
 

 

 

 

املقدمـــة

ش الكٗغ              ًم٨ىىا مً زال٫ البدث والخ٣ص ي في جاٍع

ذ ٘م مغاخل  الٗغبي الخضًث، ئًجاص أهماٍ قٍٗغت خضًثت بٚؼ

ت ال٣هُضة وبىائها، و٢ض بٕغ  الخدى٫ والخُٛحر التي َغأ ٖلى مٗماٍع

ىن منهم  في هظه ألاهماٍ زلت مً قٗغاء الٗغب والؾُما الخضازٍى

 بالغواص
ً
مً خ٣بت الؿخِىُاث،  مىظ بؼوٙ ٞجغ الغوماوؿُت ومغوعا

ت التي هدً بهضص صعاؾتها ًٞ ؤلابُٛغاما،  ومً ألاهماٍ الكٍٗغ

ت الٗغبُت ٖلى  و٢ض ؾاٖض هظا الخدى٫ والخُٛحر في اهٟخاح الكٍٗغ

ت بىنٟها أخض  حن الجمالي وألاؾلىبي، والضهكت الكٍٗغ اإلاؿخٍى

ت ٞان ٞاٖلُتها جدباًً مً هو قاٖغ الى آزغ  مغج٨ؼاث الكٍٗغ

م٨ً ال٣ى٫ ئن ج٣ىُت الضهكت وختى في ه ُىه، ٍو هىم قاٖغ  بٗ

هي مً أهم الخ٣ىُاث التي اٖخمضها الكٗغاء في الىهىم 

 في اإلاخل٣ي 
ً
 مباقغا

ً
ؤلابُٛغامُت الٗغبُت الخضًثت، ٧ىنها جدضر جأزحرا

وحكاع٦ه في ٖملُت ئٖاصة ئهخاج الىو والؾُما أن َبُٗت هظه 

أزغي ٚضث  الىهىم ج٨مً في الخ٨ث٠ُ و ؤلازتزا٫ وؾماث

اٖلُتها.   ٠ُ الضهكت ٞو  في جْى
ً
 مؿاٖضا

ً
 ٖامال

 اإلابدث ألاو٫: ؤلابُٛغاما والضهكت

: ؤلابُٛغاما
ً
 أوال

ٌٕ مً الىهىم ال٣هحرة، ْهغ في ال٣غن الخامـ ٢بل            هى

، التي (Epigramma ) اإلاُالص في الُىهان، أَل٤ ٖليها ٧لمت ئبُٛغاما

، (Inscription) ، وحٗني الى٣ل(Epigram) اقخ٤ منها مهُلح

وحكبه في بىِخه ًٞ الخى٢ُٗاث الظي بغػ في الٗهغ الٗباس ي، و٢ض 

ه َه خؿحن باهه: الى٣ل، واؾم أَل٣ه الُىهاهُىن  ٖٞغ

 ٖلى ألاحجاع(، ٣ٞض 
ً
والالجُيُىن ٖلى ًٞ قٗغي )وكأ مى٣ىقا

ء ًى٣كىن ٖلى ٢بىع اإلاىحى، وفي مٗابض آلالهت، وٖلى  ٧ان ال٣ضما
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     ملكى أحمد كريم ،   كىثر كريم أحمد  

ت     ت ،٢ؿم اللٛت الٗغُب ت الترُب   غمُان٦حامٗت  ،٧ُل

 

  

          

 الخالضه  

ٛغامُت، الؾُما  ت في الىهىم ؤلاُب اث الكٍٗغ ضعاؾت الجماُل تها مً زال٫ ئبغاػ جبدث ال الضهكت وٞاُٖل

ٗض الضهكت عوح الىو وحىاػ مغوعه الى 
ُ
ت، ئط ح أصواتها مً الغمؼ  واإلاٟاع٢ت وؾىاها مً الخ٣ىُاث الكٍٗغ

ٛت  ٟاتها في الل ٖالم اإلاخل٣ي. ٢ّضمذ الضعاؾت إلاٟهىم ؤلابُٛغاما وأنل ال٩لمت في اللٛاث ألازغي وحٍٗغ

جتر٥ لضي والانُالح، زّم جُغ٢ذ الى مىيٕى الض ت مًمغة  لها مً مٗان مٗغُٞت وحماُل
ّ
ك٩

ُ
هكت وما ح

ضعاؾت  ال٣اعيء اإلاخٗت والخلظط والك٠ٛ، وؤلابهاع، والتي مً زاللها جخد٤٣ ٞٗل الخأزحر وؤلاهخاج. ئؾدىضث ال

ل جل٪  ٛغامُت إلاجمىٖت مً الكٗغاء الظًً اقتهغوا بهظا الًٟ الكٗغي الىثري، وجم جدُل ٖلى ههىم ئُب

 مً أحل ئْهاع ٢ىة و٢٘ صهكتها ٖلى اإلاخل٣ي وآزاع ٞٗل جل٪ الضهكت وجبٗاتها، الىهىم جدل
ً
 ص٣ُ٢ا

ً
ُال

ل الى٣ضي، زم مؿغص اإلاهاصع  جىنلىا اليها مً زال٫ البدث والضعاؾت والخدُل لىخاةج التي  وازخخمذ با

 اإلاٗخمضة في البدث.
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 مً الكٗغ، و٢ض جُىع )هظا الكٗغ  الخمازُل
ً
 أو أبُاجا

ً
وآلاهُت، بِخا

ال٣هحر(، الظي ٧اهذ جهىع ُٞه ٖاَٟت مً ٖىا٠َ الخب، 

  (i)  واإلاضح، زم ٚلب الهجاء ٖلى هظا الًٟ

ه: ٢هُضة ٢هحرة ًهل َىلها الى             ه آزغون بأه ٗٞغ َو

ت مً أخض الخهىم، وجيخهي  ؾخت أبُاث أو أ٢ل، ّجىٓم للسخٍغ

نهاًت الطٖت، ئْن لم ج٨ً ٞاخكت، وأنها ٧اهذ في بضاءة أمغها ٖىض 

ل ٖلى ال٣بىع والخمازُل، وما أقبه،  سجَّ
ُ
ٍغ٤ )مجغص ه٣ىف( ح ؤلٚا

لها الغومان ُٞما بٗض ئلى ًٞ أصبي ٣ًىم بالضعحت ألاولى ٖلى  زمَّ خىَّ

ت.   (ii) التر٦حز والاهتهاء بلؿٗت هجاةُت باٖع

٣ٍى٫ الض٦خىع ٖؼ الضًً ئؾماُٖل ًٖ ًٞ ؤلابُٛغام: و           

)وخحن جظ٦غ ؤلابُجغام في الى٣ض ألاصبي ٩ًىن اإلا٣هىص بها بهٟت )

ٖامت ال٣هُضة ال٣هحرة التي جخمحز ٖلى وحه الخهىم بتر٦حز 

 ٖلى اقخمالها ٖلى 
ً
الٗباعة وئًجاػها، و٦ثاٞت اإلاٗنى ٞيها، ًٞال

 أو هجاًء أو خ٨مت(( 
ً
ها الكاٖغ (iii) مٟاع٢ت، وج٩ىن مضخا ، و٢ض ٖٞغ

الغوماوس ي ؤلاهجلحزي )٧ىلحرصج( ب٣ىله: ئنها ٦ُان م٨خمل ونٛحر 

 (iv) . حؿضه ؤلاًجاػ واإلاٟاع٢ت عوخه

 

ؼ           
ّ
وهى ٖىض الض٦خىع ًىؾ٠ هىٞل ))هو ٢هحر مغ٦

: الىمًت 
ً
٠ اإلاٗنى، ٌؿخٗحر مً ال٣هت ال٣هحرة حضا

ّ
الٗباعة، م٨ث

، ٖلى الغمؼ 
ً
خماص، ٚالبا غ، بااٖل الخاَٟت، وازخهاع لخٓت الخىٍى

واإلاٟاع٢ت وازخُاع اللٟٔ الضا٫، والٗباعة الغ٣ُ٢ت التي ج٩ىن 

اجغ، وهى ٖىض البٌٗ "ًٞ ٧الىهل اإلاغه٠ طي الخّض الب

ى ئَال١ طل٪ اإلاهُلح  الخى٢ُٗت" أو "الخى٢ُٗاث"، وال أمُل ئل

، ًدمل جىحُه اإلاٗامالث 
ً
ثًرا اف ه الظي ولض في جغازىا الٗغبي، ٖو

ت، والتهضًضًت في الضولت ؤلاؾالمُت، أما  ت، والخدظًٍغ ؤلاصاٍع

لى٣ض ؤلابُجغاما ٞهي، ٦ما ٢ضمىا، ٞيها مً الخىاع وال٣و والغمؼ وا

(v)  والته٨م والهجاء((  

ً وهي آلاحي:  ً زهاةو هظا الٟ  م
ً
 و٢ض خضص َه خؿحن بًٗا

ئهه )قٗغ ٢هحر(، ٞاطا َا٫ ٞهى ٢هُضة في الٛؼ٫ أو اإلاضح أو  -1

 .ً  لهظا الٟ
ٌ
 الهجاء. ٞال٣هغ زهلت ُم٣ّىمت

)الخأه٤ الكضًض في ازخُاع ألٟاْه(، بدُث جغجٟ٘ ًٖ ألالّٟا  -2

٣هض ئلُه اإلابخظلت صون أن جبلٜ عن ًُ اهت اللٟٔ الظي 

الكٗغاء الٟدى٫ في ال٣هاةض ال٨بري. وئهما هى ش يء بحن 

 ٞتزهض ُٞه 
ً
بخظ٫ ختى ًٟهمه الىاؽ حمُٗا ًُ طل٪ ال 

 اإلاث٣ٟىن اإلامخاػون، 
َّ
الخانت، وال ًغجٟ٘ ختى ال ًٟهمه ئال

والظًً ًألٟىن لٛت الٟدى٫ مً الكٗغاء. ومٗنى طل٪ أن 

ت في الكاٖغ ًجب أال ًلجأ ئلى ألا لٟاّ اإلابخظلت اإلاؿٞغ

 خحن ًضٖىه 
ّ
ت في الغناهت، ئال الابخظا٫ أو الغنِىت اإلاٛٞغ

 .
ً
ًُغه ئلُه ايُغاعا  الًٟ ئلى طل٪ ٍو

 مً آزاع ال٣ٗل وؤلاعاصة وال٣لب  -3
ً
أن ٩ًّىن هظا اإلاٗنى أزغا

 ًهضع ًٖ ال٣لب أو ًٌُٟ به 
ً
 ٖاَُٟا

ً
. ٞلِـ قٗغا

ً
حمُٗا

ه الٗ  ًهٗى
ً
نى في الُب٘، ولِـ هى قٗغا ٣ل وخضه. ٞاإلٗا

 ختى خحن ًٓهغ ُٞه 
ً
هظا الكٗغ ًجب أن ٩ًىن ٢ىٍا

 الابخظا٫.

4-  ٤ ت مىه أقبه ش يء بالىهل اإلاغه٠ الغ٢ُ )أن ج٩ىن اإلا٣ُٖى

َب في ؾهم عق٤ُ ز٠ُٟ 
ّ
طي الُٝغ الًئُل الخاص ٢ض ُع٦

ًىٟظ منها في  ً ال٣ىؽ ختى ًبلٜ الغمُت، زمَّ   ٖ ال ٩ًاص ًىـٕؼ

ت وعقا٢ت ال جد ـ. لهظا امخاػ هظا بـِ )البِذ زٟت وؾٖغ

ت(.  ً مً اإلا٣ُٖى  ألازحر أو البِخحن ألازحًر

ت اإلاُل٣ت التي ًخجاوػ بها أصخابها خضوص اإلاألٝى مً  -5 )الخٍغ

الؿجن والٗاصاث والخ٣الُض، والتي جضٞ٘ أصخابها ئلى 

 (vi) )ؤلاٞداف في اللٟٔ( وئلى )ؤلاٞداف في اإلاٗنى( 

 

: الضهكت
ً
 زاهُا

ت والكٍٗغت            حك٩ل الضهكت في حؿض الىهىم الىثًر

اإلاٗنى اإلاٗغفي والجمالي اإلاًمغ، الظي ًدٟؼ ال٣اعيء ٖلى اإلاخٗت 

والخلظط والك٠ٛ، وؤلابهاع، والتي مً زاللها جخد٤٣ ٞٗل الخأزحر، 

وهي أًًا اإلاٟاحأة التي جى٢ٌ اإلاخل٣ي أو جىّبهه ل٩ي ٌؿخ٣بل 

 حمالُاث الىو.

ي  للىهىم            ًم٨ً مً زال٫ اإلاًمىن الاؾخضالل

اٖلُتها وصوعها ٖلى يىء  الابُٛغامُت جىاو٫ ججلُاث الضهكت ٞو

ل للٓىاهغ الضاللُت،    جىاولها ٍم٨ًو الخدلُل والخأٍو
ً
 أو  ))٦أزغ  أًًا

 الخلظط خضوص ٖىض ًخى٠٢ ال  اؾخٟؼاػي، حمالي، ٦مدغى

 الى٢ذ في أهه ٦ما وؤلاصهاف، الخلظط ًخضازل خُث بالىو،

ت هجاح هي صخُت، حض خالت ٖلى ًض٫ هٟؿه  بل الخل٣ي، ٖمُل

ى الٗال٢ت هظه واعج٣اء  مٗاصلت جد٤ُ٣ مً الىو ئم٩ان صعحت ئل

٤ ٧ل طل٪ ج٣ضم  (vii) (( ئلُه اإلاغؾل م٘ الخىانل و ٖلى ٞو

 لل٣اعيء مً 
ً
 ٞازغا

ً
الىهىم الابُٛغامُت التي هدىاولها َب٣ا

ت، ومد٨ماث ا ٨غٍّ ت، ٞو ُّ ت، لخإؾـ في طاتها جضاُٖاث خؿ بخ٩اٍع

ُٟت عا٢ُت، وحمالُت مخ٣ضة، ج٣ىصه نىب ئوكاء  خايىت ٞلؿ

ؾُا٢اث جىالضًت مىههغة في بىج٣ت الخىانل ؤلابضاعي الخال١، 

وفي جدلُل حّل الٓىاهغ اإلادُُت به وجٟؿحرها وجأوٍلها، 

ُت للٟلؿٟت،  ا٢ترهذ و٢ض. (viii) باٖخباع)الضهكت( الىلُضة الكٖغ

ٟي وبالخىحه الٟلؿٟت ب٣ىة  ؤلابُٛغامُت الىهىم مً ٦ثحرا  الٟلؿ

 الٟلؿُٟت الدؿاؤالث َغح في ألا٢ل في أو  الٗالم ألٛاػ  ٞهم في

٣ت ت بٍُغ  ٘م الٟلؿٟت جخماػج والظهى٫، الضهكت حؿخضعي قاٍٖغ

 (ix)  ٞيها. الٟلؿٟت م٘ والكٗغ  الكٗغ 
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م مً أن الى٣ض ال٣ضًم لم ًبلىع مهُلح الضهكت            بالٚغ

ٖلى الىدى  اإلاُلىب بل ٧ان ًغ٦ؼ  ٖلى حىاهب أزغي، ًىٓغ  مً 

زاللها ئلى هجاح الىو الكٗغي ، وفي اإلا٣ابل اؾخُاٖذ 

غجح أهه  الضعاؾاث الى٣ضًت الجضًضة حشخُهه، ٖلى هدى  أص١، ٍو

ت، في مٗؼ٫  ًٖ صهكخه، ألن  ال  ًد٤٣ أي هو مٗاصلخه الكٍٗغ

، والكٗغ، ٖلى هدى زام، ال 
ً
الىو ؤلابضاعي، بل والًٟ ٖمىما

(xًم٨ً أن ًغج٣ي ئلى مؿماه، ونٟخه، وهى ال ًمخل٨ها. )  

 

املبحث الثاني: الدهشة وفاعليتها في النطىص إلابيغرامية 

 العربية الحديثة

الق٪ في ان اصهاف اإلاخل٣ي ًٍؼض مً جأمله في مبثىزاث           

الىو والبدث ًٖ مٟاجُذ ٞ٪ قٟغاجه اإلاسبىءة، لُأحي صوع 

اإلاٗنى في حك٨ُل الهىعة النهاةُت للىو اإلاىخج و٦ظل٪ الخُاب 

الكٗغي، والٗال٢ت التي جغبِ الضهكت باإلاٗنى هي ٖال٢ت َغصًت، 

م٤ ُٞه ًؼص ٣ل أي أن اإلاٗنى و الٗخ ت ٍو اص بٍؼاصة الضهكت الكٍٗغ

ًاءاث حمالُت، ج٨ك٠ قٟغاث ب٣لتها. اإلاٗنى الظي   ٞ ًسل٤

الىو الابُٛغامي وأَغوخاجه، وجدىلها الى ًٞاءاث أزغي مً 

 
ً
ت اإلا٨ثٟت، ج٩ىن أ٦ثر ؾالؾت في الخأزحر وأبلٜ و٢ٗا الهىع الكٍٗغ

ـ.   في الىٟ

البُاحي في  ومً أمثلت طل٪ ما ٦خبه الكاٖغ ٖبضالىهاب          

، ٣ًى٫ ُٞه:  ههه الابُٛغامي الظي بٗىىان الى هجُب مدّٟى

 زغزغة ٞى١ الّىُل ؟

 أم وح٘ ال٣لب ؤلاوؿاوي اإلاسظو٫ ؟

 وهٍؼمت حُل ؟

 أم هاع أَٟأها في الٗىامت

ل؟   (xi) أمغ ًدخمل الّخأٍو

أن -وهى اإلاىخج اإلاكاع٥ في الىو –لىهلت ًًٓ اإلاخل٣ي           

ت ٖحن، ول٨ىه ًنهضف الىو ًىنله الى اإلا ٗنى الظي ًٍغضه بُٞغ

خُىما ًخىه بحن ق٩ل هىضس ي طي أيإل زمؿت لُدخاع في 

ل الظي ًدخمل ال٨ثحر ال٨ثحر ، الىو  الىحهت الخامؿت في الخأٍو

ُىي ٖليها ٖالم  ًضزل ال٣اعب في ٧ّل اإلاىا٠٢ وال٣ًاًا التي ًى

 هجُب مدّٟى ؤلابضاعي، وهى ٖالم خاٞل بالّهىع ؤلاوؿاهُت

ال٨بري مً الخّب، اإلاىث، الّهغاٖاث، الهؼاةم، الاه٨ؿاعاث، 

و مً 
ّ
الٟخّىاث... الخ، وبهظا الّخ٨ث٠ُ ٩ًىن الىو ٢ض جسل

٣ض ال٣هُضة حمالُتها  ت التي ٟج ٍٗغ
ّ

رزغة الك
ّ
الى٢ٕى في قبا٥ الث

٘ ئلى هٟـ ال٣اعب  ٞهظه الضهكت  (xii) .و٢ضعتها ٖلى الّىٟاط الّؿَغ

التي جى٠٢ ال٣اعيء أو اإلاخل٣ي ٖىض ٧ل التي ٌكٗغ بها اإلاخل٣ي هي 

حملت أو ؾُغ ُٞخأمل ما وعاء الىو، وطل٪ بملء ٞجىاجه ٖلى 

 مٗه لظة 
ً
٢ضع الضالالث التي اؾخ٣اها مً طل٪ الخأمل خامال

 حمالُت أَهغجه مً صهكخه.

ت            اٖغ الٗغاقي ػ٧ي الجابغ ئبُٛغاماث جملإها الكٍٗغ
ّ

وللك

 والضهكت، منها:

 الّخٟاخت 

 وهظه الّخٟاخت الخمغاء

 أ٢ؿمها قٍُغً

 بُني وبحن مً أّخبها

  في لُلت ْالمها يُاء

  ونمتها ٚىاء

  زكُت أن حٗىص في أ٦ٟىا

 (xiii) !حجاعة نماء

ــ٤            ــاف ال٣ــاعيء مــً زــال٫ زلـ ـى اصهـ هجــض الكــاٖغ ًغمــي الـ

ـحن اإلاخىــاٞغاث فــي  ـى و٢ــّغب بـ ـي اإلاٗنـ ـاصاث فـ ٞجــىة حمــ٘ ُٞــه اإلاخًـ

ـىصٕ ٖىـضه اليكـىة الضاللت، الخًا ص ًسل٤ الضهكت لضي اإلاخل٣ـي ٍو

مأل ٞجىاجه ٖلـى ٢ـضع عؤٍخـه التـي همـذ مـً  لُخأمل صالالث الىو ٍو

ــً صالالث  ـ ــه مـ ــضي اهضهاقـ ــٗغ ومـ ــه بالكـ ــت وصعاًخـ ــه الث٣اُٞـ زلُٟخـ

ــىو  ـا أن الكــاٖغ ٦خــب الـ الــىو اإلاىبث٣ــت مــً ج٣ىُــت بىاةــه، ٨ٞمـ

ـأزحر الــى ي الكــٗغي  ــظل٪  بــىعي قــٗغي ال بــىعي ٣ٖلــي وجدــذ جـ ٨ٞـ

ـاص  ـ ـي اإلاٗخـ ُــه ال٣ٗلـ ـاعج ٖو ـا ٩ًــىن زـ ـالىو خُىمـ ال٣ــاعيء ًخلــظط بـ

وجدذ جأزحر حمالُت الىو اإلا٩ىهت مً عمـىػ مكـٟغة جدبـاًً ٦مُتهـا 

اٖغ  ناٙ اإلاكهض ب٣ٗله الباَني ٞاّن 
ّ

مً ٢اعيء الى آزغ، وألن الك

 
ً
ــضاُٖا  ئبـ

ً
ـا ـ ُـ ــاعب ٖو ــً ال٣ـ ــب مـ ــت ًخُلـ ــت ؤلابضاُٖـ ـدُٗاب الٗملُـ اؾـ

ىـه مـً الىنــى 
ّ
ً. ًم٨ ـ  (xiv) ٫ الـى قــٟغاث الـىو الـى أبٗــض خـض مم٨ـ

ٞالًُاء في لُلت ْلماء، ونمتها ٚىاء، ًـضهل ٧ـل ٢ـاعيء بدؿـب 

ــت ال٨بـري مـً الاصهــاف،  حٗم٣ـه فـي الــىو، ، و الخاجمـت هـي الجٖغ

ـى ج٨ــغاع ٢ــغاءة الــىو  ـاعة نــماء الـ ـا حجـ لُٗـىص ال٣ــاعيء مــ٘ ٖىصتهـ

 لىو.مغاث لُجض الغابِ مً زال٫ ملء الٟجىاث التي جغ٦ها ا

 

ــل            ـ ــي بى٣ـ ـــو ابُٛغامـ ـي هـ ـ ــماوي فـ ـ ـى الؿـ ـ ــاٖغ ًداـ ـ ــىم الكـ ٣ًـ

ـدُٗاب  ـ ـاوػ خــضوص اؾـ ــىع ٣ٖلُــت جخجـ نــىعة خؿــُت ممؼوحــت بهـ

 ال٣اعيء لُضهكه في نهاًت الهىعة اإلاغ٦بت:

ـلـُذ ٖـُـىـُـِ٪  ً ٢ـبَّ  خـُـ

 حـاءجـىـي الـٟـغاقـاُث 

 حـؿـخـجـضًني 

ـدـِل الـٗـالـ٤
ُ
 بـ٣ـاًـا الـ٨

 (xv) ! بـكـٟـخـي 

في الؿُغ ألاو٫ ًً٘ هو الؿماوي ال٣اعيء أمام نىعة           

ج٣بُل الٗحن وهي نىعة خؿُت مُغو٢ت، ول٨ىه ًٟاجيء ال٣اعيء 
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بمجيء الٟغاقاث وهي حؿخجضي في الؿُغ الثاوي لُضهكه في 

الؿُغ الثالث وألازحر باإل٢غاع بأن ال٣بلت لم ج٨ً ٢بلت ٖاصًت ٢ض 

لت جغ٦ذ آزاع ال٨دل المؿذ قٟخاه ُٖىيها خؿب و  ئهما ٢بلت ٍَى

لدؿخجضيها جل٪ الٟغاقاث ٦غخ٤ُ مً أػاهحر طاث ألىان و ٖب٤ 

ام مً أبٗض اإلاؿاٞاث، هظه اإلاكهضًت الٗالُت 
ّ

ججظب الىاْغ والك

ٓغ   ًضهل ال٣اعيء ل٩ي ٌكاع٥ الٟغاقاث اإلاى
ً
أؾؿذ خاٞؼا

اإلاخ٩ىن ُٞما بٗض هظه ال٣بلت العجُبت. و٢ض نىع مكهضه بٟاٖلُت 

 الضهكت التي مهض لها خحن ٢ا٫:

ـلـُذ ٖـُـىـُـِ٪  ً ٢ـبَّ  خـُـ

 حـاءجـىـي الـٟـغاقـاُث ....

وج٣بُل الٗحن في الٗٝغ ًغمؼ الى الخب والاخترام             

 ًٖ ؤلاباخُت واإلاجىن، ))أنها نىعة مسملُت، بل 
ً
والخ٣ضًغ بُٗضا

ِبت مً ُٖىيها، اإلا٩ان  ئهه ٖك٤ ٖظعي مهُب، هى ٣ًبل الخب

اإلا٣ضؽ الظي ال ًٟجغ م٩امً الٛغاةؼ، بل ًٟض ي ٖلى اإلاكهض 

مٓاهغ الى٢اع، والهُبت، وما ًدضر بٗض ج٣بُل الُٗىن، ججيء 

،ج٣ىم ٖملُت (xvi) الٟغاقاث، بٟدىي خؿُّت عا٢ُت اإلاٗنى(( 

ـدِـل 
ُ
ت ٖالُت ؤلاج٣ان، ـحؿـخـجـضي/ـب٣ـاًـا الـ٨ ؤلاصهاف بٟٗالُت عمٍؼ

ت في جأزِث طل٪ الخُهحر للمكهض، الـٗـالـ٤ بــكٟـخـي! ئنها  باٚل

والاعج٣اء به نىب مالخ٤ الجما٫، والٟخىت، ل٣ض اؾدثمغ 

ت في زل٤ هظا اإلاكهض ؤلابُٛغامي، الظي  )الؿماوي( عوخه الكُٟٟ

جمسٌ ًٖ مىاةمت هبُلت، بحن ال٣ُبلت، والٟغاقاث، وال٨دل، أنها 

ُت عا٢ُت، مً الُغاػ الخس ي الىحضاوي ت نٞى  ؾُمٟىهُت قٗغٍّ

ت   (xvii) اإلابهغ، بخ٣ىُت الضهكت الكٍٗغ

جدك٩ل الضهكت في الىهىم ؤلابُٛغامُت مً ٖىانغ  الىو 

حمُٗها ولِؿذ مدهىعة ٖلى ٖىهغ  بظاجه، ))وئهما ًخىػٕ ٧ل ما 

، بالهىعة، وؤلا٣ًإ 
ً
  باإلاٟغصة، ومغوعا

ً
هى  يمً بيُت الىو، بضءا

ٖل  الضازلي الظي ًخأحى مً زال٫ هجاح الىام في مهمت جٟا

أصواجه ولِـ اهتهاء بالبيُت الىهُت، وهظا ما ًإ٦ض أن أي 

اؾخٛغا١ مً ٢بل الىام في ئهاب أصاة واخضة، بل حملت أصواث، 

وئهما٫ ألازغي، ًإصي ئلى ُٚاب ؤلاصهاف، وهى  ٌٗني ُٚاب 

ت الىو(( xviii(، ٦ما البض مً ئصعا٥ أمغ  آزغ  هىا أال  وهى  أن   قٍٗغ ( 

ت  ت، بؿٍى   ج٣ضمه الىهىم الكٍٗغ
ً
ا ؤلاصهاف لِـ مُٗى مدؿاٍو

واخضة، بل هى  مخٟاوث بحن ججغبت وأزغي، ٣ٞض ًهل ئلى آماص 

ٓهغ   بُٗضة ٖلى ًضي هو، بُض أهه ٢ض ًس٤ٟ ٖلى ًضي آزغ، ٍو

، ال  ًخجاوػ  ؾ٠٣ الخضوص الضهُا لضي ٚحرهما، بل البض 
ً
٦ؿُدا

مً ؤلاقاعة ئلى أن هجاح الىام في جد٤ُ٣ ؤلاصهاف، الجؼتي، أو  

الٗالي، في هو مً ههىنه، ال  ٌٗني أهه ًمخل٪ أٖىخه، ألن 

م٣ضعة جد٤ُ٣ ؤلاصهاف اإلاخجضص، جخُلب ججضص مىهبت الكاٖغ، 

وججاوػ  أخضازُاث: الظاث وآلازغ، ٖلى هدى  مخىانل، ل٩ُىن  ل٩ل 

المخه  . هو ٖاإلاه، ٖو

          أحل، ال  ًم٨ً أن ٩ًىن  هىا٥ أي هو مد٤٣ إلاٗاصلخه 

ت، في مٗؼ٫  ًٖ صهكخه، وطل٪ ألن الىو ؤلابضاعي، بل  الكٍٗغ

، والكٗغ، ٖلى هدى  زام، ال  ًم٨ً أن ًغج٣ي ئلى 
ً
والًٟ ٖمىما

ٟخه، وهى  ال  ًمخل٨ها، وهى  ما اؾخُاٖذ الضعاؾاث  مؿماه، ون

م مً أن  الى٣ضًت الجضًضة حشخُهه، ٖلى هدى  أص١، ٖلى الٚغ

الى٣ض ال٣ضًم لم ًبلىع مهُلخه بالك٩ل اإلاُلىب و٧ان ًغ٦ؼ  ٖلى 
)xix  حىاهب أزغي، ًىٓغ  مً زاللها ئلى هجاح الىو الكٗغي .  )

م هانغ ٗىىان ٣ًى٫ ٦ٍغ ٛغامي ب  :)ال٣لم( في هو ئُب

 ًيخ٠ لخم الٛؼا٫
ً
 ٧ل ًىم جلمذ ُٖني وؿغا

 و٧ل ًىم جلمد٪ ُٖني

 (xx) خحن حٛغػ ٢لم٪ في ٦خٟي 

م هانغ            مخل٣ُه في  -مً زال٫ ج٣ىُت الىو-ًضزل ٦ٍغ

ؾِىماةُت صعامُت زىاةُت مضمجت، نىعة م٨غعة جخأل٠ مً   نىعة

َٞغؿت)ٚؼا٫( ًنهل لخمها مى٣اع وؿغ، ونىعة أزغي نىعة ٦ٍغم 

)ؤلاوؿان( الظي ٣ًخله أصخاب ال٣لم بما ٨ًخبىن، اؾخسضم 

حن أيٟى نٟاث الكاٖغ ألاوؿىت )الدشخُو( وؤلاؾخٗاعة خ

ئوؿاهُت ٖلى ٚحر ؤلاوؿان، ئط ًضزل في جباص٫ ألاصواع بحن الُبُٗت 

، وفي (xxi) وألاقُاء وؤلاوؿان ))ٞخإوؿً ألاقُاء وحكّايء ألاوؿان((

 هو آزغ ٣ًى٫:

 )الىدـ(

 عأًذ ها٢ت البؿىؽ

 ٞلحزحغوا ال٨الب لخدبٗها

 (xxii) أًتها اإلاىُت الججلبي الىدـ 

 الى           
ً
ٌٗمض الكاٖغ في مؿتهل ههه ؤلابُٛغامي ال٣هحر حضا

غحٗهم  ئصهاف مخل٣ُه، باُٖاء الىو حىاػ مغوعه اليهم، ٍو

بجملت جىانُت جاٍعسُت الى أًام خغب البؿىؽ، البؿىؽ التي 

ًُضزل ال٣اعيء في أحىاء  ٚضث أ٣ًىهت ئقٗا٫ ٞخُل الخغب، 

كغ٦ه في مٗاصاة ججاع الخغوب ال تي الججلب الا اإلاىث الىو َو

ؾُاس ي، ًىص ي الىاؽ -والضماع، هظا الىو بمثابت م٣ا٫ أصبي

يها ًساَب اإلاىُت أن الججلب  بٗضم الاهخداع، ألن اإلاىث اهخداع، ٞو

م هانغ، ماطا ًيخٓغ مً اإلاىُت  الىدـ وهظه مٟاع٢ت نىٗها ٦ٍغ

الخٔ أن الىو ًبضأ بالضهكت  الث؟ ٍو ٚحر الىدـ، وحلب الٍى

يخهي بها أ ت أ٦ثر، ٞالضهكت هي لب ٍو  مما أيٟى قٍٗغ
ً
ًًا

م٨ً الاؾخٛىاء ٖنها. ت وعوخها التي اًل  الكٍٗغ

٣ى٫ ٖؼالضًً اإلاىانغة في ٢هُضة )جغ٦ت  (:ٍو

 

 أَلٗني أبي ٖلى ونِخه لىا

ُّض  ٧ان ههُبي منها.. أيها الؿ
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 عؾالت.. جخيبأ لي بمىٟى حضًض

ُّض ها الؿ  (xxiii)  .!!!مىٟى حضًض، أيُّ

 

ًيخٓغ ال٣اعيء مىظ أن ج٣٘ ُٖىاه ٖلى الؿُغ ألاو٫ أن           

ٌٗٝغ ٞدىي الىنُت، ول٨ىه ًخٟاحأ خحن جيخهي الى الىٟي 

ه في مىٟى صاةم مىظ أن زغج مً  والاؾدبٗاص، ٣ًغ الكاٖغ بأه

ٞلؿُحن ول٨ً مً مىٟى الى مىٟى حضًض، مً ألم الى ألم أقض، 

إلوؿان ال٨ىٗاوي ))ئن هظا الىو الهٛحر ًسخهغ ٖظاباث ل

الٗغبّي الٟلؿُُني، الظي ًىهي ٢ضعه ألاو٫ )الىٟي( ب٣ضع هى أقض 

 وزؿاعة، ٞالىدُجت اإلاغنىصة لهظا اإلاىٟي اإلاكغص ئطن 
ً
مغاعة وبإؾا

 هظا ؤلاوؿان، بل ئهه 
ً
هي اإلاىث، ولم ٌٗض اإلاىث الجمُل مىخٓغا

. (xxiv) مىث ٢ؿغي ْالم ًىهي أمله وهًاله ب٩ل مغاعة وئطال٫(( 

٣  ههه مٟاع٢ت ٦بحرة ٍو
ً
ى٫ اإلاىانغة في ٢هُضة صٖاًاث مًمىا

ت ٢اجلت:  ٖلى ق٩ل سخٍغ

 

 للجالص
ً
 ٢ا٫ الظي ؾُٗضم ٚضا

 ووع٢ت؟
ً
 هل جمىدني ٢لما

 ممىٕى
ً
ٕ َبٗا  نغر الجالص: ممىى

 ال٣اهىن ًدّغم طل٪

 ل٨نهم في سجىن الٗالم- 

ت ماء .. وحٖغ
ً
 ٌُٗىن وع٢ت و٢لما

 جل٪ صٖاًاث.. ال جهض١ طل٪- 

ها الؿُضال   (xxv)  .جهض١ أيُّ

 

  هظه اإلا٣اعهت بحن اإلاىث في بالص الٗغب وبحن اإلاىث في أًت          

غ اخترافي ألػمت ت وئ٢غاع   ب٣ٗت أزغي مً ب٣إ ألاعى جهٍى الخٍغ

مىث  زُي مً الكاٖغ بأن ؤلاوؿان في هظه البالص ٌِٗل ٍو

٧الخُىاهاث الىا٣ٞت التي الناخب لها، ؤلاوؿان الظي ويٗذ 

مل٪ خ٤ ٦خابت م ه اًل ة مً أحله، جغا نهاج الؿماء و هىامِـ الخُا

٣ى٫ اإلاىانغة في هو ونِخه ألازحرة ٖلى ٢ُٗت وع٢ت،  ٍو

 ئبُٛغامي آزغ:

 ونلُذ ئلى اإلاىٟى

 ُخَىْحْن 
ُّ
ي، ُز٠ ّٟ  في ٦

 خحن ونلذ ئلى اإلاىٟى الثاوي

ْحْن  َٟ  (xxvi)  .!!ؾغ٢ىا مّني الُخ

ىه، ٞٗلى  ٌؿغص لىا اإلاىانغة ماحغي له            ًٖ َو
ً
بُٗضا

٣ض ٧ل ش يء في اإلاىٟى، الخىام  ً هاهى ًٟ م مً ٣ٞضان الَى الٚغ

ألاصبي والخاٍعخي الظي اؾخسضمه في ج٣ىُت الىو لم ٠ًًٗ 

ٞاٖلُت الضهكت ٖىض اإلاخل٣ي، ألن زٟي خىحن جغمؼ الى أقُاء ٦ثحرة 

 ًٖ مًغب اإلاثل ال٣ضًم جخجاوػ ٢ُمت 
ً
٣ٞضها الكاٖغ، وبُٗضا

 ًٖ م٣ٟىصاث اإلا
ً
 بضًال

ً
ىا ىانغة ٧ل ٚا٫ٍ وزمحن، ال هى ًجض َو

 ًٖ مايُه الظي جغ٦ه هىا٥.
ً
 بضًال

ً
 ٞلؿُحن وال مؿخ٣بال

غؾم لىا الكاٖغ الٗغاقي أخمض مُغالظي ٌكتهغ بًٟ ؤلابُٛغاما،  ٍو

نىعة ئصهاقُت في خا٫ الىاؽ بٗض ما ٣ًاعب ألٟي ؾىت بٗض 

 الجاهلُت:

 في الجاهلُت ٧اهذ ألانىام جمغة

ٕ الٗباص ٞلهم مً حثت اإلاٗبىص ػاصوئن   حا

 أما آلان ناعث ألانىام حٗبض هللا،

 (xxvii) وجأ٧ل الٗباص وزحراث البالص! 

ت ل٨ثاٞت الٗىانغ            ئهه هو ئبُٛغامي جملإه الكٍٗغ

ت ٧اإلاكهضًت الٗالُت والخىام وازتزا٫ ألالٟاّ والسج٘  الكٍٗغ

ت مً خ٩ام الٗغب   الضهكت التي َٛذ ٖلُه، ئن السخٍغ
ً
وأزحرا

الظًً ًد٨مىن باؾم هللا هي مدىع الىو، واإلاٟاع٢ت التي ٌكتهغ 

أزاعث ة هىا وب٣ىة، بها اخمض مُغ في ههىنه ٧اهذ خايغ 

احأجه ، بما هى ٚحر مخى٢٘ مً ألّٟا  خؿاؾُت ال٣اعب اإلاخل٣ي ٞو

باعاث ونىع ومىا٠٢ ، جخًاص ُٞما بُنها ، لخد٤٣ في نهاًت  ٖو

ت ًخٗالى بها الىو ٖلى ٢اعةه  ، (xxviii) اإلاُاٝ نضمت قٍٗغ

م مً م٣خه –ٞإلقغا٥ باهلل في الجاهلُت  ٞاهه ٧ان  -ٖلى الٚغ

خُم الجٕى الظي ٧ان ًنهل أخكاءه، في ًسلو ؤلاوؿان مً ج

خحن ًجٕى ؤلاوؿان في الٗالم الٗغبي ٖلى ًض أنىام الؿلُت التي 

ئن الجمأل بُىنهم ال مً ٢ىث الىاؽ وال مً زحراث البالص. 

ؤلاهٟٗا٫ الهاص١ ٖىض اخمض مُغ في جىحُه زُابه الكٗغي ًىلض 

ُٟت جيبيهُت لضي اإلاخل٣حن ًهل بٗض الؿغص الكٗغي ئلى  لخٓت ْو

 مً أحل اإلاخل٣ي. لظا هغاه 
ً
ؤلاصهاف، ؤلاصهاف الظي أبضٕ أنال

ٓهغ صعحت مً الظ٧اء جخُلب باإلا٣ابل مً اإلاخل٣ي أن ٩ًىن ٖلى  ًُ

 
ً
ب الىو اإلاخًمً عمؼا صعحت ٖالُت مً الىباهت؛ لِؿخٖى

ت.   (xxix) وسخٍغ

يهم: وفي   مٟاع٢ت ؾُاؾُت ًهىع لىا ٣ٞضان الٗغب لٖى

 نباح هظا الُىم 

 مىبه الؿاٖت أ٣ًٓني 

ً الٗغب    و٢ا٫ لي: ًا ب

 (xxx) ٢ض خان و٢ذ الىىم!

ت         سل٤ مً خىله مجمٖى بما أهه ))لِـ هىا٥ هو أصبي اًل

مً الٟجىاث والٟغاٚاث التي ًجب ٖلى ال٣اعب أن ًمألها(( 
xxxi م٨ً لل٣اعيء الٗاصي ٞان الٟجىة التي جغ٦ها مُغ لل٣ــاعيء اًل

، ألهه ًهــىع عؤٍخه الٟلؿُٟت  مــلإها وال ختى الخ٨ٟحر في طل٪

لل٣اعيء الخظ١ الظي ًبدث ًٖ ألاؾباب التي أصث الى اٚغا١ 

اإلاجخم٘ الٗغبي في هىمه الٗم٤ُ، بدُث الجى٢ٓه مىبهاث الىحضان 

ذ بها الٗغب بحن ألامم.  والشجاٖت   واإلاغوءة التي ٖٞغ
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 الخاتمة

ٛغامُت 1ٖ ت في الىهىم ؤلاُب ـ ل٣ض جىاٞغث الضهكت الكٍٗغ ىض ـ

قٗغاء الٗغب اإلاٗانٍغً، و٧اهذ الٗىهغ ألاهم في ئبغاػ قٍٗغت 

 في الىعي الجماعي للمخل٣ي 
ً
 حمالُا

ً
الىهىم، لخإؾـ بٗضا

 الٗغبي.

ذ الكٗغاء 2 ـ ئن ٖملُت زل٤ الضهكت في الىهىم ال٣هحرة ٧ٟل ـ

ت ألن اإلاؿاخت ٧اهذ ي٣ُت اؾخضٖذ  ،ٖهاعة ججغبتهم الكٍٗغ

 لل٩لماث والهىع التي
ً
ً اإلاكهضًت. ازتزالا قاع٦ذ في ج٩ٍى  

ـ ٧اهذ ججلُاث الضهكت في الىهىم التي ازترهاها ُٖىت 3 ـ

 له 
ً
 وجدٍغًا

ً
لضعاؾدىا، بمثابت مخٗت عوخُت للمخل٣ي واؾخٟؼاػا

لخدٍغ٨ه مً ع٧ىصه ال٨ٟغي والٗاَٟي، مً زال٫ حملت مً 

ت، ٦اصهاقه باإلاٟاع٢ت  ت والخ٣ىُاث الكٍٗغ اإلادٟؼاث اللٍٛى

ت.والخًاص  والسخٍغ  

م٨ً 4 ـ أْهغ البدث أن الضهكت هي بمثابت الغوح التي اًل ـ

خه و و٢ٗه في هـٟ  ؤلاؾخٛىاء ٖنها وب٣ٟضانها ٣ًٟض الىو خٍُى

اإلاخل٣ي، وأن الضهكت لم جدك٩ل مً ٖىهغ مدضص مً الٗىانغ 

ت مً الٗىانغ الضازلت في زل٤  ت، بل حك٩لذ مً مجمٖى الكٍٗغ

٣إ  ت ٧اإًل الضازلي والهىع اإلا٩ىهت للمكاهض الىهىم ؤلابُٛغاُم

 و ٖىانغ أزغي.

ـ لم ًسُل هو ئبُٛغامي مً ههىم الضعاؾت مً الغمؼ 5 ـ

والٗالماث الؿُمُاةُت التي صٞٗذ ال٣اعيء الى الضهكت واإلاٟاحأة، 

 ٖلى  
ً
وبظل٪ جغ٥ ال٨ثحر مً الٟجىاث لل٣اعيء ل٩ي ًمألها اٖخماصا

ً.زلُٟخه الث٣اُٞت ومضي ٞهمه إلا٨ىىهاث الىو  وزُابه ال٩ام  

ـ أوصٕ أٚلب قٗغاء هظا الًٟ، ٞجىة مً الخىجغ في زىاجُم 6 ـ

، ٦كٍغ أؾاؽ مً قغٍو 
ً
 قٍٗغا

ً
 جىجغا

ً
الىهىم، مدضزت

ت، في الخأمل والضاللت  ت، أو ماٌؿمى بالؿمت ؤلاهٟجاٍع الكٍٗغ

اإلاخل٣ي ٖلى صعحت ٖالُت مً الىباهت؛  وؤلاًداء، ل٩ي ٩ًىن 

 
ً
ً عمؼا ب الىو اإلاخًم ت.لِؿخٖى  وسخٍغ
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http://new.alnoor.se/article.asp?id=329288 

 (ix)  ،َات الغعز الفمضف٘ ٔلكاء احلداخ، صحٗفٛ الٕط عز: غشُا املعٕل٘، جتٗم ٍٖ
عز: 1155ٌٕفىرب/ االربعاء 15 ٍٖٔ ، :٘ صٗد فطن اهلل وريقادرٙ، ٔحضني نٌٗا

ٛ المػ ٛ ٔمساتّا، دلم ٛ الغعزٖ ٛ ٔآدابّا، العدد:الٕوط ٛ الهٕفٛ، 8ٛ العزٗب ، داوع
 1151ً:152العزام، 

 (x)  ٘عز : غشُا املعٕل ات الغعز الفمضف٘ ٔلكاء احلداخ،  ٍٖ  .جتٗم
 (xi)  ،لمدراصات ٔالٍّغز ٛ ٛ العزٗب عبد الِٕاب البٗات٘،بضتاُ عائغٛ، املؤصض

  .28، ص :5883، 2برئت، ط.
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غز ٔالرتمجٛ، دوغل،  ف ٔاٍل   63: 5ً، ط1151لمتأٗل
 (xvi)  ٛات الدِغ  .صعدٙ عبدالهزٖي، جتٗم
 (xvii)  ْفض  ٌ عز: املصدر ٍٖ 
 (xviii)   ٚيف قصٗد ٛ ٕصف، صٍاعٛ الدِغ ٛ، دزٖدٓ  ابزاِٗي اٗل جز العزٗب   اٍل

ر،   ً.1153آب/ 57اخلٗم
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