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 : حشكُت البذٌؼ في شػش ألامحر غبذ القادس
ت  غىاًت الصىػت وظإال الشػٍش

 (1) صسوقي غبذ القادس

 مقّذمت

ًخإؾـ مؿاع هظا البدث ٖلى اإلا٣اعبت الجمالُت لكٗغ ألامحر ٖبض ال٣اصع اهُال٢ا مً 

 ٠ُ ب مً الىٓم. وهى الخْى ت ٢ٍغ  للكٍٗغ
ٌ
البضٌعي الظي َاإلاا ُخ٨ِم ٖلى قٗغه بإهه ُمجاِه٠

: بلى ؤي مضي ٧اهذ مؿاهمت هظا  ما ؾُجٗل الؿاا٫ الجىهغي الظي ؾُضوع خىله البدث

ت ألامحر وجد٣ُ٣ها،  ً البضٌعي في جثبُذ قٍٗغ ٧ان الٗىهغ ألاؾاؽ في ببٗاص هظا  هلالخلٍى

ت لَبْىِهه ًٖ ماهُت الكٗغ ومجاهبخه لها ال٣ى٫ ألامحري مً الضاثغة  هظاًبدث ؟  الكٍٗغ

ت ألامحر وما بضا ٖلحها مً بٖغاى ٦ثحر مً الى٣اص لؤلؾباب التي ؾيىا٢كها  ؿاا٫ال في قٍٗغ

و بلى 
ُ
ل
ْ
مداولحن عصَّ ٦ثحر مجها اٖخماصا ٖلى ما ؤهخجه الى٣ض ألاصبي بك٣ُه الٗغبي والٛغبي. لَىس

خباع بلى ألامحر ٖبض ال٣اصع الكاٖغ وجٗل زُابه  هخاثج ًم٨ً ؤن ج٩ىن ٦ُٟلت بَغّص الٖا

 َم الكٗغي 
ا
.جال

ا
ت جدضًضا َغ ألا٧اصًمُت الجؼاثٍغ

ُ
  للّضعاؾت والى٣ض زاعا ألا

افؼ البحث ت ألامحر ودو  شػٍش

الخٗامل في البدث ؾِؿخ٣غ ٖلى الىو الكٗغي ألامحري بمٗؼ٫ ًٖ ٧ل ما لضًىا مً 

مٗاٝع ٢بلُت مخٗل٣ت بدُاة الغجل ؤو مىا٢ٟه ؤو بُىلجه، لظا ؾخ٠٣ مداوع البدث ٖىض 

َزؤة ًٖ خُاجه ألاصبُت، ٩ًىن التر٦حز ٖلى الك٩ل الجمالي الظي 
َ
ت الـُمَجت ٖخباث الخُاة الكٍٗغ

ها،  جد٤٣ في بٌٗ ٢هاثض ٠ُ الكاٖغ لآللُت البضٌُٗت بمسخل٠ نىٞى الضًىان هدُجت جْى

خُث ؾيؿعى بلى مدانغتها في هظه الىماطا الىهُت ٦ما هي َبُٗت الىو الٟني في طاجه 

                                                           
(1) Université Ibn Khaldoun, 14000, Tiaret, Algérie. 



 صسوقيس غبذ القاد

504 

ُٟت  والظي ًغمي بلى "ال٣ُمت الٟىُت الخانت التي ججٗل طل٪ الىو ماهال لخد٤ُ٣ ْو

ل في الخجغبت  ، ٦ما ؤهىا(22، م. 5334، لىجمان) جمالُت مُٗىت" في هظا البدث لً هخٚى

ت ألامحر ت باٖخباعها الؿمت اإلاهُمىت ٖلى قٍٗغ ُت ألامحًر ت الهٞى  -  الكٍٗغ
ا
ا ٞهي  -٦ما وهٖى

ىاث البالُٚت اإلاخّٗضصة،  لٛت ؾىاء ٖىض بنها جسً٘ للٛت زانت جُٟذ بالخغو٢اث والخلٍى

٣ت ؤو ؤهل الخد٤ُ٣، لٛت ماع  ٢ت زاع٢ت لل٣اهىن اإلاخٗاٝع ألامحر ؤو ٖىض ٚحره مً ؤهل الٍُغ

غه مً عمؼ ومٟاع٢ت وجمغص ًٖ الٗٝغ اللٛىي، وهىامِـ  ٖلُه في ؾجن ال٨خابت، هٓغا إلاا جٞى

، .ث.، صُٖض)ال٨خابت ألاصبُت وإن ٧اهذ هظه "ؤلاجاصة الٟىُت مً مؿخلؼماث الٗمل الٟني"

 (.52م. 

اًدىا في طل٪   هى مُلبىا مً البدث ٚو
ا
ٞاإلا٩ىن البضٌعي في قٗغ ألامحر ٖبض ال٣اصع، بطا

اث٠،   مخ٩امل الْى
ا
ت في الىو ألامحري لُٛضو في الٗٝغ الى٣ضي هها اؾخجالء م٩امً الكٍٗغ

ت  هظا ًٞال ًٖ بُان ألاؾلىب اللٛىي الظي اؾخُإ به الكاٖغ ججؿُض ججغبخه الكٍٗغ

 
ا
ْهَمَىا ٖلى مٟهىم البضٌ٘ ؛ ألهىا خحن ه٣هغ هٓغها  اث البضٌُٗتلى املخؿىباؾدىاصا

َ
 ٞو

غ ألؾماء باٖخباعه غ ؤؾماء اإلاهُلخاث ٧الؾخٗاعة والدكبُه والسج٘ والجىاؽ  ": "ج٨ٍغ ج٨ٍغ

يء بلى  س ِ
ُ
يء بلى ؤهٟؿىا ٢بل ؤن و س ِ

ُ
والُبا١ صون البدث ٖما زل٠ طل٪ مً مٗان ومكاٖغ و

٤ الخب" و٫ هى ؤلٟهم جضًغ بالبدث، واألهه جغازىا،  ، ٞكل) الخُىاث الصخُدت في ٍَغ

٠ُ البضٌ٘ ؾعى بلى بىاء هو ها٢ل لخجغبٍت (42، م. م5334 . ٞاألمحر ٢بل ؤن ٌؿعى بلى جْى

ت جىّم ًٖ زاثغ ؤو مجاهض ؤو مداعب، ؤو نىفي ٖاٝع باهلل، ؤو  ت طاث َا٢ت حٗبحًر قٍٗغ

خهبب. لظل٪ ًجضع بىا  ابخضاء َغح الؿاا٫ اإلاٗغفي خى٫ ٖاق٤ مدب يهُم بمً يهىي ٍو

س يء ٞهمه. وإن ٧ان اإلا٩ىن البضٌ
ُ
عي بغّمخه ٢ض خٓي بىاٞغ هظا اإلا٩ىن ألاؾلىبي الظي لُاإلاا ؤ

ت بل و٦ك٠ ٖجها  الاهخمام ٖبر مؿحرة البالٚت الٗغبُت، ٞلم "ج٨ض جٟلذ مىه وؾُلت حٗبحًر

، ٣ًى٫ (501، م. م5331، ٖبض اإلاُلب) وؤوضر زىانها وازخاع لها الدؿمُت التي جىاؾبها"

"بن الش يء مً ٚحر مٗضهه ؤٚغب، و٧لما ٧ان ؤٚغب ٧ان ؤبٗض في الىهم، و٧لما ٧ان  : الجاخٔ

، و٧لما ٧ان ؤَٝغ ٧ان ؤعجب، و٧لما ٧ان ؤعجب ٧ان ؤبضٕ"  ؤبٗض في الىهم ٧ان ؤَٝغ

ٞاألقُاء الجمُلت ٢اَبت جيخهي بلى ؤلابضإ بٗض اعج٣ائها بلى هُئاث طاث  (30، م. م5314)

ت، ٞمً الٛغابت بلى ؤلايهام بلى الُغاٞت بلى الخعجُب بلى البضٌُٗت وهي  ؤهمُت في خ٣ل الكٍٗغ

ت، ولى ؤهه  ت وؤصبُت جدُذ  ها٦خٟى بما صون هظ -٦ىو ؤصبي  -طعوة الكٍٗغ الهُئت لخاػ قٍٗغ

  خُاة البضٌ٘ الظي اؾخ٣غ به ألامغ بلى ؤن ناعله خُاة ل٨جها صون 
ا
 نالخا

ا
 بالُٚا

ا
"مهُلخا

 ل٩ي ٩ًىن ٖىىاها لضعؽ ألاصب ٧له، ًىاٞـ مهُلر البُان والبالٚت، ولٗلم نىٗت الكٗغ"



 ...غىاًت الصىػت :  حشكُت البذٌؼ في شػش ألامحر غبذ القادس

407 

. وما ا٦دؿب البضٌ٘ هظه اإلا٩اهت وهى نىاٖت  (25، م. م5334، ٞكل)
ا
بل ال٨خابت مُل٣ا

 بهما هي في ألالٟاّ ل 
ا
 وهثرا

ا
 لُٟٓت ٦ما ًغاه ال٨ثحر، بل ألّن "نىاٖت ال٨الم هٓما

 .(142، م. م5335، ابً زلضون ) في اإلاٗاوي"

والبضء مت "بضٕ" في مٗاجم اللٛت الٗغبُت خى٫ الجضة والخضازت وؤلاوكاء ٧لًتراوح مٗنى 

 ٖلى ٚحر مثا٫ في الش يء
ا
ا  ومستٖر

ا
 وعجُبا

ا
، بما ًجٗله مدضزا

ا
، ؤما 1؛ ؤي الظي ٩ًىن ؤول

 ٞةّن مهُلر البضٌ٘ ٢ض جباًيذ مٟاهُمه ٖبر الخُىع الخىٓحري لبالٚخىا الٗغبُت 
ا
انُالخا

٣َْهُض  ًُ  ًٖ َؾْمِذ ٩ٞان 
ا
ل زغوجا

ّ
مث ُُ الٗغب  به في ٞترة ما بالجضًض في بالٚت الكٗغ الٗغبي، ل

. زم 2في ٢ى٫ الكٗغ، وهي ؤلاقاعة بلى الكٗغاء املخضزحن الظًً ق٩لىا اججاها مخمحزا في الكٗغ

 لِكمل جاهبا مً البالٚت ًخمثل  ،ًخإنل هظا الٗلم م٘ الجاخٔ وابً اإلاٗتز زانت

ت )الاؾخٗاعة، الخجىِـ، اإلاُاب٣ت ا3...( في ٞىىنها ؾىاء مجها اللُٟٓت ؤو اإلاٗىٍى صاث . وجخىالى ٍػ

ّو٫، مثل 
َ
ش ألا ىىن البالٚت بمٟهىمها البضٌعي، ٖلى ًض بالُِٚىا وه٣اصها ٖبر الخاٍع نىٝى ٞو

)ال٣اض ي الجغجاوي، آلامضي، الٗؿ٨غي، البا٢الوي، ابً عق٤ُ(، ل٨ُخمل مٟهىم البضٌ٘ 

٨ثر ٢هضها  ًُ ومباخثه ٖلى ًض ؤبي ٣ٌٗىب الؿ٩ا٧ي خُث اٖخبرها وجىها مسهىنت 

 ًٖ ٖلمي اإلاٗاوي والبُان لخدؿحن ال٨الم، مّما
ا
 زاعجا

ا
 زالثا

ا
 .4خضا به بلى ؤْن ًجٗل مىه ٖلما

 ٣ًخهغ ٖلى اللٟٔ ؤ٦ثر مً جسههه باإلاٗنى لظا 
ا
ؼ ٖلى ٖلم البضٌ٘ باٖخباعه مبدثا

ّ
ؾجر٦

ِىه. خؿب ما خضصه  ٖلى مؿخىي ٞهاخت ٧ل مجهما ُٞما ًخٗل٤ بخدؿحن ال٨الم وجٍؼ

ني خحن مّحزه ًٖ ٖلمي  اإلاٗاوي والبُان، ٣ٞا٫ بهه "ٖلم ٌٗٝغ به وجىه الخُُب ال٣ؼٍو

اًت اإلاُاب٣ت وويىح الضللت، وهى يغبان  : مٗىىي، ولٟٓي" جدؿحن ال٨الم بٗض ٖع

ني) ًب٣ى له احؿإ ولى ٧ان ، ٞمهما ٩ًىن و٢ٝى البضٌ٘ ٖلى اللٟٔ، (31، م. .ث ، ص.ال٣ؼٍو

ىا ؾىالخٔ وهدً  كمل البدث ؤو الخضًث ًٖ اللٟٔ، وهىا ججضع ؤلاقاعةٌ - مدضوصا
ّ
بلى ؤه

هغنض مىاًَ البضٌ٘ في قٗغ ألامحر ٖبض ال٣اصع بلى ؤي مضي اؾخُإ هظا ألازحر ؤن ًًٟي 

 عوخا  ٖلى قٗغه
ّ
ىه ُٞه مً مٓاهغ ؤصبُت وؤن ٌؿمى به بلى مؿخىي الىهُت بًٟل ما بُ

                                                           
 .ماصة )بضٕ(صاع ناصع، :  ، بحروث(02. مج( )1)ٍ. ، لعان الػشبم(.2005، )ابً مىٓىع :  ًىٓغ 1
خ الىقذ ألادبي غىذ الػشب )ص. ث(. ؤخمض ببغاهُم ،َه : ًىٓغ 2 مً الػصش الجاهلي ئلى القشن الشابؼ  ،جاٍس

 .550-30. نو .صاع الخ٨مت:  بحروث. الهجشي 

اٚىاَُىؽ (، )2)ٍ.  .البضٌ٘ م(.5313) ابً اإلاٗتزو  44. م ،(5 .ا) .البُان والخبُحنالجاخٔ،  : ًىٓغ 3
ؿ٩ي  .1. م .م٨خبت اإلاخىبي : بٛضاص . جد٤.(.٦غاحكٞى

 : بحروث.). ٤جد .ٖبض الخمُض هىضاوي  ( .(5ٍ. ) .مفخاح الػلىم م(.2000) ؤبى ٣ٌٗىب ،الؿ٩ا٧ي:  ًىٓغ 4
 .412 .م .صاع ال٨خب الٗلمُت
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حن اللٟٓي،   الًغوعةؤم ٞغيتها ألامحر  ؾىاء ٧اهذ مً ابضإبضٌُٗت ججاوػث مٓهغ التًز

 الىهُت.

ً مً الكٗغاء في ال٣غن الثاوي، بل  ذ به مضعؾت اإلاىلضًً ؤو اإلاخإزٍغ بّن البضٌ٘ وإن ٖٞغ

ت "ؤلُٟىاها بغػزا بحن ال٣ضًم والخضًث" غب مضعؾت البضٌ٘ الكٍٗغ
ُ
 ؤهىا بطا جدبٗىا ًٖ ٢

ُٟهم له ٧ان  ،(41، م. م5343، مىس ى) ٟىا البضٌ٘، ٚحر ؤن جْى ؤي ؤن ال٣ضماء ٦ظل٪ ْو

 بال٣لت، ومً مُضان ال٣لت ال٣ضًمت جدى٫ بلى مُضان ال٨ثرة 
ا
 بلى البضيهت ومدؿما

ا
ال ُّ م

ِغٞىا به، وم٘ طل٪  ُٖ الخضًثت، ليؿخيخج ؤن املخضزحن ؤ٦ثروا مً ؤلىان البضٌ٘ بلى صعجت ؤنهم 

 
ّ
ل البضٌ٘ َٟغة وزُا زُىاث ٖمال٢ت بًٟل هظه ٣ٞض جاء قٗغهم ٖلى سجُخه؛ ولئن ق٩

 ؤهه "ؤنِب بالىهً وال٣ٗم، وُمِنَي بالجمىص 
ّ
ال٨ثرة ٖلى ًض عجا٫ مً هظه اإلاضعؾت، بل

ى ٞحها بالخٟؿحر والخمثُل صون  َٟ َخ
ْ
٨ ًُ ت التي  والؿ٣م، بالظهاب به مظهب اإلاٟغصاث اللٍٛى

 .(255، م. م5343، مىس ى) ال٨ك٠ ًٖ سخغ الترا٦ُب وجما٫ ألاؾالُب"

ت وحضىس ألامحر  شفافُت اللغت الشػٍش

ت باٖخباعها  م مً هظا البرػر الظي جخّماؽ ُٞه البضيهت والخ٩ل٠ في الهىٗت الكٍٗغ بالٚغ

مَّ بلى بالصة في الكٗغ، ٧ان ٢غاع 
َ
ًُان بلى الخ٩ل٠ ومً ز ْٟ ًُ ت ج٣ىص بلى جهّى٘ وحّٗمل  خٞغ

والكٗغ بهما ٩ًىن "بدؿً الٗباعة والضًباجت، البالٚت الٗغبُت بإّن الخٟايل بحن ال٨الم 

 ٞاإلاٗاوي مٗغيت ل٩ل جُل"
ّ
 وعوه٤ الٟهاخت ختى ج٩ىن ؤلٟاْهما ٧الؼجاجت وإل

ي) ، ه٨ظا ٩ًىن الاؾدثماع في الكٗغ اهُال٢ا مً البضٌ٘ الظي (531، م. م5332، الؿَُى

ْؾَغة الٟىىن، مً مىؾ٣ُى وه
ُ
غ، جإؾـ ٖلى ؤهه "ًٞ ٢ىلي له نلت خمُمُت بإ ٣ل وجهٍى

ىت جًاٝ ٖلى اللٟٔ ؤو اإلاٗنى، ٧ل هظا ٚحر  وإن الىٓغة بلُه ٖلى ؤهه ٖبث لٟٓي ؤو ٍػ

ٟخ٣غ بلى الث٣اٞت الٟىُت والظو١ ألاصبي" ني) نىاب ٍو  (22، م. م5331، الهاوي الجٍى

ت للٛت مً ؤولُاث الكٗغ ومخُلباجه،  لُخد٤٣ بظل٪ الاؾدثماع الثاوي للخهاثو الامخُاٍػ

هٓغا إلاا جمثله هظه الخهاثو مً ماصة ؤولُت له، ٞخٛضو الىٓغة للكٗغ ٖىضثظ "باٖخباعه 

 .(41، م. 5334، لىجمان) ْاهغة زاهُت طاث بيُت ؤقض ح٣ُٗضا"

٘ الغاًت  ؼ اإلاىحى"هي نٗىبت الكٗغ وجٟلذ م٣هضه وٞع ت ٍٖؼ ب الجٖز  ُٞه، ٞهى "ٍٚغ

ُدْؼ (141، م. م5335، ابً زلضون ) ًَ ، وإزغ طل٪ ٢ض ل وٛالي بن ٢لىا ؤن قٗغ ألامحر لم 

م ال٨ثحر مجهم  -اهخماما ٦بحرا مً الى٣اص هٓغا لٗضم حسجُله  جىصة ٖالُت  -خؿب ٖػ

بًٗهم ًغي ؤن قٗغ ألامحر جاء "٦مٗاع٦ه بؿُِ ٞججٗلهم ًدخٟىن به بجالل وإ٦باعا، 
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ت ناص١ الضللت، عاج٘ اإلاٟاجإة، ٞما ٖس ى ؤن ًد٣٣ه مً  اهخٓاع الخسُُِ، جل٣اجي الجٖز

غ) وا٢خضاع ٖلى ٦ك٠ الدجاب وإزاعة الى٣ض وؤلاعجاب"  .(542، م. م5325، الىٍػ

ت ألامحر ؤهمُت لظا حؿخضعي  ُىي بحن ٖضم بهما٫ هظا  - هلخمؿها٦ما  -قٍٗغ ًُ الكٗغ ختى ل 

، بهما ًيبغي الجهىى 
ا
ت بالخهٝى ؤزحرا زىاًا ؾحرة ألامحر املخاَت بالٟغوؾُت ؤول واملخٟٞى

بإٖما٫ ج٩ىن باعتها قٗغ الغجل وإن جىاعي زل٠ هظًً الدجابحن وجلبـ بمىانٟاث ٧ل 

 وٍُ 
ا
ترهذ اٖخظمجهما، ٞهى قٗغ ًدمل ٚؼل خٛنى ونٟا ٍو غهى مضخا ٍو  ٍو

ا
اعا ولىما... يكض ٞسغا

ها مّما اقغؤبذ بلُه هٟؿُت ألامحر، و٧لها ل جدُض ًٖ  خامال للٗضًض غاى ومىاٖػ مً ألٚا

ت الٗغبُت ال٣ضًمت التي ا٢غؤها الخُاب الى٣ضي الٗغبي في جىٓحراجه َُلت ؤعبٗت ٖكغ  الكٍٗغ

جضع بىا هىا الاؾخئىاؽ بما خٟٓىاه ًٖ الٗالمت نالر زغفي في خ٨مه ٖلى ؤن  ، ٍو
ا
٢غها

٤ بحن البُل املجؿم والكاٖغ اإلاّٗبر.  ألامحر اؾخُإ ؤن ًٞى

ً وزاعجه، ول ًم٨ً خهغها في   صازل الَى
ا
هي خُاة مٟٗمت باألخضار خال وجغخال

"٦ُىىهت ألامحر ٧اهذ ممخلئت ومخسمت  ( ٞـــ5351ـــ٣ٖ5210ضًً مً الؼمً ٖلى ألا٦ثر )

ى٫ ألاصبُت، ؤن مثل هظه الٓاهغة باألخضار والى٢اج٘، ومٗلىم ٖىض اإلاكخٛلحن ٖلى الخ٣

٣ه ًٖ زغاء الدكب٘ الخجاعبيججٗل الخ٣ل ألاصبي وجيؿه اإلاغاص  ٖضم ٢ض ًاصي بلى  الخٗبحر ٞو

سل٤ الخٟاوث بحن الك٩ل واإلاًمىن  جغةبكحر ) " الخىاػن ٍو ، لظا (45، م. م2001،بٍى

ت ألامحر هظا ؤلاعجاب بالىمىطا الٗغبي ال٣ضًم في الك٩ل  ؾخ٩ىن اإلاالخٓت ألاولى ٖلى قٍٗغ

ٞإٚلب جغا٦ُبه وؤلٟاْه مؿخ٣اة مً  ؛ ألهه "ًدخظي ألاؾالُب البُاهُت اإلاكهىعة... واإلاًمىن 

  .(232، م. م2000، بً الؿب٘) اإلاىعور الكٗغي ال٣ضًم"

٠مغاٖاة هظه الؿمت  -في خ٤ الغجل -٩ًىن مً ؤلاههاٝ  خُجها َهىَّ ُُ  ٦كاٖغ جمحز  لل

ت خالٗغبُت قهضث ُٞه الفي ٖهغ مً ٖهىع ألامت  ٣ه٣غ، وججاوػث مٗالم قٗغه البيٍُى

ي مً خضوص ٖهغه، التي  ِ
ص ّ
َ
خضوص ٖهغه "بلى مكاع١ الٗهغ الخضًث، ولى ؤم٨ىه الخ٣

 مدمىص ؾامي الباعوصي، الظي جمٗ
ّ
بِىه وبحن ألامحر  ذؤز٣لذ ٧اهل قٗغه ل٢ترب مً زِ

 ، ث.، صألامحر ٖبض ال٣اصع) م٣ّىماث مخٗضصة الجىاهب، حؿخد٤ الضعؽ مً الباخثحن"

 .(30. م

 ؤن 
ا
 بلى ؤلا٦ثاع مً الهىع البُاهُت  ٩ًىن ٞال ٚغو بطا

ا
ال ُّ قٗغ ألامحر ٖبض ال٣اصع م

ت  مً ٚحر ؤلاههاٝ ؤن  خُجهاواملخؿىاث البضٌُٗت، بط ٧اهخا الهٟت الٛالبت ٖلى قٍٗغ

ت الخهاثو الألامحر ٖلى  -زانت اإلاكاع٢ت-ًداِؾب الى٣اص  ٞال التي ًجب مغاٖاتها. كٍٗغ

ىت مً  ه، ولٞغػجي ؤتٝ الو ًضعؽ قٗغ ألامحر بمٗؼ٫ ًٖ الٓغ ًم٨ً ؤن  ُّ ًيبغي ؤن ججتزت ٖ
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مخُجها  هقٗغ 
َ
د٨ ُُ ت بىنٟها ٢ُمت ل جلخه٤  بها ٖلُه صون ؾىاها ٞ ىا "وٗخبر الكٍٗغ

ّ
؛ أله

ت الىو وإهما جخىٕػ ٖلى ألاجؼاء" ُّ ِ
ّ
ل
ُ
بال٪ بالضًىان ، ٞما (20، م. 2051، ٧ىهً) ٖلى ٧

ت مىجىصة ٖلى اٖخباع بصماا  الكٗغي ؤو بدُاة الغجل ألاصبُت بغمتها، لظل٪ ؾخ٩ىن الكٍٗغ

٤ ما طهب بلُه جىن ٧ىهً. ُت الىهُت ٞو
ّ
 الجؼء في ال٩ل

ت   بحن الكٍٗغ
ا
ؤو ِلَى٣ُل البالٚت بمٗلىماتها الثالزت التي ًخ٣ّضمها  -هى جضازل ُهالمي بطا

ي الاهخمام بال٣ىاٖض التر٦ُبُت ويغوعة الخد٨م في آلُاتها وفي ما ًخٗض ،وبحن اللٛت -البضٌ٘

ج٣خًُه مً ججىب للخُإ اإلاُٗاعي والخدغي للهىاب في جإصًت اإلاٗنى اإلاغاص؛ لظا ل ًم٨ً 

ت   والهُاٚت الكٍٗغ
ا
 ؤمام ججلي املخاؾً البالُٚت لل٨خابت ألاصبُت ٖمىما

ا
اٖخباع اللٛت ٖاث٣ا

غابُت، والى٢ٝى ٖلى ٖلى وجه الخهىم، وؤن اللٛت  ت اإلاٗاوي ؤلٖا م٣هىعة ٖلى مٗٞغ

مدضوصًت ألالٟاّ ٖىض صللتها اإلاعجمُت، لظل٪ "٢ض اهخم البالُٚىن اهخماما زانا ببٌٗ 

٩ىن طل٪ مً  ت التي جخإوى في مؿخىي الؿُذ ٞخ٣ضم الضللت الٟىُت، ٍو ٗاث اللٍٛى الخىَى

 ، م5331، ٖبض اإلاُلب) عنض الخىا٤ٞ ؤو الخسال٠ في الخغٝو وال٩لماث والجمل"

، وهظا ختى ًخم الاهخ٣ا٫ بالىو مً ال٨الم بلى اللٛت ؤو مً اللٛت بلى البالٚت ؤو (502م. 

ت بمٟهىمها الٗام، لىجض ؤهٟؿىا ؤمام ما ؤزغاه الجاخٔ ابخضاء مً ٞهل الش يء ًٖ  الكٍٗغ

 مٗضهه ل٨ُدؿب الٛغابت زم ًخضعا بلى ٖالم البضٌ٘.

 بلى ؤّن البضٌ٘ ُمغج٨ؼ الابخ٩اع  هىا
ا
ت، اؾدىاصا  حٛضو اإلاالمذ البضٌُٗت يغوعة قٍٗغ

ت ؛ بل هى ٚاًت البالٚت في الٗمل الكٗغي  ٩ىن اإلاٗنى في الىو ألاصبي بغمخه ٚحر ، الكٍٗغ ٍو

ىبث٤ ٦ظل٪ مً زال٫ الاهدغاٝ ٖجها"  مىبث٤ "مً جُب٤ُ ال٣ىاٖض البىاثُت اإلاُٗىت، بل ٍو

غي بحن الهىث (41، م. 5334، لىجمان) ، ه٨ظا ًدضر الخىاؾ٤ ؤلا٣ًاعي وختى الخهٍى

 
ا
اث مغثُاث وال٨ٗـ، مما ٨ًؿب الٗباعة بًداء وجإزحرا والهىعة ؤو اللٟٔ، وجهحر اإلاؿمٖى

ت" ت البضٌُٗت هي التي حك٩ل الكٍٗغ ٍغ ، ٧ىهً) في هٟؿُت اإلاخل٣ي، وؾبب طل٪ "ؤن الخهٍى

ت التي اٖخمضها ألامحر ٖبض ال٣اع في حك٨ُل . ٞما هي جل٪ اإلاىؾ٣ُى (11، م. 2051 ٍغ الخهٍى

خه ٟه لُدُل اإلاؿمٕى  قٍٗغ وإلى ؤّي مؿخىي  ؟ بلى مغجّي ؟ وما هى الخُا٫ الهىحي الظي ْو

 ًخمخ٘ بخل٣ُه.
ا
ا ىاَػن لضًه طل٪ الخىا٤ٞ الهىحي الظي ٌك٩ل لضي اإلاخل٣ي ًٞاء قٍٗغ

َ
  ج

ت ألامحر وحشكُت البذٌؼ  شػٍش

لذ في الكٗغ ألامحري ؾجرنض ابخضاء مً 
ّ
آلان بٌٗ الٓىاهغ البضٌُٗت التي ق٩

ت طاث ُبٗض جمالي ًخ٣اَ٘ م٘ ما ؤبضاه ٞدى٫ قٗغاء الٗغبُت، وهي طاتها ما  مىُٟٗاث قٍٗغ
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 في قٗغ ألامحر جٗله ًِلج باب الىٓم  - مسُئحن - اٖخ٣ض ُٞه بٌٗ الى٣اص
ا
 ؾا٢ُا

ا
اهدغاٞا

 ًٖ الكٗغ وماهُخه.
ا
 مبخٗضا

 صاحبت املعجمُت والخجاوغ الصىحي : امل الخكشاس

 الظي التزم به ألامحر ٖبض ال٣اصع في صًىاهه الكٗغي 
ا
ا
ّ
غ خٓ لٗل ألاؾلىب البضٌعي ألاٞو

هى "الخ٨غاع"، وهدؿب ؤهه ؤصع٥ الخاجت بلى هظا اإلا٩ىن البضٌعي ألّن "اللٟٔ اإلاخ٨غع هى 

وج٨غاع اللٟٔ هىا ل ًسخو بك٩ل اللٟٔ  (252، م. 2051، ٧ىهً) ؤ٢ىي مً لٟٔ مىٟغص"

 ّٖمـا ًدمله مً صللت، طل٪ ؤن الى٣ض اإلاٗانغ ًغي ؤّن 
ا
صون مٗىاه، وإهما هى بهىجه ًٞال

َا٢اث الجما٫ في اللٟٔ جٓل "مسبىءة ختى ًٟجغها الخ٨غاع، ٞبه ًخٗضص مً اإلاٗنى ما بضا 

 
ا
 وجى٣ٗض الهالث بحن ما بضا مىه مخباٖضا

ا
 (11م.  ،2005، خحزم) "٢بل الخ٨غاع واخضا

لُى٣ٗض ؤمامىا ؤن مضاع الخ٨غاع مى٢ٝى ٖلى مٗنى اللٟٔ ؤ٦ثر مً نىعجه الك٩لُت، و٧إهما 

ؿٟغ ًٖ َا٢اجه ال٩لُت بل بٗض ؤلالخاح ٖلُه ؤزىاء ٖملُت مٗاوصة بْهاعه في وؿ٤  ٌُ اللٟٔ ل 

ت طلالىو زاهُت وزالثت وعابٗت بل و٧ ألن الكاٖغ ل ًدّب ؛  ٪لما اؾخضٖذ الًغوعة الخٗبحًر

 بل ٖلى وجه الدكى١ والاؾخٗظاب"
ا
ؤو ٦ما  (204م.  ،م5325، ابً عق٤ُ) "ؤن ٨ًغع اؾما

٢ا٫ ابً ؤبي ؤلانب٘ بهما "٨ًغع اإلاخ٩لم اللٟٓت الىاخضة لخإ٦ُض الىن٠ ؤو اإلاضح ؤو الظم ؤو 

ُض" ل ؤو الٖى اإلاغنض في قٗغ . لظا ما ٧ان الخ٨غاع (114م.  ،م5341، ابً ؤبي ؤلانب٘) التهٍى

ـّ قاٖغي ؤْوَخذ به هظه الًغوعاث الٟىُت التي حؿخضٖحها هظه الخانُت  ألامحر بل ًٖ خ

البضٌُٗت، وهى ما لخٓه وهب عومُت ٖلى ؤؾلىبُت الخ٨غاع ٖىض ألامحر ٖبض ال٣اصع التي 

 مخٗضص ألاهماٍ ٣ٌٗبه جبض٫ وحٛحّر 
ا
ػاوجذ بحن ؤلا٣ًإ والتر٦ُب واٖخبره "ج٨غاعا

ا  :  ، ومً ؤهماٍ طل٪ اإلاالمذ الخالُت(215م.  ،م2004، عومُت)ن"ملخْى

":  جكشاس الصُغت
ا
هي  حّٗمض ألامحر ج٨غاع نُٛت بظاتها في ٢هُضة "ًغإ ًىٟث سخغا

 : م(2001، صخى) : خُث ٣ًى٫  "والصالنُٛت "

 
ا
مـــــــــــــــــــــــــــــــا ِ

ُّ َمـــــــــــــــــــــــــــــــا٫ِ ُمسَ
َ
َوّاِ ال٨

َ
َػا٫َ ِفـــــــــــــــــــــــــــــــي ؤ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــال

َ
ٞ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــىُعُه 
ُ
َىــــــــــــــــــــــــــــــــــا ه ُْ

َ
ل َٖ يُء  طــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ

هُ ًُ ُٖ ا َٗ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ
 َوق

 
ةٍ  ــــــــــــــــــــــــــــــؼَّ ِٗ َماَع ِب ِ

ّ
ْدِمــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــظ ًَ  ًْ َػا٫َ َمــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
 َول
 

ــــــــــــــــــــــهُ  ُٖ ا
َ
ُٕ ِصٞ ا

َ
ْؿــــــــــــــــــــــَخُ ٌُ ــــــــــــــــــــــىا َمــــــــــــــــــــــا  ُٗ ــــــــــــــــــــــْى َجَم

َ
 َول
 

 
ٌ
َبــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ْٗ

َ
اِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــِل ٦

َ
ٞ
َ
َػا٫َ َمْذُجــــــــــــــــــــــــــــــــــــىَا ألا

َ
 َول
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  ُٖ َبا َِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه َو
ُ
ال َٗ
ْ
ٞ
َ
 ؤ
ٌ
 َوَمْمُضوَخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 
 
ا
ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِٖ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ِ  َصا

َ
 ِبل
ا
اعا َُّ َػا٫َ َؾــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
 َول
 

ــــــــــــــــــــــــــٍم َمــــــــــــــــــــــــــا 
ْ
ــــــــــــــــــــــــــٍم َوِخل

ْ
ل ِٗ هُ ِب ُٖ ــــــــــــــــــــــــــم  ِقــــــــــــــــــــــــــَغا ًَ ًُ 
 
 
ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ًَ َ٘ َعا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
ْعٞ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِء ؤ َُ

ْ
ل َٗ
ْ
َػا٫َ ِلل

َ
 َول
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  ُٖ َىـــــــــــــــــــــــــــــــــــا َوَمَخا
َ
و٫ٌ ل

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَغاُه َمْبـــــــــــــــــــــــــــــــــــظ

ْ
 َوُبك
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مىاؾبت ال٣هُضة َعصٌّ مً ألامحر ٖلى نض٣ًه الكُش "ؤبي الىهغ الىابلس ي" خحن مضخه ـــ 

 ل٣هُضة ال
ا
ُغابلس ي بما هظا ألازحر ـــ ب٣هُضة، ٩ٞاهذ هظه ال٣هُضة التي جًمىذ ج٣ٍغًا

ت ُٞما ًسو الجؼء الثاوي مجها ـــ مىاًَ الكاهض ـــ  ت وإ٣ًاٖاث ُمٍُغ خىجه مً مىؾ٣ُى قٍٗغ

م مً بجُانها في ؤ٣ٖاب الىو ـــ الباعة  بالضٖاء للُغابلس ي، ٩ٞاهذ الهُٛت اإلا٨غعة ـــ بالٚغ

 ٖضًضة بًٟ
ا
ل الهُٛت الضللُت التي جضوع خىلها ال٣هُضة بغمتها، خُث جم٘ ألامحر زهال

" صون بقٗاع اإلاخل٣ي باإلالل والؿإم، بل بال٨ٗـ ٧اهذ ٧ل مغة ج٠ًُ هظه والصالاإلا٨غعة "

، ٣ٞض ٖضص بًٟلها زهال ٦ثحرة مثل
ا
: ال٨ما٫، الىىع، الٗؼة،  الهُٛت بلى اإلاخل٣ي جضًضا

ٗت، الُاٖت... ولى ؤهه ٖضصها ٦ما ٞٗلىا  م ألاٞٗا٫، الخلم، الٗلم، الٞغ ل٩ان الًٟل، ٦ٍغ

لــ ، ٦ما ؤهه ٖمض بلى نُٛت ؤؾلىبُت مهاخبت ها مً الث٣ل ما ٌؿخضعي جغ٦ها والابخٗاص ٖجهاٞح

إة هظا الخ٨غاع والترصص الظي بلٜ الخمـ مغاث، هى جل٪ والصال" " ػاصث مً جس٠ُٟ َو

الغابُت. ٞبًٟلها جىخضث الهُٛت اإلاخ٨غعة جاٖلت اإلاخل٣ي ًلخٟذ مً زاللها بلى  "الىاو"

مًمىن ٧ل نُٛت صون التر٦حز ٖلى الهُٛت اإلا٨غعة، وهىا ٨ًدؿب "الخ٨غاع َبُٗت جغا٦مُت 

 بخ٨غاع 
ا
 وطهىُا

ا
حٗمل ٖلى ج٨ث٠ُ الضللت ٞخازغ في اإلاخل٣ى مً زال٫ ؤلالخاح ٖلُه ؾمُٗا

 ه٨ظا جدهلىا(514م.  ،م5331، بض اإلاُلبٖ)الضللت واإلاضلى٫"
ا
ٗال لهظه  ٣حنل٦مخ ، ٞو

ت طاث الهُٛت اإلا٨غعة ٖلى نىعة صللُت )واخضة م ٞحها قمل  / ألابُاث ألامحًر
َ
مخٗضصة( الَخإ

هظا الخٗضاص اإلاخٗا٢ب في نىعة طهىُت واخضة بٗضما جم ؤلالخاح ٖلحها، و٢ض نبذ هظه 

 الىابلس ي.الهىعة الضللُت في جمثل نىعة 

غيه في طل٪ بيٗاٝ :  جكشاس الحشف بٗضما بث بٖالم الٗضو بقاٖت م٣خل "ألامحر" ٚو

ت لجُىف ألامحر اإلاغابُت في جبا٫ "جغجغة" عص الكاٖغ  الجاهب اإلاٗىىي وػه٤ الغوح اإلاٗىٍى

َما بلى ؾمٗه ب٣هُضة "الباطلىن هٟىؾهم" طاث ألابُاث الدؿٗت وألاعبٗحن، 
َ
ألامحر ٖلى ما ه

 
ا
 بهم، وبما جدلىا به مً ًٞاثل جهاصًت وزل٣ُت  خازا

ا
ٞحها جِكه ٖلى الاؾخبؿا٫، مٟخسغا

 : (ث.، صألامحر ٖبض ال٣اصع) ومما ٢ا٫

ــــــــــــْم َؾــــــــــــاَب٣ُىا
َ
ىا ٦ ُٖ ــــــــــــْم َؾــــــــــــاَع

َ
ُؿــــــــــــىا ٦

َ
اٞ
َ
ــــــــــــْم ه

َ
٦ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــِل   ً َٟ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــاِثٍل َوج ًَ َٟ ًْ َؾـــــــــــــــــــــــــــــــــاِب٤ٍ ِل  ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ُبىا
َ
ـــــــــــــــال

َ
ـــــــــــــــْم ٚ

َ
ـــــــــــــــْم َيـــــــــــــــاَعُبىا ٦

َ
ـــــــــــــــْم َخـــــــــــــــاَعُبىا ٦

َ
٦ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَىي 
ْ
٢
َ
٫ِ ؤ َمــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرٍة َوج

ْ
ث
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَضاِة ِب٨ ُٗ  ال

 
ــــــــــــــــاَصُعوا

َ
ـــــــــــــــْم ٚ

َ
ــــــــــــــاَبُغوا ٦ ـ

َ
ـــــــــــــــْم ٧

َ
ـــــــــــــــْم َنـــــــــــــــاَبُغوا ٦

َ
٦ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــِل 
َ
٧
ْ
ْهــــــــــــــــــــــــــــــ٠ِ ُما َٗ ــــــــــــــــــــــــــــــاِصيِهْم ٦َ َٖ

َ
َتــــــــــــــــــــــــــــــى ؤ ْٖ

َ
 ؤ
 

ــــــــــــــــــــُضوا
َّ
َجل
َ
ــــــــــــــــــــاَعُصوا َوج

َ
ـــــــــــــــــــْم َ

َ
ـــــــــــــــــــْم َجاَهــــــــــــــــــــُضوا ٦

َ
٦ 
 

اِثَبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِث ِبَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِعٍم َوِبَم٣ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى٫ِ  ىَّ
ْ
 ِلل
 

ـــــــــــــىا
 
ـــــــــــــْم َمـــــــــــــا َخل

َ
ىا ٦

ُ
ـــــــــــــاَول

َ
ـــــــــــــْم َ

َ
ىا ٦

ُ
ل
َ
ـــــــــــــاج
َ
ـــــــــــــْم ٢

َ
٦ 
 

ـــــــــــــــــِل  َٟ ِخَدـــــــــــــــــاِم الَ ْخ
ْ
ـــــــــــــــــٍغ ِبا٢ ْٟ

ُ
ِل ٦ ِْ ًْ َجـــــــــــــــــ  ِمـــــــــــــــــ

 



 ...غىاًت الصىػت :  حشكُت البذٌؼ في شػش ألامحر غبذ القادس

413 

ْؾــــــــــــَغُجىا
َ
ــــــــــــْم ؤ

َ
ْػَعُجــــــــــــىا ٦

َ
ــــــــــــْم ؤ

َ
ُجــــــــــــىا ٦

َ
ْصل
َ
ــــــــــــْم ؤ

َ
٦ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِل   ِبَخَمه 
َ
َمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْىِث ل

ْ
ٍٕ ِلل َؿــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُع

َ
 ِبد
 

ُصوا ــــــــــــــــــــــــىَّ َٗ
َ
ُصوا َوح ــــــــــــــــــــــــْم َبــــــــــــــــــــــــضَّ

َ
ُصوا ٦ ــــــــــــــــــــــــغَّ

َ
ــــــــــــــــــــــــْم ق

َ
٦ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ٣ُِِل  ِخَِبــــــــــــــــــــــــــــــــٍت ِبالهَّ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــّلِ ٦

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــِخَِذ ٧

ْ
ك
َ
 ح
 

ِة  َؿـــــــــــــــــــــــغَّ
َ
ـــــــــــــــــــــــْىَم اإلا ًَ ى 

َ
ـــــــــــــــــــــــْىَم الـــــــــــــــــــــــَى  ْىـــــــــــــــــــــــَضُهْم ًَ ِٖ 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِل 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــْىا ِبَتَهل

َ
اِح َمك َُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَض الّهِ ِٖ 

 

ْم" ٞما ٧ان اؾخٗما٫ ألامحر لــ
َ

مً جل٪ الهٟاث التي  ؤلا٦ثاعاإلا٨غعة بل لُمًٗ في  "ك

 ٠ُ ْم"جتهاَل ٖلى اإلاخل٣ي هدُجت جْى
َ

ت التي نهًذ بدكٍض وججٍُِل إلاا جدلى به  "ك الخبًر

ت، ؾب٤، مداعبت، مًاعبت، مٛالبت، مهاصعة، م٩ابغة،  هالء الٟغؾان مً مىاٞؿت، ؾٖغ

حرها مً اله٣ٟاث التي ؤخضزذ  اا للٗضو، ٚو ض، وإصلا وإٖػ مجاهضة، مُاعصة، ججلض، حكٍغ

 زغي ٞال ًجض الى٢ذ ال٩افي لضي اإلاخل٣ي مً ؤلا٦باع بٗض ؤن ٧اهذ جخىالى ٖلُه نٟت بٗض ؤ

في مضاعؾت الهٟت ألاولى ختى تهىي ٖلُه الهٟت الثاهُت بما جدمله ٧ل واخضة مً ب٦ثاع، 

ً نٟت، ل٨ً باإلا٣ابل ما ه٩اص هبلٜ الثالزت مً الهٟاث  كٍغ وه٨ظا، بلى ؤن بلٛذ بخضي ٖو

الٟاث٣ت ٖضة ختى ًغّوح الكاٖغ ٖىا بإؾلىب عامؼ بلى الخد٨م بالجِل الٟغوس ي هدُجت ٢ىجه 

. ٦ما 
ا
خاصا ًَ ٖو ت  َيمَّ ٨غاعااألامحر هظه البيُت الخ٨غاٍع

َ
 ؤؾاؾه الجىاؽ لِك٩ل  ج

ا
نىجُا

 ٌؿلب ؾم٘ اإلاخل٣ي بما ٌكض  طهىه هدى التر٦حز ٖلى ازخالٝ مٗاوي 
ا
 نىجُا

ا
بالبىِخحن حكابها

ىا(، جل٪ ألانىاث اإلادكابهت )ؾاب٣ىا، ؾاب٤(، )ًٞاثل، جًٟل(، )خاعبىا، ياعبىا، ٚالب

)نابغوا، ٧ابغوا(، لظا "بطا هٓغها في ال٣هُضة ٧املت عؤًىاها ًخهضعها ؤؾلىب وجضاوي ع٤ُ٢ 

 بالجٕى والك٩ىي في اؾخٛغا١ بضٌ٘ ر به الكاٖغ ًٖ مكاٖغه الٗظبت الصجُت اإلاث٣لت ٖبّ 

ذ الجىىب( الظي خىاه مُل٘ ال٣هُضة خُث ٣ًى٫  (214، م. م2004، عومُت) "في مىاجاة )ٍع

 : (ث.، صٖبض ال٣اصع)ألامحر

َهــــــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــــــّغٍُِذ الَجُىــــــــــــــــــــــــــــــــــىِب 
ي 
َ
إ ِلــــــــــــــــــــــــــــــــــي !ًَ َدمَّ

َ
 ج

 
ِلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي َجمَّ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَغٍم َوج

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ُمٛ َُّ ِد

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ج  ِمّنِ

 

ٞهى هو قٗغي، ٢ض هُمً ٖلُه نىث الكاٖغ صون ؾىاه وهى نىث واخض مىٟغص، 

 
ا
 ٚىاثُا

ا
مىده َابٗا وما ٧ان ٦ظل٪ بل لُىإي به ناخبه ًٖ الخىاع ؤو البىاء الضعامي، ٍو

، ٦ما ًغي وهب عومُت.
ا
ا  نٞغ

 ومٗنى مً ٢ىة، ؾاهم في الخإزحر في اإلاخل٣ي وهى مىحى 
ا
 ما ؤخضزه هظا الخ٨غاع نىجا

ا
بطا

عاج٘ ٖىض ألامحر بلى الىلٕى بة٣ًإ الكٗغ اإلالخمي الظي ًسً٘ لدؿاوي الٟىانل اإلاىؾ٣ُُت 
ٗت طاث اإلامازلت الهىجُت ألخضار الخغب و  ت الؿَغ ٍغ هى٫ اإلاٗاع٥، مً )ؤلا٣ًاُٖت( الخهٍى

 مخالخ٣ت طاث 
ا
... لخٛضو نىعا ت الؿُٝى ل٣اث الغنام، وم٣اٖع ٍ٘ لخىاٞغ الخُل، َو و٢

ت زابخت.  ؾٖغ
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ه٨ظا جٟغص الهىث ٞلم ٌؿمذ لٛحر ناخبه بالخًىع، لُىههغ في ٢الب مىؾ٣ُي 

لخ٤ بها مً ؤٞٗا٫ طاث نُٛت واخضة جدمل 
ُ
مخمحز بًٟل جغصًض اللبىت ألاؾاؽ ]٦م[ وما ؤ

ت الٟٗل اإلااض ي اإلاغسخ لضًمىمت وزباث الخضر، وهظا ما جٗل الكاٖغ ٌؿدثمغه في صلل

غي )الخجؿُمي( ٖلى  غ له الخيؿ٤ُ بحن ؤلا٣ًإ الهىحي وؤلا٣ًإ الخهٍى مٗنى ؤلا٦ثاع، لُٞى

٘ مً  ؤؾاؽ الخجاوـ بحن الهىث والهىعة، وهى ما ؤٞط ى بلى خكض الجِل والٞغ

اجه للٟخ٪ بمً ٖاصاه.  مٗىٍى

ِـ مً اإلاى٤ُ ؤن ًد٨م لهظه ألابُاث بالخهى٘ والخ٩ل٠ في بىائها ألّن بضٌٗها لظل٪ ل

ت التي ٖاقها الكاٖغ، لظا ٞهى ًضع٥ ٣ًُىا  بُٗت الخُاة البضٍو زالِ اإلاكاٖغ الىٟؿُت َو

ّىِث ٖلُه ٞغنت بزاعة الخماؾت بحن زىالج ؤٞغاص جىضه لحُهّبىا 
َٟ ؤن مثل هظا الخ٨غاع ما ٧ان لُ

 ؤناب املخؼ بًٟل هظه ال٨مُت ٖاػمحن ٖلى الٟ
ا
خ٪ بإٖضائهم، وه٨ظا ٞٗلىا، ٞاألمحر بطا

؛ بل هي الهُٛت التي اٖخمضتها الخضازت الى٣ضًت  الالمخىاهُت مً الهىعة وألانىاث اإلا٨غعة

ت الكٗغ  ٣غ ؤّن لهٍى
ُ
ت خحن جيخٓم في وؿ٤ لٛىي"التي ج  "بيُت الكٗغ طاث َبُٗت ج٨غاٍع

ول جخد٤٣ هظه البيُت بل ٖلى مؿخىي الخهىع والغمؼ اللظًً  (24، م. 5334، لىجمان)

 ٘ ًجهًان ٖلى ٢اٖضة ؤلا٣ًإ والخ٣ُٟت، ٦ما ٧ان الخا٫ في نضوع هظه ألابُاث التي ٞع

ت  الكاٖغ ٞحها مً قإن جِكه مً زال٫ نٟاث ؤلازسان في الٗضو، ِلُحرصٝ في ؤعجاػها عمٍؼ

٘ والخىبُش اإلاىجهت للٗضو ما ؤلخ٤ به مً جى٨ُل )حؿإع للمىث، حكخِذ، هٟؿه جغاء  الخ٣َغ

غ بل مضٖاة لُٛضو  جٗله ٦ٗه٠ ما٧ل( وما ٧اهذ هظه اإلاٟاع٢اث التي ق٩لها هظا الخهٍى

"الىٓغ في البدث البضٌعي في مجمله ما٦ضا ٖلى ؤن عجا٫ البالٚت ٢ض ؤهمهم جدؿـ بيُت 

. لُخطر لىا ما ج٣ضمه مً (501م. ، م5331، ٖبض اإلاُلب) الجملت، زم جىن٠ُ جؼثُاتها"

 جمالُاث في الخُاب الكٗغي. 

، هى خضًث ًٖ بيُت الجملت في ْل بضٌُٗت الخ٨غاع. ٞبٗضما جدبٗىا ما ًم٨ً ؤن 
ا
بطا

ت ؤو اإلاٟغصة مً ؤصبُت للىو ألاصبي، ٞةلى ؤي  ًد٣٣ه الخ٨غاع ٖلى مؿخىي الهُٛت الخٗبحًر

؟ طل٪ ؤّن  ؤجؼاثه مخالخمتخض ًم٨ً ؤن حؿاهم هظه البضٌُٗت في ؾب٪ الىو وجٗل 

الىخضة اإلا٨غعة نُٛت ٧اهذ ؤو مٟغصة "ل حٗىص هي هٟؿها، وإل ٞلماطا الخ٨غاع ؟ بل ؤن 

؟ بهىا هجض ؤهٟؿىا في مإػ١. ٞالىخضة  ٨ًمً الازخالٝما اإلاك٩لت جٓل بطن مُغوخت، ُٞ

 ،2051، ٧ىهً) وخضة ؤزغي وهي هٟؿها الىخضة التي جخ٨غع"الى٢ذ اإلاخ٨غعة هي في هٟـ 

"باإلاهاخبت  هالُضاي وع٢ُت خؿً بإن ًضٖىا هظا الخ٨غاعــب جٗل، وهى ألامغ الظي (252م. 

خُث ًخم "ج٨غاع لٟٓخحن مغجٗهما واخض، ومثل هظا الخ٨غاع ٌٗض يغبا مً  اإلاعجمُت"
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يغوب ؤلاخالت بلى ؾاب٤، بمٗنى ؤّن الثاوي مجهما ًدُل بلى ألاو٫، ومً زم ًدضر الؿب٪ 

، هى هٟؿه  ٞما اإلاإػ١ في ج٨غاع الىخضة ٖىض ٧ىهً (13م.  ،م5332، املجُضٖبض ) بُجهما"

ل ًخ٨غع ٧ل مجهما بل  "والصال"ؤو  "كم" مىاٍ اليسج الىص ي ٖىض هالُضاي وع٢ُت خؿً ٞـ

لُدضر جغابُا بحن البِخحن لُخٗل٤ مًمىن زاهحهما بإولهما، ٩ُٞىن الؿب٪ الظي ؤعاصه 

ٌٍ مً ؤّوله بلى آزغه ٣٦ى٫ ػهحر:  في ٢ىلهؤؾامت بً مى٣ظ   : "جخٗل٤ ٧لماث البِذ بًٗها ببٗ

ُىـــــــــــــــــىا َٗ
ّ
ا اَ

َ
ـــــــــــــــــى ِبط َمـــــــــــــــــْىا َختَّ

َ
ـــــــــــــــــْجُهُم َمـــــــــــــــــا اْعج َٗ ُ ًَ 

 
ــــــــــــــــــا
َ
ا َمــــــــــــــــــا َيــــــــــــــــــاَعُبىا اَٖخَى٣

َ
ــــــــــــــــــى ِبط  َيـــــــــــــــــاَعَب َختَّ

 

"" : ولهظا ٢ا٫ ٌٍ  زحر ال٨الم املخبى٥ اإلاؿبى٥ الظي ًإزظ بًٗه بغ٢اب بٗ

 .(541م.  ،ث.، صبً مى٣ظ)

٩ًىن ٦الم بالُِٚىا ال٣ضامى ٢اٖضة ه٣ضًت إلاا ؤومإها بلُه ٢بل خحن، ؾىاء ٖىض ه٨ظا 

ي وع٢ُت خؿً، وصلُل طل٪ ما ًغاه السجلماس ي ٦ظل٪ في ؤن الخ٨غاع ل ا٧ىهً ؤو هالُض

ًخى٠٢ ٖلى بٖاصة اللٟٔ وإهما "هى بٖاصة اللٟٔ الىاخض بالٗضص ؤو بالىٕى )ؤو اإلاٗنى الىاخض 

( في  "بالٗضص ؤو الىٕى
ا
ومثا٫ طل٪ ما  (501م.  ،م5320، السجلماس ي) ال٣ى٫ مغجحن ٞهاٖضا

 ٢اله ألامحر ٖبض ال٣اصع في ٢هُضة "آمً مً خمامت م٨ت" وهي ال٣هُضة التي ؤل٣اها 

وازخاع جغ٦ُا للم٣ام في ؤو٫ في خًغة الؿلُان "ٖبض املجُض" ٖىضما زغا مً سجً ٞغوؿا 

 : جاء في ال٣هُضةألامغ ٢بل اهخ٣اله بلى بالص الكام، و٢ض 

اِصي َو٢ــــــــــــــــغَّ آلاَن ِفــــــــــــــــي َجَؿــــــــــــــــِضي
َ
ــــــــــــــــا

ُ
ٞ ًْ

ُ
 اْؾــــــــــــــــ٨

 
 
ا
ْخَبــــــــــــــــــــــــــــال

َ
َذ ِبِدــــــــــــــــــــــــــــْؼِب ِ  ؤ

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــْض َوَنــــــــــــــــــــــــــــل

َ
٣
َ
ٞ 
 

ــــــــــــــــــهُ 
ُ
َمل
ْ
إ
َ
ْىــــــــــــــــــَذ ج

ُ
ـــــــــــــــــْض ٦

َ
ــــــــــــــــــِظي ٢

ّ
ــــــــــــــــــَغاُم ال

َ
ا اإلا

َ
 َهـــــــــــــــــظ
 

 
ا
ـــــــــــــــــــــــــْب َخـــــــــــــــــــــــــال َِ ـــــــــــــــــــــــــاُه َو

َُ ٣ْ
ُ
 ِبل
ا
ـــــــــــــــــــــــــْب َمـــــــــــــــــــــــــأل ُِ

َ
ٞ 
 

 ًْ ًٌ ِمــــــــــــــــ ـــــــــــــــْىَم آِمـــــــــــــــ َُ
ْ
ـــــــــــــــَذ ال

ْ
ه
َ
إ
َ
ٞ 
ا
ـــــــــــــــْل َهِىِئـــــــــــــــا ِٖ  َو

 
 
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت

َّ
 َخَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاِم َم٨

ا
ل
َ
 َوِإْخـــــــــــــــــــــــــــــــــــال

ا
 ِبْخَغامـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

ـــ والظي ؾىٗىص  "ِطْب" ٞاألمحر في هظه ألابُاث، ًٞال ًٖ هظا الخ٨غاع اللٟٓي لــٟٗل

اصة في جإ٦ُض  بلُه بٗض ٢لُل ـــ ٢ض ايُل٘ بخ٨غاع مٗىىي في ألابُاث الثالزت لُثبذ مً زالله ٍػ

 مٗنى الاؾخ٣غاع والهىاء الظي آ٫ بلُه بٗض زغوجه مً السجً وازخُ
ا
ىا اعه لتر٦ُا مَى

آمً( ججاوػ إلااهُت الخ٨غاع –مأل(، )هىِئا–٢ِْغ(، )اإلاغام–إل٢امخه، ٟٞي ج٨غاع مٗنى )اؾ٨ً

غه ألالٟاّ مً مدخىي صللي لُخجاوػ بلى مؿخىي الغبِ بحن ألابُاث في بَاعها ال٨لي،  بما جٞى

ه  ٟسر بًٟل الخ٨غاع بلى التهضثت مً عٖو ت الىو، وٍُ د٤٣ بظل٪ اؾخمغاٍع وخث هٟؿه ٍو

ضم الدكدذ خُىما ؤمغ الٟااص بالؿ٩ىن والهضوء ومً   ٖلى الاؾخ٣غاع ٖو
ا
 ٧لُا

ا
 و٦ُاها

ا
قٗىعا
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٣ُاهم، لُجٗل مً  زم الاؾخ٣غاع في هظا الجؿض الظي ما
ُ
ٞتئ ؤن ًخُل٘ بلى ونا٫ ألاخبت ول

، ما هظا الىنا٫ اإلا٣ام واإلاغام واإلاأ٫ الظي لُاإلاا خلم به واقخا١ بلُه، ٞلما جد٤٣ له طل٪

 لُدٓى بزغ طل٪ بِٗل هنيء آم٧ًان مىه بل ؤن اؾخُابه مأل وخا
ا
؛ بل ؤقض هىاء وؤمىا  ل

قُهغ الِخّلِ ًٞال ًٖ ألاقهغ الُخُغِم 
َ
 بًٟل هظا ـــ الخ٨غاع  ،مً خمام م٨ت في ألا

ا
ه٨ظا بطا

 ٦ما عؤي ٧ىهً، ؤو هظه "اإلاهاخبت اإلاعجمُت" ٖلى خض عؤي هال
ا
ضاي ُالظي لم ٨ًً ج٨غاعا

ت خؿً ـــ ٌؿلم٪ ٧ل بِذ بلى الظي ًلُه خُث ٧ان الؿ٩ىن والاؾخ٣غاع ؤو ال٣غاع النهيء ُوع٢

. ٦ما ؤن اإلاخل٣ي 
ا
 آمىا

ا
ضا  ٚع

ا
ُلبه مً مأ٫ ل٩ُىن الخخام ِٖكا وهى ما ٧ان ًغوم بلُه الكاٖغ ٍو

 ًُ ٔ ًٖ َخ ال ٌؿخ٣غ في طهىه جإ٦ُض ٧ل مٗنى م٨غع للمٗنى الظي ٌؿب٣ه، وهى ألامغ طاجه الظي 

الاؾخجابت الىٟؿُت لضي الكاٖغ الظي لم ٨ًً ًخهىع ججلي هظه اللخٓت وؤْن ٌؿخجُب لها 

ه جإ٦ُض وجإًُض  الؼمان، ٞلظل٪ ٢ا٫ : )اؾ٨ً زم ٢ِْغ ( و٢ا٫
ّ
: )ٖل هىِئا ٞإهذ آمً( وهظا ٧ل

ه، ٞإ َٖ َخه واه٣كا
 
ل َٟ
َ
 زاٝ ج

ا
 نهاعا

ا
 جهاعا

ا
ملذ للمٗنى الظي َاإلاا ؾاوعه في سجىه، إلاا جاءه ُٖاها

 باإلاكاهضة ٖلُه سجُخه ؤن ًا٦ض جد٣٣ه جد٣  
ا
 ب٣ىله هظا، ٦ما خ٣٣ه الؼمً خؿُا

ا
 طهىُا

ا
٣ا

. بهه الكٗىع الظي ًمثل "اجداص مٗنى ألابُاث" لظا ٞهى ًغبِ آزغ ألابُاث مما ط٦غهاه ـــ 
ا
ُٖاها

 في ٧لُتها.
ا
 مخ٨غعا

ا
 ٖلى ألا٢ل ـــ بإولها، ولظل٪ ٧ان قٗىعا

صاعث صازل وإْن جبضي لىا ألامغ ؤّن "مباخث البضٌ٘  "طب"ج٨غاع  بّن ما ؤقغها بلُه خى٫ 

 ،م5331، ٖبض اإلاُلب) خضوص الجملت الىاخضة، و٧ان امخضاصها زاعا خضوص الجملت هاصعا"

ها، ٞح ٨غع خ" ٖلى مؿخىي الجملت جطب، ٞةهىا إلاا همًٗ الىٓغ في ما خ٣٣خه لٟٓت "(503م. 

غ  ب٩ل  اإلاٗنى والخإ٦ُض ٖلُه بحن ؤجؼاء الجملت ختى جاصًهٞةهىا هلخٔ طل٪ الخًاٞغ في ج٣ٍغ

ــــــوهظا ٖحن الؿب٪ والخٗال٤ بحن ؤُٖاٝ ال٨الم، ، ٢ىة وزباث في ماصاها ألازحر " طب"ٞـ

ُب خا٫ الكاٖغ بل٣اء الؿلُان "ٖبض املجُض" وهى ما وعص ٢بلها،  الثاهُت ٖل٣ذ اؾخ٣غاع َو

 خحن ًغبُها بما ٧اهذ ج٨غاعا له. وما ٧ان اإلاخل٣ي لُهل بلى هظا اإلاٗنى بل

ه٨ظا ًخطر لىا زخاما ـــ وهدً هىا٢ل بضٌُٗت الخ٨غاعـــ ؤّن ما خ٣٣خه هظه آلالُت ٖلى 

ت "مً اإلام٨ً ؤن ٩ًىن ج٨غاع  ت ألامحًر مؿخىي الىو ألاصبي مً جمالُت في الىماطا الكٍٗغ

ت مؿخ٣ ُّ  ٌك٩ل َب٣ت اؾخ٣ُُ
ا
لت، ومً اإلام٨ً الؿماث الهىجُت الظي ًدضص الىٓم ٖامال

 مً الخإزحر "املخّضع" اإلاؿ٠ٗ ٖلى بٗث اإلاى٠٢ الكٗغي ٖىض 
ا
ا ؤًًا ؤن ًسل٤ الخ٨غاع هٖى

ول هدؿب ؤهىا وٛالي بن ٢لىا ما جاء به ألامحر مً ج٨غاع  ،(553م.  ،2051، ٧ىهً) اإلالخ٣ى"

ت، ٞهي ج٨غاعاث مً ألامحر   في هظه الىماطا خ٤٣ ما ؤومإ بلُه ٧ىهً في جىٓحره للٛت الكٍٗغ
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ٗاتها   صون ج٩ل٠ ول جهى٘، خ٣٣ذ اؾخجابت لضي اإلاخل٣ي بًٟل جىَى
ا
الكاٖغ جاءث ٖٟىا

 الضللُت وججاوؿها الهىحي.

ت وجلفظ مػىىي :  املقابلت  مفاسقت جصىٍٍش

الظي ججهٌ ٖلُه ال٣هُضة لخىجض لىٟؿها ٦ُىىهت ؤؾاؾها  اؽبّن بيُت اإلا٣ابلت هي ألاؾ

ت خُث جخ٣ابل نىعجان ٢اثمخان بك٩ل ٦بحر ٖلى مبضؤ اإلاُاب٣ت التي  ٍغ اإلاٟاع٢ت الخهٍى

ٟهل هىا بحن الُبا١ وا
َ
ئاث بضٌُٗت الخ٣ابل، لظل٪ لً ه ؿخدًغ بحن زىاًا وجٍؼ

ُ
إلا٣ابلت ح

ٟاث الترازُت التي صاعث خى٫ هظا اإلاٟهىم   لعجباٍ ٧ّل مجهما باآلزغ، ومً بحن الخٍٗغ
ا
هٓغا

، حٍٗغ٠ ٢ضامت بط ٣ًى٫ 
ا
٤ُ بحن بًٗها  ول٣ُذ ب٢بال ض الخٞى : "ؤن ًهى٘ الكاٖغ مٗاوي ًٍغ

وبٌٗ واملخالٟت، ُٞإحي باإلاىا٤ٞ بما ًىا٤ٞ، وفي املخال٠ بما ًسال٠ ٖلى الصخت، ؤو 

ه ٌكغ  ٗضص ؤخىالا في ؤخض اإلاٗىُحن، ُٞجب ؤن ًإحي بما ًىا٣ٞه بمثل قَغ ا َو ٍ قغَو

ُما ًسال٠ بإيضاص طل٪" ضصه، ٞو ، ه٨ظا ج٩ىن اإلا٣ابلت (542م.  ،م5341، بً جٟٗغ) ٖو

٢ض جمٗذ بحن اللٟٔ الىاخض والتر٦ُب لخجم٘ بحن َغفي الهىعة، لظا ٚلب ٖلحها الخإ٦ُض 

مً ٢َِبل البالُٚحن الظًً ٖابىا ؤلا٦ثاع مما ؾىاها مً البضٌ٘، ؤما هي ٞٗىضهم مىاٍ 

ض ال٨خابي، واٖخبروا ؤهه "٧لما ٦ثر ٖضص آلاخاص ٧اهذ ؤبلٜ" ت وعمؼ الخجٍى   الكٍٗغ

 .(31م.  م،2002، بً ػا٧ىع )

 إلصعا٥ ألامحر 
ا
ًدخل اؾخٗما٫ اإلا٣ابلت في قٗغ ألامحر الضعجت الثاهُت بٗض الخ٨غاع، هٓغا

 ؤهمُتها في البىاء الكٗغي، ومً الىهىم التي هُمىذ ٖلحها هظه البضٌُٗت ٢هُضحي "ما 

ال٣هُضجحن ٢امخا ؛ ألّن  وهظا مً ٢بُل اإلاثا٫ ل الخهغفي البضاوة مً ُٖب" و"بيذ الٗم" 

ت في  مىظ البضاًت ٖلى بيُت اإلا٣ابلت لظا ؾى٨خٟي في هظه العجالت ٖلى عنض مٗالم هظه الكٍٗغ

 : (، ص.ثألامحر ٖبض ال٣اصع) ال٣هُضجحن. ولى ؤهىا جإملىا البِخحن ألاولحن مً ال٣هُضة ألاولى

ـــــــــــــغِ  ًَ ــــــــــــْض َهــــــــــــاَم ِفــــــــــــي الَخ
َ
 ِلْمــــــــــــِغٍت ٢

ا
ــــــــــــاِطعا َٖ ــــــــــــا  ًَ 

 
ِخــــــــــــــــــــــــــــــــــّبِ 

ُ
 مِل
ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــاِطل َٖ ــــــــــــــــــــــــــــــــــغِ  َو َٟ

َ
٣
ْ
َبـــــــــــــــــــــــــــــــــْضِو َوال

ْ
 ال

 
َهـــــــــــــــــــــا 

ُ
 َمُدَمل

َّ
ـــــــــــــــــــــ٠

َ
ـــــــــــــــــــــْض ز

َ
٢ 
ا
ىجـــــــــــــــــــــا ُُ ًَّ ُب مَّ

ُ
ـــــــــــــــــــــظ

َ
 ج
َ
 ل
 

َدَجـــــــــــــــــــــــــغِ 
ْ
ـــــــــــــــــــــــــحِن َوال ِ

ّ
ـــــــــــــــــــــــــىَث الُ ُُ ًَّ ُب ْمـــــــــــــــــــــــــَضَخ

َ
 !َوج
 

لىجضها ؤن هظه آلالُت البضٌُٗت ال٣اثمت ٖلى الُبا١ واإلا٣ابلت جد٤٣ّ لىا مىؾ٣ُى 

انها في الىٟـ واهُباٖها في الظهً مئىان  ؤؾاؾها اإلاٟاع٢ت، ٚحر ؤن ؾٍغ ًبٗث ٖل الَا

ضها ألامحر مٟسغة له، بًٟل هظا الخُا٫ الهىحي اإلاىبٗث ًٖ جل٪ ٞ للهىعة التي ًٍغ

ت جترسخ في طهً اإلاخل٣ي نىعة الباصًت ومأزغها ٍغ ؛ بل و٧ل  اإلاٟاع٢اث )اإلا٣ابالث( الخهٍى
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 مً ال٣ُم الجمالُت في اإلا
ا
ا غ خْٓى ىضثظ هضع٥ ؤن مثل هظا البضٌ٘ "ًٞى ىؾ٣ُى بًجابُاتها. ٖو

غب الىجضان بلى جاهب ٚظاء ال٨ٟغ باإلاًمىن ال٣ٗلي"  والخُا٫ الهىحي ومخٗت ألاطن َو

ني)  .(52م.  ،م5331، الهاوي الجٍى

ٖلى خهغ الهىعجحن اإلاخ٣ابلخحن ٖبر ٧امل ال٣هُضة إلزباث ًٞل  ل٣ض خغم الكاٖغ

 وط٦غه، وفي اإلا٣ابل ما ّٖىذ له 
ّ
مظمت ول مثلبت حٗل٣ذ البضاوة، وما جغاءي له ًٌٞل لها بل

 وؤحى بهما
ّ
٠ُ آلُت "الخل٠ُ" البضٌُٗت التي مً قإنها ؤن  بالخًغ بل ؛ بل بهه طهب بلى جْى

 ًدؿىهجدُذ للكاٖغ ؤن ًخل٠ُ في اإلاٗنى الخؿً ختى ًهجىه وفي اإلاٗنى الهجحن ختى 

 .(ث ، ص.ألامحر ٖبض ال٣اصع) . ٖلى ٚغاع ما جاء في ٢ىله(521م.  ،م5324، الٗؿ٨غي )

م  ِبــــــــــــــــِه 
َ
ــــــــــــــــظ

ُ
ــــــــــــــــٍب ج ُْ َٖ  ًْ َبــــــــــــــــَضاَوِة ِمــــــــــــــــ

ْ
ــــــــــــــــي ال  َمــــــــــــــــا ِف

 
َبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَضعِ 

ْ
 َوؤلِاْخَؿــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَن ِبال

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُغوَءة

ُ
 اإلا

َّ
 ِبل
 

 مً الُٗىب متى ٧اهذ اإلاباصعة
ا
؟ وما صٞ٘ ألامحر  باإلخؿان وال٣ُام بمخُلباث اإلاغوءة ُٖبا

ه بَدث في البضاوة ًٖ ُٖىب ٞلم ًجض لها 
ّ
، بلى جهجحن هظه الهٟاث الخؿىت بل أله

ا
ؤزغا

ذ ٖنى اإلاخل٣ي، لُىحي بلُه ؤّن  ل ُٖب للباصًت بل مدامضها  ٞٗمض بلى هظا ألاؾلىب للترٍو

 ًمضخه 
ا
ال٨ثحرة، وفي اإلا٣ابل بًداء آزغ مٟاصه ؤهه ل قإو ٖلُه بن لم ًجض للخًغ ؤوناٞا

وبها بها، وه٨ظا ٧اهذ اإلا٣ابلت باعة ال٣هُضة وهىاتها، بط ٖلى خّضْيها ا٦خمل ه٩ُل ال٣هُضة، 

ت ٦بري" ٍغ هخجذ صللتها ال٨بري، وهظا ما ؤجاح لىا ؤن ه٩ىن "ؤمام مٟاع٢ت جهٍى
ُ
، عومُت) ؤ

 ٖبر ٧امل ال٣هُضة. (222م.  ،م2004

ٖلى بيُت اإلا٣ابلت ج٣ىم ؤما ما ٌكضها في ال٣هُضة الثاهُت التي ط٦غهاها، ؤنها هي ألازغي 

م و٢ض جمثلذ في هٟؿه بٗض ؤن  خُث ٢ابل ٞحها الكاٖغ بحن نىعجحن ُّ : نىعة الٗاق٤ اإلاخ

إجه، ونىعة الخبِبت اإلاخمىٗت الهاّصة لخبُبها ٚحر  عطر لؿلُت الجما٫ وباث جدذ َو

ت التي ؤُٖذ للىو خُاة في بىِخه ال ٍغ َى٪ الهىعجحن ٢امذ اإلاٟاع٢ت الخهٍى ِْ
َ
ٗابئت به. وبحن ج

، ألامحر ٖبض ال٣اصع) لبٌٗ خُث ٣ًى٫ ال٨بري، ٞخىاؾ٣ذ مٗاهُه وجىز٣ذ ٖباعاجه ببًٗها ا

 : (ث ص.

اِص 
َ
ـــــــــــــــــــــا ُٟ ي ال اســـــــــــــــــــــ ِ

َ
٢ ًْ ي الُخـــــــــــــــــــــبَّ ِمـــــــــــــــــــــ اســـــــــــــــــــــ ِ

َ
٢
ُ
 ؤ
 

ْغَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ِوَصاِصي ًَ  
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُه َول َٖ ْع

َ
 َوؤ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِلي ــ
ْ
خـ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُض ٢ ِغٍـــ

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَها َوج ـــ

َ
اج َُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُض َخ ِعٍــ

ُ
 ؤ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِص  ـــ َٗ ْو ُبـــ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّضٍ ؤ ْو ِبــَهــ

َ
 ِبــَهْجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍغ ؤ

 
َخْطـــــــــــــــــــــــــــــــــــَخُ٪ ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــْلَء 

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ٞ ْب٨ِحَه

ُ
حَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــاَوؤ ِٞ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــاِص 
َ
٢ ُـــــــــــــــــــــــــــِب الغ  َِ ْؾـــــــــــــــــــــــــــَهُغ َوِهـــــــــــــــــــــــــــَي ِفـــــــــــــــــــــــــــي 

َ
 َوؤ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّؼٍ  ِٖ اَث 
َ
ي ط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّنِ

َٖ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٪   َٟ ـْىـ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَما ج

َ
ٞ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــاِصي
َ
ه
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــي ؤ ِ

ّ
لـ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــي ط ِٞ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ٪  َٟ
ْ
ه
َ
 َوَمــــــــــــــــــــــــــــــــا ؤ
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ه٨ظا هغي جباًً اإلاى٢ٟحن وج٣ابل الهىعجحن ٖلى ٚغاع ما هى مسجل في جغازىا ألاصبي مً 

ر، ّٖؼة(، )جمُل، بثِىت(، )٢ِـ، عواج٘ الٗك٤ وؤؾاَحر الهُام  ثّحِ
ُ
والهبابت الخالضة )٦

ر في جمى٘  ثّحِ
ُ
ال١ بحن ما ؾب٤ مً ٢ى٫ ألامحر وبحن ٢ى٫ ٦ لُلى(... ألهىا ل هجض ازخالٞا ٖلى ؤلَا

 (.501م.  ،م5335، بً اإلالىح) ّٖؼة

 
ا
ت َُّ ــــــــــــــــــــُل ِمْىــــــــــــــــــــِ٪ َســــــــــــــــــــِج

ْ
ُبس
ْ
ــــــــــــــــــــاَن ال

َ
٩
َ
ـــــــــــــــــــِذ ٞ

ْ
 َبِسل
 

ْحِن 
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــْىه

َ
و ل
ُ
َخــــــــــــــــــــــــــــــِ٪ ط ُْ

َ
ل
َ
ٞ ُ٘ ْمَىــــــــــــــــــــــــــــــ ٍَ ــــــــــــــــــــــــــــــي َو ُِ

ْٗ ٌُ 
 

بن ؤنالت الهىعة ٢اثمت ٖلى اإلا٣ابلت ومبيُت ٖلى الجم٘ بحن الى٣ًُحن في البِذ الىاخض 

ً الاه٣ُاص والخظلل لظل٪  ً، ختى ٧إه٪ جغي مً خؿً مٗاملت ٦ال الكاٍٖغ ٖىض الكاٍٖغ

 : الخضلل وهىا ٣ًى٫ ألامحر

 
ا
ِزًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُض ِجحهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

َ
ت
َ
ٞ 
ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

َّ
ُ٘ ِطل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ًَ

ْ
ز
َ
 َوؤ
 

ـــــــــــــــــــــــــــِخَضاِص َوِفـــــــــــــــــــــــــــي َ ْجـــــــــــــــــــــــــــِغي 
ْ
َعاَهـــــــــــــــــــــــــــا ِفـــــــــــــــــــــــــــي اق

َ
 ؤ

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّؼٍ  ِٖ اَث 

َ
ي ط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّنِ ـ

َٖ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٪   َٟ ـْىـ
َ
َمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ج

َ
ٞ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــاِصي
َ
ه
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــي ؤ ِ

ّ
لـ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــي ط ِٞ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ٪  َٟ
ْ
ه
َ
 َوَمــــــــــــــــــــــــــــــــا ؤ

 
ـــــــــــــــــــــــــــاٌع  َٖ َمْدُبـــــــــــــــــــــــــــىِب 

ْ
٫ِّ ِلل

 
َمـــــــــــــــــــــــــــا ِفـــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــظ

َ
ٞ 
 

ُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَغاِص 
ْ
٫ٌّ ِلل

ُ
ُخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّبِ ط

ْ
 َؾــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِبُُل ال

 

غ خالت  البىن بحن الخبِبحن ًٟٞال ًٖ اإلا٣ابلت الهاعزت التي ح٨ٗؿها ألابُاث لخهٍى

جّمل  ًُ م ٦مً ؾب٣ه مً بزىاهه الكٗغاء ولظا  ُّ بت الامخىإ، ٞةّن الكاٖغ مخ مً زال٫ الٚغ

 ٖلى "بضٌُٗت الخٛاًغ" التي جغاصٝ "بضٌُٗت الخل٠ُ
ا
ً لىا  جىخه مٗخمضا دّؿِ

 لىا هظا الظ٫ وٍُ

اٞخىان  ؤن ًخًاص اإلاظهبان في اإلاٗنى ختى ًخ٣اوما زم ًهبدا جمُٗا وطل٪ مً "وهي"

هم مً ٚىم ؤ٩ٞاعهم" ىضثظ ًضع٥  هىا، (500م.  ،م5325، ابً عق٤ُ) الكٗغاء وجهٞغ ٖو

ؿخٗظب هظا الخمى٘؛ بل ولىله إلاا ٧اهذ هظه الصخىت  اإلاخل٣ي ؤن الكاٖغ ٌؿتهىي َو

َغْث هظه ال٣هُضة. ٦ما هى الخا٫ في هظا ال٠ًٗ الىٟس ي، وال٣بى٫ 
َ
ْػٞ
َ
ت التي ؤ الكٗىٍع

ض الكاٖغ ؤزظه مً خبُبخه، وهى الٟاعؽ الظي ًُب٤ ٖلى الٗضو   بالغجٕى بالخُبت إلاا ًٍغ

 ًٖ الىهغ اإلااػع ٣ًى٫ في ؾاخت ا
ا
ض ًٞال إلاٗغ٦ت مً ٧ل جىاهبه ُٟٞخ٪ مىه ؤ٦ثر مما ًٍغ

 : ٖبض ال٣اصع ألامحر

ي شــــــــــــــــــــــ ِ
ْ
ْؾــــــــــــــــــــــُض َبُ

ُ
ًْ َعَجــــــــــــــــــــــٍب َتَهــــــــــــــــــــــاُب ألا  َوِمــــــــــــــــــــــ

 
ًْ ُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَغاِصي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َٖ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَؼا٫ٌ 

َ
ِنــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ٚ ُٗ ْمَى ٍَ  َو

 

الخ٣ابل بحن نىعة الٟاعؽ البُل الصجإ الظي ل ٠٣ً  وكإث مً زال٫ٞهي نىعة 

ولي ال٣ىة والبُل الظً
ُ
غ ؤ اجسظوا مً نٟاث  ًصون مبخٛاه، ختى الغجا٫ ألاقاوؽ اإلاٛاٍو

؛ بل  ألاُؾىص ؾماث لهم، ٞهى ال٣اهغ لها وُمَغّوِيها، وبحن الهىعة اإلا٣ابلت التي ل ًخجلض ٞحها
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 ٚحر ٢اصع ٖلى ؤزظ مغاصه. ول ًم٨ً ؤن ل ٩ًاص ٌؿخُُ٘ طل٪ ؤمام مدبىبه، ُٞب
ا
ضو يُٟٗا

ْبن جخطر مٗالم هظه اإلاٟاع٢ت لى لم 
ُ
:  ٖلى اإلا٣ابلت التي ؤ٢امها الكاٖغ بحن هاجحن الهىعجحنج

ت في  "تهاب ألاؾىص بُش ي" و"ًمىٗني الٛؼا٫" وهي الهىعة طاتها جغحؿم ؤمامىا ب٩ل قٍٗغ

 : صعألامحر ٖبض ال٣ا خُث ٣ًى٫  ٢هُضة "ٞغا٢٪ هاع"

َىـــــــــــــــــا
َ
٣
ْ
 ال
َ
 َول

َّ
ـــــــــــــــــال

َ
٦ ٌَ َهـــــــــــــــــاُب الِبـــــــــــــــــُ

َ
ْؿـــــــــــــــــُذ ؤ

َ
 َول
 

ْمـــــــــــــــــــِض  ِٛ
ْ
ال
َ
٧ ٌِ ِبـــــــــــــــــــُ

ْ
ِهـــــــــــــــــــحُر الَهــــــــــــــــــاُم ِلل

َ
ــــــــــــــــــْىٍم ج َُ  ِب

 
ِٝ َوَنــــــــــــــــــــْىُتَها ى

ُٟ ــــــــــــــــــــ  اله 
ُ
ِني َػْخــــــــــــــــــــ٠

َ
 َهــــــــــــــــــــال

َ
 َول
 

اِص  ــــــــــغَّ
ُ
َ٘ اإلا ُــــــــــِه َمــــــــــ ِٞ ــــــــــُل 

ْٟ
ِ
ّ
ِكــــــــــُِب ِبــــــــــِه الُ ٌَ ــــــــــْىٍم  َُ  ِب

 
ـــــــــــــــاَى َمـــــــــــــــَضاِمِعي

َ
ٞ
َ
ـــــــــــــــْض ؤ

َ
ِني َبـــــــــــــــْل ٢

َ
ـــــــــــــــْض َهـــــــــــــــال

َ
 َو٢
 

َخــــــــــــــّضِ 
ْ
ًِ ال ــــــــــــــ

َٖ ي  ــــــــــــــضَّ َٗ
َ
اِصي َبــــــــــــــْل ح

َ
ــــــــــــــا
ُ
ْيـــــــــــــَنى ٞ

َ
 َوؤ
 

جٗله  ب الهىعة بىاؾُت آلُت اإلا٣ابلت ختى ًٟٓغ بإؾغ اإلاخل٣ي ٍو بن الكاٖغ ٌٗخمض ج٣ٍغ

 ٞحها ٨ٌٗـ مضي ٢ىة وشجاٖت الكاٖغ 
ا
ا حها، بط ؤن َٞغ ًخإعجر بحن الخ٣بٌ ٖلى ؤخض َٞغ

ولي الٗؼم وال٣ىة في ً
ُ
ها آلازغ التي ل جى٨ؿغ ول جٟل ؤمام ؤ ىم ال٨غيهت، بِىما ٨ٌٗـ َٞغ

ًٍ جّغاء  الُخبنىعة  الظي ًىضي لخاله الكا٦ُت ٧ل مً ًغاه لهى٫ ما ٌٗاوي مً باٍؽ وشج

 مً اإلا٣اجلت 
ا
ن، ٞهي الخا٫ وهى اإلاى٠٢ ألاقض مغاعة ويغعا

ّ
ٞغا١ ألاخبت ومباٖضة الخال

ت الىاصعة التي ٢امذ ٖلى اإلا٣ابلت في  قٗغ ألامحر ٖبض ال٣اصع بالؿ٠ُ. ومً الهىع الكٍٗغ

  : ٢ىله

ـــــــــــــــــــــــهُ  ُٗ ِج
َ
ال
َ
َخـــــــــــــــــــــــْذ َ

َ
ـــــــــــــــــــــــْبُذ ِبْن ل ِنـــــــــــــــــــــــي اله  ُٖ ُغو ًَ 

 
َخــــــــــــــــــهُ  ُْ

َ
ــــــــــــــــــا ل ًْ َيــــــــــــــــــْىٌء َوِإْنــــــــــــــــــَباُح  !ًَ ــــــــــــــــــ

ُ
٨ ًَ ــــــــــــــــــْم 

َ
 !ل

 

بن الخالت الىٟؿُت التي ٌٗاهحها قاٖغها ٨ٖـ ما هي ٖلُه ٖىض امغت ال٣ِـ خُىما َا٫ 

 
ا
ُا ِ
ّ
لهمىمه اللُلُت وم٘ طل٪ َلب مىه لُله ٞخىؾل بلُه بالهجالء وإن لم ٨ًً بنباخه مجل

 :  (551 .م .م2005، الؼوػوي) الجالء في ٢ىله

َجِلـــــــــــــــــــــــــــي
ْ
 اه
َ
ل
َ
ِىٍــــــــــــــــــــــــــُل ؤ

َّ
ــــــــــــــــــــــــــُل الُ ُْ

َّ
ل
ْ
َهــــــــــــــــــــــــــا ال ي 

َ
 ؤ
َ
ل
َ
 ؤ
 

ـــــــــــــــــــــِل 
َ
ْمث
َ
 ِبُهـــــــــــــــــــــْبٍذ َوَمـــــــــــــــــــــا ؤلِاْنـــــــــــــــــــــَباُح ِمْىـــــــــــــــــــــَ٪ ِبإ

 

ـ الهبذ ٖلى ٚغاع ما ؤبضاه امغئ ال٣ِـ مً   ٟ  لخى
ا
بضي سخُا ًُ ألامحر ٖبض ال٣اصع 

حٗؿٗـ اللُل ٚحر ؤن الٟغاٙ الظي ٌٗاهُه امغئ ال٣ِـ ل ًجٗل مً ؤنبىخت لُله مجلُت 

، ٖبض ال٣اصعللهمىم ٞهى ل ًيخ٣ل مً خا٫ بلى ؤزغي، في خحن ٖلى ه٣ٌُ طل٪ ألامحر، ٧ان 

، جظمغه مً ؤلانباح هدُج
ا
ت هظه الخا٫ الىٟؿُت اإلاخٛحرة بضٞ٘ هظا الهباح إلاا ٌكٛله لُال

ىسٍغ في ط٦غي ؾال٠ ؤًامه بما ٧ان ٞحها مً ونا٫ لؤلخبت ل  ٞدُىما ًخظ٦غ املخبىب ٍو

ت الكٟاٞت التي ل جخد٤٣ له بل بطا "ؤعخى  ض بإّي خا٫ الاه٩ٟا٥ مً هظه اللخٓت الكٗىٍع ًٍغ
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ـّما ٧ان 
َ
 بهظا ال٠ُُ ٖلُه اللُل ؾضوله". ول

ا
 ُمكغ٢ا

ا
 ؤيحى لُله ُمكٗا

ا
ض لها اه٣كاٖا ل ًٍغ

ت ًٖ بِذ امغت ال٣ِـ   ل ٣ًل قٍٗغ
ا
ذ ؤهىاع هظه ألاعواح، وهى ما ًجٗل البِذ بضٌٗا وجباٍع

"بن هى لم ًخجاوػه ٞحها ومىاٍ طل٪ ٢ُامه ٖلى اإلاٟاع٢ت بحن جد٤٣ الهبذ ببضوع َالجٗه، 

ل اإلاىا٢ًت صون ؤن وبحن جثىم اللُل ٖلى زاَغ الكاٖغ، وه
ُ
ى جثىم مؿخُاب لضًه" لخمث

 ًدخاا الكاٖغ بلى جًاص بحن ألالٟاّ آلاخاص.

لى٨دك٠ في زاجمت م٣اعبت هظه آلالُت البضٌُٗت ـــ اإلا٣ابلت ـــ ؤّن الثىاثُاث اإلاخًاصة 

؛ بل بنها ح٨ٗـ لىا  واإلاخىا٢ًت ٖلى وجه الخ٣ُ٣ت والىا٢٘، م٣بىلت ناجٛت في ٖالم ؤلابضإ

جظ٦غ( ≠خب( )سجً≠الخىإػ الىٟس ي التي ٧ان الكاٖغ ًدُاها )خغب خالت

( هظا في ٖالم الىا٢٘ ـــ ٦ما ٢لىا ـــ ل٨ً في ٖالم الىو هي ≠بطل٫( )ب٢ضام≠)شجاٖت زٝى

 ؤخىا٫ مخجاوؿت ٌٗمل جمُٗها ٖلى حك٨ُل نىعة مخ٩املت ؤؾاؾها هظه اإلاٟاع٢ت والجم٘

  - بحن الش يء ويضه
ا
 وجغ٦ُبا

ا
ت التي تهىن مً مٗاهاجه نلى  -آخاصا بىاؾُت اللٛت الكٍٗغ

 ...: الخغب والٗك٤، البضو والخًغ، الغوح واإلااصة واوكُاعه بحن

ت ال٣اثمت ٖلى بضٌ٘  ت ألامحًر ٦ما ؤهه لم ٨ًً ٢هضها مً اؾخدًاع هظه الىماطا الكٍٗغ

ا ٧ان اإلا٣ابلت بزباث ؤوناٝ هظه الصخهُت )الخبِب، البضوي، اإلاهمىم، الصجإ...( ب٣ضع م

ضه  غي الظي ًٍغ الٛغى مجها جباًً مضي اؾخُاٖت الكاٖغ ب٢دام اإلاخل٣ي في الخ٣ل الخهٍى

 للٗاق٤، 
ا
 ٖاطعا

ا
 ع٣ُ٢ا

ا
 مدبا للبضاوة، وإوؿاها

ا
ألامحر ٖبض ال٣اصع الكاٖغ، ُٞجٗل مىه بوؿاها

ت  ِٗل ججغبت الخب والهُام. و٧ل طل٪ ما ٧ان لُخد٤٣ لىل هظه اإلا٣ضعة الكٍٗغ ُٞدُا َو

 ل ًغي ُٞه الى٣ض ول البالٚت قاثبت مً الخ٩ل٠ وخؿ
ا
ُٟا ُٟه آللُت اإلا٣ابلت جْى ً جْى

ت. واللهث زل٠ ٚىاًت الخهى٘  ؛ ألن بخًاعها مُلب ؤؾاس ٌي للٗملُت الكٍٗغ

 : ثشاء املػنى وجىاظق الصىث الاصدواج

ي ؤبا اعجبُذ اإلاؼاوجت في الترار البال ي بالسج٘ والاهخٓام في ؤق٩ا٫ ألالٟاّ، لظل٪ هغ 

هال٫ الٗؿ٨غي خحن ؤعاص مىا٢كت الاػصواا ٞةهه ًضمجه جدذ باب "السج٘ والاػصواا" 

٣ى٫  " ٍو
َ
 ،م5324، الٗؿ٨غي ) : "ل ًدؿً مىثىع ال٨الم ول ًدلى ختى ٩ًىن مؼصوجا

 (240م. 
ا
 بضٌُٗا

ا
ل مبدثا

ّ
، ل٨ً بخ٣ضم الضعؽ البضٌعي بضؤ الاػصواا ٌؿخ٣ل بىٟؿه لِك٩

 ًهٟه ٖىه ناخب اإلاهباح بإهه "ًإحي في ٚحر عص العجؼ ٖلى الهضع بمخمازلحن 
ا
 مىٟغصا

وبظا هدبّحن ؤن لٟٓتي الاػصواا  (204م.  ،م2005، بضع الضًً) في ؤنل اإلاٗنى والاقخ٣ا١"

جخ٣ٟان في اإلاٗنى وهى ؤخض قغٍو اإلاؼاوجت الظي ًمحزها ًٖ السج٘ مً خُث الخىا٤ٞ في 
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البيُت الك٩لُت، وإزغ طل٪ ٞالٚغو ؤهىا هلخٔ الخإ٦ُض ٖلى هظا اإلالمِذ الخمُحزي للمؼاوجت 

ا ًغي ؤنها "٢ى٫ مغ٦ب مً جؼثحن مخ٣ٟي اإلااصة واإلا
ّ
ثا٫، ٧ل جؼء مجهما ٖىض السجلماس ي إلا

ِزظا مً جتهي ويٗهما في الجيـ اإلاالثمي"
ُ
ت، و٢ض ؤ َُّ ىض آلازغ بدا٫ مالِثم  ًض٫ ٖلى مٗنى ٖو

. وما وؿدكٟه مً ٧ل ما ج٣ضم ؤن الاػصواا ؤو مؼاوجت (505م.  ،م5320 ،السجلماس ي)

الؿىاء، وزاهحهما ال٨الم بهما ج٣ىم ٖلى صٖامخحن ازيخحن ؤولهما ؤلا٣ًإ اللٟٓي واإلاٗىىي ٖلى 

ٗها  ـــ وهى اإلاهم لضًىا ـــ الثراء اللٛىي الظي ٌٗمض مً زالله الكاٖغ بلى جدب٘ مٗاهُه وجىَى

 ٖلحها في مٗغى وؿ٤ هّهه.
ا
 لها في طهً اإلاخل٣ي وجإ٦ُضا

ا
 جغؾُسا

مً الٗؿحر ٖلُىا في هظا اإلا٣ام جدب٘ ٧امل ٢هاثض صًىان ألامحر ٖبض ال٣اصع لؾخجالء 

ّو٫ ُٞه وهي هظه الٓاهغة
ُ
: "بىا اٞخسغ  البضٌُٗت، ولظا ؾ٩ُىن الا٦خٟاء بال٣هاثض ألاعب٘ ألا

الؼمان" و"لبُ٪ جلمؿان" و"بي ًدخمي جِش ي" و"ما في البضاوة ُٖب" و٢ض ؤْهغ لىا هظا 

 لهظه آلالُت، خُث جم اؾخسغاا ما ًغبى ًٖ زماوي 
ا
 مخىاٚما

ا
ُٟا  وجْى

ا
 مخىاؾبا

ا
ّما
َ
الخدب٘ ٦

 بحن ألانىاث مً جهت مغاث مً لٗبت اإلا
ا
 مخىاؾ٣ا

ا
ؼاوجت البضٌُٗت التي اعجًاها الكاٖغ لىها

 إلاٗاوي ؤلٟاْه مً جهت ؤزغي، ومً زمت ٧ان الاؾخيباٍ لخ٨م وؾُي ٖلى قٗغ 
ا
وجإ٦ُضا

، لىجُب ًٖ  ألامحر في حٗامله م٘ هظا اللىن البضٌعي
ا
 وابخٗاصا

ا
 ؤو شخا

ا
 وإٚضا٢ا

ا
: بٚغا٢ا

ٟه  ت هي الؿاا٫: هل ٧ان في ما ْو  للبضٌ٘، ؤم ؤّن اإلا٣ضعة البُاهُت ألامحًر
ا
 وجدبٗا

ا
في قٗغه ج٩لٟا

 م٘ َبُٗت قٗغ ألامحر، ل٩ُىن بظل٪ ٢ض ٣ٞه 
ا
التي ؤوجضث هظا ألازحر، ٩ٞان بظل٪ مخجاوؿا

ت الكاٖغ بلى الخإ٦ُض   ؤن "الاػصواا ٦ُُٟت في بهخاا اإلاٗنى ٖلى هدى ًىاؾب هٖؼ
ا
ٞٗال

 : ث( .ص ،ٖبض ال٣اصع) . ٣ًى٫ ألامحر(502م. م، 2005، خحزم) واإلابالٛت"

ٌ٘ َمِكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحٌن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
 َهل

َ
ٌٕ َول  َجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَؼ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

َ
ٞ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــِظٌب ُمَدـــــــــــــــــــــــــــــــــــا٫ُ 
َ
ْو ٦
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــْضُع ؤ

َ
ٛ
ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ال  َوِمىَّ

 

" وهى ٖضم الهبر، وػاوجه بلٟٔ "هل٘" وهى ل ًسغا ًٖ صاثغة  اؾخٗمل الكاٖغ "جٕؼ

٣ا٫ ، ٍو  بل ألهه ًجٕؼ
ا
ا الُهلٗت للغجل الظي  : مٗنى اللٟٔ الؿاب٤ له، ٞما ُؾمي ؤلاوؿان هلٖى

٘ الًٛب" لظا ٧ان ٚغى الكاٖغ مً هظه اإلاؼاوجت الخإ٦ُض ٖلى   "ؾَغ
ا
، ٞهى بطا

ا
ٗا ًجٕؼ ؾَغ

ض مً  ى بها ألامحر و٢ىمه، ٞإحى بالىن٠ الىاخض ٖلى ؤٍػ
ّ
السجاًا والهٟاث الخمُضة التي جدل

٤ وبإ٦ثر مً لٟٔ، بىاءا ٖلى عنض هظا الخىاؾ٤ الهىحي "السج٘"، " " وهما ؼحضع، هلٍَغ

ًضوعان في خ٣ل صللي واخض ٚاًخه الخإ٦ُض ٖلى اإلاٗنى الىاخض، وهى ألامغ طاجه في عجؼ 

البِذ، بط ًغصٝ "ال٨ظب بالٛضع" و٦الهما نٟت مظمىمت ُٞىٟحهما ًٖ هٟؿه و٢ىمه، مما 

ىبت ؤو اإلابخظلت اإلاغصوصة.  ض الخإ٦ُض ٖلى اإلاٗاوي ؾىاء مجها املجخلبت اإلاٚغ  ًىحي بإهه ًٍغ
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  : هُضة "لبُ٪ جلمؿان" ٣ًى٫ وفي ٢

 
ا
ــــــــــــــــــــــــــال ِٞ ــــــــــــــــــــــــــّؼِ َعا ِٗ

ْ
ًَ ال  ِمــــــــــــــــــــــــــ

ا
ْىبــــــــــــــــــــــــــا

َ
ــــــــــــــــــــــــــْخُتَها ز

َّ
 َوَوش
 

ُجـــــــــــــــــــــــــــــــغ  ِعَصاَهـــــــــــــــــــــــــــــــا
َ
اَمــــــــــــــــــــــــــــــْذ ِبِةْعَجـــــــــــــــــــــــــــــــاٍب، ج

َ
٣
َ
ٞ 
 

٣ٞض هخٛاٞل ًٖ الجىاؽ الظي ل ٣ٌٗض ٦كٍغ إل٢امت الاػصواا ٦ما هى في ٖٝغ البالُٚحن 

 وعصاء" وهما 
ا
ً لجري ؤن الكاٖغ ٌؿخٗمل لٟٓتي "زىبا ًىمان ًٖ صللت واخضة اإلاخإزٍغ

ح٨ٗـ جى الٟٓغ ووكىة الىهغ بضزى٫ ألامحر ٖبض ال٣اصع بلى جلمؿان وهى ما ًا٦ضه البِذ 

 :  الخالي

 الــــــــــــــــــــِظي
َ
ْى٣ِـــــــــــــــــــظ

ُ
ـــــــــــــــــــاِصِع اإلا

َ
ْبـــــــــــــــــــَض ال٣ َٖ

َ
ـــــــــــــــــــاَصْث ؤ

َ
 َوه
 

ًْ ُبُدــــــــــــــــــــــــىِع َهَىاَهــــــــــــــــــــــــا  ِمــــــــــــــــــــــــ
ا
اؾــــــــــــــــــــــــا

َ
ه
ُ
ــــــــــــــــــــــــَذ ؤ

ْ
ث
َ
ٚ
َ
 ؤ
 

بةٖالن جلمؿان وزغوجها ٞالكاٖغ ًا٦ض ٖلى الىهغ "مى٣ظ، ؤٚثذ" ٦ما ٞٗل مً ٢بل 

ِٞغخت مؿخبكغة ب٣ضومه وهي جغجضي الثىب اإلاىشر الظي ؤلبؿه ألامحر بًاها، ٣ٞامذ ب٩ل 

ـــ  الظي ٣ًابل الىهغ َٞدّىله زاهُت ػهى ججّغه مبخهجت به، وهى ما ًىحي بالخإ٦ُض ٖلى الثىب،

 ٖلُه ومبالٛت ُٞه
ا
ُٟت الاػصواا جإ٦ُضا اصة في  ــــ بلى عصاء. لخ٩ىن ٖىضثظ "ْو بخضار هظه الٍؼ

"
ا
 بها، ولهظه ؤلانابت في بهخاا اإلاٗنى وجٗل الاػصواا مبرعا

ا
 اإلاٗنى وجٗل عجؼ البِذ مخٗل٣ا

٠ الكاٖغ مغة ؤزغي الاػصواا في  ،(502م.  ،م2005، خحزم) هُضة "بي ًدخمي ٢ْو

 :  جِش ي"

 
ا
ْىــــــــــــُذ َخاِيـــــــــــــغا

ُ
َمــــــــــــا ٦

ُ
ث ُْ َؿــــــــــــا ِبـــــــــــــي َخ ِ

ّ
ًَ الي ــــــــــــِث٣ْ ًَ 

 
ًَ ِفــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــِث٣ْ

َ
 ج
َ
ــــــــــــــــــــــــــا٫ِ  َول

َ
خ
ْ
اُث ِزل

َ
 َػْوِجَهــــــــــــــــــــــــــا ط

 

بّن البدث في عجؼ البِذ ًٖ مٗنىا زاٍن ؾُدُلىا بًٟل جغ٦ُبت "طاث زلخا٫" الىا٢ٗت 

ُٞه بلى نضع البِذ ل٣ُترن هظا التر٦ُب بما ًمازله ؤو ًغاصٞه "اليؿا" هى بظا مٗنى بيافي 

ض ٖلُه، لُا٦ض لضي  ًا٦ض اإلاٗنى ألاو٫ ول ًسالٟه اإلاخل٣ي هظا ألامان وجل٪ ؛ بل بهه ل ًٍؼ

الث٣ت في ألامحر ٖبض ال٣اصع مً لضن اإلاغؤة و٢خئظ، ختى وإن ٧اهذ ل جث٤ في ػوجها. ٦ما ٢ّضم 

لىا الكاٖغ في ال٣هُضة هٟؿها مٗاوي ؤزغ جدؿاو١ م٘ ما ؤقغها بلُه في هظا الكإن 

(، بجمالي "الخجمل"نلى  –الخغب( ؤو بحن )نبري نلى  –٦مؼاوجخه بحن )ًىم الُٗان

 ٧ان اللٟٔ الثاوي ختى وإن حٛاًغ
ا
، ٞةهه ًا٦ض لٟٔ اإلاٗنى ألاو٫  ٞضاثما

ا
م٘ اللٟٔ ألاو٫ ق٨ال

 اإلااصي بلى الخ٣ل الضللي هٟؿه الظي ًا٦ضه اللٟٔ ألاو٫. بهظا اإلاٗنى ؤلايافي

و٢ض ج٨غع اإلاكهض الكٗغي الظي ًهبى الكاٖغ مً زالله بلى جإ٦ُض اإلاٗاوي التي ًإحي بها 

٠ ألامحر ٞحها   ْو
ا
في ٢هُضة "ما في البضواة ٌُٖب" و٢ض ًبلٜ ٖضص ؤبُاتها زمؿت وزالزحن بِخا
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الاػصواا زمـ مغاث، وفي ٧ل مغة ٧ان ٠٨ٌٗ ٖلى مغاجٗت اإلاٗنى والٗىصة بلُه ؾىاء 

 .ؤو بضوهه وطل٪ في ٢ىله م٘ ججاوػ ألابُاث التي لم ٣ً٘ ٞحها ججاوػ بدسجُ٘ اللٟٓت 

هُ 
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــَغج

ْ
ك ِٖ َجـــــــــــــــــــــــــــــاُع 

ْ
َىـــــــــــــــــــــــــــــا ال ُْ

َ
ل َٖ َؾـــــــــــــــــــــــــــــاَء 

َ
 َوِإْن ؤ
 

 َيــــــــــــــــــــــــــــَغعِ 
َ
 ُيــــــــــــــــــــــــــــّغٍ َول

َ
ْىــــــــــــــــــــــــــــُه ِبــــــــــــــــــــــــــــال َٖ ِبــــــــــــــــــــــــــــحُن 

َ
 ه
 

 َوَػٌع 
َ
 َول
ٌ
َجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإ

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه َمل

َ
ا َمال

َ
ه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُضو  َٖ 

 
ـــــــــــــــــــــــــغِ  َٟ

َّ
ـــــــــــــــــــــــــْب٤ِ َوالٓ ـــــــــــــــــــــــــاُث الؿَّ ًَ اِص َٖ ا 

َ
ْىـــــــــــــــــــــــــَضه ِٖ  َو

 
ـــــــــــــــــــــــــــــَض  ْٖ

َ
ْمـــــــــــــــــــــــــــــَىا٫ُ ؤ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــٍت ؤ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــّلِ آِوه

ُ
 اِثَىا ِفـــــــــــــــــــــــــــــي ٧

 
ـــــــــــــــــــــــــَضعِ 

َ
٣
ْ
ـــــــــــــــــــــــــْض٫ِ َوال َٗ

ْ
ي ِب٣ِْؿـــــــــــــــــــــــــَمِتَها ِبال ٣ْطـــــــــــــــــــــــــ ِ

َ
 ه
 

م  ِبــــــــــــــــِه 
َ
ــــــــــــــــظ

ُ
ــــــــــــــــٍب ج ُْ َٖ  ًْ َبــــــــــــــــَضاَوِة ِمــــــــــــــــ

ْ
ــــــــــــــــي ال  َمــــــــــــــــا ِف

 
َبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَضعِ 

ْ
 َوؤلِاْخَؿـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَن ِبال

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُغوَءة

ُ
 اإلا
 
ـــــــــــــــــــــٍت  َُّ ِٞ ا

َ
ْحــــــــــــــــــــُر ز

َ
حَهــــــــــــــــــــا ٚ ِٞ ِجْؿــــــــــــــــــــِم 

ْ
 ال
ُ
ت  َوِصــــــــــــــــــــخَّ

 
ـــــــــــــغِ  ًَ َخ

ْ
ـــــــــــــى ال

َ
ل َٖ اُء َم٣ُْهـــــــــــــىٌع  ـــــــــــــُب َوالـــــــــــــضَّ ُْ َٗ

ْ
 َوال
 

هي ْىاهغ مخٗضصة للمجاوػة، ٟٞي البِذ ألاو٫ "ل يغ ول يغع" ل ٞغ١ بحن اللٟٓت 

ألاولى والثاهُت ٩ٞلحهما "يغ ؤو يغع" ٌٗني يض الىٟ٘، وال٤ًُ والكضة وؾىء الخا٫. 

صخُذ هي م٨غمت خُىما ل ًغص ؤلاوؿان الؿىَء بالؿىء، وهى ما ؤعاصه الكاٖغ خُىما ؤهبإ 

ه ٨ًخٟي بهجغه صون ي٤ُ ؤو ؤً ؤيغ وؤؾاء به و مهه ل ٌٗامل باإلاثل رجه وجحرجه وؤحًٖ ٖك
ّ
ه

قضة ؤو بؾاءة بلى خاله، وهي الهٟت التي ٦غعها الكاٖغ ٞؼاوا بحن "الًغ والًغع" ٦ما 

٧اهذ ؤلاقاعة في البِذ الثاوي بلى الٟٓغ بالٗضو ؤًىما خّل وفي ؤي وجهت ّٞغ؛ ألن لؤلمحر 

ُض "الؿب٤" وإْن ٧ان لهظا ألازحر مٗنى "الٟٓغ" طاجه، ول ٖاصًاث وجُاص وؤخهىت همها الىخ

 
ّ
مً الثاوي بل باألو٫ ٞال ْٟغ بالش يء بل بٗض الؿب٤ بلُه، ٞالٗضو الٟاع مً جىض  هىم٨

ألامحر ُمٟٓغ به هدُجت ؾب٤ الجُاص، وهظا جإ٦ُض ل مدالت ٖلى هظه الخلت التي ًخٟغص بها 

مذ في لٟٓحن ًجم ّضِ
ُ
 ٘ بُجها مٗنى واخض ل مسالٟت ُٞه، وهى ما ٞٗله جِل ألامحر، و٢ض ٢

في البِذ الثالث خُىما ػاوا بحن "الٗض٫ وال٣ضع" بط وٗلم ؤن "الٗض٫" هى ال٣هض في ألامىع 

ٖلى َخَؿب ؤههبتها، وهى اإلاٗنى هٟؿه جاصًه لٟٓت "٢ْضع" ٣ٞضع الش يء بالش يء ٢اؾه به 

 لٛحره بال
ا
ا اصة ول ه٣هان، ٦ما ٣ًا٫: هظا ٢ضع  وجٗله ٖلى م٣ضاعه، لُهحر الش يء مؿاٍو ٍػ

اصة ول ه٣هان، ٦ما   بٛحره بال ٍػ
ا
ا  له، ُٞهحر الش يء مؿاٍو

ا
ا  ومؿاٍو

ا
طا٥ بطا ناع ممازال

 له، ؤي ؤنهما مخٗاصلحن
ا
ا إلاىجض في اللٛت ٢امىؽ ا) ٣ًا٫ هظا ٢ضع طا٥ بطا ناع ممازال ومؿاٍو

الم،   ٖلى اإلاٗنى ٞةهه . ٞاإلاٗنى طاجه بحن اللٟٓحن، وإلاا م(5325وألٖا
ا
٧ان الكاٖغ ما٦ضا

ـــ الٗض٫، ال٣ضع اؾخدًغهما بمُٗت بًٗهما جإنُال إلابضؤ الٗض٫ الظي ٌؿخُٟض مىه  ــــ ــ

 زهىمه ٦ما هى قإن ؤجباٖه وؤ٢غباثه.
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 آزغ مً الخإ٦ُض ٖلى اإلاٗاوي بىاؾُت وي٘ 
ا
ا ؤما في ما ب٣ي مً ألابُاث ٞةهىا هلخٔ هٖى

لُر ٖلُه، ٟٞي البِذ الغاب٘ اللٟٓت زم ؤلاجُان بٗضها 
ُ
مباقغة بلٟٓت ج٨غع مٗىاها لخا٦ضه وج

هغي "اإلاغوءة جخهاخب م٘ اإلاباصعة باإلخؿان"، وفي البِذ الؿاصؽ ًدؿاو١ "الُٗب م٘ 

 الضاء" ٟٞي الكاهض ألاو٫ ما ٧ان للمغوءة ؤن ج٨خمل ما لم ًباصع ناخبها باإلخؿان، 

لت ًهاب ب  طا ُٖب، وهى وفي الثاوي ما الضاء بل مغى ٖو
ا
ه الش يء ؤو الغجل ُٞٛضو مُٗبا

 ٖلى م٩
ا
اعم ؤهل ما ًجٗل اللٟٓحن في صاثغة صللُت واخضة، ؤ٦ضَّ الكاٖغ مً زاللها ؤول

 
ا
 ٖلى الُٗب والٗلت وا٢خهاعهما ٖلى ؤهل  ؛ البضاوة مغوءة وإخؿاها

ا
 ٞحهما وزاهُا

ا
بل ابخضاعا

الظم والخإ٦ُض ٖلحها بإلٟاّ طاث  الخًغ، وهظا بٌٛا٫ واضر في جدب٘ ؤوناٝ اإلاضح ؤو

مىؾ٣ُى واخضة، ؤو ج٩اص، ومًمىن واخض. وهى ما ًٟغيه الكٗغ ٖلى ناخبه، باٖخباع 

َبُٗخه الخانت مً خُث اإلاًمىن واإلاىؾ٣ُى، ٞما ٧ان لىا ـــ ٦مخل٣حن لكٗغ ألامحر ـــــ ؤن 

واخضة مجها زلت مً  هدكغب هظه اإلاٗاوي، وما ؾب٣ها في هظا اإلابدث البضٌعي، وهد٣ًُ ؤّن ٧ل

ـــ وسجُت مً سجاًا ٢ىمه، لى لم ٣ًضمها لىا في هظا اإلآهغ التزاوجي  ـــ الكاٖغ ـ ــ زال٫ ألامحر 

٣َِها. ْٟ  بحن الهىث والهىعة بمُٗت ِل

ٚحر ؤن الخالٖب اللٟٓي ًغج٘ بلى ما ٧ان الكاٖغ ًمخل٨ه مً عنُض لٛىي ٦ث وزغاء 

لهظا الدك٨ُل ـــ اللٟٓي، اإلاٗىىي ـــــ طي الهبٛت  معجمي ٞاث٤، وهى مضعى الى٢ٝى واإلاالخٓت

بت في جإ٦ُض اإلاٗنى واإلابالٛت ُٞه ٖلى اٖخباع ؤن مؼاوجت  البضٌُٗت الظي ؤحى مً الكاٖغ ٚع

، السجلماس ي)ال٨الم جإحي "لخؿً البُان، ولدكبُه ؤخىا٫ ألالٟاّ بإخىا٫ اإلاٗاوي" 

ت. وإّن مما جٗلها الىمِ ال٨خابي الظي حؿ (502م.  ،م5320 خجُب له اللٛت الكٍٗغ

جها بمثل هظه آلالُت البضٌُٗت، وإهما  قاٖغها هىا لم ٌٗى٠ اللٛت ولم ًخ٩ل٠ في نُاٚتها ٞحًز

 ٧ان مىه طل٪ ٖلى سجُخه وعخابت ٨ٞغه واحؿإ ز٣اٞخه و٢ىة ؤصاثه.

ت  السجؼ والجىاط  : الخماثل والخخالف أظاط املصىفت الشػٍش

؛ ألهه ًجهٌ بالىُْٟت ألاؾاؾُت  الٟاع٢ت بحن الكٗغ والالقٗغبن ؤلا٣ًإ هى الخانُت 

ت للمٗنى، ؾىاء جمثلذ في الىخضاث اإلاعجمُت اإلااجلٟت  ٍغ للكٗغ التي حك٩ل الٟاٖلُت الخهٍى

ؤو املخخلٟت؛ وإن ٦ىا ٢ض ج٩لمىا ًٖ اإلا٣ابلت والُبا١ باٖخباعهما ؾمت للمٟاع٢ت والازخالٝ، 

 آزغ مً الا
ا
ا جٟا١ ًدضر بحن الىخضاث الىهُت التي ًًُغ الكٗغاء ٞةهىا هىا ؾىلخٔ هٖى

، بً جٟٗغ) بلى ويٗها مً نٟاث الكٗغ وهي َصازلت "في باب اثخالٝ اللٟٔ واإلاٗنى"

غ ٖلى (542م.  ،م5341 ، ًٞغوعة ؤن ٌكمل الكٗغ الاثخالٝ، ٦ما ًيبغي ؤن ًخٞى
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ت حؿخضعي َبُٗت زانت ٖلى  الازخالٝ، و٢ض ؤقغها مً ٢بل بلى ؤّن "َبُٗت اللٛت الكٍٗغ

ي الهىث واإلاٗنى ٖلى الؿىاء" لخ٩ىن ٖىضثظ هظه الُبُٗت هي "الخانُت اإلامحزة  مؿخَى

 (. 515م.  ،2051، ٧ىهً) لؾم الٗلم هي ٢ضعجه ٚحر املخضصة ٖلى الاقترا٥ اللٟٓي"

 في يىء طل٪ جترسخ لضًىا ْاهغة الدكابه ؤو الاقترا٥ اللٟٓي بمٟهىم الجىاؽ 

 ؤو  في الٗٝغ البضٌعي
ا
 في الخٗبحر واخخىاءا للمٗنى، بٓهىع اللٟٔ ــــ جاما

ا
٦ٓاهغة جًٟي جىؾٗا

 مٗنى
ا
 ومسخلٟا

ا
 ق٨ال

ا
 ــــ م٨غعا

ا
 ، و٢ض ٧ان لهظه الٓاهغة البضٌُٗت خًىع ل بإؽ به 5ها٢ها

غو ؤن وسجل طل٪، ٞهي ْاهغة ماجلٟت لضي جل قٗغاء  في صًىان ألامحر ٖبض ال٣اصع، وٚل

 مً وجىصها في قٗغه، ٚحر ؤهىا لخٓىا اللٛت الٗغبُت ـــ
ا
ؤن ـ ٢ضًمهم وخضًثهم ــــ ولمىام بطا

 مً لضن الكاٖغ  لهظا
ا
 في الاؾخدؿان وجظبظبا

ا
٠ُ وازخالل  في الخْى

ا
 الخًىع جٟاوجا

ُٟه لها ختى وإن ؤ٦ثر مجها، ٦ما هغاه ًجاهبها في بٌٗ  افي الاٞخىان بها، ٞجراه ًدؿً جْى

ؿإم  ٢هاثضه، لُٗىص بلحها في إه٠ مجها، َو ؤزغي ُٞلخدم بها ٦المه ختى ًمجها اإلاخل٣ي ٍو

ٟت ٞحها ولٗلىا ؾجري طل٪ مما و٢ ت. وما بضا ٟال٣هُضة اإلاْى ت ؤمحًر ىا ٖلُه مً هماطا قٍٗغ

مً جىاؽ ًتراءي لىا  (51. ، ص.ث، مألامحر ٖبض ال٣اصع) لىا في ٢هُضة "لبُ٪ جلمؿان"

ت ج٩اص ج٩ىن طاتها،  و٧إهه مً ٢بُل الاٞخىان بالش يء خُث ٖمض الكاٖغ بلى ج٨غاع بيُت لٍٛى

٣ى٫ في طل٪ ّٛحر في مضلىلها ٧لما ؤوعصها زاهُت ٍو ُُ  :  وهي ٢اُٞت ألابُاث ألاولى مً ال٣هُضة، ل

ــــــــــــــــــــَضاَها ًَ ْث ِجِلْمَؿــــــــــــــــــــاُن  ــــــــــــــــــــْىِن َمــــــــــــــــــــضَّ ــــــــــــــــــــى الهَّ
َ
 ِبل
 

ا ُخ 
َ
ـــــــــــــــــــــــْذ َهـــــــــــــــــــــــظ بَّ

َ
ـــــــــــــــــــــــَضاَهاَول

َ
ًُ َنـــــــــــــــــــــــْىٍث ه  ْؿـــــــــــــــــــــــ

 
ـــــــــــــــــــــــجَّ ِبـــــــــــــــــــــــِه 

َ
ل
َ
ـــــــــــــــــــــــا ؤلِاَػاَع، ٞ ْجَه َٖ ـــــــــــــــــــــــْذ  َٗ

َ
ـــــــــــــــــــــــْض َعٞ

َ
 َو٢
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــَضاَها
َ
٫ِ ه

َ
ًْ ُػل ، ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا
اصا
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ُ
َص ٞ ــــــــــــــــــــــــــــــــــغَّ  َوَب

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىُعهُ 

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٤َ ه خَّ َٟ

َ
ْيَها، ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضَّ

َ
ا َعْوُى ز

َ
 َوِإط
 

ــــــــــــــَضاَها َٖ ــــــــــــــاِى  ٍَّ  َػاِهــــــــــــــي الّغِ
ًْ ــــــــــــــْغَى ِمــــــــــــــ

َ
 ج
َ
ــــــــــــــال

َ
ٞ 
 

ـــــــــــــــــــــــــاَب َجَماِلَهـــــــــــــــــــــــــا
َ
ـــــــــــــــــــــــــَذ ِه٣

َ
اه َٖ ـــــــــــــــــــــــــا 

َ َ
اإلا
َ
ـــــــــــــــــــــــــا َ ٍَ  َو

 
ـــــــــــــــــَضاَها ِٖ ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــاِم ــ

َ
ه
َ
ــــــــــــــــــ َبـــــــــــــــــْحَن ألا  َوُهـــــــــــــــــْم ــ

ٌ
ـــــــــــــــــَضاة ُٖ 

 

  بِذٞهي ؤلٟاّ في آزغ ٧ل 
ا
ت جغؾا  مسخلٟت صللت، ؤيٟذ ٖلى اإلا٣ُٖى

ا
م٨غعة ق٨ال

 
ا
 مدترؾا

ا
 بخ٨غاعها الىٛمي الظي جتر٢به ؤطن اإلاخل٣ي، في خحن بّن طهىه ًب٣ى ٣ًٓا

ا
مىؾ٣ُُا

للمٗنى ختى ٠٣ً ٖلى الضللت الخ٣ُ٣ُت للٟٓت اإلا٨ّغعة، وبظا ٩ًىن الجىاؽ ٢ض ؤصي 

ُٟت ال٣اُٞت صون ؤن ًٟؿض الكٗغ، بل لٗله مى  مً الغوه٤" "ْو
ا
 ،م2004، عومُت)ده بًٗا

م في ؤؾلىب ب٣ًاعي مؼصوا جهىٗه (101م.  ، طل٪ ألن عؾالت الكٗغ ل ًم٨جها بل ؤن ج٣ضَّ

غـ جسُُل(، ٞخلمؿان بحن  ت )ازخالٝ، اجٟا١، جهٍى اإلا٩ىهاث ألاؾاؾُت للٛت الكٍٗغ
                                                           

 .(5 ٍ.( .دساظت بالغُت هقذًت، ظاهشة البذٌؼ غىذ الشػشاء املحذثحن م(.2001) دمحم ،الىاؾُي : ًىٓغ 5
ت،: الغباٍ    .513. م صاع وكغ اإلاٗٞغ
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دُت لُهبذ ٧ل مجهما   له الاؾخجابت للكاٖغ وبحن ج٣ضًمها له جل٪ ألاٍع
ا
 لآلزغ ماهدا

ا
مكخا٢ا

 ٞغض ي بها و٧اهذ له عويت 
ا
 ٞابخهجذ وؤُٖخه ؾاصصا

ا
ما ًدخاا بلُه، ٣ٞض ؤُٖى ألامحر ؤماها

 
ا
 بًاها صون ؾىاه ممً ؤعاص صزىلها ٖضوا

ا
 صازال

ا
صون ؾىاها مً اإلاضاثً، و٧ان لها خبِبا

غه مً
ّ
غي بًٟل ما ٞو ، وإزغ طل٪ حك٩ل لىا هظا السج٘ الخهٍى

ا
 مى٢ٗه "خؿً  وؾُىا

  ،م5343، مىس ى) في الؿم٘ وجإزحره في الىٟـ، وزالبخه لل٣ٗل، وؾهىلخه في الخٟٔ"

 : في طهً اإلاخل٣ي وهى اإلاٗنى الظي ًغسخه البِذ الخالي (52م. 

َهــــــــــــــــا
َ
ْبل
َ
ًْ ُمَدــــــــــــــــلٌّ ٢ ــــــــــــــــ

ُ
٨ ًَ ــــــــــــــــْم 

َ
 ل
 
ــــــــــــــــْذ َمَدــــــــــــــــال

َّ
َدل
َ
ٞ 
 

ْجــــــــــــــِضي ًُ ْو 
َ
ــــــــــــــُر ؤ ْح

َ
ٛ
ْ
ــــــــــــــِه ال ــــــــــــــْل ِب

ُ
ْدل ًَ ْن 

َ
 َوَهْحَهــــــــــــــاَث ؤ

 

"ٟٞٗل  ل  "حلَّ
َّ
٩
َ
ت مً جىهغ البِذ الكٗغي وما اقخ٤ مىه ق ، بط ؤبضي مجمٖى

الضللث التي ل ًم٨ً الىنى٫ بلحها بل بًٟل هظا الدكا٧ل ؤو الاقترا٥ اللٟٓي الظي 

ًٟط ي باإلالخ٣ى بلى مٗاوي مسخلٟت خى٫ جبُان ؤّن الكاٖغ مسلو ملخبىبخه ــــ ؾىاء مً ٢بل 

ـــ ٞهى  ؛ بل بن خاله الخٗـ ما ٩ًاص ٌؿخ٣غ  ؿاها ختى ًخظ٦غها زاهُتًيل ًىٟ٪ ؤو مً بٗض ـ

 بٗض ٞغا٢ها ختى ًجضَّ بخظ٧اعها ه٩ىؾه مغة ؤزغي، ول٨ىه م٘ طل٪ ل ًغض ى بٛحرها بضًال ٖجها 

 في مىاؾاجه وهى ما خضا به بلى اؾخٗما٫ )خلذ، مدال، مدل، ًدلل( وإّن "الدكابه الهىحي 

ُهَى ال٣اٖضة"
َ
؛ بل بهه الؿمت الخدضًضًت الىخُضة  (223م. ، 2051، ٧ىهً) )في الكٗغ( ل

 للىٓم بدؿب عؤي جان ٧ىهً.

ٛغ١ هٟؿه في الهىٗت اللُٟٓت الباخثت ًٖ هظه آلالُت  ٌُ ل٨ً باإلا٣ابل هجض الكاٖغ 

البضٌُٗت اإلاىا٣ٞت املخالٟت خُث ؤلؼم هٟؿه في ٢هُضة "طاث زلخا٫" باألنل اللٛىي 

"بٗضص ؤبُاتها الثماهُت ٖكغ" ٌكخ٤ مىه ما ٌؿخُُ٘ مً "زا٫" ٞغاح ٖلى َى٫ ال٣هُضة 

ت  ألالٟاّ اإلادكابهت مبنى واملخخلٟت مٗنى، وإن ٦ىا ل هغي في ما ٞٗله بل بزباجا إلا٣ضعجه اللٍٛى

التي صؤب ٖلحها ؤ٢غاهه مً ألاصباء والكٗغاء في ٖهغه، و٧إهىا هىا في هظه ال٣هُضة ؤمام جباٍع 

ت هي  لٛىٍي ل ؤمام ايُإل قٗغي، بت في الخٟى١ ٖلى ألا٢غان في بزباث الكٍٗغ لظا ٞةّن الٚغ

ت، وهى ما جنى ٖلى ال٣هُضة وصٞ٘ بهاخبها بلى  التي ٞغيذ ٖلُه ببغاػ البراٖت اللٍٛى

ت في مساى البدث ًٖ الخٟجن اللٛىي، وؤصي طل٪ بلى ؤن "ًخدى٫  الخ٩ل٠، ٞخالقذ الكٍٗغ

ت زاملت" وهى ما ًىعر  (101. م، م2004، عومُت) الكٗغ مً وكاٍ زال١ بلى مهاعة لٍٛى

 ب٣ضع بمٗان ألامحر في هظا 
ا
 : 6اللٛىي خُث ٣ًى٫ في ال٣هُضة الخ٩ل٠لضي اإلاخل٣ي ؾإما وملال

                                                           
ل٣اُٞت ألابُاث خُث ، ه٨خٟي باألبُاث الثالزت ألاولى زم وٗغى 41 ،42. نو .الذًىان، ألامحر ٖبض ال٣اصع 6

 وؿلِ الًىء ٖلى اللٟٓت الكاهض.
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ــــــــــــــــــــــــا٫ِ 
َ
خ
ْ
اُث ِزل

َ
ْم ط

ُ
ــــــــــــــــــــــــْذ ِمــــــــــــــــــــــــْى٨

َ
ــــــــــــــــــــــــيَّ َواٞ

َ
ِلُل
َ
 ز
 

ـــــــــــــــــــا٫ِ 
َ
خ
ْ
ِهحـــــــــــــــــــَرِة ِبال

َّ
ـِ الٓ ـــــــــــــــــــْم

َ
ـــــــــــــــــــى ق

َ
ل َٖ ِدُـــــــــــــــــــُه 

َ
 ج
 
 
ا
ال ًُ َمـــــــــــــــــــــــــــا

َ
ُهــــــــــــــــــــــــــىِن ج

ُ
ٛ
ْ
ــــــــــــــــــــــــــْزِعي ِبال

ُ
ت
َ
ـُ ٞ ِمــــــــــــــــــــــــــِ

َ
 ج
 

ــــــــــــــــــا٫ِ 
َ
خ
ْ
ًَ ال ــــــــــــــــــُغوٍص ِمــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــُضو ِفــــــــــــــــــي ِب

ْ
ٛ
َ
ــــــــــــــــــُغوُح َوح

َ
 ج
 

ــــــــــــــــــــَل  ــــــــــــــــــــٌى ِبــــــــــــــــــــِه ِســــــــــــــــــــْخُغ َباِب
ْ
ــــــــــــــــــــ٤ٌ ُخل ُِ َهــــــــــــــــــــا َمْى

َ
 ل
 

ــــــــا٫ِ 
َ
خ
ْ
ًَ ال ى ِمــــــــ ْمطــــــــ َ

َ
ي َوُهــــــــَى ؤ  َعِزــــــــُُم الَخَىاُــــــــ ِ

 

وه٨ظا جمط ي ال٣هُضة في "زلخالها" لُُٗي الكاٖغ مً زاللها ؤيٗاٞا مً اإلاٗاوي 

م٨ىىا خهغها ٦ما ٞٗل قاعح الضًىان  التي عجذ بها مٗاجم اللٛت الٗغبُت للٟٓت "زا٫" ٍو

ألاؾىعة التي جلبـ في ؾا١  .4الجبان  .4زالي البا٫ .5البر١  .1 ـ البرص الُماوي2 الكامت.5

ـ اإلاجز٫ الٟاٙع 52الخُالء والخ٨بر  ـ55الٟغاٙ .50ـ الُٟٟاء والٟالة 3ـ الصجإ 2ـ ؤر ألام 1اإلاغؤة 

ـ ي٠ُٗ 51ألامحرـ  .54ـ اإلاالػم للش يء 54اإلاُغ ؤو السخابت اإلااَغة  .55ـ الجبل الُٗٓم 51

  .ـ الغجل الؿمذ ال٨ٍغم52وال٣لب 

البضٌ٘ والخٟجن ُٞه، ًٞإ وه٨ظا مً زال٫ هظه ألابُاث ٨ًخمل ؤمامىا الخغم ٖلى 

اب الغواء زل٠ الخهى٘ اللٟٓي، ألّن اإلاٛالة في  -٦ما ٣ًى٫ الجاخٔ  - اإلاٗنى الكٗغي ٚو

اجخالب الخجىِـ ًًٟي بلى ؤن جًُل٘ هظه ال٣هُضة بألُت "الدكضًض ٖلى الغؾالت 

ت، بط ٧لما جم  (541، م. 2051، ٧ىهً) بدؿابها الخام" بت اللٍٛى وهىا جخمثل في الٚغ

ُٟت الخإ٦ُض والدكضًض ٖلى  اؾدبضا٫ ال٩لمت الثاهُت بما ًجاوـ ال٩لمت ألاولى، ٞةّن ْو

ضها الكاٖغ ٢ض وهىذ هدُجت ايمدال٫ هظه اإلاكابهت  –اللٟٓت– الغؾالت التي ًٍغ

 صازلت  الهىجُت، ٞال ًم٨ً اٖخباع هظه ال٣هُضة في باب الكٗغ ب٣ضع ما حٗخبر

ت واإلا٨ىت اإلاعجمُت ؛ ألنها "همىطا ل٨خاباث ٦ثحرة ٚؼلُت قاٖذ  في باب بْهاع البراٖت اللٍٛى

ختى وإن  (111م.  ،م2000، بً الؿب٘) في اإلاكغ١ واإلاٛغب في ٖهغ ألامحر ٖبض ال٣اصع"

ىضثظ  ٧اهذ ح٨ٗـ باب "جىاؽ الخ٠ُٗ" الظي ًظ٦غ ُٞه اللٟٔ زم ٨ًغع بمٗنى مسخل٠ ٖو

ت مً الٗال٢اث اإلا٣ٗضة بحن ما  ج٩ىن "البيُت ؤلا٣ًاُٖت لهظه ال٣هُضة ٖباعة ًٖ مجمٖى

ٞٛحر الكٗغ هى ما ًم٨ً ؤن  (501 ، م.5334، لىجمان) ًخدغي الىٓام وما ًهضٕ الىٓام"

ٖما وعاء هظه الجىاؾاث  7ُضة، وفي مثل هظا اإلاى٠٢ ٌؿإ٫ عجاء ُٖضجىًىي جدخه ال٣ه

ا، وإّن ٧ل ما هجضه هى هم الكاٖغ   التي جمخلئ بها ألابُاث، في خحن ل هجض جمال ول ٞى 

ىضثظ ٩ًىن الجىاؽ في هظه ألابُاث  ت بمٟغصاث اللٛت، ٖو في البدث والخضلُل ٖلى اإلاٗٞغ

اللىن ؤو الدجم ول٨جها مهما حكابهذ ٞهي ؤحجاع ل خُاة ٞحها ؤقبه بذجاعة نماء جدكابه في 

 .ول جما٫

                                                           
 .223. م، ميكإة اإلاٗاٝع:  مهغ .املزهب البذٌعي في الشػش والىقذ ث.(. )ص. عجاء ،ُٖض : ًىٓغ 7



 ...غىاًت الصىػت :  حشكُت البذٌؼ في شػش ألامحر غبذ القادس

429 

ؼ  : جفجن في صىػت الشػش وجأكُذ للخىاظب الخصَش

٘ ؤو٫ ما ًمحز ال٣هُضة الٗغبُت ال٣ضًمت مً خُث ب٣ًاٖه ومىؾ٣ُاه ـــ بٗض  لٗل الخهَغ

َتْي قُغي البِذ أل  ـــالىػن وال٣اُٞت ًَ الىاخض، لظا ٧ان الكاٖغ ّن به ٣ً٘ ؤلاجداص بحن نها

غه مً وٛم مىؾ٣ُي ًجظب به   إلاا ًٞى
ا
 بًاها، هٓغا

ا
ًدغم ٖلى مٟخخذ ٢هُضجه مهّغٖا

ع الضازل  ؿّىِ
َ
 "بطا لم ًهٕغ الكاٖغ ٢هُضجه ٧ان ٧الـُمد

ا
اإلاخل٣ي لُإؾغه به، و٢ض ٢ُل ٢ضًما

٘، ه (331م.  ،م5325، ابً عق٤ُ) مً ٚحر باب"  ٞباب ال٣هُضة ومٟخدها هى الخهَغ
ا
ٓغا

غ مً خؿً الاٞخخاح، وبظا ٞهى ٌؿهل للكاٖغ الىجاح، لُهبذ الهبٜ البضٌعي  إلاا ًٞى

٘ في م٣ضمت طل٪ ــــ الخٟجن في بىاء ال٣ى٫ الكٗغي، وحٗمض  لل٣هُضة ــــ بهظا اإلاٟهىم والخهَغ

ت ٖىضثظ ٚحر  خضا٫ ٞحها، لخهبذ اللٟٓت الكٍٗغ اؾخدًاع هظه آلالُت، بل الهبر ٖلحها والٖا

بُٗت ب٣ضع ما جإزظ اعجباَها بمضي خؿً اؾخسضامها  مغجبُت  َو
ا
 ول مغهىهت بظاتها ٦ما

 مخىاؾ٣ت بمُٗت ٚحرها ـــل حك٩ـــ طل٪  بًٟلو في وؿ٤ الىو. 
ا
ت وؤوٛاما  وخضاث مدؿاٍو

ني)  (.20 .م .م5331، الجٍى

مً هظا اإلاىُل٤ حٗمض قاٖغها اؾخجالب هظه آلالُت البضٌُٗت في ٢هاثضه، وهى لِـ 

لُه ٣ٞض ؤخهِىا في صًىاهه   ًٖ الكٗغاء ال٨الؾ٨ُُحن الٗغب الظًً ؾب٣ىه، ٖو
ا
بضٖا

ت   بحن ٢هُضة وم٣ُٖى
ا
ا  قٍٗغ

ا
 وؾبٗحن هها

ا
 وؤعبٗحن  -الكٗغي ــــ الظي يم حؿٗا

ا
ؾبٗا

مً مجمٕى قٗغ ألامحر في الضًىان ال٣اثم %  43.53بت وخضة مهّغٖت وهى ما ٌُُٗىا وؿ

٘، ولٗل ألامحر هىا ؤزظ ب٣ى٫ ٢ضامت "بّن الٟدى٫ املجُضًً مً الكٗغاء  ٖلى الخهَغ

ىن طل٪ ول ٩ًاصون ٌٗضلىن ٖىه"
ّ
، (61م.  ،م5341، بً جٟٗغ) ال٣ضماء واملخضزحن ًخىز

٣ت ت الىو واؾتهىاء  ل٨ً بإي ٍَغ  ؟ وهل طل٪ ٧ان ٖىض ألامحر ٖلى خؿاب قٍٗغ

ــــ بٗض خهغ طل٪ ال٨م مً  في ج٨ث٠ُ هظه الٓاهغة بما حؿخضُٖه ٚىاًت البضٌ٘ ؟ ؾى٨خٟي 

٘ في قٗغ ألامحر ٤ ما حؿخضُٖه يغوع  - الخهَغ ٘ في  جهبالى٢ٝى ٖلى هماطا مٗىُت ٞو الخهَغ

٤ ما ًم٨ً الاؾخٛىاء ٖىه، ٖىضث ؤلاجُان به مً ٢بُل الخٟجن في ًهبذ ظ الىو، ؤو ٞو

٘ التي ؤخهِىاها ُٞما ًلي  : نىاٖت الكٗغ لِـ بل. و٧ل طل٪ بدؿب ؤهىإ الخهَغ

٘ الىا٢و وهى ؤن ٩ًىن اإلاهغإ ألاو٫ ٚحر مؿخ٣ل بىٟؿه ول ًٟهم مٗىاه بل  ؤ ــــ الخهَغ

 : بالثاوي مثل ٢ى٫ الكاٖغ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــَغاٌح 
ْ
ٞ
َ
ُـــــــــــــــــــــــــــــــــٌض َوؤ ِٖ ْم 

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــاُث َوْنـــــــــــــــــــــــــــــــــِل٨

َ
ْو٢
َ
 ؤ
 

 ًْ ــــــــــــا َمـــــــــــــ اُح  !ًَ ْوُح َوالـــــــــــــغَّ وُح ِلـــــــــــــي َوالـــــــــــــغَّ  ُهـــــــــــــُم الـــــــــــــغ 
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 له، ُٞهم َعْوخه 
ا
غخا  ٞو

ا
غه هم مً ػماهه الؿال٠ ُٖضا ِ

ّ
لـّمـا لم يهىإ الكاٖغ بإخبخه ٚضا ما ًظ٦

وعاخخه، وهدً ل وٗلم مضي قضة ٞغخه هظا بل بطا ٖلمىا مضي ٢غب ألاخبت مىه وهى ما 

ىه لىا الكُغ الثاوي مً  ِّ ت الكُغ ألاو٫ ٞهى ًب  إلاٗٞغ
ا
ىضثظ ٩ًىن هظا ألازحر لػما البِذ، ٖو

 ًٖ 
ا
 مٗؼول

ا
ـَ بجغاء ق٩لُا ٘ في هظا البِذ "لِ خظو١ بل به. ل٩ُىن الخهَغ ًُ مغجبِ به ول 

في مؿخىي الدك٨ُل ألاؾلىبي الظي جٟغيه ؾجن  (45م.  ،م2005، خحزم) مبضؤ الخىاؾب"

غ، وهى ألامغ طاجه في ٢ىله   : ال٨خابت وؤٖغاٝ الخدٍغ

 
ا
َىاها

ْ
َمـــــــــــــــا ُعْمـــــــــــــــُذ ِؾــــــــــــــــل

َّ
ل
ُ
ًِ الُخـــــــــــــــّبِ َمـــــــــــــــاِلي ٧ ـــــــــــــــ

َٖ 
 

ـــــــــــــا
َ
ـــــــــــــْى١ِ ِهحَراه

َّ
ًَ الك ـــــــــــــاِجي ِمــــــــــــ

َ
ْخك

َ
ــــــــــــَى ؤ

ْ
َعي َخك

َ
 ؤ
 

ــــــــــــــــــــــــــَىا
ْ
ل َٖ  

َ
اَص َول َٗ ــــــــــــــــــــــــــْغ ُؾــــــــــــــــــــــــــ

ُ
ْىٓ
َ
 ج
َ
ــــــــــــــــــــــــــىَن ل

ُ
٣ُىل ًَ 
 

 ًَ ــــــــــــــــْض ِمــــــــــــــــ ُٖ ــــــــــــــــَىي َو ًْ َتْه ــــــــــــــــ
َ
ُهــــــــــــــــْض إلِا

ْ
ــــــــــــــــاِع َوا٢

َ
 آلاز

 

غصٞا بما ًٟؿغهما  ًُ يبغي ؤن  ٟٞي البِخحن ل ٌؿخ٣ل الكُغ ألاو٫ في ٧ّل مجهما بمٗىاه، ٍو

ل٩ُىن ال٨ك٠ في البِذ ألاو٫ ًٖ ؾبب الخهبر اإلاهغح به في ؤ٣ٖاب الكُغ الثاوي، 

٩ىن مهضع الدؿائ٫ لضي الكاٖغ ًٖ خاله هى طل٪ الكى١ الظي ٌكخٗل ه اعا بحن ٍو

جىاهده، ُٞما ٩ًىن الؿبب في هظا الىهى اإلاكٟٕى باألمغ للكاٖغ بٗضم الىٓغ بلى اإلاغؤة 

٤ ما  ٤ بالضٖىة بلى الٗىصة بلى املخبىب ألاػلي الخ٣ُ٣ي ٞو الغمؼ مجهىل بل بطا ؤصع٦ىا ؤهه مٞغ

٣ت.  جغجًُه مغاجب ؤهل الٍُغ

ـــ اؾخ٣ال٫ ٧ل مهغإ بىٟؿه ًٖ آلازغ، ُٟٞهم مٗنى ــ ٘ بمٟغصه مً ٚحر  ب  ٧ل جهَغ

  : اخخُاجه بلى الظي ًلُه ؤو الظي ٌؿب٣ه، ٣٦ى٫ الكاٖغ

ِم  َٗ ِِ َوالــــــــــــــــــــــّىِ َبْؿــــــــــــــــــــــ
ْ
َىــــــــــــــــــــــا ِبال

َ
َمْغج
ْ
ٚ
َ
ــــــــــــــــــــــىَن ؤ

ُ
ىل
ُ
َ
َ
 ؤ
 

َم  ِٗ
َٟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــِل ُمـــــــــــــــــــــــــــــــــْى ًْ َٟ

ْ
 ِبال
ا
َغمـــــــــــــــــــــــــــــــــا

َ
َخَىـــــــــــــــــــــــــــــــــا ٦

ْ
ل
َ
ه
َ
 ؤ
 

هى ٦غم مضًىت َىلىن وخٟاوتها باألمحر ٖبض ال٣اصع، و٢ض اوكُغ هظا اإلاٗنى بحن 

٘ البِذ ختى ًخم الغبِ بُجهما ألجل  مهغاعي البِذ ٞال خاجت ألخضهما باآلزغ ول لخهَغ

  : جمام اإلاٗنى، ومثا٫ طل٪ ٢ىله في ٢هُضة ؤها مُل٤

 
ا
ــــــــــــــضا ُْ

َ
ْهَغ ِلــــــــــــــي ٢ ُبــــــــــــــىا الــــــــــــــضَّ

ُ
ل
ْ
ُ
َ
 ج
َ
ــــــــــــــ٤ٌ ل

َ
ل
ْ
ــــــــــــــا ُمُ

َ
ه
َ
 ؤ
 

ا ــــــــــــــــىا ِلـــــــــــــــي َخــــــــــــــــضَّ
ُ
ْبٛ
َ
 ج
َ
ـــــــــــــــال

َ
 َخــــــــــــــــّضٍ ٞ

ًْ  َوَمـــــــــــــــاِلي ِمـــــــــــــــ
 

 ٦ما ٞلى ج٣ضم قُغ وجإزغ آزغ إلاا جًًٗ٘ 
ا
َب٣ي اإلاٗنى ٢اثما

َ
اإلاٗنى ول تهلهل اليسج ول

خضصه الكاٖغ، وطل٪ لؾخ٣ال٫ ٧ل مهغإ بىٟؿه ٞال خاجت به بلى ٚحره، وما ؤجذ الُبُٗت 

اصة في جإ٦ُض اإلاٗنى ت في هظا البِذ بل لترصًض الهىث وللٍؼ  .8الخ٨غاٍع
                                                           

ت الحذاثت، الخكىًٍ البذٌعي .(م5331) دمحم ،ٖبض اإلاُلب : ًىٓغ 8   .بىاء ألاظلىب في شػٍش
   .523. م، صاع اإلاٗاٝعمهغ :  .(5. ٍ(
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٘ الىا٢و بط ٩ًىن ُٞه اإلاهغإ ألاو٫ ٚحر  مدخاا بلى الظي ًلُه، ا ــــ وهى ٨ٖـ الخهَغ

 به ٣٦ى٫ الكاٖغ
ا
 : ٞةن جاء الظي ًلُه ٧ان مغجبُا

اِصي
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ُ
َبْذ ٞ

َ
تــــــــــــــــــــــــــــــــــــِي َؾــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــْل ِلل

ُ
٢ 
َ
ل
َ
 ؤ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّلِ َواِص 
ُ
ِهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُُم ِب٩

َ
ْخِنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ؤ

َ
ْب٣
َ
 َوؤ
 

بّن الجىاب ًٖ ؾاا٫ َمً التي هام بها الكاٖغ في ٧ل واص، ٌؿخضعي الٗىصة والغجٕى بلى 

٘ الثاوي مدخاا بلى ألاو٫ اإلاهغإ ألاو٫ مً البِذ، ول  ٚنىا ًٖ طل٪، مما ًىحي ؤن الخهَغ

لى ٚغاع طل٪ ما وعص في الٗضًض مً ؤبُاث ألامحر ٣٦ىله  : لبلٙى مٗىاه وجمام ٞدىاه، ٖو

اِص 
َ
ـــــــــــــــــــــا ُٟ ي ال اســـــــــــــــــــــ ِ

َ
٢ ًْ ي الُخـــــــــــــــــــــبَّ ِمـــــــــــــــــــــ اســـــــــــــــــــــ ِ

َ
٢
ُ
 ؤ
 

ْغَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ِوَصاِصي ًَ  
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُه َول َٖ ْع

َ
 َوؤ
 

٣ًّضم لىا ؤماعة اهسغاَه في ال٨خابت  بّن مثل هظا ؤلاجغاء البضٌعي ًا٦ض ؤّن الكاٖغ

ت التي ج٣ىم ٖلى هٓام الخىاػن والخىاؾب ، ختى وإن ٧ان (45م.  ،م2005، ػماخ) الكٍٗغ

٘ ٚحر يغوعي في الكٗغ ول لػم ُٞه، بل ؤهه ًهبذ يغوعة ًملحها اإلاى٠٢ ألاصاجي  الخهَغ

 والبىاء الكٗغي.

ٟها  ٘ التي ْو ـــ وهى آزغ ؤهىإ الخهَغ  في وي٘ ٧ل ص ـ
ا
ُه ٩ًىن الكاٖغ مسحرا الكاٖغ، ٞو

 مً ؾاب٣ُه في ما ؤوعصه الكاٖغ
ا
 : مهغإ مىي٘ ناخبه ولٗله الىٕى ألا٦ثر بًغاصا

ْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ُخىا 
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىِوي ؤ

ُ
٩
َ
ا َمل

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَتُهْم ِبط ُْ

َ
 ل
 

ُدىا َٟ ْهـــــــــــــــــــــــــــ ًَ ْن 
َ
ـــــــــــــــــــــــــــىا ؤ  ٟ َٖ ا َمـــــــــــــــــــــــــــا 

َ
ـــــــــــــــــــــــــــَتُهْم ِبط ُْ

َ
 ل
 

 : و٢ىله

ـــــــــــــا  ًَ ـــــــــــــا َعُؾـــــــــــــى٫َ ِ    ًَ ِضي   ِ
ُّ ـــــــــــــا َؾـــــــــــــ    َؾـــــــــــــَىِضيًَ

 
ـــــــــــــــا َمـــــــــــــــَضِصي  ٍَ ـــــــــــــــا ِخْهـــــــــــــــِني  َو ٍَ ـــــــــــــــا َعَجـــــــــــــــاِجي  َو ٍَ  َو

 

 ٞبمجغص اإلاالخٓت ألاولى ًخطر لىا ؤهىا وصون ٖىاء ًم٨ىىا اؾدبضا٫ ٧ل مهغإ بٛحره 

ًال ًٖ ٧ل هظه  في البِخحن ٖلى الؿىاء صون ازخال٫ في اإلاٗنى ول ايُغاب في الضللت. ٞو

 آزغ
ا
٘ ٌٗخمض ٖلى ج٨غاع ال٩لمت طاتها ٣٦ىله ألاهىإ ٣ٞض لخٓىا ؤن زمت همىطجا  : مً الخهَغ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِغٍِم 
َ
ا ال٨

َ
ِضه ِ
ُّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــىاُن َؾـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ًَ ا ِص

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــظ

َ
ٞ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــِغٍِم 
َ
ْبــــــــــــــــــــــــــــــُض ال٨ َٖ ى  َٟ

َ
هــــــــــــــــــــــــــــــُ

ُ
 َؾــــــــــــــــــــــــــــــِلُِل اإلا

 

م  -ول ق٪  -بن الكاٖغ م" ألاولى لخدؿاو١ م٘ اؾم ٖبض ال٨ٍغ ٢ض حٗمض اؾخضٖاء "٦ٍغ

الخمؼاوي وهى ؤخض وجهاء صمك٤ ل٣ُضم له هظه ال٣هُضة اإلاضخُت بٗض ؤن ؤهضي هظا 

ع الىٛمي الظي ًمثل الخ٣ُ٣ت األازحر لؤلمحر صًىاهه الكٗغي، خُث هلمـ جغاء هظا الخ٨غ 

٘ هى ؤخض ؤق٩ا٫ الىٛم بما ًى  ت، ؤّن الخهَغ ٞغه مً و٢٘ ب٣ًاعي، والخىبُه بلى ٢اُٞت الكٍٗغ
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غ الثراء الضللي بلٟٔ  ض ٖلُه ق٨ال آزغ مً ؤق٩ا٫ الجىاؽ التي جٞى ال٣هُضة، لحًز

٘، لُهحر ٦ما ٢ا٫ ٖىه الجغجاوي ٧إهه "و٢٘ مً ٚحر ٢هض مً اإلاخ٩لم بلى اجخالبه"  الخهَغ

ل٩ُىن مٗنى ال٣هُضة هى الضاعي إلاثل هظا املخؿً البضٌعي  (50م.  ،م5335، الجغجاوي)

٘ ٤ بلى خض ٦بحر  / الظي ًخلىن بلىهحن الخهَغ الجىاؽ، لىخم٨ً مً ال٣ى٫ ؤّن الكاٖغ ٢ض ٞو

ه ٢ّمت جمالُت  ٘، م٘ جٟاوث في بلٚى ٠ُ الخهَغ مً ٩ٞا٥ ع٢بت الهىٗت اللُٟٓت في جْى

ت ههه، م٘ الخإ٦ُض ؤّن ُجّل  ت ٞاث٣ت لكٍٗغ  صون ج٩ل٠ و٢ض وعٖو
ا
ما ؤحى به الكاٖغ ٧ان ٖٟىا

 حٗل٤ بمًمىن صللت ألابُاث.

 : بذٌؼ اليعق واملماثلت  مشاغاة الىظحر

٤ُ واإلااازاة بحن  هىا ًخم الجم٘ بحن ألامىع اإلاخىاؾبت لُيكإ الاثخالٝ والخىاؾب والخٞى

دهل الخل٤ُٟ جدذ "ؤعبٗت ؤهىإ : بًغاص  لثاويا: بًغاص اإلاالثم،  : ألاو٫  ؤجؼاء ال٣ى٫، ٍو

، (453-452. نو ،م5320، السجلماس ي) : الخىاؾب" هجغاع، الغاب٘: الا  الى٣ٌُ، الثالث

ُٟت الخىاؾب بحن لٟٓخحن ؤو ؤ٦ثر ٖلى الىجهت التي ؤقاع بلحها  لخد٤٣ هظه البضٌُٗت ْو

السجلماس ي بلى ؤن جهحر ٧ل لٟٓت مً هاجحن اللٟٓخحن مىاْغة ؤو هٓحرة لؤلزغي بًٟل 

 لؤلهمُت التي ج٨دؿحها (552م.  ،م5332، ٖبض املجُض) "اإلاهاخبت اإلاعجمُت"هظه 
ا
. وهٓغا

، م٘ جٟاوث جمالها ويغوعتها  هظه آلالُت البضٌُٗت ٣ٞض جبّضث في صًىان ألامحر بك٩ل ملخّى

 : (ث ، ص.ألامحر ٖبض ال٣اصع) في ؾُا١ ال٣ى٫، ومً طل٪ ٢ىله

ْغُبــــــــــــــــــى  ًَ اِث  َٖ ــــــــــــــــــا َ٘ الؿَّ  َوُخْؼِوــــــــــــــــــي َمــــــــــــــــــ
ا
صا  ُمَجــــــــــــــــــضَّ

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىُع  ُٟ

َ
َىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُم ه

َ
ِىٍـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌل َواإلا

َ
ِلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي َ ُْ

َ
 َول
 

 ل ًإجُه الؿهاص، ٩ٞان ؤْن هاؾب 
ا
٩ٞلما َا٫ لُل اإلاغء هٟغ الىىم ٖىه وجٟاه وباث ؤِع٢ا

ل ىع، ولٗلىا في مثل هظا الخ٨م ٖلى هظا البِذ  الكاٖغ بحن م٩ىهاث البِذ لُل ٍَى ُٟ
َ
: مىاُم ه

ت وؿخإوـ بما ٢اله ابً ؤبي   : ؤلانب٘ وهى ًدا٦م بِذ اإلاخىبي خحن و٠٢ ٖىضهبالكٍٗغ

ــــــــــــــــــــــــــا ِبَىْدــــــــــــــــــــــــــِغهِ  ًَ َىا
َ
ـــــــــــــــــــــــــى َؾــــــــــــــــــــــــــاِبٍذ َمـــــــــــــــــــــــــْىُا اإلا

َ
ل َٖ 
 

ـــــــــــــــــــُل  ـــــــــــــــــــي َنـــــــــــــــــــْضِعِه َوْب ْبـــــــــــــــــــَل ِف نَّ الىَّ
َ
ــــــــــــــــــإ ـ
َ
٧ 
َ
ـــــــــــــــــــَضاة

َ
ٚ 
 

 
ّ
  : ٤ ٖلى البِذ ب٣ىلهو٢ض ٖل

ا
"بّن بحن لٟٓت الؿباخت ولٟٓت اإلاىا، ولٟٓت الىْبل جىاؾبا

 قضًض مالثمت ألالٟاّ"
ا
، ناع البِذ به مخالخما

ا
ا  ،م5341، ابً ؤبي ؤلانب٘) مٗىٍى

لى ٚغاع هظا ًإحي بِذ آزغ لؤلمحر(144-144. نو  :  (ث ، ص.ألامحر ٖبض ال٣اصع) ، ٖو

َ ــــــــــــــــــــــــــى ِلَغا٦ِِبَهــــــــــــــــــــــــــا
ْ
ه
َ
 الَبــــــــــــــــــــــــــّرِ َبــــــــــــــــــــــــــْل ؤ

ًُ اِث َٟ  َؾــــــــــــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــِغ 
َ
ُ
َ
خ
ْ
ًَ ال ـــــــــــــا ِمـــــــــــــ حَه ِٞ ـــــــــــــْم 

َ
ًُ الَبْدـــــــــــــِغ ٦ اِث َٟ  َؾـــــــــــــ
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، طل٪ ختى ٌؿخدؿً 
ا
٣ٞض هاؾب الكاٖغ بحن البىازغ واإلاهاعي بإن جٗل ٧ل مجها ؾٟىا

٠ُ ٞني   وؤها٢ت. لى٩ىن ؤمام جْى
ا
دىاؾ٤ م٘ بًٗه، وهى ما ػاص البِذ جمال اإلاٗنى ٍو

؛ ألن ٚغى الكاٖغ مً  اؾخدًاعهألؾالُب البضٌ٘ بما ٞحها مغاٖاة الىٓحر صون ج٩ل٠ في 

ت جضًضة ٢اثمت ٖلى جالٖبه باأللٟاّ ختى ج٩ىن الٗىانغ  هظه ألاؾالُب ج٣ضًم بيُت قٍٗغ

 بإن الىو ٖلى زِ 
ا
ض في اإلاخل٣ي قٗىعا ِ

ّ
التر٦ُبُت ٖلى "طل٪ اإلاؿخىي مً الخىُٓم بدُث جىل

وفي الى٢ذ طاجه ًخسلو حك٨ُله ألاؾلىبي مً  (30م.  ،5334، لىجمان) مً الترجِب"

ؿت.
ّ
 ؤهماٍ ال٨خابت اإلاخ٩ل

 : أهاقت اللفظ وكثرة املػنى إلاشاسة

٣ًى٫ اإلآٟغ الٗلىي "وؤلاقاعة مً مداؾً البضٌ٘، ومٗىاها اقخما٫ اللٟٔ ال٣لُل ٖلى 

ل الكغح" يِمَغ مً ٍَى
ُ
ؿخض٫  ٖلى ما ا ٌُ ٍر 

ْ َ
بً الًٟل ) اإلاٗاوي ال٨ثحرة وإن ٧ان بإصوى مل

ؿٟغ ال٩لمت ًٖ ٢ُمتها الٟىُت في الكٗغ (15-11. نو ،5334، الٗلىي 
ُ
، ٞبهظه البضٌُٗت ح

زانت، صون ههىم اللٛت ٖامت، بط لِـ مً الهٗب ؤن هلخٔ "ؤهه ٧لما ٧ان الىو ؤ٦ثر 

 ٧اهذ ال٩لمت ؤ٦ثر ٢ُمت، و٧اهذ صللتها ؤعخب وؤوؾ٘"
ا
 ،5334، لىجمان) ؤها٢ت ون٣ال

ؤصبي ًغقى ٞى١ الىو الكٗغي، وؤًٞل ما هضلل به ٖلى طل٪ هظا البِذ ٞال هو  (515م. 

 .الغاج٘ الظي ؤوعصه ألامحر ٖبض ال٣اصع

 
ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِن َصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِخَُدت َٗ ِ

ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُث الُ ًَ وِعُص َعا

ُ
 َوؤ
 

ــــــــــــــــــــــــــــا٫ِ  ْغَب ِٚ ــــــــــــــــــــــــــــا٫َ 
َ
ْمِي ِجْمث ْنــــــــــــــــــــــــــــِضُعَها ِبــــــــــــــــــــــــــــالغَّ

ُ
 َوؤ
 

ً الخإمل زاهُت ٞحها و٢ذ نضوعها مً 
ُ
اإلاٗغ٦ت لى٨دك٠ ٞلىخإمل نىعة بًغاص الغاًاث ل٨ُ

ت التي مىبٗها الاؾخبؿا٫  الغنُض الهاثل الظي جستزله مً الهىع ال٣خالُت، والاهخهاٍع

؛ بل حٗىص قاهضة ٖلى  والصجاٖت وؤلا٢ضام بحن نٟٝى الٗضو، صون ؤن حؿ٣ِ هظه الغاًت

ت، ختى وإن ٧اهذ ٖلى هظا  ٖى ها مٞغ ما لخ٣ها مً َٗان وإناباث ؾاٞغة ًٖ ههغ بزغ عجٖى

ً الخمؼ١، ه٨ظا جضٞٗىا "ؤلاقاعة" بلى ٖضم الى٢ٝى ٖلى ؾُدُت اإلاٟغصاث وما ال٣ضع م

 
َ
 جظزغهلى البدث ًٖ املخؼون الضللي الظي ٖىا ثُد حٗىُه بدًىعها اإلاعجمي الٓاهغي، وج

ت.... ج٣ىم في الٗباعة  لىا ًٞال ٖما جد٣٣ه مً جٟجن في الهُاٚت ؛ ألن "ؤلابضاُٖت الكٍٗغ

 ولٗلىا ل وٛالي بطا عبُىا هظا ألاهمىطا (222م.  م،2051، ٧ىهً) ولِـ في اإلاٗبر ٖىه"

ت الٗغبُت ال٣ضًمت، ٞهى لِـ بإ٢ل ٢ُمت مً ٢ى٫ ٖمغو بً ٧لثىم  الكٗغي ألامحري بالكٍٗغ

 : (511م.  ،م2005، الؼوػوي)
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ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِث ِبًُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ًَ ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىِعُص الغَّ

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ه هَّ

َ
 ِبإ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــْض َعِوٍَىــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
َ
٢ 
ا
ًَّ ُخْمــــــــــــــــــــــــــــــــــــغا ْهــــــــــــــــــــــــــــــــــــِضُعُه

ُ
 وه
 

الهىعجحن في مضي قغاؾت الٗضو مً جهت، واؾخبؿا٫ املخاعب اإلاىخهغ مً جهت ٟٞاع١ 

ها، وما ٧ان مً جمؼ١ٍ ؤناب عاًت ألامحر  ؤزغي، وما ٧ان اخمغاع عاًت ابً ٧لثىم بل بٗض ؾ٣َى

 بل ل٣هضها بالغمي وؤلاؾ٣اٍ ل٨ً صون جضوي، هدُجت نمىص خاملها وإباثه الخسلي ٖجها.

ُٟه آللُت البضٌ٘، لختراءي  ه٨ظا ًم٨ىىا اؾخسالم مضي ت في جْى م٣ضعة ألامحر الكٍٗغ

ت البضٌ٘ في قٗغ ألامحر ؤهى ٚىاًت نيُٗت البضٌ٘ ؤم  مالمذ الؿاا٫ الابخضاجي خى٫ هٍى

ت ألامحر ؤجذ في ؾُا٢ها مُ  ت؟ لىا٦ض ؤن قٍٗغ  يغوعة قٍٗغ
َ
ت ل٩ل اإلااهالث والكغٍو التي داًث

احؿ٣ذ ُٞه، ٞةنها "بمٗؼ٫ ًٖ الؿُا١ الظي  هاجمذ مدا٦متنىٗتها والتي اؾخ٣بلتها، وإطا 

"
ا
ٗا  طَع

ا
ا ألن بغاٖت الٟىان  ؛ (20م.  ،5334، لىجمان) ج٣ٟض ما حٗىُه، وتهبِ ٢ُمتها هبَى

سغِا ؤهٟؿىا مً الخ٨م ٖلى هظه 
ُ
جخد٤٣ في الىماطا التي ًيخمي بلحها وا٢ٗه. ومً هىا ه

ت  حن اللٟٓي والؼزٞغ آلالُاث البالُٚت )البضٌُٗت( بإنها مٓاهغ جدؿُيُت ل جخجاوػ ؤ٤ٞ التًز

ت مغجبُت بؿُا١ ٖاقه اإلابضٕ، ومخٗل٣ت بمخ ت، بلى اٖخباعها ْىاهغ لٍٛى ل٤ ابخٛاه اإلاٗىٍى

ت، وهي نٟت حٗني  غاص ؤو الاؾخمغاٍع ىاه بىهه، والظي هٟترى ُٞه "نٟت الَا طل٪ اإلابضٕ ٖو

خُجها  (14م.  ،م5332، ٖبض املجُض) الخىانل والخخاب٘ والترابِ بحن ألاجؼاء اإلا٩ىهت للىو"

ؤن جغجبِ باإلابضٕ طاجه، ًٞال ًٖ ججاوػه بلى بُئخه وؾُا٢اتها  لبض لضعاؾت البضٌ٘

 ؤلابضاُٖت، و٧ل ما ًخهل بُبٗضها الٟني في بَاعه الابؿدُمي الٗام. 

ت ًٖ لٛت  ٗخ٣ض ُٞه ؤهه بُٗض بلٛخه الكٍٗغ ٌُ بن ما ًالخٔ ٖلى قٗغ ألامحر ٖامت هى ما 

 مّىا ؤهه اٖخمض لٛت "ال٣امىؽ الجاهؼ" ٖ
ا
لى اٖخباع ؤهه ٧ان ًجهل مً ٖهغ الكاٖغ، ّْىا

 وؤهذ جخل٣ى ٢ىله في ٢هُضة 
ا
ت في الكٗغ الٗغبي ال٣ضًم، ٞمثال ؤلٟاّ وجغا٦ُب جاهؼة مٗغٞو

 ."قضصث ٖلُه قضة هاقمُت"

ــــــــــــــَغ٥ٍ  ْٗ ــــــــــــــّلِ َم
ُ
ٌَ ِفــــــــــــــي ٧ َىا الِبــــــــــــــُ ُْ

َ
ًُ َؾــــــــــــــ٣ ْدـــــــــــــ

َ
 َوه
 

َجــــــــــــــَىي 
ْ
َغِث ال َٗ ْؾــــــــــــــ

َ
ــــــــــــــْمَغ ؤ ــــــــــــــَضا َوالؿ  ِٗ  ِصَمــــــــــــــاَء ال

 
ْدِتــــــــــــــــــــــــــــــــي 

َ
ٌغ ج
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ٣

ْ
ق
َ
ِلَمْخــــــــــــــــــــــــــــــــُه ِعَمــــــــــــــــــــــــــــــــاُخُهْم َوؤ

َ
٧ 

 
َخـــــــــَىي 

ْ
ـــــــــُ٪ الَجـــــــــَىي َبـــــــــْل َوَمـــــــــا ال

ْ
ك ٌَ ـــــــــْم 

َ
َمـــــــــاٍن َول

َ
 ز
 

ــــــــــــــــــــــــــــــٍض  ـــــــــــــــــــــــــــــّلِ ُمَهىَّ
ُ
ْعِمــــــــــــــــــــــــــــــحِهْم ِب٩

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــُذ ؤ

ْ
 َوَمـــــــــــــــــــــــــــــا ِػل

 
ـــــــــــــــــــــَىي 

َّ
 الك

َ
ـــــــــــــــــــــغ  ل

َ
ـــــــــــــــــــــُه ال٨ ـــــــــــــــــــــّلِ َجـــــــــــــــــــــَىاٍص َهم 

ُ
 َو٧
 

ٞال ج٩اص جمحز بحن ما ج٣غؤه هىا ؤو ما ججضه في قٗغ "ٖىترة ؤو ؤخض ؤبُا٫ الجاهلُت 

ى ًخدضر ًٖ البٌُ، والؿمغ، وألاق٣غ، والجىي، وال٨غ بلى آزغه مً الٟغؾان، وه

ل٣اث الباعوص"  ألالٟاّ ال٣ضًمت وهى في وؾِ اإلاٗغ٦ت تهؼ ؤعيها ؤنىاث اإلاضاٞ٘ َو
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٣ُٟ٪ مً اإلامازلت بل مثل هظا البِذ(231م.  ،م2000، بً الؿب٘) ًُ مً ال٣هُضة  - ، ول 

 اإلاٗغ٦ت.٥ ًٖ م٩ان ؤو ػمان ر بسخُث ً - هٟؿها

اَخَىــــــــــــــــا
َ
ـــــــــــــــاِح( ِهُ

َ
ُ ْىــــــــــــــــ٤ِ الّىِ

َ
ــــــــــــــــَغ ِفـــــــــــــــي )ز

َ
ـــــــــــــــْم ج

َ
ل
َ
 ؤ
 

ـــــــــــــَىي؟ 
َ
ُهــــــــــــْم ل

َ
ــــــــــــَجإ ل

ُ
ــــــــــــْم ش

َ
َىــــــــــــا ٦ ُْ

َ
 الَخ٣

َ
ــــــــــــَضاة

َ
ٚ 
 

ٞم٩ان اإلاٗغ٦ت وػامجها ًىمان ًٖ خضازت ال٣هُضة، ُٞما بىائها ٚلب ٖلُه بجبإ ألاؾلىب 

٣ت الٗغب في ال٨خابت و٢ض  لُه لم ًخم٨ً الكاٖغ مً الخىهل مً ٍَغ الٗغبي الغنحن، ٖو

٧اهذ "ل جىٓغ في ؤُٖاٝ قٗغها بإن ججيـ ؤو جُاب٤ ؤو ج٣ابل ٞختر٥ لٟٓت للٟٓت، ؤو 

ملخضزىن، ول٨ً هٓغها في ٞهاخت ال٨الم وجؼالخه، وبؿِ اإلاٗنى مٗنى إلاٗنى ٦ما ًٟٗل ا

، ابً عق٤ُ)وإبغاػه، وإج٣ان بيُت الكٗغ وإخ٩ام ٣ٖض ال٣ىافي وجالخم ال٨الم بًٗه ببٌٗ" 

، لظا ٞةن م٘ ألامحر جبضو ال٣هُضة ]الجاهلُت[ مداٞٓت ٖلى بيُتها ألاولى (108م.  ،م5325

 ؤو مً خُث ومٗماعها ألانُل ؾىاء مً خُث ٖاَٟت 
ا
 ووػها

ا
الكاٖغ وبىائها الٟني ب٣ًاٖا

اؾخٗماله أللىان البضٌ٘ التي ًيخ٣حها اؾخجابت لليؿ٤ اللٛىي الظي ٩ًىن بهضص حك٨ُله. 

 بُٗضة ًٖ الىا٢٘ ول الخ٩ل٠ هى الضاٞ٘ بلى ع٧ىب الخإه٤ في الهُاٚت، بهما هى 
ا
ٞال اللٛت بطا

 ما ؾاع ٖلُه ألاواثل.مىىا٫ في ال٨خابت قب ٖلُه ألامحر ل ًسخل٠ ٖ

 : ألامحر غبذ القادس أظطىسة حُاة ببذٌؼ الشػش اجمتخ

 مما بِىاه ؾلٟا مً ؤن البضٌ٘ ــــــ ًٞال ٖما هى اٞخىان في ؤؾالُب ال٣ى٫ "ًثري 
ا
اهُال٢ا

٨ؿبها ال٣ضعة ٖلى الاحؿإ والاؾدُٗاب، وإزغاا اإلاٗاوي التي جسخلج في هٟىؽ الىاؽ  اللٛت ٍو

 
ا
 بلُٛا

ا
"بزغاجا

ا
٣ت ج٩اص ج٩ىن هي طاتها ٖبر ٧امل صًىاهه ـــ 9جمُال ٠ُ ألامحر له بٍُغ ، جاء جْى

ــــ
ا
و٢ض جمثلذ في لٛخه الٟازغة ب٣ٗض اإلاخ٣ابالث بىاؾُت الهىع الظهىُت ـــ ٖلى  بل هاصعا

ُت وججغبخه اإلاخٗضصة، بلى صعجت ؤن قٗغه   مً ز٣اٞخه اإلاىؾٖى
ا
ذ بٞغاٚا بؿاَتها ــــ التي ؤٞٚغ

ت مخمحزة. وم٘ ؤنبذ مى   بهظه البؿاَت ألاصاثُت في الى٢ذ الظي ًض٫ ٖلى ُم٨ىت لٍٛى
ا
ؾىما

 وخؿب، وإهما ٧ان ناخب عؾالت، 
ا
طل٪ ل بض ؤن هخظ٦غ ؤن ألامحر ٖبض ال٣اصع لم ٨ًً قاٖغا

ت  ول٩ي ًد٤٣ هو هظه الغؾالت ًيبغي ؤن ًخدمل هظا الىو ُٟخه الكٍٗغ اصة ًٖ ْو ٍػ

 
ا
اث٠ بياُٞت، لظا ٧ان لؼاما ُٟت الٟىُت في ٢البها ألا٣ًىوي )جهاص، ٚؼ٫،  ْو ؤن جهاخب الْى

ُٟت اجخماُٖت جىم ًٖ بماعة ألامحر ال٣اثض ًم٨جها ؤن جيخج ٢ُمت مًاٞت  (. ْو ٞسغ، جهٝى

                                                           
 .(5. ٍ( .دساظت بالغُت هقذًت ،ظاهشة البذٌؼ غىذ الشػشاء املحذثحن م(.2001)دمحم  ،الىاؾُي : ًىٓغ 9

ت،: الغباٍ    .11. م صاع وكغ اإلاٗٞغ
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ت في الىو ألامحري ٧اهذ "ج٣ترب مً  لكٗغ ألامحر، مّمـا ًم٨ىىا مً ال٣ى٫ بإن اللٛت الكٍٗغ

غٝو ألاصبُت والجمالُت بال٣ضع الظي حؿمذ  به بم٩اهُاث ال٣ُاصة والخغب واإلاٗاع٥ ْو

ت والخغاؾت اإلاكضصة بٗض طل٪" جغة) ؤلا٢امت الجبًر  .(43، م. م2001،بٍى

ت ًجب ؤن جخمحز ًٖ لٛت الخُاة الُىمُت،  ل٣ض ؤ٣ًً ألامحر ٖبض ال٣اصع ؤن اللٛت الكٍٗغ

 مً الجهض"
ا
 ٣ًخط ي ألامغ ٦ثحرا

ا
لظل٪  (44، م. 5334، لىجمان) ٞــ "ل٩ي ًهبذ الكٗغ ّٞىا

ٖمض بلى لٛت ههىنه بدك٨ُل ؤؾلىبي زام ازخل٠ به ًٖ باقي زُاباجه، ُٟٞه خاػث 

خه للخُاة، ٞخٗضصث نىعه الٟىُت  اللٟٓت صللث بياُٞت ٨ٖؿذ ججغبخه اإلاخ٣لبت وعٍئ

وجباًيذ ؤق٩الها بما ٨ٌٗـ بؿاَت البضاوة وبؿالت ال٣خا٫ وؾضًم ألاؾغ وحٗل٤ الٟااص 

ت زل٠ ٖباءة الهىفي الظي ٚلبذ ٖلى حٗبحره جغاء الىٟي، لُيخ هي به اإلاُاٝ بغوح مخىاٍع

 ًٖ الٗباعة.
ا
 ؤلاقاعة ٖىيا

إلاا ٧ان ؤلاٞغاٍ في اؾخٗما٫ البضٌ٘ والخغم ٖلى املخؿىاث اللُٟٓت مضعى لؿ٣ٍى 

الىو في بغازً الخ٣ُٗض والضٞ٘ به بلى ع٦ً الخهى٘، ٖاٝ الكاٖغ وهإي بىٟؿه ؤن ًضزل في 

لت للٛت  باب "لؼوم ما
ّ
ُِ ىن ؤهٟؿهم، واٖخبر طل٪ آلُت مٗ ُّ ٠ به البضٌٗ

ّ
ًلؼم" مما ٧ل

 
ا
ت، ختى وإن ؤقاع بٌٗ الى٣اص بلى ؤن اؾخٛغا١ ألامحر في البضٌ٘ "٢لَّ ؤن هجض له هٓحرا الكٍٗغ

 (215، م. م2004، عومُت) في قٗغها ال٣ضًم ختى في الكٗغ الٗظعي"
ا
، ول٨ىه ٧ان اؾخٛغا٢ا

 ًىم ًٖ عخابت 
ا
ت التي مبرعا ؤ٤ٞ الكاٖغ وججغبخه الخُاجُت الىاٞغة، ٟٞي "ألابدغ الكٍٗغ

 
ا
باعاتها ومىؾ٣ُاها الخاعجُت والضازلُت، ج٩امال ازخاعها التي جمثل م٘ الجمل وجغا٦ُبها ٖو

 ًدؿم بالٗم٤ وال٣ىة في بلٙى اإلا٣انض و 
ا
ا اإلاًامحن التي ًدملها الىو الكٗغي زغاء قٍٗغ

جغة)ألامحري"  (10م.  ،م2001،بٍى
ا
ت ألامحر ال٣اثمت ٖلى الخىاؾب ق٨ال  قٍٗغ

ا
. هي بطا

 بحن اإلاىاءمت بحن ألالٟاّ والترا٦ُب، بحن الهىع وألاوسجت، بحن اإلاازغاث 
ا
ومًمىما

غاءاث البضٌُٗت  ٠ُ ؤلٚا ؤلا٣ًاُٖت والدك٨ُالث ألاؾلىبُت صون قُِ ول حٗؿ٠ في جْى

ت الت ىاًتها التي جٟخ٪ بإي قاٖغ ًدىػ ال٨ٟاءة اللٍٛى ي ًًُل٘ بها ألامحر ٖبض ال٣اصع، ٦ما ٚو

ى بها الكاٖغ بضاًت مً ال٣اثض آلامغ الىاهي 
ّ
هى جىاؾب بحن هظه الؿماث ؤلاوؿاهُت التي جدل

 بالٗاق٤ الىلهان الظي 
ا
بلى طل٪ اإلاخٗبض الهىفي الظي ل قإن له بالضهُا وبمخاٖها، مغوعا

 ًىهإ لهبابت مٗكى٢ه.
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افُا  بِبلُىغش

ش الخحبحر في صىاغت الشػش واليشش والبُان ئعجاص القشان .(5341) ابً ؤبي ؤلانب٘  .جحٍش

 .لجىت بخُاء الترار ؤلاؾالمي : ال٣اهغة. (جد٤. ،خٟني دمحم قٝغ) ،(1. ا)

ؿ٩ي، . )(2. ٍ) .البذٌؼ .م(5313) ابً اإلاٗتز  .م٨خبت اإلاخىبي : بٛضاص .(.جذاٚىاَُىؽ ٦غاحكٞى

صاع م٨خبت : بحروث  .(٤جد ،حجغ ٖاص ي). املقذمـت .م(5335) الغخمً ٖبض ،ابً زلضون 

 .الهال٫

دمحم محي )، (2)ج.  .(4. ٍ) .الػمذة في محاظً الشػش وآدابه وهقذه .(5325) ابً عق٤ُ

٘:  اؾىٍع ٤.(.جد ،الضًً ٖبض الخمُض  .صاع الجُل لليكغ والخىَػ

ودمحم ؤبى الًٟل ٖلي دمحم البجاوي، ) .كخاب الصىاغخحن م(.5324) الٗؿ٨غي  ،ؤبى هال٫

تبحروث :  ٤.(.جد ،ببغاهُم  .اإلا٨خبت الٗهٍغ

ت حذًذة .م(5334) ؤخمض ،ؤخمض ٞكل  .صاع اإلاٗاٝع: مهغ  .غلم البذٌؼ سٍؤ

، ميكىعاث جالت:  الجؼاثغ .(٤ٍ.1.(. )جد الٗغبي صخى،) .الذًىان (.2001) ألامحر ٖبض ال٣اصع

 .(514 ،515 ،551،553-555،554 ،31 ،30-23 ،24 ،25 ،45 ،43-45،41-54). نو

ٖبض ) .(5. ٍ) .املصباح، في املػاوي والبُان والبذٌؼ م(.2005)ؤبى ٖبض    ،بضع الضًً

 .صاع ال٨خب الٗلمُت: بحروث  (.جد٤. الخمُض هىضاوي،

ماؾؿت جاثؼة البلض :  .ألامحر غبذ القادس الجضائشي وأدبه .(م2000)ٖبض الغػا١  ،بً الؿب٘

ؼ ؾٗىص   .البابُحن لئلبضإ الكٗغي ٖبض الٍٗؼ

صاع : بحروث  .(.ف .ٖضهان ػ٧ي صعَول). (5. ٍ) .مجىىن لُلى دًىان م(.5335)٢ِـ  ،بً اإلالىح

 .542. م، ناصع

م٨خبت : مهغ  ٤.(.جد .٦ما٫ مهُٟى) .(2. )ٍ .هقذ الشػشم(. 5341)٢ضامت  ،بً جٟٗغ

 .م٨خبت اإلاثنى: بٛضاص ؛  الخاه ي

خمض ؤخمض بضوي وخامض ٖبض املجُض، ؤ) .البذٌؼ في هقذ الشػش .)ص.ث(ؤؾامت  ،بً مى٣ظ

ت الٗغبُت اإلاخدضة ٤.(.جد  .وػاعة الث٣اٞت وؤلاعقاص ال٣ىمي: الجمهىٍع

جغةبكحر   .سائذ الشػش الػشبي الحذًث .ألامحر غبذ القادس الجضائشي  .م(2001)دمحم  ،بٍى
 .ميكىعاث صاع ألاصًب: وهغان

 : جضة .(5.ٍ) .(.جد٤ مدمىص دمحم قا٦غ،) .أظشاس البالغت .م(5335)ٖبض ال٣اهغ  ،الجغجاوي

 .صاع اإلاضوي

بحث في آلُاث الخطاب الشػشي غىذ  .فً الشػش وسهان اللغت (.2005)ؤخمض  ،خحزم

 .٧لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت: جىوـ -ؾىؾت ؛ صاع دمحم الخامي:  ـنٟا٢ .البحتري 
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صاع  : الجؼاثغ .(1. ٍ) .ألامحر غبذ القادس الجضائشي دًىان الشاغش  .م(2001)الٗغبي  ،صخى

 .12م. ، التج

ا .الكٗغ والىا٢ض ، ؾبخمبر(.2004) وهب ،عومُت  ،غالم املػشفت ظلعلت .مً الدك٨ُل بلى الغٍئ

ذ . (115) ني للث٣اٞت والٟىىن وآلاصاب: ال٩ٍى  .املجلـ الَى

دمحم ٖبض ال٣اصع ) .العبؼ ششح املػلقاث م(.2005) ٖبض   الخؿً بً ؤخمض ،الؼوػوي

ت، :بحروث  -نُضا  ٤.(.جد .الٟايلي .551، 13. نو اإلا٨خبت الٗهٍغ
 

 ٤.(. جدٖال٫ الٛاػي، ) .املجزع البذٌؼ في ججىِغ أظالُب البذٌؼ .م(5320) السجلماس ي

 .م٨خبت اإلاٗاٝع :الغباٍ  .(5. ٍ)

 .(5. ٍ) ٤.(.جد مىهىع،ٞااص ٖلي ) .املضهش في غلىم اللغت وأهىاغها .م(5332) الؿُىَي

 . صاع ال٨خب الٗلمُت: بحروث  (.2.ا)

ني ت  .البذٌؼ لغت املىظُقى والضخشف .م(5331)مهُٟى  ،الهاوي الجٍى  : ؤلاؾ٨ىضٍع

ت الجامُٗت  .20، م. صاع اإلاٗٞغ

الهُئت : مهغ  .البذٌؼ بحن البالغت الػشبُت واللعاهُاث الىصُت .م(5332)مُل  ،ٖبض املجُض

ت   .الٗامت لل٨خاباإلاهٍغ

ت الحذاثت، الخكىًٍ البذٌعي .(م5331) دمحم ،ٖبض اإلاُلب صاع  .(5. ٍ) .بىاء ألاظلىب في شػٍش

 .اإلاٗاٝع

ض م(.5334)بً الًٟل  ،الٗلىي اإلآٟغ ض في هصشه القٍش ههى ٖاٝع ) .(2. )ٍ .هضشة إلاغٍش

 .صاع ناصع :بحروث  ٤.(.جد الخؿً،

ني  .صاع بخُاء ال٨خب الٗغبُت: مهغ  .في غلم البالغتالخلخُص  .ث( )ص.الخُُب  ،ال٣ؼٍو

ت .(2051) جان ،٧ىهً ت في الشػٍش صاع  :بحروث  .(.ث، دمحم الىلي) .الكالم العامي، هظٍش

 .ال٨خاب الجضًض اإلاخدضة

 : الؿٗىصًت-جضة (.5. ٍ) .(.ث دمحم ٞخىح،) .جحلُل الىص الشػشي  م(.5334) ًىعي ،لىجمان

 .الىاصي ألاصبي الث٣افي

بكغي ) .الصيُؼ البذٌؼ، في ششح الحُلت راث البذٌؼ .(2002) دمحم بً ال٣اؾم بً ػا٧ىع 

 .مُبٗت الىجاح الجضًضة: الضاع البًُاء  ٤.(.جد البضاوي،

غ  :مهغ .ألامحر غبذ القادس الجضائشي، ثقافخه وأثشها في أدبه .م(5325)دمحم الؿُض  ،الىٍػ

 .م٨خبت اإلال٪ ُٞهل ؤلاؾالمُت

 صاع الكغو١، ماصحي )ٖض٫(، )٢ضع(. .(21. )ٍ .م(5325) .اللغت وألاغالماملىجذ في 


