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 دساشة معالم فن الصيرة ألادبية الزاثية 
 في مزكشات ألامير عبذ القادس

  (1) عبذ العزيز شىيط

 مة ّذ مق

"جدٟت الؼاثغ في مأزغ ألامحر ٖبض  ، و٦خاب("مظ٦غاث" ألامحر ٖبض ال٣اصع )الؿحرة الظاجُت

ت( بجؼثُه  )الؿحرة وؤزباع الجؼاثغ" لألمحر دمحم بً ألامحر ٖبض ال٣اصع ال٣اصع  الٛحًر

سُخان زاهُا ًٖ خُاة هظا  )الؿحرة الؿُُٟت والؿحرة ال٣لمُت( وز٣ُخان ؤصبِخان ؤوال وجاٍع

ت. ت في خُاة ألامت الجؼاثٍغ بط ًم٨ً لهاجحن الىز٣ُخحن  الغظل الٓاهغة، ب٩ل ما ًمشله مً عمٍؼ

خُاب٤، ٦ما ًم٨جهما ؤن جد٣٣ا الخ٣اعب ًٞال ًٖ الازخالٝ م٘ ٧ل ما ٦خب ًٖ ؤن جد٣٣ا ال

ألامحر ٖبض ال٣اصع زانت مً ٢بل ألاوعوبُحن، الىهان ب٣ضع ما ٨ًكٟان ًٖ شخهُت هظا 

الغظل ال٨بحر ال٣ضع وألاهمُت والخإزحر، ٨ًكٟان ؤًًا ًٖ مضي الخُىع الظي لخ٤ ًٞ وؤصب 

غ مُشا١ الخ٣ُ٣ت التراظم و الؿحر في الجؼاثغ ال لُه ما مضي جٞى ٖلى عؤي "ُٞلُب  -خضًشت. ٖو

غ هظا اإلاُشا١ ُٞما  -لىظىن " في مظ٦غاث ألامحر ٖبض ال٣اصع وهي ؾحرة طاجُت ؟ وما مضي جٞى

ًخٗل٤ ب٨خاب جدٟت الؼاثغ البً ألامحر، ألامحر دمحم، ب٩ل ما جمشله البىىة مً ٖال٢ت، وب٩ل ما 

ُشا١ ؟ وما مضي ٚلبت الجاهب الىص ي ٖلى الجاهب جمشله الخ٣ُ٣ت في الؿحرة مً م

 ؟ "اإلاُخاهص ي" )الخاعجي( بن ٚلب خ٣ا، في الؿحرجحن مٗا

ش ًم٨ً ؤن ًضزال في الؿحرة و  ؤخضاثها، ول٨ً لِـ بلى صعظت م٘ الٗلم ؤن البِئت والخاٍع

٧ّل ش يء ؾىي الؿحرة، ٖلى ٖاصة ظاهب ٦بحر و ٢ؿم مٗخبر  الٛلبت ختى ٌٛضو الىو الؿحري 

ش ؾحرها الٗغبُت ال٣ضًمت زم ؤزحرا هل مً جسُُل، وهل مً ٞىُت ؤو ؤصبُت في الىو  مً جاٍع

 .ابىه دمحمه ٖى هوفي ما ٦خب ؟ الؿحري ألامحري 
                                                           

(1) Université de Jijel, Département Littérature Arabe, 18000, Jijel, Algérie. 
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شوما  ش  ؟ وما ٖال٢ت الؿحرة بًٟ الغواًت ٖال٢ت الؿحرة بالخاٍع  ؟ وما ٖال٢ت الغواًت بالخاٍع

٠ مً زال٫ جىاو٫ الجاهب 
ّ
ولى مً باب ؤلاقاعة الىاُٖت ؟ ٧ل طل٪ مً قإهه ؤن ًخ٨ك

ً الؿحرة، ومً زال٫ البدض في مًمىن  اللٛىي والجاهب الانُالحي إلاٟهىم ؤصب ٞو

ىُاث الؿحرة في ال٨خابحن اللظًً بحن ؤًضًىا ولى بك٩ل م٣خًب مسخهغ، ختى  خباث ٞو ٖو

  .ىن الضعاؾت ههُت جدىاو٫ الٗضًض مً الضالالث في بٌٗ اإلاًمىن وفي بٌٗ الك٩لج٩

–الاصطالح–ثىطئة ال بذ منها/العشب والغشب وفن الصيرة )املعجم اللغىي 
 الحإثش(–الذساشة

ش خُاة شخو مً ألاشخام، هجض وا٢٘ اإلاٗاظم الٗغبُت  خحن ًجغي  الخضًض ًٖ جاٍع

اث ال ت وختى مٗاظم اإلاىيٖى جٟغ١ بحن ٞني الؿحرة و الترظمت ألاصبِخحن، ٖلى ما بحن  اللٍٛى

٣ت والدجم، لظل٪ جخدضر اإلاٗاظم ًٖ الترظمت  اإلاهُلخحن مً ٞىاع١ في اإلاًمىن والٍُغ

وؤخُاها حؿخسضم يمً الؿُغ هٟؿه اإلاهُلخحن  وهي ج٣هض الؿحرة وال٨ٗـ صخُذ،

 .٩ًىن "الؿحرة " للضاللت ٖلى ش يء واخض وهى ؤخضهما، ٣ٞض ٩ًىن " الترظمت " و٢ض

الخإل٠ُ اإلاعجمي الٗغبي وختى الى٣ضي لم ٨ًً ؤخضهما مخجاهال  هظا ًض٫ ٖلى ؤّن 

ذ ًٞ  للؿحرة ٦ًٟ ؤصبي بإي خا٫ مً ألاخىا٫، ألن الش٣اٞت ألاصبُت الٗغبُت ال٣ضًمت ٢ض ٖٞغ

خه ٧إصب بك٩ل  ٞغ ش ٖو خه ٦خاٍع  .٤ؤٖمالؿحرة، ٖٞغ

اث الخضًشت، ٞمً خ ُض اللٛت، وعص في لؿان الٗغب البً وختى ال٣ىامِـ واإلاىؾٖى
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٣ت. ٣ًا٫ َؾاعْث وِؾْغُتها ٣ي( : ؾاع بهم ؾحرة خؿىت. والؿحرة الهُئت، ؛ والؿحرة : الٍُغ  ،ؤلاٍٞغ
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َ
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ُُضَها ِؾحَرَتَها ألا ِٗ  1": "َؾُى

بدض ") : الؿحرةؤما في الانُالح ٣ٞض وعص ٖىض ظبىع ٖبض الىىع في "اإلاعجم ألاصبي" ؤن 

ٌٗغى ُٞه ال٩اجب خُاة ؤخض اإلاكاهحر، ِٞؿغص في نٟداجه مغاخل خُاة ناخب الؿحرة ؤو 

ّٟهل اإلاىجؼاث التي خ٣٣ها وؤصث بلى طًٕى قهغجه وؤهلخه ألن ٩ًىن مىيٕى  الترظمت، ٍو

 .صعاؾت"
  

                                                           
 .22:  ؾىعة َه، آلاًت 1
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دي وؤلامخإ ال٣هص ي، " ه ًغاص بًٞ الؿحرة هى هٕى مً ألاصب ًجم٘ بحن الخدغي الخاٍع

 ،(527 .، م2980" )اإلا٣ضس ي، ألاٞغاص وعؾم نىعة ص٣ُ٢ت لصخهِخهصعؽ خُاة ٞغص مً 

لت ؤو عواًاجه م  "وما ًهض١ ٖلى ؤ٢انُو اإلااػوي ًهض١ ٖلى ٢ههه الٍُى ٞهي ؤًًا، ٚع

 ، م2980امتزاط الخُا٫ ٞحها بالىا٢٘ ح٨ٗـ لىا ؾحرجه وؤخىا٫ مجخمٗه" )اإلا٣ضس ي،

وهى ًسخل٠ ماصة ومىهجا ًٖ  ،٦خاب ًغوي خُاة اإلاال٠ ب٣لمه : الؿحرة الظاجُت .(268 .م

ب بلى ٢لىبىا، ألهه بهما ٦خب جل٪ الؿحرة مً  اإلاظ٦غاث والُىمُاث." ٧اجب الؿحرة الظاجُت ٢ٍغ

)ٖباؽ،  "ؤظل ؤن ًىظض عابُت ما بُيىا وبِىه، وؤن ًدضزىا ًٖ صزاثل هٟؿه وججاعب خُاجه

ب ؾحرجه الظاجُت في ػي عواجي مؿخُٟضا مً هظه اإلاال٠ ؤن ٨ًخ "ًًٟل ،(202 .، مم2978

ت، ُٞجغئ ٖلى ؤن ًضلي بما لم ٨ًً في اؾخُاٖخه ؤن ًضلي به ولى ؤهه ٦خب اٖتراٞا  الخٍغ

. و٢ض آزغها ؤن هداٞٔ ٖلى (222 .م، م2982 ،ظبىع )( 27، 5، 2975مباقغا". آلاصاب، 

٤ بحن ؤهىإ الؿحر  وللخضلُل ٖلى  بزباث ناخب اإلاعجم للىهىم التي ؤوعصها للخٍٟغ

ش مً ظهت والغواًت مً ظهت ؤزغي إلاا لها مً ؤهمُت حها وبحن الخاٍع  ،الٗال٢ت بحن الؿحرة بىٖى

٦ما آزغها البضء به في باب الانُالح ألهه معجم  .والض٢ت مً خُض الخىاؾب في الاؾدكهاص

ُت ًخٗغى بلحها.  مضعس ي ًجم٘ بحن الخٍٗغ٠ اللٛىي والخٍٗغ٠ الانُالحي ألي ماصة مٗٞغ

ت في محزة اإلاعجم الؿاب٤ ب اإلاٗنى حؿعى املجام٘  حكتر٥ اإلاٗاظم اللٍٛى ، ٞمً ؤظل ج٣ٍغ

هضعه مً مٗاظم بلى الجم٘ بحن الل
ُ
ت مً زال٫ ما ج ٛت والانُالح في جدضًض اإلاٟهىم، اللٍٛى

ٟاث  ولظل٪ ًجم٘ معجم مجم٘ اللٛت الٗغبُت بال٣اهغة بحن الخٍٗغ٠ اللٛىي والخٍٗغ

ضلي بضلىه في جىيُذ ماهُت هظا الجيـ ألاصبي مؿخسضما  الانُالخُت اإلابشىزت هىا وهىا٥ ٍو

ت للجظع والضاللت الانُالخُت ٞ الؿحرة ـ ":  ٣ُى٫ ٞلؿٟت املجم٘ في الغبِ بحن الضاللت اللٍٛى

ت، و٦خب الؿحر حره. والؿحرة الىبٍى ٣ت و الخالت التي ٩ًىن ٖلحها ؤلاوؿان ٚو :  الؿّىت والٍُغ

٣ا٫: ٢غؤث ؾحرة  حر طل٪. ٍو ٣ت، وؤصزل ٞحها الٛؼواث ٚو مإزىطة مً الؿحرة بمٗنى الٍُغ

ش خُاجه  ٞالن   (.255 .م ،.ث.ص )ببغاهُم مهُٟى وآزغون، ")ط( ؾحر: جاٍع

  واإلاالخٔ
َ
ش ألاصبي في جدضًض الخٍٗغ٠ وهى َم ْج ؤن معجم امل خباع الخاٍع ٘ ًإزظ بٗحن الٖا

مالػمت اإلاٛاػي للؿحر ٖلى مغ الٗهىع ألاصبُت التي ؤهخجذ ؾحرا، ول٩إن الؿحرة خ٨غا ٖلى 

٧اهذ الؿحرة م٘ بضاًت  عظا٫ الؿ٠ُ في بضاًت ؤمغها بلى ما ٢بل الٗهغ الخضًض ب٣لُل،

زم امخضث بلى ؤُٖان  الٗهغ الخضًض خ٨غا ٖلى عظا٫ الؿ٠ُ، ْهىعها بلى ٚاًت ما ٢بل

حرهم، َرث الؿحر الظاجُت لألصباء والٗلماء الجهاث وؤصخاب اإلاظاهب ٚو
ُ
وؤعباب  لظل٪ ٦ث

سُت ال٨ٟغ،  ت ٦ما يمذ ؾحرا طاجُت. ٞبرػث في هظه الٟتراث الخاٍع همط ي  ال ه٩اص"ؾحرا ٚحًر
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م ألاصبُت و الٗلمُت زانت ٖىض الٗلماء الظًً بٗض ال٣غن الؿاب٘ الهجغي ختى ج٨ثر التراظ

ا ؤنبذ ٣ٞضًالٟىن ٦خب الُب٣اث،  ٞغ ؤن ًترظمىا ألهٟؿهم بجاهب  بُجهم ؾاثضا ُٖ

؟ وما هي  ول٨ً ؤي الؿحرجحن ؤؾب٤ ْهىعا (52 .م ،.ث ص.، ي٠ُ) "جغظماتهم لٛحرهم

 ؟  ألاؾباب التي ظٗلذ هظا الىٕى ؤؾب٤ مً آلازغ

م٨ً ا الؿحر لهظه والٛؼو  الؿُاؾت عظا٫ اخخ٩اع ؾبب اعظإ ًُ والجضًغ ؤن  ،مىيٖى

 ٨ًخب ٖجهم املخخهىن في ًٞ الؿحر ال ؤن ٨ًخبىا هم ؾحرهم، باٖخباعهم ٚحر مسخهحن 

ت التي جدى٫ صون طل٪  ٖلى ألا٢ل جم طل٪  في طل٪ ولهم اوكٛاالتهم الؿُاؾُت والٗؿ٨ٍغ

تراٞاث ال٣ضٌـ  في اإلاغاخل ألاولى لٓهىع ًٞ الؿحر بٌٛ الىٓغ ٖما عؤًىا مً ج٣ضم اٖل

حرها،  سُت ؾاب٣تؤٚؿُحن ٚو ت ْهغث في ٞتراث جاٍع ٧ان الٗالم في خاظت  ألن الؿحر الٛحًر

ألن ماؾت بلى ؾحر ؤعباب ال٨ٟغ والٗلم وألاصب ٦داظخه لؿحر ؤعباب الؿ٠ُ واإلاٛاػي، 

ؤجاح الاهخمام "ظل٪ لوالخسل٠ وبُىلت في مُاصًً الخ٣ضم،  ٖلى الجهلؤلابضإ ًمشل اهخهاعا 

الؿحري باألصباء ألن ٩ًىن هاالء، وبص يء مً الخىؾ٘ قهىصا ٖلى الترار الاظخماعي الظي 

مل ٖلى بصزا٫ الؿحرة طاث الهض٢ُت  م ٧ىجها مىظهت  -َبٗهم  بُابٗه، ٖو  ٚع

- الهض١ - وهى ما ؾى٣اض ي به  (م2022 ظا٥ وظُاال، ،ؾان )آعون" بلى ألاصب - بالُب٘

ت اإلاخٗل٣ت به، وزانت خحن حالؿ ٨ًخبها ابىه رة الظاجُت لألمحر ٖبض ال٣اصع وختى الؿحرة الٛحًر

سُت باملخُا٫ ألاصبي واإلابالٛت التي جٟغيها م٘ ط٦غ اؾمه ، مً زال٫ ازخالٍ الخ٣ُ٣ت الخاٍع

ت، و٠ُ٦ زغظذ هاجان الؿحرجان  ما ازخلُذ به بٌٗ ؾحر عظا٫ ه٣ُخان مالٗاَٟت ألاؾٍغ

الؿ٠ُ والؿُاؾت ٦ما ؾب٤ وط٦غها، لخ٩ىها هها ؤصبُا في بَاع ًٞ الؿحر زايٗا للمٗاًحر 

هظا ما لِؿذ ٨٦خابت آلازغ،  2مً ظهت وإلاٗاًحر الهض١ مً ظهت زاهُت، ٨ٞخابت ألاهاالٟىُت 

ا آزغ لشىاثُت ألاها وآلازغ في ٦خابت الظاث، ت مجاال ل٨خابت الؿحرة  لخهبذ ٌك٩ل هٖى الٛحًر

اإلاىاَىت والغوابِ الضًيُت،  الظاث بك٩ل ؤٖم٤ في الٗال٢اث اإلاخٗاٝع ٖلحها ٦ٗال٢ت

ت، ال٣ٗاثضًت والجيؿُت، َبٗا هي ٖال٢ت ألاب بةبىه.  الجهٍى

                                                           
 مضاعا لها  ٌكحر مهُلح " ٦خابت ألاها " بلى ظيـ ظام٘ لًغوب مً ال٨خابت الؿغصًت جخسظ طاث اإلاال٠ 2

ذ بحن ؤٖىان الؿغص الشالزت: اإلاال٠ الغاوي والصخهُت. وحٗض الؿحرة الظاجُت ، وج٣ىم ٖلى الخُاب٤ الهٍغ
تراٞاث والغؾم الظاحي واإلاظ٦غاث مً ؤقهغ ٦خاباث ألاها، ٞهظه ألاق٩ا٫ مً  والُىمُاث الخانت والٖا

ُٟها ج٣ىُاث الؿغص ةجها جلخ٣ي في اٖخماص خُاة اإلاال٠ مهضعا  ٞ، ال٨خابت وإن ازخلٟذ ُٞما بُجها وجىٕى جْى
ا. وطل٪ ب٣و ؾحرجه ؤو حسجُل ما ًجغي له مً و٢اج٘ ًىما بُىم، ؤو ٖغى  لل٨خابت وماصة لها ومىيٖى

اجه ًٖ الىاؽ والٗهغ" ًىٓغ دمحم ال٣اض ي  : ال٣اى مالمده الىٟؿُت و الجؿضًت ؤو اؾخدًاع ط٦ٍغ
اع دمحم ٖلي لليكغ جىوـ، صاع الٟاعابي لبىان، ماؾؿت ص ،(2. ٍ) .معجم الصشديات .م(2020) ،وآزغون

 .252 .الاهدكاع الٗغبي لبىان، صاع جالت الجؼاثغ، صاع الٗحن مهغ، صاع اإلالخ٣ى اإلاٛغب، م
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ا للخٍٗغ٠ الانُالحي لًٟ الؿحر هإزظ مجا٫ اإلاٗاظم الى٣ضًت وجدضًضا ما ؤوعصه  عظٖى

 : مهُلخاث ألاصبُت بط ٣ًى٫ "ابغاهُم ٞخحي" في معجمه لل

الؿحرة الظاجُت ؾغص ٢هص ي ًدىاو٫ ُٞه ال٩اجب هٟؿه جغظمت خُاجه الخانت. "

داو٫ ٧اجب الؿحرة الظاجُت ؤن ٌٗغى خ٩اًت مؿخمغة إلاا ٌٗخبره ؤ٦ثر ؤخضار  ٍو

خُاجه ؤهمُت وصاللت. وال ٨ًك٠ ٧اجب الؿحرة الظاجُت ٖاصة بال جل٪ ألاوظه التي 

ض ؤْن  ىهالىاؽ اًخظ٦غها  ًٍغ ٗٞغ الظاجُت ؤق٩اال ؤصبُت مخٗضصة . وحكبه الؿحرة َو

اث والُىمُاثالصخهُت لترظمت ا مشل ابغاهُم ) ".وؤصب اإلاغاؾالث والظ٦ٍغ

 (202م. ، م2986 ،ٞخحي

املخاوالث الضعاؾُت  ؛ ؤخض مً بحن الضعاؾاث التي اٖخمضهاها يمً ٖملىا الٗلمي هظا

الجاصة و اإلابيُت ٖلى جدلُل الىو الؿغصي الؿحري في الٗالم الٗغبي مً زال٫ هماطط ٖغبُت 

ت وهما املجاالن الجيؿُان  خضًشت ومٗانغة، مدضصة )هظه الضعاؾت( الؿغصًت والىثًر

:  ٞحهااللظاث جخجى٫ بُجهما الؿحرة ب٩ل ؤهىاٖها، وهظه الضعاؾت للض٦خىع دمحم الباعصي ٣ًى٫ 

ت َخ " ُّ اج
ّ
 ؤن ج٩ىن الّؿحرة الظ

ْ
ا، ٞخل٪ خ٣ُ٣ت زابخت. ال قّ٪ ؤّن الخ٩ي ٦ما بضا لىا ًُ ٨ ًّ ا اؾخٗاص

هل صعظخه  ٩ل الّغواجي ٍو
ّ
ت طاث الك ُّ اج

ّ
ت صعظاث، ًبلٜ ؤ٢هاه في الّؿحرة الظ ُّ في مضّوهدىا الٗغب

ت طاث ق٩ل ؤصب الى٢اج٘ ُّ ت طاث ق٩ل وبضعظت ؤ٢ّل في ا، الّضهُا في الّؿحرة الظاج ُّ اج
ّ
لّؿحرة الظ

ىا في الّؿحرة الظاجُت بػاء ظيـ ؾغصّي 
ّ
احي. ول٨ً مهما ٧اهذ صعظت الخ٩ي ٞةه

ّ
الّغؾم الظ

 .ٗاصي ٩ًىن ُٞه الخايغ ػمً الّؿغص واإلااض ي ػمً الّخجغبتُبامخُاػ ول٨ّىه ؾغص اؾد

ُبذ ختى
ْ
ش ًَ ؾحرهم الكٗغاء ؤهٟؿهم ٨ًخبىن ٞ ،ت قٗغاُاجآلان مً ٦خب ؾحرجه الظ ٞلم 

ُٞبُٗت الكٗغ الخضًض ال جخماش ى وؾغص جٟانُل الخُاة  "ٞضوي َى٢ان":  لت هثرا مشُالظاج

ت   الخانت لألشخام باٖخباعه ظيؿا ؤصبُا اؾخ٣ُابُا، ٦ما ؤن الؿحر الظاجُت الكٍٗغ

ت. ت  ووٗخ٣ض في ألاصب الٗالمي مدضوصة م٣اعهت بالؿحر الىثًر ُّ ت الٗغب ُّ ؤّن مضّوهت الؿحرة الظاج

 .(282 م. ،م2005 ،الباعصي) "ال جسغط ًٖ هظه ال٣اٖضة الٗاّمت

ّٛغ اإلاُل٘ ٖلى هظا الخٍٗغ٠ اإلادؿم بالكمى٫ ؤهه ٌٗبر ًٖ هًىط في ًٞ الؿحرة  ٌُ ال 

بجمُ٘ ؤهىاٖها وججلُاتها وؤق٩الها ٖىض الٗغب َب٣ا لهظا الخٍٗغ٠، ٞالخٍٗغ٠ ال ًسلى مً 

جإزغ بالضعؽ الى٣ضي الٛغبي لًٟ الؿحرة، ولغبما ٧ان هظا الخٍٗغ٠ مً خُض الكمى٫ 

 والاؾدُٟاء ٌٗبر ًٖ ًٞ الؿحرة ٖىض الٛغب ؤ٦ثر مً حٗبحره ًٖ هظا الًٟ ٖىضها هدً الٗغب.
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ًخطح ًٞ الؿحرة بجمُ٘ ؤق٩اله ٖىض الٛغب وبض٢ت مً زال٫ مٗاظم اإلاهُلخاث 

اث ألاصبُت والضًيُت ؾىاء ٖىض وألامغ ال ٌٗؼو بلى سجا٫ في ٖغا٢ت هظا الًٟ  ،واإلاىؾٖى

و٦ما ٢ُل الٗبرة بالىخاثج، والىخاثج مًُٟت ، ، وإهما مغص ألامغ بلى الىخاثجالٗغب ؤو الٛغب

:  هظا عاظ٘ لٗم٤ ٦خابت الؿحرة الظاجُت الٛغبُت ببضاٖا وه٣ضا ٞالؿحرة خؿب الٛغب هي

ؤما ال٨خابت ٖلى عواًت ؾحرة خُاة ال جمتزط ٞحها الخ٩اًت م٘ شخو ال٩اجب.  "الىٕى اإلاى٢ٝى

ت اث، ًىمُاث، ؾحرة  ؛ ٞهي الؿحًر مجمٕى ألاهىإ التي ج٣ضم لىا خ٩اًا خُاة )ؾحرة، ط٦ٍغ

  (م2022 ،ظُاالو  ظا٥ ،آعون صًىِـ( "طاجُت ...

سُت  هدكؿىن  لى الخ٣ُ٣ت الخاٍع في معجم ألا٩ٞاع ًغ٦ؼ ٖلى الترجِب الؼمني مً ظهت ٖو

حها الظاحي والٛحري ٞالؿحرة مً ظهت زاهُت في ٦خابت الؿحرة ٖىضه ٖلى الىدى الخالي :  بىٖى

ىضما ٨ًخبها ب٣لمه ًٖ  ،هي جغظمت لخُاة شخو ما:  biography  laؿحرةال" ٨ًخبها ٚحره ٖو

جخ٩ىن الؿحرة مً جٟانُل وخ٣اث٤ ًٖ خُاة  . autobiographyخُاجه حؿمى ؾحرة طاجُت

سُا، سُت. و٦شحرا ما ؤصث  شخو ما مغجبت جاٍع الث ٖالوة ٖلى الض٢ت الخاٍع وجخًمً جإٍو

حر الغؾمُت بلى هؼاٖاث ٢اهىهُت مخ٨ ها( ٚو غعة بؿبب الؿحر )ٚحر اإلاىا٤ٞ ٖلى مىيٖى

الث الخٟؿحراث،   (.269م.  ،م2007 ،هدكيؿىن ) "والخ٣اث٤ والخإٍو

سُت هى الكٛل الكاٚل للضعاؾاث الٛغبُت اإلاخٗل٣ت  لم ٨ًً الهض١ في الخىاصر الخاٍع

ش مً ظهت وبالغواًت مً ظهت  بالؿحرة ت مجها، وإهما ٖال٢ت الؿحرة بالخاٍع : الظاجُت والٛحًر

ش، هي اإلاىيٕى ألا٦ثر جىاوال في ٖال٢ت الٗلمي بالٟني،  زاهُت، وختى ٖال٢ت الغواًت بالخاٍع

دي باألصبي، الخ٣ُ٣ي بالخُالي، ومىه ٞةن   الٗال٢اث بحن الؿحرة والؿحرة الظاجُت، "الخاٍع

بحن الغواًت والؿحرة الظاجُت، هي ٢ًاًا م٣ل٣ت بؿبب ج٨غاع البراهحن وبؿبب والٗال٢اث 

الٛمىى الظي ٨ًخى٠ اإلاهُلح اإلاؿخٗمل، زم بؿبب اللبـ في بق٩الُاث مؿخٗاعة مً 

 : الخض : مجاالث ال عابِ بُجها... وبٗض حٗضًل ٠َُٟ، ؾُهبذ خض الؿحرة الظاجُت ٧اآلحي

هثري ٣ًىم به شخو وا٢عي ًٖ وظىصه الخام، وطل٪ ٖىضما ًغ٦ؼ ٖلى  خ٩ي اؾخٗاصي

ش شخهِخه، بهٟت زانت لى جاٍع وم٘ طل٪ ( 22 .م ،م2992 ،لىظىن ) "خُاجه الٟغصًت ٖو

سُت قٍغ ٢ابلُت الؿحرة الظاجُت، ٞهي وؾِ بحن ةن الٞ هض١ اإلاٟط ي بلى الخ٣ُ٣ت الخاٍع

ًُ  الٗىهغ الخسُُلي ُٛان الخ٣ُ٣ت الخُابُت، ختى  دا٫ ألامغ بلى مدا٦مت ؤزال٢ُت ٢بل َو

ت وما  ؤلاخالت بلى املخا٦مت الخ٣ُ٣ُت ٦ما ًدضر في ال٨شحر مً خاالث ٦خابت الؿحرة الٛحًر

هىا٥ مُٗاع آزغ "ًيخج ٖجها مً خاالث ٖضم الغيا ًٖ هظه الؿحرة، ولظل٪ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن 

حز بحن اإلا٣هض الاو٩ٗاس ي )الغاوي ًخىظه بلى هٟؿه(، وبحن ًجب ؤزظه في الخؿبان هى الخمُ
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اإلا٣هض اإلاخٗضي )الغاوي ًخىظه بلى شخو زالض(. وي٘ اإلا٣هض اإلاخٗضي هى بىيىح 

ت الخىانلُت الُبُُٗت، ول٨ً بٌٗ ألاظىاؽ مغجبُت بىي٘ اإلا٣هض الاو٩ٗاس ي:  املجمٖى

، مشل الؿحرة الظاجُت ال٣اثمت اإلاظ٦غاث الخانت، وبٌٗ ال٨خاباث الكبحهت بالؿحرة الظاجُت

 "ٖلى مبضؤ ججغبت جدلُل ؤزالقي طاحي ٚحر مىظه بلى شخو زالض، وازخباعاث الكٗىع... بلخ

  .(72م. ، .ث ص.، قُٟحر)

وبك٩ل مضعس ي ؤ٦ثر ويىخا هسلو بلى الاؾخٗما٫ الىا٢عي للؿحرة الُىم بٌٛ الىٓغ 

وحٗني لٟٓت "ؾحرة" الُىم خؿب (ًٖ صخت اإلاٟهىم و قمىلُخه مً ٖضمهما، ًم٨ً ال٣ى٫ 

 :  الاؾخٗما٫

ش بوؿان )مكهىع ٖمىما( مغوي مً َٝغ شخو آزغ )وهى اإلاٗنى ال٣ضًم  - ؤ جاٍع

ا(  .وألا٦ثر قُٖى

ش بوؿان )ٚامٌ ٖمىما( مغوي   - ب ش  جاٍع ه لصخو آزغ ؤزاع هظا الخاٍع ا مً َٞغ قٍٟى

 مً ؤظل صعاؾخه )مىهج الؿحرة في الٗلىم الاظخماُٖت( 

ش بوؿان  -ط ه بىٟؿه لصخو ؤو ٖضة ؤشخام ٌؿمٗىهه ل٩ي ٌؿاٖضوه ٖلى "جاٍع ًغٍو

٣غ ُٞلُب لىظىن  ،اجساط الىظهت الصخُدت في خُاجه )جدك٩ل مً زال٫ الؿحرة( ؤهه ٧ان ٍو

خباع مشل هظه الخٗضصًت في اإلاٗنى ؤزىاء اؾخسضامه  لؿحرة ا لٟٖٔلُه ؤن ًإزظ بٗحن الٖا

 ( 22 م. ،م2992 ،لىظىن )(  الظاجُت"

لٗل ألامغ الظي ؾىالخٓه ُٞما بٗض مً حؿمُت الؿحرة الظاجُت باإلاظ٦غاث خؿب و 

ت الٓغٝو وؾُا١ الٗشىع ٖلحها وإهضائها  الُبٗت التي جم الاقخٛا٫ ٖلحها وهي مٗغٞو

، و٧ل طل٪ في ٦ى٠ ؤٞغاص ٚغبُحن ألجها وظضث في ٢بى مجز٫ ؤخض الٟغوؿُحن،   ٦مسٍُى

"مظ٦غاث" لِـ هى مً وي٘ ألامحر، وإهما ؤ٢دمذ ٖلى ٖىىان ومىه هغجح ؤن وعوص اؾم 

، ٞالش٣اٞت الٗغبُت ال حؿمي الؿحرة باإلاظ٦غاث ، وختى الظًً صعؾىا الؿحرة 3الىو املخٍُى

ألاصبُت الظاجُت وجُغ٢ىا ٞحها للمظ٦غاث ؤزظوها مً الٛغب، لظل٪ ٞالٟغو١ بحن الؿحرة  
                                                           

و٦خابت اإلاظ٦غاث وكإث في ؤوعوبا ٢بل ؤن جىدكغ في مسخل٠ آلاصاب، بط مىظ ؤوازغ ال٣غن ":  ًىٓغ ال٣ى٫  3
ْهغث مظ٦غاث ؤٖالم مً وػعاء و ٢اصة ظُىف وؤشخام م٣غبحن مً اإلالى٥ ؤو ناوعي ال٣غاع جغوي  25

ت وج٣لباتها   ٢غاعاتها الؿُاؾُت ؤو الٗؿ٨ٍغ
ّ
سُت ٖاقها ال٩اجب بإخضاثها وؤؾغاعها وخىاٝ جٟانُل ٞترة جاٍع

جٗل 
ُ
ٞحها الظاث ال٩اجبت هٟؿها املخخلٟت ... و٦شحرا ما ٣ً٘ الخلِ بحن اإلاظ٦غاث والؿحرة الظاجُت التي ج

سها الخام ش ومىه جاٍع ا لل٨خابت، وجخدضر ًٖ الخاٍع معجم  .م(2020)، ال٣اض ي دمحم وآزغون "مىيٖى
ماؾؿت الاهدكاع الٗغبي، : لبىان صاع الٟاعابي، : لبىان صاع دمحم ٖلي لليكغ،  : جىوـ (.2 .ٍ) ،الصشديات

 .280 .صاع اإلالخ٣ى، م: اإلاٛغب صاع الٗحن،  : مهغصاع جالت، : الجؼاثغ 
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ت واإلاظ٦غاث ؤو الُىم ُاث واضخت اإلاٗالم ٖىضهم، وختى وإن ٧اهذ هظه الظاجُت ولؿحرة الٛحًر

 لغظل باآلصاب الٛغبُت االدؿمُت مً وي٘ ألامحر ٞال ًسلى ألامغ مً جإزغ 

 ومهُلخاتها. و٢ض جم الخإ٦ُض ٖلى الٗال٢ت الىز٣ُت وقبه الخُاب٤ بحن الؿحرة الظاجُت 

ٟاث هظه ألاق٩ا٫ ؤ"واإلاظ٦غاث ؤو الُىمُاث،  ًًا ال جدخىي ووؿخُُ٘ ؤن هالخٔ ؤن حٍٗغ

ٖلى حٍٗغ٠ ظام٘ ماو٘ للؿحرة الظاجُت، ألهىا ال وؿخُُ٘ ؤن وٗض ٧ل ٖمل ًجم٘ بحن الخدغي 

ه  ش هٟؿه في بٌٗ الخاالث، خحن ًهٚى دي، وؤلامخإ ال٣هص ي ؾحرة طاجُت، ٞالخاٍع الخاٍع

ماعر ؤصًب هجض ُٞه ٖىهغ ؤلامخإ ال٣هص ي، ٦ما ؤن ماصة الؿحرة الظاجُت ال جسخل٠ ًٖ 

اإلاظ٦غاث ؤو الُىمُاث، بل ٖلى ال٨ٗـ، ٞمً اإلاؿخدب ؤن ٩ًىن لهاخب الؿحرة ماصة 

 "الظاجُت مظ٦غاث ؤو ًىمُاث حُٗىه ٖىض ٦خابت ؾحرجه ٖلى جظ٦غ ألاخضار التي مغث به ٢ضًما

 .م(2002 ،قا٦غ)

ٟاث للمظ٦غاث، ٞىجض مشال  ال بن مٟهىم " اإلاظ٦غاث "ؤًًا ًم٨ً الاؾخئىاؽ بٗضة حٍٗغ

بهما ٌٗني هٓغة بلى الىعاء ؤو ٖلى  ٞمً ٣ًى٫ "مظ٦غاث"، "مٟهىما" مىاؾبا ل٩ل الٗهىع ٌٗخبر 

ش، ٞغصًا ؤو ظماُٖا  ألا٢ل هٓغة زاعط الىٟـ للبدض ًٖ قهاصة خى٫ خ٣ُ٣ت ػمىُت : الخاٍع

 -وهي ٢هو خُاة ؤو قهاصة ًٖ خضر -"اإلاظ٦غاث" حؿلؿل ألاخضار... بن مٟهىم ؤو

ا ؤو م٨غعا  ًخُلب بالًغوعة ٨ٞغة ًٖ جُىع اإلااض ي ومىٓىعا ًٖ ججغبت مخىامُت ولِـ صوٍع

 ختى ٌؿمذ بمؿاٞت ج٣ُ٘، ؾىاء ؤ٧اهذ صازلُت ؤم زاعظُت لضي الصخو الظي ٨ًٟغ به ...

ش في مغخلت ؤولى جدذ ق٩ل "و٢اج٘" ؤو "عؾم املجخم٘"   بن اإلاظ٦غاث ًهىٗها الخاٍع

سا لِؿذ مٗانغة لخل٪ التي جغي ؤن ؤو "قهاصاث". بن ال٨ٟغة  التي ج٣ى٫ ل٩ل بوؿان جاٍع

ش ًظ٦غ ُٞه ٧ل الىاؽ وؤهىا ال ًم٨ً ونٟه وهظا  (م2985 مدمىص الغبضاوي،( الخاٍع

ؤي الغظٕى بلى  الخٍٗغ٠ ًغ٦ؼ ٖلى مٗاوي الكهاصة والخ٣ُ٣ت والترجِب الؼمني والاؾخظ٧اع،

 اإلااض ي.

اإلاظ٦غاث، ٦ما ًم٨ً الخمُحز بحن ؤهىاٖها، ٞهي بل ًم٨ً الخٟهُل ؤ٦ثر في هٟؿُت عاوي 

اإلاظ٦غاث خ٩ي اؾترظاعي ٣ًىم ":  ٖلى ٧ل خا٫ ٦ما ًظهب بلى طل٪ الض٦خىع دمحم نابغ ٖبُض

غها في ْغٝو 
ّ
 بمغاظٗت مضّوهاث ؾب٤ وؤن ؾُ

ً
ُٞه الغاوي اإلاظ٦غاحي بىنٟه مكاهضا

ش وألا  ت مخ٩املت جخجه بلى الخاٍع ىت، ُُٞٗض ٦خابتها بغٍئ ُّ اث وال٣ًاًا، مٗ خضار واإلاىيٖى

ت،  ؤ٦ثر مً اججاهها بلى البىاء الصخهاوي للغاوي ٦ما هى الخا٫ في الؿحرة الظاجُت ؤو الٛحًر

 بدضوص الصخهُت في زهىنُاتها الظاجُت وفي زغوظها بلى 
ً
بط ٣ًخط ي البىاء الؿحري التزاما

اث وال٣ًاًا.  ألاخضار واإلاىيٖى



 …دساشة معالم فن الصيرة ألادبية الزاثية 

261 

ىت وإٟٚا٫ ؤزغي ٖلى الىدى  ُّ اث مٗ ت في ؾغص مغٍو وفي اإلاظ٦غاث ٩ًىن الغاوي ؤ٦ثر خٍغ

ت التي ًخمّخ٘ بها الغاوي الؿحري   بخل٪ الخٍغ
ً
اًتها اإلاغظّىة، ٢ُاؾا الظي ًُاب٤ ؾُاؾتها ٚو

ىت. ل٨ً طل٪ ال ًمى٘ خهى٫  ُّ ُت مٗ "الظاحي والٛحري"، وجسً٘ القتراَاث ٞىُت ومىيٖى

الخىا٣ٞاث بحن الؿحرة بىمُحها  زالث ؤو الخ٣اَٗاث ؤو الالخداماث ؤوال٨شحر مً الخضا

، وال ج٩ىن 
ً
ت ؤًًا م٨ً ؤن ج٩ىن ٚحًر واإلاظ٦غاث، ٦ما ؤن اإلاظ٦غاث ًم٨ً ؤن ج٩ىن طاجُت ٍو

لت ومخ٩املت ٦ما هى الخا٫ في الؿحرة الظاجُت، بل ًجب ؤن ج٩ىن  ٞحها ٖملُت الاؾترظإ ٍَى

 ٢هحرة. 

ت ؾ  مغص قٟىي مغججل ٌٗخاإلاظ٦غاث الكٟىٍّ
ً
ا ُّ  وآه

ً
ا ُّ  ٧ل

ً
ض ُٞه الؿاعص الكٟىي اٖخماصا

اٖلُتها م٘ ٢هغ ٖملُت الاؾترظإ، بط ًغوي الؿاعص  ميسجمت .ٖلى وكاٍ الظا٦غة ٞو

 بلى الخضر ؤ٦ثر مً 
ً
ا ش، مىهٞغ مكاهضاجه الصخهُت في ْل الخضر اإلاٗانغ والخاٍع

 بُجهما. 
ً
 اههغاٞه بلى طاجه، ٖلى ؤن ًب٣ى الخُِ ٢اثما

ت اإلاٗلىماث واهخٓامها، بط جغوي 
ّ
جسخل٠ ًٖ اإلاظ٦غاث اإلا٨خىبت في ؤؾلىبُت الؿغص وص٢

٣ت خ٩ىااإلاظ٦غاث الك ت بٍُغ  جهل ال٩اجب بجمهىع اإلاخل٣حن، جٍٟى
ّ
ُت مً زال٫ وؾُلت بض

٤ ؤلاطاٖت ؤو الخلٟؼة، ؤو ؤًت وؾُلت اجها٫   لىظه، ؤو ًٖ ٍَغ
ً
بما ٖلى هدى مباقغ وظها

  ؤزغي 
ً
ٖبُض دمحم " )جد٤٣ وظىص عاٍو ومغوي له، في خحن ًخم الخىانل في اإلاظ٦غاث ٦خابُا

  (.250 .م ،2005 ،نابغ

العحبات )العنىهة( بين الصيرة الزاثية لألمير )املزكشات( وثحفة الزائش طبيعة 

 البنه دمحم 

الٗىىان ألا٦بر )الغثِـ( في هظا الٗمل ؤو طا٥ ٢ض ٩ًىن مً وي٘ اإلاال٠، و ٢ض ٩ًىن 

الخ، وفي خا٫ مظ٦غاث ألامحر ٖبض  …مً وي٘ الىاقغ ؤو املخ٤٣ في خا٫ ال٨خاب اإلاُبٕى 

ُت( وعص في الٛالٝ بدؿب َبٗت وػاعة املجاهضًً بمىاؾبت الظ٦غي ال٣اصع )الؿحرة الظاج

في صازل الخامؿت وألاعبٗحن لُٗض الاؾخ٣ال٫ والكباب ٖىىان "مظ٦غاث ألامحر ٖبض ال٣اصع" و

"مظ٦غاث ألامحر ٖبض ال٣اصع" وجدخه ٖىىان ٞغعي ههه "ؾحرة طاجُت  ال٨خاب وعص الٗىىان طاجه

ؤصعي مً ؤًً جيء بهظا الٗىىان  جيكغ ألو٫ مغة" ولؿذ ٦2829خبها في السجً ؾىت 

 م جغص ٧لمت اإلاظ٦غاث ولم ًغص ، ؟ وختى في الهٟدخحن اللخحن نىعهما املخ٣٣ىن  اإلاظ٦غاث""

ت(   "جبضؤ بـ "ميحرلا نمحرلا هللا مسبختى الٗىىان ؤنال، ٞهي )املخَُى

م مً ؤن املخ٣وجىسٍغ في اإلا٣ضمت ؤو الخُبت مباقغة. ٖ ؤن ما وعص ٖلى  اط٦غو ٣حن لى الٚغ
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ش ألامحر ٖبض  ت التي وكغتها وػاعة املجاهضًً هى ٖباعة "جاٍع ْهغ الهٟدت ألاولى مً املخَُى

 ".2829وسخت مسٍُى الؿُض الخاط مهُٟى بً التهامي ٦خب بًٗه بسِ ألامحر  ،ال٣اصع

و ن بالبٗض الخجىِس ي لهظا الىى وألاظمل في هظه الٗملُت بالظاث ؤن املخ٣٣حن واٖ

مٟغ٢حن بحن اإلاظ٦غاث التي ج٨خب ٖلى مضاع الؿىحن وبحن الؿحرة التي ج٨خب في ؤًام  ألاصبي،

٤ املخ٣٣حن ٧اهذ حؿمُتهم للىو  ٍغ مٗضوصة حؿترظ٘ اإلااض ي مً الىزاث٤ ومً الظا٦غة، ٞو

واضخت ظضا، وهي ٖىضهم ؾحرة طاجُت والجهض الٗلمي في الخد٤ُ٣ لهم َبٗا، وهى ما ًا٦ضه 

ؼ قٝغ ب٣ىلهمدخىي هظه ال إل ٖلُه بما ؤزبخه الض٦خىع ٖبض الٍٗؼ ًم٨ً ":  ؿحرة التي جم ؤلَا

ت ؤال٣ى٫  ً  –ن الؿحرة الظاجُت ه٣ل مباقغ، ؤما الؿحرة الٛحًر ٞةجها  –ؤي جغظمت خُاة آلازٍغ

٤ الكىاهض والكهاصاث والىزاث٤، وقخان ما بُجهما، زم بن الهٟاث التي ججٗل  ه٣ل ًٖ ٍَغ

ت ُٖٓمت. و الؿحرة الظاجُت   ٖلىُٖٓمت لِؿذ هي الهٟاث هٟؿها التي ججٗل الؿحرة الٛحًر

ٟهم بةخ٩ام  ت ٍو ُا، ًلمذ بؿٖغ ت مىيٖى  عؤؽ جل٪ الهٟاث ؤن ٩ًىن ٧اجب الؿحرة الٛحًر

هبٛها بإؾلىبه. ؤما ٧اجب  مؼظها مؼظا مخٗاصال ميسجما، ٍو د٨م ٖلحها، ٍو لم الخ٣اث٤، ٍو ٍو

ؿلِ ؤيىاء الى٣ض و ص٢ت الؿحرة الظاجُت ٞةهه طاحي ٢بل ٧ل ش  يء، ًىٓغ بلى هٟؿه َو

اإلاالخٓت ٖلى شخهِخه، ومترظم ٚحره ٠٣ً مى٠٢ الكاهض ال ال٣اض ي، ؤما مترظم هٟؿه 

ٞةهه ًجم٘ بحن الهٟخحن، ٞٗلى ألاو٫ ؤن ًغجض بلى الخل٠ لُى٣ل نىعة الٗلم ٦ما ٧اهذ 

ه ت بحن مٗانٍغ ما و٢٘ لألمحر ٖبض ال٣اصع خحن ؤملى  وهظا (5. ، مم2998 ،قٝغ) "مٗغٞو

هظه الؿحرة ٖلى ؤخض ؤنهاعه )ابً التهامي( وهى في السجً ولِـ مىظ مباٌٗخه ؤمحرا و٢بل 

 طل٪ بإي خا٫ مً ألاخىا٫.

ن هظه الُبٗت مً اإلاظ٦غاث )الؿحرة الظاجُت( ٞازغة ٖلى ألا٢ل في ٚالٞها بوالخ٤ 

حن ؤبى ال٣اؾم ؾٗض هللا، الظي ؤٞغص  الٟازغ، و٢ض نّضع لها قُش الى٣اص واإلااعزحن الجؼاثٍغ

ش الجؼاثغ الش٣افي" الٗاثلت ألامحر ٖبض ال٣اصع مبدش  ،ؾٗض هللا) ٚحر ٢هحر في ٦خابه "جاٍع

غ املجاهضًً ، ٦ما ٢ضم لها م(2009 ان وٍػ نضوع ال٨خاب ؤو٫ ٖىض الض٦خىع ٖبض املجُض مٍؼ

 ٦ما اخخىي ال٨خاب ٖلى م٣ضمت املخ٣٣حن ؤًًا. ،2982مغة ؾىت 

ً في هظه الؿحرة الظاجُت اإلاظ٦غاث جسخل٠ ٦شحرا ًٖ ؾحرة ألامحر دمحم  َبُٗت الٗىاٍو

ً الخدٟت لٟٔ ألبُه، وهى لٟٔ جغاسي ْل  "ط٦غ ٦ظا و٦ظا" طل٪ ؤن ما ٚلب ٖلى ٖىاٍو

ً ألابىاب والٟهى٫ واإلاباخض وختى الغؾاثل   له٣ُا بمىخجاث الش٣اٞت الٗغبُت في ٖىاٍو

ً في اإلاظ٦غاث ٞهي في ؤٚلب  ت ال٨خابُت الٗغبُت، بِىما الٗىاٍو في مجملها مىظ ٞجغ الكٍٗغ
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بمتن هص ي ال ٖال٢ت له ُخااإلاحن وال ًم٨ً الخٗل٤ُ ٖلحها ألجها بَاع ٣الًٓ مً وي٘ املخ٣

ً اإلاباخض صازل  الىو بل هى زاعجي مؿاٖض. م٨ً خؿاب ج٨غاع ٧لمت ط٦غ في ٖىاٍو ٍو

ً اإلاباخض ال٩لُت  226الؿحرة الخدٟت بجؼثحها ٞهى ٢ض بلٜ  ٖىىاها إلابدض مً مجمٕى ٖىاٍو

 ٖىىاها إلابدض. 259واإلا٣ضعة بـ 

محر ٖبض ال٣اصع جب٣ى الخدٟت بجؼثحها، وهى ٖمل ٧امل اليؿبت لهاخبها ألامحر دمحم بً ألا 

ل وؿبُا ًدا٧ي ما ؾاص ٖىض الٗغب في ًٞ الٗىىهت  الجؼاثغي و٢ض اٖخمض ٖلى ٖىىان ٍَى

"هٟذ الُُب مً  ٌكبه بلى خض بُٗض ٖىىان ٦هظا مشالهى و  ،لل٨خب و الغؾاثل اإلاالٟت

غه لؿان الضًً بً الخُُب" لِـ ٣ِٞ مً خُض  ُب وط٦غ وٍػ ٚهً ألاهضلـ الَغ

غاُٞا )الجٛغاُٞااملخخىي اإلادكابه  سُت لألهضلـ( واإلاخٗل٤ بال٩ىػمٚى واإلاخٗل٤ بالؿحرة  ،الخاٍع

لٟاع١ في ج٣ضًم اإلا٣غي في الٗىىان لألهضلـ ٖلى ٨ًمً االظاجُت للؿان الضًً بً الخُُب، 

ناخب الؿحرة، وج٣ضًم ناخب الخدٟت لألمحر ناخب الؿحرة ٖلى الجؼاثغ، ول٣ض اخترم 

سها وؾحر ؤُٖاجها اإلا٣غي الترجِب الىاعص في ال بُٗتها وظٛغاُٞتها وجاٍع ٗىىان ٞبضؤ باألهضلـ َو

ؾحرها الهٛغي لُيخ٣ل بلى الؿحرة ال٨بري ؾحرة لؿان الضًً بً الخُُب جماما ٦ما اخترم  ؤو

ألامحر دمحم الترجِب في التر٦ُب ؤلاؾىاصي للٗىىان ٞبضؤ باإلاٛغب والجؼاثغ زم اهخ٣ل بلى ألامحر 

 في مدخىي الؿحرة الخدٟت. ٖبض ال٣اصع ٦ما ؾىالخٔ

ت  الجضًغ بالظ٦غ ؤًًا يغوعة الخإ٦ُض ٖلى الىػن في اإلاىؾ٣ُى الضازلُت اإلاسجٖى

ًًاٝ بلى طل٪  للٗىىان في ق٩ل ج٨غاع لخٝغ الغاء ٦ما ج٨غع خٝغ الباء في ٖىىان الىٟذ،

واإلا٣ُ٘  وجدٟت الؼاثغ" / "هٟذ الُُب الخهاٖضًت في م٣اَ٘ الٟىانل ٞاإلا٣ُ٘ ألاو٫ ٢هحر

واإلا٣ُ٘  / في مأزغ ألامحر ٖبض ال٣اصع" "مً ٚهً ألاهضلـ الخهِب الشاوي ؤَى٫ وؿبُا

ٗحن الؿاب٣حن ٖىض اإلا٣غي و ل٨ىه ٖىض ألامحر دمحم في الخدٟت ؤ٢هغ ُالشالض ؤَى٫ مً اإلا٣

غه لؿان الضًً بً الخُُب وؤزباع الجؼاثغ" ول٨ىه هىا لم ًدضر زغ٢ا  / "وط٦غ وٍػ

ً حَىال بحن ٢ه اػا ألهه حؿاوي م٘ اإلا٣ُ٘ ألاو٫، ٩ٞان اإلا٣ُ٘ الىؾُِوال وك امىؾ٣ُُ  ًر

 وهى مى٤ُ طوقي مؿخلظ في ٖٝغ البضٌ٘.

ؤزغ البِئت في الٗىىهت مبدض قٍغ٠ ٖلى عؤي ال٣ٗلُت الترازُت، ولظل٪ ٖىىان مشل هظا 

اإلاخسُلت، ٞالخدٟت الٗىىان البض ؤن جٓهغ ُٞه آزاع البِئت ؾىاء البِئت الىا٢ُٗت ؤم البِئت 

ىُاء هم مً بةم٩اجهم الخهى٫ ٖلى  جض٫ ٖلى الٛنى والجاه والؿلُان وؤلاماعة ألن ألٚا

دُت والُغب ومً ؤلٟاّ خ٣لها الضاللي ٖلى الظو١   الخد٠ وفي الخدٟت صاللت اإلاخٗت وألاٍع
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 ً اعة جدمل صاللت الكى١ بلى الَى  والُغب الىظضاوي وؤلاخؿاؽ بالجما٫ والكٝغ والٍؼ

اعجهوا بت في ٍػ اعة واملجاوعة لضي  .لٛغبت ٖىه والٚغ ٦ما جدمل صالالث الخهٝى في الٍؼ

صًاث الٗغبُت ؤهضلؿحها ومٛغبحها وختى مكغ٢حها، ٞالخـ الهىفي ال ًٟاع١ ناخبه ى اإلاىل

عجباَه بالخجغبت الغوخُت الىظضاهُت، وطل٪ ؾبُل ٧ل ؾحرة ؤو جغظمت جخٗل٤ بإشخام ال 

، )و  مً ؤهم ما ًمحز هظه التراظم ؤجها جهىع لىا ؾلى٦هم وجً٘ جدذ وز٣ُي الهلت بالخهٝى

بت وزانت خحن ًخدضزىن ًٖ ٦غاماتهم  ؤُٖيىا ٦شحرا مً ججاعبهم التي حٗض في ظىاهب مجها ٍٚغ

ٗغيىن  و م٩اقٟاتهم وما ٖغى لهم مً ألاخىا٫... وهم في طل٪ بهما ًهٟىن ؤهٟؿهم َو

ا ؤقبه ما ٩ًىن بالكٗغ، ُٟٞه ؤلابهام ؾحرهم و٢ض ٌٗغيىجها قٗغا، و٢ض ٌٗغيىجها هثر 

ُه هظا الخُل٘ الخالم بلى ؤقٗت الظاث الٗلُت.   والٛمىى، ٞو

ولٗل طل٪ ما ًجٗل ٢غاءة هظه التراظم مدببت بلى الىٟـ... وهي مجاهضاث و ججاعب 

ت ومٗانغها ببغاهُم بً ؤصهمبضؤث مىظ عابٗت ا اإلاًمىن  –وهى ما ظٗلىا هسخاعه  ...لٗضٍو

٦مشا٫ ٖلى املخخىي اإلاًمىوي الضًني. اهٓغ مشال خحن ٌٗل٤ املخ٣٣ان ٖلى ٧لمت  –الهىفي 

ُاع" طاث البٗض الهىفي و٢ض عصث في ٞحرظٗاها بلى  بضاًت الٟهل الغاب٘ مً اإلاظ٦غاث "ألٚا

ُاع" : جهٝى ألامحر ب٣ىلهما  وؤخضازه اإلاخٛحرة، : ط ٚحر. ٣ًا٫ ٚحر الضهغ ؤخىاله، ألٚا

ُاع  الىٟؿُت ؤو ٚحرها. وألامحر ًلمذ بها بلى اإلاٗنى الهىفي الظي ٖبر ٖىه في: الخاالث  وألٚا

ًُ حٗالى ""اإلاىا٠٢" ٖىض جٟؿحره ل٣ىله  َِ َبا
ْ
اِهُغ َوال

َّ
٫ُ َوآلاِزُغ َوالٓ وَّ

َ
ألن ٧ل ما ًصح ؤن  4"ُهَى ألا

سبر ٖىه بالكُئُت ال ًسغط ًٖ هظه اإلاغاجب ألاعب٘  ألامحر ٖبض ) (59 .م ،2 .)ط"ٌٗلم ٍو

 (206 .م، 2008، ال٣اصع

٦ما هجض طل٪ في اإلاأزغ حٗني اإلاٟازغ و الٟغوؾُت وطل٪ الغنُض الٛىاجي الىظضاوي مً 

قٗغ الٟسغ والؿُاصة والخماؾت ٖىض الٗغب، ٦ما جغظ٘ بلى اليؿب الكٍغ٠ والاٞخساع 

باألظضاص و ألامحر ٞاعؽ وؤمحر و قاٖغ ومخهٝى و مخضًً وخاط لبِذ هللا الخغام ػاثغ ل٣بر 

ــــى هللا -الىبي  ُت اإلاخىلضة ًٖ البُٗت  -  ٖلُه وؾلمنلــ وألامحر ٌٗبر ًٖ بزباث الهٟت الكٖغ

لألمحر، و ط٦غ الاؾم له صاللت ٖٓمى خ٩اها اإلاخىبي في مضخُاجه لألمحر زؿغو قاه، وفي لٟٔ 

ًألازباع مٗاوي الكى١ والخىحن وؤلم الٟغا١ ل الظي زلٟه ألامحر ٖبض ال٣اصع وعاءه ٦ما  لَى

ولٟٔ الجؼاثغ ؤًًا له  م٨ت وعاءه ومً خحن آلزغ ٌؿإ٫ ًٖ البلض ألامحن، - ملسو هيلع هللا ىلص -زل٠ الىبي 

،ً ولظل٪ ٧ان الٗىىان مٗبرا ًٖ بِئت ال٩اجب وبِئت اإلا٨خىب ٖىه،  صاللت الدصخُو للَى

ت وبِئت الؿمى والٛنى الىٟس ي  اعة الىبٍى بِئت الكٝغ ألامحري وال٣ضؾُت الضًيُت في الٍؼ
                                                           

 .02 : ؾىعة الخضًض، آلاًت 4
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الغوحي واإلااصي ٖىض ألامغاء وبِئت ؤلاخؿاؽ بالجما٫ والكٝغ والؿمى ٖىض ألامغاء والؿاصة 

وال٣اصة و بِئت اإلاأزغ واإلاٟازغ ٖىض ألامحر الٟاعؽ الكاٖغ ٞسغ الجؼاثغ والٗالم الٗغبي و٧ل 

ر ٖالم خغ زاثغ. هظا هى الٗىىان وهظا هى ؤزغ البِئت في هظا الٗىىان ٖلى ألا٢ل هي بِئت ألامح

 ٖبض ال٣اصع ٧إمحر وإن آ٫ مهحره بلى سجً إلابىاػ.

الىو الؿحري في ؾحرة ألامحر الظاجُت )اإلاظ٦غاث( ؤٚلبها ممشال جًمجها الاؾدكهاصاث التي 

للبِئت الضًيُت وال٣ٗاثضًت لألمحر، ومشلما عؤًىا الخهٝى مً زال٫ الٗىىان هغي الضًً مً 

ت الت مً  ي ًمخلئ بها الىو الؿحري، ٦ما هجض ال٨شحرزال٫ آلاًاث ال٣غآهُت وألاخاصًض الىبٍى

، ومً الُبُعي ؤًًا ؤن ًبان اإلاىعور ألاصبي في هظه الؿحرة آلازاع الضًيُت وؤ٢ىا٫ الؿل٠

ٞاألمحر ٖبض ال٣اصع قاٖغ وؤصًب ول٨ً مؿحرجه الؿُاؾُت والخغبُت ٞا٢ذ مؿحرجه ألاصبُت 

محر بلى وكاَه وإهجاػاجه بلى مً بُٗت ألا  2827بلى ؾىت  ٣ٞ2822ض ٢اوم ٞغوؿا مً ؾىت 

مغخلت جهاًت  و ؾ٣ٍى مٗؿ٨غ بلى مٗاهضة جاٞىتبلى ٚاًت مٗغ٦ت اإلا٣ُ٘ ٞ مٗاهضة صًمِكا٫

، وهي ٧لها مباخض جدب٘ الدؿلؿل الؼمني في مغخلخه ال٨ٟاخُت ًم٨ً الاؾخٟاصة ألامحرخ٨م 

ت   ،الٗلىي )البىه دمحم مجها في الدؿلؿل الؼمني الخانل في الؿحرجحن الظاجُت لألمحر والٛحًر

 ختى صاعؾى الؿحرة بلى ٧اجب مشلهمال٨خاب ، ولظل٪ ٦شحرا ما ًىداػ (27-22. نو ،م2985

ش واإلاُشا١" لهاخبه ُٞلُب لىظىن في وظضها  مً ا٢خهغ ٦خاب "الؿحرة الظاجُت، الخاٍع

ش ألاصبي وهى ما لم جغ٦ؼ ٖلُه ال جدٟت الؼاثغ لألمحر ٞهله ألازحر  ٖلى ٖال٢ت الؿحرة بالخاٍع

دمحم وال اإلاظ٦غاث لألمحر ٖبض ال٣اصع وإال ل٩اهذ بٞاصجىا مً هظا ال٨خاب ُٖٓمت، بط لم جى٣ل 

لىا مؿحرة ألامحر ألاصبُت بإقٗاعها وعؾاثلها، لظل٪ ًم٨ً الاؾخئىاؽ ب٣ى٫ ال٩اجب ًٖ 

ً خًىع املخُا٫ ألاصبي في ؾحر ألاصباءالُاب٘ الٛىاجي   : في الؿحرة ٖو

ت مً " بن الؿحرة الظاجُت ق٩ل آزغ ًىًم بلى الغواًت مً زال٫ مجمٖى

الخدىالث ٚحر املخؿىمت، ٞإٚلب الؿحر الظاجُت ج٩ىن ملهمت باهضٞإ ببضاعي، 

واؾ٘ الخُا٫ هدُجت لظل٪، ًضٞ٘ ال٩اجب بلى ٖضم الاخخٟاّ مً ؤخضار وججاعب 

)لىظىن،  ".خُاجه بال ٖلى جل٪ التي ًم٨جها ؤن جضزل يمً بىاء همىطط مبحن

 (92، م. م2992

 ٧ان باإلم٩ان ؤن ج٩ىن الٗملُت الخؿابُت التي ؾىجغحها بسهىم املخخىي اإلاُخاهص ي 

خماص ٖفي الؿحرة وختى في جدٟت الؼاثغ  ٣ت بااٖل لى ٖضص الهٟداث، ول٨ً الهٟداث اإلاٞغ

 ال حُٗي وؿبت خ٣ُ٣ُت ًٖ ، ٢بل املخ٣٣حن ُٞما ًسو اإلاظ٦غاث بالهىامل الٛىُت مً
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بط الٗبرة  حجم هظا اإلابدض ؤو طا٥، ٧انهما ٖضص اإلاباخض م بلىولظل٪ لجإها  .حجم املخخىي 

 الٗىىان اإلاغنىص له.باإلابدض و باالهخمام 

مبدض ط٦غ الٟهى٫ التي و اإلا٣ضمت  ظاءث ٟٞي مظ٦غاث ألامحر ٖبض ال٣اصع )الؿحرة(

ً )مباخض(  09يم  والٟهل ألاو٫ في وؿب ألامحر ٖبض ال٣اصع ،ًدخىي ٖلحها ال٨خاب ٖىاٍو

ً مُخا ههُت 05 جخٗل٤ باإلاظاهب ومظهب  ،مباخض ٣ِٞ لها ٖال٢ت بالؿحرة والب٣ُت ٖىاٍو

مال٪ والخٍٗغ٠ به في ؤنىله ولِـ في وا٢ٗه في بالص الجؼاثغ وإال ل٩ان ألامغ م٣بىال. ؤما 

 مباخض مُخاههُت ٧لها. 06في وؤنل الٗغب -ملسو هيلع هللا ىلص-وؿب الغؾى٫  الٟهل الشاوي في

 .٧لها مُخاههُت ،مباخض 09يم وؤما الٟهل الشالض في الىبىة والغؾالت 

طاث ٖال٢ت  امبدش  79 ٖىىاها مجها 82 يم والٟهل الغاب٘ ٦ٟاح ألامحر ٖبض ال٣اصع

له  و٢ٗذ ال ٖال٢ت لها بالؿحرة جخٗل٤ بالكاٖغ الٛؼا٫ وخاصزت 02بالىو وؤعبٗت مباخض 

وألازغي ، ضة ؾمُذ باللُُٟت خاو اإلال٪ في بَاع الاؾخُغاص، و  ػوظتم٘ مل٪ اؾباهُا وؤزغي 

ٟت  .ؾمُذ بالٍُغ

ومبدض ط٦غ "ؤخالٝ"  .باإلياٞت بلى مبدض الخظ٦حر بمٟازغ الٗغب وإًٟائهم بالٗهىص

به، وإن ٧ان للمبدض الشالض اإلاظ٧ىع ما ًبرعه بال ؤن اإلابدض  الٗغب و جىُٟظهم إلاا حٗهضوا

الغاب٘ بُٗض ٧ل البٗض ًٖ ظى الؿحرة. والخ٣ُ٣ت ؤن ال الؿُا١ اإلا٩اوي وال الؼماوي ًٟغى 

: "قغح لٛىي  اؾخدًاع هاجحن الخ٩اًخحن وهى اإلاى٤ُ الظي ظٗلىا وٗض مشال ٞهال ٦ٟهل

ت" مً نلب الؿحرة للٗال٢ت ت الٟغوؿُت وألامحر  إلاٟهىم الجمهىٍع الىاضخت بحن الجمهىٍع

ٖبض ال٣اصع ػمىُا وؾُاؾُا )اإلاٗانغة والٗال٢ت اإلاباقغة الٟاٖلت( ولى في اإلاغاخل اإلاخإزغة مً 

 جهاًت ٞترة ال٨ٟاح الٗؿ٨غي وؾ٣ٍى الؼمالت. ،ؾحروعة الؿحرة

ٖىىان وهى ٦ما هى مبحن ال و  امبدش 28الٟهل الخامـ في سجاًا الٗغب ج٩ىن مً 

 ا ههُت.خٖال٢ت له بالؿحرة ٞهى ٢ض ج٩ىن مً مباخض مُ

ت ج٩ىن مً  مبدشا وهي مباخض مُخا ههُت  26الٟهل الؿاصؽ في وؿب الغوم ال٣ُهٍغ

 25والٟهل الؿاب٘ في جبُان مً اظخم٘ وؿبه مً هظه ألاظىاؽ وج٩ىن مً  في مجملها.

 الكهىع والؿىحن : ٖضص  مبدشا و٧لها مباخض مُخا ههُت. وؤزحرا الخاجمت وظٗلها في

 ههُت ؤًًا.ا مباخض مُخ 02وفي ؤؾمائها ٖىض الٗغب والعجم وفي ٖالماث ٢ُام الؿاٖت وهي 

واملجمٕى بدؿب الباخض بدؿاب اإلا٣ضمت والخاجمت ٦ال بٗضص مباخشه ج٩ىهذ الؿحرة 

مبدشا ٧اهذ اإلاباخض طاث الٗال٢ت بالؿحرة خؿب مى٤ُ الؿغص والؿُا١  262مً خىالي 
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دي والؿُاس ي   76ههُت ٧ان ٖضصها خىالي  باخض اإلاُخامبدشا و ٖضص اإلا 86الاظخماعي والخاٍع

ت  مبدض. ههُت  باإلائت ووؿبت اإلاباخض اإلاُخا 52.08وبالخالي ج٩ىن وؿبت اإلاباخض الؿحًر

 باإلائت. 26.92

ههُت ؤ٢ل مً اإلاباخض طاث الٗال٢ت بالؿحرة ول٨ً  ومهما ٨ًً ٖضص اإلاباخض اإلاُخا

خض اإلاُخا ههُت ٧اصث جهل بلى الىه٠ بط الٟاع١ ؤ٢ل مً ٖكغة مباخض و٧ان اإلابدض اإلابا

، )مجغص بظما٫ بخهاجي( الظي جىؾِ اإلا٣ضمت ومباخض الٟهل ألاو٫ مجغص ؾغص للٟهى٫ 

مباخض و٧اهذ  02وم٘ طل٪ ظٗلىاه هى واإلا٣ضمت مً نمُم الؿحرة وختى الخاجمت جًمىذ 

 ٧لها مُخا ههُت. 

، ٞاألمغ ال ًسخل٠ ٦شحرا وإن ٧اهذ هظه م(2902، ألامحر ٖبض ال٣اصع) اثغؤما في جدٟت الؼ 

ألازحرة ؤ٦بر حجما في ٖضص الهٟداث م٘ ما في اإلاظ٦غاث مً هىامل املخ٣٣حن و م٘ طل٪ 

 نٟدت مً ال٣ُ٘ اإلاخىؾِ بما في طل٪ الخهضًغ وم٣ضمت املخ٣٣حن،  ٣ٞ252ض بلٛذ 

ولىال طل٪ ل٩اهذ الخدٟت ؤيٗاٞا مًاٖٟت للمظ٦غاث، وهي بجؼثحها ألاو٫ )ؾحرجه الؿُُٟت( 

حجم ٧ان نٟدت و بضون هىامل وبُباٖت ٢ضًمت و  622والشاوي )ؾحرجه ال٣لمُت( ٢ض بلٛذ 

ؾُغ في الهٟدت. مما ٌٗني ؤ٦ثر ب٨شحر  25مً صون ٖالماث و٠٢ وبإ٦ثر مً ا، نٛحر  الخِ 

 الخدٟت بلى اإلاظ٦غاث.مً الًٟٗحن هي وؿبت 

وبالغظٕى بلى وؿبت ما هى هص ي بلى ما هى زاعط الىو، هو الؿحرة، هغظ٘ بلى ما ٢غعهاه 

في مبدض الٗىىهت وهى ؤن اإلاظ٦غاث ٖىىاجها ه٨ظا "مظ٦غاث ألامحر ٖبض ال٣اصع" بِىما 

هظا الخدٟت ٖىىاجها "جدٟت الؼاثغ في مأزغ ألامحر ٖبض ال٣اصع وؤزباع الجؼاثغ" ٖلى ما ل

ٜ إلاا ؾىجضه مً مىاص مُخا ، وإهما هىعص ههُت في هظه الؿحرة ال٠ُٗ ألازحر مً صاللت وحؿَى

ُا هى "ؾحرجه  مهُلح الؿحرة ألن ناخبها ٦ما ؤؾلٟىا ظٗل للجؼء ألاو٫ ٖىىاها ٖٞغ

ُا آزغالؿُُٟت" وظٗل  ٣هض ألامحر َبٗا  للجؼء الشاوي ٖىىاها ٖٞغ هى )ؾحرجه ال٣لمُت( ٍو

غه لؿان  بالؿحرجحن. ُب وط٦غ وٍػ وهىا هخظ٦غ بالُب٘ هٟذ الُُب مً ٚهً ألاهضلـ الَغ

الضًً بً الخُُب، و ٠ُ٦ َالذ اإلا٣ضمت في ون٠ ألاهضلـ ختى ٚضث ٦خابا مؿخ٣ال ًٖ 

 ؾحرة طي الىػاعجحن لؿان الضًً بً الخُُب في ٦خاب هٟذ الُُب.

 ر مً ؤي ش يء آزغ  ألامحر ٦غظل ؾ٠ُ ؤ٦ثط٦غ  في الجؼء ألاو٫ )الؿحرة الؿُُٟت( و

وهى ال٣اثض اإلاٛىاع الظي خاعب الجُىف الٟغوؿُت بدى٨ت و زبرة ال مشُل لهما، وهى "

وألاصًب اإلابضٕ وألاب الُٗٝى الخىىن، والٗالم  الٟظالؿُاس ي اإلاخمغؽ والٗالم الهىفي 

ت مً ٧ل ٞج ٢ص ي، والباط٫ الخبر والىٟـ الٛالُت مً ؤظل  الظي ٣ًهضه َالب اإلاٗٞغ
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ت ؤًىما خل وؤ٢ام...خماًت ا هجض في هظه الؿحرة  (25 .، مم2007صخى، ) "لغوح البكٍغ

الؿُُٟت باإلياٞت بلى زُبت ال٨خاب واإلا٣ضمت في ط٦غ ظٛغاُٞت اإلاٛغب، وهما مبدشان 

جض مبدشا آزغ في ظٛغاُٞت بالص الجؼاثغ ومؿاختها وه ازىان، ألاو٫ زُابي والشاوي ظٛغافي 

ؿها وما بها مً  ال ٖال٢ت لها  (02) خُىاهاث وهباجاث، لُهبذ ٖضص اإلاباخض زالزتوجًاَع

ش اإلاٛغب الٗغبي ؤصهاه وؤوؾُه وؤ٢هاه بلى  بؿحرة ألامحر ٖبض ال٣اصع، وهجض بٗض طل٪ في جاٍع

و بالًبِ في الخامـ مً ًىهُه ٦ما ًدضصها  2828اؾدُالء ٞغوؿا ٖلى الجؼاثغ ؾىت ٚاًت 

ش صو٫ اإلاٛغب وبًٗها في مب 22ألامحر دمحم، وهجض ٧ل طل٪ في  ىعاث الشدشا ظلها في جاٍع

حرهم. يضالكٗبُت  ً والٛؼاة الٟغوؿُحن ٚو  اإلاؿخٗمٍغ

ابخضاء مً هظا اإلابدض اإلاظ٧ىع وهى اؾدُالء الٟغوؿُحن ٖلى مضًىت الجؼاثغ وهى مبدض 

ُضة بالؿحرة وٗثر ٖلى  مبدشا ٧لها جغوي ؤخضازا خى٫ ألامحر ٖبض ال٣اصع مىظ  97طو ٖال٢ت َو

٘ له باإلماعة وإلى آزغ و٢اج٘ ألامحر ٖبض ال٣اصع في بالص اإلاٛغب ألا٢ص ى بٗض وا٢ٗت بني  بَى

 ٖامغ في هىاحي ٞاؽ.

الجؼء الشاوي مً الؿحرة وهي ؾحرجه ال٣لمُت جبضؤ مً جهاًت ال٨ٟاح الٗؿ٨غي وبالًبِ 

مبدشا ٧لها مً نمُم  27ؿا هى وؤهل بِخه، وجًمً هظا الجؼء مً ع٧ىبه بلى َىلىن بٟغو

ً وهما : عؾاثل الخٗاػي واإلاغاسي َبٗا بٗض مىجه،  الؿحرة، بما في طل٪ اإلابدشحن ألازحًر

 واإلابدض ألازحر واؾمه الخاجمت في ط٦غ وؿبه الكٍغ٠. 

لُه ًم٨ً الجم٘ بحن مباخض الجؼء ألاو٫ والشاوي مً الخدٟت لُهبذ مجمٕى ٖضص  ٖو

 222ههُا والباقي  مبدشا مجها مُخا ٧25ان  مبدشا، 259اإلاباخض بدؿاب اإلا٣ضمت و الخاجمت 

باإلائت  82.27مبدشا طا ٖال٢ت وز٣ُت بالؿحرة )الخدٟت( وبالخالي ج٩ىن اليؿبت إلاا هى هص ي 

 باإلائت. 25.72ووؿبت ما هى مُخا هص ي 

والخالنت في هظا الك٤ بالظاث ؤلم ًُل٘ ألامحر دمحم ٖلى ؾحرة ؤبُه الظاجُت ؤو اإلاظ٦غاث 

التي ؤمالها ٖلى نهغ الٗاثلت ؟ ختى ال هجض ج٨غاعا في املخُاث الغثِؿت التي ؤحى ٖلى ط٦غها 

 ؟ ألامحر في اإلاظ٦غاث الىهُت ؤم ٚحر الىهُت
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بين الصيرة واملزكشات )الحخييل  ملضمىن النص ي وامليحاهص ياطبيعة 
 الصذقية( و 

٣ًى٫ ظان ماعي قُٟحر ًٖ قٍغ الخسُُل في آلاصاب ختى حٗض ؤصبا، والؾُما ًٖ 

خضا٫ في هظا الخسُُل وؤن ٩ًىن ألاصب وؾُا بحن الخُابُت والخسُُل :   الٖا

٣ت مكتر٦ت، "  بٍُغ
ً
 مدضصا

ً
 ؤن ألاصب ع٧ام ؤ٦ثر مً ٧ىهه هٓاما

ً
بطا ٧ان صخُدا

ه ًجب ٖضم الاهضهاف ٖىض ا٦دكاٝ ؤن ؤؾماء ألاظىاؽ ال جخىاظض ظمُٗها ٞةه

: ألاصب ال ًستز٫ بلى الخسُُل وال بلى ؤٞٗا٫ زُابُت  في الجهت هٟؿها مً الخضوص

ُت للخ٣لُض ألاصبي الٛغبي ج٣ىم  ٚحر ظاصة. صخُذ ؤن ؤ٦ثر ؤؾماء ألاظىاؽ الكٖغ

 بإن بٌٗ ألاظىاؽ ٚحر 
ً
اللٗبُت مشل ألاصب الترؾلي، ٖلى املجا٫ اللٗبي: ٖلما

ش، ٢ض صزل يمً مجا٫ ألاصب. ٦ظل٪ بطا بدشىا ًٖ  والؿحرة الظاجُت، والخاٍع

قغٍو الخٛحراث الش٣اُٞت بلى مماعؾاث ٌٗخبرها الٛغب ؤصبُت، وإطا ٢بلىا ؤن ٧ل 

وكاٍ لٛىي له ؤؾاؽ اظخماعي ووا٢عي، ؤو الظي ًٟسح املجا٫ لتر٦ُب لٛىي 

ذ ٖىىان ألاصب، ٞةهىا هغي ؤهه في ٖضص ٦بحر مً مخمحز ًم٨ً ؤن ًىضعط جد

الخًاعاث، زانت الكٟهُت مجها، ًخًمً املجا٫ اإلا٣هىص ٖضة ؤوكُت ٚحر 

ت، وألامشا٫، وألاهاقُض الضًيُت،  والهلىاث،لٗبُت، مشل الغزاء،  اوي الجىاثٍؼ وألٚا

ُٓت. مً اإلاُٟض جدضًض ؤهه بطا ٧ان الخمُحز بحن ؤؾماء ألاظىاؽ  والخُب الٖى

ت  اإلاؿدىضة ٖلى املجا٫ اللٗبي وبحن ؤؾماء ألاظىاؽ اإلاؿدىضة ٖلى مماعؾاث لٍٛى

ُُٟت، ٞةجها ٧لها، مهما ج٨ً الىُْٟت التي حؿدىض ٖلحها،  ظاصة، طا َبُٗت ْو

اث ؤزغي للٟٗل الخىانلي في الى٢ذ  ٠ بٓىاهغ مغجبُت بمؿخٍى حؿخُُ٘ الخٍٗغ

  (.ث.ص، قُٟحر) ".هٟؿه

مً ؤظله الؿحرة ألاصبُت لألمحر ٖبض ال٣اصع ًٟغى الؿُا١ والهضٝ الظي ٦خبذ 

الهض٢ُت وهى ؾُا١ ألاصب الهاصٝ، وم٘ طل٪ ٞهظا ملمذ ه٣ضي ؾُاقي، وهظه آلُت ؾُا٢ُت 

وألامغ ًدخاط بلى صلُل هص ي، بل و٢ض ج٩ىن هظه الدجت ٖلُه ولِؿذ له مً خُض 

ابال للخسُُل، ل٨ً بهما الهض١ م٣ ؛ الهض٢ُت، ل٨ىىا هىا ال هىا٢ل الهض١ ٦م٣ابل لل٨ظب

حؿاٖض ٖلى الخضلُل ٖلى الهض٢ُت والخ٣ُ٣ت في الىو الؿحري  -ٖلى ٧ل خا٫-هظه الدجت 

ٞلم ٨ًخب ألامحر ٖبض ال٣اصع ؾحرجه للمخٗت ألاصبُت،  .مدل صعاؾدىافي الىهحن اللظًً  : ؤي

ش و  ٠ُ وال للمبالٛت وال للخسُُل، وإهما ٦خبها للخاٍع لُه ٞهى لِـ في خاظت للتًز هي لِؿذ ٖو
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غث ُٞه  ش، ٦خبها لالٖخباع وهي هو ٞني جٞى كغٍو ألاصبُت مً خُض ظمالُت ألاؾلىب، البخاٍع

 ٧ان بةم٩اهه اؾخسضام ألاؾلىب الٗلمي اإلاؿخسضم ٣ٞض ومهما ٨ًً ؤؾلىب ألامحر ظمُال 

حن ابخضاء مً هحروصوث  لُه ٦خبذ ونىال بلى في ٦خب اإلااعزحن وؤلازباٍع ابً زلضون، ٖو

ٝ الضٞإ وعص الكبهاث وجٟىُض الاتهاماث، ٞهي مغاٞٗت ًضاٞ٘ بها ناخب الؿحرة الؿحرة بهض

ً والضه في خالت الؿحرة الخدٟت جا٦ضها الخ٣اث٤ والكىاهض  ًٖ هٟؿه في خالت اإلاظ٦غاث ٖو

سُت اهُال٢ا مما ٌكهض به الىاؽ واهُال٢ا  وجدمحها مهضا٢ُت آلُت الخىاجغ في الخىاصر الخاٍع

  .مما ؾ٨ُخبه آلازغون

وفي ظمُ٘ ألاخىا٫، ؾىاء ؤ٧ان ٧اجب الؿحرة الظاجُت ناص٢ا ؤم ٧اطبا، ٞىدً ال "

سُت، ول٨ىىا هخىخى ٞحها الهض١ ألهىا وٗضها وؾُلت  وٗض الؿحرة الظاجُت وز٣ُت جاٍع

إل٢امت ظؿىع مً الخٗا٠َ والهضا٢ت بحن ال٣اعت وال٩اجب ول٩ي ٌؿخُُ٘ 

 قا٦غ،) ".الهض١ والهغاختال٩اجب ؤن ٨ًؿب ز٣ت ال٣اعت ال بض ؤن ًلتزم 

  (22. م، 2002

غ مً وزاث٤ وقهاصاث في ه٣ل  غا١ في اإلاخٞى ُت وؤلٚا في خالت ألامحر دمحم ٧اهذ الخٞغ

سُت خامُت له مما ًم٨ً ؤن جملُه ٖاَٟت الىلض ججاه والضه مما  الخ٣اث٤ والخىاصر الخاٍع

با ٖمً جهضع لل٨خابت  اصة، وهظا لِـ ٍٚغ ت، ًٞخى٢٘ مً مبالٛت ؤو ٍػ لٗل ٦شحرا مً  "ـــــالؿحًر

سُت ٖىضها ٧اهىا ؤؾب٤ ب خضا٫ في الخ٨م و ٦خاب الؿحر الخاٍع الخ٣ضًغ، خؿاؾا بمٗنى الٖا

وايٗحن الهىاب بلى ظاهب الخُإ خحن ًخدضزىن ؤو ًترظمىن ألن "ٖلم الغظا٫" ٖلمهم ؤن 

٪ لم ج٨ً هىا٥ ظغخا و حٗضًال، وؤن هىا٥ مغجبت وؾُى ججم٘ بحن الجغح والخٗضًل، ولظل

 "طما مُل٣ا، بل ٦شحرا ما ٧اهذ ججم٘ بحن هظًً في نض١ واٖخضا٫ الؿحرة مضخا مُل٣ا ؤو

وم٘ طل٪ ٞهي ههىم ؤصبُت ٞىُت جىاٞغث ٞحها الجمالُت ألاصبُت،  (28م.  ،م2978ٖباؽ، (

 وإن لم ٣ًهض بها ؤلامخإ وم٘ طل٪ ٣ٞض خ٣٣ذ بمخإ اإلاخل٣ي.

ٌص يء  التراظم ؤو الؿحر في الٗهغ الٗغبي الىؾُِ،ل٣ض ٧اهذ ":  ولظل٪ ًم٨ً ال٣ى٫ 

سُت للؿحرة، بل ٧اهذ ؤًًا ؤصاة للخ٣ٍغٔ  والجض٫. ؤ٦بر مً مجغص مؿخىصٕ للبُاهاث الخإٍع

الجساط مى٠٢ ًخٗل٤ بهُئت الصخو  ٧اهذ جخاح ٞغنت للمال٠ٞٗىض ٦خابت جغظمت ما 

التي  ؤصع٥ ٧اجب الؿحرة بٌٗ اإلاٗلىماث ٞةطامىي٘ الاهخمام ؤو بجىاهب مُٗىت مً خُاجه. 

ّمَجَها جشحر الجض٫ ُٞما ًخٗل٤ بصخو ما، ٞهل ٣ًىم باؾدبٗاصها ؤم ٖلُه ؤن ًَ ؟ وإطا ٧ان  ًُ

ّمَجَهاٖلُه ؤن  ًَ هظا ًٖ الٗهىع  (222 .م ،م2985 ،صوظالؽ) "، ٠ُ٨ٞ ٌٗغيها ؟ًُ

بن " الؿاب٣ت ٖىض الٗغب، وهى هٟؿه ما ًم٨ً ؤن ًخد٤٣ ٖىض ب٣ُت ألامم ومجها الٛغب، ٝ
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ش باليؿبت بلى ؤظُا٫ ما بٗض زىعة  م ال ًم٨ً بال ؤن ٩ًىن ؤؾاؾُا : مىاظهت بحن ما 2789الخاٍع

ً ٢ىاهحن ججٗل مً هظه الخدىالث الا٢خهاص"هى ٧اثً و ًت ما ٧ان وبدض ًٖ الخٗلُالث ٖو

ت، طل٪ الك٩ل  والؿُاؾُت والاظخماُٖت ال٨بحرة قِئا ٚحر الخىاصر، ل٨ً ؤلامبراَىٍع

ض  ا مً مالخم مغخلت جٍغ اإلاغ٦ؼي واإلاصخو في الؿلُت، هي التي ؾخهى٘ مً اإلاظ٦غاث هٖى

 .(م2985 الغبضاوي، ("ؤن ج٩ىن ظضًضة وال جيس ى

 ثحفة الزائش و  الخصلصل الزمني لألحذاث بين الصيرة الزاثية لألمير 

وٗني بالدؿلؿل الؼمني لألخضار مضي التراجبُت في عواًت ألاخضار، الخضازل الؼمني 

ب  اإلااض ي البُٗض مً زهاثو  الىوالاهخ٣ا٫ مً الخايغ بلى اإلااض ي ؤو مً اإلااض ي ال٣ٍغ

ٞىُت الغواًت الخضًشت واإلاٗانغة، وإن لم ٨ًً في الٗغبُت نُٜ جٟايل بحن الؼمىحن ٦ما هى 

في اللٛاث ألاوعوبُت مشال، بال ؤهىا وؿدك٠ طل٪ مً ؾُا١ ال٨الم ومً ٖباعاث صالت  مخىاظض

ٖلى طل٪ ومجها ْغٝو الؼمان، وم٘ طل٪ ًم٨ً ؤن ه٨دك٠ اخترام التراجب الؼمني في الىو 

ت )الخدٟت( وؤ٢ترح ؤن ٩ًىن  الؿحري ؾىاء في الؿحرة الظاجُت )اإلاظ٦غاث ؤم في الؿحرة الٛحًر

ُضة بالؿحرة طل٪ بك٩ل جٟهُلي وؤن  .ُٞما ًخٗل٤ باإلاباخض الىهُت، طاث الٗال٢ت الَى

ٟٞي اإلاظ٦غاث ٧ان الٟهل ألاو٫ مؼاوظا ، ههُت ُٞما ًخٗل٤ باإلاباخض اإلاُخا ٩ًىن بك٩ل ٖام

ً الؼماوي واإلا٩اوي  اٍع ، وهى ٞهل في وؿب ألامحر، )بِئت ؤو ًٞاء الىالصة واليكإة(بحن ؤلَا

 )الؼمً اإلااض ي البُٗض ظضا ؤو السخ٤ُ( بمٗنى ألاظضاص، جُغ٢ذ اإلاظ٦غاث بلى اليؿب

ً صاللت  ت  مً زال٫ ،والؼمان )الًٟاء(ٖلى اإلاؼاوظت بحن اإلا٩ان باٖخباع الَى الخٍٗغ٠ بؼاٍو

لُه ٧ان ًشاإلاىلض والخٗلم، ٞاإلاكازم ال٣ُُىت لخد٤ُ٣ اليؿبت اإلاظهبُت وال٣ٗاثضًت،  ، ٖو

ت سخ٤ُ( ؤؾب٤ مالألن ألاظضاص )اإلااض ي  ؛ مى٣ُُاالتراجب  ت ظؼاثٍغ ً وج٩ىهه ٣٦ٍغ ً اإلاَى

ت و  ٖغبُت وإؾالمُت مً مٗؿ٨غ )اإلااض ي البُٗض(، وبلضة ال٣ُُىت في الخ٩ىن ؤؾب٤ مً ػاٍو

ش ؤؾب٤ ًش، وإن ٧ان اإلاكاًال٣ُُىت، وبٗضها ٧ان اإلاىلض ؤؾب٤ مً الخٗلم ومً ط٦غ اإلاكا

خب الؿحرة في الىو ؤهم ْهىعا مً ناخب الؿحرة وم٘ طل٪ جإزغ الخضًض ٖجهم ألن نا

 ش ولظل٪ ؤلٛذ ؤهمُت اإلاترظم له ػمىُت اإلاكاثش.ًمً خُض الظ٦غ مً اإلاكا

وعظٗذ  ؤما اإلاباخض الخالُت وباٖخباعها مُخا ههُت ٞةجها زغ٢ذ جماما الدؿلؿل الؼمني

بمظهب ٣ٞهي واخض  لظل٪ صٖذ اإلاظاهب ال٣ٟهُت لًغوعة الالتزامبلى اإلااض ي السخ٤ُ، 

 ام صاع الهجغة مال٪ بً ؤوـ وبهٟاجه وزهاله.والخٍٗغ٠ بةم
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 ما ٣ًا٫ ًٖ هظه اإلاباخض ٣ًا٫ بك٩ل ؤٖم٤ خى٫ الٟهل الشاوي بإ٦مله لٛىنه 

الخٔ ؤن  -ملسو هيلع هللا ىلص -بالىبيفي اإلااض ي السخ٤ُ ظضا وطل٪ مخٗل٤  وبإظضاصه وبإنل الٗغب. ٍو

ب بلى ههُت ٩ًىن الترجِب ٞحها مً الخايغ بلى  اإلاباخض اإلاُخا اإلااض ي ؤو مً اإلااض ي ال٣ٍغ

جِب ألاخضار ٞحها مً غ اإلااض ي البُٗض، ؤما اإلاباخض الىهُت ٞٗلى ال٨ٗـ مً طل٪ ٩ًىن ج

ب بلى الخايغ .بهظا الك٩ل :  اإلااض ي ال٣ٍغ

ت ……………………………… .......ههُت إلاُخااخالت اإلاباخض   خالت اإلاباخض الؿحًر

ب بلى الخايغ ُض....................اإلااض ي السخ٤ُ مً اإلااض ي البٗ بلى  مً اإلااض ي ال٣ٍغ

 

 

اإلاخٗل٤ بمباخض الىبىة والغؾالت في ؤلاؾالم ومىه  الشالضوهى ألامغ هٟؿه م٘ الٟهل 

م ٖلُه الؿالم.  اهخ٣ل بلى الخضًض ًٖ ِٖس ى بً مٍغ

الٟهلحن الخامـ والؿاصؽ اإلاخٗل٣حن ٖلى الخىالي بسجاًا  ُٞما بٗض ؾىالخٔ ؤن

سها مً آصم ٖلُه الؿالم بلى ٖبض اإلاُلب ظض الىبيالٗغب و  وبيؿب الغوم  - ملسو هيلع هللا ىلص - م٨ت وجاٍع

حن بلى ببغاهُم الخلُل ٖلُه الؿالم ت مً الخىاٍع   .ال٣ُهٍغ

ؤما الٟهل الؿاصؽ ٣ٞض زغ١ التراجب الؼمني الظي وعص في الٟهى٫ اإلاُخا ههُت ؤو اإلاُخا 

ت و٧ان مً اإلااض ي السخ٤ُ بلى اإلااض ي البُٗض، وخاٞٔ في اإلا٣ابل ٖلى جغجِب مباخثه ؾحًر

هظه اإلاالخٓت ال جىُب٤ ٖلى  الخظبظب في جغجِب ألاػمىت في الٟهل الؿاب٘ واضح ظضا.

ٞهي جبضؤ بٗضص الكهىع والؿىحن ٖىض الٗغب بضاًت و جيخهي بٗالماث ٢ُام الؿاٖت الخاجمت، 

 ض ي بلى اإلاؿخ٣بل.ومىه ٞهي مغجبت مً اإلاا

٢ض  الٟهل الغاب٘ اإلاخٗل٤ ب٨ٟاح ألامحر ٖبض ال٣اصع ًٟترى ؤن ٩ًىن الىو الؿحري 

ت  ش الخضًض للضولت الجؼاثٍغ اخترم الدؿلؿل الؼمني بك٩ل ًىا٤ٞ بلى خض بُٗض ما ٢غعه الخاٍع

الخضًشت ب٣ُاصة ألامحر ولى ٖلى مؿخىي مٗؿ٨غ والؼمالت، وجىا٤ٞ ما ط٦غه ٧ل مً قاع٫ 

٣اؾم ؾٗض هللا وبغوهى بجىحن بدؿب جغظمت ؤبي ال هجري حكغقل في "خُاة ألامحر ٖبض ال٣اصع

جغظمت مِكا٫ زىعي، بال ُٞما ًخٗل٤ بمبدشحن ؤقغها بلى  ال٣اصع الجؼاثغي"ٖبض في "

ٟت ٢هت الكاٖغ الٛؼا٫ بمل٪ بؾباهُا " مُخاههُتهما" خٗل٣ان بٍُغ ال٢ت ػوظخه الؿُضة ٍو ٖو

بدؿب الُبٗت التي  229في نٟدت الىاعصة بؼوظت اإلال٪ اإلاظ٧ىع  لُُٟت بؼوظت مل٪ اؾباهُا

 ًخم الاقخٛا٫ ٖلحها.
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ب بلى اإلااض ي ألا٢غب في بٗض ألاخُان وزاع١  لُه ٞالتراجب مدؿلؿل مً اإلااض ي ال٣ٍغ ٖو

لهظه التراجبُت في ؤخاًحن ٦شحرة مً اإلاتن الىص ي للؿحرة ختى في مباخض ًٟترى ؤجها ههُت 

ت ماثت باإلااثت. ولىإزظ ٖلى طل٪ مشاال ٣ٞض بضؤث عخلت ال٨ٟاح بالغخلت م٘ الىالض بلى  وؾحًر

ب البدغ مً جىوـ بلى ال٣اهغة بلى ظضة بلى اإلاضًىت،... زم اهخ٣لذ بلى ما ؾُإحي الدج مً ع٧ى 

بٗض مٗاهضة الخاٞىت، ٧ل  للخُجاويُٞما بٗض ولم ًدً ؤواهه وهى ٞخىت ٖحن ماض ي وما و٢٘ 

( ،: )ٖىصة( ج٨غاع ٖباعاث مً مشل ه ٢بل مٗغ٦ت اإلا٣ُ٘هظا ال٨الم ط٦غ   ،)الغظٕى

صلُل ٖلى ٖضم اخترام الدؿلؿل الؼمني لألخضار في هظا )ولجرظ٘(  ،)عظ٘( ،اؾخُغاص()

، ٞبٗض ٧ل ما ط٦غهاه ًبضؤ الىو الؿحري وألامشلت ٦شحرة ٖلى هظا الاهخ٣ا٫ الؼمني اإلاتراوح

مىظ مً ؾب٣ه بلى  ،مً ال٨خاب 228هٟدت ال بضءا مًالبضاًت الغؾمُت في ٖال٢خه م٘ ٞغوؿا 

بلى مباٌٗت ؤبُه وهى مً بٗضه  خاصزت اإلاغوختصزى٫ ؾُضي ٞغط مً الٟغوؿُحن اإلاكاع٦حن في 

 .ٞغوؿا خغبا وهضهت هظا بٗض ؤن اؾخُغص في الخضًض ًٖ ٖال٢خه بججرالاث ٖلى الجؼاثغ، 

ت و٢ض ؤههى ألامحر ٖبض ال٣اصع خضًشه  اعجه لبٛضاصًٖ الغخلت الدجاٍػ م٘ الغ٦ب  بظ٦غ ٍػ

الخُجاوي ٖلى  للخضًض ًٖ زىعةمىخ٣ال الكامي وججىبه لب٣ُت الُغ١ ججىبا ل٣ُإ الُغ١ 

الباي خؿً، باي وهغان مً ٢بل ألاجغا٥ وؤَا٫ ألن الخاصزت ؾدخ٨غع ول٨ً بحن ألامحر وؤر 

ت،  ، وإن لم ٨ًملها باٖتراٞه، مىخ٣ال للخضًض ًٖ زىعةالخُجاوي في ٖحن ماض ي، خُض الؼاٍو

ًخظ٦غ ؤهه لم ٨ًمل  222بلى مٗاع٦ه م٘ الججرالاث واإلااَعكاالث الٟغوؿُحن زم في نٟدت 

اث وألاؾالُب مً مشل "وم٘ ٧ىهىا  ٘ اإلاىيٖى برع هظا بدىَى خضًشه ًٖ الغظٕى مً الدج ٍو

ؤن ونل  لم هخم ٢هخه" و "وال ؤ٦ملىا ٦المىا في قإن الؿٟغ الدجاػي وما آ٫ بلُه ألامغ، بلى

٣هض ؤباه محي الضًً"  ُ٘ البالص "ٍو  جبا،مٟهال مغ  ٧ان ٖلُىا ط٦غ طل٪هظا الؿُض الٞغ

ىا  ل٨ً ٚاًغهاال٨الم ٖلى ؾجن واخض  لُجغي  بحن ألاؾالُب واعج٨بىا هظا التر٦ُب، جلٍى

مغة ؤزغي بلى بجمام مما ٌٗني ؤهه لً ٌٗىص  ال٨الم، واهخ٣اال مً م٣ام بلى م٣ام" لخدؿحن

ت.  للترجِب الؼمني بىعي وب٣هض  صلُال لٗضم اخترام ألامحر 227حٗخبر الهٟدت الغخلت الدجاٍػ

م الهجغي وألاظمل مىه،  ٤ الخ٣ٍى  اإلاًبٍى بالُىم والجضًغ بالظ٦غ ؤهه ًاعر ل٩ل خاصزت ٞو

خُض والكهغ والؿىت وباإلاضة، وطل٪ في ق٩ل خىنالث ل٩ل مغخلت مً مغاخل الؿٟغ 

ْدص ي  مً بضاًت الغخلت بلى جهاًتها مضة ٦ظا. مضتها ًُ

ا وههُا،  هظا الٟهل اإلاخٗل٤ بال٨ٟاح مً ٞهل وألا٦بر حجما وهى ؤ٦بر الٟهى٫ ؾحًر

ت   والتي جغص ٖاصة مً باب اليكإة والخٗلُم، وٗثر ٖلى الٗضًض مً الىهىم ٚحر الؿحًر
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٤ ٖال٢اث الدكابه ؤو الاؾدكهاص ؤو  الاؾخُغاص الظي له مى٣ُُت الخىاظض بما ًٖ ٍَغ

 الخظ٦غ ؤو الخسُل ؤو اإلاىاؾبت ٨ٞما ٢ُل : 

 ٚحر هظه الىهىم الجؼثُت بإػمىت "الص يء بالص يء ًظ٦غ" وهى ما ؾُٟط ي بلى نلت

الغواجي ول٨ً مً ٚحر جسُُِ  خُجها جهبذ الؿحرة قبحهتمغجبت وال مدؿلؿلت وال مترابُت، 

الىو ٧ لؿحر الخ٩ي، وهى ما ٌٗبر ًٖ مى٣ُُت اإلاىاؾبت ال مى٣ُُت الترجِب الؼمني، ٞىو 

اح ألاعب٘ ٞالشماهُت واؾخدًاع ههىم  مً الهضي الىبىي اإلاؿخسضم للخضلُل ٖلى ؤهىإ الٍغ

اح مً صخُذ البساعي، وم٘ ؤلاًمان باهٟخاح هظه الىهىم ػمىُا بال ؤن الصخىاث  في الٍغ

ُت والش٣اُٞت  ال جيخمي لؼمً خُاة ألامحر، الضاللُت التي جدخٟٔ بها وختى الخمىالث اإلاٗٞغ

ت  لت في اإلاايٍى  .وال٣ضمباٖخباعها ههىنا مٚى

م٨ً اؾخدًاع الٗضًض مً الىهىم التي حٗبر ًٖ الخضازل في ألاػمىت ٖبر ٢ىىاث  ٍو

 هظا الاهخ٣ا٫ ٚحر اإلاىخٓم اإلاخٗضصة وؤؾالُبه املخخلٟت.

غاُٞت  هضازلم٫ مجها )الؿحرة الؿُُٟت( ٧اهذ الجؼء ألاو ٞفي "جدٟت الؼاثغ"  ال٩ىػمٚى

ب مً لبالص اإلاٛغب ؤلاؾالمي مدترمت الترجِب الؼمني مً اإلااض ي الب ُٗض بلى اإلااض ي ال٣ٍغ

الث التي خ٨مذ اإلاٛغب  اث زم الضٍو ش البربغ بلى الٟخذ ؤلاؾالمي بلى مسخل٠ ؤلامبراَىٍع جاٍع

آ٫ ٖشمان، زم ما ٧ان مً بٌٗ الشىعاث الكٗبُت ٖلى ؤلاؾبان ونىال لضولت ، ؤلاؾالمي

لى آ٫ ٖشمان  جِب ػمني وهى جغ الاؾدُالء الٟغوس ي ٖلى الجؼاثغ الٗانمت التي جالها ٖو

 زاعط ًٖ مُُٗاث ؾحرة ألامحر ٖبض ال٣اصع.  يهص  مُخال٨ىه  ،مى٣ُي

ا بن الىهىم الخالُت جهب في نمُم الؿحرة الظاجُت ال٨ٟاخُت لألمحر  ثمدخٍى

بلى جغجِب ػمني ص٤ُ٢ ظضا بدؿب و٢اج٘ ٞاؾخٗماله ل٩لمت "ط٦غ" وظهه مما هى ؾحرّي 

بني ٖامغ بٟاؽ وما ونىال لىا٢ٗت ومٗاع٥ ألامحر ٖبض ال٣اصع م٘ الجِل الٟغوس ي و م٘ ٚحره 

 ٧ان بٗضها مً و٢اج٘ باإلاٛغب ألا٢ص ى.

بجب٘ ُٞه ألامحر دمحم الجؼء الشاوي مً الخدٟت الؿحرة ال٣لمُت لألمحر ٖبض ال٣اصع جًمً 

 بضء بخىلىػ التي اؾخ٣غ بٗضها بلى ٞغوؿا  ؾٟغهفي ؾحرة والضه مىظ  حؿلؿل ألاخضار

اجه بفي لىمبىاػ بلى ٚاًت اهخ٣اله  ب  .- عخمت هللا-لى صمك٤ و ٞو باؾخصىاء زغ١ ألامحر دمحم لتًر

هى زغ١ مً البضاًت، ٣ٞض ؤعظإ الخضًض ًٖ وؿب ألامحر ٖبض ال٣اصع بلى و  الؼمني لألخضار

ليؿب، و٧ان مً اإلاٟترى جبٗا ل٣اٖضة الاهخ٣ا٫ مً اإلااض ي الخاجمت و٢هغها ٖلى ط٦غ ا

ب  ...السخ٤ُ بلى اإلااض ي البُٗض ومىه بلى اإلااض ي ال٣ٍغ
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 خاثمة 

ل٣ض زكِذ ؤن جُى٫ هظه الضعاؾت ختى جسغط ًٖ ما ويٗذ له، وإال لخم ؤلا٦شاع مً 

 ألامشلت ُٞما ًخٗل٤ بالٗىانغ التي َغ٢تها، ؾىاء ٖىض الخضًض ًٖ َبُٗت املخخىي 

في اإلاظ٦غاث وفي الؿحرة ؤم ؤزىاء الخضًض ًٖ حجم هظا املخخىي في الىهحن ؤم ؤزىاء الخضًض 

٤ مى٤ُ الؿغص اإلاخخاب٘ واإلادؿلؿل، م٘ الٗلم ؤن  ًٖ الدؿلؿل الؼمني في ؾغص ألاخضار ٞو

اإلاى٣ُُت ٢ض جضع٥ بالخىاؾب في الؿغص وإن ازخلُذ ألاػمىت في ؾُا١ الىو الٟني الؿغصي 

حها ؤو بإهىاٖها.  ٧الغواًت وإلاا ال الؿحرة بىٖى

لُه ٣ٞض الٗغى ٖلى ق٩ل مىاػهت، لِـ بحن  في هظا زخام الخضًض٩ىن ًآزغث ؤن  ٖو

 دٟت واإلاظ٦غاث ٦ما ٢ض ُخب٨ذ ٖلُه زٍُى البدض، وإهما بحن هظه الؿحرة الشىاثُت الخ

 )الخدٟت واإلاظ٦غاث( مً ظهت وبحن اإلاىعور الؿحري ألاصبي ٖىض الٗغب في مغاخل مخإزغة 

مً ز٣اٞت هظه ألامت و جبلىع ؤصواتها الٟىُت وهي جهٙى ؤظىاؾها ألاصبُت، وهى ما لم هغه ال في 

لى عؤؾها ؾحرة الىبيؾحر ومٛاػي  ي  - ملسو هيلع هللا ىلص - ألاولحن ٖو البً بسخا١ ؤو البً هكام ؤو للؿَُى

ت لٗىترة بً قضاص ولؿ٠ُ بً  ًؼن ولهالح الضًً ألاًىبي وال  طيوال ختى الؿحر ألاؾُىٍع

وإهما في ؾحرة لغظل قضًض الكبه في مؿاعه الؿُٟي وال٣لمي باألمحر ٖبض  .لبني هال٫... الخ

الخُُب، م٘ الٟاع١ في ظضلُت ألاها وآلازغ ٞكخان  صع وهى طو الىػاعجحن لؿان الضًً بًال٣ا

٤ آلُاث مىاػهت ؤو م٣اعهت  بحن اإلاغابُحن وبحن الٟغوؿُحن، وهى ما جمشلىاه إلظغاء مسح ٞو

 ٖامت.

إلاؿحرة ًٞ الؿحرة ٖىض الٗغب في اإلاغاخل اإلاخإزغة مً الش٣اٞت الٗغبُت ؤجها ال جىٟ٪ جا٦ض 

غاُٞا، ولظل٪ ًخ٨غع ألامغ الظي خضر مٖال ت ٢تها بال٩ىػمٚى ٘ ٦خاب لُاإلاا وؾم بإهه مىؾٖى

غه لؿان الضًً بً الخُُب" للم٣غي " هٟذ الُُب مً ٚهً ألاهضلـ الخهِب وط٦غ وٍػ

ولضًىا ُٞه مظهب زام ومخىاي٘ لِـ هظا مجاله، ول٨ً ملخهه ؤن هظا -الخلمؿاوي

 يمً ًٞ الؿحرةال٨خاب 
ُ
َهّى٠ ش ٞهى ًُ ت وال ٦خاب جاٍع ، ولٗل وظه الكبه 5لِـ مىؾٖى

والخ٨غاع الخانل في هظًً الجؼثحن مً "الىٟذ" ًدضر م٘ "جدٟت الؼاثغ في مأزغ ألامحر ٖبض 

 ال ؾُما في بابه الخمهُضي"لألمحر دمحم بً ألامحر ٖبض ال٣اصع،  ال٣اصع وؤزباع الجؼاثغ

                                                           
ؼ قىٍِ 5 دي والؿحرة ٖىض اإلا٣غي الخلمؿاوي )صعاؾت  ًىٓغ ٖبض الٍٗؼ  : الخضوص الٟانلت بحن الىو الخاٍع

٤ُ في هٟذ الُُب(  ، ؤلاماعاث، مجلة آفاق الثقافة والتراث ،2011ؾبخمبر ؤًلى٫  في مبضؤي اإلاىا٣ٞت والخٞى
 .وما بٗضها 206 .مغ٦ؼ ظمٗت اإلااظض للش٣اٞت والترار، م : صبي
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غافي ؤو دي  ال٩ىػمٚى َا٫ ختى ٧اص ؤن ًهبذ ٦خابا بُٗىه،  والجٛغافي الظي اإلاضزل الخاٍع

الخدٟت" بدض الظي ٖبر ٖىه ناخب الؿحرة "اإلاٛغب والجؼاثغ في خا٫ "الخدٟت" وهى اإلا

"اإلا٣ضمت في ط٦غ ظٛغاُٞت ؤ٢ؿام اإلاٛغب" وما جاله مً ٞهى٫ ختى بلٜ الشماهحن  : بٗىىان

نٟدت مً الجؼء ألاو٫ مً الُبٗت التي بحن ؤًضًىا، والتي جيخهي بٗىىان "حؿلِ الٟغوؿُحن 

 ٖلى مضًىت الجؼاثغ" مما ٌُٗي الُاب٘ الخ٣لُضي ل٨خاب الؿحر والتراظم الٗغب ال٣ضماء 

ا لم هجضه في مظ٦غاث ألامحر ٖبض ال٣اصع ٞاإلاٗلىم ؤن لألمحر في مجا٫ في جدٟت الؼاثغ، وهى م

غط في عواًخه "٦خاب ألامحر االىثر ألاصبي ؤو الؿحرة ألاصبُت الظاجُت "اإلاظ٦غاث" ول٨ً و  ؾُني ألٖا

وؤٚلب الًٓ  .مؿال٪ ؤبىاب الخضًض" ًسبرها بإهه ٢ض ؤملى ؾحرجه الظاجُت ٖلى ؤخض مٗاوهُه

بترار ألامحر جدٟت الؼاثغ البىه دمحم، ٦ما ٌكحر بلى طل٪ اإلاهخمىن عجح ؤجها وألا ؤجها اإلاظ٦غاث، 

ا٦ض طل٪ ؤبى ال٣اؾم ؾٗض هللا،  نلت دمحم باألمحر وهى هىا هدؿاء٫ هل ًجىػ لىا ال٣ى٫ ؤن ٍو

ت ٧إجها ؾحرة طاجُت لل٣ضاؾت والٗال٢ت الغوخُت التي  ابىه ج٩اص ججٗل مً هظه الؿحرة الٛحًر

لً ج٩ىن ؤؾىء مً ؾحرة ظبران زلُل ظبران التي ٦خبها .. ول٨ً .عبما  ؟لىلضه ٌك٩لها الىالض 

هىا هخدضر ًٖ مجا٫ خضوص  مُساثُل وُٗمت، يمً ؾحروعة ألاصب الٗغبي الىثري.

عي في ؾحرة ٦خبها الابً ًٖ والضجه َ
ُت واإلاؿخىي الُبا ت بم٩اهُت  اإلاىيٖى مما ًضٖم عٍئ

ت الازخالٍ بحن الؿحرة الظاجُت والؿحرة ش ألاصب الٗغبي في مُضان ًٞ  الٛحًر م٘ ما ٖٝغ به جاٍع

تراٞاث  ُاث والغخالث واإلاظ٦غاث والٖا نلى -ٚحرها مىظ ؾحرة الىبي و الؿحرة والترظمت والٞى

 البً بسخا١. -هللا ٖلُه وؾلم

مظ٦غاث ألامحر ٖبض ال٣اصع التي حٗىِىا هىا ؤ٦ثر ختى مً جدٟت الؼاثغ ٧إهما هي مؿىصة 

 ؤمالها ألامحر في عجلت مً ؤمغه ؤو في ؾبا١ م٘ الظا٦غة م٘ ألامل في الٗىصة بلحها و جى٣ُدها 

وجصخُدها، و بال ٞما الٗلت في اؾخسضام الىٓم الٗغبي لل٨الم وجغ٦ُبه و هى هٓم صخُذ 

ا و ب بإلٟاّ ٖامُت وؤزغي مى٣ىلت ًٖ اللٛت الُٚا و مً ظهت ؤزغي عج الىو الؿحري هدٍى

 الٟغوؿُت، لِؿذ ٣ِٞ التي حٗبر ًٖ ؤؾماء ؤو مهُلخاث بل ؤًًا التي لها بضاثل 

في ٞهُذ اللٛت. بلى ظاهب اؾخسضام يمحر الٛاثب في الخٗبحر يمً اإلاظ٦غاث الظي ٌُٗي 

بحن ألامحر ومً ؤملُذ ٖلُه بط اصع وابىه في ٦خابت الؿحرة اهُباٖا بالدكاع٥ بحن ألامحر ٖبض ال٣

ُؾمذ له بةياٞت بٌٗ ألاخضار، وال ٌؿدبٗض ؤن ٩ًىن ال٩اجب الظي ؤملُذ ٖلُه هى نهغه 

م٨ً ؤن ٠ًًُ ما وؿُه  ابً التهامي الظي لم ًٟاع٢ه في مٗاع٦ه، ٞهى خايغ وقاهض ٍو

 ر الٛاثب وهى ٣ًهض ألامحر ٣ًل في ألامحر ؤو ٟٚل ٖىه، وبالظاث في ٞهل ال٨ٟاح ألن يمح
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٨ثر في ٞهل ال٨ٟاح بك٩ل ملٟذ مما ٌٗبر ًٖ ؾماح ألامحر البً  ب٣ُت الٟهى٫ واإلاباخض ٍو

 التهامي باإلياٞت واإلاكاع٦ت.
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. )ص. ٍ(. )ؾٗض هللا ؤبي ال٣اؾم، ث.(. حياة ألامير عبذ القادس هجري )ص. ث(. ،حكغقل قاع٫ 

 جىوـ الضاع الخىوؿُت لليكغ. 

  .: صاع الٗلم للمالًحن لبىان-(. بحروث2. )ٍ. املعجم ألادبيم(. 2982ٖبض الىىع ) ،ظبىع 

 -صمك٤ )حجاع َاهغ، ث.(. (.2. )ٍ. ألادب وألاهىاع ألادبية (.2985)مدمىص  ،الغبضاوي 

ت  (227، 222، 222. )نو ،: صاع َالؽ للضعاؾاث والترظمت واليكغ ؾىٍع

 (، 5(، )ط. 6 .ٍ( .0543-0321ثاسيخ الجزائش الثقافي (. 2009ؤبى ال٣اؾم ) ،ؾٗض هللا

 الجؼاثغ: صاع البهاثغ.

 .َى٢ان ٞضوي  (.2. )ٍ. الصيرة الزاثية في ألادب العشبي(. 2002) ٖبض الٟخاح ،قا٦غ تهاوي

ِ ؼ ) ،قٍى دي والؿحرة ٖىض 2022ٖبض الٍٗؼ ، ؾبخمبر ؤًلى٫(. الخضوص الٟانلت بحن الىو الخاٍع

 مجلة آفاق الثقافة اإلا٣غي الخلمؿاوي )صعاؾت في مبضؤي اإلاىا٣ٞت والخى٤ُٞ في هٟذ الُُب(. 

 : مغ٦ؼ ظمٗت اإلااظض للش٣اٞت والترار.  ، صبي، ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة(75)، والتراث

ِ ؼ ) ،قٍى غان(. ججلُاث الظو١ الٟني. ومٓاهغ الىعي الى٣ضي 2022ٖبض الٍٗؼ  ، ظىان خٍؼ

في ؤصب التراظم والؿحر. مً زال٫ ٦خاب ٖىىان الضعاًت في مً ٖٝغ مً الٗلماء في اإلااثت الؿابٗت 

ني،  ؤلاماعاث الٗغبُت :  -، صبي(82)، مجلة آفاق الثقافة والتراثببجاًت لل٣اض ي ؤبي الٗباؽ الٛبًر

 إلاخدضة مغ٦ؼ ظمٗت اإلااظض للش٣اٞت والترار. ا

ِ ؼ ،قٍى سُت و ؤصبُت ألاصب.  .ٖبض الٍٗؼ ؤصب التراظم والؿحر في الجؼاثغ بحن الخ٣ُ٣ت الخاٍع

الىفيات البن قنفز ، صعاؾت في "٦خاب" (2) مجلة عيذان الخيل للثقافة وآلاداب والعلىم،

 ؤلاماعاث - . الكاع٢تالقصنطيني )النثر(

-0551فن الصيرة الزاثية في ألادب الفلصطيني بين (. 2006مدمىص مهُٟى ) ،الكِب هضي

ىُت[.: عؾالت ماظؿخحر، ؤبى ٖمكت ٖاص٫، ٚؼة ٞلؿُحن[. 1111  ظامٗت الىجاح الَى

ت : -. )ص. ٍ(. )الؿُض ٚؿان، ث.(. صمك٤ما الجنض ألادبيث(. .ظان ماعي )ص ،قُٟحر ؾىٍع

 .75، 72. نوميكىعاث اجداص ال٨خاب الٗغب، 

،  (. مهغ2. )ٍ. الترجمة الشخصيةث(. .قىقي )ص ،ي٠ُ  .60 ،52. نو: صاع اإلاٗاٝع

 .28 -27. نو: صاع الش٣اٞت،  لبىان-(. بحروث2. )ٍ. فن الصيرةم(. 2978بخؿان ) ،ٖباؽ

ل الصير راجي قشاءة في ثجشبة دمحم القيس ي الصير (. 2005دمحم نابغ ) ،ٖبُض
ّ
ثمظهشات الخشك

 .250: ميكىعاث اجداص ال٨خاب الٗغب. م.  اؾىٍع -. )ص. ٍ(. صمك٤راثّية
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(. الجؼاثغ : صاع 2. )ٍ. ديىان الشاعش ألامير عبذ القادس الجزائشي م(. 2007صخى ) ،الٗغبي

بِ للضًىان(.25 م. ،زالت بِ اخمض قٍغ  . )م٣اعبت ألاؾخاط قٍغ

ؼ ت الٗاإلاُت لليكغ :  . )ص. ٍ(. مهغؤدب الصيرة الزاثية(. 2998قٝغ ) ،الٍٗؼ الكغ٦ت اإلاهٍغ

 .6 -5. نوم٨خبت لبىان،  ؛ لىهجمان

حتى ثىسة هىفمبر  2820مظاهش املقاومة الجزائشية من عام م(. 2985دمحم الُُب ) ،الٗلىي 

 .27، 22. نو: صاع البٗض للُباٖت واليكغ،  الجؼاثغ-(. ٢ؿىُُىت2. )ٍ. 0543

ت الٗامت  مهغ - . ال٣اهغة)ص. ٍ( القامىس املحيط.(. 2978الٟحروػباصي ) : الهُئت اإلاهٍغ

 لل٨خاب.

 : صاع دمحم ٖلي لليكغ  (. جىوـ2. )ٍ. معجم الصشديات. (2020)دمحم وآزغون  ،ال٣اض ي

 ; : صاع الٗحن مهغ ،الجؼاثغ : صاع جالت ;لبىان : ماؾؿت الاهدكاع الٗغبي  ،لبىان : صاع الٟاعابي

 : صاع اإلالخ٣ى.  اإلاٛغب

. )خلي ٖمغ، ث. ج٤.(. : الحاسيخ وامليثاق ألادبي الصيرة الزاثيةم(. 2992ُٞلُب ) ،لىظىن 

 (.92، 22، 22، 20. )نواإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي،  : ألا٢ص ى اإلاٛغب -الضاع البًُاء  ؛ لبىان-بحروث

. )ص. ٍ(. بناء النص التراثي، دساشات في ألادب والتراجمم(. 2985صوظالؽ ٞضوي ) ،مالُي

ت الٗامت لل٨خاب، م. -غةال٣اه  .222مهغ : الهُئت اإلاهٍغ

 (2ٍ. ) .الحذيثة العشبية النهضة في:  وؤعالمها الادبية فنىن ال .(2980) ؤهِـ ،اإلا٣ضس ي

 .للمالًحن الٗلم صاع الىاقغ:  لبىان - بحروث ،الشالشت

-بحروث(. )الجُىس ي زلُل عاقض، ث.(. 2)ٍ.  .معجم ألافكاس وألاعالم .م(2007هدكيؿىن )

 .269: صاع الٟاعابي، م.  لبىان

باؽ بخؿان ،وظبرا ابغاهُم لبىان : اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ، -بحروث .همىرجا ،ٖو

 . (22، 22). نو


