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جُاوگیر أمیري
فاريق وعمتی
گًاللٍ أمیرخاوی

*

**

***

الملئ
ٗٔؼس ٜالحعى هٓؼلوبً ثبضظاً كٖ أضؼبض هٌعٍٕ ٍػجسالػجَض ٍلنِ زٍاكنغ شات٘نٔ ٍس٘بسن٘ٔ .ضؿنن
الوعٗس هي الوَاسن الوطتطًٔ التٖ ًستوػْ٘ب ث٘ي الطنبػطٗي حو٘نٔ كنَاضم ثٌْ٘ونب ٍهني
أثطظّب أىّ زٍض السٍاكغ الصات٘ٔ الوخ٘طٓ للحعى كٖ ًلس هٌعٍٕ أًجنط ٍأضنس٘ هني الجَاػنج
الس٘بس٘ٔ .ظزٕ ػلٖ شلي أىّ الحعى كٖ ًخ٘ط هي األح٘بى ٗئزٕ٘ الٖ ثطٍظ حبلٔ هي التطبإم
كٖ ًلس هٌعٍٕ؛ ٍػلٖ ًو٘ؽ هب ًزسُ كٖ هٌعٍٕ كبىّ الحعى لسٕ ػجسالػجَض ثنبت كنٖ
األؿلت حػ٘لٔ الوطبًل ٍالركَة الٌبرؤ ػي الوؿنبٗب الس٘بسن٘ٔ ٍاالرتوبػ٘نٔ .حنن٘ اىّ
الحعى لسِٗ لن ٗطتنِ الٖ هستَٕ التطبإم ثل تظلّ هالهح التلبإل قبؿ٘ٔ ػلٖ ضؼطُ .ػلٖ
ل هنب
ى أضؼبض الطبػطٗي ربءت غَضٓ هرتعلنٔ ػني ح٘نبٓ اإلًسنبى ال٘نَم ثٌن ّ
أٗٔ حبل كب ّ
تٌكَٕ ػلِ٘ هي تال ٍم ٍتهبلْٗ .سف ّنصا الوونبل النٖ زضاسنٔ ةنبّطٓ الحنعى كنٖ ضنؼط
ػجسالػجَض ٍهٌعٍٕ ٍشلي ثبالػتوبز ػلٖ الوٌْذ التحل٘لٖ ٍالتَغ٘لٖ الوتّجنغ للوسضسنٔ
األهطٌٗ٘ٔ.
الکلمات الةلیلیة :ضؼط حس٘ي هٌعٍٕ ،ضؼط غالح ػجسالػجَض ،زٍاكنغ الحنعى ،النسٍاكغ
الصات٘ٔ ،السٍاكغ الس٘بس٘ٔ ٍاالرتوبػ٘ٔ.

* أستبش هطبضى كٖ كطع اللـٔ الؼطث٘ٔ ٍتزاثْب ،ربهؼٔ ضاظٕ.
** أستبش هسبػس كٖ كطع اللـٔ الؼطث٘ٔ ٍتزاثْب ،ربهؼٔ پ٘بم ًَض.
*** الوبرست٘طٓ كٖ كطع اللـٔ الؼطث٘ٔ ٍتزاثْب ثزبهؼٔ ضاظٕ.
الٌبتجٔ الوسئٍلٔ :گَاللِ أه٘طذبًٖ
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المقةاة
ضـل ّبرس الحعى ح٘٘عاً ًج٘طاً هي الطؼط اللبضسٖ ٍالؼطثٖ الوؼبغطٗي ػلٖ حسِّ سنَاء.
ّصا الطؼَض الصٕ أقلن ػلِ٘ كنٖ األزة الحنسٗج ثنن«الٌَسنتبل٘ز٘ب» ٗنَحٖ النٖ الطنبػط
الحعٗي ثٌخ٘طٍ هي الوؼبًٖ الطهّبم ٍالؼٙصاة(أه٘طٕ ٍاٙذطٍى1434 ،م .)77 :التزبضة التنٖ
ٗوطُّ ثْب الطبػط ثـؽ٘ الٌظط ػي أسجبثْب اللطزٗٔ أٍ الس٘بس٘ٔ أٍ االرتوبػ٘ٔ تلؼت زٍضاً ّبه٘نبً
كٖ احبضٓ األحبس٘س الس٘كٌ٘ٔ ثساذلِ الّب أىّ الطبػط الثنس أى ٌٗنَى هطّنق الحنس٘ ،سنطٗغ
االًلؼبل ًٖ ٗتوٌّي هٙي ًول تزبضثِ الطؼَضٗٔ الٖ الوربقت الوتلوّٖ ٍ ٗئحِّطُ ػلٖ هطنبػطُ،
كبٙحبض التٖ ترلّلْب ػبقلٔ الحعى هس تٌكَٕ ػلٖ حنبالت هني التطنبإم لنسٕ الطنبػط لنَ
تؼبةوهلل كبػل٘تُْب ٍقبل أهسّب ٍاستوطّت ٍت٘طٓ اذلبهبتِ ٍّعائوِ.
هي ّصا الوٌكلن أىّ حس٘ي هٌعٍٕ ٍغنالح ػجسالػنجَض اّتو٘نب كنٖ هزنبل االّتونبم
ثْبرس الحعى ٍاالؿتطاة كٖ أضؼبضّوب اّتوبهبً ثبلـبً .تلو٘نس الطنبػطاى كنٖ هطاحنل هني
ح٘بتْوب الوبس٘ٔ ةطٍك ًب س٘٘ئٔ ٍتزنبضة هئلونٔ تطًنهلل ثػنوبتْب ػلنٖ ح٘بتْونب الطنؼطٗٔ.
كبلوتؤه٘ل كٖ أضؼبض الطبػطٗي ٗزس كْ٘ب الوعٗس هي ٍرَُ الووبحلٔ الطؼطٗٔ هلجبً ٍهبلجبً ،ػلوبً
ى ّصُ الووبحالت الطؼطٗٔ ّٖ حػن٘لٔ تزبضثْونب الونطّٓ كنٖ هطنَاض الح٘نبٓ الطرػن٘ٔ
ثؤ ّ
ٍالس٘بس٘ٔ.
كبلوٌْذ الصٕ ٌٗسذ هغ كحَٕ ّصا الووبل َّ الوٌْذ الَغلٖ التحل٘لٖ النصٕ ٗؼونل
ػلٖ زضاسٔ ةبّطٓ الحعى لسٕ حسن٘ي هٌنعٍٕ ٍغنالح ػجسالػنجَض ّبزكنبً للٌطنق ػني
ٍرْبت الٌظط الوطتطًٔ الٌبتزٔ هي ذالل الٌوبشد التٖ تَرس ثٌخطٓ كٖ هػبئس الطنبػطٗي،
حن٘ الَغَل الٖ الٌتبئذ الوطرَ٘ٓ هي هـعٕ الس٘ضاسٔ .كْنصا الوونبل ٗحنبٍل أى ٗجحنج ػني
األسئلٔ التبل٘ٔ:
 .1هب َّ زٍض ٍأّو٘ٔ الح٘بٓ الؼبئل٘ٔ كٖ احبضٓ الحعى لسٕ الطبػطٗي؟
 .2هب ّٖ أّن٘ ٍأثطظ الوئحطات الس٘بس٘ٔ ٍاإلرتوبػ٘ٔ كٖ احطاء ػبقلٔ الحعى لسْٗوب؟
 .3هب ّٖ أٍرِ التطبثِ ٍالتجبٗي كٖ أضؼبضّوب الؼبًسٔ لْبرس الحعى؟
الةراسات الكایقة
لوس تٌبٍل الؼسٗس هي السضاسبت ذالل السٌَات األذ٘طٓ ثَاػنج الحنعى ٍاالًتئنبة كنٖ
الطؼط اللبضسٖ ٍالؼطثٖ الوؼبغطَٗي؛ الّب أًِّ لن ٗتن٘ لحس٘ اٙى زضاسٔ هوبضًنٔ ثن٘ي الطنبػطٗي
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ك٘وب ٗتؼلن ثْبرس الحعى ٍلٌي حو٘ٔ زضاسبت هستل٘ؿٔ استوكجهللٕ ًلّبً هي الطبػطَٗي ػلٖ
حٙسٓٓ ػَ٘لٌب ػلْ٘ب كٖ اػساز ّصا الووبل.
هي الٌتت:
« -1هلْبٓ الح٘بٓ كٖ هؤسبٓ الحنالد»ً ،ونس غنالح ػجسالػنجَض ضنجلٖ ،ػونط ،ث٘نطٍت،
زاضالٌْؿٔ الؼطث٘ٔ(.)2007
« -2الوسطح الطؼطٕ ػٌس غالح ػجسالػجَض» لوطاز هحوس ،الٌؼ٘ونٔ ،الونبّطٓ ،الْ٘ئنٔ
الوػطٗٔ الؼبهٔ للٌتّبة.
ٍهي الووبالت:
« -1هٌبع الحالد كٖ ضنؼط الؼطثنٖ الوؼبغط(غنالح ػجسالػنجَض ٍ ػجنسالَّ٘بة الج٘نبتٖ
ًوَشربً)» لوئلّلتْ٘ب ًجطٕ ضٍضٌلٌط ٍأًطم ضذطٌسًُ٘ب
« -2هوبثلٔ أزث٘ٔ هغ غالح ػجسالػجَض» ،هبرس غبلح السنبهطائٖ لؼجنس الػنجَض غنالح
(اٙزاة ،السٌٔ السبزسٔ ٍالؼططٍى ،التّوَظ ،الؼسز  ،8 ٍ 7ظ )13-6
 -3هوبلٔ لوْسٕ ضطٗل٘بى ثؼٌَاى «زضاسنٔ ةنبّطٓ الٌَسنتبلز٘ب كنٖ الطنؼط اللبضسنٖ
الوؼبغط» ًططت كٖ كػل٘ٔ ًبٍش ًبهِ (الؼسز الخبًٖ ػططُ1385 ،ش)
ٍلؼلِّ هي الول٘س أى تٌُزع زضاسٔ ثطؤى اٙل٘بت ٍالتّوٌ٘بت التٖ ٍةّلْب الطنبػطاى إلحنطاء
ػبقلٔ الحعى كٖ أضؼبضّوب.
نبذ ال حیا انشوی
ثوب أًٌّب ضأٌٗب ضٍاثف ٍح٘ؤ تطثف ث٘ي ح٘بٓ هٌنعٍٕ ٍثلنَضٓ ػبقلنٔ الحنعى كنٖ أضنؼبضُ
تٌبٍلٌب ثبذتػبضٍ ضسٗس أّن أحساث ح٘بتِ ،هٌص الَالزٓ الٖ أى أغجح ضنبػطاً ػوالهنبً حتّنٖ
ٍغلِ الجؼؽ ثسؼسٕ ػػطًب الطّاّي(ً٘طٍهٌس1347،ش .)140 :اًحسض ضبػطًب ػبم 1325ش
هي أسطٓ هحج٘ٔ للليّ ثوسٌٗٔ ظًزبى .تلوّٖ النسضٍس الوسضسن٘ٔ كنٖ هسٌٗتنِ حتنٖ زذنل
ربهؼنننٔ قْنننطاى لوتبثؼنننٔ زضاسنننتِ الزبهؼ٘نننٔ ػنننبم 1347ش كنننٖ كنننطع األزة
اللبضسٖ(هطثبًٖ .)37 :1386،تلتّحهلل هطٗحتِ الطؼطٗٔ أحٌبء السضاسٔ ثح٘ج كبم أهطاًنِ ٍثنعّ
أتطاثِ كٖ هزبل الطؼط هترلّػب ثن«ضّنب» كنٖ أضنؼبضُ(ًبكٖ .)384 :1370،تنطى هٌنعٍٕ
زضاستِ ألظهٔ ًلس٘ٔ قطأت ػلِ٘ ح٘ج اؾكطّ الٖ هسوف ضأسنِ(هطثبًٖ .)37 :1386 ،هو٘نب
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ًبى هٌعٍٕ ٗتجبّٖ ثِ زائوبً أًِّ تتلوصَ كٖ الزبهؼٔ ػلٖ ٗس الطبػط الطنْ٘ط هْنسٕ أذنَاى
حبلج(ًبذٖ.)384 :1370 ،
ثوب أىّ الطبػط لن ٌٗي ضاؿجبً كٖ الٌّطبقبت الس٘بسن٘ٔ ٍاالرتوبػ٘نٔ لنن ٗطنـل هٌػنجبً
ضسو٘بً أٍ ٍة٘لٔ حٌَه٘ٔ ثل ةلّ ٗؼتبش ػلٖ هَل الطنؼط(هطثبًٖ .)37 :1386،كلنن تٌني
الَةبئق التٖ ضـلْب ثوؼعلٍ ػي الػحق ٍالوزالت األزث٘نٔ ٍهنس سنجن لنِ أى ػونل كنٖ
اإلشاػٔ ًووس٘م ثطًبهذ أزثٖ ػٌَاًِ« :ضؼطٌ ٍضبػطٌ»ً .ونب هنس٘م ثطًبهزنبً كنٖ الوٌنبٓ الخبً٘نٔ
للتلّلبظ تحهلل ػٌَاى «أزة الَ٘م»(ً٘طٍهٌس1347،شً .)140 :لّ ّصُ األػونبل ٍالٌطنبقبت
ى ضنبػطًب ًنطّس ح٘بتنِ للطنؼط ثؤسنطّب .تنعٍ٘د سنٌٔ
ل ػلنٖ أ ّ
لَ زلّ ػلٖ ضٖ ٚء كبًِّ ٗنس ّ
1354ش الّب أىّ ح٘بتِ العٍّر٘ٔ لن تسٔم ًخ٘طاً اش كبضهتِ ظٍرتِ ثؼس هطٍض سنتٔ أػنَام ػلنٖ
ظٍارْوننب كوف(هطثننبًًٖ .)37 :1386،بًننهلل حػنن٘لٔ ح٘بتْوننب الوطننتطًٔ ثٌتننبً اسننوْب
«ؿعل»(هئتويّ .)70 :1355 ،صا اإلذلبم أزذل كٖ هلجِ حعًبً ػو٘وبً ٍأحسث كنٖ ًلسنِ
كطاؿبً ػبقل٘بً ّبئالً ٍهب ضٌّل لِ غسهٔ ًج٘طٓ أىّ أذبُ الصٕ ًبى أغـط هٌِ سٌّبً تَكّٖ تبضًبً
كٖ هلجِ ّٓو٘بً ال ٗكبم(هطثبًٖ.)37 :1386 ،
الظمٓ الطبػٓط ّصا الحعىُ هالظهٔ الظلّ ٍهس أكؿٖ أح٘بًبً الٖ حبلٔ هي االًتئبة ٍالتطبإم.
ٍهب هبلِ الطبػط ًلسِ ثْصا الػس٘ز ٗؼٌس توٌّي الر٘جٔ ٍاإلحجبـ هي ًلسِ« :ح٘نبتٖ ًلّْنب
ل ّنصُ الح٘نبٓ الولئ٘نٔ
ل ضنٖ ٚء كنٖ ةن ّ
هطتجٌٔ ٍهؿكطثٔ ثح٘ج ذطد ػي سن٘كطتٖ ًن ّ
ثبللَؾٖ»(هٌعٍٕ .)5 :1373 ،ظاز اإلزهبىُ ثبلورس٘ضات هي هؤسبٓ هٌعٍٕ حتٖ ٍز٘ع الح٘نبٓ
كٖ س٘ي هجٌطٓ توطٗجبً كوس كبضم الح٘بٓ ٍَّ ،لن ٗتزبٍظ  58سٌٔ احنط اغنبثتِ ثؤظهنٔ هلج٘نٔ
ًت٘زٔ تؼبقِ٘ لزطػٔ ظائسٓ هي الورس٘ضات كسٔكي ثوسوف ضأسِ ظًزبى(هطثبًٖ.)37 :1386 ،
ًبى هٌعٍٕ ثبضػبً كٖ ذلن لحظبت ضٍهٌس٘ٔ تٌتظّ ثوؼبًبٓ الَحسٓ ٍاالًلطازٍ .لصا تٌجنغ
ًلوبتِ هي الولت كتسذلُ كٖ الولت زٍى استئصاى .لن تزطِ ضٗبح السّ٘ط ٍكووب تطتِْ٘ سلي
هَ٘لِ ٍأَّاءُ هغ شلي ةلّ هحج٘بً غنبزهبً حتّنٖ تذنط ح٘بتنِ(هٌعٍٕ .)11 :1389 ،ذلّنق
هٌعٍٕ ٍضاءُ ػس٘ٓ هزبه٘غ ضؼطٗٔ قجؼهلل ًلْب كٖ ح٘بٓ الطبػط:
 -1هزوَػٔ هس٘وبٓ ثنِ « حٌزنطٓ ظذونٖ ؿنعل (حٌزنطٓ الـنعل الزنطٗح) ٍّنٖ أٍل
هزوَػٔ ًظوْب كٖ ضطخ ضجبثِ ٍالّتٖ حػلهلل ػلٖ ربئعٓ «كطٍؽ كطذعاز» األزث٘ٔ هو٘ب ٗس٘ل
ػلٖ هٌبًتْب الوطهَهٔ ث٘ي السٍاٍٗي الطؼطٗٔ.
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 -2هزوَػٔ «غلطذبى» ٍّٖ هزوَػٔ ضؼطٗٔ ؾنرؤ هنس٘هْب الطنبػط النٖ ضرػن٘ٔ
هٌبؾلٔ أةْطت حوبسبً ٍثكَلٔ ضائؼٔ كٖ هَارْٔ ًظبم الطبُ السبثنٍ ،كٖ شلي ذ٘طُ زل٘نل
ػلٖ هطبػط الطبػط الجكَل٘ٔ اظاء األًظؤ االستجسازٗٔ ح٘ج ًستزلٖ ضٍحنِ الطنزبػٔ هني
ذالل ًلوبت ضؼطُ ثٌل ٍؾَح.
 -3هزوَػٔ «ثب ػطن زض حَالٖ كبرؼِ»(هغ الحٔت٘ كنٖ ضحنبة الٌبضحنٔ) ٍّنٖ زٗنَاى
ٗؿّن هبئٔ ؿعل تل٘ؽ ضهًٔ ٍلكلبً تؼٌسٔ ضٍهٌس٘ٔ الطنبػط ٍتنؤحطُ الطنسٗس ثؼبقلنٔ الحنت٘
ٍالحعى.
 -4هبم هٌنعٍٕ ثتطرونٔ لوٌظَهنٔ «ح٘نسض ثبثنب» الطنؼطٗٔ للطنبػط اإلٗطاًنٖ الطّنْ٘ط
«ضْطٗبض» ػلٖ ًوف ضؼط التّلؼ٘لٔ أٍ الحٔطّ.
ال تٌتْٖ تحبض هٌعٍٕ ػٌس ّصا الحس٘ ٍلٌيَّ الوزبل ال ٗستَػت أًخط هي ّصاٍ ،ك٘وب ٗلٖ
ًستؼطؼ ح٘بٓ غالح ػجسالػجَض ًظطاً للسٍض الْبم٘ الصٕ لؼجتِ أحنساث ح٘بتنٔ كنٖ تٌنبهٖ
ّبرس الحعى كٖ ًلسِ.
نبذ ال حیا صةح قبةالصبىر
ٍٔلس غالح ػجسالػجَض ػبم  1931كٖ أسطٓ ضٗل٘ٔ تسٌي ضطهٖ٘ ً٘نل .هنبل الطنؼط هنغ
حساحٔ سٌِّ ح٘ج لن ٗتزبٍظ ػوطُ  13ػبهبً(رَزٓ السنحبض .)35 :1350،قُجنغ هٌنص شلني
الح٘ي أضؼبضُ كٖ هرتلق الوزالت ٍالوٌطنَضات األزث٘نٔ(تًَزٖ1999،م .)112 :ثؼنس أى
أًْٖ زضٍسِ االثتسائ٘ٔ ؿبزض هطٗتِ هتّزْبً ًحَ هبّطٓ لٌ٘و٘ل زضاستِ كٖ هبز٘ٓ اللـٔ الؼطث٘نٔ
ٍتزاثْب(تَك٘ن ث٘ؿَى1993،م .)206 :ثسأ ٗعاٍل التؼل٘ن ثساٗٔ ٍلٌي تطى التسضٗس ل٘تلطّؽ
للؼول الػحلٖ ٍالخوبكٖ الصٕ ٗحجِ٘ حٔجبً رو٘بًٍ .ثسأ ٗؼول كٖ ًخ٘طٍ هي الوزنالت األزث٘نٔ
كٖ تلي الحوجٔ(ضٌطٕ1991،م.)299 :
األػوبل التٖ أًزعّب ػجسالػجَض لن تٌي هلػَلٔ ػي اإلقبض الػنحلٖ ٍالخونبكٖ هخلونب
ضأٌٗبُ كٖ ًظ٘طُ اإلٗطاًٖ حس٘ي هٌعٍٕ(رَزٓ السحبض1350،م .)355 :الّنب أىّ ػجسالػنجَض
ثبلطؿن هي هٌعٍٕ ًبى هَلؼبً ثبإلًرطاـ كٖ الوؼتطى الس٘بسٖ .ح٘ج أػلني حوبٗتنِ ػني
روبل ػجسالٌبغط كٖ اث٘بى حٌونِ لٌني ،حٌ٘ونب ٍرنس أىّ النطئ٘س الوػنطٕ ٗو٘نل النٖ
اإلستجساز أزاض ةْطُ لِ ٍؾن٘ غَتِ الٖ غَت ػطّبم الحطٗٔ(تَك٘ن ث٘ؿَى1993،م.)211 :
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أغ٘ت ضبػطًب هطاضاً ثر٘جٔ أهل ٍاحجبـ ضسٗسٓٗي الّب أًِّ ًبى ٗتكلّنغ كنٖ تكنبم ح٘بتنِ
الوظلؤ ثػ٘ػبً هي ًَض األهلً.بى ػجسالػجَض ٗؼبًٖ هي أحنعاى ٍأٍرنبع ًلسن٘ٔ أًسنجهلل
أضؼبضُ قبثؼبً هي الحعى ًلوسِ هي ذالل ًلوبتِ .تَكّٖ ضبػطًب أذ٘طاً ػي ػوط لنن ٗتزنبٍظ
الروس٘ي احط ًَثٔ هلج٘ٔ(تًَزٖ1999،م .)115 :لن تٌي ثَغلٔ ضؼط ػجس الػجَض تئضّط الٖ
ج
ل ٗحٔن ّ
الر٘جٔ ٍاإلحجبـ ضؿن الوعٗس هي األسنجبة ٍالؼَاهنل التنٖ تنسػَ الْ٘ونب ثنل ةن ّ
هربقجِ٘ ػلٖ تزٌّت حبلٔ الطؼَض ثبلتطبإم ٍاٗزبز الكطم التٖ هي ضنؤًْب أى ترلّنق ػني
هؼبًبٓ اإلًسبى ٍتالهِ(ػجسالػجَض1978،م.)9 :
ٍأه٘ب ثبلٌسجٔ ٙحبض الطبػط كبًِّ تطى ٍضاءُ هزبه٘غ ضؼطٗٔ هتؼس٘زٓ ٍهٌْب(ثنسٍٕ1986،م:
:)199
« -1الٌبس كٖ ثالزٕ» ٍَّ أٍل هزوَػٔ أًطسّب الطبػط ػبم 1957م.
« -2أهَل لٌن» ًظوْب سٌٔ ٍ 1961هي سنوبت ّنصُ الوزوَػنٔ الجنبضظٓ أًّْنب تُجلنَض
أحعاى الطبػط الٌبرؤ ػي ًلسِ الزطٗح ٍهلجِ الحعٗي.
« -3أحالم اللبضس الوسٗن» ًططت ػبم  1964تؼٌس ضإٕ الطبػط ح٘بل الح٘بٓ ثلْزنٍٔ
ال ترلَ هي الحعى ٍاالست٘بء.
« -4تؤهالت كٖ العهي الزطٗح» ،تحتَٕ ػلٖ شًطٗبت الطبػط هػنَ٘ضًٓ حبلنٔ االؿتنطاة
ٍالٌَستبلز٘ب كٖ ًلسِ الٌبئحٔ ٙالم الوبؾٖ ٍّوَهِ.
 -5هزوَػٔ «اإلثحبض كٖ الصاًطٓ» ،اًكلن الطبػط كٖ ّصُ الوزوَػٔ كٖ رَلنٔ ضنؼطٗٔ
ػجط أثحبض شًطٗبتِ الوبؾ٘ٔ ًططّب ػبم .1967
 -6هزوَػٔ «ضزط اللّ٘ل» ،غَ٘ضت ّصُ الوزوَػٔ الطؼطٗٔ هطبػط الر٘جنٔ ٍأحبسن٘س
الحعى التٖ اًتبثهلل أثٌبء الطؼت الوػطٕ ،احط ّعٗؤ ًٌطاء لحونهلل ثْنن رنطّاء حطثْنب ؾنس٘
الٌ٘بى الػًَْٖ٘ الـبغت ٍهس سو٘٘هلل ثن «اًتٌبسٔ هػط» لوب تطًتِ كٖ ًلنَس الوػنطٗ٘ي
هي الطؼَض ثبلٌٌّسٔ ٍاأللن .تن٘ قجؼْب ػبم 1967م.
َ
اقزیل
یىاقث الحش لةی ال
اذتجط الطبػطاى ػجسالػجَض ٍهٌعٍٕ تزبضة شات٘ٔ ٍارتوبػ٘ٔ شات هالهغ هطتطًٔ ًنبى
لْب ٍهغ حعٗي كٖ تـطٗساتْوب الطؼطٗٔ .لوس تطى ّصا الحعى لوسبتِ كٖ أضنؼبضّوب ثح٘نج
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تُـطّز ًلوبتْب الجبً٘ٔ تـطٗسٓ هحعًٔ .ثوب أىّ هػبزض الحعى لسٕ الطبػطٗي هنس تٌنَى شات٘نٔ
ٍهَ تٌَى س٘بس٘ٔ ٍارتوبػ٘ٔ اشاً حطٕ ثٌب أى ًوتسن الحعىَ ثبلٌسنجٔ الْ٘ونب النٖ الحنعى
الصاتٖ ٍالس٘بسّٖ .صا ٍهس ػبًٖ الطبػطاى هي هؼبًبٓ الحعى ٍاالؿتطاة أهػبّب ثح٘ج ٗوٌي
الوَل ثؤًّْوب اًػْطا كٖ ثَتؤ ٍاحسٓ هي ٍهبئغ الح٘بٓ ذبؾب ؿوبضّبٍ ،ذطرب هٌْنب ثتزنبضة
كطٗسٓ ٍذجطات ػبل٘ٔ اًؼٌسهلل كٖ أضنؼبضّوب حتّنٖ اسنتحبلهللٕ ًجؼنبً زكّبهنبً ٍهؼٌ٘نبً ك٘بؾنبً
ٗستوٖ هٌِ الوربقت الوتلّوٖ حتٖ االضتَاء:
ّ
الةوایع الذاشیة
.1اإلحقاق یع ُ
الح ّب
الوتتجغ كٖ ضؼط هٌعٍٕ ٗحس٘ كِ٘ ثحعى هٌجؼج ػي اذلبم الطبػط كٖ الحٔت٘ «ػٌنسهب
كبضهتِ الحج٘جٔ أثسٕ ًطبػط ضٍهٌسٖ حعًِ ٍأً٘تِ للطاهْب ،هب أؾلٖ ػلٖ ضنؼطُ لًَنبً هني
الحعى الؼبقلٖ الصٕ ٗؼػط الولَة»(ثَضًبهساضٗبى1380 ،ش .)56 :اشاً ٗؼس٘ الحٔنت٘ ٍالحنعى
ّبرس٘ي هَٗ٘ي كٖ ضؼطُ .ال ٌٗلػالى ػي ثؼؿْوب ثل تظلّبى ٍحسٓ هتوبسٌٔ تؼعف ًـؤ
حعٌٗٔ هي أًـبم الح٘بٓ الؼبقل٘ٔ .ضؼط هٌعٍٕ ال ٗرلَ كٖ حبلٔ هني األحنَال هني اّٙنبت
ٍالعكطات التٖ ٗػؼ٘سّب حعًبً ػلٖ هػتِ الـطاه٘ٔ الوئلؤ« .كجبهٌبًٌب تسو٘ٔ ضؼطُ ثوؼعٍكنٔ
الحعى التٖ ٗؼعكْب الطبػط ثؤٍتبض هلجِ الحعٗي» .أثسع هٌعٍٕ كٖ ضسنن غنَضٓ هحعًنٔ ػني
الح٘ت الوطحَى ثآالم لحظٔ اللطام ٍأحعاى سبػٔ التَزٗغ ٍهب ٗػحجْب هي هطنبػط الر٘جنٔ
ٍاإلحجبـ .ضث٘وب ل٘س رٔعاكبً الوَل ثؤىّ الطؼط الوؼبغط ٗتو٘٘ع ثْصُ الػَضٓ الطٍهٌس٘ٔ(هٌعٍٕ،
1383ش.)14 :
شام هٌعٍٕ قؼن اإلذلبم كٖ الحت ػلٖ أهػٖ زضرٔ كبىّ العٍرٔ التنٖ ٗؼطنوْب ثونأل
ً٘بًِ ،ؿبزضتِ احتزبربً ػلٖ هطؼ اإلزهبى النصٕ اسنتحَش ػل٘نِ ًنبألذكجَـٍ .لنن تٌتنِ
هؤسبٓ الطبػط ػٌس ّصا الحس كوس شّجهلل ظٍرتِ ثبثٌتِ الَح٘سٓ أٗؿنبً ل٘نعزاز الطنبػط ثئسنبً
ٍاًتئبثبً ٍهتطًّوبً أًطَزٓ الحعى ػلٖ أًوبؼ ح٘بتِ الؼبئل٘ٔ الوس٘هطٓ .الطؼَض ثبلَحسٓ الٌبرؤ
ػي كوس األحج٘ٔ رؼل ضبػطًب ٗتزطّع ًئٍس الوطاضٓ ٍالطّوبء ثبشًبء ػبقلٔ الحعى كْ٘وب .كْب
َّ الطبػط ٗلتح هٌبكص هلجِ الوحوَم ػلٌ٘ب ل٘طٌٗب هل٘الً هي ًخ٘ط هب ػبًبُ كٖ هؼطًٔ الح٘نبٓ
ٗتحس٘ث كٖ الووكغ الطؼطٕ التبلٖ ػي األَّال ٍالوربضف التٖ اػتطتِ ثنِ حٌ٘ونب كبضهتنِ
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ظٍرتِ ٍاثٌتٔ .كبلؼبلن كٖ ؿ٘بة األحجٔ ٗطجِ ًتلٔ ّبهسٓ ترلَ هني الح٘نبٓ ٍترتلنٖ ك٘نِ
هظبّط الزوبل هي األغَات ٍاألًـبم كلن ٗؼس الطبػط ٗستس٘ؾ الطبػط سنوبعٓ غنَت ضٗخونب
حٔطمٓ هي اغـبء غَت حج٘جتِ الحٌَى:
ذبلٖ اسهلل ظه٘ي ٍ تسوبى ذنبلٖ اسنهلل
ٍهتننٖ تننَ ً٘سننتٖ رْننبى ذننبلٖ اسننهلل
ظ تى غَت ٍ غسإ هْطثبى ذبلٖ اسهلل
ّطگنننع ضنننٌَا هجنننبز تنننب گَضنننن
(هٌعٍٕ1389 ،ش)33 :
التطرؤ« :كٖ ؿ٘بثي ٗرلَ الؼبلن ٍترلَ األضؼ ٍالسوبء .كال سوؼهللٕ تشاًٖ غَتبً اشا هنب
ذلهلل هي غَتي ٙالطّك٘ن».
ثؼس أى تلٌٌّهلل أُسطٓ الطبػط ٍأكل ًزن ح٘بتِ العٍّر٘ٔ أح٘لنهلل حؿنبًٔ اثٌتنِ الػنـ٘طٓ
«ؿنننعل» النننٖ أهْ٘نننب لحساحنننٔ سنننٌّْب ٍػنننسم ًلنننبءٓ األة لتٌلّلْنننب حسنننت ضإٔ
الوحٌؤ(ً٘طٍهٌسّ .)144 :1347،صا الحبزث ٍؾغ الٌبض كٖ ّط٘ن أحبس٘سِ الْطّٔ ٍحَ٘ل
ػبلوِ الٖ ًلن هظلن كال ؿطٍ اش أًِّ ذسطَ حػل٘ٔ ح٘بتِ التٖ ٗحجْ٘ب حتٖ الٌّربع.
اثٌتِ ًبًهلل سحبثٔ لَ أؿسههلل هبءّب ػلٖ األة الوح٘كن لَطلٖ ؿل٘لِ ٍأضٍٕ ةوؤُ:
ًَتنننِ ضنننسُ ضضنننتِ اه٘نننس زضاظم
هٌس ػسل هي «ؿنعل هني گنل ًنبظم
إ اثننط ًجبضٗننسُ ثننِ غننحطإ ً٘ننبظم
ذطّم ضسُ اًٌَى چوي زٗگطٕ اظ تنَ
(هٌعٍٕ1389 ،ش)144 :
التطرؤٗ« :ب ضْس الؼسل ٗب ظّطًٖ ٗب ؿعلٖ ٗنب حجنل تهنبلٖ الوٌػنطم .لونس اظزّنطت
ٍاذؿطّت ثي ٙالوطٍد ًلّْب ٍلٌٌٌّٖ لن ٗسح٘ سحبثٔي ٙهبءُ الٖ كالتٖ الولتوطٓ الِ٘».
اإلذلبم كٖ الحت٘ تزطثٔ هٔطّٓ ًبثسّب ػجسالػجَض أٗؿبً ثؤؾالػْب اش ًبى الحنت٘ اسنتَلٖ
ػلٖ هؼظن اّتوبهبتٍِ ،أغجح ّبرسِ األًجط كبًِّ ٗطٌَ كٖ الووتكنق التنبلٖ هني ضنؼطُ،
أٍربع الحٔت٘ ٍأػ٘بءُ التٖ أحولهلل ًبّلِ:
حسٗجُ الحٔت َٗرؼٌٖ ٍ ٗطزٌٖ٘
حولهللٔ الحٔت٘ كٖ هلجٖ كؤٍرـٌٖ
ضٌَتٔ الحٔت٘ لألغحبة ٍالسً٘٘ب كؤٍرؼٌٖ
(الوػسض ًلسِ)161/1 :
الحٔت٘ كٖ هٌظَض الطبػط غل٘تٗ الثس٘ أى ٗػلت ػلِ٘ الوحت٘ الػ٘بزم كٖ ًْبٗٔ الوطنَاض:
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أًب هػلَةٗ ٍالحٔت٘ غل٘جٖ
(الوػسض ًلسِ)124/1 :
الحت٘ ٍالحعى ػٌس ػجسالػجَض قلالى تَأهبى ٗطتؿؼبى هي حسٕ ٍاحس ،كبًّْونب َٗضحنبى
الوحت ٛالوتلبًٖ كٖ الحٔت٘ هلجبً هحتطهبً ٍزهَػبً هحوطّٓ:
الحٔت٘ كٖ ّصا العهبى ٗبضك٘وتٖ
ًبلحعى ال ٗؼٖ الّب لحظٔ الجٌبء
(الوػسض ًلسِ)471/2 :
لؼجسالػجَض هػ٘طٌ ٗؿبّٖ هػ٘ط هٌعٍٕ ثطٌل هٔسّص كوس هٌٖٔ َّ أٗؿبً ثلطام ظٍرتِ
ػلٖ ؿطاض هٌعٍٕ .تبضًبً ّصا الحبزث الوئلن حبلًٔ هي الٌٌّسٔ الؼبقل٘ٔ ٍالػ٘سهٔ الطٍح٘ٔ كٖ
ًلسِ هوب اًؼٌس كٖ أضؼبضُ أحعاًبً ٍّوَهبً .الّب أىّ الطبػط ذالكنبً لوٌنعٍٕ ٗحنبٍل تزنبٍظٓ
الوػبئت ثطإٗٔ اٗزبث٘ٔ زاػ٘بً ضك٘ؤ زضثنِ النٖ قنٖ٘ غنلحٔ الوبؾنٖ ثصًطٗبتنِ الؤحطهنٔ
ٍالوؿٖ٘ هسهبً ًحَ ح٘بٓ ًطٗؤ أكؿل ٍاستوجبل هب ذج٘ؤ لْوب الوسٓضٔ ثبثتسبهٔ ٍحؤ:
اشا اكتطهٌب ٗب ضك٘وتٖ
ٍٓلٌٌَْْلعِ األٗسٕ كٖ التّصًبض ٍالٌّسم
ٍٓلٌَْوٕسٓح الظّالل ػي ػًٌَ٘ب
ٍٓلٌْجتَسٙنٕ كٖ حؤ
ثؤىَ هب حسثَ
ًبى اضازٓ الوسض
(الوػسض ًلسِ.)221/1 :
.2ال عىر یالىحة
هب لوِ٘ هٌعٍٕ هي الْعٗؤ ٍالتؼبسٔ زكؼِ الٖ ح٘بٓ الؼعلٔ ٍاالًٌوبش .شام ضبػطًب هني
ًَائت الحسحبى ٍتالم السّط أهطّّب .كـوط ًلسِٓ الطؼَضٔ ثسَء الحظّ ٍتؼبسٔ الؼن٘ص .الوؼبًنبٓ
التٖ هبسبّب هٌعٍٕ كٖ ؿؿَى ح٘بتِ الطرػن٘ٔ رطحنهلل هطنبػطُ ٍهنألت ًلسنِ ثبلسنؤم
ٍالؿزط ح٘بل الحبؾطٍ .هب ٗسل ػلٖ ًظطتِ السلج٘ٔ ًحَ الح٘بٓ أًِّ اػتجط حظِّ حظّنبً سن٘ئبً
هُس٘ض لِ كٖ َٗمٍ ًحسٍ هظلن:
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هي ظذوٖ اظ زٗطٍظم ٍ ث٘نعاض اظ اهنطٍظ
ٗب رجط ثَز ٍ ٗب رْبى تبضٗني ،تى ضٍظ

ٍظ تًچننِ هننًٖبهٌننس كننطزا ًباه٘ننسم
ضٍظٕ ًِ هي توسٗط ذنَز ضا ثطگعٗنسم

(هٌعٍٕ1389،ش)151 :
تطرؤ« :أغجحهلل ٍأًب أحول رطٍح الوبؾٖ ٍهاللَ الَ٘م ٍأضنؼط ثبإلحجنبـ لٙونب سٔنوٖ٘ٓ
ثبلـس .اه٘ب ًٌهللٔ هزجطاً َٗم اذتطتٔ كِ٘ حظٖ أٍ ًبى الؼبلن كِ٘ هظلوبً».
هب اى اكتوس هٌعٍٕ ظٍرتِ ٍثٌتِ «ؿعل» حتٖ زاّوتِ هطبػط الحعى .كوس ضسن الطنبػط
ثطٗطتِ الطؼطٗٔ هؼبًبتِ الّتٖ اًتٌلتِ احط كوسُ ألحج٘تِ .كبًّنِ ٍغنق الوٌنعل النصٕ تطًتنِ
ظٍرتِ ٍثٌتِ ثبلوَحص الصٕ تسٌٌِ الزيّ ،كتؿذ٘ رٌجبتنِ ثبلػنرت ٍاللّـنف ًونب ٍغنق
الجٌهلل ثبللطذٔ الؿبئؼٔ ٍسف الؼبغلٔ أٍ اللطع الكطٕ٘ الٌبػن الصٕ أحولِ الوكط ًونب ٍغنق
ًلسِ ٍ ثٌجطٓ ثبً٘ٔ ثبلؤؿٌٖ ٍالوٌَْى ٍالؤٌْبض ٍالجبئس:
ض٘طننننِ ػوننننط ؿجننننبضتگ٘يام
زذتنننطم ثٌنننس زلنننن ؿوگننن٘يام
ضنننبذِ ذننننضنننسُ اظ ثنننبضاىام
رَرننِ گننن ضننسُ زض قَكننبىام
ذسننتِإ ثننط ّوگننبى زض ثسننتِ
پننسضت ذُننطز ٍ ذننطاة ٍ ذسننتِ
ًِ پنط اظ ّوْونِ هطنٌَى اسنهلل
ذبًنننِ رنننيظزُ هتنننطٍى اسنننهلل
(الوػسض ًلسِ)580 :
التطرؤ« :ثٌتٖ ٗب ً٘بـ هلجٖ الحعٗي ٍٗب ظربرٔ ػوطٕ الوـج٘طٓ!
ٗب كطذتٖ الؿبئؼٔ كٖ الؼبغلٔ ٍٗب ؿػٌٖ الصٕ حٌبُ ّكَل األهكبض!
غبض أثَى هؿٌٖ ٍهٌْبضاً ٍهًٌَْبً أؿلن أثَاة هٌعلِ ػلٖ الزو٘غ.
حلّهلل ث٘تَِ الوَحص الزيُّ ٍ هألت أضربءُ ؾّزٔ هٔطٗجٔ».
لن ٌٗي غالح ػجسالػجَض ثوؼعلٍ ػي هطبػط الَحطٔ ٍاإلؿتطاة أٗؿبً .لوس تولّي الطبػط
الطؼَضٔ ثبلَحسٓ ٍاالست٘حبش ،ثح٘جُ ال ٗتكلغ كٖ تكبم ح٘بتِ سَٕ ضنجح الونَت الحنبئن
حَلِ .لوس أذص اإلحسبس ثبإلًلطاز هي ًلسِ ًلّ هؤذص حتٖ رؼلِ ٗطؼط ثؤًِّ سَف ٗونَت
أحٌبء ٍحطٔ ل٘ل هظلن هػبثبً ثحبلٔ ًلس٘ٔ هئلؤٍ .اللٌطٓ التٖ تؿدّ الـػنع كنٖ ضنطاًوِ
ى سنٌّٖ ػونطُ هؿنهلل زٍى رنسٍٕ ٍلنن تٌني أًُلْنب سنَٕ
كٖ ّصا الَسف الطّّ٘ت َّ أ ّ
شًطٗبت ثبل٘ٔ ٍهطبػط هٔرعٗٔ:
ٌٗجئٌٖ ضتبءٔ ّصا الؼبم
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أًٌّٖ أهَت ٍحسٕ
شاتٓ ضتبء هخلِ
ٌٗجئٌٖ ّصا الس٘وبءٔ
أًٌّٖ أهَتٔ ٍحسٕ
شاتٓ هسبء هخلِ شات هسبء
ٍأىّ أػَاهٖ الّتٖ هؿهلل ًبًهلل ّجبء
(الوػسض ًلسِ)193/1 :
هي الوللهلل أىّ الطبػط اذتبض هي ث٘ي كػَل السٌٔ كػل الطتبء ،هَػساً للوبء الوَت لونب
ثٌْ٘وب هي التٌبؿن ٍهب ٗجؼخِ ّصا اللػل هي هطبػط اللطام ٍالتّطحبل.
استجس٘ت حبلٔ الَحطٔ ثؼجسالػجَض ٍأقبض الٌنَم ػني ػٌ٘٘نِ كبسنتحبلهلل ح٘بتنِ ٍسنف
الوربضف ٍاألَّال الٖ ًبثَس هطٍ٘ع ،كؤذص ٌٗبضس ضثِ٘ كٖ حبلنٔ هني التؿنطع ل٘ٔؼ٘نس النٖ
رلٌِ٘ السجبت ،ػلِّ ٗستطٗح لحظبت ٚهي تالم الَحسٓ التٖ قبلوب قـهلل ػلٖ ً٘بًِ الوٌْبض:
حٔعًٖ حو٘ل كبزحٗ ّصا الوسبء
ًؤًِّ ػصاة هٔػلسٗي كٖ الس٘ؼ٘ط
ٗب ضثٌ٘ب الؼظ٘ن ٗب هٔؼصّثٖ
ٗب ًبسذٓ األحالم كٖ الؼَ٘ى
اذتطتٓ لٖ
لَطَس ٛهب أٍرؼٓتٌٖ
(الوػسض ًلسِ)208/1 :
هي الوالحٓظ أىّ ًلؤ «الوسبء» كٖ الووكغ السبثن أػكنهلل الطنؼط لًَنبً ضٍهٌسن٘بً لونب
تحَِٗ هي قبهٔ زالل٘ٔ تتزبٍة هغ هطبػط الَحسٓ ٍاإلؿتطاة .تؼَز تالم ػجسالػجَض حسجوب
ٗطاُ الٖ هػ٘طُ الوئلن الصٕ ًتجِ اهلل لِ ػلٖ ؿطاض هب ٗؼتوسُ هٌعٍٕ الّب أىّ األذ٘نط أًحنٖ
ثبللّبئؤ ػلٖ الوسض الوحتَم ٍاػتجطُ هسئَالً ػو٘ب حلّ ثِ هي هػبئت الَحطٔ ٍاإلًلطاز.
ةلؤ اللّ٘ل تعٗس هي هؤسبٓ الطبػط ح٘ج اًّْب توؿٖ ثركَات ثك٘ئٔ هتسً٘ٔ تستحؿنط
كٖ ثبل الطبػط أحعاى الوبؾٖ ٍتالهِ .ػٌس هنب ٗحتَنلّ اللّ٘نل ثؼجسالػنجَض ٗطنؼط ثبذتٌنبمٍ
ٍؾ٘نِ الػسض كحٌ٘وب ٌٗظط هي ًبكصٓ هٌعلِ الٖ الٌَى ٗزنسُ ذبكنهلل اللّنَى ػنسٗن النطٍّح
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ٍالح٘بٓ ذُِّ٘نٓ ػلِ٘ غوهلل رٌبئعٕ ضّ٘ت:
تؼػٔط هلجٖ الَحسُٓ
كٖ سبػبت الؼػط الؤجكئٔ الركَات
تجسٍ السً٘٘ب هي ضجبًٖ
ه٘تٔ هٔسزبٓ
ثبّتٔ اللَى هٌٔتّؤَ األغَات
(الوػسض ًلسِ)319/1 :
.3اعانا المزض
الوؼبًبٓ التٖ ٗحتولْب الطبػط احط الوطؼ ثطٍحِ الحسبسٔ ًٍلس٘تٔ الْطّٔ أسلطت ؿبلجنبً
ػي ػبقلٔ هتَّ٘زٔ ٍذ٘نبلٍ قنبؽٍٗ ،سنترسهْوب ًوٙػن٘سٓ ٗوتنٌعٔ ثْنب لحظنبت ٚهلؼونٔ
ثبلطٍهٌس٘ٔ ٍاإلثساع ،تٌؼٌس ثطٌل هلوَس ػلٖ ًلسِ كتزؼلْنب ػٔطؾنًٔ لوطنبػط الحنعى
ٍاأللن(هؼَش1999 ،م.)562 :
أحعاى الطبػط الوٌجؼخٔ ػي حبلتِ الػح٘ٔ الرَكطٓ حلّعتِ ػلٖ ضغس أحَال الوطؾٖ ٍهب
ٗؼبًًَِ كٖ تحبء الل٘ل ٍأقطاف الٌّْبض .كبًِ تحس٘ث كٖ الووكَػٔ التبل٘ٔ ػي الحوٖ٘ ٍٍذعّنب
األل٘ن الصٕ ٗطجِ لسؿٔ األكبػٖ .كوس ضهع الٖ الحوٖ٘ ثبلحوطٓ لحٓطهتْب التٖ تحٔنبًٖ لْ٘نت
الٌّ٘طاى الوؿكطهٔ ٍهي حنٍ ٛؾؼٌب الطبػط كٖ غَضٍٓ ضّ٘جٔٗ ،ؼ٘طْب ًلّ ل٘لٍ كنٖ ًَاث٘سنِ
الوطٍ٘ػٔ احط هطؾِ ح٘ج ٗطٕ كْ٘ب ح٘بت سبه٘ٔ تلتق٘ حَلِ حنن تلسؿنِ ثؤلسنٌتْب الحونطاء
الطَّبء:
ًِ ضت ضسن٘سُ ٍ ٍٗنطاى تطًنس ذنَٗص
چَ چبُ ٙضٗرتِ تٍاضُ هٖضَم ثط ذنَٗص
پط اسهلل چٌجط ًبثَسّبٕهنبى اظ هنبضاى
ظثبى ثِ ضهع زضتٍضزُ چٌسش تٍض سنطخ
(الوػسض ًلسِ)301 :
التطرؤ« :أتْبٍٕ ػلٖ ًلسٖ ًبلجئط الوٌْبضٓ اش أىَّ الوطؾٖ كٖ تًبء الل٘ل أًخط اًْ٘نبضاً
هي ؿ٘طّن .اهتألت ًَاث٘سٌٔب ثبألكبػٖ التٖ تحطّى ألسٌتَْب الوطٌ٘ٔ الحوطاء لتلسنغ ٍّنٖ
تلتقٓ حَل اللطٗسٔ».
ٍٗجسٍ هي كحَٕ األث٘بت أىّ لسؼٔ األكبػٖ التٖ تحس٘ث ػٌْنب الطنبػط ّنٖ ػجنبضٓ ػني
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حطهٔ الحٔوٖ٘ الٌبرؤ ػي الوطؼ الصٕ تكَ٘م ثبلطبػط هخلوب تتكَ٘م الح٘٘ٔ ثؿح٘تْب .أذنص
التؼت ٍالوطؼ ٗتَؿالى كٖ ًلس الطبػط ،كٌ٘رطاى هَاُ ٍٗجل٘بى ػظبهِٓ حتّٖ أغجح ٗطنؼط
كٖ ةلِّ حبلتِ الٌبضح٘ٔ أًِّ ٗحولُ األضؼ ثٌلّ أحوبلْب .اٙالم الّتٖ ػطّطهلل كٖ ًلس الطنبػط
رؼلتِ ٌٗظط الٖ الؼبلن ًظطًٓ سلج٘٘ٔ؛ كبًِّ ٗتر٘ل السحبثٔ السَزاء التٖ ؿَكهلل السوبء هجؿنًٔ
تؿـف ػلٖ ػٌوِ ٍتؿ٘٘ن ػلِ٘ الرٌبم ٍل٘س ّصا الطؼَض الّب ٍل٘ساً الًتئنبة ًلسنٖ ٍلّستنِ
أظهٔ غح٘ٔ ػػلهلل ثح٘بتِ ٍأذوست ًَضّب كٖ سيّ هجٌطٓ:
چَى پٌزِإ ثعضٍ گلَٗن كطنطزُ اسنهلل
إ تسننوبى ًننِ سننبِٗ اثننط سنن٘بُ تننَ
هي اقلسام ًِ ثبض رْبىام ثِ گُطزُ اسهلل
ثننبضٕ ثننِ ضٍٕ زٍش ظهنن٘ي تننَ ً٘سننتن
(الوػسض ًلسِ)470:
التطرؤٗ« :ب سوبءٖ تؿ٘٘ن ةاللُ سحبثتْب السَ٘زاء ذٌبهٖ ًوجؿٔ ؾرؤ ّبئلٔ .لن أػنسٕ
ػجؤً ػلٖ ًبّل أضؾي ثل غطتٔ أحونل ػلنٖ ًتلنٖ أػجنبءٓ الؼنبلن ًٍنؤًٌٖ أقلس(ثكنل
أسكَضٕ هي أسبق٘ط ًَٗبى الوسٗؤ ،ظػن الًَ٘بًَ٘ى أى الؼبلن ًلِّ ٗوغ ػلٖ هٌٌجِ٘)».
تُؼس٘ هؼبًبٓ الوطؼ ػبهالً هَٗبً ٍهئحطاً لسٕ غالح ػجسالػجَض رؼلنِ ٗزنطٕ ٍضاء ّنبرس
الحعى ٍاإلًتئبة .كتؼعف ه٘خبضٓ ضؼطُ ػعكًٔ ضز٘ٔ توغ كٖ هلَةِ السنبهؼ٘ي ذ٘نطَ هَهنغٍ.
ةلّ ػجسالػجَض ٗػبضع قَال ح٘بتِ الوػ٘طٓ هؼبًبٓ الوطؼ هٌبثساً تالهْنب ٍهػنبئجْب تبضًنًٔ
لوسبتْب ػلٖ أضؼبضُ .كْب َّ ٗلتح أهبهٌب ًبكصٓ ًُكلّ هٌْب ػلٖ هطبػط الرَف ٍالْلنغ التنٖ
تُحسمُ ثبلطبػط ًت٘زٔ ثكص الوطؼ ثِ .لوس ثلـهلل هطبػط االست٘بء ٍاالهتؼنبؼ كنٖ ضنبػطًب
أهػبّب .ثح٘ج ٗتَهغ أى ٗك٘ح ثِ كػل الطتبء الوبسٖ كٖ حبل تلتق٘ سبهِ ثبلس٘نبم الكظنبً
أًلبسِ األذ٘طٓ ك٘زَز ثٌلسِ ث٘ي رلجنٔ األضنربظ النصٗي ال ٗؼطكًَنِ ٍال ٗجًٌَنِّ .نصُ
الوطبػط االًتئبث٘ٔ التٖ تٌن٘ ػي زاذل الطبػط الوتآًل ًستطنطكْب كنٖ الووكنغ الطنؼطٕ
التبلٖ كٖ أرلٖ غَضٓ:
ٌٗج٘ئٌٖ ضتبءٔ ّصا الؼبم أىَ ٌّ٘لٖ هطٗؽٗ
ٍأىّ أًلبسٖ ضَىٗ
ٍهس أهَت تلحن ضِرٕلٌ ضرالً
كٖ ظحؤ الوسٌٗٔ الوٌْوطٓ
أهَت ال ٗؼطكٌٖ أحسٗ
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أهَتٔ ال ٗجٌٖ أحسٗ
(الوػسض ًلسِ)193/1 :
أغجح الوطؼ الوسًق للطبػط ػجسالػجَض هػسض الْبم ٍاثساع ،كبًِ ٍ٘ةق تالهِ ٍأٍربػنِ
الٌّبتزٔ ػي هطؾِ ًوػسض ذػت استؼبى ثنِ كنٖ ذلنن لحظنبت ضٍهٌسن٘ٔ ضائؼنٔ تؤذنص
ثتالث٘ت الولَة الٖ أرَاء تسنَزّب هطنبػط اًسنبً٘ٔ ثحتنٔ .أًظنط ً٘نق ٌٗنبؿٖ حج٘جتنِ
ٍٗستؼكلْب ثٌجطٓ حعٌٗٔ ًٍلوبتً ٚبئحٔ حبلوب زة٘ كنٖ رسنوِ الوْتنطة زث٘نت الونطؼ
كٌرطُ ًوب ٌٗرط السَ٘س الؼظبمٓ ،كسبلهلل أٍغبلِ ػلٖ اللطاش هخلوب تس٘ل هكطات الوبء هي
الزل٘س الصٕ تؿطثِ حطاضٓ الطوس:
غسٗوتٖ ،اًّٖ هطٗؽٗ
ٍسبػسٕ هٌسَض
ٍهْٔزتٖ ػلٖ اللطاش ًلّ سبػٔ تس٘ل
(الوػسض ًلسِ)81/1 :
هي الوالحٓظ أىَّ الطؼط ضؿن هٙػط حزوِ ٗتوتغ ثطحٌٔ زضاه٘ٔ ضائؼٔ ،ثح٘ج ٗػَ٘ض كنٖ
هر٘لٔ الوبضة اًسبًبً هؼصّثبً أؾٌبُ الوطؼ ٍأًْي هَاُ حتّٖ ؿسا قطٗح اللطاش ًئ٘ت الجبل،
هْ٘ؽ الزٌبح شاثهلل ضٍحِ احط الحٔوٖ٘ الحبضهٔ ًٍؤًّْب هكؼًٔ رل٘س تصٗجْب الطنوس ثلْ٘جْنب
الوبسٖ ًٍ٘طاًْب الوتَّ٘زٔ.
ّ
المؤثزات الئارجیة
االستبةاد الكیاسع واالستکبار واا ینجم قنها
ٗزت الوَل اىّ للسٍاكغ الربضر٘ٔ أّو٘ٔ هػَٕ كٖ احبضٓ الؼَاقق لسٕ الطبػط هب ٗئزٕ٘
الٖ ثطٍظ ضزٍز كؼل هرتللٔ هي ًبح٘تِ ،هي أّوْ٘ب الو٘بم ثبإلكػبح ػو٘ب ٗسٍض كٖ ذلسُ ػجط
اًتبد ضؼطٕ ٗتوبضٖ هغ الحبلٔ الؼبقل٘ٔ ٍالٌلس٘ٔ التٖ ٗؼ٘طْب .كؿالً ػي السٍاكغ الصات٘نٔ
ى ٌّبى زٍض ًا كؼب ًال ٍاسْبه ًب ًج٘نط ًا للجَاػنج الربضر٘نٔ الٌبرونٔ ػني الح٘نبٓ الس٘بسن٘ٔ
كب ّ
ٍاالرتوبػ٘ٔ كٖ تٌَٗي تالحبض اللٌ٘ٔ الطاه٘ٔ .هغ األذص ثٌظط اإلػتجبض أىّ الوئحّطات الربضر٘ٔ
هس تُؼكٖ ظذوبً ًج٘طاً لإلًلؼبالت الساذل٘ٔ ٍتٌوٖ٘ قبهتْب الؼبقل٘ٔ التٖ ٗحتبرْب اللٌّبى كٖ
اإلثساع اللٌٖ(ض٘طٕ1387 ،شٍ .)11 :كٖ السن٘بم ًلسنٔ أىّ هٌعٍٗنبً ذػ٘نع ػنسزاً هني
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هػبئسٓ للتؼج٘ط ػي أحعاًِ ،اظاء األٍؾبع الطّ٘جٔ التٖ ضْسّب الوزتوغ االٗطاًٖ ضؤى سنبئط
الطؼطاء الصٗي َٗلَى الوؿبٗب االرتوبػ٘ٔ ثبلؾَ ػٌبٗتْن .اللؿبٗب التنٖ أشًنهللٕ ضنطاضٓ الحنعى
ٍالٌآثٔ كٖ ًلسِ ٍرؼلتِ كٖ هػبف الطؼطاء الصٗي ٗٔؼس٘ ّبرس الحعى ضً٘نعًٓ هني الطًّنبئع
األسبس٘ٔ ألضؼبضّن(ٍحَهٖ1387 ،ش.)192 :
هجل أى ًتكطّم الٖ الوئحطات الربضر٘ٔ تزسض ثٌب اإلضبضٓ الٖ أىّ الؼَاهل الربضر٘ٔ التٖ
أضسهلل زػبئن الحعى لسٕ الطبػطٗي ال تس٘ط زائوبً ػلٖ ٍت٘طٓ ٍاحسٓ؛ كجٌ٘ونب تنؤحّطَ هٌنعٍٕ
ثظبّطٓ األستجساز ٍاستلْن هٌْب هؿبهٌِ٘ الطؼطٗٔ ضًّع ػجسالػجَض ػلٖ ةنبّطٓ اإلسنتٌجبض
التٖ أًطجهللٕ هربلجْب كٖ غسض الجالز ثحصاك٘طّب.
الٌظبم السًتبتَضٕ الصٕ ًبى ٗحٌن ثبلحسٗس ٍالٌّبض كٖ اٗنطاى رنخن ػلنٖ غنسض الجلنس
ًبألذكجَـ ٍألوٖ ثظاللِ الخو٘لٔ ػلٖ ًلس الطبػط ،ح٘ج أغ٘ت ثبالًْ٘بض الطٍحٖ ٍذ٘جنٔ
األهل ٍهي حَن٘ أةلوهللٕ تكبم الح٘بٓ كٖ ًظطُ ثؼس أى سبٍضتِ هطبػط الٌجهلل ٍالؿ٘بع هنب أزٕ٘
الٖ است٘الء الطإٗٔ التطبإه٘ٔ ػلٖ اضؼبضًُ .وب هلٌنب الْنبرس الطئ٘سنٖ النصٕ ضنـل ثنبل
هٌعٍٕ ٍأهؽ٘ هؿزؼِ َّ االستجساز الـبضن كٖ اٗطاى كتطٓ ح٘بتٔ .اشاً ل٘س ؿطٗجبً أى ٗػت٘
الطبػط رٔلَّ أضؼبضُ كٖ ذبًٔ الحطٗ٘ٔ التٖ ثبتهلل حلوبً ٗٔنطاٍزُ هٌنص ًؼَهنٔ أةلنبضُٗ .تر٘نل
هٌعٍٕ كٖ الٌع٘ الطؼطٕ التبلٖ قبئطاً سزٌ٘بً كٖ الولع ٗلتوس حطّٗتِ الؿنبئؼٔ ك٘طكنطف
ثزٌبحِ٘ ًٖ ٗك٘ط زاذل السزيٍ ،لٌي سطػبى هب ٗػكسم ثزسضاى الولع ك٘سوف حتنٖ
ٗطٕ أذ٘طاً أًِّ هي األكؿل أى ٗوَت ل٘ترلّع هي ح٘بٓ السز٘ي ٍلن٘س الكنبئط الّنب هخنبالً
لٌلس الطبػط الوتؼكّطٔ للحطّٗٔ:
ٍُ ًِ زض حسطت ٗي ثبل پطٗنسى هنطزٗن
پط گطَزٗن ٍ ثِ زَٗاض هلسّب ذنَضزٗن
(الوػسض ًلسِ)463 :
التطرؤ« :ضكطكٌب ثؤرٌحتٌب للك٘طاى لٌي اضتكوٌب ثزسضاى الولع تّبً لوس هٙتٌْنب حسنطًٓ
ػلٖ ق٘طأً ٍاحسٓ».
األًظؤ االستجسازٗٔ حَ٘لهللٕ الجلس الٖ ث٘ئٔ هَحطٔ ٗسَزّب غوهلل ضّ٘ت رٌٓنبئعٕ ًونب
أكوست ضؼجْب الطٍ٘ح ٍالح٘بٓ ،كؤؾحهلل ًتلٔ ّبهنسٓ ترلنَ هني الٌطنبـ ٍالحَ٘ٗنٔ ٍتلتونس
زٌٗبهٌ٘٘تْب كال تطؼط سَٕ ثبلَٗالت ٍالٌٌجبت ٍالوآسٖ ٍالوحي:
ضٍحٖ ضجِ٘ چ٘عٕ ،چ٘عٕ ضجِ٘ هنطزاض
اٗي ضْطٍاضُ ظًسُ اسهلل اه٘ب ثنط تى هسنلف

 / 811دراسات األدب المعاصر ،السىة السابعة ،شتاء  ،8931العدد الثامه والعشرون

چ٘عٕ ضجِ٘ لؼٌهلل ،چ٘عٕ ضنجِ٘ ًلنطٗي

چ٘عٕ ضجِ٘ ًٌجهلل ،چ٘عٕ ضنجِ٘ ازثنبض

(الوػسض ًلسِ)36 :
التطرؤّ« :صُ الجلسٓ ح٘ٔ لٌي استَلٖ ػلْ٘ب هب ٗطجِ الطٍح أٍ الز٘لٔ أٍ ٍغؤ الؼنبض
أٍ اإلحجبـ ٍالطوبء».
ثلـهلل الوؤسبٓ كٖ ًلس هٌعٍٕ هو٘تْب حتٖ ثس٘زت أهٓلنِ كنٖ تحس٘ني األٍؾنبع ٍتؼنبكٖ
الوزتوغ هي تساػ٘بت االستجساز الربئن .تحول األث٘بت التبل٘ٔ كٖ ق٘بتْنب ًجنطٓ تطنبئو٘٘ٔ
اًكلوهللٕ هي حٌزطٓ الطبػط الس٘اه٘ٔ:
تًزب ًِ تة ً٘سهلل ظ زضٗنب سنري هگنَ
ٍهتٖ ًِ ذَاة ً٘سهلل ظ ضإٗب سنري هگنَ
اظ ثننبؽّننبٕ سننجع ضننٌَكب سننري هگننَ
پبٗ٘عّننب ثننِ زٍض تسلسننل ضسنن٘سُاًننس
ثْ٘ننَزُ اظ ضننٌَُ توبضننب سننري هگننَ
زٗطٕ اسهلل زٗسُ ؿ٘ط حوبضت ًسٗسُ اسهلل
اظ غجح ٍ تكتنبة زض اٌٗزنب سنري هگنَ
ذَضضنن٘س هننب ثننِ چَثننِ زاض ثسننتِ ضننس
(الوػسض ًلسِ)259 :
التطرؤ« :ال تُحس٘حٌب ػي األحالم قبلوب ال أحط للوٌبم ٍال تحس٘حٌب ػي الجحط حبلوب ال أحنط
للوبء .تس٘طُ ذطائلٌب كٖ زٍ٘اهٔ كال تُحس٘حٌب ػي الحسائن الرؿطاء ٍالوتلتّحٔ .قبلوب لن تجػنط
ػًٌَ٘ب سَٕ الحوبضٓ ٍالوْبًٔ كال تحس٘حٌب ػجخبً ػي هزس األثػبض .هبزاههلل ضوسنٌب هطنسٍزٓ
ثبلوطٌؤ ال تحس٘حٌب ػي الػجبح ٍؾََء الطوس».
ٗؼطن هٌعٍٕ ٍقٌِ ثٌلّ ذالٗبُ كبىّ حجِ٘ ٗزطٕ ثساذلِ رٓطٗنبى النس٘م زاذنل الؼنطٍم،
كـست ًلوبت ضؼطُ ظاذطٓ ثحٔت٘ اٗطاى ،كٌطاُ ٗربقجْب كْ٘ب ثلـنٔ تٌنجؽٔ ثبلحنت٘ ٍالحٌنبى
كٌؤًِّ ٗـبظلُ حج٘جٔ لِ ٗحجْ٘ب حج٘بً غبزهبً ٗالهسٔ ً٘بـ هلجِ:
إ هٌجغ الْبم هي إ ضَض تَ رنبضٕ
اٗطاى هي إ ذبى ّوبَٗى هي اٗنطاى
زض ضؼط تط ٍ ًـوِ هَظٍى هني اٗنطاى
إ ػطن تَ ته٘رتِ ثب ذَى هي اٗطاى
(الوػسض ًلسِ)307 :
التطرؤٗ« :ب اٗطاًٖ ٗب تطاثٖ! السؼ٘س ٗب اٗطاى ٗب هػسض ألْبهٖ ٍٗنب حوبسنبً ربضٗنبً كنٖ
ً٘بًٖ! لوس اًسهذ حج٘ي ٙثسهٖ ٗب اٗطاى ٍأًهلل تسطٕ كٖ أضؼبضٕ الٌس٘ٗٔ ٍألحبًٖ الوَظًٍٔ ٗب
اٗطاى!».
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ٍأه٘ب ك٘وب ٗتؼلن ثبلوئحطات االرتوبػ٘نٔ ٍزٍضّنب كنٖ اشًنبء الحنعى كنٖ ًلنس غنالح
ػجسالػجَض الثس أى ًوَل اىّ الج٘ئٔ التٖ ػبضْب الطبػط تورّؿنهلل ػني الوعٗنس هني هظنبّط
اللسبز ػلٖ ذلل٘ٔ احتٌبًْب ثبلحؿبضٓ الـطث٘ٔ ،هي ضَ٘ع اللوطٍالؼَظ ٍتلطّٖ الؼْط ٍالس٘ػبضٓ
هب أزٕ٘ الٖ احسبس الطبػط ثبلوسئَل٘ٔ تزبُ اغالح ػَ٘ة الوزتوغ ٍتوَٗن اػَربرِ ،الّنب
أىّ الطبػط ػٌسهب ٗطٕ ًلسِ ػبرعاً كٖ هَارْٔ ضشائل الوزتوغ ٍاستئػبل رنصٍضّب ٗطنؼط
ثبلحعى ٍالر٘جٍٔ .لٌي حعًِ ال ٗلؿٖ كِ٘ الٖ حنس٘ التطنبإم هخلونب ٍرنسًبُ كنٖ هٌنعٍٕ.
ٗؼ٘كٌب الطبػط كٖ الووتكق التبلٖ كٖ ضؼطُ غَضٓ هبتؤ ػي الوزتوغ النصٕ ٗح٘نبُ كْنَ
ٗتحس٘ث كِ٘ ػي الحوَم الؿبئؼٔ ٍالس٘هبء الوْطاهٔ ةلوبً هي هٙجٓل الَحَش التٖ تحول هٌبػبً
اًسبً٘بً:
ّصا ظهي الحنّ الؿبئغ
ال ٗؼطف كِ٘ هوتَلٌ هٓي هبتٙلُِ
ٍهتٖ هَتَلَِ ٍضٍإس الٌّبس
ػلٖ رٔخج الحَ٘اًبت
(الوػسض ًلسِ)154 /1:
ٗطٕ ػجسالػجَض هسبٍة هزتوؼٍِ ٙل٘سٓ اللوط زاػ٘نبً أثٌنبء رلستنِ النٖ هٌبكحنٔ اللونط
ٍالٌَْؼ كٖ ٍرِْ ،اش أىّ الططّ ًلَِّ ٌٗوي كٖ ّصُ الظبّطٓ الوستططٗٔ كنٖ ثلنسُ .كنبللوط
كٖ هٌظبضُ ٌَٗى هسػبٓ لٌل ضطّ ٍهخلجٔ ٗلوحٔ الٖ شلي كٖ ؿؿَى األًطَزٓ التبل٘ٔ:
الحالدّ :جٌٕب ربًَجٕتب السً٘٘ب ،هب ًػٌغ ػٌسئص ثبلططّ
الطّجلٖ :الططّ؟ هبشا تؼٌٖ ثبلططّ؟
الحلّبد :كوط اللوطاء ،رَع الزَػٖ
(الوػسض ًلسِ)481/2 1 :
لوس أػطة ػجسالػجَض ػي تؿبهٌِ ٍتؼبقلِ هغ الكجؤ الٌبزحٔ هني اللونطاء ٍالوؼنَظٗي
ٍالوطؾٖ كٖ أضؼبضُ ،كْب َّ ٗسػَّن الٖ هؿبكٔ أهبهْب لْن لؼلِّ ٗرلّنق هني هؼبًنبتْن أٍ
ٗجلسن رطٍحْن:
الٖ الٖ ٗب ؿُطثبء
ٗب كوطاء ٗب هطؾٖ
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ًس٘طٕ الولت ٍاألػؿبء
هس أًعلهللٔ هبئستٖ
(الوػسض ًلسِ)175/1 1:
الوطبًل التٖ ٗوطّ ثْب الوزتوغ الوػطٕ أؿطهَهلل الطبػط كٖ الحنعى ٍالٌآثنٍٔ ،تجلنَضت
كٖ ضؼطُ ثٌل ٍؾَح ٍرالء الّب أىّ حعًِ لن ٗػل هستَٕ الر٘جٔ ٍاإلحجبـ؛ ًوب هطّ سنبثوبً
ثل ةلّ الطبػط ٗسؼٖ ربّساً للوؿبء ػلٖ األحعاى ٍثٌبء هستوجل أكؿل ٍؿس ٚهٔططم ٗؼن٘ص
كٖ ةلِّ الوَاقٌَى كٖ أرَاء هطحًَٔ ثبألكطاح:
ًؼ٘صٔ ضؿن الحعى،
ًوْطُ ًٍػٌغٔ كٖ الػ٘جبح
أكطاحٌٓب الج٘ؿبء
أكطاح الّصٗي لْن غجبحٗ
(ػجسالػجَض1998 ،م)38 /1 :
اىّ اللوط ٗٔؼتجط الج٘هلل الوػ٘س كٖ ضؼط ػجسالػجَض ٍلِ ًػ٘ت األسس هي زَٗاًِ الطؼطٕ.
أػطة كٖ ًخ٘ط هي هحكّبت ضؼطُ ػي است٘بءُ ٍتصه٘طُ لو٘ب ضبّس الْنَ٘ٓ السنح٘ؤ ٍاللزنَٓ
الؼو٘ؤ ث٘ي األؿٌ٘بء ٍالكجوبت السً٘٘ب هي الوزتوغ .غَ٘ض الطبػط ًخ٘طاً هو٘ب ػبٌِٗ كٖ ح٘نبٓ
اللوطاء هي هطبّس ثطؼٔ ػي الجئس ٍالطّوبء ثؼسسٔ ضؼطُٗ .تحس٘ث لٌب ثبً٘نبً ػني األقلنبل
الصٗي ثلـهلل التؼبسٔ ثْن الٖ اإلًجبة ػلٖ الٌلّبٗبت الوٌس٘سٔ ثبحخ٘ي ػني كتنبت األؿصٗنٔ
الولوبٓ كْ٘ب ،زٍى أى تْوْ٘ن األٍسبخ اللّبغؤ ثْب:
ًٌٍهللٔ اى تطًهللٔ لوؤً
أًلهللٔ أى ألوسْٓب ٗلتوكْب
ٗوسٔحْب كٖ ًُوِ٘ٗ ،جَسْبٗ ،ؤًلْب...
كٖ ػبلنٍ ًبلؼبلَن الّصٕ ًؼ٘صٔ كِ٘
تؼطٖ ػَ٘ىُ الّتبكْ٘ي ػي ٍسبذٔ الكؼبم ٍالططاة
(الوػسض ًلسِ)310 /1:
هَت األقلبل احط الزَع كتح أثَاة الحعى أهبم الطبػط ػلٖ هػطاػْ٘ب كطنؼط أىّ ضٍحٓنِ
تحلّلهلل ٍاًسحطت ًبلـجبض أٍ تجرطت ٍتالضهلل ًبلسحبثٔ كبًْوطت الس٘هَع هي ػٌِ٘٘ ضحبءٖ لْن:
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الزٔخّٔ األٍلٖ لكلل ربئغ كو٘ط
هٌص زكٌتُْب...
ثٌ٘هللٔ حٌ٘وب زكٌتُْب ثٌ٘هلل ٍاًٌسطتٔ
ٍاًؼػطتٔ
ٍاًتسرهللٔ ثٌ٘هلل حتٖ ًستٔ أى اًحلّ ًبلـجبض
أٍ أشٍةٓ ًبلـَوبهٔ
(الوػسض ًلسِ)280/1 :
هطْس األقلبل الز٘بع رؼل ضبػطًب ٗتوٌّٖ لَ توٌي هي أضجبع الزبئؼ٘ي ٍلَ ثبػكنبءّن
كلصًٓ هي ًجسُ ٗتٌبٍلًَِ:
ًٌٍهللٔ ػٌسهب أحس ٜثبلطِّحبء للجئسبء
أٍ٘ز لَ أقؼوتْٙن هي هلجٖ الَر٘غ
(الوػسض ًلسِ)247 /1 :
ػالٍٓ ػلٖ اللوط كبىّ األًظونٔ اإلسنتٌجبضٗٔ هني أًجنط الْنَارس التنٖ أض٘هنهلل ضنبػطًب
ػجسالػجَض ػلٖ ؿطاض هٌعٍٕ ،حتٖ أزاى الوَٕ الوتسلّكٔ ػلٖ ضهبة الطؼَة ٍالتٖ تٌْنت
حطٍات الجالز ٍذ٘طاتْب ثحز٘ٔ هٌحْب السٗوَهطاق٘ٔ ٍالحؿبضٍٓ .غق ػجسالػجَض كٖ هوكَػٔ
ضؼطٗٔ لِ رٌَز االستٌجبض العاحلٔ الٖ ثلسُ ثزٌَز التتبض أٍ الوـَل التنٖ ارتبحنهلل النجالز
كزؼلهلل ػبلْ٘ب سبكلْبٍ ،أّلٌهلل الحطث ٍالٌّسل ٍأضبػهلل هظبّط الجئس ٍالطنوبء كنٖ ضثنَع
الجالز .الَٗل ٍالس٘هبض اللصاى رطّّوب االستؼوبض الٖ هػط ّ٘٘ذ ػبقلنٔ الحنعى لنسٕ الطنبػط
كؤذص ٌَٗح ٍٗطحٖ ثلسُ ثولتٍ زامِ:
ّزن التّتبض
ٍضهَٓا هسً٘تٌَب الؼطٗؤ ثبلس٘هبض
ضرؼهلل ًتبئجٌٔب هوعَّهًٔ ٍهس حوٖ الٌّْبضٔ
الطّاٗٔ السَزاء ٍالزطحٖ ٍهبكلُٔ هَات
ظحقٓ الس٘هبض ٍاإلًٌسبض...
ٍٍا ثلستٖ ّزنٓ الختبض...
(الوػسض ًلسِ)14 /1 :
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هي الزسٗط ثبلصًط أىَّ الحعى كٖ ًظط ػجسالػجَض ال ٗٔزسٕ ًلؼبً ٍال ٗسوي ٍال ٗٔـٌٖ هي
رَع ،الّب اشا التعم ثبلوسئَل٘ٔ ٍالٌَْؼ ثؤػجبءّب كبشا ترلّٖ الطرع الوحعٍى ػي ٍة٘لتنِ
كٖ هوبضػٔ الظلن ٍاللوطٍ ،تْبٍى كٖ الؼول ػلٖ اهبهٔ الؼسالنٔ ًٍطنط الطكبّ٘نٔ كنال ٌٗنَى
حعًِ الّب هجؼخبً ػلٖ حبلٔ االستطذبء ٍاللّبهجبالٓ هب ٗئزٕ٘ النٖ اسنت٘الء الكـنبٓ ػلنٖ ضهنبة
الطؼَة ٍكوغِ ػًَْ٘نٗ .حس٘حٌب الطبػط كٖ الوحكٔ التبل٘ٔ هني ضنؼطُ ػني الحنعى الونسه٘ط
ٍالْس٘ام ٍالصٕ ال قبئل تحتِ ٍال ٗحطّى سبًٌبً ًوب لَ أًِّ ح٘٘ٔ رطس٘ٔ سبه٘ٔ اكتونست النٖ
هَ٘ٓ الٌّْص ٍاللّسؽ:
حٔعىُ توس٘زٓ كٖ الوسٌٗٔ
ًبألكؼَاى
ثال كَح٘ح
الحعىُ أهبم حٌّبهبً قـبٓ
الحعىُ هس سوٙلَ الؼَ٘ى
(الوػسض ًلسِ)141/1 :
نتیجة البحث
أّن الٌتبئذ التٖ تن٘ التَغ٘ل الْ٘ب ػجط الجحج:
أحبـ ثبلٌلوبت الطؼطٗٔ لوٌعٍٕ ٍػجسالػجَض حعىٌ ًنبرنٗ ػني ضإٗتْونب السه٘ونٔ ًحنَ
الح٘بٓ ٍقج٘ؼتْوب الحس٘بسٍٍٔ ،ارِ الطبػطاى كٖ ح٘بتْونب اللطزٗنٔ ٍاالرتوبػ٘نٔ هطنبًل
ٍغؼَثبت ألوهلل ثظاللْب الخو٘لٔ ػلٖ ًظطتْوب تزنبُ الح٘نبٓ ٍالتنٖ تسنطّثهلل ٍتـلـلنهلل كنٖ
أضؼبضّوب.
تؼَز رصٍض الحعى كٖ ًلس هٌعٍٕ كٖ األؿلت النٖ أهنَض شات٘نٔ حبلونب تؼنَز أسنجبة
الحعى لسٕ ػجسالػجَض الٖ أسجبة ارتوبػ٘ٔ.
تؿبػق الطؼَض ثبلَحسٓ الصٕ لسٕ هٌعٍٕ ٍػجسالػجَض ػٌس كوسّوب لألحج٘ٔ هو٘ب أؾنلٖ
ػلٖ أضؼبضّوب لًَبً هي الٌآثٔ ٍاالؿتطاة ،كؿالً ػي األهَض الصات٘نٔ هنس ٌٗنَى زاكنغ الحنعى
لسٕ هٌعٍٕ ارتوبػ٘ ًب ٗتوخّل كنٖ ؿ٘نبة الحطٗ٘نٔ ٍقنجص االسنتجساز ثؤثٌنبء الوزتونغ .ال
تحتول ضٍح هٌعٍٕ الوتطكّؼٔ ػي السًبءٓ ٍالرٌَع االستسالم أهب الكَاؿ٘هلل أٍ الترج٘ف كنٖ
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ؿ٘بّت السزي الطّ٘ت الصٕ أهبهِ االستجساز كٖ الجلس هي أهػبُ الٖ أهػنبُ .لونس تزلّنهلل
ضٍح الطبػط الوتْبلٌٔ ػلٖ الحطٗٔ أحٌبء ًلوبت ضؼطُ الحعٌٗٔ ٍهس ٗجلؾ الحنعى كنٖ ًلنس
هٌعٍٕ حبلٔ تٌكَٕ ػلٖ الطإٗٔ السلج٘ٔ أٍ التطبإم.
للحعى الوبئن لسٕ ػجسالػجَض أسجبة شات٘٘ٔ ٍارتوبػ٘ٔ ػلٖ ؿطاض هٌعٍٕ ،الوػبئت التٖ
حلّهلل ثبلطبػط رطاء ضح٘ل األحجٔ أضؼلهلل كت٘ل الحعى كنٖ ًلسنٍِ ،تطًنهلل ثػنوبتْب ػلنٖ
ًلوبتِ الٌبئحٍٔ .هي أّن٘ الوئحطات االرتوبػ٘ٔ التٖ حطًّهلل كٖ ًلسِ ػبقلنٔ الحنعى ّنٖ
اللوط ٍؿ٘بة الحطّٗٔ .الوطبّس الجطؼٔ التٖ غَ٘ضّب اللوط الوسهغ أهبم ًبةطٕ الطبػط أضنطثهلل
ًلسِ ثٌئٍس الوطاضٓ ٍالطوبء ٍهأل ً٘بًِ حعًبً ٍأسٖ .حن٘ اًِّ ًنس٘ز ثبالسنتٌجبض النصٕ حنَ٘ل
ح٘بٓ الطؼت الٖ ًبثَس هطٍّع .الَٗالت الٌبرؤ ػني الح٘نبٓ كنٖ ةنلّ االسنتٌجبض زكؼنهلل
ثبلطبػط الٖ أى ٗؼعف ثو٘خبضتِ الطؼطٗٔ أًـبهنبً حعٌٗنٔ ٍألحبًنبً ضنز٘٘ٔ ،هنغ األذنص ثٌظنط
االػتجبض أىّ ّبرس الحعى لن ٗجلؾ ػٌسُ هجلؾ التّطبإم ثنل ةنلّ ػجسالػنجَض ضؿنن أحعاًنِ
ٗتكلّغ الٖ هستوجل تلَح ثآكبهِ ثَازض الحطّٗٔ ٍاالًلطاد ػي الوػبئت ٍالطظاٗب.
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