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مجيذ يعقوبی
فيزوس حزيزچی

الملخص
ٗؼترط جلح٠ج ٍهح هط ذِ ،تدطذٔ ؿحهؿٔ ٍهؼوسٓ كٖ هسحلي جلتاحضٗدٍ ،ػٌاسهح ٍهاق ذَخاِ
جلٌظحم جلوسترس جلححًن آًصجى ،ححغطتِ ضٗحح جلظلن ٍجٝسترسجز ٍجًتْت هؼحًحتِ هغ غاسٍض
حٌن جٝػسجم ،ح٘ث هسهت لٌح ّصُ جلتدطذٔ جلوأسحٍٗٔ هساطذح غاـ٘طج ٗلاٖ ذوطاحّسٓ هاح
ٍهؼت ذِ جٛضؼ جللد٘ؼًٔ .حى جلؼػط جلصٕ ٗؼ٘ص كِ٘ جلح٠ج ػػاط جلطًساحًا جلحو٘واٖ
كٖ جللٌطجٝس٠هٖ .هحسٌَ٘٘ى ٗطرِ ّصج جلؼػط ذحلوطى جلرحها ػطاط كاٖ جلـاطخٍ ،لٌاي
جلح٠ج ًحى ٌٗتوٖ جلٖ قرؤ كو٘طٓ جهتػحزٗح ٍجلٖ قرؤ ػل٘ح كٌطٗح ٍ ػلو٘ح ٍلاصلي ًاحى
لِ هػ٘ط هللت للٌظط .لؼرت ضرػ٘ٔ جلح٠ج ًطهع زٍضج هْوح كٖ جلطؼط جلحسٗث ٍأذاص
ح٘عج ّحهح كٖ هػحتس جلطؼطجء جلوؼحغطٗي ًحلر٘حتٖ كٖ جٛزخ جلؼطذٖ ٍئهرحل جلَّ٠ضٕ كاٖ
جٛزخ جللحضسٖ ٍخؼلَج ّصج جلطهع كٖ ذسهٔ جلتطٌ٘ل جلدواحػٖ للػاَضٓ جللٌ٘أ ٍجلدحًاد
جلسٟلٖ كْ٘ح هي ذ٠ل جًرثحهْح كٖ أضؼحض ّإٟء جلطؼطجء.
الکلمات الذليلية :جلح٠ج ،جلطهع ،جلطؼط ،جلر٘حتٖ ،ئهرحل جلَّ٠ضٕ.

* قحلد جلسًتَضجُ كٖ كطع جللـٔ جلؼطذ٘ٔ ٍآزجذْح ،خحهؼٔ آظجز جٝس٠ه٘ٔ ،كطع ػلَم ٍتحو٘وح ذكْطجى.
** ػؿَ ّ٘ثٔ جلتسضٗا خحهؼٔ آظجز جٝس٠ه٘ٔ ،كطع ػلَم ٍتحو٘وح ذكْطجى.

*

**
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المقذمة
تؼٌٖ ًلؤ جلطهع لـَٗح «ػ٠هٔ» أٍ ئضحضٓ ئلٖ ضةٍ .هس خحء ّصُ جلٌلؤ كاٖ جلواطآى
جلٌطٗن ذوَلِ تؼحلٖ﴿آیتك ألا ّتکلم لنام ث اثاامی أیم ا رلما م ل﴾(آل ػواطجى ،)41 /إٔ ػ٠هتاي أًاي
ٟتستك٘غ أى تٌلن جلٌحس ث٠ثٔ أٗحم ئ ٟذحٝضحضٓ(هٌاحضم ضا٘طجظٕ ،ج ،)299 :1إٔ ذاضاحضٓ
جل٘س ٍجلطأس أٍ هح ضحذِ شلي.
خحء كٖ «لسحى جلؼطخ» أى جلطهع َّ جلْوا جلرلٖ ذحللسحى أٍ جٗٝوحء ذَجسكٔ جلطلت٘ي
أٍ جلححخر٘ي أٍ جلؼٌ٘٘ي(جذي هٌظَض ،ج.)119 :3
ٍٍضز كٖ هحهَس آذط ذأى جلطهع( )Symbolضاٖء آذاط ػاي قطٗان جلػالٔ ٍجلطجذكأ أٍ
جلتطحذِ أٍ جٝتلحم ،ذحغٔ جلطة جلصٕ ٗسترسم لتوث٘ل ضة هطتٖ.
أهح جلطهع ئغك٠حح ك٘ؼطف «ذأًِ ضٖء حسٖ ٗؼرط ئلٖ ضٖء هؼٌَٕ ذاضحضٓ ٗ ٟوغ تحت
جلحَجس ٝػترحض ٍخَز هطحذْٔ ذ٘ي جلط٘ث٘ي تتؿوي هر٘لأ جلطجهاع»(جلاصّرٖ ،ج-246 :4
.)265
ٍٗؼتوس ّ٘دل( )Hegelأى جلطهع ٗوٌي تو٘٘عُ ذواح ٗتؿاوٌِ هاي هؼٌاٖ ٍتؼر٘اطٛ ،ى
جلوؼٌٖ ٗطترف ذتوث٘ل أٍ هَؾَعٍ ،جلت ؼر٘اط غاَضٓ أٍ ٍخاَز حساٖ أٍ غاَضٓ هاحٍٗ .اطٕ
ئذطجّ٘ن ظًطٗح أى هلَْم جلطهع ٗتؼسٕ ًًَِ زٟلٔ ٛى جلطهاع ٌٗرثان هٌاِ هَهاق ضاؼَضٕ
ذحظ ٗتٌَى كٖ جلٌلا ئشج ٍهؼت جلؼ٘ي ػلِ٘.
ٍشًط ٍكحء هحوس ئذطجّ٘ن ذأى جلطهع «هرسأ هٌَى ٍضٌل ٗػَض ٍَّ شٍ هؼٌاٖ ٍزٟلأ
تحتَٕ هؿحه٘ي هرتللٔ تتكحذن كْ٘ح ًل غَض هؿوًَْح كٖ ٍحسٓ ػؿَٗٔ ح٘ٔ»؛ ٍٗؼاطّف
جلسًتَض هؼ٘ي جلطهع ذحلٌحهي ٍجلوستَض ٍجلسط ذحلوَل جلوارْن ٍتلْا٘ن هَؾاَع هاح ذَجساكٔ
جلطلحُ ،جلححخد ،جللن ،جلؼ٘ي ،جل٘س ٍجللسحى ،أٍ جلطهع َّ جٗٝوحء ٍجٝضحضٓ(هؼ٘ي.)511 :
ٍذوح أى للطهع زٟلٔ تؼر٘طٗٔ ٍزٟلٔ ئٗححت٘ٔ ،كحلطاحػط ٗ ٟتحاسع ػاي جٛضا٘حء لتظْاط
للوتلوٖ أٍ جلوحضب ذػَضٓ هحسَسٔ ٍئًوح ٗكلن جلطحػط كاٖ ضاؼطُ تؼاحذ٘ط تاَحٖ للواحضب
ٍتؼكِ٘ جلوسضٓ ػلٖ ئحسحس تلي جٛض٘حء ،كحستؼوحل جلطهع ٌٗول جلوتلوٖ هي جلؼحلن جلوطتٖ
ئلٖ جلؼحلن جل٠هطتٖ ػي قطٗن جٗٝححء.
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ظْط جلوسضسٔ جلطهعٗٔ ًحطًٔ أزذ٘ٔ هحسٍزٓ ذحسٍز تحضٗر٘ٔ ٍكٌ٘ٔ ٍجؾحٔ كٖ كطًسح
كٖ ذسجٗٔ جلسرؼٌ٘٘ح هي جلوطى جلتحسغ ػطط هغ ًتحذٔ «أظّحض جلطط» سٌٔ 1857م لراَزل٘ط
ٍتحذغ ّصُ جلحطًٔ ضؼطجء هثل ضجهرَ ٍكحضل٘ي ٍه٠ضه٘ٔ ٍتٌحهلت كٖ سٌٔ 1886م.
أهح جٛزخ جلؼطذٖ كلن ٗترلَض كٖ هطجحلِ جٍٛلٖ هح ٗسوٖ ذحلوسضسٔ جلطهعٗٔ ئلاٖ خحًاد
ألَجى جٛزخ ٍجللي جلتٖ لن ٗؼطكْح جلؼطخ أغًٍ ،٠حى جلطؼط َّ جلودحل جلَح٘س جلصٕ ٗوٌي
جلتحسع ػٌِ ٍلن ٌٗي جلطحػط ذححخٔ ئلٖ ئسترسجم جلطهاع كاٖ أؿطجؾاِ جلطاؼطٗٔ ًحلْداحء
ٍجللرط ٍجلطثحء ٍجلَغق ٍجلـعل ٍجلوسح ٍؿ٘ط شلي هي جٛؿطجؼ جلطؼطٗٔ ،كوثً ٟ ٠داس كاٖ
هَل هي هحل:
ػلاااٖأ ذاااأًَجع جلْواااَم ل٘رتلاااٖ
ٍلَ٘ل ًوَج جلرحط أضذٖ سسٍلِ
كحلطحػط لن ٌٗي ضهعٗح ٍئى جسترسم جلتطرْ٘ح ٍجلوحسٌح كٖ لـتاٍِ .ػٌاس جحتٌاحى
جلودتوؼح جلؼطذ٘ٔ ذأضٍذح ذ٠ل جلوطً٘ي جلتحسغ ػطط ٍجلؼططٗي ٍجًتطاحض جلثوحكأ جللطًسا٘ٔ
كٖ هػط ٍجلطحم ٍجسترسجم جللـاِ جلل طًسا٘ٔ ،ػاطف جلؼاطخ ضاؼطجء جلطهعٗأ ٍأذاص جلارؼؽ
ذتول٘سّنٍ ،ػٌستص ظْط ذَجزض ئًطحء هسجضس ضرْ٘ٔ ذحلوسجضس جلـطذ٘ٔ.
أهح جلطؼطجء جلوؼحغطٍى جلؼطخ هي أغححخ جلوسضسٔ جلحسٗثٔ ٍجلطؼط جلوطسل ٍجلحط ،كوس
هلسٍج جلطؼط جلـطذٖ كٖ جٛضٌحل ٍجلوؿحه٘ي ًٍولَج ئلٌ٘ح هسجضس ؿطذ٘ٔ ًحلوسضسأ جلطهعٗأ،
ٍأضؼحض ضؼطجء ّصُ جلوسضسٔ أهثحل غ٠ح ػرس جلػرَض ٍذسض ضحًط جلسا٘حخ ٍكاسٍٕ قَهاحى
ٍأهل زًول ٍجلر٘حتٍٖ ،هسضسٔ جلووحٍهٔ كٖ جٛضؼ جلوحتلٔ ،أهثحل سو٘ح جلوحسن ٍهحواَز
زضٍٗص ٍؿ٘طّن ،تعذط ذحلطهَظ جلتٖ ضٌلت خعء ًر٘طج هي ًسا٘ح أػواحلْن ًحساترسجهْن
للوس٘ح(ع) ٍجلػل٘د ٍجلؼوحزً ،وح جسترسهت ضهَظ خلرت هي جٛسحق٘ط جلوسٗوأ ،ضاطه٘ٔ
ٍؿطذٍ٘ٔ ،هي ضرػ٘ح غَك٘ٔ ًحلح٠ج ٍؿ٘طُ.
أهح كٖ جٛزخ جللحضسٖ ،كرحلطؿن هي أى جلطهعٗٔ هسضسٔ ذسأ هي أضٍذح ،لٌٌْح ًاحى لْاح
ٍقأٓ هسم كٖ جٛزخ جلٌ٠سٌٖ٘ جللحضسًٖ .حى جلطؼطجء كٖ جلوطجحال جلوتوسهأ هاي جٛزخ
جللحضسٖ جلوسٗن ٗتوتؼَى ذرػ٘طٓ ًحَ جلح٘حٍّٓ ،صج هح خؼل جلطهعٗٔ ًحزضٓ كٖ آثحضّن ٍلٌي
ػٌسهح أغرح جٛزخ جلػَكٖ هتسجٍ ،ٟجظزّط جلطهعٗٔ ٍتَسؼت.
أهح جلطهع كٖ جلطؼط جلوؼحغط كٖ ئٗطجى كوس ذسأ هغ جلطحػط ً٘واح َٗضا٘حٍ .ذسارد تاأثطُ
ذحلطهعٗ٘ي جللطًس٘٘ي ٍزضجسٔ أزذْن ٍآثحضّن ،أزذل ذؼؽ ذػَغ٘ح جلطهعٗأ كاٖ جلطاؼط
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جللحضسٍٖ .ذؼ٘سج ػي جلـعل جلؼطكحًٖ ًحى ذسرد خْاَز جلطاحػط ً٘واح ػٌاسهح جتراص جٝذْاحم
جلطؼطٕ قطٗوِ ئلٖ جلطؼط جللحضسٖ.
كٖ جلَجهغ ًحى ً٘وح ٗو٘ل ئلٖ ًَع هي جلطهعٗأ تساوٖ «جلطهعٗأ جٝختوحػ٘أ» ٍظْاط
جًؼٌحسْح كٖ ضؼط جلطؼطجء جلصٗي خحؤٍج هي ذؼسُ ،هثل ضحهلَ ٍجذَجى ثحلث.
ئشى جٛزخ جللحضسٖ ٗحتَٕ ػلٖ ضهاَظ ًث٘اطٓ لْاح َّٗأ حؿاحضتٌح ٍحؿاحضج جٛهان
جٛذطٕ ٍلْح أٍخِ هطتطًٔ ػسٗسٓ ػٌس جٛهن .كحلطسان ٍجلتػاو٘نٍ ،جلوساطح ٍجلوَسا٘وٖ
ٍجلسٌ٘وح تستل٘س هي ػ٠تن ٍخس ػٌس أًثط جٛهن هغ هل٘ل هي كطم قل٘ق كٖ جلوؼٌٖ.
لدأ جلٌث٘ط هي جلطؼطجء جلؼطخ ئلٖ جترحش جلح٠ج ًطهع كٖ ضؼطّن للتؼر٘ط ػاي تداحضخ
جضتركت ذَجهؼْن جلس٘حسٖ ٍجٟختوحػًٍٖ .ل ضحػط هي ّإٟء جلطؼطجء ٍظق جلحا٠ج ًطهاع
كٖ ضؼطُ ذكطٗوتِ جلرحغٔ ،كوٌْن هي جًتلٖ ذتلو٘ح ٍئضحضٓ لِ هي ذ٠ل هػاحتسٍ ،هاٌْن
هي خؼل هػ٘سٓ أٍ أًثط هي هػ٘سٓ كٖ جلح٠جٍ ،هٌْن هي ذػع هسطح٘ٔ ضؼطٗٔ ًحهلٔ
كٖ جلح٠جٍ .هي ّصج جلوٌكلن سَف ًر٘ي ً٘ل٘ٔ تَظ٘ق ضرػ٘ٔ جلح٠ج جلطهعٗٔ كٖ ضؼط
جلر٘حتٖ ٍئهرحل جلَّ٠ضٕ.
رمشية الحالج عنذ عبذالوهاب البياتی
ئستؼحى جلطحػط جلؼطذٖ(جلؼطجهٖ) جلوؼحغط ػراسجلَّحخ جلر٘احتٖ ذػاَ جلطاحػط جلػاَكٖ،
هٌػَض جلح٠ج ٍ جترصُ ًطرػ٘ٔ ضهعٗٔ كٖ هػحتسُ ٍ ،هي ذ٠ل ّصُ جلطرػ٘ٔ ٍهاح ًاحى
لْح هي هَجهق كٖ جلوحؾٖ ،ػرأط ػي هَجهلِ ٍهح ػحًحُ هي أظهح كٖ جلححؾط.
ٍسرد تَظ٘ق جلر٘حتٖ لطرػ٘ٔ جلح٠ج ًطهع ٗؼَز لٍٜخِ جلوطتطًٔ جلتٖ تدوغ ذٌ٘اِ
ٍذ٘ي جلح٠جٍ ،كٖ لحظٔ ضؼَضٗٔ ًٍلسا٘ٔ هؼٌ٘أ ،ضإٔ جلر٘احتٖ ّاصُ جلطرػا٘ٔ ٍجؾاحٔ
ٍخل٘أٔ «كلٖ لحظٔ هحً -وح ٗوَل جلر٘حتٖ -ثن جلتكحذن ذٌٖ٘ ٍذ٘ي جلح٠ج كٖ ضٌل ذك٘ط
خسجً ،لن أخس ذسأجً هي ًتحذٔ جلوػ٘سٓ ذْصج جلطٌل» ،ح٘ث تـلد ػلِ٘ ضؼَض هاح ػٌاس تدَألاِ
ذحلوطخ هي جٛظّط جلصٕ ٗؼٌا ه٠هح جلحؿحضٓ جٝس٠ه٘ٔ ٍجلعّس ٍجلتػَف.
ٍأٍخِ جلتطحذِ ذ٘ي جلطحػطٗي تٌوي كٖ أى ًلْ٘وح ضحػطجى ٍهلٌطجىّ٠ًٍ ،وح ػحً٘ح هي
ألن جلكطز ٍجلـطذًٔ .وح أى جلح٠ج ًحى ٗتػق ذأًِ ثَضٕ جلٌعػٔ ،كٌحى ٗكلان ًلوحتاِ ذا٘ي
جلٌحس ذطأى جلحن ٍجلؼسجلٔ ٍهح ٗطتٌرِ جلسلكحى جلدحتط هي خَض ٍظلنٍ ،جضتطى جلر٘حتٖ هغ
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جلح٠ج كٖ ّصُ جلػلًٍٔ .حى جلر٘حتٖ هتأثطجً ذحلػَك٘ٔ ،ح٘ث ًطأ ٍتطػطع كاٖ أساطٓ زٌٗ٘أ
ًٍحًت جلٌتد ٍجلوإللح جلسٌٗ٘ٔ كٖ هٌترأ خاسُ كاٖ هتٌاحٍل ٗاسُ ،ئؾاحكٔ ئلاٖ ظٗحضتاِ
ٛؾطحٔ جٍٛل٘حء ٍجٍٛغ٘حء ٍ ،ذصلي ًطٕ أى جلر٘حتٖ هس خوغ ذا٘ي جلثَضٗأ ٍجلػاَك٘ٔ كاٖ
ذؼؽ أضؼحضُ.
كحلوتػَكٔ جتّسوَج ذلؿ٘لٔ ػسم جلطؾَخ للسلكحى ٍلن تاإثط كاْ٘ن جٝؿاطجءج جلسًَ٘ٗأ،
ًحلوحل ٍجلدحُ ٍجلووحمٍ ،ذصلي ظلَّج هتحطضٗي ٍذؼ٘سٗي ػي أضٌحل جلؼرَزٗٔ جلسًَ٘ٗٔ(جلس٘أس
خحسن ،جٝلتعجم ٍجلتػَف كٖ ضؼط جلر٘حتٖ.)227-226 :
كأخَجء جلتػَف هس ّ٘وٌت ػلٖ جلر٘حتٖ ٍجًسهح كْ٘ح ًٍحًت جلس ٟٟجلثَضٗٔ ٍجؾحٔ كٖ
ػرحضج هي أضؼحضُ:
ٗح هٔسٌِطٕ ذِحٔرأِ
هح٘أطٕ كٖ هُطذِِ
(جلر٘حتٖ ،جٛػوحل جلطؼطٗٔ ،ج)11 :2
ٍّٖ ػرحضٓ تطرِ ػرحضٓ جلح٠ج جلطْ٘طٓٗ« :ح هٓي أَسٌطًٖ ذِحرأٍِِ ،حٓ٘أطًاٖ كاٖ هٓ٘احزٗيِ
هُطذِِِ»(أذرحض جلح٠ج)17 :؛ هغ ضة هي جلتؼسٍٗ ، ٠هَل جلر٘حتٖ أٗؿحً:
تََحَّسٓ ٕ
تَؼحًَوَتٕ
ٍذحضًَٓتٕ -أًتٓ أًَح
(جلر٘حتٖ ،جٛػوحل جلطؼطٗٔ ،ج)15 :2
كْصُ جلؼرحضج هستَححٓ هي أهَجل جلح٠ج:
حٓحضحىٓ ححضحىٓ هِاي ئثراح ِ ئثٌَْا٘يِ
أَأًَااتٓ أمٕ أًااح ّٓااصج كااٖ ئلَْاإ٘يِ
(جلر٘حتٖ ،جٛػوحل جلطؼطٗٔ ،ج)16 ٍ15 :2
ٍهي هَل جلر٘حتٖ أٗؿحً:
هَتَلْتٌَٖ
ّٓدٓطتٌَٖ
ًَسِ٘تٌَٖ

 / 86زضجسح جٛزخ جلوؼحغط ،السنة السادسة ،ربیع  ،3131جلؼسز جلَجحس ٍجلؼططٍى

حٌَٓوٕتٓ ذِحلوَٓ ِ ػلَّٖ هَرلَ ألقِ ػحم
(جلر٘حتٖ ،جٛػوحل جلطؼطٗٔ ،ج)16 ٍ15 :2
ٌٍّحى تطحذِ ذ٘ي ّصج جلوَل ٍهَل جلح٠ج ػٌسهح ٗوَل:
ئلااٖ ضَااٖءن هِ ايَ جلحٓ٘ اقِ
ًَ اسِٗوٖ ؿَٕ٘ اطَ هٌْٓسٔااَخٍ
زٓػاااحًٖ ثُا انَّ حَّٓ٘اااحًِٖ

ًَلِؼ الِ جلؿْ إ٘قِ ذِحلؿْ إ٘قِ

كَلَوأاااح زجضٓ ِ جلٌاااأسٔ

زٓػااح ذِااحلٌّكْغِ ٍٓجلسَّاإ٘قِ

(أذرحض جلح٠ج)34 :
ٌٍّحى هلطزتحى غَك٘تحى أضحض لْوح جلر٘احتٖ كاٖ هػا٘ستِ ٍّواح جلتدلّاٖ ٍجلوٌحضالٔ
جللتحى تسٟى ػلاٖ حاح ٟهتسجٍلأ ػٌاس جلػاَك٘٘يٍ ،هاس ظْاط ذؼاؽ زّ ٟٟاحت٘ي
جلولطزت٘ي كٖ زػحء جلح٠ج هرل أى ٗػلد ،كَْ كٖ ذؼؽ هٌِ ٗوَل ...« :أى تطظهٌٖ ضاٌط
ّصُ جلٌؼؤ جلتٖ أًؼوت ذْح ػلٖأ ،ح٘ث ؿ٘أدٓ أؿ٘حضٕ ػوأح ًطلت لٖ هي هكاحلغ ٍخْاي،
ٍحطّهت ػلٖ ؿ٘طٕ هح أذحت لٖ هي جلٌظط كٖ هٌٌَى سطّىٍّ ،إٟء ػراحزى هاس خوؼاَج
لوتلٖ ،تؼػرحً لسٌٗيٍ ،توطذحً ئل٘ي ،كحؿلط لْن ،كاًي لَ ًطلت لْان هاح ًطالت لاٖ لواح
كؼلَج ،هح كؼلَجٍ ،لَ ستط ػٌٖ هح ستط ػٌْن لوح جذتل٘اتٔ ذواح جذتل٘ات»(جلوػاسض ًلساِ،
ًلا جلػلحٔ).
ئؾحكٔ ئلٖ أى ٌّحى ػرحضج لْح ز ٟٟغَك٘ٔ ،هثال «قطهات ذاحذٖ»« ،كاٖ جلحؿاطٓ
تستدلٖ»« ،أًت كٖ ذسجٗٔ ئًتْحء»« ،ك ٠تلؽ ذتن ًلوح جلطٗح»« ،جللوطجء»« ،جٛسوحل»،
«ػحضوٖ»« ،هؼحًوٖ»ٌّ٘« ،ل جًَٛجض»ٍ« ،حطتٖ»« ،ذطجتد»« ،ضَْز جلاعٍض ٍجلسالكحى»،
«ٍل٘ؤ جلط٘كحى»ٍ« ،هح سرأح ئ ٟذحسوْح» ٍؿ٘طّحً ،وح سٌطٕ ٟحوح.
عذاب الحالج
تتٌَى ّصُ جلوػ٘سٓ هي ستٔ هوحقغ هؼتوسٓ كٖ ذٌحءّح ػلٖ هوَهاح غاَك٘ٔٗ ،ـلاد
ػلْ٘ح غَتحى ؿ٘طهٌلػل٘ي ٍ ٟهتّحسٗي ئتححزجً ًحه ً٠هحتواحى ػلاٖ أساحس كٌاطٓ غاَك٘ٔ،
كحلػَ جٍٛل ٍجؾح ٍَّ جٛسحس كٖ جلوػ٘سٓ ٍَّ غَ جلح٠ج ٍجلػاَ جٙذاط ؿاحهؽ،
ٍسرد ؿوَؾِ َّ «ح٘لٔ كٌ٘ٔ ئذتٌطّح جلر٘حتٖ ل٘سلق هي ذ٠لْح ئلٖ ذكلِ ٍلٌي ٟتٌاَى
لْدٔ جلر٘حتٖ ٍجؾحٔ ،كوس جذتحض لْصج جلػَ غلٔ جلوطٗس» جلصٕ َّ غَ جلطحػط ًلسِ.
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كحلػَ جلصٕ ترسأ ذِ جلوػ٘سٓ ٍذحسد تؼر٘ط هحاٖ جلاسٗي غارحٖ ساَجء ًاحى ّاصج
جلػَ ٗوثل «جلطٍح جلٌل٘ٔ كٖ لحظٔ جلتدلاٖ» أٍ «جلكاحتق» ّاَ لا٘ا غاَ جلحا٠ج/
جلر٘حتٖ.
ئشى ٌّحى غَ ترسأ ذِ جلوػ٘سٓ هرحقرحً جلح٠ج ٍجلر٘حتٖ«حاحه ً٠كاٖ ثٌحٗاحُ جلٌػاح
ٍجلتَخ٘ٔ ،جلوطَخ ذرؼؽ جللَم ٍَّ ،هح ٌٗنُّ ػاي ػلاَ هٌعلأ غاححد جلػاَ ٍ ،سا٘كطتِ
هؼٌَٗحً ػلٖ جلورحقد»:
سٓوَكْت كٖ جلؼٔتْؤِ ٍجللَطجؽ
تَلَكّرَتٕ ضٍٔحٔيٓ ذحَٛغرحؽ
ضَطِذٕتٓ هِي آذحضِِّن
أَغحذٓيٓ جلسأٍجض
تَلََأثَت ٗٓسجىٓ ذحلحِرطِ ٍذحلـُرحض
ٍّح أًح أضجىٓ ػحًِلحً ػلٖ ضهحز ّصٕ جلٌّحض
غٓوٕتُيٓ ذٕٓ٘تِ جلؼٌٌَْٓرَٔ ِ ،تحخٔيٓ جلػُّرحض»
(جٛػوحل جلطؼطٗٔ ،جلوػسض جلسحذن ،ج)9 :2
كحلٌلوح ٍجلؼرحضج جلتٖ ٍضز كٖ ّصج جلووكغ َّ هػسجم هحػحًحُ جلح٠ج ٍجلر٘حتٖ هي
جلولن جلطٍحٖ ذسرد جلتٌحهؿح جلتٖ ٍجخْْح جلطحػطجى كٖ ػػاطّوح ،هواح خؼال ح٘حتْواح
أضرِ ذحلؼتؤ ٍجللطجؽ ،كٌ ٠جلطحػطٗي ٍجخْح هي ذكَخ جلؼػط ٍضظجٗحُ ،كحلر٘حتٖ تلَأثت ٗسجُ
ذحلحرط ٍجلـرحض ٍأذص ٗؼحلح ذ ٠خسٍٕ ًحضجً ذحهسٓ ذوٖ هٌْح جلطهحز كوفٍ ،جلحا٠ج كَوَاسٓ أّان
غلٔ هي غلح جلوتػَكٔ ٍّٖ جلتعجم جلْسٍء ٍجلػوت ،كلن ٗساتكغ جلوححككأ ػلاٖ ّاصج
جٝلتعجمٍ ،ذس ًٟهي أى ٗػرح تحخِ جلحٌؤ ٍجلوؼطكٔ ،غحض تحخِ جلطَى ٍجلػُّرحض ،كَجخِ جللَم
ٍجلتأً٘د.
كحلتكَض ٍجلٌوَ لطرػ٘ٔ «جلوطٗس» كٖ جلووكغ جٍٛل ٍجؾح ٍشلاي ػٌاسهح ٍخأاِ جللاَم
ٍجلتأً٘د لْصُ جلطرػًّْ٘ٔٛ ،ح «سوكت كٖ جلؼتؤ ٍجللطجؽ ٍتلكّرت ذحٛغرحؽٍ ،ضطذت هي
آذحضّنٍ ،»...أهح كٖ جلووكغ جلثحًٖ «ضحلٔ حَل جلٌلوح » .كاى جلطرػ٘ٔ تطٗس جلرحث ػاي
«جلدصٍض ٍ جٙذحض» جلػحك٘ٔ جلتٖ لن تتلاَع ذحٛغارحؽ ٍجلـراحض ،كلاصلي تكلاد جلؼاَى لْاصج
جلـطؼٍ ،كٖ جلووكغ جٍٛل أٗؿحً ًطٕ تَخِ جلطرػ٘ٔ ًحَ شلي جلػَ ٗ« ،اح ًاححطجً ًحهتاِ
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للدحض»ٍ ،كٖ جلووكغ جلثحًٖ ًسوغ غَ جلطرػ٘ٔ ًلسْح «كٌحهتٖ ًحطتْح ٍأًل جلسأ٘حف»،
ٍكٖ جلووكغ جٍٛل ًطٕ تؿطع جلطرػ٘ٔ ٍّٖ كٖ تسحؤل «هي أٗي لٖ ٍأًت كاٖ جلحؿاطٓ
تستدلٖ»ٍ« ،أٗي جًتْٖ ٍأًت كٖ ذسجٗٔ جًتْحء» ،جهح كٖ جلووكغ جلثاحًٖ كحًْاح تتَخاِ ًحاَ
ؿحٗتْح زٍى تطزز أٍ ذَف ،كتكلد هح تطٗسُ ذوَٓ ،كَْ ٗوَل:
كَؤسَّ لٖ ٗٓسٕٓٗيٓ ػِرٕطَ سٌََٓج ِ جلوَٓ ِ ٍجلحِػحض
ٍجلػَّوٕت ٍجلرٓحث ػٓي جلدصٍُضِ ٍجٙذحض
ٍٓهٓعْم جَٛسسجف
ٍٓلِ٘ٓوْرٓل جلسَّ٘حف
كٌَحهَتٖ ًَحٓطْتُْح ٍأًَلَ جلسأ٘حف
ٍجضٕتَحلَٔج
)جٛػوحل جلطؼطٗٔ ،جلوػسض جلسحذن ،ج(11 :2
أهح جلووكغ جلثحلث «كس٘لسحء» ٗوسم لٌح هطْسجً لًٞسحى جلوْحى ٍجلصٕ ٗتؼطؼ لاٞشٟل
ذوسضٓ ٍسكَٓ جلوحل ٍجلسلكحىٍ ،ذسارد جلراَف ٍجلكواغٍٗ .توثال ّاصج جلوطاْس ذوْاطِّج
جلسلكحى جلصٕ ٗطكِّ ػي جلسلكحى ٍححض٘تِ ذحطًحتاِ ٍأٟػ٘راِ جلوؿاحٌٔٗ ٍٟ ،رلاَ ّاصج
جلتْطٗح هي جلتٌّْن ًحَ تلحّٔ جلح٘حٓ ًوح تؼٌا هؼحًحٓ جًٝسحى جلرحتا جلصٕ ٍؾؼِ جلواسض
تحت أهسجم جلظحلو٘ي.
كطرػ٘ٔ جلوْطج خؼلْح جلر٘حتٖ لتٌَى ًوَشخحً للكوَح جللطزٕ جلصٕ ٗوَز غححرِ ئلٖ
جلؿ٘حعٍ ،خؼلْح تظْط ًَغؤ ػحض كٖ خر٘ي جًٝسحً٘ٔ ٍجًؼٌحسحً لـ٘حخ جلؼسل ٍجلحطٗٔ ٍهحَ
جلؼ٠هح جًٝسحً٘ٔ ذ٘ي جٛكطجز .كحلوْطج ل٘ا ئ ّٟتؼر٘طجً ػي ححلٔ جلؿؼق ٍجل٘أس ٍجٝحراحـ
جلطسٗس ٍجلصُّل ٍجلَْجى جلصٕ ٗستحَش ػلٖ جًٝسحى ػٌس هَجخْٔ ظلن جلوسض ٍخَضُ.
ٗوسم جلطحػط ّصج جلووكغ ذكحذغ حٌحتٖ سطزٕ ذسٟلٔ جلعهي جلوحؾٖ ٍئى ًحًات أكؼحلاِ
جلوؿحضػٔ ًث٘طٓ:
ًحى ٗح هح ًحى
كٖ سحلقِ جٛظهحى
(جٛػوحل جلطؼطٗٔ ،جلوػسض جلسحذن ،ج)13 :2
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ٍٗؼطؼ جلح٠ج /جلر٘حتٖ كٖ ّصج جلووكغ أًَجػحً هرتللٔ هاي أػواحل ٍحطًاح جلوْاطج
جلتٖ ٗـلد ػلْ٘ح قحذغ ٍهؿوَى ٍجحس كوف ٍَّ جلتلحّٔ ٍئًؼسجم جلدسٍٕ ،كَْ ٗوَل:
ٗٔسجػِدٔ جٍٕٛتحضِٓٗ ،وٕطِٖ كََٕمَ حٓسِّ جلسإٔ٘قِ ٍٓجلسُّذحى
ٗٓطْهُعٔ كََٕمَ جلحٓرٕلِٓٗ ،أًُلُ جلعْخحجٌْٓٓٗ ،ثٌَِٖ هٔـٌِّ٘حً سٌٓطجى
ٍكٖ جلووكغ جلطجذغ «جلوححًؤ» ٗظْط جلح٠ج /جلر٘حتٖ ذؼعهاِ ٍئضجزتاِ ٍثرحتاِ ٍئغاطجضُ
ػلٖ هوحٍهٔ جلظلن ٍجٝسترسجز ٍهَجخْٔ جلسلكحى ًِٛ ،لان ٗؼاس ٗحتوال جلظلان ٍجلتؼسأاق،
ٍجذتحض لٌلسِ هْؤ هوحضػٔ جلسلكحى لَحسُ ذؼس شلي جلسلَى جلطٍحٖ ٍجلوحزٕ ،كلٖ ّاصج
جلووكغ ٗرَح ذٌلوت٘ي أهحم جلسلكحى جلدحتط:
ذٔحٕتٔ ذٌَِلوٓت٘يِ لِلسٔلكحى
هُلت لَِٔ :خٓرحى
هُلتٔ لٌَِلدِ جلػأ٘سِ ًَلوٓت٘يِ
ٍذؼسّح أذلس ئلٖ جلٌَم هسطٍضجً هطتحححً ذؼ٘سجً ػي تأً٘د جلؿو٘طً ًِٛ ،حى لسِٗ ئحسحس
ٍ ضؼَض خو٘ل كٖ تأزٗٔ ٍجخرِ زٍى أى ٗرحلٖ لوػ٘طُ جلصٕ ٌٗتظاطُ ،هلرأ٘احً لٌاسجء شلاي
جلػَ :
ٍٓ ًُوتٔ لَٕ٘لَتَ٘ي
حٓلوتٔ كْ٘وح ذِأًّٖ لَنٕ أػٔسٕ لَلظَٕ٘ي
تََٓحأسٓ ٕ
تَؼحًَوَتٕ
ٍٓ ذحضًَٓتٕ -أًت أًح
أهح جللوطجء جلصٗي هي أخلْن ٍجخِ ظلن جلسلكحى ٍجسترسجزُ ،أكػحَج ػي هػا٘طُ جلاصٕ
ٌٗتظطُ ذرٌحتْن ٍؾد٘دْن زٍى ًػطّن ٍهسحًستْن ئٗحًُْٛ ،ن ًحًَج ػاحخعٗي ػاي شلاي،
ٍجلح٠ج /جلر٘حتٖ لن ٗلتلت ئلٖ شلي ً ًِٛحى ٗؼا٘ص جٝػتراحـ ٍهاطجٍزٓ جلحٔلان جلدو٘ال
ذحلتَحأس ٍجلوؼحًؤ ًٍحى ٗطؼط ذأًِ ذؼ٘سجً ػي جلتؼحسٔ ٍجلَحسٓ ،جست٘وظ هاصػَضجً ػلاٖ ٍهاغ
ذكأ جلعهحى:
ٍٓؾَحأ كٖ ذَطجتِدِ جلوسٌٗٔ
جللُوطجءٓ ئذَْٓتِٖ
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ٗٓرٌَُىَ ،كَحسٕتَٕ٘وظتٔ هٓصػَٔضجً ػلٖ ٍٓهْغِ ذَكأ جلعّهحى
ٍٓلَن أخِس ئ ّٟضَُْٔز جلعٍّضٓ ٍجلسألكحى
حَٓلِٖ ٗٓحَهَٔىٍَٓ ،حَٓلِٖ ٗٓطهُػَٔىَ! ئًّْح ٍلِ٘ؤ جلطّ٘كحىِ
ٍهس أح٘ف ذوَٕ جلططّ هثل جلسلكحى ،ضَْز جلعٍّض ٍجلصتحخ هي أظٟهِ ٍأترحػِ ٍَّ هدطز
هي إٔ س٠ح ئ ٟس٠ح جلٌلؤ ٍجٝضجزءٓ ،كَهق ذَخِ جلكـ٘حى ٍجٝساترسجز ٍجلظلان ذولاطزُ
هَجخْحً جلوػ٘ط جلصٕ ًحى ٌٗتظطُ:
ذٓ٘يَ جلصّتحخِّ ،ح أًَح ػٔطٗحى
ٍٗكلد جلح٠ج /جلر٘حتٖ جلؼَى ٍٗلَم شلي جلػَ جلصٕ سحهِ ئلٖ ّصج جلوػ٘ط جلوطاإٍم.
كْصج جلػَ َّ جل صٕ حطؾِ ػلٖ جلثَضٓ ؾاس جلسالكحى ٍأػَجًاِ ٍلواح ساوف كاٖ هرحلاد
جلظحلو٘ي ٍجلدحتطٗي ،تطًِ ٍح٘سجً ٟحَل لِ ٍ ٟهٍَٓ ،لصلي كَْ ٗؼحترِ ذألن ٍحطهٔ هؼتواسجً
أى هحتلِ ل٘ا جلسلكحى ٍس٘أحكِ ذل شلي جلػَ جلوحطّؼ:
هَتَلْتٌَٖ
ّٓدٓطْتٌَٖ
ًَسِ٘تٌَٖ
حٌَٓوٕتٓ ذِحلوَ ِ ػلَّٖ هَرلَ أَلقِ ػحم
ذحلطؿن هي جلؼتحخ جلصٕ ٍخِْ جلح٠ج /جلر٘حتٖ لْصج جلػاَ جلوحاطِّؼ ،ظالّ جلتوسأاي
ذحلْسف ٍػسم جلترلّٖ ػٌِ هستوطجً كٖ حول جلطسحلٔ ،ؿ٘ط هرحلٍ ذحلوَ  .كووكغ جلوححًوأ
َّ ذسجٗٔ لٌْحٗٔ هحعًٔ كٖ جلووكغ جلرحها «جلػلد» ٍَّ هَجخْٔ جلوػ٘ط جلوحتَم.
ٗؼٌا لٌح ّصج جلووكغ هطحلت٘ي ،جٍٛلٖ تػق جلححلٔ جلتٖ ػحضْح جلح٠ج /جلر٘احتٖ كاٖ
جلسدي:
كٖ سٌََٓج ِ جلؼٔونِ ٍجلاودحػٓٔ:
ذٓحضًٌَٖٓ
ػٓحًَوٌَٖ
ًَلْوٌٖٓ
ٍٓهٓسأ لِٖ شِضجػِٓ
ٍٓهحلَ لٖ:
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جللُوطجءٔ أَلرٓسَٔىٓ تحخْٓٔن
ٍٓهحقَؼَٔج جلكّطٗن
ٍٓجلرٔطظٔ ٍجلؼِوٕ٘حى ٍجلطّهِ٘ن
ٍٓهحل لٖ ئٗأحى
ٍأؿلَنَ جلطّرأحى
كرحلطؿن هي جلَحطٔ ٍجلوسَٓ جلتٖ ًحًت تسَز جلسديً ،حى شلي جلػاَ جلاصٕ ظْاط
كٖ جلووكغ جٍٛل «جلوطٗس» هػسض هإجًسٔ ٍػٌسهح ؿحزض ،أغرح جلح٠ج /جلر٘حتٖ ٌٗتظط لوحتِ
ذحطهٔ ٍضَم ،ك٘تن جللوحء ثحً٘ٔ كٖ جلسادي ٍٗرواٖ هؼاِ حتاٖ شلاي جلوَػاس جلاصٕ تانَّ
تحسٗسُ:
هَٓػِسًٔح جلحٓطْط،
ك ٠تَلُؽُّ ذَتنٓ ًلوح ِ جلطّٗحِ كََمَ جلوحء
ًحى ًْحٗٔ ّصج جللوحء هطَذحً ذحلتحصٗط ٍتطى جلح٠ج ٍح٘سجً َٗجخِ هػ٘طُ ذولطزُ:
ٍٓهحلَ لٖ ئٗأحى
ٍأؿلَنَ جلطّرأحى
ٌٍْٟٗؽ جلسد٘ي هي ؿوطٓ لوحتِ ٍحلوِ ئ ٟػٌسهح أححقَج ذِ هغ ذسجٗٔ جلوطحلٔ جلثحً٘ٔ
هي ّصج جلووكغ:
ٍجًْسٓكغٓ جلوُؿحُٓ ٍجلطَْزٔ ٍجلسأ٘حف
كأحطَهَُج لِسحًٖ
ًٍَْٓرَٔج ذٔستحًٖ
ٍٓذٓػٓوَج كٖ جلرِثطِٗ ،ح هٔحِّ٘طٕ
ٍهٔسٌِطٕ
ٍقَطَزٍج جَٛؾْ٘حف
كحلٌلؤ ّٖ هػسض جلثَضٓ ٍجلؼػ٘حىٍ ،لوٌغ ّصُ جلثَضٓ ٍّصج جلؼػا٘حى ٍجلتواطُّز ًُرتات
جلٌلؤ كٖ هػسضّح ،كحطمُ جللسحى َّ جلسر٘ل ئلٖ ًرت جلٌلؤ ،ثن غحزض أظٟم جلسلكحى،
جلٌتد ٍجلوركَقح «ًْرَج ذستحًٖ»ً ،وح هحزٍج حولٔ زػحت٘ٔ للتطٌ٘ي كٖ أكٌحض جلحا٠ج/
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جلر٘حتٖ «ٍ ذػوَج كٖ جلرثط» ،لكوا جلحو٘ؤ ػي جلٌاحس ٍتؿال٘لْن ٍػٌاس ئغاطجضّن كاٖ
ػػ٘حًْن ٍهرحللتْن ،ضطّزٍّن ًٌٍّلَج ذْن «ٍقَطَزٍج جٛؾ٘حف».
ٍذؼس ًل ّصج جلسأهحض ،ذح جلْسف جلح٠ج /جلر٘حتٖ ٍجؾححً خل٘أحً ٍلن ٗرن سَٕ جلرحث ػي
جلسر٘ل جلصٕ ٗوَزُ ئلٖ جلؼرَض هي ّصُ جلوحٌٔ:
هِيْ أَٗيَ لِٖ أَىْ أػٕرٔطَ جلؿِّلحف
ٍٓجلٌّحضٔ أغرٓحٓتٕ ضٓهحزجً ّحهِسجً
ٍهي أخل جلر٠ظ هي ّصُ جلوحٌٔ ،كَْ ٌٗحزٕ ٍٗػ٘ح لؼلّ أذَجخ جلر٠ظ تُلتح لِ:
هِيْ أَٗيَ لِٖ ٗح هٔـلِنَ جَٛذَجخ
ٍٓجلؼٔوْنٔ ٍجل٘ٓرحخ
هحتِسٓتٖ ،ػٓطَحتِٖ جَٛذ٘ط كٖ ٍٓل٘وِٓٔ جلح٘حٓ
ك ٠سر٘ل ًٝوحشُ ٍلٌي جلح٠ج /جلر٘حتٖ ٗلتوا جلؼاَى ٍجلوساحػسٓ ذتَخأاغ هاي جلوآَ
جلـ٘ر٘ٔ جلٌحهٌٔ كٖ ًلسِ للتح أذَجخ جلر٠ظ ًٍَجكصُ لِ:
كَحكْتَحٕ لِٖٓ جلطّرأحىٓ،
هٔسَّ لِٖ ٗٓسٓىٓ آُ
ٗؼٌا ّصج جلوطْس ئستؼدحل جلح٠ج /جلر٘حتٖ للر٠ظ ػي قطٗن جلوَ  ،كَْ هتلِّْاق
للوحء هػ٘طُ ٍجلر٠ظ هي ّصج جلؼصجخٍ« ،هس أذسع جلر٘حتٖ كٖ تػَٗط ّصج جلوطاْس ذتطً٘اع
ًر٘ط كٖ ػرحضج تسل ػلٖ جلساطػٔ ٍجًٝوؿاحؼ ٍجلحسانً ،لؼال جلدٌاَز ٍجلؼساا كاٖ
هسجّؤ جلرَ٘ ٍأهحًي جلتدوغ.
«ٍجًسكغ جلوؿحٓ  ،...كاأحطهَج ًٍْ ،...راَج ٍ ،...ذػاوَج ٍ ،...قَاطَزٍج ٍ »...هاحهَج ذٌال ألاَجى
جلرطجخ ٍجلتطٍٗغ ،ذسطػٔ كحتؤ ٍذٌلحءٓ ػحل٘ٔ تدسأس هح أػسٍج هي أخلِ».
ٍكٖ جلووكغ جلسحزس ٍجٛذ٘ط ذؼٌَجى «ضهحز كٖ جلطٗح» ٗوسم جلح٠ج /جلر٘احتٖ تلحغا٘ل
أًثط ػوح ػحًحُ هي جلؼصجخ ٍجٟٙم جلتٖ ًحى هطـَ ًٟػٌْح ذسرد جلتَجغال ٍجلتَحاس ذاصلي
جلَخَز جلٌَضجًٖ جلصٕ ؾحأٖ ذٌلسِ هي أخلِ قَجل ح٘حتِ ،كؼحز ئلٖ هتحذؼتْح ّصج جلوطاْس
«ٍلؼل ّصج هح ٗإًس ئستوطجض ح٘حتِ -ػلٖ ًحَ هح -حتٖ ذؼس غلرِ ٍهَتِ».
ٌٗوسن ّصج جلوطْس أٗؿحً ئلٖ هطحلت٘ي ،جٍٛلٖ تُظْط جلػَضٓ جلتٖ تؼٌا لٌح هحػحًحُ ٍهح
ًحذسُ جلح٠ج هي ظلن ٍأَّجل ٍتؼصٗد ٍآٟم أثٌحء جلػلد ٍذؼسُ:
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ػٓططُ لَ٘حلٍ ٍأًَح أًُحذِسٔ جََّٓٛجل
ٍأػٕتَلٖ غََْٓٓٓ جٛلَنِ جلوَتّحل
إٍٔغحلُ خِسوٖ هَكْؼَّح
أَحٕطَهَّٔح
ًَثَطٍج ضٓهحزّٓح كٖ جلطِّٗح
زٓكحتِطٕ
تٌََحّٓرَٔج أٍَضجهَْح
ٍٓأذوسٍٔج أضَٓجهَْح
ٍٓهطّؿَُج جلحٔطٍفٓ كٖ جٍَٛححل
زٓهِٖ ذأسٕوحلٖ
أًح ّٓصج ذِ ٠أَسوحل
ٍق٘لٔ جلل٘حلٖ جلؼطط هحضس جلد٠زٍى أذطغ جلتؼصٗد ٍجٟٙم كٖ خسوِ ٍحطهَُ ٍهكؼَُ
ٍضَأَّج أػؿحءٍُ ،جهتس خطجتوْن جلطٌؼحء ئلٖ ًل ضة حتٖ جٍٛضجم ٍجلٌلواح ٍجلحاطٍف
كوس «تٌحّرَج أٍضجهْحٍ ،أذوسٍج أضَجهْحٍ ،هطّؿَج جلحطٍف كٖ جٍٛححل»؛ ثان ساحوَج خساسُ
حتٖ كوس ضٌلِ ٍلن تؼس ٌّحى ػ٠تن تسل ػلِ٘ «زٓهِٖ ذأسٕوحلٖ أًح ّٓصج ذِ ٠أسوحل».
أهح جلوطحلٔ جلثحً٘ٔ كتؼٌا غَضٓ جلحطم ٍجلتطَِٗ:
حٓطُّ ًَْصِٕ جلٌّحضٔ ٍجلطِّٗح ،أًح حٔطٌّ ئلٖ جَٛذٓس
ٗح هَكَطج ٔ هٓكَطِ جلػأ٘قِ ٍٗح هٓسٌٍِٗٔ هح ػحزٓ هٌِْح أَذٓسجً أَحٓس
هَٕٓػِسًٔح جلحٓططُ ،كَ ٠تُسجػِرٖ هِ٘ثحضَٓٓ جلدسأس
أٍغٓحلُ خِسوٖ أغٕرٓحٓت سٓوٓحز
كٖ ؿحذٓٔ جلطْهحز
ٍجلح٠ج ًوح َّ ٍجؾح غٔلد ٍهكّؼت ٗسجُ ٍضخ ُ٠ثن أحطم ًٍُسِاقٓ ضهاحزُ كاٖ جلْاَجء.
كحلح٠ج /جلر٘حتٖ حػل ػلٖ حطٗتِ جلتٖ ًحى هتلْلحً لْح ،كحلٌحض ٍجلطٗح ّوح جللتحى ذلّػاتحُ
هي سدي هحسٍز «لتٌكلن ضٍحِ حٔطّٓ تكَف كٖ ًل هٌاحىٍ ،تدواغ جللػاَل ٍجٛظهاحى،
ٍتَحس «هكطج هكط جلػ٘قٍ ،... ،هسٌٗٔ هح ػحز هٌْح أذاسجً أحاس»ٍ ،لتٌتطاط شضج خساوِ
كترتلف ذوًٌَح جلَخَز ،هوح ٌٗسرِ ذلَزجً ٍتدسزجًٗ ،طهٖ ػلٖ جلتؼ٘٘ي ٍجلوححغطٓ(جلطهاع
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ٍجلوٌحع كٖ جلطؼط جلؼطذٖ جلحسٗث ،جلوػسض جلسحذن«)286 :هَػسًح جلحطط ،ك ٠تسجػرٖ ه٘ثحضٓ
جلدسس».
رمشية الحالج عنذ إقبال الالهوری
ًحًت ػ٠هٔ جلؼّ٠هٔ ئهرحل جلَّ٠ضٕ ٍث٘ؤ ذحلؼسٗاس هاي جلثوحكاح ٍجلحؿاحضج ًٍ ،حًات
ًطأتِ كٖ أحؿحى ػحتلٔ هسلؤ ٍهتسٌٗٔ ٍهؿحء هطحلأ ضارحذِ كاٖ خحهؼاح أضٍذاح ػاحهً٠
أسحس٘حً كٖ ًًَِ هلٌطجٌ ٟهؼحً ،ئؾحكٔ ئلٖ أًِّ ًحى كٖ ػِسجز جلصٗي ًحى لْن هٌْح خسٗس كٖ
جللٌط جلسٌٖٗ ،كٌحًت ػٌحغطُ جللٌطٗٔ تطول جلدحًد جلؼطكحًٖ جلصٕ هي ذ٠لِ كْأان جلٌاحس
ذأكٌحضُ جلؼطكحً٘ٔ ذلـٔ ذس٘كٍٔ ،حثّ جٛهٔ ئلٖ جلٌَْؼ كٖ ظال جلَحاسٓ جٝسا٠هٍ٘ٔ .هاي
ػٌحغط أكٌحضُ أٗؿحً ،أى جللي ٗدد أى ٌَٗى هي أخل جلح٘حٓ ٍهي أخل أى ٗؼ٘ص جًٝساحى،
ٍئشج ًحى جللي كحهسجً لْصُ جلرػَغ٘ٔ سَف ٌَٗى ٍذحً٠ٍّ ًٟحً ػلٖ جٛهٔ.
ًوح أى جلحد َّ جلوحطى جٛسحسٖ كٖ جلح٘حٍٓ ،أضهٖ ًوَشج لْصج جلحد َّ جلصٕ خاحء
ذِ جلطسَل جٛػظن(ظ) ٍجلوطآى جلٌاطٗنٍ ،جلتؼاحل٘ن جٝسا٠ه٘ٔ ّاٖ جٛذاطٕ جلتاٖ ٗوٌاي
للوسلو٘ي حل هطحًلْن كٖ ظلْح .ئساتكحع ئهراحل أى ٗدواغ ذا٘ي ّاصُ جٛهاَض ٍجٛزخ
ٍذحغٔ جلطؼط جلصٕ ئًتسد لًَحً ذحغحً ػٌسُ .هٌظَهتِ «خحٍٗسًحهِ» (ضسحلٔ جلرلَز) جلاصٕ
ًظوْح ذاسن «آٌِٗ خحٍٗس» (جلوطآٓ جلرحلسٓ) ّٖ كٖ جلحو٘ؤ ئًؼٌحسحً ٛكٌحضُ ك٘واح ٗتؼلان
ذرلن جلٌَىٍ ،جًٝعخحض هي جلَحسٓ ٍػصجخ جلسّط ٍأٍؾحع جلعهحى جلوتطزٗٔ ٍٗأسِ هاي ًراحض
جلسي ٍأهلِ ذحلطرحخ كٖ جلْسجٗٔ ،حتٖ ٗسْل ػلْ٘ن كْن ً٠م جلطاحػط ٍٗتراصٍج ذكاَج
ّحهٔ ًحَ جلتكَض ٍجٝستو٠ل جلحو٘وٍٖ .ذصلي كَْ ٗستحؿط ػسز هي جلولٌطٗي جلصٗي ًحى
لْن جٛثط جلٌر٘ط كٖ تحضٗد ًْؿٔ جٛهٔ ٍهي ذٌْ٘ن جلح٠ج .كلاٖ هػا٘سٓ «كلاي هطاتطٕ»
(كلي جلوطتطٕ) ٗصًط ئهرحل جلح٠ج هحت:ً٠
ظ ذاحى ذَٗص قلد آتطٖ ًاِ ي٘اسج ً٘سات

تااادلٖ زگاااطٕ زض ذااَض توحؾااح ً٘ساات

ًظط ذِ ذَٗص چٌحى ذستِ جم ًِ خلَُ زٍست

خْحى گطكت ٍ هطج كطغات توحضاح ً٘سات

(ًل٘ح جهرحل َّٟضٕ ،جلوػسض جلسحذن)364 :
إٔ:
هِااي تُطجذااٖ لااٖ لَْ٘اادت هااح ضأٗتُااِ

هِثلَ ّااصجىٓ جلتَدٓلّاٖ هاح قَلَرتُاِ
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ًَظطَتااااٖ أهٌؼٓاااات كااااٖ شجتِااااٖ

كِتَيِ جلاسًُّ٘ح حٓر٘راٖ هاح ضَاِْستِ!

(َّٟضٕ ،جػوحل هحوس ئهرحل جلٌحهلٔ)791 :
ٍكٖ ضسحلٔ جلرلَز ٗكطح جلطحػط ذؼؽ جٛسثلٔ ػلٖ جلح٠ج ًْدطجى جلدٌٔ ٍذٔؼسُ ػٌْاح،
هحت:ً٠
ٗؼٌٖ جظ كطزٍس هْدَضٕ چاطج
جظ هوااحم هإهٌااحى زٍضٕ چااطج
(ًل٘ح جهرحل َّٟضٕ ،هػسض سحذن)365 :
إٔ :ػٓي هٓوحمِ جلؤإهٌِ٘يَ هَس ذٓؼٓسٓتح؟ هِي خٌِحىِ جلرُلسِ ّٓل قََػٓحً ذَطَختح.
ك٘د٘رِ جلح٠ج هحت:ً٠
ها اٖ ًگٌداااس ضٍح جٍ جًاااسض ذْطااات
هطز آظجزٕ ًِ زجًاس ذاَخ ٍ ظضات
خٌااااات آظجزگاااااحى سااااا٘ط زٍجم
خٌاات هاا ،٠هااٖ ٍ حااَض ٍ ؿاا٠م
خٌااات ػحضااان توحضاااحٕ ٍخاااَز
خٌاات هاا ٠ذااَض ٍ ذااَجخ ٍ سااطٍض
(ًلا جلوػسضً :لا جلػلحٔ)
إٔ:
هٓاااي ضٓإٔ ذَ٘اااطجً ٍٓضَا اطّجً ذِحلدٌِاااحى

هاااح جساااتَوَطْ هٌِاااِ ضٍٔحت ذِحلدٌِّاااحى

خٌّٓااأُ جلعجِّاااس حٔاااَضت أٍ ؿُاااا٠م

خٌّٓااأُ جَٛحاااطجضِ كااااٖ سٓااا٘طِ زٍٓجم

خٌّٓاأُ جلعجِّااسِ ًَااَمت كاااٖ جلتَرٓكُّاال

خٌّٓاأُ جلؼحضِاانُ كااٖ جلٌَااَىِ جلتأهُّاال

(أػوحل هحوس ئهرحل جلٌحهلٔ)794 :
كحلح٠ج ٗطٕ أى جًٝسحى جلحطُّ جلصٕ ػطف جلر٘ط ٍجلططّ ٍلِ جلوسضٓ ػلٖ تو٘٘ع جلحن هاي
جلرحقل ٟ ،تستوط ضٍحِ كٖ جلدٌحى جلَجسؼٔ ٛىّ ضٍحِ أٍسغ ذٌث٘ط هي ّصُ جلدٌحىٍ .جلعجّس
ٗتَم ٍْٗسف هي ٍضجء ظّسُ جلَغَل ئلٖ جلدٌٔ جلتٖ ٗسٌٌْح جلحَض ٍجلـلوحىٍ ،خٌٔ جٛحطجض
ّٖ زجتوحً قلد جلحطّٗٔ ،لِ ٍلٚذطٗيً .وح ٗطٕ جلح٠ج أى خٌّٔ جلعجّس تاتلرع كاٖ جلٌاَم
ٍجلتركُّل ،أهح خٌٔ جلؼحضن ّٖ جلتأهل كٖ ً٘ل٘ٔ ذلان جلٌاَى جلاصٕ ٗطهاع ئلاٖ هاسضٓ ج
تؼحلٖ.
ثن ٗسأل جلطحػط ػي جلوَسٓض ٍجلوَ ٍجلح٘حٍٓ ،جًٝساحى جلاصٕ ٗ ٟؼاطف ضا٘ثحً ػاي جلواسض
ٍجلوَ ٍجلح٘حٓ ،كٌ٘ق ٌَٗى هػ٘طُ:
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گطزش توسٗط ٍ هطٍ ٍ ظًسگ٘سات

ًا ًسجًس گطزش تواسٗط چ٘سات

إٔ:
حٓطًََُٔ جلوَسٓضِ ٍ جلوَ ِ ٍ جلحٓ٘حٟٓ ،أَحٓس ٗٓؼطِفٔ هح ِّٖٓ حٓطًَُٔ جلوَسٓض.
كحلح٠ج ٗد٘د جلطحػط ح٘ي سثلِ ػي سرد جللتٌٔ جلتٖ حٌ٘ت لاِ ٍأز ئلاٖ جلوؿاحء
ػلِ٘ ،هحت :ً٠ئى سرد ّصُ جللتٌٔ ّٖ أى كٖ غسضُ غَض ٗاٌلد ك٘اِ ذٌلواح تٌاحزٕ ئلاٖ
جللدَء ئلٖ ج تؼحلٖ ٍ ،تٌحزٕ أٗؿحً لتو٘٘ع جلحن هي جلرحقل للاسكحع ػاي جلحطٗأ ًٍطجهأ
جًٝسحى ٍجلَهَف ؾس جلظلن ٍجٝساترسجزٍ ،لٌاي ًاحى َٗجخاِ هاإهٌ٘ي خاحؤٍج ئلاٖ جلح٘احٓ
ل٘وػسٍج جلورَض هرل أى ٗتسذطٍج ٍ ٗتلٌطٍج ذاأهَض جلح٘احٓ ٍهاح ٗداطٕ كْ٘احٍ ،لْان سالَى
ًسلَى جلٌحكطٗيٗ ،وَلَى  ٟئلِ ئ ٟج ٌٌٍٗطٍى أًلسْن جلتٖ ذلوْح ج تؼحلٖ.
ٍٗستوط جلطحػط كٖ قطح أسثلتِ ػلٖ جلح٠ج ،ك٘سألِ سإج ًٟػي ئزأػحتِ ذطؤٗٔ ج تؼحلٖ،
ٛى جلح٠ج هحل:
كَوُلااتٔ هٓااي أًااتٓ هااحلَ أًااتٓ
ضأٗاااتٔ ضٓذأاااٖ ذِؼااا٘يِ هَلرِاااٖ
ك٘سأل جلطحػط جلح٠ج هحت:٠
چ٘ساات زٗااسجض ذااسجٕ ًااِ ساارْط
إٔ:
ضؤٗااأٌ لِلّاااِ أَكً٠اااحً ًَثَاااط
ك٘د٘د ػلٖ سإجل جلطحػط هحت:ً٠
ًوااص حاان جٍل ذ اِ خااحى جًااسجذتي
ًوص خحى تح زض خْاحى گاطزز تواحم
إٔ:
غااَضُٓٓ جلح انِّ ذااطٍحٍ جق اطَحٓي
ٍئشج ًحًَاااتٕ ذاااطٍحِ غٔاااَضتِِ

آًٌِ ذٖ حٌوص ًگاطزز هاحُ ٍ هْاط
ٍأَزجضٓ جلطّا اوآ كْ٘اااح ٍجلوَوٓاااط
ذاااااحظ جٍ ضج زض خْاااااحى جًاااااسجذتي
هاااٖ ضاااَز زٗاااسجضحن زٗاااسجض ػاااحم
ثاانَّ كااٖ جلااسأً٘ح ئل٘ااِِ أًظُااطى
كٌَُاااالُّ جلؼٓااااحلوٓ٘يَ ضٔؤٗٓتُااااِ

ٍأذ٘طجً ٗكلد جلطحػط هي جلح٠ج أى ٗتٌلن هؼِ ٍلَ للحظٔ ٍجحسٓ ،ك٘وَل:
ٗي ًلاا ذاح هاح زگاط غاحرت گاعٗي
جٕ تااَ ضج جهلاا٘ن خااحى ظٗااط ًگاا٘ي
إٔ:
ٗح هٓي ذِ٘سُِِ ػٓحلَن جلطٍّح
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تٌََلّنٕ هٓؼٌح هٓطًٓ ثحًِ٘ ًٔ
ك٘د٘د جلح٠ج ذوَلِ:
ذح هوحهى زض ًواى ساحظٗن ٍ ذاا
ّط ظهحى زٗسى تر٘سى ًحض هحست

هااح سااطجيح شٍم يااطٍجظٗن ٍ ذااا
ذى يط ٍ ذحلى يطٗاسى ًاحض هحسات

إٔ:
جلاااووحمٔ لَاا٘آ كااٖ قَااإَمٍ لٌَااح
ًَحايُ زٍٓهاحً هٓايْ ضٓأٌٗااح أٍ ذَلِوٌْااح

ًٍَك٘ااااطًُ ،ااااحىَ شج شٍَمٍ لَاااااٌح
هااح لَااسٌٓٗح هِااي خٌٓااححٍ ،حٓساارٌح

ٗستحؿط جلطحػط ضرػ٘ٔ جلح٠ج جلطهعٗٔ كٖ هػ٘سٓ أذطٕ ذؼٌَجى «هوحم حٌ٘ن ً٘چِ»
(هوحم جلحٌ٘ن ً٘تطٔ) لتوطٗد جللٌطٓ للواحضٕء ذاأى ٌّاحى غالح هطاتطًٔ ذٌ٘اِ ٍذا٘ي
جلحٌ٘ن ً٘تطٔ .كلٖ ّصُ جلوػ٘سًٓ٘ ،تطِ هاي ٍخْأ ًظاط جلطاحػط ئهراحل جلّ٠اَضٕ ّاَ
جًٝسحى شٍجلرػ٘طٓ جلٌحكصٓ ،جلصٕ ًحى ٗتوٌّٖ جلح٘حٓ جلحطٓ جلٌطٗؤ لًٜساحى ًٍاحى هاسجكؼحً
ػي ًطجهٔ جًٝسحى ٍػولِ ٍذػ٘طتِ ٍلصلي أزضى هؼٌٖ ٍهلَْم جلواَ ٍتورألاِ ذحلتؿاح٘ٔ
كٖ سر٘ل جٙذطٗي ،كَْ ٗؼتوس ذأى ٌّحى هؼتطًح لللٌاحء ٍجلرواحءٍ ،جلواَ ضساحلٔ للح٘احٓ،
ٍجًٝسحى جلسؼ٘س هٓي ٍػٖ ٍأ زضى ححلاِ لٌ٘اَى هساتؼس ًج للواَ ٍّ ،اصُ جلح٘احٓ هتولّرأ
ٍهتـ٘طٓ زجتوحً ٍل٘ا لْح ثرح  ،كْٖ ًحلطٗاحح جلتاٖ ٟتساتوط ٍٟترواٖ ػلاٖ حاحل ٍجحاس.
كحلطحػط ٗتٌحٍل جلحسٗث ػي جًٝسحى ذػاَضٓ ػحهأٍ ،هؼتطًأ هاغ جللٌاحء ٍجلرواحء ًٍ٘ل٘أ
جًٝتلحع هي ضسحلٔ جلوَ كٖ جلح٘حٓ ،ثن ٌٗتول ئلٖ جلحسٗث ػي جلحٌ٘ن ً٘تطٔ هحت:ً٠
ًاااا ًسجًاااس سا اطّ جٗاااي چاااطخ ًراااَز
ّاااط ًداااح جسااات٘عُ جٕ ذاااَز ٍ ًراااَز
ّااط ًدااح هااطٍ آٍضز ي٘ـااحم ظٗساات

جٕ ذَش آى هطزٕ ًِ زجًس هطٍ چ٘سات

ّاااط ًداااح هحًٌاااس ذاااحز جضظجى ح٘اااح

ذااااٖ ثرااااح ٍ ذااااح توٌااااحٕ ثرااااح
(َّٟضًٕ ،ل٘ح )338 :

إٔ:
لِللٌاااااحءِ ٍجلرواااااحءِ هٔؼتَااا اطَىٕ
لِلحٓ٘ااحِٓ ٗحوِاالُ جلوااَ ٔ جلطِّسااحلٔ
جلطِّٗااححٔ أَضاارأْتٕ ّااصٕ جلح٘ااحٓ
ثن ٗوَل كٖ حسٗثِ ػي ً٘تطِ:

لاا٘آ ٗٓااسضٕ جلوااطءٔ سِااطّجً لِللَلَااي
ٍجلسَّااؼ٘سٔ هٓااي ٍٓػٓااٖ لِلوااَ ِ ححلَااِ
هح جساتوطّ ًٕ ،الُّ هاح تُرواٖ جلثّراح
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ذط ثـَض جٗي خْحى چاَى ٍ چٌاس
زٗااااسُ جٍ جظ ػوحذااااحى ت٘عتااااط

ذااَز هااطزٕ ذااح غااسجٕ زضزهٌااس
قلؼااات جٍ ضاااحّس ساااَظ خگاااط

إٔ:
ثَـطُُٔ جلوحغاٖ ذِاِِ هٓاي هَاس ظَْٓاط
ٍلَا أِ جلؼٓاااا٘يُ ًؼااا٘يِ جلؼٔواااحخِ

غٓااَتُِٔ جلوحااعٍى ذحلحاااُعىِ جًلَكَااط
ًحسِااقٔ جلَٓخااِِ لِااأَّجلِ جلؤػاااحخ

ٍكٖ ّصُ جلوػ٘سٓ ٗطرأِ جلطحػط جلحٌ٘ن ً٘تطِ ذحلح٠ج ٍٗوَل:
ًااَع زٗگااط گلتااِ آى حااطف ًْااي
ذااحظ جٗااي حاا٠ج ذاااٖ زجض ٍ ضساااي
حطف جٍ ذى ذاحى ٍ جكٌاحضش ػظا٘ن

ؿطٗراااحى جظ ت٘اااؾ گلتاااحضش زٍ ً٘اااان

ّن ًطٌٖ٘ ذاط خصذِ ٕ جٍ ياٖ ًراطز

ذٌااسُ هدااصٍخ ضج هدٌااَى ضاواااطز

ػحه٠ى جظ ػطن ٍ هستٖ ذٖ ًػا٘د

ًااارؽ جٍ زجزًاااس زض زسااات قر٘اااد

إٔ:
ئًّاأِ جلحااا٠جٔ لٌِااي أٗاايَ ػاااَزُ؟
ٍخٓاااطٕءٔ جلوَاااَلِ ذااااطّجمُ جللااااٌطِ
جلدٓااال٘أ لَااا٘آ ٗااسضٕ خٓصذٓاااتُِٔ
هِي ذِوحضِ جلؼِطانِ هٓؼاسٍٔهَج جلٌّػا٘دِ

هاااااحلَ هَااااآٍَ ًٟسِااااَجُٔ ٗ ٟاااااؼ٘سُٔ
هَااااَلِٔ سٓااا٘قٔ جللااااَطًحِ هَاااس ضَاااكَط
تحٓسٓا ادٔ جلواااادصٍخٓ خٓاااايّ ًَظْطتاااِ
ًَرٕؿُااأِ هاااسٕ أٍزٓػٓااأَج ًَاااقأ جلكّرِ٘اااد

كحلطحػط ٗطرأِ ضرػ٘ٔ جلحٌ٘ن ً٘تطٔ ٍأهَجلِ جلوإثطٓ ذطرػ٘ٔ جلح٠ج ٍأهَجلِ جلواإثطٓ
جلٌحكصٓ .كٌّ٠وح لْوح أهَجل خطٗثٔ هإثطٓ ٍححزأٓ ًحسأ جلس٘قٍ ،لْواح كٌاط ً٘أاطٍ ،جلدلا٘ا
لْوح ٗٔدصخ زٍى أى ٗطؼط ذْصج جلدصخٍٗ ،رسٍ ّصج جلوداصٍخ ًاحلودٌَىٍ ،حتاٖ جلؼحهال
ػٌسهح ٌٗدصخ لْوح ٍٗـلد ػلِ٘ جلَخسٌَٗ ،ى هؼسٍم جلٌػ٘د هي ّصج جلؼطن.
نتيجة البحث
جلطهع َّ أحس جلَسحتل جلتؼر٘طٗٔ جلطجتؼٔ جلتٖ ٗستك٘غ جلطحػط هي ذ٠لِ ،أى ٗلػح ػواح
ٗدَل كٖ كٌطُ ٍهر٘لتِ هي حوحتن ٍأهَض ٗػؼد جٟكػحح ػٌْح ذػطجحٔ.
ًٍَى جلح٠ج ضرػ٘ٔ كحضس٘ٔ ئٗطجً٘ٔ أذص هٌحًٔ ػحلوً٘ٔ ،طٕ أى جلٌث٘ط هي جلطاؼطجء
جلوؼحغطٗي كٖ جٛزذ٘ي جلؼطذٖ ٍجللحضسٍٖ ،ذحسد هوسضتْن جٛزذ٘ٔ ٍظلَج ّاصُ جلطرػا٘ٔ
ًطهع للتؼر٘ط ػي ٍهحتغ ٍأحسجع س٘حس٘ٔ ٍجختوحػ٘ٔ ٍزٌٗ٘ٔ ٍػحقل٘ٔ ػحضَّح كٖ ح٘حتْن.
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كحلح٠ج ًطهع خسس هطحػط ٍأححس٘ا ٍتكلؼح جلطؼطجء جلؼطخ ٍجٗٝطجً٘٘يٍ ،ػرطٍج ػاي
سؤ هداتوؼْن هساترسه٘ي ّاصج جلطهاع كاٖ ئقاحض ز ٟٟهؼٌ٘أ لْاح غالٔ ذتكاَضج
هدتوؼْنٍ .هي ّصج جلوٌكلن ًطٕ جٛزذحء ٍجلطؼطجء جلوؼحغطٍى كٖ جٛزذ٘ي جلؼطذٖ ٍجللحضسٖ
أهسهَج ػلٖ ئحسجع جلتـ٘٘ط جلس٘حسٖ ٍجٟختوحػٖ ٍجلثواحكٖ هاي ذا٠ل ضرػا٘ٔ جلحا٠ج
جلطهعٗٔ.
كحلر٘حتٖ ئترص جلح٠ج ضهعج ل٘ؼرط ػي هؼحًحتِ هي ألن جلـطذٔ ٍظلن جلسلكٔ جلححًؤٍ ،هي
ذ٠ل ّصُ جلطرػ٘ٔ أقلن ًلوحتِ كٖ هحلد جلطؼط ذ٘ي جلٌحس ذطاأى جلحان ٍجلؼسجلأ ٍهاح
ٗطتٌرِ جلححًن جلدحتطًٍ .صلي ئهرحل جلَّ٠ضٕ ٍظق جلح٠ج ًطهع ل٘ؼراط هاي ذ٠لاِ ػاي
أكٌحضُ ك٘وح ٗتؼلان ذرلان جلٌاَى ٍجًٝعخاحض هاي جلَحاسٓ ٍػاصجخ جلاسّط ٍأٍؾاحع جلَجهاغ
جٟختوحػٖ جلوتطزٗٔ ٍزػَٓ جلطرحخ ٝترحش ذكَج ّحهٔ ًحَ جلتكَض ٍجٝستو٠ل جلحو٘وٖ.
لَ هحضًاح جلوَؾاَػ٘ي جللاصٗي ٍظاق جلر٘احتٖ ٍجلّ٠اَضٕ جلحا٠ج ًطهاع هاي أخلْواح
لَخسًحّوح هَؾَػ٘ي هرتلل٘ي توحهحٍّ ،صجى جلوَؾَػحى ّوح جلوؼحًاحٓ ٍجٝضاحضٓ ئلاٖ زٍض
جلولٌطٗي جلوإثط كٖ تحضٗد ًْؿٔ جٛهٔ .كلٖ جلووكغ جلسحزس هي هػ٘سٓ «ػصجخ جلحا٠ج»
ذؼٌَجى «ضهحز كٖ جلطٗح» ًطٕ ئًؼٌحس هؼحًحٓ ٍأظهح جلح٠ج ػلٖ جلر٘حتٖ .كلٖ ّصج جلووكغ
ًدس تلحغ٘ل ًث٘طٓ ػي هؼحًحٓ جلح٠ج هي جٟٙم ٍجلؼصجذح جلتٖ ّٖ ػصجذح جلر٘حتٖ ًلساِ.
كحلوطحلٔ جٍٛلٖ هي ّصج جلووكغ تؼٌا لٌح هؼحًحٓ جلح٠ج هاي أّاَجل جلتؼاصٗد ٍجلػالد.
ٍجلوطحلٔ جلثحً٘ٔ تؼٌا لٌح غَضٓ لوؼحًحٓ جلح٠ج هي جلحطم ٍجلتطَِٗ.
أهح هَؾَع ئهرحل جلَّ٠ضٕ جلصٕ ٍظق جلحا٠ج ًطهاع هاي أخلاِ ٗرتلاق توحهاح ػاي
هَؾَع جلر٘حتٖ .كوَؾَع جلَّ٠ضٕ َّ جٝضحضٓ ئلٖ زٍض جلولٌطٗي جلوإثط كاٖ تاحضٗد ًْؿأ
جٛهٍٔ ،هي ذٌْ٘ن جلح٠جٍ ،كٖ هٌظَهٔ «خحٍٗسًحهِ»(ضسحلٔ جلرلَز) ٗكطح جلطحػط هَجؾا٘غ
ذطٌل أسثلٔ ٗكطحْح ػلٖ جلح٠ج ،هثل ّدطجى جلحا٠ج للدٌأٍ ،جلواسض ٍجلواَ ٍجلح٘احٓ
ٍهػ٘ط جًٝسحىٍ ،جللتٌٔ جلتٖ زذط للح٠ج لٞقححٔ ذِ ،ك٘د٘د جلح٠ج ػلٖ خو٘اغ ّاصُ
جٛسثلٔ كٖ ّصُ جلوٌظَهٔ ًوح هطأًح كٖ جلػلحح جلسحذؤ.

 / 100زضجسح جٛزخ جلوؼحغط ،السنة السادسة ،ربیع  ،3131جلؼسز جلَجحس ٍجلؼططٍى

المصادر والمزاجع
العزبية
جذي هٌظَض1997 .م ،لسان العرب ،ذ٘طٍ  :زجض غحزض.
أذَ ّحضٍى ،ػرس جلٌحغط2006 .م ،ديًان الحالج ،زهطن :زجض جلحٌؤ للكرحػٔ ٍجلٌطط ٍجلتَظٗغ.
جلر٘حتٖ ،ػرسجلَّحخ1995 .م ،األعمال الشعزية ،ج ،2ذ٘طٍ  :زجض جللحضس للٌطط ٍجلتَظٗغ.
تطحضلع ،تطحزٍٗي1997 .م ،الزمشية ،تطخؤ ًس٘ن ئذطجّ٘ن َٗسق ،جلوحّطٓ :جلْ٘ثٔ جلوػطٗٔ للٌتحخ.
س٘س خحسن ،ػعٗع1990.م ،اإللتزام يالتصًف في شعر البياتي ،ذـسجز :زجض جلطإٍى جلثوحك٘ٔ جلؼحهٔ.
ػ٘س ،ضخحء1985 .م ،لغة الشعز؛ قزاءة في الشعر العربي الحديث ،جلوحّطٓ :هكرؼٔ جًٛسلا.
ًٌسٕ ،هحوسػلٖ2003 .م ،الرمز يالقىاع في الشعر العربي الحديث(السياب يوااك

يالبيااتي ،

ذ٘طٍ  :زجض جلٌتحخ جلدسٗس جلوتحسٓ.
جلَّ٠ضٕ ،ئهرحل ٟ .تح ،اعمال محمذ إقبال الکاملة ،تطخؤ حس٘ي هد٘د جلوػطٕ.
هحوس جذطجّ٘نٍ ،كحء ٟ .تح ،علم الجمال قضايا تاريخية ومعاصزة ،جلوحّطٓ :زجض جلـطٗد للكرحػٔ.
ّ٘دل ،كطزضٗي ٟ :تح ،الفه الرمزي ،تطخؤ خَضج قطذ٘طٖ ،ذ٘طٍ  :زجض جلكل٘ؼٔ.

الفارسية
َّٟضٕ ،جهرحل1388 .ش ،كليات اقبال الهًري ،تحو٘ن :ػلٖ ضطٗؼتٖ ٍخحٍٗس جهرحل ،تْطجى :جًتطاحضج
جلْحم.
هؼ٘ي ،هحوس1383 .ش ،فرهىگ فارسي ،تْطجىً ٟ :ح.
ًَضٕ تَظتطىٗ ،حضحض 1382 .ش ،حسيه به مىصًر حالج شاييد راٌ حقيقاو يعشاآ ير اار اي،
تطخؤ ٍتَؾ٘ح :تَك٘ن سرححًٖ ،تْطجى :جًتطحضج ضٍظًِ.
ٍجظى ،ػرسُ1998 :م ،ديًان الحالج ،ذ٘طٍ  :زجض جلدسٗس.

