��رد �دى  ھذه ا�.�رة - �

��ن  ����م ��� ��و&ر ��دي>/� ھ�د�� وت /�� >���,�� ھذه ا�E!���ل >رض و�ن أو


�ن �در�أ&!��
� '��,.��و        '�� 
��د���ر &" $ط� ��'���، !�ن إ�زا�� >/" �����'� إ�� 

.����$
  

ا���ر >��د ا�����د ا��رب، 	��ث ,����% إ��� �ط�ور �.'�وم  
�ـ: ا�
�ب ا;ول ,د و��تو

 ط
�ط
��ا
�ن  رب ا��دا�� �.'وم ا��ر 
�ن ا����د ا�إ�� &" ا�.�ل ا;ول  &�/�ن، �ر5ت

���س و�	��د ا�	دا ��ن >ز ا�د�ن إ���>�ل و
�ن وا
ن ر��ق و 
ن �.ر و,دا�� ا�/وي

�د >

ا����ر � �ر��5�� &��" ا�.���ل ا� ����" ���ن ھ��ذا ا�
���ب إ���� ا���ھ���ت ض، &����ا������ك �ر����

ا���ھ���ت: ا-�����ه ا���/���دي وا-�����ه ا��د���د  �+ ��,��د 	��دد��ھ� &��"  و ا��زا���ري ا������ر
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ا�.��ح ا��ذات ا����>رة ا��ر!�ز >/� �	د�د !ل ا���ه >/� �دى  ىا-���ه ا��.�وح، 	�ث �رو

���Aرات ���ت ا���ص >/� ا����	� ا���ر�� ��ن �ط�ورات و �� ��ريو ي>/� ا�!ون ا��ر

  ��5و��.و ا��ري �!+

% إ��� ,�د ,����و ،أ رھ� &" :��ب ا�و>" ا�.�"ا�	دا � و 
ـ: ���)�" ا�
�ب ا� ��" �و�وو

 + � &�ول، 	�ث �طر,�� &" ا�.�ل ا;ول إ�� ا�وا�ل ا��" ���ھ�ت &�" ا�	���ر ا��و>" 

����
، ا�	�دا " $�+ل ا���ود ا;$��رة ��ن ا;�.��� ا������5ا �" ور
� ا��ر�� &�" 
�د�'� ا��ر

��
��د �راء ا�< ����ا�����Aرات ا�	��5ر�� وا� ��&��� ,د 	�ر��ھ� &" ���ط أر
M: و �ت�-

5ف ا�	ر!� ا���د�� &" ا��زا�ا��) �ر ا���ر," وا�.��� و ،"
ا��و>" ,/� ا-ھ���م و ر،ا��Aر


���راث.  

�& "�ر�� ا��زا�ر��� ا���" رأ��ت��ذ!ر أھ�م �+��8 ا��� %د $����أ�� ا�.�ل ا� �  ��'�أ

      �و��5وع ا�
	��ث  ���ر��ن ا������ر�ن 
���� &���'م ا�����>ر����رك &�'��� أ:/��ب ا����راء ا��زا�

  ا����Aر &" ا���م ا��ري.و ،وز�ا���وا�!�ف و ،ا����دو	دد��ھ� &": ا��Aوض و

 ا���ري �وا	�د ��ن % �درا�� ا����زھو &�ل �ط
��" $������)�� ا�.�ل ا� ��ث و

,��د 	�و����� ���ن $��+ل و "������ن �و����ف"وھ��و ا�����>ر ا����راء ا��زا���ر��ن ا������ر�ن 

��
�����زه ا����ري ا��� ����ا�و,��وف >/��� ���دى �� ��ل وث &��" �$�/��ف دواو����% ا����ر�� درا

�.�س ، و�ر�ز�� او �أ�طور�ا !��ت �را � أد
�� أو د���� أم ا���>ر ;
�د��ت ا��راث، �واء "�&

�$�ره ;
�د ھذا ا��راث &"  ا�و,ت �دى���
ات ا�	دا �� ء ��ر
�% ا��ر�� و&ق آ����ت و���و

ر�� ��ن ذ�ك �ن $+ل ا�و,وف >/� أھم ا����ت ا���" �طا��ر��، و�� ��

�M >��دة أي ��ر

��� ا-�.��ح ور�ز ��A و�ورة و إ���ع و���ص و
  ا-�A+ق.و

" أھ�م ا������S ا���" �و��ل ھ�" �� /�� &��� &�د �5��'� 	��/� �'�دي ھ�ذا، وأ�� ا�$��

  إ��'� ا�
	ث.

أ��� ا�����در ا��ور ��>د��" ��/� �ن ا����در وا��را��M، وE$راج ھذا ا��ل إ�� و

����ر، ���
ق ا��������ن، أ>��راس ا��/��8، &��)ّ��
 ���
ذ!ر أ>����ل ا�����>ر �و����ف ا����ر��: ا�!��


"، ,����، أاھ��د�ل، 
��راءة، :ردؤ���ؤة، ����ش و/اEرھ�����ت، ا����Aد��ت، ا������
�����د ���5)ى، 


�ل، !��ب ا��Eو����ك ھذا ا�.�ض، ز���، و��
أ��� >�ن ا��را��M رات، ,راءة &" ��ر ا�ط
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�ل ا���، وا����ر �����د �����ر��زا���ري ا�	��د�ث ���ـ: ا�	���ر: ا����ر ا �� ���ل -&��)ذ!ر >/��� 

�و�� �ـ: ا�ر
" ا����ر، ,���5ه وظواھره ا�.��� ودرا���ت و    . ��ز ا��د�ن إ������لا��

 ا��ورة ا�.���� &�" ا���ر ا��زا��ري، وأ�و ا�#��م ��د !	د�ث �ـ: ب ا��زا�ري ا�&" ا;د

  .�&% أ��د ���دا���	ول �ـ: ، وا� �
ت و��د ا����د ھ���ا����ر �ـ: 

���د >/�� آ����ت ا�و��ف و� S'�� ا�
	�ث ا->����د >/�� ���
وا��	/��ل، ,د &ر5ت ط

��'�ل /��ل ���زئ ا;����ا��	&��و�ف أ�دى وأ,رب إ�� ا�	���� وا�وا,M، و�� ��'���ء إ��� �!و

���� ھ��ذه ا�����Qت ���ن ا�و,��وف >/���درا����'� و������ت ,��د �!��
     �	/�/'���ودرا����'� و ����وص ا�

ھ��ذا &��" 
دا���� � ��$/��ل ا�
	��ث ا�����'S ا�����ر�$" و�ر����، !���وا��ر���ف 
'��ذه ا�����وص ا���ظ

.S'�� ا�
	ث ا,�5ت � ل ھذا ا���
  ا�
	ث ;ن ط

و
�ت ���ف &�" طر���%، &�Cن أھ�م ��� 
	ث �ن >وا��ق ��ر�5% ون - �$/و إن !�و��


�% 	وا�ز ,د ����ل &�" ,/�� ا�����در و وا�% ھذا ا�
	ث �ن ���/إن و��دت وا��را��M ا���

أ! ��ر ���ن ھ���� وھ����ك ����ب ا�	���ول >/�'���. ����� ا��5طر�" إ���� ا����.ر إ����  ������� "&'��

�ذة ا;��+ء &��" >�دد ���ن ا-����ل 
��دد :��ر ,/���ل ��ن ا;����و ،����� ���ن �����ت ا���وطن

����ت!�� �����	 �������
���ر ��'���� و ����        ا�.���5ل &���" ذ����ك V أو-����ن ا�	����ول >/���� >���دد �

  أ$�را.و

ود إ�� �� -ا�.5ل &" ا���زه إن !�ن ھذا ا�
	ث ,د �م 
د �'د �5ن &Cن و��,� %
 "

رأي، �	�د >
د ا�'�دي �ن ر	�
� ��در، و��دق ����	� و��د�د ا;���ذ ا���رف ا�د!�ور 

���� &��5ل ��و����%، و!��ر�م 
��ذل، &/��% ����" $����ص ا����!ر و�,���م و����M ا�����د�ر، دون أن أ

�� و�ط�ف، و��
�!رة و
 �
ض أ���ذ�" 
!ل �ن ��� %
ز�+�" ا�ط/
�� ��ن !ذا �� �.5ل 

  إ&�د�" 
�� �د�'م �ن �را�M �$دم ا�
	ث ا���دم.�د�د ا�ون و


" أن أو���Cن أ���
ت &��ذ�ك ھ��و ������ص، &����س ا���ذر ����� ����وب ھ��ذا ا�
	��ث ���ن ���	

 �ن 
د.
" أ�" 	�و�ت، وV ا�	�د �ن ,
ل و�	$ط)ت &إن أا��
��A، و
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  ���وم ا��ر �
د ا�
�	د ا��دا��: -1

� ھ� إ��	د ��ر�ف �	�� ��	�� ����ط�� ��ن ا��و
	ت ا��� �����
�ث �� 	
�!	 ا�

��# إذا 	$ ���ص ���ن ا���ر���ف ا������� ����)
' ا���د���د و&��	ن ھ��ذا ا����ط�� ���ا���ذي ��	����

ا����ذي /���رف ��د����ده ا.���طرا
	 �����  "ا������ر "����ن ھ���ذه ا�����ط��	ت ����ط�� ا����د,�ق، و


��ر د����#��1	ت ا��0د���# ا�0ا�درا���ن ���� أ,��6م ا����0	د و و ا���	��رة، و أ��1	ل ا�&����ر ���ن �	��
ا�

 ;ا����ر /	��#، ھ�ذا /��' ا��ر:م ���	 ,�د ���وھم ا��
�ض أن ��ط�� ��	ل ا����ر و ا8دب 


�# و	
أ�<��1	 ��	 أن ��1)ل 
ا�=��وض، و �&�ن ا���1)�# ���1�0د ��و �ر�
�> ھذه ا�در�# �ن ا�.

ط��  ا 	/��
���را �ّ�� �����ھ�و ��ط�� و ���ر �0ده & ،�� ��ر����(
�در��# ; ����	ج 	 

# ���� أن ا��8ر أ&��ر ����0دا ا���ر ف، :�ر أن أي دارس �Aدب 
�	�# و��� إ�' ��ر�	$

� ا;�ط
	/	ت ا8و��#، و��
 �� ا���ط�� ��	 �!�ذا�	 �ن أ�د إ; و�د�� ��ر�ف �ن ��وع 	 �و

�ث# ا���.�:�ر أن 
# إذا ا �
دأ ����	 ��رب ا�	$ ،�,�رن ��ر�<�� /ن ��ر�ف ���� /��

#�

وا����ر�# و 
�طور ا��ر&# ا8د ��ط�� ا��دا��# ا��ذي زاده �و�1�	 وا,�را��� ���	�/��0ً	 أ


��	 أ���	 ��م و ��ن ���د ��ر�<�	 وا��دا ��<�ق ا��ط��	ت ا��� �)
' ا���د��د، و/���� و #�� $	�

	 أ���	م �<!��وم �����دد ا�و���وه و�����دد أ���� /����� ا������� ���ن أھ��ل ا��!���# ��د���ًدا �!��ذا ������


�0، وھا;���	;ت، وFذا �<!وم �<�وح، ھو ز!

	ت.و �  :�ر ,	
ل ��

����1	س 
���	��طور وIسإن ا�Fا����ر ��د ا����0دا�' ����ن وراء و.���� ا�����0 ا��=����ر ھ���و ا����دا	

ا
�ن و " "و,دا�# 
ن ��<ر ���وي" "	 اط
	ط
 �ن" ا
ن �� ذ�ك &ل��1وي ��ؤ�<	�!م ا��0د�#، و

��ر �ن ا��0	د ا�ذ�ن 1
0وھم أو ا�ذ�ن أ�وا 
�دھم.و ا�����1" قـر��&  


	��واز��# !وم ا���ر أو ا�1ر,	ت ا8د
�# أو�وا,<!م ا��0د�# 1واء �	 ���ق ��!	 
�<�&ل  


$ر :�ر أن ھ�ذا ا��=�ر ا��� �طرأ /�' ا���ر �ن ��ن �Oن ا���راء ��م /ن ��ك ا��ر&�# و

�1	س 
	��=�ر وا��طور �� ا����رIن و ا�	�
إ��' آ$�ر �
��	 ��&و���� ا���0	��  �<�	وت ��ن �	,�د�

� ا��ذھ
�.وا���ر�� وF	ا���  
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��	 &	ن ��د��د ا��<!�وم ��� أي ���	ل ��ن ���	;ت ا���ر��# ا������# ���	 ��1	/د /��' و

�ث ��� ا��و.�وع ا���راد ا;���=	ل /����، ��Qن ا���0	د ا8وا�Fل أول ��	 أ
��وه /�	��# &
��رة وا�

�!م �� �<!�
  وم ا���ر.���' �� 

  )ـھ( ت322�
د ا�ن ط�	ط�	:-1-1

���1	س 
)ز���# ا�����ر ھ��وIق ا����
ذا ، ھ��"ا
��ن ط
	ط
��	 "����ل أول �	,��د ����ده ,��د �����ز 

!��	 ا�����ر ���� ا������	 ا��ر
���# ا����� &��	ن �ر�&��ز /��ا�����ل ا8$���ر ا���ذي ����ر أن ا����	دات و

وا���!�ور  �=��رت �ظ�رة ا����راء –�1ب �ظ�رة ا��	,�د  –�� �=�رھ	 ا��	.� ,د �=�رت، و

ا����# /�' ���راء ز�	���	 ��� أ���	رھم أ��د ��!�	 /��' ��ن &�	ن ,�
�!م �!ذا ا�<ن ا8د
� " و

�رة، ��Qن أ��وا 
��	 $�6!م ,د 1
0وا إ�' &ل ���' 
�د�� و�<�ظ ���� و����# �ط�<�# و8	�1 #�


0
ول و &	ن &	��طروح ا����ول "�	
1(�0ر /�د ��	�� أو�Fك و ; ُ�ر
' /��!	 �م ���ق (.  

� و�
��� �ؤ�<�� " /��	ر ا����ر " ھ�و و.���  "
��ن ط
	ط
�	"ا��ن ھ��	 ��Qن أول ���ء ,�	م 

&6م ��ظوم 
	Fن /ن ا����ور ا�ذي ��1���� ا��	س ��  -أ1�دك T  -��ر�ف ����ر " ا���ر 

���
��1ر /���' ا���18	ع، و, �������ن ا����ظم ا���ذي إن /��دل /��ن �!���� �� �$	ط
��	�!م، 
���	 $��ص 

� و ذو,��� ���م �����U م ����دود، ����ن�ظ���� �����وا���ذوق، و���
إ���' ا;���1�	�# /���' �ظ��م  ��� ط

�ا�����ر 
��	��روض ا����� ھ��� ��زا����، و�����     ���ن ا.��طرب /����� ا���ذوق ���م ����1=ن ���ن �


��ر�# ا��روض و �
�ر ��ر���� ا����1<	دة &�	�ط
� ا��ذي ; �&��ف و�0و����� '��� ،�
ا��ذق 

" ���)2(.  

 �
ل ھ�ذا ا8$��ر /�ن ا����ر     ھ�و �� ��� ��ر�<�� �����ر "ا
ن ط
	ط
	"إن أول ��ء 
دأ 

' ا���ر �ن $�6ل ��&�� ك T  &6م ��ظوم 
	Fن /�د ا����ور..." �!و ��ظر إ�دأ1� " ا���ر

�0.�� و�
 ���ن &���	ت :��ر  ھ�و ا����ر، �&6ھ��	 ��&�ونا�ظ	ھري، و��ر�� /ن طر�ق �0	ر��

و����ز 
���ن  "
	ط
��	ا
��ن ط "
���د أن ���رقا�����ر ���� ذ���ك إ���' �	����# ا����ظم، وأن ا�����ر �����دى 

  	 ـــــــھ�	 ا���ز�	ن ا���	ن أ11ا���ر وا���ر ا��0ل إ�' $	�# ا�ذوق وا�ط
�، و

  

                                                 
  .15، ص: 1982، 1ا
ن ط
	ط
	، /�	ر ا���ر، دار ا�&�ب ا�����#، 
�روت، �
�	ن، ط -)1(
  .9ا��در �<1�، ص:  -)2(
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	�����ر، �	����	 #���  "ا
��ن ط
	ط
��	 "/ر /���د/��!���	 �ظر����� ا��0د���# ا�$	���
إذا ��� ط

  ذو,� �م ���U إ�' ا;�1�	�# /�' �ظم ا���ر 
	��روض ا��� ھ� ��زا��.و

� ا;�1=�	ء /�ن ا���روض، ا�ذوق ا���ك �	�# ا�ط
� وا��	/ر إذا  �!و �رى أن�	&�Q
�

�# ا����ر &��	 ون 1	Fر ا�<��ون ا8$�رى إن &	�ت ھذه ا8$�رة �ن أھم �	 ��ز ا���ر /و	$


ا��روض /�' در�# وا��دة وا ا���ط�ق ,د و.� ا�ذوق و.� �� �0د�# ��ر�<�. �!و �ن ھذ

� ا�ذوق ��م ���1=ن ��ن ا.طرب  �ن
ل ر�� &<# ا�ذوق /�' ا��روض " و�ن ا8ھ��#، ��/


��ر�# ا��روض و �� و�0و�����
�ر ��ر���� ا����1<	دة &�	�ط
� ا��ذي ���� '�� ،�
ا��ذق 

" �  .)1(; �&�ف ��

ھو ذ��ك ا���	/ر ا��ذي ا����ك ذو,�	 �ظر��	  "ا
ن ط
	ط
	"�	��	/ر ا�ُ���د �� ��ره /�د 

�	ھ�����، ����	وب �<���1	 ���� ا����ظم و�ط�� أن ����1 �����	، �	����	/ر ا���ذي ; ������ك ھ��ذا ا���ذوق ;

; �����Q� إ����' ذ����ك #�	���.I	
����و &���	ن �������ك ا�0	/���دة  �ر,���' إ����' در����# ا�����	/ر�#، �����' و

ا��رو.�#، إذ أن " &ل �	1# �ن ��واس ا�
�دن إ���	 ��0
�ل ��	 ���ل 
!�	 ���	 ط
��ت ��� إذا 

��	���ن ��)�ف  �!�	،
�وا�0# ; �.�	دة �ًدا �ط�<	 
	/�دال ; �ور ���، و&	ن وروده /��!	 ورو

ا����رأى ا����1ن و���0ذى 
��	��رأى ا�0
���� ا�&ر����، وا���8ف �0
��ل ا�����م ا�ط���ب و����)ذى 
��	���ن 

ن ا8ذن ����وق ���وت ا��<��ف ا��1	&ا�$
�ث وا�<!م ���ذ 
	��ذاق ا���و و��U ا�
�� ا��ر، و

و���1و�ش ��ن  س ��ن &�6م 
	���دل ا��واب ا���ق...ا�<!�م ��)�و ��)ذى 
	�$��ن ا���ؤذي، و

  .)2(ا�$ط) ا�
	طل "م ا��	Fر وا�&6

�1ب ,ول  	 �
دو ھ�	&� ���	ل ا���ر
"	
رف إ�' �	 &	ن 1!ل ,ر�ب  "ا
ن ط
	ط��

�ب � 	�
�،و و�!وى أ�	 �	 �&�<!	 /��	ء و���0# إ��	ع ا��<س �
� و       ����0	 ��6 ����د ��	��

	 ب �
	�رة 
���!و ����1 –&�	 �
دو �ن ا��ص أ�.	  –��ل 
�	 أ�<� ا�����0 $	رج ا���ر 

�رك ��	/رھم /ن طر�ق ا��واس و�&�ن /��' أن �&�ون ذ��ك ��<�0	 و��	 ط
��ت /���� ھ�ذه �

�&م �وازع  –إذا &�<!	 ا���ر أن �
��د ,��6 أو &��را ا��واس أ6، و
  

  

                                                 
  .9ا
ن ط
	ط
	، /�	ر ا���ر، ص:  -)1(
  .20ا��در �<1�، ص:  -)2(
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�<رت ��� و/د�� /دوا ���	��	 ��1و,!	 إ��' ��ّ���	ت ��ط�ل �	/���!�	 أو  –,	�1# ��0دة 

  �زا�ق �رھ0!	.

ا�ذوق �� ا������# ��	�ب ا�ط
� و "ا
ن ط
	ط
	"ا�ر:م �	 ���&	�# ا��� أو;ھ	 /�' ھذا و


�ث دو أن �&ون �� �ر��# ا;�1�داد وا����0ف وا���ر�#، �Qن ذ�ك ; ���� ; ���ل، ��8�ا��

ا��0	د 
���ر ا�ط
��  .	ء �
ر�	 /�' �	 أ�1	هوض �� طر�#0 
�	ء ا���ر أن �0.� ,/�د ا�$

,د ���' ذ�ك ��� /�' ��# �د�دة ا��.�ون وا�طر�0# �� ا��ظم، و ����د أن/�د ا��رب، و


�Qذا أراد ا���	/ر 
��	ء ,��دة �$�ضY ا�����' ا��ذي �ر��د  �	�� ���	/ر &�<�# 
�	ء ا�0�دة "�

�� �1��&ره ��را و 
�	ء ا���ر /��
�� 	� ��0�، وا��0وا�� ا����  أ/د �
إ�	ه �ن ا�8<	ظ ا���� �ط	


��ت 
ا�وزن ا��ذي ���1وا�0�، و ���	&ل ا�����' ا��ذي �رو��� �س ��� ا��0ول /����، ��Qذا ا�<�ق ��

�، و���
��0.���� ���أ� 	���
ن ا�����	�� /���' :���ر �����1ق ������ر أ/���ل �&��ره ���� ���=ل ا���0وا�� 

  .)1("�ر��ب �<�ون ا�0ول ��� و

� ھ��ذا �
��دو �$	�<��	 ����	 ���	دى إ����� ���� �0د���#  "ا
��ن ط
	ط
��	"إن ا�����ر /���د �����1ب �

�، ����ظم ا�����ر /�����
� ���� ا����ص ا���1	
ق، ����د /0&�	�����# ���0وم /���' ' ����وال ���	 و.��
 #����

     �ر,����، 
��ل ���ذھب إ���' أ
���د ���ن ذ���ك ����ن ,��	ل،  إ�!��	د ا����<س وا�<&��ر، �!��� 
��ذ�ك �&���ف و

� و���# ���ص ا�1	
ق " 
ل ���ق &ل 
��ت ��و���

��ن <�ق ��� �ظ���، /��' �<�	وت ��	  ،���
, 	��


��	ت �&�ون �ظ	��	 �!�	 و ق&��رت ا8
��	ت و���Qذا &��ت �� ا���	�� و(
 	�!��
 	��� 	���	� 	&��1

� و���ت ��!	، �
�م ��)�ل �	 ,د أداه إ��� ط" �2(����� �&ر�(.  

  ا�����ر ���دوران ���� إط��	ر ا��وھ
��# ا�وا���دة ����	ج �&ري،����  "ا
��ن ط
	ط
��	"�	�����ر /���د 

0��دة ��1ط�� ��10م �را�ل �ظم ا�
داع ا�<�� ا�	در /ن و/� /��0 وإرادة ���&�#، واIو

�1ب ا�0ول ا�1	
ق إ�' �	 ���: 
  

  �ر��# &و�!	 �&رة ��ردة ( ��را ). -

  أوزا��.أ�<	ظ� و,وا��� ول ا�<&رة ا���ر�# 
0وا�ب ا���ر و��&� -

 - 
6��!	�	ت وا��1�1ل �� ا8�.  

  إ/	دة ا��ظر �� ا�0�دة.ا��!ذ�ب و -

                                                 
  .11ا
ن ط
	ط
	، /�	ر ا���ر، ص: -)1(
  .11ا��در �<1�، ص: -)2(
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و�ر ا���� أ��ن ا���	م وأن ��1	ءل: أ��ن ا��روح ا����ر�# وأ��ن ا�I!� ��	 �ن &ل ھذاو -

� �ظر��� ا���ر�# ؟.ا�ذي ���� ا�$�ود ����ر؟. 
ل أ�ن ��ل ا�ذوق و��/ '�
  ا�ط
� ا�ذي 

        

 �
���ن ا�ط
��� وإ/���	ل ا�<&��ر      �
��د"ا
��ن ط
	ط
��	 "إن ���	 ذھ��ب إ����� �و ��	,.��	 ���� ا��و���

وح و:���ب ������ل ���	 أ$<��' ����	�م ����ك ا���را����0ل ���� ا�����ر ���رق &
���ر، &���	 أن ����� ���ن او

( ا�$���ط 
���ن  ,��د ���ورط ���� ا��و,��ف �<��1�ط
	ط
��	 ا
��ن  نا���� ھ��ذا ا���دد ���0ول أ��	��!	، و


0.��# ا���ورة �<!�وم ا��ورة ا�<����# و ا8داء ا�����0 ) ����ث ظ��ت ,.�� #��1
�# ا�����' ���

  ذ�ك �� ز/�� أن ��ر ا�8�	ر ا���دة ; �<0دھ	 ��	�!	...و


�داع � إ��' ا�$��ق و
ن ط
	ط
	 �Qن �ظر�
	I.	�# إ�' ھذا ا��)زق ا�ذي و,� ��� اIد ا�,


داع إ�' إ�!�	م ا�O!�#، $	�<ت &ل �	 ,�ل /�!	 ,د��	 وI# ردت /���# ا��	1<# ا��و��>�	� ،	��د�

  &�	 ردھ	 ا��رب إ�' ا���ط	ن، ورد�!	 
�ض ا��دارس ا��د��# إ�' ا�6 ��ور.

��� ا��درس ا���0دي ��دى  �&ن ھذا �م ���� �ن و�ود �وا,ف �0د�# �� :	��# ��ن ا8ھ���#

� رأى ��!�	 أ�!�	 /��# ���1ن ا���!�	 ,.��# ا��دق ا����� د/�' إ��!�	، وا
�ن ط
	ط
�	 و ���ل أھ�

� ���6ا�����ر وأر��!��	 إ���' ا�<!��م، و���	 دام ا�<!��م ھ��و ��
��� ا�����ر و
���  #��
أن �����ل :را

�&�رة دق ا��ذي �ر��ده ا
�ن ط
	ط
�	 ��<�ق وأ&
ر �زا�	ه، ھ�ذا ا��ا�دق أھم /�	ر ا���ر و

���1و�ش ��ن ا�&�6م م 
	���دل ا��واب ا���ق... و�	�<!م ��)�س ��ن ا�&�6 ;/�دال �� ا�<!م ا

  ل.ا�$ط) ا�
	ط و ا��	Fر

  ا�دق /�د ا
ن ط
	ط
	 أ�واع /د�دة: و

	، و ذ�ك 
&�ف ا���	�� ا��$����# ��!�	 
��	 &�	ن �&��م ��!�: وا��دق �ن ذات ا�
�س -

�ق �� ����!	 و�	
ق /���� ا��دق ا�<��� أو إ$�6ص ا���	/ر ھذا ,ر�ب ��	 �ط��ا;/�راف 

� ا�ذا��#.�
  �� ا���
�ر /ن ��ر

- ��
	�� 
��دق ا���0ول ��!��	، : و���دق ا�#"ر���� ا!� #���&�   ھ��ذا ������ل ���� ,
��ول ا�<!��م ��

� ا���	رب ��!	.و
  �	 أ�ت 

- $%��ل �� ا,�	ص $
ر أو �&	�# &6م.: وا��دق ا�#	ر���  
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	ه ا)%'&$ -�1
# ھو �	 ; : وا��دق ���& �ا�&�رم ��
$��ل أو ا���
ن �1
�ل ��&�ذب ���

  إ��	 ھو �0ل ���0�0# ا6$8,�# /�' �	�!	.����	ع، و

� و : أو �	ا��دق ا�#�و�ري -�
دق ا���� 	
��ص /���� ��� :��ر  ,�د���1� ا
ن ط
	ط

� و
� د/وة ���	/ر أن ����د ا�دق و��و.� �ن &�	���	!�
  .)1(ا�و,ف �� ��

�
�وره �����ر /��' ا��ظ�ر إ��' �$���ف ��	 1
ق �$�ص إ��' أن ا� '��
ن ط
	ط
�	 ,�د 

�!	 و/6,	�!�	 و/�	ر ا��واF	د ��وره /���� ��&�ن /�ل ا8د
� �ظرة �&��ف /�ن $

��ور ا����داو��"��	

���د "  	��!�� ����1 	���� 	��ر
���# ���0د ر&��ز /���' ا���	��ر ا8  ھ��ذا إرھ	

� إن &	ن �ر&�زا �ز�F	 /�' ��	ا��&و�# ������# ا���ر�# و�
/�دم ا�����ق ��ن �1ط��# و ���1م 

  �� �و,<� ��	ه �	 �ذھب إ��� �ن آراء.

� �������# �ظ��م ا�����ر و �!��و ,��د ����	ول ا����	/ر ���ن������     ���	 ��ز�!��	 ���ن ���روط $��6ل �

  أ1
	ب.و

� �����# ا�<!م.&�	 ��	ول ا�����0 ا��	,د و�دد �� ��	��ر ا��0د و����  أ11� �ن $6ل �


�����# ا�
��	ء ���ددا �را��ل إ
�داع ا���ص، اھ��م �و &�	 /	�U ,.�# ا���ص ا����ري ���


��	 ا�$	�# ا��وھر�# ��� ا���ص و 
����0	ت ا���
��ر ا��$��<�# ا���� ����) إ��!�	 ا���	/ر ��� �

.�  ��&�ل �

  :ھـ)337(ت �
د &دا�� �ن "�ر-1-2

� ���ن �وا,��ف �0د���# ���ول �<!��وم ا�����ر و ",دا���# 
��ن ��<��ر"����د ��
���ن $��6ل ���	 أ���' 

���ل ذ��ك ���ود إ��' /�دة �م، ��� �&	��# ; ��&�ن إ:<	�!�	، وا��0د 0د ا��ر
��/�6# �� �	ر�[ ا��

�              " ��	رة إ��' ط
���# &�!	 ���1ب �	رة إ�' ا��	,د �<�1� و	�رت ���	 
��ظأ1
	ب ��
	


�ن ر�1�F ��&ن�0د ا���ر" و
ر ھذه ا18
	ب �� 1�  ن:

     أ����&	�� ث ��	������ ووم ا������ر ����ن �����ن ا�0.���	�	 ا������ طر�!���	 ,دا����# ����ول �<!���ا -أ

���وث ا���و
ذ���ك /���' أ��1	س !����# ا�������دة ���� درا��1# ا�����ر، وأ:را.��� ���د$ل .���ن ا�

  ا&��	�!	.ا;/�
	ر و.وح ا�رؤ�# ا���ر�# و �ظري آ$ذا 
��ن

                                                 

�روت، �
�	ن، ط -)1( ،#�	0�  .144-143-142، ص 1978، 2إ�1	ن /
	س: �	ر�[ ا��0د ا8د
� /�د ا��رب، دار ا�
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���ر ا��و���	��، و ",دا���#"درا��1#  -بAول����� أر��1طو ���ن أ�&��	ر ��
��# ���	 ���	ء 	$
 

 #��	0� �
	ھ�ت ��� ا��1&�	ه أ:�وار ا������# ا����ر�# 
�<# ��ط��0# �1 ���1<�#ا���ر، ��	 أ&1

� &��# ��&	��# $6�	 ��	 &	�ت /��� /�د 
�"	
 �� ھذا ا�دد �0ول /��� ��	,وت، و"ا
ن ط
	ط

�	 �ن ا��طق، و ",دا�#"إّن  ا���ويً�	�  #إ�� ;�F /�' د�
	�,رأ درا �
�ل &�	� �>��	�

  .)1(�0د ا���ر

ع /���' ���	 أ���ف ���ول ا�����ر دا���# ���ن ا;ط��6:�رھ��	 ,��د �&���ت ,إن ھ��ذه ا��وا���ل و

,�د $���ص ��ن ھ��ذا ا;ط��6ع إ��' أّن ���	 ���درج ����ت ا����م 
	�����ر إ����	 ��	ر�1# و��ظ���ًرا، و

������
:ر�ل ���� $���1# أ,��1	م وھ���: ا���وزن وا����روض وا���0وا�� وا����0	ط� وا��=��# و،	���!       

��ظ �����ز وا���	�� و�0وده، و; 	��& ،��Fد ا����ر ��ن رد���	وا أن ا��1�
�0ن /���� ا0�1

�$���ص �وا &�	
�	 ��0ً��	 ��� ��0د ا����ر و�&��!م ��م �.�م ��� ا�1,8	م ا8ر
��# ا8و��'، وا�&6

�، ��� أن ھ�ذا ا��10م �Fده ��ن رد����
أ,ر
!�	 إ��' ا�����م ��1ب �ظ��رة ,دا��# ��ن أھ�م ا�1,8	م و

� ���Qّن ا����	س �$
ط��ون ���� ذ���ك ����ذ "
	�����ر ��F/���م ����د ا�����ر ���ن رد� 	)����أن �<و,��وا   ����


ون، و����	 و���دت ا���8ر /���' ذ���ك و������ت أّن ا�&��6م ���� ھ��ذا ا���8ر �
�ّ ا�����وم، �6����0 ���	 �

أن ا��	س ,د ,روا �� و.� &�	ب ���، رأ��ت ا8$رى، و ب	
أ$ص 
	���ر �ن 1	Fر ا18

� ا�و�1 =�
  .)2("أن أ�&�م �� ذ�ك �	 �

��0�0� �!���	 ودرا��������ل ���� ط�	�����<ر 
��ن ,دا���#إن ,��ول �
ذ���ك # ا�����ر، و# /��#��0 

 ��>��

��	ره
	�&���ف /��ن ���وھره �/	
�=��#  &���6	 �وزو���	 و�0<��'، �	����د�ث /��ن ����را ; 

� و
��ده 
�ل ����رك ��!�	 ا����ر أ�.�	، وأ��	 ��ر��!	 ; �$�ص ا����ر وا���ر و��	��� و:ر�

، ���0د &��	ن .��رور�	إن &	���ت ���ن ����م ا�����ر ���Qن ا�����م 
!��	 ����س ا����روض وا���0وا�� و

�	 �وزو��	 و�راء �0و�ون �ا������ور ا����ر و �0<�'�را �

�ل أن �.�� ا�$���ل ,�، أوزا��

��ذان ا�ط
�� ا�&�	 أن ا�8ر ���	 �$�ص ا��وزن وا�0	���# وا����	�� ��و,�ف /�	دة /��' ا��ذوق و


!��	،ن $�6!���	 ا�و,��وف /���' ا�ز�	���	ت و�����&ن ا����	/ر ��� #0
       ا�����ل ���ن دون ��ر���# ��1	

� �ذ
أ�	 ا���م وFد ا���ر �ن رد��� #���
�ك �)ن ; �ر,' إ��� إ; �ن ا���ك درا�1# وا�1�# 
ط

.#0
  ا���ر �.	�	 إ��!	 ا���وم ا�1	

                                                 
  .��190ظر: إ�1	ن /
	س �	ر�[ ا��0د ا8د
� /�د ا��رب ، ص:  -)1(
  .6ص:  1956دار ا�&�ب ا�����# 
�روت �
�	ن ,دا�# 
ن ��<ر، �0د ا���ر، -)2(
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ا����� ,����ت ,
��ل ذ���ك ا���# ����A�	ر ا����� ,����ت ���� /��ره و	 ���0دم و 
���د درا��1# ,د���� 

  .)1(إ�� ,ول �وزون �0<' �دل /�' ���'" "�ول إ�' و.� ��ر�ف ����ر �0	ل: 

� ا���ط��0# إن ا��6�ظ �� طر�#0 
��	ء ھ�ذ���	0� �ا ا���ر��ف ���د أن ,دا��# ,�د �ر�1م ���

# ا���ط�ق ا8ر1طط	����1، ذ��ك أ��� ��درج ���� ��ن ا0�1	ھ	 �ن ا�<�1<# ا��و�	��# و ا���	$


�0<�' ��وزون، و
��وزون ��ل ��� /��	 ���س ��ز��# ا����س و
ا�&ل إ��' ا���زء �&���# ,�ول 

� /��	 �&�ون �وزو��	 �0<�' دال /��' ����' ��ل ,�وا�� ���، و ;�ل /�	 ھ�و ��وزون و��  

  ; �دل /�' ���'.و

 	���Q� ��&ا��� ��
إن ھذا ا���ر�ف إذا �ظر�	 إ��� �ن $6ل ظ	ھر ا���ر ; ���1	 ��� �	�

�&م /��� �ن ا�وھ�# ا8و�' أ�� ��ر�ف �	�� �	�� &�	 �0ول ا���	ط0#، ذ�ك أ��� �.��ن أھ�م �

   ن ���دن &����ر ���ن ا�دار���1ن اI/���	ب ا���ذي ;,��	ه ���	ت ا�����ر، وھ��و �<��س ا��&��م وأ1	���1

و<وه أ�� أو.� ��ر�ف ,�ل /ن ا���ر، �0ول 
	�ر:م ��0	د ا���)$ر�ن /ن ز�ن ,دا�#، واو

���ر ��ن ��	���	ت ا����ر وا���� ; ��0ل ا �را /�ن� ھ�ذا �
�0' ,	<��ن ذ�ك �Qن ��ر�&
���I	م 

و�=�#    ��ز ا�ر�م ���رض 
	�ذ&ر ��$�	ل ا����ري وا��ور وا�0	��#، �!و أھ��# �ن ا�وزن و

ل 
!	 �ن ا���ر ا�$	# و�� 	�'��ا�0	���# �8!��	 ,و��� /��' ا��وزن و,ر  أ
�	د �$��<# 

وره أھم ا18س ا�<��# ا��ؤ�<# ����ر.� ��  

رأى ���� أ��� ا���ر��ف ا��ذي ��ط
�ق /��' � ھذا ا��ذي ار�.�	ه ��<�1� و<ن ��ر�/��� �Qو

ا�را�� إ�' ا����ر &<�ن أد
��، إذ ��ن �	ھ�# ا���ر، إ�� ,د ا�رف ��� إ�' ا��ظم أ&�ر �ن 


�	ره ���	ور ��&���	�/	
ت 
�.�!	 إ��' ا���روف أن ا��ظم :�ر ا���ر، �	���ر ���	وز ا��ظم 


��ر /�نا�روي إ�' ا/�
	ر ا���ر 
	I.�	�# إ��' ذ
�ض �� را
ط ا�وزن و�� �و��دان  ��ك أ��

و�ر $��	ت �<1� و�ا��	/ر و.�1�1	�  �ر��# أ


ر، ����دارك 
��ن ���0�0# ا����و �ة 
��ن ���	 ذھ�ب إ���� ���� ��ر�<�د أن ,دا��# أ���س 
�	�!و��

    	ء :���&����# " �����'" ا���واردة ��� ا���ر���ف أ$��رج ���ن ا�����ر &��ل  ا��و,�ف، �<��� ������0� /��ن

1$�ف �وزون، 8ن &ل �$ص �و أراد أن ���ظم ا��0ول ا���وزون ا��0<�' ����&ن ����، &��	 و

                                                 
  .64,دا�# 
ن ��<ر، �0د ا���ر، ص:  -)1(



اثيينالحدلقدامى و امفهوم الشعر بين النقاد العرب                             :               الفصـل األول  

 

10 

 

� �و أراد أن ���ل �ن« �<1�  ",دا�#"�0ول �Q� ھ�ذه ا��!�# �8&�ن و ذ�ك '��/ 	F��� ذر��� 	��

 ���/«)1(.  

   ا�����ور ا�ط��	�� ا�����د�ق ���� أ
���	ت ا�0���دة ھ��و ���	 ����!��	 ����ًرا �	��	ط<��# ا���	���# و


� ا�����ور وو �وزو���#��و�# و/
��	رات �ر����س ����رد &����	ت وو��ا��	ط<��# ���ن �0<��	ة، �)

  ��رف 
!	.ا�ر��# ا��� �ر&ز /��!	 ا���ر وا18س 

�  ا����
� ��	و
���ن آراء ��� &� ",دا�# 
�ن ��<�ر"�	ء �
  �ر " ��0د ا����ر " ��ول ا��� 	

��	/# "و�	
ا���	/# �!�	رة �ر���0 
!�	 ا���	/ر و، )*(���� �واز�� ��د أ�� ر
�ط ا����ر " 

� إ�' أد�' ا��را�ب، �Qذا &	ن ا���ر �	ر�	 /« إ�' أ/�' ا��را�ب، 
�1
�ل &�	 ,د ���زل  '��

ھ�ذه  &	ن ا��	�ز /�نو�ؤ�ف ��� إ�' :	�# ا���ر�د، �	 ��	ك و ا��	/	ت �0وًدا ���، و��

��/	�  .)2(»ا�=	�# �ن ا���راء، إ��	 ھو /�د �ن .�<ت 

��روا أ:��رھ��ذا، و����ددوا ��	�����اض ا�����ر و����د ,دا���# ���ن ا����0	د ا8وا��Fل ا���ذ�ن      


���ل ����رى 
����ض ����0	د ا�����ر ا�����د�ث /����' :���رار ا����د&�ور  ،��
�!���	و"#����	

���دوي ط"              

ھ��ذا ا��و.��وع 
����ء ���ن  أنY ,دا���# أول �	,��د �&���م ���� "�����د :������ ھ��6ل"ا���د&�ور و

�# آراء )�ر 
^راء ا�<�16<# ا��و��	���ن وھو �� ھذا �&ون ,د �ا��<�ل، و	$
���  "أر�1طو"

� /��ن ا�����ر، �����1!�	������	 ھ��ذه ا8:��راض وا�����	�� ���ن ا��وا,��ف وا�
وا/��ث ا��<���1# و �د�

  طرق ���	:#.' ذ�ك �ن �$�ر ����	�� و��ر�ب /�

�رھ	، و���	 &	��ت ا����	�� ا���رو.�# ��� ا����ر ; ��&�ن 
�)ي ��	ل ��ن ا8��وال 

�&�رارا ��دى و; وارأى ,دا�# أن ����د �� ذ&�ره �A:�راض ا����ر�# /��' أ&��ر ا����	�� ��د

��ر ھ��ذه ا�����	�� ���� ���1#، &���	 ر
��ط &��ل �����' �����راء، وا��و��ل ���ن $��6ل ذ���ك إ���' 

���ل ������ ����رھ	 ����� ا�����د�� وا�!����	ء  و
���	�=رض ا����ذي �ؤد�����         ا������1ب � ا��!	����# إ����' 

� و�
أ,1	م ا���	�� ا��� ����	ج ��!�	 إ��' أن �&�ون /��' &	�ت ��	 "وا��را�� وا�وف وا���

���� #���	!� ; 	���� ،#>��; أن �
���> ن أن ���ؤ�' /���' ��د���د ������ ذ���ك، و&������م �دده، وھ��ذه ا�

                                                 
  .64,دا�# 
ن ��<ر، �0د ا���ر، ص:  -)1(
رج �� ���	ه ا��	م /ن �ط	ق ا��!	رة و ا��<�ن �� ,ول ا���ر، إن د;�# �ط�� ا��	/# ا�ذي ورد �� ,ول ,دا�# أ�$ -)*(

أ&��ر # /��د ا���0	د ا���دا���ن ا��ذ�ن ا��1$د�وا ھ�ذا ا���ط�� �&�ن 
د;��# ��و /��� �Qن ھذا ا��ط��، 
!ذا ا����' :�ر د;�

�	�# و /�0	. ��ظر: 
��ر �	ور�ر�&،#��  .23: ص ، �2006ط
�# �زوار، ا��زاFر،  ت: ر��ق ا���ر�# ا��دا
  .0�12د ا���ر: ص:  -)2(
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أن أذ&ر دًرا ��
_ /ن �<�1� و�&�ون ���	; �=��ره، و/
�رة ���	 ��م أذ&�ره، و�ت أن آ$ره، رأ

� أ��د رو��	، وھ�م /���� أ&��ر �و��	،  	���� اI/6م 
	,� أ:راض ا����راء وأ��ل ذ�ك ���/

�و را���ا�وھو ا��د�� وا�!�	ء و�
  .)1(وا���1ب" وا�وف ا���

  ):ھـ456ت ( �
د ا�ن ر��ق-1-3

� " ا�����دة ���� � ا�������# ا�����ر�# ����دا، و��.�� "ا
��ن ر����ق ا�������1"/���د ��
	�& ��(���

�  ر����	1ن ا�
و��0ده" ��و���	 ��!�ود ا8د
�	ء وا���0	د ��� ا��=�رب وا����رق /��' ��د وآدا

� ���ن ,.��	�	 �0د���# و����ون أد
���# ��1واء، �	�����ر و��

��ن ظ��ل ����ذ ز���ن ا�$����ل ���	 ����ل 

ا����راء ا����	�ظ�ن وا����دد�ن 
�ن  ا�	د �	$��6دان درا1# و��	ر ��	,�# و ا��دا�<راھ�دي

�ظ�رة &�ل ��ن ا
�ن ط
	ط
�	  ��0د رأ���	 &��ف &	��ت�ن �!# و
�ن ا���0	د ا��0دا�' وا����د��ن، و

إن 
�دأت �)$�ذ ط�	
� 	 إ��' ا����ر �ز��F#، وا
ن ��<ر إ���، �0د &	�ت �ظر�!��,دا�# ا���وي و

���0	;ت  ���رد ��!�� �دى ,دا�# $6�	 /�	 &	�ت /��� /��د ا
�ن ط
	ط
�	 ا���� &	��ت �ظر��


ط
����# ا���	ل إ���' .���ق ا8���ق ���دى ����ل ھ��ؤ;ء ھ��ذا را���� طراد�# ; را
��ط ����!��	، و�ا�1

  ا��0	د �� 
دا�# ا��ر&# ا��0د�# ا��ر
�# ا��� ; �زال �� 
دا�# طر�0!	.

ا�����ر وا�����راء ��ط��ور ����1	�ر �ر&��# و/����� ���0د &��	ن ;
��د أن ����0دم �ر&��# ا����0د و

� ر/�' ��د �	,�د آ$ا�0رن ا�$	�س ا�!�ري،  أ/�ق ��و��ظ!ر
ورة أ��ل ���	0� #��1
ا��1م 

�  ��� �و.�وع ا����ر،/�ق �<&�ره و
�د �ظره وو��
# �&ل ��	 ,��ل ,��&	ن ا0�1راءا�� ا�<	

ا��0د��# و  وا���ر�# ، ا�ذي ��� 
�ن وظ�<# ا�&�	
# ا���ر�#"ا
ن ر��ق ا�����1"ھذا ا��	,د ھو 


	ت /د�دة، ��ل أ
رزھ	�&
� "ا���دة �� ��	1ن	 �ط�� /���	 
� ا���ر &�	
" ا��ذي ��0ده و وادا

#F	� ر �ن�&8 �� وأ:را.�� �ن ,.	�	 ا���ر 
	ب ���ت �� ط�	�!	 ا�&��ر   /رض ��
وآدا

����د ����� ا�&����ر ���ن اOراء ا����� ظ!��رت ���� ا�����رق و 	���& ،�����'  ا��=��ربو        ��و���


ن ر��ق"ا/ر ".  

� ھ��ذا ا�����دة /��رض و��
	 أ���رد ���� أ
واً
���درا��1# ا�����ر و "ق ا�������1ا
��ن ر����"���� &�	


��)ن �#�0���1 ����دث ��!��	 /��ن �	ھ����� و�.���� و 	����
� ،�      ا�����ر أ&
��ر /���وم ا����رب  "أھدا���

                                                 
  .91,دا�# 
ن ��<ر، �0د ا���ر: ص:  -)1(
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�و.ً�	 ��� ذات ا���1	ق  )1( "�ل إراد��...���أن �0
ل �!	د�� وأ�رى وأو�ر �ظوظ ا8دب و

 �<���ن /��ن &����ر �����، ���0د�ون ، ��$�و���دت ا����	س �$��<���ن ����� "ا���دا�� ���ن وراء درا���1


!�#، و�و�ؤ$رون و��0ون و� 	
�رون، ,د 
و
وه أ
وا&!�� 	
2(" 0��#
وه أ�0	(.  

إن دل /���' ����ء إ����	 ���دل /���' إ���1	س ا��	,��د 
)ز���#  ";
��ن ر����ق"إن ھ��ذا ا���0ول 

�!# :�ر �	 &	ن /��� �� ا�1	
ق و/��' :��ر ��	 أ�<�� ا���ر، وأن ھذا ا8$�ر ,د أ$ذ ���� و

� ا
�ن ط
	ط
�	، وھ�و �<�س او/ر�وه، وا��	س �
ا
�ن "       
	���	�� �1	رع ����ور ا��ذي ���ر 

إ���' و.��� �ؤ���ف $��	ص 
	�����ر و���0ده �و.��� ���ن ���6$� أ��1س و,وا/��د ھ��ذا ا�<��ن  "ر���ق

�.��.�ن و��<ظ أو�� وFد	
�  

��ن 
	����ر 	ا���)��ف ا�$/��' /�ر ا���دو�ن و
	�ر:م ��ن ��رور ز��ن طو��ل ھذا و  

�،&ل و�
; ��زال �����د /��'  "ا
�ن ر���ق"إ��' /!�د إ; أن �ر&�# ا���0د وا���0	د و ��	 ���ل 

� ر ا��0د��# ذات ا��وا,�ف ا�ذا���# وا�ط
� �� إدار ا8�&	ا�ذوق و�
����1ف ذ��ك 
��	 ا��1!ل 

�  "ا
ن ر��ق"
، �!و �0ر 
�)ّن )3("����# $	طري و/و�ت �� أ&�ره /�' ,ر��# �<�1 و "&�	

� و�	&�إ��1	س �رھ�ف ��ذا ا��0و�# �1&ون ����# ذوق �طري و د ھذه�وا,<� ا��� �1)�� 
�أ

� ا��$��<��#&��ن �����دى دوره ���� ا�=	���ب ا8/��م و���م ���Fدد /��رض آرا��
أ&���ر ���ن إ/��	دة  ھ��و 

� �ن طرف &
	ر ا��0	د، �&ن و�ق أ�1وب �$	ل �0	1رد �	 ,��&رار و�
� أن &�ل ��	ردة رل ,F


��رض  ذ��ك $ط�) ; ���)�' إ;و "ا
�ن ر���ق"ھ� ��ن ا
�&�	ر واردة وردت �� ا�&�ب إ��	 و

1
ق �ن &�ب وآراء، و 	� '�/ �
��ن  "ا
�ن ر���ق" ,د د�ت ھذه ا���	ر.# /��' أن ��ظ&�	

  .)4( ا8	�# ا��0د�#  .�Fل

�&��ن و /���' ا���ر:م ����	 ,���ل /��ن ا
��ن ر����ق ���ن أن �وا,<��� ا��0د���# ; ����دو أن �&��ون 

�=<�ل /��' ا��دارس أن �	,�د�	 ھ�ذا ���د ��رد دى Oراء ا��0	د ا�1	
�0ن، إ; أ�� ; ��&ن أن 

&�	ن ا�&�6م &���  "ا����)ة ���ث ��0ول: ر�$	 ����ر �ن ��ث 1
ب ا����1# و�ن أواFل ا��0	د �)

&�
�ورا �	��	�ت ا��رب إ�' ا�=�	ء �� ،#��	�	رم أ$6,!	، وط�ب أ/را,!	، وذ&ر أ�	�!�	 ا�

                                                 
�، ��زء -)1(
، 2007، �ط
��# ا����
�# �����ش، وزارة ا��0	��#، ا��زا�Fر، 1ا
ن ر��ق: ا���دة �� ��	1ن ا���ر و�0ده وآدا

  .16ص: 
  .16ا��در �<1�، ص:  -)2(
�17<1�، ص:  ��درا -)3(.  
  .0��445د ا8د
� /�د ا��رب، ص: إ�1	ن /
	س: �	ر�[ ا -)4(
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���دل ��1!	 إ���' ا�&��رم، و!��ز أ�<���واد، ��	F!	 ا8����1وأوط	�!��	 ا��	ز���#، و�ر��1	�!	 ا����8	د، و

	�
ھ	 /�' �1ن ا���م ��وھ�وا أ/	ر�ض ���وھ�	 ��واز�ن ا�&�6م ����	 ��م �!�م وز��� ��1وه ءأ

�، أي: �ط�وا 
  .)1("��را، �8!م ��روا 

ا8د
�# ا��	�#،  ��إ��	 ذھب إ�' �	 ذھب إ��� ا/��	دا /�' �0	� "ا
ن ر��ق"وا.� أّن و

ن ا�
�د�!� أن �&�ون ا�&�6م ��	ن /��� إ
	ن /!د ا�
داوة، وذي &/�' وا,� ا������ ا��ر
� ا�و

����� ��ن أد
��� ������د /���' ا���وزن �����رورا ���� أول أ���ره ��1	
0	 ������ر 
�����	ه ا�<����، �	&���

  ھو �	 ; ��)�' ��	�# ا��	س.و�	 ��1و�ب ذ�ك �ن أ$��# وور و�ر&�ب، و ا�0	��#و

ھ�ذا ا;���	ر ر /�' ا����ر، &�	 ���1ف أ�.	 �ن ا�0ول �<1� ا��	ر ا
ن ر��ق ����


�ل &�	ن ��ن �	���# ا��	��ب ا�<���، ����ر �م �&�ن /��ده ��ن �	���# أو���# ا�و��ود و ا�ظ!�ور، 

إ�0	/�� و   ذ�ك �	 �����ر ��ن $�6ل وز��� ��ر /�' ا���ر، و�<.ل ��!	 ا� ھ� ا��	��# ا���و

، ول ا����رر ا���# أو ا�0د إ�' ,���ذ�ك 
و,د ر
ط &ل ��س إرھ	ف �إطراب ���<س و�ن 


�ن  �
، �&�ل ��ن ا��<�ظ وا��وزن وا�����' ��	 ھ�و ���ر و��	 ���س 
���روھو ا��د ا�ذي ���ز 

ذا ھو �د ا���ر "8ن �ن ا�&�6م ، �!�د ا���#، 
إ��	 أ�ور �)�� �1ب رأي ا
ن ر��قوا�0	��# 

�ن &�6م ، و��ا�&�ر�م د وا����# &)���	ء ا�ز��ت ��ن ا��0رآن�وزو�	 �0<' و��س 
��ر ��دم ا�0

� و�1ما����/ T '� �
�  . )2("��ر       ، و:�ر ذ�ك ��	 ; �ط�ق /��� أ�

 ��$6ف ,د��	 ا�ذي دار /��� ا، و"ا
ن ر��ق"��ل أھم /�ر �� ا���ر ا�ذي �ل ��

8ھ��# ھذا ا���ر ا�0	ر �� ا����ر و�د��	 ھو /�ر ا��<ظ وا����' �� ا�0�دة ا���ر�# و

� ا����دة "ا
ن ر��ق"$ص 
	�& �� 0��1� 	�
	
' إ��' ا;ر�
�	ط ا��!�ا�����' و6 ��� ا��<�ظ و

�� .وء /رض �!	 
��Q	ز، و ا���,د ا�.� ذ�ك �� ��	���� ��ظم ا�0�دة ا�و��ق 
��!�	، و

.�	، ا����' �� .وء �ذاھب /دد �ن ا����راء أ�ره ��ن &	�وا ��ظرون إ�' ا��<ظ وآراء :�

�ص ��ك اOراء وو� �	 ��دا، و��.� أ��
�	ر ا�1$�ص ��!	 رأ�	 �0وم /�' ا/ا��ذاھب ��

� ا����' و"أن �� &	ر�ا��<ظ �1م رو
 ��، وار�
	ط>��.
��0وى 
	ط ا�روح 
	��1م، �.��ف 

                                                 
  .20ا
ن ر��ق ا��0روا��: ا���دة، ص:  -)1(
  .119ا
ن ر��ق ا��0روا��، ا���دة، ص: -)2(
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إن .��ف ا�����' &�ذ�ك و   ا��<ظ &)ن �0ً�	 �����ر... ا$�ل 
�ض �1م ا����' و 
0و��، �Qذا

� &	ن ��<ظ �ن ذ�كو.�
�ظ أو�ر ا$�ل 	 ")1(.  


��0رون، "ا
��ن ر����ق"ا����0	د 
���د �
���	ه ا��د���د ���ن ا�����راء وا���ذي  ھ��و ا��<!��وم �<��1�و      


ط ������ �����0	د ا��دا�����# ا�������ر�#، �!����ذا أدو������س �و.����� أن ا�<����ل 
�����و����.�	
   ن ا������&ل           

ر ; �و.�وع ا��د�ول  �� ا���ر �و�دان �ً�	 
���' آ$�ل �ط�� �	�دال و "ا��.�ون و

، )0")2	Fق �#�0��1 
�ذا�!	، 
�ل رؤى و و�!�	ت �ظ�ر طر�#0 ��
�ر ; ��� ا���ر، 
ل ��
�ر و

و 
!ذا �&ون ا
ن ر��ق ,د �<طن إ�' أن ا����ر &�6 ; ��&�ن 
�)ي ��	ل ��ل أ��د /�	�ره 

و /��م ���	ل ا��.��ون ( ; ھ��ن ھذا ا���ط�ق /�م ��	ل ا��&ل و/ن ا8$رى ���س ا���ر 

�قا����')، و
�	د �و��د ��&��ن ھ�ذا �� ا;و �ن ا;��	د 
�ن ھذ�ن ا�0ط
�ن، إ��	 ھو ��	ل ���


���	 ��ذ�ك ���Qن ��&ل ا�0���دة ھ��و ا�0��دة 
ر�ا����	ل، و� ��!��	، �=�# :���ر ��<��# /���	 �0و���

# ��<رد 
!	 ا��ص ا����ري، ,	��# :�ر ��<��ن /ن ا�
�د ا���	�� وإ�0	ع  ووزن و�$&

0�دة ھ� ھذا ا�&ل، او�	� ،��/ �0�دة ��� ا��.�ون ��س ��<6 /ن ا�&��	ت ا��� �<�

  �^�ف 
�ن ھذه ا���	ر ���ً�	.زج و	ا���

,��د �����ز ���� �<!و���� /��ن ��1	Fر ا��<��	ھ�م ا8$��رى ا�������0#  "ا
��ن ر����ق"
!��ذا �&��ون و

إ���	 �ط�رق أ�.�	 �&ون ا����ري /�ن /�	�ره ا���&��# و
	���ر، أ�� �م ��0ر رؤ��� �!ذا ا

  ��	�ب ا��.�ون ا�&	�ن وراء ھذه ا���	ر ا��&��#.

�0�0# ا���ر: ر�$	Fده ا��� ��د أن �ورد �� إ�دى , �&<� ھ�	و� �
ر /ن �ظر���  

  جِ رَ ــ�َ  نْ �ِ  �ِ ـ
ِ  سَ �ْ َ�    نٌ ــ1َ �َ  ءٌ �ْ �َ  رُ ا���ْ 

  ��ِ ا��Y  سُ <ْ �َ  نْ /َ  مّ ا�!َ  بُ     	ھَ ذَ  ��ِ ــ	 �ِ �َ  لd ــ,َ أَ 

 َ� ْ�  Uِ �َ ا��ُ  ودَ ــ0ُ /ُ  لY ـ�َ     #ِ ــ	��طY � �ِ  مُ ـ&ُ 

  Uِ �ْ 1ُ  رٍ ذْ /ُ  �ِ �ْ � وَ ـ�ِ          	!َ �ُ 1ْ �ُ  ةً رَ ــظْ �َ  مْ &َ 

َ  بٍ �ْ ,َ  نْ /َ     ـ	ھَ دُ ـرْ 
َ  #ً ,َ رْ �ُ وَ  Yب  َ� ْ� َ. ِU  

  جٍ رَ �َ  	سٍ ,َ  بٍ �ْ ـ� ,َ �ِ     	 ــ!َ �َ ,َ وْ أَ  #ً �َ �ْ رَ وَ 

  ـUِ �َ :َ  الُ ـزَ :َ  ـدَ �ْ /ِ     	ھَ ـرُ 1ْ �َ  ـ#ٍ 	�َ �َ وَ 

                                                 
  .117ا��در �<1�، ص  -)1(
  . 109، ص:1979، 3/�� أ��د 1��د: �0د�# ����ر ا��ر
�، دار ا��ودة، 
�روت، �
�	ن، ط -)2(
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   جِ ـرَ ا�<َ  	بَ 
َ  ـقٌ �ُ =ْ �ُ     حٌ ـرَ طْ �ُ  رٌ 	/ِ �َ وَ 


َ ــرْ ,ُ  �ِ � َ1 ُ�	 َ�  جٍ ــوَ �َ �ُ  كٍ َ� �َ  ـنْ �ِ     ــ

  .)U)1ِ ـ!َ ب ا��ُ طَ  	رُ 0َ /َ     ـمْ &ُ دَ و;َ وا أَ ـ�ُ �َ �َ 

����ر، /�ن ا
�ن ر���ق ��و�ول إ��' ��ر��ف ا��م &ل �ن �!ود ا
�ن ط
	ط
�	 و,دا��# و

�، وإ�1	س 
$طورة ا���&�# و',�ق ; �$<��1
ب �0
أو  ��
�!	، �ذ�ك ظل ��ر�ف ا���ر 

  ����1ر�ن.ا���د�ل ا/�و���� /ر.# I/	دة ا��ظر و

إن ,ور ��ك ا���	ر�ف &	ن �<� دون أن ��دد ا����&�# /�ن أن ھ�ؤ;ء ا���0	د &�	�وا 

ا��ذ
��#، و  #وذ�ن 
��ر���� ا�6ذ/��&��	�وا ���)$� ا����	�� ���� أ�!��م ���رون ���ن ا�����ر :���ر د$	���

���# ا�$��ق ا����ري إذ ���س ��� ��	ر�[ ا���0د ا��ر
�� ا��0د�م ��	 ����ر إ��' ;	�
��1	 �	 ���ق 

� $�0	 أو رؤ�	، ا��ظر إ�' >�	/#، �!ذا ,��	 و��� و�0د /د /�' ا��&س ��ورا ا���ر 
و

��م �&��ن اھ���	�!م /��' ا����	:# ا���&��#، وا����راء ا��0دا�' /���	��!م ���.��ون، 
�ل �ر&��ز 

�ر أو �.��<� ��ن /�	�ر ا���د��د، ا��	,د ا��ر
� ��ظر أو �!�� أن ��ظ�ر ��� ��	 أ.�	�� ا���


�)ن <�إ���	 &�	ن �&��رو��#، وا# إ�' ا���	ة ا��ر
�# ا��0	��# و1
�� أھ��# ھذه ا���	ر 
	��و �

�ث ��� /ن ا����# و
  ا��ذة.�

ا�0	����#، أو إ���' ���0�0# ا�����ر �!���دي 
��	�وزن و ���0د &	���ت ��ظ��م ����	و;�!م ��و��ول

ا�����' ذات أھ���# ��ن ظ�ت ا���	�ر ا8$�رى &�	��<ظ و� ��ن إ��!	 &��ر�ن أ1	�1��&م 

�	�و�# إزاءھ�	.  

��� &	��ت ا�0	��# 
)ر���# وا.��# ��1	ًدا إ�' ا�وزن و/��� �Qن ��د�د ��ر�# ا��ص او

.#�6�  ا�=	�ب وا,�	 ���ر&	 
�ن ا��0	د ا�

�ن:-2�
د ا�
�	د ا�.دا-�  

  �ز ا�د�ن إ �	��ل:-2-1

�ر�ف ����ر �ظ�را ��0دم ھ�ذا أ�� �ن ا��ب 
�&	ن و.� � "/ز ا�د�ن إ�1	/�ل"�رى 

� �����ر أن ���ر.�وا ��ذ�ك، و,د ��	ول ا�&�و ا�<ن وا���	ره ا�وا�1،����
ذ /!�د أن �در�1وا ط

                                                 
  .57-56، ص: 1996، 1ا���ل، 
�روت، �
�	ن، طا
ن ر��ق ا�����1: ا�د�وان، دار  -)1(
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,د ظ!ر ����# �ذ�ك ���د /ظ��م ��ن ا���ر�<�	ت ا���� ; �&�	د أر1طو ��' ا�و,ت ا��	.ر، و

  ��<ق /�' ��ء ��' �$��ف �� أ��	ء.

ا����ور، �	�����ر /���د " ذ���ك إ���' ا$���6ف ا���8$	ص و إ���1	/�ل/��ز ا���د�ن زو "����و

��راد و ا���	/�	ت ��� ��� ا�
��F	ت ذا��، و �&ن ا�ذي �=�ر ھ�و �!�م ا8 "��  إ�1	/�ل �م ��=�ر

�ن ا�8$	ص �� ���1واھم ا���0	�� وا���ر��� و&�ذا ، &�	 �رى أن �
	)1("ا��ور ا��$��<# و

�ن �م ا�و,وف /�' ����	ه �# ��0.� أن �&ون ���0!م ����ر وا�وا,� /	�ظر�!م إ�' ا��8	ء و

�ر���# �����&ل ���# ط
����# 	/ -&��	8دب -������ر  "آ$��ر، إذ أن  ا����0ق �$��<��	 ���ن ���$ص إ���'

�1ب ر:
# &ل إ�1	ن و
 ��!�")2(.  

ھذا، &�	 ا���� " /ز ا�د�ن إ�1	/�ل " /�' :رار &��ر �ن ا��0	د ا��دا���ن /��د و.�� 

إن ا��!د �� و.� ��ر�ف ���، ، و��' وا/�1ر اا�<ن، �8� �رى ذ�ك أ�ر ��ر�ف �!	�F �!ذا

� ; ��دي �<�	 �	 دام ھذا ا�&و
1�
�	ت ن ا���ري �ن أھم �1	�� ا��رو��# و�Qن ذ�ك �/�دم ا�

  /�' ���ن.

ب ا���د�ث ��إ�1	/�ل �م ���	ول ھذا ا�<ن، 
ل ��ده ,�د أط /ز ا�د�ن �&ن ھذا ; ���� أن

' در��# أ��� �ر��� إ���� ��ن أو��� ����ددة، إ�� ��	و���، و�ن ا���ر �� &��ر ��ن درا�1	��/ن 

ا;��
�	س ا��ذي ;زم ھ�ذا ا�<�ن ���1وات طو���#، ���' <.ل �� إزا�# ا�&��ر ��ن ا�=��وض وا�


# �ر�� أ1	�
� ا��وم ��&ل �# ��!	 ا���ر�#.	�1 �&��ر �ن ا�درا1	ت ا8د
�# وأ	$
  


�و
# ا��د�ث 
�&ل د,�ق /ن �ن ا���ر، �Qن أول �	 /�د إ��� ھو �و �ن 
��	إ��	�	 ��


�ن ا���ر و #�
	�ر:م ا��دود ا�<	 �ا���	/ر �ن ا��راك &ل �ن ا��	�ر وا���ر، ��ث رأى أ�

�	��=�#  "        ��A<	ظ، إ; أن طر�0# ا�1$دام &ل ��!�	 �$��ف /ن اO$�ر،  �� ا�1$دا�!�	

،#�����������ن أ�!��	 ���� ا�����ر � ���� #���

��دو �ر&�� U��.	ا�����ر ا�� ����أن ا��ر&���ب /�����#  ���كذ 

ا��1
ب ��� ذ��ك ، و)3("ا������ل ��0.��� ا�&�	
�# ا���ر��#!	 ا���ل ا���ري، ��� ���ن أن ��0.�

��1و"ا����ر �<&��ر �د�ن ��ود إ�' أن ا���ر ا�<�	ل و�1ب /ز ا
ب ��ر
��� ط
���# ا;�<��	ل 


�ت �������ل إ; ��� ��دي ا��دارس، أ��	 ا��<&��ر ا���ط��0 /�' ا8,ل ���0ل ����# و�ا����ظم ; �

                                                 
  .75، ص: 2002، 8/ز ا�د�ن إ�1	/�ل: ا8دب و ��و�� درا1# و �0د، دار ا�<&ر ا��ر
�، ط -)1(
  .75ا��ر�� �<1�، ص:  -)2(
  .76و��و�� درا1# و�0د، ص: ا8دبا�د�ن إ�1	/�ل،  /ز -)3(
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���ل .روري ��	� �، &�	 أن �0ل ا�0�دة �ن ور�!	 ا���ر�# إ�' ورة ��ر��# ���د )1("�

�را، و�	 ��&ن أن �0	ل �� ا��",�6 ����ر ��!	، �&ل � ��ؤ&�د ھ�ذا ��	 �ر �ن ا8�.ل دا�F	 ,و�

  .)2("ا���را�<	رق ا��وھري 
�ن ا���ر و

ى �!�و ��ر ' " /ز ا�د�ن إ�1	/�ل " أن �&ون ��0�دة ا�وا�دة، ����' وا��د ,�	ر&�	 �<


�# دا :�ر ���ن �ن ا���	�� �&ل ,راءة �د�دة �أن &ل ,�دة ���ل �� ط�	�!	 /د	��
!	 ھ�� 

�ب ا���ص ا����ري ������' ا���0�0 ���' �د�د �$��ف /�ن	� �ا8ول، &��	 �<�' أن �����ك 

 ،���"  �0�0���' ��ود إ���� ���ص ا�ذي �0رأه، و���س ھ�	ك ���'  �; �1ط	ن ���	/ر ذا�

��0�0، ��8� ھ�و ���رف ���� ذ��ك ا�����' ا� �أراد " أ$�ذت  �<�1� ,�د ; ���1ط�� ا���د��د، إ��

 �3("/��� ھذه اIرادة و�وده &�(.  

� ��م �=<�ل ��� درا�1	�� و��Q� ،ن���
	ر ا��	,د " /ز ا�د�ن إ��1	/�ل" ��ن ا���0	د ا���دا�/	


         ن ا����0د�م ا�
����ر 
����ا������ر�# /���ن ,.����# ا���د����د ����� ا������ر، �	���د����د /����ده ; �������ل ����� 

«     ا��	.� �ً�	، 8ن ا��	/ر /��ده ��	.ر و���1ر، إ�� اوا��د�د، إ��	 ھو �وال داFم و

��1
# ����د���د ھ��و /���د�	 �����دث /��ن ا��	,��# و����' ,��د �&��ون ����دًدا ��	
ا�����ل، �����س ا�!��م 

6�ظ# �واھد ا��ر، �&ن ا��!م �!م روح ا��ر، ھذا ھو ا���ر ا�ذي �.�ن 
0	ء ھذه� 

���#  و�وا,<�� ا�رو ، أي أن ا��	/ر ��$ذ ا���راث ����1!م ����)4("ا�د/وة  #���دا�	�#، ��	�1�Iا

�، 8ن ا��!��م ���	  "&���	 ���0ول �و��1ف ا�$��	ل ��
����1ت أ���&	; ��0
��1!	 ا��1�I	ن، أو ز���	 ����ز�ن 

  .)5("وراء ا��8	ء و ا8ز�	ء 


� ا�����ر ���� ���ور " ��         ا���ر
��# ھ��و /��ز ا���د�ن إ���1	/�ل " ھ��و ا�و���ود، و���0د أ


و�دان ا��)6(ھو ا���	ةو 	,	��	,.�# ا���� ��	��!�	 ا��	/ر، و
0.	�	ه ا����ددة و، إ�� أ�د ا��

�، و�	���	��# ا����ور�# ا���� ا�0.	�	 ��دد �� ھ�&ل ا�0�دة و �� ��دد ھذه�� �� 	�
� 	!�&�


���#، ��Qن ا���0	د ��ظ�رون إ��' ا�0��دة 
و�<! ا��	/ر، �Qذا &�	ن ا���0	د ا��0دا�' �&ون ��!	 	

                                                 
  .76ا��ر�� �<1�، ص:  -)1(
  .78ا��ر�� �<1�، ص  -)2(
  .79-78ا��ر�� �<1�، ص:  -)3(

��روت،  -)4( ،#��	0�/ز ا�د�ن إ�1	/�ل: ا���ر ا��ر
� ا���	ر، ,.	�	ه و ظواھره ا�<��# و ا����و�#، دار ا���ودة و دار ا�

  .13، ص: 1981، �3
�	ن،  ط
  .16، ص: 1978، 1ط �
�	ن�و1ف ا�$	ل: ا��دا�# �� ا���ر، دار ا�ط���# ��ط
	/# و ا���ر، 
�روت، -)5(
  .��180ظر: /ز ا�د�ن إ�1	/�ل: ا���ر ا��ر
� ا���	ر، ص:  -)6(
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��ظ��ر إ���' وا���دا���ن �ظ��روا إ���' ���&ل أو أ��&	ل ا�0���دة 
)�!��	 ���1	ت �����ق 
	��.���ون، 

ا�18	��ب ا���� ���1دت و        ا�0�دة 
و.�!	 
���#، �!�� ���رح �.�	��ن ھ�ذه ا�0�	Fد 

 ،	!�� »��0	ل ھ� /��' ���د ا���	ر�1# ا����ر�# ا��دة ا��د��# �ؤ1س �<1!	 
�<1!	، و�	�0

�ن ا���وذ��# إ�' ا�
��# ا�$	�#، ا���� ����0ق ��!�	 $و��# �ن ا���
�ر إ�' �=# ا�$�ق، و

 #
  .)1(»ا���ر

    وا���د �
���	ء ,���د��، إن ��1�# $���	ل ا����	/ر ا���	��ر، ا,�.��' ����� أ; �&�<��� 
���&ل 

� ا������ور�#، ���1واء ����ن �����ث ا�
�����# م و
�&���ر أ����&	; ���و/���# و�$��<���# �����6ءوإ�����	 ا�����	�

ا��	,�د " /�ز ا��د�ن إ��1	/�ل" أو �ن ��ث 
���!�	 ا�دا$���#، و –ا�طول و ا�0ر  –# ا�$	ر��

���#، ���ن وا&��ب ھ��ذا ا��ط��ور ���� ا�
���' ا�����ر�#، ����ث ���د$ل إ���' ���	ر���# ا�0���دة ا��د�

��ف ا�0�دة إ�' ,�رة و��و,<�	 ���1م �دة ا�0�رة ��� �وھرھ�	 :�	��F#، وطو��# �	�0

���رة ��
��ر �
	���رة /��ن �	���# أو إ�!��	م :���ر ��0ط���... ھ��� /	ط<���	 �<��رًدا أو 
���1ط	، و,     

� �!ذا ا��و,ف ا�ذي ���رك و��طور �� ا��	ه وا�د، و �و�رو�
ا�0�ر ھ��	 ���س ا��0�ود 

ن ا�0�دة طو��#، 
�دد ا18طر، و,د ����ل /�' ��ر,�م �� ا�0�دة، إذ ,د �&و ر/دد ا�1طو

���رة، �8!��	 �ظ��ل ا�0���دة :�	���F# و�&��ن ���� ذ���ك ���0	ط� ���� 
���	ء ا�0���دة ا�$��	ر��، و,

�ط�ور ھ�ذه ا��	ط<�# ��� ا���	ه ... و�دة ا��	ط<�# إذن و)2(�ور �و,<	 /	ط<�	 �� ا��	ه وا�د

�ن ھ�ذا ا���وع ��ن ا����ر ��0�دة ا���	رة، و وا�د، ھ�	 ا���1	ن ا����ز�	ن ��
��# ا�دا$��#

��د ز�����ـا��زاFري ,�دة " أ:��# ا��وت � "":  

 ِ� َ, � ْ� ِ
 َ� � ْ� َ� dد  ّ  	نُ 
َ �ْ ا�

 ِ� َ, � ْ� ِ
 َ� � ْ� َ� dا8َ  د ْ�  انُ زَ 

  �	,ِ �َ /ْ � أَ �ِ 

  #ُ �َ �ْ ا�ظY  	بُ 1َ �ْ �َ 

 َ� ْ� َ� dص  ُ�  �،	,ِ ا�
َ  بY ا�

  	تَ � �َ 	,ِ �َ /ْ � أَ �ِ  بَ ، ا��ُ تُ وْ 	 �َ �َ 

 َ� ُ 	 ْ
 ُ�  Yا��َ  �لِ ا�� ِ.	�  

                                                 
، ����1994ري 
��ن $��<��#: 
���	ء ا�0���دة ���� ا����0د ا��ر
��� ا����د�ث، ����� ا��=��# و ا8دب ا��ر
���، �	����# ا��زا��Fر،  -)1(

  .75(�$طوط �	���1ر)، ص: 
  .251/ز ا�د�ن إ�1	/�ل: ا���ر ا��ر
� ا���	ر، ص:  -)2(
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  دُ 	Fِ ا��َ  �َ 
ْ ا�d  لَ �ْ 	 َ� �َ 

  تُ 	اOھَ 	ن... و�
َ ا�d ... ووتَ ا��َ 

 َ� َ, 	 ْ� ِ
�  

  ةَ 6َ �ُ 	 �َ 

   	تَ � �َ 	,ِ �َ /ْ � أَ �ِ  بd ا��ُ  امَ 	 دَ �َ 

  وا، 	�ُ ر، آه ,َ �ْ � ا�
َ �ِ  تْ 	/َ .َ  <��1

  )1(	تَ ا �َ ذَ 	 إَ �ً وْ �َ  بَ ا��ُ  ودُ �ُ �َ  ;َ 

���ظ�!��	 « �!��ذه ا�0���دة ��&��ن �����<!	 ���� إط��	ر ا�0���دة ا�=�	���F# ا���	��رة ����ث 


دأ �� ا��	دة �ن �$�ط ��وري وا�د �� #�
	
م ��ط�ور ا��و,�ف ��� �1
�ل ا�و.�وح �ط#0 .

��' ���!� إ�' إ�راغ /	ط<� ���وس  	F��� 	F��«)2(.  

1
# ��!�&ل ا����	ري �!ذه ا�0�دة ��	
أ�	 ا�ورة ا�$	ر��# �!ذا ا�!�&�ل، ���ن « ھذا 

6��# أ��&	ل: ، و)3(»�&��1 ا���م و ا�دم، ���دد أ�&	�!	�ھ� �� �ظ�ر "/�ز ا��د�ن إ��1	/�ل" 

  ا�0�دة ذات ا��&ل ا���زو��.0#، ا�0�دة ا��=�0# ا��<�و�#، و0�دة ا�داFر�# ا��=�ا�

1- �� ا���23������دة ا�دا4ر������� ������#  ار�����ب ھ��ذا ا����وع ���ن ا�
���	ء ا�����ري دو :ا��

�ر&# ا��	/ر، ��ث ���ل ا�0��دة &)����ھ�ذا ا�
��	ء ��وھم �
�دأ، و ث!�	 دا�Fرة �=�#�0 ���!�� 


�را
ط ا��ز�F	ت �را
ط���و��د 
�.�!	 ��ن 
��ض ب ھ�ذه ا��8زاء وو�ؤ&�د ���	 ث	 /.و�	 


�ض �� �رادف &	�فو '�/ 	!.�
/�' ھذا ا���و ���0ق 
�	ء ا�0��دة ��ن ، و)4(ا��&	س 

ذ�ك ا���ور ا�ذي  
�	د8ا���ر
#، ��ر
# ا�1&�	ف ا��	/ر ��ث ھ� ���0ق �و.و/� �!ذه 

���ل ، و)5(�
�ور �� �<1� #
" /ز ا�د�ن إ��1	/�ل "ھ�ذا ا�
��	ء ا������ق ا�ط6,	 �ن ھذه ا���ر

أ1	1	 
	��	�ب ا��<�1 ���	/ر، إذ ���ظ أن ا�0�دة /��د�	 ����رك ��� ا�ظ�	ھر ا��و.�و/� 

�ظ�ل ����رك و   إ�' أ�	م �� ا�و,ت ا�ذي �&ون ا��	/ر ��� ,د أ$ذ ���رك �<�1	 إ�' $��ف، 

                                                 
ول ا��ب و ا���ول، ا��ر&# ا�وط��# ����ر و ا��وز��، ا��زاFر، د.ت، ص: ���د ز���� -)1(� :59.  
  .251/ز ا�د�ن إ�1	/�ل: ا���ر ا��ر
� ا���	ر، ص:  -)2(
  .252، ص: /ز ا�د�ن إ�1	/�ل: ا���ر ا��ر
� ا���	ر-)3(
  .255ا��ر�� �<1�، ص:  -)4(
  .257ا��ر�� �<1�، ص:  -)5(
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ھ	، و/��د ذاك �&�ون ,�د أ��م �	د ذ��ك ا����ور، ���' ����1<ذإ�' $�ف ��1&�<	 ��<1�، و ��	 أ

  .)1(/	د إ�' ��ث 
دأا�دورة و

��وذج ھذه ا�0�دة ذات ا�
�	ء ا�داFري ا��=�ق ,�دة ا�
�	�� " ��0	ط� ��ن ا���1<و��# و

  ا�$	�#1 �
رو&و��ف".

  قِ 1َ � ا�=َ �ر �ِ $ِ 	 ا8َ �َ 	رُ طَ ,ِ 

  قُ رِ �َ �ْ أَ  وَ  ولَ /ُ أَ 

  قَ رَ �َ �ْ أَ وَ  ولَ /ُ 	 أَ �َ 	رُ طَ ,ِ 

  ا8$�ر:ا��	�� وا��0ط�  �� �0ولو

  قِ 1َ =َ �ر �� ا�	 ا8$ِ �َ 	رُ طَ ,َ 

  )2( ...قَ رَ �َ �ْ أَ وَ  ولُ /ُ أَ 

���وذج ��0���دة ا�=�	���F# �!��ذه ا�0���دة ر:��م أ�!��	 ����10# إ���' ��	����# ���0	ط� �ر,���#، �

����ل ا������ور 
	�و����دة وھ���� ����ا�0����رة و�� 	���!�
����ث /���ن ا�$����6 ��ر
ص             ا�.����	ع و ا�

���� ���� ���و/!��	 �و,<��	 ، ��و���د 
�.��!	 ���ن 
���ض، و���	���1# &�!��	 ����	/ر �ز���F#و�

  ��ور�	 �و�ًدا.

�دة ا����7ل ا��23��ق ا���#��وح -2���     ھ��� ��<��ق ���� &��ل ����ء ���� ا����&ل ا���داFري : و&

     �&�!��	 �$����ف /���� ���ن ����ث ا��!	���#، �	����	/ر ���� ھ��ذا ا����&ل ; ����م دور���� ا�����ور�#، و

ھ�� ��
��ر /�ن إ��1	س # أي �
�0' �<�و��#، و��# :��ر �!	��Fإ��	 ���!� �� ا�0��دة إ��' �!	و

#
���	ر�# ھذا ا��&ل أ
1ط &��را �ن ���	ر�# ا���&ل ا��1	
ق، ، و)3(ا��	/ر 
!� 6	�F# ا���ر

,�د ����رج ا�0.��# ��� ���	ه ���وري ����د ��� $�ط ��0��1م، وإذ أن ا��	/ر ھ�	 ���رك �� ا

� ذو ا��دال �0ط� �� ا�0�دة �و�# و��6�0#، & �و�	ت�&ل �(&.�F	!� ; د  

3- :$
�دة ا��
	ء ا�.2زو�&  

ن أ إذا &�	ن ����ددا ���با���زو�� �و,<	 ��ور�	 وا��دا، و ��.�ن ا�0�دة ذات ا�
�	ء

���� ھ��ذا ا�
���	ء �&��ون ا�رؤ���# ا�����ور�# ا8و���' ����ور �&��ون ���	���1	 ��&���ف 
���دا آ$��ر و

                                                 
  .257ا��ر�� �<1�، ص:  -)1(
  .252، ا���ر ا��ر
� ا���	ر، ص: ا�1	/�ل /زا�د�ن -)2(
  .259ا��ر�� �<1�، ص:  -)3(
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���ث �
�دأ &�ل �0ط�� ��ن �0ط�# ا;�ط6,�# ا8و
��'، ��دور ا���	/ر ا;�ط6,# �� آ�	ق ا�رؤ��	 

���#����	 ����1م ذا�!��	 إ���' دورة �	����# ودور���� ��ؤ���ف دورة &	����# ; ��=���ق /���' �<��1!	 إ�	�)1(    

� ا���1ك ا���زو��� ا��ذي �
�دوو
���	 ��� ا��ظ�رة ا8���0# إ��'  
��# ا�0�دة /�' ھذا ا����و ���

,�ف ا����وري ��ر
ط 
��!�	 ا��وو �&�!	 �� ا���0�0# ��را
ط�#�0#، و���و/# �ن ا���0	ت ا���1

ا��!	��# �&و��	ن ��ر��د���ن ����	 	 إ��' �!	��# ا�0��دة، �	�
دا��# وا8ول، �&ل داFرة ���!� 
ذا�!

  �1د ا�0�دة �����1	.

0�دة ا�0�ر�� #
1��	
 "/ز ا�د�ن إ��1	/�ل"�&	�!	، أ�	 ا�0�دة ا�طو��# /�د أة وھذا 

ا�0��رة ��� ��	رق ��وھري،  �!� أ,رب �	 �&ون إ�' 
�	ء ا�0��دة ا���زو���# ��� ا�0��دة

��دة /��' أ��زاء ا�0��دة �&�رة �وو��د /��' أ��زاء ا�0��دة ا�0��رة وھو ھ���# ���ور �

وا���1ط��      ا��	ط<# ذات ا;��	ه ا�وا�د، و,د �$�ت ھذه ا�0�دة �ن ا�
1	ط# ا�طو��# و

ا������0د و     ا�<���وات، ����ث ر&��زت /���' ا;����داد ا�ط��و��، وا����را&م، وا��ز/��# ا�=�	���F# و

�دة ا�طو���# �ر�&�ز ��ددت أوا�!	، �	�0�!	، و	�دا$�ت �ر&وا�راع، و��	
&ت 
���!	، و

$�	رج &��ون ا�����ر، ���ن ��م �����) ا����	/ر إ��' /�	��ر أ$�رى ���ن /��' ا��	ط<��# وا�<&�رة، و

���	ء $	��# ���ن ا�0��# وا����1ر��# و�Iدة ا�طو����# �$���ق ���و ا��������	ون ا���8زاء ���� ا�0

�ر ���ن �	�0���دة ا��د����#، �$����ف /��ن ا�0��� "�&��ل ا�����0د ا���ذي �&��ون ا&(��
دة ا�&���16&�#، 

�ر&# 8ن ا�0�دة /��د�	ا�وزن و�	
ھ�و �<�0د ا��ر&�# �<�0د /��ر ا��راع و ا�0	��# �$��ف 


راز �	��# ا��<	/ل �� �را�ل �طور ا�0�دة... I ر ا�.روري  .)2("ا���

���# ا���وار، أي إ��' ا�دراد و&	ن ا���راء ���ؤون إ�' ا�1ر ��طو�ر /�ر ا�راعو

و ھذا ا�
�	ء ��0ق ا�و��دة ا��.�و�#، ���ث ����ا��� �1!م �� ��دد ا8وات وا��$�	ت، و


����و ا���ور وا���د;;ت، و ،	��!Fزا�(

ض 
��0�Q	ع ا�<&��رة ���� ،#���� #����

� ا�0���دة ��
��ذ�ك �

���# ��ط�ور أن ا�0��دة ا�طو"�ن إ��1	/�ل .��ن ھ�ذا ا���ظ�ور �0ر /�ز ا��دو ا���ر
# ا�&��#.

	رت ا�0�دة �و,<	 �&ر�	 :	�# �� ا������م  '��اOن �طورا ���وظ	، ��زداد 
���!	 ���0دا 

�	رت ا�0 ،�دة /�وا�	 /	��	 �.�م و ا���و��#، و :	�# �� ا�د,# و ا�رھ	�# �� ا�و,ت �<1

                                                 
  .260ا��ر�� �<1�، ص:  -)1(
1986، �1����د ����ود: ا��دا���# ���� ا�����ر ا��ر
��� ا���	��ر، ا����ر&# ا��	�����# ��&���	ب، دار ا�&���	ب ا��
���	��، ط -)2( ،

  .85ص:  �
�	ن
�روت،
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رت �� ا��	ه ا���&ل ا��درا�� ��	رت ���و/�# ��ن ا8�وات ا��$��<�# �طو/دة ,	Fد، و

  .)1("����زة أو ا�

���ن دور ���� �ر����# ���	 ���� د�ن إ���1	/�ل " ا��	���ب ا��و�0���1 و&���	 ���م �=<��ل " /��ز ا���

� ا��$��<# �� ا�ذات و
� أ�	�1س ا��	/ر و��	ر�
ا�وا,�، ��ث $ص ��6 &�	�6 ��ن &�	

�

��ء �ن ا�د,# و " ا���ر ا��ر
� ا���	ر" �	 �ا��و.و/�# ,.	�	 ا����&�ل ا��و�0��1 ��

� و 
 ا��د�د �0	ر�	��
��م ���> ا��	/ر ا���	�ر ��� ��وره �ن ا���&�ل ا��و�0�1 ا����0دي، و


����ض ا������د�6ت ا��وھر����# ا������ أ����س ا����وزن �!	����F	 ����� ا������ر، و �� أد$���ل /���������&�

�ت �و0���1' ا�0���دة ا�����ر�# �و�0���1	 �<#���1 
	�در���# ا8و���'، ���ر
��
ط 
.��رور�!	، �)�

�ر&���# ا�����<س و
 	���0��    ����ث �ر����1م ���ورة ا��	����ل 
&���ل ��	,.���	�� ا;�<����	ل، �ار�
	ط���	 و

  ذ��ك 
!�دف $��ق ��وع ��ن ا;���1	م ا��<��1 
��ن ا���	/ر ورا/	�� /��' �<��1# ا���	/ر، و


���ن ا��وا���ق ا��<���1&&��ل إ���1	ن ����	ول أن �$���ق �و/��	 ���ن �	����	/ر  "ا����	�م ا�$��	ر��،و      

. )2(	1	 �� &ل /�ل ��� "
�ن ا��	�م ا�$	ر�� /ن طر�ق ذ�ك ا��و,�� ا��<�1، ا�ذي ��د أ1و

ن " ءا     ,د�م أم �د�ث، �6 ��&ن �ور /�ل ��ري دون �.ور /�ر ا��و0�1' ذ��ك 

ى إ��' �ور�� ا��و#�0��1، 
�ل ر
��	 &�	ن أ&
�ر ��ن �ز�زءا &
�را �ن ,��# ا���ر ا���	��# �

���ر ��زون ��	 ���ده ��� ا�&���ر ��ن ا���0	د ��' ھذه ا�ورة ا��و�0�1# وھذه ا���0# �ر��� إ

� ���	 �ن �	�# �وم �=�	ط��1، إ�' ور�� ا��و�0�1# "�ن 1�ر، و��د� 	3(�(.  

�����	 اھ���م /��ز ا���د�ن إ���1	/�ل 
	��	���ب ا��و�0���1 ���� ا�0���دة ����ده &��ذ�ك أو���' و�

/��ده ��� �<�س ا��ر�
�# ��ن &
�را 
�	�ب ا�ورة ا���ر�#، ��ث ��)�� ھ�ذه ا8$��رة  	اھ��	�


دا/��#، و�!��	 $ط��	ن ��6ز��ا8ھ���# ��� ا��ورة ا��و#�0��1، Iا������# ا ���ن 	 	درھ����

� ا�����ور�#،م وو���ق ���	 ���6ءذات ا���	/ر �����ل /���' ���&��!�	 ����	�
	���	�� �����1	 ,��و �
ن 	�

� و"����	ھز���
���ن ھ���	 ��&��ن أن �.��� ا������1# ا8و���' ا����� ���0وم /��!��	 ن �$.��� �!���	 ��ر

                                                 
  .277-276ر ا��ر
� ا���	ر، ص: /ز ا�د�ن إ�1	/�ل: ا��� -)1(
  .124ص: /زا�د�ن إ�1	/�ل، ا���ر ا��ر
� ا���	ر،  -)2(
  .124ا��ر�� �<1�، ص:  -)3(
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&	�����&�ل  –&��	�� ���� ا�0���دة ھ��� أن ا�����&�ل ا������&�ل ا���ورة ���� ا�����ر ا��د���د، و

�ر&#  -ا�ز�	��� #��
�	��!	 ا��<س و���	ه إ$.	ع ا�ط")1(.  

���ث ; �<و��� /ر ا��0د�م ����د ��	&�	ة ا���8	ء و�Qذا &	ن ا��	
��0ل ا����	ھد �6�0 أ����	 

�وا1�، �Qن ا��	/ر  �ا��ر&��ز /��' ا��د�ث �=�ب /���� ا��<&��ر ا����1، و��ء ��	 ��0 /��

�	����	/ر ا�����دث ���و�� ھ��ذه ا��ر&��# &��ل /�	�����، ���0د و���ق ا�����راء " ���#، ا��ر&��# ا�
	ط�

����    ���ن ����ث �<��	ذه ث ھ��و �����0' ا8ھ��واء ا����	ز/��#، وا�����د�ون ���� ا�����ور ا�
��	ط�� ���ن 

��م ا8و �� �
�ذ�ك ����0	Fق ا��وھر��#��	ء دون ورھ	 ا�$	ر���#، و�=�=� ���0�	�� ")2( ،

ا���ور ا��<���1# ا�دا$����# /���' �	/�ل �=���ب �	���ب ���ن ا���0ول ����1$�ص أن /��ز ا���د�ن إ��1و


د���، ا�ورة ا�$	ر��#، إذ 
	��	ط<#  <
��1ط�� ا��	/ر أن �درك ا��8	ء وأن ����!	 �ط


<.�!	 ��1ط�و ��، &�	 أ��
�ذ�ك � ا���� 
�ن ا��8	ء ا���
	/دة و���' ا�����	�رة و���ون 
رو

، ��ط�0	 ���	1ب ا���	ر، ��^�ف ا��8زاء " �م ��د ا�ورة ��	&	ة ��وا,� ا�ط
��� أو ,�	1	

� وا�1�	را�� �ن ��
�� ,ر��ب... و!�
إ���	 :�دت �ر&�
�	 ���0دا، أو وا.� ا���	��، ���1د ��	

و��# ا��.�و�# ا�!	ر ا��6,�	ت ا�
�د;;ت وا��8	ء و�1ر�	 ����	,.	ت �0وم /�' �را1ل ا�

#
���وري :��ر ����وي وم ز$�/��' ��<��� ا�&��# ا��� ���د �� &�ل �	��ب، و �� 
و�0# ا���ر

��' و إن 
دت ور ا�و )3(��و,� " 	�!�Q� ،#���
�	/ر ���1دة �ن ا��	�م ا�$�	ر�� و��ن ا�ط

; و#����1 ����
���ر /��ن ا8�	���1س ���Qن ھ��ذه ا���ور ���	 ھ��� إ "/��ز ا���د�ن إ���1	/�ل���1ب "ّ

��د ا���	/ر ا�ذا��#، �	���!د ا�$	ر�� ا�ذي �0د�� ا��ص ; ��<�ل /�ن ���!د دا$��� ��م �و

��ن ���	�ق ا���	/ر و�� ھ��
�	ه ��' ��	�ق ذا��، وا��	/ر 
دا �ن أن  ،#��
ا�طذه ا��ر ،#���

  ��1ت ورة �ذا�!	.� �<&ر�� �Qذا ھ� ورة �<&ر��، و�$.

، ذ��ك ا���I	ع�0د �1دت �ر&# ا���ر ا��د�ث ا�!�	ر ا��ر&ز، ا�!�	را ���وذج، ا�!�	ر 

 #������ث /��نم، وا���1ط	/ت أن �
���ور رؤ���	 �����	�أن ا��دا
    أ���&	ل ���� ا����6&ل،  ���ن ���م ا�

�ت ا��دا��# ��� ا����ر وا�د$ول �� �ر��# ا�&�	
#، و
��� .وء ھ�ذا ا���ور ا���دا��، أ

��ث /�ن �.�	ء ��&�	ھ� ,�ق ا���ذ�#، 
�ر&�# ا��دا��# ���ر�	 ھ�� �ر&�# ا� �
�
�#، �ذ�ك �

                                                 
  .126ا��ر�� �<1�، ص: -)1(
  .157/زا�د�ن إ�1	/�ل، ا���ر ا��ر
� ا���	ر، ص:  -)2(
  .258، ص: F2007ر، إ
راھ�م ر�	��: ا�=�وض �� ا���ر ا��ر
� ا��د�ث، وزارة ا��0	�#، ا��زا -)3(
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       �����1ت �=���# �و0����1	ھ	 ا�$	���# ھ���� 
	�.���رورة ا������ �!���	 �1	�����1!	 و �=�!���	 و���ورھ	 و

ورة و �و0�1' ا�0�دة ا����0د�#.و  

�س:�.�د  -2-2
�  

أ����د ��ظ��ري ا��دا���# ا������ر�# را��Fدا ���ن رواد ا���د���د و "
�����س"�����د ����د ا��	,��د 

،#�
�وا,<� ا��0د�# ا��� �ؤ1س 
!	 ��	ھ�# ���ر ; �$�رج ه ا���د�د�# و�Qن آراء�ن �م و  ا��ر


�	دھ	 ا��$��/ن �(
 #�  ا���
	��#.<# وط	ق ا��دا

���ث رأى أن ھ�ذه ا8$��رة ,�د �1	ھ�ت  "
���س"���د �0د ر
ط  ،#��
��ن ا����ر و ا��دا

�
ل زاد��� إ�' �د 
��د ز/ز/# &ل �<!وم �����ر ��ن ��)�� أن ����1ر /���� ��� �!	��# ا��8ر 

ا���1	�� &��	 �ط�� ا��دا�# ��� ا�$ط�	ب ا���0دي و ��ل ا�1	ع "1�# /�' 1��� ا�1	
0#، و

�	�# وا���دوات و��ك ��!د /��' ذ��م ا��ر
�� ھ�و ��	 	ا���0	ءات ا����ر�# /
�ر ا���ا�&��ب وا�


)ي ��ر�ف إ�' �)ز,� ا�1ر�� <� �.")1(.  


����دة  "
����س"�����د ,��د �ظ��ر و #����ة ا����0	د &��ل ا�
���د /��ن �ظ��رإ���' ا�����ر �ظ��رة �دا


�داع ا����ري �1واء ��ذ�ك 
)ن ا�0دا�' ��، وI/����# ا ���ر �	 ���� &�ل ��	 ��ن ��)�� أن ��ؤ


��1	س  ���$ص �0ط�# ا����ول ��� �<!�وما$ل ا���ص أو 
$	ر���، ود���ق Iدا��# ا

ا����ر 

��دع و��	
ر ا����� ����ود ���ذوره إ���' 
دا���# طرو���	ت ا�رو�	����1#... أ���	 ا���ظ��# ���� ا�����

��دع ا���	��ر ���ن �!	���# ا8ر
�����	ت و�!	���# ا�$�����1	ت و��	

���# ا�����ور 	���!��	 ازداد ا�

   ����	�م ا����د�ث، اا�����ر ا��ر
��� ���� ا$����	ر ����# ا����� ��)��ل ��!��	 ھ��� ا���ظ��# ا�&وا��1	/	، و


� �وھر ا��دا�# ا���ر�#، ا��� ����1س ا���دع  ھذه ا�رؤ�	 ا���و��# ا�&و��#و� 6�	�&��

  ���ذرا.و����
	 و

أن ھ��ذه ا�رؤ���# أ&��دت /���' �����1	ت ���6ث ھ��� ا����داد ا�$ط��'  "�����د 
����س"���رى و

  :ا8و�' �ن ا��دا�# ا�رو�	�#�1

 ھ�و �و,�ف ; �<&�ر ���� ��دى ا��0دا�'/ن ا����ر ا��ر
�� ا��0د�م .�رورة و ا�$روج -أ

ل �� ا��0ول ا���ر��# ا8$رى.�  /�' /&س �	 

  ا��	/ر�#.ا�=ر
� ( ا�&و��) ���	ر ����ر و ا/��	د ا���ر ا��ر
�، ا���ر -ب

                                                 
  .25، ص: 2001، 2، دار �و
0	ل ����ر، دار ا�
�.	ء، ا��=رب، ط�1��د 
��س: ا���ر ا��ر
� ا��د�ث ا����0د�#، ج -)1(
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� �� .وء ��ط' "روح ا��ر"/	دة ,راءة ا���ر ا��ر
� ,د��� وإ -ج��د�)1(.  


��د ,.��#  ثا��د�وا�# ا��دع 
�ن ا���ر ا�0د�م �	 �رى 
��س أن 
د& 	���� Uا��ذي أ���

����ت 
دا��# ا;���0	ق /�ن ا����	ذج ا8
و��# �دا�# ا���ر�# 
دأ 
<�ل ا�1ؤال وأز��# ا�وا,�� وا�

وص د$�ت �=	�
��ذات ا�&	�
�#، ا��و&��د /��' ��دع ا�رة ا��=��ر 
&�1ر ��1ط# ا����وذج و

ا����ر  �0و;ت �د��# ط
�ت �1# ا���ر ا���د�ث ��م �&�ن .��ن اھ���	مأ�ن ظ!رت �<	ھ�م و

"ا��$ط�" &<ر.�	ت ;��0	ل ا���ر ا��ر
�، وز" و	"ا���"ا��=��ر" و ھ� "، ووا��	/ر ا�0د�م


��دا���� أ/ط���	 ����و )2("�ن 
��# إ��' أ$�رى  ث�� /ره ا��د� 	  �
���س"��	 أط��ق /���" 


��دا" ��ط�� �Iط $���سھ��ذا ا8$���ر ���0وم ، ل "ا	ل و /���' ���0	��وا;$���6ف  ھ���: ا;�<


�	ت و، )3(اI�راغوا���	�ز وا;�<�	ح و�
��دم ا� 	�!�& ��0رار، ا;��1و           ھ� �<	ھ�م �و

� إ�' إ/	دة ا��ظر إ�'  "
��س"ھ� ا��� 
�' /��!	 و
ا����ر �ظر�� ��&ون ا���ري، ��	 أدى 


	ره &�	�	 ا���	/�	 و�0	��	 وھ�� ط
���# ا��و���/	
����1!د ودات وا�و��ود ��� &�ل /�ر، و

/���' ذ���ك ا;�6��0ب ا���ر���� ا������� ا���ذي ��1	د ا����ر ا��
	���1 ا8ول أ���ن &��	ن  "
����س"

�� 	ا;��	ه ا����0 إ�' �	��ب �ر���# ا��0	��	ت :��ر ا�0ر�
�# ��ن ا���0ل ا�����0��ز�# و�ظ!ور ا

���	ر�1# ا����ر�# �	ر�1#... ���ت ا���راء ���1ون 
�$��ف اا��61I �ن �و�	��# وھ�د�# و

  /ن ا��0ول ا8$رى.


إن �� �"

��دى ��)��ر رو�	ت ا��دا�# ا���ر�# ا��ر
�# و:�ر ا��ر
�# و
ط "��س �و/�

� إ�' �!م �=�	�ر �����ر و ھذه ا�طرو�	ت /�' ا����ز ا���ري
رؤ��# وظ�<��� .��ن ا0�1ر 

/��' ��&ل $���، اد&و��# ��� ��!�	 
��ن ا���&ل وا��.��ون وا��ذات ا�&	�
�# و$�	رج ا���ص و

� " ا���ر 
� �0	ر�# 
�	 &	ن /��� ا���ر �� ا�1	
ق �ن $6ل &�	�Fز� ���د�ث " ��ا��ر
� ا�


�ن �	 أ�' ا8ول و� �
"#�� ا�را
� "�1	ء�# ا��داFز� �� �  .� ا�&�	ب �<1

� ����ر إ���	 أ��ت 
��د إط6 "
��س"�!ذا ��&ن ا�0ول 
)ن ��ظ�رات و�
� /��' ��	 أ��' �/

����# آراء �0د���#، �!��و ���
��ر ا�����ر ا����د�ث �أ/���	ل إ
دا/���# و ��1	
0وه ����راء و���0	د ���ن


راطور�# ا���ر ا�0د�م و�I6و�(� .��  

                                                 

�����روت، ا�����دار ا�
�.����	ء، ط -)1( ،�����
1985، �1������د 
������س: �دا�����# ا�����1ؤال، دار ا�������و�ر و ا��ر&����ز ا������0	�� ا��ر               ،

  .134ص: 
  .62، ص: 2001، 2
��س: �1	ء�# ا��دا�#، دار �و
0	ل ����ر و ا��وز��، ا�دار ا�
�.	ء، ا��=رب، ط���د  -)2(
  .78-77-��76ظر: ا��ر�� �<1�، ص:  -)3(
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�د��دة ���1م 
	;�<��	ح ,د /�ل �	ھ	 /�' ا��)�1س ����ر�#  "
��س"ھ&ذا ��.� ��	 أن و


�دال، إ�!�	 �ر، و�ا��=وا��طور وا���	وز وI	

���س  ����1� 	�� 	!
ھ� &�!	 آ��	ت ���0ق 
�و�

	�ر را�.�# ��زھ�	 ا�ز��	�� أو ا��&�	�� =�ا����	�ز أو ا���ر�# �دا��# �0وم /��' ا;$��6ف و�

ا��=# �� ھ�ذه ا����ر�# �
��' /��' ��ط�ق ا����دد ��� �' �د ��زو�� داFري، و�ن أن ���ول إ


ل  #�ھ� �=ز ھ�� �=�# ����	�1ل ا��د;�� وا�0�I	ع ��!�	 �����م 
����' ا���ص ا���	ر1	ت ا��

��	ر ��&��ن ا���0ول إن �
ط�ل ���ن أن �&��و�$	
�# ����را�ون ���&�!	 �و�0���1	 $	����	 ��ن ا������'، 


��س ھ� ��ر�# ا;�<�	ح  ا��� 	!
  .ا��=��روا���	وز و �	دى 

  ��د ا��	�ك �ر#	ض: -2-3


)ھ���# ��د��د ا���ط�� �ن أ&��ر ا���0	د ا���ر "/
د ا��	�ك �ر�	ض"��د ا��	,د  	� ب و/ّ�ً

� و����دھم �رً���	 /����' �����ذ�ر����ن أدي، و�&	������ دا$���ل ا�$ط���	ب ا�����0و�����
ط�ه و�)���.        

          �را�������، ���1واء ����ن �����ث ا�����د أو ����ن �����ث ا��<!���وم ,
���ل ا�$���وض ����� ا���	ر���1#و

� ھ�� ا���ط��، و ���0د /��' و/�� &
��ر 
�)ن�����	  نا��ط
�ق، �8� &	و�
أن ��واة ا����!U و�

� .���ن طرا��Fق ��ر����# ھ������
��ر �)/ �����ل ���� �وا�!��# و ا�<���ل ���� �ر������ أو ��ر�<��

� ا�
�	�> /��' ا�$ط	ب ا8د
� و�
	��	�� ا��1	ر ا��0دي /�و��	، 
	I.�	�# إ��' ھ�ذا ��Qن �ر

� و�ط��و�ره وا;�������ط�� و�را������ ا�دا���F# وا������1رة /
��ر ���	
ا;��!��	د ���� ھ����	م 

�	��
�#، و��	ر�1# �ط
���0# �و�#�0 :# ����6ت �و.�و/�# ����، �&<�ل �0	ر��# �0د��# �(


!	 ا�1	�# ا��0د��#  'و.<��ك ا�و ا�$�ط  ذ�ك &	ن ا�دا�� إ��!	1د�دة، و U�� ا��� #��ا��ط�

  ا��ر
�# ا��د��#، ����# :�	ب ���1ق ��	/� �و�د �� ھذا ا���	ل.

 ��	ھ��� ��� �$���ف/��' �1�# ا�&�ون ا����ري و "
���س"�� "�ر�	ض "���رك ا��	,د و

��0�0�، وإ�' ا1ى د�ر ا�ذي أا���	رف ا1�I	��#، ا8ا���وم و���ن ��م ظ�ل ��	�# ا��0
ض /��' 

����	د�ون أ&��ر ��ن ذ��ك �<��، ون ��ول ��رور ا��و:��# ��� ا��0دم ����	د�ا�ّ�	س " ��ذ ا���و

�، ھل ھو &6م /	دي أو ھو ���
  )1("&6م $	رق ؟�ول 

�ول ا� "�ر�	ض"ا��	,د  إن ا�1!6ل �/�� ھ�ذا ��ر 
	��1	ؤل إ��	 ��م /�' �دى و&�6

ا�ظ��	ھرة  �ب=��	�رة ���� ��د���د �<��	ھ�م ����ل ھ��ذه ا����ط��	ت �ظ��را �����ا��	,��د 
���و
# ا��
                                                 

0�دة " أ���	ن ��	���#"، د��وان ا��ط
و/�	ت ا��	����#،  -)1(� #��
د ا��	�ك �ر�	ض: 
��# ا�$ط	ب ا���ري، درا1# ��ر�/
  .3، ص: 1991ا��زاFر، 
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�	ط�#، وIك وا	�1�Iا '��/ 	!F	�
��0!	، و
	���	�� ا�1�Fؤ&�د ذ��ك ھ�و ا���ر�# و�دى ز� 	��

���      �=��#ول �$����ف ��	����	ت ا�����ر ���ن �<��ظ و�����' و���وا�� ا�F��18# ا����� طر�!��	 �ر���	ض 

  أ1	��ب.وورة وإ�0	ع و


=��� أو; ا��<ر���ق 
���ن  ن ھ��ذه ا����1	ؤ;ت رأى �ر���	ض أ�����&��� ��.��� ا���رؤى /��و��

���# /���' ا�����ر، ذ���ك أ�!���	 ���وان �����ر&	ن ���� &����ر ���ن ا�$��	Fص ا���	����# ا�<�ا�����ر و

  �# ر1	�# ����#.�)د:رار ا��<ظ وا����' و


د ا���ك �ر�	ض"�رى و/"  �
�ن ا���ر و
0در  «أ� #0��8د
� ا���ر ا�	 &	�ت ا�!وة 1

	 ا:����دت .����0# ����� ا�����ور ا������)$رة، �����' إن 
����ض ا�0د�����#، 
����0دار� ����� ا�����ور

�ط�� ا��ظر�	ت ا��0د�# ا��د�دة ��	ول �� 
�ض �0و;�!	 إزا�# ا��وا�ز 
�ن ا��	/��ن �


إذا  إذا ا����ر ���رأ1وأ ��� إذا &�	ن �ظ��	 
�	رًدا، و، �Qذا ا���ر ��ر أو "أ
� ھ6ل ا��1&ري"

��ور ا�
د����# و�	
 	�
�<��	ظ ذات �����6 /���' أ�����# ا8را 
��	�رؤى ا����<	�#، و���و,&��	ن ����

  .)1(»ا�ظ6ل ا���ر�# ا�ر,�#0

أن �����ل /��' ھ�ذا ا�<�ن ���ب أن ا����ر ��ن، و "�ر��	ض" ��ـ !م �ن ا�0ول ا�1	
ق�<و

ا�����ر�# ���� أ
��1ط ��	ر�<!��	 /���د �ر���	ض ���	 ���وى /���' ��ور أو ��<# " ا�����ر�# "، و

�1
ور ��)ى 
	�����0 /ن ا�ور ا��� �� �

�#، ارداط# ا�1ط��# و �1رح �إذ ���س "ت ر

�&ون ��را. &�	 ,د �&ون  ا���ر ��رد رف &��	ت �� إ�0	ع /رو.� ; ��دوه، �ذ�ك ,د

دھ�	ش، /�ن إ��	 ا���ر ھو &�ل &�6م ���1ط�� ا���
��ر، 
&�<��# ��<�ردة �
��> در��# ا�Iظ�	، و


�=���# ; ������رط �� #����	/ #�(���1� U�	����� #، أو����	ط<���# ا���	ا�8ا�� 	ا��<ظ����# ا�����د�دة !��� #���,	

���رط �� &�ل ذ��ك و )2(.."�!	 أن ���ل ورا �د�دة ذات ظ6لإ��	 ���رط �
	�.رورة، و

�	ء " وأن  "�ر�	ض"/�د �Iم وا	1ق وا;��1	ا��� 	��1! #:	�ر، �ا��ق أن ا����&ون �� 

�، و�&��� ��ن ��ن ا�<��ون، وا�<�ن ��� �	ھ����� ��=
� ��&ل &�	 ھو ���روف، ���س /���	 و��	 ��

��ري ا���0	Fق ا��د���دة دون ���س ���ء آ$�ر :���ر ا���&ل، �	���	/ر �ط��ق ا��ر���# ��� أن �و

                                                 
،             ص: 2007/
د ا��	�ك �ر�	ض: �ظر�# ا��ص ا8د
�، دار ھو�# ��ط
	/�# و ا����ر و ا��وز���، ا��زا�Fر،  -)1(

93-94.  
)2(- �  .101ص: ، ا��ر�� �<1
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�&م �	ھ��!	، ھ� ا���ر، ��� ���ن أن ا����ر ھ�و �=�# ا�<�ن، أي �=�# �دود، و� ،#���
ا��=# ا�ط

  .)1(ا�ز$ر�# "

  ا�����ر�#، ,��د ��1	ھ�ت 
�0و;�!��	     ا���# د���� ا����0	د ا����دا���ن 
��)ن ا�� "�ر���	ض"��<��ق و

وا��ل ا����� ) ���� إ�=��	ء &����ر ���ن ا�<( ا�&���ف وا�����	وز وا��$ط��� وا�!��دم وإ/��	دة ا�
���	ء...

� ا�����ر ���ن ,���ود ا����روض ا���	ر�# &	���ت �����ز 
���ن ا�����ر و��
    ا�����ر ;����1	 ���	 ����ف 

��6 ���ل ھ�ذه ا���دود  د/�، وا��� &	�ت &<��# �� ����ز ا���ر /ن ا���روا�0	��# ا�ر��
#، و�

� رأ$
�ت ��ذو�!	 ��ن أ1	�1!	، �����!�	 ���1	 أد
��	 ���	# ا���ر ��ن أر&	�!�	 وھ	رت دو�" &

، ; )2(	ت ���&��# ����دودة"/���� إ; 
��< �ز; �������1���ر ���� أ:���ب ا�$��	Fص ا������1#، وا

�0ق إ; �ن $6ل رؤ��# /���0# ���وھر ا����ر ورؤ��# /���0# ����	�م، وھ�ذه ا�را��# ��0.�� ��


داع &� �
دو Iا ��رة �
ا�
��# ا���ر�# ���	1&# و�	��#، �ذ�ك &�	ن ��ن ا�.�روري �!	رة &

��1
# ������راء ا���ذ�ن ا�<����وا /���' ا�&�	
��# ا�����ر�# ا��دا����# أن ���در&وا ���دود ا��0	ط���	ت ��	


.#�  وا��1	�	ت ا����ر&# 
�ن ��س ا���ر وأ�ق ا��دا

  

  

  

 

                                                 
  .96ا��ر�� �<1�، ص:  -)1(
)2(- �
  .100، ص: /
د ا��	�ك �ر�	ض: �ظر�# ا��ص ا8د
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  ا���ه ا�����دي: -1

 ��وظ� إ��ن ا���ورة ا���ر�ر��� ا����رى، ��د �ر�ت ا��ر�� ا��ر�� ا�
زا�ر�� ��و�� 

��رة و إ) أ'&��� %��ر��ن  ��� أ#��ذت ���!����ذ�ك أ%����ب �د���دة أھ &��� ا��را
��+ ����د ا)%����*ل  �

�ل ا��*د وھ2 ا���1دة ا��ور���، وا� �%ب ا��وري ا�ذي ���ق، �ر� � أ# د ا%��*�'���   3���

��ر ا�ذي ��ب 15��د را��� أ�'�ء ا��ورة ا���ر�ر��ر أ�! ا���%م %�د 6، ھذا ا���� ذ�ك ا�

  �م �
دھ� ��د ا)%��*ل ��ن �ل ��&� ا�%رب:�دو ا�ط�ور وا'�ظر  �*د 8وء ا�� ر و

  �ل�ِ �َ �ْ ���ُ ِ�  مُ �ُ �ْ �َ  تَ �ُ ي �ُ ا�ذِ  تَ �ْ أَ أَ 

  �لَ �َ ا�وِ  لٌ �ْ �َ  سِ �ْ �"! �ِ   ُ �َ �ْ �َ وَ 

  ومِ ُ ا��)  �تُ �! َ ' وَ ِ&  بْ �ُ �ْ �َ وَ 

  كَ ِ� "ْ (ِ  �تُ ��َ �َ �ِ 

  0�1َ /ِ ا��ُ  �تِ /َ �َ ���! ِ�  كَ �َ �ْ .َ  ُق◌َ رِ �ْ �َ وَ 

�َ ولُ �ُ �َ  تَ �ْ �ُ وَ  : َ   �ءِ �َ ا��!  �بَ �َ  3ُ �َ &ْ 2

  نٍ دْ (َ  �تَ �! َ  عُ دِ �ْ أُ وَ 

 ُ� َ�  )1(نْ طَ 8 وَ �! 

��ر �>ف وأ ل ���ر�ن ا��ر�� و  ��م �
دھ�:ا)'���ق ��د ا)%��*ل و�ر5ب ا�

  '!�ِ �َ دْ #ُ 

  !�ِ �َ رA ! �ُ 'ِ �ْ دَ �َ وَ 

  .)2(صْ Bَ ى 5َ وَ %ِ  دْ 
ِ أَ  مْ َ� �َ 

     ھ��ذا ���! ا�و��5ت ا���ذي ����ن ����Bرض أن ����ون ا�����ول ����د ھ��ذا ا)'���1�ر إ���3 ا�'و����� 

�  �ن ذ��ك ��م و������دث ���3 ا�5Eل ��! ا����د، ���د ا���1دة ا�
زا�ر�� ا� %����، إ) أن 

ط��� ��د  ن ا�ز ن. ���ث ا%� رت ا����1دة ا�� ود���  ���� ا� �&د  ر��� ا)%��*ل أي 

 �ا����ري ا�
زا���ري  ��+  ��� �ؤ#��ذ ����3 ھ��ذه ا�����1دة  ��ن  H#��ذ ) %��� �  ��ن ����ث ا����رھ��

��ر " ��Bدي ز�ر���� "          وھ��ذا  ��� ��1رح ���K ا� و��8و��� ا�&�د����، و  ��8� �ن�ا��ھ��و ا�

                                                 
  37، ص: 1985، 1أ�و ا���%م %�د 6، ا�ز ن اE#8ر، ا� ؤ%%� ا�وط'�� �����ب، ا�
زا�ر، ط  -)1(
  .369ا� 1در 'K%B، ص:   -)2(
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�ر، ����! �K و5د ا�ذي ��ب �Eل ا 
ا��%رة ���ب �15د�K ا%�و�ت ���K ا� رارة و���ورة أ

:*��  " ��د وط'! " ��د ا)%��*ل �%'��ن ��ط 5

  'ِ� �ْ �ُ �َ  ـ' �َ ِ� ��َ �َ ِ� ا�ْ  تُ �ْ و! �َ وَ     ـ'ِ� �ْ �َ �َ  �َ ي رِ ـھَ زْ �ِ  تُ �ْ ط! � �َ �َ أَ 

  )A َ�8)1ْ 8 ا��َ @َ =ْ أَ � وَ �َ ا�?ِ  �عَ /َ و    'ُ �ْ ا�وَ   َ طَ �َ ا�ْ وَ  �دِ "ِ ا��!   ُ �َ �َ  �ضَ =َ 

��ر ا� ���رف  �+ ا� '
�ز ا���ري ����ف %���ون  اا ��ن ھذ�Nذھو ا���ل  �ل ھذا ا�

��ر.�ل ا��راء اO#ر�ن ا�ذي ) �ر5ون �!   �ر%��&م ا��ر�� إ�3  ��'� ھذا ا��  

    ���دم �P���B أ���ق ا)���1�ل دا#����� �ر�� �#����1 وا���و� اEد����� ��� ��� ���إن 
 ��ود ا��ر

� أ �م ا��راء و�
�ء و أدى ����د�د#�ر�B��(3 ا��رب  �'&م إ��
�ن %���دا  �ن ��� �ا%��&*ك  �

� ���ذى �&�
�ر��  �#ذ�ن إ��ھ� ' وذ��ھ�
� ، ھ�ؤ)ء ا���راء ا��ذ�ن ���وا ���و
&&م ھ�ذا ا�

�ه ا�����دي، و
�(�  ن:�ھو 'و��ر�� �رف �

�ء ا����1دة ��* و'وع �#�ص �'� K��� زم���ء �� �8 و'� و��ق 'ظر��� � �ود ا���ر، �'�

��� ور ��ل أ%�ا�����د أ�1ورة، � �� س ا��'��ء ا������دي �>�� وإ����� ( K��*# ر  �ن���ن ا�

� ھ��و %����د و�#��رج �� � K����8وا  !��� K���1� ،ري��� ��T�وف �د���K، ھ��ذا ا�'��وع  ��ن ا��'���ء ا�

إ'&�م ���'وا �����ون �رف ا� �'�3 «ا'�&�3 إ��3 ا���ول!  �د �� د��وان ا�� �%�� و�ا� رزو5! 

����1Uوا K� �� ���! ا�و��1ف... وا� ��ر���� ���! ا������K وا������م وK����1 و
زا���� ا����Bظ وا%����

 ،K��� ر�����% �� K��'  ر��  ��+ �#���ر  ��ن �ذ���ذ ا���وزن، و '�%���� ا� %������& �أ
��زاء ا���'ظم وا���

��رة ��'& ��، �&�ذه %���� أ��واب ھ�!'  ( 3�� ������� � &������ ا��Bظ �� �'3 ودة ا8�5 و 

�ر��  �   . )2("� ود ا��ر و��ل ��ب  '&

'���ر  ��ن ���ل ا�����1! وا�'��وع ا������دة ا�� ود���� إ���3 ���ر ھ��و ا���ذي �����رر ����K ا�


د��د ا���ق ) �����ق ���ل ا��B����، و��� + ذ�ك ) �زال % �ت ا�����د��� 
���� ��! ا����1دة �

�ه  و��8و�K. ا�����1دة ����در  ��� ������ق ���رؤ���� ا����! ����>ل ��
��ر ����*���ظ و "���&��� ا�

                                                 
  .119، ص: 11984��P #ر�!: ا��ر ا�
زا�ري ا��د�ث، ا� ؤ%%� ا�وط'�� �����ب، ا�
زا�ر،   -)1(
��ره أ� ��د أ ���ن و����د ا�%��*م ھ���رون، دار ا�
���ل، ����روت، ��'���ن، ط ا� رزو��5!: -)2(' ،���%�، 1 �د ��� ��رح د���وان ا�� 

  .9، ص: 1991
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�ل أن ا���ر ا��ر��ا�دارس �! ھذا �
3  – & �� �و�Vل ��! ا��
د��د  –! ا� ��� ��ظ�ل  ر��ط�

  .)1("'�� �! �راث ا��ر ا��ر�! ا��د�م B'�و  � ���ض ا� ظ�ھر ا�

�و�B��(3 ا��زا�ري إ
��ر ا���ظ �' �وذج �!  ��و��  '� ��ث �! ا��وا ل ا��! أدت �

�ل ا��! أ�ت ��د ا��ورة ا���ر�ر��، '
د ا���1دة ا�� ود�� و�
Eل ا� +  �ھ'��ك  أنا%� رارھ

�ھ ت �وا ��ل %��%���� و ا��1�5�د�� و��% ،������ �
����� ���! ا�'&����� وا  ���&'�� ���8��رت �� ���

  ط���� ا� &د ا��ري ا�
زا�ري.

�ء ���رة ا)%���*ل �إن ا��ر ا�
زا�ري ذو ا�ط��+ ا�����دي ا�ذي ��ب ��د ا��ورة أي أ�'

�س ����ر�� ا�وط'�� و��ن  %E�� �ا  �� ا%��ط��ت ا��ر���  ��را �ن  %�ر�&�، ��3 إذر��ط

 ���*1Uا���رزا ��! ا��ر��� ا�وط'��� ���ن ا���ر �1و�&� ا� '��� ��ھ
أدا�&�� وP أن ��ون ا�

1��� و  ��>�، ��ر��ط ا��ر � B&و &� �نا�Eراث، ا��و ا��ق  �ن  �� �K  ،د�م���دب اE3 ا��إ

��ظ ��3 ا�#��1 ا�
زا�ر�� �رد ���ل و�� ��ر��، �8د و%���ل ا������� ا)%�����K ��ل   �

�#�رج ���3 ا���وا'�ن ا� ورو��� ����ر ا��ر��!، Eن ذ��ك ) ��ن ا���ر �'��ء ���3 ذ��ك أن و

���ل �* ��� ���ذو�ب �&��ذه ا�#����1 و��B، و�����ر� �ك ا���وم ���&B  ب��%� ��ن ����3 ���ت �&�����

�� �������، ���م إن ا����ر ا�� ��ودي أ����ر ������را �'��د و������Bرة  '��3ا����ر أن ����ون #ط��&<����

�����س ھ'���ك  %��وغ ��#��روج ����3 ا����ل ا�� ��ودي ا����د�م ا���ذي أ�K���B  اEھ��داف ا�وا����8،

�ل �
ر���� أ#رى ���8!��ھ�ر إ�3 أ 
� ا���رئ و ا�&B�T� 3�� *طو� ���ل  �&�.و�5B��  

�'ت ا�
زا��ر ��! ھ�ذه ا���Bرة ) ��زال �د���� �&�د ا)%���*ل ��Nن آ���ر ا)���*ل و� � �

� ت �%���&دف ر ��وز ا�#����1 ا��ر����� و��'��ا����! 
&' ���� ) ���زال %���ر�� ا� B���ول، وا���&' 

3 �
 ��دھ� وا�
زا�ر��، إ'&� ا��>� ا��ر��� ا��! � ل ا� ��� K��%و ���دم �
�دد %��� ر ���ل  �

�  �1رھ�  ن 
&� �!  �دان ا�����م ا�د�'!.، وأ�وا�&

�ن �����ر ا����د�م �����Tره ����3 ا� ��&د ا����ري ا�
زا���ري، Eن ا�
زا���ر��ن ��� � ��ن ھ'��

5�
'��!، ���T#روا ��ن ��Eم ا�����رى ���! ا)%���*ل ��ن ا�#Eر���� ا��ر ا�م ��ر���وا ��! ا5Eط��

�&��ذا ا�%���ب ����ن ا�����د ا�%���دس  ��ن ا����رن ا� ���8!، وا�'&��وض إ) ���! '&����� ا)%����رار و

�ه ا� �����ظ ���! ا����ر ا�
زا���ري ��
� ا�
زا�ر���� ���! ھ��و ا� %���طر ����3 ا�%����� ا����ر�ا)�
                                                 

�ه ا�و
�دا'! ��! ا���ر ا��ر��! ا� ���1ر، دار ا�'&��8 ا��ر����، ���روت، ط  -)1(�
، ص: 1981، ��2د ا����در ا���ط: ا)�
391.  
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��ظون أ�� د�وة ����د�ث إ) �! �دودا�%�دس ��م �وا
K ا�ا���د�ن ا�#� س و�   +��ا���د ا�%

�رات �>��&م أ ��م ك ا� ��د��ن ا�
زا��ر��ن ���را�&م وھ�ذا د���ل ���3 � %� ن 'Bس اE���B، و���

ا���ر ا�
زا��ري و "ل أ�و ا���%م %�د 6 ا��>ر�ب و ا��دا�� اEور���، و �! ھذا ا�1دد ��و

��ذر ��! ا��'��ق ��ل �!ء ا�وال د�،  ��) إ�3 ا)�����ن 5��ل ا���Tر ��� ذاھب اEد��� ا�1ر�

! ���ذ�ك �م �'
P ا�رو �'����� �! ا�
زا�ر ���رVم  ن و
ودھ�� �Vر د�'! و�Vر إ1*�!، و

�ر ا�Bر'%! وا� !���� «���د ، )1(»��! ��ر ا�&��%H � داث��Eطت ا��%�       �وا�8طرا�&

��ر، ��م ��رك �K �ر�1 ا��
د�د و�ظ� وا�دة �! ا�����ر أو ا����Bر ���و�رھ� ا�د�د ��3 ا�

�م �%�ط+ �1و�K أن ���ون ��Vر ر
�+ �م �Tت �15د�K إ) 1ورة ���ورة و ن ھ'� ا�
د�د... و

  .)2("1دى �دوي ا�ر1�ص 

'�ذاك ���ث 
����K 5د ا'��%ت ھذه ا��ز�� ا������� ���3 ا�#ط��ب ا���ري ا�
زا��ري آو

%�� �K ف �را�����، و ��ن ���م و����ض  ��� ��%��ر  ��ن  ����ر  ��ن������ت  ��ن 'K��%B، و ��ن واK���5 و

�وع ا�����رات ا� %� دة  ن ا� ��Tور ا���د�م  K'�  !� ظ��ق ��ث '*<'(�ا� '��%�� ����K و�

�ن أ��ر %���! ��! �ر5��� �� ��ھزة، ا��! ��� د ���3 ا%�� *ء ا��ذا�رة   �
!  ن ا�' ط�� ا��

�ه ا�����دي ا�ذي �م �#�8+ )%��#دا
��1رة أو �1ور �>��  � ما��طور ا�B'! �دى �راء ا)�

.�Bطر�  

V>� �&! ��%م ��! أ��ر��ر � ن ��ث ا���رة وا��� ��ا�و�8وح و��ب ' ��ذج ھ�ذه ا���Bرة �

����� ��1و�ر�� وا���د�د، و
� �ن ط���� �>� ا��ر ا��! ��ط��ب �>�� إ�&�(�����د �! أV�ب �

ف وا�����ل و "را زة ������� �ن ھؤ)ء، ��'�1ر �V %ؤال�3 أ��د�&م )اوا��درا%�� ��ن ا 

� ل  + ا�'ص أو ا� �دة ا� ورو�� ��! إط��ر ا)'�&�ر��� ��� �&'E ،د��� �ل ا��
Z� ر����دم ا��

���5�ل ، وھ��ذا )3("ا�#������  ��ن �'���1ر ا������ة Uر ا��%B� �ا������ر  ��ن ا�����رئ ����3 دواو���ن  ��

�رض  ��+ ����� ( ��، ذ���ك أ'&��&��
&ول،  "K ا�������! ا���ذي #�� '�أ���1 ��3 ����� ��وم ) �����'��

�ف، و��K '�%�طر �و�وز ز�� ا�����ق ) 'ز�� ا)��
  .)4("'ز�� ا���ول ) 'ز�� ا��

                                                 
  .54-53، ص: 1977، 2ط ��روت، ��'�ن،  
زا�ري ا��د�ث، دار اOداب،أ�و ا���%م %�د 6: درا%�ت �! اEدب ا�  -)1(
�ب، ���'�،  ا�
زا�ر ،   -)2(&  .67، ص: 1985إ�راھ�م ر �'!: أوراق �! ا�'�د اEد�!، دار ا�
، دار ا�&��دى "ا����ر و %����ق ا� �>���ر ا����8�ري" � ��ر أ� ��د ���و5رورة: درا%���ت ���! ا����ر ا�
زا���ري ا� ����1ر  -)3(

 ���  .139، ص: 2004و ا�'ر و ا��وز�+، ا�
زا�ر، ��ط�
  .147، ص: 3: ا����ت و ا� ��ول، 1د � ا��دا��، ج��! أ� د %��د  -)4(
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�'ب ا�B'�! ا��ذي ��%�K ا���1و�ر ا��8��ف، ����1ورة �'�د و
ھذا  � أدى إ�3 رداءة ا�


�Tة وا�����ر ود  � ��ط�ب �! ��Bھؤ)ء ا��راء ��B  دة  �ن�دھ��، Eن ا�1ورة ا���ر�� ��

 KB�%� K����ر ) ��� د ��3 #��ا�� ����رات ا�ذ���� ا��Uت ا�B'��� و��Uا�إ' �� ��� �د ��� و�

�ھزة  �ن ��ث �#�زن آ)ف ا�1ور ا� �Bوظ�� و��3 ذا�ر�K �%� د  '&� ����ره �
ا��وا��ب ا�

  .)1(#*ل 5راء�K ا�طو��� �! ا��راث

��ح ا�#ط�ب ا��B'��دس  ن اE����B ا� ����8 اري ا�
زا�ري #*ل ا���د ا�#� س و�%�

���B'ن ا�� �إ�%��س و        
ز��� �� �ل �! '1وص ا��راث ا��! �م ��ن ��م �&� إ� �م ذوق 

�ل ا���ري ا���ذي  �ن 1#��K��1 �%��ط�+  �ن #*�&��� #��ق �>��� ��ر�� 
د���دة �وا%�ط� ا�#���

  إ��دة ا��'�ء  ن 
د�د.ا�&دم و

� �%���ر�� ������ ا�����راء ����Eداث ھ���ذه ا�����Bرة و�����ل ھ���ذا �����ود إ����3  واو���&'� ������          ا���

����ون %��ط���، وو� �� ���دم ا'��1&�رھم ���! ����85 ����رى  ��ن #*�&�����ه ا����8��
 ��واB5&م �

.�� ��3 و
ود'&%B' رضB� !��ا ��� �ا  

���ل  �+  و%���3 ا���ر ا��ر��! B�� ظ�ل ���ر� �ج ھ�ذه ا�أ �  ن ��ث ا���ل، ��Nن '��

�رب ا���ر��
� ا��د�م، ��ل ��ر ھ�ذه ا� ر���� ا���زم �'ظ��م ���ور ا�#���ل  �� ��دا ���ض ا��

����ت  �&��، '�ذ�ر ���3 %���ل ا� ���ل: �
ر��� ��3 'ظ�ر�&� ا��ر����، و�ت ا'�Bا������ ا��! B�

�و��� ��! د�و��%م %�د ] �! 15��ده ا��رة، وأ�! ا�� P���ت '�8ا�
ر�� 1��'Vأ " K�' ،" ����

�  ط���� ���3  #���ف ا� �دارس و ���ث ���دو�&��Eت ا��ھ�
� ���رادا)� �8� ث���� ا��د����، ھ

���ل  �+ « ���� ذ�ك '
ده ���ول �
�د ���1Tل ا��ر��� ا���ر�� ا�
زا�ر��� ا��داE%*ف، �B��

�  �ط����ورا، و�����'� *������B� د�����د
��ر ز ا�وا����5+ ا�%������ف وا������ ������'B�ل ا��� ر ������ل ا�و%��������<�           

�و'� �
  .)2(»اE%طورة ا��ر�� ����ور ا�وا5+ �>�� ا��ف �'د �ر���  

�ه  ��+ 
���ل ا�%�����'�ت �����8 و�����B ا� �����ول ا�����د ا�%����+  ��ن اEو��

��د أن ا)�' ���''N�

�م ��T ا��د��د  �ن  ���ظ��K ا��#��! %� ر  + ھذا ا�
�ل  ن ا��راء، وا�����دي 5د اا��ري 

�و
��K ا�� ����ن #د �� ا����ورة ���5* وا��'���ء ا)��1�5�دي و�ا�%���� ا� ر����� إن ا#����ف ���ن'�K، و�
                                                 

)1(-  K���ھ
'��ن، ، ���روت، دار ا�>رب اU%�* ! ،و1#��K1 ا�B'��  � د '�1ر: ا��ر ا�
زا�ري ا��د�ث، ا���1985  ، 
  .428ص: 

-19، ص: 1983، ، 2ط ا�
زا��ر،، ا� ؤ%%�� ا�وط'��� ������ب، "اEدب و ا����ة  ��)ت �!"� ر أزراج: ا��8ور   -)2(
20.  
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�ء ���ذ���
� ،�����( !
�  ��ن ا���ا���Uد�و�و��
����� ����3 ' ��وذج ا����ر ا�� ��ودي ك ���رھم  ز�     

�ش �������وي" و" ����د 6 � ���دي" ا�> ���ري" و ��1ط3B ا����ر ا����ر. � ��� ����ل " و����"        

�ل ا�ط�ھري" و "  � د  
  .)�V)1رھمو ن ر5ط�ن"، �و" 

� 8د ا5Uط���� وھو �!  و����را '8 K� 
�ل ا)%��>*ل وا��� ���ط�����،  '����ل أ

����� ا�B'���،  [ �%� � ا�Uد�و�و
��� ����دا ��ن�ت ا���د��، ���1ط�ا�ط���ن ا� �رو �ن و 
ا�

ن ر5ط���ن " ��1رح ���8رورة �و
��K ا����ر إ���3 #د ��� ا�'��8�ل ا����Bري ���"  � ��د ����3 إن 

�ل �� �%�   %�&د�� �>�  Bدي ز�ر��.أ%

  ـر) A َ� � ْ" َ� ِCَ �َ �ْ �َ  نْ �ُ �َ  مْ ا َ� ذَ إِ    �ضَ رِ ا��َ  رَ �ْ �ِ  رْ ا0ِ زَ 8 ا�َ �َ 2ِ �َ وَ 

  )2(رَ �ْ ' ا�ِ@ ِ� �ْ �َ و ولُ �ُ ي ا�Aُ ذِ ?َ �ُ     اــدَ A َFْ �َ  ــEُ �ُ �َ ؤِ رَ  لُ ـ/َ @ْ �َ 

�ب و�%E&ذه ا�3��وEر�� ا���رب ا��
� و �Vرھ� ���ت ا���&'���دور ��! ����� ��راوح  �


�د ذ��ك ا����د ا��د' ،3 ��V ت، و �����'�د�� ���3 ذ��ك ��ر ا���راء، ��! �دا��� ا�%����'�'���     

�! د�وا'K " ا�&
رة إ�3  دن ا�
'وب " �%�ك  %�ك %����K  �ن " ��ث '
ده 6 � �دي ��د"

�Vرھم،  �ن " و � د اE#8ر ��د ا���در ا�%���!"، و"أ�! ا���%م # �رـ "ا��راء ا�رواد �

�ت وم ����3 ر��1د ا����را�ن ا� 'ط�����،       وا�����د���� ا����! ��������ث ا%���#دام ا���1ور &����ا��

�ھزة، ��ول �! �15دة " 5%'ط�'� اھ�ز
  ي ".ا�

  لُ ا�ِ وَ ' ا�@َ �ِ �َ ا�دG  ودُ �ُ   َ �َ  تْ ��َ ?َ &َ     اورَ �ُ �َ  �بِ G"�� َF � �َ �َ �ْ َ� (َ  تْ Aَ َ� طَ 

 َ� َ G� َ� ْت  َ& َC� َ� َوحِ 8 رُ َ� (َ  مْ � ھُ ھَ وَ     1ٌ �َ �ْ ِ&  كَ ورِ �ُ �ِ  تَ ر  ِIمِ �َ ا�  َ� Jِلُ وا  

َ �َ  �بٌ �َ "َ  2 ْ� َJ ُا��)  �ل َُ �َ  ـومِ    )3(لُ �ِ. �َ �َ  اتِ زَ ِ Aْ ا��ُ  اعُ رَ ِ� �Cْ  مْ ھُ وَ     ��ً �) 2

 ��B�1و��1ور ا�3 ا��ري �����ر ��! �'��ء �1وره ��! ھ�ذا ا�' �وذج ا���د �رص ا�

� ����3 ر��1د ا����را�ن ا����! ��� ��د أ%'
��دھ� ���! ا����ر ا��ر���! ا����د�م، وا���ر�ر���� ا����! ��%�

                                                 
�ھ��K و 1#��K1 ا�B'��، ص:  –�'ظر:  � د '�1ر: ا��ر ا�
زا�ري ا��د�ث   -)1(
  .167ا�
�'!، �ط�ور ا���ر ا�
زا��ري  '�ذ %�  -)2(����ر، وزارة ا��U*م ا�
زا��ر، '��* ��ن ا�و'��س � !'��ن ا��ر ا��
'�  &ر

� ���، ا�
زا�ر. د3��1980 %'�  1945
  .137، ص: .ت، د ط، د�وان ا� طو��ت ا�
� ���� ا�
زا���ر،   -)3(
����د ا�� ���د ھ� ���: ا���1ورة ا�B'���� ���! ا����ر ا�
زا���ري ا� ����1ر،  �&��د ا��>��� واEدب ا��ر���!، 


%��ر)، ص: 1995�  .26ص: د 6 � �دي: ا�&
رة إ�3  دن ا�
'وب، ��، '�* �ن 63، ( #طوط  
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د ا�'�رةا� 'ط���، و' �� ا�#ط���� �! ر'�'&�.... و  #�ط�� ا���ل �5ل ا��واس، � �&���� 
 !�

  .)1(! ا�ذا�رة ا��ر��ا� #�ز'� �

 K�B�أ ���ر  ن #*ل ھذه ا��1ور ��م �#�رج � ���ا��دا 3  �ن ��د ���1ور ا���راء�

!�B� ،رة����  ا� %���ة  ن ا����م ا�#�ر
!، ا����دة �ن ���م ا�ذات ا�&���ا����ت اEول '
�د �

�ب  '�ورا " ��Eداة&���� ��، و" ط���ت ���'�B  ��Eداة أ��8�� K���أن  دھ����! ا����ت ا�����ث �

�ع وا��T�ق، و�Uوم �! ا
'���ب ����ر ا��ءت ھذه ا�1ور ��&� �1ر��، �م �#رج ا�
5د 

� أ�KB ا��د � �   ن �د ��1ور ��ل #�ر
! دون أن ��ون �&� أي إ���ء 'B%!. ا ��3&

��ر  ن �ل ا���1دة ا�� ود��  ن ا�ھذا، و�ت ھ�ذه �م � '+ ��رر ا����� 
�'��ن إ��3 

 �1�� وا���1دة، و#&�5*� !� ����V ر أ� د � �دي ��! ��15دة�����راث، ��ول ا�� �&��1

  ا� �*د:

  �لُ Cِ �َ  �كِ �َ �ْ (َ ، وَ تْ �َ �َ �ْ �َ &َ  "

  ...آهُ 

  كِ �ْ َ� ' (َ ِ� �ْ � (َ �َ '، وَ َ� �ْ � َ� �َ 

  لُ @ْ ��طG �َ  رُ �ُ �ْ � �َ �َ �) �ُ 

   بُ (ْ ��ر) �َ وَ 

 Nلٍ �ْ &' َ�  دُ وَ� ي �ُ ا�ذ  

  �نَ �ِ �دِ 8 ا��َ ا�ِ زَ ا��َ 

  ي�رِ ى ا�َ دَ ا�Fُ  رُ Fْ � �َ �َ أَ وَ 

 َ  .)2(" �نَ ِ� Aِ �ْ اح ا��ُ ر! 

��ر إ�3 �1ور ا����1دة ا�����د��� ���ث و ا����T'د 5راء�'� �&ذا ا� �ط+ '�ر ��'�ن ا�

�ء �1ورة ���3 ا)%����رة وا�����K، و'� !� !
ھ �� �1ور��ن ا%��و��ھ �  �ن ��� �K ا�#��ر

  ��V 3رار 1ور ا��راء ا��دا 3.

د�د ):ا���ه ا����رر ( ا� -2  

                                                 
�ء ��د: �>� ا��ر  -)1(
  .9، ص: 1985  1ر،  'Tة ا� ��رف، اU%�'در��، " 5راءة �! ا��ر ا��ر�! ا��د�ث"ر
�رات، ا�ر�� ا�وط'�� ��'ر و ا��وز�+،  -)2(
B'زا�ر، أ� د � دي، ا
  .6ص:  ،1982 ا�
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�دة �ظ&�ور ا���ر ا�
د��د   ا�������� وف ا����ر  ن ا�> وض �ول ا��دا�� '��د ا���
 -ا�

�ه ا�����دي ا�� ودي،  –ا��ر ا��ر 
�ھ�  %��* �ذا�K �ن ا)�
�ره ا������ و�! ا�
زا�ر �  

�ب درا%���ت ���V ك���3 ذ���د �����% K���ر  را����ل ا����ر و�%����
'�د���� #����1 �����ث ���!  


زا�ري ��%ب، وظ�ھرة ) �#ص ا��ر ا�ھ! و#طوا�K، و ��رك ��&� اEدب ا��ر��! إ' �

   'K ا��ر.�� � و

�'��ت ا����1��� ھ��! ا�و%����� ا�و� �� و� ��������1�ل و����دة ا� ������ �� ���د��ن �ّ��U راء���


�د أن ��&م إ�3 
 &ورھم ا��راء، �K'N وإ�دا�' ���أول '�ص ��ري ���ر
وع إ�3 ھذه ا���1

 �8 و'� ���ود إ��3 ت ا����1دة ا�� ود��� ��* و#�روج ��ن أ�
�د��ا��� ل %� �ت ا��
د��د و

��ر ا��د��ور  �1955�م �طر���! ھ�ذه ا����1دة  "أ��و ا���%�م %��د 6" � ��* ��! ��15دة ا�

�دة 
��� ا��دا�� ا�B���� ا�� � ��ه �ري 
د�د، وا��! � �ن ا����رھ
ھو  �� أ
 �+ ����K '�و ا�

ھ! ��رة  ��T#رة ، و)1(ظ&ور ا��ر ا��ر �! ا�
زا�ر��ن �ؤر#ون ��دا�� )*(أV�ب ا�دار%�ن

  إذا  � �5%ت ���ر�b ظ&ور ھذا ا��ون  ن ا��ر �! ا� رق ا��ر�!.

�ه، و��ن ھذا ) ��'! ��ك ا� �
��د ا���! ���ود إ��3 أوا#�ر ا���و)ت ا� ��رة �! ھذا ا)�

��ر ا�'���5د ر ��8�ن � ��ودا�����'!  ��ن اE�����B ا� �����8، و��#��ص �����ذ�ر 'و ا����! � ��&��� ا�

 ��ط ��1#��ص ا����ر ا����ر ا�B'���� ����3 ھ��ذه ا�����1دة '
��د أ'&�����%N�� " !ر����� ���� " K���15د�

����� ھ�ذه ا��1#��ص ���V وزان  ثا��وتEددة ا���  � �>��رة ا���وا�! � �� ا�%� ت " ��و'&�

 ل� �2( ��ط+ ) � �ن أن �#8+ ���ر  ��ن  ن ا���ور ا�#����� ا� �رو�� " أ'&(.  

، ث�Bردة ��! ���ر�b ا���ر ا�
زا��ري ا���د��ذه ���ت  
رد ظ�ھرة  �Vر أن �
ر��K ھ

���� وV 3��ر��� إ
��دارس أن �%Tل ��د ھذا �ن ا�%�ب أو ا�#����B ا��� '�� وراء ����ر ھ�ذه ا��

�ه.1955
  ، ��دا�� ����� �&ذا ا)�

���راؤ'� و'ظ��رة ا����! ا���>ل �إن ا� ��ه ا���Uداع ا����ري ���Vر ا�'ظ��رة ا����! &����
� ��د'���'

�ر�B� ،�5! ا�و�5ت ا��ذي أ#�ذ ���K ا� ��دع ا� �ر5! ���&� 'ظراؤ �>لا��ر وھم ا� � '�K ا�

�ب ا��8�رة و�%T� د�
� ا��8�رة اEور��� '&'  ���ر ا�
زا��ري و�5ف  ) %� �و�5ف أن ا�
                                                 

 � ��د '���1ر: ا����ر ا�
زا���ري  :'ظ��ر� ،و د. ����د 6 ا�ر�����! ، � ��د ا����1د دودوو : ��1��P #ر���!'��ذ�ر  ��'&م – )*( 
  .149ا��د�ث، ص: 

  . 149ا� ر
+ 'K%B، ص:  :'ظر� -)1(
  .150ص:  � د '�1ر، ا��ر ا�
زا�ري ا��د�ث،   -)2(
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ا�Bر'%�� �#��1 ��م ���ك �&� إ) �! ز ن  �T#ر ��د  �� ����ن ��K ا��داء  ن ا������ ا�>ر��� و

�ص  ���ن ا���'  ( K���'أ�ر و�T�����إ) ����! �'���ف ا ������ل  ا�������Tر ا� ������دل "'&���وض ����Bن  ���B����       

، أو � ��� ����ر �'��K )1("ا������دل ھ ��� ا����وم #���1�1 أ%�%����  ��ن �ر���� ا�������� ���! ا������مو

 K���ن � ��ود ���! 5و����* ���'&ض اEدب ا��ر���!  ��ن ��و���K ھ��ذه إ) إذا '&��ض ا������م « ر ��8

8�د  ن BV��K، و أر%ل ����ت����K ا�زاھ�ر  ا�'�طق ����� �� إ�3 �وا�1م أور���  �ن '#��� 


 �+ ا��>�ت ا���� � � ���ت  1ر و %ور��، �Nذا ر
�وا إ��3 أوط��'&م ���وا آداب و �درا%� 

 � 
  .)2(»��وم ��ك ا��>�ت �! 5و &م �طر�ق ا�����م و ا��ر

�ن ��! �Vر أن ا��داء ا� %���م ��ن ا������ ا�
زا�ر�� و اEور��� و �#��1 ا�Bر'%��� ��


��ل ا���راء ا�
زا���ر��ن �و��ون و
&��&م إ��3 ا� ��رق  �أو
�K إ���ن ا���ورة ا���ر�ر����،   �

 K��� ري������وا ��ر�� ا��
د�د ا�� ،K��� �
�و�وا             8 ن ����ت �� �� إ�3 �
و �


ر�� ا��ر ا��ر �م ��ن ��3 ��د ا���راء ا�>�ر���ن  دا �&�، و �&ذا �Nن ��Tر �را�'� ا�رو��

�'ت ��3 �د ا��راء��� ��ر�5 ا�ذ�ن ��Tروا ھم اO#رو در  ن ��راء ا�>رب، و ھذا  � ا� 

ذھب إ���K ا��د��ور " ���د 6 ر����! " ا��ذي ��رى أن ا���ر ا���د�ث ��! ا�
زا��ر ��رع  �ن 

�&'� K�ر��5، و ) � �ن أن '�ز��رب ا� 

رة ا��،  � �ن ا�
��ل ا����'! �5د  أن ��راءه� �

 "%��د 6"أ��و ا���%�م 'ظرا Eن ا��رواد  �'&م  
ر�� ا��ر ا�
د�د �! ا� رق��Tر ��8&م ��

�رب �! ����&�� ���ن ذھ��وا "# �ر"أ�و ا���%م و  "��و��" � د ا�1��P و 
، 5د ا���وا �&ذه ا��

�ت ا��ر���� �
��  .)3(إ�3 ا�درا%� �


ر��� ا���ر�� ا�
د��دة د#��ت إذن إ��3 ا�
زا��ر ��8Bل ��ودة روادھ�� ا�����ذي �85وا �

،�� *��%Uر����� ا��ا �����     رد����  ��ن ا���ز ن ���! ا� ��رق ��'&���وا  ��� ا%���ط��وا  ��ن �����ض ا���

���Vر ا)���1�ل دة ���8�ف ا� %���وى ا�������! ��'���ذ وأ#��ذت ھ��ذه ا��
ر���� ���ق طر��&��� ����ؤو

���+ ا��! روى  '&� رواد'� اEو�ون، إ) أن ا� %�وى أ#ذ �ر�T� +B#ذت ا��
ر��� ا�'���ر ��� 

�ل ا���ري، وھ�! � 
زا��ت ���!  )اE#�رى �� ��+ �%� �  �ن ا�� �%�ك ا��ر����! '���B  �ن ا�

��د ا��ر�� ا��Bر�� وا������� و�1��د  %� ر  + �1.����  ا�'8

                                                 
  .270: ا����ت و ا� ��ول، ص ��! أ� د %��د  -)1(
  .105ص: ، 1928، �و'س ���� ا)%��� �، ر 8�ن � ود: �ذور ا����ة،   -)2(
-67، ص:           1982 ر���!: اEوراس �! ا��ر ا��ر�!، ا�ر�� ا�وط'�� ��'ر و ا��وز�+، ا�
زا��ر، ��د 6  -)3(

68.  



 اتجاهات الشعر الجزائري خالل النصف الثاني من القرن العشرين:                            الفصـل الثاني

 

40 

 

�
�ه �ري 
د��د ��! ا�%���� ا���ر�� ا�
زا�ر��� ���ن ���د أن و
ا���ر  دإن �روز ا�

 K��
���Tن >����ب '���و ا���1 ت، و���! ا�ا�
زا���ري 'K��%B أ ���م  ���Bرق ا�ط��رق، 
���ل ا����ورة ��

�#ت �ُ ���د و)د�&������ا�����1دة ا� ����1رة  T��
��ب ا�%�����'! ا� ط�����، ، ���! ھ��ذه ا����Bرة ����ا�

��
Tون دواو�'&م وا�1 ت، أ#ذوا �'ز�واق، ��د أن  ا%E3 ا�ن ���رھم،  د��وا إ�  �� �ن ط��&�

�ر�&م ������رو�
��ر، ��'�ت ���و��'�وع،        � �وھ� ��3 أ�����&م إ��3 ا����رئ  � �و �ن �

  ا1Eوات �� ��ز.و

ھ�ذا ��ن 5�'ون ا��ر ا�
زا�ري �! �ل ��ظ� �#رج إ�3 ا��1 ت أ�1وات  �ن ��دأوا 

 K�� ب ) �&�د���ر، ) �
�د �1�و�� ����رة ��! �� �ر%ون ا��ر، ��ط�+ 
�ل 
د�د آ#ر ��

�ر��V  �ن ا�1Eوات ا���! ���Bرض ��&�� ا)%�� رار، إذن ��م ���ن B�را�د ا
�ت ا��B1 ل�<�

�ت ھ��ذا  '��ذ ���ر�'ا�����و)ت ا����ر�� ���! ا�
زا���ر، و � ���ق ���ولك ��1راع  � ��وس و'���ھ

Eر�� ھ�! ا��#�رى ا��رن ا� �8! ��3 اOن،  � �دا ا%��'�ءات  �1ورة �1'��&� أ%� �ء 

�ت و�'�'����، أ�ت ���د ھ�ذا ا�
��ل، وھ�م 
��ل ا�� ا��%���'�ت أو  �� ���رف ���راء ا��دا��� 

� �Z ��ر وا���8، �'%��ب اEو��ون �&�دوء و%� ا��ر�� Vا��ر��،   � �دل ��3 أن ا�  �ر

�ھدة، ا�*��ون ��دة  �� �ط���ون  �ن 
ا�%��ع ا�>�8ب و��ب �راV&م ا�*��ون ����ل  ن ا� 

�! ���ن ظ��ت « �! �'��&� ا�����ر�� ا� و%���� ����1دة و إ���ت ا�ذاتا)'#راط �! ا���ول و

ا�ط���ھر " و"����د ا�����در ا�%�����! � ��د اE#��8ر " ����و)ت ا����راء اO#��ر�ن  ��ن أ ����ل 

!���ا����ردد، ���Nن أV���ب ����ك و  �%�� � ����ذ���ذب  "و ا���%��م # ���ر���أ" و"ا�>��وا� !" و"�و

�رب ��'ت إ�3 ا��ر ا�� ودي أ5رب  '&� إ�3 ا��ر 
  .)1(»ا��ر      ا��

  :)2(�! �15دة " طر��!" "ا���%م %�د 6أ�و "��ول 

  '�ِ� ِ& � رَ �َ 

  'وِ. رُ �ُ  نْ ' (ِ ِ� �ْ �ُ �َ  �َ 

  '�ِ� رِ طَ  تَ رْ �َ اCْ  ��أَ◌َ  ن! إِ 

  �ةُ �َ ���َ ' �َ �ِ� رِ طَ وَ 

ْ �َ  افِ دَ ھْ اSَ  كُ �0ْ "َ  ُF ُول  G�  �تِ �َ ا�

                                                 
  .151 � د '�1ر : ا��ر ا�
زا�ري ا��د�ث، ص:   -)1(
  .�218'ظر: ا� ر
+ 'K%B، ص:  -)2(
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  �لَ /َ ' ا��G "ِ �ْ وَ  �حِ �َ رْ اSُ  فُ ��ِ (َ 

 َ� ِC� ُدُ �ِ� رَ ى، (َ وَ �ْ ا�"!  ب  َCلَ �َ ا��.  

�ءت ���B� 3����� ا�ر �ل "��*��ن" �
'*�ظ  ن #*ل ھذا ا� �ط+ أن اE%طر ا��ر�� 

      ا�را����+، ث وا�����������ررة  ���رة وا����دة ����! ا�%���طر اEول و ���ر��ن ����! ا�%���طر�ن ا������'! و �

�ت اE#رى، و �*ثو��E5! ا�ھو  ن ھذه ا�'���� �5د ا���زم ��ل ا����1دة ا���رة  رات �! �

�وت ��&� ��دد ا��B���*ت  �ن %�طر إ��3 آ#�ر، ��Vر أن ا�B�� !��ن ا�  ���'�� ��&
 *��ظ  �ن 

طر���!،  -ردا ���3 ��ل �'���!  رو�5!��'1ر�ن واا� �ط+ أن ھذ�ن  ا5���� ھذ��ث روي و

ا��
د��د ��!  ��ل ھ�ذه ا����1دة  ��دوًدا إذا  ��  �3��K ����ا�#��ل، و -ا�% �ت، ا�'8�ل -ا����ة

��1��د ا�%����ب و��1*ح ����د ا����1ور ���5س ����1��د رواد ا����ر ا��ر���! ���! '��Bس ا����Bرة ��

  ا�����!.و

���  '�1ف ا���د ا�%�دس �5د � ��زت ا�
زا�ر و Nن �ر�� ا��ر ا��ر �!��&ذا وV 3�إ

K ا���1��د ���%  � ھوإ�3 �ل آ#ر، و ���%�ر �#ط3  ��دة إذ �م �%�ط+ أن ���رر  ن �ل

� %� � وا��دة ) ����داھ� إ��3 أ#�رى اEو�3 �&ذه ا��
ر�� و�&� 
ھ�! ��ررھ�� و  ا��! ����د �

�رة ا��>��� ��م ����& � �دا ذ�ك ��وب ا�طر�ن إ�3 'ظ�م ا��B���� و ن أ%�ر ����V 3رار ا� �

  ا���ر�ر�� �! ا�#ط�ب.و

   "أُي َ.�ب َ�ُ�?�'ِ   :"اEزھر �ط��"��ول 

��َ��  (�دَ�� َ�ْ/8�َ َ

  ِ(ْ�دَ�� ا�َ�ْ�لُ َ�ُطولْ 

  ِ(ْ�دَ�� َ�ْ�ِ�' ا�Fَ�َ�رُ 

  ِ(ْ�دَ�� ا�ُ�ُب َ��وتُ 

  &' .ُُ�وِر اSَ�راءِ 

  )1(أF�ُ� ا�َ��ْس ا&�Fَو�'ِ" 

���و) ھ��ذا ا���وزن ) �
 ��+ ����ن أ%��طره ���Vر ا���وزن، و ط��+ ا����ري �%���د �6&��ذا ا� �

� �ز���د  ��ن �'> ��� ���ر�� أو � ���� #������� و ���را���K '�ر���� �� ����، ) �����د ������! ت�������� 

                                                 
  .37ص:  ،1989اEزھر �ط��: ا�%Bر إ�3 ا���ب، ا� ؤ%%� ا�وط'�� �����ب، ا�
زا�ر،  -)1(
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������ إ���3 ا���ر�ر����  "�'��د �"����رار �Bظ���  �����Kر�ر���U���1دة  ��ن ا��أ#��رج  �'��3 ا ���  

رة.�  ا� �

��ر ��! �'و�ت ا��ن و & � ��ددت و��رب ھ�ذا ا��
� H#ذ ا��! � ��ن أن �ؤ#�ذ ���3 �

� �����B3ھذه ا��&'N� ��5ر�ا���ر  �رو�� ����'ظر إ��3 وا�5+ اEدب و رة  ��ر'� �'ظر��&� ا� 

أ� ��د ز���! أ���و "و "ا������د"�����س  � ��ود ا�
زا���ري، ����ل ���دا��ت رواد ا��
د���د  ��ن أ ����ل 

�دي  ��ط��ق.ا�%�ط��وا ا��و��ق ��ن ا�'ظر�� و �Vرھم �مو "

��ر ا�
زا��ري �5د أP��1 ����ر ��وز'� ھذه ا� ��و)ت اEو��3 و
�د'� ا�
�Vر أ'K إذا �

، ھ��ذا ����د أن ����ن ��� ��د ����3 )1("��� ��� ����3 '���ل ا�ذ���ذ��ت ا����ور�������1ور ا�'B%���� ا�"

 Kو��B� ( م %��د 6 ����ث�%�� رأ�'�� �'�د أ��! ا��� � ��ھد '��* أ �'��ء و '�ل ا� �Eة ا���� 

�وز !ء �
��ر إن ��م '��ل �����ك ا��1ور ا��%���   � ��+ ���K �وا%K، و���K ��د �#��3 ا�

 P���1ط'���� أ���ن أ���ر ا� ���دث ���و�! �&��ذه ا��ر���� ���ل  "إ���3 ا��ر����ز ����3 ا��ر���� ا����ا�

ث ھ��و  �����3 اEھ��واء �'�����K، ����د و���ق ا����راء ا� ���د�ون ���! ا����ور ا�����طن  ��ن ����

�ذه ا� �'�ز���، و�B' >و �ن ���ث��1 ��> !�� K��و ،���
�ء دون �1ورھ� ا�#�ر��Eم ا K���'�� 

  .)2("�ذ�ك ������ق ا�
وھر�� 

ا���د�ث ا��ذي  !)%� � ��د اط*�&م ��3 ا��ر ا��ر��و �ونر��د ��ق ا��راء ا�
زا�

�'و���� ��!  %��ر ا���ر  ا� 
*ت ��3 إ��داث '����ون ���K  ن #*ل ا��1ف و'وا �ط���

�'��ب ا���1وا�
زا���ري و
�ة ��وا��5+ ���م ����د ا���1ورة  "ر ا����ر��، �����ث �#����1  ��ن ����� 

&����
�زاء واP�8 ا� ���'! �%�� د �Eف ا�H��  �1ر��%ب ا��''�  ��  'ط��%�    Kا�ط���!، أو �5

��85�ت ����ومإ' ��� ��Vدت �ر������  ����ا%�����را�K  ��ن  '���+ 5ر���ب وو�'��� �����3  دا، أو  %��ر�

                                                 
  .��69د ا�� �د ھ� �: ا�1ورة ا�B'�� �! ا��ر ا�
زا�ري ا� ��1ر، ص:   -)1(
�ه و ظواھره ا�B'�� و ا� �'و��، ص:   -)2(��  .�257ز ا�د�ن إ% ���ل: ا��ر ا��ر�! ا� ��1ر، 85
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�ء و�Eد))ت وا�'و�� ا�را%ل ا��ت ا������، ا���! ��8و�� �! �و��� ا��
ر�� اا'1&�ر ا��*5

�'ب، و��P�B ��3 'ظم  �'وي و
�وري �Vر  �و5+ �� دد �! �ل ")1(.  

�ح وا��وظ���ف � #����ف إ)���B'(ا ���
 أن ذ���ك ���م ����ن ��ر3��5 ���!  %���واه ا�B'��! إ���3 در

آ���ت ا��
د�د ا��ري �ل ��! �! أV��K �راوح ��ن ا� د وا�
زر ��ن ا��ل ا�� �ودي وا���ر 

وإن ��ن �! ا�>��ب أ��ر �
وا��  + ا� �8!، وھذا  � �ظ&ر �
�*ء ��! ا���1��د ا���! ����ت 

��ل  3��� �أ�'�ء ھذه ا��Bرة  �ن  ر���� ا���ر ا�
زا��ري ا��ذي ���! إ��3 �و '�� ھ�ذا  ���ظ�

� أ��ر  ن %�ط�ن ا��ر.'�  ا���1دة ا�� ود��، و�Tن ���ل ��3 ھؤ)ء %�ط

� ��ون  
�رد ر�1د ���1ور ا�%�ط��� ا���!�أن و ��د�) ��ر ھذه ا���Bرة      &�����ر  ��أو  ا�

�ذرات  ��%�رة "و5+ ���&� 'ظره ��ث ��وم ���3 ��� و�'�� �و'��� ���زا�م أ������ Kر����'�� ��'�   أ��

 �'���راء ھ�ذه ا���Bرة و ھذا را
+ إ�3 %�طرة ' ط ا���1دة ا�����د� )2("أو �� زق أ�� 3�� �

�'��� ا��1�و�� ن 
&�� و� ��&
� ا���راء ���و��ل ذوق وا  �ن �&&
ط����+ ا���راء إ��3 ���! وا

 ���� ا�ذ�ر ��ن � �'B�%أ ��1��ذوق ا��ر ا�
د�د، �Vر أ'� ھذا � ���! ���ول ا���ر  �ن  إرھ

  إ�3 ' ط 
د�د.و

��ث '
د أن ھ'�ك �راء �5د و���وا إ��3 أ���د ��د ��! ا%��>*ل ��'���ت ا���ر ا�
د��د، 

��ر �ر أ�و ا�دھ�ن"��ول ا� �":  

 َ/ !� ُA �ِو'  

�ُ رَ =َ  ِCوا ا� ْ� َ  �ءٌ �َ � دِ وھَ ا.ُ رَ ي، أَ رِ دْ ' �َ ِ&  رَ 

  �ءِ �َ ا��!  مِ �ْ ' =َ ِ& ' وَ ِ� رْ ' دَ ِ&  اكَ وَ "ْ وا اSَ (ُ رَ زَ 

  ' وِ� �ُ �َ .َ 

  '،وِ� �ُ (ُ  رَ ْ وا &َ �ُ �َ "َ 

 َ/ !� ُA �ِو'!  

                                                 
  .258إ�راھ�م ر �'!: ا�> وض �! ا��ر ا��ر�! ا��د�ث، ص:   -)1(
�ء ��د: �>� ا��ر   -)2(
  .389، ص:  1985،  'Tة ا� ��رف، اU%�'در��، �ر ا��ر�! ا��د�ث"راءة �! ا�5"ر
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  يرِ دْ �َ  انَ زَ �ْ اSَ  شُ Fَ ِ� �َ  مْ Fُ �ْ َ� إِ  تُ دْ � (ُ �ًّ �رِ (َ 

  يرِ �ْ .َ  �مَ �! اSَ  رْ @ُ �ْ �َ 

  !'ِ� �ْ .َ  �عَ /َ 

   !'�G �ُ  �عَ /َ 

 َ/ !� ُA َوا د ْ� ِA َكَ ا�ُ زَ �ْ أَ ' وَ �ِ� آھَ ' و  َ� َ. � ْ� �ِ Gءَ �َ لّ ا��ُ ي �َ ' ا�ذ�،  

 َ/ !� ُA �ِ1 و�َ رْ ا�?ُ و وتِ ا��َ  �رُ �َ ' ِ� ' ِ& و Gرُ �ْ ' �َ ، ِ& �لِ �َ رْ ا��  

                              َSا��! ' وَ �ِ� =َ ا َA �ِ� َ1(1ُ ��َ زِ �ر ا��(.  

� � �ة ��راء ھ�ذه ن  *�ظ�K �ول ھذا ا� �ط+ ھو �وع ا��زن ا�ذي ��ل  ��زإن  

ھ�و  �ن ��وادر اUدراك #B! وراءه 'Bو%��  '�%�رة ����رة، واE�م ا�ذي �ا��Bرة، ھذا ا��زن و


�، ھذا وا�! ��وا5+  �#ًذا  'K  و8و�� وا���� �� (����ر ��! ا� ��8! إ����د أن ���ن ا�

� bر�T��داث أو ا�Eل ا�
�ر��.&���1ر ��3 �% �  

ظ&�ر ��راء  ،�! #8م ھذا ا���ول �! ا�و�! ا�Uدا�! ا��ذي ��م ��� �ل  ��� �K ���دو

� ھ��و وا��5+ ���! ا������م  ا����ر  %����ر�ن ���ذ�ك����3 ا� ��زج ����ن ا������ن ا�� ��ودي و� ���وا �� 

��ر، ��
�د 'K�%B ���ن ����ن ��! ����م  ھ�و وا�5+ �رK��8 ا��
ر��� �� ا��ر�!، و�ا���ر�� ��

���ن  ً���، و'B%! وا�د ) �%�ط�+ ا�����ر إ����ر ��! ا���� �ل  �+  ھ�ذا ���رز  ��درة) ��ا�

�5د &�م أن ��1ل ا����رئ ��! ��ل 
 ��ل، و�! إ#راج دوا#�T� Kي طر��� ��'�ت، ا� ا��'�ء، و

�ور ��'�K %�ر��ن  ��

d  ���! ا�'ص ا��ري �&ذا ا���B� ،وا��دة �� ��'ص ��ف أن ا���� �

����ض ا�����1دة ا����رة '����+  ��ن رؤ���� و�&��ذا ا��و
��K '���و ا� ��زج ����ن ا�����1دة ا�� ود���� 

  ا��راء.

���&ذا ��دوا أن 
�ل ا�%���'و��Uم ��ل ا�راء �� ا���! و5��ت ��&�� ا����1دة �ت  ن ا�

ا���Uداع ا�B'��!، ا�
زا�ر����، إذ ���م ���� �ن  ��ن ����و�ن دا�ر���K ا� �Bو���� ا� �ط����� ���! %�� �ء 

�رب ا���! ���ز�م ا��دا��� أ��
����! ن ��8�ءھ� ا����ري ا� � ��ز، ون ����وّ ��
�زت �����ر  �ن ا��

��ر  
رد  ��دث ��ط ر ) �T%��� ا��Bن و �ا���ت ا�واT� +5%��� ا�Uد�و�و
! ا� ���'�ل ��

  ا��>�.

                                                 
ا�دھ�ن:  �زو�� ا�T 8،  �و � �ر، '�* �ن: ��70د ا�� �د ھ��: ا�1ورة ا�B'�� �! ا��ر ا�
زا�ري ا� ��1ر، ص:   -)1(

  .17ص: 
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�ت ا'����ل ا� ���ن ا����ري ا�
زا���ري  ��ن  ر����� ا�&��8م��'�'�   إ) أ'��K و  ��+  '���1ف ا�� 

��ل أ�5وى  * �P ا��ذات ا�
زا�ر��� ا��1E��  ا)%����ب إ�3  ر��� أ#�رى �
%�دتو� ��&��    

�ت وھ! ا���B ا���'��  ن ا��راء و أV�ب �را�و'�'�ا��%���'�ت، ھ�ذه &�   ن ���وا أ�'�ء ا�� 

أن ������د ��%������ ا�����ر�� درك  ���� وK����� +���5 ا�
����ل ا�%������'! و%�����ا������B ا�����! أرادت أن 

�'ا�
زا�ر��� ��وز ��! آن وا��د، أي أ'&�� ت رؤ��&� ���راث رؤ�� ا%����ب و� #1و��1&�
�

���� '�ط�� ار����ز و ��م ���ف �'�د ��د � ��ل ا���راث� � Kر���� ا'ط�*ق '��و ��ل ا�#ذ���
آ���ق ا��

ز ھذه ا���B  ن ا�'����� ا�B'��� وا���ور�� ھ�و د� و �� ا���و�ر �أV�ب  � � ا��ر�� ا��د���، و

��وا5+ ا�راھن، و ��و�� ا%�راف آ��ق 
د�دة، و�'��� و ا�ر�8دم ا�و� ��ن  ن '���2 ذ��ك �

�ر ا����'ص ا���
B'، وا������ �ا �����Vر�ري �%����ب ھ���ذه ا����     #رو
���K ����ن ������ر  ���ن ا���������د �

���3 ا��راث �ري 
د�د �%�
�ب �روط ا��دا�� وذ�ك �#�ق 'ص وا��وا'�ن ا��! ��� K، و

 �
��! ���ل #رو5���K، و��م ���ن ذ��ك  
�رد ��ظ�� �د %واء، و�%�و�ب ا�وا5+ ا�����! وا)

� إ��دا���  ؤ%%�� �'ط��ق  �ن ا� �وروث �����دة ����وغ آ���ق���رة، و������ ��ن  �رو��� � إ' 

����ا��دا�� ا� �P�B ��3 ا�� �)ت و&' ( �����ت �'�� ھ'�  .إ �

  ا���ه ا��@�وح ( ا��A��ر ): -3

�ب ا����1دة ا�
زا�ر��� ا�%����'��  �ن � �� ����ق  '&�� ���Bدان ���رVم  ��  ���ص %�� ��'

�دة ���! ��
��ر ا�%�����'! ����و�! �����ذات و ا���و�! ا�B'��!، إ)ّ أن ذ���ك ���م ����ق ا)'ط*���5 ا���ا�

�ت، �ل � د ھذا'�'�
�ل ا�� � ��%'��ا�
�ل  �ن ا���راء   %�رة ا��ر ا�
زا�ري ا� ��1ر، �

�ر ا�
زا��ري ا� ���1ر ا�
�ل ا�%���'!، ��د &د ا���P��1� K �ل  � و5+ إ�3 ا%�دراك و

����* و#��*ل ا����ر���ن اE#���ر��ن  ��ن ا����رن ا�  � ��8 و'� أ���رى ��8! �ط��ورا  ��وظ��

� � #��ف ا��
ر�� ا��ر�� ا�
زا�ر�� �T�و& �ان �3 �م �ظ&ر �5ل ھذه ا��Bرة و ن ذ�ك ا%��&

�ت ا��دا���آ���ت و���� 
� ��'��د وا�� ���ص و �ً�8�# �ذ�ك ا�>ر����،  ����� ��ا���ر�� ا%��* 

 d 'ص "، إذ 5دم درا%� ��و�م ا�� " K��� !� " أ� د �و%ف " K��� ق�ط� ��ر ا)#�*ف � 

�دة ��! ا�درا%�� ا�'�د��� ��#ط��ب ا���ري ا�
زا��ري ا� ���1ر، �
�ر إ��3 و   إ�3 ��'��ت �أ

�ب ا��
ر��� ���ر  ن ا5E*م ا� ��1رة ا���! ا%��ط��ت أن ����ق � ��ًزا �'���  �ن �K'T إ�1#

�����  #����B � �زھ�� ��ن �Vرھ��  �ن ا��ا�ر��، وا��ر�� ا�
ز 
 ���� !�� ��رب إ��دة ���&�
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� ا����ر�� ا��ر����� ا� ����1رة و��&' "!��، "���ن �����د��%���ن "، " ����ود #���زار"، "����د 6 ا��

  .)�V)1رھمو " 1ط3B  � د ا�> �ري"

�ب وھؤ)ء ا��راء ا���ھ�
��ر�� ��دا����Vرھم ��و
&&م ھ�ذا ��و'�ون �5د ���وا ا� � 

�1 �!  8� �'K ورؤ��K ���ذات وا�وا�5+ و��ھ��  �Bو���، ذ��ك  >��را �! ��K و�#
�م، ا�����

K�� ر��س؛ أي ��! 'ط��ق ا��! �#�طب ا���را ��3 1��د ا���د)ت ا�ظ�ھر��") ��ف  أن ا�

��ر  �ن ��3 1��د ا�'ظر إ��3 دور ا���ر، وا�و1�ف، �ل ا�وزن وا������ و�إ��3  و�5ف ا�

�&��%B' ر�������د  ��ن ، و)2(" ����85 ا����ر �'��د ھ��ذا ا����ا� و��5ف ����ن ھ��ذا ) ��'��! أن ����ف ا�

أ���دا إ����دة ا�'ظ��ر  ��ن 
د���د ���! ����85 ا�������ر، ذ���ك أ'&��� �%��ب وا�'ظ��ر، ���ل �����K دا� ��� و

�وز وا� B&وم ا��دا��
�ر ا���ر! ���ر  & � ��>�ت 5 �� ا�������� ����%' 3���� ��&'N� !#ط���ا 

��ف �'�د أ��� ��دود، إ'�K ��! �ر���� دا� �� ) ���رف ) ���طور، �&�و ) ���رف ا)%���رار و

  ھذا  � ��ر �'K " ��د 6 � �دي" �! �15د�K " ا��ر":، و5رار

 G"ا� ْA ُوَ  ر َJ ٌب  َ) �َ ِ�  �رٍ �َ .ْ Sَِ  جٍ رْ 8 

  )3(�رٍ �َ &ْ أَ  �قَ طَ �ْ �َ �8 ا�ْ إِ  وقٍ "َ  ولَ طَ وَ 


د����د ا�����ري إذن ����! ��������K، �����س  
���رد � ������ ��ط����م ���������           ����Zوزان ا�#���

) ��%��ب، وھ�و ����س طر���� #���1 ��! ر�1ف اE%�طر و�'و��&�� ��! ا���وا�! وا��روي، و

���� ا��ر�� ا� ��1رة ��د ا�> �وض و ا������م،  

د��د ��!  �ض �د � #��ف ا���م ا�����

 �8 و'�  �ن ھ�ذا ا� 'ط��ق ) � ��ن ا�����ره  ���1را ���3 �%�ر ��5ود ا���ر ا��ر �* و


��دة ا� و��8و��ت ���3 إ���داع أوزان 
ا�����د����، أو � ���ط��� ا���ر�#���� "د���دة ������8&< ���

 �"       ا���رى را��ت و)دة ا��ر ا��د�ث ذا�K ��ن أ��'ت " '�زك ا� *��� " �! ��15د�&

��ر  �ن  ا%�� �ل  أن " ا�%��ب " �! �15د�K " ھل ��ن ���"ا��و��را " و�ا��B���� ���رر ا�

"      ، ��م ����ق ا��د��ور )4(" و8و��ت ����د��� �ذ�ك  ن ا%�� �ل �5ود ا��ر ا�����د�� ... 

�زك ا� *����" ھ�و أ'&�� ��م ��Bرق « %�د ا�د�ن ���ب" �'" ��5�'  !�� T#ط��ن  � �ن اT��  ن���

                                                 
ورات ا)#�* –�'ظر أ� د �و%ف: ��م ا�'ص   -)1('  ،����� ا�8�
  .236-231، ص: 2002، 1ف، ا�
زا�ر، طا���'��و
  .91، ص:  1982، 2ط ��'�ن، #��دة %��دة: �ر��� ا�Uداع، دار ا��ودة، ��روت،   -)2(
  .216، ص: ��1982د 6 � �دي: ��زب ا��ق �� ���3، دار ا���ث، 5%'ط�'�،   -)3(
���� ا�ر ز ا�B'! ��! ا���ر ا���د�ث، ا�و��دة ،  -)4( 
  1991 ،��82دد ا� 
��س ا���و ! �������� ا��ر����،%�د ا�د�ن ���ب: 

  .6: ص
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� ����3 ھ��ذا ا�#ط��T إ��1*ح ا����روض و�
د���د ا����ر، و��&����د ا����ر ا��ر���! ��5د ����' +��� 


�ھل ا��د�
ا���ر،  �� ا��%�ط� �Tن ا���روض  #���ف ��ن&ا��د�ث ��3 ا�%���. ا�%�ب ھو �

� ��'! أن إ1*ح ا�
زء ) �   ،K�(ن آ  ��آ K'8و أB ل��3 إ1*ح ا�8رورة إ��� !«)1(.  

��ر، ���K�8 ا� ر���� ا�راھ'�� � ا�و�! ا�B'! �دى ا�%�إن ا��
د�د، إذن �>��ر � س أ%

�  ن رؤ��  #&�، وا��! ������ �
�&�ذا ا��
د��د ) �&�دف إ��3  �'���،���B، و  و�5ف  >���ر: ا

�����، ���ذ�ك ) ����دو أن ����ون أ���د <� K ����ل ا�����1دة ا��ر����� ا��د����� �%��& �����2 إ��1���'

�&�ز ���'�K  �ن أن �ز�زع ھ����� ا��ر ا��ر�!، و ظ�ھر ھذا ا��
د�د ا��ري، إ' � و
ب و

و�>��، ��Tن �'��� ا��'ص: �1ورة،  ��ث ا��و�! ا���ري ��� ر���� أو)، ��م  �� �%����+ ذ��ك

�، و��ا� �ر��� ا���ر�� ا���! ... إ'&�� عإ'K  و�5ف �%��ؤل  ط��ق، ��س � ��ق ���)'#*« إ��

 �������ھ�م ��! 5�B �ا ����>! ��ر�� ا����م و ���ء ا�ذات  ن ��و��&�� ا��دا����  �ن ��5ل أن ��'ط&�

 ��� «)2(.  

�����! ����ن ا�������ر وھ��ذا ��ود'��� إ���3 ا��Bر���ق وا�� ����ز ����ن ا� ����1رة وا��دا���� و�

��د'� ��3 �ض ا)�� �د ا�%��د ا�ذيا� ��1ر و%� K'E ،!دا���ر ا��
�ل �ل  ن �رك  ا��

��ًرا  ���������1ًرا أو ��������دا�ً�� ا���������ر ا�� �������ودي و�������             ا'�������1رف إ��������3 ا���������ر ا���������ر 

���3 أ%��س  ���ن ���س ���K  ��دث�ر ا��ر  ��1ر ��3 أ%�س ز '!، وا� ؤ�د أن �ل ا�و

  ا����م.رؤ�� 

����ر ���ن أز ��� ا�&و����        ���B! '��زوع ا����ر ا�
زا���ري ا� ����1ر '���و ا� �����ز������ ��

��و�ا��دا�� ا���! ��دأت  � ا�&و�� �� � ا1ط�� P��K �! ا��ر ا��ر�! ا��د�ث �1د ���دو إ

 � ��1B'ا !'��ل ��م  + ا�'&�8 ���د  + ا�و�! ا��د�ث ا�ذي �������دا ���ن  ��ٍض �5و ! 

�! #�8م ھ�ذه ا�
د���� أط�ل ���3 ا�%���� ا���ر�� ا�
زا�ر��� 
��ل  �وا�! �!، وو �ٍض Vر

�
�ل ا�%���'� * ��ء �
��ر أ%��� ا���ق وت، 
�ل � وا1�� ا���ث �ن ا�ذات، 1�ر ��K ا�

رة ا� و�5ف ��! ��ر�� ا�%����'�ت، ���ث �ن ا��ر �>ض ا�'ظر ��ن ا� و�5ف،  ����ل %��ط


ل  ���+ ا�'����5د و���%' ����''N� ،وم��� ��3 ا����د ھ� ����"����� ��ت  "�����د ا����'�'�����ر�� ا�� � �����%'���

ا����ر�� � ���ل ا���و)دة ا��������� �����ر ا�
زا���ري ا����د�ث '�ت ���Tن 
���ل ا��دا���� �ا��%���و
                                                 

  .6ا� ر
+ 'K%B، ص:   -)1(
  .99ا����ت و ا� ��ول، 1د � ا��دا��، ص:  ��! أ� د %��د: -)2(
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������ ا���راء و "���� B&وم ا���دا�! ����ر V دى��ظ ���د� و ��� � ��ن أن ' ���ر� �ھ�ذه ا !��

��وا5+ ا�راھن،ا�ر8ا��و�ر، و�دم ا��'��� و� ��ن  �ن و   آ��ق 
د�دة،  ف%�را ��و�� او ��

�ر ا�'ص ا��ري ا�
زا�ري ا�
B'ك ا�2 ذ���' K�
��1ر �%��ب ھ�ذه ا�ر���V ا� ����، و#رو� 

ذ��ك �#��ق '�ص ��ري 
د��د، �%��
�ب �ن ���ر  ن ا������د وا��وا'�ن ا��! ��'ت ��� �K، و


 ��+ #رو5���K و�%�و�ب ا�وا5+ ا�����! و )1("�روط ا��دا�� � !�� �
���K و      ا)��ا'ز�

�  ؤ%%���، ����وم ����3 و������� ��ن رؤ���� و  ��رو���� ����م ����ن ذ���ك  
��رد رؤ���� �����رة إ' ��

�ت �'����� ھ������� ا��دا����� ا� �P����B �����3 ا�� ����)ت و ا� ���وروث �������دة ������وغ أ����ق���'�      إ �

����.و&'  

�ب ھ��ذه ا��
ر���� و�� ��)ت ���! ا����ل وا� ��8 ون و�����رVم  �����   %�� ت ������ردد  ��ن إ

�دة ���! ھ��ذه ا����Bرة، ����د ����س أ���1�ب ھ��ذا  ا��ذ���ذبو��
إ) أن ذ���ك ���م ��ط��ل ا)'ط*���5 ا�

!���8��ه أ����داث ا�����ر���ن اE#����ر��ن  ���ن ا�����رن ا� ���
      ا�����! � ����زت ��)���8طراب و ا)�

�ه و�م ��ن ا��ر ��وا��و�ر، و�
��رف ����وا5+ ا� �� �! )�� ��د �ًدا �ن ذ�ك �� ��ز ھ'�� ا)�

 K��� ر��
�ك  �&�� و���3 �'�1ر ا��ا������د��� ا�وا�5+ ��رVم ��رش ��'��1ر اEز �� وا)
 

������ ��15د إزا���� ا�%����ر �'��د  ��1در اEز ��� B�ا ������
�U��1ره ا�     ���1��K ��15د ��ر���ك �'

   ن �م ا���
�ل ����ل ا� ر��ب.و��ر��  1�در ا�ر وإ�ط�ل  B�و�&�، و

�)ت 
د��دة أ���ر � ��� ��د �ر�ب ��3 ھ�ذا ا��و
�K ا� و« <������ إذ أP��1 و>���ر ا'��

��ر #1و�1� و �����K ا����و ! ن ا��*زم أن �
�ري ا�� K�#ر��  ا� ��دع � و �� ��وارا ���ن �

�'!، و%'U3 وا��ودة إ���2! ا�B� وار���ت ھ�ذا ا����! ���3 ��د %�واء �>�ور ا� �ا� ��دع و ��دا�

��ر��ر ا���ر ا���وم �ظ&�ر ھذا ��B� K%ر �'� ��ف � ت � ���� ا��1د��ت وا�%�ع ا�روخ و

������ ا� >����رة ر � ظ&�� 
�%���� ا�%���     ا� � ��ول �>ر���زة  ���دأ ر���ض وا)'�*���! ا� %���ون �


�ت 5در�K و �5د ا��ل ھذا ا�
زء ��زا ���را  �Zت ��8�ءه أ%� �ء ، و)2("ھدم ا)��ذاء  & 

�ور �'�!"، "اE#8ر ���وس" "،
د�د �ن �و%ف"، "ا�ز��ر دردوخ "إ�دا��� ���رة  �ل��" ،

� ھ��! أ��1وات �ر��8ت إ���دا�&، و"�� ���ن �و���1ف"، "����ش ������وي�"، " ��T ون � ��داوي"

                                                 
� )،  ط��� ھو �، ا�
زا��ر،  -)1(
�ب ' وذ���د ا�� �د ھ� �: ا��'��ت اE%�و��� �! ا��ر ا�
زا�ري ا� ��1ر، ( �ر ا�

  .6ص: ، 1998،  1ط
�ع و ا)��داع -)2(��Uر��� ��ن ا��ر�� ا�  .198، ص: 2001، 1،  'ورات ا���د ا����ب ا�
زا�ر، ط��د 6 � �دي: ا�
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� ا�����ر��� و��! �ؤ%�س اOن � ��*د ��ر�� 
��3 ا�� ل ا�'��دي، و&��زا�ر��� ��! #1و��1

�، و�! رؤ��&� ا������B، و&���ء ) � ��ن أن طرو� �%Eد�ث ��ن ھ�ذه ا���ن اN�� ك� �ن دون 

�ج '�د�� إ�3 ��رر ��� K'E ،������د�د  53راءات  ��ددة، 5�درة ������ وو � ��T%س ھ�ذا ���

�رب %�� ����� ��م ����ر�� � � � ��ك  �ن ��5م أ%��و��� و�'����� وط���� ھذه ا��
ن  &��Tة ��! �

��م ���ن ���و) ا����ط���  ا��Bر��� � ��K ا������� واEد��� وھو ��ول �K  �ررا��ر�� %����، و


ر���� �! و
وده، �ل �وا1* ��8و��� و� �B5م ��ن  و�ت ��رب ظ�
�ر%�م �1'+ ��زھ��، و�

 �& ��ا��! ��وا�ر  + ا����م ا���ر�� ���ل ��و)�&�� ا� &و���، Bردات  !  � ��%ر  ن ا��'��و �


د��ًدا و��ق �*�5�ت و� �'3 أ'&� �� ل ��3 إ�ط�ء ا �أ'%��ق ��م ���ن  �&�ودة ��! ��>� �وز��

� �ن أ
�ل #�#���� ا��'���ت ا�ذو���5 و "�>�'�� ا���ر�� ا�
زا�ر���  
���� ا�%���دة، Eن ا��دا���� ا�

���3 '��وع  ��ن ا�&�دم ا� %��� ر  ��ن 5���ق دا���م ) ���Bو �����K ا�ز ���ن، وا�Uدا���� �'ط��وي ���3 

�����ول إ���3 �'���� �������، إ'&��� �'ط��وي ����3 %��ؤال  ���Bوح ) ����T! ا�%��'وات ا���ز ن دون أن 

��رب وا� �ر��، و�
���� ���ت � &  K'� ���
Uدا��ك أن ا��دا���� ) �'�3 ذ�Uن أن  ��� ا�� �

�و�'�&! و
�ر�b ) � �ن أن ������زھ� ا�ز ن �&! ) �5 � ��ر�#�� و�! ا�و5ت ذا��K  ر��ط�� �

  .)1(" ��� � ��دوده و

�'ت ا�'ظرةو� �� ��5ود ز ا��دا��� ���ر ) � &
�'���، '��� و ��دھ� ��دود و) �%���  (

��ر ا�
زا�ري ا���دا�! إ��3 ا���ر ) ����د ���ر ا��ر��! #�رج �'�د 'ظ��Nن 'ظرة ا��رة ا�

 � �ھ�! 'ظ�رة ��1رھ� " أدو'��س" ��!  ���دئ أر���� أ%�%��� إ��3 ھ�ذا ا���ون ا���ري، و�


ز ا���ري ��! ��د ذا��K وز�&� ��ن ا� و8وع و طر��� ' ��ا������ر ��ن ھ�ذا ا� و�8+، و��

   �دع ھذا ا��ر، ��ث:و

�ھ� #*K�1 أن ا����ة ا�
د�دة ا: ��1ل ��� و8وع أو ا� 8 ون، وا���دأ اSول��� !��

��ر و�دت  �*ت 
د�دة، و��ق  و�8و���N� Kن ���K أن ���! ھ�ذه ا� ��*ت، و�&ذا ا��

.�&'   

                                                 
�ع وا)��داع،   -)1(��Uر��� ��ن ا��ر�� ا�  .199ص: ��د 6 � �دي: ا�
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'��Jر و :ا���دأ ا������1ل �طر��� ا�����ر، �Nذا ��'ت ا� ��� 5د �>��رت ��Nن ���3 ا�

أن �>�ر طر��� ����ره، �* � ��ن ا������ر ��ن  �8 ون 
د��د ���ل �5د�م، ��>��ر ا� �8 ون 

  ! إذن �>��ر ا��ل.�%�د�

� VEراK���8 : وا���ZZZدأ ا�ZZZ��Jث������� !���8�         �����1ل ���ر����ف ا�����ر، ���ر�K���B ����! ا� 

��K، و� � أن ھذه اVEراض و�
ب أن ��>�ر.اEوأ� KBن ��ر�N� ل 5د �>�رت��  

� أن '>��ر ا�'ظ�رة ،  ن ا� ��دئ ا��*�� اEو�3، وا���دأ ا�را� �'��ق و�'��� K�'أ K��1*#

��م، أو  و5ف  'K، إ�3 ا���� ���ر  ن ���ب ا���1دة ��و ا���1دة دون رؤ���ر، ��م ��د ا�

��ر ھو ا�ذي� و �ل ا�&'�� �  .)1(�و�دھ��1در �ن رؤ�� �ر�ط �� 

ا��دا��� ���ر و��ق ��ن ا� ��1ر�ن �&ذه ا�'ظرة رإن  � �ؤ�د  %��رة ا��راء ا�
زا�و

��ذي �&ده ا��'ص ا���ري ا�
زا��ري ا� ���1ر ا� ��دئ اEر��� ا�%�����، ھ�و ذ��ك ا����ول ا

  ا�ذي �
%د �! ��و��ن ��رز�ن:���ود اE#�رة  ن ا��رن ا� �8! و#*ل ا

� ��'ة، ھذه اE#�رة ا���! ا'����ت  �ن �: ��د طرأ ��3 ا��'�� ا����� ����1دا���ول اSول

  ا�د�وان.  '&� إ�3 �'�� ا���1دة���ت إ�3 �'�� ا���1دة ا� �ط+، وا

�ن �'�د : و����ق � ��و�� ا���رئ، و�J��'ا���ول ا���Eزا ��! ���ض ا
�� Kو5و��ظرا '

ذ�ك رK'  ��V �! إ�3 إرا�K ��ل  ن ��%� ا�% + وا��1ر  + ا���ل، و �&م ا�'ص ا��ري

��8��� إ���3 ا��8��%�ره ����دا#ل ا�'��1! �&��م  ا����1ول ����3U�� ��ل ����'ص ا����ري، ���   

�ر
K، ذ�ك أن ا� ���!و# !�� P�1وم أ��' ا�ن �&م اT� دا�
� 3�T�� ( رك ��ل ص�K إ) إذا أ

�ت ا����! ھ��ذه ا��'���1ر و����Oل ���! آن وا���د، وا�� �� �د وا������3 ا�#���رات ��� ��د ����3 ا�%��

���� ا�% 
  ا� �8 '� �! ذا�رة ا� ���!.���� ا� �
��� �! ا�'ص ا���8رة وا�

رد ��%� K�<� K و���ر �د��� �! #8م ھذا ا���ول ا�&�دف ��ن )�د ���ر ا�
زا�ري أن

��ر ���#ذ �'K%B ��دا آ#�ر، � ��ده ا��1���ر  ر�� ا�روح، و�ن )�د أن ���ول إ�%�س ا��

 � 3�%  !� ،��ت ������ 5��� �B  !ردا�&���ق 5وا �K ھ�ذا ا�و
�ود ا���ث �'د ا�ذات، �!  %

�'!، و%'Uد)ا��ل  �ن ا���ھ��تھ�ذا �T%%ت �'�� '��1 �ر��  �Bو�� ��3 �م ھ
 )ت وا)�

�ت �'�و��5���� ��دارس وا)'ز� ،�� �  ا� ���'�.و ا�و1ف� 
د�دة  ��

                                                 
  .41-40: ا����ت و ا� ��ول، 1د � ا��دا��، ص: ��! أ� د %��د�'ظر:   -)1(
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����د أ� ��رت ا�
&��ود ا�%������  ���*د ���ل ���ري 
د���د ��8م أ#���را إ���3 ا�%����� ھ��ذا و

ا��ر�� ا�
زا�ر��، إ'&� " �15دة ا�'�ر"، إذ ��ن  ن أوا��ل ا��ذ�ن ����وا ا����1دة ا�'�ر��� ��! 

" �و%ف ا�#�ل" �ل  ن "���د ا�� ��د و" �%��د ��ل" و'%! ا���ج "  ���Bن آ��ر " أا�
زا�ر 

�Vرة" و " 
روة �*وة وھ�! " �! د�و'&� " ا�و�5وف ����ب  �ن ھدو�5"�! د�و'K " أرواح 

ز�'��ب ا���Eرج، ھ��ذه اE#���رة ��و���ت "، ور������ 
�ط��!"و  " � ��د ز�����!"ا��'ط��رة "، و 


�� " آ �ل " � ��ت ا���1دة ا�'�ر���، �� ا��'ظ�ر أ�8� ����1دة ا�'�ر�� �!  ��ل �&��� 
'وان 

��ر "���د ا�ر� ��ن �وزر��� " ا��ذي �1'+ و�&د �K �! ھذا ا��ون  �ن ا���ر ا��%' �#�ر  

�K اE#�ر '��و ا����1دة ا�'�ر��� وھ�و ا��ذي ���ب ا����1دة ا�� ود��� وا����1دة ا)%��'�ء ���و

�د ��& �، ���د أن 
رت ا����ن ا�%����ن ھ� ھو �
رب ا�ا��رة و
�ل ا����ث  �� ًدا ���3 أ

إن ��! د�وا'�K ا�'��ري "   ��ن ا���ر و %����ل ا���ق"، وھ�و ��! 'K�1 ھ�ذا ودھ� ا��>�� 


د) ��ر��K أ �  �#11وا ��K ��ث ��ول: �%ن ����ر   ن ���وا ھذا ا��ل و%� '

  مٍ �ْ �ُ  لِ �ْ ' "َ ِ&  ةً أَ رَ �ْ إِ  تِ �ْ �ُ  لْ " ھَ 

  ؟ ةً أَ رَ �ْ إِ  لِ �ْ ' "َ ِ&  C ْ� َ� ً1َ  تِ �ْ �ُ  مْ أَ 

َ ِ�  آةٌ رْ �ِ  تِ �ْ �ُ  لْ ھَ  ْ وَ  فَ �ْ 2 َE  

ْ وَ  تَ �ْ �ُ  مْ أَ  ًF �ِ � ُا�َ رَ �َ  ونِ د�  

  � Fَ �َ وJَ �ُ أُ  تْ Aَ �! /َ  1ً �َ ��ِ (َ  تَ �ْ �ُ  لْ ھَ 

  ىرَ Cْ 1 أُ �طَ �َ رْ =َ  تَ �ْ �ُ  مْ أَ 

�َ �َ  مْ �َ  ُA َF ُر � ُ  )1(" !' ؟ِ� وَ� 

�8وء ا����! ��! ا����1دة ا�
زا�ر��� ا� ���1رة ' �! %��ق ا��د�ث �ن �ر�� ا��
د�دو

  ��15دة ا�'��ر " ����ث ���Bق أن ا�����ن ) ���ز ��ن ��وزن " و ��3 ا�Bرق ��ن " ا��ر ا���ر

5����  �ددة، �Vر أن  � � �ز �15دة ا��ر ا��ر �ن �15دة ا�'��ر أن اEو��3  ���ررة  �ن و

�ظ&���اا��������  ��+ 5وا���ب ا����روض وB��  ث���� ،��B��1�ض ا����� 3���� !�����ل ا��'��������ون �

�K ��15دة ا��B����� ��! ذ��ك، أ �� ��15دة ا�'��ر �&�! ) �ن %طور  �*� ا���1دة ���رة� ��

ا�������  �ن '����� Eي ا��زام  ن '���� ا��وزن و) �#8+ ��3 اUط*ق و��ون رھن أي �5د 
                                                 

  ، '�* �ن :2009إ% ���ل 
واد: ا��
ر�ب ا�B'! �! ا��ر ا��ر�! ا� ��1ر،  –)1(
 http: //samar.i,.goo.com/montada 
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 ��1�# ���'B� ����ل ��8ورھ� !�� ��� ��رس �ر�� � � !&� ��B1�ض ا��� 3�� ��8ورھ

".  

، ا�
زا�ر���� إ' ��� ھ��و ����ول ���! ا�رؤ��������1دة ا�������� أن ھ��ذا ا�����ول ا���ذي  ��س ا�و

�ل �! ا���1دة ) ��8ف �5 � 
وھر��� ���Bن ا���ري ��ل  �� ����! ��8ور ا���ر�� ھ�و �

�ل ا�رؤ�� ا��! �%�ن ا���1دة.�5 � و 
  

ھ���ذا ا%��� رت ر����ح ا��>����ر ���! ا� ��&د ا����ري ا�
زا���ري �����&�وب �� ���� رؤى و

�����ت أو '����ج ا���Uداع ا�>ر���! أو  ��ن أ���ر 
&��د �ر���! ا��دا���� %��واء  ��ن أ���ر ا)������ك �����

رو��� ا��
د�د �! ا����ة.و�! 5��ل �Tھ �� و #��ص � ل �واء ا��>��ر ا'ط*5�  ن   

�ت  �&���ذا �����ون  ر������ ا�'2���8 ا���������� ������ر ا�
زا����ري  ر��ط���� �����Bرةو���'�'�      ا�� 

��ر،   � ���زة ���Bت ���ن �ط��ور �����ر ا��%����'�ت ���8Bل �ط���ءات إ�دا�����و��    ���! و���! ا�

�زات ��'��T� K#��ذ  ��ن دة  ��+ ا����راث، ����س �ر����� ��%��ب، و� 
د������5دا���� #���ق �*و��
ا)'

��ر إ�3 ا)'�&�ر وا�ذو��ن �! '���ج �Vر أن ھذا اE#ا�B'�� ا���� ��، ا��ر�� و��ذ �م �Bض �

���ل  �+ ا�وا��د اO#�راO#ر، وB��3 �1��د ا��راء ��� �ن  ھ�ذا  �� ���%�K ھ�ذا ا�
��ل  �ن ا�

ا��ر، ���ث � �ز ����� ا'�&��رھم ���ل  �� ���ذف  ط���+ ا��رق، ���م ���د ��ذ�ك ���ل ��د�&م 

           ��������ر اھ� ������م  ��ر'������ �
������ل ا�%��������'�ت، إذ ������ل  ������ل ا)'�&������ر '�����وع  �����ن ا��T �����ل 

� ����ك ا�>ر���� ا����8�ر�� ا����! وا����Bص، وا�'ظ��رة ا�'���5دة، و����� �������ر ���درك ��أ#��ذ ا�

�ن %'Uا �&�'ت  �'� ا�'K وطا�
زا�ري �! و����� ،K�ذي ��ر�ض ��ن أھ�زا�ري ا
��ر ا�

� إ�واK�5 و���% ،K��آل إ ��ر، ��ذ�ك '
�د دا� �� ��! ا� ��ن ا���ري �&�ؤ)ء � >�وا�5+ #�ق  3 

��1�ل � �ا��راء إ��B'3 ��رة " ا)�'�ن" ن��1(ا(.  

�و��ه ا���ري أن ا��
�ر ا�%����'! � ��ن  ن ھ'� '�و1ل �! #��م �د��'� �'د ھذا ا)�

��ا������ره ��
��رد ا�و
��ود ���! « ����س ���دا���، ذ���ك أن ا� ����1رة را  ����1را و � !��B���

��ر  ��1را أي أ'K ا�#رق ا��! �ر���&� ا��دا��... وا��1ر دون ا�5'�ص �د))ت  �'3 ا�

�رات ا���1ر ا�%���دة، ���ن أن �#���ر ھ�ذ�� �و
وده ا�
%دي، أو ��رد�ده �''�ا ���ش �! ز 


ذر�� �! ا��1ر وا� ���ر  و�� '�K و��ده، ر �K'N ���دم ���3 إ��داث ��دث ���K و ن ا��1
                                                 

)1(-  ��
�د، ج +����د 6 را&���دة وا)%�&����ورات ����ون ا� ����)ت، ا���دار 2: ا�����1دة ا� >ر����� ا� ����1رة �'���� ا�'  ،
  .103: ص ،1988ا� >رب، ا���8�ء، 
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�ره � �ل ھذه ا� وا5ف ���#��م ��K رواد وا� ��1رة،  %�b �ن'�������ھو اE ر ا�ذي ا�8ط�+ �

  .)1(»ا� %�وى ا����ث  ن ا��ر�� 

�ھ���ت ا��*���� '��1ل إ���3 ا����ول، ���Tن ا�����1دو
�*� ����ر�� ة ا� ��ن #��*ل ا%����را�'

� ظ�ت ��%م ����ذ��ذب وا�
 �ود  ا� �8!��رن �ت  ن اا�
زا�ر��  'ذ ا�# %�'�'�ا)'�د��ع وأ��

� ���B! ا�و��5ت ا���ذي��& ��� أ#��رى دون أن �ر�%��م  ���'��م أ���� E3 ا������1دة  إ��ا K���� و5���ت��

Vر��زي ا#��رت ا�����د �رد ��ل ا����8 اEو�3 ( ا)%��*ل )، و �طر5ت �#د �ا�
زا�ر�� و

� و����3 ا�������� �����دو ا� %���� ر،  �� ���� ��5ول دا���� ا� %���وردة وا� '����زة ��ر�#���� و�������


�وز إزاء ا� ( K�'!، وأدو'�س أ����%��ر ا���! %�وى ا����د ا����ر �#Oص ا�#� ���! ��ل  ������

 ر���وض، ��'��ت ا�����1دة ا��ر����� �����ش ����3 و��5+ ا'�*����ت و �>���رات %��ر��� ����3 ���دي 

��ر و  "'���زك ا� *�����"���ن �ّ � "��'��د ا�����دري"و  "أ ��ل د'���ل"إ���3  "ا�%����ب"���در ��� ��� 

��  ���د ،ا)%��*ل أ#�را، ��'�ت ا��دا���  �ن  'ظ�رھ�� ا����!، �5د أو��ت أن ����ن �
زھ�

��� و���ا%���>��&� ���ل ا��1Eوات ا�'��&��&'T� ،����5( # %���ن %��'� ) و !��%�� ���! و��5ت �5��& ��� �

�رات ��
�'��ت ا���ر���� أ����ر Eن ا����راء &���، �'را
�أرادت ا��
ر���� ا����ر�� ا�
زا�ر����  

�ھ وا ���! ا��'ظ���ر وا���% �إ' ��� أ���وا إ��&��� ذه ا)'�*����ت �و ���، و) ���! �ط����ق ھ��
زا���ر��ن  ��

�رب ��
�ھزة ���! ���
��! ) ���Vرھم، و" وا� ���Vوط"و  "درو���ش" � ��ود و  ���5�'!" '��زار"������

� � �ن أن ��ون ا �دادا ���
ر��� ا�
زا�ر��� ا��د� ���'�� �� ��ن ا� #����B ا#�*����%�ا��
ر���  

  ا� %�وردة  ن ا�رق.

                                                 
�ع و ا)��داع، ص:  ��د 6  -)1(��Uر��� ��ن ا��ر�� ا��دي: ا� �199-200.  
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  ا�����رات ا����� و ا���ر�� و ا�������: -1

�و�ت ا���رة �� ا��	ر ا��زا�ري ا��	��ر �� ا�
	�رض ا����
�م !��ن ��د !رھ�ت ا�

، �ظرا ��� �	��, ا�	��م ا��وم و��� �	���, ا��وطن ا��وروث ا�د!�أ�)�ل ا����ر&% ا��	ر�% و


)�د����ت، ووا��% ظ�ا��زا�ر !���% �ن �
�0رات �� ��
�ف ا�ا�	ر!� و � �

�ر  ا��&


��ل �ن ا��وال إ� و ��
�5ذ �)3 ���0را �&�!�,.  

ا����	راء ا��زا���ر��ن 
;وت ا�)���9ر ���ن ���	راء ا��دا��9%، و�8)�رة ا��3���دود ھ��ذه ��6د ا&��

�&��� ��;م �	راء ا�&!	���ت. اا��	��ر�ن ھم )ذ�ك ��و ��  ھذا ا���


�ر!% ا�ر!و( %�
����دة ا��زا�ر��% أن 
	!�ر ھ�ذه ا��&���ك � )�ن �ن ا���ط�� �
�ر!% �

5
� �ظر إ��� ط!�	�% ا�ظ�روف ا�&��&��% و���% !����
� ���%، �!�و?;�� ذروة ا��<�= ��
��ا

�
	���ق ���, ��!�% �ن 86زة وا�دة، !ل 
 ،,(��&

�� وا���ل، !�د ��ن �&��ر �ا���8ل !������ح، 


رھ� )���رة أ����% ا��
��0رات، <��ر!% !��ذوأ���م وا��ف ا��دا�9% و ت!���9
د ودھ��، �

�ل  ��{... أ�� ����  .)1(�ن "&ذن ر"��...}���"ت و �ر!�� �� ا� ��ء �ؤ�� أ

�)�ن إذا )����ت ا�
�ر!�% ا����	ر�% ا��زا�ر���% ��� �
��رة ا�&�!	���ت ا&��
ط�ت أن 
���زق و

�ھ��و ا�و��6وع ���� أ&��ر ا�
و���, ن ���� �����ت ��5و���� ���ن ���وع �د���د، وا�����5وف، �B�;��� &��ر

، �D!���5 ���	ر�� ������� ��ذھ!��% ا�&��&���% وراء ھ��ذه ا��ر)��% ا����	ر�%ا�
���8ء اد�و�و��، وا����

  �)�, ��ل ��ًوا �!, 
�م �ن ا��	ر.!���<���، و

� �����D أن ا�8	��ل إ� أن أ!	���د ا�ظ���ھرة ��6د 
ر���F إ���� وا���ل &و&���و 
�ر�����%، إذ أ����

س ��3 �ؤ&&�� ���� أ��0� ���ا�8�� ��و�� )��ن ���رو� �رد��� و اG!داعا�����9 �و�� و

Gوا %����
��ا��)��%، إذ أن ا����ر ا��زا��ري ا�&�!	��� د��ل ط�63% �� ا�
�ور و&�دت ا

 �����6 F!����� م ���ن����	5&���س ������ء ھ��ذا ا�
 %�����
وا���ق و���� 
 ��ر�	��
��, �����ل �;��� أ�;��� 

����رت ذا
��, ���� �رد�
;��� ا��ر)��ز �	���, �����ق �ر�	��
��, ا������%، وا�د�����% و ا�%������9، ����� 

  ا�8	���%.
	��, ھذه ا�8رد�% �ن 
��6<�ت و F6، !)ل ��ا��	ر�� ��وا

���ت �� ا�	�ود ا���رة ز�ز�ت �� و� ا��� �
ر ا��زا�ري ��ور ���
طورات ا�

8����, ا����د�م، وز�ز��ت أ�)���ره و
)��ره، ���م 
	�د ھ����ك ������ق �9!
�% و� أ���)�ل �9!
��%، ط��رق 

                                                 
  .25-24إ!راھ�م،  - )1(
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�% و���م �	��د !���در ���ن �	���ن ا��زا���ري ��ط���ق ���ن أ�)���ر �&��!
!	��� ���ذ�ك ���م �	��د ا�����ر و

���, ا��د��د ا����ص !�,، ��!��ث ����و� أن ����ق �	��� �د��د �	��ھزة، وإ��� أ�!D �&5ل و

ا���	ر�% !��ن �ء ا����ر ����و�ت ا��دا�9% ا��ر 
	��دا ھ�و 
!���ن ����در ا&�
���� زاد �� و

&���رة !�ن رواد ا���	ر ا��0ر!��ن !�)�م 
���ف ا���	ر ا��زا��ري �ن �رواد ا��	ر ا�	ر!� و

ھ�� &��% أ�
�;�� �	�ل ا��دا%�9 !�&�ب ا��رأي % ا���	ر�% ���ذ !وا)�رھ�� ا�و��� ور)ب ا��دا�9

�دث ن �دا9% ا����دة �� ا��زا�ر ���ل ��ول �إ��, ا�� ذھبا�ذي 
6د ��ري !ن ���%8 ��ن 

ط��ف ا����	ر�% ا�	ر!���% ن �	)���ن ا����ص ا����	ري ا����د�ث ��6د ���رج ��� ھ��ذا ا��و<��وع، " إذا

�<���ر�% ��واF��6 أ&��س !����% �د���دة 
	و %!��
!��ر ��ن �ر����% ا��دا��9% ا�	ر!���% ا�
��� ھ��� ا&��

 D!�� �
�ا��
�0ر، �Bن ا��	ر ا��زا�ري ا��د�ث �� زال ��طو �طوات وا%�9 ��و ا��دا%9 

  .)1(�� ا�&��% ا��0ر!�% ا��	��رة " ا�
��ز

��و�ت ا���إن ا��� ا��دا�9% و
ا�	����� ھ�� ���% ��� ا��&�
وى ا6G����� و��� �<�م ا�

�و�ت دون أن 
ذن و�
� ا

)ون ��<	% )�;�، )�� 
��رس ا�
��رھ� ا������� 
	�ش ھذه ا�

��د ���, ا�)�����ت

���       دون أن �
رك ��;� أ9ًرا " ����ط�س ا���	ري ا���دا�9 !�رزخ ��
و

ا���دود !��ن ا��و��ودات، �;�ذا 
;�وى أ���م أ�ظ�ر��� ���ون ا�
����د ��� ��, ��3% ا�8وا�ل و


&F آ��ق ا����0رة " ا��	ر و ا�%���9
. ��م �	�د ا����رئ ا���وم )2(و ا�&��&% و �&�ط ا��ل و 

�ت و ا��	��� ا�
� �8&, ���	ر ا��	��ر �&
وب و �
�!F �� ��رأ، إذ ��د ��ر �ن ا�د! ��

,
� ا��رى !����% إ��� 
��5ل و 
�د!ر، و ھ�� ھ���9
, و !�5)�ل �	ر�%  و 
�5ى �دة ن !��


رك �� %����د ��% " و �!دو أن ھ��ك &وء 
�8ھم �
�دد و �
	;� ا��	ر ا��	��ر ��ظ�ھرة 

!���ن ا����راء وھ��ذا ا����	ر ا��	��ر،�&��ور )���9رة 
�ط	��ت !���ن ھ��ذا ا����	ر و!���ن <��رورة 

�!�دو ��� ا��
���� وھ�� ?��
�, ا�و���، ور ر&���% ��ن ا����ر إ، �����	 ا�و�ول إ�� ا���راءة

��ول إ��� ?���% ��� ذا
;�� و)5ن ا�)��9ر ��ن ����و�ت ا�!��ث ا����و��% ��ن 

أ��)�ل �د��دة 

                                                 

3ف، ا��زا�ر، ط را!ط% )
�ب اترو������8%: &�ط% ا��ص، !ن ��ري  - )1(��  .24: . ص2000، 1ا
���دي: ا�!رزخ وا�&)�ن،!د  - )2( T ،%�ط��% 6&	ورات �����8، ص: 2000، 1ط ا��زا�ر،  �.  
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�ت �!
	دة !;ذا ن )�ون ا�
�د��د ھ�و !��در��% ا�و��� ا&������!% �<�رورات ا�
	!��ر �ن 

 .)1(ا�8ن "أو<�ع �د�دة �� ا����ة وا�8)ر وو
طورات و

2- :�  ا��)��ر ا��دا�

         ��	�����ر �8&���, أ�����م �ر)���ز�ن �U!���داع ا�����, ا������ر �����د و����د ا������9ف ا��زا����ري و

!�� ھ��� ا��ر)�ز ا�0را���ق ا�د!� &�طرا ��دة طو��% �� ��رى ا�&��% ا�د!�% ا�	ر!��%، و

ط��ر ا��ر)�ز ا���ر�6 ا��
��9ل ��� ا�6ا��
�9ل �� ا�����9% ا�0ر!��% و!����% ا�8ر�&��% ��;��، و

ا�	��راق، ����� ���)ل ���دى ا�����ر ا��زا���ري ا��	����ر ���!, ����ر، &��ور�� و %ا�	ر!���% ا���939

�����
         !����ن ر?!���% �������% ����� ا�
طو����F ر?!
����ن ر?!���% ����� ا�G<����ع وا�
���د��ن و دم !����ن

     ا����رق ا�
�����س، أي أن ا�واF��6 �����ر إ���� 
����6ض ����رخ !���ن ����در�ن أو �<���ر
�ن و

       ����� وا6	;����� 
����وم ا�	%���63 ����� ا�����راع و ا�
�����دم و ا����0رب، �����8 <�����ر ا�����8
�نو

	��م آ����6 �3&�
�8دة �
D ا�8ن )�� ا�8)ر و ا� اد ا�
��رب، !�����زداد ا�
���ز )��� ازدا�
!��ن، وو

�)��ون  –����ر��6 و ?ر!����  –�0
�ن ���� ا�
	����ل ���F ا�وا���د ���ن ا���Vر !و���ود ���وا�
��95ر، و


و��.�  ا��راع �

 ����!���&!% ���ر)ز ا�0ر!�� ���د ��ل ھ�ذا ا����ر ��� إط��ر ھ����% )و���% أو و���% 

       ا������ود !���9!��ت ھ���� ا�
��راث ���ن ���0% و�!��ت �9����� ا�د��م ا����ط ا���ذي ��
��ل ا�	����ر ا�

        ����ور
,و�����وم ����� ا����!���ل !
�����5ن �����ل ����و
, ����وز و�����دة وأ!	����ده ����د ا��
������، ورو

�� ا�&�واء، )��� &��ھم ��� ا�
�دا�ل رؤ�
, ھو ��ط، و ���
"وھو �� أ9ر &�!� �� ا��!دع وا��

و&����ل ��ط���% !��دا�
;� ا������ھ= ا��
	����% ���F ����8ھ�م ذات ��و����% ?ر�!��% إ�ط���63 ���ن 


�دت �� ���9
�� !5&���ب ?�ر ���0ب ا����د ���% ��;� ا���ل ا���!;ر ا��ؤ��د �!��!�ث، وا�
� ا

  .)2( "وا��را�	%

  

���� ���	را��� ا��	����ر�ن �
���ذا ���ن أ&���وب ا��دا ,
% ������9د ���رض ا���0رب &���طر

�د &�واء، ���ن ���ر ا�)��9ر ���;م ا��!دع �� % و&��% إ�<�ع، �<F �;� ا���9ف وا��	ر�

                                                 
2001،  �1��د د)روب: 
&�ؤ�ت أ��م ا��دا9% و ا�وا6	�% �� ا���د ا�	ر!� ا��د�ث، دار ا��دى �����9% وا���ر، ط - )1(  ،

  .36ص 
134- 133�ر أ��د !و6رورة: درا&�ت �� ا��	ر ا��زا�ري ا��	��ر، ص:  - )2(.  
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�را �
���ًزا، وت <��ره ا�ذي ��	�����د إ�� أن �&�;� ��<	� �;� !د� �ن !��ط��  �8�9� ,�

6د 
م )ل ذ�ك �� ظل و� ?��ب أ�= أ36م )�9ر �ن ا��	راء ا���د�	�ن ا��
�95ر�ن، �)
!�وا و

��ن ����6د رواد ا� %���
�رج �ن ���ث ا�د � "���رل !�ود��ر"���9ل: ا�9% ا�0ر!��% أد���6د 

ا���ر ا�8ر�&�� و      1880-1821 "?و&
�ف ��و!�ر"ا�د�ب ا�8ر�&� ، و1967- 1821

ذ ا���<���� !���ا����ذي �����دى !� "���)و�&���)�"ا�د����ب ا�رو&���� ، و1842-1898 "���ر�����,"

�ن ا��دا�9% <��ن إط�رھ�� ا�0ر!�� ھ�� 
	!��ر �ن ھ�ذا ا���راع  "ا��د��ع ��و ا��&�
�!ل و

�%، وا��
�&د �� ا��
����� <�ت ا�دا���% ���ظ�م ا�رأ&����� وا�
داد ا�
���6!��% ا ,�

�95را

���ول دا���ل ھ��ذا ا��ظ���م ا����5زوم 
���ن ��9م أ���س ا�8����ن ا��!��دع 	%، و�إ���� &��اG�&���ن ا���ذي 

 ,	�

راب دا�ل ��?�
3ب أو ا&��95رھ�� !;�ذا ا���)ل ��, �Bذا )�ن �;ذه ا��دا%�9 
، و)1("!�

ا��ري &��)ون !�3 ��ك أ!	�د ��ن ھ�ذا دع ا�0ر!��، ��Bن 
�95رھ�� ��� ا��زا��!��� اG�&��ن و

  أ�طر �ظرا ��دة ا�
!��ن !�ن ��و���ت )ل ��;��.و

أن �)
&�ب �
��ج  "أ�ط�وان أ!�و ز��د"ھ�� )��� ���ول  % ��� و��, ��ن و�وھ;��، "���9�دا


�	)س �	ر�
, !��	�ر  ����� –ھ��ف ا�	���%، ا�ذا
�%، ا�!��0% اGر –ا���ر �8% ا�	�ر�% 

� )���� راء ) دم ا�)
�!% إ� ا�	)�&	!�����!ل �ؤ9ر )�9رون ( �ن ا���� �
��, ا��	ري (...) و

����ر ا��دا�9% ا�د!��%  إذ �	
�رف أن ا��0رب ا���وم ���دم ������رآة ا��دا9% ا�0ر!�%، و %��!��?

����ء ا�)���� أ���وا����	ر�%، ���Bن ا�������د و������	ر�% ���� ا�م ���ذ���, ��ر������� ���ن 
)��و�ن ��0
ا

  .)2(ا����% "


��ك ز���م ھ�ذه ا��دا�� D!ر�%، أ�	دا9% ا���
!�ره �ؤ&س ا���� %، و0����9رب !� ���

���, !��ذ�ك �<���8 ���� ن ���� ا���ذي &��طره ا����	راء ا�0ر!���وا�����ر إ� ا�&���ر و���ق ا���

���د�ث، ��
5
� ���ن !����% 
رو�% ا��دا��9% ا����وم أ���!�ت � ������ر&���
, ا����	ر�% &���% ا���


5
� �ن ا�
95ر ا�����9 ا���!�وي !���0رب ا�ور!�� &�واء ا���
�F ا�	ر

!� ا��	��ر، !�در �� 

�، أم ا�
����و�ر ا�8�����، أم ا�
	�����ل ا������Gد����د ا�
�&���طوري أم أ)����ن ذ����ك ����� ����	�د ا�

                                                 
، 1994و ا�دب ا�	ر!�، ���	% ا��زا�ر،  ، �	;د ا��0%ا����دة �� ا���د ا�	ر!� ا��د�ث ��ري !ن ���8%: !��ء - )1(

  .31ص: (��طوط ���&
�ر)
، ��1989�% ا���6د: ، ��3 ن: 51ص:  ���د د)روب: 
&�ؤ�ت أ��م ا��دا9% وا�وا6	�% �� ا���د ا�	ر!� ا��د�ث، - )2(

   .45ص: 
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�دا�9% !�و��% ا�ن �6د 
�95روا ;ذا ا��	�� �)ون ��	راؤ�� ا��	���رو!ا��و<و�ت ا��	ر�%، و

  �ر��� ا�0ر!��ن.ا�
ا��	ر�% !!	د�;� ا�
�د�� و

 ��� ,
ھذا !���&!% ��
��95ر ا�0ر!��، أ��� ا�
��95ر ا����ر�6 �;�و ا��Vر �6د ��رض &��طر


)��ك ا���	راء ا��زا��ر��ن ا���!�ب !����	ر ا����ر�6 ��	�;�م ا�&��% ا��	ر�% ا��زا�ر�%، ��


)�ك �ورھم و���	��;�م ا���	ري �
�95ر !������ز �
95رون !, إ�� �د !	�د، و6د �	ل ھذا ا


ذاء و ا�
���د �;�ذا ا����ر أو ذاك ا����و !����% ا���	راء ا��رواد 	ري ا���ر�6 إ�� �د ا

�وھ���ب ا!��د "، "�و&��ف ا�����ل"، "أدو����س"���ن �ؤ&&��� ا��دا��9% ا����	ر�% ا�	ر!���% أ����9ل: 

�
ا�	د��د ��ن  د8
�د &�% ا�
8رد و ا�
��ز �� )��9ر ��ن ����6دھم، �
��ر�ھذا �� ��	��� و "ا�!��

���رة " ��د �8% ا�و�، و��د ھد�, أ�<�، ���ر �&��رة و&�	ُ�� إ��� ��8ت ا �	راء ا��و�%


��ف... ���ن ��8د ا�
�رد ��, وھد��, 
��!D ا��دا�9% وھً��� واد��ءا د�	� �
;�% ا�ظ�ر وا��

����  "أدو����س"��6د �����ر ھ���� إ���� �����دي ا�����ر ����رد �&����ر أو �����د... و ����!D)�ذ!���، و

د !	��ض ا�
����رب ا����	ر�% ا��	����رة 
)��ون �و�;��% إ���� ، !��ل 
)���)1(ا����0رب "ا�����رق و

ھ�� و
�ر���, و�����
,، و    �دا
�,��;�ور �زا��ري ��, 
�����ده و��;ور ���ر�6 � إ��� 

ظ���ھرة ا&��
و86ت أ?���ب ا�دار&���ن �����	ر ا��زا���ري ا��	����ر، �;��ذا ����ر �زا���ري ���ن 

ذ��ك ذا ا���	ر، ودھ� ��ن أ!�رز &��!��ت ھ��	�وا��	راء ا���!�ب �	
�رف أ���را !;�ذه ا�ظ��ھرة 

��م ص 6د )
!�� ��	را ر!��� ���ر��6، و��ن ��ول: " �!دو �� أ��� ��ذ ا�&!	���ت �� ا���و


���در ا�������% ا����	ر�% ���� ا��زا���ر: 
 ���

��ب ���	را �زا�ر���� ر!����... �ن ا�&����ء ا�(�

، ��&��ت ���� ا�وF��6 إ� ���ور ����0رة �&����ء �;��� "!���ري"، "����دي"، "ز
�����"، "رزا���6"

  .)2(ا�&��% ا��	ر�% ا�	ر!�% " وز�;� ��

ا��ول إن دل �� ��ء إ��� �دل �� در�% ا
)�ء ا����ر ا��زا��ري ا��	���ر ��� و

ا��	����ر �ظ���ره ا�����ر�6 إ���� ���د ا���ذو!�ن ���� �
����, ا����	ري ����� أ����د ا����	ر ا��زا���ري 

���% 	��� )ل إ!داع أد!�، �
�ر�Z اVداب ا� أ���% اG!داع، ا�
� ھ� ر)ن أ&�س��و��% و

�ر)���% ا�
!���دل و �����8��ل ������ !��;��� ?���ر أن ذ���ك ���م ����ل إ���� در���% ا����;�ر 
���;د 
ا�

                                                 
�50��د د)روب: 
&�ؤ�ت أ��م ا��دا9% وا�وا6	�% �� ا���د ا�	ر!� ا��د�ث، ص:  - )1(.  
ع    ���د ز
���: �ر�دة ا��	ب، ، ��3 ن: 20!د ا����د ھ��%: ا��ورة ا�8��% �� ا��	ر ا�	ر!� ا��	��ر، ص:  - )2(

 )25- 01 – 1981 (.  
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ر)% )��� أن ھ���ك &���ت ا�
����ز وطرف �� ا�طرف ا��Vر، !�ل إن ھ���ك &���ت ��� ��
ا�

�دد أ���% )ل ��;�� 

ؤ&س �<�ءھ� �� ا��ق  " 39� %���
�دا9% ا��	ر�% �� أ�ر�)� ا�3���

ھ���ك !��دان !)���;�� و     9% ا�8ر�&�% 
ؤ&س �<�ءھ� �� ا��ق ا��ر�)��، ا��داو ا�8ر�&�،

��را 
ؤ&س �دا9 � 3�9�
�� �)ر ���6ض 
را9;� )���� وا���ن  �;
��F ���س ��� ھ�ذا )��, 

��و���
, ذ�ك �� �
���� �F ��و��% وأ���% اG!داع، وإن 
���� �F أ����% ا���وروث و

")1(.  

��د ��	راء إن ��� زاد �ن �دة 
�95ر ا�� ����&�	ر ا����ر�6 ��� ا���	ر ا��زا��ري 

إ���  ا�&!	���ت ھو �دا9% ا�
��رب ا�8��% �دى ھؤ�ء ا��	راء، ا�ذ�ن و�دوا أ�8&;م ��د�و�ن


�����د ا�����وذج ا�����? ،,��
3 ����
��ذاء ا���Vر ���� ر ���در)�ن أن �ر����% ا�
�����د و���ر�6 �ا

% ا�
�� �راھ�� ����ھ�� ا���� �����ر، و���% ا��و� ا����8ر&
, ا���	ر�% ��!��0 أن 
&�!�;� �ر


3ك ا����ر ���و� ا�8��� ��ن ��5�, !��ورة و��, ���8ودة �د د��د ��	راء ا�&�!	���ت، ���!


<���, ���ن رؤ���% ��
���8%، و�
ف �����0ر ھ��و ط!	��� �و��6!���ر����% ا�راھ���% ا�
��� �	����;�، و���� 

�� و��

�ف ن رؤ�% و�و6ف ا�Vر ا���.����  

ر��, ا���	ر ا���د�ث،         ا�����% أن �� �دث، �	ودو ،D���� ��( 3ب��ا �إ�     "

����در ا�)����% أن ا�و���دان ا����و�� ا���	���، )���ن �و���دا وراء رؤ���� ����% ر!���% �&��
��% و

�;�ذا &�ر�ن  )2( ا�و�دة ا��9���%.."ھذه ا�رؤ�� ا�!�9ت ر�وز ا���ب وا��!	�ث و �و�دة، �ن

!��� ���� أ��6ل ���ن أر!��F &���وات، ذ���ك أن ���� &���طر ���	ر ا���رواد ���� ا�����;د ا����	ري ا�	ر


����ر!
;م ا�����	ر�% ھ���ذه )�����ت ����9رة ������ض &����ر ر�
���, ا�&�����% ا�	ر!����%: &��&�����،           

��، و�)ر��. ���� أ�&�ت 
�9�, و��

�ت,ا&
�	�!وا�!�دارة رش ا�����دة ا��	���رة،  ، ا

 "��زك ا���3)�%"!���دة ا��ظر��ت ا�
� �;د
;� ا����دة ا�	ر!�% و!���% إ9ر �و�% ا��<��� و

أ!�و "��9ل ��� ا��زا��ر ا����ر ، و"�3ح !د ا��!ور"، و"ا�&��ب!د ا�وھ�ب ا�!��
� و"و

T د	راء ا��زا���ر��ن ا��� "ا���&��م &��	در �����6% ا�������
ذ�ن 
��95روا !�و���% ����ر ����9ل ����ن 

���� ����والا��دا��9% ھ��ذه، و ���;!
( ���
% �����6د رواد ا��دا��9 ��6د 
����� ذ���ك ���� �����6ده ا�

��, !�و��, " و Dا����ر6%، وھذا �� أ�� ��
)��ت أ
�ردد ��� إدارة ����% ا�ر&���% ا��د��دة ا�
                                                 

�ول ، �د�% ا��دا%9: �� أ��د &	�د - )1(
  270ص : ،ا��9!ت وا��
  .6&	د ا�د�ن )��ب: �����% ا�ر�ز ا�8�� �� ا��	ر ا��د�ث، ص:  - )2(
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!د ا�ر��ن ا���ر�6وي"و  "!د ا�ر��ن ا����&�")�ن ��
�ف إ��;� دد �ن ا�د!�ء أ��9ل " 

����ود أ����ن ا�	����م"و �" ����
���� ���ؤ
�رات و ���وادي ا�ط�!��% ا�	��رب !��د!���ء ، )���� )���ت أ�

��3ح !�د "و      "أ��د !�د ا��	ط�� ����زي"و  "ر��ء ا����ش"د�ن أ��9ل ا��!�ب ا���د

  .)1("?�رھم و "�
وري8ا�"و  "ا��!ور

�ن ��دى 
�95ر ا���	راء ا��زا��ر��ن !�رواد  اا���	ر�% أ!��] 
	!��ر��� )��ت ا����ر&�% و

  ��,: ا�ذي ��ول	� �	ر�� �!� ا���&م &	د T وا��دا9% ا�	ر!�% �� ا���رق �B��� �ورد ��ط

  مَ �َ ا�ر1  وسَ /ُ � �َ �ِ� �َ �َ  تْ �+ ظَ وَ 

  مَ دَ � ا�4َ � ِ� �َ َ� �ْ أَ  نْ !َ  ثُ �َ "ْ �َ وَ 

  ىؤَ و ا�ر5 !ُ دْ �َ وَ 

  �..�َ 9َ ا�8َ  رَ "ْ !َ  ءَ وْ ا�+  فُ دِ �ْ �َ  ْ �َ وَ 

  بَ �َ � ا��ِ �َ 9َ 8َ 

  بَ 4َ ا��+  دَ 4ْ "َ ... وَ 

  )2( !�فٌ ِ� �َ  �فٌ ِ� �َ  ودَ /ُ ا�وُ  ن+ � َ;َ �َ ��َ �َ  تْ �َ /َ 

ا�و���� أ���, ����رأ  ا�&��طر ا����	ر�% �!��� ا���&��م �����ل ���, ���ن ا�وھ���% إن ا�����رئ �;��ذه


��������6د ا�����رة وا�!���ث و� ���� ���
= !;��� !ت ا�����رة ا�	را���6% ����زك ا���3)��% 
��دا�&��ؤال ا�

  ��)ن أن ��رأ ذ�ك �� ��6د
;� " أ�� " ��ث 
�ول:ا��	ر�%، و
��ر!;� 

َ  ْ �َ  اتُ ا�ذ+ وَ    � �َ أَ  نْ �َ  لُ )

   مَ 9َ � ا�ظ+ ِ�  قُ �دَ رى أَ �ْ � �َ �َ �ُ �ْ � �ِ �َ أَ 

 َ>  َ? ْ�  مَ 9َ � ا� + ِ� �ُ �َ �ْ �َ  ءَ 

  ابَ وَ ا�/َ و لُ �Aِ  َ @ أَ �َ "ْ أَ 

  ابَ رَ B  َ "ُ /ُ �ْ �َ  ل5 ظِ �َ  َ 

  ��َ دَ  Bُ "ُ  ِ �ْ أَ  ل5 ظَ أَ وَ 

  ابَ ذَ  ��Bِ إِ  تَ �ْ �َ ا وَ ذَ &ِ �َ 

                                                 
أ!و ا���&م &	د T: ا���ر . ��3 ن: 136��د !و6رورة: درا&�ت �� ا��	ر ا��زا�ري ا��	��ر، ص: �ر أ - )1(

  .10، ص: 1984، ، 2ط ،�ر���زا�ر، ا��زا
  .150، ص: 1985أ!و ا���&م &	د T: ا�ز�ن ا��<ر، ا��ؤ&&% ا�وط��% ��)
�ب، ا��زا�ر،  - )2(
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  )1(�بَ Dَ � وَ "َ 8َ وَ 


���رب و �������ر6% ا��رواد ا���	راء ا��F ��ل ا�&�!	���ت أ6!�ل ا����ر ا��زا��ري 

)ل �)��وف !�دل 
ذو�6، ��� أدى إ�� ظ;ور ا���ر ا���ر�6 �� !	ض 
��ر!;م !�درا&% و

��ن  إن )�� �3�ظ �F ذ�ك �<ور �)�89 ��;�م ا��زا��ري !�&�ب ��
��8%ا���ر ا��زا�ري، و

ن ا����دة ا��زا�ر�% �� �
رة ا�&!	���ت )��ت ���رد !�دا��ت ��ر �Vر، ��� ��	��� ��ول ا

��9
�,، ���� ��	���� �ؤ)�د " ?�ر ���
��ق ا�واF6 ا��زا�ري !)�ل و��% ����، ر?م أ�;� ��و�ت ا

ا��زا�ر���%  ���� ا������دة )2(أن �8;��وم )
�!��% ا��&���% ظ��ل &����دا ���3ل �
��رة � !��5س !;��� "

�ن ��رأ !	ض ا�
��رب وط5ة ا����دة ا���ر%�6 ��;�، !�ل إ���� ���F ا��د�%9، !��ث ��	ر و�

����س �;��� �<��ل &��وى أ�;��� 
)��رار �������د ����ر�6% )���� ھ��و ا�����ل ���د ���� �����6د )���9رة 


�!س )��9را ��ن ا��ذي "أ��د ��دي "ا���ر ��  %�(��� ��� ,���
 " ,
��	ر ا�&���ب ��� ���6د

���6دة " و        .، !ل و �ردد !�رات ا�&��ب �� ��6د
, " ?ر�ب �� ا�����= ")3(ا���ق"

ا��ذي ����5 )��9را إ���  "أزراج ��ر ا����ر " ة ��دھ� أ�<�� ��در�ل ا��;�ر"، ھذه ا�ظ�ھر

�ت ظل ا��!;�ر !
��رب ا�����ر6%، ����5ذ ����% ��ن 
6
!�س �&�	دي "و     ، "أدو���س"ا

ا����ن ��� و       �ن ھذه ا�
��رب ا�8��%... 
�ر!% ا�0ر!% "، " و���ود درو�ش"و  "�و&ف

�6د ���;�� إ����ع �د6% و�	����ة ��، و�������ل 	�وھ� �ؤ&&% �� ا�8 "���ود درو�ش"�	ر 

�دة ��)���9ر ���ن ا�)����ل �	�;��� ����
��, ا��)
���زة �&��
وى ���ن ا��<��=، و�0و ������درو���ش ا�

4("���د ز
���"، و "�ر أزراج"�ن ھؤ�ء ا��	راء ا�<	�ف، و(.  

��ن " ھ��ذا ا�
��95ر ا�	�ط��ل، وا�� ��6د )���ن ���ن ا��
����=و %��!
ا�����وح ا��ر���ب 
����ص 
ر

      أ����� ا�واF���6 ا��D���� ����&8 ا�واF���6 ا��زا����ري... !���ت ��3ن ?!����������% ا������ر ا����Vر، أ


��ر ��� . و)5("ا��<�ري ا���د �د )�9ر �ن ھؤ�ء ا���	راء وا��<��� و�� �ھ�و ��6�ون 

�� ا��<�رة  �����ط!ق �� &��ر اG!داع ا�8)ري وا��<�ري، واG!داع ا��	ري ��&ب !ل 


�ذى !�,، �;�ذه ���9� 8)�ر ا��Vر ����	وھ� ��F ا�ا�	ر!�% اG&��3% و)�ف 
	��ل روادھ�� و��
                                                 

  .115، ص: 1971 �!��ن، ودة، !�روت،��زك ا���3)%: �ظ��� و ر��د، دار ا�	 - )1(

�;�د!د T را�F: ا����دة ا��0ر!�% ا� - )2(&�  .12، ص: �	��رة !��% ا��;�دة وا
  .13، ص: 1982، 2ا�
وز�F، ط���8رات، ا��ر)% ا�وط��% ����ر وأ��د ��دي: ا - )3(
آدا!;�، ا��زا�ر، �	;د ا��0% ا�	ر!�% وا�ر�ز �� ا��	ر ا�	ر!� ا��	��ر !65ط�ر ا��0رب، ��9ن ��3ف: ا��ورة و - )4(

  .153ص: (أطرو�% د)
وراه،) ، 1992
  .154، ص: ��9ن ��3ف: ا��ورة وا�ر�ز - )5(
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= أ3ً�� )!�ًرا )�
... إ��Z، إ� "ا!�ن &����"و ،"ا���8را!�"، و"ا��وارز��ـ "ا���رة �م 
)ن  �

?��رھم، وا��8رس و    &
��ق ھواءھ� ����� &�د �� ا�
��ص ��رات ا��و��نا!	د أن 

دھم �� ھ<م ا��د�د، �&
 �
ا�د��ل !
��5�, ��� إ!�داع ���	رب أ�ذوا �ن ا��0ر ا����ء ا�

�ددت !, ��و���% ا�	ر!��% 
�د�د، ��م ���دوا ��طق ا�وا�ل، إ� إذا أ&;م �� ا!
داع ��
وج 

  .)1(ا��<�ر�% "


را)�ب �&�
�دة ��� ا����0ب )���;�، !�G<��% إ�� أ��8ظ و!�ظ�ھرة ا6
!�س ��ل �	ر�% 

�8�

)��د  �أ��د، �;�ذا ��39 ��زار 6!����  ��� �ا�م �ن دواو�ن ا��	راء ا����ر6% ا��رواد 

?���ب  ا�ذي 
رك !���ت وا<�% �� ���6د !	ض �	را���، إذ 6�ده !	<;م !طر��% 
�م ن


�� و���0, و      �� 
را)�!�, وذ�ك �� طر��% �&= ا�����د ا�و� ا�8�� �دى ���!;�، و�

�رف !;��، ��9ل ھ�ذا ا�
����د �
ادي ��� ا�
��95ر ���ده ��د ا����ر &�����ن ��وو �� أ��8ظ, ا�

��ث ��ول �وادي: ،F;� ھذا ا���ط�س �!
�� �
  ��6د
, " أ?��% �م ����;� ا���Z إ��م " ا�

  بَ ارِ وَ ا�?+  �قَ �ِ �ْ ة �َ �دَ � ا� + �َ �5 أَ  مْ �ُ �ْ �ِ  بُ �ُ طْ �َ  <َ  نُ �ْ �َ 

  بَ اAِ رَ ا�+  �ءَ �َ �ْ ة إِ �دَ �� ا� + �5 أَ  مْ �ُ �ْ �ِ  بَ �ُ طْ �َ  <َ  نُ �ْ �َ 

  ادُ زَ رَ �ْ ?َ  ��َ �ْ وَ رَ  �ءٌ �َ ?ْ أَ  كَ َ� ِ� 

  �دُ "َ دِ �ْ �  َ �َ �ْ !َ  �لَ Iَ  ورٌ �ُ أُ وَ 

  ��َ �ْ َ� � إِ وھَ �دُ !ِ ُت◌َ  نْ أَ  مْ �ُ �ْ �ِ  بَ �ُ طْ �َ  <َ  َن◌ُ �ْ �َ 

 َI ْا�4َ  وقَ دُ �ْ ة �ُ �دَ � ا� + �َ �5 أُ  تُ �ْ َ� �َ  د َ/ Aِ� َب  

�َ  � ���A ً9ً "ْ ا !ِ دً Dَ وَ  +  بِ اAِ رَ ��

  اورً �َ  رآنَ إ�@ ا��ُ  �سِ ة ا��+ ورَ وا  ُ �دُ 4ِ �ُ  نْ وا أَ /ُ رْ �َ  نُ �ْ �َ وَ 

  .)2(��ً ِ" رَ � !َ �ً �ْ �ن  َ ا�دّ  حُ 9َ وا ��َ �4دُ �ُ  نْ أَ 

" أ����ء رو
;�� ��;رزاد" ورد &�ورة " �
	�!�ر ��ن � �ط�ب ��)م " و" أ�;� ا�&��دة" و

����ق و?�رھ�� ��ن ا�
	��!�ر ا�)��9رة 
ا��رآن إ�� ا��رآن وإ�دة ا�&�د ��3ح ا��د�ن و?ر��% ا�

  )3(ة �زار ا��;�رة "ا��ط�ب".�� ھذه ا����دة، ��5وذة ن ��6د

                                                 

�راق �� ا�8)ر ا�	ر!� ا��	��ر، دار ا��8را!�، ط - )1(&�  .517، ص: 2005، 1�د�م ��دي: أ9ر ا
�ظوظ،   - )2(� F(&
  .9ص: ، 1981
�ب، ا��زا�ر، �)ا�وط��% ��ؤ&&% ا�&����ن �وادي: �و���ت �
�405��د ���ر: ا��	ر ا��زا�ري ا��د�ث، ص:  -) 3(.  
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����ود درو���ش" ���ز ا����	ر ������ر ا�8�&��ط��� ��)���� ادى �"  ����ھ��و ا���Vر 
���95ره 

�&��;� ا�	�م طر���% �&�=  � �ن �3ل��ط��	 "أ��د ��دي"�ر�ن، ��8 ���6د �	را��� ا��	�

� وا�
�� �ط�	;� )1(ا��;�رة "!ط�6% ھو�%" "درو�ش"�����ده، و�	ل ��6دة  "���ود درو�ش"

 ��
�ب ���6د
, "ا���دس"  "أ���د ���دي""&�ل أ�� ر!�" )�ن �;� �ن ا�
�95ر (� ,��	� ���

  :"أ��د ��دي"، ��ول "درو�ش"�	�ر<� ��;� ��6دة 

� إِ ِ� �+ �ِ َ� وَ                +� �ِ �َ �  بٌ �َ 

  ارِ ذِ ، �َ ارِ ذَ �َ               

  بِ رَ ة ا�4َ وَ دْ /َ  نْ � �ِ �ّ ِ� � "َ ِ� وَ               

   )2(...ارِ ذَ ، �َ ارِ ذَ �َ                

��5واء ھذا ا���طF ا��	ري �ن ��6دة "ا��دس" ���د ��دي 
)�د 
)�ون ��� �و�;�� 

ا���0% ا��&�
	��% وذ��ك ��ن ��3ل  "�����ود درو��ش"ھ� �8&;� أ�واء ��6دة "!ط�6% ھو�%" 

.�;���
  وأ&�وب ا����دة و�� طر��% ر�ف �8ردا
;� وا�

  /زاAر��:4ف ا��ر�� ا���د�� ا� -3


!F و
ا�)�3م �ن أز��%  ا��;
م !���ر)% ا���د�% �� !3د�� &��3�ظ ��� �&�ر )�9رةإن ا��

�د��د  ��ن ?�ر �ك أن �;ذا ا�)3م �ذورا )�� أن ھ��ك ا�
��3ا���د ا�د!�، و
!��ن ا�����د ��� 


��و       ط!�	% ھذه ا�ز�%، ذ�ك أن أز�% ا���د �د�� ھ�� ��رآة �)&�% �ز��% ا�دب، ��! ��

� ��)ن !5ي ��ل ��ن ا���وال ا���د ��وان �
3ز��ن % ا���د �ن أز�% ا�دب، ���دب و�5ز�

د : " إ��� أي ��,��� ط�رح &�ؤا� "أ!و ا���&م &	د T"ھ�� ن ا�Vر، �;ذا ا�د)
ور ��ل ا�د


طرد ��� ھ�ذا ا�&�ؤال �&�
!	دا أن  ه���د )3("؟
طو�رھ�� &�ھ��� �� �ر)% ا���د ا�د!� و�&�

��دث �ن ا����د ا�د!�� �)ون ھ
���, ھذه ا�)��% �ن �	�� ����، " إذ )��ف �
��ك ��د !)ل �� 

 F�� ,<�ً�� ��ق طر�����أد!��  ��د��
�رف أو� �)��د ���دق أن 	� ��� ا��زا��ر، !����� ���ن 

&�	د "ر!��� ����ف ا���واب ا��د)
ور و )4(��6�% ا�دب ا�	ر!� ا��	��ر، أو ا�دب ا�	����� "

T"  )8ن �� �زاا�&ؤال  طرح �9ل ھذا�� ��د�ل �
���8 �ن ��ث ا�)م و ا��و<�F " ���دب 
                                                 

)1( –  ،,&8� Fظر: ا��ر��402ص: �.  
  .55أ��د ��دي: ا���8رات، ص: - )2(
  .84أ!و ا���&م &	د T: درا&�ت �� ا�دب ا��زا�ري ا��د�ث، ص:  - )3(
  .84ا��ر�F �8&,، ص:  - )4(
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ا�	��3ج، أو ت �;�� ���روط ا���Gدة ���� ا�
����% وا�&��وب، ����س ھ����ك !��	ر!��% %���6 
�و�رو

واط�ف ا F�� طور
ا�راھ��% ��ن � إ�
��ج �&�ر�� وا)�ب ا��ر���% ����س و ظ�رو�;م و�	ر 

  .)1(ا�)�8ح "!ر ن ���ر�� �� ا��ب و
�ر���� و

�ر)�% ا���	ر �&���� ��دى �&��ھ�% ا�����د ��� د��F �� ا&
�رأ�� واF6 ا���د ا�د!� وإذا و

�وا)!�% �ط��ره و!��
���� إ��� ا�
ط�ور ة ا�و� اG!�دا� ��دى ا���	راء، و!�ور��, ا��	��ر و

�دم �&���رة �ر)�% ا����د  ��� ��;�( F���
ا���رB� ،�6��� ��د ھ��ك ����% ��ن ا�&�!�ب 
)��د 

�ر)% ا��	ر�.  

�����;� �����وص ا���	ر�% ��� ر���درا&�ت ا���د�% ا�
ا�
ر)��ز ��� اھ�% ذھ!ت �� 

����� ا�
وظ����ف �رة و
��������ل ا���9�������ت �ا�&���������% ��������دة ا��د����9% ا����������ت ا�����)��% و


����ل ;� ا���د�% ظ�ت ��6رة ن إدراك وا�&طوري ���وروث 
�رة أ�رى �Bن رؤ�
�ن �9م 


;�� ا����!��)
�!�% و���دة �ن ��ظور ا��و� ا���� ��9% ��� ���س ھ��% ��� ا�����9% ا������%، و��د

��ول رؤ�
��� �����وص إ��� ��وع ��ن ا�
����ط�&��, <ر!� ��� ا�رؤ��� وا����;=، و

 �)�ن أن 

����ة ��Bن ا��	<��% ا���;��، و�� �8�&�� �
��5ل )�و
 �)ذ�ك إ�� إ6رار �رؤ�� إ��� ا���	ر 

� �ر
!ط !���	ر ��ط، وو ��  ���ل ا����ة !&رد�
;� ا��	�دة . إ���� 
&ط�

  

!���% و ا�!����ث " �����د �ر
���ض " ��زوف ا������د ��ن 
����ول ا�����وص ا�د)���� �	��ز

���� ?��!���% ا����را�% ���� ا�����د إ���� " ا�و���ل ا��;����ن ا����	ر�% !����ء ���ن ا��و<��و�% و

���6د �!�% ا�دب �� ا�ھرو!;م �ن ا�)3م ا�!ذيء ا�3ذع ا�ذي �رد !, ا�د!�ء �ن رد ا�8	ل و

أن ط����8% ?���ر 6�����% ���ن ا��
ط8����ن ���� ا�دب �و���دون ���� رأس ا����8��ت و !�����% و

إ� ����� �&�����ر ر?!���
;م ا��������9% ����� ا��را����د ا��و�����% أو ا�&���!و�% �;���م ����ذ�ك � ������رون 

  .)2(�	�ر�;م "وا
��ھ;م و

ا��د &��ق �8&, <�وع ھؤ�ء ا���ر��ن وا������ن �� ��ر ا��ر)�� �ؤ)د ا�!��ث �� ا�

��� !��ورة ا�
� �ن �5�;� ا��&�ھ�% � �ر&ل إ��;م �ن ����ت ��د�%، وا���3ت �� 
;��ش �و


��)�9ر �ن ا��ا�و� ا�8�� �دى ا��!دع" �
ر&ل إ�� ا��را��د و �
��ر !&�!ب ا�
���ء ���ت ا�
                                                 

  .85ا��ر�F �8&,، ص:  - )1(
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,���
أردف "�
5)��د ��� ذھ�ب إ���, و ،"ا���رف �� ا��8�% ا�����9% إ��� ا����ص ا�����ود إ�

  .)1(ا���دي ا�د!� �� �ر�دة ا���;ور�% �	رف ھذا ��دا "!���ول " و "�ر
�ض


	د !�رة " ا���	راء ا���!�ب " ��ن !��ن ا�&�!�ب ا�
�� ���ت ��ن �;�%  ��( ���ا����د 

�د &واء، وا��زا�ري و ��
�رن إ��� )!�% وھ� !�رة �ر"ا��	ر ا��	��ر �
���ن  %��8
و�


	����, ����ط �5
�ف ���F ا��&��ق و
�����8,، و ���ن ا����	راء، ��;��� 
	���� ا���ز�ن و��
ر!���� ا�&���ق و

8
��وا إ���� اG!��داع اء ھ��ذه ا�	!���رة ا��ظ����% �ر�	��وا وا������د ور
    �8<��وا !&��!ب ��;��� دون أن ��

����!�ب ا��ذي �	��,  �6د��� �&�م ا!�ن 6
�!�% ھ�ذه اD����� %���(��G اG!�داع، ���
��روا�8ن " و

      �د ا����	ر ا�&����ف �
���دم B��� " % ,�����6�� رأ���ت ���ن �������� ���ن �&��
�!���9�ا���!	ض ���
��% و

��ب ��, ��ده إ� أ��, ��6ل ��� ز����, أو أ��, و�<	, �� �
��ره و�رذل ا��	ر ا�ر���ن و �


�� ���د ھ�" ��ول: ��د )9ر ھذا ا���دث وأ!و �رو !ن ا�	3ء"رأى ��6�,... )�ن �ت ���&ن 

��ن ذ)ر���ه و!روا�! ��
���, و9�أ�
,... �)�ل ��ن أ ,�! ������� و   د�� 
��5ر ��6��, ��م �<�	8, 

2(��دا%9 &�, "(.  

% وا�
راث، ����دا9% !;ذا ا��	�� � ��د &!!� ا�!
, �� إ�9رة ا�
<�د ا�
���دي !�ن ا��دا9و


�طوي �� 6�ق دا�م �
��وز ا�ز� إن )��تو ����
 � �;�B� ن ،���
��39 وا ,��9�

ا�
راث !ل 

	63% ا�����% !�ن �� ھو 
را�9 ا���ر ��و )ل �ن ا���6د بإ��� ا�
<�د �)�ن �� �دى ا&
�	�و

�� ھذا ا���ر أن �	� أن ا��دا9% ��س ا����ود ��;�� ا�	�و ,�B� 6د��دا�9 ��ن �;% ا��ف ز

�&��ب ا��د��د وإھ���ل ا���د�م )���%، أو ا���د��د، وا���� و
�ر  ���إ���� ھ��� ظ�ر إ��� ا���د�م 

�ً�� أن ��� �ؤ&ف م !��ظ�ر �د�د، وذا ا�
راث ا��د�ا��ظرة ا�����% ا�وا�% ا��8��% إ�� ھ ,�

�ط��م ا���دار ا���)��  ��;م ا����د �ظ�ون أن ا��دا%�9 �
و�6ف ��دھ� ��ددًدا �ن ا���8�9ن، و


���ن ��9م ا���
دت 8����، �
��&���ن أ!���د��ت ا��دا��9%، وا���دوس ���� د�!����% ا�	���ل ا��������دة، و

�����دي " إن "ا�8و<��� !���ن ا������د ���� �;��م ������% ا��دا��9%، إ����� ����ول ���F ا���د)
ور  T د��!

ن 
ط��ق 
)�ن �� 6ول ا���دا�	�ن أو ا����و��ن �������;� ��� )و�;�� ا&�
ط�ت أ �ا��دا%9 


��ذ ا�
8	���% ا��و���را�;� �ن �ود ا����ل، و

;دف دة، أو ا���
��8% )!���% ��ر���%، و�&


                                                 
���ل ا��ص، ا��ر)ز ا�����9 ا�	ر!�، ط - )2( 
1!د T ا����]: ا��ط�ب ا��	ري ا��دا9وي وا��ورة ا�8��% ا��دا9% و ،

  .122، ص:  1999
  .69، ص: 1977، 3ا!ن 6
�!%: ا��	ر و ا��	راء، ط -)1(
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	���� ا�
	���ب �����د�م ور���ض ا��د���د ���� ) )1(��� ا�	���ر )����0% �����ودة"6<�� ����� أ�;��� 

��ن أھ�دا�;� ا�8)ري، إن ��طق دو
�� ا��د��د، )��� ��رى ا��د)
ور ����دي " ا��	�د ا�8��  و


�8دة ا��
!�د���% ا������8% ���ن )��3 و ،إ���دة ر!���ط ا��ط�	��%�&��م ا����زاع ا����د�م، و��&���و���% ا�

�ت ذا �8;��وم ���� ا�����6د ���ن �;��% �9����% أن �	��� أن ا��دا��9% ا����وم أ���!)����  )2(ا�
���ر!
�ن"


���زأ ���ن ھ��ذا ا��8;��وم ا�)����، �<���ري 6!��ل )��ل ����ء، و� ��دا��9% ا����	ر إ� ���زءا  ����

ز ���)��ن &�	�� ��
����0ر 
����وو       ����دا�9% أ)!�ر ���ن )و�;�� )&�ر ������ود ا���	ر�% ا�������% 


	���ق !�ظ���ھر �وا���8ت ا������ء، ���3 �	��دو ذ��ك أن و
 %���)��ون ����رد د��وى ��)��% &��ط

�% �U�&�ن ا�	ر!� ا���د�ث، � ��� ھ�و��, ا�	�ط%��8 ��ا����ء " إ�;� ا����?% ا������% ا��

 ,��
����
����% أو �واز���, ا��8&���%، وأو ا��
��، )3(إ����� ���� 9ور
��, ا��<���ر�% ا��	����رة "ا

���� )��ل ا�8<���ءات، و����دا D
%��9 ����و ����8�)����ت، �;��� ��&��ت ھ��دً�� ر�
�����F��� D ا�

  إ��� ھ� �� ا�	)س ا&
�رار ���&�&�% ا��	ر�% ا�	ر!�%.���وروث، و

  .؟��ذا ن ا���د ا�د!��)ن، و

�)��م         �&��ؤو��
,، ���� دوا���, ھ��ذه ا�ز���% ؟ ھ��ل ھ��و ���� �)���ن اأ���ن �)����,، دوره و �

��� �)و���ت  �سأم ھ�و ��زء أ&�ا�!��ث ن ا��د�د �� اG!داع..وا����ل ا��و�,،وا���<� و


�ج أ�<� إ�� ��دا�  .؟�ز�%، �;و �


��ج إ���, �"�طر��ون ا��<��% !;�ذا ا���)ل" وودة ا���د"!	ض ا��	راء �ط��!ون !ـ       �� �

���ھ�و ا��ر)�% –" ?���� ��)ري"و�;�� )��3, إ��� ا����6د ، �"&��م !ر)��ت" ��ول ا���ر –

� �����ب !��!�!���%، ���م ���5ت أ ���
����د !	��د �����)م ���ن ا������د ا����!�ب ���� ا���د���% ا��وا)!��% ����� 

��ذ�ن �)
!�ون إ�� أو��ك اا��و�ودون اVن ھم إ�� ���8ون و �&
وى ط��;م ����دة ا�رواد،


������ ���� أردأ��و���� �����ء ���ن ا�!� ���
���ن ���� ���5زق ���ور ا�
ر����% ا�	ر!���%،  و���% ا��

��6د �زا��ري ��Bّن ���ر�6 � إ��� �وإن )��ن ا�)�3م �و�;�� إ��� ���6د  )4("�ط��ب !	ودة ا����دو


!�ر ا���د ا�د!�� ا���وم �&��ر ��8س �ط�وات ا��دا�9% ا�G)���% ا��طرو�% ھ�� ھ� وا�دة، !�


�م �	د �	ا��	ر�% �;و �)��� ھ�و �	��وم، و أ��رى.دود ا��0را���% ا����8�% !��ن أ��% ورف !��
                                                 

���دي: �وازم ا��دا9% و ا��	��رة �����دة ا�	�ود�%، ���% ا����9% و ا� - )1( T د!  .965ورة، ص: 
)2( -  ،,&8� F66ص: ا��ر�.  
  .114، ص: 1978/ 2?��� �)ري: �	ر�� ا��د�ث... إ�� أ�ن ؟ دار ا��Vق ا��د�دة، !�روت، ط - )3(
  .47ص:  ،، ��3 ن ?��� �)ري: !رج !�!ل�53��د د)روب: 
&�ؤ�ت أ��م ا��دا9% وا�وا6	�% �� ا���د ا�د!�، ص: - )4(
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��� 6<� ا�
�د��د ��� ا���	ر،�Bن ا��د�ث ن ا���د ا�د!� �� ا��زا�ر �<م إ��� ����ب 6<��% 

وص 
�9���, ���� ا����ر&��% ا���د���% ������ا���و� ا�����دي و���دى  %زھ��� 6<���!رأ�
	��ددة، �	��ل 

، ��3 ��)�ن 
��ور �ر)�%  �ن �9م ا��&��ھ�% ��� د��F و 
ط�و�ر ا��ر)�% ا���	ر�%ا��	ر�%، و

�ر)�% ��د��% 
)�ون �6د �;!����
و��رت �;�� وا��ل ا�
ط�ور و�;
;�� و �	ر�% �زدھرة �� ��م 


ر<��, ا��ز����6ت ��و<��و� �;��ذه أن ا�ط��رح ا ?���ر وا�زدھ���ر،	
ا�ظ���ھرة ط��رح ����ق 

�)��م &��واء !��و� أو !���0ر و��� ا�����;= ا�!����9 ���� ا����ر&��% ا���د�%.�������د 
 ���
ا�8)ر���% ا�

�	
�ول �� !��رة ���ذة �<روب ا��	ر�% �� &!�ل ا���ل ��ظم ��
����ت ?�ر ا�د!�% وا&

         ا��������دي  ��;������ �&������ر�� )�����ل ھ�����ذا �ؤ)�����د ا�
�����داد ا�ز������% ا�
������ �	��������، و ������� ا�دب

8���;�، و
ھ�� ا���8% ا��و��% ا��3ز��% ��&��ر ا����د أ�� !;� أز�% ا�!�ث ن ���;=، ووا&


� �و����ذ و�د
, أوا�ل ا��رن ا�	�ر�ن وا�	ر!� ا��د�ث ��.  

إن إ�����ء ا�<��وء ���� ط!�	��% ا����ر&��% ا���د���% ���� ا��زا���ر 
����ه �	�����% ا�����وص 


5ر����, !���ن ا�ذا
���% و ���دى� ا�)���ف ��ن ا���و� ا�د!��� ود���� إ���ا����	ر�% ��و ،%�     ا��و<��و


!��ن ا��&
وى او� F>�� د وذ�ك���د ا���	ل ا�
!��ن �� ا����ر&��ت ا���د��% �8)ري وا�����9 

�	ود إ�� ا�
!��ن �� �&
وى ا�و� ا�����ب �)ل ��ل ���دي، ���� أدى إ��� �دم اGر&��ء 

  ا���د ا�د!�.�� 6واد �9!
% �ؤ&&% 
�دم 

زا��ري �ط!ق �� ا���د ا��
% ا�<!ط ا���;�� ��8;وم ا����ر&% ا���د�% � )�� أن إ�)��

��و�ت ��&ب، و
ا��0!��ت و    إ���� ��� واF�6 ا����د ا�	ر!�� ا��	���ر، ���, �	��ش ��8س ا�

م �� ا�و� ا���دي ا�ذي �
�5ل و�
!��ور �
���% ا��و� ا��ر�وة ��,، ���<!ط ا���;�� ��و

�% ا��
�)�% �ن ا���م ا��<�ر�% وا�8)ر�% وا�د����% �_��%، ھو أ&�س ��و��ت ا�����ذات و!�

�� ھذا �Bن ا�<!ط ا���;�� �����ر&% ا���د�% ا�د!�% ا��	ر�% �ن �5�, إ)&�ب ا����د ا!��ءو 


0��ب ھ�ذه ا����رو�� !�<���ن ا����ھ= ا���د�% و
 � ��
�
<���, ��ن ���8ھ�م د����%، 
 ة�� 

�
 ��!Vو��, �ن �6م ا �;	��
� %�

�!	�% �;��،�ر �� ا���م ا�ذا D!�
ھ�ذا ��� ���;د ���, و    

در��% �را�ة ��
ط�!�ت ا�واF6 ا�8)�ري و�ون )ل �� ��رؤون !�ذا��ره دون !ا�واF6 ������د �ط

���ذ�ك ���ن � آ����ق !	���دة ��ن واF��6 ا���
���F، و "ا�
����ف ���� ا���
���F ����� �	�;��م ������ون ���

�و�
��% ط����� ��م ��دي �8	� ��
�� �د ا����د إ�� و��9% &�)و�و��% أو ا� �ل ا�	�ل اG!دا
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ط�رأ ��� !���% �ط ��
��و�ت ا����8��% ا�

<�ن ا�و6وف ��� ا�
�!��� ا������9 ا�د!�� ��ن 

����ل ا�	���ر ا������� ا���0وي ��ن !�ط����� ا6
��رت وظ��8% ا����را�	�ق، و
 ���% ا���د��% 


!	, و� !����8ر�&دون أن 
��رك ا����وص ��ن ا��دا�ل، و6% ا�ز����
 ��
��;�� % ا� �8�>


�د�ث �ن ا�دا�ل "
  .)1(&�% ا�

�
����ق ���� ���ل ا������د ا��	����ر�ن ��;��م ا�
��8وا ا�
����3 )���� أن 
	ر���ف ا����	ر ���م �

�وظ� �� طرا��;م و��
;م ا��د�دة ط�!F ?ر!� و!���% �� 
�و�س أ&���!;م، �0�ب �!�
( ��

ا��	���ر !���ذات �
���ز !��
	���د م ا����دي ��ول ا�����ز ا���	ري ا��زا�ر، ��ذ�ك )��ن ��;�و

!���% �� ����ل ���د ا���د�% ا��د�9% !!3د ا��0رب و ا��0وض �� !	ض ا����ن " ���)
�!%و

دد 
�9��وا ����ھ= �
��ھ;� ا�0ر!� �� �وا6ف )�9رة، �ن ا�!	ض �ن ���د�� ا���!ا��	ر 
��زت 

  .)2(إدراك "أد!�� ا��0ر!� دون �;م و�م �ا&
�د�وھ� �� 
�ا���د ا�8ر�&� و

�
و
, �ن �ر)�ت ��&�%�8 �� �8
�ح �� ا�����9ت ا��د�9% و�!�در �� ا&
�8د ا����د �ن ا�ا

ز���% ����, ���م �	��دا���ري �����ص ا����	ري ا����د�ث إ����6ء و��د���% ازداد ا��
����� ا��زو�����% و 


�!	% �&�رة ا��	ر و� ���د �6درا  ����� ا�	���م ا��زا�ر !���% و&واء، �����د �� ا���د 

و�	����ر ا����د ا�	ر!�� و��م �!	�� إ��� ��د !	��د ����8ھ�م 
��% أ��!D ��� إط��ره ا�	��م ا�	ر!� 


��!ط ��� ��را�ت ���دة ����% ���ول إ���ء 
وازن !��, و
 ��
!�ن �
ط�!�ت واF6 ا���% ا�

��� د&�
ور  �� ظل ا�	و��% ا�
� ھ���ت �� واF6 �	و!;�، �� ا�ر?م �ن أن وظ��8% ا����6د

.F�
  ا����د 
)�ن �� ر!ط ا���د !����

إذا )�ن �و<وع ��9�� ��س ا�!��ث ��� واF�6 ا����د ا�د!�� ا��زا��ري، إ���� أرد��� ��ن و

� اG!دا� �دى ا���	راء �3ل ذ�ك ا�)�ف ن �دى �&�ھ�% ا��ر)% ا���د�% �� !�ورة ا�و

!���� أن واF��6 ا�����د ���� %، و���	ر�% ���� ا�
��دادا
;� ا�
را���9
و<���D �&���ر ا��ر)��% ا�ا����!�ب و


���رب  ��ا��زا�ر �م �رق !	د إ�� �&
وى 
ط�	�ت ا��دا9% ا��	ر�% �Bن ذ�ك ا�	)س &�!� 

                                                 

��ر ا�	ر!�، !�روت، ���د ا��رز: �	ر�% ا - )1(��
�!% و ا��&د، درا&�ت �ول ا�و� ا��	ري وا���دي، �ؤ&&% ا(�

  .100- 99،  ص: 2005، �1!��ن، ط
ن: ، 93، ص: 1981، 1أ!و ا���&م &	د T: 6راءات ��د�%، ا��ر)% ا�وط��% ����ر و ا�
وز�F، ا��زا�ر، ط - )2( 3��

، 2007، 1ر �� ا��0رب ا�	ر!�، �)
!% اVداب، ا���ھرة، ��ر، ط���د �8
�ح !د ا����ل، �ظر�% ا��	ر ا��	��
  .52ص:
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��دة ��� ا��!�ب ا��ذ�ن و��دوا أ�8&�;م ���ز�� ا��	راء F�!���� داع ��ن�!G��8ء &�!ل ا
ن ��� ا6


��ء.��ن ��و��% ا �;

)ون !	�دة �� ��و��  

��� ا����د ا�د!�� ��� ا�	���م،&�	% ?��ر ا�
ر���% وأ��رع �وا��ذ وا إذا )�ن �6دو %�!�
 ا�)


��را
, و�ذاھ!, و(�� ،,
��د &�واء، و �%ر	� ��دم ����زا ��� �)�ن!, إ��� ا���	راء وا�����د 


, و���
�
    6وا�����,، �;��� �&��
�دة ���ن &����ق أدب آ���ر ����س ����;م أن ��
ز���وا !�ذاھ!��, وا&��


وا����% ���F &����6, ا����م �دا����, ا���د���% ا�)��ل أدب ���ن آداب ��&���رات 
���ر�Z آ���ر، " �و�     


�ل �دا���, أد!� �8رد �د��, ا���دي ا���ص، و�)ل ��6د أ���ل و�ل  ل�)و�&�ره، !ل و�&�

  .)1(ا����% إ�� ھذا ا�	�ل ا�د!� أو ذاك "

  

  ��I ا<ھ���م و ا�و!� "���راث: -4

     ا�
����0ر ا�	�����%،   ����د 
	��رض ا���وطن ا�	ر!��� !	��د ا����رب ا�	������% ا��9����% إ���� ر����ح

��م ��و F� ,8&, ر!�� �ول �رة و�;� �و��ت م ��8�5, ��ن 6!�ل، �د��د و ���رم، وو�د ��
8


ر ا�	ر!� طرق �د�دة ���ظر إ�� ا�	��م، و 
�&رت ��, )�ذ�ك إ�)����ت ا�
	!��ر �ن �أ��م ا��

;د �, !;� &�!��. �  ھذه ا��ظرة 

��رر ��ن ا������% ا�وا��دة ھ�و ا���

��8ت إ��� �م �)�ن ا����ز ا�����دة ا��د��9%، )��� أن ا

ا�
8	����% )و���دة �و&�����% ����س ���95رة )!���رة، ���F )���9ر ���� ط��رأ ���� ا������ز ا����	ري ���ن 

�!, رؤ���� � �)��ون ���, أي �	���� إ�د �	����ه و8أ&�����ب �	����رة، �)��ن ھ��ذا )���, &�������
ذا ���م 

����, ��, و�)���, ، و�رة أ��رى و��, �ز�إزاء وا6	�, و���
, !��	���م، ھ�و !	!��د�%�9 �����ر 

ز�% ?�ر )����% ا��	���م، �ظ�را ����0ب 
�)�9را �� 
و�ف ا�
�ر!% ا��	ر�% ���ر �� !5�;� ��

���! ،�;!����� ��!��9ق ��ن ھ��ذا ��!���0 أن ���ر
!ط ا����	ر�% �وھر���� و �ا���و� ا�	����ق ���دى ����

%�����
ا�8���% ا�
��� ���;ض !;��� ا����ر، و ا�ر
!��ط ��ن ��3&��% ا� �����8ل �ن ���دا�ل ھ�� 

  )ذا و�وده.�&���% اG�&�ن وإ

                                                 
�145��د د)روب: 
&�ؤ�ت أ��م ا��دا9% و ا�وا6	�% �� ا���د ا�	ر!� ا��د�ث، ص:  - )1(.  
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را9, ا�ز�, وإن و� ا���ر !��< ���
ا��)���� �&��د !�3 ��ك ���� و��<ره، و !��

 �
�ر ��;��� ا���و��&� %���ا�8���� ���ن ا�
����ل ا����ر&��% ا����	ر�% ���ن �ر����% ا����ر!���ت إ���� �ر


�د إ�� ���8% �	ر��% ���%.!���D�3 ا�	��% ����ر، و&
  !���% إذا )��ت 


راث ھ�� ��&ت %���6 �� أ&�س ��إ�) إن��! ����ر ا�
راث  �ظر�� �دد�أن "% ا�و

����8دة ا�	�����ر ا�
��� ���رى أ�;��� ?���ر ھ���، و�
!��� وا�
��� ���رى أ�;��� ����8دة ����� ا����وم ��&��
	�دھ

��&ت �, أھ��% �� �	�د اG!داع، ا��&%�5، )�� 
!دو ��، ھ��: ھ�ل ، و���ل;�، �;ذا )�, ��;�

�<��ر
, ��	ره ا����)��% ذا
;�أن �
�!F �� �)�ره و���, و �	ر!� ا��وم،��)ن � ��;
�� ا�
�� طر

ھ��� 
!	��� ���ذ�ك: ھ��ل ����)�
�� ا����وم، ���� ا�ر!��F ا�����ر ���ن ا����رن ا�	���ر�ن ھ��� ا�و���� ؟ و


�� �8&;� �� ا��رن�(�� ،���ر إ!دا F&�
  )1(؟.ا�&�دس أو ا�	��ر أو ا�

ھم &�% �3ز�% �;ذا ا��	ر )و��, " !��ر�وع إ�� 
�ر�Z ا��	ر ا�	ر!� ا��د�م ��د أن أو

   ا�
���ر�Z ا�&���ل ����� �
<����, ���ن ا����&��!% وا����دث و د���وان ا�	��رب " أ���, ����9ل ا�و����9% أو


���� ?�!�ت ه ا��8% &�طت �ن ا��	ر ا���دا�9 و?�!�ت ھو��% ا����وص، وھذوا�وا6	%، و��!

����% ا����ل ا�
�� ��ر&�;�
���د�% ا�G!�ر�% ا�
�ر�ر�%، وھذه ا�وظ�8% ا�
إن ���دي و� ا����ر ا�

��د &�واء !5��ظر إ��;� ا��وم �ن طرف ا����د و)�ن � ��;�� ��م 
	�د 
��دم � ا���ص ا��	راء 


�ر������ ���ذ�ك ا����	ري و ��� ً�ّ
&���ل و ���;�B� ;��� !����ر?م ���ن ذ���ك�أ �
����� ھ��ذا ا����ص، إ� �

����ق ���� ا��, ووا6	��, و
�ر����, ا�د!���،  وا�����ر ������ �
	���ق !��<��
���ر&��% ھ��ذا ���� ���م �


   ا�
��8ت ا����ر&��% �����ل ا���و� !;��ذا ا�
��راث ا�د!��� و?�!��ت ا�د����% وا����	ر�% ا��د���9% أ���ن 

��	ر ��� ��ر 6را!�% ���ف ��ت ���;�� ا�رؤ���، ���ث ��م �&�
طF ھ�ذا ا�وا�8)رة وا��دث، و

��
)و�ن �)�رة ���� ��;د
��ء �� " �ذور وا�د 6رن �ن ا ،����
�ن ا�
�راث ��� ذھ�ن ا�� %!�

ء ھذا 6د &��D ����ور ا����وھ% ا��<�طر!% أن 
���رس &���د
;� ��� ظ�ل ا��)�ون دم ا����و

  .)2(ا�وا� ا���د ا�ذي �!�� ?��!� "

����د أن B��  %���>6���� %!�����زول إ���� ا�&����% ا����	ر�% ا��زا�ر���% �&����� ��;��� ا�&��!	���و

 ,
63ا �ط��رة �% �دى ا��	راء ا��!�ب 6د أ�ذت أ!	��دً 9% ا��	ر�% ا��دا&�����ر!ا�
راث �� 

                                                 

�ول، ص: �� أ��د &	�د  - )1(
  .261 -260: ا��9!ت وا��
  .141أ��د !و6رورة: درا&�ت �� ا��	ر ا��زا�ري ا��	��ر، ص:  - )2(
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�8ل ا���?دت �ورة ا�
راث !5)��;� ھز��% و��ن 
!�ل  �د �	, !�� إ�� �د !	��د <�	�8أن ا�

  .)1(أ����� �?��!و

�;���� �����ذ 
	!�ر��% �د��دة !��ورت ��3 D
�8
 %���� ���د رف ا��	ر ا��زا��ري �ر

�ول 6د وا�, إ�)��ت )!!	ض ط�ءات ا��دا9% ا��	ر�%، و
ة ��ر��س ?ر�!� أن �)ون ھذا ا�


وب ھ���ذا ا�
و����, ����ن ?����ر أن 
)���ون �
	�����% !��د�����% ذا
;����، و���&
 ����
!������0% ا�����	ر�% ا�

�ت و ����ط���ت !	���دة ��ن ا�
�ر!��% ا����	ور�% ������ر ا��زا���ري، ��<���ًرا ��ً���� ���د
ا&

�ذ�ك )�ن �� ھذه ا�
�ر!% أن 
�د ��8&;� ا��!ررات ا�8��% ا�3ز�% �)�� 
��!D را��ًدا �د��ًدا 


راث !و�� ا��	ر ا����! �� ��ن , را��ًدا أ&�&��8زا�ري ا��	��ر، إذ �م �)ن ا�و� اG!دا


�رة ا�&�!	��� ��� %�
�� !دا��% ا���9����روا�د ا�
�ر!% اG!دا���ت و �
��% �ت ���)ل ��ط��% ا�8

�و�ت و ا�
!د�ت، و
�� %�!�6 ��م �)ن )ذ�ك �د�ل <�ن دا�رة ا�ھ
��م �
5&��س و�� إ!�دا

 ث��%، !�ل إن ا��ذي ��د�)!�رة ��
�0رات ا�واF6 ا��	�ش �� ��ظ
, ا��0�Vر �&
��ب !�ورة 

ا�30ق �8;و��، أي أن ا����ر&% ا�
ط!���% اG!دا��% و���ت �� ا����!ل ھو ا�8
�ح 
ط!��� و


3ء، و �������م ��ؤد ذ��ك أو ��8ض إ��� إزا���ت �و��% ���ب )!�ر ��;� إ�� �د ا�
<�م وا

� ذ��ك �	�ود ا�&!ب �و      �ؤ9ر،� ا���;د !�)ل �9!ت و
�ذر ��� !��% ا�و� اG!دا� ا��

�)و��% 3�� �� �;م ا�
راث أي " 6راءة 
را9��� ���س !طر���% ا�
���إ�� ?��ب ا�
	��ل ا�	�� %��


وظ��8, ��ن 
��ر��� �&��D ���� !8;��, ��ن ����ب وإ��� 6راء
, !�)ل !��ددات إ�د�و�و��%، و

  .)2(���ب آ�ر "

ب ا����	ر�% !����ث ����د ���ن ا�
����ر ب�ل ا���ذي �������8ر��6% أو ا���G)�ھ���� �)���ن ا�و

)ل 
	!��ري ���دد ��ن دون ��ك �6د �!�دو ذ��ك ���س ��� ���ر)�
;� و�ن رؤ�
;� اG!دا��%، و

�� �ل ا����ر&%آ�ر، و ��و أ��ذ�� ا�)
�!�% اG!دا�% �� ا�&��% ا�د!�%، و إ��� ��ط!ق إ���

�6د ار
�!ط ار
!�ط�� و����9 !��طر���%  �و�د�� أن �8
D ا��و� ا�و��� ��� ا���	ر ��9�ا��	ر�% 


م �ن ��3;� 
��� ا��	� �
, �زءا �ن ا�
راث ��!��0 !و�8ر !و�8, د�وان ا�	رب وذا
;� ا�

                                                 
)1( -  F8&,ا��ر��141، ص: .  
)2( - !�
وز�F ���5ة ا��	�رف، ا�&)�در�%،  ا��دا9% �� ا�8)ر ا�	ر!� ا��	��ر،% ا�
راث وون: إ�)���� ر�و�% &

  .146ص:  ،��2006ر، 
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�% ا�
ر)�ز ��� ا�ط�و���% !5ي و&��% �ن دون ��روطإ���ؤه وا&
د�ؤه !5ي طر��% )��ت و

���ة و��! %����63
, ا�  !��رور
;� ا��	�دة.ا��	ر و


�م ا�ذ	
ط���0ن ا��<��ون �	ر�% ر?م و<وح آ��ل ا��زا�ري، وي و&م ا��ورة ا����

�� ا����ب ا�8�� �����دة )��� �ن أھم  F>وا
�`�ذ �� ھذه ا��ر)�% ا���	ر�%، �<�3 ا�ا��

�

�� ��� ا�	�����، �!��ث ا��ر)�% ا���	ر�% ا	�ب ا��وروث ا�8)ري ا����� ��, ون دم ا&�

��ل &��ت ا�8
وة، و
" ا���ورة ا�8���%  
,��6د "!�د ا�����د ھ���%" ��� ر&���6د أ��ر ا��
زال 

��% ظ�ل ��	را �	)�س 6<���� �� ا��	ر ا��زا�ري ا��	���ر " إ��� أن ��	ر ا�&�!	���ت !��

ا�ھ
���م �ذ�ك أ&!�ب �دة ��;��: د�و�و�� !	�دا ن ا��0% وا�8ن، وا�واF6 !��ظ�ر أ�ا���
�F و


را)� وا���راع <�د ا�!ر�واز��% و���ا��	ر��� ��دى ا���	راء ا�����د�9ن  )�ذا ا���8ر!����ط ا

ا�
��ره إ��� 6وا�د ا��	ر��% ا������% �
�ر���, ا������9، وا���8م ا�	63% !�ن ا���ر و
را9,، و

,�
3 ���
!��ر ا�
�ر!�% و، )1(�<3 ن 
���دھم ����وذج ا����ر�6 ���, ��Bذا )��ن ��)�ن ا

 %��
���رب ا���وا��	ر�% ا�	ر!�%  ��;�� ����&�	راء ا��رواد 
را��9 ر!��� ا���ر%�6 !���% 

6راء
�, ��ن زاو��% 
�د��, ا�ز����� � ا��زا�ري ا��	��ر ا�ر��وع إ���, و ��!�0 �� ا���ر


!��ر��Bن ذ��ك )��, �<��و��، و   ����� ��د&�� ��!��0 ا��&�= ��� ��وا��, ��)3  ه�ن ���ث ا


�س ا����	ر�% ا&��
�	�!, ��9م ا��ط��3ق ���� 
5&��&��!�, �ر����% ھ<��م ھ��ذا ا�
��راث و����ب أن 

  ذ�ك ط!ً	� !	د ا&
�	�ب ا��وروث ا�����.��زا�ر�% ا����%، وا

إ� أن ھ��ذه ا����روط ?��!��� ���� 
)��ون ?���ر �
��و�رة ������� ����زل إ���� ا�&����% ا����	ر�% 


و
��ا��زا�ر�% إذ أ��� ���طدم !واF�6 ����0ر �&� ���
���� ھ�ذه ى ا����ر&�% ا���	ر�% و��� �

    م ا����0% ا����	ر�% ا��ورو%��9 !
8)�);���، ����ده ���� ا��&��
وى اG!��دا� ����� !;��د ذا����ر&��%، إ


	دد و�� F&


3ف، ھو إذن " �<�ء �&�D ���)و���ت ?��ر و���د �0% �د�دة ��ا��
���&�%، ا


�)ل �� ا��;��% وا�
و
رات ا���دة، و �
!��ء �وره، �وھر إ!دا,... وا�
��6<�ت ا�	���% ا�


�� ھ��ذا ا����ص ا����Gرة ���ن ����رج ���&� �
���)�إذ � ,��
���دع �&���% ل �	����ره ا�8����... ودارا

� ���
  .)2(��ء ا��	�� ا��
	دد "!)!�رة ���

                                                 
  .22-21ص:  ،!د ا����د ھ��%: ا��ورة ا�8��% �� ا��	ر ا��زا�ري ا��	��ر - )1(
  .��256و��� ا�<��	% )، ص: أ��د �و&ف: �
م ا��ص ( ا����� - )2(
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��;� �����

وى ا����&� ����ظ��روف �وا
���% Gدراك ?���ر ��ظ��وظ !!����% �����3% " و وأ��� 

;
���رئ ا��
���ز �&�;م ا�����%... إذ ?���ب ا�� ا�	��% و������
, �� ظل 
��8 ا���% !�&
و��

���دب ا�	ر��� �����ره ��ن �ا�
وا�د ا���9ر، ��
�دد و�� زل ا��ص و�ر���, �ن ا�
��&ل ا

"...��ا���ص " �&��� ��9ل ھ�ذه ا����وص  "أ��د �و&�ف" إ�� در�% أن ا���6د  )1( )ل ا��وا

��ل

�!�,، ���	ر 
����ز !�وا����8ت و����8, !�����
م، �����0ب 
��راث �&���ده و "ا��&����&
أر<���% 

�ا��	��� 
�ً��� )���3 !�ل   ���دم ��,أ&�و!�% ����% ا��ذور �� ا��ذا)رة ا�
را%��9، �
	�ب �����رئ 

�ث �د �	ل ا��� <�F ا��&ق ا��0وي ا��د�م، و &د ا��8وات����6، و��, إ)��ل ا���ص و!�

  ��س ��ر�;�.ا��	�� دا�ل ا�&���6ت و

�

��زت !��ز����ت ?�ر �
��ھ��% ��وھت ا�	�����ت ا�	�د��% ا��ورو�9%  ھذه ا�&���6ت ا�

���راف، و������راف 3
����ل !��ر ا��     ��)��ن أن ���ؤدي د����% �)��ن ���ن ���3ل �;��د ا�����رئ ا

زا��ري ا
&�ع ����, ا��ذي �	�وض ا��	��� ا�ظ��ھري !	��63ت أ)�9ر ����، إ� أن �6ر���� ا��و

����ل ?����وض ا�ر&����% دون ا&���
�!��;�، ���� ?�����ب ����8ر
;�، )���ن �����ًزا )��6�8د ا������ء، و      

)��8% ��ك ط3&��;� �
��ه و��م �&
&�] ا�)�9ر  �� ?�ر ا���5وف 
م ��ق �0% �د�دة، �م �دركو

  :�ن ھ�� �&�ل رؤ�
�ن ���	راء ا��زا�ر��ن إ�� ا�
راث��
, 09رات ا��&ق ا��د�د، وھو

-  %(!����

��ل إ�د�و�و����% �( ,���(�

��6<��% و����% �ظ��رت إ���� ا�
��راث !��ظ���ر <���ق �

ھ� ا��8% ا�
�� �ر<�ت ا�
	���ل ��F ��وع ��ن ا�
�راث دون ?��ره ���ن ���ر
, ��� أ�����، و


ا�;��دف ��دد !��ورة 6!����% ا�رؤ��% ��
�راث و����;= 6راءا
�, و��ط����ت " إ�د�و�و���% �ذھ!���% 

أي أ�;� 
	���ت �F ا�
راث 
	���3 ����� و��ق ��� ��
<��, " ا��)�ون ا��Gد�و�و��  )2(��;� "

" �;�� ��وز �;م أن ��ر�وا  �
  .)3(ا�ذي ���� ��;م �&!�� ���و% �ن ا�!�� ا�8)ر�% ا�

	ر ا��زا���ري ���ن &����
, ���ر !;��ذه ا����8% ���ن ا����	راء إ���� ا����روج !�������6د أدى ا�و


�م ودم و<وح ا�رؤ�% و	
ھ�و ��� آل !;�م ��� ا��;���% إ��� ا����%، وا�زج !, �� ?��ھب ا�


<��, ا���و���% ا��زا�ر��%، أ��ن <�م ا�����د �
�	�ودة درا&% �� )
!�وه ��ن ��	ر و��ق ��� 

��ن أز��% ا
��ذت  ا����دة ا��زا�ر�% ا��د�دة 
	��� �و
;م إ�� ھذه ا��8% !	د أن �	روا !5ن

                                                 
  .256ا��ر�F �8&,، ص:  - )1(
140�ر أ��د !و6رورة: درا&�ت �� ا��	ر ا��زا�ري ا��	��ر، ص:  - )2(.  
  .147ا��ر�F �8&,، ص:  - )3(
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���س ��ن و    ا�
را)��ب ا�!;�وا���% �ظ;ر ا�
	��د وا�
�	ر، وا�
وھم، و�� �زاو�% ا��8ردات و


رداد ���]�ل Gزا�% ھذه ا�ز�% إ� !��	ودة إ�� ا����!�F ا�����!&�&� % ا�
� ا�ط�ق ��;�... 

  	راء ا��!�ب.ر��ن !دأ ��ف �� أو&�ط ��ل �د�د �ن ا��

إن !��روز ھ��ذه ا�ظ���ھرة !;��ذا ا�����م ���� ا����	ر ا��زا���ري ا��	����ر، �	���ت !	��ض 

ا����	راء ا����!�ب ا���وا� ���درك �طرھ���، ����� د���F !����!	ض إ���� أن �و���, ���داًءا ����ًزا إ���� 


����� ا�����	ر�% !���ز�����3, ����ن ا�����	راء ��(� %��������         ���ول " آن ا�وان ��!����ث ���ن ا�����ذور ا�


م را����� ����
�
ر!���% ھ���ذا ا����وطن و %����5
� إ� !�����	ودة إ����� ������9% ھ���ذا ا�����	ب         ����
� �ھ���ذا 


�	�ب "و
را9, ا���ل ن طر�ق ا�8;م و&�  .)1(ا

  

% ا�
�� و6	�ت ��� ا�����دة ا��زا�ر��%، أن ���ل ا�&�!	���ت ��م ���ل ا��G)�� �;ذا �!�دوو


��زم ا��دا�9% أن 
)��ون �<��ءھ� ا����	ري ��

���ز، و�ا� �	��زت )���9ر ��ن ا�
����رب ا� ����!

�د
�و�� ا��!���ر، � !5&���% ا���0% ��ط ���ل �)���ت ا�واF6 أ&���% ا��Gد�و ثا���ر ��رد �

  ا�8ن.و

�ت، ھذه ا�%�8 ��و�ت 
���وز ��� و6	�ت ��% �ن ا��	راء وھم ��ل ا���9����ت وا�
&	����% �9و-

ا���ذات ا�����رة ;� ��;��� <���ط���63 ����� 
8راو����، و!����ء 
�ر!
;��� ا����	ر�%  ����, ا����8% ا�

� ��� ��8رض ��;�� ��ن ����در و���ددات و
)و��;� ا�د��� وا�����9 وا� ،���
��د!� وا

���� ���;�� �����&�أ���)�ل 
����� ا6
���رت ���� ا&��
�راد ���
	���ق !���<�����ن ا����	ر�%، و! 6!����% 

و���ھ�;� ا��	��رة �
&��رھ� �� �د�% ���زھ� ا��	ري، ����ءت 
��ر!;�� ا�)
�!% ا��	ر�% 

  ا�و�ود.  �<�ء�� ��م إرار �� ا�!�ث وا�
��وز ��و�ول أ&�	ر�% )�;� ا�

                                                 
��د ز�
���: �ر�دة ا��	ب، ع ، ��3 ن: 20!د ا����د ھ��%، ا��ور ا�8��% �� ا��	ر ا��زا�ري ا��	��ر، ص: - )1(�

25 �8��� 1981.  
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  ا�����د:ظ�ھرة ا���وض و -1..

�راء ا��زا���ر��ن ����دء ���� ا�����ث ���ن ظ���ھرة ا�
	��وض و����ل ا���ا� �"���د ���� ! ���ج ا�

	)���ط+* - ا� 	�����ز �����ن 	)���ط+* " ا�
	���وض" وا�	��)���ر�ن،  ����در �!���� ا&�����رة أو$ إ����

    2:�ًرا 	�  وھم ا���ض أ!6	� 	 راد��ن �� ا�	�!- �7ر أ!6	� �� �"�"5 ا4	�ر ����3 �2ذ�ك، آ.ر

  ھو 	)ط+* ا&��6م.و

   �>ظ�5 ا&���6م، !�3 ��ن ا�>�رق ���ن �>ظ�5 ا�
	�وض و �����ودة إ�- 	)�در ا�+
�5 ا��ر���5

"       7	�ضل ھ�ذا ا4.��ر ��� 	��دة )�در ��3ن ا��رب $�ن 	!ظ�ور ���ث ���	ن ھذه ا�	و

  5: �ا�ن �ري �رؤ دأ7+"@... أ!�أ7	ض طر�@ �!� و7	A@ و

  �ضَ �َ %ْ أَ  #َ َس �ِ"َْدَ!�َس وَ �ْ �َ     �ضَ �َ �ْ ا�َ  بِ �َ ا��َ  نَ �ْ  ��ُ ، لُ �َ �ِ 

  Fة �ن ا��.وص إذا �م  ظ6ر.>��ل �7ره: أ7	Aت ا��	G 7	ض وھو .Fف ا�وAوح، و

  ) 7 )1	A @ أ!�  
	��A...وا�
�	ض 	ن ا�F2م .Fف ا�واA*، و�د 7	ض 7	و5A و

	�A	را  ���	�Fظ �ول ھذا ا� �ر�ف ا4و�� أّن ا�
	وض .Fف ا�وAوح أي 	�� ��2ن

  �7ر ��رز.

	�6م إذا �2ن .>��� �� ��3ن ا��رب �� 	�دة " �6م ": طر�ق أ	� ا&��6م �"د ��ء 2ذ�ك و

F2م 	��6م $ ���رف 3 �6م �+�@ ا4	ر أي ا3 
+ق... وأ	ر 	�6م $ 	L - �@... وا$ � ��ن... و

  �@ و�@ �ؤ - 	!@.

$  	��6م إذا ��2ن 	+ � ��3	L.وذ 	ن �و�6م ����ط 	��6م إذا ��م ��2ن ���@ ���ب... �"��ل أ	�ر

2($ ���@��رف 	�!�ه و(.  

�6 ا��3 .دا		��5 �2:��ر +ا&����6م، �����
	وض ���2رق وا��A* ����ن ا�
	��وض و�+���@ �6!���ك و

�ر ا����د، ��!	�� 	)�ط+* $�3	� ��� ا�درا��3ت ا4د���5 و��ا�	 �+"�5 أ��3�3 �درا5�3 	!���� ا�

 ر��2ب و وأي  �ر �ط ����!�5 )�>5 !�و��5 �)�>5 أ��3�3 " ��&���6م�3 .دم، 	� �!�درا  ا&��6م

ا��	+��5، ���� ����ن أن ا�
	��وض )��>5 .������5،  !���L ����ل 	ر�+��5 ا� �����ر ا�	!ط"���5، أي ����ل 

  .)3("	ر�+5 ا�)��57 ا�+
و�5 ا�!�و�5 

                                                 
  .200، ص: 7، ج1990، 1ط ��روت، ��!�ن، ا�ن 	!ظور: ��3ن ا��رب، دار )�در، -)1(
)2(-  ،@3<! G�  .57 -56، ص: 12 �+د	ا�	ر
�ر ا��ر�� ا�	��)ر، ص:  -)3(�  .�189ز ا�د�ن إ3	���ل: ا�
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���!- ���� ���� ��ر �ط ا&���6م �ا�2+	�ت ا�!�و�5 ا A* ا�	�!�-، و �+�@ إذا �6	ت وظ�>5و

	�  :"��د ا�رزاق �و5�2"�"5، �"ول ا�3ط��5 ��!	� � �+ق ا�
	وض ����!- ا�

  )ِ+  صُ (ُ رْ ) �َ ھِ وَ  ي& دَ �َ  "

  )ِ! �ْ / ,َ  نَ �ْ ا��َ  نْ �ِ  اتِ دَ �ِ- ��َ ا نَ �ُ ,ْ أَ 

  بَ 6ْ ا��َ  ثَ رَ ي وَ ا�ذ3  ل& / 2َ دْ 1ً /َ ا��َ 

  ) ِ+  لَ 2ُ /َ / ا��&  �نَ ِ� �/ِ ا��َ  7ِ �َ رْ +َ  نْ �ِ 

  7َ �َ ا,ِ ا�ر&  7َ �َ 9ْ ا�!& 

 َ�  )�ِ / دَ  اتِ زَ �َ ا��َ  قٌ �َ ي/ /َ رِ 1ْ 

  ءِ دْ ا��َ  7ً ��َ =& / �ُ  <ِ �َ ة ا�=َ ورَ ) / �ُ ِ� �َ �ْ دَ 

  �2َ ورْ �ُ  �رَ ا�ِ زَ ا / �َ وذَ �ُ  �ذَ �وِ �َ ) / �َ 36 9َ � ا��& �َ 

  )1(" نِ �ْ �َ ا��ُ  �لَ 1ِ @َ 

.ط�وط دا��5 �+�- ا!>)��م ��رى  ��!��6  >)�ل، و�دة 2+	��ت $ را��ط ��!��6  "�3م ا�")

��F� 5 ��6 إذ أن �ر	��ن ا� ���2ل ا�	>ردات �رة �� إ��	را�ط، �����3ق ھ!� ��7ب  	�	�، وا� 

ا��	ل 	ن أ3ر 	وا)>� �6، ��6 ھ!� �	ل إ���ر�5 	ن ا���3ق ��رر �درة ا�	>ردات و ا�+
وي

�رد ا� 	�ل	 ،-!��ل ھذا ا�	ن ا� 	�$ت �دة ��� ��ره إ	�2! �رة ا�	��!�- 5 �را��5، 		� �	

�ري �� �	و	@ ��7مو ،ا�!>��� ���5  و ر ��ن ا&:��ت و�ا�"�3	�ت � !��ول ا�"��رئ  ا����م ا�

 5+2��
��ز ���ن �$�
�رق ا�	�!�- ��� ا�+�"�ن، ھ�ذا ��ن ا����3ق، و �6$ 	�2ن ��	��!�@ �رؤ�5 

ا�ر	��وز و����ؤدي ا&���راط ���� ا�5������A وا� �"���د و   ��	���ه ����ود 	��ن ا�ر	��وز وا���34ط�ر،

!@ ا� رب ا$!)راف �!@ 2وو           ا�	 ��وزة �	وAو��5  وظ�>�6 إ�- إ�راض ا�	 +"� 


5  "	ن ا&��6م +�����O� 3ت إ!�ء��ر ��ر ���	�5، ا�+
�5 ا�!:ا��Lن �� ا��+م و�2ر 2	� ھو � ا�

�ر�P����3! 5 .)و)���� �����!����5 .�)���5  !)���6ر ������6 ا�2+	����ت وا����2�4ر  	���ن ا�F���2م، أوا�

  .)2( "د�ق وا�د وا�	���ر وا�رؤى �� �دس وا�د و

                                                 
��5 ا��زا��ر،  -)1(	���ر ا��زا�ري ا�	��)رة، 	�6د ا�+
5 وا4دب ا��ر��، �، �3��2006!� �+"�3م: ا�!ص ا�	> وح �� ا�

�"5 وا�دة، ا�")�دة، ع. !"F �ن 106-105ص:  (	.طوط 	��3 �ر)،��  .51ص:، 2003، �10)�دة: ��� �ن �
  .286أدو!�س: ا�:��ت و ا�	 �ول، )د	5 ا��دا:5، ص:  -)2(
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�و��ر�5 ا� �� أ)���ت أ2:�ر 	Fز	�5 �	� �2!ت .�)�5 ا�
	وض 	ن ��ن ا�.)��ص ا�

�"� �6!U� ،�:دا��ر ا���راء ا�!"��د �+�- ��د ت اھ 	�	� ��2را 	�ن ط�رف ا�!"��د و�ط���5 ا���ا�

  را�ض �3.ط �+��6.ؤ�د داع ��6 و3واء، ��ن 	

��� )�> �6 5، �"د  ���!ت أو�@ ا�!ظ�ر ����6 وا�د�وة �6ذه ا�.�)�و	ن 	!ط+ق ا�ر�ض و

����	�         5، ����ل  ����ددت اVراء �����ن ا�!"����د ����ول ھ���ذه ا&�����2��� ا�>!����5، �+���م � ����دد 	و����ف 

����ث           ا��د����5 �+���-  >����وت وا���A* �����ن ا�2 ����ب وا�دار����3ن ����� ا� �+����ل وا�2 ������ت ا�!"و

�ر أ)���* ����$. Fف ����ن ا�!"���د وا������:�ن ���ول 	و��Aوع ا�
	��وض و"����+��@ ا�>!��� ���� ا��

�2���وع ���� 	��د�ول ا�2+	���ت، ���6و ا�	>��6وم ا� 	���ل ا� !��	��ن إ����2$ت ا�!"��د ا�	��)��ر، و $إ

  .)1("ا�	!�3ب �	)ط+* ا�
	وض �� ا�!"د ا��ر�� ا��د�ث 

  .)*(ا�
	وض �ا�!"د ا��2�3F2 �ر�U�Aذا �2ن ا�!"د ا��ر�� ا�"د�م، و

�ر، ��ا!ط��F 	ن ا�رؤ�5 ا��"+�5 ا�:��ر 2��وھر �"�ر ا�
	��Uن ا�!"د ا��د�ث  5 �+��وض ��� ا�

�ري   	وG�A ��� ��6و " ،ا���ر�� ��3+م �و��وده��ر �� ذا @ و���"�"�5 وا���5 ��� ا��!ص ا�

ا��ذي �2 >�� �ذا �@، و��"�ق ھو� �@ ����دا ��ن 	راھ!��ت ا�وا��G و�وا��د  ا&!������+ب ا���3ق 

"*��Aوا�!ط"��� ا	�.)2(ا$��3 د$ل ا��	ر���� و��ا���ذ�ن ن ����ن ا�!"���د ا�	��)��ر�ن ���� ا���وطن ا�

�ر !���د ا���د2 ورا! )��روا �ظ���ھرة ا�
	��وض ���ا���ذي ���رى أن  "���د�ن إ��3	���لا�ز" ���� ا�

�ر ا��د���د، و����س ا�
	��وض ������ ر52 ����ن ا�"��د�م إ!	��� ھ��و .�)���5 .�)���5 �!>��رد ����6 ا�	      

�ر2ل 	� �� ا4	ر أن ا�
و، ءا��د�د �+- �د 3واو�� 	وض �د )��ر ظ��ھرة وا5��A ��� ا�

�ر�5 ھ�و �!��د �6ذه ا�ظ�ھرة ھذا اا! )�ر  ��ل 	� �وA* أ2:رو إ�- ا� L	ل، ا��د�د  د�و!��ا�

�ر ا���دا:� ���ث ��رى أن ا�
	وض �Lن  2ون ظ�ھرة  @�!>��ر ا��د��د  "���� �� ا���ھ�ذا ا�

�ر ا�"د�م�ر�	�� �ل ر�	� و�ف 	!�@ 	و��ف ا�!"��ض، و �	:ل ا ��ھ� �	���� �. +ف �ن ا ��ه ا�

��2ن و ھ�ذا ا$ ���ه ا��د��د، +�ك ا�)��و�5 أن ��2>�وا أ!>6�3م و ��ول ا���دون أن � 
+�وا �+�-

�ر ا��د�د ھذا ا� �2ف .�)�5 ��"ف ���F دو!6م و :�را 	�2�ھ� ��� ا��"�"��5 	"�وم 	�ن � ا�

                                                 
�ر ا�	��)ر -)1(�  .285ص:  �� ا�	
رب ا��ر��، 	> �ح 	�	د ��د ا��+�ل: !ظر�5 ا�
�ر ا��ر�� ا�"د�م 2+�5 	ن ا�
	وض، و إ!	�� ��2ن �+��F أ	��م !5��3 ا�و�Aوح ���@، � �+�- ذ��ك ��� 	���و$ت  -)*(��م �.ل ا�

2 �3����راء ا��)ر ا��  �7رھم.و، "أ��  	�م"و  "ا�	�ري"و  "ا�	 !��ـ "��2ر 
�ر ا��ر�� ا��د�ث، وزارة ا�:"��5 �راھ�م ر	�!� : ا�
	وض ��إ -)2(�   118، ص: 2007، ا��زا�ر ا�
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�أ�!�� ��ذ�ك 7	�وض ھ�ذا ا�، و��وده	"و	�ت و��	�ن .�Fل ا�"�ول !3 ��ف أن ا�!���د  .)1("ر

�ر "	���ل���ز ا���د�ن إ��3"����ر ��7رار�+��-  ���رى ���� ا�
	��وض .�)���5 �+��� .)����ص ا�

�ر و L2!�@ $ز	�5 ا�
	وض �!ده ��2ل �را4.رى، 2	� أن �5�A �!ظر�5  "رن ا�
	وض ���

$ �	2ن ا�!ظر إ��@ �+- ا!@ 	�رد )�>5 �3+��5 أي �+�- أ!�@ ���ل 	�ن 	ن �وازم ظ6وره 2	� 

 "إ�3	���لا��د�ن  ��ز"إ�- ��!ب ا�!���د �� ا�و)ول إ�- ���5 ا�وAوح ا� �م و��!ب ا����ر 

+��5، إ!�@ ون أن �>)�* �!�@ ���2�
	وض د �"�ر اV.ر ھو "أدو!�س"�د أ��A ا�!��د ا�3وري !

دد � ��� ا$� 	����� وا� ���ر�.� و$ا���G ا�و ���دود�+�دا:��5 ا���ذي � ����وز  ا�	 �����ز�"�ا�	>��6وم 

 ا��)�ر،روح  "	�ص  وا�	A	ون أو3 �داث ا��2ل اأو  		�:+5 ا�
رب، أو�	
��رة ا� راث، 

  )2(.�داع ا�ذي  )!�@ ا��دا:5 و  �+- 	ن .F�@وإ!	� �>�ل ا&

�ر
	وض إ���          �إ!@ ط��5 ا&�داع �� ا�!ص ا� ��  >� * "ًذا �"�"5 وا��5 ا�و�ود �� ا�

ا�د$$ت ا&�����5، ا� ��  +"�� ظF���6 ا�2:�>�5، أو  "ر�!�� ���ر 	داه �+- �وا	ل $ !5���6 	ن 

	�ن  ��ل إن ا�
	�وض 	ظ�6ر.3"�ر��L! $ 5 ���6 أو ��+
��6 ��� ��3ر�راءة �!�دة 	ن 	د�و$ت  

2	��� أن ا�و��Aوح وا��2ب ا�")���دة ا� "+�د���5 ���� !���L �6 و  طورھ��� ���Uن ا��دا:��5، � 	ظ���ھر

�ر ����.)و)���� @ ا�	 >��ردة �+��- ا�)����د  ا����د�ث ا���ذي ا	 ���زا�
	��وض را���ق  ����رب ا�


�روي،وا�+�إ�- ��!5 	ن  �   �ول 	ن 	�رد و�3+5 �� ا4داء�6".�ص�Lن  �+
5 �� ھذا ا�

	��  و��ده ��� ا��!ص ��و $ ��	��  .��ر إ.���ًرا، ،و�� ��@��!�ت ا�د$�5 �� ا�!ص، ��	 �6 ��	�  

 .)4("أو�Aع �د�دة	ن 

ھ��� �
��5 و ،)5( �5ا�+
��5 ا���Aو� ����د X �	���دي"" و	:��ل ھ��ذه ا�+
��5 ���3	��6 ا���د2 ور          

L�>��6 أو وا�د�5 ا�	3 وى ا�د$�� ا� � ! !Lى ���")�دة ا�	�د:5 �ن ا�وAوح ا�	!ط"� .�)5 

�ر ��� !�)G ا��>���5 $ !راه �"در�")�دة ا�	�د:5 ��3ت ز��ا�	��)ر،�� 2:�ر 	ن ا���  ��	

�و)�>�6 )�!�� 	 	��ًزا ��� إ!	�� ھ�� �)��دة  ��ذب ا$! ���ه إ��- !>�6�3 !رى 	� �"G وراءه، و

                                                 

�ر ا��ر�� ا�	��)ر، ط -)1( �  . 187، ص:  �3ز ا�د�ن إ3	���ل: ا�
�ر ا��ر�� ا��د�ث، ص: إ -)2( �  . �50راھ�م ر	�!�: ا�
	وض �� ا�
 )3(-  G�  . 118، ص : !>3@ا�	ر
�ر. �)��ول	�	��د ا����6دي ا�طرا�+ -)4(���ا�5����6 ا�	)��ر�5 ا���	��5  ،4 ���3: 	��ن 	ظ���ھر ا��دا:��5 ���� ا4دب ا�
	��وض ���� ا�

  .30ص:  ،4�+2 �ب، ا�"�ھرة، 	)ر، �دد
�ر ا��زا��ري ا�	��)�ر، ص:-)5(�����د X �	��دي: ��وازم ا��دا:�5 و  !"�F ��ن  ��15د ا��	�د ھ�	5:ا�)ورة ا�>!�5 �� ا�

  .10/69ا�:ورة  ا�	��)رة �+")�دة ا��	ود�5 ، ا�:"��5 و
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�ر ؤ$ءإن 	� ذھب إ��@ ھ ���+
5.ا�+
5 و��$  ا�!"��د و��7رھم 	�ن أن ا�
	�وض .�)��5 ��� ا�

��راءات �د��دة و 4!�@ �	�!* ا�")��دة إ����ءات و !@،�	2ن �Lي ��ل 	ن ا�4وال ا3$ 
!�ء �

���د�دة و	 �ددة ھ�و +��6 �!��	� 5A��! ر����
	وض 	�� أط+�ق �+��@ ��� ا�درا��3ت ا����� 5 

� $ �3	� ا&����� وھو 	ط+وب و�ا�	"���ل !وً��� آ.�ر  ـ�ـ�ـ��ك ـن ھ!�ـ�، ��2ـا��دا:� رـ�� ا�

����راء و $�3	� 	�!6م ا��راء ا�����ب و ھ�و 	�� أط+�ق �+��@ 	ن ا�
	وض أو�G �@ :+5 	ن ا�

أن ����Y ا����ر �� ا&2:�ر 	ن ا4�>�ظ و ا�	��!� ا�
�	5A إ��- در��5 ا�
	وض ا�3+��، أي 

�ر 5��+2، ��ا� �"�د، 		� ��ول دون �6م ا�")�دة، ��ل إ!�@ أ���!�� �.�رج ا�")��دة 	�ن دا��رة ا�

���ب �6ذا )Fح ��د ا�)�ور !�ده �رد ���F �	� �3ل: ھل  "رأ ���ل ا�L� م ��2ل  "��ب ؟�!

�ض ا���4ن أ�د )�و�5 �� �6م 	� �ر	� إ��@ ا�����ر، و ��د ��رأت ��� ��  � �2Lد، و �2!�

��ا��دة أ!!� أ�رأ ا�")��دة �	�رة و �!�	�روف ر ��ب �+م أ�6	�6 و�إ�دى ا�	رات �)�دة �

��6 	�رة اء �2ن ا�ذي �)ل ھ�ذه ا�	�رة أ!!�� ��م أ�6	��L� ��6دت �رأ7+ب أ��� �6، و L����7ردد 

ا����ب ���س ��� أو ���  نأ�م أ�6	�6 أ�L� ،��Aدر�2ت ��� ا�!5���6 أ.رى $ �ل 	رات أ.رى و

  .)1("ا�	3 �)�5 �+- ا�>6م ھذه ا�2+	�ت ا�	�6	5 و  ب�2ن ا���ب ھو �� �2ذا2ر �، و

�ر ���ن ا�!"��د و	:+	�  ���!ت اVراء �ول �و���راء، !��د �2ذ�ك ��ل ا�
	�وض ��� ا���ا�

�ري أم إ��-  ���!� �� اVراء �و��ل 	)در ھذا ا�
	وض، ھل ��ود إ��- ا�����ر أم ! ���@ ا�

�ر ا�	���)�ر 	�ن 7	و�A@ وا�3 
راق 	��!��@، 	 +"� ھذا ا�! �ج ؟، �2:�را 	� ��2وا �راء ا�

�ون ذ�ك إ�- �!)�ر ا�ر	�وز وا��34ط�ر ���@، و���2ن ���ض ا�!"��د ��رون أن ا�
	�وض و�ر

�ر ���س 	!��ؤه ھ�ذه ا�ر	�وز و���ري ا��34ط�ر �� ا����"�در 	�� ���ود إ��- ط����5 ا� >��2ر ا�

�ر إ���- �!���ا��د���د، و���      ا&����6م إذ و ا4و���- ا� ��� ���ط���6 ا�
	��وض@ ���ھ��و  >���2ر ����ود ���

"  *��Aوا�وض ا��	
�ر أ����  	���م ���� ا�")���دة ا���ھ+���5 و –إذا ����ز ا� �����ر  –���و$ ا���� ����   

�ر ا�	و��ر 	��ط���� ��!ب ��2ر 	ن ��ا� ��دد 	�ن ا&����ب و 5����6  !�� 	� ���ش ذ��ك ا�

���ًرا 	��زً��.)2("  5��  ، 	ن .Fل  ���ر ا����ر �	� ���ط �@ 	ن 	ظ�ھر ط��

�"�	�5 ا� �� 2	� ذھب آ.رون إ�-  >�3ر ھذا ا�
	وض إ��- :"���5 ا�����ر ا�	و�3و��5 ا�

ا�+
و���5 �+	 +"���، ��������ر ا�	��)��ر ���م ����د �)��در ���ن  ��ر���@   ����وز ا�:"����5 ا4د����5 و
                                                 

�ر ا��ر�� ا��د�ث، �!ظر ا�	و��G	ران �ز ا�د�ن ا�	د -)2(�      /:ikhuan.nethttp/    : 	ن 	"�ل ا�
	وض �� ا�
  .34، ص: 1985، 1ط ��!�ن،  *: أز	5 ا�")�دة ا��ر��5، 	�روع  �3ؤل، دار ا4دب، ��روت،����د ا��ز�ز ا�	" -)2(
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        �ت ����@ ا��+��وم ا&!���3!�5�)��5 2	��� ���2ن ���د�	�، ���ل ���ن :"����5 ھ��ذا ا��)��ر ا� ���  ���ا�.�

  ا� ط��"�5.و

�راء ا��زا��ر��ن و��	� �2!ت ظ�ھرة ا�
	وض  �2د  2ون ا�3	5 ا���	5 �!د 2:�ر 	ن ا�

 ��Aو	7 �<�A  �6 أن!L��ا�	��)ر�ن، �Uن ��6�Aم ��د ����Y ��� ا�3 .دام ا4دوات ا� �� 	�ن 

ا4�
���ز، 		��� و    ا���34ط�ر��3 .دا	6م �
ر���ب ا�+
��5 و ا�ر	��وز وا�� 6م �2إ���د�+��- 7	��وض 

�ل ورودھ� �� ��ض ا�")��د ورودا �7ر 	وAو�� � زدا�ا&�
��ز د �ذ�ك در�5 ا&���6م و�

  ا�34ط�ر.و �� ذھن ا�	 +"� ا�ذي ��د !>3@ أ	�م ��د 	ن ا�ر	وز

5�3 �2ون ا&��داع أداة �3ق �	2ن أن �2ون �ظ�ھرة ا�
	وض 	3و�7ت !> إ5��A إ�- 	�

�ور�5 ،��2ن ���ر 5���:2 �!���5 ��F�د ا�"����3ط ا�	��2وت وا�	 ر�3ب ��� ذات 	ؤ�>�@ وإ��راغ �+

 5���إ���- ا� Lو���ل !>�6��3 � �+���ل 	�"��دة ،و وظ���ف ر	ز���5  ����3د�5 �	�"��5،وھ!�  >��رض ا���

أن ا�	�!- ا�ذي ��دو ظ�ھرا إ$ أ!@ �. زل �وا	ل ا��ذات و �و$ ��6 ا���Aر�5 ��� ا��	�ق ،إذ 

�ر  �و�ل �+
5 	ن ا�	!طق ا�)��� أو ا�")دي إ�- ا&���ء ا�	�دع �+ )ورات وا����$ت �ا�

و�+��- ھ��ذا  ا�و�دا!���5 ا� ��� �. ز!���6 ����طن ا���ذات ���� �!���ء 	 	���3ك 	��G ظ���ھر ا�	��A	ون،

�و ���6 ا������رة ���� �!���ء 	���  ظ��6ره .�)��� �6 ا���34س � ��	��ل ا������ر 	��G ا�+
��5 	��ن ����ث 

  .)1( �و��6 ا&!���� إ�- 	�!�ھ� ا�	و)- �@ �� 	 )ورھ� ا��د�3ا�ر	ز�5 ��ث   ��وز 	د

�ر	ز �)د ا�
	وض ذرو 6	�، 4ن ا����ر �م �")د إ�- ا�� ھذه ا����Y+�� 5 ا� �"�د وو

�ر�5، و����	ظ��6ر ا�	:"��ف ا�����رف ���2ل  إ!	��� ��3�- ���� ا�ظ��6ور أ	���م ا�"���رئ >����ر ط�� ��@ ا�

$ أ��2د أ��ك ��� أن ط��>�5 و "��ن ���ل:  ا�4ر�� ا����ث 	�	د ��3نھذا 	� أ2ده ��ء، و

�راء �!�ون ھذا ا�!�و، و���د �+ر	�ز ا��ذي ا�3 �	+@ $ آ��5 ذ��ك أ!�ك  "�رأ �)���دھم و	ن ا� 

  .)2("	ن )دى �� ا�")�دة 

�3+[ 	�ن 	وا)�>�ت ! 	ن ا� �"�دات ا�+
و��5 ا���	�5، و +ت> ! "إن ا�+
5 ا4د��5 ا��"�"�5 

 �+ق �� ���م .��ص ، و)3("د ���"وا�د ا�	 ��رف �+��6ا�!�س �� 	!طو�6م ا$� ��دي ا�	�دو

                                                 
�ر ا��ر��� ��ه ا�!>ا$ :��د ا�"�در ��دوح -)1(��، 1998، 1، دار )�>�ء �+!��ر وا� وز��G، �	��ن، ا4ردن، ط��3 ��� !"�د ا�

  .386ص:
�ر ا��ر�� ا�	��)ر، 	!��ورات دار وھ�ران �+!��ر، !"و���3، ���رص،  -)2(�، 1985	�	د ��3ن ا�4ر��: 	"�$ت �� ا�

  .63ص: 
�ر ا�	��)ر �� ا�	
رب، ص:  -)3(�  .162	�	د �!�س: ظ�ھرة ا�
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�ر�5، و7ر���ب ��ط��� إ	�2!�����أن !���دد 	>6وً	��� �د���ًدا ���6ذا �	��2ن �ت $ !5�����6 �+ �ر���5 ا�

�ر، و���ون �2وھ�ن"ھو 	>6وم �" �رب 2:��را 		�� ����@ �+" " Jeon cohe"  @��� 2 ��� 5��!�"

�ر ھو  "ا�+
5 ا4د��5": ��2!�@ ا� ����ر ��7ر ا$� ���دي � ���دي، وا� ���ر �ن ����م ا "��س ا�

  .)1(�ن ���م ا� ��دي

�ري ا��د�د ھو ا�ذي د�G ا����ر ا��د�ث إ�-  �ط��م ��وا!�ن ا���د�ث و�ھذا ا�	>6وم ا�

���ا���وم �3	5  ا��ذي أ)��*ري ا�	 	��ز ���
را��5 و ا�
	�وض، وا��و	�، �)�د �!��ء ���	�@ ا�

�ر ا��د�ث و�  ا�	��)ر.		�زة �+

�ر ا��زا���ري ا�	��)��ر !���Fظ أ!��	��ن ا��3 "را�!� �+و���@ � ���رك 	��ن ا�و��Aوح إ���- 

�ري ا�	��)ر إ�- أن  )�ل ��@ ��� ا�
	وض، و�2+	�  "د	!� �� ا�ز	ن  زداد 5��:2 ا�!ص ا�

  ن 2:�رة إ�- در�5 ا� �"�د.�أ���

  : "أزراج �	ر"�"ول 

  اورً �ُ � 9ُ !& وا �ِ رُ @ِ �ْ )، �ُ وِ! �ُ 1َ =ْ �َ  نْ إِ 

  ) ِ� د��َ �َ  وضَ �ُ ا��ُ  ن& إٍ 

  ���ً �ِ 9َ  مْ 1ُ �ْ �َ رَ 2َ  <ُ طْ �& ا�و

  ا...ذَ 2َ ) ھَ Eِ �ْ �ُ  ءٌ )ْ /َ 

 َ+ G2 Gوا وُ رَ �َ  وزَ �ُ وا ا�ر ُE ِ�  )Hً)2��رِ ( @َ و

�راء V����ت ا�
	�وض ��2�ر	ز وا�34طورة �5���:2 أ���!�� و ا��ق أن ا�3 .دامو����F ا�

��م 	�ن :�م �6	��6، 4ن ا�����ر ذه اV���ت �3 د�� ا� L	�ل ����6 وو�� ��	�  وظف 	ن أ�+@ ھ

   �2ن �> �ل ا&��رة إ�- ھ�ذه ا�ر	�وز، ��ل �وظ>��6 �+ ����ر ��ن 	��!��@ ا�	 زا�	�5 ��� )�دره 

و ��د ���6 	� $ ��ده �� ا���وح ا�	����ر، ��ل إ!	�� � . )�ر ��@ ا�	����3ت ا�طو�+�5  ،ذا2ر @و

ا�3 �داده إ��- ��د ���2ر �+�- :"���5 ا�	 +"�� وإن ��2ن ھ�ذا �� 	�د ��5 ��ط	�5، و		ن ا� ����ر �+

  	وا�6 @.�ر	� إ�-  ��وز ا� .+ف ا���Aري ول ھذه ا�5��:2 � "�

�ري �2��و��ده، $ ��!�� أن ن ا�"ول ��دم  �	ل ا����ر &��2�5 ا�
	وض �� ! ���@ ا�

 Gوا���5 ��3ر ا���د�ا�>�ن، �>�� و�ط+ق ا��!�ن �2ل 	�!�- 7ر��ب 	3 �)�� ا�>�6م و ھ�و ��+�م �
                                                 

)1(- ! G�  .162>3@: ص: ا�	ر
  .110، ص: ا��زا�ر، د.ت�	ر أزراج: ا��	�+5  " ل ا�و�ش، ا�	ؤ533 ا�وط!�5 �+2 �ب،  -)2(
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ا�وا��G ��2ل  	�A	و!� !��د أن��F2 و)�دة ا��ر��5 در���ت ���2رة ا�و�ت ا�ذي ار "ت ��@ ا�"

ا�:"�����5 ���د راوح 	�2!��@ إن ���م !"��ل ���د  را���G 	��3 واه إ���- أ�����ده ا$� 	�����5 وا$� )���د�5 و

  ا�.+ف.

 5�A	�7 ھ�م�<	 P !دود أ�	F�ر�ب ا��راء ا��زا�ر��ن ا�	��)ر�ن �� ا� ���!.راط ا�

ا�!ز��5 و   ث ا���و	� ��ر 	)ط+��ت �را�F7 �� 5�5 	وAو�� �5 ��ر ا$ ��ه !��و ا���د�

�@ 	ن ا�!ص ا�	
+ق د$���، ��)�*  Lو�+@ Aر�� 	�ن ا����ث دا.�ل ط�3Fم و !ا�درا	�5 		� �د

ا&�7راب و     ���ن ا�
	�وض ا�ر	�ز وا&�
��ز وأ�
�ز �
و�5 $ �ل ��6، � )�* ا�	5���3 ���ن 

  	>"ودة، ���A- ا�
	وض رد�>� �F� ��س.

�ر����!��وان ذا ��@ ����ل ا��و – 5 " ھ�رو7+�>���� "�"��ول ا�ط����ب ���3+وس ���� 	�	و� ��@ ا�

  :-ا�	�!-�ن إرادة ا� � �م ��	ل د$�5 ا$!
Fق و

 َ�  �كَ !َ ھُ  اٍ د%َ  فَ وْ 

 َ� ْ�  ىوَ 6ْ ا��َ  7َ �َ طْ ) ِ( ِ+  هُ رَ �ْ (َ  رُ =ُ 

  )�ِ دَ ,َ  �ءِ �َ /ِ �ِ 

 ُ� َH ُM�ّ  َ2 �ِ ِ� َ�� ِ7  

  ورُ ذُ !ْ ا��َ  لُ 1ْ ا�9َ  �كَ ذَ 

 ِ� َ�  ارَ دَ ا��َ  رِ =ْ 

  )1(�ت!َ �ْ ا��ُ  عُ دِ �ْ �ُ  ��ً اِ- ا رَ رً �ْ (َ  <ُ ِ� @ْ �ُ 

  ھذا ا$ ���ه ا�
را���� ا�	و�7ل ��� ا�5�����A ���3ر ��� 5����7  �"��ق �3	5 ا$.� Fف، و

�ري �"�"��� و���د ��""���6 إ���- ����ن، �2و�������ن و����ول ��!��@ و دا���م !��@ �")��ر ���@ ���ن !����ح 

�	6ور ا�	 +"�ن، �ل �د  )ل ا�+
5 ا��د�دة ھذه إ�- �ذ�"5  !ط+ق 	ن �راغ � G	 >��ل �ا �	د��

��ق ھ�ذه   را���دة 	�� )ل 	G أ!�3ق ا�>6م �دى ا�"�رئ، و�ط	ت 2ل ا��3ور ا� �  و�ر ا� وا

  :"إ�راھ�م �ر)�ص"�دم  	2ن 	ن 	"و	�ت ا�+
5، �"ول ا�ظ�ھرة 	G 3ط��5 �2ر�5 و

  يرِ 9َ ا�/&  رُ 1ْ ا�!& 

  يرِ 1ْ ا�!&  رُ 9َ ا�/& 

                                                 
  .7، ص: 2003، 1ط ا��زا�ر، ھ�رو7+�>��: 	!�ورات ا ��د ا�2 �ب، دار ھو	5،ا�ط�ب �3+وس :  -)1(
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  �ءِ ���َ ِ�  ونُ 6ُ ا��ُ  �ءُ ا��َ 

  شِ طَ ا��َ  �بَ �َ ذُ  Pَ ) �َ �ِ  �كَ رِ /َ  � #َ !َ أَ وَ 

  مِ �ّ 7 ا��َ =َ طْ R !ُ 6َ ,َ  دِ 1ْ ا�!&  �رَ �/ِ !َ �َ  عُ وزَ أَ 

 َ�Sِ- 7 ا��َ ا�ة دَ   

 َ� ْ�  )1(ارً �,ِ /َ  تُ 

�ل ھذا ا$� راف ا4.��ر ��32ب ا����3ق 	�!��ه، ��� 	�G ا�3$ 
Fق ��� ا�	و��!�- إ��- 

�ف و����A�5  " ��رب 	��ن ��A�ر�!�ھ��� ���� �)��ر ا� ��� �!ط"���  +��ك ا	�ط���م ا� � G���- و���إ       

  :"�:	�ن �و)�ف" >�2ك ا�	!ظم، �"ول و

 َ� ْ�   6قُ �ْ � ا��ُ و�!َ 1ْ �َ 

  قِ 6َ طْ ) ا��ُ ... ِ+ رُ ��َ �َ !َ +َ 

  لْ زَ ... ا�َ لْ زَ ا�َ  ذُ !ْ �ُ 

 َ◌ ْ�! ُ�  .)2(لْ 9َ وَ  �َ ِ�  وتَ ) ا��َ ِ+  رْ 

�ر�5  ����3د و ھ��ذاو���ا��3 ���5 �+��2م ا�>��2ري ا�	!���ز �+��- ا�	��3 وى ا� و���@ �+�دا:��5 ا�

إن " ����س 	�����32 ���@، �"��ول أدو!���س �+!ظ���م و �	>�ر��� �- !ظ�	��� ���ر ا�>و��Aا�>+��3>� ا���ذي �

��ر�5 ھ� �� إ�)�ل ا$!>)�ل إن )* ا� ����ر، أي ��� !>�� ا����3د ا��F	5 ا4و�- �+�دة ا�

ا$!>)��ل ���ن ھ�ذا ا�2+�� ا�"	���، ����ر�ض أو ا�!>�� ���6ذا ا�	�	�م، ور��ض ا$!�دراج ���@، و

	F� @!- 2و�5 إ��A5 إ�5 ا4)�	F� -!�  .)3("5 ا��دةا�	

�دا7U ا�7�6 ا�/�ر�7 -2  

�ري  )�ف ا�����م ا�	��دي ا�.��ر�� �"�در 	�� أ)���ت  )�ف ����م  ��د �
�5 ا� ����ر ا�

�ر 	���رد �وا���ب !�و���5 وا������م ا���دا.+� �+��ذات ا������رة، 2	��� ���   �5���7F و )��ر��5���م ����د ا�

����ھزة �)��ب �����6 ا������ر 	��!���@ و �رو5���AوF�2�������  ا���د�د أ����2ره، �"��در 	��� أ)���*  

ن �.�رج ا�����ر ��د ��ؤدي ذ��ك إ��- أ��3رھ� ا�>���ض، 2	�� ��Aء �3وده 7	وض ا�����رة و

�ر و��ن �
�5 ا� ����ر  ���� ��ذ�ك ��Uه ��ن )�>5 ا�����ر�5، و�وا��ده 		�� ��د ����د�ن  "����د ا�

                                                 
  .28، ص: 1997، 1إ�راھ�م �ر)�ص: 	را�ل �F�5 ا��+م، 	!�ورات ا����ظ�5، ط -)1(
  .34ص:  ،1997دار ھو	5 �+ط���5 وا�!�ر، ا��زا�ر،  ش و ھد�ل،!	�:	�ن �و)�ف:  -)2(
�ر�5، �و��5 ا�	!ظ	5 ا��ر��5 �+ ر��5 و ا�:"��5 و ا��+وم،�+� أ�	د 3��د -)3(�  .35، ص: 1981 و!س، : �� ا�
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�
�ري �د ا! "+ت 	ن �
�5 ا�و����G إ��- ا�+�
�5 ا&���Aح 5 ا�	
���رة، أو 	�ن �
�5 ا�ظ�واھر وا��

���ر�5 	2:>5 إ�- �
5 ا&  5
�ن ا����ر ا�!>�3 ��3 .دام ����رة، إ!�6 �� ا�!5��6  ���ر �ن 

���ر 	��ھ��دم ا���2�4ر ا�����3دة، وا �!"��د و����ث أ)���* ھ��ذا ا$. ��راق 	!>��ذ"� +��ك ا������ر، !� �

����ؤون ا�	� 	���G وا�:"�����5 و ����� ����6�      �د، أي ����� ا�رؤ����5 إ����- ا&!����3ن "���ا$� � �����رض 	

  .)1(ا�	وت و��F @ ������ة و

�راء ا��زا�ر��ن ا�رواد أ�� ا�"�3م �3�د X و 	��	�د ا�A.4ر ���د ا�"��در �Uذا �2ن ا�

	��ن ��3 و��ة ����دة 	��ن ا������5 ا��ر����5 وأ���و ا�"���3م .	���ر ���د 2 ���وا ���� ظ��ل �
��5 	ا�������3 و

�راء ا�	��)�ر�ن، وا� راث ا��ر�� ��Uن ا4	�ر ��م ���ھ�ذا 	!�ذ أن �	�ل ���ل ��د �2ذ�ك 	�G ا�

�ل����ر�5 ا���3��!�ت 	����راء ا���ذ�ن  ���دوا ����  ����ر�6م ا�����ر ا��زا���ري ھ��ؤ$ء ا�������د  ا�

      5ذاھب ا4د����	��ا�و  را���2ب ا��3 "وھ� 	��ن 	. +��ف ا� ����راتا� �د���د إ���- ا� ��داع 	>��ردات و

�وا 	�� اط+��وا ا4	ر �م � و�ف إ�- ھذا ا��د �ل اا�>2ر�5، �ل إن و�A.� م�راء ��ن ھؤ$ء ا�

�راء ا�	�����ر�5  ل وظ>���وه 2	���� و����دوها�!"���د، ����5 و+����+����@ إ����- ا�
ر������!���د ����7رھم 	���ن ا�

  ا�
ر���ن.و

  :"���	5 ا�	
Aوب �+�6م" �� �)�د @  "أ�	د �	دي"�"ول 

�َ ا��َ  وقَ ا��G و وةَ 1ْ ا��َ و عْ �رِ ا�/&  لُ وَ " أَ  6ّ(  

  رْ �ِ( ا��َ  ةِ أَ رْ ا��َ  �بَ 6ِ �َ وَ 

  مِ ) ا�=َ ِ+ 

   �Rُ س ا�Hْ �ِ! ا��َ  �تا�رَ 9َ  بِ 6ْ ) ا��َ ِ+ و

  �نَ دِ ��ِ ا�@َ  �قِ +َ ا�ر3  مُ �َ �ْ أَ وَ 

  )2() "ِ! و!َ +ُ رِ �ْ وا �َ �!ُ 2َ  عِ �رِ ا�/&  ولُ +) أَ  مْ 1ُ 6ُ 2ُ 

5 ا�
!�����5 ا�	 را.���5 ھ!��� !���Fظ أن ا4داء ا� �����ري �!��د ا������ر ���د  ����وز ا�!ز���و

���ل ذ��ك �	�� ھ�و ��د اھ� م ��� 	"ا�	 	6+5 و �دى ا�.ط����5 ا�)����5 وا�+ّ)�وق ا�	ز.ر��5، و

�ھ�� �
�5 "ر� @ ا&!�3!�5، و  �	3 	د 	ن ��� @ و�"و��5 ��3دھ� 5 �دا:��5 	!��	ذات �!���ت 	

                                                 
�ر ا��ر�� ا��د�ث، 	�3ء�5 ا��دا:5، ص:  -)1(�  .90	�	د �!�س: ا�
  .85، ص: �1980	5 ا�	
Aوب �+�6م، ا��ر52 ا�وط!�5 �+!�ر و ا� وز�G، ا��زا�ر، أ�	د �	دي: �� -)2(
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ا��F.4 ا�	ؤ3س �3+ط5 ا�	� 	G ا��دا:� أو ا�	��دل ��ز	ن ا���6داء ا�ط�رئ ا&�د�و�و�� و

")1(.  

	���5 أو إن ا������ر ا�	��)��ر $ ���L!ف 	��ن ا�"��ول ���� ��2ل ���ؤون ا������ة ا���د���5 أو ا��و

     أ)����ت   G��3 ���2ل ا�	و��Aو��ت ه)��ورUن 	>ردا ��@ و	���F2ت ا�ط�"���ت ا���د!��، و���ذ�ك ���

��5 ا�راھ!�5 ����2�4ر  �6 	�ن ���ث ��F ��6 ����ظروف ا�	��"  . +�ف ��ن ���3"وا�	�A	�ن و 

  .)2(ا�رو��5 �� ��� !� "ا� )ورات و اVراء وا�"���A و�2ل 	� �	:ل ا��وا!ب ا�	�د�5 وو

�راء ھذا ا� .ط� �	� ھو ��3د 3��� ��7ر أن ھذا ا� ��وز و��د�د �د �6ُم 	ن ��ض ا� +

ھ�م ���4.ص ���ل �!- ا� �رر 	�ن �2ل ا�"��ود أد���5 و�
و��5 و:"����5 وا����ب ا�	��)ر�ن �	

�ر�5 ���� ا�!���ظر ���Uن ا����3��!�ت����	��� وا�)��ر�� و 	��ن ��!����6 ا�+
��وي !)و)��6م ا��ا�	

 G���ف، و��ن ��3Lف �	� �A ن	>ردا �6 	ر 	راء 4ن ھ!��$ ا4���ك 	�ن �!ط+ق �+- 2ل ا�

�راء ا������ب 	�����	)��ط>- "	� ���ر 	:��ل: ب ���� ظ��ل 	��3 وى �
��وي ن ا��3 ط�ع أن �2 ��ا�

	
و  "���ش �����وي�"، "���د X �	��دي"، "�	�ل ا�ط�ھ�ري"، "�ط�نر	�	د �ن "، "�ريا�

درا�� 6م و       �را:6م، 	�ن +�-  	62�3م �L)��� 6م ا�	�3 و��ةھ�و د���ل �و "�:	�ن �و)�ف"

  ��3L��ب ا��ر��5 ا�>)��5.

�ره +���@ ���Uن أي 	��و���5 ��و������م ا�+
��وي دون ا����ودة إ���- ا� ��راث ��د���د ���� ا�	 +     

�راء ا�ذ�ن $ � 	 ��ون ��)��+5 �
و��5 و!:ره و��درا����3L� 5��ب و 5����2.�)5 �دى أو��ك ا�

 ،5
�راء 		�ن �++�وا أھ	��5 ا� �راث !ذ2ر 	�ن ھ�ؤ$ء ا��د Aر�� 	ن ا�	
�	رة ا�>��+5، وا�+���

���ر�5 وودوره �� �3ك  �، "أ�	�د �	�دي"، "أزراج �	�ر")"+�6 �2ل 	�ن ا�����ر ر�6م ا�

  ."أ�Fم 	3 
�!	�"و  "��د ا����� رزا��"

�را�!� ا�:"�����5 ���5 ����ود أ���3�3 إ���- 	�دود���5 ��
�ف ا�	و���ود �+��- 	��3 وى ا�+��A�إن ا   

�ف ���� �+ ��راث ا��ر���� ا�"��د�م، و إھ	����6موا� �+�	���5 و��A�!�و���5  "�ظ��6ر ھ��ذا ا�ا4.ط���ء ا     

ا�)ر��5 ا� �  �دو �� أ7+ب ا����4ن �����5، $ �	�2ن ا� 
���A �!��6، أو ا� 
���ل إزاءھ�� و

                                                 
�ر ا��زا�ري ا�	��)ر، ص:  -)1(�  .�145	ر أ�	د �و�رورة: درا�3ت �� ا�
�ر ا��ر�� ا�	��)ر، ص:  -)2(�  .�113ز ا�د�ن إ3	���ل: ا�
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�راء ا��رواد ا��ذ�ن أظ�6روا  �2	�� ��� ا4داة ا� ���ر��5 )1("��. و ھذا �+- ��2س 	�ن ���ل ا�

�د �ول أو )ر�� وإ	Fًءا، و ا!�و! 5����  :"أزراج �	ر"	ن ا4.ط�ء ا�

  ودَ دُ ا��G  قG دُ �َ  �هِ �& ا��ِ  ل& S  ُ2نَ ا <ُ �َ �ْ ) أَ ِ! !& � أَ ھَ وَ  "

  7ً �َ رْ %ُ  #& إِ  رُ @ِ �ْ ) أُ ِ! !& � أَ ھَ وَ 

  )2(" وءَ ا�E& وَ  حَ رْ ا�9ُ  قُ /َ ,ْ ) أَ ِ! !& � أَ ھَ وَ 

�2ذ�ك !��د ��ول  ،�3 �وب �32رھ�ا�> * ا�6	زة ��� 	وG�A  -أن -رف ���ث ا3 .دم 

"
  :"!	��أ�Fم 	3 

�ِ @َ " أَ  ً�  )3(" �مٌ ,َ  ومَ ) ا��َ ِ� �ُ  �رَ � @َ �

  أو ا��2س. �"@ ا�!)ب��ث ر��ت 	� 

  :"أ�	د �	دي"�"ول و

  )4(" دُ ِ� رْ �َ �ُ  الُ زَ �َ  ، #ُ نُ �9ِ ا��َ  واسَ و !َ �ُ أَ " وَ 

 " 4ن  " ��ث أد.ل ا��رف " $ " �+- ا�>�ل " زال " �� ���5 �3 و�ب إد.��ل " 	��

  ا�>�ل زال إذا أر�د 	!�6 ا�د��ء �"ط. $ "  د.ل �+- 

�را�!�  �ا4.ط���ء ا�!�و���5 و ا�)��ر��5 	��رده أ��3�3����ل ا����3ب 	��ن 2:��رة و���إ���-  ��L:ر 

�ر����ر ا�وا���د 	��ن ��!���ن ا�	 ��L:ر �!ظر���5 " إ����وت " �!���د ا����ن �� 	��دون �+��- اء ا�+�!���!�����

  .)5(�روض �د�وى ا� �د�د ا�	3 	ر��5 	ن !�و و)رف و�57F و�وا�د ا�+
5 ا��ر ��وز

���م ا�+
��وي و	��ن 	و��ريظ���ھر ا� 
����ر ���� ا�	���ا��زا���ري ا�	��)��ر !���د ظ���ھرة  ا�

�ر ��ا3 .دام ا���	�5 �+- 	��  �	+�@ ھ�ذه ا���	��5 	�ن 	>�ردات 	� ذ��5 	 داو��5 أو ا�3 .دام ا�

�ر �@ 	"�	� �+- ا�")�دة وا�	+�ون ا�$ 	�ن �ف �د��دا $ 	�ن ا�!����5 ا�>!��5 و$ ��A�ذي !

�  أن �	���ل ا�!�����5 ا�>2ر���5، �+��-� $ Gوا����5 ا��������� إ���- 	 � ا��3 .دام F��2م ا�!���س !��أ���ّ!ً

                                                 
�ر ا��زا�ري ا��د�ث، ص:  -)1(�  .361	�	د !�)ر: ا�
، !"��F ���ن ا�	ر���G !>��3@، ص: 43، ص: 1976ر��3!� ا�ظ��ل، ا����ر52 ا�وط!���5 �+!���ر و ا� وز���G، �	��ر أزراج: و� -)2(

361.  
�ر ا��زا���ري ا����د�ث،ص :	�	��د !�)��ر -)3(���ا����ر52 ا�وط!���5 �+!���ر  و�ر��3!� ا�ظ��ل، �	��ر أزراج، !"��F ���ن، 361ا�

،Gوز� �زا�ر، وا�  .43: ص ،1976 ا�
�ر ا��زا�ري ا��د�ث	�	د !�)ر: -)4(��+- 	ر�L ا��4م،ا��ر52 ا�وط!�5 �+!��ر  أ�Fم 	3 
�!	�، !"F �ن: ،236:ص ،ا�

،Gوز� �زا�ر، وا�  .58: ص ،1972ا�
 ا��زا��ر، ا��ر52 ا�وط!��5 �+!��ر وا� وز��G، ���	5 ا�	
Aوب �+�6م، أ�	د �	دي، !"F �ن: 366 :ا�	ر�G !>3@، ص -)5(

  .366: ص ،1980
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�+���6  �!��د	�  ��3+�	5   ھ��ذه ا�.)�)��5  ر�	��� �2!��تا�����دي، و�� ����أو   	��!��5  ���2رة �ر ا�

،�!��ا����ون ا��3وداء "   .+ف  " ا�ر�ل �)�د @   ��  "رزا��  ��د ا�����" "ول � 	د�و$ 	

  :ھذا 	"طG 	ن ذ�كھذا ا�F2م !ظرا � د!� 	3 واه، و!� إ�- ا� �3ؤل �+- أن �+��

  ىرَ 2ْ ا�ذP  3َ �َ  بَ ��َ !َ �َ " وَ 

 َ�  ا��9ر�7 رَ �َ ) �َ ��ِ �َ َ�  نِ � ,َ ��َ 2َ 

  )1(�دي "�ي ِ� و /َ وة أَ 1ْ (َ  نْ ,َ 

��!ب ا���3ط5  -�U5 و�+	��د  2ون أ���!� ذات أ)�ل �ر!��3، !�د إد.�ل ا���	�5 �� ا�

��د " ا�����ك، ا��!�ك، ا���د��! $�	�ا�>��وا �ر"  �2 �ك، ا� 2!و�و����،�	�ن ���ن ا�2+	���ت ا24:�ر ا��3 

�ب ا��زا���ري �7رھ��� 	��ن ا�2+	���ت ا� ��� و���د.+��ت ا���	���5 ا��زا�ر���5 	��ن ط��ول ا� ���2ك ا�


5 ا�>ر!5�3+���)2(.  

�+- ��3ل ا�	:�ل �2:ر 	ن ا3 �	�ل ا�2+	�ت ذات ا4)ل ا�>ر!��3  "أ�	د �	دي"�!�د 

  �� �)��ده، و ھذا 	"طG 	ن وا�دة 	!�6:

  7..�-َ رِ ا�9َ  واِت◌ِ طٌ ة ا�Hٌ ورَ ��ُ +َ وَ  نٍ زْ �ُ  طَ ا-ِ رَ Hَ " وَ 

  ��!ً 9َ �َ  وتِ ا��َ  ر& �ِ  فُ رِ ,ْ أَ  ... #َ 

  ...�كْ ِ� 2ْ ��ِ �َ ا ا�دّ ذَ ھَ  #َ و

  �مِ ظَ �7 ا�!X ,ِ رْ ) /َ ... ِ+ 

  .)3(�ن "Eِ �رِ �َ ا��ُ  ��تِ و9ِ و�ُ �ُ ) إ�دْ ِ+ 

ا�!"��د   ��ن  	. +>�5  !ظ�رة ��@  �2!�ت   إن �2ن ھ!�ك 	ن ا�!"��د ا�	��)�ر�ن 	�نو     

�ر  	�	د  !��د ا�	
ر��اV.ر�ن �+- 7رار ا��  �!�س، ا�ذي رأى �Lن ا�+
5 ا�	3 .د	5 �� ا�

 )�وره ا���د�ث ���  ھ�و، وا�>2ر��5و �درا �@ ا�:"����5ا�	 +"�� و  	�3 وى  2ون ��  �!�
� أن

�6ذه ا�+
5 !�@ إ�- ��6د أدو!��س ��� ھ�ذا ا�	���ل، ��6و ���ده 	�ن ���ن ا�!"��د ا���رب ا�	6 	��ن 

�إ$ أن  ��رب ا�2 ��5 �� ھذا ا�+ون 	ن ا� ���ر �م  )ل ، )4(�ر�	L3�5 ا� وا�ق ا�+
وي �� ا�

                                                 
)1(-  G�  .372��ب �� در�5 ا�)>ر، ص: ���� رزاق، ا��د ا� :!"F �ن. 127ص: !>3@،ا�	ر
�ر ا��زا�ري ا��د�ث، ص:  -)2(�  .373-372	�	د !�)ر: ا�
�ر ا��زا����ري ا�����د�ث، ص:  -)3(����ا�	
���Aوب �+����6م، ص: أ�	���د �	���دي: ���	���F���"! ، 5 ����ن 374	�	���د !�)���ر: ا�

41،8،99،100.  
�ر ا��ر�� ا��د�ث، �!�� @ و إ�دا$ �6 (  -)4(��ر ا�	��)ر )، ج�!ظر 	�	د �!�س: ا��  .84، ص: 3ا�
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وظ��5 ���� 	��3 و��ت ا�>��6م و ا� +"��� رو���� 	+��4ن ھ!���ك ���� 2:���ر 	��ن ا�����4ن إ���- ���7 ���6 

�دم ا! ظ�	��6 ��� ا����3ق ا����م و ا&دراك 	ن ��ل ا��	�FA� ،G �ن  ���ن ا�"�م ا�	3 �	+5 و

�ر ا�	!�ز.�+�  

  ا��9�وز:ا�2/ف و -3

�ر����3L   5س دون أن  ؤ���2د �+���- ار ��ط����6 �.�)���� � ا�2����ف ����          $  ����2د ا��دا:���5 ا�

�ر 2	��� ���رى ����د X �	���دي $وا� ����وز ا�	��3 	ر و����ري، ������ ا� .ط��� ا���دا�م �+	!���ز ا�

إ!	� ا�	! ظر 	!�@ ھ�و )�وغ  �ر�� 5	�G ا�����م  � 	�د )�+5 � 2+م �ن ا����م و  و��A@ �ك، و

���س ا�	ط��"�5، ن وظ�> �@ ا��وھر��5 ھ�� ا&����ء و�3ق 2ل ��2رة �!�@، �4	�	�5 �	2و!� @  

5����ء وو � ���ر��5 ا4	إ!@ ا�3�
   ا��3�� إ��- إ��داث �	+��5  ��و�ش 	")�ودة ��� ���	وس ا�+

�در ��@ ���7ر ة ا������ر ���� ا� 
����ر، ور	��ز �_�	���ن ��&!���3ن، ورادھ��و ���� ھ��ذا  ����3د &و

  .)1(ا�	�دودة �+- ا&�	�ن ���	3 "�ل

ا�2�ف ��F2ن ��	� ��!6	� �	+�5  و��د�5، أي أن 	��و�5 ا2 ��ف �"�"�5 	�� �� ��وز و�

� .ط�- ��ظ �@ اV!��5 ��ر��ل داع �" �A 	ن ا����ر أن � ���وز و�� ��ظ5 	ن ��ظ�ت ا&�

 إ�"��عا� ���وز، ��2ون ا�����ر ��د ��7ر ل، ��>Aل ھ� �ن ا�.)� �ن ا�2�ف و�� ���م ا�	3 "�

�ر !"ل ا�وا��U� G"�ع إ�د�ا�@ ��ث �3 �دث وا��� أ7!- وراء و���G ا����م، ذ�ك ھو طر�ق ا�

��و ا��دا:� 2و!@ �3�- إ�- ا� .+ص 	ن 2ل ��ء 	�3ق�	�  .)2(	ن اVراء ا�	� ر52 

�راؤ!� ا��دا:��ن ��راء ا�:	�!�!� –�"د و�- ��أن ا�:���ت ���  �ر��5  –ا� �3��!�ت �ت و

�@ ا� �ر�.� وا�4ل ا3 "ر ��  	�دد، أو �+-ھو ا�ذي أ.ذ �2+@ ا�!���6 و !3"@ ا�ا��دا:5 A

	�دام  �!	ط   	� دام ھذا ا�:��ت ھو 2ذ�ك ��Fد 	ن  ��وزه � �"�ق ��ظ5 ا��دا:5وار �ط �@، و

��ن   ���ث و  ا3 !زف، أ	� ا�	 �ول �6و  +ك ا�"وة ا� �   !2ر $!��زھ��، �� 	و��@ و و:�ت

�ر��5 	
���رة�د��د و  أ�ق  "،   �����ري ���ث ��� ا��	�ل  ر��ب��آ.�ر !ظ��م  ��ن	�3 	ر ا�

إن ا� ���وز ��3 ��ل ��� ا� �ر��5 ا��دا:��5 إ��- ���ث ��ن  ،)3("�+2 ��5، ا!�:��� و ���س  را2	��

����ر ��ن وھو 	3+ك �+ �ر��ب وا�2 ���5، و ا� راب 	3 	ر 	ن ���5 	ط+"5،، وا�وارد ا��د�د 
                                                 

�ر�5 ا��ر��5 ��ن ا$ ��ع و ا$� داع، ص:  -)1(�  .��96د X �	�دي: ا�
�ر�5 �ن أدو!�س، دار ا�>�ر �+ط����5 و ا�!��ر، ط -)2(��ر�5 و ا�رؤ�� ا��، ص: 2006، �1��ر  �ور�ر�ت: ا3 را ���5 ا�

181-182.  
�ر، ص: �+� أ�	د 3��د -)3(�  .289: ز	ن ا�
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�"�ق أ���د �د��دة �+	�!�- ادة � ھو 	ن ھذا ا�	!ط+ق إروا�"درة �+-  �"�"@، ن ���		2ن، وإ�	�

 ���Aؤل و    �ن ����  �ر� ��@ ا��دا:���5 ھ��و  !�ھ���@ق 	. +>��5 �+�����رة، �	��� �"+��ق ا&!��3طرا���و

  .��را @ ا� ���ر�5، �ذ�ك !راه دا�م ا�"+ق دا�م ا���ث �ن ا��د�د.

��	� �.ص ا�	��ل ا�+
وي، !�Fظ أن ا����ر ��!* إ�- ا�	.��>��ت ا�	")�ودة ا� �� و  

�ري ا��زا��ري ا�	��)�ر، � �2Lد �!�� ، و )1(���ت "!3	��6 " ا$!ز����و ��و�!��  L	�ل ا�	� ن ا�

�ر�5   ���وز ا�د$���5 �-  ��وز ا�	�ط�- ا�+
�وي ا����ھز و3�� ا����ر إ�� 5�
ا����ث ��ن �

   ���و�6م إ���- !	��طو ا� "+���دي،  ا� �����ري  �+��!	ط  إ�F!��6م  ����وزھم  ذ���ك ��ظ��5وا�	���6ودة، 

��F�U!6م   	�A	و!�، إ!�6مو ��F2  ا� )�وراتوا�	>��ھ�م و آ.ر �. +ف �ن ا4ول �� ا�رؤى

  ا�2���ف ���ن ا��"�"��5، �"�"��5 ا�و��ود ا� ��� �ط��	��� ��3�وا إ���-���د د.+��وا دا��رة   �2و!��ون  ذ��ك

��6م �2��ف   	��دئ ھذا ا4.��ر ��م  �3	*و أ)ولو د�ا� "+�دي، �7ر أن �وا2�>�6 �� ا�!	ط 

�)د أو �ن ��7ر �)�د  ���وز � ��و�وا �ن 	  إذا  � -و إ��@ 	ن .F�@،  أ2:ر 		�  و)+وا

�ري ا� "+�دي ا�)�ر	U� 5!6م أ�راف و�	�رة أ.�رى ����وا�G ا��ذي  د	ونط�) "���د ا�!ص ا�

��3د ذا �@ ��2س ا�����م   ھو ا����م ا�ذي، و$ �3	* �6م ���.وض �� ا����م ا�دا.+� �+���ر�

�ز�ن ن، �	��� ���2ن ���6م إ$ أن �:��وروا �+��- ھ��ذ�ن ا���������3د ذوات اV.��ر�  ا�.���ر�� ا���ذي

�ري ا�"�د�م و���ز  "����د ا�وا��G 	 .�ذ�ن 	�ن .�)�� � ا�2��ف و ا� ���وز ���ز ا�!	ط ا����

�ر ا� "+���دي و و���3+5 � �"���ق ذا ��6م 	��ن .F�6	���U��� ،ذا ���2ن������وھره ھ��و 	��� ����دد 	�ھ���5 ا�

�ر ا��دا:� ھو ا�و)ف �Uن�$ ھ�و 	!���ب ��ن ا�رؤ��5، وا�2��ف �	�� « 	� ��دد 	�ھ�5 ا�

�3دا @ و� م ذ� � Gوا��5، ك إ$ ��. راق ا��!���ا�!>��د �	�"�� إ��- دوا.�ل ا4����ء و 	ظ6را @ ا�

�"ًدا ا�ذي �.>� ���	�  .��+�� .)�� و �.+ق ���Fت 	 	�ھ�5  �دد ا���د ا�	3 ور	«)2(.  

�ري�2�ف وا�+- أن  �!� .�)�5 ���را�!�  ا� ��وز 2`��5 	�ن آ����ت ا� ����ر ا�����دى 

�ري ا�	��)ر�ن �د ا� A- 	!6م ا� ��ول 	�ن !	�ط ����- آ.�ر، أي 	�ن ا��!	ط ا� "+��دي ذي إ
                                                 

  �	+�5 ا$!ز��ح ��ددھ� ( �ون 2وھ�ن ) �� !"�ط ھ�: -)1(
1- .�!F"�  ا. Fل ا� را�ط ا�	!ط"� و ا�
 ا3!�د )>�ت �7ر 	�6ودة �+- ا4���ء. -2

 ا�.روج �ن ا�	���ر ا�	 >ق �+�@. -3

�ر�5  �!ظر: -�  .7، ص:1986، دار  و�"�ل، ا�	
رب، ) ر�	5 	�	د ا�و�� و 	�	د ا��	ري(�ون 2وھ�ن: �!�5 ا�+
5 ا�
��5 ��3!ط�!5، ��د  -)2(	���ر ا��زا�ري ا�	��)ر، 	�6د ا�+
5 وا4دب ا��ر��، ��!�: ا�و�� ا�)و�� وا��دا:� �� ا� X

ا2 ���ف ا�	. +�ف، 	�+�5 2 ����ت ، !"F �ن: ��د ا��ز�ز �و63و��: ا��3د، رؤ�5 و102، (	.طوط 	��3 �ر)، ص:2004
  .36ص:  ، 25ع ، 1995، 7	��)رة، م
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�F2 و2ل 	� ھو  را:� 	وروث و:�"5 ���ا�)+5 ا�و 5�
)�ورة إ��- !	�ط $ ��و�� و	�A	و!� �

�ري 2	� �ر�!�ه .��ق �+	�!- ا����3ر 	�ن .�Fل ��!��5 ��2رة �	:ل ھذه ا4	ور، ��&�داع ا�

�ري أو ���  >��3ره، 	!طق ا����وزة ا� �   �دى ��� 2:��ر 	�ن ا�����4ن إ!���ء ا��	�ل ا�	�" 

 G�	 5��F��ر ا��دا:� �Uن ا�	��وزة  �!� ا�"ط��5 ا� � �Aت �+�- �2ل أوا)�ر ا��أ	� �� ا�

	��و��5 ا2 !�ھ�@ �  �وج ا$� 	����5 	!��رة وا�	وروث �� 	
�	رة ا���ث �ن ا�	�6ول ا�د$�� 

، أدا @ ��  ا� .ط� ��� 	رد �+- ا4��2ل ا�"د�	5و�د�دا �� 	د ا��ر 52�L +و�ل 		� .+ق !)� 

  .)1("ا� 
�ر و ذ�ك 	"و$ت 	> ���5 �2�ر�ض

�ر�U� 5ن ا� �ول إ��6	� 	ن  ا� ��وز ھ	� 	ن .)��ص ا��دا:5وا�"ول �Lن ا�2�ف و�ا�

�راء ا��زا�ر���  ذ��ك إ!	�� ���ر ا� �در�P، !+	�سن ا�	��)ر�ن �م �2ن د��5 وا��دة وطرف ا�

��5 :���ل ا2 	��ل رؤ� �@ ا��دا  ا�����ر  2 �@ !)��   �!	وذ�  �أ.ذ! "�.Aر �+وس "	:F �!د 

�ر�5 �م   �ول 2ل ا� ��ول، إذ !��ده �����ظ �+�- ���ض إ�دا���، و�$ �زال �! 	� إ�- ذا�"5 

���ده �2!��@ ���� !>��س ا�و���ت ا�"��د�م، و أط��ر ا� �����ر!��(!�  ���� P��A!�3 ذي���خ اF��3!$��3د ا��

  ."�"ول ا��!>P3"	ن د�وان  "�+وس"ا��F"5، �"ول ا�دواو�ن 

�ِ  نْ ـ� �ِ 1َ �%َ @َ  7ً �َ �ْ �َ  نْ ـ,َ     رُ ـــ�َ =ْ �َ  �بُ ا��َ و 7ً ـ�َ 1ْ � /َ �َ  كِ ـ�دِ +ْ أَ  " ْ�  رُ 9ْ ا�=َ  هِ رِ 

 َ� ْ! َ�  رُ ـ�ْ ا��ِ .. واءُ رَ ــ=ْ ا�@&  بُ �ُ ا�2ُ  قُ ورِ �ُ +َ      7ٌ◌َ ـ�ّ ِ! %ْ أُ  �ءُ ـ�َ ا�@&  7ِ ـ�,َ ) ا��َ ـِ+  �بُ 

  رُ ـ�ْ ا��3  وةِ ــ/ْ ا�!&  �رِ �َ ـِ� � �ِ 1َ ــ�(َ �َ +َ     7ً ـ-َ ��ِ ظَ  �ءُ ـ�َ ى ا�/ْ دَ ا��َ  ) ِ+  تْ و�َ َ�  دْ (َ 

  رُ زْ ـا�9َ .. ودG ـا��َ � و1َ 9ُ وْ � �َ �َ ـ� @َ �& َ�     7 ـَ �اوِ زَ ــR ِ� /َ طْ ا��َ ) ـ�ِ E ُ6ْ أَ  تْ �َ و& 2َ �َ 

  رُ ـ=ُ @ْ �َ  وحِ ـ�ُ ا� ولُ ـ�ُ ) �ُ ـ�ِ� 1َ ) َ� ِ+ و    � 1َ ـ2ُ 6ِ �ْ أَ  تُ �ْ َ�  واقِ ـَ ي �دِ ـَ R �ــَ 6,َ 

  رُ Eْ � ا�Hُ 1َ واِ� طُ ) Hُ �ِ دَ ) ِ+   تْ دَ رّ ـ%َ و    �1َ �ُ ��َ (َ  وءِ ــ) Eَ ــ) ِ+ ـ6ِ �ْ �ِ  تْ 6َ �َ رَ �َ 

  رُ ــطْ ) ا��ِ ـِ= !ْ وي أَ رْ ـ�َ ... وZِ ِ� رْ �ُ ِ�     )ِ! �ُ �َ 6ْ �َ  وبِ ا�U&  فُ ـ�ِ= �َ R وطُ وا ا�Hُ !ُ دْ �َ 

  رُ ـ@ْ (َ  Zُ ـ!ّ إِ  Zِ ـ�ِ! 2ُ ي ا�ْ ادِ ؤَ ـ+ُ  ا ذَ ـَ ھ    7ً ـ�َ ��ِ @َ   �قِ �َ ) ا�,ْ ِ+  سُ =ْ ا�!&  خُ رُ @ْ �َ و

  رُ ـھَ ا�ز& و لG ـا�=ُ  اهُ رَ ) ذِ ـ) ِ+ ـھِ دَ زْ �َ +َ     Zُ ــ�َ ا�َ رَ  �رُ ـَ �Hْ ا��ُ  دُ ـ�َ �ْ ا��ِ  طُ ـ�ُ �ْ �َ وَ 

  )ِ� 6َ �ْ ) �ِ ـِ+  اءُ رَ ـ�ْ ا��&  تْ ــ�َ �& رَ � �َ �& َ�     رُ ـ1ْ 7 ا�!& 9َ ـ1ْ ا��ُ  ولِ ـ�ُ �ُ  وقَ +َ  �ضَ +َ و

                                                 
�ر ا��زا�ري ا�	��)ر(  ���3!� �+"�3م: -)1(��3 �ر)، ص: 	.طوط ا�!ص ا�	> وح �� ا��	11.  
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  )1(" رُ �ْ � ا��ُ 1َ /ُ رْ ) ,َ �ِ! %َ �[َ  7ً 2َ 6ِ� �َ 

       @��ھ� 	���!� ��3ردي ا�ذي ��م أ!��ء ا�")�دة إ$ أ!!� ! +	س �� :!�ا��ر7م ا��و 

ذ��ك ��� 	>�ر� ��6 �+ ر��2ب ا�"�د�م !��و ���ت و�.�)5 �+- 	3 وى ا�)�ورة و!ز��  رادف �

��3	- ��� 	��  ا����رات، 2ل ذ�ك  م دا.�ل ���3ق د$��� �+�- )���د "�ء ا���رع �O�>�ظ وا$!

إن ا� 	���دت ا�����2ل ا� "+����دي إ$ أ!����6 ، ���")����دة و�	����ور ا$. �����ر  ا�درا����3ت ا���34+و��5

 "	)ت )�Y ا� ���ر ا��دا:� !+	س ذ�ك 	ن .Fل ا�.+ق ا&�دا�� �+)ور ا� � $	3ت إ�- 

�ر�5 ���ا�)>راء  ورق 	�G ا����ر، ا�2 ب ��3	5 )��67 	ن ا�>�ر، و�د 	� أو�@ ا��دا:5 ا�

��5 ا�	 !و��5 ���ن ��وا�م ا�و��@ ا���3ن ����ّوم ا�	��2ن ���3ر ��Aور ا�ط.Aرة وو 3ود ا���

ا�>ر�5 ���ر �.+"��6 ا���3ر ا4!:�وي... إ��- ، وإذ ا4���ء ظ�	�5  ! ظر ا�
�ثا���ر، ا�
�ب و

 "+�د���5 إ���- 	����!� أ2:��ر ���7ر ذ���ك 	��ن ا�	����!� ا� ��� ����ءت 2+���6 ����  ���ول 	��ن ا�	����!� ا�

  .+"� و رؤ��.	
��رة و

�راء ا��زا����ر��ن ا�	��)���ر�ن  إنّ ����دوا .�)���� � ا�2����ف              ا� 	���ا����ذ�ن ا��د����د 	���ن ا�

�ر�5 ������2!وا ������د  �����L:روا ������`راء وا� �������وز ������� 		�ر������3 6م و������ر�������ت ا� )�����وف                   !ظا�

�د ��رف ��دى ���2ر �د أھم 	)ط+��ت ا� )وف، و�ھذه ا�!���5  ا�	 )و��ن، ���2�ف �نو

�راء ا�	 )��و��ا����ر�5 ا��دا:���5 @���ر �ط ا��3 .دا	ن ����ل أن ���3 "ر و����    ،2`����5 	��ن آ�����ت ا�

�ب �!�@ �ط+G ا�	 )وف �+- 	 "ا� ��وز ل �+- ذ�ك 	ن أ!@ �وا3ط5 ا�2�ف و��س أدو� �

�!�ه ا��"�"��، و�5 أ!>63م أن � و)ل إ�- )��3ر �3ب 	"و$ت ا�	 �� ا���$ت ا���د�5، و	

���رة �+-  �د�د 	>6و	إ!	� � م إدرا2@ ذو�� دون �درة او�"@)2(.  

 دا� ���وز ��� ز	�رة ا�	)�ط+��ت ا� ��  ��L- ا� �د��و�+�@ �"�د أ��A- ا�2��ف و      

�ر > !ا�د$�� ��6 و��  +ت 	�ن �2ل 	��و��5 � ���3��6 ��� 	>�6وم 	���ن �+�- �7رار 	)�ط+* ا�

�ر�5 و�   .ا��دا:5وا�

�راء ا��زا�ر���ون    ���ا .�ذھ��� وز �ا� ���و  �>��Aل  �!���6م �.�)���5 ا�2���ف�"��د  	��2ن ا�

�ر�5 ا�		�ر5��3  	������ر 2	�����ر 	��ن����ري  ا���!ص  ���ك  	��ن  ا����ا��زا���ري 	��ن أ��3ر  ا�

�ر ���م �+- �دا:5 ا$!> �ح �+�- 	!ط+�ق ا� ا� "+�د�5 و�ا� 
���ر، وا� ���وز ط�ور وا�:��ت إ�- 
                                                 

  .47د.ت، ص:  ا��زا�ر، �.Aر �+وس: د�وان �"ول ا��!>P3، ا�	ؤ533 ا�وط!�5 �+2 �ب، -)1(
�ر ا��زا�ري ا�	��)ر(ر�3�5 	��3 �ر -)2(��!�!�: ا�و�� ا�)و�� و ا��دا:� �� ا� X 102ص:، )��د.  
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�ر �������ث 	��3 	ر ���ن ا����وھر، �����ول ا�2���ف ���ن ا4���زاء ا�.>���5 أو ا�	! ظ��رة أو « ���

��
ا� ����وز ���د و�	��� أن .�)���5 ا�2���ف و )1(	��ن 	)���ر!� �+��- ���د ��3واء� و!����5 	��ن و�ودا�

5 �	��� أن �����ر!� ا���ذي !���ن �)��دد درا���3�+��م ا� )��وف، و –2	��� أ��3+>!� ا���ذ2ر  –ار �ط��ت 

�ره و��ر�5 	�ن  +�ك ا��3ر��ت ھو ا����ر �:	�ن �و)�ف �" رب �� 2:�ر 	ن  ��ر�@ ا���

�راء ا�L�>���6 ا� ��L	Fت ا���ط!���5 ا� ��� !ا�.������5 و���	 )��و��ن ا�����2ر أ	:���ل "ا���ن ���� �)����د ا�

أو��@ ا�2��ف ذ��ك ���3 �Fء ���ض 6ذا ا����ر و�:ر!� ا��دء آ، �U!!� "ا�ن ا�>�رض�ر��" و"

�ر�5.و�  ا� ��وز ا� � وردت �� ��ض 	ن !)و)@ ا�

  :"�:	�ن �و)�ف"�"ول 

  7ُ �َ !ّ /َ ا��َ  ةُ أرْ � ا��َ 1َ �ُ �َ أَ  وكِ �ْ !َ  �<ِ اوِ رَ ) ا��& ِ+  دٌ �,ِ � @َ !َ أَ " وَ 

 َ! ْ�  كِ �ْ !َ �ْ ,َ  وَ 

  7ِ �ّ �ِ دْ أُ  قُ +& دَ �َ ) �َ �ِ دَ  ن& إَ 

  �7َ �َ !ْ ي زَ دِ �َ وَ 

  )ِ� � رَ آه �َ 

  )2(ى" دَ ) ا�!& أو ِ+  مْ !ّ 1َ ) 9َ ِ+ 

   F. ن	ر ����ر�5 أن �2�ف و���ول ا����وح �!� ��	��ل 	د�! �@ " ل ھذه ا34طر ا�

        و 	��� �2!��@ ا������ر ����6 	��ن ���ب	���  ز.��ر ���@ ھ��ذه ا�	د�!��5 	��ن �	���ل،"��5"، و	د�!��5 طو�

     ا�+
و���5 ا�	L�و���5 ���>@ ھ��ذا �+��- ا�	����!� ا�"�	و5���3 وا	 !���ن ����6، ���7ر أ!��@ ���م � ��2-ء ���� 2و

�راءو��ذ��ك أ!�@ ��م  )�و��5 ��ر	�5،  >��ض ��روح  ��!��@ا� "+��د�ن، ��ل إن 	 ا����3دة ��دى ا�

     $ ���ذ2ر أھ+���6 !.���ل و� ا��	���ل ���6ذه ا�	د�!��5 	��ن �����ل ور	���ل و�� ط��رق إ���- ذ��2ر 	!���

�ن ���م .>� $ 	ر�� $ ��س ��@ إ!	�  ��وز 2ل ذ�ك إ�- ا�2�ف وأ�را�6م و$  "���دھم، و

���د  	:��ل ذ���ك ���� ھ��ذا ذات ا�وا)��> 5	��G ا�����ء ا�	و)��وف، و$ �در��2@ إ$ إذا  و���دت ا���و

�ري ���ل ل ����ر��3ذات ا������ر 	��G 	د�!��5 طو�"��5 ����ث ذاب ���� ط��� ���6 �  و���د �ا�	"ط��G ا�

	�ن ��ذورھ�، ����F 	�ن ا�!.��ل ��Fده و�	�ل ���ن �د��@ 3�ف !.�+�6 و��س  ��� 	ن ا�ط�G و

  ا�ط�ن 		+2 @.

                                                 
�ر، دار اVداب، ��روت،�+� أ�	د 3��د -)1(�  . 27، ص: 1996، 2ط ��!�ن، ، 53��3 ا�
  .52ص: ، 1977دار ھو	5، ا��زا�ر، �:	�ن �و)�ف، ا�+ؤ�ؤة،  -)2(
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�ر "�:	���ن �و)���ف"!���د ا������ر ھ��ذا، و����5 أ2:��ر ���� 	وG��A آ.��ر 	��ن  ��ر���@ ا�

  ا� ��وز �"ول:ا3 
را�� �.�)�5 ا�2�ف و

  دْ �َ  Zُ َ�  سَ �ْ �َ  .. ثُ �ِ� ا��َ  لُ =ْ ا ا�ط3 ذَ ھَ  "

  ونِ ا�2َ  افَ رَ طْ أَ  سُ �َ 6ْ �َ  نْ �َ 

  ؟ د�َ �ْ وس ا��ُ �!َ �َ ا�و(ْ  ارَ وَ ر أ%ْ ِب◌ُ �ْ �َ و

................................  

  دِ ,ْ ا�ر&  لَ =ْ طِ ، وَ قِ رْ ا��َ  لَ =ْ � طِ �َ 

  �قْ اS+َ  لءَ �ِ  مْ دِ �ْ دَ 

   �قْ �َ ,ْ ا�َ  �قَ �َ ) أ,ْ ِ+  مْ دِ �ْ دَ 

  )1("دْ �َ /ْ �َ .. وَ  دG �َ /ْ �َ  بَ Eِ �ا��َ  �رَ @َ ,ْ ا`ِ  عِ دَ وَ 

�ري 	��و���5 ا������ر   ������3ر 2���ف أ��3رار ا���2ون، و�+��- 	��ن .��Fل ھ��ذا ا�	"ط��G ا�

�	� أن ا�	!طق ا�ذي ���2م ��3رورة ھ�ذا ا��2ون $ !U�� ،����6ن ا��	+��5  ��دو ا�.>�5. و هأ7وار

ا����ر �+- درا�5 و ��س �@ �د).�+- �2ل 	ن ا4��2ل ( �7ر 	�ددة، 2	� أ!�6 �7ر 	 و�>5

�ر  ، �7ر أن ��� @�ذ�ك���ر�5  ا�		�ر5�3  ��ظ�5  �5ا���و  ذ��ك،   ���وز 	!�@   ا� �Aت  ا�

ك ا������م ا�F	 !���ھ� ���� ر��� ��@ ����س أدل �+��- ذ���ك 	��ن .��Fل ا�	"ط��G ا�����3ق أن ر���ط ذ���

���ط>و��5 �+2��ف،  ���م ا�ط>و�F2� ،5ھ	� �7ر ����لأ3رار �و3� @، و	� �2 !>@ 	ن 7	وض و


��6 ا�	3 	ر و�� +�ك ا��"���ق ا�	 ��ددة ا� �� � و)�ل إ����6 ا�	 �دد ����A� �� 56و��6 و�� 

ا�����ر ��� 	�ن ا�وا�A* أن �3�� واة 2ل إ��دة !ظر �� ھذه ا��"��ق 	�ن �د��د، د�ث �7ا��

ا�
وص �� ���ره ا��	�"5 ��س 	�)ورا �� ا�	�ر�5 ا�	 �5�6 إ��- 	F	3 @ أطراف ا�2ون و

إ����دة ���2ل �د���د، ورؤ���5 ا������م � "�	>��6وم  5� ���ره )��ورة ا��3 ��ر�أن !ا�ط�����5 ���ل �	��2ن 

  .)2("ا�!ظر ��@ 

2����ف � .���ذ ا �����ھ+� G���A�.����6ول ا�       �ن، ا �����ه !����و ا����دا.ل إن ا� ����@ ����� :!������ ا�	

وا�	 	:ل �� ( ا�ذات ا����رة )، وا ��ه !�و ا�.�رج وا�	 	:ل �� ( ا����م )، وھ	� 	3 و��ن 

�ر���ن إ$ 2��>� ��ـ�2 !>6	� ا�
	وض و� F� ،5رؤ��ھدا " �دم ا����2��>�ت و    ت ا�"+�وب 		
                                                 

  . 65-64:�راءة، ص �:	�ن �و)�ف: -)1(
�ر، دار اVداب، ��روت، ط�+� أ�	د 3��د -)2(�  .26، ص: 1996، 2: 53��3 ا�
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وھ�ذا 	�� ر�2ز      .)1("ا�	وا��د �6 أن   �"ق، �ل  �+م ���	!�زل وا34رار $ �	2ن �+���رة ��

ا�	 	�رد �+�- �2ل ا��4راف  ذ�ك ��ن  	:ل !>3@  	:ل ا�ط>ل ا�����ث�+�@ ا����ر �و)�ف و


ت ھذه ا� ط+��ت در�و+� �	6	 @ �����ه �5 ا�
را��5 ا� "���د ا� � 	ن �L!�6 أن  �د 	ن  ط+ $�

ر��ض و !�و ا�دا.ل 	"��ل ا$ ��ه !�و ا�.�رج إ��داع ط�رق �+ ����ر   �L�ف 	�G ھ�ذا ا��دا.ل،

�5��6 ا�	"�����س ا5����F.4 أو 	��ن �5��6 ا�	"�����س �ء 	��ن ����ول دون ذ���ك ��3واء ��� ����2ل 	��

  .)2("ا�>!�5

����� ��ن ����م ا�      � ������ر� 5	G 	رور ا�ز	ن  � �د �	�د���ت �"د أ�Aت ا���:5 ا�

� )�وبا�	�"و$ت �  �@ �ت وا�	ر���ت وا�	�3و3و	F�ل وو"�اF�!ط�ق ا	و       �ا	��< ،b�


ل �+��@ أن ا�	!ط�ق ا��ذي 	�ن �+- ا��ر7م �� ا�وا��G ا����دي، ��7ر أنھوا�")��دة ا��دا:��5   

��روف 	�ن ھ�ذا ا�وا��G ��ل �
�وص ��� ط�"� �@ ا�	�ا����ر $ �2 >� �	� ھ�و 	�L�وف و	  ،5�	

"+��دي � �5��F ����>6م ا� 6 2ون ا�	��!� ا�	")ودة �3ب ھذه ا�رؤ�� ��3ت �ن 	ن ا�ط���� أو

�ر إ�- �2ل و��!�5 �	�"�5، ��ل و      	A	ون، أو ا�	A	ون إ�- �!�5 3ط��5 ا�ذي �"3م ا�

�ر و –�3ب و�56 ا�!ظر ا��دا:�5  –إن ا4	ر � �دى ذ�ك ��ا� �� إ��- ا�2��ف ��ن 	�ھ��5 ا�

  .)3(3ت ��6 أ�و�5 !5���6"5 �34+5 ��ا3 ��دة دا�	 "ھ� 

5���A إ��- ا���واس 5 	�	:��5 ���3 ا� ��وز ھ	�2�ف وا� ر	ن ھذا ا�طرح �	2ن ا� ��و

�راء ا�	��)ر�ن �A� 6م ���د :5 ا� � و�د ���6 ا���32�دى ا����ر، ھذه ا� ا�.	س��ر 	ن ا�

	�+��ود "ا�و���ود، �"��ول ا������ر و�وا6��3م ا4.��رى 	��ن ا��3 2!�ه .������ ا��"�"��5  أن ����زت

  :"زار�.

   وتَ �ُ �َ  نْ أَ  رِ �,ِ R ا�/& 6َ ,َ  �نَ 2َ  "

 َ2 ْ(  َ� ْ�  �<َ ا�ر3  �دَ �ِ �َ 

  مِ �َ �ْ ا�َ  فَ طَ �ْ �ِ 

  وتِ �ُ !ْ ا��َ  <ِ ِ� ا�/&  فِ ِ� 2َ  نْ �ِ 

  �لِ �َ Hْ ا��ِ  رِ 9َ �َ  نْ �ِ 

                                                 
�ر، ��رون، ط�+� ز��ور: ا��"+�5 ا�)و��5 و  -)1(!+� ،5�  . 148، ص: 1979، 1!>�3!�5 ا� )رف، دار ا�ط+�
�ر، ص: �+� أ�	د 3��د -)2(�  .123: 53��3 ا�
  .165، ص: 1989، 1ط ��!�ن، : F2م ا��دا��ت، دار اVداب، ��روت،�+� أ�	د 3��د -)3(



 مالمــح الشعريــة العربيــة الجزائريــة:                                           الفصـل الثاني

 

99 

 

 َ�   مِ �ِ ا�2َ  7ِ ��َ دِ +) 

  �1َ /ُ 1ِ !ْ أن �َ  ةِ دَ رْ R ا�وَ 6َ �ن ,َ 2َ 

 َ� َH ِ�� َفِ @ْ ا�وَ  ب  

 �َ َ2 ْ(  ُ� ِE َ1َ �َ 6ْ (َ  )ء�  

  �حَ �َ ) ا�@& U ِ6ْ ى �ِ رَ �َ  )ْ 2َ وَ 

  ا�دً دِ ا 9َ ورً =ُ @ْ ,ُ 

  ً�� ��ِ طَ 

  .)1(" �مِ �& ا�َ  ِص =َ (َ  نْ �ِ 

زار " أ!�@ �+�- ا�����ر أن " �	�وت " أي .رو��@ 	�ن ����م �رى ا�����ر " 	�+�ود .��

��ت أ.�رى 		)�ط+��ت �	�3ا ا4.��ر ا��ذي ���3د ���@ 	>��ھ�م وا��3د إ�- ���م ا��روح، ھ�ذ


و���، و�د�دة �م  �2ن 	�رو� ��6�+� G�Aم � وا��5 �+�- ��5 و��روح د$��م ا����ا. ���ر ا�����ر �

      ! ���6 �>!���ء ا����3د،  $�����روح $  >��3د و ����ل ا����3د ا���ذي ھ��و د$���5 ا�>!���ء،ا�.+��ود ���� 	"

  �� 2ل  �ول  !2�ف �"�" �6 ا�.��دة.!	�   �ول 	ن 	!ز�5 إ�- 	!ز�5، وإو

�	�ل ق 	��ن .��Fل ا���ري ا���3ا� ����وز ���� ا�	"ط��G ا����� ��A* �!)��ر ا�2���ف و ��3

��ب ا�وا��G ��ن .����@، ��ور، ا� �  	2!@ 	ن !زع أ ر��5 و��	+�5 ا� "زار	�+ود .�"ا����ر �

ا�2��ف ا�!����6 و ھذا ا�	.���ل 2	�� �"�ول �!	�و ��� �د�"�5 ا�F�2م دون أن �� 	2ن 	�ن ا� ��3د

�ر�5  ���و � و�A* "زار�."�"د ��L ا����ر �"�"5 ا�"���5 .+ف ���م ا��3د، و�+���ن رؤ���ه ا�

    ھو 	� � A* �� �و�@:�+�وء إ�- ا&5��A ا3$ ��ر�5، و�ذ�ك ا����م 	ن ا

  � 1َ /ُ 1َ !ْ �َ  نْ أَ  ةِ دَ رْ R ا�وَ 6َ ,َ  �نَ 2َ          

 َ� َH ِ�� َفِ @ْ ا�وَ  ب   

�س إ$ ���2��ف، ا�	�!- ھ!�� أن   	�:�ل ا��وردة �+و)�ف، ��&��Aءة ا�وا5��A $ و��! 

A�"+بإ!@ ا�ذي �"ذف �� ا�را���، و وء ا�وردة ا��ا G�	 ر ��د  و��دت���� –ھ!�� !�رى ذات ا�

  ا� ��وز.ھ!� ھو ا�	")ود 	ن �	+�5 ا�2�ف وح �ا�)�و –+� ا�)��ح :�2  رى 	

  

                                                 
  .90، ص: 2000، 1	�+ود .�زار: �رق ا��3د، 	!�ورات ا$. Fف، ا��زا�ر، ط -)1(
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ذ إ���- ظ��ھر، ���ل ��3�- إ���- ا�!>��$ �2 >�� �	��� ھ�و �+��� و "زار���.	�+�ود "إن ا�����ر 

رؤ��� ��7ر  "4!��6  ا� ��وز5 ا�2�ف وھذا 	� ا� A- 	!@ ا�+�وء إ�- .�)�و �	ق ا�4	�ق،

  .)1("	"�دة ����6ود ا���3 

ر	ز�5 ا�	وت !�د ا����ر " ��د X �	�دي" ��د ا .�ذ و�� !>س ��3ق 	>�ر�5 ا��3د و

��"��@ 	���دة أو 5����:2، إ!��@  $�+2���ف $ � .++��@ �����ب و�وا���5  –ا�	��وت  –	��ن ھ��ذا ا�ر	��ز  

  :  �!راه �"ولا��"��ق،  ��!�وعا )�ل 	���ر 

  الُ وَ �ْ ) ا�َ ِ! �ُ ھِ رْ �ُ  #َ  "

  �ءُ ا��َ و �نُ ا�ط3 

  اءُ وَ ا�1َ و �رُ ا�!& و

  � 1َ �ُ ا�َ دَ ِ�  تْ �!َ 2َ 

  �1َ �ُ ��َ 1َ ِ!  تْ �!َ 2َ 

�َ  نْ �ِ  َ� ِa  َ� ْ�  ونِ !ُ 

..................  

�َ  نْ �َ  َ� ِa  َ� ْ�  ونِ !ُ 

  �7-َ طِ � ا�Hَ 1َ �ُ ھَ رْ �َ 

  �ءِ �َ ,َ +)  ثُ �ْ ا��َ و

  .)2(" رُ @َ ا��َ  Zُ 2ُ رِ دْ # �ُ 

�ر�5 ����ر ر�+��5 ا�2���ف ���ن ���� ھ��ذه ا4��� "	���دي����د X �"�ر���ل ا������ر ���طر ا�

ا���3د أن �� �وي ھو ھ!�� دد ��3 	رار، إذ �2ف �+	 !�ھ� و�3ؤال ا�"+ق، ا�ذي �ط��	� �"� � 

F�!���ھ� وا 	روح، ���دةھ��و ا���	���2وم �"��وا!�ن ا�	��3د �  �6!���ك ����@ )��راع ��!6	���، �	��� دام ا�

�ر�5 ا������5    ط+����ت  أ	���م  ����2ل ���"��� U!��@ �  ا�"��درة  	���دودو���ا���ذات  ا� ���  2 !��ف  ا�

2��>�6 و   ا����رة إ�- ا$AطFع إ�- ���م ا�روح �7ر ا�	�دود، � �)�ل 	>�ھ�م ا�	ط+ق، 

                                                 
�ر ا�	
ر�� ا�	��)�ر، ��ر52 ا�!��ر و ا� وز��G  :�رة�		�	د �! -)1(�ا�	
�رب، ا�	�دارس ا��دار ا�����Aء،  ،ا�)و��5 �� ا�

  .55 :، ص2000، 1ط
�5 �3!ط�!5، ا��زا�ر، د.ط،  ��د X �	�دي: ا��رزخ و ا��23ن، -)2(	��  .120 -119 :ص ،2000	!�ورات 
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،5���@ 	�ن إدراك ا����2ن � !�ھ ��3ؤال ا���3د !����5 أ���3�3��5�F ��ن ا�"+ق و "�	� وراء ا�ط��

�3ده و ��F � وره��  .)1("ل ا��3د ھو طرح �دا:�ا!	���@ 2ذات، �ذا �3ؤا�� ا�ز	�ن، و

�+@ 	!>)F �� ���	@ ا�دا.+�، ���م ا�Fو��إن ا3 
راق ا����ر ���ن ا�	��3وس،  �

�ل  رو�5   ط+G و�، و ��ث �� ا��	��ء ��ن ط�6ر ��6  ��ول أن  !>)ل �ن .ط��5 ا��3د�

ھ!�� أي 	�� ���ل .+�ق ا�	��دة       وا��2ون، وا�	�2ن، ���	�ء وھو 	� ��ل ا�ز	�ن و� دا�	")وو

�+��- ا4ول ���� ا���ذات ا������رة  � ،�<������د ا������ر !>��3@ أ	���م 	!�����ن 	��ن ا� ���3ؤل ا�2�

ا�:���!� ا� "���دي ا��3 	ده وا��3ط �6 	��� � ����ب ���ن اV.��ر�ن، و���� ��رھ��  	 +��ك ���وة  2���ف 

��ذي 	>��ده أن ا&!��3ن ھ�و ا	ن 	� ورد ��� ا�!)�وص ا�"رآ!��5 وا��4د��ث ا�!�و��5 و ا����ر

و��@ !>.�5 	�ن روح X ر@  را�� 	ن ��ث 	�د @ ا��3د�5، و، أي أن أ)+أ.�ًرا  رابأو$ً و

  ��!5��6 ا�� 	�5.����	�ن أو�6	� 	�2وم �+�@  مذات ا����ر أ	� "ف ھ!� ا�.��دة، و

  � 1َ �ُ ا�َ دَ ِ�  تْ �!َ 2َ 

  �1َ �ً ��َ 1َ ِ!  تْ �!َ 2َ 

�َ  نْ �ِ  َ� ِa  َ� ْ�  ونِ !ُ 

  ھو ���م ا�روح.��د $ �در2@ ا��)ر و���م أ�دي و

  ءِ ��َ ,َ ) ِ+  ثُ �ْ ا��َ و

  رُ @َ ا��َ  Zُ 2ُ رِ دْ �ُ #َ 

  :"�:	�ن �و)�ف"ا�>!�ء �"ول ا����ر 	!�- ا��د��5، �د��5 ا��"�ء و !>س ��و

   وءِ ا�c  &Eِ 9َ ) �ُ ِ+  غُ ر& �َ �َ أَ  "

  ) ِ� �َ و(َ (َ  لٍ �ْ َ�  نْ �ِ  جُ رُ Hْ أُ 

  ) ِ� ّ)ّ◌◌َ ا�ِ رَ �ُ  نْ �ِ 

�ً !َ ��& ا� َe  ً� ْ! َ� ِ2 ً� +ِ � َ/ ( َ= +ِ� &� �ِ (  

  م3 ا�د& و مِ �ْ ا�6&  ةَ ورَ @ً  دْ ,ُ أَ  مْ َ� 

  ��1ً �َ � �2ً �َ  تُ رْ @ِ 

�ِ =ً �ْ طَ وَ  � !3 �1("ً�(.  

                                                 
  .37ص:  ا2 ��ف ا�	. +ف،: ا��3د، رؤ�� و ��د ا��ز�ز �و63و�� -)1(
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�+ن ا����ر � G"ط	�و)�ف"�� ھذا ا�ن �	ر "�:	ھ�و د  ��	3د �!�ده �ه �ن ا��3د، ���

��د �"�رر ا$!>)��ل �!�@ و��ن  را�� �@، وھ!�� 5 ا�2��ف، و�ظإ$ �و��5  �ول دون  �)�ل �

��@ ��ظ��5  2��ف .�)��5 ا� !��3[ ا�	�3 	ر، � �-   �"�ق  ��G ��� ���3ل ا�و)�ول إ��- ھ�ذا ا�

ا��دم، ��! "�ل إ��- و  ا�	5�2�F، ��ن ذاك �2ون �د ا! >- 	ن )ورة ا�+�ما�!ورا!�5 وا��>���5 و

5 ا�	�وت ھ� إ	�2!5 �+6وي، ون و�G �2ن أ.ره إ	�2!إذ�ك ا� �"ق ا�ذي  "أ)�ل ���م �	�ق و

")2(.  

����ر �و)�إ!@ $ �	�2ن  >��3ر ھ�ذه ا�ر5��7 �+       Gوا���م ا�وز ������ � @���ف ��� �3

�راء ا��زا���ر��ن إ$:ھ��� ر5���7 �����ر2@ �����6 ا�2، و ا�	���دةو����ودة إ���- � ��رة ���ر 	��ن ا������ 

�"�دان ا�6و��5، ا����ء ا��ذي و�ّ�د � أ�Aت إ��@ 	ن ���5 	ن ا�� 	5 و	ا�:	�!�!�ت وا� 3��!�ت و

�راء � 	�5 إ��دة��ري و!�ز ا���ا�!ظر ��	+5 �+	 �دى ھؤ$ء ا�$ @����ا���3 ��3��3	� ��� 	

�ري ،ا$� 	���و��  ا�	وا�5�6  �+�- �در �@   ��دم���A� @ و  ��د أ:��ت  	�دام ھذا ا�	!�ز ا�

 د��ا�����ر، ��ذ�ك ��م �  �ؤرق  أ)���ت ا� �� ا��د��دة ا� ��د��تو ا5+��34  �	�	ل  ا�	3 	رة

�راء ھ�ذه ا�> �رة 	�ن ����3ل �3وى ا����ث ��� ا�	ط+�ق ا���ذي $ ���ده��2م ���@  ��L:�ر و$ �� �  

�ر�5 "$ ا�4داث ا�ز	�ن وا�	�2ن و��	�� دا	�ت 	Fز	�5  3��� 	�!6م � �"��ق .+�ود ا�����رة ا�

��د ا� ��رد 	�ن �2ل ���3ق أو ا!>���ل ��وھر ا4���ء و� ��<���	"�6 ا�ذي $ � و)�ل إ���@ إ$ 2

  .)3("	)��ب �راھن 	� 

�ر�5 ����د �����ؤوا إ����-  وظ����ف .�)����5 ھ���ذا، و����         ا�2����ف!����د أن �����ض ا���34	�ء ا�

ل إن ������م ا��روح ا�	ط+�ق، ا$ر 	��ء ��� ر5�7 �� ا� �رر 	ن ���م ا��3د و ا� ��وز ��سو

ا&�>��ء �	�� �ط	�* إ���@ ا�����ر إ��- � ��ز ا�+
�5 أ���!�� ��ن ا� ����ر وا��3ب �2	ن �6�3م �

�ر�5 و 2�>@ 	ن 	د�و$ت �دوال،��
�5 ا� ����ر، ھ�ذه ا4.��رة  ��6!�ك �رق ��ن ا�رؤ��� ا�� -�"

�زة إذا �م   �رر 	ن ا$�3 .دام ا�و)�>� ا��ذي ھ��	ن �+���6 أ	�دا 	�ن  "�� ا�
��ب ا�4م ��

  .)4("ا�دھر 

                                                                                                                                                         
  .�26:	�ن �و)�ف: !	ش و ھد�ل، ص:  -)1(
�ر ا��زا�ري ا�	��)ر، ص: -)2(��!�!�: ا�و�� ا�)و�� وا��دا:� �� ا� X ن: ��108د� F"! ، 5ط��ع )�>دي: !ظر��	

�+5 ا�>2ر ا��ر�� ا�	��)ر، ص: 	 ،-!�  .11إ�ط�ل ا&!�3ن ��ن ا3 �داد�5 ا�د$�5 و ا3 ���5 ا�	
�ر ا��زا�ري ا�	��)ر، ص:  -)3(��!�!�: ا�و�� ا�)و�� و ا��دا:� �� ا� X ��108د.  
�ر ا�	
ر�� ا�	��)ر، ص:  -)4(�  .49	�	د �!�	�رة، ا�)و��5 �� ا�
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  :"اA.4ر �+وس"�"ول ا����ر 

"  َ+ َ9� َ   هُ ارَ رَ �ْ أ بَ 6ْ ا��َ  "

  �ح�َ � �6رّ 1َ ��ُ �ِ� =َ ي �َ دِ ِ� ) �ُ ھِ و

 َ+ َ� َ�� َ� َ1 �ِ � G�  قِ دْ @ِ ... وقِ دْ @ِ و �تِ 2َ ��

 َ� &� ْ�  .)R6  َ! ْH 6َ ُ� 7 ْ! َ1 َ2 ُ7 ")1,َ  ر& �َ �َ R ا

���$  >��@ ا�����رة ر دا�م ا� ��وز �و)>@ ا�	�ر��، و$ � و�ف �!�د ����5 ���!��6، و���

5 ����زة ��ق ا� ���ر، �� ر
�ور�5 ��د ���6 ا�+�- إ�- �7رھ� إ�- أن �)ل أ���!� إ�- ���5 

��ز ا�+
�5 و ���د أن أ��س �� "ف�و)��"�!>س ا�	!طق !�د ا�����ر و�ن  ر�	5  +ك ا����5، 

5
�L إ�- �� -!�ا&��رة �6دف ا3 !��ط روح ا����م ��  	ز�@ و ��  @  �)ورھ� �ن  Lد�5 ا�	

ھ�و وا�	��3"5، و      ا�	و�Aو��ت ا����ھزة ا�:ورة �+- ا�	��!� ا�"�	و5��3 و �F�U!@ وذ�ك 

 ���	��+��ر ����ط ا������ر ���!ز���5 ا� L	+���5 �ا� ���  ��و�� " ا�"+��ب  " ���� ا��3 .دا	@ �+>ظ��5 - 

���@ ��ظ�5  فذ"�ا�2��>�5 ا� �� ! ، إ!��6 ا�	�ر��5 رؤ��و�5 ا� � �� �ر ���6 ا�"+ب 	!�G ا�	�ر�5ا�

  دون �3ب أو �+5.ا���ل و

  :"	�ن �و)�ف:�"�"ول 

  7ُ �& %ِ �َ �َ ا��ُ  لُ �دِ !َ ا��َ  "

  سِ 6َ ا��َ  7ُ �!َ 2ِ �َ  حُ رَ 9ْ �َ 

  دُ @& رَ �َ Uِ َ� R رْ ا��َ  طُ طَ وا�ِ� 

 َ� َ� َ " َ��  

  قِ 6َ =َ � �96ً ��1ِ �ُ  رُ و2َ �َ �َ 

  ضُ ا�َ وَ �َ 7 �َ �& زِ �ُ رْ (ُ  اتٌ رَ ذَ /َ 

  إ��Zِ  ذتْ =& !َ  نْ �َ R �ِ و�َ طُ 

 �َ َ� َ�  7ُ �& 1ِ ا`َ�  كِ ��ُ 

  )�%ِ ا�ط&  سِ دَ !ْ ا��َ  بِ �رِ �َ �َ  رَ �ْ ,َ 

  اكِ دَ َي◌َ  هُ رَ 9ْ +َ  ّرزتُ ن طَ �َ ) �ِ وِ� طُ 

                                                 
  .74، ص: 2000، 1اA.4ر �+وس: �را��ن ا��!�ن، 	!�ورات ا ��د ا�2 �ب ا��زا�ر��ن، ا��زا�ر، ط -)1(
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  ة�رَ رِ ا��َ  واتِ �ُ ) �6@ّ اھِ ا�ز&  شِ �َ ��!& ِ� 

  كِ ر�9ُ أَ  فَ /َ رْ /َ  شُ رْ �َ +ْ أَ 

  �كِ �ِ! %َ أَ  فُ رَ +ْ رَ  شُ رِ �َ أ,ْ 

  نِ �ْ �و��َ �َ ا��&  كِ �ْ !َ �ْ �َ ) �ِ 6ِ @َ أُ 

  �7& �ِ! �َ ا�ر&  كَ ارَ وَ أ!ْ  Pَ 6َ طْ �َ  رُ ظِ �َ ا!ْ و

  وتِ 7 ا��َ �ّ �ِ! �َ R زَ 6َ ا ,َ رً @ِ �َ !ْ �ُ 

  .)1( "�نِ �َ 1ْ ا��ُ  �سَ اِ� وَ 2َ و

 -��+���ت ا4�����ء، �ظ��6ر ا�	���2ن ����ر ���Aور )��و � ��!	��� � ��Aوا	�وز ����إ!��@  

	ن ا�+ون، إن ا� را3ل ��ن ا��واس ھ!�� �.�رج ا�و��ود 	�ن ا���دم، ا�)وت ا�)�	ت 	5��3 

.�ل ھ�ذا ا�	�دى ا:	5 ��ء � .+ق �� ر�م ھذا ا�>راغ، إ!�6 ط��5 ا4	ل ا��2	!5 2	و!� �!�!�� د

������ر ا����ذي �ؤ���2د .)و)����5 ا�)���ورة وا�	 !����ھ� ا�	�����دل �+وا����G ا�������س، وا� 	�� ����6�

���ا�F	L�وف، إ!@ ا34+�5 ا��د�دة �+وا�G ا�+� *	3� �		�2+�� �ر � ��وز ا��3رد  �   ��وزه  

  ��ن ا�د$$ت ا24:ر �	"�.وا��رض ا�3ط�� و� �* �ر�ط ��ن ا�ذات وھ	و	�6 ا�	��)رة و

�����ر ���� ھ��ذا ا�.����ل ا�	!ط"��� ���د  )��ل أ���!��� ����7ر أن  ����وز ��:����ت ا�وا���G و��

�	����5   	:�ل ��� ر��ض�3�2 ���5 �رؤراب ا� ��وز إ�- ��د ا&�7 5 ���  ��5�ا�	!ط�ق وا��3ذا

  ��ث �ن !ظ�م �د�د �2ن دون ا$� زام �"�ود ا�	!طق ا�����5. )ور ا4���ء، و

  

                                                 
  .33-32، ص: 1999 ا��زا�ر، ا�>�ض، دار ھو	5، �:	�ن �و)�ف: و ���!�ك ھذا -)1(
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  ا����:-1

، �		دأت دا�		رة ا���		ذاء ��1967		د ھ		ول ا��		��س �		ن �و��		و ��		ذ أو
		ط ا�
		����ت، و

ل        �		وز، ��ط		� �		� )�ا��'		&
		�ر، ���		ل ��"%		� دا�		رة ا���ط		� و�		����وذج ا��#"�		دي  		� ا��

24 ا�5	دا4� ا�	ذي �وا&	ب ��د #	2 ��1	ذ �و0	�ف  	� ا�'	�ز �.	روو�'�وزه إ�+ �� �م �#	ل، و

#	ود،  �%	� �را'	> ��	���ره و���	ص �:	7 ذا ا���ول  �	رة �	� �#	�رب 898	7 ��64ه ھو�&�ر�2 و

��"ور ���'ر�	2 ا�=��	7 ا���0	7 0	و�� ����	ًزا ا�#�0دة ا���8ل، و�'رب  � إ'راءا�2 ا�=��7، و

  �Aن ���ت ا@0وات ا��� �=ل �%� 04ره.

�����%		� �%		� ول 4		ن �ظ�0		ا��'ر�		7 ا�.		�ر�7 �4		د �و0		�ف �#		وم 4"		+ '�		ل ا�":		7 ��=و

      ر ھ		ذه ا����		�ت دا�		ل ا�#0		�دة�		��'		2 إ�		+ �:�ا��		� ��&		ن أن �و0		ف �����ط#�		7، و ا@و��		7

ت ��ط��#	7 ا
��دا�%� ��9)�ت 'د�دة �ز�C ا�":7 4ن و�A%� ا����دي،  ��"�س ��د�و�ت ��
	و

ن 4			��			� أن ا�":			7 " �&.			ف 4			ن ا�5&			�ن أو 4			ن ا����			�ل؛ أي �			> ا�			دوال ا��ر'��			7، و


�	ذ�ك ��و�	ل، أي ��و�	ل �"�	��م  �	�� �	د �	  2	Fن ا�":	7 ا�.	�ر�7 ����
	�#�ل �	1ن ا�#�ل، وا��


�ن �و�:��ر دا�م �"وا)> و�H")1( 7	�"���ل ا	7 ���	ر�7 �����	7 .	��ق '���	ط� �#�ء  ��إذ أن ا ،

طرا�		ق  		� ا�&���		7 8		م ا��
		J 4"		+ �'		رد ���&		�ة أو ا
��A		�ر ��0		وص و ا�5دا�4		7 إ�		+

  ��وا�%�.

�&�.	ف ا��ر�&	زات ا�'����	7 ا��	� ن �0	ف �:	7 .	�ر�7 �1�و 	7، و�
	�ر أ4"�2  �ن ا�و

ا�":و�		7 ا��		� أ��'		ت  		� إط�رھ		�، و� �
		��د إ��%		�، @��		� � ��'		�وز  		� و0		=%� ا���ظو�		7 

     ���0		7 إذا &��		ت ����		� إ�		+ �در
		7 أد��		7 ��رو 		7 ا@0		ولا�'����		7 ا��		� ���		ر �4%		�، و

:	7 &ون ����
�ط7 �=
%� إذا ��ر��A ���درا
	7 إ�	+ ��&ن ا���"�7 )د � �وا�طرق  � ا�&���7، و

،  ���0	وص ��رق ذو)�� ا@د�� ا��	1�وف.�ر�7 'د�دة، ���ول ا��1
�س و����د ا��'ر�ب، و

� ��در
		7 ا�.		�ر�7 ا��		� �		د�ل  		� إط		�ر درا
		��� ھ		ذه ����		� إ�		+ �در
		7 ��&		ن و0		=%

 �		� ��		�J ا�":		7 ھ		و  ا��		رق �		ن أھ		م �#		و�ت ا��دا8		7 ا�.		�ر�7،ا��'ر�		ب، @ن ا��'ر�		ب و


	�+ ا��روج ���&"��ت 4ن ط����%� ا�را
�7 إ�+ ط���7 'د�	دة، ھ	ذا ا��	روج ھ	و �"	ق �	� �

                                                 
  .294: ا���8ت و ا���ول ( 0د�7 ا��دا78 )، ص: 4"� أ��د 
��د -)1(



 فـي شعـر عثـمان لوصـيف:                                          الخصائص الفنية لفصـل الثالثا

 

108 

 

ھذه ا�='وة ھ	� ، )1(ا�":7 ا����&رةا�='وة أو �
� 7 ا��و�ر، و�"ق �
� 7 ��ن ا�":7 ا���ر
�7 و

���	و�ت و       �'�"%� ��"	�س ��	د�و�ت�&"��ت �ن �د�و��%� ا��ر'��7، و�"ك ا��� �=رغ ا

  �6ر �1�و 7.7 و��'د�دة ��دو أ����� 6ر

 				� إ4				�دة ا��
				��7              ا��ز���				�ت ا�":و�				7 ھ				و ا�ر�6				7إن �				� ��				�J ھ				ذه ا�='				وة و

ا��9)			7 �			�ن ا�			دال             ھ			� ا���4ط�			7أھ			م �#			و�ت ا�"
			����ت ا����0			رة و�&			ر�س إ�			دى و

2 �
	�&�2 �	د�و�ت ا�&"�	�ت �	ن �	9ل  �� إن &�ن ا�.�4ر � �=&ر ���طق �
�وا��د�ول، و	�F

�		�س �		ن �		9ل �		� 4"		ق  		� �در&��		2 ا�":و�		7 �.		رة �%		�  		� ا���"�		7 ا�5دا�4		7 و94)�		2 ا���

و���&		ر �		�ء ا���"�		7 ا�5دا�4		7 �0		�در �		� ا0		ط"�2 ا�P		رون �		ن �
		���ت، 8ا�
		��#7،  %		و أ

 ��":	7 �4	د ا�.	�4ر ا��	ق  ا�Q�0 ا����+ ا�ذي �راه أ)رب إ�	+ ذا�	2،ا��ق  � ��C ا�&"��ت و

  �0در �ن رو�2 � �ن ا�Pر�ن.

�#د أ��0ت ا�":	7 ا�.	�ر�7 �	ن و'%	7 ا��ظ	ر ا��دا�8	7 وا'%	7 ����	دة، ��"	�س �	�����+ 

�	2 �"	د��ت ا��ر'��	 7�R�=	�ظ، ا�ذي ����ره ا�.�4ر، @ن ا�.�ر ��"ن �	ن ا��دا�	7 4	ن ��ط�

ا�%	دم ��#	ق ا�.	�ر�7 ھ	و ا���ط	�م و�	� �	� أن � �#�م ا���4ًرا �"=ظ ��رج ا����رة، ھ	ذا � ��و

 �، ����	+ أن ھ�	�ك و�4	)2(��.�ر � ��طم ا�":7 إ� ����د ���ءھ� 4"+ �
	�وى أ4"	+ "  #ط " 

�����%	� ا���'��	7، �	ل ��ط"	ب ذ�	ك �
	�وى أ4"	+  	�  أ��8ء ا�#��م �Fزا�7 ا@�=�ظ 4ن .�ري

  ا�����ل �> ا���دة ا�":و�7  � ا�.�ر.

�و0	�ف ا�.	�ر�7 �84	�ن ق إ�	+ �	د ���	د 4"	+ &�8	ر �	ن �'	�رب ��ط� �8ل ھذا ا�#ول 

 �%�� ���
ھ�� ���ران ���و &	9 ��%�	� �� '�>  �%� ��ن ا����ر ا�0و � وا��دا8� ا�.�ري و�

		�Pس ا		طرا إر، و4&		A� 2		
�		+ إ�'		�د ا���		ررات ا�&� �		7 �'�		ل ا�":		7 ھ�		� �'		د ا�.		�4ر �=

 	� ا�و)	ت �=
	2 و �"��	�ر ا��	دا8� ا�.	�ري، 7ا
	�'��ا��:	��رة ا�'د�دة و�.�ر�J��� 7 ا�د��7 ا

إ4	�دة ا�#	راءة، �"ك ا��� �=�C �'�� �"�1و�ل، و ���470"+ ا�#وا��ن ا����7 �".�ر�7، و ��� ظ

�	� ��د8	2 �	ن أ8	ر 4"	+ ر  	� ا����	7 ا��ر&���	7 �"'�"	7، و&Aرورة ا�و4� ا����ق أ��8ء ا��:��	

ا�%	دم ا���	رر، وا��ص إ�+  �Aء �"�	دا�ل �6	ر  ا�د��7 ا�.�ر�7، @ن ��6ب ھذا ا�و4� ���ل

                                                 

7 ا@���ث ا��ر��7، ��روت،  -)1(
  .38، ص: 1991، 1ط����ن، &��ل أ�و د�ب: ا�.�ر�7، �ؤ
  .49ن &وھ�ن: ���7 ا�":7 ا�.�ر�7، ص: و' -)2(
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� 7 ا&�.		�ف �����		2 ا����#		7 وإ�&��		� ��		�C و ����		��� ��:"		ق ا�		�ص إ4		�دة ا���		�ء، و�		ن دون 

  ��4را�2.وا��9)�ت ا��� �ر�ط أر&�ن أ�=�ظ2 

����		�ن �		� إذا �		� ظ �و0		�ف 4"		+  �" &��1وذ'		 أ
�د���� ا�
	��ر
		�'�ل �		ن )0		�دة " و

         0			و �7 'د�			دة. و �7 ا��را�8			7 أم أ�			2 
			�+ إ�			+ وA			>�.			�ر�7 ا�0			أ�'			د��ت ا�&���			7 ا

  "أ�'د�7 ا���ر":

�رِ 	َ �َ ا�ْ  سَ ا�ِ وَ �� ھَ  دُ �رِ " أُ   

 َ� ْ�  لِ �ْ َ� �ْ ه اَ �ِ �َ �ِ  فَ �ْ � �َ و�ً �ُ 

  �ِ$ �َ ا�ْ  سُ رَ �َ ا�ْ  ثُ �ْ 	َ 


 )َ اً�  'ُ 
َ & رَ ِ% �ْ �ُ  ثُ �ْ 	َ وَ ِ )�  

  رِ 	ْ �
َ اَ  مِ -ِ ,َ �� طَ  لُ *ِ وْ أَ 

  ارِ رَ -ْ ا1َ  نِ ا/ِ دَ � �َ ِ� 

  عِ ��%َ ا4ِ  �ِ ا�َ وَ �� دَ  *�بُ أَ◌َ 

�عِ ا ا�%َ ذَ ھَ  لِ �ْ رَ  احِ رَ & �ِ َ� 6َ   

�ا�َ رَ �َ �ْ او اسَ رَ �ْ ا1َ  قُ 9ِ �ْ أَ   

��َ ,َ �َ ا�ْ و ورَ ذُ �ُ ا�ْ  ظُ وِ; أُ   

  <ِ �ْ �ِ ا�ْ  �ُ )َ و-َ -ْ � َِ) %ُ �ِ =ْ 9َ 

  حِ رْ �ُ ا�ْ  �ُ َ� �ْ )َ وَ 

 َ� ْ� َ9 ُ;�  �لُ �ِ �)َ � اْ ِ) 

  �لُ دِ )ْ ا��َ و �كُ 
َ �? وا�ْ  رِ �ْ )َ ا�ْ وَ 

...........  

  ًدا*َ 

�رِ 	َ �َ ا�ْ  Aِ �ُ وَ 9َ  نْ �ِ  Aُ �ِ داً أطْ *َ    

  قٍ رْ 
َ ا�ْ  �ِ �)َ ِ$ �� -َ  �ءُ أ�ِ 

  راِ رَ ا�1ْ  ةِ �دَ Dِ �� ;َ وَ 

 ُ� ْF َ� ً( 
ِ �  ةِ �دَ �َ �َ ا�ْ  نِ ھْ وَ 
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�9G9 �9ؤة ا�ر�< ا�
( ,��  و 	

  .)1(" و أ
�د�� ا�وIدة

ل �4وا�%	� " أ�'د�	7 ا���	ر " ��دو ا�#�0دة �ن �9ل ط���7 ا@�=�ظ و ا��را&�ب �ن �9

وا'%7 �"رؤ�7 ا�0و �7، و ا�":7 ا��	� ��	�ول إ4	�دة �
	��7 ا@.	��ء و 	ق ا���ظ	ور ا�0	و �، 

 &"�7 " أ�'د�7 " ���ل ���.رة إ�+ ا��رف �=0و� 4ن &ل ���ء دا�ل ا�"=	ظ أو ا���	�رة، أي 

ا@�'د�		7 " �4وا�		� "  لا��	رف ����4		�ره إ.	�رة �ر'		1ة ا����	+، و أو �94		7 �	9 د��		7،  '�	

�"#0		�دة ���		� أن ا�#0		�دة ذا�%		� ھ		� إ4		�دة �%'		� ����		+ �		م ��.		&ل ���9		2، إن ا���		وان 

ل 4"+ ا��&	س �ؤ&	د 0	�و�7 �.	&�ل �1ي ��Aون، ��"وح � �����4ره إ.�رة ھ�� � ��ط� و 

ل �=�و�		� 4"		+ ا��1و�		ل، و ����
		ب ذ�		ك �		> ا�رؤ�		7 ا�"
		���7 �ھ		ذا ا��A		�ون، و �		دع ا��'		

 �	��2ث ����ن ا���وان و إن &�ن �0رة ا��� ����ر ا�&"��ت �9 د��7 ��رج ا�
��ق، �&ن ا���

2 4"+ �
�وى ا�د��7 �ظل �.دود�F  ،.�ري�ص ا��ر&���7 �=0و� 4ن ا��2. اا��إ  

و ��&رس ھذا ا��=%وم �ن �9ل ا��9)	7 ا�د���	7 ا�واA	�7 �	�ن " أ�'د�	7 ا���	ر" ا�	ذي 

ن ا5.�رات ا��� ���ل إ��2 دا�ل ا�#�0دة،  �1'د�7 ا���	ر �	ن Q�0  � �ر&�ب إ�A �، و ��

 �		  C�		�� �		=�و�� �		ر أ #		���ر ا�		4ر ����4�		".�7 		رز����7 ا		رؤ��+ ا		�ر إ�		%� �.�و�د		ث �		��

2�4 �
	��7 �"��1		ل ا�	دا�"� ( ا�	ذات ) و ا��		�ر'� ( ا��	��م )، و �4	د ا�و)		وف 4"	+ �		� �	
.

و ا@.	��ء، و �4	دھ� ���	د  ذات ا�.�4رة ������م�����2 �ن ���+ �#> ا�'دل ا�&��ر  � 94)7 ا

ھ		ذه ا�		ذات �ر��		ب 94)��%		�  �0		�در ��A		%� و ����		ق  		� ا�		��ض ا�P		ر، و &�1%		� ���		رف 

@ول �رة 4"+ ا����م، و ��ل ھذه ا�رؤ�7 ا�.�ر�7 ھ� ا��� �=
	ر ا�'�	> �	�ن " ا@�'د�	7 " و 

  ا�.�ري. " ا���ر "  � �ر&�ب إ�A � وا�د �&ون �4وا�� �%ذا ا��ص


	طر .		�ري �		ن  �		ل  "		وأ�	� ا�		�ص  ��		دو &8	رة ا@ �		�ل أھ		م 
		�7  �	2، إذ � �&		�د ��

رد، أو6ل، .أ (ا���Aر74 د��7 )و�7 4"+ ا���ول و ا��ر&7 ا@ ��ل ��Aرع، و  � �&رار 

  ...).)ظ، أط">، أ'�ءوأ�6ب، أ �ق، أ

  

                                                 

7 ا�وط��7 �"&��ب، ا�'زا�ر،  �و�0ف: أ4راس ا��"C،  ��4ن -)1(
  .24-23ص: ، 1988ا��ؤ



 فـي شعـر عثـمان لوصـيف:                                          الخصائص الفنية لفصـل الثالثا

 

111 

 

و ا�=وا4		ل ا���#��"		7   �		وا�� ا�'�		ل �6��		� �		� ���"�		� 4"		+ ا�ظ		ن �		1ن ا@ �		�ل ا���واز�		7

7 "	، و ھ	ذا �	� �'�	ل ا@ �	�ل �=
	ر ��A	%� ا�	��ض،  ر���0ً د��ً�� ��.�&9 و ��#��9 �&ون

&	1ن  8م ا�5#�ظ و ا�ط"وع و ا��'	�ء،   � ا�:��7 8م ا��=��ق ا���ول �دأت ���.رود، 8م ا��و6ل

ل �Pر ���"	7 ا�ط�)	7 ��ط� �ن ا��ر&7 �ر�ط ھذه ا@ ��ل '��ً��،  د��7 ا��ر&7 ���#ل �ن  �

ا���		�رات  ا�.		�ر�7 ا����ز�		7  		� ا@ �		�ل �=
		%� و  		� ا���		�رات ا��		� ��"وھ		�، و أ6"		ب ھ		ذه

) �� �		Aًءا إ�		7 ��		رار،����		
 دوا�		7 ھ		وا'س ا���		�ر، ��		�ه ا�"�		ل، ط9
		م ا���		ر، �		دا�ن ا@

�	�ح  �7 ا�=)، و  � ھذه ا��را&�ب اA5	��C"، ��"7 ا�'رح، �و'> ا����ر...ا�5#�ع، 
و
�7 ا�

،C	Aز وا	7، و �ر��	�"د��&��ر  �	ودة  و &�1%	#0��7 ا	�د��=�ر ا	7 �.	�و���  �	ذه  –�#���%	و ھ

�	�����+ ��8	7 4	ن ا��و�	د ��'�و4%� ھ� ا�
�:راق ا�":	وي  	� ا�:��	7 ا��.	#�7 ا� � ا�د��7 

أ6"�%		� �		ن �#		ل "  �#		ول ا�د���		7 ا�		واردة  		� ا�		�ص، ا�0		و �، �&		ن �ر&�ز�		� أ&8		ر 4"		+ ا�

ا�:�		�ب" � �'�"�		� ���		ل ا�د��		7 ���		و� 0		و �� ���0		�، �		ل ��&		ن ا��4		�ر أن " ا�.		�4ر 

. ���8		ت �		ن ��		�رس �و4		� �		ن ا��'ر�		د، دون أن �&		ون �		2 �ر'��		7 
		وى ا��'ر�		7 ا�":و�		7

�9�%		� "دوره ا�=�4		ل  		� رؤ�		7 ا��		�ر�X، وا�����		ر 4		ن �0		�ر ا�5
		�ن و)		د ا
		���ل إ�		+ 

  )1(ات وھ� ��ر �4ر )�وات ا�":7 ".أ
طورة رؤ��و�7 �&.ف 4ن ا�ذ

�و��			ف �%� 4"			+ رإن ا�":			7  			� ھ			ذا ا�			�ص ��			دو ��ورط			7 أ&8			ر �			> .			�ر��%� و )			د

ا����			�)ض و ا�'�			> و ا��=�ر)			7، و � ���			ل إ�			+ ا
			��ط�ن �			�ظم ��'ر�			7 رو��			7 #��4			7، 

 ��.		�4ر " �و0		�ف " �		ن �		9ل ا���'		م ا�"=ظ		� ا��
		���ل ��		�ول إ4		�دة 0		��76 �'ر�		7 

�"ك ا��	� ا�0و � ��
����ل �
���ت �#ف أ���ً�� ��'ًزا أ��م ھذا ا��
�+، و ���70  ا�:��ب

، إ��	� �	ن �"�	ل، ا��را�	�...)از �8ل: ( ا��=�، ا@
	رار، ا�ط9
	م، �راھن 4"+ ا��'%ول ا��":

          �4ر ــ � )�0د�2 �رى أنY ا�. "�و�0ف ظ=%� ا�.�4ر "�9ل ھذه ا�":7 ا��� و

إ� أن طر�#	7 ا�����	ر �4%	�  ع إ�	+ ا��A	���ن ا�0	و �7 ا�#د��	7ا�ر'وو إن ا��4د 4"+ 

 �="	
&��ت �دا7�8، و ھ	و �	� �0	�ب �4"�	7 �=&�	ك د��ت ا�	�ص و ر�	وزه، @�%	� � �
	��د 

إ�+ ا������ر و ا�#وا4د ا���	ددة 
	"=�  	� �'ر�	7 ا��0	وف أو ا0	ط2���9، �	ل ��و)	ف 4"	+ 

 �%		�،  ����		�ر و ا�"�		ل و ا�5#		�ع �#		راءة و �		ن �9"�		7 ا�)		درة ا�#		�رئ ا��		� ��&		ون أ�8		�ء 4

                                                 
  .202ص:  ،0�1998ر، 90ح  Aل: أ
���ب ا�.�ر�7 ا����0رة، دار )��ء �"ط��74 وا��.ر وا��وز�>، ا�#�ھرة،  -) 1(
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4"	+ �6	ر �	� أر�	د �%	� �	ن ���	+  –إذا ا��4رت ر�	وًزا  –ا�'ذور و ا����9 ��&ن أن �=&ك 

ا��0وف، و )د ��'2 �د���%� إ�	+ �	� �.	�2 ا�رو���
	�7، أو إ�	+ �6	ر ذ�	ك إذا �	دث أن �"#	+ 

  .�=%و�� �:�را �����ا�#�رئ ر�وزھ�، ��� ��#ق �4ده 

          و �			ذ�ك ��			دو أن ا�.			�4ر ��			�رس 0			و �7 ����			7 ���'			�ه ا�":			7، �
			��ط#� .			�ر��%� 

و إ�&����%� �6ر ا����%�7 4"+ ��ور ا�����ر ا�د���، و ھذا ا��'ر�ب ا�":وي �0	C ذا )��	7 

�&�		ن ا�.		�4ر �		ن ا
��A		�ر �=%		وم ا��"		ق  		� �4"�		7 ا�5		داع و ھ		و   " '����		7 �%�		7 إذا 

ا�
	����ل،            و ا�.�4ر 4"+ ��"	�ص ا�&"	م �	ن ا�#�	ود ا��	� �&�"%	� �%	� �ر��ط �#درة 

��	A ط%�رھ� ��� ��را&م 4"�%� �ن��ء �	داع إ��	7،  ��5	
 	�  "&"�	7 ��	د �A	و�%�، ��7 ا����ر

  .)1("إ���ء ا�&"�7 ��ث 'د�د �"�'ر�7 ا����.7  � ��6ھب ا�ذات و ا�ز�ن

و �7 إ�	+ �:�	2 ا�.	�ر����� 7	��F  ،7	� �#	ول أن و إذا �'�وز�� �:7 ا�.�4ر �و0	�ف ا�0	

،  		� �'		�وز �:		7 1982\ ��		ذ د�و�		2 ا@ول " ا�&���		7 ����		�ر " ا�0		�در 4		�م � �.		�4ر�� �		

اء �		� '		�ء ��%		�  		� )0		��ده 7، إ�		+ �:		7 ا��"		ق و ا5.		�رة و ا��5		�ء، 
		و�		ا�#0		�دة ا��"�"

  �7 أم ا��رة.ا���ود

 ذ����.رة و ا��#ر�ر�7 �دأت ��	ا" إذن �ن ف � Fرھ��0ت ا���ول  � �:7 �و0         

  أ�رزھ	�   د�وا�2 ا@ول " ا�&���7 �����ر " و ��&ن أن �.�ر إ�+ أ�2 �	ن �	�ن ھ	ذه ا5رھ�0	�ت

   �"7ــإط�ر ا��=�  إ�+  ا�.طري  ا5ط�ر �ن   2ــھو ا��#��

"�	7 �'"��ت ھذه ا��#"7 )�0�ده: إ4	9ن 4	ن ھو�	7، أ��د�	ك �	� زھ	رة ا���.	#�ن، &�ن و  

، 4	ودة ا���.	ق ،ون، أ��6	7 إ�	+ ا�=را.	��7	إ�+ ا�'رح، �'��	�ن �
	��#ظ ا���	ر و ا�	ر�C و ا��

���		�ر، أط=���		� 4"		+ ا�طر�		ق، و ھ		� ����8		7 )0		��د �		رة  		� �#��		ل ��		س )0		��د �ا�&���		7 

���		7 ا�=#		راء، أه �		� '		رح، ا���		�ق ا�طو�		ل، أ�.		ودة  :�4ود�		7 �		ن ا�		د�وان �=
		2، و ھ		�

  		���=	� أن ا���	ول �	ن .	&ل .	�ري �P	ر �#�A	� ��	2 ا���	ول و � ، ا�ر��	ل، ا�طو 	�ن

 و �����، "  &ل �'ر�7 'د�دة ��ط"ب ���Aرورة �:7 'د�دة ا
��دام ا�":7، �=ردات و �����ر

  .)2(ر ا�":7 ا�#د��7 4ن �'ر�7 'د�دة "���س �ن ا���#ول أن �� أ�2  ، إذا

                                                 
  .57، ص: 1983، 1ط����ن،  7، ��روت، دار ا�ط"�� �4د ا�
9م ا��
دي: ا��#د و ا��دا78، -)1(
  .4178ز ا�د�ن إ
���4ل: ا�.�ر ا��ر�� ا����0ر، ص:  -)2(
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��#د�		7 ��%		� و ا���		�1رة إ�		+ �و0		�ف �
		�+ �		ن �		9ل &		ل دواو��		2 ا� ��84ن ��.		�4ر

�و�0ف ���� " �&��ل ا�#درة ا�
�ر�7 4"+ ��84ن إ��8ت أ�0��2 �4ر ا�":7، و ا@�0�7 �4د 

	
%� �أن �&�.ف ا�.�4ر  � �
�ط7 �ذھل ا�Pر�ن 94)�ت �دھ.7 ����0ر ا�و'	ود ا��	� ط�

  .)1(��+ ����2" ها�ر���7 ا��و��7 و �4دات ا����ة ا��� ��%�وى ا�5
�ن  � أ
�رھ� ��ذ �و�د

 ��.�4ر ا��'دد ھو ا�ذي �رى ا@.��ء �رؤ�7 'د�دة، ��+ و �و &�ن ���دث 4	ن ا���)	7 


	2 �����	�ة  ا�ر�"7 و 
رى ا�"����، ���ث ���&	ر و�
�:	7 'د�	دة �	ن �:	7 �
	�%"&7،  �#	دم إ�

 � 0ورة  ��7 �&�ب �%� ا��"ود و ا�د��و�	7 و ا@0	��7، �	ذ�ك  ��.	�4ر ا@0	�ل ���	�ج إ�	+ 

8#� 7 ��4#7، و �و�0ف و �4ر &��ل دواو��2 &�ب  	� �وA	و�4ت ���	د ذا&	رة ا���"#	� إ�	+ 

&.	ف 4	ن ز�	م ا�	د��ت را7�8، �6ر أن ا�:	وص  	� د���%	� �����Aن ا�#�0دة ا�.�ر�7 ا��

  ا��=�و�7 ا��� �&��ز �دا�"%� 4&س ا�#�0دة ا�#د��7 ا��� �4دة �� ���ل د��7 وا�دة.

7،  %و ��� '�	دا أن ا��دا8	7 8ر�� " �=0ل ��ن ا��راث و ا��دو ��س ���+ ذ�ك أن .�4

�7 4"+ ا��
�ودع ا��را8� ھ�ا�&�ؤ�� &��ت ��&ون �و� �	A� رة	ون �'	&��راث 	��و �� &�ن ا ،

  .)2("�و� ا��دا78 

 ��84نو �			ن �			9ل �=�0			�� ����"			ف ا���			�ذج ا�.			�ر�7 ا���ود�			7 و ا��			رة �".			�4ر

�:�		2 ا�.		�ر�7 ����&		�ء 4"		+ �=		ردات ا
		�و��ھ� �		ن �و0		�ف و'		د�� أ�		2 �4		ل 4"		+ �.		&�ل 

�4	� ��	2 ��	� ��8"	2 ھ	ذه ا��=	ردات �	ن )��	7 ا��راث ا�.	�ري 4"	+ �	ر ا��0	ور، إدرا&	� و و

���و�		7 و ��		د �		�ر��� � ��A		ب ��		+ و �		و 0		�Q  		� .		&ل .		�ري )		د�م، و �		ن �		�ن ھ		ذه 

ل �	رة ��	دھ� ا�	د��� ر ���"	ف )0	��ده و ����%	�  	� &	�	��=ردات ا��� رأ��� أ�%� ��&	رر 4ا

�ذ&ر: ا�"�ل، ا���ر، ا�ّ��ر، ا���ء، ھذه ا��=ردات و ���'7 ��&رارھ	� �&	�د �.	&ل ظ	�ھرة �:و�	7 

أي أن  ،�4د �و�0ف، &�� أ�%� �ن '%7 7���8 ��	د �	ن ا��=	ردات ا��	� �
	�و4ب ا�����)A	�ت

  7.����ل ����� ا@�ل و ا@�م ��
��دام �=س ا�"=ظ �ن ا�.�4ر ���&ن �ن �9�%�

                                                 
  .10ص: ��84ن �و�0ف: د�وان ا�&���7 �����ر،  -)1(
�.�ر ��ور�ر�ت: ر��ق ا�.�ر�7 ا��دا7�8  � &����ت ا��#	�د ا����	ر �ن و ا�.	�راء ا��#	�د ا����0	ر�ن، �ط��	7 �	زوار،  -)2(

  .182، ص: 2006
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 Fذا '��� إ�+ �=ظ7 ا�"�	ل،  ��F	� �'	ده )	د ����	ل �	> د��	7 ھ	ذه ا�"=ظ	7 &�	� ����	ل ��%	� 

ا��0	ر ا�'	�ھ"� و ا��	داد  	� ا��0	ور ا�����	7 �	2، ����4	�ر ا�"�	ل  ذ.�راء &8ر  	� ا�#	د�م ��	

  �0در ھ�وم ا�.�4ر و ���ث آ��2.

  �2:"  �ن ��� � �ردد )ول ا�رئ ا�#�س و ھو �رى ا�"�ل ھً��  � )و


  ��L 6َ     'ُ وَ� دُ & -ُ �َ رْ أَ  رٍ 	ْ 
َ اً�  جِ وْ �َ Jَ  لٍ �ْ َ�  وَ ِ َ G ْ( َا�ْ  اعِ و ُ�
َ �ْ �ِ  ومِ �ُ  ِ1("��9(  

أو )ول ا����:7 ا�ذي �رى  � ا�"�ل )درا ���"+ �2 � �
�ط�> ��2 ھرً�� ��ن '�> ���	2 و 

  ��ن ا�����ن �ن ا���ذر، �0در �و 2 ا�دا�م:

َ 9َ )ْ �ُ ا�ْ  أنL  تَ ��ْ  إنْ َو   �Jِ رِ دْ �ُ  وَ ھُ  يِ ا�ذّ  لِ �ْ َ� ��ْ Jَ  كَ )َ " و إِ  G َ6 ى ْ( َا-ِ وَ  ك َA")2(.  

  ب، و ا���داء �&�ن ھذا ا�ر4ب.أو )ول ا������ ا�ذي ا�ط"ق �ن &ون ا�"�ل ز��ً�� �"ر4

  )3("مُ َ� %َ ا�ْ  وَ  �سُ طَ رْ ِ% ا�ْ  وَ  <ُ �ْ رُ ا�ْ  وَ  فُ �ْ -َ ا�ْ  وَ        �ِ) �ُ رِ =ْ 9َ  اءُ دَ �ْ 
َ ا�ْ  وَ  لُ �ْ َ� اَ�  وَ  لُ �ْ �َ ا�ْ " 

	
�ف ا@�	� ا��%�	وم 4"	+ أو )ول أ��  راس ا���دا�� ا�ذي &	�ن ا�"�	ل �4	ده  ر0	7 �

  �� �����2 و �&��ده.ر و ا��=ر�J 4ا���9ء ��=
2 و ��C د�و24 �ر�7 ا��%��

  .)4("رُ 
َ ا�Jِ  'ِ ِ% ِ/ ,َ �ِ  نْ � �ِ =ً �ْ دَ  تْ َ� �ِ ذْ أُ  وَ      ىَ وَ �َ ا�ْ  دُ �َ  تْ طَ -ِ )� 
ُ اِ وَ Rْ أَ  لُ �ْ َ� ا ا�ْ ذَ " إِ 

ا��709 أن ا�"�ل  � ���ل ا�.�4ر ا��ر�� )د��� ��ول �ن &و�2 ظ�ھرة ط����7 إ�+ و 

  &و�2 ز���� ��'�رب �����7 �'
دت  �%� رؤى ا�.�راء و �وا)=%م و �.�4رھم.

 ن د���%		� �4		د ا�.		�راء ا�
		��#�ن ����		د &�8		ًرا 4		 "�و0		�ف"و � �&		�د د��		7 ا�"�		ل �4		د 

  :�نو�2 �ن )�0دة ا�طو ھذه ���ذج �وCA و ���ن ذ�ك،  =� )


  ورُ �ُ 9ُ  �تُ �َ و	ِ �ُ     ���ِ �L ا�دِ  وَ  قُ ِ
 طَ �ُ  لُ �ْ َ� ا�ْ  وَ  تُ رْ " -ِ ِ َ1� ْ� َ
�حِ ")5(  

 

  و )و�2 �ن �=س ا�#�0دة:

  )6("�ا	ِ وَ )َ  � وَ 9ِ رَ �ْ 	َ  � وَ �R َ� ِ6َ  وَ     �ا
ِ ذَ 6َ � وَ 9ِ �َ 	ْ وَ  لَ �ْ � َ� �َ  " آهٍ 

                                                 
، 1���ت ا����+ ا�.�ري ا��.	&�ل و ا��1و�	ل، دار 'ر�	ر �"�.	ر و ا��وز�	>، �4	�ن، ا@ردن، ط�4د ا�#�در ا�ر��4�: '�� -)1(

  .184، ص: 2009
  .184، ص: �=
2ا��ر'>  :�ظر� - )2(
  .184، ص: : ا��ر'> �=
�2ظر� -) 2(
  .184ا��ر'> �=
2، ص:  :�ظر� -)4(
  .��8467ن �و�0ف: ا�&���7 �����ر، ص:  -)5(
  .68ا��0در �=
2، ص:  -)6(
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  و )و�2:

   لُ �ْ َ� ا ا�ْ ذَ  وَ ھُ " 

 َ� ْ
  اء دَ وْ -َ  �ً 	َ ِ) أ�ْ  طُ -َ 

�نٍ 
َ رْ �ِ �ِ   
  )1(" دٍ �-َ �ْ أَ  ,َ ِ

  و )و�2:

 " َJ ْطَ )َ أَ  م � Lابِ ذَ =َ ا�ْ  لِ �ْ � َ� ِ�  تُ �ْ و  


  وَ ِ َD ْرِ د ُJ ْ  لَ ي	ا�ْ  نِ ازَ أ L- َ	 ِب�  


  وَ ِ َ= ْ� (ِ ُ
 � َJ َء�  رِ طَ �َ ا�ْ  

  )2(" رِ �َ �L اً�  ومِ �ُ وَ  وَ 

ث ���"�		ل ا���4		 و ا)�		ران �		زن ا�.		�4رو �		� ��9		ظ 4"		+ ا���		�ذج ا�.		�ر�7 ا�
		��#7 ھ		

�0�ب، �ل �راد %�  � ا����+ أ�����.�"�  

ا�رؤ���ن ا�ذي أدى  1
�س ا��#��"7 ��ن ا�.�4ر / ا�"�ل ر�زا �"�دو ا�دا�"� ھو ا��9ف 

اة،  �د� �ن أن �&و�� ��� 4"+ 4دوھ�� ا��.	�رك أ0	��� ���	��ر�ن ��.	:ل إ�+ ��0م  ���د

  0��.2=أ�دھ�� ��=� ا�Pر أو �

 � ا���وذج ا@ول 4"+ أ�2 4دو ا�.�4ر ا�ذي �
	�ر �"=	2 ���	و &	ل آ8	�ره �ط"��� ا�"�ل 

�4		�رة     "  )=�� ھ�		� ھ		�2 �		ن �#		��ق  		� �و)=		2 و �&��		2، و �		� �
		�و�		�8أو �
	�ق &		ل �		� �

  �� " ا��� �و�� ��9زم ا�.�4ر �> ا�"�ل �4ر ا
��دا�2 �واو ا����7.�و ا�"� ت
ر

            و A			��24 و ��ر�			2 و �وا�			2 ���"�			ل،  و  			� ا���			وذج ا�8			��� ر�			ط ا�.			�4ر و�.			�2

  و ھذا &� �� �1ن ا�"�ل �دا �".�4ر ��&ر 4"�2 0=و ����2.

و  � ا���وذج ا��8�ث �
�و)=�� ا
م ا5.�رة " ذا " ا�
��ق 4"+ ا�"�ل  � �دا�7 ا�#0	�دة، 

�2 �1ن ا�"�ل �4د ا�.�4ر ��س ط�ر�� و إ��� �.&ل ��ذ ز�ن و أC�0 �2 ��81ر���F�  +�� ��"


  6دت ا5.�رة إ��2 ���0�0 � ��ر�=�.

                                                 
  .47ص: ، 1999دار ھو�7 �"ط��74، ا�'زا�ر، ��84ن �و�0ف: )راءة  � .�ر ا�ط���7،  -)1(
  .��8477ن �و�0ف: ا5رھ��0ت، ص:  -)2(
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أ�� ��4رة " &م أ�� طو ت "  �ر���ط%� �
��ق ا�&9م  � �و�A%� �و�� ��9ز�	7 ا�"�	ل 

�".�4ر و ����2 إ��ه ���> ا�:ر�م 6ر��2 &	� ���	رف 4"	+ �طط	2 و أ��4�	2  ���ط%	� )�	ل أن 

  ا��.�رك ���%��. ا��دو ا���ر'� ة 4نر��"Q ���6%�، إ�2  � ھذا � �#ل �طو

�6ر أن ا�.�4ر " �و�0ف " و  � )
	م &��	ر �	ن .	�ره �	م �#	ف �4	د �	د ھ	ذه ا�د��	7 

)د أ�Aف إ��2 �ن ����2 �&و�2  � ا��#��	ل ���	� ����	7 ا���	�ة و ط�و�	2  ها�
"��7 �"�ل، إذ �'د

  و آ���2، �#ول �و�0ف:

� 6َ )َ -ُ رْ " 6ُ  ْ( َ
   ةُ رَ 

 َ9 َ9 َ$ L9 ُ6َ  ت ْ
   �رِ Fِ ا1َ  رَ 

 
ِ َ-��)َ �ُ �ِ 	ْ �َ  �<ِ رِ ا�ْ  نْ �ِ  طَ   

�َ �ُ  وَ  ِ��  ومِ �ُ ا�)(  نَ �ْ 
َ  رُ 

   ومِ �ُ � ا��ُ ِ�  سٌ رَ �َ 

  )1(" ةِ رَ ھَ وْ �َ ��ْ Jَ  لُ ��ْ ا�ْ  ... وَ قُ رَ ;ْ رَ 9َ �َ 

  و )و�2:

�َ �ْ َ� 6َ    تْ Dَ ا;َ رَ � 9َ �َ )دُ  لِ �ْ �L ا�ْ  اءِ رَ وَ  نْ �ِ  ��ْ وَ "   �  َ6 َ( ;ِ�  )R َ/� ِ� ")2ِ �ُ ا�ْ  وسِ �ُ ا��(  دُ 

.�4ر �4ر ا���وذ'�ن �د��7 إ�'���7 �"�ل ��د أن ��ض 8	ورة 4"	+ ذا�	2 ���� ا����ث �ط

 ،2	
و              ى وإذ راح �		ن 'د�	د ��	زع إ�	+ ا
	�رداد ا�%		أدت إ�	+ إ��	�ء ا@�	ل  	� �=

  ا���>، و ا
�#��ل ا����ة �.�ور آ�ر ����ف.

 ل ا����			�ن، �'�و�			� �			> '�			�لظ			 ��"�			ل  			� ا���			وذج ا@ول '			وھرة .			=� 7 ���4			7 �

ا�"�ظ�ت ا��� ��8ر ا��'وم و ا�:�وم، و ���د  	� ا���	�ل ر'	> أ0	وات ا����	�ن  	� ا@ز�	�ن 

�م ا���A� و ا���Aر  � 0دى ط�ب ا��:�7 ��ردد �> ا�%واء ا��"�ل.�ا�:��رة،  �"  

���		وذج ا@ول، إذ أ�		2 ���"		ف ���		+ ا�"�		ل �4		د ا�.		�4ر  		� ا���		وذج ا�8		��� �4		د ا �و 

�7.�&���) �2ر��Aءه ا�ر�ب و 4�0"�2   ا�د��� ا��� �Rت�A��.�وس ا�د ا  

�ن دواو�ن �و�0ف و �4	�و�ن ا�0#	��د ا��	� ورد  �%	� ا����دج و �ورد  ��� �"� ��ض 

  ذ&ر �=ظ7 ا�"�ل:

                                                 
  .��8454ن �و�0ف: ا��0در ا�
��ق، ص:  -)1(
  .��8442ن �و�0ف: أ4راس ا��"C، ص:  -)2(
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  ا�D$	�  6)وان ا�%D�دة  ا�د�وان

  0راع �> ا�.�ط�ن -  ا5رھ��0ت

- ����7  

  ا���'زة -

  أ�� آت -

  أ�زان -

18  

32  

38  

41  

43  

C"��ر -  أ4راس ا�
  ��و�ت  � �رآت ا��&


		��=و��7 ا���		ث و ا��A			ور  		� �ر�ط			7  -

  ا�وطن ا��=#ود

  ا��را�� -

  �'�ون طو�7# -

  ا�0وت -

32 ،33 ،34  

42 ،44  

56  

61  

62  

  

  ��ن ا���8ن -  ز�'��ل

  ا��و���ت -

  ا�ذرة -

  ا�'��ل -

11  

23  

46  

63  

)							راءة  							� .							�ر 

  ا�ط���7

  ا�"�ل -

  ا�'��ل -

  ا�0=�0 7 -

  ا���ر -

  ا��#رب -

47 ،50  

61  

64  

83  

107  

و ��8� �=ظ7 رأ��� أ�%� أ�ذت ��ًزا &��ًرا �	ن �:	7 �و0	�ف ھ	� �=ظ	7 " ا���	ر " ��	ث 

�  J4وا�وح 4ن ��ا �"=ظ7 ط�)7 &��رة  �7 ھذه ا�د� �و و'د  	ر ھ���2 و ����� &��و��2  �
=

�	A���)�0دة " 4رس ا �'%ول و ھو ا@رض و...  =��دو و ھو ا��ب و ھو ا��ا �	��ء " و ا

ھ� )�0دة �ب إ�+ ا�'زا�ر ا���7�0 �98 ���"ط ا@.��ء 4"+ ا�#�رئ  � �دا�	7 ا�	�ص و � 



 فـي شعـر عثـمان لوصـيف:                                          الخصائص الفنية لفصـل الثالثا

 

118 

 

ح �	�ص ا�����	د 4"	+ ا�و0	ف، �4	د�� �0	ر � آ�	ر اإ� ��'"+ ا��#�#7 ���0=�ت ا��ذ&ورة 


م ا�'زا�ر، و ھ� ��"7 �:و�7 �"'1 إ��%� ا�.�4ر ا����0ر ���"ط ا��#�#	7 �����	�ل، �ا�.�4ر �

م ��1� ���#ر��7 ا�":و�7 ���و ا��:��ط7 ا�=&ر�7 و ا�=��7 ا��� �'1 إ��%	�  	� أول ا�	�ص ��ظ%	ر 8

  :7ا��&�ن �0ورة وا�A 4�.7ر�

  وا�
	ر ��زج ظ��ن �� )ور وا	د" 

�ر )ور�)� �� ظل وا	دD�  

  أ
	ث 6)' و��� ��9,�& �� ا�
	ر

9
	F�ن 6)د و��ك ��9,�& �� ا�
	ر  

  إ�& ;
� ا�-��ء


وءة ..(�  . ورؤ�


وءة إI �� ا�
	ر( I  

  )I ")1 رؤ�� إI �� ا�
	ر

���ول ا�.	�4ر  	� ھ	ذا ا��#ط	> ا�.	�ري ا����	�د 4	ن ا���ط�	7 و �=�'	1ة ا�#	�رئ ا�	ذي 

�"7 ا��� ���ث �%� 4ن إ'���ت  	� ھ	ذا ا�	�ص،  	ـ " ا���	ر "  	� 
�&��ز ذا&ر�2 '�"7 �ن ا@

���	2 ��	ًدا رؤ�و�	� � �ر)	+ إ�	+ ا
	�&��ه �دي �ھذا ا��#ط> ا���د  �	2 ا�.	�4ر 4	ن ���	�ه ا��#"�	

.�
  د���2  � ا��ص إ� )�ر�� ���ر

و إذا &��ت �=ظ7 " ا���ر "  � ا��ص ا�
��ق '	�ءت �ط"#	�F  ،7	2  	� �0	وص أ�	رى 

��د�		دھ�، �		ن ذ�		ك �0		2 ا�طو�		ل " وھران"��		ث ��		دث  		� ھ		ذا ا�		�ص 4		ن ��		ر إ�		+ �'		1 

2 ��.��2 �> ا�.واط\ ا�'زا�ر�	7 ا@�	رى، �&	ن ون �6ره �ن ا����ر، ���ر6م �ن أ�دوھران 

�� �0> ا�
���8ء ھو �د��7 وھران ا��� ���"	ف 4	ن �6رھ	� �	ن ا��	دن ا�'زا�ر�	7،  	���"ف 

و �4	وان ا��د��	7  2�4 ا@ردان، @�2 ا���> ا��#�#	� 
ل:���� ��رھ�، ا�ذي �'1 إ��2 ا�.�4ر ��

ا
�2 ا��#�#�، و ���رف '	وھر &��و��	2 ا��� أ��%� ا�.�4ر و �'1 إ��%� و إ�+ ��رھ� ���رف 

ھ	و �ر وھران ��ط"ق ا�.�4ر �"��ث 4ن ا��#�#7، و وھران ھ� و'2 ا���	ر، و �رو�2،  و 

                                                 
  .71-70)راءة  � .�ر ا�ط���7، ص: ��84ن �و�0ف:  -)1(
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، �.&9 ���"�� )��7 ا�5
�ن و �ن )��	7 ا�.	�4ر و @ن � ��	ر  	� ا�'زا�	ر إ� ا�.�4ر �ً��و 

  ��ر وھران:


َ �َ  " آهْ  �� )َ ... �َ  انِ ھرَ وَ  رَ 	ْ  ْ
 َ= َ�  ! �-ِ دُ %ُ � ا�ْ 

  اتِ رَ �َ ا�زL  وَ  Aَ �ْ دَ ا�ْ  كَ دُ ��ِ )َ أُ 

�رRِ $َ ا�ْ  �ِ ا�َ رَ Jَ ا�ْ  وَ  قَ �ْ ا�=ِ  كَ دُ ��ِ )َ أُ  َ��  

  �و�ِ �ُ ھُ  �كَ ِ�  غُ رِ �ْ � أَ ِ) 6ْ دَ  ! آه

  �د9ِ رَ أوْ  � وَ ِ
 �ْ ;َ   لُ -ِ *ْ أَ  وَ 

  ��%ِ ِ% 	َ � ا�ْ �ِ -ْ اِ  كَ �ِ/ � �َ ِ�  قُ �ِ) 6َ � أُ ِ) 6ْ دَ  ! آه

 َ� َ= (ِ�  ))1" �9ِ وJ ْ� ُ( َ(َ  رِ وھَ �َ  �... وَ و	ِ �... رُ 

 إن ����� و د��ت ا���	ر  	� ھ	ذا ا��#ط	> و  	� ا��#ط	> ا�
	��ق � ��&	ن وA	�%� إ�

� �ث �
�+ إ�	+ إ.	راك ا�#	�رئ  	���7 ا�د��ت ا��=�و�7 ا�&.=�7، أي ��
ت ����ر�7 ��  �

  إ���ج ا��ص.

���د ا�	ذي ��ًدا �6ر او ��� &��ت د��ت ا���ر �4د ا�.�4ر ا����0ر ��1ذ  � &ل �رة 

ا�&���7 ا�.�ر����F  ،7  �7 ا�.�ور�7 ا��� �&��ف ا�.�4ر أ��8ء أ�ذ�2  � �ص 
��ق �
ب ا���

�و0		�ف، )		د ا��		ذ �		ن ا���		ر  		� �0		2 " &		����ر أ�		ت " 0		=�ت أ
		#ط%� 4"		+  ��84ن�'		د

ا��رأة، و '�"%� ��1ذ ��%� ا���ق و ا�:�+ و ا�=رح، و ا��وم ا�'د�د ��ث '�ل ا��	رأة 0	ورة 

و �		ن �&		ون ا��		رأة  د�"��		ر، ���ط"		ق  		�  �و���		2 ا�'د�		دة، ��0		ل إ�		+  '		ره ا�'د�		�0		:رة 

:2���=
  ا���ر إ� طر�#� �

 َJ " ْ�� َ
  �ٌ �%َ �ِ 6َ  تِ )ْ أَ  رِ 	ْ 

 ُJ ُ9َ  وبِ رُ ا�دُ  ل ِR ُA�  �ِ ِك�  

 َJ ْ� َ
  ��ٌ )ْ *ُ  تِ )ْ أَ  رِ 	ْ �

  ومُ %ُ 9َ  اسٌ رَ أ6ْ  و وَ 	ُ Dْ 9َ  مَ ا-ِ وَ �َ  كِ �ْ 9َ َ� %ْ � �ُ ِ� 

 َJ ْ�� َ
  �ٌ �َ Dِ 6َ  تِ )ْ أَ  رِ 	ْ 

� )َ أَ وَ   

                                                 
  .61، ص: 1997، �1ن �و�0ف: �راءة، دار ھو�7، ا�'زا�ر، ط�84 -)1(
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� رُ )َ أَ  َ
�
  ونِ 	ُ �ْ �َ ا�ْ  كَ )ُ ِ َ���  �دِ ا�=ِ)  سِ وْ 

  كِ �ُ �ْ َ�  �حُ 9َ �ْ اَ 

  )1(" �دِ دِ ا��َ  رِ �ْ ا�$َ  Aَ َ� طْ �َ  بَ ;ُ رْ أَ  �كِ و ِ� ◌َ 

 	����ر �4	د ا�.	�4ر �و0	�ف ھ	و �"'	1 ا��"	م و ا��#�#	7، و �	�دة �A	�ف إ�	+ ا��.	&�ل 

�			ز �"ر�"			7 و ا��:			��رة و ا���			ث ا�.			�ري �"�			روج �			د��ت 'د�			دة و ���			ددة، @�			2 ر

ا�
		�د��دي، و ھ		و ر�		ز ا��
		�ع و ا��9%��		7 و ا�
		ر ا����9%		� و ا���		�ة و ا��		ب و ا�"#		�ء  

+، 4	ّل 8	ا�'��ل...، �"'1 إ��%� ا�.�4ر ��0ل إ�+ ا�Pر، و ھذا ا�Pر �6��� �	� �&	ون )"	ب أ�

�	ذ ز�	ن ���	د،  	����ر �	ّل ا���	ر ��ط	� ا�'	واب ا�	ذي ���	ث �4	2 ��ا�ر
��7 �0ل إ��%	�، و 

و �'�"	2 إ�
	��� وا�4	�  ر
ول ا�.�4ر ا�ذي أر
"2، و ھو ا�ذي ��"م 
ر ا�=���7، �0	�دق ��	2

  �درك �����2.

����	+ و ار�7 �"=ظ	7 " ا���	ر" زاد�%	� 
	�7  	�  �د��J ا�.�4ر �و�0ف �0و20 ا�.	�

أ�=	�ظ  ا��1و�ل، و ھو 6	رض �#0	ود �	ن ا�.	�4ر، &�	� أ�	2 و'	د  	� ا���	ر �	� �	م �'	ده  	�

ا��Aق " ا@رض " ����&�ن " ا�ر�ب "  �  �و�0ف )د ا
��دل ا��&�ن  أ�رى، و �%ذا �&ون

�ط		�ب .		�ري .		=�ف ��		�ض �����		�ة و ا���		ث 4		ن ا
		���8رھ�، ����		ول �4		ده إ�		+ طر�		ق 

  �"�9ص أو إ�+ ��=ذ ��
رب ��2: 

   Xِ اطِ وَ ا��َ  دَ )ْ 6ِ  فٌ ;َ اِ " وَ 

  �ٍ �)َ Jِ -َ  وَ  وعٍ �ُ � �ُ �ِ 


ْ اَ  َ9 (ِ �ِ � َ�� َ� �  X ا�ِ رَ 

  �ً �)َ ِ$ -َ  ا6ً� وَ رَ �ِ  وَ 

�ْ أ�ْ  فٌ اِ; وَ  
   �=ِ �ْ دَ و ِ

َ �ْ 9َ َ� %ْ �ُ  نْ �ِ  ىَ رَ �َ  إذْ  �  

� أ)َ ھَ  َ; �  �كَ إَ�  دُ �ْ وَ � ا�ْ ِ) �;َ -َ  دْ 

� L� َR َ�  تُ /ْ �ِ  َ;���L َ� 6َ  ضُ ا1رْ  تْ   

� ا�ْ �َ � أ�( ِ) وِ آ َ
  )1(" كَ �ْ إَ�  رُ 	ْ 

                                                 

7 ا�وط��7 �"&��ب، ��84ن �و�0ف: .�ق ا���
��ن،  -)1(
  .33، ص: 1982، 1ا�'زا�ر، طا��ؤ
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  ر:و �ن ا�دواو�ن ا��� ورد  �%� ذ&ر " ا���ر" �ذ&

  ر;م ا�D$	�  6)وان ا�%D�دة  ناا�د�و

  ���7 ا�=#راء -  ا�&���7 ���ّ��ر

  أ��د�ك �� زھرة ا���.#�ن -

  )1آه �� 'رح ( -

  )2آه �� 'رح ( -

��ن �
��#ظ ا���ر و ا�ر�C و ا����ون�'�  

.  

.  

.  
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25  
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35  

41  
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  ��و�ت  � �رآة ا��&
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  ا��را��  -

  ا�0وت -

  98ث ���ت -

.  

.  

.  
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  .��8469ن �و�0ف: ا5رھ��0ت، ص:  -)1(
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��رج د���2  � ا��ص ا�.	�ري،  "�و�0ف"و إذا '��� إ�+ �1و�ل ���+ " ا���ر " �4د 

 +	"4 ��ً	A�� س�	�4ر �	.�ا �	A�� و ،�A���و�0ف ھو ا�.�4ر �ر �4د ا���ول إن ا#� ���F 

 �		A�� س		دد 4&		'�� �		A�� و		ره،  %		A�� س�		
ا5ط		9ق، @ن �(94		�� 2���A		� ھ		� أ

ا�#د�م، )��م زاو�7 'د�دة ��ظر ��%	�  ا��د�ث ا�'د�د 4ن �8ق 4"+ ا���8قا�.�4ر ا��#"�دي، و ��

 7	
إ�+ ا���A�، �رى �ن �9�%� 94)�ت ��'ددة، و �#��ق أ�رى �م �&	ن واA	�7 أو �"�و

.�A���ن )�ل ھذا ا�  

"%	� ا�.	�4ر و �8�ث �=ظ7 &8ر ا
�����%�  � .�ر �و0	�ف ھ	� �=ظ	7 " ا��	�ر" ا��	� ��ّ 

 � 6د �زھر، و ھذا �دل 4"+ 4دم رA+ ا�.�4ر 4	ن  و ا���رر و ا@�ل����Aن ا�����ق 

�ن �.	&�ل �4	وان أول ن �وظ�	ف �=ظ	7 ا��	�ر A	وا)�2 و ��A	ره، و �	�س أدل 4"	+ ذ�	ك �	

د��	7 ا��:��	ر و ا�%	دم و إ4	�دة ا���	�ء، د�وان �ن دواو��2 و ھو " ا�&���7 �����ر " و ا�ّ��ر ھ�	� 

أول )0	�دة �	ن د�وا�	2 ا@ول ھ	ذا،  ���ء ��Aر 4"+ أ�#�ض ا���A� ا���ردي، &�	� �	م ��	ل

  �ن �=ظ7 ا�ّ��ر ا��� وردت  � �دا�7 ا�
طر ا���8� �ن )�0دة " إ94ن 4ن ھو�7 ":

  �ا
ِ ذَ 6َ  � وَ 9ِ وَ �ْ � )َ �ِ  " وَ 

�رُ �ِ  L(ا�رَ  وَ  مُ �ْ ا�ُ<◌ٌ  وَ  � ا� ْ* َ
��ِ ا��َ  �ُ  َ	 ُ�  

  �ِ 	َ ِ/ اا�رL  �ِ �َ �ْ ا��َ  Aَ �َ  فُ رُ �َ  قٌ وْ 9َ  وَ 

  'ِ Rِ �ْ �َ  نْ �ِ  لُ �َ أ)ْ  رُ Jْ ا�ِ
  لُ �َ � ا1َ �ِ 
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�ةِ �َ 	َ ا�ْ  �قُ 	ِ رَ  بُ 6َ أَ  وَ  ")1(.  

 Fذا &��ت " ا���)7 " �4	د ا�.	�4ر ا�#	د�م ر �#	2  	� ا�ر�	�ل و 
	��ره  	� ا��ر�	�ل  	Fن 

�ر ھ� أ��س ا�.�4ر  Y��و�0ف"ا�واھ�:"
  ، ا��� و'د  �%� �� �م �'د  � 

�َ 9ُ �ّ " أَ  َ◌ Lا�ن ���ِ ا�=َ  ارُ  َ% ُ�  

  ةِ دَ و	ْ �ِ � ا� ِ� 9ِ �-َ � أِ) �َ 

 َ� �َ �
َ Dَ  نَ وْ � َ
  �وا9ِ زَ )َ  � ... وَ 9ِ 

 َ� َ� �� ِ� ھَ ورُ ذُ �ُ  ًة◌ُ رَ �َ  L-ءِ �َ � ا�� ")2(.  

 ��":7 �4د ا�.�4ر ا��دا8� ��
ت ���8	7 �	ل ھ	� ���و�	7، ���	ث �.	&ل أ�=�ظ	2 و 	ق �	� 

�#�2�A روح ا�#�0دة، و �ن ھ�� و'د �و�0ف  � �=ظ7 " ا���ر " ا�=��ح 4"+ �4�م ر�	ب � 

دود ا�ز��ن و ا��&�ن، و ا���طق،  ��.�ر �و0=2 رؤ�� ��A> ا�":7 �"�#�#7 ا���ط��	7، ��ده �

4	ن ����ھ	� ا���'�	�،              و �=ظ	7 " و � ���1+ ذ�ك إ� 4ن طر�	ق ا���	�د ���&"�	�ت 

�ن ا�&"��ت ا��� �ر'ت �	ن ����ھ	� ا���'�	� ا�#	د�م       و ار��	ت  "�و�0ف"ا�ّ��ر " 4ن 

  ة و ا�%دم، و ذ�ك �� �'�ل ا�&"�7 �.�> ��9)�ت �6ر �1�و 7. � أ��Aن ا�8ور

 �	��F  ،2	و�د� �	2  	� �	
�ر  	� ا��#ط	> ا�.	�ري ا�
	��ق )	د '�	ل ��%	� أ�� Y��ذا &��ت اF 

  �'ده  � )�0دة أ�رى )د '�ل �%ذه ا���ر " أ����ء ":

�عِ =َ �ْ ا4ِ  رِ اِ/ وَ � دَ ِ�  دُ رٍ �َ أُ "   

�رُ ھَ زْ ا1َ  سُ ا/ِ رَ �=َ ا وَ  رُ Jْ ا�ِ
  وَ  �نُ �َ ا�زL  ثُ �ْ 	َ    

� أ)ْ �َ 	ْ �َ  ثُ �ْ 	َ  وَ  
�ءُ �َ ِ  L(رِ ا��")3(  

4"		+ إ�		راج ھ		ذه ا�"=ظ		7 " ا�ّ�		�ر" �		ن ����ھ		� ا���'�		�  "�و0		�ف"و 4"�		2  #		د �4		ل 

�د، و أ�4ل  �%	� ھ	د�� و �#A	� و إ4	�دة ��	�ء �	ن 'د�	د، ��	+ 6	دت و &%�1	� �
ا��1�وف و ا�

و ا�	د��ت ا�'د�	دة و ا���'	ددة ا��	� ���"%	� إ��ھ	�  �6ر �1�و 7 �دى ا���"#� ���'7 ا��5	�ءات

  �و�0ف، �#ول  � )�0دة: " 6روب ":

�تِ $َ =َ & -َ َ� 6َ  " وَ   L(ِ ا��لِ �  َ( َF ُر�   

                                                 
  .��8415ن �و�0ف: ا�&���7 �����ر، ص:  -)1(
  .��8428ن �و�0ف: )راءة  � .�ر ا�ط���7، ص:  -)2(
  .��8454ن �و�0ف: أ4راس ا��"C، ص:  -)3(
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َ  نْ �ِ  َ% َ�� L(ا� � َ��رِ   

�رُ ا�)L  هُ دُ �ِ �َ 9َ  وبُ رُ ... ا��ُ وبِ رُ ا��ُ  وَ   

�رُ )َ �ْ ا��َ  وَ  " ..)1(  

 C�  #د�و�0ف"�.�ر "�#ط> ا��م �ن �9ل ھذا ا	�ر 	م آ���	واب 4	ر�7 أ��	.�"&"�7 ا�ي 

���'م ا�.�ري ا�#د�م، و ھذا �� �.ف 2�4 &"�	7 " ا�ّ�	�ر" ��	ث ا���	د ا���#ق �%� �ن )�ل  � 

�	��روح و �%� 4	ن د���%	� ا���ط#�	7 و ا&
	�%� د��	7 إ�����	7 إ.	�ر�  ،7	Fذا ھ	� &	��ن ��	�ض 

  .ا�5
�ن  � �ن ا���ر ن �0>ا����ة و ھذا �� �و2�A ا�=�ل ا���Aرع " ��'ده "  ���'د �


�#�0	ر  "�و0	�ف"و ��� &�ن � ��"و د�وان �ن دواو�	ن  �	���F  ر�	��7 ا	ن ورود &"�	�

  4"+ إ�راد ��ض ا�دواو�ن ا�.�ر�7 و ��%� ��ض ا��0#�د ا��� '�ءت ���"7 �"=ظ7 ا���ر:

  ر;م ا�D$	�  6)وان ا�%D�دة  ناا�د�و

  ���7 ا�=#راء -  ا�&���7 ���ّ��ر

  )1'رح (آه ��  -

  )2آه �� 'رح ( -

��ن �
��#ظ ا���ر و ا�ر�C و ا����ون -�'�  

  أ7��6 إ�+ ا�=را.7 -

.  

.  

17  

29  

38  

43  

45  

C"��ر -  أ4راس ا�
  ��و�ت  � �رآة ا��&

  أ4ط�ك أن ���ر)� -


		��=و��7 ا���		ث و ا��A			ور  		� �ر�ط			7  -

  ا�وطن ا��=#ودة

  ا��
� ر �7ر��" -

  ا��را��  -

.  

33  

39  

41  

  

51  

43  

  

                                                 
  .15ص:  ،1999دار ھو�7 �"ط��74، ا�'زا�ر،  ��84ن �و�0ف: ز�'��ل، -)1(



 فـي شعـر عثـمان لوصـيف:                                          الخصائص الفنية لفصـل الثالثا

 

125 

 

.  

.  
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و را�> �=ظ7 أ�ذت ��ًزا ����ًرا �ن ا�
����ل ا���'�� �4د �و�0ف ھ	� �=ظ	7     " 

�ء" و �ن ا���"وم أن �وAوع ا���ء .&ل ��
	��رار ر�	ًزا .	�رً�� وظ=	2 ا�.	�راء ا��	رب ا��

)د�ً�� و �د��8ً، و �#د ا
���ل ا�.�4ر " ا��	�ء" &د��	7 �	رؤى و �0	ورات 4د�	دة ���"	ف �	ن 

)�0دة @�رى، و �&=� ھ�� أن ��ص ���ذ&ر د�وا�2 " ز�'��ل " ھذا ا@��	ر ا�	ذي .	&ل  �	2 


	"7 ا�.	�4ر ا��	واة ا�د���	7 ا��� 2 ��%� ظ�ھرة �"=�7 �����9ه، إذ '�ل ��0�4ر ا���ء و �راد��

�7 ا�'���7 ��ن �0و20:  ����ء ��� �و��2 �ن أ���د ر�ز�7 و "��4ر &ل )�0�د ا�د�وان و ا�

إ���ءات أ
طور�7 ����ر )��7 �%���7  � ا�د�وان ������ز، و &1ن �0و0	2 ���	وج ����	�ء، و 

"+ ���ض 0=���2، و ھ�  � ��ر&%	� ���	رر �	ن ا�'�	ود و ا��8	�ت، ���رك ��رك ا���ء، 4

��		
ق ا�و)=		�ت ا�د���		7 و ا��ظ��		7 و �		ر"%		� ا�.		�ر�7، و ��أ
		طرھ� و ' بأو ھ		� ��
		�ب ا�

  ا7�4�#�5.
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�		رة ) و ����		��� ھ		��ن 4"		+ ا��
		�وى  �22&		ررت �=ظ		7 ا��		�ء  		� د�		وان ز�'��		ل ( 

2 إ�		� �		���رادف ( 
		��ب، ا���		ر، ا��		دى، ا�		J"8، ا���'�		� �#		ل ا��		�ء و ا@�=		�ظ ا�دا�		7 4"�		

  )، أو �������ق و ا��'�ورة ( ا�.�ط\، ا@.'�ر، ا�ط�ور، ا@زھ�ر، ... ). ...ا��طر

و ھ&ذا �.&ل ا���ء �ؤرة ��Aف إ�+ �ؤرة ا�"�ل و ا���ر و ا�ّ�	�ر، و ھ	� �	ؤر ��.	�&"7 

  و ����7�6 دا�ل أو�0ل ا��ط�ب ا�.�ري  � أ��4ل �و�0ف.



ً و �1�
 ث�ر أ6وار ا�ذات �&ل �4ق، ��� C��� 2�"4 ا�"'وء إ�+ ا���ء و ا�����ء �2 

��.�&�  ،9��A=ءات ا�����7 ( ���رة،  �"د�وان ����#ا���ء و  �Aءه  � ا���ن ا�.�ري � �.&ل

�	�ء 7 ا��8	�ت و ا�A	�ط،  	� �	�ن ����	ز ا��ط\... ) ��
م  	� ا@6"	ب ا@4	م �0	=ا���ر، ا�.

  �7.د ق و ا�5
�������ر&�7، و ا��

ا�.�ر�7 �د�وان ز�'��	ل ��=��	7 4"	+ ا��	1و�9ت و ھ&ذا ���&م .�ر�7 ا���ء  � ا�&���7 

�&		ون ا��		�ء ا�		ذي ��		د ا���		�دل ا��وA		و4� �"��		�ة، و ���و�		7 إ4		�دة �.		&�ل ھ		ذه ا����		ددة �

�رب �	�...، ��	�"   ا����ة، و إ�4دة  %�%� و ا��وا0ل ��%�، ��ث �:دو ا��	�ء ظ	9 و ھ��.	� 

  :"�و�0ف"ا���&ن �#ول ، و ����� ��ض ا����ة و دم ا�و'ود و ��ء ����م ا�&ون ا�ط�"��7

�ءَ ا��َ  قُ �َ " أ6ْ   

�ءِ ا��َ  ةَ ورَ طُ -ْ أُ  قُ �َ أ6ْ   

 َ� ْ� َ	 َ� َ�  َ9 Z ْ% َھَ أُ ر َJا� � /ِ��تُ )َ   

�.. �َ �َ )َ  دْ ي ;َ ا�ذِ  لُ Jُ  وَ  ّ9�  قَ -َ 

�ءَ ا��َ  قُ �َ 6ْ أَ ..  

 َ� َ� ��ءَ   ُJ َْ رِ دَ ;َ  ن	ي ا� ِ�� ِ��   

  كَ )ْ �ِ  قُ 	َ ا�ْ  'ُ �*َ ي Dَ ي ا�ذ? دِ �ْ �َ  وَ 	ْ )َ 

  ...ةٍ رَ 	ُ  �ٍ �)َ طِ  نْ �ِ  وَ 

�ءَ ا��L  قُ �َ 6ْ أَ   �  )1(" ر�<ُ ا�ِ  تْ 
َ ھَ �

                                                 
  .58ص:  ، 1999 ا�'زا�ر،  ،دار ھو�7 �"ط��74 ��84ن �و�0ف: ز�'��ل، -)1(
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و ����		�ء &%ر�		�ء ا�و'		ود ا�
		�ري  		� A		"وع ا�.		�4ر، و  		� ا�&���		�ت، إ��		2 ا���		د 

� �	ذ�ك  	Fن ا��	�ء ا@�طو�و'� �"��ء ا�ذي ���ول د���2 إ�+ ���دل �وAو4� �"��ر 7، و ���ً 

  �'ري  � '
د ا�.�4ر.

و �ن ��ن �'"��ت ا�":7 ا�.�ر�7 ا��را�8	7 ا��	� �
	�و)=��  	� �'	�رب �و0	�ف ا�.	�ر�7 

" ھذه ا��=ردة ا��� �ذ&ر�� ��
��دام ا�.	�4ر  و �����د�د �=ظ7 " ���0�ّ  )1()�0دة " )=���ك "

7 ��"#7 "  =���	ك ��� �س  � ا�'�ھ"� ��8ل ھذه ا��=ردات  � �ط��2 ا�.�ري &#ول ا�رئ ا�#

ل ا�=�ق ��ن �ط�ب ا�.�4ر�ن أ�رئ ا�#	�س و �و0	�ف، و ا����8	ل  	� ا��و'	2 �"،  %��ك �'

ا�":وي و إ����2 ا�	د��� ا�	ذي �
	��طن ��'	7 ا�5
	�ن ا�=	رد إ�	+ �'�	وع ���ط�	2، �	ن ھ�	� 

8	7، و ھ	و �رص &ل �ن ا�.�4ر�ن 4"+ ���ط�7 ا��8ن � وا�د، @ن ا���8ن �.&9ن ��2 98

ا��		د ا@د�		+ �"'�		>  		� ا��ر��		7، و )		د �"		Q �		د ا��		ذاء ا�.		�4ر �و0		�ف �		��رئ ا�#		�س أن 

�ط��		2 ا��و'		2 �0		���2 &		�ن �"و)		وف ��		2 ����&		�ء 4"		+ ا@ط		9ل، و ھ		� 
		�7 �		ن 
		��ت 

ا�.		�4ر ا�'		�ھ"� � ا����0		ر، و � ��&		ن �=
		�ر ذ�		ك إ� �		��#ول �		1ن .		�4ر�� و'		د �و)=		2 

�4ر ا�'		�ھ"� ��	�ل �		� أ�	م �		2 �	ن  		رط ا��و'	> و أ�		م ا�=	راق و ا���		د ����8	ل �	> �و)		ف ا�.	

  ن ا�����7.ا'راء  #د

ا�.	طر�7    (  ا��A	����ت8� أ&8ر ر���7 و �4#�  	� �"	ك ا&�� ��دو �'"��ت ا��س ا��ر

� ا5ط�ر ا��=��"	�، و �	ن ذ�	ك )0	�دة "  ا���ود�7 ) ا����  78� ��4�Aف أ��4�2 ا��0و76 

�#�ط> ا@ول �=��"	� و ا�8	��� �4	ودي و ا��8�	ث �=��"	�،  7ا��&و�7 �ن 898 )2(98ث ���ت "

و  �ب�	در .	�&ر ا�
	�ّ ل 8	� و ھ� �����Aت 
�ق و أن �'1 إ�+ �ظ��ر �%� رواد ا�.�ر ا�'د�د

  90ح 4ن ا��0ور.

 C�		�� 2�1 أن		ن .		دة �		دة وا��		)0 �		&"�ن  		ن .�		ر�7 ��		.�7 ا		&����ا �		>  		'��ذا ا		ھ Yإن

ا��را
ل �	�ن ا�":	7   ا@م ���:7 ا���81ر، إذ أ�%� ��.ط ���7 ا��ص 4ن طر�ق ا��ص وظ�=7  ��7 

ن طر�ق ا��را
ل ��ن ا��
ق ا@م و ا��
ق ا�=رع ���8ق 94)	7 �.	�2 ��"	ك �ا�=رع، "  ا�":7 و 

ردھ�  � 
��ق ا��وار، و �%ذا ��.	1 �	ن �8	7 'د��	7 ا��9)	7 �	�ن  ��ن ا��"�وظ7 و ا�دا��� ��و

                                                 
  .73 -72ص:  ،1999دار ھو�7، ا�'زا�ر،  ��84ن �و�0ف: ا���:���، -)1(
  .65-64أ4راس ا��"C، ص:  ��84ن �و�0ف: -)2(
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���"		+ 4		ن ً�� �		د ق �		ن ا@�ظ�		7 ا����"=		7، و، و �0		�C ا�		�ص �
		ر)1("أ�		دھ�� و ا�P		ر 

  أ��د�7 ا�0وت إ�+ ��ث �:دو ا��ص )��8رة ���ددة ا@0وات.

ل أ��4ل ا�.�4ر �و�0ف �ن 
��ت ا��'د�	د و ا��'	�وز �":	7 ا�#د��	7 إ�	+ �ھذا، و �م �

	
�	�ن )0	��د د�	وان "  ط�7�:7 ا�د��7 ا��=�و�7 و ا����#7  	� آن وا�	د  "	و أ'ر��	� �#�ر�	7 �

�ر " ا��� &�� Y���� 7���&�د د�وان تا� تا��	� &��	  س ا��"Cاأ4ر   � إط�ر .�ر ا��=��"7 و )�0

�:�%	� ��=س ا5ط�ر ا�.�ري  ���F ��9ظ أن )�0�د ا�	د�وان ا@��	ر، أ4	راس ا��"	C أ0	��ت 

�ر�	د ھ�	� أن �ر&	ز و  ،أ&8ر رؤ�7 '����7 و أ&8	ر &�8 	7، و إ��	�ج ا�د��	7 أ&8	ر 8	راء و ��#�	دا

، ��	ث ��9	ظ أ�%	� ن4"+ ا��&و��ت ا�"=ظ�7 ا��� Q�0 �%� أ
	طره ا�.	�ر�7  	� &	9 ا�	د�وا��

)ل 4ددا ��%�  � د�وا�2 ا�&���7 ���ّ��ر، &�� أ�%	� أ.	د 0	#9 و أ��	ن أا��"C  � د�وا�2 أ4رس 

   � ا�د)7 و ا���#�ء.

� اPداب ا@ور��	7  	�	رف �	� �ي ��Aوي ���2 ھذا ا��وع ا�.�ري ھو و ا��0ط"C ا�ذ


		م ا��5'را�		� ��Epigram  +		�7 إ		:�ن 		2 �		2 و �ط#		�، �		> ا��9 		�ت ھ��		7  		� طر�#		7 ھ'�

أ�رى، و إن &�ن ا��راد �2 � �&�د ��=	�وت &�8	را  	� �6�	ب ا@�	وال، ر6	م ھ	ذه ا��=�ر)	�ت 

و   ا��ط#�		7  %		و " ا�#0		�دة ا��		� ����		ز 4"		+ و'		2 ا��0		وص ��ر&�		ز ا���		�رة              

  .)2(إ�'�زھ� و &�8 7 ا����+  �%� "

&		ذ�ك �		ن �'"�		�ت �'		�وز �و0		�ف �'����		�ت ا�":		7 ا�.		�ر�7 ا�#د��		7 إ�		+ '����		�ت 

ا�#0		�دة ا��د�8		7 ھ		و 4		دم ا��=��		2 �ز�		�رف ا�0		��7 ا�.		�ر�7 إ�		+ ���و�		7 إ.		��ع ا�		�ص            

A=� ذي ر����=&ر�7 و �&�8ف إ���ءا�2، ا@�ر ا�و إ8راء د���2 ا�ج  �	+ إ���4ر أ����� إ�.���

ا���0		ول ا�		د��� ��		ت A		:ط ا�ر�6		7  		� إ.		��ع ا�		�ص و ��0		�ب �		ردوده ا��ظ		ري، 

 ��#�رئ �د�وان " )راءة  � .�ر ا�ط���7 " ��9ظ أن ا�.�4ر )د ا��ذ ��=
	2 �:	7 'د�	دة ھ	� 

�:		7 ذات �=		ردات �
		�و��ة �		ن �&و�		�ت ا�ط���		7 ��		�  �%		� �4		�و�ن )0		��د ا�		د�وان، ا�"�		ل، 

ى �	د و0	ف ا��ظ	�ھر دا���0=7، ا�.9ل، ا�'��ل، ا�زھرة، .'رة...، �6	ر أن د���%	� ���	

ا���ر'�7 ���'"+ أ����� ��ت �#��7 " ا@)��7 " ا��� .رع �و�0ف  � ا
���8رھ�، إ����	� ��	2 

  �ن �1ي 4ن ا����.رة، و 
��ء  � ا���5ء و ر)���� �و ره 

                                                 
  .138، ص: ���2009د  �وح أ��د: �=�ر)�ت ا�.�ر�7، دار 6ر�ب �"ط��74 و ا��.ر، ا�#�ھرة، -)1(
  .20، ص: 2009
ور��،  ،ا�� ، دار ا��"م وا���5ن ، د�.قأ��د ا�0:�ر ا��را6� :���ء )�0دة ا��5'�ر -)2(
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�	ن  )1(داع .�ري أ�0ل  #�0دة " ا�"�	ل " � آ��7 " ا��ر��ز " ا��� ھ� 04ب &ل إ� 

د�وان  " )راءة  	� .	�ر ا�ط���	7 " ا��	� ��	دث  �%	� ا�.	�4ر 4	ن ا�"�	ل ��	ر د��	ل 4"	+ أن 

&ل ��%	�  	� ، ا@.��ح، 0ور �9 �ون، ا�دا�س...، ��."�ل �ن ا�
وادا���ذ ا�.�4ر �
��ت ا�

ن أن �0	رح �%	� ���.	رة، وراءه د��ت ��ط	��ق �	> �	راد ا�.	�4ر دو ا��#��	ل )��4	� ��=	� 

�6ر أن 
��ق ا�&9م  � ا�#�0دة �	و�� �	1ن ا��#0	ود �	ن ا�"�	ل ھ�	� �	�س ھ	و ھ	ذه ا�ظ	�ھرة 

و إ��		� ��&		ن أن �.		&ل 4		دو ا�.		�4ر ا�		دا�"� و ا��		�ر'�، &�		� ��&		ن رده إ�		+ �		� ا�ط����		7 

  أ�0ب ا�'زا�ر �ن أز�7 ��دة إ��ن ا��.ر���ن ا�
��#��ن.

ا�ذي ��8ل ا
�#9��7 ا�.�4ر ھو 'وھر ������2  	� ا��8	ور و ر��� �&ون ھذا ا�����ص 

ا�.	�4ر أن �
	%م  	� إ8	راء  �ن ر&�م ا@0وات،  "&� �&ون ��&�	7" ا���ص " �4"+ 0و�2 

�		+ ���		�ز ا�":	7 ا�.		�ر�7 ا��		� �:�	2 ا�#و��		7 ���:	� أن �		�م ذ�		ك 4	ن طر�		ق �:�		2 ا���0	7، �


  �7 أ���ط �:و�7 
واھ�.إ�4دة �"ق ا�وا)> �:��7  ��7 4ن أ�%� إ�+ ل ��و

و �709 ا��	د�ث 4	ن ا�":	7 ا�.	�ر�7 4	ن �و0	�ف أن ر�"	7 ا�.	�4ر  	� 4	��م ا�":	7 

راع دا�				ب �				�ن ا���				�ذاة                   &��				ت ر�"				7 4'��				7 �ً#				�،  %				� 4"				+ �				دارھ� ا�ز��				�. 0				

�� �	م �#	ل، و و ا�#ر�ب، و ا��=9ت ��2 أ�����، ��ن �� )�ل و ا��'�وز، ��ن ��8ل �را28 ا����د 

دة �أن ���ز ا����7 ا�5دا7�4 � �&ون إ� �ن �	9ل 0	دع ا����	7 ا�
	� –4ن �ق  –&�ن �درك 

 ���		7 ا@.		��ه و ا��ظ		��ر، ا��		� � ��=�A		ل و � ��:		��ر، إ� �#		در �0		�ب ا���		دع �		ن ��		���ر

�دة ���:		� أن ���8"%		ا�5		داع �		
و  �، و �&�		2 &		�ن ��		� أ�A		� أ�		2 �&		� �0		دع ھ		ذه ا����		7 ا�

ص �:		7 ��		��9 �#		د��، و أن ���		 + ��
		�+ �		2 أن �����		ل �		> �		ذ�ورھ��0		ر �8را�%		�، ��		��

  'ر�2 ا�ذھ��7 0و�%� ا�����ز ��ن أ0وات ا�Pر�ن.ا�#�0دة ا���8ل، ��+ �'د ���

  ا4�%�ع : -2


	�  	�  �)	د أو�	وا اھ����	 ا�+ا�#دا�.	�راءإذا &�ن �
&��	را ���5#	�ع ا��	�ر'� ا����8	ل أ

��"�"�7  	� �0و0	%م ا�.	�ر�  ،7	Fن .	�راء ا��دا8	7 أو�	وا اھ��	�م ��	�98 ���5#	�ع ا@وزان ا

ا�		دا�"� ��F&����		2 ا��:��		7 ا����"=		7 ا����8"		7  		� ا���		+ ا��&رار�		7 و ا��#��"�		7 و ا���و�		>  		� 

                                                 
  .��8447ن �و�0ف: )راءة  � .�ر ا�ط���7، ص:  -)1(
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ا
��دام ا�#وا � &�� �م �:="وا إ�+ '��ب ذ�ك أوزان ا��"�	ل و ���0	7 �	� '	�ء �	ن �'	�ر�%م 

  ��ط ا�#�0دة ا���ود�7.ا�.�ر�7 4"+ 

و ��� أن .�4ر�� )د &�ب  � ا�.�ر ا���ودي و  � .�ر ا��=��"2�F  ،7 را4+ �&	ل ��	�ء 

4"	+ )وا�	ب ا��"�	ل  ا���ودي �'ده )د ا��4د �.	&ل أ
	�س.�ري إ�#�24 ا���ص،  =� ا���ط 

ا�	ذي  �ن أ��د  ��� ���"ق ���وزن و ا�#� �7 و ا�روي و �م ��رج 4"�%�، و ھو ا���ط ا�.	�ري

���&ن ا�.�4ر �ن �9�2 �ن ��8ل &	ل ا�#	�م ا�'����	7 ا�.	&"�7 و ا��#"�د�	7 ا��	� 4ر %	� ا�.	�ر 

ا��ر�	� ��		ذ �دا��		2، ھ		ذا 4"		+ ا�		ر6م �		� و'	2 �%		ذا ا��		وع ا�.		�ري �		ن ا��#		�دات �		ن ط		رف 

ا�.�راء و ا��#�د 4"+ �د 
واء، وا0=�ن إ��ھ� ��1%� ��ول ��ن ا�.�4ر و )در�2 4"+ ا�����	ر 

  �ر�7 ��4 �ر�د ا5 �0ح 2�4. �&ل

إ� أن ا�#�رئ �.�ر ��84ن �و�0ف � ��س �1ن ا�#� �7 و)=ت �	��9 دون ا�����	ر �4	� 


2 �ن آ��ل و آ�م، و ھ	ذا إن دل 4"	+ .	�ء إ��	� �	دل 4"	+ )	درة ا�.	�4ر و ��&�	2 =� J"���

.	�ر � أن �&	ون �ن آ���ت ا�.�ر ا�#د��7 و ا��د�78 ��&�� أھ"2 ��
��ر ھذه اP��	�ت ��د�	7 ا�

��#�ًدا �%�، إذ ا���9ظ 4"+ &��ل دواو��	2 ا�.	�ر�7 أ�	2 �	م �"	Q ا�	وزن، �	ل 4	دل  �	2،  &�	ب 

ا��0#�د ا���ود�7 ا��#"�د�7، و ا��0#�د ا�'د�	دة ا�#���	7 4"	+ ا��=��"	7، و ا��	�ر ا�	وزن ا����	ر 

� �		ن )وا�		ب 4		ن �ر&		7 ا��.		�4ر، �و'		ًدا �		ذ�ك ا�#		�م ا�'����		7 ا�����		7 �		ن ط���		7 ا�.		�ر، 

�#"�د�	7،  �	�ول '�ھزة ��د �ن ا�=��ل ا�=��ن، و �&�2 �م �
�.	�ر وط	1ة ا��و
	�#+ ا�.	�ر�7 ا�

و ا��'د�د �وا&�� ���و�ت رواد ا��دا8	7 ا�.	�ر�7  	� ا��	روج �	ن ا5ط	�ر  ا�'�> ��ن ا�#د�م


		��دث �		ذ�ك آ��		�ت إ�#��4		7 4د�		دة ��%		�: إ�#		�ع ا��&		رار، إ�#		�ع ا��#��		ل�  ،�#�		
، إ�#		�ع ا��و

  ا�#� �7.

  

  

  ا4�%�ع ا���ر��: -1


		�  		� �4		ود ا�.		�ر ا�#		د�م، و �'		دھ�  		� )�0�دا�و;$����
��84ن ا�.		�4ر: و ���8		ل أ

ا���ود�F  ،7ذا أ�ذ�� �98 د�وا�2 ا@ول ا�&���7 �����ر،  Fن ا�و)=7 ��'"	+  	� &	ل �	ن �و�0ف 



 فـي شعـر عثـمان لوصـيف:                                          الخصائص الفنية لفصـل الثالثا

 

131 

 

�		ل، ا�طو 		�ن، و 
		��ط� )0		�دة ���		7 ا�=#		راء، آه �		� '		رح، ا���		�ق ا�طو�		ل، أ�.		ودة ا�ر�

  ��8��ن 4"+ ذ�ك. �ن )�0دة " ���7 ا�=#راء":

ُ اDِ وَ =َ � ا�ْ )َ ;ُ ـزِ �َ " 9ُ  
َ )ُ  Iَ  وَ  وفِ 9ُ � ا�	ُ ِ�  رُ 	َ 
ْ )َ  وَ   ���ِ �L َ� ا�ُ  ف وَ ـ ِ��  ـ�

 ُ( َ- �ِ���ِ =َ & ا��َ إ�L  وطِ %ُ � ا�-( ِ�  لُ 	َ رْ )َ  وَ   �ا�َ زَ � ا�رَ ِ�  وَ  احِ رَ � ا��ِ ِ�  رُ " �)1(  

  ":احْ رَ � 'ِ �َ  آهْ و �ن )�0دة " 

�	ْ  حِ رْ ا��ُ  �وضَ " أوْ � ِR (ِ (ِ � ْ
  -'ِ اِ رَ 6ْ � أَ ِ
 ;َ ارْ  وَ  �رِ ���ِ � ا�دِ �ِ       'ُ ا-َ رَ 

�َ )ْ �ِ  سُ ِ
 9َ %ْ )َ       ــ��ِ� �َ ـ� ا�$َ ِ�  ةٌ �رَ )َ �َ  �ـ'ِ =ِ �َ ارْ   َ	�� �
َ 9ِ ى ا;ْ �رِ �َ  َ-� ُ' ")2(  

7، ا��روA		�7)، و ھ		�  &		9 ا��#ط�		�ن ��8"		ت  �%�		� ا�و)=		7 ا��898		7 ( ا���و�		7، ا�د���		

و)=7 ���7، �6ر أن ا�.�4ر �م �
	"م �	ن ھ	ذه ا�و)=	7 ��	+  	� .	�ره ا��	د�ث، و ھ	ذا ��	وذج 

  ��8ل ذ�ك �ن )�0دة " �'���ن �
��#ظ ا���ر و ا�ر�C و ا����ون ":

  ونِ 9ُ �ْ ا��َ  وَ  �<ِ ا�رِ  وَ  رَ 	ْ ا�
َ  ظٌ ِ% �ْ 9َ -ْ �َ  �نَ ِ/ ِ� �ِ " 9َ 


 رَ  ودُ =ُ �َ ِ ُA�  Lنِ �َ ا�ز�  �نِ ِ) ا�-?  تَ �ْ Dَ  غُ دِ *ْ دَ �ُ  

  رَ طَ � ا�َم◌ً )َ �ْ َ� َ A�ُ ز? �َ 

  وعُ رُ ا�Rُ  رِ دْ 9َ 

  .)3(" وعُ رُ ا�زُ  �ضَ ِ$ 9َ 

 %ذه ا�#ط�7 ���"ف �ن ��ث ا@
	طر ط	و� و )0	را، و �&	ن &	ل 
	طر ���%	� ��%��	7 

�و
�#�7 �ر��7، و ھ� �ن ھذه ا�����7 )د ��#ق  �%� 0�4ر ا�و)=7،  9 �'د  �%	� �	دو�ًرا، و 

"ب 4"�%� ا�ط���7 ا��ط���7، و ھ� 
�7 ��رزة  � .�ره، �
���  � د�وا�2 ھ	ذا ھ� )ط�7 �:

ا�&���7 �����ر  &	ل ��	ت �	ن )0	��ده ا���ود�	7، و &	ل 
	طر �	ن )0	��ده ا��د�8	7 �&	�د �&	ون 

و�دة �:��7 )���7 �	ذا�%�، �.	��"7 4"	+ 0��4	ر ا��1&�	د ا�9ز�	7 �%	�،  ��
	طر � ���	�ج إ�	+ 


طور، و 4"�2 ��و)ف ا��ر&7 ا��و
�#�7 �4د �%��	7 &	ل 
	طر، ���	دأ ا��
��دة �> �6ره �ن ا�

.�%���9#�
  �ر&7 'د�دة �%� ا

                                                 
  .��8417ن �و�0ف: ا�&���7 �����ر، ص: -)1(
  .033در �=
2: ص: �ا� -)2(
  .41: ص: �=
2ا��0در  -)3(
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و �ن �9ل ا@�8"	7 ا�
	��#7 �'	د أن ا�.	�4ر �و0	�ف )	د '�	>  	� �'�و�4	7 ا�.	�ر�7 

ا@و�		+ ا�&���		7 ����		�ر �		�ن ا���		وذ'�ن ا���		ودي و ا��		ر، و �#		� و �		� ���0		ر ا�و)=		7 إ� أ�%		� 

  ظ�م ا�.طر�ن إ�+ �ظ�م ا@
طر.�ر'ت �4د �

: و ��		دأ ا��		د�ث 4		ن ا�و�		دة ا�وز��		7 ( ا��=��"		7 )، و ا��		� �'		د أ�%		� ��'
		دة ا���وزن

  ���.&"�ن ا����7 و ا���)70، و .&ل ا��=��"7 ا����7 أ�ذ �70 ا@
د، و ھذا ��وذج ذ�ك:

  و�ن/  �ول�'���ن �
��#ظ ا���ر و ا�ر�C و ا����ون:   �و�ن/  �و�ن/  �و�ن/  �و�ن/  �

  ��ود ر��> ا�ز��ن �د6دغ �0ت ا�
��ن:    �ول/  �و�ن/  �ول/  �ول/  �و�ن/  �ول

 َ� dن /  �ل  خُ ز�طر:       �ول /  �و��4"��� ا  

   �و�ن /  �ول  :        وعُ رُ ا�Aُ  رِ دْ �َ 

  

  :      �و�ن /  �ول)1(" وعُ رُ ا�زُ  �ضَ =ِ �َ 

  و ھذا �#ط> آ�ر:

   �و�ن /  �و�ن  :       7ً �َ :ْ �َ  �كَ �َ  ْ رَ 4َ 


َ رَ  ْ� َ   ً��:         �و�ن /  �و�ن .ْ وَ  كَ ��

 َ� ِ' ِ�  :  �و�ن /  �و�ن /  �و�ن)2(+�َ رْ �َ  فَ �ْ � أَ �َ  �نَ �

و )	د ا
		��د ا��=��"	7 �		ن أ�	د ا���		ور ا�0		� �7 ( ا���#	�رب ) ��		ث ا��	زم ا��=��"		7 و �		م 

  �"�زم ��ددھ�.

أو �	� �
	�+ ����	دو�ر  %	� )"�"	7  و أ�� .&ل ا��=��"7 ا���)70 ا��� �.�رك  �%� 
طران

  ا��'�ء  � دواو��2 ا�.�ر�7 و �ن ذ�ك:

7: �
�=�"ن / ��=�"ن/ ��=�"ن / �
�=�"ن"��
  " ھل ��0ر�ن &�ف ��Aن ا�'��ع ا�


ُ دِ #َ �َ  Yن / ��ف%َ و�"�=�� :�  

  : ��=�"ن / �
�=�"ن)3(" 7َ َ" �ُ �ْ ا�#ُ  ونَ 
ُ دِ #َ � �ُ �َ &َ 

                                                 
  .��8441ن �و�0ف:ا�&���7 �����ر، ص:  -)1(
  .43، ص: �=
2ا��0در -)2(
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 C"��ث " أ4راس ا��8�د�وا�2 ا ��0در �4م و  �و�0ف" 1988" ا�.�4ر "�زال ا� �� ،

 		� ھ		ذا ا�		د�وان ���=ظ		� ���5#		�ع ا��		�ر'� �"		�ص ا�.		�ري، ر6		م أن )0		��د ا�		د�وان �&		�د 

�&		ون &"%		� )0		��د �		رة، و ��		ل ذ�		ك �=
		ر ��		� ر�6		7 �و0		�ف ا��"�		7 4"		+ �'		�وز ا�.		&ل 

��2 ا�.د�د ��ورو28 ا@د�� ا���ودي �"#�0دة إ�+ .�ر ا��=��"7، �&ن 8#� 7 ا�.�4ر ا��را7�8 و 

 " C	"��راس ا	ذا " أ4	2 ھ	ن د�وا��	A د	ود�7،  #���#�0دة ا�+ إ�#�ع ا�#د�م � �زال �.د �2 إ�ا

)0		�دة ��		د �		ن أط		ول )0		��د ا�		د�وان و ھ		� )0		�دة " 
		��=و��7 ا���		ث و ا��A		ور  		� 

�طو�ل ا�	ذي ���� .�ر�� �4ود��، و ا���ر �%� ��ر ا �65ر�ط7 ا�ز�ن ا��=#ود " ا���&و�7 �ن 

  ، و أ&8ر ا���ور ا
����� �د�%م:ا�+��د �ط�7 ا�.�راء ا�#د

  )1(�"9ِ �دَ Dِ ;َ  �دُ 6ِ � وَ �9ِ و	َ 9ُ � �ُ )? *َ و َ  ـ�9ِ �=َ �ِ �َ  رٌ �ْ �َ  ـ�رِ ا�)L  وسِ رُ � 6َ %َ �" أرَ 

   �و�ن/ �=��4"ن/  �ول/�=�4"ن   �و�ن/ �=��4"ن/ �ول/ �=�4"ن

،  ���F �'ده � �	زال �1997ت " ا��0در �4م و إذا ا��#"�� إ�+ د�وا�2 ا�را�> " ا5رھ�0

���=ظ &ذ�ك ���5#�ع ا��"�"	� إ�	+ '��	ب .	�ره ا��	د�ث، و ھ	ذا إن دل 4"	+ .	�ء إ��	� �	دل 


	4"+ �دى و4� ا�.�4ر �و)> ا�5#�ع ا���ر'� 4"+ �
7 �&	ل ا��=س، و أ�2 ��د ا�ر&�	زة ا@

  .�4ر �
�+ إ�+ ا���د�ث  � إ�#�ع �0و20 ا�.�ر�7.

�2 ھذا ا5رھ��0ت، ا��4د 4"+ أوزان ا��"�ل 
واء  � )0	��ده ا���ود�	7 أم و  � د�وا

ا��رة،  �ن ��ر ا�&��ل �'د &ل �ن )0	�دة ا�:��	7 ا��	ذراء، ا���	دي، ا��	رآة، )	و�� �����	ك، 

  ��ذا 4"+ ا��.�ق، ز رة، �4ن، و ھذا ��وذج �ن )�0دة " .ر��7 ا��ب":

  )2("ارَ ـرَ -ْ اL� َ1ْت �9َ � �َ ـ�َ ھُ رَ أ*ْ   نْ �ِ  نِ �L 	ْ ا�رَ  ةَ ودَ رُ *ْ � أُ �َ  �كَ )َ �ْ "6َ 

  �ْ�=�4ن  �َ�=�4"ن  �ْ�=�4"ن    �ْ�=�4"ن   �ْ�=�4"ن   �ْ�=�4"ن

 ،7��	0 ،7	��و �ن ��ر ا�ر�ل �'د &ل �ن )�0دة ����	7، ا���'	زة، أ�	� آت، 0	ر�7  دا

  و ھذا ��وذج �ن )�0دة " ����7 ":

 َ- َ G ُ� (ِوَ ھَ  نْ � 6َ و َ
�رٌ )L  تُ �ْ ;ُ   ��9)َ ى   �ِ�  ُR ُ� ِ63(رُ =ِ 9َ -ْ � 9َ و(  

   ��94ن     ��94ن     ْ�"ن     ��9ن   ��94ن   �"ن

                                                 
  .��8441ن �و�0ف: أ4راس ا��"C، ص:  -)1(
  16ت، ص: ��84ن �و�0ف: ا�رھ��0 -)2(
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و �ن ا��=�ف �'د &ل �ن )�0دة �6دة ا�.	�ر،  را.	7 �=را.	7، إ.	را)�ت، و �	ن ��	ر 

  ا�ر'ز �'د )�0دة 0راع �> ا�.�ط�ن.

�ر دواو��	2 ا�.	�ر�7 ا@�	رى، ���	ث أن ا�#	�رئ �%	� �.	�ر �	1ن 0�4	ر �	
و ھ&ذا �> 

#		�ع ��		و ر ���#		در ا�&		� � �%		� و إن ا��"=		ت ط����		2  		� دواو��		2 ا���		�1رة �		ن ا�5#		�ع ا�5

  ا���ر'� إ�+ ا�5#�ع ا�دا�"� و ھو ا����
ب �"#�0دة ا��د�78.

و �		ن ھ�		� �
		��"ص أن " �و0		�ف " ر6		م &و�		2 �		ن رواد ا�.		�ر ا��		ر و �		ن د4		�ة 

را28 ا�.�ري،  ���زاو'	7 �	�ن ا�&���	7 ا��دا78 ا�.�ر�7، إ� أن ذ�ك �م �&ن ���9 ���2 و ��ن �

ا���ود�7 و ا��د�78 4ن �و�0ف �&��2 �ن ا�ر�#�ء �.�ره �:7 و إ�#��4 إ�+ ��0ف ا�.�راء 

ا�&��ر، ا@�ر ا�ذي أھ"2 ��د ذ�ك إ�+ ا�&���7 و ق آ���ت ا�5#�ع ا��	دا8� ا�	دا�"�، و ھ	ذا ��	د 

 7=
ا��ذوق  � ا�#�0دة ا�.	�ر��F� 7#�4%	� أن �1&د �2 و �:�ره �ن ا�.�راء ا����0ر�ن �1ن  "

ا��"�"� ا���ر'� �م ��	د �'"	ب ا���	�ه ا�#	�رئ ا��وم، 01	��ت �	ذ�ك ا���'	7 ��
	7 إ�	+ إ�#	�ع 

  'د�د �&ون أ&8ر ��81را  � ا��=س و ���
�� �".&ل ا�'د�د.

: و ���			ذ ھ			ذا ا�5#			�ع أ��			�ط 898			7: �&			رار ا��			رف، �&			رار ا4�%����ع ا����دا��� -3-2

  رار ا��را&�ب، ���"ق ا�.�4ر �ن �9ل ذ�ك إ�#�7�4 'د�دة.ا��=ردات، �&

  أوI:إ�%�ع ا�J9رار:

: إن أول ا��ؤ.			رات ا�5#��4			7 ا��دا�8			7 ا��			� �'			1 إ��%			� ا�.			�4ر" ���J9رار ا�	���رف -أ

�و�0ف " ھو ا��&�ء 4"+ �&رار ا��رف �
	��ًدا ��	2 �:�	2 و إ�#�4	2، و ا���	ل 4"	+ �='�	ر 

'��> أر&�ن ا��ص ا�.�ري، و �ن ذ�ك )0	�دة " ��	و�ت  إ�#��4ت ھذا ا��رف ��وز��2  �

   � �رآة ا��&
�ر" ا��� وردت  � 7����8 �#�ط>، و ھذا �#ط> ��%�:

��9		
���		� ��		زف، &		�ن ا���		ر �.		�و)�، و &��		ت  !" و ا�&
		ر��... آه �		� �#�		رة ا�		ورد 

��+.. &"%		� زھ		رة ا�.		�س 4"		+ أ�#�A		�� ��&		�.. و أ
		رار ا�
		�و�و و ا����د�		ل و أ&		واخ ا���		

  .)1(ھّ�ت و �ّ'ت  � �را��ل ا�وداع... "

�	رة، ��0	�> �	ن �	9ل ھ	ذا  ��184ث ا��4د  �%� ا�.�4ر" �و�0ف " �&رار �	رف ا��	ون 

ا��		رف إ�#��4		7 ���"=		7 ��		وض �%		� ا�=�)		د ا��=��"		�، و �&�		ن د��		7 ا�&		�ء ا�.		�4ر 4"		+ ھ		ذا 

                                                 
  .��8436ن �و�0ف: أ4راس ا��"C، ص:  -)1(
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� 2	
�	� � �"	زم،  #	د '�	> ا��=	ردات ا��رف  � 
	���ن أو�%�	�: أن ا�.	�4ر �ر�	د أن �"	زم �=

ا��� �&ون �رف ا��ون أ�د �&و���%� ��ظ%ر �دى ا��9&2 �":7، و ���8%�	�: أن ا�.	�4ر �:	رم 

 7=	
����روف ا)�=�ًء �����0و 7 ا�&��ر، و ھذه ا��&رار�7 �"�رف ھ� ��	ب �:	وي؛  ��"�	ب  "

�	2 " ��	دث �:�	7 )د �
�طر 4"+ 4#ل ا�.�4ر و �2، و �ر'> أھ��7 ھ	ذا ا��	رف أ�A	�  	� أ

0		و��7 ���		زة �%		� دورھ		�  		� إ��		�ج ا�.		�ر�7، و ���0		7 إذا �ظر�		� ���"�		7 و ا���		�ج ھ		ذا 

ا��		رف  		� ا��ط		ق إ�		+ إA		� 7 0		و��7 �4		د ا�و)		وف 4"�		2 إذا '		�ء آ�		را، و ا�A		:ط 4"�		2 

ا�='�ر�� إذا '�ء و
ط�، و ا�ط9ق ا�0وت �����A إذا '�ء أو�؛ أي أن ھ��ك و��4 إ�	دا��4 

  .)1(ا�8ت ا�0و��7 ا��� �9زم ا�����ل �> ا��رف"���5د

:  Fذا ا��#"�� �ن �&رار ا��رف إ�+ �&	رار ا�"=	ظ، �'	د أن �و0	�ف J9رار ا��$ردات -ب

)د ا
	��ذب �&	رار ا�"=	ظ �	ن �	�ن �P	ر، و ��9	ظ ذ�	ك �	98  	� )0	�دة " ا��را�	� " ��	ث 

�%� إ�	+ آ�رھ	�، &�	� �4	ل �4ل 4"+ �&رار �=ظ7 " ا��را�� " 4.ر �رات  � ا�#�0دة �ن أو

  4"+ �&رارھ�  � 
طر�ن �������ن &#و�2:

 ُJ " L( ْ
� ا َ9 َJ ْر َ( َ( ��ا�َ رَ ا��َ  هِ ذ? ھَ  نُ 	ْ   

 ُJ L( َز �
  قَ �ُ � ا1ُ )َ 6ْ رَ ِ ْ���ا�َ رَ �َ   

........................  


  سَ �ِ �َ )ْ )َ �ِ ِ ُJ ِ� َ( �ِ ��ا�َ رَ ا��َ  هِ ذِ � ھَ   

 َ� ُ	 ُ
 َ( َ� ��ا�َ رَ   

� "ا�َ رَ � �َ )َ 9ُ وْ �َ  وَ )2(.  

و ��		ل أ�		رز )0		�دة �ظ%		ر  �%		� إ�#		�ع ا�"=		ظ ھ		� )0		�دة " 6ردا�		7 " ��		ث �4		د إ�		+ 

  �&رار �=ردات �.&ل �����>، إذ �#ول  � ا��#ط> ا���8ن �ن ا�#�0دة:

  �ِ�  لَ *َ وَ 9َ  ,ً $ْ طِ  إنَ  ... Iَ رُ Jُ ذّْ 9َ " أَ 


َ )ْ �َ  وَ � ھُ ھَ  بِ �ْ =َ ا�ْ  Fِ َنْ �ِ  ا\نَ  ق  

   دُ =َ Dْ �َ  مَ �... R ُ� ِ= )Fْ أَ 

                                                 
ا�#	�ھرة، �0	ر، أ��د ا�0:�ر ا��را6�: ا��ط�ب ا�.	�ري  	� ا�
	�����ت، درا
	7  ��	7 د���	7، دار ا��"	م و ا��5	�ن،  -)1(

  .234ص: ، 2008
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               َ� ْD َ= ُد  

      َ� ْD َ= ُ1(" د(  

:<
  و &ذ�ك  �ل  � ا��#ط> ا���

 َ� " َ6 ��رٍ ا�)L  فُ �زِ   

  نِ *َ 

  نِ *َ  وَ 

  نِ *َ  وَ 

 
�مِ %َ ا�-?  مِ *ْ رُ  ... وَ وفِ 9ُ ا�	َ  مِ *ْ رُ ِ ")2(.  

 =� ا�د #��ن ا�.�ر��ن ا�
��#�ن ����د ا�.�4ر 4"+ �&رار &ل �ن �=ظ	7 " �0	�د "   و 

  " 4ن ".

ظواھر �&رار ا��=ردات �4د �و�0ف ا
	��دا�2 ��=	ردة ����%	� و ا��&	�ء 4"�%	�  و �ن 

��� )د �ؤدي إ�+ ا�:9ق ا�	�ص، �#	ول  	� )0	�دة 
	��=و��7 ا���	ث و ا��A	ور  	� �ر�ط	7 

 ا�وطن ا��=#ود، و ھ� )0	�دة �4ود�	7، إ� أن �وA	وع ا�#0	�دة ا
	�د4+ �	ن ا�.	�4ر 4	دم

   � ا��#ط> ا���8�: ل�)ا�&�=�ء ���5#�ع ا���ر'� ��ث 

 َR " َ
�ب ُ َR َ◌ا��َ  وَ  ابُ َب َ- ِ��
َ �َ  وَ     ةٌ ـرَ 6ْ وَ  كُ  � ْ� َ( َ( َ� �  ـ�ِ �=َ �ِ ا�$َ  ــرُ 	ْ 
َ  د( ـ9َ �ْ 

 َR َ
�بٌ  �بٌ 
َRَ ف ����تDـدر�ــك -ـــر *��9ـ�    و ا�=وا� �  و �

  

�ٌب 
َRَ  ٌب�
َRَ��ب ا�1=� "    و ا�9%ـ�)� و �$)
R �� �(
� ب و *
R)3(  


	> �	رات، و ھ	ذا � ��"	و �	ن د��	7،  #	د  7ا�A	��ب  	� ا@��	�ت ا�898	  #د �ردد دال�

�0> ا�.�4ر �ن �	9ل ا��&	رار إ�4�#	� 
	ر��� �'	ذب ا�
	�> و أ�A	� ا��4	+ ا�.	�4ر �د��	7 

ا���Aب @�%� ��8ل ا����7 ا�.�ور�7 ا��� &�ن ����ھ�، و ا��� �&��=%	� ا�&�8	ر �	ن ا�A	����7 و 

  4دم وAوح ا�رؤ��.

                                                 
   .51-50ص:، 1999دار ھو�7، ا�'زا�ر، �و�0ف: 6ردا�7، ��84ن  -)1(
  .56ا��0در �=
2، ص:  -)2(
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: و ھو أن ����د ا�.�4ر 4"+ �&رار '�"7 ����%	� 4	دد �	ن ا��	رات ا�9راJ�بJ9رار  -ج

 � ا�#�0دة، ���ث ��.&ل ھذا ا��&رار �"'�"7 إ�#��4 دا�"�� و �ن ذ�ك )�0دة "6ردا�7" ا��� 

  �4د  �%� ا�.�4ر إ�+ �&رار ��4رة " أ�دس اPن أ�� أرى " 
ت �رات.

 َ����َ & ا�L9 LF 	َ  كَ �%َ 6ِ  تُ 
ْ رL �9َ  " ھ َ◌�َ   

  نِ �ْ ـ9ْ و��D Lُ  نِ )�ْ �ْ 6َ  اتِ �وَ �َ -َ  رَ 
ْ 6َ  �رُ �ِ -َ � أُ إ)? 

.............................  

  ى....رَ � أَ أ)?  ا\نَ  سُ دُ 	ْ أَ 

  1ُ 99[ْ  ��ً وْ �َ 

ُ ... �َ )�ِ ر�ً �ْ 9َ  G َ* ْ� ِ� ُذَ �َ �)ْ  م ً
 ِ� � َ��اھَ وَ   

..........................  

  .)1(ى "� أرَ أ)?  ا\نَ  سُ دُ أ	ْ 

 :��(�Fل
�: إن ���7 ا��#��ل  � ا��0وص ا�.�ر�7 ا��دا7�8 &	�ن �%	� أ�"	Q ا@8	ر إ�%�ع ا�%9

 � �"ق ا�5#�ع ا�دا�"�  	� ا�	�ص ا�.	�ري، و )	د �	�ول ا�.	�4ر �و0	�ف أن �
	��8ر ھ	ذه 

ا��'ر�7 ا�.�ر�7 ا��� �ر �%� ھو ��70 و'�"2 �	ن ا����7 إ�+ أ��د �دى  � ا�����ر 4ن أ���د 

7��4، و )د &�ن ھ�'س ا�.�4ر �و�0ف ھو ��#�ق ا�5#�ع �7�1 0ورة ا�.�راء ا����0ر�ن 

��&�7 ��"	ق .	�&7 �	ن ا�����)A	�ت ا��ر&���	7 ا��	� �0	دم ا���"#	� أ����	� و �'�"	2 ��=	ر �	ن 

  �"#� ا��ص.

و ��9ظ أن �و�0ف )د ا
��دم ھذه ا����7 ا
��دا�� وا
�� ���#ق �ن �9�%� أ&�ر )در 

  �ن ا�5#�ع ا�دا�"�  �#ول:

  �Dِ ,َ �َ  وَ  ذيِ ,َ �َ  تِ )ْ " أَ 

  ��َ� �ِ �َ � ا�ْ 
9ِ رْ *ُ  وَ  �يَ $َ )ْ �َ  تِ أ)ْ 

.................  

  ا
�ِ ذَ 6َ  وَ  �9ِ �ذL  تِ أ)ْ 

  �ر�ِ 6َ  تِ )ْ أَ 

                                                 
  35-34، ص :�=
2ا��0در  -)1(



 فـي شعـر عثـمان لوصـيف:                                          الخصائص الفنية لفصـل الثالثا

 

138 

 

  ��ِ =ْ )َ  تِ )ْ أَ  وَ 

  يدِ �ْ �َ  تِ )ْ أَ  وَ 

  )1(ي"دِ 	ْ َ�  تِ أ)ْ و َ


د ���7 ا��#��ل �.&ل '"�  ��� �.�2 ا���8���ت ا�A	د�7 ( ��=	�ي، 6ر��	� )'��،         )

�ذ��، 4ذا�� )، ( 4ر.�، ��.� )، ( �%دي، ��دي )، ھذه ا�0ور ا��#��"�7 )د �"#	ت إ�4�#	� 

.�%"& 2
  ��� ��#ق ا�د��'� �و
�#�� ھ�د�� �'ذب أذن ا�
��> و �4ن ا�#�رئ و �وا

������: إ�%��ع ا�%F��F وى�	
� +	"4 �%� �	Aف إ�	و0�ل 	�4 �	��ور ا	ن ا@��	ن �	ل �	�� :

7 �A5�� 7  ا�5#�ع	#� ��ذه ا	دة و ھ	#���7 ا	"#� ��2 �����	
إ�+ إ�#�ع ا��&رار و إ�#�ع ا��#��ل ھو ا

���ر6م �ن 4دم .�و4%�  � .�ر�� ا��ر�� ا�#د�م، إ� أن �	ب .	�4ر��  	� ا��'د�	د ا#�5	�4� 

و 4دم ا�ر&ون إ�+ �
�وى ���ن و ��دد �ن ا�5#�ع '�"	2 �	د�ل ھ	ذا ا��	وع �	ن ا��#=�	7  	� 

  .�ره.

 		� ھ		ذا ��8	ل ر �)		2 �		ن ا�.		�راء ا�'زا�		ر��ن  "�و0		�ف"&		ن ا�#		ول �	1ن و �	ن ھ�		� ��

ا����0ر�ن، إذ أن �ر&7 ا�.�ر ا��د�ث ����د 4"+ �ظ�م ا�#� �7 ا��#�دة ا��4	�دا &��	را ر�6	7 

��%�  	� ا��=	9ت �	ن ا�:����	7 ا��	� ��=	ل �%	� ا�.	�ر ا�#	د�م و �8	�ل ذ�	ك )	ول �و0	�ف  	� 

  )�0دة ا�:ر�ق:

  )�نْ �	َ ا %ظَ �ْ أَ  نْ " �َ 

�ءْ ا�1ْ  كَ رL 	َ  وَ �  


�نْ ّرز ا��َ طَ  نْ �َ   

 ِ�
  وطْ طُ ا��ُ  وَ  وزِ ر�ُ ا�(  وَ  مِ �ْ �وَ 

َ )ْ ا1َ  رَ رL 	َ  نْ �َ  �  سِ $

  اءْ وَ ا��َ  �ِ ;َ رْ � زُ ِ�  تْ َ� �َ 	َ �َ 

  اسْ رَ �J ْ�1َ  رن( َت◌ِ 

  )2(وْن "Jُ ا�-(  رحُ �ْ 9َ  وَ 

                                                 
  32-��8431ن �و�0ف: ا�&���7 �����ر ، ص:   -)1(
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��� �	�1�  	� �%��	7 و 4"+ ھذا  ��9ظ أن أ&8ر ا��#�ط> ا�0و��7 ( ا@�
�ق ا�وز��7 ) ا

) ا�	ذي ���%	� �
	�&��ن و  00ا�
طور  � .	�ر �و0	�ف ھ	و ذ�	ك ا��#ط	> ا�زا�	د ا�ط	ول ( /

���ل ھذا ا��#ط	> ا�زا�	د �
	�7 &��	رة  	� ا�#� �	7 إ�	2 ���	�ر )	درات &���	7 �%	�  ��ر'%	� 4	ن 

� ا����		+ أو ا���		��� ا���&�		7 �%		� ����&		�م إ�		+ )		وا��ن ا���'		م و ا��ر&�		ب و ھ		ذا �		� �'�"%		

�.�و�7 �ط�)�ت إ�����7 أ&�ر �&�8ر ��� �و أ�%� وردت و
	ط ا�
	طر ا�.	�ري �	98. &�	� أن 

ا��		�ظر  		� أ�		واع ا�&"�		�ت ا�		واردة �#		�ط>  		� .		�ر �و0		�ف ��9		ظ �=و)		� ���		� و ��		وا�را 

�"�#�ط> ا�واردة أ
��ء 4"+ �"ك ا�واردة أ ��� أو �رو �، �	ل إن أ6"	ب ا�0#	��د �:�	ب %�4	� 

 �7 ( '	�ر و �'	رور، A	��ر )، و ��A	%� �:�	ب �4%	� ا��#	�ط> ا�=�"�	7، و إن ا��#�ط> ا��ر

  و'دت  �
��%� ��A=7 'دا.

و  		� ا��#ط		> ا�
		��ق �		� �		دل 4"		+ ذ�		ك،  #		د وردت ا�#� �		7 &"%		� أ
		��ء ( ا���		�ن، 

  ا@.��ء، ا�'��ن، ا��طوط، ا@�=�س، ا�%واء، ا@'راس، ا�
&ون ).


		� �		ن درا
		7 ا��#		�
�ط> �		ن زاو�		7 ا�
		��7 و ا�=�"�		7 و ا��ر �		7 ھ		و إن �		� ر��		�ه أ

��7 أم �رج ا���ث ��4 إذا �A> ا�.�4ر �و�0ف  � .�ره ��و7�4 ا��#ط>  � ا�#�0دة ا�#د

ات  		� ھ		ذا ا��'		�ل  		� �&		م ا���دو�		7 و �0		=��� �'		زء &��		ر �		ن �4%		�، إ� أن ا0�5		�ء

ا�.�ر ا�'�ھ"� ا
	�� ا��#ط	>، ا��دو�7 ا�.�ر�7 ا�#د��7 أ�&��� �ن ا�#ول �1ن 'زءا &��را �ن 

 �����1ل  � درة ا�.�ر ا��ر�� ا�#د�م أو �� �
�+ �����"#�ت �'د ا��=	وق ا�
	��  	� �#	�ط> 

ا�#� �7 4"+ ا��#�ط> ا�=�"�7 و ا��ر �7، و ھو �� �ؤ&د  4"�	2 �ط	��> ا�0#	��د  	� )	ول ا�	رئ 

  ا�#�س:

 ;ِ َ$ َ( � ْ
  )1(ى 
�ن ا�د�ول �	و�لوَ ��? ا %طُ -ْ 
َ   لِ )زِ �َ  وَ  
�بِ ى 	َ رَ Jْ ذِ  نْ �ِ  كِ 

  :"�4ر �ن &"8وم"أو )ول 

 َIـ? ھُ  أ
 
ِ � َD ْ	كِ ِ) ـ  َ �� ْD َ
 َ(�	��ر�)َ دَ )ْ ا1َ  ـورَ �ُ ـ� �ُ ِ% 
ْ I  ُ9َ  وَ   )2(  

  :"���د"أو )ول 

�رُ ا�د?  تِ $ـَ 6َ �  َ� َ	 )� َ�� �َ ـ ُ� َ% ُ�� َ��   
َ & 9َ )ـً �ِ ِ G L
�َ و�ُ *ُ  ـدَ  َ� ���ُ �َ رِ  َ��)1(  

                                                 
، ص: 1997، 1، دار ا�=&	ر، د�.	ق، 
	ور��، ط)��#�ق  �	ر ا�	د�ن )�	�وة("#�ت ا��.ر، ا��ط�ب ا���ر�زي: .رح ا��� -)1(

23.  
  .252ا��ر'> �=
2، ص:  -)2(
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م ��0	ف ����8	�ت، ا�	ذي �ؤ&	د �4	ق ا�رؤ�	7 و ���8%	� و 4"	+ و � ��=+ أن 7:�0 ا�

  ھذا ��&ن ا�#ول �1ن �و�0ف �#�رب �ن ا�����7 ا��=
�7 ���#�0دة ا��ر��7 ا�#د��7.

و ���دد أ.	&�ل ا�#� �	7 �4	د �و0	�ف  	� ظ	ل ا��ر�	7 ا����و�	7 �".	�4ر ا����0	ر  	� 

 "�و0	�ف"ا�#� �	7 �4	د  �.&�ل 
طره ا�.�ري  � ���ء )0	�د�2، و ��&��	� ر0	د أھ	م أ.	&�ل

:�"� ��&  


=��� -أ�: و ھ		� أن �		�1� '��		> )		وا � ا�#0		�دة ���		دة ا�		روي، و ا�#� �		7 ا�%������ ا��99

ا�������7 ��درة ا��'�ء  � .�ر �و0	�ف ا����0	ر، �9 	� �.	�ره ا���	ودي ا�	ذي ��	د �8	ل 


ھذا ا���  7 و �ن ذ�ك )�0دة ا�د'�ج:�وع �ن ا�#وا � �ن 0��4ره ا�ر

�َ ظ�رَ 	َ ا�ْ  " ��ِ J نَ ة  Lجُ �َ ا�د�  

 َ� َ9 َ��  ى دَ 

 َ� ُ��ِج◌ٍ 9�َ ا
ْ  وَ  ةٍ وَ �ْ � )َ ِ�  بL 	َ ا�ْ  طُ 9ِ% �ْ �َ ، و َ�ولَ ا�ذ(  ز(   

  ضُ 
�ِ �َ  ضُ �
ِ�  وَ 


  نُ �L دَ � ا��ُ G 9ِْ �َ  وَ ِ َ$�� َR َ, ِا��9ِ  ت  َ
�ِج◌ِ ا�1َ  وَ  تَ %�ِ   

َ �ر( �ِ  �ٍ �َ ھْ دَ  ��ِ  رُ ظُ )ْ �َ وَ  دوُ ��ْ  وَ  وحُ رُ �َ  �جِ �َ ا�دL  وَ  �  جِ 9

َ رَ Dَ  نْ �ِ  �بِ �َ ا�ْ  نَ �ِ  تَ /ْ �ِ  لَ ِ� ; ��جَ �َ ا�ِ$  تِ �  

 ُ� ْF َ% ً,  
ِ L����جِ �َ =َ ا�ْ  & وَ ظَ   

�جِ �َ ا�ز(  لJ Lُ  تَ �ْ �L ھَ  �َ �)َ دِ �َ ا�ْ  تَ �ْ 9	َ ا;ْ  وَ   

�جْ �َ ا�دL  أنL  رَ �ْ *َ   

�جْ �َ 9ِ ا
ْ  وَ  ةٍ وَ �ْ )َ  ��ِ  بL ا�	َ  طُ 9ِ% �ْ �َ  لL ظَ  ")2(  


=�� -ب�
� ا��99�� ����0	ورة �	ن ا�#� �	7 �
	�طر �	رف روي وا�	د : و  	� ھ	ذه ا�ا�%

4دد )"�ل 'دا �ن ا�
	طور ا�.	�ر�7، و ھ	�  	� ھ	ذا )ر��	7  
�طرة �&�د �&ون ���7، ��
���8ء

ا�.		�2 �		ن ا�#� �		7 ا�������		7، و �'		د ھ		ذا ا�"		ون �		ن ا�#		وا � �4		د �و0		�ف  		� )0		�دة أ��6		7 

                                                                                                                                                         
  .116ا��ر'> �=
2، ص:  -)1(
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	> �واA	> �	ن ، ��ث ��9ظ 
�طرة �رف ( ا�
	�ن ) 4"	+ أ
	طر ا�#0	�دة  	� )1(�"�1س�

  أ0ل 4.ر�ن 
طًرا ��&ون ��%� ا�#�0دة.

�رزة -ج��
: و ھ		� �"		ك ا�#� �		7 ا��		� ��		ردد  		� ا�		�ص ا�.		�ري &"		2 دون أن ا�%������ ا�


'ل �
�7 �ر�=�7 'دا �ؤھ"%� أن �&ون )� �7 .	�2 ������	7 و 4"	+ ھ	ذا  %	� )� �	7 �
	�طرة �

ة ا�&��"	7، @��	� ��8	ر 4"	+ �� 4"+ ا@
طر ا�.	�ر�7 
	�طرة �"�وظ	7 و �&	ن ��
	ت ا�
	�طر

)واف أ�رى ��ن '���ت ا��ص و �ن ا��0#�د ا��� �ظ%ر  �%� ھذه ا�0	ورة )0	�دة " �ر��"	7 

  ا��
� ر ":

 ُ� " َ- �ِ��َ �َ  رَ 
ْ 6َ  رُ  ِ�� ِ'  LDا�ْ  وَ  وعَ �ُ ا�ْ  ى وَ دَ ا� َ,�  كْ 

  كْ واَ �ْ ا1َ  وَ  انِ �رَ & ا�)? َ� 6ِ  ��ِ �ْ أَ 

  �قْ ِ� رَ  ,َ ي ِ
 دِ 	ْ وَ 

  �قْ رِ � ا�طL ِ) ر( �ُ �َ 

�رْ Dَ 	ِ الْ◌ْ  وَ  سَ Gْ �َ ا�ْ  ى وَ دَ ا�رL  'ُ ا�ِ وَ ي، أُ دِ 	ْ وَ   

  ر�ْ Fَ ا�=ِ  وَ  وطَ %ُ ا�-(  عُ رُ Dْ أَ و َ

 ُ� َ- �ِ�  ..رٌ 

 ُ� َ- �ِ�  ..رٌ 

.....  

   كِ �ْ )َ �ْ 6َ  نْ �ِ 

 َJ ْ�1�  .)2(" ارْ رَ 

ة  � إ�دى 4.ر �وA	ً�� �	ن ��ث ��9ظ 
�طرة �رف ( ا�راء ) 4"+ أ
طر ا�#�0د

  ا .�رً�� ��&ون ��%� ا�#�0دة.ن 
طرً أ0ل ا��8ن و 4.ر�

�9��: و �#0د �%� 4دم وA	وح ا�#� �	7،  %	� �� �	7 ا�	�:م دا�	ل ا�#0	�دة، و ا�%���� ا��

�:��7 دا�ل ا�
طر ا�.�ري،  ��#�0دة ا�وا�دة ����زع  �%� أ&8ر �ن �رف ��	�ول ا��A	ور 

)"�"	7  	�  و ا�ظ%ور )� �7، و �&ن �=.ل  	� ذ�	ك، @ن ھ	ذه ا@�	رف ا�����ز4	7 �ظ%	ر ��
	ب

                                                 

  .70، ص: �=
2ا��0در  -)1( 
  .52-51ا��0در �=
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، ا��		� ���		�زع  �%		� &		ل �		ن �		رف "ا�		دال" 1ا�#0		�دة و �8		�ل ذ�		ك )0		�دة "ا�ط		��ر ا���.		ق"

و"ا��		�ء" دون أن �&		ون ا�:"�		7  		� ا��A		ور @ي ��%�		�، ��		ث �
		��ر ا�#0		�دة 4"		+ ھ		ذا 

ا���وال إ�+ آ�ر 
طر  �%�، و �ر'> ذ�ك إ�+ أن ا��و)ف و ا�'و ا�	ذي ���	دث �4	2 ا�.	�4ر 

90ت و �#ط> ا�روا�ط، و �ن 8م '	�ءت ا�'�	ل ا�.	�ر�7 �	��&س ھ	ذا ا�'	و �و�� ��0رم ا�

ا�8#�ل و �و�� ��دم ا��را�ط، و ا�#ط�ع ا�90ت ا�":و�7، و �ن 8م �=�	ت ا�#� �	7 4"	+ 
	طور 

  ا�#�0دة و ا��=ت  � دا�"%�.

و 4"+ ھذا ��&ن ا�#ول إذ �=	وت ا�#� �	7 و 4	دم ظ%ورھ	� إ��	� �&�	ن  	� �"	ك ا�0#	��د 

�ج إ�		+ إ�#		�ع .		�ري �		�رز، و ذ�		ك @ن ط���		7 ا��'ر�		7 ا�.		�ر�7  �%		� ����
		ب �		> ا��		� ���		

�		د ق ا���		�رة، و ا�
		���%� دون و)=		�ت �و
		�#�7 �4��		7، �		دل 4"�%		� ا�#� �		7، � 
		��� ا�0#		��د 

ا��� �%� �
�7 �زن أو �1س، ھذا ا��1س أو ا��زن �'�ل و�دا�2 �.:و� �%�و�2 ا�دا�"�	7 و 

����%�، و ھذا �د > ا�.�4ر إ�+ 4دم ا�&�راث ���#� �7، @�2 ��%	ك &"�	�  	� ���7 ا��و�ر ا��� �

  ا�����ر ��4 �دا�"2.

  ا�ر�ز ا��=ري:-3

ا����1ل  	� ا�.	�ر ا�'زا�	ري ا����0	ر �'	د �	9 .	ك �"	ك ا��ز4	7 ا�������	7 �
	��دام 

ر�	ز  	� ا�ر�وز، ��+ أC�0 �ن ا@دوات ا�=��7 ا��	� ����	د 4"�%	� &�8	را �	ن ا�.	�راء، و ا�

" ا�&	9م  � ��ر�=2 �"ر�	ز ھ	و  ا�ن ر.�قا�":7 ا���5ء أو ا5.�رة و ا��9)7 و �#ول ��0ب 

، و ھ�	�ك �#	�رب �	�ن ا�ر�	وز و )2(ا��=� ا�ذي � �&�د �=%م 8	م ا
	���ل ��	+ 0	�ر إ.	�رة "

ا�0		ور، و ا��		�9ف ���%�		� � �&�		ن  		� �و�4		7 &		ل ��%�		�، �#		در �		� ھ		و  		� در'�		2 �		ن 

ا��'ر�د "  ��ر�ز ���دى �دود ا�0ورة ا��=ردة ا��� ھ	� .	&ل �
	� ��	دود، أم ا��ر&�ب و 

ا�ر�ز  9 �#�ل ا���د�د، و )د ���ول ا�0ورة إ�+ ر�ز �4د�� ��"Q در'7 �4��	7 �	ن ا��'ر�	د، 

  .)3(و �ذ�ك ����رھ� ��ض ا��#�د ر�ًزا "

ا�ر�وز أ�	واع ��70 �'د أن .�ر�7 ا��ر��7 7��4 و ا�'زا�ر�7 و����زول إ�+ ا�
��7 ا�

4د�دة،  �ن ��ث أ)
��%� �'د أن ھ��ك ر�وًزا 7��4 و أ�رى ��70، أ�� �ن ��	ث ا�د��	7، 

                                                 

  .��8463ن �و�0ف: �راءة، ص: -)1( 
  .97، ص: 1ا�ن ر.�ق: ا���دة، ج -)2(
  .�472د ا����د ھ��7: ا�����ت ا@
"و��7  � ا�.�ر ا�'زا�ري ا����0ر، ص:  -)3(
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د��7 ا�ر�ز  �'	دھ� �راو�	ت �	�ن ا�ر�	وز ا���ر���	7 ا@
	طور�7 و ا�ر�	وز ا�'����4	7 �	> 

  �=�وت  � ا�
��دام �ن ر�ز إ�+ آ�ر �
ب �و)ف و رؤ�7 ا�.�4ر �'�ه ھذا ا�ر�ز.

:  و ھ� �"ك ا��� �%	� �ر'��	7  	� ا�	ذا&رة ا�'���4	7 و ھ	� �A	م 4	دًدا ���ا�ر�وز ا�=

  �ن أ��0ف ا�ر�وز، ���8ل  �:

: و ھ� ر�وز .���7 ا��وظ�ف  	� �4	وم ا�.	�ر ا��ر�	� ا����0	ر ا�ر�وز ا1-طور��

،  ��A	%� )1(���ل 4"+ د��ت ���و74، ا)��
%� ا�.�4ر ا��ر�� ا����0	ر �	ن أ&8	ر �	ن ��	>

��و����7، و ��A%� �ن ا���Aرة ا����"�7، و أ�رى �ن ا��	راث ا��ر�	� ا�#	د�م، �ن ا���Aرة ا

و ��+ �ن ��	راث �A	�رات .	�وب أ�	رى &��رو�	�ن و ا�=را�4	7،  �	ن ا��A	�رة ا@و�	+ 

�'د " 
�ز�ف " و " أدو��س " و " 
ر�روس "، و �	ن ا����8	7 �'	د " 4.	��ر " و " ��	وز"، 

و �		ن ا@��		رة �		ـ" آ�		ون "، و &		ل �		ن ھ		ذه ا�ر�		وز �		2 و �		ن ا��8�8		7 �"�#		� �		ـ " ا���#		�ء " 

أ�رزھ��� ظ%ر ��%	�   )2(إ����2، و ��� أ&8ر �ن ��8ل �"ر�وز ا@
طور�7  � .�ر�� ا����0ر

 � .�ر " ا�
��ب " و " أدو��س " 4"+ أن �8	ل  ھ	ذه ا�ر�	وز ا@
	طور�7 ��
	ت &�	� �ظ	ن 

#د��	7 �	ل " �X أو ��0	ور ا��	�ر�X ا�ا���ض �'رد ���ج إ�دا4� �ر��ط ��را�ل �	� )�	ل ا��	�ر

 � ���ة ا�5
�ن  � &ل 04ر، و  	� إط	�ر أر)	+ ا��A	�رات  ھ� ��4ل 'وھري و أ
�س

ا�7�4��0 و ا���د�7 ا�راھ�7، �� زا�ت ا@
طورة ���ش �&ل �.	�ط%� و ��و��%	�، و �	� زا�	ت  

  .)3(ا�.�4ر " �0دًرا 5�%�م ا�=��ن  –&�� &��ت دا�ً��  –&�� زا�ت 

: و ھ� ا�ر�وز ذات ا�0	"7 ا�و�8#	7 �&	ل �	� ھ	و �	�ر���،  	� �	�ر�X وز ا�9�ر����ا�ر�

ھ	�  رن ا
��دا�%� ���ر�وز ا�ط����	7، ا���Aرة ا��ر��7 ا5
7��9 ����7، و ھ� �4دة �� �#�

ا�ر�وز ا��	� د4	ت إ��%�	� ا�A	رورة إ�	+ ���و�%	�  	� ا�.	�ر ا��ر�	� ا����0	ر �.	&ل � 	ت 

اع ا��A	�ري ا�	ذي �"	Q اPن أو'	2 ��	+ �	دا  ��#	� �	د ا�0	را�4ت �����9ه، و ذ�ك إ8ر ا�0ر

ا@
		طور�7 ا�#د��		7، &�		� أن ا�ر�		وز ا���ر���		7 أ&8		ر وا)��		7  		� ا�		ذا&رة ا�'���4		7 و أ&8		ر 

ار���ط� ��gم و آ��ل ا�.�وب �ن '%7، و �1 &�ر و �و'%�ت ا�.	�راء �	ن '%	7 ���8	7، و �	ن 

ر�	ز ا�ظ	9م و ا�
	����ء، و " )	ر�ش " ر�	ز ا�#�	�دة ا�ر�وز ا���ر���7 �"�#� �	ـ " ا��'	�ج " 
                                                 

��رف ا@
طورة 4"+ أ�%� ا�#
م ا���طق �ن ا�.���ر و ا�ط#وس ا�د���	7 ا��دا��	7، و �����ھ	� ا�وا
	> أ�	7 )0	7 �'%و�	7  -)1(
  �%� ا��'��> ظواھر ا�&ون و ا�5
�ن  � 0ورة �ر�و�7.             ا��ؤ�ف ���دث 4ن ا���.1 و ا���0ر، و �=
ر

  . 292 – ���290د  �وح أ��د: ا�ر�ز وا�ر�ز�7  � ا�.�ر ا����0ر، ص:  -)2(
  .4222ز ا�د�ن ا
���4ل: ا�.�ر ا��ر�� ا����0ر، ص:  -)3(
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 +	A� ن	ز� �	7  	ر����وة ا	#�ور ا	&"ت ��	. �	��،  #ر�ش ا��=�."7 �> ا�ز��ح د��ر��7 ا��ا

  ھ� اPن ���> .�و�%� �#وة ا�
9ح �9 �8ن.

��6��9�Iا�ر�وز ا�.�4ر ا�ا �%�#�
���0ر �ن ا�.�ر ا��ر�	� : و ھ� ر�وز �4دة �� �

" ��"	+" �4	د "  �&	�د ��8	ر ��%	� 
	وى 4"	+ " )	�س"  و )ل ا�
	��#�ن �ًظ	�،  	9ھ� أا�#د�م، و

" ا�زر)		�ء " �4		د "4'		��� " و " رة " �4		د " و6"�
		�" و " �		ذام " وو  ��4		"ا�:�		�ري " 

."C"��� " :��ري" و " ��2 " �4د�ا  

�D�: و ھ� ر�	وز ��	�ص ا
	��دا�%� .	�4ر دون آ�	ر ��
	��%� �	2، &	ذ&ر ا�ر�وز ا��

�.�0		��ت: أ
		��ء ا����و�		7، �8		ل: "ر�		م" �4		د " .		��ط7" و " و �"�0		2" �4		د " أ
		��ء ا

و6"�
		�"، و "
		��7" و " 
		���ء " و " �A		راء " �4		د " ا�:�		�ري" و �6رھ		�، أو ��		ض 

 ا&�
	ت 0	=7 ا��0و0	�7 �8	ل "�&	7 "  ر�وز ا��&	�ن ا��	� &��	ت  	� أ0	"%� ر�	وز ��4	7،

"�
  .)1("�8رب" �4د " و6"�

ص ا�ر�		وز، ��
		��%� �".		�4ر، .		&"ت �#�ط�		� �		�ن &�8		ر �		ن �6		ر أن ظ		�ھرة ��0		�

ا�.�راء، ��+ ا&�
ت �ن '��ب آ�	ر 
	�7 ا���	وم، ����	� &�	� ھ	و ا�.	1ن ����
	�7 �ر�	ز   " 

ا��د��7 " ا�ذي ��د �ن �	�ن ا�ر�	وز ا@&8	ر ذ�و4	�  	� ا��ط	�ب ا�.	�ري ا��ر�	� ا����0	ر، 

  وز ا���70.��+ ا&�
+ 0=7 ا���وم، و إن &�ن  � أ0"2 
"�ل ا�ر�

4"+ أ��� ��9ظ  � �د���8 4ن ا�ر�ز ا�.�ري  	� ا�.	�ر ا�'زا�	ري ا����0	ر �	دا�9 

��ن ھذه ا�ر�وز، إ�+ در'7 �0و�7 ���0ف  ���%� ���0=� ��زل &ل  �7 4"	+ �	دة، ا�ر�	وز 


�7 ��%� 4ن ا�د���7 و ا@��رة 4ن ا�'����4	7  ��	دارس �".	�ر ا�'زا�	ري ا����0	ر و ��
ا�

'�		ل ا�
		�����ت �'		ده �=�و�		� 4"		+ 4		��م ا�ر�		وز �
		��� ��%		� ا@
		طور�7 ���0		7 �		دى 

����"		ف أ�وا4%		�،  		ـ " )		د ا
		�%وت ا��د�		د �		ن ھ		ؤ�ء ا�.		�راء    ، إذ وردت  		� أ.		��رھم 

�6ر أن ھذا ا�
��دام �"ر�وز �=�وت �ن .�4ر إ�	+ آ�	ر ���	� ��	دى  )2(�&8رة � �7 �"�ظر "

8		م �وظ=		2 4"		+ ا���		و ا�		ذي �		�9ءم �		> �و)=		2 و  و4		� &		ل .		�4ر و  %�		2 ا��		�ص، و �		ن

  رؤ��2، �ذ�ك ��&ن ا�����ز ��ن �و�4ن �ن ا�.�راء.

                                                 
  .��75ظر: و6"�
�: أو'�ع 0=�0 7  � �وا
م ا�045ر، ص:  -)1(
  .579: ا�.�ر ا�'زا�ري ا��د�ث، ص: ���د ��0ر -)2(
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 طور�7 4"			+ 6				رار ا�.			�ر ا�&9
				�&� �			وع �
			��دم ا�ر�				وز �
			��� ��%				� ا@

ا�رو���
�، و ��9ظ ذ�ك ����0وص �4د .�راء ا�
����ت 4"+ ��و �� �'ده  � .�ر أ�	� 

���، وھ	ؤ�ء � ���	دى �وظ�=%	� &و�%	� ا�#�
م 
�د h و أ�� ا�	

م ���ر و�4	د ا�#	�در ا��#�

  �وAوع �"#�0دة.

�وع �ن ا�.�راء �'�وزوا  � ا
��دا�%م �"ر�وز ا�.�ر�7 �"ك ا��ظرة ا��#"�د�7 &�� ھ	و 

ا�.		1ن �4		د .		�راء ا�0		�ف ا@ول، إ�		+ &و�%		� ����		ر 4		ن �وا)		ف ���		رون �		ن �9�%		� 4		ن 

ا�#0		�دة 4		ن ط���%		� ا�		ذا�� إ�		+ ا�.		�و��7 ذات ا@��		�د  رؤ�		�ھم ا����0		رة، ���		ث �
		�و

  ا�5
���7 ا������7.

و ھ�� �&�ن ا�=رق ��ن ا��0=�ن، ��ث ��F&�ن ا�#�رئ ا��	�دي ��0	وص ا�0	�ف ا@ول 

ا�و)وف �4د د���%� إذ � ���دى ا�د��7 ا��� أ�ف �6رھم �	ن ا�.	�راء ا�
	��#�ن �وظ�=%	� �	ن 

��0		وص ا�0		�ف ا�8		��� ����:		��رة �"&.		ف 4		ن ا�		د��ت أ'"%		�،  		� �		�ن �ط��		ب ا�#		�رئ 

ا�#7�0 ا��	� ���=	� وراء ا��وظ�	ف ا�'�	��� �"ر�	ز و ذ�	ك  	� أ��	�ده ا5.	�ر�7 ا���5��	7 و 

  ا�=&ر�7.

إذا �		� ��و��		� ا
		�'9ء ��		ض ��		�ذج ا�ر�		ز ا�.		�ري  		� ��		�ج ا�.		�4ر " �84		�ن و

��
A		�ر ر�		وزه �	ن ا��		راث ا��ر�		� �و0	�ف "  ��F		� �'		د أن ھ	ذا ا@��		ر و إن �4		د إ�	+ ا

ا@د�			� إ� أ�			2 �			م �#			ف �4			د �			د د���%			� ا���ر���			7 و ا�'����4			7 أو �����4رھ			� �وA			وع 

�"#0		�دة، �		ل أA		=+ 4"�%		� ��		�ة ���0		رة �		ن ذا�		2 و وا)�		2 و ���0		7 �'ر��		2 ا������		7 

��ق �ن ھذا ا��&��زة �&�8ر �ن ا�Pم و ا��ر��ن ا���دي و ا����وي،  ���ب و ا��ر�7 و ا���

 " �84		�نإ�		+ ��#�#		2 .		�ر��،  ���		�ظر  		� .		�را�وا)		> ا��		ر �		م ���#		ق �".		�4ر وا)��		�  "'		1 

" �&�.ف �"وھ"7 ا@و�+ أن �=��ح ا�ر�ز ا�.�ري  �  �2 ھو " ا��ب " ا�ذي �	ر��ط �و�0ف 


	2  �&ل �� �و�2 �	ن ا�&���	�ت و �	ن �=	ردات =� R	� ث	7، ��	ط����س و ا�	��+  ا	2 4"	إ�دا4

، ر�ز و إن ��و4ت �وAو2��4 و �2����A إ� أ�	2 �	و�\  	� ا��%��	7 ��ط	�ب �و'	2 ا�
واء

إ�+ أھ"2 و إ�و�2 و أ���ء وط�2 �	�1 أ�	ل إ� أن ��	ب ��A	�� ��Aً	�، ���	ث �0	�C &	ل  	رد 

 ��� .�"A� 7	�ء طر�	ق ا���	�ة @��	2 ا�5
	�ن، ھ�	�  #	ط 
	وف ���	ت أ��	�ء، و ھ�	� ���#	ق 

  ا���0ر�� 4"+ ا��وت.
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�.		�4ر " �84		�ن �و0		�ف "  		� ا���		ث 4		ن A		���2 ا���.		ودة �4		ر ا�ر�		ز ��ط"		ق ا

ا�.�ري  � ��1ل ���� �ز�#� أ�����، و �ط�م ا�وا)> أ����� أ�رى، ����8 4	ن ا���	ز ا��ط"	ق، 

أو ا�'�		�ل ا@ز�		�، �&�		2 � �'		د �6		ر �#�#		7 0		�د�7، و ھ		� أ�		2 ��		�ش  		� 4		��م �� 		ل 

��	ل ھ	ذا  ل ا����م ا�
�ري &2�1 طوق �'	�ة، �1ذ�� �������)�Aت ا�%��"7، و �> ھذا راح ���"ق

		� �		
ا�ظ"�		7 و  �ن وا)		> �		�دي ��		�ش �"=		2 ا�&�g		7  �		� أو)		> .		�4ر��  		� ھ		ذا ا�0		راع ا��=

  ا�'�ود، و �4�م 
�ري ���Aن أ�"2 ا���.ود.


	�7 ا����	زة ��R	7 ا��ر��	7 ��  ،7��أ�� ا�وا)> ا���دي ا����ش  2�F �راه ��ظرة ����7 )�

ا��=&�	ر  �دة ا�	�9دة ا�=طر�	7  ���#	ل ��	ت وا)> ا����.� ھ� ا��ذ�ن و ا�%وان و 
� � ھذا ا�

  4#�م � ����
ب و �ذھب ا�.�4ر، و �ن 8م  #د ا�5
�ن ا��ر�� ا���ذ ا�#رار &��  #د ا��ر�7.

و ��		ل أول ر�		ز �
		�و)ف ا�#		�رئ ���		�ج " �و0		�ف" ا�.		�ري ھ		و ر�		ز ا��		رأة، ھ		ذا 

ر �	�ن إ���ءا�	2 ا��را�8	7 و ا��دا�8	7  	� ا�و)	ت ذا�	2،  	���رأة ��	د ا�ر�ز ا�ذي '�>  �2 ا�.�4

+ �.		&ل 4		�م أ�		د ��		��> ا�.		�ر ا����		دة،  #		د ا
		�%وى ا�.		�راء ا�'زا�		ر��ن ا����0		ر�ن 4"		

����	دوا  .�راء ا�ذ�ن �م �%��	وا �'���%	�، 7��4،  #"7 ھم ا�6رار �� ا
�%وى ا�.�راء ا��رب 

ذا ا�ر�	ز ����'ر�	7 ا�0	و �7 �".	�4ر &�	� ھ	و ا��	�ل  	�  � ��را�%�، و ���70 إذا ا)�رن ھ

�0�د ا�.�4ر " �و�0ف " ا�0	و �7، ا��	� )	رن  �%	� �	�ن ��	2 �"�	رأة و ا��	ب ا5�%	�، أي (

ا�����		ر 4		ن ا��.		ق ا�رو�		�  		� 0		ور ��د�		7 و أ
		���ب 6ز��		7 �ورو8		7 �		> إA		=�ء 4"�%		� 

  ����Aن �دا7�8 �#ول �و�0ف:

 َ6 " ْ� َ �ٌ 9َ وْ & أَ �َ ا�د)  قٍ -َ � *َ ِ�  كِ ( ��رُ )َ  وَ  �ءِ �َ ا�-L  وَ 	ْ )َ  جُ �رِ =َ �َ  وَ   ر   

� �َ �َ اھُ رَ أ*ْ     نْ �ِ  نِ �َ 	ْ ا�رL  ةَ ودَ رُ � أ*ْ �َ  �كِ )ْ 6�َ  َ�9 L� ِ1( ارَ رَ ا1-ْ  ت("  

��9ظ ھ�� أن ا�.�4ر �=ر �ن وا)�	2 و ����	� ���	ون ا��	رأة، �
	� ر �4	ر أھ	دا�%�  	� 

و �'�ل �ن ��4� ا��رأة &�1.	�رة ا�و0	ول  ا��دى ا����د، ��=0ل ا�.�4ر 4ن ا����م ا���دي،

إ�+ ا��#�#7 و �"وغ ا�&��ل ا�رو��، و �%ذا ا��ص ��د�ن ا���د ا�ظ�ھري، ��0ل و ���8	ل  	� 

ا�	ذو��ن، أ�	� و �� �1&�	ًدا 4"	+ ر��6	2  	� ا��و�	د �4ون ا��رأة ا�ذي أ&8ر ا�.�4ر �	ن و0	=%

                                                 
  .16ص:  ،1977دار ھو�7، ا�'زا�ر،  ��84ن �و�0ف: ا5رھ��0ت، -)1(
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ا�
�و 4"+ ا�وا)	> و ا�و0	ول ط"ق، وو ا��و�د �> ا��ا���د ا���ط��  ���8ل  � ا��"م ا�وا4د، 

  إ�+ ���رج ا�
��ء.

 ،7�	
و ھ&ذا ��&.ف ا@�8+ �و0=%� �'
�ًدا �"�ب ا5�%�، �'"� ا��"و  � ا�0	ورة ا��

و إذا �� أز��� ا�.&ل " ا�:9ف ا���ر'� " و'د�� ا�.�4ر ���1ل ا�'�	�ل ا@�	دي ا��ط"	ق  	� 

  ا��رأة  %� إًذا:

  رو��و ا�            و
�ط ��ن ا���دي

  ��و ا����ق    أو ھ� ��راج ا���"وق        

و  =		� و �6		ر ���		د 4		ن ر�		ز ا��		رأة ا��		� ا)�		رن ذ&رھ		� ����'ر�		7 ا�0		و �7 �".		�4ر 

  ل:�))�0دة " �6دة ا�.�ر " ��ث 

  

 َ ��مَ ھَ   �ا;ـِ رَ ��َ � �ْ 	ـِ 
L ا-ْ  ــرِ =ْ ا��?  ةُ دَ " *  َ; ْ� 
  �اِ; ذَ �َ  �ضَ ... �َ ضَ ��َ  � وِ ِ

 َD ِ6�َ رِ ـ� ازْ ِ�   ���ِ ا61َ  ـوَ 	ْ )َ  كِ ـْ )�َ �ْ ـ� 6َ ِ�  ـدٌ  ��قِ ;َ رِ ازْ  فَ �ْ د �َ ـ( 9َ �ْ �َ  قٍ ;   

َ ا1َ  ��ِ  �  )1(" اقِ رَ ا�4ْ  جِ ارِ دَ ـ� �َ ـ�.. ِ� ِ�  وَ   تِ �واَ �َ ا�-L  ��ِ  دَ �D َ6َ  .. وَ )�ِ *

 �		رأة ا��		� �"%�		2 ا�		و�� ا�.		�ري،  �'		د أن ا�.		�4ر �
		��دم &"�		7 " 6		�دة " &ر�		ز �"


		درة �0		�C ھ		� ا�طر�		ق �و0		"2 إ�		+  Q		"��� ،وات��		
h، و �4		ر ���4%		� �ر�#		� إ�		+ ا�

 7�		
+ ا���		��� ا�رو��		7 ا����ز�		=�� ،7		�C 4"		+ د��ت ��4#		7 ���"�		� ا�		ا����%		+، و ا���		ون 

ا��� ���ذ ����+ �4�0د�� �	ن ا�د��	7 ا���د�	7 إ�	+ ا�د��	7 ا����و�	7 ا�رو��	7، و ھ&	ذا �	ؤول 

،�		Aوي و ا@ر��		
إذ �'�		ل ا�.		�4ر �		ن ا��		رأة و
		�ط� '����		�  ا�ر�		ز إ�		+ ا��		1��ف �		�ن ا�


	�دا  �ز����	� ��'	ٍل ور ا�0	و �،  	���رأة ����	ر �"و0ول إ�+ ا�'��ل ا��ط"ق  	� ا���ظ	'� "

  .)2(إ�%� ���وع ظ%وره  ��� � ����ھ+ �ن ا�0ور "

&		ذ�ك �		ن �		�ن ا�ر�		وز ا��را�8		7 ذات ا�		د��ت ا��دا�8		7 و ا��		� ��		درج A		�ن ا�ر�		وز 

�		ز " ا�		ر�C " ا�		ذي ��		د �		ن �		�ن ا�ر�		وز ا��		� .		&"ت )��		�، �  		� ا�.		�ر ا�ط����		7 �'		د ر

  ا�'زا�ري ا����0ر  �
ب، �ل و  � �4وم ا�.�ر ا��ر�� ا����0ر.

                                                 
  .13- 12ا��0در �=
2، ص:  -)1(
  .�4106د ا����د ھ��7: ا�����ت ا@
"و��7  � ا�.�ر ا�'زا�ري ا����0ر، ص:  -)2(
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و ا�ر�C ��4ل ط���� �%م، ار��ط ���5
�ن ��ذ ا�#دم، و )د أ�ذه ا�.�4ر �و0	�ف �%	ذا 

ط���	�، �	ن .	2�1 أن �:�	ر و  ا����+ �> ����"2 �د��ت ���	ددة �	ر��ط &"%	� �	��ّر�C &�	ؤ8ر

  �%دم، ذ�ك أن �4"�7 ا�%دم ��د إ�دى �����0ت ا��:��ر.

  :"�و�0ف"�#ول 

 َ◌◌ّLل�أ�ْ  ارِ ّنّ◌◌َ )� ��ِ "  ِR�  

 َ◌ ْ�
  قِ راِ/ ا�	َ  واجِ أ�ْ  نَ 

 ْDطِ و ا َ �� َ
�تِ   َ
َ ا� �  قِ دِ )

 َ �� 9ِ ً	��Dِ ا�=َ  �حِ �َ ا�ر?  بَ رْ دَ   َ$ ِ�  

�)�ِ ا1*َ  وَ   L(زِ ا�� َ� ِ�  

 َD ِ��  يُ�َدو?  دُ 6ْ ا�رL  ًدا وَ 

 َD ِ��  يوِ =ْ �َ  ا�1قُ  ًدا وَ 

  )1(... "دُ ا6ِ وَ ا�LD  وَ 

 	ـ " ا�ر�	�ح ا���0		=7 " ا�	واردة  	� ا��#ط		> ���	ل 4"	+ ا��:��		ر و ا���	ث، �
	��� أ�%		� 

:�Aًر �4و��. و �#ول أ����ء و ا����"�0ب و ا�ر��ح ) ر�ز �'�> ( ا�ءت �7:�0 ا�'  

 َI "  َ� ْكَ 6َ ر  Lدَ )َ �ْ ـزَ *َ          ـدْ ;َ   ورُ )ّ ا� كَ دَ )ْ 6ِ  مُ ,َ ا�ظ
 �
َ أ;ْ  'ِ ــ=ِ �ْ  ِ-�  ـ'ِ 

�;َ روُ 
ُ  ـ�حِ �َ ا�ر?  ـAَ �َ  'ِ ��ـِ =ِ أ�ْ      ُF L2(" 'ُ ا-َ رَ � أ�ْ �ِ �? )َ  ي وَ �رِ -ِ  م(  

 =� ا����	�ن ا��	ذ ا�.	�4ر �	ن ا�ر�	�ح &��	�دل �وA	و4� �"���	+ ا��	راد �و0	�"2 إ�	+ 

	
ر 	> �� دا�4	� إ�	�ه إ�	+ ا��#�و�	7 وط�ا�.�ب ا��#�وم و ا��ط�ب ھ�	� �و'	2 إ�	+ ا�.	�ب ا�="

  ا������ة و ا����7.

و ر�ز ا�ر�	�ح  	� ا���	وذ'�ن ا�
	��#�ن )	د ا��	ذ د��	7 إ�'���	7 و ھ	� د��	7 ا��#	+  �%	� 

&�8ر �ن ا�.�راء ا�'زا�ر��ن ا����0ر�ن، و .&"ت إ�دى ��ط��%م ا�ر�ز�7، �> �=�وت  � 


		ف و6"�
		� "  		� د�وا�		2 (أو'		�ع �
		�7 �وظ�		ف ھ		ذا ا�ر�		ز  		� أ.		��رھم، &��.		�4ر " �و

0=0		� 7  		� �وا
		م ا045		�ر ) و &		ذا " 4		ز ا�		د�ن ��%		و�� "  		� د�وا�		2  ( ا�ر���4		�ت ) 

  4"+ 0:ر �'�2.

                                                 
  .��84469ن �و�0ف: ا�رھ��0ت، ص:  -)1(
  . 40- 7���39 �����ر، ص: ��84ن �و�0ف: ا�& -)2(
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و &�	� ا
		���ل �و0	�ف ر�		ز ( ا�ر�	�ح ) �د���		2 ا�5'���	7 �'		ده �	ن ���8		7 أ�	رى )		د 

) �
	��ًدا  Cر��ك ��وظ�=2 �"=ظ7 ( ا�7، و ذ��"
ھ	ذه ا�د��	7 ��	� ���	ل إ��	2 ر�ز �2 إ�+ د��7 

�ن �����  � ا��ص ا�#رآ��، و ھ�  � �4و�%� �7���0 �"�#�ب ا�ذي �'	ر ��	2 ا��	راب و 

إِنL ا��Lِذ�َن Jََ$�ُروْا َ��ن 9ُْ�ِ)�َ� �6َْ)ُ�ْم أَْ��َوا�ُُ�ْم َوIَ أَْوIَُدُھ�م ا�=��ء و ا��5دة &��  � )و�2 ��	��+: ﴿ 

� َوأُْوَ�ِ/َك /ً�ْ�َ ِZّ َن ?� ��َ(ْ ��ِ�ُدوَن �Fَ�َلُ َ��� ُ�)$ِ%ُ�وَن ِ��� ِھ�ِذِه اْ�َ	َ���ِة ا��د(�َ ����ِر ُھْم ِ��َ L(ُب ا��	َDَْأ


ْت َ	ْرَث َ;ْوٍم َظ�َُ�وْا أَ)$َُ-ُ�ْم G�ََْھ9ْJَ�َُ' َوَ�� َظ�ََ�ُ�ُم Zُّ َو�Jِ�َْن أَ)َ�Dََر_ أDِ ���ْم  Fَ�َJَِل ِر�ٍ< ِ��َُ�-َُ$

  .)1(﴾  َ�ْظ�ُِ�ونَ 

  �و�0ف:�#ول 

  

� ھَ �َ 
L " رُ  L
  �9�َ 6َ  اءُ رَ �ْ 	َ  �<ُ � ا�ر? �)َ َ� 6َ  تْ 


L رُ  َ� ِ�� ��تِ ��َ ظُ    Lا�ز َ

�ِ رْ ا��َ  دِ   ِR ْ= َ(�  


L رُ  َ �  !، آه�

�(َFْ L
�ّ9�ّ  
  �ٍ L�(F وَ  �رٍ )َ ِ


ْ 9َ  اءِ رَ Rْ ا��َ  �َ ا�َ � ا�رJ َ( Lْ رَ 9َ  وَ  ِJ�  

� ا��ْ )َ �ْ �ذَ  وَ  ً	� َ� َ� ")2(  

إ�	+ د��	7 
	"��7 ���0	ر  �%	� ا�.	�4ر �=
	2، ��	� �'	ّره   ر�ز ا�ر�C  � ا��#ط> ���	ل

4"�2 �"ك ا�ر�C �ن 0=وف ا�.	#�ء، و ا�����	�ت و ا���	ب، و ھ	� ذا�%	� ا�	ر�C ا����"	7 4"	+ 

ا�د��ر و ا�%9ك  � )�0د�2 ( ر�"	7 ا��	وت و ا��	�9د )، إذ �#	ول: "  	1رى �����	� ا��	� )	د 

أد4وھ		�  �:�ر�		�  		� ا���		�ه و ���		و��� &�		ت أ�4		دھ� )		د���  		� ز�		�ن ا�		ر�C و ا�طو 		�ن، 

  .)3(ا��وت و ا�.�ق ا����ق... "

�	����وز��ن أ8	رت أ
	طورة و ���81ر ��	ض ا�.	�راء ا��	رب ا��	دا��8ن و ا�	ذ�ن 4ر 	وا 

أدو��س  � ا�.�ر ا�'زا�ري ا����0	ر،  ��	وز �4	د ا��	��"��ن، و أدو�	�س �4	د ا�=���#�	�ن إ�	2 

ا�'��ل و ا��0ب و ا�����ث ��وت &ل 
�7 و ��زل إ�+ ا����م ا�
="� ا��ظ"م و �&�د �#�رب 

                                                 
  .117 -116آل �4ران، -)1(
  .��8467ن �و�0ف: أ4راس ا��"C، ص:  -)2(
  .74ا��0در �=
2، ص:  -)3(
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��ط"	ق ا���	�ة �4	ر  ا@رض �ن  ���%�، إ� أن �����2 ا���"70 �#وم ��4Fد�2 �����ث ا�'��ل و

���ر�ز ا���وزي �"=ظ2 و��و��2 ا�د���7 ا��را�8	7 �	ل  �> �ن 'د�د �6ر أن .�4ر�� �م �1تا�ر�

�'ده )	د �	ور  �	2 ��	�9ءم ووا)�	2 ا�	راھن وذ�	ك ���
	�� إ�	+ �:��	ر ھ	ذا ا�وا)	> �
�.	راف 

�7 ا�#د��7 �و�0ف )د ا�=�C 4"+ ا��81ور �ن ا��'�رب ا�=� ��84ن �
�#�ل زاھر، و�ذ�ك �&ون

  وا��د�78 ��� ��ث �#ول:

  ا ا�ذيھذَ  كِ �ُ �ْ وَ  سَ �ْ " َ�                      

َ ا�Rّ  و�'ِ 9َ 	ْ �َ  �
  بُ 

  يا ا�ذِ ذَ ھَ  كِ ��ُ وَ  سَ �ْ �َ 

 َ� ْ� ِ�  بُ راَ ا�9 ِ'�  )9

  سُ �َ رْ ا�-L  كِ �ُ �ْ وَ 

  رِ 	ْ 
َ ا�ْ  �ِ ;َ رْ زُ  ��ِ  لُ د? 9�َ ا��ُ 

  ى دَ ا ا�)L ذَ ك ھَ ��ْ وَ 

  رِ �ْ ا�$َ  شِ 
َ � *َ ِ�  رُ �Fِ )َ 9َ ا��ُ 

�ءِ ا ا�
ُ ذَ ھَ  كِ �ُ �ْ وَ J  َ�ا� $ِ�  

�َ أ�(  َJا� �
  مُ F? 9َ� ا��ُ  بُ Jَ وْ ِ ُ���  �لِ 	ِ 9َ -ْ 

  �ا�َ � رَ �ِ دَ  ذْ �ُ 

  آ��ً  يِ َم◌ِ �َ  ذْ �ُ 

  )1(" �نَ �9	ِ رة ا�$َ طوُ أ-ْ  ضَ رْ �[َ  وِ وارْ 


��ق ا���وزي ��د 4"+ ا��#ط>، إذ 4وا�ل ا��0ب وا����ة وا�����ث �&��ف د���	2، ذ�	ك �� 

و�0ف �
�+ دا��� إ�+ �:"�ب &=7 ا����0ر 4"+ &=	7 ا�%ز��	7 ر6	م �	� ���.	2 و�&��	ده أن �

   � وا)�2 �ن ��ن وآ�م.

و �		��ر6م �		ن أن وا)		> ا�.		�4ر A		��ب و ظ		9م، �&�		2 ا@�		ل ا���		رج  		� ا@ 		ق �4		ر 

ا��A		��7،  ��		وز ��		�C �:��		ر ا@وA		�ع ط		��> ا�����		7، &����		7 0		�رورة ا�		ز�ن و �:�		ر 

  ������ �'�ل ا��=�ؤل أ)رب إ�+ ا��1س، و ا��9ص أ)رب ا��وت.ا�=0ول، و �

                                                 

7 ا�وط��7 �"&��ب، ا�'زا�ر،  ��84ن �و�0ف: .�ق ا���
��ن،  -)1(
  .50-49ص: ،1982ا��ؤ
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 و0		�ف " ��%		� ر�		وزه و &		�ن �%		� أ8		ر&		ذ�ك �		ن �		�ن ا���		��> ا��		� ا
		�#+ ا�.		�4ر " �


	��� و أن ا�.	�4ر �	ن �=ظ	7 � ��9	
إ�'����  � �د�7 ���ذ'2 ا�.�ر�7 ا��راث ا��ر�	� ا5

ا����"=		7، &		ل ھ		ذا '�"		2 �وظ		ف ط�)�		2  ا�#		رآن ا�&		ر�م، و اط49		2 4"		+ ا�8#� 		�ت ا@'���		7

)و�	7 ا�	د��ت و ا��5	�ءات،  �'	ده ا
	��دم إ�	+ '��	ب �7  � ا����ر ا�ر�وز ا����
�7، ا�&��

ر�			ز ا��			رأة و أ
			طورة ا�
			�د��د و أ
			طورة أدو�			�س، �'			ده ا
			��دم ا�ر�			ز ا��			�ر��� 

"  	� أ&8	ر �	ن ا@
طوري ا�ذي �	دم ا����	+ و ا�%	دف ا��	راد،  ���	ذ �	ن &"�	7 " ا�.	�ط�ن 

�وA> &ر�	ز �".	ر و ا�ظ"	م، &�	� ورد  	� ا�&�	ب ا��#د
	7، و &	ل ا�8#� 	�ت ا@�8رو�و�و'�	7 

ا����"=F  ،7ذا أ�ذ�� �98 )�0د�2 ا��طو�	7 " 0	راع �	> ا�.	�ط�ن" و'	د�� أن ر�	ز ا�.	�ط�ن 

  ل:�4ر &��ل ����� )�0د�2 ھذه، ��ث )�)د ��+ 4"�2 ا�.

�نِ �طَ ا��A  Lَ �َ  تُ 	ْ رُ   ِ� َ6 � ِD�  ونِ )ُ ا��ُ  �ِ $َ 

 َ� ُ� ًRو ِ�� �  ونِ )ُ ا��ُ  وَ  ِض ا1رْ  تِ Jوُ َ� �َ  

 ُ� َ� ِ�� ً,  َ6 ْ
�نِ �L ا�د(  وَ  رِ 	ْ ا�-?  وبِ رُ دُ  رَ )1(.  

و �
			��ر ا�0			راع �			> ا�.			�ط�ن، ا�			ذي ھ			و  			� ا��#�#			7 0			راع �			> )			وى ا�.			ر،            

ا5�%�	7         و  و ��8ل ا�.�4ر ھ�� دور ا����، أو ا�0و �، ا�ذي ���ل  	� أ��4)	2 ا�.	�"7

 <	� 7	
ا���5ن ا����ق �����	�ة، و ھ	ذا �	� ��ط�	2 ا�#	وة ا�&� �	7 ���	وض ��ر&	7 ��4=	7 و .ر

  ل:�2 
���0ر 4"�2  � ا��%��7، إذا )�ا�.�ط�ن، و ھو 4"+ �#�ن أ

� �َ أ)َ  �9ِ َ� 	ْ رِ  وَ  َA  Lنِ طَ �ْ ا���  

 َ6 ْ
  �ِ ا�َ وَ ا��ِ  وَ  �'ِ ا�9?  �رٍ 	َ ِ
  رَ 

 َJ َ(�
  لْ زَ 9َ  مْ َ�  وَ  تْ ِ َ,  (ِ َ� َ�� ٍ�  

 َ� َJ ْم  َD َْ ر�َ  تُ �تِ �َ �ُ ظُ  ��ِ  'ُ $َ �ْ �  رِ 
	ْ اَ�  


  'ُ �9ُ رَ أ*ْ ِ ?���  رِ =ْ 

�بَ � 9َ �َ �َ  رَ ھْ ا�دL  'ُ )9َ =ْ ... َ� 'ُ 9ُ �ْ �َ رَ   

�نُ طَ �ْ ا��L  وَ ھُ )2(  

  و ��ر&2 ط����  � ا�و�ل: –ا�.�ط�ن  –����0ر ا�.�4ر  � ا��%��7 4"+ ا�.ر 

                                                 
  .��8418ن �و�0ف: ا5رھ��0ت، ص:  -)1(
  .22ا��0در �=
2، ص:  -)2(
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 L6َ أ� �  نِ �ط�َ ا��L  نِ 

�نِ Fَ ا1وْ  Aَ ى �َ وَ ��ْ  'ُ J َ9ْ رَ 9َ   

 َ� ْ�  ارِ رَ ;َ  ,َ ى ِ
 وَ 

  �نَ =ِ طَ  'ُ J َ9ْ رَ 9َ 

 ُ� َ� Lر ً* �ِ �  )1(�نِ � ا�ط? 

�ؤ&د ا��ص ا�
��ق �".�4ر �و�0ف أّن ھذا ا@��ر �	م �#	ف �4	د �	د ا
	�%9ك ا�ر�	وز 

ا��را7�8 4"+ 6رار ر�ز ا�.�ط�ن  � 0ورة ا���	ر و ا�.	ر �	ل �4	د إ�	+ إA	=�ء 4"�%	� �	ن 

���F  ،2ذا ��ن أ�	�م �	ص .	�ري  	� )��	ب )00	�، و �	ذ�ك �#	ول إن .	�4ر�� )	د ذا���2 و  

ا
�ط�ع �%ذه ا��#��7 ا����0رة �ن &
	ر ا��	دود ا�#���	7 �	�ن  �	ون ا@دب ( ا��8	ر و ا�.	�ر ) 

 ��د إ�+ ا
�:9ل  ن ا�#70  � ��	�ء ا�	�ص ا�.	�ري، و )	د ا
	�ط�ع �=A	ل ذ�	ك أن ��'�	ب 

و ھو �� أھل �20 إ�+ ا��5	�ء �	���واطف ا�ذا��	7 4	ن طر�	ق أ
"وب ا����.رة و ا��#ر�ر�7، 

  ر�وز ����
&7 ��#ق و�د�%� ا������7  � إط�ر )00� ����ز.

و  	� �=		س ا�#0	�دة �'		ده �وظ	ف ر�		ز " )���		ل و ھ���	ل " و ذ�		ك ��ود�	2 إ�		+ ا�#		رآن 

� ا�&ر�م ��#��س �ن ھذا ا�ر�ز ا���، ر�ز أول 'ر��7 )�ل �ر�&ب 4"	+ و'	2 ا@رض، �4	د�

َوا9ْلُ 6ََ�ْ�ِ�ْم َ)َ
�Gَ اْ
َ)�ْ�  )�ل )���ل أ��ه ھ���ل، ھذه ا�#70 وردت  � ا�&ر�م  � 
ورة ا����دة ﴿

لْ ِ�َن ا\َ�رِ  L
لَ ِ�ن أََ	ِدِھَ�� َوَ�ْم ُ�%َ9َ ?
ُ%9ُ�َ �(ً�
� ;ُْرَ
َ Lق? إِْذ َ;ر	َ�ْ�ِ
،  #���ل ر�ز �"�'	رم )2(. ﴾..آَدَم 

  �ر�&ب ا����0�  � &ل 04ر.ا�#��ل ا�ذي �
=ك ا�د��ء و 

  :"�و�0ف"�#ول 

�ِص Dَ ا�رL  نَ �ِ  لٌ ,L �َ  قُ �ُ ا1ُ  " وَ   


 ه ;َ زُ رL طَ ِ�
  �لُ ِ َ��� َ= ِD�" �)3(  

و �'ده �وظف �=ظ7 " ا���ر " ر�ز �"�
���ر، و ھم ا�ذ�ن 4ر وا ��ر���� ��1%م '�	وش 

ا ا�ر�	ز ��0		�C ا.	�%رت ���و�.		�7 و ا�#
	�وة و ا���		ذ�ب و ا���ر�	ب، و ���		�ول ا�.	�4ر ھ		ذ

                                                 
  .18، ص: �=
2ا��0در  -)1(
  ا����دة،  -)2(
  .��8418ن �و�0ف، ا5رھ��0ت، ص:  -)3(
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��ن �د�2 ر�	ًزا �"�
	���ر ا�:�.	م  	� ا��0	ر ا��	د�ث، ا�	ذي �&��	ب 4"	+ .	�وب ا@رض و 

  �ز)%� ��ز�#�، و �4ث  � ا@رض  
�دا، إذ �#ول ا�.�4ر:

َ رَ  رَ �ْ ا ا�LD 	وُ 9َ " �َ  �D ًDو �  )1("رِ 9ْ ا�L9  فَ 	ْ زَ  مْ �ُ و)َ & دُ �L وَ 9َ �َ     ظ&َ َ� ◌َ   

  و �#ول &ذ�ك:

  )2(" رُ 9ْ � ا�L9 )َ 9ِ وْ �َ ِ
  �9�رُ �-ْ  لْ ھَ   �ٍ �َ �ِ) Fَ  لJ Lُ  دُ وَ� )ُ  & وَ 9َ وْ " �َ 

   ����ر ر�ز ا�
����ر ا@ور�� ا�ذي ا
�و�+ 4"+ ا@راA� ا��ر��7 و �%ب ��را�%�.

و �ن أ�	واع ا�ر�	وز ا��را�8	7 ا��&���	7 ا��	� وظ=%	� �و0	�ف  	� �'ر��	2 ا�.	�ر�7 �'	د 

�.�ر ا�'زا�ري �> ���د ا���د آل �"�=7 ر�ز " ا�#دس "، ا�ذي .&ل �"=�7 �%�7  � ��ر�X ا

��ر���		7، و 2 �		ن أ��		�د د���		7 و �A		�ر�7  وإ�		+ ا��		وم، ��		� ���"		 )*(و �6		ره �		ن ا�.		�راء

ا�.�4ر �و�0ف �4د�� �وظ	ف ا�#	دس &ر�	ز .	�ري � �&�=	� ���	ذ&ر ا��ر 	� �%	� و �	ز��ن 

	 �#8� C"	
7 د���	7، �	ل ���	رر ا��ص �%� ��ظن ا�#�رئ أن ا�.�4ر �ر��ط �ر�وزه ا��ر��	7 و ��

)��7 ھذا ا�ر�ز و �	�81ره  	� �ر&�	7 ا@�	7 و ا��	�ر�X ا��ر�	� ا5
	�9� ا����0	ر، و �ُ��#	� 

ا�#�رئ �ر��ط� ���ر��2 ا��'�د، و ��Aر�2 ا�را��7، و �'�"	2 �	� ًزا �	2 و )	��9 �"�'	دد �	رة 

  7���8، إن �و رت ا�.روط ا���د�7 و ا����و�7 �ذ�ك:

  bنِ �ْ ا�LR  قِ �ُ & ا1ُ �6َ  �كِ )َ �ْ " 6َ 


 9َ رْ 9َ ِ% َ �  قِ رْ 
َ ا�ْ  �ضَ �ِ وَ  نِ 

  قِ رْ ا��L  نَ �ِ  حَ Iَ  لْ ھَ 

 ِ� َ� ُ� Lدَ  ق َ� �ِ��  )3(" سِ �ْ ا��L  ةِ ؤَ �ُ ؤْ �ُ  نْ 6َ  سِ دْ ا�%ُ  رَ 

  C�	07��4، و أ �ر���.�4ر ا�و�0ف و �4د ا��4د  �+ ر�ز ��ر���ت إ�دس ��و#�� 

�X ا�8ري ��@�داث ا��ظ�م، )ر��	7 �	�%م ا�.�راء ���ون إ��%� @�%� ا�=ردوس ا��=#ود، و ا���ر

  �&��� ���دة ا���#�ق.

                                                 
  .33ا��0در �=
2، ص:  -)1(
  .30 ا��0در �=
2، ص: -)2(
ا�.�4ر �0ط=+ ���د ا�:��ري  � د�وا�2 �وح  	� و � د�وا�2 )�0�د �ن ا@وراس إ�+ ا�#دس،  ��ظر: �
�ن ز�دان  -)*(

  .د .�7  � د�وا�2 طوا��ن ا���ث�وا
م ا@
رار، و ا�.�4ر أ��
  .��8443ن �و�0ف: ا5رھ��0ت، ص:  -)3(
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&�		� أن �وظ�		ف �و0		�ف �ر�		ز "ا��&		�ن ا�#		دس"  		� ا�		�ص ا�.		�ري �		م �&		ن ھد 		2 

ا@
		�+ �.		&�ل �'ر��		2 ا�.		�ر�7 �		ن �		9ل ھ		ذا ا�ر�		ز  �
		ب، و إ��		� &		ذ�ك 45		�دة &���		7 

�"	�س �%	� ا�.	�4ر 0	را�7 أو ��ر�X ا�#دس و  "
ط�ن 7��4 و ا��.��%� �	ن ھ	ول ا��
	��ن،  �

��		� �		دل 4"�%		�،  �		رزت  		� )"�		2 و ذا&ر�		2  		� 0		ورة '��"		7 �		رة و  		� 0		ورة �1
		�و�7 

  �رات &�8رة.

 ��د�� ��Aن ا�.�4ر �0	2 ر�	ز ا�#	دس،  %	و ��	ود إ�	+ ا���A	� ا��.	رق ا����	ز  و 

زان "  	ذ�ك ا@��م ا�'��"7 ا�زاھ�7، و إ�+ ز�ن ا��ز، و إن &��ت ا�#�0دة ���ل �4وا�	� " أ�	

د��7 4"+ ا��0ل ا�.�4ر ����A و ��Aرا و �
�#�9 ���#دس، ��� &��ت ھ	� ا���	وان ا@ول 

و ا@��ر، ھذا ا���وان ا�ذي �
	�+ ا�.	�4ر ا
	���د�2 إ�	+ �ظ�	رة ا@�	م ا��ر��	7،  �#	ول  	� 

  �#ط> �ن ا�#�0دة ذا�%�:

  bنِ �ْ ا�LR  قِ �ُ & ا1ُ َ� ت 6َ َ� � زِ " �َ 

  انِ وَ )ْ 6ُ  نْ 6َ  ثُ 	َ 
ْ �َ  �نُ طِ -ْ �ِ ِ�  وَ 

 ُ
�نِ �َ & ا1زْ Dَ � أ;ْ � ِ� -ِ )ْ �َ  جٌ رْ   

�رِ 9َ ا1وْ  وعَ طُ %ْ �َ  �رٌ �Fَ ـ;ِ  ")1(  

&�� �'د �ن أ
��ء ا��دن ا�'زا�ر�7 ا��� .&"ت ر�وزا �&���7  � .�ر �و�0ف �د��	7 

طو�#7، ا��� 4.#%� ا�.�4ر ��+ ا����ع،  طو�7# ����
�7 إ��2 ھ� ا��رأة ا��.�#7، و ھ� ر�	7 

  �م أو  � ا��دى، إذ �#ول  � روح 0و �7 �4ر�7: � '%

  7ِ #َ �ِ .ْ ا��ُ  ةِ أَ رْ � ا��َ %َ �ُ أ�Y  كِ وَ �ْ �َ  �Cِ اوِ رَ ا��Y   �ِ  دٌ �4ِ � 0َ أ�َ  " وَ 

  )�كِ �ْ 6َ  وَ )	ْ 

 Lقُ � �ّ �ِ دَ  إنL6ِ أدْ  9َد� ً��  


َ )ْ ي زَ دِ و �َ  ٌ◌◌ٌ�َ%  

 َ�
? رَ  آه ��  

 ِ��  َ� َ� L( َأوْ  م  �ِ L(دَ � ا�)" 2ى.(  

                                                 
  .��8444ن �و�0ف: ا5رھ��0ت، ص -)1(
  .��8452ن �و�0ف، ا�"ؤ�ؤة،  ص:  -)2(
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		�7 ا�0		�راو�7 �4		د �84		�ن و ھ		� ا�وا'%		7 ا�ذھ��		7،  %		و ��.		رف  طو�#		7 ر�		ز �"��

�2 �%� ��ث ��و�د و �ذوب  � ط����%�:������  

�ِ  لُ 	َ رْ � 9َ %َ وَ� " طُ 
 َ=� ِ��  �نَ ِ% 

   �نَ �ِ �-َ ا��َ  قُ �ِ) =َ ... 9ُ ةً وَن◌َ )ُ �ْ �َ 

 َ( ِ� ُ�� َ� َ6    �  'ُ )ُ �ِ� راَ 

�َ �ُ �ْ و رَ  َ� � ْ
 ِJ �َ6 � L6ِ & ا�ظ�  )1") �نَ ِ( 

�		Aد أ�			ؤ&� �		داث  و �			�R� ده			و ��"�		2 ھ			2 و �د���		A2 و أر			ن ���ر���		ط �84�			ار��

��	ث &�	ب )0	�دة  )*(ا���ر���7 ا��� و)�ت  � �د��	7 طو�#	7، و �	ن ذ�	ك ��ر&	7 ا��رو
	�ن

  ���ل ا
م ھذا ا��دث ا���ر���.

�نَ Jـَ  � وَ )J Lُ  ـنِ �ْ و-َ رُ " 6َ   Lا� ّDصُ ر�   ـرُ �ِ 9َ )ْ & 9َ )ـَ ا�د(  ءَ ـلْ د �ِ �ر�ـَ *َ زَ     

  رْ ــ�ت ا1�َ �َ )ـِ ا1*ْ  لُ ــِ �9َ �َ و9َ      �ءِ �َ ا�دّ  سُ ـرْ 6ُ  أُ ـدَ 
ْ �َ  .. وَ .�صٌ Dَ رَ 

  رْ ـَ 
ت ا�Jُ اُ ـــزَ �ِ =ْ ا��ُ  ـلُ �ِ J 9ِْ 9َ  وَ     �نِ ـ%َ ��ِ ا�=َ  ــدُ 	ِ L9 �َ  ... وَ ـ�صٌ Dَ رَ 

�نَ Jَ  ءِ دْ 
َ � ا�ْ ِ�  .. وَ �صٌ Dَ رَ   Lا�ر َ �D ُوَ      ص  ُJـ L( َ� � �ِ�ـْ دَ    رـْ �َ ا�D?  ـذُ )ْ �ُ  ـنِ �

�.. وَ )J Lُ  ـنِ �ْ و-َ رُ 6َ   َ9 ْ

ْ �َ  وَ        ـ� )َ ــ& ھُ %َ  َ% Lا�ر & َD ُص�  )2("!رْ �َ & ا�	َ %َ ّ�
ْ ..وَ 

9$�ح و اI)�,ق:-4(Iا ��(
  

��د ھذه ا����7 
�7 ��رزة  	� .	�ر�� ا�'زا�	ري ا����0	ر، ��	ث ���
	س �	ن �9�%	� 

Q ا���	�ء ا�	درا�� روح ا�درا��7 ا����8"7  � ا��#دة ا��� ��#�%	� ا��	ل  "#	د " �	وا رت &	ل 0	�

�4		د .		�را��� ا����0		ر�ن و ��		ل ا�		�ص ا�.		�ري ا��ؤ
		س 4"		+ ا��ر&		7 ا�درا��		7 �		�س إ� 

)		راءة  		� ا����		+ و ا��:		زى ا�&		و�� ا�		ذي �=&		ر �����		�ة، و �		�س �		ن أ'"%		�... إن ا����		7 

ا�درا��7 �"�ص �&.ف 4ن 'وھر ھذه ا����ة و �='�ر �&�و���	2 ا�'����	7  	� رؤ��و��%	� و 	ق 

�8"2 ا�ذا&رة ا��&���7 و ا������7 �"��دع، و �� �
�=�ض �2 ا�وا)> �ن إ�&���ت و ���)A	�ت �� �

  .)3(���ل ا����"7 ا�5دا�A +"4 7�4ط%� و ��
�#%� ��� ��9ءم �> رؤ��2 ا�.�ري"

  :"�و�0ف"�#ول 

                                                 
  .50ا��0در �=
2، ص:  -)1(
)*(-  7�
  .35، ��ظر: د�وان ��84ن �و�0ف، ا5رھ��0ت، ص:��1956ر&7 و)�ت  � '�ل ا��رو
�ن .���� طو�7# 
  .��8437ن �و�0ف: ا5رھ��0ت، ص:  -)2(
  .�469د ا�#�در  �دوح: د���7 ا��ص ا@د��، ص:  -)3(
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 Lلُ �ْ ا��  ُ� َ= (ِ��نِ �َ Fَ �َ & ا�ْ �L 	ُ  � �نْ   

  انُ �رَ � ا�)? �َ ;ُ زُ �ْ 9َ  رِ 	ْ ا�
َ  عُ �وُ Rُ  وَ 

�نِ �َ )-ْ ا�?  رِ /ْ ِ
  ��ِ  �ُ $َ طْ ا�)(  وَ    

 َ99 L� ُ G�  َانُ وَ ا�1ْ  و  

 َ99 َ� LJ َُ  وَ  'ٍ َ� � وَ ِ�  ل	نْ )َ �)1(.  

   ���#ط> )��م 4"+ د����ن " ا��:9ق و ا��=��ح " ��ث �.&ل ا�7���8 �9 �"7���8.

  ا�"�ل ����� �ن ��+ ا�:��8ن        د��7 ا��وت ( ا��:9ق ). -

   � و�2 و ���ن            د��7 ا����ة ( ا��=��ح ).��.&ل  -

و ا�د����ن ���9ن 4"+ ا����7 ا�.	�ور�7 ا��	� �&��	ف ا�.	�4ر، و ھ	� ��
	ت ���:ر��	7 

4"�2، و ھ	و ا�	ذي �ر�	د ا��	روج �	ن .	ر�#�2  د��	7 ا��=�	�ح و ا��:	9ق �	ن ا�	د��ت ا��	� 

2 ���=	�وت �	�ن ا�وA	وح و ا��A	��ن �	ن ا��زم �%� ا�.�4ر " �و�0ف"  � ا��د�د �	ن دواو��	


	�2 و g� ن	رر �	���ا �.�4ر  �%��7 4"+ ر7�6 ا��ا �+ آ�ر، �6ر أ�%� �&�د �'�>  �د�وان إ

 ��6		2 ���		رر أ��		2 �		ن �		را8ن ا�'%		ل آ��		2 و �		� ر��6		2  		� ذ�		ك إ� 0		ورة �0		:رة  		� ر

�ن ����	2  ا&��ر اءا@��7 و .�+ أ�واع ا���ود�7 و ا�
����ر، &�ف � و ھو ا�ذي �4ش 'زو

 	� &�	ف ا@�		زان و ا��	رض و ا��ر�	�ن، ا@�		ر ا�	ذي .		&ل �د�	2 ���8	7 وا)		> ��:"	ق  ���		ذ 

�ذ�ك �ن ا����ر
7 ا�.�ر�7 وا)ً�� و ���ة ���=س و �Aط"> �ن �9�%� إ�+ &	ل �	� ھ	و ط	�ھر 

  :"�و�0ف"و رو�� و �زدھر. �#ول 

  زُ رُ طْ 9َ  كِ �ْ �َ دَ ;َ  نْ �ِ ... �َ نَ /ِ� �ِ� " 9َ 

 L(��
  قُ -َ ا ا��َ ذَ ھَ  مِ �ْ 

�ضَ �َ  وَ   َ6 �َ َJنِ وْ & ا�  َ
  قِ ا1َ�  رُ 	ْ 

� ھَ )J Lُ  وَ  َ� ِJ�  ةرَ �ِ )َ  ةٍ دّ �ِ أ6ْ  وَ  شd ;َ  لَ 

�Rَ %َ أ)ْ  �نَ �ِ رْ 9َ  تِ /ْ �ِ �َ  َ( َ� � ْ�  ةرَ ھِ زْ �ُ  ةً وَ 

��ُ د أ�L و�ُ 9ُ  ا\نَ  'ُ � أ)L و ھَ  َ(�  

�رِ 9َ  د( 9َ �ْ و �َ  ُ�� َ("�)1(.  

                                                 
  .��8479ن �و�0ف: أ4راس ا��"C، ص:  -)1(
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و ھ	� 0	�:7 �&8	ر  	�  –�'��	�ن  –ا��ؤ�	ث ��9ظ �ن �9ل ا��#ط> ا ����	2 �0	�:7 

و�دھ� �.	&ل �ح  � .�ر " �و�0ف "  Fن ا��رأة دواو��2، و ��ن  � �د���8 4ن د��7 ا��=�

�4ده أ
�س &ل ا�=�	�ح،  ��روزھ	� ���	ول &	ل .	�ء إ�	+ ا�A	د  %	� (ا�	�'م، ا@�	ق، ا�.	%وة 

  ا��زھرة ) ا�دا�7 4"+  'ر 'د�د.

�� أ�2 ��وي ز���ن �ؤول أ�دھ�� إ�+ ا�Pر و ��=�C 4"�2، و إذا �� ��1"�� ا��#ط> ���ن �

و ھ�� ز�ن &��  �2 ( ھ��&ل )ش، أ�4دة ��رة، أ�#	�ض �	و�+ )، و ز�	ن �ر'	و  �	2 ( �	�9د 

ا@�		�م، و ا��		داد 
		�رورة ا��		�ر�X )، و ��&		ن ا����8		ل �%		ذ�ن ا�		ز���ن ����د�		7 ا��:		9ق و 

  ا��=��ح &�� �"�:

  

  ا�:
ق

  ھ��&ل )ش

 ة ��رةأ�4د

  ��ر ا@ ق

  �و�د أ�����

Xر����د ا���  

  

ھذا، و �'د ا�.�4ر " �و�0ف " )د وظ	ف ��8��	7 ا��:	9ق و ا��=�	�ح ھ	ذه و ا��	� ��	د 

�ن ��0�ص ا�.�ر ا��دا8�  � .�ره ا���ودي، �'د ذ�	ك  	� )0	�د�2 ا��طو�	7           " 


��>:0راع �> ا�.�ط�ن " �ن د�وان ا5رھ��0ت، ��ث �#ول  � ا��#ط> ا�  

 َ�  �Aْ %طِ اَ�  ا�6ِ رَ  "�

 ْ

�Aْ & ا�رL �6َ  كِ ا  

 َI  ُ6 ْ� َب  َ( I َراْ و  

�رْ ه ا�د? ھذِ  ��ِ �   

  فْ رِ� ا��َ  وَ  مِ %ْ ا�=ُ  �نُ �َ ا زَ ذَ ھَ 

                                                                                                                                                         
  .��8442ن �و�0ف: ا�&���7 �����ر، ص:  -)1(

 داللة الموت ( االنغالق )

 و هو يمثل زمن الخراب و الدمار

 داللة الحياة ( االنفتاح )

ة و هو يمثل زمن الميالد و الخصوب  
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  ز�فْ ا�)L  وِ  تِ وْ ا��َ  وَ 

  ا��ِ وَ ه ا�ِم◌َ ذِ ھَ  وَ 

  تْ َ� *َ أوْ  دْ ;َ 

َ ا�
َ  كِ َ� � 	َ �ِ  �- 
  )1(ش"�ْ طَ ا�=ِ  سِ ِ

ا��#ط	> ر6	م �
	�ط7 أ�=�ظ	2 و �را&��	2 �	ن �'
	�د �#د ا
�ط�ع ا�.	�4ر �	ن �	9ل ھ	ذا 

���ة ا��:9ق ��ث ا��	وت و ا�=�	�ء و ا �#	�د ا��.	ب و ا��	وار، و ظ%	ور ا��
	��س ا��ط.	+، 

 C	Aو وا	ھ �	ر &�	A���ز�ن ا�.�4ر، و ھو ا�ر�ف ) 4"+ �د ����ر ا��#م و ا��إ�2 ز�ن ( ا

�س ا���:"	ق ��=	�C ا�.	�4ر 4"	+ �ن �9ل د��7 ا@�=�ظ، و  	� �#��	ل ھ	ذا ا�	ز�ن ا�%	رم ا��	�

  ا�ز�ن ا�=�� ا��زھر:

  :مْ �ِ وھِ �ُ وُ  ��ِ  تُ 	ْ Dُ  "وَ 

�َ ا)ْ  أنِ  ُR ِا)ْ  وا... أن َ� ُR َ	 وا َ� ِ� ً�/ َ
 � ْ� َR ْء�  


  ِض ا1رْ  قَ وْ �َ  ف( ُر◌ِ 9َ ِ ?R���ءْ �  

�... �َ : �َ تُ 	ْ Dُ  وَ  ُ- �  ,مْ ا�ظL  وَ  تِ وْ ا��َ  �ءَ )َ �َ 

 َ�ُ � َ�  ,مْ ا�-L  وَ  ب? ا�	ُ  اءَ دَ �

�تْ ا ا\�َ �وُ 9ِ وا رْ و�ُ ;ُ  ثِ =ْ ا�
َ  ا أوأنَ ذَ ھَ   

�ة"�َ ا ا�	َ Jوُ �رِ 
َ  وَ )2(.  

إن ا�.�4ر �ؤ�ن أن �:��ر ا@و�Aع �ن ا�
�\ إ�+ ا@�
ن �%�� &	�ن �'��%	� � ��	�1+ 

إ� ����ر&7 و ا��%وض و ا��A� )دً�� ��و ا@�	�م و ا��0	دي �&	ل ا��وا)	ب ا��	� �	ن .	�%�1 

ا��&�ء 4"+ �	�  رأي ا�.�4ر أ Aل �ن ا�
&ون      4"+ �د أن ��ول دون ��#�ق ذ�ك،  %ذا

ود، و ا��#ط	> �	#وا��A+، و �������  9 �وت �> ا��ر&7 و ا�&=	�ح و � �ر&	7 �	> ا�'�	ود 

  �ن ھذه ا�����7 ��د ا�=���� 4ن ا��#ط> ا�
��ق 4"+ ا���و ا�����:

  ا��&�ء 4"+ ا�ر��>                   ا�د4وة إ�+ ا��%وض

  ��#م                         أوان ا���ثز�ن ا

  ���ر&7 ا����ة                     �"ك ا��
��س

                                                 
  .��8423ن �و�0ف: ا5رھ��0ت، ص:  -)1(
  .26-��8425ن �و�0ف: ا5رھ��0ت، ص:  -)2(
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و ��#+ �8ل ھذه ا������، ����� ا��=��ح ����را �دل 4"	+ ا��=
	�7 ا���=��"	7 �".	�4ر، إذ 

���ر 4ن و'2 �.رق �"�
�#�ل ��'"+  � ا�����م ا���A	�ء و ا�A	��ء، و أوان ا���	ث، و4	دم 

ت إ�+ &ل �� �ن .2�1 أن ��&ر 0=و ھذه ا����ة، و ��ل ���#�رئ أو ا�دارس ��8	ل ھ	ذه ا���=�

ا���		��� ا��		� ��		دو ����)A		7  ��		� ���%		�، أن ��
		1ل: إذ &�		ف ���.		�4ر أن �'�		> �		�ن ��		���ن 

���"=��ن و ز����ن �������ن و ��ن ا��Pل و ا�Pم  � �=س ا�#0	�دة ؟  �'�	ب �4	د h را'	> 

#ول: " إن �		� ��		دو ���رA		�، و ���)A		� �		�ن �و�		7 و أ�		رى  		� ���8		� ا�#0		�دة 4"		+ ذ�		ك �		��

ا�وا�دة إ��� ھو ���)ض ط���� �ظرا �و'ود ���7 �=
�7 ھ�  	� ا�وا)	> ���	7 ��	�ض ��	� ظ 

، ���	�ء 
	��ق 'د�	دة )1(4"+ ���0ت ا���A�  ��� ھ� �.رف 4"+ ا��
	�#�ل و ��ط"	> إ��	2 "

� ا�.�ر�7، وا��	� ���	� إط	9ق إ�&��	�ت ا�":	7 �4	ر إ8راءھ	� �و
�7 ���5'�7 د���7 ���8"7  

 ��#ول ��ر �7 أ�رى، أي ��:��ب ا�
��ق &�� ���ظ%ر �2 ا�داء، و���ط�م ا���و وا�د��7.

  ا�Dورة ا��=ر��: -5

ة �'	د أن ھ	ذا ا�.	�ر إن ا����1ل  ��� &�ب �ن .�ر ��	ذ أن �	ط أول .	�4ر أول )0	�د

إذ ا�0ورة ا�.�ر�7... أ
�ق �ن ا�=&	ر ا�	ذي �  �0و�ر "�.�ط  &ري '�د 'وھره  � ذ�ك ا�

، و )		د��� ���		2 أ
		9 �� �		ن ا��#		�د ا�#		دا�+ إ�		+ أن ا�5		داع )2("�0		�ر �		�دة �".		�ر �:�رھ		� 

ا�.�ري &"�� ا���د  �2 2���0 4	ن ا����.	رة و ا��#ر�ر�	7 &"�	� &	�ن أ�"	Q  	� ا��	�81ر و أو)	> 

أن ا�&���7 أ�"	Q �	ن ا5 0	�ح، و ا���	ر�ض أو)	>  "=س،  ��=#وا ا�ط9)� �ن ذ�ك 4"+ 4"+ ا��

  .)3("�ن ا��0ر�C و أن ا�
���رة �ز�7 و  9A، و أن ا��'�ز أ�"Q �ن ا��7#�# 

� ا��و��	7، �	و ��CA ذ�ك ��س  #ط 4"+ �
�وى ا�&���	7 ا�.	�ر�7 �	ل ��	+  	� ���ط���

7 ا����	+ �	و )"�	�،  	9ن  #و��� �98:  9ن �"Q ا�.��و�7 � �&ون ��=س �
�وى ا�����ر و �1د�

� 7�		
و )و��		� &		وا�� #و��		�: �1��		ت �		ن ا�:A		ب �		وت ا�"�		��� &=		2 4"		+ ا��0		�، &		ذ�ك ����

)و��	�: ���	وي ا�&"�	7 ل ا�&"�	7 4	ن ����ھ	�، وا�:Aب، و ����ن ��رز ��ن )و���: � ��&	ن  0	

  ��وي ا�ز��و�7 ز��%� و ا�وردة أر�'%�.����ھ� &�� �

                                                 
  .  258، ص: 1'>: ا�#�0دة ا��:ر��7 ا����0رة ���7 ا�.%�دة و ا�
�.%�د، ج�4د h را -)1(
، ��1		روت، ���		�ن، ط�"�		ل أ�		و '%'		7: ا��دا8		7 ا�.		�ر�7 ا��ر��		7 �		�ن ا�5		داع و ا���ظ�		ر و ا��#		د، دار ا�=&		ر ا�"��		���،  -)2(

  .231ص: ، 1995
،            1995، 1ط ���	�ن،  ، دار ا�&�	�ب ا��ر�	�، ��	روت،)��#�	ق ���	د ا���'	�(�4	د ا�#	�ھر ا�'ر'	���: د��	ل ا45'	�ز،  -)3(

  .69ص: 
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د ا�#		را�ن 7  		� ا�.		�ر ا����0		ر )���		7 4"		+ ر0		ر�ھ		ذا، و �		م ��		د ا�0		ورة ا�.		�

ل ھ	ذه ب ا�.	�ور و ا���	�ل ��	� أّھ	ا���ط#�7، &�	� أ�%	� �	م ��	د ���ط	ب ا��#	ل �#	در �	� ���ط	

و �����ن �ن )�0دة إ�+ أ�رى  %��ك ا�0	ور ا������	7 و ا�0	ور ا���A	�دة  دا�0ورة أن ���د

.X�#��"7... إ���0ورة ا�و ا  

  

:��(��
  أوI: ا�Dورة ا�


	� �دى �ن ا�����رف 4"�2 �
4"��ء ا�":7 و ا��769 ا��ر��7 أن ا�0ور ا������	7 ���8	ل أ

��69	7 ����	�ه  � ا�&���7 و ا��.��2 و ا�
���رة، و ا��� ��د �ر�"7 ��#د�	7 و ��ط	ورة ��"	م ا

، و ����		���  %		� ��'		ذرة  		� ا�		درس ا��69		� A)1(		ت ھ		ذا ا��"		م �1&�"		2ا�#		د�م، �		ل أ�%		� 4و

إذ أن ا�.�4ر ا��د�ث ورث �را�8	� 0	ورة ����	ز ���
	&ون و ا��8	�ت، �=	ردات '�"%	� ا�#د�م، 

�#ف �4د �دود ا�د��7 ا�#��و
�7 ��&ون  � ا@��ر �
#� � ��'�وز ا����0	ر ا��.	&"7 �	2، أي 


		ب ا�
		��ق &� �		%�F  ،7		"�'�7 ا		ر&�� �		وح، أ�		Aو�و ا		ذا ھ		+ ا@ول و ھ		����د ا		وف �4		و)�ا

ا���د�د إ�+ ا�5&�ن، ��� ��و�د ��2 .�2 ��	�رض �	�ن ا����	7 ا�":و�	7 و ز��� ���و�� ��#"2 �ن 

ا����		7 ا�د���		7،  ��.		�4ر ا��		دا8� و إن �4		د 4"		+ �وظ�		ف �=		س �=		ردات و �را&�		ب ا�		�ص 

ا�.�ري ا�#د�م إ�2 �د�'%� �د��ت ���#	7 ��'	�وز �	دود �	� ا
	���"ت  �	2  	� 
	��)%� ا�#	د�م، 

ن ا����	+ ا@ول و ��'%	� أ&8	ر  	1&8ر إ�	+ �	� أط"	ق 4"�	2 ��� ��"	ق 
	��)� .	�ر�� ��#ط�	� 4	

ا��#		�د " ���		+ ا����		+ " ��		ث ا��9)		�ت أ&8		ر ��#�		دا و &�8 		7، ���"		7 �='		وات ��6		7 ھ		� 

ا@�رى ���F	�ءات ���	ددة �0	درھ� �"	ك ا�'�	ل ا��	رة ا��	� ��	دو أن &	ل '�"	7 ��%	� �
	�#ر 

 �)	� إ�����	7 �4	ر 0	�Q '����	7 'د�	دة، �����ھ� ا���ص و � را�ط  ��� ���%�، &	ل ھ	ذا �=	�C آ

  ا@�ر ا�ذي �&
�%� ا�=���ت �م �&ن �%� �ن )�ل.

و �		ن �"		ك ا�0		�Q ا�'����		7 ا��		� ��ط		وي ��		ت �=ر4		�ت ا�0		ور ا������		7 �'		د �#��		7 

ا��.��2، �"ك ا��#��7 ا�#د��7 ا�'د�دة، ا�#د��7 �ن ��ث ظ%ورھ� و �داو�%� 4"+ أ�
	�7 ا�.	�راء 

� و ا�'د�		دة �		ن ��		ث 
		��)�ت �وظ�=%		� و ا�رؤ�		7 ا��		� ا.		�:ل ا�.		�4ر ��		ذ ا��0		ر ا�'		�ھ"

)��	7  "ا���دث �'�ھ%	�، و 4دو�	2 4	ن ا�رؤ�	7 ا�#د��	7 إ�	+ رؤ�	7 �دا�8	7 ���'	7 إدرا&	2 �	1ن 

                                                 
  .�450د ا��"ك �ر��ض: ���7 ا��ط�ب ا�.�ري، ص:  -)1(
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 #ط و � �	ن و'	2 ا�.	�2 ا�#	��م ���%�	�، �#	در �	� ا
	��دادھ� �	ن  ا��.��2 � �&
�%� �ن طر �2


�د2�4 ا��س ا�.�وري ا����ث �	9ل ا��و)	ف ا�����	ري،  ا��و)ف ا�ذي �دل 4"�2 ا�
��ق و�


�%� ظ�9 إ�����7 ا�0ورة ا��.��%�7 و&ذ�ك  Fن ا��
ق ا�":وي �A=� ���ة 4"+ &�")1(  

ا�.	�4ر �84	�ن  و 4"�2  ��
ؤال ا�ذي �طرح �=
2 4"���  � ھ	ذا ا��#	�م ھ	و: ھ	ل ا&�=	+

راث 
	��#�2 أم �4	ل 4"	+ إA	� 7 ا������7 4"+ �	� أط"	> 4"�	2 �	ن �	 �و�0ف  � ���ء 0وره

  إ�+ ذ�ك أو ��+ إ8راء ذ�ك ا�#د�م �ن ا�0ور ؟ 'د�د

،                 1982إن أول د�				وان 0				در �".				�4ر �و0				�ف &				�ن د�				وان " ا�&���				7 ����				�ر " 

و �����4ره ��&ورة إ0دارا�2 ا�.�ر�7،  #د ا�CA  �2 ا
	�����2  �	2 ��#��	�ت ا��0	و�ر ا���	��� 

		
���رات و �.		��%�ت و &���		�ت... �&		ن ھ		ذا ����		� أ�		2 �و)		ف �4		دھ� ��'		رد ا��را8		� �		ن ا

ا���5ع و ا��#"�د، �ل إن 
�7 ا����و�	7 و اA5	� 7 و ا��'د�	د �4	� ��#"	2 �	ن 0	ور ��د�	7  	� 

�0�د ھ	ذا ا�	د�وان،  وا)	> ا�.	�4ر ا����0	( <Aرأ&8ر �وا  �	د��� ��	) �	ر���4ر ا�	.�ر ا	�6

ط9)� �ن ھ	ذا إ�	+ إ4	�دة "ا��ظ	ر  	� ا��واA	�> و ا�0	ور ا
�د4+ 4"+ ا�.�4ر "��84ن" ا�


�7 و ا�=&ر�7"��
  )2(ا�#د��7، و طرق �وا�A> 'د�دة &���وا�A> ا�'���7�4 و ا�

" و إ����	� ��	2 �	1ن ا�5	داع و ا�5	داع ا�.	�ري �و�0ف ن "��84نو �ذ�ك ��&ن ا�#ول ا

1)رب �	� ��&	ن إ�	+ طر�#	7 �رورة و ا
�.را �  "م �"�ث و أن 'دد  � ا�0	ور �	���0&�ة و 

  و ھذا �� �'"+  � دواو��2 ا��� أ�ت ��د د�وا�2 ا@ول. ا�.�ر ا��ر،

�#ول "��84ن"  � )�0دة �2 ���وان "أط=���� 4"+ ا�طر�ق" �0ورا ��� �.�ھدا ����9	ذ 


	2 و �و)=	2 �'	�ھ%م، و 4	ن )��	7 �
ا��دارس '�94 ذا�2 ����ھ+ �> ذوا�%م، ���را 4ن أ��

  ء  � �'��> أC�0  � أ�س ا���'7 إ�+ 4ط��%م:�ن �8ل ھؤ�


ُ -َ � 9َ ِ�  ونَ $زُ %ْ �َ  " وَ �  قِ رُ ا�ط(  �ِ $َ Dِ رْ أَ  �&َ 6َ  قٍ 

  قٌ َ� ;َ  مْ �ُ �J( ُ وّ  بٌ F( وَ 9َ  مْ ��( Jُ  وَ 

 َJ L(G َ� 
ِ � ِ�   دٍ دِ� �َ  نْ �ِ  مُ �َ� ا�=َ  ومُ %ُ �َ  �وْ  د( وَ ى �َ وَ ھَ  مْ 

�ِ  اكَ وَ ا�1ْ  لُ دُ 
ْ �َ  وَ 
  دِ رْ �وَ 

 َJ L(G ُ�  نَ Rوُ Jُ رْ � �َ 6ِ �وُ & Rُ َ� 6َ  مْ 

                                                 
  .305، ص: 1988، 2ا��طور، دار ا����رف، ا5
&�در�7، ط�د:  "
=7 ا��769 ��ن ا��#��7 ور'�ء 4 -)1(

7 ا�وط� -)2(
  .32، ص: 7�1984 �"&��ب، ا�'زا�ر، ���د �و.��ط: ا�&���7 ��ظ7 و4�، ا��ؤ
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  ونَ 	ُ رَ �ْ ي �َ رِ دْ Dَ  قَ وْ �َ وَ 


 �َ  نْ 6َ  ونَ 	ُ -َ �ْ �َ ِ ِ(� ُ
  . )1("قَ رَ ا�=َ  وَ  سَ ؤْ � ا�

��&		\ ا�.		�4ر  		� �#ط�		2 ھ		ذا  		� ��		�ء 0		وره 4"		+ 0�4		ري ا��.		��2 و ا�
		���رة، 


طر ا�.�ر�7 ا@و�+ 6"ب 4"�%� ا��.��2 ا����8"� ��ث )رن 0ورة ھواه ا��
	�=�ض �	ن @� 

��4ق �=
2 �0	ورة ا����9	ذ، و ذ�	ك ��
	��دا�2 @داة ا��.	��2" &	1ن" &�	� ��A	C أ�A	� �	ن أ

�		9ل ا����		7 ا�		واردة  		� ا��#ط		> أن ا�.		�4ر �'		�وز  �		2 ا��.		��2 ا��
		� ا�ظ		�ھري ا����"		ق 

������م ا���ر'� ��ر�ط ھذا ا@��ر �����2 ا�دا�"� و ھ� ظ�ھرة .���7  	� 0	ور "�84	�ن"، 

		
�=�د�2 �		ن �#��		7 ا�		ر�ط �		�ن ا��.		�2 و ا��.		�2 �		2، و �'د�		ده  		� ط���		7 و ھ		� د��		ل 4"		+ ا

ا��.�2 �2 4ن طر�ق ر�ط2 ���ذات ا���د4	7 4&	س ا�0	ور ا���69	7 ا�#د��	7 ا��	� �&	ون  �%	� 

  ط���7 ا��.�2 �2 4"+ در'7 �ن ا�وAوح.

ذ و  � ا�
طر�ن ا����س و ا�
�دس ���=ظ ا�.�4ر  � �.��%2 ا����8"� ����.	�2 ا����9	

و �			وزع ا��.			�� 2			 2��0			�C 0			ور��ن ا
			���ر��ن ���			ر&��ن ا@و�			+ ""4			A +			"و4� 


�ون 4	ن ��" <��
�ر&Aون"، و ا�7���8 "  وق 0دري ��ر�ون"، &�� '�ء أ��A ا�
طر ا�


	�ون 4	ن "'���� ا��ؤس" ���دا�ل �> 0ورة �A�� 7�#�#	��7  	� �=	س ا�
	طر �#	د�رھ� ��

  ."'���� ا��رق

ر �	� �
	�#�%� �	ن �4��	2 ا�	دا�"� �	> �	ن �4��	2 ا��	�ر'� �#	د ��0ور �4د ��84ن � ��

 و ا��.			�4ر ھ			� ا��			� �A			طر �"�.			��2 ����'			7 إ�			+ ا�����			ر 4			ن ا��9)			7 �			�ن ا@.			��ء  

  .ا�
���رةو

0	ور و�ر7�6 �ن ا�.�4ر �'�وز ا�وا)> و ا��=&	�ك �	ن أ
	ره  #	د 
	�+ إ�	+ �وظ�	ف 

  �.��%�7 أ&8ر &�8 7 و إ���ء:

  ةرَ 
ْ � ا�)L -ِ وْ دَ رْ ِ�  مٌ �َ �...)َ �َ آ-ِ "

� وَ �َ �ْ ��ِ Jَ  نْ �ِ  �عُ =َ �ُ  وَ   َJأb ِ- َ��  

�..�َ آ-ِ   

�نِ �َ زِ 9َ �ْ ّ�� �َ �ِ 	َ  وَ  رٌ �ْ �َ   

                                                 
  .��8411ن �و�0ف: ا�&���7 �����ر، ص: -)1(
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  فُ 9ِ �ْ ر 9َ �َ ِ� اوَ )َ 

  فُ Dِ =ْ �َ  دٌ �ْ وَ 

  ) 1( "يِ ,دَ ِ
  ِض أرْ  نْ �ِ  �لُ اوِ وَ �َ وَ               

ة ��#�	رب �	ن  ���.��A�� 2ر ا�&�8 7  � ھذا ا��#ط> ر6م �6	�ب ا@داة، �#	رب ا�0	ور

   '�'7 ا��8ر�7  � آ�ر ا��#ط>:

  كِ �Fُ دِ 	َ  بُ ھَ ذَ " 

  بُ Jِ -َ )ْ ل �َ 
ِ� �َ )ْ زَ  <ُ اِ� وَ )َ  مْ أَ 

  تٌ 9وُ  �حُ LR ا�وَ  -مَ 
َ �َ ا�ْ  وَ 

  )   2(" بٌ )َ 6ِ  مْ أَ 

�#د ��	ب ا���	�ل  	� ھ	ذا ا��#ط	> 4"	+ ��ر�	ر ا��.	���2 �	ن ���8	�ت ا�وا)	> ا�'��	�4� 

ا�0ور ا�.�ر�7 وا)�7 ��ن ا�وا)> و إرادة �'	�وزه، ��	� ��
�'�ب ���=�ز ا��
ق ا�":وي، @ن 

و            '�"%� ��راوح ��ن ا�وAوح و ا�:�وض ذ�	ك أن &
	ر ا�#�	د ا�	د��� 4	ن ا��.	�2 

            ��			2 4"			+ ا���			��ت ا�د��			7 ا��			� �#			د�%� ا��.			�2 �			2 �			ؤدي إ�			+ ا�
			��ب ا���د�			د �4			2 

  .)3(و ���#ل إ�+ ا�����ل أي ا���5ء

إذا ا��#"�	� إ�	+ د�	وان آ�		ر و ھ	و د�	وان " .	�ق ا���
		��ن " و ا�	ذي ��8	ل ا��'�و4		7  و

 ا��=��"	7 و �	�&ن )0	�دة " "
	ط�ن" أ�	د )0	��ده �	ن .	�ر  7���8 ����8ن �و�0ف و ا
�#رأ��ا�

ا��� '�ءت  � �
	�7 أ
	طر  ��F	� �'	دھ� �� "	7 �	��&�8ر �	ن ا�0	ور ا��'�ز�	7، و ��وA	�C و

 "� ا�'دول ا�����:ذ�ك أ&8ر �ورد  ��� �

� ا�
,*�  ا�Dورة  ر;م ا�-طر�� ا�	-��  )�ط�9=�
  ط


ط�ن )"��  1"   Q�"� 2��.�  70ر��  

  ذو)�7  ا
���رة �0ر���7  'و�%4  � �=�0"�  2


���7  ا
���رة �&��7  ���دي  3  

  �0ر�7  ا
���رة �0ر���7  و ���4ھ�  4

                                                 
  .107-105ص:  ،��84ن �و�0ف: ا���:��� -)1(

2، صا��0در  -)2(=� :107.  

م: ا��ص ا��=�وح  � ا�.�ر ا�'زا�ري ا����0ر -)3(�#"� ���
  .112ص:  ،�4
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  �0ر�7  ا
���رة �&��7  ��8ران �%=��  5

  �0ر�Q�"� 2��.�  7  ھ� ا�زھرة ا����Aء  6


���7 -�0ر�7  ا
���رة �&��7  ��زف ���%م  7  


  -�0ر�7  ا
���رة �&��7  و ھم ��'�ون ا��=ط  8��7�  

  �0ر�7  &���7   � .&ل زھرة  9

  

 +		"4 7		���		ن �		9ل ھ		ذا ا�'		دول ا��وA		��� ��A		C ��		� أن '		ل 0		ور ا�#0		�دة )�

4"+ ھذه ا���
	7 و ا��	� 6"�	ت  ا�
���رة ا����دة 4"+ ��
7 ا��0ر، �6ر أن ا���4د ا�.�4ر

4"	+ �.		��%�ت أ
		9 %� �		ن ا�.	�راء ا�#		دا�+ � ���		� أن �84		�ن �'	رد �#"		د �ر 		� �%		ؤ�ء 

�		دى و �4ر ��را8		2 ا@د�		� ا��69		�،     ا�.		�راء ا@
		9ف �#		در �		� ���		� �		دى ار��		�ط ا�.		

��69	7 ا@�	رى 4ن ��)� ا@��	�ط ا����و��2 ا�A5 7 إ�+ ا�0ور ا�#د��7 ��ن )دم ا�
���رة 

و �� �#د��2 �%� إ� د��7 4"+ ا��9ك ا�.	�4ر �
	�  ��	� �رھ=	� ذ�	ك أن ا�
	���رة �0	و�ر�7 


	�+ ���":	7 ا��'
	���7 و ��
	ت �:��ط	7 ز�ر �	7 &�	� &��	ت  قو �ذ�ك  %� ��"�ط����%� � ��

  �4د ا����69ن.

��دا7�8 �
��� �دى  ��.�4ر  � ذ�ك )د زاوج ��ن ا��ظرة ا��را7�8 �9
���رة و ا��ظرة ا

���
ا��=&�	ر  	� ��&ن ا���4ره Aر�� �	ن ا�د)	7  رة 4"+ ا��.��2 ا@�ر ا�ذيا�ذ�ن �=A"ون ا�

ا��69		�، إ�		+ '��		ب ا
		�����2 �ط��=		7 �		ن ا@ �		�ل ا��A		�ر74: ��		�دي، ��8		ران، ��		زف، 

��'�		ون،  %		ذه ا@ �		�ل �		م �		1ت �%		� ھ&		ذا، و إ��		� �:		رض ��		�ن و د)�		ق و ھ		و د��		7 4"		+ 

ا��ر&		7  		� ا�و)		ت ا�		راھن و ا
		�رارھ�  		� ا��
		�#�ل، ا@�		ر ا�		ذي ��&		س رؤ�		7 ا�.		�4ر 

و �		ز��ن       ف، و ��
		ت 0		ور ����		قد0		وره 0		ور رؤ�		7 و ھ		 �"#A		�7 ا�="
		ط���7، 

  ����رات ا�#�0دة.

�#د أ�A+ ا���&�ر  � �#���ت ا�.�ر 4"+ 6	رار ا�":	7 و ا�0	ورة أ�	ر A	روري  	� 

 �'		�وزه إ�		+ ��		ط آ�		ر أ&8		ر ����		را �		ث �
		�#ر 4"		+ ��		ط إ� و �.		�ر ا��دا8		7 ا�		ذي �		� �"

ا
�.راً � ����م ا��
	�#�ل، �
	��� �	دى .	�4ر �8	ل �84	�ن �و0	�ف &�	� �4	ر �4	2 ا�	ّدارس و

�ؤ�ن  � ���و��2 �#��7 ا�5داع ا�.�ري و  �4"��2 ����4	�ره ا�	روح ا��	� �	دب  "���ل �و ل: 
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، و ھ	ذا )1("���8ل ا���0ء إ�	+ ھ��	7 ا�&���	�ت ا���	7  � ا�0ور ا�.�ر�7  ��و�%� �ن ھ��7 ا��

، ھ	ذا ا�	د�وان ا�	ذي ��&	ن 1988
��ه و ��	ن ��0	C= د�وا�	2 ا��8�	ث "أ4	راس ا��	9ح" ��� �

  ا���4ره ��7��8 ا�ط9)7 أ&8ر  � �
�ر �طو�ر ا�0ورة و ا�&���7 ا�.�ر�7 7��4 �دى ا�.�4ر.

��� &�ن ����ط  �%� ا�.	�راء ا�'زا�	ر��ن إن ر���7 ا�وا)> و 8#ل ا���دة و �4ق ا��1
�ة ا

 7�	
و ا�.�4ر ��84ن أ�دھم، &ل ذ�ك �م �#ض 4"+ 4ز���2 و أ�"2  � 6	ٍد أ A	ل �.	رق و

  و ا�.#�ء.ر ر6م �� ���ط �2 �ن �ظ�ھر ا��ؤس ط�و�2  � �
�#�ل زاھ

  �#ول ��84ن  � )�0دة " ا�
���ل" �ن د�وا�2 " أ4راس ا��9ح":

�فِ �َ أطْ  تَ 	ْ 9َ   Lا�ر َ� ِ�  د

  �-ِ )ْ ا��َ  مِ �َ� ا�=َ  مِ ,َ � ظَ ِ� 

  )2(بِ راَ & ا�9( �َ � 6َ ِ� 

�ر
		م ا�.		�4ر �		ن �		9ل ھ		ذا ا��#ط		> �1
		�ة ا�.		�4ر ا�'زا�		ري ا����0		ر ���0		7           

و ا��ر�� ����7، �&ن و &�� أ
	"=�� ذ&	ره  	Fن ھ	ذه ا��1
	�ة �	م ��	ل �	ن ط�و�	2 و 4ز���	2 و 

��
  راًرا �"�#ط> ا�
��ق:إراد�2  � �"وغ 6د �.رق ��ث �#ول و ا

�)َ $َ �ْ أَ  تْ Rَ �َ أ*ْ  َ��  

  �مِ �	ُ �ْ  تْ �َ َ� -ْ 9َ -ْ ا وَ 

  )3(دِ واَ ا�-L  قِ �ْ � 6ُ ِ�  قُ رِ �ْ �ُ  رَ آ�َ  �حِ 
َ Dَ  لِ أ�ْ  نْ �ِ 

  و ��دھ� ��#ب ا�.�4ر ���#ول:

�َ )َ 6ْ وL طَ  نُ 	ْ )َ � �� ا�ر?  َ>�  

  قَ رْ � ا�
َ )َ 6ْ رَ زَ 

�بَ 	َ � ا�-L )َ �ْ -َ رْ أَ   

�ھَ )َ )	َ �َ  وَ  َ
 �  )4(ادِ دَ ا�	ِ  لِ �ْ َ�  ��ِ  Aَ �ْ ا�دL  ر�قَ 

                                                 
  .��8411ن �و�0ف: ا�&���7 �����ر، ص:  -)1(
  .�18ن �و�0ف: أ4راس ا��9ح، ص: �84 -)2(
  .18ا��0در �=
2، ص:  -)3(
  .18ا��0در �=
2 ، ص:  -)4(
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و  �2 �'
�د ��&��دة ا�.�4ر �Rھوال و ا���0�ب و �	� ��ذ�	2 �	ن �'%	ودات  	� 
	��ل 

ا�ر�#�ء ��=
2 و ����1ء �'���2 إ�+ أ4"+ ا��را�ب و ا�در'�ت ����م ا�.�4ر )�0د�2 �1
طر 

  .�ر�7 ��م 4ن ذ�ك ا@�ل ا�ذي ��ذو ا�.�4ر �'�ه 6د وا4د ��ث �#ول:

��ُ $َ *ًدا أطْ  وَ  َ( َ� � ْG ُ9 َون  

�Rَ �َ ا��َ  لِ �ْ � َ� ِ�  ِ�  ابِ رَ �َ ا�ْ  حِ رْ �ُ  نْ �ِ  ت وَ 

�%ً �ْ 6ِ  ضَ ا1رْ  نَ وؤُ ��ْ �َ   

�دِ Dَ ا�	َ  �دَ �َ أ6ْ و َ سِ �ْ ا��L  &)َ -ِ  ونَ )( �َ �ُ  وَ )1(  

ا��#ط> رؤ�7 رو��7 ���#ق أ�ل ا�.�4ر  � ا��
�#�ل ا�زاھر �ن �	9ل �	� '	�ء  ف�&��

ھ	� و �@ط=	�ل، ا��.	ق، ا�.	�س، ا��0	�د، ا��=�ؤل و ا�
��.	�ر &�2 �ن �=ردات �ر�ز إ�+ 

ا���	�ء و و ا����0ر ����� ا��0	ب  ث�=ردات ا&�
�ت �ن &8رة ا
�����%�  � ا�.�ر ا��د�

�	ز �	ذ�ك ا��8#	ف ا���	�J و ا�����ث، ���  �%	� �4	وان ا�#0	�دة " ا�
	���ل" ا�	ذي �	� ھ	و إ� ر

ا��	� ���	ل 4"	+ �����	2 إ�	+ ��6	7 ا��� ��ط� ا��	بY و ا��وا�ق �8"2 �8ل ا�
���ل  ا�ذي �#�وم

�A'.ر��ح و ا@�ط�ر�2 �ن �طر ا  

إن ا�#0		�دة �8		ل )0		�دة " ا�
		���ل" �0		�ب ��&		�ن ا�و)		وف 4"		+ 0		ورھ� �د)		7 و �		� 

���"		2 �		ن د��ت �ظ		ًرا ��		دا�ل ھ		ذه ا�0		ور  ��		� ���%		�، ا@�		ر ا�		ذي �0		�ب ��		2 ��ر 		7 

ا��'�ز، و �'وء ا�.�4ر �84	�ن إ�	+ �8	ل ھ	ذه ا�0	ور  0ور ا��.��2 �ن 0ور ا�
���رة و

��		د �#"		7 �و�4		7  		� 
		��ل �د�		7 0		وره، و  		� ذ�		ك ا��#		�ل �		ن �'		رد ا5)�		�ع �=&ر�		2 إ�		+ 

ا��		�81ر ا�و'		دا��  		� ا���"#		�،  0#		��د ا�.		�4ر ���		ل إ�		+ '��		ب ا���0		�7 ا�=��		7 ا�'����		7 

  ة.�ء �ن )راءة ا�#�0د%أ &�را و رؤى � �زول ��'رد ا���

 �ل ��#+ �=�و�%� 
�ر��  � �=	س ا�#	�رئ و و'دا�	2، و ھ	و �	� �
	�د4� �	ن ا�.	�4ر ت

  ذ�ك أن ا@
"وب ا�#د�م ا�#��م 4"+ ا�
���رةر ا�وا7�A و ا���د�د ا��#"� �%� '�وز ا�0و

، و ھ	ذا � ����.	+ )2(و ا��.��CA�� 2 ����ه ��'رد ��ر 7 ا@طراف ا��	� ��.	&ل ��%	�

  ��ر�#�ء �0وره إ�+ �
�و��ت أ4"+ �ن ا���5ء.و �وح ا�.�4ر ��84ن �

                                                 
  .��8418ن �و�0ف: أ4راس ا��9ح، ص: -)1(

	7 ا�وط��	7 �"&�	�ب، ا�'زا�		ر، ط -)2(
،  ص: 1984، ���2	د �0	��ف: ا��#	د ا@د�	� ا��	د�ث  	� ا��:	رب ا��ر�	�، ا��ؤ

336.  
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 ثھذا، و �و أ4د�� ا��ظر  � )�0دة " ا�
���ل" و )رأ��ھ� )راءة 7���8 و ��0	7 �	ن ��	

��		�ء أ &		�ر ھ		ذه ا�#0		�دة و 0		ورھ� ���		�ن ��		� �		دى ��9		م أ
		طرھ� و �A		� ر �����%		� و 		ق 


	ل 0	ورھ� ا�'ز��	7،  ��#0	 +��%'�7 د)�#	7 را4	"
�دة &�	� �	رى ا��#	�د ھ	�  �%	� ا�.	�4ر �

�'�و74 �ن 0ور، و &ل 0ورة ��و�د �ن ا�0ورة ا��� )�"%� إ�+ أن ��.	&ل ا�#0	�دة ا��	� 

  ھ�  � �%��7 ا��ط�ف ��7��8 �"م �
�+ ا�.�4ر إ�+ ��2#�#.

 ��د أن 0ور ��� ا�.�4ر 4	ذا��ت ا�.	�راء، ا��#	ل إ�	+ �'
	�د أ�"%	م  	� �:��	ر ا�وا)	> 

��1+ إ� ��ذل �'%ود  � 
	��ل ذ�	ك، �	��"ص  	� ا��%��	7 إ�	+ �	� ا���ردي، و ��#�ق ذ�ك � �


	ل  	� إ�	راد 4ري زاھ	ر، و ھ	ذا ا��	را�ط و
�ؤول إ��2 ھذه ا��'%ودات �ن �
�#�ل .�"
ا��

�0	��م )�"	� �"#0	�دة )	د طر �ل �	�م 4	ن ��ط	�ط �
	�ق وھذه ا�0ور �م �1ت ھ&ذا 4=و ا���

%	ر )	وة ا���	�ل �4	د ا@د�	ب و )در�	2 4"	+ ��ًدا و  � ا���	�ر ا�0	ور و �.	&�"%� �ظ��&ون �

  .)1(وA> ���0م أو ��ط�ط ���"2 ا�=��


�	ن ا��69	7  �=�دة ا�.	�4ر �84	�ن �و0	�فو  � إ�9ف ا�0ور ا��'�ز�7 د��7 4"+ ا

 ا�0		ور دا�		ل ا�		�ص ا�وا�		د �		ن '%		7، ة ھ		� ��و�		> د�زو�		دھ� ��#��		7  ��		7 'د�		 ا�#د��		7 

ر6	م ��و4%	�  –��7،  �&ون ا������ ا��� �و�� �%	� ��A رھ� ��'
�د �:زى وا�د �ن '7% �8

 أو �و)=		2 ا��		�م أو �09		7 8#� �		2 �'��%		�  		� ا��%��		7 �		ؤرة وا�		دة ھ		� رؤ�		7 ا�.		�4ر  –

  �'�ر�2...و

: ( ا�&���		7 ����		�ر )، و ( .		�ق +و إذا 4ر �		� أن �84		�ن  		� �'�و��4		2 ا�		98ث ا@و�		

 �8		7 �		ن �.		��%�ت ور ا������		7 ا��راا���
		��ن)، ( أ4		راس ا��"		C ) )		د ا
		�و�+ �		�%J ا�0		

أن �
'ل �� ��ظ��ه 4"+ 0ور ا��'�و�4ت  –ھ��  –ا
���رات و �'�زات...  �ن ا��=�د و

؛ ��		ث 2000إ�		+ ��6		7 4		�م  1997ا�.		�ر�7 ا��		� �"�%		�، و ا��		� �.		رت ا��		داًء �		ن 4		�م 

ار ا�0	ور أ��0ت أ&8ر ��9ً إ�+ ا��ر��ز و ا��.و�ش و ا@�ذ �ن �.�ور ا�.�4ر 4"+ 6ر

		Aوا�ن ا		دو �		�� �		��7 " ا		=و)���7 ا		د�8��ما		�7 		#د���7 ا		�69��د ا		#وا4�أن ا C  +		"4 درة�		د )		��

                                                 
  .240، ص: 1975، 1 � ا��#د ا@د��، دار ا���وث ا��"��7، ا�&و�ت، ط ���د �
ن �4د h: �#د�7 -)1(
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ا
�����%�، و أن ا��.�2 �2، و ا��9)�ت ا��'�ز�	7 ا���رو 	7  	� 4"	م ا��69	7 �	م ��	د 0	���7 

م �2.)1(@ن �&ون )وا�� �%� " Yأو ����ًرا �#د�� �#و ،  

�����		7  		� .		�ر �84		�ن �'		دھ� �		�رزة  		� �'�و��4		2 و �09		7 ا�&		9م إن ا�0		ور ا�

ا�		98ث ا@و�		+: ( ا�&���		7 ����		�ر )، و ( .		�ق ا���
		��ن )، و ( أ4		راس ا��"		C ) ����4		�ر أن 

�ن ا��راث إ� أن ھ	ذه ا�0	ور �  –و �و )"�9  –ا��ط9)7 ا@و�+ @ي .�4ر ��د أن �
��د 

� ��ً
زادت  � أ.	��ء �د�8	7، %�، �	ل أA	� ت إ��%	���ل &ل �C�9 ا�0ور ا�#د��7، و ��
ت �

:7��P#�ط ا��ا �  C�9��ت و ا� �A5#د�م، و ��&ن �0ر ھذه ا�ا �دھ�  '� � C�9�� �%�"4  

1- .��Aد74 ر�ط� وا���ذات ا�.��%�7 ����0ور ا�ا �.�2 �2  ��ر�ط ا  

ا��	��م إ�راج ا�0ورة ا�ط9)	� �	ن ا��	��م ا�	دا�"� �".	�4ر 8	م إ
	#�ط%� 4"	+ أ.	��ء  -2

  ا���ر'� ��د ذ�ك.

 � &�8ر �ن  –Q�0 ا�0ور ا�&9
�&�7 �"ون ا��0و�ر ا��=
� ا�ذا�� ا�ذي � ��=ق  -3

  �> �و)��ت ا�#راء،  ��دث �ذ�ك ا��=�'1ة و ا�85رة. –ا@���ن 

  �#د�م ا�
���رة 4"+ ��)� ا@���ط ا��7�69 ا��0و�ر�7. -4

"7 �"	رؤى و ��
	ت �ظ%	را �"����	ق و د�J ا�رؤ�7  � ا�0ورة، ��C�0 ا�0ور ��� -5

  ا��ز��ن.

��و�> ا�0ور ا������7 دا�ل إط�ر ا���ل ا�5	دا4� ا�وا�	د؛ �	د > ا��"	ل و ا�ر���	7، و  -6

.�#
 إ
#�ط إ���ءا�%�  � �ؤرة وا�دة �'
د �و)ف ا�.�4ر، �'�"%� ���ء '����� ����

�دة:R9ور ا��Dا� :��(�F  

 و ��	� ر ��&
	�ن �#	وة  �ن 0��4	رھ� �'	�ذبو ا��#0ود �%	� �"	ك ا�0	ور ا��	� �&	ون �	

��	7 4"	+ )2(� 4"	+ أرض ا�وا)	>%0دق ��ر�X ا�#وى ا��.ر�7، و ��	�رض �0	���و�( �	%  ،

ا����رض و ا��#��ل ��ن 0��4	رھ�  	� آن وا�	د، و �	ن ھ	ذا ا���	�رض و ا��#��	ل ��.	1 ���	+ 


'�� � ���)ض  �2.��  

                                                 
  .21ص:  ،1984، 1دار ا����رة، ��4ن، ا@ردن، ط أ��د �
�م 
�4�: ا�0ورة ��ن ا��769 و ا��#د، -)1(
  .114، ص: 1986، ا�'زا�ر، ا�'������847ن �.9ف: ا��راث و ا��'د�د  � .�ر ا�
ّ��ب، د�وان ا��ط�و�4ت  -)2(
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)7 ا��'�ذ��	7 �	�ن 0��4	رھ�، �.	&ل �9ا�"  ��0ورة ا��دا7�8 ا��وم أ��0ت ����7 4"+ 

�	�ن   	� )1("��زل 4ن �دا�"�P�� 2ر� �2 ا�=0ل ���%�، أو ا��ظر إ�+ أ�د ا����0ر �
���ل 

)���		7 4"		+ �		را&م 0��4		رھ� و �'�ورھ		� � 4"		+ ا��'		�دل و  �		7  %�&�		
أن ا�0		ورة ا�&9

�.	�ر�7 ا�'زا�ر�	�F  ،7	2 ا��دا�ل  ��� ���%�، و ا�.�4ر ��84ن ����4	�ره أ�	د .	�راء ا��دا8	7 ا

وظف 0ورا ���Aدة  � ا��د�د �ن )�0�د دواو��2، و ��ل ط���	7 �وA	وع ا�#0	�دة أ����	� 


�و'ب �8ل ھذه ا�0	ور ا���A	�دة ���"�	Q ا����	+ �1&�	ل و'	�  ،2��A	�د 
	�7 ا�و'	ود  %	و �

ود  	� ا�و'	و " أ
�س ا��#��ل  � ا�":7، و ھذا �� �ؤ&ده ا�د&�ور �4د ا�ر��	�ن �	دوي �#و�	2: 

�.�)7 �> ذا�2... ا����)ض 'وھره، و ا��:��ر )��و�2 ا�ذي �'	ري 4"�	2  	� ��##	2، و ا��:��	ر 

����ه ا��:��رة، و ا��:��رة أن ��0ر ا�.�ء إ�	+ ذا�	2، و ھ	ذه ا�:�ر�	7 ����ھ	� و'	ود ا��A	�د 

  .)2("  � ا�و'ود... و إذا &�ن ا��:��ر 'وھر ا�و'ود &�ن ا���Aد �ن 'وھر ا�و'ود &ذ�ك 

 		Fن  @A		داد، و �		�دام  &		د�ك 
		���J �		ن )		ول ا�		د&�ور �		دوي أن ا�و'		ود �
		�J �		ن ا�

ا�و'ود &"2 ط��ق و �#��ل �0ب، و �ن ھ�� ��#"�� ا�د&�ور �	ن ا��=%	وم ا��	�ص �"�A	�د إ�	+ 

1&�"	2، و �	ن أھ	م ا�	ذ�ن أ 	�دوا �	ن ا���8��	�ت ا�A	د�7  	� �ا��=%وم ا���م، إذ �ر�ط	2 �	��و'ود 

  ��س"، إذ �0ف ا��#��9ت إ�+ 4دة أ�واع:درا
7 ا����+ " 6ر�

  �#��9ت ��ور�7 � �#�ل و
�ط ( زو'7 / زوج ) -1

  �#��9ت �را���7 ( &��ر/ و
ط / 0:�ر ) -2

  �#��9ت ����)7A ( ��زوج / أ4زب ) -3

  �#��9ت ���Aدة ( �0د / �زل ) -4

  )3( �#��9ت ���د��7 ( ا.�رى / ��ع ) -5

ور  � �����	7 ا�	�ص، و �	� ��.	&ل �4%	� �	ن 94)	�ت، �ARداد  � ا��ص ا�.�ري دو

   ���		�دل �وا)�%		� �&7 ��		��> ��وط%		�، و���		رك ھ		ذه ا��9)		�ت )		� �		وا�ر و �'		�ذب و &%�1		� .		

�ARداد  � ا��ص ا�.�ري  	�  �&�ن ا�دور ا@
�س�.��ك �طر�زا�%� 4"+ '
د ا��ص، و�و

                                                 
، د�.	ق، ، ��.	ورات ا��	�د ا�&�	�ب ا��	رب-درا
	�ت '����	7  	� ا��دا8	7 ا�.	�ر�7 -
�د ا�د�ن &"�	ب : و4	� ا��دا8	7  -)1(

  . 37، ص  1997 
ور��،
  .26-25، ص: 1955،  2طا�#�ھرة، �0ر،  �%7A �0ر،دار �4د ا�ر���ن �دوي: ا�ز�ن ا�و'ودي،  -)2(
،          1ط د.ت، ا��'�7 ا���			�ص ، دار ا���			و�ر �"ط��4			7 و ا��.			ر، ���			�ن،���			د �=�			�ح: ��"�			ل ا��ط			�ب ا�.			�ري  إ
			�ر -)3(

  .239ص: 
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7 ي ا@A	داد إ�	+ �0	��د ا��ر&	ذا �	ؤدھ&	ا@ھ	م  	� ا����	7 ا��ر&�	7 �"	�ص، و�1
�س ا�و'	2 

إن )��	7 ا��A	�د ا@
	"و��7  	�  "�	ن ھ�	� ��&	ن ا�#	ول ج ا�	د��ت ا��ط"#	7، وا�دا�"�7، و إ���

�ظ�م ا��9)�ت ا�ذي �#��2 ��ن ا���0ر�ن ا���#��"�ن، و 4"+ ھذا  "ن �&ون �2 أي �	�81ر �	� �	م 

	
"و��7 ��"	ق ���	7 �8"%	�  	� ��داع  � �وال �:وي، و ����رة أ�رى،  	Fن �4"�	�ت ا��A	�د ا@

  .)1("ذ�ك �8ل �#�7 ا��#��9ت ا���8رة  � ا�":7 

�		دى ا�.		�4ر ا����0		ر �0		ورا 'د�		ًدا �"وا)		>، و ا�		ذي  1967�#		د أ�8		رت �&
		7 4		�م 

����ل 4"+ �#ل ا�#	�رئ أو ا���"#	� ��0	2 �	ن ا�و)	��> ��ر'�2  � ���ر
��2 ا�.�ر�7، و ذ�ك 

ا�رھ��7 ا��'%و�7، و ھو �=س ا@�ر ا�ذي دأب 4"�2 .	�راء  إ�+ ا�����م ا��=
�7 و ا�'���7�4

ا�'زا�ر ا����0ر�ن، و ���ة ا�.�4ر ��84ن ا��� )�Aھ� ��ن ا��Pل وا�Pم، ��ن ا���
���ت 

و ا�د�وع، ��ن ا�ظ"��ت و ا@.�7 &=�"7 �1ن ���C إ�دا�4 ��
�وى ھذه ا���8���ت ا�Aد�7، إ�%	� 

  � ��4ب ا����ة ا�ط�6�.ر�"7 ا���ث 4ن ا�ذات ا���.ظ�7  

 <	Aو�&��ر 4"+ ا�2 ا=
 =� )�0دة " آه �� 'رح " ��8ل ��84ن ���'رح أ��2 ا�.د�د و أ

9ل ا�0	%�و�� ا�:�.	م  ���ط�%	� ، �
	�ب ا�5	�7ا�
�\ ا�ذي آ�ت إ��2 �د��7 ا�#	دس ا�="
	ط���

:9��(  

  �Dِ ,َ �َ ي وَ ,ذِ �َ  تِ أ)ْ " 

  ��َ� �ِ �َ ا�ْ  �9ِ 
َ رْ *ُ وَ  �يَ $َ )ْ �َ  تِ أ)ْ 


َ  تِ أ)ْ  ْG ِ◌ِس L-طِ ي ا�� َA  َُ و	دَ ر? �َ 9َ � ا��ُ ِ) زْ   

  ا
�ِ ذَ 6َ وَ  �9ِ ذL َ�  تِ أ)ْ 

  Z &َ � إ�ِ ِ) =ُ �َ رْ �َ وَ  'ُ =ُ �َ ي أرْ ا�ذِ  رُ -ْ �ِ ا�ْ  تِ أ)ْ 

  حُ رْ �ُ � ا�ْ �َ أ�(  اكَ وَ -ِ  كُ �ِ أ�ْ  تُ -ْ َ� 

  ��ِ رْ 6َ  تِ أ)ْ 

  ��ِ =ْ )َ  تِ أ)ْ  وَ 

  يدِ �ْ �َ  تِ أ)ْ 

  يدِ 	ْ َ�  تِ أ)ْ  وَ 

                                                 
  .256، ص: 1988 ا�
�ود�7، ، 'دة،ا�8#� � 90ح  Aل: 4"م ا@
"وب ���د�2 و إ'راءا�2، &��ب ا���دي ا@د�� -)1(
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�ِ رْ & دَ %َ 
ْ 9َ  وَ  كِ -ُ د? ;َ أُ   Lلُ وِ� ا�ط  

  	�لُ 9َ -ْ ا��ُ  /�ِ �َ رْ �َ  وَ 

  )1("�لُ �ِ �َ ا�ْ  �َ 9ِ وْ �َ  وَ 

 ،7		A(���� 4ر�		دة و �.		دات 4�		A� رض		2 ��		ر أ�		> �ظ%		#ط��ذا ا		%�7 		����رة ا		ظ��إن ا


��6ر أن ذ�ك �م ��"�ل 0��4ر ا�#�0دة ��  �  � ���9%�.ل &�ن 9��4 ر

  6ر��� ا�'��"7 ≠��=�ي 

  4ذا��  ≠�ذ��  

  �ر ��� ≠أر �2 

  ��.�  ≠4ر.� 

  ��دي  ≠�%دي  

  ا�'��ل  ≠ا��وت  

 �		��F  رى		> أ�		7 �		��إن ھ		ذه ا���8��		�ت ا���A		�دة إذا '����ھ		� �		> �را4		�ة �		� �0		ل ���8

 و 4		ذا��ت ا�5
		�ن ا��ر�		� ��4		7  �0		ل  		� ا��%��		7 إ�		+ 0		ورة �و�		دة �%		� ��&		س ھ�		وم

ھ	و  	� ا��%��	7 ���'	7 و  �=
	� و  &	ري، با�="
ط��� ��70 و �� ��و�	د �4	2 �	ن اA	طراو


��  A� 7طراب ا�وا)> ا�'���4�.ر

 7�		
 Q		"� م		�طراب 		A)ض و ا��		���زي ا		� �و�		� �		��ور ا		0�ا �		د  �		A��ذا ا		إن ھ

ل &��			ت 4			��9 )و�			�  			� �د�			7 �����%			�               �			ا��
			'�م و ا��			را�ط �			�ن 0��4			ر ا�#0			�دة، 

 ا���ط		ق ا��#"		�،  ��#		دس �		9ذ ن و ط�و�		�ت ا�.		�4ر،  ��		زان ا�.		�ر ھ		و ا�.		�ور � ��		زا

��=+  � ا�و)ت �=
2، @ن ا��9ذ ا�ذي � ���#ق 
�C�0 ذات �وم �0	در &	در ��	ن ���:	� و

��#�#2  ���ث  �2 .�ورا ���و�دة و ا�:ر�7، &�� أن ا�"	ذة ا��	� �
	�+ ا�5
	�ن إ�	+ ا��0	ول 

 7�	
�0	ورة ا�	��ش و C�0� �%�"4 �0در ��ذ�ب �2 إن �	م ��و0	ل إ��%	�، و �=	س ا@�	ر ����

&	ذ�ك ا@�	ر �	> ا��%	د و ا����ل 4"+ ا�	��ش، و ا��رش  ��Aع ا��رش �ن ا��"ك �
�وي �>

  ا�"�د، إذ أن  #دان ا��%د  � �ر�"7 ا�����ج �2 �'�ل &ل ا@��&ن �9 2 ��وًدا.

                                                 
  .32-�31���ر، ص: ���84ن �و�0ف: ا�&���7  -)1(
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ھو �"'1 إ�+ �8ل ھذه ا�0ور ا����Aدة، � �"'1 إ��%� ��'رد ا��ز��ن ا�"=ظ	� وا�.�4ر و

��رھ		� رؤ�		7  ��		7، إ� أن ذ�		ك �		ن �0		��ص ا�.		�ر ا�'����		7، و ا��		� ��&		ن ا�4و إن &		�ن 

ا�.�4ر ا��دا8� � ��و)ف إ�+ �د ھذه ا�رؤ�	7 �	ل إن ھ�	�ك رؤى أ�	رى �
	�+ إ�	+ ا�.�ر و

  ��#�#%� و �'
�دھ� �ن �9ل إ�دا24 ا�.�ري &��رؤ�7 ا�و'ود�7 �98 �ن ا����ة.

  ل:)� �ث��وC�A ذك �ورد ھذ�ن ا�
طر�ن ����8ن �و

�ءِ �َ 	ْ ا1َ  ّ
ْ�نَ  تُ �? ا��َ  وَ ھُ وَ "   

  )1("اتِ وَ ا�1ْ  نَ �ْ 
َ  �( 	َ ا�ْ 

ر، �&	ن ��	د 8	��دو �ن �9ل ھذ�ن ا�
طر�ن أن ا�.�4ر  � �وA> �49ب �1�=	�ظ � أ&

4ن رؤ�	7 و'ود�	7 إ���ن ا��ظر  �%�� ����ن أن ا�
طر�ن ا�.�ر��ن ���9ن ����را �&8=� 'دا 

7�A ��81ر ا����7 ا�'���7�4  � ا�.�4ر، ھذه ا����7 ا��� �ر��	2 �	ن طرح �#�"���ة و ا���س و

ا�ذ�ن ا��"	� �%�	� &=	�9ن ا��رض ا��� �
�+ إ�+ ��#�#%�،  ��=#ر وا�&�8ر �ن ا@�ور ا������7 

��		��� �'		ردة،  ���#��		ل  		� � .		�ر )A		��� � .		�ر أ�=		�ظ و4"�		2  ��.		�ر ا��		دا�8		ذ�ك، و

ا�	ز�ن  	� ��د�	د 94)�%	� ، و�09	7 '	د�%� �	��وا)> و��0وص ھو ا��&	�س ��#	��ض ا�	ذاتا

  .)2(��.��ص ا����ة

�A� س��&8=7 ��ر�7 ا��0ورة ا�ھذه ا �د  �A��إذن ا ���	A( د�	A� و	=�ظ �#در �� ھ�د أ

ل أي رؤ�7 ا�.�4ر ��=
	2، إذ ھ	و ������	�ر ا@و�".�4ر، ورؤى، إ��A� 2د ��ن رؤ�7 ا���س و

  �� أي ا�ذا�� �� ��ن ا@�وات.�ر ا�8ا�����ا�'���4� ��ت �ن ا@���ء و

�	ؤس  ���.2 و �'���2 �2�1 وا)> �ر��ن وا)�2 ا�ذي ����ه و �إن و4� ا�.�4ر ��84ن 

	
��2 �	ن '%	7 أ�	رى، و .#�ء '�"2 �ر ض ھ	ذا ا�وا)	> �	ن '%	7 و �
	�+ إ�	+ �:��	ره و ��

   � ھذا ا�0دد �#ول:و

"  ِ��  َD ْ	 َاغِ رَ ا�$َ  اءِ ر  

�تِ �	َ ا��%َ  �فُ طَ ِ)  %�ِ �ْ �ُ   

                                                 
  .��8430ن �و�0ف: �راءة، ص:  -)1(
��7 �".�ر ا�'زا�ري، د�وان ا��ط�و�4ت ا�'����7، ا�'زا�ر، ط -)2(����
 7
 �41د ا�#�در  �دوح: د��"�7 ا��ص ا@د��، درا

  .90، ص: 1993، 
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  )1(" ةً دَ رْ وَ  عُ رَ زْ �َ  بِ راَ ا�-L  ��ِ وَ 

�		A( ن�		ل �		#����7 ا		��
		���ن �		�ن وا)		> &		��ن ��		ردإن ھ		ذا ا��#ط		> )		��م "4		��8 +�
 ��ن أ

�ر 2A ا�.�4ر و ھو �� ��'"+  � ا�
طر ا@ول و ا�
	طر ا��8�	ث و �	�ن وا)	> ��&	ن �.	&ل 

  ��� �"�: � ا@��ر 0ورة �ر&�7 ���ددة ا@طراف، و ��&ن ا����8ل �ذ�ك 

  ��ردي �ر وض    �0راء ا�=راغ              وا)> &��ن

  '��ل �#�ول    وا)> ��&ن      �ط�ف ا�"#���ت

  ��ردي �ر وض    وا)> &��ن        ا�
راب

  '��ل �#�ول    وا)> ��&ن        ا�وردة

إن �� ��&ن ��9ظ�2 4"+ 0ور ا��A	�د ا��	� وردت  	� ��'	ز �و0	�ف ا�.	�ري أن 

  	� �'�ر�	2 ا�.	�ر�7، ا�#	د�م ��	داع ا�.	�4ر،  #	د ا
	��د�%� ا�.	�4ر ھذه ا�0	ور ��
	ت �	ن ا

��#+ ا�=رق ��ن 0ور ھ	ذا و ذاك أن ا�.	�4ر ا�#	د�م &	�ن �#�0	ر  	� �=�ر)��	"4 2	A� +	�د و


	د �	ن �9�%	� ط	��> '�� 7�	
ا@�=�ظ، أ�	� .	�4ر��  #	د ر&	ز 4"	+ ا����0	ر ا�.	�ور�7 و ا��=

و ا��&		�س ��#		��ص ا�		ذات، و �09		7  "ة، ا�0		راع ا�		ذي ھ		و �		ن 
		��ت ا���		�ة ا����0		ر

  .)2("'د�%� ���وا)> و ا�ز�ن 

:��
��: ا�Dور ا��%9F��F  

&ذ�ك �'د �ن ��ن ا�0ور ا��� �'1 إ��%� ا�.�4ر �و�0ف  � دواو��2 ا�.	�ر�7 ا�0	ور 

ا���#��"7  و ا��#��ل طر�#7 �ن طرق ا��0و�ر و طر�#7 �ن ط	رق ا��"�	�ن و �	�م �.	&�ل ھ	ذه 

�'��		> ا�0		ور  		� �.		�ھد و �و�		�ت �#��		ل ��A		A�� �%		� �#��"		7 ��		�ظر و  "ا�0		ور �4		ر 

  دا�ل ا�#�0دة ا�وا�دة. )3("���رض �=A�  � ا��%��7 إ�+ �1&�د و�دة ا��و)ف 

و ا�=رق ��ن ا���Aد و ا��#��ل أن ھذا ا@��ر � �رد 0	ورا 'ز��	7 ����	+ �=ظ	7 �#��	ل 

 �		ن ا�#0		�دة &		1ن �&		ون ا�0		ورة  �=ظ		7، و إ��		� �		رد 4"		+ .		&ل 0		ور �ر&�		7 �.		:ل ��		ًزا

�#��"�%� �#ط��ن .�ر��ن &��"�ن �.&"�ن �.%د�ن ��#��"�ن، &�8را �� �#> ا��#��	ل  	� ا��.	�ھد 

�ن .2�1 أن �و
> دا�	رة ا�0	راع ��	+ �.	�ل  "��ن وا)��ن ���"=�ن &ل ا���9ف و ھو �� 

                                                 
  .��8460ن �و�0ف: &��ب ا5.�رات، ص:  -)1(
  .�490د ا�#�در )�دوح: د��"�7 ا��ص ا@د��، ص:  -)2(
  .7��29  � ا�.�ر ا�'زا�ري ا����0ر، ص: �4د ا����د ھ��7: ا�����ت ا@
"و -)3(
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 4"	+ ھ	ذا ا��	وع A	رب " �4	د ا�#	�در  �	دوح" �8	���و  )1("ا���A� و ا���Aر و ا��
	�#�ل 

  �ن ا�0ور ا���#��"7 �4د ا�.�4ر " �&ر �ن ���د "  � ھذ�ن ا�����ن:

 َ��  َR ْر َ

ْ �َ �ِ  LI إِ   �ـ�َ د ِ
 اَ � أرَ �َ  %�ِ 9َ  نْ �ِ  �ً  ُ� َe  ِ� ْرِ  شِ رْ ي ا�=َ ذِ  ن ْR َا)َ و�  

 َ

َ Rْ *َ  ـنُ �َ 	ْ & ا�رL 9َ أ دْ ا ;َ دً �L �َ �ُ   &ظً َ�  'ُ F ْ9َ رَ أوْ  %�ٍ �َ  نْ �ِ  �ً 
َ رْ Rَ  لْ  َ(��  

  �ل Aر�7 �ن .#� ≠�� Aر�7  

  )2()د أ�+ ا�ر��ن Q"��   ≠   ����A6 �ن ذي ا��رش رAوا�� 

و �&		ن ھ		ذ�ن ا����		�ن � ��ط����		� ا�0		ورة ا�واA		�7 �"�#��		ل ا��		� أ0		��ت ����8		7 ���		7 

أ
		"و��7 ���		زة  		� ا�.		�ر ا��ر�		� ا����0		ر، و ا�.		�4ر " �و0		�ف" &:�		ره �		ن ا�.		�راء 

&8		ر �		ن 7 ��د�		7 0		وره و )0		��ده �
		��� �		� ا��		وى ��%		� أا����0		ر�ن ا
		�:ل ھ		ذه ا����		

رار" �ن د�وان )�0�د 1�Aى ا��� ��&ون �ن �#ط�	�ن ��	ث �.%د، و �ن ذ�ك )�0دة " إ0

  �#وم ا��#ط> ا@ول �0ورة 8م ���و ���ء ا��ص ��#��ل ھذه ا�0ورة �0ورة أ�رى.


  ةٌ وL �ُ 	ْ � �َ ر9ِ �ُ )ْ 	ُ " ِ َ
��  ودِ �رُ 

�يَ )َ �ْ 6َ   َ9 ْ� َ ���Rھُ �  

�نِ �َ ا�د(  نَ �ِ  �تٍ ا�َ وL دَ   

 �ِ 
َ ا�د?  كِ رَ � ِ �  )3("ءِ �

ا��#ط> &�	� ھ	و واA	C �.	&ل �	ن 8	9ث أ &	�ر 'ز��	7 ��	ث &	ل  &	رة ��8	ل 0	ورة، 

د، و ا�
	طر�ن ا�8	��� و ��
طر ا@ول �'
د 0ورة ا���'رة، ��'رة ا�.�4ر ا���"وءة �����ر

 ..�0ن �'
		د ا�
		طر ا�را�		> �		 و ا��8�		ث �'
		دان ��4		� ا�.		�4ر ا����ط�		�ن ���		د��ن،  		�

ا��	��س ا�#		د��ن ا��A	����ن ���		د��ء، و ا�0	ور ا�		98ث: ا��	�رود و ا�		د��ن و ا�	د��ء ���		ل 

�'���7  	� �0	و�ر ا����	7 ا��زر�	7 ا��	� ����ھ	� ا�.	�4ر، و ا��	� �
�.	ف ��%	� أ�%	� إ���	7 

ا�	د��ن و ا�	د��ء ر�ز�7 أو ر�ز �"���7 ا��زر�7 ا��� ����ط  �%	� ا�'زا�	ر،  د��	7 ا��	�رود و 


  &��ه ذ�ك.�&� �7 �

                                                 
  .128ص:  ،��84ن �.9ف، ا�0ورة و ا�ر�ز  � ا�.�ر ا��ر�� ا����0ر �1)ط�ر ا��:رب ا��ر�� -)1(
  .�491د ا�#�در  �دوح: د���7 ا��ص ا@د��، ص:  -)2(
  .42ص:  ،1999دار ھو�7، ا�'زا�ر،  ��84ن �و�Aف: )�0�د ظ�1ى، -)3(
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إ�+ ھ�� �	م �&��	ل ا�0	ورة ا�.	�ر�7 ا��	� أراد ا�.	�4ر أن ��#"%	� ��	� و ھ	و �	� '	�ء �	2 

  ا��#ط> ا���8� �ن ا�#�0دة ذا�%�:

��َ )ْ ا�د(  ءَ لْ �ِ  خُ رُ � أDْ أ)?  رَ �ْ *َ "   

  كِ 
( 	ِ أُ 

 L�9ُ أ َ�
 رَ � ا�=َ ِ L� َو�َ �ُ وْ � ا�� ُ�  

 ِ
 ْ�1� َ �  !مِ 	ِ ,َ ا��َ و َ دِ �

  كِ دُ 
ُ أ6ْ 

  ارً �ْ )� �َ $�َ Jْ �َ  وَ 

  كِ �ْ دَ �َ  نَ 
�ْ  دَ �ُ أ-ْ  أنْ 

� 9َ �َ  ضَ $ُ أ)ْ  وَ  َF�  �ِ �=ً �ِ ا�$َ  �دِ �َ رَ  نْ �ِ  رَ )

  )1("نِ �ْ �9َ -ِ دُ ا�%ُ  كِ �ْ �َ دَ ;َ  نْ 6َ 

���ل ا��#ط> �.%دا �=�ؤ��� �0ر ا�.�4ر �ن �9�A +"4 2رورة �:��ر ا@و�Aع �	ن 

أ0	رخ  ��ل  � �دا��2 0ورة 'د�دة �"وا)	> " �6	ر أ�	ا�
�\ إ�+ ا@�
ن،  ��
طر ا@ول ��

2#��		
���		ل 8		9ث 0		ور �ر&�		7 ��&		ن ا��4		�ر ا�وا�		دة ��%		� 0		ورة �#��"		7  " و ا��#ط		> &

  �"0ور ا�98ث ا@و�+ �ن ا��#ط> ا@ول 4"+ ا��ر��ب و ھ� &�� �"�:

  أ��ك –�0ر�C ا�.�4ر ���2 �وط�2 

  ���ر �'�زي�Aوع ا�.�4ر �وط�2 
'ودا و ر&و�4 و ھو ھ�� �

  ا���ظ�ف ا��'�زي �"#د��ن

 د��7 ا��ب و ا����دة و �=ض ا�ر��د &"%� ����� �0د)7 �و�� �ر7�6 ا�.�4ر  � ��	�ء 

��			�ة &ر��			7 �ط���			7،  ��			�ة ا�.			�4ر " �و0			�ف" ا��			� )A			�ھ� �			�ن ا�P			�ل و ا@�			9م، 

�م 4		ن ھ		ذه ا���
		���ت و ا�		د�وع، ا��		د و ا�'		ز، �		�ن ا�ظ"�		�ت و ا@.		�7 أ�'�		ت إ�		دا�4 �		

د �4ش ���ة �"���� 7�����A(ت، ��ن ا@ 	راح        و د و ا�د��ت،  #ا�0ور ا���#��"7 ا��.�ھ

  رات، و إن &��ت ا�&=7 ا�را'�7 �"ط��> ا�
وداوي.
ا��

                                                 
  .43-42ص:  ا��0در ا�
��ق، -)1(
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��ز " �و�0ف" 4ن �6	ره �	ن ا�.	�راء  	� �8	ل ھ	ذه ا�0	ور ا���#��"	7 ھ	و و ��ل �� �


		9م و &=		7 ا�P		�ل 4"		+ &=		7 ا�Pم، ا دا��		� �&=		7 ا���0		�ر 4"		+ &=		7 :"��		�2�
�%ز��		7 و ا�

  ا�#دس: ��84ن �0ورا �����ة  �#ول

 ِg� َذ Lَ  نْ �ِ  لُ �ْ ا ا��	َ أدْ  كِ �ْ اَ� وَ 	طَ  وَ     &ـ َ� َ�  'ُ ا-َ ـرَ ا أRْ رً �ِ اَك◌َ  لُ وْ & ا�

  )1('ُ ا-َ رَ � أ�ْ �ً ِر◌ِ -ْ �ُ  تُ وْ ى ا��َ رَ 
َ أ)ْ  وَ     &Fَ رْ *َ ب ُ��ِ �َ ا��َ  كِ ِ
  تْ طَ أ	�َ  وَ 

)	ّدم 7 ا�#���	7 �	م �	د4%� ا�.	�4ر ھ&	ذا �	9 �	ل و '	واب، �	ل 0ورة ا�
	وداو�إن ھذه ا�

  7 إ�+ ر > ھذه ا������ة و �#�و�7 ھذه ا����7.��"#�رئ �� �#��"%� 4"+ .&ل �دا4

 َI  َ� ْكَ 6َ ر  Lـزَ *َ  ;دْ     ورُ ا�)(  كَ دَ )ْ 6ِ  مُ ,َ◌َ ا�ظ ْ� َ( 
ِ �
َ ' أ;ْ ـِ =ِ �ْ دَ  َ-�  'ُ ـ

�حِ �َ ا�ـر?  Aَ �َ  'ِ ��ِ =ِ أ�ْ   ُ
�و;ً رُ ـ     ُF L2('ُ ا-َ رَ � أ�ْ ��ِ )? َ وَ  يِ �رِ -ِ  م(  


	=�� و   إن ھ���ن ا�0ور��ن ر6م ���ر�F  ،��%A%��  � ا@��ر ��98ن ���	+  &ر�	�" 

�

	9م إذا ��	رك و ا
	�:ل ، و ��F&��2 أن ����د 4ن ا��=�ھ7 و ا�
��2=�ده أن ا�5
�ن ا�ن �

، و �		ن 8		م �&		ون إ�
		���  �		�� ��		�J �		ن ��		2، و �		و &��		ت �
		�ط7 ا
		�:�9 4#��9		�&		ل إ�&��

ا���ط��ت ا��
�ط7 أ.��ء 4ظ��7، و �'�ل �ن ا���ظ"7 ���و�7، و � 4'ب  � ھذا  %و �=�	7 

�ن روح h ا��ظ��7، &ذ�ك ��F&�ن ا�#دس ا���رر إذا 4	زم أھ"%	� و أ0	روا 4"	+ �#%	م  	� 

  ب أ�دا.�ا��ر�7 و �� �Aع �ق وراءه ط�

7#��
ا��� وظ=%� ا�.	�4ر " �و0	�ف"  	� �'�ر�	2  ����"ف ا�0ور �ن �9ل ا@�8"7 ا�

��و� وا��A  �  ن ا�0ورة ا�.	�ر�7  	� ا�.	�ر ا�'زا�	ري ا��	د�ث، إذ  "ا�.�ر�7 ��9ظ 


	�س، �	ل إن أ��
	�س ا�.	�4ر ��R� ًرا�	راء... إط�	.�.�ر�7 �4د ھؤ�ء ا�0ورة ا�ا C�0�


		��0		�C ا��		ؤرة ا��#�#�		7 ا��		� �ر�&		ز �و�%		� ا�و0		ف أو ا�
7 �&		ل ا��.		�ھد ا��		� �"=�		7 ا@

�%�
  .)3("�ر6ب ا�.�4ر  � ر

و ��ل أھم �� ��#ق �دى ا�.�4ر �.	&ل 4	�م  ��	� ��	ص �.	&�ل ا�0	ورة ا�.	�ر�7 ھ	و 

ا�		و4� �A		رورة ��		�ء ا���		ل ا�.		�ري �وا
		ط7 ا�0		ورة و ا��4		�ر ا�0		ورة ��وط		�  "ذ�		ك 

                                                 
  .��8439ن �و�0ف: ا�&���7 �����ر، ص:  -)1(
  .40-39ا��0در �=
2، ص  -)2(
  .���511د ��0ر: ا�.�ر ا�'زا�ري ا��د�ث، ص:  -)3(
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ا��	�ط ا��=
	�   و ا�.	�وري  " ، �ل إن ا�0ورة ����	ر ����8	7)1("��&ون ��%� �
�J ا�#�0دة 

، و�	� �	و�� ��	دى إدراك "�و0	�ف" إ�	+ أھ��	7 ا�0	ورة )2("ا�ذي �ر�ط ���7 ا�#�0دة &"%� 

  ودورھ�  � إ�راز �'"��ت ��'زه ا�.�ري ��� ��دم ا�:رض ا���.ود ��2.  

  ا�9)�ص: -6

  ا�9)�ص �A ا�%رآن ا�Jر�م: -أ

ا��� ��8ت �ن �9�%� �=�4"	2 �	> ��رف ا����ص �2�1 �'�و74 �ن طرا�ق ا���5ج ا�=�� 

�0وص 
	��#7 4"�	2 أو ��زا��	7 ��	2، أو ھ	و �4	�رة 4	ن 94)	7 �=�4"�	7 �	�ن �	ص 
	��ق و 

�ص ��Aر ���5ج �ص ��ق، و ا����ص &�� �راه ��A%م ظ�ھرة ����7  � &ل ا��0	وص 


واء أ&��ت 4"+ �
�وى ا�&���7 أو 4"+ �
�وى ا�#راءة)3(.  

�و�0ف ��ن ا�#رآن ا�&ر�م و ا�.�ر ا��ر�	� و  دا��راث �4)د ��ددت ��0در ا
�"%�م و

��وا)=	2 و ا�.	�راء ا��	دا��8ن �":	7 ا�#	رآن  ا@
�ط�ر ا�#د��7،  #د ا�.:ل �و�0ف &:�	ره �	ن

  ا��ظ��7 ��� أA=+ 4"+ �0و20 ا�
��4  � ا����+ و ا����+، �#ول �و�0ف:

�ِ; -َ  نْ 6َ  فُ �ِ Jْ 9َ  سُ �ِ �%
َ   �َ ھِ أ َ�� ا�ط(  ْ�  رُ 

  )L��)4 رِ �َ ة 
َ رٍ وَ � Dُ ِ�  رِ =ْ ا��?  �ُ 
L رَ  مْ أ

 ��.		�4ر �
		��دم ھ�		� ا�0		��76 ا�#رآ��		7  		� )و�		2 " �&.		ف 4		ن 
		�)%� ا�ط%		ر "  %		و 

� اد����� ا���Dرح، ������ رأ��9' 	-��
9' �����، و ���J$ت ��6ن �
		�د4� ا�P		7 ا�#رآ��		7 ﴿ ���;���ل �

���;�-  A� ت رب إ)� ظ��ت )$-� وأ-��ت���ل إ)' Dرح ��رد �ن ;وار�ر ;; h ن�����-

و ا�.	�4ر  	� ا
	�د�4�2 �"�ط	�ب ا�#رآ�	� إ��	� &	�ن ا�:	رض ��	2 ا��=�	�ش ،)5(﴾رب ا�=����ن 

7 �
�ط�> أن ��#ل أ&�ر )در ��&ن �	ن ا�����	�ة &"%�
4ن ��4رات 'د�دة، و �:7 'د�دة �6ر �

  و ا�5
�س.


		�د�4ء ا�		�ص ا�#رآ�		� و ا���		�ص ��		2، أو ��		ض �=ردا�		2 )		د �A		=� 4"		+ ا�		�ص � 

ري ا���Aر �4#� و )وة، و ��	ًدا  	� ا�د��	7، و ر�	ط ا���A	� �����A	ر و ��9	ظ �	ن ا�.�
                                                 

  .527ا��ر'> �=
2، ص:  -)1(
  .528ا��ر'> �=
2، ص:  -)2(
، �1		ر �"�.		ر و ا��وز�		>، ط�"�		ل �		ن ��
		ر ا��ط�.		�: ا��		را�ط ا��0		�  		� A		وء ا���"�		ل ا�"
		��� �"�ط		�ب، دار 'ر -)3(

  .97، ص: 2009
  .624ردا�7، ص:  ��84ن �و�0ف، -)4(
  .44ا���ل،  -)5(
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�		9ل ا��#ط		> ا�
		��ق أن 8#� 		7 �و0		�ف ا��را�8		7 )		د �&��		2 �		ن �و
		�> �'		�ل ا���		�ص  		� 

�'ر��2 ا�.�ر�7 إذ أ�2 ا
	�ط�ع ا�'�	> �	�ن ا�
	�د�4ء �"	�ص ا�#رآ�	� و ا@
	طورة ا��و����	7 

ك ا�.	�ر ا�	ذي �	ظ	�ھر ا�ط���	7، و &	ل .	�ء  �%	� رً�	�، و �	ن ذا��� �'�ل �&ل �ظ%ر �	ن �

'�"		ت �		2 ر�		2 أ�8		+، و ذ�		ك  		� �#		�ط> و �وا.		J  		� ا����		+ �		�ن ا�		�ص ا�#رآ�		� و ا�		�ص 

  ا@
طوري.

)	د ����'	2 �	ن ر�	وز  �و ا�
	�24، إذ �'	د  �	2 ا�.	�4ر &	ل �	و �"���ص ا�#رآ�� 8راؤه 

رح و ا��=0	�ل  "	م �'	د ا�.	�4ر �و0	�ف ���ر ��4 �ر�د �ن )���A �ن �6	ر ��'	7 إ�	+ ا�.	

7 �1
	"وب ا�#	رآن����	
 �ن أ
"وب أ.�ل و أ�4ق  � �1د�7 ا����+  � و0=2 �"طو �ن إ� ا�

  ��ث �#ول: ا�&ر�م

�قَ ا\�َ  بُ �ِ 	ْ 9َ  ومٌ �ُ " *ُ   

  جٌ وْ �َ  'ُ $َ �ْ �َ  جٌ وْ �َ 


 )َ  اتُ َ<◌َ �ْ Dَ  وَ ِ L�� ")1(  

أو Jظ����ت ��� 
	�ر ���ّ� �	7 ﴿ و ھ�� ��9ظ �#�ط> �و�0ف  	� �0	2 �	> ا�P	7 ا�&ر�

2(﴾����ه �وج �ن �و;' �وج �ن �و;' -	�ب (.  


	ب ، �	ل �'	ده  	�  ا�&	ر�م ھذا ، و�م �#ف �و�0ف �4د �د �وظ�ف أ
"وب ا�#	رآن� 

  &��  � )و�2: ،����0 0ر��� �> آي ا�ذ&ر ا��&�م �وA> أ�ر )د ���ص

�َ أ�( " L9ا� ��ِ/ ـ ُ'   

 .....  

  .)3("قِ َ� ا�$َ  ب? رَ ِ
  وذُ أ6ُ  لْ ـ";ُ 

  ا�9)�ص �A ا�)Dوص ا��=ر�� ا�9راF��: -ب

��8ل ا��ط�ب ا�.�ري ا��را8	� ذا&	رة ا@�	7 4"	+ ا��	داد ��ر��%	� ا�طو�	ل و ا
	�د�4ؤه 

 7 �		ذا ا�'		2 .		�راء ا��دا8		7 إ��		2، �
��A		ر ��		2 �'�و4		7 �		ن ا���		�رف ا��را�8		7 ا�.		�ر�

و )	د ��	ددت �
	�و��ت  أC�0 �وظ�=2 ���ل �
��7 &��رة 4"	+ �ر�ط	7 ا�5	داع ا����0	ر،و

                                                 
  .76ھد�ل، ص: ��84ن �و�0ف: ��ش و -)1(
  .40ا��ور،  -)2(
  .23-22 :، ص�2000�ت ا�وردة ، دار ھو�7 ، ا�'زا�ر، : )��84ن �و�0ف -)3(
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ا
			�د�4ء ھ			ذا ا��ط			�ب و أ��			�ط ���0			2 �			> ا��ط			�ب ا�.			�ري ��			ذ ا�وھ"			7 ا@و�			+، @ن 

ا
		�د�4ؤه �		م �0		ورة &��		رة  		� 
		��)2 و أ����		� �&		ون ا���		�ص �=�		� ���		�ج إ�		+ '%		د  		� 

ا�و0ول إ�+ �ر'���2 ا��را7�8 @ن ا�.�4ر �'1  �2 إ�+ ا��=&�ك و &
ر 
��)2 و �ر&��	2،  #	د 

ه دا�		ل م، و آ8		روا ا���		�د ��		2 و ا
		�د�4ء.		:ل .		�راء ا��دا8		7 ��		ورو8%م ا�.		�ري ا�#		د�ا�

  �0و0%م ا�.�ر�7 ا�'د�دة.

و �#		د ا
		�:ل ا�.		�4ر �و0		�ف �		� �و0		ل إ��		2 ا�5		داع ا�.		�ري  		� �'		�ل ا
		��دام 

ا����ص،  ��ل '�ھدا 4"+ أن �رد ھذا ا@��ر  � ��'زه ا�.	�ري 4"	+ أ.	&�ل ���	ددة،  %	و 

0ر 4"+ �'	رد ا��وظ�	ف �"�0	وص ا��را�8	7 �	ل �4	ل 4"	+ ا
	�:9ل �#��	�ت ا���	�ص �م �#�

ا��دا�8		7،  %		و �		ن ھ		ذه ا�����		7 )		د '�		> �		�ن ا���		�ص ��=%و�		2 ا�#		د�م و ا���		�ص ��=%و�		2 

  ا��د�ث.

و �4و�			� ��&			ن ا�#			ول �			1ن ا�.			�4ر �و0			�ف ��			د �			ن �			�ن ا�.			�راء ا�'زا�			ر��ن 

 ���"		ف أ��		�ده ا�=��		7 و ا�'����		7 �دا�4		7 �		ن �		را8%م �ا����0		ر�ن ا�		ذ�ن ا
		��دوا ط		�)�%م ا5

  ا�":و�7.و

  ك ":�#ول �و�0ف  � )�0دة " )=� ��

 َD " ِ	� ِ�
ّ!  

  نْ .. إذَ مL �ُ ھَ 

َ ِ; وَ   �$  َ( ْ
  سُ �ْ ا�%َ  ئٍ رِ ا�ْ  لَ Fْ �ِ  كِ 

  نَ ���ِ �ھِ ا��َ  وَ 

 َ( ْ
  َ�نْ ا�د?  �تِ -َ ارِ & دَ �6َ  كِ 

 َ� َ
	�� �ِ َ
  تْ َ� *َ وْ أَ  دْ ;َ  �ُ 

�َ $َ ا� ابِ رَ � -َ ِ� � ِ��  

�ِ� اF1َ  إLI  قَ 
ْ �َ  مْ َ�  وَ �  

�َھُ�'ُ ي ا�ذِ  �دُ �َ ا ا�رL ذَ ھَ  وَ (9َ9َ  

 َ6 ِD��تِ $َ   L1(" نِ �َ ا�ز(.  

                                                 
  .73-��8472ن �و�0ف: ا���:���، ص:  -)1(
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C	Aص وا�	> ��	#ط��ذا ا	ر ھ	ن  ��&ن أن ��9ظ �4	واء �	
�	> ا�	�ص ا�.	�ري ا�#	د�م 

  �7 ا�"=ظ أو ا����+، و ھذا ا����ص �> ا��ص ا�.�ري ا�#د�م '�ء 4"+ �
�و��ن.���


ى ا@ول و ھو ا�
�د�4ء ا����.ر �.�7�0 أد��7 �را7�8 و ا����8"7  	� .�0	�7  و�ا��

ا�رئ ا�#	�س " ا�.	�4ر ا�'	�ھ"� ���0	7 و ا
	�د�4ء �=ظ	7 " ا�'	�ھ"��ن " ا��	� �	و�� &	ذ�ك 

، و &�ن ا
	�د�4ء �و0	�ف �%	ذه ا�.�0	��ت ��	� و'	د ���%	� و �	�ن ����7 ���.�راء ا�'�ھ"��ن

�%� ھو ذا�2، ����+ أن ذ�ك ا�
�د�4ء )د �&ون �6ر واع �	ن �وAو24 و.�'7 )د � �=طن إ�

2 �
��A	رھ� �4	د و �ظ�	7 5د�	�ل �"	ك ا�.�0	�7  	� �0	2 ا���دع،  %و � ��د �4"�7 �	�&�

ا��#��%� �=&رة �0	A�  2	��2 إ��ھ	�، دا�4	� رؤاه �	رؤى �6ر�	7، �#�0	د ا��=0	�ل  	� 4	رض 

�	د4+ ھ	ذا ا��	وع �	ن ا���	�ص �g��	7  ا��وAوع ���وب 2�4 ا�ز�ن و ا5.�رة �4ر ا���	�ص، و

  ا
�د�4ء ا�.�7�0.

و أ�� ا��
�وى ا���8� �ن ا����ص ا����Aن  � ا��#ط> ا�
��ق  %و ا
	�د�4ء ا��ط	�ب، 

أي ا
�د�4ء �ط	�ب ا�	�ص ا�.	�ري ا�#	د�م و ذ�	ك �	ن �	9ل ا@�=	�ظ ا��	� '	�ء �%	� ا�.	�4ر 

)، و ھ	� ا�	ز�ن0�4	=�ت  �	� �،
	�ت، ا�	د�ن، ا�=ار��ّ�، )=���	ك، د�و�0ف  � ا��ص ( 0

أ�=�ظ و ��4رات أ&8ر ا�.�راء ا�#دا�+ �
	��� �	�%م ا�'	�ھ"�ن  	� ا
	��دا�%�  	� �0و0	%م 

ا�.�ر�7، و )د ��&ن ا�.�4ر �و�0ف �ن �9ل ھذه اP��7 �ن ا���	�ص �	ن ��#�	ق وظ�=��	�ن 

ا
��A		�ر 0		ورة ا�.�0		�7  		� ذھ		ن ا��		ر �		> .		=رات ا�		�ص، و  		� �0		2 ھ		� ا��=�4		ل

  ا���"#�.

.	�ھد 4"	+ )�	7 ا���	�ص و ا�	ذي �	ذ&ر ��ط"	>  و ��ل �4وان ا�#�0دة " )=� ��ك " ���ر

�و)	ف ا�	رئ  	� ھ	ذه ا�#0	�دة ��=	ق  و ��"#7 ا�رئ ا�#�س، &�� أن �و)ف ا�.	�4ر �و0	�ف

  ا�#�س ا�"ذان ھ���� 4"�%�� ا��زن و ا@
+ 'راء  #دا�%م �"����7.

  ر �و�0ف )و�2: &ذ�ك �ن ا5.�رات ا�7���A �"�راث ا�.�ري  � .�

  تْ �L ـ	َ �َ م اRْ ـF Lُ  ودُ �ُ )ْ � ا��َ أ)َ  ��تْ %َ �َ   �ِ طِ) وْ �َ  دَ �ِ )ْ 1ُ  ا�9ِ ذَ  إ�&َ  تُ دْ 6ُ " وَ 


ْ أ�َ  ولُ %ُ � ا�	ُ ِ) 9�L �9َ  �نَ 	ِ  وَ  ُ �َ 9ـ�
  تُ �ْ 	َ �9َ اْ  وَ  �Rِ رْ أَ  تُ �-ْ �َ �َ   ِ َ� L(9ـ ِ�  

  )1(ـ� "�L رِ 
�َ اَ�  �ِ �َ �ْ �ُ ـ� ِ�  'ُ 9ُ �ْ 
L رَ  وَ   'ُ 9ُ �ْ 
َ �َ  دْ � ;َ =ِ �ُ أدْ  نْ �ِ  نٌ طَ � وَ �ِ  وَ 

                                                 
  .43و�0ف: أ4راس ا��"C، ص: ��84ن � -)1(
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إ.�رة إ�+ �.�ر&�2 ا��'�ھد�ن ا@�	رار  	� ا�	ذود 4	ن أرض وط�	2 و أھ"	2، و إ.	�رة 

أ��A إ�+ دوره  � ا�'%�د ���&"�7، إذ �ذل '%ًدا زا�ًدا و .	'�74 �	�درة أ A	ت إ�	+ ا�4	راف 

  ا�'��> ���ز��2 ا�'���7�4.

طر 	7 �	ن  ت
%و�7 ا
���Aره ��	 #�رئ ھذه ا@���ت ا�.�ر�7 �".�4ر �و�0ف �"�ظ �

  ا���د و ا�0دور 2�4  � ��2 ا�.�ري ا����J إذ )�ل:

  )1(ّ�دُ 
َ أ9َ  مْ َ�  وَ  لْ -ُ أJْ  مْ َ� �َ  ُتْ �َ 6)َ      )�ِ أ)L  تُ �ْ & �ِ 9َ �َ  نْ ا �َ ��وُ ;َ  مُ وْ ا�%َ  إذاَ 

و ���+ ا�&9م أن ��ت طر 7 زا�	م �و0	�ف  	� ذھ�	2 و �=
	2،  	��#وم �	�دوا إذا �	��%م 

� أو �ن �د > .را ؟  ��#ن طر 7 أ�	2 ا��#0	ود �	ذ�ك '
�م  ب�ط �ن ا�.'�ع ا�ذي �&=� ُ�ِ%ّ�ً

 ��در و �م ���8)ل،  طر 7  	� ���	2 �=�	ر  	� ذا�	2، و �و0	�ف  	� أ����	2 ا�898	7 �=�	ر �ذا�	2 

2،  �
	�"%�2، أ�A	�، إذ �A	ر  		� ذھ�	2 0		وت �	ن ا��	راث 		��و�84		�ن  ���8		ل 0	و�2 و �وا

�وA	و24   	�، و �	م ��و�	2 �	ن 7 �م ��#"2 ��ر&���2 �=ظ	� و �ر�و�0ف  � ا
�"%��2 ��ت طر

<Aذي و�2  ا�ذي ��ط"ق ��2 طر 2.�و'2 ا��دا �2 أ�2 ��دم ا  

�'		ده &		ذ�ك )		د ��		�ص �		> �		�ر�X  و �8"�		� ��		�ص �و0		�ف �		> ا��		راث ا�.		�ري ا�#		د�م

  ، �#ول �و�0ف  � )�0دة 6ردا�7:ا�'زا�ر

   اسَ رَ أوْ  jِ ا�ِ وَ �َ  نْ " �ِ 

  سَ ِ� ر�َ )ْ ا�وَ  وَ 

  �رِ ا�1ِ  وفِ -�ُ  تَ 	ْ 9َ  تْ 6َ رَ 6ْ رَ ... 9َ زd 6ِ ة َدَ $ِ� 	َ 


َ رْ -َ �ُ  �َ ٍ�  
ِ ?D�� َ
&  

�زِ ا�1َ  'ِ �ِ دَ  ��ِ  سَ �َ *َ  �سَ �دِ 
َ  نُ ا
ْ  وَ  ِ���  

 َD ًِدا إ� ْ�� ِ'  L(رَ ا�
  اتِ 

��ً -َ وِ  طL �َ  وَ  َ6 � �َ َ� & ْ
 َ�  �-�L َ� ا1طْ  �9ِ 

  -بْ 9َ )ْ �َ  �ِ 
َ وـرُ & ا�=ُ إَ�  وَ   مٌ ـِ -�ْ �ُ  ـرِ ا/ِ زَ ا��َ  بُ =ْ �َ 

�لَ ;َ  نْ �َ   َ ��لَ ;َ  أوْ     'ِ �ِ أDْ  نْ 6َ  دَ 	  َ �  )2("بْ ذَ Jَ  دْ %َ �َ  تَ �

                                                 
  .54، ص: 0�1958ر،  ا�#�ھرة، ،�&��7 ا@�'"و �0ر�7 ،طر 7 �ن ا���د: ا�د�وان، (��#�ق 4"� ا�'�دي) -)1(
  28-��8427ن �و�0ف: 6ردا�7، ص:  -)2(
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��A	ر ا�.	�4ر �و0	�ف .�0	���ن ��	رو ��ن  	�   ��ر آ��7 ا
	�د�4ء ا�.�0	�7، �

ا���ر�X ا�'زا�ري ا��د�ث، و ھ�� .�7�0 ا@��ر �4د ا�#	�در و .�0	�7 ا�	ن �	�د�س و ��	ل 

&���� )ر���� ا��%د ���#�رئ �#�ر�7 ���.���0ت ا��را7�8  ا����ص �> ھ���ن ا�.����0ن ا�"��ن

  ا��و6"7  � ا�#دم �ر.C آ��7 ا
�د�4�%��، و �&ون �".�4ر  � ذ�ك

���	ذى �	>  �و ��وذ'	 ادور &��ر  � إ�راز ھذه ا�.���0ت �	ن �	9ل �وظ�=%	� ���"	ق ر�	ز

  ا���#�ء ��'ر�7 ���8"7.

�&	ن �	ن �9�%	� �ء ا��ط�ب و ا��	� &�� وظف �و�0ف  � ا��#ط> ا�
��ق آ��7 ا
�د�4

  .�ن ا
���Aر )ول ا�ن ��د�س �"=ظ2 و ����ه

  بْ -ِ 9َ )ْ �َ  �ِ 
َ وـرُ & ا�=ُ َ� إِ  وَ   ـمٌ �ِ -ْ �ُ  ـرِ ِ/ زاَ ا��َ  بُ =ْ �َ 

َ  أوْ     'ِ �ِ أDْ  نْ 6َ  �دَ 	َ  �لَ ;َ  نْ �َ       �  (*)بْ ذَ د Jَ ـ%َ �َ  �تَ �َ  لَ ;

+ ا��=�4	ل ا@&�	د �	�ن و ھو ��ن ��Aن .�ره &�P ��9ر�ن ��20، إ�	2 �	دل �	ذ�ك 4"	


�ن �H� =&ري�و ا �رو��ا Xر����1(أ'زاء ا(.  

و�س أدل �ن ��"ق �و�0ف ��راث أ��2 ا��ر��7 �ن ذ�ك ا��زج �	�ن ��A	� ھ	ذه ا@�	7 

  و��Aرھ�  � )�0دة وا�دة، إ�%� )�0دة "ا�ط�ب �0�C"، ��ث �#ول �و�0ف

           " َ�
ْ ا�=َ  ةَ رَ 6 ْ( َ9َ  � ِ-�!  

  !مْ ...;ُ ةِ رَ �ْ ا��ِ  مُ -ِ وْ ا �َ ذَ ھَ           

�َ م ُ;ْ           ٌ( ِ��  د? َت◌َ �ْ ا��ُ  قِ رَ ا1زْ  اھذَ  رَ 
ْ 6َ  رُ 

          َ	 L&9  َ( ْ��لِ �َ ا ا��L ذَ ھَ  وَ 	ْ )َ  ديِ 9َ   

َ أ
ْ  وَ 	ْ )َ            �  �ا�	َ  بِ )وُ ا��َ  ءِ )

           ْ
�ءِ )َ أ  Lا�� َ�  بِ 

  ارً 
ْ �ِ  رُ �َ زْ � R َ( َ9ُ أرْ           

� �َ �%ً 	ِ رَ وَ            ْ( َ- ِJ ُب  

�تِ �6َ �َ ا��َ وَ           ...  

                                                 

	�ط�202-200، ص: � ،13	J 4ا�����ن &�� ھو ��روف ��ن ��د�س و ھ�	� �	ن )0	�دة �طو�	7  	� ا�.	%�ب، ج-)*(#� ، 7�

، �#		9 4		ن: ��		� ا�.		ر�ف �4		د ا�		رزاق، ا��
		'�م و ا��
		�ق  		� .		�ر �و0		�ف، )0		�دة 6ردا�		7 1937'		وان  11 		� 
  .114، ص: ��2005وذ'�، '���7 �
&رة، 
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�تِ �6َ �َ ا��َ           ...  

�)َ �ِ ظِ أ6ْ  ��ِ  وسِ ا�-(  لَ Fْ �ِ  رُ �ُ )ْ � 9َ )َ ھُ            

          َ�  )1(" بِ �َ =َ �ْ ... �َ  �

  ����ص: أن #د ��&ن �و�0ف �ن �9ل ھذه ا�#�0دة "ا�ط�ب �0�C" �ن 

�7�0 "��4رة ا���
�" ا�.�4ر ا�'�ھ"�، و.�0	�7 أو�: �> .�7�0 .�ر�7 �را7�8 وھ� .

  روا��7 ���0رة و ھ� .�7�0 "ا�ط�ب �0�C" ا�روا�� ا�
ودا��.

ا�.	��ل" وذ�	ك  	� 94)	7 �1و�"�	7، &�	� أن  إ�	+"�و
	م ا�%'	رة  ا@��رو����8: �> روا�7 ھذا 

�'	ب" وھ	و ... �	� �"!أھم �� 
��و)ف ا�#�رئ �%ذا ا��#ط> �ن ا�#�0دة، ھ	و ا��	داء "�	� ��4	رة

�داء ا
��دم �ن طرف ا�.�4ر �'�ز�� ور�ز�	� �	ن )��	ل ا�
	��'�د �	���راث ا��ر�	�، وذ�	ك 

��4	رة، وھ	و �	� ��A	C  أ�8	�ل � �وا'%7 ا�راھن ا��و�وء ا�ذي �9 أو &�د �ن ���ة ا���	+ 

 ��� ��د �ن �9ل �وا0"7 ا�#راءة ا��1و�"�	7 �"��	���، ���&.	ف أن ��4	رة ا�	واردة  	� ا�	�ص 

  4دة �ؤ.رات  � ا�#�0دة: إ�+إ� ا�روا�� ا�
ودا�� "ا�ط�ب �0�C" وذ�ك ا
���دا  �� ھو

1- .C��0 ط�ب�#�0دة: ا��4وان ا  

  د�وا�2 "ز�'��ل" وا�ذي ��ث �2 إ�+ ا�.�ب ا�
ودا��.ا5ھداء ا�ذي و.C �2 ا�.�4ر  -2

   ".�� ورد  � ا��ص �ن �8ل )و�2 "ھذا �و
م ا�%'رة"، ")م �%�'ر"، "��و ا�.��ل -3

  :ةا�9)�ص �A ا1-طور -ج

�		ن ا@
		�ط�ر ا��		� &		�ن �%		� �A		ور )		وي  		� .		�ر �و0		�ف، وا��		� ��		�ص �%		� 
		واء �		> 

.�و0%� أو �����A%�، �'د أ
طورة ا�
�د��د ا���ري وا��� و'د  �%� ا�.	�4ر �و0	�ف �	� 

  ���ر �2 4ن �ط"���2  � ا���ث وا��:��رة، �#ول �و�0ف:

 " َ6 ِ� ً%� َ �J �  ي�دِ )َ �ُ  نَ 

�دِ �َ ا�رL  �رِ �Dِ أ6َ  ��ِ   

�ِ) =َ �ُ  وَ  �  

َ 	َ ا�ْ  <ِ �رِ� 
َ 9َ  نْ �ِ  �  نِ )

َ ِ;  �<ُ ا�ر?  وَ  رِ 	ْ ا�
َ  جَ وْ �َ  
سُ �ْ �َ  'َ �? �َ  �  عُ )

                                                 

  .36-��8435ن �و�0ف: ز�'��ل، ص:  -)1( 
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  اهُ دَ � �َ ِ�  �Rِ �ْ �َ  وَ 


َ دِ )ْ ��-? Jَ  'ُ إ)?  ِ�  د

�عُ �َ ا�LR  'ِ وِ� ��ْ وُ  رَ 	ْ ا�
َ  قُ �َ =ْ �َ  ")1(  

��د ا���		ري و ر��9		2  ��.		�4ر  		� ھ		ذا ا���		وذج ��		�=س  		� أ�		واء أ
		طورة ا�
		�د


		�د��دً  2		
ا ا����		ددة، و ھ		� أ'		واء �"��		7 ����:		��رات و ا����4		ب، ��		ث ���		ل ا�.		�4ر �=

�.	د )�A	�2 4"	+ �ر��	2 ا�=رد�	7، ���	ث � ��ر&		2  ���0	ر ��	�ش  	� وا)	> ��0	"ب ���	ب

����د 4"+ ذا�2 ��وض ا@ھوال و ا��4�0ب �:�	7 ا��5	�ن ����=	��س و ا��'��	ب، و �وا0	"7 

��ث 4ن ا����ث 'د�د ��دد �رارة ا��1س و ��ص ا����ة ��@�ل  	� و�دة 'د�	دة ���ظ	رة " ا�

")2(.  


		�د��د  		� )0		�د�2 
		�=و��7 ا���		ث �و0		�ف أ
		طورة ا� ا�.		�4ر �84		�ن &�		� �وظ		ف 

  ا��Aور  � �ر�ط7 ا�وطن ا��=#ود:و

َ �ا�ر?  ـنِ 9ْ ـ� �َ ِ�  ـرُ ِ$ أ	ْ " وَ  ���ِ -َ �َ  حِ  ِ�J     َُ أ)ْ  و	ِض ـ�ْ *َ  ـنْ �ِ  تُ   LDقِ 6ِ واَ ا�  �َ ْ� َ� ِ�9  

  ـ�9ـِ َ� 	ْ ا رِ ـدً أ
َ  ـكِ �ْ )َ �ْ ـ� 6َ ِ�  وَ  ـكِ �ْ إ�ِ     &ظَ ا��L  ��ِ  فُ 	ُ أزْ  كِ وْ ا��L  قَ وْ �َ  فُ 	ُ أزْ  وَ 

  ةٍ رَ ـ�ـزِ �َ � ِ
 /ـِ �َ رْ �َ  مٍ ـوْ �َ  ـل? ـ� Jُ � وَ     بُ �ِ/ �َ ي 6َ ـرِ �ْ 6ُ  ِس◌ِ �ْ ا��L  ـ�دُ 
َ دِ )ْ � -ِ أ)َ 

 َ( َF ْاحِ ـوَ & ا�1ْ �ـَ 6َ  تُ ر  َ	 

ْ )َ  ِض ا1رْ  مَ �ِ  تُ 6ْ دَ أوْ  وَ      ��ً 	ِ ـ,َ �ُ  �بٌ ِ ِR َو �  َ� ْ�  �9ِ وَ 

َ �َ  تُ Rْ �َ  وَ  �َ ا�ِ
  ـلَ ھِ� � �� �ـِ �َ أ	ْ  ت وَ ـوُ أ�ُ      لْ أزَ  ـمْ َ�  وَ  رِ 	 َ� � َ� L( َم رَ ــ ْ* َ
  �9ـِ 

ُ َ� & �َ �ـَ إِ  �������� ���������رَ *َ  �ءَ َ��������� Iَ  وَ     ـ�
ـِ اJِ رَ �َ  تْ �رَ Z -َ  وتِ Jـ Lلُ ِ-���������ْ 9َ  سِ �ْ ا�� 

 َ� ْ
 َ� 9ِ"�)3(  

ھذا ا��ص �.�:ل 4"+ �ص أ
	طوري 
	��ق ھ	و " أ
	طورة ا�
	�د��د " ��A5	� 7 إ�	+ 

���و��	2 ا���ر���	7، و إ��	�  �ت ا�0	و �7، �6	ر أن ا�.	�4ر �	م ��#	ل إ���	� ا�	�ص��ض ا���و��

�ور 'زًءا &��	را ��	2، ��	ث أA	=+ 4"�	2 �	ن ذا�	2 و �	ن �'ر��	2 ا���0	  ،7	Fذا ��	ن أ�	�م 

��:		�ه  	� ا@رض و ا�
	��ء،  ��
		�د��د ا@
	طوري و ا�.		�4ر 
	�د��د ���0	ر، ���		ث 4	ن �

(ا�
�د��د ا����0	ر) &9ھ�	� '	واب آ 	�ق، �&	ن ا�8	��� ���	ث 4	ن �#�#	7 رو��	7 ���.	"2 �	ن 

                                                 
  .��8427ن �و�0ف: أ4راس ا��"C، ص:  -)1(
  . 90ا�'زا�ري ا����0ر، ص:  �4د ا����د ھ��7: ا�����ت ا@
"و��7  � ا�.�ر -)2(
  .��8445ن �و�0ف: أ4راس ا��"C، ص:  -)3(
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وا)�2 ا��%�رئ و ���28 �ن 'د�د،  %و 
�د��د .�
� � ��	ري، � �
	�#ر �	2 )	رار ( 	� &	ل 

ر�7  		� �4		ق ا��A		�رة ا�5
		���7 " &		ذ�ك �		ن �		�ن ا@
		�ط�ر ا�A		� �		وم �ر �		� �'ز�		رة ).

  أ
طورة '"'��ش" ا��"���7 ا@.ور�7 ا��.%ودة ا��� ا
�د�4ھ� �و�0ف ��ث �#ول: 


َ �ْ 6ُ  يL دَ َ�  سَ �ْ " �َ  َ�  َ� ْ� َ� ِ��  شْ 

 ِ◌ َ1 َ
  دَ �وُ ا��ُ  كِ ھ

 �َ Lَ %ْ �َ  دي�لَ �َ ط �  َ� ِ6�  رٍ 

  .)1(" رٍ �6ِ �َ  بُ �ْ ;َ  وَ 

�ن )0	�دة " ا��'	وم " �	> �A	�ون  �'د أن ا�.�4ر �و�0ف )د ���ص  � ھذا ا��#ط>

ا��	�  ا����	�7"��7 '"'	��ش، ھ	ذا ا@��	ر ا�	ذي �	روي ا@
	طورة أ�	2 ذھ	ب  	� ا���	ث 4	ن 

ر �و�0ف أراد �ن �	9ل ا��#ط	> ا�
	��ق إ4	�دة ا��"ود ��ن أ&ل ��%�، �6ر أن ا�.��A�4ن 

دة �"	�ص ط"	> 4"�	2 �	ن  �	وى ا@
	طورة و �#	دم �"�ظ	ر إ4	�دة 0	��76 'د�	ا&���7 �#د�7 ��� 

  ا�ط9)� �ن ا��ص ا�:��ب.

 �� �'		1 إ��%		�		7 و ا��A		��7 �		ن أ'		ل ا��.		ر�7، ا��		و �		ن ر�		وز ا05		رار 4"		+ ا��#�و

�و0		�ف �		ن أ'		ل ا�����		ر 4		ن و'		2 �		ن و'		وه ا���		� ر �		> ا�وا)		> ا�		ذي ���		�ه، أ
		طورة 

&ر ا�.�0	��ت ا���رو 	7 ��ر���	� �	��ر ض و ا���	رد و ا��A	��7، و د�رو���8وس، و ذ�	ك �	

  �� ��وا ق  � ذ�ك �> ��Aون أ
طورة �رو���8وس، �#ول �و�0ف:ا�

  ـ���ِ �َ �L �ِ  وَ  ـلِ 	ِ� �رL ـ& �ِ %َ 
ْ )َ  وَ     ــ��ِ� �َ ي ا�$َ ـوِ �َط◌ْ  رٍ و ذَ 
ُ أ

� ا��َ )َ ِ
  وضُ �ُ �َ  ةَ 9رَ )ْ 6َ  وَ  َ( َ���  الِ زَ & ا�)? ظَ َ�  �دِ ِ
 � ا�=َ ِ�  مُ رِ ظْ �َ  وَ      

  )2(�ا�ـِ وَ ا�=َ  �كِ ��ِ =ِ LD ��ِ  ذُ 	َ �ْ �َ  وَ     ��)َ ِ�  اءَ رَ %ُ ا�$ُ  ظُ وِ; �ُ  ةَ وَ رْ 6ُ  وَ 

�و0					�ف أ
					طور�2 ا���0					7 �					��ر'وع إ�					+  �					وى ا@
					طورة  "					قو ھ�					� ��

ا��رو���8و
�7،  %ذه ا@��رة �6��7 و ��Aرة  � �=س ا�و)ت، �6��7 إذا ا��4ر�� ��ظ7 &���	7 

ا�		�ص ا���ر���		7، و ��A		رة إذا أ�		ذ�� ط�		وح ا�.		�4ر إ�		+ إ4ط		�ء و'		2 �.		رق �		ن و'		وه 

��A		�ل و ا�		ر ض &�		� ���		ل إ��%		� ��		��� ا�.�0		��ت ا��را�8		7 ا�#د��		7 ا��		� ا
��A		رھ� ا

                                                 
   6 -��845ن �و�0ف: )راءة  � .�ر ا�ط���7، ص:  -)1(
  .��8420ن �و�0ف: ا�&���7 �����ر، ص:  -)2(
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�و�0ف  � �20، و �ذ�ك ��=�C �و�0ف 4"+ �راث ا�5
���7 ا�ط9)� �	ن �را8	2 ا��ر�	�، و 

  ��"ق �ذ�ك أ
طور�2 ا���70 �2 ا�����7 �ن �را��8 ا@�0ل.

وص ا��#��
		7 أو ا��		داد �		رار �"�0		'و ھ&		ذا  ����		�ص 4		ن �و0		�ف � ���		� �'		رد ا

�وظ�=		2 و إ4		�دة  فأ #		� �%		�، و إ��		� �#		وم أ0		"4 9		  +		�C �		وار �		> ا�		�ص ا��#�		�س �%		د

إ���'2، &�� أن ظ�ھرة ا
�د�4ء ا��راث �4د �و�0ف �م �1ت ا���4ط� و �&�%� أ�	ت �	ن �	9ل 

7 ا�.	�ر ا����د  � ا�رؤ�7 و  � ا�د��7، &�� أ.�ر إ�+ ذ�ك 4ز ا�	د�ن إ
	���4ل إ� أن �'ر�	

ا��د�ث ��"70 &ل ا�5	9ص �"�	راث و �	م ��=0	ل �4	2 و �	م ��=	2 "  &	ل �	ن ��'	�وز 4	ن 

&	ل �	�  	�  ! )7�A ا�.&ل و ���1ل ھذا ا�.�ر �"�س �وAوح &�ف ���ش ا��راث  � ����8ه ؟

���ش  �2 .&9 &�� &�ن ا��	�ل �4	د .	�راء ا��در
	7 ا��5دا�4	7، �	ل ��	�ش  �	2  �ا@�ر أ�2 

��  .)1(ا�5
���7"و �2 أ���ده ا�=&ر�7 و � �#0وًدا إ��2 )0دا&���� ���

  

  

  

  

                                                 
  .429ز ا�د�ن إ
���4ل: ا�.�ر ا��ر�� ا����0ر، )���Aه و ظواھره ا�=��7 و ا����و�7، ص:  -)1(
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ھ�ذا ا�����زم   ا�درا���� أن ا����زم ���ن ا���راث وا��دا���� ��روري، و���د 	���ت ھ�ذه 

ھ��و *)ھ���� ا����ن، وا����ن ���	ل و*���*ون، ()����	ل ھ��و  ������ق إ  ��%��ل ا"���داع، #ن ا"���داع

*��) �%����ر ا��دا���� (��/ ا����%ر إ  *��رادف ��%����ر .���-� ا��%����ر وا�*���*ون ھ��و ا�*و,��ف، و

5 ا��راث (�ط �ؤدي إ��5 ا�����4د و�	�راره و(�/ ذ��ك 2*�ود ��ر	��� ا"�داع، 	*) أن ا�د1وة إ�

ا���د1وة إ���5 ا��دا���� (���ط ���ؤدي إ���5 إ;��راج ا�%*��ل ا"���دا1/ ��1ن *%��9)ه ، و)زوا���8ا"���داع و

   �2)ه (	ري أو ��)�/ أو 1�)<دي.(�.�> �وق د1)�� 

د����، ا�*��*ون �4�.��دة ا�%ر���� ا���دا��� ا���%ر�� �2د��دا (�/ ا���	ل و�<ن 	)9ت ا�و

ا���)1ر ا���ق *�ن / أو ���)ري، إA�*2� (�*9 ��89*�)، و(راغ �را�� (?89)   �*	ن أن ��59 *ن

�� A*2�ط)ع ا��)9ت ا��دا��، وا�%.ر، (4و  ا��راث ن ا��راث وا	ن �و  ا��د*) �	ا��� �*�) �*

  ) *ن (8م ا��راث.ا�*�دع �)1را أو أد��

B�9   �و��د إ  *�ن ، أؤ*ن �B أ���) أ*�4*) أؤ*ن أن ا��%ر   �و�د إ  *ن ر�م ا�*%)9)ةو

)، ��رار�8	�ت ا���ورة أذ.��دة ا�2زا<ر��� ا�*%).�رة، ا���/ 	ذا 	)ن *���د ا��ر�م ا��راث، و

  		ل ا#�%)ر *رت �)9	�)رات ھزت *�)رھ).(-دت 9)ًرا �4ظ5، إ  أ89)، و

م ,د 	)9ت �دا�� ھذه ا 9	�)رات *A �2ل ا���%�9)ت *�ن ا���%راء ا��ذ�ن و�2دوا أ�9��8و

2د���د (��/ ����)ر ���%ري 2د���د، 2د���د (��/ ���	B4، و (��/ *���)*�B9 ا����/ ���د1و إ����8) وأ*��)م 

ا���ذي ا��8�9ر ���B ���%راؤ9) (��/ ����%ر��، ھ��ذا ا�����)ر ا����%ري ;.)<.��B، إB��9 ����)ر ا��دا���� ا

B�(ط� /) B4*�� (* �2��9 %�9)ت��و ت ا ��9)ح وا��2)وز و ا��.��دة *ن *�)���د ا��ا��;ط/ ��

)ءا ر����)   �����B2 ���دود ا�ز*��)ن (�������زا و Bا�.��)ر*�، 	*��) و��2دوا (���ا����%ر�� ا����4د���� 

        ;�����I4 ذات ا������)1ر *����ن آ ما������وح ����1ن 	����ل *����) *����ن �����B9G أن ������ر وا�*	����)ن ��4%�و

  *ن أ�)��ب ا��%ر ا����4دي.ر�*) 	)ن *ن ا�.%ب ا��%��ر 891) �ط*و�)ت، و

1ن *.در ھذه ا�*��و ت  ير�*) ا��/ء ا�ذي �م ���4ت إ��B ھؤ ء ا��%راء ھو ا���رو

�.�و إ��B، ذ�ك أن ا�	���ر *�ن ��%را<9) ,�د ذھ��وا �����  (�*)ا��%ر�� وا���ث (/ *)ھ��8) و

ق �*و,�ف ھ�ذه ا#;��رة *�ن ا���راث و*�ن ا�*)��/ وا���)���د (�*�) �%�4ا��دا�� ا��%ر��  ��*) 

ر *��) ����B��4*���   A ھ��ذه ا��دا����، ����د –����ب ا�1�)د��9)  –�%��ل ا�����ب ا�%ر����� �K*��م، و

ا����/ ا��دا���، وا�*��ؤو��� 5�41 ا���)1ر ا��ذي (�8م �1ن ,.��د أو �1ن ��Lر ,.�د ������ ھ�ذه 
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�8) ا#�)����� ھ��/ �*���ل أدرك أ��4Lب ا�دار����ن (��/ ����ل ا"���داع (�*��) �%��د أن *��ن ;.و.���

ه وإ��داث و���س إ�-�)ؤ     5 وB2 ا�;.وص �*�ل 	ل *) ھو دا<م ا"�)ءة (�B 14ا��راث، و

ھ�/ ا�9�ط�� ا�2وھر��� ا���/ ��Lل �891) ��2ل ��%راء ا���)1ر ا�*%).�ر، و ا��ط�%� ��B9 و���ن

  ا���%�9)ت.

ر�� أ��د�ت 9���4 *ن ھ9) أط4ت 541 ا��)�� ا��%ر�� ا�2زا<ر�� ا�*%).�رة أ��*)ء ��%و

ا�وا,�A ا���)ر�;/، �*	�9ت *�ن ا�و.�ول �)��.��دة 9و��1 (/ ا�9ظر و(/ ا��%)*ل *�A ا���%ر و

ا����%�9)ت �)و��ت ا��و(��ق 8). وھم �2ل ��%راء ا��*)�9�9)ت و<ر�� إ�5 *	)8�9) ا����� �ا�2زا

  ��ن *) ھو �دا�/.�1) ��ن 	ل *) ھو �را�/ إ�2)�/ وإ�دا

,د �)و�9) *ن ;�ل ھذه ا�درا�� إ1ط)ء 9*)ذج ��%ر�� ���%راء 2زا<�ر��ن *%).�ر�ن و

 *��)*�ن 	�� ب*�دى ��و,��8م (�/ ا����%)اث وا��دا��� و*����ن *�ن ;��ل إ��9)82م آ��)ر ا���ر

%راء ا����%�9)ت �*)ھ��� ھ�و ���%�ض ا���%راء، وا���%)ب ا �2)ھ�ن، و,د ���ن أن 1دم (8م و

��%ر�� 2زا<ر�� �	�ون  ا�-)�� *B9 ,د �)ل دون �و.ل ھؤ ء ا��%راء إ�5 ا��G��سا"�داع و

�	�ن و      ���%�9)ت،��%راء ا��*)�9�9)ت و ا����ن و%راء ا��رواد ن ��2)رب ا���	�4�� و.ل ��

��ط)1ت أن ��8م *�و ت ا��دا�� و�ر�ط ���89) و���ن *�) �4 *ن ا��%راء ا)�ل �ھ9)ك (/ ا�*�

  أ*�8) *89)، (2)ءت �2ر��8) ا��%ر�� *ؤ��� 541 ,وا1د *���.��4. �9����B �را�8) و

   ,د 	�)ن ا���)1ر �1*�)ن �و.��ف وا��د *�ن ھ�ؤ ء ا���%راء ا�2زا<�ر��ن ا�*%).�ر�ن و

  و���ده و ���2)ه ا����راث  وا إ���5ز���م ����9)���9)ت، وا�����%�9)ت وا��*)9 *��ن ا���ذ�ن 	����وا (��/و

(�روا�ط �)",�)ل ا�	4/ 541 	ل *) ھو �دا�/، �ل 2)ء إB2(�9 ا��%ري �و(��) ��ن ا ��2)ھ�ن، 

��42 *�ن ;��ل *�) وا��� وا��دا�� (/ *29ز �و.�ف ا��%ري ا �.)ل ��ن ;�ط ا��راث و

��� ��91ده *��ن �-��� <ص ا����%ر�� ا���9طر,�9) إ����B (��/ ھ�ذه ا�درا���� *��ن *%)���9�2) �%د��د ا�;.��)

  ا 9-�ق.و.ورة و إ��)ع ور*ز و�9)ص و���9 ا ��9)ح و

�<ن 	)9ت *�ل ھذه ا�;.)<ص   �	)د �;4و *89) أي إ�داع �%ري ,�د�م أو 2د��د، (�?ن و

ر��ط د  ت *��و���، ) ا����4د��، ��ل د��82) ����)ءات وا��)1ر �و.�ف �م ��ف 1ن �دودھ

  أر�B.و        �%��B%��ر 1ن وا,A أ*�B و ت ��ق��ن وا,A �2ر��B ا��;.��، (2)ء��89) و



 ةــــــــــخاتم

 

191 

 

دم ��1ا����)رئ و �����%��ل *-��زى ا��2ر���� ا����%ر�� ��1ن �و.���ف �	*��ن (��/ *;)ط���� ذا�و

B 5�41 ;.�)<ص ا��دا��� �	)<�ال ذ�ك *ن ;�ا�و,وف 1د �د دLد�L ا�*�)1ر وا#�)��س و

*�ن ھ�9) �د ��� وا��دة (�/ ا��9ص ا���%ري، و ء	��)�1دم إ  �9 *ن ا�	��ف وا���2)وز وا��%ر�

       ا �9.���)ر �9R����)ن، ����8) ا�را<���A، و)2*�����)1ر ��2����د (���/ ا��-���9/ �)������)ة و���9رى �1�ر����� ا

(�/ ا,%�B، �9),��)ت وا��8)�) و��ط إ(�رازات 1.�ره، و,�)�)ه ا�%)د��، ��ث �ز�د *�)1ره و

 ����9(%*� B��9* ����ط ��1)�م ا�2ز<���)ت و*�)و���ت ا�ا�*ط��4ق و(���L2)*���� ا����/   ���دود ���8)، ا�ر

����ق أ��*B 5�41 أرض ا�وا,�A �ق �)B�(2 ا"9�)��9 ا#�)���، وط)*�) *ن ;��8) إ�5 ���

.(891 59L   /��ا �.(;�ا B�99و�	 B� 2و ��*ن /)  

  *ن ھ9) �*	ن إ2*)ل *) �و.ل إ��B ا���ث 541 *��و��ن:و

) �%�4ق �)���%ر ا�2زا<�ري ;ص �B ا�I>(�9 ا��/ ;رج ��8) ا����ث (�*�9ا�*��وى ا#ول و

  ھ) (�*) �4/:9)ا�*%).ر �%)*� (�.ر

ون ا��وا.�ل *�8�9)ه ����ول د9ظر إ��B9G� B ھو *��دأ ا"��داع وا�أن ا����ث �)��راث و -

 �)��)�/ 1دم ا��G��س ��ر	� �%ر�� �8) *ن��ن �2ل *ن ا��%راء وا��2ل ا�ذي ���G/ �%ده، و

  .ا ��9)حا�ر	)<ز *) �د(%8) �9و ا��طور و

و أطرو�)���8) 	*��) ھ��/ دون   ���8)*�وو )����8�9) ����ذا(�رھأن ا���د1وة إ���5 ا��دا���� و -

ؤول �)���)1ر (�/ 89)��� ا�*ط�)ف إ��5 ���و*�)   �.�L <4ر���4 �*�) �.�4> �*��ص و�د,�ق و

  *2رد .دى "�داع اT;ر�ن.

ب ا��دا��� ��)�� ا�*%).رة ��%راء ا���ط)1وا �*��ل أ�����ل ا��)�� ا��%ر�� ا�2زا<ر -

�����)رئ �����9)82م ا�����%ري إ����9)82م ا�����%ري، �����ث   �����%ر ا �;د*���� �����;�رھ)���%ر�� وا�

ا�رؤ��� و     ���ن ا�رؤ��� ا��را���� )ا �9.)ل 1ن ا��راث، ��ل ��2د أن ھ�9)ك ���*��)��ط�%� و

,د 	�)ن ا���)1ر  ���راف أ(ق ا��دا�� ا��%ر�� و ا��دا���، (	)ن ا��راث �)�9��� إ��8م أ�)ً�)

  �د أ�رز *ن �*�ل ھذه ا�;).��.�1*)ن �و.�ف أ

ل درا��� �B ذ	ر ا�I>(�9 ا���/ �و.�ل إ���8) ا����ث *�ن ;��;ص () أ*) ا�*��وى ا��)9/

  ھ/ 	*) �4/:*29ز ا��%ر 91د �و.�ف و
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    أن ا����)1ر �و.���ف �%��د ����ق را<��دا *��ن رواد ا����%راء ا�2زا<��ر��ن ا�*%).��ر�ن  -

  أ�د أ1*دة ا��%ر ا�%ر�/.و

   ���B را �.��)ل ��G ا �9*��)ء و�إ���5 2)��9ب Lزار���B �;.و.�� �*���ز إB��2(�9 ا����%ري -

� ا9%	���ت ��2ر���� �دا����� *�����9 5��41 أ���س *����9ھ��ذا *��) B��4%2 �ؤ���س و���%�B و�را���B، و

  *ر2%) ��4%راء ا���)ب.*2*ل ا��)�� ا��%ر�� ا�2زا<ر�� و�)"�2)ب 541 

) ا����روا *� �م ��ف ا��)1ر �و.�ف (/ �*�B4 "�داع ا��د*)ء *ن ا��%راء 91د ��دود -

ا"���)ع و         أو ا�.�ورة �B�41 *ن ;.)<ص ا"��داع ��ل �2)وزھ�) ��واء *�ن ���ث ا�4-�

  .و�Lر ذ�ك *ن ا�;.)<ص ا����9 ا��%ر�� ا��%ري.

ا��2ر��� ا���%ر��  )	��ت ا��2ر�� ا��%ر�� ��4)1ر �1*)ن �و.��ف �)���1)ره أ9*وذ�2 -

(�/ إ�9)�82) ا���%ري، (�?ن 	�)ن �4-�رب  ا�2زا<ر��، أB9   �و2د ��<� *������4 5�41 ا����د�ث

�	)ء �4س �)��رورة �)�9��� ��4�د ا�%ر��� ا ((�ل ا���ق (/ ا���%�د #طر ا��دا�� ا��%ر�� 

��)��9 ا�	��رى ��4دا��� �	ن ���5 ا��84)م ا�*��)دئ ا"9ا�	4/ 541 ھذه ا#طر �	� و*�*و9) و

  )9/ ھو أ�)س ھذه ا��2ر��. ك ا"9��%*��4 ا���د�ث �)��1)ر أن ا�*��ر أ*ًرا أ�)�)

1*��)ل ا����%راء ا��دا���� (��/ أه ا�درا���� *%)����2 *و���وع ا����راث و,��د �)و���9) (��/ ھ��ذ

(*�ن U ا�%ز��ز ا���د�ر  و(��ت 91د ا��)1ر �1*)ن �و.�ف �;).��، (�?نا�2زا<ر��ن �%)*� و

��م ن ا�8�2د و أ.�)ب (B�4 أ�2ران، و*�ن ا�8�2د و*ن ا����ط)ن، (*�و �م ا.ب (*ن �9�/ إنو

  (B4 أ2ر وا�د. �.ب 

وإذا 	)9ت 2د��� ا��راث وا��دا�� (/ ��%ر "�1*�)ن �و.��ف" ھ�/ ا"ط�)ر ا�%�)م ا��ذي 

ا��-ل B�41 ا���ث، (?ن ھ�9)ك ا�%د��د *�ن ا�*و��و1)ت ا���/ أ.���ت �ط�رح �9��8) ����4ث 

ا9ط�,) *�ن ھ�ذا ا"ط�)ر ا�%�)م، �9ذ	ر *�89) 5�41 ����ل *��)ل ا��.�ر، ا����9)ت ا#��4و��� (�/ 

  �و.�ف". �%ر "�1*)ن 

  U *ن وراء ا��.د.ھذا ا�%*ل ;)�.) �وB82 ا�	ر�م، و�Gل U أن �	ون او(/ ا�;�)م 

 *4;ص ;)ص �)��%ر�ف �)��)1ر �1م



 عــــوالمراج ادرـــالمص ةـــقائم

 

193 

 

 ا��رآن ا�
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DD>ورات ا�DD"�� ،داعDD��Jع وا
DD��Jن ا�DD� �DDر�� ا��ر���DD"دي: ا�DD�> ? دDD�

  .2001، 1ا��زا�ر��ن، ط 


 ا�"�DDر�� �DDد أو��DDس، درا�0DD9 �DD إ�DDت: �"�DDر �
ور�ر .48DDر�� وا�رؤ��DD"ا� �����DDرا��


ت وا�Aل وا��7
ھ�م، دار ا�7�ر ��ط�
� وا��"ر، طC�ط��2006، 1ا�  


��، �و�س،  .49C��Jا �����ة، 
  .1928ر�3
ن <�ود: �ذور ا�<�

50. :�  )Dر، �وز�D�
ر<و�� �<�ون: إ"�
��� ا��راث وا�<دا�� 09 ا�D�7ر ا��ر�0D ا���

   2006ا���
رف ا���Jدر�� ، ��"2ة 
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51.  �DD���� ،0DDرب ا��ر�DD1�0 ا�DD9 رDD�

ح �<�DDد �DDد ا����DDل: �ظر��DD ا�"�DDر ا���DD�7�


ھرة ، طCداب، ا�Q2007، 1ا  


ؤل، دار اQداب، ��Dروت،  .52D�� روعD"� ،�Dدة ا��ر���D�Cا� ��أز :#�
C�د ا��ز�ز ا��

  .1989، 1ط


رة:  .53DD���� دDD�>���9وDDر� ا��DD" ،رDD�
� ا��"DDر وا��وز�0DD9 ،)DD ا�"�DDر ا��1ر�0DD ا���

  2000 ،1ط ا��1رب، ا��دارس، ا�دار ا���3
ء،


در DD�9دوح: ا�رؤ .54DDCد ا�DD�DDران، ط�DDوھ ،�DD���
�
ت ا�DD1
 وا��2و�DDل، د�DDوان ا��ط�و ،

1984  

55. 0 1984، ا��ؤ��� ا�وط��� ����
ب، ا��زا�ر، �<�د �و"<�ط: ا���
�� �@ط� و

56.  �

ب، ط : ا��Cد اAد�0 09 ا��D1رب ا��ر�0D، ا��ؤ���Dف�<�د ��D���� �D1ا�وط�� ،

1984 

، 1�<�د <�ن �د ?: �Cد�0D9 �D ا��DCد اAد�0D، دار ا��<Dوث ا������D، ا��و�Dت، ط  .57

1975 

58.   ،�D���
�
ت ا�D
ب، د�Dوان ا��ط�و�D"ر ا��D" 0D9 د�د�
ن <"Gف: ا��راث وا����

 1986ا��زا�ر، 

59.  ��
ب ا�"�Dري، إ��Dرا��Dل ا�@طD��>� :ح
D�7� د�<�و�ر Dص، دار ا���
Dا��� � �D
��ط�

 ، (د.ت).1، طوا��"ر


در  .60Cد ا������ ا��ص اAد�0، درا��D �9دوحJد :���
���D�  وانDري، د�D���"�Dر ا��زا


����، ا��زا�ر، ط�
ت ا�  .1998، 1ا��ط�و


رف، ا��DDD�Jدر��،   .61DDD��ور، دار ا�DDDوا��ط �DDDد�Cن ا���DDD� �DDD.G�7 ا��DDD��9 :دDDD�
ء DDD�ر

 1،1988ط

62.  �Dؤال، دار ا���Dا�� �D�د ���س: <دا�دار <Dروت، ا�D�� ،0D09 ا��ر�
DC�ز ا�Dر��و�ر وا�

 1985، 1ا���3
ء، ط
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ء�� ا�<دا��D)، ج  .63D��) ،د�ثD>0 ا�Dر ا��ر��D"س: ا��D�� د�<�ل، دار 4
DCر،  �و�D"���

 2001، 2ا��1رب، ط


ل ���"Dر، دار 1�<�د ���س: ا�"�ر ا��ر�0 ا�<Dد�ث (ا��C��د��D)، ج  .64DCرب، �و�D1�ا� ،

 .2001، 2ط


ب، دار �<�د ��ود": ا�<دا��   .65D���� �D���
09 ا�"�ر ا��ر�0 ا���
�Dر، ا�"Dر�� ا��

 .1986، 1ا���
ب ا����
�0، ط

 2005، �1د�م ��دي: أ�ر ا��J"راق 09 ا��7ر ا��ر�0 ا���
�ر، دار ا�7
را�0، ط  .66


ق ا��د�DDDدة، ��DDDروت،   .67DDD9Qن ؟، دار اDDDأ� :DDDد�ث.... إ�DDD>ا� 

��DDD" 0ري: "�DDDر�DDD.

   .2،1978ط

68.  
�� :0
DDدر ا�ر�
DDCد ا�DD�
ت ا����0DD ا�"�DDري" ا�"��DDل وا��2و�DDل "، دار �ر�DDر DD��


ن، ط� 2009، �1��"ر وا��وز�(، 

69.   ، )DDر وا��وز�DD"وا�� �DD

ت ا�"�DDر��، دار .ر�DDب ��ط�DDر�
�<�DDد DD�9وح أ<�DDد: �7


ھرة، C2009ا� 


ن   .70�DD"دة " أ�DD�C� ��>ر�DD"� �DDري، درا��DD"ب ا�
DDا�@ط �DD��� :ض
DDر��ك DD��د ا�DD�


ت 
����، ا��زا�ر، ��
��� " ، د�وان ا��ط�و� 19991ا�

��ط�
�D وا��"Dر  وا��وز�D(،  ھو���Dظر�� ا��Dص اAد�0D، دار �د ا���ك �ر�
ض:   .71

 2007ا��زا�ر 

����7�د ا���ك �ر�
ض:    .72� ���
��<�Dد ا���Dد،  أ�Dن �G�Dي � ���Cدة أي درا�� ����

 ،����
�
ت ا� .1992د�وان ا��ط�و


رف   .73DD��2ة ا�DD"�� ،د�ث)DD>0 ا�DDر ا��ر��DD"0 ا�DD9 راءةDDر (��DD"ا� �DD1� :دDD�
ء DD�ر

�1985
���Jدر��،  

74.   �DD3<ر، دار ا��DD�

ه ا�و�DDدا�0DD9 0 ا�"�DDر ا��ر�0DD ا���DD��Jط: اDDCدر ا�
DDCد ا�DD�

 1981، 2ا��ر���، ��روت، ط
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ب   .75DD���� �DDا�وط�� �DDؤ���ة)، ا�
DD�>دب وا�A0 اDD9 تJ
DDC�) ورDD3>ر أزراج: ا�DD�

 1983، 2ط


�0: �طDDور ا�"�DDر ا��زا�DDري �DDن   .76��DD" س
DD1985ا�و�  ��DD� :DD�>1980 وانDDد� ،


���� ا��زا�ر، ( د.ط) و( د.ت).�
ت ا� ا��ط�و


رف   .77DD��2ة ا�DD"�� ،د�ث)DD>0 ا�DDر ا��ر��DD"0 ا�DD9 راءةDDر (��DD"ا� �DD1� :دDD�
ء DD�ر

�1985
���Jدر��، . 


�دة ���د: �ر��� ا�Jداع، دار ا��ودة، ��روت، ط  .78@1982، 2 

�د  .79  ،�D�ھو �Dط���ر، �
ا�<��د ھ���: ا����
ت ا�A�و��� 09 ا�"�ر ا��زا�ري ا���

 1988، 1ا��زا�ر، ط

�DDDد ? را�DDD(: ا��DDD�Cدة ا��1  .80Jدة وا
<DDD"ا� �DDD��� رةDDD�

د، جر���DDD ا���<DDD"��2 ،


Jت، ا�دار ا���3
ء، C�ون ا�� 1988��"ورات 


ب اG�DD@Jف، ا  .81DD�� �DDر را�طDD"� ،ص�DDط� ا��DD� :�DD7��@ نDD� ريDD"�ر، طDD��1�زا ،

2000 


م ا�<دا��DD وا�وا���0DD9 �DD ا��DDCد ا��ر�0DD ا�<DDد�ث، دار   .82DD�ت أJؤ
DD�� :روبDDد د�DD�>�


�9 وا��"ر ، طC��� 2001، 1ا�>دى 


ت ا� :ا�@ط�DDب ا���ر�DDزي  .83DDC���رح ا�DD" ،رDD�7وة، دار ا�
DD�� د�نDDر ا�DD@9 قDD�C>� ،رDD"�

 1997، 1د�"ق، �ور�
، ط


ل: ا�<دا�0DD9 �DD ا�"�DDر، دار ا�ط����DD ��ط�
�DD وا��"DDر، ��DDروت، ط �و�DDف  .84DD@1ا� ،

1978 


ھرة،   .85DDCا� ،)DDر وا��وز�DD"��� ء
DD�� رة، دارDD�

��ب ا�"�DDر�� ا���DDل: أ�DD39 حGDD�

1998 


ب ا��
دي اAد�0، �دة، ل: �Gح 39  .86�� ،Nراءا��1988�م ا�A�وب ��
د�N وإ 

، 4<دا��DD)، دار ا��DDودة، ��DDروت، ط: ا��
�DDت وا���<DDول (�DDد�� ا��0DD أ<�DDد ���DDد  .87

1983 
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 1986، 2ط ���
ن��
�� ا�"�ر، دار اQداب، ��روت،�0 أ<�د ���د:   .88

  1989، 1ط ���
ن�Gم ا��دا�
ت، دار اQداب، ��روت،�0 أ<�د ���د:   .89

  .1983، 1، ��روت، ���
ن، ط�د ا��Gم ا���دي: ا��Cد وا�<دا��، دار ا�ط����  .90

91.  0DD9 :بDDو د�DDل أ�
DD�� ن، ط
DD��� ،روتDD�� ،�DDث ا��ر��
DD>�Aا �DDؤ���ر��، �DD"1ا� ،

1991. 


ب ا�"�DDري ا�<DDدا�وي وا��DDورة ا��DD��7، ا�<دا��DD و�<��DDل  .92DDا�@ط :W�
DDد ? ا��DD�


09 ا��ر�0، طC�ر�ز ا��1999، 1ا��ص، ا�. 


��� ا���DDوف، دار ا�ط���� �DD��DD"ر، ��DDروت،  .93DD�7و��9 و�DDا�� �DD��Cور: ا��DD10 ز�DD�

1979، ���1
ن، ط. 

��DD: ا�<دا��DD ا�"�DDر�� ا��ر���DD� �DDن ا'�DDداع وا���ظ�DDر وا��DDCد، دار ا�DD�7ر @� .94<��DDل أو 

 .1995، 1ا����
�0، ط


ھرة، ��DDر، ط .95DDCر، ا�DD�� �DD3<� ودي، دارDD�
ن �DDدوي: ا�DDز�ن ا�وDD�>د ا�رDD�2 ،

1955. 


ت، درا��D��9 �D د�D��J، دار  .96����D0 ا��D9 ري�D"ب ا�
Dرا.0: ا�@ط�د ا���1ر ا��أ<


ھرة، ��ر، ا���م وا'��
ن، ا�C2008. 


ب، دار  .97D@ط�0 ��
D��ل ا�D��>وء ا��D3 0D9 0Dرا�ط ا���D0: ا��D"
@��ل �ن �
�ر ا��ط

2009، 1�ر�ر ���"ر وا��وز�(، ط. 


Jت 09 ا�"�ر ا��ر�0 ا���
�ر، ��"ورات دار وھDران  .98C� :0�رAد <��ن ا�>�

 .�1985��"ر، �Cو��
، ��رس، 


ت  .99DDد درا�DD��<DDول ا�DDو0 ا�"�DDري وا��DDCدي، �<�DDد ا�<DDرز: "�DDر�� ا���
��DD وا�


ر ا��ر�0، ��روت، ���
ن، ط"��Jؤ��� ا�2005، 1. 


ب،  .100DD���� �DDا�وط�� �DDؤ���د�ث، ا�DD>ري ا�DD�
ر ا�"�DDر ا��زاDD�� :0DD>� نDD� س
DD�

 .1984ا��زا�ر، 
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 �����: ا��را�� ا���ر���.


ل،  .101DCري، دار �و��دا���<�د ا�و�0 و�>� ����ون �وھ�ن: ���� ا���1 ا�"�ر��: �ر

 .1986رب، ا��1

:��� را���: ا�ر ��ل ا����


ر ا��D1رب،  .102Dر ��2طD�

ن <"Gف: ا��Dورة وا�ر�Dز 0D9 ا�"�Dر ا��ر�0D ا�����

 .1992(أطرو<� د��وراه)، ��>د ا���1 ا��ر��� وآدا�>
، ا��زا�ر، 

103.  ��
DDDر، (ر�DDD�
�DDDد ا�<��DDDد ھ���DDD: ا��DDDورة ا��DDD"� 0DDD9 �DDD��7ر ا��زا�DDDري ا���

����ر)، ��>د ا���1 واAدب 

��� ا��زا�ر، �� .1986ا��ر�0، 

104.  ��
DDDDر، (ر�DDDD�

�DDDDم: ا��DDDDص ا��DDDD�7وح 0DDDD9 ا�"�DDDDر ا��زا�DDDDري ا���C�� 0�
DDDD��

����ر)، ��>د ا���1 واAدب ا��ر�0.
� 

����DDر)،  .105
� ��
DDد�ث، (ر�DD>0 ا�DDد ا��ر�DDC0 ا��DD9 دة�DD�Cء ا�
DD�� :�DD7��@ نDD� ريDD"�

 0DDدر ھ�
DDCد ا�DD�
���DDا"DDراف ا�DDد��ور � ،0DDدب ا��ر�Aوا �DD1�د ا�DD<��  ،رDD�ا��زا

1984. 

106.  ��
Dر، (ر�D�
�د ? "���0: ا�و0 ا��و09 وا�<دا�0 09 ا�"�ر ا��زا�ري ا���


��� ���ط���، �����ر)، ��>د ا���1 واAدب ا��ر�0، 
�2004. 

 #�� �: ا���"ت.


ت وا��"Dر، ج .107Dدرا��� �Dا��ر�� �Dؤ���ر، ا�D�
، 4<وارات 09 ا�D�7ر ا��ر�0D ا���

 .2002، ��1روت، ���
ن، ط
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  ملحق خاص بالتعريف بالشاعر عثمان لوصيف:

في مدينة طولقة والية بسكرة، تلقـى  1951عثمان لوصيف: شاعر جزائري، ولد عام 

تعليمه االبتدائي، و حفظ القرآن الكريم من الكتاتيب، ثـم التحـق بالمعهـد اإلسـالمي ببسـكرة، 

و بعـد حصـوله علـى  و ترك المعهد بعد أربع سنوات، و واصل دراسـته معتمـًدا علـى نفسـه،

، 1984شهادة البكالوريا، التحق بمعهد اآلداب و اللغة العربية بجامعة باتنة، و تخرج عـام 

انخرط في سلك التعليم منـذ وقـت مبكـر، أحـب منـذ طفولتـه الموسـيقى و الرسـم، و بـدأ نظـم 

 صـلالشعر في سـن مبكـرة، قـرأ األدب العربـي قديمـة و حديثـه، كمـا قـرأ اآلداب العالميـة، ح

  .1990على الجائزة الوطنية األولى للشعر 

األستاذ الشاعر عثمـان لوصـيف أميـر شـعراء الصـوفية الجـزائيين، منـذ صـدور ديوانـه 

 وصوال إلى ديوانه السادس عشـر قالـت الـوردة الـذي صـدر 1982األول الكتابة بالّنار سنة 

  ".ر التي حملت عنوان " ريشة خضراء، مرورا بتجربته في النث2000سنة 

ظل الشاعر عثمان لوصيف يمثل ظـاهرة فـي الشـعر الجزائـري الحـديث، ظـاهرة علـى 

مستوى البنية الفنية للنص، وظاهرة على مسـتوى مسـار التجربـة، ممـا حـدا بجيـل كامـل مـن 

الشـعراء إلــى اعتبــاره ( أميــر شــعراء الجزائــر ) تقــديًرا لثــراء تجربتــه و تميزهــا عــن غيرهــا مــن 

  التي تلته.التجارب التي سبقته و 

ى بـــه و يســـتفاد مـــن تجربتـــه، اء التســـعينات مرجعـــا و نموذجـــا يقتفـــيعتبـــره أغلبيـــة شـــعر 

منجذبا نحو لغة صوفية راقية، بتلقائية و دون افتعال، مكتمال في بناء نصه خليليـا كـان أم 

  مرسال، مبتكرا لغته و قاموسه األدبي.

ى خــالف شــعراء ضــع فيــه، علــيف نصــه مــن أي إطــار إيــديولوجي قــد يو يحــرر لوصــ

السـبعينات الـذين أثخنــت نصوصـهم المصــطلحات السياسـية و الفكريـة، وفيــا لعصـاميته فــي 

  بناء ذاته الشاعرة.
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ظل الشاعر لوصيف منزويا بعيًدا يشكل عالمـه الشـعري انطالقـا مـن ذاكـرة غنيـة بمـا 

اعده تعلمــه للغتــين انكــب علــى قراءتــه مــن مناهــل األدب العربــي القــديم و الحــديث، كمــا ســ

الفرنسية و اإلنجليزية على مطالعة الكثير من اآلداب العالمية، كما أغنى تجربته ميله إلـى 

  الفنون األخرى كالرسم و الموسيقى و الخط، و المجسمات و تجويد القرآن الكريم.

، لكــــن ظروفــــه االجتماعيــــة حرمتــــه مــــن 1974حصــــل علــــى شــــهادة البكالوريــــا ســــنة 

  . 1984، ليتخرج منها بشهادة الليسانس أدب عربي عام 1980امعة حتى الدراسة في الج

عمـــل بـــالتعليم الثـــانوي لســـنوات طويلـــة، و نظـــرا لحالتـــه الصـــحية المتعبـــة أحيـــل علـــى 

  التقاعد المسبق بطلب منه.

لســنوات طويلــة يكتــب بعيــًدا عــن األضــواء، بعيــدا عــن صــخب ظــل الشــاعر لوصــيف 

اد مــــع بدايــــة التســــعينات تقــــديرا لمجموعــــة مــــن الشــــعراء الملتقيــــات و المناســــبات، لكنــــه عــــ

عــا، كمــا حصــد عديــد الجــوائز وظنيــا، و لعــل األهــم ااألوفيــاء، حيــث أصــدر عــدة دواويــن تب

فـي كــل ذلــك التكريمـات التــي حظــي بهــا مـن عــدة هيئــات ثقافيــة تقـديرا لتجربتــه المتميــزة فــي 

  الكتابة.
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