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( الشخصيت الديييت في زواياث هجيب الكيالوي
ً
 زوايت)عمالقت الشمال أهموذجا

 

 سالم عمس طاهس الدوسكي

ش التربىي، مدافٍت دهىن- ب والخىٍى  مّهذ الخذٍس

 ملخص البحث

ّامالتها ومىاكفها اإلاخخلفت مً مجمىِت مبادب دًيُت جفهمها فهما  حّّشف  الصخفُت الذًيُت بأنها: جلً التي جىىلم في ظلىهها وم

ٍم أفشاد اإلاجخمْ. وكذ كّذم الىُالوي هزه  واُِا وجذِى ئليها وجذاْف ِنها وجىدعب لزلً كذسا ًم الاخترام والخىكحر ًم مّ

ت واواُل واظْ بدُث ًيىن لها دوس باسص في اإلاجخمْ، وهزلً شخفُت ئًجابُت، حّاٌؾ الصخفُت ِلى أنها شخفُت راث زلاف

. وهزه الصخفُت دخلذ السجىن، خُث واهذ لهم هم في مىالبتهم بدلىكهم اإلاؽشوِتالىاط وحؽاسههم همىمهم، وحعاِذ

ىسة ئظال  ّىيهم ججشبت في الْمُت لىفغ اإلاإًم الفابش اللاومىاكف مؽشفت ٌعخدم رهشها. بل خشؿ ِلى جلذًمـ  ثباث ، َو

واضح الّالكت بحن فهي ِالكت خب، هما هى  باملسأةالسجً. أما ًِ ِالكت الصخفُت الذًيُت في  والفبر والصجاِت والجشأة

. والىُالوي ًشظم شخفِخه الذًيُت بذكت بالغت، ِثمان وحاماوا. وِشك شخفُاث واكُّت، ال مجاٌ لخغُحر ألاظماء فيها

الشةِعت ِلى اإلاعخىي الىفس ي، وكذمها بالىٍشلت اإلاباؼشة وغحر اإلاباؼشة. بل أولى اهخمامه بالصخفُت الذًيُت  مالمدها مخمحزة

تو  أن هجُب الىُالوي حّل مً الصخفُت الذًيُت سمضا  خاجمت البحث. ووعخيخج في التي جخذم جىحه الصخفُت الشةِعت الثاهٍى

لجأ ئلُه الىاط لُجذوا خال لُىلزهم مً الححرة والخخبيللىجاة، ئر جٍهش مّالم وشق الىجاة ِلى لعاهه،   ويوص ي البحث. ٍو

بمشوسة الخياجف والخّاون بحن حمُْ اإلاإظعاث داخل اإلاجخمّاث ؤلاظالمُت وخاسحها، ومْ غحر اإلاعلمحن لخلذًم بشامج حّضص 

 دوس الصخفُت الذًيُت الاًجابُت في حمُْ ألادًان.

 

 :مقدمت املشسوع

مفش بعبب اهفخاخها ِلى الّالم مىز اللشن الخاظْ ِؽش، شخفُاث ِمالكت أزشث في الحُاة ألادبُت ووان لها خمىس  أخشحذ    

مدلي وِشبي وِالمي. ومً أبشص هزه الصخفُاث اإلاإزشة في هزا اإلاجاٌ أخمذ ؼىقي وخافَ ئبشاهُم والّلاد ووه خعحن وظُذ 

الىُالوي الزي كاٌ ِىه هجُب مدفىً ) ئن هجُب الىُالوي هى مىٍش  كىب وهجُب مدفىً وهجُب الىُالوي وغحرهم. وهجُب

الم   ِ ألادب ؤلاظالمي آلان (، رلً ألن ملىالجه الىلذًت وأِماله الشواةُت واللففُت حؽيل مالمذ هٍٍشت أدبُت لها مياهتها في

 ألادب.

     ًِ 
ً
فالىُالوي ًىىلم في هٍشجه مً اإلافهىم الىاظْ لألدب ؤلاظالمي، وكذ اؼتهش بفً الشواًت، وِّبر ًِ مجخمْ ِاػ فُه، فمال

 اهخمامه بالصخفُت الذًيُت في سواًاجه.

دب دًيُت جفهمها فهما حّّشف الصخفُت الذًيُت بأنها: جلً التي جىىلم في ظلىهها ومّامالتها ومىاكفها اإلاخخلفت مً مجمىِت مبا    

 واُِا وجذِى ئليها وجذافْ ِنها وجىدعب لزلً كذسا مً الاخترام والخىكحر مً مٍّم أفشاد اإلاجخمْ.

 

 أهميت الدزاست: 

ىسة واملت      جأحي أهمُت هزا اإلاىلُى ئهه لم جخم دساظخه بؽيل ؼامل مخخفق. هما أن هزه الذساظت حاءث لدعهم في ئِىاءـ 

يُت في مجخمّاجىا، ومذي اسجباوها بالىاكْ، ومذي جأزحرها ِلى اإلاجخمْ، ومً زم هُفُت ِشك الياجب لهزه ًِ الصخفُاث الذً

 الصخفُت في سواًاجه.

 مً هىا فان هثحرا مً ألاظئلت جفشك راتها، منها:        

 هل كذم الصخفُت الذًيُت في سواًاجه بفىسة واكُّت أم بفىسة مبالغ فيها ؟ -1
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 فهل وان واكُّا ومل -2
ً
 ِشك هزه الصخفُت ؟ يىّا

 أزش أًذًىلىحُت الىُالوي في سظم الصخفُت الذًيُت.  -3

 هُف كّذم الىُالوي الصخفُت الذًيُت غحر اإلاعلمت ؟ -4

 مىكف الصخفُت الذًيُت مً اإلاشأة ِىذ الىُالوي.  -5

 ئلى غحر رلً مً ألاظئلت، خاولذ ؤلاحابت ِنها مً خالٌ هزه الذساظت ...  

 

 الهدف مً الدزاست:

والهذف مً الذساظت بيل ولىح هى الخىـل ئلى مّشفت هُفُت جىاٌو الىُالوي للصخفُت الذًيُت، ومذي حّبحره ًِ أفياسه،       

 وجىـُله لشظالخه في ُِىاث هزه الذساظت.

 

 اسباب اختياز املوضوع:

مشاِاة اإلاشاخل التي مشث بها هخاج الىُالوي، أما مّشفت أظباب اخخُاسي لهزا الىمىرج في الشواًت، فخّىد ئلى ِذة اظباب، منها:     

خباس صمً هخابت هزه الشواًت.      والخغُحر الفىشي الزي خفل في خُاجه، وهزلً جم ألاخز بىٍش الِا

 

 الدزاساث السابقت: 

لم ًجذ الباخث ِىذ بدثه وجففده للىخب اإلاخّللت بهزا اإلاىلُى )الصخفُت الذًيُت في سواًاث الىُالوي ... سواًت ِماللت     

(، ًم أخز مً الباخثحن بذساظت هزا اإلاىلُى دساظت ؼاملت جدُي بجمُْ حىاهبها. وئهما جىاوٌ بّمهم 
ً
الؽماٌ أهمىرحا

شخفُت واخذة مً خُث خُاجه وأِماله، أو دساظاث جدلُلُت، هلذًت ًِ أِماله حضةُاث مدذدة، بل أكخفش ألامش ِلى دساظت 

. 

وحذ الباخث أن بّن الباخثحن أو اإلاإلفحن كذ جىشكىا ئلى اإلاىلُى ًم خالٌ ئؼاساث جياد جيىن غحر واضحت، ئر جدذزىا ًِ      

 ث أو أبدار ـغحرة ال جليي اإلالفىد.الصخفُت الذًيُت في سواًاجه بؽيل بعُي، وهي مجشد آساء هلذًت ِلى ؼيل ملاال 

 :ذساظاث راث الّالكت بمىلُى البدثوفُما ًلي بّن ال    

 هىاء ِمش مىس ى خلُل، سظالت ماحعخحر. :الىُالويبىاء الصخفُت الذًيُت في سواًاث هجُب  -1

 سواًاث هجُب الىُالوي اللففُت: د. مدمذ ِبذ الٍُّم بىغشوص. –الصخفُت في الشواًت ؤلاظالمُت  -2

 الاججاه ؤلاظالمي في أِماٌ هجُب الىُالوي اللففُت: ِبذهللا بً ـالح الٍّشني. -3

 الىاكُّت ؤلاظالمُت في سواًاث هجُب الىُالوي، للذهخىس خلمي مدمذ اللاِىد. -4

 ـشاُ الصخفُاث في مجمىِت سواًاث ئظالمُت مّاـشة لىجُب الىُالوي: سظالت ماحعخحر للىالب ِلي ِبذ الشخمً. -5

 : دًىالي خاجي حاظم، أوشوخت دهخىساه. واًاث مدفىً والىُالويإلاشأة في س ا -6

وهىان دساظاث وملاالث هلذًت لشواًاتهما جىاولذ هزا اإلاىلُى في الصحف واإلاجالث، زم لمىذ في هخب فُما بّذ، ولىً لم       

 حّىىا ـىسة مخياملت، ؼاملت، ؼافُت جليي الغشك اإلالفىد.

  

 مىهج البحث:

ذ اِخمذ الباخث ِلى  دوس هزه الصخفُت في الشواًت، مً ألاظلىب الخدلُلي لّشك الصخفُت الذًيُت في الشواًت مً خالٌ ـس

 .خالٌ ِالكتها بمً خىله مً أفشاد ِاةلخه أو الجحران، وفي الىٌُفت و..

 

 مقدمت: 
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ن الصخفُت الذًيُت أـبدذ هي الّىفش ئلصخفُت الذًيُت في ول مشخلت أزشها ؤلاًجابي والعليي ِلى اإلاجخمْ، ئر لال ؼً ئن     

ُت دوس ، الفّاٌ في اإلاجخمْ هزه الصخفُت في الشواًت، وال ظُما ِىذ هجُب الىُالوي، وحذجني مهخما بذساظت الصخفُت  وألهم

وهجيب الكيالوي ِىذ الشواةُحن.. ، ياهت هزه الصخفُت في الحُاة، وفي ألادب، ورلً إلاخدلُليوفم مىهج ال هالذًيُت في سواًاج

، رلً ألن ملىالجه الىلذًت وأِماله (i)) ئن هجُب الىُالوي هى مىٍش ألادب ؤلاظالمي آلان ( هجيب محفوظالزي كاٌ ِىه 

 الشواةُت واللففُت حؽيل مالمذ هٍٍشت أدبُت لها مياهتها في ِالم ألادب.

غٍضش الىخاج، بدُث ًفل ِذد سواًاجه ئلى ما ًلاسب اإلااةت، وان البذ مً الاخخُاس، ولزلً بدثذ هزه  ى أن ألادًب هبحر، وه وبما    

ِماللت الىُالوي ...........هجُب ، فأـبذ الّىىان هى ) الصخفُت الذًيُت في سواًاث سواًت ِماللت الؽماٌالصخفُت في  سواًت 

 
ً
ًىىلم في هٍشجه مً اإلافهىم الىاظْ لألدب ؤلاظالمي، وكذ اؼتهش بفً الشواًت، وِّبر ًِ مجخمْ فالىُالوي  (.الؽماٌ أهمىرحا

 
ً
  ًِ اهخمامه بالصخفُت الذًيُت في سواًاجه. ِاػ فُه، فمال

ّامالتها ومىاكفها اإلاخخلفت مً مجمىِت مبادب دًيُت جف     همها وحّّشف الصخفُت الذًيُت بأنها: )جلً التي جىىلم في ظلىهها وم

 (. ii)فهما واُِا وجذِى ئليها وجذافْ ِنها وجىدعب لزلً كذسا مً الاخترام والخىكحر مً مٍّم أفشاد اإلاجخمْ(

ئرن كّذم هجُب الىُالوي شخفُت دًيُت اًجابُت، ظاِذه في رلً خلفُخه ؤلاظالمُت ًم اهخماةه للفىشة الىظىُت، وبىحىد      

ِادث الصخف ُت ئلى مياهتها الىبُُّت، وواكّىا أِىى أسوُ الىمارج لهزه الصخفُت، منها الصحىة ؤلاظالمُت اإلاّاـشة، 

 ِبذاللادس الجضاةشي، وأبً بادٌغ، واإلاهذي، والعىىس ي، وِمش اإلاخخاس، وِض الذًً اللعام، وغحرهم هثحرون.

 مً بّن الىىاحي الشةِعت. لهزا ظيخىشق في هزا البدث ًِ دوس الصخفُت الذًيُت وأزشها ؤلاًجابي او العليي في اإلاجخمْ    

 

 املبحث ألاول:

 أوال: املستوى الثقافي للشخصيت الديييت:

: هي الصخفُت التي خفلذ ِلى كذس مىاظب ًم الخّلُم، هأن جدفل ِلى ؼهادة حامُّت أو الشخصيت الديييت املثقفت    

تها مثال، فشبما ًيىن شخفُت مذسط مخمحز، أو وبِب، أو مهىذط، أو  ٌؽهذ لها بالخمحز الثلافي في اإلاجخمْ اإلادُي به، هلٍش

يىن را جىحه ئظالمي  .سحل ِامت. . ٍو

 مً الثلافت، جإهلها بأن جلّب دوسا مإزشا في اإلاجخمْ، الصخفُاث الذًيُت في ِالم     
ً
الشواًت ِىذ هجُب الىُالوي جدمل كذسا

ُْ أن جلّب هزا الذوس  ومشد دوسه الفّاٌ ًشحْ ئلى اإلاعخىي الثلافي الزي جدمله هزه  ،فأغلبها راث معخىي زلافي حعخى

 الصخفُاث ِىذ الشواتي.

أخذ الذِاة ئلى هللا، ًخلً ِذة لغاث، وبما أهه سحل دًً هما ًلٌى هى، فالبذ أن ًيىن  عثمان أميىوهجذ  ،شواًتهزه الفي     

 . (iii)مثلفا ليي ًيؽش سظالخه، وكذ أظلم ِلى ًذًه الىثحرون، وهى ابً جاحش أًما 

م الؽشق ن معخىاه الثلافي أًما، فّىذما كاٌ ألاب، بأن الغشب أظاجزحومً خالٌ خىاس ِثمان أمُىى مْ ألاب جىم ًدب   
ّ
ة، وِل

الفىاِت والضساِت والجغشافُا و. . ، كٌا له ِثمان: ) مً الؽشق ٌهش اإلاعُذ. . وفي الجٍضشة الّشبُت ولذ مدمذ. . وفي مفش ولذ 

 . (iv)مىس ى. . صادهم ِىذها. . . (

 را فشاظت عبدهللاوالؽُخ    
ً
 .(v). . . (في الشواًت ًففه الىُالوي بأهه شخفُت راث رواء وفشاظت: ) وان رهُا

ئرن الصخفُت الذًيُت في هزه الشواًت، كّذم ِلى أنها شخفُت راث زلافت واواُل واظْ بدُث ًيىن لها دوس باسص في اإلاجخمْ،    

ت وسةِعت جإدي اإلاىلىب منها .  وهي شخفُت دًيُت كٍى

 

: الدوز الاجتماعي للشخصيت الديييت: 
ً
 ثاهيا

ٌ(، هجذ      ِماللت الؽما ًلبل الخدذي ًم ـذًله هىس، للذخٌى في ِالم ؤلاغشاء والفعاد في الجهت  عثمان أميىوفي سواًت )

 كبىله هزا بىحىب الاخخاله مْ اإلاشض ى، وًم زم الدصخُق الذكُم، وولْ الّالج اإلاىاظب، أي 
ً
الثاهُت مً الّاـمت، مفعشا

لىم بذوسه اإلاىلىب  . (vi)البذ أن ًخخلي بالىاكْ الاحخماعي اإلاىحىد، ٍو
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أحي دوس الؽُخ      اسة ئخىاهه السجىاء، أو ًشظل مً ٌعٌأ ِنهم، وأهه ًشاعي أظشهم، وهزا ؼأن ألاخىة في عبدهللاٍو ، فُلىم بٍض

 . (vii)هللا، اللُام بالذوس الاحخماعي: ) زم ئهه ًشعى أَظشها في غُبدىا، . . . (

ِا ، خُث اظخىاُ ًم خالٌ جلذًم الخذماث ؤلاوعاألاب جوموهىان شخفُت      يىن هالمه معمى هُت أن ٌعُىش ِلى اللٍشت، ٍو

 فهى: ) ًخيلم مً مشهض اللىة، ولماجه حّني أن ألاسك أسله والبِذ بِخه. . . . 

ذٌ ِلى رلً كىله: خعىا. . أها اهفشف بذوسي. . ئر البذ مً اإلاشوس ِلى اإلاذسظت التي أؼشف ِليها، والب     مً أن أِشج ِلى  ذٍو

 .(viii)اإلاعخىـف الفغحر الزي هذاوي به اإلاشض ى. . (

، بأن الصخفُت الذًيُت في هزه الشواًت، شخفُت ئًجابُت، حّاٌؾ الىاط وحؽاسههم همىمهم، وحعاِذهم في وستيتج مما سبق   

ت  مىالبتهم بدلىكهم اإلاؽشوِت، بل هي اإلاشحْ الزي ًلجأ ئلُه الىاط. وهي حؽّش بىاحبها ججاه كماًا بلذه، واللمُت اإلاشهٍض

لذي الياجب هي كمُت الذفُا ًِ الىوً، وجدٍششه مً الّذو اإلادخل، معخمذا هزه الٍّضمت مً ئظالمُخه. بل ًخابْ بىل 

 ِلى الخأزحر في خُاة مجخمّه.
ً
، كادسا

ً
 اللفت في سواًاجه مىز الفغش، ختى ًفبذ سحال

 

: الشخصيت الديييت والسياست: 
ً
 ثالثا

ٌى أو ًف أداسة ؼإون الّامت )     (. والصخفُت الذًيُت مىالبت بملخط ى ئًمانها، أال جلف مىكف ixحّشف العُاظت بأنها: ـأ

دث الىاط ِلى سفن  اإلاخفشج مً اللماًا العُاظُت، بل ِليها أن جلاوم وحّمل ِلى حغُحره بالُذ وباللعان والبُان و. . ، ٍو

 ما في الخاٍسخ الّشبي ؤلاظالمي، وفي الثىساث الّشبُت اإلاّاـشة أًما. الاظدبذاد والٍلم و. . وهزا ؼأنهم داة

عي أبّاد الفشاُ  عبدهللاففي سواًت )ِماللت الؽماٌ(، هجذ الؽُخ      ، دًً ودهُا، ِلُذة وؼَشّت، َو
ً
 صحُدا

ً
ًفهم ؤلاظالم فهما

. وهى (x)وماُ الاظخّماٍست في الذوٌ ؤلاظالمُت بحن الحم والباول، وهى رو خىىت ظُاظُت، فهى ٌّلم أن هزا الفشاُ مشحّه ألا 

ا، وجبحن رلً ًم خالٌ خىاسه ْم  ِلى ِلم بالعُاظت وسحاالتها، مً خالٌ مّشفخه بيافت اإلاخىىاث التي جدان لذ هُجحًر

يا جخىزب لالهلماك، وئظشاةُل جدعلل،   . (xi). .أخمذ بُللى سةِغ وصساء الؽماٌ خُث كاٌ ئن لفشوعا ومّا في الغىُمت، وأمٍش

م الؽُخ ِبذهللا ِثمان أمُىى هُف ًىاحه الذهُا بؽهىاتها، وأن وٍشم الحم مدفىف باإلاياسه، كاٌ الؽُخ ِبذهللا:     
ّ
 وِل

) هدً ال ش يء باليعبت لٍّمت هللا. . في خشوب الشدة ماث اإلائاث مً الّلماء وخفٍت هخاب هللا. . والىٍشم ئلى هللا مدفىف باإلاياسه. 

) .(xii) . 

ؽشح      لجاماوا أن ؤلاظالم لِغ ِبادة فدعب، وئهما اإلاعاهمت في سْف الٍلم و. . ، وخُىما كالذ له بان ًبخّذ  عثمان أميىوَو

 ًِ العُاظت، كاٌ: 

وـالة ورهشا فدعب. . ولىً اإلاعاهمت في جخلُق اإلاٍلىمحن ِبادة. . والاهخفاس ليلماث هللا ِبادة. . ووؽش  ) لِعذ الّبادة ـىما

، بمّنى مداسبت (xiii)الّذٌ والحٍشت ِبادة. . ئنَّ ؼُخي لم ًجذ الىكذ اليافي لِؽشح لً ول ما ًجب أن حّشفُه ًِ ؤلاظالم(

 اإلافعذًً في الذولت.

ىُالوي كّذم شخفُت دًيُت شخفُت ئًجابُت، ألن الٍشوف التي وان جمش بها بالد اإلاعلمحن، دِذ ئلى ، ئن هجُب الخالصت القول    

      اظخغالٌ هزه ألاخذار، مً أحل بّث سوح الحماظت في هفىط اإلاخللحن للذفاُ ًِ أووانهم.

 

: الشخصيت الديييت والسجون:
ً
 زابعا

ت وُبت إلاٍضذ السجً، فيان  عثمان أميىوفي هزه الشواًت، دخل      ٌ: )ووحذث أزىاء سجني فـش ٌعخغله لللشاءة والّبادة، فُلى

 . وئن وان ًدغ بمُم فيها، هٍش (xiv)مً اللشاءة والّبادة. . (
ً
 لخّّىده ألاظفاس والخجاسة بحن ؼتى أهداء البالد.  ا

دض      ذِىه ن في السجً هشاه ٌّؽذ ًم ٍِضمت السجىاء، ٍو ٌ: )وهللا  مِلى أـذكاةه اإلاىدشفحن أمثٌا هىس، ٍو ئلى الثباث، فُلى

لٍت وـبر وهفاح واظخّذاد جام للخطحُت في ظبُله. . (  . (xv)ًىفشها ئن هدً أخزها بأظباب الىفش مً اظخّذاد ٍو
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اإلالاومت، ولىً ِثمان ًشفن باإلالابل ًداوٌ ـذًله هىس أن ٌغشط بزوس الؽً والىهً والُأط في كلبه، بأهه ال فاةذة مً     

مخلً الحضم وؤلاسادة للمىاحهت، وصادث هزه الٍشوف اللاظُت في السجً مً ئخعاظه  داوٌ حاهذا حغُحره، ٍو الىاكْ ٍو

 . (xvi)باالظخغالٌ والالىهاد واللهش، وهزا جىىس ئًجابي في همى الصخفُت

ٌ: ) هفىا كام الؽُخ ِبذهللا بذوسه هصخفُت دًيُت في السجً، ورلً باوف     اء الفخىت بحن السجىاء، وأههى الفشاُ بُنهم وكا

. ووان (xvii)أًذًىم أيها ؤلاخىان. . ، وأـِب الفشاُ الحامي بالؽلل، جىكفذ ألاًذي والّص ي وألاسحل ووكف ول في ميان. . . (

بّ  . (xviii)فيهم ألامل في الىفىط الحاةشة والُاتعت ثداةما ًىحههم ئلى هللا، ٍو

مهم أًما    
ّ
 . (xix)وان خحرا لُىظف ِلُه العالم( اخحر، هم ًأن السجً مذسظت)هخّلم مىه الىثحر، فالسج وِل

 .(xx)ِثمان: )بذا لي هأهه مدلل هفعاوي مً الىشاص ألاوٌ( ٌوأـبذ الؽُخ مّالجا هفعُا في السجً، فلا    

ئن هجُب الىُالوي، كّذم شخفُت دًيُت دخلذ السجىن، خُث واهذ لهم مىاكف مؽشفت ٌعخدم رهشها. بل  خالصت القول     

ّىيهم ججشبت في الثباث والفبر  خشؿ ِلى جلذًم ـىسة ئظالمُت لىفغ اإلاإمً الفابش اللاوْ، الزي ًدمل الخحر للىاط، َو

خلاٌ والخّزًب والخدلُم في السجً  . والصجاِت والجشأة أزىاء الِا

 

: الشخصيت الديييت بين السلبيت وإلايجابيت: 
ً
 خامسا

هي الصخفُت التي جخمحز بلذستها ِلى ـىاِت ألاخذار، واإلاؽاسهت في جىّىسها، واغخىام الفشؿ التي حعهم  الصخفُت ؤلاًجابُت:    

ها ومؽاِشها ومىاكفها ْم في حؽىُل خشهت الحُاة والخأزحر فُمً خىلها مً الصخفُاث، واجخار مىاكف اًجابُت في اهفّاالت

 آلاخٍشً. 

هي راث وابْ مداًذ جلف ِلى ؼاوئ ألاخذار جشاكب جُاسها اإلاخذفم اإلاخالوم ًم بُّذ. . . جخللى ألاخذار  الصخفُت العلبُت:   

في أخالم  ؾأماهيها، وحِّ نِاإلاها الذاخلي ججتّر راتها، وجلى  ؾهما ججُئها. . . وهي حّاوي مً اللهش وؤلاخباه والّضلت، وحِّ

 .(xxi)الُلٍت. .

داُِت مً دِاة هللا، ملتزما بخي ظُاس ي وفىشي مدذد، هما هى واضح في الشواًت، وهجذ في  عثمان أميىوففي الشواًت، ٌّخبر    

مان اإلالابل اإلابؽش ألاب جىم، سمض اإلاىامْ الاظخّماٍست في أفٍشلُا، باإللافت ئلى سظالخه الخبؽحًرت، وهى في مىاحهت خادة ْم ِث

 
ً
 وظلىوا

ً
 . (xxii)أمُىى، فىشا

وكذ حّشك لّذة فتن في وٍشله، وأزشث ِلى ئًماهه ظلبا، لزلً هجذه ًلجأ ئلى ؼُخه ِبذ هللا، والبا اإلاعاِذة الشوخُت    

ت، فُلىٌ:   واإلاّىٍى

 . (xxiii))ظُذي وئمامي في الللب خاحاث ومىً فىاهت. . . . (

ذِىهم ئلى الخىول ِلى هللا بذون خىف. فهى ، فحزسُ في مٍشذًه سوح عبدهللاأما الؽُخ     اللىة والفالبت والصجاِت وؤلاخالؿ، ٍو

 ًلىٌ بّذ وشح مجمىِت مً ألامثلت ًِ الثباث لهم، ًلىٌ: 

 . (xxiv)) ظأساهم غذا حعحرون في الىشكاث. . وحّلىىن. . . ولمت الحم حماِاث وفشادي. . (

أحي دوس الؽُخ أًما، خحن ًزهش ِثمان أمُىى     باهلل ظبداهه ختى ال ًلْ في اإلاّاص ي، فبّذ أن كاٌ: أؼىاق مىدشفت ًا مىالي. . ٍو

 وبّذها كاٌ أًما: )أحل. أؼىاق. . . لىً ـفت الاهدشاف. . (

 هّض الؽُخ ِبذهللا سأظه وكاٌ:    

ئال هللا. . وال خىٌ وال كىة ئال باهلل الّلي  )اخلْ وّلًُ. . واهُض واكُخً. . واهٍش ئلى العماء واهخف ظبدان هللا. . والحمذ هلل، وال ئله

 . (xxv)الٍُّم. . (

خبرهم أن الىفش كٍشب، )اسفّىا ساًاجىم الخمشاء واهخبىا ِليها ووان خلا ِلُىا هفش     وفي السجً ًبث ألامل في الىفىط، ٍو

 . (xxvi)اإلاإمىحن، وهللا ظبداهه ال ًخلف وِذه ما دمىا مإمىحن(

 ُب الىُالوي، كّذم شخفُت دًيُت ئًجابُت.وهخلق مما ظبم أن هج    

: الشخصيت الديييت واملسأة: 
ً
 سادسا
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ألام والضوحت والبيذ وألاخذ و.  يحضء أظاس ي مً ميىهاث اإلاجخمْ، فه اأمش ال هلاػ فُه، ألنه ى بذاهت ال ًمىً ئهمٌا اإلاشأة، وه    

وبِبت ومّلمت وممشلت ومفلحت احخماُِت، وغحرها مً ألامىس ؤلاًجابُت  يكاسةت وِاإلات وؼاِشة وصحفُت و. . ، وه ي. ، وه

اإلاخخلفت التي ؼّغلتها وحؽغلها وظدؽغلها في اإلاعخلبل، باإللافت ئلى دوسها العليي في اإلاجخمْ، والبخُلت واإلاخمشدة والعاكىت و. 

 .(xxvii). 

ارج ؼتى، فخاسة هشي اإلاشأة اإلاعلمت الفالحت، وجاسة أخشي هشي جدخل اإلاشأة في سواًاث هجُب الىُالوي ملاما هبحرا، خُث هشي هم    

 اإلاشأة الفاظذة، وبُنهما شخفُاث أخشي بحن ألام والبيذ، والضوحت والحبِبت. . . جأخز دوسها خعب الّالكت مْ آلاخش.

لذ بجاماوا، ئر الخلى بها في العِىما، وأهه في البذاًت أس  عثمان أميىوفي الشواًت، هجذ ِالكت      اد أن ًبخّذ ِنها، فأعجبذ به، ٌو

"حاماوا" ممشلت في معدؽفى، وبّذ جشهه اللاِت، كفذ أكشب  ـىستها في خُاله، ولم ٌّذ ًشي ِلى الؽاؼت ظىاها، ئنها

 مسجذ في اإلاذًىت اللذًمت لُفلي، وهذم ِلى رهابه للعِىما، ولىً بلُذ حاماوا في خُاله هما كلىا: 

ُالي، ول ًهىس، لى ًي ئلى هزا اإلايان، وألّ)وألًّ الفذفت التي كزفذ ب أِذ أسي ِلى الؽاؼت  مهزا وله لم ًمذ ـىستها مً خ

 . (xxviii)ظىاها(

أحي دوس الؽُخ فُبحن له بأن ألاولى هذاًتها، كبل الىكُى في خبها، فبّذ للاةه الثاوي بها، هُش ئلى الؽُخ لُىلزه، فىصحه بأن      ٍو

ألافمل أن جىمئن لهذاًتها، فبّذ أن كٌا ِثمان، بأهه ًجىص أن يهذيها هللا ِلى ًذًه، كٌا الؽُش ًبُذ الضواج منها، ولىً مً 

 الؽُخ: 

) . .
ً
 . (xxix))ول ش يء حاةض. . ألافمل أن جىمئن لهذاًتها أوال

، أل     
ً
بحن الؽُخ له أن خب اإلاشأة لِغ ؼشوا  كاٌ ِثمان:  اخب هللا وسظىله وٍشم لحب الىاط أحمّحن، فّىذم نٍو

 )ولهزا أخشحتها مً خُاحي. . (

 )إلاارا ؟؟(

 )ألن خبها وٍشم ئلى الؽشن(

)
ً
 )لِغ جماما

 )هُف؟؟(

 . أي خبه هلل وسظىله، وٍشم للحب الصحُذ. (xxx))مً ًدب هللا وسظىله ٌعخىُْ أن ًدب خلله. . خبهما هى اإلاذخل. . (

ؤلاظالمي، الزي ٌّخىله ِثمان، لخّلً ئظالمها، وكذ أزبدذ وهجذ أن أخالق ِثمان وظلىهه، أدث ئلى ئكبالها ِلى دساظت الذًً     

 . (xxxi)له خبها، ووكفذ مّه في مدىخه، زم جضوحا بّذ رلً

ت، فدحن هشافم ِثمان وهى ًبدث ًِ )حاماوا( التي اخخىفها الذهخىس      باإلالابل هالخَ أن ِالكت )ِثمان ( بها ِالكت كٍى

في مجٌز ألاسملت، وفي مجزله. . وفي بِذ ؼُخه، زم في اإلاعدؽفى الزي واهذ حّمل  )هاهُمان(، بىاظىت ِفابت، هجذه ًبدث ِنها

ٌ: ) لى واهذ وساء السحاب لىشث ئليها. .  فُه، وأخحرا ِىذما ًُأط مً الّثىس ِليها ًلشس الاسجدٌا ئلى مىاوم )الاًبى ( وهى ًلى

)(xxxii). 

خب، هما هى واضح الّالكت بحن ِثمان وحاماوا، وهصح الؽُخ له ، أن ِالكت الصخفُت الذًيُت باإلاشأة ِالكت خالصت القول     

 
ً
 باسصا

ً
ش اإلاشأة لم جىً بذسحت ؤلاجلان التي هىا هخىكّها، ئال أن حهىد الىُالوي في هزا اإلاجاٌ، حّخبر مّلما هما رهش. ومْ أن جفٍى

 في معحرة ألادب ؤلاظالمي.

 

 املبحث الثاوي:

: مدلوالث ألاسماء
ً
 أوال

اظم الّلم الصخص ي ٌّىغ بؽيل داللي ومشتي الصخفُت الشواةُت بيل أبّادها الذاللُت والاحخماُِت، ألن زمت جىابلا بحن  ئن   

 الصخفُت واظم الّلم، وهي الفىسة ألاولى للصخفُت. 
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الّلم ًلّب دوسا سةِعا في:) الشواًت هما في الحُاة، فهى ٌعمذ بخُّحن الصخفُاث والخمُحز بُنها، لىىه ٌعمذ هزلً  واظم   

ت والّاةلُت  بخفيُفها وئدسان الّالكاث التي ججمْ بُنها. وجخجلى هزه اللذسة الخفيُفُت ِلى الخفىؿ في ئبشاص الّالكاث الذمٍى

ت اللاةمت بحن الصخفُاث، (  والّؽاةٍش وسظم الحذود بحن أؼياٌ الخبادٌ الاحخماعي اإلاباخت، وألاؼيٌا اإلادشمت "ؼأن الضواج" 
(xxxiii) . 

ومً هىا هذسن ظش الاهخمام بالدعمُت، والذساظاث اإلاخخففت فيها، خُث ئن الدعمُت هي: )بدث في اإلاّنى وكشاءة في الذاللت،     

سظت زلافُت وججشبت احخماُِت، ألن الذاٌ )الاظم( هى اإلاّّشف بدلُلت أي أنها مىهج في الفهم، بما ًدمل مً ئخاالث جخىلب مما

 للمشمىصاث. 
ً
ل، الن ألاظماء سمىص، والشمىص جلخط ي جفىُيا وحؽفُفا الص يء. . . وهزا ما ًجّل مً الاظم، آلُت لالظخيباه والخأٍو

ش الّالم ومىاكُّت الياةً مىه وبخّبحر  ِت ًم الٍىاهش التي جفّعِّ مخخلف، الدعمُت بدث في اإلابنى وظإٌا في . ليىنها مجمى

 (xxxiv)اإلاّنى. . (. 

والذاسط لشواًاث هجُب الىُالوي، ًالخَ أن هىان ِالكت وزُلت بحن الاظم وبحن الذوس الزي جلىم به الصخفُاث، ومنها    

اًجابُت أو ظلبُت. بمجشد  الصخفُت الذًيُت، أي أن الاظم ال ًأحي ِؽىاةُا في سواًاجه ِلى ألاغلب، بل له دالالث، ظىاء واهذ

خه للحُاة.  ئدسان خلُلت هزه الدعمُاث، ظىذسن هثحرا مً أظشاسه، وسٍؤ

ففي سواًت)ِماللت الؽماٌ(، جٍهش الصخفُت الذًيُت بىال للشواًت، واظمه "ِثمان"، خُث حاء اظمه خعب جخمحن البىل    

خي، ا دىم ئماساث هثحرة منها هفعه ًم اظم "ِثمان دان فىدًى" جُمىا بهزا اللاةذ الخاٍس لزي اظخىُا أن ًىخذ كباةلهم ٍو

لىٌ بىل الشواًت: ) لّل أبي ظماوي باظم  ا، ٍو ظىوىجى وواهى وبىسهى. . وكبر هزا اللاةذ ما صاٌ في مذًىت ظىوىجى في هُجحًر

خي(xxxv)ِثمان جُمىا بهزا اللاةذ الّالم اإلاعلم الٍُّم(  وأـُل في أمت ؤلاظالم  . وهزلً ًمًى أن ًيىن لهزا الاظم ِمم جاٍس

ًمخذ ئلى ِهذ الشظالت، مخمثال في شخفُت ِثمان ًب ِفان سض ي هللا ِىه. والؽُخ ) ِبذهللا (، أظم ِلى معمى، إلاياهخه بحن 

 الىاط، ولذوسه الفّاٌ في معاهذة ِثمان أمُىى، وبالخالي فهى شخفُت دًيُت، وهزا الاظم كٍشب مً شخفِخه.

، شخفُت واكُّت، خُث ئن الشواًت سواًت خلُلُت هما ئن أظماء ال خالصت القول    صخفُاث الذًيُت في سواًت ِماللت الؽمٌا

خي هُجحري الزي وخذ اللباةل إلاىاحهت اإلادخل.  مً اظم بىل جاٍس
ً
 هى مّلىم، ال مجاٌ لخغُحر ألاظماء فيها، وحاء اظمه جُمىا

 

: وصف الشخصيت الديييت في السوايت
ً
 ثاهيا

ت  الىـف    بفىسة ِامت، ًخذم بىاء الصخفُت، وله أزش في جىىس الحذر، بؽيل مباؼش أو غحر مباؼش، لخىخمل الىخذة الّمٍى

 مْ الّىاـش ألاخشي للشواًت. 

 وهىان وٍشلخان ؼاتّخان في جلذًم الصخفُت الشواةُت، كذ حّاسف ِليها الشواةُىن هما:   

لذم الشاوي ؼشخا للففاث ا -1 لت اإلاباؼشة: ٍو لخاسحُت والذاخلُت وول ما ًخّلم فيها، بدُث ال ًترن مجاال لللاسب الظخيخاج الىٍش

 ـفاث مُّىت منها. 

لت غحر اإلاباؼشة: خُث ًترن الصخفُت  جلذم هفعها بىفعها، بُّذا ًِ جذخالث الشاوي، وِبر ِذة جلىُاث منها اإلاىهىلىج  -2 الىٍش

 . (xxxvi)الذاخلي أو الحىاس اإلاباؼش أو خذًث شخفُاث أخشي ِنها 

 والشواتي كذم الصخفُت الذًيُت بالىٍشلت اإلاباؼشة، وأخشي بالىٍشلت غحر اإلاباؼشة في الشواًت هما ظُأحي.      

ففي الشواًت، ال ًزهش الياجب أًت ـفاث مُّىت ًِ شخفُاجه الذًيُت، ألهه ًبذأ الشواًت بممحر اإلاخيلم، فمً الىبُعي أن ال    

ا و. . . ( ًزهش ؼِئا مً ـفاجه، فُلٌى ِثما ن ًِ هفعه : )اظمي ِثمان أمُىى، اهدذسث مً كباةل الفىالري في ؼماٌ هُجحًر
(xxxvii) ـفا آخش له في مىلْ آخش "بأن له لحُت"، ورًل ِىذما رهب الى ؼُخه ِبذهللا، ٌعدؽحره ًِ ِالكخه بـ . وِشفىا و

 . (xxxviii)حُتي العىداء الفغحرة. . . ( )حاماوا(، فُلىٌ : ) واهذ دمىعي تهىل بحن الشهّاث والسجذاث، جبلل وحهي ول

ولم ًزهش الياجب أًما أًت ـفاث مُّىت ًِ الصخفُت الذًيُت الثاهُت في الشواًت وهى الؽُخ ِبذهللا، وول ما كاٌ ِىه ئهه     

لىٌ ِثمان أًما ًِ الؽُخ ئهه )وان رهُا را فشاظت ًى ٍش ئلى )ئوعان ـبىس، ًخىظي بحن مٍشذًه في خللاث الزهش و. . . (. ٍو
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و (xxxix)وحهي أو ًلخلي. . . (  . والياجب ًمْ أغلب هزه الصخفُاث في مىاكف وأخذار، دون رهش اإلاىاـفاث الخاسحُت، أ

 الىفعُت لها.

الياجب كذ سظم الصخفُت الذًيُت، ولم ًخىشق ئلى ـفاث الصخفُت الذًيُت في الشواًت. والىُالوي ًشظم شخفِخه  ئرن   

 الذًيُت بذكت بالغت، مالمدها مخمحزة ِلى اإلاعخىي الىفس ي، وكذم هزه الصخفُت بالىٍشلت اإلاباؼشة وغحر اإلاباؼشة. 

 

: هوع الشخصيت الديييت في السوايت
ً
 ثالثا

خخاس مىه ما ًخالءم مْ سغبخه في الىؽف ألادب ح    ّبحر ًِ الحُاة بشؤٍت ألادًب، وئن ألادًب بيخاحه ألادبي ٌُّذ حؽىُل الىاكْ، ٍو

 ًِ هزه الشؤٍت. هما جخممً مالمذ للفىسة التي ًيبغي أن حعىد هزا الّالكاث في اإلاعخلبل. 

هماًء وجدىال في جفاِلها ْم الصخفُاث ألاخشي، ومنها ما ِشك  جٍهش الصخفُاث في الشواًاث، ئما زباجا وحعىدا في اإلاىكف، أو    

 بىٍشلت ئًجابُت أو ظلبُت. 

اث مخفاوجت، منها شخفُاث دًيُت راث معخىي واخذ، جخىىس ِلى امخذاد     كذم ألادًب هجُب الىُالوي شخفُاث دًيُت بمعخٍى

ان ما جخفي دوسها في الشواًت، زم جٍهش الشواًت، ومنها شخفُاث دًيُت زابخت، بل بّمها جٍهش في بذاًت الشو ت، وظِش اًت كٍى

 بّذ رلً كبل نهاًت الشواًت. 

وبشاِت الياجب جىمً في خلم الصخفُاث الىامُت، وئٌهاس الخغحراث والخىىساث التي أـابتها، وحّشلها للمغىواث، والفشاُ    

في ِباسة واخذة، و جمثل شخفُاث خحرة أو ؼٍششة،  الذاخلي واهخفاسها أو انهضامها. أما الصخفُاث الجاهضة، فُمىً وـفها

جشي الفشاُ بُنهما ختى نهاًت الشواًت، مىخفشا أخذهما ِلى آلاخش، ولىً الفاةذة منها، هي ظهىلت جمُحزها ًِ غحرها،  ٍو

خزهشها اللاسب بعهىلت، خُث جبلى زابخت في مخُلخه.   ٍو

 أن هبدث ًِ هُى الصخفُت، معىدت أم هامُت. وئرا ظلمىا بىحىد مشخلُت الحذر، فان مً المشوسي    

وهخىكْ مً الصخفُت الذًيُت في الشواًت، أن جيىن شخفُت ئوعاهُت، ولِعذ مالةىُت، بمّنى آخش أن جيىن شخفُت فيها    

 حىاهب اًجابُت وظلبُت، هىبُّت بؽٍشت، وجٍهش خعب فىشة الياجب.  

شه في اإلاىاكف الفاِلت مْ ألاخذار     وفي سواًت )ِماللت الؽماٌ(، كذم الياجب ِثمان أمُىى بىظاةل مخخلفت، منها جفٍى

والصخفُاث، وهزلً ًِ وٍشم خىاسه مْ الصخفُاث ِلى امخذاد ـفداث الشواًت، ومً ألامثلت ِلى رلً، ئبشاص ـىسجه مً 

 . (xl)هىس واإلابؽش جىم خالٌ ئٌهاس الخىاكن الحاد بِىه وبحن ـاخبه 

ّخبر ِثمان أمُىى الصخفُت الشةِعت في الشواًت، وكذ أواله الىُالوي هبحر ِىاًخه، وِشفىا ِلى هفعه بص يء مً الخففُل في     َو

ًرت، وهى داُِت  ت ولهجاث اللباةل الىُجح بذاًت الشواًت، فهى ِلى خي هبحر ًم الثلافت والىعي، ًخلً اللغت الّشبُت وؤلاهيلحًز

ئظالمي، ولم ًمىّه رلً ًم أن ًخفم كلبه للحب، خُث أخب حاماوا اإلامشلت اإلاعُدُت، وهى اإلاعلم الزي ِاػ لشظالخه 

 . (xli)حىبا ئلى حىب مْ خبه دون جىاكن أو جىافش 

وهزلً لذًىا الؽُخ ِبذهللا في الشواًت، وهي مً الصخفُاث التي خاوٌ الياجب مْ شخفُاجه ألاخشي حّلها في خذمت فىشجه،    

مثل سمض الذاُِت اإلاعلم، الزي ًىمً دوسه في جلذًم الىصح وؤلاسؼاد لبىل الشواًت،  ومىداصا ئلى بىله الزي خمل فىشجه، ٍو

 .(xlii)فت ئلى ملاومت الٍلم اإلاىحىد في البالد وهى ؼُخ هاكذ للماًا مجخمّه، ئلا

ِامت، احعمذ شخفُت هزه الشواًت، بالثباث ِلى اإلابذأ، والحشؿ ِلى هفشة فىشه، اِخلادا خالصت القول     فُما رهش وبففت 

 بـ )ِثمان(، بل
ً
أولى اهخمامه  وِمال، هما في شخفُت الؽُخ ِبذهللا في الشواًت، وكذم شخفُت دًيُت سةِعت في الشواًت مخمثال

ت التي جخذم جىحه الصخفُت الشةِعت.  بالصخفُت الذًيُت الثاهٍى

 

: بىاء الشخصيت الديييت في السوايت
ً
 زابعا

ال وعخىُْ أن نهمل دوس الصخفُت في بىاء الشواًت، خُث جذوس ألاخذار خىلها، وججشي ِلى لعانها العشد، وجدمل الشمىص      

ت الذالت ِلى ما ًىشخه الياجب. بل ًىشح الياجب سؤٍخه ِبر شخفُاجه، ولهزا حّخبر الصخفُت اإلايىن ألاهبر  والّالماث اللغٍى
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. والياجب الجُذ هى الزي ال ًجّل سواًخه جخمشهض في الصخفُت الشةِعت فلي، بل يهخم بصخفُاجه ألاخشي (xliii)للىق الشواتي 

 . (xliv)أًما 

اقي الصخفُاث، ليي ًخذم ؤلاواس الزي ولْ له، ختى جخفاِل مْ البىاء وكذ كذم الشواتي الصخفُت الذًيُت في الشواًت مْ ب     

 الحي للشواًت، وظيخىشق بؽيل ِام ئلى دوس هزه الصخفُت مً هزه الىاخُت. 

ًا الّالم ؤلاظالمي العُاظُت، وهزه ئلافت حذًذة للشواًت العُاظُت     ما ًمحز هجُب الىُالوي ًِ غحره، أن سواًاجه ِالجذ كما

  في مفش.

ٌعخمذ هجُب الىُالوي مٍّم شخفُاجه الذًيُت، مً مفادس مخىىِت، فهى ًأخزها ًم مالخٍاجه اإلاباؼشة في الحُاة اإلادُىت به،    

 أو ٌعمْ ِنها، أو ًلشأ ِنها في هخب كذًمت. 

خُاحي الجضء  وكذ جيىن هزه الصخفُاث حِّؾ في خُاٌ الياجب، ولِغ لها وحىد خلُلي، هما بِىه هى في هخابه إلاداث مً   

 ألاوٌ. 

والبىل في ألادب ؤلاظالمي، لِغ خىشا ِلى وبلت احخماُِت دون أخشي، ألن ؤلاظالم دًً اإلاعاواة، وأظاط الخفالل الخلىي،    

هما أن البىل ججعُذ لفىشة ًبرصها الياجب، وهى ال ًيخخبها ِؽىاةُا، باإلالابل فهىال ًىلل الحُاة في أظلىب فىجىغشافي، بل 

 . (xlv)يها إلاعاث وظماث حذًذة ًمُف ئل

ففي سواًت ) ِماللت الؽماٌ(، جلىم بيُت ِالكاث الصخفُاث ِلى زىاةُت لذًت هي العلب وؤلاًجاب، أي جلىم ِلى الفشاُ    

 (.     اإلاخيىن مً أوشاف مخىاكمت، وهي : ) ؤلاظالم واإلاعُدُت، الىوً والاظخّماس، الذِىة والخبؽحر، كباةل الهىظا وكباةل ؤلاًبى

، ججشي ألاخذار ِلى لعان بىلها )ِثمان أمُىى(، خُث ًلذم لىا ول ألاخذار، بدُث ًجّل اللاسب ًشافله في    
ً
وفي الشواًت أًما

ٍل ًدذزىا ًِ حهاده،  حمُْ اللحٍاث، فىّشف مذي خبه )لجاماوا(، وحٍُّمه لؽُخه، وخبه لفذًله )ِبذ الشخُم (، ٍو

ىة ؤلاظالمُت، ومدىخه، وصحه في السجً، وما هضاٌ مْ البىل الشةِس ي في اللفت ختى نهاًت وججىله بحن اللباةل ليؽش الذِ

 . (xlvi)اللفت 

اساث ئلى     اساث التي ًلىم بها ِثمان أمُىى بىل الشواًت لؽُخه ِبذهللا، وجخىشس الٍض واسجبىذ الافخخاخُت بالشواًت ًِ وٍشم الٍض

 . (xlvii)ىم ِلُه البىاء الّام للىق. وجخمحز الافخخاخُت بللت ألاخذار آخش الشواًت، فهي الشهحزة ألاظاظُت التي ًل

ئن سواًاث الىُالوي هما ًلىٌ خلمي مدمذ اللاِىد ) جدلم الخفاِل بحن بىاء الصخفُاث وبىاء الحىادر في ئواس مخماظً    

 . (xlviii)خش اسجباوا وزُلا ( ومخىام، بدُث جترابي الحىادر بالصخفُاث، جشابىا وشدًا، ًجّل همى ول منهما مشجبىا بال 

وهزلً هجذ الفذق في سظم الصخفُاث الذًيُت ِىذ الىُالوي، بدُث وؽّش بأنها حضء مىه، ألهه ًجذ فيها هجاخه وفؽله، كىجه    

. بل جمثل ما ًٍشذ (xlix)ولّفه، فهي كٍشبت مً أًذًىلىحُخه، وبالخالي حاءث الصخفُاث الذًيُت ميسجمت وفم سؤٍخه وفىشه 

جفىٍشه مً اإلابادب واللُم، وأوضح الىمارج التي جفىس هزا الاججاه هي الصخفُاث الخحرة، أو باألخشي الصخفُاث  الىُالوي

 الذًيُت، ولهزا خافَ الىُالوي ِلى خىه في هخابت الشواًاث، وِلى امخذاد معحرجه ألادبُت. 

شخفُاث سةِعت، بعبب وىنها ـاوّت ألاخذار، وجخفف بالىمى، والخىىس، لخالةم  جذ أن الصخفُت الذًيُت في الشواًت،وه   

ِلى معخىي الحذر، مما ظاِذ الياجب أًما ِلى الخفجن في سظم  وبالخالي حاءث هزه الصخفُتمخخلف ألاولاُ التي جمش بها، 

 الصخفُت الذًيُت، وجفاِلها مْ ألاخذار، ومْ الصخفُاث ألاخشي. 

 

 :خاجمت البحث

 :هرا البحث وستيتج مً    

ِامت في هخاحه الشواتي، وهجذ أن الصخفُت الذًيُت اإلاثلفت هي ألاكشب ئلى  -1 أنَّ ظمت الاججاه ؤلاظالمي فيها باسصة، وهي ظمت 

 ب الىُالوي، وفىشه، ووبُّت خُاجه.سوح هجُ
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لجأ ئلُه الىاط لُجذوا  -2 حّل هجُب الىُالوي مً الصخفُت الذًيُت سمضا للىجاة، ئر جٍهش مّالم وشق الىجاة ِلى لعاهه، ٍو

ٍشي هجُب الىُالوي، بأن خل اإلاؽىالث في مجخمّاجىا اإلاّاـشة، بذًلها ًيىن الشحُى ئلى و خال لُىلزهم مً الححرة والخخبي، 

 الشواًت. للصخفُت الذًيُت ؤلاًجابُت في هزه هزا ٌاهش مً خالٌ جلذًمهؤلاظالم، و 

ًجابُت اإلامِئت أساد هجُب الىُالوي أن ًجىب الصخفُت الذًيُت خاالث المّف البؽشي وبالخالي حاءث ِلى جلً الفىسة ؤلا  -3

 .، ختى في خاالث الالىهاد واللمْ مً كبل آلاخٍشًفي الشواًت

مم وُِا، وألاهثر خماظت بلمُت وونها مً أصحاب الاججاهاث ألاخشي في الشواًاث، وهي  الذًيُت في الشواًت الصخفُت -4 هي ألِا

ت م شخفُتكّذ والىاكذ للماًا مجخمّه..، وكذ والعُاس ي والذاُِت، ، مخىىِت فمنها، اإلاىالل، والاحخماعي لها وعي ، دًيُت كٍى

 .ظُاس ي، جذسن ما ًذوس في البالد

هزه الشواًت، فلذ جأزشث بصخفُت ِثمان أمُىى ووكّذ في خبه، زم كت بالصخفُت الذًيُت في اإلاشأة التي لها ِالأما ًِ  -5

 .اِخىلذ ؤلاظالم

 كذم الىُالوي في هزه الشواًت شخفُت دًيُت سةِعت فّالت، زابخت، اًجابُت ِلى امخذاد الشواًت.  -6

 

 التوصياث:

ؤلاظالمُت وخاسحها، ومْ غحر اإلاعلمحن لخلذًم بشامج لشوسة الخياجف والخّاون بحن حمُْ اإلاإظعاث داخل اإلاجخمّاث  -1

 حّضص دوس الصخفُت الذًيُت الاًجابُت في حمُْ ألادًان.

ت الشوابي بحن أبىاء اإلاجخمْ الىاخذالذوس إلبشاص هزا  جخفُق دساظاث أوادًمُت -2  .، لخلٍى
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iv- 69سواًت "ِماللت الؽماٌ"، ؿ . 

v-  ،ت وألادبُت، مجلت 194ؿئظالمُت الصخفُت في سواًاث هجُب الىُالوي، مدمذ بً ًديى أبى ملحت ، مجلت الذساظاث اللغٍى

ا. هفف ت جفذس ًِ كعم اللغت الّشبُت وآدابها، الجامّت ؤلاظالمُت الّاإلاُت، مالحًز  مئٍى

vi- سظالت ماحعخحر، مجلغ 32ـشاُ الصخفُاث في مجمىِت سواًاث ئظالمُت لىجُب الىُالوي: ِلي ِبذ الشخمً فخاح، ؿ ،

 م. 1999ولُت آلاداب، حامّت ـالح الذًً، الّشاق، 

vii-  ،"ٌ97ؿسواًت "ِماللت الؽما . 

viii- 53اإلافذس هفعه، ؿ . 

ix-  م. 2007، اإلاجلغ ألاوسبي لإلفخاء والبدىر، دبلً، 18الذًً والعُاظت: د. ًىظف اللشلاوي، ؿ 

x ، سواًاث هجُب الىُالوي والىحه ؤلاًجابي  لّلماء الذًً: مدمذ بشهت، ملالت مً ألاهترهذ، مىْك "سابىت أدباء الؽام" -

www.odabasham.net\show php?sid=5156. 

xi- 30-29سواًت "ِماللت الؽماٌ"، ؿ . 

xii- 32اإلافذس هفعه، ؿ . 

xiii- 102سواًت "ِماللت الؽماٌ"، ؿ . 

 .90اإلافذس العابم، ؿ -13

http://www.odabasham.net/show
http://www.odabasham.net/show
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xv- 93اإلافذس هفعه، ؿ . 

xvi- 35ـشاُ الصخفُاث في مجمىِت سواًاث ئظالمُت لىجُب الىُالوي، ؿ . 

xvii- 110سواًت "ِماللت الؽماٌ"، ؿ . 

xviii-  112، ؿالعابماإلافذس  

xix- 126اإلافذس هفعه، ؿ . 

xx- 137، ؿاإلافذس هفعه . 

xxi- 194ئظالمُت الصخفُت في سواًاث هجُب الىُالوي، مدمذ بً ًديى أبى ملحت، ؿ . 

xxii- م، مً 1996، ِام 10-9، ِذد 3الؽماٌ" دساظت هلذًت: ظهُل ًاظحن، وؽش في  مجلت ألادب ؤلاظالمي، ؿ "ِماللت سواًت

 . www.ikhwan.net\vb، ألاهترهذ " اإلالخلى دوث هذ"

xxiii-  ،19بىاء الصخفُاث  في سواًت "ِماللت الؽماٌ" لىجُب الىُالوي: د. الؽٍشف خبُلت، ملالت مً ألاهترهذ، مىخذًاث مىخىب 

 . habilach. maktoob blog. comم 2011 ماًى

xxiv- ٌ84، ؿ "سواًت "ِماللت الؽما . 

xxv- ٌ15-14، ؿ"سواًت "ِماللت الؽما . 

xxvi- ،سواًاث هجُب الىُالوي والىحه ؤلاًجابي لّلماء الذًً، ملالت مً الاهترهذwww.odabasham.net\show php?sid=5156   . 

xxvii- 1992، داس ابً خضم للىباِت واليؽش والخىصَْ، بحروث، لبىان، 108ؿ 2مذخل ئلى ألادب ؤلاظالمي: هجُب الىُالوي، ه . 

xxviii- 12-11سواًت "ِماللت الؽماٌ"، ؿ . 

xxix- 23سواًت "ِماللت الؽماٌ"، ؿ . 

xxx-  33، ؿالعابم اإلافذس . 

xxxi- 184-183اإلافذس هفعه، ؿ . 

xxxii-  ـالح الٍّشني، في سواًاث هجُب الىُالوي اللففُتالاججاه ؤلاظالمي ، ًم ئـذاساث اإلاهشحان الىوني 250ؿ: ِبذهللا بً 

ُت، العّىدًت،    هـ. 1409للترار والثلافت، مىبّت الذِس

xxxiii - أوشوخت دهخىساه، ئؼشاف، الذهخىسة : فاومت ِِس ى 167خاجي حاظم، ؿ اإلاشأة في سواًاث مدفًى والىُالوي : دًىالي ،

 . 2008حاظم، حامّت اإلاىـل، ولُت التربُت، 

xxxiv -  ظُمُاةُت الدعمُت "كشاءة في ألابّاد الاحخماُِت والشمٍضت لألظماء وألاؼُاء"، مدمذ أخمذ الخمشاوي، مجلت الفىش الّشبي

 . 1998، ظىت 77مشهض الاجداد اللىمي. بحروث، باَسغ، (، جفذس ًِ 105ـ104اإلاّاـش، الّذدان )

xxxv - 5سواًت "ِماللت الؽماٌ"، ؿ.  

xxxvi - سظالت 255زالزُت ًىظف اللُّذ)ؼياوي الفالح اإلافشي(، دساظت في البيُت العشدًت: خالذة خاجم ِلىان الذلُمي، ؿ ،

ىٍش أًما: بىاء 2005الشصاق خمىد العامشاتي،  ماحعخحر، حامّت بغذاد، كعم اللغت الّشبُت وآدابها، ئؼشاف: د. ِلي ِبذ م. ٍو

–مجلت أدبُت ؼهٍشت جفذس ًِ اجداد الىخاب الّشب بذمؽم  –الصخفُت الشواةُت: د. ظمش سوحي الفُفل، مجلت اإلاىكف ألادبي 

 م. 2000، واهىن الثاوي، 345الّذد 

xxxvii - 5سواًت "ِماللت الؽماٌ"، ؿ . 

xxxviii - 22سواًت "ِماللت الؽماٌ"، ؿ . 

xxxix -  ىٍش أًما: بيُت الخىاب الشواتي، دساظت في سواًاث هجُب الىُالوي: د. الؽٍشف خبُلت، ه137اإلافذس هفعه، ؿ  1. ٍو

  م.2010، ِالم الىخب الحذًث، أسبذ، ألاسدن، 317ؿ

xl - ها، الجامّت ، سظالت ماحعخحر، ولُت آلاداب، كعم اللغت الّشبُت وآداب224هجُب الىُالوي سواةُا: ظهُل ًاظحن جىفُم، ؿ

  م.1985ألاسدهُت، ِمان، ألاسدن، 

http://www.odabasham.net/show
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xli - 223هجُب الىُالوي سواةُا ، ؿ . 

xlii - 317بيُت الخىاب الشواتي، دساظت في سواًاث هجُب الىُالوي، ؿ . 

xliii - مدمذ ِلي ظالمت، ه الصخفُت :ً ت ودوسها في اإلاّماس الشواتي ِىذ هجُب مدفى ٍى ُا 32و31ؿ1الثاه ، داس الىفاء لذه

 م.  2007الىباِت واليؽش، مفش، 

xliv - 28اإلافذس هفعه، ؿ.  

xlv - 58-56مذخل ئلى ألادب ؤلاظالمي، هجُب الىُالوي، ؿ . 

xlvi - ِ ،ني، ؿ الاججاه ؤلاظالمي في سواًاث هجُب الىُالوي اللففُت  . 192بذهللا بً ـالح الٍّى

xlvii - 120بيُت الخىاب الشواتي، ؿ . 

xlviii - 83بىاء الصخفُاث في سواًاث هجُب الىُالوي، ؿ . 

xlix -  156الىاكُّت ؤلاظالمُت في سواًاث هجُب الىُالوي : ولمت الّذد مً اإلادشس، مجلت اإلاىخذي، مجلت زلافُت ؼهٍشت، الّذد ،

 م.1996، ، ؤلاماساث الّشبُت اإلاخدذة5ؿ

 

 املصادز واملساجع:

، ِبذهللا بً ـالح الٍّشني، مً ئـذاساث اإلاهشحان الىوني الاججاه ؤلاظالمي في سواًاث هجُب الىُالوي اللففُت  .1

ُت، العّىدًت،   هـ. 1409للترار والثلافت، مىبّت الذِس

ت وألادبُت، مجلت ئظالمُت الصخفُت في سواًاث هجُب الىُالوي، مدمذ بً ًديى أبى ملحت .2 ، مجلت الذساظاث اللغٍى

ا.  ت جفذس ًِ كعم اللغت الّشبُت وآدابها، الجامّت ؤلاظالمُت الّاإلاُت، مالحًز  هفف مئٍى

 مىخذًاث ألاهترهذ، مً ملالت خبُلت، الؽٍشف. د الىُالوي، لىجُب" الؽماٌ ِماللت" سواًت في  الصخفُاث بىاء .3

 . habilach. maktoob blog. com م2011 ماًى 19 مىخىب،

مجلت أدبُت ؼهٍشت جفذس ًِ اجداد الىخاب  –بىاء الصخفُت الشواةُت، د. ظمش سوحي الفُفل، مجلت اإلاىكف ألادبي  .4

 م.2000، واهىن الثاوي، 345الّذد –الّشب بذمؽم 

سظالت ماحعخحر، زالزُت ًىظف اللُّذ)ؼياوي الفالح اإلافشي(، دساظت في البيُت العشدًت، خالذة خاجم ِلىان الذلُمي،  .5

 م. 2005حامّت بغذاد، كعم اللغت الّشبُت وآدابها، ئؼشاف: د. ِلي ِبذ الشصاق خمىد العامشاتي، 

 . م2007 دبلً، والبدىر، لإلفخاء ألاوسبي اإلاجلغ اللشلاوي، ًىظف. د والعُاظت، الذًً .6

 ،"الؽام أدباء سابىت" مىْك ألاهترهذ، مً ملالت بشهت، مدمذ الذًً، لّلماء  ؤلاًجابي والىحه الىُالوي هجُب سواًاث .7

www.odabasham.net\show php?sid=5156. 

 www.odabasham.net\showالاهترهذ، مً ملالت الذًً، لّلماء ؤلاًجابي والىحه الىُالوي هجُب سواًاث .8

php?sid=5156   . 

 مً م،1996 ِام ،10-9 ِذد ؤلاظالمي، ألادب مجلت  في وؽش ًاظحن، ظهُل هلذًت، دساظت" الؽماٌ ِماللت" سواًت .9

 . www.ikhwan.net\vb ،"هذ دوث اإلالخلى"  ألاهترهذ

 . 1983 لبىان، بحروث، الىفاتغ، داس ،7ه ، الىُالوي هجُب ،"الؽماٌ ِماللت" سواًت .10

ُت والشمٍضت لألظماء وألاؼُاء"، مدمذ أخمذ الخمشاوي، مجل .11 ت الفىش ظُمُاةُت الدعمُت "كشاءة في ألابّاد الاحخماِ

 .1998، ظىت 77(، جفذس ًِ مشهض الاجداد اللىمي، بحروث، باَسغ، 105ـ104الّشبي اإلاّاـش، الّذدان )

ت ودوسها في اإلاّماس الشواتي ِىذ هجُب مدفىً، مدمذ ِلي ظالمت، ه .12 ِت 1الصخفُت الثاهٍى ، داس الىفاء لذهُا الىبا

 م.2007واليؽش، مفش، 



 5th
 Conference for the language and Human Sciences                                                  (Special Issue), 2019 

  
Page 743 

 
  

                                                                                                                                                 

 والخىصَْ، لليؽش الحامذ ، داس1،ه الشؼُذ مدمذ الشخمً ِبذ الشواتي، مدفًى هجُب خىاب في الذًيُت الصخفُت .13

 .م2009 ألاسدن،

 مجلغ ماحعخحر، سظالت فخاح، الشخمً ِبذ ِلي الىُالوي، لىجُب ئظالمُت سواًاث مجمىِت في الصخفُاث ـشاُ .14

 . م1999 الّشاق، الذًً، ـالح حامّت آلاداب، ولُت

 .1992 لبىان، بحروث، والخىصَْ، واليؽش للىباِت خضم ابً داس ،2ه الىُالوي، هجُب ؤلاظالمي، ألادب ئلى مذخل .15

اإلاشأة في سواًاث مدفىً والىُالوي، دًىالي خاجي حاظم، أوشوخت دهخىساه، ئؼشاف، الذهخىسة : فاومت ِِس ى حاظم،  .16

 .2008حامّت اإلاىـل، ولُت التربُت، 

لت ماحعخحر، ولُت آلاداب، كعم اللغت الّشبُت وآدابها، الجامّت هجُب الىُالوي سواةُا، ظهُل ًاظحن جىفُم، سظا .17

 م.1985ألاسدهُت، ِمان، ألاسدن، 

ً، أون  ئخىان مىخذًاث الحمُذ، ِبذ أخمذ وئبذاِا، جىٍحرا ؤلاظالمي ألادب ساةذ الىُالوي، هجُب .18  م2010- م2002 اًل

www.ikhwanonline.com/new/article.aspx?artid=26874&secid. 

ُت ؼهٍشت، الّذد الى  .19 اكُّت ؤلاظالمُت في سواًاث هجُب الىُالوي، ولمت الّذد مً اإلادشس، مجلت اإلاىخذي، مجلت زلاف

 م.1996، ؤلاماساث الّشبُت اإلاخدذة، 156

 

 


