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ِغٍخ عبِؼخ ط١جخ
ٌ٣داة ٚاٌؼٍ َٛأ٦غبٔ١خ
















ِغٍخ فصٍ١خ ِؾىّخ رصذس ػٓ وٍ١خ ا٢داة ٚاٌؼٍ َٛأ٦غبٔ١خ ثغبِؼخ ط١جخ.
رٕشش اٌّغٍخ اٌجؾوٛس ٚاٌذساعوبد ا٤صوٍ١خِٚ ،غزخٍصوبد اٌشعوبعً اٌؼٍّ١وخٚ ،ػوش
اٌىزتٚ ،رٛص١بد اٌّؤرّشاد ٚإٌذٚاد اٌؼٍّ١خٚ ،ثبٌٍغز ٓ١اٌؼشث١خ ٚأ٦غٍ١ض٠خ.
اٌجؾٛس اٌّمذِخ ٌٍٕشش ٠غت أال ٠ى ْٛلذ عجك ٔشش٘ب ،أِ ٚمذِخ ٌٍٕشش ف ٟعٙخ أخوش.ٜ
ٚإرا لجٍووذ ٌٍٕشووش ف و ٠غووّؼ ثٕشووش٘بٚ ،ثر٠ووخ ٌغووخ أخووش ٜإال ثّٛافمووخ وزبث١ووخ ِووٓ سعوو١ظ
اٌزؾش٠ش.
٠مذَ اٌجبؽش طٍجب ثٕشش ثؾضوٗ ِزضوّٕب اٌؼٕوب ٓ٠ٚاٌزو ٟرّىوٓ ِوٓ االرصوبي ثوٗ ِٚشاعوٍزٗ
ػٍٙ١بِٚ ،شفٛػب ً ثغ١شرٗ اٌؼٍّ١خٚ ،اٌزضا ًِب ثؼذَ ٔشش ثؾضٗ ف ٟأ ٞعٙخ ٔشش أخش.ٜ
رخضووغ اٌجؾووٛس اٌّمذِووخ ٌٍّغٍووخ ٌٍزؾىووٚ ُ١اٌزم١ووِ ُ١ووٓ طووش ِؾىّووِ ٓ١زخصصووٓ١
ِٚؼزّذٌ ٓ٠ذ ٜاٌّغٍخ.
)CD
رمووذَ اٌّووٛاد ٚاٌجؾووٛس ِووٓ ص و س ٔغووخ ٚسل١ووخٔٚ ،غووخخ إٌىزش١ٔٚووخ ػٍوو ٝلووش
ثبعزخذاَ ِٕغك اٌىٍّبد ٚ M.S.Wordػٍٚ ٝعٗ ٚاؽذ فموظٚ ،ثخوظ )Lotus Linotype
٠ٚىِ ْٛمبط اٌخظ ٌٍّزٓ ٌٍٙٚ )14بِش ٚ ،)11رىزت ا٠٢بد اٌمشآٔ١وخ ٚفوك ِصوؾ
اٌّذٕ٠خ إٌج٠ٛخ ٌٍٕشش اٌؾبعٛث.ٟ
٠شزشط أْ ٠ى ْٛػذد وٍّبد اٌجؾش  8000وٍّخ ثّب فٙ١ب اٌّشاعغ ٚاٌّغزخٍص اٌؼشثٟ
ٚاٌّغزخٍص االٔغٍ١ضٚ ٞاٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خ.
٠ىٌ ْٛىً ثؾش ٍِخصبْ :أؽذّ٘ب ثبٌٍغخ اٌؼشث١وخٚ ،ا٢خوش ثبٌٍغوخ أ٦غٍ١ض٠وخ ،ػٍو ٝأال
٠زغووبٚص ػووذد وٍّووبد إِّٔٙ ٞووب ػووٓ  )300وٍّووخٚ ،وٍّووبد ِفزبؽ١ووخ ثووبٌٍغز ٓ١اٌؼشث١ووخ
ٚأ٦غٍ١ض٠خ.
٠ى ْٛرٛص١ك إٌصٚ ٛااللزجبعبد ثبعزخذاَ إؽذ ٜاٌطشق اٌؼٍّ١خ اٌّؼزجشح.
رىزت اٌّشاعوغ فو ٟلبعّوخ ِٕفصوٍخ فوٙٔ ٟب٠وخ اٌجؾوش ِشرجوخ ٘غبع١وب ً ٚفوك إؽوذ ٜاٌطوشق
اٌؼٍّ١خ اٌّؼزجشحِ ،غ إ٠شاد وبًِ ِؼٍِٛبد إٌشش اٌّزؼٍمخ ثبٌّصبدس ٚاٌّشاعغ.
ِب رٕششٖ اٌّغٍخ ٠ؼجش ػٓ ٚعٙوخ ٔظوش صوبؽجٗٚ ،ال ٠ؼجوش ثبٌضوشٚسح ػوٓ ٚعٙوخ ٔظوش
اٌّغٍخ.
ال رؼبد اٌجؾٛس إٌ ٝأصؾبثٙب عٛاء ٔششد أَ ٌُ رٕشش.
٠ؾصً اٌجبؽش ػٍٔ ٝغخخ ٚاؽذح ِٓ اٌّغٍخِ ،غ ػششِ ٓ٠غزٍخ ِٓ ثؾضٗ.
رشعً اٌجؾٛس ٚاٌّٛاد إٌ ٝاٌؼٕٛاْ اٌجش٠ذ ٞاٌزبٌ:ٟ
سع١ظ رؾش٠ش ِغٍخ عبِؼخ ط١جخ ٌ٣داة ٚاٌؼٍ َٛأ٦غبٔ١خ
.ة  )344اٌّذٕ٠خ إٌّٛسح ،اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ
أ ٚاٌجش٠ذ االٌىزشff99ff9@hotmail.com :ٟٔٚ
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٘١ئخ اٌزؾش٠ش

أ .د .هحوذ تي سالن الصفراًٍ
أ.د .خالذ تي عىى العٌسٌ
أ .د .حسُي عثذالرؤوف األعظوٍ
أ.د .أسواء تٌد اتى تكر أحوذ
د .هحوذ تي سالن الحارشٍ
د .خلىد تٌد هحوذ األحوذٌ
د .عثذ الرحوي تي غالة دتىر
د .شكرٌ تي هحوىد ترهىهٍ
د .هثارك علٍ شرهاد
د .حسام الذَي أحوذ عثذ الىارز
د .هٌذ تٌد هصطفً شرَفٍ

سا للرحرَر
رئُ ً
عضـــىاً
عضـــىاً
عضـــىاً
عضـــىاً
عضـــىاً
عضـــىاً
عضـــىاً
عضـــىاً
عضـــىاً
عضـــىاً
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أٚالً:
اٌذساعبد
اٌششػ١خ
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دعىح انىافذٌن إىل املذٌنخ املنىرح يف انعهذ
اننجىي ورطجٍقبره املعبصرح  ،دراسخ
ربرخيٍخ وصفٍخ
دِ .ؾّذ ثٓ ػجذ اٌشؽّٓ اٌزشوٟ
أعزبر اٌذػٛح اٌّشبسن ٚسع١ظ لغُ اٌذساعبد ا٦ع ِ١خ
ثغبِؼخ ط١جخ ثبٌّذٕ٠خ إٌّٛسح
٘0441ـ َ8102

الوسرخلص
طـقٴن ٴلبحث  :ټطقٶ ٴلقٴفديـ ٲلك ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ يف ٴلعفد ٴلـبقي  ،وتطبقؼاتف
ٴلؿعا٭رٶ  ،ټپٴسة تاپيخقة و٭ػقة  ،وسرتټ فقف مؼدمة  ،وفقفا ٲشاپٶ ٲلك فضؾ
ٴلدطقٶ ٲلك ٴهلل تعالك  ،وٰهنا وضقػة ٴلدطاٶ ٲلك ٴهلل تعالك مـ بعد طصر ٴلـبل  ، كؿا
سقؼقم ٴلباحث بشرٺ مػرټٴٷ طـقٴن ٴلبحث  ،وٽكر كبذٶ مختصرٶ طـ ٴلؿديـة
ٴلؿـقپٶ " وبقاكف لضروپٶ معرفة ٴلدٴطقة لؾؿدطق ٴلقٴفد مـ ٰجؾ ټطقتف  ،كؿا تؿ يف
طصر ٴلـبل  ،فؼد كان  يؼابؾ ٴلؿدطق  ،ويبؾغف ٴلدطقٶ ٲلك ٴهلل تعالك .ومع هذٴ
يستدطل مـ ٴلدٴطقة – يف ٴلعصر ٴلحاضر – ٰن يعرف لغة ٴلؿدطق ٴلقٴفد لؾؿديـة
ٴلؿـقپٶ  ،لتحذيره مـ ٴلبدچ وٴلخرٴفاٷ ٴلؿـتشرٶ يف بؾده .
كؿا طؾك ٴلدٴطقة ٰن يبقـ لؾؿدطق ٴلقٴفد ٯټٴٵ ٿياپٶ ٴلـبل  ،وفضؾ ٴلصالٶ
يف مسجد قباٮ  ،وتعريػف مسجد ٴلؼبؾتقـ  ،وفضؾ جبؾ ٰحد وٿياپٶ شفدٴئف لؾعظة
وٴٓطتباپ  ،ويفدف ٲلك ٴلـفل طـ ٴلبدچ وٴلخرٴفاٷ ،وتبؾقغ ٴلدطقٶ لؾقٴفديـ
لؾؿديـة كؿا فعؾ ٴلـبل  ، وسرتټ خاتؿة ٴلبحث وفقفا كتائجف ٴلتك تتؾخص يف ٰ :ن

دػٛح اٌٛافذ ٓ٠إٌ ٝاٌّذٕ٠خ إٌّٛسح ف ٟاٌؼٙذ إٌجٞٛ
ٚرطج١مبرٗ اٌّؼبصشح  ،دساعخ ربس٠خ١خ ٚصف١خ.
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ٴلقٴفد ٲلك ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ مـ جؿقع جـسقاٷ ٴلعالؿ طؾك ٴختالف ثؼافاهتؿ
ومعاپففؿ يجفؾقن – ٰحقاكًا بعض ٰحؽام ٴلدطقٶ ٲلك ٴهلل تعالك  ،فعؾقف ٰن يبقـ لفؿ
ٴلدطقٶ ٴلصحقحة وٰن يحذپهؿ مـ ٴلبدچ وٴلخرٴفاٷ ٴلؿـتشرٶ يف بؾدٴهنؿ يف ٴلعصر
ٴلحاضر ،ومـ ثؿ كاكت ٴلتق٭قاٷ وٴلػفاپڀ لفذٴ ٴلبحث .
ٴلؽؾؿاٷ ٴلؿػتاحقة :ٴلؿديـة

 ، almadinaٴلقٴفد  ، alwafidٴلبدچ

albadae

هقذهح
ٴلحؿد هلل پٵ ٴلعالؿقـ  ،وٴلصالٶ وٴلسالم طؾك ٰشرف ٴلؿرسؾقـ  ،كبقـا
محؿد ٭ؾك ٴهلل طؾقف وطؾك ٯلف و٭حبف ٰجؿعقـ .

وبعد :

فنن ٴلدطقٶ ٲلك ٴهلل  -طز وجؾ  -هل مفؿة ٴٕكبقاٮ وٴلرسؾ ،ووٴجب
ٴلؿممـقـ طامة وٰهؾ ٴلعؾؿ مـفؿ خا٭ة ،ﭧ ﭨ ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ فصؾت ٣٣ :و ﭧ ﭨ ﭽﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﭼ ٯل

طؿرٴن٤٠١ :
وٲن ٴلدطقٶ ٴإلسالمقة يف كؾ طصر مـ ٴلعصقپ ٴلتك جاٮٷ بعد كبقـا  لفا
ټطاهتا ٴلذيـ يؼقمقن بـشرها يف كؾ وقت وحقـ ٲلك ٰن يرٸ ٴهلل ٴٕپڃ ومـ طؾقفا
وهق خقر ٴلقٴپثقـ  .وپسؾ ٴهلل ټطاٶ ٲلقف سبحاكف وتعالك  ،ولؼد قام بـشر هذه ٴلدطقٶ
بعد ٴكؼطاچ ٴلقحل ٴلعؾؿاٮ وٴلدطاٶ مـ ٴٕمة ٴإلسالمقة  .ﭧ ﭨ ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ ٴٕحزٴٵ ١٦ - ١٤ :ﭧ ﭨ ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

دِ .ؾّذ ثٓ ػجذ اٌشؽّٓ اٌزشوٟ
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ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ ٴلتقبة ، ٤١١ :وٴلدطقٶ هل ٴٕمر
بالؿعروف وٴلـفل طـ ٴلؿـؽر  ،وهل وضقػة ٴٕمة كؾفا حسب ٴلؼدپٶ وٴٓستطاطة
وٴلتخصص  ،ﭧ ﭨ ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ

ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭼ ٯل طؿرٴن ٤٤٠ :وهذه ٴلدطقٶ ٰطظؿ ما تؽقن
مع ٴلقٴفديـ وٴلزٴئريـ ٲلك ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ  ،ومعظؿفؿ مـ ٴلحجاٹ وٴلؿعتؿريـ
وٰ٭حاٵ ٴٕطؿال وغقر ٽلؽ  ،وحقـؿا وجدٷ بعض همٓٮ يحدثقن ٰشقاٮ ما ٰكزل
ٴهلل هبا مـ سؾطان  ،ويشتغؾقن ببعض ٴلبدچ ٴلؿحؿؾة يف طؼقلفؿ مـ بؾدٴهنؿ ٰ ،پټٷ
ٰن ٰوجف ٲخقٴين وٿمالئل مـ ٴلدطاٶ ٲلك ٴهلل تعالك مـ خالل هذٴ ٴلبحث ٴلؿتقٴضع .
تحت طـقٴن (ټطقٶ ٴلقٴفديـ ٲلك ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ يف ٴلعفد ٴلـبقي  ،وتطبقؼاتف
ٴلؿعا٭رٶ  ،ټپٴسة تاپيخقة و٭ػقة )  .ٲلك ٴلؼقام بقٴجب ٴلدطقٶ  ،ومؼابؾة ٴلقٴفديـ
وٴلزٴئريـ  ،وټطقهتؿ بالحؽؿة وٴلؿقطظة ٴلحسـة  ،ﭧ ﭨ ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﭼ ٴلـحؾ ، ٤١٤ :كؿا فعؾ ٴلـبل  مع ٴلقٴفديـ ٲلك
ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ .

أهداف البحث:
 )1بقان مػفقم مػرټٴٷ طـقٴن ٴلبحث .
 )2ٽكر كبذٶ مختصرٶ طـ ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ .
 )3معرفة ٴلؿدطق ٴلقٴفد يف طصر ٴلـبل  ومؼابؾتف وټطقتف ٲلك ٴهلل تعالك.
 )4معرفة لغة ٴلؿدطق ٴلقٴفد لؾؿديـة ٴلؿـقپٶ يف ٴلعصر ٴلحاضر.

دػٛح اٌٛافذ ٓ٠إٌ ٝاٌّذٕ٠خ إٌّٛسح ف ٟاٌؼٙذ إٌجٞٛ
ٚرطج١مبرٗ اٌّؼبصشح  ،دساعخ ربس٠خ١خ ٚصف١خ.
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 )5تحذير ٴلدٴطقة مـ ٴلبدچ وٴلخرٴفاٷ ٴلؿـتشرٶ يف بؾد ٴلؿدطق ٴلقٴفد لؾؿديـة
ٴلؿـقپٶ يف ٴلعصر ٴلحاضر.
 )6تعريػ ٴلؿدطق ٴلقٴفد ٯټٴٵ ٿياپٶ ٴلـبل  يف ٴلعصر ٴلحاضر.
 )7تعريػ ٴلؿدطق ٴلقٴفد فضؾ ٴلصالٶ يف مسجد قباٮ  ،ومعرفة مسجد ٴلؼبؾتقـ.
 )8تعريػ ٴلؿدطق ٴلقٴفد فضؾ جبؾ ٰحد وٿياپٶ شفدٴئف.

ٰهؿقة ٴلبحث :
 )9ټطقٶ ٴلقٴفديـ مـ شتك بؼاچ ٴٕپڃ لفا ٰهؿقة كبقرٶ حقث ٲهنؿ قاټمقن ٲلك
ٴلبالټ ٴلتك كشلٷ فقفا ٴلدطقٶ ٴلصحقحة وكزلت فقفا ٴلرسالة ٴلخاتؿة طؾك كبقـا
 فال بد مـ ټطقهتؿ بـػس ٴلؽقػقة ٴلتك ټطا هبا ٴلـبل  ٴلـاڀ يف طفده .
)10

بعض ٴلقٴفديـ طـدهؿ ثؼافاٷ مخالػة لؾػفؿ ٴلصحقح لؾدطقٶ وپبؿا

يجفؾقن ٰهنؿ طؾك خطل  ،فنٽٴ ما و٭ؾقٴ ٲلك ٴلؿديـة فال بد مـ ټطقهتؿ وتعريػفؿ
هذٴ ٴلخطل  ،وهذٴ لـ يتؿ ٲٓ طـ صريؼ ٴلدطاٶ ٲلك ٴهلل تعالك يف ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ .
)11

ٴلقٴفدون ٲٽٴ و٭ؾقٴ ٲلك ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ تشققت كػقسفؿ ٲلك ٿياپٶ قرب

ٴلـبل  وٴلصالٶ يف ٴلؿسجد ٴلـبقي  ،ومـ ٴٕهؿقة ٰن يؼقم ٴلدطاٶ ٲلك ٴهلل
تعالك يف ٴلؿسجد ٴلـبقي ويف غقره مـ ٴلؿساجد ببقان ٯټٴٵ ٿياپٶ ٴلـبل 
وٴلصالٶ ٴلصحقحة كؿا ٭الها ٴلـبل .
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ترجع ٰهؿقة هذٴ ٴلبحث يف كشر ٴلدطقٶ طؾك ٰسؿاچ ٴلؿدطقيـ يف ٴلؿسجد

ٴلـبقي  ،ومسجد قباٮ ومسجد ٰحد ومسجد ٴلؼبؾتقـ  ،وغقر ٽلؽ مـ ٴلؿساجد ،
ولبقان فضؾ ٴلصالٶ يف مسجد قباٮ  ،ومعرفة تاپيخ هذه ٴٕماكـ  ،وٿياپٶ شفدٴٮ
غزوٶ ٰحد لؾعظة وٴٓطتباپ  ،وفضؾ جبؾ ٰحد .
)13

معرفة بعض ٴلؿػاهقؿ ٴلؿتعؾؼة بالبحث لفا ٰهؿقة كبقرٶ يف ففؿ ٴلبحث

وٴلقققف طؾك ٰبعاټه .
)14

تحذير ٴلدٴطقة مـ ٴلبدچ وٴلخرٴفاٷ ٴلؿـتشرٶ يف بؾد ٴلؿدطق ٴلقٴفد لؾؿديـة

ٴلؿـقپٶ يف ٴلعصر ٴلحاضر لف ٰهؿقة بالغة وٯثاپ طظقؿة يعقټ كػعفا طؾك ٴلدطقٶ
وطؾك ٴلدٴطقة وطؾك ٴلؿدطق وطؾك ٰهؾف وٰسرتف بعد طقټتف ٲلقفؿ .

حدوټ ٴلبحث:
سقؼتصر هذٴ ٴلبحث طؾك (( ټطقٶ ٴلقٴفديـ ٲلك ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ يف ٴلعفد
ٴلـبقي  ،وتطبقؼاتف ٴلؿعا٭رٶ  ،ټپٴسة تاپيخقة و٭ػقة )) وٽلؽ لربط ټطقٶ ٴلقٴفديـ
بعرڃ ٴإلسالم طؾقفؿ وتػؼففؿ يف ٴلعفد ٴلـبقي  ،بدطقٶ ٴلدطاٶ ٲلك ٴهلل تعالك
لؾقٴفديـ ٲلك ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ  ،يف ٴلعصر ٴلحاضر  ،وٽلؽ مـ خالل ٴلؿـفج
ٴلصحقح ٴلقٴپټ طـ پسقل ٴهلل .

ٴلدپٴساٷ ٴلسابؼة :
لؿ يجد ٴلباحث غقر هذه ٴلدپٴسة  ،وهل بعـقٴن  :ٴلسقرٶ ٴلـبقية وٴلدطقٶ يف

دػٛح اٌٛافذ ٓ٠إٌ ٝاٌّذٕ٠خ إٌّٛسح ف ٟاٌؼٙذ إٌجٞٛ
ٚرطج١مبرٗ اٌّؼبصشح  ،دساعخ ربس٠خ١خ ٚصف١خ.
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ٴلعفد ٴلؿدين ٰ ،حؿد ٰحؿد غؾقځ -ممسسة ٴلرسالة لؾطباطة وٴلـشر وٴلتقٿيع -
ٴٕولك 1424هـ2004 -م .ٽكر فقف  :ٴلتؿفقد :ٴلتعريػ بالؿديـة ٴلؿـقپٶ "ټٴپ
ٴلفجرٶ" وبقان ٰهؿقتفا لؾدطقٶ  ،ٴلػصؾ ٴٕول :ٴلسقرٶ ٴلـبقية مـ ٴلفجرٶ حتك وفاتف
 ،حركة ٴلرسقل  بالدطقٶ يف ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ.
ٴلؿبحث ٴٕول :بـاٮ ٴلؿجتؿع ٴإلسالمل  -ٴلؿبحث ٴلثاين :تشريح ٴلجفاټ
وحركة ٴلدطقٶ.
ٴلؿبحث ٴلثالث :ٴلسرٴيا وٴلغزوٴٷ قبؾ بدپ -ٴلؿبحث ٴلرٴبع :غزوٶ بدپ
ٴلؽربى.
ٴلؿبحث ٴلخامسٰ :حدٴٸ ما بقـ بدپ وٰحد  -ٴلؿبحث ٴلساټڀ :غزوٶ ٰحد
ٴلؿبحث ٴلسابعٰ :حدٴٸ ما بقـ ٰحد وٴٕحزٴٵ -ٴلؿبحث ٴلثامـ :غزوٶ
ٴٕحزٴٵ
ٴلؿبحث ٴلتاسعٰ :حدٴٸ ما بقـ ٴٕحزٴٵ وٴلحديبقة -ٴلؿبحث ٴلعاشر :غزوٶ
ٴلحديبقة
ٴلؿبحث ٴلحاټي طشر :ٴٕحدٴٸ بقـ ٭ؾح ٴلحديبقة وفتح مؽة
ٴلؿبحث ٴلثاين طشر :فتح مؽة وتطفقر ٴلجزيرٶ ٴلعربقة كؾفا مـ ٴلشرك
ٴلؿبحث ٴلثالث طشر :ٴٓستؼرٴپ ٴلعام يف ٴلجزيرٶ ومقٴجفة غقر ٴلعرٵ
ٴلؿبحث ٴلرٴبع طشر :ٴلسرٴيا وٴلجفاټ يف ٴلؿقزٴن -ٴلؿبحث ٴلخامس طشر:
وجاٮ كصر ٴهلل.
ٴلؿبحث ٴلساټڀ طشر :ٴكتؼال ٴلرسقل ٲلك ٴهلل تعالك.
ٴلػصؾ ٴلثالث :پكائز ٴلدطقٶ ٴلؿستػاټٶ مـ ٴلؿرحؾة ٴلؿدكقة
وٴلبحث كؿا ترى طباپٶ طـ كتاٵ يف ٴلسقرٶ ٴلـبقية وتاپيخ ٴلدطقٶ يف ٴلؿديـة
وهق يختؾػ طـ مقضقچ ٴلدپٴسة حقث ٲهنا تركز طؾك ټطقٶ ٴلقٴفديـ يف ٴلعفد
ٴلـبقي وتطبقؼاهتا يف ٴلعصر ٴلحاضر .
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مشؽؾة ٴلبحث :
ٲن ٴلقٴفديـ ٲلك ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ لفؿ ثؼافاهتؿ ٴلؿختؾػة  ،ومعاپففؿ طـ
ٴلدطقٶ ٴلصحقحة تتػاوٷ مـ وٴحد ٔخر  ،وتختؾط ٴلؿػاهقؿ – ٰحقاكًا  -طـد
ٴلبعض فقخطلون طـد ٿياپٶ ٴلؿسجد ٴلـبقي وقرب ٴلـبل  وٴلبؼقع وٰحد  ،وقد تلثر
ٴلبعض ببعض ٴلخرٴفاٷ وٴلبدچ ومـ هـا يتحتؿ طؾك ٴلدٴطقة ٰن يبقـ لفمٓٮ
ٴلقٴفديـ ٴلدطقٶ ٴلصحقحة وٯټٴٵ ٴلزياپٶ .
ويتػرچ طـ مشؽؾة ٴلبحث ٴلتساٱٓٷ ٴلتالقة :
 .1ما تعريػ مػرټٴٷ طـقٴن ٴلبحث .
 .2ما ٽٴ كان يػعؾ ٴلـبل  طـد مؼابؾتف لؾؿدطق ٴلقٴفد . ٬
 .3ما ٰهؿقة معرفة ٴلدٴطقة بالؿديـة ٴلؿـقپٶ لؾغة ٴلؿدطق ٴلقٴفد ٬
 .4ما ٰهؿقة تحذير ٴلدٴطقة يف ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ لؾؿدطق ٴلقٴفد مـ ٴلبدچ
وٴلخرٴفاٷ ٴلؿـتشرٶ يف بؾده ٬
 .5ما ٰهؿقة تعريػ ٴلدٴطقة يف ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ لؾؿدطق ٴلقٴفد ٯټٴٵ
ٿياپٶ ٴلـبل ٬ 
 .6ما ٰهؿقة تعريػ ٴلدٴطقة يف ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ لؾؿدطق ٴلقٴفد ٲلقفا فضؾ
ٴلصالٶ يف مسجد قباٮ  ،ومعرفة مسجد ٴلؼبؾتقـ٬ .
 .7ما ٰهؿقة تعريػ ٴلدٴطقة يف ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ لؾؿدطق ٴلقٴفد فضؾ جبؾ
ٰحد وٿياپٶ شفدٴئف ٬
مـفج ٴلبحث:
سلستخدم يف هذٴ ٴلبحث ٴلؿـفج ٴلتاپيخل  ،وٴلؿـفج ٴلق٭ػل  .كؿا سقؼقم
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ٴلباحث برتجؿة بعض ٴٕطالم غقر ٴلؿشفقپيـ .
ومـفج ٴلباحث يف ٴلؼقام بنتؿام هذٴ ٴلبحث يتؾخص يف :
 طرڃ ٴٕماكـ ٴلتل طاټٶ يزوپها ٴلقٴفدون مـ خالل مصاټپهاومظاهنا.
 ٽكر ٴلؿخالػاٷ ٴلتل تحدٸ ٰحقاكًا مـ بعض ٴلقٴفديـ  ،وبقانمعالجتفا مـ خالل ٴلدطاٶ يف ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ .
 تقضقح ٴٔټٴٵ ٴلتل يـبغل ٴتباطفا طـد ٿياپٶ هذه ٴٕماكـ كؿا وپټيف ٴإلسالم .
 بقان ٴلحؽؿ ٴلقٴپټ يف كؾ بدطة إلقـاچ ٴلؿدطق ٴلقٴفد لؾؿديـة ٴلؿـقپٶ.
 ٽكر ٴٔياٷ ٴلؼرٯكقة ٴلتك سرتټ يف ٴلبحث بالرسؿ ٴلعثؿاين وبخطغامؼ لقؿقزه ٴلؼاپٳ طـ غقره
 ٽكر ٴٕحاټيث ٴلـبقية  ،وٲن كاكت يف ٴلصحقحقـ ٴكتػقت بذلؽ ،وٲن كاكت يف غقرهؿا ٽكرٷ حؽؿ ٴلحديث كؿا يؼقلف ٭احب ٴلؿتـ
ٰ ،و مـ كالم ٴلؿحؼؼ ٰ ،و مـ حؽؿ ٴٕلباين.
 وضع جؿقع ٴلـؼقل بقـ ٰققٴڀ  ،ولؽـ هـاك بعض ٴلـؼقل مـ كتبٴلػؼف مثالً ٰو كتب ٴلعؼقدٶ ٰو كتب ٴلتاپيخ وٴلسقر  ،وقد تخؾؾ بعض
هذه ٴلـؼقل بعض ٴلـصقڂ مـ ٴلسـة فلضع طالمة تـصقص وٰققم
بتخريجفا .
 سقرتجؿ ٴلباحث لبعض ٴٕطالم ٴلذيـ لفؿ وجقټ يف كص لف ٰهؿقة يفبابف  ،ويف ٴلحدٸ ٴلذى وپټ فقف .
تؼسقؿ ٴلبحث:
ٴلؿؼدمة  :وفقفا ٰهؿقة ٴلبحث  ،و ٰهدٴف ٴلبحث  ،و حدوټ ٴلبحث ،
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ٴلدپٴساٷ ٴلسابؼة  ،مشؽؾة ٴلبحث وتساٱٓتف  ،مـفج ٴلبحث  ،تؼسقؿ ٴلبحث .
ٴلتؿفقد  :شرٺ مػرټٴٷ طـقٴن ٴلبحث .وكبذٶ مختصرٶ طـ ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ .
ٴلؿبحث ٴٕول  :معرفة ٴلؿدطق ٴلقٴفد يف طصر ٴلـبل  --ومؼابؾتف وټطقتف
ٲلك ٴهلل تعالك.
ٴلؿبحث ٴلثاين :معرفة لغة ٴلؿدطق ٴلقٴفد .
ٴلؿبحث ٴلثالث :تحذير ٴلدٴطقة مـ ٴلبدچ وٴلخرٴفاٷ ٴلؿـتشرٶ يف بؾد ٴلؿدطق
ٴلقٴفد لؾؿديـة ٴلؿـقپٶ .
ٴلؿبحث ٴلرٴبع  :تعريػ ٴلؿدطق ٴلقٴفد ٯټٴٵ ٿياپٶ ٴلـبل 
ٴلؿبحث ٴلخامس  :تعريػ ٴلؿدطق ٴلقٴفد فضؾ ٴلصالٶ يف مسجد قباٮ ،
ومعرفة مسجد ٴلؼبؾتقـ.
ٴلؿبحث ٴلساټڀ :تعريػ ٴلؿدطق ٴلقٴفد فضؾ جبؾ ٰحد وٿياپٶ شفدٴئف
ٴلخاتؿة  :وفقفا .
كتائج ٴلؿقضقچ .
تق٭قاٷ ٴلؿقضقچ .
ٴلػفاپڀ :
ففرڀ ٴلؿرٴجع .
ففرڀ ٴلؿقضقطاٷ .

ذوهُذ
ٴلؿطؾب ٴٕول  :شرٺ طـقٴن ٴلبحث .
طـقٴن ٴلبحث (( :ټطقٶ ٴلقٴفديـ ٲلك ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ يف ٴلعفد ٴلـبقي ،
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وتطبقؼاتف ٴلؿعا٭رٶ  ،ټپٴسة تاپيخقة و٭ػقة)).
ٰو ً
ٓ :تعريػ ٴلدطقٶ لغة وٴ٭طالحًا:
 تعريػ ٴلدطقٶ لغة  :لؾدطقٶ ٴإلسالمقة طـد ٴلؾغقيقـ تعريػاٷ كثقرٶ ٰٽكرمـفاٰ (:هنا (ٴلصقاٺ ٰو ٴلـدٴٮ وٴلطؾب  ،تؼقل ټطقٷ فالكًا ٰ .ي ٭حت بف ،
وٴستدطقتف  ،وقد تتعدى بحرف ٴلجر  ..ٲلك  ..فقرٴټ هبا ٴلحث طؾك فعؾ ٴلشلٮ ،
تؼقل ټطاه ٲلك ٴلشلٮ تعـك حثف طؾك قصده  ،وټطاه ٲلك ٴلؼتال  ،وټطاه ٲلك ٴلصالٶ ،
وټطاه ٲلك ٴلديـ وٲلك ٴلؿذهب حثف طؾك ٴطتؼاټه )( ، )1وجاٮ يف ٰساڀ ٴلبالغة:
( ټطقٷ فالكًا كاټيتف  ،وٴلـبل ټٴطل ٴهلل  ،وهؿ ټطاٶ ٴلحؼ  ،وټطاٶ ٴلباصؾ  ،وټطاٶ
ٴلضاللة )( ، )2ويف ٴلؿصباٺ ٴلؿـقر ( :ټطقٷ ٴهلل ٰټطقه ټطاٮ  ،ٴبتفؾت ٲلقف بالسمٴل
 ،وپغبت فقؿا طـده مـ ٴلخقر  ،وټطقٷ ٿيد ًٴ كاټيتف  ،وصؾبت ٲقبالف  ،وټطا ٴلؿمٽن
ٴلـاڀ ٲلك ٴلصالٶ ففق ټٴطل ٴهلل  ،وٴلجؿع ټطاٶ وټطقٴٷ  ،وٴلـبل ټٴطل ٴلخؾؼ ٲلك
ٴلتقحقد ) ()3
 تعريػ ٴلدطقٶ ٴ٭طالحًا :يؼصد هبا هل  ( :تبؾقغ ٴإلسالم طـ صريؼ ققامټطاٶ بدطقٶ ٴلـاڀ ٲلك ما فقف مـ طؼقدٶ ٴلتقحقد ٴلخالص  ،وٴإليؿان ٴلـؼل  ،بؽؾ ما
جاٮ مـ طـد ٴهلل  ،يف كتابف ٴلؽريـؿ ويف سـة پسقلف  -  -وٴلعؿؾ بـف  ،يف جؿقـع
 - 1ٴلصحاٺ إلسؿاطقؾ بـ حؿاټ ٴلجقهري  -ٹ  2336 / 6ټٴپ ٴلعؾؿ لؾؿاليقـ  -بقروٷ  -بدون تاپيخ  ،وٴكظر
ٴلؿعجؿ ٴلقسقط  -ٹ  286 / 1ٴلطبعة ٴلثاكقة  1392هـ  1972م  -ټٴپ ٴلؿعاپف ،وٴلصحاٺ يف ٴلؾغة وٴلعؾقم
ٕسامة وكديؿ ٴلؿرطشؾقان  -ڂ  315ٴلطبعة ٴٕولك 1975 -م ټٴپ ٴلحضاپٶ ٴلعربقة بقروٷ.
ٰ - 2ساڀ ٴلبالغة ٰ -بق ٴلؼاسؿ محؿقټ بـ طؿرو بـ ٰحؿد ،ٴلزمخشري جاپ ٴهلل (ٴلؿتقىف538 :هـ) ٹ . 131 / 1
 تحؼقؼ :محؿد باسؾ طققن ٴلسقټ  ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلؽتب ٴلعؾؿقة ،بقروٷ – لبـان  -ٴلطبعة :ٴٕولك 1419 ،هـ - 1998م.
 ) 3ٴلؿصباٺ ٴلؿـقر يف غريب ٴلشرٺ ٴلؽبقرٰ -حؿد بـ محؿد بـ طؾل ٴلػققمل ثؿ ٴلحؿقيٰ ،بق ٴلعباڀ (ٴلؿتقىف:
كحق 770هـ)  -ٹ . 194 / 1
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شـئقن ٴلحقاٶ ټيـقة كاكت ٰو سقاسقة ٰو ٴجتؿاطقة ٰو ٴقتصاټية ٰو ثؼافقة ٰو غقر ٽلؽ )
(.)1
ثاكقًا  :ٴلقٴفد لغة وٴ٭طالحًا :
وپټوٴ
-ٴلقٴفد لغة  :وفد (تقٴفد ٴلؼق ُم /تقٴفد ٴلؼق ُم ٲلقف /تقٴفد ٴلؼق ُم طؾقفَ :

ِ
ٴلؿتطقطقن مـ كؾ ٭قٵ ) ( ( ، )2تقٴفد ٴلؿتطقطقن مـ كؾ
وقدمقٴ "تقٴفد
ِّ
٭قٵ -تقٴفد ٴلرٱساٮ ٲلك ٴلبؾد ٴلذي يعؼد فقف ممتؿر ٴلؼؿة -تقٴفدوٴ طؾك جدهؿ
يف يقم ٴلعقد)()3
ٴلقٴفد ٴ٭طالحًا ( :وفقټ ٴلعرٵ مـ حجاجفا وغقرهؿ يػدون ٲلك مؽة
لؾحجٰ )4()،و لؾدخقل يف ٴلدطقٶ ٴإلسالمقة وٲطالن ٴإلسالم ٰمام ٴلرسقل . --
ووپټ (وما ٿٴل ٯحاټ ٴلقٴفديـ وٰفذٴٽ ٴلقفقټ مـ ٴلعرٵ يغدون طؾك پسقل ٴهلل -
-مـذ ٰضفر ٴهلل ټيـف ،وقفر ٰطدٴٮه .ولؽـ ٴكبعاٸ جؿاهقرهؿ ٲلك ٽلؽ ٲكؿا كان
بعد فتح مؽة ،ومعظؿف ىف سـة تسع ،ولذلؽ كاكت تسؿك سـة ٴلقفقټ. )5( ).

 ) 1ٴلدطقٶ ٲلك سبقؾ ٴهلل ٰ٭قلفا ومقاټيـفا -ټ  .طبد ٴلخالؼ ٲبرٴهقؿ ٴسؿاطقؾ ڂ  - 10ٴلطبعة ٴٕولك 1987 -م .
مطبعة ٴٕماكة  -مصر .
2

) معجؿ ٴلؾغة ٴلعربقة ٴلؿعا٭رٶ  ،ټ ٰحؿد مختاپ طبد ٴلحؿقد طؿر (ٴلؿتقىف1424 :هـ) ٹ ، 2471/3بؿساطدٶ فريؼ
طؿؾ  ،ٴلـاشر :طالؿ ٴلؽتب  ،ٴلطبعة :ٴٕولك 1429 ،هـ  2008 -م.

 ) 3ٴلؿصدپ ٴلسابؼ  ،ٹ.2471/3
محؿد بـ طبد ٴلرٿّ ٴق ٴلحسقـلٰ ،بق ٴلػقض ،ٴلؿؾ ّؼب بؿرتضك،
محؿد بـ ّ
 ) 4تاٹ ٴلعروڀ مـ جقٴهر ٴلؼامقڀ ّ ،
ٴلزَّ بقدي (ٴلؿتقىف1205 :هـ) ٹ ، 22/1ٴلؿحؼؼ :مجؿقطة مـ ٴلؿحؼؼقـ  ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلفدٴية .
 ) 5ٴٓكتػاٮ بؿا تضؿـف مـ مغاٿي پسقل ٴهلل  - -وٴلثالثة ٴلخؾػاٮ  ،سؾقؿان بـ مقسك بـ سالؿ بـ حسان
ٴلؽالطل ٴلحؿقريٰ ،بق ٴلربقع (ٴلؿتقىف634 :هـ) ٹ ، 589/1ٴلـاشر :ټٴپ ٴلؽتب ٴلعؾؿقة – بقروٷ  -ٴلطبعة:
ٴٕولك 1420 ،هـ.
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ومـ خالل هذٴ ٴلؽالم يػفؿ ٴلباحث ٰن ٴلقفقټ جؿاهقر مـ ٴلـاڀ جاٱوٴ ٲلك
ٴلـبل  بعد فتح مؽة ويف سـة تسع  ،إلطالن ٲسالمفؿ ٰ ،و لؿؼابؾتف و٭حبتف ٰ ،و
لػفؿ ٴلدطقٶ ٴإلسالمقة وٰحؽامفا مـ پسقل ٴهلل . جاٮ يف طققن ٴٕثر  ( ،وٲسالم
ٴلقفقټ)( ( ، )1وتقٴترٷ ٴلقفقټ هذه ٴلسـة وما بعدها طؾك پسقل ٴهلل  مذطـة
باإلسالم وټٴخؾقـ يف ټيـ ٴهلل ٰفقٴجًا. )2()..
وٴلباحث يؼصد بالقٴفديـ كؾ مـ يليت ٲلك ٴلؿديـة مـ شتك بؼاچ ٴٕپڃ
لزياپٶ ٴلـبل  ومعالؿ ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ وٰماكـفا ٴلؿػضؾة  ،سقٴٮ قبؾ ٴلذهاٵ ٲلك
مؽة ٕټٴٮ ٴلعؿرٶ ٰو مـاسؽ ٴلحج ٰ ،و لزياپهتا بعد ٰټٴٮ ٴلؿـاسؽ يف مؽة ٴلؿؽرمة
لؾحج ٰو لؾعؿرٶ  ،كؿا يؼصد هبؿ – ٰيضًا -ٴلذيـ جاٱوٴ لؾعؿؾ وكسب ٴلرٿق يف
مديـة پسقل ٴهلل .
ثالثًا  :ٴلؿديـة لغة وٴ٭طالحًا.

-ٴلؿديـة  :لغة :

=م ټ ن< مدن بالؿؽانٰ :قام ،فعؾ مؿاٷ .وٴلؿديـة :ٴلحصـ

يبـك يف ٰ٭طؿة ٴٕپڃ ،مشتؼ مـ ٽلؽ )3(،وٴلجؿع :مدٴئـ ومدن .ومـ هـا حؽؿ

 ) 1طققن ٴٕثر يف فـقن ٴلؿغاٿي وٴلشؿائؾ وٴلسقر ،محؿد بـ محؿد بـ محؿد بـ ٰحؿد ،ٴبـ سقد ٴلـاڀ ،ٴلقعؿري
ٴلربعلٰ ،بق ٴلػتح ،فتح ٴلديـ (ٴلؿتقىف734 :هـ) ٹ ، 10/1تعؾقؼ :ٲبرٴهقؿ محؿد پمضان  ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلؼؾؿ –
بقروٷ  -ٴلطبعة :ٴٕولك.1993/1414 ،
 ) 2ٴلػصقل يف ٴلسقرٶ ٰ ،بق ٴلػدٴٮ ٲسؿاطقؾ بـ طؿر بـ كثقر ٴلؼرشل ٴلبصري ثؿ ٴلدمشؼل (ٴلؿتقىف774 :هـ)
ڂ ، 215تحؼقؼ وتعؾقؼ :محؿد ٴلعقد ٴلخطرٴوي ،محقل ٴلديـ مستق ،ٴلـاشر :ممسسة طؾقم ٴلؼرٯن  ،ٴلطبعة:
ٴلثالثة 1403 ،هـ.
 ) 3ٴلؿديـة :ٴلحصـ يبـل يف ٰ٭طؿة ٴٕپڃ (ٰ٭طؿة ٴلبحر :وسطف ومجتؿعف ،وٰ٭طؿة كؾ شلٮ :معظؿف)
(مم٭ؾ ببقان ٴلعالقاٷ بقـ ٰلػاڅ ٴلؼرٯن ٴلؽريؿ بل٭قٴهتا
ٴلؿعجؿ ٴٓشتؼاقل ٴلؿم٭ؾ ٕلػاڅ ٴلؼرٯن ٴلؽريؿ
َّ
=
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ٰبق ٴلحسـ فقؿا حؽك ٴلػاپسل طـف ٰن مديـة فعقؾة .وٴلؿديـة :مديـة ٴلـبل --
غؾبت طؾقفا تػخقؿا ،وٲٽٴ كسبت ٲلك ٴلؿديـة فالرجؾ وٴلثقٵ :مدين)(. )1
 ٴلؿديـة ٴ٭طالحا  :ٴلؿعـك يعتؿد طؾك ٴلتعريػ ٴلؾغقي ففل (ٴلؿديـةٴلؿصر ٴلجامع )(( ، )2ٴلؿديـ ُة معروفةٌ ،وهل ٴل ُبؼع ُة ٴلؿسقپٶ ٴلؿستقلل طؾقفا
مؾؽ)( ، )3ويعرففا ٴلباحث بلهنا تجؿع كبقر مـ ٴلؿساكـ ٴلحضاپية ٴلؿشغقلة
بجؿع كبقر مـ ٴلـاڀ  ،وتتقٴفر فقفا معظؿ ٴلخدماٷ مـ ممسساٷ تجاپية وتعؾقؿقة
و٭حقة وٴقتصاټية وٲطالمقة وكؼؾ وخالفف .
پٴبعًا  :ٴلعفد لغة وٴ٭طالحًا:
ٴلعفد لغة ( :ٴلق٭قة وٴلتؼدم ٲلك ٭احبؽ (بشلٮ)(( ، )4وصقٴف ٯخر طفدبالبقت وٴلعفد ٴلؾؼاٮ وقد طفدتف بؿؽان كذٴ مـ حد طؾؿ ٰي لؼقتف)( .)5ومـ هـا

=

وبقـ معاكقفا) محؿد حسـ حسـ جبؾ  ،ٹ ، 2047/4ٴلـاشر :مؽتبة ٴٔټٴٵ – ٴلؼاهرٶ  -ٴلطبعة :ٴٕولك،
 2010م.

 ) 1ٴلؿحؽؿ وٴلؿحقط ٴٕطظؿ ٰ ،بق ٴلحسـ طؾل بـ ٲسؿاطقؾ بـ سقده ٴلؿرسل =ٷ458 :هـ< ٹ، 359/9
ٴلؿحؼؼ :طبد ٴلحؿقد هـدٴوي  ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلؽتب ٴلعؾؿقة – بقروٷ  -ٴلطبعة :ٴٕولك 1421 ،هـ  2000 -م
 ) 2ٴلؿصباٺ ٴلؿـقر يف غريب ٴلشرٺ ٴلؽبقرٰ -حؿد بـ محؿد بـ طؾل ٴلػققمل ثؿ ٴلحؿقيٰ ،بق ٴلعباڀ،ٹ.566/2
 ) 3ٴلؾباٵ يف طؾقم ٴلؽتاٵ ٰ -بق حػص سرٴٹ ٴلديـ طؿر بـ طؾل بـ طاټل ٴلحـبؾل ٴلدمشؼل ٴلـعؿاين (ٴلؿتقىف:
775هـ) ٹ ، 256/9ٴلؿحؼؼ :ٴلشقخ طاټل ٰحؿد طبد ٴلؿقجقټ وٴلشقخ طؾل محؿد معقڃ -ٴلـاشر :ټٴپ
ٴلؽتب ٴلعؾؿقة  -بقروٷ  /لبـان -ٴلطبعة :ٴٕولك 1419 ،هـ 1998-م.
 ) 4كتاٵ ٴلعقـٰ -بق طبد ٴلرحؿـ ٴلخؾقؾ بـ ٰحؿد بـ طؿرو بـ تؿقؿ ٴلػرٴهقدي ٴلبصري (ٴلؿتقىف170 :هـ)
ٹ ، 102/1ٴلؿحؼؼ :ټ مفدي ٴلؿخزومل ،ټ ٲبرٴهقؿ ٴلسامرٴئل ،ٴلـاشر :ټٴپ ومؽتبة ٴلفالل.
 ) 5صؾبة ٴلطؾبة  -طؿر بـ محؿد بـ ٰحؿد بـ ٲسؿاطقؾٰ ،بق حػص ،كجؿ ٴلديـ ٴلـسػل (ٴلؿتقىف537 :هـ) ڂ، 32
ٴلـاشر :ٴلؿطبعة ٴلعامرٶ ،مؽتبة ٴلؿثـك ببغدٴټ  -ٴلطبعة :بدون صبعة  -تاپيخ ٴلـشر1311 :هـ .
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يؽقن ٴلعفد ٴلق٭قة بشلٮ ٰ ،و ٴلؾؼاٮ  .وٴلـبقي :كسبة ٲلك كبقٶ سقدكا محؿد . 
فالعفد طفده .
ٴلعفد ٴ٭طالحًا  ( :كؾ ما طقهد ٴهلل طؾقف ،وكؾ ما بقـ ٴلعباټ مـ ٴلؿقٴثقؼففل طفقټ)(.)1
ويؼصد بالعفد هـا  :ٴلػرتٶ ٴلتك طاشفا ٴلـبل يف مؽة ٴلؿؽرمة – بعد كزول
ٴلقحل طؾقف  يف غاپ حرٴٮ  -ويف ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ حقث بؾغ ټطقٶ ٴهلل تعالك حتك
ٰتاه ٴلقؼقـ  ،وٴلبحث هـا يتعؾؼ بالػرتٶ ٴلتك طاشفا ٴلـبل  يف ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ يبؾغ
فقفا ٴلدطقٶ ٲلك ٴهلل تعالك  ،ويؼابؾ فقفا ٴلقفقټ  ،ويعؼد ٴلؾؼاٮٴٷ وٴلؿعاهدٴٷ
....ٴلخ  .وبعض ٴلعؾؿاٮ  ،يسؿل ٴلػرتٶ ٴلتك طاشفا ٴلـبل  يف مؽة بالعفد ٴلؿؽل ،
وٴلػرتٶ ٴلتك طاشفا ٴلـبل  يف ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ بالعفد ٴلؿدين  .وقد ٰلػ ٰ :حؿد
ٰحؿد غؾقځ كتابقـ  ،ٴٕول بعـقٴن  :ٴلسقرٶ ٴلـبقية وٴلدطقٶ يف ٴلعفد ٴلؿؽل ،
ممسسة ٴلرسالة – ٴلطبعة ٴٕولك 1424:هـ 2004 ،م  .وٴلثاين بعـقٴن  :ٴلسقرٶ
ٴلـبقية وٴلدطقٶ يف ٴلعفد ٴلؿدين  ،ممسسة ٴلرسالة – ٴلطبعة ٴٕولك 1424:هـ -
2004م.
خامسًا :تطبقؼاٷ لغة وٴ٭طالحًا :
ٴلتطبقؼ لغة  " (:وٴفؼ شـ صبؼف " ...ولقس هذٴ بطبؼ لذٴ ٰي بؿطابؼ لف) .(( ، )1و (ٴلؿطابؼة) ٴلؿقٴفؼة و (ٴلتطابؼ) ٴٓتػاق .و (صابؼ) بقـ ٴلشقئقـ جعؾفؿا

 ) 1معاين ٴلؼرٯن وٲطرٴبف  -ٲبرٴهقؿ بـ ٴلسري بـ سفؾٰ ،بق ٲسحاق ٴلزجاٹ (ٴلؿتقىف311 :هـ) ٹ، 238/3
ٴلؿحؼؼ :طبد ٴلجؾقؾ طبده شؾبل -ٴلـاشر :طالؿ ٴلؽتب – بقروٷ  -ٴلطبعة :ٴٕولك  1408هـ  1988 -م.
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طؾك حذو وٴحد وٰلزقفؿا ، )2( ).و(ٴلتطبقؼ :ويؼال لف ٰيضا ٴلؿطابؼة ،وٴلطباق
وٴلتؽافم وٴلتضاټ) ( ، )3فالتطبقؼ هق ٴلؿقٴفؼة ٰ ،و ٴٓتػاق بقـ شقئقـ .
وٴلتطبقؼ ٴ٭طالحا  :مـ خالل ٴلتعريػ ٴلؾغقي يػفؿ ٰن ٴلتعريػٴٓ٭طالحل وهق  :مقٴفؼة شلٮ لشلٮ ومطابؼتف بف ،وٲٽٴ تؿ پبط هذٴ ٴلتعريػ
بالبحث فقؽقن ٴلؿعـك هق  :محاولة ټطقٶ ٴلقٴفديـ لؾؿديـة ٴلؿـقپٶ يف ٴلعصر

ٴلحاضر لتطابؼ وتقٴفؼ ټطقٶ ٴلـبل لؾقٴفديـ ٲلك ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ يف طفده .
ساټسًا  :ٴلؿعا٭رٶ لغة وٴ٭طالحًا :
ٴلؿعا٭رٶ لغة ( :ٴلعصر ٴلزمـ وٴلؿدٶ مـ ٴلدهر بػتح ٴلعقـ ويؼال بضؿفاٰيضا وققلف ٴلعصر مـ ٴلدهر ٰي ٴلؿدٶ وٴلعصرٴن ٴلغدٴٶ وٴلعشل و٭الٶ ٴلعصريـ
ٴلصبح وٴلؿغرٵ ققؾ سؿقتا بذلؽ لؿؼاپبة كؾ وٴحد مـفؿا مغقب ٴلشؿس ٰو
صؾقطفا) ()4
=
ٰ ) 1ساڀ ٴلبالغة ٰ -بق ٴلؼاسؿ محؿقټ بـ طؿرو بـ ٰحؿد ،ٴلزمخشري جاپ ٴهلل (ٴلؿتقىف538 :هـ) ٹ، 594/1
تحؼقؼ :محؿد باسؾ طققن ٴلسقټ  -ٴلـاشر :ټٴپ ٴلؽتب ٴلعؾؿقة ،بقروٷ – لبـان  -ٴلطبعة :ٴٕولك 1419 ،هـ -
 1998م.
 ) 2مختاپ ٴلصحاٺ  -ٿيـ ٴلديـ ٰبق طبد ٴهلل محؿد بـ ٰبل بؽر بـ طبد ٴلؼاټپ ٴلحـػل ٴلرٴٿي (ٴلؿتقىف666 :هـ)
ڂ ، 188ٴلؿحؼؼ :يقسػ ٴلشقخ محؿد  -ٴلـاشر :ٴلؿؽتبة ٴلعصرية  -ٴلدٴپ ٴلـؿقٽجقة ،بقروٷ – ٭قدٴ-
ٴلطبعة :ٴلخامسة1420 ،هـ 1999 /م.
 ) 3كتاٵ ٴلتعريػاٷ -طؾل بـ محؿد بـ طؾل ٴلزيـ ٴلشريػ ٴلجرجاين (ٴلؿتقىف816 :هـ) ڂ ، 61ٴلؿحؼؼ :ضبطف
و٭ححف جؿاطة مـ ٴلعؾؿاٮ بنشرٴف ٴلـاشر -ٴلـاشر :ټٴپ ٴلؽتب ٴلعؾؿقة بقروٷ – لبـان  -ٴلطبعة :ٴٕولك
1403هـ 1983-م.
 ) 4مشاپق ٴٕكقٴپ طؾك ٭حاٺ ٴٔثاپ -طقاڃ بـ مقسك بـ طقاڃ بـ طؿرون ٴلقحصبل ٴلسبتلٰ ،بق ٴلػضؾ
(ٴلؿتقىف544 :هـ)
=

دػٛح اٌٛافذ ٓ٠إٌ ٝاٌّذٕ٠خ إٌّٛسح ف ٟاٌؼٙذ إٌجٞٛ
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اصطالحا ( :ٴلؿعايشة بالقجدٴن وٴلسؾقك لؾحاضر  ،وٴإلفاټٶ

مـ كؾ مـجزٴتف ٴلعؾؿقة وٴلػؽرية وتسخقرها لخدمة ٴإلكسان وپققف ) ()1
وٴلؿعا٭رٶ هـا يؼصد هبا ٴلباحث  :مقٴفؼة ټطقٶ ٴلدطاٶ لؾقٴفديـ ٲلك ٴلؿديـة
ٴلؿـقپٶ يف ٴلعصر ٴلحاضر لدطقٶ ٴلـبل لؾقٴفديـ يف ٴلعفد ٴلؿدين لؾؿديـة ٴلؿـقپٶ.

المطلب الثاني  :نبذة مختصرة عن المدينة المنورة .
شرريةة:
(المدينة) ال ّ

ٴلروضة وٴلحجرٶ .وثبـت ٰكّـف
هل ټٴپ ٴلفجرٶ ،وٽٴٷ ّ

 قال« :ٲن ٴإليؿان لقلپٿ – ٰي يـضؿ  -ٲلك ٴلؿديـة ،كؿا تـلپٿ ٴلحقـة ٲلـك جحرهـا»
( ، )2وٰكّف  قال .... « :وٴلؿديـة حرم مـ طقر ٲلك ثقپ ،فؿـ ٰحـدٸ فقفـا حـدثا ٰو
ٯوى محدثا ،فعؾقف لعـة ٴهلل وٴلؿالئؽة وٴلـاڀ ٰجؿعقـ ،ومـ تقلك غقر مقٴلقف ،فعؾقـف
لعـة ٴهلل وٴلؿالئؽة وٴلـاڀ ٰجؿعقـ ٓ ،يؼبؾ مـف ٭ـرف وٓ طـدل ،وٽمـة ٴلؿسـؾؿقـ
وٴحــدٶ يســعك هبــا ٰټكــاهؿ ،فؿـــ ٰخػــر مســؾؿا ،فعؾقــف لعـــة ٴهلل وٴلؿالئؽــة وٴلـــاڀ
ٰجؿعقـ ٓ يؼبؾ مـف ٭رف وٓ طدل "» ( ، )3ويف مسؾؿ قال ٴلـبل « :ٴلؿديـة حرم
ما بقـ طقر ٲلك ثقپ ،فؿـ ٰحدٸ فقفا حدثا ٰ ،و ٯوى محدثا ،فعؾقف لعـة ٴهلل وٴلؿالئؽة

=
ټٴپ ٴلـشر :ٴلؿؽتبة ٴلعتقؼة وټٴپ ٴلرتٴٸ .
 ) 1ٴكظر :وسائؾ ٴلدطقٶ بقـ ٴٕ٭الة وٴلؿعا٭رٶ – طالٮ ٴلديـ ٴلزٴكل  ،ڂ 6سؾسؾة ټپٴساٷ ټطقية  ،كؼال طـ :
مػاهقؿ ٲسالمقة ،ٹ. 281/1
 ) 2٭حقح مسؾؿ  -كتاٵ ٴإليؿان -باٵ بقان ٰن ٴإلسالم بدٰ غريبا وسقعقټ غريبا ،وٰكف يلپٿ بقـ ٴلؿسجديـ-
ٹ 131/1پقؿ ٴلحديث )147( - 233 :
 ) 3مستخرٹ ٰبل طقٴكة ٰ ،بق طقٴكة يعؼقٵ بـ ٲسحاق بـ ٲبرٴهقؿ ٴلـقسابقپي ٴإلسػرٴيقـل (ٴلؿتقىف316 :هـ)
ٹ ، 240/3تحؼقؼٰ :يؿـ بـ طاپف ٴلدمشؼل  ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلؿعرفة – بقروٷ  -ٴلطبعة :ٴٕولك1419 ،هـ-
1998م.
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وٴلـــاڀ ٰجؿعــقـ ٓ ،يؼبــؾ ٴهلل مـــف يــقم ٴلؼقامــة ٭ــرفا  ،وٓ طــدٓ ،وٽمــة ٴلؿســؾؿقـ
وٴحدٶ ،يسعك هبا ٰټكاهؿ» ( )1وثقپ :جبـؾ ٭ـغقر خؾـػ (ٰحـد) مــ جفـة ّ
ٴلشـؿال.
وٕحؿد« :ما بقـ طقر ٲلك ٰحد» ( )2وطقر مؼابؾ ٕحد« .ٴلؿديـة حرٴم  ,مـ طقـر ٲلـك
ثــقپ» ( ، )3قــال پســقل ٴهلل ٰ« :مــرٷ بؼريــة تلكــؾ ٴلؼــرى ،يؼقلــقن يثــرٵ ،وهــل
ٴلؿديـة ،تـػل ٴلـاڀ كؿا يـػل ٴلؽقر خبث ٴلحديد» ( ، )4وٰكّف  قال ٓ« :يؽقد ٰهؾ
ٴلؿديـة ٰحد ،ٲٓ ٴكؿاچ كؿا يـؿاچ ٴلؿؾـح يف ٴلؿـاٮ» ( ، )5وٰكّـف  قـال« :طؾـك ٰكؼـاٵ
ٴلؿديـــة مالئؽــة ٓ يــدخؾفا ٴل ّطــاطقن وٓ ٴلــدّ ّجال»  ، )6( ،وٰ ّكــف  قــال« :٭ــالٶ يف
مسجدي هذٴ خقر مـ ٰلػ ٭ـالٶ فقؿـا سـقٴهّ ،ٲٓ ٴلؿسـجد ٴلحـرٴم»  ، )7( ،وٰكّـف 
قــال« :مــا بــقـ بقتــل ومـــربي پوضــة مـــ پيــاڃ ٴلجـّــة ،ومـــربي طؾــك حقضــل»

 ) 1٭حقح مسؾؿ – كتاٵ ٴلحج -باٵ فضؾ ٴلؿديـة ،وټطاٮ ٴلـبل  فقفا بالربكة ،وبقان تحريؿفا ،وتحريؿ ٭قدها
وشجرها ،وبقان حدوټ حرمفا  -ٹ 994/2پقؿ ٴلحديث )1370( - 467 :
2

) ٭حقح مسؾؿ – كتاٵ ٴلحج -باٵ فضؾ ٴلؿديـة ،وټطاٮ ٴلـبل  فقفا بالربكة ،وبقان تحريؿفا ،وتحريؿ ٭قدها
وشجرها ،وبقان حدوټ حرمفا – هامش  ،ٹ 994/2پقؿ ٴلحديث )1370( - 467 :

 ) 3شرٺ معاين ٴٔثاپٰ ،بق جعػر ٰحؿد بـ محؿد بـ سالمة بـ طبد ٴلؿؾؽ بـ سؾؿة ٴٕٿټي ٴلحجري ٴلؿصري
ٴلؿعروف بالطحاوي (ٴلؿتقىف321 :هـ) ٹ ، 191/4حؼؼف وقدم لف( :محؿد ٿهري ٴلـجاپ  -محؿد سقد جاټ
ٴلحؼ) مـ طؾؿاٮ ٴٕٿهر ٴلشريػ  ،پٴجعف وپقؿ كتبف وٰبقٴبف وٰحاټيثف :ټ يقسػ طبد ٴلرحؿـ ٴلؿرطشؾل -
ٴلباحث بؿركز خدمة ٴلسـة بالؿديـة ٴلـبقية  ،ٴلـاشر :طالؿ ٴلؽتب  ،ٴلطبعة :ٴٕولك  1414 -هـ  1994 ،م.
 ) 4٭حقح ٴلبخاپي  -كتاٵ فضائؾ ٴلؿديـة -باٵ فضؾ ٴلؿديـة وٰهنا تـػل ٴلـاڀ -ٹ 20/3پقؿ ٴلحديث 1871 :
 ) 5٭حقح ٴلبخاپي  -كتاٵ فضائؾ ٴلؿديـة  -باٵ ٲثؿ مـ كاټ ٰهؾ ٴلؿديـة  -ٹ 21/3پقؿ ٴلحديث 1877 :
 ) 6٭حقح ٴلبخاپي  -كتاٵ فضائؾ ٴلؿديـة  ٓ -يدخؾ ٴلدجال ٴلؿديـة -ٹ 22/3پقؿ ٴلحديث 1880 :
 ) 7٭حقح ٴلبخاپي  -كتاٵ فضؾ ٴلصالٶ يف مسجد مؽة وٴلؿديـة  -باٵ فضؾ ٴلصالٶ يف مسجد مؽة وٴلؿديـة -
ٹ 60/2پقؿ ٴلحديث 1190 :
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( ، )2()...)1وطـــ جــابر )3(،قــال :ســؿعتف يعـــل ٴلـبــل « :ســؿك ٴلؿديـــة صابــا»
( ، )5().....)4ســؽـ ٴلقفــقټ ٴلؿديـــة يف طفــد مقســك طؾقــف ٴلســالم  ....فؾحــؼ هبــا
ٴٕوڀ وٴلخزپٹ فقجدوٴ ٴٔصام وٴٕمقٴل وٴلؼقٶ لؾقفقټ فعامؾقهؿ ٿماكا فصاپ لفـؿ
مآ وطدټٴ ،فؿؽث ٴٕوڀ وٴلخزپٹ معفؿ ما شاٮ ٴهلل ثؿ سـللقهؿ ٰن يعؼـدوٴ بقــفؿ
وبقـفؿ جقٴپٴ وحؾػا يلمـ بف بعضفؿ مـ بعض ،ويؿتـعقن بف مؿـ سقٴهؿ ،فتعاقـدوٴ
وتحالػقٴ وٴشرتكقٴ وتعامؾقٴ ،فؾؿ يزٴلقٴ طؾك ٽلؽ ٿماكا صـقيال حتـك ققيـت ٴٕوڀ
وٴلخــزپٹ و٭ــاپ لفــؿ مــال وطــدټ فؾؿــا پٰٷ قريظــة وٴلـضــقر حــالفؿ خــافقهؿ ٰن
يغؾبقهؿ طؾك ټوپهؿ وٰمقٴلفؿ فتـؿروٴ لفؿ حتـك قطعـقٴ ٴلحؾـػ ٴلـذي كـان بقــفؿ،
وكاكت قريظة وٴلـضقر ٰطز وٰكثر فلقامت ٴٕوڀ وٴلخزپٹ يف مـاٿلفؿ وهؿ خائػقن
ٰن تجؾقفؿ يفقټ حتك كجـؿ مــفؿ مالـؽ بــ ٴلعجـالن ٰخـق بــل سـالؿ بــ طـقف بــ

 ) 1٭حقح ٴلبخاپي  -كتاٵ فضؾ ٴلصالٶ يف مسجد مؽة وٴلؿديـة  -باٵ فضؾ ما بقـ ٴلؼرب وٴلؿـرب  -ٹ 61/2پقؿ
ٴلحديث 1195 :
 ) 2حدٴئؼ ٴٕكقٴپ ومطالع ٴٕسرٴپ يف سقرٶ ٴلـبل ٴلؿختاپ ،محؿد بـ طؿر بـ مباپك ٴلحؿقري ٴلحضرمل ٴلشافعل،
ٴلشفقر بـ « َب ْح َرق» (ٴلؿتقىف930 :هـ) ڂ ، 85-84ٴلـاشر :ټٴپ ٴلؿـفاٹ – جدٶ  ،تحؼقؼ :محؿد غسان كصقٺ
طزققل  ،ٴلطبعة :ٴٕولك  1419 -هـ.
ٰ ) 3ي جابر بـ طبد ٴهلل بـ طؿرو بـ حرٴم ٰبق طبد ٴهلل ٴلسؾؿل ٴٕكصاپي ٴلؿدين )..ٴلتاپيخ ٴلؽبقر -محؿد بـ
ٲسؿاطقؾ بـ ٲبرٴهقؿ بـ ٴلؿغقرٶ ٴلبخاپيٰ ،بق طبد ٴهلل (ٴلؿتقىف256 :هـ) ٹ ، 207/2ٴلطبعة :ټٴئرٶ ٴلؿعاپف
ٴلعثؿاكقة ،حقدپ ٯباټ – ٴلدكـ -صبع تحت مرٴقبة :محؿد طبد ٴلؿعقد خان.
 ) 4ٴلؿعجؿ ٴلؽبقر ،سؾقؿان بـ ٰحؿد بـ ٰيقٵ بـ مطقر ٴلؾخؿل ٴلشاملٰ ،بق ٴلؼاسؿ ٴلطربٴين (ٴلؿتقىف360 :هـ)
ٹ ، 234/2ٴلؿحؼؼ :حؿدي بـ طبد ٴلؿجقد ٴلسؾػل  ،ټٴپ ٴلـشر :مؽتبة ٴبـ تقؿقة – ٴلؼاهرٶ  ،ٴلطبعة :ٴلثاكقة .
 ) 5ٴلؾملم ٴلؿؽـقن يف سقرٶ ٴلـبل ٴلؿلمقن «ټپٴسة محؼؼة لؾسقرٶ ٴلـبقية» مقسك بـ پٴشد ٴلعاٿمل  ،ٹ، 151/2
تؼريظ :محؿد پوٴڀ قؾعف جل ،ٴلشقخ طثؿان ٴلخؿقس  ،ٴلـاشر :ٴلؿؽتبة ٴلعامرية لإلطالن وٴلطباطة وٴلـشر
وٴلتقٿيع ،ٴلؽقيت  ،ٴلطبعة :ٴٕولك 1432 ،هـ  2011 -م.
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ٴلخزپٹ .ثؿ قتؾ ٴٕوڀ وٴلخزپٹ ٴلقفقټ  ..وٴستقلقٴ طؾك ٴلؿديـة  ( ، )1()..قالـت
طائشة پضل ٴهلل طـفا :كؾ ٴلبالټ ٴفتتحت بالسقػ ،وٴفتتحت ٴلؿديـة بالؼرٯن ...كـان
پســقل ٴهلل  يعــرڃ كػســف يف كــؾ مقســؿ طؾــك قبائــؾ ٴلعــرٵ ويؼــقل ٰٓ " :پجــؾ
يحؿؾـل ٲلك ققمف فنن قريشا قد مـعقين ٰن ٰبؾغ كالم پبل " .فقلبقكف ويؼقلقن لف :ققم
ٴلرجؾ ٰطؾؿ بف .حتـك لؼـل يف بعـض ٴلســقـ طــد ٴلعؼبـة كػـرٴ مــ ٴٕوڀ وٴلخـزپٹ
قدمقٴ يف ٴلؿـافرٶ ٴلتل كاكت بقـفؿ فؼال لفؿ " :مـ ٰكتؿ ." ٬قالقٴ :كػر مــ ٴلخـزپٹ.
قالٰ " :مـ مقٴلل يفقټ ." ٬قالقٴ :كعؿ .قالٰ " :فال تجؾسـقن كؾؽـؿ " ٬قـالقٴ :بؾـك.
فجؾسقٴ معف فدطاهؿ ٲلك ٴهلل طز وجؾ وطـرڃ طؾـقفؿ ٴإلسـالم وتـال طؾـقفؿ ٴلؼـرٯن
وكاكقٴ ٰهؾ شـرك ٰ٭ـحاٵ ٰوثـان ،وكـاكقٴ ٲٽٴ كـان بقــفؿ وبـقـ ٴلقفـقټ ٴلـذيـ معفـؿ
بالؿديـة شلٮ قالت ٴلقفقټ لفؿ وكاكقٴ ٰ٭حاٵ كتاٵ وطؾـؿ :ٲن ٴلـبـل مبعـقٸ ٴٔن
وقد ٰضؾ ٿماكف فـتبعف فـؼتؾؽؿ معف قتؾ طاټ وٲپم .فؾؿا كؾؿ پسقل ٴهلل ٰ ولئؽ ٴلـػر
وټطاهؿ ٲلك ٴهلل ،قال بعضفؿ لبعض :يا ققم تعؾؿقن وٴهلل ٰكف ٴلـبل ٴلذي تقطـدكؿ بـف
يفقټ فال سبؼتؽؿ ٲلقف فاغتـؿقه وٯمـقٴ بف ،فلجابقه فقؿا ټطـاهؿ ٲلقـف و٭ـدققه وقبؾـقٴ
مـف ما طرڃ طؾقفؿ مـ ٴإلسالم ،وقالقٴ :لؼد تركـا ققمـا وبقــفؿ مــ ٴلعـدٴوٶ وٴلشـر
ما بقـفؿ ،وطسك ٰن يجؿعفؿ ٴهلل بؽ ،فسـؼدم طؾقفؿ وكـدطقهؿ ٲلـك ٰمـرك وكعـرڃ
طؾقفؿ ٴلذي ٰجبـاك ٲلقف مـ هذٴ ٴلديـ ،فنن يجؿعفؿ ٴهلل طؾقف فال پجؾ ٰطز مـؽ .قؿ

1

) تاپيخ مؽة ٴلؿشرفة وٴلؿسجد ٴلحرٴم وٴلؿديـة ٴلشريػة وٴلؼرب ٴلشريػ  -محؿد بـ ٰحؿد بـ ٴلضقاٮ محؿد
ٴلؼرشل ٴلعؿري ٴلؿؽل ٴلحـػل ،هباٮ ٴلديـ ٰبق ٴلبؼاٮ ،ٴلؿعروف بابـ ٴلضقاٮ (ٴلؿتقىف854 :هـ) ڂ- 216
 ، 218ٴلؿحؼؼ :طالٮ ٲبرٴهقؿٰ ،يؿـ كصر -ٴلـاشر :ټٴپ ٴلؽتب ٴلعؾؿقة  -بقروٷ  /لبـان  -ٴلطبعة :ٴلثاكقة،
1424هـ 2004 -م.
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ٴكصرفقٴ طـ پسقل ٴهلل  پٴجعقـ ٲلك بالټهؿ قد ٯمـقٴ و٭ـدققٴ وكـاكقٴ سـتة :سـعد
بـ ٿپٴپٶ وهق جد ٴلـؼباٮ يف ٴلعؼبة ٴٕولك وٴلثاكقة ،وطـقف بــ طػـرٴٮ ( )1وهـل ٰمـف
وٰبقه ٴلحـاپٸ ٴبــ پفاطـة ،وپٴفـع بــ مالـؽ بــ ٴلعجـالن( ،)2وقطبـة بــ طـامر بــ
حديدٶ )3( ،وطؼبة بـ طامر بـ كابل ،وجابر بـ طبد ٴهلل بـ پئاٵ ،فؾؿا قدمقٴ ٴلؿديـة
ٲلك ققمفؿ ٽكروٴ لفؿ پسقل ٴهلل  وما جرى لفؿ وټطقهؿ ٲلك ٴإلسالم فػشـا فـقفؿ
حتك لؿ يبؼ ټٴپ مـ ټوپ ٴإلسالم ٲٓ ولرسقل ٴهلل  فقفا ٽكر ،فؾؿا كان ٴلعام ٴلؿؼبؾ
وٴىف ٴلؿقسؿ مـفؿ ٴثـا طشـر پجـال فؾؼـقٴ پسـقل ٴهلل  بالعؼبـة وهـل ٴلعؼبـة ٴٕولـك
فبايعقه ،فؾؿا ٴكصرفقٴ بعث پسقل ٴهلل  معفؿ مصعب بـ طؿقر ٲلـك ٴلؿديــة وٰمـره

 ) 1وهق (طقف بـ طػرٴٮ وهل ٰمف ،وهل طػرٴٮ بـت طبقد بـ ثعؾبة بـ طبقد بـ ثعؾبة بـ غـؿ بـ مالؽ بـ ٴلـجاپ،
وٴسؿ ٰبقف :ٴلحاپٸ بـ پفاطة بـ ٴلحاپٸ بـ سقٴټ بـ مالؽ بـ غـؿ بـ مالؽ بـ ٴلـجاپ ٴٕكصاپي ٴلخزپجل
ٴلـجاپيٰ ).سد ٴلغابة يف معرفة ٴلصحابة ٰ -بق ٴلحسـ طؾل بـ ٰبل ٴلؽرم محؿد بـ محؿد بـ طبد ٴلؽريؿ بـ
طبد ٴلقٴحد ٴلشقباين ٴلجزپي ،طز ٴلديـ ٴبـ ٴٕثقر (ٴلؿتقىف630 :هـ) ٹ ، 299/4ٴلؿحؼؼ :طؾل محؿد
معقڃ  -طاټل ٰحؿد طبد ٴلؿقجقټ -ٴلـاشر :ټٴپ ٴلؽتب ٴلعؾؿقة -ٴلطبعة :ٴٕولك -سـة ٴلـشر1415 :هـ -
 1994م.
 ) 2پٴفع بـ مالؽ بـ طجالن بـ طؿرو بـ طامر بـ ٿپيؼ بـ طبد حاپثة بـ مالؽ بـ غضب بـ جشؿ بـ ٴلخزپٹ
طؼبل ،كؼقبٰ ،حد ٴلستة ،وٰحد ٴٓثـل طشر ،وٰحد ٴلسبعقـ ،شفدٴ ٴلؿشاهد ٴلثالثة مـ «ٴلعؼبة»  ،وبايع هبا ،كان
هق ومعاٽ ٴبـ طػرٴٮ ٰول ٰكصاپيقـ ٰسؾؿا مـ ٴلخزپٹ ويؼال :ٲن ٰول مـ قدم «ٴلؿديـة» پٴفع بـ مالؽ )..معرفة
ٴلصحابةٰ -بق كعقؿ ٰحؿد بـ طبد ٴهلل بـ ٰحؿد بـ ٲسحاق بـ مقسك بـ مفرٴن ٴٕ٭بفاين (ٴلؿتقىف430 :هـ)
ٹ ، 1041/2تحؼقؼ :طاټل بـ يقسػ ٴلعزٴٿي -ٴلـاشر :ټٴپ ٴلقصـ لؾـشر ،ٴلرياڃ -ٴلطبعة :ٴٕولك 1419
هـ  1998 -م.
 ) 3قطبة بـ طامر بـ حديدٶ ٴحد بـك سؾؿة بـ سعد يؽـك ٴبا ٿيد تقىف يف خالفة طثؿان لف ٭حبة ) ٴلجرٺ وٴلتعديؾ-
ٰبق محؿد طبد ٴلرحؿـ بـ محؿد بـ ٲټپيس بـ ٴلؿـذپ ٴلتؿقؿل ،ٴلحـظؾل ،ٴلرٴٿي ٴبـ ٰبل حاتؿ (ٴلؿتقىف:
327هـ) ٹ ، 141/7ٴلـاشر :صبعة مجؾس ټٴئرٶ ٴلؿعاپف ٴلعثؿاكقة  -بحقدپ ٯباټ ٴلدكـ – ٴلفـد  -ټٴپ ٲحقاٮ
ٴلرتٴٸ ٴلعربل – بقروٷ  -ٴلطبعة :ٴٕولك 1271 ،هـ  1952م .
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ٰن يؼرئفؿ ٴلؼرٯن ،ويعؾؿفؿ ٴإلسالم ويػؼففؿ يف ٴلديـ ،وكـان مـزلـف طؾـك سـعد بــ
ٿپٴپٶ ،ولؼقــف يف ٴلؿقســؿ ٴٔخــر ســبعقن پجــال مـــ ٴٕكصــاپ مـــفؿ ٴمرٰتــان فبــايعقه،
وٰپسؾ پسقل ٴهلل ٰ ٭حابف ٲلك ٴلؿديـة ثؿ خرٹ ٲلك ٴلغاپ بعد ٽلؽ ثـؿ تقجـف هـق
وٰبق بؽر پضل ٴهلل طـف ٲلك ٴلؿديــة ، )1() .ثـؿ جـاٮٷ هجـرٶ ٴلـبـل  ٲلـك ٴلؿديــة
ٴلؿـــقپٶ  ،وبـــك فقفــا مســجد قبــاٮ ثــؿ ٴلؿســجد ٴلـبــقي ثــؿ حجرٴتــف  ..ثــؿ ٯخــك بــقـ
ٴلؿفاجريـ وٴٕكصاپ وبدٰ ٴلعفد ٴلجديد لؾدطقٶ ٴإلسالمقة بعد ٴلؿرحؾة ٴلؿؽقة ٴلتك
پكزٷ طؾك ٴلعؼقدٶ .)2( ).

اٌّجؾش اٚ٤ي
ِؼشفخ اٌّذػ ٛاٌٛافذ ف ٟػصش إٌجِٚ -- ٟمبثٍزٗ ٚدػٛرٗ
إٌ ٝهللا رؼبٌٝ
مــ ٴٕمـقپ ٴٕساسـقة يف ٴلـدطقٶ ٲلــك ٴهلل تعـالك معرفـة بؾـد ٴلؿـدطق  ،لقعــرف
ٴلدٴطقة كقػ يتؽؾؿ معف  ، ٬وكقػ يدطقه  ،٬وما ٴلؽـالم ٴلـذي يؼبؾـف ، ٬ومـا ٴلؽـالم
ٴلذي يرفضف  ٬فـنٽٴ طؾـؿ ٴلدٴطقـة هـذه ٴٕمـقپ تقجـف ٲلـك ٴلؿـدطق ٴلقٴفـد  -لؾؿديــة
ٴلؿـقپٶ  -لتعريػف بعض ٴٕمقپ ٴلؿتعؾؼة بالدطقٶ ٲلك ٴهلل تعالك وٴلتك لؿ يحدثف فقفـا
ٰحد مـ ټطاٶ بؾده  .فنٽٴ ٰپٴټ ٰن يـدلك ٴإلكسـان بؿعؾقمـاٷ إلكسـان ٯخـر  ،سـللف طــ
بؾده  ،ومـ ٴٕټلة طؾك ٽلؽ  :سمٴل ٴلرٴهـب طبـد ٴلؿطؾـب قـائالً لـف ولؿــ معـف مــ
 ) 1تاپيخ مؽة ٴلؿشرفة وٴلؿسجد ٴلحرٴم وٴلؿديـة ٴلشريػة وٴلؼرب ٴلشريػ  ،ڂ. 222 - 221
 ) 2ٴكظر :ٴلؿختصر ٴلؽبقر يف سقرٶ ٴلرسقل - -طبد ٴلعزيز بـ محؿد بـ ٲبرٴهقؿ ،ٴبـ جؿاطة ٴلؽـاين ،ٴلحؿقي
ٴلدمشؼل ٴلؿقلد ،ثؿ ٴلؿصري ،طز ٴلديـ (ٴلؿتقىف767 :هـ) ڂ 46وما بعدها  ،ٴلؿحؼؼ :سامل مؽل
ٴٕ٭ؾ،
ّ

ٴلعاين  ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلبشقر – طؿان  -ٴلطبعة :ٴٕولك1993 ،م.
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ٴلتجاپ  ،مــ ٰي ٴلـبالټ ٰكـتؿ  : ٬وٴلـدلقؾ مـا وپټ يف (سـبب تسـؿقتف محؿـدٴٰ :ن طبـد
ٴلؿطؾب كان مسافر ًٴ ٲلك ٴلشام مـع ثالثـة مــ ٰ٭ـحابف لؾتجـاپٶ ،فبقـؿـا هـؿ يف ٴلشـام
ٴلتؼقٴ برٴهب ،فسللفؿ :مـ ٰيــ ٰكـتؿ ٬قـالقٴ :كحــ مــ مؽـة ،فؼـال لفـؿ :ٲن بالټكـؿ
سقخرٹ مـفا كبل ،فسللقه ما ٴسؿ ٴلـبل قال" :ٴسؿف محؿد" ،ولـؿ يؽــ ٴسـؿ محؿـد
معروفا طـد ٴلعرٵ .فؾؿا پجع همٓٮ ٴٕپبعة طـزم كـؾ وٴحـد مــفؿ ٲن پٿق بؿقلـقټ
يسؿقف محؿد ًٴ .طبد ٴلؿطؾب كرب ،فؾؿـا پٿق ٴبــف طبـد ٴهلل ولـد ًٴ سـؿاه محؿـد ًٴ  ،وٰمـا
ٴلثالثة ففؿ :سػقان بـ مجاشـع سـؿك ٴبــف محؿـدٴ ،وٰحقحـة بــ ٴلجـالٺ سـؿك ٴبــف
محؿــد ًٴ ،وحؿــرٴن بـــ پبقعــة ســؿك ٴبـــف محؿــد ًٴ ،هــمٓٮ ٰول مـــ ســؿك محؿــد ًٴ يف
ٴلعرٵ ،كؿا قال ٴإلمـام ٴلسـفقؾل يف ٴلـروڃ ٴٕكـػ ( .)1وكـان مجـلٮ ٴلقفـقټ ٲلـك
ٴلؿديـة لؿبايعـة ٴلرسـقل  --طؾـك ٴإلسـالم وٲطـالن ٴلـقٓٮ لـف  ،حقـث قـام ٴلـبـل
بدطقٶ ٴلقٴفديـ بعد ٴلتعرف طؾقفؿ  ( ،قال ٴبـ ٲسحاق :لؿـا ٴفتـتح پسـقل ٴهلل --
مؽة ،وفرڇ مـ تبقك ،وٰسؾؿت ثؼقـػ وبايعـت ،ضـربت ٲلقـف وفـقټ ٴلعـرٵ مــ كـؾ
وجف .قال ٴبـ هشام :حدثـل ٰبق طبقدٶٰ :ن ٽلؽ يف سـة تسع ،وٰهنا كاكت تسؿك ســة
ٴلقفقټ )2().وطـ (ٴكؼقاټ ٴلعرٵ وٲسالمفؿ)  :قال ٴبـ ٲسحاق :وٲكؿا كاكت ٴلعـرٵ
تربص باإلسالم ٰمر هذٴ ٴلحل مــ قـريش وٰمـر پسـقل ٴهلل  ،--وٽلـؽ ٰن قريشـا
كاكقٴ ٲمام ٴلـاڀ وهاټيفؿ ،وٰهؾ ٴلبقت ٴلحرٴم ،و٭ريح ولـد ٲسـؿاطقؾ بــ ٲبـرٴهقؿ
1

) ٴلؾملم ٴلؿؽـقن يف سقرٶ ٴلـبل ٴلؿلمقن «ټپٴسة محؼؼة لؾسقرٶ ٴلـبقية» مقسك بـ پٴشد ٴلعاٿمل  ،تؼريظ :محؿد
پوٴڀ قؾعف جل ،ٴلشقخ طثؿان ٴلخؿقس  ،ٹ. 82-81/1

 ) 2ٴلسقرٶ ٴلـبقية ٓبـ هشام  ،طبد ٴلؿؾؽ بـ هشام بـ ٰيقٵ ٴلحؿقري ٴلؿعافريٰ ،بق محؿد ،جؿال ٴلديـ (ٴلؿتقىف:
213هـ) ٹ ، 560/2تحؼقؼ :مصطػك ٴلسؼا وٲبرٴهقؿ ٴٕبقاپي وطبد ٴلحػقظ ٴلشؾبل  ،ٴلـاشر :شركة مؽتبة
ومطبعة مصطػك ٴلبابل ٴلحؾبل وٰوٓټه بؿصر ،ٴلطبعة :ٴلثاكقة1375 ،هـ  1955 -م .
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طؾقفؿا ٴلسالم ،وقاټٶ ٴلعرٵ ٓ يـؽرون ٽلؽ ،وكاكت قريش هل ٴلتل كصبت لحرٵ
پسقل ٴهلل --وخالفف ،فؾؿا ٴفتتحت مؽـة ،وټٴكـت لـف قـريش ،وټوخفـا ٴإلسـالم،
وطرفت ٴلعرٵ ٰكف ٓ صاقة لفؿ بحرٵ پسقل ٴهلل --وٓ طدٴوتف ،فدخؾقٴ يف ټيــ

ٴهلل ،كؿا قال طز وجؾٰ ،فقٴجا ،يضربقن ٲلقف مـ كـؾ وجـف ،يؼـقل ٴهلل تعـالك لـبقـف -
:-

ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ ٴلـصرٰ ، ٣ - ٤ :ي
فاحؿد ٴهلل طؾك ما ٰضفر مـ ټيـؽ ،وٴستغػره ٲكف كان تقٴبا )1().ومـ ٴٔثاپ ٴلعظقؿـة
ٴلتك تخؾػت طـ حاټٸ ٴلفجرٶ ٴلـبقية مجلٮ ٴلقفـقټ ٲلـك ٴلؿديــة ٴلؿــقپٶ وٲطـالن
ٴإلسالم ٰمام ٴلرسـقل --بـؾ ومبايعتـف وٴلـقٓٮ لـف  ..وقـد تعـدټٷ هـذه ٴلقفـقټ ،
وسقتؿ ٴلحديث طـفا مـ خالل ٴلؿطالب ٴلتالقة :

اٌّطٍت اٚ٤ي  :لذٚ َٚفذ ثٕ ٟرّٔٚ ُ١ضٚي عٛسح اٌؾغشاد ٚٚفذ
ػجذ اٌم١ظ :
ٰو ً
ٓ :وفد بـل تؿقؿ وكزول سقپٶ ٴلحجرٴٷ  :ومـ ٴلؿؿاپسة ٴلتطبقؼقة
لؾدطقٶ ققام ٴلـبل  بدطقٶ ٴلقٴفديـ ٲلك ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ  ( ،فؼدمت طؾك پسقل ٴهلل
-وفقټ ٴلعرٵ ،فؼدم طؾقف ططاپټ ٴبـ حاجب بـ ٿپٴپٶ بـ طدڀ ٴلتؿقؿل ،يفٰشرٴف بـل تؿقؿ ،مـفؿ ٴٕقرچ بـ حابس ٴلتؿقؿل ،وٴلزبرقان بـ بدپ ٴلتؿقؿلٰ ،حد
بـل سعد ،وطؿرو بـ ٴٕهتؿ ،وٴلحبحاٵ بـ يزيد )(.)2

 ) 1ٴلسقرٶ ٴلـبقية ٓبـ هشام  ،ٹ. 560/2
2

) ٴلسقرٶ ٴلـبقية ٓبـ هشام  ،ٹ560/2
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ثاكقًا :وفد طبد ٴلؼقس  :ٽكر طؾؿاٮ ٴلسقرٶ طدٶ وفقټ جاٮٷ ٲلك ٴلؿديـة
ٴلؿـقپٶ بعد ضفقپ ٴلدطقٶ وتلسقس ٴلدولة ٴإلسالمقة يف ٴلؿديـة يعؾـقن ٲسالمفؿ ،
ومـ بقـ هذه ٴلقفقټ ٴلتك قدمت طؾك پسقل ٴهلل --وفد طبد ٴلؼقس ( :ومـ ٰ٭ح
ما جاٮ يف هذٴ ٴلباٵ حديث وفد طبد ٴلؼقس ،وهؿ ٴلذيـ قال لفؿ پسقل ٴهلل :--
مرحبا بالقفد غقر خزٴيا وٓ كدٴمك ،وقد تؽرپ حديثفؿ يف ٴلصحقحقـ ټون تسؿقة
ٰحد مـفؿ ،فؿـفؿ ٰشج طبد ٴلؼقس ،وهق ٴلؿـذپ بـ طائذ ،قال لف ٴلـبل « :--ٲن
فقؽ خؾتقـ يحبفؿا ٴهلل ،ٴلحؾؿ وٴٕكاٶ» قال :يا پسقل ٴهلل ٰكا ٰتخؾؼ هبؿا ٰم ٴهلل جبؾـل
طؾقفؿا ٬قال« :بؾ ٴهلل جبؾؽ طؾقفؿا» قال :ٴلحؿد هلل ٴلذي جبؾـل طؾك خؾتقـ
يحبفؿا ٴهلل وپسقلف )1( .ومـفؿ ٰبق ٴلقٴٿچ ٴلزٴپچ بـ طامر ( )2وٴبـ ٰختف مطر بـ
هالل ٴلعـزي  .ولؿا ٽكروٴ لؾـبل ٰ--كف ٴبـ ٰختفؿ قال :ٴبـ ٰخت ٴلؼقم مـفؿ.
ومـفؿ :ٴبـ ٰخل ٴلزٴپچ ،وكان مجـقكا ،فجاٮ بف معف لقدطق لف ٴلـبل --فؿسح
ضفره ،وټطا لف فربٳ لحقـف ،وكان شقخا كبقرٴ فؽسل جؿا ً
ٓ وشبابًا ،حتك كان وجفف
وجف ٴلعذپٴٮ ،ومـفؿ ٴلجفؿ بـ قثؿ لؿا هناهؿ ٴلـبل --طـ ٴلشرٵ يف ٴٕوطقة
وحذپهؿ ما يؼع يف ٽلؽ مـ ٴلجرٴٺ ،وٰخربهؿ ٰهنؿ ٲٽٴ شربقٴ ٴلؿسؽر طؿد ٰحدهؿ
ٲلك ٴبـ طؿف ،فجرحف ،وكان فقفؿ پجؾ قد جرٺ يف ٽلؽ وكان يخػل جرحف
ويؽتؿف ،وٽلؽ ٴلرجؾ هق جفؿ بـ قثؿ ،طجبقٴ مـ طؾؿ ٴلـبل --بذلؽ ،وٲشاپتف
 ) 1ســ ٰبل ټٴوټ – كتاٵ ٴٕټٵ  -باٵ يف قبؾة ٴلرجؾ  -ٹ ، 357/4پقؿ ٴلحديث= ، 5225 :حؽؿ ٴٕلباين< :
حسـ ټون ٽكر ٴلرجؾقـ.
 ) 2ٴلزٴپچ بـ طامر ٰبق ٴلقٴٿچ ٴلعبدي مـ طبد ٴلؼقس ٴلصحابل) ٴلقٴيف بالقفقاٷ  -٭الٺ ٴلديـ خؾقؾ بـ ٰيبؽ بـ
طبد ٴهلل ٴلصػدي (ٴلؿتقىف764 :هـ) ٹ ، 110/14ٴلؿحؼؼٰ :حؿد ٴٕپكاٱوڄ وتركل مصطػك  ،ٴلـاشر :ټٴپ
ٲحقاٮ ٴلرتٴٸ – بقروٷ -طام ٴلـشر1420:هـ2000 -م.
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ٲلك ٽلؽ ٴلرجؾ .پسقل ٴهلل ٰ--كف قال " :ٴلؾفؿ ٴغػر لعبد ٴلؼقس ٲٽ ٰسؾؿقٴ
صائعقـ غقر كاپهقـ غقر خزٴيا ،وٓ مقتقپيـ  ،ٲٽ بعض ققمـا ٓ يسؾؿقن حتك
يخزوٴ ،ويقتروٴ " قال :وٴبتفؾ وجفف هاهـا مـ ٴلؼبؾة حتك ٴستؼبؾ ٴلؼبؾة  ،وقال" :
ٲن خقر ٰهؾ ٴلؿشرق طبد ٴلؼقس " ( )1وٰكف ٿوټهؿ ٴٕپٴك يستاكقن بف ،ومـفؿ:
مزيدٶ ٴلعصري جد هقټ بـ طبد ٴهلل بـ سعد ٴبـ مزيدٶ ،وطؾك هقټ يدوپ حديثف يف
ٴلتؿر ٴلربين ،وٰكف ټوٴٮ ،ولقس فقف ټٴٮ ،ومـفؿ :ققس بـ ٴلـعؿان ( ، )2ففذٴ ما بؾغـل
مـ تسؿقة مـ وفد طؾك ٴلـبل --يف وفد طبد ٴلؼقس )3().وقدم ىف هذٴ ٴلقفد
ٴلجاپوټ بـ طؿرو ،وكان كصرٴكقا ،فؾؿا ٴكتفك ٲلك پسقل ٴهلل --كؾؿف ،فعرڃ
طؾقف ٴإلسالم ،وټطا ٲلقف ،وپغبف فقف .فؼال :يا محؿد ،ٲكك كـت طؾك ټيـ ،وٲكك تاپك
ټيـك لديـؽٰ ،فتضؿـ لك ټيـك ٬فؼال پسقل ٴهلل « :--كعؿٰ ،كا ضامـ ٰن قد هدٴك
ٴهلل ٲلك ما هق خقر مـف»  .فلسؾؿ وحسـ ٲسالمف ،وٰپٴټ ٴلرجقچ ٲلك بالټه ،فسلل ٴلـبك
-حؿالكا ،فؼال« :وٴهلل ما طـدى ما ٰحؿؾؽؿ طؾقف»  ،قال :يا پسقل ٴهلل ،فنن بقــاوبقـ بالټكا ضقٴل مـ ضقٴل ٴلـاڀٰ ،فـتبؾغ طؾقفا ٲلك بالټكا ٬قال ، »ٓ« :ٲياك

 ) 1مسـد ٴإلمام ٰحؿد بـ حـبؾ  ،ٹ، 364/29پقؿ ٴلحديث  ، 17829 :ٴلؿحؼؼ :شعقب ٴٕپكموڄ  -طاټل
مرشد ،وٯخرون  ،ٲشرٴف :ټ طبد ٴهلل بـ طبد ٴلؿحسـ ٴلرتكل ،ٴلـاشر :ممسسة ٴلرسالة  ،ٴلطبعة :ٴٕولك،
 1421هـ  2001 -م  ،قال ٴلؿحؼؼ  :ٲسـاټه ٭حقح.
ٰ ) 2كظر :ســ ٰبل ټٴوټ  -كتاٵ ٴٕشربة  -باٵ يف ٴٕوطقة  -ٹ 331/3پقؿ ٴلحديث = ، 3695 :حؽؿ ٴٕلباين< :
٭حقح.

3

) ٴلروڃ ٴٕكػ يف شرٺ ٴلسقرٶ ٴلـبقية ٰ ،بق ٴلؼاسؿ طبد ٴلرحؿـ بـ طبد ٴهلل بـ ٰحؿد ٴلسفقؾل (ٴلؿتقىف581 :هـ)
ٹ ، 429-428/7ٴلـاشر :ټٴپ ٲحقاٮ ٴلرتٴٸ ٴلعربل ،بقروٷ  ،ٴلطبعة :ٴٕولك 1412 ،هـ
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وٲياها ،فنكؿا تؾؽ حرق ٴلـاپ» ( . )1فخرٹ مـ طـده ٴلجاپوټ ( )2پٴجعا ٲلك ققمف،
وكان حسـ ٴإلسالم ،٭ؾقبا ىف ټيـف ،حتك هؾؽ وقد ٰټپك ٴلرټٶ ،فؾؿا پجع مـ كان
ٰسؾؿ مـ ققمف ٲلك ټيـفؿ ٴٕول مع ٴلغروپ بـ ٴلؿـذپ بـ ٴلـعؿان ،قام ٴلجاپوټ
فتشفد بشفاټٶ ٴلحؼ ،وټطا ٲلك ٴإلسالم ،فؼال :يا ٰيفا ٴلـاڀ ،ٲكك ٰشفد ٰن ٓ ٲلف ٲٓ
ٴهلل ،وٰن محؿدٴ طبده وپسقلف ،وٰكػر مـ لؿ يتشفد)3().

اٌّطٍت اٌضبٔٚ : ٟفذ أً٘ اٌ: ّٓ١
و(مـ ٴلقفقټ :ٴلتك وفدٷ طؾك پسقل ٴهلل  ( --وفد ٰهؾ (ٴلقؿـ) ،
فبشرهؿ --وٰثـك طؾقفؿ خقر ًٴ ،وبعث معفؿ معاٽ بـ جبؾ وٰبا مقسك ٴٕشعري
پضل ٴهلل طـفؿا .وپوي ٰكف قد جاٮٷ بـق تؿقؿ ،فؼال لفؿ پسقل ٴهلل « :--ٴبشروٴ
يا بـل تؿقؿ»  ،فؼالقٴ :بشرتـا فلططـا ،فتغقر وجفف  ،--فجاٮ كاڀ مـ (ٴلقؿـ) ،
 ) 1٭حقح ٴلبخاپي  -كتاٵ ٴٕيؿان وٴلـذوپ  -باٵ ٓ تحؾػقٴ بآبائؽؿ  -ٹ 132/8پقؿ ٴلحديث :
. 6649
 ) 2وٴسؿف بشر بـ طؿرو بـ حـش بـ ٴلؿعؾك وهق ٴلحاپٸ بـ ٿيد بـ حاپثة بـ معاوية بـ ثعؾبة بـ جذيؿة
بـ طقف بـ بؽر بـ طقف بـ ٰكؿاپ .قال :وٲكؿا سؿل ٴلجاپوټ ٕن بالټ طبد ٴلؼقس ٰسافت حتك بؼقت
لؾجاپوټ شؾقة .وٴلشؾقة هل ٴلبؼقة .فباټپ هبا ٲلك ٰخقٴلف مـ بـل هـد مـ بـل شقبان فلقام فقفؿ وٲبؾف جربة
فلطدٷ ٲبؾفؿ ففؾؽت .فؼال ٴلـاڀ :جرټهؿ بشر .فسؿل ٴلجاپوټ) ٴلطبؼاٷ ٴلؽربىٰ -بق طبد ٴهلل محؿد بـ
سعد بـ مـقع ٴلفاشؿل بالقٓٮ ،ٴلبصري ،ٴلبغدٴټي ٴلؿعروف بابـ سعد (ٴلؿتقىف230 :هـ) ٹ، 81/6
تحؼقؼ :محؿد طبد ٴلؼاټپ ططا  ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلؽتب ٴلعؾؿقة – بقروٷ -ٴلطبعة :ٴٕولك 1410 ،هـ 1990 -
م.
 ) 3ٴٓكتػاٮ بؿا تضؿـف مـ مغاٿي پسقل ٴهلل --وٴلثالثة ٴلخؾػاٮ  ،سؾقؿان بـ مقسك بـ سالؿ بـ حسان ٴلؽالطل
ٴلحؿقريٰ ،بق ٴلربقع (ٴلؿتقىف634 :هـ) ٹ ، 608/1ٴلـاشر :ټٴپ ٴلؽتب ٴلعؾؿقة – بقروٷ  -ٴلطبعة :ٴٕولك،
 1420هـ .
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فؼال« :ٴقبؾقٴ ٴلبشرى يا ٰهؾ (ٴلقؿـ)  ،ٲٽ لؿ يؼبؾفا بـق تؿقؿ»  ،فؼالقٴ :قد قبؾـا يا
پسقل ٴهلل ( . )1فؼال« :ٴإليؿان ها هـا»  ،وٰشاپ بقده ٲلك (ٴلقؿـ) ( )2ويف پوٴية
«جاٮ ٰهؾ ٴلقؿـ هؿ ٰپق ٰفئدٶ ،وٰضعػ قؾقبا ،ٴإليؿان يؿان ،وٴلحؽؿة يؿاكقة،
ٴلسؽقـة يف ٰهؾ ٴلغـؿ ،وٴلػخر وٴلخقالٮ يف ٴلػدٴټيـٰ ،هؾ ٴلقبر ،قبؾ مطؾع ٴلشؿس»
( )3وطـ ٰبل برټٶ ،قال :بعث پسقل ٴهلل ٰ--با مقسك ،ومعاٽ بـ جبؾ ٲلك ٴلقؿـ،
قال :وبعث كؾ وٴحد مـفؿا طؾك مخالف ،قال :وٴلقؿـ مخالفان ،ثؿ قال« :يسرٴ
وٓ تعسرٴ ،وبشرٴ وٓ تـػرٴ» . )4( ،وطـ ٴبـ طباڀ پضل ٴهلل طـفؿا ،قال :قال
پسقل ٴهلل --لؿعاٽ بـ جبؾ حقـ بعثف ٲلك ٴلقؿـ« :ٲكؽ ستليت ققما مـ ٰهؾ
ٴلؽتاٵ ،فنٽٴ جئتفؿ فاټطفؿ ٲلك ٰن يشفدوٴ ٰن ٓ ٲلف ٲٓ ٴهلل ،وٰن محؿدٴ پسقل ٴهلل ،
فنن هؿ صاطقٴ لؽ بذلؽ ،فلخربهؿ ٰن ٴهلل قد فرڃ طؾقفؿ خؿس ٭ؾقٴٷ يف كؾ
يقم ولقؾة ،فنن هؿ صاطقٴ لؽ بذلؽ فلخربهؿ ٰن ٴهلل قد فرڃ طؾقفؿ ٭دقة ،تمخذ
مـ ٰغـقائفؿ فرتټ طؾك فؼرٴئفؿ ،فنن هؿ صاطقٴ لؽ بذلؽ فنياك وكرٴئؿ ٰمقٴلفؿ،
وٴتؼ ټطقٶ ٴلؿظؾقم ،فنكف لقس بقـف وبقـ ٴهلل حجاٵ» ( )5وٰن ٴبـ طباڀ پضل ٴهلل

 ) 1٭حقح ٴلبخاپي  -كتاٵ ٴلؿغاٿي  -باٵ قدوم ٴٕشعريقـ وٰهؾ ٴلقؿـ  -ٹ 173/5پقؿ ٴلحديث 4386 :
 ) 2٭حقح ٴلبخاپي  -كتاٵ ٴلؿغاٿي  -باٵ قدوم ٴٕشعريقـ وٰهؾ ٴلقؿـ – ٹ 173/5پقؿ ٴلحديث 4387 :
 ) 3٭حقح مسؾؿ  -كتاٵ ٴإليؿان  -باٵ تػاضؾ ٰهؾ ٴإليؿان فقف ،وپجحان ٰهؾ ٴلقؿـ فقف  -ٹ 73/1پقؿ
ٴلحديث . )52( - 89 :
 ) 4٭حقح ٴلبخاپي  -كتاٵ ٴلؿغاٿي  -باٵ سرية طبد ٴهلل بـ حذٴفة ٴلسفؿل ،وطؾؼؿة بـ مجزٿ ٴلؿدلجل ويؼال:
ٲهنا سرية ٴٕكصاپ -ٹ ، 161/5پقؿ ٴلحديث 4341 :
 ) 5٭حقح ٴلبخاپي  -كتاٵ ٴلؿغاٿي  -باٵ بعث ٰبل مقسك ،ومعاٽ ٲلك ٴلقؿـ قبؾ حجة ٴلقټٴچ -ٹ 162/5پقؿ
ٴلحديث 4347 :

دػٛح اٌٛافذ ٓ٠إٌ ٝاٌّذٕ٠خ إٌّٛسح ف ٟاٌؼٙذ إٌجٞٛ
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طـفؿا قالٕ :هؾ (ٴلقؿـ)  ٩مـ ٴلسؿاٮ كجؿفاٰ -ي :سفقؾ -ومـ (ٴلؽعبة)
پكـفا. )1().
وهـا قد تؿ تبؾقغ ٴلدطقٶ لقفد ٴلقؿـ  ،وٰپسؾ معفؿ معاٽٴ لتػؼقففؿ  ،وٰشاپ
ٴلـبل  --ٲلك ٴلقؿـ باإليؿان  .ويستػقد ٴلدطاٶ يف ٴلعصر ٴلحاضر ٰن ٴلؿسؾؿقـ
ٴلجدټ يحتاجقن ٲلك مـ يػؼففؿ يف ٴلديـ ويبقـ لفؿ تشريعاتف .

اٌّطٍت اٌضبٌش ٚ :فٛد وؼت ثٓ ص٘١ش :
ومـ ٴلقفقټ ٴلتل قابؾفا ٴلـبل  --يف ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ  ،وفقټ كعب بـ
ٿهقر( ( )2وٰما كعب بـ ٿهقر فؾؿا ضاقت بف ٴٕپڃ ولؿ يجد لف مجقر ًٴ جاٮ ٴلؿديـة
بعد ٰن قدمفا پسقل ٴهلل  --مـ مؽة فلسؾؿ وٰكشد قصقدتف ٴلتل يؼقل فقفا :
وقــــــــــــال كؾ ٭ديـؼ كـت ٯمؾف ٰ ٓ ..لفقـؽ ٲين طـؽ مشغقل
فؼؾت  :خؾقٴ سبقؾل ٓ ٰبا لؽؿ  ..فؽؾ ما قدپ ٴلرحؿـ مػعقل
كؾ ٴبـ ٰكثك وٲن صالت سالمتف  ..يقمًا طؾك ٯلة حدباٮ محؿقل
ٰكبئت ٰن پسقل ٴهلل ٰوطدين  ..وٴلعػق طـد پسقل ٴهلل مــــــلمـــــــــقل
مفالً هدٴك ٴلذى ٰططاك كافؾة  ..ٴلؼرٯن فقفا مقٴطقظ وتػــــــصقؾ
وقال فقفا ماټحًا :
ٲن ٴلرسقل لسقػ يستضاٮ بف  ..مفـد مـ سققف ٴهلل مسؾقل
1

) حدٴئؼ ٴٕكقٴپ ومطالع ٴٕسرٴپ يف سقرٶ ٴلـبل ٴلؿختاپ ،محؿد بـ طؿر بـ مباپك ٴلحؿقري ٴلحضرمل ٴلشافعل،
ٴلشفقر بـ « َب ْح َرق» ٹ. 370-369/1

 ) 2كعب بـ ٿهقر بـ ٰبل سؾؿك ٴلشاطر  ،وٴسؿ ٰبل سؾؿك پبقعة بـ پياٺ بـ قرڄ بـ ٴلحاپٸ بـ ماٿن بـ حالوٶ بـ
ثعؾبة بـ ثقپ بـ غـؿ بـ طؿرو وهق مزيـة )..معجؿ ٴلصحابة ٰ -بق ٴلحسقـ طبد ٴلباقل بـ قاكع بـ مرٿوق بـ
وٴثؼ ٴٕمقي بالقٓٮ ٴلبغدٴټي (ٴلؿتقىف351 :هـ) ٹ ، 380/2ٴلؿحؼؼ :٭الٺ بـ سالؿ ٴلؿصرٴيت -ٴلـاشر:
مؽتبة ٴلغرباٮ ٴٕثرية  -ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ -ٴلطبعة :ٴٕولك.1418 ،
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ولؿا قال هذٴ ٴلبقت خؾع طؾقف ٴلرسقل  --برټتف .
وٰما وحشك قاتؾ حؿزٶ فؽذلؽ ٰسؾؿ وحسـ ٲسالمف وقبؾف  --وقد جاٮه
ٴبـا ٰبك لفب طتبة ومعتب فلسؾؿا وفرٺ هبؿا طؾقف ٴلصالٶ وٴلسالم  .وكان مـ ٴلذيـ
ٴختػقٴ سفقؾ بـ طؿرو  ،فاستلمـ لف ٴبـف طبد ٴهلل فلمـف طؾقف ٴلصالٶ وٴلسالم وقال :
«مـ لؼل سفقؾ بـ طؿرو فال يشد ٲلقف ،فؾعؿري ٲن سفقال لف طؼؾ وشرف ،وما مثؾ
سفقؾ جفؾ ٴإلسالم» ( ، )1فؾؿا بؾغت هذه ٴلؿؼالة سفقال قال  :كان وٴهلل بر ًٴ ٭غقر ًٴ
بر ًٴ كبقر ًٴ  ،ثؿ ٰسؾؿ بعد ٽلؽ ( . )2فخرٹ طبد ٴهلل بـ سفقؾ ٲلك ٰبقف فخربه بؿؼالة
پسقل ٴهلل  ،--فؼال سفقؾ :كان وٴهلل برٴ ٭غقرٴ وكبقرٴ ،وكان سفقؾ يؼبؾ ويدبر
ٯمـا وخرٹ مع پسقل ٴهلل  --وهق مشرك حتك ٰسؾؿ بالجعرٴكة ،فلططاه پسقل ٴهلل
 -مـ غـائؿ حـقـ مائة مـ ٴإلبؾ «وقد پوى سفقؾ بـ طؿرو ( )3طـ پسقل ٴهلل ، )4( ) »-وقد ثبت سفقؾ – پضل ٴهلل طـف – طؾك ٴلدطقٶ وٰبؾك فقفا بالٮحسـًا  ،مع وجقټ ٴلطاطقن  ،ومؿا وپټ يف ٽلؽ  ( :طـ ٰبل سعقد بـ فضالة
ٴٕكصاپي ـ وكاكت لف ٭حبة ـ پضل ٴهلل طـف قال :ٴ٭طحبت ٰكا وسفقؾ بـ طؿرو
 ) 1ٴلؿستدپك طؾك ٴلصحقحقـ ٰ ،بق طبد ٴهلل ٴلحاكؿ محؿد بـ طبد ٴهلل بـ محؿد بـ حؿدويف بـ كُعقؿ بـ ٴلحؽؿ
ٴلضبل ٴلطفؿاين ٴلـقسابقپي ٴلؿعروف بابـ ٴلبقع (ٴلؿتقىف405 :هـ) ٹ 317/3تحؼقؼ :مصطػك طبد ٴلؼاټپ
ططا  ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلؽتب ٴلعؾؿقة – بقروٷ  ،ٴلطبعة :ٴٕولك1990 – 1411 ،م .
( )2كقپ ٴلقؼقـ ىف سقرٶ سقد ٴلؿرسؾقـ  ،ڂ  . 234حؼؼف وطؾؼ طؾقف ٴلشقخ  -كايػ ٴلعباسك ومحك ٴلديـ مستق -
بدون تاپيخ
 ) 3سفقؾ بـ طؿرو بـ طبد شؿس بـ طبد وټ بـ كصر بـ مالؽ بـ حسؾ بـ طامر بـ لمي ويؽـك ٰبا يزيد ،وٰمف حبك
بـت ققس بـ ضبقس بـ ثعؾبة بـ حقان بـ غـؿ بـ مؾقح بـ طؿرو  ,مـ خزٴطة .فقلد سفقؾ بـ طؿرو :طبد ٴهلل،
وكان مـ ٴلؿفاجريـ) ٴلجزٮ ٴلؿتؿؿ لطبؼاٷ ٴبـ سعد =ٴلطبؼة ٴلرٴبعة مـ ٴلصحابة مؿـ ٰسؾؿ طـد فتح مؽة وما
بعد ٽلؽ< ٓبـ سعد  ،ڂ  ، 426تحؼقؼ وټپٴسة :طبد ٴلعزيز طبد ٴهلل ٴلسؾقمل  -ٴلـاشر :مؽتبة ٴلصديؼ -
ٴلطائػ ،ٴلؿؿؾؽة ٴلعربقة ٴلسعقټية  ،طام ٴلـشر 1416 :هـ.
 ) 4ٴلؿستدپك طؾك ٴلصحقحقـ ٰ ،بق طبد ٴهلل ٴلحاكؿ  ،ٹ.. 317/3
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لقالل ٰطزپه ٰبق بؽر  -پضل ٴهلل طـف -فسؿعت سفقال يؼقل :سؿعت پسقل ٴهلل -
-يؼقل« :مؼام ٰحدكؿ يف سبقؾ ٴهلل ساطة خقر لف مـ طؿؾف طؿره يف ٰهؾف»  ،قال
سفقؾ« :وٰكا مرٴبط حتك ٰمقٷ ،وٓ ٰپجع ٲلك مؽة ٰبدٴ» « ،فبؼل مرٴبطا بالشام ٲلك
ٰن ماٷ هبا يف صاطقن طؿقٴڀ ،وٲكؿا وقع هذٴ ٴلطاطقن بالشام سـة ثؿان طشرٶ مـ
ٴلفجرٶ» ) (.)1

اٌّطٍت اٌشاثغ ٚ :فٛد صذاء :
ومـ ٴلقفقټ ٴلتك جاٮٷ ٲلك ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ لؿؼابؾة ٴلـبل  --وفقټ ٭دٴٮ
(فبعد ما پجع ٴلـبل  --مـ طؿرٶ ٴلجعرٴكة ٲلك ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ ٰپسؾ ققس بـ
سـعد ( )2ىف ٰپبعؿائة لقدطق ٭دٴٮ " قبقؾة تسؽـ ٴلقؿـ " ٲلك ٴإلسالم فجاٮ ٲلك
پسقل ٴهلل پجؾ مـفؿ فؼال  :يا پسقل ٴهلل ٲكك جئتؽ وٴفد ًٴ طؿـ وپٴئك فاپټټ ٴلجقش
وٰكا لؽ بؼقمك  ،فلمر --برټ ٴلجقش  ،وخرٹ ٴلرجؾ ٲلك ققمف فؼدم بخؿسة طشر
پجالً مـفؿ فــزلقٴ ضققفًا طؾك سـعد بـ طباټٶ ( ، )3ثؿ بايعقٴ پسقل ٴهلل طؾك
ٴإلسالم  ،وقالقٴ  :كحـ لؽ طؾك مـ وپٴٮكا مـ ققمـا  ،ولؿا پجعقٴ فشا فقفؿ
ٴإلسالم  ،وقدم طؾك پسقل ٴهلل مـفؿ مائة ىف حجة ٴلقټٴچ) ( ، )4وطـ ٿياټ بـ
ٴلحاپٸ ٴلصدٴئل قالٰ« :تقت ٴلـبل  --فبايعتف فبؾغـلٰ :كف يريد ٰن يرسؾ جقشا
 ) 1ٴلؿستدپك طؾك ٴلصحقحقـ ،ٹ 317/3وقال ٴلحاكؿ = :ٴلتعؾقؼ  -مـ تؾخقص ٴلذهبل<  - 5226حذفف ٴلذهبل
مـ ٴلتؾخقص لضعػف .
 ) 2ويؽـك ٰبا طبقد ٴهلل .وكان قد خؾػ ططاٮ بـ ٰبل پباٺ يف مجؾسف .وكان يػتل بؼقلف .وكان قد ٴستؼؾ بذلؽ ولؽـف
لؿ يعؿر .ماٷ سـة تسع طشرٶ ومائة يف خالفة هشام بـ طبد ٴلؿؾؽ .وكان ثؼة قؾقؾ ٴلحديث ).ٴلطبؼاٷ ٴلؽربى
 ،ٹ. 31/6
 ) 3بـ ټلقؿ بـ حاپثة بـ ٰبل خزيؿة بـ ثعؾبة بـ صريػ بـ ٴلخزپٹ بـ ساطدٶ .ويؽـك ٰبا ثابت) ٴلطبؼاٷ ٴلؽربى ،
ٹ460/3
( )4كقپ ٴلقؼقـ ىف سقرٶ سقد ٴلؿرسؾقـ  ،لؾشقخ  -محؿد ٴلخضرى  ،ڂ. 146 ، 145
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ٲلك ققمل فؼؾت :يا پسقل ٴهلل پټ ٴلجقش وٰكا لؽ بنسالمفؿ وصاطتفؿ .قال " :ٴفعؾ
" .فؽتبت ٲلك ققمل فلتك وفد مـفؿ ٴلـبل --بنسالمفؿ وصاطتفؿ .فؼال " :يا ٰخا
٭دٴٮ ٲكؽ لؿطاچ يف ققمؽ ." ٬قؾت :بؾ هدٴهؿ ٴهلل وٰحسـ ٲلقفؿ .قالٰ " :فال
ٰٱمرك طؾقفؿ " ٬قؾت :بؾك .فلمرين طؾقفؿ فؽتب لل بذلؽ كتابا ،وسللتف مـ
٭دقاهتؿ فػعؾ ،وكان ٴلـبل --يقمئذ يف بعض ٰسػاپه =فـزل مـزٓ< ،فلطرسـا مـ
ٰول ٴلؾقؾ فؾزمتف وجعؾ ٰ٭حابل يتؼطعقن حتك لؿ يبؼ معف پجؾ غقري ،فؾؿا تحقـ
ٴلصبح ٰمرين فلٽكت ،ثؿ قال " :يا ٰخا ٭دٴٮ ٰمعؽ ماٮ " ٬قؾت :كعؿ قؾقؾ ٓ
يؽػقؽ .قال " :٭بف يف ٴإلكاٮ ثؿ ٴئتـل بف " =فلتقتف< فلټخؾ يده فقف فرٰيت بقـ كؾ
ٲ٭بعقـ مـ ٰ٭ابعف طقـا تػقپ ،قال " :يا ٰخا ٭دٴٮ لقٓ ٰين ٰستحقل مـ پبل لسؼقـا
وٴستسؼقـا ،كاټ يف ٴلـاڀ مـ يريد ٴلقضقٮ " ٬قال :فاغرتف مـ ٴغرتف وجاٮ بالل
لقؼقؿ فؼال ٴلـبل  " :--ٲن ٰخا ٭دٴٮ ٰٽن ومـ ٰٽن ففق يؼقؿ " فؾؿا ٭ؾك ٴلػجر
ٰتاه ٰهؾ ٴلؿـزل يشؽقن طامؾفؿ ويؼقلقن :يا پسقل ٴهلل ٰخذكا بؿا كان بقـف وبقـ ققمف
يف ٴلجاهؾقة ،فالتػت ٲلك ٰ٭حابف =وٰكا فقفؿ< وقال ٓ " :خقر يف ٴإلماپٶ لرجؾ مممـ
" فققعت يف كػسل وٰتاه سائؾ يسللف فؼال " :مـ سلل ٴلـاڀ طـ ضفر غـك ففق
٭دٴچ يف ٴلرٰڀ وټٴٮ يف ٴلبطـ " فؼالٰ :ططـل مـ ٴلصدقاٷ .فؼال " :ٲن ٴهلل لؿ
يرڃ يف ٴلصدقاٷ بحؽؿ كبل وٓ غقره حتك جعؾفا ثؿاكقة ٰجزٴٮ ،فنن كـت مـفؿ
ٰططقتؽ حؼؽ " فؾؿا ٰ٭بحت قؾت :يا پسقل ٴهلل ٰقؾ ٲماپتؽ فال حاجة لل فقفا.
قال " :ولؿ " ٬قؾت :سؿعتؽ تؼقل ٓ " :خقر يف ٴإلماپٶ لرجؾ مممـ " وقد ٯمـت
وسؿعتؽ تؼقل " :مـ سلل ٴلـاڀ طـ ضفر غـك فصدٴچ يف ٴلرٰڀ وټٴٮ يف ٴلبطـ "
وقد سللتؽ وٰكا غـل .قال " :هق ٽٴك فنن شئت فخذ وٲن شئت فدچ " .قال :قؾت:
بؾ ٰټچ .قال " :فدلـل طؾك پجؾ ٰولقف " .فدلؾتف طؾك پجؾ مـ ٴلقفد فقٓه قالقٴ :يا
پسقل ٴهلل ٲن لـا بئرٴ ٲٽٴ كان ٴلشتاٮ وسعـا ماٱها فاجتؿعـا طؾقفا ،وٲٽٴ كان ٴلصقػ
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قؾ ماٱها فتػرقـا طؾك مقاه مـ حقلـا ،وٲكا ٓ كستطقع ٴلققم ٰن كتػرق كؾ مـ حقلـا
طدو ،فاټچ ٴهلل ٰن يسعـا ماٱها .قال :فدطا بسبع حصقاٷ فػركفـ بقـ كػقف وقال" :
ٲٽٴ ٰتقتؿقها فللؼقٴ وٴحدٶ =وٴحدٶ< وٴٽكروٴ ٴسؿ ٴهلل " .فؿا ٴستطاطقٴ ٰن يـظروٴ ٲلك
قعرها بعد» .قؾت :يف ٴلســ صرف مـف.)1( .

اٌّطٍت اٌخبِظ ٚ :فذ صؼٍجخ :
ومـ ٴلقفقټ ٴلتك جاٮٷ لؿؼابؾة ٴلـبل  --يف ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ " وفد ثعؾبة "
فؼد (وفد طؾك پسقل ٴهلل ٰ --پبعة مـفؿ مؼريـ باإلسالم فسؾؿقٴ طؾقف وقالقٴ  :يا
پسقل ٴهلل ٲكا پسؾ مـ خؾػـا مـ ققمـا  ،وكحـ مؼرون باإلسالم وقد ققؾ لـا ٲكؽ
تؼقل  ٓ :ٲسالم لؿـ ٓ هجرٶ لف فؼال  (( : -حقثؿا كـتؿ وٴتؼقتؿ ٴهلل فال يضركؿ
)) ثؿ قال لفؿ  (( :كقػ بالټكؿ  ، )) ٬فؼالقٴ  :مخصبقن  .فؼال  (( :ٴلحؿد هلل )) ثؿ
ٰقامقٴ ىف ضقافتف ٰيامًا  ،وحقـ ٲپٴټهتؿ ٴٓكصرٴف ٰجاٿ كؾ وٴحد مـفؿ بخؿس ٰوٴق
مـ فضة) ( . )2وغقر ٽلؽ مـ وفقټ كثقرٶ جاٮٷ ٲلك پسقل ٴهلل  --ىف ٴلؿديـة
تعؾـ ٲسالمفا  ،وهذٴ شاهد يدل طؾك مجقئ كؾ هذه ٴلقفقټ ٲلك ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ ،
ومؼابؾة ٴلـبل  --لفا .

 ) 1ٴكظر :مجؿع ٴلزوٴئد ومـبع ٴلػقٴئد ٰ -بق ٴلحسـ كقپ ٴلديـ طؾل بـ ٰبل بؽر بـ سؾقؿان ٴلفقثؿل (ٴلؿتقىف:
807هـ) ٹ ، 204-203/5ٴلؿحؼؼ :حسام ٴلديـ ٴلؼدسل  ،ٴلـاشر :مؽتبة ٴلؼدسل ،ٴلؼاهرٶ  ،طام ٴلـشر:
 1414هـ 1994 ،م .قال ٴلفقثؿل  :پوٴه ٴلطربٴين ،وفقف طبد ٴلرحؿـ بـ ٿياټ بـ ٰكعؿ ،وهق ضعقػ ،وقد وثؼف
ٰحؿد بـ ٭الح ،وپټ طؾك مـ تؽؾؿ فقف ،وبؼقة پجالف ثؼاٷ.
( )2ٴٓكتػاٮ بؿا تضؿـف مـ مغاٿي پسقل ٴهلل --وٴلثالثة ٴلخؾػاٮ  ،ٹ ، 599/1كقپ ٴلقؼقـ ىف سقرٶ سقد
ٴلؿرسؾقـ  ،ڂ . 274
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اٌّجؾش اٌضبٟٔ
ِؼشفخ ٌغخ اٌّذػ ٛاٌٛافذ إٌ ٝاٌّذٕ٠خ إٌّٛسح
طؾل ٴلدطاٶ يف ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ ( ٰن يبؾغقٴ ٴلدطقٶ ٲلك ما ٴستطاطقٴ ٲلك
ٴلقٴفديـ مـ جؿقع ٴٕقطاپ ،حسب ٴإلمؽان بالطرق ٴلؿؿؽـة ،وبالؾغاٷ ٴلحقة ٴلتل
يـطؼ هبا ٴلـاڀ ،يجب ٰن يبؾغقٴ ٰمر ٴهلل بتؾؽ ٴلؾغاٷ حتك يصؾ ټيـ ٴهلل ٲلك كؾ ٰحد
بالؾغة ٴلتل يعرففا ،بالؾغة ٴلعربقة وبغقرها) (( ، )1وطـ ٴبـ طباڀ قال مـ ٴٕكبقاٮ
خؿسة مـ تؽؾؿ بالعربقة محؿد پسقل ٴهلل  --وٴسؿاطقؾ بـ ٴبرٴهقؿ وشعقب
و٭الح وهقټ وسائرهؿ بالسرياكقة ما خال مقسك فنكف تؽؾؿ بالعربٴكقة وٴلعربٴكقة هل
مـ ٴلسرياكقة تؽؾؿ هبا ٴبرٴهقؿ ثؿ ٲسحاق ثؿ يعؼقٵ فقپثف ولده مـ بعده بـق ٴسرٴئقؾ
ففل لغتفؿ وهبا قرٰ مقسك ٴلتقپٴٶ طؾقفؿ ) (. )2
ٴهتؿام ٴلدٴطقة بالؾغة ٴلعربقة  ٓ :تؼؾ ٰهؿقة معرفة ٴلؾغة ٴلعربقة طـ معرفة
ٴلؾغاٷ ٴٕخرى لؾؿدطقيـ ٴلقٴفديـ ٲلك ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ  ،فالؾغة ٴلعربقة ٴلػصحك
يػضؾ تحدٸ ٴلدٴطقة هبا مع ٴلؿدطق ٕ ،ن معظؿ ٴلؾفجاٷ ٴلعربقة لألقطاپ
ٴإلسالمقة كثقر مـ ٴلدطاٶ ٓ يعرففا  ،ومعرفتف لبعضفا ٓ يسقڇ لف ٰن يتؽؾؿ بؾفجة ٰو
بلخرى ٰو بؾفجتف هق ٕ ،ن كثقرٴ مـ ٴلؿدطقيـ ٴلقٴفديـ ٲلك ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ ٓ
يػفؿفا  .وهـاك ( فريؼ مـ طؾؿاٮ ٴلغرٵ يصرٺ بلن معرفة ٴلؾغة ٴلعربقة ضروپية

1

) ٴلدطقٶ ٲلك ٴهلل وٰخالق ٴلدطاٶ  ،طبد ٴلعزيز بـ طبد ٴهلل بـ باٿ (ٴلؿتقىف1420 :هـ) ٹ ، 19/1ٴلـاشر :پئاسة ٲټٴپٶ
ٴلبحقٸ ٴلعؾؿقة  ،وٴإلفتاٮ ،ٴلرياڃ  -ٴلؿؿؾؽة ٴلعربقة ٴلسعقټية  ،ٴلطبعة :ٴلرٴبعة 1423 ،هـ  2002 -م  .مع
ٲضافة قؾقؾة جدٴ.

ٰ ) 2خباپ مؽة يف قديؿ ٴلدهر وحديثف ٰ ،بق طبد ٴهلل محؿد بـ ٲسحاق بـ ٴلعباڀ ٴلؿؽل ٴلػاكفل (ٴلؿتقىف272 :هـ)
ٹ ، 86/5ٴلؿحؼؼ :طبد ٴلؿؾؽ طبد ٴهلل ټهقش  ،ٴلـاشر :ټٴپ خضر – بقروٷ  -ٴلطبعة :ٴلثاكقة1414 ،
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لؿـ يريد ٰن يحقط بحؼائؼ ٴلعؾؿٰ ، )1().ي ٴلشرطل وغقره مـ طؾقم ٴلعرٵ
وٴلؿسؾؿقـ  ،كتػسقر ٴلؼرٯن ٴلؽريؿ  ،ٴلؿعتؿد طؾك ٴلؾغة ٴلعربقة ( ،فؽان ٴلصحابة
پضقٴن ٴهلل طؾقفؿ ٰجؿعقـ ،ٲٽٴ لؿ يجدوٴ ٴلتػسقر ىف كتاٵ ٴهلل ،ولؿ يتقسر لفؿ ٰخذه
طـ پسقل ٴهلل  --پجعقٴ ىف ٽلؽ ٲلك ٴجتفاټهؿ وٲطؿال پٰيفؿ ،وهذٴ بالـسبة لؿا
يحتاٹ ٲلك كظر وٴجتفاټٰ ،ما ما يؿؽـ ففؿف بؿجرټ معرفة ٴلؾغة ٴلعربقة فؽاكقٴ ٓ
يحتاجقن ىف ففؿف ٲلك ٲطؿال ٴلـظر ،ضروپٶ ٰهنؿ مـ ُخ َّؾ ِ
ص ٴلعرٵ ،يعرفقن كالم
ٴلعرٵ ومـاحقفؿ ىف ٴلؼقل ،ويعرفقن ٴٕلػاڅ ٴلعربقة ومعاكقفا بالقققف طؾك ما وپټ
مـ ٽلؽ ىف ٴلشعر ٴلجاهؾك ٴلذى هق ټيقٴن ٴلعرٵ )( .)2فالؾغة ٴلعربقة هل لغة
ٴلدطقٶ ٲلك ٴهلل تعالك  ،ولغة ٴلؼرٯن ٴلؽريؿ  ،ولغة ٴلسـة ٴلـبقية ٴلؿطفرٶ  ،هل لغة
ٴلدٴطقة ٴٕول يف ٴٕمة ٴإلسالمقة كبقـا محؿد  . --وكؿا ٴهتؿ ٴلصؾقبققن بؾغة
كتاهبؿ فقـبغل ٰن يفتؿ ٴلدٴطقة بؾغة ٴلؼرٯن ٴلؽريؿ .
(كؿا ٰن حركة ٴإل٭الٺ ٴلديـل ٰططت وٿكًا كبقر ًٴ لؾغة ٴلعربية باطتباپها ٴلؾغة
ٴٕ٭ؾقة لؾؽتاٵ ٴلؿؼدڀ .فؾؽل يػفؿ ٴلؿممـقن كؾؿة ٴهلل بشؽؾ ٭حقح ٓ بد لفؿ
مـ معرفة ٴلؾغة ٴٕ٭ؾقة ٴلتل كتب هبا ،وبالتالل ٰ٭بح ٴلعؾؿاٮ وٴلؿصؾحقن وحتك
ٴلعامة مـؽبقـ طؾك ټپٴسة ٴلؾغة ٴلعربية وتعؾؿفا  ،وهؽذٴ يؿؽــا تؼدير ٴلخدمة ٴلتل
قدمفا لقثر لؾقفقټ ،حقث ٰطاټ بعثفؿ مـ جديد وٰكد طؾك وجقٵ طقټهتؿ ٲلك ٰپڃ
فؾسطقـ ،كؿؼدمة لعقټٶ ٴلؿسقح ٴلؿـتظر )3().فالدٴطقة كذلؽ يـبغل ٰن يفتؿ
بؿصدپه ٴٕول  ،وهق ٴلؼرٯن ٴلؽريؿ  ،وهق كتاٵ طربل  ،ﭧ ﭨ ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ
1

) كقٴشػ ٿيقف  ،طبد ٴلرحؿـ بـ حسـ َح َبـَّ َؽة ٴلؿقدٴين ٴلدمشؼل (ٴلؿتقىف1425 :هـ) ٹ ، 40/1ٴلـاشر :ټٴپ
ٴلؼؾؿ ،ټمشؼ  ،ٴلطبعة :ٴلثاكقة 1412 ،هـ  1991 -م .

 ) 2ٴلتػسقر وٴلؿػسرون -محؿد ٴلسقد حسقـ ٴلذهبل (ٴلؿتقىف1398 :هـ) ٹ ، 45/1ٴلـاشر :مؽتبة وهبة ،ٴلؼاهرٶ.
 ) 3ٴلحؿؾة ٴلصؾقبقة طؾك ٴلعالؿ ٴإلسالمل وٴلعالؿ (ٴلجذوپ  -ٴلؿؿاپسة  -سبؾ ٴلؿقٴجفة) يقسػ ٴلعا٭ل ٲبرٴهقؿ
ٴلطقيؾ  ،ٹ ، 41/1ٴلـاشر :٭قٷ ٴلؼؾؿ ٴلعربل ،مصر  ،ٴلطبعة :ٴلثاكقة 1431 ،هـ  2010 -م.
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ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ يقسػ٢ :ﭧ ﭨ ﭽﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﭼ صف٤٤٣ :ﭧ ﭨ ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ ٴلزمر١٧ :ﭧ ﭨ ﭽﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭼ فصؾت٣ :ﭧ ﭨ ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ ٴلشقپى٧ :ﭧ

ﭨ ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ ٴلزخرف ٣ :ويـبغل ٰٓ يتؽؾؿ
ٴلدٴطقة يف ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ مع ٴلزٴئريـ وٴلقٴفديـ ٲلقفا بالؾغة ٴلعامقة ٴلتك ٓ
يعرفقهنا.

اٌّجؾش اٌضبٌش
رؾز٠ش اٌذاػ١خ ِٓ اٌجذع ٚاٌخشافبد إٌّزششح ف ٟثٍذ اٌّذػٛ
اٌٛافذ ٌٍّذٕ٠خ إٌّٛسح
اٌّطٍت اٚ٤ي  :رؼش٠

اٌجذػخ ٌغخ ٚاصط ؽب ً :

ٴلبدطة يف ٴلؾغة :بدطت ٴلشلٮ ٲٽٴ ٰكشلتف .وٴهلل طز وجؾ بديع ٴلسؿقٴٷوٴٕپڃ ٰي مـشئفا .وبدطت ٴلركل ٲٽٴ ٴستـبطتفا .وپكل بديع :حديثة ٴلحػر.
وتؼقل ٴلعرٵ :لست ببدچ يف كذٴ وكذٴ ٰي لست بلول مـ ٰ٭ابف هذٴ وهق مـ ققلف
طز وجؾ :ﭧ ﭨ ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮡ ﭼ ٴٕحؼاف ٨ :وٴهلل ٰطؾؿ بؽتابف.
وكؾ مـ ٰحدٸ شقئا فؼد ٴبتدطف وٴٓسؿ ٴلبدطة وٴلجؿع ٴلبدچ.)1( .و (ٴلبدطة)
 ) 1جؿفرٶ ٴلؾغة ٰ ،بق بؽر محؿد بـ ٴلحسـ بـ ټپيد ٴٕٿټي (ٴلؿتقىف321 :هـ) ٹ ، 298/1ٴلؿحؼؼ :پمزي مـقر
بعؾبؽل  ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلعؾؿ لؾؿاليقـ – بقروٷ  -ٴلطبعة :ٴٕولك1987 ،م  ،مختاپ ٴلصحاٺ  ،ٿيـ ٴلديـ ٰبق
=
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ٴلحدٸ يف ٴلديـ بعد ٴإلكؿال .و (ٴستبدطف) طده بديعا .و (بدطف تبديعا) كسبف ٲلك
ٴلبدطة)1().
ٰما ٴلبدطة يف ٴٓ٭طالٺ :ولعؾ ٰحسـ مـ فصؾ ٴلؼقل يف هذٴ ٴلؿجالٴإلمام ٴلشاصبل  -پحؿف ٴهلل  -حقث طرف ٴلبدطة بتعريػقـ:
ٰولفؿاٰ :هنا (صريؼة يف ٴلديـ مخرتطة تضاهل ٴلشريعة يؼصد بالسؾقك طؾقفا
ٴلؿبالغة يف ٴلتعبد هلل سبحاكف وتعالك .وهذٴ ٴلتعريػ طؾك پٰى مـ ٓ يدخؾ ٴلعاټٴٷ
يف معـك ٴلبدطة وٲكؿا يخصفا بالعباټٴٷ.
ثاكقفؿا :ٴلبدطة صريؼة يف ٴلديـ مخرتطة تضاهل ٴلشرطقة يؼصد بالسؾقك
طؾقفا ما يؼصد بالطريؼة ٴلشرطقة) وهذٴ طؾك پٰى مـ ٰټخؾ ٴلعاټٴٷ يف مسؿك
ٴلبدچ .ولقس هذٴ ٴلتعريػ ټٴخال معـا ٕن ٴلصحقح ٰن ٴلبدطة ٓ تدخؾ ٴلعاټٴٷ ٲٓ
ما قصد بف ٴلتعبد مـفا .ثؿ ٰخذ ٴلشاصبل يشرٺ ٰلػاڅ ٴلتعريػ ،ويتؾخص ما قالف فقؿا
يليت :ٴلطريؼة وٴلطريؼ :ما پسؿ لؾسؾقك طؾقف .يف ٴلديـ :ققد يخرٹ ٴٓخرتٴچ يف ٰمقپ
ٴلدكقا.)2(" .

=

طبد ٴهلل محؿد بـ ٰبل بؽر بـ طبد ٴلؼاټپ ٴلحـػل ٴلرٴٿي (ٴلؿتقىف666 :هـ) ٹ ، 30/1ٴلؿحؼؼ :يقسػ ٴلشقخ
محؿد  ،ٴلـاشر :ٴلؿؽتبة ٴلعصرية  -ٴلدٴپ ٴلـؿقٽجقة ،بقروٷ – ٭قدٴ  -ٴلطبعة :ٴلخامسة1420 ،هـ 1999 /م .

1

) مختاپ ٴلصحاٺ  ،ٿيـ ٴلديـ ٰبق طبد ٴهلل محؿد بـ ٰبل بؽر بـ طبد ٴلؼاټپ ٴلحـػل ٴلرٴٿي  ،ٹ. 30/1

2

) ٴٓطتصام  ،ٲبرٴهقؿ بـ مقسك بـ محؿد ٴلؾخؿل ٴلغركاصل ٴلشفقر بالشاصبل (ٴلؿتقىف790 :هـ) ٹ، 56 ، 51/1
تحؼقؼ وټپٴسة :ٴلجزٮ ٴٕول :محؿد بـ طبد ٴلرحؿـ ٴلشؼقر ،ٴلجزٮ ٴلثاين :ټ سعد بـ طبد ٴهلل ٯل حؿقد  ،ٴلجزٮ
ٴلثالث :ټ هشام بـ ٲسؿاطقؾ ٴلصقـل  ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴبـ ٴلجقٿي لؾـشر وٴلتقٿيع ،ٴلؿؿؾؽة ٴلعربقة ٴلسعقټية ،
ٴلطبعة :ٴٕولك 1429 ،هـ  2008 -م  ،ومحبة ٴلرسقل بقـ ٴٓتباچ وٴٓبتدٴچ  ،طبد ٴلرٮوف محؿد طثؿان ،
=
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اٌّطٍت اٌضبٔ : ٟاٌجذع ٚاٌخشافبد ف ٟثؼض ثٍذاْ اٌٛافذ ٓ٠إٌٝ
اٌّذٕ٠خ إٌّٛسح .
وبعد ٰن طرفت ٴلبدچ لغة وٴ٭طالح َا ٰبقـ هـا ٰن ( مـ ٴلؿدطقيـ ٴلقٴفديـ
ٲلك ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ  ،كاڀ تشبعت كػقسفؿ بالبدچ وٴلخرٴفاٷ ٴلؿـتشرٶ يف بؾدٴهنؿ ،
ووٴجب ٴلدطاٶ هـا يف ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ مقٴجفة همٓٮ بإسالقب ٴلدطقية ٴلحؽقؿة
ٴلتك وپټٷ يف ٴلؼرٯن ٴلؽريؿ  ،ﭧ ﭨ ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽

﮾ ﮿ ﭼ ٴلـحؾ ، ٤١٤ :وٓ يستخدم ٴلدٴطقة ٰسؾقبًا فظًا مع ٴلؿدطقيـ مـ
ٴلقٴفديـ فـحـ يف مديـة پسقل ٴهلل  --وقد خاصبف ٴهلل تعالك بؼقلف  ،ﭽﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ٯل طؿرٴن٤٤٨ :
كعؿ لدى ٴلقٴفديـ مخالػاٷ  ،ويتؿسؽ بعضفؿ ببعض ٴلبدچ  ،ولؽـفؿ يحتاجقن
ٲلك حؽؿة يف ټطقهتؿ ٲلك ٴهلل تعالك  ،وتعريػفؿ ٴلعؼقدٶ ٴلصحقحة ٴلخالقة مـ
شقٴئب ٴلشرك وٴلبدچ ( .وٴلعؼقدٶ ٴلصحقحة تؼقم طؾك ٴلتقحقد ٴلخالص ٴلذي بعث
ٴهلل مـ ٰجؾف ٴلرسؾ ،وٰكزل ٴلؽتب ،وخؾؼ ٴلثؼؾقـ ،وجؿقع ٴٕحؽام تابعة لف ،ﭧ

ﭨ ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ ٴلذٴپياٷ ٤٥ :وقد مؽث ٴلـبل -
 -بؿؽة ثالٸ طشرٶ سـة يدطق ٲلك ٴلتقحقد ،ويحذپ مـ ٴلشرك ،ويصحح لؾـاڀ
=

ٹ ، 219/1ٴلـاشر :پئاسة ٲټٴپٶ ٴلبحقٸ ٴلعؾؿقة وٴإلفتاٮ وٴلدطقٶ وٴإلپشاټ ٲټٴپٶ ٴلطبع وٴلرتجؿة – ٴلرياڃ -
ٴلطبعة :ٴٕولك1414 ،هـ
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طؼائدهؿ ،قبؾ ٰن تػرڃ طؾقفؿ ٴلصالٶ وٴلزكاٶ وغقرهؿا مـ ٴلعباټٴٷ ،ٴلؾفؿ ما كان
يلمر بف مـ معالل ٴٕخالق كصؾة ٴلرحؿ ،وٴلصدق ،وحسـ ٴلجقٴپ وغقر ٽلؽ،
فلمضك حقاتف --كؾفا يف ٴلدطقٶ ٲلك ٴلتقحقد وٴلتحذير مؿا يضاټه ،حتك لؿا
هاجر ٲلك ٴلؿديـة كان هذٴ مـطؾؼ ټطقتف وٰساسفا ،وٴستؿر طؾك ٽلؽ صقؾة حقاتف -
. )1().-
وكان مـ ٴٕخطاٮ ٴٕساسقة يف ٴلػؽر ٴلصقيف ٴلـظرٶ ٴلعدٴئقة ٲلك ٴلحقاٶ ٴلدكقا
تؾؽ ٴلتل يبدو ٰهنا متلثرٶ بالػؽر ٴلبقٽي وٴلػؾسػاٷ ٴلؿـحرفة .وحدٸ ٰن ٰقبؾ
ٴلعامة بؼقاټٶ ٴلؿتصقفقـ طؾك ٴلطؼقڀ وٴٕوپٴټ .وهذٴ ٴلخؾط ٴلصقيف ٴٕحؿؼ يعترب
ٰول تصدچ ٰ٭اٵ كقان ٴٕمة ٴإلسالمقة ،وهذٴ ٴٓكحرٴف ٴلعؼدي وقع قبؾ ٴحتؽاك
ٴلغرٵ ٴلالټيـل بالشرق ،بؾ قبؾ ققام ٴلدولة ٴلعثؿاكقة ،ويف ٯخر طفد ٴلعثؿاكققـ ٴٿټٴټ
ٴٕمر سقٮ ًٴ وتطقپٷ ٴٓكحرٴفاٷ حتك تقهؿ ٴلـاڀ ٰن ٴلعباټٶ هل ما يلمر بف
ٴلؿشايخ وٴٕولقاٮ مـ ٴلبدچ ،ووقعت ٴٕمة يف شرك حؼقؼل ،وٽلؽ بؿا يؿاپسف
ٴلـاڀ مـ بدچ ٴٕضرحة وٴلؿشاهد وٴلؿزٴپٴٷ ،وتؼديس ٴلؿقتك وٴٓطتؿاټ طؾقفؿ
يف جؾب ٴلـػع وټفع ٴلضرپ ،وو٭ؾ ٴٕمر ٲلك حالة مزپية جد ًٴ حقـ كاكت جققځ
ٴلؿستعؿريـ تؼتحؿ ٴلؿدن ٴإلسالمقة ،وٴلؿسؾؿقن يستصرخقن بإسقاټ ٰو ٴٕولقاٮ
ٴلذيـ قد مضك طؾك وفاهتؿ مئاٷ ٴلسـقـ .ومـ ٽلؽ ققل بعض ٴلشعرٴٮ:
يا خائػقـ مـ ٴلترت  ...لقٽوٴ بؼرب ٰبل طؿر

 ) 1تحصقـ ٴلؿجتؿع ٴلؿسؾؿ ضد ٴلغزو ٴلػؽري -حؿقټ بـ ٰحؿد بـ فرٹ ٴلرحقؾل ،ڂ ، 368ٴلـاشر :ٴلجامعة
ٴإلسالمقة بالؿديـة ٴلؿـقپٶ  -ٴلطبعة :ٴلسـة ( )35ٴلعدټ (1424 )121هـ .
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ٴلضرپ()2(..)1
طقٽوٴ بؼرب ٰبل طؿر  ...يـجقؽؿ مـ ّ

وقد هنك ٴلـبل  --طـ ٴٓبتدٴچ يف ٴلديـ ،وحذپ مـف ،وب ّقـ ٕمتفّ ،
ٰن كؾ
بدطة يف ټيـ ٴهلل ففل محرمة وضاللة ،فعـ ٴلعرباڃ بـ ساپية پضل ٴهلل طـف قال:
"وطظـا پسقل ٴهلل  --مقطظة بؾقغة ،وجؾت مـفا ٴلؼؾقٵ ،وٽپفت مـفا ٴلعققن،
فؼؾـا :يا پسقل ٴهلل كلهنا مقطظة مقټچ ،فلو٭ـا ،قالٰ ":و٭قؽؿ بتؼقى ٴهلل ،وٴلسؿع
وٴلطاطة ،وٲن تلمر طؾقؽؿ طبد ،وٲكف مـ يعش مـؽؿ بعدي فسقرى ٴختالفًا كثقر ًٴ،
فعؾقؽؿ بسـتل وسـة ٴلخؾػاٮ ٴلرٴشديـ ٴلؿفديقـَ ،ط َّضقٴ طؾقفا بالـقٴجذ ،وٲياكؿ
ومحدَ َث ِ
اٸ ٴٕمقپ ،فنن كؾ بدطة ضاللة"( .)3وطـ طائشة  -پضل ٴهلل طـفا -
ُ ْ
قالت :قال پسقل ٴهلل « --مـ ٰحدٸ يف ٰمركا هذٴ ما لقس فقف ،ففق پټ» ( .)4ويف

 ) 1ټطاوي ٴلؿـاوئقـ لدطقٶ ٴلشقخ محؿد بـ طبد ٴلقهاٵ  ،طبد ٴلعزيز بـ محؿد بـ طؾل ٯل طبد ٴلؾطقػ ،
ٹ ، 365/1ٴلـاشر :ټٴپ ٴلقصـ ،ٴلرياڃ ،ٴلؿؿؾؽة ٴلعربقة ٴلسعقټية  ،ٴلطبعة :ٴٕولك1412 ،هـ
2

) ٴلعؾؿاكقة ومققػ ٴإلسالم مـفا  ،حؿقټ بـ ٰحؿد بـ فرٹ ٴلرحقؾل  ،ٹ ، 375-374/1ٴلـاشر :ٴلجامعة

ٴٓسالمقة بالؿديـة ٴلؿـقپٶ  ،ٴلطبعة :ٴلعدټ  - 115ٴلسـة  1422- 34هـ .
 ) 3ٴلســ ٴلؽربى ٰ ،حؿد بـ ٴلحسقـ بـ طؾل بـ مقسك ُ
ٴلخ ْس َر ْو ِجرټي ٴلخرٴساينٰ ،بق بؽر ٴلبقفؼل (ٴلؿتقىف:
458هـ) ٹ ، 195/10ٴلؿحؼؼ :محؿد طبد ٴلؼاټپ ططا  ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلؽتب ٴلعؾؿقة ،بقروٷ – لبـاٷ  -ٴلطبعة:
ٴلثالثة 1424 ،هـ  2003 -م  ،ٴلبدپ ٴلؿـقر يف تخريج ٴٕحاټيث وٴٕثاپ ٴلقٴقعة يف ٴلشرٺ ٴلؽبقر ،ٴبـ ٴلؿؾؼـ
سرٴٹ ٴلديـ ٰبق حػص طؿر بـ طؾل بـ ٰحؿد ٴلشافعل ٴلؿصري (ٴلؿتقىف804 :هـ) ٹ ، 582/9ٴلؿحؼؼ:
مصطػك ٰبق ٴلغقط وطبد ٴهلل بـ سؾقؿان وياسر بـ كؿال  ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلفجرٶ لؾـشر وٴلتقٿيع  -ٴلرياڃ-
ٴلسعقټية  ،ٴلطبعة :ٴٓولك1425 ،هـ2004-م  ،ٴلرتمذي :هذٴ حديث حسـ ٭حقح .وپوٴه ٴبـ حبان يف
«٭حقحف».
 ) 4٭حقح ٴلبخاپي  -كتاٵ ٴلصؾح  -باٵ ٲٽٴ ٴ٭طؾحقٴ طؾك ٭ؾح جقپ فالصؾح مرټوټ  -ٹ 184/3پقؿ
ٴلحديث 2697 :
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پوٴية« :مـ طؿؾ طؿال لقس طؾقف ٰمركا ففق پټ» ( .)1وٓ شؽ ٰن ٴٓبتدٴچ يف ٴلديـ
كان  -وٓ يزٴل  -مـ ٰطظؿ ٴٕسباٵ ٴلتل حاټٷ بإمة ٴإلسالمقة طـ ٴلؿـفج
ٴلصحقح ،وكان مـ ٰهؿ ٴلعقٴمؾ ٴلتل قضت طؾك وحدٶ ٴلؿسؾؿقـ ،وشتتت
شؿؾفؿ ،حتك تػرق ٴلـاڀ شقعًا وٰحزٴبًا .يؼقل ٴلشاصبل -پحؿف ٴهلل" :ثؿ ٴستؿر
تزٴيد ٴإلسالم ،وٴستؼام صريؼف طؾك مدٶ حقاٶ ٴلـبل  --ومـ بعد مقتف ،وٰكثر َق ْرن
ٴلصحابة پضل ٴهلل طـفؿ ،ٲلك ٰن كبغت فقفؿ كقٴبغ ٴلخروٹ طـ ٴلسـة ،وٰ٭غقٴ ٲلك
ٴلبدچ ٴلؿضؾة"( .)2ويؼقل ٴبـ تقؿقة -يرحؿف ٴهلل :وٴطؾؿ ٰن طامة ٴلبدچ ٴلؿتعؾؼة
بالعؾقم وٴلعباټٴٷ يف هذٴ ٴلؼدپ وغقره ٲكؿا وقع يف ٴٕمة يف ٰوٴخر خالفة ٴلخؾػاٮ
ٴلرٴشديـ كؿا ٰخرب بف ٴلـبل  ( ، )3( - -وٰول بدطة ضفرٷ بدطة ٴلؼدپ ،وبدطة
ٴإلپجاٮ ،وبدطة ٴلتشقع وٴلخقٴپٹ ،هذه ٴلبدچ ضفرٷ يف ٴلؼرن ٴلثاين وٴلصحابة
مقجقټون ،وقد ٰكؽروٴ طؾك ٰهؾفا ،ثؿ ضفرٷ بدطة ٴٓطتزٴل ،وحدثت ٴلػتـ بقـ
ٴلؿسؾؿقـ ،وضفر ٴختالف ٴٔپٴٮ وٴلؿقؾ ٲلك ٴلبدچ وٴٕهقٴٮ ،وضفرٷ بدطة
ٴلتصقف ،وبدطة ٴلبـاٮ طؾك ٴلؼبقپ بعد ٴلؼرون ٴلؿػضؾة ،وهؽذٴ كؾؿا تلخر ٴلققت
ٿٴټٷ ٴلبدچ وتـقطت)(( .)4ومـفا ٴلبدچ يف مجال ٴلعباټٴٷ وٴلتؼرٵ ٲلك ٴهلل ،وهل
 ) 1٭حقح مسؾؿ  -كتاٵ ٴٕقضقة  -باٵ كؼض ٴٕحؽام ٴلباصؾة ،وپټ محدثاٷ ٴٕمقپ  -ٹ 1343/3پقؿ
ٴلحديث )1718( - 18 :
 ) 2ٴٓطتصام لؾشاصبل  ،ٹ. 14/1
 ) 3مجؿقچ ٴلػتاوى  ،تؼل ٴلديـ ٰبق ٴلعباڀ ٰحؿد بـ طبد ٴلحؾقؿ بـ تقؿقة ٴلحرٴين (ٴلؿتقىف728 :هـ) ٹ، 354/10
ٴلؿحؼؼ :طبد ٴلرحؿـ بـ محؿد بـ قاسؿ  ،ٴلـاشر :مجؿع ٴلؿؾؽ ففد لطباطة ٴلؿصحػ ٴلشريػ ،ٴلؿديـة
ٴلـبقية ،ٴلؿؿؾؽة ٴلعربقة ٴلسعقټية  ،طام ٴلـشر1416 :هـ1995/م
 ) 4ٴإلپشاټ ٲلك ٭حقح ٴٓطتؼاټ وٴلرټ طؾك ٰهؾ ٴلشرك وٴإللحاټ  -٭الح بـ فقٿٴن بـ طبد ٴهلل ٴلػقٿٴن ،
ٹ ، 325/1ٴلـاشر :ټٴپ ٴبـ ٴلجقٿي  ،ٴلطبعة :ٴلرٴبعة 1420هـ 1999 -م  ،وٴكظر :كتاٵ ٴلتقحقد  :،٭الح بـ
فقٿٴن بـ طبد ٴهلل ٴلػقٿٴن  ،ٹ ، 146/1ٴلـاشر :وٿٴپٶ ٴلشمون ٴإلسالمقة وٴٕوقاف وٴلدطقٶ وٴإلپشاټ -
ٴلؿؿؾؽة ٴلعربقة ٴلسعقټية  ،ٴلطبعة :ٴلرٴبعة1423 ،هـ .
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كثقرٶ ومـفا ٴلجفر بالـقة لؾصالٶ ،وٴلذكر ٴلجؿاطل بعد ٴلصالٶ ،وصؾب قرٴٮٶ ٴلػاتحة
يف ٴلؿـاسباٷ بعد ٴلدطاٮ ،ولألمقٴٷ ،وٲقامة ٴلؿآتؿ طؾك ٴٕمقٴٷ ،و٭ـاطة
ٴٕصعؿة ،وٴستئجاپ ٴلؿؼرئقـ ،..وكآحتػال بالؿـاسباٷ ٴلديـقة كؿـاسبة ٴإلسرٴٮ
وٴلؿعرٴٹ ،ومـاسبة ٴلفجرٶ ٴلـبقية ،ومـ ٽلؽ ٴٕٽكاپ ٴلصقفقة ،كؾفا بدچ ومحدثاٷ
ٕهنا مخالػة لألٽكاپ ٴلؿشروطة يف ٭قغفا وهقئاهتا وٰوقاهتا ،ومـ ٽلؽ ٴلبـاٮ طؾك
ٴلؼبقپ وٴتخاٽها مساجد ،وٿياپهتا ٕجؾ ٴلتربك هبا ،وٴلتقسؾ بالؿقتك وغقر ٽلؽ مـ
ٴٕغرٴڃ ٴلشركقة( .)1( )..قال ٴبـ ٴلؿاجشقن سؿعت مالؽا يؼقل :مـ ٴبتدچ يف
ٴإلسالم بدطة يرٴها حسـة فؼد ٿطؿ ٰن محؿدٴ خان ٴلرسالةٕ ،ن ٴهلل يؼقل :ﭧ ﭨ

ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮓ ﭼ ٴلؿائدٶ:
 ، ٣فؿا لؿ يؽـ يقمئذ ټيـا ٓ يؽقن ٴلققم ټيـا .وقال ٴلشافعل پحؿف ٴهلل :مـ ٴستحسـ
 يعـل بدطة  -فؼد شرچ .وقال ٰحؿد بـ حـبؾ پحؿف ٴهللٰ :٭قل ٴلسـة طـدكاٴلتؿسؽ بؿا كان طؾقف ٰ٭حاٵ پسقل ٴهلل  --وٴٓقتدٴٮ هبؿ وترك ٴلبدچ ،وكؾ
بدطة ففل ضاللة.)2()..
وكقػقة ټطقهتؿ تؽقن بنطدٴټ ٴلدطاٶ ټپوسًا ومحاضرٴٷ ولؼاٮٴٷ متعدټٶ يف
ٴلؿسجد ٴلـبقي  ،ويف مسجد قباٮ  ،ويف مسجد ٴلؼبؾتقـ  ،ويف مسجد شفدٴٮ ٰحد ،
1

) ٴإلپشاټ ٲلك ٭حقح ٴٓطتؼاټ وٴلرټ طؾك ٰهؾ ٴلشرك وٴإللحاټ  ،٭الح بـ فقٿٴن بـ طبد ٴهلل ٴلػقٿٴن  ،ٹ، 336/1
ٴلـاشر :ټٴپ ٴبـ ٴلجقٿي  ،ٴلطبعة :ٴلرٴبعة 1420هـ 1999 -م .

2

) ٴلســ وٴلؿبتدطاٷ ٴلؿتعؾؼة بإٽكاپ وٴلصؾقٴٷ  ،محؿد بـ ٰحؿد طبد ٴلسالم خضر ٴلشؼقري ٴلحقٴمدي
(ٴلؿتقىف :بعد 1352هـ) ٹ ، 6/1ٴلؿصحح :محؿد خؾقؾ هرٴڀ  ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلػؽر  ،وٴلؿـفج ٴلصحقح وٰثره
يف ٴلدطقٶ ٲلك ٴهلل تعالك  ،حؿقټ بـ ٰحؿد بـ فرٹ ٴلرحقؾل ،ٹ ، 179-177/1ٴلـاشر :ٴلجامعة ٴإلسالمقة
بالؿديـة ٴلؿـقپٶ  ،ٴلطبعة :ٴلعدټ  - 119ٴلسـة  1423 - 35هـ2003/م .وٴكظر :ٴلتقحقد وٰثره يف حقاٶ ٴلؿسؾؿ
 ،حؿد بـ ٲبرٴهقؿ ٴلحريؼل  ،ٹ ، 75/1ٴلـاشر :ټٴپ ٴلقصـ ،ٴلرياڃ  -ٴلؿؿؾؽة ٴلعربقة ٴلسعقټية  ،ٴلطبعة:
ٴٕولك 1414 ،هـ  1993 -م.
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ويف ٴلبا٭اٷ ويف كؾ تجؿع لفمٓٮ ٴلزوٴپ  ،وٽلؽ لدطقهتؿ ٲلك ٴلتقحقد ٴلخالص ،
وطباټٶ ٴهلل تعالك طؾك بصقرٶ  ،ولتػؼقففؿ مـفج ٴلسؾػ ٴلصالح يف ففؿ ٴلدطقٶ ،
وٴلعؿؾ هبا  ،وتطبقؼفا  .ويتحقـقن ٴلػرڂ  ،وطؾقفؿ ٰٓ يصطدمقٴ بلسالقبفؿ مع
ٴلقٴفديـ  ،ولتؽـ ټطقهتؿ كؿا ٰمر پبـا سبحاكف وتعالك  ،ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ
ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼

﮽﮾ ﮿ ﭼ ٴلـحؾ ، ٤١٤ :وٰن يستخدمقٴ ٴلقسائؾ ٴلؿؿؽـة يف ټطقهتؿ .
ٴٓحتػال بؿـاسبة ٴلؿقلد ٴلـبقي" ومـ ٴلبدچ ٴلؿعا٭رٶ ٴلتك تشبع هبا بعض
ٴلقٴفديـ لؾؿديـة ٴٓحتػال بالؿقلد ٴلـبقي ،وٴلتربك بإماكـ وٴٔثاپ وٴٕشخاڂ
يسؿك بآحتػال بؿقلد ٴلؿسقح،
ٰحقا ًٮ وٰمقٴتًا .وهق تشبف بالـصاپى يف طؿؾ ما َّ
فقحتػؾ جفؾ ُة ٴلؿسؾؿقـٰ ،و ٴلعؾؿاٮ ٴلؿضؾقن يف پبقع ٴٕول ٰو يف غقره مـ كؾ سـة
بؿـاسبة مقلد ٴلرسقل محؿد --فؿـفؿ مـ يؼقؿ هذٴ ٴٓحتػال يف ٴلؿساجد،
جؿقچ كثقرٶ مـ
حض ُر
ومـفؿ مـ يؼقؿف يف ٴلبققٷٰ ،و ٴٕمؽـة ٴلؿعدٶ لذلؽ ،و َي ُ
ٌ
تشبفا بالـصاپى يف ٴبتدٴطفؿ ٴٓحتػال بؿقلد
ټهؿاٮ ٴلـاڀ وطقٴمفؿ ،يعؿؾقن ٽلؽ ً
وتشبفا
وٴلغالب ٰن هذٴ ٴٓحتػال طالوٶ طؾك كقكف بدطة،
ٴلؿسقح  -طؾقف ٴلسالم -
ً
ُ
بالـصاپى ٓ ،يخؾق مـ وجقټ ٴلشركقاٷ وٴلؿـؽرٴٷ ،كنكشاټ ٴلؼصائد ٴلتل فقفا
ٴلغؾق يف حؼ ٴلرسقل --ٲلك ټپجة ټطائف مـ ټون ٴهلل ،وٴٓستغاثة بف ،وقد هنك
ؾق يف مدحف فؼال ٓ« :تطروين ،كؿا ٰصرٷ ٴلـصاپى ٴبـ مريؿ،
ٴلـبل --طـ ٴل ُغ ِّ
فنكؿا ٰكا طبده ،فؼقلقٴ طبد ٴهلل ،وپسقلف»  )1(.وقد يصحب هذٴ ٴٓحتػال ٴختالڄ
بقـ ٴلرجال وٴلـساٮ وفساټ ٴٕخالق وضفقپ ٴلؿسؽرٴٷ وغقر ٽلؽ.
ومـ ٴلؿـؽرٴٷ ٴلتل تصاحب هذه ٴٓحتػآٷ :ٴٕكاشقد ٴلجؿاطقة ٴلؿـغؿة
1

) ٭حقح ٴلبخاپي –كتاٵ ٴلتػسقر  -باٵ ققل ٴهلل {وٴٽكر يف ٴلؽتاٵ مريؿ ٲٽ ٴكتبذٷ مـ ٰهؾفا} =مريؿ- " <16 :
ٹ 167/4پقؿ ٴلحديث 3445 :
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وغقر ٽلؽ مـ طؿؾ ٴٕٽكاپ ٴلصقفقة ٴلؿبتدطة ،وقد يؽقن فقف
وضرٵ ٴلطبقل،
ُ
ُ
ويجر ٲلك ٴلقققچ يف ٴلػقٴحش،
ٴختالڄ بقـ ٴلرجال وٴلـساٮ ،مؿا ُيس ّبب ٴلػتـة،
ّ
وحتك لق خال هذٴ ٴٓحتػال مـ هذه ٴلؿحاٽير ،وٴقتصر طؾك ٴٓجتؿاچ وتـاول
ٴلطعام ،وٲضفاپ ٴلػرٺ  -كؿا يؼقلقن  -فنكف بدطة محدثة «وكؾ محدثة بدطة ،وكؾ
وٰيضا هق وسقؾة طؾك ٰن يتطقپ ،ويحصؾ فقف ما يحصؾ يف
بدطة ضاللة» (،)1
ً
ٴٓحتػآٷ ٴٕخرى مـ ٴلؿـؽرٴٷ وبدطةٕ ٩كف ٓ ٰ٭ؾ لف يف ٴلؽتاٵ وٴلسـة وطؿؾ
متلخرٴ بعد ٴلؼرن ٴلرٴبع ٴلفجري،
ٴلسؾػ ٴلصالح وٴلؼرون ٴلؿػضؾة ،وٲكؿا حدٸ
ً
ٰحدثف ٴلػاصؿققن ٴلشقعة ،قال ٴإلمام ٰبق حػص تاٹ ٴلديـ ٴلػاكفاين  -پحؿف ٴهلل :-
(ٰ َّما بعدُ  :فؼد تؽرپ سمٴل جؿاطة مـ ٴلؿباپكقـ طـ ٴٓجتؿاچ ٴلذي يعؿؾف بعض
ٴلـاڀ يف شفر پبقع ٴٕول ،ويسؿقكف ٴلؿقلد ،هؾ لف ٰ٭ؾ يف ٴلديـ ،وقصدوٴ
ٴلجقٴٵ طـ ٽلؽ مب ّقـًا ،وٴإليضاٺ طـف معقـًا ،فؼؾت  -وباهلل ٴلتقفقؼ ٰ ٓ :-طؾؿ لفذٴ
ٴلؿقلد ٰ٭ال يف كتاٵ وٓ سـة ،وٓ ُي ُ
ـؼؾ طؿ ُؾف طـ ٰحد مـ طؾؿاٮ ٴٕمة ،ٴلذيـ هؿ
ٴلؼدوٶ يف ٴلديـ ،ٴلؿتؿسؽقن بآثاپ ٴلؿتؼدمقـ ،بؾ هق بدطة ٰحدثفا ٴلب ّطالقن ،وشفقٶ
كػس ٴغتـك هبا ٴٕكَّالقن) )2(.

1

) سبؼ تخريجف

2

) ٴلؿقپټ يف طؿؾ ٴلؿقلد (مطبقچ ضؿـ :پسائؾ يف حؽؿ ٴٓحتػال بالؿقلد ٴلـبقي) طؿر بـ طؾل بـ سالؿ بـ ٭دقة
ٴلؾخؿل ٴإلسؽـدپي ،تاٹ ٴلديـ ٴلػاكفاين (ٴلؿتقىف734 :هـ) ٹ ، 8/1ٴلؿحؼؼ :طؾل بـ حسـ بـ طبد ٴلحؿقد
 ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلعا٭ؿة – ٴلرياڃ  -ٴلطبعة :ٴٕولك 1419 ،هـ  1998 -م .و ٴإلكصاف فقؿا ققؾ يف ٴلؿقلد مـ
ٴلغؾق وٴإلحجاف  ،جابر بـ مقسك بـ طبد ٴلؼاټپ بـ جابر ٰبق بؽر ٴلجزٴئري  ،ٹ ، 82/1ٴلـاشر :ٴلرئاسة ٴلعامة
إلټٴپٴٷ ٴلبحقٸ ٴلعؾؿقة وٴإلفتاٮ وٴلدطقٶ وٴإلپشاټ  ،ٴلطبعة :ٴٕولك1405 ،هـ  .حؼائؼ حقل ٴلؿقلد ٴلـبقي ،
ٰحؿد بـ طبد ٴلعزيز ٴلسؾقؿان ٴلحؿدٴن  ،ٹ ، 3/1مقضقچ ٴلؽتاٵ :طؼقدٶ  ،ٴلـاشر :ٴلؿؽتب ٴلتعاوين لؾدطقٶ
وٴإلپشاټ وتقطقة ٴلجالقاٷ بالحؿرٴٮ وٴلؽقپكقش ووسط جدٶ قسؿ ٴلدطقٶ وٴإلپشاټ  .ٴلؿقلد ٴلـبقي  ...هؾ
=
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وقال شقخ ٴإلسالم ٴبـ تقؿقة  -پحؿف ٴهلل ( :-وكذلؽ ما يحدثف بعض ٴلـاڀ،
ٲما مضاهاٶ لؾـصاپى يف مقالټ طقسك  -طؾقف ٴلسالم  -وٲما محبة لؾـبل --
وتعظقؿا  ...مـ ٴتخاٽ مقلد ٴلـبل --طقدً ٴ ،مع ٴختالف ٴلـاڀ يف مقلدهَّ ،
فنن هذٴ
ً
ٴلسؾػ  -پضل ٴهلل
پٴجحا لؽان
محضاٰ ،و
خقرٴ
ُ
ً
ً
لؿ يػعؾف ٴلسؾػ ،ولق كان هذٴ ً
وتعظقؿا لف مـا ،وهؿ طؾك
ٰحؼ بف مـَّا ،فنهنؿ كاكقٴ ٰشد محبة لؾـبل --
طـفؿ َّ -
ً
ٴلخقر ٰحرڂ ،وٲكؿا كان محبتف وتعظقؿف يف متابعتف وصاطتف ،وٴتباچ ٰمره وٲحقاٮ سـتف
وضاهرٴ ،وكشر ما ُب َ
عث بف ،وٴلجفا ُټ طؾك ٽلؽ بالؼؾب وٴلقد وٴلؾسان ،فنن هذه
باصـًا
ً
صريؼة ٴلسابؼقـ ٴٕولقـ مـ ٴلؿفاجريـ وٴٕكصاپ وٴلذيـ ٴتبعقهؿ بنحسان) )....
(.)1
وكقػقة ټطقهتؿ :
 .1بقان ٴلـصقڂ ٴلقٴپټٶ طـ پسقل ٴهلل  .--ٴلتك تبقـ حرمة ٽلؽ .
 .2ٽكر كؿاٽٹ مـ ٴلتاپيخ ٴإلسالمل تبقـ لفؿ ٰن ٴلسؾػ ٴلصالح لؿ
يحتػؾ بؿقالټ ٴلـبل .--
ٰ .3ن يقضح ٴلدطاٶ لفؿ ٰن بدطة ٴٓحتػال بالؿقلد ٴلـبقي فقف ٰمقپ
سؾبقة كثقرٶ مـفا :
 .4ٴٓختالڄ بقـ ٴلرجال وٴلـساٮ .
=

كحتػؾ ٬شحاتة محؿد ٭ؼر ،ٹ ، 108/1ٴلـاشر :ټٴپ ٴلخؾػاٮ ٴلرٴشديـ  -ٴإلسؽـدپية ،ټٴپ ٴلػتح ٴإلسالمل -
ٴإلسؽـدپية (مصر)

1

) ٴقتضاٮ ٴلصرٴڄ ٴلؿستؼقؿ لؿخالػة ٰ٭حاٵ ٴلجحقؿ  ،تؼل ٴلديـ ٰبق ٴلعباڀ ٰحؿد بـ طبد ٴلحؾقؿ بـ طبد ٴلسالم
بـ طبد ٴهلل بـ ٰبل ٴلؼاسؿ بـ محؿد ٴبـ تقؿقة ٴلحرٴين ٴلحـبؾل ٴلدمشؼل (ٴلؿتقىف728 :هـ) ٹ، 124-123/2
ٴلؿحؼؼ :كا٭ر طبد ٴلؽريؿ ٴلعؼؾ  ،ٴلـاشر :ټٴپ طالؿ ٴلؽتب ،بقروٷ ،لبـان  ،ٴلطبعة :ٴلسابعة1419 ،هـ -
1999م.
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 .5ٴإلسرٴف وٴلتبذير لؾؿال يف غقر مقضعف وكؾ ٴلعباټ سقسللقن طـ
هذه ٴٕمقٴل يقم ٴلؼقامة مـ ٰيـ ٴكتسبقها وفقؿا ٰكػؼقها .
 .6هدپ ٰوقاٷ صقيؾة بدون طؿؾ وبدون كسب ،ويف هذٴ مضقعة
لألوٓټ ولحؼقق ٴلزوجاٷ  ،حقث لفـ حؼ ٴلـػؼة.

اٌّجؾش اٌشاثغ
رؼش٠

اٌّذػ ٛاٌٛافذ آداة ص٠بسح إٌج ٟ

لؿا كاكت ٿياپٶ ٴلـبل --مـ ٰفضؾ ٴلؼرٵ وٰحسـ ٴلؿستحباٷ بؾ تؼرٵ
مـ ټپجة ما لزم مـ ٴلقٴجباٷ فنكف --حرڃ طؾقفا وبالغ يف ٴلـدٵ ٲلقفا ٰ( ،ما
ٿياپٶ قرب ٴلـبل  ،--ففل مـ ٰطظؿ ٴلؼرٵ ،وكؿا تـدٵ ٿياپٶ ٴلؼبقپ لؾرجال تـدٵ
ٰيضًا لؾـساٮ ٴلعجائز ٴلاليت ٓ يخشك مـفـ ٴلػتـة ٲن لؿ تمټ ٿياپهتـ ٲلك كدٵ ٰو
ٴلـقاحة ،وٲٓ كاكت محرمةٰ .ما ٴلـساٮ ٴلتل يخشك مـفـ ٴلػتـة ،ويرتتب طؾك
خروجفـ لزياپٶ ٴلؼبقپ مػاسد ،كؿا هق ٴلغالب طؾك كساٮ هذٴ ٴلزمان ،فخروجفـ
لؾزياپٶ حرٴم ،باتػاق ٴلحـػقة ،وٴلؿالؽقة ٰ ،ما ٴلحـابؾة ،وٴلشافعقة قالقٴ :يؽره خروٹ
ٴلـساٮ لزياپٶ ٴلؼبقپ مطؾؼًا ،سقٴٮ كـ طجائز ٰو شقٴٵ ٲٓ ٲٽٴ طؾؿ ٰن خروجفـ
يمټي ٲلك فتـة ٰو وققچ محرم .وٲٓ كاكت ٴلزياپٶ محرمة) ( )1ومعظؿ ٴٕحاټيث
ٴلقٴپټٶ يف ٿياپٶ ٴلـبل  --ضعقػة ووٴهقة  ( ، ،ولؽـ ٴلـبل  --پخص يف ٿياپٶ

 ) 1ٴلػؼف طؾك ٴلؿذٴهب ٴٕپبعة  -طبد ٴلرحؿـ بـ محؿد طقڃ ٴلجزيري (ٴلؿتقىف1360 :هـ) ٹ ، 491/1ٴلـاشر:
ټٴپ ٴلؽتب ٴلعؾؿقة ،بقروٷ – لبـان  -ٴلطبعة :ٴلثاكقة 1424 ،هـ  2003 -م.
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ٴلؼبقپ بعد مـعفا  ،وطؾقف فقجقٿ ٿياپٶ قربه  --وٴلسالم طؾقف وطؾك ٭احبقف )()1
 ،وٿياپٶ مسجد ٴلـبل --بالؿديـة لقست مـ مـاسؽ ٴلحج ٰو ٴلعؿرٶ ،ويتؿ ٴلحج
وٴلعؿرٶ بدوهنا ،وٲكؿا تسـ ٿياپٶ مسجده  --لؾصالٶ فقف يف ٰي وقت. )2().
(فاٽٴ ټخؾ ٴلزٴئر مديـة ٴلـبل --ٴستحب لف ٰن يغتسؾ كص طؾقف ٴٓمام ٰحؿد فاٽٴ
ټخؾ ٴلؿسجد بدٰ برجؾف ٴلقؿـك وقال بسؿ ٴهلل وٴلصالٶ وٴلسالم طؾك پسقل ٴهلل ،
وكان پسقل ٴهلل  --ٲٽٴ ټخؾ ٴلؿسجد قال« :پٵ ٴغػر لل ٽكقبل ،وٴفتح لل
ٰبقٴٵ پحؿتؽ» ،وٲٽٴ خرٹ قال« :پٵ ٴغػر لل ٽكقبل ،وٴفتح لل ٰبقٴٵ فضؾؽ»
( )3ثؿ يليت ٴلروضة بقـ ٴلؼرب وٴلؿـرب فقصؾل هبا ويدطق بؿا شاٮ) ( ، )4وٴلؿشؽؾة
هـا ٰن بعض ٴلعقٴم مـ ٴلؿعؿقپٶ كؾفا ٲٽٴ ٰپٴټ ٴلحج يؼقل ٰپيد ٿياپٶ ٴلـبل --
وٴلحج طـده طباپٶ طـ ٿياپٶ ٴلـبل  ،--فؼط  ،وٓ يعرف مـ مـاسؽ ٴلحج شقئًا ،
يؼقل ٴلؿرٴغل ٰ( :و ٓ تخطر طؾك بالف مـاسؽ ٴلحج وٰپكاكف ،وٲكؿا يؼصد ٿياپٶ

 ) 1ٴلؿجالسة وجقٴهر ٴلعؾؿ ٰ -بق بؽر ٰحؿد بـ مروٴن ٴلديـقپي ٴلؿالؽل (ٴلؿتقىف 333 :هـ) ٹ ، 441/1ٴلؿحؼؼ
ٰ :بق طبقدٶ مشفقپ بـ حسـ ٯل سؾؿان -ٴلـاشر  :جؿعقة ٴلرتبقة ٴإلسالمقة (ٴلبحريـ ٰ -م ٴلحصؿ )  ،ټٴپ ٴبـ
حزم (بقروٷ  -لبـان) تاپيخ ٴلـشر 1419 :هـ ،وقال ٴلؿحؼؼ = :ٲسـاټه وٴه جدٴ<  .وٴكظر :مرٴقل ٴلػالٺ شرٺ
متـ كقپ ٴإليضاٺ  ،حسـ بـ طؿاپ بـ طؾل ٴلشركباللل ٴلؿصري ٴلحـػل (ٴلؿتقىف1069 :هـ) ٹ، 282/1
ٴطتـك بف وپٴجعف :كعقؿ ٿپٿوپ ،ٴلـاشر :ٴلؿؽتبة ٴلعصرية  ،ٴلطبعة :ٴٕولك 1425 ،هـ  2005 -م .
 ) 2مختصر ٴلػؼف ٴإلسالمل يف ضقٮ ٴلؼرٯن وٴلسـة  ،محؿد بـ ٲبرٴهقؿ بـ طبد ٴهلل ٴلتقيجري  ،ٹ ، 693/1ٴلـاشر:
ټٴپ ٰ٭دٴٮ ٴلؿجتؿع ،ٴلؿؿؾؽة ٴلعربقة ٴلسعقټية  ،ٴلطبعة :ٴلحاټية طشرٶ 1431 ،هـ  2010 -م.
 ) 3ســ ٴلرتمذي-باٵ ما يؼقل طـد ټخقلف ٴلؿسجد  -ٹ 127/2پقؿ ٴلحديث  ، 314 :ٴلـاشر :شركة مؽتبة
ومطبعة مصطػك ٴلبابل ٴلحؾبل – مصر -ٴلطبعة :ٴلثاكقة 1395 ،هـ  1975 -م= ، .حؽؿ ٴٕلباين<  :٭حقح .
 ) 4ففذٴ مؽان مػضؾ قال طـف ٴلـبل « : ما بقـ بقتل ومـربي پوضة مـ پياڃ ٴلجـة» ٭حقح ٴلبخاپي  -كتاٵ
فضؾ ٴلصالٶ يف مسجد مؽة وٴلؿديـة  -باٵ فضؾ ما بقـ ٴلؼرب وٴلؿـرب -ٹ 61/2پقؿ ٴلحديث 1195 :
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ٴلـبل  -بالتقٴتر)( . )1و(تـدٵ ٿياپٶ قرب ٴلـبل --كدبًا ممكد ًٴ ،بؾ تؼرٵ مـ
ټپجة ٴلقٴجباٷ لؿـ لف سعة .فنٽٴ كقى ٴلؿسؾؿ ٿياپٶ ٴلؼرب ٴلشريػ فؾقـق معف ٿياپٶ
ٴلؿسجد ٴلـبقي ٰيضًا ،فنكف ٰحد ٴلؿساجد ٴلثالثة ٴلتل تشد ٲلقفا ٴلرحال ،لؿا پوى
ٰبق هريرٶ پضل ٴهلل طـف يبؾغ بف ٴلـبل  ٓ( :--تشد ٴلرحال ٲٓ ٲلك ثالثة مساجد:
مسجدي هذٴ ،ومسجد ٴلحرٴم ومسجد ٴٕقصك) ( ( . )2ويـبغل لؿـ پغب يف ٿياپٶ
قرب ٴلـبل ٰ--ن يؽثر مـ ٴلصالٶ وٴلتسؾقؿ طؾقف  --يف صريؼف ٲلك ٴلؿديـة
ٴلؿـقپٶ .فنٽٴ طايـ حقطان ٴلؿديـة يصؾل طؾك ٴلـبل  --ثؿ يؼقل :ٴلؼقل ٲٽٴ وقع
بصره طؾك حقطان ٴلؿديـة :ٴلؾفؿ هذٴ حرم پسقلؽ فاجعؾف لل وقاية مـ ٴلـاپ وٰماكا
مـ ٴلعذٴٵ وسقٮ ٴلحساٵ ( ،)3فنٽٴ و٭ؾ باٵ مسجده فؾقؼدم پجؾف ٴلقؿـك يف
ٴلدخقل ،ثؿ يليت ٴلروضة فقصؾل پكعتقـ تحقة ٴلؿسجد طـد ٴلؿـرب بحقث يؽقن
طؿقټ ٴلؿـرب بحذٴٮ مـؽبف ٴٕيؿـ ،لؿا پوي طـ ٰبل هريرٶ پضل ٴهلل طـف قال :قال
پسقل ٴهلل ( :--ما بقـ بقتل ومـربي پوضة مـ پياڃ ٴلجـة .ومـربي طؾك

1

) فقض ٴلباپي طؾك ٭حقح ٴلبخاپي ٰ( ،مالل) محؿد ٰكقپ شاه بـ معظؿ شاه ٴلؽشؿقري ٴلفـدي ثؿ ٴلديقبـدي
(ٴلؿتقىف1353 :هـ) ٹ ، 24/3ٴلؿحؼؼ :محؿد بدپ طالؿ ٴلؿقرهتلٰ ،ستاٽ ٴلحديث بالجامعة ٴإلسالمقة
بدٴهبقؾ (جؿع ٴٕمالل وحرپها ووضع حاشقة ٴلبدپ ٴلساپي ٲلك فقض ٴلباپي) ٴلـاشر :ټٴپ ٴلؽتب ٴلعؾؿقة
بقروٷ – لبـان  -ٴلطبعة :ٴٕولك 1426 ،هـ  2005 -م

 ) 2٭حقح مسؾؿ – كتاٵ ٴلحج  -باٵ ٓ تشد ٴلرحال ٲٓ ٲلك ثالثة مساجد  -ٹ 1014/2پقؿ ٴلحديث - 511 :
()1397
 ) 3حجة ٴلـبل  كؿا پوٴها طـف جابر پضل ٴهلل طـف -محؿد كا٭ر ٴلديـ ٴٕلباين (ٴلؿتقىف1420 :هـ) ڂ، 135
پقؿ ٴلحديث  ، 133 :ٴلـاشر :ٴلؿؽتب ٴإلسالمل – بقروٷ  -ٴلطبعة :ٴلخامسة – .1399
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حقضل) ( . )1ثؿ يسجد شؽر ًٴ هلل تعالك بلټٴٮ پكعتقـ غقر تحقة ٴلؿسجد لؿا وفؼف
ومـ طؾقف بالق٭قل ٲلقف ،ويدطق بؿا يحب ولؿـ ٰحب .ثؿ يتقجف ٲلك قربه
ٴهلل
ّ
ٴلشريػ --فقؼػ بعقد ًٴ طـف بؿؼدٴپ ٰپبعة ٰٽپچ ،بغاية ٴٕټٵ ،مستدبر ٴلؼبؾة،
محاٽيًا لرٰڀ ٴلـبل  ،--مالحظًا يف قؾبف مـزلة مـ هق بحضرتف وسؿاطف لؽالمف،
طؾل ٲٓ پ َّټ ٴهلل
فعـ ٰبل هريرٶ پضل ٴهلل طـف ٰن ٴلـبل --قال( :ما مـ ٰحد ُيسؾؿ ّ
طؾل پوحل حتك ٰپ َّټ طؾقف ٴلسالم) ( )2ثؿ يسؾؿ ويؼقل (:ثؿ يليت ٴلروضة بقـ ٴلؼرب
َّ
وٴلؿـرب فقصؾل هبا ويدطق بؿا شاٮ ،ثؿ يليت قبؾ ٴلـبل  --فقستؼبؾ جدٴپ ٴلؼرب وٓ
يؿسف ،وٓ يؼبؾف ،ويجعؾ ٴلؼـديؾ ٴلذي يف ٴلؼبة طـد ٴلؼرب طؾك پٰسف فقؽقن قائؿًا
وجاه ٴلـبل  ،--ويؼػ متباطد ًٴ كؿا يؼػ ل ضفر يف حقاتف بخشقچ وسؽقن مـؽس
ٴلرٰڀ  ،غائض ٴلطرف ،مستحضر ًٴ بؼؾبف جاللة مققػف ثؿ يؼقل :ٴلسالم طؾقؽ يا
پسقل ٴهلل وپحؿة ٴهلل وبركاتف ،ٴلسالم طؾقؽ يا كبل ٴهلل وخقرتف مـ خؾؼف ،ٴلسالم
طؾقؽ يا سقد ٴلؿرسؾقـ ،وخاتؿ ٴلـبققـ وقائد ٴلغر ٴلؿحجؾقـٰ ،شفد ٰن ٓ ٲلف ٲٓ ٴهلل
وٰشفد ٰكؽ پسقل ٴهلل وٰشفد ٰكؽ قد بؾغت پسآٷ پبؽ وكصحت ٕمتؽ
وټطقٷ ٲلك سبقؾ پبؽ بالحؽؿة وٴلؿقطظة ٴلحسـة ،وطبدٷ ٴهلل حتك ٰتاك ٴلقؼقـ،
فجزٴك ٴهلل ٰفضؾ ما جزى كبقًا وپسق ً
ٓ طـ ٰمتف ،ٴلؾفؿ ٰتف ٴلقسقؾة وٴلػضقؾة وٴبعثف
ٴهلل مؼامًا محؿقټ ًٴ ٴلذي وطدتف بغبطة بف ٴٕولقن وٴٔخرون ،ٴلؾفؿ ٭ؾ طؾك محؿد

1

) ٭حقح مسؾؿ – كتاٵ ٴلحج -باٵ ما بقـ ٴلؼرب وٴلؿـرب پوضة مـ پياڃ ٴلجـة  -ٹ 1010/2پقؿ ٴلحديث :
.)1390( - 500

 ) 2ســ ٰبك ټٴوټ – كتاٵ ٴلؿـاسؽ -باٵ ٿياپٶ ٴلؼبقپ  -ٹ 218/2پقؿ ٴلحديث = 2041 :حؽؿ ٴٕلباين<  :حسـ.
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وطؾك ٯل محؿد)( ( ، )1ثؿ يتحقل قدپ ٽپٴچ جفة يؿقـف حتك يحاٽي پٰڀ ٴلصديؼ
پضل ٴهلل طـف فقؼقل مسؾؿًا طؾقف" :ٴلسالم طؾقؽ يا خؾقػة پسقل ٴهلل ،ٴلسالم طؾقؽ
يا ٭احب پسقل ٴهلل وٰكقسف يف ٴلغاپ وپفقؼف يف ٴٕسػاپ ،جزٴك ٴهلل طـا ٰفضؾ ما
جزى ٲمامًا طـ ٰمة كبقف .ٴلؾفؿ ٰمتـا طؾك حبف وٓ تخقب سعقـا يف ٿياپتف برحؿتؽ يا
ٰپحؿ ٴلرٴحؿقـ" .ثؿ يتحقل مثؾ ٽلؽ حتك يحاٽي پٰڀ طؿر پضل ٴهلل طـف فقؼقل:
"ٴلسالم طؾقؽ يا ٰمقر ٴلؿممـقـ ،ٴلسالم طؾقؽ يا مظفر ٴإلسالم ومؽسر ٴٕ٭ـام.
جزٴك ٴهلل طـا ٰفضؾ ٴلجزٴٮ ،وپضل طؿـ ٴستخؾػؽ" .ثؿ يرجع قدپ كصػ ٽپٴچ
فقؼقل" :ٴلسالم طؾقؽؿا يا ضجق َعل پسقل ٴهلل --وپفقؼقف ،جزٴكؿا ٴهلل ٰحسـ
ٴلجزٴٮ" .ثؿ يدطق لـػسف ولقٴلديف ولـ ٰو٭اه بالدطاٮ ولجؿقع ٴلؿسؾؿقـ .ثؿ يرجع
فقؼػ طـد قرب پسقل ٴهلل --ويؼقل" :پبـا ٴغػر لـا ؤبائـا وٰمفاتـا وٲخقٴكـا .ﭽ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ ٴلبؼرٶ١٠٤ :
 .ويليت ٴٕسطقٴكة ٴلتل تاٵ طـدها ٰبق لبابة پضل ٴهلل طـف فقعؾـ تقبتف .وقد پوي طـ

 ) 1ٴلصاپم ٴلؿـؽل يف ٴلرټ طؾك ٴلسبؽل -شؿس ٴلديـ محؿد بـ ٰحؿد بـ طبد ٴلفاټي ٴلحـبؾل (ٴلؿتقىف744 :هـ)
ڂ ، 17تحؼقؼ :طؼقؾ بـ محؿد بـ ٿيد ٴلؿؼطري ٴلقؿاين -قدم لف :فضقؾة ٴلشقخ مؼبؾ بـ هاټي ٴلقٴټطل
پحؿف ٴهلل .ٴلـاشر :ممسسة ٴلريان ،بقروٷ – لبـان -ٴلطبعة :ٴٕولك1424 ،هـ 2003 /م.
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ٴبـ طؿر پضل ٴهلل طـفؿا «ٰكف كان ٲٽٴ ٴطتؽػ صرٺ لف فرٴشفٰ ،و يقضع لف سريره
وپٴٮ ٰسطقٴكة ٴلتقبة» (.)2(). . )1

آداب زيارة النبي :--
ٰ ٰ -ن يـقي ٿياپٶ ٴلؿسجد ٴلـبقي ٰيضا لتحصقؾ سـة ٿياپٶ ٴلؿسجد وثقٴهبا
لؿا يف ٴلحديث طـ ٰبل هريرٶ ،يبؾغ بف ٴلـبل  ٓ " :--تشد ٴلرحال ٲٓ ٲلك ثالثة
مساجد :مسجدي هذٴ ،ومسجد ٴلحرٴم ،ومسجد ٴٕقصك ")3( .،
ٵ  -ٴٓغتسال لدخقل ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ ،ولبس ٰكظػ ٴلثقاٵ ،وٴستشعاپ
شرف ٴلؿديـة لتشرففا بف .--
ٹ  -ٴلؿقٴضبة طؾك ٭الٶ ٴلجؿاطة يف ٴلؿسجد ٴلـبقي مدٶ ٴإلقامة يف ٴلؿديـة،
طؿال بالحديث ٴلثابت طـ ٰبل هريرٶ پضل ٴهلل طـف ٰن ٴلـبل --قال« :٭الٶ يف
مسجدي هذٴ خقر مـ ٰلػ ٭الٶ يف غقره مـ ٴلؿساجد ،ٲٓ ٴلؿسجد ٴلحرٴم»)4( .
1

) ســ ٴبـ ماجف  -كتاٵ ٴلصقام  -باٵ يف ٴلؿعتؽػ يؾزم مؽاكا مـ ٴلؿسجد -
ٹ 564/1پقؿ ٴلحديث = 1774 :تعؾقؼ محؿد فمٴټ طبد ٴلباقل< يف ٴلزوٴئد ٲسـاټه
٭حقح وپجالف مقثقققن .

2

) فؼف ٴلعباټٴٷ طؾك ٴلؿذهب ٴلحـػل  ،ٴلحاجة كجاٺ ٴلحؾبل  ،ٹ= ، 208/1ٴلؽتاٵ
مرقؿ ٯلقا غقر مقٴفؼ لؾؿطبقچ<

3

) ٭حقح مسؾؿ –كتاٵ ٴلحج  -باٵ ٓ تشد ٴلرحال ٲٓ ٲلك ثالثة مساجد -
ٹ 1014/2پقؿ ٴلحديث )1397( - 511 :

4

) ٭حقح مسؾؿ –كتاٵ ٴلحج  -باٵ فضؾ ٴلصالٶ بؿسجدي مؽة وٴلؿديـة  -ٹ 1012/2پقؿ ٴلحديث - 506 :
()1394
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ټ ٰ -ن يتبع ٿياپتف --بزياپٶ ٭احبقف شقخل ٴلصحابة پضل ٴهلل طـفؿا
وطـفؿ جؿقعاٰ ،بل بؽر ٴلصديؼ ،وقربه ٲلك ٴلقؿقـ قدپ ٽپٴچ ،وطؿر يؾل قرب ٰبل بؽر
ٲلك ٴلقؿقـ ٰيضا.

ما يكره في زيارة قبر النبي : --
يؼع لؽثقر مـ ٴلـاڀ ٰمقپ مؽروهة يف ٿياپهتؿ لؼرب ٴلـبل  --مـ ٰهؿفا:
 - 1ٴلتزٴحؿ طـد ٴلزياپٶ ،وٽلؽ ٰمر ٓ مقجب لف ،بؾ هق خالف ٴٕټٵٓ ،
سقؿا ٲٽٴ ٰټى ٲلك ٿحام ٴلـساٮ فنن ٴٕمر شديد.
 - 2پفع ٴٕ٭قٴٷ بالصالٶ وٴلسالم طؾك ٴلـبل ٰ--و بالدطاٮ طـد ٿياپتف
- - 3ٴلتؿسح بؼربه ٴلشريػ ٰ--و بشباك حجرتفٰ .و ٲلصاق ٴلظفر ٰو
ٴلبطـ بجدٴپ ٴلؼرب.
قال ٴبـ تقؿقة ( :م يرخصقٴ يف ٴلتؿسح بؼربه .وقد حؽك بعض ٰ٭حابـا پوٴية
يف مسح قربهٕ ،ن ٰحؿد شقع بعض ٴلؿقتك ،فقضع يده طؾك قربه يدطق لف .وكره
مالؽ ٴلتؿسح بالؿـرب .كؿا كرهقٴ ٴلتؿسح بالؼرب .فلما ٴلققم فؼد ٴحرتق ٴلؿـرب ،وما
بؼقت ٴلرماكة ،وٲكؿا بؼل مـ ٴلؿـرب خشبة ٭غقرٶ ،فؼد ٿٴل ما پخص فقفٕ ،ن ٴٕثر
ٴلؿـؼقل طـ ٴبـ طؿر وغقره ،ٲكؿا هق ٴلتؿسح بؿؼعده )1() ..وقال ٴلـقوي مـبفا
محذپٴ :وٓ يجقٿ ٰن يطاف بؼربه  ،--ويؽره ٲلصاق ٴلظفر وٴلبطـ بجدٴپ ٴلؼرب.
1

) ٴقتضاٮ ٴلصرٴڄ ٴلؿستؼقؿ لؿخالػة ٰ٭حاٵ ٴلجحقؿ  ،تؼل ٴلديـ ٰبق ٴلعباڀ ٰحؿد بـ طبد ٴلحؾقؿ بـ طبد ٴلسالم
بـ طبد ٴهلل بـ ٰبل ٴلؼاسؿ بـ محؿد ٴبـ تقؿقة ٴلحرٴين ٴلحـبؾل ٴلدمشؼل  ،ٹ. 245/2
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قالقٴ :ويؽره مسحف بالقد وتؼبقؾف ،بؾ ٴٕټٵ ٰن يبعد مـف ،كؿا يبعد مـف لق حضره يف
حقاتف --هذٴ هق ٴلصقٴٵ ٴلذي قالف ٴلعؾؿاٮ وٰصبؼقٴ طؾقف ،وٓ يغرت بؿخالػة
كثقريـ مـ ٴلعقٴم وفعؾفؿ ٽلؽ ،فنن ٴٓقتدٴٮ وٴلعؿؾ ٲكؿا يؽقن بإحاټيث
ٴلصحقحة وٰققٴل ٴلعؾؿاٮ ،وٓ يؾتػت ٲلك محدثاٷ ٴلعقٴم وغقرهؿ وجفآهتؿ)1( .
 ،قال  ٓ :--تجعؾقٴ بققتؽؿ قبقپٴ ،وٓ تجعؾقٴ قربي طقدٴ ،و٭ؾقٴ طؾل فنن
٭التؽؿ تبؾغـل حقث كـتؿ ، )2( .معـك ٴلحديث ٓ تعطؾقٴ ٴلبققٷ مـ ٴلصالٶ فقفا
وٴلدطاٮ وٴلؼرٴٮٶ فتؽقن بؿـزلة ٴلؼبقپ ،فلمر بتحري ٴلعباټٶ بالبققٷ وهنك طـ تحريفا
طـد ٴلؼبقپ ،طؽس ما يػعؾف ٴلؿشركقن مـ ٴلـصاپى ومـ تشبف هبؿ مـ هذه ٴٕمة.
وٴلعقد ٴسؿ ما يعقټ مـ ٴٓجتؿاچ ٴلعام طؾك وجف معتاټ طائدٴ ما يعقټ ٴلسـة ٰو يعقټ
ٴٕسبقچ ٰو ٴلشفر وكحق ٽلؽ ، )3().قال ٴبـ ٴلؼقؿ( :ٴلعقد ما يعتاټ مجقمه وقصده
مـ ٿمـ ومؽان ملخقٽ مـ ٴلؿعاوټٶ وٴٓطتقاټ ،فنٽٴ كان ٴسؿا لؾؿؽان ففق ٴلؿؽان
ٴلذي يؼصد فقف ٴٓجتؿاچ وٴٓكتقاٵ بالعباټٶ وبغقرها كؿا ٰن ٴلؿسجد ٴلحرٴم ومـك
ومزټلػة وطرفة وٴلؿشاطر جعؾفا ٴهلل تعالك طقدٴ لؾحـػاٮ ومثابة لؾـاڀ ،كؿا جعؾ

 ) 1ٴلؿجؿقچ شرٺ ٴلؿفذٵ ((مع تؽؿؾة ٴلسبؽل وٴلؿطقعل)) ٰبق ٿكريا محقل ٴلديـ يحقك بـ شرف ٴلـقوي
(ٴلؿتقىف676 :هـ) ٹ ، 275/8ٴلـاشر :ټٴپ ٴلػؽر.
ٴلس َِج ْستاين
 ) 2ســ ٰبل ټٴوټ ٰ ،بق ټٴوټ سؾقؿان بـ ٴٕشعث بـ ٲسحاق بـ بشقر بـ شدٴټ بـ طؿرو ٴٕٿټي ِّ
(ٴلؿتقىف275 :هـ)  -كتاٵ ٴلؿـاسؽ  -باٵ ٿياپٶ ٴلؼبقپ -ٹ ، 218/2پقؿ ٴلحديث  ، 2042 :ٴلؿحؼؼ:
محؿد محقل ٴلديـ طبد ٴلحؿقد  ،ٴلـاشر :ٴلؿؽتبة ٴلعصرية ،٭قدٴ – بقروٷ = .حؽؿ ٴٕلباين<  :٭حقح
 ) 3طقن ٴلؿعبقټ شرٺ ســ ٰبل ټٴوټ ،ومعف حاشقة ٴبـ ٴلؼقؿ :هتذيب ســ ٰبل ټٴوټ وٲيضاٺ طؾؾف ومشؽالتف ،
محؿد ٰشرف بـ ٰمقر بـ طؾل بـ حقدپٰ ،بق طبد ٴلرحؿـ ،شرف ٴلحؼ ،ٴلصديؼل ،ٴلعظقؿ ٯباټي (ٴلؿتقىف:
1329هـ) ٹ ، 23/6ٴلـاشر :ټٴپ ٴلؽتب ٴلعؾؿقة – بقروٷ  -ٴلطبعة :ٴلثاكقة 14105 ،هـ
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ٰيام ٴلعقد مـفا طقدٴ .وكان لؾؿشركقـ ٰطقاټ ٿماكقة ومؽاكقة فؾؿا جاٮ ٴهلل باإلسالم
ٰبطؾفا وطقڃ ٴلحـػاٮ مـفا) (. )1

زيارة البقيع وشهداء أحد :
ويستحب لف ٰن يخرٹ بعد ٿياپتف --ٲلك ٴلبؼقع ،وٴلبؼقع :طؾك بضع مئاٷ
مـ ٴٕمتاپ مـ ٴلؿسجد ٴلـبقي مـ جفة ٴلشرق .فقف پفاٷ ٰكثر مـ طشرٶ ٯٓف مـ
كباپ ٴلصحابة پضل ٴهلل طـفؿ ،مـفؿ ٯل ٴلبقت وشفدٴٮ ٰحد ،وبعض شفدٴٮ بدپ.
وتؽقن ٴلزياپٶ خصق٭ًا يقم ٴلجؿعة ٰو يقم ٴلخؿقس ،بعد ٴلسالم طؾك پسقل ٴهلل -
 .).-ويزوپ ٴلؼبقپ ٴلظاهرٶ يف ٴلبؼقع كؼرب ٲبرٴهقؿ بـ پسقل ٴهلل --وطثؿان
وٴلعباڀ وٴلحسـ بـ طؾل وطؾل بـ ٴلحسقـ ،وجعػر بـ محؿد وغقرهؿ ،ويختؿ
بؼرب ٭ػقة طؿة پسقل ٴهلل )2().--
وطـ طائشة  -پضل ٴهلل طـفا -قالت :كان پسقل ٴهلل --كؾؿا كاكت لقؾتفا
مـ پسقل ٴهلل --يخرٹ مـ ٯخر ٴلؾقؾ ٲلك ٴلبؼقع فقؼقل« :ٴلسالم طؾقؽؿ ټٴپ ققم

1

) طقن ٴلؿعبقټ شرٺ ســ ٰبل ټٴوټ ،ومعف حاشقة ٴبـ ٴلؼقؿ :هتذيب ســ ٰبل ټٴوټ وٲيضاٺ طؾؾف ومشؽالتف  ،محؿد
ٰشرف بـ ٰمقر بـ طؾل بـ حقدپٰ ،بق طبد ٴلرحؿـ ،شرف ٴلحؼ ،ٴلصديؼل ،ٴلعظقؿ ٯباټي  ،ٹ. 23/6
وٴلؿقسقطة ٴلػؼفقة ٴلؽقيتقة  ،٭اټپ طـ :وٿٴپٶ ٴٕوقاف وٴلشئقن ٴإلسالمقة – ٴلؽقيت – ٹ، 86 -85/24
طدټ ٴٕجزٴٮ 45 :جزٮٴ  ،ٴلطبعة( :مـ  1427 - 1404هـ) ..ٴٕجزٴٮ  :23 - 1ٴلطبعة ٴلثاكقة ،ټٴپٴلسالسؾ –
ٴلؽقيت .. ،ٴٕجزٴٮ  :38 - 24ٴلطبعة ٴٕولك ،مطابع ټٴپ ٴلصػقٶ – مصر .. ،ٴٕجزٴٮ  :45 - 39ٴلطبعة ٴلثاكقة،
صبع ٴلقٿٴپٶ .

ٴإلسالمل وٰ٭قلف بجامعة ټمشؼ
 ) 2ٴلػؼف ٴإلسالمل وٰټلتف  -وهبة بـ مصطػك ٴلزحقؾلٰ ،ستاٽ وپئقس قسؿ ٴلػؼف
ّ
ٴلرٴبعة ٴلؿـ َّؼحة ٴلؿعدَّ لة
– كؾقة ٴلشريعة  ،ٹ ، 2406-2405/3ٴلـاشر :ټٴپ ٴلػؽر  -سقپ َّية – ټمشؼ  ،ٴلطبعةَّ :

بالـِّسبة لؿا سبؼفا (وهل ٴلطبعة ٴلثاكقة طشرٶ لؿا تؼدمفا مـ صبعاٷ مصقپٶ)
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مممـقـ ،وٰتاكؿ ما تقطدون غدٴ ،ممجؾقن ،وٲكا ،ٲن شاٮ ٴهلل ،بؽؿ ٓحؼقن ،ٴلؾفؿ،
ٴغػر ٕهؾ بؼقع ٴلغرقد» (( . )1قال ويزوپ قبقپ ٰهؾ ٴلبؼقع وقبقپ ٴلشفدٴٮ ٲن ٰمؽـ
هذٴ كالم ٴلشقخ بحروفف وكذلؽ سائر كتبف ٽكر فقفا ٴستحباٵ ٿياپٶ قرب ٴلـبل --
وسائر ٴلؼبقپ  ،فقليت ٴلؿشاهد وٴلؿزٴپٴٷ وخا٭ة قرب سقد ٴلشفدٴٮ حؿزٶ پضل ٴهلل
طـف .ويؼقل :طـ ٰبل هريرٶٰ ،ن پسقل ٴهلل  --خرٹ ٲلك ٴلؿؼربٶ فؼال« :ٴلسالم
طؾقؽؿ ټٴپ ققم مممـقـ وٲكا ٲن شاٮ ٴهلل بؽؿ ٓحؼقن» ( " )2وطـ جابر بـ طبد ٴهلل –
پضل ٴهلل طـف ٰ -كف  --خرٹ ٲلك ٰحد فدطا لشفدٴٮ ٰحد كؿا كان يدطق لؾؿقتك يف
ٴلصالٶ طؾقفؿ وٴلعرٵ تسؿل ٴلدطاٮ ٭الٶ فصاپ خروجف  --ٲلك ٴلشفدٴٮ ٰحد
وٿياپتف ٲياهؿ وټطاٱه لفؿ سـة لؿـ بعده مـ ٰمتف ٰن يزوپوٴ شفدٴٮ ٰحد يدطقن لفؿ
كؿا يدطقن لؾؿقت يف ٴلصالٶ طؾقف" ( ، )4( ).....)3ومـ هـا فقسـ ٿياپٶ ٴلبؼقع،
وشفدٴٮ ٰحد ،وٴلسالم طؾقفؿ ،وٴلدطاٮ وٴٓستغػاپ لفؿٕ .ن ٴلرسقل  --ٿٴپهؿ
وټطا لفؿ .
1

) ٭حقح مسؾؿ  -كتاٵ ٴلجـائز  -باٵ ما يؼال طـد ټخقل ٴلؼبقپ وٴلدطاٮ ٕهؾفا  -ٹ 669/2پقؿ ٴلحديث 102 :
)974( -

 ) 2٭حقح مسؾؿ  -كتاٵ ٴلطفاپٶ -باٵ ٴستحباٵ ٲصالة ٴلغرٶ وٴلتحجقؾ يف ٴلقضقٮ -ٹ ، 218/1پقؿ ٴلحديث:
()249
 ) 3ٴإلحسان يف تؼريب ٭حقح ٴبـ حبان  -محؿد بـ حبان بـ ٰحؿد بـ حبان بـ معاٽ بـ َم ْعبدَ  ،ٴلتؿقؿلٰ ،بق حاتؿ،
ٴلدٴپمل ،ٴل ُبستل (ٴلؿتقىف354 :هـ) ٹ ، 475/7ترتقب :ٴٕمقر طالٮ ٴلديـ طؾل بـ بؾبان ٴلػاپسل (ٴلؿتقىف:
 739هـ) حؼؼف وخرٹ ٰحاټيثف وطؾؼ طؾقف :شعقب ٴٕپكموڄ  -ٴلـاشر :ممسسة ٴلرسالة ،بقروٷ  -ٴلطبعة:
ٴٕولك 1408 ،هـ  1988 -م.
 ) 4ٴكظر :تقضقح ٴلؿؼا٭د وتصحقح ٴلؼقٴطد يف شرٺ قصقدٶ ٴإلمام ٴبـ ٴلؼقؿ ٰ ،حؿد بـ ٲبرٴهقؿ بـ حؿد بـ محؿد
بـ حؿد بـ طبد ٴهلل بـ طقسك (ٴلؿتقىف1327 :هـ) ٹ ، 366/2ٴلؿحؼؼ :ٿهقر ٴلشاويش  ،ٴلـاشر :ٴلؿؽتب
ٴإلسالمل – بقروٷ  -ٴلطبعة :ٴلثالثة1406 ،
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اٌّجؾش اٌخبِظ
رؼش٠

اٌّذػ ٛاٌٛافذ فضً اٌص ح فِ ٟغغذ لجبء ِٚ ،ؼشفخ
ِغغذ اٌمجٍزٓ١

اٌّطٍت اٚ٤ي  :رؼش٠

اٌّذػ ٛاٌٛافذ فضً اٌص ح فِ ٟغغذ لجبء.

ٴغتـؿ ٴلـبل --فر٭ة  -و٭قلف يف پحؾة ٴلفجرٶ مـ مؽة ٴلؿؽرمة  -ٲلك
قباٮ فشرچ ىف بـاٮ ٴلؿسجد  ..فحقـؿا طدل هبؿ ٽٴٷ ٴلقؿقـ حتك كزل هبؿ ىف بـك طؿرو
بـ طقف بؼباٮ  ،وٴلذى حؼؼف ٴلؿرحقم محؿقټ باشا ٴلػؾؽك ٰن ٽلؽ كان ىف ٴلققم
ٴلثاكك مـ پبقع ٴٕول ٴلذى يقٴفؼ  20سبتؿرب سـة  622م وهذٴ ٰول تاپيخ جديد
لظفقپ ٴإلسالم بعد ٰن مضك طؾقف ثالٸ طشرٶ سـة وهق مضقؼ طؾقف مـ مشركك
قريش وپسقل ٴهلل مؿـقچ مـ ٴلجفر بعباټٶ پبف ٰ ،ما ٴٔن فؼد ٰوٴه ٴهلل هق و٭حابتف
پضقٴن ٴهلل طؾقفؿ بعد ٰن كاكقٴ قؾقالً يتخطػفؿ ٴلـاڀ  .. .وٰقام پسقل ٴهلل بؼباٮ لقالك
ٰسس فقفا مسجد قباٮ ٴلذى و٭ػف ٴهلل بلكف مسجد ٰسس طؾك ٴلتؼقى مـ ٰول يقم ،
و٭ؾك فقف طؾقف ٴلصالٶ وٴلسالم بؿـ معف مـ ٴٕكصاپ وٴلؿفاجريـ وهؿ ٯمـقن
مطؿئـقن  ،كاكت ٴلؿساجد طؾك طفد پسقل ٴهلل ىف غاية مـ ٴلبساصة لقس فقفا شئ
مؿا ٴطتاټه بـاٶ ٴلؿساجد ىف ٴلؼرون ٴٕخقرٶ ٕ ،ن ٴلرسقل وٰ٭حابف لؿ يؽـ جؾ
هؿفؿ ٲٓ مـصرفًا لتزيقـ ٴلؼؾقٵ وتـظقػفا مـ حظ ٴلشقطان فؽان سقپ ٴلؿسجد ٓ
يتجاوٿ ٴلؼامة وفققف مظؾة يتؼك هبا حر ٴلشؿس (. )1

فقستحب لؾقٴفد ٲلك ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ ٰن يليت مسجد قِباٮ يقم ٴلسبت ٰو غقره

ويصؾل فقف ويؼقل بعد ټطائف بؿا ٰحب( :يا ٭ريخ ٴلؿستصرخقـ ،يا غقاٸ
 )1كقپ ٴلقؼقـ ىف سقرٶ سقد ٴلؿرسؾقـ  ،ڂ. 95 ، 94 ، 92
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ٴلؿستغقثقـ ،يا مػرٹ كرٵ ٴلؿؽروبقـِّ ،
٭ؾ طؾك سقدكا محؿد وٯلف ،وٴكشػ كربل
وحزين كؿا كشػت طـ پسقلؽ كربف وحزكف يف هذٴ ٴلؿؼام ،يا حـّان يا مـّان يا كثقر
ٴلؿعروف يا ټٴئؿ ٴإلحسان يا ٰپحؿ ٴلرٴحؿقـ) ( )1لؿا پوي طـ ٴبـ طؿر پضل ٴهلل
طـفؿا قال« :كان ٴلـبل  يليت مسجد قباٮ كؾ سبت ،ماشقا وپٴكبا» ( )2وكان طبد
ٴهلل بـ طؿر پضل ٴهلل طـفؿا «يػعؾف» ، )4( )3(.ويسـ لؾؿسؾؿ ٰن يتقضل يف بقتف
ويذهب ٲلك مسجد قباٮ پٴكبا ٰو ماشقا ،ويصؾل فقف پكعتقـ فنهنا تعدل طؿرٶ ،وٲن
كاكت ٴلزياپٶ يقم ٴلسبت ففق ٰفضؾ .وطـ كافعٰ ،ن ٴبـ طؿر پضل ٴهلل طـفؿا ،كان ٓ
يصؾل مـ ٴلضحك ٲٓ يف يقمقـ :يقم يؼدم بؿؽة ،فنكف كان يؼدمفا ضحك فقطقف
بالبقت ،ثؿ يصؾل پكعتقـ خؾػ ٴلؿؼام ،ويقم يليت مسجد قباٮ ،فنكف كان يلتقف كؾ
سبت ،فنٽٴ ټخؾ ٴلؿسجد كره ٰن يخرٹ مـف حتك يصؾل فقف ،قال :وكان يحدٸٰ :ن

 ) 1ٴلؿعجؿ ٴٕوسط  ،سؾقؿان بـ ٰحؿد بـ ٰيقٵ بـ مطقر ٴلؾخؿل ٴلشاملٰ ،بق ٴلؼاسؿ ٴلطربٴين (ٴلؿتقىف60 :هـ)
ٹ ، 52/1ٴلؿحؼؼ :صاپق بـ طقڃ ٴهلل بـ محؿد  ,طبد ٴلؿحسـ بـ ٲبرٴهقؿ ٴلحسقـل  ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلحرمقـ –
ٴلؼاهرٶ.
 ) 2٭حقح ٴلبخاپي  -كتاٵ فضؾ ٴلصالٶ يف مسجد مؽة وٴلؿديـة  -باٵ مـ ٰتك مسجد قباٮ كؾ سبت  -ٹ61/2
 ،پقؿ ٴلحديث .1193 :
 ) 3٭حقح ٴلبخاپي  -كتاٵ فضؾ ٴلصالٶ يف مسجد مؽة وٴلؿديـة  -باٵ مـ ٰتك مسجد قباٮ كؾ سبت  -ٹ61/2
 ،پقؿ ٴلحديث1193 :
 ) 4فؼف ٴلعباټٴٷ طؾك ٴلؿذهب ٴلحـػل  ،ٴلحاجة كجاٺ ٴلحؾبل  ،ٹ= ، 208/1ٴلؽتاٵ مرقؿ ٯلقا غقر مقٴفؼ
لؾؿطبقچ< وقال  :لؿ يرو هذٴ ٴلحديث طـ مـصقپ ٲٓ سالم بـ سؾؿ ،تػرټ بف :ٴلؿحاپبل ،.مجؿع ٴلزوٴئد ومـبع
ٴلػقٴئد
ٰبق ٴلحسـ كقپ ٴلديـ طؾل بـ ٰبل بؽر بـ سؾقؿان ٴلفقثؿل (ٴلؿتقىف807 :هـ) ٹ ، 179/10ٴلؿحؼؼ :حسام ٴلديـ
ٴلؼدسل  ،ٴلـاشر :مؽتبة ٴلؼدسل ،ٴلؼاهرٶ  ،طام ٴلـشر 1414 :هـ 1994 ،م  ،وقال ٴلفقثؿل  :پوٴه ٴلطربٴين يف
ٴٕوسط ،وفقف سالم ٴلطقيؾ ،وهق مرتوك.
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پسقل ٴهلل --كان يزوپه پٴكبا وماشقا .)1( .،وطـ سفؾ بـ حـقػ پضل ٴهلل طـف
قال :قال پسقل ٴهلل « :--مـ تطفر يف بقتف ،ثؿ ٰتك مسجد قباٮ فصؾك فقف ٭الٶ،
كان لف كلجر طؿرٶ» ، )3().)2( .ومع ٲن ٲتقان مسجد قباٮ وٴلصالٶ فقف پكعتقـ قربة.
لؿا پوى ٴلشقخان طـ ٴبـ طؿر پضل ٴهلل طـفؿا قال :كان ٴلـبل --يليت مسجد
قباٮ كؾ سبت ماشقا وپٴكبا ويصؾل فقف پكعتقـ )4( .ولؽـ ٴلسػر ٲلك قباٮ – خا٭ة
 لقس بؼربةٕ ،كف سػر ٲلك مسجد غقر ٴلؿساجد ٴلثالثة ٴلتل تشد ٲلقفاٴلرحال.)5()..

اٌّطٍت اٌضبٔ : ٟرؼش٠

اٌّذػ ٛاٌٛافذ ِغغذ اٌمجٍز.ٓ١

قال ٰبق بشر ٴلدوٓبل «ٿٴپ ٴلـبل ٰ--م بشر يف بـل سؾؿة و٭ؾك ٴلظفر يف
مسجد ٴلؼبؾتقـ پكعتقـ ٲلك ٴلشام ثؿ ٰمر ٰن يستؼبؾ ٴلؼبؾة فاستدٴپ وټٴپٷ ٴلصػقف
خؾػف فصؾك ٴلبؼقة ٲلك مؽة»  )6(.طـ ٴلربٴٮ بـ طاٿٵٰ ،ن ٴلـبل --كان ٰول ما
1

) ٭حقح ٴلبخاپي  -كتاٵ فضؾ ٴلصالٶ يف مسجد مؽة وٴلؿديـة -باٵ مسجد قباٮ -ٹ 60/2پقؿ ٴلحديث :
1191

 ) 2ســ ٴبـ ماجف  ،ٴبـ ماجة ٰبق طبد ٴهلل محؿد بـ يزيد ٴلؼزويـل ،وماجة ٴسؿ ٰبقف يزيد (ٴلؿتقىف273 :هـ)  -باٵ ما
جاٮ يف ٴلصالٶ يف مسجد قباٮ -ٹ= ، 1412 ، 453/1حؽؿ ٴٕلباين< ٭حقح  ،تحؼقؼ :محؿد فمٴټ طبد ٴلباقل
 ،ٴلـاشر :ټٴپ ٲحقاٮ ٴلؽتب ٴلعربقة  -فقصؾ طقسك ٴلبابل ٴلحؾبل،
3

) مختصر ٴلػؼف ٴإلسالمل يف ضقٮ ٴلؼرٯن وٴلسـة  ،محؿد بـ ٲبرٴهقؿ بـ طبد ٴهلل ٴلتقيجري  ،ٹ. 693/1

4

) سبؼ تخريجف.

5

) ټطاوي ٴلؿـاوئقـ لدطقٶ ٴلشقخ محؿد بـ طبد ٴلقهاٵ  ،طبد ٴلعزيز بـ محؿد بـ طؾل ٯل طبد ٴلؾطقػ ،
ٹ ، 322/1ٴلـاشر :ټٴپ ٴلقصـ ،ٴلرياڃ ،ٴلؿؿؾؽة ٴلعربقة ٴلسعقټية  ،ٴلطبعة :ٴٕولك1412 ،هـ .

 ) 6ٴلؿـتؼك شرٺ ٴلؿقصل ٰ ،بق ٴلقلقد سؾقؿان بـ خؾػ بـ سعد بـ ٰيقٵ بـ وٴپٸ ٴلتجقبل ٴلؼرصبل ٴلباجل
ٴٕكدلسل (ٴلؿتقىف474 :هـ) ٹ ، 339/1ٴلـاشر :مطبعة ٴلسعاټٶ  -بجقٴپ محافظة مصر ،ٴلطبعة :ٴٕولك،
 1332هـ (ثؿ ٭قپهتا ټٴپ ٴلؽتاٵ ٴإلسالمل ،ٴلؼاهرٶ  -ٴلطبعة :ٴلثاكقة ،بدون تاپيخ)
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قدم ٴلؿديـة كزل طؾك ٰجدٴټهٰ ،و قال ٰخقٴلف مـ ٴٕكصاپ ،وٰكف «٭ؾك قبؾ بقت
ٴلؿؼدڀ ستة طشر شفرٴٰ ،و سبعة طشر شفرٴ ،وكان يعجبف ٰن تؽقن قبؾتف قبؾ
ٴلبقت ،وٰكف ٭ؾك ٰول ٭الٶ ٭الها ٭الٶ ٴلعصر ،و٭ؾك معف ققم» فخرٹ پجؾ
مؿـ ٭ؾك معف ،فؿر طؾك ٰهؾ مسجد وهؿ پٴكعقن ،فؼالٰ :شفد باهلل لؼد ٭ؾقت مع
پسقل ٴهلل  --قبؾ مؽة ،فدٴپوٴ كؿا هؿ قبؾ ٴلبقت ،وكاكت ٴلقفقټ قد ٰطجبفؿ ٲٽ
كان يصؾل قبؾ بقت ٴلؿؼدڀ ،وٰهؾ ٴلؽتاٵ ،فؾؿا ولك وجفف قبؾ ٴلبقتٰ ،كؽروٴ
ٽلؽ .قال ٿهقر :حدثـا ٰبق ٲسحاق ،طـ ٴلربٴٮ يف حديثف هذٴٰ :كف ماٷ طؾك ٴلؼبؾة قبؾ
ٰن تحقل پجال وقتؾقٴ ،فؾؿ كدپ ما كؼقل فقفؿ ،فلكزل ٴهلل تعالك :ﭽﮐ ﮑ ﮒﮓ

ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ ٴلبؼرٶ .)1()٤١٣( :وٴختؾػقٴ يف ٰي شفر
حقلت ٴلؼبؾة طؾك ثالثة ٰققٴلٰ :حدها يقم ٴٓثـقـ لؾـصػ مـ پجب ،قالف ٴلربٴٮ بـ
طاٿٵ ومعؼؾ بـ يساپ .وٴلثاين :لؾـصػ مـ شعبان ،قالف قتاټٶ .قال محؿد بـ
حبقب :حقلت يقم ٴلثالثاٮ وقت ٴلظفر لؾـصػ مـ شعبان ،ٿٴپ پسقل ٴهلل ٰ--م
بشقر بـ ٴلربٴٮ ٴبـ معروپ ،فتغدى وٰ٭حابف وجاٮٷ ٴلظفر ،فصؾك بل٭حابف يف
مسجد ٴلؼبؾتقـ پكعتقـ مـ ٴلظفر ٲلك ٴلشام وٰمر ٰن يستؼبؾ ٴلؽعبة وهق پٴكع يف
ٴلركعة ٴلثاكقة ،فاستدٴپ ٲلك ٴلؽعبة وٴستدٴپٷ ٴلصػقف خؾػف ثؿ ٰتؿ ٴلصالٶ ،فسؿل
مسجد ٴلؼبؾتقـ لفذٴ )2().وغقر ٴلؿسجد ٴلـبقي ومسجد قباٮ ٓ تشرچ ٴلزياپٶ ٕ ،ن
يف هذيـ ٴلؿسجديـ وپټٷ ٰحاټيث طـ ٴلـبل ٰ --ما غقر ٽلؽ فؾؿ تثبت كصقڂ
 ) 1٭حقح ٴلبخاپي  -كتاٵ ٴإليؿان -باٵ :ٴلصالٶ مـ ٴإليؿان -ٹ ، 17/1پقؿ ٴلحديث 40 :
2

) كشػ ٴلؿشؽؾ مـ حديث ٴلصحقحقـ  ،جؿال ٴلديـ ٰبق ٴلػرٹ طبد ٴلرحؿـ بـ طؾل بـ محؿد ٴلجقٿي
(ٴلؿتقىف597 :هـ) ٹ ، 247/2ٴلؿحؼؼ :طؾل حسقـ ٴلبقٴٵ  ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلقصـ – ٴلرياڃ.
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تبقـ ٿياپهتا َّ ٰ ( .ما بؼقة ٴلؿزٴپٴٷ ٴلؿعروفة ٴٔن ،مثؾ مسجد ٴلؼبؾتقـ ،وٴلؿساجد
ٴلسبعة ،ومسجد ٴلغؿامة ،فال يشرچ ٴلذهاٵ ٲلقفإ ٩كَّف لؿ يرټ َّ
ٰن ٴلـَّبل --كان
َّ
يذهب ٲلقفا ،وٴلعباټٴٷ مبـاها طؾك ٴلتقققػ ٩كؿا ٰكَّفا غقر ممكَّدٶ وثابتة)1().
ويـبغك طؾك ٴلدطاٶ ٰن يبقـقٴ لؾقٴفديـ مـ ٴلزٴئريـ لؾؿديـة ٽلؽ  ،فالزياپٶ غقر
مشروطة لفذه ٴلؿساجد  ،يؼقل ٴلعالمة ٴبـ باٿ يف حؽؿ ٿياپٶ ٴلؿساجد ٴلسبعة (لقس
لفا ٰ٭ؾ ولقست مشروطةٕ ،ن هذه ٴلؿساجد ٴلسبعة لقس لفا ٰ٭ؾ وٲكؿا ٴطتاټها
ٴلـاڀ طؾك غقر بصقرٶ ولقست مشروطة ٿياپهتا ،ٲكؿا ٴلؿشروچ ٿياپٶ ٴلؿسجد
ٴلـبقي ،وٲٽٴ ٿٴپ ٴلؿسجد ٴلـبقي يستحب لف ٰن يزوپ مسجد قباٮ خا٭ة ،كان ٴلـبل
يزوپه  ،--فعـ ٴبـ طؿر پضل ٴهلل طـفؿا ،قال« :كان ٴلـبل  --يليت مسجد قباٮ
كؾ سبت ،ماشقا وپٴكبا» وكان طبد ٴهلل بـ طؿر پضل ٴهلل طـفؿا «يػعؾف» (، )2
فقزوپه مـ ٿٴپ ٴلؿديـة يستحب ٰن يزوپ مسجد قباٮ ،وٰما ما سقى ٽلؽ مسجد
ٴلؼبؾتقـ وٴلؿساجد ٴلسبعة وغقرها هذه غقر مشروطة ٓ تشرچ ٿياپهتا ولقس طؾقفا
ټلقؾ ،وٲكؿا ٴلؿشروچ ٿياپٶ مسجد قباٮ خا٭ة ،كان ٴلـبل يزوپه  --كؾ سبت
وقال :مـ تطفر يف بقتف ثؿ ٰتك مسجد قباٮ و٭ؾك فقف پكعتقـ كان كعؿرٶ ،وٿياپٶ
مسجده ٰ --مر مشروچ مع ٴلؿسجد ٴلحرٴم وٴلؿسجد ٴٕقصك لؼقلف ٓ ":--
تشد ٴلرحال ٲٓ ٲلك ثالثة مساجد :ٴلؿسجد ٴلحرٴم ومسجدي هذٴ وٴلؿسجد
1

ِ
ِ
ٴلؿ َرٴم ٰ ،بق طبد ٴلرحؿـ طبد ٴهلل بـ طبد ٴلرحؿـ بـ ٭الح بـ حؿد بـ محؿد بـ حؿد
قح ٴٕح َؽا ِم مـ ُب ُ
) تقض ُ
ؾقڇ َ
ٴلؿؽرمة  ،ٴلطبعة:
بـ ٲبرٴهقؿ ٴلبسام ٴلتؿقؿل (ٴلؿتقىف1423 :هـ) ٹ ، 152/7ٴلـاشر :مؽتَبة ٴٕسدي ،م ّؽة
ّ
ٴلخامِ َسة 1423 ،هـ  2003م

 ) 2٭حقح ٴلبخاپي  -كتاٵ فضؾ ٴلصالٶ يف مسجد مؽة وٴلؿديـة -باٵ مـ ٰتك مسجد قباٮ كؾ سبت -ٹ61/2
پقؿ ٴلحديث .1193 :
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ٴٕقصك" )1( ،وقال " :--٭الٶ يف مسجدي هذٴ خقر مـ ٰلػ ٭الٶ فقؿا سقٴه
ٲٓ ٴلؿسجد ٴلحرٴم" . )2( ،وٴلحا٭ؾٰ :كف لقس يف ٴلؿديـة ما يستحب ٿياپتف مـ
ٴلؿساجد ٲٓ مسجد قباٮ لؿـ ٿٴپ ٴلؿديـة بعد مسجد ٴلـبل ٰ ،--ما ٴلؿساجد
ٴلسبعة ٰو ٴلؼبؾتقـ ٰو غقر ٽلؽ ففل غقر مشروطة ٿياپهتا .وهؽذٴ ٴٕماكـ لقس هـاك
ٰماكـ تزٴپ تستحب ٿياپهتا سقى مسجده  --ومسجد قباٮ ولؽـ ٲٽٴ ٿٴپ ٴلؼبقپ
لؾسالم طؾقفؿ هذٴ مستحب يف كؾ بؾد يزوپ ٴلؼبقپ ويسؾؿ طؾقفؿ يف ٴلؿديـة يزوپ
قبقپ ٴلشفدٴٮ يزوپ قبقپ ٴلبؼقع ويسؾؿ طؾقفؿ ويدطق لفؿ هذٴ مستحب وهق يف كؾ
بؾد يزوپ قبقپ ٴلؿسؾؿقـ ويدطق لفؿ .كعؿٰ )3().ما ٿياپٶ بؼقة ٴلؿساجد وٴٕماكـ
ٴٕثرية وٴټطاٮ ٰهنا " مؿا يـبغل ٰن يزوپها ٴلؿرٮ " ففذٴ ٓ ٰ٭ؾ لف  ،ويجب ٴلؿـع مـ
ٿياپهتا لؾقجقه ٴلتالقة :
ٴلقجف ٴٕول  :طدم وپوټ ٴلدلقؾ ٴلشرطل طؾك تخصقص تؾؽ ٴلؿساجد
بالزياپٶ كؿا هق ٴلحال بالـسبة لؿسجد قباٮ  ,وٴلعباټٴٷ كؿا هق معؾقم مبـاها طؾك
ٴٓتباچ ٓ طؾك ٴٓبتدٴچ .
ٴلقجف ٴلثاين ٰ :ن ٴلصحابة پضل ٴهلل طـفؿ كاكقٴ ٰحرڂ ٴلـاڀ طؾك ٴقتػاٮ سـة
ٴلـبل  --ومع ٽلؽ لؿ يعرف طـفؿ ٿياپٶ تؾؽ ٴلؿساجد ٰو ٴٕماكـ ٴٕثرية  ،ولق
كان خقرٴ لسبؼقكا ٲلقف
 ) 1٭حقح ٴلبخاپي -كتاٵ فضؾ ٴلصالٶ يف مسجد مؽة وٴلؿديـة  -باٵ فضؾ ٴلصالٶ يف مسجد مؽة وٴلؿديـة-
ٹ 60/2پقؿ ٴلحديث .1189 :
 ) 2٭حقح ٴلبخاپي  -كتاٵ فضؾ ٴلصالٶ يف مسجد مؽة وٴلؿديـة  -باٵ فضؾ ٴلصالٶ يف مسجد مؽة وٴلؿديـة -
ٹ 60/2پقؿ ٴلحديث 1190 :
3

) ٴلؿققع ٴلرسؿل لؾشقخ ٴبـ باٿ يرحؿف ٴهلل https://binbaz.org.sa/fatwas/14858
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ٴلقجف ٴلثالث  :ٴلؿـع مـ ٿياپهتا سدٴ لؾذپيعة  ،وهذٴ ٴلؿـع يدل طؾقف طؿؾ
ٴلسؾػ ٴلصالح  .قال شقخ ٴإلسالم  -پحؿف ٴهلل  ( : -ولفذٴ لؿ يستحب طؾؿاٮ
ٴلسؾػ مـ ٰهؾ ٴلؿديـة وغقرها قصد شلٮ مـ ٴلؿزٴپٴٷ ٴلتل بالؿديـة وما حقلفا
بعد مسجد ٴلـبل  --ٲٓ مسجد قباٮ ٕن ٴلـبل --لؿ يؼصد مسجدٴ بعقـف
يذهب ٲلقف ٲٓ هق ) ( .)1وقد يظـ بعضفؿ ٰن ٴشرتٴڄ طدم ٴطتؼاټ فضؾفا كاف يف
تسقيغ ٴلذهاٵ ٲلقفا ٰو ٲلك غقرها مـ ٴٕماكـ ٴٕثرية وهذٴ مرټوټ لألسباٵ ٴلتالقة :
ٰوٓ  :ٴلسؾػ ٴلصالح  -پحؿفؿ ٴهلل  -مـعقٴ ٴلذهاٵ ٲلقفا مطؾؼا ټون
تػصقؾ.
ثاكقا ٰ :ن ٴلذهاٵ ٲلقفا وتخصقصفا بالزياپٶ لؽقهنا طؾك ٰپڃ ٴلؿديـة ٴلتل
شفدٷ ضفقپ ٴلدطقٶ وهبا مقٴقع بعض ٴلغزوٴٷ ټلقؾ ٴطتؼاټ فضؾفا ٲٽ لقٓ ققام هذٴ
ٴٓطتؼاټ يف ٴلؼؾب لؿا ٴكبعث ٴلؼؾب لتخصقصفا بالزياپٶ .
ثالثا  :لق سؾؿـا جدٓ طدم وجقټ ٴطتؼاټ فضقؾتفا طـد ٿياپهتا فنن ٿياپهتا
ٽپيعة ٲلك ٽلؽ وٲلك حدوٸ ما ٓ يشرچ  ،وسد ٴلذپٴئع مؿا جاٮٷ بف ٴلشريعة كؿا
ٓ يخػك بؾ ٲن ٴلعالمة ٴبـ ٴلؼقؿ  -پحؿف ٴهلل  -ٽكر تسعة وتسعقـ وجفا يدل طؾك
هذه ٴلؼاطدٶ ثؿ بعد ٰن ٽكر ٴلقجف ٴلتاسع وٴلتسعقـ قال  " :وباٵ سد ٴلذپٴئع ٰحد
ٰپباچ ٴلتؽؾقػ ٩فنكف ٰمر وهنل ،وٴٕمر كقطانٰ ٩حدهؿا :مؼصقټ لـػسف ،وٴلثاين:
وسقؾة ٲلك ٴلؿؼصقټ ،وٴلـفل كقطانٰ ٩حدهؿا :ما يؽقن ٴلؿـفل طـف مػسدٶ يف كػسف،
وٴلثاين :ما يؽقن وسقؾة ٲلك ٴلؿػسدٶ ٩فصاپ سد ٴلذپٴئع ٴلؿػضقة ٲلك ٴلحرٴم ٰحد

 ) 1مجؿقچ ٴلػتاوى  ،تؼل ٴلديـ ٰبق ٴلعباڀ ٰحؿد بـ طبد ٴلحؾقؿ بـ تقؿقة ٴلحرٴين (ٴلؿتقىف728 :هـ) ٹ، 469/17
ٴلؿحؼؼ :طبد ٴلرحؿـ بـ محؿد بـ قاسؿ  ،ٴلـاشر :مجؿع ٴلؿؾؽ ففد لطباطة ٴلؿصحػ ٴلشريػ ،ٴلؿديـة
ٴلـبقية ،ٴلؿؿؾؽة ٴلعربقة ٴلسعقټية  ،طام ٴلـشر1416 :هـ1995/م
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ٰپباچ ٴلديـ.)1( " .
پٴبعا  :ٴلتغرير بالجفال طـدما يشاهدون كثرٶ مـ يزوپ تؾؽ ٴلؿساجد ٰو
ٴٕماكـ ٴٕثرية فقعتؼدون ٰكف طؿؾ مشروچ .
خامسا ٰ :ن ٴلتقسع يف ٽلؽ وٴلدطقٶ ٲلك ٿياپٶ ٴٕماكـ ٴٕثرية كجبؾ ٰحد
وجبؾ ٴلـقپ بؼصد ٴلسقاحة وٴلرتفقف ٽپيعة مـ ٽپٴئع ٴلشرك  ، )2()....وهذٴ بقان
ټطقى ٓ بد مـف حتك ٓ تـؼؾ ٰشقاٮ غقر مشروطة مع ٴلقٴفديـ لزياپٶ ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ
فتـتشر يف بؾدٴهنؿ ثؿ يلتك مـ بعدهؿ مـ بؾدٴهنؿ ٲلك ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ وقد ٴمتألٷ
كػقسفؿ هبذه ٴلبدچ .

اٌّجؾش اٌغبدط
رؼش٠

اٌّذػ ٛاٌٛافذ فضً عجً أؽذ ٚص٠بسح شٙذاعٗ

اٌّطٍت اٚ٤ي  :فضً عجً أؽذ ٚ ،ص٠بسح شٙذاعٗ .
فضؾ جبؾ ٰحد  :وپټ طـ طباڀ بـ سفؾ بـ سعد ،طـ ٰبل حؿقد ،قال:ٰقبؾـا مع ٴلـبل  --مـ غزوٶ تبقك ،حتك ٲٽٴ ٰشرفـا طؾك ٴلؿديـة قال :هذه صابة،
وهذٴ ٰحد ،جبؾ يحبـا وكحبف " ( )3كؿا جاٮ ٰن ٴلـبل  --٭عد ٰحدٴ وٰبق بؽر
وطؿر وطثؿان ،فرجػ هبؿ ،فؼال :ٴثبت ٰحد ،فنكؿا طؾقؽ كبل و٭ديؼ وشفقدٴن

 ) 1ٲطالم ٴلؿققعقـ طـ پٵ ٴلعالؿقـ  ،محؿد بـ ٰبل بؽر بـ ٰيقٵ بـ سعد شؿس ٴلديـ ٴبـ ققؿ ٴلجقٿية (ٴلؿتقىف:
751هـ) ٹ ، 126/3تحؼقؼ :محؿد طبد ٴلسالم ٲبرٴهقؿ  ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلؽتب ٴلعؾؿقة – يقروٷ  -ٴلطبعة:

ٴٕولك1411 ،هـ 1991 -م .
2

) مجؾة ٴلدطقٶ ٴلعدټ 1754/ڂ 55/ومققع https://islamqa.info/ar/11669 :

3

) ٭حقح ٴلبخاپي  -كتاٵ ٴلؿغاٿي -باٵ كزول ٴلـبل --ٴلحجر -ٹ 8/6پقؿ ٴلحديث 4422 :
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(. )1
 ٿياپٶ شفدٴٮ ٰحد :وتستحب ٿياپٶ شفدٴٮ ٰحد پضل ٴهلل طـفؿ وقدٰحقطت ،قبقپهؿ بسقاٹ ،وٰطؾؿ طؾك قرب سقد ٴلشفدٴٮ حؿزٶ پضل ٴهلل طـف بعالمة
قرب كبقرٶ ،ومعف يف ٴلؼرب ٴلؿجدچ يف ٴهلل طبد ٴهلل بـ جحش پضل ٴهلل طـف ققؾ لف:
ٴلؿجدچ ٕكف ټطا يقم ٰحد ٰن يؼاتؾ ويستشفد ويؼطع ٰكػف وٰٽكف ويؿثؾ بف يف ٴهلل
تعالك ،فاستجاٵ ٴهلل ټطاٮه .وٲلك جاكبف مصعب بـ طؿقر پضل ٴهلل طـف ټٴطقة
ٴإلسالم يف ٴلؿديـة وثؿة باقل ٴلشفدٴٮ ،وٓ يعرف قرب ٰحد مـفؿ ،لؽـ ٴلظاهر ٰهنؿ
حقل حؿزٶ يف بؼعة ٴلؿققعة پضل ٴهلل طـفؿ وطدهتؿ سبعقنٰ :پبعة مـ ٴلؿفاجريـ
وٴلباقل مـ ٴٕكصاپ ،مـفؿ حـظؾة بـ ٰبل طامر غسقؾ ٴلؿالئؽة ،وٰكس بـ ٴلـضر ،طؿ
ٰكس بـ مالؽ خاټم ٴلـبل  --وسعد بـ ٴلربقع ،ومالؽ بـ سـان وٴلد ٰبل سعقد
ٴلخدپي ،وطبد ٴهلل بـ حرٴم وٴلد جابر بـ طبد ٴهلل وغقرهؿ ،پضل ٴهلل طـفؿ جؿقعا ،
ويسؾؿ طؾقفؿ بالصقغة ٴلقٴپټٶ طؾك ٰهؾ ٴلؼبقپ)( ، )2وپويـا طـ ٴبـ ٲسحؼ قال:
حدثـل ٲسؿاطقؾ بـ ٰمقة طـ ٰبل ٴلزبقر طـ ٴبـ طباڀ قال :قال پسقل ٴهلل :--
«لؿا ٰ٭قب ٲخقٴكؽؿ بلحد جعؾ ٴهلل ٰپوٴحفؿ يف ٰجقٴف صقر خضر ترټ ٰهناپ ٴلجـة،
وتلكؾ مـ ثؿاپها ،وتلوي ٲلك قـاټيؾ مـ ٽهب يف ضؾ ٴلعرځ ،فؾؿا وجدوٴ صقب
ملكؾفؿ ومشرهبؿ وحسـ مؼقؾفؿ قالقٴ :يا لقت ٲخقٴكـا يعؾؿقن ما ٭ـع ٴهلل بـا ،لئال
يزهدوٴ يف ٴلجفاټ ،وٓ يـؽؾقٴ طـد ٴلحرٵ ،فؼال ٴهلل تباپك وتعالك :فلكا ٰبؾغفؿ
طـؽؿ ،فلكزل ٴهلل طز وجؾ طؾك كبقف هذٴ ٴٔياٷ :وٓ تحسبـ ٴلذيـ قتؾقٴ يف سبقؾ ٴهلل

1

) ٭حقح ٴلبخاپي  -كتاٵ ٰ٭حاٵ ٴلـبل  ---باٵ ققل ٴلـبل « :--لق كـت متخذٴ خؾقال»  -ٹ 9/5پقؿ
ٴلحديث .3675 :

2

) ٴلؿقسقطة ٴلػؼفقة ٴلؽقيتقة  ،٭اټپ طـ :وٿٴپٶ ٴٕوقاف وٴلشئقن ٴإلسالمقة – ٴلؽقيت  ،ٹ.313/36
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ٰمقٴتا بؾ ٰحقاٮ ٴٔياٷ ، )1().وٽكر ٴبـ ٲسحؼ هاهـا :حدثـل ٴلحرٸ بـ فضقؾ طـ
محؿقټ بـ لبقد طـ ٴبـ طباڀ ٰكف قال :قال پسقل ٴهلل « :--ٴلشفدٴٮ طؾك باپق
هنر بباٵ ٴلجـة ،يف قبة خضرٴٮ ،يلتقفؿ فقفا پٿقفؿ بؽرٶ وطشقا»  )2(.قرٰتف طؾك
ٴلسقدٶ ممكسة خاتقن ٴبـة ٴلسؾطان ٴلؿؾؽ ٴلعاټل سقػ ٴلديـ ٰبل بؽر بـ ٰيقٵ
پحؿف ٴهلل سؾػفاٰ ،خربتؽ ٴلشقخة ٰم هاكئ طػقػة بـت ٰحؿد بـ طبد ٴهلل كتابة طـ ٰبل
صاهر طبد ٴلقٴحد بـ محؿد بـ ٰحؿد ٴلصباڇ قالٰ :كا ٰبق كعقؿ ،قالٰ :كا ٰبق طؾل بـ
ٴلصقٴف ،فثـا ٰبق جعػر ٰحؿد بـ يحقك ٴلحؾقٴين ،فثـا سعقد بـ سؾقؿان ،فثـا طبد ٴهلل
بـ كؿقر طـ محؿد بـ ٲسحؼ :فذكره ، )3().قال ٴبـ طثقؿقـ – يرحؿف ٴهلل  ( : -يسـ
ٰن يخرٹ ٲلك ٰحد لقزوپ قبقپ ٴلشفدٴٮ هـالؽ ،ومـفؿ حؿزٶ بـ طبد ٴلؿطؾب -پضل
ٴهلل طـف -طؿ پسقل ٴهلل  ، )4() .--وسئؾ فضقؾة ٴلشقخ -پحؿف ٴهلل تعالك :-ما
ٴلذي يؾزم مـ وجد يف قؾبف مقالً ٲلك صؾب ٰ٭حاٵ هذه ٴلؼبقپ ،ٴلشػاطة ٰو قضاٮ
ٴلحقٴئج ٰ--و ٴلشػاٮ ٰو ما ٲلك ٽلؽ ٬فلجاٵ -پحؿف ٴهلل -بؼقلف :ٴلذي يجد يف
قؾبف مقالً ٲلك صؾب ٴلشػاطة مـ ٰ٭حاٵ ٴلؼبقپ ،فنن كان ٰ٭حاٵ ٴلؼبقپ مـ ٰهؾ
ٴلخقر ،وكان ٴإلكسان يممؾ ٰن يجعؾفؿ ٴهلل شػعاٮ لف يقم ٴلؼقامة بدون ٰن يسللفؿ
 ) 1مسـد ٴإلمام ٰحؿد بـ حـبؾ ٰ ،بق طبد ٴهلل ٰحؿد بـ محؿد بـ حـبؾ بـ هالل بـ ٰسد ٴلشقباين (ٴلؿتقىف241 :هـ)
ٹ ، 218/4پقؿ ٴلحديث  ، 2388 :مسـد ٰبل يعؾك ٰ ،بق يعؾك ٰحؿد بـ طؾل بـ ٴلؿ ُثـك بـ يحقك بـ طقسك بـ
هالل ٴلتؿقؿل ،ٴلؿق٭ؾل (ٴلؿتقىف307 :هـ) ٹ ، 219/4ٴلؿحؼؼ :حسقـ سؾقؿ ٰسد  ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلؿلمقن
لؾرتٴٸ – ټمشؼ  -ٴلطبعة :ٴٕولك1984 - 1404 ،
 ) 2مسـد ٴإلمام ٰحؿد بـ حـبؾ  ،ٹ 220/4پقؿ ٴلحديث  ، 2390 :قال ٴلؿحؼؼ :شعقب ٴٕپكموڄ  :ٲسـاټه
حسـ ،ٴبـ ٲسحاق حسـ ٴلحديث ،وباقل پجالف ثؼاٷ پجال ٴلصحقح.
 ) 3طققن ٴٕثر يف فـقن ٴلؿغاٿي وٴلشؿائؾ وٴلسقر ،محؿد بـ محؿد بـ محؿد بـ ٰحؿد ،ٴبـ سقد ٴلـاڀ ،ٴلقعؿري
ٴلربعلٰ ،بق ٴلػتح ،فتح ٴلديـ (ٴلؿتقىف734 :هـ) ٹ ، 52/2تعؾقؼ :ٲبرٴهقؿ محؿد پمضان  ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلؼؾؿ –
بقروٷ  -ٴلطبعة :ٴٕولك .1993/1414 ،وقال ٴلؿحؼؼ = :حؽؿ حسقـ سؾقؿ ٰسد<  :پجالف ثؼاٷ.
4

) ٴلؿؾتؼك ٴلػؼفل http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3749
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ٽلؽ ،ولؽـف يرجق ٰن يؽقكقٴ شػعاٮ لف ،ففذٴ ٓ بلڀ بف ،فنكـا كؾـا كرجق ٰن يؽقن
پسقل ٴهلل --شػقعًا لـا ،ولؽــا ٓ كؼقل :يا پسقل ٴهلل ٴشػع لـا ،بؾ كسلل ٴهلل
تعالك ٰن يجعؾف شػقعًا لـا ،وكذلؽ ٰهؾ ٴلخقر ٴلذي يرجك مـفؿ ٴلصالٺ فنهنؿ
يؽقكقن شػعاٮ يقم ٴلؼقامة ،فنن ٴلشػاطة يقم ٴلؼقامة تـؼسؿ ٲلك قسؿقـ :قسؿ خاڂ
برسقل ٴهلل  ٓ--يشركف فقف ٰحد ،وهل ٴلشػاطة ٴلعظؿك ٴلتل يشػع فقفا --
لؾخؾؼ ٲلك پهبؿ لقؼضل بقـفؿ  ،فعـ ٰبل هريرٶ پضل ٴهلل طـفٰ :ن پسقل ٴهلل --
ٰيت بؾحؿ فرفع ٲلقف ٴلذپٴچ ،وكاكت تعجبف فـفش مـفا هنشة ،ثؿ قالٰ " :كا سقد ٴلـاڀ
يقم ٴلؼقامة ،وهؾ تدپون مؿ ٽلؽ ٬يجؿع ٴهلل ٴلـاڀ ٴٕولقـ وٴٔخريـ يف ٭عقد
وٴحد ،يسؿعفؿ ٴلدٴطل ويـػذهؿ ٴلبصر ،وتدكق ٴلشؿس ،فقبؾغ ٴلـاڀ مـ ٴلغؿ
وٴلؽرٵ ما ٓ يطقؼقن وٓ يحتؿؾقن ،فقؼقل ٴلـاڀ ٰٓ :ترون ما قد بؾغؽؿٰٓ ،
تـظرون مـ يشػع لؽؿ ٲلك پبؽؿ ٬فقؼقل بعض ٴلـاڀ لبعض :طؾقؽؿ بآټم ،فقلتقن
ٯټم طؾقف ٴلسالم فقؼقلقن لفٰ :كت ٰبق ٴلبشر ،خؾؼؽ ٴهلل بقده ،وكػخ فقؽ مـ پوحف،
وٰمر ٴلؿالئؽة فسجدوٴ لؽ ،ٴشػع لـا ٲلك پبؽ ٰٓ ،ترى ٲلك ما كحـ فقف ٰٓ ،ترى
ٲلك ما قد بؾغـا ٬فقؼقل ٯټم :ٲن پبل قد غضب ٴلققم غضبا لؿ يغضب قبؾف مثؾف ،ولـ
يغضب بعده مثؾف ،وٲكف قد هناين طـ ٴلشجرٶ فعصقتف ،كػسل كػسل كػسل ،ٴٽهبقٴ ٲلك
غقري ،ٴٽهبقٴ ٲلك كقٺ ،فقلتقن كقحا فقؼقلقن :يا كقٺ ،ٲكؽ ٰكت ٰول ٴلرسؾ ٲلك ٰهؾ
ٴٕپڃ ،وقد سؿاك ٴهلل طبدٴ شؽقپٴ ،ٴشػع لـا ٲلك پبؽ ٰٓ ،ترى ٲلك ما كحـ فقف٬
فقؼقل :ٲن پبل طز وجؾ قد غضب ٴلققم غضبا لؿ يغضب قبؾف مثؾف ،ولـ يغضب
بعده مثؾف ،وٲكف قد كاكت لل ټطقٶ ټطقهتا طؾك ققمل ،كػسل كػسل كػسل ،ٴٽهبقٴ ٲلك
غقري ،ٴٽهبقٴ ٲلك ٲبرٴهقؿ ،فقلتقن ٲبرٴهقؿ فقؼقلقن :يا ٲبرٴهقؿ ٰكت كبل ٴهلل وخؾقؾف
مـ ٰهؾ ٴٕپڃ ،ٴشػع لـا ٲلك پبؽ ٰٓ ترى ٲلك ما كحـ فقف ،فقؼقل لفؿ =ڂ:<85:
ٲن پبل قد غضب ٴلققم غضبا لؿ يغضب قبؾف مثؾف ،ولـ يغضب بعده مثؾف ،وٲين قد
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كـت كذبت ثالٸ كذباٷ  -فذكرهـ ٰبق حقان يف ٴلحديث  -كػسل كػسل كػسل،
ٴٽهبقٴ ٲلك غقري ،ٴٽهبقٴ ٲلك مقسك فقلتقن ،مقسك فقؼقلقن :يا مقسك ٰكت پسقل
ٴهلل ،فضؾؽ ٴهلل برسالتف وبؽالمف طؾك ٴلـاڀ ،ٴشػع لـا ٲلك پبؽ ٰٓ ،ترى ٲلك ما كحـ
فقف ٬فقؼقل :ٲن پبل قد غضب ٴلققم غضبا لؿ يغضب قبؾف مثؾف ،ولـ يغضب بعده
مثؾف ،وٲين قد قتؾت كػسا لؿ ٰومر بؼتؾفا ،كػسل كػسل كػسل ،ٴٽهبقٴ ٲلك غقري،
ٴٽهبقٴ ٲلك طقسك ٴبـ مريؿ ،فقلتقن طقسك ،فقؼقلقن :يا طقسك ٰكت پسقل ٴهلل،
وكؾؿتف ٰلؼاها ٲلك مريؿ وپوٺ مـف ،وكؾؿت ٴلـاڀ يف ٴلؿفد ٭بقا ،ٴشػع لـا ٲلك پبؽ
ٰٓ ترى ٲلك ما كحـ فقف ٬فقؼقل طقسك :ٲن پبل قد غضب ٴلققم غضبا لؿ يغضب قبؾف
مثؾف قط ،ولـ يغضب بعده مثؾف ،ولؿ يذكر ٽكبا ،كػسل كػسل كػسل ٴٽهبقٴ ٲلك غقري
ٴٽهبقٴ ٲلك محؿد ،فقلتقن محؿدٴ فقؼقلقن :يا محؿد ٰكت پسقل ٴهلل وخاتؿ ٴٕكبقاٮ،
وقد غػر ٴهلل لؽ ما تؼدم مـ ٽكبؽ وما تلخر ،ٴشػع لـا ٲلك پبؽ ٰٓ ترى ٲلك ما كحـ
فقف ،فلكطؾؼ فآيت تحت ٴلعرځ ،فلقع ساجدٴ لربل طز وجؾ ،ثؿ يػتح ٴهلل طؾل مـ
محامده وحسـ ٴلثـاٮ طؾقف شقئا ،لؿ يػتحف طؾك ٰحد قبؾل ،ثؿ يؼال :يا محؿد ٴپفع
پٰسؽ سؾ تعطف ،وٴشػع تشػع فلپفع پٰسل ،فلققلٰ :متل يا پٵٰ ،متل يا پٵٰ ،متل
يا پٵ ،فقؼال :يا محؿد ٰټخؾ مـ ٰمتؽ مـ ٓ حساٵ طؾقفؿ مـ ٴلباٵ ٴٕيؿـ مـ
ٰبقٴٵ ٴلجـة ،وهؿ شركاٮ ٴلـاڀ فقؿا سقى ٽلؽ مـ ٴٕبقٴٵ ،ثؿ قال :وٴلذي كػسل
بقده ،ٲن ما بقـ ٴلؿصرٴطقـ مـ مصاپيع ٴلجـة ،كؿا بقـ مؽة وحؿقر ٰ -و كؿا بقـ
مؽة وبصرى ٰ .)1()" -ما ٴلشػاطة ٴلعامة ٴلتل تؽقن لؾرسقل --ولغقره مـ
ٴٕكبقاٮ وٴلصديؼقـ وٴلشفدٴٮ وٴلصالحقـ ،ففذه تؽقن فقؿـ ټخؾ ٴلـاپ ٰن يخرٹ
مـفا ،فنن طصاٶ ٴلؿممـقـ ٲٽٴ ټخؾقٴ ٴلـاپ بؼدپ ٽكقهبؿ ،فنن ٴهلل تعالك يلٽن لؿـ شاٮ
1

) ٭حقح ٴلبخاپي –كتاٵ تػسقر ٴلؼرٯن  -باٵ ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ
اإلسراء - ٣ :ج ، 84/6رقم احلديث .4714 :
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مـ طباټه مـ ٴلـبققـ وٴلصديؼقـ وٴلشفدٴٮ وٴلصالحقـ ٰن يشػعقٴ يف همٓٮ بلن
يخرجقٴ مـ ٴلـاپ .فالؿفؿ ٰن ٴإلكسان ٲٽٴ پجا ٴهلل طز وجؾ ٰن يش ِّػع فقف كبقف محؿد ًٴ -
ٰ-و يش ِّػع فقف ٰحد ًٴ مـ ٴلصالحقـ بدون ٰن يسللفؿ ٽلؽ ،ففذٴ ٓ بلڀ بف .وٰما ٰن
يسللفؿ فقؼقل :يا پسقل ٴهلل ٴشػع للٰ ،و يا فالن ٴشػع للٰ ،و ما ٰشبف ٽلؽ ،ففذٴ ٓ
يجقٿ ،بؾ هق مـ ټطاٮ غقر ٴهلل طز وجؾ ،وټطاٮ غقر ٴهلل شرك ، )1().و(شرك ٴلعباټٶ
يؽقن بدطاٮ غقر ٴهلل تعالك ٕجؾ ٴلتؼرٵ ٲلقف بلولئؽ ٴٕولقاٮ وٴبتغاٮ شػاطتفؿ
طـده ، )2().وطـ ٴبـ طباڀ پضل ٴهلل طـفؿا ،قال ٰبق طبد ٴلرحؿـٰ ٓ :حػظ
حديث بعضفؿ مـ بعضٰ ،ن ٴبـ طباڀ پضل ٴهلل طـفؿا قال :كـت پټيػ پسقل ٴهلل
 -, فؼال" :يا غالمٰ ،و يا غؾقؿٰ ٰٓ ,طؾؿؽ كؾؿاٷ يـػعؽ ٴهلل هبـ ،" ٬فؼؾت :بؾكيا پسقل ٴهلل ،فؼال" :ٴحػظ ٴهلل يحػظؽ ،ٴحػظ ٴهلل تجده ٰمامؽ ،تعرف ٲلك ٴهلل يف
ٴلرخاٮ يعرفؽ يف ٴلشدٶ ،ٲٽٴ سللت ,فاسلل ٴهلل ،وٲٽٴ ٴستعـت ,فاستعـ باهلل ،فؼد جػ
ٴلؼؾؿ بؿا هق كائـ ,فؾق ٰن ٴلخؾؼ كؾفؿ ٰپٴټوٴ ٰن يـػعقك بشلٮ لؿ يؽتبف ٴهلل طؾقؽ ,لؿ
يؼدپوٴ طؾقف ,وٲن ٰپٴټوٴ ٰن يضروك بشلٮ ,لؿ يؼدپوٴ طؾقف ،ٴطؿؾ هلل بالشؽر وٴلقؼقـ،
وٴطؾؿ ٰن يف ٴلصرب طؾك ما تؽره خقرٴ كثقرٴ ،وٴطؾؿ ٰن ٴلـصر مع ٴلصرب ،وٰن ٴلػرٹ
مع ٴلؽرٵ ،وٰن مع ٴلعسر يسرٴ" ، )3().فعؾك ٴلؿممـ ٴلصاټق يف ٲيؿاكف ٰن ٓ
يطؾب شق ًئا مـ ٰمقپ ٴلدكقا وٴٔخرٶ مـ كشػ ضر ،و٭رف طذٴٵٰ ،و ٲيجاټ خقر،
1

) ٴلؿؾتؼك ٴلػؼفل http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3749

 ) 2ٴلقحل ٴلؿحؿدي -محؿد پشقد بـ طؾل پضا بـ محؿد شؿس ٴلديـ بـ محؿد هباٮ ٴلديـ بـ مـال طؾل خؾقػة
ٴلؼؾؿقين ٴلحسقـل (ٴلؿتقىف1354 :هـ) ڂ ، 122ٴلـاشر :ټٴپ ٴلؽتب ٴلعؾؿقة – بقروٷ  -ٴلطبعة :ٴٕولك،
 1426هـ  2005 -م.
 ) 3ســ ٴلرتمذي  ،ٹ ، 667/4پقؿ ٴلحديث  2516 :وقال ٴلرتمذي  :هذٴ حديث حسـ ٭حقح " =حؽؿ ٴٕلباين<
 :٭حقح .وكتاٵ ٴلؼدپٰ ،بق بؽر جعػر بـ محؿد بـ ٴلحسـ بـ ٴلؿستَػاڃ ِ
ٴلػ ْريابِل (ٴلؿتقىف301 :هـ)
ُ ْ
ٹ ، 119/1ٴلؿحؼؼ :طبد ٴهلل بـ حؿد ٴلؿـصقپ ،ٴلـاشرٰ :ضقٴٮ ٴلسؾػ  ،ٴلطبعة :ٴٕولك  1418هـ 1997 -م
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ومـح ثقٴٵ ٲٓ مـ ٴهلل تعالك وحده ټون غقره مـ ٴلشػعاٮ وٴٕولقاٮ ٴلذيـ ٓ يؿؾؽقن
ضرٴ وٓ كػ ًعا .وهذٴ ٴلطؾب مـ ٴهلل ٩ٲما بالعؿؾ ومرٴطاٶ ٴٕسباٵ ٴلتل
ٕكػسفؿ ًّ
ٴقتضتفا سـتف يف ٴلخؾؼ ،وټل طؾقفا ٴلشرچ وهدى ٲلقفا ٴلعؼؾ ٩وٲما بالتقجف ٲلقف

وټطائف كؿا كدٵ ٲلك ٽلؽ كتابف ٴلؽريؿ ،وسـة كبقف --قال تعاىل:

ﭧﭨﭽ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭼ غافر.)1().٠٦ :

الخاذوح
بعد ٰن ٴكتفقت مـ هذٴ ٴلبحث فؼد تق٭ؾت ٲلك :
ٰو ً
ٓ  :كتائج ٴلبحث .
 .1تؿ بقان معاين مػرټٴٷ طـقٴن ٴلبحث .
 .2تؿ ٽكر كبذٶ مختصرٶ طـ ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ لؿـ لؿ يعرففا ٰولؿ تسبؼ لف
ٿياپهتا.
 .3بقـ ٴلبحث ٰن طؾك ٴلدطاٶ بالؿديـة ٴلؿـقپٶ ٰن يؼابؾقٴ ٴلقٴفديـ لؾؿديـة
ٴلؿـقپٶ ويبقـقٴ لفؿ ٭حقح ٴلدطقٶ  ،يف طصر ٴلـبل  ، كؿا كان ٴلـبل 
يؼابؾفؿ ويدطقهؿ ٲلك ٴهلل تعالك.
 .4وضح ٴلبحث ٰن طؾك ٴلدطاٶ ٲلك ٴهلل تعالك معرفة لغة ٴلؿدطق ٴلقٴفد لؾؿديـة
ٴلؿـقپٶ يف ٴلعصر ٴلحاضر  ،حتك يستطقعقٴ ٴلتحدٸ معفؿ وتبؾقغفؿ ٴلدطقٶ
ٲلك ٴهلل تعالك .
1

) تػسقر حدٴئؼ ٴلروٺ وٴلريحان يف پوٴبل طؾقم ٴلؼرٯن  ،ٴلشقخ ٴلعالمة محؿد ٴٕمقـ بـ طبد ٴهلل ٴٕپمل ٴلعؾقي
ٴلفرپي ٴلشافعل  ،ٲشرٴف ومرٴجعة :هاشؿ محؿد طؾل بـ حسقـ مفدي  ،ٴلـاشر :ټٴپ صقق ٴلـجاٶ ،بقروٷ –
لبـان  -ٴلطبعة :ٴٕولك 1421 ،هـ  2001 -م
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 .5شرٺ ٴلبحث ٰن طؾك ٴلدطاٶ ٲلك ٴهلل تعالك تحذير ٴلؿدطقيـ ٴلقفديـ ٲلك
ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ مـ ٴلبدچ وٴلخرٴفاٷ ٴلؿـتشرٶ يف بؾدٴهنؿ  ،حتك يرجعقٴ
بػفؿ ٭حقح لؿا كاكقٴ يجفؾقكف .
 .6بقـ ٴلبحث ٰن طؾك ٴلدطاٶ ٰن يبقـقٴ لؾؿدطقيـ ٯټٴٵ ٿياپٶ قرب ٴلـبل  يف
ٴلعصر ٴلحاضر.
 .7ٽكر ٴلبحث ٰن طؾك ٴلدطاٶ بالؿديـة ٴلؿـقپٶ ٰن يقضحقٴ لؾؿدطق ٴلقٴفد
فضؾ ٴلصالٶ يف مسجد قباٮ  ،ومعرفة مسجد ٴلؼبؾتقـ.
 .8وضح ٴلبحث ٰن ٴلدطاٶ بالؿديـة ٴلؿـقپٶ ٰن يبقـقٴ لؾؿدطقيـ ٴلقٴفديـ فضؾ
جبؾ ٰحد وٿياپٶ شفدٴئف .
تق٭قاٷ ٴلبحث :
ٰ .1و٭ل ٴلقٴفديـ ٲلك ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ بؿعرفة ٴلؿديـة ومعالؿفا وٴستحضاپ
طبؼ ٴلتاپيخ وما حدٸ فقفا بعد هجرٶ ٴلـبل  ٲلقفا .
ٰ .2و٭ل ٴلدطاٶ ٲلك ٴهلل تعالك يف ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ ٰن يؼابؾقٴ ٴلدطاٶ ويتعرفقٴ
طؾقفؿ ويحاولقٴ ٰن يخاصبقهؿ بالؾغة ٴلتل يتحدثقن هبا حتك تصؾفؿ ټطقٶ ٴهلل
وٴضحة ٭حقحة.
ٰ .3و٭ل ٴلدطاٶ ٲلك ٴهلل تعالك يف ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ ٰن يبقـقٴ لؾقٴفديـ ٲلقفا خطر
ٴلبدچ وٴلخرٴفاٷ طؾك طباټٶ ٴلؿسؾؿ حتك يرجعقٴ ٲلك بؾدٴهنؿ بػفؿ ٭حقح
لدطقٶ ٴإلسالم .
ٰ .4و٭ل ٴلدطاٶ ٲلك ٴهلل تعالك يف ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ ٰن يبقـقٴ لؾقٴفديـ ٲلقفا ٯټٴٵ
ٿياپٶ ٴلـبل  وفضؾ ٴلصالٶ يف ٴلؿسجد ٴلـبقي .
ٰ .5و٭ل ٴلدطاٶ ٲلك ٴهلل تعالك يف ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ ٰن يبقـقٴ لؾقٴفديـ ٲلقفا فضؾ
ٴلصالٶ يف مسجد قباٮ .
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ٰ .6و٭ل ٴلدطاٶ ٲلك ٴهلل تعالك يف ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ ٰن يبقـقٴ لؾقٴفديـ ٲلقفا ٰن
مسجد ٴلؼبؾتقـ تحقل ٴلؿسؾؿقن يف ٭الهتؿ بعد سؿاطفؿ ٰن ٴلـبل  قد
٭ؾك تجاه ٴلؽعبة ٴلؿشرفة .
ٰ .7و٭ل ٴلدطاٶ ٲلك ٴهلل تعالك يف ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ ٰن يبقـقٴ لؾقٴفديـ ٲلقفا فضؾ
جبؾ ٰحد وٿياپٶ شفدٴئف .

فهرش الوراظع
 .1ٴلؼرٯن ٴلؽريؿ – كتاٵ ٴهلل تعالك .
ٰ .2خباپ مؽة يف قديؿ ٴلدهر وحديثف ٰ ،بق طبد ٴهلل محؿد بـ ٲسحاق بـ ٴلعباڀ
ٴلؿؽل ٴلػاكفل (ٴلؿتقىف272 :هـ) ٴلؿحؼؼ :طبد ٴلؿؾؽ طبد ٴهلل ټهقش ،
ٴلـاشر :ټٴپ خضر – بقروٷ  -ٴلطبعة :ٴلثاكقة1414 ،
 .3ٴإلپشاټ ٲلك ٭حقح ٴٓطتؼاټ وٴلرټ طؾك ٰهؾ ٴلشرك وٴإللحاټ  ،٭الح بـ
فقٿٴن بـ طبد ٴهلل ٴلػقٿٴن  ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴبـ ٴلجقٿي  ،ٴلطبعة :ٴلرٴبعة 1420هـ
 1999م .ٰ .4ساڀ ٴلبالغة ٰ -بق ٴلؼاسؿ محؿقټ بـ طؿرو بـ ٰحؿد ،ٴلزمخشري جاپ ٴهلل
(ٴلؿتقىف538 :هـ)  -تحؼقؼ :محؿد باسؾ طققن ٴلسقټ  ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلؽتب
ٴلعؾؿقة ،بقروٷ – لبـان  -ٴلطبعة :ٴٕولك 1419 ،هـ  1998 -م.
 .5ٴٓطتصام  ،ٲبرٴهقؿ بـ مقسك بـ محؿد ٴلؾخؿل ٴلغركاصل ٴلشفقر بالشاصبل
(ٴلؿتقىف790 :هـ) تحؼقؼ وټپٴسة :ٴلجزٮ ٴٕول :محؿد بـ طبد ٴلرحؿـ
ٴلشؼقر ،ٴلجزٮ ٴلثاين :ټ سعد بـ طبد ٴهلل ٯل حؿقد  ،ٴلجزٮ ٴلثالث :ټ هشام بـ
ٲسؿاطقؾ ٴلصقـل  ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴبـ ٴلجقٿي لؾـشر وٴلتقٿيع ،ٴلؿؿؾؽة ٴلعربقة
ٴلسعقټية  ،ٴلطبعة :ٴٕولك 1429 ،هـ  2008 -م .
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 .6ٲطالم ٴلؿققعقـ طـ پٵ ٴلعالؿقـ  ،محؿد بـ ٰبل بؽر بـ ٰيقٵ بـ سعد شؿس
ٴلديـ ٴبـ ققؿ ٴلجقٿية (ٴلؿتقىف751 :هـ) تحؼقؼ :محؿد طبد ٴلسالم ٲبرٴهقؿ ،
ٴلـاشر :ټٴپ ٴلؽتب ٴلعؾؿقة – يقروٷ  -ٴلطبعة :ٴٕولك1411 ،هـ 1991 -م .
 .7ٴقتضاٮ ٴلصرٴڄ ٴلؿستؼقؿ لؿخالػة ٰ٭حاٵ ٴلجحقؿ  ،تؼل ٴلديـ ٰبق ٴلعباڀ
ٰحؿد بـ طبد ٴلحؾقؿ بـ طبد ٴلسالم بـ طبد ٴهلل بـ ٰبل ٴلؼاسؿ بـ محؿد ٴبـ
تقؿقة ٴلحرٴين ٴلحـبؾل ٴلدمشؼل (ٴلؿتقىف728 :هـ) ٴلؿحؼؼ :كا٭ر طبد ٴلؽريؿ
ٴلعؼؾ  ،ٴلـاشر :ټٴپ طالؿ ٴلؽتب ،بقروٷ ،لبـان  ،ٴلطبعة :ٴلسابعة1419 ،هـ -
1999م
 .8ٴٓكتػاٮ بؿا تضؿـف مـ مغاٿي پسقل ٴهلل --وٴلثالثة ٴلخؾػاٮ  ،سؾقؿان بـ
مقسك بـ سالؿ بـ حسان ٴلؽالطل ٴلحؿقريٰ ،بق ٴلربقع (ٴلؿتقىف634 :هـ)
ٴلـاشر :ټٴپ ٴلؽتب ٴلعؾؿقة – بقروٷ  -ٴلطبعة :ٴٕولك 1420 ،هـ .
 .9ٴإلكصاف فقؿا ققؾ يف ٴلؿقلد مـ ٴلغؾق وٴإلحجاف  ،جابر بـ مقسك بـ طبد
ٴلؼاټپ بـ جابر ٰبق بؽر ٴلجزٴئري  ،ٴلـاشر :ٴلرئاسة ٴلعامة إلټٴپٴٷ ٴلبحقٸ
ٴلعؾؿقة وٴإلفتاٮ وٴلدطقٶ وٴإلپشاټ  ،ٴلطبعة :ٴٕولك1405 ،هـ .
ٴلالطل،
ٴلبدپ ٴلتؿام شرٺ بؾقڇ ٴلؿرٴم  ،ٴلحسقـ بـ محؿد بـ سعقد
.10
ُ
ّ
بالؿ ِ
غربل (ٴلؿتقىف 1119 :هـ) ٴلؿحؼؼ :طؾل بـ طبد ٴهلل ٴلزبـ ،
ٴلؿعروف َ
ٴلـاشر :ټٴپ هجر ،ٴلطبعة :ٴٕولك  ،جـ  1414( 2 - 1هـ  1994 -م)
.11

ٴلبدپ ٴلؿـقر يف تخريج ٴٕحاټيث وٴٕثاپ ٴلقٴقعة يف ٴلشرٺ ٴلؽبقر ،ٴبـ
ٴلؿؾؼـ سرٴٹ ٴلديـ ٰبق حػص طؿر بـ طؾل بـ ٰحؿد ٴلشافعل ٴلؿصري

(ٴلؿتقىف804 :هـ) ٴلؿحؼؼ :مصطػك ٰبق ٴلغقط وطبد ٴهلل بـ سؾقؿان وياسر بـ
كؿال  ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلفجرٶ لؾـشر وٴلتقٿيع  -ٴلرياڃ-ٴلسعقټية  ،ٴلطبعة:
ٴٓولك1425 ،هـ2004-م .

دػٛح اٌٛافذ ٓ٠إٌ ٝاٌّذٕ٠خ إٌّٛسح ف ٟاٌؼٙذ إٌجٞٛ
ٚرطج١مبرٗ اٌّؼبصشح  ،دساعخ ربس٠خ١خ ٚصف١خ.
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ٴلرٿٴق
محؿد بـ
 .12تاٹ ٴلعروڀ مـ جقٴهر ٴلؼامقڀ ،
محؿد بـ طبد ّ
ّ
ّ
ٴلزبقدي (ٴلؿتقىف1205 :هـ) ،
ٴلحسقـلٰ ،بق ٴلػقض ،ٴلؿؾ ّؼب بؿرتضكَّ ،
ٴلؿحؼؼ :مجؿقطة مـ ٴلؿحؼؼقـ  ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلفدٴية .
.13

تػسقر حدٴئؼ ٴلروٺ وٴلريحان يف پوٴبل طؾقم ٴلؼرٯن  ،ٴلشقخ ٴلعالمة
محؿد ٴٕمقـ بـ طبد ٴهلل ٴٕپمل ٴلعؾقي ٴلفرپي ٴلشافعل  ،ٲشرٴف ومرٴجعة:
ٴلدكتقپ هاشؿ محؿد طؾل بـ حسقـ مفدي  ،ٴلـاشر :ټٴپ صقق ٴلـجاٶ ،بقروٷ
– لبـان  -ٴلطبعة :ٴٕولك 1421 ،هـ  2001 -م

.14

ٴلتػسقر وٴلؿػسرون -ٴلدكتقپ محؿد ٴلسقد حسقـ ٴلذهبل (ٴلؿتقىف:
1398هـ) ٴلـاشر :مؽتبة وهبة ،ٴلؼاهرٶ.

.15

ٴلتقحقد وٰثره يف حقاٶ ٴلؿسؾؿ  ،حؿد بـ ٲبرٴهقؿ ٴلحريؼل  ،ٴلـاشر :ټٴپ
ٴلقصـ ،ٴلرياڃ  -ٴلؿؿؾؽة ٴلعربقة ٴلسعقټية  ،ٴلطبعة :ٴٕولك 1414 ،هـ -
 1993م.

.16

تقضقح ٴٕحؽام مـ بؾقڇ ٴلؿرٴم ٰ ،بق طبد ٴلرحؿـ طبد ٴهلل بـ طبد ٴلرحؿـ

بـ ٭الح بـ حؿد بـ محؿد بـ حؿد بـ ٲبرٴهقؿ ٴلبسام ٴلتؿقؿل (ٴلؿتقىف:
ٴلؿؽرمة  ،ٴلطبعة :ٴلخامِ َسة 1423 ،هـ
1423هـ) ٴلـاشر :مؽتَبة ٴٕسدي ،م ّؽة
ّ
  2003م.17

تقضقح ٴلؿؼا٭د وتصحقح ٴلؼقٴطد يف شرٺ قصقدٶ ٴإلمام ٴبـ ٴلؼقؿ ،
ٰحؿد بـ ٲبرٴهقؿ بـ حؿد بـ محؿد بـ حؿد بـ طبد ٴهلل بـ طقسك (ٴلؿتقىف:
1327هـ) ٴلؿحؼؼ:ٿهقر ٴلشاويش ،ٴلـاشر :ٴلؿؽتب ٴإلسالمل – بقروٷ -

ٴلطبعة :ٴلثالثة1406 ،
.18

تقضقح ٴلؿؼا٭د وتصحقح ٴلؼقٴطد يف شرٺ قصقدٶ ٴإلمام ٴبـ ٴلؼقؿ ،
ٰحؿد بـ ٲبرٴهقؿ بـ حؿد بـ محؿد بـ حؿد بـ طبد ٴهلل بـ طقسك (ٴلؿتقىف:
1327هـ) ٴلؿحؼؼ:ٿهقر ٴلشاويش ،ٴلـاشر :ٴلؿؽتب ٴإلسالمل – بقروٷ -
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ٴلطبعة :ٴلثالثة1406 ،
.19

ٴلتقضقح لشرٺ ٴلجامع ٴلصحقح  ،ٴبـ ٴلؿؾؼـ سرٴٹ ٴلديـ ٰبق حػص طؿر

بـ طؾل بـ ٰحؿد ٴلشافعل ٴلؿصري (ٴلؿتقىف804 :هـ) ٴلؿحؼؼ :ټٴپ ٴلػالٺ
لؾبحث ٴلعؾؿل وتحؼقؼ ٴلرتٴٸ  ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلـقٴټپ ،ټمشؼ – سقپيا -
ٴلطبعة :ٴٕولك 1429 ،هـ  2008 -م.
.20

ٴلجامع ٴلؽبقر  -ســ ٴلرتمذي  ،محؿد بـ طقسك بـ َس ْقپٶ بـ مقسك بـ
ٴلضحاك ،ٴلرتمذيٰ ،بق طقسك (ٴلؿتقىف279 :هـ) ٴلؿحؼؼ :بشاپ طقٴټ معروف
 ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلغرٵ ٴإلسالمل – بقروٷ  -سـة ٴلـشر 1998 :م  ،.ٷ بشاپ .

.21

جؿفرٶ ٴلؾغة ٰ ،بق بؽر محؿد بـ ٴلحسـ بـ ټپيد ٴٕٿټي (ٴلؿتقىف:
321هـ) ٴلؿحؼؼ :پمزي مـقر بعؾبؽل  ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلعؾؿ لؾؿاليقـ – بقروٷ -

ٴلطبعة :ٴٕولك1987 ،م .
.22

حاشقة ٴلسـدي طؾك ســ ٴبـ ماجف ; كػاية ٴلحاجة يف شرٺ ســ ٴبـ ماجف
 ،محؿد بـ طبد ٴلفاټي ٴلتتقيٰ ،بق ٴلحسـ ،كقپ ٴلديـ ٴلسـدي (ٴلؿتقىف:
1138هـ) ٴلـاشر :ټٴپ ٴلجقؾ  -بقروٷ ،بدون صبعة (كػس ٭ػحاٷ ټٴپ ٴلػؽر،

ٴلطبعة  -ٴلثاكقة)
.23

حاشقة ٴلطحطاوي طؾك مرٴقل ٴلػالٺ شرٺ كقپ ٴإليضاٺ ٰ ،حؿد بـ محؿد

بـ ٲسؿاطقؾ ٴلطحطاوي ٴلحـػل  -تقيف  1231هـ -ٴلؿحؼؼ :محؿد طبد
ٴلعزيز ٴلخالدي  ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلؽتب ٴلعؾؿقة بقروٷ – لبـان  -ٴلطبعة :ٴلطبعة
ٴٕولك 1418هـ 1997 -م
.24

حدٴئؼ ٴٕكقٴپ ومطالع ٴٕسرٴپ يف سقرٶ ٴلـبل ٴلؿختاپ ،محؿد بـ طؿر بـ
مباپك ٴلحؿقري ٴلحضرمل ٴلشافعل ،ٴلشفقر بـ « َب ْح َرق» (ٴلؿتقىف930 :هـ)
ٴلـاشر :ټٴپ ٴلؿـفاٹ – جدٶ  -تحؼقؼ :محؿد غسان كصقٺ طزققل  ،ٴلطبعة:

دػٛح اٌٛافذ ٓ٠إٌ ٝاٌّذٕ٠خ إٌّٛسح ف ٟاٌؼٙذ إٌجٞٛ
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ٴٕولك  1419 -هـ
.25

حؼائؼ حقل ٴلؿقلد ٴلـبقي ٰ ،حؿد بـ طبد ٴلعزيز ٴلسؾقؿان ٴلحؿدٴن ،
ٴلـاشر :ٴلؿؽتب ٴلتعاوين لؾدطقٶ وٴإلپشاټ وتقطقة ٴلجالقاٷ بالحؿرٴٮ

وٴلؽقپكقش ووسط جدٶ قسؿ ٴلدطقٶ وٴإلپشاټ .
.26

ٴلحؿؾة ٴلصؾقبقة طؾك ٴلعالؿ ٴإلسالمل وٴلعالؿ (ٴلجذوپ  -ٴلؿؿاپسة -

سبؾ ٴلؿقٴجفة) يقسػ ٴلعا٭ل ٲبرٴهقؿ ٴلطقيؾ  ،ٴلـاشر :٭قٷ ٴلؼؾؿ ٴلعربل،
مصر  ،ٴلطبعة :ٴلثاكقة 1431 ،هـ  2010 -م.
.27

ټطاوي ٴلؿـاوئقـ لدطقٶ ٴلشقخ محؿد بـ طبد ٴلقهاٵ  ،طبد ٴلعزيز بـ
محؿد بـ طؾل ٯل طبد ٴلؾطقػ  ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلقصـ ،ٴلرياڃ ،ٴلؿؿؾؽة ٴلعربقة
ٴلسعقټية  ،ٴلطبعة :ٴٕولك1412 ،هـ

.28

ٴلدطقٶ ٲلك ٴهلل وٰخالق ٴلدطاٶ  ،طبد ٴلعزيز بـ طبد ٴهلل بـ باٿ (ٴلؿتقىف:
1420هـ) ٴلـاشر :پئاسة ٲټٴپٶ ٴلبحقٸ ٴلعؾؿقة  ،وٴإلفتاٮ ،ٴلرياڃ  -ٴلؿؿؾؽة
ٴلعربقة ٴلسعقټية  ،ٴلطبعة :ٴلرٴبعة 1423 ،هـ  2002 -م .

.29

ٴلدطقٶ ٲلك سبقؾ ٴهلل ٰ٭قلفا ومقاټيـفا ،ټ /طبد ٴلخالؼ ٲبرٴهقؿ ٴسؿاطقؾ -
ٴلطبعة ٴٕولك 1987 -م مطبعة ٴٕماكة  -مصر

 .30ټٓئؾ ٴلـبقٶ ومعرفة ٰحقٴل ٭احب ٴلشريعة ٰ ،حؿد بـ ٴلحسقـ بـ طؾل
بـ مقسك ُ
ٴلخ ْس َر ْو ِجرټي ٴلخرٴساينٰ ،بق بؽر ٴلبقفؼل (ٴلؿتقىف458 :هـ)
ٴلـاشر :ټٴپ ٴلؽتب ٴلعؾؿقة – بقروٷ  -ٴلطبعة :ٴٕولك  1405 -هـ
.31

ٴلروڃ ٴٕكػ يف شرٺ ٴلسقرٶ ٴلـبقية ٰ ،بق ٴلؼاسؿ طبد ٴلرحؿـ بـ طبد ٴهلل

بـ ٰحؿد ٴلسفقؾل (ٴلؿتقىف581 :هـ) ٴلـاشر :ټٴپ ٲحقاٮ ٴلرتٴٸ ٴلعربل ،بقروٷ
 ،ٴلطبعة :ٴٕولك 1412 ،هـ.
.32

ســ ٴبـ ماجف  ،ٴبـ ماجة ٰبق طبد ٴهلل محؿد بـ يزيد ٴلؼزويـل ،وماجة ٴسؿ

ٰبقف يزيد (ٴلؿتقىف273 :هـ)  ،تحؼقؼ :محؿد فمٴټ طبد ٴلباقل  ،ٴلـاشر :ټٴپ ٲحقاٮ
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ٴلؽتب ٴلعربقة  -فقصؾ طقسك ٴلبابل ٴلحؾبل.
 .33ســ ٰبل ټٴوټ ٰ ،بق ټٴوټ سؾقؿان بـ ٴٕشعث بـ ٲسحاق بـ بشقر بـ شدٴټ
ٴلس َِج ْستاين (ٴلؿتقىف275 :هـ) ٴلؿحؼؼ :محؿد محقل ٴلديـ
بـ طؿرو ٴٕٿټي ِّ
طبد ٴلحؿقد  ،ٴلـاشر :ٴلؿؽتبة ٴلعصرية ،٭قدٴ – بقروٷ .
.34

ٴلســ ٴلؽربى ٰ ،حؿد بـ ٴلحسقـ بـ طؾل بـ مقسك ُ
ٴلخ ْس َر ْو ِجرټي
ٴلخرٴساينٰ ،بق بؽر ٴلبقفؼل (ٴلؿتقىف458 :هـ) ٴلؿحؼؼ :محؿد طبد ٴلؼاټپ ططا
 ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلؽتب ٴلعؾؿقة ،بقروٷ – لبـاٷ  -ٴلطبعة :ٴلثالثة 1424 ،هـ -
 2003م .

.35

ٴلســ وٴلؿبتدطاٷ ٴلؿتعؾؼة بإٽكاپ وٴلصؾقٴٷ  ،محؿد بـ ٰحؿد طبد

ٴلسالم خضر ٴلشؼقري ٴلحقٴمدي (ٴلؿتقىف :بعد 1352هـ) ٴلؿصحح :محؿد
خؾقؾ هرٴڀ  ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلػؽر .
.36

ٴلسقرٶ ٴلـبقية (مـ ٴلبدٴية وٴلـفاية ٓبـ كثقر) ٰبق ٴلػدٴٮ ٲسؿاطقؾ بـ طؿر

بـ كثقر ٴلؼرشل ٴلدمشؼل (ٴلؿتقىف774 :هـ) تحؼقؼ :مصطػك طبد ٴلقٴحد ،
ٴلـاشر :ټٴپ ٴلؿعرفة لؾطباطة وٴلـشر وٴلتقٿيع بقروٷ – لبـان  -طام ٴلـشر:
 1395هـ  1976 -م
.37

ٴلسقرٶ ٴلـبقية ٓبـ هشام  ،طبد ٴلؿؾؽ بـ هشام بـ ٰيقٵ ٴلحؿقري

ٴلؿعافريٰ ،بق محؿد ،جؿال ٴلديـ (ٴلؿتقىف213 :هـ)  ،تحؼقؼ :مصطػك ٴلسؼا
وٲبرٴهقؿ ٴٕبقاپي وطبد ٴلحػقظ ٴلشؾبل  ،ٴلـاشر :شركة مؽتبة ومطبعة مصطػك
ٴلبابل ٴلحؾبل وٰوٓټه بؿصر ،ٴلطبعة :ٴلثاكقة1375 ،هـ  1955 -م .
.38

شرٺ مشؽؾ ٴٔثاپٰ :،بق جعػر ٰحؿد بـ محؿد بـ سالمة بـ طبد ٴلؿؾؽ بـ

سؾؿة ٴٕٿټي ٴلحجري ٴلؿصري ٴلؿعروف بالطحاوي (ٴلؿتقىف321 :هـ)
تحؼقؼ :شعقب ٴٕپكموڄ  ،ٴلـاشر :ممسسة ٴلرسالة  ،ٴلطبعة :ٴٕولك 1415 -

دػٛح اٌٛافذ ٓ٠إٌ ٝاٌّذٕ٠خ إٌّٛسح ف ٟاٌؼٙذ إٌجٞٛ
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هـ 1494 ،م .
ٴلصحاٺ يف ٴلؾغة وٴلعؾقم ٕسامة وكديؿ ٴلؿرطشؾقان  -ٴلطبعة ٴٕولك -

.39

1975م ټٴپ ٴلحضاپٶ ٴلعربقة بقروٷ
ٴلصحاٺ إلسؿاطقؾ بـ حؿاټ ٴلجقهري  -ټٴپ ٴلعؾؿ لؾؿاليقـ  -بقروٷ -

.40

بدون تاپيخ .
٭حقح ٴلبخاپي  -ٴلؿحؼؼ :محؿد ٿهقر بـ كا٭ر ٴلـا٭ر ،ٴلـاشر :ټٴپ

.41

صقق ٴلـجاٶ (مصقپٶ طـ ٴلسؾطاكقة بنضافة ترققؿ ترققؿ محؿد فمٴټ طبد ٴلباقل)
ٴلطبعة :ٴٕولك1422 ،هـ
٭حقح مسؾؿ  ،ٴلؿحؼؼ :محؿد فمٴټ طبد ٴلباقل  ،ٴلـاشر :ټٴپ ٲحقاٮ ٴلرتٴٸ

.42

ٴلعربل – بقروٷ.
ٴلعؾؿاكقة ومققػ ٴإلسالم مـفا  ،حؿقټ بـ ٰحؿد بـ فرٹ ٴلرحقؾل  ،ٴلـاشر:

.43

ٴلجامعة ٴٓسالمقة بالؿديـة ٴلؿـقپٶ  ،ٴلطبعة :ٴلعدټ  - 115ٴلسـة 1422- 34
هـ .
.44

طقن ٴلؿعبقټ شرٺ ســ ٰبل ټٴوټ ،ومعف حاشقة ٴبـ ٴلؼقؿ :هتذيب ســ ٰبل

ټٴوټ وٲيضاٺ طؾؾف ومشؽالتف  ،محؿد ٰشرف بـ ٰمقر بـ طؾل بـ حقدپٰ ،بق
طبد ٴلرحؿـ ،شرف ٴلحؼ ،ٴلصديؼل ،ٴلعظقؿ ٯباټي (ٴلؿتقىف1329 :هـ)
ٴلـاشر :ټٴپ ٴلؽتب ٴلعؾؿقة – بقروٷ  -ٴلطبعة :ٴلثاكقة 1415 ،هـ
.45

طققن ٴٕثر يف فـقن ٴلؿغاٿي وٴلشؿائؾ وٴلسقر ،محؿد بـ محؿد بـ محؿد

بـ ٰحؿد ،ٴبـ سقد ٴلـاڀ ،ٴلقعؿري ٴلربعلٰ ،بق ٴلػتح ،فتح ٴلديـ (ٴلؿتقىف:
734هـ) تعؾقؼ :ٲبرٴهقؿ محؿد پمضان  ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلؼؾؿ – بقروٷ  -ٴلطبعة:
ٴٕولك.1993/1414 ،
ِ
ٴلشامؾ لألټ ّلة َّ
ٴلػ ْؼ ُف ٴإلسالمل وٰټ َّل ُت ُف ( َّ
وٰهؿ
ٴلشرطقَّة وٴٔپٴٮ ٴلؿذهب َّقة
.46
ّ
ٴلـَّظر َّياٷ ٴلػؼف َّقة وتحؼقؼ ٴٕحاټيث ٴلـَّبق َّية وتخريجفا) َو ْه َبة بـ مصطػك
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ٴإلسالمل وٰ٭قلف بجامعة ټمشؼ  -ك ّؾ َّقة
ٴلز َح ْقؾِ ّلٰ ،ستاٽ وپئقس قسؿ ٴلػؼف
ّ
َّ
ٴلرٴبعة ٴلؿـ َّؼحة
ٴلشريعة  ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلػؽر  -سقپ َّية – ټمشؼ  ،ٴلطبعةَّ :
ٴلؿعدَّ لة بالـِّسبة لؿا سبؼفا (وهل ٴلطبعة ٴلثاكقة طشرٶ لؿا تؼدمفا مـ صبعاٷ
مصقپٶ)
.47

فقض ٴلباپي طؾك ٭حقح ٴلبخاپي ٰ( ،مالل) محؿد ٰكقپ شاه بـ معظؿ شاه
ٴلؽشؿقري ٴلفـدي ثؿ ٴلديقبـدي (ٴلؿتقىف1353 :هـ) ٴلؿحؼؼ :محؿد بدپ

طالؿ ٴلؿقرهتلٰ ،ستاٽ ٴلحديث بالجامعة ٴإلسالمقة بدٴهبقؾ (جؿع ٴٕمالل
وحرپها ووضع حاشقة ٴلبدپ ٴلساپي ٲلك فقض ٴلباپي) ٴلـاشر :ټٴپ ٴلؽتب
ٴلعؾؿقة بقروٷ – لبـان  -ٴلطبعة :ٴٕولك 1426 ،هـ  2005 -م
.48

كتاٵ ٴلتقحقد  :،٭الح بـ فقٿٴن بـ طبد ٴهلل ٴلػقٿٴن  ،ٴلـاشر :وٿٴپٶ
ٴلشمون ٴإلسالمقة وٴٕوقاف وٴلدطقٶ وٴإلپشاټ  -ٴلؿؿؾؽة ٴلعربقة ٴلسعقټية ،

ٴلطبعة :ٴلرٴبعة1423 ،هـ .
.49

كتاٵ ٴلؼدپٰ ،بق بؽر جعػر بـ محؿد بـ ٴلحسـ بـ ٴلؿستَػاڃ ِ
ٴلػ ْريابِل
ُ ْ

(ٴلؿتقىف301 :هـ) ٴلؿحؼؼ :طبد ٴهلل بـ حؿد ٴلؿـصقپ ،ٴلـاشرٰ :ضقٴٮ ٴلسؾػ
 ،ٴلطبعة :ٴٕولك  1418هـ 1997 -م
.50

كشػ ٴلؿشؽؾ مـ حديث ٴلصحقحقـ  ،جؿال ٴلديـ ٰبق ٴلػرٹ طبد
ٴلرحؿـ بـ طؾل بـ محؿد ٴلجقٿي (ٴلؿتقىف597 :هـ) ٴلؿحؼؼ :طؾل حسقـ
ٴلبقٴٵ  ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلقصـ – ٴلرياڃ.

.51

كقٴشػ ٿيقف  ،طبد ٴلرحؿـ بـ حسـ َح َبـَّ َؽة ٴلؿقدٴين ٴلدمشؼل (ٴلؿتقىف:
1425هـ) ٴلـاشر :ټٴپ ٴلؼؾؿ ،ټمشؼ  ،ٴلطبعة :ٴلثاكقة 1412 ،هـ  1991 -م .

.52

ٴلؾملم ٴلؿؽـقن يف سقرٶ ٴلـبل ٴلؿلمقن «ټپٴسة محؼؼة لؾسقرٶ ٴلـبقية»
مقسك بـ پٴشد ٴلعاٿمل  ،تؼريظ :ٴلدكتقپ محؿد پوٴڀ قؾعف جل ،ٴلشقخ
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طثؿان ٴلخؿقس  ،ٴلـاشر :ٴلؿؽتبة ٴلعامرية لإلطالن وٴلطباطة وٴلـشر وٴلتقٿيع،
ٴلؽقيت  ،ٴلطبعة :ٴٕولك 1432 ،هـ  2011 -م .
.53

مجؿع ٴلزوٴئد ومـبع ٴلػقٴئد ٰ ،بق ٴلحسـ كقپ ٴلديـ طؾل بـ ٰبل بؽر بـ

سؾقؿان ٴلفقثؿل (ٴلؿتقىف807 :هـ) ٴلؿحؼؼ :حسام ٴلديـ ٴلؼدسل  ،ٴلـاشر:
مؽتبة ٴلؼدسل ،ٴلؼاهرٶ  ،طام ٴلـشر 1414 :هـ 1994 ،م .
.54

مجؿقچ ٴلػتاوى  ،تؼل ٴلديـ ٰبق ٴلعباڀ ٰحؿد بـ طبد ٴلحؾقؿ بـ تقؿقة
ٴلحرٴين (ٴلؿتقىف728 :هـ) ٴلؿحؼؼ :طبد ٴلرحؿـ بـ محؿد بـ قاسؿ  ،ٴلـاشر:
مجؿع ٴلؿؾؽ ففد لطباطة ٴلؿصحػ ٴلشريػ ،ٴلؿديـة ٴلـبقية ،ٴلؿؿؾؽة ٴلعربقة
ٴلسعقټية  ،طام ٴلـشر1416 :هـ1995/م.

.55

ٴلؿجؿقچ شرٺ ٴلؿفذٵ ((مع تؽؿؾة ٴلسبؽل وٴلؿطقعل)) ٰبق ٿكريا محقل
ٴلديـ يحقك بـ شرف ٴلـقوي (ٴلؿتقىف676 :هـ) ٴلـاشر :ټٴپ ٴلػؽر.

.56

محبة ٴلرسقل بقـ ٴٓتباچ وٴٓبتدٴچ  ،طبد ٴلرٱوف محؿد طثؿان  ،ٴلـاشر:
پئاسة ٲټٴپٶ ٴلبحقٸ ٴلعؾؿقة وٴإلفتاٮ وٴلدطقٶ وٴإلپشاټ ٲټٴپٶ ٴلطبع وٴلرتجؿة
– ٴلرياڃ  -ٴلطبعة :ٴٕولك1414 ،هـ.

.57

ٴلؿحؽؿ وٴلؿحقط ٴٕطظؿ ٰ ،بق ٴلحسـ طؾل بـ ٲسؿاطقؾ بـ سقده
ٴلؿرسل =ٷ458 :هـ<  ،ٴلؿحؼؼ :طبد ٴلحؿقد هـدٴوي  ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلؽتب

ٴلعؾؿقة – بقروٷ  -ٴلطبعة :ٴٕولك 1421 ،هـ  2000 -م.
.58

مختاپ ٴلصحاٺ  ،ٿيـ ٴلديـ ٰبق طبد ٴهلل محؿد بـ ٰبل بؽر بـ طبد ٴلؼاټپ

ٴلحـػل ٴلرٴٿي (ٴلؿتقىف666 :هـ) ٴلؿحؼؼ :يقسػ ٴلشقخ محؿد  ،ٴلـاشر:
ٴلؿؽتبة ٴلعصرية  -ٴلدٴپ ٴلـؿقٽجقة ،بقروٷ – ٭قدٴ  -ٴلطبعة :ٴلخامسة،
1420هـ 1999 /م .
.59

مختصر ٴلػؼف ٴإلسالمل يف ضقٮ ٴلؼرٯن وٴلسـة  ،محؿد بـ ٲبرٴهقؿ بـ طبد

ٴهلل ٴلتقيجري  ،ٴلـاشر :ټٴپ ٰ٭دٴٮ ٴلؿجتؿع ،ٴلؿؿؾؽة ٴلعربقة ٴلسعقټية ،
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ٴلطبعة :ٴلحاټية طشرٶ 1431 ،هـ  2010 -م.
.60

مرٴقل ٴلػالٺ شرٺ متـ كقپ ٴإليضاٺ  ،حسـ بـ طؿاپ بـ طؾل ٴلشركباللل
ٴلؿصري ٴلحـػل (ٴلؿتقىف1069 :هـ) ٴطتـك بف وپٴجعف :كعقؿ ٿپٿوپ ،ٴلـاشر:
ٴلؿؽتبة ٴلعصرية  ،ٴلطبعة :ٴٕولك 1425 ،هـ  2005 -م.

.61

ٴلؿستدپك طؾك ٴلصحقحقـ ٰ ،بق طبد ٴهلل ٴلحاكؿ محؿد بـ طبد ٴهلل بـ
محؿد بـ حؿدويف بـ كُعقؿ بـ ٴلحؽؿ ٴلضبل ٴلطفؿاين ٴلـقسابقپي ٴلؿعروف

بابـ ٴلبقع (ٴلؿتقىف405 :هـ) تحؼقؼ :مصطػك طبد ٴلؼاټپ ططا  ،ٴلـاشر :ټٴپ
ٴلؽتب ٴلعؾؿقة – بقروٷ  ،ٴلطبعة :ٴٕولك1990 – 1411 ،م .
.62

مسـد ٴبـ ٰبل شقبة ٰ ،بق بؽر بـ ٰبل شقبة ،طبد ٴهلل بـ محؿد بـ ٲبرٴهقؿ بـ

طثؿان بـ خقٴستل ٴلعبسل (ٴلؿتقىف235 :هـ) ٴلؿحؼؼ :طاټل بـ يقسػ
ٴلعزٴٿي و ٰحؿد بـ فريد ٴلؿزيدي  ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلقصـ – ٴلرياڃ  -ٴلطبعة:
ٴٕولك1997 ،م .
.63

مسـد ٰبل يعؾك ٰ ،بق يعؾك ٰحؿد بـ طؾل بـ ٴلؿ ُثـك بـ يحقك بـ طقسك بـ
هالل ٴلتؿقؿل ،ٴلؿق٭ؾل (ٴلؿتقىف307 :هـ) ٴلؿحؼؼ :حسقـ سؾقؿ ٰسد ،
ٴلـاشر :ټٴپ ٴلؿلمقن لؾرتٴٸ – ټمشؼ  -ٴلطبعة :ٴٕولك.1984 – 1404 ،

.64

مسـد ٴإلمام ٰحؿد بـ حـبؾ ٰ ،بق طبد ٴهلل ٰحؿد بـ محؿد بـ حـبؾ بـ هالل

بـ ٰسد ٴلشقباين (ٴلؿتقىف241 :هـ) ٴلؿحؼؼ :شعقب ٴٕپكموڄ  -طاټل مرشد،
وٯخرون  ،ٲشرٴف :ټ طبد ٴهلل بـ طبد ٴلؿحسـ ٴلرتكل  ،ٴلـاشر :ممسسة ٴلرسالة
 ،ٴلطبعة :ٴٕولك 1421 ،هـ  2001 -م.
.65

ٴلؿصباٺ ٴلؿـقر يف غريب ٴلشرٺ ٴلؽبقرٰ -حؿد بـ محؿد بـ طؾل ٴلػققمل
ثؿ ٴلحؿقيٰ ،بق ٴلعباڀ (ٴلؿتقىف :كحق 770هـ)  ، -ٴلـاشر :ٴلؿؽتبة ٴلعؾؿقة –

بقروٷ .

دػٛح اٌٛافذ ٓ٠إٌ ٝاٌّذٕ٠خ إٌّٛسح ف ٟاٌؼٙذ إٌجٞٛ
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.66

81

مم٭ؾ ببقان ٴلعالقاٷ
ٴلؿعجؿ ٴٓشتؼاقل ٴلؿم٭ؾ ٕلػاڅ ٴلؼرٯن ٴلؽريؿ ( َّ

بقـ ٰلػاڅ ٴلؼرٯن ٴلؽريؿ بل٭قٴهتا وبقـ معاكقفا) محؿد حسـ حسـ جبؾ ، ،
ٴلـاشر :مؽتبة ٴٔټٴٵ – ٴلؼاهرٶ  -ٴلطبعة :ٴٕولك 2010 ،م.
ٴلؿعجؿ ٴٕوسط  ،سؾقؿان بـ ٰحؿد بـ ٰيقٵ بـ مطقر ٴلؾخؿل ٴلشامل،

.67

ٰبق ٴلؼاسؿ ٴلطربٴين (ٴلؿتقىف60 :هـ) ٴلؿحؼؼ :صاپق بـ طقڃ ٴهلل بـ محؿد ,
طبد ٴلؿحسـ بـ ٲبرٴهقؿ ٴلحسقـل  ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلحرمقـ  -ٴلؼاهرٶ
معجؿ ٴلؾغة ٴلعربقة ٴلؿعا٭رٶ  ،ټ ٰحؿد مختاپ طبد ٴلحؿقد طؿر (ٴلؿتقىف:

.68

1424هـ)  ،بؿساطدٶ فريؼ طؿؾ  ،ٴلـاشر :طالؿ ٴلؽتب  ،ٴلطبعة :ٴٕولك،
 1429هـ  2008 -م.
.69
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Abstract
The title of the research is to invite the arrivals to Madinah
in the era of the Prophet, and its contemporary applications,
a historical and descriptive study. Explaining the vocabulary
of the title of the research, and mentioned a brief summary
of Madinah "and his statement of the need to know the
preacher to invite the invitee to invite, as was in the era of
the Prophet peace be upon him, was peace be upon him
meet the invitee, and inform him the call to God Almighty.
From the preacher - in the present age - to know the
language of Alm Let the incoming of Medina, to warn him
of the innovations and myths scattered in his country.
The preacher should also show the visiting visitor the etiquette
of visiting the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon
him), preferring to pray in the mosque of Qubaa, He said that
the person who comes to Madinah from all the different
nationalities of the world with different cultures and knowledge
is ignorant - sometimes some of the provisions of the call to
Allaah. He has to show them the correct call and to warn them
of the innovations and myths that spread throughout their
countries in the era. Ha And therefore the recommendations and
indexes were for this research.
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الوسرخلص
يتـاول هذٴ ٴلبحث مـفج ٴإلمام ٰبل ٴلػضؾ ٴلرٴٿي (ٷ454:هـ) يف كتابف
(ٴلؾقٴمح يف ٴلؼرٴٮٶ) ٰ-حد مصاټپ ٴلؼرٴٮٴٷ ٴلشاٽٶ -مـ خالل تحؼقؼ ٴلجزٮ
ٴلساټڀ وٴلعشريـ (مـ بدٴية سقپٶ ٴٕحؼاف حتك هناية سقپٶ ق).
وٴشتؿؾ ٴلبحث طؾك مؼدمة ،وقسؿقـ :ٴلؼسؿ ٴٕول :وفقف ٴلتعريػ
ٴلؿختصر بالؿملػ ،وكتابف ٴلؾقٴمح .وٴلؼسؿ ٴلثاين :تحؼقؼ جزٮ ٴٕحؼاف مـ كتاٵ
ٴلؾقٴمح ،وبقان مـفج ٴلؿملػ فقف ،وخاتؿة .وكان مـ كتائج ٴلبحث:
 .1يعد كتاٵ ٴلؾقٴمح يف ٴلؼرٴٮٶ ٕبل ٴلػضؾ ٴلرٿٴي ٰحد مصاټپ ٴٕمام ٰبل حقان
يف تػسقره ٴلبحر ٴلؿحقط.
ٰ .2هؿقة كتاٵ ٴلؾقٴمح يف ٴلؼرٴٮٶ حقث ٰكف يعد مـ مملػاٷ ٴلؼرٴٮٴٷ ٴلشاٽٶ يف
ٴلؼرن ٴلخامس ٴلفجري لذٴ ٰو٭ل بتحؼقؼف.
ٴلؽؾؿاٷ ٴلؿػتاحقة :ٴلؼرٴٮٴٷ ٴلشاٽٶٰ ،بق ٴلػضؾ ٴلرٴٿي ،ٴلؾقٴمح ،مـفج
ٴإلمام ٴلرٴٿي.

ِٕٙظ اِ٦بَ أث ٟاٌفضً اٌشاص ٞف ٟوزبثٗ (اٌٍٛاِؼ ف ٟاٌمشاءح)
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الوقذهح
ٴلحؿد هلل پٵ ٴلعالؿقـ ،وٴلصالٶ وٴلسالم طؾك ٰشرف ٴٕكبقاٮ وٴلؿرسؾقـ،
سقدكا محؿد وطؾك ٯلف و٭حبف ٰجؿعقـٰ ،ما بعد:
فنن ٴٓكشغال بؽتاٵ ٴهلل تعالك هق ٰفضؾ ما ُيػـل فقف ٴلؿرٮ طؿره ،ويف ٽلؽ
ٌ
مصدٴق لؼقلف تعالك( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ) (ٴلحجر )9:حقث
سخر ٴهلل تعالك لؽتابف مـ يؼقم بخدمتف و٭قاكتف وتعؾؿف وتعؾقؿف وٴلذٵ طـف.
وٓ تخػك جفقټ طؾؿائـا ٴلسابؼقـ ومملػاهتؿ يف ٽلؽ ،فؼد بذلقٴ جفق ًټٴ
طظقؿةً ،كان مـ ٰبرٿها تؿققز ٴلؼرٴٮٴٷ ٴلؿتقٴٽ1ترٶ طـ ٴلشاٽٶ ،فؽان هذٴ ٴلبحث
إللؼاٮ ٴلضقٮ طؾك مـفج ٴإلمام ٰبل ٴلػضؾ ٴلرٴٿي يف كتابف ٴلؾقٴمح يف ٴلؼرٴٮٶ.
ٰهؿقة ٴلؿقضقچ ،وٰسباٵ ٴختقاپه:
كثقرٴ يف تػسقره ٴلبحر ٴلؿحقط ٲلك كتاٵ
 .1وجدٷ ٴإلمام ٰبق حقان يشقر ً
ٴلؾقٴمح ويستشفد بؽالم ٰبل ٴلػضؾ ٴلرٴٿي ،فلحببت ٴبرٴٿ هذٴ ٴلؿصدپ.
 .2ٴلجزٮ ٴلؿحؼؼ جزٮ مـ كتاٵ معدوټ مـ ٴلؿصاټپ ٴلؿػؼقټٶ .وٓ يقجد لف
ٲٓ كسخة سؼط مـفا ٴلؽثقر مـ ٴلصػحاٷ بالؿؽتبة ٴٕٿهرية بؿصر( .سقليت ٴلتعريػ
هبا يف ٴلؿبحث ٴلثاين))1(.

ٰهدٴف ٴلبحث:
 .1ٴلتعريػ بؽتاٵ مـ كتب ٴلؼرٴٮٴٷ ٴلشاٽٶ وٲبرٴٿه.
( )1ٽكر ٴلدكتقپ حاٿم حقدپ يف كتابف (طؾقم ٴلؼرٯن بقـ ٴلربهان وٴٓتؼان)ٰ :ن هـاك كسخة بالؿؽتبـة ٴٕحؿديـة
بحؾب برقؿ ( ، )884وكذٴ ٴلسققصل يف طؾقم ولؿ ٰقػ طؾقفا.
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 .2ٴلعـاية بؿـفج ٴإلمام ٰبل ٴلػضؾ ٴلرٴٿي.
 .3بقان ٰوجف ٴلؼرٴٮٴٷ ٴلشاٽٶ يف جزٮ ٴٕحؼاف.
ٴلدپٴساٷ ٴلسابؼة:
لؿ ٰجد بعد ٴلبحث ټپٴسة تـاولت كتاٵ ٴلؾقٴمح ٕبل ٴلػضؾ ٴلرٴٿي ،ٲٓ ما
كان مـ تحؼقؼ مـظقمة (صقٴلع ٴلـجقم يف مقٴفؼ ٴلؿرسقم يف ٴلؼرٴٮٴٷ ٴلشاٽٶ طـ
ٴلؿشفقپ (كظؿ) /طؾل بـ ٰبل محؿد بـ ٰبل سعد بـ ٴلحسـ ٴلقٴسطل ٴلديقٴين)
وهق كظؿ كتاٵ ٴلؾقٴمح ٕبل ٴلػضؾ ٴلرٴٿي .بؿعفد ٴلبحقٸ وٴلدپٴساٷ
ٴلعربقة/معفد ٴلؿخطقصاٷ ٴلعربقة1434 .هـ)1(.

ٰما كتاٵ معاين ٴٕحرف ٴلسبعة ٕبل ٴلػضؾ ٴلرٴٿي  -فؼد حؼؼف وخرٹ
ٰحاټيثف وٰكؿؾ فقٴئده ٴٕستاٽ ٴلدكتقپ حسـ ضقاٮ طرت   -تعالك ،وكشرتف ټٴپ
ٴلـقٴټپ – ٴلؽقيت – لبـان – سقپية  ،و٭دپٷ ٴلطبعة ٴٕولك سـة  1433هـ/
 2011م .ومـ طـقٴكف يتضح ٰن كتاٵ (معاين ٴٕحرف ٴلسبعة) هق كتاٵ مختؾػ
طـ كتاٵ ٴلؾقٴمح يف مضؿقكف كؿا حرپ ٴلؿحؼؼ ٽلؽ.

إظراءاخ الثحس:
ٴتبعت يف هذٴ ٴلبحث ٴإلجرٴٮٴٷ ٴلتالقة:
 .1ٴلتعريػ ٴلؿقجز لؾؿملػ=.حقث ترجؿ محؼؼ كتاٵ معاين ٴٕحرف ٴلسبعة
ٕبل ٴلػضؾ ٴلرٴٿي ترجؿة وٴفقة ،ٴكتػقت هبا طـ ٴطاټٶ ٽلؽ هـا<.
 .2ٴلتؼديؿ لؾـص ٴلؿحؼؼ (ٴلجزٮ ٴلساټڀ وٴلعشرون مـ ٰول سقپٶ ٴٕحؼاف
ٲلك ٯخر سقپٶ ق) ،وٴلتعريػ بالـسخة ٴلخطقة.
 .3كسخ ٴلـص ،ومؼابؾتف طؾك ٴلـسخة ٴلخطقة ،مع ترققؿ ٴلـصقڂ ،وٴلعـاية
( )1وقد تقٴ٭ؾت مع ٴلباحث (ٰبق ماٿن ٴلخقلل) وٰفاټ بلكف ٭رف ٴلـظر طـ تحؼقؼفا .فؾؿ تحؼؼ حتك ٴٔن.
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بعالماٷ ٴلرتققؿ.
 .4كتابة ٴٔياٷ ٴلؼرٯكقة بالرسؿ ٴلعثؿاين ،مع طزوها ٲلك سقپها وبقان ٰپقام
ٯياهتا.
 .5طزو ٴلؼرٴٮٴٷ ٴلؼرٯكقة ٲلك مصاټپها ٴلؿعتؿدٶ ،وبقان مـ قرٰ هبا مـ ٴلؼرٴٮ.
 .6ضبط ما يحتاٹ ٲلك ضبط.
خطة ٴلبحث:
يتؽقن ٴلبحث مـ :مؼدمة ،وقسؿقـ ،وخاتؿة.
ٴلؿؼدمة :وتشؿؾ ٰهؿقة ٴلؿقضقچ ،وخطة ٴلبحث.
 ٴلؼسؿ ٴٕول :وفقف مبحثان:
ٴلؿبحث ٴٕول :ٴلتعريػ باإلمام ٰبق ٴلػضؾ ٴلرٴٿي.
ٴلؿبحث ٴلثاين :ٴلتعريػ بؽتاٵ (ٴلؾقٴمح يف ٴلؼرٴٮٶ).
 ٴلؼسؿ ٴلثاين :وفقف مبحثان:
ٴلؿبحث ٴٕول :ٴلـص ٴلؿحؼؼ.
ٴلؿبحث ٴلثاين :مـفج ٴإلمام ٴلرٴٿي يف كتابف (ٴلؾقٴمح يف ٴلؼرٴٮٶ).
 ٴلخاتؿة.
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اٌمغُ اٚ٤ي ٚفِ ٗ١جؾضبْ

اٌّجؾش اٚ٤ي :اٌزؼش٠
اٌزؼش٠

ثبِ٦بَ اٌشاص.)1 ٞ

ثبٌّؤٌ

هق طبد ٴلرحؿـ بـ ٰحؿد بـ ٴلحسـ بـ ُبـدٴپ بـ ٲبرٴهقؿ بـ جربيؾ بـ
ِ
ٴلرٴٿي ،ٴإلمام ٴلؿؼرٳ.
محؿد بـ طؾل بـ سؾقؿانٰ ،بق ٴلػضؾ ،ٴلع ْجؾلَّ ،
ٰ٭ؾف مـ ٴلري ،وولد بؿؽة ،سـة ٲحدى وسبعقـ وثالثؿئة لؾفجرٶ وكشل هبا،
وسؿع شققٻ بؾده.
كان ٰبق ٴلػضؾ كثقر ٴلتـؼؾ وٴلرتحال يف صؾب ٴلعؾؿ مـذ ٭غره سـف ،وكان
يتـؼؾ مـ بؾد ٲلك بؾد ،وكان يلوي ٲلك ٴلؿساجد ،فنٽٴ طرف ٴلـاڀ مؽاكف تركف ،وكان
يسافر وحده ويدخؾ ٴلربٴپي ،فجال يف ٴٔفاق طامة طؿره ،وكان مـ ٰفرٴټ ٴلدهر
وطؿال.
ً
طؾؿا
ً
وبؿا ٰن ٰبا ٴلػضؾ صاف ٴلبؾدٴن فؿؿا ٓشؽ فقف ٰكف تؾؼك ٴلعؾؿ مـ مجؿقطة
كبقرٶ مـ طؾؿاٮ طصره ،مـفؿ:
 .1ٴلحسقـ بـ طثؿان بـ طؾل بـ ٰحؿد ٰبق طؾل ٴلؿجاهدي ٴلؿضري بالؿعجؿة
ٴلبغدٴټي ٴلضرير ٴلؿؼرٳ كزيؾ ټمشؼ ،ٯخر مـ قرٰ طؾقف ٴبـ مجاهد حرف

ً
شامال يف تحؼقؼف لؽتاٵ (معـاين ٴٕحـرف ٴلسـبعة لؾـرٴٿي)
( )1طرف بف ٴلدكتقپ حسـ ضقاٮ ٴلديـ طرت تعري ًػا
ڂ.46-25
مصاټپ ٴلرتجؿة :مختصر تـاپيخ ټمشـؼ ،ٴبــ مـظـقپ ،185/14 ،تـاپيخ ٴإلسـالم ،ٴلـذهبل،48/10 ،
معرفــة ٴلؼــرٴٮ ٴلؽبــاپ ،ٴلــذهبل ،232/1،غايــة ٴلـفايــة ،ٴبـــ ٴلجــزپي ،361/1،ســقر ٰطــالم ٴلـــبالٮ،
ٴلــذهبل ،348/13،ٴلــقٴيف بالقفقــاٷ ،ٴلصــػدي ،60/18،بغقــة ٴلقطــاٶ ،ٴلســققصل ،75/2،ٴٕطــالم،
ٴلزپكؾل ،294/3 ،معجؿ ٴلؿملػقـ ،كحالة.116/5،

ِٕٙظ اِ٦بَ أث ٟاٌفضً اٌشاص ٞف ٟوزبثٗ (اٌٍٛاِؼ ف ٟاٌمشاءح)
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ټهرٴ (ٷ400:هـ))1(.
ٰبل طؿرو وضبطف ،وطؿر ً

 .2طؾل بـ ټٴوټٰ ،بق ٴلحسـ ٴلدٴپٴين ،ٴلؼطان ،ٲمام جامع ټمشؼ ،ومؼرئف ،حقث
تال طؾقف بؼرٴٮٶ ٴبـ طامر( .ٷ402:هـ)()2

طؾل بـ ٰحؿد بـ طؿر بـ حػصٰ ،بق ٴلحسـ ،ٴلؿؼرٳ ٴلؿعروف بابـ
ٴلحؿامل تػرټ بلساكقد ٴلؼرٴٮٴٷ ،وطؾقها فِل وقتف (ٷ417 :هـ))3(.

لشأ اٌمشآْ ػٍ ٝأٔبط وض١ش:ُِٕٙ ٓ٠
ٰ -1حؿد بـ ٴلحسـ بـ شاٽٴنٰ ،بق بؽر ،ٴلبغدٴټي ،ٴلبزٴٿ)4(.

 -2صاهر بـ طبد ٴلؿـعؿ بـ طبقد ٴهلل بـ غؾبقن بـ ٴلؿباپكٰ ،بق ٴلحسـ ،ٴلحؾبل
كزيؾ مصرٰ ،ستاٽ ،طاپف ،وثؼة ضابط ،وحجة ،محرپ ،شقخ ٴلدٴين ،ومملػ ٴلتذكرٶ
يف ٴلؼرٴٮٴٷ ٴلثؿان)5(.

ٚؽذس ػٕٗ ٚعّغ ِٕٗ:
 -3ٴلحسقـ بـ طبد ٴلؿؾؽ بـ ٴلحسقـ بـ محؿد بـ طؾل ،ٴلشقخ ٰبق طبد ٴهلل
ٴٕثري( .ٷ532 :
ٴلخالل ،ٴٕټيب ،ٴلـَّحقي ،ٴلباپچ ،ٴلؿحدّ ٸ،
ّ
ٴٕ٭بفاينّ،
ّ
هـ))6(.

 -4فاصؿة بـت محؿد بـ ٰبل سعد ٰحؿد بـ ٴلحسـ بـ طؾل بـ ٰحؿد
( )1غاية ٴلـفاية ،ٴبـ ٴلجزپي.234/1،
( )2معرفة ٴلؼرٴٮ ٴلؽباپ ،ٴلذهبل.205/1 ،
( )3تاپيخ بغدٴټ ،ٴلخطقب.232/13،
( )4غاية ٴلـفاية ،ٴبـ ٴلجزپي.46/1 ،
( )5غاية ٴلـفاية ،ٴبـ ٴلجزپي339/1 ،
( )6تاپيخ ٴإلسالم ،ٴلذهبل.568/11،
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ٴلبغدٴټيٰ ،م ٴلبفاٮ ٴٕ٭بفاكقة ،ٴلقٴطظة( .ٷ 539 :هـ)()1
 -5يقسػ بـ طؾل بـ جباپٶ بـ محؿد بـ طؼقؾ بـ سقٴټٶٰ ,بق ٴلؼاسؿ ٴلفذلل
(ٷ465 :هـ))2(.

ٴلحسـ بـ ٰحؿد بـ ٴلحسـ ٰبق طؾل ٴلحدٴټ ٩شقخ ٰ٭بفان ،ومؼرئفا يف
طصره (ٷ515:هـ)  )3( .وخؾؼ كثقر.
طالؿا بإټٵ وٴلـحق ولف شعر فاضؾ ،مـ هذه ٴٕشعاپ ققلف:
كان ٰبق ٴلػضؾ ً
ٰخل ٲن ٭رف ٴلحاټثاٷ طجقب

ومـ ٰيؼظتف ٴلقٴطظاٷ لبقب

وٲن ٴلؾقالل مػـقاٷ كػقسـا

وكؾ طؾقف لؾػـاٮ پققب

وٲن مصقباٷ ٴلزمان كثقرٶ

لؽؾ ٴمرٳ مـفؿ ٰخل كصقب

صقى ٴلدهر ٰترٴبل فباټوٴ وفاپققٴ

وما ٰحد مـفؿ ٲلل يموٵ

ومـ پٿق ٴلعؿر ٴلطقيؾ تصقبف

كقٴئب يف ٰشؽالف وتذوٵ

ٰيا كػس ٭ربٴ فا٭طباپك پٴحة

ومـ پٿق ٴلصرب ٴلجؿقؾ كجقب

فاضال كثقر ٴلتصـقػ طاپ ًفا بالؼرٴٮٴٷ وٴٕټٵ وٴلـحق ٲٓ ٰكف لؿ
ً
وكان طالؿا
يعرف مـ مملػاتف ٲٓ (جامع ٴلقققف) ،و(فضائؾ ٴلؼرٯن) ،و(ٰحاټيث يف ٽم ٴلؽالم
وٰهؾف) ٴكتخبفا مـ پټ ٰبل طبد ٴلرحؿـ ٴلسؾؿل طؾك ٰهؾ ٴلؽالم)4(.

( )1تاپيخ ٴإلسالم ،ٴلذهبل.716/11،
( )2غاية ٴلـفاية ،ٴبـ ٴلجزپي.397/2 ،
( )3معرفة ٴلؼرٴٮ ٴلؽباپ ،ٴلذهبل.263/1 ،
( )4كتاٵ (فضائؾ ٴلؼرٯن) ،حؼؼف :ٴلـدكتقپ طـامر حســ ٭ـربي ،وكشـرتف :ټٴپ ٴلبشـائر ٴإلسـالمقة ،يف صبعتـف:
ٴٕولك ،سـة 1415هـ 1994 -م ،وٰما (كتاٵ ٰحاټيث يف ٽم ٴلؽالم وٰهؾف) فؼد حؼؼـف :ٴلـدكتقپ كا٭ـر
=
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تقيف ٰبق ٴلػضؾ ٴلرٴٿي – -يف بؾد ٰوشقر بـقسابقپ يف جؿاټى ٴٕولك سـة
ٰپبع وخؿسقـ وٰپبعؿئة لؾفجرٶ.

اٌّجؾش اٌضبٔ:ٟ

اٌزؼش٠

ثىزبة اٌٍٛاِؼ ف ٟاٌمشاءح).

ً
أٚال :وزبة اٌٍٛاِؼ ف ٟاٌمشاءح ،رؾم١ك اعّٗ ٔٚغجزٗ ٌٍّؤٌ :
لدى ٰبق ٴلػضؾ ٴلرٴٿي كتابقـ ،كتاٵ (معاين ٴٕحرف ٴلسبعة) حؼؼف :حسـ
ضقاٮ ٴلديـ طرت ،وكتاٵ (ٴلؾقٴمح يف ٴلؼرٴٮٶ) وهق ٴلذي بقـ ٰيديـا.
وقد وقع ټمج بقـ ٴٓسؿقـ ٰټى ٲلك ٴٓطتؼاټ بلهنؿا كتاٵ وٴحد ،وقد فصؾ
ٴلؿحؼؼ حسـ ضقاٮ ٴلديـ ٽلؽ يف مؼدمتف ،وخال٭ة ما تق٭ؾ ٲلقف:
ٰن كتاٵ (ٴلؾقٴمح) لقست هق كتاٵ معاين ٴٕحرف ٴلسبعة ،بؾ هق كتاٵ ٯخر
قط ًعإ ،ن مضامقـف لقس وٴپټٶ يف كتاٵ معاين ٴٕحرف ٴلسبعة .ٲٓ ٰن يؽقن ٰټپٹ
قدپٴ مشرتكًا بقـ ٴلؽتابقـ ،فقؽقن ٰټى بذلؽ ٲلك ٴلتباڀ طـد ٴلعؾؿاٮ بقـ ٴلؽتابقـ.
ً
ٰققل :كالمف ٭حقح ،ٲٓ ٰكـل ٓ ٴستطقع ٴلجزم بذلؽ ٕن مؼدمة ٴلؾقٴمح يف
ٴلؼرٴٮٶ ساقطة ٲلك ٴٔية ( )101مـ سقپٶ ٴلبؼرٶ.
لؽـ ٰستطقع ٴلجزم بلن كتاٵ ٴلؾقٴمح هق خاڂ بالؼرٴٮٴٷ ٴلشاٽٶ كؿا هق
كثقرٴ مـ ٴلـصقڂ ٴلتل كسبفا ٴلعؾؿاٮ لؾؾقٴمح مطابؼة لف.
بقـ ٰيديـا فؼد
ُ
وجدٷ ً
وٴإلشؽال ٴٔخر ٰكف وپټ باسؿ (ٴلؾقٴئح) بالفؿزٶ ،وباسؿ (ٴلؾقٴمح) بالؿقؿ،
فربؿا ٰن (ٴلؾقٴئح) خاڂ بؿعاين ٴٕحرف ٴلسبعة ،و(ٴلؾقٴمح) بالؼرٴٮٴٷ ٴلشاٽٶ.
=

بـــ طبــد ٴلــرحؿـ بـــ محؿــد ٴلجــديع ،وكشــرتف :ټٴپ ٰصؾــس لؾـشــر وٴلتقٿيــع ،يف صبعتــف :ٴٕولــك ســـة
1417هـ  1996 -م ،وٰما كتاٵ (جامع ٴلقققف) فؾؿ ٰقػ طؾقف.
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روش ِٓ أٚسدٖ ثبعُ اٌٍٛاعؼ):
 .1ٴبـ حجر يف فتح ٴلباپي شرٺ ٭حقح ٴلبخاپي)1(.

 .2ٽكره ٴلسؿقـ ٴلحؾبل يف ٴلدپ ٴلؿصقن يف مقضع وحقد بالفؿزٶ (ٴلؾقٴئح) ،ثؿ
تتابع ٽكره بالؿقؿ (ٴلؾقٴمح))2( .

 .3وكذٴ ٴلـعؿاين يف ٴلؾباٵ يف طؾقم ٴلؽتاٵ ٽكره يف مقضع وٴحد بالفؿزٶ ،ثؿ
بالؿقؿ يف باقل ٴلؿقٴضع)3(.

 .4ٽكره ٴلفرپي يف تػسقر حدٴئؼ ٴلروٺ وٴلريحان يف پوٴبل طؾقم ٴلؼرٯن مرٶ
وٴحدٶ بالفؿزٶ فؼط)4(.
 .5ٽكره ٴلسققصل يف ٴٓتؼان يف طؾقم ٴلؼرٯن بالفؿزٶ مرٶ وٴحدٶ فؼط)5(.

 .6ٽكره ٴٕلقسل يف پوٺ ٴلؿعاين يف تػسقر ٴلؼرٯن ٴلعظقؿ وٴلسبع ٴلؿثاين مرٶ
وٴحدٶ فؼط بالفؿزٶ ،ثؿ بالؿقؿ يف باقل ٴلؿقٴضع)6(.
 .7وكذٴ ٴلزپقاين يف مـاهؾ ٴلعرفان يف طؾقم ٴلؼرٯن ٽكره مرٶ وٴحدٶ بالفؿزٶ)7(.
 .8وٰبق شفبة يف ٴلؿدخؾ لدپٴسة ٴلؼرٯن ٴلؽريؿ مرٶ وٴحدٶ بالفؿزٶ)8(.
(( )1وقال ٰبق ٴلػضؾ ٴلرٴٿي يف ٴلؾقٴئح بعد ٰن ٽكر ٴلشبفة ٴلتل...ٲلخ) .32/9
(( )2ٽكره ٰبق ٴلػضؾ ٴلرٴٿي يف كتاٵ (ٴلؾقٴئح طؾك شاٽ ٴلؼرٴٮٶ)).273/5 .
(( )3وكؼؾ ٭احب ٴلؾقٴئح طـ مجاهد وطؽرمة ...ٲلخ) .212/13
(( )4ويف "ٴلؾقٴئح" :طـ طبد ٴلقٴپٸ طـ ٰبل طؿرو ...ٲلخ).202/27
()5

(وقال ٰبق ٴلػضؾ ٴلـرٴٿي يف ٴلؾـقٴئح :ٴلؽـالم ٓ يخـرٹ طــ سـبعة ٰوجـف يف ٴٓخـتالف)  .125صبعـة ټٴپ
ٴلؽتاٵ ٴلعربل ڂ  .125صبعة ممسسة ٴلـدٴٮ.213/1،

(-( )6كؿا قال ٭احب ٴلؾقٴئح -مصدپ ٰققؿ مؼام ٴلؿػعقل بف) .442/6
(( )7وٴلذي كختاپه -بـقپ ٴهلل وتقفقؼف -مـ بـقـ تؾـؽ ٴلؿـذٴهب وٴٔپٴٮ هـق مـا ٽهـب ٲلقـف ٴإلمـام ٰبـق ٴلػضـؾ
ٴلرٴٿي يف ٴلؾقٴئح ٲٽ يؼقل.155/1)...
(( )8ما قالف يف بقان وجقه ٴٓختالف ٴإلمام ٰبق ٴلػضؾ ٴلرٴٿي يف كتاٵ «ٴلؾقٴئح» ،قال...:ٲلخ)190/1
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رطج١مًب ػٍ ٝعضء ا٤ؽمب

94

روش ِٓ أٚسدٖ ثبعُ اٌٍٛاِؼ):
ٰ .1بق حقان يف ٴلبحر ٴلؿحقط)1(.
 .2ٴلسؿقـ ٴلحؾبل يف ٴلدپ ٴلؿصقن)2(.
 .3ٴلـعؿاين يف ٴلؾباٵ يف طؾقم ٴلؽتاٵ)3(.

اوي ،ٴلؿسؿاٶِ :طـَاي ُة ٴل َؼ ِ
قض ِ
ٴلش َف ِ
 .4ٴلخػاجل يف :حاشقة ِّ
اضل
اٵ طؾك تػسقر ٴل َب َ
وكِ َػاي ُة ٴلر ِ
قضاوي)4(.
ٴضل طؾك تػسقر ٴل َب َ
َّ
 .5ٴبـ ٴلجزپي يف ٴلـشر يف ٴلؼرٴٮٴٷ ٴلعشر)5(.
 .6ٴلسققصل يف ٴإلتؼان يف طؾقم ٴلؼرٯن)6(.
 .7ٴٕلقسل يف پوٺ ٴلؿعاين)7(.
 .8طؿر پضا كحالة يف معجؿ ٴلؿملػقـ)1(.
كثقرٴ وكؼؾ طـف .ومـ ٽلؽ( :وقال ٰبـق ٴلػضـؾ طبـد ٴلـرحؿـ بــ ٰحؿـد بــ ٴلحســ ٴلـرٴٿي :ٴلـالم
(ٰ )1وپټه ً
ٴخـرٹ بِفـا َتق ِـ ٴلصـ َػ َتق ِـ َِٕجـ ِؾ َٰ ْتب ِ
متعؾؼة مـ َّ
اط َ
ـؽ ٽكـر ٽلـؽ يف كتـاٵ ٴلؾـقٴمح يف
َ
ْ
ِّ ْ
ٴلذ ْٰ ِم َوٴلدَّ ْح ِر ومعـاه ْ ُ ْ َ ْ
شقٴٽ ٴلؼرٴٮٴٷ...ٲلخ) 24/5
كثقرٴ بصاحب ٴلؾقٴمح ،و٭رٺ باسؿف يف طدٶ مقٴضع( :بؾ حؽك تؾـؽ ٴلؼـرٴٮ َٶ ٰبـق ٴلػضـؾ ٴلـرٴٿي
(ٰ )2وپټه ً
يف (ٴلؾقٴمح) لف طـفؿا...ٲلخ) .264/8
كثقرٴ بصاحب ٴلؾقٴمح ،و٭رٺ يف بعضفا باسؿف (ٽكره ٰبق ٴلػضؾ ٴلرٴٿي يف كتاٵ (ٴل َّؾ َقٴمِح) طؾـك
(ٰ )3وپټه ً
ّشا ِّٽ ٴلؼرٴٮٶ.50/9).
(ٰ ٓ( )4ن ٴلؿعرٵ كؼؾ طـ ٴلرٴٿي يف ٴلؾقٴمح ٲكف غؾط) 822/3
(( )5ٴإلمام ٴلصالح ٴلقلل ٰبق ٴلػضؾ ٴلرٴٿي يف كتاٵ ٴلؾقٴمح) .48/1
(( )6وقال ٰبق ٴلػضؾ ٴلرٴٿي يف ٴلؾقٴمح :ٴلؽالم ٓ يخرٹ طـ سـبعة ٰوجـف .)...صبعـة ٴلفئقـة ٴلؿصـرية ٴلعامـة
لؾؽتاٵ 166/1
كثقرٴ بصاحب ٴلؾقٴمح ،و٭رٺ بف يف مقٴضع( :قال ٰبق ٴلػضؾ طبد ٴلـرحؿـ بــ ٰحؿـد بــ ٴلحســ
(ٰ )7وپټه ً
ٴلؿؼري ٴلرٴٿي يف كتاٵ ٴلؾقٴمح.378/8 )...
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 .9حاجل خؾقػة يف كشػ ٴلظـقن)2(.
 .10ٴلبغدٴټي يف هدٴية ٴلعاپفقـ)3(.
كؼال طـ ٴبـ حجر ،ولعؾ
وٴلذي يظفر -وٴهلل ٰطؾؿ -بلن مـ ٽكره بالفؿزٶ ففق ً
ٴبـ حجر ٽكره بالفؿزٶ ٴشاپٶ ٲلك كتاٵ (معاين ٴٕحرف ٴلسبعة) وٓ يب ُعد ٰن يؽقن
خطل ٰو تصحق ًػا مـ ٴلـساٻ.

صبًٔ١ب :إصجبد صؾخ ٔغجخ اٌّخطٛط إٌ ٝأث ٛاٌفضً اٌشاص:ٞ
سؼط مـ ٴلؿخطقڄ ٰلقٴٺ كثقرٶ ٓ سقؿا مـ ٴلؿؼدمة وكذٴ ٴلصػحاٷ
ٴٕخقرٶ بؿا فقفا ٴلخاتؿة.
وقد كؼؾ ٰبق حقان يف ٴلبحر ٴلؿحقط كؼقٓٷ كثقرٶ تجاوٿٷ  170مقض ًعا
وكسبفا كسبة ٭ريحة ،بؼقلف( :قال ٰبق ٴلػضؾ ٴلرٴٿي يف ٴلؾقٴمحٰ ).....:و (قال
٭احب ٴلؾقٴمح )..وجؾ هذه ٴلؿقٴضع مطابؼة لؿا يف هذٴ ٴلؿخطقڄ لػ ًظا ٰو معـك،
مؿا يثبت ٰن هذٴ ٴلؿخطقڄ ٴلذي بقـ ٰيديـا هق كتاٵ ٴلؾقٴمح ٕبل ٴلػضؾ ٴلرٴٿي،
وٓ يسع ٴلؿؼام لذكر تؾؽ ٴلؿقٴضع هـا ،فؿـفا طؾك سبقؾ ٴلؿثال:

قال ٰبق حقان( :وٴبـ طباڀ فقؿا پوى قطرٵ وٰبق ٴلػضؾ ٴلرٴٿي( :ٯفِ ُؽ ُف ُؿ)

ٴسؿ فاطؾ مـ َٰ َف َؽٰ ،ي َ٭ َاپ َف ُف ْؿ)(.)4

ويف ٴلؾقٴمح( :ٴبـ طباڀ {ٯفؽفؿ} بالؿد طؾك فاطؾفؿ ٰي ٭اپففؿ))1(.
=
( )1طبد ٴلرحؿـ بـ ٴلحسـ ٴلرٴٿي (ٰبق ٴلػضؾ) مؼرٳ .لف ٴلؾقٴمح يف ٴلؼرٴٮٴٷ.134/5.
( )2ٴلؾقٴمحٕ ،بل ٴلػضؾ ٴلرٴٿي ،هق :طبد ٴلرحؿـ بـ ٰحؿد ٴلؿؼري .ٴلؿتقىف :سـة 454ه1567/2 .
( )3ٴلــرٴٿي :طبــد ٴلــرحؿـ بـــ ٴلحســـ ٴلــرٴٿيُ َٰ ،بــق ٴ ْلػضــؾ ٴلؿؼــري ،ٴلؿتــقىف ســـة 454هٰ ،پبــع وخؿســقـ
وٰپبعؿئة .لف ٴلؾقٴمح يف ٴلؼرٴٮٶ.517/1.
( )4ٴلبحر ٴلؿحقط.447/9 ،
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قال ٰبق حقان( :وقرٰ صؾحة بخالف وٴلحسـ فقؿا پوى طـف هاپون ( َف َل ْت َب َع ُف)

مشد ًټٴ بؿعـك ( َتبِ َع ُف) ،قال ٭احب كتاٵ ٴلؾقٴمح :بقـفؿا فرق وهق ٰن َتبِ َع ُف ٲٽٴ َم َشك
يف َٰ َث ِر ِهَ ،وٴ َّت َب َع ُف ٲٽٴ َو َٴپٴ ُه َم ْش ًقا ،فلما َف َل ْت َب َع ُف بؼطع ٴلفؿزٶ فؿؿا يتعدى ٲلك مػعقلقـ٩

ٕكف مـؼقل مـ َتبِ َع ُف وقد حذف يف ٴلعامة ٰحد ٴلؿػعقلقـ))2(.

ويف ٴلؾقٴمح( :بالتشديد مثؾ تبعف ،ققؾ :تبعف ٲٽٴ مشك يف ٰثره ،وٰتبعف ٲٽٴ وٴپٴه
مش ًقا))3(.

قال ٰبق حقان( :وقرٰ طؿر بـ طبد ٴلعزيزِ :حقتاك ُُف ْؿ َي ْق َم َٰ ْس َباتِ ِف ْؿ ،قال ٰبق

ٴلػضؾ ٴلرٴٿي يف كتاٵ ٴلؾقٴمح وقد ٽكر هذه ٴلؼرٴٮٶ طـ طؿر بـ طبد ٴلعزيز :وهق
مصدپ مـ َٰسب َت ٴلرجؾ ٲٽٴ ټ َخ َؾ يف ٴلسب ِ
ت))4(.
َّ ْ
َ
ْ َ
ويف ٴلؾقٴمح( :طؿر بـ طبد ٴلعزيز (ٴسباهتؿ) مصدپ ٴسبت ٲٽٴ ټخؾ يف
ٴلسبت))5(.

صبٌضًبِٛ :ضٛع وزبة اٌٍٛاِؼ ف ٟاٌمشاءحٚ ،أّ٘١زٗ:
مقضع كتاٵ (ٴلؾقٴمح يف ٴلؼرٴٮٶ) هق ٴلؼرٴٮٴٷ ٴلشاٽٶ .وتربٿ ٰهؿقتف مـ
خالل ٴلـؼاڄ ٴلتالقة:
 -1ٴلؽتاٵ مـ ٰقدم ٴلؿصـػاٷ يف ٴلؼرٴٮٴٷ ٴلشاٽٶ.
 -2مؽاكة ٴإلمام ٴلرٴٿي ٴلعؾؿقة وشفرتف.
=
( )1ٴلؾقٺ پقؿ.87 :
( )2ٴلبحر ٴلؿحقط.222/5 ،
( )3ٴلؾقٺ.35 :
( )4ٴلبحر ٴلؿحقط.204/5 ،
( )5ٴلؾقٺ .35
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كثقرٴ مـف.
 -3ٴشتفاپ ٴلؽتاٵ طـد ٴلعؾؿاٮ ،وكؼؾفؿ ً

ساثؼًب :ث١بٔبد اٌّخطٛطخ:
ٴلؿؽتبة :بخقت
ٴلػـ :قرٴٮٴٷ
ٴلرقؿ ٴلخاڂ1316 :
ٴلرقؿ ٴلعام43704 :
طدټ ٴلؿجؾدٴٷ1 :
طدټ ٴٕوپٴق91 :
ٴلعـقٴن :كتاٵ يف ٴلؼرٴٮٴٷ
ٴلؿملػ :غقر معروف
ٴلطقل17 :
ٴلعرڃ 13 :
ٴلؿسطرٶ15 :
ٽكر ٰلقٴٺ ٴلؿخطقڄ ٴلذي بقـ ٰيديـا وما ٴشتؿؾت طؾقف مـ ٴلسقپ:
ٴسؿ ٴلسقپٶ

ٷ

پقؿ ٴلؾقٺ

1

مـ  1ٲلك 11

2

مـ  11ٲلك 18

ٯل طؿرٴن

3

مـ  18ٲلك 22

ٴلـساٮ

ٴلبؼرٶ مـ ٴٔية
102

(ٰ )1طقدٷ ٴٕوپٴق ٴلساقطة يف غقر مؽاهنا.

ٴسؿ ٴلسقپٶ

ٷ

پقؿ ٴلؾقٺ

26

مـ  72ٲلك 73

27

مـ  73ٲلك 75

ٴلػرقان

28

مـ  75ٲلك 76

ٴلشعرٴٮ

()1

ٴلـقپ
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ٷ

پقؿ ٴلؾقٺ

ٴسؿ ٴلسقپٶ

ٷ

پقؿ ٴلؾقٺ

ٴسؿ ٴلسقپٶ

4

مـ  22ٲلك 27

ٴلؿائدٶ

29

مـ  76ٲلك 78

ٴلـؿؾ

5

مـ  27ٲلك30

ٴٕكعام

30

78

ٴلؼصص

6

مـ  30ٲلك 36

ٴٕطرٴف

31

79

ٴلعـؽبقٷ

7

مـ  36ٲلك 38

ٴٕكػال

32

مـ  79ٲلك 80

()1

ٴلروم

8

مـ  38ٲلك 41

ٴلتقبة

33

80

ٴٓحزٴٵ

9

مـ  41ٲلك 43

يقكس

34

مـ  80ٲلك 82

سبل

10

مـ  43ٲلك 45

هقټ

35

مـ  82ٲلك 83

فاصر

11

مـ  45ٲلك 49

يقسػ

36

مـ  83ٲلك 84

12

مـ  49ٲلك 50

ٴلرطد

37

84

ٴلشقپى

13

مـ  50ٲلك 52

ٲبرٴهقؿ

38

مـ  85ٲلك 86

ٴلزخرف

14

52

ٴلحجر

39

86

ٴلدخان

15

مـ  52ٲلك 54

ٴلـحؾ

40

86

ٴلجاثقة

16

مـ  54ٲلك 56

بـك ٲسرٴئقؾ

41

مـ  86ٲلك 87

ٴٕحؼاف

17

مـ  56ٲلك 58

()3

ٴلؽفػ

42

مـ  87ٲلك 88

محؿد

19

مـ  58ٲلك 60

()4

مريؿ

43

مـ  88ٲلك 89

ٴلػتح

19

مـ  60ٲلك 62

صف

44

89

ٴلحجرٴٷ

() 2

يس

( )1سؼطت ٰوپٴق هبا ٯخر ٴلروم ،وٴٕحزٴٵ.
( )2سؼطت ٰوپٴق هبا ٯخر يس ،وٴلصافاٷ ،وڂ ،وٴلزمر ،وغافر ،وفصؾت.
( )3سؼطت وپقة هبا ٯخر ٴلؽفػ وٰول مريؿ ،وهل ٴلجزٮ ٴٕيسر مـ ٴلؾقٺ پقؿ ( )58وهل ٴلجزٮ ٴٕيؿـ مـ
ٴلؾقٺ ٴلذي يؾقف وهق (.)59
( )4سؼطت وپقة ٰو ٰكثر هبا ٯخر مريؿ ،وٰول صف.
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ٷ

پقؿ ٴلؾقٺ

ٴسؿ ٴلسقپٶ

ٷ

پقؿ ٴلؾقٺ

ٴسؿ ٴلسقپٶ

20

مـ  62ٲلك 64

ٴٕكبقاٮ

45

مـ  89ٲلك 90

ق

21

مـ  64ٲلك 67

ٴلحج

46

90

ٴلذٴپياٷ

22

مـ  67ٲلك 69

()1

ٴلؿممـقن

47

مـ  90ٲلك 91

ٴلطقپ

23

مـ  69ٲلك 70

() 2

ٴلـقپ

48

91

ٴلـجؿ

24

مـ 70ٲلك 71

ٴلـؿؾ

49

مـ  91ٲلك 92

25

مـ  71ٲلك 72

ٴلؼصص

()3

٭قپٶ مـ ٴلؿخطقڄ ٴلؿحؼؼ:

( )1سؼطت وپقة هبا ٯخر ٴلؿممـقن ،وٰول ٴلـقپ.
( )2سؼطت ٰوپٴق هبا ٴلػرقان ،وٴلشعرٴٮ ،وٰول ٴلـؿؾ ،ثؿ ٌٰطقدٷ يف غقر مؽاهنا سقليت ٽكرها.
( )3هق ٴلجزٮ ٴٕيؿـ مـ ٴلؾقٺ پقؿ ( ،)92وسؼطت ٰوپٴق مـ ٯخر ٴلؼؿر ٲلك ٴلـاڀ.

ٴلؼؿر
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اٌمغُ اٌضبٔٚ ٟفِ ٗ١جؾضبْ:

اٌّجؾش اٚ٤ي :إٌص اٌّؾمك.
عٛسح ا٤ؽمب
 ٴبـ طباڀ { َٰ ْو َٰ َث َر ٍٶ} = <4بغقر ٰلػ بػتح ٴلثاٮ وهل ٴلبؼقة كاإلثاپٶ وهل مايمثر)1(.

 -ٴلسؾؿل{ َٰ ْثرٶ} بػتح ٴلفؿزٶ وٲسؽان ٴلثاٮ وهل ٴلػعؾة ٴلقٴحدٶ مـ هذٴ

( )1قرٰ طؾل ،وٴبـ طباڀ :بخالف طـفؿا ،وٿيد بـ طؾل ،وطؽرمة ،وقتاټٶ ،وٴلحسـَ ،وٴلس َؾؿل ،وٴٕطؿـش،
وطؿرو بـ مقؿقنْ َٰ ( :و َٰ َث َر ٍٶ) بغقر ٰلػ ،وهل وٴحدٶ ،جؿعفاُ ُٰ ( :ث ٌر) َك َؼت ََر ٍٶ َو ُقت ٍُر.
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ٴٕ٭ؾ ٰي هذٴ ٴلؼدپ متسع بف مـؽؿ ٰي :لقؼقؿ بف)1(.

-

ٴلؽسائل { ُٰ ْثرٶ} بضؿ ٴلفؿزٶ وٲسؽان ٴلثاٮ ،وهل :ٴلؼدپ مـ ٴلعؾؿ)2( .

 طؽرمة { َما ُكـ ُْت َبدْ ًطا مِ َـ ٴلر ُس ِؾ}= <9بػتح ٴلدٴل جؿع بدطة ٰي :ٽٴ بدچ.()3

مصدپٴ
 طؾل-طؾقف ٴلسالم{ -بِ َقٴلِدَ ْي ِف َح َسـًا} = <15بػتحتقـ يجقٿ ٰن يؽقنً
فعال حسـًا)4( .
كالبخؾ بؿعـك ٴلبخؾ ،وٰن يؽقن ٭ػة مق٭قففا ٰيً :
ِ
ِ ِ
ـؿ بِ َخ َب ٍـر
( )1وقرٰ طؾلَ ،وٴلس َؾؿل ،وقتاټٶ ً
ٰيضا :بنسؽان ٴلثاٮ ،وهل ٴ ْل َػ ْع َؾ ُة ٴ ْل َقٴحدَ ُٶ م َّؿا ُيمْ َث ُرٰ ،يَ :قدْ َقـ ْع ُت َل ُؽ ْ
ٴح ٍد و َٰ َث ٍر و ِ
و ِ
ٴح ٍد َي ْش َفدُ بِ ِص َّح ِة َق ْقل ِ ُؽ ْؿ.
َ َ
َ
( )2وطـ ٴلؽسائل :ضؿ ٴلفؿزٶ وٲسؽان ٴلثاٮ .وقال ٴبـ خالقيف :وٴلؽسـائل طؾـك لغـة ٰخـرى( :ٲِ ْث َـر ٌٶ َو ُٰ ْث َـرٶٌ).
يـظر :مختصر يف شقٴٽ ٴلؼرٯن ،ٴبـ خالقيف ،140 ،ٴلجـامع ،ٴلؼرصبـل ،182/16 ،ٴلبحـر ٴلؿحـقطٰ ،بـق
حقان.433/9،
قال ٴبـ جـل يف ٴلؿحتسب( :وٰما "ٴٕثرٶ" ساكـة ٴلثاٮ ففل ٰبؾغ معـك ٩وٽلـؽ ٰهنـا ٴلػعؾـة ٴلقٴحـدٶ مــ
هذٴ ٴٕ٭ؾ ،ففل كؼقلؽ :ٴئتقين بخرب وٴحدٰ ،و حؽاية شاٽٶ) .246/2
ويـظــر :جــامع ٴلبقــان ،ٴلطــربي ،92/22،معــاين ٴلؼــرٯن ،ٴلزجــاٹ  ،438/4ٲطــرٴٵ ٴلؼــرٯن ،ٴلـحــاڀ،
 ،104/4بحــر ٴلعؾــقم ،ٴلســؿرقـدي ،285/3،ٴلؽشــػ ،ٴلثعؾبــل ،6/9 ،ٴلفدٴيــة ،مؽــل ،6812/11
ٴلـؽت وٴلعققن ،ٴلؿاوپټي .271/5
( )3قرٰ طؽرمة ،وٰبق حققٶ ،وٴبـ ٰبل طبؾة :بػتح ٴلدٴل ،جؿع بدطة ،طؾك حذف مضاف ٰي :ما كـت ٭ـاحب
بدچ ،وٓ معروفة مــل ٴلبـدچ .وپټ ٰبـق حقـان ٰن تؽـقن ٭ـػة طؾـك فعـؾ .يـظـر :ٴلؿحتسـب ،ٴبــ جــل،
 ،264/2ٴلؿغــــــل يف ٴلؼـــــرٴٮٴٷ ،ٴلــــــقٿٴوٴٿي ،1674،ٴلجـــــامع ،ٴلؼرصبـــــل ،185/16 ،ٴلبحـــــر
ٴلؿحقط.434/9،
( )4قرٰ طؾل ،وٰبق طبد ٴلرحؿـ ٴلسؾؿل ،وطقسـك بِ َػت َْحتَـ ْق ِـ .يـظـر :ٴلؿختصـر ،ٴبــ خالقيـف .140،ٴلؿغــل يف
ٴلؼرٴٮٴٷ ،ٴلـقٿٴوٴٿي .1675،ٴلبحر ٴلؿحقط ٰبق حقان439/9 ،و .337/8
مصدپٴ ،كالؿصاټپ ٴلتل ٴطتؼب طؾقفـا ٴلػعـؾ
قال ٰبق ٴلػتح ٴبـ جـل( :تحتؿؾ ٴلؾغة ٰن تؽقن َح َسـًا هـا
ً
ٴسـؿا
وٴلػعؾ ،كحق ٴلشغؾ وٴلشغؾ ،وٴلبخؾ وٴلبخؾ ،وهـق وٴضـح .وتحتؿـؾ ٰن يؽـقن "ٴلحســ"هــا ً
=

ِٕٙظ اِ٦بَ أث ٟاٌفضً اٌشاص ٞف ٟوزبثٗ (اٌٍٛاِؼ ف ٟاٌمشاءح)
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ِ ِ
فرٴپٴ مـ ٴجتؿاچ كسرتقـ
 ٴلحسـ { َٰ َتعدَ ٴكَـل}= <17بػتح ٴلـقن ٴٕولك ًبعدهؿا ياٮ)1( .

=

{ َٰ ْن َٰ ْخ ُرٹ} مـ ٴلخروٹ)2(.

مصدپٴ ،لؽـف پسقؾ ٴلؼبقح كؼقلـا :ٴلحسـ مـ ٴهلل ،وٴلؼبقح مــ ٴلشـقطانٰ ،ي :و٭ـقـاه بقٴلديـف
٭ػة ٓ
ً
ً
فعال حسـًا ،وكصبف و٭قـاه بفٕ ٩كف يػقد مػاټ ٰلزمـا ٴلحسـ يف ٰبقيف ،وٲن شئت قؾت :هق مـصقٵ بػعؾ
غقـــر هـــذٴ ٓ ،بــــػس هـــذٴ ٩فقؽـــقن مـصـــق ًبا بــــػس ٰلزمــــاه ٓ ،بــــػس و٭ـــقـاهٕ ٩كـــف يف معــــاه).
ٴلؿحتسب.265/2،

( )1قرٰ ٴلحسـ ،وشـقبة ،وٰبـق جعػـر بخـالف طــف ،وطبـد ٴلـقٴپٸ طــ ٰبـل طؿـرو ،وهـاپون بــ مقسـك طــ
فـرٴپٴ مــ كسـرتقـ بعـدها
ٴلجحدپي ،وسام طـ هشام :بػتح ٴلـقن ٴٕولك تخػق ًػا كاإلټغام وٴلحـذفً ،
يــاٮ .يـظــر :ٴلؽامــؾ يف ٴلؼــرٴٮٴٷ ،ٴلفــذلل ،637/1،ٴلؿغـــل يف ٴلؼــرٴٮٴٷ ،ٴلـــقٿٴوٴٿي ،1677،ٴلبحــر
ٴلؿحقطٰ ،بق حقان،442 /9،
قال ٴلدٴين ( :طـ ٰبل طؿرو ٰتعدٴكـل بـقكقـ ٴٕولك مػتقحة ،وكذلؽ حؽك ٴبـ حـاتؿ طــ كـافع ٰكـف قـرٰ
ٰتعدٴكـل بػتح ٴلـقن ٴٕولك وهل قرٴٮٶ ٴلحسـ وفتح ٴلـقن لغة).جامع ٴلبقان.1588/4 ،
وپټ بعضفؿ ٽلؽ قال ٰبق جعػر ٴلـحاڀ( :ٽكر بعـض ٴلـروٴٶ ّ
ٰن كـافع بــ ٰبـل كعـقؿ قـرٰ َٰ َت ِعـدٴكِـِل بػـتح
ٴلـقن ٴٕولك ،وٽلؽ غؾط غقر معروف طـ كافع وٲكّؿا فتح كافع ٴلقاٮ فغؾط طؾقف .وفتح هـذه ٴلــقن لحــ
وٓ يؾتػت ٲلك ما ٰكشد وهق( :ٴلرجز ٰطرف مـفا ٴٕكػ وٴلعقـاكـا )..وسـؿعت طؾـل بــ سـؾقؿان يؼـقل:
سؿعت محؿد بـ يزيد يؼقل :ٲن كان مثؾ هذٴ يجقٿ فؾقس بقـ ٴلحؼ وٴلباصؾ فرق .يرتكقن كتـاٵ ٴهلل -
ّ
جؾ وطزّ  -ولغاٷ ٴلعرٵ ٴلػصقحة ويستشفدون بلطرٴبل بقٴل ).ٲطرٴٵ ٴلؼرٯن.110/4،
قال ٰبق شامف( :وحؽك ٴٕهقٴٿي پوٴية ٰخرى بػتح ٴلـقن ٴٕولك وهل غؾط فؾفذٴ يؼـال يف ضـبط قـرٴٮٶ
ٴلجؿاطة بـقكقـ مؽسقپتقـ) ٲبرٴٿ ٴلؿعاين.686/1،
( )2قرٰ ٴلحسـ ،وكصر ،وٰبق ٴلعالقة ،وٴٕطؿش ،وقتاټٶ ،وبشـر بــ صؾحـة ،وٴبــ معؿـر طــ ٰبـل طؿـرو بػـتح
ٴلفؿزٶ وضؿ ٴلرٴٮ ،تؼديرهٰ :ن ٰخـرٹ مــ قـربي .يـظـر :ٲطـرٴٵ ٴلؼـرٯن ،ٴلـحـاڀ،110/4 ،ٴلؿغــل يف
ٴلؼرٴٮٴٷ ،ٴلـقٿٴوٴٿي ،1677،ٴلجامع ،ٴلؼرصبل ،197/16،ٴلبحر ٴلؿحقطٰ ،بق حقان.442/9 ،
=

د .خٍٛد ثٕذ ػجذاٌؼض٠ض اٌّشؼً
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ٴبـ مسعقټ { َط ِ
اپ ٌڃ ُم ْؿطِ ُركَا}= <24قال هق :بؾ هق ما ٴستعجؾتؿ بف هذه مػسرٶ
لؼرٴٮٶ ٴلجؿاطة)1(.

-

ٴٕطؿش { َٓ ُت َرى ٲِ َّٓ َم َساكِـ ُُف ْؿ}= <25بالتاٮ هذٴ ضعقػٕ ٩ن ٴلؿعـك ٰٓ
ُترى شلٮ ٲٓ مساكـفؿ ،وٲكؿا حؿؾ هذٴ طؾك ٴلؿعـك ٰي ُترى مساكـفؿ(،)2

=

قال ٴلػرٴٮ( :وٴجتؿعت ٴلؼرٴٮ طؾك (ٰخرٹ) بضؿ ٴٕلػ لؿ يسـؿ فاطؾـف ،ولـق قرئـتٰ( :ن َٰ ْخ ُـر َٹ) بػـتح
ٴٕلػ كان ٭قٴ ًبا) معاين ٴلؼرٯن.53/3 ،

َـــاپ ٌڃ مؿطِركَـــا قـــال ُهـــق مـــا ٴســـ َتعج ْؾتُؿ بِ ِ
ـــذٴ ط ِ
( )1قـــرٴٮٶ ٴبــــ مســـعقټَ { :ه َ
ـــف} .ٴلؿغــــل يف ٴلؼـــرٴٮٴٷ،
َ َ ْ ْ َ ْ
ُْ ُ
ٴلـقٿٴوٴٿي .1679،شقٴٽ ٴلؼرٯن،ٴلؽرماين.736/2،
قال ٰبق ٴلػتح ٴبـ جـل( :قد كثر طـفؿ حذف ٴلؼقل ٩لدٓلة ما يؾقف طؾقـف .كؼـقل ٴهلل تعـالكَ { :وٴ ْل َؿالئِ َؽـ ُة
قن َط َؾ ْق ِف ْؿ مِ ْـ ك ُِّؾ َب ٍ
َيدْ ُخ ُؾ َ
اٵَ ،سال ٌم َط َؾـ ْق ُؽ ْؿ } (ٴلرطـدٰ ،)23:ي :يؼقلـقن :سـالم طؾـقؽؿ ،وكـذلؽ هـذه
ٴس َت ْع َج ْؾت ُْؿ بِف} (ٴٕحؼـاف ،)24:لـق لـؿ تـلٷ قـرٴٮٶ طبـد ٴهلل
ٴلؼرٴٮٶ ،مػسرٶ لؼرٴٮٶ ٴلجؿاطةَ { :ب ْؾ ُه َق َما ْ
هذه لؿا كان ٴلؿعـك ٲٓ طؾقفا ،فؽقػ وقد جاٮٷ كا٭رٶ لتػسقرها .)٬ٴلؿحتسب.265/2 ،
( )2قال ٴلػرٴٮ( :وقرٰ ٴلحسـ{ :فل٭بحقٴ ٓ ُترى ٲٓ مساكـُفؿ} وفقف قبح فِل ٴلعربقـةٕ ٩ن ٴلعـرٵ ٲِٽٴ جعؾـت
فعؾ ٴلؿمكث قبؾ َٽكَّروه ،فؼالقٴ :لـؿ يؼـؿ ٲٓ جاپ ُيتَـؽ ،ومـا قـام ٲِٓ جاپيتـؽ ،وٓ يؽـاټون يؼقلـقن :مـا
قامت ٲِٓ جاپيتؽ ،وٽلؽ ٰن ٴلؿرتوك ٰحد ،فلحد ٲٽٴ كاكـت لؿمكـث ٰو مـذكر فػعؾفؿـا مـذكر ٰٓ .تـرى
مسـتؽرها ،وهـق طؾـك ٽلـؽ جـائز .قـال
ٰكؽ تؼقل :ٲن قـام ٰحـد مــفـ فاضـربف ،وٓ تؼـؾ :ٲن قامـت ٲٓ
ً
ٰكشدين ٴلؿػضؾ:
كاپٴ مِ ْث ُؾفاَ ...قدْ ِطؾِؿت َ
ٽٴك معدً ٰكرما (ٴكظر ٴبـ طؼقؾ ).107 /2
وكاپكا لؿ تر ً
فلكث فعؾ (مثؾ) ٕكف لؾـاپ ،وٰجقټ ٴلؽالم ٰن تؼقل :ما پئل ٲٓ مثؾفا ).معاين ٴلؼرٯن .55/3
يـظـــر :ٴلحجـــة ،ٴلػاپســـل ،186 /6 ،جـــامع ٴلبقـــان ،ٴلطـــربي ،130/22 ،ٴلؿحتســـب ،ٴبــــ جــــل،
.207/2ٴلؿغـل يف ٴلؼرٴٮٴٷ ،ٴلـقٿٴوٴٿي ،1680،شقٴٽ ٴلؼـرٯن ،ٴلؽرمـاين ،736/2،ٴلبحـر ٴلؿحـقط،
ٰبق حقان.60/9،

ِٕٙظ اِ٦بَ أث ٟاٌفضً اٌشاص ٞف ٟوزبثٗ (اٌٍٛاِؼ ف ٟاٌمشاءح)
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ومثؾف فؿا بؼقت ٲٓ ٴلصدوپ ٴلجرٴشع)1( .

ٰيضا ٲٓ مساكـفؿ طؾك ٴلقٴحد ٴلذي ٰپيد بف
 ٴلثؼػل(ُ ٓ{ )2ترى} بالتاٮ ًٴلجؿعٰ ،و هق مصدپ حذف مضافف ٰيٰ :ثاپ مسؽـفؿ سؽقهنؿ)3( .

-

ٴبـ طباڀ { َو َٽل ِ َؽ َٰ َف َؽ ُف ْؿ}= <28بثالٸ فتحاٷ طؾك ٴلؿضل ٰي :٭رففؿ

وٰضؾفؿ)4(.

-

ٴلزبقر {ٯ ُفؽفؿ} بالؿد هق ٰفعؾفؿ بؿعـك فعؾفؿ كإولٰ ،و ٴلؿعـك ٰ٭اپهؿ
ٲلك ٴإلفؽ ٰوجدهؿ كذلؽٰ ،و هل فاطؾفؿ كخاټطفؿ بؿعـك ٴٕول)5( .

( )1ٴلبقت لذي ٴلرمة وپوٴية ٴلديقٴن:
صقى ٴلـّحز وٴٕجرٴٿ ما يف غروضفا ...فؿا بؼقت ٲٓ ٴلصدوپ ٴلجرٴشع
وٴلـحــز :ضــرٵ ٴٕطؼــاٵ وٴٓســتحثاٸ يف ٴلســقر ،وهــق ٰن يحــرك طؼبقــف ويضــرٵ هبؿــا مقضــع طؼبــك
ٴلرٴكــب -وٴٕجــرٴٿ :ٴٕمحــال وٴلقٴحــد :جــرٿ ومحــؾ ،وٴلجــرل :ٴلؿؽــان ٴلصــؾب وجؿعــف ٰجــرٴل،
وٴلغروڃ :ٴلقٴحد غرڃ وهـق حـزٴم ٴلرحـؾ -وٴلجرشـع :وٴحـد ٴلجرٴشـع وهـق :ٴلؿــتػخ ٴلجـبـقـ-
يؼقل :تؿأل ٴلغروڃ .ٴكظر ټيقٴكف  ،1296 /2وٴلؿحتسب  ،207 /2ٴلؿػصؾ .87 /2
( )2بشر بـ ٲبرٴهقؿ بـ حؽقؿٰ ،بق طؿرو ٴلثؼػل ،قرٰ طؾك قتقبة .يـظر :غاية ٴلـفاية ،ٴبـ ٴلجزپي176/1 ،
( )3ٽكر ٴبـ جـل ققلف يف ٽلؽ :وٰما {مسؽـفؿ } فنن شئت قؾت :وٴحد كـك مــ جؿاطتـف ،وٲن شـئت جعؾتـف
ٰيضـا ٰن يريـد (بؿسـؽـفؿ) هــا
مصدپٴ وقدپٷ حذف ٴلؿضافٰ ،ي ٓ :ترى ٲٓ ٯثاپ مسؽـفؿ ،وحسـ ً
ً
ٴلجؿاطــة ،وٲن كــان قــد جــاٮ بؾػــظ ٴلقٴحــد ٩وٽلــؽ ٰكــف مقضــع تؼؾقــؾ لفــؿ وٽكــر ٴلعػــاٮ طؾــقفؿ ،فــالق
ـؿ ك ُْخ ِـر ُج ُؽ ْؿ صِ ْػ ًـال } (ٴلحـج،)5 :
بالؿقضع ٽكر ٴلقٴحد ٩لؼؾتف طـ ٴلجؿاطة ،كؿـا ٰن ققلـف سـبحاكفُ { :ث َّ
ً
ٰصػآ .وحسـ لػظ ٴلقٴحد هــإ ٩كـف مقضـع تصـغقر لشـلن ٴإلكسـان ،وتحؼقـر ٕمـره ،وٕن معــاه
ٰي:
ٰيضا تخرٹ كؾ وٴحد مـؽؿ ً
صػال ...يـظر :ٴلؿحتسب.267/2 ،
ً
وٴلص َّباٺ بـ ٴلعالٮ ٴٓكصاپي ،وٰبق طقاڃ ،وطؽرمة ،وحـظؾة بـ ٴلـعؿان بـ
( )4قرٰ ٴبـ طباڀ ،وٴبـ ٴلزبقرَّ ،
(٭ َر َف ُف ْؿ).
ُم َّرٶ ،ومجاهدَ َٰ {:ف َؽ ُف ْؿ} ،بثالٸ فتحاٷٰ :ي َ
( )5وقرٰ ٴبـ ٴلزبقر وٴبـ طباڀ{:ٯ َف َؽ ُف ْؿ} بالؿد ،فاحتؿؾ ٰن يؽقن فاطـؾ .فـالفؿزٶ ٰ٭ـؾقة ،وٰن يؽـقن َٰ ْف َع َـؾ،
فالفؿزٶ لؾتعديةٰ ،يَ :ج َع َؾ ُف ْؿ َي ْلفِ ُؽ َ
قن ،ويؽقن َٰ ْف َع ُؾ بؿعـك ٴ ْل ُؿ َج َّر ِټ.

د .خٍٛد ثٕذ ػجذاٌؼض٠ض اٌّشؼً

-

ٰبق ٴلعقاڃ {ٰ ّفؽفؿ} بالتشديد ٩لتؽثقر ٴلػعؾ وتؽريره)1(.

-

بعض ٴلؼرٴٮ {ٴفؽفؿ} ٴسؿ طؾك فعؾ كالحذپ)2(.

-

ٴبـ طباڀ {ٯفؽفؿ} بالؿد طؾك فاطؾفؿ ٰي ٭اپففؿ)3(.
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 ٴبـ ٴلزبقر {فؾؿا قضك}= <29بػتحتقـ ٰي :ٴهلل ٰو ٴلرسقلٰ ،و بؿعـكٴكؼضك)4(.

-

بالغا}= <35بالـصب طؾك ٲضؿاپ فعؾ ٰي :بؾغقٴ ً
ٴلحسـ { ً
بالغا)5(.

 -ٴبـ محقصـ { َي ْف َؾؽ} بػتح ٴلقاٮ وٴلالم مـ َهؾِ َؽ بالؽسر يف ٴلؿاضل وٴلػتح

( )1وقرٰ ٰبق طقاڃ ،وطؽرمة :بتشديد ٴلػاٮ لؾتؽثقر.
( )2وطـ ٴلػرٴٮ ٰكف قرٳَ َٰ { :ف ُؽ ُف ْؿ} بػتح ٴلفؿزٶ وٴلػاٮ وضؿ ٴلؽاف ،وهل لغة يف ٴإلفؽ.
( )3وقرٰ ٴبـ طباڀ ،فقؿا پوى قطرٵ ،وٰبق ٴلػضؾ ٴلرٴٿي( :ٯفِ ُؽ ُف ُؿ) ٴسؿ فاطؾ مـ َٰ َف َؽٰ ،ي َ٭ َاپ َف ُف ْؿ.
يـظر :معاين ٴلؼرٯن ،ٴلػرٴٮ ،56/3 ،ٲطرٴٵ ٴلؼرٯن ،ٴلـحاڀ ،،113/4 ،مختصـر يف شـقٴٽ ٴلؼـرٯن ،ٴبــ
خالقيف ،140 ،ٴلؿحتسب،ٴبـ جـل ،267/2 ،ٴلؿغـل يف ٴلؼرٴٮٴٷ ،ٴلـقٿٴوٴٿي ،1681،شقٴٽ ٴلؼـرٯن،
ٴلؽرماين ،737/2 ،ٴلجامع ،ٴلؼرصبل ،209/16 ،ٴلبحر ٴلؿحقطٰ ،بق حقان.447/9 ،
( )4قرٰ ٓحؼ بـ حؿقدُ ،
وخ َب ْقب بـ طبد ٴهلل بـ ٴلزبقر{ َف َؾ َّؿا ُق ِض َل} بػـتح ٴلؼـاف وٴلضـاټ ،مبـ ًّقـا لؾػاطـؾٰ ،ي:
َق َضك ُم َح َّؿدٌ َمـا َق َـر َٰٰ ،يَ َٰ :ت َّؿـ ُف َو َف َـر َڇ مِـْـ ُف .يـظـر :ٴلؿحـرپ ،ٴبــ ططقـة ،632/7،ٴلؿغــل يف ٴلؼـرٴٮٴٷ،
ٴلـــقٿٴوٴٿي ،1681،ٴلؽامــؾ ،ٴلفــذلل ،101/5 ،ٴلجــامع ،ٴلؼرصبــل ،216/16،ٴلبحــر ٴلؿحــقطٰ ،بــق
حقان450/9،
( )5قرٰ ٴلحسـ ،وٿيد بـ طؾل ،وطقسك :بالـصب طؾك فعؾ مضـؿرٰ ،يُ :ب ِّؾغُـقٴ َب َالغًـاْ َٰ ،و َب َّؾ ْغـَـا َب َالغًـا .يـظـر:
ٴلؿحتسب ،ٴبـ جـل ،268/2،ٴلبحر ٴلؿحقطٰ ،بقحقان.452/9،
ويجــقٿ يف ٴلعربقــةَ :ب َال ًغــا َو َبـ َـال ٌڇ ،ٴلـصــب طؾــك معـــك ٲٓ ســاط ًة َب َال ًغــا ،طؾــك ٴلؿصــدپ ٰو طؾــك ٴلـَّعــت
لؾساطة .يـظر :ٴلؿغـل يف ٴلؼرٴٮٴٷ ،ٴلـقٿٴوٴٿي ،1683،ٴلجامع ،ٴلؼرصبل ،222/16 ،ٲتحاف فضـالٮ
ٴلبشر ،ٴلبـاٮ505/1 ،

ِٕٙظ اِ٦بَ أث ٟاٌفضً اٌشاص ٞف ٟوزبثٗ (اٌٍٛاِؼ ف ٟاٌمشاءح)
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يف ٴلؿستؼبؾ ،وقرٳ {ففؾ َي ْفؾِؽ} بػتح ٴلقاٮ وكسر ٴلالم مرت ًبا لػاطؾة)1(.

 سقپٶ محؿد ---

ٴٕطؿش {بؿا ٰكزل طؾك محؿد} =<2بضؿ ٴلفؿزٶ بؽسر ٴلزٴي)2(.

-

ٴلحسـ {وٴلذيـ ُقتَّؾقٴ} بالتشديد ٩لؾتؽثقر)3(.

 ٴلجحدپي (َ {)4قتَؾقٴ} = <4بالػتح وٴلتخػقػ بنسـاټ ٴلػعؾ ،وٴلؿػعقلمحذوف)5(.

(هؾِ َؽ) بؽسر ٴلـالم ،وهـل
( )1قرٰ ٴبـ محقصـ :بػتح ٴلقاٮ وكسر ٴلالم وطـف ً
ٰيضا :بػتح ٴلقاٮ وٴلالم ،وماضقف َ
لغة .يـظر :مختصـر يف شـقٴٽ ٴلؼـرٯن ،ٴبــ خالقيـف .141 ،ٴلؿـبفج ،سـبط ٴلخقـاڄ ،742/2،ٴلؿغــل يف
ٴلؼرٴٮٴٷ ،ٴلـقٿٴوٴٿي .،1683،شقٴٽ ٴلؼرٯن ،ٴلؽرماين  ،738/2ٴلجامع ،ٴلؼرصبل ،222/16،وٴلبحر
ٴلؿحقطٰ ،بقحقان.448/9 ،
قال ٰبق ٴلػتح ٴبـ جـل( :وٰما {يفؾؽ} بػتح ٴلقاٮ وٴلالم جؿق ًعـا فشـاٽٶ ،ومرغـقٵ طـفـإ ٩ن ٴلؿاضـل
ٰيضـا لغـاٷ
هؾؽ ،فعؾ مػتقحة ٴلعقـ ،وٓ يليت يػعـؾ ،بػعـؾ ٴلعـقـ فقفؿـا جؿق ًعـا ٲٓ ٴلشـاٽ .وٲكؿـا هـق ً
تدٴخؾت...ٲلخ) ٴلؿحتسب.268/2،
ـؽ ٲِ َّٓ ٴ ْل َؼـقم ٴ ْل َػ ِ
اسـ ُؼ َ
قال ٴلزجاٹ( :ولق قرئت { َف َف ْـؾ َي ْفؾِ ُ
قن }كـان وجفـًا ،وٓ ٰطؾـؿ ٰحـد ًٴ قـرٰ هبـا).
ْ ُ
معاين ٴلؼرٯن ،448/4 ،قؾت :لعؾف لؿ تصؾف قرٴٮٶ ٴبـ محقصـ.
( )2قرٰ ٴٕطؿش ،وٴبـ ٰبل طبؾةُٰ { :ك ِْز َل} بضؿ ٴلفؿزٶ وكسر ٴلزٴي وتخػقػفا ُم َعدًّ ى بـالفؿزٶ مبـ ًقـا لؾؿػعـقل.
يـظر :ٴلؿغـل يف ٴلؼرٴٮٴٷ ،ٴلـقٿٴوٴٿي.1685،ٴلبحر ٴلؿحقطٰ ،بق حقان.458/9،
( )3قرٰ ٴلحسـُ { :ق ِّت ُؾ ْقٴ} بتشديد ٴلتاٮ طؾك ٴلتؽثقر ،طؾك معـك :قتؾقٴ ٴلؿشركقـ قتؾ بعضفؿ بعض.
طرضا طـ سؾقؿان بـ قتة طـ ٴبــ طبـاڀ
( )4طا٭ؿ بـ ٰبل ٴلصباٺ ٴلعجاٹ ٴلجحدپي ٴلبصريٰ ،خذ ٴلؼرٴٮٶ ً
وپوى حرو ًفا طـ ٰبل بؽر طـ ٴلـبل  . يـظر :غاية ٴلـفاية ،ٴبـ ٴلجزپي.349/1 ،
( )5قرٰ ٴلجحدپي { َق َت ُؾ ْقٴ} بالػتح ،طؾك معـك :ٴلذيـ قتؾقٴ ٴلؿشـركقـ .يـظـر :معـاين ٴلؼـرٯن ،ٴلزجـاٹ.7/5 ،
ٲطــــرٴٵ ٴلؼــــرٯن ،ٴلـحــــاڀ .119/4،ٴلفدٴيــــة ،مؽــــل بـــــ ٰبــــل صالــــب .6886/ 11،ٴلجــــامع،
ٴلؼرصبل.230/16،
=

د .خٍٛد ثٕذ ػجذاٌؼض٠ض اٌّشؼً
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 طؾل ٰ{ --مثال ٴلجـة ٴلتل ُوطد ٴلؿتؼقن} طؾك ٴلجؿع ،وهق يدل طؾك ٰنقرٴٮٶ ٴلعامة وٴحد يرٴټ بف ٴلجؿع ،ويؼال :مرپٷ برجؾ مثؾ كشا ٰيٰ :مثال،
وققؾٰ :مثال ٴلجـة ٰي ٭ػاٷ ٴلجـة)1(.
 ٴٕطؿش {وٰكطاهؿ تؼقيفؿ}=ٰ <17يٰ :ططاهؿ تؼقيفؿ ،وهل لغة تؽؾؿٴلـبل)2(.-

 ٰبق جعػر طـ ٰهؾ مؽة {ٲن تلهتؿ}= <18بالجزم طؾك ٴلشرڄٕ ٩جؾ ِٰن
ٴلؿؽسقپٶ ٴلجاٿمة ،وٴلجقٴٵ فؼد جاٮ وٴلؿعـك ٲن شؽقٴ يف مجقئفا بغتة فؼد
جاٮ طالمتفا)3(.
=

فالحجـة لؿـــ خ ّػــػ ٰو شــدّ ټٰ :كــف ّ
ټل بضــؿ ٴلؼــاف طؾــك بــاٮ ٴلػعــؾ لؿــا لــؿ يســؿ فاطؾــف .ٴلحجــة ،ٴبـــ
خالقيف.328/1،

( )1بزياټٶ هؿزٶ مػتقحة يف ٰولف ،وٰلػ ٰخرى بعد ٴلثاٮ طؾك ٴلجؿع .قال ٴلػرٴٮٰ( :خـربين ِح َّب ُ
ـان بــ طؾـل طــ
ٴلؽؾبل ،طـ ٰبل ٭الح ،طـ ٴبـ طباڀ قال :مثؾ ٴلجـةٰ ،مثـال ٴلجــة ،٭ـػاٷ ٴلجــة .قـال ٴبــ طبـاڀ:
طؾــل بـــ ٰبــل صالــبٰ :مثــال) .معــاين ٴلؼــرٯن65/2،و  60/3يـظــر :معــاين ٴلؼــرٯن،
وكــذلؽ قرٰهــا ّ
ٴلـحاڀ ،471/6،ٴلؿختصر ،ٴبـ خالقيف ،141 ،ٴلؿغـل يف ٴلؼرٴٮٴٷ ،ٴلـقٿٴوٴٿي.1688،
قال ٰبق ٴلػتح( :هذه ٴلؼـرٴٮٶ ټلقـؾ طؾـك ٰن ٴلؼـرٴٮٶ ٴلعامـة ٴلتـل هـل {مثـؾ} ،بالتقحقـد  -بؾػـظ ٴلقٴحـد
ومعـك ٴلؽثرٶ ٩وٽلؽ لؿا فقف مـ معـك ٴلؿصدپية ٩ولفذٴ جاٿ مرپٷ برجؾ مثـؾ پجؾـقـ وبـرجؾقـ مثـؾ
پجال ،وبامرٰٶ مثؾ پجؾ ،وبرجؾ مثؾ ٴمرٰٶ) .ٴلؿحتسب.270/2 ،
( )2قرٰ ٴبـ مسـعقټ ،وٴٕطؿـش{ :وٰكطـاهؿ تؼـقٴهؿ} ٰيٰ :ططـاهؿ ،وهـل لغـة معروفـةٰ ،كطـكٰ :يٰ :ططـك،
وپوٴهــا محؿــد بـــ صؾحــة طـــ ٰبقــف ،وهــل يف مصــحػ طبــد ٴهلل .يـظــر :تػســقر ٴلؿاتريــدي،273/9 ،
ٴلؿختصر ،ٴبـ خالقيف ،142،ٴلؽشػ ،ٴلثعؾبل ،33/9،ٴلؿحرپ ٴلقجقز ،ٴبــ ططقـة ،116/5،ٴلؿغــل
يف ٴلؼرٴٮٴٷ ،ٴلـقٿٴوٴٿي.1689،
( )3قرٰ حؿقد ،وٴلؿري ،وٴبـ سؾقؿان ،طـ ٴبـ كثقر ،وٴلروٴسل طـ ٰبل طؿرو بؽسر ٴلفؿزٶ {ٲن} ،وبحـذف
ٴلقاٮ وكسر ٴلفاٮ {تلهتؿ} .يـظر :ٴلؽامؾ ،ٴلفذلل ،350/4ٴلؿغـل يف ٴلؼرٴٮٴٷ ،ٴلـقٿٴوٴٿي.1689،
=

ِٕٙظ اِ٦بَ أث ٟاٌفضً اٌشاص ٞف ٟوزبثٗ (اٌٍٛاِؼ ف ٟاٌمشاءح)
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 طـ ٰبل طؿرو {بغتّة} بتشديد ٴلتاٮ وفتح ٴلعقـ ،وهذه ٴلصقغة لؿ يلٷ يفٰيضا ،وٲكؿا يختص ٴٓسؿ كالثق ّية وٴلثر ّية
ٴلؿصاټپ وٓ يف ٴلصػاٷ ً
لؿقضعقـ ،وٴكتصاٵ بغتة ٕهنا مصدپ يف مقضع ٴلحال)1(.

 طـ ٴلـبل {--ففؾ طسقتؿ ٲن ول ّقتؿ}=<22طؾك ٴلؿػعقل بف ٰيّ :وٓكؿ
ٴلـاڀ)2(.
=

قال ٴلػرٴٮ :وحدثـل ٰبق جعػر ٴلرٱٴسل َق َال :قؾت ٕبـل طؿـرو بــ ٴلعـالٮ :مـا هـذه ٴلػـاٮ ٴلتـل يف ققلـف:
{ َف َؼدْ جا َٮ َٰ ْشرٴ ُصفا}  ٬قال :جقٴٵ لؾجزٴٮ.
يـظر :معاين ٴلؼرٯن ،ٴلػرٴٮ.61/3،جـامع ٴلبقـان ،ٴلطـربي ،171/22،معـاين ٴلؼـرٯن ،ٴلزجـاٹ،11/5 ،
ٲطرٴٵ ٴلؼرٯن ،ٴلـحاڀ ،122/4،ٴلؿحتسب ،ٴبـ جـل ،270/2،ٴلجامع ،ٴلؼرصبل ،240/16،ٴلبحر
ٴلؿحقطٰ ،بق حقان.464/9 ،

ِ
( )1طـ ٰبل طؿرو بػتح ٴلغقـ وتشديد ٴلتاٮ حقث جـاٮ .قـال ٰبـق حقـانَ ( :ق َ
ب ٴل َّؾ َـقٴمِحِ َ :و ِه َـل ِ٭ـ َػةٌ،
ـال َ٭ـاح ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َوٴكْتِ َصا ُب َفا َط َؾك ٴ ْل َح ِ
ٴس ُؿ
ال َٓ كَظ َقر َل َفا فل ٴ ْل َؿ َصاټ ِپ َو َٓ فل ِّ
ٴلص َػاٷَ ،ب ْؾ فل ْٴَٕ ْس َؿاٮ ك َْح ُق :ٴ ْل ُح ِّر َّيةَ ،و ُه َق ْ
ــري ُة ٴســـؿ م َؽـ ٍ
ٍ
ــان .ٴ ْكت ََفـــك ).ٴلبحـــر ٴلؿحـــقط .464/9 ،يـظـــر :ٴلؿغــــل يف ٴلؼـــرٴٮٴٷ،
ٴلسـ ِ َّ ْ ُ َ
َج َؿا َطـــةَ ،و َّ
ٴلـقٿٴوٴٿي ،1690،شقٴٽ ٴلؼرٯن ٴلؽرماين .742/2،ٴلجامع ،ٴلؼرصبل،240/16 ،
قال ٴلزمخشري( :وقرٳ{ :بغتة} بقٿن جربة ،وهل غريبة لؿ ترټ يف ٴلؿصـاټپ ٰختفـا ،وهـل مرويـة طــ
ٰبك طؿرو ،وما ٰخقفـل ٰن تؽقن غؾطة مـ ٴلـرٴوي طؾـك ٰبـك طؿـرو ،وٰن يؽـقن ٴلصـقٴٵ :بغتـة ،بػـتح
ٴلغقـ مـ غقر تشديد) ٴلؽشاف.323/4 ،
قرٴٮٶ ٰبل طؿرو يف پوٴية هاپون بـ حاتؿ طـ حسقـ طـفَ { :ب ْغتَة} فعؾف مثال لؿ يـلٷ يف ٴلؿصـاټپ وٓ يف
ٰيضا ،وٲكؿا هق مختص بآسؿ ...وٓبد مـ ٲحسان ٴلظـ بلبل طؿرو ،وٓ سقؿا وهـق ٴلؼـرٯن،
ٴلصػاٷ ً
وما ٰبعـده طــ ٴلزيـغ وٴلبفتـان ...وٴلزمخشـري طؾـك طاټتـف يف تغؾـقط ٴلروٴيـة ..يـظـر :ٴلؿحتسـب ،ٴبــ
جـل،270/2،ٴلبحر ٴلؿحقطٰ ،بق حقان.464/9 ،
(ُ )2پ ِو َي ٰن ٴلـبـــل  --قـــرٰ {ولقـــتؿ} بحـــذف ٴلتـــاٮ وضـــؿ ٴلـــقٴو وكســـر ٴلـــالم .يـظـــر :ٴلؿحتســـب ،ٴبــــ
جـل .272/2،ٴلؿغـل يف ٴلؼرٴٮٴٷ ،ٴلـقٿٴوٴٿي.1691،
=
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طؾل { --ٲن ُتق ّلقتؿ} مثؾف ٰيّ :
تقٓكؿ ٴلـاڀ)1(.

 ٴلحسـ { َو َت َؼ ّط ُعقٴ} بالػتحاٷ وٴلتشديد ٰي :تتؼطعقٴ ،وكصب ٰپحامؽؿطؾك تؼدير ٴلجاپ ٰي يف ٰپحامؽؿٰ ،و يـتصب بػعؾ مضؿر ټل طؾقف ٴلؿذكقپ.
-

يعؼقٵ {تؼطعقٴ} مـ قطع مخػ ًػا)2(.

ٴلش ْق َط ُ
 ٴبـ سقريـ( )3وجؿاطة { َّان َس َّق َل َل ُف ْؿ َو َٰ ْم َؾك َل ُف ْؿ } =<25مرتبًا

=

محؿـد
محؿد بـ هاپون ،حـدّ ثـا ّ
محؿد بـ ٴلحسقـ ،حدّ ثـا هاپون بـ ّ
قال ٴلثعؾبلٰ( :خربكا ٴلحسقـ بـ ّ
ٴلـقپٴق ،طــ ٴبــ ټٴوټ ،طــ طبـد
بـ طبد ٴلعزيز ،حدّ ثـا ٴلؼاسؿ بـ يقكس ٴلفاللل ،طـ سعقد بـ ٴلحؽـؿ ّ
ٴلـبل  --يؼرٰ {ففؾ طسقتؿ ٲن ولقتؿ ٰن تػسدوٴ يف ٴٕپڃ} ثؿ قال« :هـؿ
ٴهلل بـ مغػؾ ،قال :سؿعت ّ
هــذٴ ٴلحــل مـــ قــريش ٰخــذ ٴهلل طؾــقفؿ ٲن ولــقٴ ٴلـــاڀ ّٰٓ يػســدوٴ يف ٴٕپڃ وٓ يؼ ّطعــقٴ ٰپحــامفؿ»)
ٴلؽشػ .35/9 ،يـظر :ٴلؿحرپ ٴلقجقز ،ٴبـ ططقة.118/5،

بضؿ (ٴلتاٮ) و(ٴلقٴو) وكسـر (ٴلـالم) ٰيّ :
تـقٓكؿ ٴلـّـاڀ طؾـك مـا لـؿ
( )1قرٰ طؾل بـ ٰبل صالب {ٲِ ْن ُت ُق ِّلقت ُْؿ } ّ
يسؿ فاطؾف ومثؾف پوى پويس طـ يعؼقٵ ،وٴٕټيب ،وٴل َؽ َػ ْر ُتقثل طـ ٰبل بؽـر .يـظـر :ٲطـرٴٵ ٴلؼـرٯن،
ّ
ٴلـحــاڀ .123/4،معــاين ٴلؼــرٴٮٴٷ ٴٕٿهــري .387/2،ٴلؿحتســب ،ٴبـــ جـــل .272/2،ٴلؽشــػ،
ٴلثعؾبـــل .35/9،ٴلؿغــــل يف ٴلؼـــرٴٮٴٷ ،ٴلــــقٿٴوٴٿي .1691 ،ٴلجـــامع ،ٴلؼرصبـــل .245/16،ٴلبحـــر
ٴلؿحقطٰ ،بق حقان.469/9،
( )2وقرٰ ٰبق طؿرو ،يف پوٴية هاپون ،وس َّـالم ،ويعؼـقٵ ،و َٰبـانِ ،
وط ْص َـؿةَ { :و ُت َؼ ِّط ُعـقٴ} بػـتح ٴلتـاٮ وتخػقـػ
َ َ
َ
ِ
ٴطتباپٴ بؼقلف تعالكَ { :و َي ْؼ َط ُع َ
ق٭ َؾ} (ٴلبؼرٶ .)27 :وقرٰ ٴلحســ
ٴلؼاف ،مـ ٴلؼطع،
ٴهلل بِف َٰ ْن ُي َ
ً
قن َما َٰ َم َر ُ
ٴطتباپٴ بؼقلـف تعـالكَ { :و َت َؼ َّط ُعـقٴ َٰ ْم َـر ُه ْؿ َب ْقــ َُف ْؿ} (ٴٕكبقـاٮ.)93 :
{ َو ُت َؼ ِّط ُعقٴ} مػتقحة ٴلحروف مشدټٶ،
ً
يـظــر :ٴلؿحتســب ،ٴبـــ جـــل ،473/9،ٴلؿحــرپ ٴلــقجقز ،ٴبـــ ططق ـة ،118/5،ٴلؿغـــل يف ٴلؼــرٴٮٴٷ،
ٴلـقٿٴوٴٿي ،1691،ٴلجامع ،ٴلؼرصبل.246/16 ،
( )3محؿد بـ سقريـ ٰبق بؽر بــ ٰبـل طؿـرٶ ٴلبصـري ,مـقلك ٰكـس بــ مالـؽ ( --ٷ110:هــ) .يـظـر :غايـة
ٴلـفاية ،ٴبـ ٴلجزپي.151/2 ،

ِٕٙظ اِ٦بَ أث ٟاٌفضً اٌشاص ٞف ٟوزبثٗ (اٌٍٛاِؼ ف ٟاٌمشاءح)
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لؾؿػعقل)1(.

-

مجاهد وجؿاطة {وٰمؾك لفؿ} ٰيُٰ :مؾل ٰكا لفؿ)2(.

-

طقسك ٴلبصرٶ({ )3ٲٽ تقفاهؿ ٴلؿالئؽة}= <27بللػ طؾك ٴلتذكقر)4(.

 ٴٕطؿش {ويبؾقٴ}= <31بالقاٮ وٲسؽان ٴلقٴو ٰي :سقبؾقٴ ٴهلل تعالكٰطؿالفؿ)5(.
( )1پوٴها ٴلخػاف طـ ٰبل طؿرو {وٰمؾل} بضؿ ٴلفؿزٶ وكسر ٴلالم بػتح ٴلقاٮ طؾك بـاٮ ٴلػعـؾ لؾؿػعـقلْ َٰ ،ي
ُٰ ْم ِف ُؾـقٴ َو ُمـدوٴ فِـل ُط ْؿ ِـر ِه ْؿ وهـل قـرٴٮٶ شـقبة ،وٴبــ سـقريـ ،وٴلجحـدپي ،وطقسـك ٴلبصـري ،وطقسـك
ٴلفؿذٴين .ٴلبحر ٴلؿحقطٰ ،بق حقان469/9،
()2

وقرٰ ٴبــ ُه ْر ُمـز ،ومجاهـد ،وٴ ْل َج ْحـدَ ِپي ،ويعؼـقٵَ {،:و ُٰ ْمؾِـل} بضـؿ ٴلفؿـزٶ وكسـر ٴلـالم وٲپسـال يـاٮ
ٴلؿتؽؾؿ طؾك وجف ٴلخرب مـ ٴهلل تعالك طـ كػسف ٰكف ُ
يػعؾ ٽلؽ هبؿ ،كلكف قال :وٰكا ُٰ ْمؾِل لفؿ.

يـظــــر :جــــامع ٴلبقــــان ،ٴلطــــربي ،218/21 ،معــــاين ٴلؼــــرٯن ،ٴلزجــــاٹ ،13/5 ،ٲطــــرٴٵ ٴلؼــــرٯن،
ٴلـحــاڀ ،125/4،ٴلجــامع ،ٴلؼرصبــل ،249/16 ،ٴلحجــة ،ٴلػاپســل ،59/7،حجــة ٴلؼــرٴٮٴٷ ،ٴبـــ
ٿكجؾــف ،667/1،ٴلؽشــػ ،ٴلثعؾبــل ،37/9،ٴلؽشــاف ،ٴلزمخشــري ،326/4،ٴلؿحــرپ ٴلــقجقز ،ٴبـــ
ططقة ،119/5،ٴلبحر ٴلؿحقطٰ ،بق حقان.469/9،
ٰيضا بضؿ ٴلفؿزٶ وكسر ٴلالم وفتح ٴلقـاٮ .يـظـر :ٴلؿـتفـك،
وقرٰ ٿيد بـ طؾل :بػتح ٴلفؿزٶ وٴلالم ،وطـف ً
ٴلخزٴطل ،581،ٴلؿغـل يف ٴلؼرٴٮٴٷ ،ٴلـقٿٴوٴٿي ،1692،شقٴٽ ٴلؼرٯن ٴلؽرماين،744/2،
قال ٴبـ مجاهد( :قرٰ ٰبق طؿرو وحده {وٰمؾل َل ُفؿ} بضؿ ٴٕلػ وكسر َّ
ٴلالم وفتح ٴلقاٮ) .ٴلسبعة.600/1،
( )3طقسك بـ طؿر ٰبق طؿر ٴلثؼػـل ٴلـحـقي ٴلبصـري ،طـرڃ ٴلؼـرٯن طؾـك طبـد ٴهلل بــ ٰبـل ٲسـحاق وطا٭ـؿ
ٴلجحـــدپي ،ولـــف ٴختقـــاپ يف ٴلؼـــرٴٮٴٷ طؾـــك ققـــاڀ ٴلعربقـــة (ٷ149:هــــ) .يـظـــر :غايـــة ٴلـفايـــة،ٴبـ
ٴلجزپي.613/1،
( )4قرٰ طقسك بـ طؿر ،وٴبـ مؼسـؿ ،وٴٕطؿـش{ :تـقفتفؿ} بـللػ بـدل ٴلتـاٮ {تقفـاهؿ} .فاحتؿـؾ ٰن يؽـقن
ماض ًقا ومضاپ ًطا حذفت مـف ٴلتاٮ .يـظر :ٴلؽشػ ،ٴلثعؾبل ،36/9،ٴلؿغـل ،ٴلـقٿٴوٴٿي .شـقٴٽ ٴلؼـرٯن،
ٴلؽرماين .744/2 ،ٴلبحر ٴلؿحقطٰ ،بق حقان.474/9 ،
( )5قرٰ ٴٕطؿش ،ومحبقٵ طـ ٰبل طؿرو :بالقاٮ مع ٲسؽان ٴلقٴو .يـظر :ٴلؿغـل ،ٴلـقٿٴوٴٿي.1693،
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يعؼقٵ {وكبؾقٴ} بالـقن)1(.

 ٴلسؾؿل({ )2وتدَّ طقٴ ٲلك ٴلسؾؿ}= <35بػتح ٴلتاٮ وٴلدٴل مشدټٶ ٰي :تـسبقٴوتعتُروٴ)3(.

خرٹ
 طـ ٰبل طؿرو {ويخرٹ ٰضغاكؽؿ} =<37مرفقطة ٴلجقؿ ٰي :وهق ُي ُ
ُ
ٰضغاكؽؿ(،)4
ٰيضا {و َيخرٹ} بػتح ٴلقاٮ وضؿ ٴلرٴٮ طؾك ٴلؿطاوطة {ٰضغاكؽؿ}
 وطـف ًبالرفع فاطؾ يخرٹ)5( .

( )1قرٰ يعؼقٵ غقر ٴبـ وهب ،وٴلفؿدٴين وٴٕٿپق طـ ٰبل طؿرو ،وٴبـ پٴشد وٴبـ ٿكريا طـ حؿـزٶ :بـالـقن،
وٲسؽان ٴلقٴو .يـظـر :معـاين ٴلؼـرٴٮٴٷ ،ٴٕٿهـري .388/2،ٴلؿبسـقڄ ،بــ مفـرٴن .409/1،ٴلـقجقز،
ٴٕهــقٴٿي .334/1،ٴلـشــر ،ٴبـــ ٴلجــزپي .375/2،ٴلؿغـــل ،ٴلـــقٿٴوٴي .1693،ٴلؽامــؾ ،ٴلفــذلل،
 .234/6ٴلجامع ،ٴلؼرصبل.254/16،
( )2طبد ٴهلل بـ حبقب بـ پبقعة ٰبق طبد ٴلرحؿـ ٴلسـؾؿل ٴلضـرير مؼـرى ٴلؽقفـة ،ولـد يف حقـاٶ ٴلـبـل  وٕبقـف
٭حبة ٲلقف ٴكتفت ٴلؼرٴٮٶ تجقيدً ٴ وضب ًطا .يـظر :غاية ٴلـفاية ،ٴبـ ٴلجزپي.413/1 ،
( )3قرٰ ٴلس َؾ ِؿل :بتشديد ٴلـدٴل .يـظـر :ٴلؿحتسـب ،ٴبــ جــل.273/2،ٴلؿغــل ،ٴلــقٿٴوٴٿي.1693 ،ٴلبحـر
ٴلؿحقطٰ ،بق حقان.476/9،
( )4قرٰ ٴلحؾقٴين طــ ٰبـل طؿـرو ،وٰبـق َم ْع َؿـر طــ طبـد ٴلـقٴپٸ طــف :بضـؿ ٴلقـاٮ ،وپفـع ٴلجـقؿ .طؾـك ٴلؼطـع
وٴٓســتئـاف .يـظــر :ٴلؿغـــل ٴلـــقٿٴوٴٿي ،1694،ٴلجــامع ،ٴلؼرصبــل .257/6،قــال ٰبــق حقــان( :ويف
ٴل َّؾ َقٴمِحِ طـ طبد ٴلقٴپٸ) .ٴلبحر ٴلؿحقط .477/9،ولعؾ ٰبق حقان يشقر ٲلك ٰن ٴلؼرٴٮٶ هـل قـرٴٮٶ طبـد
ٴلقٴپٸ.
( )5قرٰ ٴبـ محقصـ وٴلؿـؼري طـ ٰبل طؿرو :بقـاٮ مػتقحـة وضـؿ ٴلـرٴٮ وجـزم ٴلجـقؿٰ{،ضـغاكؽؿ} بـالرفع،
وهل قرٴٮٶ ٴبـ طباڀ ،وٰبل پجاٮ .يـظر :ٴلؿحتسب ،ٴبــ جــل.273/2،ٴلؿغـل،ٴلــقٿٴوٴٿي.1694،
ٴلؽامؾ ،ٴلفذلل.239/6،

ِٕٙظ اِ٦بَ أث ٟاٌفضً اٌشاص ٞف ٟوزبثٗ (اٌٍٛاِؼ ف ٟاٌمشاءح)
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ٴبـ طباڀ {وتخرٹ} بالتاٮ طؾك ٴلتلكقث {ٰضغاكؽؿ} پفع بػعؾف)1(.

 طقسك ٴلبصرٶ {و ُي ْخ َر َٹ} بضؿ ٴلقاٮ وٲسؽان ٴلخاٮ وفتح ٴلرٴٮ وٴلجقؿبنضؿاپ ْ
ٰن طؾك ٴلصرف لؿا تؼدمف مـ ٴلشرڄ ٲٽ ٴلشرڄ كالـػل يف ٰكف غقر
وٴقع)2(.

عٛسح اٌفزؼ
عز ُپوه} =<9بػتح ٴلتاٮ وضؿ ٴلزٴي خػقػة ٰي :يؿـعقه مـ
 ٴلجحدپي {و َت ُٴلؼصد بالشر ،وٴلعامة يجقٿ ٰن تؽقن مـ هذٴٰ ،و مـ ٴلتعظقؿ)3(.

-

ٰيضا { ِ
تعز ُپوه} بؽسر ٴلزٴي كإول بؾ ٰققس)4( .
ٴلجحدپي ً

-

طزيزٴ)6(.
تعز ُپوه} بزٴٮيـ ٰي :تتخذوه ً
ٴلقؿاين(ِّ { )5

(و َت ْخ ُـر ُٹ) ،بتـاٮ
( )1وقرٰ ٴبـ طباڀ ،ومجاهد ،وٴبـ سقريـ ،وٴبـ محقصـ ،وٰيـقٵ بــ ٴلؿتقكـؾ ،وٴلقؿـاينَ :
ٴلتلكقث مػتقحةْ َٰ ( ،ضغَا ُك ُؽ ْؿ)ُ :پفِ َع بِ ِف .يـظر :ٴلبحر ٴلؿحقطٰ ،بق حقان.477/9،
( )2قرٰ طقسك ٴلبصرٶ :بضؿ ٴلقاٮ ،وفتح ٴلرٴٮ وٴلجقؿٰ{ .ضغاكؽؿ} بالرفع .يـظر :ٴلؿغـل،ٴلـقٿٴوي.1695،
( )3قــرٰ ٴلحجــدپي :بػــتح ٴلتــاٮ ،وٲســؽان ٴلعــقـ ،وضــؿ ٴلــزٴي مخػػــة .يـظــر :ٴلشــقٴٽ ،ٴبـــ خالقيــف.141،
ٴلؿحتســب ،ٴبـــ جـــل .275/2،ٴلفدٴيــة ،مؽــل .6943/11 ،ٴلؿغـــل ،ٴلـــقٿٴوٴٿي.1696 ،شــقٴٽ
ٴلؼرٴٮٴٷ ،ٴلؽرماين.441،ٴلبحر ٴلؿحقطٰ ،بق حقان.486/9 ،
( )4قرٰ ٴلحجدپي :بػتح ٴلتاٮ ،وٲسؽان ٴلعقـ ،وكسر ٴلزٴي مخػػة .يـظر :ٴلشقٴٽ ،ٴبـ خالقيف.141،ٴلؿغـل،
ٴلـقٿٴوٴٿي ،1696 ،شقٴٽ ٴلؼرٴٮٴٷ ،ٴلؽرماين .441،ٴلبحر ٴلؿحقطٰ ،بق حقان.486/9 ،
( )5محؿد بـ طبد ٴلرحؿـ بـ ٴلسؿقػع -بػتح ٴلسقـٰ -بق طبـد ٴهلل ٴلقؿـاين ،لـف ٴختقـاپ يف ٴلؼـرٴٮٶ .يـظـر :غايـة
ٴلـفاية ،ٴبـ ٴلجزپي.161/2 ،
( )6ٴبـ ٰبل طبؾة ،وٴلقؿاين :بضؿ ٴلتاٮ وفتح ٴلعقـ ،وٿٴ مؽسقپٶ مشدټٶ كؼرٴٮٶ ٴلعامة ،ٲكف ٰبدل ٴلرٴٮ ٿٴ ًٮٴ ،مــ
ٴلتعزيز بزٴيقـ مـ ٴلعزٰ ٩ي :تجعؾقكف طزيز ًٴ ويؼال :طزٿه يعزٿه جعؾف طزيز ًٴ وققٴه ،ومــف ققلـفَ { :ف َعزَّ ٿْ كَـا
بِ َثالِـ ٍ
ـث} =يــس .<13 :وهــل قــرٴٮٶ ٴبـــ مســعقټ .يـظــر :ٴلشــقٴٽ ،ٴبـــ خالقيــف .141،ٴلؿحتســب ،ٴبـــ
=
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 تؿام بـ طباڀ({ )1ٲكؿا يبايعقن هلل} =<10طؾك حذف ٴلؿػعقل ٰي:يبايعقكؽ هلل)2(.

-

يمتقف ٴهلل ِ
ِ
ي( })3بتشديد ٴلقاٮ ومضك)4(.
حرف طبد ٴهلل {فسقف
ٴلفد َّ
ُ َ

 ٴلحسـ { َٰ ِشدَّ ٴ َٮ َط َؾك ٴ ْل ُؽ َّػ ِاپ ُپ َح َؿا َٮ}= <29بالـصب فقفؿا طؾك ٴلحالٰ ،و
طؾك ٴلؿدٺٰ ،و ٴلؿػعقل ٴلثاين {لرتٴهؿ} تؼدم طؾك ٴلػعؾ)5(.

=

جــــــل .275/2،ٴلفدٴيـــــة ،مؽـــــل .6943/11 ،ٴلؿغــــــل ،ٴلــــــقٿٴوٴٿي .1696،شـــــقٴٽ ٴلؼـــــرٯن،
ٴلؽرماين.747/2،ٴلبحر ٴلؿحقطٰ ،بق حقان.486/9 ،

( )1تؿام بـ ٴلعباڀ بـ َط ْبد ٴلؿطؾب .ٴٓستقعاٵ يف معرفة ٴٓ٭حاٵ ،ٴبـ طبد ٴلرب.195/1،
( )2مـ ٽلؽ قرٴٮٶ تؿام بـ طباڀ بـ طبد ٴلؿطؾب{ :ٲِك ََّؿا ُي َبايِ ُع َ
قن ل ِ َّؾ ِف} بالم مؽسقپٶ وكسر ٴلفاٮ ،طؾك حذف
ٴلؿػعقل ٩لدٓلة ما قبؾف طؾقف ،فؽلكف قال :ٲن ٴلذيـ يبايعقكؽ ٲكؿا يبايعقكؽ هلل ،فحذف ٴلؿػعـقل ٴلثـاين٩
ٰيضا بؾػظف وطؾـك وضـعف .وهـذٴ ٴلؿعــك وهـق پٴجـع طؾـك معــك ٴلؼـرٴٮٶ ٴلعامـة:
لؼربف مـ ٴٕول ،وٰكف ً
{ٲِك ََّؿــا ُي َبــايِ ُع َ
ٴهلل}ٰ ،ي :ٲكؿــا يػعؾــقن ٽلــؽ هلل .يـظــر :ٴلؿحتســب ،ٴبـــ جـــل .407/2،ٴلؽشــاف،
قن َ
ٴلزمخشري .335/4،ٴلؿغـل ،ٴلـقٿٴوٴٿي .1697،ٴلبحر ٴلؿحقطٰ ،بق حقان.486/9،
( )3لؿ ٰقػ طؾك هذه ٴلزياټٶ ،ومقضع سقپٶ ٴلـساٮ ٴٔية  114ٽكر ( :ٴٕطؿش{فسقف يمتقف} بالقاٮ وحســ
لتؼدم ٴإلخباپ طـ ٴهلل تعالك) .لقٺ پقؿ .20
( )4ويف مصــحػ ٴبـــ مســعقټ{ :فســقمتقف ٴهلل} .يـظــر :ٴلؿصــاحػ ،ٴبـــ ٰبــل ټٴوټ ،185/1 ،ٴلؿحــرپ ،ٴبـــ
ططقة ،130/5،ٴلؿغـل ،ٴلـقٿٴوٴٿي ،1698 ،شقٴٽ ٴلؼرٴٮٴٷ ،ٴلؽرماين.442،
( )5پوى ّقرٶ طـ ٴلحسـ ٰكف قرَٰ { :وٴ َّل ِذي َـ َم َع ُف َٰ ِشدَّ ٴ ُٮ َط َؾك ٴ ْل ُؽ َّػ ِ
اپ ُپ َحؿا ُٮ َب ْقـ َُف ْؿ } بالـصب طؾك ٴلحال .يـظـر:
ٲطرٴٵ ٴلؼرٯن ،ٴلـحـاڀ .136/4،ٴلؿحتسـب ،ٴبــ جــل .276/2،شـقٴٽ ٴلؼـرٴٮٴٷ ،ٴلؽرمـاين.443،
ٴلجامع ،ٴلؼرصبل ،292/16،ٴلبحر ٴلؿحقطٰ ،بق حقان.498/9 ،
وكذٴ قال ٰبق حقان( :وقرٰ ٴلحسـِ َٰ { :شدَّ ٴ َٮ ُپ َح َؿا َٮ} بـصبفؿا .ققؾ :طؾـك ٴلؿـدٺ ،وققـؾ :طؾـك ٴلحـال،
ـــر ُٴه ْؿ)) .ٴلؽشــــاف،
وٴلعامـــؾ فقفؿــــا ٴلعامــــؾ يف معــــف ،ويؽــــقن ٴلخــــرب طـــــ ٴلؿبتــــدٰ ٴلؿتؼــــدمَ ( :تـ َ
ٴلزمخشري.347/4،ٴلبحر ٴلؿحقط،498/9 ،
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 ٴبـ هرمز({ )1مِ ْـ َٰ َث ِر ٴلس ُجقټِ} بؽسر ٴلفؿزٶ وسؽقن ٴلثاٮ مصدپ ،وٴلعامةٴسؿ ٰو مصدپ)2(.

-

ٰبق جعػر{ َش َ
ط ُف} طؾك كؼؾ حركة ٴلفؿزٶ ٲلك ٴلطاٮ وحذففا)3(.

-

ٴلش ْ
ٴلفؿدٴين ({)4شطآ َٮ ُه} بالؿد وٴلفؿز طؾك فعال لغة يف َّ
ط ِق)5(.

-

ٰيضا {شطاه} بإلػ طؾك تخػقػ ٴلفؿز)6(.
ٴلفؿدٴين ً

-

ٴلجحدپي { َش ْ
ط َق ُه} بتسؽقـ ٴلطاٮ وٴلقٴو)1(.

طرضـا طــ ٰبـل هريـرٶ  وطــ
( )1طبد ٴلرحؿـ بـ هرمز ٴٕطرٹ ٰبق ټٴوټ ٴلؿدين تابعل جؾقـؾٰ ،خـذ ٴلؼـرٴٮٶ ً
غقره مـ ٴلصحابة .يـظر :غاية ٴلـفاية ،ٴبـ ٴلجزپي.381/1 ،
( )2قرٰ ٴبـ هرمز( :ٲِ ْث ِر) ،بؽسر ٴلفؿزٶ وسـؽقن ٴلثـاٮ .ٴلبحـر ٴلؿحـقطٰ ،بـق حقـان .501/9،يـظـر :ٴلؽشـاف،
ٴلزمخشري .347/4 ،شقٴٽ ٴلؼرٴٮٴٷ ،ٴلؽرماين.443،
( )3قرٰ ٰبق جعػرَ { :ش َّط ُف} ،بحذف ٴلفؿزٶ وٲلؼاٮ حركتفا طؾك ٴلطاٮَ .و ُپ ِو َي ْت طـ َش ْق َبة ،وكافعَ ،وٴ ْل َج ْحدَ ِپي.
ٴلبحـــر ٴلؿحـــقطٰ ،بـــق حقـــان .502/9 ،يـظـــر :ٴلؽشـــػ ،ٴلثؾعبـــل .66/9،ٴلؿحـــرپ ٴلـــقجقز ،ٴبــــ
ططقة .142/5،ٴلجامع ،ٴلؼرصبل.295/16 ،
( )4طقسك بـ طؿر ٰبق طؿر ٴلفؿدٴين ٴلؽقيف ٴلؼاپٳ ٴٕطؿك مؼرٳ ٴلؽقفة بعد حؿزٶ (ٷ156:هـ .9يـظر غاية
ٴلـفاية ،ٴبـ ٴلجزپي.612/1 ،
( )5قرٰ ٰبق َح ْق َقٶَ ،وٴبـ ٰبل َط ْب َؾة ،وطقسك{ :شطاٮه} بالؿد وٴلفؿـز .يـظـر :ٴلؿحتسـب ،ٴبــ جــل276/2،ٿ
ٴلؿحــرپ ٴلــقجقز ،ٴبـــ ططقــة .142/5،شــقٴٽ ٴلؼــرٴٮٴٷ ،ٴلؽرمــاين .443،ٴلبحــر ٴلؿحــقطٰ ،بــق حقــان،
.502/9
َصـا ُه .فاحتؿـؾ ٰن
( )6قرٰ ٰكس ،وكصر بـ طا٭ؿ ،وٴبـ و َّثاٵ طقسك بـ طؿر ،وٿيد بـ طؾـكَ {:شـ َطا ُه} مثـؾ ط َ
مؼصقپٴ ،وٰن يؽقن ٰ٭ؾف ٴلفؿز ،فـؼؾ ٴلحركة وٰبدل ٴلفؿزٶ ٰل ًػـا .كؿـا َقـالقٴ يف ٴ ْل َؿ ْـر َٰ ِٶ َوٴ ْل َؽ ْؿ َـل ِٶ:
يؽقن
ً
ٴ ْل َؿ َـرٴ َٶ َوٴ ْل َؽ َؿـاٶَ ،وهـق تخػقـػ مؼـقس طــد ٴلؽـقفققـ ،وهـق طــد ٴلبصـريقـ شـاٽ ٓ يؼـاڀ طؾقـف .يـظـر:
ٴلؽشــػ ،ٴلثعؾبــل .66/9،ٴلؿحــرپ ٴلــقجقز ،ٴبـــ ططقــة .142/5،شــقٴٽ ٴلؼــرٴٮٴٷ ،ٴلؽرمــاين.443،
ٴلجامع ،ٴلؼرصبل .295/16،ٴلبحر ٴلؿحقطٰ ،بق حقان.502/9 ،
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سىرج اٌؾغشاد
 ٴلضحاك( ٓ{ )2تؼدَّ مقٴ}=ٰ <1٭ؾف تتؼدمقٴ بتاٮيـ حذف ٲحدٴهؿا ،وٴلجاپمع ٴلؿجروپ محذوف ٰي :تتؼدمقٴ بؿا تمثرون ٰي ٓ :تػعؾقٴ ما تحبقكف)3(.

 بعض ٰهؾ مؽة {ٓ تؼدمقٴ} كإول يف ٴٕ٭ؾ ٲٓ ٰن ٴلتاٮيـ ٰټغؿتٲحدٴهؿا يف ٴٕخرى)4(.

 ٰبق جعػر {ٴلحجرٴٷ}= <4بػتح ٴلجقؿ )5(،وقد مضك مثؾف.=
( )1وقرٰ ٴ ْل َج ْحدَ ِپ ِّيَ { :ش ْط َق ُه} بنسؽان ٴلطـاٮ ووٴو بعـدها .وقـال ٭ـاحب ٴلؾـقٴمحَ :شـ َط َل ٴلـزَّ ْپ ُچ َو َٰ ْشـ َط َل ،ٲِٽٴَ
َٰ ْخ َر َٹ َف َر َ
ٴخ ُفَ ،و ُه َق فِل ٴ ْل ِحـْ َط ِة َو َّ
ٴلش ِع ِقر َو َغ ْق ِر ِه َؿا .ٴلبحر ٴلؿحقطٰ ،بـق حقـان .502/9 ،لعؾـف سـؼط مــ
ٴلـاسخ
يـظــــر :ٴلؿحتســــب ،ٴبـــــ جـــــل.277/2،ٴلؿحــــرپ ٴلــــقجقز ،ٴبـــــ ططقــــة ،142/5،ٴلؽامــــؾ،
ٴلفذلل.639/1،شقٴٽ ٴلؼرٴٮٴٷ ،ٴلؽرماين،443،
( )2ٴلضحاك بـ مقؿقن ٴلثؼػل ٴلبصري ،پوى ٴلؼرٴٮٶ طـ طا٭ؿ وٴبـ كثقر .يـظر :غاية ٴلـفاية ،ٴبــ ٴلجـزپي،
.338/1
ٴلض َّحاك ،ويعؼقٵ ،وٴبـ مِ ْؼ َسؿَ َٓ { .ت َؼدَّ ُمقٴ} ،بػتح ٴلتاٮ وٴلؼـاف وٴلـدٴل
( )3قرٴٮٶ ٴبـ طباڀ ،وٰبل َح ْق َقٶَ ،و َّ
طؾك ٴلؾزوم ،وحذفت ٴلتاٮ تخػق ًػا ،ٲٽ ٰ٭ؾف َ
(ٓ َت َت َؼدَّ ُمقٴ) .ٴلبحر ٴلؿحقطٰ ،بق حقان.507/9،
يـظــــر :ٲطــــرٴٵ ٴلؼرٯن،ٴلـحــــاڀ .139/4،معــــاين ٴلؼــــرٯن ،ٴٕٿهــــري .24/3،ٴلؿبســــقڄ ،ٴبـــــ
مفـــرٴن.412/1،ٴلؿحتســـب ،ٴبــــ جــــل .278/2،ٴلؽامـــؾ ،ٴلفـــذلل.639/1،شـــقٴٽ ٴلؼـــرٴٮٴٷ،
ٴلؽرماين .444،ٴلجامع ،ٴلؼرصبل.300/16،
ِ
ـؿ تــاٮ ٴلؿضــاپطة يف ٴلتــاٮ بعــدها ،كؼــرٴٮٶ ٴلبــزي .ٴلبحــر
( )4قــرٰ بعــض ٴ ْل َؿ ِّؽ ِّقــق َـَ { :ت َؼــدَّ ُمقٴ} بشــد ٴلتــاٮْ ُٰ ،ټغـ َ
ٴلؿحقطٰ ،بق حقان.507/9،
( )5وقــرٰ ٰبــق جعػــر بـــ ٴل َؼ ْع َؼــاچ ،وشــقبف :بػــتح ٴلجــقؿ ٴسـ ً
ـتثؼآ لؾضــؿتقـ ..يـظــر :معــاين ٴلؼــرٯن وٲطرٴبــف،
ٴلزجاٹ ،33/5،ٴلشقٴٽ ،ٴبـ خالقيف.143،ٴلؿحتسب ،ٴبـ جـل .56/ ،ٴلؿبسقڄ يف ٴلؼـرٴٮٴٷ ٴلعشـر،
ٴبـ مفرٴن .412/1،ٴلؽامؾ ،ٴلفذلل.639/1،ٴلؿحرپ ٴلقجقز ،ٴبــ ططقـف .146/5،شـقٴٽ ٴلؼـرٴٮٴٷ،
ٴلؽرماين .444،ٴلجامع ،ٴلؼرصبل .310/16،ٴلبحر ٴلؿحقطٰ ،بقحقان.511/9،
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 ٴبـ مسعقټ وجؿاطة{ :فل٭ؾحقٴ بقـ ٲخقٴكؽؿ} =<10بإلػ وٴلـقن طؾكٴلجؿع )1(،وهل تبقـ ٰن ٴلتثـقة يف ٴلعامة يرٴټ هبا ٴلجؿع)2(.

-

بعض ٰهؾ ٴلشام {ٲخقتؽؿ} بالتاٮ)3(.

تحس ُسقٴ}= <12بالحاٮ غقر ٴلؿعجؿة( ،)4وهل كالعامة يف
 ٴبـ سقريـ {وٓ َّٴلؿعـك)5(.

 ٴبـ طباڀ {لتعرفقٴ} =<13مـ طرف يعرف وٴلؿػعقل محذوفٰ ،ي:وٴلج ْحدَ ِپي ،وثابت ٴ ْل ُبـَـاكِل ،وحؿـاټ بــ َسـ َؾ َؿة،
( )1وقرٰ ٿيد بـ ثابت ،وٴبـ مسعقټ ،وٴلحسـ بخالف طـفَ ،
وٴبـ سقريـَ { :ب ْق َـ ٲِ ْخ َقٴك ِ ُؽ ْؿ} جؿ ًعا ،بإلػ وٴلـقن .ٴلبحر ٴلؿحقطٰ ،بق حقـان.516/9،يـظـر :معـاين
ٴلؼــرٯن ،ٴلػــرٴٮ .71/3،معــاين ٴلؼــرٯن وٲطرٴبــف ،ٴلزجــاٹ .36/5،ٲطــرٴٵ ٴلؼــرٯن ،ٴلـحــاڀ.142/4،
ٴلشقٴٽ ،ٴبـ خالقيف .143،شقٴٽ ٴلؼرٴٮٴٷ ،ٴلؽرماين .444،ٴلجامع ،ٴلؼرصبل.،323/16،
( )2قال ٰبـق ٴلػـتح :هـذه ٴلؼـرٴٮٶ تـدل طؾـك ٰن ٴلؼـرٴٮٶ ٴلعامـة ٴلتـل هـلَ {:بـ ْق َـ َٰ َخ َـق ْي ُؽ ْؿ} لػظفـا لػـظ ٴلتثـقـة،
ومعـاها ٴلجؿاطـةٰ ،ي :كـؾ ٴثــقـ فصـاطدٴ مــ ٴلؿسـؾؿقـ ٴقتـتال فل٭ـؾحقٴ بقـفؿـا .يـظـر :ٴلؿحتسـب،
.278/2
وٴلج ْحـدَ ِپي ،وٴلحســ ،وٴبــ طـامر يف پوٴيـة ،وٿيـد بــ
( )3قرٰ ٴبـ سقريـ ،وكصر بـ طا٭ـؿ ،وٰبـق ٴلعالقـةَ ،
طؾل ،ويعؼقٵَ { :ب ْق َـ ٲِ ْخ َقتِ ُؽ ْؿ} جؿ ًعا ،طؾك وٿن ِغ ْؾ َؿ ٍة .يـظـر :معـاين ٴلؼـرٯن ،ٴلػـرٴٮ .71/3،ٴلسـبعة،
ٴبـــ مجاهــد .606/1،معــاين ٴلؼــرٯن وٲطرٴبــف ،ٴلزجــاٹ ،36/5،ٴلشــقٴٽ ،ٴبـــ خالقيــف .143،معــاين
ٴلؼــرٴٮٴٷ ،ٴٕٿهــري ،24/3،شــقٴٽ ٴلؼــرٴٮٴٷ ،ٴلؽرمــاين .444،ٴلجــامع ،ٴلؼرصبــل .323/16،ٴلبحــر
ٴلؿحقطٰ ،بق حقان.516/9،
( )4وقرٰ ٴلحسـ ،وٰبق پجاٮ ٴلعطاپټي ،وٴبـ سقريـ ،وٴلفذلققن ٓ{ :تحسسقٴ} بالحاٮ غقـر مـؼقصـة .يـظـر:
ٴلشقٴٽ ،ٴبـ خالقيف.143،ٴلؽشػ ،ٴلثعؾبـل ،82/9،ٴلؿحـرپ ،ٴبــ ططقـة ،،151/5،شـقٴٽ ٴلؼـرٴٮٴٷ،
ٴلؽرماين ،445،ٴلجامع ،ٴلؼرصبل ،332/16،ٲتحاف فضالٮ ٴلبشر ،ٴلبـاٮ.513/1،
( )5ولقس يبعد ٰحدهؿا طـ ٴٔخر ّٲٓ ّ
ٴلتجسس لؿا يؽتؿ ،ويقٴپى ،ومـف ٴلجاسقڀ ،وٴلتحسس (بالحـاٮ)
ٰن
ّ
تخرب ٴٕخبـاپ ،وٴلبحـث طـفـا ،وققـؾ :ٴلتجسـس بـالجقؿ يف ٴلشـر ،وٴلتحسـس بالحـاٮ يف ٴلخقـر .يـظـر:
ٴلؽشػ ،ٴلثعؾبل ،82/9،ٴلؽشاف ،ٴلزمخشري ،372/4،ٴلؿحرپ ،ٴبـ ططقة.151/5،
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لتعرفقٴ ما ٰكتؿ محتاجقن ٲلقف)1(.

عٛسح ق
-

ٴلحسـ { ِ
قاف} =<1بؽسر ٴلػاٮ طؾك ٰ٭ؾ ٴلتؼاٮ ٴلساكـقـ)2(.

قاف} بالػتح ٓلتؼائفؿا وٓتباچ ٴٕلػ ولؾخػة ،ويجقٿ ٰهنا كصب
 ٴلثؼػل { َجر بحذف وٴو ٴلؼسؿ)3(.
إلضؿاپ فع ٍؾ وهل غقر مـصرفةٰ ،و ٰهنا ّ

 {ٲٽٴ متـا} =<3بغقر ٴستػفام ٲما طؾك تؼدير حذف ٴلفؿزٶ ،وٲما طؾك ٰنٴٓستػفام غقر مرٴټ بؾ هق خرب بنضؿاپ فعؾ ٰي :بعد پجعـا وټل طؾقف ققلف:

( )1قرٰ ٴبـ طباڀَ ،و َٰ َب ٌ
ف .ٴلبحـر ٴلؿحـقطٰ ،بـق حقـان ،522/9،يـظـر:
ان طـ طا٭ؿ{ :ل ِ َت ْع ِر ُفقٴ} ،مضاپچ ط ََر َ
ٴلؽشػ ،ٴلثعؾبل ،88/9،شقٴٽ ٴلؼرٴٮٴٷ ،ٴلؽرماين.445،
( )2قرٰ ٴلحسـ ،وطبد ٴهلل بـ ٰبل ٲِسحاق ،وكصر بـ طا٭ؿ :بؽسر ٴلػاٮٕ ،ن ٴلؽسر ٰخـق ٴلجـزم ،فؾؿـا سـؽـ
ٯخره َح َّركُق ُه بحركة ٴلخػض .ٴلجامع ،ٴلؼرصبل ،1/17،يـظر :معاين ٴلؼرٯن وٲطرٴبـف ،ٴلزجـاٹ.64/1،
شقٴٽ ٴلؼرٯن ،ٴبـ خالقيف .145 ،ٴلؿحتسب ،ٴبـ جـل .281/2،ٴلؿحرپ ٴلقجقز ،ٴبــ ططقـة.156/5،
ٴلبحر ٴلؿحقطٰ ،بقحقان.529/9،
وٽكر ٴلؽرماين ٰن ٴلثؼػل قرٰ بؽسر ٴلؼاف .شقٴٽ ٴلؼرٴٮٴٷ.446،
( )3قــرٰ ٴلثؼػــل ،وطقســك{ :قــاف} ،بػــتح ٴلػــاٮ حركــة ٲلــك ٰخــػ ٴلحركــاٷ .يـظــر :معــاين ٴلؼــرٯن وٲطرٴبــف،
ٴلزجاٹ .64/1،ٴلؿحرپ ٴلقجقز ،ٴبـ ططقة .156/5،ٴلؿغـل ،ٴلـقٿٴوٴٿي .1704،ٴلجامع ،ٴلؼرصبل،
 .1/17ٴلبحر ٴلؿحقطٰ ،بقحقان .529/9،قال ٰبق ٴلػتح :يحتؿؾ {قاف} ،بالػتح ٰمريـ:
ٰحدهؿاٰ :ن تؽقن حركتف ٓلتؼاٮ ٴلساكـقـ ،كؿا ٰن مـ يؼـرٰ{ :قـاف}بالؽسـر كـذلؽ ،غقـر ٰن مــ فـتح
ٰتبع ٴلػتحة ٭قٷ ٴٕلػٕ ٩هنا مـفا ،ومـ كسر فعؾك ٰ٭ؾ ٴلتؼاٮ ٴلساكـقـ.
وٴٔخــرٰ :ن يؽــقن {قــاف}مـصــقبة ٴلؿقضــع بػعــؾ مضــؿر ،غقــر ٰكــف لــؿ يصــرففا ٓجتؿــاچ ٴلتعريــػ
وٴلتلكقث .ٴلؿحتسب.281/2،

ِٕٙظ اِ٦بَ أث ٟاٌفضً اٌشاص ٞف ٟوزبثٗ (اٌٍٛاِؼ ف ٟاٌمشاءح)
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{ٽلؽ پجع بعقد}))1(.

 ٴلجحدپي {لؿا جاٮهؿ} =<5بؽسر ٴلالم ٰي :طـد مجقئف ،تؼقلٰ :ططقتفلطؾبف ٰي :طـد صؾبف ،وجئتؽ لخؿس خؾقن ٰي :طـد خؿس .لؼاٮ پهبا ٰي:
طـد ققلف ٲٽٴ ه َّبت)2(.

 طـ ٴلـبل {--وٴلـخؾ با٭ؼاٷ}= <10بالصاټ بدٓ مـ ٴلسقـٓ ٩شرتٴكفؿايف ٴلصػقر ولؼرٵ ٴلصاټ مـ ٴلؼاف يف ٴٓستعالٮ)3(.
( )1وقرٰ ٴٕطرٹ ،وشقبة ،وٰبق جعػر ،وٴبـ َو َّثاٵ ،وٴٕطؿش ،وٴبـ ُط ْت َبة طـ ٴبــ طـامر ،ويحقـك ،وٴلقلقـدٴن،
وٴلؿػضــؾ طـــ هشــام ،وٴلزطػــرٴين( :ٲِ َٽٴ) هبؿــزٶ وٴحــدٶ طؾــك ٭ــقپٶ ٴلخــرب ،فجــاٿ ٰن يؽــقن ٴســتػفا ًما
ُحذفت مـف ٴلفؿزٶ ،وجاٿ ٰن يؽقكقٴ طدلقٴ ٲلك ٴلخرب وٰضؿر جقٴٵ ٲٽٴٰ ،ي :ٲٽٴ متـا وكـا ترٴ ًبـا پجعــا،
(پ ْج ٌع َب ِعقدٌ ) طؾـك تؼـدير حـذف ٴلػـاٮ ،وقـد ٰجـاٿ بعضـفؿ يف
وٰجاٿ ٭احب ٴلؾقٴمح ٰن يؽقن ٴلجقٴٵ َ
جقٴٵ ٴلشرڄ ٽلؽ ٲٽٴ كان جؿؾة ٴسؿقة ،وقصره ٰ٭حابـا طؾك ٴلشعر يف ٴلضروپٶ .ٴلبحر ٴلؿحقطٰ ،بـق
حقان .539/9،يـظر :ٴلؿحتسب ،ٴبــ جــل .281/2،ٴلؿغــل ،ٴلــقٿٴوٴٿي.1704،شـقٴٽ ٴلؼـرٴٮٴٷ،
ٴلؽرماين.446،
( )2قال ٰبق ٴلػتح :معـك {لِؿا َجا َٮ ُهؿ}ٰ ،ي :طـد مجقئف ٲياهؿ ،كؼقلؽ ٰططقتف ما سـلل لطؾبـفٰ ،ي :طــد صؾبـف
ومع صؾبف ،وفعؾت هـذٴ ٕول وقـتٰ ،ي :طــد ومعـف ،وكؼقلـؽ يف ٴلتـاپيخ :لخؿـس خؾـقٴنٰ ،ي :طــد
خؿس خؾقٴنٰ ،و مع خؿس خؾقٴن .فرجع ٽلؽ ٴلؿعـك ٲلك معـك ٴلؼرٴٮٶ ٴلعامـةَ { :ل َّؿـا َجـا َٮ ُهؿ}ٰ ،ي:
وقت مجقئف ٲياهؿ قال:
شـئت ٴلعؼر طؼر بـل شؾقؾ ...ٲٽٴ هبت لؼاپهبا ٴلرياٺ
ٰي :طـد وقتفا ،وقال تعالكُ ٓ{ :ي َج ِّؾ َقفا ل ِ َق ْقتِ َفـا ٲِ َّٓ ُه َـق} ٰي :طــد وقتفـا .ٴلؿحتسـب .282/2،يـظـر:
شقٴٽ ٴلؼرٯن ،ٴبـ خالقيف.145 ،ٴلؿحـرپ ٴلـقجقز ،ٴبــ ططقـف ،،155/5،ٴلؿغــل ،ٴلــقٿٴوٴٿي.1704،
شقٴٽ ٴلؼرٴٮٴٷ ،ٴلؽرماين ،446،ٴلبحر ٴلؿحقطٰ ،بق حقان530/9،
ا٭ َؼ ٍ
( )3پوى ُق ْطبة بـ مالؽ ،طـ ٴلـبل ٰ ،--كف قرٰ{ :ب ِ
اٷ} بالصاټ ،وهل لغة لبـل ٴل َعـْ َب ِرُ ،يبدلقن مـ ٴلسقـ
َ
َ
٭ا ًټٴ ٲٽٴ َول ِ َقت َْفاٰ ،و ُفصؾ بحرف ٰو حـرفقـ ،خـاٮ ٰو طـقـ ٰو قـاف ٰو صـاٮ .ٴلبحـر ٴلؿحـقطٰ ،بـق حقـان،
 .531/9قال ٰبق ٴلػتح :ٴٕ٭ؾ ٴلسقـ ،وٲكؿا ٴلصاټ بدل مـفآ ٩ستعالٮ ٴلؼـاف ٩فلبـدلت ٴلسـقـ ٭ـا ًټٴ
=
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 ٰبق بؽر ٴلصديؼ {وجاٮٷ سؽرٶ ٴلحؼ بالؿقٷ} =ٰ<19ي :سؽرٶ ٴلحؼ معٴلؿقٷ ،ويجقٿ ٰن ٴلباٮ متعؾؼة ٵ {جاٮٷ} ٰي :جاٮٷ بالؿقٷ وهل
كالعامةٕ ٩ن كؾ وٴحد مـفؿا جاٮ بأخر)1(.

ِ
ِ
 صؾحة(ِ { )2فبصرك}= <22بؽسر ٴلؽاف يف جؿقعفا طؾك
غطاٮك
طـؽ
مخاصبة ٴلـػس)3(.

 ٴلحسـ {ٴلؼ ًقا يف جفـؿ}= <24بالـقن ٴلخػقػة ،وهذٴ تػسقر ٰحد ٴٕققٴل يف=

لتؼــرٵ مـــ ٴلؼــاف ٩لؿــا يف ٴلصــاټ مـــ ٴٓســتعالٮ ،وكحــقه قــقلفؿ يف ســؼر :٭ــؼر ،ويف ٴلســؼر ٴلصــؼر.
ٴلؿحتسب .282/2،يـظر :ٴلؿحرپ ٴلقجقز ،ٴبــ ططقـة ،158/5،ٴلؿغــل ،ٴلــقٿٴوٴٿي ،1705،شـقٴٽ
ٴلؼرٴٮٴٷ ،ٴلؽرماين .،446،ٴلجامع ،ٴلؼرصبل7/17،

( )1ويف مصحػ طبـد ٴهلل بــ مسـعقټ{ :--وجـاٮٷ سـؽرٶ ٴلحـؼ بـالؿقٷ} .وقرٰهـا ٴبــ جبقـر ،وصؾحـة،
ٷ} ،كؿـا تؼـقل:
وپويت طـ ٰبل بؽر ٴلصديؼ  .--فؼال ٰبـق ٴلػـتح :ٲن شـئت طؾؼـت ٴلبـاٮ ٵ {جـا َٮ ْ
ُ
جئت بزيد ،وٲن شئت كاكت بتؼدير :ومعفا ٴلؿقٷ .يـظر :معـاين ٴلؼـرٯن ،ٴلػـرٴٮ .78/3،جـامع ٴلبقـان،
ٴلطربي .346/ 22،معاين ٴلؼرٯن ،ٴلزجاٹ .45/5،ٲطرٴٵ ٴلؼرٯن ،ٴلـحاڀ .150/4،ٴلؿحتسب ،ٴبـ
جـــــــل .273/2،ٴلؿحــــــرپ ،ٴبـــــــ ططقــــــف ،161 /5،ٴلؿغـــــــل ،ٴلـــــــقٿٴوٴٿي .1705،ٴلجــــــامع،
ٴلؼرصبل.12/17،
( )2صؾحة بـ سؾقؿان ٴلسؿان مؼرٳ مصدپ ،لف شقٴٽ تروى طـف .يـظر :غاية ٴلـفاية ،ٴبـ ٴلجزپي.341/1 ،
( )3قرٰ ٴلجحدپي{ :لؼد كـت} طؾك مخاصبة ٴلـػس وكذلؽ كسر ٴلؽافاٷ بعد .قـال ٰبـق حقـان( :ولـؿ يـؼـؾ
ٴلؽسر يف ٴلؽاف ٭احب ٴلؾقٴمح ٲٓ طـ صؾحة وحده .قال ٭احب ٴلؾقٴمحَ :و َل ْؿ َٰ ِجـدْ َطـْـ ُف فِـل { َل َؼـدْ
ُكـ َْت} ٴلؽسرَ .فنِ ْن كَسرَ ،فنِ َّن ٴ ْلج ِؿقع َشرچ و ِ
ٴحدٌ َوٲِ ْن َفت ََح َل َؼدْ ُكـ َْتَ ،ف َح ْؿ ٌؾ َط َؾك كُؾ َٰ َّك ُف ُم َـذك ٌَّرَ .و َي ُجـقٿُ
َ َ ْ ٌ َ
َ َ
ِ
َان ك ََذل ِ َؽَ ،فنِ َّكف حؿ َـؾ بع َضـف َط َؾـك ٴل َّؾ ْػـظِ
ِ
ِ
ِ
قث كُؾ فِل َه َذٴ ٴ ْل َب ِ
اٵ إل َضا َفتف ٲِ َلك َك ْػ ٍ
سَ ،و ُه َق ُممَ ك ٌَّثَ ،وٲِ ْن ك َ
َت ْلك ِ ُ
ُ َ َ َْ ُ
وبع َضــف َط َؾــك ٴ ْلؿعـَــك ،مِ ْث ُ ِ ِ
ــؿ َق َ
ــؿ َي ْحزَ ك َ
ُــقن}
ــق ٌ
ــالَ { :وٓ َخ ْ
َ ْ
ََْ ُ
ف َط َؾــ ْق ِف ْؿ َوٓ ُه ْ
ــر ُه} ُث َّ
ــؾ َق ْقلــفَ { :ف َؾــ ُف َٰ ْج ُ

(ٴلبؼرٶ .))112:ٴلبحر ٴلؿحقط .535/9،ولعؾ هـاك ٿياټٴٷ طؾك ٴلؾقٴمح.
يـظـــر :ٴلؿحـــرپ ٴلـــقجقز ،ٴبــــ ططقـــة ،162/5،ٴلؿغــــل ،ٴلــــقٿٴوٴٿي ،1705،شـــقٴٽ ٴلؼـــرٴٮٴٷ،
ٴلؽرماين .446،ٴلجامع ،ٴلؼرصبل.14/17 ،
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ٴلعامة)1(.

 ٴبـ مسعقټ {يقم يؼال لجفـؿ}= <30وٲكؿا لؿ يذكر ٴلػاطؾ يف مثؾ هذٴلتعظقؿ ٴلشلن)2(.

 ٴبـ طباڀ {فـ ِّؼبقٴ يف ٴلبالټ} =<36طؾك ٰمر ٴلؿخاصبقـ ،وهذٴ كؼقلؽ :قدٰجؾتؽ فاكظر هؾ لؽ مـ مـجل ،ويجقٿ ٰهنؿ ٰمروٴ بالتحسس طـ خرب
ٴلفالؽقـ هؾ كان لفؿ مـ محقص)3( ٬

-

ٴلسدي(ٰ{ )4و ٰلؼك ٴلسؿع}=ٰ <37ي :ٴلسؿع مـف كحق كتاٵ ٴهلل تعالك)1( .

( )1قــرٰ ٴلحســـ { َٰ ْل ِؼــقـ) بــالـقن ٴلخػقػــة كحــق ققلــف{:و َلق ُؽقكــًا مِـــ ٴلص ِ
ــاغ ِري َـ}(يقســػ )32:وققلــف:
َ َّ
َ َ
َ
{ َلـ َْســـــ َػعًا}(ٴلعؾـــــؼ )15:فـــــلجرى ٴلق٭ـــــؾ فقـــــف مجـــــرى ٴلققـــــػ .يـظـــــر :ٴلؿحتســـــب ،ٴبــــــ
جـــــل.284/2،ٴلؿحــــرپ ،ٴبـــــ ططقــــف .164/5،ٴلؿغـــــل ،ٴلـــــقٿٴوٴي.1706،شــــقٴٽ ٴلؼــــرٴٮٴٷ،
ٴلؽرماين .441،ٴلجامع ،ٴلؼرصبل .16/17،ٴلبحر ٴلؿحقطٰ ،بق حقان.537/9 ،
( )2قرٰ ٴبـ مسعقټ وٴلحسـ وٴٕطؿشَ { :ي ْق َم يؼال ل ِ َج َفـ ََّؿ} .قال ٰبق ٴلػتح( :هذٴ يـدل طؾـك ٰن ققلــا :ضـرٵ
ٿيد وكحقه لؿ يرتك ٽكر ٴلػاطؾ لؾجفؾ بف ،بؾ ٕن ٴلعـاية ٴكصـرفت ٲلـك ٽكـر وقـقچ ٴلػعـؾ بزيـد ،طـرف
ٴلػاطــؾ هبـــ ٰو جفــؾ ٩لؼــرٴٮٶ ٴلجؿاطــةَ { :يـ ْـق َم َك ُؼـ ُ
ـقل} ،وهــذٴ يمكــد طـــدك قــقٶ ٴلعـايــة بــالؿػعقل بــف).
ٴلؿحتسب .284/2 ،يـظر :ٴلؿغـل ،ٴلـقٿٴوٴٿي .1707،ٴلجامع ،ٴلؼرصبل.18/17،
( )3قرٰ يحقك بـ يعؿر ،وٴبـ طباڀ ،وكصر بـ سقاپ ،وٰبـق ٴلعالقـة ،وٰبـق َح ْق َـقٶَ ،و ْٴَٕ ْ٭ َـؿ ِعل طــ ٰبـل طؿـرو:
{ َفـَ ِّؼ ُبقٴ} بؽسر ٴلؼاف طؾك وجف ٴلتفديد وٴلقطقـدْ َٰ :ي ُصق ُفـقٴ ٴ ْلـبِ َال َټ وسـقروٴ فِ َقفـا َفـا ْك ُظ ُروٴ { َه ْـؾ مِـ ْـ}
ِ
ٴلؿقٷ { َم ِح ٍ
ـقحقٴ فِـل
قص} َو َم ْف َر ٌٵ ،وٴلدلقؾ طؾك ٭حتف ٴلؼرٴٮٶ ٰهنا طؾـك ٴٕمـر ،كؼقلـف تعـالكَ { :فس ُ
ْٴَٕ ْپ ِ
ڃ} .يـظـــر :معـــاين ٴلؼرٯن,ٴلػـــرٴٮ .79/3،جـــامع ٴلبقـــان ،ٴلطـــربي .461/21،ٴلؿحتســـب ،ٴبــــ
جـــــــل.285/2،ٴلؽشــــــاف ،ٴلزمخشــــــري .391/4،ٴلؿحــــــرپ،ٴبـ ططقــــــة ،167/5،ٴلؿغـــــــل،
ٴلـــقٿٴوٴٿي.1707،شــقٴٽ ٴلؼــرٴٮٴٷ ،ٴلؽرمــاين ،447،ٴلجــامع ،ٴلؼرصبــل.22/17،ٴلبحــر ٴلؿحــقط،
ٰبقحقان.540/9،
( )4محؿد بـ مروٴن ٴلسدي ٭احب ٴلتػسقر ,كقيف يؽـك ٰبا طبد ٴلرحؿـ ،ٽكره ٴلحافظ ٰبق طؿـرو وقـال :وپټ
طـف ٴلروٴية يف حروف ٴلؼرٯن.يـظر :غاية ٴلـفاية ،ٴبـ ٴلجزپي.261/2،
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 ٴلسؾؿل {ٰو ٰلؼك ٴلسؿع}( )2بػتح ٴلالم هق مصدپ كالقلقچٰ ،و ٭ػة مصدپمحذوف وقد مضك)3(.

اٌّجؾش اٌضبٔ:ٟ

ِٕٙظ اِ٦بَ اٌشاص ٞف ٟوزبثٗ اٌٍٛاِؼ ف ٟاٌمشاءح)
يتضح مـفج ٰبل ٴلػضؾ ٴلرٴٿي يف كتابف ٴلؾقٴمح يف ٴلؼرٴٮٶ مـ خالل تحؼقؼ جزٮ
ٴٕحؼاف بؿا يؾل:
 -1يقجف ٴلؼرٴٮٶ:
كؿا سبؼ
 -2يستشفد بالشعر:

=
( )1قرٰ ٴلس َؾ ِ
هسؿْ َٰ { :و ُٰ ْل ِؼ َـل} بضـؿ ٴلفؿـزٶ وكسـر ٴلؼـاف وفـتح
ر
ب
ٴل
وٰبق
حققٶ،
وٰبق
ي،
ٴلس
و
وصؾحة،
ل،
ؿ
دِّ
َ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ب .يـظر :مختصر يف شقٴٽ
ٴلس ْؿ ُع مـْ ُفٰ ،ي :م ْـ ٴ َّلذي َل ُف َق ْؾ ٌ
ٴلس ْؿ ُع}ُ :پفع بفٰ ،يَّ :
ٴلقاٮ ،مبـ ًقا لؾؿػعقلَّ { ،
ٴلؼــرٯن ،ٴبـــ خالقيــف .145 ،ٴلؿحتســب ،ٴبـــ جـــل .285/2 ،ٴلؽامــؾ ،ٴلفــذلل .402/1 ،ٴلؿغـــل،
ٴلـقٿٴوٴٿي .1708،شقٴٽ ٴلؼرٴٮٴٷ ،ٴلؽرماين .447 ،ٴلبحر ٴلؿحقط ،ٴبق حقان.541/9 ،
( )2خطل يف ٴلـسخ ،وٴلصحقح {وما مسـا مـ لغقٵ}.
( )3قرٰ طؾلَ ،وٴلس َؾ ِؿل ،وصؾحة ،ويعؼقٵَ { :و َما َم َّسـَا مِ ْـ ُلغُقٵ} ،بػتح ٴلالم .٭ـػة مصـدپ محـذوف طؾـك
فعقل بػتح ٴلػاٮ ،كالقضقٮ ،وٴلقلقچ ،وٴلطفقپ ،وٴلقٿوچ ،وٴلؼبقلٰ ،ي :تقضلٷ وضـق ًٮٴ وضـق ًٮٴٰ ،ي
وضق ًٮٴ حسـًا .وكذلؽ هذٴ ٰي{ :ما مسـا مــ لغـقٵ} لغـقٵ ،فقصـػ ٴلؾغـقٵ بلكـف لغـقٵٰ ،ي لغـب
مؾغب .يـظر :معاين ٴلؼرٯن ،ٴلػرٴٮ .80/3،ٴلؿحتسب ،ٴبـ جـل .285/2 ،ٴلؿحرپ ٴلقجقز ،ٴبـ ططقة،
 .168/5ٴلؿغــــل ،ٴلــــقٿٴوٴٿي .1708،شـــقٴٽ ٴلؼـــرٴٮٴٷ ،ٴلؽرمـــاين .447،ٴلبحـــر ٴلؿحـــقطٰ ،بـــق
حقان.541/9،

ِٕٙظ اِ٦بَ أث ٟاٌفضً اٌشاص ٞف ٟوزبثٗ (اٌٍٛاِؼ ف ٟاٌمشاءح)
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كؼقلف يف سقپٶ ٴٕحؼاف:
ٴٕطؿش { َٓ ُت َرى ٲِ َّٓ َم َساكِـ ُُف ْؿ}بالتاٮ هذٴ ضعقػٕ ٩ن ٴلؿعـك ٰٓ ُترى شلٮ
ٲٓ مساكـفؿ ،وٲكؿا حؿؾ هذٴ طؾك ٴلؿعـك ٰي ُترى مساكـفؿ ،ومثؾف فؿا بؼقت ٲٓ
ٴلصدوپ ٴلجرٴشع.
 -3يذكر قرٴٮٶ مـسقبة لؾرسقل  --بدون ٽكر ٴلرٴوي:
كؼقلف يف سقپٶ محؿد:
طـ ٴلـبل { --ففؾ طسقتؿ ٲن ول ّقتؿ} طؾك ٴلؿػعقل بف ٰيّ :
وٓكؿ ٴلـاڀ.
وققلف يف سقپٶ ق:
طـ ٴلـبل {-وٴلـخؾ با٭ؼاٷ} بالصاټ بدٓ مـ ٴلسقـٓ ٩شرتٴكفؿا يف
ٴلصػقر ولؼرٵ ٴلصاټ مـ ٴلؼاف يف ٴٓستعالٮ.
 -4يدچ بعض ٴلؼرٴٮٴٷ بدون تقجقف:
كؼقلف يف سقپٶ محؿد:
 ٴٕطؿش {بؿا ٰكزل طؾك محؿد} بضؿ ٴلفؿزٶ بؽسر ٴلزٴي. وققلف يف سقپٶ ٴلػتح: ٰبق جعػر{ َش َط ُف} طؾك كؼؾ حركة ٴلفؿزٶ ٲلك ٴلطاٮ وحذففا. ٴلجحدپي { َش ْط َق ُه} بتسؽقـ ٴلطاٮ وٴلقٴو. وققلف يف سقپٶ ٴلحجرٴٷ:بعض ٰهؾ ٴلشام {ٲخقتؽؿ} بالتاٮ.
 -5يذكر بعض ٴلؼرٴٮٴٷ ټون كسبتفا لؿـ قرٴٮ هبا:
كؼقلف يف سقپٶ ٴٕحؼاف:

د .خٍٛد ثٕذ ػجذاٌؼض٠ض اٌّشؼً

123

{ َٰ ْن َٰ ْخ ُرٹ} مـ ٴلخروٹ.
 -6يدلؾ بالؼرٴٮٶ طؾك قرٴٮٶ ٴلعامة:
 كؼقلف يف سقپٶ محؿد:طؾل ٰ{ --مثال ٴلجـة ٴلتل ُوطد ٴلؿتؼقن} طؾك ٴلجؿع ،وهق يدل طؾك ٰن قرٴٮٶ
ٴلعامة وٴحد يرٴټ بف ٴلجؿع ،ويؼال :مرپٷ برجؾ مثؾ كشا ٰيٰ :مثال ،وققؾٰ :مثال
ٴلجـة ٰي ٭ػاٷ ٴلجـة.
 وققلف يف سقپٶ ٴلحجرٴٷ:ٴبـ مسعقټ وجؿاطة{ :فل٭ؾحقٴ بقـ ٲخقٴكؽؿ} بإلػ وٴلـقن طؾك ٴلجؿع،
وهل تبقـ ٰن ٴلتثـقة يف ٴلعامة يرٴټ هبا ٴلجؿع.
 -7يرجح ٴلؿعـك:
 كؼقلف يف سقپٶ ٴلػتح:عز ُپوه} بػتح ٴلتاٮ وضؿ ٴلزٴي خػقػة ٰي :يؿـعقه مـ ٴلؼصد
ٴلجحدپي {و َت ُ
بالشر ،وٴلعامة يجقٿ ٰن تؽقن مـ هذٴٰ ،و مـ ٴلتعظقؿ.
ٴلجحدپي ٰيضا { ِ
تعز ُپوه} بؽسر ٴلزٴي كإول بؾ ٰققس.

الخاذوح
وفقفا ٰهؿ ٴلـتائج وٴلتق٭قاٷ
ً
ٰوٓ  :ٴلـتائج:
 .1مؽاكة ٰبق ٴلػضؾ ٴلرٴٿي  تعالك يف طؾؿ ٴلؼرٴٮٴٷ.
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 .2يعد كتاٵ (ٴلؾقٴمح يف ٴلؼرٴٮٶ) ٰحد مصاټپ ٴإلمام ٰبل ٰبق حقان يف تػسقره
ٴلبحر ٴلؿحقط.
ٰ .3هؿقة كتاٵ (ٴلؾقٴمح يف ٴلؼرٴٮٶ) حقث ٰكف يعد مـ مملػاٷ ٴلؼرٴٮٴٷ ٴلشاٽٶ
يف ٴلؼرن ٴلخامس ٴلفجري.
 .4ٴتضح مـفج ٰبق ٴلػضؾ ٴلرٴٿي مـ خالل ټپٴسة جزٮ ٴٕحؼاف يف:
 يقجف ٴلؼرٴٮٶ.
 يستشفد بالشعر.
 يذكر قرٴٮٶ مـسقبة لؾرسقل  --بدون ٽكر ٴلرٴوي.
 يدچ بعض ٴلؼرٴٮٴٷ بدون تقجقف.
 يذكر بعض ٴلؼرٴٮٴٷ ټون كسبتفا لؿـ قرٴٮ هبا.
 يدلؾ بالؼرٴٮٶ طؾك قرٴٮٶ ٴلعامة.
 يرجح ٴلؿعـك.

ثاك ًقا :ٴلتق٭قاٷ:
 -1تحؼقؼ كتاٵ (ٴلؾقٴمح يف ٴلؼرٴٮٶ) ٕهؿقتف.
 -2جؿع ما سؼط مـ ٴلؿخطـقڄ مــ كتـب ٴلعؾؿـاٮ ٴلـذيـ كؼؾـقه مــف ،لتتؽـقن
ٴلؿاټٶ ٴلعؾؿقة لؽتاٵ ٴلؾقٴمح.
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الوراظع
 -1ٲبـرٴٿ ٴلؿعــاين مــ حــرٿ ٴٕمــاينٕ ،بـل ٴلؼاســؿ شــفاٵ ٴلـديـ طبــد ٴلــرحؿـ
ٴلؿؼدسل ٴلدمشؼل ٴلؿعروف بلبل شامة (ٷ665 :هـ) ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلؽتـب
ٴلعؾؿقة.
ٴلـدمقاصل،
 -2ٲتحاف فضالٮ ٴلبشر يف ٴلؼرٴٮٴٷ ٴٕپبعة طشرٕ ،حؿد بــ محؿـد
ّ
ٴلشفقر بالبـاٮ (ٷ1117 :هـ) ،ٴلؿحؼؼٰ :كس مفرٶ.
 -3ٲطرٴٵ ٴلؼرٯنٕ ،بل جعػر ٴلـ ََّّحاڀ ٰحؿـد بــ محؿـد ٴلؿـرٴټي ٴلـحـقي (ٷ:
338هـــ) ،وضــع حقٴشــقف وطؾــؼ طؾقــف :طبــد ٴلؿـــعؿ خؾقــؾ ٲبــرٴهقؿ ،ٴلـاشــر:
مـشقپٴٷ محؿد طؾل بقضقن ،ټٴپ ٴلؽتـب ٴلعؾؿقـة ،بقـروٷ ،ٴلطبعـة :ٴٕولـك
1420هـ.
 -4ٴٕطالم ،لخقر ٴلـديـ بــ محؿـقټ ٴلزپكؾـل (ٷ1976:م) ،ٴلـاشـر :ټٴپ ٴلعؾـؿ
لؾؿاليقـ ،ٴلطبعة :ٴلخامسة طشرٶ ٰ -ياپ  /مايق 2002م.
 -5بحر ٴلعؾقمٕ ،بل ٴلؾقث كصر بـ محؿد ٴلسؿرقـدي (ٷ373 :هـ).
 -6ٴلبحر ٴلؿحقط يف ٴلتػسقرٕ ،بل حقان محؿـد بــ يقسـػ بــ حقـان ٴٕكدلسـل
(ٷ745 :هـ) ،ٴلؿحؼؼ :٭دقل محؿد جؿقؾ ،ٴلـاشـر :ټٴپ ٴلػؽـر  -بقـروٷ،
ٴلطبعة 1420 :هـ.
 -7بغقة ٴلقطاٶ ،لؾسققصل ،تحؼقؼ :محؿـد ٰبـق ٴلػضـؾ ٲبـرٴهقؿ ،ٴلـاشـر :ٴلؿؽتبـة
ٴلعصرية  -لبـان /٭قدٴ.
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 -8تاپيخ ٴإلسالم َو َوفقاٷ ٴلؿشاهقر َوٴٕطالم ،لشؿس ٴلديـ ٰبق طبـد ٴهلل محؿـد
بـــ ٰحؿــد بـــ َقا ْيؿــاٿ ٴلــذهبل (ٷ748 :هـــ) ،ٴلؿحؼــؼ :ٴلــدكتقپ بشــاپ طـ ّـقٴټ
معروف ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلغرٵ ٴإلسالمل ،ٴلطبعة :ٴٕولك  2003م.
 -9تاپيخ بغدٴټ (ٕ ،)232/13بل بؽر ٰحؿـد بــ طؾـل ٴلخطقـب ٴلبغـدٴټي (ٷ:
463هــــ) ،ٴلؿحؼـــؼ :ٴلـــدكتقپ بشـــاپ طـــقٴټ معـــروف ،ٴلـاشـــر :ټٴپ ٴلغـــرٵ
ٴإلسالمل ،بقروٷ ،ٴلطبعة :ٴٕولك 1422هـ  2002 -م.
 -10تاپيخ ټمشـؼٕ ،بـل ٴلؼاسـؿ طؾـل بــ ٴلحســ بــ هبـة ٴهلل ،ٴلؿعـروف بـابـ
طساكر (ٷ571:هـ) ،ٴلؿحؼؼ :طؿرو بـ غرٴمة ٴلعؿروي ،ٴلـاشـر :ټٴپ ٴلػؽـر
لؾطباطة وٴلـشر وٴلتقٿيع ،سـة ٴلـشر 1415 :هـ  1995 -م.
 -11تػسقر ٴلؿاتريدي (تلويالٷ ٰهؾ ٴلسـة) ،لؿحؿد بـ محؿد بـ محؿقټٰ ،بـق
مـصــقپ ٴلؿاتريــدي (ٷ333 :هـــ) ،ٴلؿحؼــؼ :ټ.مجــدي باســؾقم ،ٴلـاشــر :ټٴپ
ٴلؽتب ٴلعؾؿقة-بقروٷ ،لبـان ،ٴلطبعة ٴٕولك  1426هـ  2005 -م.
 -12تػسقر ٴلؿاوپټي ; ٴلـؽت وٴلعققنٕ ،بل ٴلحسـ طؾل بــ محؿـد ٴلبصـري
ٴلبغدٴټي ،ٴلشفقر بالؿاوپټي (ٷ450:هـ) ،ٴلؿحؼؼ :ٴلسقد بـ طبد ٴلؿؼصقټ
بـ طبد ٴلرحقؿ ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلؽتب ٴلعؾؿقة  -بقروٷ /لبـان.
 -13جامع ٴلبقان يف تلويؾ ٴلؼرٯن ،لؿحؿد بـ جرير بـ يزيـدٰ ،بـق جعػـر ٴلطـربي
(ٷ310 :هـ) ،ٴلؿحؼؼٰ :حؿد محؿد شاكر ،ٴلـاشر :ممسسة ٴلرسالة ،ٴلطبعة:
ٴٕولك  1420هـ 2000 -م.
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 -14ٴلجامع ٕحؽام ٴلؼرٯن ; تػسـقر ٴلؼرصبـلٕ ،بـل طبـد ٴهلل محؿـد بــ ٰحؿـد
شــؿس ٴلــديـ ٴلؼرصبــل (ٷ671 :هـــ) ،تحؼقــؼٰ :حؿــد ٴلــربټوين وٲبــرٴهقؿ
ٰصػـقش ،ٴلـاشـر :ټٴپ ٴلؽتـب ٴلؿصـرية – ٴلؼـاهرٶ ،ٴلطبعـة :ٴلثاكقـة 1384هـــ-
 1964م.
 -15حجة ٴلؼرٴٮٴٷ ،لعبد ٴلرحؿـ بـ محؿدٰ ،بق ٿپطة ٴبــ ٿكجؾـف (ٷ:حـقٴلل
403هـ) ،حؼؼف :سعقد ٴٕفغاين ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلرسالة.
 -16ٴلحجة يف ٴلؼرٴٮٴٷ ٴلسبع ،لؾحسقـ بـ ٰحؿد بـ خالقيفٰ ،بـق طبـد ٴهلل (ٷ:
370هـ) ،ٴلؿحؼؼ :ټ.طبد ٴلعال سالؿ مؽرم ،ٴلـاشـر :ټٴپ ٴلشـروق  -بقـروٷ،
ٴلطبعة :ٴلرٴبعة 1401 ،هـ.
ٴلػاپسـلٰ ،بـق طؾـل
 -17ٴلحجة لؾؼرٴٮ ٴلسبعة ،لؾحسـ بـ ٰحؿد بـ طبد ٴلغػـاپ
ّ
(ٷ377 :هـ) ،ٴلؿحؼؼ :بدپ ٴلديـ قفقجل -بشقر جقيجابل ،پٴجعـف وټقؼـف:
طبــد ٴلعزيــز پبــاٺ ٰ -حؿــد يقســػ ٴلــدقاق ،ٴلـاشــر :ټٴپ ٴلؿــلمقن لؾــرتٴٸ -
ټمشؼ /بقروٷ ،ٴلطبعة :ٴلثاكقة 1413ه1993 -م.
 -18ټيقٴن ٽي ٴلرمة شرٺ ٰبل كصر ٴلباهؾل پوٴيـة ثعؾـبٕ ،بـل كصـر ٰحؿـد بــ
حــاتؿ ٴلبــاهؾل (ٷ231:هـــ) ،ٴلؿحؼــؼ :طبــد ٴلؼــدوڀ ٰبــق ٭ــالح ،ٴلـاشــر:
ممسسة ٴإليؿان جدٶ ،ٴلطبعة :ٴٕولك  1982م 1402-ه.
 -19سقر ٰطالم ٴلـبالٮ ،لشـؿس ٴلـديـ ٰبـق طبـد ٴهلل محؿـد بــ ٰحؿـد بــ َقا ْيؿـاٿ
ٴلذهبل (ٷ748 :هـ) ،تحؼقؼ :مجؿقطة مـ ٴلؿحؼؼقـ بنشرٴف ٴلشقخ شعقب
ٴٕپكاٱوڄ ،ٴلـاشر :ممسسة ٴلرسالة ،ٴلطبعة ٴلثالثة 1405ه1985 /م.
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 -20شرٺ ٴبـ طؼقؾ طؾك ٰلػقة ٴبـ مالؽٓ ،بـ طؼقؾ ،طبـد ٴهلل بــ طبـد ٴلـرحؿـ
ٴلعؼقؾــل ٴلفؿــدٴين ٴلؿصــري (ٷ769 :هـــ) ،ٴلؿحؼــؼ :محؿــد طبــد ٴلحؿقــد،
ٴلـاشـــر :ټٴپ ٴلـــرتٴٸ  -ٴلؼـــاهرٶ ،ټٴپ مصـــر لؾطباطـــة ،ســـعقد جـــقټٶ ٴلســـحاپ
وشركاه ،ٴلطبعة :ٴلعشرون 1400ه1980 -م.
 -21شقٴٽ ٴلؼرٴٮٴٷ ،لرضل ٴلـديـ ٰبـل طبـد ٴهلل محؿـد بــ ٰبـل كصـر ٴلؽرمـاين.
تحؼقؼ :ټ .شؿرٴن ٴلعجؾل .ٴلـاشر :ممسسة ٴلبالڇ ،بقروٷ -لبـان.
 -22غاية ٴلـفاية يف صبؼاٷ ٴلؼرٴٮ ،لشؿس ٴلديـ ٰبق ٴلخقر ٴبـ ٴلجـزپي ،محؿـد
بـ محؿد بـ يقسـػ (ٷ833 :هــ) ،ٴلـاشـر :مؽتبـة ٴبــ تقؿقـة ،ٴلطبعـة :طــل
بـشره ٕول مرٶ طام 1351هـ ٹ .برجسرتٴسر.
 -23ٴلؽامؾ يف ٴلؼرٴٮٴٷ وٴٕپبعقـ ٴلزٴئدٶ طؾقفا ،ل يقسـػ بــ طؾـل بــ جبـاپٶ
ٴلفـ َ
ــذلل ٴلقشـــؽري ٴلؿغربـــل (ٷ465 :هــــ) ،ٴلؿحؼـــؼ :جؿـــال
ٰبـــق ٴلؼاســـؿ ُ
ٴلشايب ،ٴلـاشر :ممسسـة سـؿا لؾتقٿيـع وٴلـشـر ،ٴلطبعـة :ٴٕولـك 1428هــ -
2007م.
 -24كتاٵ ٴلسبعة يف ٴلؼرٴٮٴٷٕ ،حؿد بـ مقسك بـ ٴلعبـاڀ ٴلتؿقؿـلٰ ،بـق بؽـر
بـــ مجاهــد ٴلبغــدٴټي (ٷ324:هـــ) ،ٴلؿحؼــؼ :شــققل ضــقػ ،ٴلـاشــر :ټٴپ
ٴلؿعاپف – مصر ،ٴلطبعة :ٴلثاكقة1400 ،هـ.
 -25كتاٵ ٴلؿصاحػٕ ،بل بؽر بـ ٰبل ټٴوټ ،طبد ٴهلل بـ سـؾقؿان بــ ٴٕشـعث
ٴٕٿټي ٴلسجستاين (ٷ316 :هـ) ،ٴلؿحؼؼ :محؿد بـ طبده ،ٴلـاشر :ٴلػاپوق
ٴلحديثة -مصر /ٴلؼاهرٶ ،ٴلطبعة :ٴٕولك 1423هـ 2002 -م.
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 -26ٴلؽشاف طـ حؼائؼ غقٴمض ٴلتـزيؾٕ ،بل ٴلؼاسؿ محؿقټ ٴلزمخشري(ٷ:
538هـ) ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلؽتاٵ ٴلعربل– بقروٷ ،ٴلطبعة :ٴلثالثة  1407 -هـ.
 -27ٴلؽشػ وٴلبقان طـ تػسقر ٴلؼرٯنٕ ،حؿـد بــ محؿـد بــ ٲبـرٴهقؿ ٴلثعؾبـل،
(ٷ427 :هـ) ،تحؼقؼ :ٴإلمام ٰبل محؿد بـ طاشقپ ،مرٴجعة وتدققؼ :ٴٕستاٽ
كظقر ٴلسـاطدي ،ٴلـاشـر :ټٴپ ٲحقـاٮ ٴلـرتٴٸ ٴلعربـل ،بقـروٷ – لبــان ،ٴلطبعـة:
ٴٕولك 1422هـ 2002 -م.
ٴلـقسـابقپى،
 -28ٴلؿبسقڄ يف ٴلؼرٴٮٴٷ ٴلعشرٕ ،حؿـد بــ ٴلحسـقـ بــ مِ ْفـرٴن
ّ
(ٷ381 :هـ) ،تحؼقؼ :سبقع حؿزٶ حـاكقؿل ،ٴلـاشـر :مجؿـع ٴلؾغـة ٴلعربقـة-
ټمشؼ ،سـة ٴلـشر1981 :م.
 -29ٴلؿبفج يف ٴلؼرٴٮٴٷ ٴلثؿان وقرٴٮٶ ٴٕطؿـش وٴبــ محقصــ وٴختقـاپ خؾـػ
وٴلقزيــدي ،لإلمــام ٰبــل محؿــد طبــد ٴهلل بـــ طؾــل ٴلؿعــروف بســبط ٴلخقــاڄ
ٴلبغدٴټي ٴلحـبؾل (ٷ541:هـ) ،پسالة ټكتقپٴه ،ټپٴسة وتحؼقؼ :طبـد ٴلعزيـز
بـــ كا٭ــر ٴلســرب ،ٲشــرٴف ٴٕســتاٽ ٴلــدكتقپ :طبــد ٴلعزيــز ٰحؿــد ٴســؿاطقؾ،
1404هـ.
 -30ٴلؿحتســب يف تبقــقـ وجــقه شــقٴٽ ٴلؼــرٴٮٴٷ وٴإليضــاٺ طـفــإ ،بــل ٴلػــتح
طثؿان بــ جــل ٴلؿق٭ـؾل(ٷ392:هــ) ،ٴلـاشـر :وٿٴپٶ ٴٕوقـاف-ٴلؿجؾـس
ٴٕطؾك لؾشئقن ٴإلسالمقة ،ٴلطبعة1420 :هـ1999 -م.
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 -31ٴلؿحرپ ٴلقجقز يف تػسقر ٴلؽتاٵ ٴلعزيزٕ ،بل محؿد طبـد ٴلحـؼ بــ ططقـة
ٴٕكدلسل ٴلؿحاپبل (ٷ542:هـ) ،ٴلؿحؼؼ :طبد ٴلسالم طبـد ٴلشـايف محؿـد،
ٴلـاشر :ټٴپ ٴلؽتب ٴلعؾؿقة – بقروٷ ،ٴلطبعة :ٴٕولك 1422هـ.
 -32مختصــر يف شــقٴٽ ٴلؼــرٯن مـــ كتــاٵ ٴلبــديعٓ ،بـــ خالقيــف ،ٴلـاشــر :مؽتبــة
ٴلؿتـبل ،ٴلؼاهرٶ.
 -33معـــــاين ٴلؼـــــرٴٮٴٷ لألٿهـــــري ،لؿحؿـــــد بــــــ ٰحؿـــــد بــــــ ٴٕٿهـــــري
ٴلفروي(ٷ370:هـ) ،ٴلـاشر :مركز ٴلبحـقٸ يف كؾقـة ٴٔټٴٵ-جامعـة ٴلؿؾـؽ
سعقټ ،ٴلؿؿؾؽة ٴلعربقة ٴلسعقټية ،ٴلطبعة :ٴٕولك1412هـ 1991 -م.
 -34معاين ٴلؼرٯن وٲطرٴبف ،إلبرٴهقؿ بــ ٴلسـري بــ سـفؾٰ ،بـق ٲسـحاق ٴلزجـاٹ
(ٷ311 :هـــ) ،ٴلؿحؼــؼ :طبــد ٴلجؾقــؾ طبــده شــؾبل ،ٴلـاشــر :طــالؿ ٴلؽتــب–
بقروٷ ،ٴلطبعة :ٴٕولك 1408هـ 1988 -م.
 -35معــاين ٴلؼــرٯنٕ ،بــل ٿكريــا يحقــك بـــ ٿيــاټ مـظــقپ ٴلــديؾؿل ٴلػــرٴٮ (ٷ:
207هـ) ،ٴلؿحؼؼٰ :حؿد يقسػ ٴلـجايت  /محؿد طؾل ٴلـجـاپ  /طبـد ٴلػتـاٺ
ٲسؿاطقؾ ٴلشؾبل ،ٴلـاشـر :ټٴپ ٴلؿصـرية لؾتـللقػ وٴلرتجؿـة  -مصـر ،ٴلطبعـة:
ٴٕولك.
 -36ٴلؿعجــؿ ٴلؿػصــؾ يف شــقٴهد ٴلعربقــة ،ټ .ٲمقــؾ بــديع يعؼــقٵ ،ٴلـاشــر :ټٴپ
ٴلؽتب ٴلعؾؿقة ،ٴلطبعة :ٴٕولك1417هـ 1996 -م.
 -37معجؿ ٴلؿملػقـ ،لعؿر بـ پضا كحالـة ٴلدمشـؼل (ٷ1408 :هــ) ،ٴلـاشـر:
مؽتبة ٴلؿثـك  -بقروٷ ،ټٴپ ٲحقاٮ ٴلرتٴٸ ٴلعربل بقروٷ.
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 -38معرفة ٴلؼرٴٮ ٴلؽبـاپ طؾـك ٴلطبؼـاٷ وٴٕطصـاپ ،لشـؿس ٴلـديـ ٰبـق طبـد ٴهلل
محؿد بـ َقا ْيؿاٿ ٴلذهبل (ٷ748 :هـ) ،ٴلـاشـر :ټٴپ ٴلؽتـب ٴلعؾؿقـة ،ٴلطبعـة:
ٴٕولك 1417هـ1997 -م.
 -39ٴلؿغـل يف ٴلؼرٴٮٴٷ ،لؿحؿـد بــ ٰبـل كصـر بــ ٰحؿـد ٴلـدّ هان ٴلــقٿٴوٴٿي،
تحؼقؼ :ټ.محؿقټ بـ كابر بـ طقسك ٴلشـؼقطل ،تؼديؿ ٴلشقخ ٴلؿؼـرٳ :ټ.طبـد
ٴهلل بـ ٭الح ٴلعبقد ،ٴلـاشر :ٴلجؿعقة ٴلعؾؿقة ٴلسعقټية لؾؼرٯن ٴلؽريؿ (تبقـان)
سؾسؾة ٴلرسائؾ ٴلعؾؿقة (.)49
 -40ٴلؿـتفـــل ،لإلمـــام ٰبـــل ٴلػضـــؾ ٴلخزٴطـــل ،تحؼقـــؼ :ٴلشـــقخ طبـــد ٴلـــرحقؿ
ٴلطرهــقين ،صبعــة ټٴپ ٴلحــديث بالؼــاهرٶ طــام 2009م ،ٴلـاشــر :ټٴپ ٴلؽتــب
ٴلعؾؿقة-لبـان ،ٴلطبعة :ٴلثالثة 2006م 1427 -هـ.
 -41ٴلـشــر يف ٴلؼــرٴٮٴٷ ٴلعشــر ،لشــؿس ٴلــديـ ٰبــق ٴلخقــر ٴبـــ ٴلجــزپي( ،ٷ:
833هـــ) ،ٴلؿحؼــؼ :طؾــل محؿــد ٴلضــباچ (ٷ1380:هـــ) ،ٴلـاشــر :ٴلؿطبعــة
ٴلتجاپية ٴلؽربى.
 -42ٴلفدٴية ٲلك بؾقڇ ٴلـفاية يف طؾؿ معاين ٴلؼرٯن وتػسقره ،وٰحؽامف ،وجؿؾ مـ
فـقن طؾقمفٕ ،بل محؿد مؽل بـ ٰبل صالب َح ّؿقځ ٴلؼقسـل (ٷ437 :هــ)،
ٴلؿحؼؼ :مجؿقطة پسائؾ جامعقة بؽؾقة ٴلدپٴسـاٷ ٴلعؾقـا وٴلبحـث ٴلعؾؿـل-
جامعــة ٴلشــاپقة ،ٴلـاشــر :مجؿقطــة بحــقٸ ٴلؽتــاٵ وٴلســـة -كؾقــة ٴلشــريعة
وٴلدپٴساٷ ٴإلسالمقة -جامعة ٴلشاپقة ،ٴلطبعة :ٴٕولك 1429هـ 2008 -م.

ِٕٙظ اِ٦بَ أث ٟاٌفضً اٌشاص ٞف ٟوزبثٗ (اٌٍٛاِؼ ف ٟاٌمشاءح)
رطج١مًب ػٍ ٝعضء ا٤ؽمب
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 -43ٴلــقٴيف بالقفقــاٷ ،لؾصــػدي ،تحؼقــؼٰ :حؿــد ٴٕپكــاٱوڄ وتركــل مصــطػك
ٴلـاشر :ټٴپ ٲحقاٮ ٴلرتٴٸ -بقروٷ ،سـة1420:هـ200 -م.
 -44ٴلقجقز يف شرٺ قرٴٮٴٷ ٴلؼرٴٮ ٴلثؿاكقـة ٰئؿـة ٴٕمصـاپ ٴلخؿسـةٕ ،بـل طؾـل
ٴلحسـ بـ طؾل بـ ٲبرٴهقؿ بـ يزټٴټ ٴَٕ ْه َقٴٿي (ٷ446 :هـ) ،ٴلؿحؼؼ :ټپيـد
حسـ ٰحؿد ،ٴلـاشر :ټٴپ ٴلغرٵ ٴإلسالمل ،بقروٷ ،ٴلطبعة :ٴٕولك  2002م.

133

ًض اٌّشؼ٠د ثٕذ ػجذاٌؼضٍٛ خ.د

Imam Abi al-Fadl al-Razi's Approach in his
writing (Features in Reading) on the part of Ahqaf:
Dr. Kholoud bint Abdulaziz Al Meshaal
Assistant professor, College of Education,
Department of Quranic Studies
King Saud University
Email address : Kalmeshaal@ksu.edu.sa

Abstract:
This research deals with Imam Abi al-Fadl al-Razi's
Approach (date : 454 AH ) in his writing (Features in
Reading) ,one of the sources of anomalous readings through
the achievement of volume XXVI (from the beginning of
Surat Al-Ahqaf until the end of Surat Qaf).
The research included an introduction, and two sections:
the first has: a brief definition of the author and his writing
of features in reading. The second section is the
achievement of the part of Al Ahqaf of his writing of
features in writing, the description of the author's approach
and a conclusion. The results of the research were:
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) اٌمشاءحٟاِؼ فٌٍٛ وزبثٗ (اٟ فٞ اٌفضً اٌشاصِٟبَ أث٦ظ إِٙ
ؽمب٤ عضء اٍٝمًب ػ١رطج

1- The writing of features in reading of Abi al-Fadl alRazai is a source of Imam Abi Hayyan's interpretation
of Al bar Al Mohyat volume.
2- The importance of The writing of features in reading
lies in being one of the writings of anomalous
readings in the 5th century of Hijri date so it was
recommend to be achieved.
Keywords: Anomalous reading, Anomalous readings, alRazi, Abu al-Fadl al-Razi, Features .
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األحكبو انفقهٍخ املزعهقخ ثبألوثئخ انزً رصٍت
ً
انجشرٌخ- ،مجعب ودراسخ يقبرنخ
دِ .ؾّذ ثٓ عٕذ اٌشبِبٟٔ
أعزبر اٌفمٗ اٌّشبسن
وٍ١خ اٌشش٠ؼخ /اٌغبِؼخ ا٦ع ِ١خ ثبٌّذٕ٠خ إٌّٛسح /اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ
اٌغؼٛد٠خ)
Abu.haithm@hotmail.com
الوسرخلص
هذٴ ٴلبحث يدوپ حقل كاٿلة قديؿة متجدټٶ تعؿ هبا ٴلبؾقى يف بعض فرتٴٷ
ٴلزمان وهل ٴٕوبئة وٴٕمرٴڃ ٴلتل تجتاٺ ٴلبشرية وتؼتؾفؿ جؿاطاٷ ووحدٴكًا،
ويفدف ٴلبحث ٲلك ٴلتعريػ بؿػفقم ٴٕوبئة ٴلتل تصقب ٴلبشر ،وٽكر كؿاٽٹ لألوبئة
ٴلتل مرٷ طؾك ٴلبشرية ،مع تقضقح ٴلؿـفج ٴلشرطل يف ٴلتعامؾ مع تؾؽ ٴٕوبئة،
وتؾؿس ٴلحؽؿ ٴلشرطل لؾؿسائؾ ٴلؿتعؾؼة هبا ،ومققػ ٴلطب ٴلحديث مـفا.
وسقف يتبع ٴلباحث ٴلؿـفج ٴٓستؼرٴئل حقث يستؼريٮ ٴلؿسائؾ ٴلؿتعؾؼة
بالؿقضقچ مـ كتب ٴلػؼف ،ويؼقم بجؿعفا ،وتحؾقؾفا ،وتصـقػفا ،ثؿ يتبع ٴلؿـفج
ٴلق٭ػل يف بقان ٰققٴل ٴلػؼفاٮ يف حؽؿ تؾؽ ٴلؿسائؾ ،وٰټلتفا ،كؿا يربٿ يف ٴلخاتؿة
كتائج ٴلبحث وتق٭قاتف ،ويذيؾف بػفرڀ لؾؿصاټپ وٴلؿرٴجع ،وباهلل ٴلتقفقؼ.
ٴلؽؾؿاٷ ٴلؿػتاحقة :ٴٕوبئة ،ٴلقباٮ ،ٴلعدوى ،ٴٕمرٴڃ ،ٴلطاطقن
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هقذهح

ٴلحؿد هلل وحده ،وٴلصالٶ وٴلسالم طؾك مـ ٓ كبل بعده ،وطؾك ٯلف
و٭حبف ،وبعد:
ففذٴ ٴلبحث يدوپ حقل كاٿلة قديؿة متجدټٶ تعؿ هبا ٴلبؾقى يف بعض فرتٴٷ
ٴلزمان وهل ٴٕوبئة وٴٕمرٴڃ ٴلتل تجتاٺ ٴلبشرية وتؼتؾفؿ جؿاطاٷ ووحدٴكًا،
ومشؽؾة ٴلبحث تدوپ حقل ٴلسمٴل ٴلرئقس ٴلتالل :ما مػفقم ٴٕوبئة ٴلتل تصقب
ٴلبشرية ٬وما ٴٕحؽام ٴلؿتعؾؼة هبا ٴلتل ٽكرها ٴلػؼفاٮ ٴلؿتؼدمقن يف كتبفؿ ٬وتتػرچ
طـف ٰسئؾة مـفا :ما هل ٴٕحؽام ٴلؿتعؾؼة بإوبئة يف ٴلصالٶ ،٬وما ٴٕحؽام ٴلؿتعؾؼة
بإوبئة يف ٴلؿقٴپيث ،٬وما هل صريؼة ٴلتعامؾ مع ٴٕوبئة بقـ ٴلػؼف وٴلطب
ٴلحديث.٬
ويفدف ٴلبحث ٲلك ٴلتعريػ بؿػفقم ٴٕوبئة ٴلتل تصقب ٴلبشر ،وٽكر
كؿاٽٹ لألوبئة ٴلتل مرٷ طؾك ٴلبشرية ،وتقضقح ٴلؿـفج ٴلشرطل يف ٴلتعامؾ مع تؾؽ
ٴٕوبئة ،وتؾؿس ٴلحؽؿ ٴلػؼفل لؾؿسائؾ ٴلؿتعؾؼة هبا ٴلتل بحثفا ٴلػؼفاٮ ٴلؿتؼدمقن،
مع بقان مققػ ٴلطب ٴلحديث مـفا.
ومـ ٰسباٵ ٴختقاپ مقضقچ هذٴ ٴلبحث ما يؾل:
ٰ .1هؿقة ٴلؿقضقچ وطؿقم ٴلبؾقى بف يف كثقر مـ ٴٕٿمان وٴلؿجتؿعاٷ.
 .2جفؾ كثقر مـ ٴلـاڀ لألحؽام ٴلشرطقة ٴلؿتعؾؼة بإوبئة وٴلتل تؿس
طباټٴهتؿ ومعامالهتؿ.
 .3طدم وجقټ ټپٴساٷ فؼفقة تجؿع حؽؿ مسائؾ ٴٕوبئة ٴلتل بحثفا ٴلػؼفاٮ يف
مقضع وٴحد.
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تليت ٰهؿقة هذٴ ٴلبحث مـ مقضقطف – وهق ٴلقباٮ -ٴلذي ٓ تخؾق فرتٴٷ
مـ حقاٶ ٴلبشرية مـ وجقټه ،وتعؿ ٴلبؾقى بـزولف ،مؿا يحقر ٴلـاڀ يف صريؼة ٴلتعامؾ
معف ،ومعرفة ٴٕحؽام ٴلؿرتتبة طؾقف ،يف ٴلعباټٴٷ وٴٕكػس وٴٕبدٴن وٴٕمقٴل.
وبعد ٴلبحث وٴلتؼصل لؿ ٰجد مـ ٰفرټ ٴلؿسائؾ ٴلؿتعؾؼة بإوبئة ٴلتل
تصقب ٴلبشر ببحث خاڂ يجؾل حؼقؼتفا ،ويقضح ٰحؽامفا ٴلػؼفقة ٴلتل تعرڃ لفا
ٴلػؼفاٮ ٴلؿتؼدمقن.
ٰما ٴلؿعا٭رون فؼد وجدٷ بعض ٴلبحقٸ وٴلرسائؾ ٴلعؾؿقة ٴلتل تعرضت
لجزيئاٷ وجقٴكب قريبة مـ ٴلؿقضقچ ،مـفا:
ٰ-1حؽام ٴٕمرٴڃ ٴلؿعدية يف ٴلػؼف ٴإلسالمل ،طبد ٴإللف بـ سعقټ
ٴلسقػ ،پسالة ماجستقر  ،2004جامعة ٴٓمام محؿد بـ سعقټ.
ٰ-2ثر ٴٕمرٴڃ ٴلؿعدية يف ٴلػرقة بقـ ٴلزوجقـ ،لؾدكتقپطبد ٴهلل ٴلطقاپ،
كؾقة ٴلشريعة بجامعة ٴلؼصقؿ.
-3ضقٴبط ٴلتعامؾ مع ٴلؿصابقـ بإمرٴڃ ٴلعدٴئقة يف ضقٮ ٴلشريعة
ٴإلسالمقة ،لطاهر بـ محؿد ٴٕهدل.
ٰ -4ثر ٴٕمرٴڃ ٴلؿعدية يف ٰټٴٮ فريضة ٴلحج –ټپٴسة فؼفقة ،لؾدكتقپخالد
بـ طقد ٴلجريسل ،جامعة ٰم ٴلؼرى بؿؽة ٴلؿؽرمة.
 -5ٴلتدٴبقر ٴلققائقة مـ ٴٕمرٴڃ وٴلؽقٴپٸ-ټپٴسة فؼفقة ،پسالة ماجستقر
يف ٴلػؼف ،إليؿان بـت طبد ٴلعزيز ٴلؿربټ .كؾقة ٴلشريعة بجامعة ٴٓمام محؿد بـ سعقټ
ٴٓسالمقة.
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وٴلػرق بقـ هذٴ ٴلبحث وٴلدپٴساٷ ٴلسابؼة وٴضح مـ طـاويـ كؾ مـفا،
وحدوټها :حقث يفتؿ ٴلبحث ٴلذي بقـ ٰيديـا بجؿع ٴلؿسائؾ ٴلػؼفقة ٴلتل ٽكرها
ٴلػؼفاٮ ٴلؿتؼدمقن حقل ٴٕوبئة ،بقـؿا تتقجف ٴلدپٴساٷ ٴٕخرى ٲلك ټپٴسة
ٴٕمرٴڃ ٴلؿعدية ،وهـاك فرق وٴضح بقـ ٴلقباٮ بؿػفقمف ٴلذي بقـف ٴلباحث – ٴلذي
يـتشر ويعؿ ويؼتؾ ٴلؿئاٷ بؾ ٴٔٓف ،-وٴٕمرٴڃ ٴلؿعدية ٴلتل قد ٓتصؾ ٲلك حد
و٭ػفا بالقباٮ.
ٰما ٴلػرق مـ كاحقة حدوټ ٴلبحث ٴلؿقضقطقة وحدوټ ٴلدپٴساٷ ٴلسابؼة
فظاهر حقث تتعؾؼ ٴلدپٴساٷ ٴلسابؼة بلحؽام ٴٕمرٴڃ ٴلؿعدية ټون تؼققدها
بؿسائؾ ٴلؿتؼدمقـ كؿا يف ٴلدپٴسة ٴٕولكٰ ،و بلثرها يف باٵ معقـ -كؿا يف
ٴلدپٴستقـ ٴلثاكقة وٴلرٴبعةٰ ،-و بضقٴبط ٴلتعامؾ مع ٴلؿصابقـ -كؿا يف ٴلدپٴسة
ٴلثالثةٰ ،-ما ٴلدپٴسة ٴٕخقرٶ فتتقجف ٲلك تدٴبقر ٴلققاية مـ ٴٕمرٴڃ ټون تؼققدها
بصػة ٴلعدوى ،وتضقػ ٲلك ٽلؽ ٴلؽقٴپٸ كالحقٴټٸ بلكقٴطفا وٴلحروٵ.
وقد تؿ تؼسقؿ ٴلبحث ٲلك مؼدمة ،وخؿسة مباحث ،وخاتؿة ،طؾك ٴلـحق
ٴلتالل:
ٴلؿؼدمة ،وتشتؿؾ طؾك ٰهؿقة ٴلؿقضقچ ،وسبب ٴٓختقاپ ،وخطة ٴلبحث ،ومـفجف.
ٴلؿبحث ٴٕول :تعريػ ٴٕوبئة ،وكؿاٽٹ لفا ،ويشتؿؾ طؾك مطؾبقـ:
ٴلؿطؾب ٴٕول :تعريػ ٴٕوبئة.
ٴلؿطؾب ٴلثاين :كؿاٽٹ لألوبئة ٴلتل تصقب ٴلبشر.
ٴلؿبحث ٴلثاين – ٴٕحؽام ٴلؿتعؾؼة بإوبئة يف ٴلصالٶ ،وفقف مطؾبان:
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ٴلؿطؾب ٴٕول :حؽؿ ٴلصالٶ لرفع ٴلقباٮ.
ٴلؿطؾب ٴلثاين :حؽؿ ٴلؼـقٷ لرفع ٴلقباٮ.
ٴلؿبحث ٴلثالث -ٴٕحؽام ٴلؿتعؾؼة بإوبئة يف ٴلجـائز ،وفقف مطؾبان:
ٴلؿطؾب ٴٕول :حؽؿ غسؾ ٴلؿقتك يف ٴٕوبئة.
ٴلؿطؾب ٴلثاين :ټفـ ٴلؿقتك بإوبئة يف قرب وٴحد ٲٽٴ كاكقٴ مجؿقطة.
ٴلؿبحث ٴلرٴبع -ٴٕحؽام ٴلؿتعؾؼة بإوبئة يف ٴلؿقٴپيث ،وفقف مطؾبان:
ٴلؿطؾب ٴٕول :حؽؿ ٴلتصرف يف ٴلثؾث ٿمـ ٴٕوبئة.
ٴلؿطؾب ٴلثاين :ٴلؿقرٴٸ يف ٴٕوبئة.
ٴلؿبحث ٴلخامس -ٴلتعامؾ مع ٴٕوبئة بقـ ٴلػؼف وٴلطب ٴلحديث ،وفقف ثالثة
مطالب:
ٴلؿطؾب ٴٕول :حؽؿ ٴلتطعقؿ ٕجؾ ٴٕوبئة.
ٴلؿطؾب ٴلثاين :حؽؿ ٴلدخقل لبؾد ٴلقباٮ وٴلخروٹ مـفا.
ٴلؿطؾب ٴلثالث :مققػ ٴلطب ٴلحديث مـ ٴٕوبئة.
ٴلخاتؿة :وتشتؿؾ طؾك ٴلـتائج وٴلتق٭قاٷ.
وسقف يسؾؽ ٴلباحث -بنٽن ٴهلل تعالك -يف ٲطدٴټ هذٴ ٴلبحث ٴلؿـفج
ٴٓستؼرٴئل حقث يستؼريٮ ٴلؿسائؾ ٴلؿتعؾؼة بالؿقضقچ مـ كتب ٴلػؼف ،ويؼقم
بجؿعفا ،وتحؾقؾفا ،وتصـقػفا ،ثؿ يتبع ٴلؿـفج ٴلق٭ػل يف بقان ٰققٴل ٴلػؼفاٮ يف
حؽؿ تؾؽ ٴلؿسائؾ ،وٰټلتفا ،وفؼ ٴلخطقٴٷ ٴلتالقة:
 .1جؿع ٴلؿاټٶ ٴلعؾؿقة ٴلؿتعؾؼة بالؿقضقچ مـ خالل ٴلؿصاټپ ٴلؿتاحة.
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 .2ٽكر ٭قپٶ ٴلؿسائؾ ٴلؿرٴټ بحثفا قبؾ بقان حؽؿفا.
 .3ٽكر ٴٕققٴل ٴلػؼفقة يف ٴلؿسائؾ ٴتػاققة كاكت ٰو خالفقة مؼتصر ًٴ يف بقان
ٴلخالف طؾك ٴلؿذٴهب ٴٕپبعة.
 .4طرڃ ٰټلة ٴٕققٴل مع بقان وجف ٴلدٓلة قدپ ٴإلمؽان ،ثؿ ٴلرتجقح مع
سببف.
 .5طزو ٴٔياٷ ٴلؼرٯكقة ٴلقٴپټٶ يف ٴلبحث مع كتابتفا بالرسؿ ٴلعثؿاين.
 .6تخريج ٴٕحاټيث ٴلقٴپټٶ يف ٴلبحث مع ٽكر ټپجة ٴلحديث  -ٲن لؿ يؽـ يف
ٴلصحقحقـ -معتؿد ًٴ طؾك ٴلؽتب ٴلتل هتتؿ بذلؽ.
 .7ٴلرتجؿة لألطالم غقر ٴلؿشفقپيـ باستثـاٮ ٴلصحابة ٴلؽرٴم ،وٴٕئؿة ٴٕپبعة.
 .8ٴإلطرٴڃ طـ ترجؿة ٴلبؾدٴن وٴٕماكـ ٴلجغرٴفقة ٓشتفاپ ٰكثرها ،وبعد ًٴ طـ
ٲثؼال ٴلحقٴشل بؿا لقس مـ مؼصقټ ٴلبحث.
 .9ختؿ ٴلبحث بخاتؿة تشتؿؾ طؾك ٰهؿ كتائج ٴلبحث وتق٭قاتف.
 .10وضع ٴلػفاپڀ ٴلػـقة ٴلالٿمة.
وٰسلل ٴهلل سبحاكف ٴلتقفقؼ وٴإلطاكة وٴلسدٴټ ،و٭ؾك ٴهلل وسؾؿ طؾك سقدكا
وحبقبـا محؿد خقر ٴلعباټ ،وطؾك ٯلف و٭حبف وٴلتابعقـ ٲلك يقم ٴلؿعاټ.

اٌّجؾش اٚ٤ي
رؼش٠

اٚ٤ثئخ ّٔٚبرط ٌٙب

ويشتؿؾ طؾك مطؾبقـ:

اٌّطٍت اٚ٤ي  :رؼش٠

اٚ٤ثئخ
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ٰو ً
ٓ -تعريػ ٴٕوبئة يف ٴلؾغة:
ٴٕوبئة :جؿع وباٮ ،مثؾٰ :متعة مػرټها متاچ ،وٴلقباٮ بالفؿزُ ،يؿدّ ويؼصر ،
()1

وقد وبئت ٴٕپڃ وبل ،ووبمٷ وبل ووباٮٶ وٲباٮ وٲباٮٶ طؾك ٴلبدل ،وٰوبلٷ ،وٰپڃ
وبئة ،ووبقئة :كثقرٶ ٴلقباٮ ،وٴٓسؿ ٴلبقئة ،وٴستقبل ٴٕپڃ ٴستقخؿفا .وقد جاٮ يف
()2

ٴلؿعاجؿ وكتب ٴلؾغة لؿعان مـفا:
ٰكف كؾ مرڃ طام ،وققؾ :هق ٴلطاطقن ،وققؾ :ٴإليؿاٮ ،فتممل لؿـ ٰمامؽ
بلن تشقر ٲلقف بقدك ،وتؼبؾ بل٭ابعؽ كحق پٴحتؽ تلمره باإلقبال ٲلقؽٰ .و تمبلٮ لؿـ
خؾػؽ فتػتح ٰ٭ابعؽ ٲلك ضفر يدك تلمره بالتلخر طـؽ .
()3

ثاكقًا -تعريػ ٴٕوبئة يف ٴٓ٭طالٺ:

طرف ٴٕصباٮ ٴلؼدماٮ ٴلقباٮ بعدٶ تعريػاٷ تختؾػ يف طباپهتا ،وتتػؼ يف
ّ
مضؿقهنا ،ومؿـ طرفف:
ٴبـ ٴلـػقس  4حقث قال" :ٴلقباٮ فساټ يعرڃ لجقهر ٴلفقٴٮ ٕسباٵ
( )

سؿاوية ٰو ٰپضقة ،كالؿاٮ ٴٔسـ وٴلجقػ ٴلؽثقرٶ" . 1
( )

( )1ٴكظر :ٴلؿحؽؿ وٴلؿحقط ٴٕطظؿ  ،566/10ٴلؿصباٺ ٴلؿـقر  ،646/2تاٹ ٴلعروڀ .478/1
( )2ٴكظر :ٴلؿحؽؿ وٴلؿحقط ٴٕطظؿ  ،566/10ٴلؿصباٺ ٴلؿـقر ،646/2
( )3ٴكظر :ٴلؿحؽؿ وٴلؿحقط ٴٕطظؿ .566/10
( )4هق طؾل بـ ٰبل ٴلحزم ٴل َؼ َرشلٰ ،خذ ٴلطب بدمشؼٰ ،لػ يف ٴلطب كتاٵ ٴلشامؾ ،و٭ـػ يف ٴلػؼف
وٰ٭قلف ويف ٴلؿـطؼ ،ولؿ يؽـ طؾك وجف ٴٕپڃ مثؾف يف ٴلطب ،تقيف سـة 687هـ .ٴكظر :صبؼاٷ ٴلشافعقة
ٓبـ قاضك شفبة  ،188 -186/2ٴٕطالم لؾزپكؾل .271/4
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وطـ ٴلحؽقؿ ټٴٱوټ ٴٕكطاكل " : 2ٴلقباٮ :حؼقؼة تغقر ٴلفقٴٮ بالعقٴپڃ
( )

ٴلعؾقية ،كاجتؿاچ كقٴكب ٽٴٷ ٰشعة ،وٴلسػؾقة كالؿالحؿ ،وٴكػتاٺ ٴلؼبقپ ،و٭عقټ
ٴٕبخرٶ ٴلػاسدٶ ،ولف طالماٷ :مـفا ٴلحؿك ،وٴلجدپي ،وٴلـزٓٷ ،وٴلحؽة،
وٴٕوپٴم وغقر ٽلؽ" . 3
( )

وقال ٴبـ سقـا " : 4ٴلقباٮ فساټ جقهر ٴلفقٴٮ ٴلذي هق ماټٶ ٴلروٺ ومدټه،
( )

ولذلؽ ٓ يؿؽـ حقاٶ شلٮ مـ ٴلحققٴن بدون ٴستـشاقف"  ، 5وقريب مـف ققلفؿ:
( )

"ٴلقباٮ يـشل طـ فساټ يعرڃ لجقهر ٴلفقٴٮ بلسباٵ خبقثة سؿاوية ٰو ٰپضقة،
كالشفب وٴلرجقم يف ٯخر ٴلصقػ ،وٴلؿاٮ ٴٔسـ ،وٴلجقػ ٴلؽثقرٶ" . 6
( )

=
( )1ٴكظر :تاٹ ٴلعروڀ .478/1
( )2هق ټٴوټ بـ طؿر ٴٕكطاكل ،پئقس ٴٕصباٮ يف ٿماكف ،ولد يف ٰكطاكقة ،وهاجر ٲلك ٴلؼاهرٶ ،ثؿ پحؾ ٲلك
مؽة ،مـ تصاكقػف :تذكرٶ ٰولل ٴٕلباٵ ،وٰلػقة يف ٴلطب .ٴكظر :ٴٕطالم لؾزپكؾل  ،333/2معجؿ ٴلؿملػقـ
.140/4
( )3ٽخقرٶ ٴلعؼبك يف شرٺ ٴلؿجتبك .262/26
( )4هق ٴلحسقـ بـ طبد ٴهلل بـ سقـا ٴلبؾخل ،فقؾسقف صبقب ،٭ـػ يف ٴلطب وٴلػؾسػة وٴلؿـطؼ ،مـ
مصـػاتف" :ٴلؼاكقن" ،و"ٴلشػا" ،تقيف سـة  428هـ .ٴكظر :ٴلؽامؾ يف ٴلتاپيخ  ،783 /7وطققن ٴٕكباٮ يف
صبؼاٷ ٴٕصباٮ ڂ  ،459 - 437ووفقاٷ ٴٕطقان .157 /2
( )5ما يػعؾف ٴٕصباٮ وٴلدٴطقن بدفع شر ٴلطاطقن ڂ .38
( )6ٴكظر :ٴلؿصدپ ٴلسابؼ.
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وطرفف بعض ٴلػؼفاٮ ٴلؿتؼدمقـ بؼقلف" :هق مرڃ ٴلؽثقر مـ ٴلـاڀ يف جفة
مـ ٴٕپڃ ټون سائر ٴلجفاٷ ،ويؽقن مخالػًا لؾؿعتاټ مـ ٴٕمرٴڃ يف ٴلؽثرٶ
وغقرها ،ويؽقن كقطًا وٴحد ًٴ" . 1
( )

ٰما ٴلتعريػاٷ طـد ٴلؿعا٭ريـ فؿـفا:
تعريػ معجؿ ٴلؾغة ٴلعربقة ٴلؿعا٭رٶ ٴلذي جاٮ فقف ٰن ٴلقباٮ" :كُؾ مر ٍ
ڃ
شديد ٴلعدوى ،سريع ٴٓكتشاپ مـ مؽان ٲلك مؽان يصقب ٴإلكسان وٴلحققٴن
وٴلـّباٷ ،وطاټٶ ما يؽقن قاتالً كال ّطاطقن" . 2
( )

وطرفتف ٴلؿقسقطة ٴلطبقة ٴلحديثة بلكف " :كؾ مرڃ يصقب طدټ ًٴ كبقر ًٴ مـ
ٴلـاڀ يف مـطؼة وٴحدٶ يف مدٶ قصقرٶ مـ ٴلزمـ ،فنن ٰ٭اٵ ٴلؿرڃ طدټ ًٴطظقؿًا مـ
ٴلـاڀ يف مـطؼة جغرٴفقة شاسعة ُسؿل وباٮ طالؿقًا" . 3
( )

ثالثًا -ٴلػرق بـ ٴلطاطقن وٴلقباٮ:
تؼدم تعريػ ٴلقباٮ طـد ٴلػؼفاٮ وٴٕصباٮٰ ،ما ٴلطاطقن ف ُعرف بلكف" :بثر
ووپم مملؿ جد ًٴ يخرٹ مع لفب ويسقټ ما حقلف ٰو يخضر ٰو يحؿر حؿرٶ بـػسجقة
كدپٶ ويحصؾ معف خػؼان ٴلؼؾب وٴلؼلٮ"  . 4وطرفف بعضفؿ بؼقلف" :ٴلطاطقن هق
( )

( )1شرٺ مختصر خؾقؾ لؾخرشل .155/4
( )2معجؿ ٴلؾغة ٴلعربقة ٴلؿعا٭رٶ .2392/3
( )3ٴلؿقسقطة ٴلطبقة ٴلحديثة .1894/13
( )4ٴلؿـفاٹ شرٺ ٭حقح مسؾؿ بـ ٴلحجاٹ  ،105/1وٴكظر :فتح ٴلباپي .180/10
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ٴلقباٮ" ٰ ، 1و "ٴلؿقٷ مـ ٴلقباٮ"  ، 2وقال ٭احب ٴلـفاية" :ٴلطاطقن ٴلؿرڃ ٴلعام
( )

( )

ٴلذي يػسد لف ٴلفقٴٮ وتػسد بف ٴٕمزجة وٴٕبدٴن"  ، 3ٲلك غقر ٽلؽ مـ ٴلتعريػاٷ
( )

ٴلؿختؾػة . 4
( )

وٴلـاضر يف ٴلتعريػاٷ ٴلسابؼة لؽؾ مـ ٴلقباٮ وٴلطاطقن يالحظ ٰن هـاك
ٴتجاهان يف تعريػفؿا:
ٰحدهؿا :ٴٓتجاه ٴلذي يرى ٰن ٴلطاطقن هق ٴلقباٮ ،وٰهنؿا متطابؼان ،وهق
ضاهر ققل ٴبـ سقـا" :وٴلطقٴطقـ تؽثر طـد ٴلقباٮ ،ويف ٴلبالټ ٴلقبقة ،ومـ ثؿ ٰصؾؼ
طؾك ٴلطاطقن ٰكف وباٮ بالعؽس" . 5
( )

وٴٓتجاه ٴلثاينٰ :هنؿا متغايرٴن وبقـفؿا طؿقم وخصقڂ ،وهق ٴلذي طؾقف
ٴلؿحؼؼقن مـ ٴلػؼفاٮ وٴلؿحدثقـ ،ويدل طؾك تغايرهؿا:
حديث ٰبل هريرٶ « طؾك ٰكؼاٵ ٴلؿديـة مالئؽة ٓ يدخؾفا ٴلطاطقن وٓ
ٴلدجال»  1مع حديث طائشة  -پضل ٴهلل طـفا – قالت« :قدمـا ٴلؿديـة ،وهل ٰوبل
( )

( )1ٴلؼقٴكقـ ٴلػؼفقة ڂ .295وٴكظر :ٴلؼامقڀ ٴلؿحقط ڂ.55
( )2ٴلصحاٺ تاٹ ٴلؾغة و٭حاٺ ٴلعربقة .2158/6
( )3ٴلـفاية يف غريب ٴلحديث وٴٕثر .127/3
( )4ٴكظر :فتح ٴلباپي ٓبـ حجر .180/10
( )5كؼؾف طـف ٴبـ حجر يف :ٴلػتاوى ٴلػؼفقة ٴلؽربى .12/4
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ٰپڃ ٴهلل»  2حقث ټل ٴلحديث ٴٕول طؾك ٰن ٴلطاطقن ٓ يدخؾفا ،بقـؿا ٴلحديث
( )

ٴلثاين يدل طؾك ٰن ٴلقباٮ يدخؾفا فدل طؾك تغايرهؿا .وهذٴ ٴلتغاير ٓ يؿـع مـ ٲصالق
مجاٿٴ . 3
ٰحدهؿا طؾك ٴٔخر
ً
( )

اٌّطٍت اٌضبّٔٔ :ٟبرط ٌٚ٥ثئخ اٌز ٟرص١ت اٌجشش
يجد ٴلـاضر يف كتب ٴلتاپيخ كثقر ًٴ مـ ٴٕخباپ طـ ٰوبئة وصقٴطقـ كزلت
بالبشرية طؾك مر ٴلعصقپ ،وقد ٰټٷ تؾؽ ٴٕوبئة ٲلك مرڃ ومقٷ ٴٔٓف بؾ
ٴلؿاليقـ مـ ٴلبشر ،ووقع يف بالټ ٴلؿسؾؿقـ -خا٭ة -صقٴطقـ ٽكرها ُكتّاٵ ٴلسقر
وٴلتاپيخ وٴلرتٴجؿ ،وشرٴٺ ٴلحديث ،قال يف ٴلتقضقح  " : 4ويف ٴإلسالم طدٶ
( )

صقٴطقـ جؿعتفا يف جزٮ ،وٽكرٷ ما ٰټپكـاه ٰيضًا ،ومـفا صاطقن طؿقٴڀ مقضع
بالشام ماٷ مـف معاٽ وٴبـف وجؿقع ٰهؾف ،ما بقـ ٴلجؿعة ٲلك ٴلجؿعة ،وٴستشفد بف ٰبق
طبقدٶ ،وكثقر مـ ٴلؿسؾؿقـ".

=
(ٰ )1خرجف ٴلبخاپي يف ٭حقحف ،كتاٵ فضائؾ ٴلؿديـة :باٵ ٓ يدخؾ ٴلدجال ٴلؿديـة 22/3 ،برقؿ
( ،)1880ومسؾؿ يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلحج :باٵ ٭قاكة ٴلؿديـة مـ ټخقل ٴلطاطقن وٴلدجال ٲلقفا،
 1005/2برقؿ (.)1379
(ٰ )2خرجف ٴلبخاپي يف ٭حقحف ،كتاٵ فضائؾ ٴلؿديـة :باٵ كرٴهقة ٴلـبل ٰ ن تعرى ٴلؿديـة23/3 ،
برقؿ ( ،)1889ومسؾؿ يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلحج :باٵ ٴلرتغقب يف سؽـك ٴلؿديـة 1003/2 ،برقؿ
( ،)1376وٴلؾػظ لؾبخاپي.
( )3ٴكظر :فتح ٴلباپي .180/10
( )4ٴلتقضقح لشرٺ ٴلجامع ٴلصحقح .459/17
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وفقؿا يؾل سرټ لبعض تؾؽ ٴلطقٴطقـ طؾك سبقؾ ٴلؿثال ٓ ٴلحصر ،مؿا وقع
يف تاپيخ ٴلؿسؾؿقـ مـ ٽلؽ:
ما جفد ٴلؿسؾؿقـ مـ ٴلقباٮ طـد قدوم ٴلـبل وٰ٭حابف  ٲلك ٴلؿديـة
مفاجريـ ،حقث ٰ٭ابتفؿ حؿك ٴلؿديـة فؽاكقٴ يصؾقن قعقټ ًٴ ،و٭رف ٴهلل تعالك
ٽلؽ طـ كبقف . 1 
( )

وكذلؽ ما وقع يف طفد ٰمقر ٴلؿممـقـ طؿر بـ ٴلخطاٵ  طـدما خرٹ ٲلك
ٴلشام فؾؼقف ٰمرٴٱه وٰخربوه ٰن ٴٕپڃ وبقة ،فاستشاپ كباپ ٴلصحابة مـ ٴلؿفاجريـ
وٴٕكصاپ فاختؾػقٴ طؾقف ،ثؿ ٴستشاپ مفاجرٶ ٴلػتح فؾؿ يختؾػ طؾقف مـفؿ ٴثـان،
وقالقٴ :ٴپجع بالـاڀ فنكف بالٮ وفـاٮ ،ثؿ لحؼفؿ طبد ٴلرحؿـ بـ طقف  وكان
متخؾػًا طـفؿ فؾؿا طرف ٴٕمر قال :طـدي مـ هذٴ طؾؿ ،فؼال طؿر :ما طـدك ٬قال:
سؿعت پسقل ٴهلل  يؼقل« :ٲٽٴ سؿعتؿ بف بلپڃ فال تؼدمقٴ طؾقف ،وٲٽٴ وقع بلپڃ
وٰكتؿ هبا فال تخرجقٴ فرٴپ ًٴ مـف»  . 2فؼال طؿر  :فؾؾف ٴلحؿد فاكصرفقٴ ٰيفا ٴلـاڀ
( )

فاكصرف هبؿ.

3

( )

( )1ٴكظر :ٴلسقرٶ ٴلـبقية ٓبـ هشام .590/1
(ٰ )2خرجف ٴلبخاپي يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلطب :باٵ ما يذكر يف ٴلطاطقن  130/7برقؿ ( ،)5729ومسؾؿ
يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلسالم :باٵ ٴلطاطقن وٴلطقرٶ وٴلؽفاكة وكحقها  1740/4برقؿ (.)2219
( )3ٴكظر :ٴلسقرٶ ٴلـبقية وٰخباپ ٴلخؾػاٮ  475-474/1وٴلروٴية بؽامؾفا يف ٴلصحقحقـ كؿا تؼدم يف
تخريج حديث طبدٴلرحؿـ بـ طقف.
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ويف سـة ثؿان طشرٶ ومائتقـ وقع ٴلقباٮ ٴلعظقؿ بؿصر ،فؿاٷ ٰكثرهؿ ،ولؿ
ټٴپ وٓ قرية ّٲٓ ماٷ ٰكثر ٰهؾفا .ولؿ يبؼ بؿصر پئقس وٓ شريػ مشفقپ . 1
َ
تبؼ ٌ
( )

ويف سـة ثؿان وثؿاكقـ ومائتقـ وقع ٴلقباٮ بلٽپبقجان ،فؿاٷ خؾؼ كثقر حتك
فؼد ٴلـاڀ ما يؽػـقن بف ٴلؿقتك ،ولؿ يجدوٴ مـ يدفـفؿ ،فؽاكقٴ يرتكقهنؿ مطروحقـ
يف ٴلطرق . 2
( )

ويف سـة ست وٰپبعؿائة كزل ٴلقباٮ يف ٴلبصرٶ حتك طجز ٴلحػاپون طـ حػر
ٴلؼبقپ . 3
( )

ٍ
بقباٮ طظقؿ بالفـدَ ،
وغ ْزكَة،
ويف سـة ثالٸ وطشريـ وٰپبعؿائة وپټ ٴلخرب
ري ،وكقٴحل ٴلجبؾ ،وٴلؿق٭ؾ ،وخرٹ مـ ٰ٭بفان فقفا
وج ْرجان ،وٴ ّل ّ
وٰ٭بفانُ ،
بالجدپي ٰپبعة ٯٓف ٭بل . 4
ٰپبعقن ٰلػ جـاٿٶ ،وماٷ يف ٴلؿق٭ؾ
ّ
( )

ويف خؿس وطشريـ وٰپبعؿائة وقع ٴلقباٮ بػاپڀ حتّك كاكت ٴلدوپ ُت َسدّ
طؾك ٰ٭حاهبا . 5
( )

( )1ٴكظر :تاپيخ ٴإلسالم .27/15
( )2ٴكظر :تاپيخ ٴلرسؾ وٴلؿؾقك  ،83/10ٴلؽامؾ يف ٴلتاپيخ .518/6
( )3ٴكظر :ٴلؿـتظؿ يف تاپيخ ٴلؿؾقك وٴٕمؿ .111/15
( )4ٴكظر :تاپيخ ٴإلسالم .23/29
( )5ٴكظر :ٴلؿصدپ ٴلسابؼ.
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ويف سـة ست وثؿاكقـ وخؿسؿائة و٭ؾ مؾؽ ٴٕلؿان ٲلك ٰكطاكقة ،وفشا يف
طسؽره ٴلقباٮ حتك لؿ يسؾؿ مـ كؾ طشرٶ وٴحد ،ولؿ يخرجقٴ مـ ٰكطاكقة حتك
مألوها قبقپ ًٴ . 1
( )

ويف سـة ٰپبع وخؿسقـ وستؿائة ٴشتد ٴلقباٮ بالشام وفـل مـ ٰهؾ ټمشؼ
خؾؼ ٓ يحصك . 2
( )

ټوهنا ٴلؿمپخقن
هذه بعض ٴٕوبئة ٴلتل مرٷ طؾك بالټ ٴلؿسؾؿقـ ،وٴلتل ّ
يف كتبفؿ ٴلتل و٭ؾت ٲلقـاٰ ،ما يف ٴلعصر ٴلحديث فؼد وقعت ٰوبئة وصقٴطقـ كثقرٶ
ٰيضًا مـفا:
وباٮ ٴلؿقٷ ٴٕسقټ (ٴلطاطقن) ٴلذي ٴكتشر يف ٰوپوبا وٰټى بحقاٶ ثؾث
سؽاهنا يف مـتصػ ٴلؼرن ٴلرٴبع طشر . 3
( )

وكذلؽ ٴلحؿك ٴلصػرٴٮ يف فقالټلػقا وكققيقپك ،وٴلؽقلقرٴ وٴلتقػقڀ يف
كالقػقپكقا خالل ٴلؼرن ٴلتاسع طشر .
()4

( )1ٴكظر :ٿبدٶ ٴلحؾب يف تاپيخ حؾب ڂ.422
( )2ٴكظر :ٽيؾ مرٯٶ ٴلزمان .86/1
( )3ٴكظر :قصة ٴلحضاپٶ  ،122/22ٴلؿقسقطة ٴلطبقة ٴلحديثة .1894/13
 (4ٴكظر :ٴلؿصدپ ٴلسابؼ.
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اٌّجؾش اٌضبٟٔ
ا٤ؽىبَ اٌّزؼٍمخ ثبٚ٤ثئخ ف ٟاٌص ح
ويشتؿؾ طؾك مطؾبقـ:

اٌّطٍت اٚ٤ي :ؽىُ اٌص ح ٌشفغ اٌٛثبء
ٴتػؼ ٴلػؼفاٮ طؾك مشروطقة ٴلصالٶ لـقچ وٴحد مـ ٴٔياٷ وٴٕفزٴچ ،وهل
ٴلصالٶ لخسقف ٴلشؿس . 1
( )

ټلقؾف:
ِ
ٴهلل َطـ َْفا  -قالت« :خسػت ٴلشؿس طؾك طفد پسقل
حديث طائشة َ -پض َل ُ
ٴهلل  ،فصؾك پسقل ٴهلل بالـاڀ ..ٴلحديث» . 2
( )

وٴختؾػقٴ يف ٴلصالٶ لغقر ٴلخسقف مـ ٴٔياٷ وٴٕفزٴچ طؾك ٰققٴل:
ٴلؼقل ٴٕول :ٴستحباٵ ٴلصالٶ يف كؾ فزچ كالريح ٴلشديدٶ ،وٴلزلزلة،
وٴلظؾؿة ،وٴلؿطر ٴلدٴئؿ ،وهق مذهب ٴلحـػقة  ، 3وپوٴية طـ ٰحؿد . 4
( )

( )

( )1ٴكظر :تحػة ٴلػؼفاٮ  ،181/1ٴلؿجؿقچ  ،44/5طجالة ٴلؿحتاٹ .399/1
(ٰ )2خرجف ٴلبخاپي يف ٭حقحفٰ ،بقٴٵ ٴلؽسقف :باٵ ٴلصدقة يف ٴلؽسقف 34/2 ،برقؿ (،)1044
ومسؾؿ يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلؽسقف :باٵ ٭الٶ ٴلؽسقف 618/2 ،برقؿ (.)901
( )3ٴكظر :ٴٕ٭ؾ لؾشقباين  ،444/1تحػة ٴلػؼفاٮ  ،183/1بدٴئع ٴلصـائع .282/1
( )4ٴكظر :ٴإلكصاف .405/5
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وٴستدلقٴ لذلؽ بؿا يؾل:
ما پوي طـ ٴبـ طباڀ  -پضل ٴهلل طـفؿا – ٰكف ٭ؾك لزلزلة بالبصرٶ . 1
( )

وٰهنا مـ ٴٕفزٴچ ،وٴٕهقٴل مثؾ كسقف ٴلؼؿر وٴلشؿس ف ُقصؾك لفا
مثؾفؿا . 2
( )

ٴلؼقل ٴلثاينٰ :كف ٓ يصؾك لشلٮ مـ ٽلؽ ٲٓ ٴلزلزلة ٴلدٴئؿة ،فقصؾك لفا
كصالٶ ٴلؽسقف ،وهق مذهب ٴلحـابؾة . 3
( )

وٴستدلقٴ لذلؽ بؿا يؾل:
فعؾ ٴبـ طباڀ  -پضل ٴهلل طـفؿا. 4 -
( )

وٰكف لؿ يـؼؾ طـ ٴلـبل  ،وٓ ٰحد مـ ٰ٭حابف ٴلصالٶ لشلٮ مخقػ مـ
ٴلرياٺ ٴلعقٴ٭ػ ،وٴٕمطاپ ٴلغزيرٶ ،مع وجقټها يف طفدهؿ . 5
( )

ٴلؼقل ٴلثالث ٓ :يصؾك لغقر ٴلؽسقفقـ ٭الٶ جؿاطة ،بؾ يستحب ٰن يصؾك
يف بقتف ،وٰن يتضرچ ٲلك ٴهلل بالدطاٮ طـد پٱية هذه ٴٔياٷ ،وهق ققل ٴلشافعقة . 6
( )

(ٰ )1خرجف ٴلبقفؼل يف ٴلســ ٴلؽربى ،باٵ مـ ٭ؾك يف ٴلزلزلة بزياټٶ طدټ ٴلركقچ وٴلؼقام ققاسًا طؾك ٭الٶ
ٴلخسقف  ،343 /3وٴبـ ٰبك شقبة يف مصـػف ،كتاٵ ٴلصؾقٴٷ :باٵ يف ٴلصالٶ يف ٴلزلزلة.472/2 ،
( )2ٴكظر :بدٴية ٴلؿجتفد .224/1
( )3ٴكظر :ٴلؿؼـع ڂ ،73ٴإلكصاف  ،405/5كشاف ٴلؼـاچ .66/2
( )4تؼدم تخريجف يف ٴلصػحة ٴلسابؼة.
( )5ٴكظر :ٴلشرٺ ٴلؿؿتع طؾك ٿٴټ ٴلؿستؼـع 194/5
( )6ٴكظر :ٴلؿجؿقچ  ،44/5تحػة ٴلؿحتاٹ .65/3
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وٴستدلقٴ لذلؽ:
بلكف لؿ يـؼؾ ٰن ٴلـبل  ٭ؾك جؿاطة لغقر ٴلؽسقف مـ ٴٕفزٴچ . 1
( )

ٴلؼقل ٴلرٴبع ٓ :يصؾك لفذه ٴٔياٷ مطؾؼًا ،وهق ققل ٴلؿالؽقة . 2
( )

وټلقؾفؿ:
طدم كؼؾ ٽلؽ طـ ٴلـبل  ولؿ َي ُ
خؾ طصره  مـ شلٮ مـ تؾؽ
ٴٔياٷ . 3
( )

ٴلرٴجح:
ٰكف ٓ يصؾك لشلٮ مـ ٴٔياٷ ٴلؽقكقة ٴلؿخقػة ٲٓ لخسقف ٴلشؿس
وٴلؼؿر ٩لثبقٷ ٭التف  لؾخسقف ټون غقره ،وما پوي طـ ٴبـ طباڀ  -ٲن
٭ح -ففق ٴجتفاټ يف مؼابؾة ٴلـؼؾ ٴلصحقح طـ ٴلـبل  مـ ترك ٴلصالٶ لتؾؽ
ٴٔياٷ ،وٴهلل ٰطؾؿ.

( )1ٴكظر :ٴلؿجؿقچ .55/5
( )2ٴكظر :بدٴية ٴلؿجتفد  ،224/1مقٴهب ٴلجؾقؾ  ،200/2ٴلػقٴكف ٴلدوٴين .279/1
( )3ٴكظر :شرٺ ٴلتؾؼقـ .1100/1
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ٰما ٴلصالٶ لرفع ٴلقباٮ – وهل مسللة هذٴ ٴلؿبحث -فؼد ٽهب بعض
ٴلحـػقة  ، 1وفؼفاٮ ٴلؿالؽقة  2ٲلك ٰكف تـدٵ ٴلصالٶ لدفع ٴلقباٮ وٴلطاطقن وكحقهؿا،
( )

( )

وهذه ٴلصالٶ مـ ٽوٴٷ ٴلسبب.
فتؽقن ٴلصالٶ لفا ٰفذٴ ًٽٴ ٰو جؿاطة ٲٽٴ لؿ يحؿؾفؿ ٴإلمام طؾك ٽلؽ فنن
جؿعفؿ لذلؽ فتؽقن وٴجب ًة حقـئذ . 3
( )

وطؾؾقٴ مشروطقة ٴلصالٶ لذلؽ بلكف ٰمر يخاف مـف . 4
( )

وٴلذي يظفر -وٴهلل ٰطؾؿٰ -ن ٴلصالٶ لدفع ٴٕوبئة كالطاطقن وكحقه ٓ
تشرچ ،لعدم وپوټ شلٮ يف ٽلؽ طـ ٴلـبل  وخؾػائف ٴلرٴشديـ ،مع وققچ تؾؽ
ٴٕمقپ يف طفدهؿ ،وكذلؽ بالؼقاڀ طؾك ما تؼدم مـ ترجقح طدم مشروطقة ٴلصالٶ
لغقر ٴلخسقف مـ ٴٕفزٴچ وٴٔياٷ ٴلؿخقػة ،وما طؾؾ بف ٴلؼائؾقن بالصالٶ لدفع
ٴلقباٮ وٴلطاطقن ٰكف ٰمر مخقف ٓ يؽػل ټلقالً.

اٌّطٍت اٌضبٔ :ٟؽىُ اٌمٕٛد ٌشفغ اٌٛثبء
ـقٷ يف ٴلؾغة طؾك طدٶ معان مـفا :
يطؾؼ ٴل ُؼ ُ
5
( )

( )1ٴكظر :حاشقة ٴلطحطاوي .547/1
( )2ٴكظر :ٴلتبصرٶ لؾخؿل  ،615/2شرٺ مختصر خؾقؾ لؾخرشل  ،351/1حاشقة ٴلدسققل ،308/1
قرٶ ٴلعقـ بػتاوى طؾؿاٮ ٴلحرمقـ ڂ.34
 )3أظش :اٌّصبدس اٌغبثمخ.
 )4أظش :ششػ ِخزصش خٌٍٍ ً١خشش.351/1 ٟ
 )5أظش :اٌّؾىُ  ،338/6اٌصؾبػ ِ ،261/1شبسق اٛٔ٤اس  ،186/2ربط اٌؼشٚط .45/5
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ٴلطاطة ،وٴلدطاٮ يف ٴلصالٶ ،وصقل ٴلؼقام يف ٴلصالٶ ،وٴلسؽقٷ وٴإلمساك
طـ ٴلؽالم ،وٴلخشقچ وٴلخضقچ وٴإلقرٴپ بالعبقټية .ويصرف هذٴ ٴلؾػظ طـد وپوټه
ٲلك ما يحتؿؾف ٴلؿقضع ٴلذي وپټ فقف . 1
( )

وٴلؿؼصقټ بالؼـقٷ هـا :ٴلدطاٮ بعد تؽبقر يف ققام يف ٴلصالٶ . 2
( )

وقد ٴختؾػ ٴلػؼفاٮ يف حؽؿ ٴلؼـقٷ لرفع ٴلطاطقن طؾك ققلقـ:
ٴلؼقل ٴٕولٰ :كف يستحب ٴلؼـقٷ يف ٴلصالٶ لصرف ٴلطاطقن ،وهق ققل
ٴلحـػقة  ، 3وٴلؿالؽقة  ، 4وٴلؿعتؿد طـد ٴلشافعقة . 5
( )

( )

( )

وٴستدلقٴ لذلؽ بؿا يؾل:
ٰ .1ن ٴلـبل  ټطا بصرف ٴلقباٮ طـ ٴلؿديـة  ٩ 6كؿا يف حديث ٰم ٴلؿممـقـ
( )

ٴلؿممـقـ طائشة -پضل ٴهلل طـفا ،-قالت :قدمـا ٴلؿديـة وهل وبقئة ،فاشتؽك ٰبق
بؽر ،وٴشتؽك بالل ،فؾؿا پٰى پسقل ٴهلل  شؽقى ٰ٭حابف ،قال« :ٴلؾفؿ حبب ٲلقـا

( )1ٴكظر :ٴلـفاية يف غريب ٴلحديث وٴٕثر  ،111/4لسان ٴلعرٵ .73/2
( )2ٴكظر :معجؿ لغة ٴلػؼفاٮ ڂ.371
( )3ٴكظر :پټ ٴلؿحتاپ  ،11/2حاشقة ٴلطحطاوي طؾك مرٴقل ٴلػالٺ ڂ.377
( )4ٴكظر :حاشقة ٴلدسققل .308/1
( )5ٴكظر :تحػة ٴلؿحتاٹ  ،68/2هناية ٴلؿحتاٹ .508/1
( )6ٴكظر :هناية ٴلؿحتاٹ .508/1
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ٴلؿديـة كؿا حببت مؽة ٰو ٰشد ،و٭ححفا ،وباپك لـا يف ٭اطفا ومدها ،وحقل
ُح ّؿاها ٲلك ٴلجحػة» . 1
( )

ٰ.2ن ٴلطاطقن مـ ٰشد ٴلـقٴٿل ،فقؼـت لرفعف كغقره مـ ٴلـقٴٿل . 2
( )

ٴلؼقل ٴلثاين ٓ :يشرچ ٴلؼـقٷ لرفع ٴلطاطقن ٩وهقمذهب ٴلحـابؾة  ، 3وققل
( )

بعض ٴلشافعقة . 4
( )

وٴستدلقٴ لذلؽ بؿا يؾل:
ٰن ٴلطاطقن وقع يف ٿمـ طؿر  ،ومع ٽلؽ لؿ يؼـتقٴ لرفعف . 5
( )

ٰن ٴلؿقٷ بالطاطقن شفاټٶ فال ُيسلل پفعف . 6لحديث ٰبل هريرٶ ٰ :ن
( )

پسقل ٴهلل  قال« :ٴلشفدٴٮ خؿسة :ٴلؿطعقن ... ،ٴلحديث» . 7
( )

(ٰ )1خرجف ٴلبخاپي يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلؿرضك :باٵ مـ ټطا برفع ٴلقباٮ وٴلحؿك 122/7 ،برقؿ
( ،)5677ومسؾؿ يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلحج :باٵ ٴلرتغقب يف سؽـك ٴلؿديـة  1003/2برقؿ (.)1376
( )2ٴكظر :حاشقة ٴلطحطاوي طؾك مرٴقل ٴلػالٺ ڂ.377
( )3ٴكظر :ٴلػروچ  ،367/2كشاف ٴلؼـاچ  ،421/1ٴلؿبدچ  ،17/2ٴإلكصاف .175/2
( )4ٴكظر :پوضة ٴلطالبقـ  ،254/1ٴلؿجؿقچ  ،494/3هناية ٴلؿحتاٹ .508/1
( )5ٴكظر :ٴلػروچ .367/2
( )6ٴكظر :ٴلؿصدپ ٴلسابؼ.
(ٰ )7خرجف ٴلبخاپي يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلجفاټ وٴلسقر :باٵ ٴلشفاټٶ سبع سقى ٴلؼتؾ  24/4برقؿ
( ،)2830ومسؾؿ يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴإلماپٶ :باٵ بقان ٴلشفدٴٮ  1521/3برقؿ (.)1914
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ٴلرتجقح:
ٴلرٴجح – وٴهلل ٰطؾؿ -ٴلؼقل باستحباٵ ٴلؼـقٷ لرفع ٴلطاطقن ،لألټلة
ٴلؿتؼدمة ،وما ٽكره ٴلؼائؾقن بعدم مشروطقتف مـ ٰكف لؿ يـؼؾ طـ ٴلسؾػ ٓ يؾزم مـف
طدم ٴلقققچ ،كؿا ٰكف طؾك ٴلتسؾقؿ بذلؽ فربؿا تركقٴ ٴلؼـقٷ ٲيثاپ ًٴ لؾشفاټٶ . 1
( )

وما ٽكروه مـ ٰكف سبب لؾشفاټٶ فال ُيدطك برفعف مـتؼض بالؼـقٷ لـاٿلة
ٴلعدو فقؼـت لفا مع ٰكف تحصؾ ٴلشفاټٶ لؿـ قتؾ مـف ،حقث ثبت سمٴل ٴلعافقة مـفا
يف ققلف  ٓ« :تتؿـقٴ لؼاٮ ٴلعدو وٴسللقٴ ٴهلل ٴلعافقة» . 2
( )

ٰما ٴلؼـقٷ لرفع ٴلقباٮ فنن ققؾ :بلن ٴلقباٮ وٴلطاطقن وٴحد ،فعؾك ٴلرتجقح
ٴلسابؼ يؼـت لرفعف ،وكذلؽ ٲن ققؾ :ٴلطاطقن ٰخص مـ ٴلقباٮ ،فقؼـت لرفع ٴلقباٮ
ٴلخالل طـ ٴلطاطقن وٓ يؼـت لرفع ٴلطاطقن ٕ ، 3ن ٴلؿقت بؿطؾؼ ٴلقباٮ ٓ يؽقن
( )

شفقد ًٴ ٩فقشرچ ٴلؼـقٷ لرفعف ،وٕكف يػـل ٴلعؾؿاٮ وٴلصؾحاٮ حتك يختؾ كظام ٴلديـ،
فػل پفعف مصؾحة . 4
( )

( )1ٴكظر :هناية ٴلؿحتاٹ .508/1
(ٰ )2خرجف ٴلبخاپي يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلتؿـل :باٵ كرٴهقة تؿـل لؼاٮ ٴلعدو  84/9برقؿ (،)7237
ومسؾؿ يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلجفاټ وٴلسقر :باٵ كرٴهة تؿـل لؼاٮ ٴلعدو1362/3برقؿ (.)1742
( )3ٴكظر :ٴلعزيز شرٺ ٴلقجقز  ،518/1ٴلػتاوى ٴلػؼفقة ٴلؽربى ٓبـ حجر .141/1
( )4ٴكظر :ٴلؿصدپ ٴلسابؼ.
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اٌّجؾش اٌضبٌش
ا٤ؽىبَ اٌّزؼٍمخ ثبٚ٤ثئخ ف ٟاٌغٕبعض
ويشتؿؾ طؾك مطؾبقـ:

اٌّطٍت اٚ٤ي :ؽىُ غغً اٌّٛر ٝف ٟاٚ٤ثئخ
ٴإلجؿاچ مـعؼد طؾك مشروطقة غسؾ ٴلؿقت غقر ٴلشفقد  ، 1لؽـ ٴختؾػ
( )

ٴلػؼفاٮ يف مشروطقتف بقـ ٴلقجقٵ وٴلسـقة طؾك ققلقـ:
ٴلؼقل ٴٕول :وجقٵ ٴلغسؾ ،وهق ققل جؿفقپ ٴلػؼفاٮ مـ ٴلحـػقة ، 2
( )

وٴلشافعقة  ، 3وٴلحـابؾة  ، 4وٴختقاپ بعض ٴلؿالؽقة . 5
( )

( )

( )

وٴستدلقٴ لذلؽ بؿا يؾل
ققل ٴلـبل  لؿا تقفقت ٴبـتفْ « :
ٴغ ِس ْؾـ ََفا ، 6 ». . .وهذٴ ٰمر.
( )

( )1ٴكظر :ٴإلقـاچ يف مسائؾ ٴإلجؿاچ  ،183/1ٴلؿجؿقچ 128/5
( )2ٴكظر :ٴلؿبسقڄ  ،58/2تحػة ٴلػؼفاٮ  ،239/2بدٴئع ٴلصـائع .299/1
( )3ٴكظر :ٴلحاوي ٴلؽبقر  ،376/1ٴلبقان  ،26/3ٴلؿجؿقچ .128/5
( )4ٴكظر :ٴلؿبدچ  ،223/2ٴإلكصاف  ،470/2كشاف ٴلؼـاچ .85/2
( )5ٴكظر :شرٺ ٴلتؾؼقـ  ،1113/1حاشقة ٴلدسققل 407/1
(ٰ )6خرجف ٴلبخاپي يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلجـائز :باٵ غسؾ ٴلؿقت ووضقئف بالؿاٮ وٴلسدپ 422/1 ،برقؿ
برقؿ ( ،)1195ومسؾؿ يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلجـائز :باٵ يف غسؾ ٴلؿقت 646/2 ،برقؿ (.)939
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ققلف  يف ٴلؿحرم ٴلذي سؼط طـ پٴحؾتف فؿاٷ« :ٴغسؾقه بؿاٮ ِ
وسدْ پ،
وك ِّػـقه يف ثقبقـ»  1ففذٴ – ٰيضًاٰ -مر مـ ٴلـبل  وٴٕمر لؾقجقٵ.
( )

ٰن ٴلـبل غسؾ وٰبق بؽر بعده ،وتقٴپثف ٴلؿسؾؿقن . 2
( )

ٴلؼقل ٴلثاينٰ :ن غسؾ ٴلؿقت سـة ،وهق ققل ٰكثرية ٴلؿالؽقة . 3
( )

وٴستدلقٴ:
بإحاټيث ٴلسابؼة لؽـفؿ حؿؾقها طؾك ٴلسـقة ،وقالقٴ :لقس يف ٴلحديثقـ
ٰمر ب ِّقـ ،فإول خرٹ مخرٹ ٴلتعؾقؿ ،وحديث ٴلؿحرم خرٹ مخرٹ ٴلبقان لصػة ما
يجقٿ ٰن يعؿؾ بالؿحرم وما يجتـب ،وقد كان غسؾ ٴلؿقتك قبؾ هاتقـ ٴلـاٿلتقـ ٰمرٰ
ً
ومعؿقٓ بف . 4
معرو ًفا
( )

وٴلرٴجح – وٴلعؾؿ طـد ٴهلل -هق ما ٽهب ٲلقف جؿفقپ ٴلػؼفاٮ مـ وجقٵ
غسؾ ٴلؿقت لؼقٶ ٴٕټلة ٴلتل ٽكروها ،وما ٽهب ٲلقف ٴٔخرون مـ ٭رففا ٲلك ٴلـدٵ
وٴلسـقة تحؽؿ ٓ ټلقؾ طؾقف.

(ٰ )1خرجف ٴلبخاپي يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلجـائز :باٵ ٴلؽػـ يف ثقبقـ 425/1برقؿ ( ،)1753ومسؾؿ يف
٭حقحف ،كتاٵ ٴلحج :باٵ ما يػعؾ بالؿحرم ٲٽٴ ماٷ  865/2برقؿ ( .)1206ولػظف بتؿامف" :ٴغسؾقه
بؿاٮ وسدپ وكػـقه يف ثقبقف وٓ تخؿروٴ پٰسف وٓ وجفف فنكف يبعث يقم ٴلؼقامة مؾبقا".
( )2ٴكظر :تحػة ٴلػؼفاٮ .240/1
( )3ٴكظر :ٴلتاٹ وٴإلكؾقؾ  ،3/3حاشقة ٴلدسققل  ،407/1ٴلدپ ٴلثؿقـ وٴلؿقپټ ٴلؿعقـ ڂ 314
( )4ٴكظر :ٴلتبصرٶ لؾخؿل .648/2
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وٲٽٴ تبقـ مشروطقة غسؾ ٴلؿقت ووجقبف ،فؼد يـزل بالـاڀ ٰمر فظقع يؽثر
فقف ٴلؿقتك كقباٮ مـ صاطقن وكحقه فقشؼ غسؾفؿٰ ،و ٓ يقجد مـ يغسؾفؿ ،فؿا
ٴلحؽؿ حقـئذ٬
هذه ٴلؿسللة ٽكرها فؼفاٮ ٴلؿالؽقة  1فؼالقٴ:
( )

ٓ بلڀ طـد ٴلقباٮ ،وما ٴشتد طؾك ٴلـاڀ مـ غسؾ ٴلؿقتك لؽثرهتؿ ،ولؿ
يقجد مـ يغسؾفؿ ٰن يؼربوٴ بغقر غسؾ.
وٴستدلقٴ لذلؽ:
بؿا پوي طـ ٴلشعبل ٰكف قال" :پمسقهؿ پمسًا" . 2
( )

قالقٴ :وٕن ٴلقٴجب ٴلؿتػؼ طؾقف يسؼط بالعجز طـف ،فؽقػ هبذٴ ٴلؿختؾػ
فقف . 3
( )

اٌّطٍت اٌضبٔ :ٟدفٓ اٌّٛر ٝثبٚ٤ثئخ ف ٟلجش ٚاؽذ

( )1ٴكظر :شرٺ ٴلتؾؼقـ  ،1119/1ٴلذخقرٶ لؾؼرٴيف  ،450/2ٴلتاٹ وٴإلكؾقؾ  ،46/3ٴلـقٴټپ وٴلزياټٴٷ
.548/1
( )2لؿ ٰجد مـ پوٴه طـ ٴلشعبل ٲٓ ٴلؿصاټپ ٴلسابؼة .وٴلرمس ٰ٭ؾف :ٴلسرت وٴلتغطقة ،.ويؼال لؿا يحثك
طؾك ٴلؼرب مـ ٴلرتٴٵ پمس ،ولؾؼرب كػسف پمس .ٴكظر :ٴلؿحؽؿ وٴلؿحقط ٴٕطظؿ  ،495/8ٴلـفاية يف
غريب ٴلحديث وٴٕثر.263/2
( )3ٴكظر :شرٺ ٴلتؾؼقـ  ،1119/1ٴلذخقرٶ لؾؼرٴيف  ،450/2ٴلتاٹ وٴإلكؾقؾ  ،46/3ٴلـقٴټپ وٴلزياټٴٷ
.548/1
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ٴٕ٭ؾ يف ٴلؿقت ٰن يدفـ يف قرب مستؼؾ ٓ يشاپكف فقف غقره ،وقد ٴتػؼت
كؾؿة ٴلػؼفاٮ طؾك ٰكف ٓ يجقٿ ٰن يدفـ ٴثـان يف قرب وٴحد ٲٓ لضروپٶ . 1
( )

وٴلدلقؾ طؾك ٴٕ٭ؾ:
فعؾ ٴلـبل  حقث كان يدفـ يف كؾ قرب وٴحد ًٴ . 2
( )

وپوي طـ جابر ٰ كف قال« :ټفـ مع ٰبل پجؾ ،فؾؿ تطب كػسل حتك
ٰخرجتُف ،فجعؾتف يف قرب طؾك حدٶ» . 3
( )

ٰما ٴلضروپٶ فؿثؾقٴ لفا بلمثؾة مـفا:
كثرٶ ٴلؼتؾكٰ ،و ٴلؿقتك يف ٴلقباٮ – وهل مسللتـاٰ -و ٴلطاطقن وكحق ٽلؽ
مـ ٰسباٵ ٴلؿقٷ ٴلعام كالفدم وٴلغرق  ، 4وقؾة مـ يدفـفؿ ٰ ، 5و ضقؼ ٴلؿؽان . 6
( )

( )

( )

( )1ٴكظر :ٴلؿبسقڄ لؾسرخسل  ،65/2ٴلؿحقط ٴلربهاين  ،193/2ٴٕم  ،316/1بحر ٴلؿذهب ،549/2
ٴلذخقرٶ لؾؼرٴيف  ،479/2ٴلؼقٴكقـ ٴلػؼفقة ڂ ،66ٴلؽايف يف فؼف ٴإلمام ٰحؿد  ،371/1ٴلؿغـل ٓبـ قدٴمة
.420/2
( )2ٴكظر :تحػة ٴلػؼفاٮ 256/1
(ٰ )3خرجف ٴلبخاپي يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلجـائز :باٵ هؾ يخرٹ ٴلؿقت مـ ٴلؼرب وٴلؾحد لعؾة  92/2برقؿ
(.)1352
( )4ٴكظر :ٴلؿجؿقچ  ،284/5٭الٶ ٴلؿممـ .1294/3
( )5ٴكظر :بحر ٴلؿذهب  ،549/2ٴلخال٭ة ٴلػؼفقة .154/1
( )6ٴكظر :مقٴهب ٴلجؾقؾ  ،236/2ٴلػؼف ٴإلسالمل وٰټلتف .1560/2
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وٴستدلقٴ لؾضروپٶ بؿا پوي ٰن ٴلـبل  قال يقم ٰحد ٕ٭حابف« :ٴحػروٴ
وٰوسعقٴ وٴجعؾقٴ ٴلرجؾقـ وٴلثالثة يف قرب وٴحد وقدمقٴ ٰكثرهؿ قرٯكًا»  .، 1قالقٴ:
ٍ
يقمئذ ٰ٭اهبؿ قروٺ وجفد شديد فشؽقٴ ٲلك
وكاكت ٴلحالة حالة ضروپٶ ٩فإكصاپ
( )

پسقل ٴهلل  ،وقالقٴ :ٴلحػر طؾقـا لؽؾ ٲكسان شديد ،فلٽن لفؿ بجؿع ٰكثر مـ وٴحد
يف ٴلؼرب . 2
( )

وٴختؾػقٴ يف حؽؿ ټفـ ٰكثر مـ وٴحد يف ٴلؼرب ٴلقٴحد لغقر ٴلضروپٶ ،طؾك
ققلقـ:
ٴلؼقل ٴٕول :ٴلؽرٴهة ،وهق مذهب ٴلحـػقة  ، 3وٴلؿالؽقة  ، 4وبعض
( )

( )

ٴلشافعقة  ، 5وٽهب ٲلقف شقخ ٴإلسالم ٴبـ تقؿقة . 6ٴلؼقل ٴلثاين :ٴلحرمة ،وهق مذهب
( )

( )

مذهب ٴلحـابؾة  ، 7وبعض ٴلشافعقة . 1
( )

( )

(ٰ )1خرجف ٰبق ټٴوټ يف ســف ،باٵ يف تعؿقؼ ٴلؼرب  123/5برقؿ ( ،)3215وٴلرتمذي يف ســف ،باٵ ما جاٮ
يف ټفـ ٴلشفدٴٮ  265/3برقؿ ( ،)1713وٴلـسائل يف ســف ،باٵ ما يستحب مـ تقسقع ٴلؼرب  81/4برقؿ
( ،)2011٭ححف ٴبـ ٴلؿؾؼـ يف ٴلبدپ ٴلؿـقر  ،295/5وقال ٴٕلباين يف ٲپوٴٮ ٴلغؾقؾ " :194/3٭حقح".
( )2ٴكظر :ٴلؿحقط ٴلربهاين .193/2
( )3ٴكظر :ٴلؿبسقڄ لؾسرخسل  ،65/2ٴٓختقاپ لتعؾقؾ ٴلؿختاپ  ،96/1ٴلؿحقط ٴلربهاين .193/2
( )4ٴكظر :مقٴهب ٴلجؾقؾ  ،236/2حاشقة ٴلعدوي .434/1
( )5ٴكظر :ٴلؿجؿقچ  ،284/5ٴلغرپ ٴلبفقة  ،121/2تحػة ٴلؿحتاٹ .173/3
( )6ٴكظر :ٴلػتاوى ٴلؽربى ٓبـ تقؿقة .362/5
( )7ٴكظر :ٴلؿغـل ٓبـ قدٴمة  ،420/2ٴإلكصاف .551/2
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اٌّجؾش اٌشاثغ
ا٤ؽىبَ اٌّزؼٍمخ ثبٚ٤ثئخ ف ٟاٌّٛاس٠ش
ويشتؿؾ طؾك مطؾبقـ:

ف ٟاٌّبي صِٓ اٚ٤ثئخ

اٌّطٍت اٚ٤ي :ؽىُ اٌزصش

ٴإلكسان ٴلصحقح لف حؼ ٴلتصرف يف جؿقع مالف وقت حقاتف ټون تحديد
قدپ معقـ ،وٽلؽ بشتك ٰكقٴچ ٴلتصرف . 2
( )

وٴلعؾة يف ٽلؽٰ :كف ٲٽٴ كان ٭حقحًا فال حؼ ٕحد يف مالف فقجقٿ تصرفف يف
جؿقع ٴلؿال . 3
( )

وٴتػؼ ٴلػؼفاٮ طؾك ٰن ٴلؿريض مرڃ ٴلؿقٷ يؿـع مـ ٴلتصرف يف ٴلؿال
بالتربچ ٰو ٴلق٭قة بؿا ٿٴټ طـ ٴلثؾث . 4
( )

وٴستدلقٴ لذلؽ بؿا يؾل:
حديث سعد بـ ٰبل وقاڂ  قال :مرضت ،فعاټين ٴلـبل  ،فؼؾت :يا
پسقل ٴهلل ،ٴټچ ٴهلل ٰن ٓ يرټين طؾك طؼبل ،قال« :لعؾ ٴهلل يرفعؽ ويـػع بؽ كاسًا»،

=
( )1ٴكظر :ٴلؿجؿقچ  ،284/5ٴلغرپ ٴلبفقة  ،121/2تحػة ٴلؿحتاٹ .173/3
( )2ٴكظر :بدٴئع ٴلصـائع .370/7
( )3ٴكظر :ٴلؿصدپ ٴلسابؼ.
( )4ٴكظر :ٴإلقـاچ يف مسائؾ ٴإلجؿاچ  ،76/2ٴإلجؿاچ ٓبـ ٴلؿـذپ ڂ ،77مرٴتب ٴإلجؿاچ ڂ،113
بدٴئع ٴلصـائع  ،370/7ٴٓستذكاپ  ،51/23ٴلؿفذٵ  ،452/1ٴلؿغـل .473/8
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قؾتٰ :پيد ٰن ٰو٭ل ،وٲكؿا لل ٴبـة ،قؾتٰ :و٭ل بالـصػ ٬قال« :ٴلـصػ كثقر»،
قؾت :فالثؾث ٬قال« :ٴلثؾث ،وٴلثؾث كثقر ٰو كبقر» . 1
( )

حديث ٰبل هريرٶ ٰ ن ٴلـبل  قال« :ٲن ٴهلل تصدق طؾقؽؿ طـد وفاتؽؿ
بثؾث َٰمقٴلؽؿ ،ٿياټٶ لؽؿ يف ٰطؿالؽؿ» . 2
( )

ٰن ٴلؿال طـد ٴلؿقٷ يتعؾؼ بف حؼ ٴلقپثة ،وٴلق٭قة بؿا ٿٴټ طؾك ٴلثؾث
تتضؿـ ٲبطال حؼفؿ ،وٓ يجقٿ مـ غقر ٲجاٿهتؿ.

3

( )

وٲٽٴ تبقـ هذٴ ٴٓتػاق طؾك مـع ٴلؿريض مرڃ ٴلؿقٷ مـ ٴلتصرف يف مالف
بؿا يزيد طـ ٴلثؾث وجقٴٿه يف ٴلثؾث ،فؼد ٰلحؼ بعض ٴلػؼفاٮ بالؿريض مـ هق يف
معـاه كالؿؼاتؾ يف ٴلصػ ،وٴلؿحبقڀ لؾؼتؾ وكحقهؿا . 4
( )

بؾ كص بعض ٴلػؼفاٮ طؾك مسللتـا – وهل ٴلتصرف يف ٴلؿال يف ٰٿمـة ٴلقباٮ
وٴلطاطقن -فللحؼقٴ جؿقع ٴلـاڀ مـ ٰ٭ابف ومـ لؿ يصبف بالؿريض ،وقالقٴ بلن
تصرفاهتؿ كؾفؿ محسقبة مـ ٴلثؾث . 1
( )

(ٰ )1خرجف ٴلبخاپي يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلق٭ايا :باٵ ٴلق٭قة بالثؾث  3/4برقؿ ( ،)2744ومسؾؿ يف
٭حقحف ،كتاٵ ٴلق٭قة :باٵ ٴلق٭قة بالثؾث  1250/3برقؿ ( ،)1628وٴلؾػظ لؾبخاپي.
(ٰ )2خرجف ٴبـ ماجف يف ســف ،كتاٵ ٴلق٭ايا :باٵ ٴلق٭قة بالثؾث14/4 ،برقؿ ( ،)2709وحسـف ٴٕلباين.
ٴكظر :ٲپوٴٮ ٴلغؾقؾ  77/6برقؿ (.)1641
( )3ٴكظر :بدٴئع ٴلصـائع .369/7
( )4ٴكظر :پټ ٴلؿحتاپ  ،423 ،93/5ٴلؼقٴكقـ ٴلػؼفقة ڂ  ،212حاشقة ٴلدسققل  ،306/3مغـل ٴلؿحتاٹ
 ،165 2كشاف ٴلؼـاچ .416/3
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اٌّطٍت اٌضبٔ :ٟاٌّ١شاس ف ٟاٚ٤ثئخ
مـ شرڄ ٴإلپٸ تحؼؼ حقاٶ ٴلقٴپٸ بعد مقٷ ٴلؿقپٸ  .وٲٽٴ ماٷ
2
( )

ٴلؿتقٴپثان معًا– كالغرقك وٴلفدمك ومقتك ٴلطاطقن وكحقه مـ ٰسباٵ ٴلفالك ٴلعام
مثؾ ٴلؿقتك بسبب ٴٕوبئة يف مسللتـا هذه -فؾفؿا حآٷ:
ٴلحالة ٴٕولكٰ :ن ي ُعؾؿ ٰن ٰحدهؿا ماٷ ً
وطرف بعقـف ،فنن ٴلثاين يرٸ
ٰوٓ ُ
مـ ٴٕول بال خالف . 3
( )

ٴلحالة ٴلثاكقةٰ :ن يعؾؿ ٰهنؿا ماتا معًا ،ولؿ يتؼدم ٰحدهؿا طؾك ٴٔخر ،فال
تقٴپٸ بقـفؿا بنجؿاچ . 4
( )

ٴلحالة ٴلثالثةُ ٰٓ :يعؾؿ ٰي ٴلؿتقٴپثقـ ماٷ ٰو ً
ٓ ،وهذه ٴلؿسللة فقفا خالف
بقـ ٴلعؾؿاٮ مـ ٿمـ ٴلصحابة -پضل ٴهلل طـفؿ -طؾك ققلقـ:
ٴلؼقل ٴٕولٰ :ن مال كؾ وٴحد مـفؿ لقپثتف ٴٓحقاٮ ،وٓ يرٸ ٴٕمقٴٷ
بعضفؿ مـ بعض ،وهق ققل ٿيد  ، 5وبف ٰخذ ٰبق حـقػة  ، 6ومالؽ  ، 1وٴلشافعل . 2
( )

( )

( )

( )

=
( )1ٴكظر :فتح ٴلؿعقـ بشرٺ قرٶ ٴلعقـ ڂ ،428هناية ٴلؿحتاٹ  ،63/6ٴلػتاوى ٴلػؼفقة ٴلؽربى ٓبـ حجر
.14/4
( )2ٴكظر :كقؾ ٴلؿآپٵ  ،94/2تبققـ ٴلحؼائؼ  ،241/6ٴلؿغـل .379/6
( )3ٴكظر :مرٴتب ٴإلجؿاچ ڂ ،179طققن ٴلؿسائؾ ڂ ،629ٴلحاوي ٴلؽبقر .87/8
( )4ٴكظر :ٴلحاوي ٴلؽبقر  ،87/8ٴلؿغـل  ،381/6ٴلؿحرپ يف ٴلػؼف .410/1
( )5ٴكظر :مختصر ٴختالف ٴلعؾؿاٮ  ،454/4ٴإلشرٴف طؾك مذٴهب ٴلعؾؿاٮ .370/4
( )6ٴكظر :ٴلؿبسقڄ  ،28/30بدٴئع ٴلصـائع  ،166/4تحػة ٴلؿؾقك ڂ.263
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وٴستدلقٴ لذلؽ بؿا يؾل:
ٰن سبب ٴستحؼاق كؾ وٴحد مـفؿا مقرٴٸ ٭احبف مشؽقك فقف،
وٴٓستحؼاق يـبـل طؾك ٴلسبب ،وٴلؿقٴپيث ٓ تجب بالشؽقك . 3
( )

ٴلؼقل ٴلثاين :يرٸ ٴٕمقٴٷ بعضفؿ مـ بعض مـ ٴلتالټ ،ټون ما وپٸ كؾ
وٴحد طـ ٭احبف ،وهق ققل طؿر وطؾل وٴبـ مسعقټ  ، 4 وبف ٰخذ ٰحؿد . 5
( )

( )

وٴستدلقٴ بؿا يؾل:
ٰكف لؿا كٌتب ٲلل طؿر  يف صاطقن طؿقٴڀ ٰن ٰهؾ ٴلبقت يؿقتقن طـ
ٯخرهؿ ،فؽتب طؿرٰ :ن وپثقٴ بعضفؿ مـ بعض . 6
( )

ٰن حقاٶ كؾ وٴحد مـفؿ كاكت ثابتة بقؼقـ ،وٴٕ٭ؾ بؼاٱها ٲلك ما بعد مقٷ
ٴٔخر ،وٴلقؼقـ ٓيزٴل بالشؽ . 7
( )

=
( )1ٴكظر :ٴلتؾؼقـ  ،220/2ٴإلشرٴف طؾك كؽت مسائؾ ٴلخالف  ،1022/2طققن ٴلؿسائؾ ڂ.629
( )2ٴكظر :ٴلحاوي ٴلؽبقر  ،87/8ٴلبقان لؾعؿرٴين .33/9
( )3ٴكظر :ٴلؿبسقڄ لؾسرخسل  ،28/30ٴإلشرٴف طؾك كؽت مسائؾ ٴلخالف .1022/2
( )4ٴكظر :مختصر ٴختالف ٴلعؾؿاٮ  ،455/4ٴإلشرٴف طؾك مذٴهب ٴلعؾؿاٮ .369/4
( )5ٴكظر :ٴلؿغـل  ،378/6ٴلؿحرپ يف ٴلػؼف  ،410/1ٴإلكصاف .345/7
(ٰ )6خرجف سعقد بـ مـصقپ يف ســف ،باٵ ٴلغرقك وٴلحرقك  106/1برقؿ ( ،)232وضعػف ٴٕلباين يف
ٲپوٴٮ ٴلغؾقؾ .153/6
( )7ٴكظر :ٴلبقان لؾعؿرٴين .33/9
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ٰما سبب طدم تقپيث كؾ وٴحد مـفؿا ما وپٸ طـ ٭احبف ،فألن ٽلؽ
يمټي ٲلك ٴلدوپ وهق باصؾ ،فحقـئذ ٓ يرٸ مـ ٽلؽ ٴلؿال بعقـف . 1
( )

ٴلرتجقح:
وٴلرٴجح -وٴهلل ٰطؾؿ -هق ما ٽهب ٲلقف ٰ٭حاٵ ٴلؼقل ٴٕول مـ ٰن
ٴلؿتقٴپثقـ ٲٽٴ ماتا معًا ولؿ ُيعؾؿ ٴلؿتؼدم مـفا فنهنؿا ٓ يرثان مـ بعضفؿا ،ويرثفؿا
ٴٕحقاٮ مـ وپثتفؿإ ،ن شرڄ ٴإلپٸ لؿ يقجد فقفؿا وهق تحؼؼ حقاٶ ٴلقٴپٸ بعد
مقٷ ٴلؿقپٸ ،وبؼاٮ ٰحدهؿا بعد ٴٔخر مشؽقك فقف ،وٴلؿقٴپيث ٓ تجب
بالشؽقك .وما ٽكروه مـ كتاٵ طؿر يف صاطقن طؿقٴڀ ضعقػ فال تؼقم بف ٴلحجة.

اٌّجؾش اٌخبِظ
اٌزؼبًِ ِغ اٚ٤ثئخ ث ٓ١اٌفمٗ ٚاٌطت اٌؾذ٠ش
ويشتؿؾ طؾك ثالثة مطالب:

اٌّطٍت اٚ٤ي :ؽىُ اٌزطؼ٤ ُ١عً اٚ٤ثئخ

ٴلؿؼصقټ بالتطعقؿ" :ٲجرٴٮ يتبع لتحصقـ ٴإلكسان مـ مرڃ ٍ
معد ،ويعطك

ٴلؿريض صعؿًا يحتقي طؾك جرٴثقؿ ٴلؿرڃ ٴلذي ُترجك ٴلققاية مـف ،تؽقن مقتة ٰو
مقهـة" . 2
( )

( )1ٴكظر :مـحة ٴلسؾقك ڂ.457
( )2ٴكظر :ٴلؿقسقطة ٴلطبقة ٴلحديثة .322/2
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فالتطعقؿ طؾك هذٴ ٴلتعريػ كقچ مـ ٴلتدٴوي ،لؽـف ٍ
تدٴو قبؾ كزول ٴلؿرڃ.
وقد ٰجؿع ٴلػؼفاٮ طؾك مشروطقة ٴلتدٴوي بعد كزول ٴلؿرڃ  ، 1مع
( )

ٴختالففؿ يف مرٴتب تؾؽ ٴلؿشروطقة بقـ ٴلقجقٵ  ، 2وٴٓستحباٵ  ، 3وٴإلباحة . 4
( )

( )

( )

وٴستدلقٴ طؾك ٴلؿشروطقة بؿا يؾل:
حديث ٰبل هريرٶ  طـ ٴلـبل  قال« :ما ٰكزل ٴهلل ټٴٮ ٲٓ ٰكزل لف
شػاٮ» . 5
( )

حديث ٴبـ طباڀ  طـ ٴلـبل  قال« :ٴلشػاٮ يف ثالثة :يف شرصة محجؿ،
ٰو شربة طسؾٰ ،و كقة بـاپ ،وٰكا ٰهنك ٰمتل طـ ٴلؽل» . 6
( )

حديث جابر  طـ پسقل ٴهلل ٰ كف قال« :لؽؾ ټٴٮ ټوٴٮ ،فنٽٴ ٰ٭قب ټوٴٮ
ٴلدٴٮ برٰ بنٽن ٴهلل طز وجؾ» . 1
( )

( )1ٴكظر :ٴلطب مـ ٴلؽتاٵ وٴلسـة لؾبغدٴټي ڂ.179
( )2وهق ققل بعض ٴلحـابؾة .ٴكظر :ٴإلكصاف .463/2
( )3وهق مذهب ٴلشافعقة .ٴكظر :ٴلؿجؿقچ ،96/5
( )4وهق ققل ٴلحـػقة ،وٴلؿالؽقة ،وبعض ٴلحـابؾة .ٴكظر :ٴلؿبسقڄ  ،156/10ٴلبـاية شرٺ ٴلفدٴية
 ،267/12ٴلتاٹ وٴإلكؾقؾ  ،6/2ٴإلكصاف .463/2
(ٰ )5خرجف ٴلبخاپي يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلطب :باٵ ما ٰكزل ٴهلل ټٴ ًٮ ٲٓ ٰكزل لف شػا ًٮ122/7 ،برقؿ
(.)5678
(ٰ )6خرجف ٴلبخاپي يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلطب :باٵ ٴلشػاٮ يف ثالٸ123/7 ،برقؿ (.)5681
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ٰما ٴلتدٴوي قبؾ كزول ٴلؿرڃ ،كؿا لق خشل وققطف لقجقټ وباٮ ٰو كحقه
مـ ٴٕسباٵ ٴلؿؿرضة ،وٽلؽ بالتطعقؿ وكحقه فؾؿ يذكره ٴلػؼفاٮ ٴلؿتؼدمقن ،حقث
يظفر طدم تصقپهؿ لف.
وٰما ٴلؿتلخرون فؼد ٽهب بعضفؿ ٲلك جقٴٿه ،ومـفؿ ٴلشقخ ٴبـ باٿ-پحؿف
ٴهلل. 2 -
( )

وٴستدلقٴ لذلؽ:
بحديث سعد بـ ٰبل وقاڂ  قال :سؿعت پسقل ٴهلل  يؼقل« :مـ
ٴ٭طبح بسبع تؿرٴٷ طجقٶ ،لؿ يضره ٽلؽ ٴلققم سؿ ،وٓ سحر» . 3
( )

وجف ٴلدٓلةٰ :ن ٴلـبل ٰ پشد ٲلك فعؾ ما يدفع ٴلبالٮ كالسؿ وٴلسحر
وكحقهؿا ،وٽلؽ قبؾ وققطف" .فؽذلؽ ٲٽٴ خشل مـ مرڃ وص ّعؿ ضد ٴلقباٮ ٴلقٴقع
يف ٴلبؾد فال بلڀ مـ باٵ ٴلدفاچ ،كؿا يعالج ٴلؿرڃ ٴلـاٿل ،يعالج بالدوٴٮ ٴلؿرڃ
ٴلذي يخشك مـف" . 4
( )

=
(ٰ )1خرجف مسؾؿ يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلسالم :باٵ لؽؾ ټٴٮ ټوٴٮ وٴستحباٵ ٴلتدٴوي  1729/4برقؿ
(.)2204
( )2ٴكظر :مسائؾ ٴإلمام ٴبـ باٿ ڂ،249
(ٰ )3خرجف ٴلبخاپي يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلطب :باٵ شرٵ ٴلسؿ وٴلدوٴٮ بف وبؿا يخاف مـف وٴلخبقث
 139/7برقؿ ( ،)5779ومسؾؿ يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴٕشربة :باٵ فضؾ تؿر ٴلؿديـة  1618/3برقؿ
(.)2047
( )4فتاوى ٴلطب وٴلؿرضك ڂ.76
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وٽهب ٴلبعض ٲلك ٴلؽرٴهة  . 1ومثؾقٴ لف "بالتقتقـ ٴلذي يػعؾف ٴلعقٴم
( )

يلخذون ققحًا مـ ٴلؿجدوپ ويشؼقن جؾد ٴلصحقح ويجعؾقكف يف ٽلؽ ٴلؿشؼقق
يزطؿقن ٰكف ٲن جدپ يخػػ طـف ففذٴ مـ ٴلتدٴوي طـ ٴلدٴٮ قبؾ كزولف كؿا يػعؾقن
بالؿجدوپ ٲٽٴ ٰخذتف حؿك ٴلجدپي لطخقٴ پجؾقف بالحـا لئال يظفر ٴلجدپي يف
طقـقف" . 2
( )

وطؾؾقٴ ٽلؽ :بلن ٴلػاطؾ لف يستعجؾ ٴلبالٮ قبؾ كزولف ،فربؿا قتؾف فقؽقن قد
ٰطان طؾك قتؾ كػسف . 3
( )

وٴلذي يظفر پجحاكفٰ :كف ٓ بلڀ بالتطعقؿ ٩ولقس مـ ٴستعجال ٴلبالٮ كؿا
ٽكروٴ بؾ هق مـ ٴٕسباٵ ٴلتل ټل طؾك ٴٕخذ هبا ٴلحديث ٴلصحقح ٴلسابؼ.

( )1ٴكظر :مجؿقطة ٴلرسائؾ وٴلؿسائؾ وٴلػتاوى ڂ.76
( )2ٴلؿصدپ ٴلسابؼ.
( )3ٴكظر :ٴلؿصدپ ٴلسابؼ.
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اٌّطٍت اٌضبٔ :ٟؽىُ اٌذخٛي ٌجٍذ اٌٛثبء ٚاٌخشٚط ِٕٙب
ٲٽٴ وقع ٴلطاطقن يف بؾدٰ ،و ٲقؾقؿٰ ،و كاحقة ،فؼد يحتاٹ مـ خاپجفا ٲلك
ٴلدخقل ٲلقفا لغرڃ كتجاپٶٰ ،و صؾب طؾؿٰ ،و ٿياپٶ وكحق ٽلؽ ،وكذلؽ قد يحتاٹ
مـ ټٴخؾفا ٲلك ٴلخروٹ فرٴپ ًٴ ٰو لغرڃ ٴلتدٴويٰ ،و كحق ٽلؽ .فؿا حؽؿ ٴلشرچ يف
ٽلؽ ٴلدخقل وٴلخروٹ٬
ٴختؾػ ٴلػؼفاٮ يف ٴلدخقل لبؾد ٴلطاطقن ،وٴلخروٹ مـف فرٴپ ًٴ طؾك ققلقـ:
ٴلؼقل ٴٕول :ٴلتحريؿ ،وهق ققل جؿفقپ ٴلػؼفاٮ مـ ٴلحـػقة ، 1
( )

وٴلشافعقة  ، 2وٴلحـابؾة . 3
( )

( )

وٴستدلقٴ لذلؽ بؿا يؾل:
حديث ٰسامة بـ ٿيد  طـ ٴلـبل ٰ كف قال« :ٲن ٴلطاطقن پجز ٰپسؾ
طؾك بـل ٲسرٴئقؾ ،وطؾك مـ كان قبؾؽؿ فنٽٴ سؿعتؿ بف بلپڃ فال تؼدمقٴ طؾقف ،وٲٽٴ
وقع بلپڃ ،وٰكتؿ هبا فال تخرجقٴ فرٴپٴ مـف» . 4
( )

خرب خروٹ طؿر  ٲلك ٴلشام ،وٴستشاپتف ٕ٭حابف يف ٴلدخقل ٲلقفا لؿا
طؾؿ بقققچ ٴلطاطقن فقفا ،وٴكصرٴفف طـفا لؿا ٰخربه طبد ٴلرحؿـ بـ طقف  بؼقل

( )1ٴكظر :حاشقة ٴلطحطاوي .547/1
( )2ٴكظر :بحر ٴلؿذهب  ،605/2ٴلؿجؿقچ .322/5
( )3ٴكظر :ٴلشرٺ ٴلؿؿتع طؾك ٿٴټ ٴلؿستؼـع .42/4
(ٰ )4خرجف ٴلبخاپي يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴٕكبقاٮ :باٵ حديث ٴلغاپ  175/4برقؿ ( ،)3473ومسؾؿ يف
٭حقحف ،كتاٵ ٴلسالم :باٵ ٴلطاطقن وٴلطقرٶ وٴلؽفاكة وكحقها  1737/4برقؿ (.)2218
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ٴلـبل « :ٲٽٴ سؿعتؿ بف بلپڃ فال تؼدمقٴ طؾقف ،وٲٽٴ وقع بلپڃ ،وٰكتؿ هبا فال
تخرجقٴ فرٴپٴ مـف»  . 1وجف ٴلدٓلةٰ :ن ٴلحديثقـ ٭ريحان يف ٴلـفل طـ ٴلدخقل
( )

ٕپڃ ٴلطاطقن ،وٴلـفل طـ ٴلخروٹ مـفا لؿـ كان فقفا فرٴپ ًٴ مـف.
ٰن ٴلؼدوم طؾك ٴلقباٮ تغرير بالـػس وٲلؼاٮ لفا يف ٴلتفؾؽة ،وٴلخروٹ مـف
فرٴپ مـ قدپ ٴهلل ،وهق وٴقع ٓ محالة . 2
( )

ٴلؼقل ٴلثاين ٓ :بلڀ مـ ٴلدخقل وٴلخروٹ ،وهق ٴلؿشفقپ طـ مالؽ . 3
( )

وطؾؾ ٽلؽ :بلن ٴلـفل ٴلقٴپټ يف ٴلحديث ٴلسابؼ هنل ٲپشاټ وتلټيب ٓ هنل
تحريؿ ،وهق مـ باٵ ٴلـفل ٰن يحؾ ٴلؿؿرڃ طؾك ٴلؿصح حتك ٓ يؼع يف كػسف ٰن
ما ٰ٭ابف لؿ يؽـ لق لؿ يؼدم . 4
( )

وقالقٴ يف ٴلجقٴٵ طـ ٴٕحاټيث ٴلسابؼة" :ٲن ٴلـفل طـ ټخقل ٰپڃ
ٴلطاطقن وٴلخروٹ مـفا لقس ٴلؿؼصقټ مـف مخافة ٰن يصقب غقر مـ كتب طؾقف
ويفؾؽ قبؾ ٰجؾف ،لؽـ حذٴپ ٴلػتـة بلن كظـ هالك مـ هؾؽ مـ ٰجؾ قدومف ،وكجاٶ
مـ كجك ٕجؾ فرٴپه ،وهذٴ كحق هنقف طـ ٴلطقرٶ ومخالطة ٴلؿجذوم ،وهق ټلقؾ طؾك

( )1تؼدم تخريجف يف ڂ (.)7
( )2ٴكظر :ٴلؿـتؼك شرٺ ٴلؿقصل .200/7
( )3ٴكظر :ٴلبقان وٴلتحصقؾ  ،396/17ٴلذخقرٶ لؾؼرٴيف  ،325/13ٴلتؿفقد .183/21
( )4ٴكظر :ٴلذخقرٶ لؾؼرٴيف .326/13
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ٰن مـ خرٹ مـ بالټ ٴلطاطقن طؾك سبقؾ ٴلػرٴپ فجائز لف ٴلخروٹ ،ومـ ټخؾف ٲٽٴ
ٰيؼـ ٰن ټخقلف ٓ يجؾب ٲلقف قدپ ًٴ لؿ يسبؼ فسائغ لف ٴلدخقل" . 1
( )

ٴلرتجقح:
ٴلرٴجح -وٴهلل ٰطؾؿ -ما ٽهب ٲلقف ٴلجؿفقپ مـ ٴلتحريؿ ،لألحاټيث
ٴلصحقحة ٴلصريحة يف ٴلـفل طـ ٴلدخقل لؿـ كان خاپٹ بؾد ٴلطاطقن ،وٴلخروٹ
لؿـ كان ټٴخؾفا ،وٴلـفل يؼتضل ٴلتحريؿ ،وٓ ٭اپف لف . 2
( )

ٰما ٴلخروٹ طـ بؾد ٴلطاطقن بؼصد ٯخر كالتدٴويٰ ،و لحاجة وغرڃ ٯخر
غقر ٴلػرٴپ فؼد ٴتػؼ ٴلػؼفاٮ طؾك جقٴٿه  ، 3لألحاټيث ٴلصريحة ٴلسابؼة.
( )

وهذٴ ٴلخالف يف ٴلطاطقن يـسحب طؾك سائر ٴٕوبئة لؿـ قال بلن ٴلطاطقن
وٴلقباٮ وٴحدٰ ،ما مـ فرق بقـفؿا فقرى ٰن ٴلخالف يف ٴلخروٹ فرٴپ ًٴ هق يف ٴلطاطقن
لقپوټ ٴلـص طؾقفٰ ،ما غقره مـ ٴٕوبئة فنن ٴلػرٴپ مـفا جائز باإلجؿاچ . 4
( )

( )1ٲكؿال ٴلؿعؾؿ بػقٴئد مسؾؿ  134-133/7بتصرف ،وٴكظر :ٴلػتاوى ٴلػؼفقة ٴلؽربى .11/4
( )2ٴكظر :ٴلؿـفاٹ شرٺ ٭حقح مسؾؿ بـ ٴلحجاٹ .207-205/14
( )3ٴكظر :ٴلذخقرٶ لؾؼرٴيف  ،325/13ٴلؿـتؼك شرٺ ٴلؿقصل  ،200/7شرٺ ٴلزپقاين طؾك ٴلؿقصل ،379/4
ٴلؿـفاٹ شرٺ ٭حقح مسؾؿ بـ ٴلحجاٹ  ،207/14فتح ٴلباپي  ،520/6طؿدٶ ٴلؼاپي .259/21
( )4حؽك ٴإلجؿاچ ٴلسققصل فقؿا كؼؾف طـف ٴبـ حجر .ٴكظر :ٴلػتاوى ٴلػؼفقة ٴلؽربى .11/4
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وطؾؾقٴ ٽلؽ بلن:
ٴلقباٮ غقر ٴلطاطقن ،فالقباٮ ٰطؿ مـ ٴلطاطقن ،وقد ٴختص ٴلطاطقن
بخصائص مـفاٰ :ن ٴلؿقٷ بف شفاټٶ ،وهق پحؿة ،فقختص بتحريؿ ٴلػرٴپ مـف . 1
( )

وقد سئؾ ٴلشقخ ٴبـ باٿ -پحؿف ٴهلل -طـ ٴلخروٹ فرٴپ ًٴ مـ ٴلقباٮ ،فؼال:
"ٓ بلڀ ،يخرٹ" . 2
( )

( )1ٴكظر :ٴلػتاوى ٴلػؼفقة ٴلؽربى ٓبـ حجر .11/4
( )2مسائؾ ٴإلمام ٴبـ باٿ ڂ.250
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اٌطت اٌؾذ٠ش ِٓ اٚ٤ثئخ

ٴلطب ٴلحديث يف ٴلتعامؾ مع ٴٕمرٴڃ ٴلؿعدية وٴٕوبئة،
سبؼ ٴإلسال ُم
َ
ويتضح ٽلؽ مـ خالل ٴٕحاټيث ٴلـبقية ٴلشريػة ٴلتل ټطت ٲلك ٴلققاية مـ
ٴلعدوى ،وٴجتـاٵ مخالطة ٴلؿرضك بإمرٴڃ ٴلؿعدية ،وكذلؽ هنت مـ كان يف
بؾد ٴلقباٮ طـ ٴلخروٹ مـف فرٴپ ًٴ ،وحتك ٓ يـؼؾ ٴلعدوى لغقره مـ ٴلبؾدٴن ،ووطدٷ
مـ ٭رب طؾك ٽلؽ -مققـًا مممـًا بالؼدپٰ -جر ٴلشفقد ،ومـ تؾؽ ٴٕحاټيث:
حديث ٰسامة بـ ٿيد  طـ ٴلـبل ٰ كف قال« :ٲن ٴلطاطقن پجز ٰپسؾ
طؾك بـل ٲسرٴئقؾ ،وطؾك مـ كان قبؾؽؿ فنٽٴ سؿعتؿ بف بلپڃ فال تؼدمقٴ طؾقف ،وٲٽٴ
وقع بلپڃ ،وٰكتؿ هبا فال تخرجقٴ فرٴپٴ مـف»

1

( ).

وحديث ٰبل هريرٶ  قال :قال ٴلـبل  ٓ« :يقپټن مؿرڃ طؾك
مصح» . 2
( )

وحديث ٰم ٴلؿممـقـ طائشة -پضل ٴهلل طـفاٰ -هنا سللت پسقل ٴهلل  طـ
ٴلطاطقن ،فلخربها كبل ٴهلل ٰ« :كف كان طذٴبًا يبعثف ٴهلل طؾك مـ يشاٮ ،فجعؾف ٴهلل
پحؿة لؾؿممـقـ ،فؾقس مـ طبد يؼع ٴلطاطقن ،فقؿؽث يف بؾده ٭ابر ًٴ ،يعؾؿ ٰكف لـ
يصقبف ٲٓ ما كتب ٴهلل لف ،ٲٓ كان لف مثؾ ٰجر ٴلشفقد» . 3
( )

( )1تؼدم تخريجف يف ڂ(.)22
(ٰ )2خرجف ٴلبخاپي يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلطب :باٵ ٓ هامة  138/7برقؿ ( ،)5771ومسؾؿ يف ٭حقحف،
كتاٵ ٴلسالم :باٵ ٓ طدوى ،وٓ صقرٶ ،وٓ هامة ،وٓ ٭ػر ،وٓ كقٮ ،وٓ غقل ،وٓ يقپټ مؿرڃ طؾك
مصح  1742/4برقؿ (.)2221
(ٰ )3خرجف ٴلبخاپي يف ٭حقحف ،كتاٵ ٴلطب :باٵ ٰجر ٴلصابر يف ٴلطاطقن  131/7برقؿ (.)5734
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ثؿ جاٮ ٴلطب ٴلحديث حامالً معف صرقًا ووسائؾ طديدٶ لؾتعامؾ مع ٴٕوبئة
طرب

مرٴحؾ

حتك

تبؾقپٷ

فقؿا

يسؿك

(بالطب

ٴلققائل)

 ،Preventative medicineٴلذي هق ٰحد فروچ صب ٴلؿجتؿع وٴلذي يفدف
ٲلك ٴلققاية مـ حدوٸ ٴٕوبئة ٴلصحقة ،وٴلتدخؾ ٴلسريع حقـ حدوثفا لؿـع
ٴكتشاپها ،وٴلتؼؾقؾ مـ ٰضرٴپها . 1
( )

وقد بدٰٷ مالمح هذٴ ٴلػرچ ٴلطبل تظفر يف ٴلؼرن ٴلثامـ طشر ٴلؿقالټي
حقث ٓحظ ٴلجرٴٺ جقؿس لـد  2ٴپتباڄ ٴإل٭ابة بدٴٮ ٴإلسؼربقڄ بتـاول وجباٷ
( )

غذٴئقة خالقة مـ ٴلػقٴكف وٴلخضروٴٷ ،فلو٭ك بتـاول طصائر ٴلحؿضقاٷ لؿعالجة
هذٴ ٴلدٴٮ  ، 3ثؿ جاٮ بعده ٴلدكتقپ ٴټوٴپټ جـر  4ٴلذي ٴكتشػ لؼاٺ ٴلجدپي ،وجربف
( ،

( )

طؾك ٴبـف ،وكان ٴكتشاف هذٴ ٴلؾؼاٺ يف ٴلعام 1796م . 5
( )

( )1ٴكظر :ٴلؿقسقطة ٴلحرٶ ،مصطؾح صب وقائل ،تؿ ٴسرتجاطفا يف 2019/1/10م :صب_وقائل
https://ar.wikipedia.org/wiki/
( )2هق طالؿ ٲسؽتؾـدي ،ولد طام 1716م ،ولف ٴلعديد مـ ٴٕبحاٸ ٴلعؾؿقة ٴلؿشفقپٶ يف مجال ٴلطب،
كان يف بدٴياتف مساطد صبقب طؾك ضفر ٲحدى سػـ ٴلبحرية ٴلؿؾؽقة ٴلربيطاكقة ،تقيف طام 1794م.ٴكظر:
ٰ٭قل ٴلتغذية لؾرياضققـ ڂٰ ،51ساسقاٷ طؾؿ ٴلتغذية ڂ.161
( )3ٴكظر :ٴلؿصدپيـ ٴلسابؼقـ.
( )4هق صبقب وطالؿ بريطاين ،ولد يف بقركؾل طام 1749م ،ٴكتشػ لؼاٺ ٴلجدپي ،وتقيف طام
1823م.ٴكظر :ٴلؿقسقطة ٴلحرٶ (ويؽقبقديا) ،تؿ ٴسرتجاطفا يف 2019/1/11م :ٴټوٴپټ جقـر
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/
( )5ٴكظر :ٴلطب ٴلققائل تاپيخ ومػاهقؿ ومستؼبؾ ،ٴلدكتقپ ٴلؿعتز ٴلخقر ٰحؿد ،مؼال يف مجؾة ٴلصحة
وٴلحقاٶ2007 ،م ،ٴلعدټ ٴٕول ،ڂ.10
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وقد تطقپ ٴلطب ٴلققائل بعد ٽلؽ يف خطقٴٷ متساپطة حقث تؿ ٴكتشاف
بعض ٴلعقٴمؾ ٴلؿسببة لألمرٴڃ ،وكشلٷ كظرية ٴلتجرثؿ ،ويف ٰوٴخر ٴلؼرن ٴلتاسع
طشر تؿ تسجقؾ بعض ٴٓكتشافاٷ ٴلؿفؿة مثؾ ٴلؾؼاحاٷ وٴلؿضاټٴٷ ٴلتالقة :مضاټ
ټٴٮ ٴلؽؾب(1883م) ولؼاٺ ٴلؽقلقرٴ(1892م) ومضاټ سؿ ٴلدفرتيا (1894م)
وٴلؾؼاٺ ٴلؿضاټ لؾتقػقيد(1898م) . 1
( )

وقد ضفرٷ يف ٴلعصر ٴلحديث ممسساٷ محؾقة وټولقة هتتؿ بؿقضقطاٷ
ٴلصحة ٴلعامة ،وپ٭د فاشقاٷ ٴٕوبئة ،وصريؼة ٴلتعامؾ معفا ومؽافحتفا ،ومـ
ٰهؿفا وٰبرٿها مـظؿة ٴلصحة ٴلعالؿقة ٴلتل كشلٷ طـدما ٴجتؿع ټبؾقماسققن مـ
شتك ټول ٴلعالؿ لتشؽقؾ ٴٕمؿ ٴلؿتحدٶ طام 1945م ،وكاقشقٴ خالل ٴجتؿاطفؿ
ٲكشاٮ مـظؿة ٭حقة طالؿقة ،وٰ٭بح لفا ټستقپ خاڂ بتاپيخ ٰ 7بريؾ 1948م ،وهق
ٴلتاپيخ ٴلذي ٰ٭بح يعرف بققم ٴلصحة ٴلعالؿل . 2
( )

وطؾك ٴلرغؿ مـ جفقټ تؾؽ ٴلؿمسساٷ فنن تدٴبقر ٴلتعامؾ مع جائحاٷ
ٴٕوبئة تقٴجف ٭عقباٷ طديدٶ طؾك ٴلؿستقى ٴلعالؿل ،وٽلؽ لعقٴمؾ كثقرٶ يؿؽـ
تؾخقصفا يف ثالثة جقٴكب پئقسقة هل:
"ٴلجاكب ٴٕول :كقطقة ٴلؿقؽروباٷ ،وټپجة تلثقرٴهتا ٴلصحقة وٴلطبقة،
ومدى مباغتتفا ٰو تققع ضفقپها يف مـاصؼ مـ ٴلعالؿ .وٴلجاكب ٴلثاين :ٴلبـك ٴلتحتقة
ٕكظؿة تؼديؿ ٴلرطاية ٴلطبقة وٴلصحقة يف ٴلؿـاصؼ ٴلؿختؾػة مـ ٴلعالؿ وفؼ

) (1أظش :اٌّصذس ااٌغبثك.
) (2أظش :اٌّٛلغ اٌشعٌّّٕ ٟظّخ اٌصؾخ اٌؼبٌّ١خ ،ربس٠خ إٌّظّخ ،رُ اعزشعبػٙب
ثزبس٠خ/https://www.who.int/about/ar :َ2019/1/10
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ٴإلمؽاكقاٷ ٴلبشرية وغقرها ،وتدٴخؾ ٴلعقٴمؾ ٴلطبقة مع ٴلعقٴمؾ ٴٓجتؿاطقة
وٴٓقتصاټية وٴلتعؾقؿقة .وٴلجاكب ٴلثالث :مستقى سؼػ ٴلتققعاٷ مـ قبؾ
ٴٕوساڄ ٴلطبقة وغقر ٴلطبقة لؼدپٴٷ ٰكظؿة تؼديؿ ٴلرطاية ٴلطبقة وٴلصحقة لؾتعامؾ
ٴلـاجع مع جائحاٷ ٴٕوبئة تؾؽ قبؾ وحال ضفقپها ويف ٴلؿرٴحؾ ٴلتالقة لذلؽ" . 1
( )

الخاذوح
وتشتؿؾ طؾك ٴلـتائج وٴلتق٭قاٷ ،وهل كالتالل:
ٰو ً
ٓ -ٴلـتائج:
تق٭ؾ ٴلباحث مـ خالل هذٴ ٴلبحث ٲلك طدټ مـ ٴلـتائج يجؿؾفا يف ٴٔيت:
ٰ .1ن ٴلقباٮ يطؾؼ يف ٴلؾغة طؾك معان طدٶ مـفاٰ :كف كؾ مرڃ طام ،وققؾ:
هق ٴلطاطقن ،ويف ٴٓ٭طالٺ تعدټٷ تعريػاٷ ٴٕصباٮ وٴلػؼفاٮ
ٍ
مرڃ شديد
ٴلؼدماٮ ،وكذلؽ ٴلؿحدثقـ لؾقباٮ وكؾفا تدوپ حقل :كُؾ
ٴلعدوى ،سريع ٴٓكتشاپ ،وطاټٶ ما يؽقن قاتالً كال ّطاطقن.
 .2هـاك ٴتجاهان يف ٴلػرق بقـ ٴلقباٮ وٴلطاطقن ٰحدهؿاٰ :هنؿا متطابؼان،
وٴٔخرٰ :ن بقـفؿا طؿقم وخصقڂ ،وهق ٴلذي طؾقف ٴلؿحؼؼقن مـ
ٴلػؼفاٮ وٴلؿحدثقـ.
 .3كثرٶ ٴٕوبئة وٴلطقٴطقـ ٴلتل كزلت بالبشرية طؾك مر ٴلعصقپ ،وٰوټٷ
بأٓف بؾ ٴلؿاليقـ مـ ٴلبشر ،وكؼؾتفا كُتب ٴلسقر وٴلتاپيخ وٴلرتٴجؿ.
( )1ٴٓستعدٴټ لؾتعامؾ مع جائحاٷ ٴٕوبئة ،لؾدكتقپ حسـ محؿد ٭ـدقجل ،مؼال يف ٭حقػة ٴلشرق
ٴٕوسط ،طدټ يقم ٴلجؿعة  12پبقع ٴٕول 1436هـ ٴلؿقٴفؼ  02يـاير  2015م ،پقؿ ٴلعدټ]. [13184
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 ٓ .4تشرچ ٴلصالٶ لغقر ٴلخسقف مـ ٴٕفزٴچ كإوبئة وٴلطقٴطقـ لعدم
وپوټ ٽلؽ طـ ٴلـبل  وخؾػائف ٴلرٴشديـ ،ويشرچ ٴلؼـقٷ لرفع
ٴلقباٮ.
 ٓ .5بلڀ طـد ٴلقباٮ ،وما ٴشتد طؾك ٴلـاڀ مـ غسؾ ٴلؿقتك لؽثرهتؿ ،ولؿ
يقجد مـ يغسؾفؿ ٰن يؼربوٴ بغقر غسؾ.
 .6ٴتػؼت كؾؿة ٴلػؼفاٮ طؾك ٰكف ٓ يجقٿ ٰن يدفـ ٴثـان يف قرب وٴحد ٲٓ
لضروپٶ ومـ ٽلؽ كثرٶ ٴلؿقتك يف ٴٕوبئة وٴلطقٴطقـ.
ٰ .7ن ٴلتصرف يف ٴلؿال يف ٰٿمـة ٴلقباٮ وٴلطاطقن محسقٵ مـ ٴلثؾث.
ٰ .8ن ٴلؿتقٴپثقـ ٲٽٴ ماتا معًا يف ٴلقباٮ ولؿ ُيعؾؿ ٴلؿتؼدم مـفا فنهنؿا ٓ
يرثان مـ بعضفؿا ،ويرثفؿا ٴٕحقاٮ مـ وپثتفؿإ ،ن شرڄ ٴإلپٸ لؿ
يقجد فقفؿا وهق تحؼؼ حقاٶ ٴلقٴپٸ بعد مقٷ ٴلؿقپٸ.
ٰ .9كف ٓ بلڀ بالتطعقؿ ٕجؾ ٴلقباٮ ٩ولقس مـ ٴستعجال ٴلبالٮ بؾ هق مـ
ٴٕخذ بإسباٵ ٴلتل ټل طؾك ٴٕخذ هبا ٴلحديث ٴلصحقح.
.10

ٴلخروٹ فرٴپ ًٴ مـ ٴٕوبئة جائز باإلجؿاچ ويستثـك مـ ٽلؽ ٴلػرٴپ
مـ ٴلطاطقن لقپوټ ٴلـص طؾقف.

.11

ٴلطب ٴلحديث يف ٴلتعامؾ مع ٴٕمرٴڃ ٴلؿعدية
سبؼ ٴإلسال ُم
َ
وٴٕوبئة ،حقث ټطت ٴٕحاټيث ٴلـبقية ٴلشريػة ٲلك ٴلققاية مـ
ٴلعدوى ،وٴجتـاٵ مخالطة ٴلؿرضك بإمرٴڃ ٴلؿعدية ،وهنت مـ كان
يف بؾد ٴلقباٮ طـ ٴلخروٹ مـف فرٴپ ًٴ.
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حؿؾ ٴلطب ٴلحديث معف صرقًا ووسائؾ طديدٶ لؾتعامؾ مع
ٴٕوبئة ،تبؾقپٷ فقؿا يسؿك (بالطب ٴلققائل).

.13ضفرٷ يف ٴلعصر ٴلحديث ممسساٷ محؾقة وټولقة هتتؿ بؿقضقطاٷ
ٴلصحة ٴلعامة ،وپ٭د فاشقاٷ ٴٕوبئة ،وصريؼة ٴلتعامؾ معفا
ومؽافحتفا ،ومـ ٰهؿفا وٰبرٿها مـظؿة ٴلصحة ٴلعالؿقة.
ثاكقًا -ٴلتق٭قاٷ:
بالـظر يف مسائؾ هذٴ ٴلبحث وكتائجف ،فنن ٴلباحث يق٭ل بؿا يؾل:
 .1تقجقف ٴلباحثقـ لدپٴسة ٴلؿسائؾ ٴلػؼفقة ٴلدققؼة وجؿع متػرقفا مـ كتب
ٴلؿتؼدمقـ.
 .2ٴلعـاية بدپٴسة ٴلـقٴٿل ٴلػؼفقة يف ٴلؿجآٷ ٴلطبقة وكحقها مـ
ٴلؿجآٷ ٴلؿعا٭رٶ ،وتبصقر ٴلـاڀ بحؽؿ ٴلشرچ ٴلؿطفر فقفا.
- .3ٴلعـاية بـشر ٴلثؼافة ٴلصحقة وطؼد ٴلدوپٴٷ ٴلطبقة لعؾؿاٮ ٴلديـ
وصالٵ ٴلعؾؿ ٴلشرطل.
- .4ضروپٶ ٴلتقٴ٭ؾ بقـ ٴلجفاٷ ٴلطبقة وٴلفقئاٷ ٴلشرطقة إل٭دٴپ
ٴلػتاوى ٴلصحقة يف حآٷ ٴٕمرٴڃ ٴلقبائقة.
 .5ٴلتلكقد طؾك ٰهؿقة تحديث ٴٓشرتٴصاٷ ٴلصحقة طـد مـح ٴلتلشقرٴٷ يف
ٴلؿقٴسؿ ،حؿاية لصحة ٴلؿجتؿع مـ ٴٕمرٴڃ ٴلقبائقة.
ويف ختام هذٴ ٴلبحث ٰسلل ٴهلل سبحاكف ٰن يتؼبؾ ما فقف مـ طؿؾ ،وٰن يغػر
ما فقف مـ كؼص وخؾؾ ،وٰ٭ؾل وٰسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وطؾك ٯلف و٭حبف ،ومـ ٴتبع
سـتف وٴهتدى هبديف.
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.28تحػة ٴلػؼفاٮ :لؾسؿرقـدي ،ڄ ،2بقروٷ :ټٴپ ٴلؽتب ٴلعؾؿقة1994،م.
.29تحػـــة ٴلؿحتـــاٹ ٲلـــك ٰټلـــة ٴلؿـفـــاٹٓ :بــــ ٴلؿؾؼــــ ،ڄ ،1تحؼقـــؼ :طبـــد ٴهلل
ٴلؾحقاين ،مؽة :ټٴپ حرٴٮ1406 ،هـ.
.30تحػــة ٴلؿؾــقك :لؾــرٴٿي ،ڄ ،1تحؼقــؼ :طبــد ٴهلل كــذير ،بقــروٷ :ټٴپ ٴلبشــائر،
1417هـ.
.31ٴلتؾؼــقـ يف ٴلػؼــف ٴلؿــالؽل :لؾؼاضــل طبــد ٴلقهــاٵ ،ڄ ،1تحؼقــؼ :بــق خبــزٶ،
بقروٷ :ټٴپ ٴلؽتب ٴلعؾؿقة2004 ،م.
.32ٴلتؿفقـــد لؿـــا يف ٴلؿقصـــل مــــ ٴلؿعـــاين وٴٕســـاكقدٓ :بــــ طبـــد ٴلـــرب ،تحؼقـــؼ:
مصطػك ٴلعؾقي ،ٴلؿغرٵ :وٿٴپٶ ٴٕوقاف1387 ،هـ.
.33ٴلتقضــــقح لشــــرٺ ٴلجــــامع ٴلصــــحقحٓ :بـــــ ٴلؿؾؼـــــ ،ڄ ،1تحؼقــــؼ :ټٴپ
ٴلػالٺ ،ټمشؼ :ټٴپ ٴلـقٴټپ2008 ،م.
.34حاشـــقة ٴلدســـققل طؾـــك ٴلشـــرٺ ٴلؽبقـــرٓ :بــــ طرفـــة ،بقـــروٷ :ټٴپ ٴلػؽـــر،
(ټ.ٷ).
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.35حاشقة ٴلطحطاوي :لؾطحطاوي ٴلحـػل ،ڄ ،1تحؼقؼ :محؿد ٴلخالدي،
بقروٷ :ټٴپ ٴلؽتب ٴلعؾؿقة1997 ،م.
.36حاشقة ٴلعدوي طؾك كػاية ٴلطالب ٴلرباين :لؾعدوي ،تحؼقؼ :يقسػ ٴلبؼاطل،
بقروٷ :ټٴپ ٴلػؽر1994 ،م.
.37ٴلحاوي ٴلؽبقر :لؾؿاوپټي ،ڄ ،1تحؼقؼ :طؾل معقڃ ،بقروٷ :ټٴپ ٴلؽتب
ٴلعؾؿقة1999 ،م.
.38ٴلخال٭ة ٴلػؼفقة طؾك مذهب ٴلساټٶ ٴلؿالؽقة :لؾؼروي ،بقروٷ :ټٴپ ٴلؽتب
ٴلعؾؿقة( ،ټ.ٷ).
.39ٴلدپ ٴلثؿقـ وٴلؿقپټ ٴلؿعقـ :لؿقاپٶ ،تحؼقؼ :طبد ٴهلل ٴلؿـشاوي ،ٴلؼاهرٶ :ټٴپ
ٴلحديث2008 ،م.
.40ٽخقرٶ ٴلعؼبك يف شرٺ ٴلؿجتبك :لإلثققبل ،ڄ ،1ٴلرياڃ :ټٴپ ٴلؿعرٴٹ،
1996م.
.41ٴلذخقرٶ :لؾؼرٴيف ،ڄ ،1تحؼقؼ :سعقد ٰطرٴٵ ،بقروٷ :ټٴپ ٴلغرٵ ٴإلسالمل،
1994م.
.42ٽيؾ مرٯٶ ٴلزمان :لؾققكقـل ،ڄ ،2طـاية :وٿٴپٶ ٴلتحؼقؼاٷ ٴلفـدية ،ٴلؼاهرٶ :ټٴپ
ٴلؽتاٵ ٴإلسالمل1992 ،م.
.43پټ ٴلؿحتاپ طؾك ٴلدپ ٴلؿختاپٓ :بـ طابديـ ،ڄ ،2بقروٷ :ټٴپ ٴلػؽر1992 ،م.
.44پوضة ٴلطالبقـ وطؿدٶ ٴلؿػتقـ :لؾـقوي ،ڄ ،3تحؼقؼ :ٿهقر ٴلشاويش،
بقروٷ :ٴلؿؽتب ٴإلسالمل1991 ،م.
.45ٿبدٶ ٴلحؾب يف تاپيخ حؾبٓ :بـ ٰبل جرٴټٶ ،ڄ ،1بقروٷ :ټٴپ ٴلؽتب ٴلعؾؿقة،
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1996م.
.46ســ ٴبـ ماجف :لؾؼزويـل ،تحؼقؼ :محؿد طبد ٴلباقل ،بقروٷ :ټٴپ ٴلؽتب
ٴلعؾؿ ّقة( ،ټ.ٷ).
.47ســ ٰبل ټٴوټ :لؾسجستاين ،ٴلؼاهرٶ :ټٴپ ٴلحديث1988 ،م.
.48ســ ٴلرتمذي :لؾرتمذي ،ڄ ،2تحؼقؼٰ :حؿد شاكر ،مصر :مطبعة ٴلبابل،
1975م.
.49ٴلســ ٴلؽربى :لؾبقفؼل ،بقروٷ :ټٴپ ٴلؿعرفة( ،ټ.ٷ).
.50ســ ٴلـسائل :لؾـسائل ،ڄ ،2تحؼقؼ :طبد ٴلػتاٺ ٰبق غدٶ ،حؾب :مؽتب
ٴلؿطبقطاٷ 1986،م.
.51ســ سعقد بـ مـصقپ :لؾخرٴساين ،ڄ ،1تحؼقؼ :ٴٕطظؿل ،ٴلفـد :ٴلدٴپ
ٴلسؾػقة1982 ،م.
.52سقر ٰطالم ٴلـبالٮ :لؾذهبل ،ڄ ،3بقروٷ :ممسسة ٴلرسالة1985 ،م.
.53ٴلسقرٶ ٴلـبقية وٰخباپ ٴلخؾػاٮٓ :بـ حبان ،ڄ ،3بقروٷ :ٴلؽتب ٴلثؼافقة،
1417هـ.
.54ٴلسقرٶ ٴلـبقيةٓ :بـ هشام ،ڄ ،2تحؼقؼ :مصطػك ٴلسؼا ،مصر :مطبعة ٴلبابل،
1955م.
ٴلسالمل ،ټٴپ ٴلغرٵ
.55شرٺ ٴلتؾؼقـ :لؾؿاٿپي ،ڄ ،1تحؼقؼ:
محؿد ّ
َّ
ِ
ٴإلسالمل2008،م.
.56شرٺ ٴلزپقاين طؾك ٴلؿقصل :لؾزپقاين ،ڄ ،1تحؼقؼ :صف سعد ،ٴلؼاهرٶ :مؽتبة
ٴلثؼافة2003 ،م.
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.57ٴلشــرٺ ٴلؿؿتــع طؾــك ٿٴټ ٴلؿســتؼـعٓ :بـــ طثقؿــقـ ،ڄ ،1ټٴپ ٴبـــ ٴلجــقٿي،
1422هـ.
.58شرٺ مختصر خؾقؾ :لؾخرشل ،بقروٷ :ټٴپ ٴلػؽر لؾطباطة( ،ټ.ٷ).
.59ٴلصــــحاٺ :لؾجــــقهري ،ڄ ،4تحؼقــــؼٰ :حؿــــد ططــــاپ ،بقــــروٷ :ټٴپ ٴلعؾــــؿ
لؾؿاليقـ1987 ،م.
.60٭حقح ٴلبخاپي :لؿحؿد بـ ٲسؿاطقؾ ،طـاية :مصطػك ٴلبغا ،ڄ ،1بقروٷ :ټٴپ
ٴلؼؾؿ1981 ،م.
.61٭حقح مسؾؿ :لؿسؾؿ بـ ٴلحجاٹ ،طـاية :محؿد طبد ٴلباقل ،پئاسة ٲټٴپٴٷ
ٴلبحقٸ ٴلعؾؿقة 1980،م.
.62٭الٶ ٴلؿممـٓ :بـ وهػ ٴلؼحطاين ،ڄ ،4ٴلؼصب :مركز ٴلدطقٶ وٴإلپشاټ،
2010م.
.63ٴلطب مـ ٴلؽتاٵ وٴلسـة :لعبد ٴلؾطقػ ٴلبغدٴټي ،ڄ ،3تحؼقؼ :طبدٴلؿعطل
قؾعجل ،بقروٷ :ټٴپ ٴلؿعرفة1994 ،م.
.64صبؼاٷ ٴلشافعقةٓ :بـ قاضل شفبة ،ڄ ،1تحؼقؼ :ٴلحافظ خان ،بقروٷ :طالؿ
ٴلؽتب1407 ،هـ.
.65طجالة ٴلؿحتاٹ ٲلك تقجقف ٴلؿـفاٹٓ :بـ ٴلؿؾؼـ ،تحؼقؼ :ٴلبدپٴين ،ٲپبد :ټٴپ
ٴلؽتاٵ2001 ،م.
.66ٴلعزيز شرٺ ٴلقجقز :لؾرٴفعل ،ڄ ،1تحؼقؼ :طؾل معقڃ ،بقروٷ :ټٴپ ٴلؽتب
ٴلعؾؿقة1997 ،م.
.67طؿدٶ ٴلؼاپي شرٺ ٭حقح ٴلبخاپي :لؾعقـل ،بقروٷ :ټٴپ ٲحقاٮ ٴلرتٴٸ ٴلعربل،
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(ټ.ٷ).
.68طققن ٴٕكباٮ يف صبؼاٷ ٴٕصباٮٓ :بـ ٰبل ٰ٭قبعة ،تحؼقؼ :كزٴپ پضا ،بقروٷ:
ټٴپ مؽتبة ٴلحقاٶ( ،ټ.ٷ).
.69طققن ٴلؿسائؾ :لؾؼاضل طبد ٴلقهاٵ ،ڄ ،1تحؼقؼ :طؾل بقپويبة ،بقروٷ :ټٴپ
ٴبـ حزم 2009،م.
.70ٴلغرپ ٴلبفقة يف شرٺ ٴلبفجة ٴلقپټية :لألكصاپي ،ٴلـاشر :ٴلؿطبعة ٴلؿقؿـقة،
(ټ.ٷ).
.71فتاوى ٴلطب وٴلؿرضك :مـ فتاوى بـ ٲبرٴهقؿ ،وٴبـ باٿ ،وٴلؾجـة ٴلدٴئؿة،
جؿعف :٭الح ٴلػقٿٴن ،ٴلرياڃ :پئاسة ٲټٴپٶ ٴلبحقٸ ٴلعؾؿقة وٴإلفتاٮ( ،ټ.ٷ).
.72ٴلػتاوى ٴلػؼفقة ٴلؽربىٓ :بـ حجر ،جؿعفا :طبد ٴلؼاټپ ٴلػاكفل ،ٴلؿؽتبة
ٴإلسالمقة( ،ټ.ٷ).
.73فتح ٴلباپي شرٺ ٭حقح ٴلبخاپيٓ :بـ حجر ،طـاية :ٴبـ باٿ ،كشر :پئاسة
ٲټٴپٴٷ ٴلبحقٸ ٴلعؾؿقة( ،ټ.ٷ).
.74فتح ٴلؿعقـ بشرٺ قرٶ ٴلعقـ :لؾؿؾقباپي ،ڄ ،1ٴلـاشر :ټٴپ بـ حزم( ،ټ.ٷ).
.75ٴلػروچٓ :بـ مػؾح ،ڄ ،1تحؼقؼ :طبد ٴهلل ٴلرتكل ،بقروٷ :ممسسة ٴلرسالة،
2003م.
.76ٴلػؼف ٴإلسالمل وٰټلتف :لؾز َحقْؾِ ّل ،ڄ ،4ټمشؼ :ټٴپ ٴلػؽر( ،ټ.ٷ).
.77ٴلػقٴكف ٴلدوٴين :لؾـػرٴوي ،ټٴپ ٴلػؽر1995 ،م.
ٴلعرقسقسل ،بقروٷ:
.78ٴلؼامقڀ ٴلؿحقط :لؾػقروٿٯباټي ،ڄ ،8تحؼقؼ :محؿد
ُ
ممسسة ٴلرسالة2005 ،م.
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.79قرٶ ٴلعقـ بػتاوى طؾؿاٮ ٴلحرمقـ :لؾؿغربل ،ڄ ،1مصر :ٴلؿؽتبة ٴلتجاپية،
1937م.
ټيقپٴكت ،ترجؿة :ٿكل كجقب ،بقروٷ :ټٴپ ٴلجقؾ،
.80قصة ٴلحضاپٶ :لقيؾقام
َ
1988م.
.81ٴلؼقٴكقـ ٴلػؼفقةٓ :بـ جزي ،بقروٷ :ټٴپ ٴلؽتب ٴلعؾؿقة( ،ټ.ٷ).
.82ٴلؽايف يف فؼف ٴإلمام ٰحؿدٓ :بـ قدٴمة ،ڄ ،1بقروٷ :ټٴپ ٴلؽتب ٴلعؾؿقة،
1994م.
.83ٴلؽامؾ يف ٴلتاپيخٓ :بـ ٴٕثقر ،ڄ ،1تحؼقؼ :طؿر تدمري ،بقروٷ :ټٴپ ٴلؽتاٵ
ٴلعربل1997 ،م.
.84كشاف ٴلؼـاچ طـ ٴإلقـاچ :لؾبفقيت ،ڄ ،1تحؼقؼ :لجـة يف وٿٴپٶ ٴلعدل،
2000م.
.85لسان ٴلعرٵٓ :بـ مـظقپ ،ڄ ،3بقروٷ :ټٴپ ٭اټپ1414 ،هـ.
.86ما يػعؾف ٴٕصباٮ وٴلدٴطقن بدفع شر ٴلطاطقن :لؾؽرمل ،ڄ ،1بقروٷ :ټٴپ
ٴلبشائر2000 ،م.
.87ٴلؿبـــدچ يف شـــرٺ ٴلؿؼــــعٓ :بــــ مػؾـــح ،ڄ ،1بقـــروٷ :ټٴپ ٴلؽتـــب ٴلعؾؿقـــة،
1997م.
.88ٴلؿبسقڄ :لؾسرخسل ،بقروٷ :ټٴپ ٴلؿعرفة1993 ،م.
.89ٴلؿجؿقچ شرٺ ٴلؿفذٵ :لؾـقوي ،بقروٷ :ټٴپ ٴلػؽر( ،ټ.ٷ).
.90مجؿقطة ٴلرسائؾ وٴلؿسائؾ وٴلػتاوى :لؾتؿقؿل ،ڄ ،1ٴلطائػ :ټٴپ ثؼقػ،
1398هـ.
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.91ٴلؿحرپ يف ٴلػؼفٓ :بـ تقؿقة ،ڄ ،2ٴلرياڃ :مؽتبة ٴلؿعاپف1984 ،م.
.92ٴلؿحؽــــؿ وٴلؿحــــقط ٴٕطظــــؿٓ :بـــــ ســــقده ،ڄ ،1تحؼقــــؼ :طبــــد ٴلحؿقــــد
هـدٴوي ،بقروٷ :ټٴپ ٴلؽتب ٴلعؾؿقة2000 ،م.
ــاٿٶَ ،ڄ ،1تحؼقــؼ :طبــد ٴلؽــريؿ
.93ٴلؿحــقط ٴلربهــاين يف ٴلػؼــف ٴلـعؿــاينٓ :بـــ َم َ
ٴلجـدي ،بقروٷ :ټٴپ ٴلؽتب ٴلعؾؿقة2004،م.
.94مختصــــر ٴخــــتالف ٴلعؾؿــــاٮ :لؾطحــــاوي ،ڄ ،2تحؼقــــؼ :طبــــد ٴهلل ٰحؿــــد،
بقروٷ :ټٴپ ٴلبشائر1417 ،هـ.
.95مرٴتب ٴإلجؿاچٓ :بـ حزم ،بقروٷ :ټٴپ ٴلؽتب ٴلعؾؿقة( ،ټ.ٷ).
.96مســـائؾ ٴإلمـــام ٴبــــ بـــاٿ :جؿـــع :طبـــد ٴهلل بــــ مـــاكع ،ٴلريـــاڃ :ټٴپ ٴلتدمريـــة،
2007م.
.97مشـــاپق ٴٕكـــقٴپ طؾـــك ٭ـــحاٺ ٴٔثـــاپ :لؾؼاضـــل طقـــاڃ ،ٴلـاشـــر :ٴلؿؽتبـــة
ٴلعتقؼة( ،ټ.ٷ).
.98ٴلؿصباٺ ٴلؿـقر :لؾػققمل ،ڄ ،1ٴلؼاهرٶ :ټٴپ ٴلحديث2000 ،م.
.99مصـػ ٴبـ ٰبل شقبةٓ :بـ ٰبل شقبة ٴلعبسل ،ڄ ،1تحؼقؼ :كؿال ٴلحقٷ،
ٴلرياڃ :مؽتبة ٴلرشد1409 ،هـ.
.100معجؿ ٴلشعرٴٮ :لؾؿرٿباين ،ڄ ،2تعؾقؼ :ف .كركؽق ،بقروٷ :مؽتبة ٴلؼدسل،
1982م.
.101معجؿ ٴلؾغة ٴلعربقة ٴلؿعا٭رٶٕ :حؿد طؿر ،ڄ ،1بقروٷ :طالؿ ٴلؽتب،
2008م.
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Abstract
This research examines a renewable issue which pervades
affliction in certain periods of time which is the epidemics and
diseases overwhelming the people and kill them in groups and
individuals.
Research problem focuses on the following main question?
What is the meaning of the concept of epidemics affecting
people? What are the related judgments? What is the related
manner of dealing according to the Sharia methodology? And
what is the related position of contemporary medicine?
This research aims to identify the concept of epidemics
affecting people, to mention certain historical samples of
epidemic the people witnessed, to reveal the proper Sharia
methodology of dealing with such epidemics, to seek the
sharia judgment of such related issues, and to reveal the
related position of the contemporary medicine.
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دساعخٚ ً عّؼب- ،خ٠ت اٌجشش١ رصٟثئخ اٌزٚ٤خ اٌّزؼٍمخ ثب١ٙؽىبَ اٌفم٤ا
ِمبسٔخ

The researcher will adopt the common scientific methodology
adopted in the juristic research where: collect the scientific
material related to the subject through the available resources,
imagine the issued wanted to be researched, mention the
agreed or disagreed juristic statements in such issues
supported by evidences and aspects of significance, and then
the preponderance and its reasons.
Among the most significant results: to demonstrate the sharia
judgment in the issues related to epidemics overwhelming the
people every once in a while, either affecting their worshiping,
heritages and transactions; to enlighten people to the manner
of dealing with such epidemics according to Sharia approach;
and to acknowledge the related position of contemporary
Medicine.

Key words:
Epidemics, epidemic, infection, diseases, plague
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ّ
إثذاع األجنبش األدثٍخ و رهقٍهب:
ثني سهطزً املىروس و انزجذٌذ
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د .أشغبْ ِؾّذ ؽغ ٓ١ػجذهللا ٕ٘ذٞ
أعزبر ا٤دة  ٚإٌمذ اٌؼشث ٟاٌؾذ٠ش اٌّشبسن
لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ  ٚآداثٙب -عبِؼخ اٌٍّه ػجذاٌؼض٠ض
Googlna2014@gmail.com
الوسرخلص
لؾتـشئة و طقٴمؾفا مؿثؾة يف ټوپ ٴٕسرٶ و ٴلؿدپسة و ٴلجامعة و مـاهج
مـصاٷ حديثة و ممثرٶ و غقر پسؿقة٩
ٴلتعؾقؿ ،و ٴإلطالم ٴلرسؿل ،و ما يؾحؼ بف مـ ّ
كقسائؾ ٴلتقٴ٭ؾ ٴٓجتؿاطل طالقة وثقؼة بتشؽقؾ ٽٴئؼتل ٲبدٴچ و تؾ ّؼل ٴٕجـاڀ
ٴٕټبقة .حقث ُتش ّؽؾ هذه ٴلعقٴمؾ كس ًؼا يؼقم بدوپ ٴلرققبٰ ،و ٴلسؾطة ٴلتل تػرڃ
و٭ايتفا طؾك تشؽقؾ ٽٴئؼتل ٴإلبدٴچ و ٴلتؾ ّؼل ،لدى ٴلـشٮ خا٭ة ،و تقجقففا كحق
جـس ٰټبل بعقـف
تـاقش هذه ٴلدپٴسة ټوپ ٴلتـشئة بعقٴمؾفا ٴلسابؼة يف ٴلتلثقر يف طؿؾقة تصـقػ
ٴٕجـاڀ و ٴٕكقٴچ ٴٕټبقة ٴلؿختؾػة و وضع معايقر خا٭ة بؽؾ جـس و كقچ ٰټبل
ٲثر وققطفا بقـ سؾطتقـ يؿثؾفؿا :ٴلركقن ٲلك ٴلتؼالقد ٴٕټبقة ٴلؿقپوثة مـ جفة ،و
ٴلدطقٶ ٲلك ٴلتجديد و ٴلتطقير مـ جفة ٰخرى.
ٴلؽؾؿاٷ ٴلؿػتاح ّقة :ٴلتـشئة ،ٴلجـس ٴٕټبل ،ٴلـقچ ٴٕټبل.

هقذّهح
"ٲكـا كرٸ قدپٴتـا ٴلذهـ ّقة كرتكة بققلقجقّة ،و لؽ ّـ تػعقؾفا و تـشقطفا يتؿ

إثذاع ا٤عٕبط ا٤دث١خ  ٚرٍمّٙ١ب :ث ٓ١عٍطز ٟاٌّٛسٚس  ٚاٌزغذ٠ذ
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بقٴسطة ٴلؿجتؿع و ٴلتجاپٵ ٴلرتبقية و ٴلشعقپ ّية"
Robert Fisher
ُتسفؿ طقٴمؾ ٴلتـشئة كإسرٶ و ٴلؿجتؿع و ٴلؿدپسة و ٴلجامعة و مـاهج
ٴلتعؾقؿ ،و ٴلؿؽتباٷ و ٴلؼرٴٮٶ ،و ٴلـؼد ٴٕټبل ،و ٴإلطالم ٴلرسؿل ،و ما يؾحؼ بف مـ
مـصاٷ حديثة غقر پسؿقة كقسائؾ ٴلتقٴ٭ؾ ٴٓجتؿاطل يف تشؽقؾ ٽٴئؼة ٴٕفرٴټ و
ّ
ٴلؿجتؿعاٷ طؾك ٭عقدي ٴلخؾؼ و ٴإلبدٴچ ،و تؾ ّؼل ٴٕجـاڀ ٴٕټبقة بؿختؾػ
ٰكقٴطفا.
كؿا ُتش ّؽؾ هذه ٴلعقٴمؾ كس ًؼا يؼقم بدوپ ٴلرققبٰ ،و ٴلسؾطة ٴلتل تػرڃ
و٭ايتفا طؾك تشؽقؾ ٽٴئؼتل ٴإلبدٴچ و ٴلتؾ ّؼل لدى ٴلـشٮ خا٭ة ٩حقث يتؿ ٴلتلثقر يف
ٽٴئؼة ٴلـشٮ و تقجقففا كحق جـس ٰو كقچ ٰټبل بعقـفٰ ،و كحق تبـّل معقاپ ّية كؼد ّية تتبع
ٴلـ ََسؼ ٴلحديث ٴلسائدٰ ،و ٴلـ ََسؼ ٴلسابؼ ٴلذي تؿتد جذوپه ،غال ًبا ،ٲلك پٱية ُٰحاټ ّية
تل٭ؾ بحؽؿ ٴلرتٴكؿ ٴلزمـل ٩مؿا يؽاټ ُيدخؾف ،تب ًعا
متح ّقزٶ لؽؾ جـس ٰټبل قديؿ و ُم ّ
لذلؽ ،يف ټٴئرٶ ما يجب ٰ ّ
ٓ ُيؿس يف مؼابؾ پفض ٴٕجـاڀ ٴٕټبقة ٴلجديدٶ و
ٴلتصدّ ي لفا.
ٴلؿؼابِؾة ٲلك فتح باٵ ٴلتجديد طؾك مصرٴطقف،
مـ جفة ٰخرى ٩فنن ٴلدطقٶ ُ
ٴلتل يػرضفا ٴلـسؼ ٴلسائد يف وقتـا ٴلحاضر ،ټون تـشئة قاټپٶ طؾك ٴلتقجقف ٴلسؾقؿ،
و ټون پطاية كاقدٶ و فاحصة ،و بقجقټ ٽٴئؼة غقر قاټپٶ طؾك ٴلػرٿ ٰحقاكًاُ :تش ّؽؾ
ٴلؿتحقّزٶ ٴلتل ُتؿثّؾ بدوپها سؾطة ٰو و٭اية ُمؼابؾة .و
ً
ٯخرٴ مـ ٴلرٱية ٴُٕحاټية ُ
كقطا ً

قد تؿ خؾط ٴٕوپٴق تب ًعا لفذه ٴلسؾطة ٩ف ُلفرٿٷ ٰجـاڀ ٰټبقة جديدٶ غقر خاضعة
ٴلؿقسقمة بؽتب يف
لؾؿعايقر ٴلـؼدية ،و ُٰ٭دپٷ ٴلعديد مـ ٴلؽتب و ٴلؿملػاٷ ُ
ٴلشعر ٰو ٴلروٴية مثالً ،يف حقـ ٰهنا قد ٓ تؿت ٲلك ٽلؽ بصؾة.
تـاقش هذه ٴلدپٴسة ټوپ طقٴمؾ ٴلتـشئة يف ٴلتلثقر يف طؿؾقة ٲبدٴچ و تؾؼل
ٴٕجـاڀ و ٴٕكقٴچ ٴٕټبقة ٴلؿختؾػة ،و وضع معايقر خا٭ة بؽؾ جـس و كقچ ٰټبل
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تب ًعا لسؾطتقـ يؿثؾفؿا :ٴلركقن ٲلك ٴلتؼالقد ٴٕټبقة ٴلؿقپوثة مـ جفة ،و ٴلدطقٶ ٲلك
ٴلتجديد و ٴلتطقير مـ جفة ٰخرى .حقث ُيؿثّؾ ٴلبحث يف هذٴ ٴلؿقضقچ ،ٴلققم،
ضروپٶ لؾـفقڃ بدوپ ٴٕټٵ و ٴلثؼافة و ٴلػؽر يف مجتؿعـا .و تتقسؾ ٴلدپٴسة
بالؿـفج ٴلق٭ػل لر٭د و و٭ػ جقٴكب هذٴ ٴلؿقضقچ و٭ق ً
ٓ ٲلك تػسقره و ٽكر
ٴٕسباٵ ٴلتل ٰټٷ ٲلك حدوثف ،و ٴلـتائج ٴلؿرتتبة طؾك ٽلؽ ،مع ٴٓطتؿاټ ،يف جزٮ
مـفا ،طؾك تؼـقة تؿ ّثؾت يف حقٴپ مع طدټ مـ ٴلؿفتؿقـ بؼضايا ٴٕټٵ تؿ ٲجرٴٱه طرب
مققع ٴلتقٴ٭ؾ ٴٓجتؿاطل (تقيرت  .)Twitterو تـؼسؿ ٴلدپٴسة ٲلك ثالثة ٰجزٴٮ:
يـاقش ٴلجزٮ ٴٕول مػفقم ٴلتـشئة و طقٴمؾفا ،و يـشغؾ ٴلثاين بؿػفقم ٴلجـس
ٴٕټبل ،يف حقـ يسؾط ٴلجزٮ ٴلثالث ٴلضقٮ طؾك طقٴمؾ ٴلتـشئة و ټوپها يف تشؽقؾ
ٽٴئؼتل ٲبدٴچ و تؾؼل ٴٕجـاڀ ٴٕټبقة ،يؾل ٽلؽ ٴلخاتؿة و ٴلتق٭قاٷ.

 -1اٌزٕشئخِ :فِٙٛٙب  ٚػٛاٍِٙب:
يـتؼؾ ٴلؿقپوٸ ٴلحضاپي و ٴٓجتؿاطل و ٴلثؼايف و ٴٕټبل و سقٴه مـ جقؾ
سابؼ ٲلك جقؾ ٓحؼ طـ صريؼ ٴلتـشئة طرب قـقٴٷ طدّ ٶ تصؾ ٴلؿاضل بالحاضر و
تتجاوٿ ٽلؽ ٲلك ٭ـاطة ٴلؿستؼبؾ و تشؽقؾف .و ُيػرتڃ ٰن تتؿ هذه ٴلصـاطة ،و ٰن
يتحؼؼ هذٴ ٴلتشؽقؾ ټون و٭اية ٰو هقؿـة ،مع ٴٓهتؿام بؿرٴقبة طـصر ٴلجقټٶ ،و
ٰخذ طؿؾقة پطاية هذه ٴلصـاطة و تحػقزها بعقـ ٴٓطتباپ .و تؽؿـ ٰهؿقة ٴلتـشئة يف
كقهنا مـ ٴلقسائؾ ٴلؼاټپٶ ،بشؽؾ ٰو بآخر ،طؾك تغققرٰ ،و تقجقف بق٭ؾة ٴلذوق
ٴلجؿعلٰ ،و ٴلتلثقر فقف يف ٰضعػ ٴٕحقٴل ٩و ٽلؽ بؿا تؼرتحف و تطرحف مـ معايقر و
ُمحدّ ټٴٷ جديدٶ تتؿاشك مع ٴلحاضر ،و تستشرف ٯفاق ٴلؿستؼبؾ و ٰهدٴفف.
ٲن ٴلتـشئة ٴٓجتؿاطقة ٓ ترتبط بؿرحؾة ٴلطػقلة ،بؾ هل طؿؾقة ُمؿتدّ ٶ ٓ
تتققػ و ٓ تختص بؿرحؾة طؿرية ټون ٰخرى ،و مـ ٽلؽ ما تذكره پمقشل ،مـ ٰن
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ٴلتـشئة ٴٓجتؿاطقة تبدٰ مـ مرحؾة ٴلطػقلة و تؿتد ٲلك ٯخر مرحؾة مـ طؿر ٴإلكسان.
و تضقػ مقضحة ٰن كؾ مرحؾة مـ ٴلؿرٴحؾ ٴلسابؼة تتؿ ّقز طـ ٴلؿرحؾة ٴلتل تؾقفا يف
جقهرها و مضؿقهنا ٩و ٽلؽ تب ًعا لألسالقب ٴلتعؾقؿقة ٴلتل تحتاجفا و تطبّؼفا كؾ
مرحؾة مـ ٴلؿرٴحؾ بـا ًٮ طؾك ٴلػرتٶ ٴلزمـقة ٴلالٿمة ٓكتؿال كضج طؿؾقة ٴلتـشئة1.

ٰ ّما ٴلتـشئة ٴإلبدٴطقة فتُعد كق ًطا مـ ٰكقٴچ ٴلتـشئة ٴلتل يـبغل ٴٓلتػاٷ ٲلقفا يف
ٰي مجتؿع مـ ٴلؿجتؿعاٷ .فنلك جاكب ٴلتـشئة ٴٓجتؿاطقة ،و ٴلديـقة ،و ٴلرياضقة،
و ٴلػـقة ٩فنن هـاك تـشئة ُتعـك باإلبدٴچ ،كؿا تذكر ٴلعطاپي ،و هدففا خؾؼ ٰفرٴټ
مبدطقـ يف ٴلؿجتؿع مـ خالل ٴلؽشػ طـ صاقاهتؿ ٴإلبدٴطقة و ٴلعؿؾ طؾك تـؿقتفا
وتطقيرها2.

تبدٰ ٴلتـشئة ٴإلبدٴطقة يف سـ ٴلطػقلة ٴلتل يعدّ ها ٴلؽثقرون ٴلؿرحؾة ٴٕهؿ مـ
حقاٶ ٴلػرټ ٩ففل ٴلؿرحؾة ٴلتل تتؿ فقفا طؿؾقة ٴلتش ّؽؾ و ٴلصقاغة .و بالتالل فنن تـؿقة
مفاپٴٷ ٴإلبدٴچ لدى ٴٕصػال بطرق ٲبدٴطقة ُت ِ
ٴلؿـتَج سؾ ًػا و بقـ
قٴٿن بقـ ٴلؿقپوٸ ُ
متط ّؾباٷ ٴلحاضر و ٴشرتٴصاٷ ٴلؿستؼبؾ كػقؾة بخؾؼ ٰجقال قاټپٶ طؾك مقٴجفة
ٴلتحدّ ياٷ .فإصػال ،تب ًعا لـ فقشر  ،Fisherيحتاجقن ٲلك ٴإلبدٴچ ٰكثر مـ حاجتفؿ
ٴلؿـتج ساب ًؼا لققٴجفقٴ تحدياٷ ٴلحاضر و ٴلؿستؼبؾ ،و يتصؾ
تقٴپٸ ُ
ٴلؿ َ
ٲلك ٴلتػؽقر ُ
ُ 1يـظر :پبقعة پمقشل ،ٴلعقٴمؾ ٴلؿمثرٶ يف طؿؾقة ٴلتـشئة ٴٓجتؿاطقة و ٴٕسرية ،مج ّؾة ٯفاق طؾؿقة ،ٴلعدټ
ٴلثامـ ،ٴلؿركز ٴلجامعل لتامـغست ،ٴلجزٴئر ،جقٴن 2013م ،ڂ .46 ،42

ُ 2يرٴجع :سـاٮ ٴلعطاپيٰ ،ټٵ ٴٕصػال و ٴلرتبقة ٴإلبدٴطقةُ ،يـظر ٴلرٴبط:
http://www.arabchildrensliterature.com/ar/resources/ar-3
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طقپ
هذٴ ٴٕمر بالتػؽقر ٴلـؼدي ٴلذي ُيؿؽـ ٰن ُيضاف ٲلك كؾ ٴلؿقضقطاٷ و ٰن ُي ّ
لدى ٴٕصػال ٩فؽؾ ٴٕصػال يقلدون بؼدپٶ ٴبتؽاپية ،و لؽـفؿ يحتاجقن ٲلك مـاٻ
ٲبدٴطل ،كؿا يحتاجقن ٲلك ٴلتحػقز و ٴلؿؿاپسة ضؿـ ٲجرٴٮٴٷ ٲبدٴطقة لتطقير
ٴلؿح ّػزٶ طؾك ٴإلبدٴچ :ٴلؼصص ،و ٴلعصػ
ٲمؽاكقاهتؿ ٴإلبدٴطقة ،و تشؿؾ ٴلعقٴمؾ ُ
ٴلذهـل ،و ٴلرسؿ ،و غقر ٽلؽ1.

و ُيؿ ّثؾ ٴٕټٵ بؿا لف مـ تلثقر كبقر طؾك تشؽقؾ لغة ٴٕصػال و تػؽقرهؿ "ٰحد
ٴلؿجآٷ ٴلتل تسعك ٴلرتبقة ٴإلبدٴطقة ٲلك تقجقف ٴلطػؾ كحقها ٲٽٴ ما لقحظ وجقټ
مققل ٰټبقة لديف مثؾ :كتابة ٴلؼصة وٴلشعر وغقرهؿا" 2.حقث ُيقلد بعض ٴٕصػال
تـؿ طـ كبقڇ مب ّؽر يف ٴلؽتابة ٴٕټبقة ٴلتل يـبغل تقجقففا و مالحظتفا مـ
هبِباٷ ٲلف ّقة ّ
قِبؾ ٴلؿمسساٷ ٴلؿختؾػة .و ّ
لعؾ مـ شقٴهد ٴلـبقڇ ٴإلبدٴطل ٴلؿبؽر لدى ٴٕصػال،
ما ُٰشقر ٲلقف يف مصاټپ مختؾػة ،مـ ٰن ٴلشاطر (صرفة بـ ٴلعبد) قد كتب قصقدتف
ٴٕولك و هق يف سـ ٴلسابعة ،و ٰن (ٴلس ّقاٵ) كتب ٴلشعر يف سـ ٴلعاشرٶ ،و ٰن
ٴلشاطر ٴلػركسل ( پٴمبق) كتب ٴلشعر و هق ٴبـ تسع سـقٴٷ ،يف حقـ كتب ٴلشاطر
ٴإلكجؾقزي (ٲلققٷ) ٰول قصقدٶ و هق لؿ يتجاوٿ ٴلعاشرٶ مـ طؿره3.

Robert Fisher, ibid, p. 52. 1

 .2سـاٮ ٴلعطاپي ،مرجع سابؼ.

ُ .3يـظر :فاضؾ ٴلؽعبل ،كقػ كؼرٰ ٰټٵ ٴٕصػال ،ڄ ،1ممسسة ٴلقپٴق ،ٴٕپټن2012 ،م ،ڂ .30-29
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ٴلؿقجف
و باإلضافة ٲلك ٰټٵ ٴٕصػال ٴلذي يؽتبقكف بلكػسفؿ ،ففـاك ٴٕټٵ
ّ
لألصػال و هق جزٮ مفؿ مـ ثؼافة ٴلؿجتؿع .و كقچ بالغ ٴٕهؿقة مـ ٰكقٴچ ٴٕټٵ ،و
يشؿؾ ٴلشعر و ٴلؼصة و ٴلؿسرحقة و ٭حافة ٴلطػؾ و ٴلربٴمج ٴإللؽرتوكقة و ٴٕفالم
ٴلسقـؿائقة .و قد ضفر هذٴ ٴٕټٵ و تزٴيد ٴٓهتؿام بف يف ٴلؼرن ٴلعشريـ ٴلذي كثرٷ
فقف ٴلدپٴساٷ ٴلـػسقة و ٴٓجتؿاطقة ٴلتل تـاولت ٴلطػؾ .ٲٓ ٰن ٴلعـاية بف ،كؿا يذكر
لطروځ ،مؿتدٶ جذوپها ٲلك ٴٕټٵ ٴلعربل ٴلؼديؿ ،و يظفر ٽلؽ يف مملػاٷ و
مصاټپ طربقة قديؿة ُيؿؽـ ٲټپٴجفا تحت ٰټٵ ٴٕصػال ،مـ مثؾ (كقٴټپ جحا)
ٴلؿذكقپ يف ٴلػفرست ٓبـ ٴلـديؿ ،و (ٴٕغاين) ٕبل ٴلػرٹ ٴٕ٭بفاين ،و (ٴلبخالٮ)
لؾجاحظ ،و (مؼاماٷ بديع ٴلزمان ٴلفؿذٴين) ،و (حل بـ يؼظان) ٓبـ صػقؾ ،و
لؾؿعري ،و غقرها1.
(پسالة ٴلغػرٴن)
ّ

ٴلؿقجفة ٲلك ٴلطػؾ يتؿ مـ خاللفا
كقطا مـ ٴلثؼافة
و ُيؿ ّثؾ هذٴ ٴٕټٵ ً
ّ
ٴٓستػاټٶ مـ طدّ ٶ مـجزٴٷ طؾؿقة لتلسقس قاطدٶ معرفقة لدى ٴٕصػال .و مـ هـا
تليت ٰهؿقة پطايتف ٴلتل "يـبغل ٰن تـطؾؼ مـ ٴٕسرٶ و تؿر طرب ٴلؿدپسة و ٴلؿجتؿع و
ٴلدولة بلجفزهتا ٴلثؼافقة ٴلؿختؾػة ( )...حقث ُيصـػ هذٴ ٴٕټٵ ضؿـ قائؿة ٰ٭عب
ٰكقٴچ ٴإلبدٴچ لؿا يستؾزم مـ مقٴ٭ػاٷ ٰټبقة ق ّقؿة ومؼايقس فـقة تالئؿ ٴلػئاٷ
ٴلصغرى .وهق يؿزٹ بقـ ٴلرتبقة وٴلتعؾقؿ وٴلبـاٮ ضؿـ ٲصاپ ٰټبل جذٴٵ "2.
ُ .1يـظر :ٴلشاپف لطروځٰ ،ټٵ ٴلطػؾ يف ٴلجزٴئر وٴقع و ٴقرتٴحاٷ ،مجؾة حقل ّقاٷ ٴلرتٴٸ ،جامعة
مستغاكؿ ،ٴلجزٴئر ،ٴلعدټ 2013 ،13م ،ڂ .80

 .2ٴلؿرجع ٴلسابؼ ،ڂ .79
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و كؿا سبؼت ٴإلشاپٶ ٩فنن هـاك طقٴمؾ مفؿة و مم ّثرٶ يف طؿؾقة ٴلتـشئة
ٴإلبدٴطقة ٩كإسرٶ و ٴلؿدپسة و ٴلجامعاٷ و مـاهج ٴلتعؾقؿ ،و ٴلـؼد ٴلثؼايف و
مـصاٷ حديثة غقر پسؿقة كقسائؾ
ٴٕټبل ،و ٴإلطالم ٴلرسؿل ،و ما يؾحؼ بف مـ ّ
تػرقة ،يف تشؽقؾ و
ٴلتقٴ٭ؾ ٴٓجتؿاطل .حقث ُتسفؿ هذه ٴلعقٴمؾ ُمجتؿعة ٰو ُم ّ
تربقة ٽٴئؼة ٴٕفرٴټ و ٴلؿجتؿعاٷ طؾك ٭عقدي ٴلخؾؼ و ٴإلبدٴچ ،و تؾ ّؼل ٴٕجـاڀ
ٴٕټبقة بؿختؾػ ٰكقٴطفا ،و هذٴ مـاڄ هذه ٴلدپٴسة.

 -2فِ ٟف َٛٙاٌغٕظ ا٤دث:ٟ
تتػرچ مـ ٴلجـس ٰكقٴچ مختؾػة.
ٴلجـس ٴٕټبل ٰطؿ مـ ٴلـقچ ٴٕټبل ٩ٲٽ ّ
فالشعر جـس ٰټبل تتػرچ مـف ٰكقٴچ شعرية تشؿؾ ٴلؼصقدٶ ٴلعؿقټية ،و قصقدٶ
ٴلتػعقؾة ،و قصقدٶ ٴلـثر ،كؿا ٰن ٴلـثر جـس ٰټبل تتػرچ مـف ٰكقٴچ طدّ ٶ كالؼصة و
ٴلروٴية و ٴلؿسرحقة و غقر ٽلؽ .و كؾ مبدچ يبحث ضؿـ هذه ٴٕجـاڀ و ٴٕكقٴچ
طـ ٴلـص ٴٕكسب ٴلذي يستقطب ٲبدٴطاتف .ٲٓ ٰن ٴلسمٴل حقل تدٴخؾ ٴٕجـاڀ و
ٴٕكقٴچ ٴٕټبقة و ٴختالصفا ببعضفا ٴلبعض ،كؿا يحدٸ يف طصركا ٴلحاضر ،يظؾ مـ
ٴٕسئؾة شديدٶ ٴٕهؿقة و ټٴئؿة ٴلدوپٴن يف فضاٮ ٴلبحث و ٴلـؼد ٴٕټبل ،و يف فضاٮ
ٴلؿملػقـ و ٴلؿتؾ ّؼقـ طؾك حد سقٴٮ ٩لؿا يرت ّتب طؾك ٽلؽ مـ ٲپساٮ ٴلؿصطؾحاٷ و
تحديد ٴٕجـاڀ و ٴٕكقٴچ ٴٕټبقة ٴلؿختؾػة ،باإلضافة ٲلك وضع ٴلؿعايقر و
ٴلؿحدّ ټٴٷ.
ُ
ضؿـ هذٴ ٴلسقاق ،يشقر بعض ٴلدٴپسقـ ٲلك ٰن ٴختالڄ ٴٕجـاڀ و ٴٕكقٴچ
ٴٕټبقة و تدٴخؾفا ُيؿثّؾ ضاهرٶ ٭ح ّقة .مـ ٽلؽ ما يذكره فقغالل مـ ٰن ٴلـقچ ٴٕټبل
بالتحقل و ٴلتػاطؾ مع ٴٕكقٴچ ٰو ٴٕجـاڀ
ي ّتسؿ ضؿـ جـسف ٴلذي يـتؿل ٲلقف
ّ
ٴٕخرى ٩مؿا يمټي ٲلك تدٴخؾ ٴٕكقٴچ ٰو ٴٕجـاڀ كػسفا يف كص وٴحد .و بالرغؿ
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مؿا يبدو مـ ٰن هذه ٴلؿروكة يف ٴلخؾط قد تمټي ٲلك ٭عقبة وضع تعريػاٷ محدټٶ
لألجـاڀ و ٴٕكقٴچ ٴٕټبقة ،ٲٓ ٰكف يرى يف ٽلؽ ضاهرٶ ٭حقة يف مجال ٴلؿؿاپسة
ٴإلبدٴطقةٕ ٩ن ٴلـص ٴلؼاټپ طؾك بؼاٮ ٴستؿرٴپيتف و تقٴ٭ؾف مع ٴلؿتؾ ّؼل هق ٴلـص
قاټپٴ طؾك ٴلتػاطؾ ٴإليجابل مع مختؾػ ٰشؽال ٴلؿعرفة1.
ٴلذي تتجدټ پٱيتف فقؽقن ً

و بالعقټٶ ٲلل مرحؾة ٴلبدٴياٷ ٩فنكف ُيحسب لػالسػة ٴلققكان بدٴياٷ
ٴٓشتغال بتصـقػ ٴلجـس ٴٕټبل وف ًؼا ٕحؽام معقاپية خا٭ة .حقث ضفرٷ كظرية
ٴلؿحاكاٶ طـد ٰپسطق ،و مـ قبؾف ٰستاٽه ٰفالصقن يف ٴلؼرن ٴلرٴبع قبؾ ٴلؿقالټ فاتحة
قسؿ ٰپسطق ٴلشعر
باٵ ٴٕسئؾة ٰمام ماه ّقة ٴلشعر و وضقػتف .فػل كتابف (فـ ٴلشعر) ّ
ػصالً ٴلؼقل يف (ٴلرتٴجقديا) ،و مؼاپكًا
ٲلك ثالثة ٰجـاڀ :غـائل و مؾحؿل و ټپٴملُ ٩م ّ
بقـفا و بقـ ٴلؿؾحؿة ،و ُمتحدّ ًثا طـ ٴلؿسرحقة ٴلشعرية ،و وٴض ًعا مقٴ٭ػاٷ و معايقر
فـ ّقة لؽؾ كقچ 2.و تبعت ٴلجفقټ ٴلؿـسقبة ٲلك ٰفالصقن و ٰپسطق ،يف تصـقػ ٴلشعر
ٲلك غـائل و مسرحل و مؾحؿل ،جفقټ مـظري ٴلعصر ٴلؽالسقؽل كـقؽقٓ بقٴلق و
پيـقف پٴبان ،تالهؿ ٴلروماكسققن ٴٕلؿان كإخقيـ شؾقغؾ يف بدٴية ٴلؼرن ٴلتاسع
طشر ،و طـفؿ ٰخذ هقلدپلقـ و شقؾقـغ و غقتف و هقغؾ يف ٴلؼرن ٴلعشريـ3.

ُ 1يرٴجع :باټيس فقغالل ،ٴلسرټ ٴلروٴئل و تدٴخؾ ٴٕكقٴچ( ،تدٴخؾ ٴٕكقٴچ ٴٕټبقة -ممتؿر ٴلـؼد ٴلدولل
ٴلثاين طشر ،جامعة ٴلقرمقك) ،ٴٕپټن 24-22 ،يقلقق  ،2008ٴلؿجؾد  ،1ڂ .171

ُ 2يـظرٰ :پسطق صالقس :فـ ٴلشعر ،ترجؿة طبدٴلرحؿـ بدوي ،ټٴپ ٴلثؼافة ،بقروٷ-لبـان2001 ،م.

ُ .3يرٴجع :ٲيػ ستالقين ،ٴٕجـاڀ ٴٕټبقة ،ترجؿة محؿد ٴلزكرٴوي ،ڄ ،1ٴلؿـظؿة ٴلعربقة لؾرتجؿة،
=
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ٲن ٴلدطقٶ ٲلك ٲطاټٶ ٴلـظر يف مػفقم ٴٕجـاڀ ٰو ٴلتصـقػاٷ ٴلثالثة ٴلسابؼة
ټطقٶ قديؿة ،و يظفر ٽلؽ ،كؿا يشقر ستالقين ،يف تعريػ ٴلشاطر و ٴلروٴئل ٴلػركسل
فقؽتقپ هقغق ( ) Victor Hugo 1885-1802لألجـاڀ ٴلثالثةٰ ،و ٴلثالقٸ
ٴلؿقپوٸ (ٴٕكشقټٶ و ٴلؿؾحؿة و ٴلدپٴما) بلهنا ٴٕطؿاپ ٴلثالثة يف حقاٶ ٴلبشر .حقث
سؿك هقغق ٴٕٿمـة ٴلبدٴئقة بإٿمـ ٴلغـائقة ،و و٭ػ ٴٕٿمـة ٴلؼديؿة بلهنا ٰٿمـة
ّ
مؾحؿقةٰ ،ما ٴٕٿمـة ٴلحديثة فنهنا ٰٿمـة ټپٴمقةُ .مضق ًػا ٰن ٴلؿجتؿع يف ٴلبدٴية قد غـّك
٭قپ ما يرٴه .و ّ
لعؾ يف
ٰخقرٴ فنكف ّ
ما يحؾؿ بف ،ثؿ حؽك ما يػعؾف و تحدٸ طـف ،و ً
ٽلؽ كؿا يؼقل ستالقين حقؾة لبزوڇ ٴلدپٴما كجـس ٰټبل جديد يالئؿ ٴلعصر ،و ٲلك
ٲطاټٶ ٴلـظر يف مػفقم ٴلجـس .و يضقػ بلن هذه ٴلدطقٶ كان لفا ٰ٭دٴٮ يف ٴلؼرن
ٴلعشريـ ٩حقث صعـ ٴلػقؾسقف ٴإليطالل بقـقديتق كروتشف ( 1952-1866
 )Benedetto Croceيف ٴلتصـقػ ٴلثالثل ٴلؿقپوٸ لألجـاڀ ٴٕټبقة1.

يشفد ٴلعصر ٴلحديث جد ً
ٓ وٴس ًعا حقل ٰهؿقة تحديد و ضبط ٴلؿصطؾحاٷ
لؿا يف ٽلؽ مـ تحديد و ضبط لؾؿػاهقؿ ،و يشؿؾ ٽلؽ ٭قاغة مػفقم وٴضح و غقر
ُمؾتبِس لجـس ٰټبل بعقـف لتحؼقؼ ٲمؽاكقة تصـقػ مجؿقطة مع ّقـة مـ ٴلـصقڂ
سؿك وٴحد .و قد شاٵ مصطؾح (ٴلجـس
ٴٕټبقة ضؿـ بقتؼة وٴحدٶ و تحت ُم ّ
ٴٕټبل) ،يف ٴلعصر ٴلحديث ،بعض ٴلخؾط ٴلذي ٰ ّټى بدوپه ٲلك خؾط ُمؿاثؾ يف
=

بقروٷ2014 ،م ،ڂ .35-34

ُ .1يـظر :ٴلسابؼ ،ڂ .37-36
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مػفقم ٴلجـس ٴٕټبل ،و يف تحديد و تصـقػ مجؿقطة ٴلـصقڂ ٴٕټبقة ٴلتل تـدپٹ
تحت جـس ٰټبل بعقـف تب ًعا لؿعايقر مع ّقـة يدوپ ٴلجدل حقل ثباهتا و وجقٵ طدم
ٴلؿساڀ هبا مـ جفة ،و حؼقؼة تغ ّقرها مـ طصر ٔخر ،مـ جفة ٰخرى.
يتب ّقـ ٴلخؾط يف تحديد مصطؾح وٴحد ثابت لؾجـس ٴٕټبل لدى ٴلؿػؽريـ
ٴلغربققـ ٴلذيـ ٴختؾػقٴ بدوپهؿ حقل ٽلؽ ٩فعؾك سبقؾ ٴلؿثال ،يذكر شقػقر ٰن ٴلـاقد
و ٴلؿـظر ٴلػركسل جقرٴپ جقـقت ( )1930-2018قد وضع ٰپبعة مصطؾحاٷ
مختؾػة يف محاولة لضبط مػفقم ٴلجـس ٴٕټبل ،و هل( :ٴلـؿط )( ،ٴلصقغة
ٴإلكشائقة)( ،ٴلـص ٴلجامع)( ،ٴلشؽؾ ٴلجؿالل) ،ٲلك جاكب ٰن ٴلسؿاٷ ٴلتل ُتحدټ
لؾتصقپ ٴلغربل قد ٴستـدٷ ،كؿا هق ٴلحال طـد شقػقر،
مػفقم ٴلجـس ٴٕټبل وف ًؼا
ّ
ٴلؿحدثقـ قد كػقٴ ٰن
كثقرٴ مـ ٴلدٴپسقـ ُ
طؾك ٴلؿقپوٸ ٴلسابؼ لؾـص 1.ٲٓ ٰن ً
تؽقن طؿؾقة وضع ٴلؼقٴطد و تحديد ٴلسؿاٷ سابؼة لعؿؾقة ٴإلبدٴچ ٩و مـ ٽلؽ
پفض ٲټوٴپ ٴلخرٴڄ وضع ققٴكقـ ُمسبؼة لألطؿال ٴلػـقة ،و مقؾف ٲلك ٴستـتاٹ تؾؽ
ٴلؼقٴكقـ و ٴلتؼـقاٷ مـ ٴلتحؾقؾ ٴلـؼدي ٴلذي يتؾق طؿؾقة ٴإلبدٴچ2.

تؿت
ٲن ٴلرغبة يف ٴلتصـقػ قد صالت مجال ٴٕټٵ ،كؿا يذكر ستالقين ٩حقث ّ
محاوٓٷ تصـقػ ٴٕطؿال ٴٕټبقة ٴستـا ًټٴ ٲلك معايقر خا٭ةٰ :سؾقبقة كاكتٰ ،و
ُ .1يرٴجع :جان مقري شقػقر ،ما ٴلجـس ٴٕټبل ،ترجؿة غسان ٴلسقد ،ٴ ّتحاټ ٴلؽتّاٵ ٴلعرٵ ،ټمشؼ،

1997م ،ڂ .107 ،124

ُ 2.يـظر :ٿپوقل طبد ٴلؼاټپ ،خطاٵ ٴلسرټ و هق ّية ٴٕجـاڀ ٴٕټبقة ،مجؾة ٴٕثر ،ٴلعدټ  ،22جقٴن
 ،2015ڂ .117
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خطابقةٰ ،و مقضقطاتقةٰ ،و غقر ٽلؽ ،و هذٴ هق مجال ٴٕجـاڀ ٴٕټبقة كؿا يؼقل .و
يشقر ستالقين ٲلك ٰهؿقة تصـقػ ٴٕجـاڀ ٴٕټبقة بالـسبة لؾؿملػقـ ٩و ٽلؽ
لحاجتفؿ ٲلك ٴحتذٴٮ كؿقٽٹ بعقـف يف ٴلؽتابة لدطؿف و ٴٓستؿرٴپ فقفٰ ،و لفدمف و
لقتعرفقٴ طؾك
ٰيضا بحاجة ٲلك ٴلتصـقػ
ٴلؼرٴٮ ً
ّ
ٴلعزوف طـف .و بالؼدپ كػسف فنن ّ
صبقعة ٴٕطؿال ٴلتل ٴختاپوٴ قرٴٮهتا و ٴلسؿاٷ ٴلتل تجؿع بقـفا ،كؿا يحتاٹ ٲلقف كؾ
مـ ٴٕستاٽ و ٴلشاپٺ و ٴلـاقد ٴٕټبل ٕن ٴشتغالفؿ بتلويؾ ٴٕطؿال ٴٕټبقة يؼتضل
مقضحا
مـفؿ ٴإلحالة ٲلك تصـقػ پسؿل ُيؿؽـ ققاڀ هذه ٴٕطؿال طؾقف .و يضقػ
ً
ٰن تحديد مػفقم ٴلجـس ٴٕټبل ٰمر ُمس ّؾؿ بلهؿقتف ،ٲٓ ٰكف ٓ بد مـ ٴٓطرتٴف بلن
هذٴ ٴلؿػفقم قد خضع لؾتغققر طؾك مر ٴلعصقپ ،و ٰن جفقټ و٭ػف و تحديده لؿ تؽـ
حاسؿة و ٓ هنائقة ،و ٰهنا لؿ ُت ِ
ػض ٲلك تعريػاٷ وٴضحة1.
حسؿا .ٲٽ ّ
تتدخؾ
و يبدو ٰن ٴلتعريػاٷ يف طصركا ٴلحاضر ٰكثر خؾ ًطا ،و ٰقؾ
ً
ٴلققم سؾطة طقٴمؾ ٴلتـشئة ،ٴلتل سبؼت ٴإلشاپٶ ٲلقفا ،فقؿا ُيشبف ٴلق٭اية ،يف تشؽقؾ
ٽٴئؼة ٴلؿبدچ و ٴلؿتؾ ّؼل طؾك ٍ
حد سقٴٮ ،و يف ٲطاټٶ تصـقػ ٴٕجـاڀ ٴٕټبقة وفؼ
ُ
ُ
معايقر جديدٶ ،كؿا سقليت.

 -3ػٛاًِ اٌزٕشئخ  ٚدٚس٘ب ف ٟرشى ً١راعمز ٟإثذاع  ٚرٍمٟ
ا٤عٕبط ا٤دث١خ:
تـاقش هذه ٴلجزئقة ټوپ طقٴمؾ ٴلتـشئة ٴلؿمثر يف ققلبة ٴلذٴئؼة ٴلتل ُتـتج

ُ 1يـظر :ٲيػ ستالقين ،مرجع سابؼ ،ڂ .14-13 ،20
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ٴٕجـاڀ ٴٕټبقة ،و ٴلذٴئؼة ٴلتل تتؾؼاهاُ .مػـدٶ ٽلؽ يف :ټوپ ٴلؿملػ/ٴلؿبدچ ،ټوپ
ٴلـؼد ٴٕټبل ،ټوپ ٴٕسرٶ ،و يشؿؾ مستقى ٴٕسرٶ ٴلثؼايف و ٴلتعؾقؿل ،و ٴلطبؼة
ٴٓجتؿاطقة ،و ٴلؿرجعقة ٴلديـقة ،و كقچ ٴلجـس ٴلبشري لؾطػؾ ٽكر ٰو ٰكثك ،و
ٴلؿرجعقة ٴلؼبؾقة و ٴلحضرية ،و ٴلؿققع ٴلجغرٴيف ،و ٴلؿجتؿع ٴٓستفالكل .ٲلك
جاكب مـاقشة ټوپ ٴلتعؾقؿ يف ٴلؿدپسة و ٴلجامعة ،و ټوپ ٴلؿؽتباٷ و ٴلؼرٴٮٶ ،و ټوپ
و سائؾ ٴإلطالم ٴلرسؿقة و غقر ٴلرسؿقة كقسائؾ ٴلتقٴ٭ؾ ٴٓجتؿاطل و مثالفا تقيرت.
ثؿة تجاوٿ سؾطقي لدوپ طقٴمؾ ٴلتـشئة ٰ ّټى بدوپه ٲلك ٴلتلثقر
يبدو ٴلققم ٰن ّ
شقرٴ ٲلك ضروپٶ ٲطاټٶ تصـقػفا و تحديد
يف ٽٴئؼتل ٲبدٴچ و تؾ ّؼل ٴٕجـاڀ ٴٕټبقةُ ٩م ً
معايقرها بعقدً ٴ طـ و٭اية سؾطتل ٴلـزوچ ٲلك ٴلؿقپوٸ ،و ٴلرغبة يف ٴلتجديد طؾك
حد سقٴٮ .و يف هذٴ تؽؿـ ٴإلشؽالقة ٩ٲٽ يصعب فصؾ ٴلجـس ٴٕټبل طـ سقاقف
ٴلؿاضقي و فضائف ٴلحاضر ٴلذي تم ّټي فقف طدٶ طقٴمؾ ټوپ ٴلتـشئة ٩ٲٽ تؼقم بدوپ
ٴلق٭اية شبف ٴلحتؿ ّقة ،فضالً طـ ٰهنا ُمتغقرٶ ٓ ثابتة .ففل تخضع ،بال شؽ ،لحركة
ٴلعصقپ ٴلؿتتابعة ،و لت ّغقر مقجباٷ تصـقػ ٴٕجـاڀ ٴٕټبقة و وضع ٴلؿعايقر مـ
مؿا قد يمټي ٲلك ٴلخروٹ بتعريػاٷ و
طصر ٔخرٰ ،و يف ٴلعصر ٴلقٴحد ٽٴتفّ ٩
تصـقػاٷ مختؾطة و غقر ثابتة و غقر حاسؿة يف كؾ مرٶ.
ٲٓ ٰن هـاك مـ يزهد يف طؿؾقة تصـقػ ٴٕجـاڀ ٴٕټبقة و ُيشؽؽ يف ٰهؿقتفا٩
فقرى ٰن تلويؾ ٴٕطؿال ٴٕټبقة و شرحفا ٓ يؼتضل بالضروپٶ طؿؾقة ٴلتصـقػ و ما
فقفا مـ حصر شحقح ،ٲن ٰمؽـ ٴلؼقلٕ ،ن هذٴ ٓ يتػؼ مع مػفقم ٴإلبدٴچ ٴلذي
يتط ّؾب مساحة وٴسعة مـ ٴلحرية .و بالتالل فنن هذه ٴلرٱية تؼقټ ٲلك ٴلتػؽقر يف
ٴلعؿؾقة ٴإلبدٴطقة و يف ٴلجـس ٴٕټبل بعقدً ٴ طـ سقاقف ٴلؿاضقي و طـ فضائف
ٴلؿحقط بؿا فقف مـ طقٴمؾ تـشئة مم ّثرٶ ،و ٽٴ مؿا قد يستحقؾ تح ّؼؼف .فاإلبدٴچ ولقد
ٴلحرية ٴلتل تشرتڄ ٴلؿروكة ،و بدوهنا ٓ يؽقن ،و لؽـ هذه ٴلحرية قد تحتاٹ ٲلك
ضبط و معقاپ ّية حؿاي ًة لإلبدٴچ كػسف مـ ٰن ُيرتك ُطرضة لسؾطة طقٴمؾ ٴلتـشئة
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ٴلؿتغقرٶ مـ طصر ٔخر و مـ مجتؿع ٔخر .مع ٴٓلتػاٷ ٲلك ٰن حؿاية ٴلجـس
ٴٕټبل مـ سؾطة ماضق ّية ٴلتصـقػ و ٴلؿعايقر ٴلؿقپوثة ٓ تؼؾ ٰهؿقة طـ حؿايتف مـ
سؾطة ٴلدطقٶ ٲلك تجديد ٓ يؾتػت ،بشؽؾ ٰو بآخر ،ٲلك معايقر سابؼة ،و ٓ يؼبؾ
حتؿا ٲلك ٴستؿرٴپية تغ ّقر ٴلتصـقػاٷ ،و ٲلك ٴلخروٹ بؽؿ
ٴلثباٷٕ ٩ن ٽلؽ سقمټي ً
ٓ هنائل مـفا ،و بالتالل ٲلك طدم ٴلحسؿ.
و طـ ټوپ ٴلؿملػ /ٴلؿبدچ يف ٽلؽ كقكف ٴلؿسمول طـ تحديد جـس
حؿؾف مسمولقة تحديد و تصـقػ ٴلجـس ٴٕټبل ٴلذي يؽتبف
ثؿة مـ ُي ّ
ٴلؿم َّلػ ٩فنن ّ
كصا ٰو مجؿقطة كصقڂ
بـا ًٮ طؾك ٴلعـقٴن ٴلذي يضعف لؿم َّلػف ٰو كتابف ٴلذي يضؿ ً
ٰټبقة .و لؽـ هؾ يؿؽـ ٰن يتحؿؾ ٴلؿبدچ وحده هذٴ ٴلعبٮ ،بؾ هؾ ُيؿؽـ ٰن يؽقن
تصـقػ ٴلجـس ٴٕټبل وفؼ معايقر معقـة ُطرضف لػفؿ و ٴختقاپٴٷ ٴلؿملػقـ
وحدهؿ٬
طؿا سبؼ مـ خالل مـاقشة مصطؾح (ٴلؿـاڂ) ٰو ٴلـص
ستتؿ ٴإلجابة ّ
كثقرٴ يف ٴلـؼد ٴٕټبل ٴلحديث ٩و يشؿؾ ٽلؽ طـقٴن ٴلؽتاٵ و
ٴلؿقٴٿي ٴلذي ترټټ ً
تلثقره يف طؿؾقة قرٴٮٶ ٴلـص ٴلؿؽتقٵ .حقث ٰضاٮ مػفقم (ٴلؿـاڂ) جقرٴپ جقـقت،
و طدټ مؿـ سبؼقه مـ مثؾ ك.ټوشل يف مؼالة لف يف مجؾة ٴٕټٵ ( ،)1971و ټپيدٴ
يف كتابف (ٴلتشتقت ،)1972 ،و فؾقب لقجان يف كتابف (ٴلؿقثاق ٴلسقرٽٴيت ،)1975 ،و
م .ماپتان بالتاپ يف كتابف ٴلؿشرتك ٴلخاڂ بالؿؼرپ ٴٕوپوبل لتعؾقؿ ٴلؾغاٷ ٴلح ّقة،
 .1979ٲٓ ٰن ٴلحديث طـ هذٴ ٴلؿصطؾح قد ٴكتشر بعد كتاٵ جقـقت (طتباٷ،
مقضحا ٰكقٴچ
فصؾ فقف ٴلؼقل يف ٴلؿصطؾح و مػفقمف ٩كاقدً ٴ و
ً
 ،)1987ٴلذي ّ
ٴلؿـاڂ و طالقتف بؼرٴٮٶ ٴلـص و ففؿف ،و قد ٰپضـ لشلٮ مـ ٽلؽ مـ قبؾ يف كتابقف
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(مدخؾ لجامع ٴلـص ،)1979 ،و (ٰصرٴڀ1.)1982 ،

و يشؿؾ ٴلؿـاڂ طـد جقـقت :ٴسؿ ٴلؽتاٵ ،و ٴلعـقٴن ،و تجؾقد ٴلغالف ،و
كؾؿة ٴلـاشر ،و ټٴپ ٴلـشر ،و حجؿ ٴلؽتاٵ ،و ٴلسؾسؾة ،و غقره مؿا ُيعرف بؿـطؼة
ٴلؿـاڂ ٴلـ َْشري /ٴٓفتتاحلٰ .ما ٴلغالف ٴلؿطبقچ فؾؿ ُيعرف ٲٓ يف ٴلؼرن ٴلتاسع
طشر ٴلؿقالټي ،و هق يلخذ ٴلققم مؽاكة مفؿة يف طصر ٴلطباطة ٴإللؽرتوكقة و
ٴلصـاطقة و ٴلرقؿقّة ،مع ٴٓلتػاٷ ٲلك ٰن مـ ٰهؿ ما كجده يف ٭ػحة ٴلغالف طـقٴن
مؿا يؿؽـف ٰن ُيحدټ ٴلجـس
مؿا تعقټ مسمولقتف لؾؿملػ ،و ّ
ٰو طـاويـ ٴلؽتاٵ و هق ّ
ٴٕټبل لؿضؿقن ٴلؽتاٵ2.

ٴقرتٴحا لؿاټتف٩
ٲن ٴلتصـقػ ٴٕجـاسل ٴلذي يعطقف ٴلؿملػ لؾؽتاٵ ُيؿثّؾ
ً
فنن ُوضعت طؾك غالف كتابف كؾؿة (شعرٰ ،و قصة) مثالً ،فنن ٴلؿملػ بذلؽ يؼرتٺ
طؾك ٴلؿتؾؼل ٴلجـس ٴٕټبل ٴلذي يـتؿل ٲلقف ٴلـص ،و ٲن كان ،يف حؼقؼتفُ ٓ ،يؿثّؾ
ٴلؿتػرطة مـ جـس ٰټبل بعقـف ٩حقث يؼرتٺ
ٰيضا ٴٕكقٴچ ٴٕټبقة
ٽلؽ .و يشؿؾ ٽلؽ ً
ّ
كثقرٴ
طؾؿا بلن ً
طـقٴن ٴلؽتاٵ ٰن ٴلؿحتقى قصقدٶ كثرٰ ،و مسرحقة شعريةٰ ،و سقٴهً .
مـ ٴلؿبدطقـ ٰو ٴلؿملػقـ ٰ٭بحقٴ يتحاشقن ٴلققم تسؿقة مملػاهتؿ و تلصقرها ضؿـ
جـس ٰو كقچ ٰټبل ُمع ّقـ تاپكقـ لؾؿتؾ ّؼل قاپئًا و كاقدً ٴ ٰحؼ ّقة تسؿقتفا بؿا يرٴه مـاس ًبا٩
مؿا يقٴفؼ
ُم ّ
تـصؾقـ بذلؽ مـ مسمولقة ٴلتصـقػ ،و ُمؾؼقـ هبا طؾك طاتؼ ٴلتؾ ّؼل .و ٽٴ ّ
ُ .1يرٴجع :طبد ٴلحؼ بؾعابد :طتباٷ :جقرٴپ جقـقت مـ ٴلـص ٲلك ٴلؿـاڂ ،ڄ ،1ٴلدٴپ ٴلعربقة لؾعؾقم
كاشرون ،مـشقپٴٷ ٴٓختالف ،ٴلجزٴئر2008 ،م ،ڂ .32 ،30-29

.2ٴلسابؼ ،ڂ .76 ،48 ،46 ،44
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ٴلتقجفاٷ ٴلـؼدية ٴلحديثة ٴلتل ُتـ ّظر لؾـص ٴٕټبل ٴلؿػتقٺ ٴلذي تتدٴخؾ فقف
ٴٕجـاڀ ٴٕټبقة.
و مـ ٴلروٴياٷ ٴلطريػة ٴ ُلؿتع ّؾؼة بذلؽ ما يذكره ٯكدي مقؾؾر يف كتابف (سـة
ٴلؼرٯٮٶ ٴلخطرٶ) مـ ٰكف يف طام 1945م ُصؾب مـ ٴلؽاتب مالؽقلؿ لقپي مـ قِبؾ
ٴلـاشر كتابة شلٮ طـ سؿاٷ پوٴيتف (ٰسػؾ ٴلربكان) ٩فؽتب يصػفاُ " :يؿؽـ قرٴٮهتا
ببساصة طؾك ٰهنا قصة ( ،)...و ُيؿؽـ ٴطتباپها سؿػقك ّقة ٰو ٰوبرٴ ( )...ٲهنا مقسقؼك
ساخـة ،قصقدٶٰ ،غـقة ،ملساٶ ،كقمقديا ،مفزلة ( )...ٲهنا كبقٮٶ ،تحذير سقاسل،
ٰيضا ٴطتباپها ٯلة :و
پسالة مش ّػرٶ ،فقؾؿ مستحقؾ ،و كتابة طؾك ٴلجدپٴن .و ُيؿؽـ ً
بنمؽاهنا ٴلعؿؾ ،٭دّ ققين"1.

و يؾحؼ بؿا سبؼ (ٴٓستفالٓٷ) ٩كؿؼدمة ٴلؽتاٵ و ټوپها يف تصـقػ
ٴلجـس ٴٕټبل ،و ٴإليحاٮ لؾؼاپٳ بلن ٴلؽتاٵ ٴلذي بقـ يديف هق پوٴيةٰ ،و شعرٰ ،و
يتحؿؾ مسمولقة ٴلؿؼدمة و ما يرټ فقفا ٴلؿملػ وحده ٩ٲٽ يشقر جقـقت
خالفف .و ٓ
ّ
ٲلك ٰن طتبة (مؼدّ مة ٴلؽتاٵ) ٴٓفتتاحقة ٓ ُيشرتڄ ٰن يؽتبفا ٴلؿملػ كػسف ٩ف ُقؿؽـ
ٰيضا ٰو ٰحد ٰ٭دقاٮ ٴلؿملػٰ ،و ٰن ُيؽ ّؾػا صر ًفا ثال ًثا لؽتابتفا بعد
ٰن يؽتبفا ٴلـاشر ً
مقٴفؼة ٴلؿملػ .غقر ٰن ٴلؿملػ و ٴلـاشر ،كؿا يؼقل ،يتحؿالن وحدهؿا مسمولقة ما
ُيؽتب فقفا ،مع ٴلتـبقف ٲلك ٰن ٴستفالل ٴلؽتب بالؽثقر مـ ٴلؿدٺ و ٴإلصرٴٮ يؼتؾ

 .1ٯكدي مقؾؾر ،سـة ٴلؼرٴٮٶ ٴلخطرٶ ،ترجؿة :محؿد ٴلضبع ،ڄ ،1كؾؿاٷ لؾـشر و ٴلتقٿيع ،ٴلؽقيت،
2016م ،ڂ .23-22

إثذاع ا٤عٕبط ا٤دث١خ  ٚرٍمّٙ١ب :ث ٓ١عٍطز ٟاٌّٛسٚس  ٚاٌزغذ٠ذ

209

تحقلت تؾؽ ٴلؿؼدّ ماٷ ٲلك ما ُيشبف ٴلقسقؾة
ٴلـص ،و ُيسلٮ لؾؽتاٵ 1.خا٭ ًة ٲن ّ
ٴلدطائ ّقة لؾؽتاٵ ٰو لؿملػف ،و هذٴ ما يحدٸٰ ،حقاكًا ،يف وقتـا ٴلحاضر مؿا ُيؿ ّثؾ
مشؽؾة ٕن ٽلؽ يؼتؾ ٴلـص و ُيسلٮ لؾؽتاٵ ،سؾ ًبا كان ٽلؽ ٰو ٲيجا ًبا .فالؿبالغة و
ٴلؿض ّؾؾة ٴلتل ُتعطقفا
ٴإلسرٴف يف ٴلؿدٺ يف مؼدمة ٴلؽتاٵ تعطل ٽٴٷ ٴلـتقجة ُ
ٴلؿؼدمة ٴلتل ٓ تـؿ طـ ففؿ جقد لف ٩فتتحدٸ طـف بـعقٷ و ٲشاپٴٷ بعقدٶ كؾ ٴلبعد
طـ مضؿقكف ٩مؿا ُيض ّؾؾ ٴلؿتؾؼل و يؼتؾ ٴلـص و ُيؼ ّؾؾ مـ ققؿة ٴلؽتاٵ يف ٴلحالتقـ.
فضالً طـ ٰن ٴلؿؼدّ ماٷ ٴلطقيؾة تليت طؾك حساٵ حجؿ ٴلؽتاٵ كػسف ،يف
حقـ ٰهنا قد ٓ ُتسفؿ يف ٲيضاٺ ماټتف و تحؾقؾفا ،و ٽلؽ ما يذكره ٲتقان غؾسقن يف
مؼدمتف ٴلتل وضعفا طام ( )1963لؽتاٵ باشالپ (جؿالقّاٷ ٴلؿؽان) ٩حقث يشقر
ٲلك ٰن مؼدمتف لـ ُتق٭ؾ ٲلك ففؿ ٴلؽتاٵ ،م ّـق ًها ٲلك ټوپ ٴلؼاپٳ يف ٽلؽ بؼقلف" :ٲن
ٴلؽقػقة ٴلتل ٰكجز هبا ٽلؽ يجب ٰن يؽتشػفا كؾ قاپٳ كبقف بـػسف .ٲن ٴلتعؾقؼاٷ طؾك
وضقحا"2.
ٴلؽتب يف ٴلعاټٶ ٰصقل مـ ٴلؽتب ٽٴهتا ،و هل يف ٴلتحؾقؾ ٴٕخقر ٰقؾ
ً

ٲن پٰي جقـقت ،ٴلسابؼ حقل خطقپٶ مؼدمة ٴلؽتاٵ و ٰهؿقتفا ُيس ّؾط ٴلضقٮ،
ٴلققم ،طؾك كتب ٴلرتٴٸ ٴٕټبل ٴلعربل ،و غقرها مـ ٴلؽتب ٴلحديثة ٴلتل ُتطبع ٴلققم.
و ٽلؽ لؿا فقفا مـ ٴستفالٓٷ تؽقؾ ٴإلصرٴٮ و ُتد ّبج ٴلؿديح لؾؽتاٵ ٰو لؾؿملِػ ،و
ٴحتؿال ّقة كقهنا قد قتؾت ٴلـصقڂ و ٰساٮٷ ٲلقفا ٴلققم و فقؿا مضك .و ٴستـا ًټٴ طؾك
ُ .1يـظر :طبد ٴلحؼ بؾعابد ،مرجع سابؼ ،ڂ .28 ،54

 .2مؼدمة كتاٵ :غاستقن باشالپ ،جؿال ّقاٷ ٴلؿؽان ،ترجؿة :غالب هؾسا ،ڄ ،2ٴلؿمسسة ٴلجامعقة
لؾدپٴساٷ و ٴلـشر و ٴلتقٿيع ،بقروٷ1984 ،م ،ڂ .15
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ٽلؽ ٩فؼد ُيشاپ ٲلك ٰن (سعقد يؼطقـ) كػسف يف مؼدمتف ٴلتل كتبفا لؽتاٵ بؾعابد
(طتباٷ جقرٴپ جقـقت مـ ٴلـص ٲلك ٴلؿـاڂ )2008 ،قد مدٺ ٴلؿم ِّلػ 1.ٲٓ ٰن
يؼطقـ لؿ ُيشد بجفد ٴلؿملِػ ٲٓ يف كصػ ٭ػحة ،مـ ٰ٭ؾ ٰپبع ٭ػحاٷ تؼري ًبا،
جاٮٷ تحت طـقٴن" :تح ّقة" ،2و ٓ يبدو ٰن يف هذٴ ٲسرٴ ًفا ٰو مبالغة يف ٴلؿدٺ،
خا٭ ًة ٰن جفد بؾعابد يف هذٴ ٴلؽتاٵ يستحؼ ٴلشؽر.
مـ جفة ٰخرى ،و طـ ټوپ ٴلـؼد ٴٕټبل يف تصـقػ ٴٕجـاڀ ٴٕټبقة و تشؽقؾ
ٽٴئؼتل ٴإلبدٴچ و ٴلتؾ ّؼل ،فقؿؽـ ٴإلشاپٶ ٲلك ققل ستالقين ٓ" :مبالغة يف ٴلزطؿ بلن
مػفقم ٴلجـس حؾؼة ٰساڀ يف تاپيخ ٴلتحؾقؾ ٴٕټبلٰ ،جؿع ٴلؿتخصصقن كؾفؿ
طؾك ٽلؽ ٴلفؿ ٴلدٴئؿ ،مع فرتٴٷ كسقف تتخ ّؾؾف"ُ ،3مـ ّب ًفا بذلؽ ٲلك ٴلعالقة بقـ
ٴلتحؾقؾ ٴٕټبل و ٴلؿػفقم ٴٕجـاسل .و يف ٴلؿؼابؾ ٩فؼد ُيعتؼد ٰن ټوپ ٴلـؼد ٴٕټبل
ّ
يتؾخص يف ٴلبحث و ٴلتحؾقؾ فؼطٰ ،ما ٴلذٴئؼة ٴلؿتح ّؽؿة يف تحديد ٴلؿػفقم و يف
قبقل جـس ٰټبل بعقـف ٰو پفضف ففل ٽٴئؼة ٴلتؾ ّؼل .و مع ٴلتسؾقؿ بلن ٽٴئؼة ٴلؿتؾؼل
هل حؽؿ مفؿ فنن لؾـؼد ٴٕټبل ،كلحد طقٴمؾ ٴلتـشئة ،ټوپٴ كبقرٴ يف تقجقف بق٭ؾة
هذه ٴلذٴئؼة.
ُ 1تـظر :مؼدّ مة كتاٵ طبدٴلحؼ بالعابد ،مرجع سابؼ ،ڂ .17-13

2ٴلسابؼ ،ڂ .17-16

3ٲيػ ستالقين ،مرجع سابؼ ،ڂ .27
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و بؼقاڀ ٽلؽ وفؼ ٴلؿعايقر ٴلسائدٶ و ٴٕخرى ٴلؿتـح ّقة ٴلتل قال هبا طالؿ
ٴلقپٴثة ٴلـؿساوي (غريغقپ يقهان مـدل ٩)1884-1822 ،فنن ٴلؿملػ/ٴلؿبدچ هق
ٴلذي يم ّصر ٽٴئؼة ٴلؿتؾؼل و يؼقټه ٲلك ٴلتصـقػ ،و كذلؽ يػعؾ ٴلـاقدٰ ،و ٴلـؼد
مؿا يمثر يف
ٴٕټبل و ٴلثؼايف ،سقٴٮ بشؽؾ مـػرټٰ ،و بؿشاپكة طقٴمؾ تـشئة ٰخرىّ .
تشؽقؾ ٴلذٴئؼة ،و يسؿح لسؾطة ققلبة ٽٴئؼة ٴلتؾؼل و ٴإلبدٴچ ٰن تظؾ ممثرٶ طؾك كحق
ٰيضا يف هقؿـة جـس ٰټبل
مستؿر ،و لؽـف غقر ثابت .و بالتالل ٩فنن ٽلؽ يمثر بدوپه ً
بعقـف ،و تحقل ٰو خػقٷ ،طؾك ٰقؾ تؼدير ،جـس ٰټبل ٯخر تب ًعا ٓكتػاٮ ثباٷ
تـقچ طقٴمؾ ٴلتـشئة فقف .و قد يؽقن مـ
تحقل ٴلعصر و تعدټ و ّ
ٴلؿعايقر و ٴستؿرٴپية ّ
ٽلؽ هقؿـة (قصقدٶ ٴلـثر) قبؾ طدّ ٶ سـقٴٷ مضتٰ ،و هقؿـة (ٴلروٴية) ٴلققم كجـس
ٰټبل طؾك ٰجـاڀ ٰټبقة ٰخرى.
لؿا يزل يرى يف تؾؽ ٴلفقؿـة ممٴمرٶ كربى
مع ٴلتلكقد طؾك وجقټ فريؼ ّ
يؼقټها ،طؾك حد تعبقرهؿ ،ٴلؿتآمرون مـ ٰطدٴٮ ٴلعروبة ضد طروبة ٴٕجـاڀ
ٴٕټبقة .و يرى هذٴ ٴلػريؼ بلن قصقدٶ ٴلـثر ،مثالًُ ،تؿ ّثؾ ممٴمرٶ قصد ّية ضد ٴلشعر
ٴلعؿقټي ٴلذي ُيعد ٴٕ٭ؾ و ٴلـقچ ٴلشعري ٴٕوحد ٴلذي يستحؼ ٴٓستؿرٴپ يف
مؼابؾ وٰټ ٴٕكقٴچ ٴٕخرى كؼصقدٶ ٴلتػعقؾة ،و قصقدٶ ٴلـثر خا٭ة .و بالتالل فنن
كقطا مـ ٴٕكقٴچ ٴلشعرية ٴلؿقجقټٶ ٲلك جاكب غقرها
قصقدٶ ٴلعؿقټ ٴلتل ُتعد ٴلققم ً
تتحقل تب ًعا لفذٴ ٴلػريؼ ٲلك (جـس ٰټبل) ٰوحد لقس لف ٰكقٴچ ٩يؼػ بؿػرټه يف مؼابؾ
ّ
ٴلجـس ٴلثاين مـ ٰجـاڀ ٴٕټٵ ،و هق ٴلـثر.
حقٴپٴ يف (تقيرت) طرب صرٺ ٴلسمٴل ٴلتالل :متك
و كاكت ٴلباحثة قد ٰكشلٷ
ً
يتق ّقػ (بعض) ٴلـؼد طـ ٴلتقپڄ يف تسؿقة كؾ ما ُيـشر ٴلققم مـ كثر ٰټبل :پوٴية ،كؿا
سؿك شعر :قصقدٶ ،ټوپ ٴلـؼد مفؿ و
تقپڄ يف تسؿقة كؾ ما كُشر تحت ُم ّ
سبؼ و ّ
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فػقؿ هذٴ ٴلتقپڄ1٬
خطقر َ

لؼد تبايـت ٲجاباٷ مـ شاپكقٴ يف ٴلحقٴپ طؾك كحق ُمؾػت ،و ك ّبف بعضفا ٲلك
خؾط يف ٴلؿصطؾحاٷ بقـ ٴٕجـاڀ ٴٕټبقة و ٴٕكقٴچ ٴٕټبقة ،و بقـ ٴٕكقٴچ ٴٕټبقة
ٽٴهتا ٩و ٽلؽ مـ مثؾ ٴلخؾط بقـ ٴلشعر ٴلحر و ٴلؿرسؾ و شعر ٴلتػعقؾة و قصقدٶ
مؿا يمكد ٴلحاجة ،ٴلققم ،ٲلك ٲطاټٶ ضبط و مرٴجعة هذه ٴلؿصطؾحاٷ .و
ٴلـثر ّ
بالرغؿ مـ ٰن ٴلسمٴل ٴلذي صرحتف ٴلباحثة قد ٴكصب تحديدً ٴ حقل ٴلـؼد و ټوپه ،و
ٴلؿحصؾة جفد بشري
حقل ضروپٶ ٴٓلتػاٷ ،ٴلققم ،ٲلك (كؼد ٴلـؼد) كقن ٴلـؼد يف
ّ
لقس فقق ٴلـؼد ،ٲٓ ٰن بعض ٴلؿدٴخالٷ قد ټٴپٷ حقل (كظرية ٴلؿمٴمرٶ) ،ٴلتل
مؿا قد يدطق ٲلك
سبؼت ٴإلشاپٶ ٲلقفا ،يف خروٹ طـ ٴلسقاق ٴٕ٭ؾل .و لعؾ ّ
ٴلتعجب ټخقل طباپٴٷ مـ مثؾ( ،ٴلعرٵ و ٴلعدو ،و ٴلساحة و ٴٓكتصاپٴٷ و
ّ
ٴإلخػاقاٷ ٴلعسؽرية) يف حقٴپ طـ ٴلشعر
ٴلؿحاوپيـ ٰن لعبة ٴلؿصالح بقـ ٴلـؼد و ٴإلبدٴچ تتح ّؽؿ
لؼد پٰى بعض ُ
بشؽؾ ٰو بآخر يف ٭ـاطة شعرٴٮ و پوٴئققـ وهؿققـ طؾك حساٵ ٴإلبدٴچ ٩و هذٴ
ٴلرٰي يصب يف مشروچ كؼد ٴلـؼد طـ صريؼ تحؾقؾ هذه ٴلظاهرٶ و قرٴٮهتا كؼد ًّيا .كؿا
پٰى ٴلبعض ٰن طد ًټٴ مؿـ يؿاپسقن ٴلـؼد ٓ يؿؾؽقن ٰټوٴتف ،و ٰن طد ًټٴ ٯخرٴ مـفؿ
يؼقم بؿا يشبف ٴلدطاية و ٴإلطالكاٷ ٴلؿجاكقة ٕسؿاٮ و ٰطؿال ٓ تستحؼ ٽلؽ .و ٰن
عر
ٴلؿ ّ
ُ 1يؿؽـ ٴلعقټٶ ٲلك كامؾ ٴلحقٴپ يف تقيرت بتاپيخ  22فربٴير 2018م ،تحت ُ
 ، @AshjanHendiو تؿت ٴلعقټٶ ،هـا ،ٲلك بعض هذه ٴٔپٴٮ كـصقڂ مـشقپٶ يف وسقؾة
تقپڄ يف تسؿقة
تقٴ٭ؾ طا ّمة .و قد كُشرٷ بعض تػا٭قؾ هذٴ ٴلحقٴپ تحت طـقٴن( :ٴلـؼد ٴٕټبل ّ
ٴلـثر و ٴلشعر) ،٭حقػة طؽاڅ ،ٴلسبت  10ماپڀ .2018
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بعض ٴلـؼد يؼتصر طؾك ٽم ٰسؿاٮ و مدٺ ٰخرى ،خا٭ ًة ٴٕسؿاٮ (ٴٕكثق ّية) .كؿا
طزى ٴلبعض ٴٔخر ٴٕمر ٲلك طدم جد ّية ٴلـؼد ،و كسؾ بعض ٴلـؼاټ طـ ٴلؼقام
بدوپهؿ .و پ ّټ ٴلبعض ٴٔخر ٽلؽ ٲلك بحث بعض ٴلؿبدطقـ و ٴلـؼاټ طـ
ٴلجؿاهرية ،مؿا يدفعفؿ ٲلك ٴلؽتابة ضؿـ ٴلجـس ٰو ٴلـقچ ٴٕټبل ٴلؿ ِ
فقؿـ يف فرتٶ
ّ
ُ
ّ
ٿمـقة ما .يف حقـ پٰى ٴلبعض ٰن ٽلؽ يعقټ ٲلك غقاٵ ٴلتصـقػ و ٴلؿعايقر ٴلخا٭ة
بؽؾ جـس ٰو كقچ ٰټبل.
و لعؾ مؿا ُيثقر ٴلؼؾؼ ما ٽكره ٴلبعض مـ ٰن ٴلـؼد قد ٰ٭بح ٴلققم سؾعة ُتباچ و
ُتشرتى لتؾؿقع ٰسؿاٮ ُكتّاٵ بعقـفؿ يف ضؾ غقاٵ ٰح ّؼقتفؿ بذلؽ .ٲلك جاكب ٴإلشاپٶ
ٲلك ٰن بعض ٴلـؼد ،ٴلققم ،يظـ ٰكف ٭احب ٴلػضؾ طؾك ٴلشعرٴٮ ٴلذيـ ُيـظر ٲلقفؿ
كؿجرټ تالمقذ .كؿا ٴستحسـ ٴلبعض ٰن تتق ّلك جفاٷ پسؿقة طؿؾقة تصـقػ
ّ
مشقرٴ ٲلك ٰن بعض ټوپ ٴلـشر يف طصركا ٓ ُتؿ ّقز بقـ
ٴلؿـشقپٴٷ و ٴإلشرٴف طؾقفا
ً
طرفت كاتب قصة مشفقپ ،يف ٭ػحة غالف
ٴلشعر و ٴلـثر و ټلقؾ ٽلؽ ٰن ٲحدٴها ّ
مجؿقطتف ٴلؼصصقة ،بلكف شاطر مـ ٴلؿؿؾؽة ٴلعربقة ٴلسعقټية ،و بالتالل فنن
ٴلؿشؽؾة ٴلحؼقؼقة تؽؿـ يف ٴلتسؿقة ٰو يف تصـقػ ماټٶ ٴلؽتب.
ٴلؿشاپ ٲلقف ،حقل ٴٕكقٴچ
مـ جفة ٰخرى ،فؼد ٴحتدم ٴلصرٴچ ،يف ٴلحقٴپ ُ
ٴٕټبقة ٴلشعريةُ ،م ِ
خر ًجا ،يف ٰغؾبف ،قصقدٶ ٴلتػعقؾة و قصقدٶ ٴلـثر ،خا٭ةً ،مـ باٵ
ٴلشعر .حقث ٽكر ٰحد ٴلشعرٴٮ ٰكف يػخر باپتدٴټه ،طؾك حد ققلف ،بقطل و فخر ٲلك
كتابة ٴلشعر ٴلعؿقټي بعد ٰن كتب قصقدٶ ٴلـثرٕ ،كف ،كؿا يذكر ،قد تق ّقػ طـ تسؿقة
كثرٴ .هذٴ ٴلفجقم ٴلؽاسح طؾك (قصقدٶ ٴلـثر خا٭ة) ُيذكّر بشؽؾ كبقر هبجقم
ٴلشعر ً
كاٿك ٴلؿالئؽة ٴلؼديؿ طؾك قصقدٶ ٴلـثر يف كتاهبا( :قضايا ٴلشعر ٴلؿعا٭ر،)1962 ،
و كلن طجؾة ٴلزمـ ٓ تدوپ ،و كلن ٴلتاپيخ يعقد كػسف يف كؾ مرٶ.
تؿسؽف بؽتابة ٴلشعر ٴلعؿقټي
و يف پٰي ُيغاير ما سبؼ ،يذكر ٰحد ٴلشعرٴٮ ٰن ّ
خا٭ا
ٓ يعـل ٲقصاٮه لألكقٴچ ٴلشعرية ٴٕخرى ٩فلي طصر مـ ٴلعصقپ ُيـتج
ً
ٲبدٴطا ً
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شعرٴ :يؽقن مـ حؼف ٽلؽ .ٲلك جاكب ٰن هـاك مـ يرى ٰن ٴلشعرٴٮ
بف و ُيسؿقف ً
يتحؿؾقن مسمولقة كؼد شعر بعضفؿ ٴلبعض ټون مجامؾة ،و لقس ٴلـؼاټ
ٰكػسفؿ
ّ
وحدهؿ .و بالتسؾقؿ بنمؽاكقة ٽلؽ ،و بعقدً ٴ طـ ٰحؽام ُتبـك طؾك مقٴقػ شخص ّقة ٰو
تضر ٴإلبدٴچ ٩فنكف يصعب ٴلؼطع بؿـ لف ٴٕحؼ ّقة مـ ٴلشعرٴٮ لؾؼقام
مجامالٷ ٲكساكقة ّ
بدوپ ٴلـاقد لشعر سقٴه ،خا٭ ًة يف ضؾ غقاٵ معايقر وٴضحة ُتبـك طؾقفا ٴٕحؽام ٴلتل
ُيطؾؼفا شاطر ما طؾك ٯخر.
ٴلؿشاپ ٲلقف ُتضل ُٮ ّ
ممشر
مؿا ُصرٺ يف ٴلحقٴپ ُ
كؾ ٴٔپٴٮ ٴلسابؼة ،و سقٴهاّ ،
و٭اية ٴلتؼالقد ٴٕټبقة ٴلؿقپوثة طؾك ٽٴئؼتل ٴإلبدٴچ و ٴلتؾ ّؼل .فتؿسؽ ٴلبعض ،طؾك
ٲ٭رٴپٴ
ٴلؿتعاپف طؾقفا يف ٴلشعر مـذ ٴلؼدم ُيؿ ّثؾ
ً
كحق ٓ يؼبؾ ٴلؿرٴجعة ،بالثقٴبت ُ
طؾك بؼاٮ سؾطة ٴلثقٴبت ٴلؿقپوثة بصػتفا تؼالقد ٰټبقة ٓ يجقٿ ٴلؿساڀ هبا ٰو
تغققرها مـ طصر ٔخر تب ًعا لحاجة ٴلعصر .مؿا يجعؾ هذه ٴلتؼالقد ٴلتل ُتؿثّؾ مـظقمة
تعريػاٷ و ضقٴبط و معايقر ُتعقپف طؾقفا ،و ُٰقِ ّرٷ بصػتفا ثقٴبت يف ٿمـ ما ثؿ
ٴكتؼؾت ٲلك ٿمـ ٯخر :طباپٶ طـ تركة يرثفا ٴلالحؼ طـ ٴلسابؼ و ٓ يؽقن مـ حؼف
ٴلتصرف فقفا ،و هذٴ مـ تضققؼ ٴلقٴسع ،و مؿا يتـاقض مع مػفقم ٴلرتَكِة ٩ٲٽ
ّ
ِ
ٴلتصرف فقؿا يرثف مـ ٴلؿتقيف.
لؾقٴپٸ ،طاټٶً ،حؼ
ّ
ٰ ّما فقؿا يتع ّؾؼ بخؾط و تدٴخؾ ٴٕجـاڀ ٴٕټبقة (ٴلشعر و ٴلـثر) تحديدً ٴ٩
ففـاك مـ يرفض ٽلؽ تؿا ًما و يرى وجقٵ ٴلػصؾ بقـ ٴلشعر و ٴلـثر و مـع
عق ً
ٓ يف ٽلؽ طؾك ٴلتصـقػاٷ و ٴلؿعايقر ٴلثابتة ٴلؿقپوثة يف ٴلػصؾ بقـ
تدٴخؾفؿاُ ٩م ّ
ٴٕجـاڀ ٴٕټبقة .و بالرغؿ مـ هذٴ ٴلرفض ٴلذي يحدٸ ٴلققم ٩فنن تدٴخؾ ٴٕجـاڀ
روٹ لف ٴلطروحاٷ ٴلـؼدية ٴلحديثة ،و ما ٰكتجف ٽلؽ مـ تشعقر ٴلسرټ،
ٴٕټبقة ٴلذي ُت ّ
و تسريد ٴلشعر ،ٲن جاٿ ٴلؼقلُ ،يؿؽـ پ ّټه ٲلك ٴلشعر ٴلعربل ٴلؼديؿ .فعـصر ٴلسرټ
مقجقټ يف ٴلؼصقدٶ ٴلجاهؾقة ٩حقث ٴلبـقة ٴلسرټية يف (شعر ٴلصعالقؽ) ،و يف (شعر
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ٴلحؿاسة و ٴلبطقلة) و يف ( و٭ػ ٴلرحؾة ٲلك ٴلؿؿدوٺ) ،باإلضافة ٲلك وجقټه يف
(شعر ٴلطرټ ّياٷ) ٴلذي ضفر يف ٴلعصر ٴلجاهؾل و ٴٿټهر يف ٴلعصر ٴلعباسل .ٲلك
جاكب ٰن و٭ػ ٴلعاټي و ٴلققمل و ٴلفامشل كثقؿاٷ تتـاولفا ٴلؼصقدٶ ٴلحديثة ،قد
سبؼ ٲلقف ٴلشعر ٴلعربل ٴلؼديؿ ،و ٓ ّ
ٰټل طؾك ٽلؽ مـ بقت ٴمرٳ ٴلؼقس يف مع ّؾؼتف
ٴلتل يؼقل فقفا وٴ٭ ًػا ٴلطؾؾ:
ترى َب َع َر ٴٔپٴ ِم يف طر٭اهتا *** و ققعاهنا كل ّك ُف َحب ُفؾ ُػ ِؾ
ففذٴ ٴلبقت ٓ ُيظفر ٴلحديث طـ ٴلعاټي و ٴلفامشل فؼط ،بؾ يؿتد ٲلك ما هق
ٰبعد مـ ٽلؽ لقؽشػ طـ ٴستخدٴم مػرټٴٷ قد ٓ ُيستساڇ ٴلققم ٲيرٴټها يف قصقدٶ٩
كؽؾؿة ( َب َعر).
لخؾقه
مـ جفة ٰخرى ٩فنن هـاك مـ يرى ٰن لؾشعر ٴلققم ٴلصدٴپٶ و ٴٕولق ّية
ّ
مـ ٴلخرٴفاٷ و ٴٕساصقر كؿا هق ٴلحال يف ٴلروٴية .ٲٓ ٰن هذٴ ٴٕمر ٓ يؼتصر طؾك
ٴلروٴية وحدها ٩فؼد ٴشرتك ٴلشعر يف طصركا هذٴ مع ٴلروٴية يف ٽلؽ ،بؾ سبؼفا ٿمـ ًقا٩
تـا٭ت ٴلؽثقر مـ ٴلؼصائد ٴلشعرية ٴلحديثة مع ٴلؿقثققلقجقا ٲلك ټپجة ٰن
حقث ّ
ٴٕمر كان ُيشبف ٴلؿقضة ٴلدٴپجة يف شعر ٴلسبعقـ ّقاٷ و جزٮ مـ ٴلثؿاكقـ ّقاٷ يف ٴلؼرن
ٴلعشريـ.
و بالرغؿ مـ ٰن ٴلـثر جـس ٰټبل ٓ ّ
يؼؾ ُپق ًّقا طـ ٴلشعر ،ٲٓ ٰن ٴلذٴئؼة
متؿسؽة ٲلك وقتـا ٴلحاضر بالشعر و بػؽرٶ
ٴلجؿعقة ٴلعربقة ،فقؿا يبدو ،ضؾت
ّ
ٰفضؾقتف و ٰولق ّيتف ،و ّ
لعؾ ٴلؿؼقلة ٴلؿقپوثة( :ٴلشعر ټيقٴن ٴلعرٵ) مؿا يتّؽئ طؾقف
معظؿ ٴلؿدٴفعقـ طـ ٴلشعر ٴلققم .مـ جفة ٰخرى ،قد تثقر هذه ٴلؿؼقلة شق ًئا مـ
ٴلتقجس و ٴلؼؾؼ طؾك ٴلؼقؿة ٴلتل ٰ٭بح يؿ ّثؾفا ٴلشعر ٴلققم ،بعد ٰن طُدّ يف ٰٿمـة
ّ
سابؼة پوٺ ٴٕمة ،و ضؿقرها ٴلـابض .ٲ ّ
ٓ ٰن ٴلشعر لؿ يعد ٴلققم ټيقٴن ٴلعرٵ ،و
هذٴ ٓ ُيؼؾؾ مـ ققؿتف بؼدپ ما ُيؿ ّثؾ وٴق ًعا لف ٰسبابف و مقٴضعاتف ٴلثؼافقة و ٴٓجتؿاطقة
سجالً حػظ تػا٭قؾ
و غقرها .لؼد كان ٴلشعر
قديؿا (ټيقٴن ٴلعرٵ) حقـ مثّؾ ّ
ً
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حقاهتؿ و ٰيامفؿ و ٰكساهبؿ و غقرها ،و هق ټوپ لؿ تعد تتبـّاه ٴلؼصقدٶ ٴلققم ،و ٓ يبدو
ٰهنا ُمؾزمة بف يف ضؾ وجقټ بدٴئؾ تؽـقلقجقة تؼقم بدوپ ٴلسجالّٷ ٴلحافظة لؽؾ ما
يخص حقاٶ ٴٕفرٴټ و ٴلؿجتؿعاٷ ،ٲلك جاكب ٰن ٴلروٴية ٴلققم تؾعب ،طؾك كحق ما،
ټوپ ٴلتسجقؾ و ٴلحػظ ٴلذي لعبف ٴلشعر ساب ًؼا.
مـ جفة ٰخرى ،فنن مؼقلة (ٴلشعر ټيقٴن ٴلعرٵ) تؽشػ طـ شبف قطقعة
مؿا تس ّبب يف تضاٱل ققؿة ٴلشعر ،و
تحدٸ ٴلققم بقـ ٴلؼصقدٶ و بقـ ٴلؿتؾ ّؼلّ ٩
ٲحدٴٸ شرٻ طؿقؼ بقـف و بقـ ٴلجؿفقپ .و ُيؿؽـ تؼسقؿ ٴلعقٴمؾ ٴلؿتس ّببة يف ٽلؽ
ٲلك :طقٴمؾ ټٴخؾقة و خاپج ّقة تليت ،طؾك ٴلتقٴلل ،مـ ټٴخؾ ٴلؼصقدٶ و مـ خاپجفا،
و ٽٴ مقضقچ قد ُيخرٹ هذه ٴلدپٴسة طـ سقاقفا ٓ ّتساطف.
و بققػة سريعة طؾك ٴلعقٴمؾ ٴلدٴخؾقة ،يظفر هجر (ٴٕوٿٴن ٴلشعرية) ٴلتل
ٴپتبطت بالؼصقدٶ ٴلعربقة ٴٕولك (ٴلؼصقدٶ ٴلجاهؾ ّقة) كلحد ٴلعقٴمؾ ٴلؿفؿة ٴلتل
ٴلسري (ٴلقٿين)
تسببت يف هجر ٴلؼصقدٶ يف طصركا ٴلحاضر .فاكؼطاچ ٽلؽ ٴلحبؾ ّ
ٴلذي پبط ٴلؿتؾؼل ٴلعربل ٿمـًا بالشعر م ّثؾ لف خقبة كربى تسببت يف ٿهده يف ٴلشعر.
و هذٴ پٰي يدٴفع طـف ٴٕغؾبقة ٴلققم پٴفضقـ فؽرٶ ٰن لؽؾ (كقچ) شعري مقسقؼاه
ٴلؿجدولة بروٺ طصره ،و ٰن لؽؾ طصر ٰكقٴطف ٴلشعرية ،و مقسقؼاه ٴلخا٭ة بف.
تحقل ٴلؼصقدٶ مـ ٴلشؽؾ ٴلعؿقټي ٲلك سقٴه ٓ ُيؿثّؾ يف حؼقؼتف فعالً تبـّاه
ٲن ّ
ٴلتغريب ّققن مـ ٴلشعرٴٮ ٴلعرٵ ،كؿا قد ُيعتؼد ،بؾ ما تػرضف طجؾة ٴلزمـ بدوپٴهنا
ٴلحتؿل ٴلذي يستحقؾ ٲيؼافف ٩فؽؾ طصر مشغقل بحاجة ٰهؾف ٓ ،بحاجة مـ
سبؼقهؿٰ ،و مـ سقؾحؼقن هبؿ .لؼد صال ٴلتجديد يف ٴلشعر ٴلعربل ٴلؾغة و ٴلصقپٶ
ّ
ٴلؿقشحاٷ ٴلتل
مر ٴلعصقپ ،و مـ ٰمثؾة ٴلتجديد يف ٴلقٿن:
ٴلشعرية و ٴلقٿن طؾك ّ
ثؿة مـ يرفض ٴلققم ٴلؿساڀ
غ ّقرٷ كسؼ ٴلعؿقټ ٴلشعري ٴلؿتعاپف طؾقف .ٲٓ ٰن ّ
بالعؿقټ ُمعتربًٴ ٰوٿٴن ٴلخؾقؾ فقصالً ،و حدًّ ٴ فا٭الً بقـ ٴلشعر و ٴلـثر ،و لعؾ يف هذٴ
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ٴكػتاحا مـ ٴلحاضر.
تسامحا و
ما ُيشقر ٲلك ٰن ٴلؿاضل كان ٰكثر
ً
ً

كؿا ٰن تحؼؼ طـصر (ٴلقٿن) ،وحده يف ٰي كص غقر ٍ
كاف لجعؾف شعرٴ ٩و ٲ ّ
ٓ

ل ُعدّ ٷ (ٰلػ ّقة ٴبـ مالؽ) يف ٴلـحق و غقرها مـ ٴلـظؿّ ،مؿا ُيعرف بالشعر ٴلتعؾقؿل،
مـ ٰفضؾ ٴلشعر .ٲلك جاكب ٰن ٴلؿػاضؾة بقـ كص شعري و ٯخر طؾك ٰساڀ
ؽرڀ
(ٴلشؽؾ) فؼط ،حؽؿ غقر ټققؼ و غقر سؾقؿ ،ٲن لؿ يؽـ
حؽؿا بؾقدً ٴ ٩ٽٴك ٰكف ُي ّ
ً
مجرټ تؽرٴپ جفقټ ٴلسابؼقـ ټون
مبدٰ ٴٓ ّتباچ ٓ ٴإلبدٴچ ،و يحصر ٴٕفضؾقة يف ّ
ٲضافة ٰو تطقير .فال جفد ٲبدٴطل لشاطر يؽتػل بتؽرٴپ ٴلؼقٴلب ٴلشعرية ٴلتل ُسبؼ
ٲلقفا بلٿمـة ،بؾ ٲن يف ٽلؽ ٲشاپٶ ٲلك كسؾ ٴلتػؽقر ،و ٴٓكتػاٮ بجفقټ مـ سبؼ ټون
تطقير ٰو ٲضافة مـ ٴلالحؼ ٲلك جفد ٴلسابؼ.
و يظؾ لؾؿقسقؼك ټوپ ٴلسحر يف ٴلشعر ،و هذٴ حؽؿ خاڂ ٓ يػرڃ
ٴلق٭اية طؾك ٴٕحؽام ٴٕخرى و ٓ ُيصاټپها .فالعـصر ٴلؿقسقؼل هق ٴلعـصر ٴلذي
خالصا .و هق
كثرٴ
ً
يتسؾؾ ٲلك ٴلروٺ قبؾ ٴٕٽن مم ّكدً ٴ طؾك ٰن ما كستؿع ٲلقف لقس ً
ٴلؿتؿؿ و ٴلقٴهب و ٴلخالّق ،ٲلك جاكب طـا٭ر ٰخرى مفؿة كالخقال
ٴلعـصر ُ
سؿك
ٴلشعري و ٴلؿعـك و ٴلؾغة و ٴلعاصػة ٩حقث ُتش ّؽؾ هذه ٴلعـا٭ر ُمجتؿعة ما ُي ّ
(ٴلشعر) .ٲن ٴلؿقسقؼك ٴلخالّقة ُتؾفؿ ٴلعاصػة و ٴلؾغة و ٴلؿعـك و ٴلصقپٶ ٴلشعرية ،و
هذه ٴلعـا٭ر ُ ،مجتؿعةُ ،تؾفؿ بدوپها ٴلؿقسقؼك ضؿـ طؿؾقة خؾؼ ٲبدٴطل تباټلقّة و
شديدٶ ٴلؾحؿة.
مـ جاكب ٯخر ،قد يصعب ٴلؼقل بلن تحؼقؼ ٴلعـا٭ر ٴلسابؼة (ما طدٴ
ٴلؿقسقؼك) يف كص ما كػقؾ بجعؾف شعرٴ .كؿا يصعب ٴلؼقل بلن ٲضافة (ٰوٿٴن
يؼربف مـ ٽٴئؼة
مؿا ّ
ٴلخؾقؾ) قد ُتسفؿ يف پفع ققؿة ٴلـص ٴلشعري بالرغؿ مـ ٰهنا ّ
مؿا يبعده طـ ټٴئرٶ ٴلـثر ٴلخالص .ٲٓ ٰن ٴلؼقل يف ٽلؽ لـ ُيحسؿ
ٴلؿتؾ ّؼل ٴلققم ،و ّ
ما لؿ ُتحسؿ ٴإلجابة طـ ماه ّقة ٴلشعر ٴلتل يبدو ،ٲلك ٴلققمٰ ،هنا ُمتغقّرٶ ٓ ثابتة.
ٲن قضقة ٴلشعر ٓ تتعؾؼ بـقچ ٴلؼصقدٶ طؿقټية كاكت ٰو تػعقؾة ٰو سقٴه ،و
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ٰيضا
كؿا ٰن هـاك كؿاٽٹ مـ ٴلعؿقټي هل كظؿ خالص ٓ طالقة لف بالشعر ،ففـاك ً
كؿاٽٹ مـ شعر ٴلتػعقؾة و قصقدٶ ٴلـثر لقس لفا بالشعر ٭ؾة ٩فؼضقة ٴلشعر لقست
ٴلؼقٴلب ،بؾ پوٺ ٴلـصقڂ ،و ٴلتطقير ضد ٴلجؿقټ .و هذٴ ٴلتطقير و ٴلتجديد ٓ
فاپضا و٭ايتف ،و
يجب ٰن يؼػ بدوپه طائ ًؼا ٰمام ٴحتؿال ضفقپ ٰكقٴچ شعرية جديدٶ ً
ُمؿ ّثالً بدوپه سؾطة ُمفقؿـة تتحؽؿ يف ٽٴئؼة ٴإلبدٴچ و ٴلتؾ ّؼل .مع ٴٓلتػاٷ ٲلك ٰهؿقة
ٴلبحث طـ ضقٴبط لألجـاڀ و ٴٕكقٴچ ٴٕټبقة ٴلؿختؾػة كابعة مـ پٱية و حاجة كؾ
طصر.
و يؾحؼ بؿا سبؼ ،ٴلحؽؿ طؾك مستقى ٴإلبدٴچ يف كص ٰټبل ما مـ كاحقة
ٴلؿقضقچ ،مع تجاهؾ ٴلؼقؿة ٴلػـقة ،و تؾؽ قضقة ٰخرى م ِ
قهؿة طؾك ٭عقد ٴلخؾؼ و
ّ
ُ
ٴلتؾ ّؼل طؾك حد سقٴٮ ٩فالجرٰٶ (وحدها) ٓ تصـع ٰطؿا ً
ٓ ٰټبقة .و تركقز (بعض)
ٴلؽتّاٵ و ٴلؽاتباٷ طؾك صرٺ مقضقطاٷ جريئة يف كصق٭فؿ ٓستغالل ٴلػعؾ
ٰمر خطقر و ٲن حؼؼ مؽاسب طؾك
ٴإلبدٴطل لصالح ٴلػعؾ ٴلػؽري و ٴٓجتؿاطل هق ٌ
ٰ٭عدٶ ٰخرى خاپٹ كطاق ٴإلبدٴچ .و تليت خطقپتف مـ ٲيفامف ٴلذي قد يمثر يف ٽٴئؼة
ٴلؿبدچ ٽٴتف ،و ٴلؿتؾؼل ٴلػرټ ،و ٴلذٴئؼة ٴلجؿعقة ٩فؿا ټٴمت تؾؽ ٴٕطؿال ٴلتل
ٴلح ُجب طـ ٴلؿستقپ و ٴلؿسؽقٷ طـف ،و تغض ٴلطرف طـ ٴلؼقؿة ٴلػـقة
تؽشػ ُ
ُتصـّػ بلهنا ٰطؿال ٰټبقة :س ُقـظر ٲلقفا كذلؽ ،و سقظؾ فرٿها فـ ًّقا مـق ًصا بػئة قؾقؾة.
و مـ شقٴهد ٽلؽ پوٴياٷ طربقة و محؾ ّقة حؼؼت كسب مبقعاٷ طالقة ،و
مست مقضقطاٷ جريئة ،و لؽـفا
كبقرٴ وقت ضفقپها
حصدٷ
ً
لؿجرټ ٰهنا ّ
ّ
پوٴجا ً
مع ٴلققت ٴكطػلٷ ،و ٴكطػلٷ معفا ٰسؿاٮ كتّاهبا كدلقؾ طؾك ٰن ما يحػظ ٴلخؾقټ
لألطؿال ٴٕټبقة هق ققؿتفا ٴلػـ ّقة يف ٴلؿؼام ٴٕول .ٲٓ ٰن ٽلؽ ٓ يـػل ققؿة ٴلجرٰٶ يف
ٴلطرٺ ٴٕټبل ٩فال ٲبدٴچ ټون حرية و جرٰٶ ،و لؽـ ټون ٰن تليت طؾك حساٵ ٴلؼقؿة
ٴلػـ ّقة لؾـص.
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و باإلضافة ٲلك ما سبؼ مـ ټوپ ٴلـؼد كعامؾ تـشئة ٩فنن ٴلـؼد ٴلذي تؿاپسف
(ٴلرسائؾ ٴلعؾؿقة ٴلجامعقة) يؼقم مـ جفتف بذٴٷ ٴلدوپ يف ٴلتلثقر طؾك ٽٴئؼة ٴإلبدٴچ و
مؿا يمټي ٲلك تدٴخؾ ٴٕجـاڀ ٴٕټبقة و ٭عقبة ٴلتصـقػ .فالباحث ،غال ًبا،
ٴلتؾ ّؼل ّ
يختاپ ط ّقـاٷ بحثف كؿا هل و بغض ٴلـظر طـ ققؿتفا ٴلػـ ّقة ،كؿا ٰكف يجؿع ما ُيـشر
سؿك شعر ٰو پوٴية مثالً ،ټون ٰن يؽقن لف ټوپ يف ٴلتصـقػ ٰو يف ٲطاټٶ
تحت ُم ّ
ٴلتصـقػ .ففق يجؿعفا كؿا ٰتت يف مصاټپها و ٲن تعاپضت مع ٽٴئؼتف ٴلخا٭ةٰ ،و
ثؿ فنكف بذلؽ
پٰى ٰن هذٴ ٴلـص ٰو ٽٴك ٓ يـتؿل ٲلك ٴلشعر ٰو ٴلروٴيةٰ ،و غقره ،و مـ ّ
سؿك جـس ٰو كقچ ٰټبل مع ّقـ ُيؿثّؾ ،يف حؼقؼتف ،غقر ٽلؽ.
يمكد ،يف پسالتفُ ،م ّ
مـ جفة ٰخرى ،فنن ٴٕسرٶ و ٴلؿدپسة و ٴلجامعة و ٴإلطالم ،فضالً طـ
طقٴمؾ ٴلتقٴ٭ؾ ٴٓجتؿاطل ٴلحديثة ُتعدّ مـ ٰهؿ طقٴمؾ ٴلتـشئة ٴلؿمثرٶ ٴلققم يف
تشؽقؾ ٽٴئؼتل ٴإلبدٴچ و ٴلتؾؼل .حقث تبدٰ ٴلق٭اية مـ ٴٕسرٶ لدوپها ٴلؽبقر يف
تقجقف ٽٴئؼة ٴلطػؾ و مقٴهبف و قرٴٮٴتف با ّتجاه جـس ٰو كقچ ٰټبل بعقـف .ٲٽ يؼضل
كؿا مـ ٴلؿققل و ٴٓتجاهاٷ و ٴٕفؽاپ
ٴٕصػال معظؿ وقتفؿ مع طائالهتؿ فقؽتسبقن ًّ
و ٴلؿعتؼدٴٷ .و كؿا تشقر پمقشل ٩فنن هـاك ٴلعديد مـ ٴلعقٴمؾ ٴلتل تمثر يف طؿؾقة
ٴلتـشئة ٴٕسر ّية ،مـ مثؾ مستقى ٴٕسرٶ ٴلثؼايف و ٴلتعؾقؿل و ٴلديـل و ٴٓقتصاټي،
باإلضافة ٲلك ٴلطبؼة ٴٓجتؿاطقة و حجؿ ٴٕسرٶ و طدټ ٰفرٴټها و كقچ ٴلطػؾ ٽكر ٰو
ٰيضا يف ٴلتـشئة
ٰكثك 1.و ُيؿؽـ ٲضافة ٴلعامؾ ٴلعرقل و ٴلجغرٴيف لؿا لف مـ تلثقر ً
ٴٕسرية ٩حقث تختؾػ ٴٕسر و ٴلجؿاطاٷ تب ًعا لؿرجعقاهتا ٴلعرققة ٰو ٴلؼبؾقة ،و
لؿقٴقعفا ٴلجغرٴفقة ،كقهنا تعقش يف ٴلحاضرٶ ٰو ٴلريػ ٰو سقٴه ،يف صريؼة و كقط ّقة

ُ .1يـظر :پبقعة پمقشل ،مرجع سابؼ ،ڂ .57-50
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تلثقرها يف ٴلـشٮ ،و ما يرتتب طؾك ٽلؽ مـ تلثقر يف ٽٴئؼة ٴٕصػال تجاه جـس ٰو كقچ
ٰټبل بعقـف.
كؿا يتحؽؿ مستقى ٴٕسرٶ ٴلثؼايف و ٴلتعؾقؿل يف ققلبة ٽٴئؼة ٴلـشٮ طـ صريؼ
فرڃ كقچ مـ ٴلق٭اية طؾك تشؽقؾفا ٩فإسر ٴلؿث ّؼػة ٽٴٷ ٴلتعؾقؿ ٴلجقد يـشل
ٰصػالفا طؾك ٴٓهتؿام بالؼرٴٮٶ و ٴلؿطالعاٷ ٴلعؾؿقة و ٴلػـقة و ٴٕټبقة ٴلؿختؾػة .يف
تعؾقؿا ٰو ثؼافة ٓ ُيؿـح ٰصػالفا ٽٴٷ ٴٓهتؿام فقـشمون طؾك
حقـ ٰن ٴٕسر ٴٕقؾ
ً
ٴٓهتؿام بلجـاڀ ٰټبقة ټون غقرها ٩كلن يليت ٴلشعر مثالً ،خا٭ة ٴلعؿقټي مـف ،يف
ٴلصدٴپٶ ٕكف مؿا تر ّبت طؾقف ٽٴئؼة ٴلقٴلديـ يف ٴلققت ٴلذي ُتؼصك فقف ٰجـاڀ ٰو
ٰكقٴچ ٰټبقة ٰخرى ،خا٭ة ٴلحديثة مـفا.
باإلضافة ٲلك ٰن ٴلطبؼة ٴٓجتؿاطقة ،و ٴلؿرجعقة ٴلديـقة ،و كقچ ٴلجـس
ٴلبشري لؾطػؾ ٽكر ٰو ٰكثك ،و ٴلؿرجعقة ٴلؼبؾقة ٰو ٴلحضرية ،و ٴلؿققع ٴلجغرٴيف
تؼقم بالدوپ ٽٴتف يف ٴلتلثقر طؾك ٽٴئؼتل ٴإلبدٴچ و ٴلتؾؼل لدى ٴلـشٮ .حقث ترفض
بعض ٴٕسر ٰجـاڀ ٰو ٰكقٴچ ٰټبقة مع ّقـة خق ًفا مـ تلثقرها غقر ٴلجقد طؾك ٰصػالفؿ
باطتباپها مستقپ ًټٴ خاپجقا ٓ يخؾق مـ كظرية ممٴمرٶ .و يزټٴټ ٴلرفض لؽؾ ما ُيثاپ
حقلف ٰو حقل مـ يؽتبقكف ضجقج ٲطالمل و مجتؿعل تـتج طـف ٯثاپ سؾبقة طؾك
ٴلجـس ٰو ٴلـقچ ٴٕټبل كػسف.
كؿا ُيـظر ٲلك بعض ٴٕجـاڀ ٴٕټبقة ،كالشعر مثالً ،باپتقاٵ قد ُيدخؾف يف
باٵ ٴلؿحظقپ ٴجتؿاط ًقا ٰو ټيـ ًقا حقـ يتعؾؼ ٴٕمر بإكثك تحديدً ٴ .حقث يرفض
ٴلبعض ٰن تؽتب ٴلػتاٶ ٴلشعر لؿا فقف مـ ٲمؽاكقة ٲثاپٶ ٴلغرٴئزٰ ،و فضح ٴلؿستقپ مـ
ٴلعقٴصػ و ٴٕحاسقس ٩فقتؿ ٴلؾجقٮ ٲلك ٴلؽتابة بلسؿاٮ مستعاپٶٰ ،و يف كطاق ض ّقؼ
مؿا يجعؾ شعر (ٴلغزل) طـد
مـ ٴلؿقضقطاٷ ،كالديـقة و ٴلقصـقة مـفا فؼط .و هذٴ ّ
ٴلشعرٴٮ ٴلرجال ٰكثر غزٴپٶ و ٲباكة ،يف حقـ تختبئ ٴلشاطرٶ ٴٕكثك خؾػ جدٴپ
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شػقػ مخافة ٴلتلويؾ .و بالرغؿ مـ ٰن تؾؽ ٴلـظرٶ ٴلتقجس ّقة لؾؿرٰٶ ٴلشاطرٶ ٰو
لؿا تزل ُمققدٶ لدى ٴلبعض
ٴلروٴئ ّقة قد خػتت حال ًّقا طؾك كحق كبقر ،ٲٓ ٰن جذوهتا ّ
ٲلك يقمـا هذٴ.
ٰ ّما مـ كاحقة ٴلؿققع ٴلجغرٴيف ٩فنن ٴلؿدن تختؾػ مـ حقث ٴلخدماٷ
ٴلؿؼدّ مة لفا بحسب ٴختالف مقٴقعفا ٴلجغرٴفقة ٩فالعقٴ٭ؿ و ٴلؿدن ٴٓسرتٴتقجقة
ٴلؿفؿة تحظك طاټ ًٶ باهتؿاماٷ ِخدم ّقة ٰكثر مـ غقرها ،و هذٴ مؿا يمثر بدوپه يف
تشؽقؾ ٽٴئؼتل ٴإلبدٴچ و ٴلتؾؼل لدى ٴلـشٮ .ٲن ٴلؿدن ٴلتل يرتكّز فقفا وجقټ
ٴلجامعاٷ و مدٴپڀ ٴلتعؾقؿ ٴلخا٭ةٰ ،و يزټٴټ فقفا وجقټ ٴلؿؽتباٷ و ٴٕكدية
ٴٕټبقة ٴلثؼافقة و جؿعقاٷ ٴلثؼافة و ٴلػـقن ،و غقر ٽلؽ :هل مدن تتؿتّع بطابع ُمـػتح
و بؿروكة و قابؾ ّقة لتدٴول و كشر ٴٔټٴٵ و ٴلثؼافاٷ ٴلؿختؾػة ،و لتؼبؾ ٴٕفؽاپ
ٴلجديدٶ ،طؾك ٴلعؽس مـ ٴلؿدن ٴٕخرى ٴٕقؾ ح ًظا يف ٽلؽ .و يزټٴټ ٴٓحتؿال
مؿا يجعؾ صابعفا
ك ّؾؿا كاكت ٴلؿدن ٰو ٴلؼرى ٭غقرٶ و كائقة و بعقدٶ طـ ٴلؿركزّ ٩
ٴلسائد هق ٴلحػاڅ طؾك ٴلتؼالقد بؽافة ٰشؽالفا ،و مـفا ٴلؿقپوٸ ٴٕټبل ،و ٴلؿقؾ
ستؼر يف ٴلذهـ بالتقٴپٸ ٰو
ٴلؿ ّ
ٲلك طدم تؼبؾ ما هق جديدٰ ،و خاپٹ طـ ٴلؿللقف ُ
ٴٓطتقاټ .فػل هذه ٴلؿجتؿعاٷ ،يتؼدم ٴلؿللقف و ٴلؿتقٴپٸ ٿمـ ًقا بؽؾ سقاقاتف
ٴلـؼدية ٴلؿاضق ّية لتصدپ ٴلؿشفد ٴٕټبل ،مع مؼاومة شديدٶ لغقره ،يف ٰغؾب
مؿا ُيسفؿ يف برمجة ٽٴئؼة ٴلـشٮ ٴٕټبقة طؾك ٴستؼبال ٰجـاڀ و ٰكقٴچ ٰټبقة
ٴٕحقانّ ،
بعقـفا ،و پفض غقرها.
و يتبع ما سبؼ :ٴلؿجتؿع ٴٓستفالكل و ٰثره يف تشؽقؾ ٽٴئؼة ٴلـشٮ ٴٕټبقة٩
ٴلؿـفؿؽة بآستفالك ٴلؿظفري هل مجتؿعاٷ مـغؿسة
فالؿجتؿعاٷ ٴٓستفالكقة ُ
يف حب ٴلتغققر ٴلؿستؿر ،و تؼ ّبؾ كؾ ما هق جديد بشغػ كبقر ،و يدخؾ يف ٽلؽ بال
شؽ تؾ ّؼل ٴٕټٵ بلجـاسف و ٰكقٴطف ٴلؿتعدټٶ .و ُيعد ٰول مـ وضع مصطؾح
(ٴٓستفالك ٴلؿظفري) طالؿ ٴٓجتؿاچ ٴٕمريؽل (ثقپتستايـ فقبؾـ) يف كتابف (كظرية
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مقضحا ٰن معـاه يعـل
ٴلؿر ّففة ٩)1899 ،حقث ٴستخدمف يف طؾؿ ٴٓجتؿاچ
ً
ٴلطبؼة ُ
تبذير ٴلـؼقټ يف شرٴٮ حاج ّقاٷ غالقة ٴلثؿـ و غقر مفؿة لبؼاٮ حقاٶ ٴلػرټ و
ٴستؿرٴپ ّيتفا .ٲٓ ٰن ققؿتفا تؽؿـ يف تغذية حب ٴلظفقپ و ٴلتػاخر و ٴلتباهل طؾك
ٴٔخريـ بؿؽاكة ٴجتؿاطقة خا٭ة ُتؿ ّقز ٴلػرټ طـ غقره ،و تدل طؾك ٴكتؿائف لطبؼة
ُمر ّففة ٰو ٴپستؼرٴص ّقة مفؿة1.

و بالتالل فنن لػؽرٶ ٴٓستفالك ٴلؿظفري ٰثر يف ٲقبال ٴلـشٮ طؾك جـس ٰو
كقطا مـ ٴلقجاهة ٴلثؼافقة ٰو ٴٓجتؿاطقة ٴلتل تدوپ
كقچ ٰټبل بعقـف ٕكف يفب ٭احبف ً
يف فؾؽ ٴلتباهل و حب ٴلظفقپ لدٓلتفا ،ضاهر ًّيا ،طؾك مؽاكة هذٴ ٴلػرټ ٴلعؾؿ ّقة ٰو
ٴلثؼافقة .فحقـ يظفر ٴلشعر ،مثالً ،كجـس ٰټبل ُمفقؿـ و غالب يف فرتٶ ٿمـقة ماٰ ،و
حقـ ُتفقؿـ ٴلؼصة ٰو ٴلروٴية ٰو سقٴها يف فرتٶ ٿمـقة ٰخرى يحرڂ جؿفقپ
ٴٓستفالك ٴلؿظفري مـ ٴلـشٮ طؾك ٴ ّتباچ ٽلؽ ٴلجـس ٴٕټبل صؾ ًبا لؾشفرٶٰ ،و
تؼؾقدً ٴ لؿبدطقف و ُك ّؼاټه و ُمـ ّظريف و جؿفقپه ٴلعريض ،ټون ٰټكك ټپٴية ٰو معرفة .مؿا
يمټي ٲلك ٴكتعاځ سقق هذٴ ٴلجـس ٰو ٴلـقچ ٴٕټبل مؼاپك ًة بغقره ،و ٲلك ٿياټٶ
ٴإلكتاٹ فقف ،و ٲلك ٴختالڄ ٴلغث بالسؿقـ و هبقڄ معقاپ ٴلجقټٶ ،و هذٴ ما يحدٸ
طاټ ًٶ تحت تلثقر فالشاٷ ٿٴئػة و ُمبفرٶ لؾعبة ٴلسقق و ٴلعرڃ و ٴلطؾب .و مثال
سؿك (پوٴية) و
ٽلؽ هذٴ ٴلؽؿ ٴلفائؾ مـ ٴٕطؿال ٴلتل ُتطبع و ُتـشر ٴلققم تحت ُم ّ
لقس لفا بالروٴية ٭ؾة مـ حقث ٴلؼقؿة ٴلػـ ّقة .ٲٽ ٰ٭بحت ٴلروٴية ٴلققم ،كؿا يذكر
سعد ٴلباٿطل" :ٴلؿط ّقة ٴٕټبقة لؽؾ مـ هب و ټٵُ ،تستسفؾ كتابتفا ټون پٱية ٰو
ُ .1يـظر :مقتشقؾ ټيـؽـ ،معجؿ طؾؿ ٴٓجتؿاچ ،ترجؿة :ٲحسان محؿد ٴلحسـ ،ڄ  ،1ټٴپ ٴلطؾقعة،
بقروٷ ،1981 ،ڂ .62

إثذاع ا٤عٕبط ا٤دث١خ  ٚرٍمّٙ١ب :ث ٓ١عٍطز ٟاٌّٛسٚس  ٚاٌزغذ٠ذ

223

جفد ُيذكر ،فؽلهنا ٴلـظؿ لؿـ ٓ يعرف مـ ٴلشعر ٲٓ وٿن ٴٕبقاٷ" 1.و يف غؿاپ هذٴ
ٴلبحث طـ ٴلجديد و ٴ ّتباطف ٴٓستفالكل تظفر سؾطة ٴلتجديد كؿم ّثر فاطؾ و ُمفقؿـ
ٰپضـَة ٴلذٴئؼة ٴٕټبقة و تجذيرها لدى كؾ مـ ٴلؿبدچ و ٴلؿتؾ ّؼل.
يف طؿؾقة َ
مـ جفة ٰخرى ،تربٿ ٰهؿقة ټوپ ٴلتعؾقؿ مـ مدٴپڀ و جامعاٷ حؽقمقّة و
خا٭ة يف تقجقف بق٭ؾة ٽٴئؼة ٴلـشٮ ٩ٲٽ يؽتسب ٴلـاشئ معاپفف ٴٕولك مـ ټوپ
ٴلتعؾقؿ طرب ٴلؿـاهج ٴلدپٴسقة ،و ُمختؾػ ٴٕكشطة ٴلصػ ّقة و ٴلال٭ ّػقة .فالـشٮ
بحاجة ٲلك ٴمتالك معرفة جديدٶ و متطقپٶ طؾك ٴلدوٴم ،و هذٴ ٰمر مفؿ خا٭ة يف
تتؽقن هقيتف ،كؿا يؼقل فقشر،
سـقٴٷ ٴلتشؽؾ ٴٕولك مـ حقاٶ ٴلطػؾ ٩حقث
ّ
كشخص ُمػ ّؽر يف ٴلسـقٴٷ ٴٕولك مـ طؿره .و يضقػ فقشر بلن ٴٕصػال بحاجة
ٲلك ٴلؿعرفة ،و لؽـ ٴٕهؿ ٰهنؿ سقحتاجقن ٲلك ٴلؼدپٶ طؾك ٴمتالك معرفة جديدٶ،
معرفة خا٭ة هبؿ ،معرفتفؿ هؿ ،لذلؽ ففؿ بحاجة ٲلك ٴلتدپيب طؾك سؾقك ُمـػتح
ٴٕفؼ طؾك ٴلؿستؼبؾ ،مستؼبؾفؿ هؿ ٓ ،مستؼبؾـا كحـ2.

ٰيضا ٩فدوپ ٴلجامعة مفؿ يف ٴلتلثقر طؾك
و هذٴ ما يـطبؼ طؾك ټوپ ٴلجامعاٷ ً
ثؼافة ٴلـشٮ و ٽٴئؼتفؿ ٴٕټبقة .فدوپ ٴلجامعة يختؾػ طـ ټوپ ٴلؿدپسة و ٲن كان
ٴمتدٴ ًټٴ لف ٩و ٽلؽ باطتباپها ٴلؿرحؾة ٴلؿتلخرٶ مـ ٴلتعؾقؿ ٴلتل يتخصص فقفا
ٴلطالب يف مجال ُمع ّقـ و ُيمهؾ لسقق ٴلعؿؾ ،باإلضافة ٲلك كقهنا تستؼبؾ شبا ًبا
تقجفاٷ ثؼافقة مختؾػةً،
تجاوٿوٴ سـ ٴلـثامـة طشر يلتقن مـ مـاصؼ مختؾػة بلفؽاپ و ّ
 .1كشر ټ .سعد ٴلباٿطل هذٴ ٴلرٰي يف تغريدٶ طؾك حسابف يف تقيرت  @albazeiبتاپيخ .2018/2/21

Robert Fisher, ibid, introduction p. p.x. 2
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و يتؾ ّؼقن فقفا تلهقالً ثؼاف ًقا ٲلك جاكب ٴلتلهقؾ ٴلعؾؿل و ٴلرتبقي ،و يختؾطقن بزمالٮ
ٴلتقجفاٷ ٴٕټبقة ٴلؿختؾػة .مع
تقجفاهتؿ ٴلثؼافقة 1.و يشؿؾ ٽلؽ،
ّ
قد يم ّثرون يف ّ
ٴلتلكقد طؾك ضروپٶ ٴلعـاية بتطقير ٴلؿـاهج ،و ٴٓلتػاٷ ٲلك ٴلـصقڂ ٴلؿعا٭رٶ ،و
ٲلك ٲكتاٹ ٴٕټباٮ و ٴٕټيباٷ مـ ٴلجـسقـ طؾك حد سقٴٮ.
ٰ ّما طـ ټوپ ٴلؿؽتباٷ و ٴلؼرٴٮٶ ٩ففق ټوپ بالغ ٴٕهؿقة يف مسللة ٴلتع ّؾؿ و
ٴلتثؼقػ .و بالرغؿ مؿا ُيؼال ٴلققم مـ طدم ٰهؿقة وجقټ ٴلؿؽتباٷ يف ضؾ تق ّفر ٴلتؼـقة
ٴلحديثة ٴلتل تم ّمـ لؾؼاپٳ ٲمؽاكقة ٴلحصقل طؾك ماليقـ ٴلؽتب طرب ٴإلكرتكت ،ٲٓ
ٰن ټوپ ٴلؿؽتبة ٴلثؼايف يف خؾؼ ٰجقٴٮ ُمح ّػزٶ طؾك ٴلؼرٴٮٶ بقجقټ ٰفرٴټ يجؿعفؿ ٴلعؾؿ
متجسدً ٴ ٓ يؿؽـ
و ٴلؿعرفة و ٴٓ ّصالچ و ٴلبحث يخؾؼ ثِؼالً ثؼاف ًقا و معرف ًقا ح ًّقا و
ّ
تعقيضف طرب ٴلؼرٴٮٶ طـ صريؼ ٴإلكرتكت .يشقر ٯكدي مقؾؾر يف كتابف (سـة ٴلؼرٴٮٶ
ٴلخطرٶ) ٲلك ٰن ٴٕٿمة ٴٓقتصاټية ٴلعالؿقة ٴلحال ّقة جعؾت وضع ٴلؽتب ٴلقپققة يف
حرضت طؾك ٴلـظر ٲلك ٴلؿؽتباٷ ٴلعامة باطتباپها تر ًفا ٓ يستطقع
خطر حقـؿا ّ
تؿت ٴٓستعاضة طـ
ٴلؿجتؿع تحؿؾ تؽالقػف ٩ف ُلغؾؼت بعض ٴلؿؽتباٷ بالػعؾ ،و ّ
ٴلؽتب ٴلقپققة يف ٴلؿدٴپڀ بالؽتب ٴإللؽرتوكقة و ٴٓطتؿاټ طؾك ٴإلكرتكت كبقٴبة
لؾؿعرفة ،و لؽـ هذٴ ٴٕمر لـ ُيغـل طـ ٴلؽتب ٴلقپققة و ٓ طـ ٴلؿؽتباٷ2.

ُ .1يـظر :بقتؼرٴبت پشقد ،ضاهرٶ ٴٓهتؿام بالؾباڀ طـد ٴلشباٵ ٴلجامعل -ټپٴسة مقدٴكقة لطؾبة جامعة
ٴلجزٴئر ،پسالة ماجستقر ،جامعة ٴلجزٴئر2007-2006 ،م ،ڂ .51

ُ .2يرٴجع :ٯكدي مقؾؾر ،مرجع سابؼ ،ڂ .27-26
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ٲن لؾؿؽتباٷ و ٴلؼرٴٮٶ ،و ٰكشطة ٴلرتفقف مـ سقـؿا و مسرٺ و خالفف ټوپ
كبقر ٩فؿا تق ّفره مـ معرفة و ٴ ّصالچ طؾك ٴٔټٴٵ ٴلؿختؾػة كػقؾ بتقجقف بق٭ؾة
ٴلذٴئؼة ٴٕټبقة ،خا٭ ًة لدى ٴلـشٮ .و ّ
لعؾ ٰكثر ما يعؾؼ بذٴكرتـا هق قرٴٮٴتـا ٴٕولك،
و ٴلؽتب ٴٕولك ٴلتل ٰمسؽـا هبا بقـ ٰيديـا و يخطر ببالـا ٲطاټٶ قرٴٮهتا طـدما كؽرب
كؿا يذكر هـري مقؾؾر يف كتابف (ٴلؽتب يف حقايت) ٴلذي تحدٸ فقف طـ تجربتف ٴلؿم ّثرٶ
ٴلؿؾفؿة مع ٴلؼرٴٮٶ ،يؼقل" :ٲين وجدٷ ٰكثر فلكثر ٰن ٴلؽتب ٴلتل ٰتقق ٲلك قرٴٮهتا
و ُ
مـ جديد هل تؾؽ ٴلتل قرٰٷ يف صػقلتل و يف طفد شبابل ٴٕول" 1.فالؼرٴٮٶ خا٭ ًة
يف مرحؾة ٴلطػقلة كؿا ُيضقػ مقؾؾرُ " :ت ّ
غذي مؾؽة ٴلخقال ،و مع تؼدمـا يف ٴلسـ يشح
تؿت يف طفد
ػرق بقـ ٴلؼرٴٮٶ ٴلتل ّ
ٴلخقال و ٴلؿخ ّقؾة با ّصرٴټ ( )...هـاك ٰمر وٴحد ُي ّ
ٴلطػقلة و ٴلؼرٴٮٶ ٴلالحؼة ،و هق غقاٵ ٴٓكتؼاٮ ( )...و محظقڅ ٴلطػؾ ٴلذي لديف
تؿ تـاولف فقؿا سبؼ.
ٰبقٴن حؽقؿان" 2.و يف هذٴ ما يشقر ٲلك ټوپ ٴٕسرٶ ٴلذي ّ
ٲن تقجقف ٴلـشٮ ٲلك قرٴٮٶ كتب معقّـة ،و ٴٓهتؿام بـقطقة مـ ٴلؽتب ټون
غقرها يف ٴلؿؽتباٷ ٴلؿدپسقة ٰو ٴلجامعقّةٰ ،و يف مؽتباٷ ٴلؿساجد و ٴلؿطاپٴٷ و
ٰيضا ٲلك فضاٮٴٷ قرٴئقة بعقـفا ،و
يقجف مققل ٴلـشٮ و ٴٕشخاڂ ٴلبالغقـ ً
غقرها قد ّ
هذٴ ما يجعؾ فؽرٶ (مؽتبة ٴلحل) مم ّثرٶ و ُمؾفؿة لدوپها يف ٲثرٴٮ و تقجقف لؾػؽر.
فالؿؽتباٷ ٴلصغقرٶ ٴلتل يتؿ ٲكشاٱها يف ٴلؿدٴپڀ تؼقم بدوپ كبقر يف تقجقف ٽٴئؼة
.1هـري مقؾؾر ،ٴلؽتب يف حقايت ،ترجؿةٰ :سامة مـزلجل ،ڄ ،1ټٴپ ٴلؿدى لؾثؼافة و ٴلـشر ،بقروٷ،
2012م ،ڂ .53

 .2ٴلؿرجع ٴلسابؼ ،ڂ .29
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ٴإلبدٴچ و ٴلتؾؼل لدى ٴٕصػال ٭قٵ قرٴٮٴٷ ٰټبقة خا٭ة تتؽئ طؾك ٴلؼديؿ ٰكثر مـ
ٴلحديث ٩طؾك ٴطتباپ ٰن ٴلؼديؿ يرٴطل مـظقمة ٴلتؼالقد ٴٕټبقة ٴلؿقپوثة مؿا يجعؾف
يحظك طاټٶ بالؼبقل لؿا ُيسبغف طؾقف تؼاټم ٴلعفد مـ هالة ُمحرتمة .و هذٴ بدوپه قد
حصة كبقرٶ مـ ٴهتؿام ٴلـشٮ ،بعقدً ٴ طـ
يجعؾ لؾتؼالقد ٴٕټبقة ٴلؿقپوثة كصق ًبا و ّ
ٴلجديد ٴلذي قد ُيرتاٵ يف هقيتف.
و فقؿا يخص ٴلشعر تحديدً ٴ ،فنن ٽٴئؼة ٴلـشٮ ترت ّبك بقٴسطة ٴلتعؾقؿ و
تذوق ٴلشعر ٴلؿقٿون ٴلؿؼ ّػك لؿا فقف مـ مقسقؼك يحرڂ طؾقفا ٴلشعر
ٴلؼرٴٮٶ ،طؾك ّ
ٴلؿؽتقٵ لألصػال ٩فلٽن ٴلطػؾ و ٲحساسف ٴلدٴخؾل يـصت ٲلك ٴلؿقسقؼك كعالؿ
مؾقن مـ ٴإليؼاطاٷ ٴلتل ُتقٴفؼ مزٴجف ٴلطػقلل ٴلػطري .و ٓ شؽ ٰن طد ًټٴ لقس
ّ
تسربت ٲلقف طرب ٴٕكاشقد ٴٕولك
لؿا يزل يختزن شق ًئا مـ ٴلـغؿاٷ ٴلتل ّ
بالؼؾقؾ مـّا ّ
ٴلتل حػظفا يف صػقلتف ،فضالً طـ ٰن ّٰول ما ُيفدهد بف ٴلطػؾ يف ٴلؿفد هق كغؿاٷ
مؿا
تتسرٵ طرب ٰغـقاٷ شعبقة بسقطة .و قد يظؾ كؾ ٽلؽ طال ًؼا بذٴكرتف حقـ يؽرب ّ
ّ
دپٵ ٽٴئؼتف
ٰمرٴ ُمستبعدً ٴ ما لؿ ُي ّ
يجعؾ تصـقػف ٕكقٴچ ٰخرى مـ ٴلشعر طؾك ٰهنا شعر ً
طؾك ٽلؽ بشؽؾ شخصلٰ ،و طـ صريؼ طقٴمؾ ٴلتـشئة ٴلؿختؾػة.
كؿا يرى ٴلبعض ٰن لؾطػؾ ٴ ّتصا ً
ٓ طػق ًيا بالشعر بسبب "وجقټ ٭ػاٷ
مشرتكة طديدٶ بقـ ّ
ٴلصػة ٴلؿقسقؼقة ،ٴلتل تـطؾؼ مـ ٴلقٴقع
خا٭ة يف ّ
ٴلشعر وٴل ّطػؾ ّ
ٴلتّـغقؿل وٴإليؼاطل يف ٴلجرڀ ٴلؿقسقؼل ،وٽلؽ ّ
ٕن ّ
ٴلشعر يؼقم طؾك ٰساڀ
مقسقؼل ،و ُيبـك طؾك هذٴ ٴٕساڀ بـاٮ ٲيؼاطقا وكغؿ ّقا وفؼ كظام لغقي ،٭قيت
مقٿون ،يؿ ّقزه طـ ٴلـّثر ،كذلؽ ٴل ّطػؾ ففق كائـ ٲيؼاطل ،يؿقؾ ٲلك ٴلتّـغقؿ
مؿا يجعؾ
وٴٕ٭قٴٷ ٴلؿؿقسؼة يف مجؿؾ كشاصف وٴكػعآتف" 1.و پبؿا كان هذٴ ّ
.1فاضؾ ٴلؽعبل ،مرجع سابؼ ،ڂ .36
=

إثذاع ا٤عٕبط ا٤دث١خ  ٚرٍمّٙ١ب :ث ٓ١عٍطز ٟاٌّٛسٚس  ٚاٌزغذ٠ذ

227

ٽٴئؼة ٴلطػؾ ُتر ّبك سؾ ًػا طؾك قبقل ٴلشعر ٴلؿقٿون فؼط ،و پفض سقٴه مـ ٰكقٴچ
شعرية جديدٶ تػتؼر ،تؿا ًما ٰو طؾك كحق جزئل ،ٲلك ٴلقٿن ٰو ٴلؼافقةٰ ،و كؾقفؿا.
و يؾحؼ بؿا سبؼ مـ طقٴمؾ ٴلتـشئة :وسائؾ ٴإلطالم ٴلرسؿقة ،و غقر ٴلرسؿقة
كقسائؾ ٴلتقٴ٭ؾ ٴٓجتؿاطل ٴلتل ٓ تؼؾ خطقپٶ يف تلثقرها طؾك ٽٴئؼتل ٴإلبدٴچ و
ٴلتؾؼل لدى ٴلـشٮ ،ٲن لؿ تزټ بحؽؿ حدٴثتفا و طؿؼفا ٴلؿغزول بالققمل و ٴلعاټي.
فػل ٴلعصر ٴلحالل ٴقتحؿت هذه ٴلقسائؾ بققتـا و خصق٭قاتـا و ٰ ّثرٷٰ ،و ٰوشؽت
ٰيضا و كلكـا قد ٴپهتـّا لفا .حقث تؼقټكا ٴإلطالكاٷ و
ٰن تمثر يف خقاپٴتـا ٴلخا٭ة ً
ٴلربٴمج ٴلتؾػزيقكقة ٴلؿختؾػة و غقرها مؿا يـؼؾف ٴإلكرتكت ٲلك خقاپٴٷ تتعؾؼ حتك
بلكؾـا و شربـا و صريؼة لبسـا و غقره ،فضالً طـ ٴكتؼاٮ ما كؼرٰ مـ كتب و مـ كتحؿس
ٕطؿالفؿ مـ فـاكقـ ٰو ٰټباٮ .طؾؿا بلهنا تـؼؾ خقاپٴتـا مـ مستقى ٲلك ٯخر ،و تبدلفا
طؾك كحق مستؿر مـ فرتٶ ٕخرى تب ًعا لؾؿقضة ٴلدٴپجة و تقجفاهتا ٴلتل ٓ تعرف
ٴلثباٷ .كؿا ٰن لؾربٴمج ٴٕټبقة و ٴلثؼافقة ٴلؿتخصصة ٴلتل ُتعرڃ طؾك شاشة
ٴلتؾػزيقن ٰثرُ ٓ ،يؿؽـ تجاهؾف ،يف ٰپضـة ٴلذوق ٴلعام لتؾ ّؼل ٰجـاڀ ٰټبقة بعقـفا،
كالشعر ٰو ٴلروٴيةٰ ،و يف تؼديؿ كقچ شعري طؾك ٯخرٰ ،و يف ٲثاپٶ قضايا كؼدية
لؿا تزل ُتطؾ طؾك ٴستحقاٮ يف ٴلؼـقٴٷ
مصاحبة لحالة ثؼافقة ما .ٲٓ ٰن هذه ٴلربٴمج ّ
ٴلػضائقة ،يف حقـ تتصدّ پ ٴلؿشفد برٴمج ٰخرى بؼقؿة فـ ّقة ضعقػة ،و بنمؽاك ّقاٷ ماټ ّية
طالقة و ٴحرتٴفقة قاټپٶ طؾك ٴلجذٵ و ٴإلهباپ.
مع ٴٓلتػاٷ ٲلك مدى فاطؾقّة و خطقپٶ ٴلدوپ ٴلؼقاټي لإلكرتكت يف هذٴ
ٴلعصر ٩حقث كؼؾ حقاتـا كؼؾة كبقرٶ و مم ّثرٶ طؾك كافة ٴٕ٭عدٶ ،و مـفا ٴٕټٵ٩
فغزٷ وسائؾ ٴلتقٴ٭ؾ ٴٓجتؿاطل مـ تقيرت و فقسبقك و سـاٵ شاٷ و غقرها
=
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ٴلذٴئؼة ٴٕټبقة لدى ٴلؽباپ و ٴلصغاپ طؾك حد سقٴٮ فل ّثرٷ فقفا ٲيجا ًبا ٰو سؾباٰ .ما
(تقيرت) بصػتف مـصة تقٴ٭ؾ ٴجتؿاطل مفؿة لفا ٴلؽثقر مـ ٴلؿتابعقـ خا٭ة يف
ټوپٴ وٴضحا يف تغؾقب ٰو تػضقؾ جـس ٰو كقچ ٰټبل ما ،خا٭ة ٲٽٴ
ٴلؿؿؾؽة ،فنن لف ً
ما ٭دپٷ ٴٕحؽام مـ مبدطقـ ٰو كؼاټ معا٭ريـ لفؿ ثؼؾفؿ و تلثقرهؿ ٴلقٴسع يف
ِ
يمپضـ ٽٴئؼة ٴلؿبدطقـ و
مؿا
شريحة كبقرٶ مـ ٴلؿتابعقـ ( .)Followersو هذٴ ّ
ٴلؿتؾؼقـ طؾك حد سقٴٮ ٓحتضان بذپٶ جـس ٰو كقچ ٰټبل ما و ٴلتح ّقز لف يف مؼابؾ
ٴلتؼؾقؾ مـ ققؿة سقٴه .و بذلؽ تتغؾب ٴلؿعقاپ ّية ٴلـؼد ّية ٴلتل يػرضفا كَسؼ ٴلؿرحؾة
ٴلسائد ٴلذي ُيؿ ّثؾ بدوپه سؾطة حديثة (ٿمـ ًقا) تتحؽؿ بدوپها يف تشؽقؾ ٴلذٴئؼة
ٴلجؿع ّقة ،وقد سبؼ ٴلحديث طـ سؾطة تقيرت يف مقضع سابؼ مـ هذه ٴلدپٴسة1.

خاذوح و ذىصُاخ:
ّ
ٲن ٽٴئؼتل ٲبدٴچ ٴٕجـاڀ و ٴٕكقٴچ ٴٕټبقة ٴلؿختؾػة و تؾ ّؼقفا ترٿحان ٴلققم
تحت و٭اية كبقرٶ و سؾطة كافذٶ مـ قِبؾ طقٴمؾ ٴلتـشئة .و ٴلذٴئؼة ٴلجؿع ّقة ،ٴلتل
حتؿا ٩فتُؼبؾ ٰجـاڀ و ٰكقٴچ
ُتؿثؾ هـا ٴلؿزٴٹ ٴٕټبل ٴلعام ٕي طصر ،تتلثر بذلؽ ً
ٰټب ّقة و ُترفض ٰخرى ٩لتظؾ هذه ٴلذٴئؼة ٰسقرٶ ٭عقټ و هبقڄ ممشرٴٷ ٴلسؾطتقـ
ٴلؿم ّثرتقـ يف ٴلؿشفد ٴٕټبل و ٴلثؼايف ٴلعام :ماضق ّية و تجديدية .و يف هذٴ ضرپ كبقر
 .1لؾدٓلة طؾك ٽلؽُ ،يؿؽـ ٴلعقټٶ ٲلك مقضع سابؼ مـ هذه ٴلدپٴسة حقث ٴلحقٴپ (ٴلتقيرتي) حقل
ٴلشعر و ٴلروٴية ،ٴلذي ُيظفر ،ٴلققم ،كق ًطا مـ ٴلسؾطة ٴلؿمثرٶ ٩بش ّؼقفا :ٴلؿاضقي و ٴلتجديدي.
ّ
متجذپ يف
ٲٽ ٴكؼسؿت ٴٕ٭قٴٷ حقل ٴلشعر و ٴلروٴية ،ٲٓ ٰن معظؿفا ٽهب لؾشعر كجـس ٰټبل
ٴلذٴئؼة ٴلعربقة مؿا يجعؾف ،فقؿا يبدو ،طص ًّقا حتك ٴٔن طؾك ٴلتحققدٰ ،و ٴإلٿٴحة ٴلتا ّمة مـ قِبؾ
ٴلروٴية.
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حرٶ لؾحركة خاپٹ بمپٶ سؾطق ّية ٴلشروڄ و
و تؼققد لإلبدٴچ ٴلذي يتطؾب مساحة ّ
ٴلؿعايقر و ٴٕحؽام ٴلؿاضق ّية ٴلجاهزٶٰ ،و ٴٕخرى ٴلؿرحؾ ّقة ٴلتل تتغ ّقر مـ ٿمـ
ٔخر.
كؿا ٰن ٴلؿعايقر و ٴٕحؽام تالقة لإلبدٴچ و لقس ٴلعؽس ،و ٴپهتان ٴإلبدٴچ
ٴلؿعدّ ٶ سؾ ًػا :يحد مـف و ُيض ّقؼف ،و
لسؾطة ٴلشروڄ و ٴلؿعايقر و ٴٕحؽام ٴلؿاضقية ُ
يؼتؾ فقف طؿؾقة ٴلخؾؼ .فضالً طـ ٰكف ُيػؼده ٴلحرية ،كؿـاٻ ُمالٿم و مطؾقٵ ،يف ضؾ
ٰسقرٴ لرٱى
ٴپهتاكف لتؾؽ ٴلسؾطة بعقدً ٴ طـ ٴلخؾؼ و ٴٓبتؽاپ و ٴلتجديدّ ٩مؿا يجعؾف ً
جاهزٶ سؾ ًػا و غقر قابؾة لؾتطقير .و ٕن تؽرٴپ ٴلـؿقٽٹ ،ټون تطقيره ،يؼتؾ ٴلـؿقٽٹ
مفؿا بؾغ مـ ټپجاٷ ٴلرقل و ٴٓكتؿال 1٩فنن هذٴ ٴٓپهتان لؾسؾطة ٴلؿاضقية لـ
ُيـتج ٲٓ كؿاٽٹ مؽرپٶ و متشاهبة مـ ٴٕطؿال ٴٕټبقة ٴلتل تصبح مثقرٶ لؾؿؾؾ
ِ
ٴلؿس ّؾؿ بجقټتف.
(ٴلؿؽتؿؾ) ُ
لدخقلفا يف حؽؿ ٴلـؿقٽٹ ُ
ٴلؿس ّؾؿ بجقټتف ٕكف مقٴفؼ لؾشروڄ و
فنټخال ٴلعؿؾ ٴٕټبل يف حؽؿ ٴإلكتاٹ ُ
ُ .1يـظر حقل (ٴلـػقپ مـ ٴلـؿقٽٹ) و تؽرٴپه :كاٿك ٴلؿالئؽة :قضايا ٴلشعر ٴلؿعا٭ر ،ڄ ،12ټٴپ ٴلعؾؿ
لؾؿاليقـ ،بقروٷ ،2004 ،ڂ .60-58
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حؽؿا خطقرٴٕ ٩كف ُيغػؾ ٴلسؿاٷ ٴٕ٭قؾة ٴلقٴجب تحؼؼفا
ٴلؿعايقر ٴلؿقپوثة ُيؿ ّثؾ
ً
حرڃ طؾك ٴلبحث و ٴٓكتشاف ،و
يف ٴلعؿؾ بصػتف ٲضافة ٲبدٴطقة تثقر ٴٕسئؾة ،و ُت ّ
تحؼؼ طـصر ٴلؿػاجلٶ و ټهشة ٴلتؾ ّؼل يف كؾ مرٶ ُتػتح فقفا مغالقؼ ٴلـص .فضالً طـ
حاكؿا
ٰكف ُيدخؾ ٴلـؿاٽٹ (ٴلبؾقدٶ) ٲلك فضاٮ ٲبدٴطل ٓ يـبغل ٰن تؽقن فقف،
ً
لؿجرټ مرٴطاهتا لجفقټ سابؼة وضعفا بشر مثؾـا يف ٿمـ يختؾػ تؿا ًما طـ
بلفضؾقتفا
ّ
ٿمــا هذٴ.
و ٲن ٴستؿرٴپ حقاٶ ٴلـؿاٽٹ ٴٕټبقة ٴلسابؼة ،مفؿا بؾغت جقټهتا و ققؿتفا
حتؿإ .ن هذه
ٴلػـقة ،يف ٴلـصقڂ ٴلالحؼة ټون تغققر ٰو تجديد :سقؼتؾ ٴٕټٵ ً
مجرټ ٭قپ مؽرپٶ تدوپ حقل ٴلـسخة ٴٕ٭ؾ مـذ ٯٓف ٴلسـقـ ،و
ٴلـصقڂ ستبؼك ّ
ستستؿر يف ٴلدوپٴن حتك تػؼد ققؿتفا ٴإلبدٴطقة مالؿ تطؾفا يد ٴلتجديد ٩فؽؾ ما ٓ
يتطقپ و يتجدټ يؿقٷ ،و هذه سـة ٴلؽقن .مع ٴٓلتػاٷ ٲلك ٰهؿقة ٴلتجديد يف
ّ
ٴإلبدٴچ مـ حقث كقكف ضروپٶ ٓ َترف ،و مطؾب ٰٿلل لبؼاٮ ٴٕجـاڀ ٴٕټبقة و
تطقپها ،بؾ و إلمؽاك ّقة ضفقپ ٰجـاڀ ٰټبقة جديدٶ لؿ تؽـ معروفة مـ قبؾ.
ّ
مـ جفة ٰخرى ٩فنن ٴكػالٷ ٴٕجـاڀ و ٴٕكقٴچ ٴٕټبقة ٴلؿختؾػة ،ٴلتام و غقر
ٴلؿق ّفؼ ٰحقاكًا ،خاپٹ ٲصاپ ٴلتصـقػ و ٴلؿعايقر و ٴلشروڄ و ٴٕحؽام قد ٰفرٿ،
مـصة ٰټبقة (خاپٹ ٴلتغطقة) ٲن جاٿ ٴلؼقل .حقث يخضع ٴلعؿؾ ٴٕټبل لسؾطة
ٴلققمّ ،
مؿا يجعؾف ٰشبف ما
ٴلشروڄ و ٴلؿقٴ٭ػاٷ و ٴلؿؼايقس ٴلؿتغ ّقرٶ مـ وقت ٔخرّ ٩
يؽقن بسؾعة محؽقمة بسقق ٴلعرڃ و ٴلطؾب .و قد باتت هذه ٴلؿـصة تتصدّ پ
ٴلؿشفد ٴٕټبل ٴلحالل بعشقٴئقة مـػؾتة مـ ٴلؼققټ ،بؿا فقفا ٴلؿطؾب ٴلػـل ،و پٴفضة
لؾتصـقػ يف ضؾ ټطاية كربى مـ (بعض) ٴلـؼد ،و مـ (بعض) قـقٴٷ ٴإلطالم
مؿا ُيسفؿ يف ٲيصال كؿاٽٹ لـصقڂ يصعب ٴلؼقل ٲهنا ٰټب ّقة ،فضالً طـ
ٴلؿساكدٶّ .
ُ
كقهنا ٲبدٴطقة .و هبذٴ ٴلخؾط بقـ ٴلغث و ٴلسؿقـ يتؿ ٴلتشقيش طؾك ٴلذٴئؼة ٴلجؿعقة
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يف تؾ ّؼقفا لـ (ٴلبث ٴإلبدٴطل) ٴلجقد ٴلذي يستحؼ وحده مفؿة ٴلـفقڃ بإټٵ
ٴلؿؽقكاٷ ٴلؿم ّثرٶ فؽر ًيا و ُمجتؿع ًقا.
كؿؽقن مفؿ مـ
ّ
ّ
مؿا ٰفؼده ٴلتلثقر ،پ ّبؿا ،و ٴلؼاضل بلن
ٲن ٴلرٰي ٴلتؼؾقدي ٴلذي صال تؽرٴپه ّ
قاټپٴ ،ٴلققم ،طؾك ٲكصاف
(ٴإلبدٴچ يػرڃ كػسف يف كؾ ٿمان و مؽان) لؿ يعد ً
ٴٕطؿال ٴٕټبقة ٴلجقدٶ يف ضؾ فقضك سقق ٴلعرڃ و ٴلطؾب ٩فالعديد مـ ٴٕطؿال
(غقر ٴلؿق ّفؼة) ٲبدٴط ًقا ،باتت تتصدپ ٴلؿشفد ٴٕټبل يف وقتـا ٴلرٴهـ .و ٽٴ خطر ٯخر
ُيفدّ ټ ٽٴئؼتل ٴإلبدٴچ و ٴلتؾؼلٕ ٩ن مـ يؽتبقن هذه ٴٕطؿال قد يـخدطقن بؼبقلفا و
شفرهتا فقستؿرون يف ٲكتاٹ ٴلؿزيد مـفا ممثريـ بذلؽ يف تل٭قؾفا يف ٽٴئؼة ٴلتؾ ّؼل
ٴلعام.
و بـا ًٮ طؾك كؾ ما سبؼ ٩تتضح ضروپٶ ٲطاټٶ ٴلـظر يف ٴلثؼافة و ٴٕټٵ،
تحديدً ٴ ،بصػتفا ققى كاطؿة ،و تحقيؾفا ٲلك ٭ـاطة ُيؿؽـ ٴلؿرٴهـة طؾقفا ،و ٓ يعـل
هذٴ ( َمق َؽـة) ٴٕټٵ ،بؾ ٲټخالف ضؿـ ټٴئرٶ ٴٓهتؿام كغقره مـ ٴلعؾقم و ٴلصـاطاٷ و
ٴلؿجآٷ ٴلحديثة ٴٕخرى .مع ٴٓلتػاٷ ٲلك ٭ـاطة ٴلـجقم يف ٴٕټٵ و ٴلثؼافة ،و
مروپٴ بؿرٴحؾ تؽقيـ ّقة طدّ ٶ
ُيؼصد بذلؽ :پطاية ٴلؿقٴهب ٴبتدٴ ًٮ مـ مرحؾة ٴلطػقلة و
ً
تتعفدها طقٴمؾ ٴلتـشئة ٴلؿختؾػة ،و٭ق ً
ٓ ٲلك مرحؾة تؿام (ٴلؼقى ٴلـاطؿة) ٴلتل ٓ
تتش ّؽؾ بؿعزل طـ طقٴمؾ ٴلتـشئة ٴلؿختؾػة .و مـ ٽلؽ ٰن تتبـّك وسائؾ ٴلتـشئة
ٴلؿختؾػة طؿؾقة ٭ـاطة ٴإلبدٴچ و ٭ـاطة ٴلـجقم يف ٴٕټٵ و ٴلثؼافة طؾك كحق طام،
مع ٴستؿرٴپية تحديث هذه ٴلصـاطة مقٴكب ًة لؾعصر و بعقدً ٴ طـ ٴلؿجاٿفاٷ بتؽرٴپ
ٴلؿؽرپ مـ كؿاٽٹ فؼدٷ تلثقرهاٰ ،و ٰخرى ٰثبتت مع ٴلزمـ طدم جدوٴها .و بعقدً ٴ
(مجرټ)
كؼقٶ مم ّثرٶٰ ،و ٴستغاللف و تحقيؾف ٲلك
ً
ٰيضا طـ ٴلتؼؾقؾ مـ ټوپ ٴٕټٵ ّ
ّ
مـصة ټطائ ّقة لخدمة قضايا فؽر ّية ٰو مجتؿع ّقة بعقـفا و ٴلرتويج لفا.
ّ
ٲن ٴٓلتػاٷ ٲلك ٴلثؼافة كصـاطة :يعـل پسؿ ٴلخطط قريبة و بعقدٶ ٴلؿدى ،و
مؽقكاهتا ٴلؿفؿة ٴلؼاټپٶ طؾك ٴلتلثقر ،و
ٲطاټٶ ٴلـظر يف ټوپ ٴلثؼافة ،و ٴٕټٵ كلحد ّ
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طؾك خدمة ٰهدٴف ٴلتـؿقة ٴلبشرية ،و ٭ـاطة ٴلعؼقل كلهؿ ٭ـاطة يف حقاٶ ٴلبشرية٩
حرك ٴٔلة و تصـع ٴلتؼـقة ،و تدفع طجؾة ٴلتـؿقة
فالعؼقل هل مـ ترسؿ ٴلخطط و ُت ّ
ٲلك ٴٕمام .و لعؾ مؿا تحتّؿف ٴلؿرحؾة لؿقٴكبة و خدمة خطة ٴلؿؿؾؽة  2030هق
ٴلتطقپٴٷ ٴلؽبقرٶ ٴلتل
تحقيؾ ٴٕټٵ و ٴلثؼافة ٲلك ٭ـاطة تقٴكب ٴلخطط ٴإلكؿائقة و
ّ
تشفدها ٴلؿؿؾؽة طؾك جؿقع ٴٕ٭عدٶ.
ٰيضا ٴٓهتؿام بصـاطة ٴلربٴمج ٴلثؼافقة ٴلتؾػزيقكقة ٴلؿمثرٶ ٴلتل
و مـ ٽلؽ ً
تحؼؼ ٴلؿتعة و ٴلػائدٶ ،و هتتؿ بعامؾ ٴلجذٵ و ٴلتشقيؼ ،بعقدً ٴ طـ ٴلجؿقټ يف
ٴلشؽؾ و ٴلطرٺ و ٴلتؼديؿ .باإلضافة ٲلك ضروپٶ ټطؿ ٴٕټباٮ و ٴلؿملػقـ ماټ ًيا يف
ٴلقسائؾ و ٴلؿحافؾ ٴٕټبقة و ٴلثؼافقة ٴلؿختؾػة ٩فؿا يؼؾ ثؿـف قد ُيزهد فقف مؿـ ٓ
يستطقع تؼديره .و لعؾ ما ترټټ طؾك مدى سـقٴٷ صقيؾة مـ ٰن ٓ ققؿة ماټ ّية لألټٵ
و ٴلػؽر يف ضؾ ٴلرت ّفع (ٴلقهؿل) طـ ٽلؽ مـ قبؾ ٴٕټباٮ و ٴلؿػؽريـ ٰكػسفؿ :قد
ټفع ٲلك ٴلتؼؾقؾ مـ شلن طؿؾقة ٴإلكتاٹ ٴٕټبل و ٴلػؽري ،حتك ٰن ٴٕمر قد بؾغ
مرحؾة باٷ معفا تؽريؿ ٴٕټباٮ و ٴلؿػ ّؽريـ ماټ ًيا ٰمر ُمؾػت.
كثقرٴ مـ ٴإلشؽالقاٷ ٴلؿتع ّؾؼة بدوپ طقٴمؾ ٴلتـشئة
ٲن ٭ـاطة ٴٕټٵ ستحؾ ً
يف تشؽقؾ ٽٴئؼتل ٲبدٴچ و تؾ ّؼل ٴٕجـاڀ و ٴٕكقٴچ ٴٕټبقة ٴلؿختؾػة ،كؿا ٰهنا سرتتؼل
بؼقؿة ٴٕټٵ ،و ُتثبت قدپتف طؾك ٴإلسفام يف تحؼقؼ ٴلتـؿقة .باإلضافة ٲلك ٰهنا
ستدحض مؼقلة ٰن ٴٕټٵ مؿا يجب ٴٓستغـاٮ طـف يف هذٴ ٴلعصرٕ ٩كف باٷ ُيؿثّؾ
ٰحد ٰهؿ ٴلعقٴئؼ ٴلتل ُتع ّطؾ طؿؾقة ٴلتـؿقة ،يف مؼابؾ ٴلدوپ ٴلؽبقر و ٴلعصري ٴلذي
يؾعبف ٴلعؾؿ و ٴلتؽـقلقجقا ٴلحديثة.
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ذ٠ اٌزغذٚ سٚسٌّٛ آٟ عٍطز١ ث:بٙ١ّ رٍمٚ خ١دث٤عٕبط ا٤إثذاع ا

Abstract:
Upbringing and its factors representing in a role of family,
school, university, educational curricula and official and
social media is formatting both creation and reception of
literary genres. These factors represent censor, or authority
that imposes its guardianship on creativity and reception of
literary genders, especially among young people.
However, this study discusses the role these factors play in
influencing classification process of different genres under
two powers: relying on inherited literary traditions on the
one hand and calling for renewal and development on the
other.
Keywords: Upbringing, literary genres.
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تـاقش هذه ٴلدپٴسة ٲشؽالقة ٴلؾغة ٴٕجـبقة يف ٴلتعؾقؿ ٴلعربل وٰثرها يف مساپ
ٴلـفضة وٴلتـؿقة ٴلقصـقة معتؿدٶ طؾك ٴلؿـظقپ ٴلحضاپي ٴلجديد بشلن ٴلؾغة وټوپها
يف ٴلتـؿقة ٴلبشرية وما تؼقم بف ٴلتبعقة ٴلؾغقية مـ تػؽؽ ٴلـسقج ٴٓجتؿاطل وهجرٶ
ٴلؽػاٮٴٷ وٴلتػريط بالتـؿقة ٴلؿستدٴمة ،ويف سقاق هذه ٴلؿـاقشة تستعرڃ ٴلقٴقع
ٴلؾغقي بشلٮ مـ ٴلتحؾقؾ ٴلدققؼ ٴلؼائؿ طؾك ٴلتجاپٵ ٴلؾغقية ٴٕخرى وپٴهـ
ٴلتجربة ٴلعربقة لػفؿ ٯلقة ٴلتخطقط ٴلؾغقي وپ٭د حقثقاتف بقـ ٴلقٴقع وٴلؿلمقل.
ٴلؽؾؿاٷ ٴلؿػتاحقة :ٴلتبعقة ٴلؾغقية ،ٴلتطقپ ٴلؾغقي ،ٴلؾغة ٴلعربقة ،ٴلتـؿقة،
ٴلـفضة ،ٴلسؾطة ٴلؾغقية.
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الوقذهح
ٴلتطقپٴٷ ٴلؿذهؾة يف ٴلحضاپٶ ٴإلكساكقة ٴلؿعا٭رٶ لؿ ترتك شقئًا يف
جؿقع مجآٷ ٴلحقاٶ ،وٰ٭بحت تؿاپڀ ټوپها ٴلتػؽقؽل يف كؾ شلٮ ،فتغقرٷ
ٴٕساسقاٷ وتصدّ طت ٴلثقٴبت وكققشت ٴلؿسؾؿاٷ ،ولؿ تؽـ ٴلؾغة بؿـلى طـ
ٽلؽ كؾف ،بؾ ٲهنا ٰ٭بحت حجر ٴلزٴوية يف كؾ شلن ،وٴلتؼدم ٴلذي و٭ؾت ٲلقف
ٴلعؾقم ٴٓجتؿاطقة وٴلؾساكقة قد تجاوٿ حصر ٴلؾغة يف وضقػتفا ٴٓتصالقة وٰټپك ٰهنا
ٰهؿ طـا٭ر ٴإلكتاٹ ٴلبشري ،وطرف ټوپها ٴلرئقس يف تـؿقة ٴلػؽر وٴقتصاټ ٴلؿعرفة،
فل٭بحت وصـا لؾتـؿقة وحاضـا لؾؿعرفة ٕن (( ٴلؾغة هل ٴٕټٴٶ ٴلتل تؿ ّؽـ ٴلػرټ مـ
ٴلـػاٽ ٲلك مصاټپ ٴلؿعؾقماٷ ،وٴمتالك ٴلؿعرفة ،وٴستقعاهبا ،وٴستثؿاپها يف ٲكتاٹ
معاپف جديدٶ .ومـ هـا ٰ٭بحت ٴلؾغة وٴلسقاسة ٴلؾغقية يف قؾب ٴلعؿؾقة ٴلتـؿقية ٰو
پكقزٶ لفا))( ،)1وٰضحت وسقؾة مفؿة لؾسقطرٶ طؾك ٴٓقتصاټ ٴلعالؿل وسقق
ٴلؿعؾقماٷ ،وهل ٴٔلقة ٴلجديدٶ يف ٴٓستعؿاپ ٴلجديد بعد ٴلتخؾل طـ ٴلفقؿـة
ققڃ مفؿتفا وٰهؿقتفا ٴلقطل ٴلحضاپي ٴلجديد ،وهذٴ ما تمصره
ٴلعسؽرية ٴلتل ّ
ٴلـظرية ٴلؾغقية يف تحقلفا ٴلرٴهـ كحق ٴقتصاټياٷ ٴلؿعرفة وسقق ٴلؾغاٷ وما يدخؾ
يف كطاق هذٴ ٴلتحقل مـ مػاهقؿ ومصطؾحاٷ لغقية كالسقاسة ٴلؾغقية وٴلتخطقط
ٴلؾغقي وٴقتصاټ ٴلؿعؾقماٷ وٴلسقر بذلؽ كحق ٴلتـؿقة ٴلبشرية وٰټبقاٷ ٴلدپٴساٷ
ٴٓجتؿاطقة.
ٰټپك ٴلقطل ٴلعالؿل ٴلجديد ٰهؿقة ٴلؾغة يف ٴلتـؿقة ٴلبشرية وٴقتصاټ
ٴلؿعرفة وحرٵ ٴلؿعؾقماٷ ،فشرطت كؾ ٴلدول ٴلؿتؼدمة ثؼافقًا وٴقتصاټيًا يف

)1( .1طؾل ٴلؼاسؿل ومجؿقطة مملػقـ ،ٴلتخطقط وٴلسقاسة ٴلؾغقية ( ،ٴلرياڃ :مركز ٴلؿؾؽ طبدٴهلل
ٴلدولل لخدمة ٴلؾغة ٴلعربقة ،ڄ1417 ،1ه) ،ڂ.17

اٌزجؼ١خ اٌٍغ٠ٛخ ٚأصش٘ب ػٍ ٝإٌٙضخ ٚاٌزّٕ١خ اٌؼشث١خ
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٭قاغة خططفا ٴلتـؿقية وسقاساهتا ٴلـفضقية طؾك ٰساڀ هذٴ ٴإلټپٴك ،وطؾك ضقٮ
هذٴ ٴإلټپٴك كان تلسقس ٴلؿجؾس ٴلثؼايف ٴلربيطاين كجزٮ مفؿ يف خطط ٴإلمربيالقة
ٴلجديدٶ ،ٲٽ((لؿ يدپك ٴلربيطاكققن ٴلحاجة لؾرتويج لؿصالحفؿ يف ٴلخاپٹ
بالدبؾقماسقة ٴلثؼافقة ٲٓ متلخر ًٴ ،فؼد قام ٴلػركسققن وٴٕلؿان بالرتويج لؾغاهتؿ
وٰسسقٴ ٴلؿدٴپڀ يف ٴلخاپٹ يف ٴلؼرن ٴلتاسع طشر ،وجاٮٷ ٴٕمقٴل مـ ٴلؿصاټپ
ٴلعامة وٴلخا٭ة))(،)1كؿا ٰكف يف جاكب ٯخر يػسر ٴلتحالػ ٴٕكؿقٽجل بقـ ٰمريؽا
وبريطاكقا يف سبقؾ ټطؿ ٴلتطقپ ٴلتـؿقي وٴٓقتصاټي بقـ ٴلحؾقػقـ ٴلرئقسقـ ،ولذلؽ
يؼقل مدير سؾسؾة ٴلؿدٴپڀ ٴلديـامقؽقة لتعؾقؿ ٴلؾغة ٴإلكجؾقزية حقل ٴلعالؿ ((:كـا
يف ٴلسابؼ كرسؾ شحـاٷ ٴٕسؾحة وٴلدبؾقماسققـ ٲلك بؾدٴن ٴلعالؿٰ ،ما ٴلققم فنكـا
كؼقم بنپسال مدپسل ٴلؾغة ٴٓكجؾقزية ))( ،)2ولؽـ ٴلدول ٴلؿتؼدمة ٴٕخرى ٰو ٴلتل
تـشد تؼدمًا معقـًا لؿ تغػؾ طـ خؾػقة هذٴ ٴلتحالػ وسعقف لخدمة ٴلؿصالح
ٴٓقتصاټية وٴلثؼافقة يف ٯلقة جديدٶ لؾفقؿـة مـ ٰهؿ پكائزها ٴلؾغة ٴٓكجؾقزية ،ولذلؽ
ٴشتد وٓيزٴل طؾك قدم وساق ما يسؿك بحرٵ ٴلؾغاٷ ٰو ٭رٴچ ٴلثؼافاٷ ويف بعض
ٴلتحقل ٴلؿػاهقؿل حرٵ ٴلؿعؾقماٷ ،يعؽس ٽلؽ كؾف تطقپ ٴلػؽر ٴلؿعا٭ر
وو٭قلف ٲلك وسائؾ ٴلفقؿـة ٴلجديدٶ ،وبذلؽ كدپك ٰن مػفقم ٴلسالم ٴلعالؿل
يروٹ لذلؽ -بؼدپ
وحظر ٴٕسؾحة ٴلؿدمرٶ لؿ تؽـ بؿباټٳ ٲكساكقة بريئة تؿاما -كؿا ّ
ماتعـل فسح ٴلؿجال ٔلقة ٴلفقؿـة ٴلؿعا٭رٶ وٴلحروٵ ٴٓقتصاټية ٴلـاطؿة ،وتشبف
هذه ٴلحالة -ٲلك حد ما -ما تمصره ٴلؿػاهقؿ ٴلسقسققلقجبة ٴلجديدٶ حقـؿا ٰولت

) 1( .2پوبرٷ فؾقبسقن ،ٴلفقؿـة ٴلؾغقية ،ترجؿة(سعد ٴلحشاځ) ( ،ٴلرياڃ :جامعة ٴلؿؾؽ سعقټ،
2007م)،ڂ.203
)2( .3ٴلسابؼ ،ڂ.13
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ٴهتؿامًا خا٭ًا بالعـػ ٴلرمزي كؿؼابؾ لؿصطؾح ٴلعـػ ٴلؿاټي وما يحؼؼف
ٴلؿصطؾح ٴٕول مـ كتائج مذهؾة طـد ٴلؿؿاپسة طؾك حساٵ ضآلة مايؿؽـ تحؼؼف
يف ٴلؿصطؾح ٴٕخقر.
ولؽـ ٴلقصـ ٴلعربل يف خططف ٴلتـؿقية لؿ يقل قضقة ٴلؾغة ما تستحؼف مـ
ٴهتؿام يف هذٴ ٴلؿجال بؾ ٲكف يف ٰغؾب مشاپيعف ٴلـفضقية قد ٴطتؿد طؾك ٴلتبعقة
ٴلؾغقية وضفر بصقپٶ ٴلؿستفؾؽ ٴلؿلمقل يف سقاساٷ ٴلتـؿقة ٴلعالؿقة ،وٽلؽ بسبب
ٰثر ٴٓستعؿاپ ٴلسابؼ لؾقصـ ٴلعربل ٰو ً
ٓ ٩وٴلخطاٵ ٴلرتٴثل ٴلذي فؼد فاطؾقتف بشلن
ٴلؼضقة ٴلؾغقية ثاكقًا ،و(( لؼد باتت ٲشؽالقة ٴلؾغة ٴلعربقة ،مـ ٴلؿحقپية وٴلشؿقلقة
وٴلتع ّؼد ،بحقث يستحقؾ تـاولفا ٴكطالقا مـ مـظقپ ٴلتخصص ٴلضقؼٰ ،و ٴلـظرٶ
ٴٓجـؿاطقة ٴلؼا٭رٶ ،ومـ ٴلخطقپٶ وٴٕهؿقة ،بحقث يصعب ٲپجاٱها ٰو تـاولفا مـ
ټون ٲسرتٴتقجقة وٴضحة لإل٭الٺ ٴلؾغقي ٴلشامؾ ،وٽلؽ يف ٲصاپ خطة ققمقة ٰكثر
شؿقٓ ،إلطدٴټ مجتؿعاتـا ٴلعربقة لدخقل طصر ٴلؿعؾقماٷ))( ،)1وٴلسقر يف صريؼ
ٴلتـؿقة ٴلبشرية ،وٴتباچ ٴٔلقاٷ ٴلؿق٭ؾة ٲلك سؾقك هذٴ ٴلطريؼ بصقپٶ ټققؼة
و٭حقحة ،فالتـؿقة ٴلعربقة ٰ٭بحت ضروپٶ مؾحة يؽشػ وٴقع مجتؿعاتـا ٰهنا
ٲشؽالقة پئقسة تحتاٹ ٲلك معالجة شامؾة تعل ما كان غائبا ٰو مفؿشا فقفا ،ٲن طدم
ٲلؿامـا بالؼضقة ٴلؾغقية يؽؿـ يف ٰكف ((يؼتصر تـاولـا لفذه ٴإلشؽالقة -يف ٰغؾب
ٴٕحقٴل -طؾك ٴلجقٴكب ٴلتعؾقؿقة وٴلؿصطؾحقة ،بؼقل ٯخر :ٲكـا كتصدى لؿعضؾة
ٴلؾغة طؾك مستقى ٴٕصرٴف ٴلفامشقة ٩تجـبًا لؾخقڃ يف ٴلؿـاصؼ ٴلحساسة ٴلتل
تتدٴخؾ فقفا قضايا ٴلؾغة ٴلعربقة مع قضاياكا ٴٓجتؿاطقة وٰمقپكا ٴلديـقة وسقاساتـا

)1( .4كبقؾ طؾل ،ٴلثؼافة ٴلعربقة وطصر ٴلؿعؾقماٷ (،ٴلؽقيت ،ٴلؿجؾس ٴلقصـل لؾثؼافة وٴلػـقن
وٴٔټٴٵ2001،م)،ڂ.235
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ٴلقصـقة وٴلؼقمقة ))( ،)1ويليت طؾك پٰڀ هذه ٴلؼضايا ٴلتـؿقة ٴٓقتصاټية ٴلتل قد
تطقپٷ سؾقكقا وٲجرٴئقا ٲلك ٴلتـؿقة ٴلبشرية لدوپها ٴلػاطؾ يف ٴقتصاټياٷ ٴلؿعرفة،
وجعؾت ٴلؾغة مؼقاسا پئقسا لتحؼؼ تؾؽ ٴلتـؿقة ،وهذٴ ما ستحاول هذه ٴلدپٴسة
مؼاپبتف وٴلعؿؾ طؾقف يف مـاقشة تعتؼد ٰهنا قد تختؾػ طـ ٴلسائد وٴلؿللقف يف ٴلؼضقة
ٴلؾغقية.

اٌّؾٛس اٚ٤ي /اٌزجؼ١خ اٌٍغ٠ٛخ ث ٓ١اٌزغشثخ اٌؼشث١خ ٚاٌزغبسة
اٌٍغ٠ٛخ ا٤خش.ٜ
طؾك ٰساڀ ٴٓستفالل ٴلسابؼ تبدو مؼاپبة ٴٓٿټوٴجقة ٴلؾغقية غقر وٴطقة
باإلشؽالقة يف ٴلتبعقة ٴلؾغقية ،ٲٽلؿ تعرف ٴٕمة ٴلعربقة مزٴحؿة ٴلؾغة ٴٕجـبقة لفا
طؾك ٰپضفا ٲٓ بعد ٴٓستعؿاپ يف ٴلعصر ٴلحديث ،وٴلسبب يف ٽلؽ ٰن ٴلثقپٶ ٴلعربقة
ضد ٴٓستعؿاپ كان هدففا ٴٓستؼالل ٴلسقاسل وٴلعسؽري ولؿ تؽـ تلبف بآستؼالل
ٴلثؼايف وٰثره ٴلؿفؿ ،وكان مـ ٯثاپ هذٴ ٴٓكشطاپ يف ٴلػفؿ وٴلرٱية ٰن ٴٓستؼالل
ٴلعربل قد حدٸ بصقپٶ مـ تؼدم برجؾ وتلخر بلخرى فبؼل طالؼا ،...وهذٴ ما
يسؿقف ٰحد كباپ ٴلؿفتؿقـ بآثاپ ٴٓستعؿاپ طؾك ٴلعربقة بـ (ٴلتخؾػ ٴٔخر) ويعـل بف:
((تخؾػ تؾؽ ٴلؿجتؿعاٷ لغقيًا وثؼافقًا يف ٴستعؿال لغاهتا وثؼافاهتا يف ٴلؿؼام
ٴٕول يف ٰوصاهنا ،مـ كاحقة ،وشعقپ بؿركب ٴلـؼص (تخؾػ كػسل) ٲٿٴٮ ٴلغرٵ مـ
كاحقة ثاكقة ))( ،)2ثؿ يؿضل قائالً(( :ٴلػرټ يصبح يتصػ بلقصك ٰطرٴڃ ٴلتخؾػ
ٴٔخر طـدما تصبح لغتف ٴلقصـقة لغة ثاكقة يف ٴستعؿالف ٴلؾغقي ٴلققمل يف مجتؿعف
)1( .5ٴلسابؼ،ڂ.234
) 2( .6محؿقټ ٴلذوٴټي ،ٴلؿجتؿعاٷ ٴلعربقة وطالقتفا ٴلـػسقة وٴٓجتؿاطقة بؾغتفا ( ،ٴلرياڃ ،مركز
ٴلؿؾؽ طبدٴهلل ٴلدولل لخدمة ٴلؾغة ٴلعربقة2015 ،م) ڂ.19

د٘.بعذ ثٓ دِ١ضبْ اٌؾشثٟ

239

ٴلؿستؼؾ))( ،)1ويشخص ٰسباٵ ٽلؽ يف ٰكف(( :يشقر ٽلؽ ٲلك مدى ٴستؿرٴپ
پوٴسب ٴٓستعؿاپ ٴلؾغقي وٴلثؼايف ٴلػركسل بقـ ٴلـخب ٴلثؼافقة يف هذه ٴلؿجتؿعاٷ
وٽلؽ بعد طؼقټ مـ ٴٓستؼالل ،وٓ پيب ٰن مثؾ هذٴ ٴلسؾقك ٴلؾغقي ٴلـافر مـ
ٴلؾغة ٴلعربقة لدى ٭ػقٶ ٴلؿتعؾؿقـ وٴلؿثؼػقـ يف ٴلؿغرٵ ٴلعربل يشقر ٲلك ٰهنؿ
يشؽقن بؼقٶ مـ فؼدٴن شعقپ ٴٓطتزٴٿ بالؾغة ٴلعربقة))( ، )2ومع ٰن هذٴ ٴلطرٺ يركّز
طؾك ٴٔثاپ ٴلثؼافقة وما يـدپٹ يف تبعقتفا مـ طقٴمؾ ٴلفقية وٴٓكتؿاٮ ٴلقصـل ٲٓ ٰكف
يعؽس مدى ما و٭ؾت ٲلقف ٴلؿجتؿعاٷ ٴلعربقة مـ ٴٓستالٵ ٴلؾغقي وفؼد
ٴٓكػعال بالفقية ٴلثؼافقة ،مؿا يعـل فقضك وضبابقة ٴلشعقپ ٴلـفضقي يف ٴلؿجتؿع
بعد ٴٓستالٵ ٴلؾغقي ٴلذي كاكت تؿاپسف ټول ٴٓستعؿاپ وما بؼل مـ ٯثاپه بعد
ٴٓستؼالل.
هبذٴ كدپك ٯثاپ ٴٓستعؿاپ ٴلباققة يف ٴلثؼافة ٴلعربقة وټوپها ٴلذي ٓ يزٴل فاطالً
يف تلخر هنضة ٴلقصـ ،ولعؾ مـ ٴلجدير ٽكره ٰن ٴلـفضة ٴلعربقة كاكت يف حقز ٴلتحؼؼ
يف مطؾع ما يعرف بالـفضة ٴلعربقة ٴلحديثة ٲبان حؽؿ محؿد طؾل باشا حقـؿا ٴكتبف
ٴلعرٵ ٲلك تؼدم ٴلغرٵ ٿمـ ٴلثقپٶ ٴلصـاطقة فتقجفقٴ بؼرٴپٴٷ سقاسقة ٭اپمة
وقـاطاٷ ققمقة جاټٶ كحق ٴلتعريب ٲٽ تؿ تلسقس ٴلؿدپسة ٴلعؾقا لؾطب يف مصر سـة
1832م ،وترجؿ فقفا ما يزيد طؾك  86كتابا يف مجآٷ ٴلطب وٴلصقدلة وٴلؽقؿقاٮ،
وما لبث تؾؽ ٴلؽتب ٰن ٴكتشرٷ يف ٰكحاٮ ٴلعالؿ ٴلعربل وٴإلسالمل( ،)3وتخرٹ يف
ٴلطب ما يزيد طؾك ٰلػ صبقب مـ تؾؽ ٴلؿدپسة ،كؿا تلسست كؾقة ٴلطب يف ټمشؼ
)1( .7ٴلسابؼ،ڂ.20
)2( .8ٴلسابؼ،ڂ.26
) 3( .9ٴكظرٰ :كقپ ٴلجؿعاوي ومجؿقطة مملػقـ ،ٴلؾغة وٴلفقية يف ٴلقصـ ٴلعربل( ،بقروٷ :ٴلؿركز
ٴلعربل لألبحاٸ وټپٴسة ٴلسقاساٷ ،ڄ2013 ،1م) ،ڂ.186
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و ٴكتفجت تدپيس ٴلعؾقم ٴلطبقة بالؾغة ٴلعربقة ،وكاكت جفقټ پفاطة ٴلطفطاوي
وپفاقف يف هذه ٴلؿرحؾة ٴلؿفؿة ٓ تزٴل تميت ثؿاپها يف يؼظة ٴلضؿقر ٴلعربل وتطقپه
ٴلثؼايف ،ولؽـ هذه ٴلصحقٶ ٴلـفضقية ٴلتل لق قدپ لفا ٴٓستؿرٴپ لؽاكت كؼؾة كقطقة
يف تاپيخ وحضاپٶ ٴٕمة ٴلعربقة ققبؾت باكتؽاسة ثؼافقة مملؿة حقـؿا ټخؾ ٴٓستعؿاپ
ٴإلكجؾقزي ٲلك مصر فتغقر ٴلتقجف ٴلثؼايف وترٴجعت حركة ٴلرتجؿة وٴلتعريب
وتحقل ٴلتعؾقؿ يف ٴلطب وٴلتخصصاٷ ٴلعؾؿقة ٴٕخرى مـ ٴلؾغة ٴلعربقة ٲلك ٴلؾغة
ٴإلكجؾقزية.
ويف هذٴ ٴلسقاق ټٴئؿا ما تحضر ٴلؿؼاپكة بقـ ٴلتجربة ٴلجزٴئرية وٴلتجربة
ٴلػقتـامقة يف ٴلثقپٶ طؾك ٴٓستعؿاپ ٴلػركسل ،حقث كاكت تؾؽ ٴلثقپٶ بؼطبقفا
(ٴلجزٴئري وٴلػقتـامل) متشاهبة يف حركتفا وتضحقتفا وپوحفا ٴلؼقمقة ،ثؿ كجاحفا
يف تحؼقؼ ٴٓستؼالل وصرټ ٴلؿستعؿريـ ،ولؽـ كتقجة هذٴ ٴٓستؼالل وما ٯل ٲلقف
مختؾػة كؾ ٴٓختالفٕ ،ن ٴلػقتـامققـ جعؾقٴ هدف ثقپهتؿ تحرير ٴٕپڃ وتحرير
ٴلذٴٷٰ ،ما يف ٴلجزٴئر فؾؿ يؽـ هـاك ٴهتؿام بالـؼطة ٴٕخقرٶ ،فبؼل ٴٓستعؿاپ جاثؿا
طؾك پوٺ ٴلشعب ٴلجزٴئري بآثاپه ٴلثؼافقة وٴلؾغقية ،وكتج طـ ٽلؽ ٴٓستالٵ
ٴلثؼايف وهدپ ٴلتـؿقة وٴلـفضة ٴلقصـقة ،حؼؼت فقتـام بػتـؿة لغتفا هنضة ٭ـاطقة
وتـؿقة تؼـقة وٰ٭بحت يف مدٶ يسقرٶ بعد ٴستؼاللفا بؾدٴ يضرٵ فقف ٴلؿثؾ بتقصقـ
ٴلؿعرفة وتـؿقة ٴإلكتاٹ ٴلبشري ،كؾ ٽلؽ حدٸ لؾػقتـامققـ مع ٰهنؿ مؽثقٴ تحت
ٴٓستعؿاپ ما يزيد طؾك ثؿاكقـ طاما ،وخرجقٴ مـف شبف مؿسقخقـ مـ هقيتفؿ
وثؼافتفؿ ،فالتعؾقؿ كان فركسقا بؽامؾف ،وسقق ٴلعؿؾ وٴلتسقيؼ وٴإلټٴپٶ كاكت
كذلؽ ،ولؽـ پوٺ ٴإل٭رٴپ وٴستفدٴف ٴلتحرپ ٴلحؼقؼل وبـاٮ ٴلذٴٷ ٴلؿػؽؽة
كاكت بنپٴټٶ ققمقة وقرٴپٴٷ سقاسقة ٭اپمة ،حقـؿا قال ٴلزطقؿ ٴلػقتـامل هقشل مـّف:
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"حافظقٴ طؾك ٭ػاٮ لغتؽؿ كؿا تحافظقن طؾك ٭ػاٮ طققكؽؿ"( ،)1ولؿ تؽـ هذه
ٴلؿؼقلة مجرټ شعاپ لـشقٶ ٴٓكتصاپ ،ولؽـفا تحقلت ٲلك ٲپٴټٶ طؿؾقة ومؿاپسة
تطبقؼقة ،فشرطقٴ يف تلسقس ممسسة كربى لتدبقر شلن ٴلؾغة وٴلرتجؿة وكؼؾ
ٴلؿصطؾحاٷ ،وٰوقػت ٴلؿدٴپڀ وٴلؿعاهد وٴلجامعاٷ سـة كامؾة حتك تؿ ٴٓكتفاٮ
مـ مشروچ ٴلرتجؿة ٴلجباپ وفتـؿة ٴلتعؾقؿ ،فابتؽروٴ بؾغتفؿ ٴلقصـقة ما يزيد طؾك پبع
مؾققن مصطؾح طؾؿل وتؼـل ،ويف ٴلتؼاپير وٴلتصـقػاٷ ٴلعالؿقة ٴلصاټپٶ طـ مـظؿة
ٴلتعاون وٴلتـؿقة ٴحتؾت فقتـام ٴلؿرتبة ( )12طالؿقا طؾك ٰساڀ ٴلعؾقم وٴلرياضقاٷ
متؼدمة بذلؽ طؾك ٴلقٓياٷ ٴلؿتحدٶ ٴٕمريؽقة وكثقر مـ ٴلدول ٴلصـاطقة ٴلؿتؼدمة
يف هذٴ ٴلتطبقؼ(،)2كؾ ٽلؽ حدٸ مع ٰن ٴلؾغة ٴلػقتـامقة لؿ تؽـ تؿتؾؽ يف ققهتا
وتاپيخفا ما تؿتؾؽف ٴلعربقة ،كؿا لؿ يؽـ لفا مـ ٴٓكتشاپ ٴلجغرٴيف وٴلعؿؼ ٴلثؼايف ما
لؾعربقة هبذٴ ٴلخصقڂ .قد تؽقن ٴلتجربة ٴلػقتـامقة مدهشة يف ٴستؼاللفا ٴلثؼايف وبـاٮ
هنضتفا ،ولؽـ ٴلؿفؿ فقفا كقػ تربمج ٴٓستؼالل يف ٴلػؽر ٴلؼقمل برٱية شؿقلقة
تحقلت هذه ٴلربمجة ٴلػؽرية ٲلك ٲصاپ طؿؾل جاټ ،ولؽـ هذه
متؽامؾة ،ثؿ كقػ ّ
ٴلتجربة لقست وحقدٶ طصرها ،فجؿقع ٴلشعقٵ وٴلؿجتؿعاٷ ٴٕخرى ٴلتل
تحرپٷ مـ ٴستعؿاپ مسقطر ٰو خرجت مـ حروٵ مدمرٶ ٰو ٴستػاقت مـ كؽباٷ
سقاسقة وٴقتصاټية مملؿة كاكت لفا تجاپٵ مؿاثؾة يف هذٴ ٴلؿجال ،فالقابان ٴلتل
خرجت مـ ٴلحرٵ ٴلعالؿقة ٴلثاكقة باهنزٴم كاسح وٴهنقاپ طسؽري وسقاسل كامؾ
حقـؿا ٴستسؾؿت تحت وصلٶ ٴلؼـبؾة ٴلذپية ٴٕمريؽقة ))وفرڃ ٴٕمريؽققن
شروصفؿ ٴلؿجحػة طؾك شعبفا وهؿ مستسؾؿقن (مثؾ تغققر ٴلدستقپ ٴلقاباين وحؾ
)1( .10طثؿان سعدي ،جريدٶ ٴلرياڃ ،ٴلعدټ(2013/12/28،)16623م ،ڂ.13
)2( .11ٴكظر:سقػ ٴلؿعؿري ،جريدٶ ٴلرٱية ٴلعؿاكقة2016 /6 /26 ،م.
 https://alroya.om/post/165762 .12ٴلؿققع ٴإللؽرتوين ،تاپيخ ٴلؿشاهدٶ 2018 /7 /26م.
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ٴلجقش وكزچ ٴلسالٺ وتغققر ٴلعؾؿ ٴلقاباين...ٲلخ ،فؼبؾت ٴلقابان بتؾؽ ٴلشروڄ
باستثـاٮ شرڄ وحقد پفضت تؿاما ٴلتخؾل طـف ،هق ٲسؼاڄ لغتفا ٴلؼقمقة مـ
ممسساٷ ٴلتعؾقؿ ٴلقاباين ))( ،)1وباطتدٴټها ٴلذٴيت بؾغتفا ٴلؼقمقة بـت هنضتفا
وتـؿقتفا ٴلتل تعد ٰكؿقٽجا مثالقًا يف ٴلحضاپٶ ٴلؿعا٭رٶ ،وبؿثؾ هذٴ ٴٓطتدٴټ بالؾغة
ٴلؼقمقة ما حصؾ يف كقپيا بعد تحرپها مـ ٴٓستعؿاپ ٴلقاباين لفا حقـ كاكت ٴلقاباكقة
لغة ٴلتعؾقؿ ،فـفضت بنحساسفا ٴلؼقمل مـ هذٴ ٴٓستعؿاپ ٴلثؼايف وٴستطاطت
تقصقـ ٴلؿعرفة بؾغتفا وتؽقيـ ثقپٶ ٭ـاطقة مبفرٶ جعؾتفا يف مصاف ٴلدول ٴلؿتؼدم
يف مدٶ ٿمـقة وجقزٶ ،بؼل ٰن كعرٹ وكحـ هبذٴ ٴلصدټ طؾك ٲسرٴئقؾ ٴلتل كبتت يف قؾب
ٴلقصـ ٴلعربل فلحقت لغتفا ٴلؿـؼرضة ،وبثت فقفا پوٺ ٴلحقاٶ وٯمـت هبذٴ ٴٓختقاپ
وكرست ٴلعؿؾ طؾقف يف وقت يرضخ فقف ٴلعالؿ تحت وصلٶ لغة طالؿقة مستبدٶ،
وحالقا يدپڀ ٴلطب يف كؾقة ٲسرٴئقؾ بالعربية طؾك حقـ يدپڀ بالؾغة ٴإلكجؾقزية يف
كربى طقٴ٭ؿ ٴلدول ٴلعربقة ،ويـػؼ طؾك ٴلبحث ٴلعؾؿل يف ٴلعربية ٰكثر مؿا يـػؼ
طؾك ٴلبحث ٴلعؾؿل يف ٴلقصـ ٴلعربل بجؿقع ټولف ،وٴلجامعاٷ ٴإلسرٴئقؾقة تحظك
طؾك تصـقػ متؼدم جدٴ يف قائؿة ٴلجامعاٷ ٴلعالؿقة ،وهـا قد يرټ تساٱل طؼالين
يؼقل :لؿاٽٴ لؿ تؾجل ٲسرٴئقؾ ٲلك لغة ٴلعؾؿ وٴلؿعرفة وٴلؿصطؾحاٷ ٴلتؼـقة
وٴلصـاطقة ٴلؿعا٭رٶ مؿا سققفر طؾقفا كؾػة مالقة باهظة وجفقټٴ تخطقطقة مزپية
ٓسقؿا وهل لقس لديفا لغة ققمقة قائؿة٬
قد تؽقن ٴإلجابة طـ هذٴ ٴلتساٱل ٭اټمة ،وقد تؽقن مثقرٶ ،وقد تؽقن
محبطة ،وقد تؽقن ٰخقرٴ مؾفؿة ومققظة ،وقد تتعدټ ٴإلجاباٷ مستقطبة كؾ هذه
ٴلرټوټ ٴلػعؾقة ،...لؼد كان ٴلتخطقط ٴلقفقټي بشلن ٴلؾغة تجربة فريدٶ يف ٴلعالؿ

ٰ)1( .13حؿد حسقـ حسـقـ ومجؿقطة مملػقـ ،ٴلؾغة وٴلفقية يف ٴلقصـ ٴلعربل ،ڂ.363
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ٴلؿعا٭ر ،وكؿا ففؿ ٴلػقتـامققن وٴلقاباكققن وٴلؽقپيقن...ٲلخ ٰن ٴٓستؼالل ٴلثؼايف
ٰهؿ مـ ٴٓستؼالل ٴلسقاسل ٰو ٴلػؽري كذلؽ ففؿت ٲسرٴئقؾ ٰكف ٓ هقية بدون لغة
وٓ وحدٶ بعد ٴلشتاٷ وٴلتشرٽم ٴلذي كان يعاكقف ٴلشعب ٴلقفقټي ٲٓ بؾغة تؾؿ هذٴ
ٴلشتاٷ وتقحد وٴقعف ٴلؿبعثر يف ٰكحاٮ ٴٕپڃ وثؼافاهتا ٴلؿختؾػة ،ويف سقاق هذٴ
ٴلػفؿ ٰټپكقٴ ٰن ٴلركقن ٲلك ٴلقٴقعقة لـ يؽقن ٲٓ تثبقطا وطائؼا طؿؾقا ټون تحؼقؼ
حؾؿ بعقد ٴلؿـال ،فاستقطبقٴ ٴٓشرتٴصاٷ ووٴجفقٴ ٴلتحدياٷ(( ،لؽـ مؼقاڀ
ٴلقٴقعقة ٴلؿزطقم لؿ يؽـ لقؼضل طؾك ٴلؾغة ٴلؿقحدٶ ٴلتل ٴتخذٷ ٴلؾغة ٴلرسؿقة
ٴلجامعة ٴلتل تجؿع ٴلقفقټ ٰيـؿا كاكقٴ ،بؿقجب ٴختقاپ سقاسل ٕن تقحقد ٴلقفقټ يف
ٰپڃ وٴحدٶ ولغة وٴحدٶ لؿ يؽـ ٲٓ حؾؿا بعقدٴ ،طؾك كحق ما طبّر طـف ٴلؿستشرق
كقلدكف ،لؽـف ٰ٭بح حؼقؼة مؾؿقسة بسبب سقاسة ٴلدولة يف تقفقر طقٴمؾ ٴلتقحقد
ٴلتل تعرب طـ هقية محدټٶ))( ،)1وقد يؼال يف ٭دټ ٴستعرٴڃ هذه ٴلتجاپٵ طـد
ٴلشعقٵ وٴلؿجتؿعاٷ ٴٕخرى بلن ٴٕمة ٴلعربقة لؿ تصؾ ٲلك ټپجة ٴلؿعاكاٶ
ٴلػقتـامقة ٰو ٴلقفقټية خصق٭ا يف جاكبفا ٴلؾغقي ٩ٲٽ ما ٿٴلت ٴلعربقة متسقدٶ ٴلؿجال
ٴلديـل وٴٕټبل وكذلؽ ٴإلطالمل ٲلك حد ما ،مؿا يعـل ٰن هقية ٴٕمة لؿ تخضع
لتحدياٷ حؼقؼقة ٰو ضغقصاٷ مباشرٶ ،ولق حدٸ ٽلؽ لؽان هـاك پټٶ فعؾ ويؼظة
ققمقة جاټٶ ،وهذٴ ٴلؼقل ٴلشبقف بآطرتٴڃ وتؿريض ٴلفؿؿ وٴلحؿاڀ ٴلـفضقي قد
يؽقن مؼبقٓ و٭اټقا يف ٯكف ووٴقعف ،ولؽـف كاپثل يف ٰثره وتبعقاتف ،فالقٴقع ٴلؾغقي
يتجف كحق ٴٓكحساپ وٴلرتٴجع ،وٴلتعؾقؿ يؾفث بشغػ لؿ يسبؼف مثقؾ كحق ٴلتغريب
ٴلؾغقي ،كاهقؽ طـ ٴلعقلؿة وتحدياهتا وٰسؾقٵ ٴلحضاپٶ ٴلعالؿقة ٴلجديدٶ
بتساپطفا ٴلؿذهؾ ،...فؿا تدپكف ٴلققم قد ٓ تدپكف غدٴ ،وٴلققاية خقر مـ ٴلعالٹ،
وٲپجاٮ ٴلتخطقط ٰو ٲهؿالف سقجعؾ ٴلؿستؼبؾ پهـ ٴلؿجفقل ،ففذٴ ٴلقٴقع ٴلؾغقي
)1( .14طبدٴلرحؿـ بقټپچ ومجؿقطة مملػقـ ،ٴلؾغة وٴلفقية يف ٴلقصـ ٴلعربل ،ڂ.119
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ٓ يسقر يف ٴٓتجاه ٴلصحقح ،وهق ٰشبف ما يؽقن بؿرحؾة ٴلؿقٷ ٴلبطلٮ ،ويف جاكب
ٯخر فنن هذٴ ٴلقٴقع ٴلؿرتټي ٴلذي لؿ يصؾ بإمة ٲلك مرحؾة ٴٓهنقاپ ٴلؽامؾ قد
يجعؾ مسللة ٴإلكعاځ وٴلتخطقط ٴلـفضقي ٴلقٴطل ٓ تزٴل يف مرحؾة ٴلؿؿؽـاٷ ولؿ
تصؾ ٲلك ٴلؿستحقؾ ٰو ٴلؿستعصل ،ولؽـ ٽلؽ يحتاٹ ٲلك طؿؾ ټٱوٵ وتخطقط
مؿـفج وٲپٴټٶ سقاسقة جاټٶ تحظك بؼـاطاٷ شعبقة وتليقد ققمل طؾك مستقى ٴلعؿؾ
وٴلشعقپ.
كؾ ٲكسان يحؿؾ ٴكتؿاٮ وهقية معقـة تتحؽؿ فقفا وتصؼؾفا مؽقكاٷ بققلقجقة
وسقؽقلقجقة يف مرحؾة متؼدمة مـ طؿر ٴلؽائـ ٴلبشري ،وهذٴ ٴلتشؽؾ ٴٓكتؿائل
وٴلفقيايت قد ٓ يخضع إلټپٴك ٴإلكسان وشعقپه ،ولؽـف يتحؼؼ ٓحؼا بنټپٴك
مؼصقټ وٲپٴټٶ ٽٴتقة ،وهـا يف مقضقچ ٴلفقية وٴٓكتؿاٮ ٴلؿتبؾقپ يف كؾ كائـ بشري
يرټ تساٱل مشروچ طـ ټوپ هذٴ ٴلؿقضقچ طـد مـ يـاټون بالتغريب ٴلؾغقي يف
مجتؿعاهتؿ ،ومع ٰن هذٴ ٴلتساٱل قد يبدو سطحقا يف ققؿتف وحضقپه ٴٕولل ٲٓ ٰن
ٲجابتف ٴلقٴطقة تجعؾ مـف مفؿا يف معالجة قضقتف وتلصقر ٲشؽالقاهتا ،فؿـ ٰسباٵ
ٴلـظرٶ ٴٕولقة لسطحقة هذٴ ٴلتساٱل ٰن ٴإلجابة طـف غالبا ما تؽقن طاجؾة ويف تـؿقط
غقر طؼالين يحصره يف طدم ٴلشعقپ بآكتؿاٮ ٰو طدم ٴٓطتدٴټ بالفقية ٰو غقاٵ
ٴٓكػعال ٴلقجدٴين بالثؼافة وخصق٭قتفا ٩وكلن ٴإلكسان خاپٹ تؽقيـ مـظقمتف
ٴلـػسقة وٴٓجتؿاطقة ٴلؿعـقة ،فاإلجابة طـ هذٴ ٴلتساٱل تحتاٹ ٲلك وقػة متلكقة
ٕهؿقتف ٰوٓ ،وكظرٴ لؿا شاٵ معالجتف غالبا مـ ضقؼ ٴلـظرٶ وطدم ٴلؿتابعة ٴلدققؼة،
ومؼاپبة هذه ٴلؼضقة هبذه ٴلطريؼة لـ تمټي ٲلك حؾقل طؿؾقة ومعالجة جؿاطقة
كاجعة ،ولؽـفا ستعؿد ٲلك ٲقصاٮ فريؼ معـل بالؿعالجة و٭قاغة ٴلحؾقل ،وسقؽقن
ٴلسجال ٴلؿػؼر مستلثرٴ بـصقب ٴٓحتقٴٮ ٴلؿثؿر وٴلحقٴپ ٴلػاطؾ ،فقجب ٰن يؽقن
هـاك تحديد لـؼطة ٴلتؼاٮ وتؼاپٵ تؽقن مركزٴ لالكطالق ،فالفقية وٴٓكتؿاٮ ٴلؼقمل
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لقست -پغؿ ٰهؿقتفا -مجا ً
ٓ لؾؿساومة وٴلـؼاځ ،وتجريد صرف معقـ مـ وصـقتف
ٰو هقيتف مـ قبؾ صرف ٯخر بسبب وجفة كظر مختؾػة ٰو صرٺ پٱية مغايرٶ لؿ يعد
كؿطا حضاپيا يف ثؼافة ٴلؿجتؿعاٷ ٴلؿدكقة ٴلؿعا٭رٶ ،وٴلذيـ يطرحقن مثال فؽرٶ
ٴلتعؾقؿ بالؾغة ٴٕجـبقة ٓ شؽ ٰهنؿ يممـقن بالؿقٴصـة وٴٓكتؿاٮ ولؽـفؿ يرون ((ٰن
ٴٓهتؿام بدمج ٴلؾغة يف ٴلتػاطؾ ٴلعؾؿل ترف ٽهـل ٓ يسعػـا ٴلققت لؾسؿاٺ بف،
ويرى هذٴ ٴلػريؼ -يف ٰحسـ ٴٕحقٴل -تلجقؾ تؾؽ ٴلؿفؿة ٴلؾغقية ٲلك ٰن يتؿ
ٴكتساٵ ٴلعؾؿ وٴلتؼـقة ،وبعد ٰن يصبح لألمة ٴلعربقة حضقپ ققي وممثر طؾك
ٴلساحة ٴلعؾؿقة))( ،)1فالؿـطؾؼ ٴلذي يتلسس طؾقف صرحفؿ بتسريع ٴكتساٵ
ٴلؿعرفة ٴلعؾؿقة بلبسط ٴلطرق وٰسفؾفا تـاوٓ ،وتلجقؾ ٴلؼضايا ٴٕخرى ٴلؿرتتبة
طؾك هذٴ ٴٓكتساٵ ٴلؿعريف ٲلك حقـ ٴلـضج ٴلؿعريف وٴلتؼدم ٴلـفضقي ،وټٴئؿا ما
يؼرتن صرحفؿ بلهدٴف برقؿاتقة حاضرٶ تؾح طؾك ضروپٶ ٴلتؽقػ لؾتعؾقؿ وٴلؿتعؾؿ
مع سقق ٴلعؿؾ(( ،وٴطتباپ طقلؿة ٴلتعؾقؿ تـطقي طؾك ٲيجابقاٷ متعدټٶ ،مـفا
ٴلضغط باتجاه تحرير خدماتف وتـقيع ممسساٷ وبرٴمجف وضؿان فرڂ طؿؾ جقدٶ
لؾخريجقـ يف سقق ٴلعؿؾ ٴلؿعقلؿ وٴلتعامؾ مع ٴلؼطاطاٷ ٴٕجـبقة ٽٴٷ ٴلدخقل
ٴلؿرتػعة وتقسع ٴٓختقاپٴٷ وٴلبدٴئؾ ٴلتعؾقؿقة ٴلؿتاحة ٰمام ٴلؿقٴصـ ٴلعربل ،كؿا
تضغط ټيـامقاهتا مـ ٰجؾ ٴلتـقچ يف ٲكتاٹ ٴلؿعاپف وتدٴولفا وٴكتساهبا))( ،)2لقلخذ
يسقغفا
بالتالل هذٴ ٴلطرٺ مـحك ٲكساكقًا يـدفع كحق مـظقمة ٰخالققة وټيؿؼرٴصقة ّ
بشؽؾ ٰو بآخر ما يعاكقف ٴإلكسان ٴلعربل يف مجتؿعف مـ ضقؼ ٴلعقش وضآلة ٴلػرڂ
وتحدياٷ ٴلحقاٶ ٴٓجتؿاطقة ٴلؿتدكقة ،وحقـؿا تحضر مثؾ هذه ٴٕمقپ كبـقة كصقة
پئقسة يف خطاٵ ٰ٭حاٵ تؾؽ ٴلرٱى وٰصروحاهتؿ ٴلـفضقية فنهنؿ يؽتسبقن ققٶ
)1( .15خضر ٴلؼرشل ،ٲكسقر ٴلتـؿقة( ،ٴلرياڃ :مؽتبة ٴلعبقؽان ،ڄ2016 ، 1م) ،ڂ.331
ٰ)2( .16حؿد حسقـ حسـقـ ومجؿقطة مملػقـ ،ٴلؾغة وٴلفقية يف ٴلقصـ ٴلعربل ،ڂ.346
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ٽٴتقة تدفعفؿ كحق ٴلؿقٴجفة مع ٴٕصرٴف ٴٕخرى ٴلتل تػتؼد غالبا طؼالكقة ٴلطرٺ
ومـطؼقة ٴلؿعالجة حامؾة شعاپ ٴٓهتاماٷ وٴلتخقيـ ٴلثؼايف ،ولذلؽ يجدون ما
يؾقٽون بف يف ٴلسجال وٴلؿؿاحؽاٷ ٴلػؽرية فقسعقن ٲلك هتؿقش ٴلرٱى ٴلتل
تقٴجففؿ بلهنا ٓ تعدو ٰن تؽقن خطا ًبا حؿاسقا ٴكػعالقا ٓ يـاسب متطؾباٷ ٴلتـؿقة
ٴلؿعا٭رٶ وتحدياٷ ٴلعقلؿة ٴلجديدٶ.
وٰمام هذه ٴلرٱى ٴلؿتـاحرٶ وٴلطرٺ ٴلتؼابؾل ٴلذي شطر فؽر ٴٕمة ٴلـفضقي
بشلن ٴلؾغة ٴٕجـبقة ضؾت تتؼدم تؼدما كاسحا يف ٴلتعؾقؿ ٴلعربل وٴپتؼت ٲلك
مستقياٷ جديدٶ وحضقپ باٽٻ يف ٴلؿعاهد وٴلجامعاٷ ثؿ تسربت بؼقٶ هائؾة ٲلك
مرٴحؾ ٴلتعؾقؿ ٴلؿتؼدمة ،وٰخقرٴ تجاوٿٷ ّ
كؾ ٽلؽ لتدخؾ يف ٴلـشاڄ ٴلتجاپي
وٴإلطالمل ،وتـامك ٴلشعقپ ٴٓجتؿاطل بلهؿقتفا وضروپهتا ٩ٽلؽ ٴلشعقپ ٴلذي
يؼابؾف تبؾد ٴإلحساڀ تجاه ٴلعربقة ،ويف سقاق هذٴ كؾف ك ّؾت جفقټ ٴلـفضقيقـ
ٴلؿؼاومقـ وٴطرتٴهؿ ٴلؿؾؾ وٴإلحباڄ وٯثر كثقر مـفؿ ٴٓكسحاٵ وپكقٵ قطاپ
ٴلحقاٶ ٴلسائرٶ خقفا مـ ٴٓكتؼاټ وٴلق٭ؿ بالرجعقة وٴلتخؾػ.
ٰمام هذٴ ٴلقٴقع ٴلؿزپي ٴلذي ٯلت ٲلقف ٴلـفضة ٴلقصـقةٰ ،يـ كحـ ٴٔن٬
ٲكـا كعقش بقهؿ ٯخر وغػؾة جديدٶ يف (ٴٔن – ٴلفـا) ،وما يـبغل ٰن كتدٴپكف
ترٴجع ٴلعربقة ٴلسابؼ وتؼفؼرها يف مقاټيـ ٴلؿعرفة ٴلجديدٶ وسجـفا يف
ٴٔن هق ٰن ُ
ٴلرتٴٸ وٴٕټبقاٷ لؿ يؽـ ٲٓ ٴسرتٴحة محاپٵ يـبغل ٰن يعقټ مجدټٴ ويدخؾ يف
ٰٿمة ٴلـفضة وٲشؽالقة ٴلتـؿقة بعد ٴكتشاف تشتت ٴلبحقٸ وٲهدٴپ ٴلؽػاٮٴٷ
وضبابقة ٴإلسرتٴتقجقاٷ ،فبعد ما يؼاپٵ ٴلؼرن ٴلؽامؾ مـ ٴلزمـ ما ٴلذي خرجت
بف تجربة ٴلتغريب ٴلؾغقي ،وما ٴلذي تحؼؼ لـا مـ ٴلؾغة ٴٕجـبقة ٴلتل ٰفسحـا لفا
مجآ وٴسعا ومـحـاها فر٭ة كافقة لؾػحص وٴٓختباپ ،سـجعؾ هذه ٴلؼضقة يف
محدټٴٷ ٿماكقة ومؽاكقة وسـعتؿد طؾك ٰسؾقٵ ٴلؿؼاپكة لضبط ٴلؼضقة وحصرها
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مـ ٴلتشعباٷ وٴلخروٹ طؿا يؿؽـ معايـتف وٴإلمساك بف ،فػل ٴلؼرن ٴلعشريـ
ٰ٭بحت ٴلؾغة ٴٕجـبقة لغة ٴلتعؾقؿ يف ٴلتخصصاٷ ٴلعؾؿقة وٴلتؼـقة وما يـضقي
تحتفا مـ طؾقم ٴلصحة وٴلفـدسة وٴلصـاطة...ٲلخ ،وطؿال بالؿعقاپ ٴلذي ٰشركا ٲلقف
سابؼا يف ضبط ٴلؼضقة سقف كؼتصر طؾك مجال ٴلعؾقم ٴلطبقة ٕكف مـ ٰهؿ هذه
ٴلتخصصاٷ ٰوٓ ،ولقجقټ تجربة تمهؾف لؾؿؼاپكة ثاكقا ،وٕكف قد ٴستلثر بالـصقب
ٴٕكرب مـ ٴلؾغة ٴٕجـبقة ٰخقرٴ ،وٰمام هذه ٴٓطتباپٴٷ سـؽقن قاټپيـ طؾك مؼاپبة
هذه ٴلؼضقة بشؽؾ ټققؼ كؿا يؾل:
كـا قد ٰشركا مسبؼا ٲلك ٰن ٴلـفضة ٴلعربقة بعد حؿؾة كابؾققن قد حؼؼت كجاحا
محؿقټٴ وممثرٴ يف كؼؾ ٴلؿعرفة ٯخذٶ بآلقة ٴلتعريب وٴلرتجؿة ٩ولؽـفا ٴكتؽست بعد
ټخقل ٴٓستعؿاپ حقـؿا ٴستبدلت ٴلؾغة ٴلعربقة باإلكجؾقزية يف كؾقاٷ ٴلطب
ٴلؿصرية ،وكاكت ټوٴفع ٽلؽ ٴٓستبدٴل هنضقية يف مباټئفا وتقجفاهتا ،وقد بدٰ هذٴ
ٴلتحقل يف ٰوٴخر ٴلؼرن ٴلتاسع طشر ،ومع مروپ قرن كامؾ ٰ٭بح هـاك ما يزيد طؾك
مئة كؾقة صب تدپڀ بالؾغة ٴإلكجؾقزية معظؿفا يف ٴلؿشرق ٴلعربل (مصر – ٴلخؾقج
ٴلعربل – ٴلشام – ٴلعرٴق) ويؼابؾ هذٴ ٴلؽؿ ٴلفائؾ خؿس كؾقاٷ تدپڀ ٴلطب
بالعربقة يف قطر طربل وحقد (سقپيا) ،وٰمام هذه ٴلـسبة غقر ٴلؿتؽافئة وخالل مدٶ
ٿمـقة لقست بالؼؾقؾة ٓ بد مـ صرٺ ٴلتساٱٓٷ ٴٔتقة:
 هؾ حؼؼ ٴلتعؾقؿ بالؾغة ٴٕجـبقة تؼدمًا طؾؿقًا وٰثر ًٴ معرفقًا يسفؿ يف تـؿقةٴلقصـ ٴلعربل٬
 هؾ كان هـاك ٴختالف بقـ ٴلطالٵ ٴلسقپيقـ ٴلذيـ ټپسقٴ ٴلطب بالعربقةوٴلطالٵ ٴلعرٵ ٴٔخريـ ٴلذيـ ټپسقٴ ٴلطب يف ٴلؾغة ٴإلكجؾقزية مـ حقث
ٴلتحصقؾ ٴلعؾؿل ،وٲتؼان مفاپٴٷ ٴلتخصص ٴلضروپية ،وٴلؼدپٶ طؾك مقٴ٭ؾة
ٴلتعؾقؿ وكتابة ٴلبحث ٴلعؾؿل...ٲلخ٬
وقػ باحث طربل متخصص يف ٴلطب طؾك ٰبعاټ هذه ٴلؼضقة يف ٰبحاٸ
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متعدټٶ جؿعفا يف كتاٵ ٰسؿاه بـ(تجربتل يف تعؾقؿ ٴلطب بالؾغة ٴلعربقة) ،ويؼقل
ٴلدكتقپ ٿهقر ٴلسباطل بلكف قد ٿٴپ كؾقتل ٴلطب يف ټمشؼ وٴلالٽققة وحضر هـاك
طدټٴ مـ ٴلؿمتؿرٴٷ ٴلطبقة وٴلؿحاضرٴٷ ٴلتدپيسقة فقجد ٴلطؾبة وٴٕساتذٶ
يتحدثقن بحققية وٴكطالق ،ويؾؿقن بؼضايا تخصصفؿ ويتـاقشقن بطالقة وٴضحة،
ويشقر ٲلك ٰن ٽلؽ كؽاټ كػتؼده يف كؾقاٷ ٴلطب ٴلتل تدپڀ بالؾغة ٴإلكجؾقزية ،ويف
مؼام ٯخر يمكد ٴلباحث طؾك كتائج وٲحصائقاٷ طالؿقة ،فػل ٴمتحان ٴلؿجؾس
ٴلتعؾقؿل لألصباٮ ٴٕجاكب ٴلذي تعده ٴلجامعاٷ ٴٕمريؽقة بشؽؾ متؽرپ ٔٓف
ٴٕصباٮ مـ ٴلدول ٴلتل تعؾؿ ٴلطب بؾغاهتا وٴلفدف مـف ٰن يؽؿؾ ٰولئؽ ٴلطؾبة
ټپٴساهتؿ ٴلعؾقا ٰو يتؿؽـقٴ مـ ٴلعؿؾ بؿفـتفؿ يف ٴلقٓياٷ ٴلؿتحدٶ ٴٕمريؽقة ،...يف
هذٴ ٴٓمتحان وٕكثر مـ مرٶ ٰضفرٷ كتائج ٴٕصباٮ ٴلسقپيقـ كجاحا مدهشا تػقققٴ
فقف ٰحقاكا بـتائجفؿ طؾك بعض صؾبة ٴلدول ٴٕوپوبقة وټول ٰمريؽا ٴلجـقبقة وغقرها
مـ ٴلؿجتؿعاٷ ٴٕخرى ٴلتل تعؾؿ ٴلطب بؾغاهتا ٴلقصـقة( ،)1وخال٭ة ٴلؿؼاپكة يف
هذه ٴلؿعاټلة ٴلتل قد ٓ تؽقن متقٴٿكة يف صرفقفا مـ حقث ٴلؽؿ وٴلؽقػ ٰن ٴلطبقب
ٴلعربل ٴلذي ټپڀ ٴلطب بؾغتف ٴلعربقة لؿ يؽـ ٰقؾ مـ ٿمقؾف ٴلعربل ٴٔخر حقـؿا
ټپڀ بؾغة ٰجـبقة ،فإټٴٮ ٴلؿفـل وٴلؿفاپٶ ٴلعؿؾقة وٴلؼدپٶ طؾك ٴلتطقپ ٲن لؿ تؽـ
متؿاثؾة يف كؾقفؿا ففل يف ٴلطبقب ٴلؿتعرٵ ٰكثر كػاٮٶ وٰطؿ ٲفاټٶ لؼدپتف طؾك
ٴلؿتؿاسة مع
ٴٓكخرٴڄ يف مجتؿعف وٴلؿشاپكة ٴلؿقدٴكقة يف قضايا ٴلتـؿقة وٴلتطقپ
ّ
تخصصف.
هذه ٴلتجربة يف تعؾقؿ ٴلطب يف ٴلقصـ ٴلعربل ٓ يـبغل تجاوٿها ټون ٴلؽشػ

) 1( .17ٴكظر :ٿهقر ٴلسباطل ،تجربتل يف تعؾقؿ ٴلطب بالؾغة ٴلعربقة (،ٴلدمام ،كاټي ٴلؿـطؼة ٴلشرققة
ٴٕټبل1995 ،م)،ڂ.85-83
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طـ خصق٭قاهتا وحقثقاهتا ٴٕخرى ٴلؿتعؾؼة بطرفقفا ٴلؿتؼابؾقـ (ٴلعربل –
ٴإلكجؾقزي) ،حقث كان ٴلطرف ٴٕول يسقر وحقدٴ يف تجربتف مختؾػا طـ پكب
مجؿقطتف (ٴٕوصان ٴلعربقة ٴٕخرى) مؿا يعـل ٴلشعقپ بآغرتٴٵ ٴلـػسل
وٴٓجتؿاطل طالوٶ طؾك شح ٴلتقٴ٭ؾ مع بقئتف ٴإلقؾقؿقة ٴلتل يؼع فقفا ،ٲضافة ٲلك
تدين ٴلحالة ٴٓقتصاټية يف بقئتف ٴلؿحؾقةٰ ،ما ٴلطرف ٴٔخر (صالٵ ٴلطب يف ٴلؾغة
ٴإلكجؾقزية) فؼد كان يسقر يف پكب جؿاطل تملػف مجؿقطة كبقرٶ جد ًٴ مـ ٴٕقالقؿ
ٴلعربقة ،مؿا يعـل وجقټ فر٭ة كبقرٶ لؾتقٴ٭ؾ بقـ ٴٕقالقؿ يف كشاصفا ٴلتخصصل
وٴلتشاپك ٴلؿعريف ،طالوٶ طؾك ٴإلمؽاكاٷ ٴلؿاټية ٴلؿريحة خصق٭ًا يف مثؾ ټول
ٴلخؾقج ٴلعربل ،ووفرٶ فرڂ ٴلعؿؾ وٴلقضائػ وتدٴول هذه ٴلػرڂ بقـ تؾؽ
ٴٕقالقؿ ،ٲضافة ٲلك ٴلروٴفد ٴلؿعرفقة وٴلعؾؿقة مـ ٴلدول ٴلؿتؼدمة يف ٴلؿصطؾحاٷ
ٴلطبقة وٴٓبتؽاپٴٷ ٴلجديدٶ ټون ٴلحاجة ٲلك ٴلتعريب ٰو ٴلرتجؿة ،كؾ هذه ٴٕمقپ
تجعؾ ٴلتجربة لؿ تؽـ متساوية بلي حال مـ ٴٕحقٴل يف ٴلؿساپيـ ٴلؿذكقپيـ،
ويمكد ٴلقٴقع ٴلؿؾؿقڀ وجقټ طؼبة كبقرٶ مـ ٴلتحدياٷ وٴلصعقباٷ ٰمام صرف
معقـ يؼابؾف تذلقؾ تؾؽ ٴلتحدياٷ ٰو تضاٱلفا لدى ٴلطرف ٴٔخر ،ومع كؾ ٽلؽ لؿ
يؽـ هـاك ٴختالف يف ٴلتحصقؾ ٴلعؾؿل ٰو ٴلؿؿاپسة ٴلعؿؾقة ،وٲٽٴ وجدٷ فروق
كسبقة ٕي صرف طؾك حساٵ ٴٔخر ٴپتػاطًا ٰو ٴكخػاضا فؾقست بذٴٷ ققؿة
مؾؿقسة ٰو ممثرٶ يف هذه ٴلؿؼاپكة ققاسا طؾك ما يؼدمف كؾ صرف مـ خدماٷ ٭حقة
لؿجتؿعف ٴلذي يعقش فقف ،لؿ كؿاپڀ تحقزٴ لصالح تجربة طؾك حساٵ ٰخرى ولؽـ
سعقا لؾؿصدٴققة فنكـا كجد ٰحد ٴلؿصاټپ ٴلؿفؿة قد پ٭دٷ بؾغة ٴٕپقام ٲحصائقة
مفؿة حقث (( تبقـ مصاټپ ٴلجؿعقة ٴلطبقة ٴلعربقة ٴٕمريؽقة ٰن طدټ ٴٕصباٮ
ٴلسقپيقـ يف ٴلقٓياٷ ٴلؿتحدٶ ٴٕمريؽقة يػقق  6000صبقب مـ ٰ٭ؾ 15000
صبقب طربل ،ويحتؾ ٴٕصباٮ ٴلسقپيقن وٴلؿصريقن ٴلؿرتبة ٴٕولك ،كؿا يؼدپ طدټ
ٴٕصباٮ ٴلسقپيقـ ٴلؿؼقؿقـ يف ٰلؿاكقا ٵ  18000صبقب مـ ٰ٭ؾ طدټ ٴلجالقة
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ٴلسقپية ٴلؿؼدپ ٵ ٰ 59000لػ))( ،)1وٓ تحتاٹ هذه ٴإلحصائقة ٴلدولقة ٲلك
تعؾقؼ ٰو ٴستـتاٹ لؿا يف مجؿؾ طباپهتا مـ ٴلقضقٺ .
فاجلٷ هذه ٴلتجربة ٴلدققؼة يف ٰسؾقهبا ٴلؿؼاپكايت ٴلؽثقر مـ ٴلؿػؽريـ
ٴلـفضقيقـ وٴلؿفؿقمقـ بؼضايا ٴٕمة وتؼدمفا ٴلحضاپي ،كؿا ٰ٭ابت باإلحباڄ
بعض ٴلؿـاټيـ بالتعؾقؿ ٴٕجـبل يف ٴلقصـ ٴلعربل وشعر كثقر مـفؿ بخقبة ٴٕمؾ
وٴٓكتؽاسة ٴٕخالققة تجاه ٴلفقية وٴلثؼافة وپوٴبط ٴلقحدٶ وٴٓكتؿاٮ ،وتقؼظ ٴلػؽر
ٴلعربل بعد شعقپه بتػريط شديد وسباٷ صقيؾ ،فتقٴلت ٴلؿمتؿرٴٷ وٴلـدوٴٷ
وطؼدٷ ٴلؼؿؿ ٴلعربقة يف ٰطؾك مستقياهتا وٰ٭دپٷ ٴلؽثقر مـ ٴلؼرٴپٴٷ وٴلتق٭قاٷ
بؼقٴكقـ سقاسقة وتشريعاٷ قاكقيـة(( ،ومـ ٽلؽ كدوٶ تعريب ٴلتعؾقؿ ٴلطبل
وٴلصحل ٴلتل طؼدٷ يف ټمشؼ سـة 1988م ،وٴلتل شاپك فقفا ثالثة طشر وٿيرٴ
وٰپبعقن مـ طؿدٴٮ كؾقاٷ ٴلطب يف ٴلعالؿ ٴلعربل ،وقرپٷ هذه ٴلـدوٶ ٰن يؽقن
طؼد ٴلتسعقـقاٷ هق طؼد ٴلتعريب ٴلطبل))( ،)2ثؿ بعد ٽلؽ ٴكعؼد ٴلؿمتؿر ٴإلقؾقؿل
لتعريب ٴلطب طام 1999م وقد طؼدتف مـظؿة ٴلصحة ٴلعالؿقة يف ٴلؼاهرٶ وٰو٭ك
ٴلؿمتؿر بتطبقؼ ٴلتعؾقؿ ٴلطبل بالؾغة ٴلعربقة طؾك ٴلػقپ يف ٴلقصـ ٴلعربل ،وقد جاٮ يف
تق٭قاتف(( :يمكد ٴلؿمتؿر ٰن تعؾقؿ ٴلعؾقم ٴلصحقة بالؾغة ٴٕم طؿؾ ثؼايف وحضاپي
وطؾؿل يضؿـ حسـ ٴٓستقعاٵ ويسر ٴلعؿؾقة ٴلتعؾقؿقة مؿا يمټي ٲلك تحسـ ٰټٴٮ
ٴلخدماٷ ٴلصحقة وپفع ٴلؿستقى ٴلصحل بقجف طام ،ويسجؾ ٴلؿمتؿر بؽؾ ٴطتزٴٿ
تؾؽ ٴلصحقٶ ٴلـشقطة لحركة تعريب ٴلطب ٴلصحل وٴلطبل ٴلتل ساټٷ ٴلعالؿ

)1( .18سالم ٴلؽقٴكبل ،ٴلفجرٶ ٴلدولقة وٴلتـؿقة يف بؾدٴن ٴإلسؽقٴ:ٴلتحدياٷ وٴلػرڂ(،كققيقپك:هقئة
ٴٕمؿ ٴلؿتحدٶ2011 ،م) ،ڂ.72
)2( .19حؿد ٯل فريان ،جريدٶ ٴلجزيرٶ ( ،ٴلرياڃ ،ٴلعدټ2011/1/1 ، 13974م ) ،ڂ.14
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ٴلعربل يف ٴلسـقٴٷ ٴٕخقرٶ)) ( ،)1وطؾك مستقى تؿثؾ ٰكرب تبـت ٴلؼؿة ٴلعربقة
ٴلؿـعؼدٶ يف طامل 2008م ثؿ 2009م تق٭قاٷ بضروپٶ تعريب ٴلطب يف ٴلقصـ
ٴلعربل ،ثؿ شرطت ٴلؿـظؿة ٴلعربقة لؾرتبقة وٴلثؼافة وٴلعؾقم ٴلتابعة لجامعة ٴلدول
ٴلعربقة بصقاغة هذٴ ٴلؿشروچ وبدٮ ٴلعؿؾ بف...ٲلخ ،ولؽـ جؿقع هذه ٴلتشريعاٷ لؿ
تخرٹ ٲلك حقز ٴلتـػقذ ،وكلهنا ٲكؿا كاكت لدغدغة مشاطر ٴلحؿاڀ ٴلقصـل وهتدئة
ٴلطؿقحاٷ ٴلـفضقية فقف.

اٌّؾٛس اٌضبٔ /ٟاٌزجؼ١خ اٌٍغ٠ٛخ ث ٓ١اٌّّبسعخ اٌؼٍّ١خ ٚاٌفُٙ
اٌؾضبسٌٍ ٞغخ.
بعد ٴلتحؾقؾ ٴلسابؼ لؾتجربة ٴلعربقة يف ٴلتبعقة ٴلؾغقيقية وٴطتؿاټ مـفج
ٴلؿؼاپكة فقفا كقشؽ ٰن كؽقن قد ٰسفؿـا بجزٮ كبقر مـ ٴلتـظقر لؿحتقى ٴلؿشؽؾة
ولؽـفا لؿ تصؾ بعد ٲلك حد ٴلـضج وٴٓكتؿال ،فقظؾ ٴلتساٱل حائر ًٴ وٴلؼؾؼ قائؿًا
يف لؿاٽٴ مع كؾ هذٴ ٴلتحؾقؾ وٴٓستـتاٹ يظؾ ٴلتعؾقؿ بالؾغة ٴٕجـبقة باققًا ٩وكقػ
يتؼدم ٴٔخرون وكحـ كتلخر ٬وتتػرچ مـ هذه ٴلتساٱٓٷ تساٱٓٷ كثقرٶ تتعؾؼ هبا
وتسقر يف كؿطفا ،وقد ٰكدكا مسبؼًا طدم ٴكتؿال ٴلتـظقر لفذه ٴلؼضقة ،وٓ كريد ٴٔن
ٰن كؼع يف شرٴك ٰٿمة ٴلخطاٵ ٴلـفضقي ٴلعربل حقـ يؼقم بؿباشرٶ معالجة مشؽالتف
قبؾ ٴلتـظقر ٴلؽامؾ لؿحتقٴها وٰبعاټها ٴٓجتؿاطقة ٴلؿتعدټٶ ،وكـا قد لؿحـا يف
ٴلعرڃ ٴلسابؼ ٰكف لقس هـاك طجز لغة وٓ ضعػ ٲمؽاكقاٷ وٓ تصدچ هقية وٓ
فؼدٴن ٴكتؿاٮ ،ومـ ٴلؿمسػ ٰن ٰغؾب ٴلـفضقيقـ يـاقشقن هذه ٴلؼضقة يف حدوټ
تؾؽ ٴلؿعطقاٷ ،وٴستؿرٴپ ًٴ يف تلصقر ٴلؼضقة ووضعفا ٴلؿتػاقؿ كجد ٰكف ٓ بد مـ

)1( .20ٴلسابؼ.
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ٴلقققف طؾك كؼطتقـ مفؿتقـ تتعؾؼ ٰولفؿا بالؿؿاپسة ٴلعؿؾقة ٰما ٴٕخرى فتتعؾؼ
بالػفؿ ٴلحضاپي وٴستقعاٵ وٴقع ٴلحضاپٶ ٴلجديدٶ.
فػل ٴلؿؿاپسة ٴلعؿؾقة كجد ٰن ٴلؿدٶ ٴلزمـقة ٴلؿؿتدٶ يف ٴلتعؾقؿ بالؾغة ٴٕجـبقة
وفقؿا يزيد طؾك قرن مـ ٴلزمـ -پغؿ تدين مستقى ٲكتاجقتفا -قد ٰلؼت بظاللفا طؾك
طؼقل ٴلؿتخصصقـ يف ٴلتخصصاٷ ٴلعؾؿقة وٴلتؼـقة ،وقد ٰوجدٷ لديفؿ ٰلػة لغقية
وٴكسجامًا كػسقًا ٰحدثتف ټپٴسة تؾؽ ٴلتخصصاٷ ثؿ تدپيسفا وٴلبحث ٴلعؾؿل فقفا،
ٕن(( ٲحالل ٴلؾغة ٴٕجـبقة محؾ ٴلؾغة ٴلعربقة يف ٴلتعؾقؿ يـتج مققػا ثؼافقا ققؿقا طـد
ٴلؿتعؾؿ يجعؾف متعاصػًا بشدٶ مع ثؼافة ٴلؾغة ٴلتل يتعؾؿ ويدپڀ ))( ،)1وكظرٴ لطبقعة
ٴلؿحتقى ٴلؾغقي يف هذه ٴلتخصصاٷ بلسؾقبف ٴلعؾؿل وٴلؿصطؾحل ٴلدققؼ فؾقس
مـ ٴلسفؾ تصقپ هذٴ ٴلؿحتقى بؾغة ٰخرى كتقجة ٴلؿؿاپسة وٴلتدپيب ٰو ما تصطؾح
طؾقف ٴلؾساكقاٷ ٴلحديثة ٴٓكتساٵ ٴلؾغقي ،فؿا ٴطتاټوٴ طؾقف وماپسقه يف لغة
تخصصقة ټققؼة لـ يؽقن ٴٓكتؼال مـف وٴلتحقل طـف سفال وسقظؾ يف طؼقلفؿ
وتصقپٴهتؿ ٰمر بالغ ٴلصعقبة بؾ ٲكف قد تحقل ٲلك ققؿة ٴجتؿاطقة حدٸ تلصقرها يف
ٴلتـشئة ٴلرتبقية وٰ٭بحت سؾقكا وطاټٶ پٴسخة يف ٴلالشعقپ ،وكستطقع ٰن كصػ
هذٴ ٴلؿقضقچ بآستالٵ ٴلؾغقي ٴلذي تمكده ٴلؾساكقاٷ ٴٓجتؿاطقة ،وقد يؽقن مـ
شقٴهده ٴلقٴقعقة ما يذكره ٰساتذٶ ٴلجامعاٷ وٴلؿعاهد ٴلػقتـامقة يف مذكرٴهتؿ بعد ٰن
ٰ٭دپٷ ٴلدولة قاكقهنا ٴلصاپم بػتـؿة ٴلؾغة ،فقذكرون ٰهنؿ يف ٲطدٴټ ټپوسفؿ
وٴمتحاكاهتؿ كاكقٴ يف بدٴية ٴٕمر يجدون ٭عقبة بالغة وحرجا كبقرٴ ٕن ٲطدٴټ تؾؽ
ٴلدپوڀ وٴمتحاكاهتا كان يلخذ وقتا كبقرٴ مـفؿ ،ولؽـ ترجؿة ٽلؽ ٲلك ٴلػقتـامقة
كاكت تلخذ وقتا مضاطػا وجفدٴ كبقرٴ ،ويؼقلقن بلن ما يؽقن ٲطدٴټه يف ساطة

ٰ)1( .21حؿد حسقـ حسـقـ ومجؿقطة مملػقـ ،ٴلؾغة وٴلفقية يف ٴلقصـ ٴلعربل ،ڂ.397
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معدوټٶ تستفؾؽ ترجؿتف ٰسبقطا كامال ٕهنؿ قد ٴطتاټوٴ طؾك ٴلؾغة ٴلػركسقة تعؾؿا
وتعؾقؿا.
فآستالٵ ٴلؾغقي يستقلل طؾك مدٴپك ٴإلكسان ويقجف پٱيتف ويتحؽؿ يف
قـاطاتف ومقٴهبف ،ويؼقټكا هذٴ ٴلتحؾقؾ ٲلك ٰن كتجاوٿ مـاقشة ٴلفقية وٴٓكتؿاٮ
ٴلؼقمل ٲلك قضقة ٴلعاټٶ وٴلسؾقك ٴٓجتؿاطل ٴلذي تتحؽؿ فقف تـشئة تربقية سابؼة
ومؿاپسة طؿؾقة ٓحؼة لتصقغان معا شعقپ ًٴ وجدٴكقًا يمثر يف ٴلرٱى وٴلتصقپٴٷ
وٴلؿػاهقؿ ،ولذلؽ تػؼد ققٴكقـ وتق٭قاٷ ٴلتعريب فاطؾقتفا وٰثرها يف قـاطاٷ
ٴلؿعـققـ وٴلؿستفدفقـ هبإ ،ن ٴلؼضقة برمتفا قد تحقلت ٲلك مؽقكاٷ ثؼافقة وسؾطة
معرفقة ٓ يؿؽـ خؾخؾتفا وٲٿٴحتفا ٲٓ بالعؿؾ طؾك تشؽقؾ سؾطة ثؼافقة مـاهضة
تتلسس يف ثـائقة (ٴلؾغة  -ٴإلكسان) ،وسـستػقد مـ معطقاٷ ٴلؿػاهقؿ ٴلسقسققلقجقة
ٴلؿعا٭رٶ مثؾ :پٰڀ ٴلؿال ٴلثؼايف وٴلعـػ ٴلرمزي وٲطاټٶ ٴإلكتاٹ ٩وٴستخدٴم هذه
ٴلؿصطؾحاٷ يف سقسققلقجقا ٴلرتبقة ،فالعـػ ٴلرمزي ٴستخدمف ٴلباحث ٴلػركسل
بققر بقپټيق وهق يؼابؾ يف هقئتف ٴلعـػ ٴلؿاټي ،ٲٽ ٲن ٴلعـػ ٴلرمزي يؽقن بقٴسطة
ٴلؾغة وٴإليديقلقجقاٷ ٴلسائدٶ ،وهق طـػ لطقػ ومفذٵ وغقر محسقڀ ،بؾ ٲكف
يؿاپڀ ټوپه بطريؼة سحرية ٕكف غقر مدپك بالـسبة لضحاياه ،ويؽقن مجالف
ٴلتطبقؼل طرب ٴلطرق وٴلقسائؾ ٴلرمزية ٴلخالصة مثؾ ٴلتقٴ٭ؾ وتؾؼقـ ٴلؿعرفة،
ويتحقل هذٴ ٴلعـػ غقر ٴلؿحسقڀ بقٴسطة ٴلؾغة ٲلك پٰڀ مال ثؼايف ،وبغض ٴلـظر
طـ ٴلؿحتقى ٴلؿعريف يف هذٴ ٴلرٰسؿال ٴلثؼايف فنن ٴلؾغة تظؾ ٴٕټٴٶ وٴٔلة ٴلػاطؾة يف
تشؽقؾ ٽلؽ ٴلؿحتقى ،وهـا يتدٴخؾ ٴلعـػ ٴلرمزي وپٰڀ ٴلؿال ٴلثؼايف مع ٲطاټٶ
ٴإلكتاٹ بصقپٶ طػقية ٓ وٴطقة ،هذه ٴلؿػاهقؿ ٴلسقسققلقجقة يف ٴلؿقدٴن ٴلرتبقي قد
كستػقد مـفا بشؽؾ كبقر يف تحؾقؾ ٴلظاهرٶ ٴلتل كحاول ٴإلمساك هبا وتلصقرها بشؽؾ
يخالػ ٴلسائد وٴلؿللقف يف ٰغؾب صروحاتـا ٴلـفضقية ،حقث يـاقش بقپټيق يف
ٰطؿالف حقل ٴلـظام ٴلؿدپسل وفؼ ٴلؿػاهقؿ ٴلسابؼة ٰن ((ٴلؾغة ٴلتل كستخدمفا يف
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هذٴ ٴلؿجال لغة مفقؿـة لؽــا كجفؾ ٰهنا مفقؿـة ،بؿعـك كعرتف هبا ضؿـقا كؾغة
مشروطة ،وٰي لغة مفقؿـة تؽقن مشروطة طـدما ُيعرتف لفا ضؿـقا بالؿشروطقة،
وطـدما تؽقن هقؿـتفا محط جفؾ مـ صرف مـ يتحؿؾفا ،ويؿؽـ ٰن كصقڇ هذه
ٴلػؽرٶ يف قضقة مـطؼقة كؿا يليت:
ٲن لغة (ڂ) هتقؿـ طؾك شخص (ځ) ٲٽٴ كان هذٴ ٴٕخقر (ځ) يجفؾ هقؿـة
تؾؽ ٴلؾغة (ڂ) طؾقف.
كظرٴ لـ ( ٩)2( )1بؿعـك ٰن
يعرتف ٴلشخص (ځ) بؿشروطقة (ڂ) ً
مشروطقتفا محدټٶ بتقٴفر ٴلشرصقـ ٴٕولقـ.
ولؿ يتققػ بقپټيق طـد كظرٶ ٴلؿفقؿـ لؾسؾطة طؾك ٴلؿستقى ٴلتػاطؾل ،وٲكؿا
ٽهب ٲلك ٴلتشديد طؾك ٲطاټٶ ٲكتاٹ طالقاٷ ٴلسؾطة كبعد ٰساسل لؾفقؿـة))(.)1
قد ٓ كستغرٵ بعد هذٴ ٴلتحؾقؾ ٴلسقسققلقجل ٰن ٴلؿـاټيـ بالتعؾقؿ بالؾغة
ٴٕجـبقة يـطؾؼقن مـ پٱية هنضقية يممـقن هبا ويـاضؾقن مـ ٰجؾفا ،وتػؽقؽ هذه
ٴلفقؿـة ٴلؾغقية وسؾطتفا ٴلثؼافقة لـ يؽقن بقـ طشقة وضحاها ٩بعد ٰن تشؽؾت يف
ٰجقال متعاقبة ٩ولؽـف يحتاٹ ٲلك طؿؾ ټققؼ وتخطقط لغقي متؽامؾ مع طدم ٲغػال
ٲسرتٴتقجقة ٴٓحتقٴٮ وٴلحقٴپ ٴلؿتقٴٿن ٴلػعال.
كؿا كان ٴلػؽر ٴلعربل قا٭رٴ طـ ٲټپٴك ٴلػفؿ ٴلسقسققلقجل لؾؿؿاپسة
ٴلؾغقية فنكف يف ٿٴوية ٰخرى يػتؼد ٴلقطل بؿػفقم ٴلحضاپٶ ٴلجديدٶ يف محتقٴها
ٴلؾغقي حقـ يصرف جؾ ٴهتؿامف ٲلك مؽقكاٷ تؾؽ ٴلحضاپٶ ٴلؿاټية وٴٓجتؿاطقة
ٴلعامة ،ټون ٴلتعؿؼ يف قضقة ٴلؾغة وٰثرها يف تؾؽ ٴلحضاپٶ ،وقد يؽقن تطقپ

) 1( .22حسـ ٴحجقج ،كظرية ٴلعالؿ ٴٓجتؿاطل ققٴطد ٴلؿؿاپسة ٴلسقسققلقجقة طـد بققر بقپټيق(،
ٴلرباڄ :مممـقن بالحدوټ ،ڄ2018 ،1م) ،ڂ.160
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ٴلؾساكقاٷ ٴلبـققية ومـفجفا ٴلق٭ػل كؿا طـد ٴلباحث ٴٕمريؽل بؾقمػقؾد مفؿا يف
تشؽقؾ وطل معؼقل حقل شلن ٴلؾغة يف ٴلحضاپٶ ٴلؿعا٭رٶ ،حقث تبدو ٴلحضاپٶ
محصقپٶ يف بـقة لغقية جديدٶ يف جؿقع ٴلؾغاٷ ،لغة (ٴلؿصطؾحاٷ ٴلعؾؿقة -
ٴلؿعؾقماٷ  -ٴلتؽـقلقجقا  -ٴٓبتؽاپٴٷ وٴلؿخرتطاٷ) ،مؿا يجعؾ ٴلحضاپٶ ٽٴٷ
خصق٭قة لغقية ،لغة ٽٴٷ صابع طؾؿل وتؼـل ټققؼ ،ففق طصر ثقپٶ لغقية لؿ يسبؼ
لفا مثقؾ يف تاپيخ ٴلبشرية ،فآبتؽاپٴٷ وٴلؿخرتطاٷ وٴلتطقپ ٴلؿعؾقمايت
وٴلتؽـقلقجل بسرطتف ٴلؿدهشة يـعؽس بشؽؾ مباشر طؾك ٴلؾغة ،وكلهنا تستجقب
بديـامقة مذهؾة لديـامقة ٴلحضاپٶ يف محتقٴها ٴلتؽـقلقجل وٴلؿعؾقمايت ،وحتك
ٴلؾغاٷ ٴلتل كشلٷ فقفا هذه ٴلحضاپٶ وما ٿٴلت هبا ٰ٭بحت تعاين مـ مالحؼة
ٴلؿصطؾحاٷ ٴلجديدٶ وٴٓخرتٴطاٷ ٴلطاپئة وٴلتحديث ٴلسريع هبا ،و٭اپ ماضل
تؾؽ ٴلؾغاٷ -كتقجة لفذٴ ٴٓكػجاپ ٴلعؾؿل -ترٴثا وتاپيخا لغقيا ،ولعؾ يف ضفقپ
ٴٓختصاپٴٷ ٴلؾغقية يف ٴلؿسؿقاٷ وٴٓبتؽاپٴٷ ٴلجديدٶ ما يربهـ طؾك تجاوٿ
ٴلـظام ٴلؾغقي ماضقف وضفقپ مـظقمة ٰلسـقة جديدٶ ،وكؿثال طؾك هذه ٴلحضاپٶ
ٴلؾغقية وٴخرتٴقفا ٴلثؼايف لـ كذهب ٲلك ٴلؿتدٴول ٴلؾغقي يف ٴلؿجتؿع ٴلغربل ولؽــا
ســظر ٲلك ٽلؽ يف ٴلؿجتؿع ٴلعربل ،ٲٽ كجد يف ٴلؿؿؾؽة ٴلعربقة ٴلسعقټية مؾػقضا
شاچ تدٴولف وٴستعؿالف وهق)  ) stcمسؿك شركة ٴٓتصآٷ ٴلسعقټية ٴلرمزي ،ٲٽ
ٰ٭بح مستخدما يف لغة ٴلؿثؼػ وٴلعامل وكذلؽ ٴٕ ّمل ،ويـطؼفا ٴلؽؾ بـ (ٲڀ يت
سل) مع ٰن ٴٕغؾبقة قد ٓ يعرف ټٓلتفا ٴلرتمقزية ،وما هذٴ ٲٓ مثال وٴحد مـ بقـ
كثقر مـ ٴٕمثؾة يف مصطؾحاٷ ومسؿقاٷ ٴلشركاٷ وٴلؿعاهد وٴلربٴمج
وٴلؿخرتطاٷ...ٲلخ ،وما هذٴ ٴلؿثال ٴلتبسقطل ٲٓ ټلقؾ طؾك وٴقع ٴلؾغة يف ٴٓكػجاپ
ٴلحضاپي ٴلجديد ،وهق وٴقع ٰشبف ما يؽقن بالؼطقعة ٴلؾغقية مع ٴلؿاضل ،وقد تـبف
لفذٴ ٴلقٴقع وٰټپكف ٴلؿػؽرون يف مجتؿعاٷ ٴلحضاپٶ كػسفا ،ولذلؽ كجد ٴلباحث
ٴٕمريؽل جؾـ سقققپٹ يصرٺ قائالً(( :يف ٴلعؼديـ ٴلؿاضققـ ٴستطاچ مجتؿعـا ٰن
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يؾتفؿ ٴلعؾقم ،ولؽـف لؿ يتؿؽـ بعد مـ هضؿفا ،وهذٴ ممشر طؾك صػقلة (ٴلؿجتؿع
ٴلعؾؿل) ٴلذي حدٸ يف ٴلعشريـ طاما ٴٕخقرٶ ،ويجب ٰن كتققع ٰن تؽقن ٴلعشرون
طاما ٴٕخقرٶ ٰكثر ټيـامقؽقة ،وهذٴ  -بالضروپٶ  -يستقجب ٴإلسرٴچ يف طؿؾقة
ٴٓستقعاٵ))( ،)1فنٽٴ كاكت ٴلؿجتؿعاٷ ٴلعؾؿقة يف مقصـ ٴلحضاپٶ تعاين مـ طؿؾقة
ٴٓستقعاٵ فؽقػ سقؽقن حال ٴلؿجتؿعاٷ ٴلؿستفؾؽة لفذه ٴلحضاپٶ وغقر ٴلػاطؾة
فقفا ،و((مـ ٴلعالئؿ ٴلؽبقرٶ لبدٴية تؽقن هذه ٴلحضاپٶ ٴلجديدٶ ٰن مـجزٴٷ ٴلعؾؿ
تؽقن لغة طالؿقة جديدٶ،
وٴلتؽـقلقجقا وٴلؿعاپف وٴٔټٴٵ وٴلػـقن قد بدٰٷ ّ
تتخاصب هبا جؿقع ٴلشعقٵ ،وهل لغة متعدټٶ مقاټيـ ٴستخدٴمفا ،ٲهنا لغة جديدٶ
تمسس لؾتؼاپٵ بقـ ٴلشعقٵ وٴلعالقاٷ فقؿا بقـفا ،لؽـ شروڄ ترسخفا وتحقلفا
ٲلك حؼقؼة تاپيخقة ٲكؿا تتؿثؾ ٰساسًا يف حقٴپ ٴلثؼافاٷ ،ٴلذي يجب ٰن تؼتـع
ٴلشعقٵ وٴٕمؿ بضروپتف وبحاجتفا ٲلقف يف شروڄ ٴلعصر ٴلجديد))( ،)2ويشقر
ٿهقر ٴلؽرمل ٲلك طدم ٴلتؿققز يف ٴلػؽر ٴلعربل بقـ( ٴلحضاپٶ ٴلغربقة) و(ٴلحضاپٶ
ٴلعؾؿقة ٴلحديثة) ،فؾألولك جذوپها ٴلديـقة وٴلػؾسػقة ٴلقٴضحة ،كؿا ٰن لفا بقئة
محدټٶ ومـاٻ فؽري مؿقز شلهنا يف ٽلؽ شلن كؾ ٴلحضاپٴٷ ٴلتل سبؼتفاٰ ،ما
ٴٕخرى فنهنا تختؾػ جذپيًا طـ ٰي مـ ٴلحضاپٴٷ ٴلتل سبؼتفا بؿا فقفا ٴلحضاپٶ
جقها ومـاخفا ،ولعؾ جقهر ٴٓختالف يف
ٴلغربقة كػسفا پغؿ ٰهنا كشلٷ مـفا ويف ّ
كقن ٴلحضاپٶ ٴلجديدٶ ٽٴٷ مؾؿح طالؿل طام غقر مرتبط ببقئة محدټٶ ٰو بقصـ ٰو
بلمة ،كؿا ٰهنا يف صبقعتفا ٰقرٵ ٲلك ٴلثقپٶ ٴلؿتضاطػة مـفا ٲلك ٴلقلقد ٴلـامل،

)1( .23خضر ٴلؼرشل ،ٲكسقر ٴلتـؿقة ،ڂ.378
)2( .24كريؿ مروٶ ،كحق هنضة جديدٶ لؾقساپ يف ٴلعالؿ ٴلعربل( ،بقروٷ :ټٴپ ٴلساقل2017 ،م) ،ڂ.87
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ومقجاٷ ٯثاپها تتخطك ٴلحدوټ وتدك ٴٕبقٴٵ وتجتاٺ كؾ ٴلثؼافاٷ(.)1

يػفؿ ٴلػؽر ٴلغربل لغة ٴلحضاپٶ ٴلجديدٶ يف كؿطقة مـ ٴلؼطقعة وٴٓكػصال
طـ ماضقف وترٴثف ٴلؾغقي ،ويعالج هذٴ ٴإلشؽال يف ټيـامقة ٴلسقر ٴلحثقث مع
ٴلتحديث ٴلؾغقيٰ ،ما ٴلػؽر ٴلعربل فنكف يظـ ٰن ٴلحضاپٶ ٴلجديدٶ مرتبطة بؾغة
مجتؿعفا ،ولذلؽ يسقر يف تعؾؿ ٴلؾغة ٴٕجـبقة بؼاكقهنا وماضقفا ٴلتدٴولل لقؽتشػ
ٰكف -ٲن ٰتؼـ هذه ٴلؾغة وٰجاټهاٰ -مام وٴقع لغقي مختؾػ وسريع ٴلتحقٓٷ يحتاٹ
معف ٲلك ٴلعؿؾ بطريؼة مختؾػة وٯلقة جديدٶ ٓستدماٹ ٴلحركة ٴلعؾؿقة ،وٴلؿػاپقة
ٴلعجقبة ٰكف قد يػاجل بلن ٰبـاٮ مجتؿعف ٴلذيـ لؿ يتعؾؿقٴ ٴلؾغة ٴٕجـبقة قد طرفقٴ
وتدٴولقٴ ٴلؽثقر مـ ٴلؿصطؾحاٷ وٴلؿخرتطاٷ وٴلؿسؿقاٷ ٴلؽثقرٶ يف لغة ٴلحضاپٶ
ٰكثر مـف ٩كتقجة ٴٓخرتٴق ٴلؾغقي ٴلذي تؿاپسف قـقٴٷ ٴلتقٴ٭ؾ وٴلؿعؾقماٷ يف
ثقپهتا ٴلؿعرفقة ٴلجديدٶ ،وهبذٴ تؽقن ٴلحضاپٶ قد ٭اغت برهاكا جديدٴ طؾك ٰن
ٴلؾغة وٲن كاكت لفا بـقتفا ٴلؿستؼؾة ٲٓ ٰهنا لغة مخرتقة باستؿرٴپ ،وهذٴ ٴٓخرتٴق
يؿاپڀ ټوپه ٴلتػؽقؽل وٴلػقضقي وتبديد فؽرٶ ٰن ٴلؾغة كظام سؾطقي ماضقي
تؽقن حركقتف يف ٴلتؽرٴپ وٴلثباٷ.
وٲٽٴ كاكت مجتؿعاٷ ٴلحضاپٶ كػسفا تعقش حالة مـ ٴٓغرتٴٵ ٴلؾغقي
فطبقعل جدٴ ٰن يتؽقن ٴلؿجتؿعاٷ ٴلؿستفؾؽة ٰو ٴلؿتلخرٶ طـ پكب ٴلحضاپٶ
تعقش هذه ٴلحالة بصقپٶ ٰشد ،ولؽـ ٴلحؾقل يف هذٴ ٴلؿلٿق ٓ تعـل ٴلذهاٵ ٲلك
ملٿق ٯخر يحتاٹ ٲلك جفقټ مضاطػة وتخطقط ترٴتبل حقـ تعؾؿ ٴلؾغة ٴٕجـبقة ضـا
ٰهنا ٴلطريؼ ٴلؿق٭ؾ ٲلك هذه ٴلحضاپٶ ،ولؽـف يؽقن يف (( بعث كسؼ ٴلؿعرفة ٴلعربقة
وٲحقائفا وتـؿقتفا ،وپبطفا بالتـؿقة ٴلحديثة ،حتك تمټي ٴلعربقة بالتعريب لؾعؾقم
)1( .25ٴكظر :ٿهقر ٴلؽرمل ،ٴلعؾؿ ومشؽالٷ ٴإلكسان ٴلؿعا٭ر ( ،ٴلؽقيت :ٴلؿجؾس ٴلقصـل لؾػـقن
وٴلثؼافة وٴٔټٴٵ1987،م) ،ڂ.113
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وٴلتؽـقلقجقا ،مفؿة فاطؾة يف ٴلـؿق ٴلحؼقؼل لالقتصاټ ٴلعربل ،وٽلؽ بتحقيؾف مـ
ٴقتصاټ ٴلريع ٴلؿتقٴكؾ طؾؿقا ٲلك ٴقتصاټ ٰ٭قؾ يـؿق كؿقٴ مستدٴما))( ،)1بؿعـك كؼؾ
هذه ٴلحضاپٶ وتقصقـفا حتك كعقش معفا ٴكسجاما ثؼافقا وتـاغؿا ٴجتؿاطقا مع مرٴطاٶ
طامؾ ٴلسرطة وٴلتقٴ٭ؾ ٴلؿستؿر وٴلؿباشرٶ ٴلشامؾة وكبذ ثـائقة(ٴٓكعزٴل ٴلذٴيت/
ٴٓپتؿاٮ يف ٰحضان ٴٔخر) ،كؿا تػعؾ ٽلؽ كثقر مـ ٴلدول ٴلؿتؼدمة ٴلتل تمسس
هنضتفا وتبـل تـؿقتفا ٴلؿستدٴمة طؾك ٰساڀ مـ ٴإليؿان ٴلؽامؾ بؼدپٴهتا وٲمؽاكاهتا
ٴلثؼافقة وٴلؾغقية.
يعـل هذٴ ٰن تعؾؿ ٴلؾغة ٴٕجـبقة لؿ يعد ٴلطريؼة ٴلؿثؾك لؾحركة ٴلعؾؿقة
وٴلحضاپٶ ٴلؿعا٭رٶ ٕهنا بطبقعتفا ٓ تعرتف ٰو ترتبط هبذه ٴلؾغة ،ولؽـ ٴٔلقة
ٴلصحقحة هل ٴلدخقل ٴلؿباشر يف هذه ٴلحركة وٴٓكدماٹ مع لغتفا ٴلجديدٶ ،وهذٴ
يستؾزم حركة تعريبقة مـػتحة وٴستؾفاما سريعا لؽؾ جديد مـ خالل ٴلقطل ٴلؽامؾ
بؿػفقم ٴلتطقپ ٴلؾغقي كعامؾ مفؿ يف ٴلتـؿقة ٴلبشرية وٴلتطقپ ٴلثؼايف لؾؿجتؿع.
تػفؿ
ٰمام هذٴ ٴلقٴقع ٴلؾغقي يف ٴلحضاپٶ ٴلجديدٶ وغربتف وٲثاپتف ٴلشديدٶ ّ
ٴلػؽر ٴلعربل ٰن ٴلؼضقة قضقة لغة ٰجـبقة يجب ٲتؼاهنا لقـطؾؼ هبا ٲلك ٴلسقر يف پكب
ٴلحضاپٶ غافال طـ ٰن هذٴ ٴٓغرتٴٵ لؾغة ٰٿمة تعقشفا ٴلؿجتؿعاٷ ٴلؿتؼدمة كػسفا،
وبذلؽ تشؽؾت پٱيتف بصقپٶ مـؼق٭ة غقر متؽامؾة ،وٴكحصرٷ تبعقتف يف جزئقة
ٰ٭بحت هامشقة وغقر ممثرٶ يف كقـقكة ٴلحضاپٶ ،وكؾػف هذٴ ٴلػفؿ هدپ صاقاتف
وٴستـزٴف جفقټه يف تخبط تخطقطل لؿ يـتج شقئا سقى ٴإلفاقة طؾك وٴقع ملٿوم
معقجة.
وتخؾػ حضاپي وتبعقة ّ
ترتبط هبذه ٴلؿؼاپكة مؼاپكة ٰخرى تؼقم طؾك تقسقع ٴلؿجال لقؽقن بقـ

)1( .26محؿد مرٴيايتٰ ،سئؾة ٴلؾغة( ،ٴلرباڄ ،معفد ٴلدپٴساٷ وٴٕبحاٸ وٴلتعريب2002 ،م) ،ڂ.9
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(ٴلـفضة ٴٕټبقة /ٴلـفضة ٴلعؾؿقة) يف ٴلثؼافة ٴلعربقة ٴلؿعا٭رٶ ،حقث تطقپ ٴٕټٵ
ٴلعربل تطقپ ًٴ مؾحقضا وحدثت فقف تحقٓٷ جذپية لؿ يؽـ لفا سابؼ مثقؾ يف تاپيخ
ٴلثؼافة ٴلعربقة ،فالشعر ٴلعربل طرب طـ پوٺ طصره مستقطبًا ٯلقاٷ ٴلحدٴثة يف ٴٕټٵ
ٴلعالؿل بؾغة طربقة جديدٶ وتشؽقؾ مقسقؼل مختؾػ (( ،لؼد ٭اپ ٴلشعرٴٮ
ٴلؿعا٭رون طؾك وطل كاف بتؾؽ ٴلقضقػة ،حقث ٰټپكقٴ ٰن ٴلؽشػ طـ ٴلجقٴكب
ٴلجديدٶ يف ٴلحقاٶ يستتبع بالضروپٶ ٴلؽشػ طـ لغة جديدٶ ،فؾقس مـ ٴلؿعؼقل يف
شلٮ ،بؾ پبؿا كان مـ غقر ٴلؿـطؼلٰ ،ن تعرب ٴلؾغة ٴلؼديؿة طـ تجربة جديدٶ .لؼد
ٰيؼـقٴ ٰن كؾ تجربة لفا لغتفا ،وٰن ٴلتجربة ٴلجديدٶ لقست ٲٓ لغة جديدٶٰ ،و مـفجا
جديدٴ يف ٴلتعامؾ مع ٴلؾغة .ومـ هـا تؿقزٷ لغة ٴلشعر ٴلؿعا٭ر بعامة طـ لغة ٴلشعر
ٴلتؼؾقدية ))( ،)1ٲن ترجؿة ٴلؽثقر مـ ٴٕطؿال ٴٕټبقة ٴلؿعا٭رٶ ٲلك لغاٷ ٰخرى
يدل طؾك ٴمتقاٿٴٷ فـقة ومقضقطقة جعؾت تؾؽ ٴٕطؿال ٴٕټبقة تـطؾؼ ٲلك مستقى
ٴلعالؿقة  ،وما حصقل كجقب محػقڅ طؾك جائزٶ كقبؾ ٴلعالؿقة وتؽريؿ طدټ مـ
ٴلشعرٴٮ وٴلروٴئققـ ٴلعرٵ يف ٴلؿحافؾ ٴلدولقة ٲٓ ممشر ټققؼ طؾك ققؿة ٴٕټٵ
ٴلعربل يف تطقپٴٷ ٴلحضاپٶ ٴلؿعا٭رٶ ،ٲن هذه ٴلـفضة وٴلتطقپ ٴلذي حؼؼف ٴٕټٵ
ٴلعربل مـ ٴلشقٴهد ٴلقٴقعقة ٴلحقة طؾك قدپٶ ٴلؾغة ٴلعربقة ومتاكة كظامفا ٓستقعاٵ
ٴلحضاپٶ وٴلتطقپ وٴلدخقل يف مجال ٴلعؾقم ٴلتؼـقة وٴلتؽـقلقجقة بؽػاٮٶ
وٴقتدٴپٕ،ن ٴلؽتابة ٴٕټبقة ټٴئؿًا تؼع يف مستقى ٰطؾك وخصق٭قة ٰټق مـ ٴلـظام
ٴلؾغقي ،وحقـؿا كان مؿؽـا تحؼقؼ ٴلتطقپ يف هذٴ ٴلؿستقى ٴلؾغقي ٴلؿخصقڂ فنن
ٲمؽاكقة ٽلؽ يف ٴلؿستقياٷ ٴلؾغقية ٴلعامة ٰسفؾ بؽثقر ،وكعـل بذلؽ ٴلؿجآٷ
ٴلؿفـقة وٴلعؿؾقة ٴلتل تحتاٹ ٲلك لغة تقٴ٭ؾقة تؼريرية مباشرٶ ،ولعؾ مـ ٴلؿفؿ
)1( .27طزٴلديـ ٲسؿاطقؾ ،ٴلشعر ٴلعربل ٴلؿعا٭ر قضاياه وضقٴهره ٴلػـقة ( ،بقروٷ :ټٴپ ٴلعقټٶ ،ڄ،5
1988م)،ڂ.174
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ٴستثؿاپ جدلقة هذٴ ٴلتطقپ ٴلؾغقي يف بؾقپٶ حؼقؼة ٴٕټٴٶ ٴلؾغقية ٴلتل يؿتؾؽفا
ٴإلكسان ٴلعربل ،وهـا قد يظفر مـ يؼقل بلن تطقپ ٴٕټٵ ٴلعربل وو٭قلف ٲلك
ٴلعالؿقة لؿ يؽـ ٲٓ بتلثقر مباشر بتطقپ ٴٕټٵ ٴلغربل وٴستقعاٵ ٯلقة ٽلؽ ٴلتطقپ،
ومع ٴلتسؾقؿ جد ً
ٓ لؿثؾ هذه ٴٕققٴل ٲٓ ٰكـا كمكد طؾك ما يفؿـا يف مضؿاپ ٽلؽ
ٴلطرٺ وهق ٴلؾغة ٴلعربقة ٴلتل كتب هبا هذٴ ٴٕټٵٰ ،ما قضقة ٴلتلثر وٴلتلثقر ٴلػؽري
فؾقست محؾ ٴهتؿام هذه ٴلدپٴسة،بؾ قد يؽقن يف ٽلؽ ٲثباٷ قدپٶ ٴلعربقة طؾك
تقصقـ وكؼؾ ٴلؿعرفة يف ٴلحضاپٶ ٴإلكساكقة ٴلؿعا٭رٶ ،فاستقعاٵ ٴلؿذٴهب ٴلؾغقية
بؿستقٴها ٴٕطؾك وٴٓتجاهاٷ ٴلـؼدية بحؿقلتفا ٴلػؾسػقة يف ٴلـفضة ٴلؿعا٭رٶ
لألټٵ ٴلعربل مـ ٴٕټلة ٴلؿفؿة طؾك سفقلة كؼؾ ٴلؿعرفة وتقصقـفا يف ٴلـفضة
ٴلعؾؿقة وٴلتؽـقلقجقة ٴلؿلمقل ٴٓشتغال طؾقفا وتقلل تدبقرها ،ويف هذٴ ٴلصدټ ٓ
يؿؽـ ٴلغػؾة طـ ٴلتطقپ ٴلؿؿاثؾ يف ٴلؿجآٷ ٴإلكساكقة ٴٕخرى كالعؾقم
ٴٓجتؿاطقة وٴلتاپيخقة طالوٶ طؾك ٴلتطقپ يف ٴلؿحتقى ٴلؿعؾقمايت كؿا تشفد بذلؽ
ٲحصائقاٷ ٴٕبحاٸ ٴلؿعـقة هبذٴ ٴلتقثقؼ.

اٌّؾٛس اٌضبٌش /آصبس اٌزجؼ١خ اٌٍغ٠ٛخ ػٍ ٝاٌزّٕ١خ.
يتضح مؿا سبؼ ٰن ٯثاپ ٴلتبعقة ٴلؾغقية طؾك ٰي مجتؿع مـ ٴلؿجتؿعاٷ
ٯثاپ كبقرٶ وشامؾة ،ففل ٓ تؼتصر طؾك ٴلتبعقة ٴلثؼافقة وهتديد طـا٭ر ٴلفقية وٴٓكتؿاٮ
ولؽـفا تتجاوٿ ٽلؽ ٲلك هؾفؾة بـاٮ ٴلـسقج ٴٓجتؿاطل وهدپ ٴٓقتصاټ وٴلتـؿقة
ٴلؿستدٴمة ،ولؽــا سـتجاوٿ هـا قضقة ٴلتلثقر طؾك ٴلثؼافة وٴلفقية ٩لقس لعدم ٰهؿقتفا
ولؽـ ٴطتؼاټٴ بلن هذٴ ٴلتلثقر قد كال مـاقشتف ٴلؿؼـعة يف صروحاٷ فؽر ٴلـفضة ٴلعربقة
ومعالجاٷ قضايا ٴلقحدٶ وٴلؼقمقة وٴلفقية ٴلعربقة ،وسـؾتزم بؿحدټٴٷ هذه
ٴلدپٴسة ومؼا٭دها ٴلؿؾتزمة بؼضقة ٴلتـؿقة ٴلبشرية وټوپها ٴلػاطؾ يف هقية ٴٓقتصاټ

د٘.بعذ ثٓ دِ١ضبْ اٌؾشثٟ

261

وتطقپٴٷ ٴلحضاپٶ ٴلجديدٶ ومػاهقؿفا ٴلؿتعؾؼة بتقصقـ ٴلؿعرفة وتلسقس ٴلتـؿقة
ٴلؿستدٴمة ،ولذلؽ سـؼتصر طؾك ٴلـؼطتقـ ٴٔتقتقـ:
 ٴهنقاپ ٴلتبعقة ٴلؾغقية:مـ ٴلؿسؾؿاٷ ٰن ٴلعالؿ يف كؾ طصر مـ طصقپه يخضع لفقؿـة لغقية
تؽقن يف ٴلغالب خاضعة لعامؾ ٴلفقؿـة ٴلسقاسقة وٴلثؼافقة ،وٴلتجربة ٴلتاپيخقة يف هذٴ
ٴلؿجال تؽشػ طـ كؿاٽٹ متعدټٶ لؾفقؿـة ٴلؾغقية كالققكاكقة وٴلعربقة وٴلػركسقة
يسؿك بالعقلؿة هتقؿـ ٴإلكجؾقزية كؾغة ٴلعصر يف
...وغقر ٽلؽ ،وٴلققم ويف ضؾ ما ّ
ٴلثؼافة وٴلعؾقم ،ولؽـ ٴلؿؾحقڅ ٰن ٴلزمـ ٴلؿعا٭ر لؿ تتحؼؼ بف هقؿـة لغقية كامؾة٩
فاإلكجؾقزية تعاين مـ مـافسة شديدٶ لؾغاٷ ٰخرى ٓ تؼؾ شلكا يف حضقپها ٴلسقاسل
وٴٓقتصاټي ثؿ ٴلثؼايف وٴلػؽري  ..كالػركسقة وٴلصقـقة وٴلقاباكقة وٴٕلؿاكقة
وٴلروسقة وٴلعربية ...ٲلخ ،وكلن ٴلعالؿ ٴلؿعا٭ر قد ٴستقطب ٴلتجربة ٴلتاپيخقة يف
طدم ٴلفقؿـة ٴلدٴئؿة وتباټل ٴٕټوٴپ ،فلخذٷ جؿقع ٴلؿجتؿعاٷ وٴلدول ٴلؿتطقپٶ
طؾك طاتؼفا ضروپٶ بـاٮ هنضتفا وتـؿقتفا بؾغاهتا ٴلؿحؾقة ،وقد باٷ مـ ٴلبديفقاٷ ٰكف
مع ٰي ٴختالل سقاسل ٰو ٴقتصاټي قد يتقلك ٿمام ٴلفقؿـة وٴلتس ّؾط ٴلثؼايف وٴلػؽري
لغاٷ ٰخرى وٰكظؿة جديدٶ ،وستضطر جؿقع ٴلؿجتؿعاٷ ٴلتابعة ٲلك ټفع ضريبة
ٰمس ٴلحاجة
ٴلتبعقة وٴٓكسقاق وپٴٮ ٭احب ٴلفقؿـة ٴلؿعا٭رٕ ،هنا ستدپك بلهنا يف ّ
تلسس لديفا
ٲلك ٴلركض خؾػ ٭احب ٴلفقؿـة ٴلجديدٶ وٴٓستػاټٶ مـف وصرٺ ما ّ
مسبؼا مـ تعؾقؿ وثؼافة ٓهنقاپ ٴلؿتبقچ ٴلسابؼ ،ولفذٴ ٴلسبب فؼد وطت ٴلؿجتؿعاٷ
هذه ٴلحؼقؼة وٴستػاټٷ مـ ټپوڀ ٴلؿاضل ،وٰ٭بحت جؿقع ٴلدول تسعك ٲلك
ٴلتعؾقؿ بؾغاهتا ٴلؿحؾقة ،حتك تؾؽ ٴلتل ٴستؼؾت ممخرٴ طـ ٴٓستعؿاپ وكاكت تعاين
لعؼقټ صقيؾة مـ هقؿـة ٴلؿستعؿر ومسخ هقيتفا ثؼافقا وفؽريا ،وكؿاٽٹ ٽلؽ كثقرٶ يف
ٴلثؼافة ٴلؿعا٭رٶ ويف ٴلتجربة ٴلؽقپية وٴلػقتـامقة وٴلعربية خقر ٴٕمثؾة طؾك ٽلؽ.
وما يـبغل ٰن يدپكف ٴلتخطقط ٴلؾغقي يف ٴلػؽر ٴلعربل ٰن ٴلتجربة ٴلتاپيخقة
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يف هقؿـة ٴلؾغة وسقاټهتا تثبت ټٴئؿا طدم ٴلثباٷ وٴٓستؼرٴپ ،و((قضقة ٴكدثاپ ٴلؾغاٷ
قضقة محسقسة يف ٴلتاپيخ ٴإلكساين ،فؽؿ مـ ٴلؾغاٷ كاكت ٽٴٷ ٭قلة وجقلة،
كتبت هبا ٴلعؾقم وسجؾت هبا ٰپوچ ما ٰكتجف ٴلعؼؾ ٴلبشري مـ ٯټٴٵ وفـقن،
وٴكتشرٷ يف مساحاٷ وٴسعة مـ ٴٕپڃ ولؽـ طقٴټي ٴلزمان طدٷ طؾقفا))(،)1
وبعقدٴ طـ ٴٓستؼرٴٮ ٴلتاپيخل يف تاپيخ ٴلؾغاٷ وما ٯلت ٲلقف هقؿـتفا يف ٴلعصقپ
ٴلؿاضقة فؾعؾ مـ ٰقرٵ شقٴهد ٽلؽ ٴٕمر ٴكحساپ ٴلػركسقة طؾك حساٵ ٴإلكجؾقزية
يف ٴلعصر ٴلحديث ،ويعد ٴلػركسققن هذٴ ٴٕمر هزيؿة تاپيخقة لفؿ بسبب (( تلثقر
ٴلػتح ٴلروماكدي يف ٲكجؾرتٴ يف ٴلؼرن ٴلحاټي طشر ٴلؿقالټي ،و بف ٭اپٷ ٴلػركسقة
يف ٲكجؾرتٴ هل لغة ٴلبالڄ وٴلؼضاٮ وٴلربلؿان ،وٴلؾغة ٴلرسؿقة لؾدولة مدى قركقـ
تؼريبا))( ،)2مؿا يعـل ٰن ٴإلكجؾقزية كاكت تحت ٴٓستعؿاپ ٴلػركسل يف يقم مـ
ٴٕيام ولؽـ ٴلؿملؿ جدٴ ٰن ٴلؿجتؿع ٴلعربل هق ٭احب ٴلتجربة ٴلؿتػرټٶ يف هذٴ
ٴلؿجال فؼد ٴستطاچ ٴٓستؼالل ٴلسقاسل وٴلعسؽري ولؽـف لؿ يحؼؼ ٴٓستؼالل
ٴلثؼايف وٴلػؽري ،فػفؿ ٴٓستؼالل ففؿا قا٭رٴ ولذلؽ لؿ تـجح جؿقع مساطل
ٴلؿجتؿعاٷ ٴلعربقة يف مشاپيعفا ٴلتـؿقية وٴلتعؾقؿقة وبـاٮ ٴلـفضة وٴلرقل
بالؿستقياٷ ٴٓقتصاټية وٴٓجتؿاطقة لؾشعقٵ ٴلعربقة ،فالقصـ ٴلعربل يعاين مـ
تبعقة ٴإلكجؾقزية مشرقا وٴلػركسقة مغربا – كعـل هـا ٴلتبعقة ٴلؾغقية  -وكلكف بذلؽ
ماٿٴل پهقـ ٴٓستعؿاپ .
فػل ٴلققت ٴلذي تحتؾ بف ٴإلكجؾقزية مؽاكة مؾحقضة وتلثقر ًٴ طاپمًا كجد

ٰ) 1( .28حؿد ٴلضبقب ،ٴلؾغة ٴلعربقة يف طصر ٴلعقلؿة(،ٴلرياڃ :مؽتبة ٴلعبقؽان ،ڄ2001 ،1م)،
ڂ.64
)2( .29محؿد غـقؿل هالل ،ٴٕټٵ ٴلؿؼاپن( ،بقروٷ :ټٴپ ٴلعقټٶ1987 ،م) ،ڂ.116
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فركسا ((مـ ٰكثر ٰهؾ ٴٕپڃ ٴطتـاٮ بؾغتفا وحر٭ا طؾقفا وطؾك كشرها بقـ ٴلـاڀ،
وٴلؿحافظة طؾك ٴلؿـاصؼ ٴلتل ٴكتصرٷ فقفا هذه ٴلؾغة وٴكتشرٷ فقفا ،وتتبدى
جفقټها ٴلؿؽثػة يف ٰكشطة كثقرٶ سقٴٮ مـ خالل ٴلؿمسساٷ ٴلؿختؾػة ٰو مـ خالل
مـظؿة ٴلػركؽػقكقة ٴلتل ٰ٭بحت مـظؿة سقاسقة تستؼطب ٴلدول ٴلـاصؼة بالػركسقة
))( ،)1بؾ ٲن وٿير ٴلثؼافة ٴلػركسل يف ٰحد ٴلؿمتؿرٴٷ ٴلعالؿقة ٰشاپ طالكقة ٲلك ((
٭رخة ٴلؼاپٶ ٴٕوپوبقة بالػركسقة لققػ هذه ٴلعقلؿة :ياثؼافاٷ ٴلعالؿ ٴتحدي ضد
ٴلغزو ٴلثؼايف ٴٕمريؽل ،وتخؾصل مـ وصلٶ ٴإلكؽؾقزية ))( ،)2ومع ٰن هذٴ ٴلصرٴچ
ٴلؾغقي يشقر بشؽؾ مباشر ٲلك ٴلقطل ٴلحضاپي بدوپ ٴلؾغة يف ٴٓقتصاټ وٴلتـؿقة
ٴلقصـقة ٲٓ ٰن ما يفؿـا فقف ٰثر ٴلتبعقة ٴلؾغقية ٴلػركسقة يف ٴلقصـ ٴلعربل يف مرحؾة
ٿمـقة قريبة جدٴ حقـؿا كاكت ٴلػركسقة ٴلؾغة ٴلعالؿقة ٴلؿفقؿـة ،فؼد بدٰ كثقر مـ
ٴلبؾدٴن ٴلعربقة يدپك وٴقع هذه ٴٕٿمة وٯثاپها ٴٓجتؿاطقة وٴٓقتصاټية كؿا يف لبـان
وبالټ ٴلؿغرٵ ٴلعربل ،فػل لبـان مثال كاكت ٴلسقاسة ٴلؾغقية بعد ٴٓكتدٴٵ ٴلػركسل
طؾك سقپية ولبـان طام 1992م تـص يف ٴلدستقپ ٴلجديد طؾك ٴطتباپ ٴلؾغة ٴلػركسقة
لغة پسؿقة وفرضفا يف ٴلؿعاهد ٴلخا٭ة وٴشرتٴڄ معرفتفا وٴإللؿام هبا طؾك صالب
ٴلعؿؾٰ ،...ما ٴٓكجؾقزية فؾؿ تؽـ ( ثـائقة لغقية طربقة ٴكجؾقزية يف لبـانٕ ،هنا لؿ
تؽـ لغة صائػة ،ولؿ تؽـ لغة ٴلؿستعؿر يف ٽلؽ ٴلحقـ ،ولؿ تؽـ ٴلؾغة ٴٕجـبقة
ٴٕساسقة يف لبـان ))( ،)3ولؽـ ما حدٸ بعد ٽلؽ يف ٰوٴخر ٴلؼرن ٴلعشريـ ٰن
((ٴكتسحت ٴلعقلؿة بسقاساهتا وٴقتصاټها وثؼافتفا ٴلؿـطؼة برمتفا ،و٭اپٷ ٴلؾغة
ٰ)1( .30حؿد ٴلضبقب ،ٴلؾغة ٴلعربقة يف طصر ٴلعقلؿة ،ڂ.66
)2( .31كسقؿ ٴلخقپي ،ٴإلطالم ٴلعربل وٴهنقاپ ٴلسؾطاٷ ٴلؾغقية( ،بقروٷ :مركز ټپٴساٷ ٴلقحدٶ
ٴلعربقة ،ڄ2005 ،1م) ،ڂ.431
)3( .32ٴكظر:حسـ حؿزٶ وٯخرون ،ٴلتخطقط وٴلسقاسة ٴلؾغقية ،ڂ. 80-79
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ٴٓكجؾقزية صريؼ ٴلخالڂ طـد طدټ كبقر مـ ٴلؾبـاكققـ ٴلساطقـ ٲلك ٴلفجرٶ ٴلتل
٭اپٷ يف بعض ٴٕحقان ٰمـقة ٓ تعاټلفا ٰمـقةٰ .ټٷ هذه ٴٕسباٵ مجتؿعة ٲلك
خػقٷ ٴلصرٴچ ٴلذي كان محتدما بقـ ټطاٶ ٴلتؿسؽ بالؾغة ٴلػركسقة وټطاٶ
ٴلتعريب،فؾؿ يعد ٴٕولقن قاټپيـ طؾك ٴلقققف يف وجف ٴلؾغة ٴإلكؽؾقزية ولؿ يعد
ٴٔخرون متؿسؽقـ بالتعريب ))( ،)1وكاكت كتقجة ٴلتبعقة ٴلػركسقة يف ٴلسقاسة
ٴلؾغقية ٴلؾبـاكقة تالشل ٴٔمال وٴٕحالم ٴلؿعؼقټٶ يف هاجس ٴلؿجتؿع ٴلؾبـاين بعد
ٴكحساپ ٰهؿقة ٴلػركسقة وهقؿـتفا ٴلسابؼة طالوٶ طؾك ٴلفدپ ٴلؿالل وٴلثؼايف ٴلذي
ٴستـزفتف تؾؽ ٴلسقاسة ٴلؾغقية ،ولؽـ ٴإلشؽالقة ٴلؽربى ٰن هذه ٴلسقاسة لؿ تستػد
مـ تجربتفا ٴلسابؼة يف فشؾ ٴلتبعقة ٴلسابؼة وٴكساقت يف ٲصاپ تجربة تبعقة جديدٶ
ستؽقن كتقجتفا كـتقجة سابؼتفا يف يقم مـ ٴٕيام.
ويف تقكس ٴلتل كاكت تعقش تبعقة لغقية مـ ّظؿة ومدطقمة مالقا وٲطالمقا
مـ ٴلحؽقمة ٴلػركسقةٰ ،٭بحت ٴلػركسقة تعاين (( مـ طجزها طـ ٴلؿـافسة ٴلعالؿقة
مؼاپكة باإلكؽؾقزية ٰو حتك لغاٷ ٰخرى)) ،391وبعد تبعقة صقيؾة لؾػركسقة ٰ٭بحت
ٴلحاجة ٲلك ٴإلكجؾقزية -لجدوٴها ٴٓقتصاټية وما تقفره مـ فرڂ ٴلعؿؾ -مطؾبا
ٴ جتؿاطقا جديدٴ ،مؿا يدل طؾ فشؾ ٴلتبعقة ٴلسابؼة وٴلبحث طـ تبعقة جديدٶ وهذٴ ما
تشقر ٲلقف ٰپقام وٲحصائقاٷ وٿٴپٶ ٴلتعؾقؿ ٴلتقكسقة ٴلجديدٶ ،،وما يؼال طـ ٴلتبعقة
ٴلؾغقية يف لبـان ٰو تقكس يؿؽـ ققلف طـ بالټ ٴلؿغرٵ ٴلعربل وٰوصان طربقة ٰخرى ،
كؿا ٰكف يتسؼ بشؽؾ متشابف مع تجاپٵ لغقية يف مجتؿعاٷ ٰخرى مـ ٴلدول
ٴلؿصـػة يف ټپجة ٴلعالؿ ٴلثالث .
كزيػ ٴٕټمغة  /هجرٶ ٴلعؼقل .)1( .33ٴلسابؼ ،ڂ.105
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يعالج مقضقچ كزيػ ٴٕټمغة وهجرٶ ٴلعؼقل ٴلعربقة بشؽؾ كبقر جدٴ يف
كتاباٷ كثقر مـ ٴلؿػؽريـ وٴلؿثؼػقـ ٴلؿتخصصقـ وكذلؽ ٴلؿمسساٷ وٴلفقئاٷ
ٴلرسؿقة ،حقث((تؿثؾ هجرٶ ٴلعؼؾ ٴلعربل وغربتف طـ وصـف ومجتؿعف ٲحدى
ٴٓپتباصاٷ ٴلخطقرٶ بالتعؾقؿ بؾغة ٰجـبقة وتػؽقؽ ٴلفقية ٴلعربقة ،فثؿة ٴتػاق وٴضح
بقـ ټپٴساٷ ٴٔثاپ ٴلسؾبقة لؾتعؾقؿ بؾغة ٰجـبقة طؾك ٰكف يؿثؾ ٴلبقٴبة ٴلرئقسة لفجرٶ
ٴلعؼقل ٴلعربقة ٰو هجرٶ ٴٕټمغة ٴلعربقة ٲلك خاپٹ وصـفا))( ،)1وٴلالفت لالكتباه ٰن
ٴٕپقام يف كثقر مـ ٴلتؼاپير وٴإلحصائقاٷ ٴلؿعـقة بذلؽ تبدو مخقػة ٲلك حد
ٴلذهقل ،حقث(( تشقر ٴإلحصاٮٴٷ ٴلؿلخقٽٶ مـ ٴلدپٴساٷ ٴلتل قامت هبا جامعة
ٴلدول ٴلعربقة ومـظؿة ٴلعؿؾ ٴلعربقة ومـظؿة ٴلققكسؽق وبعض ٴلؿـظؿاٷ ٴلدولقة
وٴإلقؾقؿقة ٴلؿفتؿة هبذه ٴلظاهرٶ ٲلك ٴلحؼائؼ ٴٔتقة :
-

يسفؿ ٴلقصـ ٴلعربل يف ثؾث هجرٶ ٴلؽػاٮٴٷ مـ ٴلبؾدٴن ٴلـامقة .

-

ٲن  %50مـ ٴٕصباٮ و  %23مـ ٴلؿفـدسقـ و  %15مـ ٴلعؾؿاٮ مـ مجؿقچ
ٴلؽػاٮٴٷ ٴلعربقة ٴلؿتخرجة يفاجرون ٲلك ٰوپبا وٴلقٓياٷ ٴلؿتحدٶ وكـدٴ بقجف
خاڂ .

-

ٲن  %54مـ ٴلطالٵ ٴلعرٵ ٴلذيـ يدپسقن يف ٴلخاپٹ ٓ يعقټون ٲلك بؾدٴهنؿ .

-

يشؽؾ ٴٕصباٮ ٴلعرٵ ٴلعامؾقن يف بريطاكقا حقٴلك  %34مـ مجؿقچ ٴٕصباٮ
ٴلعامؾقـ فقفا .

-

ٲن ثالٸ ټول غربقة غـقة ،وهل ٴلقٓياٷ ٴلؿتحدٶ وكـدٴ وبريطاكقا تصطاټ %75
مـ ٴلؿفاجريـ ٴلعرٵ ،بؾ ٰكثر مـ ٽلؽ قامت بعض ٴلدول ٴلغربقة بؿـح
جـسقاهتا لؾعؼقل ٴلعربقة ٴلؿفاجرٶ حتك يؽقن هـاك كقچ مـ ٴلقٓٮ وٴٓكتؿاٮ لفا .

-

يفاجر  100000مـ ٴلعؾؿاٮ وٴلؿفـدسقـ وٴٕصباٮ وٴلخربٴٮ كؾ طام مـ ثؿاكقة
ٰ)1( .34حؿد حسقـ حسـقـ ومجؿقطة مملػقـ ،ٴلؾغة وٴلفقية يف ٴلقصـ ٴلعربل ،ڂ.373
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ٰقطاپ طربقة (سقپيا – لبـان – ٴلعرٴق – ٴٕپټن –مصر – تقكس – ٴلؿغرٵ –
ٴلجزٴئر) .
 بؾغت خسائر ٴلدول ٴلعربقة ٴلتل ترتبت طؾك هجرٶ طؼقلفا حقٴلك  200مؾقاپټوٓپ)) (.)1
وٴلحؼقؼة ٰن كثقرٴ مـ ٴٕبحاٸ وٴلدپٴساٷ ٴلؿفتؿة بذلؽ قد ٴطتؿدٷ طؾك
ٴٓستـساٻ وٴلتؽرٴپ يف كثقر مـ صروحاهتا هبذٴ ٴلشلن ،فدٴئؿا ما تتؿركز ټپٴساهتا يف
بحث ٰسباٵ ٴلفجرٶ وحصر ٽلؽ يف ٴٕبعاټ ٴلسقاسقة،كعدم ٴٓستؼرٴپ ٴلسقاسل،
وضعػ ٴلحرياٷ ٴلعامة ،وٴكتشاپ ٴلػساټ وٴلؿحسقبقةٰ ،و ٴٕبعاټ ٴٓقتصاټية
كاكخػاڃ مستقى ٴلؿعقشة وطدم ٴٓستؼرٴپ ٴلقضقػل ..ٲلخ ،ټون ٴلقطل
بآستـزٴف ٴٓقتصاټي وهدپ ٴلتـؿقة ٴلبشرية يف تؾؽ ٴلؿجتؿعاٷٕ ،ن معظؿ هذه
ٴإلحصائقاٷ تصدپ مـ جفاٷ معـقة بؿباټٳ حؼقق ٴإلكسان ومعالجة ٴلػؼر وٴلبطالة
بصقپٶ ٯكقة وطاجؾة ټون ٴلتعؿؼ يف ٲ٭الٺ ٴلخؾؾ ٴٕساسل حقـؿا(( تمټي ٴلفجرٶ
ٲلك حرمان ٴقتصاټٴٷ ومجتؿعاٷ ٴلدول ٴلؿرسؾة مـ ٴلؼقٶ ٴلعامؾة ٴٕكثر فتقٶ
وٴٕكثر مباټپٶ فقفا))( ،)2ويتبع ٽلؽ يف تػاقؿ ٴإلشؽالقة ٰن(( ٴلؿفاجريـ ٓ يرغبقن
ٰو هؿ غقر قاټپيـ طؾك ترك مقٴصـفؿ ٴلجديدٶ وٴلعقټٶ ٲلك ٰوصاهنؿ ٴٕ٭ؾقة بعد
حصقلفؿ طؾك ٴلخربٴٷ ٴلعؾؿقة وٴلؿفاپٴٷ ٴلتؼـقة ٴلتل يؿؽـفا ٴلـفقڃ بالتـؿقة يف

)1( .35كز ٴپ قـقچ وغسان ٲبرٴهقؿ و جؿال ٴلعص ،هجرٶ ٴلؽػاٮٴٷ ٴلعؾؿقة ٴلعربقة (ٴلـؼؾ ٴلؿعاكس
لؾتؽـقلقجقا) ،مجؾة جامعة تشريـ لؾدپٴساٷ و ٴلبحقٸ ٴلعؾؿقة _ سؾسؾة ٴلعؾقم ٴٓقتصاټية
وٴلؼاكقكقة ٴلؿجؾد ( )28ٴلعدټ (2006 ،)1م..
)2( .36سالم ٴلؽقٴكبل ،ٴلفجرٶ ٴلدولقة وٴلتـؿقة يف بؾدٴن ٴإلسؽقٴ:ٴلتحدياٷ وٴلػرڂ ،ڂ68
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ٰوصاهنؿ ،ومـ هـا يؿؽـ ٰن تشؽؾ هذه ٴلفجرٶ خساپٶ ٴقتصاټية وتؼـقة ٓ يؿؽـ
تجاهؾ ٰثرها طؾك ٴلتـؿقة))( ،)1ولعؾ ٰپقام ٴإلحصائقة ٴلتل ٽكركاها سابؼا كػقؾة
)1( .37ٴلسابؼ ،ڂ.71
 .38قائؿة ٴلؿصاټپ وٴلؿرٴجع:
ٰ .39حؿد حسقـ حسـقـ وٰكقپ ٴلجؿعاوي ومجؿقطة مملػقـ ،ٴلؾغة وٴلفقية يف ٴلقصـ ٴلعربل( ،بقروٷ:
ٴلؿركز ٴلعربل لألبحاٸ وټپٴسة ٴلسقاساٷ ،ڄ2013 ،1م).
ٰ .40حؿد ٴلضبقب ،ٴلؾغة ٴلعربقة يف طصر ٴلعقلؿة(،ٴلرياڃ :مؽتبة ٴلعبقؽان ،ڄ2001 ،1م)
 .41حسـ ٴحجقج ،كظرية ٴلعالؿ ٴٓجتؿاطل ققٴطد ٴلؿؿاپسة ٴلسقسققلقجقة طـد بققر بقپټيق (،ٴلرباڄ:
مممـقن بالحدوټ ،ڄ2018 ،1م).
 .42حسـ حؿزٶ وطؾل ٴلؼاسؿل ومجؿقطة مملػقـ ،ٴلتخطقط وٴلسقاسة ٴلؾغقية ( ،ٴلرياڃ :مركز ٴلؿؾؽ
طبدٴهلل ٴلدولل لخدمة ٴلؾغة ٴلعربقة ،ڄ1417 ،1ه).
 .43حؿد ٯل فريان ،جريدٶ ٴلجزيرٶ ( ،ٴلرياڃ ،ٴلعدټ2011/1/1 ، 13974م ).
 .44خضر ٴلؼرشل ،ٲكسقر ٴلتـؿقة( ،ٴلرياڃ :مؽتبة ٴلعبقؽان ،ڄ2016 ، 1م).
 .45پوبرٷ فؾقبسقن ،ٴلفقؿـة ٴلؾغقية ،ترجؿة(سعد ٴلحشاځ) ( ،ٴلرياڃ :جامعة ٴلؿؾؽ سعقټ،
2007م).
 .46ٿهقر ٴلسباطل  ،تجربتل يف تعؾقؿ ٴلطب بالؾغة ٴلعربقة (،ٴلدمام ،كاټي ٴلؿـطؼة ٴلشرققة ٴٕټبل،
1995م).
 .47ٿهقر ٴلؽرمل ،ٴلعؾؿ ومشؽالٷ ٴإلكسان ٴلؿعا٭ر ( ،ٴلؽقيت :ٴلؿجؾس ٴلقصـل لؾػـقن وٴلثؼافة
وٴٔټٴٵ1987،م).
 .48سالم ٴلؽقٴكبل ،ٴلفجرٶ ٴلدولقة وٴلتـؿقة يف بؾدٴن ٴإلسؽقٴ:ٴلتحدياٷ وٴلػرڂ(،كققيقپك:هقئة ٴٕمؿ
ٴلؿتحدٶ2011 ،م).
 .49سقػ ٴلؿعؿري ،جريدٶ ٴلرٱية ٴلعؿاكقة2016 /6 /26 ،م.
=
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بالـفقڃ ٴلؽبقر يف ٴلقصـ ٴلعربل لق كان هـاك وطل بؿؽان ٴستثؿاپها ٴلصحقح.
=
 https://alroya.om/post/165762 .50ٴلؿققع ٴإللؽرتوين ،تاپيخ ٴلؿشاهدٶ 2018 /7 /26م.
 .51طثؿان سعدي ،جريدٶ ٴلرياڃ ،ٴلعدټ(2013/12/28،)16623م).
 .52طزٴلديـ ٲسؿاطقؾ ،ٴلشعر ٴلعربل ٴلؿعا٭ر قضاياه وضقٴهره ٴلػـقة ( ،بقروٷ :ټٴپ ٴلعقټٶ ،ڄ،5
1988م).
 .53كريؿ مروٶ ،كحق هنضة جديدٶ لؾقساپ يف ٴلعالؿ ٴلعربل( ،بقروٷ :ټٴپ ٴلساقل2017 ،م).
 .54محؿد غـقؿل هالل ،ٴٕټٵ ٴلؿؼاپن( ،بقروٷ :ټٴپ ٴلعقټٶ1987 ،م).
 .55محؿد مرٴيايتٰ ،سئؾة ٴلؾغة( ،ٴلرباڄ ،معفد ٴلدپٴساٷ وٴٕبحاٸ وٴلتعريب2002 ،م).
 .56محؿقټ ٴلذوٴټي ،ٴلؿجتؿعاٷ ٴلعربقة وطالقتفا ٴلـػسقة وٴٓجتؿاطقة بؾغتفا ( ،ٴلرياڃ ،مركز ٴلؿؾؽ
طبدٴهلل ٴلدولل لخدمة ٴلؾغة ٴلعربقة2015 ،م).
 .57كبقؾ طؾل ،ٴلثؼافة ٴلعربقة وطصر ٴلؿعؾقماٷ (،ٴلؽقيت ،ٴلؿجؾس ٴلقصـل لؾثؼافة وٴلػـقن
وٴٔټٴٵ2001،م).
 .58كزٴپ قـقچ وغسان ٲبرٴهقؿ و جؿال ٴلعص ،هجرٶ ٴلؽػاٮٴٷ ٴلعؾؿقة ٴلعربقة (ٴلـؼؾ ٴلؿعاكس
لؾتؽـقلقجقا) ،مجؾة جامعة تشريـ لؾدپٴساٷ و ٴلبحقٸ ٴلعؾؿقة _ سؾسؾة ٴلعؾقم ٴٓقتصاټية
وٴلؼاكقكقة ٴلؿجؾد ( )28ٴلعدټ (2006 ،)1م.
 .59كسقؿ ٴلخقپي ،ٴإلطالم ٴلعربل وٴهنقاپ ٴلسؾطاٷ ٴلؾغقية( ،بقروٷ :مركز ټپٴساٷ ٴلقحدٶ ٴلعربقة،
ڄ2005 ،1م).
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ٲن ٴلقصـ ٴلعربل حقـؿا يعؾؿ ٰبـاٮه بالؾغة ٴٕجـبقة ويتخذها لغة لؾتـؿقة
وٴلـفضة ٴلتعؾقؿقة وٴلػؽرية ٲكؿا يؾبس ثقبا مستعاپٴ ،فالجقؾ ٴلؿتعؾؿ بالؾغة ٴٕجـبقة
سقؽقن خساپٶ طؾك وصـف ومجتؿعفٕ ،ن كؾ طؼؾ مػؽر وطالؿ ممثر و٭احب
ممهؾ طال ٰو تخصص فريد مفؿا كان  ٩ ..طـد وجقټ ٰي ٴختالل سقاسل ٰو
ٴقتصاټي سقجد وصـا ٯخر يرحب بف ويرفع ققؿتف ويضؿـ لف طقشا ٯمـاٰ ،ما وصـف
ٴٕ٭ؾل فسقخسره ٕي ضرف صاپٳ طؾك حقاٶ وٴستؼرٴپ ٽلؽ ٴلقصـ ،وما خسره
ٴلقصـ ٴلعربل مـ طؾؿائف ومػؽريف وكػاٮٴتف يف هذٴ ٴلعصر لؿ يؽـ لقحدٸ لق ٰن
تؾؽ ٴلؽػاٮٷ كان تعؾقؿفا وبحثفا وٲكتاجفا بؾغتفا ٴلقصـقة .

الخاذوح وأهن الٌرائط والرىصُاخ:
وقػت هذه ٴلدپٴسة طؾك ٲشؽالقة ٴلتبعقة ٴلؾغقية يف ٴلؿجتؿع ٴلعربل متخذٶ
ٰسؾقبًا مختؾػًا طـ ٴلؿؿاپسة ٴلتؼؾقدية يف ضبط هذه ٴإلشؽالقة وصريؼة معالجتفا،
وٽلؽ حقـ تحصر تؾؽ ٴلؿؿاپسة جؾ ٴهتؿامفا يف قضقة ٴلفقية وٴٓكتؿاٮ غقر وٴطقة
بتطقپٴٷ ٴلحضاپٶ ٴلؿعا٭رٶ حقـؿا جعؾت ٴلؾغة پكقزٶ ٰساسقة يف ٴلتـؿقة ٴلبشرية
وٴٓقتصاټ ٴلؿعريف وما يتؿحقپ يف هذٴ ٴلؿضؿاپ مـ هنضة ٴلؿجتؿع وتـؿقتف ٴلؿعرفقة
وٴٓقتصاټية ،ويف سبقؾ ٴلسعل كحق مـفج مختؾػ يف ضبط ٴإلشؽالقة ومعالجتفا
فؼد قامت هذه ٴلدپٴسة بعؼد مؼاپكة متعدټٶ ٴلتقجفاٷ تعتؿد طؾك ٴلقٴقع ٴلؾغقي يف
ٴلؿجتؿع ،فؼاپكت ٰوٓ بقـ ٴلتبعقة ٴلؾغقية يف ٴلؿجتؿع ٴلعربل وكؿاٽٹ لفذه ٴلتبعقة يف
مجتؿعاٷ ٰخرى ،وبقـت يف هذه ٴلؿؼاپكة كقػ ٴستطاطت تؾؽ ٴلؿجتؿعاٷ
ٴلتخؾص مـ ٯثاپ ٴٓستعؿاپ وٴلتحرپ ٴلثؼايف مـ هقؿـتف طؾك حقـ لؿ يستطع
ٴلؿجتؿع ٴلعربل تحؼقؼ هذٴ ٴلتحرپ وٴلتخؾص مـ پوٴسبف ٴلباققة يف ٴلثؼافة وٴلػؽر،
ويف مؼاپكة ٰخرى كظرٷ ٲلك تدپيس ٴلطب يف ٴلقصـ ٴلعربل بالؾغة ٴلعربقة وٴلؾغة
ٴٕجـبقة كلكؿقٽٹ ماثؾ لؾتبعقة ٴلؾغقية ،وكاكت كتقجة هذه ٴلؿؼاپكة بعد فحص
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ٴإلحصاٮٴٷ وٴلدپٴساٷ ٴلؿعـقة بذلؽ طدم وجقټ ٰي ققؿة لؾتبعقة ٴلؾغقية طالوٶ
طؾك ٯثاپها ٴلؿستؼبؾقة يف شطر ٴلؿجتؿع لغقيا وٴستـزٴف مدخرٴتف وثروٴتف يف
ٴتجاهاٷ غقر ٭حقحة ،ويف مجال ٯخر مـ هذه ٴلؿؼاپكاٷ تبقـ كقػ ٴستطاچ
ٴلؿجتؿع ٴلعربل مجاپٴٶ ٴلتطقپ ٴلعالؿل يف ٴإلبدٴچ ٴٕټبل وٴستثؿاپ ٯلقاٷ ٴلـؼد
ٴلجديدٶ بؾغتف ٴلعربقة طؾك حقـ لؿ يستطع ٴلق٭قل ٲلك ٽلؽ يف ٴلؿجآٷ ٴلعؾؿقة
وٴلتؼـقة ٴلتل تؿاپڀ فقفا ٴلتبعقة ٴلؾغقية ،وقد ٴطتؿدٷ هذه ٴلدپٴسة يف مؼاپكاهتا
ٴلسابؼة طؾك مؼاپبة حجاجقة تؾتزم بؿحدټٴٷ ٴلؿـطؼ وٴٕسؾقٵ ٴلعؼالين بعقدٴ طـ
ٴٓكدفاطاٷ ٴلعاصػقة وهقڀ ٴلذٴتقة ٴلؿػرصة يف ٴلطرٺ وٴلؿعالجة.
وحقـؿا ٰطؿؾت هذه ٴلدپٴسة كثقرٴ مـ ٴهتؿامفا طؾك ٴلقٴقع ٴلؾغقي فنهنا لؿ
تغػؾ طـ ٴستشرٴف ٴلؿستؼبؾ وٴلرتكقز طؾك تبـل سقاسة لغقية وتخطقط مستؼبؾل
يؽقن مبـقا طؾك ٰسس تـؿقية وٰهدٴف هنضقية ،فبقـت ٴلـتائج ٴلسؾبقة لؾتبعقة ٴلؾغقية
حقـ ٴهنقاپ ٴلؿتبقچ سقاسقا ٰو ٴقتصاټيا ٩وٴلضريبة ٴلتل تدفعفا ٴلؿجتؿعاٷ ٴلتابعة
حقـ حدوٸ مثؾ هذه ٴٕمقپ ،وقد حر٭ت ٴلدپٴسة طؾك ٲبرٴٿ وطل ٴلؿجتؿعاٷ
ٴلؿتطقپٶ هبذه ٴلؼضقة وٴستػاټهتا مـ ٴلتجاپٵ ٴلسابؼة يف هذٴ ٴلؿجال ،كؿا حاولت
ٴلدپٴسة ٴلرتكقز طؾك هجرٶ ٴلعؼقل ٴلعربقة وبقـت بإپقام وٴإلحصاٮٴٷ مدى ما
يخسره ٴلقصـ ٴلعربل ويستثؿره ٴٔخرون يف هذٴ ٴٓستـزٴف ٴلتـؿقي ٴلذي لق كان
مقجفا يف صريؼف ٴلصحقح لؽان كػقال بتحؼقؼ ٴلـفضة ٴلعربقة وتـؿقة ٴإلكسان ٴلعربل.
ويف سبقؾ تلصقر ٴلػفؿ ٴلؼا٭ر لجدوى ٴلتبعقة ٴلؾغقية وٰهؿقتفا يف تحؼقؼ
ٴلتـؿقة وكؼؾ ٴلتؼـقة كان مـ ٴلضروپٶ ٴستعرٴڃ ټوپ ٴلحضاپٶ ٴلؿعا٭رٶ يف ٴلـظام
ٴلؾغقي وٴلتطقپ ٴلسريع وٴلؿرتٴسؾ يف ٴلؿـتجاٷ وٴلؿصطؾحاٷ مؿا جعؾ
ٴٓخرتٴق ٴلؾغقي مؾؿحا پئقسا يف وٴقع ٴلحضاپٶ ٴلجديدٶ ،وهق مايعـل بالتالل ٰن
قضقة ٴلـفقڃ لقست يف ٴلتبعقة ٴلؾغقية وتعؾؿ ٴلؾغاٷ ٴٕجـبقة ولؽـفا يف صبقعة
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ٴلحضاپٶ ٽٴهتا وټيـامقتفا ٴلؾغقية وهق ما باٷ محسقسا لدى ٰ٭حاٵ تؾؽ
ٴلحضاپٴٷ كػسفا ،ولذلؽ ٰ٭بح مـ ٴلضروپي ٴلقطل هبذٴ ٴلتطقپ ٴلؾغقي
وٴلدخقل ٴلؿباشر يف صبقعة ٴلحضاپٶ ووٴقعفا ٴلؾغقي بػتح مـافذ ٴلتفريب وٴلؿثاقػة
ٴلؿستؿرٶ إلثرٴٮ ٴلؿحتقى ٴلؾغقي وٴستقعاٵ ٴلتطقپ ٴلحضاپي لؾغة بصقپٶ تتـاسب
مع وٴقع ٴلحقاٶ ٴلؿعا٭رٶ.
وٰخقرٴ فنن هذٴ ٴلبحث حاول ٴلقققف طؾك وٴقع ٴلتبعقة ٴلؾغقية وٯثاپها طؾك
ٴلتـؿقة وٴلـفضة ٴلعربقة مدپكا ٲمؽاكقة ٴلـفقڃ وتحؼقؼ ٴلتطقپ طـد ٴتباچ سقاسة
لغقية ٭حقحة وجعؾ ٴلؾغة پكـا پئقسا يف كؾ پٱية تسعك ٲلك ٴلتطقپ وٴلـفقڃ،
وٴإلمؽاكاٷ ٴلذٴتقة لألمة ٴلعربقة وتاپيخ لغتفا وطدټ متؽؾؿقفا قاټپ طؾك تحؼقؼ ٽلؽ
بؽؾ كػاٮٶ وٴقتدٴپ ،وٴلطريؼ ٴلؿق٭ؾ ٲلك ٽلؽ هق ٴلسقاسة ٴلؾغقية ٴلصحقحة
وٴلتخطقط ٴلسؾقؿ.
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Abstract
This study discusses the issue of a foreign language in
Arabic education and its impact on the renaissance and
national development. The study depends on the modern
cultural perspective on the language and its role in the
human development and also on how the linguistic
dependency leads to the disintegration of the social fabric
and the migration of competencies and neglect of
sustainable development. In this study, the linguistic reality
is also reviewed with a very detailed analysis based on other
linguistic experiences, and the current Arab experience to
understand the mechanism of linguistic planning between
the reality and expectations.
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الوسرخلص
هتدف ٴلدپٴسة ٲلك ٴلقققف طـد ٭قپٶ ٴلصحرٴٮ ومؽقكاهتا ،وضفقپها مـ
خالل ٴلؿقٴٿكة بقـ ټيقٴين "مقٴققت ٴلرمال" لؾشاطر محؿد ٴلصػرٴين ،و" مققػ
ٴلرمال" لؾشاطر محؿد ٴلثبقتل ،فتؼػ طـد محقپيـ پئقسقـ ،متؿثالن يف ٴلصحرٴٮ
وٴإلكسان ،وٴلصحرٴٮ ومظاهر ٴلطبقعة ،ٲضافة ٲلك ٴلصحرٴٮ وٴلتـاڂ ٴلبعدي ،مع
ٴلؽشػ طـ هذٴ ٴلظفقپ ومدى تعالؼ ٴلشاطر مع ٴلصحرٴٮ.
ٴلؽؾؿاٷ ٴلؿػاتقح ( :ٴلصحرٴٮ – ٴإلكسان – ٴلطبقعة – ٴلتـاڂ ٴلبعدي)
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هقذهح
طؾك ٴلرغؿ مؿا يتؿتع هبؿا ټيقٴكا " :مققػ ٴلرمال" و"مقٴققت ٴلرمال"
لؾشاطريـ ٴلسعقټيقـ ،محؿد ٴلثبقتل( )1ومحؿد ٴلصػرٴين( ،)2مـ خصق٭قة تؿقز
كؾ وٴحد مـفؿا مـ حقث ٴلعـا٭ر ٴلػـقة ،كالصقپٶ وٴلؿقسقؼا وٴٕلػاڅ ٲلخ ،ٲٓ ٰن
ٴلؼاپٳ لؾديقٴكقـ يجد وجقها طديدٶ مـ ٴلتالقل يف ٴلثقؿاٷ ٴلتل يطرحفا ٴلشاطرٴن،
ٴبتدٴٮ مـ ٴلثقؿة ٴلعامة ٴلتل تشؽؾ ٴإلصاپ ٴلؽؾل لؾثقؿاٷ ٴلؿتـاثرٶ يف قصائدهؿا،
) )1محؿد طقٴڃ ٴلثبقتل شاطر سعقټي ،ولد طام 1371هـ 1952/م يف مـطؼة ٴلطائػ ،تؾؼك تعؾقؿف ٴٓبتدٴئل
بالطائػ ،ثؿ ٴكتؼؾ ٲلك مؽة ٴلؿؽرمة حقث وٴ٭ؾ ټپٴستف ٴلؿتقسطة وٴلثاكقية ,وتخرٹ يف معفد ٲطدٴټ ٴلؿعؾؿقـ
بؿؽة 1392هـ ،ثؿ حصؾ طؾك ٴلبؽالقپيقڀ يف ٴٓجتؿاچ مـ جامعة ٴلؿؾؽ طبدٴلعزيز بجدٶ 1400هـ ،وطؿؾ
بالتدپيس يف ٴلؿرحؾة ٴٓبتدٴئقة حتك طام 1404هـ ,ثؿ ٴكتؼؾ ٲلك ٴلعؿؾ بنټٴپٶ ٴلتعؾقؿ بؿؽة ،ټوٴويـف ٴلشعرية:
طاشؼة ٴلزمـ ٴلقپټي  -هتجقت حؾؿًا ...هتجقت وهؿًا–ٴلتضاپيس -مققػ ٴلرمال تقيف طام
1432هـــ2011/مُ ،يـظر:
معجؿ ٴلبابطقـ لؾشعرٴٮ ٴلعرٵ ٴلؿعا٭ريـ ،ٴلؽقيت1995 ،م ،ٴلؿجؾد ،4ڂ.190))2محؿد سالؿ ٴلصػرٴين شاطر وٰكاټيؿل سعقټي ،ولد بالؿديـة ٴلؿـقپٶ طام 1389هــ ،تؾؼك تعؾقؿف يف مدٴپسفا ،ثؿ
حصؾ طؾك ٴلبؽالقپيقڀ مـ جامعة ٴلؿؾؽ طبدٴلعزيز ،وطؾك ٴلؿاجستقر مـ ٴلجامعة ٴٕپټكقة يف تخصص
ٴٕټٵ وٴلـؼد  ،ثؿ حصؾ طؾك شفاټٶ ٴلدكتقپٴه مـ جامعة ٴلؿؾؽ سعقټ يف تخصص ٴٕټٵ وٴلـؼد ،ويعؿؾ
حالقا يف جامعة صقبة بالؿديـة ٴلؿـقپٶ ،ټوٴويـف ٴلشعرية :شاپٵ ٴلؿحق -ٴلؿديـة – مقٴققت ٴلرمال ،باإلضافة ٲلك
طدٶ مملػاٷ مـفا :شعر غاٿي ٴلؼصقبل ټپٴسة فـقة ،كحق مجتؿع ٴلؿعرفة :متطؾباٷ ٴلتـؿقة ٴلثؼافقة وٴٕمـ
ٴلػؽري يف ٴلؿؿؾؽة ٴلعربقة ٴلسعقټية ،كؼال طـ ٴلرٴبط ٴإللؽرتوين:
https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/Sector/SectorPage.aspx?ID=13&PageId=15
2بتاپيخ 2018/6/4م.

-

يـظر :ٴلخطرٴوي ،محؿد ٴلعقدٰ ،سرٶ ٴلقٴټي ٴلؿباپك ،مؽتبة ٴلؿؾؽ طبدٴلعزيز ٴلعامة،
ٴلرياڃ ،ڄ1426 ،1هــ ،ڂ.432
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وهل " ٴلصحرٴٮ " ٴلتل تشؽؾ " ٴلرمال " ماټهتا ٴٕساسقة وٴٕكثر ٴكتشاپٴ يف
ٰپجائفا ،ٴٕمر ٴلذي يستؼقف ٴلؼاپٳ مبدئقا مـ تؼاصع طـقٴين ٴلديقٴكقـ يف مصطؾح
"ٴلرمال".
ٲلك ما يؾل ٽلؽ مـ ثقؿاٷ جزئقة متـاثرٶ بقـ قصائد ٴلديقٴكقـ ٓ ،يجد
ٴلؼاپٳ بدٴ مـ طدّ ها مـ متعؾؼاٷ ٴلصحرٴٮ ،مـ مثؾ :ٴلرمال ،وٴٕطرٴٵ ،وٴلرحؾة،
وٴلؼصقدٶ ،وٴلؿرٰٶ ،وٴلظؿل ،وٴلـخقؾ وٴلحرمؾ وٴلشقك ،وٴلسرٴٵ ،وٴلـجقم،
وٴلـسقپ ،وٴلخقف ،وٴلظالم ،وٴلخقؾ ،وٴلـاپ ،وٴلريح ،وٴلؿاٮ  .تؾؽ ٴلعـا٭ر ٴلتل
تغـك هبا ٴلشاطرٴن يف قصائدهؿا ،كؾ بلسؾقبف ٴلخاڂ.
لذلؽ فؼد وجد ٴلباحث مـ ٴلؿـاسب مؼاپبة ٴلديقٴكقـ مـ هذٴ ٴلجاكب
ٴلذي قرٰ فقف ٭قپٶ ٴلصحرٴٮ بقـ ٴلديقٴكقـ ،وما يؾل ٽلؽ مـ ثقؿاٷ جزئقة ٽٴٷ
طالقة بالصحرٴٮ ،يف ټپٴسة مقٴٿكة تحاول تؾؿس وجقه ٴٓلتؼاٮ وٴٓختالف بقـفؿا،
وٰسباٵ ٽلؽ وتدٴطقاتف ٴلػـقة.
حقث جاٮٷ ٴلدپٴسة يف محقپيـ پئقسقـ ٰ :ولفؿا محقپ "ٴلصحرٴٮ
وقسؿف ٴلباحث لجزئقاٷ ،تتعؾؼ بؼقٴسؿ مشرتكة بقـ ٴإلكسان
وٴإلكسان"،
ّ
وٴلصحرٴٮ يف وجدٴن ٴإلكسان ٴلعربل ،طؾك وفؼ ما هق وٴپټ يف ٴلديقٴكقـ بالطبع،
وهل  :ٴلصحرٴٮ وٴٕطرٴٵ ،وٴلصحرٴٮ وٴلرحؾة ،وٴلصحرٴٮ وٴلؿرٰٶ ،وٴلصحرٴٮ
وٴلؼصقدٶ ،وٴلصحرٴٮ وٴلظؿل.
وقسؿف
ٰما ٴلؿحقپ ٴلثاين ،فؼد جاٮ بعـقٴن "ٴلصحرٴٮ ومظاهر ٴلطبقعة"ّ ،
ٴلباحث ٰيضا ٲلك جزئقاٷ ،تتعؾؼ بؼقٴسؿ مشرتكة بقـ ٴإلكسان ومظاهر ٴلطبقعة
ٴلؼاپٶ يف وجدٴن ٴإلكسان ٴلعربل ،طؾك وفؼ ما هق وٴپټ يف ٴلديقٴكقـ كذلؽ ،وهل :
ٴلصحرٴٮ وٴلـباٷ وٴلصحرٴٮ وٴلحققٴن ،فضال طـ متػرقاٷ ٰخرى مـ طـا٭ر
ٴلصحرٴٮ ،ٲضافة ٲلك ٴستثؿاپ ٴلتـاڂ ٴلبعدي ،ٯمال ٰن ٰقدم بذلؽ حؼقؼة طؾؿقة
مػقدٶ ،وٴهلل مـ وپٴٮ ٴلؼصد .
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ذوهُذ:
يؾحظ ٴلؼاپٳ لديقٴين ٴلشاطريـٰ ،هنؿا ٓ يعؿدٴن ٲلك مؼاپبة ٴٕفؽاپ
وٴلؿقضقطاٷ وٴلؼقؿ ٴلؿطروقة لديفؿا بشؽؾ مباشر ،وٴلتعاصل معفا بشؽؾ حسل
مؾؿقڀ تحؾقال ومـاقشة وتػؽقؽا وتركقبا ،وٲكؿا يعؿد كؾ مـفؿا ٲلك تغؾقػ لغتف
هبالة مـ ٴٕلػاڅ وٴلتعابقر ٴلجذٴبة وٴلصقپ ٴلبالغقة ٴلرقرٴقة وٴلؿقسقؼا ٴلفاټئة،
حالفؿا يف ٽلؽ كحال معظؿ شعرٴٮ ٴلعصر ٴلحديث ٴلذيـ يؿقؾقن ٲلك ٴستخدٴم لغة
ٴلرمز بديال طـ ٴلتعاصل ٴلؿباشر مع ٴٕفؽاپ ٴلتل يطرققهنا ،بحقث ترتٴٮى ٴٕفؽاپ
وٴلؿقضقطاٷ وٴلؼقؿ ٴلتل يؼاپهبا كؾ مـفؿا مـ بقـ ثـقاٷ تؾؽ ٴلتعابقر وٴلصقپ
وٴلؿقسقؼا ،ولؽـفا يف ٴلـفاية ٓ تخػك طؾك ٴلؼاپٳ ٴلـبقف .
بحقث تشؽؾ ٴلصحرٴٮ مؽقكا مفؿا ٲن لؿ يؽـ ٴٕهؿ بقـ تؾؽ ٴلؿقضقطاٷ
ٴلؿتـاثرٶ طؾك ٰټيؿ كؾ مـ ٴلديقٴكقـ ،فالصحرٴٮ مـ ٰفؼر ٴٕماكـ طؾك وجف ٴٕپڃ
يف ٴلتـقچ ٴلؾقين( ،)1وقد " ُتعطل ٴلؿعـك ُبعدً ٴ ٲضاف ًقا يف ٴلتعبقر طـ ٴلؿعاكاٶ
وٴلؼسقٶ"( ،)2فقجد ٴلؼاپٳ ٴلصحرٴٮ تػرڃ كػسفا مـذ ٴلؾحظة ٴٕولك ٴبتدٴٮ
بعـقٴين ٴلديقٴكقـ :مققػ ٴلرمال ومقٴققت ٴلرمال ،وٴلرمال وٓ شؽ هل ٴلؿؽقن
ٴلحسل ٴٕبرٿ يف ٴلصحرٴٮ ٴلتل تشؽؾ جزٮٴ غقر يسقر مـ ٰپٴضل وصــا ٴلعربل
ٴلؽبقر طؾك ٴمتدٴټه ،وطرب مرٴحؾ تاپيخف ٴلؼديؿ وٴلحديث ،لقجد ٴلؼاپٳ بعد ٽلؽ
ٴلثقؿاٷ ٴلؿتعؾؼة بالصحرٴٮ متـاثرٶ يف ٴلديقٴكقـ ،ولع ّؾل ٰقسؿ تعاصل ٴلشاطريـ مع
) )1٭الح ،٭الٺ ،ټپٴسة ٴلؿؽان ٴلصحرٴوي ،مجؾة فصقل ،ٴلؿجؾد ٴلثاين طشر ،ٴلعدټ  ،3حزيرٴن 1993م ،ٴلفقئة
ٴلؿصرية ٴلعامة ،ڂ .301
) )2ٴلؼرين ،طبدٴهلل ،شعرية ٴلؿؽان يف ٰطؿال ٴلؼصقبل ٴلشعرية ،مجؾة جامعة صقبة لمټٴٵ وٴلعؾقم ٴإلكساكقة ،ٴلسـة
ٴلرٴبعة ،ٴلعدټ 1436 ،5هــ ،ڂ .390
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تؾؽ ٴلثقؿاٷ وفؼ ٴلؿحقپيـ ٴٔتققـ :

اٌّؾٛس اٚ٤ي  :اٌصؾشاء ٚأ٦غبْ .
فؼد كاكت ٴلصحرٴٮ وستظؾ تحتؾ مساحة وٴسعة مـ وجدٴن ٴإلكسان
ٴلعربل قديؿا وحديثا ،فؼد شاٮ لف ٴلؼدپ ٰن تشؽؾ جزٮٴ وٴسعا مـ ٴلبالټ ٴلتل يعقش
فقفا ،مـ شبف ٴلجزيرٶ ٴلعربقة مقصـ ٴإلكسان ٴلعربل ٴٕول ،ٲلك ما يؾقفا مـ ٰ٭ؼاچ
ٴلقصـ ٴلعربل وٰمصاپه ،وٴلثقؿاٷ ٴلتل يجد ٴلؼاپٳ ٰهنا تشؽؾ تقٴشجا بقـ
ٴلصحرٴٮ وٴإلكسان يف ټيقٴين ٴلشاطريـ ،تتؿثؾ يف:

أ -ا٤ػشاة
يف ٴلؾغة ٴٕطرٴبل :ٴلبدوي وهؿ ٴٕطرٴٵ وٴٕطاپيب :جؿع ٴٕطرٴٵ،
وٴٕطرٴبل ٲٽٴ ققؾ ل ُف :يا
ٰطرٴبل
ولقس ٴٕطرٴٵ جؿعًا لعرٵ ،وٴلـسب ٲلك ٴٕطرٴٵ
ُ
ٌ

بذلؽ َ
َ
وٴلعربل ٲٽٴ ققؾ لف يا ٰطرٴبل غضب لف .فؿـ كزل ٴلباټية
وهش ل ُف،
فرٺ
طربل َ
ُ
ُ

ٰو جاوپ ٴلباټيـ وضعـ ضعـفؿ وٴكتقى باكتقٴئفؿ ،ففؿ ٰطرٴٵ ومـ كزل بالټ ٴلريػ
وٴستقصـ ٴلؿدن وٴلؼرى ٴلعربقة وغقرها مؿـ يـتؿل ٲلك ٴلعرٵ ففؿ طرٵ وٲن لؿ

يؽقكقٴ فصحا( ،)1يؼقل محؿد ٴلسؿقپي" :فالعرٵ ٰمة ققمقة وٴٕطرٴٵ جؿاطاٷ
جغرٴفقة مـفؿ ٴلعرٵ وغقر ٴلعرٵ ففـاك ٰطرٴٵ فاپڀ وٰطرٴٵ ٴلحبشة وٰطرٴٵ مـ
ٴلعرٵ"()2
لؼد وپټٷ كؾؿة ٴٕطرٴٵ لدى ٴلشاطر ٴلثبقتل ،ٲٽ جعؾ قصقدٶ كامؾة تحت
طـقٴن "ٴٕطرٴٵ" ،يؼرٰ ٴلؿتؾؼل بقـ سطقپها ٽٴك ٴلشقق يف قؾب ٴلشاطر ووجدٴكف
) (1ٴبـ مـظقپ ،لسان ٴلعرٵ ،مجؾد ،1ماټٶ ( چ پ ٵ) ،ټٴپ ٭اټپ ،بقروٷ ،ڂ.586
) )2ٴلسؿقپي ،محؿد ،ٴلعرٵ وٴٕطرٴٵ  :خؾط ٴلؿػاهقؿ ،وفقضك ٴلدٓلة 2007 ،م ،مققع ټيقٴن ٴلعرٵ:

َ4119 /4/1 http://www.diwanalarab.com/spip.php?article7884
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لألطرٴٵ ٴلذيـ ترٴٮوٴ يف مخقؾتف وهؿ يسرجقن خققلفؿ ،ومـ ثؿ يتـاټون ٲلك
ساحتف ،حقث يتؿـك ٴلشاطر لق ٰهنؿ ٰوقدوٴ كاپهؿ تحت كافذتف وٴسرتٴحقٴ:
" لقتفؿ حقـؿا ٰسرجقٴ خقؾفؿ
وتـاټوٴ ٲلك ساحتل
ٰوقدوٴ كاپهؿ تحت كافذيت
وٴسرتٴحقٴ "()1
ويف مقضع تال يستدطل شخصقتقـ مـ شخصقاٷ ٴلتاپيخ ٴلعربل ،وٴحدٶ
مؿا قبؾ ٴإلسالم وٴٕخرى مـ ٴلعصر ٴلعباسل ٴٕول ،طرفتا بعالقتفؿا ٴلقصقدٶ
بالصحرٴٮ وكرمفؿا ٴلذي كان فقف طقڃ إلكسان ٴلصحرٴٮ ،طـ ٴلجقچ وٴلسغب
وٴلؿخؿصة ،ٴلتل كاكت تتسبب هبا ٴلصحرٴٮ يف حؼ ٲكساهنا ،حقـؿا كاكت تضـ طؾقف
يف بعض ٴٕحقان بخقرها ٴلذي يف جقففا ،وهؿا حاتؿ ٴلطائل ومعـ بـ ٿٴئدٶ:
" كان يثقي بؼربل حزيـا
ويطقي طؾك ٰلؿ ساطده
قؾت :مـ٬
قال:حاتؿ ٴلطائل وٰكت ٬
فؼؾت:
ٰكا معـ بـ ٿٴئدٶ =ٴلتؿققز يف ٴٕ٭ؾ< "()2
ٲٽن ففل طالقة شائؽة تؾؽ ٴلعالقة ٴلتل تربط ٴإلكسان ٴلعربل بصحرٴئف٩
فبالرغؿ مـ ٰهنا تؼسق طؾقف يف بعض ٴٕحقان ،ٲٓ ٰكف ٓ يػتل يحبفا ويشتاق ٲلقفا
) )1ٴلثبقتل ،محؿد(2009م) ،ٴٕطؿال ٴلؽامؾة ،ممسسة ٴٓكتشاپ ٴلعربل ،بقروٷ ،لبـان ،ٴلـاټي ٴٕټبل بحائؾ ،ڄ،1
ڂ 33
) (2ٴلثبقتل ،ٴٕطؿال ٴلؽامؾة ،مصدپ سابؼ ،ڂ 36
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ويحـ لفاّ ،ٲٓ ّ
ٰن ٴلشخصقتقـ لؿ تلٷ بالقجف ٴلؿللقف" ،ٲٽ ٴبتعدتا طـ ټٓلتفؿا
ٴلتاپيخقة"( )1فؽاكتا تعاكقان مؿا يؼقټ ٴلؿتؾؼل ٲلك ٴإلحساڀ بتضامـ هاتقـ
ٴلشخصقتقـ مع ٴلشاطر.
وٲٽٴ كـا قد وجدكا يف ٰبقاٷ ٴلثبقتل ٴلسابؼة ٴلشقق لؾصحرٴٮ وٴستدطاٮ
بعض پمقٿها مـ ٲكساهنا ٴٕول ،فنكـا ٓ كعدم هاتقـ ٴلػؽرتقـ يف شعر ٴلصػرٴين ،ففق
يجقٵ ٴلػرٴڇ يف پحؾة ٽهـقة پوحقة ،يبث متؾؼقف بعضا مـ ٯٓم كػسف ،لترتٴٮى
ٴلصحرٴٮ وٲكساهنا ٴٕطرٴبل مـ بقـ ثـقاٷ سطقپ ٴلؼصقدٶ:
جبت ٴلػرٴڇ وفقف كؾ مخؿصــــة

وطدٷ ٓ ماٮ حقل ٴلرٴحــــــــــؾ

ٴلربم
ٰو فسحة يف ٽققن ٴلبدو ٰكؼشفا

وپټٴ سقى ٴلصقػ يؼري ٴلضقػ

بالـؼؿ ()2
ففق قد جاٵ ٴلػرٴڇ يف پحؾتف هذه ،لؽـ ٰوبتف لصحرٴئف وٲكساهنا ٴلبدوي،
تعؽس يف ٰغؾب ٴلظـ شققا مبطـا مـ ٴلشاكل تجاه ٴلؿشؽق مـف وهق ٴلصحرٴٮ،
لقؼقل ٴلشاطر يف مقضع تال:
" وحدي ٰكا
ٰبتاچ ٰمزجة مـ ٴلتاپيخ تلكس بل
وٰحؿؾفا ٕهؾل يف ٴلبقٴټي
وٰپيح كقكبة ٴلصفقؾ "()3
) )1ٴلشؿري ،ٿيد ،محؿد ٴلثبقتل شاطرٴ ،ٲشرٴف ٴٕستاٽ ٴلدكتقپ ٲبرٴهقؿ ٴلبعقل ،پسالة ټكتقپٴه ،جامعة ممتة،
2014م ،ڂ.73
) (2ٴلصػرٴين ،محؿد ،مقٴققت ٴلرمال ،ممسسة ٴٓكتشاپ ٴلعربل ،بقروٷ ،لبـان ،ٴلـاټي ٴٕټبل-ٴلباحة ،ڄ،2011 ،1
ڂ 47
) (3ٴلؿصدپ كػسف ،ڂ ,58
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فآستدطاٮ وٴضح وٓ پيب ،مـ خالل ٴستخدٴم ٴلشاطر مػرټٶ " ٴلتاپيخ "
لؽـ ٴلؿستدطك هـا غقر وٴضح كؿا كان طـد
مؼروكة يف ٴلسقاق بؿػرټٶ " ٰبتاچ "ّ ،
ٴلثبقتل ،ففق يستدطل مـ ٽٴك ٴلتاپيخ ما يتقٴفؼ مع مزٴجف ٴلذي يقحل ٴلسقاق بلكف
لقس ٭افقا ،لقحؿؾ ٽٴك ٴلؿستدطك ٴلؿجفقل ٲلك ٰهؾف يف ٴلبقٴټي ،وكلكف يريد بذٴك
ٰن يفدٳ شقئا مؿا يجقش يف كػسف وكػس قاپئف ٴلذي ،ٴلذي يػرتڃ ٴلشاطر ٰكف متلثر
بؿا يؼرٰه.
ٴلرياٺ):
ويؼقل يف قصقدٶ (سقرٶ ٽٴتقة ّ
لؿقٴل ّ

ٍ
هاهـا
بعض
ٰطرٴٵ ٰقامقٴ ُ

فلقؿ ٲن شئت لـ تؾؼك وصـ()1
مثال لعدم ٴلؼدپٶ طؾك ٴلتعايش ،فإطرٴٵ يؿ ّثؾقن
ٲٽ تحضر مػرټٶ ٴٕطرٴٵ ً
جاكب ٴإلكسان ٴلؼاټپ طؾك ٴلتؽ ّقػ مع ٰقسك ٴلظروف ،فالشاطر و٭ؾ ٲلك حد
ٴلتصقپ ،فؼدپتف طؾك ٴلتؽ ّقػ مع ٴلصحرٴٮ جعؾتف يصقڇ سقرٶ ٽٴتقة لصقٷ
يتجاوٿ
ّ
ٴلرياٺ ،وٰ٭بح ټلقال لفذه ٴلتضاپيس.
فالؿعاكاٶ وٴضحة لدى ٴلشاطريـ ،وشقق ٴإلكسان ٴلعربل لصحرٴئف غقر
خاف ،مضافا ٲلقف ٴٓستدطاٮ مـ ٴلتاپيخ ،لؽـ بشلٮ مـ ٴإليجابقة ٰكثر لدى ٴلثبقتل
مؿا هق طـد ٴلصػرٴين.

ة -اٌشؽٍخ
تؿثؾ ٴلرحؾة ٴٓكتؼال مـ پغد ٴلؿؽان ٲلك قسقٶ ٴٕپڃ بح ًثا طـ

) )1ٴلؿصدپ كػسف ،ڂ .36
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281

ٴلبؼاٮ( ،)1وهل ٭رٴچ ٓ يـتفل مع ٴلطبقعة ،لجل لفا ٴلعربل ٴلؼديؿ ٩حػاضًا طؾك
تقٴٿن ٴلحقاٶ وٴستؼرٴپها وسقروپهتا.
لؼد ٰحب ٴلجاهؾل ٴلرحؾة ووقعت مـ كػسف مقق ًعا طؿقؼًا ٩فنٽٴ بف يختؾل
مع حققٴكف لقتخذه پفق ًؼا كالـاقة وٴلػرڀٰ ،و يظؾ مستػر ًټٴ كالـسر وٴلعؼاٵ وٴلقطؾ
جؿفقپٴ
وٴلثقپ ٴلقحشل وٴٕتان وٴلحقة وٴلعؼرٵ( ،)2وكجدهٰ ،حقاكًا ،يتخذ مـفا
ً
٭امتًا ،ففق ٰشبف بالؿعؾؿ(.)3
فعـرتٶ ٴلعبسل ،طؾك سبقؾ ٴلؿثال ،يؼر ّ
بلن ٴلسػر فقف هروٵ ٲلك ٴلػالٶ صؾبا
متعذپٴ لعبؾة حقـ خروجف:
لؾخؾقٶ،
ً
ٰصقي فقايف ٴلػال وٴلؾقؾ معتؽر

وٰقطع ٴلبقد وٴلرمضاٮ تستعر()4

وٴلحركة "جقهر ٴلرحؾة وٰساسفا ٴلذي ٓ يـؼطع طـفا ،وتعترب مؽقكًا
ٰ٭قالً مـ مؽقكاٷ ٴإلكسان ،وٽلؽ ٕن ٴلحركة ټلقؾ ٴلحقاٶ"( ،)5مؼابؾ ٰن ٴلسؽقن
"مـ ټٓئؾ ٴلؿقٷ ،وٰن تتحرك حركة ضعقػة يممؾ ٰن تؼقىٰ ،حب  ...مـ ٰن
تسؽـ"(.)6
لذلؽ ٰ٭بحت ٴلحركة ٓٿمة مـ لقٴٿم طالقة ٴإلكسان ٴلعربل بصحرٴئف،
)ُ )1يـظر :پومقةٰ ،حؿد وهب شعركا ٴلؼديؿ وٴلـؼد ٴلجديد ،طالؿ ٴلؿعرفة ،ٴلؿجؾس ٴلقصـل لؾثؼافة وٴلػـقن،
ٴلؽقيت1996 ،م ،ڂ .122
)ُ )2يـظر :طجقـة ،محؿد  ،مقسقطة ٰساصقر ٴلعرٵ يف ٴلجاهؾقة ،ٹ  ،1ټٴپ ٴلػاپٴبل ،بقروٷ ،لبـان ،ڄ  ،1999 ،1ڂ
.281
)ُ )3يـظر :ٿوٴوي ،خالد ،تطقپ ٴلصقپٶ يف ٴلشعر ٴلعربل ،ممسسة حقپڀ ٴلدولقة ،ٴإلسؽـدپية ، ،ڄ 2000 ،1م،
ڂ .231
) )4ٴبـ شدٴټ ،طـرتٶ ،ٴلديقٴن ،مطبعة ٴٔټٴٵ ،بقروٷ1893 ،م ،ڂ .38
) )5ٴلعؾقان ،وفاٮ سؾقؿان ،ٴٓپتحال يف ٴلشعر ٴلجاهؾل ،بحث ُمؼدّ م لـقؾ شفاټٶ ٴلؿاجستقر ،ٲشرٴف ټ .جؿقؾ مغربل،
جامعة ٴلؿؾؽ طبدٴلعزيز2011 ،م ،ڂ.17
) )6ٴلحؿقي ،ياققٷ ،معجؿ ٴلبؾدٴن ،ټٴپ ٭اټپ ،بقروٷ1986 ،م ٴلجزٮ ٴلثاين  ،ڂ420
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وطـصرٴ مـ ٴلعـا٭ر ٴلػـقة يف طؿقټ ٴلؼصقدٶ ٴلعربقة ٴلؼديؿة ٴلتؼؾقدية.
ٰما ٴلرحؾة لدى ٴلشاطريـ ،مقضع ٴلبحث ،فتشؽؾ مـػسا لؾتربم وٴلشؽقى
سقؿا ٰن كؾقفؿا يستخدمان
مـ وطثاٮ ٴلسػر ومشؼتف وٴٕلؿ ٴلذي تعاكقف ٴلذٴٷّ ٓ ،
ضؿقر "ٴٕكا" ٰو ٰلـ "كا" يف ٴلتعبقر طـ ٴلتربم وٴلشؽقى .وهـا ٓ تؽقن ٴلرحؾة
حؼقؼقة كؿا كاكت طـد ٴلعرٵ بؾ ٲهنا پحؾة لؾذٴٷ ،تعؽس ٭عقبة ٴكدماٹ ٴلذٴٷ مع
ٴلقٴقع ،وهذٴ ما يتج ّؾك ٰثـاٮ و٭ػ پحؾة ٴلذٴٷ يف ٴلصحرٴٮ لدى كؾ مـفؿا.
يؼقل ٴلثبقتل:
"وٰمر ما بقـ ٴلؿسالؽ وٴلؿفالؽ
()...
ويرتؿل ضؾل ٰمامل
()...
وٰجقٵ بقدٴٮ ٴلدجك "()1
ويف مقضع ٯخر :
" وكالكا ّ
تغشتف حؿك ٴلرمال
فؾؿ يدپ ٰي پياٺ تؾؼك
وٰي صريؼ سؾؽ "()2
فالشؽقى وٴضحة مـ وطثاٮ ٴلرحؾة ومسالؽفا ومفالؽفا وضالمفا ٴلذي
ٴلحؿك ٴلتل قد تعرتي ٴلضاپٵ يف طؿؼ ٴلصحرٴٮ
يؿتد طرب صريؼفا ،فضال طـ
ّ
وٴلخقف مـ ٴلضقاچ يف فجاجفا ،كؿا يتب ّقـ ٰن ٴلثبقتل يستثؿر تؼـقة ٴلحذف يف
مقضعقـ لؾتعبقر طـ ٴلػرٴڇّ ،
وٰن ما يشعر بف ٓ يؿؽـ ٴلبقٺ بف.
) (1ٴلثبقتل ،ٴٕطؿال ٴلؽامؾة ،مصدپ سابؼ ،ڂ .25 ،23 ،21
)) 2ٴلؿصدپ كػسف ،ڂ .37
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وٴٕمر ٽٴتف يجده ٴلؿتؾؼل يف ټيقٴن ٴلصػرٴين ،لؽـ بؼدپ ٰكرب مـ ٴلحدّ ٶ يف
ٴلتعبقر طـ ٴلتربم وٴلشؽقى ،ففق يؼقل يف مقضع :
لفػل طؾك ٴلذٴپطقـ ٴلبقد ّفرقفؿ
ٰشقؿط ٴلحزن حالل ٴلذٱٴبــــــاٷ()1
فاستفالل ٴلشاطر هذه ٴٕبقاٷ بؽؾؿة " لفػل " ،مؼروكة يف ٴلسقاق بؽؾؿاٷ
 :ٴلذٴپطقـ وٴلبقد وفرقفؿ ،تميت ٰثرها يف بقان مدى تحسره طؾك ٰولئؽ ٴلذيـ يتسبب
تجقٴلفؿ يف ٴلصحرٴٮ وقطعفؿ لفا ،يف مشاق تبؾغ يف قسقهتا حد ٰن يسري ٴلشقب يف
شعر ٴلرٰڀ ،فتـحؾ ٴلذٱٴباٷ ويختؾط سقٴټ ٴلشعر ببقاضف.
ويعؿؼ ٴلشاطر مـ مدى ٴلتربم مـ هذه ٴلرحؾة بؼقلف يف مقضع ٯخر:
ّ
ساپون وٴلدپٵ ٴلطقيؾ خديـــــــــعة
كربى وٓ ٭بح لقحؿد ٽٴ ٴلسرى()2
فالؼقم خاپجقن يف مستفؾ پحؾتفؿ يف وقت ٴلسرى ،لؽـ ما يزيد ٴٕلؿ
وفؼ قـاطة ٴلشاطرٰ ،ن هذه ٴلدپٵ ٴلطقيؾة ٴلتل سقذپطفا ٰولئؽ ٴلؼقم ،هل خديعة
كربى يحقط هبا ٴلظالم ،بحقث ٓ يجدون متـػسا ٕمؾ يجعؾفؿ يحؿدون سرٴهؿ ٽٴك
يف تؾؽ ٴلرحؾة .
وٓ ٰجد بلسا يف ٰن ٰقرن بالشاهديـ ٴلسابؼقـ ،شاهدٴ ثالثا يؼقل فقف
ٴلصػرٴين :
" بال مقطد
ومـ بقـ ٴلخطك ٴلاليت
تسطر ٭ػحة ٴلرتحال
) (1ٴلصػرٴين ،مقٴققت ٴلرمال ،مصدپ سابؼ ،ڂ .8
) )2ٴلؿصدپ كػسف ،ڂ .23
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مـ بقـ ٴلدپوٵ  /ٴلتقف "()1
وٴلؿقصـ ٴٕكثر لػتا لالكتباه يف ققل ٴلشاطر هذٴ ،هق ٴستخدٴمف لؾػظة " ٴلتقف
" مرٴټفة لؾػظة " ٴلدپوٵ " ٴلتل هل مؿر ٴلرٴحؾقـ ومعربهؿ يف پحؾتفؿ ،بحقث
يب ّقـ هذٴ ٴٓستخدٴم قـاطة پٴسخة لدى ٴلشاطرٰ ،ن ٴلرحؾة هل ٴلخطقٶ ٴٕولك مـ
خطك ٴلتقف.
فالشاطرٴن كالهؿا يظفرٴن ٴلتربم مـ ٴلرحؾة وٴلشؽقى مؿا هبا مـ مشاق
ووطثاٮ ومخاصر ،ولؽـ كربٶ ٴلشؽقى كاكت لدى ٴلصػرٴين ضاهرٶ ٰكثر مؿا لدى
ٴلثبقتل.

ط -اٌّشأح
وطؾك ٴلرغؿ مـ كدپٶ حضقپ "ٴلؿرٰٶ" يف ټيقٴين ٴلشاطريـ ،مؼاپكة بغقرها
مـ ٴلثقؿاٷ ٴٕخرى ،ٲٓ ٰن ٴلؿتؾؼل يجدها يف ټيقٴن ٴلثبقتل حاضرٶ بق٭ػفا
ٴلؿعشققة ،ٴلتل يعؾؼ هبا ٴلعاشؼ متغزٓ وٴ٭ػا لؿؽامـ جؿالفا ،بصقپٶ ٰوضح مؿا
لدى ٴلصػرٴين ٴلذي ٓ يتعدى وپوټها يف ټيقٴكف ،مثآ طؾك ٴلحب ٴلعذپي يف تاپيخ
ٴلثؼافة ٴلعربقة.
فالثبقتل يتغـك بالٿمتقـ مـ لقٴٿم جؿال ٴلؿرٰٶ :شعرها ٴلذي يؿتد بامتدٴټ
تصقپ ٴلشاطر ٓمتدٴټه ،وباسؿفا ٴلذي يبحث طـف يف ٰساپيرها وسجاياها لقعرفف
ويسرب غقپه ،لؽـف ٓ يجد ٴلسجقة ٰو ٴلخؾؼ ٴلذي يصؾح ٕن يؽقن ٴسؿا لفا ،لسؿق
قدپها ٴلؽامـ يف وجدٴكف وطؼؾف ،يؼقل ٴلثبقتل :
" يا شعرها
ومدى ٴلضػقرٶ
) (1ٴلؿصدپ كػسف ،ڂ .91

صٛسح اٌصؾشاء ث ٓ١دٛ٠أِٛ" ٟل اٌشِبي" ٌّؾّذ اٌضج١زِٛ"ٚ ٟال١ذ
اٌشِبي" ٌّؾّذ اٌصفشأ :ٟدساعخ ِٛاصٔخ
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()...
فؿضقت لؾؿعـك
ٰحدق يف ٰساپير ٴلحبقبة كل ٰسؿقفا
فضاقت
طـ
سجاياها
ٴٕسامل()1
ويف مقضع ٯخر يؼقل ٴلثبقتل يف مستفؾ قصقدٶ بعـقٴن " يا ٴمرٰٶ " :
" يا ٴمرٰٶ
بقــا قدٺ ٭امت
كقػ ٰطرب هذٴ ٴلػضاٮ ٴلسحقؼ
لؽل ٰمأله "()2
ففل ٓ تعدو كقهنا ٴلـديؿة ،ٴلتل يؿـّل ٴلشاطر كػسف ٰن يعرب ٴلػضاٮ ٴلسحقؼ
ٴلؿؿتد بقـفؿا لقؿأل ٴلؼدٺ.
ويؼرن ٴلصػرٴين بقـ ٴلؿقٴل وٴلرياٺ يف قصقدٶ بعـقٴن " سقرٶ ٽٴتقة لؿقٴل
ٴلرياٺ " ،وٴ٭ػا ٴلعالقة بقـفؿا يف ٰحد مقٴضع ٴلؼصقدٶ بلهنا مجرټ وهؿ ٰ٭اهبؿا يف
طالقتفؿا هذه ،ويضرٵ مثآ طؾك ٽلؽ ٴلقهؿ بؼقلف :
مسف ٴلقهؿ فجافــــاه هـا
ّ
كشل ٴلؼؾب طؾقـــــف ومرن
وهؿف لقؾك ولقـــــاله پٱى
) (1ٴلثبقتل ،ٴٕطؿال ٴلؽامؾة ،مصدپ سابؼ ،ڂ .27 ،26
) )2ٴلثبقتل ،ٴٕطؿال ٴلؽامؾة ،مصدپ سابؼ ،ڂ .43

دِ .غذ ٞا٤ؽّذٞ

286

ٰي ققس كاټ مـ وهؿ يجـ()1
فنن كان ٴلصػرٴين يؼصد ٰن يجعؾ مـ قصة ٴلعالقة ٴلعذپية بقـ ققس بـ
طؿا يؼاپٵ
ّ
ٴلؿؾقٺ ولقؾك ٴٕخقؾقة ،مثآ يضربف طؾك وهؿ ٴلعالقة ،ففق يبحث ّ
كظرتف يف تؿدټ ٴلقهؿ مـ خالل ٴلتاپيخّ ٰ ،ما ٴلثبقتل پٴٺ يبحث طـ ٴسؿ ٴلؿعشققة
بقـ سجاياها ولؿ يجد ٴلسج ّقة ٴلؿقٴتقة ٴلتل يشتؼ لؾؿعشققة ٴسؿا مـفا ،وكلكّف يجد
كػسف طاجزٴ طـ تصقيرهإ ،كّفا يف ٴلحؼقؼة خقال ،لذٴ پٴٺ يتساٮل طـ ٴلؽقػقة ٴلتل
سقؿأل ٴلؼدٺ ٴلؽامـ خؾػ ٴلػرٴڇ ٴلسحقؼ ،لقؼدمف مـ ثؿ لـديؿتف ٴلتل هل محبقبتف.

د -اٌمص١ذح
لقس يف مؽـة ٴلؿرٮ ٰن يجعؾ " ٴلؼصقدٶ " مـ متعؾؼاٷ ٴلصحرٴٮ وحدها
مـ ټون ٴلحاضرٶ وٴلريػ وحسب ،ولؽـفا بالرغؿ مـ ٽلؽ تظؾ متـػسا لألطرٴبل
وهق يتجقل يف بقدٴئف ويجقٵ ٰپجاٮها ،مـشدٴ ٰكغامف وقصائده ومسؼطا بعض ما يف
كػسف مـ لقٴطجفا مع تؾؽ ٴٕكغام ،ولعؾ هذٴ ما يجعؾ ٴلؿرٮ يجقز لـػسف هـا ٰن
يدپٹ ثقؿة " ٴلؼصقدٶ " يف هذه ٴلؿقٴٿكة بقـ شعري ٴلثبقتل وٴلصػرٴين .
وٴلالفت لالكتباه هـا ٰن ٴلثبقتل ٓ يؽاټ يدپٹ " ٴلؼصقدٶ " ٲٓ يف مقضعقـ
ٰو ثالثة طؾك ٴٕكثر ،حقث يجد ٴلؿتؾؼل ٰن ٴلسقاق ٴلذي يرټ فقف ٽكر ٴلؼصقدٶ يغؾب
طؾقف جق مـ ٴلؼتامة وٴلبمڀ ،كتقجة ٴستخدٴم ٴلشاطر لعدټ مـ ٴٕلػاڅ وٴلصقپ ٴلتل
تليت ٴلؼصقدٶ يف ٲصاپها ،يؼقل ٴلثبقتل :
" قال :
يا ٰيفا ٴلـخؾ
هؾ ترثل ٿماكؽ
) (1ٴلصػرٴين ،مقٴققت ٴلرمال ،ڂ .34
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()...
وٴلؼصائد يف يدك مصائد
وٴلؾقؾ بحر لؾفقٴجس وٴلـفاپ
قصقدٶ ٓ تـتؿل ٲٓ لباپيفا "()1
ففل ترټ يف سقاق يخاصب فقف ٴلشاطر ٴلـخقؾ سائال ٲياه ٲن كان يرثل ٿماكف،
ثؿ يتبع ٽلؽ برسؿ ٭قپٶ يجعؾ فقفا مـ ٴلؼصائد مصائد ،ومـ ٴلؾقؾ بحرٴ
لؾفقٴجس ،لتتـؽب ٴلؼصقدٶ بعد ٽلؽ لؽؾ ما يحقط هبا وٓ تـتؿل ٲٓ لباپيفا ،ففذه
ٴٕلػاڅ ٴلتل تتعالؼ يف مؼاصع  :ترثل ٿماكؽ  -ٴلؼصائد يف يدك مصائد  -ٴلؾقؾ بحر
لؾفقٴجس  -قصقدٶ ٓ تـتؿل ٲٓ لباپيفا  .تـؼؾ مخقؾة ٴلؿتؾؼل ٲلك جق مـ ٴلحزن
وٴلؽآبة وٓ پيب ،وهق يحقم يف ثـقاٷ هذه ٴلصقپ ٴلتل تتؽقن كتقجة تعالؼ هذه
ٴلؿػرټٴٷ بعضفا ببعض .
ولقس ببعقد مـ ٽلؽ ٴلسقاقاٷ ٴلتل يدپٹ فقفا ٴلصػرٴين " ٴلؼصقدٶ " يف
ټيقٴكف هذٴ ،مع فاپق ٰهنا ٰي ٴلؼصقدٶ ،ترټ طـد ٴلصػرٴين يف مقٴضع كثقرٶ مؼاپكة
بالثبقتل( ،)2ولعؾ ٰبرٿها وٰكثرها كطؼا بؿرٴټ ٴلشاطر بشؽؾ وٴضح مؼطعان ،يؼقل
يف ٰولفؿا يف قصقدٶ بعـقٴن "قصائدي " ٴلتل يؼقل فقفا :
مـ فاپه ٴلصؿت ٭اڇ ٴلؼؿع كربهتا
ققٴفقا ضامئاٷ ٓكطالقـــــــاٷ()3
ويؼقل يف ٴلؿقضع ٴلثاين :
يا ٭احبل ٿوپ ٴلؼصائد مقجعل
) (1ٴلثبقتل ،ٴٕطؿال ٴلؽامؾة ،مصدپ سابؼ  ،ڂ .19
) )2ٴلصػرٴين ،مقٴققت ٴلرمال ،مـفا طؾك سبقؾ ٴلؿثال  :ڂ ڂ .93 ،71 ،63 ،55 ،39 ،33 ،25 ،19 ،18 ،11
) )3ٴلصػرٴين ،مقٴققت ٴلرمال ،مصدپ سابؼ ،ڂ .7
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وٰكا ٴلصرٴحة وٴلصرٴحة مقجعـــة
()...
ما ٴلشعر ٲن لؿ يحتؿؾ ٰ٭قٴتـــا
وي ِ
حقدُ طـ مؾؼ وقشرٶ مـػـــــعة
َ
يلبك قصقدي ٰن يؽقن مـافؼـــــا
ما حقؾتل وٴلؼؾب ٰضحك مـبعف )1(٬
فالؿعاين ٴلتل يريدها ٴلشاطر هـا وٴضحة وٓ تحتؿؾ ٴلتلويؾ ،فشعره يف
ٴلؿقضع ٴٕول كابع مـ معاكاٶ ،فجرٷ قصائده وجعؾتفا ضامئة متعطشة لالكطالق
وٴلتغـل بؿرٴټه ٴلذي يريد ٴلتعبقر طـف ،ويمكد هذٴ ٴلتقجف يف ٴلؿقضع ٴلثاين بالتعبقر
ٴلؿباشرٰ ،كف يلكػ مـ ٴلشعر ٴلذي يـطؼ بالزوپ ،وٓ يجعؾ مـ ٴلصرٴحة سبقال لف،
فؾؿ وجد ٴلشعر ٲن لؿ يجـد لؼقل ٴلحؼقؼة ٴلـابعة مـ ٴلؼؾب وٴلصدٺ هبا
وٲٓ َ
فقٴضح ٲٽن ٰن هذه ٴٕبقاٷ تحؿؾ يف صقاهتا ٲيؼاطا مرتػعإ ،هنا تعرب طـ غضب
ٴلشاطر وتـؽره لؽؾ شعر ٓ يجـد لخدمة ٴإلكسان وقضاياه ،بؿؼابؾ سقاق ٴلبمڀ
وٴلؼتامة ٴلذي ترټ فقف ثقؿة ٴلؼصقدٶ طـد ٴلثبقتل .

٘ــ -اٌظّر
ٲٽٴ كان ٴلبدوي ٴلعربل يعشؼ ٭حرٴٮه ٲلك حد ٴلغرٴم هبا ،فنكف ٓ يعدم
ٴلشؽقى مـ ٴلظؿل ٴلذي يؾحؼ بف وهق يجقٵ فقافقفا ،بحقث يؽقن ٴلظؿل بؿثابة
ٓٿمة مـ لقٴٿم ٴلعالقة بقـف وبقـ ٭حرٴئف ،وبالرغؿ مـ ٰن هذه ٴلثقؿة لؿ ترټ طـد
ٴلثبقتل ٲٓ يف مقضع وٴحد ،وطـد ٴلصػرٴين يف مقضعقـ ،ٲٓ ٰكـا كؾحظ ٰن ٴلثبقتل
يغؾػ ٴلشؽقى مـ ٴلظؿل ٴلذي يعرتيف فقفا بربيؼ ٰمؾ ،يف حقـ ٰن ٴلصػرٴين يشؽق مـ
) )1ٴلؿصدپ كػسف ،ڂ .21 ،20
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ٴلظؿل يف ٴلققت ٴلذي يتؿسؽ فقف بف ،وكلكف يتؾذٽ هبذٴ ٴلظؿل.
فػل قصقدٶ بعـقٴن " ٴلظؿل " يؼقل ٴلثبقتل:
" ضؿآن
تستسؼل ٴلرمال
تصقڇ مـ ٰٓمفا قدحا
ومـ ٯمالفا بريؼا "()1
فالشخص ٴلذي يخاصبف ٴلثبقتل هـا يشؽق مـ ٴلظؿل ،لؽـ ٴلؿاٮ يف ٴلققت
ٽٴتف يؾقٺ لف قدحا مـ بقـ ثـقاٷ پمال ٴلصحرٴٮ وٯٓمفا ،طؾك شؽؾ ٰمؾ يؾؿع يف
ٰفؼ خقالف .
ٰما ٴلصػرٴين فنكف يشؽق مـ ٴلظؿل ويؼاومف ،يف ٴلققت ٴلذي يشؽؾ ٴلعطش
بغقة لف ،حقث يؼقل:
ٰكػؼت طؿري ٰسؼل بغقتل ططشل
وٰستظؾ ببال غص بالتـــــفؿ()2
فالتـاٿچ وٴضح يف ٴلشطر ٴٕول مـ ٴلبقت بقـ لػظتل ٰ " :سؼل " و" بغقتل "
طؾك لػظة " ططشل " ،بحقث ٓ يدپي ٴلؿتؾؼل ،هؾ يسؼل ٴلشاطر ططشف ٰم هق بغقة
لف وكلكف يتؾذٽ بالظؿل يف ٴلققت ٴلذي يشؽق فقف مـف.

اٌّؾٛس اٌضبٔ :ٟاٌصؾشاء ِٚظب٘ش اٌطج١ؼخ.
وٲٽٴ كان ٴإلكسان هق ٴلؽائـ ٴٕهؿ يف ٴلؽقن ،ٴلذي بف تتحؼؼ فؽرٶ خالفة
ٴلؿخؾقق لخالؼف طؾك ضفر هذه ٴلبسقطة ،وٲٽٴ كان ٴإلكسان كذلؽ هق ٴلؽائـ ٴٕهؿ
) )1ٴلثبقتل ،ٴٕطؿال ٴلؽامؾة ،مصدپ سابؼ ،ڂ .50
) (2ٴلصػرٴين ،مقٴققت ٴلرمال ،ڂ .46
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يف ٴلصحرٴٮ ،فنن ٴلصحرٴٮ ٰيضا تزخر بقجقټ كائـاٷ ٰخرى غقر ٴإلكسان طؾك
ضفرها ،كالـباٷ وٴلحققٴن ،ٲلك غقر ٽلؽ مـ ٴلؽائـاٷ ٴٕخرى.
هذه ٴلؽائـاٷ ٴلتل تتبدى يف ټيقٴين ٴلشاطريـ جـبا ٲلك جـب مع ٴإلكسان يف
حضـ ٴلصحرٴٮ ،ولعؾـا كقٴٿن بقـ تصقپ كال ٴلشاطريـ لفا يف ٴلؿحاوپ ٴلثالثة
ٴٔتقة:

أ -اٌصؾشاء ٚإٌجبد
ويف ٴلصدٴپٶ مـفا بالطبع كبتة " ٴلـخقؾ " ،وهل ٴلـبتة ٴٕكثر ٴكتشاپٴ يف بالټ
ٴلعرٵ ،وٴلتل ٭اپٷ بؿثابة جذپ يربط ٴإلكسان ٴلعربل قديؿا وحديثا بلپضف ،ٴلتل
تشؽؾ ٴلصحرٴٮ ٴلرقعة ٴٕوسع مـفا ،وبؿثابة پمز مـ پمقٿ تؿسؽف وتعؾؼف هبا ،هذٴ
ٴلؿعـك ٴلذي يؾؿسف ٴلؿتؾؼل بقضقٺ يف ققل ٴلثبقتل :
" ستؿقٷ ٴلـسقپ ٴلتل وشؿت ټمؽ ٴلطػؾ يقما
وٰكت ٴلذي يف طروق ٴلثرى كخؾة ٓ تؿقٷ
مرحبا سقد ٴلبقد "()1
فسقد ٴلبقد ٴلذي يخاصبف ٴلشاطر هـا ،يؿؽـ ٰن تؿقٷ ٴلـسقپ ٴلتل وشؿت
ټمف ٴلطػؾ يف يقم مـ ٴٕيام ،ٲٓ ٰكف وبرغؿ ٽلؽ سقظؾ كخؾة مغروسة يف ٴٕپڃ ٓ
يزحزحفا حتك ٴلؿقٷ .
ٰما ٴلصػرٴين فعؾك ٴلؿـقٴل كػسف ٴلذي لقحظ خالل ٴلصػحاٷ ٴلسابؼة ،مـ
ٴپتػاچ حدٶ كربتف يف ٴلحديث وپوٺ ٴلتؿرټ ٴلتل ٓ يخؾق حديثف مفا ،فنكف يتحدٸ
بضؿقر ٴل " كا " طـ ٰ٭حاٵ ٴلـخقؾٕ ،كف وٴحد مـ ٰ٭حاٵ ٴلـخقؾ ٴلذيـ يشؽؾ
ٴلـخقؾ جذپٴ مـ ٴلجذوپ ٴلتل تربطفؿ هبذه ٴٕپڃ ،وبرغؿ ٽلؽ فنن هذٴ ٴلـخقؾ ما
) (1ٴلثبقتل ،ٴٕطؿال ٴلؽامؾة ،مصدپ سابؼ ،ڂ .9
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طاټ يفدي ٴلتؿقپ ٕهؾف ،ومـ ثؿ فنن ٴلشاطر باٷ هـا كؿـ يؼاتؾ ٽٴتف بسالحف ،حقث
يؼقل :
ٓ كخؾـا يفدي ٴلتؿقپ ٕهؾف
وبالټهؿ هجر جـان مرتطــــة
مـ يبتؾك بالـخؾ يدپك ٰكـــف
كؿؼاتؾ ٰمسك يؼاتؾ مدفعـف()1
فـربٶ ٴلتؿرټ وٴلشؽقى وطدم ٴلرضك وٴضحة وٓ پيب .
وهـاك ٰكقٴچ ٰخرى مـ ٴلـباتاٷ ٰتك ٴلصػرٴين طؾك ٽكرها  :كالعشب،
وٴٕٿهاپ ،وٴلقپټ ،وٴلحرمؾ ،وٴلشقك ،وٴلؽروم ،وٴلعرٴپ ،وٴلبـ( )2وبحدٶ
ٴلخطاٵ ٽٴهتا ،ففق يصػ قصائده بؼقلف :

مقبقٮٶ باكتعاځ ٴلعشب حا٭رها

سقؾ مـ ٴلباپق ٴلـَّ َّز ِ
ٴق لمتـــــــل()3
فتققف لؾحرية وٴلتخؾص مـ ٴلؼؿع ٴلذي يستشعره ،يجعؾ ٴكتعاځ ٴلعشب يف
مخقؾتف وباٮ يحا٭ر قصائده تؾؽ .
ثؿ يستؿع يف مقضع تال لق٭ايا حؽقؿ ٴلخبت ،وهق يخاصبف ّٰٓ يستـشؼ
ٴٕٿهاپ ٕن بديعفا كزڇ مـ ٴلشقطان ،يف ٭قپٶ غرٴئبقة تحقؾ ٴلجؿقؾ ٲلك قبقح ،يف
ققلف يف مطؾع قصقدتف " و٭ايا حؽقؿ ٴلخبت " :
"  ٓ -تـشؼ ٴٕٿهاپ
ٲن بديعفا
كزڇ مـ ٴلشقطان "()4
) (1ٴلصػرٴين ،مقٴققت ٴلرمال ،مصدپ سابؼ ،ڂ .17
) )2ٴلؿصدپ كػسف ،ڂ .89 ،80 ،69 ،67 ،58 ،51 ،47 ،45 ،34 ،29 ،7
) )3ٴلؿصدپ كػسف ،ڂ .7
) (4ٴلؿصدپ كػسف ،ڂ .29
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لقجفد پوحف يف مقضع تال ،يف جعؾ حصاټ ٴلشقك جقهر صؿقحف ،ٽٴك
ٴلطؿقٺ ٴلذي ٓ يؼػ طـد هذٴ ٴلحد مـ ٴلغرٴئبقة ،بؾ يتعدٴه ٲلك جعؾ حؾؿ طقشف
ثؼب ٴلشقك وجعؾف ٴلـاي ٰټٴٶ ٴلعزف ٴلؿعروفة ،طـدما يؼقل:
ٰكا حا٭د ٴلشقك لب ٴلطؿقٺ
ِ
ُ
ب ٴ َّ
لشقك كايــــــا()1
ٰطقش ٕس َتثؼ َ
ٰما ٴلثبقتل فنكف ٓ يبؾغ حد ٴلصػرٴين يف تعدٴټ ٰكقٴچ ٴلـباتاٷ ٴلتل تـبث يف
٭قپه ٴلشعرية ،غقر ٰكف يؿتاٿ بلكف يليت طؾك ٽكر ٰلػاڅ ،هل يف ضـل حاضـاٷ
لؾـباتاٷ وٰوطقة لفا وحسب ،وهل  :ٴلبساتقـ وٴلؿزٴپچ وٴلجـائـ وٴلحدٴئؼ(. )2

ة -اٌصؾشاء  ٚاٌؾٛ١اْ :
تربٿ لدى ٴلشاطريـ ٴلطققپ ،فالثبقتل يؿقؾ لذكر ٴلطقر( )3بدون تحديد
كقطف ،ولفذٴ بعد ټٓلل يتؿ ّثؾ يف تركقزه طؾك ٴٕجـحة ٴلتل تؿتؾؽفا ٴلطققپ ،فتعؽس
پغبتف يف ٴلتحؾقؼ ،وٴلبحث طـ ٴلذٴٷ ،ومـ ٽلؽ ما جاٮ يف قصقدٶ((ٴٕوقاٷ)):
فلوغركا ٭دوپ ٴلط ّقر كل تشدو ُمبؽرٶ
ٴلشرقل()4
فـشعؾ ُقبؾة ٰخرى طؾك باٵ ٴلفقى
ْ

يتب ّقـ ٰن ٴلطققپ تربٿ يف ټيقٴكف ټون تحديد ،وهذٴ لؿ يؿـعف مـ ٽكر ٴلبالبؾ

وٴلحؿام يف مقضعقـ( ،)5وجاٮ ٽكر ٴلخقؾ يف مقضع وٴحد تحديدٴ يف
قصقدٶ((وضاٺ)):
) (1ٴلصػرٴين ،مقٴققت ٴلرمال ،مصدپ سابؼ.51 ،
) )2ٴلثبقتل ،ٴٕطؿال ٴلؽامؾة ،مصدپ سابؼ ،ڂ .41 ،22 ،17 ،14 ،13
) (3ٴلؿصدپ كػسف.50 ،47 ،46 ،30 ،
) )4ٴلؿصدپ كػسف ،ڂ .46
) (5ٴلؿصدپ كػسف ،ڂ .22 ،14
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ِ
ٴلحـقـ
بالحب – بقـ ٴتساچ
هؾ ستفجس
ّ
ِ
ٴلؿقاټيـ-
وضقؼ
ققل ٴلدّ ْ
صققتؽ ُخ ُ
پك()1
لق ّ
فحضقپ ٴلخقؾ يف ٴلؿؼطع ٴلسابؼ لؿ يؽـ ٲيجابقا بؾ سؾبقا.
ٰ ّما ٴلصػرٴين يؿقؾ ٲلك تحديد جـس ٴلطققپ ،فحضرٷ ٴلعصافقر ثالٸ
مرٴٷ ،2وتحضر ٴلؼربٶ يف مقضع وٴحد( ،)3وحضر ٴلدّ جاٹ يف قصقدٶ ((پٴئقة
ٴلضجر :بقان مـ ٴلشـػرى)):
و مؼت تتدجقـ ٴٕسقټ ٕكّف:
َف ِشؾ ٴلدَّ جاٹ بلن يصقر غضـػرٴ()4
تتج ّؾك ٴلسخرية مـ حالة ٴٕمة ٴلعربقة ،فالشاطر يؼاپن بقـ تدجقـ ٴٕسقټ،
ومحاولة ٴلدجاٹ بلن يلخذ مؽان ٴٕسد ،فقتبقـ ّ
بلن ٴلشاطر جؿع بقـ كقچ مـ
ٴلطققپ ،وبقـ ٴلغضـػر( ،)5ويتؽرپ ٴٕسد مرٶ ٰخرى( ،)6ولؿ يخؾ ټيقٴكف مـ ٽكر
ٴٵ ٴلػرٴڇ)):
ٽكر ٴلخقؾ يف مقضعقـ( ،)7مـفا ما جاٮ يف قصقدٶ
((جق ُ
ّ
قك مـ حقريت خقؾل ِ
ت ُؾ ُ
ٰطـّتفا
) (1ٴلثبقتل ،ٴٕطؿال ٴلؽامؾة ،مصدپ سابؼ ،ڂ . 41
) (2ٴلصػرٴين ،مقٴققت ٴلرمال ،مصدپ سابؼ ،ڂ .80 ،64 ،37
) (3ٴلؿصدپ كػسف ،ڂ .80
) (4ٴلؿصدپ كػسف ،ڂ .26
)َٰ (5سد غ ََض ْـ َػر غؾقظ َ
ٴلخ ْؾ ِؼ ُم َتغ َِّضـف ٴلؾقث ٴلغ ََض ْـ َػر ٴَٕسدُ وپجؾ غ ََض ْـ َػ ٌر ٲٽٴ كان غؾقظًا َٰو غؾقظ ٴلج ّثة ،ٴكظر :ٴبـ
مـظقپ ،لسان ٴلعرٵ ،مجؾد ،5ماټٶ ( ڇ ڃ پ) ،مصدپ سابؼ ،ڂ .25
) )6ٴلصػرٴين ،مقٴققت ٴلرمال ،مصدپ سابؼ ڂ .100
) (7ٴلؿصدپ كػسف ،ڂ .48 ،37
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وتستؼؾ ٭رٴطل كحق ُمختَصؿل()1
فالخقؾ تشاپكف ٴلحقرٶ مـ مضغفا لؾعـان ،وتحضر ٴلخقؾ لؽـ بصػة مـ
وٴلصافِـ مـ ٴلخقؾ  :ٴلؼائؿ طؾك ثالٸ ققٴئؿ وصرف
٭ػاهتا ،وهل ٴلصافـاٷ()2
َّ
ٴلرٴبعة ٴستعدٴ ًټٴ لالكطالق ،ومـ ٴلحققٴكاٷ ٴلتل ضفرٷ ٴٕغـام( ،)3كؿا
حافر َّ
ضفرٷ لديف ٴلزوٴحػ متؿثؾ ًة يف ٴلعؼاپٵ وٴلح ّقة( ،)4وضفر ٴلجرٴټ يف قصقدٶ
((پٴئقة ٴلضجر :بقان مـ ٴلشـػرى)):
حر ُٰپيد ٴٕپڃ ٰن تتحرپٴ
ٌّ
ِ
كػ ساحرٶٍ
جؿرٴ
مـ ِّ
ُ
تمپجح م َ
تسطق وٰسرٴٵ ٴلجرٴټ بخقپها
ٰفـك حؼقل ٴلـقپ يف ټكقا ٴلقپى()5
فالجرٴټ ټٓلة ٴلػـاٮ مـ خالل ٲفساټها لؾؿحا٭قؾ ،وطـقٴن ٴلؼصقدٶ
يؽشػ ٴلبحث طـ ٴلحرية وٴلخروٹ طـ ٴلقٴقع ،فالشاطر يرى ٰن ٴلؼؿع مثؾ ٴلجرٴټ
ٴلذي ُيػـل ٴلحؼقل ،و ُيغطل ٴٕفؼ حاجبًا ٴلـقپ.
يتبقـ يف هذٴ ٴلؿحقپ ّ
ٰن ٴلثبقتل يؿقؾ لؾطقر مـ خالل ٴفتـاكف بإجـحة ،ففق
يتػقق طؾك ٴلثبقتل
يرى ٴلحرية مـ خاللفا ،مع غقاٵ لباقل ٴلحققٴكاٷّ ٰ ،ما ٴلصػرٴين ّ
باستثؿاپه ٕجـاڀ طديدٶ مـ ٴلحققٴكاٷ تتـاسب مع ٴلدٓٓٷ ٴلؿؼصقټٶ.

) (1ٴلؿصدپ كػسف ،ڂ .48
 )2ٴلؿصدپ كػسف ،ڂ .55
) (3ٴلصػرٴين ،مقٴققت ٴلرمال ،مصدپ سابؼ ،ڂ .13
) (4ٴلؿصدپ كػسف ،ڂ .66 ،50
) (5ٴلؿصدپ كػسف ،ڂ .23

صٛسح اٌصؾشاء ث ٓ١دٛ٠أِٛ" ٟل اٌشِبي" ٌّؾّذ اٌضج١زِٛ"ٚ ٟال١ذ
اٌشِبي" ٌّؾّذ اٌصفشأ :ٟدساعخ ِٛاصٔخ
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اٌجؼذٞ

كصل يف فضاٮ كص معقـ تتؼاصع وتتـاىف
ٴلتـاڂ "ترحال لؾـصقڂ وتدٴخؾ ّ
مؾػقضاٷ طديدٶ مؼتطعة مـ كصقڂ ٰخرى") ،)1وهق مـ ٴلتؼـقاٷ ٴلحديثة ٴلتل
ٰسفؿت يف ٲثرٴٮ ٴلـص ٴٕټبل ،ومـحت ٴلؿبدچ مساحة يستطقع ٰن يتحرك يف
حدوټها( ،)2وقد " ُطرف قديؿا تحت تسؿقاٷ :ٴٓقتباڀ وٴلتضؿقـ وٴٕخذ
وٴلسرقة").)3
يتؽئ ٴلتـاڂ طؾك ٴلثؼافة ٴلؿعرفقة لؾؿبدچ( ،)4ويظفر يف طدٶ ٰشؽال ،تتؿثّؾ
يف :ٴلديـل ،وٴلتاپيخل ،وٴٕسطقپي ،وٴلشعبل ،وٴٕټبل ،وٴلبعدي.
وٴلدپٴسة ٴٔكقة ستؼػ طـد ٴلتـاڂ ٴلبعدي ،ٴلذي "يطرٰ بعد ٲكتاٹ ٴلـص
ٴلشعري"( ٓ ٩)5سقؿا وٰن كثقرٴ مـ "ٴلؿملػاٷ ٓ تخؾق مرٴحؾ ٲخرٴجفا،
وٲيصالفا  ..مـ ټٓٓٷ ،كاإلهدٴٮ ٰو ٴلؿؼتبساٷ وٴلؿؼدماٷ ٰو ٴلرسقم وٴلصقپ
وٴلخطقڄ"(.)6
ٲن ٴلـتاٹ ٴلذي يتؾق ٴإلبدٴچ "يرتك ٰثرٴ يف تق٭قؾ ٴلـص( ")7وٓ يؿؽـ
تجاهؾف ٩لؿا لف مـ ٰثر كبقر يف كؼؾ ټٓلة ٴلـص ،وبقان مضامقـف ٴلػـقة ،وٴلؽشػ طـ
) )1كرستقػا ،جقلقا ،طؾؿ ٴلـص ،ترجؿة فريد ٿٴهل ،ټٴپ صقبؼال ،ٴلؿغرٵ ،ڄ ،1997 ،2ڂ21
) )2ٴٕحؿدي ،مجدي ،ٴلرٱيا وٴلتشؽقؾ :ټپٴسة يف شعر محؿد ٓيف ،كاټي تبقك ٴٕټبل ،ممسسة ٴٓكتشاپ ٴلعربل،
بقروٷ ،ڄ ،2017 ،1ڂ.163
) ) 3ٴلروٴشدٶ ،سامح ،فضاٮٴٷ ٴلشعرية ،ٴلؿركز ٴلؼقمل لؾـشر ټ.ڄ1999 ،م ،ڂ77
) )4ٴلروٴشدٶ ،فضاٮٴٷ شعرية ،مرجع سابؼ ،ڂ.78
) (5ٴلصؽر ،حاتؿ1994( ،م) ،كتابة ٴلذٴٷ ټپٴساٷ يف وقائعقة ٴلشعر ،ټٴپ ٴلشروق ،طؿان ،ٴٕپټن ،ڄ ، .1ڂ -25
.26-25
) (6ٴٴلؿرجع كػسف.
()7ٴلؿرجع كػسف ،ڂ26
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قدپٶ ٴلؿبدچ وٲمؽاكاٷ شاطريتف.
مـ ٴلعـا٭ر ٴلتل تدخؾ يف ٴلتـاڂ ٴلبعدي(:)1
 ٴلصقپ ٰو ٴلرسقم ٴلتل يضؿفا غالف ٴلؽتاٵ ٴلشعري ٰو تؾؽ ٴلتل ُتـشرمصاحبف لؾـص.
 طباپٴٷ ٴإلهدٴٮ ،وطباپٴٷ ٴلتؼديؿ :سقٴٮ ما كان مـفا تضؿقـا ٰو مؼتبسا ٰومؽتقبا بؼؾؿ ٴلشاطر كػسف.
 ٴلغالف ٴٕخقر :ٴلصقپ ٰو ٴلخال٭اٷ ٰو ٴلتعريػ بالعؿؾ. ٴلؿؽان وٴلزمان :ٴلؿؼصقټ كتابة ٴلـص ٓ ٴلؿطبقچ.يستثؿر ٴلصػرٴين هذه ٴلتؼـقة يف خدمة ټٓٓٷ ٴلـصقڂ ٴلقٴپټٶ ،ٲٽ يتج ّؾك
هذٴ ٴلـقچ مـ ٴلتـاڂ يف غالف ٴلديقٴن(( )2وٴجفة ٴلؽتاٵ) ،فالؽثبان ٴلرمؾقة
تؽشػ قسقٶ ٴلقٴقع ٴلؿتج ّؾل يف مخقؾة ٴلشاطر ،و ُيضقػ ٴلشاطر ٰحد طشر
مؾػًا( ،)3طؾك ٴلؽثبان ٴلرمؾقة ،جاطال لؽؾ مؾػ ٴسؿا ،يحؿؾ ُبعدٴ ټٓلقا ،مـفا
يتعرڃ لف ٴإلكسان ،وهل  (:ٴلػساټ – ٴلظؾؿ – ٴلؼؿع –
سبعة ٰسؿاٮ ٽٴٷ طالقة بؿا ّ
ٴلؽبت -ٴلتؽؿقؿ -ٴلحرمان -ٴٓستبدٴټ) ،ومؾػ باسؿ ٴلحجاٹ بـ يقسػ ټٓلة
طؾك ٴلؼسقٶ وٴلؼؿع ،وٰخر باسؿ صرفة بـ ٴلعبد ٴلشاطر ٴلباحث طـ ٴلذٴٷ لؽـّف لؼل
حتػف بسبب ٴلثؼة ،وٲطرٴضف طـ قبقل ٴلؿشقپٶ ،ومؾػ باسؿ ٴلشـػرى ٰحد
ٴلصعالقؽ ٴلذيـ ٯمـقٴ ٴلحر ّية ،وٴلخروٹ طـ سقاټٶ ٴلؼبقؾة ،ومؾػ باسؿ

()1ٴلؿرجع كػسف ،ڂ.26
) (2ٴلغالف مـ تصؿقؿ ٴلشاطر محؿد ٴلصػرٴين.
) (3مؾػاٷ تظفر يف ٴلحاسب ٴٔلل.
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ٴلؿـجؾ( ،)1وٰخقر ًٴ يجعؾ بقـ ٴلؿؾػاٷ ٭قپٶ لحاوية طؾقفا كتب طؾقفا ٴإلكسان،
ّ
وكلن هذه ٴلؿؾػاٷ جؿقعفا تجدها يف هذٴ ٴلؿخؾقق ٴلذي يئـ مـ وقع ٴلحقاٶ ،لؽـ
ٴلؿـجؾ ٰټٴٶ لؿـ يرغب يف ٴلخروٹ مـ ټٴئرٶ ٴلضغط ،ٲٽ يستطقع ٴلؿرٮ ٴجتثاٸ ما
يع ّؽر ٭ػقه ،فال يؼبؾ بؿا يحرمف مـ ٴلحر ّية ،فاإلپٴټٶ تتؿثؾ يف ٴلشـػرى ،وٴلبحث
طـ ٴلذٴٷ يتؿثؾ يف صرفة بـ ٴلعبدّ ٰ ،ما ٴلغالف ٴٕخقر(خ ّؾػقة ٴلؽتاٵ) فتختػل فقف
ّ
وكلن مالمح ٴلحرٴك وٴلثقپٶ طؾك ٴلقٴقع
ٴلؿؾػاٷ ،وتصبح ٴلؽثبان ٽٴٷ ٰلقٴن باهتة،
بدٰٷ تـخػض ،ويمكّد هذه ٴلحال كتابتف لؿؼطع قصقر طؾك ٴلغالف ٴلخؾػل مـ
قصقدٶ (مـاماٷ) يتؿ ّثؾ يف ققلف:
يا ٭احبل سجـل
كالكا وٴحد
هاٱم كتاٵ
ٴلقٴحد
ٴلؿحتاپ
مؽتقبا طؾك كػؾ ٴلصبا
هاٱم بؾد()2
ٲٽ تؽشػ خاتؿة ٴلديقٴن مـ
فالغالف يقحل بدٓٓٷ ٲيجابقة لؿـ ٰپٴټ ،وٓ يخؾق مـ ٴلدٓٓٷ
ٴلسؾبقة ٴلتل تزټٴټ سقٮٴ مع وجقټها يف ٴلصحرٴٮ ،ومـ ٰشؽال ٴلتـاڂ ٴلبعدي ٽكر
ٴلػرتٶ ٴلتل تؿت فقفا كتابة ٴلؼصائد ،ولؼد ٽكر ٴلصػرٴين ّ
ٰن ٴلؼصائد كُتبت ما بقـ
طامل 1992م و 1995م ،وبالتالل يتب ّقـ ّ
ٰن ٴلؼصائد وٴكبت ٴلصحقٶ ٴلتل شـّت
) )1ٴلؿـجؾ ٴلذي ُيؼضب بف ٴلعقټ مـ ٴلشجر فقـجؾ بف ٰي ُيرمك بف ،ٴكظر :ٴبـ مـظقپٰ ،بق ٴلػضؾ جؿال ٴلديـ ،لسان
ٴلعرٵ ،ماټٶ (ن ٹ ل) ،ټٴپ ٭اټپ ،بقروٷ ،ڂ .647

) )2اٌصفشأِٛ ،ٟال١ذ اٌشِبيِ ،صذس عبثك،

 -64-59غ

اٌىزبة.
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حربا طؾك ٴلؿثؼػقـ يف ٴلؿؿؾؽة ٴلعربقة ٴلسعقټية ،فجاٮ ٴلديقٴن ُمعربٴ طـ ٴلشعقپ
بالؼؿع مـ پجال ٴلديـ.
ٰ ّما ٴلثبقتل لؿ يستثؿر هذه ٴلتؼـقة يف جاكب ٴلغالف ،كذلؽ لؿ يمپٻ
تعرڃ لف ٴلثبقتل مـ هجقم مـ پجال ٴلصحقٶ ترك ٰثره يف ٴلؽثقر
لؼصائده لؽـ ما ّ
مـ قصائده مثؾف مثؾ جؿقع ٴلؿثؼػقـ مؿـ طا٭روٴ ٴلصحقٶ.

الخاذوح:
ٰمر ٓ يتقٴفؼ مع
يتبدّ ى لؾؿتؾؼل حضقپ ٴلصحرٴٮ طـد ٴلشاطريـ ،وهذٴ ٌ
حقاهتؿا ،ٲٽ كاكت حقاٶ ٴلثبقتل يف بدٴيتفا ما بقـ قريتف (ٴلشروڄ) -وهل ٲحدى قرى (
بـل سعد )-1و(مؽة ٴلؿؽرمة) ،فالصحرٴٮ تبتعد طـ حقاتف ،وكذلؽ محؿد
ٴلصػرٴين ٴلذي ٴپتبط بــ(ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ) ،فتضاپيس ٴلصحرٴٮ لؿ تؽـ متغؾغؾة يف
ٴلتقجف يؽشػ
حقاهتؿاّ ،ٲٓ ٰكّفا جزٮ مفؿ مـ تضاپيس ٴلجزيرٶ ٴلعربقة ،لؽـ هذٴ
ّ
طـ حالة مـ ٴٓكػصال طـ ٴلقٴقع مـ خالل ٴلؾجقٮ لؾصحرٴٮ ،فجاٮٷ تػا٭قؾفا
ٰمال يف
ومؽقكاهتا يف ٰشعاپهؿا ،وباتت مالٽٴ لؾشاطريـ ،وكلهنؿا يبحثان طـ ٴلفدوٮ ً
ٴلتل ّمؾ.
هؿف يف
يؼقل محؿد غـقؿل هالل" تتج ّؾك طبؼرية ٴلؿرٮ يف ٰكّف ٓ يؼصر ّ
كطاق ٽٴتف بؾ يحقا فقؿا هق طالؿل...فقؿتّد ٲلك ما يـعؽس يف ٽٴٷ كػسف طؾك پٱية
ٴلقپټ وٴٕشجاپ وٴلحققٴن...حقث يجد پجؾ ٴلعبؼرية ٽٴتف يف ّ
كؾ شلٮ"()2
فعالقة ٴإلكسان بالصحرٴٮ تتج ّؾك يف طدٶ ٰمقپ مـفا :حضقپ ٴٕطرٴٵ يف
قصائدهؿا ،فقليت بقجف ٲيجابل طـد ٴلثبقتل ٰكثر مـ ٴلصػرٴين ،وٰ ّما ٴلرحؾة فجاٮٷ
) )1مـ قرى ٴلطائػ ،وهل قرية ٽٴٷ مـاضر جؿقؾة لقققطفا بقـ ٴلجبال.
) )2هالل ،محؿد غـقؿل ،ٴلـؼد ٴٕټبل ٴلحديث ،هنضة مصر لؾطباطة وٴلـشر وٴلتقٿيع ،ٴلؼاهرٶ1997 ،م ،ڂ.391
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مرتبطة بالشؽقى وٴٕلؿ وٴلؿعاكاٶ ،وٲن ٿٴټٷ حدٶ ٴلشؽقى طـد ٴلصػرٴين ،ويتػقق
ٴلثبقتل يف جاكب ٴلؿرٰٶ ٴلذي لؿ يحضر طـد ٴلصػرٴين ّٲٓ ټٓلة طؾك ٴلحب ٴلعذپي
طـد ٴلعرٵ ،يف حقـ تظفر لػظة ٴلؼصقدٶ –ٴلتل ترتبط بالصحرٴٮ مـ خالل ٴلشعرٴٮ
يف ٴلعصقپ ٴلسابؼة مـ وققف طؾك ٴٕصالل وتل ّمؾ يف ٯثاپ ٴلؿحبقـ -فتتبدّ ى طـد
ٴلصػرٴين يف سقاق پٴفض ّ
لؽؾ قصقدٶ ٓ تخدم قضايا ٴإلكسانّ ٰ ،ما ٴلثبقتل فال ترټ
طـده كثقرٴ ّٲٓ ٰكّفا تحؿؾ ٴلبمڀ وٴلؼتامةّ ٰ ،ما ٴلظؿل فؾؿ يرټ كثقرٴ ّٲٓ ٰكّف يحؿؾ
صبقعل ،لؽـّف طـد ٴلصػرٴين يلخذ مـحـك مختؾػ مـ
ٰمر
ٴلشؽقى طـد ٴلثبقتل ،وهذٴ ٌ
ٌ
خالل ٴلتؾذٽ بالظؿل.

كؿا ّ
ٰن ٴلطبقعة تربٿ لدى ٴلشاطريـ ،فالصػرٴين تؿ ّقز بظفقپ ٴلـباتاٷ يف
شعره بشؽؾ ٰوضح مـ ٴلثبقتل ،حتك ٰكّف يخرٹ طـ صبقعة ٴلصحرٴٮ مـ خالل ٽكر
ٰيضا يف
مؿا يؽشػ طـ ٴلرغبة يف ٴلتغققر ،ويتػقق ً
ٴلبساتقـ وٴلحدٴئؼ وغقرهاّ ،
ٴستدطاٮ مؽقكاٷ ٴلصحرٴٮ وغقرها مـ خالل ٴلتـقچ يف ٴلحققٴكاٷ ٴلتل تتـاسب مع
ٰمال يف ٴلحرية مـ
ٴلدٓٓٷ ٴلتل يبتغقفاّ ٰ ،ما ٴلثبقتل فقؿقؾ لؾطقر ټون تحديد ٴلـقچ ً
متؿثال يف
ً
خالل ٴفتـاكف بإجـحة ،كؿا يستثؿر ٴلصػرٴين ٴلتـاڂ ٴلبعدي يف ټيقٴكف
غالف ٴلديقٴن ،وهذٴ ٓ يجده ٴلؿتؾؼل طـد ٴلثبقتل.
ويرى ٴلباحث ّ
ٰن ٴلشاطريـ وفؼا يف ٴستثؿاپ ٴلصحرٴٮ ،وٴستدطاٮ مؽقكاهتا
يف ټيقٴكقفؿا ،لخدمة ٴلدٓٓٷ ،ٲضافة ٲلك ّ
ٰن ٴلؿبدچ يؾجل لؿا يتـاسب مع حالتف
ٴلشعرية ،وٴلتضاپيس مفؿا كاكت بعقدٶ طـ حقاتف ،مـ ٴلؿؿؽـ ٴستثؿاپها وتقضقػفا
لخدمة ٴلـص.
وٰخقرٴ يتبقـ ّ
ٰن طـقٴن" مقٴققت ٴلرمال" ٴلذي تصدپ ټيقٴن ٴلصػرٴين ُيؿثّؾ
ً
مققػف مـ ٴلزمان وٴلؿؽان ٲٽ يربط بقـ ٴلرمال وٴلؿقٴققت ،فجاٮٷ ٴلصحرٴٮ هروبا
يتجؾك مققػ ٴلثبقتل مـ ٴلؿؽان مـ خالل طـقٴكف "
مـ ٴلزمان وٴلؿؽان ،يف حقـ ّ
مققػ ٴلرمال" فؽاكت ٴلصحرٴٮ ُتع ّب ُر طـ طدم ٴلرضك بالؿؽان وما فقف مـ تدٴطقاٷ،
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فالرمال ٓ تؾتزم بؿققعفا ٲٽ تذپوها ٴلرياٺ ،ويف هذٴ تعبقر طـ محاولة ٴلخروٹ طـ
ٴلقٴقع.
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301

ٴٕټبل ،ممسسة ٴٓكتشاپ ٴلعربل ،بقروٷ ،ڄ2017 ،1م.
 .4ٴلروٴشدٶ ،سامح ،فضاٮٴٷ ٴلشعرية ،ٴلؿركز ٴلؼقمل لؾـشر ،ټ.ڄ1999 ،م.
 .5پومقةٰ ،حؿد وهب شعركا ٴلؼديؿ وٴلـؼد ٴلجديد ،طالؿ ٴلؿعرفة ،ٴلؿجؾس
ٴلقصـل لؾثؼافة وٴلػـقن ،ٴلؽقيت1996 ،م.
 .6ٿوٴوي ،خالد ،تطقپ ٴلصقپٶ يف ٴلشعر ٴلعربل ،ممسسة حقپڀ ٴلدولقة،
ٴإلسؽـدپية ،ڄ 2000 ،1م.
 .7ٴلسؿقپي ،محؿد ،ٴلعرٵ وٴٕطرٴٵ  :خؾط ٴلؿػاهقؿ ،وفقضك ٴلدٓلة ،
2007م.
ٴلشؿري ،ٿيد ،محؿد ٴلثبقتل شاطرٴ ،ٲشرٴف ٴٕستاٽ ٴلدكتقپ ٲبرٴهقؿ
.8
ّ
ٴلبعقل ،پسالة ټكتقپٴه ،جامعة ممتة2014 ،م.
 .9٭الح ،٭الٺ ،ټپٴسة ٴلؿؽان ٴلصحرٴوي يف "فساټ ٴٕمؽـة" ،مجؾة فصقل،
ٴلؿجؾد ٴلثاين طشر ،ٴلعدټ  ،3حزيرٴن 1993م ،ٴلفقئة ٴلؿصرية ٴلعامة.
 .10طجقـة ،محؿد  ،مقسقطة ٰساصقر ٴلعرٵ يف ٴلجاهؾقة ،ٹ  ،1ټٴپ ٴلػاپٴبل،
بقروٷ ،لبـان ،ڄ 1999 ،1م.
 .11ٴلؼرين ،طبدٴهلل ،شعرية ٴلؿؽان يف ٰطؿال ٴلؼصقبل ٴلشعرية ،مجؾة جامعة
صقبة لمټٴٵ وٴلعؾقم ٴإلكساكقة ،ٴلسـة ٴلرٴبعة ،ٴلعدټ 1436 ،5هــ.
طؿان ،ټٴپ ٴلشروق،
 .12ٴلصؽر ،حاتؿ ،كتابة ٴلذٴٷ ټپٴساٷ يف وقائعقة ٴلشعرّ ،
ڄ1994 ،1م.
 .13ٴلعؾقان ،وفاٮ سؾقؿان ،ٴٓپتحال يف ٴلشعر ٴلجاهؾل ،بحث ُمؼدّ م لـقؾ
شفاټٶ ٴلؿاجستقر ،ٲشرٴف ټ .جؿقؾ مغربل ،جامعة ٴلؿؾؽ طبدٴلعزيز،
2011م.،
 .14كرستقػا ،جقلقا ،طؾؿ ٴلـص ،ترجؿة فريد ٿٴهل ،ټٴپ صقبؼال ،ٴلؿغرٵ،
ڄ1997 ،2م.

دِ .غذ ٞا٤ؽّذٞ

302

-- .15معجؿ ٴلبابطقـ لؾشعرٴٮ ٴلعرٵ ٴلؿعا٭ريـ ،ٴلؽقيت1995 ،م،
ٴلؿجؾد.4
 .16هالل ،محؿد غـقؿل ،ٴلـؼد ٴٕټبل ٴلحديث ،هنضة مصر لؾطباطة وٴلـشر
وٴلتقٿيع ،ٴلؼاهرٶ1997 ،م.
https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/Sector/SectorPa .17
ge.aspx?ID=13&PageId=152
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article7884 .18

303

ذ١الِٛ"ٚ ٟز١ل اٌشِبي" ٌّؾّذ اٌضجِٛ" ٟٔاٛ٠ٓ د١سح اٌصؾشاء ثٛص
اصٔخِٛ  دساعخ:ٟٔاٌشِبي" ٌّؾّذ اٌصفشا

The image of desert among the two written
collections of "the sand stance" by Mohammad Althubaiti and "the timings of sand" by Mohammad
Al-Safrani: a comparative Study

Abstract
Desert‟s Image between Two Poetical Collections: Mawqif
al-Rimalby Mohammad Al-Thobaty and Mawaqit alRimalby Mohammad al-Safrani: a comparison study.
This study aims to show the desert‟s image and its
components through a comparison between Mohammad alSafrani‟s poetical collection, Mawaqit al-Rimal, and
Mohammad Al-Thobat‟s poetical collection, Mawqif alRimal. It concenters on two parts: the desert and the man
and the desert and the nature. In addition, it shows the desert
and textuality to highlight the relationship between the poet
and the desert.
Keywords: desert, man, nature, and textuality.
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انرنبطخ كنزٍجخ نالرصبل ثني انهغبد  :دراسخ
نظرٌخ ررركس عهى عهى انهغخ جزًبعً نفهى
ظبهرح انرنبطخ
دِ .ؾّذ ظبفش اٌؾبصِٟ
اٌغبِؼخ ا٦ع ِ١خ
al-tawoos@hotmail.com
الوسرخلص
هتتؿ هذه ٴلقپقة ٴلبحثقة بتؼديؿ ٴلؿزيد مـ ٴلتقضقح لألسس ٴلـظرية لظاهرٶ
ٴلؾغة ٴلؿبسطة ،وتـاقش ٴلقپقة تؾؽ ٴٕسس ٴلـظرية خا٭ة وٰن بعض ٴلـظرياٷ
ٴلعالؿقة لؾغة ٴلؿبسطة قد تبدو بعقدٶ طـ ٴلظروف ٴلؿحقطة بالؾغة ٴلؿبسطة يف
ٴلخؾقج .كؿا تؼدم ٴلقپقة بعض ٴلـؿاٽٹ ٴلؿختؾػة لؾغاٷ ٴلؿبسطة حقل ٴلعالؿ
وٽلؽ يف معرڃ شرٺ ٴلـظرياٷ ٴلؿتعدټٶ لتؼديؿ ٭قپٶ ٰوضح حقل تؾؽ
ٴلـظرياٷ .وبؿا ٰن هذه ٴلقپقة هتتؿ بالـقٴحل ٴلـظرية لؾغة ٴلؿبسطة فؾـ يؽقن هـاك
طؿؾ مقدٴين ٲٽ تحاول ٴلقپقة ٰن تجؿع بعض ٴلـظرياٷ ٴلخا٭ة بالؾغة ٴلؿبسطة مـ
مصدپيـ مختؾػقـٰ :حدهؿا ٴلؽتب وٴلبحقٸ ٴلتل تحدثت طـ ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة
طؿقما ټون ٴلرتكقز طؾك مـطؼة معقـة ،ٴلثاين :ٴلبحقٸ ٴلتل پكزٷ طؾك ٴلؾغة
ٴلؿبسطة يف ٴلخؾقج  .GPAويف خضؿ طرڃ هذه ٴٔپٴٮ يتؿ مـاقشة بعض ٴلؼضايا
ٴلؿخرٹ ٴلعؾؿل
ٴلخا٭ة بالؾغة ٴلؿبسطة يف ٴلخؾقج وٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة حقل ٴلعالؿُ .
ٴلذي هتدف هذه ٴلقپقة لؾق٭قل ٲلقف هق تؼديؿ ٴلػفؿ ٴلـظري ٴلعؿقؼ لفذه ٴلظاهرٶ
ٴلؾغقية .يف هذٴ ٴلسقاق ٓبد مـ ٴلتـقيف ٲلك ٰن ٰحد ٰهؿ ٴإلشؽآٷ يف ټپٴسة ٴلؾغة
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ٴلؿبسطة يعقټ ٲلك شح ٴلؿصاټپ وٴلؿرٴجع ٴلؿؽتقبة بالعربقة حقل هذه ٴلظاهرٶ
ٴلؾغقية ٴلتل ٰ٭بح ٴلؿتؽؾؿ ٴلعربل يستعؿؾفا بشؽؾ ٓ ٲپٴټي خا٭ة يف ٴلتقٴ٭ؾ مع
ٴلقٴفديـ يف ٴلخؾقج طؿقما .ٴإلشؽال ٴلثاين وهق تعريػ هذٴ ٴلؿصطؾح وكؼؾف ٰو
ترجؿتف مـ ٴلؾغة ٴإلكجؾقزية ٲلك ٴلعربقة .حقث تعدټٷ ٴلرتجؿاٷ وتـقطت
ٴلتعريػاٷ مؿا ٰټى ٲلك ٲصالق ٴلبعض لؿصطؾحاٷ ٰخرى طؾك هذه ٴلؾغة .ٲن
تؼديؿ ٴلؿزيد مـ ٴلتقضقح لألسس ٴلـظرية لدپٴسة ٴلؾغة ٴلؿبسطة لؾؼاپٳ ٴلعربل ٰمر
يف غاية ٴٕهؿقة وٽلؽ لدفع حركة ٴلبحث يف مـطؼتـا باتجاه ټپٴسة مثؾ هذه ٴلظاهرٶ
يف ٴلؿقدٴن ٴلؾغقي وٴلـظر ٲلقفا مـ ٿوٴيا متعدټٶ ،كدپٴسة ٴلؾغة ٴلؿبسطة مـ خالل
كظرياٷ تعؾؿ ٴلؾغة ٴلثاكقة ٰو ټپٴستفا مقدٴكقا مـ بقئاٷ مختؾػة لؾقققف طؾك تلثرها
وتلثقرها يف ٴلعربقة.
ٴلؽؾؿاٷ ٴلؿػتاحقة :ٴلؾغة ٴلؿبسطة ،لغة سقق ٴلعؿؾ ،ٴلبقجـ ،كظرياٷ ٴلؾغة
ٴلؿبسطة.

اللغة المبسطة ‹‹البيجين›› وسيلة لالتصال :دراسة نظرية
تتجؾك ٴلؾغة ٴلؿبسطة ) ،(Pidgin languageكظاهرٶ لغقية ٴجتؿاطقة ،يف
ٴلسعقټية ٴلتل يػد ٲلقفا ٰطدٴټ كبقرٶ مـ ٴلباحثقـ طـ ٴلعؿؾ .ويجد همٓٮ ٴلقٴفدون
ٰكػسفؿ يف حاجة لؾتقٴ٭ؾ ٰثـاٮ قضاٮ ٴحتقاجاهتؿ ٴلققمقة 1.وهذه ٴلحالة هل ٴلرتبة
ٴلخصبة لظفقپ مثؾ هذه ٴلؾغاٷ طؾك ٴختالففا بؿا فقفا تؾؽ ٴلتل كشلٷ يف كـػ
ٴلؾغاٷ ٴٕجـبقة.
ٲن ټپٴسة مثؾ هذه ٴلظقٴهر ٓ يؿؽـ ٰن ُتعد مـ باٵ ٴلرتف ٴلعؾؿل ،بؾ هل
Alshurafa 2014, 14.

1

اٌشٔبطخ وٕز١غخ ٌ رصبي ث ٓ١اٌٍغبد  :دساعخ ٔظش٠خ رشرىض ػٍ ٝػٍُ اٌٍغخ
عزّبػٌ ٟف ُٙظب٘شح اٌشٔبطخ

306

ټپٴسة لظاهرٶ لغقية صغت طؾك سقق ٴلعؿؾ حتك تؽؾؿ هبا ٰهؾ ٴلؾغة ٰكػسفؿ.
ول ِتقسع هذه ٴلظاهرٶ ٰ٭بحت ټپٴستفا وففؿفا ٰمر ًٴ يف غاية ٴٕهؿقة لرفع مستقى
وطل ٴلجؿفقپ مـ ٴلؿتخصصقـ وغقرهؿ حقل هذه ٴلظاهرٶ وتلثقرها.

اٌذساعبد اٌغبثمخ:
يشقر ٴلبحث طـ ٰطؿال طؾؿقة هتتؿ بدپٴسة ٴلؾغة ٴلؿبسطة ٲلك قؾة مثؾ تؾؽ
ٴلدپٴساٷ بالغة ٴلعربقة (ٰغؾب ٴلبحقٸ ٴلؿؽتقبة حقل ٽلؽ كتبت بالؾغة
ٴإلكجؾقزية) .وهـا ٓبد مـ ٴإلشاپٶ ٲلك بعض ٴلؿؼآٷ ٴلصحػقة بالؾغة ٴلعربقة ٴلتل
تحدثت طـ هذه ٴلظاهرٶ يف ټول ٴلخؾقج ٴلعربل طامة وٴلسعقټية خا٭ة ،ٲٓ ٰن تؾؽ
ٴلؿؼآٷ ٓ تؼقى مجتؿعة لتؽقن يف مرتبة ٴلؿؼآٷ ٴلعؾؿقة ٴلتل يؿؽـ طدها
ضؿـ ٴلؿصاټپ .وقد تحدثت بعض كتب طؾؿ ٴلؾغة ٴٓجتؿاطل ٴلؿرتجؿة مـ ٴلؾغة
ٴإلكجؾقزية طـ ضاهرٶ ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة ومـ ٰهؿ هذه ٴلؿرٴجع كتاٵ (طؾؿ ٴلؾغة
ٴٓجتؿاطل) لفاټسقن ،ترجؿة محؿقټ طقاټ وكشر طالؿ ٴلؽتب 1990م .وٴإلشاپٶ
ٲلك ٴلؾغة ٴلؿبسطة يف هذٴ ٴلؽتاٵ تليت ضؿـ ٴلحديث طـ ٴلؿستقياٷ ٴلؾغقية ٴلتل
يػرضفا ٴلقٴقع ٴٓجتؿاطل لؽؾ لغة وهل ٓ تتجاوٿ ٴلحديث طـ ماهقة هذه ٴلؾغة
ٴلؿبسطة وضروف كشلهتا فقؿا ٓ يتجاوٿ ٴلصػحة ٴلقٴحدٶ.
تحػؾ ٴلؾغة ٴإلكجؾقزية بالؽثقر مـ ٴٕطؿال ،سقٴٮ يف ٽلؽ ٴلؽتب ٴلتل ٰفرټٷ
لدپٴسة ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة ٰم ٴلؿؼآٷ ٴلعؾؿقة ٴلؿحؽؿة .وٰحد ٰقدم تؾؽ ٴلؿرٴجع
هق كتاٵ:
(ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة وٴلؽريقلقة لؾباحث هال) 1- Hall, R. A. (1966).
Pidgin and Creole Languages.
وكان مـ ٰوٴئؾ ٴلؽتب ٴلتل ٰلػت يف هذٴ ٴلؿجال .ٴهتؿ ٴلؽتاٵ بؿسللة
ٴلتطقپ ٴلؾغقي وطالقتف بتشؽقؾ ٴلؿستقياٷ ٴلؾغقية ټٴخؾ ٴلؾغة ٴلقٴحدٶ مشقرٴ ٲلك
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بعض ٴلـؿاٽٹ مـ ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة يف ٴإلكجؾقزية .وقد تبع هذٴ ٴلؽتاٵ طدټ مـ
ٴلؽتب ٴلؿـشقپٶ حقل هذه ٴلؾغاٷ فعؾك سبقؾ ٴلؿثال:
)ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة وٴلؽريقلقاٷ لتقټ 2- Tod (1974). Pidgins and
( Creoles.
) ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة وٴلؽريقلقاٷ لفقلؿ 3- Holm (1988). Pidgins
( and Creoles.
4- Mark Sebba (1997). Contact Languages: Pidgins and
Creoles.
(ٴتصال ٴلؾغاٷ :ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة وٴلؽريقلقاٷ لؿاپك سبا)
5- Siengh (2000). Pidgin and Creole: an introduction.
(مؼدمة لدپٴسة ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة وٴلؽريقلقة لسـغ)
ٰما ٯخر ما ٰلػ يف هذٴ ٴلؿجال ففق:
6- Siegel (2008). Emergence of Pidgins and Creoles.
(ضفقپ ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة وٴلؽريقلقاٷ لسقجؾ)
هتتؿ هذه ٴٕطؿال بالجاكب ٴلتـظقري ٰو ً
ٓ ٴلذي يرسؿ ٴلـظرياٷ ٴلعؾؿقة
لظاهرٶ ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة ،كؿا تشقر ٲلك كؿاٽٹ معروفة مـفا يف ٴلؾغاٷ ٴٕجـبقة.
ولؽـ ٓ تشقر هذه ٴلؿرٴجع ٲلك ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة يف ټول ٴلخؾقج ٴلعربل ٰو
ٴلسعقټية ،تؾؽ ٴلظاهرٶ ٴلتل ٴٿټٴټٷ بشؽؾ وٴضح خا٭ة بعد ثقپٶ ٴلـػط وقدوم
ٰطدٴټ كبقرٶ مـ ٴٕيدي ٴٔسققية ٴلعامؾة مؿـ ٓ يتؼـقن ٴلعربقة1.
Avram 2014, 8; Bakir 2010, 202.

1
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ٰما مـ حقث ٴلرسائؾ وٴلؿؼآٷ ٴلعؾؿقة ٴإلكجؾقزية ،فـجد ٰيضا طدټ ًٴ مـ
ٴلؿؼآٷ ٴلعؾؿقة تـاولت بشؽؾ ٰو بآخر ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة يف ټول ٴلخؾقج طؿقما
وٰٽكرها حسب ٴلتاپيخ كالتالل:
1- Smart, R. J. )1990(. „Pidginisation in Gulf Arabic: a
First Report‟. In: Anthropological, 32, 83-119.
تشؽؾ ٴلؾغة ٴلؿبسطة يف ٴلخؾقج ٴلعربل لسؿاپٷ ،مؼال مـشقپ يف مجؾة
ٴلؾغقياٷ ٴٕكثروبقلقجقة.
2- Wiswall, A. (2002). Gulf Pidgin: An Expanded
Analysis. On-line Paper for the University of Ohio.
(ٴلؾغة ٴلخؾقجقة ٴلؿبسطة :تحؾقؾ مقسع ،وپقة طؾؿقة مـشقپٶ طؾك ٴلشبؽة
لجامعة ٰوهايق)
3- Almoaily, M. (2008). A Data-based Description of
Urdu Pidgin Arabic. An MA dissertation: Newcastle
University.
(و٭ػ ٴلؾغة ٴٕوپټية ٴلؿبسطة يف ٴلعربقة ټپٴسة مبـقة طؾك قاطدٶ بقاكاٷ
لؾؿعقؾل ،پسالة ماجستقر يف جامعة كققكاسؾ)
4- Næss (2008). Gulf Pidgin Arabic: Individual
Strategies or Structured Variety. An MA dissertation:
University of Oslo.
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 پسالة، ٴسرتٴتقجقاٷ فرټية ٰم تـقچ لغقي،(ٴلؾغة ٴلعربقة ٴلؿبسطة يف ٴلخؾقج
)ماجستقر يف جامعة ٰوسؾق
5- Bizri, Fida. 2009. “Sinhala in Contact with Arabic:
The Birth of a New Pidgin in the Middle East”. In: Annual
Review of South Asian Languages and Linguistics,
Rajendra Singh (ed.), 135-148. Berlin / Boston: De Gruyter
Mouton.
) مقالټ لؾغة مبسطة جديدٶ يف ٴلشرق ٴٕوسط:(ٴتصال ٴلسـفالقة وٴلعربقة
6- Bakir, M. )2010(. „Notes on the verbal system of
GPA‟. In: Journal of Pidgin and Creole Languages, 25:2.
201-228.
 مؼال،(تعؾقؼاٷ حقل كظام ٴٕفعال يف ٴلؾغة ٴلعربقة ٴلؿبسطة يف ٴلخؾقج
)مـشقپ يف مجؾة ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة وٴلؽريقلقاٷ
7- Almoaily, M. (2012). Language Variation in Gulf
Pidgin Arabic. PhD thesis: Newcastle University.
 جامعة: پسالة ټكتقپٴٶ،)ٴلتـقچ ٴلؾغقي يف ٴلؾغة ٴلخؾقجقة ٴلعربقة ٴلؿبسطة
(كققكاسؾ
8- Avram, Andrei A. 2012. “On the Functions of Fi in
the Verbal System of Arabic Pidgins”. Romano-Arabica,
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XII. 35-58.
)(حقل وضقػة (يف) يف كظام ٴٕفعال لؾغة ٴلؿبسطة ٴلعربقة
9- Alshurafa, Nuha S. 2014. "Linguistic Functions of
fii/maafii in Hejaz Gulf Pidgin Arabic". King Khalid
University journal for Humaities, Volume 21, No. 1, 11-28.
"مافقف) يف ٴلؾغة ٴلؿبسطة "ٴلبقجقـ/(ٴلرتكقب ٴلؾغقي ٓستخدٴماٷ (فقف
)ٴلعربقة ٴلخؾقجقة ٴلحجاٿية
10- Avram, Andrei A. 2014. "Immigrant workers and
language

formation:

Gulf

Pidgin".

ArabicLengua

y

migración 6:2- ISSN : 1889-5425. Universidad de Alcalá),
7-40.
) لغة ٴلخؾقج ٴلؿبسطة:(ٴلعؿال ٴلؿفاجرون وتشؽؾ ٴلؾغة يف ٴلخؾقج
11- Potsdam, E. and Alanazi. M. 2014. “Fi in Gulf
Pidgin Arabic”. Kansas Working Papers in Linguistics, Vol.
35, 9-29.
)(ٴستعؿال (يف) ٴلؾغة ٴلؿبسطة ٴلخؾقجقة ٴلعربقة
12-Avram, Andrei. 2017. ʺA. Superdiversity in the
Gulf: Gulf Pidgin Arabic and Arabic Foreigner Talkʺ.
Philologica Jassyensia”, an XIII, nr. 2 )26(, 175–190.
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(ٴلتـقچ يف ٴلخؾقج :ٴلؾغة ٴلؿبسطة ٴلعربقة ٴلخؾقجقة وكالم ٴٕجاكب)
13-Avram, Andrei. A. 2017. ʺSources of Gulf Pidgin
Arabic Featuresʺ. Linguistic Studies in the Arabian Gulf,
Quaderni di RiCOGNIZIONI, vol VII, 131-151.
(مصاټپ خصائص ٴلؾغة ٴلؿبسطة ٴلعربقة ٴلخؾقجقة)
مـ خالل ٴٓصالچ طؾك هذه ٴلدپٴساٷ يتضح ٰن كؾ وٴحدٶ مـفا پكزٷ طؾك
ټولة خؾقجقة معقـة وهل ٴإلماپٴٷ ،ٴلسعقټية ،طؿان ،قطر ،ٴلؽقيت ولبـان .ثؿ ٲن
بعض هذه ٴلدپٴساٷ ٴلق٭ػقة پكزٷ طؾك جاكب معقـ يف ٴلؾغة ٴلؿبسطة طؾك سبقؾ
اولة ففؿ ٴلؾغة
ٴلؿثال محاولة ففؿ كظام ٴٕفعال فقفا ٰو ٴستعؿآٷ كؾؿة (يف) ٰو ُم َح َ
ٴلؿبسطة ٴلتل يستعؿؾفا ٰ٭حاٵ خؾػقة لغقية معقـة.

اٌزغّ١خ ٚاٌزؼش٠
تعدټٷ ٴلرتجؿاٷ لؾؿصطؾح ٴإلكجؾقزي  pidginفؿثال هـاك مصطؾح
(هجقـ) ومـ ٰوٴئؾ مـ ٰصؾؼقٴ هذٴ ٴلؿصطؾح يف ترجؿتفؿ لؽؾؿة  pidginهق
ٴلخقلل يف كتابف معجؿ طؾؿ ٴلؾغة ٴلـظري ٲكجؾقزي-طربل 1.ومـ ٴلرتجؿاٷ ٴلتل
تشاهبت ټٓٓهتا مع ما ٽكره ٴلخقلل ما جاٮ يف معجؿ مصطؾحاٷ طؾؿ ٴلؾغة
ٴلحديث حقث ترجؿت  pidginٲلك (لغة ٴٓتصال ٴلفجقـة) 2،ويرى ٴلؿسدي ٰن
1ٴلخقلل .pidgin ،1982
2

معجؿ مصطؾحاٷ طؾؿ ٴلؾغة ٴلحديث.83 :1983 ،
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ٴلرتجؿة (لغة خؾقط) ،1ويرى ٴلدكتقپ طبد ٴلقهاٵ ت ّرو ٰن ترجؿة ( pidginلغة
ٴلؿستعؿرٴٷ ٴلفجقـة يف هايقتل) ويؼصد هبا ٴلؾغة ٴإلكجؾقزية ٴلؿبسطة 2.ويرتجؿفا
مباپك ٲلك (لغة هجقـ) 3.ويظفر ٰيضا مصطؾح مركب يستعؿؾ يف ٴلتعبقر طـ ٴلؾغة
ٴلؿبسطة وهق ) (pidgin languageويرتجؿف پمزي ٴلبعؾبؽل (لغة خؾقط)4.
ويرتجؿف طقاټ حـا بلكف (ٴلؾغة ٴلؿفجـة ٰو لغة ٴلتعامؾ)5.

مـ تصاپيػ هذه ٴلؿاټٶ ٴلفجـة وهل ِطظؿ ٴلخؾؼ يف ٴلخقؾِ ،
وه ُ
جان ٴإلبؾ
ُ

كِرٴمفا وٴلفجقـ مـ ٴلـاڀ ٴلذي ُٰ ّمف َٰ َم ٌة 6.وٽكر ٴٕٿهري بلن ٴلفجقـ يف ٴلخقؾ هق
مـ ولدتف بِر َٽوكة (بغؾة) مـ حصان طربل ،وپوى طـ ٴلؿـذپي بلن ٴلفجقـ هق مـ

كان ٰبقه خقر مـ ٰمف7.

ٰما طـ ٴلؿعاجؿ يف ٴلعصر ٴلحديث فقضقػ ٴلؿعجؿ ٴلقسقط فعال لؾفجاكة
وهق َه ّج َـ ٴلشلٮ جعؾف هجقـا (خؾقطا) 8.ويؿؽـ لؾؿدقؼ ٰن يؾحظ طؾك هذه
ٴلتعريػاٷ ٴٔكػة ٴلذكر ما يؾل:
ٰن ټٓلة ماټٶ (هجـ) طؾك ٴٓختالڄ وپټٷ ٰوٓ يف سقاق طرقل وٽلؽ بعد
ٰن حصؾ ٴٓختالڄ ٴلثؼايف بقـ ٴلعرٵ وغقرهؿ مـ ٴٕمؿ وتبع ٽلؽ ٴٓختالڄ
ٴلعرقل حقث حصؾ ٴلتزٴوٹ بقـ ٴلعرٵ وٴلعجؿ وضفر جقؾ جديد .وپغؿ ٰن
ٴلؿسدي.155 :1984 ،

1

2

بقاپ ٯشاپ.56 ،1995

3

مباپك.227 :1995 ،

4

پمزي ٴلبعؾبؽل ،1990

5

حـا.107 ،1997 ،

6

ٴبـ ټپيد .498 :1 ،1987

7

8

ٴٕٿهري .38 :6 ،2001

ٴلؿعجؿ ٴلقسقط .974 :2004
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ٴإلسالم قد جاٮ بالؿساوٴٶ بقـ ٴٕمؿ ٲٓ ٰن مسللة ٴلؿػاضؾة ٴلعرققة ضؾت حاضرٶ
ومـ هـا ضفر مسؿك ٴلفجقـ ٴلذي جاٮ يف بعض تعريػاتف ٴلؿذكقپٶ ٯكػا بلكف مـ كان
ٰبقه خقر مـ ٰمف .ٲٓ ٰن ٴلؿالحظ يف ٴٓستعؿال ٴلؿعا٭ر هق مقٷ جؿقع ٴلؿعاين
لؾجذپ (هجـ) باستثـاٮ ٴٕخقر ٴلذي يدل طؾك ٴٓختالڄ ٴلعرقل .هذٴ ٴلؿعـك ٴلضقؼ
ٴلؿختص باختالڄ ٴٕطرٴق صالف شلٮ مـ ٴلتقسع ٴلدٓلل فل٭بح ٴلفجقـ يدل طؾك
ما كان مختؾطا يف كؾ شلٮ لذٴ فؼد ٰقر مجؿع ٴلؾغة ٴلعربقة كؾؿة هجقـ يف طؾؿ
ٴٕحقاٮ ومعـاها :كباٷ ٰو حققٴن يـتج طـ تزٴوٹ كقطقـ ٰو ساللتقـ ٰو ٭ـػقـ
مختؾػقـ1.

ويف مؼابؾ مصطؾح ٴلفجقـ ٰو ٴلخؾقط هـاك مصطؾح ٴلرصاكة وٰول مـ ٰصؾؼف
ٴلؿرتجؿ ٲبرٴهقؿ طقاټ يف ترجؿتف لؽتاٵ طؾؿ ٴلؾغة ٴٓجتؿاطل لفاټسقن ،حقث
ٴستعؿؾفا يف مؼابؾ  2.pidginوقد تابعف ٴلبعؾبؽل يف معجؿف حقث ترجؿفا
(پصاكة)3.

تعريػ كؾؿة پصاكة يف ٴلؿعاجؿ يظؾ طاما ومبفؿا فعؾك سبقؾ ٴلؿثال ،جاٮ يف
ٴلؿعجؿ ٴلقسقط ٰن ٴلرصاكة ٴلؽالم ٴلذي ٓ يػفؿف ٴلجؿفقپ وٲكؿا هق مقٴضعة بقـ
ٴثـقـ ٰو جؿاطة 4.ومؿا يؾحظ طؾك هذٴ ٴلتعريػ ما يؾل:
(ٰو ً
ٓ) شؿقل ٴلتعريػ لؽؾ ما لقس مػفقما سقٴٮ يف ٽلؽ ما كان كالمًا ټٴئر ًٴ
بقـ ٴثـقـ ٰو جؿاطة.
(ثاكقًا) طؿقم كؾؿة ٴلجؿفقپ ٲٽ تـطبؼ طؾك جؿفقپ ٴلعقٴم مؿـ يتؽؾؿقن

1

ٴلؿعجؿ ٴلقسقط .975 :2004

2

هدسقن .100 ،1990

3

ٴلبعؾبؽل.687 ،1996 ،

4

ٴلؿعجؿ ٴلقسقط .352 ،2004
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ٴلعامقة وجؿفقپ ٴلؿثؼػقـ مؿـ يحظقن بلكثر مـ مستقى لغقي وٴحد ،طؾك سبقؾ
ٴلؿثال جؿعفؿ بقـ ٴلعامقة وٴلػصحك.
لفذٴ يؿؽـ ٴلؼقل بلن ٴلرصاكة تصؾح لتؽقن ترجؿة لؽؾؿة ( )jargonٴلتل
تحؿؾ يف صقاهتا معـك ٴلؽالم ٴلغقر مػفقم .ومؿا يدطؿ ٽلؽ تؼسقؿ كؿال بشر
لؾرصاكة ٲلك قسؿقـ:
(ٴٕول) پصاكة طامة وهل حسب پٰيف تشؿؾ كؾ كالم خاپٹ طـ ٴلسؾقك
ٴلؾغقي ٴلؿللقف فصقحا كان ٰم طامقا 1.ويضؿ هذٴ لغاٷ ٰبـاٮ ٴلحرف وٴلصـائع
وٴلؿفـ كذلؽ بعض ٴلعباپٴٷ ٴلتل تستعؿؾ يف ٴلؿزٴٺ وٴلـؽاٷ .ويرى ٰهنا تـشل يف
ٴٕ٭ؾ بقـ ٴلطبؼاٷ ٴلدكقا يف ٴلؿجتؿع .وٴلؿؼصقټ مـ طباپٶ (ٴلطبؼاٷ ٴلدكقا) هق
(ٴلطبؼاٷ ٴلعؿالقة وغقر ٴلؿثؼػقـ).
(ٴلثاين) مـ ٴلرصاكة هق ٴلخا٭ة ويؼصد هبا ٴٕسالقب ٴلؾغقية ٴلتل تؽثر فقفا
ٴلؿصطؾحاٷ ٴلتخصصقة كؾغة ٴٕصباٮ وٴلؿحامقـ وغقرهؿ مـ ٰ٭حاٵ
ٴلتخصصاٷ طؾك ٴختالففا.
وقد ٽكر ٴلبعؾبؽل مصطؾحا ثالثا يف مؼابؾ كؾؿة  pidginوهق (لغة
مبسطة) 2.وٽكر طبد ٴلقهاٵ ترو ٰيضا ٰهنا تتؿ بـؼؾ ٰ٭قٴهتا لؾعربقة (بقجقـ)3.

مـ خالل ٴإلشؽالقاٷ ٴلتل تؿ طرضفا يف ٴلؿسؿقاٷ ٴلسابؼة وهل (لغة
هجقـ)( ،لغة خؾقط) ٰو (پصاكة) يتضح ٰن مصطؾح ٴلؾغة ٴلؿبسطة هق ٴٕقرٵ ٲلك
ترجؿة  .pidginوٽلؽ ٕن ٴلفجقـ قد يؽقن ٰقرٵ ٲلك ترجؿة مصطؾح hybrid
 .languageكؿا ٰن ٴلؾغة ٴلخؾقط وٴلفجقـ وپټٷ ضؿـ ترجؿاٷ مصطؾح
1

2

3

بشر .213 ،1997
ٴلبعؾبؽل.687 :1996 ،
بقاپ ٯشاپ.48 :1995 ،
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ٰ 1.creole languageما مصطؾح ٴلؾغة ٴلؿبسطة فال يشتبف مع غقره مـ
ٴلرتجؿاٷ كؿا ٰكف يصدق طؾك ٴلعؿؾقة ٴلتل تشؽؾ هذه ٴلؾغة .يف بحثفا حقل وضقػة
(يف) يف ٴلؾغة ٴلخؾقجقة ٴلحجاٿية ٴلؿبسطة ٴلباحثة ٴلشرفا ٴستعؿؾت مصطؾح ٴلؾغة
ٴلؿبسطة وٰضافت ٪٪ٴلبقجقـ ٫٫بعد كؾؿة ٴلؿبسطة 2وهذٴ ما سللتزم بف خروجا مـ
ٴإلشؽالقاٷ ٴلؿرتتبة طؾك ٴلؿسؿقاٷ ٴٕخرىٰ .ما ٲضافة كؾؿة (بقجقـ) فػل ٴلعـقٴن
فؼط وٽلؽ لؿزيد مـ ٴلقضقٺ بحقث يتؿ پبط ٽهـ ٴلؼاپٳ بؿصطؾح pidgin
مباشرٶ.
ٲن ٴٓختالف يف ترجؿة مصطؾح ) (Pidginيجؾل مشؽؾ ترجؿة
ٴلؿصطؾحاٷ يف ٴلؾساكقاٷ حقث تخضع ٴلرتجؿة لعدټ مـ ٴلحقثقاٷ كالخؾػقة
ٴلثؼافقة لؾؿرتجؿ وحدوټ ٴلؾغة ٴلؿـؼقل ٲلقفا ٴلؾػظ وققٴكقـفا ٴٓشتؼاققة وٴلصرفقة
ٲضافة ٲلك ٴلسقاقاٷ ٴلؿختؾػة ٴلتل يـتظؿ فقفا ٴلؿصطؾح يف ٴلؾغاٷ ٴٕجـبقة وٴلتل
تؾؼل بظاللفا طؾك ففؿ ٴلؿرتجؿ حقـؿا يـؼؾ ٴلؿصطؾح .طؾؿا بلن ٴلؿجامع ٴلؾغقية
ومؽتب تـسقؼ ٴلتعريب قد وضعت طدټٴ مـ ٴلؿعايقر وٴٕسس لـؼؾ مثؾ هذه
ٴلؿصطؾحاٷ تجـبا لؾـؼؾ ٴلعشقٴئل وحر٭ا طؾك ٴلتؼريب بقـ ترجؿاٷ
ٴلؿصطؾحاٷ ٴلتخصصقة3.

ويعرف كريستال كؾؿة ) (pidginبلهناٰ :حد مصطؾحاٷ طؾؿ ٴلؾغة
ٴٓجتؿاطل تطؾؼ طؾك لغة مقسقمة ببساصة يف ٴلرتٴكقب ٴلـحقية وٴلؿعجؿقة
وٴٕسؾقبقة مؼاپكة بالؾغاٷ ٴٕخرى ٲضافة ٲلك ٰهنا لقست لغة ٰمًا ٕحد حتك

1

ٴلخقلل .creole ،1982

2

ٴلشرفا .2014

3

لالستزٴټٶ حقل هذٴ ٴلؿقضقچ يـظر (كؼؾ مصطؾحاٷ ٴلؾغقياٷ ٴٓجتؿاطقة ٲلك ٴلعربقة يف ٴلـصػ ٴلثاين مـ ٴلؼرن
ٴلعشريـ لسؾطان ٴلؿجققل).
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ٴلـاصؼقـ هبا 1.بقـؿا يعرففا تقټ بلهنا :لغة هامشقة تتطقپ ٕغرٴڃ ٴلتقٴ٭ؾ ٴلؿحدوټ
بقـ ٰكاڀ ٓ تجؿعفؿ لغة وٴحدٶ2.

ويعرف معجؿ تشامربٿ كؾؿة ) (pidginبلهنا خؾقط مـ لغتقـ صالفؿا ٴلتغققر
وتستعؿؾ لؾتقٴ٭ؾ 3.ويبدو ٰن هذٴ تعريػ طام ،لؽـ ٴلؿعجؿ يؼدم تعريػا ٯخر
خا٭ا بالؾغة ٴإلكجؾقزية ٴلؿبسطة ) (pidgin Englishويعرففا بلهنا تشؿؾ كؾ لغة
مشرتكة بقـ ٴإلكجؾقزية وغقرها4.

ٰما ٴلتعريػ يف ٴلؿعاجؿ ٴلعربقة-ٴإلكجؾقزية فلٽكر مـفا تعريػ پمزي
ٴلبعؾبؽل حقث يرى ٰهنا :لغة تـشل طـ ٴلتؿاڀ بقـ لغتقـ ٴثـتقـ ولؽـفا لقست ٴلؾغة
ٴٕم لجؿاطة لغقية ما ،وتتؿقز ببساصة ترٴكقبفا ومحدوټية كؾؿاهتا ،وتستخدم يف
ٴلغالب ٕغرٴڃ تجاپية تحتؿ ٴلحد ٴٕټكك مـ ٴلتػاهؿ بقـ جؿاطتقـ لغقيتقـ5.

ويف سقاق ٲشؽال ٴلتعريػ هبذٴ ٴلؿصطؾح يجدپ ٴلتـقيف ٲلك ٰن ٴلباكقپٶ مـ
ټپٴساٷ ٴلسابؼقـ مـ طؾؿاٮ ٴلؾغة ٴٕوپوبققـ كاكت مقجفة لؾغاٷ ٴلؿبسطة ٴلـاشئة
طـ ٴٓتصال بقـ ٴلؾغاٷ ٴٕوپوبقة مثؾ كاإلكجؾقزية وٴلػركسقة وٴلربتغالقة مـ جفة،
وغقرها مـ لغاٷ ٴلسؽان ٴٕ٭ؾققـ مـ جفة ٰخرى .ٴٕمر ٴلذي لعب ټوپٴ يف
تشؽقؾ كظرٶ متحقزٶ تجاه هذٴ ٴلحؼؾ مـ ٴلدپٴسة ٴلؾغقية .يؿؽـ تقضقح ٽلؽ مـ
خالل ٴلقققف طؾك ٴلتعريػاٷ ٴلتل بدٷ ضقؼة ٴٕفؼ يف تـاول مػفقم ٴلؾغاٷ
ٴلؿبسطة حتك جعؾفا بعضفؿ مرتبطة بشؽؾ ٰساسل بالؾغاٷ ٴلفـدوٰ-وپوبقة .طؾك
سبقؾ ٴلؿثال :يـص بقؽرتقن  Bickertonٴلؾغقي ٴلربيطاين يف تعريػف لؾغة ٴلؿبسطة
Crystal 2008: 369.
Todd 1990: 1. 2
http://chambers.co.uk/search/?query=pidgin&title=21st 3
 4ٴلسابؼ.
1

5

معجؿ ٴلؿصطؾحاٷ ٴلؾغقية لرمزي ٴلبعؾبؽل .380 ،1990
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بلهنا تتطؾب خؾقطا لغقيا كتقجة ٴلتقسع ٴٓستعؿاپي ٴٕوپوبل 1.ويعرف ُم ْػقيـ
ٰ Mufweneستاٽ طؾؿ ٴلؾغة يف جامعة شقؽاغق ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة بلهنا لغاٷ جديدٶ
تطقپٷ كتقجة ٴٓتصال بقـ ٴلؾغاٷ ٴلفـدوٰ-وپوبقة وغقرها 2.ويرى ٴلؿعقؾل ٰن
ٴلرټ طؾك مثؾ هذه ٴلرٱية يؽؿـ يف طدٶ محاوپ:
ٰو ً
ٓ :ضفقپ ټپٴساٷ حديثة لعدټ مـ ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة ٴلؿختؾػة ٴلتل لؿ
تتصؾ بالؾغاٷ ٴلفـدوٰ-وپوبقة ،هذه ٴلدپٴساٷ تشقر بقضقٺ ٲلك ٴلتشابف يف ٴلبـك
ٴلؾغقية بقـ ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة طؿقمًا سقٴٮ ٴتصؾت بالؾغاٷ ٴلفـدوٰ-وپوبقة ٰم ٓ.
ثاكقًاٰ :ن كؾ ټپٴساٷ ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة سقٴٮ يف ٽلؽ ٴلتل ٴتصؾت وتشؽؾت
مـ ٴلؾغاٷ ٴلفـدوٰ-وپوبقة ٰو غقرها لتمكد طؾك ٰن هذه ٴلظاهرٶ تـشل حقـؿا يضطر
ٴلؿتؽؾؿقن لؾتقٴ٭ؾ يف حال طدم وجقټ لغة مشرتكة بقـفؿ 3،سقٴٮ كان ٽلؽ يف كـػ
ٴلؾغاٷ ٴلفـدو ٰوپوبقة ٰم ٓ.
پبؿا يؽقن ٴلسبب وپٴٮ هذه ٴلـظرٶ ضقؼة ٴٕفؼ حدٴثة ٴلبحث يف ٴلؾغاٷ
ٴلؿبسطة ٲٽ غالب تؾؽ ٴٔپٴٮ ټپجت طـد ٴلبعض قبؾ ٴلعشر سـقٴٷ ٴلؿـصرمة ٴلتل
ضفر خاللفا طدټ مـ ٴلدپٴساٷ تـاولت لغاٷ مبسطة تشؽؾت مـ غقر ٴلؾغاٷ
ٴلفـدوٰ-وپوبقة.

أٔٛاع اٌٍغبد اٌّجغطخ
تتـقچ مثؾ هذه ٴلؾغاٷ حقل ٴلعالؿ ٓطتباپٴٷ متعدټٶ تمثر فقفا كالبقئة
ٴٓجتؿاطقة ٴلحاضـة وضروف ٴلفجرٶ ٰو ٴإلقامة لؾـاصؼقـ هبا .ثؿ هـاك ټوپ
ٴلسقاساٷ وٴلؼقٴكقـ لدمج ٴلـاصؼقـ هبا يف ٴلؿجتؿع ٰو ٲططائفؿ جـسقة ٴلبؾد
Mufwene, 2008:74. 1
Bickerton, 1981: 5. 2
Almoaily 2012:36. 3
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ٴلؿضقػ .هـاك ٰيضا طقٴمؾ سقاسقة بحتة تمثر يف ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة كؿا حصؾ يف
ٴلؿستعؿرٴٷ ٴلـاصؼة هبا بعد ٰن كالت ٴستؼاللفا مـ ٴلؿستعؿر مثؾ ٴلؽثقر ټول
ٰفريؼقا .كؾ هذه ٴلعقٴمؾ تمثر يف ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة وتطبعفا بخصائص تؿقزها طـ
غقرها ،ٴٕمر ٴلذي يسفؾ طؾك ٴلباحثقـ تصـقػفا حسب تؾؽ ٴلخصائص وٴلؿقزٴٷ،
وفقؿا يؾل ٽكر ٕشفر ٰكقٴچ ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة.

 .1اٌٍغخ اٌؼغىش٠خ اٌّجغطخ
ٰقدم ٴلؾغاٷ ٴلعسؽرية ٴلؿبسطة يف ٰوپوبا هل ٴلسابقر  Sabirتشؽؾت ٿمـ
ٴلحروٵ ٴلصؾقبقة .حقث ټفعت ضروف تؾؽ ٴلحروٵ ٲلك ٴجتؿاچ ٰطدٴټ كبقرٶ مـ
ٴلجـقټ ٴلـاصؼقـ بعدٶ لغاٷ ٰوپوبقة ٔټٴٮ مفؿة مشرتكة فرضت طؾقفؿ ٴلتقٴ٭ؾ
فـشلٷ لغة ٴلسابقر .ويؿؽـ ٴٓستشفاټ طؾك ٴلؾغاٷ ٴلعسؽرية ٴلؿبسطة بؾغة جقبا يف
ٴلسقټٴن ،ٴلتل تشؽؾت طـ صريؼ ٴلجـقټ ٴلسقټٴكققـ ٴلذيـ ٴكضؿقٴ ٲلك ٴلجقش
ٴلؿصري ٴلذي طسؽر يف جـقٵ ٴلسقټٴن مـتصػ ٴلؼرن ٴلتاسع طشر وبؿروپ ٴلسـقـ
ٴكتشرٷ بقـ ٴلجقش وٴلسقټٴكققـ ٴلجـقبققـ لغة لؾتػاهؿ بقـفؿ كتقجة ٴٓتصال بقـ
ٴلعربقة ولغة سؽان جـقٵ ٴلسقټٴن 1.طؾك ٰن ٰولئؽ ٴلسقټٴكققـ لؿ يؽقكقٴ طربا ولؿ
تجؿعفؿ لغة بالجقش ٴلؿصري بؾ كاكقٴ مـ ٴلـاصؼقـ بالؾغاٷ ٴلؽقشقة .تؾؽ ٴلؾغة
ٴلؿبسطة ٰضحت ٴلققم ٴلؾغة ٴٕم لعدټ مـ ٴلسؽان يف جقبا طا٭ؿة جـقٵ ٴلسقټٴن.

 .2اٌٍغبد اٌجؾش٠خ اٌّجغطخ
تعد ٴلؿالحة ٴلبحرية ٰحد ٰهؿ ٴلبقئاٷ ٴلؿـاسبة لظفقپ مثؾ هذه ٴلؾغاٷ .لؼد
شاپكت يف هذه ٴٕكشطة ٴلبحرية شعقٵ مختؾػة فظفرٷ بقـفؿ ٴلؾغاٷ ٴلبحرية
Sebba 1997: 27. 1
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ٴلؿبسطة كبديؾ لؾغة ٴلؿشرتكة ٴلؿػؼقټٶ بقـفؿ .هبا يبقعقن ويشرتون ويتقٴ٭ؾقن مع
مـ يجدوهنؿ يف ٴلؿرٴفئ ٴلبعقدٶ ٴلتل ٓ تجؿعفؿ بؿـ يعؿؾ فقفا لغة .وبؿا ٰن ٴلبقع
وٴلشرٴٮ كان ٴلدٴفع ٴٕهؿ وپٴٮ ٴإلبحاپ ُٰصؾؼ ٴسؿ لغة ٴلتجاپٶ ٴلؿبسطة طؾك ٴلؾغاٷ
ٴلبحرية ٴلؿبسطة .ويؿؽـ ٰن تتدٴخؾ ٴلؾغاٷ ٴلعسؽرية ٴلؿبسطة وٴلبحرية ٴلؿبسطة
يف حال ما ٴكتؼؾت ٴلجققځ طرب ٴلبحر فقستعؿؾ ٰفرٴټ ٴلجقش ٴلبحرية ٴلؿبسطة
لؾتقٴ٭ؾ مع غقرهؿ .وطؾك سبقؾ ٴلؿثال فنن ٰكثر ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة ٴلؿـتشرٶ يف غرٵ
ٰفريؼقا تعقټ يف ٴٕ٭ؾ ٲلك ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة لؾبحاپٶ وٴلتجاپ .مـ ٽلؽ لغة ٴلسابقر
وتشرتك مع ٴلؿبسطة ٴلعسؽرية ٴلتل تعقټ يف معجؿفا ٲلك ٴلربتغالقة .وهل لغة
تشؽؾت مع صالئع ٴلؿستعؿريـ ٴلذيـ پست سػـفؿ يف طدټ مـ ٴلشقٴصئ ٴٕفريؼقة
وهـاك ٰ٭بحت هذه ٴلؾغة ٴلؿبسطة مشرتكة لتجاپٶ ٴلرققؼ ومـ سقٴحؾ غرٵ
ٲفريؼقا ٴكتؼؾت مع ٴلؿستع َبديـ ٲلك ٰمريؽا ٴلقسطك ،فظؾت هـاك پټحا مـ ٴلزمـ
حتك تطقپٷ وٰ٭بحت ٴلؾغة ٴٕم لسؽان تؾؽ ٴلدول .ومـ ٴٕمثؾة طؾك ٴلؾغة
ٴلؿبسطة ٴلبحرية لغة  Russenorskپشـقپسؽ ٴلؿؽقكة مـ ٴلؾغتقـ ٴلروسقة
وٴلـرويجقة .وضفرٷ هذه كتقجة ٴٓتصال بقـ ٴلبحاپٶ ٴلروڀ وٴلـرويجققـ ٴلذيـ
تقٴ٭ؾقٴ يف بحاپ شؿال ٴلؽرٶ ٴٕپضقة حقل ٴلؼطب ٴلشؿالل ،ٲٽ كاكت بقـفؿ ٰكشطة
مشرتكة مثؾ ٴلصقد .ولؿ تزل لغة ٴلرشـقپسؽ ٲلك ٴلققم قائؿة كؾغة لؾتقٴ٭ؾ بقـ
ٴلصقاټيـ يستعؿؾقهنا 1.هذٴ وقد تقٴ٭ؾ ٴلبحاپٶ ٴلعرٵ ٴلذيـ ٴكطؾؼقٴ مـ سقٴحؾ
ٴلجزيرٶ ٴلعربقة كالبحر ٴٕحؿر بالؾغاٷ ٴلؿبسطة مع مـ ٓ يحسـقن ٴلعربقة مؿـ
قابؾقهؿ يف جـقٵ ٴلسقټٴن وٴلؼرن ٴإلفريؼل .ولؿ يؽتػ ٴلبحاپٶ ٴلعرٵ باإلبحاپ
ٲلك ٴلشط ٴلؿؼابؾ مـ ٴلبحر ٴٕحؿر بؾ ٽكر لل بعضفؿ 2مؿـ طؿؾ يف مقٴكئ ٴلبحر
Holm 1989:316-17. 1
2وبْ رٌه أصٕبء عّغ اٌّبدح اٌؼٍّ١خ ٌشعبٌز ٟإٌّشٛسح ػبَ  2016ثؼٕٛاْMaritime Terminology of :
the Saudi Arabain Red Sea Cost.
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ٴٕحؿر ٰهنؿ و٭ؾقٴ ٲلك جـقٵ ٲفريؼقا وٴمتدٷ ٴلرحؾة ببعضفؿ ٲلك شقٴصئ ٴلفـد.
ٰما يف ٴلساحؾ ٴلشرقل لجزيرٶ ٴلعرٵ فؼد ٴحتؽ ٴلبحاپٶ ٴلـاصؼقن بالعربقة مع
ٴلػرڀ وٴلفـقټ وٴلصقـققـ وٓ لغة تجؿعفؿ سقى ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة ٴلبحرية
وٴلتجاپية.

ٌ .3غخ اٌّ ٓٙاٌّجغطخ
وتشؿؾ هذه ٴلؿفـ ٴلزپٴطة وٴلتعديـ وٴلبـاٮ .وتعد ٴلزپٴطة ٰحد ٴٕكشطة ٴلتل
ٴٿټهرٷ خالل ٴلػرتٶ ٴٓستعؿاپية ٴٕوپوبقة حقث ٲن ٴلؿستعؿريـ لؿا و٭ؾقٴ ٲلك
طدټ مـ ٴلؿستعؿرٴٷ كدول ٰفريؼقا وجدوٴ ٰپضفا خصبة غـقة فلپٴټوٴ ٴٓستػاټٶ مـ
ٿپٴطتفا وتصدير محا٭قؾفا .ولؼؾة ٴلقد ٴلعامؾة طـد ٴلؿستعؿريـ ،لجلوٴ ٲلك تقضقػ
طؿالة بلجقپ پخقصة مـ ٴلسؽان ٴٕ٭ؾققـٰ .ولئؽ ٴلسؽان ٴٕ٭ؾققن كاكقٴ كاصؼقـ
بعدٶ لغاٷ محؾقة يختؾػ بعضفا طـ بعض ٲضافة ٲلك ٰهنؿ ٓ يتؼـقن لغة مـ وضػفؿ
لخدمة تؾؽ ٴلحؼقل لذٴ فؼد ٴحتاجقٴ ٰثـاٮ طؿؾفؿ ٲلك ٴلتقٴ٭ؾ فقؿا بقـفؿ ٰوٓ ومع
ُم َش ِّغؾِقفؿ ثاكقًا .هـا تظفر ٴلؾغة ٴلؿبسطة كحؾ سريع لؾتقٴ٭ؾ ففل ٓ تحتاٹ ٲلك
معؾؿ وٓ ټپٴسة ٰو كتب وٲكؿا هل لغة تمټي وضقػة ٴلتقٴ٭ؾ يف ٴلعؿؾ فؼط.
وبخالف ٴلؿستع َبديـ ،فنن ٴلعامؾقـ يف ٴلزپٴطة يعقټون ٕهؾقفؿ بعد ٴكتفاٮ طؿؾفؿ
وهـا يبتعد ٴحتؿال ٰن تتطقپ هذه ٴلؾغة ٴلؿبسطة لتصبح ٴلؾغة ٴٕم لؾـاصؼقـ هبا ٲٽ هؿ
يستعؿؾقهنا فؼط ٰثـاٮ ٴلعؿؾ وٓ يستعؿؾقهنا مع ٰسرهؿ يف حقاهتؿ ٴلققمقة .ٲٓ ٰن هذٴ
ٴلحال ٓ يـػل تسرٵ كؾؿاٷ مـ لغة ٴلعؿؾ ٴلؿبسطة ٲلك لغاٷ ٴلسؽان ٴلؿحؾقة ٲٽ
ٲن لغة طؿؾفؿ فقفا طدټ مـ ٴلؿصطؾحاٷ ٕشقاٮ جديدٶ لؿ تقجد لفا ٰسؿاٮ يف
لغاهتؿ وهـا تليت طؿؾقة ٴٓقرتٴڃ ٴلؾغقي ) (borrowingٴلتل ٓ تؽاټ تسؾؿ مـفا
لغة .ومـ ٴٕمثؾة طؾك ٽلؽ ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة يف جزپ هاوٴي وغقاكا ٴلجديدٶ وٲقؾقؿ
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كقيـزٓكد يف شؿال ٰسرتٴلقا ،حقث كاكت هذه ٴلؿـاصؼ ٴلخصبة مؽاكا لتجؿع طدټ
مـ ٴلسؽان ٴٕ٭ؾققـ ٴلعامؾقـ يف ٴلحؼقل طـد ٴلؿستعؿريـ ٴلذيـ صقپوٴ تؾؽ
ٴٕپٴضل ٴلخصبة وكاكت هذه مـ ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة ٴلتل كؿت يف كـػ ٴإلكجؾقزية.
وقد ضفر طدټ مـ لغاٷ ٴلزپٴطة ٴلؿبسطة يف كـػ طدٶ لغاٷ كالػركسقة وٴلفقلـدية
وٴإلسباكقة1.

لغاٷ ٴلؿفـ ٴٕخرى ٓ تختؾػ كثقرٴ طـ لغة ٴلزپٴطة ٴلؿبسطة يف ضروف
ٴلؿطقپ لؾؿقٴقع ٴلزپٴطقة ٰو ٴلؿـاجؿ ٰو ٴلطرق
كشلهتا وٴحتؽاكفا بؾغة ٴلؿستعؿر ٰو
ِّ
وٴلسؽؽ ٴلحديدية .ومـ ٽلؽ لغة ٴلػاكاكالق  Fanakaloٴلتل ضفرٷ كـتقجة
لالتصال بقـ شعب ٴلزولق ٰ Zuluحد ٰكثر ٴٕطرٴق طدټٴ يف جـقٵ ٰفريؼقا
وٴلؿفاجريـ مـ ٴٕوپوبققـ .ويف هذٴ ټلقؾ طؾك ٰن ٴلؾغة ٴلؿبسطة تـشل يف بعض
ٴٕحقان مـ ٴتصال ٰكثر مـ لغتقـ ٲٽ كان ٴٕوپوبققن ٴلؿؼقؿقن يف جـقٵ ٰفريؼقا
ٽوي لغاٷ متعدټٶ وٲن غؾب طؾقفؿ ٴلـاصؼقن باإلكجؾقزية .وٴكتشاپ هذه ٴلؾغة
ٴلؿبسطة يف ټولة جـقٵ ٰفريؼقا كان كتقجة ٴپتباصفا بالعؿؾ يف ٴلؿـاجؿ ،ٲٽ كاكت هل
لغة ٴلؿـاجؿ .وقد كشر طؿال ٴلؿـاجؿ هذه ٴلؾغة حتك غدٷ متدٴولة يف ٰغؾب مـاصؼ
جـقٵ ٰفريؼقا2.

ويف ٴلؽامقرون ،وجدٷ لغة مبسطة ُتسؿك  A-70كتقجة ٴجتؿاچ ٴلـاصؼقـ
بؾغتقـ مختؾػتقـ وهؿا ٴلباكتق  Bantuوٴلبقلق  Buluمؿـ طؿؾقٴ يف ٲكشاٮ ٴلسؽة
ٴلحديدية ٴلتل تحؿؾ كػس ٴسؿ هذه ٴلؾغة  A-70ٴلؿمټية ٲلك ٴلعا٭ؿة سـة
 3.1920يذكر ٰن هذه ٴلؾغة ٰخذٷ ٴسؿ سؽة ٴلحديد  A-70بسبب ٰهنا كشلٷ
بسبب ٴختالڄ ٴلعؿال ٴلذيـ بـقٴ ٴلسؽة مـ ٴلسؽان ٴٕ٭ؾققـ ٴلـاصؼقـ بؾغاٷ محؾقة
Sebba 1997:30. 1
 2اٌغبثك.
Holm 1989: 561. 3
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مع مشغؾقفؿ مـ ٴلـاصؼقـ باإلكجؾقزية ،ومـ هـا فنن هذه ٴلؾغة مبسطة مـ ثالٸ
لغاٷ ،لغتان محؾقتان ٲضافة ٲلك ٴإلكجؾقزية.

اٌفشق ثٌ ٓ١غخ اٌّٙبعش ٓ٠اٌّجغطخ ٌٚغخ اٌٛافذ ٓ٠اٌّجغطخ
ٴلؿؼصقټ بالؿفاجريـ هؿ ٴلؿستقصـقن يف ٴلبؾد ٴلؿضقػ .يؿؽـ ٴلتؿثقؾ لؾغة
ٴلؿفاجريـ ٴلؿؼقؿقـ بصقپٶ ټٴئؿة بؾغة ٴٕترٴك ٴلؿؼقؿقـ يف ٰلؿاكقا ويسؿقفا ٴٕلؿان
( Gastarbeiterdeutschلغة ٴلضقػ ٴلعامؾ) ،وقد ضفرٷ كتقجة ٴٓتصال بقـ
ٴلؾغتقـ ٴلرتكقة مـ جفة وهل ٴلؾغة ٴٕم لؾؿفاجريـ ٴٕترٴك وٴلؾغة ٴٕلؿاكقة وهل لغة
ٴلبؾد ٴلذي ٴكتؼؾقٴ ٲلقف .مثؾ هذه ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة ٴلتل يرغب ٴلـاصؼقن هبا ٴإلقامة
ٴلدٴئؿة يف ٴلقصـ ٴلجديد وپبؿا يتبع ٽلؽ ٴلحصقل طؾك ٴلجـسقة غالبا ما تؽقن لفا
هناية وتـدثر ولق بعد ٿمـ صقيؾ لعدٶ ٰسباٵ:
ٰوٰٓ :ن ٴلـاصؼقـ هبا يستعؿؾقهنا فؼط لؾتقٴ٭ؾ مع ٴلـاصؼقـ بإلؿاكقة يف
خاپٹ ټٴئرهتؿ ٴٓجتؿاطقة ٰما ٲٽٴ تقٴ٭ؾقٴ مع بؼقة ٰفرٴټ جالقتفؿ وٰسرهؿ فنهنؿ
يتقٴ٭ؾقن بالرتكقة لذٴ تظؾ لغة محدوټٶ يف ٴٓستعؿال.
ثاكقاٰ :بـاٮ هذه ٴلجالقة يذهبقن ٲلك ٴلؿدٴپڀ وهـاك يتعؾؿقن ٴلؾغة ٴلرسؿقة
لتؾؽ ٴلبالټ وهل ٴٕلؿاكقة.
ثالثا :ٲن ٴلـاصؼ هبذه ٴلؾغة ٴلؿبسطة ٓ تتققػ طؿؾقة تعؾؿ ٴلؾغة ٴلجديدٶ طـده
فتتغقر لغتف ٴلؿبسطة پويدٴ باتجاه ٴلؾغة ٴٕلؿاكقة.
پٴبعا :ٴلؽثقر مـ ٰ٭حاٵ ٴإلقامة ٴلدٴئؿة يؽقكقن مـ صالٵ ٴلحصقل طؾك
ٴلجـسقة ٴلتل يتطؾب قاكقن مـحفا لغقر ٴٕلؿان ٲتؼان ٴلؾغة ٴٕلؿاكقة ٴٕمر ٴلذي يدفع
ٴلـاصؼ بالؾغة ٴلؿبسطة ٲلك ٴلجد يف تعؾؿ ٴلؾغة ٴلرسؿقة لقبعد طـ كػسف ٭قپٶ
ٴلشخص حديث ٴلعفد بالفجرٶ.
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ٲ ّ
ٓ ٰكف ويف بعض ٴلحآٷ تستؿر لغة ٴلؿفاجريـ ٴلؿبسطة پغؿ كؾ ٴلعقٴمؾ
ٴلسابؼة ٴلتل تدفع ٲلك ٴكدثاپها كلن يستؿر تدفؼ ٴلالجئقـ ټون ٴكؼطاچ مؿا يجعؾ
ٴلبقئة خصبة لبؼاٮ ٴلؾغة ٴلؿبسطة تبعا لحاجة ٴلؿفاجريـ ٴلجدټ ٴلذيـ ٓ تـػؽ ٰطدٴټ
مـفؿ تتدفؼ هربا مـ ٴلحروٵ ٰو صؾبا لحقاٶ ٰفضؾ.
ٰما ٴلقٴفدون ففؿ ٴلؿفاجرون مـ غقر ٴلؿستقصـقـ مؿـ يؼضقن مدٶ مـ
ٴلزمـ صالت ٰم قصرٷ يف بؾد ٓ يتؼـقن لغتف فلمرهؿ مختؾػ ،وهؿ طؾك قسؿقـ:
( )1ٴلذيـ هربقٴ مـ ٴلـزٴطاٷ وٴلحروٵ مؿـ يـتظرون ٴستؼرٴپ ٴٕوضاچ يف
بؾدٴهنؿ لقعقټوٴ ٲلقفا.
( )2ٴلذيـ قدمقٴ لؾعؿؾ بعؼقټ وٴتػاققاٷ ٽٴٷ ٰجؾ معؾقم كل٭حاٵ ٴلؿفـ
وٴلحرف مؿـ لؿ تسـح لفؿ ٴلػر٭ة يف تعؾؿ لغة ٴلبؾد ٴلذي وفدوٴ ٲلقف.
وغالبا ما يعؿؾ همٓٮ ٴلقٴفدون يف ٴلبؾدٴن ٴلتل تحتاٹ ٲلك ٴٕيدي ٴلعامؾة،
وٓ يصطحبقن طائالهتؿ معفؿ ٲٽ ٲن ٲقامتفؿ غقر ټٴئؿة ولق صالت.
يؼضل همٓٮ ٴلعؿال ساطاٷ يقمفؿ يف ٴلعؿؾ ٴلذي يحتاجقن فقف لؾتقٴ٭ؾ
مع مـ يعؿؾقن طـده وهـا تؽقن ٴلبقئة ٴلحاضـة لؾغة ٴلؿبسطة حاضرٶ بؼقٶ .ثؿ ٲن
همٓٮ ٴلقٴفديـ يعقشقن يف مجؿقطاٷٌ ،
كؾ مع ٰبـاٮ جالقتف ويبؼك ٴتصالفؿ ٴلؾغقي
مع ٰبـاٮ ٴلبؾد ٴلذي وفدوٴ ٲلقف محصقپٴ ببقئة ٴلعؿؾ مؿا يؼؾؾ فر٭ة ٴتؼاهنؿ لؾغة .ثؿ
ٲن ٴلـاصؼقـ بالؾغة ٴلؿبسطة ٓ يجدون يف كثقر مـ ٴٕحقان مـ يؽؾؿفؿ بؾغة ٴلبؾد
ٴلذي قدمقٴ ٲلقف بؾ يباټپهؿ ٰبـاٮ ٴلبؾد وبؼقة ٴلـاصؼقـ بؾغتف بالؾغة ٴلؿبسطة .لفذٴ
ٴلسبب پبؿا يؼضل ٴلقٴفد سـقٴٷ صقيؾة مـ طؿره يف بؾد ما وٓ يتؼـ مـ لغتف سقى
ٴلؾغة ٴلؿبسطة ٴلتل تعؾؿفا يف سقق ٴلعؿؾ .وتـطبؼ هذه ٴلحالة طؾك وضع ٴلقٴفديـ
ٴٔسققيقـ يف ٴلسعقټية وټول ٴلخؾقج كظرٴ لؾحاجة ٲلك ٴٕيدي ٴلعامؾة .خا٭ة وٰن
ٴلخؾقج يشؽؾ كؿقٽجا لؾؿـاصؼ ٽٴٷ ٴلتـقچ ٴلؽبقر كـتقجة لحركة ٴلتؿدن ٴلؿتساپطة
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ٲضافة ٲلك طدټ ٴلقٴفديـ وٴلؿفاجريـ لؾعؿؾ 1.حقث تقجد ٰطدٴټ كبقرٶ مـ همٓٮ
ٴلعؿال ولفؿ لغتفؿ ٴلتل كشلٷ يف كـػ لفجاٷ ټول ٴلخؾقج ٴلعربل طؾك ٴختالففا.
ومؿا يساطد طؾك ٴٿټهاپ ٴلؾغة ٴلؿبسطة ٴلحالة ٴٓجتؿاطقة يف ٴلخؾقج ٴلتل تتسؿ
بػجقٶ بقـ مجتؿع ٴلعرٵ ٴلؿتؽؾؿقـ بالعربقة ومجتؿع ٴلعؿالة ٴلـاصؼ بالؾغة
ٴلؿبسطة .حقث ٲن مثؾ هذه ٴلحالة ٓ تشجع ٴلؼاټمقـ ٴلجدټ مـ ٴلعؿالة إلتؼان لغة
ٴلبؾد ٴلؿضقػ 2.ويرى ٰ Næssن هذه ٴلػجقٶ بقـ ٴلقٴفديـ مـ ٴلعؿال ومجتؿع
ٴلعرٵ ٴلؿتؽؾؿقـ بالعربقة پبؿا تشقر ٲلك ٰن ٴلعرٵ يؿاپسقن هذٴ ٴلتبسقط لؾغة
بشؽؾ متعؿد وٽلؽ لؽل يتؿؽـ ٴلقٴفد مـ تؼؾقد هذه ٴلؾغة ٴلؿبسطة فؼط وٓ يدخؾ
ٲلك مجتؿعفؿ ٴلؾغقي 3.وهق يف ٽلؽ يشقر ٲلك ما ٽكرتف  Bizriٴلتل قدمت ٰمثؾة
لظاهرٶ تؼؾقد ٴلخاټماٷ ٴلسقريالكؽقاٷ يف لبـان لؾغة ٴلؿبسطة ٴلتل يتقٴ٭ؾ هبا معفؿ
مشغؾقهؿ 4.وطـد ٴلـظر ٲلك وٴقع ٴلؾغة ٴلؿبسطة يف ٴلخؾقج ٓ يؿؽـ تعؿقؿ ما ٽهب
ٲلقف  .Næssحقث ٲن ٴلسبب ٴلذي يدفع ٴلؿجتؿع لبدٮ ٴلحقٴپ مع ٴلعؿالة باستخدٴم
ٴلؾغة ٴلؿبسطة پبؿا لقس محاولة متعؿدٶ إلبعاټهؿ طـ ٴلؿجتؿع ٴلؾغقي ٴلعربل بؾ
هل كتقجة لضقؼ ٴلققت وٴلحرڂ طؾك سرطة ٴلتعامؾ مع ٴلقٴفد ٲما لشرٴٮ غرڃ ما
ٰو ٲكجاٿ طؿؾ ما .ويحصؾ هذٴ غالبا يف ٴلؿدن حقث يتساپچ ٲيؼاچ ٴلحقاٶ وتؽثر
ٴلؿشاغؾ .مؿا يميد ٽلؽ ٰن طدټٴ كبقرٴ مـ ٴلقٴفديـ ٴلذيـ يسؽـقن ويعؿؾقن يف
ٴلبقٴټي يتؼـقن لفجة مشغؾقفؿ ٲلك حد كبقر بخالف طؿال ٴلؿدن .وطـد ٴلـظر ٲلك
ٴلحالة ٴلؾغقية يف تؾؽ ٴلؼرى وٴلبقٴټي يالحظ ٴلؿدقؼ ٰن مشغؾقفؿ يؽؾؿقهنؿ
بالؿستقى ٴلؾغقي ٴلؿعتاټ بقـفؿ وٓ يؾجلون ٲلك تبسقط ٴلؾغة لؾتػاهؿ مع ٴلعؿالة.
Avram 2017, 176.
Baker 2014, 203.
Næss 2008, 20. 3
4
Bizri 2005, 58.
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ويف هذٴ ټلقؾ طؾك ٰن ٰفرٴټ تؾؽ ٴلؿجتؿعاٷ ٓ يؿاكعقن ټخقل ٴلقٴفديـ يف
مجتؿعفؿ ٴلؾغقي بؾ ٲهنؿ يعدون ٽلؽ مدطاٶ لإلطجاٵ بذلؽ ٴلقٴفد ٴلذي يتؼـ
لفجتفؿ.
وتختؾػ ٴلبقئاٷ ٴلتل يعقش فقفا ٴلقٴفدون مـ مـطؼة ٲلك ٰخرى تبعا لعقٴمؾ
طدٶ مـفا صبقعة ٴلعؿؾ ٴلذي يؼقم بف ٴلقٴفد وبعده ٰو قربف مـ ٴلؿدن ٴلؽبقرٶ .ٲٽ ٓ
يخالط بعض ٴلقٴفديـ ٰهؾ ٴلبؾد خاپٹ ٴلعؿؾ بؾ يخالطقن جالقتفؿ فقتؽؾؿقن
بؾغتفؿ ٴٕم وٓ يحتاجقن ٲلك ٴلؾغة ٴلؿبسطة .ويحدٸ هذٴ يف ٴلؿدن ٴلؽبقرٶ ٴلتل
تجؿع طدٶ ٰطرٴق يعقش كؾ مـفا يف ټوٴئر ٴجتؿاطقة (social communities or
) groupsتخصفؿ وتعزلفؿ طـ ٴلؿجتؿع .فعؾك سبقؾ ٴلؿثال پغؿ ٰن ٴٕغؾبقة مـ
هذه ٴٕيدي ٴلعامؾة يف ٴلخؾقج تسؽـ ٴلؿدن 1ٲٓ ٰن هـاك كسبة مـفؿ مؿـ يسؽـقن
ويعؿؾقن يف ٴلضقٴحل وٴلبقٴټي .وبالرغؿ مـ قؾة طدټ ٴلسؽان يف هذه بقئاٷ
ٴلضقٴحل وٴلبقٴټي ٲٓ ٰن ٴلقٴفديـ ٴلعامؾقـ هـاك يف بعض ٴٕحقان يحظقن بؼدپ
ٰكرب مـ ٴٓحتؽاك بؿـ وضػفؿ مـ ٰبـاٮ ٴلبؾد ،كالقٴفديـ ٴلذيـ يعؿؾقن يف ٴلؿزٴپچ
ٰو ٴلرطل وكحقها لذٴ فنهنؿ ٰقدپ طؾك ٴكتساٵ لغة مـ يخالطفؿٰ ،ضػ ٲلك ٽلؽ ٰن
ٴلعامؾقـ يف ٴٕماكـ ٴلـائقة محرومقن يف كثقر مـ ٴٕحقان مـ ٴلتقٴ٭ؾ مع ٰبـاٮ
جالقتفؿ وهـا تزټٴټ حاجتفؿ لتعؾؿ ٴلؾغة .لذٴ فنكـا كؾتؼل ٰحقاكا ببعض ٴلعامؾقـ يف
ٴٕماكـ ٴلـائقة وكدهش مـ ٴتؼاهنؿ لؾفجة ٴلؿـطؼة ٴلتل يعقشقن فقفا.

ٌ .4غخ اٌغ ّٛاػ ٚاٌّغبفش ٓ٠اٌّجغطخ
تتشؽؾ ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة كؿا ٽكر ٯكػا طـدما تـعدم ٴلؾغة ٴلؿشرتكة بقـ
ٴلؿتؽؾؿقـ ٴٕمر ٴلذي يتعرڃ لف بعض ٴلسقٴٺ وٴلؿسافريـ يف حال ما ٲٽٴ لؿ
Avram 2014, 12.
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تجؿعفؿ لغة مشرتكة مع سؽان ٴلبؾد ٴلذي سافروٴ ٲلقف .يؾجل ٴلسائح ٰو ٴلزٴئر ټٴئؿا
ٲلك مثؾ هذه ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة لقسلل طـ مؽان ٰو صريؼ .كذلؽ قد يحتاٹ ٴلزٴئر ٲلك
شرٴٮ ٴلطعام وٴلفدٴيا يف ٴلؿحالٷ وٴٕسقٴق .وهـا يؾجل ٴلبائع ٲلك صرق متعدټٶ
لتسفقؾ لغتف مع ٴستعؿال ٴإلشاپٴٷ وٴٕپقام ٴلؿؽتقبة ٰحقاكا لقتؿؽـ مـ ٴلتقٴ٭ؾ
ولق طؾك ٰقؾ ٴلؿستقياٷ مع هذٴ ٴلزٴئر ٰو ٴلسائح ٴلذي يفتؿ باكتشاف ٴلبؾد ٴلذي هق
بصدټ ٿياپتف .وكظر ًٴ لؼصر ٴلؿدٶ ٴلتل يؼضقفا ٴلسقٴٺ يف ٴلبؾدٴن ٴلتل يزوپوهنا،
يصعب تق٭قػ لغة ٴلسقٴٺ بدقة ،ٲٽ هل لغة مبسطة متغقرٶ باستؿرٴپ تبعا لخؾػقة
ٴلسائح ٴلثؼافقة وٴلؾغقية .ويبدي بعض ٴلباطة مفاپٶ طالقة يف تقضقػ هذه ٴلؾغاٷ
ٴلؿبسطة يف سبقؾ تسقيؼ ٴلبضائع طؾك ٴلزٴئريـ .ٲٽ يتؼـ بعضفؿ طدټٴ مـ ٴلؽؾؿاٷ
ٴٕساسقة مـ طدٶ لغاٷ يقضػفا يف حقٴپه ٴلؿبسط مع ٴلسائح ويؿؽـ تسؿقة هذه
ٴلؾغاٷ بالتجاپية ٴلؿبسطة ) .(business pidginوتبسقط ٴلحقٴپ يشؽؾ طدٶ
خصائص ٭قتقة وكحقية ومعجؿقة لفذه ٴلؾغة 1.مـ ٴٕمثؾة طؾك ٽلؽ ٴلؾغة ٴلتل
يتقٴ٭ؾ هبا ٴلباطة يف ٴلسقق مع ٴلحجاٹ وٴلزٴئريـ يف مؽة وٴلؿديـة .ٲٽ يليت لؾحج
وٴلعؿرٶ وٿياپٶ ٴلؿسجد ٴلـبقي ٰطدٴټ كبقرٶ مـ ٴلحجاٹ مؿـ ٓ يتؽؾؿقن ٴلعربقة
فقتقٴ٭ؾ معفؿ ٴلباطة بلكؿاڄ متعدټٶ مـ ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة كؾ وٴحدٶ مـفا تـاسب
طرقا معقـا مـ ٰطرٴق ٴلحجاٹ وٴلزٴئريـ حقث يدخؾ ٴلبائع طدټٴ مـ ٴلؽؾؿاٷ مـ
لغة ٴلزٴئر يف حقٴپ مقسر.
وٓ يؼتصر ٴٕمر طؾك ٴلباطة بؾ ٲن بعض ٴلؿجاوپيـ لؾحرمقـ كاكقٴ يتؼـقن
هذه ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة بسبب ٴتصالفؿ بالحجاٹ وٿٴئري ٴلحرمقـ ٲ ّ
ٓ ٰن ٴٕمر ٴلققم
يؽاټ يؼتصر طؾك ٴلباطة لعدٶ طقٴمؾ مـفا:
( )1ٴلبعد ٴلـسبل بقـ ٴلسؽان وٴلحرمقـ بسبب مشاپيع ٴلتقسعة ٴلققم ٴٕمر
Avram 2017, 132-134.
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ٴلذي يؼؾؾ مـ تقٴ٭ؾ ٴلسؽان ٴٕ٭ؾققـ مع ٴلزوٴپ وٴلحجاٹ.
( )2ضفقپ شركاٷ ٴلػـدقة وٴلطقٴفة ٴلتل تتؽػؾ لؾزٴئر وٴلحاٹ بالسؽـ
وٴلـؼؾ وغقرها مؿا يؼؾؾ حاجة ٴلزٴئر لؾتقٴ٭ؾ مع ٰهؾ ٴلبؾد.
( )3ٴٓطتؿاټ ٴلؿتزٴيد طؾك ٴلتقٴ٭ؾ بالؾغاٷ ٴلعالؿقة وغالبا ما تؽقن
ٴإلكجؾقزية كتقجة لزياټٶ ٰطدٴټ ٴلـاصؼقـ هبا وٴلؿتعؾؿقـ لفا خا٭ة يف جقؾ ٴلشباٵ
سقٴٮ كاكقٴ مؿـ يسؽـ ٰو يعؿؾ يف مؽة ٰو ٴلؿديـة ٰم كاكقٴ مـ ٴلزٴئريـ وٴلحجاٹ.
وقد تتحقل لغة ٴلعؿالة يف بعض ٴٕماكـ ٲلك لغة سقاحقة مبسطة (tourist
) pidginيف ٰماكـ ٰخرى .ويؿؽـ ٰن كضرٵ لغة ٴلعؿالة يف ٴلسعقټية طؾك ٽلؽ
مثالً .حقث تـشل ٴلؾغة ٴلؿبسطة بقـ ٴلعامؾ ومشغؾف لحاجة ماسة وهل ٴلتقٴ٭ؾ
بقـفؿا 1.لؽـ وبسبب ٰن مدٶ بؼاٮ همٓٮ ٴلعؿال وٲن صالت تظؾ محدټٶ ٿمـقا فال
يؾبثقٴ ٰن يعقټوٴ ٲلك بؾدٴهنؿ ،وهـاك يتقٴ٭ؾقن مع ٴلزٴئريـ لبؾدٴهنؿ مـ ٴلـاصؼقـ
بالعربقة بقٴسطة ٴلؾغة ٴلؿبسطة ٴلتل تعؾؿقها يف بقئة ٴلعؿؾ وٴلسقق يف ٴلسعقټية.
يؿؽـ مالحظة هذه ٴلظاهرٶ يف ٴلؿـاصؼ ٴلسقاحقة يف تركقا وٴلفـد وٲكدوكقسقا ومالقزيا
ٴلتل يعؿؾ فقفا طدټ مؿـ سبؼ لفؿ ٴلعؿؾ يف ٴلسعقټية ٰو ٴلخؾقج .هبذٴ ٴلؿثال تتجؾك
طالؿقة ٴلؾغة ٴلؿبسطة وكقػ ٰهنا تسافر ٰحقاكا مع ٴلـاصؼقـ هبا لقستعؿؾقها يف
ٴلتقٴ٭ؾ وقد تؼدم ٴلؿثال طؾك ٽلؽ بؾغة ٴلؿستعؿر ٴلربتغالل ٴلؿبسطة (ٴلسابقر)
وكاكت طالؿقة وجدٷ يف ٰماكـ متباطدٶ مـ ٰ٭ؼاچ ٴٕپڃ .ومـ ٴٕمثؾة طؾك لغاٷ
ٴلسقاٺ ٴلؿبسطة ٰيضا ٴٕكؿاڄ ٴل ُؿبسطة مـ ٴلؾغة ٴلرتكقة ٴلتل يستعؿؾفا سؽان ٴلؼرى
ٴلرتكقة ٴلتل يليت لزياپٶ معالؿفا ٴلسقٴٺ مؿـ ٓ يتؼـقن ٴلرتكقة2.

1
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ظٛٙس اٌٍغبد اٌّجغطخ
تتشؽؾ مثؾ هذه ٴلؾغاٷ كتقجة لؿا يؾل:
(ٰو ً
ٓ) ٴجتؿاچ طدټ مـ ٴلظروف يف بقئة لغقية وٴحدٶ كاجتؿاچ طدټ مؿـ ٓ
تجؿعفؿ لغة وٴحدٶ يف مؽان وٴحد.
(ثاكقًا) ٴلبقئة ٴلتل تـشل فقفا مثؾ هذه ٴلؾغاٷ غالبا ما تؽقن بقئة فقفا ٰخالڄ
مـ ٴلؾغاٷ وٴٕطرٴق.
ويؼقټ ٲلك تؾؽ ٴلحالة طدټ مـ ٴلظروف ٴلتاپيخقة وٴٓجتؿاطقة ٴلتل تجؿع
هذه ٴلشعقٵ بعضفا ببعض .مثؾ هذه ٴلعقٴمؾ يؿؽـ لؾباحث ٰن يستعقـ هبا طؾك
ففؿ ضفقپ ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة ٲٓ ٰهنا ٓ تشؽؾ كظرية متؽامؾة تؿؽـ ٴلدٴپڀ مـ ففؿ
طؿؾقة كشقٮ مثؾ هذه ٴلؾغاٷ .لذٴ فؼد ٴهتؿ ٴلؿتخصصقن بقضع طدٶ كظرياٷ لػفؿ
هذه ٴلظاهرٶ .ويبدو ٰن هذه ٴلجزئقة قد صالفا ٴلـؼاځ وٴلرټوټ ،ٴٕمر ٴلذي ُيظفر
ٲشؽال ٴلبحث يف كظرياٷ ضفقپ ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة حقث ي ِ
سؼط كؾ باحث حقثقاٷ
ُ
ٴلؾغة ٴلؿبسطة ٴلتل يدپسفا طؾك ٴلـظرية ٴلتل تم٭ؾ لـشلٶ هذٴ ٴلـقچ مـ ٴلؾغاٷ،
وهبذٴ يصعب ٲسؼاڄ تؾؽ ٴلـظرية طؾك جؿقع ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة .هذه ٴإلشؽالقة
ضفرٷ كذلؽ طـد تعريػ ٴلؾغة ٴلؿبسطة يف ٴلػصؾ ٴٕول .لذٴ فنكف مـ ٴلقٴپټ ٰن
تؽقن بعض ٴلـظرياٷ ٰټق مـ بعض يف شرٺ ضفقپ بعض ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة تبعا
لظروف كشلهتا وتشؽؾفا .طؾك ٴلجاكب ٴٔخر ،قد تقجد بعض ٴلـظرياٷ ٴلعامة ٴلتل
تستقطب كثقر ًٴ مـ ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة طؾك ٴختالف ٴلؾغاٷ ٴلتل ٴحتؽت هبا سقٴٮ
كاكت هـدوٰ-وپوبقة ٰو خالف ٽلؽ مـ ٴلؾغاٷ ٴلؿتعدټٶ ٴلتل ٴحتضـت ٴلؾغاٷ
ٴلؿبسطة ووهبتفا ٴلؽثقر مـ ٴلؿصطؾحاٷ وٴلؼقٴلب ٴلؾغقية.
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ٔظش٠بد ظٛٙس اٌٍغبد اٌّجغطخ
هـاك ٰكثر مـ كظرية حقل ضفقپها ومـفا:
ٔ )1ظش٠خ ا٤صً اٌٛاؽذ
ٰول ٴلـظرياٷ ٴلتل تشرٺ ضفقپ ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة تسؿك (Monogenesis
)ٰ theoryي كظرية ٴٕ٭ؾ ٴلقٴحد ٴلتل تػرتڃ ٰن ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة كؾفا ترجع ٲلك
ٰ٭ؾ وٴحد ،يدطؿفا ٴلتشابف ٴلؽبقر بقـ طدٶ لغاٷ مبسطة حقل ٴلعالؿ يف ٴلـقٴحل
ٴلـحقية وٴلصرفقة وٴلؿعجؿقة مؿا يبدو وكلكف ضاهرٶ طامة .يؿؽـ شرٺ فحقى هذه
ٴلـظرية كالتاللٰ :ن ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة ٴلؿعا٭رٶ حقل ٴلعالؿ مرتبطة ْ
ٲن بشؽؾ مباشر
ٰو غقر مباشر بؾغة مبسطة قديؿة ضفرٷ يف حقڃ ٴلبحر ٴٕبقض ٴلؿتقسط مثؾ
ٴلسابقر ٰ Sabirو ٰي كسخة متلخرٶ طـفا .تبعا لفذه ٴلػرضقة فنن كؾ ٴلؾغاٷ
ٴلؿبسطة ٴٕحاټية ٴٕ٭ؾ  -تعقټ ٕ٭ؾ وٴحد  -وتغرف مػرټٴهتا ٴلؾغقية مـ معجؿ
ٴلؾغة ٴلربتغالقة ٲحدى ٴلؾغاٷ ٴلالتقـقة ٴٕ٭ؾ .وقد حصؾت ٴلربتغالقة طؾك هذٴ
ٴٓكتشاپ خالل طصقپ ٴٓستعؿاپ ٴٕوپوبل ٴلذي ٰفسح ٴلؿجال وٴسعا لظفقپ
ِ
ٴلؿستعؿر يحتاٹ سؽان
ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة يف ٰكحاٮ متباطدٶ مـ ٴلعالؿ 1.ٲٽ بعد ټخقل
ٽلؽ ٴلبؾد ٴلتقٴ٭ؾ مع مـ ٴستعؿرهؿ.
يؿؽـ ٴٓطرتٴڃ طؾك مثؾ هذه ٴلـظرية بلن ٴٓستعؿاپ ٴٕوپوبل پغؿ ٲسفامف
يف ضفقپ ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة ٲٓ ٰكف ٰطـل ٴٓستعؿاپ كان متعدټ ٴلؾغاٷ ففـاك ٴلػركسل
وٴإلسباين وٴلربتغالل وٴلفقلـدي وٴإليطالل فؾؿاٽٴ يؼال ٲن لغاٷ ٴٓستعؿاپ
ٴٕوپوبل ٴلؿبسطة غالبا ما تؽقن تابعة لؾربتغالقة ٬پبؿا تختؾػ ضروف كؾ ٴستعؿاپ
طـ ٴٔخر لؽـ تبؼك ٴلؾغاٷ ٴلتل تشؽؾت يف ضؾفا ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة مختؾػة .هذه
ٴإلشؽالقة يؿؽـ ٴلرټ طؾقفا بػؽرٶ ٴستبدٴل ٴلؽؾؿاٷ يف ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة
Sebba 1997:72-73. 1
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) .(relexificationحقث حصؾ تبديؾ ٴلؽؾؿاٷ تبعا لؾغة ٴلؿستعؿر ٴلجديد لؽؾ
بقئة ٴستعؿاپية كشلٷ فقفا لغة مبسطة ويف ٴلـفاية ٰټى هذٴ ٴلتبديؾ ٲلك تشابف معجؿل
يف لغاٷ مبسطة متعدټٶ لحظ ټٴپسقها تشابف ٴلؿصطؾحاٷ فقفا بقضقٺ ،وغالبا ما
يؽقن هذٴ ٴلتشابف يف مصطؾحاٷ يعقټ ٰ٭ؾفا لؾربتغالقة.
ويتسائؾ ِس َّبا  :Sebbaهؾ تبديؾ ٴلؿصطؾحاٷ مجرټ تـظقر ٰم ٰكف وٴقع
وكقػ يؿؽـ شرحف ٬يؿؽـ ففؿ تبديؾ ٴلؽؾؿاٷ طؾك ٴلـحق ٴلتالل :ٴٓستعؿاپيقن
ٴٕوٴئؾ مـ ٴلربتغالققـ ٰسفؿقٴ يف ٴكتشاپ ٴلؾغة ٴلربتغالقة ٴلؿبسطة طؾك ٴمتدٴټ ٴلطرق
ٴلؿائقة ٴلتل ٰبحروٴ خاللفا يف كثقر مـ ٰكحاٮ ٴلعالؿ .ولؿا جاٮ ٴلؿستعؿرون
ٴلؿتلخرون وٴحتؽقٴ بتؾؽ ٴلشعقٵ ٴلـاصؼة بؾغة ٴلربتغالققـ ٴلؿبسطةَ ،غ َّقر ٴلؿستعؿر
ٴلجديد طدټٴ مـ كؾؿاٷ ٴلؾغة ٴلؿبسطة ٲلك لغتف سقٴٮ كاكت ٴلػركسقة ٰو ٴإلكؽؾقزية
وبؼل طدټ ٓ تخطئف طقـ ٴلدٴپڀ مـ ٴلؿصطؾحاٷ برتغالقا مشرتكا بقـ ٴلـاصؼقـ يف
ٴلؿـاصؼ ٴلؿستعؿرٶ پغؿ بقن ٴلؿسافة 1.ثؿ ٲن ٴلربتغالقة ٴلؿبسطة بعد ٴكتشاپها يف
كثقر مـ ٴٕكحاٮ يف ٴلعالؿ ٰ٭بحت وكلهنا لغة طالؿقة يستعؿؾفا ٴلسؽان ٴٕ٭ؾققن يف
كثقر مـ ٴٕماكـ لؾتعامؾ مع كؾ ټخقؾ ٓ يتبع لبقئتفؿ ٴٓجتؿاطقة.
ٔ )2ظش٠خ ا٤صٛي اٌّزؼذدح
ٰما ٴلـظرية ٴلثاكقة ٴلتل تم٭ؾ لظفقپ ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة هل كظرية ٴٕ٭قل
ٴلؿتعدټٶ ) (polygenesisٴلتل ترجح ٰن ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة ٓ يجؿعفا ٰ٭ؾ وٴحد
بؾ تطقپٷ بشؽؾ مستؼؾ طـ بعضفا ٴلبعضٰ .ما ٴلتشابف ٴلحا٭ؾ فقؿا بقـفا يف
ٴلؿعجؿ وتبسقط ٴلؼقٴطد وٴكعدٴم ٴلصرف يؿؽـ تشبقفف بالطرق ٴلؿتشاهبة لتلټية
طؿؾ معقـ ويف ٴلـفاية تؽقن كتقجة ٽلؽ ٴلعؿؾ وٴحدٶ .فؿثال لق ٰن هـاك طؿال ما
يؿؽـ تلټيتف بطرق متعدټٶ ومتشاهبة هذه ٴلطرق تؼقټ ٲلك كتقجة وٴحدٶ ٲٓ ٰن
Sebba 1997:74. 1
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ٴلبدٴياٷ لؽؾ صريؼة مـ هذه ٴلطرق يختؾػ بعضفا طـ بعض .يرى پوبرٷ هقل
٭احب هذه ٴلـظرية ٰن هذه ٴلػؽرٶ ٴلػؾسػقة ٴلؿجرټٶ تدطؿ كظريتف ٲٽٴ ٰسؼطفا طؾك
ٴلقٴقع ٴلؾغقي لؾغاٷ ٴلؿبسطةٰ .ما ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة ٴلؿتشاهبة ٴلتل شجعت ٴلباحثقـ
لقزطؿقٴ ٰن ٰ٭ؾفا وٴحد كؿا ٽكر يف ٴلـظرية ٴٕولك فقؿؽـ شرٺ ٴلتشابف بقـفا طؾك
ٴلـحق ٴلتاللٰ :ن ٴلخؾط ٴلذي حصؾ بقـ ٴلؾغاٷ ٴلفـدو ٰوپوبقة وكتجت طـف ٴلؾغاٷ
ٴلؿبسطة ٰټى لـتائج متشاهبة ،فؿثال ،ٴمتزٴٹ لغة ٰوپوبقة مع ٰفريؼقة يف ٰمريؽا
ٴلقسطك ٰكتج لغة مبسطة مشاهبة لؾغة مبسطة كتجت بآتصال بقـ لغة ٰوپوبقة ٰخرى
يف جزپ ٴلؿحقط ٴلفاټي ولغة ٴلسؽان ٴٕ٭ؾققـ ،مع مالحظة ٰن هـاك تشاهبا يف ٴلبـك
ٴلرتكقبقة بقـ معظؿ ٴلؾغاٷ ٴٕوپوبقة وتشابف طاپڃ بقـ ٴلؾغاٷ ٴٕفريؼقة ولغاٷ
جزپ ٴلؿحقط ٴلفاټي .كؿا يؿؽـ ففؿ ٴلتشابف بقـ ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة مـ خالل
ٴلـظرياٷ ٴلتل تؿقؾ ٲلك ٰن ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة تتشؽؾ مـ ققٴطد مبسطة مشتؼة مـ
لغاٷ ٴلسؽان ٴٕ٭ؾققـ وٰلػاڅ مؼرتضة مـ ٴلؾغة ٴلدخقؾة طؾك ٴلسؽان ٴٕ٭ؾققـ.
هذه ٴلؾغاٷ ٴلؿحؾقة تتؼاسؿ ٴلؽثقر مـ ٴلخصائص ٴلؾغقية وپبؿا ٴٕلػاڅ فنٽٴ
ٰضقػت ٲلقفا بعض ٴلؽؾؿاٷ مـ ٴلؾغاٷ ٴٕوپوبقة وضفرٷ حقـفا لغة مبسطة يؿؽـ
مالحظة ٴلتشابف بقـ تؾؽ ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة پغؿ ٴختالف ٴلؾغاٷ ٴلتل ٴحتؽت هبا
كالػركسقة وٴإلكؽؾقزية وٴإلسباكقة .طؾك سبقؾ ٴلؿثال ،تتللػ ٴلؾغة ٴلؽاپيبقة مـ
خؾقط مـ لغاٷ غرٵ ٰفريؼقا ٴلتل تشؽؾت خالل طصقپ ٴٿټهاپ تجاپٶ ٴلرققؼ،
حقث ٴجتؿعت ٰطدٴټ مـ ٴلؿستعبديـ يف ٰمريؽا ٴلقسطك وكاكت لفؿ طدٶ لغاٷ.
هذه ٴلؾغاٷ ٴلغرٵ ٲفريؼقة تتشابف يف ققٴطد ٴلرتكقب ،وهذٴ ما يمټي ٲلك تشابف يف
ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة ٴلـاتجة طـ ٴٓحتؽاك بقـ هذه ٴلؾغاٷ ٴٕفريؼقة وبقـ لغاٷ
ٴلؿستعؿر ٴٕوپوبل كالػركسقة وٴإلكجؾقزية وغقرها1.
Sebba 1997:78. 1
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 )3إٌظش٠خ اٌشّ١ٌٛخ
هـاك كقچ ثالث مـ ٴلـظرياٷ ٴلشؿقلقة ) (universalistٴلعالؿقة ٴلتل
يؿؽـ تطبقؼفا طؾك ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة طؾك ٴختالففا .وتؽؿـ ٴلػؽرٶ ٴٕساسقة يف هذه
ٴلـظرياٷ يف شرٺ ٴٓسرتٴتقجقاٷ ٴلػطرية لتبسقط ٴلؾغة ٴلتل يؾجل ٲلقفا كؾ متؽؾؿ
يحاول ٴلتقٴ٭ؾ مع مـ ٓ تجؿعف بف لغة وٴحدٶ .يؿؽـ تشبقف ٽلؽ بتعؾؿ ٴلؾغة ٴلثاكقة
ټون معؾؿ .حقث يؾجل متعؾؿ ٴلؾغة ٴلثاكقة ٲلك سبؾ كثقرٶ لقتعؾؿ ٴلبـك وٴلؿصطؾحاٷ
ٴٕساسقة .وهـا تتدٴخؾ كظرياٷ ٴلؾغة ٴلؿبسطة مع كظرياٷ تعؾقؿ ٴلؾغة ٴلثاكقة ٰو
تعؾقؿ ٴلؾغة ٴٕجـبقة ) .(second/foreign language teachingحقث يؿؽـ
تبسقط ٴلؾغاٷ ٽٴٷ ٴلبـك ٴلؿختؾػة بطرق متشاهبة ٴٕمر ٴلذي يجعؾ ٴلؾغاٷ تبدو
متشاهبة يف تبسقط ٴلرتٴكقب وٴكعدٴم ٴلصرف .كؾ لغة لديفا ٴلؼابؾقة لؾتبسقط ٴلذي
يؿؽـفا مـ ٴلق٭قل لفذٴ ٴلؿستقى مـ سطحقة ٴلبـقة 1.تدطؿ هذه ٴلـظرية بعض
ٴلحؼائؼ ٴلتل تق٭ؾ ٲلقفا ٴلباحثان كقؾـ  Klienو برټيق  Perdueويؿؽـ تؾخقص
طؿؾفؿا يف ٴلؿؼاپكة بقـ طؿؾقة تعؾؿ ٴلؾغة ٴلثاكقة وطؿؾقة تشؽؾ ٴلؾغة ٴلؿبسطة .ولؽل
يفتؿا بعؿؾقة تعؾؿ ٴلؾغة يف قاطة ٴلدپڀ وٲكؿا يف ٴلؿقدٴن بعقدٴ
يؽقن طؿؾفؿا ټققؼا لؿ َّ
طـ ٴلتعؾقؿ ٴلـظامل فطبؼقٴ ٽلؽ طؾك ٴإلكجؾقزية وٴٕلؿاكقة وٴلفقلـدية بؿرٴقبة طدټ
مـ متعؾؿقفا مـ غقر ٴلـاصؼقـ هبا لؿدٶ ثالثقـ شفر ًٴ .حقـفا لحظ ٴلباحثان ٰن كؾ
متعؾؿل لغة مـ تؾؽ ٴلؾغاٷ ضفر بقـفؿ خؾقط لغقي معقـ مـ لغتفؿ ٴٕم وٴلؾغة ٴلتل
يتعؾؿقهنا .ويف هذٴ ٴلؿجال ٓبد مـ ٴلتلكقد طؾك ٰن همٓٮ ٴلؿتعؾؿقـ لؿ يؽقكقٴ مـ
ٴلطالٵ ٴلؿـخرصقـ يف طؿؾقة تعؾؿ ٴلؾغة ٴلثاكقة يف ٭ػقف ټپٴسقة حؼقؼقة كاكت ٰم
ٴفرتٴضقة .ثؾث ٰولئؽ ٴلؿتعؾؿقـ لؿ يجتاٿوٴ ٴلؾغة ٴلؿبسطة وٴكتػقٴ هبا كقسقؾة
لالتصال باستثـاٮ تعؾؿ مصطؾحاٷ جديدٶ ،بقـؿا ٴستؿر ٴلبؼقة باتجاه ٴتؼان ٴلؾغة
Hinnenkamp 1984: 160. 1
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ٴلثاكقة بـقٴحقفا ٴلصرفقة وٴلـحقية .يتضح هـا ٰن ٴلجؿقع قد ٴشرتك يف ٴٓستؿرٴپ
باتجاه تطقير ٴلؿعجؿ بقـؿا ٴلثؾثان فؼط ٴستؿروٴ يف تطقير ٴلؾغة بـقٴحقفا ٴلؿختؾػة1.

هذٴ ٴلحال يؿؽـ تطبقؼف طؾك ٴلـاصؼقـ بالؾغة ٴلؿبسطة حقث كرى فئة معقـة مـفؿ
مؿـ يستؿرون يف طؿؾقة تعؾؿ ٴلؾغة ٴلؿتدٴولة يف ٴلبؾد ٴلذي وفدوٴ ٲلقف ،وهل
ٴلعامقاٷ يف مختؾػ ٴلؿـاصؼ ٴلسعقټية .ٴلتساٱل ٴلذي يؿؽـ صرحف حقل جفد
ٴلباح َثقـ ٴٔكػ ٽكرهؿا وٰهنؿا ٴستخدما مصطؾح تعؾؿ ٴلؾغة خاپٹ قاطاٷ ٴلدپڀ
ٴٕمر ٴلذي يؿؽـ تطبقؼف طؾك ٴلؾغة ٴلؿبسطة كػسفا ٴلتل يتعؾؿفا ٴلـاصؼ هبا خاپٹ
ټٴئرٶ ٴلتعؾقؿ ٴلـظامل وهبذٴ يصبح ٓ فرق بقـ تعؾؿ ٴلؾغة ٴلؿبسطة وتعؾؿ لغة ما
خاپٹ ټٴئرٶ مـظقمة ٴلتعؾقؿ ٴلؿؿـفجة (ټٴخؾ قاطاٷ ٴلدپڀ) فؽقػ تتؿ مؼاپكة
هاتقـ ٴلعؿؾققـ ببعضفؿا پغؿ ٰهنؿا شلٮ وٴحد .يصر ٴلباحثان طؾك ٰن هذيـ
ٴلـؿطقـ مـ ٰكؿاڄ تعؾؿ ٴلؾغة مختؾػان تؿاما پغؿ وجقټ بعض ٰوجف ٴلشبف بقـفؿا2.

يرى ٴلؿعقؾل ٰن ٴلربط بقـ طؿؾقة تعؾؿ ٴلؾغة ٴلثاكقة وكشقٮ ٴلؾغة ٴلؿبسطة
يقٴجف مشؽال وٴضحا بسبب ٴلػروق بقـ متعؾؿل ٴلؾغة ٴلثاكقة ومتعؾؿل ٴلؾغة
ٴلؿبسطة ٲٽ تؼؾ طؿؾقة ٴلتعؾؿ طـد ٴلـاصؼقـ بالؾغة ٴلؿبسطة مؼاپكة بؿا يتؾؼاه متعؾؿق
ٴلؾغة ٴلثاكقة/ٴٕجـبقة يف قاطاٷ ٴلدپڀ مثالً .كؿا ٰن متعؾؿل ٴلؾغة ٴلؿبسطة تختؾػ
مقٴقػفؿ وټوٴفعفؿ تجاه تعؾؿفا مؼاپكة بدوٴفع متعؾؿل ٴلؾغة ٴلثاكقة3.

يظفر مؿا تؼدم ٰن مثؾ هذه ٴلـظرياٷ ٴلشؿقلقة تربط ٴلؼضقة بالـاحقة ٴلػطرية
ٴلؿركقٿٶ يف بـل ٴلبشر لتعؾؿ ٴلؾغة ٴلتل يعقل طؾقفا ٴإلكسان يف تعؾؿ لغتف ٴٕم ثؿ
يستعؿؾفا ثاكقة متك ما ٴحتاٹ لتعؾؿ لغة ثاكقة بعقد ًٴ طـ ٲشرٴف معؾؿ ٰو ٲپشاټ كتاٵ.
وهل مـ ٴلحؾقل ٴلتل يبتؽرها ٴلؿتؽؾؿ ٴلبالغ حقـؿا يجد كػسف مضطرٴ لؾتقٴ٭ؾ مع
Klien and Perdue 1997: 340. 1
Klien and Perdue 1997:301. 2
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مـ ٓ تجؿعف بف لغة وٴحدٶ 1.فعؾك سبقؾ ٴلؿثال لق ٰن شخصا ٿٴپ بؾدٴ مـ ٴلبؾدٴن
ٴلتل ٓ يتؼـ لغتفا وسلل بؾغة وٴضحة ٴلركاكة طـ مؽان ما فؾقس مـ ٴلؿتققع ٰن
يجقبؽ ٴلؿسمول بؾغة ٰټبقة پٴققة بؾ سقستخدم لغة مبسطة ما ٰمؽـ پبؿا حتك لق كان
ٽلؽ ٴلتبسقط طؾك حساٵ ٴلرتكقب ٰو ٴلصرف .وهـاك ٴحتؿال ققي بلن كؾ
ٴلؿجتؿعاٷ ٴلؾغقية لديفا ٰكقٴچ مبسطة مـ ٴلؽالم ُتستعؿؾ لؾتخاصب مع ٴلطػؾ
ومـ ٓ يتؼـ ٴلؾغة وغقرهؿا مؿـ يحتاجقن ٲلك تبسقط ٴلؽالم2.

ٲن ټطقى طقټٶ ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة ٕ٭ؾ وٴحد بسبب ٴلتشابف هـاك ما يدحضفا
وهق وجقټ طدټ كبقر مـ تؾؽؿ ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة ٴلتل ٓ تتشابف مع ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة
ٴلؼديؿة ٴلؿتحدپٶ مـ ٰ٭قل برتغالقة .مـ ٽلؽ ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة ٴٕفريؼقة مثؾ
ٴلساكؼق  Sangoيف جؿفقپية ٰفريؼقا ٴلقسطك وٴلؾغة ٴلؿبسطة يف ٿٴئقر Lingua
وٴلؾغة ٴلعربقة ٴلؿبسطة ٴلؿستعؿؾة يف جقبا طا٭ؿة ٴلدولة ٴلقلقدٶ جـقٵ ٴلسقټٴن3.

ٓ شؽ ٰن ٴلـظرياٷ ٴلسابؼة تشؽؾت لتشرٺ ضفقپ ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة ٲٓ ٰن
كؾ كظرية مـفا ٴكطبعت طؾقفا ضروف خا٭ة تجعؾفا تتقٴٮم وكقطا خا٭ا مـ ٴلؾغاٷ
ٴلؿبسطة ٴلؿشرتكة يف بعض ٴلخصائص .ٲٽ ٲن ٴلدٴپڀ إلحدى ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة
يضع كظرية تتـاسب وضروففا ٴلزماكقة وٴلؿؽاكقة وٴٓجتؿاطقة .فعؾك سبقؾ ٴلؿثال
تتحدٸ ٴلـظرية ٴٕولك طـ ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة ٽٴٷ ٴٕ٭ؾ ٴلقٴحد وترجع يف غالبفا
ٲلك ٴلربتغالقة ٴلتل ٰبحر هبا ٴلؿستعؿر ٴلربتغالل يف ٰپجاٮ متباطدٶ مـ ٴلعالؿ .ثؿ تبعف
بؼقة ٴلؿستعؿريـ ٴلـاصؼقـ بالؾغاٷ ٴلفـدوٰوپوبقة فظؾت ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة ٴلـاشئة
تحت كـػ هذه ٴلؾغاٷ متلثرٶ هبا جؿقعا خصق٭ًا ٴلربتغالقة .مثؾ هذه ٴلـظرية
تـطبؼ طؾك حال ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة ٴلتل ضفرٷ يف طصقپ ٴٓستعؿاپ وٴٿټهاپ تجاپٶ
Alshurafa 2014, 16.
Sebba 1997:84. 2
Hall 1966:23. 3

1

دِ .ؾّذ ظبفش اٌؾبصِٟ

335

ٴلرققؼ ٴلذي ٴحتاٹ ٰسقاټه ٴلتقٴ٭ؾ معف بعد ٴستعباټهؿ لف .هذه ٴلـظرية پبؿا ٓ
تـطبؼ طؾك ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة ٴلتل ضفرٷ يف كـػ ٴلؾغاٷ غقر ٴلفـدو ٰوپوبقة .مـ
ٽلؽ ٴلؾغة ٴلؿبسطة يف ټول ٴلخؾقج ،ٲٽ ٓ طالقة وٴضحة تربطفا بالؾغاٷ ٴٕوپوبقة
ٴلتل شؽؾت طصب ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة يف طصقپ ٴٓستعؿاپ .ويبدو ٰن هذه ٴلـظرية
تشؽؾت طؾك ٰيدي ٴلدٴپسقـ ٴٕولقـ لؾغاٷ ٴلؿبسطة مـ ٴٕوپوبققـ ٴلذيـ وجدوٴ
ٯثاپ لغاهتؿ يف لغاٷ ٴلؿستعؿرٴٷ ٴلؿبسطة ولؿ تظفر يف ٽلؽ ٴلققت ټپٴساٷ حقل
لغاٷ مبسطة لؿ تحتؽ بالؾغاٷ ٴٕوپوبقة لذٴ ٴقتصرٷ كظرياهتؿ طؾك ٴلبقئاٷ ٴلتل
ټپسقهاٰ .ما ٴلـظرية ٴلثاكقة فبالرغؿ مـ ٰهنا تروم ٴلتعؿقؿ ٲٓ ٰهنا تؽاټ تـؽر ٴلعالقة
بقـ ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة جؿقعا طؾك ٰهنا ٓ تـؽر بعض ٴلتشابف بقـ تؾؽؿ ٴلؾغاٷ
ٴلؿبسطة ،هـا تؽؿـ ٴإلشؽالقةٕ ٩ن ٴلتشابف يف ٴلؿعجؿ بقـ تؾؽؿ ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة
وخا٭ة يف ٴلؿستعؿرٴٷ يقمئ ٲلك ضاهرٶ ٴٓقرتٴڃ ٴلؾغقي ٴلذي ٓ يؿؽـ تػسقره
بػؽرٶ فؾسػقة مجرټٶ بعقدٶ طـ ٴلقٴقع ٴلؾغقي ٴلتل ترى ٰن هذٴ ٴلتشابف كالتشابف
ٴلقٴقع بقـ طؿؾ يؿؽـ تلټيتف بعدٶ صرق تؼقټ ٲلك كتقجة وٴحدٶ.
ٰما ٴلـظرياٷ ٴلعامة ٴلتل ٓ تختص بؾغة مبسطة معقـة فربؿا تؽقن ٴٕقرٵ ٲلك
وٴقع ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة بشؽؾ طام ٲٽ تتجـب تخصقص كقچ معقـ مـ ٴلؾغاٷ بؾ
تدپڀ ٴلؼضقة طؾك ٰهنا ضاهرٶ لغقية مشرتكة .تركز هذه ٴلـظرية طؾك ضفقپ ٴلؾغاٷ
ٴلؿبسطة بالػطرٶ ٴإلكساكقة وٴلؿؾؽة ٴلؾغقية ٴلتل لدى كؾ متؽؾؿ .حقث يختصر
ويؾجل لؾبـك ٴلؾغقية ٴلقسقرٶ بعقدٴ طـ ٴلتعؼقد محاو ً
ٓ ٲففام مـ ٓ تجؿعف بف لغة .ويف
ٽلؽ پبط لظفقپ ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة بتعؾؿ ٴلؾغاٷ ،ٲٽ ُيعد ٴلـاصؼ بالؾغة ٴلؿبسطة يف
صقپ تعؾؿ لغة ثاكقة مع بعض ٴلػروق ومـفا:
(ٰ )1ن ٴلـاصؼ بالؾغة ٴلؿبسطة متعؾؿ لؾغة ثاكقة ٲٓ ٰن طؿؾقة ٴلتعؾؿ لؿ تتطقپ
طـده إلتؼان ٴلؾغة ٴلتل كشلٷ ٴلؿبسطة يف كـػفا ،خا٭ة ٲٽٴ لحظ ٰن ٴلؾغة ٴلؿبسطة
تؿؽـف مـ ٴلتقٴ٭ؾ ٴلذي يغطل حاجاتف.
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( )2ٴلـاصؼ بالؾغة ٴلؿبسطة هق متعؾؿ لؾغة بال معؾؿ ٰو وسائؾ تعؾقؿقة.
طـد ٴلـظر يف مؾخص هذه ٴلـظرية ُيؾحظ ٰهنا ٓ تتحدٸ طـ ٴلتشابف يف ٴلؾغاٷ
ٴلؿبسطة بؾ تتحدٸ طـ سؾقك لغقي يؿؽـ تطبقؼف طؾك كؾ كاصؼ بالؾغة ٴلؿبسطة
كالشعقٵ ٴلتل ٴستعؿرها ٴٕوپوبققن ٰو ٴلؿفاجريـ لؾعؿؾ يف بعض ٴلدول .ويؿؽـ
ٴلؼقل ٲكف بالرغؿ مـ ٰن مثؾ هذه ٴلـظرية تعد ٴٕقرٵ ٲلك وٴقع كشلٶ ٴلؾغاٷ ٴلؿبسطة
ٲٓ ٰن لغة ٴلعؿالة ٴلؿبسطة يف ٴلسعقټية وٴلخؾقج پبؿا تشرتك يف ضروف كشلهتا ٰكثر
مـ كظرية وٓ يؿؽـ ٴلجزم طؾك وجف ٴلتحديد بلن كظرية ما هل ٴلتل يؿؽـ فؼط مـ
خاللفا ففؿ كشقٮ ٴلؾغة ٴلؿبسطة يف ٴلسعقټيةٕ ٩ن ٴلؾغة ٴلؿبسطة يف ٴلسعقټية فقفا
تـقچ وٴضح .فعؾك سبقؾ ٴلؿثال ،لق تؿ ٴلتحؼؼ مـ ٴٕكظؿة ٴلصرفقة وٴلـحقية لؾغاٷ
ٴٕم لؾـاصؼقـ بالؾغة ٴلؿبسطة وبعد ٴلتحؼؼ تؿ پ٭د مظاهر تؾؽ ٴلؾغاٷ يف ٴلؾغة
ٴلؿبسطة يف ٴلسعقټية يؿؽـ ٰن يدطؿ هذٴ ٴلرٰي ٴلـظرية ٴلثاكقة ٴلؿذكقپٶ سابؼا وهل
كظرية ٴٕ٭قل ٴلؿتعدټٶ ٴلتل تحافظ طؾك ٴٕكظؿة ٴلصرفقة لؾغاٷ ٴٕم لؾـاصؼقـ
بالؾغة ٴلؿبسطة .يف ٴلؿؼابؾ ،ٲضفاپ ٴلؾغة ٴلؿبسطة يف ٴلسعقټية وٴلخؾقج لبعض
خصائص ٴلؾغاٷ ٴلفـدو ٰوپوبقة يدطؿ كظرية تعؾؿ ٴلؾغة ٴلثاكقة ٴلتل تشرٺ كشلٶ ٴلؾغة
ٴلؿبسطة مـ خالل فؽرٶ ٴلتقسقر ٴلؾغقي ٴلذي يؾجل ٲلقف متعؾؿ ٴلؾغة لؾتقٴ٭ؾ مع
ٴٔخريـ1.

الخاذوح
تحاول هذه ٴلقپقة ٰن تؼدم ففؿا كظريا طاما لؾغة ٴلؿبسطة وٰول ما ُيؾحظ
تعدټ ٴلرتجؿاٷ ٴلعربقة لؿصطؾح  pidginبتعدټ ففؿ ٴلؿتخصصقـ ٴلـاقؾقـ لذلؽ
Almoaily 2012:167. 1
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ٴلؿصطؾح .كؿا ٰن ثؼافة ٴلؿرتجؿ ُت ِ
ؾؼل بظاللفا طؾك طؿؾقة كؼؾ ٴلؿصطؾح كالؾغة
ٴلثاكقة ٴلتل تع َّؾ َؿفا و َك َؼ َؾ ٴلؿصطؾح مـفا .ٴلؾغة ٴٕم لؾـاقؾ ٰيضا تمثر يف كؼؾ
ٴلؿصطؾح حقث ٲن كؾ مجتؿع بشري لف مسرٺ يمثر يف كظرٶ ٴلباحث ٲلك قضايا
ٴلؾغة ٴلعامة ٴلتل تشرتك فقفا ٴلؾغاٷ ٴلبشرية .فحقـؿا يرغب متخصص ٰن يـؼؾ
مصطؾحا ما ٓ ،شؽ ٰكف يتلثر بؿا يجري طؾك ٴلؿسرٺ ٴلؾغقي يف ٴلؾغة ٴلتل يريد ٰن
يـؼؾ ٴلؿصطؾح ٲلقفا ٴلتل پبؿا تؽقن لغتف ٴٕم .بعقدٴ طـ ٲشؽالقة ٴلؿصطؾح وكؼؾف
يمكد ٴلبحث طؾك مسللة طالؿقة ٴلؾغة ٴلؿبسطة كقهنا سؾقكا لغقيا يؾجل ٲلقف ٴلبشر
طـدما يرغبقن بالتقٴ٭ؾ بال لغة جامعة .مـ خالل هذه ٴلحؼقؼة ٴلؾغقية يؿؽـ
لؾؿتلمؾ ٰن يربط ٴلؾغة ٴلؿبسطة بـشلٶ ٴلؾغاٷ وتعدټها ٴلتل تبدٰ كؾغة مبسطة
لالتصال بقـ شعبقـ كحؾ وسط لتؼػ بقـ هاتقـ ٴلؾغتقـ وطؾك مر ٴلعصقپ تستؼؾ
ٴلؾغة ٴلؿبسطة لتصبح لغة ثالثة.
يػتح هذٴ ٴلبحث ٯفاقا جديدٶ لدپٴسة ٴلؾغة ٴلؿبسطة :كدپٴستفا مـ ٿٴوية
كظرياٷ تعؾؿ ٴلؾغة ٴلثاكقة وٴلبحث طـ طقـاٷ تشرٺ ضاهرٶ ٴلػروق ٴلػرټية يف طؿؾقة
تعؾؿ ٴلؾغة ٴلثاكقة مـ خالل ففؿ تؼدم بعض ٴلقٴفديـ يف ٲتؼان لغة ٴلبؾد ٴلذي وفدوٴ
ٲلقف وٴطتؿاټ بعضفؿ طؾك ٴلؾغة ٴلؿبسطة وحدها پغؿ ٰهنؿ يعقشقن يف بقئة وٴحدٶ
ومدٶ ٲقامتفؿ وٴحدٶ.
ثؿ هـاك طقٴمؾ ٰخرى يؿؽـ ټپٴسة ٴلؾغة ٴلؿبسطة مـ خاللفا كؿدى تؼبؾ
ٴلؿجتؿع لػتح ٴلحقٴپ مع ٴلقٴفد خاپٹ كطاق ٴلعؿؾ ،وٴلؿستقى ٴلؾغقي ٴلذي يتؿ
ٴلتقٴ٭ؾ بف مع ٴلقٴفديـ وټوپه يف تعؾؿ ٴلقٴفد لؾعربقة ٰو ٴلدٴپجة ٰو ٴستؿرٴپه
باستعؿال ٴلؾغة ٴلؿبسطة ،وهؾ يـطقي ٽلؽ طؾك مققػ ٰهؾ ٴلبؾد مـ ٴلقفديـ سقٴٮ
بتؼبؾفؿ ټٴخؾ ٴلؿجتؿع ٴلؾغقي ٰو ٲبؼائفؿ يف مجتؿع ٴلؾغة ٴلؿبسطة .ويؿؽـ ٰيضا
ټپٴسة ٴلؾغة ٴلؿبسطة مـ جفة كقػقة ٴلتعامؾ معفا وپسؿ ٴلسقاسة ٴلؾغقية ٴلؿـاسبة يف
ٴلتعاصل معفا .يف هذٴ ٴلسقاق تجدپ ٴإلشاپٶ ٲلك ٰن هذٴ ٴلبحث وما ٰلػ قبؾف يف
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ټپٴسة هذه ٴلظاهرٶ ٴلؾغقية يف ٴلسعقټية وټول مجؾس ٴلتعاون ٴلخؾقجل يعد ٲحدى
ٴلخطقٴٷ ٴلباكرٶ يف مجال ٴلدپٴساٷ ٴلؾغقية ٴٓجتؿاطقة يف ٴلعربقة ٴلتل هل يف
حاجة ٲلك مـ يؽؿؾ مسقرهتا ٩لتؽتؿؾ ٭قپٶ ٴلؿشفد ٴلؾغقي ٴلعربل لدى
ٴلؿتخصصقـ ،وٓ تتضح هذه ٴلصقپٶ ٲٓ بعد تق٭قػ ٴلقٴقع ومحاولة ففؿف مـ
خالل معطقاٷ ٴلتخصص وكظرياتف.
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ِٟ ِؾّذ ظبفش اٌؾبص.د

Abstract
This paper focuses on the theoretical aspect of pidgin
language. It discusses several international theories of
Pidgin languages in the context of the fact that some of
these theories seems different than the actual reality of
pidgin language in the GCC countries. Through the
discussion of these theories the paper presents some pidgin
languages around the world as examples. This work will be
achieved by collecting and discussing data from two
sources: first, works that dealt with pidgin language in
general without concentrating on a specific area, Second,
research and papers that focused on Gulf Pidgin Arabic. The
outcome is to provide a deeper theoretical understanding of
this linguistic phenomenon to the Arabic reader. In this
context it should be noted that Arabic is lacking in pidgin
language studies. Furthermore, there is a confusion in the
translation of the term (pidgin) and its definition. Building a
theoretical foundation of the study of pidgin languages in
Arabic is very important. This will help other researchers to
take the study a step further by investigating this linguistic
phenomenon in its linguistic context from different
perspectives. The examples include studying pidgin
language according to the theories of second language
acquisition and studying the possible effects between Arabic
language and pidgin language.
Keywords: pidgin language, labor market language,
simplified linguistic variety, theories of pidgin language.
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اننظرٌبد اجلٍىسرتارٍجٍخ انقذميخ ورأثريهب عهى
ينطقخ اخلهٍج انعرثً
اٌذوزٛس ػجذهللا ثٓ ػٍ ٟآي خٍ١فخ
ثبؽش ف ٟاٌشؤ ْٚاٌغ١بع١خ ٚاالعزشار١غ١خ ٚاٌمبٔ ْٛاٌؼبَ ٍِّ -ىخ
اٌجؾشٓ٠
Ali1044aziz@gmail.com
هسرخلص
يعترب طؾؿ ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة مـ ٴلؿـاهؾ ٴلؿفؿة يف حؼؾ ٴلعؾقم ٴلسقاسقة
وٴلعالقاٷ ٴلدولقة وٴلتل برٿٷ يف هناية ٴلؼرن ٴلتاسع طشر وبدٴية ٴلؼرن ٴلعشريـ،
فقؿا ٴجتفد ٴلعؾؿاٮ يف وضع ٴلؼقٴطد ٴلؿعرفقة وٴلؿـاهج ٴلؿصاحبة ٴلتل ترتبط
ٴپتباصًا مباشر ًٴ بحؼؾ ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة كعؾؿ مت َػ ِّرټ بذٴتف ومتـقچ يف حؼقلف
ٴلؿعرفقة لقصبح مـ ٴلدپٴساٷ ٴلسقاسقة .وقد ُيعت َبر طؾؿ ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة حديث
ٴلقٓټٶ يف ټپٴساتف ٴٕكاټيؿقة ،ولؽـ هذٴ ٓ يـػل حؼقؼة ٰن ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة كاكت
لفا جذوپ قديؿة ،ولؽـ مع تطقپ مرٴحؾفا وٓسقؿا يف ٴلؼرن ٴلعشريـ ت َػ َّرچ طؾؿ
عرف بـ(طؾؿ ٴلجققبقلتقؽ) ،وٰ٭بح مـ ٴلعؾقم ٴلؿفؿة ٴلتل
جديد مـ پحؿفا باٷ ُي َ
تعرب طـ صبقعة طصركا ٴلحالل مـ حقث ٴلتـافس ٴلدولل.
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الوقذهح
ٲن طؾؿ ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة ( )Political Geographyيستؼل يف تؽقيـف
مـ ٴلؿحدِّ ټٴٷ ٴلطبقعقة وٴلبشرية وٴلتل تؽقن سببًا يف ققٶ ٴلدولة ٲيجابًا ٰم سؾبًا،
ومـ هذه ٴلؿحدِّ ټٴٷ ٴلؿققع ٴلجغرٴيف وٴٓسرتٴتقجل لؾدولة كنشرٴففا طؾك ٴلبحاپ
ٰو ٴٕهناپ مؿا يعترب پٴفد ًٴ ٴقتصاټيًا مفؿًا بخالف ٴلدول ٴلحبقسة ( Land Locked
 )Countriesٴلتل ٓ تؿتؾؽ سقٴحؾ بحرية ،ٲضافة ٲلك مساحة ٴلدولة وٴلرقعة
ٴلجغرٴفقة لؾدولة ومدى ٴ ِّتساچ ٴإلقؾقؿ ٰو ضقؼ مساحتف ،وكذلؽ ٲلك صبقعة وكقطقة
ٴلؿقٴپټ ٴلطبقعقة ٴلؿتقفرٶ فقف بر ًٴ وبحر ًٴ لؾدولةٰ .ما طـ ٴلؿحدِّ ټٴٷ ٴلبشرية فنهنا تعقټ
ٲلك طدټ ٴلسؽان يف ٴلدولة ،وتحؾقؾ ٴلتػاطالٷ ٴلبشرية ٴلسريعة ٴلتطقپ طؾك
ٴلصعقديـ ٴلدٴخؾل وٴلخاپجل لؾدولة( ،)1فقؿا تعترب ټپٴسة ٴلجققبقلقتقؽقا كتاجًا
لؾعالقاٷ ٴلسقاسقة ٴلدولقة وٴلتل تؽقن مرجعًا لألوضاچ وٴلرتكقب ٴلجغرٴيف وٴلتل
تعد متغقرٶ وغقر ثابتة مع تغقر وٴختالف ٴٕوضاچ ٴلجغرٴفقة ٴلتل تؽقن مدطقمة
بتطقپ ٴلعؾؿ ٴلتؽـقلقجل لؾبشرية وٴلؿصاحب لؿػاهقؿ وققى جديدٶ لؾجغرٴفقا
ٴلسقاسقة .وتعترب ټپٴسة ٴلجققبقلقتؽس ( )Geopoliticsٴلؿرجع ٴلرئقسل
ٴلؿمسس لفا قديؿًا وحديثًا ،مع ْ
ٴٕخذ
لؾـظرياٷ ٴلؿتعؾؼة بالدولة ،وهل ٴلؿقپټ
ِّ
بـظر ٴٓطتباپ ما ٴستجد وتطقپ مـ ٰمقپ حقاتقة وحضاپية وتؽـقلقجقة ،وٰ٭بح لفا
ٴپتباڄ وثقؼ بؿجرياٷ ٴلدولة وټوپها يف ٴلؿعرتك ٴلدولل وققهتا ٴلعسؽرية(.)2
ٴلؽؾؿاٷ ٴلؿػتاحقة :ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة -ٴلـظرياٷ ٴلسقاسقة -ٴلخؾقج
ٴلعربل -ٴلتـافس ٴلدولل -ٴلحرٵ ٴلباپټٶ.

 -1إشكالُح الثحس:
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تعتؿد ٲشؽالقة ٴلبحث يف تقضقح ٴلؿؼا٭د ٴلؿتعدټٶ لؾتقجف
ٴلجققسرتٴتقجل لؾؼقى ٴلؿتـافسة طؾك بسط ٴلسقطرٶ طؾك ټول ٴلعالؿ وطؾك مـطؼة
ٴلشرق ٴٕوسط وٴلخؾقج ٴلعربل تحديد ًٴ ،وتلثر ٽلؽ طؾك مصالحفا ومصالح ټول
ٴلخؾقج ٴلعربل يف ضؾ ٴلؿتغقرٴٷ ٴلعالؿقة يف مرحؾة ٴلحرٵ ٴلباپټٶ وحتك ٴهنقاپ
ٴٓتحاټ ٴلسقفقتل ٴلسابؼ ٲلك ټخقل حؼبة ٴٕلػقة ٴلجديدٶ ،وما هق ٴلؿستؼبؾ
ٴلجققسرتٴتقجل لؿـطؼة ٴلخؾقج ٴلعربل يف ضقٮ ٴلـظرياٷ ٴلجققسرتٴتقجقة ٴلؼديؿة.

 -2أهذاف الثحس:
تحديد ٴلـظرياٷ ٴلجققسرتٴتقجقة ٴلؼديؿة ومدى ٭ؾة تلثقرها طؾك مـطؼة
ټول مجؾس ٴلتعاون لدول ٴلخؾقج ٴلعربقة.
تقضقح وتحؾقؾ مدى حدٶ ٴلتـافس يف مـطؼة ٴلبحث يف ضقٮ ٴلؿمشرٴٷ ٴلتل
تـاولتفا ٴلـظرياٷ ٴلجققسرتٴتقجقة.

 -3فرضُح الثحس:
تتضؿـ ٴلػرضقة ٲجاباٷ طؾك ٴلؿشؽؾة ٴلبحثقة تتضؿـ:
 تحتؾ ٯسقا ٴلقسطك وٴلشرق ٴٕوسط مققعًا مفؿًا يف ٴلـظرياٷ
ٴلجققسرتٴتقجقة ٴلؼديؿة (ماكـدپ ،ماهان ،سقػرسؽل ،سبقؽؿان).
 تؼع ټول مجؾس ٴلتعاون لدول ٴلخؾقج ٴلعربقة يف ٴسرتٴتقجقة ٴلتـافس ٴلدولل
مـذ ٴلؼدم.
 تشفد مـطؼة ٴلخؾقج ٴلعربل تقجفاٷ ٴسرتٴتقجقة جديدٶ مؼرتكة مع
ٴلتحقٓٷ ٴلعالؿقة.
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 -4حذود الثحس:
تتضؿـ حدوټ ٴلبحث مـ هناية ٴلحرٵ ٴلعالؿقة ٴلثاكقة حتك ٴهنقاپ ٴٓتحاټ ٴلسقفقتل
ٴلسابؼ مروپ ًٴ بػرتٶ ٴلتسعقـقاٷ.
 -5هٌهعُح الثحس:
لؼد كان طؿاټ هذٴ ٴلبحث هق ٴلؿـفج ٴلتاپيخل مـ ٰجؾ تقضقح بعض ٴلجقٴكب
ٴلتاپيخقة ٴلؿتصؾة بالبحث ،مع ٴٓستعاكة بالؿـفج ٴلتحؾقؾل مـ ٰجؾ تحؾقؾ
ٴلؿجرياٷ ٴلتل قامت يف ٴلؿـطؼة ومـ ثؿ طرڃ ٴلحؼائؼ ٴلؿتعؾؼة بالبحث وٴلـتائج.
 -6الذراساخ الساتقح:
 محؿقټ پياڃ ،ٴٕ٭قل ٴلعامة يف ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة وٴلجققبقلقتؽقا.2012،
تطرق ٴلؽاتب ٲلك تعريػ ٴلسقاسة وٴلـتائج ٴلؿتبعة يف ټپٴستفا وكقػقة تلثقر
ٴلجغرٴفقا طؾك ٴلسقاسة مبقـًا صرق تحؾقؾ ٴلعالقاٷ ٴلسقاسقة طؾك ضقٮ
ٴٕوضاچ طؾك ٴٕپڃ ،مع ٴٕخذ بعقـ ٴٓطتباپ بلن ٴلجغرٴفقا ٓ تعـل مظاهر
ٴلسطح فحسب بؾ تشتؿؾ طؾك ٰكؿاڄ ٴلحركة وٴٓكتؼال وٰن ٴلتػاطؾ ٴلؿستؿر
يف ما بقـ ٴلسقاسة وٴلجغرٴفقا يظفر لـا تػرطاٷ جديرٶ بالدپٴسة ،فالدولة يـبغل
ٴلتعامؾ معفا كقحدٶ جغرٴفقة سقاسقة بغقة ففؿ كشلهتا وتطقپها وتحؾقؾ
ٴلخصائص ٴلحضاپية وٴلديؿغرٴفقة بسؽاهنا ،فضالً طـ ٴٔلقة ٴلجققبقلقتؽقة
ٴلتل ترسؿ ٴلحدوټ بقـ ٴلدول وتبؾقپ شؽؾ ٴلدولة وٴلتل تطرق فقفا ٴلؿملػ
ٲلك مـطؼة ٴلشرق ٴٕوسط كؿـطؼة تتقسط ٴلعالؿ.
 معقـ حدٴټ ،ٴلجققبقلقتؽقا قضايا ٴلحققية وٴٓكتؿاٮ بقـ ٴلجغرٴفقا وٴلسقاسقة
 .2006يغطل ٴلؿملػ تعريػاٷ طؾؿ ٴلجققبقلقتؽقا وٴلتحؾقؾ ٴلؿعؿؼ
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لؾـظرياٷ ٴلجققسرتٴتقجقة وففؿ ما جرى مـ قبؾ وما يحدٸ ٴٔن مـ
٭رٴطاٷ وتحالػاٷ وتقٴٿكاٷ ققى يف سقاق تشؽقؾ ٴلفقياٷ وٴٓكتؿاٮٴٷ
ٴلخا٭ة بإمؽـة وٴٕپٴضل ،كؿا پكز ٴلؿملػ طؾك ٴلجققبقلقتؽقا باطتباپها
"طؾؿ ٴلدولة" ٰي ٴلعؾؿ ٴلذي يـبغل ٰن تؼقم طؾقف ٴلدولة ٴلساطقة ٲلك ٴلؼقٶ
وٴٓقتدٴپ .ٲٽ لؿ يؽـ ٴلجققبقلقتؽقا حتك ٽلؽ ٴلحقـ سقى ٴلتسؿقة ٴلؿختصرٶ
لؾجغرٴفقا ٴلسقاسقة .كؿا تطرق ٴلؿملػ ٲلك ٴكبعاٸ ٴلجققبقلقتؽقا مجدټ ًٴ يف
ٴلربع ٴٕخقر مـ ٴلؼرن ٴلعشريـ وبعد ٴهنقاپ ٴٓتحاټ ٴلسقفقتل وٴكتفاٮ ٴلحرٵ
ٴلباپټٶ ،شفد مصطؾح ٴلجققبقلقتؽقا تدٴو ً
ٓ متـامقًا ،كؿا يحؾؾ كذلؽ مػفقم
ٴٕپڃ يف ٴلجققبقلقتؽقا بلبعاټها ٴلثؼافقة وٴلجغرٴفقة وٴلسقاسقة.
ٰ مقـ ٴلفقيدي ،ٴلبقروسرتويؽا وحرٵ ٴلخؾقج ٴٕولك .1997 ،ويعـل هذ
ٴلؽتاٵ ٲلك ٴلتحقٓٷ ٴلسقاسقة وٴٓسرتٴتقجقة بعد ٴلتحقل ٴلذي ٰحدثف
جروباتشقف بالبقروسرتويؽا وٴلجالكقست يف مقسؽق وٴلؽقػقة ٴلتل يتجف هبا
ٴلعالؿ هؾ هل ٴلفقؿـة ٰم كظام وحدٶ ٴلؼقى ٰم تقٴٿن ٴلؼقى ،كؿا پكز ٴلؽتاٵ
طؾك مػفقم ٴلؼقى ٴلسقاسقة ٴلتل تحؼؼ تقٴٿكًا طالؿقًا .كؿا تطرق ٲلك ٴلػؽر
ٴٓسرتٴتقجل ٴلؿعا٭ر ثؿ تطقپٴٷ ٴلـظام ٴإلقؾقؿل حرٵ ٴلخؾقج ٴٕولك طام
.1991
 هـري كقسـجر ،ٴلدبؾقماسقة مـ ٴلحرٵ ٴلباپټٶ ٲلك يقمـا هذٴ .1995 ،تطرق
ٴلؿملػ لسقروپٶ تطقپ ٴلدبؾقماسقة مـ ٴلؼرن ٴلسابع طشر ٴلؿقالټي وحتك
ٴكدٓچ ٴلحرٵ ٴلباپټٶ ويعرڃ كذلؽ ٴلتطقپٴٷ ٴلسقاسقة ٴلدولقة مـ ٴلحرٵ
ٴلباپټٶ حتك مـتصػ طؼد ٴلتسعقـقاٷ مـ ٴلؼرن ٴلؿاضل وٴلذي لعبت فقف
ٴلدبؾقماسقة ٴٕمريؽقة ټوپ ًٴ كبقر ًٴ ،يؼدم ٴلؿملػ تحؾقالً طؿقؼًا لتػا٭قؾ
ٴلحرٴك ٴلسقاسل ٴلدولل ثؿ يذكر سقاسة ٴٓحتقٴٮ ٴلؿتبعة مـ قبؾ ٴلقٓياٷ
ٴلؿتحدٶ ٴٕمريؽقة وٰسباهبا ثؿ يذكر هناية ٴلحرٵ ٴلباپټٶ وپٱيتف لؾـظام ٴلعالؿل
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ٴلجديد ٓحت بقٴټپه مع ٴلعؼد ٴٕخقر مـ ٴلؼرن ٴلعشريـ مع ٽكر ٴلتحدياٷ
ٴلجققسقاسقة لروسقا ٴٓتحاټية.
 -7هُكلُح الثحس:
يـؼسؿ ٴلبحث ٲلك مؾخص ومؼدمة وٰو ً
ٓ وثاكقًا وٴٓستـتاجاٷ وٴلتق٭قاٷ
وٴلخاتؿة ٴلؿرٴجع وٴلفقٴمش.

أٚالًٔ :شرح اٌغغشاف١ب اٌغ١بعخ ٚاٌؾبعخ ٌٍٕظش٠بد االعزشار١غ١خ.
تعترب ٴلجغرٴفقا يف كشلهتا مصاحبة لـشلٶ ٴإلكسان فؼد ُط ِرفت مـذ ٰقدم ٴلعصقپ
وٴٕٿمـة ،وجرى ٴستخدٴمفا مـذ قرون خؾت ،فقؿا يعقټ ٰول مـ ٰصؾؼ لػظ
ٴلجغرٴفقا ( )Geographyهق ٴلققكاين ٲپٴتقستقـس ( ،)3()Eratosthenesوهل
كؾؿة مركبة وتتؽقن مـ مؼطعقـ ( )Geoوتعـل ٴٕپڃ و( )Graphsوتعـل
و٭ػًا ،لتصبح ٴلؽؾؿة (و٭ػ ٴٕپڃ) .وقد ٴستؿر هذٴ ٴلتعريػ متدٴو ً
ٓ طـد
طؾؿاٮ ٴلرومان كبطؾقؿقڀ ( )Ptolemyوٴسرتٴبق ( ،)4()Straboفقؿا تطرق
ٴلعؾؿاٮ ٴلعرٵ لق٭ػ ٴلجغرٴفقا مـ خالل ٰسػاپهؿ وترحالفؿ يف شتك بؼاچ
ٴٕپڃ وت َعرففؿ طؾك صبقعتفا مـ بحاپ وسفقل ووټيان وجبال ،وٰسفبقٴ كذلؽ يف
ٴلحديث طـ ٰجـاڀ ٴلعرٵ كابـ ب ُطقصة وٴبـ ُج َبقر ،وٰبل ٴلؼاسؿ ٴبـ حققؾ يف كتابف
(ٴلؿسالؽ وٴلؿؿالؽ) ،وٰبل ٴلػدٴٮ يف كتابف (تؼقيؿ ٴلبؾدٴن)(.)5
ولؼد ساطدٷ ٴلتطقپٴٷ ٴلحا٭ؾة يف ٴلدول ٴٕوپوبقة طؾك جؿقع ٴٕ٭عدٶ -
ومـفا ٴلعؾؿقة وٴٓجتؿاطقة وٴلثؼافقة ،وما ٭احبفا مؿا ُس ِّؿل بعصر ٴلـفضة – طؾك
ٴٓستػاټٶ مـ طؾؿ ٴلجغرٴفقا ،وٴلذي لؿ يؽـ مستخدم قبؾ ٴلؼرن ٴلخامس طشر
ٴلؿقالټي بشؽؾ مـ َّظؿ كعؾؿ يستػاټ مـف مـ قِ َبؾ قاټٶ ٴلدول ٴٕوپوبقة لرسؿ سقاسة
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طزٿ ٽلؽ ما ٭احب طؾؿ ٴلجغرٴفقا
بؾدٴهنؿ وٴلؼقام بؿختؾػ ٴلؿفام ٴلخاپجقة .وقد َّ
يف ٽلؽ ٴلققت مـ ٴكتشافاٷ ٰټٷ بدوپها ٲلك (طصر ٴٓستؽشافاٷ)(.)6
وبرٿٷ يف تؾؽ ٴلػرتٶ كخبة مـ ٴلعؾؿاٮ وٴٕټباٮ ٴلذيـ كاكت لفؿ ٲسفاماٷ يف
پ ْبط طؾؿ ٴلجغرٴفقا (مـاٻ وتضاپيس وتعدٴټ ٴلسؽان وٴٓقتصاټ) بالحقاٶ ٴلسقاسقة،
وتلثقر ٴلجغرٴفقا طؾك ٴلتبايـ ٴلسقاسل وٴلسؾقك ٴلبشري كالؽاتب ٴلػركسل ٴلشفقر
مقكتسؽقق 1755-1689( Ch.Montesquienم) ٴلذي ٰولك ٰهؿقة قصقى
لدپٴسة ٴلعالقة ما بقـ ٴلؼقٴكقـ وٴلـظؿ ٴلؼضائقة وپ ْبطِفا بالجغرٴفقا وٴلؿـاٻ ٴلؾذيـ
يؾعبان ټوپ ًٴ كبقر ًٴ يف تحديد ٴلتطقپ ٴلسقاسل لؾدولة ،وٰيده يف ٽلؽ ٴلحؼؾ ٴلسقاسل
ٴلػركسل جاك پوبقر تقپغق 1781-1727( J.R.Turgotم) ٴلذي ٰبرٿ ٴلعالقة
ٴلقثقؼة بقـ ٴلجغرٴفقا وٴلسقاسة وٴٓقتصاټ( ،)7ٲٓ ٰكف يف تؾؽ ٴلػرتٶ لؿ يعتؿد
ٴلساسة وٴلؼاټٶ طؾك طقٴمؾ طؾؿ ٴلجغرٴفقا ٴلحديثة بشؽؾ طؾؿل ومـ َّظؿ حتك هناية
ٴلؼرن ٴلسابع طشر ٴلؿقالټي ،حقث ٴبتؽر ٴلؿخرتطقن طـدها ٰټوٴٷ ٴلؼقاڀ
ٴلصحقحة وٴلدققؼة ٴلتل م َّؽـتفؿ مـ تحديد ٴلؿقٴقع وحساٵ ٴلؿسافاٷ
وٴٓپتػاطاٷ وپسؿ ٴلحدوټ(.)8
ٰما فقؾسقف طصر ٴلتـقير ٴٕلؿاين ٲيؿاكقيؾ كاكت Immanuel Kent
(1804 -1724م) فؼد تـاول مػفقم ٴلجغرٴفقا بلهنا سجؾ لؾظقٴهر ٴلتل تتقٴلك طؾك
سطح ٴٕپڃ سقٴٮ ٰكاكت صبقعقة ٰم بشرية( ،)9فقؿا ٽهب ٴلجغرٴيف ٴٕلؿاين كاپل
پيرت 1859 -1779( Carl Ritterم) بتعريػف لعؾؿ ٴلجغرٴفقا بلكف "ٽلؽ ٴلػرچ مـ
ٴلعؾؿ ٴلذي يتعامؾ مع ٴلؽرٶ ٴٕپضقة بجؿقع ٭ػاهتا وضقٴهرها وطالقاهتا كقحدٶ
مستؼؾة وٴلذي ُي ِ
ظفر ٴلعالقة ما بقـ ٴإلكسان وخالؼف" .هذٴ ويعترب پيرت ٰن ضروف
ٴلسطح وٴلؿـاٻ لفا تلثقرها ٴلؿباشر طؾك ٴلحركاٷ ٴلبشرية وتاپيخ ٴلشعقٵ
وهجرٴهتؿ( ،)10بقـؿا يذهب پٴئد ٴلجغرٴفقا ٴلػركسقة ٴلحديثة فقدٴل ټي ٓ بالځ
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1918-1845( Vidal de la blacheم) ٰو ما يطؾؼ طؾقف بالػقدٴلقف يف كتابف
مباټٳ ٴلجغرٴفقا ٴلبشرية بلن ٴلجغرٴفقا طؾؿ مختص بدپٴسة ٭ػاٷ ٴإلقؾقؿ بؽافة
مظاهره وخصائصف ٴلطبقعقة(.)11
وترجع ٴلجغرٴفقا ٴلحديثة يف كشلهتا ٲلك بدٴية ٴلؼرن ٴلعشريـ وٴلتل برطت فقفا
ٴلؿدپسة ٴٕلؿاكقة وٴلتل كان مـ ٰبرٿ پوٴټها فريدپيؽ پٴتزل Friedrich Ratzel
(1904 -1884م) ٴلذي ُيعت َبر ممسس ٴلجغرٴفقا ٴلحديثة وٴلذي ٰ٭دپ طام
1897م كتابف ٴلؿسؿك (ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة  )Politische Geographieٴلذي
پبط فقفا بقـ ٴلتاپيخ ٴلسقاسل وٴلعالقاٷ ٴلدولقة وٴلجغرٴفقا .وقد جاٮ بروٿ ٰفؽاپ
پٴتزل ومجؿقطة مـ قاټٶ ٴلؿدپسة ٴٕلؿاكقة لؾجغرٴفقا ٯكذٴك لِؿا كاكت تشفده ٴلؼاپٶ
ٴٕوپوبقة مـ ٰحدٴٸ جسام وتـافسقة محؿقمة طؾك جؿقع ٴٕ٭عدٶ ومـ ٰهؿفا
ٴلسقاسقة ،حقث كاكت ٴلتـافسقة ٴلتقسعقة ٕقصك مدى بقـ ٴلدول ٴٕوپوبقة ،فؾذلؽ
پسؿ ٴٕپٴضل ٴلتل تؾزم ٰلؿاكقا ٰو حتك تطؿح لفا مـ
سعك ٴلجغرٴفققن ٴٕلؿان ٲلك ْ
وٴقع كقهنا ټولة ٽٴٷ صؿقٺ ٴستعؿاپي شلهنا شلن ٴلدول ٴٕوپوبقة ٴٕخرى(،)12
لذلؽ كان طؼد ستقـقاٷ ٴلؼرن ٴلتاسع طشر مفؿًا ٕلؿاكقا ،حقث تؿؽـ پئقس
ٴلقٿپٴٮ ٴٕلؿاين ٯكذٴك ٰوتق فقن بسؿاپك -1815( Otto Von Bismarck
1898م) مـ تقحقد ٴلقٓياٷ ٴٕلؿاكقة يف ٲصاپ ټولة ققمقة يف  18يـاير1871م
وٽلؽ بعد ٴكتصاپ ٰلؿاكقا طؾك فركسا وتـاٿلفا طـ مؼاصعتل "ٴٕلزٴڀ وٴلؾقپيـ"
ٕلؿاكقا( ،)13ووثؼتف فركسا بتقققع ٴتػاققة تـاٿل طـ مؼاصعتل "ٴٕلزٴڀ وٴلؾقپيـ"
يف قصر فرساي يف ٴلعا٭ؿة ٴلػركسقة باپيس( ،)14وٴلذي شفد كذلؽ حػؾ تتقيج
فقؾفام ٴٕول مؾؽ بروسقا ٲمربٴصقپ ًٴ طؾك ٴإلمربٴصقپية ٴٕلؿاكقة حتك تـاٿلف طـ
ٴلعرځ طام 1918م(.)15
ويعد پٴتزل ٴلؿمسس لعؾؿ ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة ٴلحديثة ،لذلؽ ٴستطاچ ٰن
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يستؼؾ بعؾؿ ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة طـ باقل ٴلدپٴساٷ ٴلبشرية ،وٽلؽ بعد تللقػف
ٴلؽتاٵ ٴلسابؼ ٴلذكر طام 1897م ،وٴلذي پكَّز فقف طؾك ٴلعالقة بقـ طؾؿ ٴلسقاسة
وٴلبقئة ٴلطبقعقة كإپڃ وٴلؿـاٻ( ،)16لذلؽ كان ٴتجاه پٴتزل طؾك ٴلؿستقى
ٴلسقاسل وٴلذي ٴطترب فقف ٴلدولة كالؽائـ ٴلحل ،ففل تتعامؾ يف محقطفا وبقئتفا طؾك
ٴطتباپ ٰهنا كائـ حل تدفعف ٴلضروپٶ لؾتقسع حتك لق ٴض ُطر ٲلك ٴستخدٴم ٴلؼقٶ
لتحؼقؼ ٽلؽ ٴلتقسع .ٲٽ ًٴ ٴلدولة يف كظر پٴتزل كالشخص ٴلحل ،وٴٕشخاڂ
يتبايـقن بققلقجقًا يف ققهتؿ وبـائفؿ ٴلجسؿاين وٴلعضؾل  ،فالدولة حسب كظريتف
تتؽقن مـ طـصريـ ٰساسققـ هؿا ٴٕپڃ وٴلشعب ،ويـجؿ طـفؿا طـصر ثالث وهق
كؿؽقن صبقعل كتقجة لذلؽ ٴلتػاطؾ( ،)17فقؿا تشؿؾ ټپٴسة ٴٕپڃ
تػاطؾ ٴلبقئة
ِّ
طـا٭ر ٴلجغرٴفقا ٴلطبقعقة وٴلتل مـ ٰهؿفا طامؾ ٴلؿؽان ٴلجغرٴيف وٴٕقالقؿ ٴلتابعة
لؾدولة ،وتشؿؾ ټپٴسة ٴلشعب طـا٭ر طدٶ ،مـفا ټپٴسة ٴلحقاٶ ٴلبشرية وٴلتل تتؽقن
مـ ٰطرٴقفؿ وسالٓهتؿ ولغاهتؿٰ .ما ٴلعالقة بقـ ٴٕپڃ وٴلشعب ففل متدٴخؾة
ٴلؿؽقكة
ومعؼدٶ ،ومـفا تربٿ ققٶ ٴلدولة ٰو ضعػفا باإلضافة ٲلك ٴلقحدٶ ٴلسقاسقة
ِّ
مؼقم لؾقحدٶ
لؾدولة ،وهـا تليت ٰهؿقة ٴلحدوټ ٴلسقاسقة لؾدولة وٴلتل تعترب كلهؿ ِّ
ٴٕساسقة يف ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة طؾك ٴلرغؿ مؿا تتعرڃ لف ٴلحدوټ ٴلسقاسقة لؾدول
مـ تغقرٴٷ( .)18ومـ خالل ٰفؽاپه ٴلتل وپټٷ يف كتابف (ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة) كان
پٴتزل يفتؿ بـؿق ٴلدولة ،حقث يذكر مـفا طؾك سبقؾ ٴلؿثال ٰن ٴلجغرٴفقا تتحؽؿ يف
كؿق ٴلدولة وتؽقيـفا ،ومـفا ٰن حدوټ ٴلدولة قابؾة لؾـؿق ٰو حتك ٴلتغقر يف حدوټها
ٴلطبقعقة ٲٽٴ لؿ تجد مؼاومة مـ ټول ٴلجقٴپ ،وبذلؽ فؼد ٰسس كظرية ٴلؿجال
ٴلحققي (Theory

Area

 )Vitalوٴلتل تسؿك بالؾغة ٴٕلؿاكقة

(.)19()Lebensraum
ٴلس ْبؼ وٴلرياټٶ يف مجال ٴلجغرٴفقا
ولؼد حاٿٷ ٴلؿدپسة ٴٕلؿاكقة قصب َّ
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ٴلسقاسقة ومدى تلثقر ٴلعالقة ٴلدٴئرٶ بقـ مجال ٴلجغرٴفقا وما بقـ صبقعة ٴلحركة
ٴلسقاسقة لؾدول ،وٰسفؿ ٴلؿػؽرون ٴلسابؼ ٽكرهؿ يف تؾؽ ٴلرياټٶ ،فقؿا ٰكشئت يف
ٰلؿاكقا ٴلجؿعقة ٴلجغرٴفقة وٴلتل تػرطت مـفا ٴلؿدپسة ٴلجققبقلقتقؽقة يف مديـة
مققكخ ،وٴلتل تر َّٰسفا (كاپل هقسفقفر  )Karl Houshoferيف طام 1924م(،)20
فقؿا ٰسفؿ مػؽرون ٯخرون سقٴٮ مـ ٴلؼاپٶ ٴٕوپوبقة ٰو ٴٕمريؽقة يف تطقپ جقٴكب
ٴلجغرٴفقة ٴلسقاسقة ،وبرچ مـفؿ ٴٕستاٽ ٴٕمريؽل (ٯيسايا بقمان

Isaiah

 )21()Bowmanٴلذي ٰسفؿ يف كتاباتف يف ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة فقؿا بعد ٴلحرٵ
ٴلعالؿقة ٴٕولك (1918-1914م) .وقال بقمان يف طام 1930م"ٲن ٴلجغرٴفقا هل
ٴلؿقضقچ ٴلقحقد ٴلذي يعطل تركقبًا ٲقؾقؿقًا بطريؼة مـ َّظؿةٕ ،ن ٴإلقؾقؿ يعـل تضافر
طدټ مـ ٴلظقٴهر طؾك سطح ٴٕپڃ بؿا يجعؾ بعض ٰجزٴئف مختؾػة طـ بعضفا
وففؿ ٴإلقؾقؿ(.)22
ٴٔخر ،ومـ ثؿ يصبح مقضقچ ٴلجغرٴفقا هق ټپٴسة ْ
وطؾك هذٴ ٴلـحق فنن ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة هتتؿ بدپٴسة ٴلظقٴهر ٴلسقاسقة
( )Political Phenomenaيف ٰبعاټها ٴلؿساحقة ( )Aerial Contextهبدف
ټپٴسة ٴلجقٴكب ٴلتل تخص ٴلدولة ،بغرڃ تحؾقؾ ٴلؼقى ()Power Analysis
وخصائص ومؼقماٷ ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة لؾدولة ،ومـفا ٴلرتكقب ٴلسقاسل وٴلؼقٶ
وٴلؿؽاكة ٴلسقاسقة لؾدولة ،ولذلؽ يؿؽـ تؼسقؿ تؾؽ ٴلخصائص وٴلؿؼقماٷ ٲلك
فئتقـ هؿا(:)23

 -1اٌّغز٠ٛبد ٚاٌخصبعص اٌطج١ؼ١خُ :يعت َبر طامؾ ٴلؿققع ٴلجغرٴيف ٽٴ ٰهؿقة
بالغة لجغرٴفقة ٴلدولة حقث يؼرتن بتغققر ققؿة ٴلؿققع ٴلتاپيخل حسب ٴلظروف
ٴلسقاسقة وٴلعالقاٷ ٴلدولقة ،فقؿا قد تستػقد ٴلدولة مـ ٴلؿقٴكع ٴلدفاطقة ٴلطبقعقة
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كالصحاپى ٴلشاسعة وٴلغاباٷ ٴلؽثقػة وسؾسؾة ٴلجبال ٴلقطرٶ وٴلبحاپ كؿا هق
ٴلحال طـدما ٴكت ُِشػت ٴلؿحقطاٷ ،حقث ٰ٭بحت ٴلدول ٴلؿطؾة طؾك ٴلؿحقط
ٴٕصؾسل هل مرٴكز ٴلؼقى يف ٴلعالؿ ٲٽ تزطؿت ٴلعالؿ حقـفا كؾ مـ ٲسباكقا وبريطاكقا
وفركسا ومـ ثؿ ٴلقٓياٷ ٴلؿتحدٶ ٴٕمريؽقة وٴٓتحاټ ٴلسقفقتل (سابؼًا) ،وٽلؽ
پٴجع لؿا يؿثؾف مققعفؿ ٴلجغرٴيف مـ مزية سفقلة ٴٓتصال بالعالؿ ٴلخاپجل،
فؾذلؽ ٰ٭بح ٴلؿققع ٴلبحري ٴلجغرٴيف طـصر ًٴ حققيًا مـ طـا٭ر ققٶ ٴلدولة(،)24
وبـا ًٮ طؾقف كستخؾص مؿا سبؼ ٰن ٴلؿققع ٴلجغرٴيف ومدى ٴ ِّتساچ مساحة ٴلدولة
يؾعبان ټوپ ًٴ پئقسقًا يف تحديد ققٶ ٴلدولة وثِ َؼؾِفا ٴلسقاسل ،مؿا يمهؾفا لؾسعل
ٓمتالك مجال ٰكرب (تعتربه ټٴفعًا حققيًا) مـ ٰجؾ تـػقذ سقاستفا ٴلخاپجقة.
طرڃ طـصر ًٴ مـ
وكذلؽ ُيعت َبر ٴلؿققع ٴلػؾؽل ٰي ٴمتدٴټ ٴلدولة يف طدٶ ټوٴئر ْ
طـا٭ر ٴلؼقٶ ٕية ټولة بسبب ما يضػل لفا ٽلؽ مـ تـَقچ مـاخل يصب يف مصؾحة
ٴقتصاټها وكػقٽها ٴلتجاپي ،مؿا يسفؾ لفا بالتالل ٴمتالك مصاټپ ومقٴپټ ٿپٴطقة
ستخرٹ مـ ٴلغاباٷ ،ويعطقفا تبعًا تـَقطًا جققلقجقًا
مؿتدٶ وثروٴٷ صبقعقة كالتل ُت
َ
لف مرټوټ ٲيجابل طؾك غزٴپٶ وتـَقچ مقٴپټها ٴلطبقعقة سقٴٮ كاكت ٿپٴطقة ٰو كػطقة ٰو
بحرية ٰو مـ ٴلؿعاټن ٴلطبقعقة ٴلؿتعدټٶ( .)25ويذكر ٴلجغرٴيف وٴلسقاسل
(فالؽـربڇ) بلن هـاك طالقة ما بقـ كِ َبر ٰو ِ٭ َغر ٴلؿساحة ٴلجغرٴفقة لؾدولة ،ويؽقن
ٽلؽ حسب فؽر (فالؽـربڇ) مصاحبًا لعالقة اٌذٌٚخ ف ٟلٛرٙب أ ٚضؼفٙب  ،)26فّ١ب
٠صٕ

ف ٟوزبثٗ ػٕبصش اٌغغشاف١ب اٌغ١بع١خ) اٌذٚي ؽغت اٌّغبؽخ ٚا٤ؽغبَ،

 ٟ٘ٚوب٢ر:)27 ٟ
أ -اٌذٚي اٌؼّ لخ ٚ )Giant Statesاٌز ٟرجٍغ ِغبؽزٙب أوضش ِٓ ًٍِ١ِ ْٛ١
ِشثغ.
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ة -اٌذٚي اٌىجشٚ )Large States ٜاٌز ٟرزشاٚػ ِغبؽزٙب ِب ث ٓ١اٌٍّْٛ١
ٔٚص

اٌٍِّ ً١ِ ْٛ١شثغ.

ط  -اٌذٚي ِزٛعطخ اٌؾغُ ٚ )Medium Statesاٌز ٟرزشاٚػ ِغبؽزٙب ِب ثٓ١
ٔص

اٌٍِّٚ ْٛ١بعخ أٌ

ِِ ً١شثغ.

د  -اٌذٚي اٌصغ١شح اٌؾغُ ٚ )Small Statesاٌز ٟرزشاٚػ ِغبؽزٙب ِب ثِ ٓ١بعخ
أٌ

ٚػششح آال

ِِ ً١شثغ.

٘ـ  -اٌذٚي اٌصغ١شح عذاً ٚ )Tiny Statesاٌز ٟرمً ِغبؽزٙب ػٓ ػششح آال
ِِ ً١شثغ.
 - 2ٴلؿؼقماٷ وٴلخصائص ٴلبشريةُ٠ :ؼزجش اٌغىبْ ِٓ أؽذ أُ٘ ػٕبصش
اٌغغشاف١ب اٌغ١بع١خ ٚػبًِ ِزؾشن ف ٟداخً اٌذٌٚخ عٛاء ثفؼً اٌض٠بدح اٌطج١ؼ١خ
ٔغجخ اٌّٛاٌ١ذ ،اٌٛفبح ،اٌٙغشح) أ ٚغ١ش٘ب .فؼذد اٌغىبْ ٛٔٚػ١زٚ ُٙرٛص٠ؼُٙ
ػٍِ ٝغبؽخ اٌذٌٚخ ٚرغبُٔ ِغ ُٙاٌ ِؼشْ ل ٟأ ٚاخز
د٠بٔبر ِٓ ،ُٙاٌّؤصشاد ف ٟرى ٓ٠ٛلٛح أ ٚضؼ

ل١ِٛبرٌٚ ُٙغبرٚ ُٙوزٌه
اٌذٌٚخ  .)28فّ١ب ٠ز٘ت ثؼض

اٌّفىش ٓ٠اٌجبؽض ٓ١ف ٟاٌغغشاف١ب اٌغ١بع١خ إٌ ٝأْ ؽغُ اٌغىبْ ٠ؼذ ِم١بعب ً ٌمٛح
اٌذٌٚخ ف ٟأزصبس٘ب أ ٚفشٍٙب ف ٟاٌؾشة ،وّب أْ ٕ٘بن اسرجبطب ً ٚص١مب ً ِب ثٓ١
اٌؾغُ اٌغىبٔٚ ٟإٌبؽ١خ االلزصبد٠خ ِٓ ؽ١ش اعزغ ي اٌضشٚاد اٌطج١ؼ١خ وٴلتل
تـعؽس طؾك ٴلسقق ٴلؿحؾل لؾدولة مـ كاحقة مستقى ٴلؼقٶ ٴلشرٴئقة ټٴخؾفا ،فقؿا
تؿثؾ ټوٴفع ٴلفجرٶ سقٴٮ كاكت ټٴخؾقة بقـ ٰقالقؿ ٴلدولة ٰو خاپجقة شامؾ ًة ٰبعاټها
ٴلسقاسقة وكذلؽ تعترب مـ ٴلؿمثرٴٷ طؾك ققٶ ٴلدولة ٰو ضعػفا ،و مـ كاحقة ٰخرى
تعترب ٴٕبعاټ ٴٓجتؿاطقة وٴٓقتصاټية وٴلسقاسقة  -فالرتكقب ٴلعؿري لؾسؽان
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وحجؿ ٴلؼقى ٴلبشرية ٴلعامؾة يف سقق ٴلعؿؾ وتػاقؿ مشاكؾ ٴلبطالة – قد تؽقن مـ
مفدِّ ټٴٷ ٴلدولة وضعػفا(.)29
ٴلجققبقلقتقؽس :شفد مطؾع ٴلؼرن ٴلعشريـ تـؿقة وتطقير طؾؿ ٴلجغرٴفقا
ٴلسقاسقة ٓسقؿا يف ٴلؼاپٶ ٴٕوپوبقة ٩لقخرٹ مـ ِ
پحؿ طؾؿ ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة طؾؿ
جديد ٰٓ وهق طؾؿ (ٴلجققبقلقتؽقس) ،وبقـؿا كاكت ٰفؽاپه قديؿة ٲٓ ٰن ٴلػؽر
ٴلجققبقلقتقؽل حديث ٴلقٓټٶ ،فؼد تؿ تطقير ققٴطده ٴلػؽرية وكظرياتف وطالقاتف
ٴلدولقة ٓحؼًا ،فقؿا تختؾػ ٴلجققبقلقتقؽ طـ ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة يف مـظقپ
ٴلجغرٴيف (كقپمان باوكدٿ  )30()Norman Poundsبلهنا هتتؿ بدپٴسة ٴلدولة مـ
حقث سقاستفا ٴلخاپجقة ،وٴلتل ُتعـَك بالؿظفر ٴلجغرٴيف لؾعالقاٷ ٴلخاپجقة ،بحقث
تجؿع ما بقـ ٴلسقاسة وٴلؿققع ٴلجغرٴيف ،وكذلؽ ج ْعؾ ٴلؿعؾقماٷ ٴلجغرٴفقة ٰټٴٶ
مطقٴطة لؼاټٶ ٴلدولة وساستفا وٴلعسؽريقـ هبا ،هبدف ٴلؿحافظة طؾك ٰمـ ووحدٶ
وسالمة ٴلبالټ .وٴطترب طؾؿ ٴلجققبقلقتقؽس ٴٕپڃ محقپ ٴلدولة وپمز ققهتا ،ٲٽ
تتؽقن كؾؿة ٴلجققبقلقتقؽ ٽٴٷ ٴٕ٭ؾ ٴلققكاين مـ جزئققـ ( )Geoوتعـل ٴٕپڃ
وٴلتل ترمز ٲلك طؾؿ ٴلجغرٴفقاٰ ،ما ٴلجزٮ ٴٔخر ففق ( Politiqueبقلقتقؽ) وتعـل
سقاسة ٴلدولة ،وبذلؽ فنن ٴلؽؾؿة يف مجؿؾفا تعـل ټپٴسة ٴلعالقة ما بقـ ٴٕپڃ
وٴلسقاسة( .)31وهق ما ُيعرف بجغرٴفقة ٴلدولة وطالقتفا ٴلدٴخؾقة وٴلخاپجقة.
ومـ خالل ٴلعالقة ما بقـ ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة وققٶ ٴلدولة جعؾ ٴلجغرٴفققن
ُج َّؾ ٴهتؿامفؿ طؾك مبدٰ ققٶ ٴلدولة ٽٴٷ ٴلؿصؾحة ٴلؼقمقة ٴلضقؼة ٴلتل هتتؿ بال ُؼ ْطر،
بقـؿا ٰسفب ٯخرون مـ ٴلجغرٴفققـ ٴلسقاسققـ يف ٴٓهتؿام بالعالقة بصقپٶ ٰوسع
لس ْؾؿ وٴلحرٵ .وهـا برٿ ٴتجاهان مختؾػان
لتشؿؾ ٴلؿستقى ٴلعالؿل يف حالتل ٴ ِّ
يفتؿ ٴٕول بالجققبقلقتقؽ بؿػفقمف ٴلضقؼ ٰما ٴٔخر ففق ٴلجققسرتٴتقجقة ٽٴٷ
ٴلؿػفقم ٴٕوسع وٴٕشؿؾ .ولؼد برطت ٴلؿدپسة ٴٕلؿاكقة يف ٴلجققبقلقتقؽا
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وٰ٭بحت مبدٰ مفؿًا يف ٴلحرٵ ٴلعالؿقة ٴٕولك ومـ ثؿ ٴلثاكقة(.)32
ولؼد وپټٷ مػرټٶ كؾؿة ٴلجققبقلقتقؽا ٕول مرٶ يف ٴلؼرن ٴلتاسع طشر مـ
قبؾ ٴلسقاسل ٴلسقيدي پوټولػ كقؾقـ -1864( Rudolf Kjellen
طرففا يف كتابف (ٴلؼقى ٴلؽربى) بلهنا "طؾؿ ٴلدولة كؽائـ
1922م)( )33وٴلذي َّ
جغرٴيف ٰو كقان يف ٴلػضاٮ ٰي ٰن ٴلدولة يف و٭ػفا بؾد ًٴ وٲقؾقؿًا تتؿقز بؽقهنا حؽؿًا
مبسقصًا طؾك هذٴ ٴلؽقان ٴلجغرٴيف"( .)34وٰضاف بلن ٴلجققبقلقتقؽا هل ٴلتطبقؼ
ٴلعؿؾل لؾجغرٴفقا ٴلسقاسقة يف تحؾقؾ ٴلؼقٶ ٴلؼقمقة ،مشدِّ ټ ًٴ طؾك فؽرٶ ٴلؿجال
ٴلحققي ٴلتل تبـاها (پٴتزل) مـ قبؾ وٴلتل ٰوضح فقفا ٰن ٴلدول ٲكؿا هل كائـاٷ حقة
كلي كائـ حل يعقش يف ٭رٴچ ټٴئؿ لؾحصقل طؾك مساحاٷ ٰكرب لتؽػؾ لف ٴلبؼاٮ
وٴلحقاٶ حقـ يؽرب ،حتك لق ټفعف ٽلؽ ٲلك ٴستعؿال ٴلؼقٶ.
عرف بؼقٴكقـ ٴلـؿق ٴلؿساحل لؾدول( ،)35ولذلؽ
ولؼد وضع (كقؾقـ) ما ُت َ
تقصـ ٴإلكسان يف قطعة ما
فؼد ٴتجف لؿبدٰ ٴٓكتشاپ وٴلتقسع ٴلخاپجل ،ٲٽ يرى ٰن َ
مـ ٴٕپڃ بصػة مستؿرٶ وٴتسؿت ٲقامتف هبا بالتؿاسؽ وٴلتعايش وٴلقٓٮ وٴٓكتؿاٮ
سقف يمټي ٽلؽ ٲلك مقالټ ٰمة ٰص َؾؼ طؾقفا (ٴلغريزٶ ٴلجغرٴفقة) ،ولذلؽ قسؿ
(كقؾقـ) ټپٴساتف ٴلؿرتبطة بـظرية ٴلدولة ٲلك(:)36
ٰ -ٴلجققبقلقتقؽ ( )Geopoliticsو ُتعـَك بدپٴسة ٴلبقئة ٴلطبقعقة لؾدولة.
ٵ -ٴلديؿغرٴفقا ٴلسقاسقة ( )Demo politicsو ُتعـَك بدپٴسة سؽان
ٴلدولة.
ٹ  -ٴٓقتصاټ ٴلسقاسل ( )Eco politicsو ُتعـَك بدپٴسة مقٴپټ ٴلدولة
ٴٓقتصاټية.
ټ  -ٴٓجتؿاچ ٴلسقاسل ( )Socio politicsو ُتعـَك بدپٴسة ٴلفقؽؾ
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ٴٓجتؿاطل لؾدولة.
هـ  -حؽقمة ٴلسقاسة ( )Government Politicsو ُتعـَك بدپٴسة حؽقمة
ٴلدولة.
ٲٽ ًٴ يرجع ٴلػضؾ لؽؾ مـ پٴتزل وكقؾقـ ٓستخدٴمفؿا وتـظقرهؿا لعؾؿ
ٴلجققبقلقتقؽ ٴلحديث ،بقـؿا برچ (كاپل هاوسفقفر  )Karl Haushoferيف ٴلػرتٶ
ما بقـ ٴلحربقـ ٴلؽقكقتقـ ٴٕولك وٴلثاكقة ويف ضؾ تلثره بلفؽاپ كؾ مـ پٴتزل وكقؾقـ
وخصق٭ًا بشلن ٰن ٴلدولة كائـ حل ،وسعك ٲلك تطبقؼ ٴتجاهاهتؿا يف ټپٴساتف
ومملػاتف وٴلتل تعترب ٰن (ٴلؿجال ققٶ سقاسقة) وٴلتل پكز فقفؿا ٲلك ٰن ٴلسقاټٶ طؾك
ٴلؿجال تليت طـ صريؼ ٴلعقٴمؾ ٴلجغرٴفقة وٴلبشرية ،وطؾؾ بذلؽ بلن ٰلؿاكقا تؿتاٿ
بعدټ سؽان كبقر مؼاپكة بالدول ٴٕوپوبقة ٴٕخرى ٴلتل پغؿ ٰهنا تسقطر طؾك
مساحاٷ ٰكرب ٲٓ ٰن طدټ سؽاهنا ٰقؾ مؼاپكة بالشعب ٴٕلؿاين ٴلذي كان تعدٴټه 85
مؾققن كسؿة يف طفد ٴلزطقؿ ٴلـاٿي ٰټولػ هتؾر ،فؾذلؽ ٰ٭بح لػظ ٴلؿجال ٴلحققي
متدٴو ً
ٓ بؽثرٶ طـد ٴلؼاټٶ ٴٕلؿان(.)37
لذلؽ يعد هاوسفقفر مـ ٴلؿػؽريـ ٴٕلؿان ٴلذيـ هنضقٴ بعؾؿ ٴلجققبقلقتقؽ
مستـد ًٴ يف ٽلؽ ٲلك ما لديف مـ ٰفؽاپ ٽٴٷ كشاڄ سقاسل تقسعل ،بحقث يعد مـ
ٴلؿعاپضقـ ٓتػاققة فرساي ٴلتل ُٰ ِبرمت بعد ٴلحرٵ ٴلعالؿقة ٴٕولك ولِؿا تؿخضت
طـفا مـ كتائج تـتؼص مـ سقاټٶ ٰلؿاكقا .هذٴ وقد جؿعت بقـف وبقـ ٴلزطقؿ ٴلـاٿي
ٰټولػ هتؾر طالقة ،وٴجتؿع ٴٓثـان بعد سجـ هتؾر طؾك ٲثر ٴلتؿرټ ٴٓكؼالبل ٴلذي
قام بف ضد حؽقمة فايؿاپ طام 1923م سعقًا مـف لالستقالٮ طؾك ٴلسؾطة ولؿ يؽتب
لف ٴلـجاٺ( ،) 38كؿا ٰكف يذكر بلن ٴلزطقؿ هتؾر قد ٴقتـع بلفؽاپ هاوسفقفر بشلن
ٴلجققبقلقتقؽ كؿا وپټٷ يف كتابف (كػاحل) ٰو (مايـ كامبػ )Mein Kampf
بإلؿاكقة ،ٲٽ كان هاوسفقفر يعتؼد ٰن ٴلحقاٶ وٴلبؼاٮ لؾدول ٴلؽربى فؼطٰ ،ما ٴلدول
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ٴلصغرى فؿصقرها ٲلك ٴلزوٴل ٰو ٴٓكطقٴٮ تحت هقؿـة ٴلدول ٴلؽربى ،وٰن ٴلعالؿ
باتت تتحؽؿ فقف ثالٸ ققى پئقسقة هل ٴلقٓياٷ ٴلؿتحدٶ ٴٕمريؽقة يف ٴلغرٵ
وٴلقابان يف ٴلشرق وٰلؿاكقا يف ٰوپوبا وٰفريؼقا(.)39
ولؼد ش َّؽؾت ٰفؽاپ وتـظقرٴٷ هاوسفقفر مبدٰ ٴلجققبقلقتقؽا ٴٕلؿاكقة يف
ٴلػرتٶ ما قبؾ ٴلحرٵ ٴلعالؿقة ٴلثاكقة ،وٴلتل شفدٷ فقفا ٰلؿاكقا تقسعًا كبقر ًٴ
وٴستطاطت مـ تقسقع مساحتفا ٴلجغرٴفقة طـ صريؼ ٴحتالل مـاصؼ مـ ٴلدول
ٴلؿجاوپٶ كبقلـدٴ وتشقؽقسؾقفاكقا وٴلـؿسا ثؿ فركسا معتربٶ ٲياها مـ مجالفا
ٴلحققي ومـ حؼفا ٴلتؿدټ فقف ،لقصبح طؾؿ ٴلجققبقلقتقؽا ٴلؿرجع ٴلعؾؿل وٴلسقاسل
لؾدولة ٴٕلؿاكقة ٴلذي تستـد ٲلقف يف تحدِّ يفا وصؿقحفا ٴلتقسعل ٴلخاپجل(،)40
ومؿا خدم ٴلحزٵ ٴٓشرتٴكل ٴلقصـل ٴٕلؿاين (ٴلـاٿي) بزطامة ٰټولػ هتؾر و َتال َٮ َم
مع ٰفؽاپه وتقجفاتف ،وهق ما ٰثاپ پټوټ ٰفعال معاكسة ضد طؾؿ ٴلجققبقلقتقؽا سقٴٮ
يف ٰوپوبا ٰو يف ٴلعالؿ ُبر َّمتف ،وٴلتل كاكت بدٴية لتشقيف هذٴ ٴلعؾؿ وٲبعاټه طـ ٰهدٴفف
ٴٕساسقة ٴلعؾؿقة وت َبـِّل معتـؼل فؽرتف مػاهقؿ خاصئة(.)41

صبٔ١بً :إٌظش٠بد اٌغٛ١عزشار١غ١خ.
قد كخطئ ٲٽ كرجع بعؾؿ ٴلجققبقلقتقؽا ٲلك ٴلؿدپسة ٴٕلؿاكقة فؼط ،وٲكؿا كؿا
ٰوپټكا ٰكف كاكت لفا ٴٕسبؼقة يف وضع ققٴطد ومـاهج طؾؿ ٴلجققبقلقتقؽا ،فؿع
ٴكؼضاٮ ٴلحرٵ ٴلعالؿقة ٴٕولك برٿٷ كؾ مـ ٴلؿدپستقـ ٴٕمريؽقة وٴإلكجؾقزية يف
هذٴ ٴلؿجال ،كؿا ٰكبثؼت ٴلـظرياٷ ٴلجققبقلقتقؽقة ٴلتل ُطرفت طرب ٴلػرتٴٷ ٴلسابؼة
وٴلتل تركز طؾك وضقػة ٴلدولة كقحدٶ متحركة بسبب قابؾقتفا يف ٴكطالقتفا لؾسقطرٶ
ٴلؽقكقة ،وهتدف ٴلـظرياٷ ٴلجققبقلقتقؽقة ٴلتل برٿٷ طرب ٴلسـقـ ٲلك ٴ ِّتباچ سقاسة
بـاٮ ٴلؼقٶ ٴلذٴتقة لؾدول ٴلؿعـقة بإمر يف ٴلؿجآٷ ٴلعسؽرية وٴلسقاسقة
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وٴٓقتصاټية ،مع ٴلسعل لتلمقـ ٴستؿرٴپيتفا ،و تؾؽ ٴلـظرياٷ هل كظرية ٴلؿجال
ٴلحققي وٴلؼقٶ ٴلربية وٴلؼقٶ ٴلبحرية وٴلؼقٶ ٴلجقية ( )42وكذكرها كآيت-:

ٔ -1ظش٠خ اٌّغبي اٌؾ:)Living Space ٞٛ١
ٴپتبطت هذه ٴلـظرية بالؿػفقم ٴلجققبقلقتقؽل ،وهل تعترب ٰن ٴلؿجال ٴلحققي
بشؽؾ طام هق طباپٶ طـ ٴلؿساحة ٴلالٿمة لـؿق وٴستؿرٴپ ٴلؽائـ  .ولؼد تؿ پ ْبط هذٴ
ٴلؿعـك بالجاكب ٴلسقاسل لؾدول ،وهل بال شؽ ٽپيعة لؾدول ٴلؽبقرٶ لؾت ََّقسع طؾك
حساٵ ٴلدول ٴٕخرى مـ ٰجؾ تلمقـ حاجاٷ شعبفا هل ټون ٴلـظر ٲلك حاجاٷ
ٴلشعقٵ يف هذه ٴلدول ٲٓ بؿا يتـاسب مع مصؾحتفا (ٰكظر ٴلشؽؾ.)1
وقد پكزٷ تؾؽ ٴلـظرية طؾك ٰن ٴلؽائـ ٴلحل مرتبط ٴپتباصًا وثقؼًا بالؿجال
ٴٕپضل لؾدول ،ومـ ٰجؾ ٴلبؼاٮ فالبد لفا مـ ٴلت ََّقسع يف هذٴ ٴلؿجال حتك ولق
بالؼقٶ ،وٲٽٴ لؿ تتقسع فنهنا ستتعرڃ لالهنقاپ ،مع ٴلرتكقز طؾك ٰن ٴلدولة كائـ
طضقي يؽرب وتزټٴټ ٴحتقاجاتف باستؿرٴپ ،وٰن ٴلحدوټ هل ٰشبف بجؾد ٴلؽائـ
ٴلعضقي وٴلذي يجب ٰن يتؿدټ باستؿرٴپ مع كؿقه( .)43و ُيعت َبر ٰول َمـ ت َبـَّك
ٴلـظرية هق ٴٕلؿاين (فريدپيؽ پٴتزل 1904-1844( )Friedrich Ratzelم)
بشؽؾفا ٴلعؾؿل ،وجرى تطبقؼفا يف فرتٶ ٴلحؽؿ ٴلـاٿي (1945 – 1939م) مع
٭عقټه و َتعا ُضؿ ققتف ويف سبقؾ تلمقـ كؿق ٴقتصاټ ٰلؿاكقا ،وٽلؽ طرب ٴلت ََّقسع بلپٴضل
ثؿ بـاٮ ٴٕمة
ٴلدول ٴلؿجاوپٶ لفا لتلمقـ ٴلؿقٴټ ٴٕولقة ٴلالٿمة ٓقتصاټها ومـ َّ
ٴٕلؿاكقة(.)44
(ٴلشؽؾ 1وٴلذي يقضح ٴلؿجال ٴلحققي لأللؿان خالل ٴلحرٵ ٴلعالؿقة
ٴلثاكقة)
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Hitler's Foreign Policy: https://www.bbc.com

ٔ -2ظش٠خ اٌمٛح اٌجش٠خ :)The Theory of Land Power
ُيعت َبر ٴلؿػؽر ٴٓسرتٴتقجل (هالػقپټ ماكقـدپ )Halford Mackinder
(1947-1861م) ٰبرٿ ٴلجغرٴفققـ وٴلسقاسققـ ٴلؽباپ ٴلذيـ ٰسفبقٴ يف هذٴ
ٴلؿجال ،ففق ٭احب كظرية قؾب ٴٕپڃ ( )Heart Landٴلتل تعترب ٰول كظرية
طامة يف ٴٓسرتٴتقجقة ٴلعالؿقة ،كؿا ٰهنا ٲحدى ٴلـظرياٷ ٴلؿعروفة يف مجال ٴلؼقى
صر ُحفا طرب محاضرٶ طؾؿقة يف ٴلجؿعقة
ٴلعالؿقة (ٰكظر ٴلشؽؾ ،)2وٴلتل جرى ْ
ٴلجغرٴفقة ٴلؿؾؽقة بالعا٭ؿة ٴلربيطاكقة لـدن طام 1904م وحؿؾت طـقٴن (محقپ
ٴٓپتؽاٿ ٴلجغرٴيف يف تعالقؿ ٴلتاپيخ

The Geographical Pivot of

.)45()History
وقدم ماكقـدپ مػفقم (قؾب ٴٕپڃ  )Heart Landلإلمربٴصقپية
ٴلربيطاكقة ،وفسر ٴلحاجة ٲلك معالجة ٴلت ََّقسع ٴلروسل تجاه ٴلخؾقج ٴلعربل يف ٴلققت
ٴلتل كاكت فقف پوسقا ٴلؼقصرية تسعك لبـاٮ كظام (ٴلسؽؽ ٴلحديدية Rail Road
 )Systemٴلذي يؿؽـف ٴلسؿاٺ لؾؼقٶ ٴلربية ٴلروسقة ٴلؼقصرية لتؽقن تؼريبًا
كؿحرك لؾؼقٶ ٴلبحرية ٴلؿؾؽقة ٴلربيطاكقة ،وهذٴ ما يؿـح مزٴيا حاسؿة يف جزيرٶ
ٴلعالؿ(.)46
وٰصؾؼ ماكـدپ طؾك ٴلؿـطؼة ٴلقسطك يف ٴلجزيرٶ ٴلعالؿقة ٴسؿ مـطؼة
(ٴٓپتؽاٿ  ،)Pivot Areaفقؿا ٰصؾؼ طؾقفا فقؿا بعد (قؾب ٴٕپڃ Heart
 )Landوهل ٴلؿـطؼة ٴلؿفؿة مـ ٴلعالؿ ،وتغطل مساحة مؼدٴپها  3309ماليقـ
كؿ ،2ويؿؽـ تحديدها مـ هنر ٴلػقلغا يف پوسقا غربًا ٲلك شرق سقبقريا ،ومـ
ٴلؿحقط ٴلؿتجؿد ٴلشؿالل ٲلك هضاٵ ٲيرٴن وٰفغاكستان وبؾقشستان يف ٴلجـقٵ.
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وتتؽقن ٴلؿـاصؼ ٴلشؿالقة وٴلقسطك وٴلغربقة مـ سفؾ طظقؿ ٴٓتساچ وٓ تؼطعف
سقى جبال ٴٕوپٴل ٴلروسقة ٴلؿتصؾة بقـ ٯسقا وٰوپوبا .ولؼد ٰوضح ماكـدپ ٰن َمـ
يتحؽؿ يف مـطؼة ٴلعالؿ هل ققٶ ٰخرى ٰققى بؽثقر مـ ٰية ټولة مـػرټٶ ،وٰن ٰية ققٶ
تتحؽؿ يف مـطؼة جزيرٶ ٴلعالؿ فنهنا تتحؽؿ يف ثؾثل مساحة ٴلعالؿ وسبعة ٰثؿان مـ
سؽاكف ،وقد تؾخصت كظرية قؾب ٴلعالؿ طؾك ٴلـحق ٴلتالل(:)47
 َمـ يحؽؿ شرق ٰوپوبا يسقطر طؾك ٴلعالؿ. َمـ يحؽؿ قؾب ٴلعالؿ يسقطر طؾك جزيرٶ ٴلعالؿ. َمـ يحؽؿ جزيرٶ ٴلعالؿ يسقطر طؾك ٴلعالؿ بلسره.(ٴلشؽؾ  )2كؿقٽٹ ٴلخاپصة (: )Heartland
http://www.habitat.org.tr/jeopolitik/391-the-geographical-pivot-ofhistory.html
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وكشقر هـا ٲلك ٰن ٴلقٓياٷ ٴلؿتحدٶ ٴٕمريؽقة بـفاية ٴلحرٵ ٴلعالؿقة ٴلثاكقة
(1945 -1939م) قد ٰتبعت سقاسة ٴٓحتقٴٮ ( )Containment Policyوٽلؽ
مـ قبؾ ٲټٴپٶ ٴلرئقس ٴٕمريؽل ٴلسابؼ هاپي ترومان ()Harry Truman
(1951 -1945م) ،فؼد سعت ٲلك بـاٮ ققٴطد يف ٰپجاٮ ٴلعالؿ هبدف ٴحتقٴٮ خطر
ٴلـػقٽ ٴلشققطل يف حدوټ ٴلدول ٴلشققطقة ٯكذٴك وٴلحقؾقلة ټون وققچ ٰوپوبا ٴلغربقة
وټول ٴلعالؿ ٴلـامل تحت هذٴ ٴلـػقٽ( ،)48وتجسقد ًٴ ٲلك كظرية قؾب ٴلعالؿ فؼد
سعت ٴلقٓياٷ ٴلؿتحدٶ ٴٕمريؽقة يف ٲكشاٮ طدټ ًٴ مـ ٴٕحالف ٴلعسؽرية ومـفا
حؾػ شؿال ٴٕصؾسل ( )NATOطام 1949م يف سبقؾ مقٴجفة ٴلخطر ٴلشققطل
وٽلؽ بعد سعل ٴٓتحاټ ٴلسقفقتل(سابؼًا) ٲلك بسط كػقٽه طؾك ٰوپوبا ،كؿا سعك
ٴلحؾػ إلقامة بـك ټٴخؾقة ققية لؾدول ٴٕطضاٮ يف ٴلحؾػ فضالً طـ ٲقامة پٴبط
جؿاطل لؾحػاڅ طؾك ٴٕمـ وٴلسؾؿ يف ٴلؼاپٶ ٴٕوپوبقة( ،)49كؿا ٰمتد ٴلتـافس ٲلك
مـطؼة ٴلشرق ٴٕوسط مـ خالل ٲقامة حؾػ بغدٴټ ( )Baghdad Pactطام
1955م وٴلذي تؽقن مـ ٴلؿؿؾؽة ٴلؿتحدٶ ،تركقا ،ٴلعرٴق ،ٲيرٴن ،باكستان(،)50
كؿا ٰټٷ ٴلتطقپٴٷ يف ٴلشرق ٴٕقصك لعؼد حؾػ بعد ٰن فبعد ٰن ٭اپٷ ٴلصقـ
شققطقة طام 1949م ،ٲٽ سعت ٴلقٓياٷ ٴلؿتحدٶ ٴٕمريؽقة طرب وٿير خاپجقتفا
ٯكذٴك (جقن فقسرت وٴٓڀ) لتؽقيـ حؾػ لتطقيؼ جؿفقپية ٴلصقـ ٴلشعبقة ٴلؿقٴلقة
لالتحاټ ٴلسقفقتل يف مـطؼة شرق وجـقٵ شرق ٴسقا وٴلذي ٰسػر طـ وٓټٶ حؾػ
(سقتق  )Seatoٴختصاپ ًٴ لألحرف ٴٓولك مـ (حؾػ جـقٵ شرق ٴسقا)
بالؾغة ٴٓكؽؾقزية يف سبتؿرب1954م ولؿ تؽـ ٲٓ ٴلػؾبقـ وتايؾـد فؼط مـ ټول جـقٵ
شرق ٯسقا ٴلتل قبؾت ٴلدخقل فقف(.)51
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ٔ -3ظش٠خ اٌمٛح اٌجؾش٠خ :)Naval Warfare
ترجع ٰ٭قل هذه ٴلـظرية ٲلك تطقپ ٴلؿجال يف ٴلسقاسة ٴلجغرٴفقة ٴلسقاسقة
مـذ هناية ٴلؼرن ٴلتاسع طشر و َتعا ُضؿ ټوپ ٴلقٓياٷ ٴلؿتحدٶ ٴٕمريؽقة يف ٴلسقاسة
ٴلدولقة ،وقد برٿ يف هذٴ ٴلؿجال ٴلؼائد ٴلبحري ٴٕمريؽل (ٰلػريد ماهان Alfred
1914-1840( )Mahanم) يف مؼدمة پوٴټ ٴلؼقٶ ٴلبحرية ،وتتؾخص كظرية ماهان
حقل ٴلؼقٶ ٴلبحرية يف ٰن ٴلسقطرٶ طؾك ٴلبحر وٰطالل ٴلبحاپ ضروپٶ ٰولقة لؾسقاټٶ
ٴلعالؿقة ،وٰكد ماهان طؾك ٰهؿقة ٴلتطقپ ٴلبحري يف تاپيخ ٴلدول ،كؿا ٰكد طؾك ٰن
ٰهؿ طامؾ جغرٴيف يمثر يف ققٶ ٴلدولة لقس مساحة ٴلدولة ٴلتل تؿتؾؽفا بؼدپ ما يؽؿـ
يف صقل ٴلسقٴحؾ وٴلؿقٴكئ ٴلتل تسقطر طؾقفا(.)52
ويمكد ماهان يف هذٴ ٴلؿجال ٰن ٴلشرڄ ٴٕساسل لؾؼقٶ ٴلعالؿقة هق ٴلت ََّحؽؿ
يف ٴلبحر ،ولؼد كان مؼتـعًا بلن ٴلؼقٶ ٴلبحرية يف ٴلؿحقطاٷ لفا ٴلقد ٴلعؾقا يف ترجقح
كػة ٴلصرٴچ يف ٰية مشؽؾة طالؿقة ،وٽلؽ پٴجع ٲلك ٴلؿققع ٴلؿـاسب ٴلذي يعطل
مقزٶ سقاسقة و ٴقتصاټية لؾدولة بعقدٶ ٴلؿدى (ٰكظر ٴلشؽؾ ،)3بقـؿا يؽقن ٴٕمر
طؽس ٽلؽ و ُي َر ِّتب ٰطباٮ كثقرٶ طؾك ٴلدولة طـدما ٓ تطؾ طؾك ٰية سقٴحؾ وبحاپ
وتسؿك ټولة ٴلؿققع ٴلحبقس ٲضافة مساحة ٴلدولة ٴلؽبقرٶ وكتؾة ٴلسؽان ٴلتل تسؿح
بالدفاچ ومجتؿع مقلع بالبحر وٴلتجاپٶ ووجقټ حؽقمة لديفا ٴلرغبة بالفقؿـة طؾك
ٴلبحاپ( .)53وٴطترب ماهان يف ٽلؽ ٴلققت ٰن بريطاكقا هل ٴلؼقٶ ٴٕولك يف ٴلعالؿ مـ
وٴقع تؿت ِعفا بالؿققع ٴلبحري ٴلؿؿتاٿ وبؿا لفا مـ ققٴطد مـتشرٶ يف كافة ٲپجاٮ ٴلعالؿ
مؿا جعؾفا تتؿؽـ مـ ٴلؿحافظة طؾك ت َػققِفا ٴلبحري ،كؿا ٰكد ٰكف يـبغل لؾقٓياٷ

ٴلؿتحدٶ ٴٕمريؽقة ْ
ٰن تسعك كحق ٴمتالك ققٶ بحرية ققية وققٴطد بحرية حقل مـاصؼ
ٴلعالؿ(.)54
ويضقػ ٰلػريد ماهان ٰن ٴلدولة ٴلتل تؼع طؾك ٴلبحر يجب ٰن تؽقن لديفا ققٶ
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مدطؿة بجققځ برية ،لقس طؾك ٰپٴضقفا فحسب بؾ ويف ققٴطد خاپٹ
بحرية
َّ
حدوټها ٩حتك تتؿؽـ مـ ټفع ٴلخطر طـفا حال وققطف قبؾ و٭قلف ٲلك ٰپٴضقفا.
وتـَ َّبل ماهان بلن كال مـ بريطاكقا وٰلؿاكقا وٴلقابان وٴلقٓياٷ ٴلؿتحدٶ ٴٕمريؽقة
سقف تجد ٰن مـ مصؾحتفا ٴلسقطرٶ طؾك ٴلعديد مـ مـاصؼ ٴلعالؿ وخا٭ة ٴٓتحاټ
ٴلسقفقتل (ٴلسابؼ) وٴلصقـ ،ويرى ٰكف ٓبد مـ وجقټ مـطؼة طاٿلة ( Buffer
 )Zoneبحرية بقـ ٴلقٓياٷ ٴلؿتحدٶ ٴٕمريؽقة وٴٓتحاټ ٴلسقفقتل (ٴلسابؼ)،
بحقث تسقطر ٰمريؽا طؾك ٴلبحاپ وٴلؿحقطاٷ وٓ تدچ ٴلؼقى ٴلؿعاټية تػرڃ
سقطرهتا طؾك مقاه ٰطالل ٴلبحاپ وٴلؿحقطاٷ(.)55

اٌشىً)3
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http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=11&de
pid=1&lcid=38053

قد ٴستخؾص ماهان مبدٰ هام جد ًٴ ٰٓ وهق "مبدٰ تركقز ٴلؼقٶ"
(ٰ )Concentration of Powerطترب ماهان وٯپٴٱه ٰكثر مـ وضع ٴلقٓياٷ
ٴلؿتحدٶ ٴٕمريؽقة طؾك صريؼ ٴلعظؿة وٴلؼقٶ ٴلعؿالقة ،وٴلذي ٰوحك لؾجقؾ ٴلجديد
مـ سقاسة ٰمريؽا بالتػؽقر بالؼقٶ ٴلعالؿقة وٴلرقعة ٴٕطظؿ.
 -3كظرية ٴلؼقٶ ٴلجقية (:)Air Force Theory
ُيعترب (ٰلؽسـدپ ټي سػرسؽل -1894( )Alexander de Seversky
1974م( ٴلروسل ٴلؿقلد وٴٕمريؽل ٴلجـسقة ٰحد ٰبرٿ مـ ِّظري كظرياٷ ٴلؼقٶ
ٴلجقية ،ٲضافة ٲلك ٯخريـ مـفؿ ٴلجـرٴل ٴإليطالل (جققلقق ټوهقت Giulio
 )Douhet٭احب (كظرية ٴلؼقٶ ٴلجقية) ،وٴلذي ٽكر بلن حروٵ ٴلؿستؼبؾ
ُؽسب مـ ٴلجق ،وستؽقن صبقعتفا هجقمقة ،بقـؿا ستبؼك ٴلؼقٴٷ ٴٕپضقة يف
ست َ
وضع ټفاطل( .)56ويعد سػرسؽل مـ ٰوٴئؾ ٴلؿػؽريـ بالرٱية ٴلجققبقلقتقؽقة
ْ
لؾعالؿ مـ مـظقپ ٴلؼقٶ ٴلجقية ،وٴطتؿد يف ٲثباٷ كظريتف طؾك خريطة پسؿت مؼقاڀ
سؿتل( )57مركزها ٴلؼطب ٴلشؿالل(ٰكظر ٴلشؽؾ .)4ومـفا يتضح مدى ٴلتؼاپٵ
بقـ كؾ مـ ٴلقٓياٷ ٴلؿتحدٶ ٴٕمريؽقة وٴٓتحاټ ٴلسقفقتل (ٴلسابؼ) كؿا ٰوضحت
ٴلخريطة مـاصؼ ٴلفقؿـة ٴلجقية لؽؾ مـفا .وٴكتشػ سػرسؽل مـطؼة يتدٴخالن فقفا
معًا وٰصؾؼ طؾقفا (مـطؼة ٴلؼرٴپ) ،ومـ يتحؽؿ يف هذه ٴلؿـطؼة يستطقع ٴلتغؾب طؾك
ٴٔخر ومـ ثؿ يتحؽؿ يف ٴلعالؿ(ٰكظر ٴلشؽؾ ،)5وٲٿٴٮ ٽلؽ ٴستطاطت ٴلقٓياٷ
ٴلؿتحدٶ ٴٕمريؽقة بـاٮ محطاٷ لؾرٴټٴپ وققٴطد جقية بآشرتٴك مع كـدٴ وٽلؽ
لؾدفاچ طـ كػسفا مـ ٰي ٴطتدٴٮ قد يؼقم بف ٴٓتحاټ ٴلسقفقتل (ٴلسابؼ)(.)58
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(ٴلشؽؾ )4كؿقٽٹ
ٴلخاپصة ٴلتل پسؿت
بالؿؼاڀ

ٴلسؿتل

http://www.phys
ics.csbsju.edu/as
) tro/sky/sky.04.html
(ٴلشؽؾ:)5
https://www.britannica.com/biography/Giulio-Douhet
ولؿ يستبعد سػرسؽل ٴلتالقل وٴلتصاټم يف مـاصؼ ٴلـػقٽ ٴلجقي وكذلؽ يف
مـاصؼ ٰخرى ومـفا ٰوپوبا ٴلغربقة ٲبان حؼبة ٴلحرٵ ٴلباپټٶ وشؿال ٰفريؼقا ،وقد
ٰططك سػرسؽل طـ ٰن كػقٽ ٴلؼقٶ ٴلجقية ٴلروسقة كلكرب مثال بـؿقها ٴلؿضطرټ
وٴلتل ٴستطاطت ٰن تغ ِّطل يف مؼدپهتا ٰمريؽا ٴلشؿالقة ،وكذلؽ بالؿثؾ فؼد تؿؽـت
ٴلؼقٶ ٴلجقية ٴٕمريؽقة مـ ٰن تغطل مـطؼة  Heart Landومـطؼة ٴٕوپ ٯسقة
(ٰوپوبا وپوسقا) ،ولذٴ باتت مـاصؼ ٴلـػقٽ ٴلجقي مـاصؼ لتدٴخؾ ٴلسقاټتقـ
طرففا بؿـطؼة ٴلؿصقر ()Area of Decision
ٴلجقيتقـ وٴلربية وٴلبحرية وٴلتل َّ
ٴلحسؿ يف ٰية معركة بقـ ٴلؼقتقـ ،كؿا ُتعت َبر ٰكثر
وهل ٴلؿـطؼة ٴلتل ُتعت َبر مـطؼة
ْ
ٴلؿـاصؼ ٴلجققٴسرتٴتقجقة مـ كاحقة ٴٕهؿقة يف ٴلعالؿ .وكذلؽ پٰى سػرسؽل ٰن
ٴلؼقٶ ٴلجقية تؾعب ټوپها ٴلحاسؿ يف تحديد كتقجة ٴلحرٵ ،ويف ٴلققت كػسف تحؼؼ
فقف لؾدولة مقزٶ ٲضافقة طـ بؼقة ٴلدول ،وطرب طـ ٽلؽ مـ خالل مبدٰيـ هؿا(:)59
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 َمـ يؿتؾؽ ٴلسقاټٶ ٴلجقية يستطقع ٰن يسقطر طؾك مـاصؼ َت ُدٴخؾ ٴلـػقٽ ٴلجقي.
 َمـ يسقطر طؾك مـاصؼ َت ُدٴخؾ ٴلـػقٽ ٴلجقي يصبح مصقر ٴلعالؿ بقده.

صبٌضبً :ررص١ش إٌظش٠بد اٌغٛ١عزشار١غ١خ ػٍِٕ ٝطمخ اٌخٍ١ظ
اٌؼشث.ٟ
ُتعترب ٴلؿعطقاٷ ٴلجغرٴفقة ٴلسقاسقة مـ ٴلؿؼقماٷ ٴلتل تصـع خصائص ٴلدولة
ٰو ٴإلقؾقؿ وٴلتل تتلثر هبا ٴلقحدٴٷ ٴلسقاسقة وتربٿ ٰهؿقتفا ،سقٴٮ بالـسبة لؽقاهنا
ٴلذٴيت ٰو تعتؿد ٰو تؿتد لتشؿؾ طالقاهتا ٴلتػاطؾقة مع ٴلقحدٴٷ ٴلسقاسقة ٴٕخرى
(ټول ٴإلقؾقؿ) ،سقٴٮ ٴلتلثقر بطريؼة مباشرٶ ٰو غقر مباشرٶ طؾك وجقټ ٴلقحدٶ
ٴلسقاسقة ومـ ثؿ تحديد ټوپها يف ٴلعالقاٷ ٴلدولقة .وكؿا يرى (بسؿاپك) فنن
ٴلجغرٴفقا هل ٴلعـصر ٴلقحقد وٴلدٴئؿ لؾسقاسة(.)60
ولؼد ٴمتاٿٷ مـطؼة ٴلخؾقج ٴلعربل ومـذ ٴلعصقپ ٴلؼديؿة بؽقهنا محط ٰكظاپ
ٴلدول ٴلؽربى ،وٴمتدٷ حتك ٴلعصقپ ٴلحديثة ،وٽلؽ كظر ًٴ لؿققعفا ٴلجغرٴيف
وٴٓسرتٴتقجل وٲشرٴففا طؾك طدټ مـ ٴلؿس َّطحاٷ ٴلؿائقة (ٴلخؾقج ٴلعربل ،خؾقج
ُطؿان ،بحر ٴلعرٵ) ،و َت َحؽ َؿفا يف ٰهؿ ٴلؿؿرٴٷ ٴلؿائقة ٴلبحرية ٴلدولقة (مضقؼ
هرمز ،مضقؼ باٵ ٴلؿـدٵ) ،ٴٕمر ٴلذي ٰټى ٲلك ٿياټٶ حدٶ ٴلتـافس ٴلدولل طؾك
مـطؼة ٴلخؾقج ٴلعربل مـ ٴلؿـظقپ ٴلجققسرتٴتقجل( .)61ويف هذٴ ٴلصدټ تعرضت
هذه ٴلؿـطؼة خالل ٴلؼرون ٴلخؿسة ٴلؿاضقة لتدخالٷ خاپجقة هتدف ٲلك ٴلسقطرٶ
طؾقفا ٕغرٴڃ وټوٴچ ٴسرتٴتقجقة ٰو ٴقتصاټية ،فابتدٴ ًٮ مـ حؿالٷ ٴلربتغالققـ يف
بدٴياٷ ٴلؼرن ٴلساټڀ طشر ٴلؿقالټي ،فالفقلـديقـ وٴلػركسققـ ثؿ ٴلربيطاكققـ تجاه
ٴلؿـطؼة ٴكػتح ٴلباٵ لؽؾ تؾؽ ٴلتدخالٷ وٰفضك ٲلك ٴشتعال ٴلصرٴچ بقـ تؾؽ
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ٴلؼقى وٴحتدٴمف يف ما بقـفا مـ جفة وما بقـفا وبقـ ٴلشعب ٴلخؾقجل مـ جفة ٰخرى
پفضًا لذلؽ ٴلتدخؾ وٴلتقٴجد( .)62ومـ هـا فؼد طؿؾت بريطاكقا طؾك فرڃ
سقطرهتا طؾك مـطؼة ٴلخؾقج ٴلعربل بؿا يخدم مصالحفا ومـع وٲبعاټ ٴلؼقى
ٴٕوپوبقة ٴلسابؼ ٽكرها ،فقؿا كاكت ٴلؿحصؾة بلن هل ٴلتل ضػرٷ بلصقل فرتٶ
تقٴجد لفا يف ٴلخؾقج ٴلعربل وٴستطاطت پ ْبط ُټ َولِف باتػاققاٷ ٴلحؿاية ٴلسقاسقة مـ
بدٴياٷ ٴلؼرن ٴلتاسع طشر حتك ٴلعؼد ٴلسابع مـ ٴلؼرن ٴلعشريـ( ،)63ومـذ
تقٴجدها يف ٴلؿـطؼة لؿ تتعرڃ ٕية مـافسة حؼقؼقة لتؿتعفا بطقل ٴلـَّ َػس وهق ما
م َّؽـفا مـ ٲٿٴحة ٴلؿـافسقـ ٴٔخريـ باستثـاٮ بعض ٴلؿحاوٓٷ ٴٕلؿاكقة وٴلروسقة
يف بدٴياٷ ٴلؼرن ٴلعشريـ ولؽـ ټون تحؼقؼ تقٴجد ًٴ فعؾقًا بسبب ٴلتقٴجد
ٴلربيطاين( )64ويف ما يؾل سقف كذكر تـافس ٴلؼقتقـ ٴلغربقة وٴلشرققة يف ما بعد
ٴلحرٵ ٴلعالؿقة ٴلثاكقة:

 -1إٌّبفغخ اٌغشث١خ  ِٓٚصُ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح اِ٤ش٠ى١خ ثؼذ
اٌؾشة اٌؼبٌّ١خ اٌضبٔ١خ:
طؾك مدى ٴلققت ٰټٷ سقاساٷ ٴلتؽالب طؾك مـطؼة ٴلخؾقج ٴلعربل ٲلك ٿياټٶ
حدٶ ٴلؿـافسة ما بقـ تقسع بريطاين ومحاولة تدَ خؾ پوسل وتطؾع فركسل وٴهتؿام
ٰلؿاين وطثؿاين ومـ ثؿ ٰمريؽل ،ٲٓ ٰن بريطاكقا تؿؽـت ٰكثر مـ غقرها بػضؾ ققهتا
ٴلبحرية ٴلتل ٰټپك ٰن ٴلسقطرٶ طؾك مـطؼة ٴلخؾقج ٴلعربل يعـل ٴلسقطرٶ طؾك ٴلشرق
كؽؾ ،فسؾؽت بريطاكقا طدٶ صرق بعضفا ٴلسقاسل وٴلبعض ٴٔخر طسؽري لخدمة
مصالحفا مـ ٴٓستئثاپ بالغـقؿة وٲبعاټ ٴلؿـافسقـ لفا طـ ٴلؿـطؼة وٴلفقؿـة
طؾقفا( ،)65وكان لفا ٽلؽ مـذ مـتصػ ٴلؼرن ٴلتاسع طشر ٲٽ ٰبعدٷ ٰية ققٶ ٰجـبقة
مـافسة لفا ،وتث َّبتت ٰقدٴمفا يف ٴلؿـطؼة ،وٰ َّمـت طؾك ٽلؽ مـ خالل پ ْبط ټولفا
باتػاققاٷ ٴلحؿاية ٴلسقاسقة وٴٓتػاققاٷ ٴلبحرية معفا ،فضالً طـ ٴٓتػاققاٷ يف
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ٴلجاكب ٴٓقتصاټي مع هناية ٴلؼرن ٴلتاسع طشر حتك طشريـقاٷ ٴلؼرن ٴلؿاضل وهل
تصاحب معفا ٴلتـؼقب طـ ٴلـػط يف كؾ ټول ٴلؿـطؼة وٴستخرٴجف طؾك
ٴلػرتٶ ٴلتل
َ
فرتٴٷ(.)66
ويف بدٴياٷ ٴلؼرن ٴلؿاضل ومع تشؽؾ ٴلتحالػ ٴٕلؿاين ٴل ُعثؿاين شرطت
بريطاكقا بتشديد قبضتفا طؾك كؾ ٴلطرق ٴلـافذٶ ٲلك ٴلؿـطؼة بنقامة ققٴطد بحرية
محصـة هبدف ٴلتصدِّ ي لؿـافسقفا ومـ ِْعفؿ مـ ٴلق٭قل ٲلقفا بلي شؽؾ ٰو
ومقٴكئ
َّ
ٲقامة كؼاڄ كػقٽ فقفا .وكذلؽ كاكت ٴٓتػاققاٷ وٴلؿعاهدٴٷ ٴلؿربمة بقـ بريطاكقا
وټول مـطؼة ٴلخؾقج ٴلعربل هل ٴٕټٴٶ ٴلتل تبدو يف ضاهرها ٴتػاققاٷ تعاون و٭دٴقة
ويف باصـفا تؽؿـ ٴلرغبة يف ٴلسقطرٶ وٴٓستحقٴٽ طؾك مؼدپٴهتا وثروٴهتا كاهقؽ طـ
ٴٓستػاټٶ مـ ٴلؿققع ٴلجغرٴيف ،ويف ٴلجؿؾة تحؼقؼ ٴلؿصالح ٴلسقاسقة وٴٓقتصاټية
وٴلعسؽرية لربيطاكقا وٴستبعاټ ٰية ققٶ ٰخرى مـافسة لفا(.)67
ومؿا ٓشؽ فقف ٰن مـطؼة ٴلخؾقج ٴلعربل قد ٴستلثرٷ بلهؿقة كربى يف ٴلعالقاٷ
ٴلدولقة ،وٽلؽ پٴجع ٲلك مققعفا ٴلجغرٴيف ٴلذي يتقسط ٴلعالؿ ٴلؼديؿ يف ٴلؽتؾة
ٴٕوپٴسقة باطتباپ ٰهنا ٴلـاقؾ لحضاپٴٷ ٴلشعقٵ ٴلقٴقعة طؾك ضػافف وٴلؼريبة مـف
كحضاپٶ وٴټي ٴلرٴفديـ ،فضالً طـ ٰن مققع ٴلخؾقج ٴلعربل م َّثؾ هؿزٶ و٭ؾ وپٴبط
ما بقـ ٴلغرٵ وٴلشرق ٰي بقـ ٰوپوبا وٴلفـد وٴلشرققـ ٴٕقصك وٴٕټكك  ،كؿا يعترب
ٴلخؾقج ٴلعربل مؿر ًٴ مائقًا حققيًا يحقي مضقؼًا ټولقًا مفؿا هق (مضقؼ هرمز)
ويحقٿ ٰهؿقة قصقى مـ ٴلـاحقتقـ ٴلعسؽرية وٴٓقتصاټية( .)68وٲٽٴ كاكت
ٴلعالقاٷ ٴلدولقة تستـد ٲلك محدِّ ټٴٷ معقـة مـ ٰهؿفا ٴلجغرٴفقا وٴٓقتصاټ فنن ما
جعؾ مـطؼة ٴلخؾقج ٴلعربل تحظك باهتؿام بالغ يف ٴٓسرتٴتقجقاٷ ٴلعالؿقة ومـ قِ َبؾ
ٴلػاطؾقـ ٴلدولققـ مـذ ٴلؼدم حتك طصركا هذٴ ،ٴمتقاٿها بؼقؿة ٴسرتٴتقجقة
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وجققبقلتقؽقة وٰمـقة وٴقتصاټية وطسؽرية فريدٶ ومتؿقزٶ ،ٴٕمر ٴلذي جعؾ مـفا
ٲحدى ٴلركائز ٴٕساسقة يف ٴلتقٴٿكاٷ ٴلدولقة(.)69
ويف ضؾ ما حظت بف مـطؼة ٴلخؾقج ٴلعربل مـ ٴهتؿام طالؿل وٲقؾقؿل كبقر
بحؽؿ مققعفا ٴلجققٴسرتٴتقجل ٴلذي تتؿتع بف وجعؾفا ساحة تـافس و٭رٴچ ټولل
وٲقؾقؿل لؿ تخػ حدَّ تف وٓسقؿا يف بدٴياٷ ٴلؼرن ٴلعشريـ وحتك ما بعد ٴلحرٵ
ٴلعالؿقة ٴلثاكقة وبروٿ ٴلؼقتقـ ٴلدولقتقـ ٴلعظؿتقـ ٴلؾتقـ شرطتا يف ٴلتـافس بغقة
ٴلسقطرٶ طؾك ټول ٴلعالؿ ٴٕخرى ،وهؿا ما ُط ِرفتا بالؿعسؽر ٴلغربل ٴلرٰسؿالل
وٴلؿعسؽر ٴلشرقل ٴٓشرتٴكل (ٴلشققطل) وٴلؾتان كان محقپ تـافسفؿا مـصبًا
بالخصقڂ طؾك ٴلعالؿ ٴلعربل وبالذٴٷ مـطؼة ٴلخؾقج ٴلعربل بحؽؿ مققعفا
ٴٓسرتٴتقجل كؿا ٰسؾػـا ،وكظر ًٴ لِؿا َّ
تؽشػ طـ ٴحتقٴئفا طؾك كؿقاٷ هائؾة مـ
ٴلـػط ٴلذي ٭اپ مـذ ٴكتشافف طصب ٴلحقاٶ وٴلـؿق وٴلتطقپ يف ٴلعالؿ .ومؿا ٿٴټ مـ
وتقرٶ تـافسفؿا لؾسقطرٶ طؾك ٴلؿـطؼة ٴطتباپها مـ ٰهؿ مـاصؼ ٴلؼقٴطد ٴلعسؽرية يف
ٴلعالؿ( ،)70ومؿا ٿٴټ مـ تؾؽ ٴٕهؿقة ٲلك ٴلجاكب ٴلجققٴسرتٴتقجل برٿٷ ٰهؿقة
ٴلجاكب ٴٓقتصاټي وٴلذي ٰخذ يتبقٰ مؽاكتف ٴلرفقعة مـ ثالثقـقاٷ ٴلؼرن ٴلؿاضل
طؾك ٰثر ٴكتشاف ٴلـػط وبغزٴپٶ كبقرٶ ومبشرٶ بؿخزون ٴحتقاصل ضخؿ مـ ٴلـػط،
يشقر ٲلك ٰن  %60مـ ٴحتقاصل ٴلـػط ٴلعالؿل يتقٴجد بالؿـطؼة ،وبذلؽ تؽقن
ٴلفقؿـة طؾك هذه ٴلؿـطؼة ٰو ٴلتقٴجد فقفا ومد جسقپ مـ ٴلتقٴ٭ؾ وٴلعالقاٷ مع
ټولفا وحؽقماهتا مـ ٴلؿقجباٷ وٴلدوٴطل ٴلؿؾحة وٴلؿفؿة وٓسقؿا ٰن هذه
ٴٕهؿقة ستزيد طـدما يشح ٴإلكتاٹ ويتؼا٭ر يف ٴلؿـاصؼ ٴٕخرى مـ ٴلعالؿ ويعجز
طـ تؾبقة ٴلطؾب ٴلعالؿل ٴلؿتزٴيد طؾك هذه ٴلسؾعة ٽٴٷ ٴٕهؿقة ٴلبالغة
وٴلؿتعاضؿة(.)71
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ومع ما شفدتف هقؽؾقة ٴلؼقى ٴلعالؿقة طؾك ٴلصعقد ٴلدولل بعد ٴلحرٵ ٴلعالؿقة
ٴلثاكقة ٰخذٷ بـقة ٴلعالؿ يف ٴل َّت َغقر طؾك كحق وٴضح ،بحقث فؼدٷ بريطاكقا سطقهتا
كؼقٶ طالؿقة متـػذٶ ويف ٴلؿؼدمة بال مـاٿچ ،بقـؿا برٿٷ ٴلقٓياٷ ٴلؿتحدٶ ٴٕمريؽقة
كؼقٶ جديدٶ كظر ًٴ لدوپها ٴلباپٿ يف حسؿ كتقجة هذه ٴلحرٵ لؿصؾحة ٴلحؾػاٮ،
بحقث ٰ٭بحت مـطؼة ٴلخؾقج ٴلعربل  -كؿققع ٴسرتٴتقجل وكقان ٽي مقپټ
ومخزون كػطل هائؾ  -بالـسبة لفا ٰكثر ٰهؿقة وٴطتباپ( ،)72وٰخذٷ ٴلقٓياٷ
حسب حسابف و ُت َ
خشك
ٴلؿتحدٶ يف ٴلربوٿ كؼقٶ طالؿقة جديدٶ وقطب طالؿل ُي َ
سطقتف ،وهق ما م َّؽـفا مـ تقسقع كػقٽها يف ٴلعالؿ وتركقز ٴهتؿامفا طؾك مـطؼة
ٴلخؾقج ٴلعربل مؿا تط َّؾب تقٴجدها طسؽريًا يف ٴلؿـطؼة ،وط َّبر طـ ٽلؽ طرب ٴلرئقس
ٴٕمريؽل ٴٕسبؼ فرٴكؽؾقـ پوٿفؾت يف تصريح لف يف  18ماپڀ 1943م( )73قال
فقف "ٲن ٴلؿؿؾؽة ٴلعربقة ٴلسعقټية ٰ٭بحت مـ ٴٔن فصاطد ًٴ ٽٴٷ ضروپٶ حققية
لألمـ ٴلؼقمل لؾقٓياٷ ٴلؿتحدٶ ٴٕمريؽقة"(.)74
وتؿؽـت ٴلقٓياٷ ٴلؿتحدٶ خالل طؼدي ٴلخؿسقـقاٷ وٴلستقـاٷ مـ ٴلؼرن
ٴلؿاضل مـ تدطقؿ وتقسقع كػقٽها ٴلػاطؾ يف مـطؼة ٴلخؾقج ٴلعربل وطؿؾ كؾ ما
يؿؽـ لؿـْع ٰية ققٶ ټولقة ٰو ٲقؾقؿقة مـ مـافستفا يف تؾؽ ٴلتقسع ،وټون ٰن تغػؾ
ٴطتؿاټ ٴلـظرياٷ ٴلجغرٴفقة مـ ٰجؾ ٴلؿحافظة طؾك تػققفا يف ٴلؿـطؼة .هذٴ يف حقـ
ٲن ٴلؿـطؼة ٴلعربقة شفدٷ يف تؾؽ ٴلػرتٶ ٿخؿًا مـ ٴلؿد ٴلؼقمل ٴلعربل مؽـفا مـ
ٲهناٮ ٴلسقطرٶ ٴٕجـبقة فؼد بدٰٷ بعدها مرحؾة ٴٓستؼالل ٴلسقاسل وٴٓقتصاټي
فؽاكت وٓټٶ مقالټ ٴلدولة ٴلقصـقة ٴلذي تزٴمـ مع تؿاسؽ ټٴخؾل كـتقجة لؾـضال
ٴلؿشرتك ضد ٴلتقٴجد ٴٕجـبل( ،)75سعك فقف ٴلـظام ٴلعربل لتحؼقؼ ٲكجاٿٴٷ باپٿٶ
تؿثؾت يف كقؾ طدټ مـ ٴلدول ٴلعربقة ٴستؼاللفا وٴكحساپ ٴٓستعؿاپ ٴٕجـبل
ٴلتؼؾقدي ،وكجحت تؾؽ ٴلدول يف ٲحباڄ ٴلؿحاوٓٷ ٴلؿثاپٶ مـ ٰجؾ پبطفا بـظام
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ٴلتحالػاٷ ٴلغربقة ٰو بلكظؿة ټفاچ ٴلتؽتالٷ ٴإلقؾقؿقة ٴلتل تخدم ٴلؿصالح ٴٕجـبقة
كحؾػ بغدٴټ ٰو( (CENTOيف تؾؽ ٴلػرتٶ( .)76وقد ٴطتؿدٷ ٴلقٓياٷ ٴلؿتحدٶ
مـذ تؾؽ ٴلػرتٶ ثالثة مباټٳ ٴپتؽزٷ طؾقفا يف تقٴجدها بؿـطؼة ٴلخؾقج ٴلعربل ،وهل
كأيت:
ٰ -مبدٰ ٰيزهناوپ( :)77وهدَ ف هذٴ ٴلؿبدٰ لؾتصدي لؾؿد ٴلشققطل بؿـطؼة
ٴلشرق ٴٕوسط ومـطؼة ٴلخؾقج ٴلعربل وو ْقػ تسربف وٴكتشاپه وٓسقؿا بعد ضفقپ
كػقٽ ٭قپي لالتحاټ ٴلسقفقتل (ٴلسابؼ)  -باطتباپ كظامف كظامًا شققطقًا  -يف بعض
ٴلدول ٴلعربقة وٲيرٴن .ويعد هذٴ ٴلؿبدٰ بعد فشؾ ٴلعدوٴن ٴلثالثل وٴلذي شـَّتف كؾ مـ
(بريطاكقا ،فركسا وٲسرٴئقؾ) طؾك ٰپٴضل ٴلجؿفقپية ٴلؿصرية يف ٰكتقبر 1956م
حقث خشل ٴٕمريؽان تدخؾ ٴٓتحاټ ٴلسقفقتل طسؽريًا يف ٰطؼاٵ ٴإلكذٴپ ٴلذي
وجفف (كقؽقٓي بقلجاكقـ) پئقس ٴلقٿپٴٮ ٴلسقفقتل لؽؾ مـ بريطاكقا وفركسا
و(ٲسرٴئقؾ) بؼقلف" :هبذٴ ٴلػعؾ يعـل ققام حرٵ طالؿقة جديدٶ"( ،)78لذلؽ فؼد
ٰثاپ ٴلرئقس ٴٕمريؽل ٴٕسبؼ ٯيزهناوپ مبدٰ ٴلدومقـق وٰوضح فؽرتف بؼقلف" :لديؽؿ
٭ػ مـ ٰحجاپ ٴلدومقـق مـصقبة فنٽٴ ٰ َص ْحتُؿ بلول حجر مـفا فنن ٴلذي سقحدٸ
ٲلك ٯخر حجر مـفا حتؿًا ٴلسؼقڄ ٴلسريع"( .)79وكان ٴلرئقس ٯيزهناوپ مصؿؿًا
طؾك تقققع ٴٓتػاققاٷ مع ټول ٴلؿـطؼة لؿـعفا مـ ْ
ٰن تسؼط تحت هقؿـة ٴٓتحاټ
ٴلسقفقتل كؼطع ٴلدومقـق ،وٴتبع مبد ًٰ مبـقًا طؾك سقاسة ٴٓحتقٴٮ ٴلتل صبؼفا ٴلرئقس
ٴٕمريؽل ٴٕسبؼ هاپي ترومان (ٴلرئقس ٴلثالث وٴلثالثقن لؾقٓياٷ ٴلؿتحدٶ
ٴٕمريؽقة مـ ٰ 12بريؾ 1945حتك 20يـاير1953م) طؾك ټول ٰوپوبا ضد ٴلتؿدټ
ٴلشققطل ،وهق ما كان يرمل ٲلقف ٴلرئقس ٯيزهناوپ بالـسبة ٲلك ټول ٴلشرق ٴٕوسط
وټول ٴلخؾقج بصػة خا٭ة(.)80
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ٵ -مبدٰ كقؽسقنٰ :طؾـ ٴلرئقس ٴٕمريؽل ٴٕسبؼ پيتشاپټ كقؽسقن هذٴ ٴلؿبدٰ
ٴلذي ُطرف باسؿف طام 1969م مـ جزپ غقٴم ( )Guamٴٕمريؽقة يف ٴلؿحقط
ٴلفاټي ،وهق يختؾػ طـ مبدٰ ٯيزهناوپ ٴلذي سبؼف بلكف يستبعد ٴلتدخؾ ٴلعسؽري
ٴٕمريؽل ٴلؿباشر لؿساطدٶ ٰية ټولة حؾقػة يف ٴلؿـطؼة وٲكؿا ټطؿ ٴلؿـطؼة بؼقٶ جقية
ٰي طدوٴن تتعرڃ لف ټولف ،مستبعد ًٴ
وبحرية متقٴجدٶ يف مـطؼة ٴلخؾقج ٴلعربل لصد ِّ
بذلؽ ٴلتدخؾ ٴلعسؽري  ،وټطؿ وتؼقية حؾػاٮ ٴلقٓياٷ ٴلؿتحدٶ بتسفقؾ حصقلفؿ
طؾك ٴٕسؾحة وٴلؿعدٴٷ ٴلعسؽرية ٴٕمريؽقة سقٴٮ طؾك شؽؾ مساطدٴٷ ٰو
مبقعاٷ لألسؾحة ،طؾؿًا بلن ٲيرٴن كاكت يف تؾؽ ٴلػرتٶ مـ ٰبرٿ حؾػاٮ وٴشـطـ يف
حؿاية ٴلؿـطؼة مـ ٴٕصؿاچ ٴلسقفقتقة(.)81
ٹ -مبدٰ كاپتر :بعد فشؾ ٴلؿبدٰ ٴلسابؼ ٴلذي ٴستؿر قرٴبة طشر سـقٴٷ ضفر
مبدٰ كاپتر يف يـاير1980م حقـ حصؾت تدٴطقاٷ جديدٶ يف ٴلؿـطؼة وٴلتل كان مـ
ٰبرٿها ققام ٴلدولة ٴإلسالمقة يف ٲيرٴن بؼقاټٶ ٴإلمام ٴلخؿقـل يف فربٴير  1979يف
ٰطؼاٵ پحقؾ كظام ٴلشاه محؿد پضا هبؾقي ،وٴلغزو ٴلسقفقتل ٕفغاكستان ٴلعام
كػسف ،وو٭قل ٴلقساپيقـ يف ٲثققبقا لسدٶ ٴلحؽؿ ،وكذلؽ ٴلدوپ ٴلسقفقتل يف ٴلقؿـ
ٴلديؿؼرٴصل (ٴلجـقبل) بعد ٴإلصاحة بـظام ٴلرئقس سالؿ ُپ َب ِّقع طؾل .وٰكد ٴلرئقس
ٴٕمريؽل ٴٕسبؼ جقؿل كاپتر يف خطابف بؿـاسبة ٲصالق هذٴ ٴلؿبدٰ بؼقلف" :ٲن ٰية
محاولة تؼقم هبا ققٶ خاپجقة لؾسقطرٶ طؾك ٴلخؾقج ٴلعربل ستُعت َبر هجقمًا ضد
ٴلؿصالح ٴلحققية ٴٕمريؽقة ،وسـرټ طؾقفا بؽؾ ٴلقسائؾ ٴلضروپية بؿا يف ٽلؽ
ٴستخدٴم ٴلؼقٶ ٴلؿسؾحة" .هذٴ وبصدوپ هذٴ ٴلؿبدٰ فؼد بدٰٷ مرحؾة جديدٶ مـ
حالة ٴلصرٴچ ٴلذي كان يؿؽـ ٰن يلخذ مـحك ٴلؿقٴجفة ٴلحؼقؼقة ما بقـ ٴلؼقتقـ
ٴل ُؽ ْب َر َيقـ حقل مـطؼة ٴلخؾقج ٴلعربل(.)82
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 -2إٌّبفغخ اٌشٚع١خ اٌم١صش٠خ  ِٓٚصُ االرؾبد اٌغٛف١ز ٟاٌغبثك)
ثؼذ اٌؾشة اٌؼبٌّ١خ اٌضبٔ١خ:
لؼد جذبت مـطؼة ٴلخؾقج ٴلعربل بق٭ػفا مؿر ًٴ لؾتجاپٶ ٴلعالؿقة يف ما بقـ
ٴلشرق وٴلغرٵ ٰطضاٮ ٴلبعثاٷ ٴلؼـصؾقة وٴلتجاپية وٴلطبقة وٴلفـدسقة ٴلروسقة ٴلتل
وفدٷ ٲلك ٴلؿـطؼة ٕغرٴڃ شتك ،ٲٽ لؿ تؽـ ٴلجزيرٶ ٴلعربقة وټول ٴلخؾقج ٴلعربل
غائبة طـ ٴٓهتؿام ٴلروسل بعؿقم ٴلؿـطؼة ،وٓسقؿا مع تـامل ٴلـقاٷ ٴلروسقة
ٴلرٴمقة ٲلك ٲيجاټ مـاصؼ كػقٽ لفا مع ٲصاللة ٴلؼرن ٴلتاسع طشر وٴلؿرٴټ مـفا هق
ٴلتغؾغؾ يف ٴلؿـطؼة ،لؽـفا لؼقت مؿاكعة ومعاپضة مـ بريطاكقا لذلؽ وٴلتل كاكت
هل ٴلؼقٶ ٭احبة ٴلـػقٽ وٴلؽؾؿة يف ٴلؿـطؼة ،وهق ما ټطاها ٓكتفاٹ ٰسالقب
ولقحت باستخدٴم ٴلؼقٶ ضد
ټبؾقماسقة مـ ٰجؾ ٴلحد مـ ٴٕكشطة ٴلروسقة ،بؾ َّ
ٴلروڀ يف حال تؿاټيفؿ وٲ٭رٴپهؿ طؾك وضع قدم لفؿ يف ٴلؿـطؼة(.)83
وبعد ققام ٴلثقپٶ ٴلبؾشػقة يف پوسقا طام 1917م وسقطرٶ قاټهتا طؾك ٴلبالټ
وتؽقيـفؿ حؽقمة حاولت ٴلحؽقمة ٴلسقفقتقة ٴلتؼرٵ مـ ٴلشعقٵ ٴلعربقة بنطالهنا
وٴلؿستعؿرٶ مـ ٴلربيطاكققـ وٴلػركسققـ،
ٴلؿضطفدٶ
ٲهنا حؾقػة لؾشعقٵ ٴلعربقة
َ
َ
وٰشػعت ٽلؽ بع ْؼد ممتؿر لشعقٵ ٴلشرق يف مديـة باكق (طا٭ؿة جؿفقپية
ٰٽپبقجان حالقًا) طام 1920م وبرطاية ٴٓتحاټ ٴلسقفقتل ،يف محاولة مـفا لؽسب
كػقٽ لفا يف مـطؼة ٴلشرق ٴٕوسط ومـطؼة ٴلخؾقج ٴلعربل بالذٴٷ ،ويف ٴلققت كػسف
تؼقيض ٴلـػقٽ ٴلربيطاين وٴلػركسل يف ٴلؿـطؼة( .)84وٰټٷ تؾؽ ٴلتطؾعاٷ ٴلروسقة
لؾق٭قل ٲلك ٴلؿقاه ٴلدٴفئة يف مـطؼة ٴلشرق ٴٕوسط ومـطؼة ٴلخؾقج ٴلعربل بشؽؾ
خاڂ ٲلك ٿياټٶ حدٶ ٴلتـافس سقٴٮ ٴلسقاسقة ٰو ٴلعسؽرية يف ٴلؿـطؼة يف مرحؾة
ٴلحرٵ ٴلباپټٶ ،فؾفذٴ ٰ٭بح ٴلفدف ٴٓسرتٴتقجل لالتحاټ ٴلسقفقتل (ٴلسابؼ) هق
ٴلق٭قل لؿـطؼة ٴلخؾقج ٴلعربل وبحر ٴلعرٵ وٴلؿحقط ٴلفـدي وبسط ٴلفقؿـة طؾقفا
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ومحاولة ٲٿٴلة ٴلتقٴجد ٴلغربل ٴٕمريؽل ٴلذي ٰ٭بح يعقؼ ٰو يفدټ تقٴجدهؿ هـاك،
فقؿا پٰى ٴلسقفققت ٰن ٿياټٶ كػقٽهؿ يف مـطؼة ٴلخؾقج ٴلعربل سقسفؾ طؾقفؿ تحؼقؼ
جؿقع ٰهدٴففؿ ٴلحققية يف ٴلؿـطؼة وٰضعاف مـافسقفؿ ٴٕمريؽل طؾك مـطؼة ٴلخؾقج
ٴلعربل(.)85
كاكت ٴلسقاسة ٴلسقفقتقة يف ٽلؽ ٴلققت تدطقٴ لتعزيز ٴلتؼاپٵ مع ٴلدول ٴلعربقة
وتقثقؼ ٴلعالقاٷ معفا ،فؼد شفدٷ سقاسة ٴٓتحاټ ٴلسقفقتل ٴطتباپ ًٴ مـ طام
1955م ٴكػتاحًا كبقر ًٴ طؾك مـطؼة ٴلشرق ٴٕوسط وبإخص طؾك كؾ مـ
ٴلجؿفقپية ٴلؿصرية وٴلجؿفقپية ٴلسقپية مـ خالل ٭ػؼاٷ ٴٕسؾحة ٴلتل شرطت
ٴلدولتان لؾتزوټ هبؿا مـ پوسقا وحؾػائفا ٰو ٴلحصقل طؾقفا مجاكًا ٰو لؼضاٮ فرتٴٷ
لؾتدپيب يف كربياٷ ٴلؿعاهد ٴلعسؽرية وٴلػـقة يف مقسؽق فؼد كان ٴٓتحاټ ٴلسقفقتل
بالـسبة لؾعرٵ ٴلؼطب ٴلدولل ٴلذي يساكد ويؼدم ٴلدطؿ بؿختؾػ ٭قپه( ،)86مؿا
ٰتاٺ لؿقسؽق كقطًا مـ ٴلتقٴجد يف مـطؼة ٴلشرق ٴٕوسط .وتساوقًا مع ٽلؽ
ٴٓكػتاٺ سعك ٴٓتحاټ ٴلسقفقتل ٲلك تحؼقؼ تقٴجد مؿاثؾ يف ٴلؿؿؾؽة ٴلعربقة
ٴلسعقټية ومـ ثؿ باقل ټول ٴلخؾقج ٴلعربل ،ٲٓ ٰن ٽلؽ ٴلؿسعك لؿ ُيؽتَب لف ٴلـجاٺ
ٕسباٵ طدٶ مـ ٰهؿفا معاپضة ټول ٴلخؾقج ٴلعربل لؾؿـفج وٴلعؼقدٶ ٴلشققطقة
ٴلؿتبـاٶ مـ قبؾ ٴٓتحاټ ٴلسقفقتل .وٴستؿرٷ ٴلؼطقعة صقؾة طؼقټ سابؼة ،ٲٽ لؿ تشفد
ٴلعالقاٷ تؼاپبًا وو٭الً لؾعالقاٷ بقـفؿا ٲٓ يف طام 1990م( .)87ومؿا تجدپ
ٴإلشاپٶ ٲلقف ٰن ٴٓتحاټ ٴلسقفقتل يعد ٰول ټولة كربى تعرتف بالؿؾؽ طبدٴلعزيز بـ
طبدٴلرحؿـ ٴلػقصؾ ٯل سعقټ سؾطاكًا طؾك ٴلحجاٿ وكجد ومؾحؼاهتا ،فؼد باټپ
ٴٓتحاټ ٴلسقفقتل ٲلك ٴٓطرتٴف بالدولة ٴلجديدٶ يف ٴلساټڀ طشر مـ ماپڀ
1926م وقد ٰققؿت طالقاٷ ټبؾقماسقة بدپجة قـصؾقة(.)88
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وبحؽؿ ما م َّثؾتف مـطؼة ٴلخؾقج ٴلعربل مـ محؾ ٴهتؿام وهدف ٴسرتٴتقجل
لالتحاټ ٴلسقفقتل (ٴلسابؼ) ومحط تـافس بقـ ٴلؼقى ٴلعظؿك ،فؼد ش َّؽؾ ٴكتفاٮ
معاهدٶ ٴلحؿاية ٴلسقاسقة ٴلربيطاكقة لدولة ٴلؽقيت يف  19يقكقق1961م وٲطالن
ٴستؼاللفا فر٭ة لتطؾعاٷ ٴلروڀ لؿد جسقپ مع ټول ٴلؿـطؼة وٲقامة طالقاٷ
ټبؾقماسقة معفا ،طؾؿًا بلن ٴٓتحاټ ٴلسقفقتل طاپڃ قبقل ټولة ٴلؽقيت طضق ًٴ هبقئة
ٴٕمؿ ٴلؿتحدٶ باستخدٴمف حؼ ٴلـؼض (ٴلػقتق) وٽلؽ بحجة تقٴجد ققٴٷ طسؽرية
بريطاكقة يف ٴلؽقيت تزٴمـًا مع هتديدٴٷ طبدٴلؽريؿ قاسؿ ٿطقؿ ٴلعرٴق حقـفا ضد
ټولة ٴلؽقيت طشقة ٴكتفاٮ معاهدٶ ٴلحؿاية ٴلسقاسقة ٴلربيطاكقة وٴلؿتضؿـة پغبتف بضؿ
ٴلؽقيت لؾعرٴق بزطؿ ٰهنا جزٮ مـف هذٴ وقد ٴستبدلت ٴلؼقٴٷ ٴلربيطاكقة ٓحؼًا
بؼقٴٷ طربقة بؿقجب قرٴپ مجؾس ٴلجامعة ٴلعربقة پقؿ .)89( 76
ويؽشػ ٴلؿققػ ٴلروسل ٴلؿعاپڃ ٽٴك طـ حدٶ ٴلتـافس بقـ ٴلؼقى ٴلعظؿك
حقل مـطؼة ٴلخؾقج ٴلعربل وغقرها مـ مـاصؼ ٴلتقتر يف ٴلعالؿ بقـ ٴلؿعسؽريـ
ٴلغربل وٴلشرقل وهل ٴلحالة ٴلتل وسؿت فرتٶ ٴلحرٵ ٴلباپټٶ بقـفؿا .طؾك ٰن
ٴلسقفقت ٴلروڀ سرطان ما غقروٴ مققػفؿ وٽلؽ يف ماپڀ 1963م ٲثر مباټپ ټولة
ٴلؽقيت بطؾب ٲبرٴم طالقاٷ ټبؾقماسقة مع مقسؽق بدپجة سػاپٶ(.)90
ولؼد طؿؾ ٴٓتحاټ ٴلسقفقتل خالل فرتٶ ستقـقاٷ وسبعقـقاٷ ٴلؼرن ٴلؿاضل
طؾك تطقير وتعؿقؼ طالقاتف مع ٴلؽثقر مـ ٴٕقطاپ ٴلعربقة ،وٽلؽ بدطؿف لثقپٶ 14
تؿقٿ (يقلقق) 1958م يف ٴلعرٴق ،ومع سقپيا بعد تقلل حزٵ ٴلبعث (ٴلذي يعتـؼ
ٴلؿباټٳ ٴلشققطقة) طؾك ٴلسؾطة ٰثر ٴٓكؼالٵ ٴلعسؽري ٴلذي جرى يف ماپڀ
1963م ،ومع ٴلقؿـ ٴلجـقبل (طدن سابؼًا) طؾك ٰثر جالٮ ٴلؼقٴٷ ٴلربيطاكقة
وسقطرٶ ٴلجبفة ٴلؼقمقة ٴلقساپية طؾك ٴلقضع وٲٿٴحة خصقمفا طام 1967م،
وٴلسقټٴن مع تقلل ٴلعؼقد جعػر ٴلـؿقري ٴلحؽؿ يف ٴلسقټٴن بعد تقلقف ٴلسؾطة ٰثر
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ققامف باكؼالٵ طسؽري طام 1969م ،ومـ ثؿ ٴلصقمال ٲثر ٴكؼالٵ بؼقاټٶ محؿد
سقاټ بري طام 1969م وكؾقفؿا يتؾؼقن ټطؿًا مـ مقسؽق ،وٲثققبقا طـد ٴستقالٮ
ٴلؿاپكسل مـغستق هقال مريام طؾك ٴلحؽؿ يف ٰثققبقا مـذ طام 1977م( .)91وكذلؽ
ٽلؽ كجحت ٴلسقاسة ٴلسقفقتقة مـ ٴلتسرٵ جزئقًا لبعض ټول ٴلخؾقج ٴلعربل
وٽلؽ مـ خالل بعض ٴلطؾبة ٴلدَّ پٴسقـ يف بعض ٴلدول ٴلعربقة (ٴلعرٴق ،سقپيا،
مصر) وٴلذيـ تلثروٴ بإفؽاپ وٴٕيديقلقجقة ٴلتل كاكت قائؿة بآتحاټ ٴلسقفقتل
ٴلسابؼ ،وكان ٽلؽ يف ٴلبحريـ وٴلؽقيت مـذ هناية ٴلخؿسقـقاٷ( .)92فقؿا ٰخذ هذٴ
ٴلتسرٵ مـحك طسؽريًا مسؾحًا يف سؾطـة ُطؿان مـ خالل ما طرف بالجبفة ٴلشعبقة
ٴلديؿؼرٴصقة لتحرير ُطؿان وٴلخؾقج ٴلعربل وٴلتل ٴتخذٷ مـ وٓية ضػاپ مركز ًٴ لفا
بسبب قرهبا مـ مديـة طدن طا٭ؿة ٴلقؿـ ٴلجـقبل ٯكذٴك ،وٴلتل كاكت تؿثؾ قاطدٶ
لؾتقٴجد ٴلسقاسل وٴلعسؽري ٴلسقفقتل ،وقد ٴكتفج ٴلؿـتؿقن لتؾؽ ٴلجبفة مـ
ٴلعـػ سبقالً لتحؼقؼ مآپهبؿ طرب ٴلؼقام بشـ طدټ مـ ٴلفجؿاٷ طؾك طدټ مـ
ٴلؿقٴقع يف ُطؿان ٴلدٴخؾ (ٰٿكل وطربي) وٴمتدٷ ٓحؼًا ٲلك ٴلعا٭ؿة مسؼط قبؾ
ٰن تقٰټ تؾؽ ٴلػتـة يف مـتصػ طؼد ٴلسبعقـقاٷ مـ ٴلؼرن ٴلؿاضل بػضؾ سقاسة
ٴٓستحقٴٽ ٴلتل ٴ َّتبعفا ٴلسؾطان قابقڀ بـ سعقد سؾطان ُطؿان(.)93
وقد ٴشتدٷ ٴلؿـافسة ما بقـ ٴلؿعسؽريـ ٴلغربل وٴلشرقل ٓسقؿا مع هناية
طؼدي ٴلسبعقـقاٷ وٴلثؿاكقـقاٷ مـ ٴلؼرن ٴلؿاضل ،كظر ًٴ لتطقپ ٴٕحدٴٸ يف مـطؼة
ٴلشرق ٴٕوسط ومـ ٰهؿفا طـدما قرپٷ مصر ٴٓستغـاٮ طـ ٴلخربٴٮ ٴلعسؽريقـ
ٴلسقفققت وتؼرير خروجفؿ يف يقلقق 1972م طؾك ٰثر تؼاطس مقسؽق طـ تزويد
مصر بالؿعدٴٷ ٴلعسؽرية حسب ٴٓتػاققاٷ ٴلؿربمة وٓ سقؿا مع خطة ٴلرئقس
ٴلسابؼ محؿد ٰكقپ ٴلساټٴٷ طام 1970م وٴلتل ٰصؾؼ طؾقفا طام ٴلحسؿ (،)94
وطؼد ٴتػاققة كامب ټيػقد بقـ مصر و(ٲسرٴئقؾ) وبرطاية ٰمريؽقة طام 1978م،
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وتؿخض طـ ٽلؽ تخؾل مصر طـ تحالػفا مع ٴٓتحاټ ٴلسقفقتل وتؼؾقص
طالقاهتؿا ،ومـ جفة ٰخرى ققام ٴلثقپٶ ٴإلسالمقة يف ٲيرٴن بؼقاټٶ ٴلخؿقـل طام
1978م وٲقصاٮ كظام ٴلشاه محؿد پضا هبؾقي ٴلؿقٴلل لؾغرٵ وٴلذي كان حؾقػًا
مفؿًا لؾقٓياٷ ٴلؿتحدٶ ٴٕمريؽقة ،وكذلؽ ٴٓحتالل ٴلسقفقتل ٕفغاكستان يف
ټيسؿرب 1979م ،وما ٰطؼب ٽلؽ مـ ثؿ ٴكدٓچ ٴلحرٵ ٴلعرٴققة ٴإليرٴكقة يف
سبتؿرب1980م(.)95
كؾ تؾؽ ٴٕحدٴٸ كان محقپها ٴلتـافس ما بقـ تؾؽ ٴلؼقتقـ وبالذٴٷ حقل
مـطؼة ٴلخؾقج ٴلعربل وٴلذي ٰټى لربوٿ مبدٰ كاپتر سابؼ ٴلذكر( ،)96وٴلذي ٰطؼب
ٴلغزو ٴلسقفقتل ٕفغاكستان وٴحتاللف لفا ،وټون ٰن يغػؾقٴ طـ ٴلتقغؾ يف مـطؼة
ٴلخؾقج ٴلعربل مـ ٰجؾ جـل ثؿاپ تؿدټهؿ كحق ٴلؿقاه ٴلدٴفئة ،متدثريـ بالؿباټپٶ
ٴلتل صرحفا حقـفا لققكقد بريجـقػ سؽرتقر ٴلحزٵ ٴلشققطل ٴلسقفقتل ،وٴلتل ټطت
ٲلك طدم ٴلتدخؾ يف شئقن ټول ٴلخؾقج ٴلعربل مـ ٰية ققٶ كاكت وٴٓلتزٴم بخؿسة
مباټٳ پئقسقة هل (:)97
 طدم ٴستخدٴم ٰو ٴلتفديد باستخدٴم ٴلؼقٶ ضد ټول ٴلخؾقج ٴلعربقة وطدم
ٴلتدخؾ يف شئقهنا ٴلدٴخؾقة.
 طدم ٲقامة ققٴطد طسؽرية ٰجـبقة يف مـطؼة ٴلخؾقج ٴلعربل وطدم وضع
وتخزيـ ٰسؾحة كقوية فقفا كذلؽ.
 ٴحرتٴم حؼ سقاټٶ ټول ٴلؿـطؼة طؾك مقٴپټها ٴلطبقعقة .وٽلؽ يف ٲشاپٶ ٲلك
ٴٓتػاققاٷ ٴلـػطقة بقـفا وبقـ ٴلقٓياٷ ٴلؿتحدٶ ٴٕمريؽقة.
جرها ٲلك
 ٴحرتٴم وضع طدم ٴٓكحقاٿ ٴلذي ٴختاپتف ټول ٴلؿـطؼة وطدم ِّ
ٴلتؽتالٷ ٴلعسؽرية ٴلتل تشاپك فقفا ٴلدول ٴلـقوية.
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 طدم خ ْؾؼ ٰية طؼباٷ ٰو ٰخطاپ طؾك ٴلتباټل ٴلتجاپي ٴلطبقعل ،وٽلؽ يف
ٲشاپٶ ٲلك حؼ ٴٓتحاټ ٴلسقفقتل وحؾػائف بالتباټل ٴلـػطل مع ټول ٴلخؾقج
ٴلعربقة.
غقر ٰن ٴٓتحاټ ٴلسقفقتل لؿ يستطع تػعقؾ تؾؽ ٴلؿباټپٶ كظر ًٴ لؾؽؾػة ٴلباهظة
ٓحتاللف ٕفغاكستان وٴلتل لؿ يحؼؼ مـفا ٰية مؽاسب ٴسرتٴتقجقة ٰو ٴقتصاټية ،بؾ
طؾك ٴلعؽس مـ ٽلؽ فؼد ٰ٭بح غزوه طبئًا طؾك مقسؽق فقق ما كاكت تعاكقف مـ
مشاكؾ ټٴخؾقة طديدٶ مـ ٰبرٿها ترٴجع ٴلتـؿقة ٴٓقتصاټية وٴٓجتؿاطقة .وكتقجة
لذلؽ شفد ٴلـصػ ٴلثاين مـ طؼد ٴلثؿاكقـقاٷ ترٴجعًا كبقر ًٴ طؾك مستقى حدٶ
ٴلتـافس يف مـطؼة ٴلخؾقج ٴلعربل ما بقـ ٴلؼقتقـ ٴلعظؿتقـ وبالخصقڂ بعد تق ِّلل
ٴلرئقس مقخائقؾ غقپباتشقف ٴلسؾطة (1991-1985م)( )98وٴلذي ت َبـَّك
ٴسرتٴتقجقة جديدٶ ټطت ٲلك تخػقػ حدَّ ٶ ٴلؿقٴجفة مع ٴلقٓياٷ ٴلؿتحدٶ
ٴٕمريؽقة ،وشفد شفر فربٴير طام 1986م ت َغقر ًٴ كبقر ًٴ يف ٴلسقاسة ٴلسقفقتقة ٴلخاپجقة
بعد ٴلؿمتؿر ٴلسابع وٴلعشريـ لؾحزٵ ٴلشققطل وٴلذي كان مـ كتائجف ٲپساٮ هنج
ٴسرتٴتقجل جديد مـ ٰجؾ تعزيز ٴلتـؿقة ٴٓقتصاټية وٴٓجتؿاطقة وٴٓكشغال بشئقن
ٴلدٴخؾ طرب ٴكتفاٹ سقاسة ٴلبقروسرتويؽا وٴلغالسـقست وٴلتل تعـل تغققر كؿط
ٴلسقاساٷ ٴلسابؼة وٴلتخؾل طـ ٴٓيديقلقجقة ٴلشققطقة تدپيجقًا( ،)99وٽلؽ طؾك
حساٵ ٴلتطؾعاٷ ٴلتقسعقة ٴلخاپجقة وټطؿ ٴلدول وٴٕكظؿة ٴلشققطقة ماټيًا،
وٰسػر طـ ٽلؽ بدٮ تساقط ٴلدول ٴلشققطقة ٴلتابعة لف وٴهنقاپ ٰكظؿتفا وٴحدٶ تؾق
ٴٕخرى ،ويف ٴلققت كػسف بدٮ مرحؾة جديدٶ مـ ٴلتؼاپٵ مع ٴلقٓياٷ ٴلؿتحدٶ
ٴٕمريؽقة وباقل ټول ٰوپوبا ٴلغربقة ،و٭احب ٽلؽ ترٴجع طامؾ ٴلصرٴچ
ٴٕيديقلقجل بقـ ٴلؼقتقـ ٴلرٰسؿالقة وٴلشققطقة يف ٲټٴپٶ ٴلصرٴچ ٴلدولل(،)100
وهق ما يعـل ترٴجع ٴلحرٵ ٴلباپټٶ ثؿ هنايتفا.
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ولؼد تؿخضت هناية ٴلحرٵ ٴلباپټٶ طـ ٴكتصاپ ٴلؿعسؽر ٴلغربل بؼقاټٶ
ٴلقٓياٷ ٴلؿتحدٶ ٴٕمريؽقة طؾك ٴلؿعسؽر ٴلشرقل بؼقاټٶ ٴٓتحاټ ٴلسقفقتل
(ٴلسابؼ) وٰطؼب ٽلؽ تػؽقؽ ٴٓتحاټ ٴلسقفقتل ٲلك جؿفقپياٷ مستؼؾة
(ٰٽپبقجان ،تركؿاكستانٰ ،وٿبؽستان ..... ،وغقرها) ،فقؿا ٰخذٷ ټول ٴلؿعسؽر
ٴٕخرى (ٰلؿاكقا ٴلشرققة ،تشقؽقسؾقفاكقا ،ٴلؿجر ،بقلـدٴ وغقرها يف ٴلتخؾل مـ
تقحد ٴٕلؿاكقتقـ
ٴلفقؿـة ٴلسقفقتقة وٴتخاٽها مـ ٴلؿـفج ٴلرٰسؿالل سبقالً ،ومـ ثؿ َ
ٴلشرققة وٴلغربقة يف ټولة وٴحدٶ .وكؾ تؾؽ ٴٕحدٴٸ وٴلتحقٓٷ ٰټٷ ٲلك َتزطؿ
ٰمريؽا لؾعالؿ(.)101
وبؿقجب ما ٯل ٲلقف ٴلحال ټولقًا وٲقؾقؿقًا فؼد جرى صرٺ پٱية مختؾػة لؿـطؼة
ٴلشرق ٴٕوسط طؿا كاكت طؾقف يف ٿمـ ٴلحرٵ ٴلباپټٶ ،وٰتت طؾك لسان ٴلرئقس
ٴٕمريؽل ٴٕسبؼ جقپٹ بقځ (ٴٕٵ) طشقة ٴلغزو ٴلعرٴقل لدولة ٴلؽقيت يف 2
ٰغسطس 1990م وسؿقت بـ(ٴلـظام ٴلعالؿل ٴلجديد)( .)102و٭اپٷ كظرٶ
ٴلقٓياٷ ٴلؿتحدٶ ٴٕمريؽقة تجاه ٴٓتحاټ ٴلسقفقتل (ٴلسابؼ) جؿفقپية پوسقا
ٴٓتحاټية ٴطتباپ ًٴ مـ حؼبة ٴلتسعقـقاٷ مختؾػة طـ ٴلسابؼ ٲٽ لؿ تعد پوسقا طدو ًٴ ولؿ
تعد تشؽؾ ٰي هتديد لفا ،بؾ ٴكػتحت بقـفؿا ٰبقٴٵ لؾتعاون يف تؾؽ ٴلػرتٶ.
ٰما پوسقا ٽٴهتا يف حؾتفا ٴلجديدٶ فؼد ٴتجفت لؾعؿؾ طؾك محقپيـ ،هؿا:
 ٴلؿحقپ ٴٕول :تـشقط ٴلدبؾقماسقة ٴلروسقة وٴلتؼاپٵ مع ٴلدول ٴلعربقة
وٓسقؿا ټول مجؾس ٴلتعاون لدول ٴلخؾقج ٴلعربقة يف ٴلؿجالقـ ٴلتؼـل
وٴٓقتصاټي ،وكان مـ ٰبرٿها قطاچ ٴلطاقة ٴلذي يؿثؾ ٰحد ٴلؿجآٷ ٴلتل
تتالقك فقفا ٴلؿصالح ٴلخؾقجقة وٴلروسقة ،حقث تـظر پوسقا يف هذٴ ٴلصدټ
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ٲلك ټول ٴلؿجؾس وطؾك پٰسفا ٴلؿؿؾؽة ٴلعربقة ٴلسعقټية كلكرب ٴلؿـتجقـ
لؾطاقة يف ٴلعالؿ(.)103
 ٴلؿحقپ ٴلثاين :ٴلتطؾع ٴلجققبقلقتقؽل لروسقا ٴٓتحاټية ٴلجديدٶ وٓسقؿا
مع قدوم ٴلرئقس ٴلحالل فالټيؿقر بقتقـ لؾسؾطة مـ ٰجؾ تؼقية كػقٽها يف
ٴلجؿفقپية ٴإلسالمقة ٴإليرٴكقة باطتباپها ٴلشريؽ ٴلقحقد لفا يف مـطؼة
ٴلخؾقج ٴلعربل وٴلتل ستتقح لفا ٴلق٭قل ٲلك ٴلخؾقج سقاسقًا ٰو مـافسة
ٴلقٓياٷ ٴلؿتحدٶ ٴٕمريؽقة يف كػقٽها وٽلؽ مـ خالل ٴلدطؿ ٴلعسؽري
وتشققد ٴلؿػاطؾ ٴلـقوي يف مديـة بقشفر ٴلؿطؾة طؾك مقاه ٴلخؾقج ٴلعربل
وغقرها يف ٲيرٴن(.)104
ٰما طـ ٴلقٓياٷ ٴلؿتحدٶ ٴٕمريؽقة فنهنا ٴطتربٷ طالقتفا مع ټول ٴلؿجؾس
مستؿدٶ مـ ٴلشرٴكة ٴٓسرتٴتقجقة ٴلطقيؾة ٴلؿدى ،وقد پكزٷ فقفا طؾك ٴلضؿاكاٷ
َ
ٴٕمـقة وٴستعدٴټها مـ ٰجؾ ٴلعؿؾ ٴلؿشرتك مع ټول ٴلؿجؾس ضد ٰي هتديد
خاپجل لقحدٶ ٰپٴضقفا ،وتؼديؿ ٴلضؿاكاٷ ٴلعسؽرية مـ معدٴٷ وٰسؾحة
لؿقٴجفة و٭د وټحر ٴلتفديدٴٷ ٴلجديدٶ ٴلتل بدٰٷ تلخذ يف ٴلربوٿ غقر
ٴلؿقٴجفاٷ ٴلعسؽرية ٴلتؼؾقدية ،كؿؽافحة ٴإلپهاٵ وٴلفجؿاٷ ٴلسقربٴكقة ،وتدپيب
ٴلؼقٴٷ ٴلخا٭ة وٴٕمـ ٴلبحري وحؿاية ٴلؿؿرٴٷ ٴلؿائقة وٴلحػاڅ طؾك ٰمـفا،
وٰبدٷ تعاوكًا كبقر ًٴ لتطقير كظام ٴإلكذٴپ ٴلؿبؽر لؾصقٴپيخ ٴلبالستقة وتغطقة مجال
ټول ٴلؿجؾس ٴلجقي بؿظؾة ٴلدفاطاٷ ٴلجقية ٴلصاپوخقة(.)105
ٴٓستـتاجاٷ:
 يؼع قؾب ٴلعالؿ يف ٴلؼسؿ ٴٕوپوٯسل يف قاپٶ ٯسقا فؾذلؽ سقف يستؿر
٭رٴچ ٴلؼقى مـ ٰجؾ ٴٓستحقٴٽ طؾك ٴلؿققع ٴلجغرٴيف وٴلتـافس طؾك
ٴلتقٴجد ٴلػعؾل يف تؾؽ ٴلؿـطؼة.
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 تسعك ٴلقٓياٷ ٴلؿتحدٶ ٴٕمريؽقة بؽقهنا ققٶ ٰبرٿ يف طالؿـا ٴلؿعا٭ر
لالستػاټٶ مـ تؾؽ ٴلـظرياٷ ٴلجققسرتٴتقجقة لؾسقطرٶ طؾك قؾب ٴلعالؿ.
 ٿياټٶ حدٶ ٴلتـافس ٴلؿستؼبؾل لدى ٴلدول ٴلؽربى يف فرڃ تقٴجدها يف
مـاصؼ تؾؽ ٴلـظرياٷ.
 ٲن مـطؼة ٴلخؾقج ٴلعربل كاكت وٓتزٴل وٴحدٶ مـ ٰهؿ ٴلؿـاصؼ
ٴٓسرتٴتقجقة يف ٴلعالؿ وستبؼك تتؿتع بتؾؽ ٴٕهؿقة ٴلؽبقرٶ يف خطط
وٴسرتٴتقجقاٷ ٴلدول ٴلؽربى.
 لؼد ساهؿت ٴٕحدٴٸ وٴلتطقپٴٷ ٴلتل شفدهتا ټول ٴلشرق ٴٕوسط وټول
ٴلخؾقج ٴلعربل ٰثـاٮ فرتٶ ٴلحرٵ ٴلباپټٶ يف پسؿ وتقجقف ٴلسقاساٷ ٴلعالؿقة
ٴلتل تبـتفا ٴلؼقتققـ ٴلعظؿتقـ يف تؾؽ ٴلػرتٶ.

ٴلتق٭قاٷ:
 تعترب ٴلـظرياٷ ٴلجققسرتٴتقجقة متجدټٶ بذٴهتا بحقث ماٿٴلت هل
٭ؾب ٴلتطؾعاٷ ٴلجققسرتٴتقجقة لؾؼقى ٴلدولقة فالبد مـ تسؾقط
ٴلضقٮ طؾقفا برتكقز وتؿعـ.
 ماٿٴل ٴلتـافس ٴلدولل بقـ ٴلؼقى يلخذ صابع ٴلتـافس ٴلؿحؿقم وٰن
ٴكتفت ٴٕيدولقجقاٷ ٴلسابؼة كالشققطقة ٲٓ ٰن ٴلطابع ٴلتـافس ماٿٴل
قائؿًا حتك ٴٔن.
 تعترب مـطؼة ٴلشرق ٴٕوسط وٴلخؾقج ٴلعربل مـ ٴلؿـاصؼ ٴٕكثر ٰهؿقة
وحساسقة يف ٴلعالؿ ٴلؿعا٭ر.
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 لؼد كلٷ مـطؼة ټول ٴلخؾقج ٴلعربل بـػسفا طـ سباق ٴٕيدولقجقاٷ
ٴلؿتـافسة بعد ٴلحرٵ ٴلعالؿقة ٴلثاكقة.
ٰ خذٷ ټول مجؾس ٴلتعاون لدول ٴلخؾقج ٴلعربقة ټوپ ًٴ مفؿًا وٓسقؿا
مع مطؾع ٴٕلػقة ٴلجديدٶ.

الخاذوح
ٲن تػسقر ما يحدٸ مـ تػاطالٷ يعقټ بـا ٲلك ٴلـظرياٷ وٴلؿؼاپباٷ
مـتفجة يف ٿمان سابؼ مـ قِ َبؾ ٴلدول ٴلؽربى مـ ٰجؾ
ٴلجققبقلقتقؽقة وٴلتل كاكت َ
بسط سقطرهتا ٴلعسؽرية طؾك مختؾػ ټول ومـاصؼ ٴلعالؿ ،وكان ٓبد مـ ٲططاٮ
لؿحة طامة طـ جقهر تؾؽ ٴلـظرياٷ.
وٓ تػقتـا ٴإلشاپٶ هـا ٲلك ٰن ٴلؼقٴٷ ٴلثالٸ ٴلربية وٴلبحرية وٴلجقية
ي َؽ ِّؿؾ كؾ مـفا ٴٔخر ،وٓ يتحؼؼ لدولة ٴلتػقق ٲٓ بتعظقؿ ققٴهتا يف ٴلؿجآٷ
ٴلؿشرتكة ٴلثالٸ معًا ،وهذٴ يعـل ٰكف لتحؼقؼ ټولة ما ٴلتػقق يف كؾ مجال طؾك بؼقة
ټول ٴلعالؿ ،وٕن هذٴ لؿ ولـ يتحؼؼ يف ٴلقٴقع ٴلعؿؾل ،ٲٓ ٰن ٴلؿؼصقټ مـف ٰن
يؽقن ٲجؿالل ٴلتػقق يف ٴٕ٭ـاف ٴلثالثة لؾؼقٶ مجتؿعة يػقق ٲجؿالل تػقق ٰية
ټولة ٰخرى.
وباطتباپ ٰن مـطؼة ٴلخؾقج ٴلعربل تتؿتع بلهؿقة كبقرٶ يف ٴلؿقزٴن ٴلسقاسل
ٴلدولل وٽلؽ پٴجع ٲلك مقزٶ ٴلؿققع ٴلجققٴسرتٴتقجل ٴلذي يتقسط ٴلعالؿ ٴلؼديؿ،
وباطتباپ ٰن ٴلؿـطؼة تعد ٲحدى ټوٴئر ٴلصرٴچ ٴلدولل ٴلتل تسعك ٴلؼقى ٴلعالؿقة ٲلك
ٲيجاټ مؽاكة ٴسرتٴتقجقة لفا طرب ٴلتقٴجد فقفا وكسبقؾ ممټٍ لتحؼقؼ ٰهدٴففا وٴلتل مـ
ٰهؿفا ٰهنا تعد ٴستؽؿا ً
ٓ لؾؽتؾة ٴٕوپو ٯسققية ،فؼد ٴكتسبت مـطؼة ٴلخؾقج ٴلعربل
ٰهؿقة سقاسقة بالغة ٲبان ٴلحرٵ ٴلباپټٶ بقـ ٴلؿعسؽريـ ٴلغربل وٴلشرقل،
وباإلضافة ٲلك ثؼؾفا ٴٓقتصاټي ٴلؿتؿثؾ بؿخزوكاهتا ٴلغزيرٶ مـ ٴلـػط وٴلغاٿ ،وهق
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ما جعؾفا محقپ ًٴ لؾصرٴچ ،وما وضعفا كلحد ٴلعـا٭ر ٴلرئقسقة يف ٴلتقٴٿن
ٴٓسرتٴتقجل ٴلدولل وٰبعاټ تقضقػف يف كطاق ٴٓسرتٴتقجقاٷ ٴلشامؾة لؾؼقى ٴلدولقة
ومـ ثؿ َتـا ُفس وتصاپچ ٴلؼقى ٴإلقؾقؿقة.
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 ٴلػقـقؼقة يف شؿال ٰفريؼقا وحقڃ ٴلؿتقسط) ،ڄ ،1بقروٷ ،ټٴپ ٴلؽتبٴلعؾؿقة ،2013 ،ڂ.107
-4

محسـ طبد ٴلصاحب ٴلؿظػر ،فؾسػة ٴلؿؽان (ٴلجغرٴفقا) ،ڄ ،1طؿان ،ټٴپ
٭ػاٮ لؾـشر وٴلتقٿيع ،2005 ،ڂ.74

-5

كقپي خؾقؾ ٴلربٴٿي وٲبرٴهقؿ طبدٴلجباپ ٴلؿشفدٴين ،ٴلجغرٴفقة ٴلزپٴطقة،
ڄ ،2جامعة ٴلؿق٭ؾ ،ټٴپ ٴلؽتب لؾطباطة وٴلـشر ،2000،ڂ.31

-6

طصر ٴٓستؽشافاٷ هق ٴلػرتٶ ٴلتل ٭احبت ضاهرٶ ٴٓستعؿاپ ٴلتاپيخقة
طؿت جؿقع ٰكحاٮ ٴلعالؿ ،وقد بدٰٷ ټولة ٴٓستعؿاپ ٴلحديثة ٰو
وٴلتل َّ
ٴإلمربيالقة يف ٴلؼرن ٴلخامس طشر ٴلؿقالټي وقاټ تؾؽ ٴٓستؽشافاٷ
ٴلجغرٴفقة ٲلك تـا ُفس ٴلربتغالققـ وٴإلسبان ٓحتالل قاپيت ٴٕمريؽقتقـ
وسقٴحؾ ٲفريؼقا مروپ ًٴ بالجزيرٶ ٴلعربقة وٴلخؾقج ٴلعربل و٭ق ً
ٓ لشبف
ٴلؼاپٶ ٴلفـدية وشرق ٯسقا خالل ٴلؼركقـ ٴلساټڀ طشر وٴلسابع طشر
ٴلؿقالټيقـ ،فقؿا طؽػ ٴإلكجؾقز وٴلػركسققن وٴلفقلـديقن طؾك تلسقس
ٲمربٴصقپياهتؿ ٴلخا٭ة فقؿا وپٴٮ ٴلبحاپ يف ٴلققت ٴلتل ضعػت فقف ٴلربتغال
وٴكطقٴئفا تحت ٴلتاٹ ٴإلسباين ،ثؿ خسرٴن ٲسباكقا مستعؿرٴهتا مؿا ٰتاٺ
لربيطاكقا ٴلعظؿك ( )Great Britainبعد تقحقد ٲكجؾرتٴ وٰسؽقتؾـدٴ
وويؾز ٰن تصبح ٴلؼقٶ ٴلؽربى يف ٴلعالؿ ،وتتقسع يف ٴستعؿاپها مستػقدٶ مـ
طصر ٴلثقپٶ ٴلصـاطقة ٴلثاكقة ٴلتل ٴكبثؼت يف ٴلؼرن ٴلتاسع طشر ٴلؿقالټي.
لؾؿزيد يؿؽـ ٴلرجقچ ٲلك :ټ .طبدٴلؿؼصقټ طبدٴلغـل ،ټپٴساٷ يف ٴلػؽر
ٴإلسالمل ٴلحديث ،ٴلؼاهرٶ ،مؽتبة ٴلزهرٴٮ ،1996 ،ڂ.94-93

-7

ُمعقـ حدٴټ ،ٴلجققبقلتقؽا ..قضايا ٴلفقية وٴٓكتؿاٮ بقـ ٴلجغرٴفقا وٴلسقاسة،
ڄ ،1بقروٷ ،شركة ٴلؿطبقطاٷ لؾتقٿيع وٴلـشر ،2006 ،ڂ.11
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386

بققر سقؾقربقف ،ٴلجغرٴفقة ٴلسقاسقة وٴلجغرٴفقة ٴٓسرتٴتقجقة ،ترجؿةٰ :حؿد
طبدٴلؽريؿ ،ڄ ،1ټمشؼ ،ٴٕهالل لؾطباطة وٴلـشر وٴلتقٿيع،1988 ،
ڂ.16

-9

ٴلؿقمـل ،جغرٴفقة ٴلؿشؽالٷ
ُم َضر خؾقؾ ٴل ُعؿر ومحؿد ٰحؿد طؼؾف ُ
ٴٓجتؿاطقة ،طؿان ،ټٴپ ٴلؽـدي لؾـشر وٴلتقٿيع ،2000 ،ڂ.13

-10

M. Hussain, Evolution of Geographical Thought,
New Delhi, Rawat Publication, 1984, pp117.

 -11فقدٴل ټي ٓ بالځٰ ،٭قل ٴلجغرٴفقا ٴلبشرية ،ترجؿة :شاكر خصباك،
جامعة ٴلؿق٭ؾ ،1984 ،ڂ.11
 -12لقؾ ټيقپٴكت ،قؿة ٴلػؾسػة ،ترجؿةٰ :حؿد ٴلشقباين ،ڄ ،2بقروٷ ،ټٴپ
ٴلؼاپٳ ٴلعربل ،1994 ،ڂ.698
 -13طؾك ٰثر تؼدم ٴلؼقٴٷ ٴٕلؿاكقة وٴلربوسقة يف ٴٕپٴضل ٴلػركسقة وٴلتل
ٴحرٿٷ ٴكتصاپيـ يف مؼاصعتقـ هؿا "ٴٕلزٴڀ وٴلؾقپيـ" يف معركة
"سقدٴن" وبق٭قل ٰكباٮ ٴلفزيؿة ٲلك باپيس وٴلتل طؾك ضقئفا سؼط ٴلـظام
ٴإلمربٴصقپي وٰطؾـ ققام ٴلجؿفقپية ٴلػركسقة ٴلثالثة (1941-1870م)
شؽؾت بعد ٽلؽ حؽقمة ٴلدفاچ ٴلقصـل ٴلؿمقتة ،وبعد ٰن تقٴلت ٴلفزٴئؿ
ٴلػركسقة سؼطت ٴلعا٭ؿة ٴلػركسقة باپيس ثؿ ٰطؾـت ٴلفدكة مـ ٰجؾ وقػ
ٴلحرٵ وٰضطر "جقل فافر" وٿير ٴلخاپجقة ٴلػركسل ٲلك مػاوضة بسؿاپك
مـ ٰجؾ وقػ ٴلحرٵ ،ومـ جاكبف فؼد ٰ٭ر بسؿاپك طؾك فرڃ شروڄ
قاسقة طؾك فركسا ومـفاٰ -)ٰ(:ن تتـاٿل فركسا طـ مؼاصعتل "ٴٕلزٴڀ
وٴلؾقپيـ".
(ٵ)ٰ -ن تدفع فركسا غرٴمة مالقة قدپها خؿس مؾقاپٴٷ خالل خؿس سـقٴٷ.
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(ٹ)ٰ -ن تبؼل فركسا ٴلشؿالقة تحت ٴٓحتالل ٴٕلؿاين حتك يتؿ ټفع ٴلغرٴمة
ٴلؿالقة.
(ټ)ٰ -ن تتـاٿل فركسا طـ مؼاصعتل مقز وسرتٴسبقپڇ ٲلك بروسقا .لؾؿزيد يؿؽـ
ٴلرجقچ ٲلك :جالل يحل ،ٴلتاپيخ ٴٕوپوبل ٴلحديث وٴلؿعا٭ر ٴلحرٵ
ٴلعالؿقة ٴٕولك ،ٹ ،2ٴإلسؽـدپية ،ٴلؿؽتب ٴلجامعل ٴلحديث،2014 ،
ڂ.450-448
 -14مقالټ ٴلؿؼرحل ،تاپيخ ٰوپوبا ٴلحديث وٴلؿعا٭ر مـ طصر ٴلـفضة ٲلك
ٴلحرٵ ٴلعالؿقة ٴلثاكقة ،ڄ ،2لقبقا ،مـشقپٴٷ ٴلجامعة ٴلؿػتقحة،2000 ،
ڂ.223
 -15فرٴڀ ٴلبقطاپ ،ٴلؿقسقطة ٴلسقاسقة وٴلعسؽرية ،ٹ ،1طؿان ،ټٴپ ٰسامة
لؾـشر وٴلتقٿيع ،2003 ،ڂ.95
 -16محؿد متقلل ومحؿد ٰبقٴلعال ،ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة ،ٴلؼاهرٶ ،مؽتبة ٴٕكجؾق
ٴلؿصرية ،1977 ،ڂ.26-25
 -17طبدٴلرٿٴق طباڀ حسقـ ،ٴلجغرٴفقة ٴلسقاسقة مع ٴلرتكقز طؾك ٴلؿػاهقؿ
ٴلجققبقلقتقؽقة ،بغدٴټ ،مطبعة ٰسعد ،1976 ،ڂ.388
 -18محؿد پياڃ ،ٴٕ٭قل ٴلعامة يف ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة وٴلجققبقلقتقؽقا مع
ټپٴسة تطبقؼقة طؾك ٴلشرق ٴٕوسط ،ٴلؼاهرٶ ،ممسسة هـدٴوي لؾتعؾقؿ
وٴلثؼافة ،2012 ،ڂ.15
 -19محؿد طبدٴلغـل سعقټي ،ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة ٴلؿعا٭رٶ ،ٴلؼاهرٶ ،مؽتبة
ٴٕكجؾق ٴلؿصرية ،2003 ،ڂ.2

 -20كاپل هقسفقفر (1946-1869م) ُولِد يف مديـة مققكخ وټپڀ يف ٰكاټيؿقة
ٴلحرٵ ،وكان طسؽريًا ثؿ ُطقـ ٰستاٽ ًٴ لؾجغرٴفقا وٴلعؾقم ٴلعسؽرية بعد
ٰسس معفد مققكخ لؾجققبقلقتقؽ طام
ٴلحرٵ ٴلعالؿقة ٴٕولك يف مققكخ ،ثؿ َّ
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1924م .وكان طالؿًا يف ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة وٴلجققبقلقتقؽ ،وٰ٭بح
ٰستاٽ ًٴ لؾجغرٴفقا يف جامعة مققكخ ما بقـ ٴلعامقـ (1939-1921م) .كؿا
شغؾ ٰيضًا پئاسة تحرير كربى مجالٷ ٴلجققبقلقتقؽ ٴٕلؿاكقة وهل مجؾة
(ٿٴيتشرفت فقپ جققبقلقتقؽا) .لؾؿزيد يؿؽـ ٴلرجقچ ٲلك :محؿد ٰحؿد
طؼؾة ٴلؿقمـل ،ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة وٴلجققبقلقتقؽا يف ٴلؼرن ٴلحاټي
وٴلعشريـ ،طؿان ،ټٴپ ٴلؽتاٵ لؾثؼافة ،2005 ،ڂ.80
 -21جغرٴيف ٰمريؽل ُولِد يف وٴترلق بؿؼاصعة ٰوكتاپيق ٴلؽـدية يف 26
ټيسؿرب1878م .ترٰڀ طدٶ بعثاٷ طؾؿقة ٲلك ٰمريؽا ٴلجـقبقة .وقد پٴفؼ
ٴلرئقس ٴٕمريؽل ٴٕسبؼ تقماڀ ولسقن ٲلك ممتؿر فرساي كؿستشاپ
لشئقن تخطقط ٴلحدوټ ،ومـ ثؿ ٰسـدٷ ٲلقف كػس ٴلؿفؿة يف وٿٴپٶ
ٴلخاپجقة خالل ٴلحرٵ ٴلعالؿقة ٴلثاكقة ،ثؿ ٰ٭بح پئقسًا لجامعة جقكز
هقبؽـز يف ٴلػرتٶ (1948-1935م) .وتقىف يف بالتقؿقپ بالقٓياٷ ٴلؿتحدٶ
ٴٕمريؽقة يف  6يـاير1950م .ومـ ٰهؿ مملػاتفٰ :مريؽا ٴلجـقبقة يف طام
1915م ،جبال ٴٕكديز يف جـقٵ بقرو يف طام 1916م ،ٴلعالؿ ٴلحديث
مشاكؾ يف ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة يف طام 1922م.
 -22سالم سالؿ طبد ،هاتػ لػتف فتقـ ،ٴٓٿټوٴجقة وٴلتؽامؾ بقـ ٴلجغرٴفقة
ٴلعامة وٴلجغرٴفقة ٴإلقؾقؿقة يف ٴلػؽر ٴلجغرٴيف ٴلحديث وٴلؿعا٭ر (ټپٴسة
يف ٴلػؽر ٴلجغرٴيف) ،مجؾة (ٴلؼاټسقة يف ٴٔټٴٵ وٴلعؾقم ٴلرتبقية) ،جامعة
ٴلؼاټسقة ٴلعرٴققة ،كؾقة ٴٔټٴٵ ،قسؿ ٴلجغرٴفقة ،ٴلؿجؾد ،18:ٴلعدټ،1:
 ،2018ڂ.160
 -23هاشؿ محؿد ٴٕمقـ ،ٴلصرٴچ ٴلدولل وٴإلقؾقؿل طؾك ٴلؿدخؾ ٴلجـقبل
لؾبحر ٴٕحؿر وٰثره طؾك ټول ٴلجقٴپ ٴٕفريؼل ،مجؾة (ټپٴساٷ ٰفريؼقة)،
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جامعة ٰفريؼقا ٴلعالؿقة ،ٴلخرصقم ،ٴلعدټ :ٴلثاين وٴلعشرون ،ټيسؿرب،1999
ڂ.110
 -24محؿد فتحل ٰبقطقاكة ،ټپٴساٷ يف ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة ،ٴلؼاهرٶ ،ټٴپ ٴلـفضة
ٴلعربقة لؾطباطة وٴلـشر ،1998 ،ڂ.46-45
 -25كافع ٴلؼصاٵ وٯخرون ،ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة ،بغدٴټ ،وٿٴپٶ ٴلتعؾقؿ ٴلعالل
وٴلبحث ٴلعؾؿل ،1986 ،ڂ.30
 -26٭امقيؾ فان فالـربكج ،جغرٴيف مـ مقٴلقد هقلـدٴ يف  14سبتؿرب1891م،
ٰمريؽل ٴلجـسقة ،طضق ٴلجؿعقة ٴلجغرٴفقا ٴٕمريؽقة ،وطؿؾ يف جامعاٷ
ٰمريؽقة طدٶ .مـ مملػاتف طـا٭ر ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة .وتقىف طام 1976م.
وكذلؽ يؿؽـ ٴلرجقچ ٲلكSamuel Von Volkenburg and :
Carll. Stotz, Elements of Political Geography, Second
Edition, New York, Prentice Hull Inc, 1957, PP93.
 -27طبدٴلؿـعؿ طبدٴلقهاٵ ،جغرٴفقا ٴلعالقاٷ ٴلسقاسقة ،ٴلؽقيت ،ممسسة
ٴلقحدٶ لؾـشر وٴلتقٿيع ،1977 ،ڂ.20-19
 -28محؿد طبدٴلؿجقد طامر ،ټپٴساٷ يف ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة وٴلدولقة ٰسس
وكظرياٷ ،ٴإلسؽـدپية ،ټٴپ ٴلؿعرفة ٴلجامعقة ،1980 ،ڂ.171-165
 -29يحقل ٴلػرحان وكعقؿ ٴلظاهر ،ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة ،ڄ ،1فؾسطقـ ،جامعة
ٴلؼدڀ ٴلؿػتقحة ،1995 ،ڂ.165-137
 -30ٴلجغرٴيف كقپمان باوكدٿ مـ مقٴلقد بريطاكقا يف  23فربٴير 1912م ،قام
تخرٹ
بتللقػ ٰكثر مـ  30كتابًا يف ٴلجغرٴفقا وٴلتاپيخ ٴٕوپوبل وغقرهاَّ .
مـ جامعة كقؿربٹ طام 1931م ،وٰ٭بح مدپسًا يف ٴلجامعة كػسفا ما بقـ
طامل  1935و1944م .كال شفاټٶ ٴلدكتقپٴه طام 1945م مـ جامعة لـدن،
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وتققػ طـ ٴلتدپيس طام  ،2004وتقىف طام  2006طـ طؿر كاهز 94
طامًا.
 -31ټولت ٰحؿد ٭اټق وٯخرون ،ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة ،ڄ ،5ٴلؼاهرٶ ،مؽتبة
ٴٕكجؾق مصرية ،1975 ،ڂ.24
ٰ -32حؿد محؿد طبدٴلعال ،ٴلتـؿقة مػفقمفا وٲبعاټها ،ٴلؿجؾة ٴلعؾؿقة لؽؾقة
ٴٔټٴٵ ،جامعة ٴلؿـقا ،ٴلؼاهرٶ ،ٴلؿجؾد :ٴلتاسع ،1991 ،ڂ.116
 -33جقن پوټولػ كقؾقـ ،طالؿ سقاسل سقيدي مـ مقٴلقد  13يقكقق 1864م.
يعترب ٰحد ممسسل مدپسة ٴلجققبقلقتقؽا ٴٕلؿاكقة ،وكاكت ٰفؽاپه ممٴٿپٶ
لرٴتزل وپٴيرتٿ ،كؿا كاكت ٰفؽاپه ٰحد معتـَؼاٷ كاپل هقسفقفرَ .
تخ َّرٹ مـ
جامعة ٰوبسال طام 1880م ،ووٴ٭ؾ فقفا ٴلدپٴسة لـقؾ ٴلدكتقپٴه حتك طام
1891م .وٰ٭بح محاضر ًٴ حتك طام 1893م .ٴلتحؼ بجامعة جقثـربٹ
حتك ٰ٭بح فقفا بروفقسقپ ًٴ طام 1916م ،ثؿ ٰ٭بح طضق ًٴ يف ٴلربلؿان
ٴلسقيدي لػرتتقـ مـ طام  1905حتك 1917م ،لف ٴلعديد مـ ٴلؿملػاٷ،
وتقيف يف  14كقفؿرب1922م
 -34طاټل ٴلبديقي ،ٴإلټپٴك ٴٓسرتٴتقجل لؾقٓياٷ ٴلؿتحدٶ ٴٕمريؽقة ..ټپٴسة
يف مباټىٮ ٴلجققبقلقتقؽقا ،طؿان ،ټٴپ ٴلجـان لؾـشر وٴلتقٿيع،2015 ،
ڂ.45
 -35طبدٴلؼاټپ محؿد ففؿل ،ٴلؿدخؾ ٲلك ټپٴسة ٴٓسرتٴتقجقة ،بغدٴټ ،ټٴپ
ٴلرققؿ ،2005 ،ڂ.53
 -36طبدٴلؼاټپ محؿد ففؿل ،ٴلؿدخؾ ٲلك ټپٴسة ٴٓسرتٴتقجقة ،ڄ ،1طؿان ،ټٴپ
مجدٓوي لؾـشر وٴلتقٿيع ،2006 ،ڂ.65
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 -37فايز محؿد ٴلعقسقي ،ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة ٴلؿعا٭رٶ ،ٴإلسؽـدپية ،ټٴپ
ٴلؿعرفة ٴلجامعقة ،2000 ،ڂ.68
 -38ٴكؼالٵ بقرهقل ( )Beer Hall Putschٴلذي قام بف ٴلزطقؿ ٴلـاٿي
ٰټولػ هتؾر ٲٽ حاولت ققٴتف ٴٓكؼالٵ طؾك ٴلحؽقمة طام 1923م ولؽـف
فشؾ يف هدفف مـ ٰجؾ ٴٓستقالٮ طؾك ٴلسؾطة يف بافاپيا وٰلؿاكقا ،وبدٰٷ
ٴلؿحاولة ٴٓكؼالبقة تؾؽ مساٮ يقم  8كقفؿرب 1923م وٴستؿرٷ حتك ضفر
يقم  9كقفؿرب .لؾؿزيد يؿؽـ ٴلرجقچ ٲلك :شخصقة ٴلؼائد ٰټولػ هتؾر،
معفد فؾسطقـ لؾدپٴساٷ ٴٓسرتٴتقجقة ٴلتابع لؿمسسة ٲبدٴچ لألبحاٸ
وٴلدپٴساٷ وٴلتدپيب ،غزٶ ،2013 ،ڂ.18
ٰ -39لؽسـدپ ټوغقـٰ ،سس ٴلجققبقلقتقؽا مستؼبؾ پوسقا ٴلجققبقلقتقؽل،
ترجؿة :طؿاټ حاتؿ ،ڄ ،1بقروٷ ،ټٴپ ٴلؽتاٵ ٴلجديدٶ ٴلؿتحدٶ،2004 ،
ڂ.112
 -40خؾقؾ حؿقټ ُطثؿان ،ٴلدبؾقماسقة ٴٕلؿاكقة وٰسالقبفا يف تحطقؿ ٴلتحالػاٷ
ٴٕوپوبقة ٴٕسس وٴلـتائج 1939-1933م ،مجؾة ٴٕستاٽ ،بغدٴټ،
ٴلعدټ ،205:ٴلؿجؾد ٴٕول ،2013،ڂ.420-415
 -41محؿد ٭الح ٴلعجقؾل ،ټولة ٴإلماپٴٷ ٴلعربقة ٴلؿتحدٶ ټپٴسة يف ٴلجغرٴفقا
ٴلسقاسقة ،سؾسؾة ټپٴساٷ ٴسرتٴتقجقة ( ،)45ٴبقضبل ،مركز ٴإلماپٴٷ
لؾدپٴساٷ وٴلبحقٸ ٴٓسرتٴتقجقة ،2000 ،ڂ.13
ُ -42طرفت ٴلجققٴسرتٴتقجقة بلهنا ٴلتخطقط ٴلسقاسل وٴٓقتصاټي وٴلعسؽري
ٴلذي يفتؿ بالبقئة ٴلطبقعقة مـ كاحقة ٴستخدٴمفا يف تحؾقؾ ٰو ت َػفؿ
ٴلؿشؽالٷ ٴٓقتصاټية ٰو ٴلسقاسقة ٽٴٷ ٴلصػة ٴلدولقة ،وكذلؽ تبحث يف
ٴلؿركز ٴٓسرتٴتقجل لؾدولة ٰو ٴلقحدٶ ٴلسقاسقة سقٴٮ يف ٴلحرٵ ٰو ٴلسؾؿ،
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وتتللػ مـ طشرٶ طـا٭ر هل :ٴلؿققع ،ٴلحجؿ ،ٴلشؽؾ ،ٴٓتصال بالبحر،
ٴلحدوټ ،ٴلعالقة بالؿحقط ،ٴلطبقغرٴفقا ،ٴلؿـاٻ ،ٴلؿقٴټ ،ٴلسؽان .لؾؿزيد
يؿؽـ ٴلرجقچ ٲلك :حدٴټ معـ ،ٴلجققبقلقتقؽا قضايا ٴلفقية وٴٓكتؿاٮ بقـ
ٴلجغرٴفقا وٴلسقاسة ،مرجع سابؼ ،ڂ .11-5
 -43كظرية ٲيرٴن ٴلرٴبعة (ٴلبدپ) ،ضافر ٴلعجؿل ،٭حقػة (ٴلقصـ) ،ٴلبحريـ،
ٴلعدټ ،4379:ٴٕپبعاٮ  6ټيسؿرب ،2017ڂ.28
 -44حسام ٴلديـ جاټ ٴلرٵ ،ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة ،ٴلؼاهرٶ ،ٴلدٴپ ٴلؿصرية ٴلؾبـاكقة،
 ،2009ڂ.216-215
 -45كصري ٽياٵ خ َّطاپ ،ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة و ٴلجققبقلقتقؽا ،طؿان ،ٴلجـاټپية
لؾـشر وٴلتقٿيع ،2010 ،ڂ.52
Francis P. Sempa, Geopolitics: From the cold war to -46
the 21st century, 1editions, New jersey, Transaction
.

Publisgers,2002, pp127.

 -47تاٹ ٴلديـ جعػر ٴلطائل ،ٴسرتٴتقجقة ٲيرٴن تجاه ټول ٴلخؾقج ٴلعربل ،ټمشؼ،
ممسسة پسالن لؾطباطة وٴلـشر وٴلتقٿيع ،2013 ،ڂ.177
 -48لقؾك مرسل وٰحؿد وهبان ،حؾػ شؿال ٴٕصؾـطل ٴلعالقاٷ ٴٕمريؽقة
ٴٕوپوبقة بقـ ٴلتحالػ وٴلؿصؾحة (2000-1945م) ،ٴإلسؽـدپية ،ټٴپ
ٴلجامعة ٴلجديدٶ ،2001 ،ڂ.57-55
 -49محؿد حسـقـ هقؽؾ ،سـقٴٷ ٴلغؾقان حرٵ ٴلثالثقـ سـة ،ٹ ،1ٴلؼاهرٶ،
مركز ٴٕهرٴم لؾرتجؿة وٴلـشر ،1988 ،ڂ.281
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 -50مصطػك طؾقي سقػ ،ٴسرتٴتقجقة حؾػ شؿال ٴٕصؾسل تجاه مـطؼة
ٴلخؾقج ٴلعربل ،ڄٰ ،1بقضبل ،مركز ٴإلماپٴٷ لؾدپٴساٷ وٴلبحقٸ
ٴٓسرتٴتقجقة ،سؾسؾة ټپٴساٷ ٴسرتٴتقجقة پقؿ ،2008 ،129:ڂ.7
 -51طؿر طبدٴلعزيز ومحؿد طؾل ٴلؼقٿي ،ټپٴساٷ يف تاپيخ ٰوپوبا ٴلحديث
وٴلؿعا٭ر(1950-1815م) ،ڄ ،1بقروٷ ،ټٴپ ٴلـفضة ٴلعربقة،1999 ،
ڂ.460
 -52كصري ٽياٵ خ َّطاپ ،ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة وٴلجققبقلقتقؽا ،مرجع سابؼ،
ڂ.58-57
 -53ٲبرٴهقؿ ٴلػؼل ،ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة ،ڄ ،1ٴلرياڃ ،مؽتبة ٴلرٴشد،2007 ،
ڂ.103
 - 54فايز محؿد ٴلعقسقي ،ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة ٴلؿعا٭رٶ ،ٴلؼاهرٶ ،ټٴپ ٴلؿعرفة
ٴلجامعقة ،2003 ،ڂ.301
 -55٭ربي فاپڀ ٴلفقتل ،ټپٴساٷ يف ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة ٴلجققبقلقتؽس ،بغدٴټ،
ټٴپ ٴلرشقد لؾـشر ،1981،ڂ.208
Gilulio Douhet, The Commend of The Air in Roots of -56
Jablonski,

David

Book4ed,

Strategy,

Mechanicesburg,PA,stackpole Book, 1999, pp283.

 -57ٴلخاپصة ٴلسؿتقة تلخذ مركزها مـ ٰطؾك كؼطة بالؼطب ٴلشؿالل ويؿؽـ
تعريػفا كأيتThe Point on the Celestial Sphere :
 . Observer Vertically a above a given Positionلؾؿزيد
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يؿؽـ ٴلرجقچ ٲلك :مل قـاوي طؾل ،ٴٕسباٵ ٴٓسرتٴتقجقة لغزو ٴلعرٴق،
ٴلؼاهرٶ ،ٴلؿؽتب ٴلعربل لؾؿعاپف ،2014 ،ڂ.51
 -58ماهر حؿدي طقش ،ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة وٴلـظام ٴلجققبقلتقؽل ٴلعالؿل
ٴلؿعا٭ر ،ٴلؼاهرٶ ،ٴلقثائؼ ٴلجامعقة لؾطباطة وٴلـشر ،2005 ،ڂ-217
.218
 -59فقؾقب پفؾة وطز ٴلديـ فريد ،جغرٴفقة ٴلعالؿ ٴلسقاسقة ،ٴلؼاهرٶ ،مؽتبة
ٴٕكجؾق ٴلؿصرية ،1982 ،ڂ.26-25
 -60مؽسقؿ لقفايػر ،ٴلسقاسة ٴلخاپجقة ٴٕمريؽقة ،ترجؿة :حسقـ حقدپ ،ڄ،1
بقروٷ ،طقيدٴٷ لؾـشر وٴلطباطة ،2006 ،ڂ.97
 -61طبدٴهلل بـ طؾل ٯل خؾقػة ،ٴلسقاسة ٴٕمـقة يف ټول مجؾس ٴلتعاون
ٴلخؾقجل ..ٴلتحدياٷ وٯفاق ٴلؿستؼبؾ ،ڄ ،1مؿؾؽة ٴلبحريـ ،مركز طقسك
ٴلثؼايف ،2017 ،ڂ.54
 -62سؾقؿ صف ٴلتؽريتل ،ٴلؿؼاومة ٴلعربقة يف ٴلخؾقج ٴلعربل ،ڄ ،1بغدٴټ ،ټٴپ
ٴلرشقد لؾطباطة وٴلـشر وٴلتقٿيع ،1982 ،ڂ.23
ٰ -63حؿد مصطػك ٰبقحاكؿة ،تاپيخ ٴلؽقيت ،ٹ ،2ڄ ،1ٴلؽقيت ،مطبقطاٷ
ٽٴٷ ٴلسالسؾ ،1984 ،ڂ.220-211
 -64فتحقة ٴلـربٴوي ومحؿد كصر مفـا ،ٴلخؾقج ټپٴسة يف تاپيخ ٴلعالقاٷ ٴلدولقة
وٴإلقؾقؿقة ،ٴإلسؽـدپية ،مـشلٶ ٴلؿعاپف ،1977 ،ڂ.105
 -65محؿد طدكان مرٴټ ،٭رٴچ ٴلؼقى يف ٴلؿحقط ٴلفـدي وٴلخؾقج ٴلعربل جذوپه
ٴلتاپيخقة وٰبعاټه ،ټمشؼ ،ټٴپ ټمشؼ لؾطباطة وٴلـشر ،1984 ،ڂ.179
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 -66حسقـ محؿد ٴلبحاپكة ،ټول ٴلخؾقج ٴلعربل ٴلحديثة ..طالقاهتا ٴلدولقة
وتطقپ ٴٕوضاچ ٴلسقاسقة وٴلؼاكقكقة وٴلدستقپية فقفا ،بقروٷ ،شركة
ٴلتـؿقة وٴلتطقير (بروټيؽق) ،1973 ،ڂ.34-31
 -67پجب يحقل حؾؿل ،مجؾس ٴلتعاون لدول ٴلخؾقج ٴلعربقة (پٱية مستؼبؾقة)،
ڄ ،1ٴلؽقيت ،مؽتبة ټٴپ ٴلعروبة لؾـشر وٴلتقٿيع ،1983 ،ڂ.21
 -68فمٴټ سعقد ٴلعابد ،سقاسة بريطاكقا يف ٴلخؾقج ٴلعربل "خالل ٴلـصػ ٴٕول
مـ ٴلؼرن ٴلتاسع طشر" ،ٴلؽقيت ،مـشقپٴٷ ٽٴٷ ٴلسالسؾ،1982،
ڂ.18
 -69ٲسؿاطقؾ ٭ربي مؼ ِّؾدٰ ،مـ ٴلخؾقج وتحدياٷ ٴلصرٴچ ٴلدولل ،ڄ،1
ٴلؽقيت ،شركة ٴلربقعان لؾـشر وٴلتقٿيع ،1984 ،ڂ.9
 -70جاسؿ بـ محؿد ٴلؼاسؿل ،ٴلتؽامؾ ٴٓقتصاټي بقـ ټول مجؾس ٴلتعاون
ٴلخؾقجل ..ٲكجاٿٴتف وتحدياتف ،ٴلؼاهرٶ ،ممسسة شباٵ ٴلجامعة،2000 ،
ڂ.127-126
 -71پوٿ ماپي هقلقسٰ ،وپوبا وٰمـ ٴلخؾقج (ٴلؿـافسة ٴلتجاپية) مـ كتاٵٰ :مـ
ٴلخؾقج يف ٴلؼرن ٴلحاټي وٴلعشريـ مـ ضؿـ مجؿقطة ٴلباحثقـ ،ڄ،1
ٰبقضبل ،مركز ٴإلماپٴٷ لؾدپٴساٷ وٴلبحقٸ ٴٓسرتٴتقجقة،1998 ،
ڂ.113
 -72فاپوق يقسػ ٰحؿد ،ما هق ٴلشرق ٴٕوسط ٴلؿعا٭ر :مدخؾ ٲلك ٲجاباٷ
متعدټٶ ،ٴلؼاهرٶ ،ٴلؿركز ٴلؼقمل لدپٴساٷ ٴلشرق ٴٕوسطٰ ،وپٴق ٴلشرق
ٴٕوسط ،ٴلعدټ ،1991 ،3:ڂ.71
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 -73فرٴكؽؾقـ ټيالكق پوٿفؾت ( 30يـايرٰ 2-1882بريؾ 1945م) پجؾ ټولة
وٿطقؿ سقاسل ٰمريؽل شغؾ مـصب ٴلرئقس ٴلثاين وٴلثالثقـ لؾقٓياٷ
ٴلؿتحدٶ ٴٕمريؽقة مـ طام 1933م حتك وفاتف طام 1945م.
 -74پٱوف طباڀٰ ،مريؽا وٴلشرق ٴلعربل يف ٴلحرٵ ٴلعالؿقة ٴلثاكقة مـ كتاٵ
غسان سالمة وٯخريـ :ٴلسقاسة ٴٕمريؽقة وٴلعرٵ ،ڄ ،3بقروٷ ،مركز
ټپٴساٷ ٴلقحدٶ ٴلعربقة ،1991 ،ڂ.38-37
ٰ -75كقټيبا كقلل ،ٴلحؽؿ وٴلسقاسة يف ٲفريؼقا ،مرٴجعة :ٲبرٴهقؿ كصر ٴلديـ،
ٴلؿجؾد ٴٕول ،ٴلؼاهرٶ ،ٴلؿجؾس ٴٕطؾك لؾثؼافة ،2003 ،ڂ.15
 -76حؾػ بغدٴټ هق ٰحد ٴٕحالف ٴلتل شفدهتا حؼبة ٴلحرٵ ٴلباپټٶ ،حقث تؿ
ٲكشاٱه طام  1955لؾقققف بقجف ٴلؿد ٴلشققطل يف ٴلشرق ٴٕوسط ،وكان
يتؽقن مـ تركقا وٴلعرٴق وٲيرٴن وباكستان ٲلك جاكب بريطاكقا ،طد هذٴ
ٴلحؾػ ٰحد ٰقؾ ٴٕحالف كجاحًا يف فرتٶ ٴلحرٵ ٴلباپټٶ ،ٴٽ ٴكسحب
ٴلعرٴق مـ ٴلحؾػ ٲبان ٲطالن ثقپٶ  14تؿقٿ/يقلقق  1958بؼقاټٶ طبد
ٴلؽريؿ قاسؿ وٴلتل ٴكؼؾب فقفا طؾك ٴلـظام ٴلؿؾؽل وٰطؾـ ٴلجؿفقپية
ٴلعرٴققة وقد كان لـقپي ٴلسعقد ټوپ كبقر يف ٲكشاٮ هذٴ ٴلحؾػ ،وقد تبـك
طبد ٴلؽريؿ قاسؿ سقاسة محايدٶ وٰقام طالقاٷ ټبؾقماسقة مع ٴٓتحاټ
ٴلسقفقتل وٴكسحب مـ ٴلحؾػ .فتؿ ٴلعدول طـ ٴسؿ حؾػ بغدٴټ
 Baghdad Pactوتؿ تبـل ٴسؿ ( CENTOٴختصاپ

Central

 .)Treaty Organizationكؿا كلى ٴلحؾػ بـػسف طـ ٴلصرٴچ ٴلعربل
ٴإلسرٴئقؾل يف فرتٶ ٴلستقـاٷ وٴمتـع طـ تؼديؿ ٴلعقن لباكستان يف كزٴطفا مع
ٴلفـد .وبعد غزو تركقا لؼربڂ طام ٰ 1974وقػت ٰمريؽا مساطدٴهتا
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ٴلعسؽرية لرتكقا .وبالـسبة لؾفدف ٴٕساسل مـ وپٴٮ ٴلحؾػ ،فؼد فشؾ يف
وقػ كػقٽ ٴٓتحاټ ٴلسقفقتل ٴلذي وصد ووسع طالقاتف يف ٴلشرق ٴٕوسط
خالل تؾؽ ٴلػرتٶ مع مصر وٴلعرٴق وسقپيا وٴلقؿـ ٴلجـقبل وٴلصقمال و
مع ٴكدٓچ ٴلثقپٶ ٴإلسالمقة يف ٲيرٴن فؼد تؿ حؾ ٴلحؾػ طام .1979لؾؿزيد
يؿؽـ ٴلرجقچ ٲلك :ٴبتسام حؿقټ محؿد ومعـز حؿقد ،تركقا وٴٕحالف
ٴلعسؽرية ٴلدولقة بعد ٴلحرٵ ٴلعالؿقة ٴلثاكقة ،ٴلعرٴق ،جامعة تؽريت
لؾعؾقم ٴإلكساكقة ،ٴلعدټ ،12:ٴلؿجؾد ،16:ټيسؿرب ،2009ڂ-305
 .307وكذلؽٰ :حؿد طبدٴلرحقؿ مصطػك ،ٴلقٓياٷ ٴلؿتحدٶ وٴلؿشرق
ٴلعربل ،ٴلؽقيت ،سؾسؾة طالؿ ٴلؿعرفة ( ،)4ٴلؿجؾس ٴلقصـل لؾثؼافة
وٴلػـقن وٴٔټٴٵ ،1978 ،ڂ.146
 -77يف يـاير طام ٰ 1957لؼك ٴلرئقس ٴٕمريؽل ٴٕسبؼ ٯيزهناوپ خطابًا ٰمام
ٴلؽقكغرڀ ٰو٭ك فقف باستخدٴم ٴلؼقٴٷ ٴٕمريؽقة لحؿاية ٴلشرق ٴٕوسط
مـ ٴلخطر ٴلشققطل ،كؿا ٰو٭ك بالدطؿ ٴلؿاټي لؾدول ٴلؿـاهضة
طؿؼ مبدٰ ٯيزهناوپ سقاسة ٴٕحالف ٴلعسؽرية باطتباپها
لؾشققطقة .ولؼد َّ
سقاسة مفؿة وفاطؾة يف خدمة ٴٕهدٴف ٴٕمريؽقة ،حقث سعك ٲلك تشؽقؾ
وجسدها ثاكقة مـ خالل
ٴلسـْتق) وحؾػ بغدٴټ،
َّ
حؾػ جـقٵ شرق ٯسقا ( ِّ
محاولة كؼؾ تجربة ٴلرئقس ٴٕمريؽل ٴٕسبؼ هاپي ترومان يف ٰوپوبا ٲلك
مـطؼة ٴلشرق ٴٕوسط ،وٲلك جاكب هاتقـ ٴلؿحاولتقـ صرٺ ٴسرتٴتقجقة
ٴلرټ ٴلشامؾ يف مقٴجفة ٴٓتحاټ ٴلسقفقتل .يؿؽـ ٴلرجقچ ٲلك كتاٵ (سؾقؿ
ٴلحسـل ،مباټىٮ ٴلرٱساٮ ٴٕمريؽان) ،بقروٷ ،ٴلؿركز ٴإلسالمل لألبحاٸ
ٴلسقاسقة.1987 ،
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 -78مقسقن طباڀ حسقـ ٴلجبقپي ،مققػ ٴلقٓياٷ ٴلؿتحدٶ ٴٕمريؽقة مـ
ٴلعدوٴن ٴلثالثل طام  1956وتدٴطقاتف ،قسؿ ٴلتاپيخ ،كؾقة ٴلرتبقة ٴٕساسقة،
ٴلجامعة ٴلؿستـصرية ،ٴلجؿفقپية ٴلعرٴققة ،ٴلؿجؾد،2016 ،)5( ،27:
ڂ.1772وكشقر هـا ٰن يف  27ماپڀ  1958خؾػ كؽقتا خروشقف سؾػف
كقؽقٓي بقكجاكقـ.
 -79باون مقين ،مـ ٴلحرٵ ٴلباپټٶ حتك ٴلقفاق (1980-1945م) ،ترجؿة:
٭اټق ٲبرٴهقؿ طقټٶ ،طؿان ،ټٴپ ٴلشروق ،1984 ،ڂ.135
AMIR SADEGHI ,HOSSEIN ,The Security Of The -80
.Persian Gulf, London Croom Helm 1981 , pp 73
 -81مصطػك ٴلـجاپ وٯخرون ،تاپيخ ٴلخؾقج ٴلعربل ٴلحديث وٴلؿعا٭ر،
ٴلعرٴق ،جامعة ٴلبصرٶ ،1984 ،ڂ.243
 -82ٲسؿاطقؾ ٭ربي مؼ ِّؾد ،مبدٰ كاپتر ،مجؾة (ٴتجاهاٷ ٲطالمقة) ،ٴلؽقيت،
ٴلعدټ :ٴٕول ،ٴلؿجؾد :ٴٕولٰ ،بريؾ  ،1981ڂ.198
 -83٭ربي فالح ٴلحؿدي ،ٴلخؾقج وٴلجزيرٶ ٴلعربقة يف ٴلؿصاټپ ٴلروسقة ،ڄ،1
بقروٷ ،ٴلدٴپ ٴلعربقة لؾعؾقم كاشرون ،2012 ،ڂ.42
 -84طؿاټ يقسػ وٰپوى ٴلصباڇ ،مستؼبؾ ٴلسقاساٷ ٴلدولقة تجاه ٴلشرق
ٴٕوسط ،ڄ ،1طؿان ،مركز ټپٴساٷ ٴلشرق ٴٕوسط ،1996 ،ڂ -69
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 -85طاټل محؿد خضر ،ٴلصرٴچ ٴلدولل يف ٴلخؾقج ٴلعربل ،بقروٷ ،ٴلؿمسسة
ٴلعربقة ،مجؾة (قضايا طربقة) ،ٴلعدټ ،10-9:ٴلؿجؾد ،8:سبتؿربٰ -كتقبر،
 ،1981ڂ.53
 -86غاكؿ محؿد ٭الح ،ٴلسقاسة ٴلسقفقتقة يف ٴلخؾقج ٴلعربل بقـ مـطؼقـ ٴلعؼقدٶ
ومسؾؽ ٴلؿصؾحة ،مجؾة ٴلعؾقم ٴلسقاسقة ،جامعة بغدٴټ ،ٴلعدټ :ٴلثامـ،
ٴلسـة :ٴلثالثةٰ ،غسطس  ،1990ڂ.36
-87

Talal Nizameddin, Russia and The Middle East:
U.K,

Policy,

Foreign

new

a

Towards

C.Hurst&co.Publishers,1999,pp190.
Andrej Kreutz, Russia in The Middle -75
East: Friend or Foe, United States, Greenwood
.124 Publishing, 2007, pp
 -88يؾقـا مقؾؽقمقان ،ټپٴساٷ يف تاپيخ ٴلؽقيت ٴلحديث وٴلؿعا٭ر ،ترجؿة:
ماهر سالمة ،ٴلؽقيت ،مركز ٴلبحقٸ وٴلدپٴساٷ ٴلؽقيتقة،2010 ،
ڂ.124
ٰ -89حؿد طدكان طبدٴلؽريؿ ٴلشؽاكل ،ٴٕمؿ ٴلؿتحدٶ وققٴٷ حػظ ٴلسالم
ٴلدولقة مع ټپٴسة لبعثة ٴٕمؿ ٴلؿتحدٶ لؾؿرٴقبة بقـ ٴلعرٴق وٴلؽقيت،
پسالة ماجستقر ،كؾقة ٴلعؾقم ٴلسقاسقة ،جامعة بغدٴټ ،1996 ،ڂ.46
 -90صؾعت يعؼقٵ ٴلغصقـ ،خؿس جـسقاٷ وٴلقصـ وٴحد :مـ مذكرٴٷ
صؾعت يعؼقٵ ٴلغصقـ ،ٴلؽقيت ،مطبعة حؽقمة ٴلؽقيت،1981 ،
ڂ.404
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 -91مصطػك ٴلـجاپ وٯخرون ،تاپيخ ٴلخؾقج ٴلعربل ٴلحديث وٴلؿعا٭ر ،مرجع
سابؼ ،ڂ.241
 -92مسقرٶ ٴلبعث ( ،)1وسام ٴلسبع ،جريدٶ (ٴلقصـ) ،ٴلبحريـ ،ٴلعدټ،148:
ٴلسـة ٴٕولك26 ،يقكقق  ،2006ڂ.11
 -93مذكرٴٷ طبدٴلرحؿـ ٴلـعقؿل ،جريدٶ (ٴلقسط) ،ٴلبحريـ ،ٴلعدټ،2267:
 19كقفؿرب .2008
 -94مسعد ٴلششتاوي ،حرٵ ٰكتقبر 1973ٴسرتٴتقجقة مصرية تلسست مـ وٴقع
مرير ،جريدٶ ٴٕهرٴم ٴلققمقة ،ٴلخؿقس ٰ 5كتقبر ،2017ٴلسـة،142:
ٴلعدټ.47785 :
 -95ٯمال ٴلسبؽل ،تاپيخ ٲيرٴن ٴلسقاسل بقـ ثقپتقـ (1979-1906م)،
ٴلؽقيت ،ٴلؿجؾس ٴلقصـل لؾثؼافة وٴلػـقن وٴٔټٴٵ ،1999 ،ڂ.221
 -96ٲسؿاطقؾ ٭ربي مؼ ِّؾد ،مسللة ٰمـ ٴلخؾقج ..ٴٕبعاټ ٴٓسرتٴتقجقة وٴلسقاسقة،
مجؾة (ٴلسقاسقة ٴلدولقة) ،ٴلؼاهرٶ ،ممسسة ٴٕهرٴم ،ٴلعدټٰ ،70:كتقبر
 ،1982ڂ.222-220
 -97محؿد ٴلسعقد ٲټپيس ،مباټپٶ بريجقـقػ ٴلخؾقجقة وٴلصرٴچ ٴلدولل ،مجؾة
(ٴلسقاسة ٴلدولقة) ،ٴلؼاهرٶ ،ممسسة ٴٕهرٴم ،ٴلعدټ ،64:ٲبريؾ ،1981
ڂ.173
 -98مقخائقؾ سقرغقػقتش غقپباتشقف ( ُولِد يف  2ماپڀ 1931م) ،يف كرٴي
ستافروبقل لعائؾة پوسقةٰ-وكرٴكقة قروية ،ويف مرٴهؼتف طؿؾ مش ِّغالً ٔلة
ٴلحصاټٶ يف ٴلزپٴطة ٴلجؿاطقة .تخرٹ مـ جامعة مقسؽق ٴلحؽقمقة طام
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1955م وكال شفاټٶ بؽالقپيقڀ يف ٴلؼاكقن .وبقـؿا كان يف ٴلجامعة ٴكضؿ
لؾحزٵ ٴلشققطل ومـ بعدها ٰ٭بح فاطالً فقف .ويف طام 1970م تؿ تعققـف
سؽرتقر ًٴ ٰول لؾحزٵ إلقؾقؿ ستافروبقل ،ثؿ ُط ِّقـ يف ٴلعام 1974م ٰول
وط ِّقـ طضق ًٴ يف ٴلؿؽتب ٴلسقاسل
سؽرتقر لؾؿجؾس ٴلسقفقتل ٴٕطؾكُ .
لؾحزٵ يف طام 1979م .وخالل  3سـقٴٷ بعد مقٷ ٴلرئقس لققكقد
بريجـقػ تبعتفا فرتٶ وجقزٶ مـ ترتقب ٴلؿـا٭بَّ ،
پشح ٴلؿؽتب ٴلسقاسل
غقپباتشقف لقتقلك مـصب ٴٕمقـ ٴلعام لؾؿجؾس ٴلسقفقتل يف طام
1985م .وشغؾ مـصب پئقس ٴلحزٵ ٴلشققطل ٴلسقفقتل بقـ طامل
 1985و1991م ،وپئقس ٴلدولة يف ٴٓتحاټ ٴلسقفقتل ٴلسابؼ بقـ طامل
 1988و1991م .وكان يدطق ٲلك ٲطاټٶ ٴلبـاٮ ٰو (ٴلربيسرتويؽا) .وساهؿ
مع ٴلرئقس ٴٕمريؽل پوكالد پيغان يف ٲهناٮ ٴلحرٵ ٴلباپټٶ .وحصؾ طؾك
جائزٶ كقبؾ لؾسالم طام 1990م .وقد ٯتت (ٴلربيسرتويؽا) ثؿاپها يف 26
ټيسؿرب 1991م طـدما تقٴپى ٴٓتحاټ ٴلسقفقتل مـ ٭ػحاٷ ٴلتاپيخ بعد
تقققع ٴلرئقس ٴلروسل ٴلرٴحؾ ٴٕسبؼ بقپيس يؾتسـ طؾك ٴتػاققة حؾ ٴتحاټ
ٴلجؿفقپياٷ ٴلسقفقتقة ٴٓشرتٴكقة.
ٰ -99مقـ ٴلفقيدي ،ٴلبقروسرتويؽا وحرٵ ٴلخؾقج ٴٕولك ،ڄ ،1ٴلؼاهرٶ ،ټٴپ
ٴلشروق ،1997 ،ڂ.63
 -100هـري كقسـجر ،ٴلدبؾقماسقة مـ ٴلحرٵ ٴلباپټٶ ٲلك يقمـا هذٴ ،ترجؿة:
مالؽ فاضؾ ٴلبديري ،ٴلؼاهرٶ ،ٴٕهؾقة لؾـشر وٴلتقٿيع ،1995 ،ڂ.539
 -101حقدپ غقبة ،ماٽٴ بعد ٲخػاق ٴلرٰسؿالقة وٴلشققطقة كحق ٰيديقلقجقة جديدٶ
لؾتقٴٿن ٴٓقتصاټي وٴٓجتؿاطل ،ڄ ،3بقروٷ ،شركة ٴلؿطبقطاٷ،
 ،1995ڂ.362
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 -102كؿال سالؿ ٴلشؽري ،مشروچ ٴلشرق ٰوسطقة وٴٕمـ ٴلعربل ،مجؾة
(جامعة ټمشؼ لؾعؾقم ٴٓقتصاټية وٴلؼاكقكقة) ،ٴلعدټ :ٴٕول ،ٴلؿجؾد،28:
 ،2012ڂ.516
 -103كقپهان ٴلشقخ ،پوسقا وٴلتغقرٴٷ ٴلجققٴسرتٴتقجقة يف ٴلقصـ ٴلعربل)،
ٰحؿد سعقد كقفؾ وٯخرون ،ٴلتدٴطقاٷ ٴلجققٴسرتٴتقجقة لؾثقپٴٷ ٴلعربقة،
بقروٷ ،ٴلؿركز ٴلعربل لألبحاٸ وټپٴسة ٴلسقاساٷ ،2014 ،ڂ.303
 -104ٲيرٴن وپوسقا ..ما بعد ٴٓتػاق ٴلـقوي ،ټ .معتصؿ ٭دِّ يؼ طبدٴهلل ،ٴلؿعفد
ٴلدولل لؾدپٴساٷ ٴإليرٴكقة ،ٴلرياڃ ،طؾك ٴلؿققع ٴإللؽرتوين:
 .https://rasanah-iiis.orgتاپيخ ٴلدخقل 29 :سبتؿرب .2018
 -105ٴلعالقاٷ بقـ ٴلقٓياٷ ٴلؿتحدٶ ومجؾس ٴلتعاون ٴلخؾقجل :سد فجقٶ
ٴلؿصدٴققة،

مايؽؾ

ٯيزكشتاٷ،

معفد

وٴشـطقن،

 . www.washingtoninstitute.orgتاپيخ ٴلدخقل 29 :سبتؿرب
.2018
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ٟظ اٌؼشث١ٍ ِٕطمخ اٌخٍٝش٘ب ػ١ررصٚ ّخ٠خ اٌمذ١غ١عزشارٛ١بد اٌغ٠إٌظش

Abstract:
The science of Geopolitics is one of the important topics
in the field of political science and international relations
which emerged at the end of the 19th century and the
beginning of the 20th century. As scientists worked hard to
develop the cognitive rules and accompanying curricula that
are directly related to the field of Geopolitics as a unique
and diverse science field . The science of Geopolitics may
be considered a newborn in the academic studies, but this
does not negate the fact that Geopolitics had ancient roots
but with the development of its stages, especially in the
twentieth century a new science was derived from its womb,
it became known as Geopolitical science and became an
important science that reflects the nature of our time in
terms of international competition.

Key Words: Geopolitics- Political Theories- Arabian
Gulf-

International

Competitiveness-

Cold

War.
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الوسرخلص
يفتؿ هذٴ ٴلبحث بدپٴسة ټياپ ٴلعرٵ مـ مخطقڄ (٭قپ ٴٕقالقؿ) ،وهق
مخطقڄ فريد ٴختؾطت كسبتف ٲلك مملػقـ ٴثـقـ مـ ُكتّاٵ ٴلجغرٴفقا ٴلتاپيخقة طـد
ٴلعرٵ وٴلؿسؾؿقـ .وب ّقـ ٴلبحث ٰسباٵ ٽلؽ ٴٓختالڄ وٴلقهؿ ،وٰثبت مـ خالل
ٴلؼرٴئـ وٴلدٓئؾ ٴلتاپيخقة ٰن مملػ ٴلؽتاٵ هق ٰبق ٿيد ٴل َب ْؾخل ولقس كؿا كان
ُيعتؼد ٰكف لإل٭طخري  .وقد ٴوضح ٴلبحث ٰن ٰهؿقة كتاٵ ٭قپ ٴٓقالقؿ تتجؾك
بقضقٺ حقـؿا يتصدى ٴلؿملػ لؾؽتابة طـ ٴلجغرٴفقا ٴلتاپيخقة لؾعالؿ ٴٓسالمل ،
فتحدٸ طـ جغرٴفقة ٴلؿاضل بجقٴكبف ٴلطبقعقة وٴلبشرية  ،بؿعـك ٴكف لؿ يؼتصر يف
ټپٴستف طؾك ٴلظروف ٴلطبقعقة لؾؿاضل  ،وٲكؿا ٴهتؿ بدپٴسة ٴلـشاڄ ٴلبشري ،وهق
مؿا يؼع ضؿـ ٰهؿ مؽقكاٷ ٴلؽتابة ٴلتاپيخقة  .وقدّ م ٴلبحث كبذٶ طـ مـفج ٴلؿملػ
 ،ثؿ ٰپفؼ ٴلبحث بؼطعة محؼؼة مـ ٴلؿخطقڄ لؾدٓلة طؾك ٰهؿقتف وٰهؿقة تحؼقؼف

د٠بس اٌؼشة ِٓ ِخطٛط (صٛس ا٤لبٌ٤ )ُ١ث ٟص٠ذ اٌجٍْخ ٟاٌّزٛفّ ٝعٕخ
٘344ـ َ934/دساعخ ٚرؾم١ك
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كامالً وكشره كشرٶ طؾؿقة معتربٶ،ويعد هذٴ ٴلبحث ٰول ٲشاپٶ طؾؿقة ٲلك پياټٶ هذٴ
ٴلؿخطقڄ وٰهؿقتف لؾؽتابة ٴلتاپيخقة .

كؾؿاٷ مػتتاحقة :مخطقڄ ٭قپ ٴٕقالقؿٰ ،بق ٿيد ٴل َب ْؾخل ،جغرٴفقا
تاپيخقة ،تحؼقؼ.

أتى زَذ الثلخٍ وكراته :
وطالؿ مقسقطل يف طدٶ
ٰبق ٿيد ٰحؿد بـ َس ْفؾ ٴل َب ْؾخل ممپٻ وجغرٴيفّ ومػ ّؽر
ٌ
طؾقم وفـقن ،وهق ٽو ٴهتؿاماٷ كثقرٶ متـقطة.ولد يف شامِ ْستقان ،ٲحدى قرى َب ْؾخ مـ
بالټ ٰفغاكستان ٴلحالقة ،وٰ٭ؾ ٰبقف مـ سجستان .بدٰ حقاتف معؾؿًا لؾصبقان ،وهل
مفـة ٰبقف ،ثؿ ټخؾ ٴلعرٴق ،وبؼل ثؿاين سـقٴٷ يلخذ ٴلعؾؿ مـ طؾؿائفا ،وتتؾؿذ طؾك
ٴلؿػؽر ٴلؽبقر يعؼقٵ بـ ٲسحاق ٴلؽـدي (ٷ256هـ869/م) ،فاپتؼك بف طؾؿف ٲلك
مرتبة سامقة( .)1طاځ ٴل َب ْؾخل طؿر ًٴ مديد ًٴ كاهز ٴلثؿاكقـ ،وتقيف ب َب ْؾخ سـة
322هـ934/م(.)2
٭ـّػ ٴل َب ْؾخل ما يؼاپٵ ٴلسبعقـ كتابًا يف شتك ٴلػـقن وٴلؿعاپف ،مـفا:
ٴلتاپيخٰ ،قسام ٴلعؾقمٰ ،سؿاٮ ٴٕشقاٮ ،شرٴئع ٴٕټيان ،مصالح ٴٕبدٴن وٴٕكػس،
كتاٵ
كظؿ ٴلؼرٯن ،غريب ٴلؼرٯن ،كؿال ٴلديـ ،ٴلذي ققؾ فقف :ما ُ٭ـػ يف ٴإلسالم
ٌ
ٰكػع لؾؿسؾؿقـ مـف(.)3
( )1ياققٷ ٴلحؿقي ،معجؿ ٴٓټباٮ  ،ٹ ،1ڂ.374
( )2ٴبـ ٴلـديؿ  ،ٴلػفرست ڂ.171-170
( )3ٴبـ ٴلـديؿ،ٴلػفرست ڂ،170ياققٷ ٴلحؿقي،معجؿ ٴٓټباٮ ،ٹ، 1ڂ. 374
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ويف مجال ٴلجغرٴفقا ٴلتاپيخقة بػروطفا ٴلؽثقرٶ ٰلػ كتبًا مـفا :٭ػاٷ ٴٕمؿ،
ٰخالق ٴٕمؿ ،فضائؾ م ّؽة طؾك سائر ٴلبؼاچ ،فضائؾ َب ْؾخ ،محاسـ ٰهؾ ُخرٴسان(،)1
و٭قپ ٴٕقالقؿ مقضقچ بحثـا هذٴ.
ترجؿ لف طدټ مـ ٴلؽتّاٵ لعؾ ٰهؿفؿٰ :بق ٲسحاق ٴلـديؿ (ٷ385هـ995/م)
يف ٴلػفرست( ،)2ومـفؿ ٴبـ حجر (ٷ852هـ1449/م)يف لسان ٴلؿقزٴن(.)3ويؽاټ
ياققٷ ٴلحؿقي (ٷ626هـ1228/م) ٰن يؽقن قد ٴستقطب كؾ ما كُتب طـف(.)4
لؽـ كتاٵ ٴل َب ْؾخل تؽتـػف مشؽؾة كبقرٶ ،وهل تدٴخؾف مع كتابل (ٴٕقالقؿ /
ٴلؿسالؽ وٴلؿؿالؽ) ٕبل ٲسحاق ٴإل٭طخري ٴلؿتقىف سـة 346هـ957/م،
و(٭قپٶ ٴٕپڃ) ٓبـ حققؾ ٴلؿتقىف سـة 367هـ977/م.
ومـ ٰحد كصقڂ ياققٷ ٴلحؿقي تتلكد هذه ٴلؿشؽؾة حقث يؼقل« :قرٰٷ يف
ٴلؽتاٵ ٴلؿتـاٿچ بقـ ٰبل ٿيد ٴل َب ْؾخل وٰبل ٲسحاق ٴلػاپسل ٴإل٭طخري يف ٭ػة
ٴلبؾدٴن.)5(»...
ومـ مؼاپكة كص ٴإل٭طخري بـص ٴل َب ْؾخل ،ومـ ٴٓصالچ طؾك خرٴئطفؿا،
معق ٌل
يتضح تلثر ٴإل٭طخري ٴلشديد بال َب ْؾخل مـفجًا وتصـقػًا وتبقيبًا  ،بؾ هق ّ
طؾقف يف كثقر مـ ٯپٴئف ومعؾقماتف وخرٴئطف ،حتك يؽاټ كتابف ٰن يتطابؼ معف.ولؿ تؽـ
( )1ياققٷ ٴلحؿقي ،معجؿ ٴٓټباٮ  ،ٹ ،1ڂ.374
( )2ڂ.171-170
( )3ٹ ،1ڂ.479
( )4معجؿ ٴٕټباٮ ،ٹ ،1ڂ.374
( )5معجؿ ٴلبؾدٴن ،ٹ ،2ڂ.166

د٠بس اٌؼشة ِٓ ِخطٛط (صٛس ا٤لبٌ٤ )ُ١ث ٟص٠ذ اٌجٍْخ ٟاٌّزٛفّ ٝعٕخ
٘344ـ َ934/دساعخ ٚرؾم١ك

407

لف ٲضافاٷ طؾك كص ٴلبؾخل ٴٓ يف حآٷ كاټپٶ  ،بؾ ٴختصر يف بعض ٴلؿقٴضع
مثؾ ٴلحدوټ وٴلؿسافاٷ يف بعض ٴٕقالقؿ)1( .
ثؿ جاٮ ٴبـ حققؾ ،وهق كصقبل (مـ كصقبقـ) مق٭ؾل بغدٴټي
(ٷ367هـ977/م) ،وساپ طؾك هنج ٴإل٭طخري ،متلثر ًٴ بف وبال َب ْؾخل قبؾف ،وحتك
طـقٴن كتابف (٭قپٶ ٴٕپڃ) كان ٴكعؽاسًا لؽتاٵ ٴل َب ْؾخل (٭قپ ٴٕقالقؿ) بصقپتف
ٴلؿعدلة ٴلتل خرجت مـ تحت يد ٴإل٭طخري،و٭رٺ هق كػسف بذلؽ حقث قال
":حتك ٴٽٴ لؼقت ٴٓ٭طخري ٴخذٷ كتابف ،وٴستغـقت طـ غقره مـ ٴلؽتب"(، )2
وكتج طـ لؼائف بآ٭طخري مـاقشاٷ حقل ٴلؽتاٵ حقث قال « :ولؼقت ٰبا ٲسحاق
ٴلػاپسل (ٴإل٭طخري) ،وقد ٭قپ هذه ٴلصقپٶ ٕپڃ ٴلفـد ،فخؾطفا و٭قپ
فاپڀ فجقټها ،وكـت قد ٭قپٷ ٰٽپبقجان ٴلتل يف هذه ٴلصػة فاستحسـفا
وٴلجزيرٶ ،فاستجاټها وٰخرٹ ٴلتل لؿصر فاسدٶ ،ولؾؿغرٵ ٰكثرها خطل ،وقال :قد
كظرٷ يف مقلدك وٰثرك ،وٰكا ٰسللؽ ٲ٭الٺ كتابل هذٴ ،حقث ضؾؾت ،فل٭ؾحت
مـف غقر شؽؾ ،وطزوتف ٲلقف ،ثؿ پٰيت ٰن ٰكػرټ هبذٴ ٴلؽتاٵ وٲ٭الحف وتصقيره
ٰجؿعف وٲيضاحف ،مـ غقر ٰن ٰلؿ بتذكرٶ ٴلؽتاٵ ،لؽـ ٴستؼبحت ٴٓستؽثاپ بؿا تعب
فقف سقٴي وكصب فقف غقري»(.)3
ويتضح مـ هذٴ ٴلـص ٰن كتاٵ ٴبـ حققؾ كسخة مـؼحة ومعدلة مـ كتاٵ
ٴٓ٭طخري  ،فػقفا تصقيباٷ وٲضافاٷ هامة ٰضاففا ٴبـ حققؾ ،وخا٭ة يف و٭ػ

()1ٴطتؿدكا صبعة لقدن مـ كتاٵ ٴٓ٭طخري،ٴما ٴلبؾخل فاطتؿدكا ٴلـسخ ٴلؿخطقصة ٴلتل سقليت ٽكرها.
( )2ٴبـ حققؾ ،٭قپٶ ٴٓپڃ ،ڂ . 320
( )3ٴلؿصدپ كػسف ،ڂ . 320
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ٴٕجزٴٮ ٴلغربقة مـ ٴلعالؿ ٴإلسالمل( .)1جاٮٷ كتقجة لرحالتف ٴلؿتعدټٶ ،كؿا ٭رٺ
هق بذلؽ يف مؼدمة كتابف حقث قال« :وكان ٰكثر ما حدٴين طؾك هذٴ ٴلؽتاٵ وتللقػف
طؾك هذه ٴلصقپٶ ٰين كـت يف حال ٴلحدٴثة شغػًا بلخباپ ٴلبؾدٴن ،وٴلقققف طؾك
حال ٴٕمصاپ ،كثقر ٴٓستعالم وٴٓستخباپ لسافرٶ ٴلـقٴحل ،ووكالٮ ٴلتجاپ ،وقرٴٮٶ
ٴلؽتب ٴلؿملػة فقفا ،وكـت ٲٽٴ لؼقت ٴلرجؾ ٴلذي ٰضـف ٭اټقًا وٲخالف بؿا ٰسللف طـف
خبقر ًٴ ،فلجده طالؿًا طـد ٲطاټٶ ٴلخرب ٴلذي ٴطتؼد فقف ٭دقف ،وقد حػظت ك ََسؼف،
وتلمؾت صرقف وو٭ػف ،وٰكثر ٽلؽ باصالً ،وٰپى ٴلحاكل بلكثر ما حؽاه جاهالً ،ثؿ
ٰطاوټه ٴلخرب ٴلذي ٰلتؿسف مـف وٴلذكر ،لقسؿع ٴلذي ٴستق٭ػتف ،وٰصالع معف ما ٭دپ
مع غقره يف ٽلؽ بعد پٱية ،وٰجؿع بقـفؿا وبقـ حؽاية ٍ
ثالث بالعدل وٴلسقية ،فتتـافر
ٴٕققٴل وتتـاىف ٴلحؽاياٷ ،وكان ٽلؽ ټٴطقة ٲلك ما كـت ٰحسف يف كػسل بالؼقٶ طؾك
ٴٕسػاپ ،وپكقٵ ٴٓخطاپ ،ومحبة تصقير ٴلؿدن ،وكقػقة مقٴقع ٴٕمصاپ ،وتجاوپ
ٴٕقالقؿ وٴٕ٭ؼاچ"(.)2
وتمكد كصقڂ بعض ٴلؿمپخقـ ٴن ٴلؽتاٵ لؾبؾخل ولقس لغقره  ،حقث ضؾ
معروفا بـسبتف لؾبؾخل ٲلك ٴلؼرن ٴلثاين طشر ٴلفجري  /ٴلثامـ طشر ٴلؿقالټي()3
طؾك ٴقؾ تؼدير .
وخال٭ة ٴلؼقل  :ٴن كتاٵ ٴلبؾخل هق ما ٰخرجة ٴٓ٭طخري بتغققرٴٷ صػقػف ،
وهق ٽٴتف ما ٰخرجف ٴبـ حققؾ بتصقيباٷ وٴضافاٷ مـ طـده .

( )1ٴطتؿدكا صبعة مـشقپٴٷ ټٴپ مؽتبة ٴلحقاٶ  ،بقروٷ 1979 ،مـ كتاٵ ٴبـ حققؾ
( )2ٴبـ حققؾ ،٭قپٶ ٴٕپڃ ،ڂ .320
( )3ٴكظر ڂ 386مـ هذٴ ٴلبحث.
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هحرىي الوخطىط

وضع ٴل َب ْؾخل كتاٵ (٭قپ ٴٕقالقؿ) يف و٭ػ ٴلؿعؿقپ مـ ٴلعالؿ ٴلؼديؿ

ٴلؿعروف ٯكذٴك وتؼسقؿاتف ٴلجغرٴفقة وٴإلټٴپية .وبسط ٴلؽالم يف ٰقالقؿ ٴٕپڃ
وتضاپيسفا ،ومظاهرها ٴلجغرٴفقة وٴلبقئقة ومؿالؽفا .وقسؿ ٴلعالؿ ٴلؿعروف ٲلك
ٰقالقؿ ،وشرٺ ما بؽؾ ٲقؾقؿ مـ ٴلبحاپ وٴٕهناپ وٴلجبال وٴلؿدن وغقر ٽلؽ مؿا
يدخؾ يف مسؿك ٴلجغرٴفقا ٴلتاپيخقة .وكاكت ٴٕقالقؿ طـده :بالټ ٴلعرٵ ،بالټ
ٴلؿغرٵ ،مصر ،ٴلشام ،ٴلروم ،ٴلجزيرٶٴلػرٴتقة ،ٴلعرٴق ،خقٿستان ،فاپڀ ،كرمان،
بالټ ٴلسـد وٴلفـدٰ ،پمقـقة وٰٽپبقجان ،ٴلجبال ،ٴلديؾؿ ،بحر ٴلخزپ ،ٴلؿػاٿٶ ٴلتل بقـ
فاپڀ وخرٴسان ،سجستان ،خرٴسان ،بالټ ما وپٴٮ ٴلـفر ()1
قصد ٴل َب ْؾخل مـ وضع هذٴ ٴلؽتاٵ وكؿا قال يف ٴلؿؼدمة تػصقؾ ٴٕقالقؿ ،فذكر
حدوټ كؾ ٲقؾقؿ وما يجاوپه وشؽؾف ومدكف وقرٴه وٴلؿسافاٷ بقـ ٴلؿدن
ٴلؽربى(،)2لؽل يستقيف ٴلؼاپىٮ ٴلصقپٶ ٴلصاټقة طـ ٴلجغرٴفقة ٴلتاپيخقة لالقؾقؿ .
وٴبتدٰ كتابف بالحديث طـ ټياپ ٴلعرٵ ٕهنا تحتقي مؽة وٴلؼبؾة كؿا قال( ،)3مؿا
يمكد ٴطتؼاټه بؿركزية ٴلؽعبةٰ ،ي ٰن لف بعد ًٴ ټيـقًا يف ٴلتؼسقؿ ٴلجغرٴيف .وحدټ حدوټ
ټياپ ٴلعرٵ بالق٭ػ ٴلقٴضح ٴلتام(.)4

()1ٴلبؾخل ،مخطقڄ ٭قپ ٴٓقالقؿ، ،وپقة . ٰ77
( ) 2ٴلبؾخل ،٭قپ ٴٕقالقؿ  ،وپقة ،ٰ6وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 3ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ10وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( )4ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ6وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
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ومػفقم ٴإلقؾقؿ طـده ٴلؿـطؼة ٴلجغرٴفقة ٽٴٷ ٴلؿظاهر ٴلطبقعقة ٴلخا٭ة ٴلتل
تؽسبفا شخصقة مستؼؾة ،مع ٴٓهتؿام بالـظام ٴلسقاسل ٴلؼائؿ يف كؾ ٲقؾقؿ تحدٸ
طـف وتبعقتف ٲلك ٰي كقان سقاسل ،وصبقعة ٴلتشؽقؾ ٴإلټٴپي ،مؿا يدخؾ كتابف يف ٲصاپ
ٴلؿصاټپ ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة ،ويتضح ٽلؽ مـ ققلف طؾك سبقؾ ٴلؿثال  " :ويتّصؾ
بلپڃ ٴلعرٵ بـاحقة ٰ ْيؾة ّبر ّي ٌة ُتعرف بتقف بـل ٲسرٴئقؾ ،وهل وٲن كاكت متّصؾة بدياپ
ٴلعرٵ فؾقست مـ ټياپهؿ ،وٲكّؿا كاكت ّبر ّية مـ ٰپڃ ٴلعؿالؼة وٴلققكاك ّقة ،وٰپڃ
ٴلؼبطـ لقس ُيعرف هبا ما ٌٮ وٓ طقـ ،فؾذلؽ لؿ كدخؾفا يف ټياپهؿ"(.)1
وتؼسقؿ ٴٕقالقؿ طـده متسؾسؾ حقث يذكر ٴإلقؾقؿ بحدوټه و٭ػاتف ،ثؿ يشرٺ
ما فقف مـ تؼسقؿاٷ ټٴخؾقة يؿؽـ ٰن كسؿقفا فرطقة ،وخقر مثال طؾك ٽلؽ ما قالف يف
بدٴية ٴلـص ٴلؿحؼؼ ٴلؿرفؼ هبذٴ ٴلبحث....« :ففذٴ هق شرقل ټياپ ٴلعرٵ وجـقهبا
وشلٮ مـ غرهبا ،ثؿ  ، )2( »....وققلف .....« :وهق تؿام ٴلشرقل وٴلجـقبل وبعض
ٴلغربل ،وما بؼل مـ حدّ ٴلغربل مـ ٰ ْيؾة ٲلك بالِس فؿـ ٴلشام»(.)3
وقد حرڂ طؾك ٽكر ما ٲٽٴ كان ٴإلقؾقؿ يطؾ طؾك بحر ٰو هنر ،وٽكر مصاټپ
ٴلؿقاهٰ :مطاپ ،ٯباپ ،طققن ،بحقرٴٷ ،جدٴول ،وغقر ٽلؽ مؿا يستغؾف ٴإلكسان يف
ٴلشرٵ ٰو ٴلتـؼؾ ،ومؿا لف ٰثره ٴلقٴضح يف ٴلحقاٶ ٴٓقتصاټية ،كؼقلف « :فؾقس بؿ ّؽة
ما ٌٮ ٍ
جاپ ّٲٓ مـك ،بؾغـل بعد خروجل طـفا ٰكّف ٰجري ٲلقفا مـ ٍ
طقـ قد كان طؿؾ فقفا

( ) 1ٴلبؾخل ،٭قپ ٴٕقالقؿ  ،وپقة ،ٰ6وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 2ٴلؿصدپ كػسف،وپقة 15ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 3ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ16وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.

د٠بس اٌؼشة ِٓ ِخطٛط (صٛس ا٤لبٌ٤ )ُ١ث ٟص٠ذ اٌجٍْخ ٟاٌّزٛفّ ٝعٕخ
٘344ـ َ934/دساعخ ٚرؾم١ك

411

بعض ٴلقٓٶ ،فاستؿرٷ ٲلك ٰ ّيام =ٴلؿؼتدپ ٰمقر ٴلؿممـقـ< .ومقاهفؿ مـ ٴلسؿاٮ،
وٴلؿاٮ ٴلذي كاكقٴ يشربقن مـف ٰضـفا بئر ٿمزم ،وٓ يؿؽـ ٴإلټمان طؾك شربف(.)1
كؿا حرڂ طؾك ٲيرٴټ و٭ػ ٴلجبال يف ٴٕقالقؿ ٴلتل ٽكرها مؿا يعـل ٴهتؿامف
بالجغرٴفقا ٴلتضاپيسقة ٰو شؽؾ ٴإلقؾقؿ ،وكان حريصًا طؾك ٽكر ٴلجبال وٰماكـفا
وو٭ػ بقئتفا كؿا يف حديثف طـ ٴلطائػ ٴلتل قال طـفا تؼع طؾك ضفر جبؾ غزوٴن
وهق ٰبرټ مـاصؼ ٴلحجاٿ( ،)2وحديثف طـ جبؾ ٰبل قبقس ٴلؿشرف طؾك ٴلؽعبة(،)3
وكذلؽ ٴلحجر ټياپ ثؿقټ ،فؼد پٰى جبالفا وٴلبققٷ ٴلؿـحقتة فقفا وٰسؿك تؾؽ
ٴلجبال بإثالب( ،)4وكذلؽ جبؾ ٰحد ()5وجبؾ پضقى وقد پٯه وهق يزهق
ٌ
مؽان
بالخضرٶ( .)6ومثال ٽلؽ ققلف طـ ٴلطائػ« :ولقس بالحجاٿ  -فقؿا طؾؿتف -
هق ٰبرټ مـ پٰڀ هذٴ ٴلجبؾ ،ولذلؽ ٴطتدل هقٴٮ ٴل ّطائػ ،وبؾغـل ٰكّف پ ّبؿا جؿد
ٌ
مؽان يجؿد فقف ٴلؿاٮ سقى هذٴ ٴلؿقضع
ٴلؿاٮ يف ٽپوٶ هذٴ ٴلجبؾ ،ولقس بالحجاٿ
فقؿا طؾؿتف»(.)7
وٰططك ٰهؿقة خا٭ة لألكظؿة ٴإلقتصاټية يف ٴٕقالقؿ ٴلتل ٽكرها وما يتصؾ هبا
مـ ضقٴهر ٴلطبقعة وٴلؿـاٻ وٴلغطاٮ ٴلـبايت وٴلثروٶ ٴلحققٴكقة وٴلؿـتجاٷ ٴلزپٴطقة،
وٴلسؾع ٴلتجاپية وٴلؿصـقطاٷ ٴلؿحؾقة وغقر ٽلؽ مـ مصاټپ ٴلرٿق ،فؼد كقه ٲلك
( ) 1ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ12وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 2ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ20وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 3ٴلؿصدپ كػسف،وپقة  22ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 4ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ16وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 5ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 30ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 6ٴلبؾخل ،٭قپ ٴٕقالقؿ  ،وپقة ،ٰ6وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 7ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 20ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
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شجر ٴلباټية وبعض ٴلـباتاٷ وٴلشجقرٴٷ غقر ٴلؿثؿرٶ بؿؽة ()1وكخقؾ ٴلؿديـة
وٿپوطفا ()2وتؿقپ ٴلبحريـ ٴلؽثقرٶ ()3وٿبقب ٴلطائػ وفقٴكففا ()4ومرٴطل
ٴلجحػة ()5وكثافة ٿپوچ خقرب  ،وخضرٶ جبؾ پضقى ()6ومزٴپچ ٴلؿذيخرٶ وكباهتا
وكباهتا ٴلؿشفقپ ٴلقپڀ ()7وفقٴكف ُطؿان ()8وٽكر تجاپٴٷ جدٶ وٰهؿقتفا
()9وتجاپٴٷ ُ٭حاپ()10وقروټ ٴلقؿـ و٭ػتفا( ،)11وٲبؾ بالټ ٴل َؿ َف َرٶ ()12وكقه
()12وكقه بلن ٭عدٶ مجؿع ٴلتجاپ وٴٕمقٴل( .)13قال طـ ٴلعقص« :حص ٌـ ٭غقر
ؿقپها طؾك سائر
وٴلؿ ْروٶ وٴلعشقرٶ
وٴلؿ ْروٶ ّ
ٌ
تػضؾ ُت ُ
حصـ ٭غقر بقـ َيـْ ُبع َ
بقـ َيـْ ُبع َ
ٴلصقحاين بخقرب وٴلبَ ْرين وٴل َع ْجقٶ بالؿديـة»( .)14وٴلجؾقټ ٴلجقدٶ
ُتؿقپ ٴلحجاٿ ّٲٓ ّ
ٴلؿدبقغة يف كجرٴن وجرځ وٴلطائػ(.)15
( ) 1ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ18وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 2ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ16وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 3ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ19وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 4ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 25ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 5ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ18وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 6ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ19وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 7ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 28ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 8ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ19وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 9ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ15وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 10ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ26وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 11ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 30ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 12ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ34وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 13ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ26وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 14ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ21وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 15ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ12وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
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وكذلؽ ٰوپټ ٰخباپ ًٴ طـ ٴلثروٴٷ ٴلؿعدكقة لألقالقؿ فؼد ٰوضح ٰن يف جبؾ
پضقى حجر ٴلؿسـ ٴلجقد ٴلذي يحؿؾ ٲلك ٴلبؾدٴن ٴٕخرى لجقټتف ( ،)1وٽكر
ٴلعؼقؼ وٴلجزچ ٴلؾذيـ يـتجان يف ٴلقؿـ ( ،)2ومغا٭اٷ ٴلؾملم يف َطدَ ن ٴلتل قال طـفا
طـفا «مديـة ٭غقرٶ ،وٲكؿا شفرهتا ٕهنا فرضة طؾك ٴلبحر ،يـزلفا ٴلسائرون يف ٴلبحر،
وهبا معاټن ٴلؾملم» ،)3( .ومعدن ٴلـؼرٶ يف باټية ٴلعرٴق(.)4
وٴهتؿ بذكر طـا٭ر ٴلبقئة مؿا يدخؾ يف ٴلجغرٴفقا ٴلطبقعقة فجاٮ طؾك ٽكر بروټٶ
صؼس ٴلطائػ وٴكجؿاټ مائفا ( ،)5وٴطتدٴل هقٴٮ ٭ـعاٮ وهبا تتؼاپٵ ساطاٷ ٴلشتاٮ
ٴلشتاٮ وٴلصقػ( .)6حقث قال طـفا« :وبؾغـل ٰكّفا مـ ٴطتدٴل ٴلفقٴٮ بحقث ٓ
يتحقل ٴإلكسان طـ مؽان وٴحد شتاٮ وٓ ٭قػًا طؿره ،وتتؼاپٵ هبا ساطاٷ ٴلشتاٮ
ّ
وٴلصقػ»(.)7
ويشدټ طؾك تحديد ما ٲٽٴ كاكت ٴلبؾدٴن ٴلتل يذكرها طامر ًٶ ٰم خرٴبًا ،فقصػ
بعض ٴلؿدن بالعؿرٴن مثؾ ُ٭حاپ ٴلتل قال طـفا« :وهل ٰطؿر مديـة ب ُعؿان وٰكثرها
مآ ،وٓ تؽاټ تعرف طؾك شاصئ بحر فاپڀ بجؿقع بالټ ٴإلسالم مديـة ٰكثر طؿاپٶ
وما ً
ٓ مـ ُ٭حاپ ،وهبا مدن كثقرٶ ،وبؾغـل ٰن حدوټ ٰطؿالفا كحق مـ ثؾثؿائة

( ) 1ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 15ٵ ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 2ٴلبؾخل ،٭قپ ٴٕقالقؿ  ،وپقة ،ٰ6وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 3ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ22وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 4ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 24ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 5ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ26وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 6ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 7ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 7ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ14وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
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فرسخ»( .)1وكؼقلف طـ ٴلجحػة« .فنكّفا ٌ
مـزل طامر ،وبقـفا وبقـ ٴلبحر كحق مـ
مقؾقـ .وهل يف ٴلؽرب وټوٴم ٴلعؿاپٶ كحق مـ فقد ،ولقس بقـ ٴلؿديـة وم ّؽة ٌ
مـزل
ّ
ٌ
مؽان
يستؼؾ بالعؿاپٶ وٴٕهؾ جؿقع ٴلسـة ّٲٓ ٴلجحػة ،وٓ بقـ ٴلؿديـة وٴلعرٴق
ّ
يستؼؾ بالعؿاپٶ وٴٕهؾ جؿقع ٴلسـة مثؾ فقد»( .)2يف حقـ يصػ بؾدٴن ٰخرى
ٴلؿ َف َرٶ« ،فنن قصبتفا تسؿك ٴل ِّش ْحر ،وهل بالټ قػرٶ ٰلسـتفؿ
بالخرٴٵ مثؾ بالټ َ
مستعجؿة جد ًٴ ٓ ،يؽاټ يققػ طؾقفا ،ولقس ببالټهؿ كخقؾ وٓ ٿپچ»( ،)3ووٴټي
ٍ
مؽان مـ بطـ هذٴ
ستاپٶ ،وصقل هذٴ ٴلقٴټي كحقمـ يقمقـ ٓ ،يؽقن ٴإلكسان مـف يف
ٴلقٴټي ٓ يرى فقف كخالً»( .)4وقال طـ ٰحد« :غقر ٰن ٰكثر هذه ٴلضقاچ خرٴٵ
وكذلؽ حقٴلل ٴلؿديـة ضقاچ كثقرٶ وٰكثرها خرٴٵ»(.)5
وٴكطالقًا مـ هذٴ ٴلؿبدٰ ،وهق (طؿاپٶ ٴٕپڃ) ٽي ٴٕ٭قل ٴلديـقة ،يركز
ٴل َب ْؾخل طؾك ٽكر خطط ٴلؿدن وٴلتشؽقالٷ ٴلسؽاكقة فقفا ،وهل تشؽقالٷ قبؾقة يف
غالبفا ،تعؽس ٴلـظام ٴٓجتؿاطل ٴلذي كان سائد ًٴ ،كؿا سجؾ ماټٶ مفؿة طـ
ٴلؿجتؿعاٷ ٴلؼائؿة يف تؾؽ ٴٕقالقؿ مبديًا ٴهتؿامًا مؾحقضًا يف كؾ كقٴحل ٴلحقاٶ
ٴلققمقة لسؽان تؾؽ ٴٕقالقؿ ،فعـد حديثف طـ ٴلجزيرٶ ٴلػرٴتقة حدټ ٴلخاپصة
ٴلسؽاكقة فقفا بؼقلف« :وقد سؽـ صقٴئػ مـ ٴلعرٵ مـ پبقعة و ُم َضر ٴلجزيرٶ ،حتك

( ) 1ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 32ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 2ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ25وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 3ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ27وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 4ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ26وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 5ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ30وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
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ټياپ بـل َس ْعد وسائر قبائؾ
٭اپٷ لفؿ هبا ټياپ ًٴ ومرٴطل»( ،)1وققلف« :وبغزوٴن ُ
هذيؾ»( )2وٰوضح مـ ٽلؽ ققلف مػصالً «وٰ ّما ما بقـ ٴلؼاټس ّقة ٲلك ّ
ٴلشؼقق يف
ٴلسؿاوٶ ٲلك حدّ باټية ٴلبصرٶ فس ّؽاهنا قبائؾ مـ بـل ٰسد،
ٴلطقل وٴلعرڃ مـ قرٵ َّ
جزٷ ٴلشؼقق فلكت يف ټياپ ص ّقئ ٲلك ٰن تجاوٿ معدن ٴلـّؼرٶ يف ٴلطقل ويف
فاٽٴ
َ
ٴلعرڃ ،مـ وپٴٮ َج َبؾل ص ّقئ محاٽيًا لقٴټي ٴل ُؼرى ،ٲلك ٰن تتّصؾ بحدوټ كجد مـ
جزٷ ٴلؿعدن طـ يساپ ٴلؿديـة فاكت يف ُس َؾقؿ ،وٲٽٴ جزتف
ثؿ ٴٽٴ
َ
ٴلقؿامة وٴلبحريـّ .
طـ يؿقـ ٴلؿديـة فلكت يف ُج َفقـة .وفقؿا بقـ ٴلؿديـة وم ّؽة بؽر بـ وٴئؾ يف قبائؾ مـ
ُم َضر.وٰ ّما كقٴحل م ّؽة ّ
مؿا يؾل ٴلؿشرق بـق هالل وبـق
فان ٴلغالب طؾك كقٴحقفا ّ
سعد يف قبائؾ مـ هذيؾ و ُم َضر .ويف غرب ّقفا مدلج وغقرها مـ قبائؾ ُم َضر.وٰ ّما باټية
ٴلبصرٶ فنكّفا ٰكربُ هذه ٴلـقٴحل ٰحقا ًٮ وقبائؾ ،وٰكثرها تؿقؿ حتك يتّصؾ بالبحريـ
ثؿ مـ وپٴئفؿ طبد ٴلؼقس»)3(.
وٴلقؿامةّ ،
يف مجال ٴلعؿرٴن كجد ٰن ٽكر ٴلؿدن هق ٴلذي يستغرق جزٮ ًٴ كبقر ًٴ مـ كتابف،
فقتـاول ٴلؿديـة ومققعفا ومباكقفا وجبالفا وما هبا مـ مرٴفؼ  ،وغالبا مايستفؾ ٴلبؾخل
فؼرٴٷ كتابة بتقضقح مققع ٴلؿدن مثؾ طدن حقث ٽكر ٰهنا " مديـة ٭غقرٶ ،وٲكؿا
شفرهتا ٕهنا فرضة طؾك ٴلبحر ،يـزلفا ٴلسائرون يف ٴلبحر ،وهبا معاټن ٴلؾملم،
وبالقؿـ مدن كثقرٶ هل ٰكرب مـفا ولقست بؿشفقپٶ"(.)4

( ) 1ٴلبؾخل ،٭قپ ٴٕقالقؿ  ،وپقة ،ٰ6وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 2ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ26وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 3ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 29ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 4ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ33وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
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يعؼد ٴلبؾخل ٴلؿؼاپكف بقـ ٴلؿدن مـ حقث ٴلحجؿ وٴٕهؿقة ومسافاهتا ،
وٰوضح مثال طؾك ٽلؽ ققلف  " :ولقس بالحجاٿ مديـة بعد م ّؽة ،وٴلؿديـة ٰكرب مـ
ٴلقؿامة ،ويؾقفا يف ٴلؽرب وٴټي ٴلؼرى ،وهل ٽٴٷ كخق ٍؾ كثقرٶ وطققن .وٴلجاپ ُف ْرضة
ٴلؿديـة ،وهل طؾك ثالٸ مرٴحؾ مـ ٴلؿديـة طؾك ّ
شط ٴلبحر ،وهل ٰ٭غر مـ ُجدّ ٶ"
(.)1
كان ٴلبؾخل يطقؾ يف و٭ػف ٕمفاٷ ٴلؿدن  ،مثؾ  :مؽة وٴلؿديـة( ،)2ويقجز
ٴحقاكًا مـ هذٴ ٴلق٭ػ مثؾ  :٭ػقـ وتبقك ()3
كؿا كان لف ٴهتؿام وٴضح بالتخطقط ٴلعؿرٴين وما بؽؾ ٲقؾقؿ مـ مدن وقرى
وكقٴحل ،وكقطقة ٴلؿساكـ وٰكؿاڄ ٴلسؽـ .فؿؽة – طؾك سبقؾ ٴلؿثال ٰ« -بـقتفا
حجاپٶ ،وٴلؿسجد يف كحق ٴلقسط مـفا ،وٴلؽعبة يف وسط ٴلؿسجد ،وباٵ ٴلؽعبة
مصرٴچ وٴحد ،وٰپڃ ٴلبقت مرتػعة طـ ٴٕپڃ
مرتػع مـ ٴٕپڃ كحق قامة ،وهق
ٌ
مع ٴلباٵ ،وٴلباٵ بحذٴٮ ق ّبة ٿمزم»( .)4وطـ جبؾ پضقى« :بؼربف فقؿا بقـف وبقـ
بققٷ ٴلشعر ٴلتل يسؽـقهنا
ټياپ لؾحسقـقّقـ ُحزپٷ
ُ
ټياپ ُج َفقـة و َبؾل وساحؾ ٴلبحر ٌ
طؿاپ بـ ياسر ،هق بقت ٴلؿال ٴ ّلذي
كحق مـ سبع مائة بقت» ( .)5ويف ٭ػقـ« :قرب ّ

( ) 1ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 25ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 2ٴلبؾخل ،٭قپ ٴٕقالقؿ  ،وپقة ،ٰ6وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 3ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ8وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 4ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 12ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 5ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 25ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
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كان ُيجؿع فقف ٴلػلٮ لع ّؾل بـ ٰبل صالب»( ،)1ويف ٭ـعاٮ «بـاٮ طظقؿ قد خرٵ ففق
تؾ كبقر ُيعرف بغؿدٴن كان قصر مؾقك ٴلقؿـ ،ولقس بالقؿـ بـاٮ ٰپفع مـف»(.)2
وٴهتؿ بق٭ػ بـقة ٴلؿديـة وٽكر مرفؼاهتا ٴلقضقػقة وٴلقحدٴٷ ٴلعؿرٴكقة
وخا٭ة ٴلديـقة كالجقٴمع ،ويتضح ٽلؽ جؾقًا يف و٭ػ مؽة بطبقعة ٴلحال(،)3
و«مسجد ٴلخقػ يف ّ
مؿا يؾل م ّؽة» .وطـ ٰحد« :وهبا مسجد
ٰقؾ مـ ٴلقسط ّ
جامع»( .)4كؿا يذكر بعض ٴلحصقن« ،وهق حصـ بف طقـ»( )5طؾك سبقؾ ٴلؿثال.
ٴلؿثال .وٴٕسقٴپ (سقپ ٴلؿديـة مثالً) ( .)6ويذكر ٰيضًا مقٴضع ٴلبققٷ ٴلؿشفقپٶ
مثؾ «وهق بققٷ مجؿع ٴٕكصاپ يشبف ٴلؼرية» ( .)7ويذكر ٴلؼبقپ ٴلؿشفقپٶ ٰيضًا
كؼرب ٴلصحابل طؿاپ بـ ياسر ()8وقرب ٴلـبل هقټ( .)9وبعض ٴلؿباين ٴإلټٴپية ٴلؿفؿة
ٴلؿفؿة كدٴپ ٴإلماپٶ يف مؽة ( ،)10وبقت ٴلؿال يف ٭ػقـ(.)11
ويفتؿ بذكر بعض ٴلحقٴټٸ ٴلتاپيخقة ٴلؿفؿة ولق كاكت باختصاپ ،حقث ٲن
كتابف لقس كتاٵ پوٴياٷ وٰخباپ .ويف ٴلـص ٴلؿحؼؼ ٴلؿرفؼ شقٴهدطؾك ٰهؿقة
( ) 1ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ26وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 2ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 28ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 3ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 30ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 4ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 35ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 5ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 26ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 6ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 22ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 7ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ27وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 8ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 29ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 9ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 22ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 10ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 25ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 11ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 25ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
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ٴلؿخطقڄ ٴلتاپيخقة،مثؾ تحديد مـطؼة تقف بـل ٲسرٴئقؾ،وتحديد معالؿ مؽة
وٴلؿشاطرٴلؿؼدسة ،وٴلحديث طـ سبل وسد ملپٵ ( ،)1وټياپ ثؿقټ ()2وٰ٭حاٵ
()2وٰ٭حاٵ ٴٕي(.)3وتجاپٴٷ ُجدّ ٶ،وٴلبستان ٴلذي يـسب لـبل ٭ؾك ٴهلل طؾقف
طؾقف وسؾؿ يف َتبقك،وٰوقاف طؾل بـ ٰبل صالب،وفرقة ٴلؽقساكقة (،)4و٭ـاطة
ٴلؿسـ ،ومـاٿل بعض قبائؾ ٴلعرٵ،وټولة بـل ٴلرسقّب ٴلقؿـ ( ،)5وطا٭ؿة
ٰحجاپ
ّ
وطا٭ؿة ټولة بـل مـاٻ مـ ٯل جعػر ()6وقصر غؿدٴن ( ،)7وحروٵ ٰهؾ ُطؿان
ُطؿان مع وٓٶ ٴلعباسققـ ( ،)8وبعض ٰخباپ ٴلؼرٴمطة(،)9وبـل ٴلعؾقص ٴلذيـ
وٴفؼقهؿ(،)10وٴلبئر ٴلذي ٴستؼك مـفا ٴلـبل مقسك لسائؿة ٴلـبل شعقب (،)11
وشلٮ طـ معركة ٭ػقـ()12وحروٵ ٴلحسـققـ ضد ٴلجعػريقـ ()13وغقر ٽلؽ.

( ) 1ٴلبؾخل ،٭قپ ٴٕقالقؿ  ،وپقة ،ٰ6وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 2ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 25ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 3ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ26وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 4ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ26وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 5ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 27ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 6ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 27ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 7ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 25ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 8ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ26وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 9ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 35ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 10ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ34وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 11ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 25ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 12ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ26وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 13ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 33ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
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ولؿ يػتف تدويـ ٴلحقاٶ ٴلػؽرية وٴلديـقة لألقالقؿ ٴلتل ضؿـفا كتابف وصبقعة
ٴٕټيان وٴٕفؽاپ وٴلؿعتؼدٴٷ ٴلسائدٶ ،فلوضح مذٴهب ٴلـاڀ وفرقفؿ)1( .
ويف هناية حديثة طـ كؾ ٲقؾقؿ يعؼد فصالً طـ صرق ٽلؽ ٴإلقؾقؿ وخا٭ة بقـ
مدكف ٴلرئقسقة ٰو ٴلؽربى ،ويحدټ ٴلؿسافاٷ()2ويقضح حالة كؾ صريؼ ،ما ٲٽٴ كاكت
كاكت سالؽة ٰم غقر سالؽة ،ومثال ٽلؽ ققلف طـ ٰحد صرق ٴلؿذيخرٶ« :وهق مـقع ٓ
يسؾؽ ٲٓ مـ صريؼ وٴحد»(« .)3وٰما ما بقـ ٴلبحريـ وط ّباټٴن فغقر مسؾقك
وهققػر ،وٴلطريؼ فقفا طؾك ٴلبحر»(.)4

هٌهط أتٍ زَذ الثَ ْلخٍ

مـ قرٴٮٶ مخطقڄ (٭قپ ٴٕقالقؿ) يستطقع ٴلباحث ٰن يؾتؼط بعض ٰساسقاٷ

مـفج ٴل َب ْؾخل يف ٴلؽتابة ،ويؿؽـ ٲجؿالفا بالـؼاڄ ٴٔتقة:
 .1ٴتبع ٴل َب ْؾخل ٴلؿـفج ٴلق٭ػل مع ٴلرتكقز طؾك ٴلجقٴكب ٴإلجتؿاطقة
وٴإلقتصاټية وٴلػؽرية مؿا ٴستعرضـاه يف محتقى ٴلؿخطقڄ)5( .
 .2تػرټ ٴل َب ْؾخل طـ ٴلذيـ سبؼقه مـ ٴلجغرٴفققـ ،ٲٽ كان ٰول جغرٴيف قسؿ
ٴٕپڃ ٲلك طشريـ ٲقؾقؿًا ،وقد تجؾك ٽلؽ مـ خالل وضعف ٲحدى
وطشريـ خريطة ٰپفؼفا يف كتابف معزٿ ًٴ هبا ٴلتػصقؾ ٴلذي ساقف يف ٴلؽتاٵ.

( ) 1ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 33ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 2ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 35ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 3ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 35ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 4ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 35ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( (5ٴكظر ڂ 379-373مـ هذٴ ٴلبحث.
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وقال« :جعؾت كؾ قطعة ٰفرټهتا مػرټٶ بصقپٶ تحؽل مقضع ٽلؽ ٴإلقؾقؿ٩
ثؿ ٽكرٷ ما يحقط بف مـ ٴٕماكـ وما يف ٰضعافف مـ ٴلؿدن وٴلبؼاچ
ٴلؿشفقپٶ وٴلبحاپ وٴٕهناپ»(.)1
 .3پكز طؾك ٴلعالقاٷ ٴلؿؽاكقة مـ خالل ٽكر حدوټ ٴإلقؾقؿ ٴلخاپجقة ٰو
ٴإلصاپ ٴلؿؽاين لإلقؾقؿ ،وقد يليت هذٴ ٴلتحديد مػصالً وټققؼًا لؾغاية طؾك
كحق ما حدټ ټياپ ٴلعرٵ(.)2
 .4كان مفتؿًا بؿا كان يسؿك ٴلؿـاٿل وٴلؿرٴحؾ ٰو ٴلؿسالؽ وٴلؿؿالؽ ،وقدم
تقضقحاٷ طـ تؾؽ ٴلؿجآٷ ٴلؿؽاكقة وخا٭ة ٴلطرق وٴلؿسافاٷ ) 3(.
 .5پبط ٴل َب ْؾخل بقـ ٴلق٭ػ وٴلخريطة ،وجعؾ بقـفؿا ٭ؾة وثقؼة ،فبعد ٰن
يـتفل مـ شرٺ كؾ ٲقؾقؿ ،يؾحؼف بخريطة تقضح ٰبعاټه وٰماكـف ومظاهره
ٴلجغرٴفقة ،وتدطؿ ٰققٴلف وٯپٴٮه) 4( .
 .6مـ مـفجف ٰكف ٴطتؿد ٴلرحؾة وٴلؿشاهدٶ ٴلشخصقة لتدويـ ٴلؿعطقاٷ
ٴلجغرٴفقة ٴلتل ٴهتؿ هبا  ،فؼد حرڂ طؾك ٰن يعايـ معظؿ ما تحدٸ طـف
بـػسف ،فؿـ مؼقماٷ مـفج كتاٵ (٭قپ ٴٕقالقؿ) ٰن مملػف ٰبا ٿيد ٴل َب ْؾخل
كان يدون مشاهدٴتف ٴلشخصقة ومالحظاتف ٴلخا٭ة .ويؿؽـ ٴلتؼاڄ تؾؽ
ٴإلشاپٴٷ ٴلؿفؿة مـ خالل قرٴٮٶ متلكقة لؾؿخطقڄ .ويف ٴلـص ٴلؿحؼؼ
( (1ٴلبؾخل ،مخطقڄ ٭قپ ٴٕقالقؿ ،وپقة .ٰ 73
( (2ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة .ٰ6
) (3ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة .ٰ 35
)(4ٴكظر طؾل سبقؾ ٴلؿثال ٴلخريطة ٴلتل ٴلحؼفا ٴلبؾخل بنقؾقؿ ټياپ ٴلعرٵ وٴلتل كـشرها هـا يف هذٴ ٴلبحث ڂ
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ٴلؿرفؼ هبذٴ ٴلبحث ٲشاپٴٷ تمكد وجقټه يف ٴلؿؽان ٴلذي يؽتب طـف .وهذه
ٴإلشاپٴٷ هل:
 «وٰ ّما ٴلحرم فؾؿ ٰپ هبا)1( .»....ٴلس ّؽان ،وهل مـ وٴټي ٴل ُؼرى طؾك يقم بقـ جبال ،وهبا
«
وٴلحجر قري ٌة ٭غقرٶ قؾقؾة ّ
ُ
ِ
وپٰيت
ٴلص ْخ َر بِا ْل َقٴټِ ﴾،
ُ
كاكت ټياپ ثؿقټ ٴلذيـ قال ٴهلل فقفؿَ ﴿ :و َث ُؿق َټ ٴ َّلذي َـ َجابُقٴ َّ
تؾؽ ٴلجبال وكحتفؿ ٴلذي قال ٴهلل فقف ﴿ :و َتـ ِ
ِ
ج َب ِ
ُقن مِ َـ ٴ ْل ِ
ْحت َ
قـ ﴾،
ال ُب ُقق ًتا َفا ِپه َ
َ
وپٰيتفا بققتًا مثؾ بققتـا»(.)2
وكان يستخدم ٰلػاضًا تدل طؾك ٴلؿشاهدٶ ٴلعقاكقة كؼقلف يف بعض ٴلؿقٴضع:
«پٰيتف ٰكا»(ٰ)3و«پٰيت تؾؽ ٴلجبال»(ٰ )4و «لؿ ٰپ هبا»(.)5
 .7كؿا كان يعتؿد طؾك مصاټپ شػقية يثؼ هبا ،حقث يلخذ مـ شفقټ طقان،
كؼقلف « :فؾقس بؿ ّؽة ما ٌٮ ٍ
جاپ ّٲٓ مـك ،بؾغـل بعد خروجل طـفا.)6( »....
ويستخدم ٰلػاضًا مـ مثؾ« :بؾغـل»(ٰ« )7خربين»( )8ټون ٴلتصريح
بصاحب ٴلروٴية .ويستعؿؾ يف مقٴضع ٰخرى ٴلؾػظ «حدثـل»( )9يف پوٴية
( ) 1ٴلبؾخل ،٭قپ ٴٕقالقؿ  ،وپقة ،ٰ6وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 2ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ28وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 3ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 25ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 4ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ33وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 5ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 22ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 6ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ25وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 7ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 26ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 8ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ24وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 9ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ5وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
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پوٴية ٴٕخباپ ٴلتل يسققفا .وقد يسقق ٰخباپ ًٴ ٰخرى بللػاڅ غقر تؾؽ،
وٽلؽ بؼقلف«:ويزطؿ ٴلـاڀ»(ٰ )1و «تزطؿ بعض ٴلـاڀ يف پوٴية
ٰخباپ»( .)2وقد يستعؿؾ ٰلػاضًا مـ غقر ٽلؽ فقؼقل يف بعض ٴلؿقٴضع«:يف
ٴلؿقٴضع«:يف ما طؾؿـا»(ٰ ،)3و«وٓ ٰطؾؿ»(ٰ ،)4و «و ُيحؽك»(.)5وٲٽٴ لؿ
«و ُيحؽك»(.)5وٲٽٴ لؿ يتقسر لف ٴلتػصقؾ يف پٱيتف فقؼقل« :وٰخربين مـ
صرٺ يف بعض ٴلؿقٴضع
صاف يف شعابف ٰكف بف مقاه كثقرٶ وٰشجاپ ًٴ»( .)6وي ّ
بعدم يؼقـف مـ ٴلؿعؾقمة ،كؿا يف ققلف« :وبؾغـل ٰن بؿؽان مـفا بعقد طـ
ٴلبحر پبؿا وقع ثؾج ټققؼ ،ولؿ ٰپ ٰحد ًٴ شاهد ٽلؽ ٲٓ باإلبالڇ»(.)7
 .8يظفر ٴل َب ْؾخل بعؼؾقة ٴلعالؿ ٴلؿـطؼل ،فال يسجؾ كؾ ما يسؿع ،وقد يرفض
بعض ما يسؿعف مـ مثؾ« :و ُيحؽك طـ ٴلغقالن هبا مـ ٴٕطجقبة ما ٓ
ٰستجقز حؽايتف»(.)8
 .9كؿا كان يعتؿد مصاټپ مؽتقبة وٲن لؿ يشر ٲلك ٰسؿائفا ٭رٴحة كؼقلف
":طؾك ٰن مـ ٴلعؾؿاٮ مـ قسؿ هذه ٴلدياپ )9( ".....
( ) 1ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ12وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 2ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 13ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 3ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ19وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 4ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 25ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 5ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 32ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 6ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ26وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 7ٴلبؾخل ،٭قپ ٴٕقالقؿ  ،وپقة ،ٰ6وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 8ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ27وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 9ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ29وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
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يعزٿ ققلف يف بعض ٴٕحقان بآياٷ مـ ٴلؼرٯن ٴلؽريؿ يستشفد هبا
كل يمكد پٰيًا ٰو يدلؾ طؾك ٰمر ،كؿا يف حديثف طـ بققٷ ثؿقټ ٴلؿـحقتة

بالجبال(ٰ ،)1و ٲهنقاپ سد ملپٵ(.)2
 .11يفتؿ بذكر بعض ٴلتػصقالٷ .ومـ ٰمثؾة ٽلؽ:
ٰ .يف ٴلتؼسقؿاٷ ٴإلټٴپية لألقالقؿ كجده يشقر ٲلك ٴلتؼسقؿاٷ ٴلؿحؾقة ٴلتل
تدل طؾك بعض ٴلخصائص ٴلسقاسقة مثؾ (ٰجـاټ ٴلشام) (.)3
ٵ .يف ٴلـقٴحل ٴٓجتؿاطقة كجده يفتؿ بذكر ٰو٭اف ٴلسؽان وٰلقٴهنؿ ولغاهتؿ
وٰټياهنؿ ومالبسفؿ ِ
وخؾؼفؿ ُ
وخؾؼفؿ وصباطفؿ وٴٕمرٴڃ ٴلؿـتشرٶ .مع
ٴلرتكقز طؾك ٴكتؿاٮٴهتؿ ٴلعرققة وٴلؼبؾقة وٰكقٴچ مساكـفؿ ومقٴضع
سؽـفؿ(.)4
ٹ .يف ٴلـقٴحل ٴٓقتصاټية كرٴه يحرڂ طؾك ٽكر مصاټپ ٴلؿقاه وٴلثؿاپ
وٴلؿحا٭قؾ وٴلؿعاټن ٴلؿتقفرٶ وٴٕحجاپ ٴلثؿقـة وٰكقٴچ ٴلحققٴكاٷ
وٴلـباتاٷ وٴلعؿؾة ٴلؿتدٴولة(.)5
ټ .يف ٴلـقٴحل ٴلبقئقة كرٴه مفتؿًا بتدويـ ٴلحالة ٴلؿـاخقة لألقالقؿ فقصػ
هقٴٮها وماٮها وبرټها وحرها وثؾقجفا ٲن وجدٷ وتربتفا ومـاسبتفا
لؾزپٴطة وخؾقها ٰو طدم خؾقها مـ ٴٕوبئة وٴٕمرٴڃ(.)1
( ) 1ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة ،ٰ31وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 2ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 25ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 3ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة .ٰ12
( ) 4ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 16ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 5ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 35ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
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 .12ٴطتؿد ٴل َب ْؾخل ٴسؾقبًا ٰټبقًا مباشر ًٴ وٴضحًا ٓ لبس فقف ،وكاكت لغتف
سؾسؾة ،ٴطتؿد فقفا طؾك قصر ٴلجؿؾ ٽٴٷ ٴلدٓٓٷ ٴلؿحدټٶ ٴلبعقدٶ طـ ٴلتؽؾػ
وٴإلكشاٮ  ،ومثال طؾك ٽلؽ ققلف  ":ولقس بالحجاٿ مديـة بعد م ّؽة ،وٴلؿديـة ٰكرب
مـ ٴلقؿامة ،ويؾقفا يف ٴلؽرب وٴټي ٴلؼرى ،وهل ٽٴٷ كخق ٍؾ كثقرٶ وطققن .وٴلجاپ
ُف ْرضة ٴلؿديـة ،وهل طؾك ثالٸ مرٴحؾ مـ ٴلؿديـة طؾك ّ
شط ٴلبحر ،وهل ٰ٭غر
مـ ُجدّ ٶ"( )2وهذٴ مـ ٰهؿ مؿقزٴٷ مـفجف ٴلعؾؿل ٴلسؾقؿ.

أهوُح ًص أتٍ زَذ الثَ ْلخٍ

ٴن ٰهؿقة كتاٵ ٭قپ ٴٓقالقؿ تتجؾك بقضقٺ حقـؿا يتصدى ٴلؿملػ لؾؽتابة

طـ ٴلجغرٴفقا ٴلتاپيخقة لؾعالؿ ٴٓسالمل  ،فتحدٸ طـ جغرٴفقة ٴلؿاضل بجقٴكبف
ٴلطبقعقة وٴلبشرية  ،بؿعـك ٴكف لؿ يؼتصر يف ټپٴستف طؾك ٴلظروف ٴلطبقعقة لؾؿاضل ،
وٲكؿا ٴهتؿ بدپٴسة ٴلـشاڄ ٴلبشري(، )3وهق مؿا يؼع ضؿـ ٰهؿ مؽقكاٷ ٴلؽتابة
ٴلتاپيخقة.
تليت ٰهؿقة كص ٴل َب ْؾخل مـ ٰ٭التف وجدّ تف ومـ كقكف شاهد طقان طؾك مايؽتب
ويدون مـ معؾقماٷ( ،)4وقد كان معقـًا لؿـ جاٮ بعده مـ ٴلجغرٴفققـ ،هنؾقٴ مـف،
وٰفاټوٴ مـ مـفجف ،وٴقتبسقٴ ماټتف وخرٴئطف( ،)5ومـ محاولة تؼصل تؾؽ ٴلـؼقل
=
( ) 1ٴلؿصدپ كػسف ،وپقة 26ٵ،وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
( ) 2ٴلبؾخل ،٭قپ ٴٕقالقؿ  ،وپقة ،ٰ10وكذلؽ ٴلـص ٴلؿحؼؼ مـ هذٴ ٴلبحث.
) (3ٴكظر ڂ  379-373مـ ٴلبحث .
) (4ٴكظر ڂ  380مـ ٴلبحث .
) (5ٴكظر ڂ  384-383مـ ٴلبحث
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كجد ٰهنا تبدٰ بعد وضعف لؽتابف بؼؾقؾ ،فصاحب كتاٵ (حدوټ ٴلعالؿ) وهق جغرٴيف
مجفقل مـ ٴلؼرن ٴلرٴبع ٴلفجري  /ٴلعاشر ٴلؿقالټي كاكت بقده كسخة مـ كتاٵ
ٴل َب ْؾخل(.)1
كؿا كان كتاٵ ٴل َب ْؾخل مقپټ ًٴ لقاققٷ ٴلحؿقي حقـؿا ٰلػ مقسقطتف (معجؿ
ٴلبؾدٴن) ،وقد ٴستطعت پ٭د بعض ٴلؿقٴټ ٴلتل ٰخذ فقفا طـ ٴل َب ْؾخل ،وهل:
ٰ .1كطالقا(.)2
ُ .2جدّ ٶ(.)3
قرٰٷ يف ٴلؽتاٵ ٴلؿتـاٿچ بقـ ٰبل ٿيد
 .3جـابة ،وفقفا معؾقمة مفؿة وهلُ « :
ٴل َب ْؾخل وٰبل ٲسحاق ٴإل٭طخري يف ٭ػة ٴلبؾدٴن ،فؼال.)4( »...
 .4قركقـ(.)5
 .5قعقؼعان(. )6
 .6ٴل ُؼ ْؾ ُزم(. )7
ولقس ٴلجغرٴفققن وحدهؿ مـ ٰخذ طـف  ،بؾ كؼؾ طـف ٴلؿمپخقن ٴيضًا  ،فؼد
كاكت كسخة مـ كتاٵ ٴل َب ْؾخل بقـ يدي ٴبـ ٴلعديؿ (ٷ660هـ) حقـؿا وضع كتابف
(بغقة ٴلطؾب يف تاپيخ حؾب) ،وٰفاټ مـف كثقر ًٴ ،فؼد كؼؾ مـف يف  30مقضعًا طؾك
) (1ٴكظر مؼدمة محؼؼ حدوټ ٴلعالؿ ،ڂ .12
) (2ياققٷ ٴلحؿقي،معجؿ ٴلبؾدٴن ،ڂ.30
) (3ٴلؿصدپ كػسف ، ،ڂ .45
) (4ٴلؿصدپ كػسف ، ،ڂ .90
) (5ٴلؿصدپ كػسف ، ،ڂ .40
) (6ٴلؿصدپ كػسف ، ،ڂ .45
) (7ياققٷ ٴلحؿقي ،معجؿ ٴلبؾدٴن ،ڂ .45
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ٴٕقؾ .وٰهؿ ما ُيالحظ يف كؼقل ٴبـ ٴلعديؿ :طـقٴن كتاٵ ٴل َب ْؾخل ،ففق يذكره بلشؽال
متعدټٶ ،كؿا يظفر مـ هذه ٴلـصقڂ.
وهذه ٴلـصقڂ هل:
« .1وقال ٰبق ٿيد ٰحؿد بـ سفؾ ٴل َب ْؾخل يف كتاٵ (٭قپٶ ٴٕپڃ وٴلؿدن):
وقـسريـ مديـة تـسب ٴلؽقپٶ ٲلقفا»(.)1
« .2قال ٰبق ٿيد ٰحؿد بـ سفؾ ٴل َب ْؾخل يف كتاٵ (٭قپٶ ٴٕپڃ وٴلبؾدٴن):
«وٰما مـبج ففل.)2( »...
« .3وقال ٰبق ٿيد ٴل َب ْؾخل يف جـد قـسريـ.)3( »...
« .4وقال ٰبق ٿيد ٴل َب ْؾخل يف كتابف :وٰما بالس.)4( »...
« .5وقد ٽكرها(شقزپ)ٰبق ٿيد ٰحؿد بـ سفؾ ٴل َب ْؾخل يف كتاٵ (٭قپٶ
ٴٕپڃ وٴلؿدن).)5(»...
« .6وقرٰٷ يف كتاٵ ٰبل ٿيد ٰحؿد بـ سفؾ ٴل َب ْؾخل يف ٭ػة ٴٕپڃ
وٴلؿدن.)6( »...
« .7وقرٰٷ يف كتاٵ ٰبل ٿيد ٰحؿد بـ سفؾ ٴل َب ْؾخل يف ٭ػة ٴٕپڃ وٴلؿدن

) (1ٴبـ ٴلعديؿ ،بغقة ٴلطؾب ،ٹ ،1ڂ.74
) (2ٴلؿصدپ كػسف،ٹ ،1ڂ.107

) (3ٴلؿصدپ كػسف،ٹ ،1ڂ.117
( )4ٴلؿصدپ كػسف،ٹ ،1ڂ.19
( )5ٴلؿصدپ كػسف،ٹ ،1ڂ.147
( )6ٴلؿصدپ كػسف،ٹ ،1ڂ.151
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قال :وٴلؿصقصة مديـتان.)1( »...
« .8ٽكر ٰبق ٿيد ٰحؿد بـ سفؾ ٴل َب ْؾخل يف كتابف ٴلذي ٽكر فقف ٭قپٶ ٴٕپڃ
وٴلؿدن وما تشتؿؾ طؾقف :قال فقف :وطقـ ٿپبف.)2( »...
وكؼؾت مـ كتاٵ ٰبل ٰحؿد بـ سفؾ ٴل َب ْؾخل يف كتاٵ (٭قپٶ ٴٕپڃ
« .9
ُ
وٴلؿدن) وما تشتؿؾ طؾقف ،قال :وٰٽكة مديـة خصبة.)3( »...
« .10وقال ٰبق ٿيد يف كتابف :وٴلؽـقسة حصدٌ فقف مـرب»(.)4
« .11قرٰٷ يف كتاٵ (٭ػة ٴٕپڃ وٴٕقالقؿ وما تشتؿؾ طؾقف) تللقػ ٰبل ٿيد
ٰحؿد بـ سفؾ ٴل َب ْؾخل قال :وصرسقڀ.)5( »...
« .12وقال ٰبق ٿيد ٰحؿد بـ سفؾ ٴل َب ْؾخل يف كتاٵ (٭قپٶ ٴٕپڃ وٴلؿدن
وما تشتؿؾ طؾقف) :وٰوٓڀ حصـ.)6( »...
« .13قال ٰبق ٿيد ٴل َب ْؾخل يف كتابف :وٴلفاپوكقة.)7( »...
« .14وقال ٰبق ٿيد ٴل َب ْؾخل :وٴٓسؽـدپوكة حصـ.)8( »...
« .15وقال ٰبق ٿيد ٰحؿد بـ سفؾ ٴل َب ْؾخل ،ويباڀ.)9( »...
( )1ٴلؿصدپ كػسف،ٹ ،1ڂ.159
()2ٴلؿصدپ كػسف ،ٹ ،1ڂ.167
( )3ٴلؿصدپ كػسف،ٹ ،1ڂ.171
( )4ٴلؿصدپ كػسف،ٹ ،1ڂ.173
( )5ٴبـ ٴلعديؿ ،بغقة ٴلطؾب ،ٹ ،1ڂ.177
( )6ٴلؿصدپ كػسف،ٹ ،1ڂ.218
( )7ٴلؿصدپ كػسف،ٹ ،1ڂ.219
( )8ٴلؿصدپ كػسف،ٹ ،1ڂ.220
( )9ٴلؿصدپ كػسف،ٹ ،1ڂ.221
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« .16وقال ٰبق ٿيد ٴل َب ْؾخل :وٴلتقـاٷ.)1( »...
« .17وقال ٰبق ٿيد ٴل َب ْؾخل :وٴلؿثؼب حصـ.)2( »...
« .18وقد ٽكرها (ٴلصخرٶ) ٰبق ٿيد ٴل َب ْؾخل يف ٽكر ٴلؿدن وٴلحصقن طؼقب
ٽكر ٰكطاكقة» (.)3
« .19وقد ٽكرها (مرطش) ٰبق ٿيد ٴل َب ْؾخل يف كتابف ،فؼال.)4( »...
«.20وٽكرها (ٿبطرٶ) ٰبق ٿيد ٰحؿد بـ سفؾ ٴل َب ْؾخل يف كتابف» (.)5
« .21وٽكره (حصـ مـصقپ) ٰبق ٿيد ٰحؿد بـ سفؾ ٴل َب ْؾخل يف كتابف ،فؼال»...
(.)6
«.22وقد ٽكرها ٰبق ٿيد ٰحؿد بـ سفؾ ٴل َب ْؾخل يف كتاٵ (٭ػة ٴٕپڃ
وٴٕقالقؿ وٴلؿدن وما تشتؿؾ طؾقف) ،قال :ومؾطقة.)7( »...
.23وقال ٰبق ٿيد ٰحؿد بـ سفؾ ٴل َب ْؾخل يف ٽكر ٭ػة ٴٕپڃ وٴلؿدن وما
تشتؿؾ طؾقف :وٰما سؿقساڄ.)8( »...
«.24وقال ٰبق ٿيد ٴل َب ْؾخل يف تاپيخف :ويخرٹ هنر حؾب مـ حدوټ ټٴبؼ»...

( )1ٴلؿصدپ كػسف،ٹ ،1ڂ.223
( )2ٴلؿصدپ كػسف،ٹ ،1ڂ.224
( )3ٴلؿصدپ كػسف،ٹ ،1ڂ.230
( )4ٴلؿصدپ كػسف،ٹ ،1ڂ.235
( )5ٴلؿصدپ كػسف،ٹ ،1ڂ.247
( )6ٴلؿصدپ كػسف،ٹ ،1ڂ.249
( )7ٴلؿصدپ كػسف،ٹ ،1ڂ.252
()8ٴلؿصدپ كػسف ،ٹ ،1ڂ.257
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(.)1
« .25وقال ٰبق ٿيد ٴل َب ْؾخل يف تاپيخف :ومخرٹ ٴلػرٴٷ مـ ٰپڃ ٴلروم» (.)2
«.26وقد ققؾ ٲن مؽان ٴلؿؾقك ٴلعجؿ يؼال لف :جؿ شاټ ،هق ٴلذي حػر
ٴلػرٴٷ ،فنن ٴل َب ْؾخل ٽكر يف تاپيخف ،وقال :ويف كتب ٴلعجؿ».............
(.)3
«.27ٽكر ٰبق ٿيد ٴل َب ْؾخل يف تاپيخف .قال :وٿطؿقٴ ٰن ٴلػرٴٷ مدّ فرمك برماكة
شبف ٴلبعقر ٴلباپك»(.)4
« .28وقال ٰبق ٿيد ٴل َب ْؾخل جقحان يخرٹ مـ بؾد ٴلروم.)5( »...
«.29قرٰٷ يف كتاٵ ٰبل ٿيد ٰحؿد بـ سفؾ ٴل َب ْؾخل يف كتاٵ (٭قپٶ ٴٕپڃ)
قال :وسقحان.)6(»...
وقرٰٷ يف تاپيخ ٰبل ٿيد ٴل َب ْؾخل قال :وٰهؾ ٴلؽتاٵ يزطؿقن ٰن ٰپبعة
«.30
ُ
ٰهناپ تخرٹ.)7(»...
ويبدو ٰن هذٴ ٴٕثر ٴلؿفؿ ضؾ مقجقټ ًٴ حتك وقت متلخر ،فقجدكاه يف ٴلؼرن
ٴلثامـ ٴلفجري  /ٴلرٴبع طشر ٴلؿقالټي طـد ٴبـ پشقد ٴلػفري وهق ٴلؿتقىف سـة
721هـ1321/م ،حقث ٰخذ طـف كصًا طـ طرفة ،فؼال« :قال ٰبق ٿيدٴل َب ْؾخل :طرفة
( )1ٴلؿصدپ كػسف،ٹ ،1ڂ.348
( )2ٴبـ ٴلعديؿ ،بغقة ٴلطؾب ،ٹ ،1ڂ.359
( )3ٴلؿصدپ كػسف،ٹ ،1ڂ.363
()4ٴلؿصدپ كػسف ،ٹ ،1ڂ.367
( )5ٴلؿصدپ كػسف،ٹ ،1ڂ.373
( )6ٴلؿصدپ كػسف،ٹ ،1ڂ.380
( )7ٴلؿصدپ كػسف،ٹ ،1ڂ.387
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ما بقـ وٴټي طركة ٲلك حائط ٴبـ طامر.)1(»...
وهذٴ ټلقؾ ټٴمغ طؾك ٰن ٴلـص لؾ َب ْؾخل ولقس لغقره.
وبعد ٰكثر مـ قرن ،كؼؾ طـف كذلؽ سبط ٴبـ ٴلعجؿل (ٷ884هـ1479/م)،
«وقال ٰبق ٿيد ٴل َب ْؾخل :ويخرٹ هنر حؾب مـ حدوټ ټٴبؼ .»...ثؿ ٰپټف« :وقال ٴبـ
حققؾ ٴلـصقبل.)2(»....
وهذٴ ټلقؾ ٯخر مـ ٴلؼرن ٴلتاسع ٴلفجري.
وٯخر ما ٰمؽــا ٴلتؼاصف مـ ٲشاپٴٷ طـ كتاٵ (٭قپ ٴٕقالقؿ) ما ٽكره مرتضك
ٴلزبقدي (ٷ1205هـ1790/م) حقـؿا شرٺ كتاٵ (ٲحقاٮ طؾقم ٴلديـ) لؾغزٴلل،
ّ
فؼد ٴطتؿد طؾقف وهق مدپك لـسبف ٴلؽتاٵ لؾ َب ْؾخل ،قال« :وقال ٰبق ٿيد ٴل َب ْؾخل :طركة
ما بقـ وٴټي طرفة ٲلك حائط ٴبـ طامر .)3(»..وهق يمكد كسبة ٴلؽتاٵ ٲلك ٭احبف
ٴلحؼقؼل ٰبل ٿيد ،ويمكد بؼاٮه معروفًا ٲلك ٴلؼرن ٴلثاين طشر ٴلفجري  /ٴلثامـ طشر
ٴلؿقالټي ،طؾك ٰقؾ تؼدير.

الٌسخ الوسرخذهح فٍ الرحقُق:

ٴطتؿدٷ يف تحؼقؼ هذٴ ٴلؼسؿ مـ ٴلؿخطقڄ طؾك ثالٸ كسخ ،هل ٴلتل

ٴستطعت ٴلحصقل طؾقفا ،وهل:
 .1كسخة ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ  /مؽتبة طاپف حؽؿت ،برقؿ ( )3جغرٴفقا .وتتؽقن
مـ  112وپقة ،وتحتقي طؾك ٴلخرٴئط .لؽـ ٓ يقجد ٴسؿ كاسخفا .ويبدو
( )1ٴلػفري،مؾٮ ٴلعقبة ،ڂ.99
()2سبط بـ ٴلجقٿي ،كـقٿ ٴلذهب ،ڂ.563
( )3ٴلزبقدي،ٲتحاف ٴلساټٶ ٴلؿتؼقـ ،ٹ ،4ڂ.402
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مـ خطفا ٰهنا مؽتقبة يف ٴلؼرون ٴلفجرٶ ٴٕولك .وسلپمز لفا بالحرف (م).
 .2كسخة كاكت جامعة بغدٴټ  /كؾقةٴٔټٴٵ تحتػظ هبا وطؾك ٭ػحة ٴلعـقٴن
مـفا( :كتاٵ ٭قپٴٕقالقؿ تللقػ ٴلشقخ ٴلؿتبحرٰبق (كذٴ) ٿيدٰحؿدبـ
سفؾ ٴل َب ْؾخل) وطؾقفاختؿ مديريةٴٔثاپٴلعامة  /حقاٿٶٴلؿخطقصاٷ برقؿ
 44806بتاپيخ 1988/4/28معباپٶ طـ  58وپقة ،وٓ تحتقي طؾك
ٴلخرٴئط وهل مجفقلة ٴلـاسخ ٰيضًا.
 .3كسخة ٴلـجػ  /مؽتبة ٴلحؽقؿ ٴلعامة ،برقؿ  ،632تتؽقن مـ  154وپقة،
وتحتقي طؾك ٴلخرٴئط .كسخفا كاسخ مجفقل طـ كسخة ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ،
كؿا ٭رٺ يف ٴلخاتؿة .وسلپمز لفا بالحرف (ن).
وقد تحريت ٰن ٰخرٹ كصًا ٭حقحًا مػقد ًٴ ،فاختصرٷ بالتعؾقؼاٷ وٴقتصرٷ
يف ٽكر ٴختالفاٷ ٴلـسخ طؾك ٴلؿفؿ فؼط ،ټون ٴإلشاپٶ ٲلك ٴلػروق ٴلبسقطة،
وٴلتصحقػاٷ ٴلقٴضحة ،وسفق ٴلـساٻ ،وٽلؽ كل ٓ ٰثؼؾ ٴلفقٴمش بؿا ٓ يػقد
ٴلبحث.

الٌص الوحقَّق
ّ
دَار العرب
هي هخطىط (صىر األقالُن)
ألتٍ زَذ الثَ ْلخٍ الورىفًّ سٌح 322هـ934/م
ٍ
َ
ٲقؾقؿ
تػصقؾ بالټ ٴإلسالم ٲقؾقؿًاٲقؾقؿًا ،حتك ُيعرف كؾ
قصدٷ يف كتابل هذٴ
ُ
ٴلصقپٶ ٴلتل جؿعت سائر
مـ مؽاكف ،وما
يجاوپه مـ سائر ٴٕقالقؿ= ،و<()1فقف هذه ّ
ُ
( )1ٲضافة يؼتضقفا ٴلسقاق.
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ٴٕقالقؿ ،ولؿ يتّسع ٽلؽ لؿا يستح ّؼف ّ
كؾ ٲقؾقؿ يف ٭قپتف مـ مؼدٴپ ٴلطقل وٴلعرڃ
وٴٓستدٴپٶ وٴلرتبقع وٴلتثؾقث وٴلتؼقيس ،وما يؽقن طؾقف ٰشؽا ُلفا ،غقر ٰكّا جعؾـا
لؽإل ٍ
قؾقؿ
ثؿ ٰفرټكا ِّ
ّ
لؽإلقؾقؿ مؽاكًا ُيعرف بف مقض ُعف وما ُيجاوپه مـ سائر ٴٕقالقؿّ .
مـفا بصقپٶٍ طؾك ِحدَ ٶ ،فب ّقـّا فقفا شؽؾ ٽلؽ ٴإلقؾقؿ ،وما يؼع فقف مـ ٴلؿدن ،وسائر
مؿا كليت طؾك ٽكره يف مقضعف ٲن شاٮ ٴهلل.
ما يحتاٹ ٲلك طؾؿّ ،
وٴبتدٰٷ بدياپ ٴلعرٵ ٕن فقفا م ّؽة وٴلؼبؾة ،وهل ٰ ّم ٴل ُؼرى وبؾد ٴلعرٵ()1
ُ
وٰوصاهنؿ ٴلتل لؿ يشركفؿ يف ُسؽـاها غقرهؿ ،وٴلذي ُيحقط هبا بحر فاپڀ مـ
ْ
مصب ماٮ ٴلدّ جؾة يف ٴلبحر ،فقؿتدّ طؾك ٴلبحريـ حتك يـتفل ٲلك ُطؿان،
ط ّباټٴن ،وهق
ّ
وطدَ ن ،حتك يـتفل ٲلك سقٴحؾ ٴلقؿـ ٲلك
ثؿ يعطػ طؾك سقٴحؾ َم َف َرٶ وحضرمقٷ َ
ّ
ثؿ قد ٴكتفك
ثؿ يؿتدّ طؾك ٴلجاپ و َمدْ َيـ ،حتك يـتفل ٲلك ٰ ْيؾة(ّ .)2
ُجدّ ٶّ ،
ٍ
حقـئذ=حدّ <( )3ټياپ ٴلعرٵ مـ هذٴ ٴلبحر.
ٌ
لسان ُيعرف ببحر ٴل ُؼ ْؾ ُزم ،فقـتفل ٲلك تاپٴن
وهذٴ ٴلؿؽان مـ ٴلبحر لف
وجبقالن( )4ٲلك ٴل ُؼ ْؾ ُزم ،ويـؼطع( ،)5ففذٴ هق شرقل ټياپ ٴلعرٵ وجـقب ّقفا
ثؿ يؿتدّ ( )7طؾقفا مـ ٰ ْيؾة طؾك مديـة ققم لقڄ ،وٴلبحقرٶ
وشلٮ( )6مـ غرب ّقفاّ .

( )1يف ٵ :ٴلغرٵ.
(ْ ٰ )2يؾة هل ٴلعؼبة ٴٔن يف ٴلؿؿؾؽة ٴٕپټكقة ٴلفاشؿقة.
( )3ٲضافة مـ :ٴإل٭طخري ،ٴلؿسالؽ ٴلؿؿالؽ ،ڂ ٩13ٴبـ حققؾ ،٭قپٶ ٴٕپڃ ،ڂ27
(ٴلؿطبقطقـ).
( )4يف ٵ :ماټٴن وجبالن.
( )5يف ٵ :ويؼطع.
( )6يف ٵ :ففل.
( )7يف ٵ :فقؿتد.
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ٴلؿـتـة( )1ٴلتل ُتعرف ببحقرٶ ُٿ َغر ،ٲلك ٴلشرٴٶ وٴلبؾؼاٮ ،وهل مـ طؿؾ فؾسطقـ
وٰ ْٽ ِپطاٷ وحقپٴن وٴلبثقـة( )2وٴلغقصة وكقٴحل َبعؾبؽ ،وٽلؽ مـ طؿؾ =ټمشؼ
ِ
ٴلخ ِ
ثؿ ُ
ـا٭رٶ وبالِس ،وهؿا مـ طؿؾ
وس َؾ ْؿقة ،وهؿا مـ طؿؾ< ( )3ح ْؿص ّ
و َتدْ ُمر َ
ِ
ثؿ يؿتدّ ٴلػرٴٷ طؾك ټياپ ٴلعرٵ حتك يـتفل
قـ َّْسريـ ،وقد ٴكتفقـا ٲلك ٴلػرٴٷّ .
ٲلك( )4ٴلر ّقة و َقرققسقا وٴلرحبة وٴلدّ ٴلقة وطاكة وٴلحديثة ِ
وهقت وٴٕكباپ ٲلك ٴلؽقفة
ّ
ْ
ّ
ثؿ تؿتدّ ټياپ ٴلعرٵ طؾك كقٴحل ٴلؽقفة وٴلحقرٶ
ومستػرڇ مقاه ٴلػرٴٷ ٲلك ٴلبطائحّ .
طؾك َ
ٴلخ َق ْپكَؼ ،ثؿ مـ ٴلؽقفة ٲلك حدّ وٴسط= ،فتصاقب ما قاپٵ ټجؾة<( )5طـد
ثؿ تؿتدّ طؾك َسقٴټ ٴلبصرٶ وبطائحفا ،حتك تـتفل ٲلك ط ّباټٴن.
وٴسط مؼدٴپ مرحؾةّ ،
=ففذٴ ٴلذي يحقط< ( )6بدياپ ٴلعرٵ ،فؿا كان مـ ط ّباټٴن ٲلك ٰ ْيؾة فنكّف بحر فاپڀ
ويشتؿؾ طؾك كحق مـ ثالثة ٰپباچ ټياپ ٴلعرٵ ،وهق تؿام ٴلشرقل وٴلجـقبل وبعض
ٴلغربل ،وما بؼل مـ حدّ ٴلغربل مـ ٰ ْيؾة ٲلك بالِس فؿـ =ٴلـ<ـشام ،وما كان مـ بالِس
ٲلك ط ّباټٴن ففق ٴلحدّ ٴلشؿالل ،فؿـ بالِس ٲلك ٰن =تجاوٿ ٴٕكباپ مـ< ( )7حدّ
ٴلجزيرٶ ،ومـ ٴٕكباپ ٲلك ط ّباټٴن مـ حدّ ٴلعرٴق.
ويتّصؾ بلپڃ ٴلعرٵ بـاحقة ٰ ْيؾة ّبر ّي ٌة ُتعرف بتقف بـل ٲسرٴئقؾ ،وهل وٲن كاكت
متّصؾة بدياپ ٴلعرٵ فؾقست مـ ټياپهؿ ،وٲكّؿا كاكت ّبر ّية مـ ٰپڃ ٴلعؿالؼة
( )1يف ٵ :ٴلؿقتة .وهل قرٴٮ ٌٶ لفا وجف.
( )2يف ٵ :ٴلحقپٴن وٴلبشقة.
( )3ساقط مـ ٵ.
( )4يف ٵ :طؾك.
( )5يف ٵ :فساقط ماٮ ٴلػرٴٷ يف ٴلدجؾة.
( )6يف ٵ :ولقست ٰپڃ ٴلؼبط.
( )7يف ٵ :يحاٽي طباټٴن.
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وٴلققكاك ّقة ،وٰپڃ ٴلؼبطـ لقس ُيعرف هبا ما ٌٮ وٓ طقـ ،فؾذلؽ لؿ كدخؾفا يف ټياپهؿ.
وقد سؽـ صقٴئػ مـ ٴلعرٵ مـ پبقعة و ُم َضر ٴلجزيرٶ ،حتك ٭اپٷ لفؿ هبا
ټياپ ًٴ ومرٴطل ،فؾؿ كذكر ٴلجزيرٶ يف ټياپ ٴلعرٵٕ ،ن كزولفؿ()1هبا وهل وټياپ
ٌ
ٰطؿال طريضة ،فـزلقٴ طؾك
لػاپڀ( )2وٴلروم يف ٰضعاف قرى معؿقپٶ ،و ُمدن لفا
خػاپٶ فاپڀ وٴلروم ،حتك ّ
تـصر وټٴن بديـ ٴلروم ،مثؾَ :ت ْغؾب مـ
ٰن( )3بعضفؿ ّ
وغسان و َب ْفرٴٮ و َتـُقٻ مـ ٴلقؿـ بلپڃ ٴلشام(.)4
پبقعة بلپڃ ٴلجزيرٶّ ،
وټياپ ٴلعرٵ هل :ٴلحجاٿ ٴلذي يشتؿؾ( )5طؾك م ّؽة وٴلؿديـة ،وٴلقؿامة
ومخالقػفا ،وكجد ٴلحجاٿ ٴلؿتّصؾ بلپڃ ٴلبحريـ ،وباټية ٴلعرٴق ،وباټية ٴلجزيرٶ،
وباټية ٴلشام ،وٴلقؿـ ٴلؿشتؿؾة طؾك تِفامة وكجد ٴلقؿـ و ُطؿان و َم َف َرٶ وحضرمقٷ
ٴلس ّريـ( )6حتك يـتفل
وبالټ ٭ـعاٮ َ
وطدَ ن وسائر مخالقػ ٴلقؿـ ،فؿا كان مـ حدّ ّ
ثؿ طؾك ضفر ٴل ّطائػ ،مؿتدّ ًٴ طؾك كجد ٴلقؿـ ،ٲلك بحر فاپڀ
ٲلك كاحقة َي َؾ ْؿ َؾؿّ ،
ٴلسريـ()7
مشرقًا ،فؿـ ٴلقؿـ ٩فقؽقن ٽلؽ لقس مـ ټياپ ٴلعرٵ .وما كان مـ حدّ ّ
ٴلسريـ( )7طؾك بحر فاپڀ ٲلك قرٵ َمدْ َيـ پٴجعًا يف حدّ ٴلؿشرق طؾك ٴلحجر ،ٲلك
ّ
ٲلك جبؾل( )8ص ّقئ ،مؿتدّ ٴ طؾك ضفر ٴلقؿامة ٲلك بحر فاپڀ فؿـ ٴلحجاٿ و َمدْ َيـ.
( )1يف ٵٕ :تق وهؿ.
( )2يف ٵ ،وطـد ٴبـ حققؾ ٰيضًا :ٴلػاپڀ.
( )3مـ م فؼط.
( )4ٴكظر طـ هذٴ ٴلؿقضقچ :خريساٷ ،ټوپ ٴلعرٵ ٴلؿتـصرٶ يف ٴلػتقحاٷ (ضؿـ بحقٸ ٴلؿمتؿر ٴلدولل
ٴلدولل ٴلرٴبع لتاپيخ بالټ ٴلشام ،طؿان.)1987 ،
( )5يف ٵ :ٴلتل تشتؿؾ.
( )6يف ٵ :ٴلسرير .وٴلسريـ ٴٔن ضؿـ محافظة ٴلؾقث يف ٴلؿؿؾؽة ٴلعربقة ٴلسعقټية.
( )7يف ٵ :ٴلسرير.
( )8يف ٵ :جبؾ .وهؿا ٰجا وسؾؿك.

د٠بس اٌؼشة ِٓ ِخطٛط (صٛس ا٤لبٌ٤ )ُ١ث ٟص٠ذ اٌجٍْخ ٟاٌّزٛفّ ٝعٕخ
٘344ـ َ934/دساعخ ٚرؾم١ك

435

وما كان مـ حدّ ٴلقؿامة ٲلك قريب ٴلؿديـة پٴجعًا ٲلك باټية ٴلبصرٶ ،حتك يؿتدّ طؾك
ٴلبحريـ مـ كجد .وما كان مـ حدّ ط ّباټٴن ٲلك ٴٕكباپ مقٴجفًا =لـجد وٴلحجاٿ< ()1
طؾك ٰسد وص ّقئ وتؿقؿ( )2وسائر قبائؾ ُم َضر فؿـ باټية ٴلعرٴق .وما كان مـ حدّ
ٴٕكباپ ٲلك بالِس مقٴجفًا لباټية ٴلشام بتقؿاٮ قرية ٲلك قرٵ وٴټي ٴلؼرى وٴلحجر
فؿـ باټية ٴلجزيرٶ .وما كان مـ بالِس =ٲلك ٰ ْيؾة مقٴجفًا لؾحجاٿ<( )3طؾك بحر
فاپڀ كاحقة َمدْ َيـ معاپضًا ٕپڃ َتبقك حتك يتّصؾ بدياپ ص ّقئ فؿـ باټية ٴلشام.
ٰن مـ =ٴلـ<ـعؾؿاٮ َمـ قسؿ( )4هذه ٴلدياپ َمـ ٿطؿ ّ
طؾك ّ
ٰن ٴلؿديـة مـ كجد
لؼرهبا مـفاّ ،
وٰن م ّؽة مـ تِفامة ٴلقؿـ لؼرهبا مـفا .وهذه ٭قپٶ ټياپ ٴلعرٵ(:)5

( )1ساقط مـ ٵ.
( )2يف ٵ :ٴسرصل وكؿقر.
( )3مـ ن فؼط.
( )4طـد ٴإل٭طخري :بتؼسقؿ.
( )5ٴلخريطة لقست يف ٵ.
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ِ
مؿا يحتاٹ
وسلٽكر ما ٴكتفقنلقف ط ْؾؿل مـ مدهنا ،وما تشتؿؾ طؾقف مـ ٴلؿدنّ ،
ٲلك طؾؿف ،وٴلؿشاهقر مـ ټياپ ٴلعرٵ هبا وجبالفا وپمالفا( )1وجقٴمع( )1مـ
( )1يف ن :وٿماهنا.
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ٴلؿسافاٷ ٴلؿسؾقكة هبا.
وٓ ٰطؾؿ بلپڃ ٴلعرٵ هنر ًٴ وٓ بحر ًٴ يحؿؾ سػقـة ٕن ٴلبحقرٶ =ٴلؿـتـة ٴلتل
ُتعرف<( )2ببحقرٶ ُٿ َغر وٲن كاكت ُمصاقبة لؾباټية ،فؾقست مـفا ،ومجؿع ٴلؿاٮ
=ٴلذي بلپڃ ٴلقؿـ يف ټياپ سبل<()3ٲكّؿا كان مقضع =مسقؾ ماٮ بـل يف وجفف
سدّ <( )4فؽان يجتؿع فقف مقاه كثقرٶ يستعؿؾقهنا يف ٴلؼرى =وٴلؿزٴپچ ،حتك كػروٴ
بعد<(ٰ)5ن كان ٴهلل تعالك =جعؾ لفؿ طؿاپٴٷ قرى<( )6متّصؾة ٲلك ٴلشام ،فس ّؾط
طز ّ
وجؾ طؾك ٽلؽ ٴلؿاٮ ٯفة ٩فؽان ٓ يؿسؽ( )7وهق ققلف تعالكَ ﴿ :و َج َع ْؾـَا بَقْـ َُف ْؿ
ٴهلل ّ
َاه ْؿ ك َُّؾ ُم َؿ َّز ٍق﴾ ( )9فبطؾ ٽلؽ
َو َب ْق َـ ٴ ْل ُؼ َرى ٴ َّلتِل َب َاپ ْكـَا فِ َقفا﴾( )8ٲلك ققلفَ ﴿ :و َم َّز ْقـ ُ
قؾتّ ٰ :ما ٴلجدٴول وٴلعققن وٴلسقٴقل وٴٔباپ فنكّفا كثقرٶ.
ٴلؿاٮ ٲلك يقمـا هذٴُ .
وكبتدٳ( )10مـ مدن ټياپ ٴلعرٵ بؿ ّؽةٿٴټها ٴهلل شرفًا وتعظقؿًا ،وهل مديـة
فقفا ٴلؽعبة .وهل فقؿا بقـ شعاٵ ٴلجبال ،وصقل م ّؽة مـ ٴلؿعالٶ ٲلك ٴلؿسػؾة كحق
مـ مقؾقـ ،مـ ٴلحدّ ٴلجـقبل ٲلك ٴلشؿالل ،ومـ ٰسػؾ ٰجقاټ ٲلك ضفر ُق َع ْق ِؼعان()11
=
( )1يف ٵ :وجقٴمعًا.
( )2فرٴڇ يف ٵ.
( )3فرٴڇ يف ٵ.
( )4فرٴڇ يف ٵ.
( )5فرٴڇ يف ٵ.
( )6فرٴڇ ٵ.
( )7يف ٵ :تؿسؽ.
( )8سقپٶ سبل ،مـ ٴٔية .18
( )9سقپٶ سبل ،مـ ٴٔية .18
( )10يف ٵ :ويبتدى.
( )11يف ٵ :فقتعان.
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كحق ٴل ّثؾثقـ مـ هذٴ.
وٰبـقتفا حجاپٶ ،وٴلؿسجد يف كحق ٴلقسط مـفا ،وٴلؽعبة يف وسط ٴلؿسجد،
مصرٴچ وٴحد ،وٰپڃ ٴلبقت مرتػعة
وباٵ ٴلؽعبة مرتػع مـ ٴٕپڃ كحق قامة ،وهق
ٌ
طـ ٴٕپڃ مع ٴلباٵ ،وٴلباٵ بحذٴٮ ق ّبة ٿمزم وٴلؿؼام طؾك ّ
خط محاٽ لؾباٵ ٰيضًا،
مدوپ وهق( )2مـ ٴلبقتّ ،ٲٓ
مؿا يؾل ٴلؿغرٵ حائط مبـل ّ
=وبقـ يدي<( )1ٴلؽعبة ّ
ّٲٓ ٲكّف لؿ يدخؾ فقف ،وهق ٴلحجر ،وٴلطقٴف يحقط بف وبالبقت .ويـتفل ٲلك هذٴ
ٴلحجر مـ ٴلبقت پكـان =ٰحدهؿا< (ُ )3يعرف بالركـ ٴلعرٴقل ،وٴٔخر بالركـ
ٴلشامل ،وٴلركـان ٴٔخرٴن ٰحدهؿا طـد ٴلباٵ وٴلحجر ٴٕسقټ كان فقف طؾك ّ
ٰقؾ مـ
قامة ،وٴلركـ ٴٔخر يعرف بالقؿاين.
ٴلحاٹ ٴلتل تعرف بسؼاية ٴلع ّباڀ بـ طبد ٴلؿطؾب طؾك ضفر ٿمزم،
وسؼاية
ّ
وٿمزم فقؿا بقـفا وبقـ ٴلبقت ،وټٴپ ٴلـدوٶ بقـ ٴلؿسجد وهل ٴلؿسجد ٴلحرٴم يف
غرب ّقف ،وهل خؾػ ټٴپ ٴإلماپٶ مشرطة ٲلك ٴلؿسجد ،وهق مسجدٌ قد ُجؿع ٲلك
ٴلؿسجد ٴلحرٴم ،وكان يف ٴلجاهؾ ّقة مجتؿعًا لؼريش.
وٴلصػا مؽان( )4مرتػع مـ جبؾ ٰبل ُق َبقس ،وبقـفا وبقـ ٴلؿسجد ٴلحرٴم
َّ
ٴلصػا كان بحذٴٮ ٴلحجر
طرڃ ٴلقٴټي ،وهق صريؼ وسقق ،و َمـ وقػ طؾك َّ
وٴلؿ ْروٶ حجر مـ جبؾ حدّ ُق َع ْق ِؼعان(،)5
وٴلسعل ما بقـ َّ
وٴلؿ ْروٶَ ،
ٴلصػا َ
ٴٕسقټّ ،
( )1فرٴڇ يف ٵ.
( )2مؽاهنا فرٴڇ يف ٵ.
( )3فرٴڇ يف ٵ.
( )4يف ٵ :فؽان.
( )5يف ن :ققعقؼعان.
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و َمـ وقػ طؾقفا كان بحذٴٮ ٴلركـ ٴلعرٴقلّ ،ٲٓ ّ
ٰن ٴٕبـقة قد سرتٷ( )1ٽلؽ
ٴلرٱية.
ٴلؿقضع مـ( )2ٴلركـ طـ ّ

وٰبق ُق َبقس هق ٴلجبؾ ٴلؿشرف طؾك ٴلؽعبة مـ شرق ّقة ،و ُق َع ْق ِؼعان هق ٴلجبؾ

ٴلذي طـ غربل ٴلؽعبة ،وٰبق ُق َبقس ٰطؾك وٰكرب مـف ،ويؼال:ٲ ّن حجاپٶ ٴلبقت مـ
ُق َع ْق ِؼعان.
ومـك( )3طؾك صريؼ طرفاٷ مـ م ّؽة ،وبقـفا وبقـ م ّؽة ثالثة ٰمقال ،ومـك
كؾ ٍ
وطرضف يسقر ،وبف ٰبـق ٌة كثقرٶ ٕهؾ ّ
بؾد مـ بؾدٴن
شعب صق ُلف كحق مقؾقـ
ُ
ٌ
ٴإلسالم .ومسجد ٴلخقػ يف ّ
مؿا يؾل م ّؽة ،وجؿرٶ ٴلعؼبة يف ٯخر مـك
ٰقؾ مـ ٴلقسط ّ
مؿا يؾل م ّؽة ،ولقست لجؿرٶ ٴلعؼبة ٴلتل تـسب ٲلقفا ٴلجؿرٶ =مـ<( )4مـك،
ّ
وٴلجؿرٶ ٴٕولك وٴلقسطك هؿا جؿقعًا فقق مسجد ٴلخقػ ٲلك ما يؾل م ّؽة.
ٌ
مؽان مـ بطـ
ومجؿع لؾصالٶ ٲٽٴ ٭دپوٴ مـ طرفة .وهق
لؾحاٹ،
مبقت
وٴلؿزټلػة
ٌ
ٌ
ّ
محسر ففق وٴټ بقـ مـك ومزټلػة ،ولقس مـ مـك وٓ مـ
محسر وٴلؿاٿمقـ ،فل ّما بطـ ّ
ّ
شعب بقـ جبؾقـ يػضل ٯخره ٲلك بطـ طركة( ،)5وهق وٴټ
ٴلؿزټلػة ،ٴلؿاٿمان هق
ٌ
بقـ ٴلؿاٿمقـ وبقـ طرفة ،ولقس مـ طرفة .وطرفة ما بقـ وٴټيعركة()6ٲلك حائط
ٴلصخرٴٷ ٴلتل يؽقن هبا مققػ ٴإلمام ،وٲلك صريؼ
بـل( )7طامر ٲلك ما ٰقبؾ طؾك ّ
( )1يف م :سر.
( )2يف ٵ :مؽان.
( )3يف ٵ ٰيـؿا وپټٷ :مـا.
( )4ٲضافة يؼتضقفا ٴلسقاق.
( )5يف ٵ :طرفة.
( )6ساقطة مـ ٵ.
( )7يف نٰ :بل.
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حصـ( ،)1وحائط بـل طامر طـد طرفة ،وبؼربف ٴلؿسجد ٴلذي يجؿع فقف =ٴإلمام
بقـ< ( )2ٴلصالتقـ :ٴلظفر وٴلعصر ،وهق( )3حائط كخقؾ( )4وبف طقـ ،و ُيـسب ٲلك
ٲلك طبد ٴهلل بـ طامر بـ كُريز ،ولقس طرفاٷ مـ ٴلحرم ،وٲكؿا حدّ ٴلحرم ٲلك
ٴلؿاٿمقـ ،وٲٽٴ جزهتؿا ( )5ٲلك ٴلعؾؿقـ ٴلؿضروبقـ فقؿا وپٴٮ ٴلعؾؿقـ فؿـ ّ
ٴلحؾ،
وكذلؽ ٴلتّـعقؿ ٴلذي يعرف بؿسجد طائشة لقس مـ ٴلحرم ،وٴلحرم ټوكف .وحدّ
ٴلحرم كحق طشرٶ ٰمقال يف مسقرٶ يقم ،وطؾك ٴلحرم ك ّؾف مـاپ مضروٵ( )6يتؿ ّقز بف
مـ غقره ،فلما حدوټ ٴلحرم مـ صريؼ ٴلؿديـة ثالثة ٰمقال ،ومـ صريؼ ُجدّ ٶ طشرٶ
ٰمقال ،ومـ صريؼ يؿـ ستة ٰمقال ،ومـ صريؼ ٴل ّطائػ ٰحد طشر مقالً ،ومـ صريؼ
ٴلعرٴق طشرٶ ٰمقال.
فؾقس بؿ ّؽة ما ٌٮ ٍ
جاپ ّٲٓ مـك ،بؾغـل بعد خروجل طـفا ٰكّف ٰجري ٲلقفا مـ ٍ
طقـ
قد كان طؿؾ فقفا بعض( )7ٴلقٓٶ ،فاستؿرٷ ٲلك ٰ ّيام =ٴلؿؼتدپ ٰمقر ٴلؿممـقـ< (.)8
( .)8ومقاهفؿ مـ ٴلسؿاٮ ،وٴلؿاٮ ٴلذي كاكقٴ يشربقن مـف ٰضـفا بئر ٿمزم ،وٓ يؿؽـ
شجر مثؿر(ّ )9ٲٓ شجر
يؿؽـ ٴإلټمان طؾك شربف ،ولقس بجؿقع م ّؽة فقؿا طؾؿتُف
ٌ
ٍ
خضر
ٴلباټية ،فنٽٴ جزٷ ٴلحرم ففـاك طققن وفقفا طؿاپٴٷ كثقرٶ وٰوټية ٽٴٷ
( )1يف ٵ :حصر.
( )2يف ٵ :ٴٕيام مـ.
( )3يف م :وهل.
( )4يف ٵ :بجبؾ.
( )5يف م :ٴحرم.
( )6يف ٵ :ومضروٵ.
( )7ساقطة مـ ٵ.
( )8ساقط يف ٵ .ويف هذٴ ٴلؿقضقچ يـظر :ٴلػاسل ،ٴلزهقپ ٴلؿؼتطػة ،ڂ 158وما بعدها.
( )9يف م :مثؿرٶ.
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ومزٴپچ ،وتتح ّؾك بـخقالٷ يسقرٶ متػرقة .وٰ ّما ٴلحرم فؾؿ َٰپ هبا ولؿ ٰسؿع ّ
ٰن هبا
شجر ًٴ ّ ،ٲٓ كخقالٷ پٰيتفا ّ
متػرقة.
بػخ ،وكخقالٷ يسقرٶ ّ
وٰ ّما ثبقر ففق ٌ
جبؾ مشرف ُيرى مـ مـك وٴلؿزټلػة ،وكاكت ٴلجاهؾ ّقة ٓ تدفع
مـ ٴلؿزټلػة ّٲٓ بعد صؾقچ ٴلشؿس ٲٽٴ ٰشرقت طؾك ثبقر ،وبالؿزټلػة ٴلؿشعر
ٴلحرٴم( ،)1وهق مص ّؾك ٴإلمام يص ّؾل فقف ٴلؿغرٵ وٴلعشاٮ وٴلصبح ،وٴلحديبقة
بعضفا يف ّ
ٌ
مؽان ٭دّ فقف ٴلؿشركقن پسقل ٴهلل  -٭ ّؾك
ٴلحؾ وبعضفا يف ٴلحرم ،وهق
ٴهلل طؾقف وٯلف وس َّؾؿ  -طـ ٴلؿسجد ٴلحرٴم ،وهق ٰبعد ّ
ٴلحؾ ٲلك ٴلبقت ،ولقس هق يف
صقل ٴلحرم وٓ يف طرضفّ ،ٲٓ ٰكّف يف مثؾ ٿٴوية ٴلحرم ،ولذلؽ ٭اپ بقـفا وبقـ م ّؽة
ٰكثر مـ يقم.
ٰقؾ مـ كصػ م ّؽة ،وهل يف َح ّر ٍٶ سبخة ٴٕپڃ ،ولفا ٌ
وٰ ّما ٴلؿديـة ففل ّ
كخقؾ
كثقرٶ ،ومقاه كخقؾفؿ وٿپوطفؿ مـ ٴٔباپ يسؼقن مـفا ٴلعبقد ،وطؾقفا سقپ،
ّبل  -٭ ّؾك ٴهلل طؾقف وٯلف وس َّؾؿ  -مـ ٴلؿسجد يف
وٴلؿسجد يف كحق وسطفا ،وقرب ٴلـ ّ
شرققف قريبًا مـ ِ
بقت مرتػع لقس
ٴلؼ ْبؾة ،وهق ٴلجدٴپ( )2ٴلشرقل مـ ٴلؿسجد ،وهق ٌ
ّ
لقس بقـف وبقـ سؼػ ٴلؿسجد ّٲٓ(ُ )3ف ْرجة ،وهق مسدو ٌټ ٓ باٵ لف ،وٴلؼرب فقف قرب
پسقل ٴهلل  -٭ ّؾك ٴهلل طؾقف وٯلف وس َّؾؿ  -وٰبل بؽر وطؿر ،وٴلؿـرب ٴلذي كان يخطب
طؾقف پسقل ٴهلل  -٭ ّؾك ٴهلل طؾقف وٯلف وس َّؾؿ – قد ّ
وٴلروضة ٰمام
غشل بؿـربٍ ٯخرّ ،
ٴلؿـرب بقـف وبقـ ٴلؼرب ،ومص ّؾك پسقل ٴهلل  -٭ ّؾك ٴهلل طؾقف وٯلف وس َّؾؿ  -كان يص ّؾل
فقف ٴٕطقاټ يف غربل ٴلؿديـة ټٴخؾ ٴلباٵ.
( )1يف ٵ :وٴلؿزټلػة وٴلؿشعر ٴلحرٴم.
( )2يف ٵ :ٴلحدٴن.
( )3ساقطة مـ ن.
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وبؼقع ٴل َغ ْرقد خاپٹ باٵ ٴلبؼقع يف شرقل ٴلؿديـة ،و ُقباٮ خاپٹ ٴلؿديـة طؾك
ُ
جؿع بققٷ ٴٕكصاپ يشبف ٴلؼرية.
كحق مقؾقـ ٲلك ما يؾل ٴلؼبؾة ،وهق م ُ
و ُٰحد ٌ
جبؾ يف شؿالل ٴلؿديـة ،وهق ٰقرٵ ٴلجبال ٲلقفا طؾك مؼدٴپ فرسخقـ،
ضقاچ ٕهؾ ٴلؿديـة ،ووٴټي ٴلعؼقؼ فقؿا بقـفا وبقـ ٴلػرچ ،وٴلػرچ
وبؼرهبا مزٴپچ فقفا
ٌ
مـ ٴلؿديـة طؾك ٰپبعة ٰ ّيام يف جـقب ّقفا ،وهبا مسجدٌ جامع ،غقر ّ
ٰن ٰكثر هذه ٴلضقاچ
خرٴٵ ،وكذلؽ حقٴلل ٴلؿديـة ضقاچ كثقرٶ وٰكثرها خرٴٵ.
وٴلعؼقؼ ٍ
وٴټ مـ ٴلؿديـة يف قبؾ ّقفا طؾك ٰپبعة ٰمقال يف صريؼ م ّؽة ،وٰطذٵ مقاه
ُ
تؾؽ ٴلـاحقة ٯباپ ٴلعؼقؼ.
وٰ ّما ٴلقؿامة ّ
فنن مديـتفا ټون مديـة ٴلرسقل ،وهل ٰكثر تؿر ًٴ وكخالً مـ ٴلؿديـة
ومـ سائر ٴلحجاٿ.
وٰ ّما ٴلبحريـ فنكّفا يف كاحقة كجد ،ومديـتُفا َه َجر ،وهل ٰكثر تؿقپ ًٴّ ،ٲٓ ٰكّفا
لقست مـ ٴلحجاٿ ،وهل طؾك ّ
شط بحر فاپڀ ،وهل ټياپ ٴلؼرٴمطة ،ولفا قرى كثقرٶ
وقبائؾ مـ م َضر ٽوو ٍ
طدټ قد ٴحت ّػقها.
ُ
ولقس بالحجاٿ مديـة بعد م ّؽة ،وٴلؿديـة ٰكرب مـ ٴلقؿامة ،ويؾقفا يف ٴلؽرب وٴټي
ٴلؼرى ،وهل ٽٴٷ كخق ٍؾ كثقرٶ وطققن .وٴلجاپ ُف ْرضة ٴلؿديـة ،وهل طؾك ثالٸ
مرٴحؾ مـ ٴلؿديـة طؾك ّ
شط ٴلبحر ،وهل ٰ٭غر مـ ُجدّ ٶ.
وجدّ ٶ ُف ْرضة ٰهؾ م ّؽة طؾك مرحؾتقـ مـفا طؾك ّ
شط ٴلبحر ،وهل طامرٶٌ()1
ُ
كثقرٶ ٴلتجاپٴٷ وٴٕمقٴل ،لقس بالحجاٿ بعد م ّؽة ٰكثر ما ً
ٓ وتجاپٶ مـفا ،وققٴ ُم

( )1يف م ،ن :طؿاپٶ.
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تجاپٴهتا بالػرڀ(.)1
وٴل ّطائػ مديـة ٭غقرٶ كحق وٴټي ٴل ُؼرىّ ،ٲٓ ّ
ٰن ٰكثر ثؿاپها ٴلزبقب ،وهل ص ّقبة
ټياپ بـل َس ْعد
ٴلفقٴٮ ،وٰكثر فقٴكف م ّؽة مـفا ،وهل طؾك ضفر جبؾ غزوٴن ،وبغزوٴن ُ
ٌ
مؽان هق ٰبرټ مـ پٰڀ هذٴ
وسائر قبائؾ هذيؾ .ولقس بالحجاٿ  -فقؿا طؾؿتف -
ٴلجبؾ ،ولذلؽ ٴطتدل هقٴٮ ٴل ّطائػ ،وبؾغـل ٰكّف پ ّبؿا جؿد ٴلؿاٮ يف ٽپوٶ هذٴ ٴلجبؾ،
ٌ
مؽان يجؿد فقف ٴلؿاٮ سقى هذٴ ٴلؿقضع فقؿا طؾؿتف.
ولقس بالحجاٿ
ٴلس ّؽان ،وهل مـ وٴټي ٴل ُؼرى طؾك يقم بقـ جبال،
وٴلحجر قري ٌة ٭غقرٶ قؾقؾة ّ
ُ
ِ
ٴلص ْ
خ َر بِا ْل َقٴټِ﴾(،)2
وهبا كاكت ټياپ ثؿقټ ٴلذيـ قال ٴهلل فقفؿَ :و َث ُؿق َټ ٴ َّلذي َـ َجا ُبقٴ َّ
جبَ ِ
ُقن مِ َـ ٴ ْل ِ
وپٰيت تؾؽ ٴلجبال وكحتفؿ ٴلذي قال ٴهللَ ﴿ :و َتـ ِْحت َ
ال ُبقُق ًتا
ُ
َف ِ
وتسؿك تؾؽ ٴلجبال:
اپ ِهق َـ ﴾( ،)3وپٰيتفا بققتًا مثؾ بققتـا يف ٰضعاف جبال،
ّ
ٍ
تقسطتفا پٰيت ّ
ٴٕثالب ،وهل ٌ
قطعة مـفا قائؿة
كؾ
جبال يف ٴلعقان متّصؾة ،حتك ٲٽٴ ّ
ٍ
پمؾ ٓ يؽاټ يرتؼل ٲلك ٽپوٶ ّ
قطعة مـفا ٴل ّطائػ ،وحقٴلقفا ٌ
بـػسفا ،يطقف ّ
كؾ
بؽؾ

ٍ
قطعة مـفا ٰحد ّٲٓ بؿش ّؼ ٍة شديدٶ .وهبا بئر ثؿقټ ٴلتل قال ٴهلل يف ٴلـاقة ﴿ :كَا َق ٌة َّل َفا
ِش ْر ٌٵ َو َل ُؽ ْؿ ِش ْر ُٵ َي ْق ٍم َّم ْع ُؾق ٍم﴾(.)4
و َتبقك بقـ ٴلحجر وبقـ ّٰول ٴلشام طؾك ٰپبع مرٴحؾ كحق كصػ صريؼ ٴلشام.
ٌ
ٌ
وحائط ُيـسب ٲلك پسقل ٴهلل  -٭ ّؾك ٴهلل طؾقف وٯلف وس َّؾؿ
وكخقؾ
وهق حص ٌـ بف طق ٌـ
 ويؼالّ :ٲن ٰ٭حاٵ ٴٕيؽة ٴلذيـ ُبعث ٲلقفؿ شعقب كاكقٴ هبا ،ولؿ يؽـ شعقب
( )1يف ن :تجاپهتا ٴلػرڀ.
( )2سقپٶ ٴلحجر ،ٴٔية .9
( )3سقپٶ ٴلشعرٴٮ ،ٴٔية .149
( )4سقپٶ ٴلشعرٴٮ ،مـ ٴٔية .155
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ست
مـفؿ وٲكّؿا كان مـ َمدْ َيـ .و َمدْ َيـ طؾك بحر ٴل ُؼ ْؾ ُزم محاٽية لتَبقك طؾك كحق مـ ّ
مرٴحؾ ،وهل ٰكرب مـ َتبقك ،وهبا ٴلبئر ٴلتل ٴستؼك مـفا مقسك طؾقف ٴلسالم لسائؿة
شعقب ،وپٰيت هذه ٴلبئر مغ ّطاٶ قد ُبـل طؾقفا بقت .وماٮ ٰهؾفا مـ ٍ
طقـ تجري لفؿ.
و َمدْ َيـ ٴسؿ ٴلؼبقؾة ٴلتل كان مـفا شعقب ،وٴكّؿا ُس ّؿقت ٴلؼرية هبؿ ٰٓ ،ترى ّ
ٰن
اه ْؿ ُش َعقْبًا ۚ﴾(.)1
ٴهلل يؼقل﴿ :ﮣ َوٲِ َل ٰك َمدْ َي َـ َٰ َخ ُ
ٴلج ْحػة فنكّفا ٌ
مـزل طامر ،وبقـفا وبقـ ٴلبحر كحق مـ مقؾقـ .وهل يف ٴلؽرب
وٰ ّما ُ
ّ
وټوٴم ٴلعؿاپٶ كحق مـ فقد( ،)2ولقس بقـ ٴلؿديـة وم ّؽة ٌ
يستؼؾ بالعؿاپٶ
مـزل
ّ
ٌ
يستؼؾ بالعؿاپٶ
مؽان
وٴٕهؾ جؿقع ٴلسـة ّٲٓ ٴلجحػة ،وٓ بقـ ٴلؿديـة وٴلعرٴق
وٴٕهؾ جؿقع ٴلسـة مثؾ فقد .وفقد يف ټياپ ص ّقئ ،وجبال ص ّقئ مـفا طؾك مسقرٶ يقمقـ،
وفقفا ٌ
وٿپچ قؾقؾ لط ّقئ ،وهبا ماٮ قؾقؾ ،يسؽـفا باټي ٌة مـ ص ّقئ يـتؼؾقن طـفا يف
كخقؾ
ٌ
بعض ٴلسـة لؾؿرٴطل.
مر وطسػان طـ
وجبؾة
ٌ
حصـ( )3يف ٯخر وٴټي ستاپٶ ،ووٴټي ستاپٶ بقـ بطـ ّ
يساپ ٴلذٴهب ٲلك م ّؽة ،وصقل هذٴ ٴلقٴټي كحق مـ يقمقـ ٓ ،يؽقن ٴإلكسان مـف يف
ٍ
مؽان مـ بطـ هذٴ ٴلقٴټي ٓ يرى فقف كخالً ،وطؾك ضفر هذٴ ٴلقٴټي وٴټٍ مثؾ هذٴ
ُيعرف بساية وٯخر ُيعرف بالسائرٶ .وبجبؾة كاكت وقع ٌة لبـل تؿقؿ يف بؽر بـ وٴئؾ.
ٍ
جرف( )4مـفا( - )5ققؾ  -هؾؽ لؼقط بـ ٿپٴپٶ ٰخق حاجب.
ويف
( )1سقپٶ ٴلعـؽبقٷ ،مـ ٴٔية .36
( )2مـ ٵ فؼط.
( )3يف ٵ :خضر ،ن :صلٮ.
( )4يف ٵ :حرٵ ،ن :حرف.
( )5يف ن :مـف.
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حصـ هبا كخقؾ وماٮ وٿپوچ ،وهبا
خقرب حصـ ٽٴٷ كخقؾ كثقرٶ وٿپوچ .و َيـْ ُبع
ٌ
وققف لعؾل بـ ٰبل صالب طؾقف ٴلسالم ّ
يتقٓها ٰوٓټه.
ٌ
حصـ ٭غقر بقـ َيـْ ُبع
وٴلؿ ْروٶ وٴلعشقرٶ
حصـ ٭غقر بقـ َيـْ ُبع
وٴلعقص
ٌ
ٌ
ُ
َ
ٴلصقحاين بخقرب وٴلبَ ْرين()1
وٴلؿ ْروٶ ّ
ؿقپها طؾك سائر ُتؿقپ ٴلحجاٿ ّٲٓ ّ
تػضؾ ُت ُ
َ
وٴل َع ْجقٶ بالؿديـة.
وبؼرٵ َيـْ ُبع جبؾ َپ ْضقى ،وهق ٌ
جبؾ مـقػ ٽو شعاٵ وٰوټية وپٰيتُف مـ َيـْ ُبع
ٰخضر .وٰخربين َمـ صاف يف شعابف ّ
ٰن بف مقاهًا كثقرٶ وٰشجاپ ًٴ ،وهق ٴلجبؾ ٴلذي
ٿطؿ صائػ ٌة ُيعرفقن بالؽقساك ّقة ّ
محؿد بـ طؾل بـ ٰبل صالب – پضل ٴهلل طـف -
ٰن
ّ
حل مؼقؿ بف(.)2
ّ
ٴلؿسـ( )3ٲلك سائر ٴٔفاق ،وبؼربف فقؿا بقـف وبقـ
ومـ َپ ْضقى ُيحؿؾ حجر
ّ
بققٷ( )4ٴلشعر ٴلتل
ټياپ لؾحسقـ ّققـ ُحزپٷ
ُ
ټياپ ُج َفقـة و َبؾل وساحؾ ٴلبحر ٌ
يسؽـقهنا كحق مـ سبع مائة بقت .وهؿ باټي ٌة مثؾ ٴٕطرٴٵ يـتؼؾقن يف ٴلؿرطك وٴلؿقاه
ٴكتؼال ٴٕطرٴٵ ٓ ،تؿ ّقز بقـفؿ يف خؾؼ وٓ خؾؼ ،وتتّصؾ ټياپهؿ فقؿا يؾل ٴلؿشرق
ٍ
مرحؾة ،وبقـفا وبقـ ٴٕبقٴٮ ٴلتل طؾك صريؼ
ٴلج ْحػة طؾك
بق ّټٴن .وو ّټٴن( )5هذه مـ ُ
( )1يف ٴٕ٭ؾ :ٴلربټي ،وٴل َب ْرين مـ ٰجقټ ٰكقٴچ ٴلتؿقپ طـد ٴلعرٵ.
( )2هق ٴلؿعروف بابـ ٴلحـػقة ،ويع ّبر طـ هذٴ ٴلرٰي ٴلشاطر ُك َث ِّقر طزّ ٶ بؼقلف:
َ
وسـ ٌ
ٴلخقــــــــؾ يؼــــــــدمفا ٴل ِّؾــــــــقٴ ُٮ
يؼــــــــقټ
ــــــبط ٓ يـــــــذوق ٴلؿـــــــقٷ حتـــــــك
ٌ
طســــــــؾ ومــــــــا ُٮ
َبر ْضــــــــقى طـــــــــده
تغ ّقــــــــب ٓ ُيــــــــرى طـــــــــفؿ ٿماكــــــــا
ټيقٴكف ،ڂ ٩37ٴبـ قتقبة ،طققن ٴٕخباپ ،ٹ ،2ڂ.160
ّ
ٴلؿسان.
( )3يف ٵ:
( )4ساقطة مـ ٵ.
( )5ساقط مـ ٵ.
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ٴلحاٹ يف غرب ّقفا ستّة ٰمقال ،وهبا كان يف ٰ ّيام مؼامل هبا پئقس( )1ٴلجعػر ّيقـ
صريؼ
ّ
ضقاچ كثقرٶ وطشقرٶ
ٰطـل ٰوٓټ( )2جعػر بـ ٰبل صالب( ،)3ولفؿ بالػرچ وٴلسائرٶ
ٌ
حروٵ وټماٮ حتك ٴستقلت( )4صائػة مـ ٴلقؿـ
وٰتباچ .وبقـفؿ وبقـ ٴلحسـ ّققـ
ٌ
ُيعرفقن ببـل َح ْرٵ طؾك ضقاطفؿ ،فصاپوٴ حزبًا لفؿ ،فضعػقٴ.
حصـ ٰطؿر مـ َتبقك ،وهل يف شؿالل َتبقك وهبا كخقؾ ،وهل مؿتاپ()5
وتقؿاٮ
ٌ
مؿتاپ( )5ٴلباټية ،وبقـفا وبقـ ّٰول ٴلشام ثالثة ٰ ّيام .وٓ ٰطؾؿ فقؿا بقـ ٴلعرٴق وٴلشام
ٍ
صائػة مـ ٴلعرٵ يـتجعقكف يف مرٴطقفؿ
وٴلشام وٴلقؿـ مؽاكًا ّٲٓ وهق يف ټياپ
ومقاهفؿّ ،ٲٓ ٰن يؽقن بقـ ٴلقؿامة وٴلبحريـ وبقـ ُطؿان مـ وپٴٮ طبد ٴلؼقس ّبر ّية
خالقة مـ ٴٔباپ وٴلس ّؽان وٴلؿرٴطل َق ْػرٶ ٓ ُتسؾؽ وٓ ُتسؽـ.
وٰ ّما ما بقـ ٴلؼاټس ّقة ٲلك ّ
ٴلسؿاوٶ ٲلك حدّ
ٴلشؼقق يف ٴلطقل وٴلعرڃ مـ قرٵ َّ
جزٷ ٴلشؼقق فلكت يف ټياپ ص ّقئ
باټية ٴلبصرٶ فس ّؽاهنا( )6قبائؾ مـ بـل ٰسد ،فاٽٴ
َ
ٲلك ٰن تجاوٿ معدن ٴلـّؼرٶ يف ٴلطقل ويف ٴلعرڃ ،مـ وپٴٮ َج َبؾل ص ّقئ محاٽيًا
جزٷ ٴلؿعدن
ثؿ ٴٽٴ
َ
لقٴټي ٴل ُؼرى ،ٲلك ٰن تتّصؾ بحدوټ كجد مـ ٴلقؿامة وٴلبحريـّ .
طـ يساپ ٴلؿديـة فاكت يف ُس َؾقؿ ،وٲٽٴ جزتف طـ يؿقـ ٴلؿديـة فلكت يف ُج َفقـة .وفقؿا
بقـ ٴلؿديـة وم ّؽة بؽر بـ وٴئؾ يف قبائؾ مـ ُم َضر.

( )1يف ٵ :وبـس.
( )2مـ م فؼط.
( )3يف ٵ :جعػر بـ ٴمطالب.
( )4يف ٵ :ٴستقلك.
( )5يف ٵ :مؿتاٿ.
( )6يف ٵ :وسؽاهنا.
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()1وٰ ّما كقٴحل م ّؽة ّ
مؿا يؾل ٴلؿشرق بـق هالل وبـق
فان ٴلغالب طؾك كقٴحقفا ّ
سعد يف قبائؾ مـ هذيؾ و ُم َضر .ويف غرب ّقفا مدلج( )2و()3غقرها مـ قبائؾ ُم َضر.
وٰ ّما باټية ٴلبصرٶ فنكّفا ٰكثر( )4هذه ٴلـقٴحل ٰحقا ًٮ وقبائؾ ،وٰكثرها تؿقؿ()5
ثؿ مـ وپٴئفؿ( )7طبد ٴلؼقس.
تؿقؿ( )5حتك يتّصؾ()6بالبحريـ وٴلقؿامةّ ،
وٰ ّما باټية ٴلجزيرٶ ّ
فنن هبا ٰحقاٮ مـ پبقعة وٴلقؿـ ،وٰكثرهؿ َك ْؾب ٴلقؿـ ،ويف

ٍ
قبقؾة مـفؿ ُيعرفقن ببـل ٴل ُع َؾقص( )8خرٹ ٭احب ٴلشام ٴلذي ّفؾ( )9جققځ
ٴلر ّقة بـػسف
مصر( )10وٰوقع( )11بلهؾ ٴلشام حتك قصده( )12ٴلؿؽتػل ٲلك ّ
وٰخذه(.)13
( )1قبؾفا يف ٵ :وٰما كقٴحل م ّؽة فنن ٿمـ ٴلحسـقـ وٴلجعػريقـ وقبائؾ مـ مضر.
( )2يف ٵ :مدٺ.
( )3يف ٵٰ :و.
( )4يف ٵٰ :كرب.
( )5يف ٵ :تؿؿر( .وٰكثرها تؿقؿ) ساقطة مـ ن.
( )6يف م ،ن :يتصؾقٴ.
( )7يف ٵ :وپٴٮ.
( )8يف ٴلـسخ :ٴلغؾقظ.
( )9يف ٵ :قبؾ ،م :قتؾ.
( )10يف ٵ :مضر.
( )11يف ٵ :ووقع.
( )12يف ٵ ،م :قصد.
( )13قال ٴلطربي يف ٰحدٴٸ سـة 289هـ :وفقفا ضفر بالشام ٌ
پجؾ جؿع جؿقطًا كثقرٶ مـ ٴٕطرٴٵ
وغقرهؿ ،فلتك هبؿ ټمشؼ ،وهبا صغج بـ جػ مـ قبؾ هاپون بـ خؿاپويف بـ ٰحؿد بـ صقلقن طؾك
خؾؼ كثقر.
ٴلؿعقكة (ٴلشرصة) ،فؽاكت بقـ صغج وبقـف وقعاٷ كثقرٶ ُقتؾ فقفا ٌ
بالسؿاوٶ فقؿا بقـ ٴلؽقفة وټمشؼ طؾك صريؼ
وكاكت جؿاط ٌة مـ َك ْؾب تخػر ٴلطريؼ طؾك ٴل َب ّر َّ

تدمر وغقرها ،وتحؿؾ پسالة ٴلسؾطان وٰمتعة ٴلتجاپ طؾك ٲبؾفا ،فلپسؾ ٿكرويف – ٿطقؿ ٴلؼرٴمطة –

ٰوٓټه ٲلقفؿ ،فبايعقهؿ وخالطقهؿ ،ثؿ ټ ّبقٴ فقفؿ بالدطاٮ ٲلك پٰي ٴلؼرٴمطة ،فؾؿ يؼبؾ ٽلؽ ٰحدٌ مـ
خا٭ة .ٴكظر
ٴلؽؾبققـ ٲٓ ٴلػخذ ٴلؿعروفة ببـل ٴلعؾقص ،ٴبـ ضؿضؿ بـ طدي بـ جـاٵ ،ومقٴلقفؿ ّ
=
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وبر ّية ُخساف( )3مـ
ٴلسؿاوٶ وټومة ٴلجـدل( )1ٲلك طقـ ٴلتّؿر(ّ )2
وباټية َّ
ٴلر ّقة وبالِس طـ يساپ ٴلذٴهب ٲلك ٴلشام.
وبر ّية ُخساف فقؿا بقـ ّ
باټية ٴلجزيرٶّ ،
ٴلر ّقة وبالِس ،وهق ٴلؿقضع
و٭ ّػقـ ٌ
ٰپڃ مـ هذه ٴلباټية بؼرٵ ٴلػرٴٷ ما بقـ ّ
ّ
وپٰيت هذٴ ٴلؿقضع مـ
طؾل ومعاوية ،وٴلحرٵ ُتـسب ٲلقف.
ُ
ٴلذي كان بف حرٵ ّ

طؿاپ بـ ياسر ،هق بقت ٴلؿال ٴ ّلذي كان ُيجؿع فقف
ُبعد .وٰخربين َمـ پٰى بف قرب ّ
ٴلػلٮ لع ّؾل بـ ٰبل صالب طؾقف ٴلسالم(.)4
ؾل وقبائؾ مختؾطة مـ ٴلقؿـ
ټياپ ل َػزٴپٶ و َل ْخؿ ُ
وٰ ّما باټية ٴلشام فنكّفا ٌ
وجذٴم و َب ّ
وپبقعة و ُم َضر وٰكثرها يؿـ .وٴلرمؾ ٴلؿذكقپ بالحجاٿ هق ٴلرمؾ ٴلذي طرضف مـ
مشرقا بالبحر ،وهق
ٴلشؼقق ٲلك ٴٕجػر وصقلف مـ وپٴٮ َج َبؾل ص ّقئ ٲلك ٰن يتّصؾ ّ
ٌ
ٴلؿس ويؽاټ بعضف يحؽل ٴلغباپ.
پمؾ ٰ٭ػر ل ّقـ ّ
ٌ
مشرف طؾك بحر
جبال مشتبؽة ّٰولفا
وٰ ّما تِفامة فاكّفا قطع ٌة مـ ٴلقؿـ ،وهل
ٌ
وج َرځ وك َْجرٴن ،وشؿال ّقفا حدوټ
مؿا يؾل غرب ّقفا وشرق ّقفا بـاحقة َ٭ ْعدٶ ُ
ٴل ُؼ ْؾ ُزم ّ
پٷ( )5جبال تِفامة يف
٭ق ُ
م ّؽة ،وجـقب ّقفا مـ ٭ـعاٮ طؾك كحق طشر مرٴحؾ ،وقد ّ
٭قپٶ ټياپ ٴلعرٵ وبالټ خققٴن تشتؿؾ طؾك قرى و=مزٴپچ و<( )6مقاه معؿقپٶ
بلهؾفا وهل مػرتشة ،وهبا ٰ٭ـاف مـ قبائؾ ٴلقؿـ.
=

تػصقالٷ ٽلؽ يف تاپيخ ٴلطربي ،ٹ ،10ڂ.95

( )1يف ٵ :ٴلحؿدل.
( )2يف ن ،م :ٴلقؿـ.
( )3يف ٵ ،ن :حساف.
( )4يف ٵ :طؾقف وسؾؿ.
( )5ساقط مـ ٵ.
( )6ساقط مـ ٵ.
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وج َرځ مديـتان متؼاپبتان يف ٴلؽرب هبؿا كخقؾ ،وتشتؿالن طؾك ٰحقاٮ
وك َْجرٴن ُ
و٭ ْعدٶ ٰكرب وٰطؿر مـفؿا وهبا يتّخذ ما كان بصـعاٮ مـ ٴٕټم،
مـ ٴلقؿـ كثقرٶَ .
وج َرځ وٴل ّطائػ ٰټم كثقر غقر ّ
ٰن ٰكثر ٽلؽ يرتػع مـ َ٭ ْعدٶ ،وهبا
ويتّخذ بـ َْجرٴن ُ
ٴلتجاپ( )1وٴٕمقٴل.وٴلحسـل ٴلؿعروف بالر ّسل( )2هبا مؼقؿ ولقس بجؿقع
مجؿع ّ
ٴلقؿـ مديـة ٰكرب وٓ ٰكثر مرٴفؼًا وٰكثر ٰهالً مـ ٭ـعاٮ .وبؾغـل ٰكّفا مـ ٴطتدٴل
يتحقل ٴإلكسان طـ مؽان وٴحد شتاٮ وٓ ٭قػًا طؿره ،وتتؼاپٵ()3
ٴلفقٴٮ بحقث ٓ ّ
هبا ساطاٷ ٴلشتاٮ وٴلصقػ ،وهبا كاكت ټياپ مؾقك ٴلقؿـ فقؿا تؼدّ م ،وهبا بـاٮ طظقؿ
قد خرٵ ففق تؾ كبقر ُيعرف بغؿدٴن كان قصر مؾقك ٴلقؿـ ،ولقس بالقؿـ بـاٮ ٰپفع
مـف.
وٴلؿذيخرٶ جبؾ لؾجعػري( ،)4بؾغـل ٰن ٰطاله كحق طشريـ فرسخًا ،فقفا
ٍ
صريؼ وٴحد ،حتك تغ ّؾب طؾقف
ٴلق ْپڀ .وهق مـقع ٓ يسؾؽ ٲٓ مـ
مزٴپچ ومقاه وكباهتا َ
ٴلؼرمطل ٴلذي كان خرٹ بالقؿـُ ،يعرف بؿحؿد بـ ٴلػضؾ( .)5وشبام جبؾ مـقع
جد ًٴ فقف قرى ومزٴپچ وسؽان كثقرٶ ،وهق مشفقپ مـ جبال ٴلقؿـ.
( )1يف ٵ :ٴلبحاپ.
( )2ن .ٴلعرسـل .وهق طبد ٴهلل بـ ٴلحسقـ ،ولد يف جبؾ ٴلرڀ يف ٴلؿديـة ٴلؿـقپٶ ،فـسب ٲلقف .طـف وطـ
خؾػائف وټولتفؿ ،ٴكظر :ٴبـ خؾدون ،كتاٵ ٴلعرب ،ٹ ،4ڂ.142
( )3يف ٵ ،م :وتؼاپٵ.
( ) 4جعػر بـ ٲبرٴهقؿ بـ محؿد ٽو ٴلؿثؾة مـ بـل مـاٻ ٴلحؿقريقـ ،وهق ٴلذي ٴختط مديـة ٴلؿذيخرٶ .قتؾ
سـة 292هـ904/م طؾك يد طؾل بـ ٴلػضؾ يف وٴقعة وٴټي كخؾة .ٴكظر :ٴلفؿدٴين ،٭ػة جزيرٶ
ٴلعرٵ ،ڂ ٩199جاٿم ،ٴپتػاچ ٴلدولة ٴلؿميدية ،ڂ.243
( ) 5ٴلخـػري ٴلجقشاين ٴلحؿقري ،وهق ٴلذي ٰسؼط ټولة بـل مـاٻ ،وٰططك وٓٮه لؾػاصؿققـ .ثؿ ٰطؾـ
ټسف
تؿرټه طؾقفؿ وٴستؼؾ بالقؿـ .ماٷ سـة 303هـ915/م طؾك يد صبقب فصده بؿشرڄ مسؿقمّ ،

طؾق ف ٰحد خصقمف ٴلسقاسققـ ،لعؾف ٰسعد بـ ٰبل يعػر ٴلحقٴلل ٭احب ٭ـعاٮ .ٴكظر :ٴلحؿزي ،كـز
ٴٕخقاپ ،ڂ ٩61ٴلعا٭ؿل ،سؿط ٴلـجقم ٴلعقٴلل ،ٹ ،3ڂ ،542ٹ ،4ڂ.190
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ويرتػع مـ ٴلقؿـ ٴلعؼقؼ وٴلجزچ( ،)1وهؿا حجرٴن ٲٽٴ ُح ّؽا خرٹ مـفؿا
ٴلجزچ وٴلعؼقؼٕ ،ن وجف ٴلحجر كالغشاٮ .وبؾغـل ٰهنؿا يؽقكان يف ٭حاپى فقفا
حصك فقؾتؼط مـ بقـ ٴلحجاپٶ.
وطدَ ن مديـة ٭غقرٶ ،وٲكؿا شفرهتا ٕهنا فرضة طؾك ٴلبحر ،يـزلفا ٴلسائرون يف
َ
ٴلبحر ،وهبا معاټن ٴلؾملم .وبالقؿـ مدن كثقرٶ هل ٰكرب مـفا ولقست بؿشفقپٶ.
وبالټ ٴإلباضقة بؼرٵ خققٴن ،وهل ٰطؿر بالټ تؾؽ ٴلـقٴحل مخالقػ ومزٴپچ
وٰغزپها مقاها.
وحضرمقٷ يف شرقل َطدَ ن بؼرٵ ٴلبحر ،وهبا پمال كثقرٶ تعرف بإحؼاف،
وحضرمقٷ يف كػسفا مديـة ٭غقرٶ ولفا ٰطؿال طريضة ،وهبا قرب هقټ ٴلـبل طؾقف
ٴلسالم ،وبؼرهبا َب َر ُهقٷ( )2بئر طؿقؼة ٓ يؽاټ يستطقع ٰحد ٰن يـزل ٲلك قعرها.
وٰما بالټ َم َف َرٶ فنن قصبتفا تسؿك ِّ
ٴلش ْحر ،وهل بالټ قػرٶ ٰلسـتفؿ مستعجؿة
جد ًٴ ٓ ،يؽاټ يققػ طؾقفا ،ولقس ببالټهؿ كخقؾ وٓ ٿپچ ،وٲكؿا ٰمقٴلفؿ ٴإلبؾ ،وهبا
كجب( )3مـ ٴإلبؾ تػضؾ يف ٴلسقر طؾك سائر ٴلـجب( ،)4وٴلؾبان ٴلذي يحؿؾ ٲلك
ٴٔفاق مـ هـاك ٩وټياپهؿ( )5مػرتشة ،وبالټهؿ َبقٴټٍ كائقة ،ويؼال ٲهنا مـ ُطؿان.

( )1ٴلجزچ مـ ٰكقٴچ ٴلعؼقؼ  )onyxتتؼاصع فقف ٰلقٴن كثقرٶ وخا٭ة ٴٕ٭ػر وٴٕحؿر وٴٕسقټ.
( )2يف ٵ :بؾفقٷ .وٴلصقٴٵ ما ضبطتف .تدوپ حقلفا ٲلك ٴٔن كثقر مـ ٴٕساصقر وٴٕسرٴپ ٴلتاپيخقة .ٴكظر
ٴلؼزويـل ،ٯثاپ ٴلبالټ ،ڂ.38
( )3ن :كقچ ،م :بخت.
( )4ن :ٴٕكقٴچ ،م :ٴلبخت.
( )5ن :بالټهؿ.
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وطؿان مستؼؾة بلهؾفا ،وهل كثقرٶ ٴلـخقؾ وٴلػقٴكف ٴلجرومقة( )1مـ ٴلؿقٿ
ُ
وٴلرمان وٴلـبؼ وكحق ٽلؽ ،وقصبتفا ُ٭حاپ وهل طؾك ٴلبحر ،وهبا متاجر ٴلبحر
وقصد( )2ٴلؿرٴكب ،وهل ٰطؿر مديـة ب ُعؿان وٰكثرها مآ ،وٓ تؽاټ تعرف طؾك
شاصئ بحر فاپڀ بجؿقع بالټ ٴإلسالم مديـة ٰكثر طؿاپٶ وما ً
ٓ مـ ُ٭حاپ ،وهبا مدن
كثقرٶ ،وبؾغـل ٰن حدوټ ٰطؿالفا كحق مـ ثؾثؿائة فرسخ .وكان ٴلغالب طؾقفا
ٴلشرٴٶ( ،)3ٲلك ٰن وقع بقـفؿ وبقـ صائػة مـ بـل سامة ٴبـ لمي  -وهؿ مـ كربٴٮ
تؾؽ ٴلـقٴحل -حروٵ ،فخرٹ مـفؿ پجؾ يعرف بؿحؿد بـ ٴلؼاسؿ ٴلسامل ٲلك
ٴلؿعتضد فاستـجده ،فبعث معف بابـ ثقپ( )4فػتح ُطؿان لؾؿعتضد ،وٰقام هبا ٴلخطبة
لف ،وٴكحاٿ ٴلشرٴٶ ٲلك كاحقة لفؿ تعرف بـزوٶ ،وٲلك يقمـا هذٴ هبا ٲمامفؿ وبؼقة مالفؿ
وجؿاطتفؿ .و ُطؿان بالټ حاپٶ جد ًٴ ،وبؾغـل ٰن بؿؽان مـفا بعقد طـ ٴلبحر پبؿا وقع
ثؾج ټققؼ ،ولؿ ٰپ ٰحد ًٴ شاهد ٽلؽ ٲٓ باإلبالڇ(.)5
وبلپڃ سبل مـ ٴلقؿـ صقٴئػ( )6مـ حؿقر وكذلؽ بلپڃ حضرمقٷ.
( ) 1يف ن :ٴٕجرومقة ،وٓ يصح ،وٴلصقٴٵ ما ضبطتف .ٴلجروم هل ٴلبالټ ٴلحاپٶ ،وبعؽسفا ٴلصروټ
ٴلباپټٶ.
( )2ن :تؼصدها.
( )3يؼصد ٴإلباضقة ٴلذيـ ُيصـّػقن طؾك ٰهنؿ ٲحدى صقٴئػ ٴلخقٴپٹ ٴلذيـ كاكقٴ يصػقن ٰكػسفؿ بالشرٴٶ
ٴهلل ْٴشت ََر ٰى م ِ َـ ٴ ْل ُؿمْ مِـِق َـ َٰك ُػ َس ُف ْؿ َو َٰ ْم َقٴ َل ُفؿ بِلَ َّن َل ُف ُؿ ٴ ْل َجـَّ َة ۚ ُي َؼات ِ ُؾق َن فِل
ٲشاپٶ ٲلك ققلف تعالك ﴿ :ٲ ِ َّن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٴإل ِ
ؾ ٴهلل ِ َفقَ ْؼتُ ُؾق َن َو ُي ْؼتَ ُؾق َن ۚ َوطْدً ٴ َط َؾقْف َح ًّؼا فل ٴلت َّْق َپٴٶ َو ْ ِ
َسبِق ِ
كجق ِؾ َوٴ ْل ُؼ ْرٯن ۚ َو َم ْـ َٰ ْو َف ٰك ب ِ َع ْفده م َـ ٴهلل ۚ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قؿ ﴾ سقپٶ ٴلتقبة ،ٴٔية .11
استَبْش ُروٴ بِبَقْع ُؽ ُؿ ٴ َّلذي بَا َي ْعتُؿ بِف ۚ َو َٰٽل َؽ ُه َق ٴ ْل َػ ْقٿُ ٴ ْل َعظ ُ
َف ْ
( )4يف بعض ٴلؿصاټپ :كقپ ،وهق وٴلل ٴلخؾقػة ٴلؿعتضد طؾك ُطؿان ،ويسؿقف ٴل ُعؿاكققن محؿد بـ بقپ ٕكف
ټمر بعض ٴلؿـشآٷ ٴلؿائقة يف محاولة لـزچ فتقؾ ٴلثقپٴٷ وٴلػتـ .ٴكظر :تاپيخ ٴلطربي ،ٹ،5
ڂ ٩607ٴبـ ٴٕثقر ،ٴلؽامؾ ،ٹ ،6ڂ.477
( )5م :بالبالڇ.
( )6ن :صريؼ.
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وٰما ټياپ َه ْؿدٴن وٰشعر وكـدٶ وخقٓن فنهنا مػرتشة يف ٰطرٴڃ ٴلقؿـ ،ويف
ٰضعاففا مخالقػ وٿپوچ ،وهبا ب ٍ
قٴټ( )1وقرى تشتؿؾ( )2طؾك بعض تِفامة وبعض
َ
كجد ٴلقؿـ مـ شرقل تِفامة ،وهل قؾقؾة ٴلجبال مستقية ٴلبؼاچ ٩وكجد ٴلقؿـ غقر كجد
ٴلحجاٿ ،غقر ٰن جـقبل كجد ٴلحجاٿ يتصؾ بشؿالل كجد ٴلقؿـ ،وبقـ ٴلبحريـ وبقـ
ُطؿان برية مؿتـعة.
وبالقؿـ قروټ كثقرٶ جد ًٴ( ،)3بؾغـل ٰهنا تؽثر حتك ٓ تطاق ٲٓ بجؿع طظقؿ،
وٲٽٴ ٴجتؿعت كان لفا كبقر تتبعف مثؾ ٴلقعسقٵ لؾـحؾ.وهبا ټٴبة ُتسؿك ٴل ُعدٴپ(،)4
تدوټ( )5جقف ٴإلكسان
بؾغـل ٰهنا تطؾب ٴإلكسان فتؼع طؾقف ،فنن ٰ٭ابت مـف ٽلؽ ّ
فاكشؼ .ويحؽك طـ ٴلغقالن هبا مـ ٴٕطجقبة ما ٓ ٰستجقز حؽايتف.
وٰما ٴلؿسافاٷ بدياپ ٴلعرٵ فنن ٴلذي يحقط هبا :مـ ط ّباټٴن ٲلك ٴلبحريـ كحق
مـ  15مرحؾة ،ومـ ٴلبحريـ ٲلك ُطؿان كحق مـ شفر ،ومـ ُطؿان ٲلك ٰپڃ َم َف َرٶ
كحق مـ شفر ،وٲلك حضرمقٷ مـ َم َف َرٶ كحق مـ شفر ،ومـ ٰقصك حضرمقٷ ٲلك
َطدَ ن كحق مـ شفر ،ومـ َطدَ ن ٲلك ُجدّ ٶ كحق مـ شفر .ومـ ُجدّ ٶ ٲلك ساحؾ
ٴلجحػة كحق مـ  5مرٴحؾ ،ومـ ساحؾ ٴلجحػة ٲلك ٴلجاپ كحق مـ  3مرٴحؾ ،ومـ
ٴلجاپ ٲلك ٰ ْيؾة كحق مـ  20مرحؾة ،ومـ ٰ ْيؾةٲلك بالس ٲلك مـ  20مرحؾة ،ومـ
( )1نٰ :وټية.
( )2ن ،م :مشتؿؾة.
( )3مـ م فؼط.
( )4ن :ٴلؿعدٴن .وٴل ُعدٴپ يف ٰساصقر ٴلققكان :حقة طظقؿة قتؾفا هرقؾ ،ٿطؿقٴ ٰن كان لفا تسعة پٱوڀ كؾؿا
كؾؿا قطع پٰڀ مـفا كبت ٯخر .ويف ٰساصقر ٴلعرٵ :ټٴبة يف ٴلقؿـ لفا شلٮ ٰطظؿ مـ پٱوڀ طُدٴپ
ٴلققكان .معؾقف ،معجؿ ٴلحققٴن ،ڂ.129
( )5م ،ن :ټخؾت.
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بالس ومـ بالس لل ٴلؽقفة كحق مـ  20مرحؾة ،ومـ ٴلؽقفة ٲلك ٴلبصرٶ كحق مـ
 12مرحؾة ،ومـ ٴلبصرٶ ٲلك ط ّباټٴن كحق مـ مرحؾتقـ ،ففذٴ هق ٴلدوپ ٴلذي يحقط
هبا.
ٰما صرقفا ،فنن مـ ٴلؽقفة ٲلك ٴلؿديـة كحق مـ  20مرحؾة ،ومـ ٴلؿديـة ٲلك
مؽة كحق مـ  10مرٴحؾ ٩وصريؼ ٴلجاټٶ مـ ٴلؽقفة ٲلك مؽة ٰقصر مـ هذٴ ٴلطريؼ
بـحق مـ  3مرٴحؾ ،وٲٽٴ ٴكتفك ٲلك معدن ٴلـؼرٶ طدل طـ ٴلؿديـة ،حتك يخرٹ ٲلك
معدن بـل ُسؾقؿ ٲلك ٽٴٷ طرق حتك يـتفل ٲلك مؽة .وٰما صريؼ ٴلبصرٶ ففق ٲلك
ٴلؿديـة كحق مـ  18مرحؾة ،ويؾتؼل مع صريؼ ٴلؽقفة بؼرٵ معدن ٴلـؼرٶ ،وٰما صريؼ
ٴلبحريـ ٲلك ٴلؿديـة فـحق مـ  15مرحؾة ،وٰما صريؼ ٴلرقة ٲلك ٴلؿديـة فـحق مـ
كحق 20مرحؾة ،وكذلؽ مـ ټمشؼ ٲلك ٴلؿديـة كحق مـ  20مرحؾة ،ومـ مصر ٲلك
ٴلؿديـة طؾك ٴلساحؾ كحق مـ  20مرحؾة.
ولؿ كػرټ لؿصر وٴلؿغرٵ صريؼًا ٕكف يؾتؼل بل ْيؾة مع صريؼ ٰهؾ فؾسطقـ،
فقصقر ٴلطريؼان سقٴٮ ،وهق ٰول حد ٴلباټية ،وٲكؿا يتػرق قبؾ ټخقل ٴلباټية ،وٕهؾ
مصر وفؾسطقـ ٲٽٴ جاوٿوٴ َمدْ َيـ صريؼان:
 ٰحدهؿا ٲلك ٴلؿديـة طؾك بدٴ وشغب  -قرية بالباټية كان بـق مروٴن ٰقطعقهاٴلز ْهري( )1ٴلؿحدّ ٸ وهبا قربه  -حتك يـتفل ٲلك ٴلؿديـة طؾك ٴلؿروٶ.
 وصريؼ يؿضل طؾك ساحؾ ٴلبحر حتك يخرٹ بالجحػة ،فقجتؿع هبا صريؼٰهؾ ٴلعرٴق وټمشؼ وفؾسطقـ ومصر.

(ٰ )1بق بؽر محؿد بـ مسؾؿ بـ طبقد ٴهلل ٴلؼرشل ٴلؿعروف بابـ شفاٵ ٴلز ْهري .فؼقف محدّ ٸ مـ ٴلتابعقـ.
تقيف سـة 124هـ741/م .ٴلذهبل ،سقر ٰطالم ٴلـبالٮ ،ٹ ،5ڂ ،98ڂ.326
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وٰما صريؼ ٴلبصرٶ وٴلرقة ،ففؿا ٓ ُيسؾؽان وقد تع ّطال ،وسائر ٴلطرق مسؾقكة.
ومـ َطدَ ن ٲلك مؽة كحق مـ شفر ،ولفا صريؼان :ٲحدٴهؿا طؾك ساحؾ ٴلبحر وهق
وج َرځ وكجرٴن وٴلطائػ حتك يـتفل ٲلك
و٭ ْعدٶ ُ
ٰبعد ،وٴٔخر يلخذ طؾك ٭ـعاٮ َ
مؽة ،ولفؿ صريؼ طؾك ٴلبقٴټي وتِفامة هق ٰقرٵ مـ هذيـ ٴلطريؼقـ ،ٲٓ ٰكف طؾك
ٰحقاٮ ٴلقؿـ ومخالقػفا ،تسؾؽف ٴلحقٴڀ مـفؿ .وٰما ٰهؾ حضرمقٷ و َم َف َرٶ فنهنؿ
يؼطعقن طرڃ بالټهؿ حتك يتصؾقٴ بالجاټٶ ٴلتل بقـ َطدَ ن وبقـ مؽة ،وٴلؿسافة
مـفؿ ٲلك ٴٓتصال هبذه ٴلجاټٶ ما بقـ طشريـ مرحؾة ٲلك خؿسقـ مرحؾة .وٰما صريؼ
ُطؿان ففق صريؼ يصعب سؾقكف يف ٴلربية ،لؽثرٶ ٴلؼػاپ هبا وقؾة ٴلسؽان ،وٲكؿا
صريؼفؿ يف ٴلبحر ٲلك ُجدّ ٶ ،فنن سؾؽقٴ طؾك ٴلسقٴحؾ مـ َم َف َرٶ وحضرمقٷ ٲلك
َطدَ نٰ ،و ٲلك صريؼ َطدَ ن بعد طؾقفؿ ،وقؾ ما يسؾؽقكف ،وكذلؽ ما بقـ ُطؿان
وٴلبحريـ فطريؼ شاق ،يصعب سؾقكف لتؿاكع ٴلعرٵ فقؿا بقـفؿ هبا ،وٰما ما بقـ
ٴلبحريـ وط ّباټٴن فغقر مسؾقك وهققػر ،وٴلطريؼ فقفا طؾك ٴلبحر ،ومـ ٴلبصرٶ ٲلك
ٴلبحريـ كحق مـ  18مرحؾة يف قبائؾ ٴلعرٵ ومقاهفؿ مسؾقك طامر ،غقر ٰكف مخقف.
ففذه جقٴمع ٴلؿسافاٷ ٴلتل يحتاٹ ٲلك طؾؿفا .فلما ما بقـ ټياپ ٴلعرٵ لؼبائؾفا
مـ ٴلؿسافاٷ فؼ ّؾؿا تؼع ٴلحاجة لغقر ٰهؾ ٴلباټية ٲلك معرفتفا.

خاذوح وًرائط
ٲن كتاٵ (٭قپ ٴٕقالقؿ) مـ ٴلؿدوكاٷ ٴٕولك يف ٴلجغرٴفقا ٴلتاپيخقة ٴلعربقة.
كبقر فقؿـ جاٮ بعده مـ ٴلبؾدٴكققـ وٴلجغرٴفققـ وٴلؿمپخقـ وٴلؿشتغؾقـ
ٰثر ٌ
وكان لف ٌ
بعؾؿ ٴلخرٴئط .وقد و٭ؾ هذٴ ٴلبحث ٲلك طدٶ كتائج:
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 -1كتاٵ (٭قپ ٴٕقالقؿ) ٕبل ٿيد ٴل َب ْؾخل ،ولقس كؿا ضـ بعض ٴلؿمپخقـ،
وقد ٰثبت ٴلبحث هذه ٴلحؼقؼة ،مـ خالل ٴلؿؼاپكة وٴلدٓئؾ ٴلتاپيخقة،
وكذلؽ مـ خالل ٴلـص ٴلؿحؼؼ.
 -2ٴن كتاٵ ٴلبؾخل هق ما ٰخرجف ٴٓ٭طخري بتغققرٴٷ صػقػة  ،وهق ٽٴتف ما
ٰخرجف ٴبـ حققؾ بتصقيباٷ وٲضافاٷ مـ طـده.
 -3تػرټ ٴل َب ْؾخل طـ ٴلذيـ سبؼقه مـ ٴلجغرٴفققـ ،ٲٽ كان ٰول جغرٴيف قسؿ
ٴٕپڃ ٲلك طشريـ ٲقؾقؿًا ،وقد تجؾك ٽلؽ مـ خالل وضعف ٲحدى
وطشريـ خريطة ٰپفؼفا يف كتابف معزٿ ًٴ هبا ٴلتػصقؾ ٴلذي ساقف يف ٴلؽتاٵ
 -4كان مفتؿًا بؿا كان يسؿك ٴلؿـاٿل وٴلؿرٴحؾ ٰو ٴلؿسالؽ وٴلؿؿالؽ،
وقدم تقضقحاٷ طـ تؾؽ ٴلؿجآٷ ٴلؿؽاكقة وخا٭ة ٴلطرق وٴلؿسافاٷ
.
 -5پكز طؾك ٴلعالقاٷ ٴلؿؽاكقة مـ خالل ٽكر حدوټ ٴإلقؾقؿ ٴلخاپجقة ٰو
ٴإلصاپ ٴلؿؽاين لإلقؾقؿ.
 -6پبط ٴل َب ْؾخل بقـ ٴلق٭ػ وٴلخريطة ،وجعؾ بقـفؿا ٭ؾة وثقؼة ،فبعد ٰن
يـتفل مـ شرٺ كؾ ٲقؾقؿ ،يؾحؼف بخريطة تقضح ٰبعاټه وٰماكـف ومظاهره
ٴلجغرٴفقة ،وتدطؿ ٰققٴلف وٯپٴٮه.
 -7كان كتاٵ (٭قپ ٴٕقالقؿ) مصدپ ًٴ ٰساسقًا لؽثقر مـ ُكتّاٵ ٴلجغرٴفقا
ٴلتاپيخقة طـد ٴلعرٵ ٴلؿسؾؿقـ.
 -8لؿخطقڄ (٭قپ ٴٕقالقؿ) ٰهؿقة كبقرٶ بسبب ما حقٴه مـ ماټٶ ومعؾقماٷ
ضافقة طـ ٴٕپڃ وٴإلكسان.
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 -9وضع ٴل َب ْؾخل كتاٵ (٭قپ ٴٕقالقؿ) يف و٭ػ ٴلؿعؿقپ مـ ٴلعالؿ ٴلؼديؿ
ٴلؿعروف ٯكذٴك وتؼسقؿاتف ٴلجغرٴفقة وٴإلټٴپية.
 -10مػفقم ٴإلقؾقؿ طـد ٴلبؾخل يعـل ٴلؿـطؼة ٴلجغرٴفقة ٽٴٷ ٴلؿظاهر ٴلطبقعقة
ٴلخا٭ة ٴلتل تؽسبفا شخصقة مستؼؾة ،مع ٴٓهتؿام بالـظام ٴلسقاسل ٴلؼائؿ
يف كؾ ٲقؾقؿ تحدٸ طـف وتبعقتف ٲلك ٰي كقان سقاسل ،وصبقعة ٴلتشؽقؾ
ٴإلټٴپي ،مؿا يدخؾ كتابف يف ٲصاپ ٴلؿصاټپ ٴلجغرٴفقا ٴلسقاسقة.
ٰ -11ططك ٴلبؾخل ٰهؿقة خا٭ة لألكظؿة ٴإلقتصاټية يف ٴٕقالقؿ ٴلتل ٽكرها
وما يتصؾ هبا مـ ضقٴهر ٴلطبقعة وٴلؿـاٻ وٴلغطاٮ ٴلـبايت وٴلثروٶ ٴلحققٴكقة
وٴلؿـتجاٷ ٴلزپٴطقة ،وٴلسؾع ٴلتجاپية وٴلؿصـقطاٷ ٴلؿحؾقة وغقر ٽلؽ
مـ مصاټپ ٴلرٿق
 -12وٴكطالقًا مـ هذٴ ٴلؿبدٰ ،وهق (طؿاپٶ ٴٕپڃ) ٽي ٴٕ٭قل ٴلديـقة،
يركز ٴل َب ْؾخل طؾك ٽكر خطط ٴلؿدن وٴلتشؽقالٷ ٴلسؽاكقة فقفا ،وهل
تشؽقالٷ قبؾقة يف غالبفا ،تعؽس ٴلـظام ٴٓجتؿاطل ٴلذي كان سائد ًٴ.
 -13يف مجال ٴلعؿرٴن كجد ٰن ٽكر ٴلؿدن هق ٴلذي يستغرق جزٮ ًٴ كبقر ًٴ مـ
كتاٵ ٴلبؾخل ،فقتـاول ٴلؿديـة ومققعفا ومباكقفا وجبالفا وما هبا مـ
مرٴفؼ.
-14ٴهتؿ ٴلبؾخل بتدويـ ٴلحقاٶ ٴلػؽرية وٴلديـقة لألقالقؿ ٴلتل ضؿـفا كتابف
وصبقعة ٴٕټيان وٴٕفؽاپ وٴلؿعتؼدٴٷ ٴلسائدٶ ،فلوضح مذٴهب ٴلـاڀ
وفرقفؿ,
 -15ٴن ٰهؿقة كتاٵ ٭قپ ٴٓقالقؿ تتجؾك بقضقٺ حقـؿا يتصدى ٴلؿملػ

د٠بس اٌؼشة ِٓ ِخطٛط (صٛس ا٤لبٌ٤ )ُ١ث ٟص٠ذ اٌجٍْخ ٟاٌّزٛفّ ٝعٕخ
٘344ـ َ934/دساعخ ٚرؾم١ك

457

لؾؽتابة طـ ٴلجغرٴفقا ٴلتاپيخقة لؾعالؿ ٴٓسالمل  ،فتحدٸ طـ جغرٴفقة
ٴلؿاضل بجقٴكبف ٴلطبقعقة وٴلبشرية  ،بؿعـك ٴكف لؿ يؼتصر يف ټپٴستف طؾك
ٴلظروف ٴلطبقعقة لؾؿاضل  ،وٲكؿا ٴهتؿ بدپٴسة ٴلـشاڄ ٴلبشري،وهق
مؿا يؼع ضؿـ ٰهؿ مؽقكاٷ ٴلؽتابة ٴلتاپيخقة.
 -16كتاٵ (٭قپ ٴٕقالقؿ) وثقؼة تاپيخقة مفؿة،حقث كان مـ ٴوٴئؾ
ٴلـصقڂ ٴلجغرٴفقة ٴلتاپيخقة ،وقد حػظ لـا معاپف كثقرٶ مـ ٴلعصر
ٴلذي ُټون فقف وهق مـ ٰهؿ طصقپ تاپيخ ٴلحضاپٶ ٴإلسالمقة ،كؿا تعرب
هذه ٴلؿدوكة طـ ثؼافة ٴلؿملػ ٴلؽبقرٶ وپياټتف يف هذٴ ٴلعؾؿ ،وقد
ضفرٷ بعض هذه ٴٕهؿقة مـ خالل ٴلـص ٴلؿحؼؼ .وخا٭ة تحديده
لحدوټ ٴلجزيرٶ ٴلعربقة.
 -17ٴل َب ْؾخل شاهد طقان طؾك ما يؽتب يف كثقر مـ ٴلؿقٴضع ،وٲن لؿ يؽـ
شاهد ًٴ ،فنكف يعتؿد مصاټپ شػقية مقثققة لديف،مؿا ٰضػك بعد ًٴ مفؿا طؾك
ماټتف .
ٰ -18ثبت ٰبق ٿيد ٴل َب ْؾخل مـ خالل كتاٵ (٭قپ ٴٕقالقؿ) ٰهؿقة ٴلجغرٴفقا
ٴلتاپيخقة ،وٰهؿقة ټپٴستفا وتحؼقؼ مصاټپها.
 -19كتاٵ (٭قپ ٴٕقالقؿ) بحاجة ٲلك تحؼقؼ طؾؿل ،وكشره كامالً كشرٶ
ٓئؼة بؿؽاكتف وٰهؿقتف وٲطاټٶ ٴٓطتباپ لف .ويعد هذٴ ٴلبحث ٰول ٲشاپٶ
طؾؿقة ٴلك پياټتف وٰهؿقتف لؾؽتابة ٴلتاپيخقة .
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الوصادر والوراظع
الوصادر:
 .1ٴبـ ٴٕثقرٰ ،بق ٴلحسـ طز ٴلديـ طؾل بـ محؿد بـ محؿد بـ طبدٴلؽريؿ
ٴلشقباين ٴلجزپي (ٷ630هـ1232/م) .ٴلؽامؾ يف ٴلتاپيخ ،تحؼقؼ طؿر طبد
ٴلسالم تدمري ،ٴلطبعة ٴٕولك ،ټٴپ ٴلؽتاٵ ٴلعربل ،بقروٷ.1997 ،
 .2ٴإل٭طخريٰ ،بق ٲسحاق ٲبرٴهقؿ بـ محؿد ٴلػاپسل ٴلؽرخل (ٷ341هـ).
ٴلؿسالؽ وٴلؿؿالؽ ،باطتـاٮ ټي خقيف ،بريؾ ،لقدن( 1927 ،٭قپٶ ټٴپ
٭اټپ).
 .3ٴلبؾخل ٰ،بق ٿيد ٰحؿد بـ سفؾ (ٷ 322هـ)،٭قپ ٴٓقالقؿ ،مخطقڄ يف
مؽتبة طاپف حؽؿت بالؿديـة ٴلؿـقپٶ برقؿ (،)3وكذلؽ يف جامعة بغدٴټ برقؿ
(،)44806وكذلؽ يف مؽتبة ٴلحؽقؿ ٴلعامة بالـجػ برقؿ (.)632
 .4ٴبـ حجرٰ ،حؿد بـ طؾل بـ محؿد بـ ٰحؿد ٴلعسؼالين (ٷ852هـ) .لسان
ٴلؿقزٴن ،تحؼقؼ طبد ٴلػتاٺ ٰبق غدٶ ،ٴلطبعة ٴٕولك ،ټٴپ ٴلبشائر ٴإلسالمقة،
بقروٷ.2002 ،
 .5ٴلحؿزي ،طؿاټ ٴلديـ ٲټپيس بـ طؾل بـ طبد ٴهلل (ٷ714هـ) .تاپيخ ٴلقؿـ
طـ كتاٵ كـز ٴٕخقاپ يف معرفة ٴلسقر وٴٕخباپ ،تحؼقؼ طبد ٴلؿحسـ
ٴلؿدطج ،ٴلطبعة ٴٕولك ،ممسسة ٴلشرٴچ ٴلعربل ،ٴلؽقيت.1992 ،
 .6ٴبـ حققؾٰ ،بق ٴلؼاسؿ محؿد بـ طؾل ٴلـصقبل ٴلؿق٭ؾل ٴلبغدٴټي
(ٷ367هـ) .٭قپٶ ٴٕپڃ ،مـشقپٴٷ ټٴپ مؽتبة ٴلحقاٶ ،بقروٷ.1979 ،
 .7ٴبـ خؾدون ،طبد ٴلرحؿـ بـ محؿد ٴلحضرمل (ٷ808هـ) .كتاٵ ٴلعرب
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وټيقٴن ٴلؿبتدٰ وٴلخربيف ٰيام ٴلعرٵ وٴلعجؿ وٴلرببرومـ طا٭رهؿ مـ ٽوي
ٴلسؾطان ٴٕكرب،مختؾػ ٴلؿحؼؼ،ټٴپٴلؼقروٴن،تقكس،مختؾػ سـل ٴلطبع.
 .8ٴلذهبل ،محؿد بـ ٰحؿد بـ طثؿان بـ قايؿاٿ (ٷ748هـ1347/م) .سقر
ٰطالم ٴلـبالٮ ،مختؾػ ٴلؿحؼؼ بنشرٴف شعقب ٴٕپكاٱوڄ ،ٴلطبعة ٴلثالثة،
ممسسة ٴلرسالة ،بقروٷ.1985 ،
 .9ٴلزبقدي ،مرتضك محؿد بـ محؿد ٴلحسقـل (1205هـ) .ٲتحاف ٴلساټٶ
ٴلؿتؼقـ بشرٺ ٲحقاٮ طؾقم ٴلديـ ،ممسسة ٴلتاپيخ ٴلعربل ،بقروٷ.1994 ،
 .10سبط ٴبـ ٴلعجؿلٰ ،حؿد بـ ٲبرٴهقؿ بـ خؾقؾ (ٷ884هـ) .كـقٿ ٴلذهب يف
تاپيخ حؾب ،ټٴپ ٴلؼؾؿ ،حؾب1417 ،هـ.
 .11ٴلطربي ،محؿد بـ جرير بـ يزيد بـ كثقر (ٷ310هـ) .تاپيخ ٴلرسؾ
وٴلؿؾقك ٴلؿعروف بتاپيخ ٴلطربي ،تحؼقؼ محؿد ٰبق ٴلػضؾ ٲبرٴهقؿ ،ټٴپ
ٴلؿعاپف ،ٴلؼاهرٶ( ،ټ.ٷ).
 .12ٴلعا٭ؿل ،طبد ٴلؿؾؽ بـ حسقـ بـ طبد ٴلؿؽل (ٷ1111هـ) .سؿط
ٴلـجقم ٴلعقٴلل يف ٰكباٮ ٴٕوٴئؾ وٴلتقٴلل ،تحؼقؼ طاټل ٰحؿد طبد ٴلؿقجقټ
وٯخر ،ٴلطبعة ٴٕولك ،ټٴپ ٴلؽتب ٴلعؾؿقة ،بقروٷ.1998 ،
 .13ٴبـ ٴلعديؿ ،كؿال ٴلديـ طؿر بـ ٰحؿد بـ هبة ٴهلل بـ ٰبل جرٴټٶ ٴلعؼقؾل
(ٷ660هـ) .بغقة ٴلطؾب يف تاپيخ حؾب ،تحؼقؼ سفقؾ ٿكاپ ،ټٴپ ٴلػؽر،
(ټ.م)( ،ټ.ٷ).
 .14ٴلػاسل ،محؿد بـ ٴحؿد (832هـ)،ٴلزهقپ ٴلؿؼتطػة مـ تاپيخ مؽة
ٴلؿشرفة ،تحؼقؼ مصطػل ٴلذهبل ،مؽتبة كزٴپ ٴلباٿ،ٴلرياڃ 1418،هـ.
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 .15ٴلػفري ،محؿد بـ طؿر بـ محؿد بـ پشقد ٴلسبتل (ٷ721هـ) .مؾٮ
ٴلعقبة بؿا ُجؿع بطقل ٴلغقبة يف ٴلقجفة ٴلقجقبة ٲلك ٴلحرمقـ مؽة وصقبة،
تحؼقؼ محؿد ٴلحبقب بـ ٴلخقجة ،ٴلطبعة ٴٕولك ،ټٴپ ٴلغرٵ ٴإلسالمل،
بقروٷ.1988 ،
 .16ٴبـ قتقبة ،طبقد ٴهلل بـ مسؾؿ ٴلدِّ يـ ََقپي (ٷ276هـ) .طققن ٴٕخباپ ،ټٴپ
ٴلؽتب ٴلعؾؿقة ،بقروٷ1418 ،هـ.
 .17ٴلؼزويـل ،ٿكريا بـ محؿد بـ محؿقټ (ٷ682هـ) .ٯثاپ ٴلبالټ وٰخباپ
ٴلعباټ ،ٴلطبعة ٴٕولك ،ټٴپ ٭اټپ ،بقروٷ1380 ،هـ.
طزٶُ ،ك َث ِّقر بـ طبد ٴلرحؿـ بـ ٴٕسقټ ٴلخزٴطل (ٷ107هـ) .ټيقٴن
ُ .18ك َث ِّقر ّ
ُك َث ّقر طزٶ ،شرٺ قدپي مايق ،ٴلطبعة ٴٕولك ،ټٴپ ٴلجقؾ ،بقروٷ.1995 ،
 .19مجفقل(،مـ ٴلؼرن ٴلرٴبع ٴلفجري) .حدوټ ٴلعالؿ مـ ٴلؿشرق ٲلك
ٴلؿغرٵ ،ترجؿف وحؼؼف يقسػ ٴلفاټي ،ٴلدٴپ ٴلثؼافقة لؾـشر ،ٴلؼاهرٶ،
.2002
 .20ٴلؿؼدسل ،محؿد بـ ٰحؿد بـ ٰبل بؽر ٴلبـاٮ ٴلبشاپي (ٷ336هـ)ٰ .حسـ
ٴلتؼاسقؿ يف معرفة ٴٕقالقؿ ،بريؾ ،لقدن.
 .21ٴلـديؿٰ ،بق ٴلػرٹ محؿد بـ ٲسحاق (ٷ380هـ) .ٴلػفرست ،تحؼقؼ
ٲبرٴهقؿ پمضان ،ټٴپ ٴلؿعرفة ،بقروٷ.1997 ،
ٴلفؿدٴين ،ٴلحسـ بـ ٰحؿد بـ يعؼقٵ بـ يقسػ (ٷ334هـ) .٭ػة جزيرٶ
.22
ْ
ٴلعرٵ ،تحؼقؼ محؿد طؾل ٴٕكقچ ،ټٴپ ٴلقؿامة ،ٴلرياڃ.1974 ،
 .23ياققٷٰ ،بق طبد ٴهلل ياققٷ بـ طبد ٴهلل ٴلحؿقي (ٷ626هـ) .معجؿ
ٴٕټباٮ ،ٴلطبعةٴٕولك،ټٴپٴلؽتب ٴلعؾؿقة،بقروٷ.1991 ،
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 .24ــــــــــــــــ .معجؿ ٴلبؾدٴن ،ټٴپ ٭اټپ ،ٴلطبعة ٴلثاكقة ،بقروٷ.1995 ،

.25

الوراظع
 .26ٴلبعؾبؽل ،مـقر .ٴلؿقپټ،ټٴپ ٴلعؾؿ لؾؿاليقـ ،بقروٷ.1991 ،
 .27بؾػؼقف،محؿد .ٴلجغرٴفقا ٴلؼقل طـفا وٴلؼقل فقفا ،ٴلطبعة ٴٕولك ،ټٴپ كشر
ٴلؿعرفة ،ٴلرباڄ.2002 ،
 .28جاٿم ،محؿد طبد ٴلرحقؿ ،ٴپتػاچ ٴلدولة ٴلؿميدية :جباية بالټ ٴلقؿـ يف طفد
ٴلسؾطان ٴلؿميد ټٴوټ بـ يقسػ ،ٴلؿعفد ٴلػركسل لمثاپ وٴلعؾقم ٴإلجتؿاطقة،
٭ـعاٮ ،ٴلؿعفد ٴٕلؿاين ،٭ـعاٮ.2008 ،
 .29حالق،حسـ .مؼدمة يف مـاهج ٴلبحث ٴلتاپيخل وٴلعؾقم ٴلؿساطدٶ
وتحؼقؼ ٴلؿخطقصاٷ بقـ ٴلـظرية وٴلتطبقؼ ،ټٴپ ٴلـفضة ٴلعربقة ،بقروٷ،
.1986
 .30خريساٷ ،محؿد طبد ٴلؼاټپ .ټوپ ٴلعرٵ ٴلؿـتصرٶ يف ٴلػتقحاٷ ،ٴلؿمتؿر
ٴلدولل ٴلرٴبع لتاپيخ بالټ ٴلشامُ ،طؿان.1987 ،
 .31خضر ،طبد ٴلعؾقؿ .ٴلؿسؾؿقن وطؾؿ ٴلجغرٴفقا ،ٴلطبعة ٴلثالثة ،ٴلدٴپ ٴلعربقة
لؾـشر( ،ټ.ٷ).
 .32ٴلدوپي ،طبد ٴلعزيزٰ .وپٴق يف ٴلتاپيخ وٴلحضاپٶ (ٴٕطؿال ٴلؽامؾة)،
مركزټپٴساٷ ٴلقحدٶ ٴلعربقة ،ٴلطبعة ٴٕولك ،بقروٷ.2009 ،
 .33ټوڀ ،فرٴكسقٴ .ٴلتاپيخ ٴلؿػتت مـ ٴلحقلقاٷ ٲلك ٴلتاپيخ ٴلجديد ،ترجؿة
محؿد ٴلطاهر ٴلؿـصقپي ،ٴلطبعة ٴٕولك ،مركز ټپٴساٷ ٴلقحدٶ ٴلعربقة.

د٠بس اٌؼشة ِٓ ِخطٛط (صٛس ا٤لبٌ٤ )ُ١ث ٟص٠ذ اٌجٍْخ ٟاٌّزٛفّ ٝعٕخ
٘344ـ َ934/دساعخ ٚرؾم١ك
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بقروٷ.2009 ،
 .34كرٴتشؽقفسؽلٰ ،غـاصققڀ يقلقاكقفتش .تاپيخ ٴٕټٵ ٴلجغرٴيف ٴلعربل،
ترجؿة ٭الٺ ٴلديـ طثؿان هاشؿ ،ٴإلټٴپٶ ٴلثؼافقة بجامعة ٴلدول ٴلعربقة،
(ټ.ٷ).
 .35معؾقفٰ ،مقـ .معجؿ ٴلحققٴن ،ٴلطبعة ٴلثالثة ،ټٴپ ٴلرٴئد ،بقروٷ.1985 ،
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The Arab countries section
From (Suwar al – Aqalim =Thecountries shapes)
manuscript
of Abu Zaid Al Balkhi(died in 322 H /934 BC)
Studying and editing

Abstract
This research is concerned about the study of (Suwar al
– Aqalim= the countries shapes) manuscript, which is
considered unique and was been interwined with two Arab
and Muslim historical geography authors. The research
explains the reasons behind the uncertainty, illusion and
mixing of the book relevance. It has also presented a
briefing about the author‟s approach and its importance in
studying the historical geography in the Islamic culture. In
addition, the research has proved through evidence that the
book‟s author is Abu Zaid Al Balkhi and not al - Istakhri as
it was previously believed.
The research is a ccompanioalwith an edited piece of
manuscript to indicate its importance, authenticity and to be
issued in aconsiderable scientific publication.
Key words: Suwar al – Aqalim manuscript,Abu Zaid Al
Balkhi,
Historical
geography,
Editing.

ساثؼب:
ػٍُ اٌّؼٍِٛبد
ِٚصبدس اٌزؼٍُ
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Evaluating the effectiveness of a
university web site design based
hierarchical information architecture
technique
Dr. Chokri Barhoumi
Taibah University
barhoumichokri@yahoo.fr
Abstract
Purpose – The objective of this study is to explore the
effectiveness of
hierarchical information architecture
technique used for designing hyperlinks of academic
university web site to meet informational needs of students.
Design/methodology/approach – In this study, the
information architecture of the web site of an academic
university: Taibah University was analyzed form students
viewpoints. The web site is available at the URL address:
https://www.taibahu.edu.sa/Pages/EN/Sector/Sectors.aspx.
Furthermore, in the present study, the descriptive
quantitative approach, which included 213 surveyed
students to explore the effectiveness of the university web
site based hierarchical information architecture.
Findings – Students feedback was positive and revealed
positive attitudes toward the university web site. Indeed, the
item, “Perceived ease of using the web site based
hierarchical information architecture techniques" ranks first
in the rubric “attitudes of students toward the web site and
its adoption‟‟, with an arithmetic mean of 4.561 and a

467

Evaluating the effectiveness of a university web site design
based hierarchical information architecture technique

standard deviation of 0.585. The item, “general satisfaction
of students by the web site based hierarchical information
architecture techniques" ranks first in the rubric “General
criteria of satisfaction‟‟, with an arithmetic mean of 4.580
and a standard deviation of 1.02.
Hierarchical information architecture used in designing web
site pages is a greater innovation has a significant impact on
students' trust and satisfaction and easiness of retrieving
information.
Originality/value –This article examined how college and
university web sites meet the informational needs of
students to propose a satisfaction model.
Keywords: academic web sites, information retrieval,
hierarchical
information
architecture,
organizing
information.

1. Introduction
In today's highly developed academic societies, universities
have recognized the importance of having websites to be
able to benefit from appropriate academic communications.
Having an inviting website that is easy to navigate and
provides necessary and useful information is vital to any
university. In addition, students' satisfaction from a
university web site shows to some extent university's web
success.
New electronic service-based assistive information
technologies are strategies academic institutions can adopt
to better support learning and information research
(Barhoumi, 2016b).
With the creation of new technologies to design web sites,
today, we speak frequently about organizing to facilitate
information retrieval when using a web site-based
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hierarchical
information
architecture
and
visual
representation of information and knowledge, which is an
assistive technology that attaches great importance to user‟
information retrieval from web sites, a facet that allows for
the easy find information in websites (Barhoumi, 2016a).
The hierarchical information architecture used in designing
systems is an innovation influencing user‟s satisfaction.
Also users' trust increases as they perceive the system is
usable (Barhoumi & Rossi, 2013).
The objective of this research is to explore the effectiveness
of organizing for information retrieval when designing the
academic universities web sites-based hierarchical
information architecture using e-map for designing
hyperlinks.
The present study aims also to investigate the importance of
university's web site innovation and to propose a satisfaction
model.
Accordingly, the degree of guiding students in the university
web site, and their attitudes toward hierarchical information
architecture based e-map used for designing hyperlinks of
academic university web site are the components of the
web site evaluation.

2. Overview of the literature
2.1Definition of hypertext systems
In his review, Balasubramanian (1994) defines hypertexts as
management systems of the information stored in a network
of interconnected concepts. The concepts contain text,
graphs, sound, video, programs and other types of data. The
hypertext systems allow access to the information in a non-
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sequential and extremely flexible manner by incorporating
the flexible navigation of the information resources and its
presentation, which is adapted to the user.
The hypertext concept is comprised of concepts and links,
whereby the concepts are connected by links. The concept
that is at the origin of a link is called the reference, and the
concept at which the link arrives is called the anchor or the
referent. The contents of a concept are displayed by
activating the link. The link has two functions, namely, it is
the bridge between two concepts, and it represents the
semantic relation between the two concepts. However,
certain authors, including Halasz (1987), consider that these
characteristics are not sufficient to define a hypertext and
that, instead, the components of desirable bases include:
 A graphic user interface (GUI) that allows navigation
inside the informative space to meet informational
need of users.
 An author system that allows one to create and
manage concepts and links in the map.
 An information retrieval system (IRS) to research
information.
 A hypermedia engine that manages information
regarding the concepts and provides this during
requests.
 A storage system of files or database.
2.2 The Foundation: Complex, Open, and Flexible Habits of
Mind
The most important aspect of promoting flexible thinking is
the adoption of more appropriate flexible habits of mind,
such as worldviews, ideas, and similar types of knowledge
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built by an individual. Individuals often adopt the position
of a knowledge stance, which, described as a reductive
worldview, is comprised of a number of reductive biases
(Spiro et al., 1987, 2006). In many cases, individuals prefer
information and knowledge that is described as summarized
and is dependent on organization to facilitate information
retrieval. This represents a tendency to see the world as
made up of events and phenomena that are orderly,
predictable, decomposable into additive elements, noncontingent, and well structured. When these habits of mind
are prevalent, the result is structures of information and
knowledge that are more closed and, as a result, inflexible in
operation.
The alternative, which is necessary in complex and less
structured arenas of information and knowledge, counters
the tendencies just described with approaches that foster the
building of information and knowledge and is characterized
by hierarchical information architecture, multiple
representations, interconnectedness, and contingency. All
types of openness built into cognitive flexibility hypertexts
are intended to shift habits of mind from closed to open and
build specific content knowledge that consists of various
forms of openness (Spiro, Collins, & Ramchandran, 2006).
2.3Hierarchical information architecture based e-maps
Hierarchical information architecture based e-mind mapping
technique, which was introduced by English scholar Tony
Buzan, is a method used to generate, visualize, structure,
and classify ideas to support human memorization and
facilitate information retrieval by users (Grabowik, Knosala,
2003).
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As such, a mind map is used to visually represent or outline
structured information architecture. It is a powerful graphic
technique used to translate the contents of an individual‟s
mind into a visual picture. Since mind mapping works as the
brain does, it allows users to organize, understand and
retrieve information faster and better through the visual
representation of knowledge (Spiro, Collins, &
Ramchandran, 2006). Hierarchical information architecture
based e- map, as an expression of radiant thinking, helps
unlock the potential of the brain, and accordingly,
hierarchical information architecture design enables users to
easily sort through various details and recognize
relationships among these details.
There are essential characteristics of mind mapping that
must be acknowledged and remembered when creating mind
maps. First, mind-mapping users must identify and place the
central topic at the center of the mind map, i.e., the principal
subject presented to users. This serves as the central image
or the focal point of the map. Second, the main themes of
the central topic radiate from the central image, which is
why mind mapping is known to be the expression of radiant
thinking. Third, the second-level topics form the branches of
the mind map. Forming a connected nodal structure, these
branches indicate that the structure is profoundly
interconnected by information organized in a flexible
network. The simple mind-mapping design described by
Spiro and his research group defines how mind mapping
works.
Figure 1 demonstrates the interconnection between abstract
concepts and sub-concepts in the mind mapping technique.
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Figure 1. Example of a map showing hierarchical information architecture

Hierarchical information architecture has additional
advantages. This simple, practical tool enhances creative
thinking and enables users to become more productive and
efficient.
 Creating hierarchical information architecture in
designing web sites is an excellent way to sort
through ideas as doing so allows users to quickly
generate creative and unique ideas in less time and
provides users freedom when brainstorming so the
flow of ideas is not blocked or hampered, as it is in
linear thinking.
 The use of different colors, images, and keywords in
maps of the web site aids in enhancing the users‟
memory retrieval and retention processes. Many find
it easier to retrieve and remember information this
way rather than reading long sentences. The use of
colors, images, and keywords also makes learning
more interesting and fun, which may motivate users
to remember important details.
 Abstract concepts are introduced in cases designed to
show the application of theoretical information as
information in use.
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 Multiple
information
interconnectedness
in
hierarchical architecture demonstrates the structure of
the profound interconnectedness of information
structured within the network of information that uses
the power of hypertext systems to facilitate
information retrieval in the web site.
 Conceptual variability in the hierarchical information
architecture is one of the first moves in a conceptual
variability search. By clicking on a concept or theme,
one finds a variety of real-world examples that
illustrate the theme and facilitate the retrieval of
information (Spiro, Collins, & Ramchandran, 2006).
 Multiple higher-order conceptual themes in
hierarchical information architecture employ multiple
ideas and provide users with multiple entry points to
facilitate access to and retrieval of information in web
sites (Spiro, Collins, & Ramchandran, 2006).
2.4 Related studies on Designing university web sites based
hierarchical information architecture
A study of (Rezaeean, Bairamzadeh, Bolhari, 2012)
investigate the importance of university's web site
innovation to propose a satisfaction model. The survey was
conducted among 270 university students. Results of the
empirical analysis revealed that greater innovation has a
significant impact on users' trust and satisfaction. More than
that, innovation is the most important factor influencing the
satisfaction. Also students' trust increases as they perceive
the system is usable. Finally, trust has a positive influence
on satisfaction.
A study of ( Khan, Ahmed, Mahmood, Bin Naeem, 2013)
aims to present an improved and better understanding of
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important web site design components, satisfaction of users,
and their interaction with academic library web site in an
online environment. The findings of this study will help to
design effective web sites and improved usability
components. Survey has been used to identify important
factors that appear to influence perceptions about web sites
including web surfing activities, good graphics, number of
links, amount of text and use of animations. The results
specify that academic library web site users tend to prefer
interactive web sites having the presence of basic elements
and free from pop-up advertisements. Overall the study
contributes to good library web site designing techniques,
use of sophisticated features, standard components and
implications for web site designers while developing
academic library web sites.
According to Morville (2102), the purpose of information
architecture (IA) is to help users understand where they are
and to facilitate information retrieval with respect to what
they have found, what is around them, and what to expect.
As a result, the IA informs the content strategy by
identifying word choice and informing the design of the user
interface, which plays a role in the wire-framing.
Rosenfeld and Morville suggested that to be successful
when using an effective IA, we need a diverse
understanding of the theories and the industry standards for
creating, storing, accessing, presenting and retrieving
information. In their book, Information Architecture for the
World Wide Web, Rosenfeld and Morville summarized the
main components of IA.
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Organizing schemes and structures: How information
resources using theory to guide information architecture
are categorized and structured.
Labeling systems: How information is represented.
Navigation systems: How users browse or move through
information.
Search systems: How users look for information.

2.5 Research questions of the study
Tow research questions guided the present study are:
 Can the university web site design based hierarchical
information architecture improve the easiness and the
usefulness of the web site and hence the positive
attitudes toward it and its adoption?
 Are students generally satisfied with the university
web site based hierarchical information architecture
techniques ?

3. Research method
In this study, a quantitative descriptive research method
was used to answer the research questions. The evaluation
process of the web site-based hierarchical information
architecture techniques was based on 8 criteria.
Attitudes of Students toward the web site based
hierarchical information architecture techniques and its
adoption
 Ease of using the web site
 Usefulness of the web site
General criteria of satisfaction by the web site based
hierarchical information architecture techniques
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Degree of interactivity of the web site
Degree of organizing web pages of the web site
Guidance in navigating the web site
Easiness of retrieving information
Meeting the informational needs of students
General satisfaction

3.1 Sample
The sample was composed of 213 students from our
university who were surveyed to explore their attitudes
toward using the web site of the university based
hierarchical information architecture techniques to facilitate
information retrieval.
Data sources
 The questionnaire was developed based on the
content validity established by a group of university
teachers. The questionnaire was used to evaluate the
attitudes of students in the sample toward the use of
the university web site based hierarchical information
architecture techniques. The questionnaire was based
on students‟ navigation experiences. Students‟
attitudes were evaluated using metrics that included
Ease of using the web site, usefulness of the web site,
degree of interactivity of the website, degree of
organizing web pages of the web site, the easiness of
information retrieval, guidance in navigating the
website, easiness of information retrieval in the
website, meeting the informational needs of students
general satisfaction. The questionnaire is available at
the URL address:
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFGJ94
zhJWWzhTqSUBiDV2_YWe87UEvoN6oBTr4XiJm
wAzqw/viewform
To develop the questionnaire, the researcher used a Likert
scale (Likert, 1932) with five typical levels, namely,
strongly agree, agree, neutral, strongly disagree and
disagree, with scores of 5,4 3, 2, and 1, respectively.
The Statistical Package for Social Sciences (SPSS) was used
to analyze the data, i.e., arithmetic means and standard
deviations.
Table 1 presents the elements of the questionnaire
distributed to the sample of students.
Table 1. Structure of questionnaire: Students‟ attitudes regarding
university web site design based hierarchical information
architecture techniques
Variable

Attitudes of Students toward the web site and its adoption

s

1

Ease of using the web site

2
Usefulness of the web site
General criteria of satisfaction
1
Degree of interactivity of the web site

2

Degree of organizing web pages of the web site

3

Guidance in navigating the web site

4

Easiness of retrieving information

5

Meeting the informational needs of students

6

General satisfaction

Items

I agree strongly, I agree, Neutral, I disagree, I disagree strongly

N

213

3.2 Justification of measures
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The following criteria were used to evaluate the
university web site design based hierarchical information
architecture technique.
 The attitudes of students toward the use of university
web site-based hierarchical information architecture
technique were analyzed to answer the first research
question. This finding is an imperative indicator of
the adoption of the university web site based
hierarchical information architecture by students.
 The general satisfaction of students by the university
web site design was analyzed to answer the second
research question. This general satisfaction was based
on some criteria (degree of interactivity of the web
site, degree of organizing web pages of the web site,
guidance in navigating the web site, easiness of
retrieving information, meeting the informational
needs of students, frequency of access to the web site
and general satisfaction).

In this research, the attitudes and the general
satisfaction of the sampled students were gauged
using a questionnaire that was distributed online at
the URL address.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFGJ94
zhJWWzhTqSUBiDV2_YWe87UEvoN6oBTr4XiJm
wAzqw/viewform
3.3 The model of hierarchical information architecture
technique to structure and retrieve information in web
site of the University
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Figure 5 shows the basis of the model of hierarchical
information architecture technique to structure and retrieve
information in web site of the university.
 The first level of information architecture technique is
the homepage of the university begins with an e-map
similar to a grid and is used to present all sectors of
the university (college, vices-presidencies, institutes,
committee, deanships, centers, departments) linked by
a hypertext node. In figure 5 we choose the concept
(college) to detail its principal sub-concepts
(departments) in e-map of second level.
 The map clearly shows the architecture of the e-mind
map in the web page and allows for random access to
the information.
In the e-map of the web page, the interconnections
among concepts are similar to a network of complex
knowledge. Indeed, the interconnections among concepts
are structured through the hypertext system.
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Figure. 5 The basis of the model of hierarchical information
architecture technique to structure and retrieve information in the web
site of the university

3.4 The application of the model of hierarchical information
architecture technique to structure and retrieve
information in web site of the University
This research article is based on the following experimental
factors:
 The homepage of the university sectors begins with
an e-map to show all sectors of the university. It is a
picture similar to a grid and is used to present all
sectors of the university
(college, vices-
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presidencies, institutes, committee, deanships,
centers, departments) linked by a hypertext node.
 The map clearly shows the architecture of the e-mind
map in the web page and allows for random access to
the information.
 In the e-map, the interconnections among concepts
are similar to a network of complex knowledge.
Indeed, the interconnections among concepts are
structured through the hierarchical hypertext system.
Figure 6 presents the structure of the web page based
e-map presenting major sectors of the university

Figure. 6 The university sector web page based hierarchical
information architecture technique
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Figure 7 shows the university colleges web pages based
hierarchical information architecture technique. All colleges
of the university are mapped in a single map similar to a
grid and is used to present all colleges linked by a hypertext
node. The map clearly shows the architecture of the e-mind
map in the web page and allows for random access to the
information. In the e-map, the interconnections among
concepts are similar to a network of complex knowledge
and the interconnections among concepts are structured
through the hypertext system.

Figure. 7 The university college‟s web pages based hierarchical
information architecture technique

Figure 8 shows a map based hierarchical information
architecture technique. Web pages are mapped in a single
map similar to a grid and is used to present quick access,
public services, useful link, university in brief, contact,
contract with university sector, enquiring about transaction,
employee directory, calendar and news portal linked by a
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hypertext node. The map clearly shows the architecture of
the e-mind map in the web page and allows for random
access to the information. In the e-map, the interconnections
among concepts are similar to a network of complex
knowledge and the interconnections among concepts are
structured through the hypertext system.

Figure. 7 Part of the homepage of the university web site based hierarchical
information architecture technique

4. Findings
4.1 Students‟ attitude toward the e-learning resource
course-based mind maps
Table 10 presents the results of the questionnaire that
measured the satisfaction of the sampled students toward the
learning resource-based e-mind maps. These results are
based on the students‟ perspective and use the six variables
as described in the Table 2.
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Table 2. Arithmetic means (AMs) and standard deviations (SDs)

Rank

Variables

Strongly
Agree
(%)

Agree
(%)

Neutr
al
(%)

Disagre
e
(%)

Strongl
y
Disagre
e
(%)

Arithmetic
mean and
SD
AM
SD

4.56
1
4.41
5

0.58
5
0.88
5

4.58
0
4.51
4

1.02

Attitudes of Students toward the web Site and its adoption
1

Perceived ease of 58
using the web site
2
Perceived usefulness 57.1
of the web site
General criteria of satisfaction

38.7

1.9

0.9

0.5

35.4

2.8

1.4

3.3

1

General satisfaction

81.1

8.0

2.8

3.8

4.2

2

Easiness
of
retrieving
information
Degree
of
interactivity of the
Website
Guidance
in
navigating the web
site
Degree
of
organizing
web
pages of the Website
Meeting
the
informational needs
of students

74.5

13.7

3.8

4.7

3.3

55.7

37.3

0.9

3.8

2.4

4.40
1

0.87
8

55.7

34.9

2.8

5.2

1.4

4.38
2

0.88
1

55.2

35.8

2.4

4.7

1.9

4.37
7

0.89
1

54.7

35.4

3.3

4.2

2.4

4.35
8

0.91
5

3

4

5

6

1.00
4
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5. Discussion
The arithmetic means of the results from the questionnaire
that gauged the students‟ satisfaction with and their attitudes
toward the university web site design based hierarchical
information architecture technique are organized in
descending order in Table 2.
Attitudes of Students toward the web site and its
adoption
The Technology Acceptance Model (TAM) developed by
Davis (1989) studies the adoption of an information system
in terms of its perceived ease of use and perceived
usefulness on the basis of the intentions of behavior and
belief in the electronic services (Harker and Van Akkeren,
2002). Perceived usefulness and ease of use determine the
development of a particular attitude toward the use of
innovations (Davis et al.; 1989). This attitude reflects
favorable or unfavorable feelings toward the use of the
information system (Lederer et al.; 1998). Perceived
usefulness is defined as "the degree to which a person
believes that the use of a particular service could improve
his or her performance of the work". Perceived ease of use
is defined as "the degree to which a person believes that the
use of a particular service will be exempt from effort"
(Davis, 1989).
Results of the study indicate that the majority of students
agreed strongly and agreed that the web site design of
Taibah university based hierarchical information
architecture technique is easy to use and useful.
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 The item, “Perceived ease of using the Website based
hierarchical information architecture techniques"
ranks first, with an arithmetic mean of 4.561 and a
standard deviation of 0.585. Perceived ease of use
determines the development of a particular attitude
toward the use of innovations (Davis et al.; 1989). In
the present study, this attitude reflects favorable
feelings toward the use of the university Website
based
hierarchical
information
architecture
techniques.
 The item, “Usefulness of the Website based
hierarchical information architecture techniques"
ranks second, with an arithmetic mean of 4.415 and a
standard deviation of 0.885. Perceived usefulness
determine the development of a particular attitude
toward the use of innovations (Davis et al.; 1989). In
the present study, this attitude reflects favorable
feelings toward the use of the university Website
based
hierarchical
information
architecture
techniques.
The standard deviation of the variables “Perceived ease of
using the web site " and “Perceived ease of using the web
site " are equal to 0.585 and 0.885 respectively. These SDs
are inferior to the value 1 and hence indicates that more of
the data is clustered about the mean and show a long age of
the sample and the possibility of generalizing the results to
the entire student community.
Based on the results of the easiness and the usefulness of the
web site, we answer the first research question, “Can the
University web site design based hierarchical information
architecture improve the easiness and usefulness of the web
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site and hence the positive attitudes toward it and its
adoption?"
General criteria of student’s satisfaction

The item, “General satisfaction of students by using the
university web site based hierarchical information
architecture techniques" ranks first, with an arithmetic mean
of 4.58 and a standard deviation of 1.02. The item,
“Easiness of retrieving information" ranks second, with an
arithmetic mean of 4.514 and a standard deviation of 1.004.
The item, “Degree of interactivity of the web site” ranks
third, with an arithmetic mean of 4.401 and a standard
deviation of 0.878. The item, “Guidance in navigating the
web site” ranks fourth, with an arithmetic mean of 4.382 and
a standard deviation of 0.881. The item, “Degree of
organizing web pages of the web site” ranks fifth, with an
arithmetic mean of 4.377 and a standard deviation of 0.891.
The item, “Meeting the informational needs of students”
ranks sixth, with an arithmetic mean of 4.358 and a standard
deviation of 0.915.
Web pages in the university web site is organized in the
hierarchical information architecture in such a way that
exploits the power of structured hypertext, which is adopted
for designing the web site and has a remarkably positive
effect on student‟s satisfaction by navigating in the web site.
The university web site design based hierarchical
information architecture techniques has a positive effects on
the easiness of retrieving information from the web site.
Students of the sample are satisfied by the degree of
interactivity of the university web site. Results show that
students are guided in navigating the web site and
understand where they are, what they have found, what is
around them, and what to expect. Results show also that
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web pages of the university web site are well structured and
organized hierarchically.
Based on the results of general criteria of student‟s
satisfaction by the university web site, we answer the second
research question, “re students generally satisfied with the
University web site based hierarchical information
architecture techniques?"
Results of General criteria of student‟s satisfaction by the
university web site design based hierarchical information
architecture techniques conform to the recommendations of
Spiro et al., (2006) indicating that in many cases,
individuals prefer information and knowledge that is
described as summarized and is dependent on organization
to facilitate information retrieval.
Results of the study conform to study of Rezaeean,
Bairamzadeh, Bolhari (2012) investigating the importance
of university's web site innovation to propose a satisfaction
model for students. The survey was conducted among 270
university students. Results of the empirical analysis
revealed that greater innovation in designing web sites has a
significant impact on users' trust and satisfaction.
Results of general criteria of student‟s satisfaction conform
to the recommendations of Grabowik and Knosala (2003)
suggesting that hhierarchical information architecture based
e-mind mapping technique, which was introduced by
English scholar Tony Buzan, is an effective method used to
generate, visualize, structure, and classify ideas to support
human memorization and facilitate information retrieval by
users.
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The results of the effectiveness of using the university web
site based hierarchical information architecture techniques
are in accordance with the recommendation of Jamieson
(2012), which suggests that organizing information in
resources and systems is effective for meeting specific
informational needs. The hierarchical information
architecture techniques can be used effectively by web site
designers as a tool to facilitate information retrieval by
students and to meet their informational needs. The major
advantage of this approach is the intuitive visual
representation of knowledge achieved through the use of the
information architecture techniques applied to the resources
and system, e.g., web sites, Blackboard, Moodle, etc.,
(Jamieson, 2012).
Additionally, all results of the present study conform to the
recommendations of Morville (2012) in his study of the
information architectures and their use in helping users
understand where they are, what they have found, what is
around them, and what to expect. By playing an important
role in the wire-framing and prototyping processes, the
information architecture informs the content strategy by
identifying word choice and informing user interface
design and online interaction design (Morville, 2012).
Results of the study shows that hierarchical information
architecture applied to designing university web sites is a
great way to organize concepts in the web site to facilitate
information retrieval by students. By using a single map that
presents abstract concepts of a resource, map designers and
developers of web sites can place a huge amount of
information in the map and verify its connections to
facilitate its retrieval by online users. It is easier to make
connections because users access all of the information
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about a particular topic in a single glance. It can even help
users of the web site discover new relationships among
seemingly unrelated ideas and information.
Results show also that hierarchical information architecture
in designing web sites increases creativity and productivity.
It is an excellent tool for generating more ideas in the
structure of information, identifying relationships among the
various pieces of information from a resource, and
effectively improving users‟ memory and information
retrieval and retention abilities.

6. Conclusion
This paper investigates the reality of the web site design
based hierarchical information architecture technique. Based
on the results of the experiments and the attitudinal data,
this article reveals the effective role of web site design based
hierarchical information architecture in creating well
organized and structured university web site that support
instructional information retrieval and that have become
important due to the increasing influence of new
technologies and alternative study modes. As a result of the
present study, the researcher suggests the adoption of
information structure-based hierarchical architecture and
their application in designing university web site.
Currently, the hierarchical information architecture
technique is suitable for structuring web pages and
hyperlinks of the university web sites, as its effectiveness is
demonstrated by students‟ positive attitudes toward the
university web site based hierarchical information
architecture technique.
By using the hierarchical information architecture
technique to organize the web pages within the university
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web site, students can acquire the capacity to quickly
advance from one type of data processing to another and
then easily memorize and retrieve information. All pages of
the university web site have the same probability of being
accessed by students.
This article helps university web site designers the
highest provide a solution to create a university web site
based hierarchical information architecture technique
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الوسرخلص:
ٴلفدف مـ ٴلدپٴسة  -هتدف ٴلدپٴسة ٴلحالقة ٲلك ٴستؽشاف فعالقة معؿاپية
ٴلؿعؾقماٷ ٴلؿعتؿدٶ طؾك ٴلبـقة ٴلفرمقة ٴلؿستخدمة ىف تصؿقؿ ٴلؿقٴقع ٴإللؽرتوكقة
لؾجامعاٷ ٴٕكاټيؿقة طؿقما طرب ټپٴسة ٴلؿققع ٴإللؽرتوين لجامعة صقبة خصق٭ا
وٽلؽ مـ ٰجؾ تؾبقة ٴإلحتقاجاٷ مـ ٴلؿعؾقماٷ لؾؿستػقديـ.
ٴلتصؿقؿ/ٴلؿـفجقة  -ىف هذه ٴلدپٴسة ,تؿ تحؾقؾ تصؿقؿ ٴلؿققع ٴإللؽرتوين لجامعة
صقبة ٴلؿعتؿد طؾك معؿاپية ٴلؿعؾقماٷ وٽلؽ لؿعرفة مدى تؾبقتف لإلحتقاجاٷ
ٴلؿعؾقماتقة لؾؿستػقديـ مـ وجفة كظر طقـة مـ صؾبة جامعة صقبة .وتؿ هذٴ ٴلتؼققؿ
ٲطتؿاټٴ طؾك معايـة ٴلؿققع ٴإللؽرتوين لؾجامعة طرب ٴلرٴبط:
https://www.taibahu.edu.sa/Pages/EN/Sector/Sectors.aspx
تعتؿد ٴلدپٴسة طؾك ٴلؿـفج ٴلق٭ػل ٴلتحؾقؾل وشؿؾت طقـة ٴلدپٴسة  213صاببا
وصالبة مـ جامعة صقبة تؿ ٲختقاپهؿ بطريؼة طشقٴئقة وتؿ ٴإلطتؿاټ طؾك مجؿقطة
ٴلؿعايقر إلستطالچ ٴپٴئفؿ يف فعالقة تقضقػ مققع ٴلجامعة لؿعؿاپية ٴلؿعؾقماٷ يف
تصؿقؿ ٴلصػحاٷ وٴلروٴبط بقـفا مـ ٰجؾ سفقلة ٲستخدٴم ٴلؿققع وٰهؿقة محتقٴه
وتسفقؾ ٲسرتجاچ ٴلؿعؾقماٷ مـف مـ صرف ٴلؿستػقديـ.
بعض ٴلـتائج – ٰثبتت كتائج ٴلدپٴسة تؿقز ٴلؿققع ٴإللؽرتوين لجامعة صقبة يف تقضقػ
معؿاپية ٴلؿعؾقماٷ وقدپتف طؾك تؾبقة ٲحتقاجاٷ ٴلؿستػقديـ مـ ٴلؿعؾقماٷ ،حقث
ٰن مقٴقػ ٰفرٴټ طقـة ٴلدپٴسة ٲيجابقة يف ٰغؾبفا حقل فعالقة تقضقػ مققع جامعة
صقبة لؿعؿاپية ٴلؿعؾقماٷ .وبؾغ ٴلؿتقسط ٴلحسابل يف معقاپ "سفقلة ٴستخدٴم
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ٴلؿققع"  4.561وبؾغ ٴإلكحرٴف ٴلؿعقاپي لـػس ٴلؿعقاپ  .0.585وبؾغ ٴلؿتقسط
ٴلحسابل يف معقاپ "پضا ٴلطؾبة طـ تصؿقؿ ٴلؿققع ٴلؿعتؿد طؾك معؿاپية
ٴلؿعؾقماٷ"  4.580وبؾغ ٴإلكحرٴف ٴلؿعقاپي لـػس ٴلؿعقاپ. 1.02
ٰضفرٷ كتائج ٴلدپٴسة ٰهؿقة تقضقػ معؿاپية ٴلؿعؾقماٷ يف تصؿقؿ ٭ػحاٷ
وپوٴبط مققع جامعة صقبة وهق كقچ مـ ٴإلبتؽاپ ٴلذي لف تاثقر ٲيجابل يف سفقلة
ٲستخدٴم ٴلؿققع وسفقلة ٴلق٭قل ٲلك ٴلؿعؾقماٷ وٲسرتجاطفا يف ٴسرچ وقت
مؿؽـ.
ٴٓ٭الة/ٴلؼقؿة – تؽؿـ ٴ٭الة وققؿة ٴلدپٴسة ٴلحالقة يف ٲبرٴٿ ٴهؿقة تصؿقؿ مقٴقع
ويب ٴلجامعاٷ باإلطتؿاټ طؾك معؿاپية ٴلؿعؾقماٷ لتؾبقة ٲحتقجاٷ ٴلؿستػقديـ مـ
ٴلؿعؾقماٷ يف ٴسرچ وقت مـ خالل ٴلؿققع.
ٴلؽؾؿاٷ ٴلؿػتاحقة :مقٴقع ويب ٴلجامعاٷ ،ٲسرتجاچ ٴلؿعؾقماٷ ،معؿاپية
ٴلؿعؾقماٷ ،تـظقؿ ٴلؿعؾقماٷ.

