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ٚساَضًا يبعذ َٔ أبعااد  ،  ظٌ املهإ ذاكًٓا يًٛجٛد اإلْظاْٞ

١ املتؼاانً  ايب١ٝ٦ٝ يًتٓٛعات َٚؼٗذًا ، املباػش ايعشيف مبفَٗٛٗا اهل١ٜٛ

،  ٚاملتبا١ٜٓ يف ذشاى ٚتفاعٌ ٜـٛغ يف عَُٛٝت٘ فٛاؿٌ ٚع٬َاات 

،  تؼاال يٮ ااش اإلْظاااْٞ اياكااايف ٚا٫جتُاااعٞ يف َشاذااٌ صَٓٝاا١ َااا 

، ٚتظااِ املاات لات ٚجٗٗااا ايعاااّ باابع       ختاا م ايتراا٫ٛت بٓٝتٗااا  

 ٌ يف املهاإ  ،  مساتٗا ، اطتٓادًا إىل اإلْظإ نُرشى أٍٚ ٚفاعا

 ٘ إر تؼاااهٌ ايب٦ٝااا١ ٚاإلْظاااإ  ;  ْٚظاَااا٘ ٚيف أطاطاااات٘ َٚهْٛاتااا

عٓاؿاشٖا ايتاري لات ٚايتفااع٬ت،     ٍٚذذ٠ عل١ٜٛ َ ابط١، ٜتبااد 

 . دٕٚ اٯخش ٘ميهٔ ايٓظش إىل أذذُٖا أٚ َعادتت ف٬

،  ٛرد َهااااْٞ ميهااأ تًُاااع َظاٖشٖاااا اياكافٝااا١   ُاااٚاملذٜٓااا١ املٓاااٛس٠ نٓ 

إفلا٤ًا إىل اطت٬ٍ ايع٬َات ايبااسص٠  ،  ٚتفـٌٝ خٝط ايش١ٜ٩ املتري١ًَ يهًٗا ايعاّ

حتككاًا عٝاْٝاًا َٚعاٜؼاًا فٝٗاا أْتحتا٘       (( ا٭ذاٛاؾ  )) يف بٓٝتٗا املها١ْٝ اييت ناْت

َٚا٪ شات تاسغتٝا١ أػاها٫ً فٓٝا١ َعُاسٜا١      ،  َٚفاعٌٝ  كاف١ٝ،  َٓاخات اجتُاع١ٝ

أَا٬ً يف إكاا٠٤   ،  حتاٍٚ ٖزٙ ايكشا٠٤ ايتعايل َعٗاا َٚكاسبا١ تهٜٛٓاتٗاا ٚتري لاتٗاا    

 . ٚؿف١ٝ تٓاضع إىل ستاٚي١ حتشٜش قُٝتٗا ٚاطتظٗاس أبشص حت٫ٛتٗا

ٞ فاملتريَاا ٚطابعٗااا املعُاااسٟ  ،  املذٜٓاا١ املٓااٛس٠  (( ايهًااٞ )) ٌ يًُٓااٛرد املهاااْ

ٚتكظُٝاتٗا ادت شاف١ٝ ٚايؼاهٌ اهلٓذطاٞ ٭ذٝضتٗاا ٚأجضا٥ٗاا ، ٫باذ إٔ ٜتاذاع٢       

يف رٖٓاا٘ َاكااٝٗا ايتاااسغتٞ، ٚتعااذد اإلداسات ايظٝاطاا١ٝ فٝٗااا َٚشاذااٌ ٚأطاابا        

١، مماا أْاتخ طابعاًا ب٦ٝٝاًا     َٔ شتتًف ا٭قطاس اإلطا٬َٝ ;  اهلحش٠ إيٝٗا ٚايتٛطٔ بٗا
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ٛنٕ َاأ تهاات٬ت هلااا أ شٖااا عًاا٢ ايبٓااا٤ ، ٚألاااة ايعُاااس٠ ايتكًٝذٜاا١     َتُٝااضًا تهاا

ٛنٕ هلااا اطااتك٬ي١ٝ ْظااب١ٝ يف    ،  ٚايتكظااِٝ اهلٓذطااٞ يبٝٛتٗااا ٚأذٝا٥ٗااا   ٖٚااٛ َااا ناا

املظٗااش ايعاااّ اياازٟ ٜؼااهٌ فلااا٤ًا بـااشًٜا يًُؼاااٖذ ، لاااٌ ايؼااٛاسع ٚايبٝااٛت       

 . َفشدات٘ ايتفـ١ًٝٝ ٚاذتٛاْٝت ،ٚا٭صق١ ٚا٭ذٛاؾ 

ٖٚااٞ رات املفااشدات اياايت تؼااهًت َٓٗااا اياازانش٠ ادتُاعٝاا١  تُاا  املذٜٓاا١  

ِ       ،  املٓٛس٠ ;  ٚامل٪طظ١ عًا٢ تشانُاات تاسغتٝا١ ٚذلااس١ٜ ،اْباكات ع٬َتٗاا ا٭ٖا

باهلحش٠ إيٝٗا يت٪ٜٚ٘ ٚحتكل يشطاي١ اإلط٬ّ ايٓـش٠ ٚاملٓع١ يف  عٓذَا ُأَش ايٓيب 

 ٚيتهٕٛ.  ايترٍٛ ا٭ِٖ يف َظل٠ ايذٚي١ اإلط١َٝ٬ ْكط١ ٚػهًت ، ٝٗاَعاْ أسق٢

فهاْت ،  اإلط٬ّ مبعٓاٖا ايظٝادٟ ٚايظٝاطٞ يذٚي١ ا٭ٚىل ايٓٛا٠ (( املٓٛس٠ املذ١ٜٓ ))

َشاذٌ  (( ايـرٝف١ )) فُعاٖذ٠،  فامل٪اخا٠،  بٝعتا ايعكب١ ا٭ٚىل ٚاياا١ْٝ، فاهلحش٠

ٛنٕ يف املذٜٓا١ أٍٚ َظااٖش ايٓظاٝخ     ،  ٓبٜٛا١ ْظاّ طٝاطاٞ أصتضتا٘ ايبـال٠ اي    يٝتها

 ٟ ٞ      ايبؼشٟ ايتعاذد ٚاياشٚ  اإلمياْٝا١   ،  ، يف تعااٜؽ ٚاذا اّ يآظِ ايكاِٝ ا٭خ٬قا

ايااايت أطظاااتٗا ٚذككتٗاااا ايش٩ٜااا١ ايٓبٜٛااا١ يف امل٪اخاااا٠ بااا  املٗااااجشٜٔ ٚا٭ْـااااس        

(( ذ١ٜٓؿرٝف١ امل )) ٚاإليضاَات ايٛ ا٥ك١ٝ ب  املظًُ  ٚايٝٗٛد اييت ْـت عًٝٗا
(1) . 

قش٣  )) إيٝٗا  ٜٚزنش ايزٖيب إٔ املذ١ٜٓ املٓٛس٠ ناْت عٓذ ٖحش٠ ايشطٍٛ 

ٚبين ،  ٚبين اذتاسث بٔ ارتضسد،  َتفشق١ َٔ بين ايٓحاس ٚبين طامل ٚبين طاعذٙ

ٚأْا٘ ناإ َٛكا  بٓاا٤     ،  عٛف يف قباا٤  ٔٚرنش إٔ داس عُشٚ ب،  عُشٚ بٔ عٛف

(( يو بٔ ايٓحاسقش١ٜ ؿ ل٠ يبين َا  َظحذ ايشطٍٛ 
(2) . 

 ايتاسغتٝا١  تفت٪نذ ايشٚاٜاا ،  أَا عٔ عٓاؿش ايب١ٝٓ ايعُشا١ْٝ يًُذ١ٜٓ املٓٛس٠

ٚبااين بعلااٗا ،  بااين َعظُٗااا بااايط  ٚايًااػت.  ٚجااٛد عااذد لاال قًٝااٌ َاأ املٓاااصٍ ))

        ٌ ٚناإ  ،  باذتحاس٠ املاريخٛر٠ َأ ادتبااٍ اةٝطا١ باملذٜٓا١ ٚطاكفت لازٚع ايٓ ا
                                                           

كتبت الصخٔف٘ يف الطي٘ الثاىٔ٘ للَجسٗ ّّضعت فَٔا األحكاو اليت تبني اخلطوْ  السئطؤ٘ لوياه الدّلو٘     ( 6)

ّكتاب األمْال ألبوٕ ببٔود الساضوه بوً     (  121 - 2/199 ) ٍػاو ّاجملتنع ّتيطٔق العالق٘ بٔيَا اىاس ضريٗ ابً

ّ صووالا العلوووٕ دّلوو٘ السضووْل يف اسدٓيووو٘ دزاضوو٘ يف تكْىَووا ّتيأنَوووا   غووسك٘ اسطبْبوووا        ( 205-202 ) ضووالو 

 .( 200-109ص) للتْشٓع ّاليػس   بريّ  الطبع٘ األّىل

حتسٔوق حموب الودًٓ الونوسّٖ داز الفكوس للطبابو٘       مشظ الدًٓ حمند بً أمحد الرٍيب   ضري أبالو اليبالء   ( 2)

 .(  286-1و ) 1997ريّ    الطبع٘ األّىل ّاليػس   ب
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ػااهٌ زتُٛعااات َتفشقاا١ تااشتبط استباطااًا ٚ ٝكااًا مبٛاقاا     تااٛصع ٖاازٙ املٓاااصٍ عًاا٢ 

،  َٓطكاا١ قبااا٤ :  ايكبا٥ااٌ املٓتؼااش٠ يف املٓاااطل ايضساعٝاا١ َٚاأ أػااٗش تًااو املٓاااطل    

(( ٚايعٕٝٛ،  ٚقشبإ،  ٚايعٛايٞ
(1) . 

اإلط٬ّ باملذ١ٜٓ سافكت٘ تطٛسات يف تٓظِٝ ايظهإ  دٚي١ تهٜٛٔ إٔ سٜب ٫ٚ ))

،  ٚسف  َٔ آَٔ ب٘ ٚأطِٗ يف تابٝت٘ ، َتُٝض٠ َها١ْ ٫ٙٚأٚ بايفشد اإلط٬ّ عين فكذ

أناش ،  فاصدادت َها١ْ ايعؼا٥ش اييت بشص فٝٗا،  ٚتٛطٝ  دٚيت٘ َٚها١ْٝ خاؿ١

سجااٍ أطاُٗٛا يف تابٝات اإلطا٬ّ،نُا إٔ ْؼاش ا٭َأ ٚايظاًِ ٦ٖٝاا         ،  للٖا َٔ

(( فشؿت٘ يًتٛط  ٚايتٓاَٞ اذتش
(2) . 

ٚاي انُااات ايتاسغتٝاا١ اياايت ذااذ ت بعااذ ٚيظاآا بـااذد اطااتعشاري املاات لات 

ٚاإلسٖاؿات ،  اإلػاس٠ إىل ايبعذ ايتاسغتٞ،  ريو، ٚإلا قـذْا َٔ ٖزٙ ايتٛط١٦

، رات ا٭ ش ا٫جتُاعٞ ٚاياكاايف اي٬ذال ايايت تظاذت َعاْٝٗاا       اذتلاس١ٜ ا٭ٚىل

 . اإلْظا١ْٝ باهلحش٠ ايٓب١ٜٛ

نُٓط  (( ا٭ذٛاؾ )) ظاٖش٠ عتاٍٚ اطتكشا٤،  املكاسب١ هلزٙ املٛكٛعٞ ٚاملظاس

حتٍٛ إىل ق١ُٝ اجتُاع١ٝ أفشصت أػها٫ً َأ ايتفااع٬ت اإلْظاا١ْٝ يف    ،  َعُاسٟ

يتظاٌ ٖازٙ ايكُٝا١ ا٫جتُاعٝا١، ٚعاا املشاذاٌ ايضَٓٝا١ املتعاقبا١         ;  ا تُ  املاذٜين 

،  ٜؼل إىل ذشاى املتٛايٝات ايتاسغت١ٝ،  َهًْٛا س٥ٝظًا يف ٚجذإ اإلْظإ املذٜين

 . طتحاب١ ا٫جتُاع١ٝ هلاٚا٫

فاملذٜٓا١ املٓاٛس٠ بكُٝتٗااا ايذٜٓٝا١ املتعايٝاا١ يف ْفاٛغ املظااًُ  ناْات املهااإ      

 ّ ٘ ،  ٚاإلْظااإ املتاايفيف يف ْظااٝح٘ ايعااا مياآرِٗ ،  ٚاملٗٝااري ٫ذتااٛا٤ ايكاؿااذٜٔ إيٝاا

 . اإلذظاغ ايعُٝل بايطُري١ْٓٝ ٚذٓإ ايٛطٔ، ٚأيف١ املعاػش٠ ٚايتعاٌَ

،  عتٌٝ إىل تريٌَ ٚذذتٗا ايٓظ١ُٝ;   رٖٔ ايٓاظش إيٝٗاٚيعٌ ا٫ْطباع ا٭ٍٚ يف

،  خـٛؿا١ٝ  رٟ بعاذ  إىل ٜٚشَاض  ايذاخًٝا١  َهْٛاتٗا عتت٣ٛ ايزٟ ، ادت شايف ٚإطاسٖا

تًو املٓطك١ ،  بريطشافٗا ، يتهٕٛ يف تـٛس َٔ ٜكـذٖا عتٝط طٛس بٓا٤ خ٬ٍ َٔ
                                                           

جملو٘ مسكوص ثوْد ّدزاضوا  اسدٓيو٘      ( البئ٘ العنساىٔ٘ للندٓي٘ اسيْزٗ قبل اإلضالو  ) ببد العصٓص كعكعٕ د.( 6)

 . 87ٍو ص 1424اسيْزٗ   العدد السابع حمسو زبٔع األّل 

 . 47العلٕ مسجع ضابق ص  صالا( 2)
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ٛنس٠ ،  ٚا٭ذٛاؾ،  املظاجذٚ ، اذتشّ )) ايتفـ١ًٝٝ أجضا٥ٗا ايٓظش ٜظتٛعب ٚاييت املظ

ٕ  (( ٚا٭طاااّ،  ٚاذتـاإٛ،  ٚاملااضاسع،  ٚا٭ٚدٜاا١ داخًااٞ  )) إر نااإ يًُذٜٓاا١ طااٛسا

ٖاا أٍٚ  263 عاّ يف ب٢ٓ قذ ادتعذٟ ستُذ إٔ )) ايتاسغت١ٝ املـادس ٚتزنش ، (( ٚخاسجٞ

ٖاا ٚبعاذٙ املًاو ايعاادٍ     540 ِ جذدٙ مجاٍ اياذٜٔ ا٭ؿافٗاْٞ عااّ    ،  طٛس يًُذ١ٜٓ

 . ٖا755 عاّ ٚاذتهاّ ا٭َشا٤ بع  بعذِٖ جذدٙ  ِ ٖا588 عاّ ضْهٞاي ايذٜٔ ْٛس

ٚناإ اهلاذف   .  ٖاا 964ٚأعٝذ بٓا٩ٙ ع٢ً ٜذ ايظًطإ طاًُٝإ ايكااْْٛٞ عااّ    

ٚنإ .  َٔ بٓا٤ ايظٛس محا١ٜ املذ١ٜٓ َٔ اهلحُات ٚاي اسات يف تًو ا٭ٜاّ ايش٥ٝظٞ

(( ف رساع َعُاس٫١ٜآ بُٝٓا نإ طٛي٘ أسبع١.  استفاع ايظٛس ذٛايٞ عؼش٠ أَتاس
(1) . 

ٚإىل جاْااب اهلااذف ا٭َااين ، اياازٟ نااإ طااببًا يف بٓااا٤ ٖاازٜٔ ايظااٛسٜٔ ٖٚااٛ 

فكااذ اطااتٛيذت ا٭طااٛاس قُٝاا١ َهاْٝاا١ رات بعااذ    ;  حتكٝاال اذتُاٜاا١ َاأ اي اااسات  

ٞ     ،  اطاا اتٝحٞ ،  ٖٚااٛ حتكٝاال خـٛؿااٝتٗا ٚطابعٗااا ا٫جتُاااعٞ يف ْطااام ْااٛع

ٛنٕ َٔ اذتاسات ٚا٭صق١ ٚايبٛاب ع٬َا١ َهاْٝا١   ،  ات ٚاييت أكرت فُٝاا بعاذ  َه

ٚنريمسااا٤ ،  ٖااٞ ا٭طااش اياايت تظااهٔ تًااو اذتاااسات     ،  ٚداٍ عٓااٛاْٞ ملااذي٫ٛت 

نفٛاسم ع٬َاتٝ٘ ٜظاتذيٕٛ بٗاا عًا٢ أجاضا٤ املهاإ      ،  اطتكشت يف ٚعٞ املذْٝ 

ِ    ،  َٚهْٛاتاا٘ ٚاطااتكشت تًااو  ،  ٚسانُاات َاأ ايؼااعٛس بااا٫عتضاص يف ٚجااذاْاتٗ

اذتاسات ٚا٭صق١  )) نذٚاٍ ع٢ً ْطاقات ا٭َه١ٓ ادتض١ٝ٥;  ايع٬َات يف أرٖاِْٗ

ٞ   (( ٚا٭ذٛػ١  : يف إطاس املهإ ايعاّ املذ١ٜٓ املٓٛس٠،ٚناْت أبٛا  ايظاٛس اياذاخً

 با  ايـذقات -با  ايتُاس  -با  اذتبع  -با  ا ٝذٟ  -با  املـشٟ 

ٛ   -باا  قباا٤    -با  ايعٓاٜا١   : أَا أبٛا  ايظٛس ارتاسجٞ باا    -ايٞ باا  ايعا

 . (2)با  ادتُع١ - با  ايه١َٛ -ايؼاَٞ 

تاسٜخ ا٭طٛاس ٚتفشري ذت١ُٝ ٚجٛدٖا  إىل تؼل (( ا٭بٛا  )) ا٭مسا٤ ٖزٙ فبع 

ٖازإ ايظاٛسإ ستاط اٖتُاااّ     ٕناا  ذ، ٚيكاا يف ايفا ٠ ايتاسغتٝا١ املؼااس إيٝا٘ آْفااً     
                                                           

بوريّ    -العسبوٕ   الوااد داز إحٔواء   -ّفواء الْفواء ببابواز داز اسصوطفٙ      -الطنَْدٖ   ىْز الدًٓ بلٕ بً أمحد ( 6)

 ( .184 - 1 ) و1981الطبع٘ الثالث٘ 

(2 )  ٖ ّحتووٙ  ٓاضووني أمحوود اخلٔووازٖ صووْز مووً اأوواٗ ادجتنابٔوو٘ باسدٓيوو٘ اسيووْزٗ ميوور بدآوو٘ السووسٌ السابووع ا جووس

 . 123و ص 1990دبٕ   الطبع٘ األّىل مطبْبا  ىادٖ اسدٓي٘ اسيْزٗ األ -العسد الثامً ميُ 
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 ٘إىل َا تؼهً يف تاسٜخ املذ١ٜٓ ٚج شافٝتٗا ْٚظاَٗا اذتلاسٟ ، اطتٓادًا ايباذا 

َٚاد٠ يًُعادتا١ ايبراٝا١ ايايت ٖٝريٖاا اإلطااس اذتااٟٚ يًُذٜٓا١،        ،  َٔ ٚذذ٠ ْظ١ُٝ

.  نْٛ٘ ستشسًا َٔ ٚاقا  املعآٜا١ املباػاش٠    َٔ;  ٚؿفِٗ هلا أُٖٝت٘ ايٛ ٛق١ٝ زٜٚريخ

عتٝط باملذ١ٜٓ طٛس قٟٛ ٜضٜذ استفاعا٘ عًا٢    )) إر ٜؼل عاُإ ذافظ إىل أْ٘ نإ

اذتهَٛاا١  ٘ظااُو َ ٜاأ َاأ اذتحااش ا٭طااٛد ايكااٟٛ، أقاَتاا  ،ب ًاأسبعاا١ عؼااش َاا 

ايعاُاْٝاا١ يف ايكااشٕ ايتاطاا  عؼااش اهلحااشٟ ٚنااإ ٖاازا ايظااٛس ٜلااِ سقعاا١ املذٜٓاا١   

ايكذمي١ ٚميتذ َٔ ايبا  ايؼاَٞ َأ قًعا١ املذٜٓا١ ايهاا٣ ، فٝرتلأ اذتُاطا١       

فبا  املـشٟ  ِ َكعذ باين ذظا  فايؼا١ْٛ  اِ ٜلاِ رسٚإ فباا  ادتُعا١ فرااس٠         

٭لٛات ،ًٜٚف بعذ ريو صقام اذتبع فايظاذ١ ٜٚـٌ إىل ايبا  ايؼاَٞ ،ٚنإ ا

ٚنإ هلازا  .  املظحذ ايٓبٟٛ ٖٛ املشنض ايش٥ٝظٞ اييت تتفشع َٓ٘ ايؼٛاسع ٚا٭صق١

ايظٛس مخظ١ أباٛا  مسٝها١ جاذًا َٚـافر١ باذتذٜاذ ،ٚت ًال ٖازٙ ا٭باٛا  يا٬ًٝ          

(( إ٫ َ  ايفحش حتفت٫ٚ  - بايتٛقٝت اي شٚبٞ ًاايظاع١ اياايا١ َظا٤
(1) . 

ناْت اإلطااس املعُااسٟ ارتااسجٞ ايازٟ ٜلاِ      ،  إٔ ا٭طٛاس ذٚريو َا ٜ٪ن

 . ا٭ذٛاؾ ٚا٭صق١ ٚاذتاسات;  بذاخً٘

مبعشف١ دقٝك١ مبٛاؿفات ايظٛس ٚأبٛاب٘ ْٚٛع١ٝ  (( ذافظ عاُإ )) ٚؿف ٜٚٓب٧

ٚجاٛد   ٜعاين  افترٗاا ٚإل٬قٗاا، مما    ذارتا١َ املعذ١ْٝ ايايت تؼاه ٌ َٓٗاا، َٚٛاعٝا    

ْظاّ إداسٟ ؿاسّ ٚكٛابط َشع١ٝ َٚعتا٠ يذ٣ ايظهإ، نُا ٜؼل إىل اذتٛا٤ 

عاُإ  )) ا٭طٛاس يًُذ١ٜٓ ايكذمي١، املًتف١ ذٍٛ اذتشّ ايٓبٟٛ ايؼشٜف ايزٟ ٜـف٘

ظتظذٙ ٖزا ايٛك   ا، َٚ بريْ٘ املشنض ايش٥ٝظٞ ايزٟ تتفشع َٓ٘ ايؼٛاسع (( ذافظ

 ، َشنض١ٜ  ابت١ بعُكٗا ايذٜين ٚا٫ط اتٝحٞ نب١ٝٓ ايٓبٟٛ يًرشّ سَضٟ ٌٝال َٔ

 . رًل ذٛي٘ َهْٛات املذ١ٜٓ ايكذمي١تت

ٖٛ ايظٛس ايذاخًٞ رٚ ا٭بٛا  ;   (( عاُإ ذافظ )) بٛؿف٘ ايٛاسد يذ٣ ٚايظٛس

ارتُظ١ ايازٟ طابكت اإلػااس٠ إيٝا٘،ٚاييت ناْات َاذاخٌ ٜطاٌ اإلْظاإ َٓٗاا إىل          

 . ١ٜٓ ايكذمي١ٛا١ْٝ ٚايذاخ١ًٝ يًُذا٭جضا٤ ادت
                                                           

و 1983صْز ّذكسٓا  مً اسدٓي٘ اسيْزٗ   مطبْبا  ىادٖ اسدٓي٘ اسيْزٗ األدبوٕ الطبعو٘ األّىل    -بثناٌ حافظ ( 6)
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ٚقذ حتٛيت ا٭بٛا  فُٝا بعاذ إىل دٚاٍ عًا٢ اذتااسات املتامخا١ هلاا ، دٕٚ إٔ      

، فكااذ ٖااذَت ا٭طااٛاس يااذٚاعٞ ايتطااٜٛش    املعحُٝاا١ (( ايبااا  )) حتكاال د٫ياا١ يفظاا١ 

ذشن١ تطاٛس ايذ٫يا١    ري، ٚتف  ٚايتٓظِٝ ايعُشاْٞ ٚتٛط  ايتهت٬ت ايظها١ْٝ

ٚ  ;  تًاااو ؾ ايااايت إػااااستٗا إىل ا٭طاااٛاس ٚا٭ذاااٛا  سؿاااٝذٖا ايتااااسغتٞ املٛكاااٛعٞ 

ايايت ناْات عبااس٠ عأ عًاب       -١ ذتا٢ ا٭ذٛػا   ))  : ٜزنشٖا عاُإ ذافظ بكٛي٘

َٓٗاا إ٫ طاانٖٓٛا أؿابرت     ذ٫ٚ ٜظتفٝ - َكف١ً بٗا أبٛا  تفتح ْٗاسًا ٚت ًل ي٬ًٝ

ٜظاتفٝذ َٓٗاا   ،  ، ٚأؿبرت َٝادٜٔ شتطط١ ختطٝطًا ٖٓذطًٝا سا٥عًا َتٓفظًا يًبًذ

(( ٚا٭ًٖٕٛ ع٢ً ايظٛا٤ ايضٚاس
(1) . 

ٚايزٟ  إٔ ا٭ذٛاؾ بطابعٗا ارتـٛؿٞ مل تشم يًظٝذ عاُإ ذافظ ، ٜٚبذٚ

  ، بايشلِ َٔ إٔ َلاَ  نتاب٘ ع٢ً ْطام تطٜٛشٟ ٚاط  فترٗا إىل ٜتؼٛف نإ

ناْات   ذا   املٓٛس٠ يًُذ١ٜٓ ايعاّ ايٛاق  ٜظتبـش (( املٓٛس٠ املذ١ٜٓ عٔ ٚرنشٜات ؿٛس ))

أِٖ َعامل َهْٛاتٗا ايعُشا١ْٝ ٚا٫جتُاع١ٝ ، نُا إٔ ايظٝام ايزٟ  َٔ ا٭ذٛاؾ

يف ؿٝالتٗا ايـراف١ٝ ،ناْت تٓرٛ إىل اذتع ا٫ْتكادٟ  ايهتاب١ٝ س٩ٜت٘ اختطت٘

 . (2)لل املاس َٛكٛعًٝا أذٝاًْا

ٚبايتايٞ  املكاّ ٖٛ ا٫ضتظاس ايهبل يظاٖش٠ ا٭ذٛاؾ ، ٖزا يف ٜعٓٝٓا َا ٚيعٌ

لٖا ا٫جتُاعٞ ، فكذ َاٌ ٖذّ ا٭طٛاس طٛسًا تاسغتًٝا ٚاجتُاعًٝا اَتذاد تري  تٛقف

ادت شاف١ٝ  اذتذٚد تذاخٌ إىل بايلشٚس٠ أد٣ مما ، املٛكٛع١ٝ ٭طباب٘ ٜظتحٝب جذٜذًا

 ايعُشاْاٞ ،  ش٭ذٝضتٗا ٚذذٚدٖا ايكذمي١، ٚرٚباإ أطشٖاا ايفاؿا١ً ْتٝحا١ يًتطاٜٛ     

ادتذٜذ،ٚاياازٟ مل ٜظااتط   ٟعُاااسٚتكٓٝااات ايعُاااس٠ اذتذٜااا١ ٚايتٓظااِٝ ايتُٓااٟٛ امل

 . تزٜٚب َها١ْ ا٭ذٛاؾ يف ٚجذإ اإلْظإ املذٜين
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سوواد  اىطبابٔوو٘ كتبَووا اسللووة اووالل فوواٗ الثناىٔئووا  ّالتطووعٔئا  ا جسٓوو٘ مووً   ٍوورا الكتوواب ببووازٗ بووً م ( 2)

السسٌ اساضٕ   ّىػسٍا يف صوخٔفيت اسدٓيو٘ ّالوبالد   ّحواّل فَٔوا اضوتاَاز العدٓود موً السطوآا ادجتنابٔو٘           

ىتفواء اإلاواز   أَوا  ّالثسافٔ٘ ّالعنساىٔ٘ باسدٓي٘ اسيْزٗ االل تلك الفاٗ   ّبالسغه موً أٍنٔتَوا فسود غلوب بل    

اسيَجٕ ّاسعٔازٖ . مما أّقعُ يف العدٓد مً التياقطا  احملكْم٘ باسصاج الْقيت للنللة ضواب٘ الكتابو٘ . اىاوس    

لعسٓوووق ماضوووٕ اسدٓيووو٘ اسيوووْزٗ ا   )   ّ 200ص ( الصحووواو باسطوووجد   )   ّ 226ص ( حجووواب ىطووواء البادٓووو٘    ) موووثاًل

 . 57ّحاضسٍا استطْز ( ص 
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ت ٝل نبل يف ايظاذات اةٝط١ باملظحذ ايٓبٟٛ  )) نُا أد٣ ريو أٜلًا إىل

ايت٬ذِ ايهبل ب  ا٫طت ذاَات  كعف إىل ايتطٜٛش َؼاسٜ  أدت ذٝث ، ايؼشٜف

 ايظه١ٝٓ ا اٚسات ٚأصًٜت املاكٞ يف ذًاطا٥ نإ ايزٟ ٚايظه١ٝٓ ٚايتحاس١ٜ ايذ١ٜٝٓ

ِ  تًاو  تكٜٛا١  عًا٢  عًُات  ايايت  (( ا٭ذاٛاؾ  )) ايكذمي١ املٓااطل املطاٛس٠    فريؿابرت  ايات٬ذ

 أناش اْفتاذًا ع٢ً ايؼاٛاسع ايش٥ٝظا١ٝ ايايت تتُٝاض با٫طاتكا١َ ٚاستفااع عاذد أدٚاس       

 ٞ  ايظااه١ٝٓ اتايٛذااذ أفكااذ ممااا (( فااريناش أدٚاس عؼااش٠ إىل تـااٌ )) جاْبٝٗااا عًاا٢ املبااْ

ٚيف ٖازا إكاعاف يًاشابط ايشٚذاٞ     .  نالًا َٔ ارتـٛؿ١ٝ ٚايتكاس  ب  ادتلإ

(( ب  ايضا٥ش ٚعُل املهإ ايزٟ قط  ٦َات سمبا آ٫ف ا٭َٝاٍ يًٛؿٍٛ إيٝ٘
(1) . 

ريو ايشابط ايزٟ ناْت ا٭ذٛاؾ أذذ أِٖ َكَٛات٘ ٚايازٟ أد٣ إصايتٗاا إىل   

ٛيٕ ٜٓااضا  َأ ايٛاقا         حتًٜٛ٘ َٔ ذكٝك١ ٚاقع١ٝ زتاشد٠ً إىل  سَضٜا١ اجتُاعٝا١ َٚها

ع٢ً فا ات صَٓٝا١   ،  فبعذ إصاي١ ا٭طٛاس ٚتٗذَٗا،  ايعٝين إىل ايزانش٠ ٚايٛجذإ

ٜظاتذٍ بٗاا عًا٢    .  رات أُٖٝا١ عٓٛاْٝا١  ،  ظًت ا٭بٛا  ع٬َاات امسٝا١  ،  َتباعذ٠

 : تؼل إىل د٫يت ،  ٖزٙ ايًرظ١ا٭َانٔ، ٫ٚ صايت ذت٢ 

ٖٚااٛ َااا ٜ٪نااذ ،  ٚا٭ٖااذاف ا٫طاا اتٝح١ٝ هلااا،  طااٛاسذكٝكاا١ ٚجااٛد ا٭ -

  ع٢ً َٓاخ طٝاطٞ َلطش  ذٝٓٗا

 . اطتذا١َ د٫٫ت ا٭بٛا  نع١َ٬ يٮَانٔ ٚإػاس٠ إيٝٗا -

سلب١ يف اذتٛا٤ ا٭َانٔ با٭طٛاس  إىل ْٚضٚعٗا ، املها١ْٝ ايظاٖش٠ ٚتتهشغ

 . داخٌ ايظٛس (( ا٭ذٛاؾ )) يذ٣ املذْٝ  بإقا١َ

ٔ  (( ذااٛؾ )) مجاا ٚا٭ذااٛاؾ   -:  ٚاذتااٛؾ باااملفّٗٛ ايعااشيف املااذٜين عباااس٠ عاا
رات َاذخٌ أٚ  ،  طٛس عتٝط مبحُٛع١ َٔ املظانٔ املتحاٚس٠ إىل بعلٗا ايابع  

صاد عاذدٖا  ،  ٚقذ اػتٗشت املذ١ٜٓ املٓٛس٠ بعاذد نابل َأ ا٭ذاٛاؾ    ،  بذٕٚ َٓفز

 . ذٛػًا (( 74 )) عٔ

ٚا٭صق١ ٚايؼٛاسع  ا٭ذٛاؾ ْٛع١ٝ اخت٬فب ; املعُاس١ٜ املذ١ٜٓ ايب١٦ٝ لتعت نُا

اياايت أعطاات املذٜٓاا١ املٓااٛس٠ ٚأذٝا٥ٗااا ايظااه١ٝٓ  ،  املظااتك١ُٝ ٚاملتعشجاا١ ٚايذا٥شٜاا١

 : خش٣ يظبب خاؿ١ٝ مل تتٛافش يف ايعذٜذ َٔ املذٕ ايعشب١ٝ ا٭،  ايكذمي١
                                                           

جملوو٘ مسكووص ّثووْد   -غووْقٕ مكووٕ   تووبنري التينٔوو٘ ااطووسٓ٘ بلووٙ اساَووس العوواو للندٓيوو٘ اسيووْزٗ     حمنوود  د.( 6)

 . 40ٍو ص 1423ّدزاضا  اسدٓي٘ اسيْزٗ العدد األّل صفس زبٔع الثاىٕ 
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 ؿ ش ذحِ املذ١ٜٓ -

-      ٞ َااا تتطًباا٘  ٚ،  َهاْاا١ املذٜٓاا١ املٓااٛس٠ باا  بكٝاا١ َااذٕ ايعااامل اإلطاا٬َ

 . ايظشٚف َٔ تٛفل عٛاٌَ ا٭َٔ ٭ٌٖ املذ١ٜٓ يف ريو ايٛقت

٬ْذاظ   (1)ٚبتريٌَ د٫ي١ ٖزٜٔ ايظبب  اييت ٜازنشٖا أذاذ ايبااذا  املاذْٝ     

ٜعهع َذ٣ ق٠ٛ ايشابط١ ،  إْظاْٞ ؿٓٝ  إىل ا٭طبا  ٖزٙ َعطٝات حتٛيت نٝف

إىل فعاي١ٝ تعا  (( َينايعظهشٟ ا٭ ))  ِ يف حتٍٛ ايظبب،  ب  اإلْظإ ٚاملهإ

  ٞ يتركال ا٭ذاٛاؾ بٗازا    ;  عٔ ايطبٝع١ ايب١ٝ٦ٝ يف املذ١ٜٓ ٚتظذ طابعٗاا ا٫جتُااع

 : اٌَ اجتُاع١ٝ أخش٣ أُٖٗا َا ًٜٞايٛؿف، عٛ

فحُعت فُٝاا  ،  ناْت ا٭ذٛاؾ مبااب١ ايزساع  ايًزٜٔ عتتلٓإ ايظهإ

ٚعااٛدتِٗ .  بٝآِٗ ٚأخلااعت ؿاا لِٖ ٚناابلِٖ يٓظاااّ اجتُاااعٞ ٚتشفٝٗااٞ َعاا  

 . ع٢ً ايتعإٚ ٚاذ اّ ادتاس ٚإنشاَ٘ َٚظاعذت٘ يف ا٭فشا  ٚا٭تشا 

َأ ذتظا١ ايا٫ٛد٠ ستُا٫ًٛ با  ا٭رسع      ،  ٚ كت ايع٬ق١ ب  ايـا اس ٚايهبااس  

 . ٚنبلًا  ِ ست٫ًُٛ ع٢ً ا٭نتاف

اييت ٜتؼش  فٝٗا ايـا اس عاادات   ;  ناْت ا٭ذٛاؾ مبااب١ املٝادٜٔ ٚامل٬عب

ٚفٝٗا ُٜٓٛ ،  فٝٗا ًٜعب،  ايطفٌ َعظِ ٚقت٘ ٜكلٞ اذتٛؾ ففٞ ، يهباسا ٚأخ٬م

 . ٚفٝٗا ٜتعًِ ا٭طاطٝات ا٭ٚي١ٝ ذتٝا٠ ا تُ  املذْٞ ٚعادات٘ ٚتكايٝذٙ،  ٜٚها

أطفا٫ً  ٖٛاٜاتِٗ ايظهإ فٝٗا مياسغ ايزٟ ا٭طاطٞ املهإ ا٭ذٛاؾ ناْت

ِّ  عأ ْفظا٘ َا    ،  فٝٗا ًٜعب ًٜٚٗٛ;  ٚنباسًا ٘  ٜٚش َٚأ مل ٜهأ ناال    ،  أقشاْا

أٚ ايؼٝط١ٓ يف املـطًح  -ذشنت٘ يف بٝت٘  تإرا اصداد ٚايٓؼاة ٚاذت١ٜٛٝ اذتشن١

(( أخشد سٚ  ايعب يف اذتٛؾ ! ذٚي ٜا )) عًٝ٘ ٚاملتفل املعٗٛد ايٓذا٤ نإ - املذْٞ
(2) . 

   ٞ ذٝاث تُٓاٛ َاذاسى     ، ٚبزيو ٜريخز اذتٛؾ ٖزٙ املظااذ١ يف اياٛعٞ ايطفاٛي

ايازاتٞ با     لا٤ اذتٛؾ، ٜٚٓـاع بعف١ٜٛ إىل ْظاَ٘ ٜٚتٓا٢َ إذظاط٘ايطفٌ يف ف
                                                           

بوودىاٌ دزّٓووؼ جلووٌْ   اخلوودما  الافَٔٔوو٘ باسدٓيوو٘ اسيووْزٗ   ثوومل ميػووْز يف كتوواب اسدٓيوو٘ اسيووْزٗ البئوو٘      . د( 6)

إلىطوواٌ مطبْبووا  ىووادٖ اسدٓيوو٘ اسيووْزٗ األدبووٕ   إبووداد ّحتسٓووس حمنوود أمحوود السّٓثووٕ ّمصووطفٙ حمنوود             ّا

 . 554ص  - 1990اْجلٕ الطبع٘ األّىل 

 . 555اسسجع الطابق ص ( 2)
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ٚتظحٌ رانشتا٘ أٍٚ ستفٛظاتٗاا َأ َٛجاٛدات اذتاٛؾ ٚ كافتا٘ ،فٗاٛ         جٓبات٘ ،

املظتٛعب ذتشنت٘ ْٚؼااط٘ ٚتفاؿاٌٝ َٜٛ٘،ٚبازيو ٜـابح فلاا٤ًا خاسجٝاًا بٗازا        

 ٞ  بازات اياكافا١ ،   (( ايبٝات  )) ايكذس َٔ اذت١ُُٝٝ ٚايتُاغ املباػش َ  أفك٘ اياذاخً

يُٝاااٌ تًااو املهاْاا١ املااا٥ض٠ يف  كافاا١ أبٓااا٤ ٖاازٙ املذٜٓاا١،تًو اياكافاا١ اياايت أيكاات       

ٜؼال إىل   (( ذظٔ ؿليف )) بظ٬هلاع٢ً ارتطا  ايؼعشٟ ٭دبا٤ املذ١ٜٓ، فايؼاعش

(( َشاب  طٝب١ )) ا٭ذٛاؾ يف إذذ٣ قـا٥ذٙ بعٓٛإ
 : بكٛي٘ (1)

 (( از أّ ذزّاٌوووووووووازٗ الطٔوووووووووووووووّيف ح       ّيف حازٗ األغْا  أّ بيد حاجس ))

 : ٚيف ٖاَؽ ايكـٝذ٠ ، ٜزنش َا ْـ٘

ػاٝخ   )) ناْت ذاس٠ نبل٠ ٚهلا عُذ٠ ٚنٓا ْظاُٞ ايعُاذ٠  .  ست١ً ايطٝاس ))

ٚايطٝاس ف ز َٔ إذذ٣ ايكبا٥ٌ ،  ٜظ٢ُ صقام ايطٝاس ايعاّ ػاسعٗا ٚنإ (( اذتاس٠

،  نإ طشٜل ج١ٓٝٗ َٛاصًٜا يضقام ايطٝاس َٔ ج١ٗ ايؼُاٍٚقذ ،  (( عٓض٠ )) ايعشب١ٝ

ٚايزٟ نإ ٜ٪دٟ إىل با  ايظ٬ّ ،  ايع١ٝٓٝ ػاسع َذخٌ ٜكابٌ ايطٝاس صقام َٚذخٌ

ٜبذأ َٔ ،  املِٗ إٔ صقام ايطٝاس،  ٚب  املذخً  املٓاخ١،  ايؼشٜف ايٓبٟٛ يًُظحذ

ٚإٕ ايهًُا١   (( ذاٛؾ  )) املٓاخ١ ٜٚتحا٘ لشباًا ٚعًا٢ جاْبٝا٘ َاذاخٌ ا٭ذٛػا١ مجا        

 . َٛكٛع١ يذ٫ي١ ع٢ً َهإ ستاة لذاس ميٓ  ايذخٍٛ إيٝ٘

ٚ٭ٕ اذتٛؾ عباس٠ عٔ سذب١ نبل٠ حتٝط ،  ٜ٪دٟ ٖزٙ امل١ُٗ اذتٛؾ ٚنإ

   ٘ عاذا َذخًا٘ ايازٟ عًٝا٘ باا  ٜ ًال أٜااّ ارتاٛف يف         ،  بٗا املٓاصٍ َأ مجٝا  جٗاتا

 (( ارتاسجٞ )) ا قاس  ايظٛس ايااْٞفإر،  ا٫تاٙ ضتٛ اي ش  يف ميش أْ٘ املِٗ ، ايًٌٝ

اْعطف إىل ايؼاُاٍ ٜٚٓتٗاٞ عٓاذ ا اضس٠ ايكذميا١       (( أبٛ جٝذ٠ )) اذتاجض بٝٓ٘ ٚب 

(( ايٛاقع١ داخٌ ايظٛس
(2) . 

ٚاذتٛؾ  يًراس٠ اطتطشادٟ ػش  ع٢ً ايترينٝذ يف اإلػاس١ٜ ايذ٫ي١ ٖزٙ ٚتتعاكذ

أدبا٥ٗا ٚايباذا  يف تاسغتٗا بكل١ٝ َ  عٓا١ٜ ،  املٓٛس٠ ايباسصٜٔ املذ١ٜٓ ػعشا٤ ٭ذذ

تظتٛقفِٗ ،  بٛؿفٗا ع١َ٬ َا٥ض٠ يف ػ ـ١ٝ املذ١ٜٓ املٓٛس٠ / املهإ،  ا٭ذٛاؾ
                                                           

 . 22ص  -و 2003يْزٗ األدبٕ الطبع٘ األّىل حطً مصطفٙ صرييف   دْٓاٌ غبابٕ   مطبْبا  ىادٖ اسدٓي٘ اس( 6)

  ّبلووووت ٍوووْامؼ ٍووورا الوووي  الووويت أنبتَوووا الػوووابس للتعسٓوووة باألمووواكً الوووْازدٗ يف         33سجوووع الطوووابق ص  اس( 2)

 بػسِ صفخ٘ .السصٔدٗ انييت 
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ستُاذ   )) ٚيف َكذَتِٗ،  ٚتظتذعٞ قشا٤تِٗ يٛاقعٗا ٚأ شٖا يف ايٓظٝخ ا٫جتُاعٞ

 ٕ اياازٟ نااإ ٚاذااذًا مماأ عيٓااٛا عٓاٜاا١ ناابل٠ يف سؿااذ ظاااٖش٠         (( ذظاا  صٜااذا

ٖٚٛ رات ايظبب ايزٟ أػشْا ،  ؿذًا دقٝكًا ٚيف اإلػاس٠ إىل طبب بٓا٥ٗاا٭ذٛاؾ س

  ٔ ذاا  ناْاات   )) إر ٜااش٣ صٜااذإ إٔ ايظاابب يف ريااو  ،  (1)إيٝاا٘ يااذ٣ باااذا  آخااشٜ

بٓاٛا  ،  ٚأذٝطات املذٜٓا١ ا٭ٚىل بايظاٛس   ،  امل اف١ طًط١ َٔ ايباد١ٜ عًا٢ اذتاكاش٠  

باملذ١ٜٓ ،  ٛت ع٢ً اذتٛؾٚٚاج١ٗ ايبٝ،  خًف ايبٝٛت طٛس،  بٝٛتِٗ داخٌ أذٛاؾ

(( داخٌ ايظٛس مل ختٌ َٔ ا٭ذٛػ٘ ذزسًا ٚؿًْٛا
(2) . 

 : يف نتابت٘ عٔ املذ١ٜٓ،  ا٭ذٛاؾإىل  (( بلنٗاست )) ا٭ملاْٞ ايشذاي١ ٚأػاس

ٜٚتهٕٛ ايكظِ ا٭نا َٔ ايلٛاذٞ َٔ طاذات ٚاطع١ بٓٝت ذٛهلا بٝاٛت َأ    ))

١ ٚا٭خااش٣ ذااذا٥ل َٚااضاسع ٚتظاا٢ُ  دٚس ٚاذااذ قًًٝاا١ ا٫ستفاااع ٜٚفـااٌ باا  ايظاااذ  

(( ذٛؾ ٚمجعٗا ذٝؼإ
(3) . 

ٔ  كذ أَين حتـ  َٔ يٮذٛاؾ ايٓفع١ٝ ايك١ُٝ حتٍٛ فإٕ أػشْا ٚنُا ،  املعتاذٜ

 ٕ  (( يف ٚاقا   )) ٚفاعًٝا١ َعاػا١  ،  إىل ق١ُٝ إْظا١ْٝ يف املٓظ١َٛ ا٫جتُاع١ٝ يًُهاا

يف ايآظِ  ،  ايَٝٛٞ اذتٝاتٞ، طاعذ ع٢ً تهاٜٛٔ ع٬َاات اعتباسٜا١ يهاٌ ذاٛؾ     

ٚايتباأٜ ايٓظايب يف   ،  مبا ميهٓٓا ٚؿاف٘ بايتعاايل يف املظااٖش ايعاَا١    ;  ٚايظُات

 : بكٛي٘ (( ٜاط  ارتٝاسٟ )) إىل ريوٜٚؼل ،  ايظُات ارتاؿ١

تتهٕٛ َٔ ا٭ذٛػ١  مجٝ  ا٭ذٝا٤ باملذ١ٜٓ املٓٛس٠ ، إٔ ادتُٝ  ع٢ً غتف٢ ٫ ))

هلا أبٛا   ا٭ذٛػ١ ٖزٙ ناْت ٚقذ ، ٝحفظ َٝذإ ٜتٛططٗا اييت ايذٚس زتُٛع١ ٖٚٛ

نُا نإ ٜكّٛ مب٬ذظتٗا َٚشاقبتٗا ،  يًضّٚ ملٓ  ايعذٚإ عًٝٗا ي٬ًٝتكفٌ عٓذ ا

ٖٚزا قبٌ بٓا٤ ايظٛس ايعاُاْٞ ع٢ً املذ١ٜٓ ،  ٚقفًٗا ٚفترٗا سجاٍ أقٜٛا٤ َظًرٕٛ

َٚاأ ٚقتٗااا تااشى قفااٌ  ،  ٖااا ذٝااث بيااين بؼااهٌ ستهااِ َٚشتفاا  946املٓااٛس٠ عاااّ 
                                                           

ٌ      د.بدىاٌ دزّٓوؼ جلوٌْ      د.( 6) اسيػوْز يف كتواب   ( الطوكً ااطوسٖ    ) حمنود حمنوْد الطوسٓاىٕ يف ثومل بعيوْا

 مسجع ضابق . - ٕمك ٕإبسأٍه غْق د.ّ  اسدٓي٘ اسيْزٗ البئ٘ ّاإلىطاٌ   اسسجع الطابق

 . 21ص  -و 1988حمند حطني الصٓداىٕ   مركسا  العَْد الثالن٘   مطبع٘ ضٔاء   الطبع٘ األّىل ( 2)

ٍوو لبريكَواز  .   1230ببد الباضط بدز . جمل٘ مسكص ثْد ّدزاضا  اسدٓي٘ اسيْزٗ   ّصة اسدٓي٘ اسيْزٗ بواو  ( 1)

ّقوودو الوودكتْز بوودز ىوو  بريكَوواز  كوواماًل   مووع تسٔوؤه        145ٍووو ص 1423اجوو٘ العوودد الثالوومل غووْال ّذٖ ا  

 ٔق بلنٕ للنعلْما  الْازدٗ فُٔ .ّصفٕ سا ّزد بُ . ّحتس
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، َٚٔ ج١ٗ أخش٣ فإٕ أنا سجاٍ ا٭طش يف اذتٛؾ    ا٭ذٛػ١ ٖزا َٔ ج١ٗأبٛا

،  حبٝاث ٜهإٛ دا٥اِ ايٛجاٛد يف اذتاٛؾ     ،  ٜعتا يف ذهِ عُذ٠ اذتاٛؾ  طًٓا ،

ٚرياو َأ أذاذ ايٓٛافاز املطًا١ عًا٢       ،  فٗٛ ٜشاقب ناٌ داخاٌ ٚخااسد َأ اذتاٛؾ     

غتشد يًحًاٛغ  ،  ٚيف ايف ٠ املظا١ٝ٥،  اذتٛؾ َٔ َٓضي٘ أٚ جًٛط٘ يف َذخٌ بٝت٘

عًاا٢ نشطااٞ لاْااب بٝتاا٘، ٚإػااشاف٘ ٖاازا ٜااتِ تًكا٥ٝااًا بااذاف  خٛفاا٘ ٚللتاا٘ عًاا٢  

(( مجٝ  طهإ اذتٛؾ
(1) . 

فٗاازا ايـاآٝ  ايٓظاااَٞ اياازٟ اطااتكش نعااشف اجتُاااعٞ يااذ٣ أٖااايٞ املذٜٓاا١   

اييت تهُٔ يف ايٛعٞ بري١ُٖٝ ايٓظاّ  ، اذتلاس١ٜ ٗاتاطتركاقا عتكل ، ٚطانٓٝٗا

َٚٓٗااا ا٭َاأ  ،  ا٫جتُاااعٞ ٚاملُاسطاا١ املذْٝاا١ يًركااٛم ايفشدٜاا١  يف إطاااس ايتعاااٜؽ  

فحُٝ  أبٓا٤ ا٭طش يف اذتٛؾ ممٔ ًٜعبإٛ داخًا٘   ،  ا٫جتُاعٞ يظانين اذتٛؾ

 ِ ِ ٖٚاا،  ٫ ٜظااُح ٭ذااذ با٫عتااذا٤ عًااِٝٗ ٫ٚ بإٜاازا٥ِٗ ٫ٚ باعتااذا٥ِٗ عًاا٢ بعلااٗ

 . ا٭بٓا٤ ايـ اس دٕٚ طٔ ايذاسط١

إٔ مجٝ  ا٭طش  )) صتذ ا٫عتباسٟ ٚٚكع٘ ، ذتٛؾا عُذ٠ دٚس ع٢ً ايترينٝذ ٚيف

٭ِْٗ مجٝعًا غتشجٕٛ ٭عُاهلِ ،  أبٓا٥ِٗ ع٢ً ٚستافظت٘ ي لت٘ ٜٚكذسْٚ٘ عت َْٛ٘

(( ٚتبك٢ ايعٛا٥ٌ ٚا٭طفاٍ يف سعا١ٜ اهلل  ِ سعاٜت٘،  ملذاسطِٗ غتشجٕٛ ٚا٭بٓا٤
(2) . 

ا٫جتُاع١ٝ  قُٝتٗا غٚنش يٮذٛاؾ تٛافش ايزٟ ايتٓظُٝٞ ايبعذ إىل ٜؼل َا ٖٚٛ

ٚأٚجذ قامسَا َؼ نًا ،  ع٢ً تشطٝخ ايع٬قات ب  ايظهإ ٚطاعذ ، ٚاي ف١ٝٗٝ

بِٝٓٗ يف ا٭فشا  ٚا٭ذضإ ٜكٟٛ َأ قاِٝ ا٫ستبااة اذتُُٝاٞ عًا٢ اعتبااس اذتاٛؾ        

ٞ   ،  َهًْٛا زتتُعًٝا إىل فلاا٤ املؼااسن١   ،  ٜتحاٚص أفل اذتٝاض اهلٓذطاٞ املهااْ

َٚظاتحٝب١   َٓظاح١ُ  ، ٚايٓظب ايذّ فشٚقات داخًٗا ٜزٚ  ، ٟٛاملعٓ ببعذٖا ادتُاع١ٝ

أسطخ ع٬ق١ باملـاٖش٠ ٚايتضاٚد ب  أٌٖ اذتٛؾ ايٛاذاذ،  ،  إىل تشابط اجتُاعٞ

ٚاذتٛؾ اٯخش ٖٚٛ َا طااعذ عًا٢ إظتااد ع٬قاات أدعا٢ يًبكاا٤       ،  أٚ ب  اذتٛؾ

 . ٚا٫طتذا١َ ٚايتٓٛع ا٫جتُاعٞ

                                                           

 . 178ٓاضني اخلٔازٖ   مسجع ضابق ص ( 6)

 . 178اسسجع الطابق ص ( 2)
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ٚناْت عا٬ًَ َُٗاًا َأ   ،  د١ٜ أخش٣نُا ػهًت ا٭ذٛاؾ إظتاب١ٝ اقتـا

،  ٚا٫ذتفاٍ با٭عٝاد،  ٚايعضا٤،  ففٞ داخٌ اذتٛؾ تكاّ ذف٬ت ايضٚاد ; عٛاًَٗا

ٚمبؼااسن١   املٓاطابات  يف اطت ذاَ٘ يف اذتل ، اذتٛؾ طهإ َٔ فشد نٌ ميٓح مبا

 . بك١ٝ ايظهإ

١ يكااذ ػااهًت ا٭ذااٛاؾ املذٜٓٝاا١ ، ستااٛسًا َُٗااًا َاأ ستاااٚس تاااسٜخ املذٜٓااا         

 ٚمس١ َٔ مسات خـٛؿ١ٝ املهإ ٚعبكشٜت٘ !،  اذتذٜث

إٕ ا٭ذٛاؾ اييت ٜشؿذٖا صٜاذإ ٖاٞ ايٛذاذات املهاْٝا١ املتٓاا ش٠ يف أجاضا٤       

;  َأ اتاٖاتا٘ امل تًفا١   ،  ٚاييت حتٝط باذتشّ ايٓباٟٛ ايؼاشٜف  ،  املذ١ٜٓ ايكذمي١

ٖا ٚنإ أٌٖ ا٭ذٛاؾ ٚطانٓٛ،  ٚٚاطط١ عكذٖا،  قًبٗا ايٓاب  اذتشّ ٚنريٕ

         ُ ااٌ  ٜ٪ٚيٕٛ بكًاٛبِٗ ٚخطاٛاتِٗ إىل اذتاشّ مباا ميااٌ َأ سَضٜا١ دٜٓٝا١ ٚسٚذاْٝا١ تت

 . باعتباسات٘ ايكذط١ٝ املتعاي١ٝ

نُااا إٔ إذاطاا١ ا٭ذااٛاؾ با٭ذٝااا٤ اةٝطاا١ باااذتشّ ٚايكشٜباا١ َٓاا٘ بؼااهٌ    

٘  ،  ْظُٞ دا٥شٟ ٜلافٞ عًا٢ ٖازٙ ا٭ذاٛاؾ     ،  مياٌ اذتشّ ْٛات٘ َٚشناض إػاعاع

يتهااإٛ سَضٜااا١ َظاااتك١ً بٓظاَٗاااا ،  ٝاٝاتٗاااا ا٫طااا اتٝح١ٝٚذ،  د٫يتٗاااا ايعشفٝااا١

 . قُٝتٗا ا٫جتُاع١ٝ ٚا٫طتاُاس١ٜ ٚتهٜٛٓٗا ايذاٍ ع٢ً،  ارتاق

ٚتهشطت ،  اصددات قُٝتٗا ا٫قتـاد١ٜ نًُا ; اذتشّ َٔ قشبٗا اصداد فهًُا

ًَٓٝا عت٢ُ ايظانٓ  إكاف١ إىل نْٛٗا طٝاجًا أ،  يف ايظهٔ يف إطاسٖا ايشلب١

 . عتذَٜٔٔ امل

ٜهُٔ يف ايتفاعٌ ايعفٟٛ ٚاذتُِٝ  ، املباػش٠ ايٓفع١ٝ ايكِٝ ٖزٙ تاٚص إٔ ع٢ً

ذٝث تريخز تظُٝاتٗا بعاذًا د٫يٝاًا ٜتُااٌ يف إٔ ٖازٙ ا٭مساا٤ لااٌ       ;  ب  طانٓٝٗا

َٚأ  اِ لااٌ عٓٛاْاًا يًُهاإ      ،  أبشص ايؼ ـاٝات ا٭طاش١ٜ ايكاطٓا١ يف ا٭ذاٛاؾ    

 ؾ،َٔ ذٝاث اذتاشق عًا٢ لااٜض عٓاؿاشٖا     ٚتعضص ذشن١ٝ ايتفاكاٌ با  ا٭ذاٛا   

 . ٚايفٛا٥ذ املتٛخا٠ َٔ ريو يًظهإ ، ْٚظاَٗا َٚهْٛاتٗا ٚطاقاتٗا ايٓفع١ٝ

ظتذ إذا٫تٗا إىل أػ اق ميإًٛ طبك١ ،  ٚيعٌ ايشاؿذ املتريٌَ يتًو ا٭مسا٤

ا٭عٝااإ ٚايٛجٗااا٤ يف طااًِ اي اتااب ا تُعااٞ ، ٫ٚ ٜٓـااشف ٖاازا اي اتااب يُٝاااٌ     

بكااذس َاا ٜااذيٌ عأ ايـااب ١ ايعٓٛاْٝا١ اياايت تعطاا٢    ،  عتباسٜاا١ أٚ عاذَٗا املهاْا١ ا٫ 
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ًا٢ ا٫طاتذ٫ٍ عًا٢ َٛاقعٗاا     يٮذٛاؾ باملذ١ٜٓ ع٬َتٗا ا٫طتك٬ي١ٝ مما ٜظااعذ ع 

 . بظٗٛي١

ايكذمي١  ايتكًٝذ١ٜ ايبٝٛت )) بعٓٛإ حبث يف نعهٞ ضايعضٜ عبذ ايذنتٛس ٚعتكل

تعهع ،  أبعاد َٔ عًٝ٘ ٟتٓطٛ َٚا ٫جتُاع١ٝا ايظٛاٖش ٖزٙ ٚاق  (( املٓٛس٠ املذ١ٜٓ يف

 : ادتُعٞ يظهإ ا٭ذٛاؾ بكٛي٘ َذ٣ ا٫ستباة

اػتٗشت بع  ايبٝٛت ايكذمي١ بكاعاتٗا ايٛاطع١ َاٌ قاع١ بٝٛت املذْٞ  ٚقذ ))

ٚقاعا١  ،  خلاش  ٔٚقاع١ بٝت عبذ ايشمح،  ٚقاع١ بٝت طٝذ جٝاد،  ببا  ا ٝذٟ

ٚقاعا١ بٝات عااَش    ،  ٚقاع١ اذتحاص،  َلبٝت ايؼٝخ ستُذ عُش ذًيب بظكٝف١ ا٭

فااٛاٍ ٚقاعاا١ بٝاات ذظاأ دفاا داس حبااٛؾ املشصٚقااٞ ٚقاعاا١ بٝاات أَاا  بااشٟ حبااٛؾ   

ادتُاٍ ، ٚناْت مجٝ  َٓاطبات ٖزا اذتٛؾ داخٌ ٖزٙ ايكاع١ ، ٚقاعات بٝٛت 

(( ١ ٚقاع١ بٝت ػل٠ ببا  ا ٝذٟآٍ جعفش ببا  ايعٓاٜ
(1) . 

، َأ   ٜٚ٪ناذ َاا رنشْااٙ   ،  ذٜٓا١ ٚأذٛاػاٗا  ٜٚظتبإ َٔ ريو ٚاق  بٝٛت امل

، َاًُا تهفٌ  طٝام د٫٫تٗا عٓٛاًْا ملٛاق  ايبٝٛت ٚطهاْٗا يف حتٌُ ا٭ذٛاؾ إٔ

ٖٚٞ إذاذ٣ َهْٛاات بٝاٛت املذٜٓا١     ،  (( ايكاعات )) يهٌ َِٓٗ اذتل يف اطت ذاّ

يف ،  ايتكًٝذ١ٜ اييت لاٜض يف َعُاسٖا اهلٓذطٞ ػاهٌ ٚتفاؿاٌٝ ايبٝاٛت ايكذميا١    

ٚنزيو ايبٝٛت اذتذٜا١ يف املذ١ٜٓ املٓٛس٠ ٖٚٛ َا ٜؼهٌ ،  ايعشب١ٝ اذتٛاكش ك١ٝب

خـٛؿا١ٝ يف ايٓظااّ ا٭طااشٟ يًبٝات املااذٜين تهُأ يف اػاا اى أٖاٌ اذتااٛؾ يف      

طنُاٙ أذذ ايباذا  املعُاسٜ   ٖٚٛ َا - َا٬ً - ا٫طتفاد٠ َٔ َهْٛات٘ نايكاع١

ايايت تؼاهٌ ايفلاا٤ ايبـاشٟ املُتااذ     بايظاُات ايعُشاْٝا١ املتٓالُا١ يف املظاانٔ     

،  فايذٚس ا٭سكٞ يًضٚاس،  ايشطٍٛ ، ٚاييت تتهٕٛ َٔ دٚسٜٔ أٚ  ٬ ١ أدٚاس ملذ١ٜٓ

ٜٚتٛطط ايبٝت .  ٜٚتهٕٛ َٔ َذخٌ ٚدًٖٝض ع٢ً جاْبٝ٘ َكاعذ أٚ زتايع يًضٚاس

ٚهلااا أطااكف َشتفعاا١   (( ايااذٚاٜٚٔ )) دسد ، َٚاأ ادتٗاا١ ارتًفٝاا١ ا ااايع ايٛاطااع١   

ت ط٢ ب طا٤ خفٝف  (( ايذاسخا١ْ )) ٢ً أذٛاؾ ٚبع  ٖزٙ ا٭ذٛاؾ تظ٢ُٚتطٌ ع
                                                           

لو٘ مسكوص ثوْد ّدزاضوا  اسدٓيو٘      جم( البٔوْ  التسلٔدٓو٘ السد و٘ يف اسدٓيو٘ اسيوْزٗ       ) ببد العصٓص كعكعٕ. د( 6)

 مسجع ضابق . -اسيْزٗ 
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ٞ  )) ميهٔ إٔ ٜفاتح ٜٚ ًال بٛاطاط١ نُاشات خؼاب١ٝ ٚذبااٍ تظا٢ُ        ذٝاث   (( ادتًا

(( تعطٞ محا١ٜ َٔ املطش ٚايؼُع
(1) . 

، تبادٍ ايتري ش ب  اياكافت  ايعشب١ٝ  (( ايذاسخا١ْ )) ًْٚرظ َٔ اطت ذاّ يفظ١

ٜ٪ناذ قابًٝا١ املهاإ يًتبااد٫ت      املظ٢ُ يًٓٛع رات٘، ٖٚٛ َاا ٚاي ن١ٝ يف حتذٜذ 

اياكافٝاا١ يف اياآُط املعُاااسٟ ٚاملعٝؼااٞ ٚايتكايٝااذ ا٫جتُاعٝاا١ ٚايً اا١ ايذاسجاا١ ،        

 . . ٚايزٟ نإ مس١ َٔ مسات ا تُ  املذٜين َٚا صاٍ إىل ايّٝٛ

ا َٚظاٖشٖ،  ٚإرا نإ مث١ ت٬م ٚلا ٌ ْظيب يف طبٝع١ ايع٬قات ا تُع١ٝ

ايعاَاا١ ٚعٓاؿااش املهااإ ٚٚذذاتاا٘ باا  املذٜٓاا١ املٓااٛس٠ ٚبعاا  اذتٛاكااش ايعشبٝاا١       

مما ظتعًٗا مس١ َذٜٓٝا١ لال َظابٛق١    ،  ٚاييت مل تعشف ْظاّ ا٭ذٛاؾ،  ا٭خش٣

   ٌ ٚفكاًا هلازا املفٗاّٛ طاٛسًا صَٓٝاًا َأ        (( ا٭ذاٛاؾ  )) أٚ َؼان١ً ملاااٍ َعاؿاش يتُاا

 . ٛس٠سٜخ ا٫جتُاعٞ يًُذ١ٜٓ املٓأطٛاس ايتا

ا٭جٓاغ ٚاياكافات املشجع١ٝ ، ٚفاع١ً يف تزٜٚب  ٚتعذد تٓٛع ع٢ً داي١ فهاْت

ٚا٭جٓاط١ٝ َٚظاافات ا٫خات٬ف يف اياذّ     (( ايطبك١ٝ )) ايفشد١ٜ ٚا٭طش١ٜ تايفشٚقا

 ٚايعٓـش ٚايب١٦ٝ ؟

ايب١ٝ٦ٝ ٚعاًَ٘ املتظاَٞ  جادت٘ املهإ ٜهٕٛ ; ٚاذذي تهتٌ يف ادتُٝ  يٝٓذلِ

ٞ  ايشبااة  ، ا٭بكا٢  ادتزس إىل ٚا٫خت٬ف تٓٛعاي جزٚس ػذ يف ِ  اإلْظااْ ٚايتُااصد   اذتُاٝ

ايٛذااذات  تًااو تهااٜٛٔ يف ايتااري ل ٖاازٙ تٚد٫٫ املهااإ تااري لات عًاا٢ املعااا اذتكٝكااٞ

 َٚا أفشصت٘ َٔ قِٝ تريخز ؿف١ ايذمي١َٛ ٚايفاع١ًٝ ! (( ا٭ذٛاؾ )) املها١ْٝ

فاعًٝاا١ املؼاااسن١ ٚايـاافا٤ اياازاتٞ ٚايتااٛم يًعُااٌ ادتُاااعٞ ،ٚإْتاااد ؿااٛس٠    

ٚاقعٝاا١ يًع٬قااات اإلْظااا١ْٝ عٓااذَا ٜٛذااذٖا املهااإ ٚتـااف٢ َضاجٗااا ايظااشٚف       

 يتحعًٗا َؼ نًا ٜٓب  بايفعٌ ٚاذتٝا٠ !

بشؿذ ع٬َات ايتُاٜض ب  طهإ ،  (( صٜذإ ذظ  ستُذ )) ا٭طتار عيين ٚقذ

بع  ايظُات ايؼه١ًٝ ٭ًٖٗا ٚ ، ادت شاف١ٝ ذذٚدٖا ٚبع  ، ٚأَانٓٗا ا٭ذٛاؾ

فظااهإ ذااٛؾ ايباػااا ٚأناااش ايظااهإ يف داااٍ لااش  املذٜٓاا١ أٚ يف   )) : فكاااٍ

طااٛا٤ ،  داهلااا ٜتضٜاإٛ بايعكاااٍ املكـااب ؿاآاع١ ستُااذ ايكاا  ٚا٭د اا١ ٚاي اا     
                                                           

 . (35 ) العدد العػسٌّ الطي٘ لبياءا جمل٘   بسٓق ّتازٓخ أصٔل٘ بنازٗ السضْل مدٓي٘   اخلٔل أبا إبسأٍه مَيدع( 6)
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 )) أَاا لاش  املذٜٓا١   ،  ناْت َٔ ايؼاؾ أٚ َأ اي بااْٞ املطاشص بااذتشٜش ارتفٝاف     

ٚايتٝاٖٕٛ ،  فٝرتضَٕٛ بايهؼُلٟ أٚ ايذمساى (( صقام ايطٝاس ٚايظٝح ٚايعٓا١ٜ

 . عتتضَٕٛ بايظًُٝٞ ٜٚعتُٕٛ باياٜظُٞ ا٭محش َٔ اذتشٜش

،  تريقًُٛا فٝٗا (( ايتهاس١ْ )) َٚٔ عحب إٔ،  عذ٠ َذٕ ٚعذ٠ أجٓاغ فاملذ١ٜٓ

بِٗ ايبٓا٤ ِٖ املٗاجشٕٚ إٕ ايزٜٔ اتظ  ،  مل ٜتريقًُٛا إ٫ بعذ ذ  اٯخشٜٔ ٚأناش

نااإ أٖااٌ املذٜٓاا١ ا٭ٚا٥ااٌ   (( بااا  ا ٝااذٟ )) ذتاا٢ إٔ ٚادٟ َؼااعط،  إىل املذٜٓاا١

 . َؼعط ٜبتعذٕٚ عٓ٘ فامل اسب١ ٚا٭تشاى ٚللِٖ بٓٛا يف ٚادٟ

 ْٚعٛد إىل ا٭ذٛػ١ خاسد ايظٛس بعذ يف ايؼُاٍ اي شبٞ ع٢ً اذتاضّ دٕٚ طاً   

ٟ ،  ذااٛؾ ايظااٝذ  ، ايـااذٜكٞ،  ايكؼاػااٞ،  ذااٛؾ مخااٝع  ))  (( ذااٛؾ ايشػااٝذ

نُا إٔ بعلاِٗ اطات ٌ بعا  ا٭َأ فبٓاٛا حتات طافح ادتباٌ أٚ يف ػاشم ادتباٌ           

 . نبٝت تٛفٝل عبذاملطًب ٚبٝت ايظٝذ عًٟٛ،  ع٢ً اهللب١ ايلشغ َٔ طً 

يف ،  ٚيٓاازنش عااذدًا َٓٗااا خاااسد ايظااٛس  ،  ٚرنشْااا ا٭ذٛػاا١ داخااٌ ايظااٛس  

ذٛؾ مخاٝع ذاٛؾ   ،  ه١َٛ ٚدٕٚ طً داٍ لش  املذ١ٜٓ ع٢ً اذتضّ َٔ با  اي

،  ابٔ َطًل،  ايـشٜش،  بٝت ادتٝاس،  َٔ قبا٥ٌ ػت٢ عش  ٚطهاُْٗا ايكؼاػٞ

ٚقاذ خا٬   ،  قايٛا إْ٘ ًَاو اياادعاٞ ادتٗاٝين   ،   ِ ذٛؾ ايشػٝذٟ،  ابٔ فلًٕٛ

أٚ ٖٛ ع٢ً خلش٠ َٚٔ ،  ذٛؾ ايـذٜكٞ،  ٜٚكابٌ ٖزٙ ا٭ذٛػ١،  َٔ ايظهإ

ٚبعااذٙ إىل اي ااش  اذتااٛؾ املظااتكٌ بزاتاا٘  ،  ٚسػااٛإأبااشص طااهاْ٘ ستُااذ ايكاا   

نإ أْظف  (( طتًٕٝٛ )) ِٖٚ،  طهاْ٘ ٜٓظبٕٛ أْفظِٗ إىل َض١ٜٓ،  ايظٝذ ذٛؾ

ٚيف ايًٝااٌ ظتتُاا  ،  ٭ْاا٘ ٫ تذخًاا٘ اذتٝٛاْااات فٗااٛ ْظٝااف ٜااشؾ باملااا٤ ،  ا٭ذٛػاا١

 ايشجاٍ يف ٚطط اذتٛؾ ٚايٓظا٤ أَٗات ٚبٓات ظتتُعٔ بعٝاذًا عأ ايشجااٍ ٜت آ     

َٚأ ايطاشف   ،  طلإ ٫ تظاتٛسد، فٗاِ ٜـآعْٛٗا   ،  ٜلشبٔ ايذفٛف،  بايشجٝعٞ

ايظشٜف١ إٔ ػاعش املذ١ٜٓ ٖٚٛ يف َهإ ايش٥اط١ َٚٔ طاهإ صقاام جعفاش غتاشد     

إىل ٖاازا اذتااٛؾ َٚعاا٘ ا٭طااتار أمحااذ عابااذ ايؼاااعش أٜلااًا ايتاااب  يٮفٓااذٟ أْااٛس    

ًظاإ ٚذاذُٖا بعٝاذًا عأ     ظت،  غتشجإ طًٜٛا ٜذخ٬ٕ ذٛؾ ايظٝذ،  ٚايتًُٝز ي٘

ايٓظا٤ قشٜبًا َٔ ايشجاٍ يٝظُ  ا٭فٓذٟ أْٛس اي ٓاا٤ إْا٘ ابأ ايعكٝال عاَاٌ ايٛسا ا١       

 : ٚمس  َش٠ َطً  ٖزٙ ا٭ل١ٝٓ،  ٟفٝ٘ قٛ
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 (( ّٓؼ أضْٖ كٔة خيسج اسا مً اسا        بُ اساووووواقك ٓػوووووٕ ضوووؤد ٓاللوووض ٓا ))

،  ذ عابااذ َااا أذظاأ إٔ ٜاآظِ يف قـااٝذ٠ ٜكااٍٛ ٭محاا،  فريطشباا٘ ٖاازا املعٓاا٢

 : ذ عابذ ٜزنشْا ٖزا بكٍٛ ايؼاعشٚقاٍ أمح

  ٘  صوووووووووووواا يف العاغووووووووووووسني ٓالكياىوووووووووووو

 بووووووووووودّٖ بووووووووووود  لوووووووووووْاحظ ادٓوووووووووووُ

 ُ  اطووووووووسا  اليطوووووووؤه  ووووووووسا ادٓوووووووو

 

   ٘  زغوووووووووب يف اكفوووووووووٌْ ميوووووووووُ كياىووووووووو

  ٘  فكاىوووووووووووووووووووت فتاكووووووووووووووووووو٘ فتاىووووووووووووووووووو

 ُ  ّسوووووووووووظ ااسٓوووووووووووس ٓووووووووووودمٙ بياىووووووووووو

 ِ أذٛػا١ صقاام ايطٝااس    ٚتريتٞ ا٭ذٛاؾ ا٭خش٣ صقام جعفش يف ذٛؾ ايعبٝذ  

،  ايظُإ،  ػًب١ٝ،  ايشػاٜذ٠،  ادتشبٞ،  ٚسد٠،  قُش ، اهلل خل . نشباؾ ذٛؾ

ٕ    ،  ايعشٜل١،  فظٝح ٞ ،  أباٛ مجاش  ،  ٚايكُاؾ أَاا ايعٓاٜا١ فراٛؾ طآا ،  ايشاعا

،   ااِ جٓاااٛ  املذٜٓاا١ ذااٛؾ َٓـاااٛس   ،  ٚيعًااٞ ْظاااٝت بعلااٗا  ،  َٓاااع ،  أبااٛ دساع 

،  ٚايابٛس١ٜ،  ٚايتاجٛس١ٜ،  ايتاجٛس،  ادتذٜذ٠ ، ب١ٝايطٝ ، اةُٛد١ٜ ، املشانؼ١ٝ

، ٚايظهإ يذِٜٗ  نٌ ذٛؾ نريْ٘ ذـٔ ٚارتٛف اذتزس بٓاٖا ا٭ذٛػ١ ٖزٙ إٕ

ٚبٓاا٤ ايظاٛس   ،  ايبٓادم ٭ٕ ذشّ املذ١ٜٓ نإ ٜٗتو ارتـاّ ب  ايباد١ٜ ٚاذتاكش٠

((.   ٖفا٭بٛا  ت ًل يف ايًٌٝ ٚمس  ايشجاٍ َش،  خٛف ٚعٔ ذشصًا إ٫ نإ َا
(1) . 

 (( َزنشات ايعٗٛد ايا٬ ١ )) عتشسٙ ايضٜذإ يف ايزٟ ْظبًٝا ايطٌٜٛ ايٓف فٗزا

بَٛلا٘ ايٛجاذاْٞ ٚاعتا٤اتا٘    ;  أٚ ل يف تـٜٛش املٓاخ ا٫جتُاعٞ يٮذٛاؾ املذ١ٜٝٓ

ٞ   َٚعاٜؼت٘ ايٛاقع١ٝ ، اياكاف١ٝ ، ٚايتعابلات   ، اييت تظذ ايٓب  اذتٝااتٞ ايٝاَٛ

ٌ  إىل تؼال  ايايت  ، املتذفك١ ايعف١ٜٛ ٟ  ايتفاعا ٕ  با   ايعلاٛ ايتعابل   َٚظاتٜٛات  ، ايظاها

 ٚخـٛؿ١ٝ ا تُ  اذتحااصٟ املٓفاتح  ،  اييت لاٌ مسات ايب١٦ٝ املذ١ٜٝٓ،  اياكاف١ٝ

ٚ كافا١ ا٭طاش املذٜٓٝا١    ،  عًا٢ عٓاؿاشٙ ا٭طاش١ٜ    - ٚفكًا ملعاٜل اجتُاعٝا١ َعٝٓا١   -

تاااقف ْظاب١ٝ با  ايعشقٝاات     املتذاخ١ً ع٢ً ايٛؿاف ايظاابل َاا ٜؼال إىل ذشنا١      

أٚ ٖااٛ ايتعااذد يف دا٥ااش٠ ايٛذااذ٠ ذٝااث تتٓااالِ  ،  ٚاذااذ٠ ١ا٫جتُاعٝاا١ يف إطاااس ب٦ٝاا

املُاسطات اي١َٝٛٝ ع٢ً ريو ايٓرٛ يف عف١ٜٛ تِٓ عٔ َذ٣ حتكل ا٫ْذَاد ٚايتايفيف  

ممااا ٜ٪نااذ عًاا٢ ذٜٝٛاا١ ايااذٚس اياازٟ يعبتاا٘ ا٭ذااٛاؾ ، يف       ،  يف ايب٦ٝاا١ املذٜٓٝاا١ 

 -ايضٜاذإ   - ٚنٝف تتُهٔ رانش٠ ابٔ َٔ أبٓا٥ٗا;  ٞ ايفاعٌاذتشاى ا٫جتُاع
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، يف  َٔ تـٛس ريو اذتشاى ٚتذٜٚٔ َادتا٘ عاا ٖازٙ ايـاٝال١ املباػاش٠ ٚاملتذفكا١      

    ٞ  تٛايٞ املعًَٛات ٚتكاطعٗا، ٚا٫طتطشاد يف جض٥ٝاتٗا املعاا٠ عأ املظات٣ٛ اذتٝاات

 . ايـُِٝ ايزٟ ٜٓتظِ اذتٝا٠ آْزاى

سط ت ذكٝكت٘ أيٕٛ ايطٝف ا تُعٞ ايزٟ ػهًت٘ ٚ يًْٛا َٔ ذٖٚٛ َا ظتظ

 . املٛكٛع١ٝ ا٭ذٛاؾ

ٞ ،  ٚعااا ٖاازٙ ايـااٛس٠ املااا٥ض٠ يٛاقاا  ا٭ذااٛاؾ    يًُذٜٓاا١ ،  نُٓااٛرد َهاااْ

ّ  ،  ٚنحض٤ َهٕٛ،  املٓٛس٠ / املهإ ايعاّ َٚاا تؼاهً٘ امل٬َاح    ،  يهًاٗا ايعاا

طٝاق٘ َأ أجٓااغ   َٚا ٜتريت٢ يف ،  أٚ املطعِ،  ايعا١َ َٔ لاٜض ػهًٞ يف املًبع

تتحظااذ فاعًٝاا١ املهااإ ٚجذاستاا٘ يتركٝاال املااااٍ املعااا عاأ ايتُاااصد        ;  ٚطٛا٥ااف

،  تشَض إىل َهْٛات ايٛجذإ املذٜين ايزٟ ػهًت ا٭ذاٛاؾ  انُ،  ٚا٥٫ت٬ف

ٟ   )) أِٖ ع٬َات٘، نُا ٜٛذٞ َطًا  ا٭لٓٝا١ ايايت تاشا بٗاا      ذأذ ،  (( أْاٛس ا٭فٓاذ

 . بلٛع ايضَٔ ادتٌُٝ تـٝخ يًرٔ ايـبا املذٜين املعتل

رنشْاٙ طابكًا َٔ ايك١ُٝ ا٫جتُاع١ٝ  َا ت٪نذ ، أخش٣ اجتُاع١ٝ فاع١ًٝ ٚمث١

 ٘ ٚترينٝااذ عًاا٢ َكاَاا٘ ايٛجااٛدٟ يف ْظاااّ   ،  ٚا٫عتباسٜاا١ يهاابل اذتااٛؾ ٚعُذتاا

ذٝث ٜكّٛ بذٚس اذتهاِ با  املتؼااجشٜٔ َأ طاهإ اذتاٛؾ سجاا٫ً        ،  ١ا٭ذٛػ

ٛؾ ٚعُذتا٘ ٚايهاال ٜكـاذْٚ٘ يعاشري بعا       إْٗاِ ٜعتاْٚا٘ نابل اذتا     )) ْٚظا٤ً

ٜظاااعذِٖ عًاا٢ ايكلااا٤ عًٝٗااا أٚ ،  ٖٚااٛ تاتاا٘ ٚنااا طاآ٘،  َؼااانًِٗ عًٝاا٘

(( ستاٚي١ إظتاد ذٌ َٓاطب هلا
(1) . 

َعكاٍٛ   ذذ حتكٝل ٜهفٌ ، َبظط قلا٥ٞ نٓظاّ املعتا٠ ايك١ُٝ ٖزٙ ٚتتٓا٢َ

٣ٛ سام َأ اياشٚابط   إىل َظات ;  ٚذٌ إػها٫تِٗ اي١َٝٛٝ،  َٔ املظاٚا٠ ب  ايٓاغ

عاا مماسطا١ فعًٝا١ تا٪د٣     ،  َظت٣ٛ ا٫ستباة ٚعُك٘ ٚقٛت٘ ٜٔعا ع،  ا٫جتُاع١ٝ

َٔ املتعااسف عًٝا٘ با  ايعٛا٥اٌ إٔ      )) : ٜزنشٖا ارتٝاسٟ،  ّ داخٌ اذتٛؾنٓظا

 : ٬ً ي٘ د٫ي١ ع٢ً ٚجٛد أَشٜٔيف ايذاس يٝ (( اهلإٚ )) ؿٛت اهلْٛذ

 . ٚجٛد َشٜ  : ٚايااْٞ . ٚجٛد ٫ٚد٠:  ا٭ٍٚ

تاذ  ،  أٚ يف أٟ ٚقت يف ايًٌٝ،  فإرا َا مس  ؿٛت اهلٕٛ يف داس بعذ امل ش 

 مجٝ  ا٭طش تشطٌ أبٓا٤ٖا ي٬طتفظاس عٔ ايظبب ؟
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ٔ  يف ايهابلات  ايٓظاا٤  ألًب فتحذ ، ٫ٚد٠ ٚجٛد ايظبب نإ فإرا ٔ  ، ايظا  ٜٗاشع

ّ  يًُظاعذ٠ ايبٝت ريو إىل ِ  ذتا٢  بايٛاجاب  ٚايكٝاا  ذايا١  يف أَاا  ، اهلل ١َبظا٬  ايا٫ٛد٠  تات

ٔ  يذٜٗٔ َتٛفش ٖٛ َا ٚتكذِٜ يًُظاعذ٠ ايبٝت ريو إىل ٜٗشٚئ فتحذٖٔ َشٜ  ٚجٛد  َا

(( املشٜ  ع٢ً ا٫ط٦ُٓإ بعذ إ٫ غتشجٔ ٫ٚ ، زتشب١ ٚؿف١ أٚ ع٬د
(1) . 

فٗاازٙ ايااشٚ  ا٭طااش١ٜ ا ظااذ٠ يًٛػااا٥خ ايـااادق١ ٚاةككاا١ يٮَااإ ايٓفظااٞ    

ؿٛت  - ارتٝاسٟ، ٚبتعبلٖا عٔ ايع٬َات ايـٛت١ٝ، حبظب ػٗاد٠  ٚا٫جتُاعٞ

يًذ٫ياا١ عااٌ ذاياا١ ٫ٚد٠، ااِ تٛقٝاات ايـااٛت ، ٚد٫ياا١ ايـااٛت ٚايتٛقٝاات   - اهلاْٚااذ

 ايضَين ع٢ً ذاي١ َا ؟ختايف اذتاي١ ا٭خش٣ يف َذيٛهلا ؟

َٔ أػهاٍ ايٓظاّ ا٫جتُاعٞ  ػهٌ عٔ تعا ، عشف١ٝ اجتُاع١ٝ ٚكع١ٝ ٖٚٞ

، َٚذيًا١ عًا٢ عُال     َا  ايطبٝعا١ ايب٦ٝٝا١ ٚاذتٝاجاتٗاا    يف ؿٛس٠ َبظط١، َتُاطا١  

 . ْظا١ْٝ ب  ايظهإاملؼاعش اإل

،  َباػش٠ يٓظاّ ا٭ذٛاؾ (( ٚاق  )) َٔ،  اييت ٜظٛقٗا ارتٝاسٟ ايؼٗاد٠ ٖٚزٙ

إىل ب١ٝٓ ا٥٫ت٬ف ا تُعٞ اذتُُٝٞ ٚايكٟٛ ايزٟ ٜؼذ ايًر١ُ اإلْظا١ْٝ  تظتحٝب

 . ارجٗاٚعتكل ا٭يف١ ب  ل،  ىل بعلٗاإ

ّ  ايبذٖٞ ايٓظاّ قٛاَ٘ ، ٚذلاسٟ إْظاْٞ يتعاٜؽ لٛرد ٖٚٛ ا٭خ٬قاٞ   ٚا٫يتاضا

;  َٚذ١ْٝ أ١ًٖٝ لل سمس١ٝ،  لل َهتٛب١،  ٚايزٟ عتكل ٚبـٝ ١ ػف١ٝٗ ، ايزاتٞ

اياازٟ مياااٌ ،  ٚايتعاااٜؽ اذتُااِٝ،  ْظااِ تعاااٜؽ إْظااا١ْٝ يف ٖاازا املااااٍ َاأ اي٥ٛاااّ

يااٝع بٛؿااف٘ َظٗااشًا  ،  ت املهااإ / املذٜٓاا١ ٜلاااف إىل مجايٝااا ،  َعٓاا٢ مجايٝاااً 

ٚإلا بذ٫ي١ ذشنٝت٘ ْٚتا٥حٗا ايك١ُٝٝ املذي١ً عًا٢ ا٫يتاضاّ ايظاًٛنٞ    ،  طانًٓا

ٍِ ب٘ ٚتتٛاس ٘ ;  َٔ قبٌ ايظهإ بٗزا ايٓظاّ َيظً ٚايزٟ اطتكش نعشف اجتُاعٞ 

ٌ إر ٜتري ش تهٜٛٔ ا٭جٝاٍ ادتذٜذ٠ َأ قباٌ ا٭جٝااٍ ايظاابك١، ٚإٕ نا      )) ا٭جٝاٍ

دساط١ َكاس١ْ تٓـب ع٢ً لٛ ايها٥ٔ ايبؼشٟ يف شتتًف ا٭ٚطاة ا٫جتُاع١ٝ ، 

إلفااٍ   ب، ٚهلزا ٫ ظت ٚتكذّ َعًَٛات عُا تلٝف٘ ادتُاعات إىل طبٝع١ اإلْظإ

أُٖٝا١ ايشجااٛع إىل ايتاااسٜخ يف ايبرااث عاأ َظااببات ايظاااٖش٠ ادت شافٝاا١ ٚنٝفٝاا١  

(( قتـاد١ٜ اييت َشت بٗاتؼهًٗا ايضَين عا ايتفظلات ا٫جتُاع١ٝ ٚا٫
(2) . 
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ٖٓاا تعاا ٚبؼاهٌ ٚاكاح      (( ا٭ذٛاؾ )) ٚيعٌ ايظاٖش٠ ادت شاف١ٝ / املها١ْٝ

ايااايت أفشصتٗاااا ا٭ذاااٛاؾ عًااا٢ طبٝعااا١ ادتُاعاااات  ،  عااأ املُاسطاااات ا٫جتُاعٝااا١

ٚنٝاااف آيااات بٗاااا إىل حتكٝااال َعااااْٞ ٖااازٙ ايظااااٖش٠ يف تؼاااهًٗا     ،  اإلْظاااا١ْٝ

 . ٚتري لاتٗا

اخ صٜذإ يف رنشٜاتا٘ اتظااع ا٭ذٛػا١ ٚتري شٖاا باملٓا      ٚقذ سؿذ ستُذ ذظ 

ٚيعااٌ َاأ ادت شفاا١ يًُذٜٓاا١ املٓااٛس٠ إٔ حتااٝط  )) : ادت ااشايف ٚأبااشص طااهاْٗا بكٛياا٘

ٚريو ذُٝٓا أك  أَاَا٘ اطاِ اذتاٛؾ     (( أٟ ا٭ذٛاؾ )) ايكاس٨ مبا مت َٔ طع١ هلا

عًاا٢ َٚااا أناااش عااذدٖا ذاا  ناْاات امل افاا١ َظااًط١ َاأ ايبادٜاا١      ،  ٚملااارا بٓاا٢ 

اذتاكش٠ ٚأذٝطت املذ١ٜٓ ا٭ٚىل بايظٛس ٚبٓٛا بٝٛتِٗ داخاٌ أذاٛاؾ خًاف ايبٝاٛت     

طٛس ٚٚاج١ٗ ايبٝٛت ع٢ً اذتٛؾ ، فاملذ١ٜٓ داخاٌ ايظاٛس مل ختاٌ َأ ا٭ذٛػا١ ،      

ٚيعاٌ  ،  فبذاخٌ ايظٛس ٚعًا٢ أٍٚ ايظااذ١ ذاٛؾ ايباػاا    ،  ذزسًا ٚاذتٝاطًا ٚؿًْٛا

ٚأنااش طاهاْ٘ َأ أٖاٌ ايكـاِٝ      ،  ايشمحٔ إيٝاغ ْظبت٘ نُا مسعت إىل عبذ

((  ِ ذٛؾ فٛاص ٚطكٝف١ ا٭َل ٚصقام ايطٛاٍ ٚصقام اذتبع ٚذٛؾ ادتُاٍ
(1) . 

ناآف ٚ ااا٥كٞ عًاا٢  ،  فٗاازا ايتٛ ٝاال اياازٟ حتفااٌ باا٘ ٖاازٙ املذْٚاا١ ايظاال١ٜ    

ٚحتفاٌ بايترينٝاذ   ،  ذكٝك١ ا٭ذٛاؾ ٚتشنٝبتٗا ايظها١ْٝ ٚذذٚدٖا ادت شافٝا١ 

ٚصٜذإ ايشاؿذ ٭مساا٤ ا٭ذاٛاؾ   ،  عشق١ٝ يًظهإع٢ً ايتٜٓٛعات ا٫جتُاع١ٝ ٚاي

ٚذذٚدٖا ادت شاف١ٝ َعاين بتري لٖاا ايتاريسغتٞ يف طاٝام طاشدٙ يتااسٜخ املذٜٓا١ َٓاز         

   ٘ ،  ٖٚاٛ َاا عتكال قُٝا١ َعشفٝا١ يتًاو ايؼاٗاد٠       ،  ايعٗذ ايعاُااْٞ إىل أٚاخاش ذٝاتا

ٔ  بٛؿفٗا َظٗاشًا َأ َظااٖش اذتٝاا٠ املذٜٓٝا١ ، ٚس     ،  نتٛ ٝل يٮذٛاؾ  نٝاض٠ َا

 . سنا٥ض تاسغتٗا ا٫جتُاعٞ

،  ٜٚٓااااضع صٜاااذإ إىل تتبااا  ٚتٛؿاااٝف اي نٝبااا١ ايظاااها١ْٝ باملذٜٓااا١ املٓاااٛس٠   

ٚايتُاصد ايعشقٞ ايزٟ عشفت ب٘ تشنٝبتٗا ايذمي شاف١ٝ اييت حتذث عٓٗاا ايشذايا١   

ٚع٢ً ادتاْب  ادتٓٛبٞ ٚايؼُايٞ اي شبٞ َٔ املذ١ٜٓ  )):   ا٭ملاْٞ بلنٗاست بكٛي٘

 ٕ ،  قشٜباا١ َاأ ايظااٛس فٝٗااا طاااذات ٚلتااذ بٝٓٗااا ٚذٛهلااا بظااات       تتهاإٛ ؿاآٛا

ٚتتُاإٛ ايتحُعااات ايظاا١ٝٓ أَاااّ ايبااا  املـااشٟ ٚاملٓاخاا١ يف ػااٛاسع َٓتظُاا١ جٝااذ٠ 
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ٚغتاا م ايؼاااسع  ،  فٝٗااا بٝااٛت لا ااٌ ايبٝااٛت املٛجااٛد٠ داخااٌ املذٜٓاا١     ،  ايشؿااف

(( املظ٢ُ ايعٓا١ٜ ٖزا ادتض٤ َٔ ايتحُعات ايظه١ٝٓ
(1) . 

ٚعبكات با٘ ذٝاٛات    ،  و املااٍ سط ت ا٭ذٛاؾ ذكٝكتا٘ با  أفٓٝتٗاا   ٚع٢ً ري

ٕ ،  أبٓا٥ٗا ٚايايت  ،  نُا تٓف ا تضأ٠ املطٛي١ اييت طكٓاٖا َٔ َزنشات ايضٜاذا

حتتااٟٛ طاال٠ ٚ ٛقٝاا١ َتُاطاا١ بعُاال َشجعااٞ يًٛاقاا  ايفعًااٞ اياازٟ ناْاات عًٝاا٘        

ظإ، يف تظٝذ ٖزا ا٭ذٛاؾ باملذ١ٜٓ املٓٛس٠ ، ٚتبادٍ ايتري لات ب  املهإ ٚاإلْ

اذتااشاى ايفاعااٌ ، َٚظاات٣ٛ ايكااِٝ اياايت تٛجٗاا٘ ٚحتكاال َاأ خ٬ياا٘ ا٭َاأ ايٓفظااٞ 

 . يإلْظإ ٚفاع١ًٝ تري لٙ املتٛخا٠

  ٕ َعاا٠ عأ ٚاقا  تعذدٜا١     ،  فطكٛغ ا٭ذٛاؾ نُا تظذٖا ػاٗاد٠ ايضٜاذا

ا٭جٓاغ ٚاملزاٖب يف ا تُ  اذتحاصٟ اييت حتذث عٓٗا ا٭طتار أمحذ ايظاباعٞ  

 : ٢ اؿطباغ َذٕ اذتحاص بٗزٙ ايظ١ُْظش٠ ع١َُٝٛ عً يف

أ شت يف تهٜٛٔ ،  يف اطتطاعتٓا إٔ ْكٍٛ إٕ زتُٛع١ ا٭جٓاغ ٚادتايٝات ))

طااااب  َهااا١ ذتااا٢ إرا اطاااتكاّ رياااو ايطااااب  اطاااتطاع إٔ ٜاااذف  مجٝااا  ايكااااْط   

ٜبذٚ أ شٖا يف أناش تكايٝذِٖ ٚعاداتِٗ ٚيفتِٗ طشٜكا١  ،  ا اٚسٜٔ بذَ ١ ٚاذذ٠

(( اتِٗ ٖٚهزا نإ ايؼريٕ فُٝا مج  ريو مما ٜتعًل باملذ١ٜٓ أٚ جذ٠ذٝ
(2) . 

َٚٓٗحٝا١ ،  ٖٚٞ املعطٝات اييت ٜظتكش٩ٖا باذث آخش ع٢ً ضتٛ أناش ع١ًُٝ 

ٖزا ا تُ  ايزٟ باػش اذتلاس٠ ٚتعاط٢ ا٭ْظ١ُ  )):  ذٝث ٜزنش ْاٜف ف٬  إٔ

، أذظب٘ أَٝاض   اإلداس١ٜٚتشابط َ  اذتهاّ ٚصعُا٤ ايظٝاط١ ٚتعشف إىل اي اتٝب 

، َٓاز سفا  أٍٚ ذحاش يف َظاحذ      زتتُ  نشع َٔ ػشا٥  ايتعًِٝ َٓز صَٔ طرٝل

(( أٚ قبٌ ريو بهال املـطف٢ 
(3) . 

ّ      ذٖٚااٛ َااا ٜ٪ناا   ،  حتكاال اػاا اطات ا٫ْـااٗاس اياكااايف ٚا٫جتُاااعٞ ايعااا

 ٕ ام عًا٢ افا   ،  يٝظٗش اهل١ٜٛ ارتاؿ١ املٛذذ٠ هلزٙ ا٭عشام اييت اطتٛطٓت املهاا

 ٕيٝعٝاذ املهاا  ;  ٚع٢ً اخت٬ف يف ي اتٗا ٚ كافاتٗاا ،  ٚتباعذ يف أؿٛهلا ٚأعشاقٗا

،  ٜٚاضسع يف تهٜٛٓاتٗاا طااب  املهاإ ٚطاقاتا٘ ا٫ذتٛا٥ٝا١      ،  سطِ ٖٜٛتٗاا املذٜٓٝا١  
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ٔ  ،  اييت حتٍٛ مس١ ا٫ل ا  أٚ ايؼاعٛس بااملٓف٢   ،  ٜٚكا  ُأيفا١  ،  إىل طُريْٝٓا١ ٚطا

ٚاياايت تاا ٣ اطااتحاباتٗا يف ٚاقاا  املذٜٓاا١ ،  ضٜااذإعًا٢ تًااو ايـااٛس٠ اياايت ٜٓكًااٗا اي 

 . املعاؿش

ٚاملتريَااٌ يااضخِ ا٭مسااا٤ ٚايطٛا٥ااف ٚا٭ْظااا  اياايت تؼااتًُٗا ػااٗاد٠ ايضٜااذإ   

يف ستت٣ٛ عتكل بٝٓٗا مسات ;  (( اذتٛؾ )) ٜذٖؽ ٫طت شاقٗا يف املهإ ادتض٥ٞ

 ٞ ِ ،  ايتعاااٜؽ اإلْظاااْ ،  املهااإ املعبيااش عاأ لٛرجٝاا١ ،  ٚاي٥ٛاااّ ايـااادم اذتُااٝ

 ٣ تري لٙ يف اإلْظإ ٚتري شٙ ب٘ ؟َٚذ

َٔ اطتٛعب ذكٝك١ ،  ٚمل أطً  فُٝا أيف عٔ املذ١ٜٓ َٔ نتابات املعاؿشٜٔ

،  ا٭ذااٛاؾ ٚايكااِٝ ا٫قتـاااد١ٜ ٚا٫جتُاعٝاا١ ٚاياكافٝاا١ اياايت حتككاات َاأ خ٬هلااا   

 . نُا فعٌ صٜذإ،  مباٌ ٖزا ا٫طتٝعا  ٚاط جاع شتضٕٚ ايزانش٠ ايؼف١ٝٗ

ٚاملتٛافش٠ ع٢ً ٖزا اياضخِ ايٛؿافٞ املعًَٛااتٞ لال     ،  نش٠ صٜذإ اياش٠إٕ را

ن١ْٛٓٝ ا٭ذٛاؾ ٚذٝاتٗا بشؿذ ٜظتٛعبٗا نًٗا ٜٚٓف  إلا ٜـٛس يًكاس٨ املٓظِ

ٚنزا ْب  اذتشاى ا٫جتُااعٞ  ،  ع٢ً أمسا٥ٗا ٚاملضاد املظٗشٟ ايزٟ تـطبغ ب٘

بٗا ايٓف ايضٜاذاْٞ ، َأ ٚاقا     ٚاملتُا١ً بتًو ايتفاؿٌٝ اييت ٜبٛ  ،  ٚاياكايف فٝٗا

تتُٛكاا  ْـااًا ٜظاا فذ ،  املٓبااا١ َاأ ذٝااا٠ ا٭ذااٛاؾ ٚطاالتٗا،  املعاٜؼاا١ ايٛاقعٝاا١

 ٕ َاأ أذٝااض٠ بٓااا٤ ٚعُاااس٠   ،  ٚؿاالٚس٠ ع٬َاتاا٘ ايذ٫يٝاا١ املعااا٠  ،  عبكشٜاا١ املهااا

ٚدفاال محُٝااٞ َعااا عاأ قااِٝ     ،  إىل ذٝااا٠ ْابلاا١   (( أذااٛاؾ  )) ٚجااذسإ ٚأطااٛاس 

ايايت دْٚات َادتٗاا    ;  ٭ذٛاؾ ع٬َات٘ اذتٝا١ ٚفٝٛكا٘ ايذٖاقا١   ايتعاٜؽ ، ي طخ ا

٘      َٔ ذشاس٠ ريو ايٛاق  ٚصمخ٘ ايفاٛاس  ،  ، ٚاطاتحًت َاا٫تٗاا ٚلارجٗاا َأ َعٝٓا

 ايزٟ مل ٜضٍ طاع١ تذٜٚٔ ايضٜذإ  شًا َٚٓتحًا ؟

تعا يف إذذ٣ تًٝاتٗا عٔ ،  نك١ُٝ َها١ْٝ،  املتريٌَ يظاٖش٠ ا٭ذٛاؾ إٕ

يف ا ااٍ ايتاري لٟ يًُذٜٓا١ املٓاٛس٠ ، ٚدٚسٙ يف حتًٜٛاٗا إىل ب٦ٝا١        )) َٓظٛس ذلاسٟ

 (( ايعشقٞ )) ع٢ً ٖزٙ ايترٍٛ َٔ ايتهٜٛٔ اإل ين أدٍ ٚيٝع ، اذتلاس١ٜ يًتفاع٬ت

، إ٫ ٖاٛ ممااٌ فٝٗاا     يظهإ املذ١ٜٓ املٓٛس٠، إر ٫ ٜهاد ٜٛجذ ػعب َٔ ايؼعٛ 

((.  بريطش٠ َعشٚف١ أٚ أناش
(1) . 

                                                           

ثومل ميػوْز يف كتواب اسدٓيو٘ اسيوْزٗ   البٔ و٘       ( اكوسافٔوا ااطوازٓ٘   )  ااافظ أمحد األصوه    األصه ببدد. ( 6)
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٥ف امل تًف١ َٔ طهإ املذٜٓا١ يف ْطاام ا٭ذاٛاؾ ا٫ْاذَاد     يكذ حتكل يًطٛا

  ٚ إٔ تفكاذ َكَٛاات    ٕا٫جتُاعٞ يف بعذٙ اإلْظاْٞ ارتايف ٚايتايفيف ادتُااعٞ، د

  ٗ يف ؿاٝال١ َعٓا٢ ايتعذدٜا١ اإلظتابٝا١ ٚاملتهاًَا١ يف       ِ كافاتٗا ا٭ؿ١ًٝ، مماا أطا

ٞ املؼٗذ ا٫جتُاعٞ ٚاإلْظاْٞ ايعاّ ٚيف املُاسط١ ٚايتعاٌَ اذتٝا  ٚقاذ  ،  اتٞ ايٝاَٛ

اط عت ٖزٙ ارتاؿ١ٝ ايفشٜذ٠ عذدًا َٔ َ٪سخٞ املذٜٓا١ املٓاٛس٠ ٚايشنذنايا١، َٚآِٗ     

(( بلنٗاست )) ا٭ملاْٞ
 . (2)ٚايبتْٓٛٞ يف ايشذ١ً اذتحاص١ٜ،  (1)

ٖٛ أدا٤ ايفشٜل١ ٚإٔ بع   )):  ايظبب يف ريو (( أبٛ بهش ِايشذٝ عبذ )) ٜٚعذ

ّ  تًاو  يف اإلط١َٝ٬ امليف ش إىل ايشٚذٞ اظُريٖ ٜؼف مل ايكاد١َ ايٛفٛد ،  املعاذٚدات  ا٭ٜاا

يف جٛاس تًو املكذطات اإلط١َٝ٬ ٖٚهزا ميلٞ ايضَٔ ايطٌٜٛ  ايبكا٤ هلِ فٝطٝب

ّ     اذت٢ ٫ ًٜباٛ،  ِٖٚ ٜضدادٕٚ عذدًا ٚأْفظًا،  بِٗ ،  ع٢ً َاش ايظآ  ٚناذي ا٭ٜاا

١ ا تُا  ٜطابعِٗ   ٜٚهْٛاٛا طبكا١ يف بٓٝا   ،  إٔ ٜؼهًٛا جض٤ًا َٔ نٝاإ اذتحااص  

صتذ عا٬ًَ طٝاطًٝا آخش نإ َٔ أطبا  اهلحش٠ إيٝا٘ ٚأعاين با٘ ظٗاٛس     ،  اذتحاص

،  ايضاذف١ ا٫طتعُاس١ٜ اذتشن١ فٗزٙ ، ٚأفشٜكٝا آطٝا يف ا٭ٚسٚبٞ ا٫طتعُاس َشنض

،  أٚطاِْٗ تشى ع٢ً املظتلعف  املظًُ  بع  محًت ، بط ٝاْ٘ ايكاست  ػعٛ  ع٢ً

ايكاطاا١ٝ اياايت تعشكااٛا هلااا حتاات ْاال ا٫طااتعُاس، ٚاتٗااٛا إىل    ٖشبااًا َاأ ا٭ذااٛاٍ

(( ايطُري١ْٓٝ ٚا٫طتكشاس ذٝا٠ ظتذٚا نٞ اذتحاص
ٖٚٛ َا اتفكت عًٝ٘ آسا٤ ايعذٜذ   (3)

يتتُا ٌ امللاَ  ايذ٫ي١ٝ يشأٟ عبذ اياشذِٝ أباٛ بهاش ،    ;  َٔ امل٪سخ  ٚايباذا 

،  نإ طاببٗا أر٣ قاشٜؽ يًآيب    اييت ،  َ  د٫٫ت املااٍ ا٭سٚع يًٗحش٠ ايٓب١ٜٛ

 ١فحا٤ ا٭َش ي٘ باهلحش٠ يًُذ١ٜٓ يٝحاذ فٝٗاا امُلطُاريٕ ٚايٓـاش٠، ٜٚ٪طاع فٝٗاا دٚيا       

 . اإلط٬ّ ٚاإلْظإ
                                                           

 كَاز    مسجع ضابق .الباضط بدز . ّصة اسدٓي٘ اسيْزٗ لبري ببد د.( 6)

حمند لبٔب البتيتْىٕ   السحلو٘ ااجاشٓو٘   مكتبو٘ اسعوازا   الطبعو٘ الثالثو٘ كنوا أغواز إىل ذلوك كول موً :            ( 2)

ٔد جعفوس بسشيوٕ     و ّالطو 1925إبسأٍه زفعت باغا مسآٗ ااوسمني   داز الكتوب اسصوسٓ٘ السواٍسٗ الطبعو٘ األّىل      

ّغريٍه مً اسلزاني ّالباحثني يف التوازٓخ ادجتنوابٕ    - 1303 بريّ    صعب داز األّىل الطبع٘ الياظسًٓ ىصٍ٘

 ّالثسايف للندٓي٘ اسيْزٗ .

مطبْبووا  ىووادٖ اسدٓيوو٘ اسيووْزٗ األدبووٕ      (  1948 - 1906 ) الووسحٔه أبووْ بكووس   الػووعس ااوودٓمل يف ااجوواش     ببوود( 1)

 . 8و ص 1977طلفٔ٘ بالساٍسٗ الطبع٘ ال
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ٚتتحا٘ ػاعٛ  ا٭سري إىل املذٜٓاا١ حبااًا عاأ ايطُريْٝٓا١ ٚا٭َاأ ٚيتهإٛ فٝٗااا      

 . ايفشٜذ بتٓٛع٘ ٚتؼعباْ٘ ٚعشقٝات٘،  املضٜخ ايظهاْٞ

يهاااش٠  )) اتظاااع املذٜٓاا١ املٓااٛس٠ ْتٝحاا١،  ذ ذظاا  صٜااذإٜٚعااذ ا٭طااتار ستُاا

َ اسب١ ٚأْاكٛيٝ  َٚـاشٜ  ٚصتاذٜ  ٖااجشٚا َأ أسكاِٗ باريَٛاهلِ       .  املٗاجشٜٔ

فكذ ٖااجش َأ    (( ايتهاس١ْ )) أَا ا٭فاسق١ ايظُش ْٚظُِٝٗ باملذ١ٜٓ.  فالتٓٛا ٚبٓٛا

ذ١ٜٓ ٚنإ هلِ ؿاٛي١  ٖ٪٤٫ ا٭فاسق١ إىل املذ١ٜٓ نالٕٚ جا٤ٚا يًرخ فظهٓٛا امل

٭ْ٘ ذفظ بكا٤ِٖ يف املذ١ٜٓ ٫ غتاشجِٗ ف اشٟ   ،  حتت صعا١َ ايؼٝخ ا٭يفا ٖاػِ

(( باػا َٓٗا
(1) . 

امل٬َح ايظًٛن١ٝ  ; ٚ كاف١ عشقًا امل تًف اإلْظإ ب  املتبادٍ ايتري ل تاٚص يكذ

ايٛذذات  إىل ، اياكاف١ٝ ٚاملؼ نات ٚاملٛاكعات ايتكايٝذ يف ايٓظيب ٚا٫حتاد ايعا١َ

، َٚٓاطبات  ايضٚاد ٚا٭فشا  ٚاذتفا٫ت ا٭عٝاد ٚعادات املطبخ يف ارتاؿ١ ا٭طش١ٜ

     ٕ يف اطاتٝحاد ؿاٝ ١    (( املذٜٓا١  )) ايعضا٤ ٖٚٞ ايفاعًٝا١ املهاْٝا١ ايايت أطاِٗ املهاا

اجتُاع١ٝ تٛفٝك١ٝ عا١َ هلاا ، ٚناْات املعطٝاات ايظٝاطا١ٝ ايايت ػاٗذٖا اذتحااص        

إٔ ا٭ذاذاث ايايت    )) : ُذ ايظشٜاْٞٚيزيو ٜش٣ ايذنتٛس ست ، عٓـشًا َ٪ شًا فٝٗا

جشت ع٢ً َظش  ايتاسٜخ يف ا٭قطااس اإلطا١َٝ٬ قاذ يعبات دٚسًا يف صٜااد٠ ايعٓاؿاش       

ذٝث صادت اهلحش٠ إىل املذ١ٜٓ ،  إىل املذ١ٜٓ املٓٛس٠ يف ايعٗذ ايعاُاْٞ ايااْٞ ايٛافذ٠

ايزٟ ختًطٛا بعذ سذٌٝ جٝؽ ،  املٓٛس٠ ْتٝح١ زتاٚس٠ ا٭تشاى ٚاملٛظف  املـشٜ 

ٜلاااف إىل ريااو أطُاااع أٚسٚبااا يف أَاا٬ى ايعااامل اإلطاا٬َٞ   ،  ستُااذ عًااٞ باػااا 

 طاعذت اهلحش٠ إىل اذتشَ  ايؼشٜف  فكذ ػٔ ايشٚغ ذشٚبًا ع٢ً آطٝا ايٛطط٢

ٚايفشْظاإٝٛ يف ،  ٚناازيو فعااٌ اإلصتًٝااض يف اهلٓااذ ٚأفشٜكٝااا     (( تشنُاْظااتإ ))

ٚاهلٛيٓذٜٕٛ يف إْذْٚٝظٝا ٚفاش ناال َأ طاهإ     ،  يـ١ٝٓٝٚاهلٓذ ا الش  إفشٜكٝ

(( ٚبك١ٝ َذٕ اذتحاص،  ٖزٙ ايب٬د بذِٜٓٗ ٚايكًٌٝ بذْٝاِٖ إىل املذ١ٜٓ املٓٛس٠
(2) . 

                                                           

 . 21ند حطني شٓداٌ   مسجع ضابق ص حم( 6)

بئوو٘ ّاإلىطوواٌ ( اسدٓيوو٘ اسيووْز ال ) ثوومل ميػووْز يف كتوواب ( الطووكً ااطووسٖ  ) حمنوود حمنووْد الطووسٓاىٕ   د. ( 2)
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فهاْت ٖزٙ ٖٞ املعطٝات ايتاسغتٝا١ ٚايظٝاطا١ٝ ٚا٫جتُاعٝا١ ايايت تؼاهٌ      

ُٝاا١ استباطاااتِٗ ق ذَاأ إفشاصاتٗااا ايتٓااٛع ا٭جٓاطااٞ ايفشٜااذ باملذٜٓاا١ املٓااٛس٠، ٚجظاا 

فُٝاا رٚبات ٖازٙ      ايشٚذ١ٝ اطتٓادًا إىل ٚجٛد املااٍ ايذٜين ا٭ع٢ً َظحذ ايآيب  

ايك١ُٝ ايفشٚم بِٝٓٗ، ٚػذتِٗ إىل قِٝ ايتعاٜؽ ايشاكاٞ ايازٟ تعهاع ا٭ذاٛاؾ     

 . َٔ َعامل٘ َعًًُا باسصًا

٫ تشّٚ حتشٜاش ؿاٛس٠ ْظشٜا١ طٛباٜٚا١ يٛاقا  ا٭ذاٛاؾ        ٚبعذ فإٕ ٖزٙ املكاسب١

نُااا ٫ تٓفااٞ ٚجااٛد اعاات٫٬ت َااا يف ايبٓٝاا١ ا٫جتُاعٝاا١ عااا  ،  ايب٦ٝاا١ املذٜٓٝاا١ يف

،  أٚ َظاٖش طًب١ٝ َا تعتٛس أٟ ْظاّ اجتُاعٞ،  َشاذًٗا ايتاسغت١ٝ باملذ١ٜٓ املٓٛس٠

مل تطاي  أٚ تذ فُٝا تٛفش ،  ٖٚٞ ٚحبظب طبٝعتٗا ايٛؿف١ٝ َٚشجعٝتٗا املٓٗح١ٝ

ٔ  -جتُااعٞ ٚاياكاايف باملذٜٓا١    يهاتبٗا َأ َشاجا  يف ايتااسٜخ ا٫     (( ا٭ذاٛاؾ  )) عا

َٚاأ ٖٓااا فٗااٞ ستهَٛاا١   ،  َااا ٜؼاال إىل ٚجااٛد َاااٌ تًااو ايظااًبٝات     -حتذٜااذًا 

 ٞ ايااازٟ تاااٛخ٢ سؿاااذ أباااشص اإلفاااشاصات ٚايترااا٫ٛت ٚايكاااِٝ      ،  بإطاسٖاااا اإلجشا٥ااا

ٛن  . ْتٗا ا٭ذٛاؾا٫جتُاع١ٝ ٚاياكاف١ٝ اييت ن

ذت٢ ٫ ٜظٔ ايكاس٨ ،  سب١ بٗزٙ اإلػاس٠إٔ أختِ ٖزٙ املكا َٓٗحًٝا يضاًَا ٚنإ

ٗنت،  إٔ مث١ اْتكا١ٝ٥ قب١ًٝ  . ْتا٥خ ٖزا ايعٌُ ٚاهلل املظتعإ ذهُت أٚ ٚج
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