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 املقدمة:  -

مىلىع مهم وؼاثً واإلاا ؼغل الخفىير  الىلذي في ميذان  بملاسبت البدض اهخم هزي

ت بخىىس مفاهيم  ت الحذازيت؛ فلذ اسجبي مفهىم الؽػٍش الؽػش الػشبي، هى مىلىع الؽػٍش

الحذازت وحػاكب خشواث الخجذًذ اإلاخخلفت، وحػذ كميت الحذازت مً اإلاعاثل اإلاػلذة التي 

ىي الغشبي ؤم الػشبي، فلذ وشخذ غلى اهخم بها الخفىير الىلذي لعىىاث ظىاء غلى اإلاعخ

ت وزلافيت، ومما صاد ؤلاؼياٌ في هزا  اث مخخلفت فلعفيت وؤدبيت وظياظيت وفىٍش معخٍى

وظىهشها، فليل مبذع وؤدًب ؤو هاكذ ؤو  ت الحذازتهى غذم وظىد حػٍشف دكيم إلااهي اإلاىلىع

خه الفلعفيت إلاا خىله، خيض ؤن ليل خشهت خذ ازيت ظملت مً مفىش خذازخه الخاـت وسٍئ

ت تها اإلاميزة، وبهزا لً ًيىن الحذًض غً ؼػٍش  الخفىساث والشئي حعدىذ غليها في خلم ؼػٍش

 لخػذد الحذازاث. واخذة
ً
اث وفلا  بل ؼػٍش

وال ؤدٌ غلى جلً ؤلاؼياليت مً ؤن ول ؼاغش خذاسي كذ اهىلم في خلم غاإلاه الؽػشي 

، فلم ٌػذ والؽاغش اللذًم ال ًداوي الػالم مً خىله، بل  وان زيالخاؿ مً غالم اإلاجهٌى

ظػل اإلاخللي بػذ رلً ًلف في ـذمت ؤمام  ؤـبذ الػالم مً خىله خالػا لػلل الزاث، ما

هدؽاف ظمالياجه، ت فً ؼفشاجه والغىؿ في ؤغىاسه، الرلً الخىاب الؽػشي في مداول

ت ظاءث مػبرة غً غذد مً اإلافاهيم: الىؽف، الخل م، الظيما وؤن جلً الىفىؿ الؽػٍش

الخجاوص، الشئٍا، الىباة، الغمىك، ؤلابهام، الفجاثيت، وغيرها مً العماث التي ظػلذ ؤفم 

 
ً
ت الحذازيت ؤفلا   الؽػٍش

ً
ت  مىفخدا غلى فماء مً اإلاذلىالث الالنهاثيت، ليىن اإلاذوهت الؽػٍش

ف مً خالٌ مػاًير وكىاهيالحذازيت ال ًمى ن وملاًيغ، وال ًمىً ؤن جدذد بلاغذة ً ؤن جـى

 ؤو زىابذ.  

الؽػش الحذاسي الزي ظاء ظهىسه هشىسة وجمشد غلى  غلى البدض اًشجىض اهخمام هز

ت، فلذ  الؽػش الىالظييي الخلليذي، وسغبت في الخدشس مً غشوك الفشاهيذي وبدىسه الؽػٍش

ون ججاوصه، وسظم للػشب د غليهخذد الخليل مىز اللذم اإلاعاس الزي البذ للؽاغش العير 

ت الػشبيت في ـىستها النهاثيت، وخىها ؤمام الؽاغش اللذًم لاللتزام والخليذ بها،  البدىس الؽػٍش

ه، ألنها جدىاظب ومخىلباث غفشهم، ف يان رلً بذاًت اهىالق ومدىس إلبذاع ودهؽت إلاػاـٍش

 
ً
ه اللىالب مً ؤؼياٌ الفشادة والخميز، ولىً ما بن خىلذ بػذ رلً هز فإلحى ؼىال

الػشوليت بلى همىرط وهمي ًدخزي به ختى كخل ؤلابذاع والخميز مً وظه هظش الحذازيين، ووان 

خلٌى الىمىيت والخلليذ وؤلاجباع، والخإزش بالىمىرط العابم واللالب الجاهض، فُػذ ؤي خشوط 



ب  
 

  ،غً هزه اللىاغذ الػشوليت خشكا لللاهىن الؽػشي الػام
ً
ووـف  واغخبر هزا الخشق لػفا

 بالشجابت.

وان لزلً ؤزش هبير في تهميؾ راث الؽاغش وفشادجه في خلم جميزه، فجاءث مشغمت 

لخغيير معاس حؽيلها بما ًدىاظب واللالب الفشاهيذي الجاهض، فةبذاع الؽاغش ليغ بمعخىي 

اإلاممىن فلي، بل البذ له ؤن ًخميز غلى معخىي الؽيل واإلاممىن مػا، وهزا ما اجخزه سواد 

ت الشئٍا الخاـت، ؤًً جىمً الحذا ت ودغىا بليه مً خالٌ ما ظمي بؽاغٍش زت الؽػٍش

يت وؤلابذاع والخجذًذ   .الخفـى

ما بن اظخىغب الؽاغش الػشبي الحذًض رلً ختى ظاسع بةخذار الخغييراث التي ظاءث 

خ الؽػش الػشبي ال ًجذ ؤن الخدذًض الحاـل في  جيت مخمهلت في غذة مشاخل، فمخإمل جاٍس جذٍس

 ا
ً
بين اإلاشاخل اإلاخخلفت، بل غلى الػىغ ًالخظ رلً  لؽػش خلم فجىة، ؤو ؤخذر ؼشخا

كذ ظاء هزا الخدذًض في الؽػش غبر غذة مشاخل، وفي و الخػالم بين مشاخل الؽػش وجىىساجه، 

ول مشخلت وان الخػالم مؼ ظابليه، فهزا الخدذًض امخذاد له، ولىً ليغ غلى هفغ الىجيرة، 

سجفاع واهخفاك، بما ًدىاظب مؼ خاٌ اإلاجخمؼ وؤخىاٌ الحياة فيه وجفاغل بل امخذاد في خاٌ ا

هزا الؽاغش وظشوف غفشه وصماهه، رلً ؤن الخدذًض ولؼ خخمي هعاثش ؤولاع الحياة، 

 فليغ هىان ش يء زابذ.

لم ًىً مػجى الشىسة والخجذًذ غىذ غالبيت ؤهل الحذازت هي دغىة إللغاء اإلااض ي 

بل هي دغىة في ألاظاط لدؽشب الترار وبدسان كيمه ومػاهيه والترار هما فهم البػن، 

واهدعاب زلافخه، ومً زم اهدؽاف ؤظئلت الحالش، فمتى وظذ الدعاٌئ وان البدض غً 

، ومً هىا ًيىن جمييز الؽػشاء وفشادتهم في الخػبير غً خلٌى لهزا الىاكؼ  ؤلاظابت والحلٌى

يذاث هزا اإلاجخمؼ وجذاخالجه، وليغ مؼ ظذًذة، جدىاظب بالمشوسة مؼ حػل تبدؽىيالث راجي

 .اللىالب الجاهضة والىمىيت اإلاىسوزت

ؤولى هزه الخدىالث في الؽػش الػشبي، ما كام به غذد مً الؽػشاء والىلاد هىاصن بن 

هي، وغالي ؼىشي، وؤدوهيغ،  اإلاالثىت، وغض الذًً بظماغيل، وبخعان غباط، ومدمذ الىٍى

خير بً، وسٍخا غىك وغيرهم ممً ؼاسن في خلم ما ومدمذ بىيغ، وهاجي غلىػ، وهماٌ 

ت ظمي بؽػش الخفػيلت ؤو الؽػش الحش، فاإلاالخظ لهزه الحشهت  ًجذ ؤنها خشهت بخذازيت، الؽػٍش

 جىىس  حػذ كشاس بإنهاها خافظذ غلى ؤظضاء مىه، فيصح ؤلاخشظذ غً اإلاىسور الخلليذي، بال ؤن
ً
 ا

 وامخذاد
ً
 لهزا الؽػش، رلً ؤنها لم جثر غلي ا

ً
ا ، ه زىسة وليت، ولم حغير في الؽيل واإلاممىن ظزٍس

  .بل غذلذ ووىسث وؤلافذ، وحػذ مً ؤهم خشواث الخدذًض في معاس الؽػش الػشبي



ت  
 

ضجت  -وماصاٌ–ؤما الىمىرط الخدذًثي آلاخش في معاس ؼػشها الػشبي، والزي ؤخذر 

ومػاوي لم ٌعخىيؼ  هبيرة، وصخب غير معبم، إلاا ؤزاسه صغماء هزه الحشهت مً دغىاث وكماًا

هشير مً الىلاد والؽػشاء جلبلها، فةن وان ؤهفاس الؽػش الحش كذ دغىا بلى الخجذًذ وؤلابذاع، 

ٌى والشىابذ، لىً ما لم ٌعخىيؼ الىاكؼ  فلذ كامىا بزلً مؼ مدافظت غلى هشير مً ألـا

إلاممىن، واإلاخخيل الػشبي جلبله، هى جلً الذغىة بلى الخجاوص الىلي غلى معخىي الؽيل وا

وبػذ ؤن سؤي ؤصحاب هزه الشىسة  ؤن ؼػشاء الخفػيلت وكػىا في مشل ما وكؼ فيه الؽاغش 

الخلليذي مً همىيت واخخزاء اللالب الجاهض، ولىً مً كام بدؽىيل الىمىرط هزه اإلاشة هي 

الؽاغشة هاصن اإلاالثىت، بػذ الخلػيذ لهزا الىمىرط، وظً اللىاهين له، فمتى واهذ الشىابذ 

 .ىاغذ وألاؼياٌ الجاهضة، وكػىا في الىمىيت والخلليذ التي وكؼ فيها العابلينوالل

ــ  هزا الىمىرط ؤلاخذاسي الشاوي في معاس ؼػشها الػشبي هى ما اـىلح  غلى حعميخه بــ

ؤدوهيغ، وظماغت و  التي ظاءث مخمشلت في بذاًاتها في هخاباث مدمذ اإلااغىه،"، كفيذة الىثر"

 .وظماغت هشوىن في الػشاق، وغيرهممجلت ؼػش اللبىاهيت، 

ت الحذازيت في مىىلت الخليجابذؤ اهخمامي بمىلىع  ،مً هىا الػشبي  لظاهشة الؽػٍش

 
ً
ا ً في هزه اإلاىىلت ممً اظخىاغىا ؤن  خفـى خين وكفذ غلى ججاسب هشيرة لؽػشاء مػاـٍش

ت الحذازيت  والع غلى جلً اإلاذوهت ، وغىذ لا تًخمشلىا هزا الخياس وفلعفاجه اإلاخخلف الؽػٍش

ججلذ لي ؤهميت اإلاىلىع في ظذة مادجه )ؼػش الخفػيلت وكفيذة الىثر (، فلذ ؼهذ الؽػش 

 
ً
  الػشبي الحذًض جىىسا

ً
  فىيا

ً
غلى معخىي الؽيل واإلاممىن، لهزا ظإخاٌو ؤن ؤوشح في  هبيرا

هزا البدض خمىس هزًً الىمىرظين في مىىلت الخليج، وظإكاسب وؤخلل ؤهم الىمارط 

ت الحذازيت في مىىلت الخليج، و ظإدغم الح ذازيت في اإلاىىلت، بغشك ببشاص ججلياث الؽػٍش

خ لهزًً الىمىرظين، وظيلي رلً  الخدليل والذساظت بمخخلف آلاساء التي جىشح معإلت الخإٍس

ت الحذازيت وظماتها،  غشك إلاعإلت الخىظير لهزه الىمارط بن وظذث، وبيان خفاثق الؽػٍش

م آلاساءظبم بمم وجدليل ما  .اسظت الػمليت الىلذًت وجلٍى

خفضوي غلى البدض  بلى اخخياس هزا اإلاىلىع هشيرة، بال ؤن ؤبشص ما تبن ألاظباب الذافػ

 ظببين ؤظاظيين: في خفاًا هزا اإلاىلىع جمشل في 

ت الحذازيت الزًً جىاولىا الباخشين  ًخمشل ألاٌو في كلت غذد - الؽػش في مىلىع الؽػٍش

 .الخليجي

مىىلت الخليج الػشبي مً في ألادب والعبب الشاوي هى الشغبت الزاجيت اإلالحت لخذمت  -

حػمذ بلى حعليي المىء غلى بػن الخجاسب ألادبيت التي جادة، الذساظت الخالٌ 

 هما ظيرد في متن البدض. اإلاخميزة



ث  
 

بال ؤهجي ال ؤهىش ظهىد بػن الباخشين في هزا اإلايذان هذساظاث الىاكذ مدمذ 

خيم وافىد في الؽػش في مىىلت الخليج، وظهىد الىاكذ غلىي الهاؼمي في دساظاجه غبذالش 

جي، والىاكذ ظػذ الباصعي في دساظت الؽػش العػىدي، ودساظاث الىاكذ  اإلاخخلفت للؽػش البدٍش

تي،  فت اليدياجي، والىاكذ ظليمان الؽىي في دساظت الؽػش اليٍى ظيف الشخبي، والىاكذة ؼٍش

لم خذاده، بال ؤن ؤغلب جلً الذساظاث ظاء فيها رهش مىلىع الؽػش وهخاباث الىاكذ ظا

الحذاسي بؽيل بعيي ؤي هةؼاسة غابشة دون الىكىف غلى اإلاىلىع راجه مً خيض اليؽإة 

والخىىس، والخىظؼ فيه مً هاخيت الشبي بين خشهيت ؤلابذاع وحؽيل الخىاب الىلذي 

ٍت بؽيل مىظؼ، مً هىا كشسث ؤن ؤجىاٌو اإلافاخب لها، وجدليل الىمارط اإلامشلت لخلً الؽػش 

ت الحذازيت في مىىلت الخليج، و بالبدض والذساظت مىلىع الظاهشة الؽػ سجإًذ ؤن ال ؤكخفش اٍش

مً مىىلت الخليج  ةط ؼػشي واخذ، بل غلى همارط مىخلافي الجاهب الخىبيلي غلى همىر

ت، بؽيل غام ورلً سغبت في كشاءة جلً اإلاذوهت الحذازيت إلبشاص العم اث الجماليت لخلً الؽػٍش

ت الحذازيت. ا غىذ سواد اإلاذوهت الؽػٍش  خفـى

هى بالىظش بلى هزا اإلاىلىع ودوافػه، وظذث ؤن ؤفمل اإلاىاهج إلالاسبت هزا اإلاىلىع 

خي واإلاىهج لا  خي ولا  ظخماعي، ألهه ٌعمذ لي بشبياإلاىهج الخاٍس ظخماعي الظاهشة بالعياكين الخاٍس

خ وؤظباب بشوص هزا الىىع الؽػشي في مجخمؼ الزي وؽإث فيه، غىذ  ل بلى جاٍس مداولت الخـى

ظخػاهت بألياث وؤدواث مىهجيت ؤخشي اظخػشتها مً مىاهج ػين، بال ؤن رلً لم ًمىػجي مً لا م

ل واللشاءة. ف، واإلالاسبت، والخدليل، والخإٍو  مخخلفت والـى

اغذة كمذ بخلعيم بدثي بػذ جدذًذ الىظاثي اإلاىهجيت للبدض وآلياجه ؤلاظشاثيت اإلاع

، جىاولذ في اإلاذخل م لاسبت للػىىان اإلاخخاس لهزا البدض اإلاىظىم بلى: مذخل وزالزت ففٌى

ت الحذازيت في مىىلت الخليج،  فشؤًذ ؤهه مً المشوسي ظشد اإلافاهيم بذكت  بـــالظاهشة الؽػٍش

يفها، رلً ؤن هشير مً اإلافىلحاث في الىك ذ الشاهً وغىاًت، وجدذًذ اإلافىلحاث وجـى

 في رهً اإلاخللي، لىظىد جذاخل وحؽابً بين غذد مً اإلافاهيم، فيان غلي 
ً
 ؼذًذا

ً
ؤخذزذ لبعا

في البذاًت الىكىف غىذ الػىىان إلالاسبت وجدذًذ اإلاشاد واإلاػجى اإلالفىد مً مفىلحاث هــــ: 

ت، والحذازيت.  الظاهشة، والؽػٍش

، خاولذ خالٌ هزا (في مىىلت الخليجظاهشة الؽػش الحش )ظاء الففل ألاٌو مىظىما بـــــ

غذد مً الدعائالث مً خالٌ دساظدىا لظاهشة الؽػش الحش في مىىلت  غًالففل ؤلاظابت 

ؤبشص الىمارط الحذازيت في اإلاىىلت، بل وػذه ؤٌو جلً الىمارط الحذازيت  الزي ٌػذالخليج، 

خػاسف غليه هدى التي ظاءث مداولت للخشوط غلى الىمي اإلاىسور واللاهىن الخلليذي اإلا

ل لشواده مؼ مىىللاتهم  حؽىيل سئٍا خاـت، فلمذ بالبدض في هزا الىمىرط بغيت الخـى
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والع غلى ؤبشص الىمارط للىكىف غىذ العماث اإلاؽترهت في ول مشخلت ؤدبيت، ومً ، ولا وسئاهم

هزا ، مداولت بزلً بكامت الػالكت بين اإلاػملتوظهىد الذساظاث  ،زم الخىظه آلساء الىلاد

الىمىرط الحذاسي في مىىلت الخليج وبين ما هى مىظىد غلى معخىي الىوً الػشبي، وألاهم مً 

ت الػشبيت في دٌو مجلغ الخػاون العذ، فهل  رلً وله مداولت جدبؼ معيرة الحذازت الؽػٍش

هي خذازت ؼيليت فلي، ؤم خذازت راث وابؼ سئٍىي خاؿ وخىاب مميز؟، وهل ظاءث 

جي وبدباًً بين ألاكىاس في الشىسة الحذازيت في  ول جلً الذٌو مشة واخذة، ؤم ظاءث بؽيل جذٍس

 .اليؽإة؟، وما ؤظباب هزا الخباًً بن وظذ؟

الففل بلى ؤسبػت مباخض، في اإلابدض ألاٌو  ومً هزا اإلاىىلم غمذث بلى جلعيم هزا

سظين، جىاولذ بالؽشح والخففيل بؼياليت سثيعيت في مىلىغىا، ؼغلذ هشير مً الىلاد والذا

هي ؤبشص الػىامل التي ظاغذث  وهي معإلت جإخش ظهىس ألادب الحذًض في مىىلت الخليج، وما

غلى النهىك باألدب واصدهاسه في الخليج الػشبي، وهيف وان ؤزشها غلى ألادب، وغلى الؽػش 

 
ً
وما وشؤ غليه مً جدىالث، وكذ كعمذ هزا اإلابدض بلى غذد مً الػىاـش مىظضة   جدذًذا

 : اليوالخظاءث 

 كخفادًت:الػىامل لا 

 .اهدؽاف الىفي في اإلاىىلت 

 كخفادًت، والنهمت الخػليميت.النهمت لا 

 الخىاـل مؼ آلاخش الخاسجي. 

  مل الشلافيت:االػى 

 الجمػياث واإلااظعاث الشلافيت.و  إلاىخباث الػامتا 

 .الصحافت اإلاىخىبت 

 .ت  الحشهت اليعٍى

 .اإلاىكؼ الجغشافي 

  اإلاىهجيت الذكيلت.ـػىبت الذساظت 

 .بؼياليت الففحى والػاميت 

 .غياب الىلذ اإلانهجي 

ت  ت للمبذع الخليجي، فلذ مشث الؽػٍش وظاء اإلابدض الشاوي ليىاكؾ مشاخل الىخابت الؽػٍش

 الػشبيت في مىىلت الخليج الػشبي بػذ ظهىس جلً الػىامل ؤو ؤزىاءها بػذة مشاخل: 

 الخلليذًت. اإلاشخلت 
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 جباغيت اإلادافظت.لا اإلاشخلت 

 جباغيت الخجذًذًت.لا اإلاشخلت 

 الشوماوعيت. اإلاشخلت 

 الىاكػيت. اإلاشخلت 

في دٌو مجلغ الخػاون(،  الؽػش الحش مً هزا الففل واإلاػىىن بــــ ) الشالضوفي اإلابدض 

ل لإلسهاـاث ألاولى والبذاًاث الف لىخابت هزا الىمىرط الؽػشي، ومً زم  تػليخاولذ الخـى

ت في ول مىىلت، ادة الؽػٍش بال ؤهجي في هزا اإلابدض لم ؤرهش همارط  البدض في جدذًذ الٍش

ت وظبب رلً هى سغبتي في هلل جلً الىمارط وألامشلت للففل الخىبيلي والخىظؼ في  ؼػٍش

 :واآلحيوبىاء غلى رلً كعم اإلابدض بلى غذة غىاـش ظاءث  كشاءتها وجدليلها،

  في كىش. الؽػش الحش 

  ذ. الؽػش الحش  في اليٍى

  الؽػش الحش .ً  في البدٍش

  في العػىدًت. الؽػش الحش 

  في غمان. الؽػش الحش 

  في ؤلاماساث. الؽػش الحش 

 ؤما الففل الشاوي 
ً
، وهى ففل (ظاهشة كفيذة الىثر في مىىلت الخليج)بــــــــــ فجاء مػىىها

في  مىىلت الخليج التي ؤغذها زاوي الحشواث الحذازيت كفيذة الىثر فيخففخه لذساظت 

 هزه، وخاولذ ؤًما كشاءة هزا الىمىرط اهىالكا مً الجهىد الػشبيت التي جشؤظذ ظير اإلاىىلت

في  جماغت ؼػش ورلً بةًماح ؤهم الخلفياث التي ظاغذث سواد الحذازتهالحشهت الشىسٍت 

الحشهت ظزوس في  هزهؤم ؤهه وان ل تغشبيت بدخغخماد غلى سوافذ ججشبتهم الجذًذة، فهل وان لا 

الترار الػشبي؟، هل وان للحذازت الػشبيت ظماث جفشكها غً الحذازت الغشبيت؟، وهل واهذ 

اللىالب الخلليذًت كفيذة الىثر الػشبيت وليذة الحذازت الغشبيت؟، للذ سفن ؤصحاب الحذازت 

ت الػشبيت وؤوكػتهاالجاهضة التي  ا في الىمىيت، فهل وكػذ ظماغت ؼػش غخادث غليها الؽػٍش

فيما وكؼ فيه ؤظالفىا بمجشد ؤن ولػذ الخىظير لهزا الىمىرط؟، ولىفشك ؤن ؤهفاس الحذازت 

لم ًىظشوا  لهزا الؽػش، ؤال ٌػذ هزا لشبا مً الفىض ى والػبصيت؟، هل واهذ دغىة ؤصحاب 

 
ً
ت الػشبيت هما ٌػخلذ  الخدذًض هديجت ، وجفىيً للهٍى ٌى لشغبت ؤصحابها في بلغاء الترار وألـا

هى الؽيل ألادبي الزي كذمخه الحذازت للعاخت ألادبيت؟، هل هى  ؟، ماالخياس اإلادافظظماغت 

ؼػش ؤم هثر هما ؤؼاس بلى رلً ظماغت مً الىلاد؟، وهل وان ؤهفاس الحذازت غلى اجفاق في 
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؟، ومااإلاىكف مً الترار وألا  ياث هزا الىمىرط الجذًذ؟، وما ألاظباب  ـٌى هي خفـى

 الحليلت وساء سفن هزا الىمىرط والهجىم غليه؟.

الخجشبت غلى معخىي الىوً الػشبي وواهذ الخجاسب مخباًىت في  هزهللذ ظهشث  

اتها، فىيف وان ظهىس هزا الىمىرط في مىىلت الخليج ، وما ؤبشص ألاظباب التي ظاغذث ؟معخٍى

هىالق لخلم وهخابت خمذ غليها الؽاغش الخليجي غىذ لا هي الخلفياث التي اغ ، وما؟ظهىسه غلى

 
ً
بالخجاسب في الػالم  هزا الىمىرط؟، هل وان مىلػا غلى الخجاسب في الغشب ؤم ؤهه ظاء مخإزشا

الػشبي؟، وما الزي ميز ججشبت هخابت هزا الىمىرط في مىىلت الخليج؟ حعائالث هشيرة وسدث في 

 الففل، خاولذ ظاهذة ملاسبتها ومىاكؽتها، ومً هىا ظاء جلعيم الففل واآلحي :  هزا

)وؽإة كفيذة الىثر الػشبيت(، فخدبػتها مً خالٌ الػىدة للمشظػيت  ـــــاإلابدض ألاٌو غىىهخه ب

فيه مً مداوالث وهخاباث كذ حػذ هي  ألاوسوبيت الفشوعيت، زم غشظذ غلى الترار وما

 الجزوس الػشبيت للفيذة الىثر الػشبيت.  ؤلاسهاـاث ألاولى و 

ؤما اإلابدض الشاوي  فجاء بػىىان )بؼيالياث كفيذة الىثر الػشبيت(، وفيه جىاولذ ؤبشص 

ؤلاؼيالياث اإلاخمشلت في بؼياليت الخجىيغ والدعميت، وبؼياليت ؤلاًلاع إلاا ؤزاسجه مً ظذٌ في 

 العاخت الىلذًت.

جلىد هدى فهم خشهيت كفيذة  يظشاثيت التلمشوستهما ؤلا العابلين  لذ ووإث باإلابدشينل

اإلابدض الشالض )كفيذة الىثر في مىىلت دٌو مجلغ الخػاون(، الىثر في الخليج، وغليه جىاٌو 

لىخابت هزا الىمىرط الؽػشي، ومً  تػليؤًً كشسث البدض في ؤلاسهاـاث ألاولى والبذاًاث الف

 وخخمزم مداولت جدذًذ سواده في اإلاىىلت، 
ً
ؤبشص الظشوف والػىامل التي  بالحذًض غً ذ ؤخيرا

 ظاغذث في وؽإة كفيذة الىثر في مىىلت الخليج.

ت الحذازيت في مىىلت الخليج،ججلياث الؤما الففل الشالض فلذ خففخه لذساظت   ؽػٍش

فلمذ بمىاكؽت ؤبشص مظاهش الحذازت في جلً الىفىؿ ؤلابذاغيت، واكخفشث الحذًض في هزا 

ت الحذازيت، فجاء اإلابدض ألاٌو  الففل غلى مبدشين سؤًذ ؤنهما ٌؽىالن ؤبشص مظاهش الؽػٍش

 هي: مىظىما بــ) كفيذة الشئٍا( جىاولذ فيه ظملت مً الىلاه هػىاـش

  الخالؿ(.-اإلاػشفت-الىخذة-الىؽف-والخخىيمشاخل جفػيل الشئٍا )الخجاوص 

 .خفاثق كفيذة الشئٍا 

 .وظيفت الشئٍا ومخىلباث الؽيل الجذًذة 
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 .ـىس كفيذة الشئٍا 

 مفهىم الشئٍا والخإزش بالحذازت الغشبيت. 

ت الحذازيت( وجىاولذ فيه الحذًض غً  ؤما اإلابدض الشاوي فػىىهخه بــــ) ؤلابهام في الؽػٍش

 ت اإلاخػللت بلميت ؤلابهام وظاءث والخالي: غذد مً اللماًا اإلاهم

 .اجه  فلعفت الغمىك ومعخٍى

 :ت الحذازيت  مظاهش ؤلابهام في اإلاذوهت الؽػٍش

 الغياب الذاللي. -

 سفن ؤلاجباع والىمىيت. -

ت الحذازيت. -  الالمػجى في الؽػٍش

 الخمشد غلى الىظم اللذًمت )غمىد الؽػش(. -

 جشاهم الفىس اإلاجضؤة. -

ت لا  - اح في الؽػٍش  الحذازيت.هٍض

 جلىيت الشمض. -

ذ في ؼػش الحذازت. -  الخجٍش

 ؤظلىب اإلافاسكت. -

 الجمؼ بين اإلاخىاكماث. -

 جلىيت الدؽىيل البفشي: -

 :العىاد والبياك 

 .الحزف 

 .الخمىط 

 .الخلىيؼ 

 .الىق اإلاخػذد 

 .ألاسكام وغالماث التركيم 

 اوكذ كمذ ب 
ً
 غاملينغلى  هخلاء همارط اإلالاسبت والخدليل في هزا الففل اغخمادا

 هما: ،ؤظاظين

 .ت الحذازيت في مىىلت دٌو مجلغ الخػاون  اخخياس الىفىؿ غىذ سواد الؽػٍش

  اء الىفىؿ التي جخذم مىلىع البدضاهخل. 
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ت خذازيت دون الىظش بلى اإلاعاس الزي    فاسجإًذ ملاسبت جلً الىفىؿ هىخلت ؼػٍش

اللاست الترهيز غلى  ًلحظجفىف فيه مً خيض هي  كفيذة هثر ؤم ؼػش خش، و هىا كذ 

ت؛ رلً ؤن فلعفت الحذازت في ؼيلها الفجي جدؽيل في  -في جلذًشي  -اللفاثذ الىثًر

ت ؤهثر مً ظىاها.  اللفاثذ الىثًر

لذ بليها خالٌ  واهخهى البدض بلى خاجمت اخخىث ؤهم الخالـاث والىخاثج التي جـى

 بغذاد هزا الػمل.

مً ؤبشص الفػىباث التي واظهخجي في  للذ وان الحفٌى غلى بػن اإلافادس واإلاشاظؼ،

ً، لييىن الىلل مً اإلافذس  هزا البدض، فداولذ الحفٌى غلى بػن الذساظاث والذواٍو

لػذم جىفشها في اإلاىخباث في دولت كىش، ؤو  ؛الشثيغ، لىً لم ًدعجى لي الحفٌى غليها ولها

سة بلى غذم لىفار اليسخ مً دوس اليؽش غىذما جىاـلذ مؼ ؤصحابها، والبذ مً ؤلاؼا

والع غلى الػذًذ مً اإلافادس باللغت الفشوعيت التي لها غالكت مباؼشة اظخىاغتي ؤلا 

بلفيذة الىثر، بال مً خالٌ الترظماث، هزا وباإللافت بلى ليم الىكذ اإلادذد إلنهاء هزا 

، وظهذ ؤهبر ،اإلاىلىع الزي ٌعخدم بوالع ؤهثر   .ومذة ؤوٌى

بلى ؤن الخىك في هزه الفلعفاث الحذازيت التي ليغ ومً هاخيت ؤخشي ال بذ مً ؤلاؼاسة 

لها كاهىن ًدىمها، وال كاغذة حعخلش غليها ليغ باألمش البعيي لػذم ولىح الشئٍت في ملاسبت 

 جلً الخىاباث.

 جخمشل آفاق هزا
ً
ت ؤو  البدض وؤخيرا في خاظخىا اإلااظت بلى كشاءاث هلذًت بهخاظيت ال جىشاٍس

ت، فىما هى مػلىم ظػذ اإلااظعت الىلذًت الػشبيت بلى لاظخفادة مً مػىياث الذسط  اظتراٍس

اث الىلذًت التي ؤفضتها  الىلذي الغشبي الحذًض، فاظخلبلذ بزلً غذد هبير مً الىظٍش

فمً خالٌ هزا البدض بػذ الحذازت،  وما، ذازتفلعفت الحاإلااظعت الىلذًت الغشبيت، ومنها 

، واخخالف وشق اؼخغالهم لهزه الفلعفاثجبين لي مذي لاخخالف في جللي الىلاد الػشب 

 الفلعفاثومماسظتهم لها، وبزلً كذ ًيىن الىكىف غلى هيفيت جللي الىلاد الػشب إلاشل هزه 

الىلذ الػشبي مً اإلاىجض مىلىع دساظت مهمت هىمؼ مً خاللها بلى مػشفت مذي اظخفادة 

الىلذي الغشبي، وما هي ؤهم ؤلالافاث التي كذمىها في هزا الفذد، هما ًمىً ؤن جىؽف 

 مشل هزه الذساظت غً مػشفت مىلؼ ؤكذام الىلذ الػشبي ملاسهت بالحلل الىلذي الغشبي.  
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جلي وان ليى غتراف بإن الخالؿ مً جلً الفػىباث والػىاثم ماوفي الخخام ال بذ مً لا 

لىال معاغذة ؤظاجزحي ألافالل في كعم اللغت الػشبيت في ظامػت كىش، وفي ملذمتهم ؤظخاري 

اإلاؽشف الذهخىس خبيب بىهشوس، الزي جدمل معي ؤغباء هزه الشخلت البدشيت، فله مجي فاثم 

 . وكبل هزا فالؽىش هلل غض وظل ،الؽىش ولاخترام والخلذًش
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 : مدخل -

ٗان مً الػشوسي نلُىا   ًشج٘ض هزا البدث نلى حملت مً اإلاُاهُم الهامت، مً هىا 

ٍى نليها و  بل الىلىج في مىغىم البدث مً الْى بذْت، وجدذًذ اإلاطؿلخاث  تهامٓاسبْو

 رلٚ ؤن ٖثحر  ا؛وجىضُُه
 
  ا

 
ذ الشاهً ؤخذزذ لبعا   مً اإلاطؿلخاث في الْى

 
في رهً  شذًذا

ٍى نىذ الهىىان  نليوحشابٚ بحن نذد مً اإلاُاهُم، َٙان  اإلاخلٓي، لىحىد جذاخل بذاًت الْى

ت :واإلاهنى اإلآطىد مً مطؿلخاثإلآاسبت وجدذًذ اإلاشاد   ، الخذازُت.الكاهشة، الشهٍش

-  :
ً
 جتماع: مفهوم الظاهرة عند علماء لا أوال

ٗاًم  Emil Durkheimلٓذ لهب نالم الاحخمام ؤمُل دوس 
1   

 
  دوسا

 
لت في مداو  باسصا

جدذًذ مُذان نلم الاحخمام، وجمُحزه نً يحره مً الهلىم، بإهه نلم دساظت الكىاهش 

ش مُهىم الكاهشة، ومداولت جدذًذها في بؾاس الاحخمانُت ، ومً هىا نِ٘ نلى دساظت وجؿٍى

ىاهش، وؤهم العماث اإلاجخمو الزي جيشإ َُه، وبُان الٓىانذ التي جد٘مها، وششوؽ وشىء الك

ظُما دساظت جإزحر اليعٔ الهام للمجخمو وؤبيُت اإلاجخمو اإلاخخلُت نلى ؤَٙاس ل اإلامحزة لها، 

دت مً اإلاجخمو كمما ًذَههم بلى ظلٕى مهحن ًادي جوؤَهاٛ ومشانش ألاَشاد،  اَشه لذي شٍش

  .بلى حعمُخه بالكاهشة

هٍش الكاهشة
ُ
ٗاَت الكىاهش لٙي و ذ ؤن  ، لبذ ؤن هىؿلٔ مً ؤظغ البدث الهلمي، التي جٖا

ٗان باإلمٙان جؿبُٔ ألادواث  ومً زمخخلُت جيخمي بلى اإلاجخمو الزي ٌهذ حضءا مً الؿبُهت، اإلا

وآلالُاث نلُه، َخٙىن اإلاالخكت هي البذاًت زم ًليها الىضِ َالخطيُِ وبهذ رلٚ ًٙىن 

الخُعحر اإلآاسن للىضٛى لىخاثج ظبب هزا الخؿىس والخباًً بحن الكىاهش، ونىامل اليشإة 

 "َهلم الاحخ
 
 مام ٌعلم بدُٓٓت ؤظاظُت ؤهىا برا ؤسدها ؤن وهٍش ؤلاوعان َهلُىا ؤن وهٍش ؤًػا

 .  2ما هى اإلاجخمو"

هىإ نالْت ؾشدًت بحن اإلاجخمو وؤَشاده، َدتى ٌعهل َهم الكىاهش وجُعحرها لبذ لىا مً 

هم ألاَشاد ومىاُْهم بصاء هزا  َهم ألاسغُت وألاظاط الزي اهؿلٓذ مىه، وهى اإلاجخمو َو

  ،إلاجخموا
 
ٗان ظببا في وشىء قىاهش مهُىت، َُٙىن الُهم  وسدود ؤَهالهم ججاه ما به، وما 

                                                            
ذ ضاى لهزا الهلم مىهجُت  مً، احخمام َشوس ي( َُلعٍى ونالم 1 ؤبشص ماظس ي نلم الاحخمام الخذًث، ْو

ت والخؿبُٔ  .معخٓلت جٓىم نلى الىكٍش

ت هٓال نً ٖخاب نلم احخمام ألاصمت ، مشخلتي الخذازت وما بهذ الخذازت في الاحخمانُت، جدلُل هٓذي للىكٍش

 .  77، ص 1998صَو، مطش، اس ْباء للؿبانت واليشش والخى د، 1ؽ، ؤخمذ مجذي حجاصي 
ْشاءة مهاضشة ألنماٛ خمعت مً ؤنالم نلم الاحخمام مدمذ، مدمذ نلي. اإلاُ٘شون الاحخمانُىن،( 2

  .98، ص1983، داس النهػت الهشبُت ، لبىان، 1الًشبي، ؽ
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ً الكىاهش، مً  الصخُذ للكاهشة مً خالٛ دساظت اإلاجخمو وؤَشاده بانخباسهم ؤظاط جٍٙى

هم الشهش الهشبي وما ؾشؤ نلُه مً َترة ألخشي مً  ،هىا اظخىحب ألامش في مشخلت دساظت َو

ؤن هُهم اإلاجخمو الزي وشإ َُه نلى انخباس ؤن الشهش  ،جدىلث في معحرجهؿىساث وجبذلث و ج

ُهم بصاء هزا اإلاجخمو،  دت الشهشاء والىٓاد ومْى قاهشة، َىذٕس اليعٔ الثٓافي لذي شٍش

ت  وبالخالي ٌعهل نلي في مشاخل لخٓت مً البدث جُعحر ُُُٖت وشإة ألاشٙاٛ وألاهىام الشهٍش

، ومٓاسهت هزه الىمارج في مخخلِ البِئاث التي قهشث َيها لهشبياإلاخخلُت نبر معحرة الشهش ا

 للىضٛى بلى ؤظباب اليشإة ألاظاظُت، ومكاهش الخباًً والاخخالٍ.

ذ ٗان ؤم يحر زابذ ًمً٘ ؤن  ًٖا  
 
ٗاًم بإن الكاهشة هي" ٗل دسب مً العلٕى زابخا دوس 

 مً الٓهش الخاسجي نلى ألاَشاد"
 
ٗان را ؤو " هي ٗل ظلى  ،ًباشش هىنا ٕ ٌهم اإلاجخمو بإظشه و

، وللخ٘م نلى ؤن هزا 1ي ًدشٙل بها في الخالث الُشدًت"وحىد خاص معخٓل نً الطىسة الت

، ؤي لبذ 
 
لخٙىن العلٕى الُشدي بإهه ؤضبذ قاهشة، لبذ بذاًت مً ؤن ٌشُو َُطبذ ناما

شدًت بل برا حخماعي نام، ؤي ل ٌهخذ بالعلٕى والطىسة الُاالكاهشة ؤن ًٙىن هىإ َهل 

دت واظهت في اإلاجخمو  لذي شٍش
 
 .ج٘شس وؤضبذ ناما

لم ًخلٓها َشد بل  الاحخمانُت"قىاهش جلٓاثُت ؤي ؤن الكىاهش مً خطاثظ الكاهشة ؤجها 

مجخمو مهحن، له ؤهكمخه الخاضت  ، َالُشد ًىلذ في2هي مىحىدة ْبل ؤن ًىحذ ألاَشاد"

ُه قىاهش ظابٓت، َُٙىن ٗل الاحخمانُتُت وواججاهاجه العُاظُت والذًيوعاْه الثٓاَُت ؤو  ، َو

 رلٚ حضء مً الُشد لم ًً٘ له الخُاس َُه ولً٘ بهذ رلٚ ًٙ
 
ؼ مثال ىن سدة الُهل بالَش

ٗاهذ ْذ  الىظـ الاحخماعيمهُىت في  ةلكاهش  والٓهش مً هزه الكاهشة في هزا اإلاجخمو التي 

دت مهُىت ما هى بل مً ْبل نلى هزا الُشد، واإلآاومت الخ هجشسخذ وجإٖذث َُ اضلت مً شٍش

ٗان ما  دت لم جإث بجذًذ، بل  اظخ٘ماٛ لخاٛ قاهشة ظابٓت لهزه الكاهشة، َ٘إن هزه الشٍش

خذر ْذ خطل في جلٓاثُت، واظخمشاس لخاٛ اإلاجخمو وقىاهشه التي هي في خالت خشإ وضشام 

 وحًحر وجؿىس داثم،  َال مجاٛ للثباث.

ذ      ؤن الكىاهش  ٖخابه ؤضٛى نلم الاحخمام ومطادسهي ْباسي مدمذ بظمانُل ف ًٖا

ٓت  الاحخمانُت  ؤو بؿٍش
 
هي هخاج حمعي بمهنى ؤن الكىاهش الالَشدًت الجمهُت لم جطذس نبثا

ش َيها نىطش اإلاطادَت، َهي  ، وبهما تلِعذ قىاهش زٓاَُت ناسغت ؤو ؾاسثنشىاثُت َال ًخَى
                                                            

ت نلم احخمام ألاصمت حجاصي، ؤخمذ مجذي.(  1 مشخلتي الخذازت وما  في الاحخمانُت، جدلُل هٓذي للىكٍش

  .69ص  ،بهذ الخذازت
خ الخُ٘حر الاحخماعي 2 ت الجامهُت، مطش، 1ؽ، ( يُث، مدمذ ناؾِ وآخشون. جاٍس ، 1987، داس اإلاهَش

 .47ص
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ت والخهاون  ، بمهنى ؤجها ل 1والاخخٙإ اإلاباشش ضذسث نً سوح الٙل الجمعي ونىذ اإلاشاٖس

جشحو في ضذوسها بلى مطادس َشدًت ؤو حضثُت، َهي لِعذ قىاهش َشدًت ولم جطذس نً 

ذ ما رهبذ بلُه خٛى  ؤلاوعان الُشد، وبهما ضذسث مً اإلاجخمو ؤو الهٓل الجمعي، وهزا ًٖا

نامت، وهي لِعذ  ؤن الخطىساث الُشدًت ل ٌهخذ بها للخ٘م نلى الكاهشة، بل لبذ ؤن جٙىن 

دت مً ششاثذ هزا الهٓل الجمعي، ولِعذ  ٖزلٚ ظىي لٙىجها احخمانُت ضادسة نً شٍش

 ؤو اظخجابت ؤو سدة َهل نلى قىاهش ظابٓت لها، 
 
 امخذادا

 
ناسغت ؤو ؾاسثت لٙىجها حاءث ؤضال

ٗان  حضءا منها  -ُٖشد–ولِعذ مً ابخٙاس الُشد َلم ًيشئها بل ظاهم في سد الُهل لكاهشة 

شها وحهذًل معاسها، َلم ًً٘ رلٚ مً ْبُل الطذَت، بل َ عاهم بامخذادها ؤو بخًحرها وجؿٍى

ىا في حهذًل الىغو ؤو  دت مً ؤَشاد هزا اليعٔ، َخهاوهىا وحشاٗس هى شهىس مىخذ بحن شٍش

حًحره، وبهزا الخهاون نذ هزا العلٕى الُشدي لذي نذد مً ؤَشاد اإلاجخمو بخػاَشهم لخًحر 

 خمانُت.الخذر قاهشة اح

"لِعذ هخاج لئلسادة ؤلاوعاهُت الُشدًت بل ؤهه  الاحخمانُتبالشيم مً ؤن الكىاهش 

ًىحه ْذس مً الخذاخل والدعاهذ بحن الكىاهش الُشدًت وقىاهش الخُاة الجمهُت بشيم ؤجهما 

 واخذ"
 
ذ لي ؤن بذاًت الكىاهش  2لِعخا شِئا هي بل قىاهش نلى  ما الاحخمانُتولً٘ هزا ًٖا

ت بحن نذة ؤَشاد ما حهلها قىاهش احخمانُت نامت اإلاعخ ىي الُشدي وؤضبدذ بهذ رلٚ مشتٖر

 في اإلاجخمو.

ٗاًم خاسحُت؛ " ٖإجها ؤشُاءحهذ   ُت ونالْاث ألاَشاد، .الكاهشة نىذ دسو ..جُٓذ ظلٖى

، َٙل ما ًدذر مً اظخمشاس ؤو 3وؤن ألاَشاد ل خٛى لهم ول ْىة في جبذًل ؤو جدذًذ الخٓاثٔ" 

ِ الُشد  حًحر  ش للكىاهش بهما هى ش يء خخمي مطحري ل دخل للُشد به ختى مْى ؤو َىاء ؤو جؿٍى

 هُعه ما هى بل ش يء خاسج نً بسادجه وجُانله بصاء الكىاهش.

ٗاًم في ٖثحر مً دساظاجه بلى معإلت في ياًت ألاهمُت وهي معإلت الخػامً  ؤشاس دوس

 َالخلواإلاجخمالاحخماعي خُث ْام بمٓاسهت اإلاجخمهاث الٓذًمت 
 
" هاث الخذًثت ألاٖثر جؿىسا

(، ؤما الثاهُت َِعىد Mechanical Mecaniqeؤن ألاولى جخمحز بىحىد هىم مً الخػامً آلالي  )

هخمذ الخػامً آلالي نلى الخمازل بحن Organic- ovganiqueَيها الخػامً الهػىي ) (، َو

                                                            
ت الجامهُت، مطش، 1ْباسي، مدمذ. ؤضٛى نلم الاحخمام ومطادسه، ؽًىكش: (  1 ، 25، ص1978، داس اإلاهَش

.  بخطٍش
  .85ص ،1982، داس الُ٘ش الهشبي، مطش، 1إلاهاضش، ؽمهالم الُ٘ش العىظُىلىجي ا. ( الُىاٛ، ضالح 2
اث والىكم . نلم الاحخمام دساظت جدلُلُت في الى( الخعً، بخعان مدمذ 3 سة ، وصا1، ؽالاحخمانُتكٍش

  .148، ص 1988الخهلُم الهالي والبدث الهلمي، الهشاّ، 
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، وفي جٓذًشي ؤن الهالم 1خباًً"ؤنػاء اإلاجخمو، بِىما ٌعخمذ الخػامً الهػىي ؤظعه مً ال

في خالت جؿىس وجٓذم واصدهاس وحهالٔ بحن الثٓاَاث وجذاخل بحن ألاحىاط، ْذ ؤدي رلٚ ٗله بلى 

ُْام مجخمو ْاثم نلى الخػامً الهػىي اإلاهخمذ نلى الخباًً لظخمشاس اإلاجخمو َداحت ٗل 

ُعش لىا ٖزلٚ بشوص الزاج  له، ٍو
 
ُت، وقهىس الطىث الىاخذ َشد لخذماث آلاخش لُٙىن م٘مال

 ٗان في اإلااض ي الٓاثم نلى الطىث الجماعي في مجخمو آلي مىخذ. خالٍ ما

( La conscience collective)بـ الكاهشة بمُهىم الػمحر الجمعيجشج ،مً هاخُت ؤخشي 

 
 
  َٓذًما

 
خمحز الػمحر بٓىة ملخىقت بخالٍ اإلاجخمو  ٗان اإلاجخمو ْاثما نلى الخػامً آلالي، ٍو

م نلى الخػامً الهػىي، خُث ًٓل َُه جإزحر الػمحر الجمعي، َالػمحر الجمعي هى الٓاث

خد٘م في نٓٛى  اإلاجمىم ال٘لي للمهخٓذاث والهىاؾِ الهامت بحن مهكم ؤنػاء اإلاجخمو، ٍو

خمحز هزا الػمحر بالذوام والاظخمشاس وجذنُم سوابـ ألاحُاٛ، بل ؤهه في خالت  ومشانش ؤَشاده، ٍو

 .2ًثت، ًٓل جإزحر هزا الػمحر لخباًً ؤَشاد اإلاجخمو اإلاجخمهاث الخذ

ًدبحن لىا ؤهه مً اإلامً٘ الخ٘م نلى الشهش الهشبي الخذًث  ،مً خالٛ ما ظبٔ

طُذة الىثر( في مجخمو مهحن  -بطىسه اإلاخخلُت )الشهش الخش   –ْو
 
بإهه  -ٖمجخمو الخلُج مثال

ٗاًم   نلى ما خشسه ؤمُل دوس 
 
ُه العابٔ ؤضبذ قاهشة ؤم ل اظدىادا  مً حهٍش

 
في رلٚ، واهؿالْا

والخ٘م ْبل رلٚ نلى ألاظاط الزي اهؿلٓذ مىه  ،للكاهشة، وخذًثه نً ؤهم خطاثطها

الكاهشة في اإلاجخمو، وما هىم الخػامً َُه لِعهل نلُىا بهذ رلٚ بُان مٓذاس ْىة الػمحر 

  وجدىلتهاالجمعي َُه، نلى انخباس ؤجها معاثل جازش في وشإة الكاهشة 
 
بهذ رلٚ، َالشهش مثال

له ؤهماؽ وجدىلث مً شهش ٖالظُٙي جٓلُذي بلى شهش خش بلى ْطاثذ هثر، َلذساظت الشهش 

ت ألاشٙاٛ العابٓت التي ؤَشصث هزا الشٙل الجذًذ،   ٌشترؽ بذاًت مهَش
 
الخش في الخلُج مثال

ت هزا اإلا جخمو الزي وما ؤظباب هزا الجذًذ، وهل ٌهذ امخذاد ؤم زىسة نلى الٓذًم، َمهَش

 والعُاظُت.  الاحخمانُته وؤوعاْه الثٓاَُت والذًيُت وؤَشص ألاشٙاٛ الجذًذة، وبُان بيُاج

 

 

 

 

 

                                                            

ذ، ثال٘خاب الخذً، داس 1ؽ ،مخًحر ضالح. نلم الاحخمام في نالم( الُىاٛ،  1   .274ص  ،1996، الٍٙى

  .، بخطٍش275ص-274، صاإلاشحو العابٔ: ( ًىكش 2
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 قوانين دراسة الظواهر: -

حخمانُت دساظت مىغىنُت، لبذ مً "دساظتها بىضُها ؤشُاء الذساظت ؤي قاهشة 

لباخث نً مىُطلت نً الشهىس الزاحي، والخدشس مً ٗل َ٘ش ظابٔ ًدُكه ا 1"خاسحُت

 لكشوَه الزاجُت في 
 
 ألَٙاسه الخاضت، ونلى الباخث ؤل ًُٓم وصها

 
الكاهشة، ختى ل ًٓو ؤظحرا

يبغي نلُه ال٘شِ نً ؾبُهت الكىاهش ووشإتها وجؿىسها والهالْاث  بدث الكىاهش، ٍو

ساظت اإلاخبادلت َُما بُنها، والىضٛى بلى الٓىاهحن اإلاىكمت لها، ولبذ ؤن جٙىن دساظت الكىاهش د

خ ٌهذ ألاظاط في اإلاالخكت،  خ مهمت؛ ألن الخاٍس ت ألاضٛى والخاٍس خُت مٓاسهت ألن مهَش جاٍس

َاإلااض ي ٌهخبر ؤظاط الخاغش والطىسة ألاولى له، ومً زم وحب الانخماد نلى الذساظت 

خها في  خها في مجخمو ما لكاهشة وجاٍس خُت زم الُٓام باإلآاسهت بحن هزه الكاهشة وجاٍس الخاٍس

ش واإلاالخكت والىضٛى لىخاثج مً خالٛ الخباًً والاخخالٍ ؤو  مجخمو آخش، لِعهل الخٍٓش

 
 
 . الدشابه في الكاهشة في اإلاجخمهحن مها

-  :
ً
 مفهوم الشعرية : ثانيا

بن جدذًذ ؤي مطؿلح في الهلىم ؤلاوعاهُت جدذًذا دُْٓا ؤمش ضهب وشاثٚ بن لم ًً٘      

صمً بلى صمً، ومً ذ نلى خاٛ َهي مخًحرة مً مً اإلاداٛ َهل رلٚ؛ " َاإلاطؿلخاث ل جثب

ت نًَهىذ البدث  2مٙان بلى آخش"    Poetique مُهىم الشهٍش
 
ٌهخٓذ الباخث ؤن رلٚ ؤمش ٌعحرا

ل٘ثرة ما وحذ مً دساظاث، وما ؤلِ في هزا اإلاجاٛ مً ٖخب ودساظاث جؿٛى في الخذًث نً 

الذساظاث ً٘دشِ  هزهفي ْشاءة حره، بل ؤن اإلاخهمٔ ؤضٛى اإلاطؿلح ومىغىنه ونالْاجه بً

ت مطؿلح مشاوى غُذ خذود هزا اإلاُهىم وخطشه بذْتمذي الطهىبت في جدذًذ وجى  ، َالشهٍش

طهب ؤلامعإ به بل مً خالٛ جُاس مهحن، ؤو مً مذسظت مهُىت، بذٛ ويحر معخٓشمخ ، ٍو

  ومهُاس 
 
ت ًخخلِ صماهُا   الشهٍش

 
ت لـ3"ومٙاهُا لبهؼ بلى م اظاس "ٓذ ، والعااٛ هىا ما الشهٍش

ت نامت لؤلشٙاٛ ألادبُت "، ؤو ؤجها "4الٓٛى بإجها نلم ألادب"   ،5هكٍش
 
 وهىإ مً ًزهب ؤًػا

                                                            

ٗاًم 1 ، داس 1، ؤمُل. ْىانذ اإلاىهج في نلم الاحخمام، جشحمت مدمىد ْاظم والعُذ مدمذ بذوي، ؽ( دوس 

ت الجامهُت، مطش،    .9، ص1988اإلاهَش

ت ،اإلاىس ى(  2   .11، ص 2008ٍا، ، اجداد ٖخاب الهشب، ظىس 1ؽ ،خلُل. حمالُاث الشهٍش
     .13، ص ( اإلاشحو العابٔ 3
   .( اإلاشحو هُعه 4
ت بحن الخإضُل والخدذًث.  آلُاث الخإض( الهبذلوي، ؤخمذ الهلىي، وخمامىش ي، خمُذ 5 ، ُل الشهٍش

ذون  دُت لشظاثل ابً ٍص  .11، ص2013 ، نالم ال٘خب الخذًث، ألاسدن،1، ؽمٓاسبت حشٍش
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ُها بإجها " ْىاهحن الخؿاب ألادبي"  ، ولهل العبب في هزه الطهىبت والخهُٓذ الىاجج ٌهىد1لخهٍش

 جج "سجباؽ هزا اإلاُهىم باألدبابل ى 
 
ٗاثً مخجّذد ًُشع داثما ذد ْىاهِىه رلٚ ؤن ألادب 

 بالٌ 
 
وجدعُنها، ما ًجهل جُعحر جلٚ الٓىاهحن في ٗل مشخلت ؤدبُت ؤو في ٗل حيغ ؤدبي ؤمشا

، إلاجخمهاث واإلادُـ الزي ًيشإ َُه، َاألدب مخجذد ومخؿىس بخؿىس ا2الطهىبت وبهُذ اإلاىاٛ"

ٗاهذ الطهىبت  في َلٙل مشخلت ؤدبُت خطاثطها وظمائها اإلامحزة وقشوَها الخاضت، ومً هىا 

 لها. دذًذ الٓىاهحن واإلاهاًحر الثابختج

هزه اإلاشٙلت لِعذ مشٙلت خذًثت بل مشٙلت ْذًمت واحهها الٓذماء الزًً وحذوا 

ٗاه لت،  مً ألامىس التي اظخ ذضهىبت في مداولت جدذًذ ألادب، و هطذ نليهم لُتراث ؾٍى

؛ 3ت ول جادحها الطُت ""لهم في ٖثحر مً ألاخاًحن ؤهه مً ألاشُاء التي جدُـ بها اإلاهَش َاجطح

رلٚ ؤجهم وحذوا خحرة في جُعحر ْػُت ألادب، ؤٖثر مً ألادب هُعه، َخلطىا بلى الٓٛى ؤهه 

مً ألامىس التي ْذ حهٍش وجُهم وجىضح وجُعش، ولً٘ ل ًمً٘ بلىى الُهم اإلادذد واإلاهاًحر 

ت وآلُاتها التي ظا ٗان رلٚ بلى ؤن حاءث الشهٍش خذ ما نلى  نذث بلىالثابخت والٓىاهحن لها، و

ت" مً اإلاُاهُم الٓذًمت ؤم مً اإلاُاهُم الىضِ والخىغُذ، لً٘  هل ٌهذ مطؿلح "شهٍش

 الخذًثت ؟.

 نشأة مصطلح الشعرية: -

ٗاهذ نلى ًذ  تهلُبن الباخث في هزا اإلاجاٛ ًجذ ؤن البذاًت الُ ليشإة هزا اإلاطؿلح 

ت اللعاهُت" في الٓشن ال ً في ضُاياث الش٘الهُحن ؤصخاب الخُاساث واإلاذاسط البيٍُى هشٍش

ُما شهذه 1955-1925(، وفي وشاؽ اإلاذسظت اإلاىسَىلىحُت بإإلااهُا )1930-1915الشوط، ) (، َو

ٙا وبهجلترا، زم في الخدلُل البيُىي مىز العخِىاث  الىٓذ ألاهجلىظاٖعىوي الجذًذ بإمٍش

الترار الهشبي، وما سحام هزا اإلاُهىم لجهىد الٓذماء في ب، ول٘ىىا هجذ مً ًداٛو 4بُشوعا"

ىه بدمىلجه  ْذمىه مً بظهاماث وبهجاصاث في هزا اإلاجاٛ، ولً٘ رلٚ ل ٌهني ؤجهم نَش

 الطىانت 
 
ٗاهىا ٌعخدػشوه مً باب اليعبت َدعب، ٖٓبىلهم مثال الىٓذًت الخذًثت، بل بجهم 

                                                            
الهشبُت للذساظاث  ، اإلااظعت1ؽ ، دساظت مٓاسهت في ألاضٛى واإلاىهج،ٍتخعً. مُاهُم الشهش  ،( هاقم 1

 . 5ص  ،2003 ،واليشش، لبىان
ت بحن الخإضُل والخدذًث، .  آلُاث الخإض، خمُذ( الهبذلوي، ؤخمذ الهلىي، وخمامىش ي 2 ُل الشهٍش

 . 11ص
 .12، صاإلاشحو العابٔ(  3
ت الٓطُذة الهشبُ .، مدمذ الهُاش يويٖىى  ( 4 ، نالم ال٘خب 1ت اإلاهاضشة، دساظت ؤظلىبُت، ؽشهٍش

  .3، ص 2010، الخذًث، ألاسدن
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ت، وألاظالُب الش ت، واإلاهاوي الشهٍش ل الشهٍش ت، وألاْاٍو ت، وألاوصان الشهٍش ت، الشهٍش هٍش

 
 
ىا اإلاُهىم مذلىل   وهزا ًىضح لىا ؤجهم نَش

 
 .1ل دالا

خ الىٓذي الهشبي الٓذًم،  ٗان له بسهاضاث في الخاٍس بل ؤهني ؤسي ؤن هزا اإلاُهىم 

ت ابخذاءَالباخث في الترار الهشبي ًِٓ نىذ حهىد  مً حهىد  ابً  الٓذماء في مُذان الشهٍش

خابه الشهش والشهشاء، و  حهىد مدمذ بً ظالم الجمحي في ٖخابه الؿبٓاث ْخِبت الذًىىسي ٖو

ضىسة وضًُت، نباسة نً الٓاثل بإن الشهش  التي جخمثل في سؤًهوالُدىلت، وحهىد الجاخل 

خاب البذٌو لهبذهللا بً اإلاهتز،  وؤبى خُان الخىخُذي وخذًثت في مشاجب الىكم والشهش، ٖو

خاب نمىد الشهش  خاب اإلاىاصهت بحن الشهشاء لآلمذي، ٖو ت الىكم الٓاض ي ٖو للمشصوقي، وهكٍش

خاب هٓذ الشهش لٓذامه بً حهُش   .2الجشحاوي، وحهىد ابً ؾباؾبا في ٖخابه نُاس الشهش، ٖو

ت بل حهىد حباسة ل ًمً٘ وعُها ؤو ججاهلها  جلٚ حهىد نكُمت في مُذان الشهٍش

ح ولً٘ بهمىمُت وتهمِشها، ومً اإلآىلث في جشازىا الهشبي والتي حشحر بلى اظخخذام هزا اإلاطؿل

هـ " والخىظو في الهباسة ب٘ثحر ألالُاف بهػها بهؼ، وجشجُبها وجدعُنها،  260هى ْٛى الُاسابي 

" 
 
 ْلُال

 
ت ْلُال  زم الشهٍش

 
ٛى ابً ظِىا 3َُبخذت خحن رلٚ ؤن جدذر الخؿبُت ؤول "  هـ428، ْو

ٗاة والعبب الثاوي ؤن العبب اإلاىلذ للشهش هى ْىة ؤلاوعان شِئان ؤخذهما الالخزار باإلادا

خب الىاط للخإلُِ اإلاخُٔ نلُه، وألالخان ؾبها، زم ْذ وحذث ألاوصان مىاظبت ألالخان، 

ت "  . 4َمالذ بليها ألاهُغ وؤوحذجها، َمً هاجحن الهلخحن جىلذث الشهٍش

ًٓٛى في رلٚ خاصم الٓشؾاحني، التي وسدث لذًه هزه اللُكت في ٖثحر مً مالُاجه: " 

، َمً 5هكم ؤي لُل ُِٖ اجُٔ لُكه وجكمُىه" ت في الشهش بهما هيهزا ؤن الشهٍشقً 

ُاث نذد مً الُالظُت، وهٓاد الهشب الٓذامى،  التي جػمىذ لُكت خالٛ الؿشح العابٔ لخهٍش

ت هالخل  ؤن اللُكت وسدث مشبىؾت بمُذان الشهش، وبزلٚ َهي ل جدمل مٓىماث الشهٍش

ت مهىاها بلى مُادًً نذة ودللت اإلاطؿلح الخذًث، الزي جخجاوص َُه لُ كت الشهٍش

  .ٗالعشدًاث ويحرها

                                                            
ت الٓطُذة الهشبُت اإلاهاضشة، دساظت ؤظلىبُت .، مدمذ الهُاش يويٖىى ( ًىكش :  1 . 12، ص  شهٍش  ، بخطٍش
اث، ْشاءة مىهخاحُه في ؤدبُت ألادب، ؽ 2 ،مجذلوي لليشش 1( ًىكش : اإلاىاضشة، نضالذًً. نلم الشهٍش

  .، بخطٍش86ص-51ص  ،2007سدن، ، ألا والخىصَو

ت ،هاقم (  . 23ص-22، ص، دساظت مٓاسهت في ألاضٛى واإلاىهجخعً. مُاهُم الشهٍش
3  

  اإلاشحو هُعه.(  4
  .م.ن(  5
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ت في اإلاُذان الىٓذي ْذ وحذث لها بسهاضاث في الترار الهشبي، ل٘نها في  بن الشهٍش

الخُٓٓت مطؿلح وغو وخذد وهكش له مً ْبل الًشب، والذللت الخذًثت لهزا اإلاطؿلح 

َٓذًما وسدث هزه اللُكت مً لِعذ هي هُعها دللت اإلاطؿلح في الترار الىٓذي الهشبي، 

ً نلُهخالٛ مُذان الشهش َٓـ، َٓذ خطشث وسبؿذ  ، وحاء ؤيلب مً جدذزىا ننها مخإزٍش

ٗان نى ٗا الشهش ذ ؤسظؿى الزي اْخطشبما  خه نلى مهالجت اإلالخمت والذساما جاس " شهٍش

ت 1الًىاجي" ت الٓذًمت مخمثلت في مُهىم ؤسظؿى، َخىكش بلى الشهٍش ٗاهذ الشهٍش ذ  نلى ، ْو

ومهُاس َُد٘م لٙاَت ألاهىام ألادبُت ألاخشي  –ٌشحر بلى الشهش دون الىثر  –ؤظاط انخباسها هىم 

ت الخذًثت َٓذ حاءث مخجاوصة الشهش لؤلهىام  ،ُْاظا نلُه ٗىجها حهذ شهشا ؤم هثر ؤما الشهٍش

ت الٓطت، وما بلى رلٚ  ت الشواًت، وشهٍش حىاط مً ألا وألاشٙاٛ ألادبُت ألاخشي، ٖٓىلىا بشهٍش

 .ألادبُت ألاخشي 

 الشعرية عند النقاد الغربيين :  -

ت ًالخل مذي زا اإلاطؿلح، الخذاخل والخلـ في جُعحر ه بن اإلاخإمل في مُهىم الشهٍش

، وظإنشع في هزا الجضء مىاِْ مً خالٛ اإلاىاِْ الىٓذًت اإلاخخلُت والاخخالٍ في جىغُده

، ألبشص الىٓاد الًشبُحن، وظإْخطش الخذًث نً الشهش  ؛ وسومان حاٖبعىن ٍت نىذ جىدوسٍو

لبروص ؤنمالهما في مٓذمت هزا اإلاُذان، وظبب آخش هى ؤهني لخكذ وحىد جٓاؾو بحن ما ْذمىه 

ٗان لذي الهشب الٓذماء، وبزلٚ ًمً٘ اإلآاسبت والخىغُذ بإن هزه اإلاشٙلت  مً جطىساث، وما 

 ْذًمت وخذًثت ولِعذ ولُذة الهطش.

 :شعرية ثودوروف 

ت "نالم مخمىج ل جإزش جىدوس  ٍو بإسظؿى في ٖخابه ًَ الشهش، َاهؿلٔ لخإُٖذ ؤن الشهٍش

ٗاهذ 2بلى نالم الخًُحر" تٓىانذ مهُىت ؤو حاهضة ألجها خاغهًمً٘ غبؿه ب ، مً هىا 

 رلٚولهل وماوو لها؛  حاموالطهىبت التي واحهذ الىٓاد، هي نذم الٓذسة نلى جدذًذ حهٍشِ 

َها ومخًحراتها، بغاَت بلى هُغ مبذنها التي جٙىن في خالت لخػىنها لهزه الخُاة وقشو  ساحو

 مً الخدٛى والخًحر والخؿىس الذاثم.

                                                            
ت(  1   .25، ص ، دساظت مٓاسهت في ألاضٛى واإلاىهجهاقم، خعً. مُاهُم الشهٍش
ذ 2 ت نلى غى .، بشحر( جاوسٍٍش تء اإلاىاهج الىٓذًت اإلاهالخُٓٓت الشهٍش اث الشهٍش دساظت في ، اضشة والىكٍش

 .292ص، 2010، نالم ال٘خب الخذًث، ألاسدن، 1ألاضٛى واإلاُاهُم، ؽ
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" اظخهماٛ مُهىم الخؿاب ألادبي بذٛ ألادب ؤو الهمل ًىؿلٔ جىدوسٍو مً ؤظاط هى

ٗاهذ هزه الخؿاباث ؤدبُت ؤم 1ألادبي" ؛ رلٚ ؤن الخؿاباث ًٙىن بُنها خطاثظ حامهت ظىاء 

محز بحن يحر ؤدبُت، َى جذ الخذًث نً الخؿاب ؤشمل وؤنم مً الخذًث نً ألادب، ٍو

ؤن الخؿاب ألادبي هى خؿاب اهٓؿهذ الشُاَُت " الخؿاب ألادبي والخؿاب الًحر ؤدبي بٓىله:

 ؤن الخذر اللعاوي الهادي هى خؿاب شُاٍ هشي مً خالله مهىاه، ول هٙاد هشاه 
 
نىه مهخبرا

 ؿاب ألادبي ًخمفي راجه بِىما الخ
 
ُٚ هى هُعه ْبل ؤن  حز بٙىهه زخىا يحر شُاٍ َِعخْى

، رلٚ ٌهني ؤهه ًُّش بحن الخؿاب ألادبي ويحره مً خالٛ ؤن الىظ 2ًم٘ىٚ مً نبىسه"

ضُت ألادبُت، بخالٍ  الِغ لهالتي ، ٖخؿاباجىا الُىمُت الشُاٍ الىاضح هى خؿاب نادي

ودخل مدُـ الخؿاباث  ،الخؿاب ألادبي الزي ابخهذ نً الشُاَُت والىغىح ًإحي رلٚ

 ألادبُت لزلٚ. 

ُحن محز جىدوسٍو في خذًثه نً الخؿاباث بمْى ِ ألاٛو ؤن الىظ ألادبي " :هما ٍو اإلاْى

ِ الثاوي ؤن ٗل هظ مهحن ججلُا لبيُه مجشدة" ت، واإلاْى  للمهَش
 
ٗاَُا  

 
، َُي 3راجه مىغىنا

ٗامل شامل اإلاه ِ ألاٛو ًشي ؤن هزا الخؿاب ألادبي هى مىغىم  مً٘ مً خالله اإلاْى ت، ٍو َش

ل ٖما وضح  ٙىن الخإٍو ل، ٍو جُعحر الشئٍت، وهطل بلى الُهم والىغىح مً خالٛ الخإٍو

جىدوسٍو مً خالٛ "الىضِ والخُعحر َاألٛو ٌهنى اظدبذاٛ هظ بأخش َخدىىم الٓشاءاث، ؤما 

ت نلى الىطىص" اث البيٍُى  .4الىضِ َُهني ألاظلىبُت، ؤي جؿبُٔ ؤدواث اللًٍى

هاخُت ؤخشي ؤن الهمل ألادبي ما هى بل "حهبحر نً ش يء ما وياًت ما هذسظه ًشي مً   

لٔ مً داخل الىظ ، وهى هىا ٌهني ؤن هىؿ5هي الىضٛى بلى هزا الص يء نبر الٓاهىن الشهشي" 

ذ ل نلى ما بلى خاسحه مو الا  ظخهاهت بهزا الخاسج في مٓاسبت الىظ،  َُبدث في الىظ نما ًٍش

ذ ٖا ٗاثً وممً٘، ٍو جىدوسٍو ؤن الهلم ل ٌهنى باألدب الخُٓٓي بل باألدب اإلامً٘، ؤي  هى 

الخطاثظ اإلاجشدة التي جطىو َشادة الخذر ألادبي، خُث ؤن ألادبُت في الهمل ألادبي ل جمثل 

ت، وبهما خطاثظ هزا الهمل ، َالبذ مً مٓاسبت الىظ بذاًت مً داخله، 6مىغىم الشهٍش

                                                            
ذ(  1 ت نلى غىء اإلاىاهج الىٓذًت اإلاه .، بشحرجاوسٍٍش ت، الخُٓٓت الشهٍش اث الشهٍش دساظت في اضشة والىكٍش

 . 293، صألاضٛى واإلاُاهُم
 . ( اإلاشحو هُعه 2
  .294، ص اإلاشحو العابٔ(  3
 اإلاشحو هُعه.(  4
 . م.ن(  5
  .، بخطٍشم.ن( ًىكش :  6
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ىؿاّ نىاضشه، لل٘شِ نً حمالُاجه، والخؿاب ألادبي ٖما وضخىا هى خؿاب يابذ واظد

ذ، وله ؤظلىب يحر مباشش،  ؤدبُت  َةن ومً زمنىه الشُاَُت، وهى خؿاب يحر واضح ويحر ضٍش

اخاث في هزه الخؿاب، وبمٓذاس البهذ نً اللًت الهادًت هزا الىظ جخدٓٔ بمٓذاس الا  هٍض

 الىُهُت. 

ت جىدوسٍو  مً باؾً الىظ  بن شهٍش
 
ت جىؿلٔ ؤظاظا ت بيٍُى الذاخلُت،  وبيُاجهشهٍش

ت ؤدبُت الخؿاب، وهادي بالخذًث نً الخؿاباث بذٛ ألادب، رلٚ إلاا للخؿاباث مً  وهي شهٍش

ت الخلٓي، وهادي باهُخاح الىظ نلى الخاسج  ت الاهُخاح وشهٍش ت، وهي شهٍش خطاثظ مشتٖر

ٌعمذ بكهىس ألادب اإلامً٘ ل ألادب ْذ ًذة، ما لخهذد الٓشاءاث واإلآاسباث واإلاهاوي الجذ

 الٙاثً َٓـ.

 :الشعرية عند رومان جاكبسون 

ت       حاءث بزلٚ و  في َػاء لعاوي، نىذ الىاْذ سومان حاٖبعىن حشٙل مُهىم الشهٍش

خه لعاهُت ؤظلىبُت،   مً الطبًت شهٍش
 
ت هىنا َٓذ خاٛو ؤن ًػُِ نلى مُهىم الشهٍش

خطاجي اهخٓذ نلُه َُما بوسضذ به في نمله مً وضِ ؤظلىبي، الهلمُت، مً خالٛ ما ْام 

 .مً ْبل الذاسظحن بهذ

ُه للحاٖبعىن  ًزهب      ت بإجها "رلٚ الُشم مً اللعاهُاث الزي ٌهالج الىقُُتفي حهٍش  شهٍش

ت في نالْتها بالىقاثِ ألا  خطح مً خالٛ هزا الخهٍشِ ما ؤغُاه نلى 1خشي"الشهٍش ، ٍو

ت مً بهذ ؤلعن ت مً الشهٍش ُه ؤهه ًداٛو ؤن ًطل بلى الىقُُت الشهٍش ي، َٓذ ضشح في حهٍش

ت  ت بإجها "الذساظت اللعاهُت للىقُُت الشهٍش خالٛ اللعاهُاث، وفي مىؾً آخش ٌهٍش الشهٍش

 .2في ظُاّ الشظاثل اللُكُت وفي الشهش بىحه خاص" 

ث نً لٓذ اهخم حاٖبعىن بىقُُت الىاْذ ودوسه، التي ل جخدذد مً خالٛ "الخذً

ىؿلٔ مً َشغُت مُادها ؤن 3ألادبي ؤو الىطىص ألادبُت الُشدًت بل مً خالٛ ؤدبُتها " ، ٍو

ت هي ألادبُت، َهي البدث في باؾً الىطىص   هزهنً الٓىاهحن التي ج٘شِ لىا ظش الشهٍش

الىطىص وؤدبُتها وحمالُاتها، ولِغ اإلاُاغلت بحن الىطىص ألادبُت الُشدًت وجُعحرها، وؤن 

ت.رلٚ لِغ   مجاٛ البدث في مُذان الشهٍش

                                                            
ذ 1 ت وال .، بشحر( جاوسٍٍش ت، ؽ ،خذازتالشهٍش ت الشهٍش ، داس سظالن، 1بحن ؤَٔ الىٓذ ألادبي وؤَٔ الىكٍش

  .39ص ،2010ظىسٍا، 
اث 2   .284، ص( اإلاىاضشة، نضالذًً. نلم الشهٍش
ذ، بشحر. 3 ت والخذازت ( جاوسٍٍش   .39، صالشهٍش
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ت، التي  بن ؤظاط البدث الزي اهؿلٔ مىه حاٖبعىن هى خذًثه نً الىقُُت الشهٍش

جمثل "الىقُُت الُىُت لؤلدب، َاألدب شإهه شإن ؤي خؿاب، له ياًت ووقُُت تهُمً نلى باقي 

 ، لٓذ وغو حاٖبعىن مخؿؿه الشهحر الزي1الىقاثِ، وبها ًخمحز نً ظاثش الخؿاباث"

ُه ًمحز بحن ظذ وقاثِ للًت نلى  ًلخظ خذًثه نً الهىاضش اإلاٙىهت للخذر اللعاوي، َو

 :آلاحيالىدى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )وقاثِ اللًت نىذ سومان حاٖبعىن(

م )  (1شٙل ْس

"الدشذًذ نلى اإلاشظلت لخعابها بن ؤظاط دساظت الشهش نىذ حاٖبعىن هى 

لىطىص، َال بذ ؤن ًُعش الىظ هُعه مً ، َال هخشج بلى الخاسج لخُعحر هزه ا2الخاص"

ت، وهى بزلٚ ل  خالٛ جدلُلىا للىقاثِ العذ، ونىاضش الخىاضل، وهُمىت الىقُُت الشهٍش

ًلغي اخخٙإ هزا الىظ ألادبي بما ًدُؿه، ولً٘ الُ٘شة هي بلًاء ٗل ش يء خاسجي في جُعحر 

                                                            
ت بحن الخإضُل ( الهبذلوي، ؤخمذ الهلىي وآخشون 1   .118، صوالخدذًث. آلُاث الخإضُل الشهٍش
ذ، بشحر 2 ت والخذازت .( جاوسٍٍش  . 41، ص الشهٍش

 المرسل

 )الوظيفة االنفعالية(

 السياق أو المرجع

 )الوظيفة المرجعية(

 الرسالة

 )الوظيفة الشعرية(

 االتصال

 )الوظيفة االتصالية(

 الشفري

 )الوظيفة الميتالغوية(

 المرسل إليه

 )الوظيفة االنتباهية(
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خت مً ْبل حاٖبعىن الىظ، َالىظ ْادس مً خالٛ الانخماد نلى آلُاث اللعاهُاث اإلاؿشو 

 نلى جُعحر هُعه.

ذ نضالذًً اإلاىاضشة ؤن اإلاشظل ًىحه ) تالترظُمهزه مً خالٛ        اإلاخؿـ( العابٓت ًٖا

 جدُل بلُه ؤي اإلاشحو، 
 
سظالت بلى اإلاشظل بلُه، ولٙي جٙىن الشظالت َانلت َةجها جٓخط ي ظُاْا

 لئلدسإ مً ْبل اإلاشظل
 
بلُه، وجٓخط ي الشظالت بهذ رلٚ  وهزا اإلاشحو ًُترع ؤن ًٙىن ْابال

ُٓت  ؤي ْىاة َحًز
 
ٗا بحن اإلاشظل واإلاشظل بلُه، َخٓخط ي الشظالت اجطال  مشتر

 
ا  هكاما شٍُش

 هُعُا، وتهذٍ الىقُُت الا 
 
ِ اإلاخٙلم وسبؿا ض نلى اإلاشظل بلى الخهبحر نً مْى هُهالُت التي جٖش

َاللًت الىاضُت هي ؤداه نلمُت  ،ججاه ما ًخدذر نىه، ولٓذ حشي الخمُحز بحن اللًت واإلاىغىم

 في الخُاة الُىمُت؛ ألن اظتهذاٍ الشظالت لخعابها الخاص هى ما ًؿبو الىقُُت 
 
جلهب دوسا

ت نلى ا ت للًت، ولً٘ ل ًمً٘ اْخطاس الىقُُت الشهٍش لشهش وخذة، َهىإ وقاثِ الشهٍش

ٗال  ت بالشهش هدباهُت واللعاهُت، وتهالا ؤلاَهامُت واإلاشحهُت وهُهالُت وؤخشي  خم الىقُُت الشهٍش

ت1وخاسج الشهش ض نلى اللًت التي حعتهلها الشظالت   ،، ؤما َُما ًخظ الىقُُت اإلاُخالًٍى َتٖر

ت اإلاخهاٍس نليها، واللًت اإلاشحهُت هي التي جدذد مشحهىا في  ض نلى الٓىانذ اللًٍى  ىمىحؤي جٖش

ض نلى بهجاص الاجطاٛ بحن الشظالت، والىقُُت الا حن، وجٙىن الىقُُت جطالُت َتٖر الؿَش

ت ؤهم هزه الىقاثِ ألجها تهُمً نىذما جٙىن الشظالت َىُت إلاا َيها مً بزاسة الخغ  الشهٍش

، وهى بزلٚ ًداٛو ؤن ًمحز الىطىص ألادبُت مً خالٛ هُمىت الىقُُت 2الجمالي لذي اإلاخلٓي

ت في الىظ.  الشهٍش

ٛ بالُه في جمحزه لؤلظلىبُت اهؿلٔ حاٖبعىن في جشظُمخه للىقاثِ نلى ما ْام به "شاس 

الهما مخإزش باإلسر العىظحري" ت ٖو ذ انخمذ في اهؿالّ 3الىضُُت ؤو الخهبحًر مششونه نلى ، ْو

خخُاس ؤخذ اإلاشادَاث اإلاخاخت، زم اخخُاس والخإلُِ، َاإلاخٙلم ًٓىم بهمؿحن ؤظاظُحن هما الا 

والترادٍ والؿباّ، ؤما  ٌعىذ بليها مشادَاث ؤخشي مً خالٛ الخمازل واإلاشابهت واإلاًاًشة

 .  4الخإلُِ َُهخمذ نلى مٓذسة اإلاخٙلم هُعه في بهخاج الجملت مً خالٛ اإلاجاوسة

ت بلى مٓذاس "معاهمت الىقاثِ ألاخشي  ًشحو سومان حاٖبعىن جىىم ألاحىاط الشهٍش

 معاهمت الىقُُت اإلاشحهُت في الشهش اإلالخمي بلى 
 
ت اإلاهُمىت؛ َىجذ مثال مو الىقُُت الشهٍش

                                                            
اث كش : اإلاىاضشة، نض( ًى 1   .، بخطٍش282، صالذًً. نلم الشهٍش
ت بحن الخإضُل والخدذًث، ص آلُاث الخإض .( ًىكش : الهبذلوي، ؤخمذ الهلىي وآخشون 2  ،119ُل الشهٍش

 .بخطٍش
ذ، بشحر 3 ت والخذازت .( جاوسٍٍش  . 44، ص الشهٍش
  .، بخطٍش45ص-44ص ،( ًىكش : اإلاشحو العابٔ 4
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ت، ألهه ٌشذ نلى  هُهالُت بلى غمحر الًاثب، ومعاهمت الىقُُت الا حاهب الىقُُت الشهٍش

ض نلى غمحر اإلاخٙلم" ت ألهه ًٖش ، وه٘زا هالخل ؤن هىم حيغ الشهش 1حاهب الىقُُت الشهٍش

ت  ظىاء يىاجي ؤم ملخمي ؤو يحره ًخدذد مً خالٛ معاهمت الىقاثِ مو الىقُُت الشهٍش

 اإلاهُمىت، َاجداد الىق
 
ت مو ٗل وقُُت ًيخج لىا حيعا   ُُت الشهٍش

 
ا  مهحن وه٘زا.  شهٍش

ت نىذ بهؼ الىٓاد الًشبُحن مً خالٛ  جىاولذ في الؿشح العابٔ مُهىم الشهٍش

ٔ مجاله،  ِ ٗل مً جىدوسٍو و حاٖبعىن، َٙل منهما ًُعش هزا اإلاُهىم َو الخذًث نً مْى

 والخُاس الزي ًيخمي بلُه، ختى وبن وضلىا بلى جُاس مه
 
لذي ؤصخاب  حن َةهىا ْذ هجذ اخخالَا

ت َهي مُهىم مخًحر مخدٛى  اث ولِعذ شهٍش ت، وظىجذ شهٍش الخُاس الىاخذ في جُعحر الشهٍش

ٗاإلاجخمهاث وألاَشاد، وظىالخل هزا باإلؾالم رلٚ مخؿىس يحر زابذ؛  لسجباؾه بمخًحراث نذة 

ِ حان ٗىهً وبىسَغ و  عٙي نلى مىاِْ الىٓاد الًشبُحن اإلاخخلُت ٖمْى اًخىباوم وشَٙى

ت ويحرهم ُ٘خىس اًشلُىخ وخلٓت بشاى اللًٍى الدًمحر بشوب َو   .وجُيُاهٍى َو

 خلفيات ومالمح الحداثة :  -

بن مُهىم الخذازت مُهىم يشبي اليشإة، وهى مً اإلاطؿلخاث التي ٌهترحها الًمىع 

بها  في  ( ول وهنيModernity  or Modernismوالالخباط، وهى حهٍشِ للمطؿلح الًشبي )

هخاج ألادبي  الزي ؤؾلٔ نلُه اظم ألادب الهشبي الخذًث الزي بذؤ الهشبُت الخذًثت رلٚ ؤلا 

مىز نطش النهػت، ومىز خمله هابلُىن بىهباسث نلى مطش، ول نلى ؤلاهخاج ألادبي الزي وشإ 

 في خمعِىاث هزا الٓشن، وما اضؿلح نلُه باألدب اإلاهاضش، ول  نلى ٗل ألاشٙاٛ ألادبُت

طُذة هثر  ٗالشهش   .2اإلاشظل والشهش الخش ْو

ٗان الخجذًذ مً مكاهش " في رلٚ جٓٛى خالذة ظهُذ الخذازت ؤٖثر مً الخجذًذ، وبن 

بٓطُذة الىثر  ؤو  والٓاَُتمعإلت جخطل الىصن الخذازت، َالخذازت زىسة َ٘شة ولِعذ وججشد، 

دللتها مً ججعُذها لهزا  الجىاهب ج٘دعب هزهألن  ؛وهكام العشد ؤو البؿل ؤو بؾاس الخذر

"ِ خجاوص هدى  ،الجذةْطشا نلى ، َلِعذ الخذازت 3اإلاْى ولبذ ؤن ًٙىن َ٘ش زىسي ًجذد ٍو

ٗامً" َالخذازت جشجبـ بإَٙاس  ٙىن رلٚ نً وعي  الخلٔ وؤلابذام لخدُٓٔ الُشادة والخمُحز، ٍو

ش والثىسة والذًمٓشاؾُت اللُبرالُت والُشدًت والخٍش ت وضهىد الهلم والخ٘ىىلىحُا الخًُحر والخىٍى

                                                            
ت والخذازت ( 1 ذ، بشحر. الشهٍش   .45، ص جاوسٍٍش
ىُت، ؽالهشبي اإلاهاضش خُٓٓتها . الخذازت في الشهش (ًىكش:  الٓطاب، ولُذ 2 ت َو ػاًاها، سئٍت ٍَ٘ش ، 1ْو

  .، بخطٍش88ص-87، ص1996داس الٓلم، ؤلاماساث، 
  .88، صاإلاشحو العابٔ( 3
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٘شة الخٓذم اإلابني نلى الهٓل واٖدعاب الؿبُهت والخًلب نليها  نلى خعاب ألاظؿىسة، َو

ت الٙلُت اإلاىخذة " ٘شة ؤلاوعاهٍى َاألظاط ألاٛو للخذازت مً مىكىس اإلاىاضشة هى ما  ،1َو

ت وج٘ىىلىحُا، حهلذ هزا اإلابذم ًخُان ش وزىسة ٍَ٘ش ل مو اإلادُـ خطل في ؤوسوبا مً جىٍى

و وحشابٙاجه، َُخلخل مً هزا   خلٔ ناإلاه الزاحي الُشدي، مطىسا َُه جذاخل هزا الْى
 
مداول

ٔ سئٍاه الجذًذة،  شجب ألاخذار َو ٗاثً في الخُٓٓت، َِشٙل ضىسجه الخاضت ٍو الىاْو ما هى 

ذ ظهُذ الًاهميبدثا مىه نً خلٛى لخهُٓذاث واْهه وبش ٖا ىم " بإن الخذازت مُهٙالجه، ٍو

ٗاهـ وهُجل  ، وججذ الخذازت ؤضىلها الُلعُُت لذي  يشبي َلعُي، جم جشخُله لبُٓت الخٓٛى

 
 
ا ول خٓال ذ نلى ؤجها لِعذ مىهج  ٖا غ وهُدشه، ٍو  وماٖس

 
  ، لِعذ مىغىنا

 
بجها سئٍت  ول ش٘ال

ِ سئٍت شاملت    ومْى
 
 صمىُ جخػمً ونُا

 
 مضدوح ا

 
ذ ؤن ًخجاوص  ،بالزاث والهالم ا وهى مُهىم ًٍش

هاويظخمشاس، اُعه به هالخل ؤن مً مً هىا ، 2مً خلٔ الىمزحت والخدٛى همىرج ومعخٓش" َو

ؼ الىمـ والىمىرج والٓىالب الجاهضة،  وبزلٚ ؤهم اإلابادت التي هادث بليها الخذازت، هي َس

  بذ ؤن جٙىن داثمختى وبن هاْػذ هُعها َال  َهي لِغ لها ْاهىن ول ْىانذ ول زىابذ،
 
في  ا

، التي  ش ججذد معخم ٗاَت ؤشٙاٛ ألاضٛى ؼ  يحر مٓلذ ومخإزش، وهىا ً٘مً ظش الخذازت في َس

ؼ الالخُاث للماض ي ول ختى الهِش في الخاغش، ب ل لبذ حهذ مً الثىابذ وألاظغ، َهي جَش

بالتي  جذًذةالىغىناث اإلاهاوي و اإلا خُث، ؤن جٙىن آجُت مً اإلاعخٓبل ٗىجها ، تْذ جبذو يٍش

، َخٙىن ٗل ْطُذة حشُ٘ل حذًذ لهالم حذًذ هشاه للىهلت ألاولى نالم شئٍاالنالم  بلى جيخمي

 اإلابذم الشاجي. 

ٗان لهزه الخذازت جُاساث نذة "الهٓالهُت والهلماهُت والُشدًت والذًمٓشاؾُت  :جخمثل في لٓذ 

ت والخٓذم والذً٘خاجىسٍت  خُت والجذالُت واإلاادًت واليعبُت والخؿىس والخٍُى واإلاىغىنُت والخاٍس

عُت والو  ش في الٓشن الثامً نشش، واإلااٖس ٗاث الخىٍى ت ُشو البروحعخيخُت وخش ٍذًت والىُدشٍى

ت" ٗاث في باسة ؤؾلٔ نليها الخذازت   ،3والذاسوٍيُت والىحىدًت والبيٍُى ذ ضبذ ٗل هزه الخش ْو

ٗاث واإلازاهب والُشغُاث نلى مُاهُم جطب في ْلب  وؤلاخذار خُث احخمهذ هزه الخش

شيبت في الثىسة والخمشد والخجذًذ والخإظِغ والخلٔ والُشادة والدشُ٘ل الخذازت، وهي ال

وسَؼ ألاضٛى والثىابذ والشيبت في الثىسة والخمشد نلى الىاْو، وسَو الزاجُت وجدُٓٔ 

ت يُبُاجه ًٓٛى هُدشه هي   ،جمُحزها، والشيبت في ٖشِ ؤظشاس الٙىن وخل ضشاناجه ومهَش
                                                            

اث ( 1  . 197، صاإلاىاضشة، نضالذًً. نلم الشهٍش
-11ص، 1999، داس َاسط لليشش والخىصَو، ألاسدن، 1ؽ( الًاهمي، ظهُذ. مىؿٔ ال٘شِ الشهشي،  2

 . 13ص-12ص
ػاًاهاالخذازت في الشهش  .( الٓطاب، ولُذ 3   .90، صالهشبي اإلاهاضش خُٓٓتها ْو
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خغشة، بجها ًَ حهلُم اليعُان والهِش بهذ الٓذسة نلى الىحىد في اللخكت الخا ، وفي 1" جاٍس

خ والثىابذ، و رلٚ جإُٖذ نلى مبذؤ  ؼ ألاضٛى والخاٍس بنالء الجزنت الزاجُت نلى الزاث َس

 الجمهُت، َإضبذ لٙل راث ناإلاها الخاص وهى نالم الشئٍا. 

طىص بن للخذازت مالمذ وظماث خاضت، ومً اإلامً٘ مالخكتها بمجشد مٓاسبت بهؼ الى

شة بلى الضمً، والًمىع الخذازُت، وؤبشص هزه العماث:" الشئٍت، الخإُٖذ نلى الزاث، الىك

، َاإلآطىد بالشئٍت هىا هى سئٍت هزا ؤلاوعان بلى الهالم والٙىن مً خىله، وشهىسه 2وؤلابهام"

ب اإلاىيل باإلشٙالث والطشاناث، َُلجإ لخلخلت هزا ٗله في  بالػُام في هزا الهالم الًٍش

ٔ جطىسه ومىكىسه الخاصاإلاه الشهشي نالم الشئٍا لُهُذ جشجِبه من إهه  ،ً حذًذ، َو ٖو

، ولبذ في رلٚ مً بنالء الزاجُت،   هزهَخطبذ الزاث اإلابذنت هي مخدٕش بزلٚ وضل للخلٛى

ل جؿىساتها، َهي الزاث ألاظاطا الشئٍا واإلاع  .وٛ نً جشجِب ؤخذاثها وشخطُاتها ٗو

الضمً َال جٓخطش نلى ما في اإلااض ي، ول خاغش بل ًاحى َيها  ولبذ ؤن ًىكش بلى معإلت

ٓبل، وبزلٚ ظِعىدها الًمىع بل بمهان  لم ٌعبٔ لها، آجُت مً نالم الاظدششاٍ واإلاعخ

 تاإلاخلٓي َهم هزه ألابُاث الشئٍٍىبهام وفي يالب ألاخاًحن ًطل بلى الخهمُت، َُطهب نلى ؤلا

بلىذا الخُذسي : "اهٓشع الذًىاضىس ألن ألايزًت ألاسغُت  وفي هزا ًٓٛى الىاْذوًالّ اإلاهنى، ل

ٗاَُت إلناشخه، وهدً هىاحهل ؤصمت مشابهت ألهىا هٓخاث نلى الخجاسب ألاوسوبُت بشٙل  م جً٘ 

ذ مهذ ؤدوهِغ لهزا الايتراب َطاس اإلاشء  ،يحر معخىنب ذ الشانشْو هىا ى َه، 3"ٌهٍش مارا ًٍش

ذ نلى ْػُت بيالّ اإلاهني ؤمام اً ٓت للىضٛى بلُه.  ٖا  إلاخلٓي لذسحت ل ٌهٍش ؾٍش

 ُؤما نلى اإلاعخىي الهشبي َٓذ بذؤ جُاس الخذازت مىز خمعُي
 
 اث الٓشن اإلااض ي، وحاء مخإزشا

ذازت الهشبُت ًخخز ؤن الخؿاب ال٘هىىحي للخ" الًشبُت وفي رلٚ ًٓٛى يالي ش٘شي:بالخذازت 

 مً الًشب بؾاس 
 
 مشحهُ ا

 
 .4" ا

شهبذ آلاساء خٛى ماهُت ومُهىم الخذازت، َهىإ مً ًشحو مىبو َاخخلُذ اإلاىاِْ وح

ُها  الخذازت بلى الًشب ألاوسوبي، وهىإ مً ًخشج لها بسهاضاث مً الترار، ؤما باليعبت لخهٍش

 
 
ًشبي بٙل هدى الُ٘ش ال َٓذ جباًيذ آلاساء ٖزلٚ، َىجذ بهؼ الجماناث جىجٍش زٓاَُا

ٔ بلى مداولت ؤخز بُت في اإلاجخمو الهشبيذازت الًش الخ هزهمهاًحره، وجداٛو صسم  ، ورهب ٍَش

حضء مً هزا اإلاُهىم وجُُُ٘ه مو مدُؿىا الهشبي اإلاداَل؛ سبما ألن الخذازت ٖما ؤظلُىا جُاس 
                                                            

 . 13، ص ( الًاهمي، ظهُذ. مىؿٔ ال٘شِ الشهشي  1
ىُت. الخذازت في الشهش الٓطاب، ولُذ(  2 ت َو ػاًاها، سئٍت ٍَ٘ش  . 104، صالهشبي اإلاهاضش خُٓٓتها ْو
 . 186، صاإلاشحو العابٔ(  3
  .124، صاإلاشحو العابٔ(  4
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ٔ ججاسب مهُىت، وبزلٚ ل وعخؿُو الخ٘م نلى ؤي مً  َ٘شي ْاثم نلى احتهاد شخص ي َو

 هزه اإلاىاِْ بالصخت ؤو الخؿإ. 
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 جىطئت : -

ً
ً
ُا  مٗٞغ

ً
 ز٣اُٞا

ً
 والخلُجي ٖلى وظه الخسهُو خغا٧ا

ً
  ٌكهض ٖاإلاىا الٗغبي ٖمىما

ً
ا ٨ٍغ ٞو

 في ٧ل اإلاُاصًً واإلاجاالث ،ؾٕغ عجلت الخ٣ضم
ً
خجلى طل٪ ٖىض الخمًٗ في  ،وؤيخى ْاهغا ٍو

هى خانل مً مشا٢ٟت ٢هضًت واُٖت م٘ آلازغ، ؾىاء ؤ٧ان هظا  الغاهً الش٣افي الٗغبي، وما

ًآلاز
ً
ضصا مً  غ هى آلازغ الٗغبي ؤم آلازغ الٛغبي، ٣ٞض ولض طل٪ ظملت مً الخىاعاث ٖو

لبذ  ، ٚو
ً
الدؿائالث التي ٚحرث بضوعها اإلاؿاع ال٨ٟغي واإلاٗغفي للمش٠٣ الخلُجي جدضًضا

ًألاويإ الش٣اُٞت والٟىُت وألاصبُت بل ؤنها قملذ ظمُ٘ مىاحي الخُاة.

 ؤ٦ثر ب٣ًاًا ؤمخه، مىُل٣ا هدى ل٣ض ؤيخى اإلاش٠٣ الخلُجي طو ٣ٖلُت مىٟ
ً
خدت ومهمىما

ً الغئٍا اإلاىهجُت الخانت به، ٞل٣ض اؾخُإ في هظا  -اٖخ٣اصي -بصعا٥ ووعي ؤٖم٤، وج٩ٍى

ت اإلاغ٦ؼ  اإلاش٠٣ في ٞترة وظحزة مً ٢لب ألاويإ في اإلاكهض الٗغبي، ٞخبضلذ ألاصواع يمً هٍٓغ

بت غاٝ التي ْلذ لٟترة ٢ٍغ مؿُُغة ٖلى طهىُت اإلاخل٣ي الٗغبي،  والهامل، ؤو الباعة وألَا

 ؤصب صو٫ مجلـ الخٗاون مدِ ألاهٓاع ومغ٦ؼ الاهخمام، بٗض 
ً
ٞإنبذ الخلُج الٗغبي وجدضًضا

، وجدى٫ الخلُج بلى باعة مًِئت ًؼزغ بٗضص هاثل مً 
ً
 ٖىه ومهمكا

ً
 ومؿ٩ىجا

ً
 مهمال

ً
ؤن ٧ان ؤصبا

ًهخاظاث هظا الخغا٥ والخضر الش٣افي.

هىا هى: ما الؿبب الخ٣ُ٣ي الظي ٧ان وعاء هظا الخغا٥ الش٣افي  ل٨ً الؿاا٫ الجىهغًي

؟، وما هي الٗىامل التي ؾاٖضث ٖلى نهًت هظا اإلاكهض الش٣افي 
ً
وألاصبي والى٣ضي جدضًضا

حر مدٟؼ   ٖىه ٚو
ً
والخُىع الخًاعي؟، و٢بل هظا الغاهً إلااطا ٧ان ؤصب هظه اإلاى٣ُت مؿ٩ىجا

إللضعاؾخه وه٣ضه ؤو ختى  وألاويإ  ٢خهاصًتالاوهل ٧ان للبترو٫ ولخٛحر الخُاة  ٖلُه؟، الَا

ت ؤزغها في الخدى٫ ال٨ٟغي الش٣افي وألاصبي في اإلاى٣ُت؟، وبٗض هظا الخُىع هل الاظخماُٖ

غ الغاهً الش٣افي الٗغبي؟، واإلاؿاهمت  ل وجٍُى اؾخُإ اإلاش٠٣ الخلُجي اإلاكاع٦ت في حُٛحر وجدٍى

٘ ل ٧ان لهظا اإلاش٠٣ ؤي صوع في الخإزحر في في حُٛحر خغ٦ت ؤلابضإ الٗغبي؟، ؤي ه عجلت حؿَغ

 بإن هىا٥ ٖىامل مُٗىت هي التي خىلذ ألاصواع ٞإنبذ الهامل 
ً
الخ٣ضم الش٣افي، ولىٟترى ظضال

ًمغ٦ًؼ
ً
ً ا

ً
، الؿاا٫ الظي ًُغح هٟؿه ؤًًا

ً
هى ٠ُ٦ ٧ان خا٫ الخُاة ألاصبُت  واإلاغ٦ؼ هامكا

مً بحن الخُاعاث التي ْهغث  ُاع الؿاثضما هى الخ وؤلابضاُٖت والى٣ضًت ٢بل طل٪ في اإلاى٣ُت؟،

في اإلاى٣ُت؟، هل هي جُاعاث ج٣لُضًت، بخُاثُت، ججضًضًت، ؤم خضازُت؟، وما ٖال٢تها بالخُاعاث 

 لها ؤم ظاء ْهىعها 
ً
ا ً الٗغبي، هل ٧ان ْهىعها مىاٍػ ألاصبُت التي ْهغث ٖلى مؿخىي الَى

جام بما ًدضر في  اَإلفي اإلاى٣ُت الخلُجُت ٖلى الخ٣ا لها، ومخإزغ بها؟، وهل ٧ان ألاصباء 

ش ألاصب ٖمىما والكٗغ  الؿاخت ألاصبُت الٗغبُت؟ و٠ُ٦ ٧ان مى٢ٗهم بػاء جل٪ الخدىالث في جاٍع

؟، ؾىداو٫ 
ً
؟، هل ٧ان نضوع هظا ؤلاهخاط مً مش٠٣ واعي ومضع٥ إلاا هى ٧اثً ٖغبُا

ً
زهىنا
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زال٫ صعاؾدىا لٓاهغة الكٗغ الخغ في زال٫ هظا الٟهل ؤلاظابت ٖلى هظه الدؿائالث مً 

مى٣ُت الخلُج، وهى ؤبغػ الىماطط الخضازُت في اإلاى٣ُت، بل وٗضه ؤو٫ جل٪ الىماطط الخضازُت 

التي ظاءث مداولت للخغوط مً الىمِ اإلاىعور وال٣اهىن الخ٣لُضي اإلاخٗاٝع ٖلُه هدى حك٨ُل 

ُٛت الخىنل لغواص هظا عئٍا زانت، ؾىداو٫ ٢غاءة هظا الىمىطط في مى٣ُت الخلُج، ب

إلالىمىطط ومىُل٣اتهم وعئاهم و ٖلى ؤبغػ الىماطط للىنى٫ للؿماث اإلاكتر٦ت في ٧ل  الَا

مغخلت ؤصبُت، ومً زم الخىظه آلعاء الى٣اص خىله، وظهىص الضعاؾاث الجاصة، مداولحن بظل٪ 

لى مؿخىي ب٢امت الٗال٢ت بحن هظا الىمىطط الخضاسي في مى٣ُت الخلُج وبحن ما هى مىظىص ٖ

ت الٗغبُت في صو٫  ً الٗغبي، وألاهم مً طل٪ ٧له مداولت جدب٘ مؿحرة الخضازت الكٍٗغ الَى

مجلـ الخٗاون الؿذ، ٞهل هي خضازت ق٩لُت ٣ِٞ، ؤم خضازت طاث َاب٘ عئٍىي زام 

وزُاب ممحز؟، وهل ظاءث الشىعة الخضازُت في ٧ل جل٪ الضو٫ مغة واخضة، ؤم ظاءث بك٩ل 

جي وبدباًً بح ً.بن وظض؟ن ألا٢ُاع في اليكإة؟، وما ؤؾباب هظا الخباًً جضٍع

ً
ً
ؾإجىاو٫ م٣اعبت مما ؾب٤ ٢ؿمذ الٟهل بلى ؤعبٗت مباخض، في اإلابدض ألاو٫  واهُال٢ا

ىع ألاصب بق٩الُت عثِؿُت في مىيىعي قٛلذ ٦شحر مً الى٣اص والضاعؾحن، وهي مؿإلت جإزغ ْه

لىماطط الخضازُت التي ؾِخم جىاولها في بدثي ، ٖلى اٖخباع ؤن ٦ال االخضًض في مى٣ُت الخلُج

هي ؤبغػ الٗىامل التي ؾاٖضث ٖلى الجهىى باألصب واػصهاعه في  ظؼء مً هظا ألاصب، زم ما

لى الكٗغ جدضًضا وما َغؤ ٖلُه مً جدىالث،  الخلُج الٗغبي، و٠ُ٦ ٧ان ؤزغها ٖلى ألاصب، ٖو

ى ا٢خهاصي وما هى ػٖذ بحن ما ههظا اإلابدض بلى ٖضص مً الٗىانغ الجؼثُت جًى ٢ؿمذو٢ض 

 ٞها الخضلُل ٖلى مؿخىي الُغح، ؾحرص جٟهُلها في اإلاتن.ضمٗغفي ز٣افي ه

ت ٖىض اإلابضٕ الخلُجي، ٣ٞض  ؤما  اإلابدض الشاوي ٣ٞض ظاء لُىا٢ل مغاخل ال٨خابت الكٍٗغ

ت الٗغبُت في مى٣ُت الخلُج  زاللها بٗضة الٗغبي بٗض ْهىع جل٪ الٗىامل ؤو مغث الكٍٗغ

ًاخل، ٩ٞان ج٣ؿُم اإلابدض ٧اآلحي: مًغ

 الخ٣لُضًت. اإلاغخلت 

 جباُٖت اإلاداٞٓت.الا اإلاغخلت 

 جباُٖت الخجضًضًت.الا اإلاغخلت 

 الغوماوؿُت. اإلاغخلت 

 ًالىا٢ُٗت. اإلاغخلت

وفي اإلابدض الشالض اإلاٗىىن بــــ )٢هُضة الخُٟٗلت في صو٫ مجلـ الخٗاون(، خاولذ الخىنل 

ل٨خابت هظا الىمىطط الكٗغي، ومً زم مداولت جدضًض  تٗلُالٟلإلعهاناث ألاولى والبضاًاث 

ت في ٧ل مى٣ُت، وبىاء ٖلى طل٪ ٢ؿم اصة الكٍٗغ ًحي:ذ اإلابدض بلى ٖضة ٖىانغ ظاءث ٧اآلالٍغ
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 ًفي ٢ُغ. الكٗغ الخغ

 ذ. الكٗغ الخغ  في ال٩ٍى

 الكٗغ الخغ .ً  في البدٍغ

 في الؿٗىصًت. الكٗغ الخغ 

 في ٖمان. الكٗغ الخغ 

 في ؤلاماعاث. الكٗغ الخغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً



22 
 

: إشيالُت جإزغ ظهىع ألاصب الحضًث في مىطلت الخلُج:  -  اإلابدث ألاٌو

قٛل باخض ألاصب الخضًض في مى٣ُت الخلُج حؿائ٫ ظىهغي، خى٫ ؤؾباب جإزغ ْهىع 

مً  باصت طي بضء ألاصب الخضًض في مى٣ُت الخلُج، ولإلظابت ٖلى هظا الدؿائ٫ ٧ان البض

الظي ؤهخج هظا ألاصب، ٖلى  ت والش٣اُٞت للمجخم٘الاظخماُٖت ن البيُت ألاصبُت  والبيُالغبِ بح

ً.اٖخباع ؤن ألاصب مغجبِ بك٩ل واضر بىا٢٘ اليؿ٤ الش٣افي والاظخماعي الظي ؤٞغػه

ً ظاءث البِئت الش٣اُٞت في مى٣ُت الخلُج مخإزغة بك٩ل ؤو بأز غ بدغ٦ت الجهًت في الَى

والٗغا١ وبالص الكام، ٣ٞض وكإث ٖىامل الجهًت في جل٪ ألا٢ُاع ال ؾُما في مهغ الٗغبي 

ت والش٣اُٞت بحن الٛغب واإلاكغ١ الٗغبي، الاظخماُٖهدُجت اػصًاص جٟاٖل الٗال٢اث الؿُاؾُت و

وطل٪ مً زال٫ الخملت الٟغوؿُت التي ٧ان لها في اإلاى٣ُت ؤزغ في حُٛحر مؿاع الش٣اٞت الٗغبُت، 

ع ؤو٫ مُبٗت، وؤو٫ صخُٟت، وجم اٞخخاح ؤو٫ م٨خبت ٖامت، زم ولٗل ؤبغػ جل٪ اإلآاهغ ْهًى

اٞخخاح اإلاؿغح وبٌٗ اإلاضاعؽ، وبوكاء اإلاجم٘ الٗلمي، الظي ؾاٖض ٖلى وكغ البدىر 

، ٞمً الُبُعي بٗض طل٪ ؤن ًهل ؤلاوؿان 1والٗلىم، واػصهاع الصخاٞت والُباٖت والترظماث

ت والٗلىم والخ٣ضم، ٞك٩ل هظا الىعي بلى بصعا٥ ما خىله وزهىنا الخٟاوث في مجا٫ اإلاٗ ٞغ

ً الٗغبي، ٞبضؤث بٗض طل٪ مغخلت اإلاىاػهت  تٗلُبضاًت الجهًت الٟ التي ؤزغث ُٞما بٗض في الَى

حن،  لخل٤ الىمىطط  بحن عوح الترار وخًاعة آلازغ، م٘ ؤلاصعا٥ بًغوعة ألازظ مً ٦ال الُٞغ

ام مً الترار والخضازت، وهظا الكٗغي الجضًض طو الخهىع الجضًض، ٞل٩ل قاٖغ مى٢ٟه الخ

ش الكٗغي بٗضص مً  ما ٌك٩ل عئٍت الكاٖغ الخانت ومٟهىمه للكٗغ، و٢ض اخخٟى الخاٍع

الٗىان٠ اإلاجضصة والضاُٖت للخُٛحر بالهىع اإلاسخلٟت بما ًدىاؾب م٘ ْغوٝ الٗهغ وؤوياٖه 

ش خغ٦ت ظماٖت ؤبىلى وظماٖت اإلاهجغ   اث، ٞغؤًىا ٖبر الخاٍع وظماٖت مً مسخل٠ اإلاؿخٍى

ً
ً
بلى ال٨خابت يمً ما ٖٝغ ب٣هُضة  الضًىان، زم جبجي الدك٨ُل ٖلى ؤؾاؽ الخُٟٗلت، ونىال

ًالىثر. 

ال ٌٗجى ما ؾب٤  الضٖىة للىٓغ بلى ألاصب الخضًض في مى٣ُت الخلُج الٗغبي بمٗؼ٫ ًٖ  

ى٣ُت ألاصب الٗغبي، بل البض مً يغوعة الخإ٦ُض ٖلى ؤن هظا ألاصب ظؼء ال ًخجؼؤ مً ؤصب اإلا

ىنُت محزجه ، خُض ٌٗض لبىت مً لبىاجه، وبن احؿم بسهلٗغبُت ٖامت، ختى وبن جإزغ ْهىعها

                                                            

ً، صعاؾاث ف ( ًىٓغ:1 ت مالٟحن. معجم البابُحن للكٗغاء الٗغب اإلاٗانٍغ ي الكٗغ الٗغبي الخضًض مجمٖى

ذ، 1، 1ٍطواإلاٗانغ،  ؼ بً ؾٗىص البابُحن لإلبضإ الكٗغي،ال٩ٍى ، 1995، ماؾؿت ظاثؼة ٖبضالٍٗؼ

.46م ً ، بخهٝغ
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ؤزغ جل٪ البِئت ٖلى طل٪  وجخجلى لىا جل٪ الخهىنُت هدُجت او٩ٗاؽ ًٖ ٚحره مً آلاصاب،

، ومً ؤبغػ ما ًا٦ض لىا زهىنُت ألاصب في هظه اإلاى٣ُت هى ؤن "ٖىامل الجهًت ٞحها ألاصب

خض ما ًٖ ٖىامل الجهًت في اإلاىا٤َ الٗغبُت ألازغي، ٞةن ٧ان الٗامل الخاعجي جسخل٠ بلى 

، والخشا٠٢ الٗغبي ألاوعوبي في بالص 1798اإلاخمشل في خملت هابلُىن بىهابغث ٖلى مهغ ؾىت 

، ٞةن 1الخاؾم في اهُال١ قغاعة الجهًت" الكام مىظ مُل٘ ال٣غن الشامً ٖكغ ٌٗض الٗامل

جلـ الخٗاون جدضصها ظملت مً الىىاْم الضازلُت ألازغي، والتي ٖىامل الجهًت في صو٫ م

ؤصي جإزغها بُبُٗت الخا٫ بلى جإزغ ْهىع ؤصب هظه اإلاى٣ُت؛ ٖلى اٖخباع ؤن جل٪ الٗىامل هي 

غاإلاؿاٖض ألاو٫ ليكإة ألاصب وبىاء ٖلى ما ؾب٤ ؤٞهل جل٪ ، ، والباٖض ٖلى ؤلاهخاط والخٍُى

ًالٗىامل ُٞما هى آث:

  كخطاصًتالاالعىامل: 

 اهدشاف الىفط في اإلاىطلت:   

ًقهضث مىُ
ً
 قمل ظمُ٘ هىاحي الخُاة اإلااصًت  ٣ت صو٫ مجلـ الخٗاون الؿذ "جُىعا

ً
ا خًاٍع

ً وبًٟل جض٤ٞ آباع الىِٟ في اإلاى٣ُت  ت، ٞمىظ بضاًت الىه٠ الشاوي مً ال٣غن الٗكٍغ وال٨ٍٟغ

 ٢ل ؤن وظض له هٓ
ً
ٗا ت جخُىع ؾَغ ت بضؤث الخُاة اإلااصًت وال٨ٍٟغ حر في الٗالم مً خُض الؿٖغ

، واهُال٢ا مً طل٪ ًخإ٦ض لىا ؤن طل٪ الخُىع الظي ؤناب الش٣اٞت الخلُجُت 2والكمى٫"

 بما َغؤ ٖلى اإلاجخم
ً
 وز٣ُا

ً
٘ الخلُجي وبىِخه واإلاؿخىي ال٨ٟغ ي واإلاٗغفي ٞحها ٢ض اعجبِ اعجباَا

ُت في الخُاة  تالخدخُت مً ه٣ل اؾُت، وؤولى هظه الى٣الث هى والؿُ ٢خهاصًتالات والاظخماُٖهٖى

الاهخ٣ا٫ مً خُاة البضاوة والصخغاء بلى مجخم٘ اإلاضهُت وآلاالث اإلاخُىعة، وما جغجب ٖلى طل٪ 

مً جُىعاث في مسخل٠ هىاحي الخُاة في اإلاجخم٘، ما صٞ٘ الضاعؾىن بٗض طل٪ بلى جبجي مى٣ُت 

ُت في مسخل٠ اإلاُاصًً، الضعاؾاث واإلاىجؼاث البدش بٖضاصالخلُج للضعاؾت والبدض ٞحها، ًو

ت  مً ٞخدىلذ مً مى٣ُت هامل ال ًىٓغ بلحها مً الىاخُت الش٣اُٞت وألاصبُت، بلى مى٣ُت مغ٦ٍؼ

ً.خُض الاهخمام والضعاؾت والبدض

ً

ً

                                                            

لليكغ والخىػَ٘،صبي، ، الٗالم الٗغبي 1( بىقٗحر، الغقُض. ؤصب الخلُج الٗغبي الخضًض واإلاٗانغ، 1ٍ

 .8، م2011ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، 

،صاع ٢ُغي بً الٟجاءة لليكغ 1( ٧اٞىص، مدمض ٖبضالغخُم. الى٣ض ألاصبي الخضًض في الخلُج الٗغبي،ٍ 2

ً.9م ،1982 ٢ُغ، والخىػَ٘،
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  والنهضت الخعلُمُت كخطاصًتالاالنهضت: 

هًت والخُىع في في  بٗض خغ٦ُت الج ألاؾاؾُتمً اإلا٣ىماث  ٢خهاصيالاٌٗخبر اإلا٣ىم  

ً ٢خهاصيالاؤٖخبر الٗامل  خم٘ مٗحن، لهظامج
ً
في بخضار الخُٛحر في اإلاكهض الش٣افي  ؤؾاؾا

الخلُجي بك٩ل ٖام، وإلاا آلذ بلُه الخُاة بٗض ْهىعه وجُىعه، وحٛحر ؤؾالُب الخُاة وهمِ 

 ،الِٗل في اإلاجخم٘، وهى ما او٨ٗـ بٗض طل٪ ٖلى البيُت الٟى٢ُت للمجخم٘ مً هاخُت ال٨ٟغ

حرها.والش٣اٞت، وا ت ٚو ًإلاٗٞغ

وؤزغه في مى٣ُت الخلُج بلى ؤن  ٢خهاصيالا٧اٞىص في مٗغى خضًشه ًٖ الٗامل مدمض ؤقاع 

٧ان ٣ًىم ٖلى مهً ج٣لُضًت، وهي الهُض والٛىم ٖلى اللالا، زم  ٢خهاصيالا"اليكاٍ 

الؼعاٖت والغعي وهي مهاصع مدضوصة ٚحر طاث ظضوي، ومً هىا هجض ؤن هظا الخسل٠ 

٨غًيُُغة الًا٢خهاصي والؿالا ت ٢ض ؤصًا بضوعهما بلى جسل٠ ز٣افي ٞو ٞل٣ض ٧اهذ صو٫  ،1"ؾخٗماٍع

غيت ؾتراجُجي، وزغواتها الهاثلت ما ظٗلها ٖخٗاون وال جؼا٫ جخمحز بمى٢ٗها ؤلًامجلـ ال

ًاٝ بلى طل٪ َبُٗت  ٦ما ونٟه ٢خهاصيالام هدى الخسل٠ ؾخٗماع، الظي ظغهلاًل ٧اٞىص، ٍو

ت ونٗىبت ؾبل الِٗل ٞحها، ٞل٣ض ٧ان الخلُجي اإلاى٣ُت في الخلُج وه٣هض الُ بُٗت الصخغاٍو

ما بحن الصخغاء والبدغ، ٩ٞاهذ خُاجه بؿُُت  ِٗل خُاة بؿُُت ٢بل ا٦دكاٝ الىٌِٟ

بُٗت البِئت وما بها مً ظٟا ٣غ ونغإ ؤلاوؿان مٗها، ٩ٞانمخىايٗت مخىاؾبت َو  ه٦ٟاخ ٝ ٞو

ً٪ مً مجاالث.مً ؤظل الِٗل ٞحها ٢ض قٛله ًٖ الاهخمام بٛحر طل

ٌٗض جإزغ ْهىع الخٗلُم وبوكاء اإلاضاعؽ مً بخُىع الخٗلُم  ٢خهاصالاوالعجباٍ جُىع 

، ٣ٞض ْلذ اإلاى٣ُت لٟترة مً الؼمً حؿحر في ُٚاب ألاصب الخضًض في الخلُج ألاؾباب الباعػة

ً(،في هٓام حٗلُمها " ٖلى الىمِ الخ٣لُضي ختى مىخ وطل٪ بؿبب  ه٠ ال٣غن الخالي )الٗكٍغ

ً .2ت التي ٧اهذ حِٗكها اإلاى٣ُت"الاظخماُٖوؾىء الٓغوٝ الؿُاؾُت و ٢خهاصيالالخإزغ ا

ذ ٚحرها مً صو٫ الخلُج  وكاء اإلاضاعؽ الىٓامُت، ٞإوكئذ اإلاضعؾت ب فيؾب٣ذ صولت ال٩ٍى

ً ٖام ، زم اإلاضعؾت 1912اإلاباع٦ُت ٖام  مضعؾت ٢ُغ الىمىطظُت ، ًو1919الخلُُٟت في البدٍغ

مان  1962لخٗلُم في ؤلاماعاث ختى ٖام ، وجإزغ ا1951ٖام  ُٖ با٦دكاٝ البترو٫ ٞحها، ؤما في 

ً.،  وقُضث بٗض طل٪ الجامٗاث3م1926ٞإوكئذ ؤو٫ مضعؾت ٖام 

                                                            

ً. 18م ،( ٧اٞىص،مدمض ٖبضالغخُم. الى٣ض ألاصبي الخضًض في الخلُج الٗغبي 1

ً.19، ملؿاب٤اإلاغظ٘ ا(  2

.12م( ًىٓغ: ٞهمي، ماهغ خؿً. جُىع الكٗغ الخضًض بمى٣ُت الخلُج،  3 ً، بخهٝغ
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ًل٣ض ؤنبذ الٟغص الخلُجي بٗض هظه الهب
ً
 وبصعا٧ا

ً
ُا ًت الخٗلُمُت ؤ٦ثر ٖو

ً
لىا٢ٗه  ، وؤوؾ٘ ٞهما

 الٟغو١ الش
ً
ُت بِىه ًووإلادُُه وزهىنا ٞىمذ الخاظت بلى بعؾا٫  بحن آلازغ،٣اُٞت واإلاٗٞغ

ُت الش٣اُٞت والاؾخ٨كاُٞت ؾىاء صازل اإلاى٣ُت الخلُجُت  اعاث اإلاٗٞغ البٗشاث الخٗلُمُت والٍؼ

م٨ً ؤن ج٣ؿم هظه البٗشاث بلى ٢ؿمحن بٗشاث صازلُت بحن ؤبىاء اإلاى٣ُت،  هما: ؤو زاعظها، ٍو

ً ،وبٗشاث زاعظُت
ً
شاث زاعظُت مً الضازل الخلُجي ٞاألولى بٗ ،وهظه جى٣ؿم بلى ٢ؿمحن ؤًًا

بلى ألا٢ُاع الخاعظُت الٗغبُت ؤو الٛغبُت، ؤما الشاهُت ٞهي بٗشاث زاعظُت مً الخاعط الٗغبي ؤو 

ًالٛغبي بلى الضازل الخلُجي.

مً اإلاش٣ٟحن واإلاضعؾحن مً الخاعط،  جامٗاث ٧اهذ الخاظت بلى الىاٞضًًبةوكاء اإلاضاعؽ وال

داوي الظي ؤل٠ وطل٪ للخضَعـ والخإل٠ُ وهظ٦ غ مً هاالء ظما٫ الضًً ألاٞٛاوي، وؤمحن الٍغ

ؼ الشٗالبي، ًو حنظؼث٦خاب ًٖ ملى٥ الٗغب في  بضالٍٗؼ  1ؾلُمان الباعووي، وؤخمض الغخباويٖو

حرهم. ًٚو

باإلا٣ابل هجض َالب الٗلم الظًً ؾاٞغوا بلى زاعط الخلُج هدى ؤ٢ُاع ٖغبُت ؤزغي مً ؤظل 

هىع الظي حٗلم في مضعؾت الٟالح بم٨ت اإلا٨غمت، والكُش الخدهُل ٦ما "ٞٗل الكُش مدمض 

مدمض بً ؾُٗض بً ٚباف الظًً صٞٗخه همخه ؤن ٌؿاٞغ مً عؤؽ الخُمت بلى ال٣اهغة خُض 

ً.2صعؽ في ألاػهغ"

ذ بلى بٛضاص ٖام ى هظه البٗشاث هي التي ؤعؾلتها "٧اهذ ؤول م مً ؤن 1924ال٩ٍى ، ٞٗلى الٚغ

 بلى ال٣ُٓت"الٗغا١ ٖلى خاٞت ال٣ىمُت الًٗغ
ً
ها الكغقي، بال ؤهه ٧ان ؾبا٢ا ، زم ما 3بُت مً َٞغ

و٢ض الخٓىا  ٘ بضاًت الخغب الٗاإلاُت الشاهُت،بن لبصذ بٗشاث الخلُج ختى "جدىلذ بلى مهغ م

ججاه ال٨ٟغي خحن ٣ًىم اإلابخٗشىن اث، وؾٝى هالخٔ بضاًت جُىع في الابضاًت حٛحر في الٗاص

دُىن بال٣اهغة ٖام  غها"بة 1946ال٩ٍى ؼ خؿحن عثِـ جدٍغ ً. 4نضاع مجلت البٗشت، و٧ان ٖبضالٍٗؼ

 في جىؾُ٘ الٗال٢اث بحن صو٫ مجلـ الخٗاون 
ً
 باعػا

ً
لٗبذ هظه البٗشاث الخٗلُمُت بطا صوعا

الخلُجي مً ظهت، وبحن صو٫ مجلـ الخٗاون وألا٢ُاع الٗغبُت اإلاسخلٟت ؤو آلازغ الٛغبي مً 

ٖلى اإلاىجؼاث  َإللاًل بحن الضازل والخاعط هضٞذقب٨ت اجهاالث بظل٪ ظهت ؤزغي، ٞخ٩ىهذ 

                                                            

ً. 47( ًىٓغ : بىقٗحر، الغقُض. الكٗغ الٗغبي الخضًض في مى٣ُت الخلُج، م 1

ً. 48، ماإلاغظ٘ الؿاب٤(  2

ً.13( ٞهمي، ماهغ خؿً. جُىع الكٗغ الخضًض بمى٣ُت الخلُج، م 3

ً .13،14( اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 4
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ُت وؤلابضاٖاث ألاصبُت والا ججاهاث والخُاعاث الؿاثضة، ٞإصع٥ الٟغص الخلُجي و٢تها مضي اإلاٗٞغ

حره مً اإلاجخمٗاث ً.الخباًً والازخالٝ في ال٨م اإلاٗغفي والخُىع الخًاعي بحن مجخمٗه ٚو

  :الخىاضل مع آلازغ الخاعجي 

ا مً الترابِ بحن  خهاصي٢الا٧ان للخغا٥  والخجاعي في اإلاى٣ُت ألازغ البالٜ في بخضار هٖى

ؤبىاء اإلاى٣ُت مً الضازل، والخىانل م٘ آلازغ الٗغبي ؤو ألاظىبي، ٞدضر هٕى مً الخباص٫ 

إلً زال٫ والخإزغ والخإزحر م بُٗت ٖلى ما لضي آلازغ الَا ، ومؿخىاه الش٣افي وهمِ ج٨ٟحره، َو

جل٪ اإلاجخمٗاث،  ومً زال٫ الخإزغ بالٗمالت الىاٞضة بلى الخلُج للٗمل ؤو  الخُاة والٗال٢اث في

ُت ف البترو٫ الٗامل ي ال٨ٟغ الخلُجي واهٟخاخه ولٗل "الخجاعة، ٞإخضر ٧ل طل٪ ه٣لت هٖى

الخاؾم الظي ؤؾٕغ بالخُىع بلى خض الاه٣الب، وبن لم ٨ًً هى الظي ؤخضر الخُىع في 

ُت في صو٫ اإلاى٣ُت، وؤوكئذ البضاًت، ٞخىؾٗذ ال٣اٖضة الخجاًع ما٫ اإلاهٞغ ٍت ٦ما وكُذ ألٖا

ض  ٖكغاث البىى٥ اإلادلُت وألاظىبُت، وجغجب ٖلى طل٪ ؤن ؤنبدذ اإلاى٣ُت مى٣ُت ظظب، ٞو

٘ في  بلحها ال٨شحرون بدًاعاتهم اإلاسخلٟت ٞإزغوا في التر٦ُب الؿ٩اوي، ٩ٞان الخُىع الؿَغ

، ٩ٞان الازخالٍ باألزغ وز٣اٞخه، والخإزغ ٣1الُض"ت والٗاصاث والخالاظخماُٖاإلاٟاهُم والٗال٢اث 

به والخإزحر ُٞه، ٞدضر لضي ال٨ٟغ الخلُجي هٕى مً الهغإ بحن ال٣ضًم الظي ق٩ل ؤنالخه 

ً
ً
خه، وبحن الخُاة الجضًضة والش٣اٞاث اإلاسخلٟت، وبن لم ًدضر بظل٪ جدىال ً وهٍى

ً
 ،في ال٨ٟغ ٧لُا

غه، وجد٤ُ٣ ؤلًار بال ؤن لخل٪ الٗىامل ألازغ ال٨بحر في بخضا إلوٟخاح هالخإزحر ُٞه وجٍُى  الَا

ًالؿلى٥ الش٣افي واليكاٍ اإلاٗغفي.وبصعا٥ آلازغ، مما ؤو٨ٗـ بالُب٘ ٖلى 

 العىامل الثلافُت: 

 :اإلاىخباث العامت و الجمعُاث واإلاؤؾؿاث الثلافُت 

اصة الىعي وبهخاط ظُل مً اإلاش٣ٟحن ، ٣ٞض ىاٖحنال ٧ان للم٨خباث الٗامت الخإزحر ال٨بحر في ٍػ

اث،  ظاءث الخاظت بلحها بؿبب ما َا٫ اإلاجخم٘ مً جدى٫ وجبض٫ في ٧اٞت اإلاجاالث  واإلاؿخٍى

غ ؾبل اإلاٗلىماث وال٣غاءة و إلٞبٗض ْهىع الخٗلُم وبعؾا٫ البٗشاث، ٧ان البض مً جٞى ٖلى  الَا

كحر  ٧اٞىص بلى  ذ اإلاىخجاث الش٣اُٞت في الضازل، و٧اهذ اإلا٩اجب ؤولى هظه الؿبل، َو ؤن "ال٩ٍى

ً.2ٞاػث ب٣هبت الؿب٤ في هظا اإلاجا٫"

                                                            

ً .23، مُىع الكٗغ الخضًض بمى٣ُت الخلُج( ٞهمي، ماهغ خؿً. ج 1

ً.21( ٧اٞىص،مدمض ٖبضالغخُم. الى٣ض ألاصبي الخضًض في الخلُج الٗغبي، م 2
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 في بزغاء الخغ٦ت ألاصبُت 
ً
 باعػا

ً
٦ما لٗبذ ألاهضًت والجمُٗاث واإلااؾؿاث الش٣اُٞت صوعا

ىاث مً ال٣غن  والش٣اُٞت ٣ٞض قهضث اإلاى٣ُت الٗضًض مً هظه الجمُٗاث وألاهضًت مىظ الٗكٍغ

ذ جإؾـ الىاصي ألاصبي ٖام  ً ؤوصخ ،1920اإلااضخي، ٟٞي ال٩ٍى ء الىاصي ألاصبي ٖام يوفي البدٍغ

، وفي الى٢ذ الخايغ هىا٥ مجمٗان ز٣اُٞان لهما صوعهما الباعػ في الخغ٦ت ألاصبُت 1921

ذ وجإؾؿذ في  ، وجهضع ٖجها مجلت 1964والى٣ضًت في اإلاى٣ُت وهما عابُت ألاصباء في ال٩ٍى

ً، وجهض ت حٗٝغ بالبُان، وؤؾغة ألاصباء ال٨خاب في البدٍغ ع ٖجها مجلت ٦خاباث وجإؾؿذ قهٍغ

ٖلى ؤلابضاٖاث  َإل، و٢ض ٖملذ هظه ألاهضًت ٖلى اؾخ٣ُاب ال٨خاب واإلاش٣ٟحن لاًل19691ٖام 

ً
ً
ً والخداوع خىلها، ٞسل٤ طل٪ مىازا

ً
ً ٖلمُا

ً
  ٢اثما

ً
ٖلى الى٣ض ختى وبن ٧ان في جل٪ الٟترة ه٣ضا

ًًٟخ٣غ بلى اإلاىاهج وألاصواث. 

 :الصحافت اإلاىخىبت 

، زم مُبٗت الخامضًت ٖام ، وهي مُبٗت الىالًت1883لُج ٖام ٗت في الخؤؾؿذ ؤو٫ مُب

٦صخُٟت الدجاػ والغ٢ُب وقمـ الخ٣ُ٣ت  ،، اللخان اعجبُذ بهما صخ٠ ٦شحرة1919

ض الدجاػ وال٣بلت، بال ؤن ؤٚلبها ٧ان ًهضع باللٛت التر٦ُت ٧ان ٦ما ، ًو2وؤلانالح والٟالح وبٍغ

ذ الؿب٤ في ْهىع ؤو٫ مُبٗت آل في الهىض،  1934ُت والتي ؤوكاها ٖبضهللا الؼاًض ٖام لل٩ٍى

ً ضة البدٍغ ضة هي ظٍغ ، ٩ٞان لظل٪ جإزحر ٦بحر  في الش٣اٞت اإلاٗانغة 3وؤنضع بٗضها ؤو٫ ظٍغ

ذ ٣ٞض ؤنضع ٖبضالٍٗؼ جي، ؤما في ال٩ٍى يُت وفي حك٨ُل اإلاش٠٣ وال٩اجب البدٍغ ؼ الغقُض البدٍغ

ذ ؾىت  دُحن في مهغ، زم مجلت زم مجلت البٗشت  م،1928مجلت ال٩ٍى ٖلى ًض اإلابخٗشحن ال٩ٍى

حرها مً اإلاجالث الٟاٖلت في 41952، ومجلت الغاثض 1950، زم مجلت البٗض ٧1948اْمت   ، ٚو

ًاإلاكهض الش٣افي في الخلُج.

م، 1969ؤما في ٢ُغ ٣ٞض ٧اهذ ؤولى اإلاجالث في الؿاخت الش٣اُٞت هي مجلت الضوخت ٖام 

ضة الخلُج والاجداص ٖام ، وفم1970ومجلت الٗغوبت ٖام  ، و 1969ي ؤلاماعاث نضعث ظٍغ

حرها، و  مجالث ؤزغي مشل مجلت قاون ؤصبُت وصعاؾاث وقٗغ ومجلت ٧لُت آلاصاب والغاٞض ٚو

ضة ٖمان، باإلياٞت بلى  ً في نهاًت الؿخِىُاث، زم ظٍغ ضة الَى في ؾلُىت ٖمان ْهغث ظٍغ

                                                            

. ،22-21، م٧اٞىص،مدمض ٖبضالغخُم. الى٣ض ألاصبي الخضًض في الخلُج الٗغبي( ًىٓغ:  1 ً بخهٝغ

. 41-40ٗغبي الخضًض في مى٣ُت الخلُج، م( ًىٓغ: بىقٗحر، الغقُض. الكٗغ ال 2 ً، بخهٝغ

.41( ًىٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 3 ً ، بخهٝغ

.42-41، ماإلاغظ٘ الؿاب٤( ًىٓغ:  4 ً، بخهٝغ
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، و في الؿٗىصًت 1والجهًت وألايىاء مجالث ٦مجلت ال٣ُٗضة في الؿبُٗيُاث، ومجلت ألاؾغة

ضة حجاػ ً ٞٓهغث في جل٪ الٟترة ظٍغ ضة  ،٣ٞض بغػث الصخاٞت في بضاًت ال٣غن الٗكٍغ وظٍغ

ضة الغ٢ُب باإلاضًىت اإلاىىعة،  ضة ؤلانالح الدجاػي بجضة، وظٍغ قمـ الخ٣ُ٣ت بم٨ت، وظٍغ

ضة نٟا الدجاػ بجضة حرها.2وظٍغ ً، ٚو

ت صالت ٖلى ما خل باإلاى٣ُت مً جُىع في ٧اٞت ل٣ض ٖضث الخغ٦ت الصخاُٞت ْاهغة خ ًاٍع

 في الج
ً
 هاما

ً
في اخخىاء  هًت الخلُجُت، و٧ان لها ؤزغ بالٜاإلاُاصًً واإلاجاالث، و٢ض لٗبذ صوعا

ؤبىاء الخلُج ٖلى ما ٦خب الكٗغاء وألاصباء  اَإلبٗض ألاصب الخضًض في اإلاى٣ُت وزانت 

بؿُُت  ٪ الٟترة٧اهذ الخغ٦ت الصخاُٞت في جل والى٣اص في ألا٢ُاع اإلاسخلٟت، وم٘ طل٪ ٣ٞض

ًواليكغ هدُجت لهٗىبت ألاويإ ووؾاثل الاجها٫ آهظا٥. ومدضوصة الخىػَ٘

  :ت  الحغهت اليؿٍى

و٨ٗـ ، وحٛحرث الىٓغة بلحها، وجُىعث ؤوياٖها، وهى ما اصوع اإلاغؤة في الخلُججدى٫ 

ذ بالًغوعة ٖلى جُىع اإلاجخم٘، ً، بط و٢ض ٧ان الؿب٤ لضولتي ال٩ٍى ًغظ٘ ؤٚلب الى٣اص  والبدٍغ

دُت البِئ" طل٪ لخإزغ يُتت ال٩ٍى ً والبدٍغ
ً
، وبطا ٧ان هىا٥ آلان مئاث بالبِئت الٗغا٢ُت ؤوال

حهً مما جىلحن ؤٖماال هامت في الش٣اٞت والخٗلُم ٣ٞض ٧ان  ً ٞو ذ والبدٍغ الجامُٗاث في ال٩ٍى

جي" ًًعغؤة م٣هًى، و٢بل طل٪ ٧ان ٖمل اإلا3طل٪ بٗض ظهاص ٦بحر وجُىع جضٍع
ً
صازل البُىث،  ا

مى٘ ٖلحها الخٗلم ؤو الٗمل زاعًظا، بال ؤن طل٪ لم ًلبض ؤن حٛحر بخٛحر ألاويإ والٓغوٝ،  ٍو

ٞسغظذ اإلاغؤة للخٗلُم والضعاؾت الجامُٗت، وقٛلذ مىانب ٖضًضة وحٛحرث هٓغة اإلاجخم٘ 

وهى  والش٣اٞت اإلادلُت ش٣اٞاث الىاٞضةبلحها هدُجت الاهٟخاح ٖلى آلازغ والخال٢ذ الخانل بحن ال

مجهً  ، و٢ض َغ٢ذ اإلاغؤة ؤبىاب ال٨خابت و٧انً خضة الخمؿ٪ بالٗاصاث والخ٣الُضما ٢لل م

ًوالؾُما ألاصب والكٗغ.  عاثضاث في مجاالث مسخلٟت

ً

 

                                                            

.42-41، مبىقٗحر، الغقُض. الكٗغ الٗغبي الخضًض في مى٣ُت الخلُج( ًىٓغ:  1 ً، بخهٝغ

غبُت الؿٗىصًت، )ص.ٍ(، صاع الٗلم للمالًحن، قُش ؤمحن، ب٨غي. الخغ٦ت ألاصبُت في اإلامل٨ت الٗ( ًىٓغ:  2

. 106،107لبىان)ص.ث(، م ً، بخهٝغ

ً. 20-19( ٞهمي، ماهغ خؿً. جُىع الكٗغ الخضًض بمى٣ُت الخلُج، م 3
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 :اإلاىكع الجغغافي 

ه في بن  مً ؤؾباب جإزغ ْهىع ألاصب الخضًض في صو٫ مجلـ الخٗاون الخلُجي هى " و٢ٖى

غاٝ ال ، وبًُٗضا ًٖ 1كغ٢ُت لألمت الٗغبُت، بُٗض ًٖ مغا٦ؼ ألاخضار في طل٪ الى٢ذ"ألَا

الخٛحراث الٗم٣ُت التي حِٗكها اإلاجخمٗاث آهظا٥، ٣ٞض ٧اهذ مى٣ُت الخلُج مى٣ُت الهامل 

بِىما ٧اهذ حك٩ل مهغ وبالص الكام وبالص اإلاٛغب الٗغبي صو٫ اإلاغ٦ؼ ؤو الباعة، وما بن جًاٞغث 

لتي ؾاهمذ ٦ما ؤقغها في بخضار الخُٛحر والخُىع والاؾخ٣غاع وحٗضًل ظملت مً الٗىامل ا

ً
ً
ً، وناع الهامل مغ٦ًؼألاويإ ختى جبض٫ اإلاغ٦ؼ ٞهاع هامكا

ً
وباعة لالهخمام، ٞخٛحرث الىٓغة  ا

ذ به مً  –مى٣ُت الخلُج  –والش٣اٞت الؿاثضة، وؾلُذ ألايىاء ٖلى هظه اإلاى٣ُت  إلاا ٖٞغ

ٖلى ؤصبها الظي ظاء  َإلولاًل اٞت وزهىنُت هظه اإلاى٣ُت،ٖلى ز٣ نهًت وجىمُت، وللخٗٝغ

ً
ً
غاصجه اإلامحزة له.  مخإزغا ًبإصب اإلاى٣ُت الٗغبُت والٛغبُت، بال ؤن طل٪ لم ٌؿلبه زهىنِخه ٞو

  :ضعىبت الضعاؾت اإلاىهجُت الضكُلت 

الضاعؽ واإلااعر ألصب هظه اإلاى٣ُت ال٨شحر مً اإلاكا٧ل والهٗىباث ًىعصها الض٦خىع   واظه

 ىقٗحر ُٞما هى آث:  ب

  هٗب ٞهلها ت، ٞالٗهىع مخضازلت، ٍو نٗىبت جدضًض الٗهىع ألاصبُت والكٍٗغ

 والجهاًت لٗهغ ؤصبي مٗحن.  تٗلُوجدضًض ؾىت البضاًت الٟ

  الهٗىبت ال ج٨مً في مداولت جدضًض الؼمان ٣ِٞ، بل ٖلى اإلاؿخىي اإلا٩اوي، خُض

اإلاى٣ُت، والؾُما وؤن الٟهل  ًهٗب ٞهل الخضوص الجٛغاُٞت وجمُحز الضو٫ في هظه

ًوصي ٢ض ظاء في مغخلت مخإزغة وؿبُالخض
ً
ً.ا

  الشباث ٖلى ٌ نٗىبت ج٣ؿُم الكٗغاء لخُاعاث ومغاخل، ٞالكاٖغ ٧اثً مخدى٫ ًٞغ

ب، ٞىجضه مً ٞترة بلى ؤزغي ًىٟلذ  ٩ىن في خالت صاثمت مً الخُىع والخجٍغ خاله، ٍو

عاؾت ؤٖما٫ ؤصًب واخض ٢ض جخضازل مً جُاع  بلى آزغ، ُٞجض اإلااعر نٗىبت ؤزىاء ص

 ٞحها جُاعاث ٖضة، الؾُما وؤن الخُاعاث ٚحر مغجبُت بؼمً مٗحن.

 اصة في ال٨خابت ألاصبُت في مى٣ُت الخلُج ُٞجض الضاعؽ لظل٪  ،مؿإلت جدضًض الٍغ

نٗىبت قضًضة زانت ُٞما ًخٗل٤ باألٞغاص والىهىم، وؤًً ج٨مً البضاًاث، الؾُما 

ما٫ الخام، ومً وؤن ُٚاب الخغ٦ت الى٣ ضًت ٢ض ؾاهم في ٢لت ال٨خابت خى٫ هظه ألٖا

هاخُت ؤزغي هجض ؤن ؤٚلب ؤٖما٫ هظه اإلاى٣ُت لم جىدكغ ولم جخضاو٫، ًٞإ ؤٚلبها، 

                                                            

ً.23، مٞهمي، ماهغ خؿً. جُىع الكٗغ الخضًض بمى٣ُت الخلُج(  1
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ا مً هاخُت، ومً هاخُت ؤزغي ًيؿب ألاصًب أل٦ثر مً  ٠ُ٨ٞ ؾ٩ُىن الخ٨م مُٗاٍع

اصة في ٧ل ٢ًُغ مً صو٫ مجلـ  صولت هدُجت الخى٣ل والترخا٫ ُٞهٗب جدضًض الٍغ

ًاٝ بلى طل٪ ؤن ؤٚلب ال٨خاباث لم جضون، ٩ٞاهذ حٗخمض ٖلى اإلاكاٞهت  الخٗاون، ٍو

والى٣ل الكٟىي)الغواًت(،بال في ؤخاًحن ٢لُلت ٧اهذ ج٨خب وبيسخ مدضوصة و٢ض ال ج٩ىن 

اصة ألاظىاؽ ألاصبُت في الخلُج هجضه  غة ؤمام الضاعؽ، ٞمً خاو٫ ؤن ًاؾـ لٍغ مخٞى

ما٫  ُت، ألن ًبضؤ مً ألٖا اإلايكىعة، ٣ٞض ٣ًغ البٌٗ بإن لِـ في طل٪ ص٢ت ومىيٖى

ما٫ اإلايكىعة ٢ض حؿب٣ها ؤٖما٫ لم وؿخُ٘ الىنى٫ بلحها، ِٞؿخدُل ؤن ال  جل٪ ألٖا

 ٩ً1ىن ٢بل طل٪ مداوالث بضاًاث للخجغبت.

 :إشيالُت الفطخى والعامُت 

ىع ألاصب الخضًض؛ في جإزغ ْه ألاؾاؾُتالٗامُت( مً  ألاؾباب  –حٗض بق٩الُت )الٟهخى 

لى اؾخٗما٫ اللهجت الٗامُت بهخى في الخُاة الُىمُت، واللجىء ٞبالبٗض ًٖ اللٛت الٗغبُت الٟ

ؾخٗما٫ ؤو هظه ألازحرة ألا٢غب بلى الظاث٣ت الٗغبُت في مى٣ُت الخلُج ؾىاء في الًامً ظٗل 

ٗغ الٟهُذ ؤو ً الك٧ان الٗضو٫ ٖ الاعججا٫ ؤو الاؾخمخإ، ٞبؿُاصة الكٗغ الٗامي)الىبُي(،

جسظث اللهجاث ؤصاة  لل٨خابت والخإل٠ُ، و مً الٗىامل التي ؾاٖضث ٖلى ا، ٞاللٛت الٟهخى

سُت و ت في اإلااضخي، ٣ًى٫ في طل٪ ٖبضهللا ألاههاعي: "بن هظا الاظخماُٖطل٪ الٓغوٝ الخاٍع

 ضالىٕى مً الكٗغ الظي ٨ًخب باللهجت الٗامُت مدضوص مً خُض الؼمان واإلا٩ان، ٞهى مً خُ

ًالؼمان ؾٝى ًخى٠٢ ؤو ًيخهي قِئ
ً
ً ا

ً
هتهاء اللهجت التي ٦خب بها، وؤن اًٖ جإصًت صوعه ب ٞكِئا

اللهجاث في حُٛحر مؿخمغ مً خُض اإلا٩ان وبن ل٩ل ب٢لُم لهجخه الخانت، التي ٚالًبا ما ًهٗب 

ل٨ً ، ًو2ٞهم بٌٗ مٟغصاتها ومضلىالتها وحٗابحرها ٖلى ال٣غاء خحن ال ٌؿخٗملىن جل٪ اللهجت"

واهدكاع الخٗلُم وصوع اليكغ وػوا٫ ألامُت والجهل، ٧ان الاهخ٣ا٫ بٓهىع ٖىامل الجهًت والخُىع 

ً بضوعه ، ٞإخضر طل٪لٛت الٟهخىٖلى ال٨خاباث الغا٢ُت اإلا٨خىبت بال َإللاًل
ً
ا مً الخىانل  هٖى

والترابِ بحن ؤ٢ُاع صو٫ مجلـ الخٗاون بسالٝ اللهجاث التي ٧اهذ حٛل٤ ٧ل ٢ُغ ٖلى طاجه، 

وججٗله مى٨ٟئا ٖلى هٟؿه، ٞإضخذ ال٨خابت بالٟهخى مً ؤؾباب اػصهاع ألاصب الخضًض 

ًووؾُلت ليكغ الٗلىم والٟىىن وآلاصاب اإلاسخلٟت.   ،باإلاى٣ُت

ً

                                                            

. 16-13( ًىٓغ: بىقٗحر، الغقُض. ؤصب الخلُج الٗغبي الخضًض واإلاٗانغ، م 1 ً، بخهٝغ

ً.238-237( ٧اٞىص،مدمض ٖبضالغخُم. الى٣ض ألاصبي الخضًض في الخلُج الٗغبي، م 2
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  :غُاب الىلض اإلانهجي 

ٖىامل جإزغ ألاصب الخضًض في اإلاى٣ُت هى ُٚاب الى٣ض اإلاجهجي، مً مً الجضًغ بالظ٦غ ؤن 

عبت الالػمت لظل٪، ٞالى٣ض هى اإلادغ٥ واإلادٟؼ ٖلى ال٨خابت، ٞما ًبٗض وؤصواث الخدلُل واإلا٣ا

ٗلي قإنها ونُتها ؾىي جىظحهاث الى٣ض وال٨خاباث خىلها، و٢ض  محزها، َو جل٪ الىهىم ٍو

اعجبِ ْهىع الخغ٦ت الى٣ضًت في الخلُج بٓهىع الصخاٞت، ؤو ما وظض في م٣ضماث بٌٗ 

ً، التي ويٗها ؤصخابها لبُان مىا ٢ٟهم بػاء بٌٗ ال٣ًاًا الى٣ضًت وألاصبُت، ٦ما ٞٗل الضواٍو

، وببغاهُم الٍٗغٌ الظي 1924مدمض خؿً ٖىاص في م٣ضمت صًىاهه عوح الكٗغ الٗغبي ٖام 

ا في مىخه٠ ألاعبُٗيُاث ًداو٫ ُٞه جدضًض عئٍخه الٟىُت ومى٢ٟه مً بٌٗ  ًً ؤل٠ ٦خاًبا ه٣ض

مً ؤلاقاصة بجهىص مً ٦خب مً الى٣اص ، بال ؤن طل٪ ال ًمىٗىا 1ال٣ًاًا ألاصبُت والى٣ضًت

حرهم، ولٗل ُٚاب اإلاىهج  بض الغػا١ البهحر، ٚو آهظا٥ ٦دمؼة شخاجه، ومدمض خؿً ٖىاص، ٖو

اث الى٣ضًت ٢ض  في ي٠ٗ هظه الخغ٦ت الى٣ضًت، وم٘  ؤؾهمالى٣ضي وآلالُاث وألاصواث والىٍٓغ

زال٫ جىامي الجضا٫ بحن  طل٪ وظض هٕى مً الخغ٦ت الى٣ضًت ؤزغث في اإلاكهض ألاصبي، ٧اهذ مً

الخجضًضًحن واإلاداٞٓحن، هدُجت للخإزغ  بالكٗغاء والى٣اص الٗغب مً ؤمشا٫ مضعؾت الضًىان، 

حرهم، ٞإٞغػ طل٪ ظملت مً اإلاٟاهُم  وظماٖت ؤبىلى، والغابُت ال٣لمُت في اإلاهجغ ٚو

م مً وظىص هظه الخغ٧اث بال ؤنها ٧اهذ بؿُُت ظًضا وبُُئ لى الٚغ ت في واإلاهُلخاث، ٖو

ىاتها في الضو٫ الٗغبُت ألازغي، ما ؤزغ بضوعه  ٖلى  ا ب٣ٍغ ًُ الدك٨ُل، و٢ض ْهغث مخإزغة وؿب

ب٣ت ه٣اص  جإزغ ْهىع ألاصب الخضًض وجُىعه في اإلاى٣ُت، ٞال جُىع مً صون خغ٦ت ه٣ضًت، َو

إلومش٣ٟىن ٌؿخُُٗىن بصعا٥ الغاهً ألاصبي، و ٖلى آلازغ ومىجؼاجه الش٣اُٞت، إلخضار  الَا

خغا٥ اإلاٗغفي والخُىع الخًاعي، ومىا٦بخه آلازغ وبهخاط ؤلابضاٖاث الٟىُت والى٣ضًت، وبزغاط ال

إلؤصب اإلاى٣ُت مً زال٫ ؤلابضإ والى٣ض، ووكغه لُخم٨ً آلازغ مً  ٖلُه وجدضًض اإلاى٠٢  الَا

 مىه.  

ً

ً

ً

                                                            

، اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث 1م٣االث ه٣ضًت في الكٗغ والى٣ض، ٍ-( آ٫ ؾٗض، هىعة. الكمـ في بزغًي 1

ً. 287، م2007واليكغ، لبىان، 
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ت في مىطلت الخلُج: اإلابدث -  الثاوي: مغاخل الىخابت الشعٍغ

ت الظ٦ًغ ٣تبٓهىع الٗىامل الؿاب واجسظث لىٟؿها ؾماث في ٧ل  ،وكُذ الخغ٦ت الكٍٗغ

مغخلت، ٩ٞان ل٩ل ٖامل مً جل٪ الٗىامل جإزحره الخام وصوعه الظي ٢ام به إلخضار الخٛحر 

وخُض ؤهجي في بدثي هظا ؾإ٢خهغ الخضًض ٖلى الكٗغ الخضاسي في اإلاى٣ُت، بال ؤهه غ، والخٍُى

 بضاًت الخُاع وؾماجه اإلامحزة وعواصه ألاواثل، ؤن ؤٖغط ًجضع بي و٢بل الىلىط في الخضًض ًٖ هظا

٣ا  ت التي ؾب٣ذ هظا الخُاع، ومغاخل جُىعها  ٞو ٖلى ؤهم ؤلاعهاناث والبضاًاث الكٍٗغ

ًهً.الٓغوٝ ٧ل مغخلت، ونىال بلى الخُاع الخضاسي الًغ

بن الضاعؽ واإلااعر للمكهض الكٗغي الخلُجي ًجض نٗىبت قضًضة ٖىض مداولخه جدضًض 

ً في هظه ال ت، ٞال ًم٨ً ؤن ٩ًىن هظا الخدضًض مخىاهي الض٢ت، طل٪ ؤن الخضٍو بضاًاث الكٍٗغ

ً
ً
بت وؿبُا اث واإلايكىعاث ٢هاثض لها اإلاى٣ُت لم ٨ًً بال في ٞترة ٢ٍغ ، ٣ٞض ٌؿب٤ جل٪ اإلاُبٖى

اصة الك ت، بال ؤنها لم جهلىا، اًلالؿب٤ في الٍغ ٖخماص ؤبىاء اإلاى٣ُت بك٩ل عثِسخي ٖلى ٍٗغ

والغواًت، ومً هاخُت ؤزغي الخٓذ جضازل جل٪ اإلاغاخل ألاصبُت ٞهٗب الٟهل  اإلاكاٞهت

ىض مداولت ٞغػ الكٗغاء لخدضًض الخُاع ا ن الكاٖغ ذ هٟـ اإلاك٩لت، أًلهإلاىخمي بلُه واظبُجها، ٖو

ال ٩ًىن زابًخا ٖلى مى٠٢، ٧ىهه خالت مخدىلت مً ٞترة بلى ؤزغي خؿب مى٢ٟه مً ٢ًاًا 

لُه  ،ومٟاهُم ٖهغه، ظل الى٣اص  ما طهب بلُهج٣اَ٘ ج٣ؿُمي إلاغاخل الالخ٣ت م٘ ٖو

والضاعؾحن لهظا اإلاىيٕى ٧الغقُض بىقٗحر، وماهغ خؿً ٞهمي في صعاؾتهما لألصب في الخلُج، 

حرها مً الضعاؾاث.    ً ٚو ت في البدٍغ لىي الهاقمي في ج٣ؿُمه للخُاعاث الكٍٗغ ًٖو

 :اإلاغخلت الخللُضًت 

ؿُا١ بلى ؤن ؤولى هظه الخُاعاث التي اؾخُإ اإلااعزىن الخىنل البض مً ؤلاقاعة في هظا ال

بلحها، هى ما انُلر ٖلى حؿمُخه بالخُاع الخ٣لُضي الجامض، الظي حك٩ل في اٖخ٣اصي هدُجت  

ْهىع الخٗلُم في اإلاى٣ُت، ٞؿاٖض ٖلى اػصهاعه واهدكاعه، و٢ض ؤعر الى٣اص لبضاًت هظا الخُاع مً 

ىخه٠ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ، وهظا الخُاع ٌؿخمض ظمالُاجه "نهاًت الٗهىع الىؾُى ختى م

ت  مً الكٗغ الٗغبي في ٖهىع الاهدُاٍ وال٣ٗم  وزهاثهه الٟىُت وؤٚغايه الكٍٗغ

، ٞيؿخُُ٘ بظل٪ جمُحز هخاط هظه اإلاغخلت مً زال٫ ال٣هاثض طاتها خُض هجض 1الكٗغي"

ؿخٗحن باإلاعجم الكٗغي ال٣ضًم بالٜ  الكاٖغ ًجهل مً الهىع ال٣ضًمت َو ومٗاهُه وؤٚغايه، ٍو

اث ال٣ضًمت اإلاؿتهل٨ت  ؿىاث البضٌُٗت والؼزاٝع اللُٟٓت،في اؾخسضم اإلاد دىاو٫ اإلاىيٖى ٍو

                                                            

ً.17انغ، م( بىقٗحر، الغقُض. ؤصب الخلُج الٗغبي الخضًض واإلاٗ 1
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ًدا٧ي جل٪ ال٣هُضة  والتي ال جدىاؾب م٘ ْغوٝ الٗهغ الخضًض وم٣خًُاجه، ٨ٞإن الكاًٖغ

ً
ً
ً ال٣ضًمت ق٨ال

ً
اث ٖهغه ونىعه ومٗاهُه، وبظ ومًمىها ل٪ ًذجب صون الالخٟاث بلى مىيٖى

ًغب لىا  ٣هحها ًٖ ؤلابضإ الكٗغي، ٍو بىقٗحر في مجمل خضًشه ًٖ الغقُض طاجه الكاٖغة ٍو

ً
ً
لكٗغاء ؾل٩ىا هظا الخُاع، ٞجاءث هخاظاتهم بُٗضة ًٖ ؤلابضإ ومٛغ٢ت في الخ٩ل٠  طل٪، مشاال

كغي، والكاٖغ ابً ٖغابت، ٛ، ومً قٗغاء جل٪ الٟئت الكاٖغ الوالهىٗت والخ٣لُض والجمىص

الكاٖغ الضعم٩ي، والكاٖغ هانغ بً خمض الخغوصخي، والكاٖغ مدمض ؾُٗض آ٫ ٖمحر، ًو

حرهم ، والكاٖغ ابً سخمان ٚو ، 1والكاٖغ ٖلي ٖبض هللا الخىٟي، والكاٖغ ؤخمض بً مكٝغ

ًمدمض ؾُٗض آ٫ ٖمحر ٣ًى٫ ٞحها:للكاٖغ  (ؤب٩اع ٨ٞغ)٣هُضة وهمشل ٖلى هظه اإلاغخلت ب

 وال ابخنى اإلاجض طو حهل لها وضبا            ال ًغجلي للعال مً ًخلي هطبا  

 هل ًسغج الضع إال مً ٌغىص له          ومخلي الىدل هل ًجني له ضغبا 

 ومً له الىسل إن ًترن حعهضه             بالؿلي وؤلابغ الًللى به عطبا 

 2فللبال شهىاث الىفـ حالبت                وشهىة اإلالً ؤكىاها له حلبا

ًللكاٖغ  ابً ٖغابه ٣ًى٫ ُٞه: ومشا٫ آزًغ

 عبىؽ لضي ؤلاكضام في معغن الغصي      ضحىن إطا ألاعضاء طالذ عىانها

 3وجغهع في لب ألاعاصي عماخه                  وبتراء طالذ بالطلى سجضاتها

 مما ؾب٤ ًدبحن لىا ما ٧اه
ً
جبإ للىهج اإلا٨غع ذ جخمحز به ههىم جل٪ اإلاغخلت مً باهُال٢ا

اث واإلاًامحن، وب اًعفي ألا٩ٞ جبإ ألاؾالُب ال٣ضًمت خُض ؤن قٗغاء هظه والٗغى واإلاىيٖى

اإلاغخلت " لم ٨ًً همهم الخٗبحر ًٖ طواتهم وال ًٖ همىم اإلاجخم٘، ول٨ً اهدهغث مجهىصاتهم 

ً.لظل٪ الىمىطط الكٗغي ال٣ضًم 4في الخ٣لُض واإلادا٧اة الًُٟٗت"

                                                            

ً.بخهٝغ 19-17، مبىقٗحر، الغقُض. ؤصب الخلُج الٗغبي الخضًض واإلاٗانغ( ًىٓغ: 1

ً، صعاؾاث في الكٗغ الٗغبي الخضًض (  2 ت مالٟحن. معجم البابُحن للكٗغاء الٗغب اإلاٗانٍغ مجمٖى

http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=6461ًٖلى الىاب، والىنلت ٧املت:  واإلاٗانغ،

ً.20( بىقٗحر، الغقُض. ؤصب الخلُج الٗغبي الخضًض واإلاٗانغ، م 3

جي للش٣اٞت ( اإلاغػوقي 4 ، ٖبضهللا ٞغط. الكٗغ الخضًض في ٢ُغ جُىعه واججاهاجه الٟىُت، )ص.ٍ(، اإلاجلـ الَى

ً.64م  ،2005والٟىىن والترار، ٢ُغ 
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  جباعُت اإلادافظت:الااإلاغخلت 

ؤزىاء صعاؾخه ألصب  جباُٖت اإلاداٞٓتالا لغقُض بىقٗحر بلى هظه اإلاغخلتؤقاع الىا٢ض ا

الخلُج، ٞل٣ض ظاء ؤصخاب هظا الخُاع  "ًدا٧ىن الكٗغ الٗغبي في ٖهىع ٢ىجه واػصهاعه مىظ 

غاى، ومً خُض ألاصواث ٞىجضهم  الٗهغ الجاهلي وختى الٗهغ الٗباسخي مً خُض ألٚا

٣ت ال٣ خٛؼلىن ٖلى ٍَغ غزىن ٍو ًًمضخىن ٍو
ً
دىاولىن  ضماء، وهاصعا ما ًلخٟخىن بلى بِئاتهم، ٍو

 ، ومً ؤبغػ الكٗغاء الظًً ًم٨ً جهيُٟهم يمً هظا الخُاع قاًٖغ1ت"الاظخما٢ًُٖاًاهم 

ت التي اهخمذ ل٣ٞض الخلُج ٖبضالجلُل الُباَباجي،  هظه الخغ٦ت جمحزث الىهىم الكٍٗغ

ت وبٗمىص الكٗغ واإلاعجم ال٣ضًم، ملتزمىا باألوناٝ ال٣ضًاكٗغاء ؤن البسهاثو ؾاب٣تها، بال 

اؾخسضامهم للٛت الغنِىت التي جمحزث بها اللٛت في ٖهىع اػصهاعها، و٦ظل٪ مداولتهم خُض 

ت وبىاء ٢هاثضهم، ٨ٞإن مً ٣ًغؤ هخاط هظه  مدا٧اة نىع ال٣ضماء ومٗاهحهم وؤؾالُبهم الكٍٗغ

ؤظىاء ال٣هاثض اإلاغخلت ٌكٗغ بإن جل٪ الىهىم ٢ُلذ في الٗهىع ال٣ضًمت، ِٞؿدكٗغ 

الٗغبُت في جل٪ الٗهىع مً هاخُت الك٩ل  والبىاء والهىع واإلاًامحن، ٩ُٞىن ٧ل ٖملهم في 

ت  ال٣هُضة ما هى بال مدا٧اة لظل٪ الكاٖغ ال٣ضًم، ومً اإلام٨ً ؤن هاعر لبضاًت ْهىع الكٍٗغ

ط الكاٖغ ، ولىا ؤن هضعط هخا2جباُٖت اإلاداٞٓت مً "مىخه٠ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ختى نهاًخه"الا

، وهمشل ٖلى الخلُٟي يمً هخاظاث جل٪ اإلاغخلت، و٦ظل٪ الكاٖغ ابً ٖشُمحن ماظض بً نالر

٣ًًى٫ ٞحها: التي هظه اإلاغخلت ب٣هُضة للكاٖغ  ماظض نالر الخلُٟي 

 وحه اإلالُدت طان ؤم بضع الؿما          وطوائب ؤم جلً لُل ؤظلما 

 ئه ؤم قلغها مخسؿما ؤم طان بغق كض ؤهاع ألافم مً            ألال 

 إوؿُت ؤم هظه خىعٍت                     مأل السؿُطت هىعها فخلؿما 

  3ختى الغؼالت ؤشغكذ مً هىعها          والبضع ضاء بىىعها وألاهجما

هخاظه الكٗغي يمً ٠ الجابغ، الظي مً اإلام٨ً جهي٠ُ بو٢ى٫ الكاٖغ ؤخمض ًىؾ

ًهظه اإلاغخلت: 

                                                            

ً.23( بىقٗحر، الغقُض. ؤصب الخلُج الٗغبي الخضًض واإلاٗانغ، م1

ً.24، ماإلاغظ٘ الؿاب٤ ( 2
، بصاعة بخُاء الترار ؤلاؾالمي، ٢ُغ، 1( ألاههاعي، ٖبضهللا ببغاهُم. بهخداب الضعع مً قٗغاء ٢ُغ، ٍ 3

ً. 139، م1987
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 ذ ؤم بضع      بىحهً ؤم هظي الؿماخت والسشغؤهبع الطفا ؤم غغة الطب

 جباعهذ هظا مىطً الشعب والعلى     فمً بؿىان الُىم ًؼصهغ الشعغ

        له ؤهذ بعض هللا ًاطا العلى طزغ 
ً
 ومىطىا

ً
 شغفذ صاعا

ً
 فُا مغخبا

 1شٍغف اإلادُا ؤإلاعي مهظب            له كؿماث غاع مً هىعها البضع 

الغخمً بً ٢اؾم اإلاٗاوصة في ٢هُضة )ماء الؿماء ًجغي في ومشا٫ آزغ للكاٖغ ٖبض

ًمالمده(: 

 في الؿُض الفظ مً ضُض واؾُاص           ؾل اإلاىابغ عً شعغي واوشاصي   

 وعً اًاص له عؼ وامجاص        فُمً جضُم اللىافي عً فضائله   

 ومجضه شامش بين الىعي باصي      فُمً سجاًاه مثل الشمـ باهغة   

ت     مجض ً  2مً عائذ بُنها في ألاعض ؤو غاصي              به ؾاعث الغهبان عاٍو

اإلاغخلت  ؤن هالمـ هضي جإزغ الكاٖغ في هظه ٞمً زال٫ هظه الىماطط الؿاب٣ت ًم٨ىىاً

ًبالكٗغ الٗغبي ال٣ضًم.

 :اإلاغخلت الاجباعُت الخجضًضًت 

ً
ً
ت امخضاصا ًواؾخمغاًع ظاءث هظه الكٍٗغ

ً
ت الؿاب٣ت م ا ٘ بياٞت مًامحن ظضًضة للكٍٗغ

نُٛذ بىٟـ الك٩ل وفي هٟـ ال٣ىالب وبىٟـ ألاصواث الٟىُت اإلاك٩لت لل٣هُضة الخ٣لُضًت، 

ومً قٗغاء هظه اإلاغخلت "نٛغ الكبِب، وزالج الٟغط، وببغاهُم مدمض الخلُٟت، ومدمض بً 

ـ ظه و٢ض اهخم قٗغاء ه 3ِٖسخى الخلُٟت، وهال٫ بً بضع البىؾُٗضي، وؾالم بً ٖلي الَٗى

بضو ؤن قٗغاء  اإلاغخلت بال٣ًاًا الٗغبُت وال٣ىمُت وؤلاوؿاهُت بك٩ل ٖام وجٟاٖلىا مٗها، ٍو

ً الٗغبي، ٣ٞض جإزغوا بها،  اَإلهظه اإلاغخلت ٧اهىا ٖلى  بالخُاعاث الؿاثضة ٖلى مؿخىي الَى

                                                            
( الجابغ، ؤخمض ًىؾ٠. صًىان ؤخمض ًىؾ٠ الجابغ، ظم٘ وجد٤ُ٣ ًدحى الجبىعي، مدمض ٖبضالغخُم  1

ً.  74، م1983، مُاب٘ الضوخت الخضًض، ٢ُغ، ٧1اٞىص، ٍ
ً.79، صاع الش٣اٞت، بحروث، )ص.ث(، م1، 2ٍ( اإلاٗاوصة، ٖبضالغخمً ٢اؾم. صوخت البالبل، ط 2

.35-29، م بىقٗحر، الغقُض. ؤصب الخلُج الٗغبي الخضًض واإلاٗانغ( ًىٓغ:  3 ً، بخهٝغ
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ً
ً
ومً طل٪  ،اٖغ اإلاهغي مدمىص ؾامي الباعوصيالخغ٦ت ؤلاخُاثُت التي ٢اصها الك وزهىنا

ًة )في ط٦غي ج٣ؿُم ٞلؿُحن( للكاٖغ خؿً الىٗمت ٣ًى٫ ٞحها:٢هُض

 طهغون ًا وطً الفضا والثاع                    فىخسذ مً طوب الحشا ؤشعاعي 

الث وألازطاع   طهغون لي والىائباث هىاٌػ                      جغمًُ بالٍى

 الجاعي كض ؤزغؽ الخطب اللؿان فلم ؤحض          لي ما ٌعبر  غير صمعي 

ل نهاعي   ؤطهُذ بين حىاهخي هاع ألاس ى                   وكغهذ باللُل الطٍى

اث وللضنى                       وللىعت مشبىبت وؤواع   ؤؾلمخني للظهٍغ

 1في كلب ول مىاظل لً خؿغة                 شطغان بين جىحع وؾعاع 

ظهب اإلاغخلت التي محزث جل٪ ؤهم الخهاثو الٟىُت  بلى خهًغالىا٢ض بىقٗحر  ٍو

ت لها ؾماتها الخانت وؤوعصها ٖلى الىدى الخالي ً:وظٗلذ مجها قٍٗغ

   .جمحزث اللٛت بالغناهت والخ٣لُضًت 

  غ الىا٢٘ ؤ٦ثر مً الخٗبحر ٖىه  .ظاءث  الهىع الخؿُت لخهٍى

 غا ا ؤٚغاى ظضًضة ٧الكٗغ حهى الخ٣لُضًت بال ؤنهم ؤياٞىا بلاٖخمضوا ٖلى ألٚا

 ، وقٗغ الٛىم ٖلى اللالا.  الاظخماعيغاء الاؾخجهاى، والكٗغ الؿُاسخي وقٗ

    .اث ٞحها ت لخٗضص اإلاىيٖى  اٞخ٣غث ٢هاثضهم بلى الىخضة الًٍٗى

   .مداولت الابخٗاص ًٖ اإلادؿىاث البضٌُٗت والؼزاٝع اللُٟٓت 

 2لتزام بإوػان الخلُل واخترام ٖمىص الكٗغؤلا . 

لُه وؿخُُ٘ الخ٨م ٖلى قٗغاء هظه اإلاًغ خلت بإنهم قٗغاء خا٧ىا الكاٖغ الٗغبي ال٣ضًم ٖو

وال٣هُضة الخ٣لُضًت، وؾاعوا ٖلى ههجه في الك٩ل بال ؤنهم مً هاخُت اإلاًمىن )الهىع 

اث ( هجضهم لم  بل جىاولىا الىا٢٘ اإلاِٗل ونهلىا مىه ونىعه  ،ٖلى ال٣ضًم ٣ًخهغواواإلاىيٖى

بروا ٖىه،  ً.اإلاخل٣يىا٢ُٗت وال٣غب مً طل٪ ججغبتهم بال ٞاحؿمذٖو

ً

ً

                                                            
ت، ٢ُغ، 1الُٟاى، ٖلي ٖبضهللا. ومٌُ البر١، ٍ(  1 ت ال٣ٍُغ ً. 97، م1993، صاع اإلاىؾٖى

.36-35واإلاٗانغ، م بىقٗحر، الغقُض. ؤصب الخلُج الٗغبي الخضًض ًىٓغ:(  2 ً، بخهٝغ
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 اإلاغخلت الغوماوؿُت:

غوٝ ؤصث بلى ْهىعه واػصهاعه، ؤبغػها جُىع الخغ٦ت   ليكإة هظا الاججاه ٖىامل ْو

ً-الش٣اُٞت زانت في قما٫ الخلُج ذ والبدٍغ ظغاء اهدكاع الجمُٗاث ألاصبُت واإلاٗاهض  -ال٩ٍى

٤ البٗشاث،  ٞاجهلىا بغواص الش٣اُٞت، ٞإجُذ ل٨شحر مً الُالب الضعاؾت في الخاعط ًٖ ٍَغ

ُاع مً جُاعاث ز٣اُٞت خغ٦ت الجهًت والش٣اٞت في الٗالم الٗغبي، واَلٗىا ٖلى ما في جل٪ ألا٢

خهى٫ مغ الظي ٢اص هدى حُٛحراث ٦شحرة في بجى جل٪ اإلاجخمٗاث، ووا٦ب طل٪ مسخلٟت، ألًا

ٞخُىع بظل٪ اإلاجخم٘ واػصهغث  ،الٗضًض مً صو٫ مجلـ الخٗاون الخلُجي ٖلى الاؾخ٣ال٫

ُٞت وز٣اُٞت وؾُاؾُت ، وما جغجب ٖلى طل٪ مً نهًت حٗلُمُت وصخا٢خهاصًتالاالخُاة 

ب ومدا٧اة جل٪ الخُاعاث واظخماُٖت،  ٞخىظه الكاٖغ الخلُجي في يىء ما ؾب٤ بلى الخجٍغ

حرهما ألاصبُت، ًزهاثو هظه اإلاغخلت ما هى آث: ؤبغًػمً لٗل ًو، ٦جماٖت ؤبى لى واإلاهجغ ٚو

 ت الظاجُت والىظ  ضاهُت والك٩ىي وألالم وجإمل الظاث وؤوظاٖها.الجٖز

  غاى التي محزث ججغبتهم ٧ىن٠ اهخم الكٗغاء الغوماوؿُىن في الخلُج ببٌٗ ألٚا

الُبُٗت، واإلاغؤة، وال٣هاثض الخإملُت، وبٖالء الخجاعب الظاجُت والٗاَُٟت، ومداولت 

 الهغوب مً اإلااضخي.

 ُٖاوسخي ٚالبا ما ج٩ىن نىعا طهىُت ن ٞةن نىع الكاٖغ الغومحبسالٝ الكٗغاء الاجبا

غ الىا٢٘ ٖبر الهىع الخؿُت بلى  ال خؿُت، ٨ٞإن الكاٖغ ٢ض اهخ٣ل مً مغخلت جهٍى

 مغخلت الخٗبحر ٖىه مً زال٫ الهىع الظهىُت.   

 ت، وهي ٚالباحؿمذ ال ٣ًهاثض بالىخضة الًٍٗى
ً
ُت ؤو  ا ما ٧اهذ قٗىعٍت ؤو مىيٖى

حها هٕى مً الخماؾ٪ والترابِ     .ق٩لُت ٞو

  لم ًلتزم الكٗغاء الغوماوؿُىن بٗمىص الكٗغ ال٣ضًم، ٞسغظىا ٖىه لخبجي ؤق٩اال

ًهم لها في باصت ألامغ.  م ٞع  ؤزغي ٣٦هُضة الخُٟٗلت ٚع

  ٠ُ ألاؾُىعة وال٣ىإ، في ج٣اَ٘ م٘ اإلاكهض الكٗغي خاو٫ الكٗغاء الغوماوؿُىن جْى

ان له زهىنِخه في الٗغبي لضي ظماٖت ؤبىلى واإلاهجغ، بال ؤن الكاٖغ الخلُجي ٧

٠ُ طل٪ و٧ان له َابٗ  .1ه الخام وججغبخه اإلامحزة لىهىنهجْى

)سخغ البضاوة( للكاٖغ  بٗىىان ومً ؤبغػ ألامشلت التي ًم٨ً ؤن ٌؿخض٫ بها هىا، ٢هُضة 

ًمباع٥ بً ؾ٠ُ آ٫ زاوي ٣ًى٫ ٞحها:

 بُض اإلاها والغبا ؾىص الجالبِب      وما جغهىا لىا زطى العغاكُب

                                                            

.50-37واإلاٗانغ، م الخضًض بىقٗحر، الغقُض. ؤصب الخلُج الٗغبي ( ًىٓغ: 1 ً، بخهٝغ
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ب الفتى ختى خظين به      قمبن كلب ؾل  اهثىين هإؾغاب ألاعاٍع

 ًمشين في زفت ألاطُاف إن ظهغث    ظاللهً على الىثبان والطُب 

  1وما شعفً وشعغي طائغ غغص     ًطلبن مً شاعغ خغ اإلاؿاهُب

( مٗجى الخب)مدمض ٢ُبت  قٗاع هظه اإلاغخلت، وهي ٢هُضةهىعص مشا٫ آزغ ٖلى ؤًو

ً: ٣ًى٫ ٞحها

 الحب عىضن ضائع      فشعغن ًسلى مً هُام ومً وحض ًلىلىن إن 

ؼة     ٌعؼ على شعغي الخغٌؼ في صعض   فللذ معاوي الحب عىضي عٍؼ

ض عً الحض      ًيابض آهاث جٍؼ
ً
 عؤًذ شباب الجُل في العشم غاعكا

شىى إلى هىض   فهظا ًىام اللُل فىق وؾاصة      ًىاجي بها لُلى َو

غ وججؿُض الىا٢٘، بلى مما ؾب٤ خاو٫ قٗغاء هظه اإلاغخ ت الاهخ٣ا٫ مً جهٍى لت الكٍٗغ

ت  مداولت الخٗبحر ٖىه باؾخسضام ؤؾالُب وآلُاث ظضًضة واجساط ق٩ل آزغ مً ألاق٩ا٫ الكٍٗغ

ً بضاًت ألامًغ٣ٞض ٖض في  ،ُ٘ مخ٤ٟ ٖلُه وهى ٢هُضة الخُٟٗلتلم ٨ًً الجم
ً
ًٖ مؿاع  زغوظا

ت الٗغب إلمضي الش٣اٞت و ُت، ولٗل مخإمل هظه اإلاغخلت ًضع٥الكٍٗغ التي جمحز بها عواص   الَا

ـ، والكاٖغ ببغاهُم الٍٗغٌ،  وقٗغاء هظه اإلاغخلت ومً ؤبغػهم الكاٖغ ؾلُان الَٗى

ض، والكاٖغ خؿً  والكاٖغ ٚاػي ال٣هُبي، والكاٖغ مدمض الُٗض، والكاٖغ زالض ؾٗىص الٍؼ

ض، والكاٖغ ٞهض الٗؿ٨غ،  والكاٖغ ن٣غ ؾلُان ٖبض هللا ال٣غشخي، والكاٖغ ٖبض هللا الٍؼ

حرهم.  ًال٣اؾمي، ٚو

 :اإلاغخلت الىاكعُت 

ت التي قهضتها اإلاى٣ُت الخلُجُت ٣ٖب الخُاع الغوماوسخي هى  مً ؤبغػ الخدىالث الكٍٗغ

ْهىع اججاه قٗغي آزغ مٛاًغ له، ٖٝغ باؾم الاججاه الىا٢عي في الكٗغ، و٧ان ٢ض ْهغ ٢بل 

الٗغا١ ومهغ وبالص الكام واإلاٛغب الٗغبي، طل٪ في ألاصب الٗغبي الخضًض في بلضان ٖغبُت ٧

وطل٪ في " ؤ٣ٖاب الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ٦غص ٞٗل يض بؾغاٝ الغوماوؿُت في الخ٣ى٢٘ خى٫ 

الظاث واظتراع ألاخؼان، ٞٓهغث ٖىضما ججاوػ الٗغبي مغخلت اإلاغاه٣ت ألاصبُت، ون٣لخه الخجاعب 

هغ طل٪ في ن ىعة اهخٟاياث وزىعاث وخغ٧اث جصخُذ في في ؤزىاء الخغب التي ا٦خىي بىاعها، ْو

ً الٗغبي ٩ٞان طل٪ حٗبحرا ؾُاؾُا" ٣ب طل٪ حٛحراث وجُىعاث ٖلى اإلاؿخىي 2الَى ، ٖو

والخُىع الخًاعي، ؤما مً الىاخُت ألاصبُت ٣ٞض ْهغ هظا الخُاع للخٗبحر ًٖ  ٢خهاصيالا

                                                            
ىُت، ٢ُغ، ٢ُغ، م1( آ٫ زاوي، مباع٥ بً ؾ٠ُ. صًىان اللُل والًٟاٝ، ٍ 1 ً.81، مُاب٘ ٢ُغ الَى

ً.83ع الكٗغ الخضًض بمى٣ُت الخلُج،م( ٞهمي، ماهغ خؿً. جًُى2
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عة ٖلحهما، وجُٟٗل حُٛحره وجدُُم ٢ُىص اإلااضخي وزىابذ الترار والشًى بلىالىا٢٘، والضٖىة 

خطر لىا طل٪ مً زال٫ الىمِ الكٗغي الظي جبىاه قٗغاء هظا  اإلاٛامغة الك٩لُت الجضًضة، ٍو

اث ؾاٖتُلٗججاه وهى ٦خابت ٢هُضة الخٟالا ضث ٖلى ، و٧ان لٓهىع هظا الاججاه ؤؾباب ومؿٚى

ًومهضث لىمىه واػصهاعه وهي ٧اآلحي: ْهىعه 

 اصي الظي ٢ام به ال ُاب في الخإؾِـ ل٣هُضة كاٖغ بضع قا٦غ الؿالضوع ال٨ٟغي الٍغ

ذ مغة ٦الجئ ؾُاسخي ومغة بؿبب مغيه الخُٟٗلت ، ٣ٞض اهخ٣ل للِٗل في ال٩ٍى

بت في الٗالط  .  1والٚغ

   الم بلىالاهخ٣ا٫ مً َىع البضاوة وخُاة الصخغاء  خُاة اإلاضهُت والاجها٫ وؤلٖا

 .ختى باآلزغ الٛغبيغ الٗغبي ؤو خخ٩ا٥ باآلزوالخٗلُم والصخاٞت والهجغاث والًا

 ٗت والش٣اُٞت الاظخماُٖويإ صاع٥ مسخل٠ ألًااه اإلاِٗل مً زال٫ جمشل الكاٖغ  لىا٢

 .والؿُاؾُت و اخخىائها في متن ؤقٗاعه

 ألاصبُت الٗغبُت، ٣ٞض ظاءث مخإزغة ب٩ل جل٪ ألاخضار اإلادلُت وال٣ىمُت  جُىع الظاث٣ت

ت بلى جظو١ ال٩لمت  والٗاإلاُت وؤبغػ جل٪ الخدىالث هى الخدى٫ مً جظو١ً ال٩لمت اإلاؿمٖى

 .  2اإلا٣غوءة

ٚاػي ٖبضالغخمً الكٗغاء الظًً ٦خبىا الكٗغ الخغ في مى٣ُت الخلُج، الكاٖغ  ولٗل ؤبغًػ

ًهىعص ٖلى طل٪ ، ًوال٣هُبي
ً
ً( التي ٣ًى٫ ٞحها: ومل٨ُت الٟجغ ال٣مغ٢هُضجه ) مشاال

 مىطغح ؤها هىا

مت  في خفغة الهٍؼ

 ؤعاكب العىاهب الضمُمت 

 سج فىق ؤضلعي زُىطهاجي

 ؤعاكب الطباح واإلاؿاء

 ًخابعان الغخلت العلُمت 

مت -الشمـ  -شمس ي الحلىة الىٍغ

 جإبي على ؤن جض ئ شمعت 

 في كبى عوحي.. شمعت ًدُمت 

 -ؤًً ألالفت اللضًمت؟ -واللُل

                                                            

. 83م الكٗغ الخضًض بمى٣ُت الخلُج، ٞهمي، ماهغ خؿً. جُىًع( ًىٓغ:  1 ً، بخهٝغ

ً. ، بخهٝغ52-51( ًىٓغ: بىقٗحر، الغقُض. ؤصب الخلُج الٗغبي الخضًض واإلاٗانغ،  2
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مت   ًلفني.. هإهني حٍغ

 وؤًً ضاخب الطفىلت ألاقير 

 مىاصمي ختى الؿمغ 

تي.. ؤدي اللمغ؟ عاٍو
1 

ًومشا٫ آزغ ٢هُضة )اإلاالث٨ت ٞى١ ؤعى ؤلاؾغاء( للكاٖغ مباع٥ بً ؾ٠ُ آ٫ زاوي:

  مً غابت الضًجىع 
 مً خمم جفىع 

 ؤعض ى جمىع 

 وجضفلذ ضغزاتها الثىلى

 لخبليها على طغف اللؿان

 عىالم ألاغطان آالف الصخىع 

 مً كمت آلاالم...

 ..مً ؤعض ي...

 خغوف وشمها ألاخؼان

 جلليها الحمم 

 لي وجظوب في خل

 إطا طاٌ الؼمان بها 

 2وحالؿذ الغمم

ذ  ت الىا٢ُٗت ٧اهذ مً صولت "ال٩ٍى ا٦ض ؤٚلب الى٣اص ؤن بضاًت هظه اإلاغخلت الكٍٗغ ٍو

ً
ً
، ومً الكٗغاء 3"1965في صًىاهه مظ٦غاث بداع ٖام  ًؼٖلى ًض الكاٖغ مدمض الٟاً جدضًضا

، وخؿحن ال٣غشخي، صعاظهم يمً هظا الاججاه الكاٖغ ؤخمض مكاعي الٗضواويبالظًً ًم٨ً 

لىي الهاقمي،  اٝع الخاظت، ٖو ـ، ٖو اػي ال٣هُبي، وؾٗاص الهباح، وؾلُان الَٗى ٚو

بضالغخمً نالر  لي ٖبض هللا زلُٟت، وببغاهُم مدمض ببغاهُم، ٖو وقهاب ٚاهم، ٖو

م مً ؤن قٗغاء الخلُج ٧اهىا في البضاًاث عاًٞحن  حرهم، ٞٗلى الٚغ لي الغبعي ٚو الٗكماوي، ٖو

انلهظا الخدًى -ما ج٣بلىا هظا الىمىطط الجضًض ٫ الظي َا٫ ال٣هُضة الخ٣لُضًت، بال ؤنهم ؾٖغ
                                                            

ت ال٩املت، ٍ 1 ت الكٍٗغ اث تهامت، 2( ال٣هُبي، ٚاػي ٖبضالغخمً. اإلاجمٖى اإلامل٨ت الٗغبُت ، مُبٖى

ً.313-312، م1987الؿٗىصًت، 
ت، ٍ 2 ما٫ الكٍٗغ ً.235، م2005، مُاب٘ الضوخت الخضًشت، ٢ُغ، 1( آ٫ زاوي، مباع٥ ؾ٠ُ. ألٖا

ً.83( ٞهمي، ماهغ خؿً. جُىع الكٗغ الخضًض بمى٣ُت الخلُج،م3
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ت الٗغبُت، ومشل الك٩ل الجضًض للكٗغ  -الكٗغ الخغ والظي ق٩ل الشىعة ألاولى في مؿاع الكٍٗغ

ًالخضًض. 

ً:ًإحيو٢ض جمحزث هظه اإلاغخلت بسهاثو هجملها ُٞما 

  الكٗغاء ٌ ٚغاى الخ٣لُضًت ؤو ألاخالم ٦ما ٧ان لضي في الخلُج اظتراع ألًا الىا٢ُٗىًنٞع

الكٗغاء الغوماوؿُحن ٢بل طل٪، ٣ٞض ا٢خهغوا في خضًثهم ٖلى وا٢٘ الخُاة اإلاِٗل، 

ً بظل٪ ًٖ هظه الخُاة الاظخماُٖو ٢خهاصًتالاوألاويإ الؿُاؾُت و ت، مٗبًر

 الىا٢ُٗت.

  لى زالٞها ظاءث ؤ ت وجغازُت، ٖو لٟاّ الكٗغاء ظاءث ؤلٟاّ الغوماوؿُحن ظؼلت و٢ٍى

ت وبصزا٫ ٦شحر مً ألالٟاّ اإلادلُت والٗامُت في  الىا٢ُٗحن مدؿمت بالؿهىلت والىثًر

ؤقٗاعهم، ولٗل طل٪ ما ؤيٟى ٖلى ٢هاثضهم هٕى مً الٟغاصة والخهىنُت التي 

 محزتهم ًٖ ٚحرهم. 

  ت، ٣ٞض ٧ان الاهخمام مىهبا ٖلى الغئي لم ٨ًً هىا٥ اهخمام بالهىع الكٍٗغ

اءث نىعهم جل٣اثُت لِـ بها ؤي ج٩ل٠ ؤو نىٗه ٞإضخذ مٗبرة ًٖ واإلاًامحن ٞج

 الىا٢٘ الغاهً. 

  الكاٖغ الىا٢عي اليؿ٤ ؤلا٣ًاعي ٌ ، وجبجي ال٣ضًم، والك٩ل الٗمىصي لل٣هُضةٞع

ت الٗغبُت ؤال وهى ٦خابت الكٗغ الخغ  .1الىمىطط الخضاسي ألاو٫ في مؿاع الكٍٗغ

     ً
ً
ع الىا٢عي الظي جبجى ججغبت الكٗغ الخغ، الىمىطط مً الٗغى الؿاب٤ ٖض الخُا اهُال٢ا

ت لم ج٠٣ ٖىض هظا الىمىطط،  ،الخضاسي ألاو٫ في مؿاع الكٗغ الخضًض بال ؤن الخضازت الكٍٗغ

ان ما ججاوػجه لىمىطط خضاسي آزغ انُلر الى٣اص والباخشىن في مجا٫ الى٣ض ٖلى  ٞؿٖغ

ت حؿمُخه ب٣هُضة الىثر، و٢ض ْهغث هظه ال٣هُضة في مى٣ُت  الخلُج مخإزغة بالخجاعب الكٍٗغ

ت، بل  ً الٗغبي، وال وٗجي بالخضازت هىا الخُٛحر في الك٩ل الكٗغي، واإلاىؾ٣ُى الكٍٗغ في الَى

ه٣هض خضازت الغئٍا التي ظاءث زاثغة ٖلى هظا الىا٢٘ مداولت بخضار الخُٛحر والخٗضًل في 

م٨ً حؿمُت هظا الخُاع با خُاع الخضاسي، لخجاوػه وهضمه لٖالم الغئٍا الظي ًسل٣ه الكاٖغ، ٍو

تألًا هؾـ الك٨الهُت وال٨ٍٟغ ً.، بما في طل٪ الىا٢٘ وما ًدخٍى

                                                            

ً.، بخهٝغ58-53( ًىٓغ:  بىقٗحر، الغقُض. ؤصب الخلُج الٗغبي الخضًض واإلاٗانغ،م 1
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ومً ؤبغػ قٗغاء هظه ال٣هُضة الخضازُت ٖلى الؿاخت الخلُجُت، الكاٖغ ؾ٠ُ ً 

اص٫  بُت زمِـ، وزلىص اإلاٗال، ٖو الغخبي، وخبِب الهاٌٜ، وهجىم الٛاهم، وخمضة زمِـ، ْو

حرهم زؼام، وؤخمض عاقض زاوي، اٝع الخاظه، ٚو ً.وببغاهُم اإلاال، ٖو

ؾحرص جدلُل هماطظها بالخٟهُل في الٟهل  يوالت –االء الكٗغاء ٢هُضة الىثر ل٣ض ٦خب ه

ت مً اإلاالمذ ؤلخهها ُٞما ًلي: -الخُب٣ُي ًيمً عئٍا طاجُت جخ٤ٟ في مجمٖى

 ًغ دضص الٗال٢اث ٍو ض، ٍو ٤ ما ًٍغ جبها ٌك٩ل ٧ل قاٖغ ٖالم عئاه الخام به، ًيسجه ٞو

٦ُٟما قاء، ٞخإزظ الخجغبت لضًه ؾمت ؤلابهام والخٗمُت، ٧ىهىا ال هضع٥ لها ٖال٢اث 

ًالىا٢٘  ألهه ٣ًىم بالخل٤ الكٗغي م٘ ا
ً
بلى ما ٌؿمى بٗملُت الخضاعي الكٗغي  ؾدىاصا

ُت والىا٢ُٗت الخغ، خُض الٟهل بحن الىا٢٘ والخُا٫، الىعي وال٣ٗل الباًَ، اإلاى٣ُ

الُت الم ، بوالهىؽ والؿٍغ الم الالقٗىع ٖو نها ٢هُضة جيخمي بلى ٖالم اإلاجهى٫ ٖو

 الغئٍا.

  الىمِ والىمىطط الشابذ، وزهىنا الٗغوى وألاوػان الخلُلُت وال٣ىالب ٌ ٞع

ٌ الشباث والخ٣ُٗض، ٞال م٩ان للىمىطط الشابذ   الجاهؼة، ٞال٣هُضة خالت مخدىلت جٞغ

 اإلادخظي.

  ٢ضعتها الخىانلُت ومٗاهحها اإلاعجمُت، اللٛت ٖىض هاالء الُاثٟت مً الكٗغاء ج٣ٟض

 1وجهبذ ٚاًت في خض طاتها، ولِؿذ ؤصاة للخٗبحر.

  بما ؤن ال٣هُضة جيخمي بلى ٖالم الغئٍا جإحي الهىعة في ٚاًت الٛمىى وؤلابهام

الم الخل٤ والدك٨ُل والخ٣ُٗض ٖىض اإلاخل٣ي لهٗىبت بصعا٥ ٖالم الكاٖغ الخام ، ٖو

 الجضًض.

 ُىن الخضازُىن ؤن ًمضوا ظؿىعا بحن الكٗغ والىثر، ال مً خاو٫ الكٗغاء الخلُج

 2خُض ؤلا٣ًإ، ول٨ً مً خُض البىاء الك٨لي اإلاغجي.

ت  بظ٦غ ٢هُضة )الكى٦ت( للكاٖغة ؾٗاص ومً اإلام٨ً ؤن وؿخض٫ ٖلى هظه اإلاغخلت الكٍٗغ

ًال٩ىاعي ج٣ى٫ ٞحها:

                                                            

.65( ًىٓغ: بىقٗحر، الغقُض. ؤصب الخلُج الٗغبي الخضًض واإلاٗانغ،م 1 ً، بخهٝغ
.  68، مبىقٗحر، الغقُض. ؤصب الخلُج الٗغبي الخضًض واإلاٗانغ( ًىٓغ:  2 ً، بخهٝغ
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ً

حر اإلاكخٗل.. ًهى الٞؼ

ًوهي الغماح الىاثمت..

ًجلىر..حُٗغ اإلاىاق٠ التي 

ًالك٣ى١ والىداؽ خاظب..

 ًجغ ٖكب ال٣ى٢ٗه..

ً

ًؤ٢ٟؼ مً ز٣ب الىنى٫..

غ.. جي بلى طثب يٍغ ًوالخٟاِٞل جٞؼ

باقحر الٟهى٫ جإزظ الُٗىت ًَو

1ًمً ؤخًانها..

ٞمً زال٫ اإلاشا٫ الؿاب٤، ًخجلى لىا مضي الٛمىى الظي ؤناب بيُت هظا الىمىطط ً

كحر ًو ىحي َو ال ًٟصر ًٖ ٦ىه الجىهغي، ُٞضٕ لل٣اعت الكٗغي الجضًض الظي ظاء ًغمؼ ٍو

ت ال٣هاثض  ت ملء الٟغاٚاث التي جغ٦ها الىو، ولٗل هظا مً ؤبغػ ما احؿمذ به قٍٗغ خٍغ

ت. ًالىثًر

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

                                                            
ً.8، م1995، صاع الكغ١ للُباٖت، ٢ُغ، 1(ال٩ىاعي، ؾٗاص. صًىان ججاُٖض، ٍ 1
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 في صٌو مجلـ الخعاون: الشعغ الحغ اإلابدث الثالث :  -

  في كطغ: الشعغ الحغ 

٢ُغ ؤهه "قٗغ هاشخئ ولت صآ٫ ؾٗض في خضًثها ًٖ الكٗغ الخضًض في  جظ٦غ الىا٢ضة هىعة 

لم ًل٤ ٖىاًت في عنضه وظمٗه وصعاؾخه وبدشه ؾىي في الؿىىاث ال٣الثل اإلاايُت جدذ مٓلت 

جي للش٣اٞت والٟىىن والترار، مً زال٫ بنضاعاث مٗضوصة ٖلى عؤؾها بنضاعاث  اإلاجلـ الَى

بضهللا اإلاغػوقي" ً ٧1اٞىص وخؿً عقُض، ٖو ظُل مً ، وم٘ طل٪ ْهغ في مىخه٠ ال٣غن الٗكٍغ

هم ٖلى الخُاعاث الخجضًضًت ٖلى اإلاؿخىي اَالٖالكباب جبجى ز٣اٞت الخجضًض والخدضًض بٗض 

َل٘ ٖلى جل٪ الخُاعاث والاججاهاث والخغ٧اث اىا وٗخ٣ض ؤن الكاٖغ الخلُجي وبن الٗغبي، وبن ٦

 الخضازُت بال ؤن جإزغه بها ٧ان بؿُُا ووؿبُا، ا٢خهغ ٖلى ٞئت مدضوصة مً الكٗغاء الظًً

مؼظىا بحن الك٩ل الجضًض والك٩ل الخ٣لُضي لل٣هُضة الٗغبُت، ولم ٨ًً لهم في الخ٣ُ٣ت طل٪ 

ت  ٧الكاٖغ مباع٥ آ٫ زاوي، بل ا٢خهغ ، بال في ما هضع في ٢ًُغألازغ ال٨بحر في حٛحر مؿاع الكٍٗغ

صوعهم في الٛالب ٖلى وسج بٌٗ ال٣هاثض ٖلى طل٪ اإلاىىا٫ الخضاسي والدك٨ُل الجضًض، وال 

ًؤٖخ
ً
٘ في الخُٟٗلت و٦ؿغ  ٣ض ؤن الكاٖغ الخلُجي في جل٪ البضاًاث ٧ان مضع٧ا ؤن طل٪ الخىَى

ؤوػان الخلُل واللجىء بلى بٌٗ الُغ١ وألاصواث الدك٨ُلُت الخاعظت ًٖ الىمِ وحك٨ُل 

الغئٍا الخانت هي ٖالماث مخٗضصة إلاكغوٕ خضاسي مدلي، وفي هظا جا٦ض هىعة آ٫ ؾٗض ب٣ىلها 

ت طاتها هي الغئٍت واإلاىٓىع وألاعى الٟلؿُٟت التي ٠٣ً ٖلحها هظا الكٗغ ؤن "الخضازت الكٗ ٍغ

ت هظه الخضازت ومىُل٣ها ومضزلىا بلى ٞهمها  اإلاٗانغ، وهظا اإلاىٓىع الكٗغي هى مُٗاٍع

ً
ً
ً وج٣ُُمها ؾىاء ٢ضمذ قٗغا

ً
ً مىػوها

ً
ً.2"ؤم مىشىعا

و٫ اإلامشل لهىع وه٣هض بها الىمىطط ألًا –٤ هجض ؤن الخجغبت الخضازُت لمً هظا اإلاىُ

ً -الكٗغ الخغالخضازت في الخلُج ؤال وهى همىطط 
ً
في ٢ُغ م٣اعهت بىٓحراتها في  ٧اهذ بؿُُت وؿبُا

ً الٗغبي، وم٘ طل٪ ال هى٨غ وال هلغي  صو٫ مجلـ الخٗاون الؿذ ؤو ختى ججاعب قٗغاء الَى

ضث مً ألا٢الم الباعػة في مُضا ، ٖو ن الكٗغ الخضًض وظىص بٌٗ ألا٢الم التي ٦خبذ هظا الىٕى

ً
ً
ا٦ض طل٪ ٧اٞىص الظي ًغي ؤن مباع٥ بً ؾ٠ُ آ٫ زاوي في الخلُج، بل مً الغواص ؤًًا ، ٍو

ت الكٗغ الخضًض في ٢ُغ" ً.3"ًمشل ه٣له ومؿاخت في زاَع

                                                            
ً.200 -199م ث ه٣ضًت في الكٗغ والى٣ض، م٣ااًل-ًيآ٫ ؾٗض، هىعة. الكمـ في بزًغ ( 1
ً.233( اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  2
 . 348اإلاغػوقي، ٖبضهللا ٞغط. الكٗغ الخضًض في ٢ُغ جُىعه واججاهاجه الٟىُت، م(  3
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ل٣ض اؾخجاب ٖضص مً قٗغاء الخلُج بلى هضاءاث خغ٦ت الجهًت وبلى الخُاعاث الخضازُت 

ً الٗغبي، ٞب ت الخلُجُت ظملت مً الىاقُت ٖلى مؿخىي الَى رػث في الؿاخت الكٍٗغ

ت الخضازُت، ٞبضؤ الكاًٖغ الخلُجي ًلجإ بلى "الاوٗخا١ مً  الخجاعب ؤلابضاُٖت والىخاظاث الكٍٗغ

ضم لتزام ؤوػان البدىع الخلُلُت، والخدغع مً ا ، بال ؤهه 1لتزام الغوي"اال٣اُٞت اإلاىخضة، ٖو

ت بخُاثُت وعوماوؿُت ً الٗغبي وظض ٢بل طل٪ جُاعاث قٍٗغ "ولٗل  ٦ما ٧ان ٖلى مؿخىي الَى

ً
ً
ً قاٖغا

ً
ت مً خُض بعؾائه ل٣ىاٖض الكٗغ  مشل ابً ٖشُمحن ؤوضر جإزحرا في البِئت اإلادلُت ال٣ٍُغ

بضالغخمً بً صعهم،  الٟهُذ بها، ومً الكٗغاء ؤلاخُاثُحن مدمض خؿً اإلاغػوقي، ٖو

"ً بضالغخمً الخلُٟي م٘ مُال٘ ال٣غن الٗكٍغ ً.2ٖو

ىض مداولت اصة الكٗغ الخغ في  ٖو البدض والخى٣ُب في ما ٦خب الى٣اص للخإنُل إلاؿإلت ٍع

اصة للكاٖغ مباع٥ بً ؾ٠ُ آ٫ زاوي  صولت ٢ُغ، هجض ؤن الىا٢ض ٖلي ٖبضهللا الُٟاى مىذ الٍغ

ًبلكبان في ظُلىا اإلاٗانغ وؤٚؼعهم ٞإ٦ض ؤهه "مً ؤبغػ الكٗغاء ا
ً
، وهى ؤو٫ مً ؤصزل هخاظا

وؤو٫ مً هٓم ٢هاثضه بالك٩ل الخضًض وما ٌؿمى  ،ٗغبي في ٢ُغالغوماوؿُت في الكٗغ ال

اث في لُلت قخاثُت التي ٦خبها في لىضن ٖام  ٣ًى٫  3 "1966بالكٗغ الخغ، وطل٪ في ٢هُضجه ط٦ٍغ

ًٞحها: 

 وهل لي حعىص؟ 

 لتركب عُني ؤهاملها

 وفي مللخيها جىام العهىص

 وفي كلبها هبضاث الحُاة 

 وفي شفخيها زفي الىعىص

 إلي فئوي هىا حعالي

له عىً بعُض   ببِذ طٍغ

 ٌغطُه قلج الشخاء فُبضو

 4هدىعٍت في زماع حضًض

                                                            
 .14-13، م لُٟاى، ٖلي ٖبضهللا. ومٌُ البر١ًا(  1
ً، صعاؾاث في ا( 2 ت مالٟحن. معجم البابُحن للكٗغاء الٗغب اإلاٗانٍغ كٗغ الٗغبي الخضًض لمجمٖى

ً. 51م، 1واإلاٗانغ، ط
 .352، م اإلاغػوقي، ٖبضهللا ٞغط. الكٗغ الخضًض في ٢ُغ جُىعه واججاهاجه الٟىُت(  3

ت( آ٫ زاو 4 ما٫ الكٍٗغ ً. 71، مي، مباع٥، ؾ٠ُ. ألٖا
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ظ٦غ الىا٢ض خؿان ُٖىان للكاٖغ مباع٥ آ٫ زاوي "ججظعه في همىم الخلُج الٗغبي،  ٍو

واهخمائه إلاٗاهاة ؤلاوؿان، و٢ضعجه الٗالُت ٖلى الغبِ بحن الخام والٗام، وبحن الجؼء وال٩ل، 

ُت إلاجخم٘ الخلُج في  وبإنالت الخجغبت ت والىٖى الخُاجُت لضًه، ٞاؾخُإ عنض الخدىالث الجظٍع

خي في  ٠ُ الهم الخاٍع ٤ُ بُجهما، وجْى ؤقٗاعه، ومداولت اإلاىاثمت بحن الترار واإلاٗانغة والخٞى

سُت ٢ُما  ال٣هُضة إلًجاص مٗاص٫ مىيىعي بحن اإلااضخي والخايغ، باٖشا في اللخٓاث الخاٍع

سُت لخضمت الخايغ ؤ٦ض إلاخل٣ُ ظضًضة، ٞب٣ضعجه ٖلى ٠ُ اللخٓت الخاٍع ه اؾدُٗابه لش٣اٞت جْى

، ًخطر  لىا مما ؾب٤ زهىنُت 1"لتزامه بال٣ًاًا اإلادلُت هدى الٗاإلاُتاٖهغه، واحؿإ 

الخجغبت ٖىض الكاٖغ مباع٥ آ٫ زاوي، وجمحز هخاظه الكٗغي، وهى ما ظٗل ظل الى٣اص ًجمٗىن 

اصجه للكٗغ الخضًض في ٢ُ اصجه وخضازخه ق٩لُت ٣ِٞ، بل ججاوػث ٖلى ٍع غ، خُض لم ج٨ً ٍع

غجبِ بالترار وؤنالت  طل٪ هدى زل٤ عئٍا زانت ومًمىن ظضًض ًىا٦ب الٗهغ ومخُلباجه، ٍو

ً الٗغبي، وألا٢ُاع الخلُجُت  م مً ؤهه جإزغ بكٗغاء الخضازت في الَى اإلااضخي في الخلُج، وبالٚغ

ًٟي ٖلُه مالمذ جل٪ اإلاى٣ُت ألازغي، بال ؤهه اؾخُإ ؤن ًُب٘ قٗغه بُا بٗه الخام، ٍو

ًالخلُجُت.

ظهب الىا٢ض اإلاغػوقي بلى جإًُض هظا الغؤي ٣ُٞغ ؤن "بضاًاث هظا اللىن مً قٗغ الخُٟٗلت  ٍو

لي محرػا مدمىص،  ً ؤمشا٫ مباع٥ بً ؾ٠ُ، ٖو ت مً عواص ألاصب اإلاٗانٍغ ٧اهذ ٖلى ًض مجمٖى

ا٢ض هٟؿه ٖلي محرػا مدمىص اإلاغجبت الشاهُت في ، زم مىذ الى2وػ٦ُت ما٫ هللا، وخهت الٗىضخي"

ت بٗض مباع٥ بً ؾ٠ُ، بِىما ًمىدها ٖلي الُٟاى بلى "الكاٖغ مدمض بً  اصة الكٍٗغ الٍغ

ضة الغاًت ٖبر الهٟدت الش٣اُٞت بها، وؤنضع  زلُٟت الُُٗت الظي وكغ مٗٓم ٢هاثضه في ظٍغ

، 4"2002بال ؤبىاب الظي نضع ؾىت ، زم "صًىاهه طا٦غة 3"1989صًىاهه ألاو٫ مغآة الغوح ٖام 

٣ت الكٗغ الخغ هلضًىاه الضاعؽول٨ً   ،ألاو٫ ًالخٔ ؤهه لم ًدخىي ٖلى ؤي ٢هُضة ٦خبذ بٍُغ

٣ت الٗمىصًت، وظاء صًىاهه  ،ظاءث ٧لها ٢هاثض ج٣لُضًت ٦الؾ٨ُُت عوماوؿُت ٣ٞض ٦خبذ بالٍُغ

                                                            
، صاع الىزبت، صمك٤، 1( ًىٓغ:  خؿان، ُٖىان. وظت ؤلاوؿان في قٗغ مباع٥ بً ؾ٠ُ آ٫ زاوي، 1ٍ

ً.14م  )ص.ث(،
ت هاصي الجؿغة الش٣افي (  2  الاظخماعي٧اٞىص، مدمض ٖبضالغخُم، ب٩اع، ًىؾ٠، وآزغون. ابضاٖاث ٢ٍُغ

ىىصا الخضًشت، ٢ُغ، 1والهالىن ألاصبي، ٍ  .32م ، 1996، مُاب٘ ٍع
ً.14م  الُٟاى، ٖلي ٖبضهللا. ومٌُ البر١،(  3
٤ُ، خؿً. م٣ا٫ بٗىىان: "الكاٖغ الُُٗت ًخل٣ى ؤٚلى ه( 4 ، ٖلى الىاب، والىنلت بىابه الكغ١ً ضًت"،جٞى

http://www.al-sharq.com/news/details/169128#.VSo1_Ezfqt8ً ٧املت:
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محرػا في صًىان )مً ، ٣ًى٫ الكاٖغ ٖلي زالٝ ألاو٫ ٩ٞاهذ ؤٚلب ٢هاثض خغةالشاوي ٖلى 

ًؤخالم ال٣ُٓت(:

 فُا فلغاء

ا حعؿاء  ٍو

ت في هظي الضهُا ا مؤبىئين بعاع الحٍغ  ٍو

 ًا شغفاء

 "إن وان هىالً مً ًغعى خم الشغفاء"

 ًا ؾاصة ول الضهُا 

ش وعام  ما معنى ؤن ٌؿىً هظا َع

 
ً
 حىعٍا

ً
 ًإول وعصا

 بين ضباًا ججلب مً فىق ؾماواث ؾبع  

 
ً
 وآلازغ ًلطغ حغخا

 ٌؿ
ً
 ىً جحغا

 وعضاص 
ً
 بل ًإول صخغا

 ًلسـ هؿغة زبز  الهتها آالف ألافىاه

 هل هظا باؾم الفلغاء

 هل هظا باؾم...

 هل هظا...

 1هل... 

حن والظًً وٗضهم مً عواص ٢هُضة الخُٟٗلت في ٢ُغ الكاٖغ  مً بحن الكٗغاء ال٣ٍُغ

٦خبها  2خبجي"ٖبضهللا مدمض ظابغ "الظي وكغ بٌٗ ٢هاثضه في مجلت الٗغوبت جدذ مؿمى 

٣ت عوماوؿُت ٖاَُٟت بلى ؤنها اجسظث ق٩ل ال٣هُضة الجضًضة. ً بٍُغ

مدمض ؤخمض الكٗغاء في هظا اإلاُضان ٧الكاٖغ ًظ٦غ لىا الىا٢ض الُٟاى بٗض طل٪ ظملت مً 

ضة الٗغب، ت في ظٍغ اث وؤماوي، وله مداوالث قٍٗغ و٦ظل٪  ٖبضهللا اإلإُى ناخب صًىان ط٦ٍغ

ؤٖضه في ج٣ضًغي الصخصخي مً ؤ٦ثر الكٗغاء خضازت في ، والظي 3عيالكاٖغ ٖبضالغخمً اإلاىا

                                                            
ً. 58-57، م1982، مُاب٘ الضوخت الخضًشت، ٢ُغ، 1( مدمىص، ٖلي محرػا. مً ؤخالم ال٣ُٓت، ٍ 1
 .14، مالُٟاى، ٖلي ٖبضهللا. ومٌُ البر١ً(  2
 .، بخهٝغ15-14اإلاغظ٘ الؿاب٤، م ًىٓغ:  (3
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٫ٍ في مً مؿخىي ٖاجل٪ اإلاغخلت، ومً ؤهطج الخجاعب ؤلابضاُٖت في الؿاخت إلاا جمحز به قٗغه 

ت.الٛمىى ًوال مً ال٨خابت ونل ُٞه بلى صعظت ًغمٍؼ

ت ت ال٣ٍُغ ماء ٞل٣ض إلاٗذ ؤؾ ،لم ٨ًً الٗىهغ اليؿاجي في ُٚاب ًٖ الؿاخت الكٍٗغ

اث ٦ً مً ؤواثل مً ٦خب هظا الىمىطط الخضاسي بل ومً ؤواثل مً وكغه  قاٖغاث ٢ٍُغ

ً
ً
ًؤًًا

ً
ت جهضع صًىاها "هى مٗبض ألاقىا١  ، ٞىجض الكاٖغة ػ٦ُت ما٫ هللا ؤو٫ قاٖغة ٢ٍُغ

، زم ًإحي بٗض طل٪ صًىان آزغ ؤلىان مً الخب، زم صًىان مً ؤظل٪ ؤٚجي، وصًىان في 1985

ً.1وصًىان ؤقٗاع الظاث" ُٖيُ٪ ًىع١ البىٟسج

ً
ً
ت وكغث  بغػث ؤًًا في جل٪ الٟترة الكاٖغة خهت الٗىضخي التي ٖضث ؤو٫ قاٖغة ٢ٍُغ

٧لماث -و٧اهذ جى٢٘ باؾم مؿخٗاع وهى بيذ الخلُج ولها صًىان ،٢هاثضها في الصخ٠ اإلادلُت

ً، ج٣ى٫ الٗىضخي في ٢هُضة لها بٗىىان )ؤؾغاع الخُاة(:2"1988اللخً ألاو٫ ؾىت 

 إهني..

 ابدث عً ضىث عطُب.. 

 ال هطىث الىاي ٌشجي.. ؤو هطىث العىضلُب

 لحىه ًجمع مابين ابدؿام.. وهدُب

 فُه ؤخالم.. وآماٌ.. وطُب 

ب  فُه عحع الهمـ ًبضو لي كٍغ

 إهني..

ً .ابدث عً طير  . خٍؼ

 وصع اإلااض ي بظهغي ال جبين

 وؾغي في اللُل ًضيُه ألاهين

 طهغي وصاصي.. والحىين 
ً
 جاعوا

 3ى بين هجىمي.. مً ؾىينوازخف

ت ٖلى ًض ظملت   ت ال٣ٍُغ ل٣ض جُىع هظا الىٕى مً الكٗغ الخضًض  في الؿاخت الكٍٗغ

ً
ً
م٣اعهت  مً الكٗغاء الى٣اص، وبن ٧اهذ هظه الخجاعب ٢ض ظاءث في مغخلت مخإزغة وؿبُا

                                                            
ت في مى٣ُت الخلُج الٗغبي، ٍ(  1 ، اإلااؾؿت الٗغبُت 1خؿحن، ٞهض. بُٗضا ًٖ الٓل الخجغبت اليؿٍى

 .147م ، 2012للضعاؾاث واليكغ، لبىان، 
ً.15، مالُٟاى، ٖلي ٖبضهللا. ومٌُ البر١ً(  2

ة الش٣اٞت ، بصاًع1ومغاظٗت خمض خؿً الٟغخان، ٍ بٖضاص( الٗىضخي، خهت. ٧لماث اللخً ألاو٫،  3

ً. 51، م1988والٟىىن، ٢ُغ، 
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ل٪ بالخجاعب الٗغبُت ؤو بالخجاعب في مىا٤َ الخلُج ألازغي، ٦ما ٧ان مجمٕى الىخاظاث في ج

ً
ً
بي الكٗغًياإلاغخلت بؿُِ ظضا اللهم   ،، م٘ ي٠ٗ مىا٦بت الخغ٦ت الى٣ضًت  للىخاط الخجٍغ

ًبٌٗ ألا٢الم 
ً
لي الُٟاى،  اإلاكاع بلحها ؾاب٣ا مشل مدمض ٖبضالغخُم ٧اٞىص، واإلاغػوقي، ٖو

واإلاغجر ؤن ي٠ٗ اإلاكهض الى٣ضي ٢ض ؾاهم في ي٠ٗ الخغا٥ ؤلابضاعي، واليكاٍ الكٗغي 

ًبٌٗ ألا٢ُاع الخلُجُت ألازغي. في٦ما هى مىظىص 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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  يُت: الشعغ الحغ  في اإلاملىت البدٍغ

يُت مً خًىع لهظا  وؿعى في هظا الٗىهغ بلى بُان ما ٧ان في الؿاخت ألاصبُت البدٍغ

زال٫ جدبٗىا إلاا ٦خب خى٫ هظا الكٗغ مً صعاؾاث (، وطل٪ مً الكٗغ الخغالىمىطط الخضاسي )

وما حٗغى له مً مماعؾت ه٣ضًت مً ٢بل بٌٗ الى٣اص، و٢ض ٩ًىن مً اإلاُٟض في  ،ؤ٧اصًمُت

يُت مً ؤويإ ؾاهمذ في همى هظا  جدبٗىا هظا ؤن ؤقحر وؤوضر ما ٧اهذ ٖلُه اإلامل٨ت البدٍغ

 ٢خهاصًتالااللىن الكٗغي، وما ٧ان بها مً م٣ىماث ؾىاء ٧ان طل٪ مً الىاخُت الؿُاؾُت ؤو 

ًاُٞت وألاصبُت مما ؾاهم في ْهىع هظا الىمىطط وهمىه واػصهاعه.ت ؤو الش٣الاظخماُٖؤو 

ً ًٖ ؾاثغ صو٫ مجلـ الخٗاون بالخىٕى في اإلاهاصع  مً  ٢خهاصًتالال٣ض جمحزث البدٍغ

حرها، ٞؿاهم طل٪ الًاججاعة ونىاٖت ونُض ًو ىم ٚو ػصهاع والخىٕى في بخضار هٕى مً ػعاٖت ٚو

خاعط، ومً هاخُت ؤزغي ٧ان "ال٦دكاٝ الىِٟ اليكاٍ والخغا٥ في اإلاى٣ُت بحن الضازل وال

٤  1932ٖام  وما ًخمحز به مى٢ٗها الجٛغافي مً هاخُت ؤزغي في ظٗلها مدُت عثِؿُت ٖلى ٍَغ

جي الظي جٟاٖل م٘ 1الخجاعة الٗاإلاُت" ، ٞل٩ل هظه الٗىامل جإزحر بالُب٘ ٖلى الٟغص البدٍغ

٧ان له مً ألازغ الىاضر ٍغ ما اهم في هظه الخىمُت والخًُىمُُٗاث الخُاة واإلاضهُت، وؾ

م٨ً ؤن ه٠ًُ بلى ما ؾب٤ ؤن  واإلاكاع٦ت الٟاٖلت في ٧اٞت اإلاُاصًً وزانت ألاصبُت مجها، ٍو

ً هي صإلاىن الخًاعاث ومهض الش٣اٞاث، ٦ما ٧اهذ هي ؤعى للشىعاث والخمغص والخاعظحن  البدٍغ

ً لٟترة مً الؼمً بلى "الًا ٖلى ال٨ٟغ الؿاثض، ٞل٣ض حٗغيذ خٗماع ألاوعوبي في مؿتهل ؾالبدٍغ

ً.2ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ اإلاُالص"

ت و جي مً زلُِ الاظخماُٖؤما مً هاخُت الخُاة ال٨ٍٟغ ت ٞل٣ض حك٩ل اإلاجخم٘ البدٍغ

ًمسخل٠ مً ؤٖغا١ ومظاهب مسخلٟت، ٞك٩ل طل٪ صاثما هٖى
ً
مً الهغإ والخىاٞـ والخضة،  ا

ومؿخمغ، وعبما هظا ما صٞ٘  بضوعها في زل٤ مىار ٨ٞغي وخىاعي بك٩ل صاثم ؤؾهمذالتي 

جي "ما ؤزُإث الًٓ مغة ببالص ٖغبُت مشلما ؤزُإث  داوي ل٣ُى٫ خى٫ اإلاش٠٣ البدٍغ ؤمحن الٍغ

"ً كحر بٌٗ مً خلل هظه 3بالبدٍغ اث وألانٗضة، َو ، إلاا ٧ان بها مً خغا٥ ٖلى ٧اٞت اإلاؿخٍى

 ً سها، بل ؤزُإ في اإلا٣ىلت ٧الىا٢ض ٖلىي الهاقمي ؤهه ال ٣ًهض ؤهه ؤزُإ بمى٢٘ البدٍغ ؤو جاٍع

                                                            
ً، ٍ( ًىٓغ: 1 ، اإلااؾؿت الٗغبُت 2الهاقمي، ٖلىي. ما٢الخه الىسلت للبدغ، صعاؾت للكٗغ الخضًض في البدٍغ

.15، م1994للضعاؾاث واليكغ، لبىان،   ، بخهٝغ
ً.16اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  ( 2
داوي، ؤمحن. ملى٥ الٗغب عخلت في البالص الٗغبُت مًؼ 3 هغؾذ ؤٖالم،ٍ،( الٍغ صاع  8ٍىت بغؾىم وزغاثِ ٞو

ً.207م ، 1987الجُل، بحروث، 
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ُت ت وألاصبُت واإلاٗٞغ جي ال٨ٍٟغ  إلاا ونلذ بلُه 1خ٨مه ٖلى ججغبت اإلاش٠٣ البدٍغ
ً
، ٞلم ٨ًً مضع٧ا

ًالش٣اٞت في طل٪ اإلاجخم٘.

ً ُٖٓم ألازغ في اػصهاع الخغ٦ت ألاصبُت، ٞل٣ض جم بوكاء ؤو٫  ٧ان للخٗلُم في البدٍغ

ً ٖام  الهضاًت الخلُُٟت في مضًىت اإلادغ١،  وهي مضعؾت 1919مضعؾت هٓامُت في البدٍغ

ش الخٗلُم في 2م"1928ومضعؾت زضًجت ال٨بري للبىاث ٖام  ش مخ٣ضم وؿبُا في جاٍع ، وهظا جاٍع

ً مً ؤواثل الضو٫ في اإلاى٣ُت التي قهضث خغا٧ا في  مى٣ُت الخلُج، ومٗجى طل٪ ؤن البدٍغ

ًةالخٗلُم في مغخلت مب٨ًغ
ً
ً ، ووكاَا

ً
ا ً ٨ٍٞغ

ً
ُا ً.مٗٞغ

ً ؤن "ؤبىاء ٣ًغ مباع٥  الخاَغ في خضًشه ًٖ ال٨خاباث ألاولى الخضًشت إلاش٣ٟي البدٍغ

ت الخضًشت في البالص الٗغبُت  ت ب٣اصة الجهًت ال٨ٍٟغ ً في جل٪ الخ٣بت ٧اهىا ٖلى نلت ٨ٍٞغ البدٍغ

، ٞمً زال٫ طل٪ ًدبحن لىا الخٟاٖل الش٣افي 3وؤلاؾالمُت ٦مهغ والكام والهىض وبًغان"

جي واإلاش٠٣ الٗغبي ؤو ألاظىبي، ووالخًاعي بحن اإلاش٠٣  إلالبدٍغ ٖلى ما ٧ان في الؿاخت  الَا

ًالش٣اُٞت في مىجؼاث ؤصبُت ؤو ببضاُٖت ٞىُت. 

لم ج٨ً الصخاٞت بمىإي ًٖ هظا الخغا٥ اإلاٗغفي والجهًت ال٣ىمُت و٢ض ٧اهذ 

ؿُت هما ؤو٫ صخُٟخحن ٖغبِخحن صزلخا بلى  ت والٗغوة الباَع "صخُٟتي اإلا٣خ٠ُ ال٣اهٍغ

ً م٘ بٌٗ ؤبىائها ال٣اصمحن بلحها مً بىمبي بالهىض، وباإلياٞت بلى صخ٠ الىه٠ ال بدٍغ

٤ ال٣اصمحن مً  الشاوي مشل ألاهغام والهال٫ واإلاىاع والٗغوة الىز٣ى التي ٧اهذ جهل لهم ًٖ ٍَغ

ً البروجىؾخاهذ" ً.4الهىض واإلابكٍغ

ً مً جُىع ونهًت ًخطر لىا مً زال٫ الُغح الؿاب٤ ما قهضه اإلاكهض الش٣افي البدٍغ

الم اإلاسخلٟت، لخًاعاث ألازغي مً زال٫ وؾاثل الاوجٟاٖل م٘ الش٣اٞاث وا جها٫ وؤلٖا

ً
ً
م، والجمُٗاث الش٣اُٞت "٦إؾغة ألاصباء 1932الىاصي ألاصبي ٖام  وألاهضًت ألاصبُت وزهىنا

وال٨خب، ممشلت في مجلتها ٧لماث التي اخخًيذ بغاٖم الخجاعب الخضًشت في قتى ؤعظاء 

                                                            
هغؾذ ؤٖالم( ًىٓغ:  1 ىت بغؾىم وزغاثِ ٞو داوي، ؤمحن. ملى٥ الٗغب عخلت في البالص الٗغبُت مٍؼ ، م الٍغ

ً.بخهٝغ، 17
ًبٗىىان: "ا ( ًىٓغ: م٣ا2٫ والىنلت ٧املت:  ٖلى الى٨ٍبُضًا، "،لخٗلُم في البدٍغ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%ً
3  ً ً.10، م 1978، )ص.ٍ(، )ص.صن(، 1875-1925( الخاَغ، مباع٥. ال٨خاباث ألاولى الخضًشت إلاش٣ٟي البدٍغ
. 11(  ًىٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤،  م  4  بخهٝغ
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حر طل٪ مً وؾاثل جىمُت الخىانل 1ى٣ُت"اإلا ، وما ٧ان ٣ًام في جل٪ اإلااؾؿاث مً الىضواث ٚو

جي والٗالم الخاعجي، ومٗجى طل٪ ؤن هظا اإلاُضان ألاصبي لم ٨ًً  الخًاعي بحن اإلاش٠٣ البدٍغ

ت  ً الٗغبي مً جُاعاث خضازُت ولضث هماطط قٍٗغ ت في الَى بمٗؼ٫ ٖما قهضجه الؿاخت الكٍٗغ

ً قهضث مسخلٟت وهظ ا ما ًا٦ض ٖلُه ناخب ٦خاب الؿ٩ىن اإلاخدغ٥ الظي ٌكحر بلى ؤن البدٍغ

ًض ؤ٣ٖاب الخُاع ال٨الؾ٩ُي ٖلى ًض ببغاهُم آ٫ زلُٟت ؾلمان الخاظغ، زم الخُاع ؤلاخُاجي الجض

اوي بضهللا الؼاًض واإلاٗاوصة والؿُض اإلاىؾىي زم *خغ٦ت ٖبضالىهاب الٍؼ مشل ٢اؾم الكحراػي ٖو

ُ٘ والصة الخُاع ا بضالغخمً ٞع لغوماوسخي ٖلى ًض ببغاهُم الٍٗغٌ وؤخمض مدمض الخلُٟت ٖو

حرها ً.2ٚو

ً قهضث بٗض طل٪ جُاع الىا٢ُٗت الجضًضة ؤو جُاع الخضازت في ٣ٖض  ٌٗخ٣ض ؤن البدٍغ

ً
ً
ًٖ الىا٢ض ؤخمض اإلاىاعي ٖلى ًض الكاٖغ ٖلي  الؿخِىُاث و٧اهذ بصعا٧اث البضاًاث الىاُٖت ه٣ال

ت ؤهحن الهىاعي ٖبضهللا زلُٟت في م خه  ،1969جمٖى زم الكاٖغ ٢اؾم خضاص في مجمٖى

ت والٛمىى وهى طو َاب٘ جٟائلي، وال ًٟىجىا هىا ط٦غ  ت الغمٍؼ دؿم بالكٍٗغ ت البكاعة، ٍو الكٍٗغ

ً لها  نىث الكاٖغ ٖلىي الهاقمي ٦إخض عواص هظه الخغ٦ت في اإلاى٣ُت، بل ومً ؤبغػ اإلاىٍٓغ

ت مً ؤًً ًجيء في ٖضًض مً ال٨خب والضعاؾاث واإلا خه الكٍٗغ ٣االث ألا٧اصًمُت، و٧اهذ مجمٖى

ً ً. 3الخؼن مً ؤواثل ما ٦خب في هظا اللىن الكٗغي الخضًض في البدٍغ

ً ًضع٥ ؤن هىا٥ مً ٢ام بال٨خابت ب ن اإلاخدب٘ إلاؿاع خغ٦ت ٦خابت الكٗغ الخغ في البدٍغ

ً
ً
، وهىا٥ ٞئت لكٗغ الخغابحن الىمِ ال٨الؾ٩ُي الٗمىصي والىمِ الجضًض اإلاخمشل في  مؼواظا

ً
ً
٣ت مً ال٣هُضة الخغة  ؤزغي ٢امذ بال٨خابت مباقغة اهُال٢ا صون اللجىء بلى ال٨خابت بالٍُغ

الخ٣لُضًت ال٣ضًمت، وبخدبعي لظل٪ ؤظض ؤن الجُل ألاو٫ هى ظُل الغواص واإلااؾؿحن ٖلى 

ب والبضاًاث،  ؤما الجُل الشاوي ٩ٞان ًمشل ظُل ال مشل مغخلت الخجٍغ لب ٍو كباب الظي ألٚا

                                                            
ً، صعاؾاث في الكٗغ الٗغبي الخضًض (  1 ت مالٟحن. معجم البابُحن للكٗغاء الٗغب اإلاٗانٍغ مجمٖى

ً.62، م واإلاٗانغ
اوي و٧اهذ صٖىة لالؾخٛال٫، وهى ناخب ؤو٫  * ً ٖلى ًض ٖبضالىهاب الٍؼ هي خغ٦ت ؾُاؾُت زاعث في البدٍغ

ً
ً
ً، و٧ان صاثما ا٢ه لجىت  مضعؾت هٓامُت في البدٍغ ُاوي آهظا٥، و٧ىن م٘ ٞع في نغإ ؾُاسخي م٘ اإلاٗخمض البًر

ُاوي، وال٣ي ال٣بٌ ٖلُه ٖام  ًى الهىض هدُجت مىا٢ٟه الؿُاؾُت.وهٟي بل 1923م٣اومت الاؾخٗماع البًر
ً ( ًىٓغ: 2 الهاقمي، ٖلىي. الؿ٩ىن اإلاخدغ٥، صعاؾت في البيُت وألاؾلىب، ججغبت الكٗغ اإلاٗانغ في البدٍغ

.145-144،  1992، ميكىعاث اجداص ٦خاب وؤصباء ؤلاماعاث، صبي، 1، 1ٍهمىطظا، ط ً، بخهٝغ
ت مالٟحن. معجم البابُحن للكٗغاء ا( ًىٓغ:  3 ً، صعاؾاث في الكٗغ الٗغبي الخضًض مجمٖى لٗغب اإلاٗانٍغ

.62-61واإلاٗانغ، م  ، بخهٝغ
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اَل٘  ٖلى ؤ٦ثر الخجاعب الٗغبُت والخلُجُت وهطج لضًه الىعي ؤ٦ثر بهظه الخجاعب الخضازُت، 

ًٞمشل مغخلت الىطج ؤلابضاعي.

والىلُضة ٖلى  الظًً ػاوظىا بحن البىِخحن ألام ًظ٦غ لىا ٖلىي الهاقمي ؤؾماء للكٗغاء

٣هض بها البيُت الخ ٖلي ٖبضهللا زلُٟت،  مجهم:٣لُضًت والبيُت الخضازُت ٞخض ٢ىله، ٍو

ُ٘، ًىؾ٠ خؿً، و٢ض مىذ ال ٖبضالغخمً هخ٣الُت لغبِ ىا٢ض هظه اإلاغخلت اؾم اإلاغخلت ؤلًاٞع

ؤصخابها في ٦خاباتهم ما بحن الٗمىصي والخغ، ؤما قٗغاء الٟئت الشاهُت الظًً اهُل٣ىا مباقغة 

ٖلي الكغ٢اوي،  قي،، ٣ٌٗىب اإلادغ*، خمضه زمِـ*في ال٨خابت الخغة ٞىظ٦غ مجهم ٢اؾم خضاص

ىاوي، ٖبضالخمُض ال٣اث ؤخمض مضن، ؤخمض  ض، ٚالم ال٣اثض، ببغاهُم بىهىضي،ؾُٗض الٍٗى

ُ٘:1*العجمي، ٞخدُت عجالن ً، ٣ًى٫ الكاٖغ  ٖبضالغخمً ٞع

 والحلُلت، خلم عاوص ؤطهان الخلُلت

 ؤهذ ضُعذ لُالي ؾضي،

 فإؾغعذ لبابً
ً
خني ًىما  عىضما ؤغٍغ

 ول طمىحي في مخا
ً
 هاث عخابًمللُا

 إهىا هلىي على خمل العظاب

 
ً
 2عىضما ًطىع فجغا

هخ٣الُت وفي عؤَي ؤن البضء ولى مً الكٗغاء اؾم اإلاغخلت الًال٣ض مىذ الهاقمي اإلاغخلت ألًا

ت الىاضجت لم ج٨ً بال في اإلاغخلت الشاهُت، وؤعظ٘ طل٪ بلى ؾبب مهم  الٟٗلي والخجاعب الكٍٗغ

ٖلى الكٗغ الٗمىصي الخ٣لُضي ٦كٗغ ؤؾاسخي ٞٗضوه  هى ٧ىن قٗغاء اإلاغخلت ألاولى اٖخمضوا

اإلادىع الغثِسخي لالهُال١ للخجغبت الجضًضة، ٞخإزغوا ٖىض ال٨خابت به، و٧ان اعجُاصهم لكٗغ 

ً
ً
ت الخضًشت، ول٨ً  الخُٟٗلت هى ال٨خابت ؤلاياُٞت ٖلى ما هى مىظىص جماقُا م٘ الخغ٧اث الكٍٗغ

                                                            
جي ٢اؾم خضاص، والىنلت ٧املت:   * ًىٓغ للخىؾ٘ في جغاظم الكٗغاء مى٢٘ الكاٖغ البدٍغ

http://www.qhaddad.com/ً
ً اإلاٗانغون ٦كاٝ جدلُلي مهىع  الهاقمي،ًىٓغ للخىؾ٘ في جغاظم الكٗغاء ٦خاب  * ٖلىي. قٗغاء البدٍغ

1925-1985ٍ ،1 ،ً ً. 1988، اإلا٨خبت الٗامت، البدٍغ
جي اإلاٗانغ الغئٍت والخدىالث، ًٍىٓغ للخىؾ٘ في جغاظم الكٗغاء  * ت ٦خاب. ألاصب البدٍغ ، ٞغاصٌـ 1مجمٖى

 ،ً ً. 2008لليكغ والخىػَ٘، البدٍغ
ً الهاقمي، ٖلىي. الؿ٩ىن اًىٓغ: (  1 إلاخدغ٥، صعاؾت في البيُت وألاؾلىب، ججغبت الكٗغ اإلاٗانغ في البدٍغ

ً
ً
. 145-144م ،همىطظا  ، بخهٝغ

ً. 90-89ٞهمي، ماهغ خؿً. جُىع الكٗغ الخضًض بمى٣ُت الخلُج، م(  2

http://www.qhaddad.com/
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هخ٣الُت ؤزبدذ وظىصها في ٦خابت هظا الىٕى  الًاوظىص ؤ٢الم ٖىض ؤصخاب اإلاغخلت هظا لم ًمى٘ 

ً، و٦ظل٪ الكاٖغ  ٦ٗلىي الهاقمي والظي وٗضه اإلاىٓغ ألاو٫ للمكغوٕ الكٗغي ٖامت في البدٍغ

اع الظي الؿٗىصي  ٚاػي ال٣هُبي والظي ٣ًى٫ ُٞه ؤخض الباخشحن "ؤن الكاٖغ ال ٌٗىُه هٕى ؤلَا

جُض الٗٝؼ ٖلى آلاالث الخضًشت"ًً٘ ُٞه حك٨ُالجه ٞهى ٌٗٝؼ ٖلى آالث الخ٣لُضًح ، بال 1ن ٍو

جي ًضع٥ ؤن جل٪ الٟئت في خالت جغصص بحن ال٣ضًم  ؤن اإلاخمًٗ في اإلاكهض الكٗغي البدٍغ

، ٞٗاقذ  في هٕى مً 
ً
والجضًض، بحن ألانُل اإلاىعور والجضًض اإلادضر ٞٗانغث اللىهحن مٗا

 دغع مً ال٣ُىص والشىابذ مًالهغإ والهضام م٘ الظاث مً ظهت، وم٘ ال٨خابت الجضًضة والخ

ًظهت ؤزغي.

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

                                                            
1  ) ً الهاقمي، ٖلىي. الؿ٩ىن اإلاخدغ٥، صعاؾت في البيُت وألاؾلىب، ججغبت الكٗغ اإلاٗانغ في البدٍغ

ً
ً
ً.148 م، همىطظا
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  في الىىٍذ : الشعغ الحغ 

ذ بؼزم ٦بحر ؾىاء ؤ٧ان طل٪ ٖلى الهُٗض ؤلابضاعي ؤم  ًدٓى اإلاكهض ألاصبي في ال٩ٍى

ذ مً صو٫ اإلاى٣ُت الغاثضة في هظا اإلاجا٫ م٣اعهت بما هى  الى٣ضي، وال هبالٜ بطا ٢لىا ؤن ال٩ٍى

ما٫ وجؼاًض مىظىص في بٌٗ م كهض ٖلى هظا جىٕى ألٖا ىا٤َ الخلُج ٦ٗمان و٢ُغ مشال، َو

٤  الخضازُحن، ي٠ بلُه ما ناخب  بٖضاص الكٗغاء الظًً جبىىا الخُاع  الخضاسي، والؿحر في ٍَغ

ًطل٪ مً خغ٦ت ه٣ضًت ٞاٖلت. 

ت، والا ٧ان ليكاٍ الخغ٦ت  جها٫ بالخاعط، وهمى الىعي الؿُاسخي، ؤزغ في ما ال٨ٍٟغ

ت، والتي ٣ًؿمها الىا٢ض خضر م ذ، وبٞغاػ ظملت مً الخُاعاث الكٍٗغ ً خغا٥ ؤصبي في ال٩ٍى

ً ألاو٫ ٌك٩ل الخُاع اإلاداٞٔ، والشاوي الخُاع اإلاجضص، ول٩ل مجهما ؾماجه  ،ؾالم زضاصه بلى جُاٍع

ت وحك٨ُالجه ألاصبُت ومالمده الخانت التي  غوٝ اإلاغخلت في  ؤؾهمذال٨ٍٟغ ؤويإ البِئت ْو

ًوحك٩لها.جدضًضها 

غي الىا٢ض مدمض خؿً ٖبضهللا ؤن مً عواص الخُاع ألاو٫ ؤي الخُاع الخ٣لُضي  ٍو

بضهللا ٞغط، ونال٨الؾ٩ُي الكاٖغ  بضهللا الىىعي٣زالض الٗضؾاوي، ٖو ظ٦غ 1غ الكبِب، ٖو ، ٍو

ً
ً
ً زضاصه ٖضصا

ً
مشل الكاٖغ وصاص  مً الكٗغاء ًم٨ً جهيُٟهم يمً بلى هظا الخُاع ؤًًا

ايل ز بض الل٠ُُ الجغاح، ٞو ل٠، وظاؾم ِٖسخى، ومدمض مال، وؾلُمان الجغاح، ٖو

حرهم.   بض هللا الضخُان ٚو ؼ الغقُض، ٖو بض الٍٗؼ ًالىه٠، ٖو

ذ ٧اهذ ٖلى ًض ؤما الخُاع الشاوي ؤي اإلاجضص ِٞكحر ؤٚلب الى٣اص ؤن بضاًخه في ال٩ٍى

في صًىاهه  ،(  - 1926(، و الكاٖغ ٖبض اإلادؿً الغقُض 19512-1913 الكاٖغ ٞهض الٗؿ٨غ

(في صًىاهه ؤظىه الٗانمت، و٢ض جغظمذ ؤٚلب 1990 -1923وؤخمض الٗضاواوي ) ؤٚاوي الغبُ٘، "

ُه ًا٦ض الىا٢ض ؾُٗض ٞغخاث ؤهه ابخٗض ًٖ  ت والٟغوؿُت والغوؾُت، ٞو ٢هاثضه بلى ؤلاهجلحًز

ً، وازخل٠ في ٦خابخه للكٗغ الخضًض ًٖ عواص هظا الكٗغ، ٞبرػث شخهِخه  الخإزغ باآلزٍغ

ًخمحز  ، وبطا ٧ان قٗغه الٗمىصيالخضًضاإلاؿخ٣لت ؾىاء ٖلى مؿخىي قٗغه ال٨الؾ٩ُي ؤو 

ت،بغوٖت ونٟاء وببضإ، ٞةن اهخ٣اله بلى الكٗغ الخضًض ً  جهٌ بمٟهىم الخضازت ٣٦ُمت ٨ٍٞغ

                                                            

ذ، )ص.ث(، م 1 اث، ال٩ٍى تي، )ص.ٍ(، و٧الت اإلاُبٖى  .21-20( ٖبضهللا، مدمض خؿً. صًىان الكٗغ ال٩ٍى

ً، صعاؾاث في الكٗغ الٗغبي الخضًض  2 ت مالٟحن. معجم البابُحن للكٗغاء الٗغب اإلاٗانٍغ ( مجمٖى

ً.60واإلاٗانغ، م
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ومً الكٗغاء الظًً ًم٨ً جهيُٟهم يمً اإلاغخلت  ،1جدضص مالمذ الغئٍت الٟلؿُٟت بىيىحًو

بض هللا ؾىان، ومدمض ألاولى مً مغاخل  الخجضًض ٦ما ؤقاع الكُي" ؤخمض الؿ٣اٝ، ٖو

بضهللا ألاههاعي" معجم البابُحن  ء اإلاغخلت الشاهُت ٣ٞض خضص بًٗهمؤما قٗغا ،2اإلاكاعي، ٖو

ىه مظ٦غاث بداع1491 –1938ً: مدمض الٟاًؼ  ٧الكاٖغ ، الىىع مً 1962، بضواٍو

، لبىان 1978م، ب٣اًا ألالىاح٨ٟ1973غ ، عؾىم الىٛم اإلا1970، الُحن والكمـ1966الضازل

 ،1984، زالزُل الٟحروػ 198، خضاء الهىصط 1980، طا٦غة آلاٞا١ 1980 والىىاحي ألازغًي

ُه ٣ًى٫ نالح ًٞل وظاءث مظ٦غاث بداع 1998، زغاثِ البر١ 1989حؿ٣ِ الخغب  ، ٞو

وز٣اُٞت مغجبُت مً البضاًاث الالٞخت ٚحر ؤنها ألؾباب اظخماُٖت لخىضعط في هظه اإلاىٓىمت 

ًؤإلاىخجت للًٟ في هظه الٟترة خٟغث بُبُٗت الٗال٢ت بحن اإلاغا٦ؼ ا
ً
ً زضوصا

ً
مً الخإزحر في  ٖم٣ُا

مدُُها اإلاباقغ صون ؤن جخجاوػه بلى ألا٤ٞ الٗغبي الكامل، ولى ٧ان هظا الضًىان الخُحر ٢ض 

ب ا إلاُال٘ الؿُاب وهؼاع والبُاحي ٖو ، وط٦غ 3ضالهبىع"نضع في ؤخض جل٪ اإلاغا٦ؼ ألنبذ مىاٍػ

لبضع قا٦غ الؿُاب، وله مً الهض٤ً الخمُم  (   -1935اإلاعجم ؤًًا الكاٖغ ٖلي الؿبتي )

ً بِذ مً هجىم اله٠ُ، وؤقٗاع في الهىاء الُل٤ ً.4الضواٍو

٣ًًى٫ الكاٖغ ؤخمض الٗضواوي في ٢هُضة له بٗىىان )ًاظُلىا(:

 ًا حُلىا!!

 حُل الضُاع والطغاع واللضع!!

 هفغ.. ًا حُىا الظي

 بيل ؤمجاص السشغ!!

ض!!  ًا حُلىا الشٍغ

                                                            

تي الخضًض، 1ٍ ، اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ، 1( ًىٓغ: ٞغخاث، ؾُٗض. م٣االث في ألاصب ال٩ٍى

.23، م1981لبىان،   ، بخهٝغ

ذ، ط( 2 ذ، 1، 1ٍالكُي، ؾلُمان. الكٗغ في ال٩ٍى جي للش٣اٞت والٟىىن وآلاصاب، ال٩ٍى ، اإلاجلـ الَى

 . 103م-83م، 2014

ت الٗغبُت، ٍ 3 ً.63، م2002، صاع آلاصاب، لبىان، 1(  ًٞل، نالح. جدىالث الكٍٗغ
ت مالٟح (4 ً، صعاؾاث في الكٗغ الٗغبي الخضًض مجمٖى ن. معجم البابُحن للكٗغاء الٗغب اإلاٗانٍغ

 .60واإلاٗانغ، م
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 جإول مً ؤشالئه ضىاعي الؿباع

 حشغب مً صمائه ظىامئ البلاع

 ًاحُلىا اإلاضلل اإلالعىن 

 ًا حُلىا اإلاعغبض اإلاجىىن 

 1حُل الضُاع والطغاع واللضع!!

٣ى٫ في صًىان نىع وؾىاهذ: ًٍو

 اجغهُني ؤكطع ألاًام وخضي!

 ما الظي جبغين عىضي؟

 ي خىمت حشفي الللىب اإلاىحعهلِـ عىض

ب عظاعي   ؤو ججاٍع

 باإلاعاوي مترعه..

 لِـ عىضي غير طاث

 مغة ممخىعه!

 ضاععذ عهب اللُالي

 فاهتهذ في كىكعه!!

 فاجغهُني!! 

 كلذ لي إوي عغفذ الىاؽ!

 2ال بإؽ !! اعغفيهم

ت الؿاب٣ت مغخلت ظُل الؿبُٗي ه اث، الظي وٗضُاث والشماهُيًُإحي بٗض اإلاغخلت الكٍٗغ

دُت مً جؼاًض في   بٖضاصالخُاع الخدضًثي ألاؾاسخي، هدُجت ما َغؤ ٖلى الؿاخت ألاصبُت ال٩ٍى

                                                            
ذ، 1( الٗضواوي، ؤخمض مكاعي. ؤظىدت الٗانٟت، ٍ 1 -158، 1980، قغ٦ت الغبُٗان لليكغ والخىػَ٘، ال٩ٍى

159 .ً
د1( الٗضواوي، ؤخمض مكاعي. نىع وؾىاهذ، ٍ 2 ذ، ، مغ٦ؼ البدىر والضعاؾاث ال٩ٍى ، 2007ُت، ال٩ٍى

ً. 55م
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ىٕى الكٗغي الجضًض، باإلياٞت بلى ٚؼاعة ؤلاهخاط ؤلابضاعي، الكٗغاء اإلاخبىحن ٦خابت هظا ال

غاٝ ألازغي،  و إلوالخٟخذ الخًاعي ٖلى ألَا ٖلى مسخل٠ ؤلابضاٖاث الجضًضة ٖلى  الَا

ً الٗغبي، ُٞخمحز الكٗغ في هظه اإلاغخلت بؿماث الخجضًض والخضازت والخمغص مؿخىي ا لَى

والشىعة وعٌٞ الشىابذ، ٩ٞان ل٩ل مبضٕ زهىنِخه في ال٨خابت مً زال٫ الخِ الظي ؾاع 

ت ال٣ضًمت.  ٣خه الخانت ق٨ال مً ؤق٩ا٫ جمغصه ٖلى الكٍٗغ ًُٞه مٗلىا بٍُغ

ت مً ؤٖالم هظه اإلاغخلت مجهم الكاٖغ زالض في هظا اإلاجا٫ ظمل الباخشحنًظ٦غ لىا ؤخض 

ض ) ، والكاٖغ ٖبضهللا 1970( وصًىاهه ألاو٫ نلىاث في ٖبض مكهىع 2001-1937ؾٗىص الٍؼ

اثغ البكغي 1988( وله صًىان مؼاع الخلم 1995 -1942الٗخُبي )  ، والكاٖغ زلُٟت 1993، َو

اح  1941الى٢ُان  ، والخغوط مً 1983ألاػمىت ، وجدىالث 1974وله صًىان اإلابدغون م٘ الٍغ

ذ 1988الضاثغة  ض:19951، وخهاص الٍغ ً، ٣ًى٫ الكاٖغ زالض ؾٗىص الٍؼ

 للض ماث في كلبه الحلم الغائع

 جىاعي الظي بُيىا 

 
ً
 هإن لم هىً واخضا

 
ً
 وجمخض عبر الضمىع العُىن إلى باطىِىا هإن لم هىً واخضا

 للض مؼق اللُل ؤوضالىا

 وبضص في الىىن ؤشالءها

 ذ ؤهذ وال طا ؤها فال ؤه

اث  ؤإلالم في زلفً الظهٍغ

 وؤحمع ؤطغافها

 ولم ًبم إال فخُل الؿغاج 

ت مخعبت   هىا في الضاوع هطاٍع

ذ جلىي الشغاع لخسغق ؤلىاخها  2جلىح فخسىلها الٍغ

                                                            
ذ، م( ًىٓغ:  1 . 246-161الكُي، ؾلُمان. الكٗغ في ال٩ٍى ً، بخهٝغ
ً.174-173، ماإلاغظ٘ الؿاب٤(  2
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ت الجضًضة ٖىض هظا الخض، بل ْهغ ال٨شحر مً الكٗغاء  لم جخى٠٢ الخغ٦ت الكٍٗغ

ًً مً الجُل الؿاب٤، ووانلىا خمل مكٗل الخجضًض الظًً ؤيُٟىا بلى الكٗغاء اإلاجضص

، وؾٗاص 1والخدضًض، ومجهم ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ " ٣ٌٗىب الؿبُعي ؾلُمان الٟلُذ

ض، و٧اُٞه عمًان، وهجمت ؤصَعـ، وظىت  ىُمت ٍػ الهباح، وؤؾماء الٗشمان، ولُلى الٗشمان ٚو

جي هىا، ونالح صبكت، ومدمض الىبهان، ، وببغاهُم الخالضي، وصزُل الخلُٟت، ووكمي م2ال٣ٍغ

الُت قُٗب لي الُٟل٩اوي، وؾٗضًت مٟغط، ٖو ً.  3ٖو

ذ ًجض ؤن الجُل ألازحر  ت الخضازُت في ال٩ٍى بن الباخض في مؿاع جُىع الخغ٦ت الكٍٗغ

ً
ً
٣ا ً مً الكٗغاء اإلاجضصًً لم ٌؿل٩ىا ٍَغ

ً
في الخٗبحر ًٖ م٨ىىهاتهم ؤو جٟاٖلهم م٘  واخضا

هم ٖلى الخُاعاث اَالٖزخالٝ الكٗغاء وز٣اٞاتهم ًواغاث٤ الخٗبحر ب٢ٗهم، ٣ٞض حٗضصث َوا

ؤلاخضازُت ومؿخىي حٗلُمهم واهٟخاخهم ٖلى الخجاعب الٗغبُت، ٖلى اٖخباع ؤن ل٩ل ججغبت 

٤ الخلُلي اإلاخٗاٝع ُت  زهىنُتها، ولم ٌٗض الؿحر ٖلى الىهج الىاخض والٍُغ ٖلُه هى زٍغ

٣ه االكاٖغ الخضًض، ٞ وهظا ؤبغػ ما  ،الخام ولىهه الكٗغي اإلاىاؾب لهجسظ ٧ل قاٖغ ٍَغ

ًمحز الكٗغ الجضًض ؤو الخُاع الخضاسي الظي ًخُل٘ بلى الٟغاصة والخمحز وبٖالء الظاجُت وعٌٞ 

ً
ً
ذ، ٞإيخى  الىمىطط والىمُُت، و٢ض ْهغ طل٪ ظلُا في ججاعب الكٗغاء اإلادضزحن في ال٩ٍى

ذ امخضاص ًالكٗغ الخغ في ال٩ٍى
ً
ً .الٗغبي لخُاع الكٗغ الخًغ ا

 ً

ً

ً

ً

ً

ً

                                                            
ً، صعاؾاث في الكٗغ الٗغبي الخضًض ًىٓغ: ( 1 ت مالٟحن. معجم البابُحن للكٗغاء الٗغب اإلاٗانٍغ مجمٖى

.246-161واإلاٗانغ، م  ، بخهٝغ
ذ، ٍنالر، لُلى مدمض( ًىٓغ:2 ذ، 1. ؤصب اإلاغؤة في ال٩ٍى ، 1978، ميكىعاث طاث الؿالؾل، ال٩ٍى

.309-219م  ، بخهٝغ
، الضاع الٗغبُت للٗلىم 1( ًىٓغ: ًىؾ٠، آصم. ٢هُضة الخٟانُل الُىمُت في الكٗغ الخلُجي اإلاٗانغ، 3ٍ

. 41-40، م2010هاقغون، لبىان،   ، بخهٝغ
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 :الشعغ الحغ في الؿعىصًت 

ًا٦ض الىا٢ض ؾٗض الباػعي بإن ال٣هُضة الخضًشت مً اإلام٨ً جمحزها مً زال٫ 

ت  حن ألاو٫ ج٨ىُ٪ ال٣هُضة ؤي مجمٕى ؾماتها الٟىُت، والشاوي جىظهاث الغئٍت الكٍٗغ "مؿخٍى

إلاؿخىي ألاو٫ هجض ؤن ت ٞٗلى نُٗض الخضًض ٖلى االاظخماُٖٖبر مؿاعاث الخٟاٖل م٘ الخُاة 

ت والخٛحر والخُىع  تهُضة الخضًشت هي ٢هُضة ٚحر ؾ٩ىهُال٣ ٞهي جى٤ُ بالخغ٦ت والخٍُى

ٌ الؿ٩ىن والجمىص وال٣الب اإلاىخض وزباث ال٣هُضة ال٨الؾ٨ُُت  والخبض٫ الضاثم وجٞغ

الخ٣لُضًت الٗمىصًت، ومً هىا ًبرػ لىا ؾبب ٖضم ويىخها وبٗضها ًٖ اإلاباقغة،  ٞال٣هاثض 

ً. 1خُابت وحٗخمض ٖلى الغمؼ وؤلاًداءالخضًشت جمُل بلى الابخٗاص ًٖ اإلاى٤ُ ولٛت ال

ًْهغ جُاع الخضازت في اإلامل٨ت ووظضث ؤقٗاًع
ً
تها الخضازُت، بل بن اإلاخدب٘  ا جخمحز بكٍٗغ

ت الخضازُت في اإلامل٨ت ًجض ما ؤخضزخه الخضازت وطل٪ مً زال٫ ظملت اإلاٗاع٥ التي زاعث  للكٍٗغ

ضًً ومٗاعيحن ٖلى نٟداث ا   ػصهاًعالهظا الىمىطط، ما ؤصي بضوعه بلى لجغاثض واإلاجالث بحن مٍا

ًهدُجت ٦ثرة ال٨خاباث خىله. ؛هظا الخُاع وهمىه وجإ٦ُض خًىعه

لٗلىا وؿخُُ٘ ال٣ى٫ ؤن الؿٗىصًت ٢ض قهضث ٦ٛحرها مً صو٫ الٗالم الٗغبي ؤ٦ثر مً 

ت، و٢ض جإزغ هاالء الكٗغاء ب ت والخغ٧اث ألاصبُت في ظُل وؤ٦ثر مً خغ٦ت قٍٗغ الخُاعاث الكٍٗغ

مهغ والكام والٗغا١ وبالص اإلاٛغب الٗغبي، بال ؤن طل٪ ال ًمى٘ جمحز ججغبتهم وزهىنُتها 

الخلُجُت اإلالمىؾت في ٢هاثض قٗغاء هظه اإلاى٣ُت، ٞكهضث اإلامل٨ت الخُاع ال٨الؾ٩ُي ٧الظي 

لي الجاعم وطل٪ مً زال٫ بخُاء ا لترار وج٣لُض الكٗغ الٗغبي ْهغ ٖلى ًض قىقي وخاٞٔ ٖو

ً
ً
جلى طل٪ ْهىع الخُاع الغوماوسخي  مً ٖمىص الكٗغ الٗغبي ال٣ضًم، زم ال٣ضًم وال٨خابت اهُال٢ا

ً الىظضان، ٩ٞان مىيٕى الخب والخلم هى ال٣ُمت  الظي ًمحز الكٗغ بإهه حٗبحر ًٖ الظاث ٖو

، ا٣اتهاوؿُت ومىُلمزاثغة ٖلى الغًوألاؾاؽ في ٢هاثضهم، زم ْهغث الىا٢ُٗت التي ظاءث 

ت بلى  جبجي الخُاع الخضاسي  واو٨ٗـ لىا هظا الخُاع في ٢هُضة الخُٟٗلت، زم ٧ان مهحر الكٍٗغ

ت  ت الٗغبُت في اإلامل٨ت مخىاٍػ و٦خابت ٢هُضة الىثر، وظاءث ٧ل جل٪ الخدىالث في مؿاع الكٍٗغ

غوٝ اإلاجخم٘ وؤخىاله الش٣ ُت ومضي الًاْو ت واإلاٗٞغ ٖلى آلازغ  َإلالًاهٟخاح واُٞت وال٨ٍٟغ

ًوج٣بل الجضًض.

بجُل عواص الخجضًض  1917مً اإلام٨ً الانُالح ٖلى حؿمُت الجُل ألاو٫ الظي بضؤ 

بضهللا بلخحر و ٖمغ ٖغبي وؤخمض ٖغبي، بال ؤن ؤٚلب هاالء  ٧الهبان والٗامىصي وآلاشخي ٖو

                                                            
غة الٗغبُت اإلاٗانغة، ٍ الباػعي، ؾٗض. ز٣اٞت الصخغاء، صعاؾاث( ًىٓغ: 1 ، قغ٦ت الٗب٩ُان، 2في ؤصب الجٍؼ

اى، .19، م1991الٍغ ً، بخهٝغ
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ض الكٗغ مً اإلادؿىاث م٨ً ؤن ، ومً اإلا1ا٢خهغ ججضًضهم ٖلى بٖاصة صًباظت ال٣ضًم وججٍغ

ً
ً
بضهللا بً زمِـ، وخمؼة  ًًاٝ بلى طل٪ ٦ال مً ججغبت الكاٖغ" مدمض خؿً ٖىاص، ٖو

، وخحن مداولت م٣اعبت آزاع  هظا الخُاع ال هجض ُٞه ؾىي اظتراع لألٚغاى الخ٣لُضًت 2شخاجه"

بخ٩اع والهُاٚت الجضًضة، ٣ضًمت، ٞلم ٨ًً الخجضًض بااًلوألاؾلىب الغجِب، وج٣لُض الهىع ال

 في ٞترة ي٠ٗ بل بمدا
ً
ولت بخُاء طل٪ الترار ونىعة و٢هاثضه بٗض ؤن ْل الكٗغ ػمىا

اصة الكٗغ ل٣ىجه بمدا٧اة طل٪ ألاهمىطط  وعجابت، و٧ان طل٪ مداولت مً بٌٗ الكٗغاء إٖل

ً
ً
ؼصهغ ٖىض  ال٣ضًم، وال٨خابت ٖلى مىىاله ْىا مجهم ؤن بظل٪ ؾُٗىص الكٗغ ل٣ىجه وؾِىمى ٍو

ًلخ٣لُضًت.٦خابت ال٣هُضة ال٨الؾ٨ُُت ا

ً ؾىت،  جظ٦غ بٌٗ اإلاهاصع "ؤن الٗىاص ؾب٤ بضع قا٦غ الؿُاب وهاػ٥ اإلاالث٨ت بٗكٍغ

، التي جمحزث بمٓاهغ الخضازت ٧الخمغص ٖلى 1924خحن هٓم ٢هُضة زُىة ؤلاجداص الٗغبي 

ً اإلاخىاػي، وؾح ً. 3لتزام بُى٫ مدؿاو"ره ٖلى هٓام الؿُغ اإلاٟغص صون الاالكٍُغ

طل٪ ب٣لُل ْهغ ظُل ظضًض ًمشله "خؿً ٖغب، وخؿحن اث و٢بل ُوفي الؿخِى

اهغ  ، وخؿحن ؾغاط، َو ؾغخان، ومدمض خؿً ٣ٞي، وؤخمض ٢ىضًل، ومدمىص ٖاٝع

بضهللا الُٟهل، وخؿً ال٣غشخي" ، وبمالخٓت هخاظهم 4الؼمسكغي، وخمض ٞهض الِٗسخى، ٖو

ألاو٫ وخاولىا ه٣اى الجُل ؤُل الخُاع الغوماوسخي، ظاءوا ٖلى الكٗغي مً اإلام٨ً اٖخباعهم ظ

جضصوا وجخجلى مٓاهغ الخضازت في ؤقٗاعهم في مىيٕى الخؼن ال٩ىوي، وخؼن  ،ؤن ًُىعوا ٍو

ؤلاوؿان في الخُاة بياٞت بلى ال٣ل٤ الىظىصي الضاثم في ؤقٗاعهم و٧ان بٖالن الظاث واإلاكاٖغ  

ًوالىظضان.

ت ٓهغ بٗض طل٪ ظُل الؿبُٗيُاث والشماهُيُاث وهى ظُل ظضًض وخغ٦ت قٍٗغ ظاءث  ٍو

جُل الخغ٦ت ب هها مً الكٗغاء، ومً اإلام٨ً حؿمُخ٦غصه ٞٗل يض الخغ٦ت الغوماوؿُت وؤههاًع

ت اإلاخمشل في ٦خابت ٢هُضة ٌالىا٢ُٗت في الكٗغ،  التي  ٗىص وكاَها بلى بٞغاػاث الخضازت الكٍٗغ

                                                            
، ماؾؿت صاع ال٨خاب 2الٗلي، ٖبضهللا الخامض. في الكٗغ اإلاٗانغ في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، ٍ( ًىٓغ: 1

اى،  .85، م1986الؿٗىصًت، الٍغ ً، بخهٝغ

ت الٗامت لل٨خاب، مهغ، ماطط، ( ٖضؽ، نالح. مالمذ ألاصب الؿٗىصي صعاؾت وه 2 )ص.ٍ(، الهُئت اإلاهٍغ

ً.68م، 1986

( ًىٓغ: مجلي، ٖبضالىانغ. اهُلىظُا ألاصب الؿٗىصي الجضًض مُٗى خضاسي ٖالي الهىث في ًٞاء 3

، 2005، اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ، لبىان، 1خىاعاث(، ٍ-قهاصاث-عواًت-٢هت-ميسخي)قٗغ

ً. 18م

ً. 24( اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 4
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الخُٟٗلت التي ظاءث بُابٗها الجضًض وؾماتها الخضازُت، و٢ض ْهغ هظا الخُاع ٖلى مؿخىي 

 زم
ً
ً الٗغبي ؤوال تاهخ٣ل لضازل اإلامل٨ت ٖلى ًض  الَى مً الكٗغاء ٧الكاٖغ "ٚاػي  مجمٖى

ال٣هُبي، مدمض الٗلي، ٖلي الضمُجي، ؾٗض الخمُضًً، ٖبضهللا الهُسان، نالر الهالر، 

، و٢ض ْهغ هظا 1ؤخمض ٖاًل ٣ٞهي، ٞىػٍت ؤبى زالض، وزضًجت الٗمغي، مدمض ظبر الخغبي"

هالخٔ ْهىع ، ٦ما هخاظاث ؤلابضاُٖت، ٨ٞثرث الًا1973ىُُٟت ٖام الجُل بٗض الُٟغة ال

ت  الهىث اليؿاجي والخغ٦ت الش٣اُٞت ال٨بحرة ٖلى مؿخىي اإلامل٨ت، وبلٙى اإلاٗغ٦ت ال٨ٍٟغ

ت ؤوظها بحن ؤههاع الخضازت وزهىمها، ٨ٞثر الجض٫ ال٨ٟغي والهغإ بحن الخجاعب  والكٍٗغ

ظ٦غ الكاٖغ "َا حن ٍو هغ الؼمسكغي ؤن ؤو٫ مً ٦خب الكٗغ الخغ في البالص اإلاىانغة ل٨ال الُٞغ

، ول٨ً اإلاالخٔ ؤن ؤٚلب الكٗغاء اإلاظ٧ىعًٍ ؤٖاله يمً قٗغاء 2خمؼه شخاجه، زم الٗىاص"

 ٖلى الخجغبت  االخُٟٗلت ٢ض ػاوظًى
ً
بحن ٦خابت الٗمىصًت والخُٟٗلت، ٩ٞان جإزحر الٗمىصًت واضخا

ضإ ؾىي ٢لت مً الكٗغاء " ٦مدمض الٗامغ الجضًضة، ما لم ًضٞٗها طل٪ هدى الىطج وؤلاب

اػي ال٣هُبي، ومدمض الٗلي، وؾٗض البىاعصي" وؤخمض الٗغبي، 3الغمُذ، وهانغ بىخمُض، ٚو

بضهللا بضاص  ،ومدمض ٖغب، ومدمض خؿً الٗىاص، وؤخمض ٖبضالجباع وببغاهُم الضامٜ، ٖو

بضالغخمً الٗبُض، ومدمض هاقم عقُض، وهانغ ؤبى ؤخُمض، ومدم ض خؿً ال٣ٟي، عؾً، ٖو

بضالىاخض الخىحري، وؾٗض  بضهللا الٗشُمحن، ٖو وؤخمض ٢ىضًل، ومدمض ؾُٗض اإلاؿلم، ٖو

ً، ٣ًى٫ الكاٖغ ٚاػي ال٣هُبي في بخضي ٢هاثضه:4الخمُضًً، ومدمض الشبُتي"

ب  وفي الفجغ ؤكبل هدىي غٍغ

 بهظا الغفُم!"
ً
 ًغصص "ؤهال

 وكلبذ عُني فإبطغث فُه

 هؼاٌ الخٍغف وطٌ اإلاؿاء

 ن ؾؤاٌ ووا

ل وكاٌ   ووان ؾؤاٌ طٍى

 ؤها ًا ضضًم مً الضائعين

                                                            

ًىٓغ: مجلي، ٖبضالىانغ. اهُلىظُا ألاصب الؿٗىصي الجضًض مُٗى خضاسي ٖالي الهىث في ًٞاء (  1

ً.25، مخىاعاث(-قهاصاث-عواًت-٢هت-ي)قٗغميسخ

ً.148م اإلاغظ٘ الؿاب٤،( 2

ً. 151( اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  3

، 1395-1345ه٠ ٢غن ( الٗلي، ٖبضهللا الخامض. الكٗغ الخضًض في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت زال٫ ه4

اى،  ، مُاب٘ الٟغػص1١ٍ ت، الٍغ ً. 222، م1988الخجاٍع
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 هجغث اإلاضًىت

 فلض وان لي في عخاب اإلاضًىت

 خُاة وبِذ وطفل ضغير 

اح   وطاث مؿاء ؤجدىا الٍغ

 1وؾاعث بسُتي وطفلي الطغير

 ً
ً
 خضازُا

ً
 مجضصا

ً
اإلاؿإلت بغئٍا  هظهعجباٍ طل٪ اًل ،لِـ ٧ل مجضص لألوػان ٌٗض قاٖغا

خ الكاٖغ وطاجُت ، طل٪ ؤهه بخدضًض ال٣ىاٖض للؿحر ٖلحها في ٦خابت ٢هُضة هفي ازخُاع مؿاع قٍٗغ

 ظضًضة
ً
ولٗل ؾبب يُإ ٦شحر  ،الخُٟٗلت ؾىٗىص لىٟـ ه٣ُت البضاًت في ج٣ُض الكاٖغ ٢ُىصا

 ٞىجضهم ٣ًلضون قٗغاء تض، هى هغوبهم مً الٗغوى اإلاخىعازمً الكٗغاء في مداولتهم للخجضً

٢خضاء ويُإ الصخهُت وألاؾلىب الظاحي اإلامحز والٟغاصة، لىمُُت وؤلاالخجضًض، ٣ُٞٗىن في ا

 ٞالخضازت 
ً
 خضازُا

ً
وبظل٪ ال وؿخُُ٘ ؤن ه٣ى٫ ؤن ٧ل مً ٦خب ٢هاثض جُٟٗلت، ٌٗض قاٖغا

مغجبُت بٟلؿٟت الخمغص ٖلى الىمِ وال٣اٖضة هدى الخل٤ وؤلابضإ والجضة التي ح٨ٗـ طاجُت 

٣ت ٦خابت الخضازحن وج٣لُضها، ٞبظل٪ يُإ لهىث ؤلابضإ  الكاٖغ وجمحزه ولِـ بةجبإ ٍَغ

ً. وبجبإوج٣لُض 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

                                                            

ت ال٩املت، م( ال٣هُبي 1 ت الكٍٗغ ً. 74، ٚاػي، ٖبضالغخمً. اإلاجمٖى
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  في عمان:  الشعغ الحغ 

ش اإلاكاع٦ت في ٧اٞت  ل٣ض ؾعى الكاٖغ الخلُجي في ٧ل مغخلت مً مغاخل الخاٍع

ً ؤو الش٣افي ؤو ال٨ٟغي، ولم ٨ً الاظخماعيالخُٛحراث والخدىالث ؾىاء ٖلى الهُٗض الؿُاسخي ؤو 

 بلى جدُُم 
ً
ً الٗغبي، ٞىجضه ٌؿعى صاثما طل٪ ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي ٣ِٞ، بل ججاوػه بلى الَى

 
ً
ال٣ُىص والخىاظؼ بِىه وبحن آلازغ الٗغبي، ُٞىٓغ بلى ال٣ًاًا هٓغة بوؿاهُت ٖامت، ٨ٞإهه ظؼءا

سُت مؿاهمت طل٪ الكاٖغ الخلُجي وجٟاٖله م٘  ومً زممجها،  ًجض اإلاُل٘ ٖلى ٧ل ٞترة جاٍع

ضوص ٧اٞت الخُاعاث و الخغ٧اث اإلاسخلٟت، والخٗامل م٘ ٧اٞت ألاهىإ ألاصبُت، بٌٛ الىٓغ ًٖ الخ

إل ٖلى الضعاؾاث الى٣ضًت لهظا الىمىطط الخضاسي في ٖمان،  اإلا٩اهُت الٟانلت، ول٨ً وبااَل

لخٟخىا لضعاؾت هظا الىمىطط في ٖمان ا هجض ٢لت الى٣اص الظًً -وه٣هض همىطط الكٗغ الخغ

، بياٞت بلى الخٗؿ٠ الخانل في ألاخ٩ام الى٣ضًت الهاصعة مً ٢بل الى٣اص والضاعؾحن جدضً
ً
ضا

ٟت الُدُاجي وؤًمً مُضان في  ججاه جل٪ الىهىم ؤلابضاُٖت، ُٞظهب ٧ل مً الىا٢ضًً قٍغ

صعاؾتهما اإلاىؾىمت بـ )صعاؾاث في ؤصب ٖمان والخلُج( بلى الخإ٦ُض ٖلى ؤن "قٗغاء الخلُج 

ل٩ىا ال٣ضعة ٖلى ال٣ٟؼ مً اإلاغخلت ال٨الؾ٨ُُت الخ٣لُضًت للكٗغ الٗمىصي، بلى اؾخُاٖىا ؤو امخ

اإلاغخلت ألا٦ثر خضازت واإلاخمشلت في ال٣هُضة الخغة بضون الخاظت للمغوع ٖلى ٢هُضة الخُٟٗلت 

ت الٗغبُت"٦دل٣ت عبِ وؾُُ ، وفي ج٣ضًغي ؤن الىا٢ضة ٢ض و٢ٗذ في 1ت جهل بحن َغفي الكٍٗغ

ت الٗغبُت، ومغخلت ؤؾاؾُت مٛالُاث ٦بحرة، خ ُض ٢امذ بةؾ٣اٍ خل٣ت مً خل٣اث الكٍٗغ

( وههل بلى خض ال٣ى٫ بإن هظا الخ٨م هى الكٗغ الخغمً مغاخل الكٗغ الٗغبي الخضًض وهي )

ؤو صعاًت ؤو صعاؾت مُضاهُت للمى٣ُت الٗماهُت والخلُجُت  اَإلخ٨م ٖكىاجي وال ًىم ًٖ 

ت ٖامت، ٣ٞض خاولذ الىا٢ضة الخإ٦ُض ٖل ت الخلُجُت ٢ض اهخ٣لذ مباقغة مً قٍٗغ ى ؤن الكٍٗغ

ت خضازُت، ؤي الاهُال١ مً ٦خابت ال٣هُضة الٗمىصًت بلى ٦خابت ٢هُضة  ج٣لُضًت بلى قٍٗغ

هجض اإلاٛالُاث في اؾخسضام اإلاٟاهُم، ٞىجض ؤن الُدُاجي حؿخسضم  ،الىثر، ومً هاخُت ؤزغًي

تالخضازُ مهُلر ال٣هُضة الخغة، وج٣هض بها ال٣هُضة التي  ت ؤو جل٪ الىهىم الكٍٗغ

انُلر ٖلى حؿمُتها ب٣هُضة الىثر، في خحن ؤن مٟهىم )ال٣هُضة الخغة( ٢ض قإ بحن الى٣اص 

والضاعؾحن وؿبت بلى ٢هُضة الخُٟٗلت ولِـ ٢هُضة الىثر، ول٣ض قهضث اإلاىا٤َ الخلُجُت 

 في اإلاكهض الكٗغي والخغ٦ت الى٣ضًت وطل٪ مً زال٫ الىخ
ً
اظاث ؤلابضاُٖت، بك٩ل ٖام خغا٧ا

                                                            
ٟت، مُضان، ؤًمً. صعاؾاث في ؤصب ٖمان والخلُج، (   1 ، صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘ 1ٍالُدُاجي، قٍغ

 .  15م، 2004والُباٖت، ألاعصن، 

ً
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وما ؤخاٍ بها مً صعاؾاث وبدىر، ٣ٞض جإزغ اإلابضٕ الخلُجي بمسخل٠ الخُاعاث ألاصبُت في 

ت الٗغبُت  اث الى٣ضًت، ٞجاءث الكٍٗغ ً الٗغبي، وبالخغ٧اث الخدضًصُت، وباإلاىاهج والىٍٓغ الَى

بر جدىالث ً الٗغبي ٖو ت الٗغبُت ٖلى مؿخىي الَى وجى٣التها بحن  في هظه اإلاى٣ُت مخإزغة بالكٍٗغ

ت اإلاسخلٟت، مً ق٩ل ٦الؾ٩ُي بلى الك٩ل الخضًض وه٣هض الكٗغ الخغ بلى  ألاق٩ا٫ الكٍٗغ

خ٣اص باؾخدالت اوٗضام ٦خابت  ٦خابت الك٩ل ألا٦ثر خضازت وهى ٢هُضة الىثر، وهظهب بلى الٖا

ت الخضازُت مباقغة، ول٨ً في  ت الخ٣لُضًت بلى الكٍٗغ عؤَي ؤن هظا الك٩ل، والاهخ٣ا٫ مً الكٍٗغ

خ٨م الىا٢ضة الؿاب٤ الظ٦غ ٢ض ظاء هدُجت ل٣لت اإلاىاص ؤلابضاُٖت الٗماهُت اإلاسجلت في خ٣ل 

هظا الك٩ل الكٗغي، م٣اعهت بىٓحراتها في صو٫ مجلـ الخٗاون، بل وبم٣اعهتها بال٨خابت 

الٗمىصًت ؤو ب٣هُضة الىثر، بياٞت بلى طل٪ ُٚاب الخىٓحر الى٣ضي لهظه الىهىم، ٞالباخض 

ت الٗغبُت في ٖمان، ًىاظه نٗىبت جدهُل اإلااصة، بل ؤن ؤٚلب الضعاؾاث في م ُضان الكٍٗغ

ت في ٖمان، ظاء ؤصخابها لِـ لبدض مؿإلت الخإنُل والخىٓحر لهظا الىمىطط في  الكٍٗغ

ت  اإلاى٣ُت، بل إلاداولت الخضًض ًٖ الكٗغ الٗماوي ٖامت وآٞا٢ه ومالمده والخُاعاث الكٍٗغ

اث  اإلاسخلٟت في جل٪ الىهىم، ٞجاءث الضعاؾاث صعاؾاث ٞىُت واإلاًامحن واإلاىيٖى

ىن والخهىنُت وجدب٘ خضازت الىو ٦الؾ٨ُُت، حٗجى بالٗىانغ الٟىُت الك٩لُت ؤ٦ثر مً اإلاًم

خي للٓاهغة ؤو اب  بمؿإلت الخإنُل الخاٍع
ً
ؾخسضام مىاهج الى٣ض الخضًشت، ولم تهخم بَال٢ا

الخٟذ إلاؿإلت  -ياَالعخضوص ٖلمي وبدثي ًو في-الىمىطط الكٗغي الجضًض، ٞلم هجض ؤي صاعؽ

ت الٗغبُت في ألاصب الٗماوي، ومً بحن جل٪ الضعاؾاث الى٣ضًت صعاؾت في ؤصب  جدىالث الكٍٗغ

اصة  ٟت الُدُاجي وؤًمً مُضان، ولم يهخم ؤصخاب هظا البدض بمؿإلت الٍغ ٖمان والخلُج لكٍغ

ت الٗغبُت في ٖمان، ٦ما ؤَ ت ؤو الخدى٫ في الكٍٗغ لٗىا ٖلى صعاؾت بٗىىان الهىعة الكٍٗغ

ت في بىاء ال٣هُضة الٗماهُت لِٗسخى الؿلُماوي، و٦خاب اإلابدغون بلى ؤٖالي الىسُل  الكٍٗغ

ت وؾغصًت، و٢ض جىاو٫ صولت ٖمان في الضعاؾت  إلبغاهُم الؿٗاٞحن وهي صعاؾت لىهىم قٍٗغ

زهاثهه الٟىُت الخانت بال٣هُضة ال٨الؾ٨ُُت الٗماهُت، و٦خاب الكٗغ الٗماوي م٣ىماجه ًو

ىامل الجهًت واججاهاث الكٗغ  لٗلي ٖبضالخال٤ وهى ٦خاب جىاو٫ ناخبه الخُاة ألاصبُت ٖو

وؤٚغايه وؾماجه الٟىُت، بال ؤن ظل جل٪ الضعاؾاث لم جدىاو٫ الخضًض ًٖ ٢هُضة الخُٟٗلت 

 ما ًشحر الدؿائ٫ خى٫ ؾبب ُٚاب الضعاؾاث الى٣ضًت ها
ً
ن، هظا الىمىطط الكٗغي في ٖمالُال٢ا

ًؤو ختى ؤلاقاعة بلُه بال ُٞما هضع.

لًُاء زًغ  هىمت بالكٗغ الٗماوي آٞا٢ه ومالمدسجلذ ؤًًا صعاؾت ؤزغي مىؾ

ًظ٦غ لىا ناخب هظا ال٨خاب ؤلاعهاناث ؤو البضاًاث ألاولى للىماطط الخضازُت في ٖمان "ٖىض 
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خٔ ؤن ؤٚلب ، وبٗضه ٖبضهللا الخلُلي وهاًلقٗغاء الخجضًض مً ؤمشا٫ ؤبي مؿلم الغواحي

الكٗغاء في مغخلت الخجضًض وهي اإلاغخلت التي مهضث لٓهىع الكٗغ الخضًض في ٖمان ٢ض مؼظىا 

، ومً الىاصع ؤن ًىظض بُجهم مً ٦خب ٢هُضة الخُٟٗلت الخغكٗغ البحن ٦خابت الكٗغ الٗمىصي ًو

ظ٦غ لىا مً قٗغاء الخُٟٗلت  في ناُٞت صون ؤن ٌؿب٣ها ٦خابت ال٣هاثض بالك٩ل الٗمىصي، ٍو

جي، وؾ٠ُ الغخبي، وؾُٗضة زاَغ، وهال٫ الٗامغي، وؾُٗض  ٖمان هانغ البال٫، وؾالم الٍٗغ

اله٣الوي، وخؿً اإلاُغوشخي ولٗل هظا ألازحر هى ألا٦ثر ٢ضعة ٖلى جمشُل هظه الٟترة في صًىاهه 

 ٣٦بر ؤبي
ً
إل، ٞىجض ٖىض 1وخُضا ٖلى ههىم هظا الضًىان ؤن الكاٖغ ٢ض جسلو مً  الَا

ىه الؿاب٣ت ؤلاخؿاؽ ال ٣ت الىٓم ال٣ضًمت الؿاثضة في صواٍو ٍغ غوماوسخي الخ٣لُضي الؿاثض َو

٣ت الىٓم  ٍغ الجضًض، وجب٘ طل٪ ؤًًا ٧ل مً الكٗغاء "هال٫ وخل مدلها الغئٍا الخضازُت َو

الؿُابي، وؾلُمان الخغوصخي، وؾالم ال٩لباوي، وطًاب بً صخغ الٗامغي، وهال٫ الٗامغي، 

ً.2اعسي، وهال٫ الهجغي، وؾ٠ُ الغخبي"وؾ٠ُ الغمًاوي، ومدمض الخ

اصة ٢هُضة الخُٟٗلت في ٖمان بلى وؿبت جل٪  بال ؤهىا هظهب في مداولت الخإؾِـ لٍغ

اصة للكاٖغ ؾُٗض اله٣الوي في صًىاهه جغهُمت ألامل ٖام  ، ٖلى اٖخباع ؤن طل٪ 1975الٍغ

الكاٖغ ؾُٗض ، ٣ًى٫ ك٩ل الجضًض وه٣هض ٢هُضة الخُٟٗلتالضًىان هى ؤو٫ صًىان نضع بال

ًاله٣الوي في ٢هُضة )نغزت َٟل(:

دمل هبي مثل الخسشير عاًت ٍو   

غهب  الىغب   ؾطىة ًىفض,  ؤلاضغاع ضهىة ٍو   

جب ألاخغاع بعالم ًطُذ 
ُّ
والى   

فلؿطُني طفل ؤها. عغبي ؤها     

خُفا زفله فؤاصي    

ًافا  هدلها وعُني   

حلؼون ماء صمائي   

                                                            
   هى هانغ ؾالم ٖضًم الغواحي، اإلال٣ب بإبى مؿلم البهالوي، مً مضًىت بهال، ٌٗض مً عواص الكٗغ ؤلاخُاثُحن

ت، ال٣اهغة، 1الهٛالوي، ؾُٗض. قٗغاء ٖماهُىن، ٍفي ٖمان، للخىؾ٘ ًىٓغ:  ، م٨خبت الجهًت اإلاهٍغ

.333-327، م1996 ً، بخهٝغ
، 19-16، م2007مده، )ص.ٍ(، اإلاىخضي ألاصبي، ٖمان، زًغ، يُاء. الكٗغ الٗماوي آٞا٢ه وماًل( ًىٓغ:  1

. ًبخهٝغ
، مى٢٘ الكاٖغ "ؾ٠ُ الغخبي الكاٖغ الٗماوي خُٟض الؿىضباص"( ًىٓغ: قىقه، ٞاعو١. م٣ا٫ بٗىىان:  2

http://www.alrahbi.info/print.php?id=139ً ؾ٠ُ الغخبي ٖلى الىاب، والىنلت ٧املت:
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خىن  فغع وضلعي ٍػ   

ولُمىن ( بؿلىاص) زىر شظا وؤهفاس ي     

ٌ ) في الصخغ عجين مً ولحمي    والطين(  خلحلى

  واللخلى الخلخُل ؤصمً ال ؤها

   والخخال وؤلاعهاب الخىىُل وال 

  جلطع هبضي في ووالؿىين 

 1 والثىلى اإلادغوم صمعت 

ب في ألامغ ؤن الضولت الٗماهُت بضؤث ٞحها مالمذ ألاصب وحك٩ل اججاهاجه مىظ  الٍٛغ

ش ألاصب الٗماوي مً ٖهغ بجي وهى ج 1154 ش مخ٣ضم، ُٞاعر الى٣اص لبضاًت جاٍع  هبهاناٍع

وهي ٞترة َغص  1741 -1622، زم جُىع الكٗغ بٗض طل٪ في ٖهغ الُٗاعبت 1406 -م1154

٣ُا وبضء مىاظهت الٟغؽ، زم جىلي الضًو لت البىؾُٗضًت مىظ البرحٛالُحن مً الخلُج وقغ١ ؤٍٞغ

حها جم َغص الٟغؽ، وجمحزث هظه الٟترة 2صبُت في جل٪ الٟترةػصهاع الخُاة ألًاا، ًو1975 -1741 ، ٞو

عجباَها باإلاازغاث اًل 1990بغوح الخجضًض زانت في ٖام ٦ما ٌكحر بلى طل٪ ِٖسخى الؿلُماوي "

جي وال٣ىمي، ٞاألخضار التي قهضتها ٖمان في جل٪ الٟترة َبٗذ  حن الَى الؿُاؾُت ٖلى اإلاؿخٍى

ىُت"الكٗغ بُابٗها وولضث اإلا٣اواًل ذ هظه اإلاى٣ُت مً ، وبياٞت بلى طل٪ ل3٣ث الَى ض ٖٞغ

الظي وٗضه ٟغاهُضي هخمام بالكٗغ وألاصب واللٛت بك٩ل ٖام، ٞمجها ْهغ الخلُل الال٣ضم بااًل

٣ت لم ٌٗخض ٖلحها مً ٢بله، وهي ؤعى  ؤؾاؽ اإلاجضصًً واإلادضزحن في ٖهغه لىهجه ٍَغ

ى١ صبا وؾى١ ٖمان، والتي ق٩لذ مىظ ألاؾىا١ ألاصبُت والكٗغ مىظ ال٣ضم ٦ؿى١ صخاع وؾ

جض الضاعؽ ال٣ضم ؤعى زهبت لىمى الخغ٦ت ألاصبُت ووالصة ألاصباء والكٗغاء، ل٨ً إلااطا ال ً

ًؤًم٨ً  لألصب الٗماوي ما
ً
 للضعاؾت خى٫ مؿإلت  ن وٗضه هخاظا

ً
؟، ما ؾبب الكٗغ الخغنالخا

ت الخ٣لُضًت وق ت ٢هُضة الىثر؟.هظا الُٛاب؟ وؤًً الخل٣ت اإلا٣ٟىصة بحن الكٍٗغ ًٍٗغ

ً

                                                            
ت مالٟحن. معجم البابُحن(  1 ً، صعاؾاث في الكٗغ الٗغبي الخضًض  مجمٖى للكٗغاء الٗغب اإلاٗانٍغ

ً.471، م2واإلاٗانغ، ط
، 1ٖلي، ٖبضالخال٤. الكٗغ الٗماوي م٣ضماجه واججاهاجه وزهاثهه الٟىُت، ٍ( ًىٓغ:  2 ، صاع اإلاٗاٝع

.66-26مهغ، )ص.ث(، م ً، بخهٝغ
ت في بىاء ال٣هُضة الٗماهُت، 3ٍ ت، ألاعصن، 1( الؿلُماوي، ِٖسخى. الهىعة الكٍٗغ ، 2009، صاع ٦ىىػ اإلاٗٞغ

 .15م

ً
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  في ؤلاماعاث:  الشعغ الحغ 

ش الكٗغ في صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ؤن طل٪ الكٗغ لم ًسغط  ًجض اإلاخدب٘ لخاٍع

ت الٗغبُت في ٧اٞت جدىالتها وجبضالتها ؾىاء ٖلى  ًٖ اإلاؿاع الٗام الظي ؾاعث ٖلُه الكٍٗغ

ت الخضامؿخىي الٗغبي ؤم ٖلى مؿخىي الخلُج الٗغبي، وإلاىا٢ك زُت في صولت ؤلاماعاث ت الكٍٗغ

لٓهىع  بأزًغؤهم ألاؾباب التي مهضث بك٩ل ؤو لخٟاث ٢بل طل٪ بلى ؤبغػ الٗىامل ًوالبض مً الا

جل٪ الىهىم الخضازُت، زم الاهخ٣ا٫ بٗض طل٪ للخضًض ًٖ ؤلاعهاناث ألاولى لٓهىع هظا 

ت في جل٪ اإلاى٣ُ ت، ومً هم ؤبغػ عواص الىمىطط الخضاسي، و٠ُ٦ ٧ان ؾحر الخغ٦ت الكٍٗغ

ت في ؤلاماعاث. ًالخضازت الكٍٗغ

ت في صولت ؤلاماعاث البض مً  ألاؾاؾُتبالخضًض ًٖ ؤبغػ الضٖاثم ؤو البيُاث  للخغ٦ت الكٍٗغ

اصي الظي لٗبخه اإلااؾؿاث الش٣اُٞت في الضولت، ٣ٞض ؤؾهم طل٪ بك٩ل  ؤلاقاعة بلى الضوع الٍغ

ت ٞٗا٫ في وكاٍ الٟٗل الخشا٢ٟي والخغ٦ت الٟ ت، إلاا ؤزاعجه جل٪ اإلااؾؿاث مً وعي ومٗٞغ ٨ٍغ

وج٣ضم ٨ٞغي وخًاعي في طل٪ اإلاجخم٘، ٣ٞض خغنذ جل٪ اإلااؾؿاث الش٣اُٞت ٖلى الخٟاّ 

خه، ومً هاخُت ؤزغي ؾٗذ  ٖلى الترار اإلاك٩ل ألاؾاسخي ألنالت طل٪ اإلاجخم٘ وز٣اٞخه وهٍى

زغي والش٣اٞاث اإلاخٗضصة اهٟخاح اإلا٨ٟغ ؤلاماعاحي ٖلى اإلاجخمٗاث ألًا بلىجل٪ اإلااؾؿاث 

بمدمىالتها اإلاسخلٟت، وبخدب٘ اإلاغا٦ؼ الش٣اُٞت في الضولت هجض ؤن ؤبغػ جل٪ اإلااؾؿاث الش٣اُٞت 

 هي ٧اآلحي: فيوالتي ؤزغث 
ً
ت جدضًضا ت والش٣اُٞت والكٍٗغ ًوكاٍ الخغ٦ت ال٨ٍٟغ

 بي، وصواثغها في ٧ل اإلاضن الم والش٣اٞت بإبْى  ؤلاماعاجُت. ؤلاصاعة الش٣اُٞت بىػاعة ؤلٖا

 .اجداص ٦خاب وؤصباء ؤلاماعاث بالكاع٢ت 

 .بي  اإلاجم٘ الش٣افي بإبْى

 .هضوة الش٣اٞت والٗلىم بضبي 

 .مغ٦ؼ الضعاؾاث والىزاث٤ بغؤؽ الخُمت 

 .جي للش٣اٞت والٟىىن بعجمان  الىاصي الَى

 .ش بالٗحن  مغ٦ؼ ػاًض للترار والخاٍع

 ي.صاع البدىر للضعاؾاث ؤلاؾالمُت وبخُاء الترار بضب 

 بي.٦ؼ ؤلاماعاث للضعاؾاث والبدىر ؤلًامًغ  ؾتراجُجُت بإبْى

 .بي  مغ٦ؼ الىزاث٤ والبدىر بإبْى

 .مغ٦ؼ ظمٗت اإلااظض للش٣اٞت والترار بضبي 

 .عوا١ ٖىقه بيذ الخؿحن بضبي 
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  ظامٗاث الضولت اإلاسخلٟت والتي ؾاهمذ في بخضار هٕى مً الخغ٦ت اليكُت في مجا٫

سخلٟت، واؾخ٣ُاب هسبت الباخشحن للٗمل ٞحها، البدىر والضعاؾاث خى٫ الىهىم اإلا

ًوجىُٓم اإلااجمغاث اإلاسخلٟت.

ت اليكُت في الٟٗل الش٣افي في ؤلاماعاث هجض ٦ظل٪ الخغ٦تً  خُض لم ٨ًً  اليؿٍى

خًىع اإلاغؤة ؤلاماعاجُت ؤ٢ل مً خًىع الغظل، ٣ٞض ٧ان مجهً اإلا٨ٟغاث والغاثضاث في اإلاجاالث 

ؿاثُت التي ٧ان لها الضوع ال٣ُاصي في بخضار هٕى مً الخغا٥ اإلاسخلٟت، وهٓمذ الجمُٗاث الي

ًالش٣افي ٖلى مؿخىي الخلُج ٖامت، ومً ؤبغػ جل٪ الجهىص اليؿاثُت:

 .ظمُٗت الجهًت اليؿاثُت بضبي 

 .ظمُٗت ؤم اإلاامىحن بعجمان 

 ظمُٗت نهًت اإلاغؤة بغؤؽ الخُمت. 

 .الجمُٗت اليؿاثُت ال٣ىمُت 

 ع٢ت.ظمُٗت الاجداص اليؿاثُت بالكا 

 .عابُت ؤصًباث ؤلاماعاث بالكاع٢ت 

 ًء صبي للش٣اٞت وؤلابضإ.ىمغاف

ُت اإلاغؤة وجش٣ُٟها وجإهُلها  حرها مً الخىُٓماث اليؿاثُت التي ؾاهمذ في الخىمُت وجٖى ٚو

هٟخاح ٖلى آلازغ، وببغاػ نىث اإلاغؤة ٣ُاصًت، وجإ٦ُض الظاث مً زال٫ الًالكٛل اإلاىانب ال

التي حٗغ٢ل زغوط طل٪ ؤلابضإ، ومما ػاص مً صٖم الىعي الش٣افي  و٦ؿغ ٧اٞت ال٣ُىص والخىاظًؼ

ت هى الخغ٦ت الصخاُٞت اليكُت وبوكاء صوع الُباٖت واليكغ، و٧اهذ  والخىمُت ال٨ٍٟغ

يُاث وبضاًت  البضاًاث ألاولى للصخاٞت ؤلاماعاجُت ٦ما ًظهب ؤٚلب الضاعؾىن في نهاًت الٗكٍغ

 صخُٟت ٖمان التي
ً
ً.  1بالكاع٢ت 1927ؤنضعها ببغاهُم مدمض اإلاضٞ٘ ٖام  الشالزِىاث وجدضًضا

 مً ٢بل اإلاؿاولحن في الضولت ومداولتهم زل٤ 
ً
 واضخا

ً
ل٣ي الكٗغ في صولت ؤلاماعاث اهخماما

م اإلابضٖحن في الضولت  الخىاٞـ بحن اإلاش٣ٟحن وطل٪ مً زال٫ جسهُو ٖضص مً الجىاثؼ وج٨ٍغ

ـ الش٣اُٞت، ظاثؼة هضوة الش٣اٞت ظاثؼة ؾلُان بً ٖلي  ومً ؤقهغ جل٪ الجىاثؼ: الَٗى

والٗلىم، ظاثؼة مهغظان اللٛؼ لؿمى الكُش مدمض بً عاقض اإلا٨خىم، وظاثؼة عاقض بً خمُض 

حر طل٪ مً الجىاثؼ  للش٣اٞت والٗلىم، وظاثؼة ٞاَمت بيذ ٞؼاٙ ل٣هت الُٟل الٗغبي ٚو

                                                            
ضة البُان، ، "لى آٞا١ الٗاإلاُتبلصخاٞت في ؤلاماعاث مً البضاًاث ام٣ا٫ بٗىىان: " ٖبُض، ٖلي.( ًىٓغ: 1 ظٍغ

. http://www.albayan.ae/one-world/2000-04-18-1.1083118ت: والىنلت ٧املٖلى الىاب،  ً، بخهٝغ

http://www.albayan.ae/one-world/2000-04-18-1.1083118
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 باألصب الدصجُُٗت، وفي ج٣ضًغي ؤن صولت ؤلاماعاث مً ؤبغػ صو٫ مجلـ الخٗاًو
ً
ن اهخماما

ًوألاصباء وجدٟحزهم ٖلى ؤلابضإ وؤلاهخاط وجد٤ُ٣ الجىصة.

ت والىضواث الضولُت  هظا وباإلياٞت بلى ما ٢امذ به الضولت مً هاخُت جىُٓم البرامج الكٍٗغ

ت لكٗغاء وقاٖغاث  ت، ٦برهامج ؤمحر الكٗغاء، وب٢امت بغهامج ٢غاءاث قٍٗغ وألامؿُاث الكٍٗغ

ت لؿمى مدمض بً عاقض 1993عاث وبٌٗ الضو٫ الٗغبُت مً بًُالُا وؤلاما ، وألامؿُت الكٍٗغ

ت للض٦خىع ماو٘ ؾُٗض الُٗىت  1998اإلا٨خىم   قهضث مى٣ُت 1999وألامؿُت الكٍٗغ
ً
، ومازغا

 مً ٢بل ألاصباء واإلابضٖحن الٗغب ٧ىنها ٖانمت صولُت للش٣اٞت، ما 
ً
 ُٖٓما

ً
الكاع٢ت اخخٟاال

والىضواث وألامؿُاث  كهض الى٣ضي مً زال٫ ب٢امت اإلادايغاثٞٗل خغ٦ت اليكاٍ الش٣افي واإلا

ت والًا ًاٝ بلى جل٪ الٗىامل اإلاازغة في الخغ٦ت ألاصبُت الكٍٗغ مهم، ٍو خخٟا٫ بالكٗغاء وج٨ٍغ

، والخىٕى الجٛغافي ال٨بحر في الضولت وجماػط 1971ْهىع الىِٟ واجداص ؤلاماعاث الؿب٘ ٖام 

وؾ٩ان الجبل وؾ٩ان اإلاىا٤َ والؿهى٫ الؼعاُٖت،  ؾ٩ان الصخغاء م٘ ٧ل مً ؾ٩ان البدًغ

ت ٞٗبر ٧ل قاٖغ ًٖ مىاي٘ مازغة في بُئخه غاى الكٍٗغ ً.1ٞإصي طل٪ بلى حٗضص ألٚا

الكٗغ ؤلاماعاحي ظؼء مً الكٗغ الخلُجي ٞبمداولخىا لضعاؾت وجدب٘ الكٗغ الخضاسي في صولت 

مى٣ُت الخلُج ومغ بىٟـ  ؤلاماعاث وظضها ؤن طل٪ الكٗغ ٢ض خظا خظو الكٗغ الخضاسي في

الخٛحراث والخُىعاث التي مغ بها ٧ل ٢ُغ زلُجي، ٞٗٝغ اإلاكهض ألاصبي ٧اٞت الخُاعاث ألاصبُت، 

 بدا٫ الضولت وؾُاؾتها وؤخىالها 
ً
 ٢خهاصًتالاوظاء في ٧ل مغخلت مً مغاخل جُىعه مخإزغا

ت الخضازُت في الش٣اٞالاظخماُٖوؤوياٖها  ت ؤلاماعاجُت ٧ان البض ت، ولىىانل الخضًض ًٖ الكٍٗغ

ت لضي الكاٖغ ؤلاماعاحي ومداولت  لىا بضاًت مً الى٢ٝى ٖلى مغاخل جُىع ال٨خابت الكٍٗغ

م مٗخى١  جدضًض البضاًاث ألاولى للكٗغ الٟهُذ في اإلاى٣ُت، وفي طل٪ هجض ؤن الكاٖغ ٦ٍغ

ت في ؤلاماعاث حٗىص بلى ؾىىاث ما ٢بل ٢ُام اجداص  ؤلاماعاث ًا٦ض ؤن بضاًت الخغ٦ت الكٍٗغ

بًٟل ظهىص ؤؾماء باعػة ٧اهذ لها بؾهاماث مخمحزة في خغ٦ت الكٗغ، وؤبغػ جل٪ ألاؾماء 

ـ والكاٖغ الكُش ن٣غ ال٣اؾمي والكاٖغ زلٟان بً مهبذ  الكاٖغ ؾالم بً ٖلي الَٗى

ض  ـ، و٢ض ؾُُغث ال٣ًاًا الٗغبُت ٖلى ؤقٗاع هاالء ٧ٖى والكاٖغ ؾلُان بً ٖلي الَٗى

حرها 2ُحن زم الٗضوان الشالسيبلٟىع بلى ه٨بت ٞلؿ ً.ٚو

                                                            
ت ؤلال٨تروهُت لضولت ؤلاماعاث، 1 ٖلى الىاب، ، "الكٗغ في الش٣اٞت ؤلاماعاجُتم٣ا٫ بٗىىان: "( ًىٓغ: اإلاىؾٖى

ً. بخهٝغ ،http://www.uaepedia.ae/index.phpوالىنلت ٧املت: 
2 .ً ضة ؤلاجداص، "زالر مغاخل ٧ىهذ ال٣هُضة في ؤلاماعاثم٣ا٫ بٗىىان: "( ًىٓغ: ببغاهُم، ٍػ ٖلى ، ظٍغ

. http://www.alittihad.ae/details.php?idوالىنلت ٧املت: الىاب،  ً، بخهٝغ

http://www.uaepedia.ae/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9#.U4T04E3fr80
http://www.alittihad.ae/details.php?id=5427&y=2008&article=full
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 مً الكاٖغ ؾالم  
ً
م مٗخى١ ؤعر  للكٗغ الٟهُذ ابخضاءا مً هىا هجض ؤن الكاٖغ ٦ٍغ

ـ، وؾمُذ هظه الٟئت مً الكٗغاء بجماٖت الخحرة و٢ض بغػث في ألاعبُٗيُاث وؾمُذ  الَٗى

٣ى٫ في طل٪ ؤخض الباخشحن ل٣ض خ او٫ الكاٖغ ٦ظل٪ وؿبت بلى مى٣ُت في عجمان والكاع٢ت، ٍو

 بحن 
ً
 مكتر٧ا

ً
في هظه اإلاغخلت الخٗبحر ًٖ ظملت مً مُُٗاث البِئت اإلادلُت وج٩اص ج٩ىن ٢اؾما

ت في قتى البِئاث ؤلابضاُٖت الخلُجُت، ٞهىا٥ مً ًخٗامل م٘ هظه  ظُل الخضازت الكٍٗغ

 ٧الكاٖغ ماو٘ ؾُٗضة الٗخِبت في صًىاهه ٢هاثض بترول
ً
 مباقغا

ً
ُت، ٞةن اإلاُُٗاث اإلادلُت حٗامال

ت ٣ت ال جسلى مً اإلاىاعبت الغمٍؼ غة مجهم ٢ض ًٞلذ ؤن ججلى الهم اإلادلي بٍُغ وهظا الغؤي ، 1ٞو

ت في صولت ؤلاماعاث "بجُل  ٟت الُدُاجي التي جبضؤ ألاظُا٫ الكٍٗغ الظي طهبذ بلُه الىا٢ضة قٍغ

، وؾلُان 1994-1924غ ال٣اؾمي ٣وؤبغػهم ن الخ٣لُضًً الظًً ؾمىا قٗغاء الٗمىص

ـالٗ ٓهغ للمخدب٘ لكٗغاء الجُل ألاو٫ ؤنهم امخضاص2"1925َى ً، ٍو
ً
٣ضًم في للكٗغ الٗغبي ال ا

لتزام بٗمىص الكٗغ والبدىع وال٣اُٞت الخ٣لُضًت م٘ مداولت ق٩له ونىعه وؤٚغايه، والا

مشلىن الظًً ػاوظىا بحن ٦خابت الك٩لُحن الخجضًض في اإلاٗاوي، و٢ض ؾممىا " بكٗغاء الٗمىص، ٍو

حن ا مشلىن اإلاغخلت الٟانلت بحن ظُل الغواص الكٍٗغ الخ٣لُضًحن وظُل قٗغاء لٗمىصي والخغ، ٍو

ؾخٛال٫ ٣ٖبذ ْهىع البترو٫، وبٗض ٞترة الًاالظًً بضؤوا في ؤلاماعاث في الٟترة التي ؤالخضازت، 

ً. 3"1971الؿُاسخي في الشاوي مً صٌؿمبر ٖام 

هىع الخٗلُم اؾخُإ ب إلمً الكٗغاء  ٖتمجمًىٗض جُىع الخُاة ؤلاماعاجُت ْو ٖلى  الَا

ت الٗغبُت التي ؤجاخذ لهم الٟغنت لغئٍت الخجاعب الٗغبُت اإلاسخلٟت، ٞٓهغ ظُل  ال٨خب اإلاُبٖى

هغ م٘  مً خُضظضًض مً الكٗغاء ظضصوا في الكٗغ  ت، ْو الك٩ل واإلاًمىن والهىع الكٍٗغ

٣ٞض ػاوط  ٢هُضة الكٗغ الخغ هظا الجُل الك٩ل الجضًض لل٣هُضة الجضًضة وه٣هض بها 

قٗغاء هظا الجُل بحن ال٨خابت بالك٩ل الٗمىصي ال٨الؾ٩ُي وال٨خابت بالك٩ل الجضًض، ومً 

الظي ٌٗض ؤًٞل مً صٖا إلاىظت ٢هُضة  1995-1931اء "ؤخمض ؤمحن اإلاضوي ؤبغػ هاالء الكًٗغ

م مٗخى١ 1942الخُٟٗلت، وؾلُان بً زلُٟت الخبخىع   1952، وهانغ ظبران 1959، و٦ٍغ

اٝع الخاظت 1955وخبِب ناٌٜ  ،1940، "وقهاب ٚاهم4"1961هاقمي وببغاهُم ال ، ٖو

                                                            
ً، صعاؾاث في الكٗغ الٗغبي الخضًض ( ًىٓغ:  1 ت مالٟحن. معجم البابُحن للكٗغاء الٗغب اإلاٗانٍغ مجمٖى

.62واإلاٗانغ، م ً، بخهٝغ
ٟت، مُضان، ؤًمً. صعاؾاث في ؤصب ٖمان والخلُج، (  2 ً.38الُدُاجي، قٍغ
ً( اإلاغظ٘ هٟؿه. 3
ً. 39-38( اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  4
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اصة ل٣هُضة الخ1"1959 ُٟٗلت ، وبظل٪ جظهب الىا٢ضة بلى بُٖاء الكاٖغ ؤخمض اإلاضوي الٍغ

الخإزغ الىاضر والا٢تراب الكضًض بحن الكاٖغ اإلاضوي وقٗغاء الٗغا١ ؤلاماعاجُت مبرعه طل٪ بـ "

بضالىهاب البُاحي هدُجت الٟترة الؼمىُت التي مً ؤمشا٫ بضع قا٦غ الؿُاب وه اػ٥ اإلاالث٨ت ٖو

 ٖلى الىخاط الكٗغي ألولئ٪ الكٗغاء"
ً
، بِىما ًاعر آزغون بلى 2ٖاقها الكاٖغ في الٗغا١ مُلٗا

خُض ٖضث ؤ٢ضم مداولت في هظا اإلاجا٫ في صًىان 1959ؤن ؤو٫ ٢هُضة جُٟٗلت بماعاجُت ٖام 

 ظىت الخب للكُش ن٣غ ال٣اؾمي، بِى
ً
ما ٧ان ؤو٫ صًىان نضع بظل٪ الك٩ل الجضًض ق٨ال

 هى صًىان اٚتراب في ػمً مؿلى٫ للكاٖغ ٖبضهللا ن٣غ ؤخمض ؾىت 
ً
، و٧ان طل٪ 1973ومًمىها

، وباالهخ٣ا٫ بلى مغخلت الؿخِىُاث وبخُىع اإلاجخم٘ 3هدُجت الخإزغ بالترظماث والبٗشاث للخاعط

هىع الخٗلُم وصزى٫ الصخاٞت وصوع اليكغ، بغًػ ث ٢هُضة الخُٟٗلت ؤ٦ثر، ٞإنضع ؤخمض ْو

ت ألاولى ٖام  ت وؤمىاط  1968اإلاضوي مجمٖى وهي خهاص الؿىحن، وبٗضها بٟترة نضعث ؤقٖغ

اخحن، و٢ض جمحزث هظه الٟترة بـــالغئٍت  1990وفي ٖام  1973 نضع صًىان ٖاق٤ ألهٟاؽ الٍغ

لذ مداٞٓت ٖلى ٪ ْالجضًضة للٗالم ونُٜ الخ٠ُ٨ والغمىػ والازتزا٫ في اإلاًمىن وم٘ طل

م مٗخى١ في ٢هُضة له بٗىىان) اٚتراب(:اإلاىدجى ال٨الؾ٩ُي ً، ٣ًى٫ الكاٖغ ٦ٍغ

 لم ٌعغفىن وؤهذ جضزل في ؾىىن 

 ما كضعون هما ًىىن 

شت زطبى   لم ًفهمىن وؤهذ جدمل َع

 وؤوعصة ًجاطبها الؿىىن 

 مدملت بإلىان الخداًا والفىىن 
ً
ضا  ٍو

 حغغب، ولما ازخطغ اإلاؿافت
ً
 شعغه  وفما

 قاعث على فمه الظىىن 

 عض ؤيها العغبي  -

 شغكً لم ًٌؼ ًىإي -

 وهظا اإلاغغب العغبي ًجهل مً جىىن  -

 عض ؤيها العغبي -

                                                            
، ميكىعاث اجداص ٦خاب وؤصباء ؤلاماعاث، 1( ًىٓغ: اجداص ٦خاب وؤصباء ؤلاماعاث. ٢هاثض مً ؤلاماعاث، 1ٍ

.56-35، م1986ؤلاماعاث،  ً، بخهٝغ
ً.39ٍٟت، مُضان، ؤًمً. صعاؾاث في ؤصب ٖمان والخلُج، مالُدُاجي، قًغ(  2
 ( ًىٓغ: الكٗغ الخغ في ؤلاماعاث، مى٢٘ الىعا١، والىنلت ٧املت:3

http://alwaraq.com/Core/dg/dg_topic?ID=3694. ً، بخهٝغ

http://alwaraq.com/Core/dg/dg_topic?ID=3694
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 ظمأن ؤها...

 فاشغب حغاخً في حىىن 

 لم ٌعغفىن وؤهذ جضزل في ؾىىن 

في مغخلت الؿبُٗيُاث بغػ الكاٖغ ٖاٝع الكُش وبضؤ ًٓهغ الخُاع الخجضًضي آلازغ ٖلى ًض 

، وم٘ طل٪ هالخٔ ؤهه ختى الؿبُٗيُاث ماػا٫ الخُاع 1الهاٌٜ وهى ؤ٦ثر اإلاجضصًً خبِب

م بٌٗ اإلاداوالث الخجضًضًت. ًاإلاداٞٔ هى الؿاثض ٚع

 قٗغاء ٧ل جُاع  الخًغكٗغ لالضاعؽ لًجض 
ً
الظًً  في ؤلاماعاث ؤن ؤٚلب الكٗغاء وزهىنا

ت مكتر٦ت، وفي طل٪ هجض ٧ان ْهىعهم في هٟـ الٟترة الؼمىُت اقتر٧ىا في ْهىع زُماث ق ٍٗغ

 مً الكاٖغ ٖاٝع الخاظت  ؤن  الشُمت
ً
جي ٦ما هى اإلاالخٔ في ججاعب ٦ال ألام هي الكٗغ الَى

 في ججغبت  الاظخماعيوهانغ ظبران، ؤما الشُمت ألازغي ٞهي قٗغ ؤلانالح 
ً
٦ما ًبضو طل٪ ظلُا

 مً خبِب الهاٌٜ وزالض عاقض وظٟٗغ الخمحري ؤما الشُمت الشالشت
ً
ٞهي الكٗغ الٗاَٟي  ٦ال

٦ما في هخاط عئي ؾالم وؾاعة خاعب وؾلُان زلُٟت وؤما اإلاىيٕى ألازحر ٞهى الكٗغ الٟلؿٟي 

مً زال٫ ما ؾب٤ ًخطر لىا ؤن الكاٖغ ًو، ٦2ما ًخطر لىا في ٢هاثض قهاب ٚاهمالخإملي 

٧ان ظؼء ؤلاماعاحي لم ٨ًً بمىإي ًٖ الخدىالث والخٛحراث التي حٗغى لها اإلاكهض الكٗغي، بل 

 مً هظا الخدى٫ بدًىعه وججاعبه ؤلابضاُٖت.

لغبما ٧اهذ زهىنُت الكاٖغ الخلُجي في ٦خابت الكٗغ الخضًض مً زال٫ جىاو٫ هٟـ 

خي والخهىع  اإلاىخض ٞىجض ؤن مدمض الٟاًؼ في صًىاهه مظ٦غاث بداع،  الاظخماعيالهم الخاٍع

جي ٖلي ٖبضهللا زلُٟت في ؤقٗاعه، والكاًٖغ ت  والكاٖغ البدٍغ خه الكٍٗغ ٢اؾم خضاص في مجمٖى

غ مٗاهاة اإلااضخي،  ًدىاولىن في ظل ٢هاثضهم هٟـ ال٣ًُت والخجغبت اإلادلُت وهي مداولت جهٍى

٨ٖـ زهىنُت ؤصب الخلُج بحن آلاصاب  ما و٢هغ البداع ونغاٖه و٦ٟاخه م٘ ٢ؿىة الخُاة،

ًثض َاب٘ اإلادلُت، ٞمحزه ًٖ ٚحره.الٗغبُت، وا٦ؿب جل٪ ال٣ها

 

                                                            
ً" م٣ا٫ بٗىىان:زؼام، ٖاص٫. ( ًىٓغ:  1 ت في ؤلاماعاث زال٫ ال٣غن الٗكٍغ ٖلى ، "جُىع الخغ٦ت الكٍٗغ

.http://www.uae7.com/vb/t191.htmlوالىنلت ٧املت: الىاب،  ً، بخهٝغ
ٟت، مُضان، ؤًمً. صعاؾاث في ؤصب ٖمان والخلُج، م( ًىٓغ:  2 .39الُدُاجي، قٍغ ً، بخهٝغ

http://www.uae7.com/vb/t191.html
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 جىطئت:  -

بن ول اإلاىظىصاث في هظا اليىن في خالت خغهُت صاثمت ومؿخمغة، فىجض الىمى 

ًهاخبه مً حغحر قىلي ومًمىوي، وهخمًٗ في مٓاهغ الخُاة واإلاىث  ؤلاوؿاوي وما

والخغحراث الىبري التي َالذ اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهُت، فهظه الخُاة حٗىـ لىا خخمُت الخغحر 

وآلاصاب لم جىً بمٌٗؼ ًٖ هظه الخغهُت، فٗلى مغ الٗهىع  والخُىع والخجاوػ، والفىىن 

هىع ؤظىاؽ ؤزغي،   قهضث الؿاخت ألاصبُت فىاء الىشحر مً ألاظىاؽ وألاقياٌ ألاصبُت ْو

واإلاالخٔ لهظه الشىعاث والخغواث ًجض ؤهه م٘ ول بضاًت ظضًضة جدضر عصة فٗل مًاصة 

 
 
ي كض ًشحر اإلاساوف والكيىن بإهه مً هظا  الدكىُل الجضًض الظ مً هظا اإلاجخم٘، زىفا

 
 
ان ما جإلفه البيُت طاتها  كض ٌكيل زُغا ٖلى اؾخلغاع وزباث البيُت ؤلاوؿاهُت، ولىً ؾٖغ

 
 
ت يمً ؾحروعة الشلافت  ،مجها ؤال ًخجؼ  فُهبذ ظؼءا وهظا ما مغث به الخغهت الكٍٗغ

ن زاع ؤبى هىاؽ ؤلاوؿاهُت وجُىعاتها، وكض ؤزحرث هظه اللًُت الىلضًت مىظ اللضم، مىظ ؤ

 لُالُلٖلى اإلالضماث 
 
  ت الخللُضًت وعفًها، وازخاع له ههجا

 
  زانا

 
 ٖلُهإلاا اٖخاصث  مغاًغا

ت الٗغبُت في طلً الىكذ، مما ؤصي بلى قً الهجىم ٖلُه، وونفه بإهه زاعط ًٖ  الكٍٗغ

غ مؿاخاث واؾٗت مً الىخب الىلضًت، فياهذ  اإلالت، فلض قغلذ مؿإلت الخضازت والخٍُى

 .اللًُت مضاع الهغإ بحن ؤههاع اللضًم وؤههاع الجضًض وبحن ألانالت واإلاٗانغة هظه

      
 
فلض ؤفغػ الٗهغ الخضًض الٗضًض مً الخغواث الخجضًضًت،  هما ؤقغث ؾابلا

ت الٗغبُت،  ومً بحن  ت في مجاٌ الكٍٗغ الشىعاث زىعة الخضازت،  هظهوالشىعاث الفىٍغ

 فياهذ هخابت كهُضة الىثر مً ؤهم 
 
ت الٗغبُت  نىعها، خُض قيلذ زغوظا ٖلى الكٍٗغ

الخجغبت الجضًضة، وهخابت هظا  هظهالؿاثضة آهظان ٖلى ًض ظماٖت قٗغ التي جغؤؾذ كُاصة 

اجه   .الىمىطط اإلاخمغص،  فإخضزذ نضمت  في الىاك٘ الٗغبي بمسخلف مؿخٍى

ها زاوي ٖضؤي خاٌو في هظا الفهل صعاؾت كهُضة الىثر في مىُلت الخلُج التؾإ     

 لخضازُت بٗض خغهت الكٗغ الخغ، وؾإالخغواث ا
 
كغاءة هظا الىمىطط في مىُلت  خاٌو ؤًًا

 
 
الخغهت الشىعٍت وهلهض  هظهمً الجهىص الٗغبُت التي جغؤؾذ ؾحر  الخلُج وطلً اهُالكا

ظماٖت قٗغ مً زالٌ بًًاح ؤهم الخلفُاث التي ؾاٖضث عواص الخضازت في ججغبتهم 

ظظوع في  وان لها الخغهت هظه خماص ٖلى عوافض غغبُت بدخه ؤم ؤنٖالجضًضة، هل وان لا 

الترار الٗغبي؟، هل وان للخضازت الٗغبُت ؾماث جفغكها ًٖ الخضازت الغغبُت؟، وهل واهذ 

كهُضة الىثر الٗغبُت ولُضة الخضازت الغغبُت؟ للض عفٌ ؤصخاب الخضازت اللىالب 
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فهل وكٗذ  ٍت الٗغبُت وؤوكٗتها في الىمُُت،ٖخاصث ٖلحها الكٗغ االخللُضًت الجاهؼة التي 

ىفغى ؤؾالفىا بمجغص ؤن ويٗذ الخىٓحر لهظا الىمىطط؟، ول هظماٖت قٗغ فُما وك٘ فُ

  ؤن ؤههاع الخضازت لم ًىٓغوا
 
مً الفىضخى والٗبصُت؟، هل  لهظا الكٗغ، ؤال ٌٗض هظا يغبا

، وجفىًُ  واهذ صٖىة ؤصخاب الخدضًض هدُجت لغغبت ؤصخابها في بلغاء الترار وألانٌى

ت الٗغبُت هما ٌٗخلض ظماٖت اإلادافٓىن؟، ما فلؿفت هى الكيل ألاصبي الظي كضمخه  للهٍى

ت مً الىلاص؟،  الخضازت للؿاخت ألاصبُت؟، هل هى قٗغ ؤم هثر هما ؤقاع بلى طلً مجمٖى

؟، وما هي زهىنُاث  وهل وان ؤههاع الخضازت ٖلى اجفاق في اإلاىكف مً الترار وألانٌى

ؾباب الخلُلت مً وعاء عفٌ هظا الىمىطط والهجىم ألا  لىمىطط الجضًض؟، وماهظا ا

 ؟.ٖلُه

ً الٗغبي وواهذ الخجاعب مخباًىت في  هظهللض ْهغث  الخجغبت ٖلى مؿخىي الَى

اتها، فىُف وان ْهىع هظا الىمىطط في مىُلت الخلُج، وما ؤبغػ ألاؾباب التي  مؿخٍى

هُالق خمض ٖلحها الكاٖغ الخلُجي ٖىض لا ي اٖهي الخلفُاث الت ؾاٖضث ٖلى ْهىعه، وما

 
 
  لخلم وهخابت هظا الىمىطط؟، هل وان مُلٗا

 
 ٖلى الخجاعب في الغغب ؤم ؤهه ظاء مخإزغا

في مىُلت الخلُج؟  بالخجاعب في الٗالم الٗغبي؟، وما الظي محز ججغبت هخابت هظا الىمىطط

لُه ظاء جلؿُم الفهل  ،مىاككتها وعصث في هظا الفهل خاولذ ظاهضة حؿائالث هشحرة ٖو

 والخالي : 

  
 
بـــــ )وكإة كهُضة الىثر الٗغبُت(، وطلً مً زالٌ الغظٕى  اإلابدض ألاٌو مىؾىما

كض  به مً مداوالث وهخاباث الترار وماللمغظُٗت  ألاوعوبُت الفغوؿُت، زم وٗغط ٖلى 

هلؿم الغؤي حٗض هي ؤلاعهاناث ألاولى والجظوع الٗغبُت للهُضة الىثر الٗغبُت، فلض ا

   .بحن عؤي ًلغ باإلاغظُٗت الفغوؿُت وعؤي كاثل باألنٌى الترازُت هىا ما

  اإلابدض الشاوي بٗىىان )بقيالُاث كهُضة الىثر الٗغبُت(، وفُه ٌ ؤبغػ ؤلاقيالُاث  ؤجىاو

اإلاخمشلت في بقيالُت الخجىِـ والدؿمُت، وبقيالُت ؤلاًلإ إلاا ؤزاعجه مً ظضٌ في 

 الؿاخت الىلضًت.

 اإلاب ٌ دىاو خاٌو ، وؾإ)كهُضة الىثر في مىُلت صٌو مجلـ الخٗاون( دض الشالض ٍو

لىخابت هظا  ٗلُتالخىنل في هظا الجؼء مً البدض لإلعهاناث ألاولى والبضاًاث الف

 هظهالىمىطط ألاصبي، ومً زم مداولت جدضًض الغواص في هخابت هظا الجيـ ألاصبي في 
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مل التي ؾاٖضث في وكإة كهُضة الىثر في اإلاىُلت، والخضًض ًٖ ؤبغػ الٓغوف والٗىا

 مىُلت الخلُج.
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 اإلابحث ألاٌو : وشأة كصُدة الىثر العسبُت:  -

 السوافد الؼسبُت للصُدة الىثر عىد الشعساء الفسوظُين السواد: -

 Leواهذ كهُضة الىثر الٗغبُت ولُضة الخضازت الغغبُت "وهي جغظمت للمهُلح الفغوسخي )

poème en prose ")1 ، التي واهذ جضٖى بلى الشىعة وججاوػ الترار والخمغص ٖلى الشىابذ بما في

ت، وعفٌ طلً ألانل اإلاىعور،  غاف الٗغويُت واللىاهحن اللغٍى ت وألٖا طلً الخلالُض الكٍٗغ

مما ؤزاع خىلها الىشحر مً الكيىن والجضٌ، فاهلؿم اإلاخللي الٗغبي بلى كؿمحن، كؿم ؤًض هظا 

الىمىطط الغغبي، مبرعًٍ طلً ؤن هظا الىمىطط الكٗغي هى  صٖا بلُه ٖا بلى ماالىمىطط وص

م، بسالف  الىمىطط اإلاٗبر ًٖ عوح الٗهغ، وواهذ ظماٖت قٗغ في الهف ألاٌو لهظا الفٍغ

م ألانىلي م مؿىغاث  ٗغى لهظا الىمىطط بالغفٌ الكضًض،الظي ح، الفٍغ وكض وان لهظا الفٍغ

 لهظا الغفٌ الخام، طلً ؤن ه
 
ٖلى ألاوػان واللىافي، وصٖا بلى  ظا الىمىطط الخضاسي ظاء زاثغا

ضة كغون ألاؾاؽ ( التي ْلذ لٗط ٖلى اللىالب الخللُضًت للكٗغ )ألاوػان الخلُلُتالخغو 

الب بخجاوػ بخٗاص ًٖ كىاهحن هٓم الكٗغ وؤلاًلإ الكٗغي اإلاٗغو اإلاٗخمض، بغُت لا  ف، َو

اللهُضة  كض صٖذ بلى  هظهغ لهظا الغفٌ ًىمً في ؤن ، ولٗل الؿبب آلازفُه اللضًم بيل ما

الظاثلت  ٖلُهلم حٗخاص  فخضازلذ ألاظىاؽ ألاصبُت، وهظا ما ،بلغاء الخضوص بحن الكٗغ والىثر

 ،اللهُضة هي كهُضة الالقيل خُض عفًذ ألاوػان الخلُلت هظهالٗغبُت، فلالىا ؤن 

 
 
إ هثري مداولت مجهم للخغوط ًٖ ًٖ بًل وعفًذ الخفُٗلت وىخضة بًلاُٖت للكٗغ  بدشا

ت الٗغبُت، فلض واظه هخلاصاث ؤصخاب هظا الىمىطط الىشحر مً لا  اإلاإلىف والؿاثض في الكٍٗغ

 .الهاعمت والٗىُفت

 وه
 
 مً الغافًحن لهظا الىمىطط جلٌى "وظالكاٖغة هاػن اإلاالثىت وهي  جض مشال

 
 هذ هلضا

 
 
جبيذ وشجٗذ هظا الىٕى الجضًض مً  ٖلى ؤؾاؽ ؤنها الجماٖت التي ،لجماٖت قٗغ قضًضا

ت ب ، وللض وظهذ 2ل هي مجغص جللُض للكٗغ ألاوعوبي"الىخابت التي جفخلض ليل ملىماث الكٍٗغ

 
 
  الىاكضة هلضا

 
ماء خغهت الخضازت الشاهُت وطلً اٖخماصا حن: مؿخىي اللغت،  لٖؼ ٖلى مؿخٍى

صٖىة كهُضة الىثر وكٗذ في ومؿخىي الىلض ألاصبي، فمً هاخُت ألاولى هجض ؤنها حكحر بلى ؤن 

 
 
، وبظلً هجضهم كض ؤلغىا الفغق بحن زُإ هبحر بط ؤنها جُلم ولمت قٗغ ٖلى الكٗغ والىثر مٗا

                                                            
 .37،م1111،صاع الٗالم الٗغبي،اللاهغة،1( ٖبضاإلاُلب، مدمض.الىو اإلاكيل ؤو كهُضة الىثر،ٍ 1
ٖالم  ،ظضاع للىخاب الٗالمي ،1ٍ ،(  بىهغوع، خبِب.حكيل اإلاىكف الىلضي ٖىض ؤصوهِـ وهؼاع كباوي 2

 .111م ،1112،ألاعصن ،الىخاب الخضًض
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بٗض طلً جهفهم باللٗب ال بالكٗغ فدؿب بل باللغت والفىغ هجضها و اإلاىػون وغحر اإلاىػون، 

ٌ –ؤلاوؿاوي، وال ًيبغي لهم  َاعت في كلىب بٌٗ بنضاع جلً ألاخيام إلاجغص هىي  -هما جلى

ً، وجهل بلى اتهامهم بالىظب اللغىي وفي طلً زُاهت للغت الٗغبُت،  ؤبىاء الجُل الخاثٍغ

هفؿه الظي وك٘ وللٗغب ؤهفؿهم، ؤما ٖلى مؿخىي الىلض ألاصبي فلض عؤث ؤنهم وكٗىا في الخُإ 

ى بِىما خضص خُض اٖخمض هظا ٖلى جدضًض الكٗغ بإهه الىالم اإلاىػون اإلالف فُه الىاكض اللضًم؛

 
 
فحن هاكو كانغ،  الخضازُىن الكٗغ اٖخماصا ٖلى اإلادخىي واإلاًمىن فلِ، وهال الخٍٗغ

 .1فاللضًم اٖخمض ٖلى الكيل والجضًض اٖخمض ٖلى اإلاًمىن 

 
 
سا  مً هاخُت ؤزغي ًاهض الىاكض خافٔ نبري ؤن "قٗغاء كهُضة الىثر ًمليىن جاٍع

 
 
ال خغهت هضم الخغهت هي  هظهاإلاخدًغة، وؤن  تمً الدؿى٘ ٖلى ؤعنفت الخًاعة ألاوعبُ ٍَى

لخضمحر اللغت وبصزاٌ جغاهُب قضًضة الغغابت ؾاٖضث ٖلى زلم  هججاوجضمحر، وكض ظاء هظا لا

، ول طلً ؤصي بلى بغوػ ٖضص مً الدؿائالث اإلادحرة، مجها : هل مً 2الغغبت بحن اللاعت والكٗغ"

جم٘ نفاتهما ،راإلامىً بغوػ ظيـ ؤصبي زالض، ًيىن بحن الكٗغ والىث يىن له مؿماه  ،ٍو ٍو

لى  ،؟، والدؿاٌئ آلازغالخام بطا وان ألامغ هظلً فىُف ًمىىىا ؤن هفغق بحن الكٗغ والىثر ٖو

اللهُضة  وبن وان لهظه ،؟الىثر قيلها الخامبلهُضة الىثر ؟، وهل للهُضة  ٖلُهما انُلح 

 
 
  قىال

 
ُُت، ؤلِـ في جدضًض الكيل ، ؤلم ًُالب ؤههاع الخضازت بٗضم الىكٕى في الىمزانا

اللهُضة ؟، حؿائالث ٖضًضة َغختها  هظههي فلؿفت  وكٕى في الىمُُت والخللُض؟، بطن ما

كتراب مً هظا ألامغ الظي صٖا بلى الخدفٔ مً لاالؿاخت ألاصبُت بٗض بغوػ هظا الجيـ، 

 
 
م ًهغ الجيـ والخٗاَي مٗه هخابت ؤو هلضا ع اللضًم ون ٖلى طلً الخهى ، فإههاع هظا الفٍغ

 ،كضامت بً ظٗفغ بإهه كٌى مىػون ملفى له مٗجى، وما ٖضا طلً فهى هثر لظي ؤكغهاللكٗغ 

وبظلً فلض زاعث كهُضة الىثر ٖلى ول اإلاُُٗاث الخللُضًت اللضًمت، فهظا الخغحر البض مً ؤن 

ولُيىن طلً البض مً  ،ظتراعإلاًمىن، وؤن ال ًيىن الخللُض ولا ًيىن ٖلى مؿخىي الكيل وا

ٖخلاص الخضازُحن ما ؤزُا فُه ازخالف والفغاصة، وهظا في يىن لا لخجاوػ اإلاؿخمغ لألقياٌ لُا

، وؾىىا اللىاٖض واللىاهحن، مما ؤصي بلى ىا بمداواة الىمىطط ألاٌو وجللُضهؤؾالفىا خُض كام

 .كخل ؤلابضإ

                                                            
 اللبىاوي،، صاع الىخاب 1غ بُانها ومٓاهغها، ٍي اإلاٗانالخضازت في الكٗغ الٗغب دمض.خمىص، م ( ًىٓغ: 1

 .127-121م ،1821لبىان،
 .121-121م ،الؿابماإلاغظ٘  ( ًىٓغ: 2
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مً ظهت ؤزغي وان الغفٌ مً كبل البٌٗ ألؾباب مخٗللت باإلاهُلح وما ًدمله مً 

مً زالٌ الجم٘ بحن هلًُحن الكٗغ غث بقيالُت اإلاهُلح والدؿمُت ىاكٌ ومفاعكت، فٓهج

 
 
فىجض الىلاص  والىثر، ولم ًىً طلً ٖلى مؿخىي الٗالم الٗغبي فلِ، بل في الغغب ؤًًا

ىفي اؾخدًاع كهاثض بىصلحر وخياًاث     هظهًاهضون ٖلى ؤن في  الىماطط "شخئ مً الغمىى ٍو

 ي هضوبصغاع آالن بى  
 
بحن الكٗغ والؿغص  عن هُف ؤن هظا الكيل مً الىخابت ًمشل وؾُُا

 
 
كهاثض ٖضص مجها ٖباعة ًٖ خياًاث  فًمً صًىان عامبى اإلاىؾىم ب :"بقغاكاث" زمت ؤًًا

  هظه، فىالخٔ ؤن 1نغحرة"
 
 .ؤلاقيالُت كض قغلذ الخفىحر الىلضي الغغبي والٗغبي ؤًًا

بال  ،هخلاصاث التي وظهذ للهُضة الىثرولا اإلاداعبحن لهظا الىمىطط، بالغغم مً هثرث 

ًٖ ؾماتها وزهىنُاتها ؤن كهُضة الىثر كض عسخذ وظىصها في الؿاخت ألاصبُت، وهكفذ 

  .التي ؾاهم في ببغاػها عواص مجلت قٗغاإلاخفغصة، 

التي اؾخلى مجها ؤصخاب مجلت قٗغ همىطظهم، بالبدض ًٖ مغظُٗت "كهُضة الىثر "

ي اليكإة، ؤو باألخغي فغوسخي اإلاىبذ، وكض ؾبم ْهىع كهُضة الىثر هجض ؤن هظا الىمىطط غغب

 ٓهىع هظا الجيـ. هشحر مً اإلاداوالث التي مهضث ل

ٖخباعها اإلاغظُٗت ألام امغظُٗت الغغبُت لإلَإل ٖلحها، بلل وان البض لىا مً الغظٕى

همىطظهم ى التي اؾخلهم مجها عواص الكٗغ مؿمىثر الٗغبُت واإلامهض ألاٌو لها، للهُضة ال

 .بال نضي إلاا وان في ؤوعوبا هظه، والخىٓحراث الىلضًت اإلاهاخبت، فلم جىً هوزهاثه

ىؽ بغجغان ؤبغػ الغواص في فغوؿا بن لم ًىً ألاٌو في  ٍؼ ٌٗخبر الكاٖغ الفغوسخي آلٍى

ت ال هخابت كهُضة الىثر وطلً خه الكٍٗغ التي لم ىخُضة اإلاىؾىمت بجاؾباع اللُلي، في مجمٖى

هُالكا مً اإلالاًِـ التي خضصتها لىا اإلاىٓغة ألاولى لهظا الجيـ اوطلً  بٗض وفاجه؛جيكغ بال 

ألابي في الغغب ؾىػان بغهاع في هخابها كهُضة الىثر مً بىصلحر ختى الىكذ الغاهً وهي "الىخضة 

Uniteواإلاجاهُت ، Gratuite  والخىهج ،Brieve"2 خُض جظهغ  ؾىػان في هخابها ؤن بغجغان هى ،

 اؾـ الخلُلي للهُضة الىثر  با اإلا
 
ا   ٖخباعها هٖى

 
، وكض اٖترف بىصلحر 3ولِـ قاٌع بىصلحر ؤصبُا

                                                            
 ،مغهؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت،1ٍ اإلاٗانغ، الياثً واإلامىً في كغاءة الكٗغ الٗغبي ( الكابي،خمُض. 1

 .171م ،1117لبىان،
 . هفؿه( اإلاغظ٘  2
مغاظٗت وجلضًم  ،كهُضة الىثر مً بىصلحر ختى الىكذ الغاهً، جغظمت عواًت ناصق .ؾىػان( ًىٓغ : بغهاع، 3

 ، بخهغف.18، م1882،اللاهغة ،صاع قغكُاث لليكغ والخىػَ٘ ،1ٍ،1ط ،عفٗذ ؾالم
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هفؿه بإؾبلُت وعٍاصة بغجغان لهظا الىمىطط الكٗغي الجضًض وؤهه اإلااؾـ الظي ٌٗىص الفًل 

ت خه الكٍٗغ  ،هي البضاًت التي اهُللذ مجها كهُضة الىثر الفغوؿُت" بلُه، فلض اٖخبرث مجمٖى

لفخذ هظه البضاًت ألاهٓاع، وؤخضزذ الهضمت اإلاخىكٗت ليل بضاًت مغامغة، وفغيذ وكض 

 
 
جُا ، وجهاٖض خًىعها ٖلى هدى زام خحن جإزغ بىصلحر هفؿها ٖلى الخًىع الكٗغي جضٍع

 
 
هما  بلهاثضها، وؤعجب بخلً اإلاداوالث، التي واهذ جمشل هلُت اهُالق لالججاه الجضًض، جماما

امىن لىباع، ؤمشاٌ عامبى مً الكٗغاء ا فٗل مً ظاء بٗض بىصلحر   .1"ومالعمُه ولىجٍغ

، ىمىطط الجضًض والىخابت ٖلى مىىالهًخجلى جإزغ بىصلحر ببرجغان مً زالٌ جبجي هظا ال

ت صًىاهه  ووكغها في اإلاىؾىمت بــلهاثض لُلُت 1213في ؤواثل ٖام  فىخب ؤولى كهاثضه الىثًر

ضًغي لم ًىً بىصلحر هى الغاثض ألاٌو للهُضة الىثر وفي جل ،2بت باَعـهأؤػهاع الكغ وؤؾماها 

م فياهذالفغوؿُت، ؤما بغجغان  قٗغي  هلخلم كهُضة الىثر واججا هخاباجه مداوالث مهضث الٍُغ

   .ظضًض في اإلاكهض ألاصبي

 لىُيىال آ باليؿبت
 
 عزغ عامبىا فُٗض اإلاىٓغ ألاٌو للهُضة الىثر، بضؤث هخاباجه اهُالكا

ـ بغ  ٖىض بىصلحر لم  ن اإلاىاكف الىلضًت الخدضًصُتجغان وقاٌع بىصلحر، فغؤي ؤمً ججاعب لَى

 
 
ىدى والٗغوى فلِ، لِـ مً مخُلباث ال جهل بٗض مؿخىي الفغاصة اإلابخىغة واإلاخدغعة ولُا

خجلى مىكفه الخىٓحري للهُضة الىثر في عؾ بل مً التراهُب الخه اإلاخىاعزت ٖبر ألاظُاٌ، ٍو

، وهي الغؾالت التي ْلذ ألاؾاؽ الىلضي ألاٌو لهظا الت الغاجيغؾـالىلضًت اإلاىؾىمت بـــــــ

خطح لىا مىكفت ال ت ؤلاقغاكاثالىمىطط، ٍو خه الكٍٗغ التي جدخىي  خىٓحري مً زالٌ مجمٖى

كهُضة هثر جمحزث بلهغها وزلىها مً ول وػن ؤو كافُت هالؾُىُت، بيافت بلى  11ٖلى 

ً وصاللتها ٖلى الغغبت في زلم اإلاف ت التي هاصي بها في "عؾالت الٗىاٍو ت و الغئٍٍى اعكاث اللغٍى

   .3الغاجي"

 

                                                            
ـ بغجغان وقاٌع ملالت بٗىىان : " .خبِب ،( بىهغوع 1 اصة في كهُضة الىثر الفغوؿُت بحن لَى ؤؾبلُت الٍغ

: والىنلت واملت ،ٖلى الىاب ،ؤلاماعاث ،مجلت الغافض ،ب اللهضًت ؤمام جفُٗل الىمىطط "غُا ،بىصلحر

http://arrafid.ae/186_f4.html 
ؼ. كهُضة الىثر مً الخإؾِـ بلى اإلاغظُٗت ،ًىٓغ : مىافي ( 2 لى للشلافت  ،1ٍ ،ٖبضالٍٗؼ  ،اإلاجلـ ألٖا

  .بخهغف ،88م ،1111 ،اللاهغة
ت ألاصب( ًىٓغ : بىهغوع، خبِب 3  ،ٖالم الىخب الخضًض ،1ٍ ،. ٖخباث اللٌى صعاؾاث في الىلض وهٍٓغ

  .بخهغف ،111م ،1118 ،الجؼاثغ
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 الجروز العسبُت للصُدة الىثر:       -

ت الٗغبُت اإلاؤما باليؿبت بلى    ٗانغة، خًىع مهُلح كهُضة الىثر في الؿاخت الكٍٗغ

اللبىاهُت وعواصها، خُض وان لهم ؤزغ هبحر في خًىع  فُٗىص الفًل في طلً بلى مجلت قٗغ 

اإلاجلت كهُضة الىثر في بضاًاتها، وعوظذ لها، مً زالٌ  هظهُضة الىثر الٗغبُت، خحن جللذ كه

اإلاجلت باإلبضإ الكٗغي، بل ناخب طلً  هظهفلم ًىخفي ؤصخاب  ،اإلاىاكف الىلضًت اإلاسخلفت

ت، ومجهم ًىؾف الخاٌ اإلااؾـ ألاٌو للمجلت وعثِـ  وظىص صعاؾاث هلضًت ومىاكف جىٓحًر

غها، وؤصوه طلً مُت في الؿاخت الىلضًت الٗغبُت، و الدؿ هظهؤٌو مً نغح ب ٌٗض ِـ الظيجدٍغ

 
 
بحن ؤلابضإ  مً مغظُٗت ؤوعوبُت في الفهم واإلالاعبت، زم ظاء ؤوسخي الخاط، و ظم٘ ما اهُالكا

(، وواهذ جلً الجهىص في لىمىطط مً زالٌ ملضمت صًىاهه )لًالكٗغي والخىٓحر الىلضي لهظا ا

ُاث مً اللغن اإلااضخي، هما كامذ اإلاجلت بيكغ صعاؾاث خاولذ مً زاللها فترة نهاًت الخمؿُي

مً جىٓحراث للهُضة الىثر الفغوؿُت، جم َغخت  الخىٓحر لهظا الىمىطط، مً زالٌ ما

 
 
لى عؤؾهم ؤصوهِـ،  هظهنغح به ؤههاع  هخاب ؾىػان بغهاع، وهظا ما وزهىنا اإلاجلت، ٖو

وجدضزىا ًٖ زهاثو كهُضة الىثر وزهىنُاتها، مً صون ؤي حٗضًل،  اإلاهُلح طاجه فخبىىا 

هى  ،"لِـ للىثر الكٗغي قيل :ًلٌى في طلً ؤصوهِـالفغق بُجها وبحن الىثر الكٗغي، و 

اؾترؾاٌ واؾدؿالم للكٗىع صون كاٖضة فىُت ؤو مىهج قىلي بىاجي، وؾحر في زِ مؿخلُم 

اث وخضة مغللت هي صاثغة " بِىما جيىن كهُضة الىثر " طاث قيل كبل ؤي شخيء ط لِـ له نهاًت

ت ٖالثم جيخٓم في قبىت طاث جلىُت مدضصة وبىاء  ؤو قبه صاثغة، ال زِ مؿخلُم هي مجمٖى

ت زالهت" ، وهجض 1جغهُبي مىخض، مىخٓم ألاظؼاء، هي قٗغ زام ٌؿخسضم الىثر لغاًاث قٍٗغ

وبُان مً ظهت ؤزغي ؤوسخي الخاط في ملضمت صًىاهه )لً( ًخدضر ًٖ كهُضة الىثر وماهُتها، 

 . والجمالُتزهاثهها الفىُت 

مً زالٌ الُغح الؿابم ًاهض عفٗذ ؾالم ؤن ظماٖت قٗغ كض ؤزظوا ما هخبخه 

الىمىطط  ُلخاث، فجماٖت قٗغ لم جىخفي بدبجيمفاهُم ومهؾىػان بغهاع في ملضمتها مً 

ت الٗغبُت، جضًض، بل خاولذ الخىٓحر له، وطلًال يافت وباإل  لخشبُذ صٖاثمه في مُضان الكٍٗغ

ظبرا غ كهاثضهم مً ؤمشاٌ مدمض اإلااغٍى و وجيك بلى طلً فلض واهذ جدبجى اإلاىاهب اإلابضٖت

 .  هُم ظبرا و وجىفُم الهاٌغ وغحرهمببغا

                                                            
 .2م ،1ط ،بغهاع، ؾىػان. كهُضة الىثر مً بىصلحر ختى الىكذ الغاهً(   1



83 
 

م آزغ قغل بالبدض في الترار للخإهُض ٖلى ؤن للهُضة الىثر بعهاناث في جغازىا  فٍغ

ت، فىجض الغؤي ٖضص مً اإلاداوالث التي مً اإلامىً ونفها بفهىان الٗغبي،  إنها كهاثض هثًر

 اللاثل بإن 
 
 "كهُضة الىثر لم جىً هخاط هؼوة َاعثت ؤو مغامغة فىُت ٖابغة، بلضع ما واهذ جُىعا

 
 
صازل خغهت الؼمً، فاألقياٌ ؤو ألاظىاؽ ألاصبُت الجضًضة ال جىظض بمجغص اوٗلاص  َبُُٗا

 .1"ُت، لىجها حؿخلغ خحن حؿمذ الٓغوفالى

ْهغ هظا الىمىطط الكٗغي في بضاًاجه الباهغة جدذ ما ٌؿمى بالكٗغ " ففي جغازىا ألاصبي

اإلاىشىع، وطلً بضءا مً هخاباث هلىال فُاى في نهاًت اللغن الشامً ٖكغ، وبالخدضًض ٖام 

وكض ؤٖلبذ طلً مداوالث ؤزغي، ؤهمها مداوالث زلُل مُغان وظبران زلُل ظبران  1281

داوي، وطلً في ا ً"لخلبت ألاو وؤمحن الٍغ الخجغبت  هظه، ؤما باليؿبت لغاثض 2لى مً اللغن الٗكٍغ

اصة لىلىال فُاى في كهُضجه )الخلىي(، في خحن  فلض ازخلف خىله، فهىان مً ٌُٗي الٍغ

داوي هى عاثض ًظهب    هظهالبٌٗ بلى ؤن ؤمحن الٍغ
 
)هخاف  في صًىاهه الخجغبت، واإلااؾـ ؤًًا

وبظلً هالخٔ ؤن  ،ان الكٗغ اإلاىشىع وهٓغ له، خُض ؤهه ٖغف في هظا الضًى 1811ألاوصًت( ٖام 

ت، فللض ؾبلها ٖضص مً الخجاعب، وفي هظا عص ٖلى  كهُضة الىثر لم جيكإ مً الٗضم والفىيٍى

  .ٖالكت له بهظا اإلاجخم٘ الظًً ًتهمىن هظا الىمىطط بإهه غغبي اليكإة وال

في  ؤلاًلإت والٗاَفخُض ؾماث الكٗغ مً  ثر الكٗغي والكٗغ اإلاىشىع ًدمالنفالى

اُٖت هخاباث خؿحن ٖفُف ؤلابض في طلً مداوالث الكٗغاء ومً ؤبغػ التراهُب والخسُُل، 

(، ووضح فُه هٓغجه للكٗغ  وخضص ماهُخه، وؤقاع والىلضًت، فللض َغح هخابه )الكٗغ اإلاىشىع 

ـ ٖىى في صًىاه ض(، ه ) بلىجىالهبلى يغوعة الخسلي ًٖ ألاوػان الخلُلُت، زم هيخلل إلاداولت لَى

 
 
يي بلُىث الظي وان مخإزغا   3.بالكاٖغ ألامٍغ

ش كهُضة الىثر الٗغبُت فهي جخمشل في مداوالث ظماٖت  ؤما الخللت اإلافلىصة في جاٍع

ت "، وهي ظماٖت وكإث في مهغ في ألاعبُٗيُاث، خُض  الحن الجضص "ظماٖت الفً والخٍغ الؿٍغ

لى زهاثهها ؤنها مً اإلامىً ؤن جضعط يمً كهاثض الىثر،  كامىا بىخاباث ًجض اإلاُل٘ ٖلحها ٖو

كحر ٖؼ ضهم هظلً ؤٌو مً  َو الضًً اإلاىانغة في هخابه ًٖ كهُضة الىثر الٗغبُت بلى طلً، ٖو

                                                            
ؼ. ،(  مىافي 1  .11م ،كهُضة الىثر مً الخإؾِـ بلى اإلاغظُٗت ٖبضالٍٗؼ
 .12م ،الؿابم (  اإلاغظ٘ 2
 .18م ،الؿابماإلاغظ٘  ( 3
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لى عؤؽ هظه الجماٖت ظىعط خىحن الظي هخب ؤغلب قٗغه  هخب كهُضة الكٗغ الخغ، ٖو

  1.بالفغوؿُت

ٌؿمى  ا بلى مااللهُضة ألبٗض مً طلً، بةعظاٖه هظهلىً هىان مً ًغظ٘ ؤنٌى 

وان في زُب  وان به مً ؤسجإ وزُب الىهان، وما مىظ الٗهغ الجاهلي، وما بـــــــالىثر الفجي

وان في هخاباث اإلاخهىفت والفالؾفت وألاصباء، مً ؤمشاٌ  ؤلامام ٖلي ومىآٖه، وهظلً ما

 2الغؼالي وابً ٖغبي والىفغي واإلااوعصي والخىخُضي وغحرهم
 
خاباث اإلاخهىفت في ه ، فاإلاالخٔ فٗال

والفالؾفت ؤنها جدمل َاب٘ الغفٌ والخمغص والشىعة والغغبت في الخدغع مً ول ؾلُت ؤًا واهذ 

لب ٖلُه الغمىى الؿلُت وججاوػ هظا الىاك٘، فغاخىا ًغؾمىن ٖاإلاهم الخام الظي غ هظه

ظا للىاك٘، وصزىله في مغخلت زلم وحكىُل ٖالم الغئٍا الخام، وهي به وؤلابهام، لخجاوػه

 
 
الخجغبت بحن الخضازُحن في هخاباتهم  حكابه الىهج جخلاَ٘ م٘ هماطط كهُضة الىثر، فىالخٔ فٗال

لىمىطط كهُضة الىثر، وبحن اإلاخهىفت في الٗهىع اللضًمت، ومً الجضًغ بالظهغ ؤن اإلاخهىفت 

 
 
كحر  كضًما كض حٗغيىا للهجىم والغفٌ والىبظ، هما حٗغى لظلً ؤههاع كهُضة الىثر، َو

اإلاُلب في هخابه الىو اإلاكيل بلى بعهاناث ْهىع هظا الىمىطط بظهغه لغؤي ابً  ٖبض مدمض

ت، فالكاٖغ هى مً قٗغ ٌكٗغ فهى  وهب الظي ًظهب بلى "ٖضم عبِ الىػن واللافُت بالكاٍٖغ

، وهى 3ؾم ختى ًإحي بما ال ٌكٗغ به غحره"وال ٌؿخدم الكاٖغ هظا لا  ،قاٖغ واإلاهضع الكٗغ

 بِ الكٗغ بالىػن والٗغوى فلِ.بظلً ًغفٌ فىغة ع 

جم َغخه هجض ؤن للهُضة الىثر بعهاناث في جغازىا الٗغبي، وؤهه لِـ  مً زالٌ ما

ضًً جابٗحن للهُضة الىثر  هظهبصخُذ ؤن عواص  اللهُضة وفي ملضمتهم ظماٖت قٗغ واهىا مٍغ

  اللهُضة ما هظهالغغبُت، وؤن 
 
  هي بال اؾخيؿار للىماطط الغغبُت، فٓهغث همىطظا

 
، مكىها

 
 
، باإليافت بلى طلً فلض فلض وان هىان مداوالث مهضث لٓهىعها في ؤصبىا هما ؤقغها ؾابلا

    .كهُضة الىثر الغغبُت والخىٓحر لها مً ؾخفاصثا

                                                            
(  ًىٓغ : بىهغوع، خبِب. بقيالُت ججىِـ كهُضة الىثربحن الغوافض ألاصبُت الغغبُت وجماهُاث الخضازت  1

ت الٗغبُت ف   ،ظامٗت كُغ ،هضوة ملضمت لُالباث اإلااظؿخحر، مؿاع الىلض وألاصب ،الكٍٗغ  .1111زٍغ
اث ،غاء كهُضة الىثر "الكٗغ والكٗملالت بٗىىان " .مدمض ،( ًىٓغ : ٖضهاوي 2  ،ٖلى  الىاب ،مجلت وجٍغ

 http://www.watariat.almihlaj.net/news.php?action=view&id=39والىنلت واملت:  
 . 33الىو اإلاكيل ؤو كهُضة الىثر، م ( ٖبضاإلاُلب،مدمض. 3



85 
 

ت الٗغبُت، وكض ؾبله في طلً قٗغ  هظا الىمىطط وان صلُل ٖلى الخدٌى في الكٍٗغ

ى بىخضة الخفُٗلت، وال بض مً ؤلاقاعة هىا بلى الخفُٗلت، الظي زغط ٖلى البدىع الخلُلُت واهخف

ؤن كهُضة الىثر جخمحز بالخدغع مً ؾلُت الىمىطط اللضًم، وجغفٌ الخلىك٘ في اللىالب 

 
 
  الشابخت، وؾمتها الخمغص ٖلى الكيل الجاهؼ، فكيلذ لىفؿها قىال

 
ٖبر عئٍاها  مخفغصا

  ،ٗضص ألاقياٌ مً هو آلزغجسخلف مً مبضٕ آلزغ، ألامغ الظي ؤصي بلى ح هظهاإلاسخلفت، و 

مً ألاؾـ واللُم والؿماث الفىُت والجمالُت  ها جدخىي ولىً م٘ طلً فةهىا بالخمًٗ فحها هجض

 .لهُضة الٗمىصًت وكهُضة الخفُٗلتما ًمحزها ًٖ ال
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 اإلابحث الثاوي : إشيالُاث كصُدة الىثر :  -

ُت وفىانل مخباًىت، لىً بٗض ْهىع في الؿاخت ألاصبُت هىان خضوص بحن ألاظىاؽ ألاصب

ت، هجض ؤن  الخضوص والفىانل كض جالقذ وازخفذ  هظهما ٖغف بدغهت الخضازت الكٍٗغ

 
 
با ؤن هظا اإلاهُلح كض  وهالخٔ ،ٖلى حؿمُخه بــلهُضة الىثرانُلح  ، وؤفغػ طلً وكإة ماجلٍغ

ن َغفي اإلاهُلح، إلاا ًدمله مً جىاكٌ بح ً كبل هشحر مً الىلاص والضاعؾحن،حٗغى للهجىم م

بحن  )الكٗغ والىثر(، ؤي ما فىُف لجيـ ؤصبي ظضًض ؤن ًجم٘ مابحن ظيؿحن ؤصبُحن مسخلفحن

ش  ٌ ظيؿحن ْل الخاٍع قٗغ كُل  بُجهما، فليل مجهما زهىنُاجه وؾماجه الباعػة، فمتى ما ًدى

م بُجهما، ولىً ما اإلالابل همًاص لهي طهغ الىثر ف هؿغث  كهُضة الىثر "كضخضر ؤن  للخفٍغ

ش، لخيىن ظيـ ٖابغ لألهى  إ هما ًلٌى ٖؼ الضًً اإلادٓىع، وججاوػث كىاهحن الترار والخاٍع

خُض ؤنها لِؿذ بالكٗغ وال  ؛الظي ؾبم وؤن ونفها كبل طلً بإنها ظيـ زىثىاإلاىانغة، 

الظي عغم وكحر بلى هظا الجيـ بهظا اإلاهُلح كهُضة الىثر، بالىثر، ولىً ٖلى الغغم مً طلً 

 ٖتراى ٖلُه، بال ؤهه خىله، ولا الىبحر  الخالف
 
ا ، 1في الؿاخت الىلضًت" اإلاهُلح ألاهثر قُٖى

 هظهمً هىا ظاء هظا اإلابدض ًُغح ؤبغػ وؤهم بقيالُاث كهُضة الىثر الٗغبُت، ووان ؤٌو 

 .ؤلاقيالُاث هي مؿإلت الدؿمُت والخجىِـ

ت هبري خىلها، هىان بقيالُاث ؤزغي ولضث م٘ ْهىع كهُضة الىثر التي ؤخضزذ ضج

اللهُضة زاثغة مخجاوػة ليل ؤقياٌ  هظه وكض ظاءثالهضمت لضي اإلاخللي الٗغبي،  وؤخضزذ

فهي ، قيالُت الىبري هي مؿإلت اإلاىؾُلى مىؾُلى ألاوػانالخبُٗت والىمُُت، فياهذ ؤلا 

زاثغة ٖلى ألاوػان الخلُلُت، ومً هىا واهذ نضمت الخللي، فللض عبِ اإلاخللي لٗلىص  مىؾُلى

لت مؿإلت اإلاىؾُلى ب ألاوػان الخلُلُت  هظهاللىالب الخللُضًت، بل بن هىان مً ٌٗض  هظهٍَى

اللهُضة الجضًضة، فللض  هظهمغاصفت لإلًلإ الكٗغي، وكض ؤصي طلً بلى عفٌ جللي وملاعبت 

ألاوػان واللىالب  هظهي ؤلاًلإ بال في التي ال جغ ، الىٓغة الىالؾُىُت الخللُضًت هظههُمىذ 

  .اهؼةالج

اللىالب وزاعث ٖلحها، واؾدبضلذ طلً بمىؾُلى  هظهللض عفًذ مىؾُلى الىثر 

ت لا ؾمي باإلًلإ الضازلي، ألن هظا ؤلا  صازلُت ؤو ما زخُاع ًلإ مفخىح ًمىذ للمبضٕ خٍغ

                                                            
ٍش "،  مجلت هؼوي، ملالت بٗىىان "كهُضة الىثر بقيالُاث :الدؿمُت والخجىِـ والخإع  .ٖؼالضًً ،( اإلاىانغة 1

 ، ٖلى الىاب، والىنلت واملت :18ٖمان،  ٕ

http://www.nizwa.com/articles.php?id=1610 
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بخياع اعئٍخه الخانت، فُإحي في ول مغة بوفم خغهت اإلابضٕ والخغهت، وهظا ؤلاًلإ ٌكيله 

لت ظضًضة، وم ٍغ ً هىا واهذ الفغاصة في ؤصاء الدكىُل الكٗغي، وظاء هظا اإلابدض لُىاكل َو

ؤلاظابت  مداولتبٌٗ الدؿائالث  الىثر وهي مؿإلت ؤلاًلإ، فُغخذ ؤلاقيالُت الشاهُت للهُضة

هي ؤقياٌ ؤلاًلإ الضازلي  وججلُاجه  الدؿائالث: ما هظهاإلاؿإلت، ومً  هظهٖلحها ؤزىاء ملاعبت 

ت في لا ي؟، وهُف ًمىذ صازل اإلاتن الكٗغ   هظا ؤلاًلإ للمبضٕ الخٍغ
 
 زخُاع والخغهت؟، وهل خلا

ؤن هظا ؤلاًلإ الضازلي ظٗلىا وؿخغجي ًٖ اإلاىؾُلى والٗغوى الخللُضًت؟، للض واظهذ 

الخضًض في ؤلاقيالُاث  في هظا اإلابدض، كهغث ُاث، ولىىجيكهُضة الىثر الٗضًض مً ؤلاقيال

لى مؿإلت ؤلاًلإ، بـ ٖلى مؿإلت الدؿمُت والخجىِ ٖخباعهما ؤبغػ مكيلخحن خهل خىلهما اٖو

   .ظضٌ هبحر

 ت  والخجىِع : ُإشيالُت الدظم -

 الدؿمُاث بلى هظهللض بغػ ٖضص هبحر مً اإلاهُلخاث في الؿاخت الىلضًت، مكحرة 

بلى ملاعبت هظا الجيـ الجضًض، وجدضًض حؿمُخه فىجض  ٖضص هاثل مً اإلاداوالث التي حؿعى

ت، الىخابت الخاَغاجُت، كُ٘ فىُت، الىثر " مشال : الكٗغ اإلاىشىع، الىثر الفجي، الخاَغة الكٍٗغ

ت، الىخابت زاعط الىػن،  اإلاغهؼ، كهُضة الىثر، الىخابت الخغة، اللهُضة الخغة، قظعاث قٍٗغ

  ر، الىثر بالكٗغ،الكٗغ بالىث اللهُضة زاعط الخفُٗلت، الىو اإلافخىح،
 
ت قٗغا  ،الىخابت الىثًر

 ا
 
ت هثرا ، كهُضة غحر الٗمىص والخغ ، الىخابت الخىثى، الجيـ الشالض، الىشحرة،لىخابت الكٍٗغ

 . 1الكٗغ ألاظض" الىخلت،

 
 
إلاضي الغمىى الظي قإ  هالخٔ مً هظا الىم الهاثل مً مداوالث الدؿمُت اوٗياؾا

لف في الؿاخت الىلضًت بؿبب ٖضم الخدضًض الضكُم والىاضح إلااهُت هظا الجيـ، فلم ج

الهغإ بحن لى بغوػ مؿإلت "ببل ججاوػث طلً  اإلاكيلت ٖىض خضوص الفىضخى اإلاهُلخُت،

فاث 2ألانالت واإلاٗانغة" مً ًجض ؤن فهىان ، فىالخٔ هثرث اإلاهُلخاث وحٗضص الخٍٗغ

ًمىً ؤن ٌؿخلغ ٖلى حؿمُت هجيـ ؤصبي في شجغة ألاصب،  كهُضة الىثر ظيـ فىيىي ال

                                                            
، اإلااؾؿت الٗغبُت 1ٍ ،هو مفخىح ٖابغ لألهىإ ،بقيالُاث كهُضة الىثر .الضًً ٖؼ ،( اإلاىانغة 1

 .1، م1111 ،ألاعصن ،للضعاؾاث
، ٖلى 11ٕ ،ٖمان ،مجلت هؼوي ،لىثر جإمالث في اإلاهُلح "كهُضة املالت بٗىىان " .مدمض ،( الهالحي 2

 والىنلت واملت : ،الىاب

http://www.nizwa.com/articles.php?id=495 
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ٌ بت، فىُف ففي هظا اإلاهُلح شخي مً الغغا هالخٔ  ،)كهُضة الىثر( كهُضة وهلخلها بىثر هلى

جخٗىص الظاثلت الٗغبُت ٖلى هظا الجم٘ الظي لم خُض  ؛الخباًً الىبحر بحن َغفي اإلاهُلح

بب الهجىم ومً هىا ًدبحن لىا ؾ ن طاثلتهم ألاصبُت والفىُت جغفٌ طلً،أل ؤيحى نضمت لهم، 

 .لجيـ، إلاا افغػه مً الخباؽوالطجُج خٌى هظا ا والهغإ وبخضار الفىضخى

ف ٖلى الدؿمُت والخجىِـ مً ن مً زالٌ الٗغى الخالي بُان ؾبب الخال هداٌو آلا 

 وان في اللضًم إلاداولت جفؿحر هظا ؤلاقياٌ الخضًض وؾبب الغفٌ. ؾخٗغاى ماازالٌ 

ت ٖلى ابالغظٕى لللضًم هجض ؤن اللضماء كض  نُلخىا في الؿاخت الىلضًت والكٍٗغ

مٗت ماوٗت وواضخت ليل ظيـ فىجضهم ًخدضزىن ًٖ ؤقياٌ البِذ في مهُلخاث ظا

 " اللهُضة فُلىلىن 
 
 فالبِذ الىاخض مً الكٗغ ٌؿمى مفغصا

 
والبِخان هخفه، ومً زالزت  ، ؤو ًدُما

فىالخٔ الىيىح  ،1ؤبُاث بلى ؾخت حؿمى كُٗت، وؾبٗت ؤبُاث فإهثر حؿمى كهُضة"

ضم الخيلف والخٗلُض ،والبؿاَت في الُغح ضم وظىص الخىاكٌ، في جلضًغي ؤن  ٖو والخضازل، ٖو

الٗغبُت اللضًمت مً هضوء واؾخلغاع  البِئتواهذ ٖلُه  هظا الُغح الىلضي اللضًم ٌٗىـ ما

 
 
  واوسجام، فللض وان اإلاجخم٘ الٗغبي اللضًم مجخم٘ ؾاطظا

 
لِـ فُه ؤي حٗلُضاث وال  بؿُُا

البِئت،  هظهالخُاة ٖلى زلافت  هظهت اوٗىؿذ بؿاَو  ،جىاكًاث وال ايُغاباث مشلما هى آلان

ؾخلغاع وان ًخمحز به مً لا  بما جخمحز مً آصاب وفىىن، فإقٗاع الكاٖغ اللضًم حٗىـ ما

  .عجباواثهلالباث والغمىى ولا لا ًىظض في بُئخه ؤي مٓهغ مً مٓاهغ الىفسخي، فال 

  ظاء
 
ىفٗل م٘  ًإحي الكاٖغ و الخُاة،  هظهًٖ  الكٗغ مٗبرا ت جدذ جإزحر البِئ هظهٍو

 ٌ   قٗغه مٗحن، فُلى
 
  هظهبه  ٖاهؿا

 
لها ولبؿاَتها، فال جيلف وال حٗلُض،  الخُاة ومهىعا

ٌسجل ؤفغاخهم "صًىان الٗغب فيان  فالخُاة قبت زابخت ومؿخلغة، ومً هىا ٖض الكٗغ

اصاتهم وظب ٖلُه ؤن ًيىن الغجبت الُٗٓمت  هظهلكٗغ كض قغل ما ؤن ا، وب2"وؤجغاخهم، ٖو

 
 
 ب واضخا

 
  ؿُُا

 
 ومٗبرا

 
اهؿا ٖلى آلُت "ٌٗخمض  ليل مٓاهغ الخُاة، ألن مخللي هظا الكٗغ ، ٖو

وان الترهحز ٖلى الهىث مً الٗىامل التي جدلم مفغصة في اؾخلباٌ الكٗغ وهي آلُت الؿم٘، و 

                                                            
ت اإلاؿاءلت ،كهُضة الىثر الٗغبُت .ٖبضالىانغ  ،( هالٌ 1 ، الىاصي ألاصبي في 1ٍ ،بحن ؾلُت الظاهغة وقٍٗغ

 .112، م  1111،لبىان ،غبيماؾؿت لاهدكاع الٗ ،الؿٗىصًت ،مىُلت الباخت
 .هفؿه ( اإلاغظ٘ 2
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وؤن الىخابت لم جىً مخضاولت في الٗهىع ألاولى، فاٖخمض الكٗغ  اؾخمغاع الىؾُلت، زهىنا

 . 1ًً ٌؿخسضمىن خاؾتهم الؿمُٗت لخفٓه وهلله"ٖلى الغواة الظ

الظاثلت الٗغبُت عهؼث ٖلى خاؾت الؿم٘، ومً هىا وان  ؤن ؾبم هالخٔ مً زالٌ ما

ت بهما، ولٗل هظا  الجاهب اإلاىؾُلي والهىحي هما ألاؾاؽ في جدضًض الكٗغ، فاعجبُذ الكٍٗغ

لله، صف٘ الخلُل بً ؤخمض الفغاهُضي، بلى جدضًض بدىع الكٗغ الٗغ  ما بي وؤوػاهه وػخافاجه ٖو

غ وي٘ اللىالب واللىاهحن، ٖلى ؤؾاؽ اإلاؿاٖضة ٖلى الخفٔ والىلل، وألن اإلاجخم٘ وان  وجبًر

ت وؤلاخؿاؽ، فللض وان جدضًض  جبُذ بمؿإلتالتي اع هما كلىا  الخلاهت هظهٌٗخمض ٖلى  الكٍٗغ

  .ألاوػان مً مخُلباث هظا الٗهغ وخاظاجه

 
 
ت واللىاهحن الالػمت لظلً، وفي  ًخطح لىا ؤن الٗغب كضًما كض ؾيذ اللىاٖض الكٍٗغ

  ،وواهذ الخضوص واضخت بُجهما ،اإلالابل وان ًلف الىثر
 
للخضازل بُجهما، وللض  ووان هىان مجاال

  واهذ الٗغب جلغ به، بال ؤن الٗغب لم جىً جبرػ بال ما
 
  ؤو وان قٗغا

 
، وزبذ بٗض طلً هثرا

م بُجهما بملضاع جمشل ألاو  ، فهىان فئت زلُذ بحن الىٓم يػان، وهظا فهم زاَئ في عؤَالخفٍغ

 
 
زالفه الخضازُىن في الىكذ الغاهً،  للكٗغ، وهظا ما والكٗغ، ووان الىٓم ٖىضهم مغاصفا

لفغوق هبحرة، والبض مً الخىبُه هظلً بلى ؤن  والبض مً الخمُحز بُجهما ،فالكٗغ لِـ هى الىٓم

 الىػن لِـ هى ول ؤلاًلإ بل نىعة مً 
 
  .جدٌى بلى قٗغ نىعة، فلِـ ول هو جًمً وػها

بالغظٕى للترار اللضًم والبدض فُه خٌى مؿإلت بمياهُت الخضازل بحن الكٗغ والىثر، 

ًاهض ٖلى بمياهُت طلً وؤؾدكهض هىا بخدضًض  وجدُُم الخضوص بُجهما، ؤظض في اللضًم ما

اظجي وخضًث وظٗله لكٗغ ألانفغ، "كىام ا م خٌى ماهُت الىػن:هالفاعابي وخاػم اللَغ

 
 
اظجي مً كىامت، وخؿبه ابً عقُم اللحرواوي زالفا للفاعابي ؤٖٓم ؤعوان الكٗغ وعآه  اللَغ

ت قٍغ اللهض ً ويٗىا للكٍٗغ ، وبال الخىخُضي محزة الكٗغ مً الىثر، لىً الباكالوي وآزٍغ

حن ، مً هىا هالخٔ ؤن خاظت الٗهغ ظٗلذ الىلاص ًغبُىن ب2همُت للىػن"فلِـ ٖىضهم ؤ

م بحن الكٗغ والىثر، مً هىا بضؤ  الكٗغ ومؿإلت الىػن، ٖلى ؤؾاؽ ؤنها ؤلاًلإ، وؤؾاؽ للخفٍغ

م بحن الكٗغ والىٓم خضصوا ٖىهغ  الخمُحز بحن الكٗغ والىثر ٖلى ؤؾاؽ الىػن، وللخفٍغ

  .اللهضًت
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 لىً بطا وان في اللضًم فئت عبُذ بحن الىػن والكٗغ هخمُحز له مً الىثر، ففي اإلالابل

ًىزغ هظا الخضازل في  هجض ؤن هىان مً ًغي ؤن الىثر والكٗغ كض ًخضزالن ولىً البض مً ؤن ال

 
 
"ونفاجه اإلامحزة، مجهما  ظىصة هال ؤن مً ظىصة الكٗغ ومً هاالء ابً َباَبا الظي ًلٌى

، فمً هىا هالخٔ ؤن في 1"هشخئ مً ظىصة مٗاهُه وظؼالت ؤلفاْصون ؤن ًفلض  هدشاع لا لى بكبىله 

ًم مً وان ًلغ ٖلى الخضازل بحن الجيؿحن، وهظا ًخىافم م٘ هٓغة الخضازُحن مً ؤصخاب اللض

  .ًلهغ الكٗغ ٖلى الىػن ولىً ًًُفها محزة له كهُضة الىثر، فابً َباَبا ال

:طهب ب لى ماًظهب الخىخُضي ب في الىثر ْل مً الىٓم، ولىال " لُه ابً َباَبا فُلٌى

جمحزث  وفي الىٓم ْل مً الىثر، ولىال طلً ما ،لىَاب وجد خال وال زفذ وال طلً ما

بسهىم الٗالكت بحن  ه خٌى اإلاىكفحن الؿابلحن لللضماءجم َغخ ، مً زالٌ ما2"ؤقياله

، وجدضًض الكٗغ بالىػن ًدبحن لىا ؤن الٗغب واهذ جامً بُجهماالكٗغ والىثر والخضوص الفانلت 

 ؤنبل ، بُجها وجلغ بخضازل ألاظىاؽ وجالشخي الخضوص
 
ا مً اللىة  ها واهذ جغي في جضازلهما هٖى

 
 
إلآاهغ لاحؿاق ولاوسجام في الىو الكٗغي، لىً ْغوف مِٗكتهم في  والجؼالت وجدلُلا

ً حن وبؿاَتها هي مً فغيذ مؿإلت لاػمً مٗ كتران بحن الكٗغ والىػن فلم ًىً الخضٍو

 
 
تفاٖخمضوا ٖلى الغواًت  ،بٗض مىظىصا  مً هىا وان الترهح ،الكفٍى

 
لا  ز ٖلى خاؾت الؿم٘ ٍَغ

خضر بٗض  الخفٔ للىلل، لىً اإلاكيلت الىبحرة في جلضًغي هي مامً زم دؿهل هظه الغواًت و ل

الخلُلُت، كض فغيذ طلً خُض وك٘ الكٗغاء في الىمُُت والخللُضًت فًىىا ؤن هظه اللىالب 

غبي وججظعث في الكٗغ الٗ للمىؾُلىٖلى الكٗغ الٗغبي كىاهحن ناعمت، فٗضث بٗض طلً ؤنل 

 
 
ت ؤنال جبإ بلىلت ألاصوهِؿُت بإن الٗغب ؤهل ومً هىا نضكذ اإلا الٗغبُت، في مُضان الكٍٗغ

  ،ولِؿىا ؤهل ابخضإ
 
ضث كهُضة الىثر واإلاداوالث الخجضًضًت في ٖمىص الكٗغ زغوظا ًٖ  ٖو

ت وألانل الشابذ والخلُلت الياملت، فياهذ كهُضة زاثغة ٖلى ول هظه  اللاٖضة الكٍٗغ

 الجضًضة  بىِخهكيل ٖخمضث ٖلى زلم ظضًض مسخلف حلالُض، واالخ
 
غاف  زغوظا ًٖ ول ألٖا

ت، فٗبرث الكٗغ والىثر واؾخللذ مىاعصهما لخلم  ت مىخضة، مً هىا وان الكٍٗغ صفله قٍٗغ

 زخالٍ ألاظىاؽ فلهُضة الخضازت الا٘ الخضازُحن خٌى مؿإلت الدؿمُت و الخالف ألاهبر م

في ولاٖها وقيلها اإلاخفغص، ًمبضٖها هي التي جسلم ب فياهذ عئٍا خض باللىاهحن اإلافغويتحٗ

هى ؤهم وهى  وجغوىا ما َالىا الجضٌ خٌى مؿإلت جىنُف الصخئاٖخلاصي ؤن الٗغب كض ؤ

 .الخضًض ًٖ اإلااهُت والخهىنُاث اإلامحزة
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مً مغظُٗت غغبُت، بال ؤهه بخدبٗىا للترار  ظاءثبن حؿمُت كهُضة الىثر  في جلضًغي 

 ؤقغها ب وهظا ما ؛ؤن الٗغب كض ٖغفذ جضازل ألاظىاؽ ٌ هجضوألانى 
 
ئت هظا  لُه ؾابلا في جَى

  .بدضاإلا

بالخضًض ًٖ مؿإلت ججىِـ اللهُضة ؤظض ؤن كهُضة الىثر هي الجيـ الخضاسي اإلاٗبر      

ه مً غمىى وجدضًاث ونغاٖاث وزىعاث، فجاث زاثغة ٖلى  ًٖ الىكذ الغاهً بيل ما ًدخٍى

ت ولاحن، َاللُىص واللىاه مبضٖها،  هما ظاءث مٗبرة ًٖ طاثهُالق، فىإوٗخاق ولا البت الخٍغ

ت وا ت لخىنُف عئٍاها الخانت، وؤزىاء هظا الخدغع هجضها جخىؾل ليل اإلالىماث الكٍٗغ لىثًر

مً الخالف والجضٌ خٌى الدؿمُت،  تَاثل وؤظض ؤهه ال ،في جلضًغي ؤنها ظيـ ٖابغ لألهىإو

ت الخضًشت، ،صهفهظا الجيـ كض فغى وظى  ومً زم وظب  ويغب بجظوعه في الؿاخت الكٍٗغ

بن جدضًض الكٗغ ًلٌى ؤصوهِـ: "في هظا ىنُتها وظمالُتها اإلامحزة لها، والخضًض ًٖ زه

بالىػن جدضًض زاعجي ؾُحي، كض ًىاكٌ الكٗغ، بهه جدضًض لىٓم الكٗغ فلِـ ول هالم 

  مىػون قٗغ بالًغوعة، ولِـ
 
 . 1"مً الكٗغبالًغوعة  ول هثر زالُا

لى هلُت مهمت ًداٌو مً زاللها جدضًض الفغق بحن الكٗغ والىثر بلىً ؤصوهِـ ٌكحر 

لت  فُلٌى بن الفغق: ، ومً هىا ظاءث كهُضة الىثر ججم٘ بحن َغق 2ؾخٗماٌ اللغت"ا"في ٍَغ

 
 
ًجم٘ ما بحن  الجيؿحن في اؾخٗماٌ اللغت، فجاث بحن الكٗغ وبحن الىثر، فدكيلذ هها

  .، فالكٗغ ٖىض ظماٖت قٗغ ؤٖمم مً ؤن ًخدضص بالىػنجيؿحن لخضمت عئٍاهابمياهاث ال

مً زالٌ ما جمذ ملاعبخه ًخطح ؤن الٗغب لم جىً جغفٌ الخلِ والخضازل بحن 

 
 
ؾخدؿان لىً وللُذ لا  ، وكض وظضث هخاباث جضٌ ٖلى طلً،الكٗغ والىثر هما ؤقغث ؾابلا

الظي وكإ بٓهىع كهُضة الخضازت  بىكٕى الٗغب في الىمُُت بٗض طلً ؤخضر الخالف

مً هىا فالخضازُحن ًغون في هظه اللىالب فغاصة وببضإ لىجها ال جىاؾب مُُٗاث ٖهغها، و 

  .ل ؤزغي جىاؾب الخُاة الجضًضةوظب ججاوػها للبدض ًٖ بضاث

 
 
ضًً الظًً عفًىا الخغوط مً ؤؾغ الخللُض، ْىا  مً هىا وان في اإلالابل ؤولئً اإلاٍغ

تهم، وفي اٖخلاصي ؤن الخجضًض وؤلابضإ مُلب مجهم ؤنهم بظل ً ًدافٓىن ٖلى ؤنىلهم وهٍى

خخمي، وال ٖالكت له بتهمِل ألانٌى والترار، ففىغة ؤن الخضازت جغفٌ البلاء في صاثغة 

                                                            
    .111م ،كهُضة الىثر الٗغبُت .ٖبضالىانغ ،( هالٌ 1
    .117م ،الؿابمإلاغظ٘ ( ا 2



92 
 

 
 
  الترار، وجغفٌ ؤلاكغاع بفىغة الشىابذ، فيان قاٖغ الخضازت مخجاوػا

 
، في خللت بدض صاثما

ٖخباعه ابً البِئت الغغبُت، فصخُذ ؤن ابإن عفًىا هظا الىمىطط بوللض ؤزُإ هاالء  ،مؿخمغة

ً الغغب بال ؤن في جغازىا ما ًدىاؾب وهظا الىمىطط الغغبي،  اإلاهُلح وي٘ مً كبل اإلاىٍٓغ

  .فُمىىجي ؤن ؤكٌى بن الترار الٗغبي كض ٖغف هخابت كهُضة الىثر

 إشيالُت ؤلاًلــــاع :  -

ؤلاًلإ، فةهىا ههل بلى ؤن هظا اإلاهُلح ٖىضما هداٌو البدض ًٖ ؤنل مهُلح 

  مكخم
 
ان ؤو الخضفم واإلالهىص به ٖامت هى الخىاجغ واإلاخخاب٘،  "ؤنال مً الُىهاهُت بمٗجى الجٍغ

وبحن خالتي الهمذ والهىث، ؤو الىىع والٓالم ؤو الخغهت والؿيىن، ؤو اللىة والًٗف ؤو 

، ًدبحن لىا مً زالٌ هظا الخٍٗغف ؤن 1الًغِ واللحن، ؤو اللهغ والٌُى ؤو ؤلاؾغإ وؤلابُاء"

الىلاص والضاعؾحن الٗغب كض وكٗىا في زلِ هبحر بحن مفهىم ؤلاًلإ ومؿإلت الٗغوى 

الخللُضًت، هدُجت لؿىء الفهم، فإنبذ طلً نىعة زابخت لضيهم، ولىً في الىاك٘ ؤن الٗغوى 

  ،ومىؾُلى الكٗغ ؤوؾ٘ مً طلً بىشحر
 
 ؤو  فللمىؾُلى نىعا

 
ٗخبر الىػن ٖضًض قياال ة، َو

  .الهىع  هظهبخضي 

 " الفىغة: هظهٌ قاووٌ للخإهُض ٖلى و ًلٌى بى 
 
 لِـ هىان هخابت مً صون بًلإ وؤًا

، والالبًلإ غحر مىظىص بال في اإلاىث، وبىاء 2الىخابت، ومهما ابخٗضث ًٖ ألاصب" هظهوان هٕى 

غ، فهى ٖضم الشباث خمؿاإلاٖلى طلً ًخطح لىا ؤن ؤلاًلإ هى الخُاة وهى الخغهت، وهى الخغحر 

ٖلى الخاٌ، مً هىا ظاءث يغوعة الخجضًض، التي حٗبر ًٖ عوح الٗهغ، وخحن يهضؤ ؤلاًلإ 

ه هىا بلى ؤن  ًيىن الجمىص واإلاىث ألابضي، وهظا ًيىن في الىمُُت والشباث، والبض مً الخىٍى

 
 
   .ؤلاًلاُٖت ولىً ليل مجهما ؤقياله ،ٖلى الكٗغ ؤلاًلإ مىظىص في الىثر، ولِـ كهغا

هى باٖض للمىث والجمىص،  ومً  ظاءث مجلت قٗغ  بضوع اإلاجضصة اإلاخجاوػة ليل ما

طلً بجبإ ؤوػان اؾدىفظث مىظ ٖهىع وؤػمىت مًذ، وجالقذ كُمتها، فبخجاوػها هيىن كض 

 
 
يىن هظا البضًل مكٗا بالفغاصة  جدغهىا، وفي الخغهت ؾحر هدى ابخياع الجضًض البضًل، ٍو

فاإلًلإ هى هٓام زام للغت، ًخدلم " الخجغبت هظهخجغبت وهىا جبرػ ظمالُاث وزهىنُت ال
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الظاث اإلاخيلمت بدىُٓم خغهت اللغت، وهظا الخىُٓم  هظهمً زالٌ طاث اإلاخيلم، خُض جلىم 

 . 1بهما هى مٓهغ مً مٓاهغ الىخابت ٖلى ازخالف ؤهىاٖها "

لخت لهظا الؼمان، فلجإث ومً هىا عؤث ظماٖت قٗغ ؤن ألاوػان الخلُلُت لم حٗض نا

بلى الشىعة ٖلحها والخدغع مً ؾلُانها، وزلم بًلاٖاث ظضًضة جخالءم م٘ خغهُت الخُاة 

  .الجضًضة، فاجسظث َغق ٖضة لظلً

وهىا ًفخذ حؿائوٌ مهم مفاصه ؤن ظماٖت قٗغ كض زاعث ٖلى ألاوػان الخلُلُت 

ت  خللُضًت؛ال كٗذ ظماٖت و لىً هل  ،الجضًضةألنها جغي ؤنها لم حٗض نالخت للخُاة الٗهٍغ

؟، هل ؾمي باإلاىؾُلى الضازلُت قٗغ في الىمُُت بخدىلها لىٕى آزغ مً اإلاىؾُلى، وهى ما

؟، في جلضًغي ؤن ظماٖت ا هى خاٌ ؤوػان الخلُل الفغاهُضياإلاىؾُلى كالب زابذ هم هظهل

مً جمشل والخللُض والخماهي، فللض جدىلذ قٗغ كض جدغعث مً ول اللُىص، ومً ؤلاجبإ 

ألاهمىطط اللضًم اإلادخظي، اللاثم ٖلى ألاوػان الخللُضًت، بلى مغخلت زلم اإلاىؾُلى وؤلاًلإ 

 
 
ُٕى  ،وان الكاٖغ ؤزىاء ٖملُت الخلم الكٗغي ٌؿخسضم اللغت الخام ليل ججغبت، فلضًما ٍو

وان خضر ٖىض ظماٖت قٗغ فللض  مٗاهُه التي ؤعاص بزغاظها وفم جلً اللىالب الجاهؼة، ؤما ما

 
 
  مكغوٖهم كاثما

 
ت  للكيل، فهىا جىمً فغاصة  ؛ٖىـ طلً جماما فللض ظاءث اإلاٗاوي مُٖى

ٗمها الخام وفغاصتها، مً الكاٖغ الخضاسي، مً خُض مىده ليل ٖملُه حكىُل قٗغي َ

زخالف الكيل والتراهُب والضالالث الجضًضة، واإلاىؾُلى الخانت ازخالف الىاجج مً زالٌ لا 

ت الظاجُت، فلِـ هىا كىاٖض وال كىاهحن زابخت جدىم الكيل  م٘ ظى  احؿلذالتي  الخجغبت الكٍٗغ

اَفخه  ت، ولِـ هىان بًلإ زابذ، فيان بغوػ  طاجُت الكاٖغ  ٖو وحُٗم مؿحر جضفم الكٍٗغ

الخجغبت الفغاصة الىاججت  هظهالتي ؤنبدذ هي اإلادغن ألاؾاؽ للخجغبت ولكيلها، ومً زم وان ل

اإلاٗاوي صازل اإلاتن الكٗغي، ووفم  هظهمً جٓافغ ا، الىابٗت مً زالٌ زهىنُت مىؾُلاه

 ا الكاٖغ الخانت التي ٌؿحر فحها "عئٍ
 
ُا الٓاهغة التي  هظهمً ؤؾالفهم ل فاإلادضزحن واهىا ؤهثر ٖو

 
 
  ؤنبدذ حٗض ظؼءا

 
فُه مً  مً مهحر اللهُضة اإلاٗانغة بط اؾخفاصوا مً ٖهغهم وما هبحرا

 زبر 
 
ىا ظُضا جى الخىاْغ والخىاغم ولاوسجام، ونلل هظا الىعي بخؿاؾهم مٗ اث ظمالُت، فٖى

 . 2ًداءاتها صاللت هبري"بُم كهاثضهم جىُٓم ٌٗجى اليلماث و وهظب َباٖهم، ومىجهم مً جىٓ

                                                            
ت الٗغبُت م ،( الًب٘ 1   .711مدمىص ببغاهُم. كهُضة الىثر وجدىالث الكٍٗغ
هبشاكُت الجضًضة ألاولى، ظُل الغواص خؿاؾُت لا  ،لهُضة  الٗغبُت الخضًشتال .مدمض نابغ ،( ٖبُض 2

  .11م ،والؿخِىاث
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ؤٖخلض ؤن ظماٖت قٗغ لم جشىع ٖلى بًلإ ألاوػان الخللُضًت بال ليىنها خىغث وكُضث 

ض ؤن ٌٗبر ٖجها، فُلىلبها يمً الكاٖغ، فجاء الكاٖغ بخجغبخ ت وجضفم ججغبتخغه ه التي ًٍغ

  هظه
 
  اللىالب، وما زغط ًٖ طلً ٖض يٗفا

 
ٖلى  وعواهت وعجابت في الىٓم ؤو ٖض زغوظا

ت اإلاىعوزت، مً هىا وان غاف الكٍٗغ ؤلاًلاُٖت ألازحرة، وهي مىاَم  "للخضازُحن مىاَلهم ألٖا

 
 
ت والضاللُت اهضماظا   جىضمذ م٘ البيُت اللغٍى

 
اإلاىاَم ًخضزل الخـ الهىحي  ظهه، وفي ولُا

 
 
" لُيىن بضًال ؾدبضاٌ اإلاىؾُلى الخاعظُت اإلاإلىفت ا، فالخضازُحن كامىا ب1لإلًلإ اإلادفّى

بمىؾُلى ؤزغي صازلُت، حٗىـ زهىنُاث الخجاعب وجمحزها مً كهُضة هثر بلى ؤزغي، 

لُت، فىجض ٖغى ألقياٌ اإلاىؾُلى الضازا الخام، وؾإفلهُضة الىثر هي التي جسلم بًلاٖه

ت الٗغبُت ٌكحر بلى ؤقياٌ ونىع  ؤن مدمىص الًب٘ في هخابه كهُضة الىثر وجدىالث الكٍٗغ

 اإلاىؾُلى الضازلُت فُظهغ :  هظه

 الىبر والخىغُم واإلاضي الؼمجي ".  

  الهىث والهمذ –الخغهت والؿيىن.  

 الخغهت الٗامت للجمل.  

 الفترة وجخاب٘ الفتراث.  

 وألابٗاص الضاللُت للىٓم ،الترهُب الهىحي للغت الىو.  

  ٌت ؤلاًلإ جيخج مً الترهحز ٖلى الضوا  .  2في جيىنها مً صاٌ ناثذ وآزغ نامذ"قٍٗغ

هجض ؤن ٖبضالىانغ هالٌ في هخابه كهُضة الىثر الٗغبُت ًخىؾ٘ في الخضًض ًٖ ألاقياٌ 

الترهحز ٖلى هى  بر الؿابلت، فُٗخبر الىبر مً ؤبغػ ألاقياٌ ؤلاًلاُٖت في الىهىم الخضازُت، والى

هفٗاٌ والخإزحر، فخخىلض ٖضة صالالث، خُض ؤن في حي مٗحن، فبهظا الترهحز  ًدضر لا ملُ٘ نى 

صاللت هفؿُت، غحرها، ولهظا ؤلاًًاح وؤلابغاػ  ح إلالاَ٘ نىجُت مُٗىت، وببغاػ لها صون االىبر بًً

   .كٗغها اإلاخللي، فُيىن لها جإزحر وصاللت ٖمُلتٌؿد

م بمؿإلت اإلاضي فُلهض به اإلاؿاخت التي ٌؿخغغكها الهىث في الىُم مً ؤما فُما ًخٗل

ض بًهاٌ بخؿاؾه وما ٌكٗغ به لظلً اإلاخللي، فىالخٔ  ٌَى وكهغ،  فىإن اإلابضٕ بظلً ًٍغ

ؿغ،  ؤن بٌٗ الخغوف جدخاط لىكذ لخغوظها والخسلو مجها، وهىا خغوف جسغط بؿهىلت َو

جى هظلً، ألن لها صالالث جازغ في هظا الدكىُل الفترة مً ٌَى وكهغ جإزحر في اإلاٗ هظهفل

                                                            
ت الٗغبُتكهُضة الىثر وجدىال  .مدمىص ببغاهُم ،( الًب٘ 1   .713م ،ث الكٍٗغ
  .711م  ،الؿابم( اإلاغظ٘  2
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الىكفت جىبُه  هظهوؿُابُت اللغت، فباالتي ًلهض بها الؿُُغة ٖلى ما الىكفت الكٗغي، وؤ

  .و فىغة ؤزغي هخلاٌ إلاٗجى آزغ  ؤلهظا اإلاٗجى، ؤو جيبحهه لال  يمخلللل

ر صعظاث سضمها الكاٖغ لخغُحخاإلاىؾُلى وهي الخىغُم، فِؿ هظهوهىان نىعة ؤزغي ل

الهىث ووغمخه مً ٖلى واهسفاى، وهظا صلُل ٖلى خاالث هفؿُت مسخلفت وؤويإ مخباًىت، 

 1إلبغاػه. ٗجى، ؤو الخىبُه إلاٗجى مٗحن حؿعىجىضح للمخللي حغحر اإلا

٘ اللغت لخضمت ؤلاًلاٖاث الجضًضة، ومخُلباث الكيل الجضًض، فخغحر  للض جم جَُى

هاع ما اؾخسضامها الخللُضي، وظاء الخضازُحن جخمخ٘ به الٗغبُت  مداولحن اؾخغالٌ مىاعصها إْل

"فاللهُضة باؾخٗاهتها باإلاىؾُلى  ظمالُت، جدىاؾب م٘ مُُٗاث واكٗهمكضعاث وبمياهُاث مً 

م للؿمى باألعواح، والخٗبحر  الىالمُت بهما حؿخٗحن بإكىي الُغق ؤلاًداثُت، ألن اإلاىؾُلى ٍَغ

ألانىاث مٗاوي وصالالث، فاألنىاث لها جإزحر في  هظهٌ ؾخغال، فيان ال 2ٖمل ٌعجؼ الخٗبحر ٖىه"

الضاللت وطلً لٗالكتها بمبضٖها، فلض جمحزث ؤنىاث الٗغبُت بمساعط مُٗىت، باإليافت بلى طلً 

فةن ليل نىث مجها نفاث مُٗىت، فُيىن لخًافغها في اإلاتن الكٗغي صاللت مُٗىت، وجإزحر في 

لت مُٗىت، والٗالكاث اإلاٗجى، ومً زم اوٗىـ جإزحر وججاوع ألا  نىاث بحن اليلماث، وجغجُبها بٍُغ

 
 
بضفلت قٗىعٍت هدُجت لخٓافغ ٖىانغه إلًهاٌ صاللت  فُما بُجها، فُإحي الؿُغ الكٗغي مدمال

  .مُٗىت، فلض ؤعاصث ظماٖت قٗغ ؤن حؿخغل ول مىاعص اللغت مً ؤنغغ ظؼء وهى الهىث

ىؾُلى الضازلُت، فباإليافت بلى طلً جبحن لىا مً زالٌ الُغح الؿابم حٗضص مهاصع اإلا

ت والخ ؾخئىاف، ولهظا لضًم والخإزحر والخظف والىنل ولا هجض ؤنها كض جإحي هدُجت مٓاهغ هدٍى

وهؿغث اإلادٓىعاث ظاءث ظماٖت قٗغ وهجض ؤن وله جإزحر هبحر في الدكىُل الكٗغي، 

غ اللغت مً ظم واللىاهحن، وؤٌو ما واؾخسضمذ اللغت ىصها، كامذ به هى ؤنها كامذ بخدٍغ

التي جلىم ٖلى اؾخسضام ؤؾالُب ووؾاثل هالخٔ ؤن في اؾخسضامها صازل اإلاتن هؿغ اإلاخُىعة 

  .ألفم الخىك٘

ت الجضًضة لخفاث واإلافاعكت هاججت مً مٓاهغ بالغُت واال كض جإحي اإلاىؾُلى الكٍٗغ

م اهفخاح الىو  واإلاُابلت واإلالابلت والجىاؽ والخىاػي، ؤو جيخج مً مٓاهغ  صاللُت ًٖ ٍَغ

 
 
الغئٍا  هظهإلابضؤ الخٗضص الضاللي، فلض ظاءث الخجغبت الجضًضة بغئٍا زانت، وان هضف  وفلا

                                                            
هبشاكُت الجضًضة ألاولى، ظُل الغواص خؿاؾُت لا  ،لهُضة  الٗغبُت الخضًشتال .مدمض نابغ ،( ًىٓغ : ٖبُض 1

  .بخهغف ،111-118-112م  ،والؿخِىاث
ت الٗغبُت .مدمىص ببغاهُم ،( الًب٘ 2   .711 -711م  ،كهُضة الىثر وجدىالث الكٍٗغ
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 هظههي زلخلت الىاك٘، وبٖاصة بهخاط هظا الىاك٘ في ٖالم الغئٍا، فُبضٕ الكاٖغ في جغجِب 

بت، مً هىا ًإحي اإلاخللي الظي ًهُضم  م٘ الٗىانغ فُه بسلم ٖالكاث ظضًضة كض جبضو غٍغ

الغئٍا صازل اإلاتن الكٗغي، فُداٌو الىنٌى للمٗجى، وهىا كض ًجض هظا اإلاخللي نٗىبت  هظه

الكاث غامًت وحٗضص الضالالث. في فً قفغة هظا الىو، إلاا  1به مً جضازل ٖو

 
 
ا ؾخسضام ْاهغة الخىغاع ا آزغ مً ؤلاًلإ الضازلي وهى ًظهغ ٖؼ الضًً اإلاىانغة هٖى

الخإزحر وحغُحر الضاللت، فهى ًغي ؤن اإلاىؾُلى اللضًمت اإلاخمشلت في جىغاع بإهىاٖه إلاا له مً ؤزغ في 

 )الخفُٗالث تٖضص مً اإلالاَ٘ الهىجُت اإلادكابه
 
فالبض مً جىفحر َغق بًلاُٖت  ( لم ٌٗض وافُا

خىغعة ألغغاى مسخلفت، ؤزغي، وللخىغاع جإزحر في اإلاخللي، مً زالٌ الخإهُض ٖلى اإلالاَ٘ اإلا

 . 2خه مً زالٌ الغغى اإلاؿخسضم ألظلهٍ بمبضٖه وججغبعجباافالخىغاع  

ؤو  ٌؿمى بالخجىِـ الضازلي ؤو ْاهغة الخغف الىاخض ما وان مً بحن ؤهىإ الخىغاع 

ٗض مً نىع ؤلاًلإ الضازلي،  وهى ما ؼ مىافي ٖىضما كاٌ: الخغفُت، َو ال " جدضر ٖىه ٖبضالٍٗؼ

 
 
شل الخغف اإلافغص بيُتها ؤلاًلاُٖت، ولِـ لها، خُض ًم حٗخمض ٖلى الخفُٗلت الٗغويُت ؤؾاؾا

مجغص جىغاع  الخغف صازل الؿُغ الكٗغي هى الظي ًىلض ؤلاًلإ، ولىً ٌكتٍر ؤن ًسً٘ 

  .، فالخجىِـ هى بخضي نىع الخىغاع3هظا الخىغاع للٗامل الؼمجي"

ؾبم حٗضص َغق ووؾاثل ؤلاًلإ التي حكيل بيُت اللهُضة الخضازُت،  هالخٔ مً زالٌ ما

ت، فخإحي  هظهزخالف في اؾخسضام هم مً طلً لا وألا  الُغق، بما ًدىاؾب م٘ الخجغبت الكٍٗغ

م٘ جمىظاث هظا اإلابضٕ ؤلاًلاٖاث وجخمازل م٘ هفؿُت هظا اإلابضٕ، وجإحي مخدغهت مخمىظت  هظه

فأزغث ججاوػ هظا الىاك٘ الغاهً هدى مغخلت ؤزغي،  ،التي جمازلذ م٘ خغهُت واكٗهاالضازلُت، 

  .الخجغبت هظهلها جفُٗل الغئٍا، فهىا جخمازل اإلاىؾُلى م٘ ْغوف ًخم زال

ؤهىغث ٖلى هدى جام كىاهحن ٖلم الٗغوى، وعفًذ بةنغاع ؤن جىلاص " ًلٌى بىصلحر:     

ت اليامىت في ؤنلها حٗضص ؤقيالها، هما جفؿغ الهٗىبت التي  للخلىحن، وجفؿغ ؤلاعاصة الفىيٍى

تها وم  4ٗاإلاها"ًىاظهها اإلاغء في جدضًض هٍى
 
مً هىا هالخٔ ؤن بىصلحر  ًىىغ  اللالب  ، واهُالكا

                                                            
ؼ ،( ًىٓغ : مىافي 1  .بخهغف،13م ،كهُضة الىثر مً الخإؾِـ بلى اإلاغظُٗت .ٖبضالٍٗؼ

، اإلااؾؿت الٗغبُت 1، ٍث كهُضة الىثر، هو مفخىح ٖابغ لألهىإاالضًً. بقيالُ ٖؼ ،( ًىٓغ : اإلاىانغة 2

 بخهغف. ،111-112م .1111للضعاؾاث ، ألاعصن ،

ؼ ،( مىافي 3   .711م ً الخإؾِـ بلى اإلاغظُٗت،كهُضة الىثر م .ٖبضالٍٗؼ
  .111-117م  ،كهُضة الىثر الٗغبُت .ٖبضالىانغ ،( هالٌ 4
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إلابضٕ البض له مً بها مً جلُُض لهظا اإلابضٕ، فهى ًغي ؤن ا ، إلااالجاهؼة فحرفٌ الٗغوى جماما

لت ض ؤن ًبضٕ فحها حكىُال ؤن ًدضص الٍُغ ت، صون يىابِ جدغؾه، فُإحي التي ًٍغ جه الكٍٗغ

 
 
  ؤلاخؿاؽ فحها جللاثُا

 
ا  نا ٖفٍى

 
بخضإ ًيىن الخمحز، فال هُمىت لهىث بخضإ، وفي لا افُه  صكا

الىاخض اإلاخىغع ٌَى اللهُضة، فياهذ اإلاىؾُلى هابٗت مً حٗضصًت ألانىاث وجإزحراتها 

  .اإلاسخلفت

ًلاٖاث اللضًمت، بل هي ؤلاًلاٖاث "لِؿذ مىؾُلى الخًٕى لإل  هظهًغي ؤصوهِـ ؤن       

، وؤصوهِـ 1ا وخُاجىا الجضًضة، وهى بًلإ ًخجضص ول لخٓت"ؾخجابت إلًلإ ججاعبىمىؾُلى لا 

 
 
في اإلابدض ألاٌو خٌى ؤهمُت الخجاوػ والخسُي  بهظا اللٌى ًاهض ٖلى ما ؤقغها بلُه ؾابلا

ت، فجماٖت قٗغ ججض ؤن ب لت ًيىن الخجضًض، ومً هىا وان  هظهلخفُٗل الغئٍا الكٍٗغ الٍُغ

ألن الخجضًض ًخُلب الشىعة والخمغص، فحرهب الكاٖغ البض لىا مً الخلُض باإلًلاٖاث الشابخت، 

م ًسخاعه لكم عئٍاه، وإلًهاالث صالالجه الخانت   .الغاجي ؤي ٍَغ

، 2"هوؿدبم خضوز هخٓاع ماا"لظة  ؤلاًلاٖاث اإلاخجضصة ًىمً ظماٌ الخجغبت وفغاصتها في هظهب     

ئٍا، ومداولت بًجاص مٗاصٌ الغ  هظهنُضام بغئٍا الكاٖغ  ًداٌو هظا اإلاخللي فً عمىػ فم٘ لا 

ب اإلاؿافت  هظهمىيىعي ل الغمىػ في واكٗت لِؿهل جفؿحرها ولُلغبها مىه، فُداٌو جلٍغ

 
 
ا مً الخفاٖل  الجمالُت بِىه وبحن هظا الىو، وؾض الفجىاث، فخسلم اللهُضة الجضًضة هٖى

ل ل ل، جإٍو  هظهاهخٓاع ل الغمىػ، وفي هظهوالهغإ مٗها، فُيىن اإلاخللي في خالت اهخٓاع وجإٍو

الضاللت الىاججت، فهظا ؤلاًلإ ؤنبذ بالًغوعة خخمُت هابٗت مً صازل اللهُضة، ومً صازل 

 الضاللت مً خُض ؤنها جدمل جىجغاث ونغاٖاث مبضٖها. هظهالغئٍا، فىإنها خاملت ل هظه

 هظهؤهضث ظماٖت قٗغ في طلً ٖلى يغوعة حغحر الكيل لخغحر اإلاًمىن، فىإن 

 ة وجمىظاتها كض ٖىؿذ لىا مخىاكًاث ومكاٖغ هظا الٗالم الهازب، وماؤلاًلاٖاث الجضًض

يُغاب، وفي الغئٍا جيىن اإلاداولت لخدلُم فىضخى ووكىػ، فخإحي مبِىت لهظا لا به مً جىافغ و 

 جؼان بحن ٖىانغها، فُٓهغ لىا هٖىاإلاالثمت ولاوسجام والخىافم ولاهٕى مً 
 
مً الىخضة  ا

لٌى بلُىث: والىشافت، فخيىن هإنها صفلت "بن زمت عوابِ هشحرة لم  قٗىعٍت واخضة مٗبرة، ٍو

 
 
ًمىً ؤن ًضعي صون حكضص  هىكاف بحن بًلإ الكاٖغ ومالال  جىدكف بٗض ولٗلها غحر كابلت ولُا

                                                            
  .111، مهالٌ، ٖبضالىانغ. كهُضة الىثر الٗغبُت ( 1
ؼ 2   .11-11م  ،ر مً الخإؾِـ بلى اإلاغظُٗتثكهُضة الى .( مىافي، ٖبضالٍٗؼ
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 ، 1بًلإ الٗهغ"
 
في  فىإن بًلإ كهُضة الىثر هى بًلإ ًمازل بًلإ الؼمً والخُاة، مخمشال

جغافم حغُحر ؤلاًلإ م٘ حغحر البجى الفىكُت للمجخم٘،  ؾخسضاماث الجضًضة للغت، خُضلا 

واإلاجخمٗاث في جُىع وحغحر مؿخمغ، وفي ول مغة جخغحر اإلاُُٗاث والخاظاث، فخُلب هظا الخغحر 

 
 
ؾٗذ ظماٖت قٗغ  بخغحر ألاقياٌ اإلاسخلفت بما في طلً ألاصب، وهظا ما ؤن ًيىن مصخىبا

 .  لخُىعاثا هظهً جالءم ؤلاًلإ م٘ ، فالبض ملخإهُضه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
هبشاكُت الجضًضة ألاولى، ظُل الغواص لا خؿاؾُت  ،الٗغبُت الخضًشت لهُضةال .مدمض نابغ ،( ٖبُض 1

  .13م ، والؿخِىاث
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 كصُدة الىثر في مىطلت دٌو مجلع الخعاون:  اإلابحث الثالث: -

 كصُدة الىثر في اإلاملىت العسبُت الظعىدًت: -

ُت وظىصهـا فـي ٖـا لم لم جدٓى كهُضة الىثر ختى آلان في خضوص بدثـي واَالعـي بمىيـٖى

لكــٗغ، ولىــً ومــ٘ هــظا هخمــاء هــظا الجــيـ ألاصبــي بلــى ٖــالم ااألاصب بكــيل ٖــام، بــل بمكــغوُٖت 

مـــاٌ ؤلابضاُٖـــت اإلاىخمُـــت بلـــى  الخـــىجغ الخانـــل ال ٌؿـــخُُ٘ ؤخـــض ؤن ًىىـــغ وظـــىص ٖـــضص هبحـــر مـــً ألٖا

ً الهــاصعة  هــظا الىــٕى مــً الىخابــت واهدكــاعها بكــيل هبحــر،  وال ؤصٌ ٖلــى طلــً مــً هثــرة الــضواٍو

ــــــت لهــــــا، وال ؾــــــُما الصــــــخب اإلاهــــــاخب لخلــــــً الىهــــــىم ؤلا  بضاُٖــــــت والضعاؾــــــاث الىلضًــــــت اإلاىاٍػ

الظي وٗضه الٗلضة لضي هشحر مً مً واظه ها، بال ؤن الدؿاٌئ الجىهغي هىا والجضٌ الىبحر خىل

الــــظي ؾــــُدضص اإلاىكــــف اإلاخســــظ بػاء هــــظا الىمــــىطط اللبــــٌى وألاؾــــاؽ هــــظا الىمــــىطط بــــالغفٌ ؤو 

فُما بٗض وهى هل وٗـض اللهـُضة الٗمىصًـت اإلاىػوهـت قـيل ؤصبـي فجـي ؤم مغظُٗـت زلافُـت؟، فمـً 

 هــــ
 
 صزــــُال

 
ــــت وــــان الىٓــــغ لهــــظا الجــــيـ الــــظي ٖــــض فــــي الغالــــب ظيؿــــا لافــــت كــــاصم مــــً الش ظه الؼاٍو

ت الٗغبُـت وجدىالتهـا االغغبُت، فيان الىٓغ بلُـه ب ٖخبـاعه مىيـ٘ الخٓـغ الـضاثم ٖلـى مؿـاع الكـٍٗغ

ش واللــُم الؿــاثضة اإلاكــيلت  ش مــً زــالٌ مىكــف ؤصــخابها بػاء الشىابــذ والخــاٍع اإلاسخلفــت ٖبــر الخــاٍع

هىـــــا ظـــــاءث فىـــــغة عفـــــٌ هـــــظا ىنـــــُت الشلافـــــت الٗغبُـــــت ٖامـــــت وؤلاؾـــــالمُت زانـــــت، فمـــــً لخه

 ٖخبــاعه جُــىع َبُعــي للكــٗغ الٗغبــي، بــل ٖلــى الٗىـــ ٖــض زــىعة وجمــغصاالىمــىطط ب
 
 وزغوظــ ا

 
ٖلــى  ا

ت الٗغبُـــت فـــي خـــحن ًـــغي الـــبٌٗ ؤن هـــظا الىمـــىطط والخمـــغص ٖلـــى الىمُُـــت الؿـــاثضة هـــي ، الكـــٍٗغ

ض هظا نىعة في ن ت اإلاٗغوفت، وبالخالي ٖضثابخضإ ٖو كهـُضة  ىع الخجضًض ٖلى ؤهماٍ الكٍٗغ

نـــىعة مـــً نـــىع الخجضًـــض ٖلـــى الكـــٗغ الٗغبـــي، وفـــي طلـــً ًاهـــض الىاكـــض ؾـــٗض البـــاػعي ٖلـــى  الىثـــر 

ٖتـــراى البـــضًهي ٖلـــى ؤي ظـــيـ ببـــضاعي ظضًـــض ومسخلـــف ٖـــً اإلاىـــغؽ، وهـــظا "هـــٕى مـــً لا  وظـــىص

 ٖلــى زلافــت 
 
بُٗجهــا وبهمــا هــى عصة فٗــل َبُُٗــت ججــاه الخغحــر الــظي الخــظمغ مــً الجضًــض لــِـ خىمــا

 مـً طلـً ؤٖخلـض ؤن قـضة ، و 1ًسصخى مىه ٖلى اللـُم اإلاؿـخلغة للجمـاٌ واللىاٖـض اللـاعة"
 
اهُالكـا

 في بزباث وظىصها.لا 
 
 ٖتراى الظي واظهخه كهُضة الىثر وان ؤؾاؾا

 هىٓحراتهــا لــم جىــً كهــُضة الىثــر فــي اإلاملىــت الٗغبُــت الؿــٗىصًت ومىُلــت الخلــُج ٖم
 
ىمــا

ـــت والشلافُـــت  ً الٗغبـــي، فلـــض وـــان لخلـــً الخغحـــراث الكـــيلُت واللفـــؼاث الفىٍغ ٖلـــى مؿـــخىي الـــَى

ً الٗغبـي كـض جىلـض هدُجـت ت فـي الـَى "حغحـراث ؾُاؾـُت واظخماُٖـت  ٖلى مؿخىي اإلاماعؾـت الكـٍٗغ

ــــغق هخــــابتهم وصفٗــــتهم هدــــى جلــــ ــــت ٖاقــــها الٗــــالم الٗغبــــي ؤزــــغث بــــضوعها ٖلــــى الكــــٗغاء َو ً وفىٍغ

                                                            
غب، مدمض. ملاٌ 1 ضة الخلُج، ٖلى  ( ؤبٖى بٗىىان"كهُضة الىثر قيل فجي ال ًيخمي بلى الشلافت الٗغبُت"، ظٍغ

 -http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/899465a0-9493-486d-ad6f الىاب، والىنلت واملت: 
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، فلـم حكـهض جلـً اإلاجخمٗـاث الخللُضًـت جلـً الشـىعاث واللفـؼاث بكـيل هبحـر 1الشىعاث الخمغصًـت"

 ٖلـــى مشـــل 
 
واضـــح كبـــل طلـــً، فـــىالخٔ ؤن اإلاجخمـــ٘ الؿـــٗىصي وـــان مـــً ؤقـــض اإلاجخمٗـــاث هجىمـــا

 الهجمـــاث 
 
هـــظه الخغوـــاث الشىعٍـــت الخمغصًـــت الخاعظـــت ٖـــً اإلاـــإلىف واإلاخٗـــاعف ٖلحهـــا، فىجـــض مـــشال

تـي حٗـغى لهـا ؤههــاع الخضازـت فـي اإلاملىـت الٗغبُـت الؿــٗىصًت مـً كبـل ظُـل الخللُــضًً الالطٖـت ال

اإلادافٓحن، وفي طلً ًاهض ٖبـض  الغـظامي ٖـً زُبـت نـالة الجمٗـت التـي وـان ًدًـغها ووـان 

ىٗخــــــه بالخـــــضاسي اإلاســــــغب اإلاغتــــــرب  خـــــضًض الخُبــــــت ٖــــــً الخضازـــــت فبــــــضؤ الخُُــــــب ًىٓـــــغ بلُــــــه ٍو

هـــفه باألوالٗلمــاوي، وبٗـــضها بـــضؤ ًخ ؿـــجي اإلاـــاعق لدــضر ٖـــً اإلااؾـــىهُت واإلااعهؿـــُت وؤلالخاصًــت ٍو

بيـــافت بلـــى الىـــم الهاثـــل مـــً الكـــخم واللـــظف الـــظي حٗـــغى لـــه مـــً زـــالٌ اإلالـــاالث فـــي الصـــخف 

ـــت الغاثُُـــت بلــى ظاهـــب الغؾـــاثل  والجغاثــض، فهىـــان مـــً ونــف هلـــضه بالىلـــض الكغقــىعي والىٍٓغ

، فلــم ًىــً مــً الؿــهل ٖلــى 2خــه بٗبــاعة خمــاع ؤلالخــاصالىُضًــت والخىبُسُــت التــي وــان ًخللاهــا ووٗ

هــظا اإلاجخمــ٘ الخللُــضي اإلادــافٔ جلبــل مشــل هــظا الُــاعت الشلــافي، وال جفهــم مــا ًدملــه مشــل هــظا 

 ًٖ اليؿم الٗام اإلاخٗاعف ٖلُه
 
 .الخُاع مً ؤفياع وزلافت وفىغ ٖض زاعظا

ْهـــغ "هخـــاب ظىاًـــت  ؤلفـــذ الىخـــب إلاداعبـــت الخضازـــت فـــي هـــظه اإلاىُلـــت، ففـــي هـــظه الفتـــرة 

، 3، وهخــــاب ٖــــىى اللغوــــي الخضازــــت فــــي محــــزان ؤلاؾــــالم"1821الكــــٗغ الخــــغ ألخمــــض فــــغط ٖلــــُالن 

وعغم الغفٌ الخانل لخُاع الخضازت وللهُضة الىثر في اإلاجخم٘ الؿٗىصي بال ؤن اإلاخدب٘ لخغهـت 

 ًجــض ؤن "صولخــحن مــً صٌو الخلــُ
 
الٗغبــي  جؾــحر هــظا الىمــىطط فــي هــظه اإلاىُلــت الخلُجُــت ٖمىمــا

ت الخلُجُـــت همـــا اإلاملىـــت دىج ـــاصة فـــي بصزـــاٌ هـــظا الكـــيل الكـــٗغي بلـــى الخغهـــت الكـــٍٗغ ـــان الٍغ اٖػ

"ً ىض مداولت جدب٘ مؿحرة الكٗغ ، 4الٗغبُت الؿٗىصًت والبدٍغ ٍت الخضازُت الشاهُـت اإلاخمشلـت فـي ٖو

ظا الىـٕى كهُضة الىثر صازل اإلاملىت هجض ؤن هىان ٖضص مً الىلاص ٌكحر بلـى وظـىص بعهانـاث لهـ

 
 
ش ألاصب الؿـــٗىصي ممـــشال مدمـــض خؿـــً ٖـــىاص فـــي الكـــٗغ اإلاىشـــىع " لـــظلً بىخابـــاث ألاصبـــي فـــي جـــاٍع

مـــ٘ الكـــٗغ اإلاغؾـــل وقـــٗغ الخفُٗلـــت، وطلـــً فـــي كهـــُضة لـــه  هبٗـــض ججاعبـــم، 1871 -هــــ1711ٖـــام 

ٌ بل بن هىان مً  بٗىىان)ؤيها اإلاىث( ت خضًشـ ؤن لهظا الكاٖغ الؿبم في الخىٓحر وطلً ٖىـض ًلى

ده الــظي ًخعجــب فُــه مــً ٖــ ــم اإلاىؾــُلى الخاعظُــت، وجهــٍغ ً الكــٗغ الجضًــض واججاهــه بلــى ٍَغ

 ألن 
 
ظُــل الخللُــضًً الــظًً عؤوا ؤن وــل هخــاط قــٗغي زــغط ٖلــى كــىاهحن الفغاهُــضي ال ٌٗخبــر قــٗغا

                                                            

فت، مُضان، ؤًمً. صعاؾاث في ؤصب ٖمان والخلُج، م( الُدُاجي،  1  . 11قٍغ

،اإلاغهؼ الشلافي الٗغبي، 1ت  في اإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت،ٍ( ًىٓغ: الغظامي، ٖبض . خياًت الخضاز 2

 ، بخهغف. 178-173م1112اإلاغغب، 

فت 3  .11م ،مُضان، ؤًمً. صعاؾاث في ؤصب ٖمان والخلُج ،( الُدُاجي، قٍغ

 .18، مالؿابمظ٘ ( اإلاغ  4
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الكــــــٗغ ٖىــــــض هــــــاالء هــــــى الىــــــالم اإلاــــــىػون اإلالفــــــى، الــــــظي ًــــــإحي ٖلــــــى اليؿــــــم الجــــــاهلي، وظغفــــــذ 

ٗــٌ هــاالء بلــى بقــاٖت ؤن هــظا الىــٕى مــً الكــٗغ هــى صؾِؿــت ٖلــى اللغــت الىؾىؾــت والخٗهــب ب

، بِىمــا ًــظهب آزــغون بلــى ْهــىع جلــً ؤلاعهانــاث للهــُضة 1الٗغبُــت صبغهــا لاؾــخٗماع لخدُُمهــا

 مـً ألافيـاع 
 
الىثر في "مداوالث الكاٖغ َاهغ الؼمسكغي في هخابت الكٗغ اإلاىشىع التي جلتـرب هشحـرا

 .2وسخي الخاط"التي هاصي بها ؤصوهِـ وؤ

بالىٓغ بلى بعهاناث الكٗغ الجضًض )كهُضة الىثـر( فـي الكـٗغ الخلُجـي الخـضًض وسـجل 

ْهــــىعه فــــي مغخلــــت الؿــــبُٗيُاث والشماهُيُــــاث، ومــــً ؤبــــغػ عواص هــــظه اللهــــُضة غؿــــان الخىحــــزي 

بُـــض الخمِســـخي، وؤخمـــض  ـــت، ٖو وهـــضي الـــضغفم، مدمـــض خبُبـــي، وهاقـــم الوخـــضلي، وؤخمـــض هخٖى

لــــي الــــضمُجي، البــــىق، ومدمــــض ال ٗلــــي، وؾــــلمى قــــُش، وؾــــٗض الخمُــــضًً، وفىػٍــــت ؤبــــى زالــــض، ٖو

بـــض  الهـــُسان، ومدمـــض ظبـــر الخغبـــي، ومدمـــض الـــضمُجي، وؤخمـــض ٖاثـــل فلُـــه، ؤخمـــض اإلاـــال،  ٖو

بـــض  بـــاهُشم، وؤشـــجان الهىــــضي، ـــا الٗـــٍغٌ، وزضًجـــت الٗمحـــري، ولُُفـــت كـــاعي، ٖو لـــي  وزٍغ ٖو

غق، الٗمـــغي )ألاؾـــماء هىـــا صون جغجِـــب جـــاع  ـــالٌ الُـــٍى لـــي الخـــاػمي، َو ٍخي( ومىهـــىع الج ـــي، ٖو

بــض  زابـــذ ، وغحـــرهم 3وخمــض الفلُـــه، وؾــلىي زمـــِـ، وظاؾـــم الصــخُذ، وؾـــاعة الخـــشالن، ٖو

 بـــحن الشلافـــت 
 
ت، وللـــض وـــان الـــغبِ صاثمـــا مـــً ألانـــىاث فمـــً وـــان لـــه الخـــإزحر فـــي الؿـــاخت الكـــٍٗغ

اؾـــــُت والخدـــــىالث لاكخهـــــاصًت وجللبـــــاث والفىـــــغ واللفـــــؼاث والخُـــــىعاث ألاصبُـــــت بـــــالشىعاث الؿُ

غ بغوػ مشل هظا الىٕى الكٗغي في مىُلت الخلُج في جلً الفترة  بإهه اإلاجخم٘، وعبما وؿخُُ٘ جبًر

اث ؾُاؾــُت هىدُجــت َبُُٗــت إلاغاخــل بهخلالُــت ؤزــغي قــهضها اإلاجخمــ٘ الخلُجــي ٖلــ ظــاء ى مؿــخٍى

ـــت، بيـــافت بلـــى طلـــً الىىبـــاث وألا واظخماُٖـــت واكخهـــ ػمـــاث الٗغبُـــت التـــي جفاٖـــل مٗهـــا اصًت وفىٍغ

مـت ًىهُـى ٖـام 1811الفغص الخلُجي هفكل الىخضة الٗغبُت بحن ؾىعٍت ومهغ ٖام   1813، وهٍؼ

م، 1838، وجىكُــ٘ اجفاكُــت وامــب صًفُــض بــحن الٗــغب وبؾــغاثُل ٖــام 1831وؾــبخمبر ألاؾــىص ٖــام 

، وغحرهــا مــً 1821ام خـخالٌ ؤلاؾــغاثُلحن لبحــروث ٖــام، و 1821بــحن الٗــغاق وبًــغان ٖــام  والخـغب

ألاػمــاث
ي زــِ مؿــاع الخفىحــر والىخابــت التــي واهــذ هفُلــت بالخــإزحر فــي الكــاٖغ الخلُجــي، والخغُحــر فــ 4

 الجؿغ الغاثب( للكاٖغ مدمض الٗلي ًلٌى فحها:، وهمشل لهظا الىمىطط بلهُضة )لضًه

                                                            
ضة الُىم، ٖلى الىاب، والىنلت  ( اللدُاوي، ؾهام. ملاٌ 1 بٗىىان"كهُضة الىثر في الكٗغ الؿٗىصي"، ظٍغ

 http://www.alyaum.com/article/1158419واملت: 

فت، مُضان، ؤًمً. صعاؾاث في ؤصب ٖمان والخلُج، م 2  . 11( الُدُاجي، قٍغ

ظُا ألاصب الؿٗىصي الجضًض مُٗى خضاسي ٖالي الهىث في فًاء ( ًىٓغ: مجلي، ٖبضالىانغ. ؤهُلى  3

 ، بخهغف.11-11خىاعاث(، م-قهاصث-عواًت–كهت -ميسخي )قٗغ

فت،  ( ًىٓغ: 4  ، بخهغف.17-11، ممُضان، ؤًمً. صعاؾاث في ؤصب ٖمان والخلُجالُدُاجي، قٍغ
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 أًً أهذ؟

 مىر وظس لبُد جهجُذ خطىن فىق الصخىز 

 وفىق اإلاُاه،

.... 

 غ جىاءًذ؟بأي الىهى 

........ 

 هل ٌظمىهً الشعس؟

 لىافىزة جدشاهم
ً
 هىذ صدًلا

 1في الللب حتى الظماء

ت الخضًشـت فـي الؿـٗىصًت  ُلـم فـي الفتـرة الؼمىُــت خُــض جىوؿـخُُ٘ خهـغ الىخابـت الكــٍٗغ

ؤًً وكغث الكاٖغة فىػٍت ؤبىزالض ؤٌو هخاط قٗغي لها مُبـٕى  1837وختى  1811اإلامخضة مً 

بلـــى متـــى ًسخُفىهـــً لُلـــت الٗـــغؽ، وبٗـــضها بشالزـــت ؤٖـــىام ًهـــضع الكـــاٖغ  بٗىـــىان1837فـــي ٖـــام 

ــــــت عؾــــــىم ٖلــــــى الخــــــاثِ زــــــم ؤنــــــضع الكــــــاٖغ ؤخمــــــض الهــــــالح اإلاؿــــــافغ  ًؾــــــٗض الخمُــــــضً مجمٖى

خه ٖىضما ؾلِ الٗغاف ٖام  إل ٖلى ظملت مـً الضعاؾـاث التـي  بال ؤهجي، 2م1832مجمٖى وباإَل

ـاصي الـظي كامـذ بـه الكـاٖغة ؤن هىـان بحخـاف هبحـر فـ وظـضثجىاولذ اإلاىيٕى  ي طهـغ الـضوع الٍغ

مــً كبــل ٖــضص هبحــر مــً الىلــاص والضاعؾــحن، فىجــض ؤن الىاكــض قــاهغ الىابلســخي فــي  زالــضفىػٍــت ؤبــى 

صعاؾــــخه اإلاىؾــــىمت ببيــــذ الهــــمذ وهــــي صعاؾــــت فــــي الكــــٗغ الؿــــٗىصي اإلاٗانــــغ ٌكــــحر بلحهــــا بقــــاعة 

ش ٖـــابغة وال ًلـــف ٖىـــض وىنهـــا الغاثـــض الفٗلـــي لهـــظا الىمـــىطط  الكـــٗغي فـــي الخلـــُج، وال ًـــاعر لخـــاٍع

، وهظلً هجض الىاكض ؾٗض الباػعي الظي ًغي ؤن اللهُضة الجضًضة لم جبضؤ بال 3بنضاع الضًىان

ت مً قٗغ الخفُٗلت وهي بٗىىان عؾىم ٖلى الخـاثِ  للكـاٖغ ؾـٗض  1833م٘ ْهىع ؤٌو مجمٖى

ـــت مـــً الكـــٗغاء باكخدـــام دلُـــت مـــً هـــاالء ٖلـــي الؿـــاخت اإلا الخمُـــضًً، وبٗـــض طلـــً جبـــضؤ مجمٖى

ؼ الــــــ بــــــضالٍٗؼ بــــــض  الهــــــُسان ومدمــــــض الخغبــــــي ٖو ضمُجي وظــــــاع   الخمُــــــض ومدمــــــض الشبُتــــــي ٖو

ٌ ، 4العجالن وفىػٍت ؤبى زالض وغحرهم  البابلي(:الكاٖغ مدمض الشبُتي في كهُضة ) ًلى

ب   مظه الظس هرا البعُد اللٍس

                                                            
 . 112، م1111لبىان، هدكاع الٗغبي، ، ماؾؿت لا 1م مغآة مدمض الٗلي، ٍالضمُجي، ٖلي. ؤما(  1

فت، مُضان، ؤًمً. صعاؾاث في ؤصب ٖمان والخلُج، م 2  ، بخهغف. 11-17( ًىٓغ: الُدُاجي، قٍغ

، الٗهغ الخضًض لليكغ 1ٍ ( ًىٓغ: الىابلسخي، قاهغ. هبذ الهمذ صعاؾت في الكٗغ الؿٗىصي اإلاٗانغ، 3

 ، بخهغف.11 ،1881والخىػَ٘، لبىان، 

غة الٗغبُت اإلاٗانغة، م( ًىٓغ: الباػعي، ؾٗض. زلا 4  ، بخهغف.71فت الصخغاء، صعاؾاث في ؤصب الجٍؼ
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 اإلاظجى بأجىحت الطير

 شاخذ على طاعدًه الطحالب 

 ًأول أجفاهه والىمل

 والرباب 

 ماث زم أهاب

 زأطه ألاشلي...
ً
 وعاد إلى مىبع الطين معخمسا

 مً الظىء
ً
 1أوكد لُال

 ومشاٌ آزغ للكاٖغ مدمض الضمُجي في كهُضة )وعقت ؤػهاع(:

 كلبه وزشت أشهاز

 صباح أجسد ًطىكه

 وحساشف صلدة جدىازس بين كدمُه 

 همائً جتربص بشمظه،

 لُلهً، له كمس يهدي اإلاحظُاث إلى

 وعلُه هداًت الىىزض إلى البحس

 ولما أهطفأ في هىمه

 خسجذ جحافلهم تهدي، وحظتهدي

 2جحذ زُابه جدىفع العىاهب، وجترطب ألامىُاث

ت بٓهىع صًىان الخمُـضًً ٖـام  فىجض الباػعي ، وهـى صًـىان 1833ًغبِ الخضازت الكٍٗغ

ش الخضا ًــضعنخمــي بلــى الكــٗغ الخــغ، فــي خــحن ًي ت آهــظان اإلاُلــ٘ ٖلــى جــاٍع زــت وؤلانــضاعاث الكــٍٗغ

وهـى صًـىان  1837ؤن صًىان )متى ًسخُفىهً لُلت الٗغؽ( لفىػٍت ؤبى زالـض وـان كـض نـضع ٖـام 

ً الدؿـاٌئ هىـا لــم وـان بغفــاٌ وبالخـالي ًىمــًمىـً جهـيُف ههىنــه يـمً خلـل كهــاثض الىثـر، 

اصة الكاٖغة فىػٍـت ؤبىزالـض التـي بـضؤث مباقـغة فـي هخابـت كهـُضة  هشحر مً الىلاص والضاعؾحن لٍغ

 ؟. الىثر صون مداوالث في كهُضة الخفُٗلت

فت الُدُــاجي طلــً ؤلاغفــاٌ بيــىن ا  لكــاٖغة فىػٍــت ؤبــى زالــض كــض كامــذ جبــرع الىاكــضة قــٍغ

"بىؿــغ كــاهىن اللهــُضة الٗمىصًــت والخفُٗلــت، وهــى هؿــغ فــي فدىلــت الكــٗغ قــإنها فــي طلــً الــضوع 

                                                            
ً، صعاؾاث في الكٗغ الٗغبي الخضًض (  1 ت مالفحن. معجم البابُحن للكٗغاء الٗغب اإلاٗانٍغ مجمٖى

 . 181، م1، طواإلاٗانغ
 . 111، ماإلاغظ٘ الؿابم(  2
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، وال ؾـُما فـي مجخمـ٘ جللُـضي مدـافٔ 1هفؿـه"قإن هاػن اإلاالثىت التـي ظىبهـذ هـظلً بـالهجىم 

ــت الخاعظــت  ٍغ لــت الشىعٍــت الخدٍغ وــاإلاجخم٘ الؿــٗىصي الــظي ًــغفٌ بــغوػ نــىث اإلاــغؤة بهــظه الٍُغ

 ًٖ اليؿم اإلاإلىف.

ت خُــض ؤن  مــً هاخُــت ؤزــغي اهدبــه الــضاعؽ بلــى مؿــإلت مهمــت وهــي كلــب اإلاغاخــل الكــٍٗغ

ت في اإلاملىت الٗغبُـت الؿـٗىصًت  ٗمـىصي اإلاـىػون اإلالفـى، زـم وـان بـضؤث بالكـٗغ الالىخابت الكٍٗغ

، زـــــم الىنــــــٌى للهـــــُضة الخفُٗلــــــت وطلـــــً ٖلــــــى زـــــالف الؿــــــاثض فــــــي هخلـــــاٌ بلــــــى كهـــــُضة الىثــــــر لا 

ً الٗغبي، وبظلً لم جدب٘ الخُىع اإلاىُلـي  ت الٗغبُت في مؿاع جدىالتها ٖلى مؿخىي الَى الكٍٗغ

ت الٗغبُــت، خي للكــٍٗغ كهــُضة الخفُٗلــت هــي خللــت الىنــل بـــحن  لــم جىــًف والتراجــب الؼمجــي الخــاٍع

 لت كهُضة الىثر والخدغع والخضازت.مغخلت الكٗغ اإلاىػون ومغخ

ت فــي اإلاملىــت الٗغبُــت الؿــٗىصًت ٖىــض مداولــت جلؿــُم  ًمىىجــي اللــٌى فــي الخضازــت الكــٍٗغ

ً، وهــــظهغ مــــً هــــظا الجُــــل  :قــــٗغاء الخضازــــت ؤن الجُــــل ألاٌو حكــــيل فــــي بــــضاًاث اللــــغن الٗكــــٍغ

ؼ يُاء وخؿً ؤٖماٌ مدم ٍؼ اهغ الؼمسكغي ٖو ض خؿً ٖىاص وخمؼة شخاجه وؤخمض كىضًل َو

اإلامىــــً اٖخبــــاع هــــظا الجُــــل هــــى ظُــــل البــــضاًاث وبــــه ْهــــغث ؤلاعهانــــاث  ومــــًاللغشــــخي وغحــــرهم، 

واإلالضماث التـي ؾـاٖضث فُمـا بٗـض فـي مىخهـف الؿـخِىُاث ومىخهـف الؿـبُٗيُاث ٖلـى الىطـج 

ً الكـٗغاء هفىػٍـت ؤبـى زالـض وؾـٗض الخمُـضًً وؤخمـض والبروػ الفٗلي مـً زـالٌ ؤٖمـاٌ هسبـت مـ

الهالح وغحرهم، وبٗض طلً واهذ مغخلت الًٗف والجمىص هدُجت ما واهـذ جمـغ بـه اإلاىُلـت مـً 

يـــــٗف ؾُااـــــخي واظخمـــــاعي واكخهـــــاصي ويـــــٗف فىـــــغي ختـــــى بضاًـــــت الشماهُيُـــــاث هدُجـــــت جـــــضفم 

ـت اإلااصًـت ؤهثـر، وجلـ ى طلـً زـىعة فـي ٖـالم الىخابـت مـ٘ الىفِ واوكغاٌ اإلاجخمـ٘ بالجىاهـب الخٗمحًر

بنـــضاع الىخـــب اللاثمـــت يـــض جُـــاع الخضازـــت فٓهـــغ فـــي هـــظه الفتـــرة مٗـــاعن الخضازـــت ٖلـــى الؿـــاخت 

ألاصبُــت بــحن الىلــاص مـــا ؾــاٖض ٖلــى بغوػهـــا واهدكــاعها فــي اإلالــاالث والصـــخف، ولٗــل هــظا الجـــضٌ 

مــــاء الخضازــــت ٖلــــى البــــروػ والٓهــــىع ؤهثــــر مــــً زــــالٌ ال خًــــىع الــــضاثم فــــي والــــغفٌ كــــض ؾــــاٖض ٖػ

 الىخب واإلالاالث وؤلاطاٖت واإلاىابغ الخُابُت.

 

 

 

 

 

                                                            

فت، مُضان، ؤًمً. صعاؾاث في ؤصب ٖمان والخ(  1  . 71، ملُجالُدُاجي، قٍغ
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 كصُدة الىثر في كطس: -

إل ٖلى ما في الؿاخت ألاصبُـت والىلضًـت فـي صولـت كُـغ مـً مىجـؼاث ببضاُٖـت فـي  ٖىض ؤلَا

الكٗغ الجضًض وصعاؾاث هلضًت ظاصة، ال ًجض الباخض الؼاص اليافي والٗضة الىافُت التي حؿاٖضه 

ُت ٖلحهــا  ت البدــض ٖلــى لاهُــالق للــغاءة وبدــض جلــً اإلاىجــؼاث وبنــضاع فــي عخلــ ألاخيــام اإلاىيــٖى

 
 
 ٖلى صعاؾاث ؾابلت، وم٘ طلً ال هجؼم كُٗا

 
وٗضام جلً اإلاىاص، فمً ؤبغػ مـً جىـاٌو اب اؾدىاصا

 
 
ت فــــي صولــــت كُــــغ هــــال مــــً الىاكــــض مدمــــض ٖبــــضالغخُم وــــافىص فــــي ٖــــضص هبحــــر مــــً  مىيــــٕى الكــــٍٗغ

بـض  الضعاؾاث واإلال االث اإلايكىعة والىخب الهاصعة، وهىان ظهـىص الىاكـضة هـىعة آٌ ؾـٗض، ٖو

جلـــً الضعاؾـــاث وـــان  ؤغلـــب فـــغط اإلاغػووـــي وغحـــرهم ممـــً حٗـــغى لهـــظا اإلاىيـــٕى بالضعاؾـــت، بال ؤن

 ٖلــى صعاؾــت وكــإة الكــٗغ وجُــىعه وؤبــغػ الٗىامــل التــي ؾــاٖضث ٖلــى طلــً، 
 
غحــر ؤهجــي فــي ملهــىعا

حن همــــا )عهؼ ٖلــــى هإهــــظه ؾــــ صعاؾــــتي ، وكهــــُضة الىثــــر( ٖلــــى ؤؾــــاؽ الكــــٗغ الخــــغمــــىطظحن قــــٍٗغ

ت، ومـً طلـً لـم هجـض فـي جلـً الضعاؾـاث مـا ًفُـضها هىـا  اٖخباعهما ؤبـغػ بفـغاػاث الخضازـت الكـٍٗغ

ـاصة ٖىض مداولت الخىنل بلى بضاًاث وبعهاناث طلً الىمىطط في اإلاىُلت، ومداولـت جدضًـض ا لٍغ

ت ؾىي صعاؾت للىاكضة ؾٗض ميكىعة يـمً هخـاب الكـمـ فـي ؤزـغي ملـاالث فـي  هىعه آٌ الكٍٗغ

الكـــٗغ والىلـــض جُغكـــذ فحهـــا للخـــضًض ٖـــً كهـــُضة الىثـــر فـــي كُـــغ وفحهـــا جاهـــض ٖلـــى ؤن مدـــاوالث 

حن لــم جــضزلها فــي خلــل كهــُضة الىثــر هىهــىم بكــغي هانــغ والىثــر الفجــي  بٗــٌ الىخــاب اللُــٍغ

الغىاثُــــت ليــــل مــــً الكــــاٖغ ألخمــــض ٖبــــضاإلالً وزــــىاَغ ظاؾــــم نــــفغ والكــــٗغ اإلاغؾــــل طو الــــغوح 

لـي محـرػا ومدمـض الُُٗـت وخهـت الٗىضـخي وزالـض ٖبُـضان وغحـرهم  مباعن بـً ؾـُف آٌ زـاوي ٖو

، وفــــــي 1وػهُــــــت مــــــاٌ   وؾــــــىان اإلاؿــــــلماوي ؾــــــٗاص اليــــــىاعي ٗغاء زالزــــــت هــــــم فاكخهــــــغث ٖلــــــى قــــــ

 اٖخلـــــاصي ؤن لازخُـــــاع فـــــي هـــــظه الضعاؾـــــت وكـــــ٘ ٖلـــــى هـــــاالء الكـــــٗغاء الشالزـــــت لجهـــــىصهم فـــــي هـــــظا

اإلاُضان، وإلميان جهيُف ههىنهم يمً خلل كهحرة الىثر، فالكاٖغة ؾـٗاص اليـىاعي "نـضع 

زالزــت  1111، ونــضع ٖــام 1111ٖــام فــي لــم جىــً عو ــي ، وصًــىان 1881ججاُٖــض ٖــام لهــا صًــىان 

شـــ ـــً )بدـــض ٖـــً الٗمـــغ ووٍع  نـــضع صًـــىان ملىـــت  ت الصـــخغاءصواٍو
 
( زـــم ؤزحـــرا وبـــاب ظضًـــض للـــضزٌى

ت، 2"1111الجباٌ ٖام  ً الكٍٗغ "في مٗبض  ؤما الكاٖغة ػهُت ماٌ   فلض نضع لها مً الضواٍو

ألاقىاق، وؤلىان مً الخب، مً ؤظلً ؤغجي، في ُٖيًُ ًـىعق البىفسـج، فـي ؤؾـفاع الـظاث، ٖلـى 

ـف الىكـذ، مـضي، مغظـان  قفا خفغة مً البىح، هجمت في الظاهغة، مهابُذ في ُٖىن الجهاع، هٍؼ

                                                            

 ، بخهغف. 111آٌ ؾٗض، هىعة. الكمـ في بزغي ملاالث في الكٗغ والىلض، م ( ًىٓغ: 1

 .111، مالؿابم( اإلاغظ٘  2
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، ونــضع للكــاٖغ ؾــىان اإلاؿــلماوي "صًــىان مــؼن، 1م، ووعصة الىــىع"الًــىء، صواثــغ، مىاؾــم للٗلُــ

ة للكـــــاٖغة ؾـــــٗاص اليـــــىاعي ، وهمشـــــل للهـــــُضة الىثـــــر فـــــي كُـــــغ بلهـــــُض2وصًـــــىان ســـــخاثب الـــــغوح"

 الدجغاث(:بٗىىان )

 صىز جحىم في جحُم الؼسفت الىزكُت..

 ألاجساض مصمازي 

 أدب على زصُف الىحدة..

 اإلاطس اإلاهُمً والدمىع ًئن في شجً..

 ًفجسوي زداؤه..

 عطسه الىازي..

 حلىله..

 أكطف الشجس اإلالىض..

 3طائس وزجابه..

ــت   ممــا ؾــبم ًخطــح لىــا الًــٗف الخانــل ٖلــى مؿــخىي الخغهــت ألاصبُــت والفىٍغ
 
اهُالكــا

ملاعهتهــــا بىٓحراتهــــا مــــً صٌو مجلـــــ الخٗــــاون، وطلــــً مــــً هاخُــــت كلــــت ٖــــضص  ضفــــي صولــــت كُــــغ ٖىــــ

ت وألا  ً الكــــٍٗغ ٖمــــاٌ ؤلابضاُٖــــت، ومــــا هــــى مخــــىفغ فــــي الؿــــاخت ألاصبُــــت فــــي الكــــٗغاء وكلــــت الــــضواٍو

 
 
، بيـــافت بلـــى كلـــت ٖـــضص الضعاؾـــاث ألاواصًمُـــت الىكـــذ الـــغاهً لـــم ًٓهـــغ بال فـــي وكـــذ مخـــإزغ وؿـــبُا

 الىلضًت الجاصة في هظا الخلل.

فــي جلــضًغي ؤهىــا وؿــخُُ٘ ؤن هــغحح طلــً الًــٗف فــي الخــغان ألاصبــي والفىــغي فــي صولــت كُــغ 

 ػصهاع الكٗغ الجضًض في صولت كُغ:ان الٗامل الؼمجي وعاء جإزغ همى و ؾباب وابلى ظملت مً ألا 

  مــً هاخُــت الخٗــضاص الؿــياوي بطا مــا كــىعن 
 
ؤن اإلاجخمــ٘ اللُــغي هــى مجخمــ٘ نــغحر وؿــبُا

مان.  بمىاَم صٌو مجلـ الخٗاون ألازغي والؿٗىصًت ٖو

  ـــب ٌؿـــىصه هـــٕى مـــً الغوـــىص والجمـــىص و طلـــً هدُجـــت ْـــل اإلاجخمـــ٘ اللُـــغي ختـــى وكـــذ كٍغ

ت التـــــي جـــــىفغث فـــــي الؿـــــاخت ألاصبُـــــت وهـــــي همـــــاطط جللُضًـــــت فلـــــم جـــــضزل  للىمـــــاطط الكـــــٍٗغ

 .ً  اللهُضة الجضًضة بلى صولت كُغ بال بٗض مىخهف اللغن الٗكٍغ

                                                            

( مىك٘ وػاعة الشلافت والفىىن والترار، ٖلى الىاب، والىنلت واملت:  1

http://www.moc.gov.qa/Arabic/Pages/home.aspx 

 .(اإلاغظ٘ هفؿه والىنلت طاتها  2

  .31، م1881، مُاب٘ صاع الكغوق، كُغ، 1( اليىاعي، ؾٗاص. صًىان ججاُٖض، ٍ 3
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 كخهـــاصًت نـــٗبت ظٗلـــذ الىـــاؽ ااإلاىُلـــت مـــً يـــٗف ؾُااـــخي، وخالـــت  همـــا واهـــذ حٗاهُـــ

 بُٗضًً ول البٗض ًٖ الخُاة ألاصبُت والشلافُت.

 ب مً صخافت وبطاٖت وبٗشاث.وا  ٗضام وؾاثل الخىانل م٘ آلازغ ختى وكذ كٍغ

  ،٘ــت إلادمــض بــً مــاو  مــ٘ ْهــىع اإلاضعؾــت ألازحًر
 
لــم ًٓهــغ الخٗلــُم بال فــي وكــذ مخــإزغ وؿــبُا

لىم اللغآن. لهغ ٖلى الخؿاب ٖو  وواهذ الٗلىم اإلاضعؾُت آهظان بؿُُت ٍو

 لظاثلت الٗغبُت في هظه اإلاىُلت بلـى هدكاع الكٗغ الىبُي وؾُُغجه ٖلى الؿاخت إلاٌُى اا

 جظوق هظا الىٕى مً الكٗغ للغبه مجها.

 وٗــضام الضعاؾــاث الىلضًــت التــي حؿــلِ الًــىء ٖلــى مــا هــى مىظــىص مــً ؤٖمــاٌ ببضاُٖــت ا

ماٌ.  لللت جلً ألٖا
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 كصُدة الىثر في طلطىت عمان: -

بلحهـا عواص الخضازـت جللـى الكـاٖغ الٗمـاوي كهـُضة الىثـر، فـاهُلم بلـى جبجـي اإلافـاهُم التـي صٖـا 

، وعاح ًغؾـم كهـُضجه وفـم ججغبخـه وعئاه الخانـت مـا 
 
في الٗالم الٗغبي وفي الٗالم الغغبي ؤًًـا

 ٌؿـخُُ٘ ؤن ًلمؿـه مخللـي وكـاعت جلـً اللهـُضة، ومـا 
 
 زانـا

 
َب٘ ٖلـى الخجغبـت فـي ٖمـان َابٗـا

جيىهــىا  ضفــي جلــً الخجــاعب مــً زهىنــُت ال ؾــُما ؤن ؤغلــب قــٗغاء هــظه اللهــُضة فــي ٖمــان "كــ

 زـــــاعط بالصهـــــم ب
 
لـــــت فـــــي ؤعظـــــاء اظمُٗـــــا ؾـــــخصىاء ؾـــــماء ِٖســـــخى؛ فؿـــــُف الغخبـــــي طو الغخلـــــت الٍُى

َالــذ عخلخــه ختــى بلغــذ الىالًــاث  ي الٗــالم، ومدمــض الخــاعسي فــي اإلاملىــت اإلاغغبُــت، وػاهــغ الغــافغ 

بــــض  خبِــــب بــــضؤث عخلخــــه فــــي ؤلامــــاعاث لُبلــــغ الىالًــــاث اإلاخدــــضة قــــغىف ىُــــت، ٖو  اإلاخدــــضة ألامٍغ
 
ا

وؤلاخؿـاؽ بالغغبـت  ٖمـان ، فغبما وان لهـظا الخيـىن زـاعط ؾـلُىت1بالكٗغ والؿِىما والفلؿفت"

 
 
 خاؾــما

 
ا  فــي حكـىُل قــٗغاء الخضازــت الٗمـاهحن، بال ؤن طلــً لـِـ قــَغ

 
 فـاٖال

 
وظـضٌ اإلايــان صوعا

 مــً ؤلاخؿــاؽ بــظلً مــا كــض ال هجــضه ٖىــض قــاٖغ وــان كــض 
 
فىجــض فــي ؤقــٗاع ؤؾــماء ِٖســخى ملــضاعا

 بـــحن  ،اعط ٖمـــانٖـــاف زـــ
 
 مكـــتروا

 
بال ؤن ؤلاخؿـــاؽ بـــالهجغة والغخلـــت والغخُـــل الـــضاثم وـــان ٖـــامال

ؤههاع كهُضة الىثر الٗماهُت مـً ؤمشـاٌ "هانـغ الٗلـىي ومبـاعن الٗـامغي ونـالح الٗـامغي وهـالٌ 

الب اإلاٗمغي ونالح الدجغي" دحى اللؼامي ومدمض الُدُاجي َو بض  البلىشخي ٍو  .2الٗامغي ٖو

ؾـــمحن امـــً الىلـــاص بلـــى ؤن كهـــُضة الىثـــر فـــي ٖمـــان مـــا بن جـــظهغ ختـــى ًـــظهغ " تًـــظهب ظماٖـــ

مخُــــاػ ألاٌو هــــى الكــــاٖغ ؾــــُف الغخبــــي والشــــاوي هــــى الكــــاٖغ ؾــــماء افهمــــا عاثــــضاها ب ،جلتــــرن بهمــــا

 :، ًلٌى الكاٖغ ؾُف الغخبي 3ِٖسخى"

ً  وابخدأث أططىزة الخىٍى

 في ذلً النهاز، وجاء الُعسبي

ع الجهاث...على حصان البرق ممدشلا ج  ظاَز

 وأمس اللظاء أن ٌظخدًس والترض 

 فاطخداز

 وكاٌ لألزض هىوي في شيل جفاحت

  1فياهذ

                                                            

، وػاعة الترار 1( زًغ، يُاء. وعصة الكٗغ وزىجغ ألاظضاص صعاؾت في الكٗغ الٗماوي الخضًض، ٍ 1

 . 13، م 1111والشلافت، ٖمان، 

 .78،م8( ًىؾف، آصم. كهُضة الخفانُل الُىمُت في الكٗغ الخلُجي اإلاٗانغ، م 2

"الكاٖغ ؾما ِٖسخى وعٍاصة كهُضة الىثر الٗماهُت"، مىك٘ جىعؽ  بٗىىان (  الغبُعي، ٖبضالغخمً. ملاٌ 3

 http://www.turess.com/alchourouk/578092 مدغن بدض بزباعي، ٖلى الىاب، والىنلت واملت:
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 ججـــــاه بلـــــى هخابـــــت كهـــــُضة الىثـــــر فـــــي ٖمـــــان مـــــً لاججاهـــــاث الجضًـــــضة التـــــي واظهـــــذ مـــــالا

ـتواظهخه  الخجغبت الٗغبُت مـً جظبـظب بـحن اللبـٌى والـغفٌ، فلـض طهـب  مـً الىلـاص بلـى  مجمٖى

ي لاججــاه بلــى هخابــت كهــُضة الىثــر للــض ظــغي الٗبــض بلــىاهحن الكــٗغ وكىاٖــضه، فهــي اللــٌى بــإن فــ

ت، وهــي كهــُضة زلــم الغئٍــا  كهــُضة الشــىعة والخمــغص وعفــٌ التــرار والشىابــذ واللــىاهحن الكــٍٗغ

ــم بــحن الكــٗغ والىثــر بٗــض  الخانــت والٗــالم الجضًــضة، فيــان الدؿــاٌئ الــضاثم هُــف ًمىــً الخفٍغ

 ، ًلٌى ؾُف الغخبي: الفىضخى وجغؾُش كاهىن الالكاٖضةبخضار هظا الخضازل و 

 ػسقى ٌظخؼُثىن وطط طدًم مُاه جفذ

 ًد جىتزعها مخالب الجىازح

 وهي جحلم بمسح خاطف

 ٌ  ػصاة ًبلسون أحشاء اليظاء والحلى

 في ولُمت

 جظلها أشجاز الصفصاف

ت  وفي الصاٍو

 حراء مللىب في محطت بعُدة 

 2حلُبت ميظُت

لىمـــىطط الجضًـــض فـــي ٖمـــان وـــان مـــً ؤقـــض اإلاٗاعيـــحن والغافًـــحن، وعبمـــا لٗـــل اإلاخللـــي لهـــظا ا

ٌٗــىص طلــً همــا ؤقــاع الىاكــض يــُاء زًــغ بلــى ؤن ؤغلــب قــٗغاء كهــُضة الىثــر الٗماهُــت وــاهىا كــض 

 مً ؤن ًدـاٌو هـاالء  ر مىظ كغون،حزغظىا مً بًُ اإلااؾؿت الضًيُت التي لم ًهبها الخغُ
 
وبضال

غ اللهـــُضة الٗمىصًـــت بمىيــى  الشابخـــت ؤو ًىدغفـــىا ٖجهـــا  ٖاتها وؤغغايـــها وؤوػانهـــا الٗغويــُتجُــٍى

 
 
لُىخبـــىا كهـــُضة الخفُٗلـــت ٖلـــى الـــىمِ الـــظي خاولـــه كـــبلهم قـــٗغاء آزـــغون مـــً الٗمـــاهُحن كلـــُال

والٗــغب هــغاهم ًماعؾــىن فــي ٖــغف بٗــٌ الضاعؾــحن مــا ٌكــبه مداولــت الهــغوب بلــى ألامــام بىخابــت 

، 3لهــُضة لــً جيــىن مفهىمــت وال ملبىلــت لــضي الىشحــراللهــُضة الجضًــضة وهــم ٖــاعفحن ؤن هــظه ال

الي بيـــافت بلـــى طلـــً "وـــان للخىظـــه الؿـــ الـــظي اجســـضه هشحـــر مـــً قـــٗغاء كهـــُضة الىثـــر الٗماهُـــت، ٍغ

وؾُُغة مًمىن الللم والدكائم، بيافت بلى حجم الخمغص ٖلى الىاك٘، ظٗل ههىنهم ملُئت 

                                                                                                                                                                          
عة الترار ، وػا1( الدجغي، خمُض ٖامغ. خفغ في مسُلت الظثب، الهىعة في قٗغ ؾُف الغخبي، ٍ 1

 .173، م1113والشلافت، ٖمان، 
 . 72، م1111، صاع الهضي، ؤلاماعاث، 1الغخبي، ؾُف. الهٗىص بلى الجبل ألازًغ، ٍ(  2
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، ولٗـــل طلـــً الغمـــىى ؤو ؤلابهـــام 1الي"ٍغكـــبه الهلىؾـــت ؤو هـــٕى مـــً البـــىح الؿـــبـــالخٗبحراث التـــي ح

 والخٗمُت هى ما ظٗل الظاثلت الٗامت عافًت إلاشل هظا الىٕى مً الىهىم.

ت الٗغبُــت فــي  مــً زــالٌ اللــٌى الؿــابم جخطــح لىــا مؿــإلت مهمــت خــٌى مغاخــل جُــىع الكــٍٗغ

ت الٗغبُـت فـي جدىالتهـا اإلاسخلفـت  ٖلـى ٖمان، فهـي لـم جدبـ٘ الخُـىع الُبُعـي الـظي قـهضجه الكـٍٗغ

ً الٗغبي، خُض قهض اإلاُضان الكٗغي في ٖمان "غُاب للهُضة الخفُٗلـت هدللـت  مؿخىي الَى

، وفـــي طلـــً ًاهـــض الىاكـــض يـــُاء 2ونـــل بـــحن الكـــٗغ الٗمـــىصي وكهـــُضة الىثـــر ؤو اللهـــُضة الخـــغة"

 ٖلـــى ؤن ًىخبـــىا اللهـــُضة الٗمىصًـــت بيـــل 
 
زًـــغ "ؤن بٗـــٌ قـــٗغاء كهـــُضة الىثـــر كـــاصعون فٗـــال

ــــت فــــةنهم ال ٌكــــٗغون بــــإهثر مــــً ألاؾــــف ٖلــــى هــــظا الٗبــــض الــــظي ال  قــــغوَها الٗغويــــُت واإلاٗىٍى

، وفي هظا جإهُض ٖلى ؤن الكاٖغ هىا بلجـىءه بلـى فلؿـفاث الخضازـت وجبجـي هـظه 3َاثل مً وعاثه"

غ ؤلاعر الكــٗغي، وبهمــا اهُلــم بلــى طلــً بٗــض  الفلؿــفت لــم ًىــً هدُجــت عجــؼ مىــه فــي هخابــت وجُــٍى

خـــه بـــإن الكـــاٖغ هـــى خالـــت مخُـــىعة ومخدىلـــت همـــا اإلاجخمٗـــاث التـــي بصعان ٖمُـــم لىاكٗـــه، وكىاٖ

ت مــً مىاهبــت طلــً  ، ومــً زــم وــان البــض لخلــً الكــٍٗغ حٗغيــذ للخغحــر والخُــىع والخبــضٌ والخدــٌى

غوفـه، فـال ًيبغـي للكـاٖغ  ت اللضًمـت  ؤنالخُىع وفـم حؿـائالث الٗهـغ ْو ًبلـى ٖلـى جلـً الكـٍٗغ

فلؿـــفاجه وحٗلُضاجـــه اإلاسخلفـــت التـــي هـــي فـــي خالـــت فىإهـــه بـــظلً ًلغـــي الٗهـــغ الـــظي ٌٗـــِل فُـــه و 

 جؼاًض مؿخمغ.

 ٖلــى مــا ؾــبم زبــذ فــي هشحــر مــً الخلفٓــاث الىلضًــت ألاوعوبُــت "ؤن الكــٗغ الىالؾــُيي 
 
جإهُــضا

اإلاــت فــي خــحن  ــت واظخماُٖــت جخفــم مــ٘ ؤلاوؿــان ٖو  مــا ًدىاؾــب وخالــت جــىاػن ظؿــضًت ومٗىٍى
 
هشحــرا

، 4بمياهُـــت لىظـــىص الـــىػن واللافُـــت فـــي الىـــالم الكـــٗغي"ؤن كهـــُضة الىثـــر جدىىـــغ فـــي الٓـــاهغ ألًـــت 

ولٗل طلً ًىضح لىا هشحر مً الدؿائالث ؤبغػها مؿإلت الغمىى وؤلابهام والخٗمُت فـي هشحـر مـً 

وســـجام مـــ٘ مجخمٗهـــا م كـــضعة جلـــً الـــظاث الكـــاٖغة ٖلـــى لاجلـــً الىهـــىم التـــي هغظٗهـــا بلـــى ٖـــض

بـــت فـــي الخمـــغص وزلـــم الجضًـــض، الـــظي كـــض ومدُُهـــا ووظـــىص هـــٕى مـــً لايـــُغاباث والـــغفٌ والغغ

 مً الخىاػن، فبسلله و ًخالءم م٘ عوح الكاٖغ الغافٌ لظلً الىاك٘ 
 
ا بعزه الظي لم ًىفغ له هٖى

لخهــىعه الخــام ًدــضر الخــىػان لضًــه،  تلٗاإلاــه الكــٗغي وبدكــىُالجه الخايــٗالجضًــض وجغجِبــه 

اإلاـــه بال ؤن طلـــً كـــض ًغهـــم هشحـــر مـــً اإلاخللـــحن فـــي الىنـــٌى لفهـــم وبصع  ان طلـــً الـــىو الكـــٗغي ٖو

                                                            

الُت"، مجلت الفلم، ٖلى الىاب، " غُاب الغوماوؿُت وخبٗىىان ( اإلاىؾىي، قبر. ملاٌ 1 ًىع الؿٍغ
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الظي كض ًبضو فُه هشحر مً الضهكت واللغابـت، وهـإن جلـً الـغوح فـي خالـت هلىؾـت وهـظًان، ٖلـى 

هإهـــــه فـــــي خالـــــت مـــــً البؿـــــاَت و  زـــــالف مـــــا وـــــان لـــــضي الكـــــاٖغ الـــــظي ًـــــىٓم الكـــــٗغ الىالؾـــــُيي،

ي، وفـي طلـً والخىاغم والخىاػن الغو ي م٘ طلـً اإلادـُِ، ختـى مخللـي ومخلبـل هـظا الىـٕى الكـٗغ 

 
 
بـرػ فىـغة ؤلاهـاء وهـى مـ ن  ًلٌى "هى جىماؽ ؤن البدغ الكٗغي الىٓامي ًبـحن اهخمامـا باأللفـت ٍو

لــــــضم ٖىهــــــغ مُابلــــــت وبطا ؤهملــــــه الكــــــاٖغ فةهــــــه ًمرــــــخي هدــــــى مُــــــاصًً ؤهثــــــر فغصًــــــت  ،بالىكــــــاع ٍو

ت"  مـً ؤن الكـاٖغ الخللُـ ،1وفىيٍى
 
ت فـي ؤوعوبـا اهُالكـا ضي فلض جإؾؿذ فىـغة الخضازـت الكـٍٗغ

هخب طلً الىٕى مً الكـٗغ ليىهـه ٌٗـِل خالـت مـً الخُـابم والـخالػم مـ٘ اليـىن خـٌى ومجخمٗـه 

وؤفغاصه، بِىما ْهغ قاٖغ كهـُضة الخضازـت الـغافٌ للـىمِ الؿـاثض واإلاخمـغص ٖلـى الخلـم لىظـىص 

 ؤو  هـــٕى مـــً الخـــىجغ ولايـــُغاب مـــ٘ مـــا
 
خىلـــه بمـــا فـــحهم اإلاجخمـــ٘، فـــاهُلم هدـــى فىـــغة وىهـــه عاثُـــا

 
 
لُبــضٕ ٖاإلاــه الخــام بــه، ولىــً الدؿــاٌئ هىــا هــل واهــذ مغظُٗــاث كهــُضة الىثــر الٗماهُــت  زاللــا

هي طاتها اإلاغظُٗت ألاوعوبُت؟، وهل جإزغ الكاٖغ الٗماوي بفلؿفت الخضازت الغغبُت، وبن جـإزغ هـل 

 ؟.هلٗماوي في هظا الهضص زهىنُت جفغصوان لخجغبت الكاٖغ ا

بُـت هجماٖـت قـٗغ اللبىاهُـت وغحـرهم فـي خالـت مـً للض ٖاف ؤغلـب قـٗغاء كهـُضة الىثـر الٗغ 

الغفٌ والشىعة والغغبت في مغاظٗت التـرار ومىدـه كـغاءة زاهُـت ؤمـا بـالغفٌ الىلـي ؤو بالخٗـضًل، 

خـــضر هـــى مؿـــإلت جـــإزغ  ٖخلـــاصي مـــااضة الىثـــر ألاوعوبُـــت، فلـــم ًىـــً فـــي همـــا وـــان لـــضي قـــاٖغ كهـــُ

لـــــت وجللُـــــض فلـــــِ، بـــــل واهـــــذ مشاكفـــــت كهـــــُضة واُٖـــــت، ولـــــم ًىـــــ ً طلـــــً الخـــــإزغ كـــــض خـــــضر بٍُغ

اٖخباَُــت غحــر واُٖــت، بــل وــان ؤغلــب هــاالء الكــٗغاء ٖلــى وعــي جــام بفلؿــفت الخضازــت وزلفُاتهــا 

الُت والىظىصًــت ــت والؿــٍغ  2ومغظُٗاتهــا ومخُلباتهــا ومــا واهــذ جــضٖى بلُــه، والخــإزغ باإلاــضاعؽ الغمٍؼ

 
 
ا  خلاعب والخىاػن.مً ال عغبت في بخضار جلً الىللت والُفغة التي كض جدضر هٖى

جلــــً الفئــــت فــــي ؤويــــإ ملاعبــــت لألويــــإ التــــي صٖــــذ الكــــاٖغ ألاوعوبــــي ٖلــــى الخــــغوط  ذٖاقــــ

جي ى هدُجــت مــا وــان فــي الىاكــ٘ الؿُااــخي والــغاهً ألاًــضًىل ،حــرُوالــغفٌ والغغبــت فــي الخدــغع والخغ

فــي  كخهــاصي فــي جلــً اإلاجخمٗــاث، فلــض واهــذ اإلاغظُٗــت ألاؾــاؽ هــي اإلاغظُٗــت ألاوعوبُــتوختــى لا

 
 
مـــً هاخُـــت جللـــي هـــظا الىـــٕى الكـــٗغي  وكـــىء جلـــً اللهـــُضة الشىعٍـــت، وهمـــا خـــضر هىـــان ؤًًـــا

خــــضر هــــظلً هىــــا مــــً عفــــٌ واؾــــخغغاب مــــً كبــــل اإلاخللــــي الٗغبــــي لهــــظه اللهــــُضة، فالبــــض مــــً 

                                                            

 . 111م ،زًغ، يُاء. وعصة الكٗغ وزىجغ ألاظضاص صعاؾت في الكٗغ الٗماوي الخضًض(  1

( ًىٓغ: الجابغي، مباعن.مدانغة الجبروث زُاب كهُضة الىثر الٗماهُت في يىء ؾُاكها  2

 بخهغف.  ،81-11،م1117،مىخبت الغبحراء،ؾلُىت ٖمان،1الٗغبي،ٍ
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 لهــــا فــــي هشحــــر مــــً 
 
 لخلــــً الىهــــىم وعافًــــا

 
 ؤًًــــا

 
ؤلاقــــاعة بلــــى ؤن اإلاخللــــي الغغبــــي وــــان مؿــــدىىغا

  ألاخاًحن.
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- :ً  كصُدة الىثر في البحٍس

ت التــــــي خــــــضزذ فــــــي مؿــــــاع جدــــــىالث  ــــــت مــــــً ؤهــــــم الشــــــىعاث الكــــــٍٗغ واهـــــذ اللهــــــُضة الىثًر

ت الٗغبُت ٖلى مغ الؿىحن، طلً ؤنها اللهـُضة التـي هؿـغث اإلاٗـاًحر الىلضًـت خـٌى مفهـىم  الكٍٗغ

اإلافهـىم وظٗـل ألاخيـام  الكٗغ وظىهغه، ولِـ طلً فدؿب بل ؤنها صٖذ بلى ٖضم جدضًض طلً

ٖخباع ؤن الكٗغ هى خالت قٗىعٍت مخفغصة جمحز ول فغص الت ال جخدضص بملاًِـ وزىابذ ٖلى مُل

ٖـً آلازـغ، ومـً هىـا ال ًجـىػ حٗمـُم طلــً اإلافهـىم الزـخالف جلـً الخدـىالث والخـاالث الكــٗىعٍت 

تها الخانـت الىابٗــت مــً بًلـإ اليلمــ ــت قــٍٗغ ت بـحن ألافــغاص، فليــل كهـُضة هثًر ت والهــىعة البهــٍغ

اللاصمت مً عئٍا الكاٖغ الخانت، وبظلً ًيىن الخماًؼ والفغاصة ولابخضإ الجضًض، ولٗـل طلـً 

 ؛ت طلــً الىمــىطط الكــٗغي غلخلــً اللهــُضة مــً ٖــضم جــظوق واؾدؿــامــا صفــ٘ هشحــر مــً اإلاخللــحن 

ؤهماٍ الخغوط ألن عاثدت الشىعة والخمغص والغفٌ للىاهحن الجماٖت جفىح مجها وجبرػ مً زاللها 

غ  ت ولا ًٖ ألٖا ت واللغٍى  ظخماُٖت ووافت ألانٗضة ألازغي.اف الؿاثضة الكٍٗغ

جـي إلاشـل هـظا ألاؾـلىب الكـٗغي" فلـض  لٗل ما ؾبم ًىضـح لىـا ؾـبب جبجـي الكـاٖغ البدٍغ

ً بلى ظاهب لاؾخٗماع الغغبي ظملت مً الهـغاٖاث الؿُاؾـُت مـ٘ ظحـرانهم ممـً  ٖاٌكذ البدٍغ

ً ٖاقـــذ فـــي ْـــغوف  ٌؿـــٗىن بلـــى لاخـــخالٌ والؿـــٗىصًت وبًـــغان والٗـــغاق، بيـــافت بلـــى ؤن البدـــٍغ

، 1ؾُاؾــــُت واظخماُٖــــت ومظهبُــــت زانــــت الهــــغإ اإلاــــظهبي بــــحن ؤههــــاع الؿــــىت وؤههــــاع الكــــُٗت"

 ً ً واإلاشلفـــــــحن فـــــــي البدـــــــٍغ فيـــــــان ليـــــــل جلـــــــً الهـــــــغاٖاث الـــــــضوع الفاٖـــــــل فـــــــي ايـــــــُغاب اإلافىـــــــٍغ

ت التــي كـض ال جدىاؾــب مـ٘ الــغؤي الٗـام فــي الضولــت، هدُجــت الخٗبحـر ٖــً آلاعاء اإلاسخلفـ ؛وايـُهاصهم

ــت واللُبرالُــت  ً مــً ؤهثــر صٌو الخلــُج صٖــىة بلــى مبــاصت الخٍغ وفــي طلــً جفؿــحر ليــىن صولــت البدــٍغ

والٗضالـــت واإلاؿـــاواة، ففـــي الخفـــاث الكـــاٖغ هدـــى هخابـــت هـــظه اللهـــُضة حٗبحـــر َبُعـــي ٖـــً الىاكـــ٘ 

بضي وبظلً فهـي جخىافـم مـ٘ قـاٖغ اهىؿـغث اإلاِٗصخي خُض ؤن هظه اللهُضة "لِـ لها كاهىن ؤ

ــــت جفــــىق  ــــضث خاظخــــه بلــــى الخٍغ ؤخالمــــه فــــي الىاكــــ٘، وفــــي البيُــــت ؤلاًلاُٖــــت التــــي وــــان ٌؿــــىجها، ٖو

ـــــــت" ظـــــــؼء ال ًخجـــــــؼؤ مـــــــً بًلـــــــإ الخُـــــــاة  ، فالكـــــــٗغ وبًلـــــــإ اللهـــــــُضة2خاظـــــــت ؤي وـــــــان بلـــــــى الخٍغ

 هىؿاعاتها.او 

جــــي إلاماعؾــــت كهــــُضة الىثــــر  مــــً كبُــــل الهــــضفت والخدــــٌى  لــــم ًىــــً لجــــىء الكــــاٖغ البدٍغ

اإلافــــاجل، بــــل ظــــاء هىدُجــــت لخدــــىالث ؾــــبلذ ْهــــىع هــــظا الىمــــىطط الكــــٗغي، وبــــالغظٕى بلــــى آعاء 

                                                            

فت، مُضان، ؤًمً. صعاؾاث ف 1  .71ي ؤصب ٖمان والخلُج، م( الُدُاجي، قٍغ

2  ً ( الهاقمي، ٖلىي. الؿيىن اإلاخدغن، صعاؾت في البيُت وألاؾلىب، ججغبت الكٗغ اإلاٗانغ في البدٍغ

 .111همىطظا، م
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يُـت بلـى  ت البدٍغ ت في الخجغبت الكٍٗغ الىاكض ٖلىي الهاقمي في طلً هجضه ًلؿم ألاظُاٌ الكٍٗغ

خللُضًـت وكهـُضة مغاخل جمشل الخدـىالث فـي هخابـت اللهـُضة الٗغبُـت مـً اللهـُضة الٗمىصًـت ال

 بلـــى اللهـــُضة الخـــغة، فمـــً قـــٗغاء اإلاغخلـــت ألاولـــى الـــظًً التزمـــىا بىخابـــت الـــىو 
 
الخفُٗلـــت ونـــىال

الخللُـضي الٗمــىصي ولــم ًخدىلــىا بلــى هخابــت لــىن آزــغ "ببــغاهُم زلُفــت، مدمــض الخلُفــت، ٖبــض  

الــــظًً هخبــــىا  ، ؤمــــا الكــــٗغاء1الؼاًــــض، ببــــغاهُم الٗــــٍغٌ، ٖبــــضالغخمً اإلاٗــــاوصة، عيــــا اإلاىؾــــىي"

كهُضة الخفُٗلت وبها اهُللىا بلى هخابت كهُضة الىثر فهـم "خمـضه زمـِـ، وببـغاهُم ؤبىهىـضي، 

ىـــاحي، وبًمـــان ؤؾـــحر ي،  بضالخمُـــض اللاثـــض، وؾـــُٗض الٍٗى لـــي الكـــغكاوي، ٖو ٗلـــىب اإلادغوـــي، ٖو َو

 .2وفىػٍت الؿىضي، وفخدُت عجالن، وؤخمض العجمي" مضن،وؤخمض 

ت بــــحن اللهــــؤمــــا الكــــٗغاء الــــظًً ػاو  ُضة الٗمىصًــــت وكهــــُضة ظــــىا فــــي اإلاماعؾــــت الكــــٍٗغ

لـــي ٖبـــض  زلُفـــت، ضُالخفُٗلـــت وكهـــ بـــضالغخمً الغفُـــ٘، ٖو ة الىثـــر فمـــجهم "ؤخمـــض الخلُفـــت، ٖو

ىؾف خؿً، وفاَمت الخِخىن" لىي الهاقمي، ٍو  . 3كاؾم خضاص، ٖو

ً فة هىــا هجــض الىلــاص بمداولــت الغظــٕى بلــى البــىاهحر ألاولــى لٓهــىع كهــُضة الىثــر فــي البدــٍغ

ـــاصة مـــً الىا ـــاصة بلـــى الكـــاٖغة بًمـــان ؤؾـــحري والكـــاٖغ كاؾـــم خـــضاص، بال ؤن الٍغ خُـــت ًغظٗــىن الٍغ

سُــــــت جغظــــــ٘ بلــــــى الكــــــاٖغة ب ( خُــــــض واهــــــذ جيكــــــغ فــــــي الصــــــخف 1831-1818ًمــــــان ؤؾــــــحري )الخاٍع

يُـــــــت زـــــــالٌ مغخلـــــــت الؿـــــــخِىُاث ختـــــــى الؿـــــــبُٗيُاث بلـــــــى ؤن كامـــــــذ بةنـــــــضاعها  واإلاجـــــــالث البدٍغ

ــت  ت )هــظه ؤهــمجمٖى ــت الشاهُــت ٖــام  1821اللبــرة( ٖــام  اقــٍٗغ م زمـــ صكــاث 1881زــم اإلاجمٖى

ً "مــً زــالٌ كهــُضتها 4لللــب" ، وبــظلً جيــىن بًمــان ؤؾــحري ؤٌو مــً وكــغ كهــُضة هثــر فــي البدــٍغ

يُــــت مدلُــــت" 1818ؤجِــــخىم اإلايكــــىعة ٖــــام  ــــضة بدٍغ ، بال ؤن الكــــاٖغة بًمــــان ؤؾــــحري كــــض 5فــــي ظٍغ

مً الىلاص، وفي طلً ًاهـض الىاكـض ٖلـىي الهاقـمي ؤن "مـا ؤخـُِ  ؤغفلذ وهمكذ مً كبل هشحر

 مــً ظاهــب مىــه ٖــضم جمحــز  مالمــذ الخجغبــت 
 
بخجغبــت الكــاٖغة مــً ججاهــل هلــضي كــض ًيــىن هاججــا

 
 
ــــت لــــضي الكــــاٖغة، ولىىىــــا ال وؿــــدبٗض وىهــــه عص فٗــــل ؾــــلبُا   الفىُــــت والفىٍغ

 
ججــــاه كهــــُضة  مبىــــغا

                                                            

فت، مُضان، ؤًمً. صعاؾاث في ؤصب ٖمان والخلُج، م 1  .71( الُدُاجي، قٍغ

 .( اإلاغظ٘ هفؿه 2

  ( م.ن. 3

ً ( الهاقمي، ٖلىي. الؿيىن اإلاخد 4 غن، صعاؾت في البيُت وألاؾلىب، ججغبت الكٗغ اإلاٗانغ في البدٍغ

 .111همىطظا، م

فت، مُضان، ؤًمً.  5  . 71، مصعاؾاث في ؤصب ٖمان والخلُج( الُدُاجي، قٍغ
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فت الُدُــــ1الىثــــر" اوي "ؤن ؤلاًلــــإ الكــــٗغي اإلاؿــــخسضم فــــي اللهــــُضة ال ، فُمــــا جــــغي الىاكــــضة قــــٍغ

الخـغة ًاهض الًٗف ؤو العجـؼ باإلاٗغفـت ؤلاًلاُٖـت التـي ظٗلـذ مـً الكـاٖغة حؿـخسضم اللهـُضة 

ـــــاصة مـــــً الىاخ2"هبـــــضًل لخغُـــــي عجؼهـــــا الٗغوضـــــخي لـــــى ؤًـــــت خـــــاٌ فـــــةن الٍغ سُـــــت ال ، ٖو ُـــــت الخاٍع

بًمـــان ؤؾـــحري، ومـــً اإلامىـــً اٖخبـــاع  ن بإنهـــا واهـــذ مـــً زـــالٌ كهـــاثض الكـــاٖغة حًسخلـــف ٖلحهـــا بزىـــ

ــــب والبــــضاًاث ألاولــــى، ًلــــٌى كاؾــــم خــــضاص فــــي صًىاهــــه جلــــً الىخابــــاث مغخلــــت ؤلاع  هانــــاث والخجٍغ

 قٓاًا:

 إن اخخلف مع الجسح

 على أن أأجلف مع الظىين 

 هرا السعب اإلاهُمً على زوحي

 وززخه مً طسكت الباب في اللُل 

 الطسكت التي ال مىعد لها 

 ىاعُدولها ول اإلا 

  بدأث 

  
ً
 وحُدا

  ٌ  ولم أش

 ...محاصس بالسمح

 والسمُت

 زجساجت هره ألازض

 3أًً أطع كدمي؟ 

ـــت فـــي  تٗلُـــبـــظلً جيـــىن مغخلـــت الىطـــج الفجـــي والبضاًـــت الفىُـــت الفو  إلاماعؾـــت اللهـــُضة الىثًر

 مً ججغبت الكاٖغ كاؾم خضاص وهغظ٘ طلً لٗضة ؤؾباب:
 
ً اهُالكا  البدٍغ

 زانــت مــً َــغف الىلــض والصــخافت والىؾــِ الفجــي زانــت  مــا الكــاه الكــاٖغ مــً ٖىاًــت

 ٖلى الهُٗض اإلادلي.

                                                            

1  ) ً الهاقمي، ٖلىي. الؿيىن اإلاخدغن، صعاؾت في البيُت وألاؾلىب، ججغبت الكٗغ اإلاٗانغ في البدٍغ

 . 113، مهمىطظا

فت، مُضان، ؤًمً. صعاؾاث في ؤصب ٖمان والخلُج، م( ال 2  . 36ُدُاجي، قٍغ
"، في ججغبت كاؾم خضاص تؾلىب واللغجىٕى الكيل الكٗغي وجدىالث ألا " نالح، فسغي. ملاٌ بٗىىان:(  3

 مىك٘ الكاٖغ كاؾم خضاص، ٖلى الىاب، والىنلت واملت:

http://www.qhaddad.com/ar/experience/artical-35.asp 
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 ت لضي الكاٖغ كاؾم خضاص.اإلاىهبت وهطج الخجغب  1ت الكٍٗغ

 يُـ ت البدٍغ ت ٖلـى همـِ كهـاثض الىثـر هـى بن ؤٌو صًىان قٗغي ًهـضع فـي الؿـاخت الكـٍٗغ

 (.1821للكاٖغ كاؾم خضاص )كلب الخب ٖام 

  ًبن الكاٖغ كاؾم خضاص لم ًى 
 
  قاٖغا

 
ت اإلاسخلفـت، بـل  مخمىىا في هخابـه ألاهـىإ الكـٍٗغ

ت ال ؾُما كهُضة الىثر.  للخجغبت الكٍٗغ
 
 ومىٓغا

 
 وان هاكضا

  ظخماُٖت والصخهـُت للكـاٖغ كاؾـم خـضاص ٖلـى ببـغاػه ؾاهمذ الٓغوف الؿُاؾُت ولا

 ىاء ٖلُه وعف٘ مياهخه.ؿلُِ ألايؤهثر ٖلى الؿاخت الىلضًت وح

 خًــــــىعه مــــــً زــــــالٌ هخاظاجــــــه اإلاسخلفــــــت فلــــــض ؤنــــــضع زــــــالر  جإهُــــــض كاؾــــــم خــــــضاص ٖلــــــى

اجـــه هخـــالي:  ـــت فياهـــذ مجمٖى ت كبـــل ؤن ًخدـــٌى لىخابـــت اللهـــُضة الىثًر ـــاث قـــٍٗغ مجمٖى

، زـم 1831، والضم الشاوي 1831، زغوط عؤؽ الخؿحن مً اإلاضن الخاثىت 1831البكاعة 

 ،1821هخمـــــــاءاث ا، زـــــــم 1821لـــــــً نـــــــضع صًـــــــىان كلـــــــب الخـــــــب ، وكبـــــــل ط1821قـــــــٓاًا 

ٌى 1828والجىاقـــــــً  1822الجهـــــــغوان   بـــــــالٖى
 
ؼلـــــــت اإلاليـــــــاث 1881، ًمصـــــــخي مسفـــــــىعا ، ٖو

، فــــىالخٔ غــــؼاعة 1883، ولــــِـ بهــــظا الكــــيل وال بكــــيل آزــــغ 1881، وهلــــض ألامــــل 1881

 مدـــــِ ؤهٓـــــاع الضاعؾـــــحن والبـــــاخشحن ال ؾـــــُما وهطـــــج 
 
ؤلاهخـــــاط الكـــــٗغي مـــــا ظٗلـــــه صاثمـــــا

ت لضًت مً الىاخُت الفىُت.  الخجغبت الكٍٗغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1  ً ( ًىٓغ: الهاقمي، ٖلىي. الؿيىن اإلاخدغن، صعاؾت في البيُت وألاؾلىب، ججغبت الكٗغ اإلاٗانغ في البدٍغ

 ، بخهغف.257-256همىطظا، م
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ذ: -  كصُدة الىثر في الىٍى

 في ألاويإ الؿُاؾُت وألاخىاٌ لاكخهاصًت 
 
 هبحرا

 
ذ جدىال قهضث صولت اليٍى

جض مخدب٘ الخغهت  ت فحها، ٍو والٗالكاث لاظخماُٖت وألاوؿاق الشلافُت وال ؾُما الخغهت الكٍٗغ

ذ ؤن هىان بؾهاماث ومداوالث ظاصة في هظه الضولت لخُى  ٍغ هظا اإلاُضان الىلضًت في اليٍى

ؼ البابُحن،  تهُلىظُا ؾٗضًت مفغح وؤهمعجم البابُحن لهاخبه ٖبضالٍٗؼ مً  إلاجمٖى

ذ في والصتهم، وغحرها مً ظهىص هشحر مً الىلاص والضاعؾحن بال ؤن  الكٗغاء الظًً ؤؾهمذ اليٍى

ر الدؿاٌئ اإلادحر في هظا الجؼء مً البدض هى ما ؾبب ججاهل الىلاص والضاعؾحن للهُضة الىث

ذ، هل ٌٗىص الؿبب لللت الكٗغاء في هظا اإلاجاٌ؟، ؤم هى اجفاق ٖام ٖلى عفٌ هظا  في اليٍى

صعاؾاث  -اَالعيوفم خضوص -الىمىطط ومً زم تهمِكه وبغفاله؟، فلم هجض في هظا اإلاجاٌ 

للهُضة الىثر ؾىي بقاعاث ٖابغة لبٌٗ الىماطط والكٗغاء هما هى الخاٌ في   صكُلتهلضًت 

 ضاصهٖباؽ زؾلُمان الكُي وهخاباث الىاكض ؾُض ببغاهُم ؤعمً والىاكض ؾالم  صعاؾت الىاكض

 زهبت وغحرهم، وفي طلً ٌكحر الىاكض ز
 
ضاصه "ؤن ما ٌؿمى بلهُضة الىثر فةنها لم ججض ؤعيا

ذ ختى آلان"  .1في اليٍى

في هظا اإلاجاٌ ومً زالٌ البدض جبحن ؤن ْهىع هظا الىمىطط الكٗغي في  بال ؤهجي

ذ و ال ًمىً بغفاٌ ظهىصهم الظًً مً الكٗغاء  اث ٖلى ًض ظماٖتان في الشماهُيُاليٍى

لى عؤؾهم الكاٖغة ؾٗاص الهباح، وهجمت بصَعـ او  هخاظاتهم ؤلابضاُٖت في هظا اإلاًماع، ٖو

ً هي صًىان َلىؽ لاغدؿاٌ والىالصة وصًىان ؤلاوؿان الهغحر ٖام  ، 1882ولها زالر صواٍو

، ونالح صبكه و "وكمي مهىا ناخب صًىان البدغ ٌؿخضعظىا 1111وصًىان مجغة اإلااء ٖام 

ضٌ ٖلى ؤن بىابت الكٗغ ال جؼاٌ 1111للخُُئت  ، وفُه ًلٌى الىاكض الكُي فخذ ظضًض ٌكحر ٍو

ت، فهى ًضعن ؤن ول ألاقياٌ هب٘ ومغجىؼ للخجغبت الٗمُلت، لظلً ال هجض ؤهه بطا لجإ بلى  مكٖغ

 مخماؾي
 
 اللهُضة الٗمىصًت إلاؿذ هفؿا

 
 جمىىا

 
، وهالخٔ ؤًًا

 
  ا

 
 صكُلا

 
لألقياٌ  وفهما

 .2الجضًضة"

ــــذ ببــــغاهُم الخالــــضي نــــاخب صًــــىان كهــــاثض   فــــي اليٍى
 
مــــً قــــٗغاء كهــــُضة الىثــــر ؤًًــــا

، والكـاٖغ صزُـل الخلُفـت، ومدمـض 1883وصًىان ٖاص مً خُض ظاء 1994  ٖكم لألهثى ألازحرة

لــــي الفُليــــاوي، وظىــــت اللغ  ل، وؾــــٗضًت مفــــغح، الىبهــــان، وؤخمــــض الىبهــــان، ٖو ٍجــــي، وفىػٍــــت قــــَى

                                                            

ضة اللبـ، ٖلى  "كهُضة الىثربٗىىان:  ( زضاصه، ؾالم. ملاٌ 1 ذ"، ظٍغ لم ججض ؤعيا زهبت في اليٍى

 http://www.alqabas.com.kw/node/404891الىاب، والىنلت واملت: 

 .11( ًىؾف، آصم. كهُضة الخفانُل الُىمُت في الكٗغ الخلُجي اإلاٗانغ، م 2
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بـــاؽ مىهـــىع، وفـــاصي خـــافٔ ولـــه  الُـــت قـــُٗب، ونـــاخب صًـــىان ؤهاهُـــض مدمـــض ًىؾـــف، ٖو ٖو

صًـــىان مىـــظوع الغمـــل، ومسلـــو وهـــىؽ نـــاخب صًـــىان شـــجغ الىـــالم، ومسخـــاع ِٖســـخى ولـــه ًدـــِ 

جلــٌى الكــاٖغة ، 1فخخاخُــت الخلــم والُلــٕىدمــض ٖلــُم نــاخب صًــىان االُمــام ٖلــى يــفخًُ، وم

ت لها في ٖام ؾٗض  م واإلاٗىىهت بـــــــ )ؾبُل(:1883ًت مفغح في ؤٌو كهُضة هثًر

 ولىا طُىز 

 بأجىحت مفسدة

 ولىا

 الظبُل الىحُد لىا

 وي هحلم في أكاص ي ألاعالي

 ال هبالي

 2أن ٌعاهم أحدها آلاخس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 ، بخهغف. 11-11( ًىٓغ: ًىؾف، آصم. كهُضة الخفانُل الُىمُت في الكٗغ الخلُجي اإلاٗانغ، م 1
 لت واملت:، والىن، مجلت الضوخت، ٖلى الىاب"كهُضة الىثر التي هخبتهاملاٌ بٗىىان: " ( مفغح، ؾٗضًت. 2

aldohamagazine.com 
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 كصُدة الىثر في ؤلامازاث: -

ت في صولت ؤلاماعاث امخضاص ت في صٌو مجلـ قيلذ الخضازت الكٍٗغ  للخضازت الكٍٗغ
 
ا

ً الٗغبي ٖامت، وكض حكيلذ جلً ؤلاعهاناث في ؤواثل الشماهُيُاث  الخٗاون، بل وفي الَى

ٖغة ْبُت زمِـ )زُىاث فىق بٓهىع ؤٌو صًىان للهُضة الىثر ؤلاماعاجُت ٖلى ًض الكا

ت مشل )نباباث اإلا ٖضص، جالها بٗض طلً 1821 ٖامألاعى(  ً الكٍٗغ هغة الٗماهُت، مً الضواٍو

، الؿلُان ًغظم ا1وكهاثض خب وظىت الججرلاث" مغؤة خبلى ، " ؤها اإلاغؤة ألاعى، ول الًلٕى

، اللغمؼي، جلف، اإلاصخي في ؤخالم الغوماهدُىُت"ابالبدغ، مىث الٗاثلت، 
 
، 2هخداع هاصي ظضا

زمِـ ىثر في صولت ؤلاماعاث، جلٌى ْبُت وبظلً ٖضث الكاٖغة ْبُت زمِـ عاثضة كهُضة ال

 في كهُضة )هما هؼهخه ظبروجه(:

 هرا الىجىد في شظاعخه

ه  هُف لللب ؤلاوظان أن ًحخٍى

 مهمخه
ً
 وهل ؤلادزان حلا

ىىن.  أن ٌعي هً، اليائً، ٍو

 أن ًفً طلظم وجىده

ً  أن ًخيئ على إزر ألاولين وآلاخٍس

، جىفي
ً
 ألِظذ الفطسة، أبدا

 3أًخىجب أن ًىىن هىان الحسف، واليلمت

ت وقــهضث صولــت ؤلا  مــاعاث الٗغبُــت اإلاخدــضة والصة ظُــل مــً الكــٗغاء مــً اإلامشلــحن للكــٍٗغ

الظًً مً اإلامىً ؤن ًُلم ٖلحهم قٗغاء الشىعة والخمغص والخدغع، ومً ؤبغػ الكٗغاء  الخضازُت،

الــظًً مشلــىا هــظا لاججــاه "مِؿــىن اللاؾــمي، وهجــىم الغــاهم، وزالــض بــً ٖبُــض، وهالــت مٗخــىق، 

                                                            
ت ؤلالىتروهُت لضولت ؤلاماعاث، ٖلى الىاب، والىنلت واملت:  1 ( اإلاىؾٖى

http://www.uaepedia.ae/index.php/ 

فت، مُضان، ؤًمً. صعاؾاث في ؤصب ٖمان والخلُج، م 2  . 11-17( الُدُاجي، قٍغ
 .173، م1112ؤلاماعاث، الكاعكت، ، اجداص هخاب وؤصباء 1زمِـ، ْبُت. صًىان هدى ألابض، ٍ(  3
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ؼ ظاؾم"ي الؿزاو" 1وؤخمض عاقض زاوي" بضالٍٗؼ ضي ببغاهُم اإلاٗال ٖو ، "ونالخت غـابل ونـض 2ٍى

، جلـــٌى هجـــىم 3لهـــا صًـــىان فـــي اهخٓـــاع الكـــمـ، وصًـــىان اإلاغاًـــا لِؿـــذ هـــي، وصًـــىان آلان ٖغفـــذ"

 الغاهم في كهُضة )كُُ٘ ؤػمىت لللمغ(:

 وماذا جيخظس

 ألاطىاز جىشً على الاهصالق في حفائسها

 عابسة بؼير اهتراروألافساض جلظم هثاز الطسائد ال

خً  خبئي هاٍو

 خلي العالماث شاخصت في الدزوب

 الرًً على مسمى البصس ًرزون خطىاتهم

 4والطسكاث

البـــض مـــً ؤلاقـــاعة هىـــا بلـــى ؤن الغاثـــضة الشاهُـــت لخلـــً اللهـــُضة فـــي صولـــت ؤلامـــاعاث الٗغبُـــت 

هىــــظا اإلاخدــــضة بٗــــض الكــــاٖغة ْبُــــت زمــــِـ هــــي الكــــاٖغة مِؿــــىن نــــلغ اللاؾــــمي، فــــي صًىانهــــا 

 للشــــىعة والخمــــغص، فلــــض واظهــــذ 1827ؾــــمي ألاقــــُاء الهــــاصع ٖــــام ا
 
م، وكــــض واهــــذ اللاؾــــمي عمــــؼا

ـــضم اللبـــٌى مـــً اإلاجخمـــ٘ بػاء جلـــً الىخابـــت الخاعظـــت ٖـــً اليؿـــم اإلاخٗـــاعف ٖلُـــه، وال  الـــغفٌ ٖو

ُم قٗغاء الٗمىص في اإلاىُلت، جهـا خـغق الظي َلب م ؾُما مً والضها الكاٖغ نلغ اللاؾمي ٖػ

ت وــــل وســــ   الــــضًىان، ولىــــً هــــل وــــان هــــظا الــــغفٌ هــــى عفــــٌ هدُجــــت نــــغإ بــــحن ؤوؿــــاق قــــٍٗغ

وؤظُــــاٌ مسخلفــــت، ؤم هــــى عفــــٌ ٌٗىـــــ الؿــــلُت الظوىعٍــــت الغافًــــت ألي خـــــ ؤهشــــىي فــــي هــــظا 

ــت ًيكــض بلــى الخدــغع،   اإلاجخمــ٘ اإلادــافٔ؟، وفــي طلــً جاهــض اللاؾــمي ٖلــى ؤن "مــً ًيكــض بلــى الخٍغ

 هـى الخدـغع مـً الـىػن 
 
كـيلجي والخدغع ؤًًا واللافُـت، فالبـض مـً البدـض ٖـً مـا هـى مسخلـف، َو

 ، ففـــــي طلـــــً جإهُـــــض ٖلـــــى عفـــــٌ الىمُُـــــت5ؤهـــــا ولـــــِـ مجـــــغص همـــــىطط ؤبدـــــض ٖىـــــه وؤطهـــــب بلُـــــت"

ــــــت والدكــــــىُل الجضًــــــض، ففــــــي  ،هُــــــالقوالغغبــــــت فــــــي الخدــــــغع ولا  خخــــــظاء،ولا  والبدــــــض ٖــــــً الخٍغ

                                                            

فت، مُضان، ؤًمً. صعاؾاث في ؤصب ٖمان والخلُج(  1   .78، مالُدُاجي، قٍغ

 . 17( ًىؾف، آصم. كهُضة الخفانُل الُىمُت في الكٗغ الخلُجي اإلاٗانغ، م 2
ت لالىتروهُت لضولت لاماعاث( اإلاى  3 ٖلى الىاب، والىنلت واملت: ، ؾٖى

http://www.uaepedia.ae/index.php/D8%A8%D8%B4#.VS0muUzfqt8 
 .11م ،صب الخلُج الٗغبي الخضًض واإلاٗانغؤ ، الغقُض.( بىقٗحر 4
( للاء م٘ الكاٖغة مِؿىن اللاؾمي بغهامج مكاعف، ٖلى الىاب، والىنلت واملت:  5

http://www.youtube.com/watch?v=8Q1C96w8zV8 



121 
 

ــت كهــُضة الىثــر مؿــاخت للخٗبحــر والخلــم الجضًــض، فللــض واهــذ الغغبــ ت فــي الخــغوط واإلاُالبــت بدٍغ

ً مً ؤبغػ ما صف٘ قٗغاء ؤلاماعاث بلى جبجي طلً الىمىطط الخضاسي  .الخٗبحر والخمحز ًٖ آلازٍغ

 ممـــا ؾـــبم
 
جاهـــض الىاكـــضة ْبُـــت زمـــِـ ٖلـــى ؤهـــه "فـــي مغخلـــت جالُـــت وعبمـــا مىـــظ  اهُالكـــا

 بلــــى الدؿــــُٗيُاث مــــً هــــظا 
 
 بالشماهُيُــــاث وونــــىال

 
اللــــغن جُــــىعث مىخهــــف الؿــــبُٗيُاث مــــغوعا

 
 
ت مخــإزغة بمالمــذ ظضًــضة وزهىنــا فُمــا ًخٗلــم بلهــُضة الىثــر التــي خاولــذ ؤن  الخجغبــت الكــٍٗغ

جسغط مً مغخلت اللهُضة الٗمىصًت وكهُضة الخفُٗلت مبخٗضة ال ًٖ الكـيل الفجـي فلـِ، بـل 

 فـــي هـــظه
 
ا ً قـــٍٗغ ، ولٗـــل ؤهـــم الـــغواص اإلاـــازٍغ

 
 ٖـــً الـــغوح التـــي ؾـــبلتها واإلاًـــمىن الكـــٗغي ؤًًـــا

 
 
 مدمـــض  ،هـــِـ وؾـــٗضي ًىؾـــف ومدمـــض اإلاـــاغٍىو مـــً ؤص اإلاغخلـــت ٖلـــى اإلاىُلـــت وـــاهىا هـــال

 
والخلـــا

، فيـــان 1بىـــِـ وؾـــغوىن بـــىلو، ومـــً الخلـــُج كاؾـــم خـــضاص، وخبِـــب الهـــاو٘ وؾـــُف الغخبـــي"

ً الٗغبـــي ٖامـــت، وفـــي   بفلؿـــفت الخضازـــت التـــي ؾـــاصث ٖلـــى مؿـــخىي الـــَى
 
الكـــاٖغ ؤلامـــاعاحي مخـــإزغا

 مىُلت الخلُج زانت.

 

                                                            
فت، مُضان، ؤًمً. صعاؾاث (  1  . 43في ؤصب ٖمان والخلُج، مالُدُاجي، قٍغ
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ئت:  -  جَى

مً ؤبغػ  نضث يالعجباؾه بٓػُت الخضازت الت ؛ًىضِ وال صًدض شهغ الخضازت ال

 ي الخىكحر  الهم ؤبغػ  امولهل طلٚ  ،نالم ألاصب يقهغث ف يالٓػاًا الشاث٘ت واإلاهٓضة الت

خه الت لظلٚ اإلاىبشٔ الجضًض إلاداولت جدضًض ؾماجه يالىٓض ضاناإلاُ يالىاضح ف  يوحهُحن هٍى

طلٚ الىىم مً  ؾلؿت ًػمً بٓاء يوهى ألامغ الظ، غة الخؿاب وجمل٘هضإلادا"ها يبل يًيخم

الظوبان م ألاصبُت مً اخماًت لألهى 1"الخؿاب زاضت بالجمهُت الخؿابُت اإلاىبشٓت مً اإلااؾؿت

خه وؾماجه بهػها ولخدضًض الُىاضل بحن ألاهماؽ ألاصبُت في  اإلاخضازلت لُدخُل ٗل هىم بهٍى

ت الخضازُت ْض ال يلخمهً فا نىضؤهىا  اإلادضصة بال وؿخؿُو جلمـ ؾماث  اإلاضوهت الشهٍغ

طلٚ  ييغابت ف وال ،واضخت وؿخؿُو مً زاللها ؤن هٓغ بىظىص جغابـ بحن جلٚ الىطىص

ال٘شِ والخجاوػ والخلٔ  بلىألانماٛ ؤلابضانُت بُلؿُت الخضازت الضانُت  جلٚ عجباؽال 

تواإلاُوالدشُ٘ل الجضًض والغئٍا والخيبا والًمىع  ٗان  يوالُجاثُت ويحرها مً اإلاُاهُم الت اْع

 ظهل هظ ْطُضة الخضازت هطا  يلها الضوع ف
 
 ما ،نالم مً اإلاضلىالث الالجهاثُت نلى مىُخدا

 ينالم مجهٛى نالم الغئٍا الظ ياإلابضم الٓاصم فألَٔ طلٚ إلاداولت الىضٛى   يخُؼ صوع اإلاخلٓ

 يبالهالم الخاعج يلم ٌهض ً٘خُ يخضاسَالشانغ ال ،عئٍخه لألشُاء يف زاضتًدمل َلؿُت 

زاغها لهلل الظاث الخاثغة  ي بل ؤضبذ ناإلاه الشهغ ، ضىعجه اإلاغثُت ؤمامىا ياإلااثل ف

 اإلاخلٓي.ٖشحر مً ألاخاًحن ؤمام طلٚ  يهطا مًلٓا ف ي ظهل مً هطه الشهغ  ت مابواإلاػؿغ 

 جم ؾغخه  مً زالٛ ما
 
 يججلذ فؤن َلؿُت الخضازت ْض  بلىشاعة ؤلا  يًيبغ ؾابٓا

الىطىص الخضازُت  يؤضبدذ باعػة ف يمً زالٛ ظملت الؿماث الت يالخضاس ي الشهغ  اإلاىجؼ 

 بلىنىض هظا الخض بل ججاوػ طلٚ  يلم ًِٓ اإلابضم الخضاسو  ،الًمىع يف ؤلايغاّوالؾُما 

مما ؤزاع مؿإلت  ،ناًحٖشحر مً ألاخ يف يؤمام اإلاخلٓ ىاإلاهن ّال ًؤلابهام والخهمُت واو  ي مؿخى 

ل  ت ْغاءة الىظ وضهىبتالُبشٙ ؤال وهيالؿاخت الىٓضًت  يمت فمه جُؿحره واهُخاح الخإٍو

 يًخبىاها الشانغ الخضاس يبغوػ طلٚ هى مؿإلت الغئٍا الت نلىؾانض  ولهل ما ،وحهضص الٓغاءاث

  ؛يطلٚ اإلاخلٓ يولخدُٓٔ جمحزه وجإزحره ف ي لخلٔ ناإلاه الشهغ 
 
 ىبمىؾُٓالخإزحر  انٗ َٓضًما

ت  يف يوالٓىافألاوػان  طلىاها يبل وهؿغبجلٚ الىطىص الشهٍغ ، هدُجت لها الشهىع والخإزحر ٍو

  ىولً٘ اإلامحز لىطىص الخضازت ؤجها زاعث نل
 
ٗاَُا   طلٚ ألهه لم ٌهض 

 
لِـ الخإزحر  ىَإغخ وواَُا

                                                            

.مداضغة الجبروث زؿاب ْطُضة الىثر الهماهُت في غىء ؾُاْها الهغبي، ص 1  .121( الجابغي، مبإع
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هى ألاؾاؽ َالضازلُت  البيُت ىمىؾُٓ مًجمهىع الٓغاء بل ل تزاعظُت واضخ ىمً مىؾُٓ

ٔ ؾلؿت اإلاخلٓ يولخكت جلٓ يء لخكت الخالقي اع ًطضم الٓ يالظ  ي؛الغئٍا ومداولت ْغاءاتها َو

 وخضة مخماؾ٘ت ال يالٓطُضة َهَُٚ  نىضما ج٘خمل"ؾُدطل بهض طلٚ ؾُٓو  يَالخإزحر الظ

 .1"اث وؤلُاف ُإبٖ ال ،ٖإظؼاء شّٓى بحن ؤغالنها وجإزحرها ًٓو ٖٙل ال

 
 
ت الخضازُت حؿمُت هظا الُطل ) اعجإًذمما ؾبٔ  اهؿالْا ، (في الخلُجججلُاث الشهٍغ

ظاء هظا الُطل إلاىاْشت ؤبغػ مكاهغ الخضازت في جلٚ الىطىص ؤلابضانُت، واْخطغها  نلُهو 

ت الخضازُت، َجاء  نلىالخضًض في هظا الُطل  مبدشحن عؤًىا ؤجها ٌش٘الن ؤبغػ مكاهغ الشهٍغ

ملت مً الىٓاؽ اإلاخهلٓت بمؿإلت اإلابدض ألاٛو مىؾىما بــ) ْطُضة الغئٍا( خُض جىاولىا َُه ظ

ٗالخ  : اليالغئٍا ظاءث 

ت-الىخضة-ال٘شِ-مغاخل جُهُل الغئٍا )الخجاوػ والخسؿي -  الخالص(.-اإلاهَغ

 زطاثظ ْطُضة الغئٍا. -

 وقُُت الغئٍا ومخؿلباث الشٙل الجضًضة. -

 ضىع ْطُضة الغئٍا. -

 زت الًغبُت .امُهىم الغئٍا والخإزغ بالخض -

إحي اإلابدض الشاوي مىؾ ىا في هظا اإلابدض للخضًض ٍو ت الخضازُت( وجؿْغ ىما بــ) ؤلابهام في الشهٍغ

ٗالخ  : الينً نضص مً الٓػاًا اإلاهمت اإلاخهلٓت بٓػُت ؤلابهام َجاءث 

اجه. -  َلؿُت الًمىع ومؿخٍى

ت الخضازُت: -  مكاهغ ؤلابهام في اإلاضوهت الشهٍغ

 ليالًُاب الضال. 

 .ؼ ؤلاجبام والىمؿُت  َع

 ت  ىالالمهن  الخضازُت.في الشهٍغ

  الىكم الٓضًمت )نمىص الشهغ(. نلىالخمغص 

 .جغاٖم الطىع اإلاجؼؤة 

  ت الخضازُت.لا اح في الشهٍغ  هٍؼ

                                                            
ٗاملت 22م ،يس ي الخاط في اإلآضمت "، مجلت هؼو بهىىان " ؤو ( ًدُاوي،عشُض. مٓاٛ 1 ، نلى الىاب، والىضلت 

 :http://www.nizwa.com/articles.php?id=1191 . 
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 .جٓىُت الغمؼ 

 .ض في شهغ الخضازت  الخجٍغ

 .ت  ؤؾلىب اإلاُاْع

 .الجمو بحن اإلاخىاْػاث 

 :جٓىُت الدشُ٘ل البطغي 

 :الؿىاص والبُاع 

 .ٍالخظ 

 .الخمىط 

 .الخٓؿُو 

 .الىظ اإلاخهضص 

 ُم.ألاْع  ام ونالماث التْر

  
 
ض ْمذ بازخُاع  هماطط اإلآاعبت والخدلُل في هظا الُطل انخماصا ؤؾاؾحن  ىنل ْو

 عثِؿحن: 

  ت الخضازُت في مىؿٓت صٛو مجلـ ت نىض عواص الشهٍغ ازخُاع الىطىص الشهٍغ

 الخهاون.

   اهخٓاء الىطىص التي جسضم مىغىم البدض، َاعجإًذ مٓاعبت جلٚ الىطىص ٖ٘خلت

ت خ اإلاؿاع الظي جطىِ َُه مً خُض هي  ْطُضة هثر ؤم  بلىضازُت صون الىكغ شهٍغ

حز  ًلخلهىا ْض و  ،شهغ خغ ت نلىالٓاعت التٖر ؛ طلٚ ؤن َلؿُت الٓطاثض الىثًر

ت ؤٖثر مً ؾىاها. -في جٓضًغي –الخضازت في شٙلها الُني جدشٙل   في الٓطاثض الىثًر
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: كهُضة الغئٍا :  -  اإلابدض ألاٌو

ِ الشهغاء زالٛ مداوالتهم مٓاعبت مُهىم الشهغ الخضاسي، بال ؤجهم جباًيذ مىاْ

 
 
ببهاص الغئٍا نً ٗل اعجباؽ لها بالؿُاّ الهام، طلٚ ؤن في الشهغ ُْمت ال  ىاجُٓىا نل ظمُها

 ب هغبؿهاًمً٘ ؤن 
 
ُا   هظا الىاْو، بال ؤن منهم مً اجسظ مْى

 
الىاْو،  مً الترار ومً هظا مػاصا

 ى، وعَهه نً ٗل الؿُاْاث وألاًضًىلىظُاث، َمتهًُ مؿخٓل في طاجَضنا للؿمى بالشهغ ٖ

 ع  
 
خل ؤلابضام، طلٚ ؤن الشهغ عئٍا جٙىهذ في نالم آزغ يحر هظا بـ الًُ الشهغي بالىاْو ْ

 .ومً زم وظب نضم عبؿها بهظا الىاْو ،الهالم الىاْعي

ٛ هالخل مً    ِ بهؼ شهغاء الخضازت خٛى ماهُت الشهغ، الٓى مً زالٛ  الؿابٔ مْى

غ للىاْو،  اإلاشغوم الخضاسي اإلاىؿلٔ مً َلؿُت الغئٍا وؤن الشهغ ال ًجب ؤن ًٙىن مجغص جطٍى

، ون٘ؿه ٖما هى مً زالٛ جُانلىا مهه وجإزغها به، بل البض ؤن جٙىن هخضازوهٓل خغفي أل 

هُهاٛ لا  نلىنملُت زلٔ، َلم ٌهض ًٓخطغ  ٗىن الشهغ في ظىهغههكغجه ؤنمٔ مً طلٚ، 

ُمغ الشانغ الخضاسي بهضة مغاخل، جبضؤ مً مغخلت َالشهىع،  نلىبل ؤضبذ ًغج٘ؼ  الىاعي 

اجه واؾدُهابه، زم ًٙىن ججاوػ هظا الىاْو،  ْغاءة ألاضٛى والىاْو الغاهً بمسخلِ مؿخٍى

خم طلٚ مً زالٛ الخضؽ الظي ًضزلىا مىؿٓت  ،ؤزغي هدى مغخلت  هولاججا هي ال٘شِ، ٍو

  ُلحش٘ بلىزم ًدُلىا  الالوعي،
 
  شهغ الغئٍا في الهالم آلازغ الًُبي، الظي ٌهض ناإلاا

 
نً  مسخلُا

الشانغ الخضاسي ًِٓ بحن ناإلاحن مخىاْػحن جماما، الهالم الىاْعي ونالم  بن .الهالم آلازغ 

والخُانل ه، الغئٍا مً َهم الىاْو جماما وؤلاخؿاؽ ب ه، َٙان البض له للىضٛى لهظالغئٍا

جؿلب الىضٛى وبظلٚ  ،دغع مىه للىضٛى إلاغخلت الخلٔ الشهغي ، زم ًإحي بهض طلٚ الخمهه

ت اإلاغوع بهضة مغاخل      :  هي لخُهُل الغئٍا في الهملُت الشهٍغ

ججاوػ الغاهً بهض الشهىع بظلٚ  نلىجخمشل في ْضعة ؤلاوؿان الخجاوػ والخسؿي : و  -

ت والخُاة، و  ظب في خالت جؿىع مؿخمغ، َى  هظهبشٙل مؿخمغ، َالشهغ هى اإلاهَغ

ت  ُىانل مىاٖبتها ومىاٖبت حًحراتها، َلِـ هىإ زباث وظمىص، َالخُاة هي الخٖغ

 
 
ه ببغاػ مهاعجه ُنلوظب  نً يحره الضاثمت وهي الخؿىع اإلاؿخمغ، ولُٙىن الشانغ مخُغصا

  نلُههى  الظاجُت في الخلٔ، وججاوػ ما
 
وعَػه إلاغاخل ، وجسؿي هظا الىاْو صاثما
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ت اإلاالمذ  الهالم ل هظاهخسُؤن  ًمً٘ال َىدً ، ؤزغي  والؿبُهت ٗىعْت م٘شَى

 
 
ت ؤو اإلا َبهظا الخطىع ٌؿخدُل وظىص مجاٛ للهلم، واإلاهالم ٗلُا  جضًضةالهَغ

 
 ، َضاثما

ث التي جخؿلب مىه البدض ًداؽ هظا الٙاثً بهالت مً الدؿائالث واإلاخىاْػا

 ؤؾخؿُو ؤن ؤو  والخٓص ي،
 
لُلؿُت ا هظهنً  ْٛى ؤن الشانغ الخلُجي لم ًً٘ بهُضا

الخٓلُضي لِـ بشٙله َٓـ بل مً هاخُت اإلاػمىن  التي ججاوػ بها الىمىطط الىمؿي

طلٚ بٓطُضة للشانغ ؾُِ الغخبي )َاعؽ مً  نلىصلل ؤو الشٓافي،  ي والُ٘غ واإلادخى 

 قهغ خطان( : نلىالهطغ الجاهلي ًيخدب 

 مضًىت الىىابِـ والغماص

 والجظام ىمضًىت الؼغق

 اٌجمُض منها الجب ؤي زُُئت

 الخغافي  
ُ

ًِ الحىث  وي ًبخلع

 وحعِكحن هىظا،

ًٍ اإلاخلّيئ ـ  البكغ في ججٍى

 وؤهذ في بًُ الحىث؟

م ممؼق ًغؿعه ظىىٌص ؤػبُاءُ 
َ
 عل

. ًِ ىن بخعظًب
ّ
 ًدؿل

 لؿِذ مً الحُاة وال مً اإلاىث

بت الخكُت منهما. علىو 
َ
 َعخ
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 ًُ  1ؤهمل وظٍه  علىؤهٍذ الخمشاٌ اإلاخل

الخجاوػ وهظا ماشغ واضح  نلىلغئٍا التي جٓىم شانغ الخضاسي َلؿُت اال يجبن

ؤن طلٚ الىمىطط الٓضًم في جٓضًغه لم ٌهض ًُي بمخؿلباث وؤؾئلت الهطغ الجضًض  نلى

 ىمداولت ججاوػه للبدض نً ما ًىاؾب مدُؿه الجضًض، َلجإ بل ىصَهه بل وهى ما

ث جبُني َلؿُاث الخضازت لخدُٓٔ حشُ٘له الجضًض اإلاخىاؾب مو قغوَه ومهؿُا

في اإلاضوهت  هكهلخ مً الخجاوػ اإلاؿخمغ  وهظا ماٗان ال بض الغئٍا  جلٚ لخُهُلنطغه، و 

ت للشانغ ؾُِ الغخبي، الظي ٌؿع   ىالشهٍغ
 
ىم في الىمؿُت  ىبل صاثما نضم الْى

هىا في صاثغة الٓىالب وؤلاجبام ؿل الخجاوػ وخضر لا ن  ما  متىوالخٓلُضًت، َ ؾخٓغاع  ْو

ٗان هظا الخجاوػ في مضوهت الغخبي وؤمشاله مً شهغاء  ولً٘ هل ،والخػىم للغاهً

 
 
  الخضازت في مىؿٓت صٛو مجلـ الخهاون ججاوػا

 
ٗان ججاوػ  شٙلُا  َٓـ ؤم 

 
 نلى ا

ُِ ججل ي مؿخى    ى طلٚ الخجاوػ؟.الشٙل واإلاػمىن؟ ٖو

و اإلاخلٓي في مخاههجض ؤن الشهغ بخمشله لخلٚ  ٖبحرة، خُض  تالُلؿُت ْض ًْى

إهه ؤما ىٓلخوهى ًالٓاعت  ًطبذ  َٓضلًؼ ؤو ؤحجُت ًطهب خلها،  مجلٚ الىطىص ٖو

 ؤْام الشانغ الخضاسي جلٚ الىطىص 
 
  مؼظُا

 
مً ظملت مً الطىع الًامػت  مخضازال

بت ما ؤنضم الىغىح في الىظ  ؤظؼاءها، بحن صالليًطهب بًجاص عابـ  َ٘إهه ٖخلت يٍغ

ب وضىع مُ٘٘ت جطضمىا َيها هى الشهغي،   م مً الهظًانَىدً ؤمام نالم يٍغ

نالم آزغ  بلىطلٚ ألن جلٚ الىطىص ال جيخمي لهاإلاىا الىاْعي بل ججاوػجه  ؛والهلىؾت

الغخبي  الشهغي لؿُِ خؿابالإلاؿىاه في  الغئٍا الخاص بالشانغ، وهظا ما مهى نال

  ي مؿخى  نلىخُض سجلىا الخجاوػ 
 
الشٙل هجض  ي مؿخى  هلى، َالشٙل واإلاػمىن مها

ْطُضجه الؿابٓت ههج الٓضماء في بىاء ْطاثضهم في لاؾتهالٛ  ؤن الشانغ لم ًخمشل في

الشهغ وججاوػ مؿإلت ؤهه ٖؿغ ْاهىن نمىص  ىبغاَت بل ،وجغجِب مىغىناث الٓطُضة

في الٓطُضة الهغبُت )الىػن والٓاَُت( وهظا مً ؤبغػ  نلُهؤلآًام الشهغي اإلاخهاٍع 

ت لضًت، وؤغخ  ؤلآًام في ْطا ىججلُاث الخضازت الشهٍغ
 
  ثضه بًٓانا

 
  صازلُا

 
مً  هابها

                                                            
صًىان خُض السخغة ًىاصون بهػهم بإؾماء مؿخهاعة، ْطُضة َاعؽ مً الهطغ الجاهلي  ؾُِ. (الغخبي، 1

ٗاملت:  و ؾُِ الغخبي نلى الىاب، والىضلت   http://www.alrahbi.infoًيخدب نلى قهغ خطان، مْى
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ت الطىع اإلاتراٖمت واإلاشاهض اإلاسخلُت، ومً هاخُت  مالمؿت نىالم الغئٍا، ومً شهٍغ

ت  يْض حهض ي اإلاػمىن، هجض الغخبيمؿخى  نلىالخجاوػ  مؿإلت جمشل ألايغاع الشهٍغ

الٓضًمت مً مضًذ وهجاء وعزاء ويحرها، بل بهىا لم وهض وؿخؿُو نىض ْغاءة اإلاضوهت 

ت الخضازُت ؤن هخدضر نً نىطغ اإلاىغىم، بل هخدضر نً ْغاءة الخؿاباث ا لشهٍغ

 
 
لها ومٓاعبتها، َلم حهض الىخضة اإلاىغىنُت ؤؾاؾا اؾدبضٛ ٓض َيها، َ الخضازُت وجإٍو

 
 
جا سلٓها مٍؼ مً ألاؾاؾحر  الشانغ طلٚ بهالْاث ظضًضة ٌشٙلها في نالم عئٍاه، ٍو

خهالٔ مو مسخلِ الىطىص والشٓاَاث، والترار والخغاَاث والخٙاًاث اإلاسخلُ ت ٍو

 
 
جا   لُطبذ زؿابه الشهغي مٍؼ

 
. ومً ظاهب اإلاخلٓي هجض ؤن الىظ الشهغي مخىهجا

الٓضًم ًىؿلٔ لُخىظه للجمانت، بسالٍ الىظ الخضاسي الظي ًطضم اإلاخلٓي َُداٛو 

ت الٓضًبلُواإلاغؾل  اإلاغؾل والغؾالتبلُه، َازخلُذ نالْت )الىضٛى  مت ه( بحن الشهٍغ

ت الخضازُت، ومً هاخُت ألاؾلىب هجض الشانغ ْض ججاوػ وغىح اللًت  والشهٍغ

ت اإلاسخلُت، لُسلٔ لًخه ونالْاجه الجضًضة.  ت ونالْاتها اللًٍى  الشهٍغ

  الىكف -  
 
ُت ىبل : ؤشغها ؾابٓا لىا طلٚ  ىًخجل ،جإزغ شهغاء الخضازت باإلاُاهُم الطَى

الخجغص(، -الخلم-الخلٔ-لاجداص-الالوعي-الًُب-خضؽال-الغئٍا-بخمشلهم إلاُاهُم نضة ) ال٘شِ

اإلاُاهُم، َال٘شِ ًطىع لىا ؤن هىإ حجاب بُيىا وبحن الهالم  هظهولهل ال٘شِ هى ؤبغػ 

ٗان ؾبب وظىص هظا الدجاب،  آلازغ، ووعاء هظا الدجاب ج٘مً ألاؾغاع والًُبُاث، والهٓل 

ت وال٘شِ والضزٛى لله ٗان الخضؽ ؾبُل للمهَغ ٗان ومً هىا  الم آلازغ، ولخُهُل الخضؽ 

 
 
خجل البض مً ال٘خابت اهؿالْا لىا طلٚ في ْطُضة الشانغ ؾُِ  ىمً مبضؤ حهؿُل الخىاؽ، ٍو

 الجباٛ(: بلىالغخبي )نىصة 

  صاثما مسُىؾ بهُامً

  نلبت ؤعواحؤًتها الجباٌ اإلاخأزُت مشل 

  ىجـنال 

ً مً البكغ   جغملحن العابٍغ
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  جالمؿحن اإلاؼُبوؤهذ 

  بحن خبِبحن ؿغكتهما الخىّخضمما ًىىن  بإعوع

  .ؤهىاء عانـت

  ؤخضق ؿيها آلان مً هاؿظحي،

  ما هى ؤبعض بلىلىنها ممخضة 

  .ال ًيخهي

  هإن اللُامت لـظذ ؤهـاؾها ألازحرة

  .هإهً ؾضعة الخلم ومىتهاه

 1 إلاىظت ظازمت جسبِ سؼغن خلمؤي 

شىابذ وهى بظلٚ ال٘شِ في نملُت ال٘شِ مً ججاوػ ألاضٛى والالغخبي اهؿلٔ 

ُم وآزاع ظضًضة، وهالخل  ،نالم ظضًض ونالْاث ظضًضة ،نالم ألانماّ والباؾًى ًضزلىا بل ْو

ُت وطلٚ مً زالٛ طٖغه لبهػها ؿمً زالٛ الىظ ال ابٔ جإزغ الشانغ باإلاُاهُم الطَى

هغي ُُٖما َحرجب الشانغ الغخبي ناإلاه الش ،الخلم( -الخىخض -مالمؿت الًُب -الُىاء -)ألاعواح

ؿٓؿها  ؤعاص ُت َو اْعي اإلاليء بخلٚ الجباٛ، َ٘إهه ناإلاه الى  نلىمؿخلهما جلٚ اإلاُاهُم الطَى

 با
 
)واْهه(  مً الخإمل والخىخض مو جلٚ الجباٛ الشامست ؾخدػاع جلٚ اإلاُاهُم ٌهِش ظىا

َهى ًخٓاؾو في طلٚ مو ججغبت طلٚ الطىفي الظي ججغص مً ٗل اإلااصًاث لُهِش لخكاث 

 مغؤة( :ا، ًٓٛى في ْطُضة )ل والؿمى الغوحيالخإم

  ؤًتها اإلاغؤة التي جلُع الكاعع

                                                            
و ؾُِ الغخبي نلى الىاب،  الجباٛ، بلىْطُضة نىصة  صًىان ْىؽ ْؼح الصخغاء، ؾُِ. ( الغخبي، 1 مْى

ٗاملت:   http://www.alrahbi.infoوالىضلت 
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  الؼُبباججاه 

  ًُبلًىظغ بكبم  واثً زـيزمت 

   يولب في مغآب اإلابن

  صًً اخمّغث عُىاه مً الهُاح عىض الـجغ

   نىفّي جســترق هظغاجه الُحُجب

  الجىاعح جغججف

  زمت واثً ٌؿُل لعابه

  اععوؤهذ جلُعحن الك

 1 باججاه الؼُب

ُتلل اؾخدػاعه خللهالؿابٔ  الشهغي  الخؿاب في  -الدجب -) ضىفي مُاهُم الطَى

(، ولم ًظٖغها الغخبي َٓـ، بل هجض ؤن الشانغ ْض جمشل جلٚ اإلاُاهُم نىض ٗاثً زُي -الًُب

ىه لخؿابت الشهغي ال جبخهض مً ججغبت  حشُ٘له لهالم الغئٍا، َ٘إن ججغبت الشانغ نىض جٍٙى

والخجغبت الهالم آلازغ  الطىفي نىض ججغصه مً هظا الىاْو وفي جإمله ومداولخه الضزٛى في

 .التي جسخلِ نً واْهىا جمام لازخالٍ الجضًضة

خضوص هظا الهالم  ى: بهض ؤن وضلىا إلاغخلت ال٘شِ هٙىن ْض وضىا بل الىخضة -  

ٔ  بخُهُل عئٍاه َحرجب ألاَهاٛ بهض طلٚ ًٓىم الشانغ ؤًً الجضًض،  حشُ٘الجه وألاشُاء َو

ًجمو بحن اإلاخػاصاث واإلاخىاْػاث ْض هجضه و ، اإلاسخلُت نً نالْاث الىاْو الجضًضة وجغجِباجه

 ل
 
غه لهظا الخجاوـ ولاوسجام بحن اإلاخػاصاث ،نهابُوالىخضة  مً الخجاوـ ُسلٔ هىنا  وبخطٍى

                                                            
و ؾُِ الغخبي نلى الىاب، والىضلت  صًىان ْىؽ ْؼح الصخغاء، ؾُِ. ( الغخبي، 1 ْطُضة بمغاة، مْى

 http://www.alrahbi.infoٗاملت: 

 



132 
 

هى نالم الخلم ْض  في الهالم الىاْعي، َهالم الغئٍا ًسلٔ ضىعة ظضًضة ْض جٙىن مؿخدُلت

ض ًخدٓٔ َُه مؿخدُل الىاْو ، ًٓٛى الشانغ ؾُِ الغخبي ًصح َُه ما ال ًصح في الىاْو ْو

 في ْطُضة )نىاء الظثب(:

 الظثب

 مً نضٍق ومدّبت
ْ

 الظثب التي ُنىعذ
ُ
 نغزت

 وامغؤٍة َظَغؿها ظىىن الحّبِ 

ه السحُلت  في مهاٍو
ْ

 ؿخاهذ

ـُ   الؿـىح اإلالتهبت علىالظثب الىاع

 وي ًغ ًـخ
ً
 العالم الضامي ي ذ عُىا

 ؿُؼللها لُضزل ؿغصوؽ ؤخالمه وبهاء عئاه.

غ ٌؿخلص ي ألاماهً والبالص  في الظالم الؼٍؼ

 ألاماهً التي َعبرتها كضماه

 الظثاب ي ًغ  ،ٌكخّم الغاثدت
َ
 عاثلت

 
َ
 مىاكض الكخاء علىوالحلَُب اإلاضلىق

 1ىًخظهّغ ؤهشاه ألاول

جض اإلاخلٓي لخؿاب الغخبي الؿا   مشهض ضغزت ) ػاعبتخبٔ ظملت مً اإلاشاهض اإلاٍو

مشهض امغؤة مجىىهت بالخب التي جاهذ بهض طلٚ، مشهض الظثب الىانـ الظي َخذ  الظثب،

                                                            
و صًىان ْؿاعاث بىالّ الضٖغوع، ؾُِ. ( الغخبي، 1 ؾُِ الغخبي نلى الىاب،  ْطُضة نىاء الظثب، مْى

ٗاملت:   http://www.alrahbi.infoوالىضلت 
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بظلٚ الدشُ٘ل ، َالشانغ الهالم الضامي َٓغع الهىصة لُهِش في ؤخػان ألاخالم( ينُىه َغؤ

ٛ  الجضًضخلٔ ال ىًلجإ بل اغؿغاباث وحشابٙاث  ٖىىم مً الىضٛى للخلٛى وؤلاظاباث خى

ٗي ًغ  الؿُىح اإلالتهبت نلى الظثب الىانـَُي ْىله ) الهالم الىاْعي  
 
الهالم  ي ًُخذ نُىا

 ا لُضزل َغصوؽ ؤخالمه وبهاء عئاهًَُلٓه الضامي
 
ؼا بها ػنماء  يلُلؿُت الغئٍا التي هاص ( حهٍؼ

ت خٛى جبني مُهىم الغئٍا لىبظهم ؤوغانهم وعَػهم لخلٚ ألا   اإلاهِشتخىاٛ الخضازت الشهٍغ

 ًسلٔ ناإلا هَ٘إه لغئٍا لخدُٓٔ الخلم والخدلُٔ َُه،هم لهالم امسخلِ ألاضهضة ولجىء نلى
 
 ا

 
 
  ظضًضا

 
  ،مً مش٘الث الهالم اإلاهِش ًغجبه اهؿالْا

 
مً  ومً هىا ًداٛو ؤن ًسلٔ ؾابها

 ُٔ  يظلٚ لضالتي ْض ال جبضو ٖبحن الطىع اإلاسخلُت، الخىاؾٔ والىخضة والغبـ والخىاػن والخَى

 طلٚ الهؿالْه في جلٚ الخلٛى مً عئٍاه الخاضت.  ،يخلٓاإلا

ض  :  اإلاعغؿت -  ت الخضازُت جٖا شِ  نلىالشهٍغ ت ٖو ؤن الشهغ هى ؾبُل الهلم واإلاهَغ

عيبت في الىضٛى  ؛لىا مً جدبهها ومالخٓت جؿىعاتها َال بض مخًحرة هظه ٗاهذبن الخُٓٓت، و 

ت ىهٙىن ْض وضلىا بل ،ت ال٘شِ والىخضةلجىهغ الخُٓٓت، َبهض الىضٛى إلاغخل  هىم مً اإلاهَغ

ت ؤؾم والهلم، ت في الهالم الىاْعي، ومهَغ ما وعاء هظا الهالم الغاهً،  ج٘مً في ىَهىإ مهَغ

ت ال ًمً٘ ؤن  وهى نالم الخُاٛ والغئٍا، ولً٘ البض مً الخجاوػ والخسؿي اإلاؿخمغ، َاإلاهَغ

اإلاٙىر َيها، َالبض مً ججاوػها ولً٘ وظب نضم جضٕع ٗلها، َىدً في صاثغة بدض مؿخمغة، 

و َُ ىؾخمغاع، ختاب ؤؾالَىا مً البٓاء في مهؿُاث ومهاٍع ػمً مهحن،  هال هٓو َُما ْو

 ( للشانغ ؾُِ الغخبي:الخالي)عظل مً الغبو  وهىضح جلٚ الىٓؿت مً زالٛ ْغاءة ْطُضة

 امغت اللِـ ىبل

 لُل ال ًمىىً ؤن جلُعُه بميكاع

 في هإٍؽ ؤو حعخللُه 

 
ً
 في ؾاخت عامت ؤخُاها

ً
 ٌكبُه مهغظا

 لم ًغر ؾضولُه بعُض 

 مسلىكاجه بالىمُمت. بلىلىىه اوعؼ 
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 لُل ػحر كابٍل لالهضخاع

  على
ُ
 قىاَئه جلملُم الهغزت

م  ؤقالءها مً ؿم الؼٍغ

 لُل وعٌغ 

م العالم. علىؾضولُه  ىوكض ؤعخ
ُ
 1ُعى

خهالٔ مو  مو ْطُضة الشانغفي الخؿاب الشهغي الؿابٔ ًخٓاؾو    امغئ الِٓـ، ٍو

ض  الٓطُضة هظهَلؿُت  لُل ؤهه ) نلىمً زالٛ حشابه لُله مو لُل امغئ الِٓـ الظي ًٖا

( في خحن ؤن لُل الغخبي حهضصث ضىعه بإهىام الهمىم لُبخلي ينل ؾضوله  _ يٖمىط البدغ ؤعد

 في ؤخُاها ٌش -و حهخٓله  في ٖإؽ  ؤ لُل ال ًم٘ىٚ ؤن جٓؿهه  بميشاع ه َىجضه )نلُ
 
به  مهغَّظا

  نلى لُل يحر ْابل  لالهضخاع -لم ًغر ؾضوله  بهض   ؾاخت  نامت  
 
لُل  -شىاؾئه جلملم  الطغزت

ض ؤعد ونغ   ٔ الهالم نلىؾضوله   يْو ى  ومً طلٚ ًخطح لىا مىؿٔ الغخبي في طلٚ خُض اؾلو ( ن 

جاوػ خضوص جخ في واْهه ؾئلتؤألاضٛى واؾخُاص منها بهض حشغبها، ول٘ىه اٖدشِ وظىص  نلى

ت اإلااض ي، َهظ هججلٚ ألاضٛى َاهؿلٔ إلاداولت خلها بدشُ٘ل ْطُض  هالخاضت وججاوػ مهَغ

ت ت الٙاملت الشاملت والهلم  اإلاهَغ ٗاهذ جخٓاؾو )ألاضٛى والترار( ٌؿخدُل ؤن جٙىن اإلاهَغ وبن 

 الهطىع جخًحر بال ؤن ، اؾخدػاعها بطىعة صاثمت بلى يمو واْهىا في ٖشحر مً الىٓاؽ ما ؤص

التي  ه، ولٙل نطغ ؤؾئلخفي جدٛى صاثموجدبضٛ واإلاهؿُاث جخؿىع وؾغاثٔ الخُ٘حر والكغوٍ 

 ها .يبلها  والىضٛى ينلؤَغاصة مؿاعصتها للٓبؼ  نلىوظب 

ٗاشِ للدجاب ٖما ًخطىعه  مً زالٛ ما:  الخالم   ؾبٔ جبحن لىا ؤن الشهغ هى 

 
 
الخُالي ؤو م الىاْعي والهالم آلازغ بحن ناإلاحن الهال ؤهطاع الخضازت، َالشانغ ٌهِش مهلٓا

ت واْهآٍىم بو ، في نالْاجهَُٙىن الشانغ مخظبظب بحن الهاإلاحن  ،َتراض يلا   هٖدؿاب مهَغ

تَُ٘دشِ ْطىع هظا  هُبلالظي ًيخمي  َُازغ الضزٛى  ،الهٓل وهظا الهالم نً بلىى اإلاهَغ

                                                            
و ؾُِ الغخبي نلى الخاليْطُضة عظل مً الغبو  ،الخاليصًىان عظل مً الغبو  ؾُِ. ( الغخبي، 1 ، مْى

ٗاملت:   http://www.alrahbi.infoالىاب، والىضلت 
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ٍت في هظا الهالم بهملُت الخلٔ الشهغ  وضغاناجه هٍسُِ مً خضة ْلٓو  ،للهالم آلازغ

ًٓٛى الشانغ ؾُِ الغخبي في ْطُضة )هظا الىظه ؤًً عؤًخه ؤًً  وحشُ٘التها الجضًضة،

 ضاصَخه(:

  هظا الىظه ؤًً عؤًخه، ؤًً ناصؿخه

  :ومعترن مضاثني اليفي مهب ؤخى 

  لظت، في الكغق ؤو الؼغبالُفي الحلم ؤو 

  .بإي ؾاخت ؤو مضًىت وػكاق

  ،ىاظغ الؼغقفي الضزان اإلاخهاعض مً خى

  في اإلاخىؾِ وبدغ بًجت، واػهتزاوي،

م، في البدغ اإلاُذ   ًخجزه بحن عظام الاػٍغ

  خُض اللغانىت بلحاهم اليؤو البدغ الكم

 1 هظا الىظه اإلاىئوص في كعغ ػغاثؼي 

هظا الخُهُل الشهغي هى بمشابت َهل زالص مً هظا اإلاإّػ ؤنخٓض ؤن ما ًيخج مً 

لٓه ومداولخه في هل وهظا ما والٓلٔ والخىجغ  خكه في اإلاشاٛ الؿابٔ ؤًً وؿدشهغ جإػمه ْو

ٗاع خُٓٓ ت والخُٓٓت في ؤي مٙان ًىظض وفي ؤي  ت هظا الىظه الظي ًمشل في جٓضًغي اؾخظ اإلاهَغ

ٗان البدض الضاثم نً الخُٓٓت هي ؾبُل الىضٛى للهلم واإلا ،ػمان ًٙىن  ت الٙاملت لٓض  هَغ

هظا  ْض انخبروا شهغاء الخضازتحسجُلها هىا هي ؤن واإلاالخكت الىاظب  وبها ًٙىن الخالص،

ت َٓـ بل الخالص لهظا الشانغ جٓىص هدى ًخجاوػ طلٚ لغجبت ؤنكم  الشهغ لِـ ؾبُل للمهَغ

                                                            
و ؾُِ  ؤًً ضاصَخه، ه ؤًً عؤًخه،ْطُضة هظا الىظ صًىان ًض في آزغ الهالم، ؾُِ. ( الغخبي، 1 مْى

ٗاملت:   http://www.alrahbi.infoالغخبي نلى الىاب، والىضلت 
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 ىا، َُي ؤيلب هطىص اإلاضوهت جخجلٖدشاَه نالم الغئٍاالىاْهُت بىضىله و  هوهمىم همً ؤإلا

  يلىا مؿإلت الخٍى والٓلٔ والًغبت الظ
 
 الشانغ الخضاسي بػاء واْهه. ٌهتري صاثما

ت جضنى بل غغوعة ؤلانالء مً طاجُت  ىوبظلٚ ًخإٖض لىا ؤن َلؿُت الخضازت الشهٍغ

الىعي  ىبل في مؿاع الضنىة ي ؤن ؤلاوؿان هى اإلادىع ألاؾاؽ والٓػُت ال٘بر  انخباع  نلىالشانغ 

 في نملُت مشاُْتهؿالّ ، زم لا ههٓض نلىولً٘ البض ؤن ًطاخب هظا الىعي الصجانت  ،بالترار

ت مىظ الٓضًم بخهابحر ا، و زغآلا مو  م مو ظضة هظا ءجخال ؾدبضاٛ ٗل الخهابحر والٓىالب اإلاؿخجَز

الشىابذ  نلىوال ًٙىن طلٚ في جطىعهم بال بالشىعة  ،وعوخت التي ًخمحز بها هالهطغ وخضازخ

خل الجمىص وهبظ الىمؿُت الٓاجلت لإلبضام الخغوط به مً َالبض مً الخجضًض في الشهغ، و  ،ْو

ًٓٛى  صاثغة ؤلاجبام، ولِـ الؿبُل بال طلٚ بال ب٘ؿغ ٗل اإلادكىعاث والٓىانض وألاؾغ الشابخت،

 
 
  الشانغ ؾُِ الغخبي في ْطُضة )وصانت اليؿُم والباعخت( مخمشال

 
الخمغص  جلٚ الشىعة ومٓغعا

 ضىث الجمانت: نلى

  الباعخت

 
ً
 مخلعشما

ً
  عؤًخني ؤهخب هالما

 ٌٌ   مىاهب ؤقباح علىهإهما هى مدمى

 في صحغاء
ً
  همً ًُاعُص خلما

ٌُ الخغوط   عؤًخني ؤخبل بهغزٍت جغؿ

  جغؿٌ الىالصة

  والصتها عؿحرة

 
َ
ُض ؤن ؤنغر   ؤٍع

 نغزتي بلىن ؤعهابي
َ
  ؤن جىىن
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  بلىن صمي وؤخكاجي

  بلىن ألانضكاء الظًً ماجىا كبل كلُل

 1 – ال بلىن عكحرحي -

ت الغخبي ٖمكهغ  بلُه ىؾع َإبغػ ما  بنالء ضىث الظاث  مً مكاهغ الخضازت الشهٍغ

خطح لىا طلٚ مً زالٛ حشُ٘الجه في الٓطُضة اإلاىخُت بجى لطىث الجمانت  عَؼ ؤلاجبامو  ٍو

ؼ والغيبت في الخدغع والخغوط ) ال٘الم اإلاخلهش مؿاعصة  –ؤٖخاٍ ؤشباح  نلىاإلادمٛى  -مالَغ

ؼ الخغوط  -الطغار-الخلم ؼ لىن الهشحرة(–َع م اإلاخلهشم هى ضىث يحر مُهىم ، َال٘ال َع

ألهه هابو مً الظاث بسالٍ ضىث الجمانت اإلاشتٕر بُنهم َُي الًالب ًٙىن هظا الطىث 

ٓغ الغخبي في ْطُضجه بإن طلٚ ال٘الم مدمٛى  ؤٖخاٍ  نلىواضح ومُهىم مً خُض الضاللت، ٍو

ؾاعص خلم في  نالم الخلم والغئٍا خحن ًٓٛى )ٖإهه مً بلىؤشباح، َخلٚ الطىعة ضىعة جيخمي 

لؿغاب ؤي الص ئ الكاهغ الصخغاء(، وفي الًالب ًٙىن هظا الخلم في الصخغاء ٖىاًت نً ا

 اإلاؿخدُل، و 
 
بال ؤهه قاهغ مىظىص ومو طلٚ ًخهب  بالغيم مً نضم وغىح هظا الؿغاب ظُضا

عيم مؿاعصجه له، وهى بظلٚ ًمشل نالم الغئٍا الخاص به، ومً هاخُت  بلُهوال ًمً٘ ؤن ًطل 

ؼ الخغوط والىالصة، وجمشل الطغزت في جٓضًغي ضىث  ي ؤزغ  لظاث اهجضه ًطغر ضغزت جَغ

 الشانغة.

ض ؤن ًطغر ضغزت بلىهه الخاص ال بلىن نشحرجه، وفي هظا   ض في ألازحر ؤهه ًٍغ ًٖا

اهىجها وب نلىالٓٛى صنىة للشىعة والخغوط والخمغص    هظهضىث الجمانت ْو
 
ٌهلى  الطغزت  ؤًػا

  لٓضَ ضىجه الظاحي،
 
 هؤن هظ نلىللخإُٖض  ،بٓػاًا الظاث وهمىمها اهخم الشانغ الخضاسي صاثما

غغوعة الخدضًض في الشهغ لخمشُل  نلىوؤٖض  ،الٓطُضة هي الٓطُضة اإلاهبرة نً عوح الهطغ

وال ًٙىن طلٚ بال في خاٛ الٓىانت الخامت بإن الىغو الشهغي الٓضًم اإلاخضاٛو في  ،هظا الىاْو

ذ الغاهً ما ال ضىعة مشىهت للماض ي، وال ًمشل واْهىا، َالشهغ نىضهم ًمشل هى ب الْى
                                                            

و ؾُِ الغخبي نلى  ْطُضة وصانت اليؿُم والباعخت، صًىان ْىؽ ْؼح الصخغاء، ؾُِ. ( الغخبي، 1 مْى

ٗاملت:   http://www.alrahbi.infoالىاب، والىضلت 
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ضة، ومً هىا  َالخجغبت  ،الخدغع مً ؤؾغ ألاهكمت الخٓلُضًت اإلاىعوزت وظب  ججغبت شخطُت ٍَغ

 َغم مً ؤضل جٓٛى الشانغة قبُت زمِـ في ْطُضة )ًا بلىهى  والشٙل ما ،الظاجُت هي ألاضل

 لها ألاعواح(:

 ؤؿغص ما في ظعبتي

 ا ًـغص اإلاؿاء ظالله هم

 فيء اإلاسُلت  علىؤجيئ 

 لها ألاعواح هم هي نازبت  ًا

 
ً
 .في خُاتها وفي مماتها ؤًًا

 ؤعجاح لؼغبتي 

 لًمحر ألاها الًاعب في الخُه

 ؤعاهم ؤقباح الىالم 

 هدً ؤقباهها الخائهت 

 الحاملحن ألبجضًت ماييها 

سُت  ىال وكبهىم خت  في جمشُلُاجىا الخاٍع

 لؿُف والـهاخت اإلالـلت العمامت وا

 1ولم وعض وعغؾ مً العغب والعاعبت

، ولها شٙلها الخاص اإلاهبر ننها ونً عوخها تهاؤن لٙل ججغبت طاجُ مما ؾبٔ ًخطح 

  وزطىضُتها
 
لىا  ىًخجل ،، َالشانغة جطىع عيبتها في الخدغع مً ؤهكمت اإلااض ي وؤنغاَهؤًػا

                                                            
 . 38-35ص ،بضصًىان هدى ألا  ( زمِـ، قبُت. 1
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لػمحر ألاها الػاعب في )ؤعجاح لًغبتي،  الخاثه ولػمحر ألاها طلٚ مً زالٛ اعجُاخها في يغبتها

سُتُفي جمش ىال وشبه٘م خت ) مٓابل ازخالَها مو اإلااض ي جيهه(  الؿُِ، الهمامت،، لُاجىا الخاٍع

ػها لخمشل اإلااض ي وبوالُطاخت اإلالُٓت( َخا  اإلاٙىر َُه لهضم وظىص  ؤو ، جبام ْىاهِىهٖض َع

 الخجغبت الظاجُت. هظهاث الُظم زخالٍ جبرػ وجىه٘ـ، ومً طلٚ لا بُنهما شبه

ؿلؿت عيم ؤهه مىظهت الٓىانض و الٓىاهحن و لَالشهغ اإلاهاضغ هى شهغ ال ًسػو ل

ٗاهذ مهمخه الؿامُت هي مداولت ٖشِ ماٗل للهٓٛى ل٘ىه مخدغع مً  وعاء الكىاهغ  الُٓىص، و

ت ٔ الخضؽ واإلاهَغ ٛى الشانغ ، ًٓاإلاخىاْػت اإلابهمت في الىظىص، وال ًٙىن طلٚ بال نً ؾٍغ

 )هظًان الجباٛ والسخغة(:  ؾُِ الغخبي في ْطُضة

  ؤجظهُغ خحن ًىدضُع الغظاٌ

  ي مسخلُحن بهضًٍغ الجباٌ وهىاح بىاث آو 

ت  الغنام التي ججلُض اللٍغ
ُ
   ػُمت

  الىىن، علىجدذ قمـ آب الـاثًت 

 جددس ي خخـها،
ُ

  وواهذ اإلاسلىكاث

،
َ
  ظغعت .. ظغعت

  خغوب واضحت

  لظهحرفي مجض ا ىوكخل

  ًىاصوهني باؾمي

  ؤن ازلْع وعصة عؤؾً،
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 1الخاليؤبىاب الغبع  علىؿإهذ 

الشانغ في اإلآؿو الؿابٔ لم ًخمشل ؤي ْاهىن وؤي ْانضة بل زغط نً ًخطح لىا ؤن 

ت والهغوغ )ًىدضع  ت وألاؾلىبُت، وابخهض في حشُ٘الجه نً ناإلاىا الىاْعيُٗل ألاهكمت اللًٍى

ت جدذ الشمـ، هىاح بىاث آو الغظاٛ مسخلؿحن بالجباٛ و   ىْخلي، الغضاٛ ًجلض الٍٓغ

، ٓلُضًحنومً هظا اإلاىؿلٔ هجض ؤن ْطُضة الغئٍا ْض ؤخضزذ ضضمت لؿاثُت الخ ،ًىاصوهني(

ولم جً٘ اإلاىاظهت ؾهلت َٓض   ،وضضمت لهظا اإلاجخمو اإلاداَل بػاء جلٚ الُلؿُت الجضًضة

، واتهمىا بإن في َلؿُت الخضازت الترارب نحشيذ الخمالث الهضاثُت مً ْبل ظماناث اإلالتزم

ت حهضٍ  شهغاءًماعؾه  للهغوبت، َغؤوا ؤن ٗل ماو مهاصاة للًت  جدؿُم  بلىالخضازت الشهٍغ

سه وػنؼنت زٓخه بترازه، ومً  الترار وبض الُٓم الًغبُت في هظا اإلاجخمو بًُت َطله نً جاٍع

تهم الهغبُت ؤضالتهمهىا ًٙىن َٓضان  هم مً ينل، َِؿهل بظلٚ الٓػاء وجغاثهم الظي شٙل هٍى

ألاضل اإلاىعور، والخماهي  نلىالشىعة والخدغع والخمغص  ىبلالشٓافي الضاعي  زالٛ هظا اإلاشغوم

ت الخدضًصُت  ،وػم الُٓم الًغبُت في هظا اإلاجخمو اإلاداَل مو آلازغ الًغبي َ٘إن جلٚ الخٖغ

 ذ في زىعتها وزغوظها . التي ؾاهم ظاءث ٖمخؿلب مً مخؿلباث هظا الهطغ لىظىص ألاؾئلت

 زهاثو كهُضة الغئٍا :

 ًٓٛى الشانغ ْاؾم خضاص في ْطُضة )في طلٚ اإلاؿاء(: 

  في طلً اإلاؿاء

ـاٌ بالحلم الؿاخغ دؼم ألَا   الظي ًلهم اللاجل ٍو

  في طلً اإلاؿاء الؼازغ باهضؿاعاث ؤقباح قاعصة

  حن الُىاثفبجضؽ 

  و مسح الىأبت عً سجاصة الضاع
                                                            

و ؾُِ الغخبي نلى الىاب،  ْطُضة هظًان الجباٛ والسخغة، صًىان ؤّع الصخغاء، ؾُِ. ( الغخبي، 1 مْى

ٗاملت:   http://www.alrahbi.infoوالىضلت 
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  : و ألاؾئلت

خلىا
ُ
ــا ك

ّ
  مً كاٌ ؤه

  الضم يمً عؤ

  ها هدً ؿسىعون بةعزىا

 1ؤصّحـاء مشل ظلُض الجباٌ

 
 
ت  ىمً الٓطُضة الؿابٓت ؾىداٛو الخىضل بل اهؿالْا  يالتزطاثظ الغئٍا الشهٍغ

 ججلذ في جلٚ الٓطُضة، 
 
اإلاىكغ  ؾىػان بغهاع جىكحراث الىاْضة نلى وؾُٙىن طلٚ انخماصا

 لُغوؿُت خُض جٓٛى : ألاٛو لٓطُضة الىثر ا

 2ؤ .  ًجب ؤن جطضع ْطُضة الىثر نً بعاصة بىاء وجىكُم وانُت 
 
  ، َخٙىن ٖال

 
ا   نػٍى

 
، مؿخٓال

ت زاضُت  وهظا ما ًدُذ لىا ؤن همحزها نً الىثر الشهغي الظي هى مجغص ماصة، َالىخضة الهػٍى

ت في الٓطُضة، وهظا ما ت ياثبت  وبن بضث الىخضة ىهلمؿه في الىظ الؿابٔ خت ظىهٍغ الهػٍى

ُبَهي جػل مىظىصة مً زالٛ الترابـ اإلاهىىي بحن  ًدؼم ألاؾُاٛ،  )ًلهم الٓاجل، التٖر

اإلاخلٓي خاإلاا ٌشهغ  هايبلالتي ًطل  مسح ال٘أبه(اهضَاناث ألاشباح، جضؽ بحن الؿىاثِ، 

ت طلٚ الىظ وطلٚ بةصعإ نالم الغئٍا، وهىا ً٘مً لازخالٍ في  بحن الىخضة  يعؤَبشهٍغ

ت في الٓطُضة الخضازُت َاألولال ت في الٓطُضة الٓضًمت والىخضة الهػٍى  تجٙىن واضخ ىهػٍى

بصعإ اإلاخلٓي للىخضة  ىَتربـ بحن ألابُاث لخاصي بهض طلٚ بل وصُْٓت مً الىاخُت الش٘الهُت؛

الٓطُضة الخضازُت َُداٛو ي ما فؤ، ٖ٘خلت واخضة ظامهت بحن الشٙل واإلاػمىن  اإلاىغىنُت

تهاٍل ظملت جلاإلاخلٓي جإو  ، وطلٚ مً زالٛ مداوالجه ٚ الطىع الطاصمت للىضٛى لشهٍغ

 إلاالمؿت نالم الغئٍا. 

                                                            
ٗاملت: اإلاىؾىنت الهاإلاُت للشهغ الهغبي ْاؾم. ( خضاص، 1 ، نلى الىاب، والىضلت 

http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=lsq&shid=68&start=0 

٘الث، مدمض « شهغ»"مجلت : ًىكغ: بىهغوع، خبِب. مٓالت بهىىان ( 2
ّ

اللبىاهُت مغاظهت الغواَض والدش

.76،ص 61، نمان، مي"، مجلت هؼو اإلاايىؽ وبٛى شاووٛ  ، بخطٍغ
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ٗاهذ هظه الًاًت عواثُت 1بىاء َنّي مخمحز، َٓطُضة الىثر ال ياًت لها زاعط طاتها -ب   ، ؾىاء ؤ

مً٘ جدضًض اإلاجاهُت  َهىإؤو ؤزالُْت ؤو َلؿُُت ؤو بغهاهُت.  بُ٘غة مجاهُت في الٓطُضة، ٍو

شانغ ْاؾم خضاص ًخطح لىا ؤن الٓطُضة ال يغع لها زاعط الؿابٔ  لل ىظالفي و ،الالػمىُت

طلٚ مً اوهضام الخهالٔ الىاضح مو الهالم الىاْعي مً ُْم  نلىوال ؤصٛ  ،ئٍىي غ ناإلاها ال

في لًتها وضىعها ونالْاتها  ىخت طلٚ الىاْوحشٙل بيُت مؿخٓلت نً  ألجهاوؤزالّ ونالْاث، 

 اإلاس
 
ُت ماٛ هللا في نىض الخمهً  خلُت، وهلخل طلٚ ؤًػا  اإلاىؾىمت بـْطُضة الشانغة ٖػ

 )ببداع(:

 م الًىءالُجىؾضث مؼ

   ألانىاث اإلابعىزت مً عغناجً

 لألظؿاص اإلاجزوعت ػل الهمذ مغوعت ما

 ألاظؿاص.. /ألاخـاص  /وألابىاء 

 مً ػوعق عُىيها ؤبدغث

ئذ ألاعماق اإلاسحىعة  َو

 لف ظضاعناللالا مسبىء ز

 2ي ألانضاؾ خُاع 

هجض ؤن الىظ ٌشٙل بيُت َىُت مخمحزة مؿخٓلت نً ؤي ُْمه ؤو هضٍ، َال ًخطح مً 

الػىء، ألاضىاث اإلابهىزه، ألاظؿاص اإلاجزونه، وؾئذ  مًالُٔ)جىؾضث ُٖب الخالُت الترا

                                                            

٘الث، مدمض اللبىاهُت مغاظهت الغواَض وال« شهغ»"مجلت بىهغوع، خبِب. مٓالت بهىىان: ( ًىكغ  1
ّ

دش

. 76 ، ص"اإلاايىؽ وبٛى شاووٛ  ، بخطٍغ

ت الٙاملت، ط 2 ُت. ألانماٛ الشهٍغ ، اإلاجلـ الىؾني للشٓاَت والُىىن والترار، ْؿغ، 1، ؽ2( ماٛ هللا، ٖػ

 . 82، ص2006
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 ، ت، اظخمانُت،  ؤي ياًت ( ي ألاضضاٍ خُاع ألانماّ، اللالا زلِ ظضإع )صًيُت، جغبٍى

 نالْاجه.  نلىه و نلُلخإُٖضها في هظا الهالم اإلاهِش يحر الخغوط  ىُْت( حؿعازال

ل ما  نلى، 1الىخضة والىشاؿت –ط  ْطُضة الىثر ؤن جخجىب لاؾخؿغاص وؤلاًػاح والشغح، ٗو

ت ألا  ىًٓىصها بل  زغي ألاهىام الىثًر
 
جخجىب ْطاثض الىثر طٖغ الخُاضُل والشغوح  ما ، ًَالبا

ؼة جإحي ْطو اإلاُطلت،  ظملت مً اإلاشاهض  نلىُضة الىثر ٖما هى واضح في ألامشلت الؿابٓت مٖغ

ت َيها هىم الخ٘شُِ والخىخض بحن الطىع، ووؿخضٛ  والطىع اإلاستزلت َخدٓٔ بظلٚ ٖخلت شهٍغ

 )شجغة الخحن(: طلٚ بٓٛى الشانغة قبُت زمِـ في ْطُضة نلى

 جبعتها وهي جسغط في الـًاء

 حعغبض بحن ألاخُاء 

 ىا في بداع مً الضمىع.الظًً ؾلُ

 واهذ ألامىاط جغكو وجطحً

 ؿُما ألابضان هاثمت، هاثمت

 2جلً الىىمت الابضًت .

ٓت جخابهُت مسخطغة لِـ في   ؤي منها جىغُذ ؤو جظٖغ الشانغة الطىع واإلاشاهض بؿٍغ

، ألاخُاء ؾٓؿىا في بداع الضمىم ها جسغط مً الُػاء حهغبض ألاخُاء،جبهتجُطُل ؤو شغح )

ظ جطخٚ،ألامىا لُٙىن ؤٖثر  ًجاػهوفي طلٚ جخدٓٔ وخضة الىظ وب (،بضان هاثمتألا  ط جْغ

 
 
  جىهجا

 
 .   وجإزحرا

  
 
في ؤوس ي الخاط نىض الخىكحر الؿابٔ،  نلى هجض في الؿاخت الىٓضًت الهغبُت جإُٖضا

  «لً»مٓضمت صًىاهه 
 
  ، خُضمشال

 
ُا ؤلاًجاػ والخىهج نً َُه لٓطُضة الىثر ًخدضر  ٌهغع حهٍغ

                                                            

٘الث« شهغ»مجلت : "( ًىكغ: بىهغوع، خبِب. مٓالت بهىىان 1
ّ

مدمض ، اللبىاهُت مغاظهت الغواَض والدش

. 76، ص يمجلت هؼو  "،ؽ وبٛى شاووٛاإلاايى   ، بخطٍغ
 .78-75صًىان هدى ألابض، ص ( زمِـ، قبُت. 2
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خاباتها  ،جاهُتواإلا ت الخضازُت الهغبُت باإلاغظهُت الُغوؿُت ٖو  نلىَٓض اؾخهان عواص الشهٍغ

ؼ الىمـ ؤلابضام ي مؿخى   والخىكحر، ولً٘ ؤهطاع الخضازت هاصوا في صنىاتهم اإلاسخلُت بَغ

مؿإلت الخىكحر الُغوؿُت والهغبُت، ؤلم ًٓو  نلىوالؿااٛ هىا بهض الخهٍغ والٓىالب الجاهؼة، 

و َيها ؤؾالَه؟.الشانغ   الخضاسي في الىمؿُت التي ْو

لها ؤن ًخمشاإلاسخلُت الخاط في جٓضًغي نىضما وغو جىكحراجه  س يلم ًً٘ ًؿمذ ؤو

ٓخضو  وصلُل طلٚ ؤن اإلاخدبو ألنماٛ الخاط ًخإٖض مً ؤهه لم ًلؼم  ،بها االشهغاء مً بهضه ٍو

 
 
غيبت في بنؿاء هظا لاهى  هُؿه بخمشلها، ولً٘ الهضٍ مً وعاء طلٚ ٖما ؤوضخذ ؾابٓا

اإلاضوهت  الجيـ مشغونُخه مً زالٛ الؿماث الباعػة بحن الىطىص اإلاسخلُت في جلٚ

ت، ومىده ؤًػا خٓ ت الخاضت به ٖؿاثغ ألاهىام  هالشهٍغ الشغعي بحن ألاظىاؽ ألاصبُت، والهٍى

 هاونبض، َُداٛو ؤن ٌؿخسلظ مً زالل ىوصخؼ طلٚ الٓٛى بإجها مجغص َىض  ،زغي ألا 

ًدبحن لىا ؤن الخاط لم ًػو الٓىانض  وهىا ،ووضىلها للمخلٓي وبخضار الخإزحر ،اخهاؤؾباب هج

ٗان مداولت مىه  ،لٓطُضة الىثر حجمشلها الشهغاء خٓٓذ الىجا متىالتي  ؾخسالص اٖال بل 

نمٔ خػىع هظا عسخ و  وبالخاليَغع وظىصها،  نلىالىماطط  هظهؾانضث الخطاثظ التي 

 .تلُؾخٓالالجيـ بمىده ضُت لا 

ا زاضت  جػمً طاجُت الخجغبت وجخؿلب ْطُضة الىثر   ،ؾاْت هاثلت ونطِ طهني وعٍئ

به  ،بخٙاعهى ؾبُل الجضة ولا  هزخالٍ ال الدشابَاال  ،زخالٍ والُغاصةؾخٙىن ؾبُل لا  هوهظ

ت  هخجىب خطح لىا طلٚ نىض ْغاءة اإلاضوهت الشهٍغ ىم في الخٓلُض والدشيئ، ٍو نضم الْى

 ٍ هى ألاؾاؽ، ًٓٛى  الشانغ ؤخمض ٖخىنت في ْطُضة )عيباث(:زخال َاال  ؛الخضازُت

 همً ؤوكض َمإهُيخه وظلـ ًخضؿإ 

 جبدض عً ؤي ش يء ًهلح لليؿُان

 مـخىح الغؤؽ مً ول الجهاث

 عػباجً وعكت بًُاء
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    1وألاوكاث جخيازغ خىلً.

ٛى ا اعة(: ؤًػا لشانغ نبضهللا الطُسانْو  في ْطُضة )ٍػ

  مغ مً هاهىا .. نهغ الُـىلت

  الجضعان علىهظي ؾضعة الجحران حؿضٌ ظل زًغتها 

  .. ويممذ لي مً ؾضعها ما ًمأل الىـحن

  ... زم قممخه

  ؿغظعذ َـال

 2 يهللا ًا نهغ الىض

ً ؤخمض ٖخىنه ونبضهللا الطُسان بل جيخمي ألامشلت ى خٓل الٓطاثض اإلاؿغوخت للشانٍغ

ت، بال ؤهني ؤ بت والغئٍا وحشُ٘ل اإلاشاهض والطىع ال٘خا ي مؿخى  نلىزخالٍ لخل لا الىثًر

 مُاصها: ؤزغي جشاع ْػُت ولً٘ ، في خٓل ْطاثض الىثر االزخالٍ هى ؤؾاؽ لابخٙاع اإلاخهضصة، َ

ؤصوهِـ ًٓغ بإن ؤلابضام اإلاؿإلت هجض  هظههل ْطُضة الىثر هي ٖخابت مً صون شٙل؟، وفي 

 
 
  تهى شٙل، وال٘خاب َىُا

 
ّ ؤصوهِـ ؤزىاء جىكحراجه بحن الىثر ًُغ  ، و التي لِـ لها شٙل ال حهض َىا

طُضة الىثر، َالىثر الشهغي " لِـ له شٙل أله اؾترؾاٛ واؾدؿالم للشهىع وؾحر  هالشهغي ْو

                                                            

ذ، نلى الىاب، والىضلت ٍ، ظغ "ظضًض الشانغ ؤخمض ٖخىنت"ٖما ؤشاء  ( مٓاٛ بهىىان: 1 ضة الٓبـ، الٍٙى

  http://www.alqabas.com.kw/node/340877 ٗاملت:

ٗاملت:ُت للشهغ الهغبياإلاىؾىنت الهاإلا نبضهللا. ( الطُسان، 2  ، نلى الىاب، والىضلت 

http://adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=lsq&shid=582&start=0 
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جها طاث وخضة بؤما ْطُضة الىثر َظاث شٙل ْبل ؤي ش يء  ،...بسـ مؿخُٓم لِـ له جهاًت

 .1مًلٓت"

ض لٓض وظىب جمخو  نلى ة الخُاةهبه ؤصوهِـ في مٓاٛ له بهىىان لاعجضاص وشغ في ظٍغ

 مً الىخضة وال٘شاَت والبىاء الُني اإلاخمحز
 
وؤن  ،ْطُضة الىثر بىكام زاص ًدٓٔ لها ْضعا

 
 
 مًلٓا

 
ْطُضة :  "... ياًت لها في طاتها، ًٓٛى ؤصوهِـ  وؤن جٙىن مجاهُت ؤي ال ،حشٙل ناإلاا

ؼة ،الىثر شاملت ٗاٍ  نلىهي نالم مًلٔ مُٓل  ،ت ٖشُُت طاث بؾاعُمجاه، مخمٖغ هُؿه 

ذ هُؿه ٖخلت مشهت مىٓاؾت بال جهاًت مً ؤلاًداءاث ْاصعة  ؤن تهؼ  نلىبىُؿه، وهي في الْى

وؤجها  ،، مً هىا ًخطح ؤن لٓطُضة الىثر شٙل مدضص2جها نالم مً الهالثٔ بُٖاجها في ؤنماْه 

اوهضام وظىص ْػُت  ىَالالشٙل ًُط ي بل ؛لِـ ٖما ًٓاٛ ننها ؤجها ْطُضة الالشٙل

َٓض خضصث في  ،ولً٘ ًخطح لي ؤن ؤصخاب الخضازت في مغاويت صاثمت وجىاْؼ ،هالجتللم

 
 
و في الىمؿُت وبؿلذ  متىكغ لهظا الىمىطط و البضاًت زطاثظ ْطُضة الىثر ؤي ه هكغ له ْو

طلٚ بإن لِـ في طلٚ جىكحر ووغو للٓىانض بل جلٚ هي  نلىًغصون  ول٘نهمَلؿُت الخضازت، 

ت بح ن الىطىص الىاجخت اإلامشلت لٓطُضة الىثر َ٘إن طلٚ لم ًً٘ ظملت الؿماث اإلاشتٖر

 
 
ت جىكحرا  .بل مجغص وضِ لخاالث شهٍغ

ػىن جدضًض ْىانض للشٙل ؤزغي مً هاخُت  ألن في طلٚ جُُٓض للشانغ  ؛هجضهم ًَغ

طلٚ ؤجها  ،زابخت في خحن ًٓغ ؤصوهِـ ؤن ْطُضة الىثر لِؿذ ْطُضة الالشٙل تبمهاًحر شٙلُ

 ووخضة مًلٓت.  ببضام َني له شٙل

  وظُـت  الغئٍا  ومخُلباث الكيل الجضًض: -

ت لخدُٓٔ مجمىنت مً ألاهضاٍ والؿمىخاث يحؿع  َٓض مىدذ الشهغ  ،الخضازت الشهٍغ

ت والهلم ْٛى بن الخضازت في شٙلها الُني لِؿذ بال ؤؾخؿو بهض هظا ؤن ؤو  ،عجبت جىاػي اإلاهَغ

مً لًت  واهخٓاٛئٍا نبر ْطُضة الىثر، الغ  لهالمَهي حهض مغخلت اهخٓاٛ  ،ْطُضة الغئٍا

                                                            

٘الث، مدمض « شهغ»: "مجلت ( ًىكغ: بىهغوع، خبِب. مٓالت بهىىان 1
ّ

اللبىاهُت مغاظهت الغواَض والدش

 .45، ص ي"، مجلت هؼو اإلاايىؽ وبٛى شاووٛ 

 ، بخطٍغ .46-45، ص الؿابٔو ( ًىكغ: اإلاغظ 2
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غ  الالوعي، ومً  ىوالدشُ٘ل الًامػت، ومً الىعي بل لًت الخلٔ ىبل الىاضختالخهبحر و الخطٍى

في ْطُضة  يهل، ًٓٛى الشانغ مدمض الببغاػ ضىث الظاث ىالخُانل مو ضىث الجمانت بل

 (: )َىاع

  ألاؾاَحر في لؼت اإلاىط ىواكف ًتهج

  ىعما مط 

  عكهه علىؼخاؾ الظي ال ًياص ًبحن ال ىًخمل

اح   خحن حعضو الٍغ

  و ًجزؾ مً كلبه إلاداث مً الًىء و الكىق 

  لللاصمحن

  .خُض ال جامً البىنلت ىهبحن بلاو مً الضمع للظ

ذ
ّ
 1و بعُىحن ال حعغؿان الخلـ

ت ًداٛو الخغوط بىا مً  وهى مً ؤهطاع  يهلًخطح لىا ؤن الشانغ ال   الخضازت الشهٍغ

،ه نً ٗل مزالٛ هط ٔ جطىعاجه الظاجُت،  حشُ٘له لهاإلاه الخاصمً زالٛ  إلٍى عيبت َو

َالغئٍا في  ؛مً زالٛ جبيُه لُلؿُه الغئٍا والًىص في ألانماّ وألاؾغاع  ،ٖدشاٍلا مىه في

 ى)للظاهبحن بل هالشانغ لترؾُس ىٌؿع وعاء الؿبُهت وهظا ما الباؾً وما ىجطىعي هؼوم بل

ض ؤن جيخٓل بل الُلؿُت هظهو  ،جامً البىضلت( خُض ال  ما ىال ج٘خُي بالغئٍت الىاْهُت بل جٍغ

ٍجٍز مً و ، طألاؾاؾحر في لًت اإلاى  يواِْ ًتهجالطىع اإلاسخلُت )مً زالٛ ظملت  وعاء طلٚ

ّ  ْلبه إلاداث مً الػىء يخٓل  (والشى الىلىط َُما وعاء  ىهى ؤنمٔ مً طلٚ، بل ما ىبلٍو

 
 
 بجها ،ل نملُت الخلٔ الشهغي ٖما ًخطح في ألامشلت الؿابٓتُهَّ الهالم، وهىإ في الهالم آلازغ ج

                                                            
ٗاملت:اإلاىؾىنت الهاإلاُت للشهغ الهغبي مدمض. ،ي( الهل 1  ، نلى الىاب، والىضلت 

http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=lsq&shid=581&start=0 
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غ الخٓلُضًت التي ال جمشل بال نً ججغبت الىضِ والخط مسخلُت جماما  وهٙاؾاٍى

 
  ا

 
 للىاْو وجُانال

 مباشغ 
 
   .همه ا

حهٍغِ الغئٍا  ىؤنمٔ خٛى مداولت مٓاعبت الغئٍا، ؾىيخٓل بل ي مؿخى  ىهخٓاٛ بلوباال 

ت لخإزغ ػنماء الخضازت بها ٖشحراٖما هي نىض اإلاخ  ،صعظت مً صعظاث ال٘شَِىجض ؤجها " ،طَى

ٙىن ال٘شِ باإلؾالم  ت  ،اإلاهاوي الًُبُت الٓاثمت وعاء حجب الخـ والهٓل نلىٍو َاإلاخطَى

  ىًظهبىن بل
 
وؤهه البض إلاً  ،ٖشُُت جدٛى بحن ؤلاوؿان ونالم الخُٓٓت ؤن للهٓل ومٓىالجه حجبا

ُت ت الظْو ػىن جُهُل 1"وؤؾالُبهالخالطت مً ؤن ًخجغص نً الهٓل  ًيشض اإلاهَغ ، ؤجهم ًَغ

ٙىن هظا  ٔ نملُت حهؿُل الخىاؽ، ولا الهٓل للىضٛى إلاغخلت الغئٍا، ٍو هؿالّ منها نً ؾٍغ

ل٘شِ الًُبُاث، َهم ًغون ؤن الهٓل ٌهُٔ طلٚ َالبض مً ؤن هخجغص مىه،  إلاغخلت ال٘شِ

وججاوػ الهالم الىاْعي الخضؽ اؾخسضام  ىة، للىضٛى بلومً بصعاٖىا لألشُاء ونالْاتها اإلاباشغ 

 ( :ىاإلالمىؽ، ًٓٛى الشانغ  ْاؾم خضاص في ْطُضة )ماء اإلاهن

  آزُذ ؿىياي، واؾدؿلمذ ًضاي للؼىاًت

  ظعلذ ظؿضي آهُت اللؼت، وعؾمذ ػمىض ي ؿطحا لألعى

  ألزباعها، لهىعة جمؼط اإلااء بالىالم

، وهُإث ل   ىجمىح اإلاعنؾمُذ الىخابت زُُئت اللٌى

  ؤعزُذ الهظًان الهاصع، عويخه

 
ً
ـا   مغة، هىذ ٍع

ً
  مً اليلماث اللضًمت، عممذ كبرا

  وجيلمذ هالم البدغ الؼاصع،

 
ً
  ًسغط مً هخب الىىم ... هؿغث الىىم ػحرث هالما

                                                            
٘الث، مد« شهغ»: "مجلت ( بىهغوع، خبِب. مٓالت بهىىان 1

ّ
مض اإلاايىؽ اللبىاهُت مغاظهت الغواَض والدش

 .  51، صي"، مجلت هؼو وبٛى شاووٛ
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 1اإلادبىؾت في اللُل ىؿـايذ ؤخالم الـىض 

ٗان ممً زاعوا  خطح  الىضِ والشٙل نلىهالخل ؤن الشانغ ْاؾم خضاص  الخٓلُضي، ٍو

حز  ىطلٚ مً هطىضه اإلاسخلُت َإغخ ْطُضة الغئٍا  خُض ىضِلا نلىالُ٘غ ال  نلىالتٖر

)اؾدؿلمذ للًىاًت، عؾمذ يمىض ي، ضىعة جسغط اإلااء  جدضر الهالم وال جخدضر نً الهالم

 ، َاغذ ؤخالم ، اعزُذ الهظًان، ىهُإث ظمىح اإلاهنبال٘الم، ال٘خابت زؿُئت الٓٛى

غ للهالم ونالْاجه، خُض ًىُهل  نلىالخٓلُضي ال ًٓىم بال الىمىطط  نأل  ،(ىالُىض  جطٍى

ٓٛى ْطُضة هدُجت هظا الخُانل، ؤما شانغ الغئٍا َُٓىم بالًى  وعاء  في ما صالشانغ، ٍو

  ،ألاشُاء
 
ت والخُٓٓت بدشا  .نً اإلاهَغ

 كهُضة الغئٍا:  نىع   -

ؤن  نًبل جدضر بهػهم  ،االغئٍا وؾّغ جُهُله نًبالخضًض  اإلاهاضغ لم ً٘خُي الىاْض 

 ْطُضة الغئٍا ال جمشل همىطظ
 
  ا

 
ه نً مدمض ظماٛ باعوث في ٖخاب بلُهوهظا ما طهب  ،واخضا

 : َُما ًليالًمىع وؤلابهام والخهمُت  ي ؤؾاؽ مؿخى  نلىْطُضة الىثر خحن ْؿم ْطُضة الىثر 

 هحن وؿِ الهالْاث في اللًت وبىاء نالْاث ظضًضة حؿخ نلىجٓىم و : كهُضة الغئٍا

الُت ض جطل الٓطُضة نىضهم في بالؿٍغ صعظت الخؿابٔ مو  ىٖشحرة بل ؤخاًحن، ْو

ت،  هت وما ج٘خىٍُالُالٓطُضة الؿغ  ىغٍى هظا الىمىطط مً و مً يمىع وببهام َو

ؼ والخجاوػ، وفي انخٓاص ٍاليًدؿم باإلًٌاٛ الؿغ  ْطُضة الىثر  يوعوح الخمغص والَغ

ججاه في مىؿٓت صٛو مجلـ شل هظا لاؤن الشانغ ؾُِ الغخبي هى مً ؤبغػ مً ًم

) مضًت واخضة ال جُ٘ي لظبذ مىؾىمت بـالخهاون، وهمشل لٓطُضة الغئٍا لضًه بٓطُضة 

 نطُىع(:

 اإلاُاه البعُضة

 في اإلاغاًا الضاهىت إلاُاٍه بعُضةٍ 

                                                            
ٗاملت: اإلاىؾىنت الهاإلاُت للشهغ الهغبي ْاؾم. ( خضاص، 1 ، نلى الىاب، والىضلت 

http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=lsq&shid=68&start=0 
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 ًدلّم َحُر الغػبت زلف ؤؿٍم مؿضوص

 بىعُم الؿىىاث
ُ
 الىظىه اإلاكُىعة

 
ُ
 الالهشت

ُ
 ىمًخاؿت ه علىاإلاضن

 زلف ألاؾىاع،
ُ
 الىابدت

ُ
 العغباث

 ؾـٍغ كبل الىالصة ىهإهما ظئذ بل

 بلمٍُو ملىٍر بضم اإلاؿاؿت.

 طاهغتها
ْ

ٌُ ؿلضث  1الِجما

ت اإلاخهاٍع الهالْاث  هالخل َُما ؾبٔ ازخالٛ  وبىاء نالْاث ظضًضة  هانلياللًٍى

الُتحؿخهحن  خطح طلٚ مً زالٛ جغاُٖب الٓطُضة ) بالؿٍغ ّٔ ؾحر  الغ ٍو ٔ  ًدل يبت زلِ ؤَ

 بىهُٔ الؿىىاث ص،مؿضو 
 
  ،الىظىه اإلاشؿىعة

 
  ٚ،خاَت هىم نلىاإلاضن  الالهشت

 
الهغباث  الىابدت

ت( َُي جلٚ الطىع زلِ ألاؾىاع ىغٍى  اليالؿٍغ، وفي هظا جإزغ باإلاظهب يمىع وببهام َو

ض ًٙىن في  بلىالظي ًضنى  ؼ الخهابحر مسالُت للمىؿ هظهالخهبحر نً الهٓل الباؾً، ْو ٔ، َتٖر

ب ومخىاْؼ )ٖإهما ظئذ  نلى ؾُغ ْبل الىالصة، بٓمُظ ملىر بضم  بلىٗل ما هى يٍغ

الجماٛ َٓضث طاٖغتها(، ولهلىا هُؿغ الًغابت في جلٚ الخهابحر لٙىجها ألاَٙاع اإلا٘بىجت  اإلاؿاَت،

 . الخُالُتوألاخالم 

 ت ت صٛو مجلـ في مىؿٓ جٓضًغي في  مً ؤبغػ مً ًمشل هظا لاججاه:  اللهُضة الكـٍى

 صًىان بدشا نً الهمغ:  غمًْطُضة في  طلٚ  و الشانغة ؾهاص الٙىاعي، ي ه الخهاون 

 هى بحن الىظىص والعضم

ت  ٌؼؼو مضًىدىا اللغمٍؼ

                                                            
 ال جُ٘ي لظبذ نطُىع،ْطُضة مضًت واخضة  ؾُِ.صًىان مضًت واخضة ال جُ٘ي لظبذ نطُىع، ( الغخبي، 1

و ؾُِ الغخبي ٗاملت:  ،مْى     http://www.alrahbi.infoنلى الىاب، والىضلت 

http://www.alrahbi.info/
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 ٌعبض بها

 هضمُت ألالُـتمضًىدىا 

 جـخذ زانغتها للؼؼاة

 الحغوب الهؼحرة اإلادـىعة

 في ًلظت الـجغ

 الـخىخاث العظُمت للغانىت

 1ؿُى ال علىمضعبحن 

ت و الخىجغ  الُىمُتشخً الٙلماث  نلىنىضها خُض جٓىم الٓطُضة  بالؿاْت الشهٍغ

الُتواحؿم هظا لاججاه بالًمىع البؿُـ والبهض نً ؤلايغاّ في  ،الشهغي والًىاجي  الؿٍغ

خطح طلٚ في  زغي هلخكه في ْطاثض الشانغة ؾهاص الٙىاعي ألا  وهظا ماوالخهُٓض  ٍو

ت  اؾخسضام الخهابحر الىاضخت الُتالبهُضة نً الغمٍؼ  ألالُُت )مضًىدىا والخهُٓض والؿٍغ

جلٚ  ي الخغوب اإلادُىعة في ًٓكت الُجغ(، وبن انتر ٖضمُت، جُخذ زاضغتها للًؼاة، 

، خُض ٌشٙل طلٚ  التراُٖب بهؼ الًمىع بال ؤجها جػل ؤبؿـ وؤوضح مً الىىم ألاٛو

بت الًاع  ، وبالغيم مً طلٚ ْت في الخهُٓضالىظ ظملت مً الغمىػ وألاؾاؾحر واإلاشاهض الًٍغ

ؼ الخبهُت  ت ؤهمها مبضؤ َع َةن ٗل مً لاججاهحن ًلخٓي في هٓاؽ ؤؾاؾُت مشتٖر

 نلىولاخخظاء، َجاءث ْطُضة الىثر مداولت ٖؿغ الىمىطط الٓضًم للٓطُضة، والهمل 

الجضًضة التي جدٓٔ له  وآلُاجهجسؿُه مً زالٛ الخإؾِـ لىمىطط شهغي ًدمل ؾماجه 

  . خض ؾىاء نلىة في الشٙل واإلاػمىن الُغاص

                                                            
 .   148( آٛ ؾهض، هىعة. الشمـ في بزغي مٓاالث في الشهغ والىٓض، ص 1
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 نلى اإلاػمىن ؤن  نلى الخإُٖضالبض مً  خضًض نً الغئٍا الخاضتوبال
 
الخدٛى لِـ ْطغا

  ًطاخبه بالػغوعة جدٛى الشٙل بل
 
الظي ًىاػي جدٛى اإلاػمىن، َالشىعة لم جً٘  ،ؤًػا

ت ت الٓ ،شٙلُت َٓـ بل ضاخب طلٚ حًحر  في اإلاػامحن الشهٍغ ٗان الجاهب َُي الشهٍغ ضًمت 

الجمانت، ولً٘  يمو الخجاعب الىظضاهُت لض تالتي جإحي مخمىظ تؤلآًاعي مً الجىاهب الغثِؿ

ٗان الخدٛى بل الُت ىفي الشهغ الخضاسي  ُٓت والىظىصًت  الؿٍغ ت واإلاػامحن اإلاُخاَحًز والغمٍؼ

ضون  ُت، َهم ًٖا ت والبدض نً الخٓ نلىوالطَى ُٓت مً ؤن الشهغ هى ؾبُل الهلم واإلاهَغ

مغخلت  الضزٛى في زالٛ جمشل الخجاعب اإلاسخلُت والخهبحر بالؿّغ والطٌُ اإلاسخلُت مً زالٛ

ٗان  ،لِـ لها خضوص هخٓاٛ لهىالم مُخىختٍ الظاث ولا ٖدشاال هالالوعي، والًىص َُ و

لم  ،الخُانل مو الخُاة الجضًضة وما بها مً اغؿغاباث وجىاْػاث ومشاٗل ،صاَههم لظلٚ

 ًجض هظا ؤلا
 
ُب  ،لها بال في الجزوم هدى الهالم الباؾني آلازغ وؿان خال مٙىهاث َ٘إهه ٌهُض جٖغ

  ،في نالم آزغ هظا الىاْو ونالْاجه
 
ٛ  مداوال ض ًجمو هىا بحن اإلاخىاْػاث  ،البدض نً خلى ْو

بت ،في الىاْو ٓت يٍغ طُها بؿٍغ غجب ألاشُاء ٍو َٙاهذ جلٚ الجماناث ، َهى ناإلاه الخاص به ،ٍو

 زلِ الكىاهغ اإلادؿىؾت.  جداٛو البدض نً ما الخضازُت

جؿىعها  ضٕعه لم ما في جٓضًغي  خضازت الهغبُتللالُهم الصخُذ  ىًمً٘ ؤن هطل بل ال 

ذي،  ٗاث  َٓضالخاٍع ٗاث الشىعٍت اإلاؿالبت باإلاؿاواة والهضالت، ؤو بالخغ اْترن قهىعها بما بالخغ

ت اإلاغجبؿت بخًُحر اإلاُاهُم الؿاثضة َُما ًخ ألاهكمت والُٓم هلٔ بالضًً ؤو بالؿُاؾت ؤو الٍُ٘غ

 .ظخمانُتلا 

ٗاث جمغص وزىعة ومداولت للخغوط  نلىالخضازت الهغبُت وشإث  الىكام  نلىؤؾاؽ ؤجها خغ

 مو الُ٘غ  ،الؿاثض ومداعبت الؿلؿت بما في طلٚ الؿلؿت الضًيُت
 
ٗان الطضام صاثما ومً هىا 

ٗا ض ؤن في هظه الخغ  الجمعي اإلاداَل الظي ًٖا
 
ض  ،اإلااؾؿت الضًيُت نلىث زغوظا خُض جٖا

ت مغجبـ بالهٓل والىٓل،  وصنذ بل ٗاث ؤن الهلم واإلاهَغ هىم  نلىمداولت الخطٛى  ىهظه الخغ

في  هىا ًدبحن و َاإلاهاٍع والخٓاثٔ جىبشٔ مً الضازل،  ،جداص بحن هللا والٙىن مً الىخضة ولا

هخاظهم،  َٓض وشإث في مجخمو مداَل با جم مداعبت ػنماء الخضازت وعَؼ إلااطخضوص اؾالعي 

 ًمً٘ اإلاؿاؽ بها. وهىإ مٓضؾاث ال ،له مدكىعاث
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ت بخضار، َٓض  ت الهغبُت نض ٗل زغوط نً ألاضٛى خٖغ هظا  اعجبـفي الشهٍغ

اإلآضؽ، وزغوط نً زٓاَت الُ٘غ اإلاىعور  نلىزغوط  بإههاإلاخسُل الهغبي اإلاداَل في  الخغوط

ؿغ للىدى الخٓلُ َٙان ؤي حًُحر  ،اإلاشاليطط اإلاخسُل بالىمى  هظاالظي نٍغ نىض  ضي،الخالَت، ٖو

بإهه في  ،ؤبهض مً طلٚ ىب َٓـ،  بل ًمخض بلاصبهؼ هظا الشهغ لِـ مغجبـ بداٛ ألا ًؿاٛ 

ضنى بل ،مسُلتهم ًؿاٛ الُ٘غ الشُىلىجي اإلاخمشلت في الٓغآن  ،ْغاءة ألاضٛى اإلآضؾت ىٍو

ها ؤو ينل، وفي هظا مؿاؽ باإلآضؾاث اإلادكىع الخؿاٛو الشهغ الجاهليٖظلٚ ْغاءة و والخضًض 

لها زاعط ما ٗاملت ،وضلىا الخُ٘حر في جإٍو  ،ولِـ هىإ خُٓٓت زاعظها ،َهي اإلامشلت للخُٓٓت 

ل مباصئهم وؤَٙاعهم التي صنىا  وبالخالي ؼ الخاؾم لٙل الخضازُحن ٗو ومً طلٚ  ،بليهاٗان الَغ

ت الخضازُت التي لم جٓخطغ صنى  الشهغ بل ججاوػث طلٚ لخمشل ؤػمت الشٓاَت،  نلىاها الشهٍغ

ت الهغبُت وبالخُ٘حر في مؿاؾه ومداولت جُُ٘٘ه في انخٓاصهم  َهظا ألاضل هى ظؼء مً الهٍى

ت الهغبُت ه للشٓاَت والهٍى ألاضل َالخضازت هي مداولت زلخلت وجُُ٘ٚ لهظا  ،ٌهخبر حشٍى

 ملءومداولت  ،وػة في طلٚ الؼمًومىاؾً الػهِ اإلاخجا هاإلآضؽ والبدض نً الىٓظ َُ

ت الٙاملت ٗاملت، ونىض  ،الُجىاث لخٙىن اإلاهَغ التي ال ًمً٘ ؤن ًٙىن هظا ألاضل ْض وضلها 

ْؿمحن )مداَل عاَؼ،  بلىهظا اإلاجخمو اهٓؿم  ،هظا اإلاجخمو مً الخاعط ىالخضازت بل مجيء

ار اإلاىعور مً لًت التر  ي َهى ًغ  ،خضاسي مجضص( َٙان ألاٛو هى اإلاخدُل الغاَؼ للخضازت

لؿُتها  ،وصًً وزٓاَت ال ًجب مؿاؾه  . بِىما جمشل آلازغ ُْم الهلماهُت والشٓاَت ألاوعوبُت َو

 مـهىم الغئٍا والخإزغ بالحضازت الؼغبُت :  -

ت       بالشٓاَت الًغبُت، َلٓض  وال ػالىا مً الظًً اهبهغوا الهغبُت ٌهخبر عواص الخضازت الشهٍغ

ت خطح طلٚ  ،الُغوؿُت والشهغاء الُغوؿُحن مً ؤمشاٛ عامبى وماالعمُه وبىصلحر جإزغ وا بالغمٍؼ ٍو

 مً زالٛ جمشلهم ٖشحر 
 
 ،اإلاضوهت الىٓضًت في الًغب مشل: َغاصة بلىمً اإلاُغصاث التي جيخمي  ا

الالْطضًت، الالوعي  ،ْطُضة الىثر ،الًمىع ،الغئٍا ،حهؿُل الخىاؽ ،ألاصاثُت ،حهمُت

كهغ الخإ خطح طلٚ الخإزغ نىض ويحرها، ٍو  هُدشت، ٍو
 
زغ  بالُ٘غ الُلؿُي لألإلاان وزطىضا

ت الخضازُت في مىؿٓت صٛو مجلـ الخهاون، ومشاٛ طلٚ  الخمهً في ٖشحر مً الىطىص الشهٍغ

 ْطُضة )في وؾـ طلٚ ( للشانغة قبُت زمِـ :
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تي   مً عىانف اللُل ؤسحب مسَُى

 الىهىىث ؿيها ظازم

 باث الضواءوؤعقله بكهب مىىعة في حجم خ

 ؤػعع في الىهىىث ؿهاخت مً ؤعزه

اث مً نىعه   وؤهؿغ ظضاٍع

 وي جسغط جلً الظاث الؼاثبت

ت ؿُه مشل ظشت في الخابىث   جلً اإلاخىاٍع

 ؤخكغ اإلاغجي مع طلً اإلالضؽ

 
ً
ش عشذ ؿؿاصا  بىا ؤيها الخاٍع

 ؼنلىامهغظىن ًسغظىن مً صه

 ،  وخغوب بلهُتبلُاطةممشلىن،  

 ععب هدُا بلىمً ععب 

 بالخاؾىع، والشالىر، والازني عكغ 

 
ً
 1اإلاـغص اإلاخـغص  بلى ونىال

ش ٓضم هكغة زاضت  في الضًً بال  ،ؤهىا ؤمام هظ مهخم ٌؿخدػغ ألاؾاؾحر والخاٍع ن ؤٍو

خطح الخإزغ بالُلؿُتهمُت جامطلٚ ًكل في ح الخضازُت نىض بصعإ طلٚ ؤلابهام في الىظ،  ت، ٍو

وال٘هىىث هى  ،ؾاثُت اإلاؿُدحن في زؿابها الشهغي  وحؿخدػغ الشانغة )ؾغ ال٘هىىث( نىض

 بلىوجلجإ الشانغة مً ظاهب آزغ  لضًاهت اإلاؿُدُت وهي عجبت صًيُت،ؤخض ألاؾغاع الؿبهت في ا

                                                            
 . 44-43( زمِـ، قبُت. صًىان هدى ألابض، ص 1
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ت( ؤلالُاطةطٖغ ملخمت ) ٔ التي جيؿب  ،الشهٍغ ألاوصٌؿا والتي ٖخبها  بلىوهي مً مالخم ؤلايٍغ

ٓه ْض ال ًطل اإلاخلٓي مهها الشانغ هىمحروؽ، وجخهالٔ مو جلٚ اإلالخمت  صاللت  بلىبؿٍغ

ت هطُت مً  ىًخجلٖما  ،واضخت ُت  ؤزغي ػاٍو )ؤخشغ اإلاغجي مو  في ْىلهاجإزغها باإلاُاهُم الطَى

ت َطلٚ اإلآضؽ(  ُب ًكهغ لىا ؤخض مباصت اإلاخطَى الخإمل والخجغص مً ٗل  بلى اإلاىاصًتهظا التٖر

  ؛(الغوحي )اإلآضؽ بلىش ي ماصي )اإلاغجي( للىضٛى 
 
مً ؤلاجداص بحن اإلااصي  إلخضار هىنا

 واإلاهىىي، وإلخضار هىن
 
خجل ،مً الؿمى ا اث مً طلٚ الخإزغ في ْىلها ؤًػا ) ىٍو ؤٖؿغ ظضاٍع

هى عوحي( مً ٗل  ٗي ؤزغط الظاث الًاثبت( وطلٚ في بزغاط جلٚ الظاث الًاثبت )ؤي ما /ضىهه 

اث( التي ظهلذ جلٚ ا ْض ما لها ؤو ًٌمغها )الجضاٍع خُاءها ت في الخابىث( َإل مشل ظشلغوح )ٌهْغ

ضها. بالبض مً   زغاظها وججٍغ

 مامت الهاعبت مً ؾؿىةالُ ىمىؾًُٓٓٛى الشانغ ؾُِ الغخبي في ْطُضة له بهىىان ) 

 (:الهاظغة

  بغومُصُىؽ،
َ
 الكعغ هاع ؾغق

  ظل  
ً
 الؿغمضي بعظابها ملـىخا

 والحياًت الكعغ ؾغكذ ؤهذ

 الجماٌ هاع ؾغكِذ 

ت ؤػىاعن في زبإِتها ُّ  1الله

ُٓت،  يخضغ خٙاًت )بغومُصُىؽ( وهي بٌؿخدػغ الشان   خٙاًاث اإلاُشىلىظُا ؤلايٍغ

ؾّغ الىاع اإلآضؾت مً  بغومُصُىؽوجدٙي نالْت البشغ بأله الخلٔ، خُض جٓٛى ألاؾؿىعة ؤن 

ت ما ىؽ وهي جمشل الهلم والىىع واإلاهَغ ، َىدً هِٓ نلُه سخـ آلالهصنا ألن ًدل  آلاله ٍػ

ش والترار والخغاَاث وألاؾاؾحرؤما ً  ،م هطىص ٖإجها عجُىت مً خٙاًاث الخاٍع وهِٓ ناظٍؼ

  .في ٖشحر مً ألاخاًحن نً َٚ عمىػها وخل شُغاتها

                                                            
و ؾُِ  الهاعبت مً ؾؿىة الهاظغة، الُمامت مىؾُٓىْطُضة  ىان مٓبرة الؿاللت،صً ؾُِ. ( الغخبي، 1 مْى

ٗاملت:   http://www.alrahbi.infoالغخبي نلى الىاب، والىضلت 



156 
 

 الجباٛ ( : بلىًٓٛى الغخبي في ْطُضجه )نىصه  

 صاثما مسُىؾ بهُامً 

 ؤًتها الجباٌ اإلاخأزُت مشل ؤعواح نلبت

 ىال جـن

ً مً ال  بكغجغملحن العابٍغ

ت.  بىظغة ملاها الكـلت والسخٍغ

 مىظ َـىلخىا البعُضة.

 وؤهذ جالمؿحن اإلاؼُب

 ولهم مغوا مً هىا

 
ً
  مً ػحر ؤن ًترهىا ؤزغا

ً
 ،ؤو معماعا

 
ً
 ألن ؤي زلم ؾُىىن نؼحرا

 في ؤٌػ قمىزً الباهغ

 ألن ظلجامل

 لى خّضق في مغآجً مغة، جغن

 البدض عً عكبت الخلىص

 ألن الـغاعىت ؿىغة مبؿُت مً

 غامخً الهىضؾُت.ن

 للض ؿىذ ؤعمالهم وعمىػهم
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اث  وقغخذ اإلاالخم والحـٍغ

 الكغح والخـؿحر علىوؤهذ ماػلذ عهُت 

1مدّهىت ؤؾغاعن بالؼمىى
 

ًخطح مً الىظ الؿابٔ ؤن الشانغ الغخبي ٌؿخدػغ ؤؾؿىعة ظلجامش وهي مً  

ت، وبالبدض في  غ الخلىص، وجطل ألاؾؿىعة ًدبحن ؤجها ؤؾؿىعة جغاظو ؾ هظهألاؾاؾحر الؿىمٍغ

ؤن الخلىص في ألانماٛ ولِـ ألانماع، ولً٘ ؾُِ الغخبي ٌؿخدػغ جلٚ  بلىفي النهاًت 

خهالٔ مهها بةؾٓاؾها  برػ طلٚ مً زالٛ  نلىألاؾؿىعة ٍو خضًشه نً جلٚ الجباٛ واْهه، ٍو

اإلاخأزُه التي لم ٌشٙل ؤي نمل ؤو ؤزغ ؤمامها شِئا لهكمتها، َُظٖغ مً طلٚ ؤن ؤنماٛ 

نىت الهكماء لم حهض حشٙل شِئا َهي جمشل َ٘غة بؿُؿت ؤمام جلٚ الجباٛ وهىضؾتها الُغا

٘مً ؾغ جلٚ الهكمت نىض مٓاعهت جلٚ الجباٛ التي حشٙل لضًت )االهكُمت ت( ، ٍو إلاىؾً والهٍى

وشغخذ اإلاالخم  َ٘ذ ؤنمالهم وعمىػهمؾاؾحر اإلاسخلُت واإلاالخم )بغمىػ الهالم وألا 

اث ش جوالخٍُغ مدّطىت ؤؾغإع ر الشغح والخُؿح نلىنطُت لٚ الجباٛ َما ػالذ )( ؤما جاٍع

 ( .بالًمىع

لىا مً الهغع الؿابٔ جإزحر  اإلاغظهُت الًغبُت في عئٍا شهغاء الخضازت في مىؿٓت  ًدبحن

 نلىصٛو مجلـ الخهاون، وطلٚ مً زالٛ جبني ؤَٙاع شهغاء الخضازت الًغبُت، وػنماء الخضازت 

جض اإلاؿلو  بلىاَت الىؾً الهغبي، بغ ي مؿخى  ُت، ٍو اإلاضوهت  نلىجإزغهم باإلاُاهُم الطَى

ت الخضازُت في  اإلاىؿٓت جمشل الترار الهغبي وزٓاَت ألاضٛى بل والشٓاَت ؤلاوؿاهُت  هظهالشهٍغ

ىػها وؤؾاؾحرها ومالخمها بشٙل ٖبحر في الخؿاب الشهغي مبشٙل نام مً زالٛ اؾخدػاع ع 

دُجت جبني َلؿُت الغئٍا بال ؤن الشانغ ه ؛ع وؤلابهامؾخدػاع ٌؿىصه الًمى طلٚ لا  يوبن بض

 
 
خه ولً٘ ًٙىن لهظا الخهالٔ ؾابها   الخضاسي ًكل في حهالٔ مو ناإلاه وجغازه وزٓاَخه وهٍى

 
 زاضا

 امهما  بال ؤن الشهغ  ،ألهه زاغو لدشُ٘الث نالم الغئٍا
 
نً بًضًىلىظُاث  صنُىا ٌهض حهبحرا

 
 
  َإما ،مً هظا الىاْو مهُىت اهؿالْا

 
  ؤن ًٙىن مخالثما

 
  ،مهه مخىآَا

 
  َُإحي واضخا

 
وؤما  ،بؿُؿا

 
 
 ُنل ؤن ًٙىن زاثغا

 
ٗان هظا اإلاجخمو هى ؤؾاؽ لاهؿالّ. ،له ه عاَػا  وفي ٖال الخالخحن 

 

                                                            
و ؾُِ الغخبي الجباٛ، بلىْطُضة نىصة  صًىان ْىؽ ْؼح الصخغاء، ؾُِ. ( الغخبي، 1 نلى الىاب،  ،مْى

ٗاملت:   http://www.alrahbi.infoوالىضلت 
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ت في ؤلابهام: الشاوي اإلابدض -  :الحضازُت الكعٍغ

ت الخضازت ؤهم مكاهغ مً مكهغ لِؿخهغع اإلابدض هظا ظاء  الٓطُضة في الشهٍغ

  ًً٘ لم الًمىع وؤن اإلاىغىم، في هظا ظضة هضعي وال ،"الًمىع" وهى ضًضةالج
 
 في مىظىصا

  ٗان الًمىع ؤن هدبحن الترار مطاصع بلى الغظىم َهىض الٓضًم،
 
 مً ٖشحر في مىظىصا

ُت الىطىص  اظغاء ًً٘ لم -جٓضًغي  في- الًمىع ؤن ألاشهاع، بال وبهؼ والُلؿُُت الطَى

 
 
  الهباس ي الهطغ َُي والىغىح، باإلاباشغة احؿم الظي الهغبي الُ٘غ في مؿدؿايا

 
 جمشل مشال

 إلااطا: له ُْل و طلٚ هنلُ َهُب ،ؤشهاعه مً ٖشحر في الًمىع جمام ؤبى الخضاسي الشانغ

 ٛ ًٓاٛ؟، وفي الهطغ الخضًض سجلىا طلٚ في ٖخاباث  ما جُهمىن  ال إلااطا: َحرص ًُهم ال ما جٓى

حن، إلاا اخخىجه مً زُاالث ونىاؾِ مهٓضة، وؤنخٓض الغوماوؿُحن مً ظمانت ؤبى للى واإلا هجٍغ

ؤجها ظاءث بظلٚ لخبحن ضضّ الخجغبت ألجها هابهت مً ؤنماّ الىُـ اإلاهٓضة، َخإحي ببهؼ مً 

ت مً خُض الًمىع والخضازل وازخالؽ الهىاؾِ، هظهؾماث   شًلذ َٓض الىُـ البشٍغ

ٗا والخضًشت، الٓضًمت الىٓضًت الضعاؾاث الكاهغة هظه  الٓضًم ؤصخاب بحن الطغام مدىع  هذو

  .الجضًض وؤصخاب

اجه، الًمىع ىمهن نلى لُِٓ اإلابدض هظا ًإحي ُُُت ومؿخٍى  الىطىص في ججلُاجه ٖو

 . الخضازُت في صٛو مجلـ الخهاون 

اجه:  ؿلؿـت -  الؼمىى ومؿخٍى

ؤضبدذ ؾمت مً  ىًخمحز الشهغ الخضاسي ببروػ قاهغة الًمىع بشٙل ٖبحر َُه، خت

ت، بل بن الىطىص الخضازُت لم جِٓ نىض مؿخى  ههظؾماث  الًمىع بل  ي اإلاضوهت الشهٍغ

اث ؤ بلى ي ججاوػث هظا اإلاؿخى  مً طلٚ وهي: ؤلابهام والخهمُت، َخطبذ في ؤيلب  نلىمؿخٍى

 
 
ل عمىػها،  ألاخاًحن هطىضا ؿخدُل جإٍو  و مًلٓت، ًطهب َٚ شُغاتها، َو

 
 ًَضو اإلاخلٓي ناظؼا

 ٗاهذ الغئٍا ؾبب ي غ ج نً الخُانل مهها، َهل ًا
 
في هظا الًمىع لخدلُٓها في نالم آزغ هى  ا

ٗان ؾبب الًمىع هى ججاوػ ألاضٛى اإلاخهاٍع وعاء ألاشُاء نالم ما هؿالّ ها ولا نلي؟، ؤم 

وسجل هىا ؤن الؿاخت و  ،؟حهؿل الخىاؽ آلُتبال٘خابت مً زالٛ بنالء الظاجُت وجُهُل 

ض ومهاعع ل ض ًىكغ  ،الكاهغة هظهالىٓضًت ْض اهٓؿمذ بحن مٍا نخباعها ؾمت مً ها بابليَاإلاٍا

 
 
الث  ؾماث ألاصب نمىما؛ َُٙىن في الىظ هىنا ًضو ْابل للخإٍو مً الخُاٛ والضهشت، َو

ؼ  الكاهغة وبشضة، والؾُما بهض الخهُٓض ال٘بحر الظي ؤضاب  هظهاإلاخهضصة، وهىإ مً ًَغ

 
 
ام والخهمُت، َدضزذ بظلٚ الُجىة في صاثغة مًلٓت مً ؤلابه الشهغ الخضاسي وصزىله مخهمضا

 الىطىص .  هظهبحن اإلاخلٓي و 
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ت، خُض  ىالبض لىا بضاًت مً مٓاعبت اإلاهن الضُْٔ للًمىع ٖما وعص في اإلاهاظم اللًٍى

ه الٓامىؽ اإلادُـ بـ ٗالًمؼ: يمىع  :الًامؼ: اإلاؿمئن مً ألاعع" :ـــ نَغ يىامؼ، 

٘غم يمىغت ويم ض يمؼ اإلاٙان يمىغا، ٖو اغت، والغظل الُاجغ نً الخملت، وؤيماع، ْو

الخُاء ونضم الىغىح  الخهٍغِ الؿابٔ مهنىطا في لٓض خمل ب ،1"موزالٍ الىاضح مً ال٘ال 

 نلُه بؿهىله.وبزُاءه، َال ًخطح وال ًكهغ وال ًدبحن  ىوبغماع اإلاهن

ؤٖبر في الًمىع،  ي وهى مؿخى  ،آلازغ مً الًمىع ؤال وهى ؤلابهام ي هىإ اإلاؿخى 

ال ٌهٍغ مهىاه، واؾخبهم ألامغ  له، واإلالخبـ الظي ي: ال مإح"ؤمغ مبهم ًت ٌهني:َاإلبهام ل

  ،2اإلاؿإلت اإلاهػلت اإلاشٙلت الشاْت" واإلابهمت: اؾخًلٔ،
 
ٗان مؿخهطُا  نلى َاإلبهام ٌهني ما 

ؤن  بلىْض طهب  البهؼَالُّغ بحن الًمىع وؤلابهام هى ؤن  ،ىاإلاهنبيالّ  بلى يالُهم، َإص

  هظهالؿماث اإلاؿلىبت في الىطىص ألاصبُت، لُٙىن في الًمىع مً 
 
مً  الىطىص هىنا

الخُانل مهه، ؤما الىىم آلازغ وهى ؤلابهام َظهب  نلىالخُاٛ الظي ًازغ في اإلاخلٓي َُدُؼه 

ٔ اإلاهن نلىهبظه  بلىال٘شحر  ؤمام اإلاخلٓي َُعجؼ نً الىضٛى للضاللت َُٙىن  ىانخباع يلٓه ؾٍغ

ؿض ٖبر للًمىع، وبه حألا ي لًاػ والؿالؾم، ؤما الخهمُت َهي اإلاؿخى الىظ ؤمامه هىم مً ألا

  يٗل الؿّغ ؤمام اإلاخلٓي لٓغاءجه بن لم ًً٘  اإلاخلٓ
 
باإلاهاٍع والشٓاَاث الالػمت لخُُ٘ٚ  متزوصا

ٗاهذ اليؿبت  ؤلابهام، َهي في  ي في مؿخى  ىغئُلت للىضٛى للمهنشُغاث الخؿاب، َةن 

 الخهمُت شبه مهضمت.

اإلاؿإلت الؾُما في ْطُضة الىثر التي جمشلذ هظا  هظهقهغ ؤلاشٙاٛ خٛى  مً هىا 

اجه، َغؤ ؤهطاعها ؤجها هىم مً الُغاصة والجضة، َ٘ما ْاٛ ؤصوهِـ ؤهه  ياإلاكهغ بٙاَت مؿخٍى

وظض ؤهطاع  هم، و بليولِـ للشانغ ؤن ًجٛز  ،الشانغ ي مؿخى  بلىاإلاخلٓي ؤن ًغجٓي  نلىًجب 

ُه جدُحز لظهً الٓاعت  يجخهضص الٓغاءاث، وجدىىم الغئ ؤهه بالًمىع  هظا لاججاه لُت، َو الخإٍو

 وجُهُل لضوعه.

ًظهب نؼ الضًً بؾمانُل في صعاؾخه للشهغ الخضًض واإلاهاضغ للخدضر نً الًمىع 

ؤن الًمىع ٌهني الطهىبت في الُهم، وبن الشهغ  ي في الشهغ بىضُت قاهغة َُه، َهى ًغ 

الخإمل والخُ٘غ  بلىوم هماطظه، خُض جضنى هظه الكاهغة الجضًض ًدؿم بالًمىع زاضت في ؤع 

في اإلاىخج ؤلابضاعي، وهظا ال ٌهني ؤن الًمىع زاضُت ًىُغص بها الشهغ الخضًض، ٖما ٌهخبر 
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ت بحن الٓضًم والجضًض، خُض اعجبـ بؿبُهت الشهغ طاتها، بط ٌهض في  الًمىع زاضُت مشتٖر

  1اضُت في ؾبُهت الخهبحر الشهغي.الشهغ زاضُت في ؾبُهت الخُ٘حر الشهغي ولِـ ز

الىكغ  بلىمً مٓىماث الشهغ الجضًض الظي ًضنى  َالًمىع في الٓٛى الؿابٔ مٓىم

  يوالخُ٘غ، َالشهغ الخضًض ٖما وهلم ال ًٓضم اإلاهن
 
، بل ًشحر َُىا الدؿائالث التي جدُؼها ظاهؼا

الىطىص ؤلابضانُت، ٖما وؿدشِ مً خضًشه ؤن الًمىع لِـ  هظهالبدض في  مٙىهاث  نلى

قاهغة خضًشت قهغث بكهىع الشهغ الخضًض، بل هي ْػُت قهغث في الىٓض الهغبي الٓضًم ٖما 

 
 
  ؤشغث ؾابٓا

 
  وزاعث خىلها سجاالث وهٓاشاث ؤزظث خحزا

 
 .ىفي ٖخب الىٓاص الٓضام مهما

غ وزطاثطه َهى مً مٓىماث الشهًمً٘ الٓٛى بن الًمىع في الشهغ ؤمغ خخمي ومهم، 

وفي  ت وما اعجبؿذ به مً صالالث منهامً ؤبغػ ؾماث الٓطُضة الخضازُالُىُت وؤلابضانُت، و 

ٗان ل    ألانماٛ الُىُت ؤلابضانُت صاللخحن : هظهالكاهغة في  هظهجٓضًغي َٓض 

  الجمالُت، خُضالضاللت  
 
  ًٙىن الًمىع َيها َىا

 
للهمل  ىللهمل ألاصبي و ال ين مالػما

 . مخلٓي حهضص الٓغاءاث للىظ الىاخضؾاْاث بًداثُت جدُذ للمً ًخمحز به  طلٚ إلاانىه، 

  ت ًيخٓل َيها الًمىع طبذ ببهاما ؤو حهمُت  . نلىصعظت ؤ بلىصاللت لًٍى  ٍو

ت الجضًضة الىطىصزالٛ البدض في  مً  بلىالهىامل التي ؤصث  ؤهمسجلذ  ،الشهٍغ

 في ؤلابهام" ٖخابت في الٓهىص نبضالغخمً ًغاها ٖماي الخضاسي جمكهغ ؤلابهام في الشهغ الهغب

  :وهي "الخضازت شهغ

  ت والُلؿُُت ُت للشانغ الخضاسي، وهي الخلُُاث الٍُ٘غ الخلُُاث الشٓاَُت واإلاهَغ

ُذ  ُٓت مً زالٛ جُهُل الغئٍا، خُض ْو ُت وألاؾؿىعٍت وألابهاص اإلاُخاَحًز والطَى

تالخلُُاث صون َهم الىطىص ال هظه ناإلاها، وظهلذ اإلاخلٓي  بلىوالضزٛى  شهٍغ

 
 
الؿعي هدى  نلىنخباع ؤن َلؿُت الغئٍا ْاثمت الخُانل مهها، با نلىًٓضع  ال ضامخا

  نالم ما بلىالضزٛى 
 
ت حهؿُل الخىاؽ، وججاوػ آلُمً جُهُل  وعاء ألاشُاء، اهؿالْا

التي ًٓىم اإلااض ي وألاضٛى هدى ال٘شِ، زم جإحي مغخلت الخلٔ والدشُ٘ل الشهغي 

ٔ مىكىعه الخاص  َيها الغاجي بسلخلت  ألاشُاء في ناإلاه الىاْعي، وبناصة جغجُبها َو

ػه لهظا الىاْو الغئٍا، َ٘إهه هظهل ؿع ،بظلٚ ٌهبر نً َع لخإؾِـ ناإلاه  ىَو

                                                            
ت، ؽ 1 ، الٓاهغة، 6( ًىكغ: بؾمانُل، نؼ الضًً. الشهغ الهغبي اإلاهاضغ ْػاًاه وقىاهغه الُىُت واإلاهىٍى
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وضح طلٚ في ؾإفي ْطُضة الىثر  ٖما  الخاص، وهىا ً٘مً ؾغ الًمىع زطىضا

 
 
ت الخٓا  .بهؼ الشىاهض الشهٍغ

 ت الخضازُت الهغبُت بها وما اهؿىث جإزح ه نلُر الشٓاَاث واإلاظاهب الًغبُت، وجإزغ الشهٍغ

الُتهظه اإلاظاهب الخضازُت مً يمىع وجىاْؼ  ت، خُض جى٘غث  وؾٍغ وصاصاثُت وعمٍؼ

ألاشٙاٛ ألاصبُت  نلىهظه اإلاظاهب للهٓل واإلاىؿٔ والشهىع، َجاءث ٖشىعة 

ً عواص الخضازت في اإلاىؿٓت الهغبُت، التي لىا هظا في ؤنماٛ ٖشحر م ىالىاضخت، ًخجل

ت  نلىٗاهذ  اجطاٛ وزُٔ بالًغب وزاضت بُغوؿا التي نضث مىبذ الخضازت الشهٍغ

ٗان إلاجلت شهغ والٓاثمحن  ت نليالًغبُت، َٓض  ت الخضازت الشهٍغ ها صوع ٖبحر في خٖغ

ت وجغظمىها  نلىالهغبُت، خُض اؾلهىا   بلىصعاؾاتهم الىٓضًت وهطىضهم الشهٍغ

وؤؾهم الخإزغ بالًغب وزٓاَخه ومظاهبه وشهغه في الخىظُه هدى خػىع  الهغبُت،

 ؤلابهام في شهغ الخضازت 
 
 وب الهغبُت َىُا

 
 .ظغاثُا

ضون  ٗان ت الهغبُت ًٖا  ي وعئ  مُاهُم نضة نلى زؿاباتها ؤزىاء عواص الخضازت الشهٍغ

ٗاث مً ٖشحر بلى مباشغة جدُلىا ت الخغ  زالٛ مً لىا ًخطح هىا مً ،ألاوعوبُت والشٓاَُت الٍُ٘غ

ت ؤلابضاناث ت الغوماهؿُُٓت"  بــ جإزغوا ْض الهغبُت الخضازت عواص ؤن والىٓضًت الشهٍغ  ؤلاهجلحًز

ت الُت والغمٍؼ لؿُت والؿٍغ في  ،1"ألاإلااهُت واإلاشالُت الطىفي والُ٘غ هُىم. ي.وث بغظؿىن  َو

 بالغوماهؿُُٓت زغهمجإ ظىاهب مً وهظا ،َُه والخهمٔ والًىص الخُاٛ، اؾخسضامهم

ُت، ت وؤما والطَى  ويحرهم وبىصلحر وعامبى ماالعمُت بإشهاع الخإزغ زالٛ مً هظا َُبرػ الغمٍؼ

ت، شهغاء مً الُت جإزغهم ًكهغ آزغ ظاهب مً الغمٍؼ  حهؿُل تآلُ جُهُل زالٛ مً بالؿٍغ

كهغ ،ال٘خابت في هؿالّولا  الخىاؽ ُت جإزغهم ظىاهب مً ظاهب ٍو  ججاوػهم زالٛ مً بالطَى

ت نالْاتها في ألاشُاء ًضٕع الظي للهٓل  لباؾً ٖدشاٍا مداولت وهى الخضؽ بلى الكاهٍغ

 شانغ لٙل ًٙىن  الخضؽ هظا زالٛ َمً ،طلٚ في وزلٓها والخهمٔ وظىصها وعاء وما ألاشُاء

 نلى جٓىم شهغ ظمانت ؤن ؤبىؾُِ ؾاهضي جظٖغ وهىا ،الخلٔ نملُت زىاءؤ الخاضت عئٍاه

  الىظىص هظا في بن" :ؤؾاس ي ظىهغ
 
  ناإلاا

 
  ال باؾىُا

 
ٛ  ،مغثُا  خٓٔ بشانغ بال ًخم البلُه  والىضى

 
 
ت اإلاغجي، اإلادؿىؽ واْهت نً هُطاٛلا  مً غغبا ٔ جخم ال الهالم هظا ومهَغ ّ  َو  الؿغ
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ٔ بهما اإلاىؿُٓت، الهٓالهُت ت خاصؾت جدٓٔ ي ْى  َو  مخباًىاث بحن والخألِ اإلاباشغة، اإلاهَغ

  .1"الهالم طلٚ

 ا خلهال 
 
ذ اإلاباشغ الخإزغ الؿابٓت اإلآىلت مً هؿالْا  مً الًغب في ؾاص بما واإلاهلً، الطٍغ

ت ي وعئ  َلؿُُت مهخٓضاث  نلى لِـ الجظعي، الخًُحر هظا نماص هي ٗاهذ خضازُت، ٍَ٘غ

  ٌهض وهظا والضاللت، ىواإلاهن اإلاػمىن  ي مؿخى  نلى بل َٓـ الشٙل ي مؿخى 
 
 للشهغ زالَا

غغذ يالظ ،اإلاىعور الخٓلُضي
 
 للشانغ البض َٙان الخلُلُت، وألاوػان الجاهؼة الٓىالب هنلُ َ

ٔ شهىعه ًؿىم ؤن مً ببضانه ؤزىاء ٛ  ؤنخبر وبال الٓىالب، هظه َو   طلٚ نً الهضو
 
 غهُا

ٗاٖت   وع
 
  الشٙل ظاء الخضاسي الشهغ َُي اإلآضؽ، الٙامل اإلاىعور نلى وجؿاوال

 
 ىللمهن مؿىنا

ضه الظي ٔ الشهىع، ًٍغ  والخمحز زخالٍلا  ًٙىن  هىا ومً الخاضت، وججغبخه عهجطى  َو

 وشهىعها ججغبت ٗل طاجُت جبرػ خُض وؤلابضام، الخُغص ًٙىن  الدشابه ال زخالٍوباال  والُغاصة،

هدى  اإلاىعوزت الخٓلُضًت ألاؾغ اتها الخاعظت نًالُوظم زطىضُتها في ؾبب وهي الخاص،

 الترار نلى هُخاحوالخمغص، و لا  لشىعةا جىهج ههج الجضًض، َخلٚ الىطىص وؤلابضام الخلٔ

ت، وجإُٖض ؤلاوؿاوي ت الخجاعب مً باإلَاصة وطلٚ الهػٍى  .الهاإلاُت الشهٍغ

  ٗان ًضنى ه مً بلُما ؤضاب بيُت الشهغ الهغبي ومُهىمه بؿبب جُاع الخضازت، وما 

الشٙل واإلاػمىن الشهغي، واوهٙاؾاث هظه الخدىالث  ي مؿخى  نلىجدىالث وحًحراث 

  نلى
 
  صاللخه يُابا

 
  وحشدخا

 
اإلاخلٓي الهغبي  ي، مً هىا حًحر مُهىم الشهغ لض2وببهاما

، َجاءث الىطىص الخضازُت وال ىؤن الشهغ هى ٗل ٖالم مىػون مُٓ نلىنخاص الظي ا

ت الهغبُت.ؾُما ْطُضة الىثر التي نضث ا  لخدٛى ألاٖبر في الشهٍغ

ض الىاْضة ؾاهضي ؤبىؾُِ في ٖخابها الخ     تٖما جٖا ؤن نىامل الًمىع في  بلى ضازت الشهٍغ

 : بلىْطُضة الىثر جغظو 

  ت ألجها مخهلٓت الغئٍا اإلاشٙلت لٓطُضة الىثر، با بلىالىكغة نخباعها عئٍا يامػت ولًٍؼ

 
 
 هظه في بباؾً الىظىص، وبٙلُت الخجغبت ؤلاوؿاهُت، وبلًت الغمؼ الًامػت، َىجض ؤضال

ُٓت ألاشُاء، والغيبت في اٖدشاٍ اإلاجهٛى الغئٍا همىم الىظىصًت والبدض نً مُخاَ حًز

 والهالم الالمغجي . 
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  ،ٓي، الباخض نً خُٓٓت ياثبت ُْام ظمانت مجلت شهغ بخُهُل الشهغ اإلاُخاَحًز

 
 
بظلٚ الًىص ؤػماث ؤلاوؿان اإلاهاضغ مً زالٛ  والباخض في ؤيىاع سخُٓت، مخىاوال

 شب٘ت مهٓضة مً الدشُ٘ل اإلاػمىوي واللًىي . 

 ُت والشٓاَُت وؿُج الىظ الشهغي، َخدٛى الىظ اْخدام ألا زؿاب  بلىبهاص اإلاهَغ

ػاًا الالهىث ونلم لا مهغفي خُٓٓي، وؾاخت حؿخىنب اإلاؿاثل  ظخمام، الُلؿُُت ْو

ش .  ،وألاهثروبىلىظُا  والؿُاؾت وألاؾؿىعة والخاٍع

 الشهغ الخضاسي  نلى ىوهظا ؤغُ ،جىقُِ الشانغ الخضاسي لألؾاؾحر بشٙل ٖبحر

ت، بال ؤن اإلابالًت في جىقُِ صال غ الجضًض هدى ؤلابهام ألاؾاؾحر  ؾاع بالشه هظهالث زٍغ

 1والخهمُت.

ت اإلاضوهت في ؤلابهام مظاهغ -  :الحضازُت الكعٍغ

 : الضالليالؼُاب  -

 اإلادىعٍتالُ٘غة  الًغع ؤو شهغ الخضازت يُاب اإلاىغىم ؤو يمً ؤبغػ مكاهغ ؤلابهام ف

هخمام ٖبحر بدػىع ٗان لا  ىوشإجه ألاول ظمى يهغ الهغبالش ص مؿحرةمخضاا هلىَ، للىظ

ت ما متن ياإلاىغىم ف   اإلاضوهت الشهٍغ
 
  مىذ جلٚ الىطىص جماؾٙا

 
ا   لًٍى

 
  ووغىخا

 
ؤمام  صاللُا

 ما يه يالىظ واإلاخلٓ مبضمهظإ بحن آولهل ؾبُهت البِئت والهالْاث  ،جلٚ الىطىص يمخلٓ

ت الخضازت الشهغ "طلٚ ولً٘ ومو َغغذ    يؤ هْاثلضىث ضاع الشهغ ت ٍخٖغ
 
  ضىجا

 
 ال صازلُا

 
 
َلم ٌهض ضىث  ،2"ظخمانُتلا  اإلاىاؾبت الٓىمُت ؤو ؤو ؤو الؿلؿان غغه الٓبُلتُج زاعظُا

الهطغ الخضًض ؤضبذ الشهغ هى ضىث الظاث  يَُ الجمانت،طىث ل يالشانغ هى ضض

والىخضة  ي شهغ مً طلٚ ًخطح لىا ؤبغػ مكاهغ ؤلابهام وهى جغاظو الًغع الو  ،الشانغة

 ،لخالت الشانغ اإلاخدىلت ي ٖشحرة هدُجت زػىم الىظ الشهغ  ؤخاًحن ياإلاىغىنُت بل ويُابها ف

ٗالهجاء واإلاضًذ والغزاء ويحرها ٗاهذ ، ََلم ٌهض ًىؿلٔ مً مىغىم مهحن  هٓؿت حشٙل اإلاىاغو 

بتخالت الشانغ اإلاخدىلت  مًبل  ي زلٔ الىظ الشهغ  يالبضء ف  واهؿ ،واإلاخًحرة واإلاٖغ
 
مً  الْا

 طلٚ ًخطح لىا ؾبب نضم وغىح ٖشحر مً الىطىص الخضازُت للمخلٓحن ووظىص ْؿُهت

جىة الجضًضة مً نالم الظاث الخاضت ولِـ  الٓطُضةم و ْض ي، هدُجتبحن اإلابضم واإلاخلٓ َو

                                                            
 ،بخطٍغ . 211 -208ؾُِ، ؾاهضي. ْػاًا الىٓض والخضازت، ص  ى( ًىكغ: ؤب 1
ل، ؽ وآلُاث( الٓهىص، نبضالغخمً. ؤلابهام في شهغ الخضازت الهىامل واإلاكاهغ  2 ، اإلاجلـ الىؾني 1الخإٍو

ذ،   .179،ص2002للشٓاَت والُىىن وآلاصاب، الٍٙى
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ومً زم  ،نالم الظاث الشانغة ْض جسخلِ الهالْاث وجسخلـ الضالالث يَُ ي،الهالم الجماع

  ي،إلاباشغ والىغىح الٙافمٙان للُهم ا ال
 
مً  بل هىإ مداولت لٓغاءة جلٚ الىطىص اهؿالْا

 .زغٍل مداولت للىضٛى لظلٚ الهالم آلا و إالخ

 بلىشهغ الخضازت عاظو ٖما ؤشاع الىاْض نبضالغخمً الهٓىص  يف الضالليولهل يُاب الخٓل 

 هظا الهال يَالشانغ اإلاهاضغ ف 1الشُئُت" مُاغت و هالػاج ياإلاهاو مُا"غ
 
 م اإلاؼخىم ٌهِش هىنا

َلم حهض نالْت  ،بن صح الخهبحر غهُها مً ؤلايتراب وغُام الهالْاث بحن ألاشُاء ؤو 

 يف هدذبل  يجمهىع اإلاخلٓهدى الطاتها الهالْت الٓضًمت الىاججت مً مبضم الىظ  يالٓطُضة ه

 مدىع  يالهالم الضازلو زغ وهى ظهل الظاث الشانغة آججاه ا
 
الهالم  الونماصه  يهمل الُنلل ا

ٗان يَإضبذ اإلاخلٓي، الخاعج هضم مبضؤ  هى مً ًداٛو الىضٛى لظلٚ الهالم ومً هىا 

ت والىخضة اإلاىغىنُت والباعة  يغاعألا  هُطاٛ طلٚ هدُجت لا  ،الشاملت الضاللُتالشهٍغ

 
 
جُا حز  يمو الهالم الخاعج جضٍع   ي. الطىث الضازل نلىوالتٖر

هطىص ٖشحر مً في  قهغث يٍت الخضازُت التويُاب اإلاىغىم مً ؤبغػ ججلُاث الشهغ 

ْطُضة لها  في زمِـقبُت الشانغة ؤلاماعاجُت  َهظه ،مىؿٓت صٛو مجلـ الخهاون  يالشهغاء ف

ش جلٚ الصجغة ( بهىىان  :جٓٛى  )جاٍع

ش إلالهلتالعىف   الخاٍع

  الضماء ػظاء الىغاس ي

 عغف الؼمان الجماظم

 وظه مً يف يمً ًىدن

شوظه ا يالىظه اإلالبىى ف  لخاٍع

 ؤعخاب بىابت اإلاىخهغ علىالضم اإلاؿدباح 

ت و يبمىدُن ٌ  يطعة خٍغ  ؤكى

 يعكبت  علىجُبم بلضٌؿيها  بن الؼابت

                                                            
ل وآلُاثاهغ الٓهىص، نبضالغخمً. ؤلابهام في شهغ الخضازت الهىامل واإلاك(  1  . 183، ص الخإٍو
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 البىح يف يقهىة ل ال

 الىًاٌ يف يقهىة ل ال

ٛ  يزغ فآمىغو  يوف  :هُـ الٓطُضة جٓى

ت الىؿاق   ؤهـاس ي على ؤنعضزاٍو

 يعغبمىاًَ مىؿىعة الجىاح مشل ول 

 هى ملبرة ألامـ يالظ بالُىمؤظهغ 

 خمل الكعاعاث ي ظهغ  علىوؤؾلِ مً 

 ىألاول يمً لحظت يبظخاخخن يالت

 هظه ألاعى على

 ؤجمؿً به يو يء ًشبخنيالش 

 ول ألاخىاٌ  يواللاهىن ف

 يلِـ بلاهىو

 يؿتر عىعحٌ زىب العغوبتي 

 ضحاًا الُىؿان يوؤقباه

ش يؾىؾ ؤزُب ف  ؿًاء الخاٍع

 1زضعخنيإلااطا 

 فيوطلٚ  ىلىا ؾبب يمىع الىظ وغُام اإلاهن ىبٔ ًخجلمً زالٛ الىظ الؿا

ؤظؼاء  نضةَ٘إن الٓطُضة الخضازُت حشٙلذ مً  ،والىخضة اإلاىغىنُت الضالليالًُاب 

 ي الٓاع  بلى ىْض ًجهل وضٛى اإلاهن ما ،مسخلُت
 
ًجض َجىة بِىه وبحن الىظ ٗىهه  ،ء مؿخدُال

ل الىظ الخضاسم بلىلطهىبت الىضٛى  َلم ٌهض هظ الٓطُضة الخضازُت  ي،ُاجُذ ْغاءة وجإٍو

                                                            
 . 16-13ص بض،( زمِـ، قبُت. صًىان هدى ألا  1
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ٗاهذو مترابـ الطىع ومدؿلؿل اإلاشاهض  ألاظؼاءملخدم   تنلُ واضح الخضعط وألاَٙاع ٖما 

ٗان مىظت  بلىعبما ٌهىص ؾبب طلٚ َيها  يالت ،الٓطُضة الٓضًمت  ياإلاخلٓ بلىؤن الىظ الٓضًم 

 ىَإغخ ،ءي الٓاع  ياإلاخلٓ بلىخُض جىظه الٓطُضة الخضازُت  بسالٍ الىغو الغاهًالؿامو 

 يَه ،بها يء لخكت الخالقي جطضم الٓاع  يدُـ الطىع الًامػت التجنالم  يالىظ الخضاس

ناإلاه الخاص ًطىو  يَه ا،جُغص به ينالم الغئٍا الت ينالم الشانغ الضازل بلى يمشاهض جيخم

ىا مً ه ،يجخىأَ مو طلٚ الهالم الخاعج َُه ما ٌشاء مً نالْاث وجغابؿاث وجدىالث ْض ال

ومً زم مداولت ْغاءجه  ،ْتراب مً هظا الهالم لخلمؿه وبصعاٖهاإلاخلٓحن مداولت لا نلىوظب 

ٔ مؿاعاث مدضصة وؾّغ مهُىت ف يالت تزالٍ الٓطُضة الٓضًم نلى  يًؿلٓها الشانغ َو

 .مؿامهه اهينل ثوانخاص اهينلحهاٍع  يالت يالخلٔ وؤلاوشاء مما ًخىأَ مو الظّو الجماع

غؿغاب اء مً ىؤن الًمىع وؤلابهام هاش  يجشاع مؿإلت مهمت وه اّفي هظا الؿُ 

ً ناإلاه الخاص الظ بلى لجإَٓض  يالشانغ وناإلاه الخاعج ٔ ما ًغيب ًغجب  يجٍٙى َُه ؤشُاثه َو

إن ف في الدشُ٘ل، ، الشانغ نلىًسُِ  ْض يطلٚ الهالم ً٘مً الخلٛى وال٘ماٛ الظ يٖو

خطح لىا طلٚ  ؼ  نلىؾخدػاع مُغصاث صالت ا الٛالٓطُضة الؿابٓت مً زفي ٍو الخمغص والَغ

 ،)الهىِ والخٍى والترصصن واإلاُغصاث اإلاىخُت بالهىِ والخؼ  ،هظا الهالم اإلادُـ نلىوالشىعة 

بت نلى جؿبٔ، الًابت اإلاؿدباح، الضم ،اإلآبىع الىظه ،الجماظم ،الضماء  نىعة ،الخٍى ي،ْع

ش  ،ينىعح ،يالٓاهىن لِـ ْاهىو ،لشهاعاثؤؾٓـ خمل ا ،زىابخه ي، ؤعدمٓبرة ألامـ ،الخاٍع

ؼ والغيبت ف يخلًٓضٕع اإلاالضالالث  هظه، وبٓغاءة (يزضنخن ٘خمل ع،غ دالخ يؤلاخؿاؽ بالَغ  ٍو

ًٙىن  ظمل ونباعاث وجغاُٖب ْض الفي بترجِب طلٚ  الؿاثضاإلاإلٍى والىمـ  نًطلٚ بالخغوط 

 
 
ضبل  ،الخُـ الغابـ بُنها واضخا طلٚ الخُ٘ٚ بحن الهباعاث  يُه َُبلٌؿخدُل الىضٛى  ْو

بت ًطهب بصعاٖها الطىعة وجبضو يحر واضخت بل بجها جدشهب  يَه ،ْض جٙىن ضىعة يٍغ

 .يلخضار الًُاب الضالبؾبٔ ًخجه الىظ هدى  ٗل ما يؿب لهاإلاىا وفدجى مشاهض ال

 :والىمُُت ؤلاجباع عؿٌ -

يُتلم جبخهض صنىة الشانغة  ت عواص الخ ي مًوه ي بًمان ؤؾحر  البدٍغ ت الشهٍغ ٖغ

ً  يالخضازُت ف ( )ؤجِخ٘م طلٚ في ْطُضتها هاصث به الشانغة الؿابٓت و  نمامىؿٓت البدٍغ

 َخٓٛى : 

 ؤجِخىمي، خملذ جابىح

ك   تيوؿِذ عىض بابىم َع
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 مغؤة اونىث 

 جبعذ ظلىم

 وول ألاكىعت يؤيلعسحلذ 

 ذ الثرزغةعزل

ـت   وول نـىؾ اإلاعغؿت اإلاٍؼ

 ؤجِخىم يخملذ جابىح

 ي للمعًلت حؿىكن  وعػبت قهُت

 ىًدمل اإلان مىطوول  يقغخذ ػاًت

 يًغصص الهض

 ؤجِخىم 

 ؤعغؾ اإلاهاصهت ال

 ؿةما ؤبلؽ الكمـ 

 1وبما جضؿً اإلاداولت

 ىظ الؿابٔ هىنال نلىهالخل  
 
وطلٚ مً زالٛ نضم  ؛غؿغابولا  الخضازلمً  ا

اإلاشانغ  نبحزخالؽ الخاضل لىا خضازخه مً زالٛ لا  جبضث يالظ ي وغىح اإلاشهض الشهغ 

ن عيبتي، ؤغلعي، سخٓذ )خملذ جابىح وألاخاؾِـ ، ؤبلٌ الشمـ، اإلاهاصهتي، ال ؤنٍغ حؿْى

٘خىُه  ي مشهض شهغ  لدشُ٘ل بضوعهاوه٘ـ  ماوهى  (جضًَ اإلاداولت ٌؿىصه الخىاْؼ ٍو

ت وطلٚ ،الًمىع ْخىاص الطىع ا يف لبهُضا بظهابها ةالشانغ َ ،ؤبغػ ؾماث الخضازت الشهٍغ

شلجدٓٔ ات ٍبغ ًال ٌهمل  يالخضاسن الُ٘غ الشهغي أل ، هغوب مً الىاْو ووؾإة الؼمً والخاٍع

 نلىالٓبؼ  ٌؿخدُل  والتياإلاهٓضة الطهبت ؤلاصعإ بل  ظملت مً اإلاخىاْػاثعضض  نلى

  ىؿعَو ،تها ومُاهُمها اإلادضصةصالال
 
والخُاٛ وبحن اإلاىؿٔ  خلـ بحن الىاْوال هدى صاثما

                                                            
ُت، مُضان، ؤًمً. صعاؾاث في ؤصب نمان والخلُج. صالُدُاجي(  1  . 36-35، شٍغ
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 ، بحن ألاشُاء والُ٘غ والٓىانض الشابخت والهالْاث بإهكمت اللًت ، لُهطِوالالمىؿٔ
 
 مؿدبضال

 هىن يبظلٚ الىمؿ
 
بت والًحر مىؿُٓت ا اث والخىاْػاث  ،مً الهالْاث الًٍغ إلخضار اإلاُاْع

 (: )اليؿاء ْطُضة لها بهىىان يووؿخضٛ هىا بٓٛى الشانغة َىػٍت ؤبىزالض ف

 مىه اليؿاء  ؤوؿلؿغصوؽ  يؤ

 ن الؿغاء بوؾى

 ...على

 باث الؿابلت ؟ؾ

 اإلاؿاء  صؾىا ينهغب ماء الؿماء ف

 له
ً
  ُغ قمؿا

ً
 شحىب الصحغاء على هداؾُا

 وكً ألانابع بماؽ العؿِب

 صحى الهباًا؟ باؽ ٌؼالعو يؤ

 
ً
  ؾخمُغ الللب ؤقىاكا

ً
 ًـىع  خُت وعخُلا

 
ً
  وؿخمُغ الىكذ عمغا

ً
 ظمُل  ونبرا

 وؿخمُغ الُغكاث

 
ً
ىا  َو

 ًبضص الىخكت اإلاكترهت

اح جساَ يؤ  ألاقغعت! فٍع

 هماطط الُىؿان بإَُاؾ جُحر

 وهالف مً ول ػوظحن ازىحن

 
ً
 للمهغة الهاعبت معمغا
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 1لُل الللاء علىكمغ عللخه قهغػاص  يؤ

ؼَلؿُت الخضازت  هدبحنمً زالٛ الىطىص الؿابٓت  وعَػها  ع آالىمىطط ال في َع

لم ٌؿبٔ  يلهاعبت التاللخكت ا نلىالٓبؼ  يَالخضازت ه ،يظخدهمىطط اإلاللىمؿُت الؿاثضة وألا 

 هؤن جمك لها
 
جؿُض للخ عاَػتخحن حًضو نً اإلاهاًحر  الخغوط يه ْل،ألا نلى غث هطُا

ٔ همـ واضح ومهحنوالدشُ٘ل  ُه جٓلُض  ،تيُؾخٓغاء لشٙل الباطلٚ  يألن ف ،َو  وجُُٓض،َو

ؼ إل   ،وزلٔ هظه اللخكت ،خضار الخجاوػ هدى الخلٔ الجضًضَالبض مً الهضم اإلاؿخمغ والَغ

بٛى مىؿٔ الُىض  ٗان الالوغىح والالجدضًض والالحهُحن ْو هى  ي والالشٙلجوالالجها ىمً هىا 

 ى ؤؾم
 
 .ججلُاث الخدضًض هطُا

ت مً زالٛ ؤبىزالض ؤجها ج َىػٍتهخلمـ مً زالٛ هظ    مشلذ الخضازت الشهٍغ

هالم جخمشل طلٚ ال ال ىنضم بنؿاء ؤهمُت للمىغىم خت طلٚ في ىٍخجلو  ،هُطاٛ نً الىاْولا 

الُت ٗالضاصاثُتت بُالًغ  ءيهُطاٛ نً الىاْهُت جإزغ باإلاباصَ٘غة لا  َُي ي،الىاْع  يالت والؿٍغ

والٓؿُهت مو الشٙل  وحًُِب صوع الىخضة اإلاىغىنُت ي الخلٔ الشهغ  يف نخباؾُتلا  بلىصنذ 

ان، اإلادُؿت )الىؾً البِئتن الشانغة اؾخدػغث صالالث مً ؤ ، َغيمالؿاثض  ،اإلاهغة، الؿَى

 ؤو  الطباًا(، الهؿِب ، ماؽالصخغاء، الؿابلت
 
الىظ  مو  الخىاص اللُكيمً  خضزذ هىنا

انالٓغآوي بمُغصاث مشل:   و  ػوظحن ازىحن(، )الؿَى
 
 مو اإلاىعورآزغ مً الخهالٔ  ؤْامذ هىنا

  بال ػاص()شهغ ضىعة مً زالٛ اؾخدػاع الؿغصي الهغبي 
 
نً  ؤجها خلٓذ بخلٚ الضالالث بهُضا

لبؿذ جلٚ الضالالث إَ يالبهُض هدى نالم الغئٍا الضازل ياإلاض بلىىؽ الىاضح الىاْو اإلالم

ٓت لم ؤصعاٖها َىدً ببهام ًطهب مً ؤلا َيها هىم ؤزغي مهان  مام لخكت ظضًضة مشٙلت بؿٍغ

 .هابليٌؿبٔ 

ت الحضازت:  ىالالمعن -  في الكعٍغ

ٛ ْطُضة طلٚ مً زال نلىو وؿخضٛ  ،ىشهغ الخضازت هى الالمهن يف ىضبذ اإلاهنؤ

 خحن صًىان )والىعوص حهٍغ الًػب( مً )جدىالث ؾم٘ت(ــــب اإلاىؾىمتالشانغة ؾهاص الطباح 

 ٛ  :جٓى

    يماطا ؿعلذ ب

                                                            
ٗاملت: اإلاىؾىنت الهاإلاُت للشهغ الهغبي َىػٍت. ( ؤبىزالض، 1 ، نلى الىاب، والىضلت 

http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=lsq&shid=584&start=0 
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 كبل ؾىحن

 ٍىمع الاهىا يهىذ ؾمىت نؼحرة ف

 اإلادُِ الىبحر يف يوخحن وظضث هـس 

 الؼظاط  يؤواو يعض ؤعغؾ ؤن ؤعِل فؤ لم

 الخىؿُم علىلم ؤعض كاصعة 

 يلتبحن َلىؽ كبُ

 ...وبحن الخٍُى اإلاجىىهت

 واإلاىاَم الاؾخىاثُت  ...بحن العهىع الجلُضًت 

ش  ي قغعُت العمل الكعغ  وال ...بحن قغعُت الخاٍع

غ الىهىم اإلاىخىبت   بحن ػمهٍغ

 1...الىو علىواخخماالث اليلمت الخاعظت 

دُت( نلى مخُغص)نٍؼ  ْطُضةفي وجٓٛى   : عبابت ٍٗى

 ؤها مً الخلُج 

 اء اؾم مً ألاؾم

 ..ؤها يظغح وؿاج

 هتهاءا وال..لِـ له بضء 

 ووعصة ؾىصاء..كهُضة ممىىعت

  ..عصاء يمغؤة مجهىلت جلخف فا

                                                            
ذ، 2( الطباح، ؾهاص. صًىان والىعوص..حهٍغ الًػب، ؽ 1 ، صاع ؾهاص الطباح لليشغ والخىػَو، الٍٙى

 .185، ص2006
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  ..طعة عمل

اح ،َدىتها الكمـ  1..ىاءهوألا  ،والٍغ

 يؤمغ مؿخدُل ف ي مىغىنها الشهغ  بن مجغص مداولت جبُان يغع الٓطُضة ؤو

ل اإلاسخلُت ؤهه لً ًٙىن طلٚ بال مً ز خُض ُت،الخضازٍت الشهغ  ٔالٛ مداوالث الخإٍو  َو

غاء ل ياإلاسخلُت وؤصواجه ومىاهجه اإلاؿخسضمت ف اجهزٓاَت الىاْض ْو الضاللت  َبًُاب ،الخإٍو

 بال ،شو مً الٓطُضة الخضازُتٌ يالظ ىالالمهن يف ً٘مً ىبل بن اإلاهن ،ىالىاضخت ًٌُب اإلاهن

اإلاىغىم  ـإلاومداولت ًت هبحر بهؼ الشُغاث الخ جُُ٘ٚمً زالٛ  الىضٛى للمهنىهداٛو  ؤهىا

جلٚ الىطىص الخضازُت مو  حهالٔلهضم  صعاٖهب ٖشحر مً اإلاخلٓحن نلىْض ًطهب  ياإلاػمغ الظ

 ى.اإلاهن ىازخُو ًَابذ ننها اإلاغظهُت الىاْهُت  ،الىاْو اإلالمىؽ

مداولت بو  ،ء واإلابضمي زلٔ َجىة بحن الٓاع  اإلاهنى بلى يف والخهمُت نؼػ طلٚ ؤلابهام

ذمً  بضالشانغة الؿابٔ ال ْغاءة هظ  الخمغص  يبإن الباعة اإلاىغىنُت جضوع خٛى مهاو الخطٍغ

ض جم الخىضل لظلٚ مً زالٛ ما، ومباصثهي الخدغع مىه والشىعة وعَؼ الىاْو والغيبت ف  ْو

الجمو بحن اإلاخىاْػاث )لم  ظغاءوشهىعٍت وطلٚ  صاللُتؾاْت مً  التراُٖب الؿابٓت فيوضلىا 

ُٔ بحن ؾٓىؽ ْبُلتالخ نلىؤنض ْاصعة  بحن الهاصاث  (، ؤياإلاجىىهت الخؿىؽوبحن  يَى

هى زاعط نً اإلاإلٍى )الجىىن مً زالٛ الخغوط يحر  وبحن ما ،اإلاداَكت الؿاثضة والخٓالُض

)بحن  ،ؾخىاثُت (واإلاىاؾٔ لا ...)بحن الهطىع الجلُضًت ،(يالٓاهىن الىمؿ نلىاإلاهخاص والخمغص 

ؾدىتها (  ،ؾىصاء ت،اإلاجهىل ،ؾخسضام بهؼ اإلاُغصاث )ظغحاومً زالٛ  ،(شغنُت وال شغنُت

 يف ىواإلاهن ؤن الضاللت جكل جائهت الىطىص بال الشهىع الىاضل مً جلٚو عيم ؤلاًداءاث و 

 ٛ ٛ  ًضٕع ما ًان والهلىؾت الظخالت مً اله يَ٘إن الشانغ ف ،جام ؤَى إن الٓطُضة  ،ًٓى ٖو

ؿىصها خحن حتها اغاُٖب الٓطُضة ونالْج نلى بضوعهه٘ـ ًى ام يْاصمت مً مىؿٓت الالوع

ت  جىقُِ اللًت زالَ لٓض جمَ، الالنٓالهُت اللًٍى
 
 وزالَ للمهخاص ا

 
 يٍخطح طلٚ فو  ،لمإلٍىل ا

 :الغخبي( للشانغ ؾُِ ىْطُضة )مىؾُٓ

 ؤزغط مً البِذ  نخح

 مـخىخت  يؤجغن اإلاىؾُل

                                                            
 . 209( الطباح، ؾهاص. صًىان والىعوص..حهٍغ الًػب، ص 1
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  ىجدغؽ ؤعواح اإلاىح

 جدمل عاثدت العكب  يالتاللضماء  ىمىؾُل

 دغؽ خضاثم بابلوج

 ألاعماق  يمعللت ف

 خحن ؤزغط مً البِذ

 عء ميؤجغن ول ش 
ً
 هـؿه  على للا

 الخالُتالغصهاث  يجًُغب ف ىعضا اإلاىؾُل

 وعضا بًع مداعاث 

ب ىؤلخلُها مً الكاَ  ء اللٍغ

 1لُلت العانـت 

ت يلٓض ؤص  بخضار هىن بلى طلٚ الًُاب بحن الهالْاث اللًٍى
 
 مً الًمىع والخهُٓض ا

في َلؿُت  الًمىع وؤلابهام والخهُٓض   بلىهمض ٌ يولهل الشانغ الخضاس ي،اإلاخلٓ ججاه اصيع ؤلا 

ن الًمىع اَٙ  َػاء الغئٍا ونالم ال٘شِ الشهغي، بلىي خُض ًلج باللًت الشهغ هطه زلٔ 

ت يوؤلابهام مً ؤبغػ ججلُاث الخضازت ف ٛ طلٚ  يوف ،اإلاضوهت الشهٍغ  ؤها الي "الخُضع بلىضا  ًٓى

 لً٘ ما ؤصوهِـؤنٍغ ٗل صزاثل خُاة  ي،وؤضضّ ؤضضْاج يوهى ؤْغب ؤضضْاجوهِـ ؤصؤَهم 

  ،2"نضث ؤَهم ْطُضجه
 
ت الخضازُت ي انتر  الظيمً طلٚ ؤلابهام  واهؿالْا قهغث ؤػمت  الشهٍغ

 اوبظلٚ لم ٌؿخؿُهى  ،الىطىص جلٚخُض لم ٌؿخؿُو ٖشحر مً الٓغاء َهم وبصعإ  يالخلٓ

 ومخظوقي جلٚهٓاص  يؤزاع بهض طلٚ عصة َهل لض ما ،ننها ٍهطغالا  َٓغعواالخىاضل مهها 

ت وؤن الخلل ً٘مً ف يالٓطاثض بإن مؿإلت الًمىع ه  يتهمت وظهذ لخلٚ الىطىص الشهٍغ

 .ؾالناجهاو  يالهغب يزٓاَت اإلاخلٓ ْطىع 

                                                            
و ؾُِ الغخبي ،مىؾُٓىْطُضة  صًىان ؤّع الصخغاء، ؾُِ. ( الغخبي، 1 ى الىاب، والىضلت نل ،مْى

 http://www.alrahbi.infoٗاملت: 
. مداضغة الجبروث زؿاب ْطُضة الىثر الهماهُت في غىء ؾُاْها الهغبي، ص  2  . 237(الجابغي، مبإع
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 (:الكعغ)عمىص  اللضًمت الىظم على الخمغص -

 نلى يجمغص الشانغ الخضاسيمىع الشهغ وببهامه هى  بلىصنذ  يمً ؤبغػ الهىامل الت

اهىهه، الىكم الٓضًمت ونمىص الشهغ  ٗل الٓىاهحن  نلىَٓض ظاءث ْطاثض الخضازت زاثغة  ْو

ت ىاإلاخىاعزت مً الىاخُت الشٙلُت وخت َلؿُت ؤجها ؤؾاؽ  نلىنغغذ الخضازت هُؿها و  ،الٍُ٘غ

 لألوؿاّ زخالٍ والخدضًضهى ظاهؼ ومىظىص لخدُٓٔ لا  الضاثم لٙل ما يخجاوػ والخسؿلل

ض ،وألاهكمت  يف الٙىاعي للشانغة ؾهاص  ي ؾخضالٛ بىظ شهغ طلٚ مً زالٛ لا  نلى وهٖا

 : ْطُضة بهىىان )مدؿت(

 ًسغط مً الكلىق سعبان بغؤؾحن

 مىظت مً الطحً يؿخيخابن

 الضالؿحن جضزل صؿاجغ اللُل

 ؤههذ لضبِب الكمـ

 هؿل  يجدشاءب ف يلهىث الصحغاء ه

 ؤههذ لـدُذ اإلاىث

 ءًؼخف ببِ

 واكـت عىض الباب  يؤعاو

 ؤهخظغ كضوم اللُاع 

 1البعُض بلىمعه لُإزظوي 

الظهىُت  يالغاسخ ف ي لترار الشهغ لالهضم الخاضل  يًخطح لىا مض مً الىظ الؿابٔ

ت الت، اإلاػمىن(–الهغبُت مً هاخُت )الشٙل  بها  يهاص يولهل طلٚ مً مخؿلباث الغئٍا الشهٍغ

 ، الهالْت بحن الشانغ والجمانت رشغ بال ؤن طلٚ ْض  ،الخضازتؤهطاع 
 
هى ممشل  َالشانغ ْضًما

حن لىظىص ا وؤْغاخها،ؤَغاخه يالجمانت ولؿاجها والىاؾٔ باؾمها ف  بال ،نالْت ظامهت بحن الؿَغ

                                                            
، ْؿغ، 1( الٙىاعي، ؾهاص . صًىان مل٘ت الجباٛ، ؽ 1  .92، ص2004، صاع الشّغ
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َلم  ،بحن اإلابضم والجمهىع  يشام هىم مً البروص الهاؾُ الخضازُت هدشاع الٓطُضةاؤهه وبهض 

الجاهب اإلاػاص  ياله٘ـ ؤضبذ ًِٓ ف نلىها بل يهلٌهض الشانغ ًساؾب ؤخاؾِؿهم َو

َإضبدذ ْطُضة حؿىصها  ،مشانغه الضازلُت مً زالٛ عئٍاه الخاضت هلىللجمانت لُ

 ها هىنينل ىؤغُ مالث الظاجُت ماإوالخالىظىصًت الُلؿُت 
 
ألن جلٚ الٓػاًا  ؛مً البروص ا

 
 
حز والخإمل ال جخؿلب هىنا   يولهل ف يهُهاٛ الىظضاولا  مً التٖر

 
زغ مً مبرعاث آ طلٚ مبرعا

 ي جٓٛى الشانغة ؾهاص الٙىاع ، الهغبُت الظاثٓت حهخضه لم ماالىاضح اإلاباشغ وهظا  ىيُاب اإلاهن

ى(: يف   ْطُضة لها بهىىان )ؾِىاٍع

 ظلؿذ بلغب الىاؿظة 

 وقً البياء  علىهىذ 

 بالـعل  يهىذ ؾإبي

 ...علىهىذ ؤوقً 

 نهل خهان مً بعُض/ البلبل َاع

 ٍى ؾلؿلت اإلاـاجُذألازُب معل

 الجضاع يف يالـخدت الىخُضة الت يف

 خام العىىبىث خٌى اإلاـاجُذ

 الـًاء  يلحظت مخىهجت جماًلذ ػهبلت ف يف

 الللب  بِبابلحظت ممازلت ازخلِ بُاى ألاؿم  يف

 الكاعع  بلىؿسغظذ 

 الباب ذاإلاٍغًت ؤػلل الهغة

 1اإلاـاجُذ ؾلُذ بهضوء

                                                            
 . 112-111( الٙىاعي، ؾهاص. صًىان مل٘ت الجباٛ، ص 1
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  يالشانغ الخضاس ىهُ
 
َدلٔ بٓطُضجه مً هظا  ،نً طلٚ الهالم الىاْو هُؿه بهُضا

جمحز الشانغ نً بُٓت  بلى ييتراب ؤصلا ي، وهظا ناإلاه الىاْع ييتراب فُهِش لا ل ،اإلاجخمو

مً طاجه  َُه يهلٌ الظيزلٔ ناإلاه الخاص  بلى ظلٚ الشهىع ؾُلجإبألن  ؛مجخمهه يألاَغاص ف

ُت ماٛ هللا فجٓٛى الشانغة ، مدىع الغئٍا ومضاعها ًماهه ؤههإل   ًشمغ يخضاثٓ ي)ف ْطُضتها يٖػ

 (:اإلادبىن 

 ظظع 

 ًخملو مً زُِ كماَت

 ًخمسو عً زلم ؤٌو 

 عغاهًلخمـ 

 ظبهخه يمدـىع ف

ت ف  اث الُحننعغ  يمعغاط خلُلخه اإلاٍُى

 جااػعه زُىاث الكمـ 

ُاع   جلٌ مًاظعت ألَا

 ألاخُاءحعغبض بحن زىانغه 

 مً ؤوظضهم 

 ألاعى ؾضًم 

 ألالؿىت ملهاث

 ...مً ؤوط ؾلُـخه ًبزغ

 1ًدؿلم هسلت

 

                                                            
ت الٙاملت، ص 1 ُت. ألانماٛ الشهٍغ  . 36-35( ماٛ هللا، ٖػ
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 :اإلاجؼؤة الهىع  جغاهم -

ت مً ؤ بهام بخضار هىم مً ؤلا بلى بضوعهاؤصث  يالتبغػ مكاهغ ججلي الخضازت الشهٍغ

حشُ٘ل مشهض مً الطىع الخضازُت اإلاجؼؤة ولِـ  بلى يهى لجىء الشانغ الخضاسوالخهمُت 

 يْٛى الشانغة قبُت زمِـ في ىا طلٚ فل ًخطح ،هىإ صاللت ٗلُت ظامهت إلاجمل جلٚ الطىع 

 عاثدت الجضعان(: يْطُضتها )ف

 عاثدت الجضعان  يف

 ًبضو العالم ؤوؾع

 
ً
 ػع الخدىم علىالًؼِ  ومً الؿهل ظضا

 لخؼُحر اإلاكهض

 ءيجدذ الؼُاء الضاف

 وجغخل ًمىً ؤن جلغؤ

 ؤػمىت جسخاعها يف

لغبً ؿىجان   اإلاعُغ يالكا ؤو الُيؿىن ٍو

 العالم  يف حعُض نُاػت الحُاة

 اطة لُؿغوصًذ وؤلاؿهىان ا

 واإلاخىبي والـُضا

ب  بً صاوصا وجظهغة  1يبً عغباومداٍع

 )مً الطلُب ألاخمغ(: ْطُضة له بهىىان يٖظلٚ ْٛى الشانغ ْاؾم خضاص ف

 ؤٌَى قعغة  بلىألاعى  يػهذ ف

 ألاعى يوقغبذ اإلاُغ اإلاسؼون ف

                                                            
 . 127-125( زمِـ، قبُت. صًىان هدى ألابض، ص  1
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 ُغة زغ كآ بلى                                     

 ؿغؤًذ اللمغ اإلاُذ مً ملُىن عام

 ...عاإلاىا اإلادضوص يطلً الؼاثب ف

 عحن الظالم يف                                     

ل  كمغ الضعب الٍُى

 ووان ، الُحن يوان ٌكىى اإلاغى اإلاؼمىؽ ف

 ء وحعلى الخضًً نـغهيًبهم الل

 
ً
با  طلً الُـل الجمُل مشلىا وان ػٍغ

 جدذ ظلض ألاعى مهلى 
ً
 ؤبىاب كبره على با

  يؤلابداع عىض يماجذ الغػبت ف

 الغظىع يماجذ الغػبت بال ف

 ٌكىى الًُاء يطلً الىىع الظ

 ألامىاث مً ؤظل البلاء ونغاع البكغ

 1بال الغظىع يلِـ ل

 
 
مً الخُ٘ٚ بحن الطىع  هالخل مً زالٛ ألامشلت الؿابٓت اإلاهغوغت ؤن هىإ هىنا

 لبال وهخاّلا يف يعيبت مً الشانغ الخضاس ه في جٓضًغي ؤههبوؾب ،اإلاسخلُت
 
نً ألاؾغ  ًت بهُضا

وجتراٖم  لىاجخى  يالت اإلاجؼئة بجملت مً الطىع مغضهت َلٓض عؾم الشانغ ْطُضجه ، الخٓلُضًت

ٓت ًطهب   زُـ عابـ بحن جلٚ اإلاشاهض يؤ ؤو لها مهتبًجاص صاللت ظا ياإلاخلٓ نلىبؿٍغ

 الؿؿخي ىهى اإلاهن ىًٙىن اإلاهن َٓض ال ،جهاثُت ال الطىعة الىاخضة جدمل صالالثَ اإلاجتزؤة،

  ،ىاإلاهن ىمهن ألانمٔ ؤو ىاإلاباشغ بل اإلاهن
 
ض ألامغ حهُٓضا ٍؼ   ٍو

 
الطىعة  بلىهخٓاٛ بمجغص لا  وببهاما

                                                            
ٗاملت:  ْاؾم. ( خضاص، 1 اإلاىؾىنت الهاإلاُت للشهغ الهغبي، نلى الىاب، والىضلت 

http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=lsq&shid=68&start=0 
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الٓطُضة الخضازُت  يَلِـ مً عوابـ ف ،ىجبضو بهُضة ٗل البهض نً الطىعة ألاول يالت زغي ألا 

ل  ،خلٚ الىطىصب نىض لاضؿضامجطلىا  ْض يالضاللت الشهىعٍت الت ي ؾى  َُىُخذ ؤَٔ الخإٍو

 نلىَلم حهض مبيُت  ،الخالخٔ والخخابو يالالنٓالهُت ف نلىنخماص الطىع الخضازُت ال  يؤمام اإلاخلٓ

 .هؿالْها مً نالم الغئٍا الًامؼال  ،إلٍىاإلاىؿٔ والىغىح والترجِب اإلا

احالا  - ت في هٍؼ  :الحضازُت الكعٍغ

 مؿاخُٔ(:) ْطُضتها يُت ماٛ هللا فجٓٛى الشانغة ٖػ 

ت   الخمازُل العاٍع

 ىالحجغ اإلاىش 

 بىمىماث اللُل 

 اإلاشلبت  يألاًاص

 ًذ(وصببهماث )ؤؿغ 

 يؤن ؤبلل هـ يؤهخـ

ىبت الهضع  وؤقهم ،بَغ

 ؿُىىؽ اإلاىخهب ًا

 ؤشحظ َلعخً

                     الؼبُت نباخاث يوؤؾىبها ف

ىبت جىضؾل هإزاصًض  الَغ

 كلىق             حعكىقب ال 

 بحن ألاظاؿغ

 جىدكغ َُىع 

 وكىاعى
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 وخياًاث

 م كابُل وهابُل ًسخه

 ًهغعان الكُاه اإلاغبىَت

غ يهُل  صم ػٍؼ

 جلعلهو  كخاعع يجإح

 1ؤصوهِـحعكم 

ت  بلىًدُل الىظ الؿابٔ  ت الخضازُت وهى وظىص نالْاث لًٍى مكهغ مً مكاهغ الشهٍغ

بت غ ( حهؿل ،لهاثجاالخلىص  ،اللُل همىماث ،ى)الدجغ اإلاىش  بحن التراُٖب طاتها يٍغ َهظه  صم يٍؼ

 ي اإلاعجم اللًى  جدُض نً هاَإيلب، هُنلالهالْاث زاعظت نً اإلاإلٍى ونً اإلاهخاص واإلاخهاٍع 

ه ُنلًطهب الٓبؼ  ػثبٓي ىحهمُت الضاللت، َاإلاهن بلى يؤص اوهى م ،الىاضح الضاللتو الؿاثض 

دخ٘م وه ،بالعجؼ والُشلمامه اإلاخلٓي ؤ ٌشهغ   ً ومسؼوهه  يالشٓاف ياإلاخلٓ ي مؿخى  بلىىا َٓـ 

 وهٙاؾاًٙىن ؤلابهام َيها  يالت اإلااوعاثُت،جلٚ الخؿاباث  مو الخهامل يف ياإلاهغف
 
لظلٚ الىاْو  ا

زلٔ  بلى يالخضاسَُهمض الشانغ  ،والؼازغ باإلاخىاْػاث إلاهٓض واإلاجخمو اإلاليء بالطغاناثا

 :  (يْطُضتها )ألهن يجٓٛى الشانغة زلىص اإلاهال ف ،ابُتء بالًمىع والػبياإلال ي ناإلاه الشهغ 

     بةبغ اإلاؿاؿاث مىخىبت

 يظل ل ال

 
ً
سه ؤجدؿـ ظؿضا  له جاٍع

 للؼُاب كـاػه ي ًضع 

 ألاػعق بلىًدملني 

 بؼغبت تهؼمني ؾماواحيمعبإة 

 مغاهبي جًُع

                                                            
ت الٙاملت، ص ( ماٛ هللا 1 ُت. ألانماٛ الشهٍغ  .315-314، ٖػ
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 طاحي بلىولما جظهغث العىصة 

 ؿيها طهغ لي ةسجض

 1ؤجىخض 

احمؿإلت لا  يوه تفي هٓؿت مهم تضازخشهغاء الٓاؾو ؤيلب خً ؤي الهضٛو  الضاللي هٍؼ

ت الخضازُتفي طلٚ  ىخجلٍو ، ه في الىاْوُنلنما هى  ىباإلاهن خُض  ،ٖشحر مً اإلاضوهاث الشهٍغ

اح ًسغط لا   ها صانُينلضالالث نً مهاهيها الٓامىؾُت اإلاخهاٍع بالهٍؼ
 
مداولت الؿعي  بلىاإلاخلٓي  ا

الضالالث الًاثبت  فيَالبض مً البدض  ،والتراُٖب والهباعاث واإلاهاويوالبدض نما وعاء ألالُاف 

 .زغآ بلىمخلٓي ها مً يبلواإلاهاوي اإلاسخلُت التي ًسخلِ الىضٛى 

 :الغمؼ جلاهت -

،  الىظ وبيالّ مهىاه حهمُتب التي ؤؾهمذ في الُؾخسضام الغمؼ مً ؤٖثر ألاؾا

 
 
مداولت  نلىء وجدُؼه ي ٓاع الي ْض حشض الت ةار هىم مً ؤلازاع بخض والهضٍ ٖما طٖغ ؾابٓا

في ٖشحر  الغمؼ  مضسؾخمً امً ؤبغػ و  ،الىضٛى للضالالث اإلاسخلُت التي ْض ًىحي بها طلٚ الغمؼ

اًت هظا خْٙطُضة ) ومشاٛ طلٚ صاللت الغاعي في الغخبيالشانغ ؾُِ  تمً هطىضه الشهٍغ

 : (الطباح

 
ً
 طعاعه  علىوان الغاعي مخىئا

  الؼاؾكغب ؤشجاع 

 ؿاق جىىؿغ آؤػىام جشؼى و 

 في عؤؾه جلغع بىابت الكعاب ععىصمت زو 

 اعبالكعاب التي قهضث والصجه مع اإلاغاعي والً

 وان الغاعي خـُض ألاهبُاء 

 ألانلاعجلً  فيالؿاللت  نىلجانزغ آو 

                                                            
 . 16-10، ص 2003، صاع الُاعابي، لبىان، 1( اإلاهال، زلىص. صًىان هاء الًاثب، ؽ 1
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ً
 في هىمه ألابضي ه،طعاع علىمخىئا

ً
 1طاهبا

ان في ْطُضة وهلخل طلٚ ؤًػا ه الٓمغ ؾخسضاماو ( الشانغ ْاؾم خضاص )الؿَى

 ٖغمؼ:

 اللمغ الظي ٌكخاكه لُل البكغ علىٍه آ

ض، ًًيُه ًجخاخه   اللضع الدكٍغ

 بالضماء اإلاسًبكمغي 

 يىء اللمغ علىٍه آ

 لطجغفي لُل ا حؿىر حؿىر ذكضم

 عاإلاىا الىئِب جُهفي 

 ُبداإلالىهه الى ي الؿىغ  هاع صواماجىافي 

 اللمغ الظي ؤلف اللُىص علىٍه آ

 سجً يهان بلىمً سجً  باللُل

. ً  2كمغي الحٍؼ

ض -  :الحضازت قعغ في الخجٍغ

ت الخضازُت ضًت " نىض الشانغ الخلُجي اإلاهاضغ مً ؤبغػ الؿماث الشهٍغ الخجٍغ

ُٓتالشٓاَُت طاث الضالالث  َإيلب مهؿُاث شهغه ونىاضغه وضىعه  ت،َُى والط اإلاُخاَحًز

بيبػاث ناإلاىا  تخؿُهبػت  ؤي ؤو  تجٙاص جسلى في ؤي ججغبت طاجُت خُ تمجغصاث ٍَ٘غ

ًداٛو اإلابضم  خحنالخضازُت  تالشهٍغ تؾباب ؤلابهام في اإلاضوهؤولهل طلٚ مً  ،3"شِاإلاه

                                                            
و ؾُِ الغخبي ْطُضة خٙاًت هظا الطباح، صًىان ظباٛ، ؾُِ. ( الغخبي، 1 نلى الىاب، والىضلت  ،مْى

 http://www.alrahbi.infoٗاملت: 
ذ، 2. صًىان البشاعة، ؽ( خضاص، ْاؾم 2 ت الغبُهان لليشغ والخىػَو، الٍٙى  .78-74، ص 1984، شٖغ

ل، ص وآلُاث( الٓهىص، نبضالغخمً. ؤلابهام في شهغ الخضازت الهىامل واإلاكاهغ  3  .199الخإٍو
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ُمه ونالْاجه وعاء  مافي  للخدلُٔ في اإلاجهٛى و  ،الخجغص مً ٗل مهالم وججاعب هظا الىاْو ْو

ُٓخىفي والضالالث اإلاىمً زالٛ الخإمل الط تالؿبُه ل طلٚ مً مخؿلب ت،اَحًز ل ُاث حش٘ٗو

ٔ)بغاهُم في ْطُضجه ٓٛى الشانغ ببغاهُم ؤلا الخلم، ًنالم   (: ؤمؿُت نىض ْاعنت الؿٍغ

 ؤللُذ ؤقعاعي 

 ول طي ؿً ؿىىهه يوؤلل

 خلب الؼمان بساَغي 

ـ الجبحن علىو   مغنع حعب الؿـغ ،جًاَع

ش متهم بةػغاق الؿـُىت.  وظمُعىا في ؾىت الخاٍع

 حعبذ زٌُى الهمذ ؿىق قـاهىا

 تاإلاضًى عىعاثمً الدؿىع بحن  الحراعحعب 

 الُبابؿؼععذ ؤٌو هسله هُـاء في ألاعى 

ت ؤلا  كضام جمخو الخهىبت ؿىق اهلاى الصجغوػهغة بٍغ

 عبشا هلاجل

ً ًاآ  ي الخلى  هلملمػبراء هُف  ه لى جضٍع

 وهلخبـ الًُاء مً السحغ

 جيخدغ واللهاثضخُض الحماؾت في اإلادابغ 

 ...ػـذ اإلاىابغ

 الؿىُىت هسترق هُف 

 1اللمغ قـتاإلاىعىص في  خغؿىاإلاا حعثر 

                                                            
ٗاملت: اإلاىؾىنت ببغاهُم. ( ؤلابغاهُم، 1  الهاإلاُت للشهغ الهغبي، نلى الىاب، والىضلت 

http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=lsq&shid=144&start=0 
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ت واإلاهَغ الشانغ َُما ؾبٔ وضل مً  ي مؿخى  بلى ت اإلاجغصةُمً زالٛ الشٓاَت الٍُ٘غ

ض  مخُض  الخجٍغ
 
 ظهل مً هطه هطا

 
ًٙاص ًالمـ  َهى ال ،حنالىاْو والهالم اإلاهِش نً هؼوال

خطح طلٚ مً زالٛ الًُاب اإلاىغىعي  ،الىاْو الا  وجُهُل آلُتٍو الطىع  وج٘شُِح هٍؼ

ت ما تالًامػت والالنٓالهُ ٛ  بلىبضوعه  يؤص اللًٍى تراجُجُت ؾٖة ويُابه ىاإلاهن جٓطض ؤَى

 . ظغاءاث الخضازت جدضًصُت وانُت و مخؿلب بظغاجي مً ب

 اإلاـاعكت :  ؤؾلىب -

 لض تشٙلذ اإلاُاْع
 
 مهما

 
هدغاٍ لًىي ًاصي ا يه" تَاإلاُاْع ت،شانغ الخضاز يمىهؿُا

جمىذ  ىبهظا اإلاهن يوه ،ؤن جٙىن مغاويت ويحر مؿخٓغة ومخهضصة الضالالث بلى ٍتبالبيُت اللًى 

"ء ضالخُاث ؤوؾو للي الٓاع  ؾخسضام هظا ألاؾلىب ا بلىنمض الشانغ الخضاسي  َٓض ،1خطٍغ

الًحر  ىاإلاباشغ الظي ًطغح به الخؿاب الشهغي وبحن اإلاهن ىإلخضار هىم مً الخػاص بحن اإلاهن

ت في عؤٍَسخلِ الىعي و  ،ىاإلاهن ىمهنب هىا خهًمً٘ حؿمُالظي مباشغ  ٔ مؿخى  ينً اإلاُاْع  ي َو

خه بها  ،اإلاخلٓي يلض تبخضار هىم مً الطضم بلىمً هىا ًاصي هظا ألاؾلىب  ،اإلاخلٓي ومهَغ

 :ًٓٛى الشانغ ؤخمض عاشض زاوي في ْطُضة ) لظ ألانماع (

 ؤها َـل

 تالكُسىز بؿً

 
ً
 عبما لم ؤظض ؤخضا

 مشلي

 لهظا

 زغآغ وعبما ألم

 2ؤها لو ألاعماع

                                                            
ت في الشهغ الهغبي الخضًض، ؽ 1 ، اإلااؾؿت الهغبُت للضعاؾاث واليشغ، لبىان، 1( شباهه، هاضغ. اإلاُاْع

 .46، ص2002

ت، 1( زاوي، ؤخمض عاشض. صًىان صم الشمهت، ؽ 2  .14، ص1991، صاع الشٓاَت ؤلانالم، الشاْع
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 ؿب( َإخضر بظلٚ لتؿً الشُسىزب -ؤها ؾُل هىا بحن ) ت٘مً اإلاُاْعج
 
 وهىن ا

 
مً  ا

ض شام هظا ألاؾلىب في الشهغ الخضاسي نامت ومً طلٚ ْىله   الخىاْؼ ْو
 
 ْطُضة يف ؤًػا

 ة (:ؤاإلاغ  ياإلاضَإة خُض الشمـ ف نلى)خُض ٌؿهى البدغ 

 نماطا لى عظعىا آلا 

 البِذ  بلى 

 
ً
  وعؤًىا بدغا

 اإلاضؿإة  علىٌؿهى 

 
ً
 وزُىال

غ على  الؿٍغ

 1العكب  ىجغع

 :اإلاخىاكًاث بحن الجمع -

 ٌهض ؤؾلىب الج
 
ت  فيمكاهغ الخضازت  مً مو بحن اإلاخىاْػاث مكهغا  اإلاضوهت الشهٍغ

 ىؾع ،ء بالًمىع واإلاخىاْػاثيم الغئٍا اإلاللؤؾلىب مضنم لهاهه الهغبُت اإلاهاضغة، َأل 

 يالٓطُب ي ًٓٛى الشانغ ياػ ي بٓىة، مخىه الشهغ  يجمشُل طلٚ ف بلى الخلُجيي الشانغ الخضاس

 ْطُضجه )ؤعع الؿىاص(: يف

سؿغي...ل اًيخهغ الى   ..ٍو

ف كب زٍغ ىُـ..َو  ..ءىٍو

ج   ..ء  الـًُان ول ؾىتيٍو

ج  مىعضه.. يء الغبُع فيٍو

 وجىسـٌ..وجغجـع ألاؾعاع 

                                                            
 .   47مض عاشض. صًىان صم الشمهت، ص( زاوي، ؤخ 1
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جىع الىاؽ  كبعىن..ٍو ياصون..َو  ؤٍو

 مىظ وظض ؤلاوؿان ..مكاول ؤلاوؿان 

 ها..يعلؤن ًغر هللا ألاعى ومً  بلىو 

 مكاول الؼواط والُالق..

 ..والبُالت ..والعمل

 والهضوص..والحب..

 ..والىظب ..والهضق

 1..وألاماهت..والخُاهت

الجمو بحن اإلاخىاْػاث ٖما  بلىًخطح لىا مً زالٛ الىظ الؿابٔ لجىء الشانغ  

 -)الهمل ،الؿالّ( -)الؼواط ،ٌشبهىن( -)ًجىنىن  ،جىسُؼ( -جغجُو) ،ء(ىًىؿُ -)ٌشبيف

ؾخٓباٛ اب يولهل اإلاخلٓ، ألاماهت(–)الخُاهت، ال٘ظب( –الطضّالطضوص(، ) -الخب،)البؿالت(

ًمغ به  يوالخىجغ الظ ي الهالم الشهغ  يالخىاْؼ الخاضل ف ي مؿخى  بلىجلٚ اإلاخىاْػاث ًطل 

 خىاْػاث وجػاص وجضازل وحهاٖـ.ممً ًدُـ به  ٌهِشه مً اغؿغاب بػاء ما الشانغ وما

 :البهغي  الدكىُل جلىُت -

  يالشانغ الخضاس ىٌؿع
 
 اإلاًاًغةمً زالٛ  الُغاصةزخالٍ والخمحز وجدُٓٔ لا  بلى صاثما

 ي َلم ٌهض الخؿاب الشهغ  ،والدشُ٘ل ي نملُت الخلٔ الشهغ  يوابخٙاع الؿّغ الجضًضة ف

 
 
تا يحشٙله مً نالْاث مسخلُت ف اللًت وما نلى مٓخطغا جىقُِ  بلى بل لجإ ،إلاضوهت الشهٍغ

  نلى ىؤغُ ماو هى الخهبحر  يفوؾاثل ظضًضة 
 
مً زالٛ  والجضة،بخٙاع لا  ؤلىان مً هطه لىها

ت اإلاسخلُت فا  بال هى  ؾخًالله لخلٚ اإلاىجؼاث مااو  ينمله ؤلابضاع يؾخلهام اإلاىجؼاث البطٍغ

الخضًض ا ًضزل في هظا الجؼء ومم الشابذ،الىمىطط  لخغوط نً ؾلؿت الىمـ ؤومىه ل مداولت

ت يشانذ ف يالتي نً جٓىُت الدشُ٘ل البطغ  ٓٛى ٖماٛ زحر  بٚ ًٖما  يوه ،اإلاضوهت الشهٍغ

                                                            
، 2008، اإلااؾؿت الهغبُت للضعاؾاث واليشغ، لبىان، 2( الٓطُبي، ياػي. الخلُج ًخدضر شهغا وهثرا، ؽ 1

 .214ص
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ت ف"...   بالضاصاثُتالخإزغ  بلى حهىصالخضًض  يالشهغ الهغب يقاهغة جىقُِ ؤلامٙاهاث البطٍغ

الُت ت الخٓلُضًت نلىمما ؾانض  والؿٍغ  يٓض وقِ الشانغ الخضاسل، 1...."جدؿُم الهباعة الشهٍغ

 هطىضه اإلاسخلُت مخإزغ  يهظه الخٓىُت ف
 
الُت ٗالضاصاثُتببهؼ اإلاظاهب الًغبُت  ا  يالت والؿٍغ

َٙاهذ ، الخغوط نً الىمـ والخٓلُضًت وألاهمىطط الجاهؼ والٓىالب الخاغغة بلىقهغث صانُت 

ي هخمام اإلاخلٓاٌهض  بخٙاع والخجضًض َلملا  نلىؾانضث اإلابضم  يمً الىؾاثل الت الٓػُتجلٚ 

 
 
  ي اإلاتن الشهغ  يمً نالْاث ف هحشٙل اللًت وما نلى مىطبا

 
ْغاءة جلٚ  بلى بل طهب ؤًػا

ت   يشٙل الٙلمت ف مٓاعبتوطلٚ مً زالٛ  مٓاعبتها،داولت إلااإلاسخلُت بمىاخيها الطىعة البطٍغ

ٓت ٖخابت الخٍغ وجغجِب التراُٖب والهباعاث وضىعة الىظ وؾٍغ ىخت الىظ ؤو ٓت ٖخابخه ؾٍغ

ُم  الطُدت وما يالىعّ ومؿاَت الؿىاص والبُاع ف نلى غاياث ونالماث جْغ بها مً خظٍ َو

ام ؤو  .ؤْع

ت فابو  ،ينملُت الخلٓ يالخإزحر ف يلٙل طلٚ صوع فٗان   يؾخًالٛ جلٚ الطىع البطٍغ

 بخضار بلىن ًحٖشحر مً ألاخا يف شخًاالثؤلا جلٚ َٓض ؤصث  ،الىطىص الخضازُت ً٘مً الخإزحر

 بلى يظلٚ ًطل اإلاخلٓالىظ وبجُُ٘ٚ  يف ذؤجها حؿبب-انخٓاصي-يفو ،هىم مً ؤلابهام والًمىع

 هه أل  نضم ؤلاصعإ 
 
طلٚ غُام  لٗ يوف ،مجؼؤة وصاللت ياثبت ًِٓ ؤمام مشهض مُ٘ٚ وضىعا

  يولم ًً٘ الشانغ ف ى،للمهن
 
ؾغؤث  ينً  جلٚ الخدىالث الت مىؿٓت صٛو مجلـ الخهاون بهُضا

ت  يؾم َكهغ ماضة الخضازُت الٓطُ نلى جٙىهذ مً زالٛ نضص مً   التيبالٓطُضة البطٍغ

 الىٓاؽ هظٖغ منها:

 الؿىاص والبُاى : (1

 الحظؾ :  -

الؿىاص والبُاع "ن ؤَػاء الطُدت خُض  الخإزحر مً زالٛ يخاٛو الشانغ الخضاس

ت  نلىواهدشاعهما   يٌؿهمان ف الكهىع ولازخُاء وحهاْبهما في بيؿب مخُاوجتالطُدت الشهٍغ

ت ت مً زالٛ جىقُِ الخاؾت البطٍغ كهغ هظا لاشخًاٛ الُػاج، 2"جٓضًم الخجغبت الشهٍغ  يٍو

ُت ماٛ هللا ف يالخؿاب الخضاس يف  : ْطُضة )اْخدام( ينىض الشانغة ٖػ

                                                            
غ، 1همىطظا، ؽ الُمني(  الخؿامي، نبضالخمُض. الخضازت في الشهغ الهغبي اإلاهاضغ الشهغ  1 ، صاع الخىٍى

 .196، ص 2013الجؼاثغ، 

 .197، ص إلاغظو الؿابٔا(  2
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 مً ؾُهضق 

 ظـىويبللِـ ؿىق 

 حؿخلغثني

 لم عضث

 عُىان جُُل الخدضًم

 زلف العغف

 يؤؾغظذ الىغس 

 الحاظبهـُذ 

 ألاظغاؽ  عللذ

...................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

  ىَغق الباب وول

 1زغ آلا بجُبي عهـىع وان 

ِ إلخضار، ؤو لشانغة لبُان يُاب ماا بلُهَالخظٍ هىا عبما نمضث  في  مُاجئ ْو

طل لىظىصؤو ،الُ٘غة   ين جمخؤعاصث ؤعبما ؤو  ،َجىة َو
 
ء ي الٓاع جطضم  مً الطىع ْض ظؼءا

الؿٙىن  َةن بهظا الخظٍ ْض ًٙىن الطمذ ؤو ،هايبلَخدُؼه بهض طلٚ وجشحره إلاداولت الخىضل 

 هؿالّ.ؾُهٓبه لا  يالظ

                                                            
ت الٙاملت، ص 1 ُت. ألانماٛ الشهٍغ  .196( ماٛ هللا، ٖػ
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 الخمىط:  -

 جمىط الؿؿىع هى  يالشانغ الخضاس يالؿىاص والبُاع لضاء َػ ؾخًالٛامً ضىع 

ت َال طلٚ ْٛى  نلىألامشلت  ومً ،يحر مخىاػهت الترجِبَخًضو  ،وجحرة واخضة نلىجٙىن  الشهٍغ

 ْطُضة )بضم ألاخؼان (: يالشانغ ْاؾم خضاص ف

 والبروان الهاصع يجإح

 الهابغؤلاوؿان  ؾـغ  ًا

 ي الُحنًدضر ف هل حكعغ ما

 ..نخحن يها

 ًجً ..            

لخل..                       ٍو

 كلب الخىىع  يًدغق ف

 وبعض ؾىحن

 ؤعماق الُحن   يجؼعع ف

 زاع الىىع آهاع مً 

 جصحى..

 جلمع..         

 ..رق واألؿياعبج             

 1جشىع.                             

ٛ ؤًػا ومً طلٚ  بت الٓىاَل واإلاؿغ(:ْطُضة ) يف الشبُتيالشانغ مدمض  ْى  حًٍغ

                                                            
ٗاملت: اإلاىؾىنتالهاإلاُت للشهغ الهغبي ْاؾم. ( خضاص، 1 ، نلى الىاب، والىضلت 

http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=lsq&shid=68&start=0 
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 صع مهجت الهبذؤ

 
ً
ىا  الىاوؽ يف نب لىا َو

 الغئوؽًضًغ                 

 ء السحابت يجـ ىصها مً الكاطلُت ختػ و 

 صع مهجت الهبذ ؤ

 كلل اللىم كهىجً اإلاغة  على واؾُلح

 1اإلاؿخُابت 

ٛى الشانغة ضالخت يابش ف       اء(:ؿْطُضة )م يْو

 بال ؤظىدت

 كبل ؤن ؤؾلِ  نيللـالجخ مالُضًه

 يصازل يف

غو ً  يالهمذ ًَا  بدضًض اإلاىىؿٍغ

  يؿُخلعشم كلب

 عهـىعة وهىذ ؤؾاؿغ 

ال                       جـغع ؿيها الؿغاب ٍَى

 ىث هؤن  بلى                      

 طاث لُلت                        

   يبلغب ػضًغ قيل وظه اعجىاج                      

 ؿُه                         

                                                            
 .51-50بو صاع البالص، ظضة، )ص.ث(، ص، مؿا1( الشبُتي، مدمض. صًىان الخػاَعـ،ؽ 1
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 1جغهذ له وخضة اللحظاث                       

 ٖؿغ فيخضار ضة وإل جالدشُ٘ل ٖىىم مً لابخٙاع وال يالخمىط ف بلى يالشانغ الخضاس لجإ       

شٙاٛ الخٓلُضًت هدى الخلٔ ججاوػ ٗل ألا  بلى ال٘ؿغ َاهؿلٔ بهض طلٚ ي،الشهغ  ذهمؿُت البِ

 ؾلؿت. ْاهىن ؤو يًدضها ؤ ال يالتوحشٙلها  همؿاع عئٍا َٔو والدشُ٘ل الجضًض 

 الخلُُع :  -

  ًٓىم الشانغ        
 
مٓؿهت، ولهل الشانغ بخٓؿُهه هظا  بخٓؿُو بهؼ الٙلماث لخطبذ خغوَا

إن جلٚ الٙلماث  ّ ًحؿخًطل للمخلٓي ٖو ى مً الىاخُت الؼمً ؤو خت ي مؿخى  نلىؤؾٛى  يمض غ

ُت ماٛ هللا ) لٚ ْطُضةؤلآًانُت، ومً هماطط ط  يُمت بال مىنض( :للشانغة ٖػ

 كلذ 

 ؤمضص في ػًُ 

 واجؿغ مً قئذ، ولً جإؾغوي 

 ؤها ول ظىاعي العالم ظئن ًمىِىً 

 ؤؾبل ؤظـاهً واؾدؿلم للبرهت

 خحن ؤؿغق قمل العالم وؤإلالمً

 خحن ٌؼُب العالم وؤبىح: 

 ؤ..ح..ب...

 2ؤو...ال

لمت )ؤخب(، ولً٘ ما الظي ؤغاَخه نملُت الخٓؿُو ًخمشل الخٓؿُو في الىظ الؿابٔ في ٗ       

خجل بلىمً صاللت  ت الُهل )ؤخب( لخكت ضغام هُس ي، ٍو لىا  ىالىظ؟، لٓض ظؿض جٓؿُو خٖغ

ت ؤلابؿاء التي نمضث  ها الشانغة مً زالٛ نملُت الخٓؿُو جلٚ، إلبغاػ بليطلٚ مً زالٛ خٖغ

                                                            
، 1997، ميشىعاث اجداص ٖخاب وؤصباء ؤلاماعاث، ؤلاماعاث، 1( يابش، ضالخت. صًىان اإلاغاًا لِؿذ هي، ؽ 1

 .74ص 
ت الٙاملت، ص  2 ُت، ألانماٛ الشهٍغ  .279( ماٛ هللا ٖػ
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حز ؤلابؿاء ج٘شُجلٚ اللخكت التي حهِشها، َُي هظ جُاضُل  لخكت الطغام )ؤبىح  نلىِ وجٖغ

 ؤخب ؤو ال(. 

 ألاعكام وعالماث التركُم: (2

ُم  بلىجىء لال البطغي الدشُ٘ل  يالٓطُضة الخضازُت فجٓىاث مً         اؾخسضام نالماث التْر

ام صازل اإلاتن الشهغ  ؤو ض شام طلٚ لض ي،ألاْع مىؿٓت الخلُج  يٖشحر مً شهغاء الخضازت ف يْو

 هسلت حشغب مً بدغ الهغب (:ظؿمي )بن  ُضة الشانغة ؾهاص الطباحومً طلٚ ْطي، الهغب

           (1) 

ذ  يبهن  بيذ الىٍى

 ؿىق الغمل الىاثم ءىبيذ هظا الكاَ

 الجمُل يوالظب

  ىجخالق يعُىو يف

 وؤشجاع الىسُل  ،ؤهجم اللُل

  يمً هىا ؤبدغ ؤظضاص
ً
 ظمُعا

         (2) 

ذ  يبهن  بيذ الىٍى

 ،غ جغعغثالبد يالا فلومع ال

 
ً
  وإلالمذ مداعا

ً
 وهجىما

  يهم وان مع..اه
ً
م البدغ مجىىها  وهٍغ

ً
 ا

 الىـِ  زم ظاء
ً
  قُُاها

ً
  عظُما

        (3) 

ذ  يبهن  بيذ الىٍى
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 الهباح  يومً بعٌ ؤؾماج

 جغ..والب ألامىاط.. ي ازترعىا وظضوص

اح ىومىؾُل  1الٍغ

ا بلىزغ الٓطُضة خُض حهمض الشانغة آ بلى ُم اإلآاؾو بإْع ض جْغ م بشٙل مدؿلؿل ْو

وجدُحزه إلاداولت الىضٛى لخُـ  هَ٘غ اإلاخلٓي و إلاشل هظه الخٓىُت إلزاعة  ةًٙىن لجىء الشانغ 

ض ًٙىن طلٚ عيبت ف ،الغابـ بحن صالالث اإلآاؾو اإلاسخلُت ىاإلاهن ٖؿغ الشٙل اإلادؿلؿل  يْو

 .الهغبُت وؤلُخه الظاثٓته ُنلانخاصث  يالظ

ض ًلجإ بهؼ الشه              ُم ف بلىغاء ْو بهؼ الهباعاث والتراُٖب  يبصزاٛ نالماث التْر

 خضوص(: ْطُضة )ال يْٛى الشانغة قبُت زمِـ ف يوطلٚ ٖما وعص ف

 مـخىهت بهجغ هظا العالم ...ؤها

 2كىة بال باهلل ( خٌى وال )ال بلى يًلىصو يالظ

ُت ماٛ هللا  الؼهابٔ( اخخػاع ْطُضة ) يوف :لٖؼ  جٓٛى

 ى..ؤَـ

 صؤحكبض باألعضا

 يوؤللـن

- 
ً
 ءملغو  وظها

ً
 ا

 ػهبلت

  ي ؤصع ال زغ والغمم آلا           

 1ولُىا ؤم ظل؟ بهغ هل           

                                                            
ذ، ، صاع ؾهاص الطباح لليشغ وال11( الطباح، ؾهاص. صًىان َخاَُذ بمغؤة، ؽ 1 ، 2010خىػَو، الٍٙى

 .119-117ص
 . 65( زمِـ، قبُت. صًىان هدى ألابض، ص 2
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 الىو اإلاخعضص :  (3

ت، وهٓطض بالىظ اإلاخهضص ؤن الشانغ  هظهاعجبؿذ       ًٓىم بىغو الخٓىُت بالٓطاثض البطٍغ

تٕر للٓاعت  الشهغي  خاشُت إلاخىه تفي ؤؾُل الطُدت ٍو ٍى ْغاءة الخاشُ خٍغ  نلىت نىض الْى

م ؤلا  ض شام هظا لاؾخسضام في صًىان الشهغ الخضاسي في مىؿٓت الخلُج، خالت في اإلاتنْع ، ْو

 ومً طلٚ ْطُضة )ٖمً ؤغام غالخه مىظ ألاٛػ ( لؿُِ الغخبي: 

 اعجاخذ آلالهت للظبُدت

 جيّؿمذ هبىَب الضم اإلاغاق

 بحن ″1””بهلُل“ يخت
ً
ت واهضؿاعا ُّ  ألاهثر عهب

 آلالهت

 ؤ َعْوعه، وؤصعن زُُئت ؤلاؿىاءهض

 مً ″2””هغمجضون “هىان في 
ً
با  كٍغ

 بِذ لحم،

 
ُ
ِضم اإلالىُن واللاصة والغمىػ، ألاؾلحت

َ
 ك

 والجُىف.. مً ول ألاكاص ي وألانلاع اخدكضوا

ت ألازحرة، التي ؾُسخـي ُّ  لخىى اإلاعغهت اللُام

 :هىامش

ان للٓػاء له الهىاضِ وؾلُهت مجلـ آلالهت التي ْغعث بَب: بهلُل  1  نلىىاء البشغ بالؿَى

 بػناظهم وشغوع

                                                                                                                                                                          
ت الٙاملت، ص  1 ُت. ألانماٛ الشهٍغ  .97-96( ماٛ هللا، ٖػ
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 هم، خؿب ؤؾاؾحر بالص الغاَضًً.

في الههض الجضًض، مىغو في َلؿؿحن ًجخمو َُه ملٕى ألاعع لخىع مهغ ٖت  :هغمجضون   2

 1.الهالم ألازحرة

حن مً اإلاتن  بلىَىالخل مً زالٛ اإلاشاٛ الؿابٔ ؤن الٓطُضة اهٓؿمذ   مؿخٍى

الىماطط نً اإلاتن، َالخاشُت مً ألاؾاؾُاث اإلاهُىت  هظهت في مشل ُالخاشوالخاشُت، وال جٓل 

في َهم الىظ والًىص في ؤنماْه وبصعإ ؤؾغاعه، َُضٕع اإلاخلٓي طلٚ الخهالٔ بحن الىظ 

 
 
إن الشانغ ًُٓم خىاعا  مو طاجه. ألاؾاؽ والخاشُت ٖو

ت ف يلٓض ججلذ الخضازت بمكاهغها اإلاسخلُت ف ولهل  ،لُجت الخمىؿٓ ياإلاضوهت الشهٍغ

ت الخضازُت يبهام والًمىع فؤبغػ جلٚ اإلاكاهغ هى ؤلا َسالٛ هظا اإلابدض جم الخؿّغ ، الشهٍغ

بخضار  يٗان لها الضوع ف يالت هطه،حشُ٘ل  يفي ها الشانغ الخضاسيبل لجإي بغػ الخٓىُاث التؤ بلى

حشُ٘ل هطه  يَٓض اهؿلٔ طلٚ الشانغ ف ؤو الخهمُت،مهحن مً الًمىع ؤو ؤلابهام  ي مؿخى 

 ا ي الشهغ 
 
لؿُتها فمٓىالث  بلى ؾدىاصا الخجاوػ هدى الخلٔ والدشُ٘ل لخدُٓٔ  يالخضازت َو

ٔ اإلااص ،الٓغاءة والخمحز  يظهل الخضاس هى ما ألاَغاص لخدُٓٔ طلٚ الخماًؼ نً يَلهل الؿٍغ

ٛ طلٚ جُؿحر  يزخالٍ وفلخدُٓٔ لا  يًضزل مً باب ًجهله اإلادُـ والهالم الىاْع  ىهناإلا ألَى

ذ الغاهً يالخؿاباث الخضازُت ف في  .الْى

                                                            
،ْطُضة ٖمً ؤغام غالخه مىظ ألا  صًىان ْؿاعاث بىالّ الضٖغوع، ؾُِ. ( الغخبي، 1 و ؾُِ  ٛػ مْى

ٗاملت:  ،الغخبي  http://www.alrahbi.infoنلى الىاب، والىضلت 
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  :الخــاتــــمة -

ت الحدازُتالكاهسة ُت في مُدان البدش بهد هره السخلت       جىحب في مىؿلت الخلُج  الشهٍس

التي جم الخىضل ئليها بهد نهاًت هرا خالضاث الىخائج و النلي في خاجمت البدث ؾسح خطُلت 

جىضلذ ئلُه ش ما الري ماشاٌ بداحت ئلى مىاضلت الجهد فُه، ونلُه أطسد أبس  الهمل البدثي،

 :فُما هى آث

 واإلافاهُم اإلاطؿلحاث ئدزان نلُه جىحب قاهسة أي جفظير الباخث مداولت ئن 

 زخلتي خالٌ في أهجي ئال ،الهلىم مفاجُذ هي اإلاطؿلحاث وىن  بالكاهسة اإلاسجبؿت

ت الكاهسة مىغىم مو البدشُت  هثرة هكسي  لفذ في مىؿلت الخلُج الحدازُت الشهٍس

فاث   ٌهد لم مفهىم مهين حهٍسف ئن بل خهللت ههرا البدث،اإلا وحشهبها الخهٍس
 
 ملخطسا

 ،الكاهسة) الشالزت فاإلافاهُم ندة؛ مُادًً في خػىزهفىجد  ،بهُىه مُدان نلى

ت،  نىد وحدثو  هرا البدث، لهُيلُت الىكسي  ألاطاض لحشي التي( الحدازُت الشهٍس

فهاجىضُفها و  جددًد مداولت فاث وجلىُنها حهٍس  اشخغلىا كدالىلاد  أن واضحت بخهٍس

؛ ،لظىىاث نليها
 
 نلىبل  ،فلـ الخهٍسف مظخىي  نلى ذلً لِع واخخلف خىلها أًػا

ٌ  مظخىي   أن ؛واإلاىبو ألاضى
 
ت مفهىم فىجد مشال  خلؿ خدرأكد  الشهٍس

 
 ولبظ ا

 
  ا

 
 هبيرا

  واألدبُت ندة مفاهُم ه وبينبِى
 
 مداولت في الطهىبت ذخدز أخسي  هاخُت ومً ،مشال

 الباخشين اهخمامئلى الهسبُت نلى السغم مً  جسحمخه نىد الىلاد بين حاإلاطؿل جىخُد

ذ  والىخب الدزاطاث هثرة و ،اإلاطؿلح هراه  ختى ًجد لم وله ذلً موو  ،خىلهوألاؾاٍز

  آلان
 
  ؤلاشياٌ شاٌ فما ،ئليها ٌظدىد ضلبت أزغا

 
ٌ  كائما  ومفهىم اإلاطؿلح هرا خى

  آلازاء حهدد الخكذ وكد فُه، الدزاطت
 
 الىلدًت اإلادزطت أو ،له اإلاىلد للخُاز جبها

 .به الخاضت

ت مطؿلح جدبو مداولتي نىدو     الىلاد أن ثوحد ،للهسبُت جسحمخه نىد الشهٍس

  وااجخر كد
 
لخ هممن هال ت خالٌ مً الترحمت في الخاضت هؾٍس  ئلى خاضت هكس شاٍو

ت) الترحماث هرهمً  رهسهو  ،اإلاىغىم ت، الشهس نلم ،الشانٍس ، ألادب هكٍس

دُ ؿُلا، بٍى ت، ًالبٍى  وفي (،ألادب نلم ،ؤلابداعي الفً ،الىكم فً ،الشهس هكٍس

 ندم و ،الترحمت في خخالف، ولا اإلاطؿلح هرا جسحمت في الحاضل الخهدد أن انخلادي

 اإلاخهددة اإلاىاهج ئلى ألاطاض في نائد ،واخد مطؿلح نلى لاجفاق نلى اللدزة

 ،الهسبي هلدها في هبيرة أشمت خلم ما وهرا ، ىتاإلاخباً ألادبُت ججاهاثلا و للمترحمين
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 اإلاسجبؿت الكىاهس دزاطت ٌهسكل اإلاطؿلح جددًد في الدكت هدمف ،اإلاطؿلح أشمت هي

 ؿلحاث.باإلاط

 هرا ملازبت مداولتي فهىد (modernity / modernisme) الحدازت مفهىم أما  

لينئلى في ملازبخه  هلظمىاا الىلاد وحدث اإلافهىم م ،فٍس ٌ  فٍس  أن نلى ًإهد أو

 ؛ خُث أفسش اإلاجخمو الغسبي غسبُت مسحهُت هيو  اإلافهىم هرا ليشأة ألاطاطُت اإلاسحهُت

مو  الهسب؛ وألادباء الىلاد نهل ومىه هرا اإلافهىم  وأن  الهسبُت باإلاسحهُت ًلس آخس فٍس

ٌ  اإلاطؿلح لهرا م ،الهسبي جسازىا في وئزهاضاث و أضى  ئزباث مداولت في واحتهد ول فٍس

م أهطاز ئلُه ذهب ما ئلى أذهب أهجي ئال جأهُد صحت كىله،و  ًهزأ ٌ  الفٍس  خُث ألاو

 الغمىع ٌهتريها التي اإلاطؿلحاث مً وهى اليشأة سبيغ مفهىم الحدازت أن أزي 

 ؤلاهخاج ذلً الهسبُت في ٌهجي ال  Modernity الغسبي فاإلاطؿلح ،آلان ختى ولالخباض

 ألادب به ًلطد وال ،الحدًث الهسبي باألدبوهذ و  ،النهػت نطس في قهس الري

 نلىوال  هثر، كطُدة أو خس شهس أو مسطل شهس ول في اللفكت مشلخج وال ،اإلاهاضس

 وىنها في اليامىت وفلظفتها خطىضُتها اللفكت فلهره ،الغسبُت للحدازت مللد أدًب ول

تف زىزة ت،  في ججدًد مجسد ذولِظ ىٍس   ذلِظ فهياإلاىطُلى الشهٍس
 
 نلى كطسا

 لخدلُم ،ؤلابدام و الخلم هدى خجاوش م مخجدد ىسف هىان ًيىن  أن فالبد ،دةالج

يىن  والخمُيز، ةالفساد  وئدزان مً اإلابدم. وعي نً ذلً ٍو

ٌ  ألاطاضئن     ٌغدو  اإلابدم وىن  هى للحدازت ألاو
 
  مدُؿه، مو مخفانال

 
 مداوال

 لفسديا الراحي هناإلا خلم ٌظخؿُو وبرلً ه،خىل اليامً الجماعي الىعي حشسب

 م
 
 في وائً هى ماحشابياجه اإلاخخلفت، فُخلخل ول و  الىاكو هرا جداخل فُه طىزا

  الجدًدة زؤٍاه فمو  ألاخدار سجبٍو  ،الخاضت ضىزجه شيللِ ،الحلُلت
 
 نً مىه بدشا

 ٌ ىمً اإلاخخلفت، وئشياالجه واكهه لخهلُداث خلى  ليافت زفػها في الحدازت طس ٍو

ٌ  أشياٌ  وال ،للماض ي لالخفاث جسفؼ فهي ،وألاطع الشىابذ مً حهد التي ألاضى

 و بمهاوي فخأحي ،اإلاظخلبل مً كادمت جيىن  أنال بد  بل ،الحاغسفي  الهِش ختى

بت جبدو كد حدًدة مىغىناث  ،اإلابدم زؤٍا نالم مً كادمت ألنها ذلً يف الظسو  ،غٍس

 هساه حدًد لهالم حدًد حشىُل كطُدة ول طخيىن وبرلً  ،الجدًد الهالم ذلً

 . السائي اإلابدم نالم ألاولى هلتللى 
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 ا
 
ٌ  أكف نىد طبم، مما هؿالكا ٌ  مهم حظاؤ  في الحدازت مشسوم فلظفت خى

ٌ  ليافت يوالخخؿ الخجاوش   الفىس في اللازة ألاشياٌ وول والشىابذ اإلاهخلداث و ألاضى

 ،مظبىق  الغير الجدًد الحداسي اإلاشسوم لدشىُل ،بخداملا  و الخلم هدى ؤلاوظاوي

  جده أن ًمىً وهل فهال؟ خداسي مشسوم هىان هلى والظإاٌ ه
 
 هره مشلخً مبدنا

  الهدم مً ًىخب أن ؤلاوظان ٌظخؿُو هل ،خلا؟ الفلظفت
 
 اإلالاًِعوافت  مً مخجسدا

ه الراجُت ىكىاهِججسد مً كُىد اللىاهين خىله، أال حشيل  ؟، وئنواللُم واإلافاهُم

ت ومهخلداجه   الفىٍس
 
هره اللُم ألِظذ مظخمدة مً نلُه؟، و  حدًدة وطلؿتكُىدا

 وان هُفُت حشيل هره اللُم ئشاء اإلادُـ، طىاء بسفؼ اإلاجخمو وكىاهِ
 
ه ىاإلاجخمو أًا

 أو كبىلها، ألِظذ في هال الحالخين جيىن ضادزة مىه؟. 

 ذ الدزاطاث وحملت الىلاد هخاحاث نلى ؤلاؾالم نىد ٌ  وألاؾاٍز ت مفهىم خى  ،الشهٍس

ت ًن هخددر وهد لم أهىا جبين لي اث نً بل شهٍس  ٌهد لم اإلافهىم هرا ئن ختى ،شهٍس

 
 
 والفً والظِىما مخخلفت مُادًً ئلى ذلً ججاوش  بل ،فدظب ألادب مُدان نلى خىسا

  ،الىاخد الشانس مظخىي  نلى ختىبل  وغيرها، والظسد الدشىُلي
 
 أجددر نىدما فمشال

تمفهىم ال نً اث ىنىد زامب شهٍس ته أحدوي أجددر نً شهٍس  ،دازتالح شهٍس

ت ٌ  وشهٍس ت ،اإلاجهى ت ،الحلم وشهٍس ت ،والخجاوش  الهدم وشهٍس  ،الىشف وشهٍس

ت ت ،السؤٍا وشهٍس ت نً جددرأ ونىدما ،الحىاض حهؿُل وشهٍس  هخاباث في الشهٍس

تاشأؾسح  الغرامي، نبدهللا الىاكد تاش و ،اإلافخىح الىظ نٍس تالخللي،  نٍس  وشانٍس

تُبي ت و ،ٍى ت ،ثوالدالال  اإلاهاوي حهدد شانٍس  ،الىاخد للىظ اإلاخهددة اللساءة وشانٍس

ت و  مفهىم اإلافهىم هرا أضبذ وهىرا ،والىشف والخجاوش  دمس والخ الشىزة شانٍس
 
 شئبلُ ا

 
 ا

ظخدُل اللبؼ نلُه، ًطهب  . له وكؿعي حامو حهٍسف ئًجاد َو

 البيُت بين الدزاطت في السبـ خالٌ مً ألادب نلى الكاهسة مفهىم بمداولتي جؿبُم 

 ؾسدًت نالكت هىان أن وحدث للمجخمو الخدخُت تالبيُو  ،اإلاخخلفت وجؿىزاتها تُالفىك

 هاجؿىزات مساخل في للمجخمهاث فاإلاالخل ،اإلاجخمهاث وجؿىز  آلاداب جؿىز  بين

 في ول مسخلت  اجخرث كد اهأن اإلاخخلفت
 
  شىال

 
  ننها، ير للخهب أدبُا

 
 الشلافت في فىجد مشال

ت   هي التي فسغذ هرا الىىم مً الشلافت، الحُاة تؾبُه أن الجاهلي الهطس في الشفٍى

 مو بهد ذلً حاء اللطُدة شيلحاء و 
 
 كىالب فكهسث ،الظائدة الشلافت مخىاطلا

 اللطُدة بكهىز  وججلى هرا ،فُه ثوشأ الري اإلاجخمو لخىاطب اإلاخىسزة تاغُالط

ٌ ف في ذلً ئلى أشسث هما أجذ فلد ،الىثر كطُدة زم الحس، الشهس زم ،الهمىدًت  طى
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 الخازجي آلاخس مو خخياههوا ،اإلاخخلفت وجؿىزاجه اإلاجخمو قسوف مو مخىاطبت البدث

 نً ريحهب فاألدب ،اإلاخخلفت اإلاجخمهاث نلى هفخاحلا  و ،الحاضل والخشاكف

 ،اإلاجخمو هرا مً حصء هى ؤلاوظان وهرا ذاجه نً ؤلاوظان وهى حهبير، أًدًىلىحُا

ٌ  أو فؼبالس  أشياله خخالفا نلى حهبيره فُيىن  زدة فهل نً  هاجج حهبير هى اللبى

جه كطُد فجاءث ،ننها واإلاهبر كبُلخه لظان وان اللدًم فالشانس ،اإلاجخمو هرا ججاه

وسجام ذلً الشانس والبِئت اإلادُؿت به، الىمـ الىاضح مىخُت با ذاث الهمىدًت

خُث ًلحل مخللي هره الىطىص لازجبان الحاضل بين  ؛كطُدة الىثر شانسبخالف 

  جامت غسبت في ٌهِش فىأههاث الشانس ومدُؿه، ذ
 
  ،اإلاجخمو ذلً نً مىفسدا

 
 مداوال

ٌ  ناإلاه ضىث ئقهاز   .به الخاضت الجدًدة مهاهُه ئبساشو  ،اإلاجهى

 ت الكىاهس ةوشأ في اإلاالخل  نهاأ اإلاخخلفت اإلاجخمهاث مظخىي  نلى اإلاخخلفت الشهٍس

ٌ  مً ذاتها الىدُجت واحهذ  جخمهاث، نلى اخخالف اإلا زفؼ وأ كبى
 
 ةوشأواحهذ  فمشال

 مظخىي  نلى الىثر كطُدة قاهسةما واحهخه  الخلُج مىؿلت في الىثر كطُدة قاهسة

 حعج التي ،الىطىص هره إلاشلاإلاخللي  جروق  ندم و اهخلاد و زفؼ مً الهسبيالىؾً 

 ،ذاجه اإلاطير واحهذ ذلً ومو ،ذاجه الىكذ في جكهس لم نهاأ مو ،هامهوؤلا بالغمىع

ٌ  نأ اطخؿُو يهجأ ئال  لها الحاضل السفؼ زغم قاهسة أضحذ الىثر كطُدة أن أكى

 هخب و مإلفاث و اهخلاداث مً خىلها هخب ما هثرة هدُجت ؛كبىلها وندم آلان لىئ

ذ وحىدها  جسسخ حهلها ما ،خىلها وألانماٌ الىخاحاث هثرة وهدُجت ،ودزاطاث وأؾاٍز

لت   . مباشسة غيربؿٍس

 ُت هبيرة في اإلاُدان الىلدي الهسبي، ولهل أبسش ما أزاز أخدزذ كطُدة الىثر ئشيال

 خىلها الشيىن ولاهخلاداث هى:

o هثر( فهما غدًً لم -الخىاكؼ الحاضل بين الؿسفين اإلاشيل للدظمُت )شهس

 حهخد الرائلت الهسبُت نلى الجمو بُنها.

o  البىاء الهام اللائم نلى الفىض ى وندم الشباث نلى كاهىن زابذ، وىنها مشيلت

 لخجسبت مبدنها الراجُت وناإلاه الخاص.

o  ت وهصونها في حشىالتها اإلاخخلفت ئلى ئزادة مبدنها الالشيل في اللطائد الىثًر

 وكىاهِىه الخاضت.
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o ما ًجاد داللت واضحت في هطىضها،مىؿلها الداخلي الخاص، خُث ًطهب ئ 

واطخدػاز السأي  جبجيحهلها ضهبت الخفظير واإلالازبت، وهرا طاند نلى 

 اللائل بىكيراث الخللي وحهدد اللساءاث، والىظ اإلافخىح.

o  طىضها، حهل مً الشهس في همظخىي خخالؽ الحاضل بين مظخىي الظسد و لا

 خدي اإلاُداهين الشهس أم الىثر. الطهب جطيُفها في ئ

 ت لألشياٌ مخخلفت جدىالث بيالهس  الشهسي  اإلاُدان سجل  هخلاٌلا  أبسشها وان الشهٍس

 الشهس ئلى الحس الشهس مً هخلاٌلا  زم ،الحس الشهس ئلى الهمىدًت اللطُدة مً

ت اللطائد لىئ ومىه ،اإلاىشىز  ٌ  نأ انخلد ،الىثًر  مً ضىزة هى الحس الشهس لىئ الخدى

ت الحسهت في الخجدًد ضىز  ٌ  مىًاإلا مً وبالخالي الهسبُت، الشهٍس  انخباز ذلً الخدى

 
 
 وافت نلى ولُت زىزة شيلذ التي الىثر كطُدةخالف  نلى ،الهسبي للشهس امخدادا

اث  انخبازها ًمىً ال ههأ انخلد هىا مًو  ،تُواإلاػمىه الشيلُتألاضهدة و اإلاظخٍى

 
 
ت امخدادا   نلى انخباز أنها حاءث مىلؿهت الهسبُت للشهٍس

 
ت هره مو جماما  وزائسة الشهٍس

 ئ انخبازها ًمىً بل ،نليها
 
ت الهسبُت، بدلا  جؿىز  مجسد ولِظذ في الشهٍس

 
.دًدوجج ا

 
  ا

 ت الىماذج جبجي الخلُجي الشانس اطخؿام  مخللي نأ الئ ،اإلاخخلفت الحدازُت الشهٍس

ت  ههأ أيمشافهت،  الشهسي  الىظ جللي لىئ ًمُل شاٌ ما الخلُج مىؿلتفي  الشهٍس

 مً هثرأ فاهُتشال الشلافت مً ش يء فيها ىًبل كد التي اللطائد جللي لىئ ًمُل

  مخخلفت حاءث التي اإلاىخىبت الىطىص
 
 بسش أ مً وهرا ،الشلافت جلً نً جماما

ت جىاحه التي اإلاهىكاث ت وىنها الخلُج مىؿلت في ُتالحداز  الشهٍس  مً جدسزث شهٍس

ت   الشفٍى
 
 .جماما

  ت للحدازت ت، وفي ، وفي مظخىي اللغؤلاًلاعيمفهىم في اإلاظخىي الشهٍس ت الشهٍس

ت هجد أن: ت، فهلى مظخىي اللغت الشهٍس  مظخىي الطىزة الشهٍس

o .الث واللساءاث اإلاخهددة والدالالث اإلاخخلفت  الىظ مفخىح وكابل للخأٍو

o هدساف في اطخخدام اليلماث نً اإلاهاوي واإلافاهُم شانس الحداسي لا مداولت ال

اح الداللي.ألىفت والظائدة، واللجىء ئلى لا اإلا  هٍص
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o  و فيها مفاهُم الخجسبت الطىفُت الشانس الحداسي هي لغت ضىفُت، حشلغت

 )الحلم، الحدض، الخُاٌ، الخجسد، وغيرها مً اإلافاهُم(، التي أغفذ هىن
 
 ا

الُت نلى الىظ.  مً الغمىع والظٍس

o  ،ت الحدازُت لغت ٌظىدها الغمىع وؤلاههام والغسابت اللغت في اإلادوهت الشهٍس

 سبت الجدًدة.هدُجت الخهبير نً الخج

ت، فلم حهد الطىزة هما واهذ في اإلادوهت  أما نلى مظخىي الطىزة الشهٍس

ت، الت  نهل الشانس مً ناإلاه اإلادُـ ضىزة الشهٍس
 
ت اللدًمت، فلدًما ي الشهٍس

هخماءها للهالم اإلادُـ، نلى خالف الشانس حاءث واضحت اإلاهالم والداللت ال 

ت مً ججس  بخه الجدًدة، ومً نالم السؤٍا الحداسي الري اهتزم ضىزه الشهٍس

 غٍس
 
 دازههابت، غامػت، ًطهب جفظيرها أو ختى االخاص به، فجاءث ضىزا

 مسهبت، 
 
وجخُلها، فلد اهفطلذ هره الطىز نً الىاكو الحلُلي، فجاءث ضىزا

 ومً ألاطالُب التي اجبهها الشهساء لخلم جلً الطىز:

o .جساطل الحىاض 

o مً مبدأ الهلىطت 
 
 والهرًان وحهؿُل الحىاض. الىخابت اهؿالكا

o .ؤلاغساق في الغمىع وؤلاههام والخهمُت وئغالق اإلاهجى 

o .الجمو بين اإلاخىاكػاث 

o .اطخددار مفهىم الطىزة الحلم 

o .جىشُف الطىز اإلاتراهمت 

ازجىص نلى اإلاىطُلى كد أما نلى اإلاظخىي ؤلاًلاعي، فىجد الشانس اللدًم 

  الخازحُت اإلاخمشلت في الىشن واللافُت، أما
 
الشانس الحداسي فلد شيل هطه مهخمدا

 
 
 مً ججسبخه الشهىزٍت، فلم ًلتزم برلً شىال

 
نلى مىطُلاه الداخلُت الىابهت أطاطا

.
 
 زابخا

 
 مىطُلُا

 تاإلادوهت  دزاطت نىد ت ججلُاث لىا كهسج الخلُج مىؿلت في الحدازُت الشهٍس  الشهٍس

 : آث ا هىفُم بسشهاأ هجمل واضحت، حلُت اإلادوهت هره في الحدازُت
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o هماؽوألا   ألانساف ول نً تحالخاز  الحدازُت اإلامازطاث نليها لىمج التي السؤٍا فلظفت 

 الشابذ والىشن الىاخدة ُتواللاف البِذ كاهىن  نً السؤٍا جخسج فال ،الشابخت واللىاهين

 والىكسة والشلافت ؤلادزان و الىعي في دًدالخج ًدلم الري الىلي الخجاوش  وئهما فلـ،

 مً الخجدًد ًيىن بل  فلـ، الشيل دًدجج ولِع ،الراث لىوئ والهالم حُاةال لىئ

  هفظه اإلابدم داخل
 
 ،وطلؿتها وكىاهُنها الراث لىئ الىكسة خغيرفب ،خازحه مً زم أوال

 ألاشُاء لىئ والىكس ،اإلاخخلفت كىاهِىه و الهالم لىئ الىكس في الخجدًد ذلً بهد ددًخد

 ى وض هها، والىعي
 
 واإلافاهُم اإلاهاًير ول هدمه بداًت التي جلصم مبدنها لسؤٍاا مسخلت لىئ ال

 ًىً لم ماو  ،بخيازلا  و بدامؤلا  فُيىن  ،به الخاص اإلاخفسد الجدًد لدشىُل ؛الظابلت

 مىؿلت في الشانس نأ انخلد هىا ومً ،ججدًد ال و لها جددًث هىان ًيىن  لً ذلً

ت الىطىص نلى ياؾالع خالٌ مً السؤٍا جفهُل مسخلت لىئ وضل كد الخلُج  الشهٍس

  طلىفً لم الخلُج مىؿلت في الحداسي الشانس نأ الئ ،اإلاخخلفت الحدازُت
 
 نً ولُا

، فأطخؿُو أن أكٌى أن الشانس ضىلهوأ مدُؿه زىابذ مً وهشير وجسازه واكهت

الخلُجي كد اطخددر مفاهُم الحدازت المظها ئال أهه لم ًخمشلها في وافت هطىضه، 

 الشلافاث اطدشسف كد هجده ذلً ومو ،الىلي الخجاوش  لُمجد ٌظخؿُو لم وبرلً

 ومػامين مخمسدة مفاهُم مًهها  ماو  الهسبُت والشلافت ،اإلاخخلفت تهاافلظفو  ألاوزوبُت

 لانخلاداث زباث في اطخؿانذ أن جصنصم ،مخخلفت وجُازاث هشيرة ًدلىحُاثوأ خدازُت

جؿىزث، ولىنها لم حظخؿو أن ، فغيرث وبدلذ و اإلادافل الخلُجي اإلاجخمو في الظائدة

، فيان 
 
ا  حرٍز

 
 لىئ ًخسج و مهها الشانس الخلُجي ًخفانل نأ الؿبُعي مًجددر جدىال

  قل ههأ الئ الجدًدة اإلاداولت و الخجٍسبمسخلت 
 
ٌ بأ مدشبشا  . اإلاجخمو ضى

o ًالغمىع في ؤلاغساق هي الحدازُت الىطىص في بازشة أضحذ التي الظماث بسش أ م 

 مامأ اإلاهجى واوغالق الخهمُت مظخىي  لىئ ألامس في هشير مً الىطىص ضلو  بل ،هامهوؤلا

 الىظ كساءة ئشيالُت وهي الىلدًت الظاخت في هبيرة ئشيالُت بدوزه زازأ ما اإلاخللي،

لالخأ واهفخاح جفظيره وضهىبت  هى ذلً نلى طاند ما ولهل ،اللساءاث وحهدد ٍو

 لخدلُم ،الجدًد الشهسي  ناإلاه ملخل الحداسي الشانس جبىاها التي السؤٍا لتمظأ

 . اإلاخللي في زيرللخأ بخيازولا  ةوالفساد الخميز

 ًت اإلادوهت في ؤلاههام مكاهس بسش أ وم   :الحدازُت الشهٍس
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 واضحت داللت نلى اللبؼ الظهل مً ٌهد فلم الخام الداللي الغُاب 

 . اإلاهسوع للىظ

 ىد لاضؿدام الالمهجى في شهس الحدازت، فأغحى اإلاهجى هى الالمهجى ن

 باللطُدة الحدازُت هما أشسث ئلى ذلً في الفطل الشالث.

 الشانس هائلي لجأ التي مً الخلاهاث وهره ،والشفسة السمص اطخخدام 

 ؛الىظ كساءة نىد للمخللي تضدم بدوزها شيلذ وكد ،هطه في الحداسي

 اإلاخللي زلافت نلى هبير بشيل ٌهخمد والشفساث السمىش  جلً فً نأ خُث

 .، فلم حهد داللت الىظ واضحت أما اللازئ اؾالنه وطهت

 د، أطلىبه هشير مً ألاطالُب اطخددار لىئ الحداسي الشانس لجأ  الخجٍس

 الدشىُل وجلىُت ،ثاإلاخىاكػا بين الجمو أطلىب و ،اإلافازكت وأطلىب

احلا  أطلىب و ،البطسي    ،ةاإلاجصأ الطىز  وجساهم ،ؤلاًلاعي الداللي أو هٍص

ت مظاز في والخددًث الخجدًد مً هىىم  جم وكد ،الهسبُت الشهٍس

 دًتاللط اإلاشاكفت مً هىىم انخلادي في ذلً الخلُجي الشانس اطخددر

 في ذلً  ول جىقُف واطخؿام ،الغسبي وآلاخس الهسبي آلاخس مو الىانُت

ت هطىص  . الشهٍس

o الخلُجي الشانس ٌهد لم  
 
التي  لىفتاإلاأ الخلُلُت وشانألا  مىطُلى نلى مهخمدا

 بل ،ننها الىاجج اإلاىطُلي ؤلاًلام ونلى ،فتها ألاذن الهسبُت وانخادث نليهاأل

اح ؤلاًلاعي لا  نلى مبيُت الحدازُت الىطىص في ًلانُتؤلا  البيُت أضحذ هٍص

 نىدما ًلٌى الشانس الشؿس ألاٌو مً البِذ جتهُأ أذن 
 
غير اإلاخىكو، فلدًما

هسفتها لشاوي التي جخىكهه، إلالام الشؿس االظامو لخىملت ؤلاًلام وجكل جسكب ئً

ً هطه، ولىً خدر أن جم  بالطُاغاث اإلاخخلفت التي ًمازطها اإلابدم لخيٍى

 و ،الظسد وئًلام ،الطىحي اإلًلامو مخخلفت ومخىىنتحدًدة ئًلاناث جىلُد 

 ألافياز ًلاموئ البُاع، وئًلام ،الحىاز ئًلام
 
 ومخىاطبا

 
، فجاء ؤلاًلام مخخلفا

 نلى التزام مو ججسبت اإلابدم، ف
 
هى الري ًخخاز ئًلانه الخاص فلم ٌهد مجبرا

  .ئًلام الىشن واللافُت اإلاخىازر
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o اإلاخخلفت لفافألا ًداءاثئ خالٌ مً الشهس لغت مظخىي  نلى الخجدًد ضاز، 

ت مً لفافألا به خميزج وما اإلاظخخدمت، الطُغ وخدازت  ،وخسهُت خٍُى

 به واإلامشلت الخاضت انسالش لغت لخلم ؛الىاكو لغت مو الخهالم ومداولت

 .الجدًدة لخجسبخه
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 قائمة املصادر واملراجع

  املصادر: -

 

  :ألاعمال الشعرية 

  ،(أخمذ ساشذ)زاوي . 

o 1991، داس الشلافت ؤلاعالم، الشاسكت، 1دًىان دم الشمعت، ؽ. 

  ،(مباسن بً ظُف)آل زاوي. 

o ت، ؽ  . 2005، مؿابع الذوخت الخذًشت، كؿش، 1ألاعمال الشعٍش

o د.ث(.، مؿابع كؿش الىؾىُت، كؿش1دًىان اللُل والػفاف، ؽ( ، 

  ،(مدمذ)الشبُتي . 

o مؿابع داس البالد، حذة، )د.ث(.1دًىان الخػاَسغ،ؽ ، 

  ،(أخمذ ًىظف)الجابش. 

o  دًىان أخمذ ًىظف الجابش. حمع وجدلُم ًديى الجبىسي، مدمذ عبذالشخُم

 .1983،، مؿابع الذوخت الخذًشت، كؿش، 1وافىد، ؽ

  ،(كاظم)خذاد . 

o ذ، ، ششهت الشبُعان لل2دًىان البشاسة، ؽ  .1984يشش والخىصَع، اليٍى

  ،(ظبُت)خمِغ. 

o 2008،اجداد هخاب وأدباء ؤلاماساث،الشاسكت،1دًىان هدى ألابذ،ؽ. 

  ،(علي)الذمُني . 

o 2012، مإظعت ؤلاهدشاس العشبي، لبىان، 1أمام مشآة مدمذ العلي، ؽ. 

  ،(ظعاد)الطباح . 

o ذ، ، داس ظعاد الطباح لليشش والخىصَع، ا11دًىان فخافُذ ئمشأة، ؽ ليٍى

2010. 

o داس ظعاد الطباح لليشش والخىصَع، 2دًىان والىسود..حعشف الغػب، ؽ ،

ذ،   .2006اليٍى
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  ،(ضالخت)غابش . 

o ميشىساث اجداد هخاب وأدباء ؤلاماساث، 1دًىان اإلاشاًا لِعذ هي، ؽ ،

 .1997ؤلاماساث، 

  ،(ظعاد)اليىاسي.  

o 1995، داس الششق للؿباعت، كؿش، 1دًىان ججاعُذ، ؽ . 

o ً2004، داس الششق، كؿش، 1ىان ملىت الجبال، ؽد. 

  ،(صهُت)مال هللا. 

o ت الياملت، ج ، اإلاجلغ الىؾني للشلافت والفىىن 1، ؽ2ألاعمال الشعٍش

 .2006والترار، كؿش، 

 (علي)، ميرصا . 

o 1982، مؿابع الذوخت الخذًشت، كؿش، 1مً أخالم الُلظت، ؽ. 

  (أخمذ)العذواوي، مشاسي . 

o ذ،  ،1أحىدت العاضفت، ؽ   .1980ششهت الشبُعان لليشش والخىصَع، اليٍى

o ذ، 1ضىس وظىاهذ، ؽ دُت، اليٍى  .2007، مشهض البدىر والذساظاث اليٍى

  ،(خطت)العىض ي . 

o ئداسة 1ولماث اللخً ألاول، ئعذاد ومشاحعت خمذ خعً الفشخان، ؽ ،

 .1988الشلافت والفىىن، كؿش، 

  ،(عبذالشخمً)اإلاعاودة. 

o داس الشلافت، بيروث، )د.ث(. ،1، ؽ2دوخت البالبل، ج 

  ،(خلىد)اإلاعال . 

o 2003، داس الفاسابي، لبىان، 1دًىان هاء الغائب، ؽ. 
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 املراجع :  -

 

   :املراجع العربية 

 )أ(

  ،(ظاهذي)أبىظُف.  

o ُت للذساظاث واليشش، لبىان، ، اإلاإظعت العشب1ؽ، كػاًا الىلذ والخذازت

2005. 

  .اجداد هخاب وأدباء ؤلاماساث 

o ميشىساث اجداد هخاب وأدباء ؤلاماساث، ؤلاماساث، 1طائذ مً ؤلاماساث، ؽك ،

1986. 

  ،(عض الذًً)ئظماعُل . 

o ت، ؽ  ،، اللاهشة6الشعش العشبي اإلاعاضش كػاًاه وظىاهشه الفىُت واإلاعىٍى

 .2003اإلاىخبت ألاوادًمُت 

  ،(هىسة)آل ظعذ . 

o  إظعت العشبُت ، اإلا1ملاالث هلذًت في الشعش والىلذ، ؽ-الشمغ في ئزشي

 .2007للذساظاث واليشش، لبىان، 

  ،(عبذهللا)ألاهطاسي . 

o ئداسة ئخُاء الترار ؤلاظالمي، كؿش، 1ئهخداب الذسس مً شعشاء كؿش، ؽ ،

1987. 

  ،(ظعذ)الباصعي . 

o شة العشبُت اإلاعاضشة، ؽ ، ششهت 2زلافت الصخشاء، دساظاث في أدب الجٍض

اع،  .1991العبُيان، الٍش

 )ب( 

  ،(ششُذال)بىشعير . 

o العالم العشبي لليشش 1أدب الخلُج العشبي الخذًث واإلاعاضش، ؽ ،

 .2011والخىصَع،دبي، ؤلاماساث العشبُت اإلاخدذة، 

o داس الفىش للؿباعت واليشش 1الشعش العشبي الخذًث في مىؿلت الخلُج، ؽ ،

 .1997والخىصَع،دمشم، ظىسٍا، 
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  ،(خبِب)بىهشوس . 

o  عالم الىخب الخذًث ،1ؽ ،ٍت ألادبعخباث اللىل دساظاث في الىلذ وهظش، 

 .2009 ،الجضائش

o حذاس للىخاب العالمي ،1ؽ ،حشيل اإلاىكف الىلذي عىذ أدوهِغ وهضاس كباوي، 

 .2008،ألاسدن ،عالم الىخاب الخذًث

 )ت(

 (بشير) ،جاوسٍٍشذ.  

o ت اث الشعٍش ت على غىء اإلاىاهج الىلذًت اإلاعاضشة والىظٍش  ،الخلُلت الشعٍش

 .2010 ،ألاسدن ،، عالم الىخب الخذًث1ؽ ،واإلافاهُمدساظت في ألاضىل 

o ت والخذازت ت ،الشعٍش ت الشعٍش ، داس 1ؽ ،بين أفم الىلذ ألادبي وأفم الىظٍش

 .2010 ،ظىسٍا ،سظالن

 )ج( 

  ،(مباسن)الجابشي. 

o خؿاب كطُذة الىثر العماهُت في غىء ظُاكها العشبي، مداضشة الجبروث 

 ظلؿىت عمان.  مىخبت الغبيراء، ،1ؽ

 )ح(

  ،(عبذالخمُذ)الخعامي . 

o ش، 1مىرحا، ؽالخذازت في الشعش العشبي اإلاعاضش الشعش الُمني ه ، داس الخىٍى

 ، )د.ث(.الجضائش

  ،(عؿىان)خعان . 

o داس الىزبت، دمشم، 1وحت ؤلاوعان في شعش مباسن بً ظُف آل زاوي، ؽ ،

 )د.ث(.

  ،ً(ئخعان)الخع . 

o  اث و ، وصاسة 1ؽ ،الىظم الاحخماعُتعلم الاحخماع دساظت جدلُلُت في الىظٍش

  .1988 ،العشاق ،الخعلُم العالي والبدث العلمي

 )حجاصي، )أخمذ. 

o  ،ت الاحخماعُت في مشخلتي الخذازت علم احخماع ألاصمت، جدلُل هلذي للىظٍش

 . 1998، داس كباء للؿباعت واليشش والخىصَع، مطش، 1ؽ
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  ،(خمُذ)الدجشي . 

o  وصاسة الترار 1ظُف الشخبي، ؽ خفش في مخُلت الزئب، الطىسة في شعش ،

 .2007والشلافت، عمان، 

  ،(فهذ)خعين . 

o ت في مىؿلت الخلُج العشبي، ؽ ، اإلاإظعت 1بعُذا عً الظل الخجشبت اليعٍى

 .2012العشبُت للذساظاث واليشش، لبىان، 

  ،(مذدم)خمىد. 

o ،داس الىخاب اللبىاوي ،1ؽ الخذازت في الشعش العشبي اإلاعاضش بُانها ومظاهشها، 

 .1986 لبىان،

 )خ(

  ،(مباسن)الخاؾش . 

o  ً ، )د.ؽ(، )د.دن(، 1875-1925الىخاباث ألاولى الخذًشت إلاشلفي البدٍش

1978. 

  ،(غُاء)خػش . 

o  ،2007الشعش العماوي آفاكه ومالمده، )د.ؽ(، اإلاىخذي ألادبي، عمان. 

o سة ، وصا1وسدة الشعش وخىجش ألاحذاد دساظت في الشعش العماوي الخذًث، ؽ

 .2006ار والشلافت، عمان، التر 

 )ر(

 ،(ظُف) الشخبي . 

o 2012 ؤلاماساث، الطذي، داس ،1ؽ ألاخػش، الجبل ئلى الطعىد. 

  ،داوي  . (أمين)الٍش

o  ىت بشظىم وخشائـ وفهشظذ ملىن العشب سخلت في البالد العشبُت مٍض

 .1987داس الجُل، بيروث،  8أعالم،ؽ،

 )س(

  ،(عِس ى)العلُماوي . 

o  ت في ، داس هىىص اإلاعشفت، ألاسدن، 1بىاء اللطُذة العماهُت، ؽالطىسة الشعٍش

2009. 
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 )ش( 

 ،(خمُذ) الشابي. 

o مشهض دساظاث الىخذة 1اليائً واإلامىً في كشاءة الشعش العشبُاإلاعاضش،ؽ،

 .2013العشبُت،لبىان،

  ،(هاضش)شباهه . 

o اإلاإظعت العشبُت للذساظاث واليشش، 1اإلافاسكت في الشعش العشبي الخذًث، ؽ ،

 .2002ان، لبى

  ،(ظلُمان)الشؿي . 

o ذ، ج ذ، 1، ؽ1الشعش في اليٍى ، اإلاجلغ الىؾني للشلافت والفىىن وآلاداب، اليٍى

   )د.ث(.

  ،(بىشي )شُخ أمين . 

o الخشهت ألادبُت في اإلاملىت العشبُت الععىدًت، )د.ؽ(، داس العلم للمالًين، لبىان ،

 )د.ث(.

 )ص(

 (لُلى)، مدمذ ضالح . 

o ذ، 1ذ، ؽأدب اإلاشأة في اليٍى  .1978، ميشىساث راث العالظل، اليٍى

  ،ذ(.ظعُ)الطغالوي  

o ت، اللاهشة، 1شعشاء عماهُىن، ؽ  .1996، مىخبت النهػت اإلاطٍش

 )ض(

 (مدمىد) ،الػبع . 

o ت العشبُت  ،الهُئت العامت للطىس الشلافت ،1ؽ ،كطُذة الىثر وجدىالث الشعٍش

  .2003 ،اللاهشة

 )ع(

  ً(مدمذ)عبذهللا، خع . 

o  ذ، )د.ث(. دًىان تي، )د.ؽ(، ووالت اإلاؿبىعاث، اليٍى  الشعش اليٍى

  ،(مدمذ)عبذاإلاؿلب. 

o ،2011 اللاهشة، داس العالم العشبي، ،1ؽ الىظ اإلاشيل أو كطُذة الىثر. 
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  ،(خمُذ)، وخمامىش ي ،(أخمذ العلىي )العبذالوي. 

o ت بين الخأضُل والخدذًث دُت لشظائل  ،آلُاث الخأضُل الشعٍش ملاسبت حشٍش

  .2013،ألاسدن ،، عالم الىخب الخذًث1ؽ ،ٍذون ابً ص 

  (مدمذ)عبُذ، ضابش . 

o ذة ألاولى، حُل الشواد ، خعاظُت ؤلاهبشاكُت الجذًكطُذة  العشبُت الخذًشت

 .2009،، عالم الىخب الخذًث، ئسبذ2والعخِىاث، ؽ

o  ،جمظهشاث اللطُذة الجذًذة ملاسباث احشائُت في الشؤٍا والشيل وألاظلىب

 . 2013خب الخذًث، ألاسدن، ، عالم الى1ؽ

  ،(ضالح)عذط . 

o ت العامت للىخاب، 1مالمذ ألادب الععىدي دساظت وهمارج، ؽ ، الهُئت اإلاطٍش

 .18، ص1986مطش،

  ،(عبذالخالم)علي . 

o داس اإلاعاسف، 1الشعش العماوي ملذماجه واججاهاجه وخطائطه الفىُت، ؽ ،

 مطش، )د.ث(.

  ،(عبذهللا الخامذ)العلي . 

o ً1395-1345ث في اإلاملىت العشبُت الععىدًت خالل هطف كشن الشعش الخذ ،

اع، 1ؽ ت، الٍش  .1988، مؿابع الفشصدق الخجاٍس

o مإظعت داس الىخاب 2في الشعش اإلاعاضش في اإلاملىت العشبُت الععىدًت، ؽ ،

اع،   .1986الععىدًت، الٍش

 )غ(

  ،(ظعُذ)الغاهمي . 

o  1999ألاسدن،  ، داس فاسط لليشش والخىصَع،1، ؽمىؿم الىشف الشعشي. 

  ،(عبذهللا)الغزامي. 

o اإلاشهض الشلافي العشبي، 4ؽ،خياًت الخذازت في اإلاملىت العشبُت الععىدًت،

 .2008اإلاغشب، 

  ،وآخشون (،مدمذ عاؾف)غُث . 

o خ الخفىير الاحخماعي   .1987 ،مطش،، داس اإلاعشفت الجامعُت 1ؽ ،جاٍس
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 )ف(

  ،(ضالح)الفىال. 

o  ،ذ، 1ؽعلم الاحخماع في عالم مخغير  .1996، داس الىخاب الخذًث، اليٍى

o 1982 ،مطش ،، داس الفىش العشبي1ؽ ،معالم الفىش العىظُىلىجي اإلاعاضش.  

  ،(ظعُذ)فشخاث . 

o تي الخذًث، ؽ ، اإلاإظعت العشبُت للذساظاث واليشش، 1ملاالث في ألادب اليٍى

 .1981لبىان، 

  ،(ضالح)فػل . 

o ت العشبُت، ؽ  .2002لبىان، ، داس آلاداب، 1جدىالث الشعٍش

  ،(ماهش خعً)فهمي . 

o داس كؿشي بً الفجاءة لليشش 1جؿىس الشعش الخذًث بمىؿلت الخلُج، ؽ ،

 .1981والخىصَع، الذوخت، كؿش، 

  ،(علي)الفُاع . 

o ت، كؿش، 1ومُؼ البرق، ؽ  .1993، داس اإلاىظىعت اللؿٍش

 )ق(

 (ولُذ) ،اللطاب . 

o ت وفىُت ،الخذازت في الشعش العشبي اإلاعاضش خلُلتها وكػاًاها  ،سؤٍت فىٍش

  .1996 ،ؤلاماساث ،داس الللم ،1ؽ

  ،(غاصي )اللطُبي . 

o ت للذساظاث واليشش، لبىان، ، اإلاإظعت العشب2ُالخلُج ًخدذر شعشا وهثرا، ؽ

2008. 

o ت الياملت، ؽ ، مؿبىعاث تهامت، اإلاملىت العشبُت 2اإلاجمىعت الشعٍش

 .1987ععىدًت، ال

  ،(عبذالشخمً)اللعىد . 

o ل، ؽ ، اإلاجلغ 1ؤلابهام في شعش الخذازت العىامل واإلاظاهش وآلُاث الخأٍو

ذ،   .2002الىؾني للشلافت والفىىن وآلاداب، اليٍى

  ،(مدمذ)كباسي . 

o 1978، داس اإلاعشفت الجامعُت، مطش، 1أضىل علم الاحخماع ومطادسه، ؽ. 
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 )ك(

  ،وآخشون. (ىظفً)، بياس، (مدمذ)وافىد ، 

o ت هادي الجعشة الشلافي ؤلاحخماعي والطالىن ألادبي، ؽ ، 1ابذاعاث كؿٍش

ىىدا الخذًشت، كؿش،   .1996مؿابع ٍس

 ،(مدمذ)وافىد . 

o داس كؿشي بً الفجاءة لليشش 1الىلذ ألادبي الخذًث في الخلُج العشبي،ؽ،

 .1982والخىصَع،كؿش،

 (مدمذ العُاش ي)، هىىوي.  

o ت اللطُذة العشب ، عالم الىخب 1ؽ ،دساظت أظلىبُت ،ُت اإلاعاضشةشعٍش

 . 2010 ،ألاسدن ،الخذًث

 )م( 

  ،(عبذالىاضش)مجلي . 

o  اهؿلىحُا ألادب الععىدي الجذًذ معؿى خذاسي عالي الطىث في فػاء

، اإلاإظعت العشبُت للذساظاث 1خىاساث(، ؽ-شهاداث-سواًت-كطت-ميس ي)شعش

 .2005واليشش، لبىان، 

 مجمىعت هخاب. 

o ني اإلاعاضش الشؤٍت والخدىالث، ؽألادب ا ، فشادٌغ لليشش والخىصَع، 1لبدٍش

 ،ً  . 2008البدٍش

  .مجمىعت مإلفين 

o  دساظاث في الشعش العشبي ،ً معجم البابؿين للشعشاء العشب اإلاعاضٍش

ض بً ظعىد البابؿين 1، ؽواإلاعاضشالخذًث  ، مإظعت حائضة عبذالعٍض

ذ،    .1995لإلبذاع الشعشي،اليٍى

  ،(علي مدمذ)مدمذ. 

o  اإلافىشون الاحخماعُىن، كشاءة معاضشة ألعمال خمعت مً أعالم علم

 .1983، داس النهػت العشبُت، لبىان، 1الاحخماع الغشبي، ؽ

  ،(عبذهللا)اإلاشصوقي . 

o  الشعش الخذًث في كؿش جؿىسه واججاهاجه الفىُت، )د.ؽ(، اإلاجلغ الىؾني

 .2005للشلافت والفىىن والترار، كؿش، 
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 (ضالذًًع) ،اإلاىاضشة.  

o ُاإلاإظعت العشبُت 1ؽ ،هظ مفخىح عابش لألهىاع  ،كطُذة الىثر اثئشيال ،

 .2002،ألاسدن ،للذساظاث

o اث ،مجذالوي لليشش 1ؽ ،في أدبُت ألادب تكشاءة مىهخاحُ ،علم الشعٍش

  .2007ألاسدن،  ،والخىصَع

 ض) ،مىافي  . (عبذالعٍض

o ألاعلى للشلافتاإلاجلغ   ،1ؽ ،كطُذة الىثر مً الخأظِغ ئلى اإلاشحعُت، 

 .2004،اللاهشة

 (خلُل) ،اإلاىس ى.  

o ت   .2008 ،ظىسٍا ،، اجداد هخاب العشب1ؽ ،حمالُاث الشعٍش

 )ن(

  ،(شاهش)الىابلس ي . 

o العطش الخذًث 1هبذ الطمذ دساظت في الشعش الععىدي اإلاعاضش، ؽ ،

 .  1992لليشش والخىصَع، لبىان، 

 (خعً) ،هاظم.  

o ت ، اإلاإظعت العشبُت 1في ألاضىل واإلاىهج،ؽدساظت ملاسهت  ،مفاهُم الشعٍش

 . 2003،للذساظاث واليشش، لبىان

 )ه( 

  ،(علىي )الهاشمي . 

o  اإلاعاضشون هشاف جدلُلي مطىس ً ، اإلاىخبت 1، ؽ1985-1925شعشاء البدٍش

 ،ً  .1988العامت، البدٍش

o  العيىن اإلاخدشن، دساظت في البيُت وألاظلىب، ججشبت الشعش اإلاعاضش في

ً همىرح ، ميشىساث اجداد هخاب وأدباء ؤلاماساث، دبي، 1، ؽ1ا، جالبدٍش

1992. 

o ؽ ،ً ، اإلاإظعت 2ماكالخه الىخلت للبدش، دساظت للشعش الخذًث في البدٍش

 .1994العشبُت للذساظاث واليشش، لبىان، 
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  ،(عبذالىاضش)هالل.  

o ت اإلاعاءلت  ،كطُذة الىثر العشبُت ، الىادي 1ؽ ،بين ظلؿت الزاهشة وشعٍش

 .2012،لبىان ،مإظعت ألاهدشاس العشبي  ،الععىدًت ،في مىؿلت الباخت ألادبي

 )ي(

  ،فت)الُدُائي  . (أًمً)، مُذان، (شٍش

o داس اإلاعيرة لليشش والخىصَع والؿباعت، 1، ؽدساظاث في أدب عمان والخلُج ،

 .2004ألاسدن، 

  ،(آدم)ًىظف . 

o  اس العشبُت للعلىم ، الذ1الشعش الخلُجي اإلاعاضش، ؽكطُذة الخفاضُل الُىمُت في

 .2010هاششون، لبىان، 

 

  :املراجع املترجمة إلى العربية 

 ،(ظىصان) بشهاس.  

o مشاحعت  ،كطُذة الىثر مً بىدلير ختى الىكذ الشاهً، جشحمت سواًت ضادق

 .1998،اللاهشة ،داس ششكُاث لليشش والخىصَع ،1ؽ،1ج ،وجلذًم سفعذ ظالم

 (أمُل) ،دوس واًم.  

o جشحمت مدمىد كاظم، العُذ مدمذ بذوي، م الاحخماعكىاعذ اإلاىهج في عل ،

 . 1988، داس اإلاعشفت الجامعُت، مطش، 1ؽ

 

  :املعاجم والقواميس 

 (الفيروص ) ،أبادي. 

o 2003داس ئخُاء الترار العشبي،  ،، لبىان2ؽ ،اللامىط اإلادُـ. 

 

 :املجالت والدوريات 

  ،(خبِب)بىهشوس . 

o اإلااغىؽ وبىل شاوول"، مجلت الشوافذ والدشىالث مدمذ " بعىىان: ملال

  .61هضوي، عمان، ع
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 السمعية والبصرية:  املراجع 

  ،(خبِب)بىهشوس . 

o بين الشوافذ ألادبُت الغشبُت وجماهُاث الخذازت  ئشيالُت ججىِغ كطُذة الىثر

ت العشبُت  ،هذوة ملذمت لؿالباث اإلااحعخير، معاس الىلذ وألادب ،الشعٍش

 .2012خٍشف   ،حامعت كؿش

 مِعىن(.اللاظمي( ، 

o مشاسف، على الىاب، والىضلت واملت:  بشهامج

http://www.youtube.com/watch?v 

 

  :مواقع الواب 

 واملت والىضلت الىاب، على الششق، بىابت :http://www.al-

sharq.com/news/details/169128#.VSo1_Ezfqt8 

 ،ذة ؤلاجداد والىضلت واملت:  لى الىاب،ع حٍش

http://www.alittihad.ae/details.php?id 

  ،ذة البُان    -http://www.albayan.ae/oneعلى الىاب، والىضلت واملت:  حٍش

  :ذة الخلُج، على الىاب، والىضلت واملت  حٍش

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/ 

 واملت والىضلت الىاب، على الذوخت، مجلت :aldohamagazine.com 

  :ذة اللبغ، على الىاب، والىضلت واملت حٍش

http://www.alqabas.com.kw/node/404891 

  :ذة الُىم، على الىاب، والىضلت واملت حٍش

http://www.alyaum.com/article/1158419 

 ،على الىاب، والىضلت واملت:  شبىت ؤلاماساث

http://www.uae7.com/vb/t191.html  

 والىضلت واملت:  على الىاب، ،شبىت البُانhttp://www.albayan.ae/one-world  

  : مجلت الشافذ، على الىاب، والىضلت واملتhttp://arrafid.ae/186_f4.html 

 ت واملت: مجلت الفلم، على الىاب، والىضلhttp://www.alfalq.com/?p=1137 

http://www.youtube.com/watch?v
http://www.youtube.com/watch?v
http://www.alittihad.ae/details.php?id=5427&y=2008&article=full
http://www.alittihad.ae/details.php?id=5427&y=2008&article=full
http://www.albayan.ae/one-
http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/
http://www.alyaum.com/article/1158419
http://www.alyaum.com/article/1158419
http://www.uae7.com/vb/t191.html
http://www.uae7.com/vb/t191.html
http://www.albayan.ae/one-world/2000-04-18-1.1083118


 

218 
 

 والىضلت واملت : ،مجلت هضوي، على الىاب 

http://www.nizwa.com/articles.php?id=495 

   :اث، على  الىاب، والىضلت واملت مجلت وجٍش

http://www.watariat.almihlaj.net/news.php?action=view&id=39 

  دساظاث في الشعش العشبي الخذًث ،ً معجم البابؿين للشعشاء العشب اإلاعاضٍش

واإلاعاضش، على الىاب، والىضلت واملت: 

http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=6461 

  :اإلاىظىعت ؤلالىتروهُت لذولت ؤلاماساث، والىضلت واملت

http://www.uaepedia.ae/index.php 

 لشعش العشبي، على الىاب، والىضلت واملت:اإلاىظىعت العاإلاُت ل 

http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=lsq&shid=5

81&start=0 

 والىضلت واملت:  على الىاب، ،مىكع الذهخىسة ظلىي عضاصي لألبدار والذساظاث

http://www.alukah.net/literature_language 

  :ني كاظم خذاد، والىضلت واملت مىكع الشاعش البدٍش

http://www.qhaddad.com 

  ظُف الشخبي على الىاب، والىضلت واملت: الشاعش مىكع

http://www.alrahbi.info 

 :مىكع الىساق، والىضلت واملت 

http://alwaraq.com/Core/dg/dg_topic?ID=3694. 

  ىبُذًا،مىكع  %/http://ar.wikipedia.org/wikiوالىضلت واملت:  على الىاب، الٍى

 :مىكع جىسط مدشن بدث اخباسي، على الىاب، والىضلت واملت 

http://www.turess.com/alchourouk/578092 

 والىضلت واملت: مىكع معهذ ؤلاماساث الخعلُمي، على الىاب ،

http://www.uae7.com/vb/t191.html 

  :مىكع وصاسة الشلافت والفىىن والترار، على الىاب، والىضلت واملت

http://www.moc.gov.qa/Arabic/Pages/home.aspx 
 

http://www.watariat.almihlaj.net/news.php?action=view&id=39
http://www.watariat.almihlaj.net/news.php?action=view&id=39
http://www.uaepedia.ae/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9#.U4T04E3fr80
http://www.uaepedia.ae/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9#.U4T04E3fr80
http://www.alukah.net/literature_language/0/40311/
http://www.alukah.net/literature_language/0/40311/
http://www.qhaddad.com/
http://www.qhaddad.com/
http://alwaraq.com/Core/dg/dg_topic?ID=3694
http://www.uae7.com/vb/t191.html
http://www.uae7.com/vb/t191.html
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 امللخلص بالعربية: -

ما اصطلح على  ومقازبت جحليلو  قساءةب اشخغلذكشيرة هي الدزاساث الىقدًت والبحىر ألاكادًميت التي 

والبد من ؤلاشازة إلى أن الشعس الحدًض هى كل هص شعسي كخب بسؤٍت ظدًدة الشعس الحدًض، حسميخه ب

ت، أو جم   على جقىيت فىيت مخفسدة لم ٌسبق إليها من قبل؛ أي لم جكن مألىفت في ألاوساط الشعٍس
ً
معخمدا

قت مخخلفت، فالقصيدة الحدًشت هي قصيدة ابخدعذ  الخميز والفسادة من خاللها هديجت اسخخدامها بطٍس

 عن الخقليد والاقخداء بالىمط الجاهص والاجباع لقاهىن الجماعت السائد، بعيد
ً
في كافت وكان ذلك الابخداع ا

اث  ذو حشكيالث م ،ألاصعدة واإلاسخٍى
ً
ت، فجاءث هصا ت الدالليت والصىجيت واللغٍى خىاسبت والخجسبت الشعٍس

، هي الىقدي الخفكير  ذشغل تممهإال أن اإلاخمعن في مدوهت الشعس الحدًض، ًجد بسوش  مسألت إلابدعها، 

ت  من اإلافاهيم الحدًشت القدًمت؛ حيض عسف مىر أزسطى،  اوأسخطيع القىل أنه ،poeticsمفهىم الشعٍس

ت  اث حدًشت، ولم ٌعد حدًصىا عن الشعٍس ت بل شعٍس غير أهىا في الىقذ الساهن لم وعد هخحدر عن شعٍس

 على الحقل الشعسي، أو حتى ألادبي، بل ججاوش هرا اإلافهىم حدود ألادب ليمخد إلى الفىىن واإلاجاالث 
ً
قصسا

ت الفىىن الشكقاد من ًخحدر عن ألاخسي، فىجد من الى ت السسد، وشعٍس  ت، وغيرها.يلشعٍس

 مما سبق او 
ً
تمىضىع مهم  على البحض اهراهخمام  ًسجكصهطالقا ألادب، وفي ميدان  في مجال هظٍس

 
ً
ت جحدًدا ت بخطىز مفاهيم الحدازت الشعٍس ت الحدازيت؛ فقد ازجبط مفهىم الشعٍس ، هى مىضىع الشعٍس

 الىقادمن اإلاسائل اإلاعقدة التي اهخم بها فقد عدث قضيت الحدازت  وأماوحعاقب حسكاث الخجدًد اإلاخخلفت، 

اث مخخلفت فلسفيت وأدبيت  وجم طسحهالسىىاث سىاء على اإلاسخىي الغسبي أم العسبي،  وسياسيت على مسخٍى

ت وزقافيت، ومما شاد ؤلاشكال في هرا اإلاىضىع هى عدم وظىد حعٍسف دقيق إلااهي وظىهسها،  ت الحدازتوفكٍس

خه الفلسفيت إلاا حىله، حيض أن لكل حسكت حدازيت ظملت  فلكل مبدع أو هاقد أو مفكس حدازخه الخاصت وزٍؤ

تها اإلاميزة، وبهر تمن الخصىزاث والسؤي حسدىد عليها في خلق شعٍس بل  واحدة ا لن ًكىن الحدًض عن شعٍس

 لخعدد الحدازاث
ً
اث وفقا وال أدل على جلك ؤلاشكاليت من أن كل شاعس حداسي قد اهطلق في خلق ، شعٍس

ظعل اإلاخلقي  أصبح العالم من حىله خاضعا لعلل الراث، مافعاإلاه الشعسي الخاص من عالم اإلاجهىل، 

هرا البحض ومن هىا ظاء ، سي في محاولت فك شفساجهخطاب الشعبعد ذلك ًقف في صدمت أمام ذلك ال

 
ً
ساسيين عسفهما ي جمشل من وظهت هظسي في همىذظين أالر في مىطقت الخليج الشعس الحداسي دزاست محاوال

ثي آلاخس في مساز الىمىذط الخحدًو الشعس الحس، ما اصطلح على حسميخه بفيشكل ألاول دالشعس العسبي، ً

ضجت كبيرة، وصخب غير مسبق، هى ما اصطلح على حسميخه  -شال وما–الري أحدر شعسها العسبي، 

ن في هره اإلاىطقت ممن اسخطاعىا أن ًخمشلىا فبــــقصيدة الىثر،  ىقفذ على ججازب كشيرة لشعساء معاصٍس

ت الحدازيت في  ت، ساعيت برلك إلى محاولت جىضيح أبسش هرا الخياز وفلسفاجه اإلاخخلف اإلادوهت ججلياث الشعٍس

 .مىطقت الخليجٍت في الشعس 
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 امللخص باإلنجليزية: -

Many studies devoted to analyzing modern poetry which refers to 

poetical texts that is unique in its vision and techniques. The modern 

poem goes beyond imitating or repeating other texts. It is unique in 

its semantic, linguistic and phonological levels. The modern poetry 

is highly interested in poetics which is an ancient still modern 

concept.  However, we nowadays talk about multiplicity of poetics. 

Poetics now is a field that is shared with other disciplines such as 

narration and fine arts.  

Based on what has mentioned previously, this research focuses 

on the modern poetics and its relations with the concept of 

modernity. Modernity is a complex issue. It is quite difficult to give a 

widely accepted notion for it as every critic or intellectual has his 

(her) own definition. This diversity is manifested in the different 

approached to poetry. This research attempts at studying modern 

poetry in the Gulf area. I will study the free verse poetry and the 

prose poems. A selected corpus from around the Gulf will be 

analyzed. 
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126-143  مزاخل ثفعيل الزؤيا 

143-146  خصائص قصيدة الزؤيا 

146-149 ة الزؤيا ومتطلبات الشكل وظيف 

 الجدًدة

149-153  صىر قصيدة الزؤيا 

153-157  مفهىم الزؤيا والتأثز بالحداثة الغزبية  

 اإلابدث الثاوي ؤلابهام في الشعزية الحداثية

158-163  فلسفة الغمىض ومستىياثه 

163-166 بهام في اإلادوهة  مظاهز ؤلا 

 الشعزية الحداثية:

 الغياب الداللي

166-169  رفض ؤلاثباع والىمطية 

169-172  الالمعنى في الشعزية الحداثية 

173-175 على الىظم القدًمة  التمزد 

 )عمىد الشعز(

176-178  ثزاكم الصىر اإلاجزأة 

178-183  ؤلاهزياح في الشعزية الحداثية 

183-181  ثقىية الزمز 

181-183  التجزيد في شعز الحداثة 

183-184  أسلىب اإلافارقة 
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184-185  الجمع بين اإلاتىاقضات 

185-186  ثقىية التشكيل البصزي  

186-187  السىاد والبياض:(1 

 الحذف

188-193  التمىج 

193-191  التقطيع 

191-192  (ألارقام وعالمات الترقيم2 

193-194  الىص اإلاتعدد(3 

196-234  الخاثمة  

236-221  قائمة اإلاصادر واإلازاحع 

 اإلالخص بالعزبية 223

ة  224  اإلالخص باإلهجليًز
 


	صفحات الغلاف والشكر والإهداء
	المقدمة-
	المدخل-
	الفصل الاول الشعر الحر في الخليج-
	الفصل الثاني ظاهرة قصيدة النثر
	الفصل الثالث التطبيقي
	الخاتمة
	صفحة المصادر والمراجع
	الملخص بالعربي وبالانجليزي
	الفهرس

