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**

الملخص
غددق چًزه فٓ بٔسخن ،يوزٕر محفًل فٓ مػسَ ،مد مه زيّخد خلىتدزّ خلسيخجٕةّ يخلذةرخن
لدُٔمد حػّ وسٕسِ فٓ تكًّز يتمدّم وتدزةّ خلمػّةّ زيخٔتةد «تىگسةٕس» لچًزةه ي«خلذةعّ
يخلىالذ» لمحفًل ،لدمتد زًىس خلحمدجك خالرتمديّٕ يه فتسِ مه تةدزٔ خلسذةدٔه ،يلةد
وطفت لىد خلسيخٔت دن يةه خلىةًخحٓ خلدخيذٕةّ يخلجدزرٕةّ فةٓ حٕةدِ خلكسمةّ خلةدوٕد مةه
خلمزتمى يمه خلمًخؾٕى خلتٓ تمّت مىدلطتُد فٓ خلدزخسّ خلممدزوّ لذسيخٔتٕه :آحةدز خلمُةس
يخلفمس يخلهذم يخوًىدسدتُد يذٓ خلمزتمى مى خلتسوٕص يذٓ خلىؿدل خلفةسدْ يقذةر خلًدخلةّ
مه لسل خلسكل خلرْ وطإ فٓ لذر ذله خلمزتمةى ،خلةديز خلسةدزش وسةسٕد لذمةسؤِ ،دزخسةّ
خألسدلٕر خلًخلًّٕ يخلكسًّٕٕ لسيخٔتٕه «تىگسٕس» ي«خلذع يخلىالذ»
الكلمات الذلیلیة :تىگسٕس ،خلذع يخلىالذ ،غددق چًزه ،وزٕر محفًل

* قدلسّ خلدوتًزخ فٓ فسو خلذغّ خلًسزّٕ يآدخزُد ،ردمًّ آشخد خإلسالمّٕ فسو يذًم يتحمٕمدت زكُسخن
reihanyr@yahoo.com
** يؿً َٕحّ خلتدزٔس ززدمًّ آشخد خالسالمّٕ فسو يذًم يتحمٕمدت زكُسخن
خلىدتسّ خلمسايلّ :يهٕمّ زٔحدوٓ خزدزٕذٓ
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المقذمة
ٔمىىىد خلمًل زإن خألدذ لد تإحّس  -وخٕسخ ؤي لذٕال  -فةٓ بٔةسخن يمػةس زىسةدز خلةسيخجٕٕه
خلغسزٕٕه يذله وهسخ لذهسيف خالرتمديّٕ يخلسٕدسّٕ خلسدجدِ يخلمطتسوّ زٕه خلسذدٔه يلد
تػدّْ خلىتّدذ مه خلسذدٔه لذمؿدمٕه خالرتمديّٕ خلمطتسوّ يخلتٓ ٔمىةه ؤن ٔىهةس بلُٕةد
فٓ ؤيمدل وسدز خلسيخجٕٕه مه خلغسذ
تحديل زيخٔتٓ «تىگسٕس» لػددق چًزه ي«خلذع يخلىالذ» لىزٕر محفًل يَمةد مةه
خٖحدزخلًخلًّٕ ،ؤن تىطفد رصءً مه خلزًخور خلمهذمّ لحٕدِ خلفسد يخلمزتمى فٓ بٔسخن ي مػس
يالل خلًمدٔه خلجدمس يخلسددس مه خلمسن خلًطسٔه خلمٕالدْ
زرل خلىدتسدن رُُدَمد لٕػًّزخ ئًسؾد لذسذسٕدت خالرتمديّٕ يمد تستر يذُٕد مه مػةدجس
سٕحّ لألفسخد يزمد ؤن خلسكل فٓ خلمػتٕه ال ؤمةل لةٍ فةٓ تحسةٕه خلهةسيف خالرتمديٕةّ
يتحمٕك خلًدخلّ يخلمسديخِ ،فةوٍ لد ختجر مه بوفدذ خلمدوًن خلطجػّٓ مىُدرد لةٍ ومةد سةًٓ
لتحسٔس وفسٍ يخلتٓ ؤغسحت ؾحّٕ مه رسّخء َرخ خلمُس يخلزًز يخلهذم خالرتمديٓ يَرخ َةً
خلمػٕس خلمحتًم لألفسخد فٓ نل خلفسدد خلمزتمًٓ
ئسًٓ َرخ خلممدل بلٓ تمدٔم يبنُدز خألزودن خلمطتسوّ زٕه خلسيخٔتٕه ئسٕس خلسحةج
فٓ بقدز خألدذ خلممدزن زًغفٍ رسسخ زٕه خلًدلم خلًسزٓ يبٔسخن ،يفؿال يه ؤن لٍ ديزخ َدمةد
يىد خلتمدء خألدذ زمجتذف خلذغدت ،يورله فٓ خلًاللدت خلمًمّدِ زٕه خلمدؾٓ يخلحدؾس ،بالّ
ؤن خلدزخسّ خلممدزوّ زٕه خلسيخٔدت خإلٔسخوّٕ يخلًسزّٕ تمىىىد مه خالقالو يذٓ رًخور خلمًسفّ
خلمزتمًّٕ يخلخمدفّٕ يخلتدزٔجٕةّ خلمتطةدزُّ يسةس خلفتةسخت خلتدزٔجٕةّ خلمجتذفةّ ،يوةرله
خلسحج فٓ مزدالت يذم خالرتمدو لتطىٕل خلسذًوٕدت خالرتمديّٕ
ييذٓ يذفّٕ خلسحج فمد لدمت زحًث لّٕمّ فٓ تحذٕةل زيخٔتةٓ «تىگسةٕس» ي«خلذةعّ
يخلىالذ» ول يذٓ حدٌ ،يمه زٕه تذه خأليمدل ٔمىه ذوس:
 ومد ؤيمدل غددق چًزه :يسدخلًذٓ دستغٕر ومد خلذع يخلىالذ :مدَس ضفٕك فسٔد خلىمد يخلتحذٕل لًدد مه خلمػع خلمجتدزِ لچًزه :حسه محمًدْيلىه زمدزمد لدْ خلىدتر مه خلمىدلطدت يخلسحًث ،بال ؤوٍ لم تُىتر بلةٓ خٖن ممدلةّ ؤي
دزخسّ مستمذّّ حًل خلدزخسّ خلممدزوّ لُدتٕه خلسيخٔتٕه
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وجیب محفوظ
ًَ خلمالف يخلىدتر خلمسسحٓ خلمػسْ ،يخلحدجص يذٓ ردجصِ وًزةل فةٓ خألدذ يلةد فةٓ
خلمدَسِ يدم ( 1111م) ،يختَجر مه لػػٍ يسٕذّ لتىًٔس خألفىةدز ي تحسةٕه خلمزتمةى مةى
ختسدم زيخٔدتٍ زدلسمصّٔ يخلًخلًّٕ خلفذسفّٕ وتر زيخّٔ «خلذع يخلىالذ» فٓ خلمسحذّ خلخدلخةّ
مه مسخحل وتدزدتٍ خألدزّٕ
ؤمؿٓ قفًلتٍ فٓ حٓ خلزمدلّٕ حٕج يلد ،حم خوتمل بلٓ خلًسدسّٕ يخلحسٕه يخلغًزٔةّ،
يَٓ ؤحٕدء خلمدَسِ خلمدٔمّ خلتٓ ؤحدزت خَتمدمٍ فٓ ؤيمدلةٍ خألدزٕةّ يفةٓ حٕدتةٍ خلجدغةّ
حػل يذٓ بردشِ فٓ خلفذسفّ يدم 1142؛ يؤحىدء بيدخدٌ لسسدلّ خلمدرستٕس ديل فٓ غسخو
حدد زٕه متدزًّ دزخسّ خلفذسفّ يمٕذٍ بلٓ خألدذ خلرْ ومٓ فٓ خلسىًخت خأليٕسِ لتجػػٍ
زًد لسخءِ خلًمدد يقٍ حسٕه.
ومل وزٕر محفًل فٓ ؤيمدلٍ حٕدِ خلكسمّ خلمتًسكّ فةٓ ؤحٕةدء خلمةدَسِ ،فًسةس يةه
َمًمُد يؤحالمُد ،ييىس لذمُد يتًرسدتُد حٕدل خلمؿدٔد خلمػٕسّٔ ومد غًز حٕدِ خألسةسِ
خلمػسّٔ فٓ ياللدتُد خلدخيذّٕ يخمتدخد َرٌ خلًاللدت فٓ خلمزتمى
صادق چوبك
يلد فٓ زًضةُس سةىّ ( 1111م) ،يؤومةل تًذٕمةٍ فةٓ زًضةُس يضةٕسخش ي فةٓ خلىذٕةّ
خألمسٔىّٕ زكُسخن يودن مه خلسيّخد فٓ خلىتدزّ خلسيخجّٕ خلحدٔخّ يسُمِّٓ زةدلًخلًّٓ خلمتكةسّف
يؤحٕدود زدلكسًٕٓ ،يذله لىخسِ خَتمدمٍ زدلتفدغٕل ،يلتإمّالتٍ خلسدقىّٕ
ملخص رواية تىگسیز
خدّيس شخز محمد زًد خضتغدلٍ قًخل يطسٔه يدمد فٓ مىصل بفسوزَٓ ؤلفةٓ ديالز ٔةرَر
بلٓ بمدم خلزمًّ لسًضُس زدلىمًد ،فٕدفى لٍ زمدلٍ خلرْ مد خديسٌ حالال قٕسد زًد مد خلتكةى
مىٍ حالحمدجّ تًمدن مه تذه خلىمًد حم سدفس لذصٔدزِ ييىد يًدتٍ خفتتح حدوًت زٕى خلطًَٕس
فٓ زًضُس زخالحمدجّ تًمدن مه خأللف يحالحمدجّ خلمتسمّٕ مًٍ يمى بغةسخءخت محمةد نىةدٌ
زرر ٔمًم شخز محمد زدفى خأللف تًمدن خلمتسمّٕ مًٍ بلٓ وسٔم حدد خلحمصِ لٕؿدزذ زُةد
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ئمتسمد خألززدح ،ئارس وسٔم زٕتدً ودن لد ؤرسٌ ألودس آيسٔه مى شخز محمد ممدزةل تذةه
خلىّمًد
تم يمد خالتفدق يىد خلطٕ ؤزًتسخذ يذٓ ٔد ودتر يدل لدٔى ،يزًد زؿةًّ ؤضةُس ؤدزن
شخز محمد ؤنَّ خلمىصل مارس ألضجدظ آيةسٔه ؤٔؿةد ٔتًرةٍ شخز محمةد ٖلةد يذةٓ وچةل
خلمحدمٓ ئكذر مىٍ خلمسديدِ فٓ حل مطىذتٍ ،فكذةر آلةد يذةٓ سةتّٕه تًمدوةد وةإرسِ
خلًوٕل لحِلّ مطىذتٍ ،يلىىٍ لم ٔإزٍ زمطىذّ محمد يلةدل لةٍ ؤن سةتٕه تًمدوةد ال تىفةٓ،
يقذر مىٍ ؤززًٕه تًمدود ؤيسْ لىٓ ٔسديدٌ فٓ حل مطىذتٍ يخفةك شخز محمةد يذةٓ ؤن
ًُٕٔد وسٔم حدد حمصٌ خلىمًد يذٓ دفًدت ،يلىه ختؿح لٍ تًخقةا وةسٔم حةدد حمةصٌ مةى
محمد نىدٌ زرر يخلطٕ ؤزًتسخذ يآلد يذٓ وچةل يخسةتٕالجُم يذةٓ خلمةدل مًةد يلىةه
شخز محمد زفؽ خلجؿًو لتذه خلماخمسِ يؤغس يذٓ خستًددِ ؤمًخلٍ
حٕىمد ؤدزن ؤن لٕس لٍ مدٔحصن مه ؤرذٍ يلٕس َىدن مه ٔسةديدٌ ،لةسز ؤن ٔفتةه
زدألززًّ خلرْ تأمسيخ يذٍٕ ألول مدلٍ ئىتمم مىُم ذَر محمد لًخلد شيرتٍ يتحدّث مًةٍ
حًل لسخزٌ يؤيغدٌ زإن ُٔتم زإسستٍ بذخ مد لتل تحدث محمد ؤٔؿد مى مى شيرتةٍ ضةُسي
حًل مد فًل خألززًّ خلرٔه سذسًٌ مدلٍ ،فمدلت لٍ مه لٓ يألزىدجه مه زًدن ،فإردزُد زإوةٍ
لد لسز خالوتمدم مه ؤرل ؤقفدلٍ يؤوٍ الزد فٓ خلىُدّٔ مه خالوتمدم مه َاالء خلهدلمٕه
حم ؤيسس شيرتٍ زإوٍ لد زدو متزسٌ زدلمٕىدء يزدو خلسٕت يخلمديص خلتٓ ودوت لةٍ يؤيكدَةد
سسًمدجّ تًمدن ،يمسًن مىُد ومُس لصيرتٍ يخلسدلٓ لتىفك مىةٍ يذةٓ خألقفةدل ئةرَر
محمد آمال فٓ ؤن تستمس حٕدتٍ زًد خلمؿدء يذٓ يػًمٍ فًٕغٓ شيرتٍ ؤن تحمل زًةؽ
خلمالزس يخألقًمّ بلٓ خلصيزق يذٍ ٔسرى زًد لتذُم فٕرَر بلٓ سةدحل خلممذىةّ خلًسزٕةّ
خلسًًدّٔ ،ؤي لكس ؤي خلسحسٔه
ذَر محمد بلٓ خلمدٔىّ فٓ خلػسدح خلسدوس يؤير مًٍ زىدلٕتٍ يلدل لذًدمل فٓ غةدلًن
خلحاللّ زإوٍّ مه حسخس ضسوّ خلىفف يلد لػد ؤزددخن ،يتًرٍ وحً متزس وسٔم حدد حمةصِ
يقدلسٍ زدلمدل يلىىٍ ؤوىس فمتذٍ ئزتمى خخلىدس حًل رخمةدن وةسٔم يَةم ًٔذمةًن زةإن
شخز محمد مه خزتىر َرخ خلفًل ئرَر بلٓ مىصل خلطٕ ؤزً تسخذ ئمتذٍ ؤٔؿد زًد ممتةل
وسٔم ،يحٕىُد تُدرمٍ ؤم خلطٕ يؤيتٍ لمىًٍ مه خلُسذ فٕػٕسُمد ؤحىدء فةسخزٌ مةه زٕةت
خلطٕ  ،يخرتمى خلىدس ؤمدم زٕت خلطٕ يىد سمدو غًت بقالق خلىةدز ئمةًل محمةد خٖن

دزخسّ ممدزوّ زٕه زيخٔتٓ «تىگسٕس» ي«خلذّع يخلىالذ» 24 /

لٕس لدَّْ مطىذّ مى خلطٕ ئسدؤ زدلسحج يه خلطجع خلتدلٓ يًَ محمةد نىةدٌ زرةر
ئمتذٍ ؤٔؿد ،يفٓ خلىُدّٔ آلد يذٓ وچل َةً خلمتةأمس خلسّخزةى مةه ًٔةسف لػةّ شخز محمةد
ٔتًدقف مًٍ يزًدمد لتل زخزًُم ،لدزل خحىٕه مه خلزىةًد خلحىةًمٕٕه خلمسةذحٕه يلةدل
لُمد :بوٍّ غدز مه ؤحد زردل خلديزٔدت يَىرخ وزد مىُمد يلم ٔطتسٍ فٍٕ
ودوت ضُسي لد حمذت زًؽ خلجسص يخألغسخؼ غسدحد ومد ؤيغدَد شيرُةد يلةد خيتسةإت
فٓ خلصيزق زًدمد ذَر لالوتمدم ٔإتٓ بلُٕد حالحّ زردل لسٕل خلهُٕسِ ئسإلًوُد يه محمد
فإيسستُم زإوُد التدزْ ؤٔه مىدوٍ
يؾى زٕت محمد تحت حسخسّ خلزىًد خلمسذحٕه ،فٓ خلًلةت خلةرْ وةدن فٕةٍ ؤَةدلٓ
خلتىگسٕس ٔزذسًن حًل زٕت ضُسي ،ئطدقسيوُد حصوُةد ئكمحىًَةد يذةٓ شيرُةد حٕةج
ودوت لذمّ يذٓ مستمسذٍ يمػٕسٌ خلرْ ٔىتهسٌ
ؤمّد محمد فمد يغل بلٓ حدوًت آسدتًز خألزمٕىّٕ زًدمد لتل خألززًةّ ،ييخفمةت آسةدتًز
يذٓ خيتسدجٍ فٓ متزسَد زمٓ محمد َىدن حتٓ خلذٕل ينل ٔفىّس فةٓ مدؾةٍٕ ي خوتمدمةٍ
مه خألززًّ يسد لٕالً مه دوّدن آسدتًز يتًدزن مى رىدٍّْ ،يفٓ خلىُدّٔ وزد زىفسٍ ييغةل
بلٓ خلمٕىدء ،ئذتمٓ َىدن ززىدٕٔه آيسٔه ئفسّ مىُمد ؤٔؿةد ؤلمةٓ محمةد زىفسةٍ فةٓ
خلسحس يَدرمٍ سمه خلمىطدز يلىىٍّ ٔتغذر يذٓ خلسمه خٔؿدً ،يؤيٕسخ ٔػل بلٓ خلطدقث
ودن خلىدجر يرىًدٌ خلمسذّحًن فٓ خوتهدز محمد فٓ مىصلٍ ،يورله شيرتٍ ضُسي خلتةٓ
ودوت تىتهس يًدتٍ لٕػكحسُد يقفذُٕمد مًٍ
ؤتٓ محمد يزآٌ خلىدجر ٔمتسذ مه خلمىصل فإقذك خلىدز يذٍٕ ،يلى محمةد ؤزؾةد فإلسةل
بلٍٕ خلىدجر ،يحٕىمد خلتسذ مىٍ وُؽ محمد يلسيٍ زًمر زىدلٕتٍ يذٓ زؤسٍ يوصو سةالحٍ
يسالح رىًدٌ
ؤير محمد يضُسي خزىُمد يخزىتُمد يتًرُد وحً خلطدقث ،فٓ حةٕه الٔسةتكٕى خلزىةًد
خلًصّل فًل ؤَّْ ضٓء ؤمدم محمد خلرْ ودن ٔحمل خلسالح ،ينذًخ ٔىهسين بلٍٕ ًَ يؤسةستٍ
يَم ٔتًرٍ لذطدقث حدلُم وحدل ؤَدلٓ خلتىگسٕس يًَ خلرْ خوتمم مه ؤيدخجٍ يَةسذ مةه
خلمدوًن ،يذَر مى يدجذتٍ يتًخزيخ فٓ يسؼ خلسحس زصيزلُم
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ملخص رواية اللص والكالب
تسدؤ خلسيخّٔ فٓ يٕد خلخًزِ يىدمد يسد سًٕد مُسخن مه خلسزه ،يسًٕد َرخ خسم يذةٓ
غٕس مسمٓ ،فًُ لٕس سًٕدخ يذٓ خإلقالق فحٕدتٍ وذُد آالم يؾٕدو مىر مدت يخلةدٌ يَةً
ٔحمل يذٓ وتفٍٕ ؤيسدء خلسىٕه
ودن يخلد سًٕد زًخذ يمدزِ خلكذسّ ،يزًدمد مدت يخلدٌ ؤغسح لصخمد يذٓ سةًٕد يؤمةٍ ؤن
ٔمًمد زدحتٕدردتُمد ،يتزذّت خلطُدمّ فٓ زئيف يذًخن خلكدلر زىذٕةّ خلحمةًق يخلةرْ وةدن
ٔتصيم مىهّم ًّ سةسّٔ ًّ فةٓ ذلةه خلًلةت ،ضةًدزَد خلحسٔةّ ،يخالزتًةدد يةه خلخةسخء يسةىىٓ
خلمػًزيلرله فمد ودن محسًزد يمديًمد مه خلفمسخء ،فسًٓ ؤن ًٔمةل سةًٕد ييخلدتةٍ فةٓ
يدمّ خلًمدزِ زًدمد زحل زذ خألسسِ.
يزدؤ سًٕد ٔتحمل خلمسايلّٕ فٓ سه مسىسِ ،حم مسؾت ؤمٍ حٕج دخَمُد وصٔف حةدد،
فرَر زُد سًٕد مسسيد بلٓ ؤلسذ مستطفٓ ،تػًز سًٕد ؤن خلمستطفٓ ٔمىه ؤن تىمرَد
ألوُد زيح بوسدن ،لم ٔىه ًٔسف ؤن خلمستطفٕدت خلىسسْ ذخت لديةدت خالسةتمسدل خلفجمةّ
يخألقسدء خلمًسيفٕه يخلممسؾدت خألرىسٕدت سًف ٔىهسين ألمٍ خلمسٔؿّ وهسِ خحتمدز ألوُةد
زسٕكّ زحّ خلخٕدذ يخؾحّ خلفمس
ًٔمُد زدؤت زريز خلغؿر يخلفًؾٓ تًسف قسٔمُد بلٓ يمةل سةًٕد يىةدمد ؤيةر ٔسمةٓ
زدلممديد ،يؤحدث دئدً زدلمستطفٓ خوتمدمد ألمٍ فمد لسج ؤن يرد وفسٍ مى ؤمةٍ يحٕةدٔه
فٓ خلطدزو زًدمد قسدَم زردل خألمه ييمر ضُس مه خلحددث مدتت ؤمةٍ ،لىىُةد لسةل ؤن
تمًت ودن سًٕد لد تًذم زذٔذّ ردٔدٌ ،فمد سسق أليل مسِ قدلسد زٔفٕد مه وةصالء يمةدزِ
خلكذسٍ ،يدين تحمٕك ختُمٍ خلكدلر يخوُدل يذٍٕ ؾسزد حتٓ يذػٍ مىٍ زئيف يذةًخن يلةدم
زئيف زدلًسدقّ يخوتُت خلمؿّّٕ ،يخيتسس خلمؿّّٕ ضسيّّٕ يلدل لٍ ال تجف ئػدِّق زإوّٓ خيتسس
َرٌ خلسسلّ مطسييّ(محفًل ،)112 :1194 ،ئمسذ زئيف سًٕد مىةٍ حتةٓ ؤغةسح مةه
مأدٍٔ يتدزًٍٕ ،ئػسح خلذع قدلسد حًزٔد زل ئًتسس خلسسلّ مه يرُّ وهسٌ حسوّ حًزّٔ
مه زًد يخلًّ خلسسلّ تسن سًٕد يمدزِ خلكذسّ يذَر زدحخد يه زشلٍ فٓ مىةدن آيةس،
فًمل مُسردً فٓ خلسٕسن ،يخلتمٓ وسًّٔ خلتٓ ودوت تًمل يددمّ يىد خمسؤِ تسوٕةٍ يزةًش
ؤحسُد سًٕد يتصيرُد ،يؤغسحت وسًّٔ َٓ حٕدتٍ يودن ٔستًٕه زُد فٓ يمذٍ ،فُةٓ خلتةٓ
تمًم زسًؽ خلسحالت خالستىطدفّٕ زمػًز خألغىٕدء يزًٕتُم حتٓ تتًسف يذٓ خلسٕةت رٕةدخ
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حم ٔمًم ًَ زسسلتٍ ،فمد ودوت تديل خلسًٕت يتسسّ خلجٕدوّ فٓ وفسُد يودن ذلةه زحىةم
يمذُد وجددمّ يغسدلّ
لمد ؤغسح سًٕد ذخ لًٌ يزإس ،يزٕه مًدزفٍ ؤغسح لػدً مًسيفدً يلةٍ حدضةٕتٍ خلتةٓ مةه
زٕىُد ضجع ٔديٓ يذٕص سدزٌ ،يخلرْ ودن ٔالشمةٍ وهذةٍ يوةدن ٔسٔةد ؤن ٔةتًذم مىةٍ
ئػسح ذزخيٍ خألٔمه يفٓ سسلّ ألحد خلسًٕت تم خلمسؽ يذٓ سًٕد مُسخن ،ئًةسف يَةً
فٓ خلسزه ؤن خلمسؽ يذٍٕ تم زدالتفدق زٕه شيرتٍ يمسديدٌ يذٕص
يحػذت وسًّٔ يذٓ خلكالق مه زحىم مه خلمحىمّ يتصيرت مةه يذةٕص لمةد يدوتةٍ
شيرتٍ ييدوٍ تذمٕرٌ يلم ًٔد لٍ بال خزىتٍ سىدء ،يؤستدذٌ زئيف يذًخن
يسد سًٕد مه خلسزه يؤغسح ٔتىفس وسٕم خلحسّٔ مسِ ؤيسْ ،يلىىٍ لم ٔزةد ؤحةدخ
فٓ خوتهدزٌ ٔجسد زسغسّ خالوتمدمٔ ،رَر لٕسْ خزىتٍ خألمل خلسةدلٓ لةٍ ،لىةه ٔىىسةس لذسةٍ
يىدمد تتىىس لٍ خلفتدِ ،فُٓ ال تًسفٍ زٕىمد تتًذك زغسٔمٍ يذةٕص يتتػةًز ؤوةٍ َةً يخلةدَد
خلحمٕمٓ
حديل يالد رسحٍ فرَر لذطٕ يذٓ رىٕدْ قذسد لذسخحّ خلىفسّٕ يخلرْ ٔحمل زةٕه
حىٕدت لحٕتٍ خلسٕؿدء ذوسٔدت قفًلتٍ يحىٕىٍ لًخلدٌ ،حٕج ودن يخلد سًٕد دخجةم خلةرَدذ
لٍ إللدمّ حذمدت خلروس .فمؿٓ سًٕد ؤيل لٕذّ فٓ ؾٕدفّ خلطٕ يلم ًٔد ؤمدمةٍ بال زئيف
يذًخن يخلرْ ؤمسٓ غدحر رسٔدِ مطًُزِ فٓ خلسذد تسةمٓ خلصَةسِ ،تةدخفى يةه سٕدسةّ
خلحىًمّ خلزدٔدِ ،يغدز زفؿذُد غدحر مىدوةّ خرتمديٕةّ ،فكذةر مىةٍ سةًٕد ؤن ٔطةغذٍ
محسزخ فٓ رسٔدتٍ ،لىىٍ زفةؽ يؤمةسٌ ؤن ٔسحةج يةه يمةل آيةس ٔتىدسةر مةى يؾةًٍ
خالرتمديٓ ،فجسد سًٕد مه زٕت زئيف تدجُد فٓ ضًخزو خلمدٔىةّ ي قسلدتُةد ،فجةسد مةه
يىد زئيف يًَ ٔىًْ سسلتٍ خوتمدمد مىٍ ألوٍ يدن خلًُد يغدز يدديد لذطًر يمدوسخ ٔصٔةف
خلحمدجك لىه محديلتٍ زدءت زدلفطل .فذمد تجذع زئيف مه ؤفىدزٌ زًد مد سست فٓ وٕةدن
سًٕد ،فًُ خلرْ يذمٍ ؤن خلفتٓ فٓ َرخ خلًقه ٔحتدد بلةٓ خلمسةدس ؤوخةس مةه خلجسةص،
ئحتدد بلٓ خلىتةدذ ،فدلمسةدس ٔتىفةل زدلمدؾةٓ يخلىتةدذ زدلمسةتمسل ،ييمةل سةًٕد
زدلىػٕحّ يلىىٍ خوتفٓ زدلمسدس فمف
ودوت تزمى سًٕد مُسخن غدخلّ حمٕمّ مى خلمًذم قسشخن غةدحر بحةدْ خلممةدَٓ،
فإيسسٌ سًٕد زمد يلى لٍ مه ؤحدخث ،يقذر مىٍ ؤن ٔسديدٌ زمسدس لٕىتمم مه خلجًوةّ،
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يلد ودن خلحم فٓ غفٍ َرٌ خلمسِ يىدمد خلتمٓ زىًز زدجًّ خلًُْ خلتٓ ؤحستةٍ لىىةٍ فؿةل
شيرتٍ يذُٕد فسدلسغم مه وًوُد فتدِ لٕل بال ؤوُد تًةسف خلًفةدء لمةد رةدءت مةه مزتمةى
خلسذٔذّ لتػسح وًزخً فٓ حٕدتٍ فإغسح زٕتُد ًَ خلمإيْ لٍ يسديدتٍ وةًز يذةٓ سةسلّ ومةًد
يسٕدزِ ؤحد زيخد خلديدزِ.
يلد لؿٓ سًٕد ؤٔدمد مى وًز فٓ ضمتُد خلمُتسجّ مه ضدِ خلفمةس ،يمىُةد وةدن ٔجكةف
لمحديالتٍ خالوتمدمّٕ مه يذةٕص يزئيف ،غٕةس ؤن َةرٌ خلمحةديالت مةد ودوةت لتػةٕر بال
خألزسٔدء خلرٔه ال ياللّ لُم زدلػسخو حٕج تًرٍ بلةٓ مىةصل يذةٕص يوسًٔةّ يخلىةدس وٕةدم
يخستكدو ؤن ٔغتدل زرال زًدمد غًذ مسدسٍ بلٍٕ ،يودوت خلمفدرإِ يىدمد يذةم زإوةٍ لتةل
زرالً زسٔحدً ،فمد غددز يذٕص يوسًّٔ فٓ خلذٕذّ وفسُد بلٓ مسىه آيس يسىتت خلزسخجد وذُد
بال رسٔدِ خلصَسِ خلتٓ زوصت يذٍٕ ييسؾت لتدزٔجٍ خإلرسخمٓ
فذمد ؤغسح سًٕد ٔطىل يكسخً رسٕمدً يذٓ زئيف فمد ودن مه خلخدوٓ بال محدززتٍ يةه
قسٔك بحدزِ خلسؤْ خلًدم ؾدٌ يزدلفًل فىس سًٕد فٓ خالوتمدم مةه زئيف ،فمةدم زدزتةدخء شْ
يسىسْ حتٓ ٔامه يسيرٍ زٍ ،فٕمسى يىد لػس زئيف لٕىتُص فسغّ يسيرٍ ئكذك يذٕةٍ
خلسغدظ يزدلفًل ذَر يفًل حم يدد بلٓ زٕت وًز ،ييذم سًٕد مه خلػحف ؤوٍ لم ٔتجذع
مه زئيف يؤن خلرْ مدت ًَ خلسًخذ خلسسْء
فٓ َرٌ خألحىدء تجتفٓ وًز مه حٕدِ سًٕد زًد مد ؤدزن ؤوٍ ودن ٔحسُد ،ئغددز مىصلُةد
بلٓ مىصل خلطٕ خلزىٕدْ لىىٍ ٔتروس ؤوٍ لد وسٓ شٍٔ خلًسىسْ فةٓ مىةصل وةًز ،يلىةه
خلمدز لم ٔمُذٍ ؤن ٔفىس ،فذمد تم خلًخًز يذٓ خلسدلّ يخستدل يذٍٕ يحًغس مه لسل خلطسقّ
زفؿل خلىالذ خلتٓ تتسًتٍ بلٓ خلممسسِ خلتٓ خيتسإ زُةد حٕةج ودوةت وُدٔتةٍ زًةد ممديمةّ
ٔدجسّ
دراسة المضمون والفحوى لتىگسیز واللص والكالب
 -1مه يالل دزخسّ خلتدزٔ وزد ؤن مػدجس زًةؽ خلةديل تتطةدزُد مةى زًؿةُد وخٕةسخ،
يزدلمالحهّ وزدَد تتطدزٍ ؤٔؿد فٓ لؿةدٔدَد خالرتمديٕةّ فمىدفحةّ خلهذةم يخلطةس ودوةت
يمدشخلت رصءخ ال ٔتزصؤ مه فكسِ خإلوسدن مىر لدٔم خألشل ،يمه حَمَّ فمد ودوت خلحدرةّ بلةٓ
ؤزكدل لمىدفحّ ذله خلهذم يخلزًز مكذسد مذحد لذسطسّٔ
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لسيخٔتٓ «تىگسٕس» ي«خلذع يخلىالذ» ؤيرٍ تطدزٍ وخٕسِ مه حٕج خلمًؾةًو يفحةًْ
خلسيخّٔ ،يوٕفّّٕ رسٔدن ؤحدخحُمد ،يمى ذله فةوُمد تجتذفدن فةٓ ؤيرةٍ ؤيةسْ ،فدلسكًلةّ
يخلىؿدل رصجدن ال ٔتزصجدن مه غذر خلسيخٔتٕه يخألزكدل مه رةىس خلسطةس يوةسخَم زٕىىةد
يفٕمه حًلىد فدلسكالن ؤحدَمد شخز محمد يخلرْ ؤغةسح فةٓ يلةت الحةك ضةٕس محمةد،
يخٖيس سًٕد مُسخن يزغمد مه وًوُمد مه رىس يوًو يخحد ،بال ؤوُمةد ٔجتذفةدن خيتالفةد
وسٕسخ زدلىسسّ لذمىدن يخلطجػّّٕ يخلتسزّٕ
 – 4تمىىىد دزخسّ «تىگسٕس» ي«خلذع يخلىالذ» مه بدزخن خلىخٕس مه خٖحةدز خلجدلةدِ
لىل مه غددق چًزه يوزٕر محفًل فٓ خلطةىل يلدلةر خلىتدزةّ يخلمؿةمًن يخلفحةًْ
يخستىددخ بلٓ ذله فةن خلسدحج ٔحديل ؤن ًٔدلذ خلمػّتٕه زدلىهس بلٓ خلمؿمًن يخلمحتًْ،
مدٔمخل فتح خلسدذ لمصٔد م ه خلمًسفّ يبٔؿةدح زًةؽ خأليرةٍ خلمجفٕةّ لىةل مةه َةرٔه
خألحسٔه خلجدلدٔه لألدذ خلمَػَػٓ مه بٔسخن يمػس
 – 4وًن خلسيخٔتٕه يؤزكدلُمد حمٕمّ فةن ذله ًٔد يخحدخ مه خلىمدـ خلمخٕسِ لالَتمدم
فٓ خألحسٔه ،يخلرْ ٔمىه بدزخرُد يذٓ ؤوُد مه ؤَمّ خلًًخمل فٓ وتدزّ خلسيخٔتٕه
وتر غددق چًزه زيخّٔ «تىگسٕس» مى لمحّ بلٓ ؤغل خلحددث يورله لػةّ لػةٕسِ
زًىًخن «ضٕس محمد» لسسًل زسئصْ يدلزةت «ضةٕس محمةد» لػةّ حٕةدِ زرةل لةسيّْ
لتىگستدن يخلرْ سذست ومًدٌ يذٓ ٔد يدد مةه خلمحتةدلٕه يَةم غةسّخف ومةًد يسمسةدز
يمحدم ،ييىدمد فكه خلسرل لرله ،لدم زدلسًٓ لإلوتمدم فمتذُم رمًٕةد يخيتسةإ فةٓ زٕةت
تٕىسخن خألزمٕىٓ
ٔمفص فٓ خلسحس لٕال لٕتًخزْ يه خألوهدز ،يزًد ذله ؤغسح ٔديٓ «ضٕس محمد» يؤغةسح
خلىدس ٔتىدلذًن لػّّ ضزديدتٍ يزدلسغم مه ؤن چًزةه وةدن قفةال يلتُةد يلىًوةٍ مًخقىةد
زًضُسْ فمد ودن ضدَدخ يذٓ مد رسْ ،يسديدٌ يذٓ ذله ذخوستةٍ خلمًٔةّ ييمذةٍ خلجةالق
يخلرخن ودود ًٔتسسخ زؤس مدلٍ فٓ خلىتدزّ يؤيسرد لىد مه رًفٍ زيخّٔ «تىگسٕس»
ييذٓ خلزدور خٖيس لدٔىد وزٕر محفًل ،فسفؿل يمذٍ خلجالّق يلذمٍ خلةدٔىدمٕىٓ فمةد
ؤلف زيخّٔ «خلذع يخلىالذ» يوتر حددحّ حمٕمّّٕ ،يلد وتر خلسيخّٔ فٓ خلًلت خلرْ ودوةت
فٍٕ ؤوهدز خلمػسٕٔه تتسوص يذٓ خألحدخث خلمحذّّّٕ خلتٓ ودوت تديز فٓ يدم 1111م(ٔةدغٓ،
)119 :1111
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َرٌ خلمػّ َٓ مدرسْ لذعّ ضُٕس ٔديٓ محمًد ؤمٕه سذٕمدن يخلرْ نذةت تتًمّستةٍ
خلطسقّ لًدِ ؤضُس يلىه دين رديْ ،فالذ ززسةل فةٓ خلػةحسخء يخيتةتم حٕدتةٍ َىةدن
زسغدغّ َرخ مد ؤدْ بلٓ ؤن تجكس فىسِ زيخّٔ «خلذع يخلىالذ» لىزٕر محفًل زًد يةدِ
ضًُز مه خلحددث(حس)24 :1119 ،
َسيذ خلذع يخلرْ رًذٍ ؤسكًزِ ضًسّٕ ًَ ،مد خستسيٓ خوتسةدٌ محفةًل يؤيدوةٍ يذةٓ
يذك ضجػّٕ زيخٔتٍ خلسجٕسّٕ
مه َىد ودزن زسخيّ خلىدتسٕه فٓ وٕفّٕ خيتالق يتًنٕف ضجػٕدت ؤزكدل خلسيخٔتٕه
 – 2زدلتإمل فٓ خلسيخٔتٕه وزد ؤن زسخيّ خلىدتسٕه ؤسُمت فٓ تطىٕل ضجػةٕتٓ وةال
خلسكذٕه يذٓ ؤفؿل يرٍ يزطىل ودرح ،خألمس خلرْ ؤؾفٓ يذٓ خلسيخٔتٕه رمدال ييممد فةٓ
خلمًدوٓ يمزسٔدت خألحدخث يلم تىه خلطجػٕدت فٓ «خلذع يخلىالذ» زخؾّٕ يةه ديزَةد
فٓ خلحٕدِ ،زل ودوت تتكذر بمىدوٕدت يمسدحّ ؤوسس فٓ خلحٕدِ مةه خألمةه يخلُةديء يلةد
تفًق چًزه يذٓ محفًل فٓ مًدلزّ خلمًخلف يًَ مه خألمًز خلمتطدزُّ زٕه خلسيخٔتٕه
 -4مًدلزّ خلًذل يخلمًذًالت يسٕسخألحدخث تًَُدّ مٕصِ ؤيةسْ لُةدتٕه خلةسيخٔتٕه يومةد
زؤٔىد فمد سذه خلسكالن شخز محمد ي سًٕد مُسخن قسٔمُٕمد زغسّ يقًخيّٕ يَمد يذٓ يذم
زىُدٔتٍ ،يَرخ مه بحدْ خلتطدزُدت خلًخؾحّ زةٕه زكذةٓ «تىگسةٕس» ي«خلذةع يخلىةالذ»
خلسكالن خلذرخن الٔفىّسخن بال فٓ محدززّ خلهذةم يخالوتمةدم ألوُّمةد ال سةسٕل لُمةد زدلمةدوًن
يخلًدخلّ فٓ خلحػًل يذٓ حمًلُمد تمةسد شخز محمةد خلةرْ لةدم زةٍ الزةدخء تهذّمةٍ خشدخد
تػًٕدٌ ضٕحد فطٕحد حتٓ يغل بلٓ ذزيتٍ لدزرّ ؤوٍ تحًل بلٓ خسةكًزِ ،يؤغةسح ًٔةسف
زدسم ضٕس محمد زدال مه شخز محمد يخلرْ ؤغسح خسمٍ ٔسيص َدخم وةلّ نةدلم يمةتحىّم
فٓ ذله خلسذد(زن:پدٔگدٌ مزالت تجػػٓ وًز) فٓ حٕه لزإ شخز محمةد يسةًٕد مُةسخن
ززدور خلتهذّم بلٓ ؤيمدل تًتسس ومكّ ؾًف لإلوسدن خلًددّْ
 -1مه خلسدز ؤن وًذم زإنّ َرٌ خلتدخيٕدت يخالحتزدردت لد يلًت مًهمُد فٓ قسمةدت
خلمزتمى خلسفذٓ ،يَم قسمّ خلمُمطٕه فٓ خلمزتمى يَرخ ٔدل يذٓ ؤَمّٕ َرٌ خلفحّ فٓ
خلمزتمى يَرخ مد يردودٌ فٓ «تىگسٕس» حٕج ؤن شخز محمةد وةدن ًٔةٕص يذةٓ َةدمص
خلمزتمى ومد ًَ خلحدل ؤٔؿد فٓ «خلذع يخلىالذ» حٕةج وةدن سةًٕد مُةسخن ؤٔؿةد مةه
خلكسمّ خلدوٕد ،يخلتٓ ودن ٔػدزو خلفمس فُٕد خألمس خلرْ لم ٔمىىٍ مه ؤن ًٔدلذ ؤمٍ خلمسٔؿّ
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ألوٍ لم ٔسمح لٍ زديًل خلمستطفٓ زسسر مدلٍ مه مهُس خلفمسخء ،يمد تستةر يذةٓ ذلةه
مه خزتىدذ سًٕد لزسٔمّ خلسسلّ لذمسِ خأليلٓ حٕج ودن ذله خحتىدوٍ خأليل زةدلمزتمى
بؾدفّ بلٓ ذله تسسٔس زئيف لسًٕد سسلتٍ مه مىكذك ؤوٍ مه خلًدخلّ ؤن مد سسق الٔسد بال
زدلسسلّ(محفًل )21 :1194 ،يزرله ًٔخغل سًٕد خلسسلّ يتتحًل بلٓ ؤسذًذ وؿدل لٍ
 -9خلػسخو زٕه خلفسد يخلمزتمى فٓ وال خلسيخٔتٕه يخؾح لذًٕدن ،فدوُٕدل خلىًخزث يخحدِ
تذً خأليسْ فٓ «خلذع يخلىالذ» يذٓ سًٕد خزتدخء مه خلماخمسِ يذٍٕ حتٓ ديًلٍ خلسزه،
ييٕدوّ شيرتٍ لٍ ،ييذٕص سدزٌ ،ي ورله زئيف يذًخن ،يخلممدزذّ خلمزحفّ مه خزىتٍ سىدء
لٍ زًد يسيرٍ مه خلسزه يتىىسَد لٍ يوفُٕد ؤن ٔىًن سًٕد ؤزدَد ،ول ذلةه ؤرةذ حةدفص
خالوتمدم فٓ يرًد سًٕد مُسخن
ؤٔؿد فٓ «تىگسٕس» محمد نىدٌ زرر ،وسٔم حدد حمةصٌ ،ضةٕ خزةًتسخذ ،يآلةد يذةٓ
وچل خلرٔه سذسًخ شخز محمد ومًدٌ يزفؿًخ بيددِ خلمدل ،ؤؾسم ذله زديج خالوتمدم فٍٕ
مه ودحّٕ ؤيسْ فةنّ زيخٔتٓ «تىگسٕس» ي«خلذع يخلىالذ» َمد حىدٔتدن تسئةدن سةًء
حم ضًر ؤغسح ؤسٕسخ لًدم خلمسديخِ فىال خلىدتسٕه زحج زًىدّٔ سذًن خلكسمدت خلسةفذٓ
يخلرْ ختسم زدلًىف ،خلرْ وطدَدٌ مه يالل ضجػّٕدت يحًخدث تًىةس وةلّ ؤيرةٍ َةرخ
خلسذًن ييذٓ خلسغم مه ؤن خلمُمص مزتمًٕد ًَ خلمهذًم فةوٍ ًٔد مروسد يوذمةد ٔسةًٓ
لتحمٕك خلًدخلّ زةوفدذ لدوًوٍ خلطجػٓٔ ،ستىر رسمد ييكإ خوسس
يزدلتدلٓ فةوٍ ٔمىىىد خلمًل زإن َدتٕه خلسيخٔتٕه  -فٓ شمدوُمد  -تمخالن قسٔمةّ تفىٕةس
لطًسٓ بٔسخن يمػس فٓ ذله خلًػس يلدُٔمد مًدلزّ مزتمًّٕ زطىل مد
يفٓ ممدم خلدزخسّ خلممدزوّ لذمؿمًن يخألسذًذ زٕه خلمػّتٕه مه خلممىه ؤن وطٕس بلٓ
َرٌ خلمًخؾٕى:
 خألسذًذ خلًخلًٓ خلكسًّّٕٕ خلسمصّّٔ خلىؿدل خلطجػٓ يديز خلمسؤَِ ،رخ مةد سةىًدلزٍ فٕمةد ٔذةٓ زمصٔةد مةهخلتفػٕل
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الواقعیة والمذهب الطبیعی
ودوت خلًخلًّٕ وحسوّ ؤدزّٕ َٓ خلطىل خلسدجد لىتدزّ خلمػّ مةه ؤيخجةل خلمةسن خلتدسةى
يطس ،يحتٓ خلحسذ خلًدلمّٕ خأليلٓ فٓ يدم  ،1112يخلتٓ تصخمىت مى نًُز خلحدخحّ حٕةج
زدؤت تىمع خلحسوّ خلًخلًّٕ يلىىُد خستمسّت وىمف مه ؤومدـ خلىتدزةّ خلسيخجٕةّ ،يال تةصخل
تًرد حتٓ خٖن يلد ؤوّد خلًخلًًٕن يذٓ خلمطةدَدِ خلحسةّٕ يخلتًسٕةس زغةؽ خلىهةس يةه
خلمطديس خلطجػّٕ فدلسيخجٓ خلًخلًٓ ٔػًز خلحمٕمّ وفسُد فٍٕ ئزًذُد متىديل خلمدزت دين
ؤْ تالير
خلمرَر خلكسًٕٓ ؤي ودتًزخلٕسم ًَ ،مدزسّ ؤدزٕةّ تةامه زمحدوةدِ خلكسًٕةّ ،يؤزرةإت
خلسزدٔد خألياللّٕ ألفسخد خلمزتمةى بلةٓ خلحدلةّ خلزسةدّٔ ،يخلحًٕٔةّ ،يخلًزخحٕةّ ،يخلسٕحٕةّ
لُم(خوًزْ )4492 :1444،ئحسر خلسًؽ زإنّ خلمرَر خلكسًٕٓ ومف يةسد مةه رةًف
خلًخلًّٕ يمه دخيل ضىذُد خلمدلى ييفمد ألوػدزخلكسًّٕ ٔزر لذمالةف ؤن ٔىهةس زىهةسخت
حدلسّ بلٓ ومّ يوٕفّٕ خلحٕدِ يؤن ٔزسّذ تزدزذ يدلم قسًٕٓ يلد فسّس ؤوػدز خلكسًّٕ وةل
ضٓء رصجٕد يزدلتفػٕل(پدٔىدٌ)49 :1441 ،
تًَُدّ «تىگسٕس» ي«خلذع يخلىالذ» فٓ شمسِ خلسيخٔدت خلًخلًّٕ يخلكسًّٕٕ ،حٕةج ؤن ؤدذ
وزٕر محفًل ٔتسخيح زٕه يغف خلًخلى خلكسًٕٓ يخلًخلى خالرتمديٓ فمةد تًرّةٍ محفةًل
لذمزتمى خلمػسْ يخلحمدجك يخلمؿدٔد خلًٕمّٕ زًد بستذُدمٍ مه خلتدزٔ ي مًدٔىةّ خلزًخوةر
خلمسٔسِ يخلمالمّ لذزمدَٕس خلمحسيمّ مه خلمزتمى
ئمًل وزٕر وفسٍ :خاللتفدت بلٓ خلتدزٔ خيتفٓ فزإِ ،مى ؤوّٓ وىت يذٓ خستًدخد فةٓ
ذله خلًلت لىتدزّ مد ٔمسذ مه  41زيخّٔ ،يلىه َرخ خلفػل لةٕس سةًْ خلفػةل خلمةددْ
يله تمكى خألفىدزخلتٓ ودوت يزخء خلسيخٔدت خلتدزٔجّٕ(محفًل)11 :4111 ،؛ يؤود فٓ مىةدن
آيس حًل َرٌ خلمسإلّ لدجالً :زًد ؤن ؤدزوت زإوٍّ لد ٔىًن لذسيخّٔ ديز فًّدل فٓ خسةتًسخؼ
يتحذٕل لؿدٔد خلمزتمى ،ختزُت بلٓ خلسيخّٔ خلًخلًّٕ(حسىٕه)24 :4119 ،
يتتؿح لىد خلمػددز خلًخلًّٕ فٓ زيخّٔ «خلذع يخلىالذ» ومد ٔتؿح ؤٔؿد فةٓ َةرخ خألحةس
لمحفًل خاللتصخم زمًخيد مخل خلتػًٔس خلمسدضس لذًخلى ،يخلىصيل زةديز خلىدتةر بلةٓ مسةتًْ
خلمتفسّد ،خلتػًٔس خلمسدضس لذمسديت يبتدحّ خلمزدل لذغسخجةص يخلًةددخت يخلحةدالت خلمسؾةّٕ،
خاليتمدد فٓ خوػٕدو خإلوسدن لألًَخء يخلسٕحّ خلكسًّٕٕ يخلًزخحّ ،خسةتسدخل خألسةسدذ يخلىتةدجذ
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خلحًّٕٔ زدألسسدذ يخلىتدجذ خلىفسّٕ يخالرتمديّٕ مى خلتسوٕص يذٓ رًخور خلمزتمةى خلجفٕةّ
يحٕدِ خلمسئيسٕه ،خاليتمدد زخسةدت خلكسًٕةّ خلسطةسّٔ يبدخوةّ بزخدِ خلطةًر ؤمةدم حتمٕةّ
خلمػٕس(زن:پدٔگدٌ مزالت تجػػٓ وًز)
ٔمىه لىد ؤن وطدَد ؤمخذّ خوػٕدو خإلوسدن ألٔدْ خلمػةٕس خلمًّٔةّ ييةدم خلًغةًل بلةٓ
خلىتٕزّ خلمسرًِّ مه ذله خالوػٕدو خأليمٓ ،فةٓ يػةس وزٕةر ،يلةم تىةه زيخٔةّ «خلذةع
يخلىالذ» محل تمدٔس مه خلىدس لدم زكل خلمػّّ زًد خلسزه خلكًٔل خلسحةج يةه يذةٕص
سدزٌ ،يوسًّٔ يزئيف يذًخن لالوتمدم مةىُم رمًٕةد يلىةه زغدغةدتٍ ودوةت دخجمةد تػةٕر
خألزسٔدء يتمتذُم يكإ زدال مه خلمزسمٕه
يفمد لرله ٔمىه ؤن تًتسس وهسِ وزٕر لذًخلى خإلوسدوٓ يخالرتمديٓ وهسِ قسًّٕٕ فمد
يسؼ مًؾًو محًزْ فٓ خلسيخّٔ ،يًَ بفسدح خلمزةدل لألقمةدو خلغسٔصّٔةّ يخوتُةدن دخجةسِ
خلمحسّمدت خألياللّٕ لألسسِ يخلمزتمى «خلذع يخلىالذ» َٓ لػّ حصٔىّ مه وفس خلىةًو
تذمس مًدودِ خلىدس لذُسيذ مه نالل خلمػٕسخلمدتمّ يَىدن يسؼ يخلًٓ مه وةًو فسٔةد
يًَ خلسسلّ ،خلسكدلّ ،خلتطسد ،خالؾكسخزدت خلىفسّٕ يخلًىف يخلفمس خلةرْ ُٔػةًَّز فةٓ خلمػّةّ
زًؾًح
يمه بحدْ خلىمةدـ يخلتةٓ ٔزةدز زىةد خإلضةدزِ بلُٕةد فةٓ وةال خلةسيخٔتٕه مةه يرُةّ
خلىهسخلكسًّٕٕ يخلًخلًّٕ َٓ ،ؤوٍّ يدم زئّٔ ؤْ تغٕٕس يتكًّز مذحًل لذطجػّٕدت فةٓ وةال
فًذٓ سسٕل خلمخدل ،سًٕد مُسخن ال ٔمىه تغٕٕسٌ يذٓ ردٔد ؤزدخ يوةرله شخز محمةد فةٓ
«تىگسٕس» ،يَرخ غحٕح ؤٔؿد فٓ ضإن خلطجػٕدت خلخدؤًّّ لذسيخّٔ
ؤحست خلتسوٕص فٓ «تىگسٕس» يذٓ خإلوسدن فٓ خلمزتمةى يخلسٕحةّ ،ومخةدل يذةٓ خألدذ
خلكسًٕٓ لُرخ خلسسر يغف خلسٕحّ لٍ خَمّٕ وسٕسِ زةٕه خأليمةدل خلكسًّٕٕ(خفطةدز:1491 ،
 ) 41يذوس خلكسًًّٕٕن زطىل يخؾح فٓ ؤيمدلُم ؤحس خلسٕحّ يذٓ خإلوسةدن ،زديتسةدزٌ يخحةدخ
مه خلًًخمل خلخالحّ خلًذمّّٕ يَٓ خلًزخحّ ،يخلسٕحّ ،يخلصمه يزًغفٍ مسةدؤ يذمٕةد مسةذّمد زةٍ،
يخلرْ سٕكس يذٓ خإلوسدن زغمد يىٍ(زخدفس ،)24 :1444 ،يمه خلكسٔف ؤن وًذةم ؤوّةٍ ٔمذّةد
خلكسًّٕٕ خلًخلًّٕ
ييذٓ خلسغم مه خلتصخم غددق چًزه لذغدّٔ زدلكسًّٕ يخلرْ ودن ذوةس خسةمٍ ٔستحؿةس
َرٌ خلمدزسّ دخجمد ،فةن فسكل لػتٍ – شخز محمد  -فٓ «تىگسٕس» ًَ ؤحس يخلًٓ ردخ زةل
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ًَ وًو مه خلًخلًّٕ خلمخدلّٕ ،مى خلتمسّد يذٓ خاليتىدلدت يخلتحفهدت خالرتمديٕةّ ،ئجتةدز
مػٕسٌ زىفسٍ ومال يه يدزدٔىٓ« :فٓ َرخ خألحس ٔتحدّث چًزه يةه خلػمةمًد تمطّةٕد مةى
بوتفدؾّ سىّ (»24يدزدٔىٓ )22 :1414 ،مغدمسِ زيخّٔ «تىگسٕس» َٓ يخلى لدس ييسٔدوةّ
خلتٓ ضدَدتٍ
ئًتمد يدزدٔىٓ ؤنّ چًزه لد ؤؾفٓ ؤَمَالً يحىٕىد فٓ «تىگسٕس» غددق چًزةه خلةرْ
ٔسحج يه خلحٕدِ يخلخمدفّ خلمتًذّمّ زإزىدء خلطةًر فةٓ يرةًد ضةٕس محمةد يخلةرٔه وةدوًخ
ٔحدززًن خإلوزذٕص مى خلسجٕس يذٓ خلدلًخزْ
يلد ودن َىدن زمص لتدمٕس خلسرًلّ فٓ خلتُزٕس يَسيذ ضٕس محمد ؤمدم ذًَل ؤَةدلٓ
تىگستدن تمسّد لدم زٍ ضٕس محمد ؾدّ مزتمى مةىحف ،مزتمةى ؤمخذتةٍ خلىمًذرٕةّ َةم
ؤززًّ محتدلٕه سٕكسيخ يذٍٕ(َمدن)29 :
َرخ ًَ فهّ چًزه خلًهٕم يخلرْ لدم زةًمل مصد بٔزدزّٓ زٕه خلكسًٕٕةّ يخلًخلًٕةّ مةى
تزىّسٍ فٓ زًؽ خألحٕدن خلتكسّف يخلجسيد يذٓ خلجػدجع خألسدسّٕ ،يؤن ٔمتػس يمذٍ يذٓ
زًؽ خأليمدل خلًدخجّٕ يخلتٓ ٔمىه خلممدزوّ زٕىُد يزٕه خلحمدجك خلمزتمًّٕ خلمذمًسّ غٕس
ؤوٍّ فٓ وخٕس مه خألحٕدن يبلٓ ردور خلًدٔد مه خلسيخٔدت خلًخلًّٕ يزدلتًخشْ مًُد ،لم ٔغفل
خإلمىدوٕدت خلكسًّٕٕ يينفُد زمد ٔتىدسر مةى خلحدلةّ يخلمًؾةًو تزةدز خإلضةدزِ بلةٓ ؤنّ
مًؾًو خٖحدز خلكسًّٕٕ لدمت زتىديل خلكسمدت خلمتًسكّ يخلفمٕسِ مه خلمزتمى يخلمًخقىٕه
خلًددٕٔه يمجتذف رًخور خلحٕدِ لذًمدل ،يخلحسفٕٕه يخلمًُمِسدت يخلمتطسّدٔه
بن خلمرَر خلكسًٕٓ فٓ خلًخلى ٔتمٕص زدَتمدمٍ زإحًخل خألضجدظ خلرٔه لم تىةه لُةم
ؤَمّٕ وسٕسِ فٓ خأليمدل خلفىّٕ آورخن يلدمت خلسيخٔدت خلكسًّّٕٕ فٓ وخٕةس مةه خألحٕةدن
زتمدٔم خلطجع خلسسٕف ردخ فٓ مًلى خلفطل(فجسْ ،)1 :1441 ،يلد ختؿةحت لىةد َةرٌ
خلىمكّ فٓ «خلذع يخلىالذ» ؤٔؿد سًخءً حٕىمد تىىست لٍ خزىتٍ يوفت ؤزًتٍ يىُةد ؤي يىةدمد
ؤحدقت زٍ خلىالذ يخلؿسدـ يلم ٔىه لدٍٔ يٕدز سًْ خالستسالم
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الىضال الفزدى
مفًُم خلًدخلّ فٓ خلًذًم خإلوسدوّٕ َةً ؤحةد خلمفةدَٕم خألسدسةّٕ يمىةر فتةسِ قًٔذةّ
يخلًدخلّ َٓ خلمؿّٕ خلطدغذّ لىخٕس مه خلىدس ،يدخجمةد مةد وةدن خإلوسةدن ٔسةًٓ زدسةتمسخز
لتحمٕك يبلدمّ خلحك يخلًدخلّ ئذصمٍ لتحمٕك ذله ؤن ٔسذه قسٔك خلحك
فدلتفىّه خلًمذٓ يخالفتمدز بلٓ خلتًخغل مةى ؤغةًل خلسيحٕةّ ييذةً حٕدتةٍ مةه خلحةر
يخإلٔمدن يخألمل يخلىسمٔ ،زًذٍ مجذًلد مددٔدً وةدألدخِ زغسخجةصٌ خلحًٕٔةّ فدلًدخلةّ خإلوسةدوّٕ
خلمفمًدِ فٓ خلمدؾٓ يخلحدؾس َٓ خلكسٔمّ خلًحٕدِ لذتجذع مه خلطمدء خلمةددْ ،يخلفسةدد
خألياللٓ ،يخلتفىه خلفىسْ يخلفسخٌ خلمفًُمٓ
سًٕد مُسخن يشخز محمد َمد ؾحّٕتٕه زطسّٔتٕه لًةدم تحمٕةك خلًدخلةّ فةٓ خلمدؾةٓ
يخلحدؾس ،يَرخ مه ضإوٍ ؤن ٔزًةل خلمدؾةٓ يخلحدؾةس متمةدحذٕه فًةدم تحمٕةك خلًدخلةّ
خإلوسدوّٕ ؤي مزسّد تحمٕمُد زطىل سكحٓ ٔادْ بلٓ تجذّف خلحؿدزِ خإلوسدوّٕ يمى خلتإمّل
فٓ زيخٔتٓ «خلذع يخلىالذ» ي«تىگسٕس» وسْ مفًُم قذر خلًدخلّ فٓ مجتذف رًخوسٍ
ٔػًّز چًزه شخز محمد ضجػد ال ؤمل لٍ فٓ تىفٕر خلمدوًن يخلًدخلّ الستسدخد حمٍَّ مةه
وسٔم حدد حمصٌ ،ئستحك حًخزٌ مى خلمسديد فٓ غدلًن خلحاللّ لسل خلمٕدم زمتل ؤيلحه
خألززًّ خلمسخءِ
ٔمًل خلمزمّل محمدخ :فٓ زؤٔٓ ؤوٍ لةٕس سةٕحد بذخ وتسةت ضةىًْ بلةٓ ؤحمةد ضةدٌ
لتُسسذُد بلٓ قُسخن ففٓ خلىُدّٔ ًَ مذه خلسذد ،غدِّق زإوٍّ لم ٔىه ًٔسف ؤحمد ضةدٌ زةإنّ
مدٔىّ زًضُس إلٔسخن ؤم لذممذىّ خلًسزّٕ خلسًًدّٔ؟(چًزه)22 :1444 ،
نُست فٓ «تىگسٕس» مفدَٕم فٓ ضىل تكذًّدت مخل مًخرُّ خلهذةم يخلفمةس يمحديلةّ
بيكدء خلًُّّٔ يخلحسّٔ لإلوسدن ،يَرٌ خلتكذًّدت فٓ «تىگسٕس» لچًزه َٓ ؤوخسحسًّّٕ مةه
خلًمذّّٕ ،زمًىٓ ؤوُّد تستسف زدلمطدول خلسٕدسّٕ يخالرتمديّٕ لمزتمى خٔةسخن خزتسدقةد ؤوخةس
مه تجّٕالت خلًمًل خلحدلمّ خاليتمدد فٓ خلىفدح ؾد خلهذم خالرتمديٓ ي قذر خلًدخلّ يؾى
چًزه فٓ ممدمّ خلحدخحّ ،يحتٓ َةرخ خلًخلةى خلىمةدْ ؤغةسح يخلًٕةد حًزٔةد يمخدلٕةد فةٓ
«تىگسٕس»(چًزه ،)11 :1444 ،ئَىِعّ چًزه يذٓ مًلفٍ حًل مفةدَٕم خلحسٔةّ يخلًدخلةّ
زًؾًح :لمد حدززتُ ؾد خلهذم يخلزًز قٕذّ حٕدتٓ يوتست فٓ مدح خلحسٔةّ ،خلحسٔةّ َةٓ
رًَسِ لٓ(دَسدضٓ)114 :1441 ،
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زيخّٔ « تىگسٕس» َٓ ؤيل زيخّٔ وتسُد چًزه يخلتٓ مؿمًوُد خلىؿدل خلًَفًَْ ؾد خلمُس
يخلهذم لسرل مه تىگستدن فٓ رىًذ خلةًقه حةدحت خلسيخٔةّ خلتةٓ يلًةت فةٓ زًضةُس
(خالوتمدء لذًقه يخلىفةدح ؾةد خلةديالء خألردوةر) مىةر زةدء خالضةتسدودت فةٓ تىگسةتدن
«تىگسٕس» َٓ مسحدِ يذٓ تدمٕس لٕم خلمدؾٓ خلىسٕذّ يؤحدزت خلحةصن لفمةدخن خلمةٕم لةدْ
خلمدزت(يدزدٔىٓ)22 :1492 ،
يزًد تإمّل ٔسٕس فٓ «خلذع يخلىالذ» ودزن ؤنّ َرٌ خلسيخّٔ مةى وةل مةد تحمذةٍ مةه
خلمخدلّٕدت فةوُد تستسف زدلًخلى خالرتمديٓ فٓ يػسَد مه رُتٕه :خأليلٓ وؿدل لد دخزخلىالم
فٍٕ حًل زفؽ خلهذم ي بحمدق خلحك ،يخلخدوّٕ خلتسوٕص يذٓ خلىفدح خلفسدْ فٓ نسيف خلممى
لذحسودت خإلحتزدرّٕ مه ؤرل تحمٕةك خلًدخلةّ(يسددٔدن )14 :1491 ،يخلطةٓء خإلٔزةدزٓ
خلرْ ٔمىه خوتسدزٍ ًَ يذك خألمل يخلمًِّ فٓ لذًذ خلطًًذ خلمؿكُدِ يخلمًسؾّ لذُزًم
يخلرٔه لٕس لُم مغٕج يددل فٓ آالمُم يمِحَىُم ،يؤٔؿدً بورخز لذهدلمٕه زةإنّ خلمهذةًمٕه
لد ٔممًخ زإْ يمل لحفم يخستسدخد حمًلُم
فٓ َرٌ خلسيخّٔ يىدمد يرد سًٕد وفسٍ مكدزدخ لذىالذ ،لم ٔىةه ٔمتػةس َدفةٍ يذةٓ
خالوتمدم خلطجػٓ يذٓ خلسغم مه ؤوٍّ ودن ٔحدزذ يٕدوّ ضجػّٕ مه لِسل وسًٔةّ ييذةٕص،
لىىٍّ ؤغسح ٔحدزذ ول مدتًسّؼ لٍ مه يٕدودت وزسُّ يخحدِ(خلطكٓ )449 :4112 ،فةٓ
َرٌ خلسيخّٔ وزد ؤن خلغؿر ،يخلحر ،يخلىسخَّٕ ،يخإلوتمدم فٓ قسمدتُد َٓ مه خلىةًو خلةرْ
ٔادّْ فٓ خلىُدّٔ بلٓ ؤن ٔتجّٕل خلمدزت زإوٍّ ؤحد خلطجػٕدت خلسجٕسّٕ يَرخ مد ٔسدي ؤٔؿةد
فٓ «تىگسٕس» زًؾًح
المزأة
مه يرُّ وهس محفًل فةن خلمسؤِ َٓ يىػس مًمّد يذي ؤزًدد مجتذفةّ فمةد وةإْ يةه
ب حدزِ لؿدٔد خلمزتمى فةٓ مزةسْ حٕدتةٍ خألدزٕةّ ،يخلتةسذ لمزةدل خلفذسةفّ فمةد خيتىةٓ
زدلزًخور خلدزخمّٕ لذمًخلف يخلطجػٕدت يخلتٓ لُد ؤزًدد وفسّٕ يبوسدوّٕ ،حٕج ؤوٍ ٔسٔد مه
يالل فذسفتٍ مًدلزّ خلطريذ يفسدد َرٌ خلكسمةّ مةه خلىسةدء ،يؤن ٔتسةذّل بلةٓ خلًدمةل
خلمسسر لُرخ خالوحسخف فٓ َرٌ خلفحّ يفٓ ذله ٔمدّم وزٕر فٓ َةرٌ خلسيخٔةّ ومةًذرٕه
لذمسؤِ :وسًّٔ شيرّ سًٕد مُسخن يوًز فتدِ خلذٕل ذَر وزٕر محفةًل بلةٓ ؤنّ خلمزتمةى
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خلمؿكسذ ًَ سسر خلطريذ خلجذمٓ لذىسةدء خلفدسةدخت فةٓ زيخٔدتةٍ ،حٕةج ؤن مًهمُةه
ٔمتسفه َرخ خلرور زسسر خلفمس يخلساس ئمًل فٓ َرخ خلسةٕدق(محفًل ،)194:خلًةدَسخت
وخٕس فٓ زيخٔدتٓ ئىًن خوحسخفُه متًذّك زإسسدذ خرتمديّٕ مًهمُه ٔستىسه َةرخ خإلحةم
زسسر فمسَه يزسسر خلمزتمى
وسًّٔ سذٕمدن فتدِ ٔتٕمّ لؿت حٕدتُد وجددم زًدمد سُزه شيرُةد ،فجدوتةٍ يخوتُىةت
حسُّد بلٓ شيرُد يتصيّرت مه غدٔك شيرُد يذٕص فُٓ ال تحر ؤن تىطإ خزىتُد خلػةغٕسِ
ٔتٕمّ مخذُد ،لرخله تحمذت ؤذيىت زدلصيخد مه يذٕص سدزٌ يومد ٔسدي ٔسٔةد وزٕةر ؤن
ٔمًل :لٕس َىةدن فةٓ خلمزتمةى مسوةص لةديم َةاالء خلىسةدء يتةستسف خلجٕدوةّ زدلفسةدد
خالرتمديٓ يذله لًدم خَتمدم خلحىًمّ زدلسيدٔةّ خالرتمديٕةّ( زددزسةتدوٓ،)411 :1411 ،
يلىه وًز خلطجػّٕ خلفدحطّ فٓ زيخّٔ «خلذعّ يخلىالذ» َٓ فتدِ يددمّ ومةت فةٓ خلفمةس
خلمدلى ،خؾكست لممدزسّ خلديدزِ لمؿدء حًخجزُد يلدمت زتغٕٕس خسمُد ،تًٕص فةٓ مىةدن
زًٕد ٔكلّ يذٓ خلممدزس ييذٓ خلسغم مه ضريذَد خلجُذمٓ بال ؤوُد خمسؤِ سجّٕ زحٕمّ يودوت
َٓ خلؿًء خلًحٕد لحٕدِ سًٕد مُسخن خلٕدجسّ ضجػّٕ وًز َٓ يذٓ خلىمٕؽ مه ضجػةّٕ
وسًّٔ ،ئػًّز وزٕر خلفسق زٕه خلىسدء فٓ خلمزتمى مه ياللُمد ئروس يدم يرةًد خلةديم
خلحىًمٓ لُرٌ خلكسمّ
يؤمّد خلمسؤِ فٓ «تىگسٕس» لچًزه ،فٕمىه ؤن ٔىهس بلٓ ؤحس خلمسؤِ فةٓ مًهةم زيخٔةدت
چًزه ؤيل خمسؤِ ٔإتٓ خلحدٔج يىُد فٓ َرٌ خلسيخّٔ َٓ سىٕىّ يَٓ خمسؤِ قًٔذّ ،سةًدخء
خلخٕدذ ،ززكت مىدٔال مه خلحسٔس خلٕصدْ خألشزق يذٓ زؤسُد يلُد يرةٍ متؿةدٔك يضةدحر،
يلد يضةمت يذةٓ رسُتُةد ي زةٕه حدرسُٕةد يتحةت ضةفتُٕد زدلطةدمّّ خلصزلةدء ،يالتةصخل
ضدزّّ(چًزه )44 :1444 ،سىٕىّ َٓ ؤزمذّ فمدت شيرُد فٓ خلًدم خلمدؾٓ ،لدّم فٓ زدخّٔ
خلسيخّٔ زإوُّد لد َدد حًزَد يفس ،يذَر شخز محمد لذسحج يىٍ يتسئؿٍ ،ييذةٓ حةد تًسٕةس
شخز محمد فمد ودن خلخًز ٔمأل فسخٌ غٕدذ شيد سىٕىّ ،يَةً خلمًٕةل لسٕتُةد سةىٕىّ َةٓ
خمسؤِ مستمذّ مه زًد يفدِ شيرُد تًتمد يذٓ وفسةُد ،يتُةدٔس حٕدتُةد يحٕةدِ ؤسةستُد دين
خاليتمدد يذٓ ؤحد
خلمسؤِ خلخدوّٕ خلتٓ تمّ خلحدٔج يىُد فٓ َرٌ خلسيخٔةّ خلىسٕةسَِ ،ةٓ خمةسؤِ زىةت زذحةه
حصٔه يذٓ لسس شيرُد خلفمٕد يَٓ يذٓ يىس سىٕىّ فُٓ خمسؤِ ودوت تًتسس شيرُةد وةل
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حٕدتُد يخٖن يزًد ؤن تسوُد دين متّىإ يلٕس لُد نُٕس يمإيْ ،يدفت مه مسةتمسذُد يلةم
تتزسؤ يذٓ مًخرُتٍ حدلج خمسؤِ فٓ «تىگسٕس» َٓ ضُسي شيرةّ شخز محمةد ،خمةسؤِ ضةدزّ
تحر شيرُد يحٕدتُد ئمىه خلمًل زإوُّد تسمص لذمسؤِ خلمكًّٕ خلًفّّٕ ،يخلتٓ لم تمدوى شيرُد
فٓ لسخزٌ يذٓ خلسغم مه يذمُد زإن خلكسٔك خلتٓ خيتدز شيرُد ال تادّْ بالّ لذتًدسّ يخلسةاس
يخلتطسٔد لُم «مُمد فًذت ،فذه ؤيدزؾه ،يوه مكمحىد يذٕىد ،سًف ؤحمُٕم حتةٓ آيةس
وفس ،يله ؤسمح زإن ٔسمًًخ غًت زرل آيس فٓ زٕتٓ»(چًزه)91 :1444 ،
زدإلؾدفّ بلٓ حسُّد ييالء لصيرُد ،فُٓ خمسؤِ ضزديّ يودتمةّ لذسةس يال تزةصوُ زغةم ؤن
ؤحمل لذسُد حصن وسٕسردخ ودلزسل ،يتسج ؤحصخوُد فٓ ؤذن خلمديص خلتٓ فٓ خلحهٕسِ لةدُٔد
حمّ وسٕسِ زىفسُد يتمًم زىل مد قذسٍ شيرُد مىُد ألوٍّ يومد تخك زصيرُد ،فمد ؤزغمُد حرّ
خلًٕص مًٍ يذٓ ؤن تًسؼ وفسُد لذجكس مى ذله فةن ضُسي تًةد مةه زةٕه وسةدء زيخٔةّ
چًزه خلتٓ لدُٔد ضجػّٕ يدغّ فًذٓ خلسغم مه ضدِ تًذّمُد زصيرُد ،لىىُد يىدمد تًؾى
فٓ مًلف ال مفسّ مىٍ فةوُد تسدي يوطجػّّٕ مستمذّّ زىفسُد ،فمد ؤنُست لًتُد ؾدّ خلزىًد
خلمسذّحٕه خلرٔه حدغسيخ زٕتُد يتسزّػًخ زمحمد
فال ٔىدد ٔىًن لذىسدء فٓ زيخّٔ چًزةه خسةتمالل فةٓ تػةسّفُهّ وُةرٌ خلمةسؤِ فُةٓ
زدإلؾدفّ بلٓ لٕدمُد زمُدمُد يذٓ وحً ر ٕةد وةإم يوصيرةّ ،فةوُةد تمخةل خلةديم خلًةدقفٓ
لصيرُد بومدذَد يبومدذ ؤقفدلُمد ًَ خلرْ رًل شخز محمد مػةسخ يذةٓ خالوتمةدم مةه رُةّ،
يخلًًدِ وحةً بلةُٕم مةه رُةّ ؤيةسْ ،حتّةٓ فةسيخ رمًٕةد مةه َةرخ خلمزتمةى خلمهذةم
مًد(يسگسْ)112 :1449 ،
فٓ خلًخلى ٔمىه خلمًل بنّ خلىدتر ٔسٔد ؤن ُٔخست ؤنّ زًةؽ خلىسةدء مخةل ضةُسي ،يذةٓ
خلسغم مه َديجُد ييفدجُد يمحدفهتُد ،بال ؤوُد ٔمىه ؤن تهُةس يرًَةد ؤيةسْ زةٕه يطةّٕ
يؾحدَد ،لتػسح ضجػّّٕ وؿدلّٕ ؤي مأّدِ لذممدتذٕه يفٓ خلًخلى فةن َرٌ خلمسؤِ ال تتغٕةس
فُٓ لُد يمٕدِ زخسجّ فٓ حمُد فٓ خالحتزدد يحمدّٔ خلحك يخلًدخلّ
فٓ مىدن آيس مه خلمػّ سٕتم تمدٔم غًزِ المسؤتٕه ،بحدخَه ضدزّ يخأليةسْ مسةىّ،
ودوتد غدمدتدن حتٓ خلىفس خأليٕس ؤمدم شخز محمد خلرْ ؤتٓ مىصلُم لمتل خلطٕ خزً تسخذ
يغفُمد محمد مه يرُّ وهسٌ زإوُمد ودوتد لًٔتدن يودن ًٔسف محمد زإنّ خإلمةسؤتٕه مةه
دضتستدن ٔطسُدن خلطٕ (چًزه)121 :1444 ،
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الزمزية (سمبولیسم)
لمد ودن خألدذ يلفتسِ قًٔذّ فٓ مجتذةف خلةديل ٔحتةًْ يذةٓ زمةًش متىًّيةّ فذمةد
خستجدم وزٕر محفًل ييذٓ مدخز يطس سىًخت خلىتدزّ خلسيخجّّٕ خلًخلًّٕ خلمًدغسِ ،حم زةدؤ
زًد ذله مسحذّ ردٔدِ مه خلىتدزّ خلسيخجّٕ يخلتٓ ٔمىه ؤن ٔكذك يذُٕةد خلمسحذةّ خلتدلٕةّ
مه خلًخلًّٕ ،يفٓ َرٌ خلمسحذّ تًرٍ بلٓ خلسمصّٔ فإنُس ؤفىدزٌ ييًخقفةٍ زتذمٕحةدت غٕةس
مسدضسِ يفٓ خيتمددٌ ؤوٍ لىل ضٓء مًىٓ زمصْ يوخٕسخً مدودن ذله ًَ خلدخفى خلسجٕسٓ لةٍ
فٓ وتدزّ مخل َرٌ خلسيخٔدت خلسمصّٔ ًَ قسًّٕ خلطسيـ خلجدغّ فٓ مػس َىدن تًرٍ بلةٓ
خلسيخّٔ خلسمصّّٔ يخلتٓ ٔمىه ؤن ٔكذك يذُٕد غحًتٍ خلفذسفّّٕ(يكٍٕ)112 :1199،
َرخ خلمٕل لذسمصّٔ الًٔىٓ خلديًل فٓ خلًدلم خلمزةسد خلمىفػةل يةه خلحمٕمةّ ،يلىىةٍ
تًسٕس يه خلمفدَٕم خلحمٕمّٕ تحت غكدء مه خلمًخلف خألسكًزّٔ يخلسمصّٔ(خلطةكٓ:4112 ،
)142
ؤسذًذ خلىتدزّ خلسمصّٔ يمديزخء خلكسًّٕ نُس مه نًُز خلسذكّ يخلطدِ خزتدخء مةه زيخٔةّ
«ؤيالد حدزتىد» ييغًال بلٓ «خلذع يخلىالذ» مى خلتصخم محفًل تزدٌ خلزمُةًز يخلمزتمةى
مد رًل خلمزتمى يلؿدٔدٌ َمد خلتًرٍ خلسجٕسٓ لًدٔد مه خلسمًش
فًذٓ سسٕل خلمخدل زيخّٔ «خلذع يخلىالذ» َٓ زمص لذمًخرُّ يخلػسخو خلمدجم زٕه خلفةسد
يمزتمًٍ يخحٕدود وسْ َىدن تؿدد زٕه زًؽ خألسمدء ي مسمّٕدتُد ومد َةً خألمةس زدلىسةسّ
لسًٕد مُسخن فةوٍّ لم ٔىه سًٕدخ زل ًٔدوٓ مه مطدول وخٕسِ فىزد ؤن وًز مخالً فٓ َرٌ
خلسيخّٔ تدل يذٓ خلؿٕدء فٓ حٕدِ سًٕد زًد يسيرٍ مه محسسٍ يسىدء خزىّ سةًٕد يخلتةٓ
تًتسس زمصخ لذؿًء فٓ لذر سًٕد ،يزئيف يذًخن يوسٔم حةدد حمةصِ يَمةد زمةصْ خلجٕدوةّ
خلًهمٓ يخلىهدم خالضتسخوٓ ي فٓ زؤْ وزٕر محفًل ؤغةسح زئيف يذةًخن زمةصخ لذجٕدوةّ
ٔطمل يذٕص سدزٌ يوسًّٔ يرمٕى يًوةّ خألزؼ ،يذلةه ألنّ زئيف يذةًخن يخلةرْ وةدن
لدٔمد ممخال لذحسّٔ يخلطًر يودن ٔىدؾل مى سًٕد فٓ خلمدؾةٓ ؤغةسح ًٔةٕص خٖن فةٓ
لػس
ن خلمتةل ًَخلسةسٕل خلًحٕةد لالوتمةدم مةه خلىةالذ ي لزةإ بلةٓ
يرد سًٕد مُسخن زةإ ّ
خلمسدّس ،يخلرْ ًَ زمص لذمًِ يخلىفدح يلىه له ٔػسح ذخ لٕمّ بٔزدزّٕ بالّ بذخ تسخفةك مةى
خلىتدذ يخلرْ ًَ زمص خلًذم يخلمًسفّ(خلطكٓ )411 :4112 ،فٓ وُدّٔ خلمػّ ييىدمد ؤلمت

 / 11دزخسدت خألدذ خلمًدغس ،السنة السادسة ،ربیع  ،3131خلًدد خلًخحد يخلًطسين

خلطسقّ خلمسؽ يذٓ سًٕد زٕه خلممدزسٔ ،سًد حٕىُد خلهالم يخلرْ ًَ زمص لذٕإس خلمكذةك
يخلهذمّ خلىدضحّ يه خلًىف خلًىف خلرْ لتل زسسسٍ ؤمخةدل سةًٕد مُةسخن يؤقذةك سةسخح
آيسٔه ؤمخدل زئيف يذًخن زيخّٔ «خلذعّ يخلىالذ» َٓ لػّ خلحصن يخلفسح ،خلٕإس يخألمةل،
خلُزًم يخلُسيذ ،يلىه رًَس ول َرٌ خلمطديس ًَ خلمزتمى ي ضًسٍ لذّمةد ومةسؤ مًؾةًيد
يالوسْ فٍٕ تإحسخً مه آالم خلىدس يخلزًّ خلسدجد يذٓ خلمزتمى
فٓ َرٌ خلسيخّٔ ٔمىه لىد ؤن وطدَد يمك يختسدو زئّٔ وزٕر محفةًل حٕةدل خلمؿةدٔد
خالرتمديّٕ يخلسٕدسّٕ ،يًَ فٓ َةرٌ خلسيخٔةّ لةد غةًّز لذمةدزت شيخٔةد خلمزتمةى خلهةدَسِ
يخلىدمىّ يزٕحتٍ يخستتجدم خلسمًش يخلًالمدت خلطجػّٕ لذتًسٕس يةه ؤفىةدزٌ ييًخقفةٍ فةٓ
زيخّٔ «خلذع يخلىالذ»  -خلذعّ سًٕد مُسخن يخلرْ يسد مه خلسةزه زًةد ؤززةى سةىًخت
ٔػًز وزٕر محفًل لحهّ مغددزتٍ زُرٌ خلىذمدت :مسِّ ؤيسْ ٔتىفس سًٕد مُسخن وسةمّ
خلحسّٔ ،يلىه خلزً يدزك يحسّ ال ٔكدق يدزد خلسةزه ،يفةٓ خوتهةدزٌ يرةد زدلتةٍ خلصزلةدء
يحةةرخءٌ خلمكةةدـ ،يسةةًخَمد لةةم ٔزةةد فةةٓ خوتهةةدزٌ ؤحةةدخً .يخيتةةصم خٖن خلًلةةًف ؾةةد
خلزمٕى(محفًل)9 :1194 ،
سًٓ چًزه فٓ «تىگسٕس» يزًؾًح إلؾةفدء خلةسيح خألسةكًزّٔ يخلسمصٔةّ لسرةل مةه
تىگستدن فدلػًزِ خلتٓ لدمُد مه زدخّٔ خلمػّّ لطجػّّٕ شخز محمد َٓ ،غةًزِ ؤسةكًزّٔ
ًًٔد محمد مه زًضُس بلٓ «ديخس» حتٓ لزم حًز سىٕىّ خلرْ لد تةًحّص يغةل بلةٓ
يخحّ خلىجٕل يلّٕد خلخًز خلسسْ زمُدزِ يهٕمّ فٓ َرخ خلًلت ،تروّس خألززًّ ؤضجدظ خلرٔه
ؤيرين خلمدل مه حًشتٍ يتسددز لرَىٍ خلتفىٕسفٓ خالوتمدم مسِ ؤيسْ يدقةر خلخةًز لةدجال:
«ؤود ؤٔؿد فٓ خلىُدّٔ سإغسح متمسّدخ مخذه يؤتًرٍّ بلٓ خلػحسخء لىه تمسدْ مه وًو آيس،
سأير مدلٓ مه حىدرسَم حتّٓ خلةدٔىدزخأليٕس»(چًزةهٔ )22 :1444 ،سةتجدم خلىدتةر
وذمّ خلمتمسد زدلىسسّ لمحمد فًُ مػكذح ٔطٕس دخجمد بلةٓ خلطةجع خلةرْ ٔتمةسد ؾةد
خلحىًمّ خلمسوصّٔ ؤي يوالء خلمدرستٕس ؤي خلجدن غًز چًزه شخز محمةد فةٓ ضجػةٕتٕه،
خلطجػّٕ خلمتمسدِ ،يخلمػذحّ فدلمطُد خلرْ زيّؼ فٍٕ شخز محمد خلخةًز خلمتةًحّص َةً
فٓ خلًخلى زمص لتسئؽ خلزدمحٕه مزتمًٕد زٕدٌ يبيكدٌ ضجػةّٕ يذةٓ ؤسةدس محةًزٔٓ
خلمدوًن يمػذحد خرتمديّٕد
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ئسْ خلمالةف :ؤنّ چًزةه يمحفةًل يَمةد فةٓ خلًخلةى ،ودوةد مةه خلمخمّفةٕه يخلىمّةدد
خالرتمديّٕٕه؛ تًرُّد بلٓ وتدزّ خلسيخٔدت لذتًسٕس يه آزخجُم فٓ خلسٕدسّ يخلمؿةدٔد خلخمدفٕةّ
خأليسْ خلًخلى ؤوُمد لد ودود لددِ فىس خلحدخحّ فةٓ خلمزتمًةٕه خلمػةسْ يخإلٔسخوةٓ لُةرخ
خلسسر فةن خلمؿدٔد خلتٓ ؤُحٕست فٓ آحدزَمد زطىل زجٕسٓ َٓ خلمؿدٔد خالرتمديٕةّ يتمةصّق
خلًاللدت خالرتمديّٕ يلؿدٔد خلحدخحةّ ،يفؿةح فسةدد خلحىّةدم ،يخلفسةدد خلسٕدسةٓ يخإلدخزْ
م خلمؿةدٔد خالرتمديٕةّ يخلتةٓ ؤحٕةست فةٓ َةرٌ
يخلًىف تزدٌ قسمّ خلطًر خلدوٕد مةه ؤَة ّ
خلمػع
وتیجة البحث
ٔمىه ؤن ٔستىتذ يزىدء يذٓ مد سسك ؤنّ زيخٔتد «تىگسٕس» ي «خلذعّ يخلىالذ » َمد مه
خلسيخٔدت خالرتمديّٕ ،يخلتةٓ خسةتجدم ودتسةد وةال خلةسيخٔتٕه ؤسةدلٕر خلًخلًٕةّ يخلكسًٕٕةّ
يخضتسود تمدمد فٓ بنُدز خلمطدول ي خلمؿدٔد فٓ فتستُٕمد خلتدزٔجّٕ يخلتإوٕد يذةٓ خلىؿةدل
خلفسدْ يخلًدخلّ خلطجػّٕ فٓ وال خلسيخٔتٕه ،ومد ؤن خلىسدء تذًر ديزخً زدزشخً وسسّٕدً يخلسمصّّٔ
ؤدخِ خستجدمُد وال خلىدتسٕه فٓ َدتٕه خلمػّتٕه خلخسيِ يخلمًِ يخلجدخو َٓ رمًُٕةد زمةًش
لدم زكال خلسيخٔتٕه زمىدفحتُد
مه رُّ ؤيةسْ تػةًّز خلجػةدجع خلسةكحّٕ ،يخلتًسٕةس يةه خلةسيح يخلًةدلم خلةدخيذٓ
لذطجػٕدت خلسكًلّٕ ،يؤٔؿد خلتًسٕسخلػسٔح يخلًخؾح يةه خلهةسيف خالرتمديٕةّ َةٓ ومةدـ
مطتسوّ ؤيسْٔ ،مىه زئٔتُد زًؾًح فٓ وال خألحسٔه يذٓ خلسغم مه ؤنّ َىدن خيتالفةدت
فٓ خلتمىّٕ ،يخلذغّ يومف خلسيخّٔ لُدتٕه خلمػّتٕه لىه يفمد لتطدزُُمد ٔمىةه ؤن وًتسسَمةد
ؤحسٔه ممدحذٕه تمدمد مه حٕج خلمحتًْ يخلسسدلّ ؤْ خلىِّؿدل خلفسدْ ؾةدّ خلزةًز يخلهذةم
زغم غمت خلحىًمّ يلمى خلحسودت خلطًسّٕ مه ؤرل خلًدخلّ
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