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الملخص
فٔ بقاض األزب النقاضهٕ ،سًٔ ُصا الثحث بلٔ مقاضىْ ًضرط تًرؽ النهراُٖل الوطتٌٕرْ
الطائًْ فٔ زٌٕاه األقهال لنل مو ؤحنس ضٌقٔ ًسريٖناه الًٖسرٔ مرو ذر ل زضاسرْ
قػائسُناً .تنا ؤه ؤزب األقهال ًٕس مو الدٌاىة النِنْ فٔ ؤزب ؤٓ ضًة ًتيس ،لصلل
مو األُنْٖ تنناه مًالدوَ؛ ًُيا توثازض ُرصٍ األسرةيْ بلرٔ الرصُو :مرا ُرٔ النهراُٖل
الوطتٌْٕ النطوطمْ فٔ زٌٕاه األقهال ألحنس ضرٌقٔ ًسريٖناه يٖسرًٔ ،مرا ُرٌ سرثة
االذو فات النهٌِمْٖ فٔ قػائس الطايطٕو؟ تونثل فطؾٖويا فٔ ؤه م الطرايطٕو ترإاطا
تندونًِناً ،ؤه اٗااض الوطتٌْٕ النطروطمْ لقػرائسُنا تيثرى مرو االُونامرات النقوطىرْ
توطتْٖ األقهال .تسثة األسثقْٖ العميْٖ ألحنس ضٌقٔ ًتإاطٍ األمثط تالثقافْ الغطتًْٖ ،ىهطاً
لوإاط سيٖناه الًٖسٔ تالوٖاضات األزتْٖ الدسٕسّ ًاألحرسا السٖاسرْٖ فرٔ يػرطٍ ،فقرس
تًامل مل ميِنا مى مٌؾٌو الوطتْٖ األذ قْٖ ًاالخونايْٖ .تهِط ىورائح الثحرث ؤه مر ً
مو الطايطٕو قس ؤًلٔ فٔ قية ًمحوٌٓ قػائسٍ اُوناماً مثٖطاً تالنهراُٖل الوطتٌٕرْ الورٔ
تًوثط قّٖنْ مو مل اليٌاحًُٔ .نصاً ،يئ الطغل مو االذو فاتٕ ،ننييا ايوثاض النهاُٖل
النطوطمْ تٖيِنا يئ ؤىِا االُونام تالقٖل األذ قٖرْ ًاالخونايٖرًْ ،الحطٕرًْ ،الٌقيٖرْ،
ًاالسوق ل يو االسوًناض األخيثٔ.
الكلمات الذلیلیةة :ؤزب األقهرال ،الوًيرٖل ،زٕرٌاه األقهرال ،ؤحنرس ضرٌقٔ ،سريٖناه
الًٖسٔ.
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* ؤسواش مسايس فٔ اليغْ الًطتْٖ ًآزاتِا خامًْ مٌاط تديٌضز.
** ؤسواشّ مسايسّ ،قسل اليغْ الًطتْٖ ًآزاتِا ،فطو بس م ضِط ،خامًْ آظاز اإلس مْٖ ،بس م ضِط ،بٕطاه.
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* ُصا النقال مإذٌش مو مططًو تحثٔ لدامًْ مٌاط فٔ تديٌضز.

/01دراسات األدب املعاصر ،السنة الثالثة عشرة ،شتاء  ،0311العدد الثانی واخلمسون

المقذمة
لكالنا ؤذص الوًامل مى األقهال ًضيإْ مٌاُثِل الساذيْٖ تًٖو االيوثاض مو قثل خنٖى
ؤفطاز الندونىً ،قس اترص ذثطاء الوطتْٖ ًالوًيٖل الًسٕس مرو الركرٌات فرٔ ُرصا الندرال.
خيثاً بلى خية مى الًيناء ،فقس ساُل األزتاء فٔ تًيرٖل األخٖرال ،تطرنل مثاضرط ؤً غٖرط
مثاضطٕ .ننو لنوّاب قػع األقهال ًالنطاُقٖو فرٔ قٖرات مواتراتِل ًفرٔ بقراض ؤتكرال
قػػِل ضسل ًخَ مطاُق مها ًخسٕط ًتًيٖنَ ؤسيٌب الحٖاّ ًالوًامل مى مروير قؿرإا
الحٖاّ ،منا ٕننو ليطًطاء فٔ قػائسُل ًالنينات اإلٕقايْٖ ًالنٌظًىْ فِٖا تًيٖل النثرازت
الًقائسْٕ ًاألذ قْٖ لألقهال ًالنطاُقٖو ؤً تًعٕرع االلورعام ًتينٖورَ لرسٓ األقهرال فرٔ
القػع الؤ ٕقٌمٌه توإلٖهِاً .لكالنا اسورسم الركاب ًالنواتْ لوطدٖى األقهال ًضيإرْ
مٌاُثِل الناميْ .مى مرطًض الٌقرو ًتكرٌض الثطرط ،ضرِست النطاحرل النرويهرْ مرو ؤزب
األقهال تكٌضاً ؤٕؿاً حٖث نِط مدعء مسوقل يو ؤزب النثاض.
لغْ الطًط ُٔ الٌسٖيْ األمثط موًْ ًتساقْ فٔ الن م ،ذاغرْ بشا مراه الدنِرٌض مرو
األقهال ًالنطاُقٖو ،لصلل مو الؿطًضٓ االىوثراٍ بلرٔ قسرل ضرًط األقهرال فرٔ ؤزب ؤٓ
ضًةٕ .دة ؤه تونٌه قػٖسّ الكهل مو ؤتٖات مياسثْ لنسروٌٓ فِرل الكهرل ًمٌؾرٌو
ًُسف ًاحوٖاخات األقهال ًضغثاتِلٕ .درة ؤه تنرٌه القػرائس مياسرثْ لنطرايط الكهرل
ًحٖاتَ ،منا ٕدة ؤه تنٌه األتٖات قػٖطّ ًمهٌِمْ ًسِيْ .به اسورسام القٌافٔ الدنٖيرْ
ًالنػاضٕى القػٖطّ ٕسِل حهم القػائسٕ .دة ؤه تساية مٌسٖقٔ الطرًط األشه ًتطردى
النطايط اليكٖهْ ًاليقْٖ .منا ٕدة يئ الطايط ؤه ٕرواض مينات ًيثاضات تيٖغرْ ًفػرٖحْ
ًمياسثْ ليدنٌِض .تاإلؾافْ بلٔ الرػائع النصمٌضُّ ،ياك ذػائع ؤذطٓ تحسزُا تٖةرْ
مل ؤمْ ًتقالٖسُاً ،يازّ ما ٕنٌه ليًسٕس مو القػائس الؤ تنوة ألخرل األقهرال ؤغرطاؼ
موًسزّ ًال ٕننو ًؾًِا فٔ فةْ مًٖيْ .يئ سثٖل النثال ،فٔ الطًط الوطتٌٕٓ ،ول ؤٕؿراً
تًيٖل النهاُٖل الًقائسْٕ ًاألذ قْٖ .يئ ؤٓ حال ،به االُونام تاألزب النقراضه ُرٌ ؤمرط
مِل فٔ مدال ؤزب األقهال ًفٔ مدال الطًط ًبلقاء ىهطّ يئ ضرػْٖ الطرايط النػرطٓ
ؤحنس ضٌقٔ ًالطايط السٌضٓ سريٖناه الًٖسرًٔ ،مطاخًرْ ًمقاضىرْ ؤضرًاض األقهرال فرٔ
زًإًيِنا ًاسورطاج ًتحيٖل القٌاسرل النطروطمْ ًاالذو فرات فرٔ النهراُٖل الوًيٖنٖرْ
ليقػائس ًشمط األتٖات ًالطٌاُس مإمثيْ لينِونٖو تراألزب الًطترٔ ًتًطٕر قر ب األزب
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الهاضسٔ تِا ًمصلل الًاميٖو فٔ مدال الًيٌم الوطتٌٕرْ ًغٖرطُل مرو النِونرٖو تندرال
األزب النقاضهًُ .يا توثازض ُصٍ األسةيْ بلٔ الصُو :ما ُٔ النهراُٖل الوطتٌٕرْ النطروطمْ
فٔ زٌٕاه األقهال ألحنس ضٌقٔ ًسيٖناه يٖسًٔ ،ما ٌُ سرثة االذو فرات النهاُٖنٖرْ
فٔ قػائس الطايطٕو؟ تونثل فطؾٖويا فٔ ؤه م الطايطٕو ترإاطا تندونًِنراً ،ؤه اٗاراض
الوطتٌْٕ النطوطمْ لقػائسُنا تيثرى مرو االُونامرات النقوطىرْ توطتٖرْ األقهرال .تسرثة
األسثقْٖ العميْٖ ألحنس ضٌقٔ ًتإاطٍ األمثط تالثقافْ الغطتًْٖ ،ىهطاً لوإاط سيٖناه الًٖسرٔ
تالوٖاضات األزتْٖ الدسٕسّ ًاألحسا السٖاسْٖ فٔ يػطٍ ،فقس تًامل مل ميِنا مى مٌؾٌو
الوطتْٖ األذ قْٖ ًاالخونايْٖ.
خلفیة البحث
زضاسْ ًمقاضىْ مٌؾٌيات قػائس تِاض ًضٌقٔ مو قثل ىهس الثاحثْ ،تحث لدامًرْ آظاز
اإلس مْٖ فطو بس مطِط ،فٔ فطو اليغْ الًطتْٖ ًآزاتِا يام  ًٌُ ،2009مططًو تحثٔ فرٔ
مدال األزب النقاضه ٕقاضه مٌؾٌيات الطايطٕو ؤحنس ضٌقٔ ًميل الطًطاء تِاض ًلَ ؤًخَ
ضثَ مى ُصا الثحث ،لنو ضًط األقهال ًزٌٕاه األقهال لنرل مرو الطرايطٕو ٕرسذل فرٔ
مدال ؤزب األقهال ًلٌ ؤىَ لل ٕاذص تًٖو االيوثاض فٔ الثحث النصمٌض يئ ىكرا ًاسرى،
لنو الثاحث سٖياقطَ فٔ ُصٍ النقالْ.
ضسالْ تًيٌاه «ضط ًزضاسْ قػائس سيٖناه الًٖسرٔ حسرة النؿرنٌه ًالنٌسرٖقٔ»
لطسٌل زضوٖاه تدامًْ قِطاه يام 2010م .فٔ ُصا الًنل زضس الثاحرث يياغرط الطرًط
النٌسٖقْٖ ًىسثِا الساللْٖ ًتيسٖقِا ؾنو بقاض الػريايات األزتٖرْ ،تٖينرا ٕوؿرنو ُرصا
الثحث مقاضىْ قػائس األقهال لسيٖناه الًٖسٔ تالوهػٖل مى قػرائس ؤحنرس ضرٌقًُٔ ،رٌ
ينل فطٕس .ؤقطًحْ «زضاسْ مقاضىْ لطًط األقهرال فرٔ بٕرطاه ًسرٌضٕا تيراء ييرٔ ؤينرال
محنٌز مٖاىٌش ًسيٖناه الًٖسٔ» محنس يثس الندٖس يام 2010م .فٔ ُصا الًنل ٕقاضه
الثاحث تٖو ضًط األقهال فٔ بٕطاه ًسٌضٕا ًظًإا مرو ضرًط األقهرال ليطرايطٕو محنرٌز
مٖاىٌش ًسيٖناه الًٖسٕٔ ًٌُ ،روي يو السضاسْ الحالٖرْ :النقاضىرْ ترٖو ضرايطٕو فرٔ
زًلوٖو يطتٖوٖو ًمقاضىْ النهاُٖل الوطتٌْٕ ًفحػرِا تطرنل ذراظ فرٔ زٕرٌاه األقهرال
ألحنس ضٌقٔ ًسيٖناه الًٖسٔ ًٌُ ،مٌؾٌو ؤمثط تهػرٖ ً ًىكرا القػرائس ٕقوػرط ييرٔ
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زٌٕاه األقهال لطايطٕو ًلٖس مدنٌيْ مو قػائسُنا .لصللً ،فقاً ليحاالت النصمٌضّ ،مو
الؿطًضٓ بخطاء تحث ميسدل فٔ ُصا الندال.
تربیة األطفال
ُٔ مو األمٌض النِنْ ًالنيحْ .مصلل قطٕقْ الوًامل مًَ ًفِنَ فرٔ نرل النرااطات
ًالًٌامل الؿاغكْ مو زذٌل الونيٌلٌخٖا فٔ تهاغٖل الحٖاًّ ،الوحٌالت الًهٖنْ فٔ بقاض
األسطّ .منا ؤه ُسف الوطتْٖ ٌُ ايساز االىساه النساًل يو النٌه ًالحٖاّ فٔ ي قوَ تاهلل
ًتاالىساه ًالحٖاًّ .يئ الطغل مو اه االىساه ذيق ؾًٖها ،لنو لسٕرَ قاتيٖرْ ؤذرص القرٌّ
ًيئ الطغل مو ؤىَ ذيق سطٕى الحطمْ ًاالىهًال لنو لسَٕ قاتيْٖ الٌغٌل بلٔ الورإىٔ ًمرا
بلٔ شلل .فسًض الوطتْٖ بشا ٌُ تاسرس الورٌاظه فرٔ ضرػرْٖ االىسراه تنروير اتًازُرا
الدسسْٕ ًاليهسْٖ ًالطًحْٖ ًالصُيٖرْ ًاالخونايٖرًْ .اه تينرٔ مًطفورَ تاليطراـ الرصٓ
ٕيسدل مى مسوٌاٍ الهنطٓ اً تعضو القٖل ًالنهراُٖل زاذرل ضرػرٖوَ تالنسروٌٓ الرصٓ
ٕوحٌل فَٖ الكهل الٔ تدسٖس حٔ لويل القٖل .فًيٖيا اه ىِول بلٔ ؤسالٖة تطتْٖ ؤقهاليرا
ميص ىًٌمْ ؤنافطٍ ًميص الكهٌلْ ًىيوثَ بلٔ ؾطًضّ الوًامل مًِل تالطنل الرصٓ ٕحػريِل
مو االىحطاف ًاألمطاؼ اليهسًْٖ .ليطب فِٖل الحس االىسراىٔ ًاألذ قرٔ حورٔ ٕدًيِرل
مسوقيٖو ًؤقٌٕاء غالحٖو مهٖسٕو ليندونى.
دور التعلیم فی بىاء األطفال
الكهل مسوقثل الثططْٕ ًٌُ ؤساس الٌقو ًس األمْ ًالتس مو تًيٖنَ ًتثقٖهَ مرو
ؤخل تياء مسوقثل آمو ًمعزُط ليثططْٕ .الوًيٖل ؾطًضٓ فٔ سو مثنط ألىَ ٕكرٌض القرسضّ
السماغْٖ ًالدسسْٕ ًاالخونايْٖ .الوًيٖل فطغْ ليينٌ ،تًعٕع الطيإْ الًاقهْٖ ًاالخونايٖرْ
ًتينْٖ النساًلْٖ لسٓ الكهل .اموساب ذثطات يسٕرسّ الوًيرٖل لألقهرال ترطتثف توًيرٖل
األقهال تطنل ضسنٔ ؤً غٖط ضسنٔ ميص النرٖ زً .ألزب األقهرال زًض اقرافٔ فرٔ حٖراّ
الكهل حٖو اىَ ٕقٌز بلٔ اموساب األقهال القٖل ًاالتداُات ًاليغْ ًيياغط الثقافْ األذطٓ
بؾافْ بلٔ ما لَ زًض مًطفرٔ مرو ذر ل قسضترَ ييرٔ تينٖرْ ينيٖرات الكهرل النًطفٖرْ
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النوناايْ تالوهنٖطًالورٖل ًالوصمطً .ىحو ىحواج بلٔ ًخٌز ؤزب لألقهال ،بلٔ ؤزب ٕطائ
ذػائع الكهٌلْ ًٕيثٔ حاخاتِا.
أدب األطفال والمفاهیم التربوية
ؤزب األقهال ًالقٖل الوطتٌْٕ تٌؤماه ال ٕيهػ ه ،فنل ميِنا ٕننل اٗذطٕ ،وإاط ًٕرااط
فَٖ ،بش ال ٕورٖل الًقل اه ٕدس ؤزتا ذالٖا مو القٖل يئ الرطغل مرو اذرو ف القرٖل فرٔ
الندونًات الثططْٕ اإلىساىًْٖ .الرثطاء فٔ الوًيٖل ًالوطتْٖ ًاألزتاء مصلل ٕيهطًه تًٖيرٔ
األمل بلٔ األخٖال الدسٕسّ أله ؤقهال الٌٖم ضخال الغرسً .ؤزب األقهرال خرعء مرو اقافرْ
الندونى فالً قْ ًقٖسّ تٖو ؤزب األقهال ًالقٖل الوطتٌٕرْ السرائسًّ .لِرصا مراه األزٕرة
قازضاً يئ اتساو ضقًْ السيل القٖنٔ اسِل فرٔ ذيرق الدٖرل القرازض ييرٔ تيراء الندونرى
ًتكٌٕطٍ ًتقسمَ .احنس ضٌقٔ الطايط النػطٓ ًسيٖناه الًٖسٔ السٌضٓ مو الصٕو اُونٌا
تالنهاُٖل األذ قْٖ ًاالخونايْٖ.
القضايا المشتركة فی ديوان األطفال ألحمذ شوقی وسلیمان العیسی
ىهطاً لنسوٌٓ مًٖطْ الطايطٕو ًاألحسا الداضْٕ فٔ األضاؾٔ الًطتْٖٕ ،ننو م حهرْ
ؤًخَ تطاتَ مٌؾٌيْٖ تٖو قػائس الطايطٕو .تالطغل مو ًخٌز اذو فات فٔ الطًط ًؤسريٌتَ
ًضِطّ مل ميِنا ،بال ؤه ؤسيٌب سيٖناه الًٖسٔ ٕدنى تٖو القسٕل ًالدسٕس ًًٕوثط ضايط
األقهال تإفناضٍ النًاغطّ الدسٕسّ ًالنقثٌلْ .منا ٕهِط ضٌقٔ ؤقٌى فٔ األسريٌب القرسٕل
ًٕسنٔ ؤمٖط الطًطاء ًٕوريس فٔ الطًط ًاليثط تإينالَ الًسٕسًّ .مرو النهراُٖل النطروطمْ
تٖو الطايطٕو اسورسام الحٌٖاىات فٔ قػائسُناً ،مل حٌٖاه ُرٌ ضمرع ضائرح ترٖو الًرطف
ًاألزب .قػْ الحٌٖاىات مرو ؤُرل الكرط الورٔ تريرق االضروٖا ًاألمٖرال اليهسرْٖ فرٔ
مراقثِا مٔ ٕواتى حٌاز القػع ًتعٕس الهؿائل ًالطشائرل األذ قٖرْ ًاليورائح الحاغريْ
ميِا(ًظٕطٓمِط ،ساالضٓ ً ضًمٖاىٔ .)121 :1398 ،فٔ قػائس سيٖناه الًٖسرٔ ،تريًنس
الكثًْٖ ًاأللٌاه ًاالُونام توسيْٖ األقهال ًٌُ ،ما ال ٕهِط فرٔ زٕرٌاه األقهرال لطرٌقٔ.
ٕطٓ ضٌقٔ الياس فٔ ؤضماه الندونى ًٕوًطف يئ مطاميِل يو مثة ًٕيوقرل ترسضٕدٖاً
مو ضايط ت ـ السيكاه بلٔ الطايط النػطٓ ًمو الطايط النػطٓ بلٔ ميػة ضايط الطط
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فررٔ الررٌقو الًطتررٔ ًٕػررٖط ًقيٖرراً ًضررًثٖاً(تطًميناه .)103 -323 :1977 ،اليػررٖحْ
األذ قْٖ فٔ الطًط ًالؤ تِسف لوطتْٖ األقهال ُٔ تطتْٖ غٖط مثاضطّ ًفاييًْ ،قرس اُرول
تِا مل مو الطايطٕو تإسيٌتِنا الطًطٓ ،سٌاء فٔ بقاض الطًط الوقيٖسٓ ؤً الطًط الحسٕث،
ًلل ٕثوًسا يو ُصا الِسف .فٔ قػٖستَ الدنٖيْ «الثًية ًالرسٕل»ٕ ،ػرٌض ؤحنرس ضرٌقٔ
ًخَ اًية ؤغثح ياتساً ًتائثاً ٕسيٌ اٗذطٕو بلٔ اهلل تنا فِٖل السٕلًٕ ،سيٌُل بلرٔ ترطك
النحطمات.
فرررٔ ضرًِررراضالٌايرِهٖرررريا
ترر ررَطَظٓ الثًرر ررْيَةٔ ٌٕمرر راً
فَنٓطٔ فٔ األضؼِ ٕرَِرْسٓ

ًٕرَسررُرررررةّٔ النرامطٕررررريا

ًٕقرررررٌل :الحٓنررررررْس هلل

بلرررررر رَ الرًالَرررررررررنٖيا

ٕررررا يِثرررراز اهلل تٌتررررٌا

ُالورررائثٖيا

فرٌَِ مرَِرْرررر

(ضٌقٔ :1992،ج)3/2
ًلسيٖناه الًٖسٔ ؤٕؿاً قػٖسّ تحنٔ قػْ يو اًية ًغطاب تِصا النؿنٌه:
اىا الثًية
اىا الثًية
ازًض ازًض
ًتحو الغؿو لل اتط
مؿٔ ظمو
ازًض ازًض
ىػٖثٔ قكًْ الدثو
سأميِا مو
ًفٌ الغػو
(الًٖسٔ)5 :2005 ،
فٔ ُصٍ القػْٕ ،ػازف الثًية غطاتاً تقكًْ مو الدثو فٔ فنًَ ،تثسؤ القػرْ الطرِٖطّ
لونيق الثًية ًبغٌاء الغطابٕ .وحس الثًية يو خنال الغرطاب ًضرثاتَ ًقٌلرَ السرحطٓ
ًٕسإل :مٖ ٌُ غٌتل؟ بشا غيٖو سونٌه ميناً ًسوقٌم الكٌٖض توقيٖسك ًٕ ...را لرَ مرو
ميقاض خنٖل؟ٕ ....ػس الغطاب م م الثًية ًٕغوط تيهسَٕ .يرسو الغطاب ًٕهوح فنَ لٖغئ
ًٕهِط غٌتَ الدنٖل ،فوسقف قكًْ الدثو لوػثح مرو ىػرٖة الثًيرةً ،تِرصٍ الكطٕقرْ
ٕهوح الغطاب فنَ فٔ ًقو غٖط مياسةً ،تسقف قكًْ الدثو اليصٕصّ ًتػرثح مرو ىػرٖة
الثًية النناض .ىهس الطسالْ الؤ ٌٕخِِا مل مو الطايطٕو بلٔ األقهال ًُٔ ؤال ٕيرسيٌا
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تالًسً النونيق ًٕوديثٌا السصاخْ ًالغطًض.النهٌِم اٗذط النطوطك ُرٌ االُونرام تالحطٕرْ
ًالسيٌّ لِا فٔ قػائس ؤحنس ضٌقٔ ًسيٖناه الًٖسٔ .لرل ٕنرو الطايطالنػرطٓ الوحرطضٓ
ضٌقٔ مطتثكاً تطنل مثٖط تالحطمْ الوحطضْٕ فٔ فورطّ ضرًطٍ األًلرٔ؛ لنرو تًرس النيهرٔ
ًالًٌزّ ليٌقو ،ييسما ٕطٓ ىؿال األمْ مو ؤخل الحطْٕٕ ،يؿل بلٔ الوٖاض الوحرطضٓ؛ ًفرٔ
ىِإْ حٖاتَ ٕػثح الطًة النػطٓ ًؤح مَ ًتكيًاتَ محٌض قػائس الطايط النػطٓ .تٖينرا
ياش سيٖناه الًٖسٔ حٖاّ الوحطضْٕ قٖيْ حٖاتَ ،فقس ىِرؽ مرو الكثقرْ الٌسركٔ فرٔ
الندونى ًشا الحطماهً ،يئ ضنل قػائس ىطٖس الًنال ًىطٖس اتيَ الطِٖسٕ ،وحس يرو
الطِازّ فٔ سثٖل الحطْٕ.
ًًٕوثط الٌقو مو ؤمثط النينات تنطاضاً فٔ ضًط ضٌقٔ ًسيٖناه الًٖسٔ .مينرْ ميٖةرْ
تالحة ًالًاقهْ يو األضؼ الؤ ٌٕلس فِٖا اإلىساه ًٕينرٌ ًٕطرِس ؤحعاىرَ ًؤفطاحرَ .فرٔ
الٌاقى ،الٌقو لٖس مدطز مينْ ،تل ٌُ الطً الدنايْٖ ليطًة ًالؤ توسفق فٔ زماء مرل
فطز فٔ الندونى .فٔ النطحيْ الثاىْٖ مو حٖاترَ ،يراز ضرٌقٔ مرو الرث ـ النينرٔ بلرٔ
الدناُٖط ًتديو مهاُط حة الٌقو فٔ قػائسٍ .لنو سيٖناه الًٖسرٔ مراه ٕنٖرل بلرٔ
الٌقيْٖ ًالقٌمْٖ فٔ مل مطاحل حٖاتَ ألىَ ىِؽ مو قيٌب الدناُٖط ًغطف ؤضًاضٍ ييرٔ
آالم الياس ًحعىِل .فٔ قػْ «الهثٔ ًالًقس ًالريعٕط»ٕ ،طٕس ضٌقٔ ترصمٖط ؤقهرال مػرط
تإال ٕيرسيٌا تثطٕق ًضفاُْٖ الغطب الصٓ ماه ٕقرسمِا قسضالنسروكاو مرو ؤخرل الِٖنيرْ،
ًٕسيٌُل بلٔ االموهاء تالوطا النًيٌٓ القسٕل ًالقٖلًٕ ،قٌل بىِل بشا ؤضازًا تقيٖرس الغرطب
ًاالىرساو تنهاُطٍ ،فقس ٕػثحٌه فٔ خِل ًحٖطّ مو ؤمطُلً ،قس ال ٕنٌه ُياك سرثٖل
ضرػٖات ىاققرْ :الهثرٔ
ليًٌزًّ .فٔ ؤتٖات حنإْ «الهثٔ ًالًقس ًالريعٕط» تٌخس ا
ًالناء ًالريعٕط .تننو ضٌقٔ مو ىقل ضسالوَ تاسورسام ُصٍ الطرػٖاتٕ .طٕرس ؤه ٕرصمط
األقهال النػطٕٖو تإال ٕيرسيٌا تثطٕرق الغرطب ًضفاُٖورَ النازٕرْ الورٔ ٕسرورسمِا قرسض
النسوكاو مو ؤخل سٖكطتًَٕ ،سيٌُل بلٔ االموهاء تالوطا النًيٌٓ القسٕل ًالقٖلًٕ ،قٌل
بىِل بشا ؤضازًا تقيٖس الغطب ًاالىرساو تنهاُطٍ ،فقس ٕػثحٌه فٔ خِل ًحٖطّ مو ؤمطُل،
ًقس ال ٕنٌه ُياك سثٖل ليًٌزّ .لصلل فٔ اليِإْ ٕطٖط فٔ تٖوٖو بلٔ ؤه حالْ مو قرام
توقيٖس الغطب تطنل ؤينٔ ُٔ مثل حالْ الريعٕط شٓ الق زّ ال مًْ حٌل ييقرًَٕ ،درة
ؤه ٕنٌه لدامَ زائناً فٔ ٕس غاحثًَٕ ،دة ؤه ٕنوثل ألًامطُل ًٕكًِٖا.
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فالوَهَرروٓ النٓرراءٔ بلَررٔ الغَررعَالِ

ًٓقَررالَ حٓررالُ الطررٖدِ ضَررط حٓررالِ

ال يٓدٓةٔ بهَّ السّريِٖوَ مٌٔقِهَرَ

حٓهِهوٓ ئنطاً لٌَ حٓهِهوٓ مٌٓيِهََ

(ضٌقٔ :1992 ،ج)136/2
ًمو ؤمثط األذثاضًالحنإات موًْ ًضًيْ حنإْ الثًية ًاألضىة ًالرسٕل ،حٖرث ٕرطٓ
األضىة ٌٕماً زٕناً ٕسة الثًية ًٕطونَ:
لنَّا ضٓؤَٓ الرسَّٕلٓ ٕٓسٔرةا الثًيَثٓرا
مِو ؤَيدّةِ األَذثٓاضِ ؤَه االضىَثٓرا
ًٌُٓٓ يٓيَرٔ الدِرسّاضِ فِرٔ ؤَمٓراهِ

ٕٓغيِرررةٔ تِالنٓنَررراهِ الَ اإلمنَررراهِ

فالوَهَ روٓ الرسَّٕلٔ بِلَررٔ الرصَّتٖحِ

ًٓقَرررالَ قَرررٌلَ يٓررراضِف فَػِرررٖحِ

مٓرررا مُييَرررا ٕٓيهًَٔرررَٔ لِسٓررراىَُ

فِٔ الياسِ مٓرو ٕٔيكِقُرَٔ مٓنَاىُرَ
(ضٌقٔ :1992،ج)185/2

مو ذ ل االسوًاىْ تطرػٖات الحٌٖاىات فٔ ُرصٍ القػرعٕ ،طٕرس ضرٌقٔ ؤه ٕدًرل
األقهال ًٕطفٌه مٖهْٖ مٌاخِْ االسوًناض ،لنو ٕدة ؤه ٕنٌىٌا حرصضٕو ًؤال ٕثرالغٌا فرٔ
شلل ،حؤ ال ٕوسثة اىوقاز الًسً ًفؿحَ توسمٖطُل .به االسوًناض ،تنل ؤينالرَ القثٖحرْ
ًفكطتَ السٖةْٕ ،ثحث يو يصض ليقٖام تإينال ؤمثرط ضريايْ ًًحطرْٖ .الطرًة النػرطٓ،
الصٓ ٕنثيَ األضىة األيعلٕ ،دة ؤال ٕنٌه موسطياً ؤً ٕيوقس تطنل ؤينرٔ األمرل الؿرًٖهْ
األذطٓ .لصلل ،مو الؿطًضٓ ؤه ٕقٌم تِصٍ األينال تكطٕقْ موحههرْ تنامراً مرو ميكيرق
الًقل .ضتنا بشا لل ٕنو األمط مصلل ًلل ٕوػطفٌا يئ حسة النثل الطرِٖط القائرل "لنرل
ىقكْ ميعلْ ًلنل م م مناىْ" ،فسٖول اؾكِازُل ت زاو ًاسورسامِل مصضًٕرْ الضتنراب
الركإًُ ،صا ٌُ ما ٕدًل االسوًناض مطتا الثال .منا ٕسٕو سيٖناه الًٖسرٔ فقرط الرٌقو
الياخل يو االسوًناض ًٕػ ىاض اليؿاالت الٌقيْٖ ًحطماه األمْ مو حقٌقِرا ييرٔ اليحرٌ
الوالٔ:
«لرِلٓ ٕٓحطمٌهَ تِ زٓىا
مِو ىًُنٓٔ األماهِ؟
لِل ٕٓحنِيٌهَ لَيا السِّماضٓ
تإل ِ فُحِّْ ؤفًٌاهِ»
(تقائ)98 :1994 ،
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ٕطدى سيٖناه الًٖسٔ الياس يئ االىوقرام ًٕنريحِل األمرل تاليػرط ًؤٕرام السرًازّ
ًالٌحسًّٕ .ثّط قٌال القػٖسّ يو حعه الياظحٖو ًآالمِل تطنل خٖسً ،مو ٕيهط بلٔ ُصٍ
األحعاه قس ٕهقس األمل تالنسوقثل ًالوريع مو ُصا الٌؾى؛ لنو سيٖناه الًٖسٔ ال ٕطٕس
ؤه ٕحس شللُ .صا ٌُ السثة فرٔ ؤه القػرائس تًرس فرٔ اليِإرْ ترالوحطٕط ًالنسروقثل
النطط  .بىَ ٕثطط تالهدط ًالحطْٕ اليِائْٖ مو آالم ًيصاب احو ل الٌقو تًس لٖالٔ الهيرل
النهينْ .به الػحٌّ الًطتْٖ تًئ بحٖاء األمداز ًخًيِا قرسًّ لألخٖرال القازمرْ لووثًِرا
ًالوًيل ميِا ًتطسل مساضاً ًاؾحاً لينؿٔ قسماً ًفقاً لصلل.
ىُقاتِررلُ الحٓيَررلٓ الثرراغٔ سٓييوَػِررطُ
ؤماىُْ الثًثِ ً الواضٕدِ فرٔ ئيقرٔ
ًٕٓسنَطُ الرسُطُ مثرطاً حرٖو تَيهدرطُ
ألىّيررا ً خصًضالطررنسِ فررٔ ٕٓ رسِىا
فاضطِقٔ فٔ زٓمٔ ٕا ضنسٔ ٕا قنرطُ
قػٖسٌّ ىحوُ مِلءٔ الرسُطِ غراموٌْ
(النػسض ىهسَ)127 :
ال ٕيهط سيٖناه الًٖسٔ بلٔ ي قات ؤتيراء األسرطّ مرى تًؿرِل الرثًؽ ًفرٔ ىطرٖس
"األخ" ٕػٌض خنال األذٌّ ًالطًٌض تاليقاء الصٓ ٕدية الهط ليثٖو .ارل ٕوحرس الطرايط
يو مًئ األسطّ منل فٔ بضاضّ بلٔ ؤغغط ماسسْ اخونايْٖ فرٔ قػرٖستًَٕ ،طرٖط بلرٔ
الدِس الدنائ ألفطاز األسطّ فٔ قػٖسّ «األسطّ تنافح»:
«مو ؤٕو ٕإتٖيا النسل؟
مثل الريْٖ تٖويا
ينل ًزؤب تٖويا
مو إو ٕإتٖيا النسل؟
امٔ تهٖق مى اليسٓ
ًتطٖى فٔ الثٖو الحٖاٍ
ًؤتٔ مها زائة»
(يٖسٔ)29 :2005 ،
ىهل الطايط ُصٍ القػٖسّ مسورسماً القٖل النِنْ فٔ حٖاّ الكهل مسوًٖياً تيطٖس األخ
ًاألذو اليصٕو ٕنطضاه قػٖستَ ،تنٌؾٌو النها االخونائ .منا ىهل قػٖسّ ؤذطٓ ييرٔ
لساه فواّ غغٖطّ تًيٌاه «تٖو يئ ؾهاف اليِط» ،حٖث ٕػ ُصا النيعل ًخٌِز األسطّ
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الؤ ٕيٖطُا ىٌض األملًٕ ،قٌل تنا مًياٍ ؤىيا تيٖيا ميعالً سحطٕاً تالقطب مو اليِرط ًالنيرانط
الر تررْ ًخنٖررى ؤفررطاز األسررطّ مطررغٌلٖو ًٕنيررٌه سررٌْٕٕ .ثررسً ؤه الًنررل ُررٌ القٖنررْ
االخونايْٖ ًالوًيٖنْٖ ًاألذ قْٖ األمثط ؤُنْٖ فٔ«زٕرٌاه األقهرال» لسريٖناه الًٖسرٔ.
لصلل ٕيهو الطايط ؤىهراض األقهرال بلرٔ ُرصا األمرط النِرل ًٕنطر يرو زًض النطراضمْ
ًالوًاًه ،منا تٌحٔ مينات األسطّ ًالوًاًه ًالًنل فرٔ القػرٖسّ .فرٔ «ىطرٖس الًنرال»
ٕيهل ؤٕؿاً ؤتٖاتاً خنٖيْ يئ لساه الًامل منرا ُرٌ مثرٖو فرٔ األتٖرات ؤزىراٍ .فرٔ ُرصٍ
القػٖسّ ٕقسم الًنل ًالًامل ًٕسورسم مينات مثل مًدعات ًينٌز ًسس؛ ًٕصمط مًاىِٖرا
فٔ حاضْٖ مل غهحْ ،فةىَ ِٕول توٌسٖى زائطّ مهطزات الكهل ًتًطٕ النِو:
«تإٕسٕيا غيًيا النًدعات
تيٖيا الطائًات الثاقٖات
ً ...ىحو الطًة  ..قايسّ ً ضًحا
ًىنوة ىحو ميحنْ الحٖاّ»
(الًٖسٔ)20 :2005 ،
ؤً ؤىِل ٕوًاميٌه مى قثقْ اخونايْٖ مًٖيًْ ،تنٌه القؿإا االخونايٖرْ فرٔ مطمعُرا.
فٔ ُصٍ القػائس ٕياقص الطايط زًض الوهاي ت االخونايْٖ ًلرٖس زًضُرا الوطترٌُٓ .رسف
الطايط ٌُ الوإمٖس يئ الً قات األسطْٕ ًزًضُا فٔ تطنٖل ضرػْٖ الكهرل .النٌؾرٌيات
االخونايْٖ شات غيْ تالندونى ًي قات الكهل فٔ الندونىً ،الؤ تطنل احورطام مثراض
السو ًالًنل الرٖطٓ ًالنهاُٖل االخونايْٖ األذرطٓ .فرٔ السرٖاقات االخونايٖرًْٕ ،وثرط
سيٌك ًتهايل الكهل مى الٌالسٕو ؤمطاً مِناً .لِرصا السرثة ٕريهل سريٖناه الًٖسرٔ فرٔ
«زٌٕاه األقهال» قػائس حٌل األسطّ ًٕوحس يئ ؤساسِا .به اموساب النًطفْ ًتطدٖى
الوًيل ًتحػٖل الًيل ًالنثاتطّ فٔ الًنل ُٔ مو ؤُساف الطًطاء النيورعمٖو الورٔ ٕننرو
الًثٌض ييِٖا فٔ زٌٕاه م الطايطٕو .الطغ تالًيل لَ قٖنْ يالْٖ .ميص غغطٍ ،ماىو لسٕرَ
ضغثْ قٌْٕ فٔ السضاسْ ،حؤ ؤىَ بلٔ خاىة اليغْ الًطتْٖ ،تًيل الهطىسْٖ ًالوطمٖرْ تك قرْ.
ًترػٌظ ُصٍ السنْ الهكطْٕٕ ،كية الطايط الًطتٔ مو القاضت ؤه ٕثرصل قػراضٓ خِرسٍ
لوًيل الًيٌم الػحٖحْ ًاألزب السيٖل.
الثنررطاتِ لييطَررةِ اليِررٖلِ
ؤَحِعِ اخوِازٓك فٔ خٓيرٔ
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مو ضًؾِْ الًِيلِ الػرحٖحِ

ًضترررٌِّ األَزبِ السررريٖل

(ضٌقٔ :1992 ،ج )334/1
بلٔ خاىة مس الًيلٕ ،امس الطايط يئ ؤه الًيل ماه ميص ظمو قٌٕل ؤساس الونرطٕل
ًالنطتنع األساسٔ ليثيسً ،قس اسوكاو الثطط مسط ىٖرط االسروًناض ًالروريع مرو سرٖكطّ
الهالنٖو تٌاسكوَ:
ًالننالررلِ مرروْ قررسٕلِ
ًالًيرررلٔ تيررراءٔ النرررأاطِ
مسررطًا تررَ ىٖررط الِررٌاهِ

ًحكنرررٌا شُل الطرررنٖل

(النػسض ىهسَ)335 :
فٔ قػْ الينيْ العاُسّ ًالوقْٖ ٕقسم مهاُٖل الدِس ًالنثراتطّ ًالحهرال ييرٔ النطامرْ
ًالًعّ .لسثة ما ٕرواض الطايط الينيْ ،فالينيْ مدوِسّ فٔ مسرة لقنرْ الًرٖصً ،ييرسما
تدس ضٖةاً ،فةىِا ترثط اٗذطٕو لنٔ ٕإتٌا بلِٖاً .مو سنات الينل ؤىَ ٕررعه قًامرَ فرٔ
الػٖ لهػل الطواء ًٌُ ،ما ٕصمطىا تسضس اليهطّ النسوقثيْٖ .ال ٕعٕس ينط الينيْ يو يام
ًاحس ًُٔ ضمع ليدِس ًالنثاتطّ ًالوكيى بلٔ النسوقثل.
ًٓقَائِرررسَ ِٕٓسِٕرررَِ ليسَّرررًٓازٍٓ
سًٓٔٔ الهَؤَ فِٔ يٖٓطَِِ يِثٓازٍٓ
ألَه تالسَّررًِٔ ٕٓقُررٌمٔ النَررٌهُ

ًٓاهلل ليسَّررايِٖوَ ىًِررلٓ الًٓررٌهُ

فررةِه تَطَررإ فَِررصٍِِ حِنَإٓررَ

تًُٓرسا فِرٔ ُٓرصَا النٓقّرامِ غَإٓررَ

(ضٌقٔ :1992،ج)142/2
به سٖا م م ضٌقٔ فٔ ُصا الػسز مٌخَ لألقهال حؤ ال ٕثوًسًا يو النثراتطّ فرٔ
الحٖاّ ًال ٕوِطتٌا مو الًنل ًالدِس تحو شضائى مرويهرْ ًال ٕقؿرٌه حٖراتِل يثثراً فرٔ
اليٖل ًاليِاضٕ .حاًل ضٌقٔ ؤه ٕقٌل به النثاتطّ ًالًنل ىٌو مو ؤىٌاو الًثازّ ًُرٌ ٌٕغرل
اإلىساه بلٔ ُسف الننال ًالسًازًًّٕ ،وثط ؤه اهلل ىػٖط مو ٕدوِس ًٕثاتطًًٕ ،وثط الٌخرٌز
ىوٖدْ ليًنلً ،فٔ ىهس الٌقو ٕٔهِرط اليهرٌض الًرام ًالنطاُٖرْ لسىسراه الًثثرٔ ًٕيػرح
اإلىساه الًثثٔ تًسم تصل ؤٓ خِس ألخل الوقٌٓ فقرف ارل تٌقرى النسرايسّ مرو بذٌاىرَ
الثطط ،أله ُصا مو األضٖاء غٖط السراضّ .منرا ؤه الوطردٖى ييرٔ الرصُاب بلرٔ النسضسرْ
ًتحػٖل الًيٌم ٕهِط تطنل خنٖل:
«ؤَىا النٓسضٓسُْٓ اِخًٓيئ
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مَإُمٍّ ال تَنِل يٓئّ
ًٓال تَهعَو مَنٓإذٌش
مِوَ الثٖٓوِ بِلٔ السِدوِ
 ...بِشَه يٓئِّٓ تَسوَغئ
ؤَىا النِػثا ٔ لِيهِنطِ»
(ضٌقٔ:1992 ،ج)196/2
ًقس اُول سيٖناه الًٖسٔ توًيٖل الكهل فٔ قػائسًٍ ،قرام تورإلٖ قػرائس مرو ؤخرل
تًيٖل مروي النهاُٖل فٔ قػائس حطًفيا الدنٖيْ ،ىطٖس اليٌض ،ؤحئ لغْ ؤقهال األسثٌو،
منوثؤ الػغٖطّ ،القاضت الػغٖط ًالناتة الػغٖط .يئ الطغل مو ؤه الطًط الصٓ ِٕسف بلٔ
النهاُٖل الوطتٌْٕ ٌُ ؤحس ؤسالٖة الوسضٕس الن سٖنْٖ ليقل الثٖاىات تكطٕقْ ميِدْٖ مو
ذ ل الن م النيهٌم ،بال ؤه ُصٍ الكطٕقْ تسورسم ؤٕؿاً فٔ الوًالٖل غٖرط الطسرنْٖ ًغٖرط
النسًىُْ .صا ٌُ السثة فٔ ؤه مدنٌيْ مو قػائس زٌٕاه األقهرال ُرٔ تًيٖنٖرًْ ،تِرصٍ
القػائس ٕسايس سيٖناه الًٖسٔ الكهل يئ الوًيل مو ذ ل الونطاض الطرًطٓ .فرٔ ىطرٖس
«حطًفيا الدنٖيْ»ٕ ،سًٔ الطايط خاُساً لوقرسٕل األتدسٕرْ مرو األلر بلرٔ الٖراء ًٕرصمط
الحطًف الًطتْٖ الثناىْٖ ًالًططٕو مى ؤمثيرْ لينينراتً .فرٔ «ىطرٖس اليرٌض» ٕيهرو ىهرط
األقهال بلٔ النسضسْ ًالنًيل ًتًيل اليغْ الًطتًْٖ ،فٔ «ؤحئ لغْ» ٕنس لغوَ ًٕسيٌ بلٔ
تًينِا قائ ً:
«ُصا غهٔ ُصٍ موثٔ
تطط فِٖا ضنس الًطب
ؤُ  ...ؤُ ٕ ...ا مسضسؤ
ُٖا ىقطؤ ؤحئ لغْ
ىنثط مًِا ...ىًيٌ مًِا
لغؤ الهػحٔ ما ؤضًيِا
لغؤ ييل...
لغؤ ضًط...
ميِا السٖ ًميِا الًكط
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ٕا ض ل العمو اٗتٔ ،مثيل لغؤ ىثؽ حٖاتٔ»
(الًٖسٔ)22 :2005 ،
ًال ٕنوهٔ سيٖناه الًٖسٔ تاإلضاضّ بلٔ ُرصا ،ترل ٕرصمط اليقراـ النِنرْ فرٔ تطتٖرْ
األقهال ؾنو قػائسًٍٕ ،ثٖو ؤغٌل السريٌك ًاألذر فرٔ تحرث الًيرل ،فهقرٔ ىطرٖس
«سٌف ؤتسً ًضزّ» ٕرونيل ييرٔ لسراه قهرل ٕوحرس حرٌل قِراضّ الكثًٖرْ ًالسريٌك
النياسة تًس اليٌِؼ مو اليٌم:
«مٖ ال ؤغسل ًخِٔ ًٕسٕا؟
مٖ ال ؤتسً ىهٖهاً ًىقٖا؟
األظاُٖط اسوحنو تالنكطً ،تثست فويْ فٌ الطدط...
ًسيٌا الٌضز سيٌّ ُل غسا ساحطاً لٌال حثات اليسٓ؟
سٌف ؤتسً ًضزّ فاىهط بلٖا ييسما ؤغسل ًخِٔ ًٕسٕا»
(الًٖسٔ)643 :2013 ،
فٔ «ؤقهال األسثٌو» ،بؾافْ بلة تًيٖل األتدسْٕ ًالػحْ الهطزْٕٕ ،وكط مل ٌٕم بلٔ
ًغ ظٕيْ لنٔ تثقٔ فٔ شامطّ الكهل ،ضغل ؤه يكيْ ىِإْ األسثٌو لسٓ مل مو الطرايط
ًالكهل محثثْ حٖث ٕقٌل تنا مًياٍ ما ؤحئ ٌٕم الدنًْ(النػسض ىهسَ.)691 :
الػحٌّ الٌقيْٖ ًاليؿال ؾس االسوًناض قػائس اخونايْٖ سٖاسرْٖ ٕرطًٓ فِٖرا ؤحنرس
ضٌقٔ قػْ الِٖنيْ االسوًناضْٕ يئ لساه الحٌٖاىات .مو قػػَ ُصٍ قػْ زٕرل ُيرسٓ
ًزخاخْ محيْٖ تحنٔ قػْ االسوًناض الثطٕكاىٔ فٔ مػط ًتهِط ًخَِ لألقهال:
«تٖيا ؾًِافَ مِو زٓخاجِ الطٕ ِ
تَركِطُ فٔ تٖٓو لَِا قَطٕ ِ
بِشا خاءُٓا ُِيسٓ مَثٖطُ الًٔطفِ
فَقامٓ فٔ الثابِ قِٖامٓ الؿَٖ ِ
ٕٓقٌلُ حّٖٓا الئََ شٓ الٌٔخٌُا»
(ضٌقٔ :1992 ،ج)128/2
ًٌٕز زافى ؤحنس ضٌقٔ فٔ ضًإْ القػْ الطمعْٕ تِصا النؿرنٌه بلرٔ حقٖقرْ ؤىرَ فرٔ
الندونى النػطٓ فٔ شلل الٌقو ماه ُياك يسز مو الرٌىْ الرصٕو مراىٌا ؤًغرٖاء ييرٔ
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مػالح النًوسٕو ًمو ىاحْٖ ؤذطٓ ماىٌا خطًٖو ليحػٌل يئ الثرطًّ ،فرإزاضًا نِرٌضُل
لنل القٖل ًاأليطاف الٌقيْٖ ًالقٌمًْٖ ،ضنطًا يرو سرٌايسُل ألخرل اليهرا  .لنريِل لرل
ٕنٌىٌا يئ زضإْ تإىِل لٖسٌا سٌٓ ؤلًاب فٔ ٕس الًسًً ،ؤه مرل الٌيرٌز الننيٌحرْ لِرل
لٖسو سٌٓ ًسٖيْ مو ؤخل تحقٖق ؤُساف الًسً الطرطٕطّ ًالًسائٖرْ .لقسؤيرسًا األضؾرْٖ
ليِٖنيْ الهنطْٕ ًالسٖاسْٖ لينغوػثٖوً ،ماىٌا سًساء ألىِل ييرسما ٕػريٌه بلرٔ السريكْ،
سٖحػيٌه يئ النياغة .منا ٕننييا ؤه ىطٓ تٌؾٌ فٔ ىع األتٖات فرةه األسرس الرصٓ
ٕطمع بلٔ االسوًناض ًٕس الصئة الصٓ ٕطمرع بلرٔ الرٌىرْ تٌيرٌز ًاُٖرْ .ؤمرا اٗهً ،تنرا ؤه
االسوًناض ؤغثح ٌُ الحامل ،فقس تداُل الرٌىْ ًلل ًٕطُل ؤٓ اُونام ًلرل ٕرػرع لِرل
ؤٓ ميػة ؤً ًالْٕ .لصا ،فةه ضٌقٔ ،مو ذ ل اسوًاضّ الطرػٖات فٔ ُصٍ القػرْٕ ،طٕرس
ؤه ٕرثط األقهال ؤه ىِإْ الرٌىْ لٖسو ؤمثط مو الهؿٖحْ.
ضٓؤَٓ مِو الرصَّئةِ غٓرهَا النٓرٌزٍّٓ
ٕٔقَالُ بِهّ اليٖثَ فِٔ شِٓ الطَّسٍّٓ
فَقَالَٕٓ :ا مٓو غٓاهَ لِرٔ مٓحيَّرٔ

فِ رٔ حٓررالَؤَ ًِالَٕٓوِررٔ ًٓيٓعلِررٔ

بِه ئررستٔ لررألَضؼِ تِررةِشهِ اهلل

ًٓيٓ رازٓ لِررٔ فِِٖٓررا قَ رسِٕلٔ الدٓرراٍِ

ؤُيكِٖرلٓ يِديَررٖوِ ًٓؤَلر ٓ ضَرراٍِ

اُرررلَّ تَنُرررٌهُ ًٓ اِلرررٔٓ الرررٌٔالٍَِ

ؤَخٓاتَٓ :بِه مَراهَ نَيرٔ غٓرازِقا

فَررةِىئِ ًٓالِررٔ الررٌٔالٍَ سٓرراتِقَا

(ضٌقٔ :1992،ج)142/2
به السيٌّ بلٔ القٖل األذ قْٖ لودية ذٖاىرْ األماىرْ ًالنرصب ًاىوقراز الٌؾرى الرطاُو
ًاؾحْ فٔ القػٖسّ:
غٓاضٓت لِثًٓؽِ العاُِسِٕوَ غٔرٌضٍٓ
حِنَإٓر رُْ الػَّر رَّٖازِ الًٔػر رهٌُضٍٓ
مٓررا ُٓعِئُررٌا فِِٖٓررا تنٔسرروَحِق

ًٓلَرر را اضٓازًٔا ؤًلِٖٓرررراءٓ الحٓررررق

ما مُل ؤَُرلِ العُرسِ ؤُرلَ اهلل

مَل اليِةٍ فِٔ العاُِسٕوَ الَُِرِٔ

خًٓٓيوُِٓا ضِرًطاً لوَيهِروٓ الهِكَرو

ًالطًطُ ليحِننِْٓ مٔص مَاهَ ًٓقَو

(ضٌقٔ :1992،ج)125/2
تٖو القػٖس مو القػْ ٌُ الوإمٖس يئ ؤه اليها قس ٕقرٌز السركحٖٖو الثسركاء بلرٔ
الهد الصٓ تل ىػثَ لِل تالهًل .فٔ شلل الٌقو ماه ُياك فرٔ مػرط ؤضرراظ ميرافقٌه
ٕسيٌه العُس ،ذسيٌا الياس الساشخٖو ًؤسائًا بلِٖل تنهِطُل الناشبً ،قامٌا تاسوغ لِل
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يئ الػًٖس الهنطٓ .ماه الدٌ االخونائ فٔ تيرل إٗرات ًاؾرحاً ًمينٌسراًً ،قرس ىهرل
ضٌقٔ ُصٍ القػْ يو قػس لطفرى مسروٌٓ الرٌئ الًرام ًبير م الدنٖرى ترالركط الرصٓ
ٕيوهطُل .ماه ُاالء النيافقٌه ٕوهاُطًه تإىِل ؤتقٖاء ،فٖدنًرٌه تًرؽ اليراس حرٌلِل،
ًٕسوغيٌه تساقوِل قائيٖو لِل ؤىِل مطضسًه ًُرل مرطاز اٗذرطٕوً ،سرًٌا ترصلل بلرٔ
تحقٖق ؤفناضُل الططٕطّ الؤ ماىو تٌفط لِل فٌائس مالْٖ ًسٖاسرْٖ ًغٖطُرا .تةلقراء ىهرطّ
فاحػْ يئ إٓات قػْ «القطز النصاب» ًحقٖقْ ؤه األماشٕة ُٔ النحٌض الطئٖسٔ ليقػرْ،
ىدس ؤه ضٌقٔ ٕطٕس ؤه ٕطط ألقهال مػط ؤه النصب ٌُ الحطتْ األغيْٖ لس الرطاغثٖو
تالسٖكطّ السٖاسْٖ ًالهنطْٕ يئ السًل الؿًٖهْ ًُل ٕسورسمٌىَ لررساو اليراس .لرصلل
ٕكية ضٌقٔ مو الياس ًاألقهال يسم تػسٕق ُاالءًٕ ،حصض النسوًنطٕو مرو ؤه ىوٖدرْ
الرساو ُٔ الِ ك.
مو ؤُل القؿإا تاليسثْ لطٌقٔ ًالًٖسٔ ُٔ االُونام تاألقهال ًترطتٖوِل ًاليػرٖحْ
تاحوطام الٌالسٕو .فٔ قػْ غغٖط الغطابٕ ،سًٔ ضٌقٔ ليوصمٖط توطتْٖ الكهل .بىَ ًٕوثط ؤىَ
مو ًاخة الٌالسٕو تطتْٖ ؤتيائِل تطنل سيٖل تيك ًمحثًْٕ ،صمطُل ؤىَ فٔ الوطتْٖ مرو
الؿطًضٓ مطاياّ نطًف الكهل .ىهطاً أله األزب ٕيطإ مو سٖا الندونى الرراظ ًٕرطتثف
اضتثاقاً ًاٖقاً تندونى األزٕة ،فةه سيٖناه الًٖسٔ ،ىهرطاً أله األسرطّ ُرٔ ؤغرغط مٖراه
اخونائ ،قام تيهل القػائس ًؤتسو ىٌياً مو الطًط االخونرائ ًالنهراُٖنٔ حرٌل األسرطّ
ًالٌقو .فٔ قػْ الينيْ العاُسّ ًالوقٖرْ ٕقرسم مهراُٖل الدِرس ًالنثراتطّ ًالحهرال ييرٔ
النطامْ ًالًعّ .لسثة ما ٕرواض الطايط الينيْ ،فالينيْ مدوِسّ فرٔ مسرة لقنرْ الًرٖص،
ًييسما تدس ضٖةاً ،فةىِا ترثط اٗذطٕو لنٔ ٕإتٌا بلِٖاً .مو سنات الينل ؤىَ ٕرعه قًامَ
فٔ الػٖ لهػل الطواء ًٌُ ،ما ٕصمطىا تسضس اليهطّ النسوقثيْٖ .ال ٕعٕس ينط الينيْ يرو
يام ًاحس ًُٔ ضمع ليدِس ًالنثاتطّ ًالوكيى بلٔ النسوقثل.
ًٓقَائِرر رسَ ِٕٓسِٕرر رَِ ليسَّرر رًٓازٍٓ
سًٓٔٔ الهَؤَ فِٔ يٖٓطَِِ يِثٓازٍٓ
ألَه تالسَّررًِٔ ٕٓقُررٌمٔ النَررٌهُ

ًٓاهلل ليسَّرررايِٖوَ ىًِر رلٓ الًٓرررٌهُ

فررةِه تَطَررإ فَِررصٍِِ حِنَإٓررَ

تًُٓررسا فِررٔ ُٓررصَا النٓقّررامِ غَإٓررَ

مَاىَو تِرإَضؼٍ ىَنيرٌْ تَيثٓرا لَرَ

لَررل تَس رلُ ٌٕٓم راً لَررصَّ الثٓكَالَررَ
(ضٌقٔ :1992،ج)142/2
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به سٖا م م ضٌقٔ فٔ ُصا الػسز مٌخَ لألقهال حؤ ال ٕثوًسًا يو النثراتطّ فرٔ
الحٖاّ ًال ٕوِطتٌا مو الًنل ًالدِس تحو شضائى مرويهرْ ًال ٕقؿرٌه حٖراتِل يثثراً فرٔ
اليٖل ًاليِاضٕ .حاًل ضٌقٔ ؤه ٕقٌل به النثاتطّ ًالًنل ىٌو مو ؤىٌاو الًثازّ ًُرٌ ٌٕغرل
اإلىساه بلٔ ُسف الننال ًالسًازًًّٕ ،وثط ؤه اهلل ىػٖط مو ٕدوِس ًٕثاتطًًٕ ،وثط الٌخرٌز
ىوٖدْ ليًنلً ،فٔ ىهس الٌقو ٕٔهِرط اليهرٌض الًرام ًالنطاُٖرْ لسىسراه الًثثرٔ ًٕيػرح
اإلىساه الًثثٔ تًسم تصل ؤٓ خِس ألخل الوقٌٓ فقرف ارل تٌقرى النسرايسّ مرو بذٌاىرَ
الثطط ،أله ُصا مو األضٖاء غٖط الساضّ ًال ٕيٖق تندونى النسينٖو .ذاغْ بشا ماىو ُرصٍ
الػهْ مو تٖو ضخال السٕو ًال ٕطٕسًه الوحطك فٔ الساحْ السٖاسرْٖ .بىِرل قرازّ األمرْ
ًمو الؿطًضٓ ؤه ٕورصًا اإلخطاءات تدسْٕ ًٕودٌِا بلٔ النياُؿْ الحقٖقًْٖٕ .صمط ضٌقٔ
ؤىَ ٕدة ييِٖل االموياو يرو تٖرى ؤىهسرِل ًالنسراًمْ مرى الًرسًً ،يرسم تٖرى ضرطفِل
ًمطاموِل مقاتل قكًْ ذثعً ،بشا لعم األمط ،فالهقط ًالحطماه ؤفؿل لِل مو النال ًالرٖاىرْ.
منا ٕطٖط سيٖناه الًٖسٔ بلٔ الًنل ًالسًٔ فٔ قػائس "الهر ًينرٔ ميػرٌض اليدراض
ًىطٖس الًنال"ً ،ؤه السِل األذؿط فٔ الٌقو ٌُ ىواج ينل ًخِرٌز اله حرٖو ًالعضايرْ
ًؤمكاض الرٖط ًالثطمًْ ،ؤه الٌقو الحط سٖثئ تإٕسٓ الًنال الؤ تػيى النًدعات:
ًاىررا فرر ٕ ...ررا تيررسٓ
الحقل األذؿطغيى ٕسٓ
فرر ر

ٕ ..ررررا تيررررسٓ

اسرروٖقم قثررل الًػررهٌض

(الًٖسٔ)11 :2005 ،
مطّس سيٖناه الًٖسٔ ذنسْ مو ؤينالَ ألزب األقهرالً .فرٔ ُرصٍ األينرالٕ ،ػر
الطايط تةٕداظ الً قْ الياخحْ تٖو الكهل ًالكثًًْٖٕ ،رػع تًؽ قػائسٍ لٌغ الهٌاُط
الكثًْٖٖ ًفٔ تإلٖ ضًط الكثًِْٖٕ ،ول تالهػٌل ًالحٌٖاىات ًاأللٌاه ،منا اسروهاز ؤحنرس
ضٌقٔ مو ضرػٖات الحٌٖاىات فٔ تقسٕل اليػح ًالوطتٖرْ لألقهرال .قرام مر الطرايطٕو
تالوطتْٖ تطنل غٖط مثاضط فٔ الحنإات ًالقػائس .مو ذ ل مطاياّ ؤًظاه الطًط يئ لساه
الحٌٖاىاتٕ ،سوِسف ضٌقٔ النعٕس مو الًٌاق ًالنٖرٌل الثطرطْٕ ًٕسرًٔ بلرٔ تػرحٖح
القررٖل األذ قٖررْ ًىطررط اقافوِررا ييرٔ ىكررا ؤًسررى(الهاذٌضٓ )994-995 :1998 ،لنررو
سيٖناه الًٖسٔ ٕٔهِط خعء آذط فٔ قػائسٍ ٕهوقط بلَٖ زٕرٌاه األقهرال لطرٌقٕٔ .وؿرنو
األزب الوطفِٖٔ مٌؾٌيات مثل األلغاظً ،الطسلً ،ؤلًراب األقهرالً ،قرس ذػرع سريٖناه
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الًٖسٔ تًؽ قػائسٍ لِا فٔ «زٌٕاه األقهال» مى يينَ تاُونام الكهل تِا ،حٖث ًٕنرس
ؤزاء الطايط تقسم الندونرى ًتًقٖرس ينيٖرْ الوًيرٖل ؤمثرطًٕ .ثرسً ؤه السرٖا السٖاسرٔ
لينهاُٖل الوطتٌْٕ ؤمثط تطًظاً فٔ ؤضًاض سيٖناه الًٖسٔ أله الطايط ماه حاؾطاً فٔ ؤحسا
ًمطامل الندونى ًماه مو الكثقرْ الؿرًٖهْ فرٔ الندونرى .به مًالدرْ مٌاؾرٖى مثرل
احو ل االسوًناض ليٌقو ًالسيٌّ ليٌحسّ ُٔ مو النهاُٖل الؤ ٕوكط لِا م الطايطٕو.
القٖل األذ قْٖ مثل الوًاًه ًالػساقْ ًتدية النصب ًالرساو ًاؾحْ فٔ ضًطُل .تطرنل
النهاُٖل الوطتٌْٕ النطوطمْ :احوطام الٌالسٕوً ،االُونام تراألم ًاألبً ،الٌقيٖرْ ًاالُونرام
تالوطا الًطتٔ القسٕلً ،تقسٕط الواضٕد ًاليغْ الًطتًْٖ ،األمل فٔ مسوقثل مطط .
تإاط م الطايطٕو تندونًِنا ًتيثى النًاىٔ النطوطمْ لقػرائسُنا مرو اُوناماتِنرا.
منا تياًل سيٖناه الًٖسٔ تإاٖط الوٖاضات األزتْٖ الدسٕسّ ًاألحسا السٖاسْٖ فرٔ يػرطٍ
فٔ سٖا تطفِٖٔ ،تٖينا اُول ضٌقٔ توهاغٖل الوطتْٖ األذ قْٖ .ؤل ضٌقٔ ؤًل مواب فٔ
ؤزب األقهال لنا لَ مو ؤسثقْٖ ظميْٖ ًتإاط ؤمثط تالثقافْ الغطتٖرًْ ،ؤينالرَ يسٕرسّ ًشات
مٌؾٌيات ؤزتْٖ ،لنو لسيٖناه الًٖسٔ قػائس مثٖطّ فرٔ ؤزب األقهرال ميحراظّ سٖاسرٖاً
ألغطاؼ تًيٖنْٖ .النهاُٖل الوطتٌْٕ النطوطمْ ُٔ الحطْٕ ًاالسوق ل ًمحاضتْ االسروًناض،
ًالؤ لِا خٌاىة سٖاسْٖ ؤمثط ،فؿ ً يو القؿإا االخونايْٖ ًاألذ قًْٖ ،الٌحسّ الٌقيٖرْ
ًالهقط ًالحطماهً ،بيكاء األمل ليهقطاءً ،تًيل الًيرٌمً ،ضيإرْ األسرطّ ًاألقهرالً ،احورطام
الٌالسٕوً ،اليػح تالهؿائلً ،تدية الطشائل .اليقكْ الؿنيْٖ ُٔ ؤه مًهل قػرائس ضرٌقٔ
فٔ «زٌٕاه األقهال» تنثٖيْٖ ًضمعْٕ ًٕوثطُا الطايط شات مًئ ٕودراًظ النًيرٔ الهراُط
مقاتل ضرػٖات ؤً ؤفًال قػوَ .مى النهِط السكحٔ لألحسا النحثثْ ليكهل ،تًوثط فٔ
الٌاقى ضٖةاً ؤمثط مو مدطز سيسيْ مو قػع األقهال النقػٌزّ ًالؤ قرس تنرٌه مهٖرسّ
لينثاض ؤٕؿاً .تسثة نطًفَ العميْٖ ًًخٌز النسروًنطٕو فرٔ تر زٍٕ ،ػرٌض ضرٌقٔ يقرسٍ
الساذيْٖ زًه يقثات فٔ ُصٍ القػْ الطمعْٕ ًٕسورسم الوًثٖطمو ذ ل األمثرال ًالحنرل
تكطٕقوَ الراغًْ ،ىوٖدْ لصلل ،لدإ بلٔ الطًط الطمعٓ لٖطًٓ حنإوَ ترإمثط ؤىرٌاو الطرًط
الطمعٓ بتساياً .ؤحٖاىاً ٌٕخس فٔ الحنإْ الًسٕس مو النٌؾٌيات ؤً القٖل ًاألفناض الورٔ لِرا
مٌاؾٖى مرويهْ مثل السٖاسْٖ ًاألذ قْٖ ًالوًيٖنْٖ ًاالخونايْٖ ًالٌقيْٖ ًالسٕيْٖ .يئ
سثٖل النثال ،فٔ قػْ «ميل الغطتاه ًىسًض الرازم»ُ ،ياك مهِرٌم سٖاسرٔ مرامو فرٔ
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بقاض القػْ الحيٌّ .ؤً فٔ حنإْ «ىسٕل الثاشىداه» بضاض بلٔ النونيقٖو ًفؿح ًبزاىْ ُرصٍ
الهةْ فٔ قثقات الندونرى .فرٔ ُرصٍ القػرٖسّ ىػرائح ؤذ قٖرًْ .فرٔ حنإرْ «الحنراض
ًالدنل» بضاضّ بلٔ مهٌِم الحطْٕ ًاألاناه الؤ ٕدة يئ اإلىساه ؤه ٕسفًِا لوحقٖقِرا،
مثل السًٔ النثٖط ًالوؿحْٖ تثًؽ األضٖاء.
األمثيْ النصمٌضّ لِا الًسٕس مو النٌاؾٖى األذ قْٖ ًالوًيٖنْٖ ًاالخونايْٖ .فرٔ قػرْ
الػٖاز ًالًػهٌض ٕوكط الطايط بلٔ النصب ًاليهرا ًم ترس العُرس العائهرًْ ،فرٔ القرطز
ًالهٖل ٕطًٓ تدية تسذل النطء فٔ األمٌض الؤ ال ضإه لَ تِاً .فٔ حنإات مثل اليًدرْ
ًؤًالزُا ٕ ،حم ضًٌض الٌقيٖرْ ًحرة الرٌقو ًالنطامرْ ًالرسفاو يرو الرٌقو فرٔ ًخرَ
النسوًنطٕو.
ًفٔ الحنإات الساذطّ مثل فإض الغٖف ،فإض الثٖروً ،لرٔ الًِرس ًاألسرس ًالحنراض فرٔ
السهٖيْٕ ،قسم ضسائيَ الوطتًٌْٕ .لطٌقٔ حنإات حٌل األىثٖاء ميِا  9حنإات حٌل ىٌ ؤً
سهٖيوَ ً 4حنإات حٌل سيٖناه ًالحٌٖاىات النكًْٖ ًُرٔ شات مٌؾرٌو زٕيرٔ .تًرؽ
حنإات ضٌقٔ قٌٕيْ خساً مثل ؾٖافْ القكْ  34تٖواً ًالرهاش ًمينٖرْ الهرطاش  31تٖوراً
ًفإض الغٖف ًفإض الثٖو  26تٖواً منا ٕػًة فِنِا ًبزضاك الطسالْ الناميْ فٔ القػرْ ييرٔ
األقهالً ،ؤحٖاىاً ما تحوٌٓ يئ مينات غًثْ تدًل قطاءتِرا موًثرْ .تاإلؾرافْ بلرٔ ُرصٍ
الحنإات الكٌٕيْ ،فةه لطٌقٔ حنإات قػٖطّ مثرل الغؿرو ًالريهسراء ًالغعالرْ ًاألتراه
ًالحناض فٔ السهٖيْٕ .سورسم ضٌقٔ ؤسيٌب الحٌاض ًالوػرٌٕط فرٔ قػرائسٍ مًونرساً ييرٔ
شماءٍ ًمًطفوَ تالحٌٖاىات ًضمٌظُا النوساًلْ تٖو الياسٕ .طٓ الغثراء ًالغثراء فرٔ الحنراض،
ًالرساو ًالرساو فٔ الثًيةً ،الهطا ًالحقرس فرٔ الغرطاب ،فالحنراض ٕطمرع بلرٔ الحناقرْ،
ًالثًية بلٔ الرساو ًالننط ،منا ٕرطٓ اإلذر ظ فرٔ النيرةً ،الػرثط فرٔ اإلترلً ،القرٌّ
ًالنيل فٔ األسس ًٌُ ،ما ٕوياسة مى يالل الٌاقى .تقٌزىا زضاسْ زٌٕاه األقهرال لسريٖناه
الًٖسٔ بلٔ االسويواخات الوالْٖٕ :رػع الطايط تًؽ قػائسٍ لٌغر الهرٌاُط الكثًٖٖرْ
ًفٔ تإلٖ قػائس الكثًْٖ ى حم اُونامَ تالهػٌلً ،الحٌٖاىات ًاأللٌاه .لقس ؤًلٔ سيٖناه
الًٖسٔ فٔ ضًطٍ اُوناماً توًيل الكهل ًلل ٕثوًس يو ُصا الِسف ًقام تيهل القػرائس مرو
ؤخل تًيٖل النهاُٖل لألقهال ًحقق ُصا الِسف فٔ ؤىاضٖس حطًفيا الدنٖيْ ،ىطرٖس اليرٌض،
ؤحئ لغْ ؤقهال األسثٌو ،منوثؤ الػغٖطّ ،القاضت الػغٖط ًالناتة الػغٖط.
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وتیجة البحث
ًٕوثط ؤحنس ضٌقٔ مو ضًاز ؤزب األقهال فٔ الًالل الًطتٔ ،منا ًٕس سيٖناه الًٖسرٔ
ضايط األقهال النًطًف فٔ سٌضٕاً ،م ُنا مو الٌقيٖٖو .يئ الطغل مو اذو ف ؤسريٌب
حٖاتِنا بلٔ حس ما ،بال ؤه م ُنا اُول تاألخٖال القازمْ ًتطتْٖ ؤتياء الٌقو الًطتٔ ،فقسما
مهاُٖل تطتٌْٕ تإتًاز ؤذ قْٖ ًاخونايْٖ ًسٖاسْٖ تيغْ تسٖكًْٕ .ثسً ؤه اليرٌه السٖاسرٔ
لينهاُٖل الوطتٌْٕ ؤمثط غئ تاأللٌاه فٔ قػائس سيٖناه الًٖسٔ أله الطرايط مراه حاؾرطاً
فٔ قية ؤحسا ًمطامل الندونى ًماه مو الكثقْ الؿًٖهْ فرٔ الندونرى .منرا تيراًل
سيٖناه الًٖسٔ تإاٖط الوٖاضات األزتْٖ الدسٕسّ ًاألحسا السٖاسْٖ فٔ يػرطٍ فرٔ سرٖا
تطفِٖٔ ،تٖينا اُول ضٌقٔ توهاغٖل الوطتْٖ األذ قْٖ .تونثل النهاُٖل الوطتٌْٕ النطروطمْ
فٔ مٌؾٌيات مثل الحطْٕ ًاالسوق ل ًاليؿال ؾس االسوًناض ًالٌقيْٖ ًالػحٌّ الٌقيٖرْ
ًالؤ لِا خٌاىة سٖاسْٖ ؤمثط ًمصلل قؿإا اخونايْٖ ًؤذ قٖرْ مثرل الٌحرسّ الٌقيٖرْ
ًالهقط ًالحطماه ًبيكاء األمل ليهقطاء ًتحػٖل الًيرل ًضيإرْ األسرطّ ًاألقهرال ًاحورطام
الٌالسٕو ًاليػح تالهؿرائل ًتديرة الطشائرل .فٖنرا ٕوًيرق تالػريْ الياخحرْ ترٖو الكهرل
ًالكثًْٖٕ ،رػع سيٖناه الًٖسٔ تًؽ قػائسٍ لٌغ الهرٌاُط الكثًٖٖرًْ ،فرٔ تإلٖهرَ
لطًط الكثًِْٖٕ ،ول تالهػٌل ًالحٌٖاىات ًاأللٌاه ،لنو لل ٕيوهرو ؤحنرس ضرٌقٔ لأللرٌاه
ًالهػٌل فٔ ضًطًٍٕ .هِط سيٖناه الًٖسرٔ خرعء آذرط مرو قػرائسٍ ٕهوقرط بلٖرَ زٕرٌاه
األقهال ألحنس ضٌقٔ  ًٌُ ،ضرًط الوطفٖرَ فرٔ ؤزب الوطفٖرَ فرٔ تًرؽ ؤىاضرٖسٍ ترسٌٕاه
األقهال ،حٖث ٕسضك الطايط حة الكهل ليوطفَٖ ،فرػع خعء مرو زٕرٌاه األقهرال لرَ،
حٖث ًٕنس الطايط تقسم الندونى ًتًقٖس ينيْٖ الوطتْٖ ًغرًٌتوِا .مرو ىاحٖرْ ؤذرطٓ،
فةه السيٌّ بلٔ القٖل األذ قْٖ ًتدية الطشائل ًاؾحْ فٔ القػائسًٕ .ثسً ؤه قػع الثطط
يئ لساه الحٌٖاىات فٔ زٌٕاه األقهال ألحنس ضرٌقٔ ؤمثرط تيٌيراً ًحدنراً مرو قػرائس
سيٖناه الًٖسٔ ،مالقػائس الننوٌتْ ألتيائَ فٔ مياسثات مرويهرْ ؤً ألقهرال ؤغرسقائَ ؤً
األقهال تطنل فٔ حنإات زٌٕاه األقهال؛ حٖث ٕيقل ضسالوَ فِٖا يئ لسراه ؤضرراظ
حقٖقٖٖوٕ .سًٔ سيٖناه الًٖسٔ بلٔ تحقٖق األُساف الوطتٌٕرْ ًاالخونايٖرْ ًالوًيٖنٖرْ
الػحٖحْ لدٖل الطثاب فٔ سٌضٕا مو ذ ل بىطراء الطرػرٖات الػرحٖحْ فرٔ قػرائسٍ.
ؤحٖاىاً تنٌه الطرػٖات فٔ قػائسٍ يثاضّ يو يائيْ ماميْ مرو األب ًاألم ًاألذرو ًاألخ،
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منا ٕهِط األغسقاء فٔ مًهل قػائسٍ .مًهل الطرػٖات الطئٖسْٖ فٔ قػائس الطرايط ُرل
مو األقهرال .مرو ترٖو النٌؾرٌيات النرويهرْ ،ؤًلرٔ الطرايط ؤمثرط قرسض مرو االُونرام
لنٌؾٌيات الكثًْٖ ًمصلل الحٌٖاىات .مو تٖو الكٌٖض ،ؤًلٔ اُوناماً ذاغاً ليًػافٖط ًمرو
تٖو األلٌاه بلٔ اليرٌه األذؿرط .مر الطرايطٕو ٕقرسماه النهراُٖل الوطتٌٕرْ فرٔ مًهرل
قػائسُنا بلٔ خاىة مٌىِا منوًْ ًمسيْٖ .م ُنا اُول تاألزب الوطتٌٓ ًلَ قػرائس قٖنرْ
فٔ ُصا الندال .منا يثّط سيٖناه الًٖسٔ يو القؿإا السٖاسْٖ مناً ًىٌيراًً ،ايونرس ييرٔ
النؿنٌه ًالنهاُٖل األذ قْٖ ًاالخونايْٖ تغؽ اليهط يرو لٌىِرا الرسٕئ ،حٖرث ماىرو
ؤحسا يام  1967فٔ سٌضٕا حطمْ سٖاسْٖ زفًو سيٖناه الًٖسٔ لثسء النواتْ لألقهال،
ًضنيو ؤضًاضٍ حٖاّ الكهل فٔ النيعل ،فٔ النسضسْ ،فرٔ الطراضوً ،فرٔ الكثًٖرْ .لنرو
ضٌقٔ تقيٖرسٓ ًال ٕرٌلٔ اُونامراً مثٖرطاً لنهراُٖل مثرل الطرِازّ ،ييرٔ الرطغل مرو ؤه
النًوقسات السٕيْٖ ًاؾحْ فٔ تًؽ قػائسٍ .تسؤ ضٌقٔ فٔ مواترْ الطرًط لألقهرال تحرو
تإاٖط الغطبً ،تالوإمٖس ؤاطت الًسٕس مو األمثيْ مو ؤينرال موّراب األقهرال الًهنراء فرٔ
قػائسٍ .قس تنٌه االذو فات فٔ تًؽ النهاُٖل مطتثكرْ ترعمو الطرايطٕوً ،ىرٌو الحٖراّ
ًالكثقْ األسطًْٕ ،احوٖاخات الندونىً ،الحاخْ بلٔ الوقسم السرطٕى مرو ذر ل الوٌاغرل
الًالنٔ .ياش ضٌقٔ فٔ ؤًاذط القطه الواسرى يطرط ًؤًائرل القرطه الًطرطٕو ،منرا يراش
سيٖناه الًٖسٔ فٔ ؤًاذط القطه الواسى يطط بلٔ ؤًائل القطه الًطرطٕوً ،قرس ؤارطت ُرصٍ
السيٌات يئ تٌخِات الطايطٕو تاليهط بلٔ تحٌالت الندونى فٔ مدرال الوٌقًرات ًىرٌو
تطتْٖ األقهال ًؤُسافِا .به ما ٕهِط فٔ «زٕرٌاه األقهرال» لطرٌقٔ ُرٌ ؤىاضرٖس النػريح
االخونائ ،تٖينا ى حم ؤه قػائس «زٌٕاه األقهرال» لسريٖناه الًٖسرٔ تًنرس ًخِرَ
النياؾل ،منا ٕريق تًؽ االذو فات بلٔ خاىة ؤًخَ الطثَ.
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Abstract
The present research is carried out in the comparative literature framework and intends to
compare some of the common educational concepts in children's diwan of Ahmad Showghi
and Suleiman Al-Issa in comparative literature the framework by relying on their poems;
since children's literature is one of the significant sections in the literature of any nation, so
it is important to address it. In this research, these questions are answered: What are the
common educational concepts in the children's diwan of two poets and also what is the
reason for the conceptual differences between the poems of the two poets? Both poets seem
to have been influenced by their society, and therefore the common meanings of their
poems stem from their concerns. Suleiman al-Issa also deals with the influence of new
literary currents on the subject of entertainment, while Showghi pays attention to the details
of moral education. The results show that both poets pay attention to educational concepts
and in addition to the conceptual differences in their poems, we can point to the common
concepts of their poetries such as moral and social values, freedom, patriotism and
independence.
Keywords: children's literature, education, children's Divan, Ahmad Showghi, Suleiman
Al-Issa.
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چكیدٌ
إو پژًُص زض چاضچٌب ازتٖات تكثٖقٔ غٌضت مٔ¬گٖطز ً زض غسز اسو ترطٔ اظ مهراُٖل آمٌظضرٔ
مطوطك زض زٌٕاه مٌزماه احنس ضٌقٔ ً سيٖناه الًٖسٔ ضا تا تنَٖ تط اضًاضضاه مقإسَ ميس؛ تا تٌخرَ
تَ إينَ ازتٖات مٌزماه ٕنٔ اظ ترصُآ قاتل تٌخَ زض ازتٖات ُط ميؤ اسو لصا پطزاذوو تَ آه حرائع
اُنٖو اسو .زض إو پژًُص پاسرگٌٓ إو سااالت ذٌاُٖل تٌز :مهاُٖل آمٌظضرٔ مطروطك زض زٕرٌاه
مٌزماه زً ضايط چٖسو ً ىٖع ييو تهاًت ُآ مهٌِمٔ ضًط زً ضايط چٖسو؟ تَ ىهط مٔ¬ضسس ُط زً
ضايط تحو تإاٖط خامًَ ذٌز تٌزٍ اىس ً لصا مهاُٖل مطوطك سطًزٍ¬ُآ ضاه ىاضٔ اظ زغسغَ آه ُاسرو.
سيٖناه الًٖسٔ تَ تإاٖط اظ خطٕاه¬ُآ خسٕس ازتٔ تَ مؿنٌه تهطٕحٔ ىٖع پطزاذوَ زض حالٔ مَ ضٌقٔ
تَ خعئٖات پطًضش اذ قٔ تٌخَ زاضوَ اسو .ىوإح پژًُص ىطاه مٔ زُس مَ ُط زً ضرايط ترَ مهراُٖل
تطتٖؤ تٌخَ زاضىس ً زض مياض تهاًت ُآ مهٌِمٔ اضًاضضاه مٔ تٌاه تَ مهراُٖل مطروطك ضرًط آىراه اظ
قثٖل اضظشُآ اذ قٔ ً اخونائ ،آظازًٓ ،قو¬پطسؤ ً اسوق ل اضاضٍ مطز.
کلیدياژگان :ازتٖات مٌزك ،آمٌظش ،زٌٕاه مٌزماه ،احنس ضٌقٔ ،سيٖناه الًٖسٔ.
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