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 املقدمــة

عن الشاعر العماني الزنجباري )أبيي سسي    (1)في دراستي السابقة

كنييق  ييل ت  مييق عيين الشيياعر  ويياا  أدبييا  ع مييا   تنا لييق  (2)البهالنييي(

زنجبيييار الم ييياا  التيييارن   امنسييياا   أييي  ت  ميييق عييين أسييي  ال  يييارا 

امسييالسوة   المتةيي ة بامسييالة عقوييلا  نييرنعة  سيينهئ  ويياا    سييا ر 

 لر افل امسالسوة  أأرها في تش ول ال  ارا .ا

 سن المع وة أنه ل   ارا سقلسات  نتا ئ   أسيا المقيلسات فتتم يل  

في أس  التش ول  ر افل البناء    أسيا النتيا ئ    فتينع   فيي ادبعياد أ  

 المظاهر أ  المالسح . 

                                                           

عنوانييه   أسيي  ال  ييارا امسييالسوة فييي نييعر البهالنييي  )دراسيية فييي امنسيياا  (1)

  الم اا  الرؤنة امسالسوة( .

في  رنية   لل هو ناصر بن سال  بن ُعَلنِّ  بن صالح بن س مل البهالني الر ا ي   (2)

ُعماا(    توفي بزنجبيار  ت قيت تع وميه ع يت ع مياء أفا يل سين عمياا   -س رة  

 (النجييا )فييي زنجبييار  تييت أصييبح ر وسييا  لق يياتها  أسيي  سج يية   لييي الق يياء 

 نشيير فوهييا عييلدا سيين المقييا ت  تييولت ر اسيية ت رنرهييا   1907بزنجبييار  عيياة 

 ليه عيلد سين المال يات     اللراسات التيي تعنيت بالسواسية  التربوية  ا عتميا  

ي . ننظيير فيي  ال  يير امبا ييي السييورا النبونيية  العقوييلا  ال قييهسييبح فييي ف يي  ت

أ ميييل در نييير   دار  رنييي   ل يييلكتور -الترعمييية ليييه   تديييور ادد  فيييي عمييياا 

دار  -ة    سيللل لليت دراسية ادد  فيي عمياا 1998القياهرا  -ل دباعة  النشر 

ة    أ واء ع ت بعض أعالة عماا  عبل اهلل بن 1992سسقط )عماا(  -ادسرا 

 ادد  المعاصيير  ة  1994عميياا   -ر ي  -المدييابا العالمويية  - مييل ال ييارأي  

في الخ وئ العربي  عبلاهلل بن س مل الدا ي   سعهيل الب يوو  اللراسيات العربوية 

ة   نقا ق النعماا ع ت سموط الجماا في أسيماء نيعراء عمياا  197القاهرا  -

سسييقط  - زارا التييراو القييوسي  ال قافيية  -( 2س مييل بيين رانييل الخةييوبي   )عيي 

   أبوسسي   1998بور ت  -س تبة الجول  -نه ة ادعواا ب رنة عماا   1984

سسيقط )عمياا(  -سديابا النه ية  -البهالني؛  ساا عمياا  س ميل صيالح ناصير 

وراجعع: أ و ععل  اععهال ا معجمععل  بطععال ا معع  لعر  ةععب ال ا ب  ععع   ععل ا  عع معر . 1996
ا ت سععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع:  ةععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  وا بةععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  ر 
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 لذل  بوق النوة ع ت سواص ة الب ث فيي دراسية سظياهر ال  يارا 

ها في نرق لفرنقويا )زنجبيار(   ستخيذا سين نيعر البهالنيي نمو عيا  أبعاد

 أرا في هذا البا  .

فمين نيعرم سرفيين ا نديالق    سين تييارن  المندقية  سيا نييل ر فوهيا سيين  

صرا  سرفن أاا  سا  عود سرافئ ألرى تتخدت للوها الرؤى الشعرنة   اللا را 

 قي    س دنة عماا .في ف   ادسة ك ها   في سةر  الشمال الغربي امفرن

ليييذل  كانيييق المنييياهئ التارنخوييية  ا عتماعوييية  اددبوييية الت  و وييية 

ا ستنباطوة أ ر  المنياهئ لليت طبوعية نيعر البهالنيي   ر فيه التارنخوية 

 ا عتماعوة    كانق كيذل  هيي اد ير  لليت طبوعية ال وياا  تدورهيا فيي 

 و  المس مة ادلرى.سندقة الشرق ادفرنقي    عال ة ام  و  بسا ر اد ال

ف ي  ت ين زنجبيار  نييرق أفرنقويا بمعيزل عميا ن ييلو فيي العيال  سيين 

 .  وار   ول  ةور   صرا  ك ور طونل

 وث عمل ا ستعمار عاهلا ع ت س و سعال  العر بة  امسيالة  سيا 

نتةل بهما سن أقافات    ل ت  في نهانة المن لر  سجزرا دسونة  سي  ق 

ة   ت  ت وول ال غة العربوية 1964نجبار( سنة فوها دساء المس مون في )ز

فيييي المندقييية   اسيييتبلال ال يييري العربيييي اليييذي كانيييق ت تييي  بيييه ال غييية 

 السوا و وة بال ري الالتوني.

 بييلا لييي سيين لييالل القييراءات اد لييت أا اللراسييات ا ستشييرا وة 

الجغرافويية  التنةييور  كانييق هييي اد ر  القونيية التييي اعتمييل ع وهييا  ال شييوي 

عمر  بام ييافة للييت ا  ييتالل العسيي ري البيياطر الييذي ليي  ن تييرة كراسيية المسييت

امنساا ادفرنقي  الذي كرسته ال  يارا العربوية المسي مة   كياا هيذا امنسياا 



ن سه أ ل العناصر المس مة التي أدت د رها في تنسو  ال  ارا التي لرعيق 

 . سن ر   امسالة   أص ق ل قوق امنساا  عمارا الب لاا

زنق بون الرؤى المخت  ة فيي نيعر البهالنيي    بيون المعدويات   ا

التارنخوة فوعيلت عال ية  ونية بيون التيارن   امبيلا  البهالنيي فيي نيرق 

أفرنقوا .  تبيون ليي أا امسيالة  ع وسيه المتنوعية كانيق البعيل ال  ياري 

ادكبر سن أبعاد ت ي  ال  يارا  سظاهرهيا  بميا أا ال غية العربوية هيي لغية 

  يييارا   كييياا طبعويييا أا ن يييوا العنيييواا سشيييتمال ع يييت) العربوييية ت ييي  ال

  امسالة( .

 ل ل ادسبا  السابقة  علتني سيلفوعا لليت دراسية نيعر البهالنيي 

بون ال وار  الةرا     عاء العنواا المختار ل لراسة   )أبعياد ال  يارا 

العربوة المس مة في نرق أفرنقوا بيون ال يوار  الةيرا  نيعر أبيي سسي   

 بهالني نمو عا( .ال

في أالأة سبا ث بعل المقلسة   ع ت الن و التيالي  - أعلدت اللراسة 

  

أبعاد ال  ارا في دا را ال يوار  سين نيعر أبيي ) في المب ث اد ل

سسيي   البهالنييي(  سهييلت فوييه للييت الل ليية البوسييعولنة  د رهييا فييي لعييالء 

لت المعيال  الشنا العربي  امسالسي في زنجبيار  نيرق أفرنقويا  أي  رصي

ال  يييارنة فيييي نيييعر البهالنيييي سيييا الت  ويييل ال نيييي ل نةيييو  الشيييعرنة 

المختييارا   د ر أد ات التشيي ول ال نييي فييي لبييراز المع يي  ال  يياري سيين 

 . لالل الرؤنة الشعرنة في  ل 

نظيياة ال  ييي   ) البعــا الو    كانييق ت يي  ادبعيياد ال  ييارنة هيييي  

سيييالة  تارنخيييه (  ويييث  عيييود سةيييد  ات تتةيييل بامسةيييد  ا  سالسيييح



ال  اري  أ  المالسح العاسية ل  ياك  المسي   سمز عية بيالمالسح الخاصية 

 المستقاا سن الر    ال قافة امسالسوة في ال     ال اكموة.

الق اء  التشرنا   وث أتو ي  عنيل الق ياء بوصي ه  البعا الثاني 

 ومة سن  و  الت  ر  ون ن ةل بون الخةوسات   ننتة  ل مظ وة سين 

ال   فونسن المجتما ع ت ن سه   ساله  عر ه   رصل هيذم القيو  سين الظ

 لالل نعر البهالني .

ــ   ــا الثال ل  أ ييوة برصييل هييذا البعييل سيين أبعيياد الع يي   الع ميياء  البع

ال  ارا العربوة المس مة في نرق أفرنقوا فيي أيالو لديوات  سين ليالل 

البهالنيي    الت اعل الشعري  ال وار ال  اري اليذي  لسيه لنيا أبيو سسي  

فقل ت    عن الع    د رم فيي نه ية ادسي   أي  ت اع يه البنياء سيا الع مياء 

في ال واا  عنل الممات  أ  تقرنظه ليبعض المال يات الع موية فيي زنجبيار 

  ورهييا  التييي تيي  تنلو هييا بعقييول عربويية سسيي مة    طبعييق  نشييرت فييي 

 زنجبار أ  في  ورها سن ال وا ر امسالسوة ادلرى .

أبعياد ال  يارا امسيالسوة فيي دا يرا الةيرا    المب يث ال ياني أسا 

 فوه سندرس الةيرا  السواسيي  العسي ري    يون عي   ا سيتعمار ع يت 

صلر المس مون في عماا  زنجبار  نيرق أفرنقويا   ورهيا سين الميواطن 

 المس مة ادلرى .

فييي الو ييق الييذي باتييق  ةييا لم سييال ا سعنونييا نوعييه بييه المسيي مون للييت 

سقا سة ا ستعمار  تارا نبرز سخازي الم تل الذي أهلر  قوق امنساا    عو 

 تارا نخاط  المس مون لدابا نعرنا سست زا  س ركا به النخوا    سنشيدا بيه 

 ر   الجهاد  المقا سة .



 ل  نتو   نعرم ا ستنها ي عنيل  يل د زنجبيار  عمياا  نيرق 

مرنن القبديييي أفرنقويييا  بيييل تعيييلى  لييي  لليييت سةييير   سو  يييه سييين الميييات

 ة   في أسووط  القاهرا . 1911ة  1910 المةري  في عاسي 

أسا البعل ال اني فهو  الةرا  ال  اري في بعلم الع مي   وث 

فدن البهالني ل ل ر الخدور الذي نادنه ا  تالل  أ ناله سن العمالء  

 أدرك الرعل سا نةبو للوه المستعمر سن ت رنغ بالد المس مون سن الع   

لع ماء  فنلذ الشاعر نخةص بعض رؤام الشعرنة لماازرا الغوورنن  ا

ع ت الع    الع ماء  سن لالل لنادته بمن أنشا ا الملارس   اسوا ع ت 

 رعانتها    كذل  ساازرته لدال  الع   سن المبتل ون .

البعل ال الث  الةرا  العقلي  الذي تت ح فوه رؤام الشعرنة التي 

لشووعوة  الع مانوة     ور أ لئ  سن التوارات  اعه فوها امل اد  ا

الجارفة   التي اعتا ق العال  العربي  امسالسي في ت   اآل نة   ل  

نتواا ناعرنا في اللفا  عن امسالة عقولا  نرنعة  سنهجا   في 

 سواعهة المذاه  الهلاسة   القادسة سن الشرق  الغر  ع ت  ل سواء.

الشعري باللرس  الت  ول ال ني   ستو  ا في كل  ل  عنل النص 

الذي نرصل القو  الجمالوة سن لالل د رها في التش ول الشعري ل   ارا 

 العربوة المس مة في دا رتي ال وار  الةرا  .

 أسا المب ث ال الث فسنفردم لخةا ص التش ول ال ني لألبعاد 

 ال  ارنة في نعر البهالني   سو وا ع ت الن و التالي 

را الشعرنة  الع وة البونوة  نلرس ألواا ال  را الشعرنة ال   أوال:

 اتةالها بالع وة  ال قافات للت عان  ال  را المندقوة ال  س وة  

المتة ة اتةا   أوقا بع   ال الة في ال  ارا امسالسوة سنذ نشنتها 



 سازالق  ف ال عن ال  را الةوفوة  سنها ال قوقة الم ملنة كما 

شعري البهالني    عودها  قوقة صوفوة للى هي في المنظور ال

سا ر المبلعون سن المتةوفة  أ  ال  را ال قهوة التشرنعوة المرتبدة للى 

ناعرنا بالجان  اللعوي  ال رنص ع ت أداء د رم الرنادي في سمارسة 

امبلا  ل ل ر الشرن  آسرا بالمعر ي  ناهوا عن المن ر  أ  ال  را 

 التجونل  أ  اة التال ا.  رآا  أ   هو ع المتة ة بع   سن ع وة الق

ال غة  ادس و   أدرس فوه المعج  الشعري بون الجزالة  الغرابة   ثانيا:

أ  تو و  المعج  ال قهي في  ور سوا ة  أ  الت رار ب ونوه 

التعبوري ال ني   الةوفي امنشادي التعبوري  أ  أتنا ل البلنعات 

في الترصوا  التشدور  الدباق  أ  الموسوقوة  المعنونة  المتم  ة 

ا  تباس  الت مون )التنا ( سن القرآا ال رن    السنة النبونة  

أ  استو اء التارن  العربي امسالسي )التنا (  أ  است هاة 

ادنخا   المقو ت   سنها ال ار ق عمر   ال جاج بن نوس  

ادس ال  ال ق ي.  الخنساء الشاعرا  أ  التنا  ال ني التعبوري سا

التعبور بالمةد ح  ةالعربوة  ادنعار   سن ادنماط ادس وبو

 الن وي.

التةونر ال ني لمعال  ال  ارا   هو سا أ وة فوه بالتوار صورا  ثالثا:

نعرنة ك وة   أ   ها فنوا لتبواا العناصر الجز وة التي ن ل سنها 

البهالني صورته ال  وة  كنمو ج نةلق ع ت سجمو  صورم 

 وة.ال ن



هذا ... فإا  فقق في العرض  الت  ول ال ني فهو توفوق اهلل  رعانته   لا كانق 

ادلرى ف سبي أنني اعتهلت  أصبق تارا  ألدنت ألرى   سا توفوقي ل  باهلل  ع وه 

 توك ق   للوه أنو .

 دكتور/ الشحات غمري أمحد                                             

 أستاذ مساعا الدب العربي ونقاه                                                              

 ك وة اللراسات امسالسوة  العربوة بنون                                         

 بالشر وة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املبحث األول
 أبعاد احلضارة اإلسالمية يف دائرة احلوار من شعر أبي مسلم البهالني

ال وار كما هو في هذا السواق نقةل به تقلن  بعض سعال  ال  ارا 

العربوة المس مة في نرق لفرنقوا ل مت قي  سواء أكاا سن الم ودون بالبوئة 

امفرنقوة ل شاعر أة سن أ لئ  القراء سن عمو  العال  العربي  امسالسي  أ  

المعنوون  سن ندالا النص سن المستشر ون   وره  في ربو  العال   سن

 بال  ارا العربوة  امسالسوة أننما كانق سناطق لفرازها  تش و ها.

 ال  ارا في نرق لفرنقوا بعاسة ل  توعل ط را  لنما ل عق 

لعاسل الزسن س  ها س ل ال  ارات ادلرى في العال    كاا امسالة هو 

 الم رك ادساس  الم وا الر و  لها في كل أبعادها.

سجم ها هي امنتاج ال  ري  المادي ال ذاا أسه    هذم ال  ارا في 

في بنا هما المس موا ت ق  وادا  رعانة عربوة  سنذ أا أصبح سا ل 

الشرق امفرنقي سوطنا لإلسالة سنذ العةور الوسدي  فهي سن أعل  ل  

   ارا عربوة    ارا لسالسوة.

  ل تآزر في بناء ال  ارا امسالسوة التي انتظمق ع ي طول 

 ل نرق لفرنقوا  العر   ال رس  الهنود  ادتراك  المةرنوا سوا

بام افة للي ادفار ة سن البانتو  الجا   الةوسالوون  اد باش 

 السوا و وون   ك ه   ل انتظموا في س   امسالة أ  عانوا ت ق لدارا 

 .   اسه سن المس مون



أساة سيا    بل البلء في تنا ل المالسح ال  ارنة أ د التو   سرنعا

سييج ه التييارن  السواسييي لماسيي  الل ليية البوسييعولنة )السييول سييعول بيين 

 . ة(1856-1804س داا البوسعولي 

فبعل أا ت  د ر ا  تالل البرتغالي سن سوا ل س دنة عماا 

ازدادت سن علنل الهجرات المتوالوة سن عماا للت السوا ل ادفرنقوة  

ن ا عتماعي  ا  تةادي  استلت آفاق ا تةال الب ري ع ت المستونو

سس مة ُعمانوة عربوة د لة  ع ت  عودال اعة  أل ق   تت سا  ونبون ال

 . ةا ل ادفرنقووع ت الس

  ل كاا سن أ وى ادسبا  الم  ة ع ت  ل  ال اعة للت  عود سو ا 

تجاري في الم وط ادط سي ع ت طرنق رأس الرعاء الةالح ن وا سس  ا 

 .(3)سرنعا للت الهنل 

للت الشرق  )السول سعول بن س داا البوسعولي(هنا انتقل  سن

 آفاق في تارنخوا هاسات و  امفرنقي   سنذ  ل  الو ق بات   مه 

 ول عاصمة س  ه سن سسقط للت   ل  أنه  لالعال ات الُعمانوة ادفرنقوة  

ة أصب ق زنجبار عاصمة امسبراطورنة 1832زنجبار   بلءا سن عاة 

  أدى  ل  للت انتقال طا  ة سن الُعمانوون للت نرق أفرنقواالُعمانوة    ل 

استل س دانه للت عموا الجزر في نرق لفرنقوا  كاا ن و م نمتل في  

الشمال  الجنو   تت  ول  لنه ل ا  ر  السول سعول طب ه في زنجبار  

 . (4)  وا ر ةق ع وه كل  ابات أفري

                                                           
 زارا التراو القوسي  59 – 58ماا في أسجادها الب رنة   سجهول المال      أنظر   ع (1)

 ة . 1994ه  /  1415 ال قافة   س دنة عماا   

   181راعا   الُعمانووا  أأره  فيي الجواني  الع موية  المعرفوية بشيرق لفرنقويا      (1)

ة    زارا التيراو 1992 -1991 مل الخ و يي المنتيلى اددبيي    ةياد نيل ا أ مل بن 



أدى بدبوعة ال ال  هذا الن و    ل  الس داا في الشرق ادفرنقي

للت  واة د لة لسالسوة عربوة لها تارنخها  تراأها فةبغق السا ل 

 هو سا  العربي المتموز المت رد  -ادفرنقي بةبغتها  لونها امسالسي

سهل انتشار امسالة بوص ه دننا علنلا بون الس اا الم  وون  سواء في 

 الجزر أ  ع ت استلاد الملا في السا ل امفرنقي.

 اتسما أدى للت زنادا أر   نجر القرن ل     اة  الس داا بج  أ

ع ت ترسو  سبلأ  في الو ق  اتهعمل   (5)البالد  انتعاش ا تةادها

التساسح  توطول ادسن ا عتماعي ع ت المستوى اللال ي ل بالد   فقل 

بعلة التعرض ل مذاه  اللننوة  أا كل سذه  نتبا     ه صلرت أ اسر سن

 .(6)سذهبه

  ل أ    سواسته الخارعوة  أ سن تلبور أسرها  سن لالل لبراسه 

المعاهلات  ا ت ا وات  الجهود الوا  ة للى س را ه للت البالد العربوة 

 اد ر بوة  أسرن ا  الذنن نجح د ره  السواسي  سعدواته  اللب وساسوة 

 ( .7في توطول العال ة بون الس دنة  ت   البالد الموفلنن للوها )

 العمانوة العاللقات  في هذم ال قبة التارنخوة البوسعولنة " تموزت

 بون العاللقات  الود  نهلت بال بات ال لنث التارن  عبر المةرنة

( ة1806- 1856)س داا  سعول بن عهل في س  و ا تدورا الب لنن

 تموز  الذنن( ة1805- 1848) بانا ع ي س مل المةري  نظورم

 بون الزعومون العالقات  اتة ق ب لنهما  ن و   توسا با زدهار عهلهما
                                                                                                                                

  فهمييي  291ة    أنظيير كييذل    ُعميياا  ال  ييارا امسييالسوة     1992القييوسي   

 ة .1984علعاا    توفوق سرعي    زارا التربوة  التع و    س دنة ُعماا   

 . 181بشرق لفرنقوا     ( الُعمانووا  أأره  في الجوان  الع موة  المعرفوة 2)
 

 .271سعول بن ع ي المغوري  عهونة ادلبار في تارن  زنجبار    ( 3)
 268عهونة ادلبار في تارن  زنجبار سعول بن ع ي المغوري   ( 4)



 السول لعجا  بونهما المتبادلة الرسا ل ت منق فقل المشترك  بالتقلنر

  ر بته في سةر في ع ي س مل أ اسه الذي ل ل لة ال لنث سعول بالبناء

 ( .8سةر "  ) ال ات أك ر أقة سا باناعل اسة 

اء بعلم سن  هو بذل   ل سهل الدرنق  تركه سعبلا لمن ع

السالطون  ف اا لرأه  سجولا كرنما عربوا سس ما  ع ت سستونات العقولا 

  السواسة  ا  تةاد  ا عتما  .

فما هي ادبعاد ال  ارنة التي أبلعها امنساا العربي المس   في 

نرق لفرنقوا  ت   التي  اة ناعرنا برصلها  صوا تها دررا نعرنة 

 نساا العربي المس     ناصعة   ل بها عول الزساا ام

 مصطلحا ومالمح : نظام احلكم البعد األول :

  (9)كانق هناك في نر ي أفرنقوا سمال  كنكسوة  أ  نلا  سونوتابا

 ل نها ل  ت ن دستورنة  ف ي   (10) كذل  سم  ة الزنئ كما   ت المسعودي

تخ ا لقانوا  بل كاا ن  مها بالوراأة س وك سستبل ا ستنلهوا   ت ق 

ته  أسيييراء ل دييياعووا أك ييير اسيييتبلادا    ميييا  فالم ييي   أعوانيييه هييي  لسييير

أصيي ا  المييال  أصيي ا  السيي داا   بييل كيياا لم يي  أ  نييلا  ييق ال ويياا 

 .(11) الموت ع ت نعبه

                                                           
م(  م د 1856 – 1806اإل م اطلر   ا بم مع   ل  عد ا اعد سبعد  ر سهل ن)(1)

ظ  أ  م ن  ل ا ت ر خ ،وزارة اإل جم سهلن   م ن ) دون ( ، وام – 5ا مح امل ص

 ٤م،،ص1995دار إ عل  هنة ، ندن ، –ا بم مع  
 

  سا بعلها  320أفرنقوا ت ق أ واء علنلا   دافلسن     (2)

 . 6/  2سر ج الذه  (3)

  تعرنيي  عييادل زعوتيير   دار المعيياري    59 – 58النوييل   لنموييل لودفييغ      ( 1)

  ترعمة اللكتور  سين  398  توساس أرنولل      ة    اللعوا للت امسالة 1951

 ة . 1970لبراهو   آلرنن   ط أال ة   



 سا علا هذم الممال  فقبا ل بلا وة   انونها القوا   عاداتها الس   

هيا   نخ يا  الغارا    واتها  ر     تهلأ   الغرن  عن القبو ية عبيل ل

أفييراد القبو يية لعرفهييا الييذي لييه سيي داا القييانوا    كانييق هنيياك عقوبييات 

ستعاري ع وها لمن نخال  أعراي القبو ة   ننزلها بالمخال  زعو  القبو ة 

المستبل   الذي هو في نظره  نة  لله   عري القبو ة هيذا عيري عيا ر 

نن    ن يل لعيلاة ل  كاا نعل بعض أفراد القبو ة أنجاسا كال ذا ون  ال لاد

   باعتناق امفيرنقوون (12)أي نخص ل ا ادعت أنه   ق فوه ر   نرنرا 

لإلسييالة كونييوا د   دسييتورنة  ات نظيياة سواسييي راق   اتخييذت الشييرنعة 

 .(13)امسالسوة دستورا لها  نبراسا

 ل ن  بل العةر ال لنث في نرق لفرنقويا  لي  ن ميل أربيا  ال  ي  

  مهي  ع يي السيا ل الشير ي مفرنقويا ليالل سن المسي مون اليذنن تعا ي  

فتييرا العةييور الوسييدي  ا ييلا سيين ألقييا  الخالفيية امسييالسوة  نيياراتها 

المخت  ة س ل )ل و ة المس مون( أ  )أسور المياسنون( أ  )امسياة(   ورهيا 

سن ادلقا  التيي  م هيا الخ  ياء المسي موا سين  بيل  سيا أا ال  ياة ع يت 

شيرنعة امسيالسوة فيي أ  ياسه  فياكت ي بعيض هذا السا ل طبقيوا أ  ياة ال

ال  اة بنا  مل لق  )الشو (  ه    اة لسارا سقلنشو امسالسوة    ميل 

بع يييه  لقييي  "سييي داا"  هييي  أسيييراء سييي دنة اليييزنئ امسيييالسوة فيييي 

 .(14)ك وم"

                                                           

  دار  264انتشار امسالة في نرق أفرنقويا  سناه ية الغير  ليه د/ س ميل عبيل اهلل النقويرا    ( 2)

 ة . 1982م /  1402المرن    الرناض   السعودنة   

ة     1939  دار ال تي  المةيرنة    335/  5لي    صبح ادعشيت فيي صيناعة امنشيا   ل ق قشين( 3)

 . 258 – 256 ر  ة ابن بدوطة     

 ة . 1965  القاهر ا     119     1امسالة  المس موا في نرق لفرنقوة   عبل الر من زكي   ج ( 1)



 بالنظر في نيعر البهالنيي نجيلم اسيتخلة ألقابيا ستنوعية سين ليالل 

هييي (  أ ل ادلقيييا   1314-1310ساازرتيييه ل سيييول  ميييل بييين أيييونني )

اسييتعما  فييي نييعرم عيين هييذم الشخةييوة ال اكميية هييو )الم يي ( فييي س ييل 

 (15) وله 

 ا َأْعظاسها   وِك أع ُّه    ُ  الم      ِهم

 

 بال    ساَد ِسَن الن وس ِعَةاُسها 

 

 ة       اُل َبنوَّ     ُ  ُأسٌّ  ال م     الِ ْ 

 

 ُرِفَعييييييييْق َعَ ييييييييت َأْركانييييييييه َأْعالُسهييييييييا 

 

 ة       ل زكو       أر ا    ك    ال  

 

 ا   اسه    ا أعس     لا ال راة بةنعه 

 

 الة أن ُ  س خرا    ا ُا ادْ      َصن

 

 وُد ِكَراُسها   رٍا نس    لِّ س خ    ْن ُك   ِس 

 

 ه        ِ  فإن     ِ  ال  و   كنقوبِة الم

 

 ا  واسه    ا        الُكه     اِت َس      ل  ا ن 

 

 اته      ولو    ة  هو      َسِ    ُسَقلََّس

 

 (16)سن أْا ن اَي ل درٍا أعظاسها 

 

 ا ح أا الرؤنة هنا ترس  صورا ل م ي  )السي داا( سةيو ة سين 

الِ ْ يييِ  اليييذي أسسيييق ع ويييه بقوييية المالسيييح التيييي تمتعيييق بهيييا الشخةيييوة 

ة ل م يوك الممل  ة   هي صورا   تخت   ك ويرا عين الةيورا المرسيوس

اآللرنن  أنا كانيق عنسيوته   أ  عقويلته    هيي فيي كيل اد يوال سالسيح 

سد وبية فيي الشخةيوة السواسيوة ال اكمية   بخاصية ل ا كانيق ع يت هييرة 

 الس دة  الم   أ  الس داا أ  الر و  . 

 (17) نجلم في سوطن آلر نجما بون سةد  ات الم    الس داا  السول في  وله 

                                                           

 . 385اللنواا     ( 2)

دا  لو  لها ن ل    صيورا سعوننية   اب ية  ) عنل القلساء (   سا -ب   الواء سخ  ة أَ  سشلد   -الهَوُوَلت ( 3)

سيادَّاُ الشييء  ل تش ول  التةونر في نتَّت الةور    هي التي صينا اهلل تعيالت سنهيا َأعيزاءَ العيال  المادننية 

 . المادا ك ها سعرَّبة التي نةَنا سنها   كالخش  ل  رسيِّ    ال لنِل ل مسمار    القدنِ ل مالب  القدنوة 

 . 387  اللنواا ( 1)



 لوعود َسَ اِلراأْبَقت أونني في ا

 

 َنْجِ ي النجوَة سسوُرها  د اُسها 

 

 العظوُ  بُخدة الْش   الم ُ فنتت ابُنه 

 

 (18)     َشَرِي التيي َع َّيْق  عيزَّ سراُسهيا 

 

 نوُر الِم ة اْل       الس دااُ  السوُل

 

        َغرَّا  ُر ُ  َ َواِتها  َ َواُسها 

 

 َ َمُل الذي َسَدواُته لو َعاَرَ قْ 

 

 َ ْق أعراَسها   اِل لنسَّ     َّ اْلِجَب     ُن 

 

 نال ييف فييي صييوا ة الشيياعر لل ا ييه ع ييت الةييوغة الم ييع ة فييي 

 -ادفعال التي ا توت زسن العداء ال اكمي الذي  لسه س دانه  مل )َع َّْق 

 َنسَّ نْق(   زنادا المعنت سن زنادا المبنت.

ك ويرا    ل ين ننبغيي أا ع ت أننا   ننبغي أا نتوي عنل المةيد ح 

نج ي بةيورا أكبير المالسيح التيي  يا ل أا نرسيمها الشياعر فيي نيخص 

 ال اك    أعني سالسح البعل ال  اري فوما نتةل بال     ال اكموة .

 أ ل س ميييح سييين سالسيييح السواسييية الشيييرعوة  يييمن لطيييار ال  يييارا 

م العربوة المس مة هو الشورى  نرصلم للى ناعرنا  ويث نقيول فيي سعاصير

  (19)الس داا  مل بن أونني

 أنَّاُسه أعواُد كل سْاسن

 

 َنْغَتِبُط اللنُن بهنَّ  التقت 

 

 عواهر   ل ُنظَِّمْق   ُفةَِّ قْ 

 

 بالعيييْلِل  اِم سييياِا فيييي ِسيييْ ِ  اْلهيييَلى 

 

 لعق ِه  همِِّه  عْزِسهِ 

 

 نورى فعْوُن الرُّْنِل سا به َ َ ت 

 

اط ة الشيعرنة تماسيا    بيق ص وح أا هذم ادبوات  ل ل ق سن الع

ع وها ر   النظ    ور أنها في سيواق آلير دالية ع يت  ومية الشيورى فيي 

                                                           

 سراسها   سنالها .( 2)

 . 391اللنواا   ( 3)



َ الَِّذنَن اْسَتَجاُبوا ِلَربِِّهْ  نظاة ال    امسالسي   اندال ا سن  ول اهلل تعالت )

 .(20)(ُقوَاَ َأَ اُسوا الةَّاَلَا َ َأْسُرُهْ  ُنوَرى َبْوَنُهْ  َ ِسمَّا َرَزْ َناُهْ  ُنْنِ 

ن اي للت هذا الينص القرآنيي نيص آلير نجميا بيون الر مية  ليون 

الجان   علة ال ظا ة    ظة الق   فيي التعاسيل سيا أفيراد الرعوية   ويث 

 ول اهلل تعالت  )َفِبَما َرْ َميٍة ِسيَن اهللَِّ ِلْنيَق َلُهيْ  َ َليْو ُكْنيَق َفظنيا َ ِ يوَف اْلَقْ يِ  

اْعُ  َعيْنُهْ  َ اْسيَتْغِ ْر َلُهيْ  َ َنياِ ْرُهْ  ِفيي ادَْْسيِر َفيِإَ ا َ ْنَ  ُّوا ِسيْن َ ْوِليَ  َفي

 .(21)َعَزْسَق َفَتَوكَّْل َعَ ت اهللَِّ ِلاَّ اهللََّ ُنِ  ُّ اْلُمَتَوكِِّ وَن(

 ل  أا "الشورى  اصدال ا ط ي  اليرأي سين أه يه   لعالية النظير 

)تبيادل اآلراء فيي   أ  هيي (22)فوه   صو  للت الرأي الموافق ل ةيوا "

  (23)أسر سن ادسور لمعرفة أصوبها  أص  ها دعيل اعتميادم  العميل بيه(

 كل  ل  لنما نت قق في ر ا  العلل  ام ساا   الر مة  المسا اا ت ي  

)َعييَواِهر   ييل ُنظَِّمييْق   ُفةِّييَ ْق بالعييْلِل  التييي نت مسييها فييي  ييول الشيياعر  

 ( . ام ساا في ِسْ ِ  الُهَلى

 :اإلمياني اإلسالمي   امللمح

 هيييو  لييي  البعيييل اليييذي ننمويييه امسيييالة فيييي أتباعيييه ب ويييث تةيييبح 

الشخةييوة سةييبو ة بيير   امسييالة   فييي س ييل هييذا نقييول البهالنييي فييي 

 .(24)أونني

                                                           

 . 38الشورى / ( 1)

 . 159آل عمراا / ( 2)

  القا ييي  سييون بيين س مييل المهييلي 28/  1الشييورى فييي الشييرنعة امسييالسوة ( 3)

 ة2006 تقلن   د. عبلالعزنز المقالح   بوزارا ال قافة    السعودنة   

  الشو  أ ميل س ويي اليلنن العجيوز   س تبية  128/ 2سناهئ الشرنعة امسالسوة ( 4)

 ة1981ه  1401بور ت  -المعاري 

 . 390اللنواا   ( 1)



 استغ ُر اهللَّ ت اد ن ُسه

 

 اء ُتْجَت ت       ْلِي ادنبو    ْمِق َه   بس 

 

 ِرَ اُبُه سشاعر  ُ ْلِسوَّة  

 

 َرَض ال ئَّ للوهنَّ اهتلىَسْن َف 

 

  ل أف َح اللَّْهُر به  الماسنوا

 

  فالُ  ال وِا في ُنْمِن اْلُهَلى 

 

 َتَشْعَشَا النوُر ِبوعهِه  فما

 

 بالشم  ِسْن نور َفِمْن  اَك السَّنا 

 

 ُهَلاُم ُفْرَ اا   َ لُّ َسْوِ ِه الْ 

 

 (25)فار ق في س ص ال الل  العمت 

 

 الشعراء ص اته نعجز عنها

 

 (26)س ل عجز النمل عن  ضِّ ال ةا 

 

 أ ل  ومة في هذم الرؤنة هي تخ ق الس داا ال اك  بخ ق ادنبوياء 

  فييين   السييي داا فيييي المنظيييور الشيييعري ت ييياد تتسييي  بسيييمق ادنبوييياء   

 ن يير  الشيياعر ع ييت اسييتخلاة فعييل ن وييل التشييبوه  المقاربيية ) ت يياد ( 

 تراسا سن أا نظن المت قي أا الشاعر  نست تح البوق بةوغة ا ستغ ار ا

  نعري  ل د ادنبواء  المرس ون    المنزلة الرفوعة التي   نلانوها أ يل 

 سن ل قه.

 التراكو  التي ن ل سنها الشاعر رؤنته   تعر  عن امسالسوة في 

نمن  –أف ح الماسنوا  –فرض ال ئ  –ال     ال اكموة   سشاعر  لسوة 

 ييل سييو ه ال ييار ق فييي س ييو ال ييالل ( .  هييي  – هييلام فر يياا –الهييلى 

 تراكو  تع    وما سستقاا سن المنظور امسالسي في نظاة ال    .

                                                           

س ص الشييء س ةيا   س نةيه تم وةيا   ل نةيه سين كيلن عويٍ .  س نيص اليذه  ( 2)

 بالنار ل نةه سما نشوبه.

  ض ال ةا   كسرم .( 3)



 ل ا كانييق السيي دنة عييزءا سيين النسييوئ امسييالسي ادسمييي  يييمن 

سنظوسة الخالفة امسالسوة المنشودا   فإا ناعرنا ن  ي ع يت سمل  يه 

   (27)الس داا  مل هذا الم مح في  وله

 سا ترى ِسرَّ الخالفِة أْنَرَ قْ  أَ 

 

  بظهورم  تبانرْت أْعالُسها 

 

  اهتزَّ سنبُرها  ه ََّل عرُنها

 

   َتَه ََّ ْق َفَر ا به أناُسها 

 

  أ او لْسالُة البسودة بْعَل أْا

 

 لسالَسهاكادْت ُنَودُِّ  أهُ ها  

 

  أسلَّ ناسوس الشرا ا بالتي

 

 (28)نر ي امله سن الجهاد  واسها 

 

 رو المسييي موا سييين اآلبييياء  ادعيييلاد نظرنييية سواسيييوة سسيييتقرا 

ست اس ييية  لالفييية تتبعهيييا لسيييارات ل يييل لسيييارا  الوهيييا أ  أسورهيييا أ  س  هيييا 

 س دانها  أنا كانق المةد  ات السواسوة فيي هيذا امطيار.  ليذا عياءت هيذم 

الرؤنة الشعرنة تع يي سين نينا هيذم ال قوقية التارنخوية ال  يارنة فيي ادسية 

 ل سي داا ) ميل( –هنيا  –امسالسوة  سن لالل الةورا الناصعة التي رسمها 

. 

ل  ن يييت   الشييياعر سيييا المت قيييي سع نيييا تعجبيييه أ  لعجابيييه بالعدييياء 

السواسييي الييذي  لسييه السيي داا سيين لييالل اسييت هاسون ل تعجيي    فبعدا ييه 

سل الخالفة امسالسوة سن علنل  سوالدا عاء التعبور عنه بةورا نعرنة تجتولل 

ادسل   هي ل ظة امنراق )أنر ق بظهيورم( نعقبهيا الشياعر بةيورا لبرنية 

ت ويييل الت قيييق  الو يييو  التعبوييير عييين المسيييتقبل بةيييوغة الما يييي ) تبانيييرت 

أعالسهييا(  أيي  نعبيير نيياعرنا عيين ادسييل المنتظيير بةييور نييعرنة تشخوةييوة 

 ا(. ته  ق فر ا به أناسه -  ه ل عرنها -)استعارات س نوة( )اهتز سنبرها 
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 الناسوس    عاء الع   .( 2)



 ليين تت قييق الخالفيية ل  بامسييالة   لييذا ناصيير السيي داا امسييالة 

 نرنعته  أ ياو أهيل الم ية سين الجيور  اليبدر   بعيل أا كياد النياس أا 

نونسييوا سيين نةييور لهيي   لق يياناه    كييل  ليي  العديياء سيين لييالل الجهيياد 

امسييالسي المقييلس الييذي نييلافا عيين العقوييلا    نناصيير الشييرنعة   سيي  

 في هذا المقاة .سقال الشاعر 

 سيين المالسييح ال  ييارنة كييذل  العمييل ع ييت نه يية ادسيية   ع ييت  

المسيتوى اليلال ي   العمييل السواسيي اليلؤ   ع ييت تينسون العميق ادسنييي 

القوسي ل ل لة فيي  يل نظياة   ي  نتيولت العيلل بيون أبنياء اليوطن .  سين 

النشيياط السواسييي المتةييل بهييذا الم مييح سييا نرصييلم نيياعرنا فييي ر  يية 

 (29) داا ) مل( في البالد امفرنقوة في  وله الس

 َباَرْكَق أفرنقوا َلمَّا س رَت بها
 

 أنق المبارُك في ِ لٍّ  في س ر 
 

 فما تركَق نقوا  وَر سستعل
 

    تركَق كسورا  وَر سنجبر 
 

 ل ا تر َّْ َق عن ُ ْدر  علت به
 

 ِلَما ُتِقوُ  به ِسْن صالح ادأر 
 

 اا سارنة  كناَّ ن س  في ادكو
 

  الجوهُر ال رُد  الوا  وُر ُسْنَشِدرِ  
 

لنه نرصل ل لى ر الت الس داا في لفرنقوا سسبغا ع وه سمات 

تتةل بامسالة  نرنعته  هي أنه كاا سخوا سعداء ل شعو  التي ت اعل 

سعها في زنارته   فقل أسبغ الشاعر ع وه سمات البركة  كسر 

 المجا را ع ت سستوناتها المخت  ة . المجبورنن   س ا لة لنماء البالد

س ر(  – ك ر أس و  الدباق تعبورا عن  التون ستنا  تون  ) ل 

به الشاعر عن العموة  اللنموسة  الشمول   الدباق بون )نقوا / طباق نعبر 
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سستعل( نعبر به عن تبلنا ال ال سن السوئ للت ال سن   سن الشر للت الخور  

 ر(. كذل  الدباق  )كسور/ سنجب

  القضاء والتشريع  : البعد الثاني

ا المس مة بالواعبات التيي تنياط بهيا  ر ي أفرنقو نه ق   وسات ن

امسييالة  فن اسييق الل ليية امسييالسوة الشييرعوة التييي نه ييق  ال  وسيية فييي

بالواعبييات اللننوييية  اللنوونييية سعييا     يييلت الق ييياا ل  ةييل بيييون النييياس 

 .(30) النظر في المظال 

تييا بم انيية سيياسقة فييي نييرق لفرنقوييا فييي العةييور كيياا القا ييي نتم

الوسييدي التييي سييبقق عةيير نيياعرنا    كيياا نختييار سيين عماعيية الع ميياء 

 الزاهييلنن ال قييات    ييون زار ابيين بدوطيية سقلنشييو  كيير  ليي   فقييال  لا 

.   تنظير فيي ال ةيل (31)القا ي ن ي الشو  في ادهموة  الم انية الرفوعية

ي  الوزراء  كات  السير    أربعية سين في الق انا هوئة تت وا سن القا 

كبار ادسراء    ل  ةيل بيون النياس  النظير فيي الشي ا ي   أسيا النظير فيي 

.    و ية (32)المظال  كما  كر ابن بدوطة ف ياا سين نينا السي داا ن سيه

المظييال  فييي  ييول ابيين ل ييل ا     و يية سمتزعيية سيين سييدوا السيي دنة   

بييية   تقميييا الظيييال  سييين  نةيييه الق ييياء    ت تييياج لع يييو نيييل  عظيييو  هو

                                                           

   انتشييار امسييالة فييي نييرق أفرنقوييا  سناه يية 335/ 5انظيير  صييبح ادعشييت ( 1)

 . 265الغر  له  د/ س مل عبل اهلل النقورا     

 .189ت  ة النظار   ابن بدوطة      ( 2)

 رعا ن سه .مال( 1)



 أ اي ابن بدوطة بنا القا ي تقيي  ر   (33)الخةمون  تزعر المعتلي

 .(34) بار  في ال قه امسالسي    س   بنةو  المذه  الشافعي

 كاا الق اء في زنجبار سن أه  أركاا الل لة البوسعولنة العربوة  

عهية امسالسوة   كانق الشرنعة امسالسوة هيي سةيلر التشيرنا  هيي الو

 الم  ي التي نتوعه للوها الق اء الزنجباري في أ  اسه. 

فقل )كاا الق اء في عهيل سيعول ع يت درعية كبويرا سين البسياطة   

  ل القرآا ال رن  هو أصل التشرنعات  سةلر اد  اة    كياا السي داا 

ن    فيي الق يانا المهمية بن سيه  أسيا الق يانا اد يل أهموية ف ياا نتركهيا 

)لالل( أ  ل اك  سلننة زنجبار  أسا الق انا العادنة فقيل تركيق  بنه ادكبر 

ل ق يياا الييذنن كيياا نعويينه  ل   يي  فومييا ن ييلو سيين سنازعييات تجارنيية أ  

 .(35) ورها بون رعانام(

 كاا بعض الق اا سن السنة  بع ه  اآللر سين امبا يوة   كياا 

)بويق كل  ا ي نعقل س  مته في سنزله   بعيل الظهير نوسويا نيذهبوا لليت 

السا ل( لالستما  للت الق انا التي   نرنل أص ابها البق فوها فيي بويوت 

الق اا   كاا ر و  الوزراء نذه  للت  ل  الم ياا لوسيتما لليت اد  ياة 

 سيين عيياء بعييل السيي داا سييعول ليي  نغويير ك وييرا سيين النظيياة  (36)الةييادرا.

وييا. الق ييا ي المعمييول بييه فييي الل ليية العربويية المسيي مة فييي نييرق لفرنق

 بييالنظر فييي نييعر البهالنييي نجييل عييلدا سيين القةييا ل ن ييح فوهييا ع ييت  وميية 
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 .189ت  ة النظار     ( 3)

    222الخ وئ العربي   د عمال زكرنا  اس    ص   ( 4)

 . 73راعا   البوسعولنوا   اة زنجبار   ( 1)



العلل ن ب  فوها الن وس   نذكر الظ   سن را سنه المت قي  بر   الشياعر 

 (37)القا ي المشر     وث نقول 

  ِسن ُسَنِن اهللِّ التننِّي ِبَمْن طَغت

 

  تعجوييييييُل ُعقبييييييت ه ييييييوا لْ  توا ييييييُا 

 

 وة بظال  سنها انتقاة  سن َ  

 

  هييييييييذا  سيييييييياة  ل مظييييييييال   يييييييياطُا 

 

 ألْ  تَر أاَّ اهللن س ََّط سشركا

 

 ع يييييت سسييييي    العيييييْلُل ل  يييييلِّ  ازُ    

 

 فَما الشَّْنُا ل َّ العْلُل في أيِّ  ادو

 

  ل َّ ل يييييييييُّ ال دييييييييِ  ل زنييييييييِغ رادُ  

 

 َتَرى س دة   تعرُي اهللَّ َأْفَظَعقْ 

 

 بعارفيييييييٍة  العييييييييْلُل ت ييييييي  ال ظييييييييا ا 

 

 فنْنَق ل ا ف َّْرت ل  َتْ َ  َ رَّا       

 

 سييين الظ ييي  فيييي نييييء ليييه اهللُّ صيييانا 

 

لا نياعرنا ن يت   سيا اآللير س يا را تيارا بادسي و  الخبيري   أيي  

بادسييي و  امنشيييا ي ا سيييت هاسي تيييارا أليييرى   ستنيييا    ومييية العيييلل  

نتةييل بوصيي ها  وميية لنجابويية     وميية الظيي  بوصيي ها  وميية سيي بوة    سييا 

بهييياتون القومتيييون سييين سعييياني ال يييوا   العقيييا     ا نتقييياة املهيييي سييين 

 الظالمون بالظالمون   أ  تقلنر  ومة العلل املهي المد ق.

 هو في  ل  ك ه نتنسل  نلعو اآللر للت ألتنسل سعه في هذم القيو   

لنهييا ر   القا ييي   اسييتقراء اد ييلاو  سجرنييات ادسييور بعييون ا عتبييار.

لذي استقت سن ال نو وة السم اء سجمل أف يارم فيي تنا ميه سيا المشر  ا

 اآللر  أنا كاا .

كما ن  ت في رؤى ناعرنا نةوصا لبلاعوة ناعرا  تتنا ل الجان  

امسيالسي    وير أننيي  هالتشرنعي سن لالل ع ماء الشيرنعة  أربيا  ال قي
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أكت ييي هنييا بنمييو عون سيين  ةييولم نرأييي فوهييا القا ييي )سييال  بيين أ مييل 

 (39)  سعلدا سنا به بقوله (38)ناسي(الر

 أبيُّ ال وِ  سةباُ  اللناعي
 

 كيييييييييرنُ  الخيييييييييو   هَّييييييييياُ  الِمئيييييييييون 
 

 عرنُض الجام سبوضُّ ادنادي
 

 َر وييييييُ  الةييييييْلِر   َّيييييياُ  الجبييييييون  
 

 س وُط الع ِ  ِسْ ةاُل الق انا 
 

 عمويييُل ال  يييل  ي الشيييري الرصيييون  
 

 

 زسة  ير رنة سين ليوازة  فههنا عم ة سن القو  الر اس  التي تعل

القا ي   نرصلم ناعرنا في نخةيوته النميو ج اليذي  د  ال وياا  ل ين 

عيزا الين     امبياء اليذي نيرفض  أوهلا :  تزال  ومه  وة بون النياس   

كونييه  ييوا  سيينة  وثانيهــا :الظ يي   أي   يي  ع ييت النيياس أ  ع ييت ن سييه   

ء  العدياء عنيل الم ين ال يرة  السيخا وثالثهـا :  أسوا صال ة لألعويال   

ر ابية  وخامسـها: كراسية ال سي   عرا ية النسي    ورابعها : الشيلا ل  

 يزارا  ، وسادسـها: الةلر  بشانة ال قياء  عيلة ال ظا ية    ظية الق ي 

الع يييي   المقييييلرا ال ا قيييية ع ييييت ال ةييييل فييييي الق ييييانا المعر  يييية سيييين 

 . المتخاصمون

ل سع ما سن  ن ن هنا أساة لو ة تش و وة لةورا عال   اض نم 

 . سعال  ال  ارا العربوة المس مة في نرق لفرنقوا

 لذا آأر الشاعر أ  دفا للت استعمال  سن التقسيو  الموسيوقي فيي 

كل ندر سين البويق الشيعري  راسيما بيه  يل د ال و ية التشي و وة  ب ويث 

                                                           

زسين  كياا أ يل   ياا نيرق لفرنقوياهي  1337 – هي .1285نو   اض   لل عاة ( 1)

 ا ييي    كيياا ت لنييلاالسييول ل و يية بيين  ييار    داة فييي هييذم الو و يية للييت أا تييوفي 

عهونيية       3/307نييقا ق النعميياا     ننظيير  أعمييال زنجبييارالجزنييرا الخ ييراء سيين 

 . 346اللنواا      348  ادلبار  

 . 349اللنواا   ( 2)



أصب ق كل  ومة سن  و  هذا القا ي دفقة لنقاعوية  ا يلا ع يت الن يو التيالي 

   

و  = سةييبا  الييلناعي   كييرن  الخييو  =  هييا  المئييون   أبييي ال يي

عرنض الجام = سبوض ادنادي  ر و  الةلر =   يا  الجبيون   س يوط 

 الع   = س ةال الق انا  عمول ال  ل =  ي الشري الرصون .

كما آأر في الو ق ن سه استعمال صيوغ المبالغية  تيت تةيل القومية 

ة النبراسيوة لألعويال المسي مة سنتهاها في المعوارنة  لتةي ي ع وهيا صيبغ

 سن المعاصرنن أ  الال قون  )أبي   ها      ا    س ةال(.

أسييا ادبوييات ادلييرى التييي تتنييا ل الجانيي  التشييرنعي فييي القا ييي 

 (40))سال  بن أ مل الرناسي( فهي  ول البهالني 

  سسجُلَك المنوَُّر لْ  َتَعرَّى 
 

 سيييييييين التسييييييييبوِح  الييييييييذِّكِر المبييييييييوِن  
 

  راُبه الَقوَّاُة فوهب ت س
 

 الج يييييييوِا  ل ا عييييييياَل الَ يييييييَرى بيييييييوَن 
 

  ُ قَّ َلُه الب اُء َ َ ْل َتَردَّى
 

 (41)ِبَنْرِدنيييييية ُعَقويييييي  النييييييور عييييييوا 
 

  نا أس ارم نو ي ع وه
 

   ييييييييري ل ب ييييييييت  سييييييييط الخييييييييزنن   
 

 بواَا الشرِ  هل ل  سن بوااٍ 
 

 بويييياَا الشييييرِ  هييييْل ليييي  سيييين  ييييرنِن    
 

 نا الخ و ي نا تمهوَل سوِل
 

  (42)َتَمهَّييييييْل أْا تعييييييوَر بييييييال لييييييلنِن 
  

 فإاَّ العاِلَ  المقباس أ  ت
 

  (43)ل ويييييييلا بيييييييون أ جييييييياٍر  طيييييييوِن 
 

نرصيييل نييياعرنا فيييي هيييذم ادبويييات البعيييلنن  التشيييرنعي  ادعميييال 

التعبلنة الةال ة  في القا ي الزنجباري    هنا نينتي التشيخوص  سيو ة 

زا الييذي لييو  ع ييت ال ا نييات التييي تعبورنيية تو ييح سقييادر ادسييت  ال يي

ارتبدق س انوا بالقا ي الةالح سن هنا ب ت الم يرا   القيواة  زنيا ع يت 

                                                           

 . 351اللنواا   ( 1)

 نيء عوا  أسود فوه  مرا .( 2)

 ِخْلُا  الَخِلنن  الةلنق .ال( 3)

 المقباس   ك ور العداء الع مي .( 4)



فراق اد بة العابلنن المتهجلنن القيواسون    يق ليه  الب ياء دنيه تسيربل 

بنردنيية الظييالة سيين بعييل أردنيية ال ييواء   نا ييق ع ييت القا ييي سال اتييه 

تعبورنا ن تيوي سيرارا ادسيت ل قيلاا  النورات  كما ننتي ا ست هاة أس وبا

العال  الرصيون ) بوياا الشير  هيل لي  سين بوياا..... هيل لي  القا ي المشر  

سييين  يييرنن (  الت يييرار ال  ظيييي نع ييي  هيييول ال جوعييية التيييي انتابيييق الشييير  

 التشرنا   دا العال  المغوار صا   ا سيتنباطات الموفقية الم همية أ ي ت 

 بون أ جار  طون .

 : العلم والعلماء لث :البعد الثا

بعل  واة الل لة البوسعولنة أ ي ق زنجبيار سنيارا الع ي  التيي ترنيو 

للوها أفئلا الع ماء  فهياعر للوهيا أعيلاد سين الع مياء  سين ُعمياا   ورهيا  

 استقر سقاسه  فوها   ناركوا في نه تها الع موة  ال  رنة  ادسر اليذي 

 عل فخرا لس انها   اطنوها.

ر و  سيالطون زنجبيار بهيا ء الع مياء   سيله  بيالعوا  نبل  أا ت" 

 الميياازرا   ا عتميياد ع ييوه  فييي ترسييو   ييلة الل ليية  بسييط ن و هييا  نييجا 

ع ييت الهجييرا  ا سييتوداا ع ييت السييا ل ادفرنقييي   كيياا سيين بويينه  نيياعرنا 

" العال  ال قوه القا ي )أبيو سسي   البهالنيي( اليذي تيردد بيون عمياا  زنجبيار

(44). 

                                                           

العمييانووا  نشيير امسييالة  ال قافيية العربويية فييي نييرق أفرنقوييا  زنيياد بيين طاليي  ( 1)

المعييولي )سييلنر سعهييل الع ييوة الشييرعوة( سيي دنة عميياا   سقييال سنشييور عبيير نييب ة 

امنترنيييييييييييييق سو يييييييييييييا التيييييييييييييراو )المعرفييييييييييييية  التعييييييييييييياري  ا عتيييييييييييييراي( 

http://www.tourath.org/ar/content/view/2145/1 



الييذي انتقييل  (45)نه  كييذل  الشييو  )ناصيير بيين أبييي نبهيياا( كيياا سيي

بة بة الس داا )سعول بن سي داا( لليت نيرق أفرنقويا    يل نتيردد بيون 

 عماا  زنجبار فترا  ل  أنه استقر به المقاة في ُعماا 

فيي  (ال يقُن الوقيون) ل شو  ناصر علد سن المال يات نيذكر سنهيا    

  ييل بييو  فوييه  ( ِمَنن فييي أ َ يياِة السَُّييننلديياِ ُ  اليي)العقوييلا   سنهييا كتابييه  

 لإلساة عالل اللنن السووطي. (الجاسا الةغور)الشو  

السرُن الج ي في  كر أسبا  النبات )    سنها كتابه في الد 

 وث نر  فوه فوا ل النبات  ادنجار الموعودا بالسا ل  (السوا  ي

 الد العربوةادفرنقي    ارا أسماءها سا سا هو سعر ي سنها في الب

(46). 

 كاا  (47) سن بون ع ماء زنجبار الشو  س مل بن ع ي المنذري

ر وسا ل ق اء في عهل الس دانون )سعول بن س داا(  ابنه )ساعل بن 

  ل توفي  (الخالصة اللاسغة)سعول(  ل منذري هذا كتا  في العقولا هو 

ة.   ل تولت ابنه الشو  )ع ي( سنة   ا ي 1869ه / 1314عاة 

                                                           

سين نيوو   ة (  1847 – 1788هي  =  1263 –  1192ناصر بن أبي نبهاا )( 1)

امسيياة  لييه ألبييار ك وييرا سييا السيي داا سييعول بيين سيي داا ابيين   سيي دنة عمييااالع يي  فييي 

 / 7ادعيالة ل زرك يي  .هي   1263  ورم في أناسه.  لل فيي الع ويا  تيوفت فيي زنجبيار

أ مييل بيين  مييل الخ و ييي  الُعمييانووا  أأييره  فييي الجوانيي  الع مويية     انظيير    350

ة   زارا التيراو القيوسي  1992   1991    المنتلى اددبي   ةاد نيل ا  181 

 ة.1992

 سرعا سابق .العمانووا  نشر امسالة  ال قافة العربوة في نرق أفرنقوا  ( 2)

 ليل فيي عزنيرا زنجبيار فيي أ ا يل  المنيذري   هيو س ميل بين ع يي بين س ميل بين ع يي( 3)

القرا ال الث عشر الهجيري    تيوفي فيي سلننية سالونيلي سنهيا   عياش فيي نير ي لفرنقويا 

 درس فوها ع وة اللنن  ال غية العربوية   عميل ر وس يا ل ق ياء فيي عهيل سيعول بين سي داا 

 .البوسعولي   ساعل بن سعول   كاا سرعع ا في ال توى  اد  اة



بار في عهل السول )ل و ة بن  ار (  له سال  في التربوة هو زنج

 .(48)"التةار اددناا"

 سن ع ماء ت   المر  ة التنسوسوة ل نه ة الع موة  ال  ارا 

العربوة المس مة الشو  )ع ي بن عبل اهلل المزر عي( الذي بزغ نجمه في 

ة(     تولت   اء 1870-1856عهل الس داا ساعل بن سعول )

 كذل  ابنه الشو  ادسون بن ع ي المزر عي   ل مزر عي  (اسةُسمب)

اد  سال ات سنها سخدوطة "اللر   السابغة"  السبل الوا  ة في 

 (49)نر  د  ل الخورات. أسا المزر عي ا بن فهو  ا ي   اا كونوا.

  ل استلت نه ة ع موة لتع و  سبادئ اللنن  القرآا ال رن   راءا 

السا ل  صو  للت عزر القمر   تت لا س اا  تجونلا في كل سلا 

 .(50)سلننة سل شقر كانوا ن تبوا باد ري العربوة  بل ا تالل فرنسا لها

  ل انتشرت الملارس التي تعنت بتلرن  ع وة اللنن ع ت نل 

سشان  ُعمانوون   وره  سن العر  ال  ارسة   كذل  بعض المس مون 

 . سن الهنود

                                                           

 . 73بل اهلل بن صالح ال ارسي  البوسعولنوا   اة زنجبار   ع( 1)

ع يي  ة( عبل اهلل )ادسون( بن1947 - 1891=  م 1366 - 1308المزر عي )( 2)

ابن نافا المزر عي  داعوة لسيالسي. سين أهيل سمباسية سوليلا   فياا.  يرأ  بن عبل اهلل

 م 1349 يلم سيينة ع يت بعيض ال  ييالء فيي زنجبيار   سييال لليت ادد     أصيلر فييي ب

ة( ص و ة بال غة السيوا و وة الشيا عة فيي نير ي لفرنقوية   ت تي  بيال ر ي 1930)

ة(  سيماها " امصيال  " 1932) م 1350الالتونوة  أ  ععيل الةي و ة عربوية سينة 

 فتح سلرستون ساعلم في امن اق ع وهما بعض أهل الخور.  عون سلرسا في سلرسية 

فر وسا ل ق ياء فيي كونويا.  صين  كتبيا  رسيا ل  ع هيا  ال  وسة  أ   ا وا لممباسة 

ط " نييلرس فييي سييلارس نيير ي لفرنقويية  -بالسييوا  وة  سنهييا كتييا  " هلانيية ادط ييال 

 1250لليت  1168 سساعلها    " تارن  د لة المزارعة في نرق لفرنقوة سن سنة 

 .  108/  4ج  -لور اللنن الزرك ي  -ادعالة " سهون ل دبا   انظر   

 .526عهونة ادلبار  سعول المغوري   ( 3)



البعل سن أبعاد ال  ارا العربوة المس مة  سن هنا نم ننا رصل هذا 

في نرق لفرنقوا في أالو نقاط   سن الخالل النمو ج الشعري الذي  لسه 

لنا أبو سس   البهالني  سن  وث كالسه عن الع    د رم في نه ة ادس   

أ  تنا مه سا الع ماء في  واته   عنل الممات  أ  تقرنظه لبعض 

  ورها  التي ت  تنلو ها بعقول عربوة المال ات الع موة في زنجبار 

 سس مة    طبعق  نشرت في زنجبار .

 كاا نوس  بن ناصر الخر صي سن الع ماء البارزنن في عهل 

م 1300الس داا بر ر بن سعول  فقل  هاعر للت الشرق ادفرنقي عاة 

 .     كاا  ا وا  ُس ِتوا لزنجبار  سن سال اته )لجاسا دركاا امسالة(

ِني بعض الع ماء الُعمانوون عنانة لاصة بالتارن   كم ل   ل ُع

عهونة ادلبار في تارن  »الشو  سعول بن ع ي المغوري صا   كتا  

ه    ل 1300الذي  لل في ُعماا أ  ارت ل للت زنجبار عاة « زنجبار

 . (51)ه 1351عونته ال  وسة ع وا في المج   التشرنعي بزنجبار عاة 

في سا ة الع    عالمنا  ناعرنا )أبو سس     سن الع ماء البارزنن

 . البهالني( صا   المةن ات الع موة المشهورا

 سما نللنا ع ت ف ر العالسة أبي سس   في استوعابه ل قافة العةر 

عث بها للت امساة سال  بن رانل الخر صي ب سعدواته ت   الرسالة التي 

ه    1333 اني ربوا ال 14ه ( في ُعماا بتارن  1338 -1331)    

  ل  م ق سن ادف ار سا ت ةح عن بعل النظرا  عموق ال  ر  لما ننبغي 

 أا ت وا ع وه الل لة  ساسساتها.

                                                           

 . 13سقلسة الدبعة اد لت ل تا  عهونة ادلبار   ( 1)



  ل أنار ع ت امساة أا ننشئ سدبعة لبوق المال   ال ر را 

القةوى منشاء الملارس  تز نلها بوا ل التع و   التع    أا ن وا 

هذم الرسالة   "  أ    سولي ع ت فتح  التع و  لعبارنا    سما عاء في

الملارس الع موة في بالدك    ث أهل الخور ع ت التبرعات في سبول هذا 

المشر   العظو   فإاَن سةرك ُعماا ل  نسقط هذم السقدة العظومة ل  سن 

عهة الجهل   الجهُل أةُن المةا   في اللنن اللنوا   ِبُودِني لو ساعلني 

رأي الذي أرام   هو عواز عبر اد  د ع ت التع ُن   الع ماء هناك ع ت ال

 هي لعمري سة  ة عظومة في ادسَنة  أ  تجعل ن قة ال قراء سنه  ع ت 

بوق المال   ن قة اد نواء سنه  ع ت آبا ه    هي طرنقة سواسوة دننوة 

 .(52)تلل لها أصول سن ال تا   السنة"

فقه  لنمانه بالع   في  ل ا كاا في ن ر البهالني سا نلل ع ت سعة أ

لعالء ننا ادس   فإا نعرم نت من علدا سن النةو  اللالة ع ت هذم 

 (53)القومة  اتها   سن  ل   وله 

 َسِزنَُّة الع ِ  أع ت نعمة رفعقْ 

 

 عبييييلا  لييييو م ليييي  نييييذكر سيييين ارت عييييا 

 

 سا فوَق سرتبِة المختاِر سرتبة  

 

 (54)    سيياعُة تسييمو فييوق سييا  سييعا 

 

 ٍ  لمخ وٍق تقلََّسهُ  كلُّ ع 

 

 أ  سيييييوي نعُقبيييييه سييييين ب يييييرم نبعيييييا 

 

  كل  رِا نوٍر أ  سقاِة هلى

 

 فمييين سشيييارِق نيييوِر المةيييد ت ط عيييا 

 

  يييل ر  زدنيييَي ع ميييا فيييوق سيييا عمعيييا   كل  ل   القرآُا ننسرم

                                                           

. د.س مل صالح ناصر  سي دنة ُعمياا  203أبو سس   الر ا ي  ساا ُعماا   ( 1)

العمانووا  نشر امسالة  ال قافة العربوة في نرق أفرنقويا  زنياد    انظر     ة1996

 . ا سابق()سرع بن طال  المعولي

 . 292سس      يدنواا أب( 2)

  ُسا  بال     ساعة   فهو َ ِسوا .( 3)



  

 دا ل ع   نننا كل سرتبة

 

 (55) كييييل نيييياا رفوييييا د نييييه ات ييييعا 

  

  الن    اب ة لالزدناد فال

 

 عنييييه اتسيييياعا كو مييييا اتسييييعا ت ييييوق 

 

فالع   سن المنظيور الشيعري هنيا سنقبية سين المنا ي  بيل هيي أع يت 

 ومة  س انة سن كل القو  ادلرى   سن هنا رأننا أبا سس   نياأر اسيتعمال 

ك مة )نعمة( دنها ترفا العباد     ف كو   يرا فيي صيوا ته ال نوية بيون 

 العبودنية هلل ستالزستياا  )رفعيق هذم القومة  العبودنية هلل تعيالت  فيالع   

 عبلا(.

 بخاصيية النبييوا الم ملنيية    ن  ييف   كمييا أا الع يي  سقيير ا بييالنبوا

هنييا امنييارا للييت ال قوقيية الم ملنيية أ  النييور الم مييلي   ت يي  التييي ألييح 

 ع وها المتةوفة في آدابه  .

 نت لو ناعرنا عن ط   المزنل سن الع      أا نظل العيال  ند ي  

فيي  ت انتهاء اآلعال   س منا التوعويه القرآنيي ل نبيي س ميل الع    ت

 .(56) ول اهلل تعالت  "َ ُ ْل َر ِّ ِزْدِني ِعْ ما"

 نزا ج الشياعر فيي رؤنتيه بيون الع ي   العميل   ن يح ع يت الجاني  

التدبوقيييي ل نظرنيييات الع موييية     عيييو  التخ يييق بييينلالق الع مييياء   ل  

 (57)نقول 

                                                           

 ات ا  دنق سنزلته  انخ  ق س انته .( 1)

 . 114طه  / ( 2)

 . 292اللنواا   ( 3)

 عماِل نخلسها  فْ تْد ِ  العِ َ  لأل

 

 كالسوِ  ن مُ ُه ل  رِ  َسْن َنُجَعا 

 

   َنيييرٍّ  لْسيييَق بيييه ل خويييِر ُستَّبعييييا  سا ا ترنُل بع ٍ    نردَُّك عن



 

هي دعوا صيرن ة لليت العميل بيالع    بمعنيت امل يا  ع يت الجاني  

ع يت ط ي   التدبوقي ل ع وة    لذا نقلة النةو ة بنس و  لبري ن ض به

الع   الذي نقيوي عاني  ادفعيال  نو ي  لخيلستها   أي  نمتديي ا سيت هاة 

التوبوخي ل مت قي الذي ند   ع ما   نة  ه بل ن سلم      ن مويه ؛ بيل 

نا نه    الةورا التشخوةوة )  نردك عن نر( عا يلت ا سيت هاة فيي 

   و ته التوبوخوة الرادعة .

نويية المسييتقاا سيين  ييول اهلل تعييالت أيي  ن ييمن نيياعرنا المعيياني القرآ

اِر َنْ ِميُل َأْسيَ ارا  ي وا التَّيْوَراَا ُأي َّ َليْ  َنْ ِمُ وَهيا َكَمَ يِل اْلِ َم ي )َسَ ُل الَّيِذنَن ُ مُِّ 

 َ  َسَ ُل   ِبْئ

 .(58)اْلَقْوِة الَِّذنَن َكذَُّبوا ِبآَناِت اهللَِّ َ اهللَُّ َ  َنْهِلي اْلَقْوَة الظَّاِلِموَن(

الشاعر نو   سللول الةورا القرآنوة التي ت قير سين  ومية اليذنن  لا

 ن م وا الع وة    نعم وا بها      ن قهوا  ومتها    و تها لبني امنساا.

                                                           

 .5الجمعة / ( 1)

  

 لو  ال ماُر ِسَن اَدْسَ اِر ن ِمُ َها

 

 بغويييييييِر أأقالهيييييييا لنيييييييام سنت عيييييييا 

 

بئ  الم اُل لمن أْ َعت الع وَة 

  ل 

 

 ات يييييييلم ل َّ فيييييييالا  عيييييييال   برعييييييي 

 

  لا ط بق به اللنوا فموبقة 

 

أ رى بها سين لسيو  الجهيل أا  

 تقعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا   

 

 عرِّْدُم سن كلِّ نيٍء   نشاِكُ ه

 

 سا أ يبَح الع يَ  سهميا  يارَا الدمعيا    

 



 نزعر البهالني طال  الع   نرنيل ا بيه اليلنوا فقيط  سسيبغا ع يوه  

ص ة الجاهل الو وا بنس و  نرطي ن يلو تالزسيا بيون ال عيل  نتوجتيه  

 ط بق به اللنوا ... البوق(. ) لا

أيي  نو يي  ادسيير ناصيي ا بييه المت قييي أا نجييرد الع يي  سيين ادطمييا  

ة الع ييي  المقييير ا بيييالدما ذ النيييز ات  الشيييهوات  سيييا نييياكل  لييي     نييي

 بنس و  التعج  ا صدال ي )سا أفعل(   سا أ بح الع   سهما  ارا الدمعا.

ر   فإنييه    ل ا كيياا نيياعرنا سيين ع ميياء نييرق لفرنقوييا فييي زنجبييا

ننست أسياتذته  سشيانخة اليذنن تت ميذ ع يت نيلنه   سشيولا بهي   بعديا ه  

  (59)الع مي لإلنسانوة ك ها   في  وله

 هللن ُنْخَبُة أبراٍر فقلتهمو
 

 كيييييانوا ادسييييياَا فييييينبقْوا بعيييييله  َفَزَعيييييا 
 

 كانوا الب اَر فنبقْوا بعله  َنَبسا
 

 (60)كييانوا السيي اَ  فيينبقْوا بعييله  َ َزعييا 
 

 ص بُتُهْ    ووُو الع ِ  هاط ة  
 

  َفيييييياَر وني َفَ يييييينَّ الغوييييييث  انقدعييييييا 
 

 أ لئ  القوُة ِسْ ُح ادرض لْا فسلْت      
 

 فييييننن هييييْ   فسيييياُد ادرض  ييييل  رعييييا 
 

 سا ل معارِي ِسْن أفالكها نزلْق
 

 (61)   اآلَا   نْق بديوَا ادرض  التَِّ عيا 
 

 سن لي به  في زساا بعض سوعلم  
  

   ا الع ييييوة  هييييذا الع يييي   ييييل رفعييييارفيييي 
 

لع يي  تشييعر سعييي   أنهييا القييارئ   بمييا نشييعر بييه البهالنييي ن ييو 

أنواله  أساتذته سن  زا  أست ع ت زسانه   عدا ه  في سجال الع يوة 

  المعاري .

فييإ ا تنس ييق سعجمييه الشييعري    ييق ع ييت سقييلار  زنييه ؛ فهيي  فييي 

كيانوا  –كيانوا الب يار  – كيانوا ادسياا –سنظورم الشعري   ) نخبية أبيرار 

                                                           

 . 293اللنواا   ( 1)

  ز  الس ا     القدا المت ر ة.( 2)

انَهييبط سيين ادرض    وييل  سييا اْرَتَ ييا   هييو سيين الت ييا   عمييا ت عيية    التْ عييُة  سييا ( 3)

 اَدْ لاد .



الس ا (   المعج  المعتمل ع يت الت ياد ال نيي )الدبياق( نياازر الو و ية 

المعجموة لألل اظ    نبون الت اد ال ني الم ار ة بون سا كاا فيي عهيل الع مياء 

العظماء   بيون سيا أصيبح ع ويه ال يال زسياا نيارعنا العيال  البهالنيي    ويث 

 الس ا  /  زعا(. –الب ار / نبسا  –/ فزعا  طابق بون ادل اظ   ) ادساا

 عم ة الةور الشعرنة تو يح سقيلار عدياء سشيان  البهالنيي فقيل 

صوره  بالب ار في العداء الع مي   زارا الع وة  المعاري  ال  وياته  

   أعقابها بةورا ال واا التي ت ولق للت  ص راء عيرداء   كميا أردفهيا 

سبونييا فوهمييا أن ييا سقييلار تيينأوره   بةييورا نيي  ها سيين المديير  الج يياي 

 الع مي في ال واا  اد واء .

سردفييا ع ييت سييا سييبق بةييورا ألييرى تةييوره  بم ييح ادرض الييذي 

تة ح به ادطعمة  ت سل بل نه  سن  بويل التشيبوه التم و يي  اليذي   يح 

 أن ا آأاره  الع موة لأل طاا .

ع ييت  أيي  ننهييي نيياعرنا دفقتييه الشييعرنة باسييت هاسون نت سيير بهمييا 

زسن ع ما ه  ص بته لناه     هو فوما نرى ت سر سمز ج بالذاتوية   أي 

نت سر الشاعر ع ت ساض كاا  الذي نعل عزءا سن هيذا التيارن  الما يي 

 هو فيي عن يواا نيبابه ؛  يل كياا  ا يرم زاليرا أن يا بيالع    الع مياء 

  بالع وة  المةن ات. 

   سجيل سعدوياته  فقل تآل  البهالني سا ع ماء عةرم   فننياد بهي

 الع موة الزالرا سواء اد واء سنه   ادسوات عل الن و التالي  

العامل الفقيه حممد بن يوسف أطفيش :الشخصية األوىل
(62)   

                                                           
م(، هلأ  حمد  ر  لسف  ر  عاع  191٤ - 1820هـ =  1332 - 1236وطفعش )( 1)

وطفعععش  ا حف ععل ا بععدوة )ماععم  إ عع  و عع  لفععب  معع   ععر ا كلعع   ، إ عع   ععدة  ععر  بعع  



تييرك هييذا العييال  الج وييل ل م تبيية العربويية أك يير سيين أالأما يية ساليي   

 -سنها سا هو سدبو   سنها سا زال سخدوطا  نذكر سنها )توسيور الت سيور 

ط( أربعية عشير عيزءا   -ط( سبعة أعزاء   )همواا الزاد لليت دار المعياد 

 -ط( فيي اليلنن  آدابيه   )نظي  المغنيي  -في الت سور   )اليذه  الخيالص 

ط( فيي  - ( أرعوزا في ن و لمسة آ ي بويق   )نياسل ادصيل  ال ير  

 ( فيي  -ع وة الشرنعة  عزآا   )تخ وص العاني سن ربقة عهل الم ياني 

ط( فيي ال يلنث  أالأية أعيزاء   -سانية ال ة    ) فاء ال مانة بينداء ادالب

 . ط( في المعجزات -ط(  لنث    )السورا الجاسعة  - )عاسا الشمل 

 )نيير  الييلعا  ( فييي ال قييه  طبييا سنييه عييزآا    )نيير  عقوييلا  

ط(  )نر  أسماء اهلل  -ط(  )لطالة ادعور في ف ا ل الشهور  -التو ول 

ط(  -ط(   )ترتويي  ال قييط  - )الغسييول فييي أسييماء الرسييول  ط( -ال سيينت 

ط( عشييرا أعييزاء كبوييرا فييي ال قييه    )سختةيير  -فقييه    )نيير  النوييل 

 (  -ط( في ال قه  أصول اللنن   ) يي ع يت ال يال   -الو ا  ال انوة 

ستة أعزاء   انوة ع ت امن يا  لعياسر الشيمالي  فقيه    )بوياا البوياا 

 ( في ع   البلنا    )لن ا  اليللول  - )ربوا البلنا  (  -في ع   البواا 

 ( ت سيور  - ( عر ض   )داعي العمل للت نيوة ادسيل  -للت ع   الخ ول 

 (   )لزالييية  - (  )لن يييا  المنديييق  -لييي  ن ميييل    )نييير  الق ةيييادي 

ط( رسالة   )رسالة فيي بعيض تيوارن   -ا عتراض عن س قي آل لباض 

ط(   )الجنة فيي  صي  الجنية  -الة امس اا ط(   )رس -أهل  ادي سزا  

                                                                                                                                
 مذه ،  طتعد،   ن ا   شل جد  م (، ا طزائ ةأ  ج      تفاع  وا ف ه واألد ، إ  ضل ا

 ه وث   ع رز  عل يةعع   عجدس ا اع سعع   عدو  هع  وطنعع  وعحعح و  ل عدس وو   عه  عل  هعدة 

 كع  ا د ر  ر  حملد  ر  حمد  ر  هل  ، أ األ جم  اطر ) ر وادة  عزا   ل ا طزائ (و

ا ك  اع   أ ا لمبع ،دار ا بهعال  همج عر ،هعـ(1396 ر   رس، ا زر هل ا د ة ل )ا متل   أ 

 و م 2002و  ر /    ل  - ة  



 ( فيي  واعيل  - ( في ع يوة اليلنن    )الرسي   -ط(  ) انوة القناطر  -

 (63)ط(.  -الخط العربي.  له نعر في )دنواا 

 (64) فوه نقول البهالني 

  ارُو ادنبواٍء ٍع ما  ُ  ما

 

  سيييي ور  عنهييييا للييييت َسييييْن عييييلاها 

 

 َبو   َأْدَرَك الم ََّة ال نو وة ال

 

  يييي  اَء لْ  َفوََّ ييييْق َلييييُه َنييييْ َواها 

 

 تت نَّت سر عة تنلُ  ادبرا

 

 َر ُ ْزنيييييييييييا َهمَّاَلييييييييييية  ُسْقَ تاهيييييييييييا 

 

 ف ماها  ساسها  كذاك ال            

 

 ُأْسيييييُل َتْ ميييييت عرنَنهيييييا  ِ ماهيييييا  

  

 ردها س ل رد نونا ل شم   

 

  (65)     ل  يا  نورهيا   يواها 

  

ا تشييول بالعييال  الج وييل )أط ييور( بوصيي ه أ ييل الرؤنيية الشييعرنة هنيي

سعييال  ال  ييارا العربويية المسيي مة لييو  فييي الجزا يير فقييط  لنمييا فييي سييا ر 

الييبالد امسييالسوة  آلييذا فييي ا عتبييار أا هييذا العييال  بجهييودم فييي ع ييوة 

امسييالسوة نعييل  ارأييا لألنبويياء فييي الع يي   ال اكمويية ع ييت  ييل سييواء  الشييرنعة 

نبواء في رسيالته  الو ياءا لليت امنسيانوة ك هيا   بيون  هو   قة  صل بون اد

 ربو  العال  .

                                                           

 ادعالة ل زرك ي   انظر( 1)

 . 379اللنواا   ( 2)

نونا   هو النبي نونا بن نوا ع وه السالة  كما َصيرَّ ْق بيه ر انية ال ياك  فيي ( 3)

سسييتلركه( عيين كعيي    دلييق ع وييه ر انيية امسيياة أ مييل فييي )سسيينلم( بسيينل ع ييت نييرط )

 لي  الشيم  لا" :نيه  يال   يال رسيول اهلل البخياري عين أبيي هرنيرا ر يي اهلل عنيه أ

/ 2   ال يياك     325/ 2. أ مييل   المقييلس بوييق للييت سيياَفَر َلَوييِاَلي لوونييا ل  لَبَشييٍر ُتْ ييَبْ 

139. 



 الرؤنة الشعرنة هنا  ل تش  ق سن عم ة  سا ل تعبورنة ستنوعة   

أبرزها التةيونر ال نيي اليذي ات ين ع ويه الشياعر فيي التعبوير عميا تمير بيه 

 عقولا امسالة سن صرا  نرس سا ال  ارات ادلرى .

الم نويية( ل عقوييلا صييورا تو ييح العال يية  التشييخوص )ا سييتعارا 

الوطوييلا بونهييا  بييون هييذا المسيي   العييال  الج وييل   )فو ييق لييه نيي واها( 

 نستدرد الشاعر في صورته سجرنا عم ة سن المشاعر امنسانوة ت تسي 

 همالة سق تاها(. –تنل  ادبرار  زنا  –العقولا  )تت نت سر عة 

رنخي أن يييا أسيييلا  كييياا )أط يييور( فيييي المنظيييور الشيييعري  التيييا

هةييورا  ييون  مييت  مييام ) كييذاك ادسييل ت مييي عرننهييا   ماهييا(  لنهييا 

صورا   و تها التنكول ع ت نجاعة عالمنيا  يون تةيلى ل لير بشيجاعة 

 سج ها ال ن  التارن  سعا.

أيي  ننلييذنا البهالنييي للييت الجزا يير  طيين عالمنييا الم  ييال    نتنييا ل 

قوا أ  طباعتها  نشرها في بعض عهودم الع موة   صولها للت نرق لفرن

 (66)زنجبار   ل  نقول 

 عجبا أنر ْق سن الغر  نم  

 

 فاَتتنييييييييا ل شييييييييرق نسييييييييعت سييييييييناها 

 

 لنها آنة  لْا كاا  بل

 

 َ  سيييين العييييارفون سيييين نيييير اها 
(67) 

 

 درعاُت ال ماِل  ال  ِل   ُتْ    

 

  ييييي ةت   يييييل  يييييياز نيييييننه أعالهييييييا 

 

 ت َ  آأاُرُم له ناِهلات  

 

  ييييييييييوِة  دييييييييييُ  ر اهييييييييييالنَّييييييييييه ل ع 

 

 َطَ َعْق سن عباِل سةعَ   الزا

 

 (68)ِ  عبييييييال  سيييييين ع مييييييه أرسيييييياها 

 
                                                           

 . 379اللنواا   ( 1)

 الشَّْرَ ى   الم ل .( 2)



 أ  دارت بادرض كالَ َ   الَل ْ 

 

 َ اِر   ت ةييييييييير الُنهيييييييييت أ ةييييييييياها 

 

 عاء ت سوُرم بمعجزٍا  ل       

 

 َبَهييييييييَرْت أهييييييييَل ا بتييييييييلاِ  سييييييييداها 

 
 

ئ( فعي  نةور  ل  العال  بالشم  التيي أنير ق سين الغير  )الجيزا

نورها الشرق امسالسي )زنجبار(  نرق لفرنقوا   ورهما سن بالد العال  

امسالسي   سا آنية  لي  سيوى كتابيه فيي الت سيور    يل تنيو ل بيون أنيلي 

 المس مون سمن ه  ع ت المذه  امبا ي   وره  سن عاسة المس مون.

 نعل كتا  همواا الزاد" لم مل بن نوس  اط ور  "

ه / 1305عزءا بون سنتي  13( الذي صلر في ة1914ه / 1332)ت

 ه / سن أه  ال ت  التي صلرت عن المدبعة الس دانوة1314 -ة 1888

 نظرا  (69)ة    ل أر  له أبو سس   البهالني نعرا.1896في زنجبار  

 المشرق لم انة هذا العال  في الق و    لجهودم الع موة في المغر  

لمنوة    انتقل للت عوار ربه تعالت   نجل العربوون امسالسوون   ون  افته ا

ك مات ناعرنا تنلنها اللسو     ت هبها سشاعرم ادسوانة   فنجلم نجنر 

    (70) ا ال

 نا ناعَي اللنن هْل أْبةْرَت َسْن بقوق      

 

   فوييييييه َبِقوَّييييييُة رْنييييييِل  ويييييير سنييييييذهل 

 

  ادْرَت في أن   ادكواا  شرعة       

 

       ت ييي  فيييإا   يييت ال يييوا فاستسييي 

 

 ل قيييييل فيييييرد ع يييييت ادكيييييواا سشيييييتمل      ر  لا فا ق ادكواا آس ة

                                                                                                                                

آت نسيجن" ل يلى  يرى  ادي " نشور للت س اا سولل أط ور  وث  ليل فيي ب يلا( 1)

 الجزا ر  سوزا  في

) التقييلن  ل قةييولا التييي سييل  فوهييا س مييل بيين  376انظيير   دنييواا البهالنييي   ( 2)

نوس  المغربي أط ور  أر  فوها ل تابه الت سور المسمت همواا الزاد الت دار المعاد 

 المدبو  بزنجبار ( .

 . 316اللنواا   ( 3)



  

 نا ناعي الغوو هل   ْوَق ِسْن َلَ  ٍ 

 

 ِسمَّيييْن َنَعْويييَق َ َهيييْل َ يييلَّْرَت ِسيييْن َسَ يييِل   

 

  يييَ  الواصييي ون سربيييي ادن يييِ  الُ َميييل          تنعت ابَن نوسَ  فتَح السال ون  لْت  

 

 اَدْسَلاِد ر  همو س ملا َسَلَد

 

  ِِسييييير ِّ  الييييين ِ  لْا نعميييييْل  لا نقيييييل 

 
 

فادبوات كما ترى زفرا أل   أنات سوعو  ال ااد ع ت فراق سن 

أ    أ بته الجمو  المس مة في نرق لفرنقوا  دا هذم البقعة سن العال  

كانق سن أ ا ل المناطق للماسا   راءا ل  ر ال قول  عدا ه لإلسالة عقولا 

 نعة  سنهجا. نر

نور الدين الساملي الشخصية الثانية :
(71) 

                                                           

بيو س ميل   عبيل اهلل أ (  هو نور اليلنن   ه 1332 – 1284نور اللنن السالمي )( 1)

سين بنيي   (ع ويه ر مية اهللبن  مول بن س وة بن عبول بن ل  اا بن لمو  السالمي )

(.  يرأ ب قي  )نيور اليلنن السيالمي  انيتهر  بة . سن  بو ة السوال  سين سي دنة عمياا

)  ةييرا ( فييي       القييرآا عنييل  الييلم فييي ب ييلا ) ال ييو ون(   ألييذ نتنقييل بييون  ييرى 

نة أ  الشر وة ط با ل ع      تت نبغ في الع      صيار ننياف  نيووله الرستاق   الباط

    ل  ال نوخه رانل بن سو  ال م ي   أليذت الع ي  عين  عمق ال ه   ع  الفي سعة 

الشو  ساعل بن لمو  فةرت أ سا سنه ع ما    ألذ عنيي الع ي  الشيو  عبيل اهلل بين 

عيري سينة تقرنبيا  19ابين عياة  مول فةار أ سا سنيي ع ميا     يل بيلأ التينلو   هيو 

 سواسيي   ياعتمياع  سةي ح  نياعر  ويه فق  سيار  فهو   سواهبه   تعلد باعتهادم

 طنييي   هييو نيياعر تق وييلي الدييابا    يي  ع ييت أ ييراض نييعرم املوانوييات  الغييزل 

 الوص   الهجاء  ال  مة   له  ةا ل سيالرا   ليه أرعيوزا فيي ر  تيه لليت الهنيل  

نه ية ادعوياا ب رنية عمياا / انظير   . ت التارنخوة  اددبوةصلر له علد سن المال ا

السالمي س تبة التراو  عبل اهلل بن  مول  بن نور اللننتنلو   أبي البشور س مل نوبه 

  ت قويييق. سشيييارق أنيييوار العقيييول    3 - 2)لييي  تيييذكر الدبعييية    سييينة الدبيييا(.   

ي     أ ميل بين در نير تنلو /لبراهو  بن ناصر الةوافي   أسيعل بين  ميود الةيواف

  ة سعهيل الع يوة الشيرعوة 1998-هي 1419  السوابي     صالح بن سيعول المعميري 

   سعارج اآلسال ع ت سلارج ال مال بنظ  سختةر الخةال   4 – 1  عماا  سسقط 

ل شيو  العالسية عبييل اهلل بين  موييل بين سي وة السييالمي   بت قويق / س مييل س ميود لسييماعول 

 1403قلسييية(  زارا التيييراو القيييوسي  ال قافييية   سييي دنة عمييياا   سيييا بعيييلا )الم 3/ 1

      .ة1983/ ه



عال  سن ع ماء عماا ادفا ل   كاا له تنأورم المبانر في 

ال  ارا العربوة المس مة في نرق لفرنقوا   فقل أل  علدا سن ال ت  

التي تلل ع ت نخةوة ع موة را لا  لها تنأورها المبانر ع ت المس مون 

 في عماا  نرق لفرنقوا .

سعنوا  سهموسا بنسر لصال   امساة نور اللنن السالميفقل كاا 

ل  كاا له " نشاط سواسي س  وظ     ل  رو سن أستا نه ال ذنن  ادسة 

ة( 1947 –1837تت مذ ع ت نلنهما   هما ساعل بن لمو  العنزي )

 صالح بن ع ي ال ارأي ت   التقالول الن الوة ل ع ماء امبا وون العظماء 

صر ا القرا التاسا عشر  كما لع  السالمي د را في لعادا   سمن عا

كما أنه   كاا نقوة بتلرن  الع وة   امفتاء  (72)ة"1913امساسة سنة 

  ل أل  كتبا في سجا ت سخت  ة  . 

نر  ب وغ ادسل في الم ردات  الجمل.  له  ف ي الن و  العر ض

أالأما ة  ا في)سدبو (  المنهل الةافي في العر ض  القوافي  أرعوز

   ورم له في التارن   ت  ة ادعواا بسورا أهل عماا.  بوق.

أنوار العقول   أرعوزا في ع   ال الة في     في العقولا نجل له

 بهجة ادنوار .   أالأما ة بوق 

 لذا  ونما سات هذا العال  الج ول  ألذ ناعرنا نقلة ل مت قي سآأرم 

  (73) المس مون   ل  نقول أف اله ت   التي  لسها لإلسالة 

 سا الهوُل في نوة النشوِر أنلُّ سن

 

  هيييييييييوِل النعيييييييييتِّ بسيييييييييوِّل ادبيييييييييرار 

 

                                                           

   37ترعمية س ميل أسيون عبيل اهلل      أ.ي.سي  ل نسيوا  عماا تارنخا  ع ماء  ( 1)

 ة . 1994ه  /  1415 زارا التراو القوسي  ال قافة   س دنة عماا   ط ال ال ة 

 . 331 – 330اللنواا   ( 1)



 العالِ  القدِ  المجلِد عملِا ال    

 

  يييييييي ع ماِء طييييييييرا كعبييييييييِة ادسييييييييرار  

 

 لوِث المعارِك سربِا ال  ِل الذي

 

 رفيييييييَا المنييييييياَر   َت  يييييييون سنيييييييار  

 

  وو البسودة سع   اللنوا أبو   ْ 

 

  ييييي ي ال يييييو  سو نيييييا عزنيييييز الجيييييار  

 

 ب ر المعاري  ال مال سسلد ال      

 

  أعمييييييييال فييييييييي ام بييييييييال  امدبييييييييار 

 

 السالمي أبي س مل المنو             

 

    يي   الييذكر طييود المجييل بييلر السيياري  

 

هذم رؤنة نعرنة سعبرا عن س انة العال  الج ول ) السالمي ( في 

سقلسته      ون نتسا ى هول نوة النشور     المس مون  الشاعر في 

الذي نعت ل عال  ر ول هذا العال  الموسوعي الج ول فإنما  ل  سا هول النعي 

عن سقلار ال جوعة  اتسا  سلاها بون  –سا المبالغة في التعبور الشعري  -د لة 

 الربو  التي ت قق هذا الخبر الم جا .

الموة في السالمي  فقوله   نجيء المعج  الشعري دا  ع ت سالسح الع

   )سول ادبرار( د لة ع ت س مح الةال   التقوى  النبراسوة فوهما    وله

د لة ع ت النبوغ الع مي الماأر في تش ول ادس   )العال  القد  المجلد(

 بناء ال  ارات   ك مة )المجلد( لنارا بالغة ادهموة في ال الة عن 

اط العال  بعةرم  بمعدواته سد   لسالسي ف ر العالسة )السالمي( ل  ارتب

أصول  ل    ننبغي أا ن ت ي الع ماء ب  ر الس   الةالح في العةور 

امسالسوة اد ل   ل ن ع وه  سعانشة عةره   ستابعة التدور 

 . ال  اري بما نخلة امسالة    انام  في نتت الع وة  المعاري

المي كاا  طنوا س با   ول الشاعر لوث المعارك د لة ع ت أا الس

دسته المس مة ع ت  عه العموة   كاا سهموسا بنسور المس مون في 

 .  طنه ادة )عماا(  في سا ر اد طاا المس مة



عظو  الهوبة   نندق أ ل في سج سه ل  أا   -ر مه اهلل  – كاا 

ن وا سا ال أ  ستع ما أ   ا  اعة علنة   ك ور الت ر  للت اهلل   فترام 

عض اد واا في سج سه أ  في الدرنق أ في سةالم     ل رفا نلنه في ب

ال ه  اعما " لبو  ال ه  لبو  أ  نبسط نلنه  نقول    للت السماء  ا ال  

الشمل    أل  بون الق و     أنل ال  مة    سا نابه  ل  سن ألواا اللعاء 

 ورا لما نرام .  كاا ك ورا سا نقول   التبرنا اهلل فوعلنا كا بون   نتن م ك

في الناس سن ا لتالي    علة الجل فوما نعود ع ت  واته  بالسعادا   

 لما نرام سن ال ساد في البالد   فترام  ل  دا  لن ه  تن   الةعلاء 

 هبق المر ءا    هبق الغورا    هبق   ه  اللنن   ا ال    ه  الوفاء   

  لنا ال با ل فإنا هلل  لنا ال موة   طما فونا الخة    ط بنا بالم ا ل   نة

 ".(74)له راععوا

كما نم ننا رصل بعض عهود )السالمي( ال  ارنة الع موة 

 ال  رنة  السواسوة سمز عة باله  الذي ن وام الشاعر )أبو سس   

البهالني( سن أسور عساة نست  ر فوها نخةوة السالمي في بعض 

  (75)أبعادها    وث نقول الشاعر 

 ي ُتْلَعت لهأدعوك لألسر الذ

 

 نييييييييوُ  الرعييييييييال  همييييييييُة اد ييييييييراِر  

 

 أدعوك ل خطِّ الذي أعوا ع ت

 

 ِِرأِي ال  يييييييييييوِل  أن يييييييييييِذ ادنظيييييييييييار 

 

 أدعوك لْ  فر ْق نِلي سن كلِّ َسنْ 

 

 نيييييييييلعت لنا بيييييييييٍة    يييييييييِف  سيييييييييار 

 

 أدعوك لْا كنَق السموَا للعوتي

 

 لخدابييييييييييييِة التبشييييييييييييوِر  امنييييييييييييذار 

 

 لهواتهيييييييييا ت  يييييييييي ك ييييييييياَء الغيييييييييار  أدعوك ل  ر  الَعواا  كنَق في
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 أدعوك ل قرآِا ت شُ  سرم

 

  ُتبيييييييوُن سنيييييييه  يييييييواسَض ادسيييييييرار 

 

 أدعوك ل سنن المنورِا لنها اْفَت         

 

   يييييييَقَرْت سقاصيييييييُلها لليييييييت ادبةيييييييار 

 

 أدعوك لإلعما   اد  اة  ال

  

 أدنييييييييييييياا  التيييييييييييييذكور  التيييييييييييييذكار 

 

اعهة الق انا ادبوات هنا سن  بول استلعاء الشخةوة في سو

المعاصرا   الوا ح أا البوئة الم ودة بالشاعر تنتابها بعض الهموة 

التي عع ته نخاط  السالمي ال قول بما نو ي ب خاسة ال لو  فجاءت 

)نو  الرعال  همة اد رار( عنوانا ع ت علة استقرار المجتما 

الزنجباري  سا  وله في نرق لفرنقوا   في الو ق ن سه باتق عنوانا 

ع ت سالسح العالسة السالمي  سن  وث ال رنة  الشهاسة  البسالة 

  ام لاة .

 في ادبوات د لة ع ت تم ن ال قول سن استالك ناصوة الخدا  

اللنني  ال  اري بمنهجه النبوي الم ملي المعتمل ع ت أنا وة )التبشور 

  امنذار(   هو تعبور عمول بنس و  الت اد ال ني )الدباق(.

بوات ال الأة ادلورا تنونه  لنادا بجهود السالمي في  في اد

الت سور  فه  ر   النص القرآني  الو وي ع ت سراسوه   اناته   كذل  

عهودم في البواا النبوي الشرن   امعما   ا عتهاد  ك ها عالسات 

 بارزا في نخةوة العال   تش ول رؤنته امسالسوة ل  واا  اد واء.

في رؤنته الشاعرا للت س رنن سن أس ار  كما نشور البهالني

الرعل   نش  في أا البهالني   ورم سن ع ماء زنجبار  نرق لفرنقوا 



 ل  رؤ ا ال تابون  اعتمل ا ع وهما في تنموة الزاد ال قافي  المعرفي 

 (76)لذ اته   لغوره  سن عمو  المت قون    ل   وث نقول 

 نا ) ط عَة الشمِ  ( استري عنا ال وا

 

  ليييذي ال يييلاد )سشيييارَق ادنيييوار( 

  

 س راِا لا هلنا لرنل ارنلا       

 

  سييييين فجعتيييييي   بيييييي لغوييييير   يييييار 

 

نشييور للييت كتييابي ) ط عيية الشييم (  )سشييارق ادنييوار( ل سييالمي   

 اعتل الشاعر ع ت أس و  التورنة    ل  الم سن البلنعي اليذي نسيتعمل 

عية الشيم  اسيتري   نيراد بيه  نراد المعنت ال اني   اد ل المبانر  ناط 

ال تا  المعر ي ل مال     ليذي ال يلاد سشيارق ادنيوار   كيذل     هيو 

 نغانر ال نانة دنها )سعنت المعنت(.

الشيخ العالمة أمحد بن سعيد اخلليلي : الشخصية الثالثة
سن ع ماء ( 77)

ادسة الذنن  لسوا عهودا طوبة في النه ة العربوة المس مة في العةر 

  (78)نث  فتنا   سعه  ناعرنا البهالني  فوه نقولال ل

  سا ِبوَل أ مُل َبْوَل اسرٍئ       

 

  ل ييييييييْن ن ييييييييوَس الييييييييورى با ييييييييلم 

 

 لقل كاا نرعح سوزانه

 

   ات ال ميييييييييييييال بيييييييييييييه نييييييييييييياهلم 

 

 نج ِّي بنب ئ  ي فرعة

 

(79)سيييييييين الع يييييييي  سشيييييييي  ة عانييييييييلم 
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( هو الشيو  العالسية الج ويل أ ميل  ه 1324 -ه    1280الشو  أ مل بن سعول )( 1)

بن سعول بن ل  اا الخ و ي  سن ب ل سما ل سين عمياا. هيو نجيل الشيو  العالسية سيعول 

له  أأيره  الوا يح فيي النه ية الع موية فيي بن ل  اا الخ و ي أ ل الع ماء الذنن كاا 

عماا  نرق لفرنقوا . كاا ع وه سلار ال توى  الق اء فيي  ادي سيما ل  بيل أنيه نعيل 

أ ل ع ماء عماا المشهورنن بما تركه سن فتا ي سب وأة في ال ت   ات الة ة بال قيه 
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   ا ح  اهرأب ئ  ( 3)



 وارِض آراؤم     لاُد الع        ن

 

 ناهييييييييييييلم  ل ا اعتزسييييييييييييْق لديييييييييييية 

 

 فوا ل معارِي  سن العزا

 

 لقييييييييل أصييييييييب ْق سييييييييوُ ها راكييييييييلم 

 

 لقل كاا َنوَِّر أفالكها

 

 فخيييييييييييرَّ لَليييييييييييت ُ  يييييييييييَرٍا راسيييييييييييلم  

 

هذم رؤنة نعرنة تو ح س انة هذا العال  في الق و     الم انة 

التي تبوأها لنما بسب  عالموته  لنمانه  تقوام   نقو  العلل  نلرأ الظ     

ع ت الناس سن اد  اة ال قهوة  ا ستنباطوة   عريء ش ل نو ح سا است

 في ال ق  سناه ة الظالمون .

  ل آأر الشاعر في تبواا رؤنته أا نو    سا ل تعبورنة 

ستنوعة  ل  البوق ال اني كنانة عن ل استه ل علل بال ق  القسداس   في 

انلا البوق ال الث نشخص المش الت الع موة  ون نسبغ ع وها ص ة المع

 ا ستعةاء   في الخاس  نو   النلاء ل ت سر ع ت فقلاا المعاري 

 في البوق    الع وة لعال  ع ول طالما بون المسا ل    ح المبهمات

ادلور نةور العال  ال قول بال    المرت ا الل ار   لنه هوى للت   را 

اا ن سوها الترا    المقاب ة بون ندري البوق تو ح الم ار ة بون سا ك

 ع وه ر مة اهلل . – سا آلق للوه ادسور بعل فقلاا  العال  المغوار 

 هي رؤنة نعرنة تتنا   سا سا رصلم التارن   سج ه في دفاترم  

ل  كاا سن  أه  سا نتموز به هذا العال  الم  ال هو أنه كاا عرنئا في  ول 

ع و ا نزنها   ال ق    نبالي أا ن وا َأساَة عبَّاٍر أ  طا وٍة  "  كاا  رعا

سهال ل مهتلي  نلنلا ع ت المعتلي  ننسر بالمعر ي  ننهت عن المن ر   



كما أنه   ت  واته ك ها في طاعة اهلل  نةرا ال ق  نشر الع    لرناد 

 .(80)الناس  فقل للة امسالة بالنةح  املال "

ادسر الذي ععل ناعرنا أبا سس   نتوعا ل قل الشو    ألذ سا 

  (81) زانه نذكر س اسن الشو   آأارم البونات  ا التوععه  بث أ

 فوا لهَ  ن سي َعَ ت أ مل

 

 ل ا ن عييييييييييييييْق له ييييييييييييييُة ال ا ييييييييييييييلا 

 

  وَّ  ُرْنَل ادست      وُت الس      س

 

  أ مييييييييييييييل أن اسييييييييييييييه لاسييييييييييييييلا  

  

 لقل زهلْت َنْ ُسه في الوعود

 

   فهيييييييييل ل  وييييييييياا سعيييييييييا زاهيييييييييلا  

 

 ُن      لوقوام ا       ت أت     َل  ت   َتَعبَّ

 

 فيييييييييذابْق ليييييييييه ادن يييييييييُ  العابيييييييييلم 

 

 رم       ي عم    ق ادرُض ف   ال    ت 

 

  آرابيييييييييييييه الزهييييييييييييير السييييييييييييياعلم 

 

 ه                   ة آراب       وق   و     ف 

 

 (82)  تيييييييه ب يييييييت التربييييييية الراسيييييييلم 

 

نت سر الشاعر بتو و  النلاء تو و ا سجازنا ع ت فقل الشو    

 نجلي    ن ول   فقل ارت ل ر  ته ادلورا   التي    ل ن  ل  ك ه  

عودا بعلها للت ربو  ال واا اللنوا    ل كاا الشو  ال قول زاهلا في 

اللنوا  ور ست ال  ع ت ستاعها الزا ل   عابلا هلل  تت أتام الوقون    هو 

َوَ  صلى ل معنت القرآني في  ول اهلل تعالت )َ اْعُبْل َربََّ  َ تَّت َنْنِت

 .  (83)اْلَوِقوُن(

 ناأر الشاعر استعمال الةوغة الم ع ة ل  عل )تعبََّل(  هو ت  ور 

 . ل معنت   وا في الل لة ع ت المقةود الشعري
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   (84)تقرنف ال ت 

لقل أ لو توافل المس مون العر  ل سا ل ادفرنقي نه ة ع موة 

ادسر سن    ل عمل ع ت نموها  ازدهارها اهتماة أ لت  أقافوة كبرى 

السالطون الُعمانوون  سن في نله  صنا القرار بنشر الع     تشجوا 

الع ماء زاد في هذا الجان   وث رس  عذ ر ال غة العربوة  ال قافة 

 . امسالسوة

 لعل سن أبرز سا ننبغي امنارا للوه في هذا السواق  لنشاء 

لباا     السول  المدبعة الس دانوة التي دفعق للت  واة الة افة الُعمانوة

ه ( 1306   1287بر ر بن سعول بن س داا لالل ال ترا سن )

عهونة »ة(.  نذكر الشو  سعول المغوري صا   كتا  1888     1870)

أا السول بر ر أنشن سدبعة لدبا ال ت  اللننوة  اددبوة  ل « ادلبار

طبعق علدا سن كت  ال قه امبا ي كقاسوس الشرنعة   همواا الزاد  

 .(85)سختةر البسووي 

 نتوجة لوعود هذم المدبعة ازدهرت  ركة التنلو   الدباعة  كما 

صناعة الة افة ل   هرت د رنات علا كة   النجا    ترت  ع ت  ل 

 .  ال  ق   عرنلا زنجبار    ورها

لقل عم ق  ركة التنلو   النشر ع ت تقونة اد اصر بون سس مي 

ون في أن اء العال  امسالسي سن السا ل بغوره  سن للوانه  المس م

عهة   أكلت ع ت ربط هذم اد اصر ب ال للوانه  سن ادفار ة الذنن 

 .  نق وا للوه  لسالسه   أقافته 

                                                           

 التقرنف هو  أا ند ا أ ل الع ماء ع ت ال تا   نعج  به فو ت  له لنادا  ن ني ع وه .( 3)

العمييانووا  نشيير امسييالة    انظيير   237مغوييري  عهونيية ادلبييار   سييعول ال( 1)

 سرعا سابق . ال قافة العربوة في نرق أفرنقوا  



 (86) سن ال ت  التي طبعق في زنجبار كما أس  نا كتا  همواا الزاد

في الت سور ل عالسة س مل بن نوس  المغربي الموزابي أط ور    وث 

 (87)  نقول

 َنَسْبَتي ل ملنِح فو  كما بنوي       

 

  بييييييييون النجييييييييوة  سييييييييط سييييييييماها  

 

  ل تبركُق بال ناء ع ت  ع          

 

   يييييي ه  َأْبغييييييي بييييييِه سييييييا اهلل عاهييييييا 

 

 فنعزني بلعوا تجما الخو    

 

  ييي رات ليييي فيييي اليييلنوا  فيييي عقباهيييا 

 

  هرت سن  في الوعود كراسا

 

 ت رعييييييوُت ادسييييييلاد سيييييين عييييييل اها 

 

 ت الن  ة ادبا وة الغراءهل أت

 

 (88)لا أف  ييييييييييق بييييييييييلرك سناهييييييييييا )ة(

 

 ل  أتا  التوفوُق  القلُر السا

 

 بيييييييُق لر ييييييياَة كيييييييلِّ سيييييييْن نا اهيييييييا 

 

 بتماة الت سور طبعا ع ت همْ  

 

   َميييييييي ة أسالكهييييييييا  أسييييييييل نييييييييراها 

 

 فلعتني هواتُ  ال ق ل تنْ 

 

 رنييييييييي   البشييييييييير نييييييييياسل لناهيييييييييا 

 

   ُق أر  د اة َعلن  بشر

 

 موييييييياا اليييييييزاد طبعيييييييا تنييييييياهتلا ه 

 

  ول فاسل  زابا  زد   ق زا  

 

 ع ييييييييي  الجهيييييييييَل   مييييييييية فجالهيييييييييا 

 

هذم ادبوات بلأها ناعرنا بد   اللعاء سن العالسية ال قويه الةيالح 

 س مل بن نوس  أط ور   نع ن فخرم  اعتزازم بملن ه  ال ناء ع وه.

                                                           

ة( 1914هيي / 1332همويياا الييزاد" لقديي  اد ميية س مييل بيين نوسيي  اط ييور )ت( 2)

 . ة1896ه / 1314 -ة 1888ه / 1305عزءا بون سنتي  13صلر في 

 . 381 – 380اللنواا   ( 3)

لن  ة ادبا وة   نرنل المذه  ادبا ي   الميذه  السيا ل فيي عمياا    المنتشير ا( 1)

 .بون ادسازنغ في الشمال امفرنقي



 فهيو الةيالح صييا   ال راسيات  ال وو ييات  ليو  أدل ع ييت  لي  سيين

كتابييه الناصييا فييي ت سييور القييرآا ال ييرن    نشييول بييه الشيياعر ل ونييه ناصيير 

المذه  امبا ي   هو  ل  الخيط ال  يري اليذي ن م يه ك ويرا فيي أنيعار أبيي 

 . سس  

أ  نار  ل  تا  بالشعر كما هو عهل  ل  الزساا   هيي طبوعية العةير 

 . لعربي نبراس الشعر في بلانات النه ة اددبوة ال لن ة في عالمنا ا

 فيي تقرنظيه   (89) سن ال ت  المدبوعة في زنجبار كتا   انوة الترتو 

  (90)نقول البهالني

 هال أتت  عن السعادا لبرا 

 

  أتيييياك سيييين فييييوض المعيييياري نيييياهُل  

 

 ب مال طبا ص ا   نبونٍّة

 

 نييييييرعوة لهييييييلى الن ييييييوس سييييييوارُد 

 

 ت  ي  وانوها لرا ل ل  

 

 ُِهلل سييييييين ل ييييييي  ال جيييييييا  لرا يييييييل 

 

 للت الر   الُهَلى سن نورها تو ي

 

 ُِ هييييلى النبييييي هييييو ال ييييواء الوا ييييل 

 

 فوها لمقتب  الع وة سةابح

 

  سعيييييييييييال   سوا ييييييييييي   سقاصيييييييييييُل 

 

  سعاري  لدا   فو وة

 

 ُِ سظييييييييييياهر  لسيييييييييييونة  سشييييييييييياهل 

 

 ت وا الق و  بها  تهوى رنلها

 

  ل ييييل سييييا تهيييييوى الق ييييو  نيييييواهُل 

 

 زهراء تن ُر عوهرا ك ماته

 

 ُِ ييييييييا    فرا ييييييييل سيييييييين الع ييييييييوة ن 

 

  اَر ابُن لبراهوَ  في ترتوبه

 

 نيييييرفا ليييييه ُزْهيييييُر النجيييييوِة َسيييييَواِعُل 
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نخاطي  المت قييي بنسي و  نشييو ه لالنتبيام للييت سيا سييوت ت ع ويه سيين 

ت اصيول كتييا  ع ويل  لماليي  ف ييول فيي ع ييوة ال يلنث النبييوي الشييرن   

نياهل(   –)هال أتت  ...  (   الشياعر اندال يا سين صيوا ته ال نوية )لبوير 

 هو المعج  الذي استعم ه في البوق اد ل  لبوير بقومية ال تيا   س تيوام 

التو ييو ي   نيياهل ع ييت عظميية الماليي   نبو ييه الع مييي   لييذا أسيينل 

 الشاعر الت ال  ظتون ال اع وة.

 البوييق ال يياني لنييارا للييت الدباعيية فييي زنجبييار   ستابعيية الشيياعر 

 لييرج للييت  وييز النشيير لمرا ييل طباعيية ال تييا   تييت اكتم ييق طباعتييه 

المعرفييي  ال قييافي بييون الجميياهور العربويية المسيي مة   ) ب مييال طبييا  التيينأور 

ص ا   ... (    الة  ات المدبوعة أفةح عن س تواها سعج  نتةل بال لنث 

 هلي النبي ( . –نورها  –الهلى  –النبوي الشرن    ) ص ا   نبونة نرعوة 

ةها الشاعر في ك مات كانق بم ابية  ال وا ل المرتقبة سن هذا ال تا  لخ

 – سعييال  –سةييابح  س ييات ف رنيية لنييارنة سختزليية   فوهييا لمقتييب  الع ييوة  )

 .( سشاهل  -  لسونة  -سظاهر  – فو وة – لدا   – سعاري – سقاصل – سوا  

 أدت الةورا الشعرنة د رها هنيا    سنهيا تةيونر ك ميات ال تيا  

انة ال تا   سال يه فيي سيا ة الع ي  بالنجوة الزاهرا   تو و ا نعرنا لم 

 (91)   الع ماء . أ  نخاط  البهالني المال   ا ال

 أس مل سهلت نر  س ملٍ 

 

  نعيييييي  المهيييييياد لنييييييا  نعيييييي  الماهييييييل 

 

  بسدق  انوة سألت  صابها

 

 درا   اك الييييييييييييلر كنييييييييييييز لالييييييييييييل 

 

  لقل توفرت السعادا  انج ت ال

 

 ل بيييييييال  ان مييييييير العيييييييل  ال اسيييييييل 

 

                                                           

 . 382اللنواا ( 1)



 شا ر  ونما ان     تنلقق  رر الب

 

  ييييي تظمق لجوهرهيييييا ال ميييييون  ال يييييل 

 

 ب مالها طبعا  كوا كمالها

 

 فويييييييييه لغانيييييييييات ال ميييييييييال سعا يييييييييل 

 

  أتاك تنرنخي ادرس الترتو  أ        

 

   مييييييرا بييييييلا ل شيييييير  فوييييييه سقاصييييييل 

 

 أ  نئق برٌّ  اهر  تارنخه

 

  أ   ييييييول  انييييييوة ال ييييييلنث فرا ييييييلن 

 
 

لاء ل قرن  )أس مل( تللوال ع ت نشول بالمةن  سستعمال همزا الن

 ر  المنادي سن فااد الشاعر   نمل  التوطئة الع موة لشرنعة النبي 

( التي  طنها العال  بمال ه   نةور س توى ال تا  باللرر  أ  س مل )

 هو نار  ل  تا  كعادا نعراء زسانه.

   ا التشرنعات  تغذنتها بالع وة التنظورنة عزء سن تنسو  

 امنسانوة في كل س اا  عبر التارن  امنساني  رنبه  بعولم.ال  ارات 

 منماا ناعرنا بهذم ال قوقة ال  ارنة نرام نستعمل أسالو  نعرنة 

 تترع  عن رؤنته المتنا مة سا هذا العال  الج ول  سن لالل سةن ه الرا ل.

فقل استعمل ادس و  ا صدال ي في المل  )نع ( سرا ل  لو 

(  سرا ألرى لمن  اة بال لو  اس  ال اعل )الماهل(  أ  المةلر )المهاد

نةور ال واني عن طرنق ا ستعارا باللر   نة  اللر باللنموسة 

 .  ا ستمرارنة لألعوال المتعا بة

أ  تنتي الةورا التشخوةوة الممتلا نشخص بها البشا ر  ون   ل 

    ولهالشاعر عنقها بلررا ال مونة   سجوهراته الرصونة    ل  في 

 . () تنلقق  رر البشا ر  ونما ان      تظمق لجوهرها ال مون  ال ل

  تقرنف كتا  سختةر الخةال ل عالسة نور اللنن السالمي



اط ا ع وه  (92) كاا سن سال ات )السالمي( كتا  سختةر الخةال

   (93)  العال  الشاعر )البهالني( ف ت  فوه تقرنظا  ال فوه

 

  رالاَّ الع وَة كالنجوة ك

 

 فيييييياعتنق الشييييييمَ    ييييييادْر ز ييييييال 

 

 ع و  بالشر  ف سق عا ذا

 

 بمو ييييييييييل أكنيييييييييي  سنييييييييييه سييييييييييو ال   

 

 سلد   ار   ا تجز عواسعا

 

 سنيييييييييه ف ييييييييين ت ةيييييييييرم س ةيييييييييال  

 

  د ن  الس ر الذي تر ت به

 

  ) سييييلارج ال مييييال ( سر ييييت سوصييييال 

 

 س ابة   ط اُء ل  أنَُّه

 

 ُنْمِديييييييييُر نيييييييييورا  َنُميييييييييئُّ عسيييييييييال   

  

 نور صبها الوه  ع ت       نقدة 

 

 أسيييييييييلادم   ييييييييي   ِسيييييييييَن اهلِل اْنَجيييييييييال  

 

 كاا ن ارا كالنجوة فانبرى

 

 (94)لةييييييو ه عقييييييلا عمييييييال النييييييبال 

 

 لبوئة اهلل لنةر دننه

 

    جيييييييية اهلل ع ييييييييت سيييييييين أبدييييييييال 

 

 السالمي ابن  مول الذي

 

   ييييييييياة لقويييييييييوة السيييييييييماء فوةيييييييييال 

 
 

ة سةورا لناها بالنجوة بلأ الشاعر رؤنته بال الة عن س انة الع و

رفعة في المنزلة  هلانة لألناة  أ  نمجل ع وة الشرنعة ع ت  عه 

الخةو  فهي في سنظورم التةونري الشعري بمنزلة الشم  سن كوك  

 . ز ل  أ  نشول ب تا  )سلارج ال مال( الذي نرتقي بقار ه للت المنازل الع ت
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  . النَُّ اُر    النَُّ اَرُا   سا تَناَأَر سن الشيء( 1)



ا   سال ه   تنتي عم ة سن الةور الشعرنة ت توي سنزلة ال ت

فال تا  س ابة عداء ل  أا سدرها نور   واء  صبها هذا العال  الج ول  

 كاا سنها الملاد الذي كت  به المةن  الرا ا   الةورا ادلرى تةور 

ال تا  بالنجوة المتناأرا في ال  اء  أ  عاء الشو   نظ  سن هذم النجوة 

 عقلا فرنلا .

لا  نرنعة  سنهجا  في  ال تا  انتةار ل لنن امسالسي عقو

سواعهة المبد ون المعانلنن   كاا المال  العال  نور اللنن السالمي 

 فوةال بون ال ق  الباطل  لا الباطل كاا زهو ا .

 :تقريظ كتاب منهل الوراد
 سن المال ات التي طبعق في زنجبار  كانق سظهرا سن سظاهر 

منهل   سال ه ابن ال  ارا العربوة المس مة في نرق أفرنقوا  كتا  ال

كما عاء  كرم في تقلسة القةولا  أ  سنهل الوراد كما  (95)سموط الع وي

  (97) في هذا نقول البهالني (96)هو في الوا ا.

 سةلر ال  ل أ مل بن أبي ب ر 

 

 نيييييييييييييرن  اآلبييييييييييييياء  ادعيييييييييييييلاد 

 

  سيييين سيييينا النسييييبتون سييييوما السييييلاد  َع وين س ملي ع وه       

                                                           

أ مل بن أبيي ب ير بين سيموط الع يوي ال  يرسي    ليل فيي عزنيرا  انجزنجية سين ( 1)

لا كتي  سنهيا )المنهيل عزر القمر في أفرنقوا في نيهر رعي    سين ال قهياء الع مياء عي

الع يوي ال  يرسي  الوارد (  هو نر  بعض  ةا ل ال بو  عبل اهلل بن ع وي ال يلاد

    )ت  ة ال بو  في  سة ال بو  (  هي  سوة ال لاد المذكور بنعالم   )ا بتهاج فيي 

ة (   ورهييا  1960البويياا العربيي   القياهرا    بوياا اصيدال  المنهيياج  نشيرته لجنية

هل الوارد سنذ سا ة عاة في س ة المشرفة  أعول طبعيه  يلن ا فيي الجمهورنية طبا المن

 ا ي زنجبار  ة (  كاا1924ه / 1343نوال ) 13العال  في  توفي هذا  العربوة السورنة

   سعجي  الميال ون   527انظير   عهونية ادلبيار   ل مغويري   .  س توها    كانق  فاته بهيا  ليه

 . 1/176عمر ر ا ك الة   

 ة .1895م /  1313سنهل الُورَّاد   تنلو  أ مل بن أبي ب ر بن سموط الع وي  ت  طبعه سنة ( 2)

 . 373اللنواا   ( 3)



  

 سن التق       َعَما الع   في سزاد 

  

  ى  هللن عميييييييييييييييييا  اك الميييييييييييييييييزاد        

 

  اة بالشر   ال قوقة نلعو       

 

  بال سيييييييييييانون ل هيييييييييييلى  الرنييييييييييياد 

 

 عاسا سن  لا ر الع    ال         

 

 سيييييية  لييييييرا نبقييييييت لوييييييوة المعييييييياد  

  

  اصر سن سعاري القوة سا ن        

 

 تيييييييييح ل سيييييييييال ون بييييييييياَ  الميييييييييراد  

 

 اهللن        لعق بانتشارم س ة 

 

 لتسيييييييييري أنيييييييييوارم فيييييييييي اليييييييييبالد  

 

 فندارت ع وِه سن ف   الد        

 

   نجييييييييييوة التوفوييييييييييق  امسييييييييييعاد  

 

 عاء تارن  طبعه  من بوٍق       

 

  كييييييييياا تاعيييييييييا لم يييييييييرق امنشييييييييياد 

 

 س سبول سزاعه زنجبول 

 

 فانيييييييييييربوم ) بمنهيييييييييييل اليييييييييييوراد( 

 

عتير العديرا نشور الشاعر للت نري نسي  المالي  بانتسيابه لليت ال

المباركيية  )ع ييوي س مييلي(   ييل عمييا العييال  بييون الع يي   التقييوى    هنييا 

نبيرز  ا ي ا ادأير القرآنييي فيي الةيوغة الشيياعرا   سين  يول اهلل تعييالت   

 .(98))َ َتَز َُّد ا َفِإاَّ َلْوَر الزَّاِد التَّْقَوى َ اتَُّقوِا َنا ُأ ِلي ادَْْلَباِ (

الم تييي ال قوييه كيياا نييلعو للييت اهلل   نبييل  أا هييذا العييال  القا ييي

بال غتون  العربوة  السوا و وة   هو سا أستنتجه سن  ول الشاعر  )نلعو 

بال سانون ل هيلى  الرنياد(   نشيور لليت أا هيذا ال تيا  كياا  يل طبيا فيي 

 .  س ة الم رسة  ) لعق بانتشارم س ة اهلل(
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 يـث الثانـاملبح

 أبعاد احلضارة اإلسالمية 

 من شعر أبي مسلم البهالني ة الصراعيف دائر

الةيرا  ال  ياري فييي نيرق لفرنقويا نيينتي  يمن   قيات الةييرا  

بون أس  الغر  المسو وة  بون المس مون في سنا ي ست ر ة سن العيال  .ل  

" سنذ سوالد الل لة امسالسوة بذلق أس  الغر  المسو وة عهودا ستواصي ة 

   تييينلوره   ت يييون ه  لليييت  سيييتعمار بيييالد المسييي مون    نهييي  أييير اته

المسيو وة   أ  لبيادته  ل ا أس يين   بيلأتها الل لية البوزندويية  اسيتمر فوهييا 

 الة وبووا  سن بعله  المستعمر ا .

أسا بالنسبة لجهيود أسي  الغير   يل سسي مي نيرق أفرنقويا فقيل سيرت ت ي  

   الجهود بمر  تون

س مون في نغ ق فوها أس  الغر  المسو وة بالةرا  سا الم األوىل:

الشرق اد سط امسيالسي    لي  تسيمح لهيا  ر فهيا ل   اك بالةيرا  سيا 

سس مي نرق أفرنقوا   فنأارت ال بشة المسو وة     ر تها لتقوة بيذل  

الييل ر  ييل المسيي مون    ألييذت ترسييل للوهييا البع ييات لت ر ييها  لتعقييل 

برتغيالووا سعها .  تمتل ت   المر  ة سنيذ بيلانات امسيالة  تيت نجيح الت ال ا 

م /  903فيييي  ييير  سسييي مي نيييرق أفرنقويييا فيييي سقلنشيييوو بالميييلافا سييينة 

ة    نهبوا سي ن المسي مون فيي الم يوط الهنيلي  أ ر وهيا بمين فوهيا 1498

 سن المس مون .



أسييا المر  يية ال انويية سيين الةييرا  فقييل اسييتمر فوهييا البرتغييالووا أيي  

نييرق أفرنقوييا امنج وييز  ادلميياا  ال رنسييووا  امندييالووا فييي اسييتعمار 

  يياربوا المسيي مون  ربييا   هييوادا فوهييا    نهبييوا أيير اته     أ لييوه  

 .(99) ألر ه      ا لوا ت ون ه  للت المسو وة

 تتعييلد أبعيياد الةييرا  ال  يياري  ف يياا بع ييها سواسييوا عسيي رنا   

 كاا بع ها اآللر   ا وا تشرنعوا    كاا بع ها ع مويا    بع يها كياا 

ت   ادبعاد التي نم ننا تنا لها في نعر )أبيي سسي     هي صراعا عقلنا   

البهالني( سا التعرنئ ع ت المةادر التارنخوية التيي تنا ليق هيذا الةيرا  

 بنبعادم المتنوعة.

 البعد السياسي العسكري يف مواجهة االحتالل : أوال 

ا ت يق البرتغيال السييا ل ادفرنقيي س  ميا عييرى لُعمياا   ورهيا سيين 

 امسالسوة ادلرى   يل  يا ة الُعميانووا هيذا المسيتعمر  السوا ل العربوة

 لبالده  سلا تناهز الما ة  الخمسون عاسا.

 تيي  طييرد ا  ييتالل البرتغييالي فييي  ييل الل ليية الوعربويية    سال قيية 

ف وله    ت  تة وته  تت سن السا ل ادفرنقي. ل  ُتَعلُن ال ترا الوا عة بيون 

لاة الةيييرا  بيييون الغيييازي ة فتيييرا ا تييي1730ة  تيييت سييينة 1498سييينة 

البرتغييالي سيين عانيي    أ ميية ُعميياا سيين عانيي  آليير    ليي  سنييذ  صييول 

 .(100)ة1498)فاس و دي عاسا( للت ) ُسْمَباَسا ( عاة 

                                                           

انظر   انتشار امسالة في نرق أفرنقوا  سناه ة الغر  ليه   د / س ميل عبيل اهلل ( 1)

   292 – 291النقورا      

فهمييي عييلعاا  توفوييق سرعييي   زارا  286وة    ُعميياا  ال  ييارا امسييالس( 2)

ة   انظر   عماا بون ا ستقالل  ا  يتالل   د 1984التربوة  التع و   س دنة ُعماا  



عيياد البرتغييالووا  ا ت ييوا نييرق لفرنقوييا سييرا ألييرى   ييوا  عنييلسا 

ة( تقرنبييا سمييا ععييل لسيياة عميياا 1696عيياأمون ع ييت صييلرها  تييت عيياة )

رنيية أانويية   كيياا  صييولها لنييذانا ب ييورا عاسيية فييي نييرق نرسييل  م يية ب 

لفرنقوا ع ت طول سا  ه  أبول فوها البرتغالووا بنعيلاد كبويرا ادسير اليذي 

أدى للت تهوئة ال رصة ل  اة عماا لتنسو  أسبراطورنة عمانوة أفرنقوية 

(101) 

نسيتنجل ا لليت عمياا  ا فيل أبناء نيرق لفرنقويا  يل أرسي وا ل  أا 

  ند   للوه أا نقوة في عزر)سمباسيا(   ةالوعربوأ مة ادسرا  أاني بامساة

  كيياا هييذا امسيياة  سيين السييورا  السواسيية   س اربييا  )زنجبييار(   )باسوييا(   

فيي عموييا اد ديار    عمييل سراكي  عظوميية فيي الب يير    عظي  عوشييه   ل   يار

  ييوي سيي دانه  تييت  وييل   لا عوشييه الييذي دلييل بييه الهنييل ب ييغ سييتة  تسييعون 

 .(102)األ 

 ةا ل ادفرنقويول سي ونكياا   ي  البرتغيالو في  ا ا ادسر   قوقته 

دنيلنه  السواسيي فيي    يل كياا     عا ر  تسي ط  اني   الة  ال  فترا 

 نعتمييل ا ع ييت سييلافعه  ال قو ييةر ميية  هييوادا    بييال تييلسورا فييتح الييبالد 

  بعل سلاها التلسوري .

                                                                                                                                

  ساسسيية الشييرا  العربييي   ال ونييق   ط   102   – 98لالييل ناصيير الوسييمي   

 ة.  1993أ لت 

/ س ميييل  سييين انظييير  السييي داا سيييعول  العال يييات العربوييية امفرنقوييية  دكتيييور( 1)

  دار المتنبيييي ل دباعييية  النشييير  أبيييو  بيييي  امسيييارات العربوييية  13العويييلر س   

 المت لا  طبعة أ لت )بل ا( .

تيارن  ُعميياا      192المغوييري      عهونيية ادلبيار     11انظير السيابق  ( 2)

  ترعمية س ميل أسيون عبيل اهلل   زارا التيراو القيوسي  سي دنة 66 نلل فو وب     

  سديييابا دار 119د لييية الوعاربييية   عا شييية ع يييي الوسيييار        ة1981  ُعمييياا

 .   بل ا تارن 3الة   الو لا  أبو  بي  ط

 



سشيياهلا هل الييذي نييس يي  )ُسمباسييا( ا  نةييغي للييت س يي  سمباسييا ل 

صيورا سعانياا نيعبه    فهيو نرسي تلسور سلننته ع ت نل البرتغالوونالعواا 

 لي  ن تي   "فوقيوللليت عيارم س ي  )سالونيلي(  أسوانة بعيث بهيافي رسالة 

. لذا  ق (103)الغازي بقتل الرعال   ر ه   بل أسقط الدوور في السماء"

  الغاني     فيي هيذا ل شعر العربي تسجول هذا ا نتةار المازر ع ت العل

السواق التارنخي عاءت أبوات الشاعر بشور بن عاسر ال زاري سعبرا عن 

 (104)هذا ال تح بقوله 

ق الرؤنية سين لنها أنشيودا النةير ع يت سعتيل صي وبي  اني    تند ي

سنظور لسالسي نتوافق سا البواعث امسالسوة فيي عهياد الم تيل سين  بيل 

ال اك   الم  وة ع ت  ل سيواء. دنها أنشيودا النةير فقيل سيودر ع وهيا 

لنقييا  را ييص سبييتهئ   تم ييل فييي التسييا ي الزسنييي بييون   ييلات لنقييا  

 الشدرنن في البوق اد ل ع ت الن و التالي  

= هو(  ) ال تح العظو  = النةر المبون(   )ادزهير  هذا = هذا(    )هو)

 = ادكبر(.

                                                           

 . 48تارن  ُعماا   سةلر سابق   ( 1)

 .203عهونة ادلبار   سعول بن ع ي المغوري   راعا ( 2)

 َهييَذا ُهييَو الَ ييْتُح الَعِظييوُ  اَدْزَهييُر 

 

  َهيييَذا ُهيييَو النَنْةيييُر المِبيييوُن اَدْكَبيييُر 

 

 َفالَ ْمييُل هلِل الييِذي َنَةييَر الييَوَرى

 

  َ  ُن    ْنَ   يي ُر ِبِإَسيياِة ِصييْلٍق َفْ يي ُ ُه 

 

 َعيييْلل  َأِبيييي ن َنْعُرِبيييي ن َلاِنيييا  ِل ييي  

 

    ي ِه   نَ ْزُه  ي و َ َ  َنَت  َ    بَُّ     يي ر 

 

َبَعيييَث الُجُويييوَش ِلَليييت النََّةييياَرى 

 َ اِزنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا  

 

  ُدَ   َلُهييييْ  ِبييييالُ ْ ِر َكاَنييييْق َتْعُمييييُر 

 



ن يياي للييت تعبورنيية الموسييوقت فييي البوييق اد ل تعبورنيية الةييوا ة 

ال نوة  ويث عيري ركنيي امسيناد فيي كيل نيدر )هيذا هيو ال يتح  هيذا هيو 

 النةر( لو ول القةر  التنكول.

َعْلل  َأِبي ن َنْعُرِبيي ن  ندل ع ونا امنقا  سرا ألرى  وث الترصوا بالتنونن )

َلاِنا  (  وث تعانق لنقا  التنيونن سيا لنقيا  اليوزا الشيعري لوت ياع  عميال 

 النغمة في نشول النةر .

دا ال تح العربي امسالسي ل سا ل ادفرنقي نعل ب ق الر مة التيي 

أنقذت الساكنون سن نور طغواا المعتلنن   الذنن ع موا ع ت الةل ر فترا 

 . سن الزسن

كاا  ل  في العةر الوسوط  بل زساننيا فيي العةير ال يلنث    كياا 

ننبغي امنارا للوها ع ت عجل بوص ها   قة تمهولنة سن   قات ا  تالل 

ادعنبي    سر  ة سين المرا يل ا سيتعمارنة   ت ي  التيي سيبقق ا  يتالل 

 العس ري البرنداني .

نيرق أفرنقويا لليت  وث ترعا بلانة ا ستعمار البرنداني لزنجبار  

ة  بييل نقييل امسيياة سييعول بيين سيي داا عاصييمة 1824-هجييري 1239عيياة 

الل لة سن عماا للت زنجبار    كاا  ل  صل للت سمباسا القبداا ) ولال( 

ل   عييل بتقييلن  سنييل   ال  وسيية البرندانويية     ييلة  عييودم المعسييولة 

 المدالييي  السواسيييوة لليييت   وسييية بوسبييياي    سميييا ناسييي  ليييه أا  بو ييية

المزارنييا  ييل سييارعق فييي لعييالا الييو ء  ا نقويياد ت ييق طاعيية امنج وييز   

  اسوا برفيا الرانيات البرندانوية ع يت المبياني ال  وسوية  تيت بيل ا ل ا 

سن ال  وسة البرندانوة ن سها؛ سما أ رى ا  يتالل  طميا فيي سزنيل سين 

الخنيو   الداعيية    سيا دفعهيي  للييت  لي  لييوفه  سيين السي داا )سييعول بيين 



داا(    كاا نتوجة ليذل  أا ط بيق ال  وسية البرندانوية رسيموا دليول  س 

)سمباسا(  سا ر البالد التي است  ها المزارعة ت يق ال مانية البرندانوية   

 أبرسييق سعاهييلا بييون الييوالي المزر عييي  امنج وييز تق ييي بجعييل أسييير 

الس دنة بول المزارنا  ن وا  كويل ال اسوية لنج وزنيا   كميا تقسي  عشيور 

لالل للييت نةيي ون بون المزارنييا  امنج وييز   تد ييق الوييل لرعانييا الل ليية اليي

امنج وزنة في الممال  اللال وة   ع ت أا نت  للغياء تجيارا الر ويق    بعيل 

 .(105)العاسون  نة  تز ز ق القوات البرندانوة ع ت المندقة

ع ت أا الةالت الوأوقة بون البرندانوون  السالطون اسيتمرت د ا 

   ق بوارعه  الب رنة تع يو أسيواج الم يوط الهنيلي    تجيو  انقدا    

لبانييا المندقيية  هابييا  لنابييا  ت ييا ل اكتشيياي المندقيية  ت  ييص س يياسن 

ال راغ  نقاط ال ع    لعل برندانوا كب ق أنيلي السيول سيعول بين سي داا 

 طو ق عنقه بإبراة س س ة سن المعاهلات كاا لها أأرها القيوي بعيل  لي  

عود امسالسي السواسي في هذم المندقية ابتيلاء سين سعاهيلا في لنهاء الو

 .(106)ة1845أ  سعاهلا  1828سبتمبر 

ة عنلسا  1890نوفمبر  4بلأت نقدة الت ول في تارن  زنجبار في 

  يعق هيي   بومبيا ت يق ال مانية الرندانوية   سميا نعنيي ببسياطة   ييا 

ر يي  أا    وستهييا  لدارتهييا سسييتقبال بييون أنييلي سسييئولون برندييانوون  

الجزنييرتون   تييا ت يييق   يي  السييي داا   ل نييه ليي  نعيييل سسييتقال أ  نتمتيييا 

بسيي دات  اسييعة    لنمييا هييو سجييرد  يياك  اسييمي ل جزنييرتون    سيين أيي  

                                                           

 .258المغوري      عهونة ادلبار  ( 1)

 السابق المو ا ن سه .( 2)



سيييقدق تماسيييا فيييي أنيييلي آليييرنن لسبراطورنييية نييير ي أفرنقويييا المتسيييعة 

 . (107) الدمو ة التي أراد السول سعول بن س داا بناءها

ل  ققيق أهيلافها  أل يعق سي دنة زنجبيار  ه ذا ت وا برندانويا  ي

لن و ها ستذرعية بم اربية تجيارا الر ويق باسي  امنسيانوة المعذبية    فيي 

الو ييق ن سييه ألييذت تعمييل ع ييت تقسييو  سيي دنة عميياا بقسييموها اآلسييووي 

 ادفرنقي    تت تتم ن سن بسط ن و ها ع ت زنجبار  فنج ق في تقسيو  

لويرا ت يق  مانتهيا  كميا أليذت الس دنة بون عماا  زنجبار      ا اد

تعميييل ل سيييودرا ع يييت أفرنقويييا الشييير وة عييين طرنيييق ر يييالت الم تشييي ون 

 .(108) المبشرنن

 ليييي  ت يييين برندانوييييا   ييييلها  ات الوعييييود  ال  ييييور العسيييي ري 

 السواسي في زنجبار  بل ت البق  ورهيا سين اليل ل ع يت هيذم الجزنيرا   

أرض زنجبيار   فعقيلت   وث كانق الو نات المت لا ادسرن وة سيبا ة لليت

 -ات ا وة سا   اة عماا سن أعيل لطيالق نيلها فيي زنجبيار    يال المغويري

 "أا ن ييو  أسرن ييا كيياا هييو المتسيي ط فييي زنجبييار -فييي تنكوييل هييذا المعنييت 

 (109)أأناء السنون التي أعقبق  صول السول سعول.

كمييا كيياا الوعيييود ادلميياني ستجيييذرا ب ييل أق يييه الييلنني  السواسيييي 

فيي )تنجنوقيا البير  ويث كانيق سسيتعمرا ألمانوية(  بعيل ان ةيار  ال قافي 

الييل ر ادلميياني  لسييارته فييي ال يير  العالمويية لرعييق ألمانوييا سيين هييذم 

                                                           

انظيير   عميياا  نييرق أفرنقوييا   د/ أ مييل س مييود المعمييري   ترعميية س مييل أسييون ( 1)

 ة . 1980   زارا التراو القوسي  ال قافة   س دنة عماا   13عبل اهلل     

انظر   العال ات العمانوة البرندانوة فيي القيرا التاسيا عشير  د / لسيماعول أ ميل ( 2)

   القاهرا ) د.ت ( . 134نا ي      

  سا بعلها. 259المغوري     نة ادلبار  عهو( 3)



 كونويا   (110)المستعمرات لت ل س  ها برندانوا   ف انق زنجبيار  تنجنوقيا

 أ  نلا ك ها سستعمرات برندانوة    ل ن ر   هذا فإا برندانوا كياا لهيا 

و  فيييي زنجبيييار    كانيييق زنجبيييار تابعييية ليييوزارا الخارعوييية  نةيييل سقييي

اتبعييق لييوزارا المسييتعمرات  عييون لقيي   1913البرندانويية   فييي عيياة 

 .(111)المعتمل  المقو  بلل لق  القنةل

أسا امنج وز فقل كاا له  تخدوط أعمق  ألدر لمنا انتشيار ال قافية 

م يوم هيو تهميور امسالسوة في الجزنرا  سا  ولها سن اليبالد . أ ل سيا ع

المسيي مون فييي امدارا الوسييودة التييي كانييق عسييرا بييون الشييع   امدارا 

ا سييتعمارنة    اسييتخلاة الهنييود س ييانه     تييت   ن ييوا ل مسيي مون أين 

ن ييو  سواسييي    نةييو  فييي  ييرارات اعتماعويية فييي الب ييل .  الييذي فع ييوم 

ارعويل   هيا ء أانوا هو سنا امفرنقوون سن العمل في سزار  القرن يل  الن

العمال كانوا ننتوا سن تنجانوقيا لوعم يوا فوهيا    ك ويرا سيا كيانوا نتينأر ا 

بالعر  فوس موا . فمنعه  امنج ويز بيلعوى س اربية تجيارا الر ويق  تيت 

  (112)نت  كبح انتشار امسالة بون امفرنقوون.

 سن هنا أار ناعرنا البهالني فيي  عيه ال يغوط ال  يارنة هيذم   

ل جمياهور العربويية المسيي مة الخدير الجيياأ  ع يت الةييل ر  فييي   أليذ نبييون

دفقات نعرنة  ار ية صياعقة .  سين  ذا  يه الشياعرا   وليه سبونيا فظيا ا 

 (113)ا  تالل 

   سنعييييييوا ادرَض ال ويييييياَا  ال وييييييا   يييييِل اسيييييتبا وا ُ ُرَسيييييات دنييييين  

                                                           

 . تنزانوا الووة( 1)

 .252    ن   المرعا  ( 2)

انظر   العال ات العربوة امفرنقوة   دراسات تارنخوة ل أيار السي بوة لالسيتعمار   ( 3)

 . 72 - 65المنظمة العربوة ل تربوة  ال قافة  الع وة     

 . 279اللنواا   ( 4)



  

 ت  َّميييييوا فيييييي ُسْ ِ ُ ييييي   رز  ييييي        

 

 (114)الرِّنيييا َكَبُسيييوا البئيييَر   دَّعيييوا  

 

 سننييييييوا ع ييييييو   بغييييييذاِء ِطْ ِ ُ ييييييْ        

 

 (115) َ ْسيييَوِا المييياِء  َنْ َ يييِة الةيييبا 

 

  أزعجييييوك  عيييين ِ ييييالِل ِرنِ ُ ييييْ        

 

  لويييييَت   َليييييْن ُتْزَعُجيييييوا عييييين الَ يييييال 

 

   ييييييانقوك  فييييييي بييييييالد رب يييييي        

 

  تيييت َعَ يييت َسيييْلَفِن َسْويييٍق فيييي ال َّيييَرى  

 

  َ َ  ِ سَّييَة ِدنييٍن   نرُ بييوَا فييو   ِل َّ

 

  أ   سيييييييييييييييياَة َسييييييييييييييييْن َرَعييييييييييييييييت )ة( 

 

  يييييل ُسيييييِ َ ْق دسييييياؤك   اْنُتِهَ يييييْق       

 

 ُ يييييييييْرَسُتُ ْ     َ َشييييييييييا    َليييييييييياَل  

 

نس ط الشاعر بارا علسته الشعرنة ع ت ا نتهاكات امنسانوة التي 

نرت بها ا  تالل في  ق العر   المس مون عموسا    ويث انتهي  الم تيل 

  رسات اللنن   رسات الوطن.

  الد قات الشعرنة ال ا را في  عه ا  تالل تتم ور  ول النقاط التالوة  

 انتهاك  رسات اددناا     رسة امنساا  اد طاا . -1

 نه  ادسالك  ا ست وا  ع ت ادرزاق  تلسور البنوة ادساسوة . -2

با  ال واا س ا لة ل  ل الشعو  الم ت ة   الت ووق ع وه  بمنعه  أس -3

. 

اتسييا  الر عيية الم انويية ل م تييل    انتشييارم  تو  ييه فييي الييبالد المييلا  -4

  ادرناي  الة اري    تت المشاركة في سلافن الموتت .

                                                           

الرناء    هو ال بل اليذي نيربط بيه اليللو ل  ةيول ع يت المياء سين  الرناء   أي( 1)

 البئر .

ال سوا سن الماء   الَغْرَفُة    ال ال  واني  َ ْسَوا  ُ ْسوا  َ ْرفة  ُ ْرفية بمعنيت ( 2)

  ا ل   ال ساا   سادا )   س   ( .



سمارسة الظ    الجور  الجبر ت بال ر مة    ن قة     نراعوا عهلا     سية  -5

. 

 الممارسة الو شوة في القتل  التلسور  امهالك . -6

الشاعر لةيوغة الد ي  بزنيادا ادلي   السيون  التياء فيي  استعمال 

ال عيييل )اسيييتبا ( لدانييية فيييي  الييي  ادسييي و  الخبيييري لميييآأ  ا  يييتالل   

ال وا( عمول في أدا ه التعبوري  ل  هيو تعبوير دال  – الجناس بون )ال واا 

ع ت المزا عة امعراسوة التي نرت بها الم تيل ع يت المسيتونون امنسياني 

 ويث سنعيوا أصي ا  ادرض  اليوطن  يق ال وياا  أسيبابها    الم ياني   

 )ال وا(.   رسز دسبا  ال واا بالمدر

 نا لها سن صورا نعرنة بل نة را عة فيي التشي ول  التعبوير سعيا   

في  وله   )كبسوا البئر   دعوا الرنا( صيورا تياازر التعبويرات السيابقة 

 في تو وح المعنت ) تل ال واا  أسبابها( .

لشاعر نستمل عناصر صورته سن سخو تيه التيي تيرتبط بةيورا لا ا

بال واا العربوة القلنمة  التي تن  عن انتما يه العربيي ادصيول   كاني ة سبانرا 

عن عذ ر هذا ا نتماء في المعجي  ال  ظيي اليذي ت ونيق سنيه الةيورا   ستمي ال 

آليرم ( لليت  ل  في  وله   )البئر   الرنا    سوا الماء   ن  ة الةبا... لليت 

آفييات الم تيل  ) اسييتبا وا  -ن يين المت قيون -عاني  سيا نع سييه المعجي  ن سييه لنيا

  انقوا ...لل (. -أزعجوا  -سنوا  -ت  موا -سنعوا

 نةيير الشيياعر فييي تعبوييرم عيين أهييوال الم تييل الغانيي  أا نسييترفل 

الة  ادسييي و  القرآنيييي نعا يييل بيييه رؤنتيييه المنا ييي ة   سييين أعيييل امسييي

(  ا تباسيييا   نر بيييوا فييو   ل      سيية دنيينوله   )  المسيي مون   فييي  يي

ل معنت القرآني فيي  يول اهلل تعيالت   )َكْويَ  َ ِلْا َنْظَهيُر ا َعَ يْوُ ْ  َ  َنْرُ ُبيوا 



ِفييوُ ْ  ِل ن َ َ  ِ سَّيية ُنْرُ ييوَنُ ْ  ِبييَنْفَواِهِهْ  َ َتييْنَبت ُ ُ ييوُبُهْ  َ َأْكَ ييُرُهْ  َفاِسييُقوَا( 

ت   )َ  َنْرُ ُبيييوَا ِفيييي ُسيييْاِسٍن ِل ن َ َ  ِ سَّييية َ ُأ َلِئيييَ  ُهيييُ      ييي ه تعال   ييي   ول

 .(116)اْلُمْعَتُل َا(

 في هذا تنا   لنجيابي بيون الير   العربوية ادصيو ة   بيون العقويلا 

امسالسوة النقوة  للت عان  سا نبلنه الشاعر في رؤنتيه الشيعرنة ال يا را  

ة  دا بواعييث ا  ييتالل ن سييه كانييق سند قييا سيين لييالل البواعييث امسييالسو

 بواعث ص وبوة.

ف ي نرق أفرنقوا نم ن أا تسمت هذم ال ر    ر   ص وبوة ؛ 

دا الم اربون المشتركون فوها  بسوا أن سه  عن نعور   ةل أنه  

 .(117)ن اربوا لمل  ل د المسو وة أ  الذ د عن  وا ها

عوا الجماهور للت سن هنا ألح ناعرنا هو اآللر ع ت فرن ة الجهاد  دا

  (118)فوقول مل السال  ل جهاد  ل ا  تالل    ال   ولا لل رم عن البالد 

 أنييين بنيييو امسيييالة سيييا ُنْعِجُزنيييا  

 

   الِعييييزَُّا الَ ييييرُّ ِبَ ْوَسيييياِت الييييَوَ ت 

 

 أنييين بنيييو القيييرآا   هيييل َأيييبََّدُ ْ        

 

   كتييييياُبُ ْ  َعيييييِن الِجهييييياِد ِلْ ِعيييييَلى 

 

 لجيييالد بيييالظبت أنييين َ َدييياِرنُ  ا

 

   أنييييين سشيييييا و  الدعييييياا بالقنيييييا 

 

 أنييين بنيييو التو ويييل ليييو َصيييَلْ ُتْ 

 

  تو ولك  سا ر ص الشيرك ع يت   

 

 أنيين بنييو اد ييرار  سييا سيي ون          

 

 الُمْ ييييييييييُ   الييييييييييلنُن َ ِرنيييييييييي    

   (119) ال ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرى

 

                                                           

 . 10   8التوبة  اآلنتاا   ( 1)

 114عهونة ادلبار   )المغوري(   ( 2)

 . 281اللنواا ( 3)

 ال رن    سن س   ساله ك ه    ال رى   النقةاا( 4)



ادبويات ك هييا سيياال نب ييث عيين لييوا ستموييز سيين المسيي مون   أ لئيي  

 ربييا    بامسييالة دننييا     ب مييل نبوييا  رسييو     هييي الييذنن آسنييوا بيياهلل

المعال  التي تنبئ عن هونية المياسنون المو يلنن اليذنن ع يوا بنواعيذه  

 ع ت امسالة نرنعة    سنهجا .

 الةوا ة ال نوة تعر  عن فئة سخةوصية سين المسي مون الموعيه 

ت نميو ج للوه  الخدا    )أنن بنو امسالة( هذا التركو  ام افي دال ع ي

ربام امسيالة  صياغ نخةيوته  سين بيات سي وكه  نعير  عين نخةيوته  

امسالسوة  ه  سن امسالة  للوه  عشورا  ا لا   فةو ة  ا يلا   لوسيوا 

كسا ر المس مون النياطقون بالشيهادتون   فقيل كياا بإس انيه أا نقيول سي ال  

 )أنيين هيي  المسيي موا سييا نعجزنييا ( سييا اسييتقاسة الييوزا الشييعري    ل يين

التركو  ام افي الذي استعم ه الشاعر نظل له د لتيه الخاصية سين  ويث 

الو و ة التعبورنة   فالمس موا نييء  بنيو امسيالة نييء آلير.  نجييء 

است هاسه  )سا نعجزنا  (  توبو  ل ذنن تقاعسوا عن داعي الجهاد   بونما 

ويل عاء الشدر ال اني أس و  لبري نعا ل ا ست هاة في   و تيه .  سيا  

عن الو و ة التعبورنة عن التركوي  ام يافي السيابق )بنيو امسيالة( نقيال 

س  ييه عيين سييا ر التراكويي  ام ييافوة ادلييرى ) بنييو القييرآا (   ) دييارن  

 الجالد(  )بنو التو ول(  )بنو اد رار(.

 ناعرنا البهالني نب ث في الم اا عن امنساا    ل ا كاا الم ياا 

سياا المرتقي  هيو صيا   الهونية ن سيها   سين  ا هونة لسالسوة فيإا امن

 هنا عاء ا ست هاة ست ررا  بنداا الب ث في الم اا )أنن (.

 ل ا كاا )البهالني( في صراعه ال  اري سا اآللير  يث امنسياا 

ع ت سواعهة العل اا   سمارسة نعورا الجهاد التي أصب ق فرض عيون 



ال  راسيزا لهيا بالسيو  ع ت كل  ادر سستدوا   فإنه أن ا تنا ل عيلا القتي

  (120)في زسن الملافا  البار د فوقول

 كيييي  نظ ييييُ  السييييوَ  بمنييييا  قِّييييه       

 

   َأَسيييييا ُنَجيييييازى  يييييال   بميييييا عنيييييت 

 

 لاَّ السيييييييووَي ُطِبَعيييييييْق ل قهيييييييا       

 

  (121)  قُّهيييا ت  وُمهيييا ع يييت الدَُّ يييت 

 

  السييييوُ  نييييه     ن وييييق  قييييه       

 

  أصيييلق سييين َعيييلَّ  أك يييت سييين ك يييت 

 

  السيييييو   ييييير   نقييييير لازنيييييا       

 

 نةيييول لا ِ يييوَ   لا صيييال انيييت ت 

 

  السو    نر ت الذلول صيا با       

 

  (122)لا اليييييذلول بالشييييينار س تيييييوى 

 

  السيييو  عيييالُء المخيييازي آليييذ       

 

 (123)ب يييبا سييين ن رسيييه لليييت الع يييت  

 

  السيييييو  س تيييييا   ل ا ت يييييانقْق       

 

 النهيييييتع يييييت الهمييييياة ال يييييرِّ آراُء  

 

  السو  كالةلق سن الرعياِل سيا

 

 َهَزْزَتيييييييييييُه لخديييييييييييٍة ل َّ س يييييييييييت 

 

ادبوييات المختييارا سيين سقةييورا )البهالنييي( تتنييا ل أد ات القتييال 

   ا  ها سن  ويث الجهياد  المقا سية  اليلفا  عين اد طياا   سين ليالل 

تركوزم الشعري ع ت السو  هذا الذي طالما استعم ه العربيي فيي تارنخيه 

ل   دفاعا عين القبو ية  س انتهيا  بيل امسيالة   أي  اليلفا  عين ادسية الدون

    اناها بعل امسالة .

                                                           

 . 280اللنواا ( 1)

 الدَُّ ت   ادعناق    س ردها   الدَّالُا .( 2)

 الشَّناُر   العوُ   العاُر .( 3)

 ال َّبا   الع ل ك ها    الجما أ با   .( 4)



 ل يين  ييون نهمييل السييو     نسييتعمل فييي   ا  ييه المةيينو  سيين 

أع هييا ن ييوا العييار كييل العييار ع ييت سيين أهمييل السييال   ليي  نييرد  بييه   يي  

 الظالمون.

    فهييو رد   أبعيياد السييو  اندال ييا سيين الم  ييوظ الشييعري هنييا تتنييو

ل ظالمون المعتلنن الجيا رنن المنته يون  ققيوق اآللير   ميا  عيل انا    هيو 

نهاسة صاد ة   رعولة ناصيعة   ل يلاة نيجا     هيو  رنية سةيونة ت يور 

سن أعل كراستها    صونا لشري لنسانوتها    هو عز   نر ت باليذل  نيلرأ 

تيييا  النةييير الهيييواا    هيييو عيييلل  لنةييياي   نر يييت المخيييازي    هيييو س 

ل شجا  صا   العقل الم  ر  اليرأي الميلبر    السيو  س يل الرعيل الةيادق 

تبل  سةيلا وته  يون نجير  فيي الموا ي      تظهير سر ءتيه  ونميا تختبيرم 

 الشلا ل . 

 ل ا كانييق هييذم أبعيياد السييو  فييي المنظييور الشييعري  فييي السييواق 

لمقيات ون المهيرا   التارنخي أن ا  فإا ادبعاد ن سيها كا نية فيي ال رسياا  ا

  ونما نلافعوا عن أ طانه  .

 الشاعر سن لالل أد اتيه التعبورنية نسي ط ال يوة ع يت المتقاعسيون 

عيين داعييي الجهيياد  فقييل اسييتعمل  )كيي ( الخبرنيية زعييرا ل متخييا لون عيين 

( أ  نينتي ا سيت هاة ن يض بيه ك  نظ   السو  بمنا  قهد اعي القتال   )

أسيا و  فيي ر يا  الظيالمون المعتيلنن   )المت قون ع ت  عيو  لعميال السي

 (.نجازى  ال  بما عنت 

 عيياءت الةييور الشييعرنة تةيينا بيير ازا لبسييالة المقاتييل سيين لييالل 

تةونر علته في القتال   الةيور التشيبوهوة المعتميلا ع يت   ي  التشيبوه 

 - السييو  كالةييلق أدت د رهييا التعبوييري الشييعري فييي السييواق ال نييي   )



  السيو  عيالء المخيازي  - نر ت الذلول صا با   السو  -  السو   ر

 (. السو  نه  -  السو  س تا  -

 القارئ ال رن  نال ف لطاللة  عه الشاعر العربي القيلنر أبيت تمياة 

  في سوموته التي  اهر بها المعتة  في انتةاراته التارنخوة ع يت الير ة 

 البوزندوون   ت   اللرا التي عاء سد عها  

 (124)نباء سن ال ت  ... في  لم ال ل بون الجل  ال ع السو  أصلق أ

هذا  ل  نن ةر الةرا  ال  اري في نعر البهالني ع يت زنجبيار 

 نييرق أفرنقوييا ف سيي    لنمييا اند ييق فييي صييراعه ال  يياري  ييل اآلليير 

فيي صيراعها  -هيي ادليرى  - وث  صيل نيعرم لليت سةير فيي   ياناها 

 ييه فييي الييلالل المةييري   التييارنخي سييا الم تييل امنج وييزي  بعييض عمال

  لنتو   سعه فارسا سغوارا أأناء الماتمر المةري  رناض بانا .

 املؤمتر املصري :
ر و  الوزراء )بدرس بانيا  (125)عنلسا ا تال )لبراهو  الورداني(

أييارت فتنيية  ييارنة بييون  (ة1910سيين نييهر فبرانيير سيينة  20 يالي( فييي 

سين الت قوقيات أنيه  طنيي    عنيلسا  يبض ع ويه تبيون  المس مون  اد باط

   بعل القيبض (126)سنة      ننتمي للت عماعة بعونها 25سةري عمرم 

                                                           

   40/ 1س ميل عبيلم عيزاة دنواا أبي تماة   نر  الخدو  التبرنزي   ت قوق   ( 1)

 ط دار المعاري سةر .

ة   بعيل أا أكميل 1906هو لبراهو  ناصو  الورداني كياا  يل سيافر لليت أ ر بيا سينة ( 2)

سييرا عيياسون   أيي  ندر سييه ا بتلا ويية فييي المييلارس ال ييرا بمةيير   فق ييت فييي لييوزاا بسو

ما نية  التيارن  ة     ةل ع ت نهادا فيي الع يوة ال و1908توعه للت انج ترا في سارس 

ة    فيتح صيوللوة فيي نيار  عابيلنن ت يق اسي  1909الدبوعي   أ  عياد لليت سةير سينة 

 18)صوللوة الورداني(  م   اليورداني  أ  عيق ع ويه الم  مية عقوبية امعيلاة نينقا فيي 

 ة.1910/  5/  19ة    علد 1910/  2/  21علد المقد  ة . انظر   1910سانو 

 ة .1910/  2/  21عرنلا المقد    علد ( 1)



ع ويييه اعتيييري اليييورداني  بجرنمتيييه    أا اليييل افا التيييي دفعتيييه   تويييال 

 بدرس  الي تتم ل فوما ن ي  

 ثالثهـا  ر اسية س  مية دنشيواي    ، ثانيهـا  ات ا وة السوداا   أوهلا 

سعاكسته ل جمعوة العموسوية  ر ياؤم  ها ـــرابع  لعادا  انوا المدبوعات

ــها:عيييين سشيييير   سييييل استوييييازات القنيييياا   س اربتييييه ل وطنويييية  خامســ

  ييل أدى امعييالة المقيير ء   تهييا د را لدوييرا فييي تيينعوئ  (127)المةييرنة.

. فما أا القاتل أكل أا  ت يه كياا بسيب  (128)ال تنة بون المس مون  اد باط

ع يا سين اد بياط اتخيذ ها سيببا  عوهيا مأيارا  ور أا ب  سوا ته لال تالل

ال تنيية   ادعيياء بيينا بدييرس  ييالي  ةييل با  توييال دنييه سسييو ي   بييذلق 

 .(129)عهود س نوة لوأد ال تنة

 س ي اد باط فيي اليلعوا لعقيل سياتمر أسيموم )المياتمر القبديي( 

 س ق ص و تاا  بدوتاا هميا  الغرض سنه ت لنل سدالبه     في أسووط

 8 - 6وطن(   )سةيير( فييي الييلعوا ل ميياتمر الييذي تمييق ل استييه فييي  )اليي

 التوييرت لجنيية لتنظييو  الييلعوا ل ميياتمر  ت لنييل  انتييه   1911سييارس

  )عورعي ب   نةا(   )بسيدورس   تش  ق سن )بشري ب   نا( ر وسا

  )توفويق بي  د س     )سونوت ب   نا( أسونيا ل ةينل ق  لواط(  كو ون

 . (130)س رتورا(

                                                           

 ة .1910/  2/  21الجرنلا ( 2)

ة 1910/ فبرانير  24   23   22   الجرنيلا  1910فبرانير  23راعا المقد   ( 3)

. 

سيين نييوال  14رفعييق السييعول ادهييراة عييلد نييوة السييبق   .بق يي    د..ال تنيية اد لييي( 4)

 با    آراء  را .44861ة   العلد ر   2009أكتوبر  3 -ه   1430

 .108المرعا السابق    انظر   سذكرات عن بعض  وادو الما ي   وني فهمي بانا      ( 1)



التهبق الموا    ازداد الةخ  هنا  هناك ادسير اليذي دفيا هيذم ال جنية 

للي أا تةلر بوانا   ننص ع ت أا الغيرض سين الجمعوية العموسوية لأل بياط هيو 

لزالة ال وارق العلنلا الموعودا اآلا بون العناصر الم ونة ل مجمو  المةري   

م العناصر في عموا  قو ه  بواسدة تعل سبلأ المسا اا  العلالة المد قة بون هذ

 .(131)  اعباته  الوطنوة لو ونوا ك ه  سةرنون  بل كل نيء 

 ت لد عل ل أعمال الماتمر أ  كما اسمي الجمعوة العموسوة بنقياط 

عاءت  ا مية المدالي  القبدوية تسيتنل لليت  اعيلا المسيا اا   س لدا أهمها

المسيا اا فيي في المواطنة    نم ق لمسة بنود ع ت سوبل ال ةير هيي 

ا تراة نوة الرا ة اللننوة )اد ل(   الركوا للت ال  ياءا د ا سيواها فيي 

لسييناد الو ييا   العاسيية د ا نظيير للييت أي اعتبييار آليير    عييود سم  ييون 

لأل بياط فيي المجيال  النوابويية    يق اد بياط فييي لل ياق أبنيا ه  بالمعاهييل 

أا اد بيياط نييلفعوا  اد لويية )ال تاتويي ( أسييوا بنبنيياء المسيي مون    سييوما

 يرنبة ع يت العقيارات لتن يق سنهيا سجيال  الميلنرنات  الما ية لمسة فيي

ع يت عمويا  –د ا ت ر ية  –أا تن ق ال  وسة   ألورا. ع ت هذم ال تاتو 

المرافييق المةييرنة  هييو سييا نعنييت أا تن ييق ال  وسيية ع ييت الماسسييات 

  .(132)المسو وة كما تتولت امن اق ع ت الماسسات امسالسوة

 . بعل  ل  ب ترا زسنوة  ةورا عقل ساتمر آلر دعا للوه المس موا

 لنما تنكولا ل و لا أسموم الماتمر    رف وا تسموته بالماتمر امسالسي

المةييري    التييار ا لر اسيية الميياتمر نخةييوة سعتلليية تسييعي لت قوييق 

  ياد المياتمر عيلد  (   لا  طنوة سنشيودا   هيو )سةيد ي رنياض بانيا

الشخةييوات الرا ييلا التييي تييرفض أي تمووييز بسييب  الييلنن  س ييل أ مييل سيين 

                                                           

 30رسزي سوخا ول       .راعا سونوا  نا   د( 2)

 :القيياهرا  87 - 85انظيير  تييذكار الميياتمر القبدييي اد ل   توفوييق  بويي      ( 3)

 سدبعة ادلبار  دد.ت.



   عنل  ل  ه  أسور الشعراء )أ ميل (133)لد ي السول  عبل العزنز فهمي

نييو ي( صيييارلا فيييي  عيييه ال تنيية العموييياء  سخاطبيييا اد بييياط المةيييرنون 

 (134)بقوله 

 َبني الِقبِط ِللواَا اليُلهوِر ُرَ نيَلُك        

 

 ي الَبِرنَّييييِة أاِنوييييا َهبييييوُم َنسييييوعا فيييي 

 

 َ َم ييُت  ِلِ  ييِ  اهللَِ َصيي َ  ِابييِن َسييرَنٍ        

 

 َ َهييييذا َ  يييياُء اهللَِ َ ييييل  يييياَل  اِلوييييا  

 

 َ َ اهللَِ َأ  َلييي  ُندِ يييِق النييياَر ُسدِ يييق        

 

 َعَ وييييييييِه دََ دى َفجييييييييَنا َأ  َتييييييييلاِ نا  

 

وة    هييي  ةييولا طون يية ت اعييل فوهييا نييو ي سييا اد ييلاو السواسيي

 سا ال تنة الدا  وة بيون المسي مون  اد بياط   بير   السواسيي الم ني    

 اللب وساسي اليواعي بمجرنيات ادسيور سين  وليه    أرعيوا أا تتيا  ليي 

ال رصة سرا أليرى لموازنية نقلنية بونهيا  بيون  ةيولا البهالنيي فيي هيذا 

 السييواق التييارنخي . أسييا  ةييولا البهالنييي التييي عيياءت فييي لطييار صييراعه

ال  ييياري فيييي بعيييلم السواسيييي  العسييي ري    التيييي كييياا هيييذا المييياتمر 

المةييري س ورهييا   فقييل بييلأها هييو اآلليير بخدييا  نييعري سييا اد بيياط 

  (135)بقوله

 نيييييا َ ِديييييوَن النويييييِل سيييييا  ادأييييية       

 

  بييياَت َعْ يييُن اليييلنِن سنهيييا فيييي َسيييَهر  

 

 َأْ َ َقيييْق سةيييَر   اَ يييْق َ ْوَرهيييا

 

  مرُلدييييييييييُة الِقييييييييييبط   اك المييييييييييات 

 

 نييا َلقييوسي  ادسييت كييل ادسييت       

 

 لا عيييييرى النويييييل ع يييييت هيييييذا القيييييلر 
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 ة .1981القاهرا  



  ييانقوك  فييي المراعييي سد قييا       

 

  (136) انيييييرأبُّوا  لتةييييياٍ   انييييير 

 

 ط بيييييوا أعظيييييَ  سييييين سقيييييلاره        

 

 نييييينا سييييين اكسيييييبه العيييييلُل الَبَديييييْر  

 

 أسيييييييية  وسونيييييييية لييييييييوَ  لهييييييييا       

 

 فيييييييييي السواسيييييييييات  يييييييييقٌّ ُنْعَتَبيييييييييْر  

 

 لوييق نييعري سييا الييذي َأْبَدييَرُه        

 

  غدة )الر سياا(   أة عيْلُل )ُعَميْر(  

 

 أة  صييانا المةييد ت فييي  قهيي        

 

  لا س  نيييييييييياه   ِسييييييييييْعَناه  ِبِبييييييييييْر 

 

نتوعه الشاعر بخدابه الشعري للت أهل سةر سستهال  لي  بقوليه  

   اليذي نعيل " نا  دون النول" كان ا عن سعنت النول في سخو ته الشيعرنة

رسييزا ل تييارن  المةييري العرنييق   ال  ييارا العظوميية ع ييت استييلاد  ليي  

التارن   ت   التي أفرزها المةرنوا ع ت  ي تي النهير  فنهير النويل عنيل 

ادفار يية  العيير  نعييل رسييزا ل   ييارا  ا سييتقرار     ييلا المةييرنون 

   وته .

را   فيي الو ييق ن سيه نتسيياءل الشياعر عيين  قوقية ال ييوادو ادلويي

ت يي  التييي سيين نييننها لزعيياج الوا ييا السواسييي المةييري   عر  يية عهييود 

 التنموة  السالة  الوفاق الوطني  بون سا ر المةرنون.

أ  ن قي بالال مة ع ت اد باط   كو  انةياعوا ل لسيا    انجرفيوا 

للت ال تنة الدا  وة  سذكرا بالتارن  القلن   عنلسا كياا الر سياا نسيوسوا 

ر كل أليواا ال بيق  ا  يدهاد    لي  ننقيذه  سين الر سياا اد باط في سة

 ل  علل عمر  ع ت نل عمر  بن العا   بعل فت ه سةر . 

                                                           

 . للوه    له   اْنِرْ بابا     ُنَرْ ِبوَبة    سلَّ ُعنقه   أ  ارت ا لونظر اْنَرَأ َّ( 1)



 ن بق التارن  أا أ باط سةر تعر وا للت أ ةت أنوا   ا  دهاد 

 التعييذن  الو شييي ع ييت أنييلي أبيياطرا الر سيياا سنييذ بلانيية القييرا اد ل 

 بلانة ال    امسالسي لمةر . ة    أي للت641الموالدي    تت عاة 

  ل استخلة ادباطرا سا أ باط سةر كافة أليواا التعيذن  الو شيوة 

  سن  رق  ع ل  ص      سي    نشير  رعي   تقدويا أع ياء  تهشيو  

أسناا    املقاء للت الو وش الم ترسة .  بعل أا كاا ادبياطرا نعميل ا 

م هييا    تييت  صييل عييلد للييت  تييل ادفييراد ألييذ ا نبوييل ا  ييرى بييل سييلنا بنك

 (137)نهلا ه  سئات اآل ي.

 نج  أا نذكر هنا أن يا أا أ بياط سةير تعيا نوا سيا ال يتح امسيالسي 

 ل الر ساا   ل  نسجل التارن  أنيه " كياا بنوياسون بدرنيرك القيبط الشيرعي 

)الذي هير  سين ا يدهاد بدرنيرك بوزندية سين امسي نلرنة لليت ل يلى  يرى 

بمسيياعلا عميير  ع ييت  هيير اليير ة الدغيياا     ييل  الةييعول(  ييل أصييلر تع وماتييه

 .(138)صلر هذا ادسر للت كل أ باط سةر"

 بعييل أا كيياا الشيياعر سيين عال ستةييارعا   عيياد بنسيي و  سترفييق ن ييا ر  

  (139)اد باط بقوله

 نييييا بنييييي اد بيييياِط ت ُ يييي  ِسْةييييُرَنا       

 

  أنيييييييت  البنيييييييُ   ن ييييييين المقتهييييييير 

 

 لا هييييييييييذا النوييييييييييل أةن  افييييييييييل       

 

   نيييييييييا َنْرَ يييييييييُا سنهيييييييييا َ َنيييييييييذرك 

 

   ونييييييييية أنيييييييييبُه نيييييييييْيٍء بَسيييييييييَقْر  فغييييييييييلْت َ اِفُ نييييييييييا تْرَ ييييييييييُعها       
                                                           

 سيا  22انظر    ةة فتح سةر سين القبدوية لليت امسيالة    اسيل سي وماا      ( 1)

ة    انظر  عنلسا دل يق سةير فيي 1988هرا   بعلها   الم ت  العربي ل معاري  القا

 سابعيييلها   نه ييية سةييير ل دباعييية  النشييير  14دنييين اهلل    د / س ميييل عميييارا     

 ة .1997 التوزنا   
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 . 289السابق ( 3)



  

 َرَ يييييييييَعْتَها لَبَنيييييييييا ُأييييييييي َّ دسيييييييييا       

 

  ا تبدنييييييييييا بمشيييييييييياش َ َ بيييييييييير 

 

  ْهيييييَي   ُنْقِنُعَهيييييا سيييييا ترتميييييي       

 

      نقنعهييييييييييا َبْ ييييييييييُا الَ َجيييييييييييْر 

 

   ِنو نيييا فيييي الغييير  نجيييري َ َهبيييا     

 

  بقونييييييييا َنَتَراَسييييييييت فييييييييي اْلُ َ ييييييييْر  

 

نذكره  أا سةر  طن  ا ل  نول  ا يل ل جمويا    تسيع ه الةيور 

الشعرنة لوعبر بها عن تةيونر سةير فيي  يوارم سيا القيبط    ويث صيور 

النول بنة تر ا كل ادبناء     ت رق بون ابن  آلر    هي صيورا عمو ية 

 لتةرن وة الع ونة .في سوا ها ال ني  ن  ها سن ا ستعارا ا

 تنتي بقوة الةور تو ح أا لورات سةير لي  تعيل ل مةيرنون كميا 

كانييق فومييا س ييت   ل نهييا ل م تييل البغييوض    سيين هنييا عيياءت الةييورا 

الشعرنة ا ستعارنة أن ا دالة ع يت بشياعة اليلال  الميللول فيي آا  ا يل 

تقواء (. أ  نة ه  بعلة ا سفغلت  اف نا تر عها  ونة أنبه نيء بسقر)

 (140)بالجور البرنداني المستعمر بقوله 

 ِلْا ن ن َعْوُر اْ ِتاَلٍل َ رَُّكْ 
 

 َفْهيييييييييْي ُأْسِنوَّييييييييية َسييييييييين   َنْ َتِ يييييييييْر 
 

 سا ُنرنُل الجوُر باستقالل  
 

 بعييييييلسا ألقييييييت عةييييييام  اسييييييتقر  
 

 عَقل النِّوَر  سا في ِهمَِّته             
 

 آَسيييييييَن المةيييييييريُّ نوسيييييييا أة ك ييييييير 
 

 ه  أا   نركنييوا للييت الم تييل البرنديياني   فهييو   نعنوييه فهييو ننةيي

ا ن ةييال أ  ال  يي  الييذاتي لأل بيياط دا عييور ا  ييتالل سسييتقر سييتم ن   

 لو  في  اعة لليت سسياعلته .  لا أطميا  المسيتعمر فيي سيوارد اليبالد 

  ل  ل العباد     نعنوه بعل  ل  ك ر    لنماا .
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ال  و  الذي  اة بيه )رنياض بانيا(   نظرا ل ل ر التارنخي السواسي

ر و  الماتمر المةري  في تقرني   عهيات النظير  لي  ن يق نياعرنا أا 

نسييجل لعجابييه بهييذم الشخةييوة المتزنيية الوطنويية فوقييول ساد ييا رنيياض 

   (141)بانا

 صا َ  الِعزِّ رناض َسْن َ َلْت

 

 فييييييي َ َزر        ُهْنييييييِس وييييييِلِ ْوالتَّ ُاَرْدييييييِف 

 

 الم تمت ه بة ال  َل عزنز

 

 نييييييانه العييييييلل بمييييييا سيييييياء  سيييييير 

 

 عرد الغورَا سن أع انها

 

 ف مييييت ال ييييق  ألييييزى سيييين  ييييلر 

 

  عة  الن  ة سرهو  السدت        

 

 لييييييون الجانيييييي  صييييييع  المن سيييييير 

 

 نا  مين ادن  نا لوث الشرى       

 

  د عيييين ال ييييوض فقييييل عييييل ال ييييذر 

 

   تل  سةر لمن نع و بها       

 

 سيييير القييييلر ويييير سييييا عييييزك سيييين أ 

 

  ا   أنق ع ت أرعا ها

 

 بميييييييالك ادسييييييير  ال يييييييق اد ييييييير 

 

فالشاعر فيي ادبويات المت اع ية سيا رنياض بانيا نخاطبيه بالخديا  

اللب وساسي الرسمي )صا   العزا(  الةورا المرسيوسة ليه تجع يه  يي 

سةاي القوادات المةرنة الرنولا  ونذاك   فهو سن  ميو فديرا التو ويل 

بخورم  نيرم ستجيردا سين النيواز   ادهيواء   هيو سين     سن أ اة العلل

ناصر ال ق  ال قوقة  درأ  لر الغادرنن  أ بط فتنة المتيآسرنن    أفسيل 

 س ر الماكرنن.
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أيي  نرعيييوم الشيياعر أا   نتيييرك سةيير ل عييياب ون بنسنهييا المهيييلدنن 

ل ا رها  سستقب ها  فهو أهل أا ن وا سن أ لواء أسرها الساهرنن ع يت 

 أسنها.سالستها  

 التةونر ال ني نعا ل الشاعر في تعبورم عن رؤنته الشاعرا  في 

اسييي  العسيي ري  كقولييه )عييرد الغوييرا سيين أع انهييا(  )لوييث وصييراعه الس

الشييرى( نةييور بهمييا نييجاعته فييي ال ييق   ورتييه ع ييت العييلل  ال ييق   

  نعبر بال نانة عن العزا  ) مي ادن (.

 :يالصراع احلضاري يف بعده العلم ثانيا 

 تيلرن  هيو المسيتعمرات فيي اللراسية لنظياة الير و  الهيلي كياا

 أعل  سن اللنوا  المستونات في الم  وة امدارا سساعلا أعل ادفار ة سن

 اد ر بووا. نم  ها التي الخاصة الرأسمالوة المو  ون ل شركات توفورا

 ل مشياركة ادفار ية سين   ويل عيلد انتقياء   الوا ا   في هذا  نعني

 سين نبيا تع ومويا نظاسا ن ن  استغاللها    ل  القارا ك ل ع ت لهومنةا في

 ل ميواد ادرنيل ا سيتخلاة لتنشيوط تةيمومه نظاسيا تي  أ  ادفرنقوية البوئة

 الشيبا  معدياء   يا تع ومويا نظاسيا لي  ن ين كميا    ا عتماعوة المادنة

 كاا ما لن   أفرنقوة سجتمعات في بوص ه  أع اء بالن    ا عتلاد ال قة

 هومنية ت يق أ ر بيا سواعهية فيي الشيعور بام عياا  يرس للت نسعت نظاسا

 بشي ل أفرنقويا  اتهيا لليت الدبقوية النزعية هيذم نقيل الرأسيمالوة   تي  الدبقية

 . ت قا ي

  التيبجح ا سيتعماري ل عنةيرنة التع يو  ت يمون عم وية أا كميا

 كانيق قيلف زاد الو يا سيوءا   يل الرأسيمالوة ت يمرهما ال تيون ال قيافي



  ل يق  ا ستغالل  امل ا   أعل سن تع و  عن عبارا الملرسوة ال قافة

  (142).التخ    تنموة الذهني  التشونر

 سن ندالا نعر البهالني   نجلم بمننى عين هيذا الةيرا  بيل كياا 

 الرعل ع ت المستوى ال  ري  ال قافي في     ال لو.

بالقيا مون ع يت  ع ت كل تستدوا ت م  هيذا الةيرا   ونميا نشيول 

لنشاء الملارس  رعانتها    ا سناهجها التي ت افف ع ت هونية ادسية  

 تعمل ع ت ت بوق نخةوتها في سواعهية التويارات الوافيلا  سين ع مانوية 

تبناها ا  تالل أ   ورها سن التوارات. فهو نشول بمن أسسوا سلرسة سين 

 (143)الوطنوون الغوورنن ع ت الوطن  هونته بقوله 

 ة      ُ  لع وِة اللنِن سلرسست أس
 

 ا      أنوارا  سنت ع  كهالة الشم 
 

 هُ   بوبة اطهار  ن وُس    مَّْق ن
 

 ا  أْصَ ت ِسَن اللُّرِّ بادْصلاِي ُسْ َتِ َع 
 

 َتعَُّدشوا  كتساِ  الع ِ  ل  َفِهُموا 
 

 كوَا الجهالةِ في     الِ َجت َنَنَعا 
 

  ُ     لِّ َهمُُّه   مِّرنَن ُ نوَل الج  ُسَش
 

 َرَعا أا نعبل ا اهللَّ بالوْعِه الذي َن 
 

   عقول   وُر  اصراٍ   َأْ َ ْق للوه
 

 ِ  فانقاد ا لها َتَبَعا   ر رَا الع     
 

 ه   اٍط  عزٍة   نعار   ع ت نش
 

 ا   َر سنلفع   ارض  ف ناَّ البْ     سع 
 

كانيييق سلرسييية  ا يييح سييين ليييالل الرؤنييية الشيييعرنة أا الملرسييية 

لسالسوة   تعنت بع وة اللنن  ال غية    ن هي   لي  سين ليالل  وليه  )ع يوة 

الييلنن(   نييرى أا ال ا ييلا المرعييوا سيين هييذم الملرسيية عظوميية الجييل ى 
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 ع و ييية القيييلر  المن عييية    هيييو الميييللول المييينع   سييين ليييالل الةيييورا 

 . الشعرنة المش  ة سن التشبوه  )كهالة الشم  أنوارا  سنت عا(

 ص  طال  الملرسة بالع ة  النقاء  الدهيارا    الةيورا التيي  

استعمل فوها الت  ول  المشابهة رفعق نقاء ن وسيه  فيوق سسيتوى اليلر 

  ادصلاي الم ودة به  )أص ت سن اللر بادصلاي س ت عا(.

 نةور  اعية الديال  ل ع يو  المعرفية بالعدشيانون لليت المياء سين 

أدركيوا أا الجهيل س يوعة ل عقيول  لهيلار نلا الظمن   نع ل  لي  ب يونه  

 لو و تها في امنساا.

 الةورا الشعرنة  ال نانية تعبيراا عين النشياط  الجيل ليلى طيال  

الع   فيي الملرسية لت ةيول الع ي   المعياري امسيالسوة   تيت نعبيل ا اهلل 

 نةي  أسياتذته   سشيانخه  بيننه  أصي ا  عقيول راع ية   ق عبادتيه 

ت  ومييية الع ييي   ال اعييية ال ييير رنة للويييه لبنيييي  ييون أرنيييلت الديييال  للييي

 امسالة.

 ن ر ر   الجل  الةبر  الم ابرا في ت ةول الع      لعميا  أهيل 

ال  ل ع ت تشجوا هيذم الير    اسيتمرارنتها فيي ط ي  الع ي     تسيع ه 

بيينسواج  -فييي عزسهييا  نشيياطها  -الةيورا الشييعرنة بتةييونر هييذم ال اليية 

 سنلفا(. الب ر المنلفا  )ف نا الب ر

 نبيل  لنييا اهتميياة البهالنيي بق ييوة التع ييو  ع يت سسييتوى المييلارس 

 الع مييياء  الديييال  سعيييا  رد فعيييل طبوعيييي لمو ييي  المسيييتعمر سييين تع يييو  

ادفرنقيييي ع يييت  عيييه العميييوة   ل  " نجميييا سعظييي  المهتميييون بالشيييا ا 

ادفرنقوية أا المسييتعمرنن  المنةييرنن ليي  نهتمييوا بييالتع و  فييي أفرنقوييا ل  

لر الذي نم ينه  سين اسيتنزافها  تنةيور أه هيا   بيل كياا اد ر بويوا بالق



العنةرنوا نعار وا بش ل سد ق  عود الملارس سواء أكانق سسيو وة 

أ  سستق ة أ    وسوة أ  لسالسوة    كانوا نند قوا سن سو ي  عنةيري 

   نزعمييييوا أا تقييييلن  التع ييييو  لألفار يييية أنييييبه بإلقيييياء ال الييييا أسيييياة 

 .(144)لنزنر"

ا نسيتمر نياعرنا فيي ني ذ الهمي   نيزي البشيرى لديال  الع ي   لذ

 (145)سند قا سن المنظور امسالسي في الع    العالموة بقوله 

 (146)نوسا سورِعُا فوه الجْهُل ُسْنَهِزَعا        ِ  لاَّ ل    راك  نا  عاَا الع    بش
 

 نوَّراِ           اٍ  س   َعل ا بنلب    َتْس
 

 تمرَئ البَلعا     أا تسوُنها اهللُّ  نة 
 

 نا ُعملتي نا  ووَو ادرٍض  سب ُ 
 

 ح المال ِ  تبرن ا  سنت عا          سس 
 

 ردا سن رعالُ ُ         هل تقب ونَي ف
 

 ا       تت نعوَر ع ت هذا ال الِ  سع 
 

 ري        ِل التةةتْ  بشنٍا ك ه ن
 

هل تسم وَا بنا نبقت لنا  
 (147)َنَرَعا 

 

    ق ادعوا للت أس ال نه ت سا زل
 

 ا     تمع  ل سس  ف نت  نا رعال ال   
 

 ف بق اهللن سسعاك   زادك 
 

 تقلسا في العال سا كوك  ط عا 
 

نبشره  بووة ن ير فويه الجهيل أسياة ع يوسه   تنيونره  امسيالسي   

 أنه  سوبتهجوا بسب  عقوله  التنونرنة ) بنلبا  سنورا(  هي في   ف 

 رعانتييه ن  ظهييا سيين ل ييلاو البييل  أ  فعييل سييا نييادي للوهييا أ   اهلل  أسنييه
                                                           

   93التنةييور  ا سييتعمار فييي أفرنقوييا السييوداء   عبييل العزنييز ال   ييوت     ( 1)

 ة .  1992سنشورات ك وة اللعوا   لوبوا  الدبعة ال انوة   

 . 294اللنواا   ( 2)

 سنهزعا   سن سرا .( 3)

 الشَرُ    المنهئ .( 4)



نماأ هييا   بييل لا صييوا ته ال نويية تشييور للييت العاط يية اللننويية المانعيية سيين 

 ارت ا  ت   اآلأاة  )نةونها اهللن أا تستمرىء البلعا( .

 فييي  ييوار البهالنييي سييا طييال  الع يي  المسيي مون نسييتخلة ل ظتييون 

اليذي ننتظيره     ال  ظتياا تيل ا فيي الو يق تل ا ع ت المستقبل الج ول 

نا  ويوو ادرض  –سنزلة ها ء الدال  في فاادم   )نا عملتي  ت اته ع 

...(   ك اه  نرفا  فخرا أا المال  ة تمسح عباهه  ن عيا  بركية للهوية   

 نعرض الشاعر ع وه  ا ن ماة للت سا ته    كي ن ويا النجيا   ال يال  

 في سعوته  .

اهلل تعييالت لةييه  بشييري عظييو    كيياا أمييرا ل  ويير سيين  ليي  دا 

الييلعوات التييي نييادى بهييا الشيياعر فييي ن يياله ال  يياري سيين أعييل رفعيية 

 امسالة  المس مون.

 لع ييه سيين الو ييو  بم يياا أا الشيياعر فييي رؤنتييه المناصييرا ل ع يي  

 طالبه  ساسساته  لنما نند ق سين ليالل سنظيور لسيالسي   نتعاسيل سيا 

ط يية لنمانويية تييربط بييون ط يي  الع يي   بييون توفوييق اهلل ال ييلو الشييعري بعا

 رعانته ل ع ماء   هو سيا   نسيعت للويه ا سيتعمار   ليو  سين أ لوناتيه 

تقييلن  الع ييوة امسييالسوة للييت أهييل الييبالد المسييتعمرا  بييل كانييق لييه أهييلاي 

 ألرى نرصلها لنا التارن  .

سيا ل أهي    –ع يت   تيه  انخ ياض سسيتوناته  –"فقل كاا التع يو  

التنةييور ع ييت امطييالق    أهيي   سييا ل ا سييتعمار كييذل      ييل سييودرت 

البع ييات التنةييورنة ع ييت التع ييو  فييي أفرنقوييا  سييخرته لخلسيية أ را ييها  



فغرسييق فييي امفرنقييي القييو  الغربويية   عم ييق بييلأ  ع ييت تهوئييته  لتقبييل 

 .(148)ا ستعمار"

 : : الصراع العقديثالثا

فييي زنجبييار أ  ادلميياا فييي البيير عمييل ا سييتعمار سييواء امنج وييز 

ادفرنقيييي لليييت لعيييلاد امرسيييالوات التبشيييورنة  الميييلارس  المستشييي وات 

  ورهييا سيين الوسييا ل البشييرنة   فقييل  كيير الشييو  عبييل اهلل بيين الةييالح 

 1864ال ارسييي أنييه عنييلسا  صييل القسوسيياا تييز ر  اد ارد سييتور عيياة 

.  كييياا (149)ورنةأعداهميييا السيييول ساعيييل بوتيييا عظوميييا سقيييرا ل بع ييية التبشييي

ا سييتعمار نخشييت سيين الوعييود المةييري فييي أفرنقوييا   دا  عييودم فييي 

المندقية ) نيرق أفرنقويا   سيدها( نياأر ع يت انتشيار امسيالة  ان مياش 

المل المسو ي في المندقة    ال و ولة د ا لكميال المهمية التبشيورنة فيي 

 المندقة.

ةر سين نير ي ف قل "عم ق انج ترا ب ل الوسا ل ع ت لبعاد ن و  س

أفرنقوا   سدها   دنهيا سيتعون ع يت انتشيار امسيالة  تسيانلم    عنيلت 

لذل  ال باط امنج وز الذنن استعاا به  ليلنوي سةير لسيماعول فيي فيتح 

ت   الجهات   كغورد ا   ورم    تت نتسنت ل ن يو  المسيو ي أا ننتشير 

نجبار آنذاك  نتم ن هناك   بل لا )عوا كورك(  نةل برندانوا العاة في ز

  عمل ب ل الوسا ل سن أعل  لي     أرسيل لليت )هنيري رانيق( ... نخبيرم 

عن اعتناق ستوزا ل مسو وة ب  ل عهود رعال امرسيالوة السيال ة اليذكر  

                                                           

 . 93التنةور  ا ستعمار في أفرنقوا السوداء   عبل العزنز ال   وت     ( 1)

طبعييية  زارا  87الشيييو  عبيييل اهلل ال ارسيييي      البوسيييعولنوا   ييياة زنجبيييار( 2)

 .1988التراو القوسي  ال قافة عماا عاة 



المسو وة  عميل ع يت انتشيارها بيون  (150)أ   ال   "  ل ا اعتنق )ستوزا(

نا منقا  أفرنقويا نعبه   فإا هذم الخدوا تبل  ال رصة الو ولا  ادلورا ل

الوسدت سن ن و  امسالة الذي نقدا ع ونا سيبول الرعياء    لهيذا السيب  

 .(151)لا ل  ن ن لغورم نج  لبعاد المةرنون عن المندقة"

  ل  سن أعل التنأور ع ت أقافة الشعو   ل لاو تغوور دنموعرافي نة  

هي  أير ات في نهانة المدياي فيي صيالح المسيتعمر  ت قويق أهلافيه الع ويا سين ن

 البالد سن المواد الخاة  تةنوعها  لعادا بوا هذم الةناعات ل بالد الم ت ة.

  ل أفةح ادستا  ) سترساا( عن ال رق بون ال  يارا اد ر بوية 

 ال  ارا امسالسوة بقوليه " ونميا نعتنيق الزنجيي المسيو وة فإننيا ن ين 

نا فيييي اد ر بويييون نبقيييت  ربييياء عييين امفرنقيييي    ونميييا نتبنيييت   يييارت

 اهرها فإنه في ال قوقة   ن همها. لننا ل  نتع   بعل    )المبشير ا( سنيا 

أن ا أا نت ه  الزنجيي فيي لةا ةيه الممويزا ليه  فإننيا لي  ن  ي  أن سينا 

عنييييياء ا هتمييييياة ب هييييي    يييييارته  بتر وييييية   يييييارته سييييين   يييييارتنا  

ا  بالنةرانوة    بل  سن أا ن عيل  لي  ر نيا نهيلة   يارته أي  ن يا ل أ

نبللها ب  ارتنا    ه ذا نجلنا سعر ون للت أا نجعل سن الزنجي صورا 

سشوهة لأل ر بي   بونما امسالة نجعل سنه أفرنقويا ن تيرة ن سيه.  فيوق 

 لييي    نجيييل الزنجيييي المتيييلنن بالملنوييية اد ر بوييية نب يييغ ت ييي  المسيييا اا 

ن يرا سين ا عتماعوة التي نب غه لناها امسالة بدبوعة ال يال   أي  لا هنياك 

اد ر بوييون   مييا ك  ييوا أن سييه  عنيياء فييي لل يياء  قوقيية سييا   أ   هييي أا 

                                                           

و نلا   ل استدا  امنج وز السودرا ع وه  تخون ه سين ادطميا  المةيرنة فيي هو س   ب( 1)

أعالي النول في أ  نلا    استداعوا ل واءم فاعتنق المسو وة  كاا ندما في ال ةول سنه  

ع ت ادس  ة النارنية لم اربية المةيرنون  التغ ي  ع يوه  . انظير انتشيار امسيالة فيي نير ي 

 . 354  د / س مل النقورا      أفرنقوا  سناه ة الغر  له

 . 354انتشار امسالة في نر ي أفرنقوا  سناه ة الغر  له   د / س مل النقورا     ( 2)



المسو ي   نزال س تقيرا فيي أعوينه  كيالزنجي اليذي نسي ن  (152)اُدَسْوِود

 .(153)ادد ال

فييإ ا تو  نييا عنييل المنظييور الشييعري )ل بهالنييي(  عييلنام  ييل أل ييص فييي 

 ولا  نرنعة  سنهئ  واا .كش  النقا  عن ادلدار المرتقبة ع ت امسالة عق

 سن  ةا لم التي صار  فوها الم  لنن  الع مانوون  ةيولته التيي  

 (154)عنوانها )أفوقوا بني القرآا(  لننلذ سنها  وله 

 أ  هيييل ليييلاعي اهللن فيييي ادرض سييياسا 

 

  فيييييإني بييييينسر اهللن نيييييا  يييييوة صييييياد  

 

  هيييييل سييييين نيييييرى هللن  قيييييا  سرععيييييا

 

   للوييييييه  أا الييييييلنن   نيييييي   ا ييييييا 

 

  هييل سيين نييرى أا ال قييوق التييي دعييا

 

   للوهيييييا رسيييييول اهللن   يييييل  يييييوا ا 

 

  هييل سيين نييرى الشيير  الشييرن  تييلرأت       

 

 ع ويييييييه   يييييييا ت سبوييييييير  ليييييييانا  

 

  هييييل سيييين نييييرى أا ال نو يييية سيييياسها       

 

   بميييا نييياء سييين  يييو  لعيييون سخييياد  

 

 تميييييييييياد   مييييييييييا لو ييييييييييه  رعالييييييييييه       

 

   لييييو  لهيييي   ييييل سييييوى اهللن سييييانا 

 

 نل سييييييييونها د س ال ةييييييييول كننهييييييييا

 

لقيييييت  أُليييييو امنمييييياا فيييييي ادسييييير  

  (155)لانييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا

 

لنه نست تح القةولا باليلعوا لليت سناصيرا امسيالة    يانام   سين 

لييالل ا سييتجابة ل ييلعوا التييي ند قهييا بييون أبنيياء امسييالة   أا نسييتجوبوا 

اء لنييلاء امسييالة    لنييه بييادئ بن سييه صييادعا د اسيير الييلنن . سيين هنييا عيي

                                                           

 . تةغور ك مة ادسود( 1)

.  ل لكتور / سةد ت الخاللي    اللكتور عمير فير    9التبشور  ا ستعمار   ( 2)

 ة . 1973  الدبعة الخاسسة    زارا التع و    لوبوا   

 . 261اللنواا   ( 3)

 نقال   ألقام   هو لق ت   هي ألقاء.  هذا س قت ال ناسات . ( 4)



ا سييت تا  ب  يي  )أ ( ا سييت تا وة أداا تنبوييه لإلنةييات للييت دفقتييه الشييعرنة 

ال ا را   أعقبها ا ست هاة ن ض بيه المت قيون    نب يث بيه عين نخةيوة 

سناصيييرا ل  يييق فيييي صيييراعه ال  ييياري  يييل الباطيييل    تتيييوالت الجميييل 

 ا ست هاسوة ل غرض ن سه .

ن بينا ال سيا  بعيل ف ي البويق ال ياني نب يث با سيت هاة عمين نياس

 الممات  ا     س الة    أا كال سسا ل عما  لسق نلام .

 في ال الث نب ث به عمن نرى أا سيا أسير بيه رسيول اهلل ) ( لي  

 ندا أسرم فوه   أا سنته  ل   ل الناس عنها   وعوها.

 فيييي الرابيييا نب يييث بيييه عمييين نيييو ن أا نيييرنعة اهلل  يييل تجنيييت ع وهيييا 

لوعيييودنون  الع ميييانوون  الم  يييلنن  الشيييووعوون الم تييير ا سييين الميييادنون  ا

   وره .

 في تال مه العقلي سا المت قون سن الجميو  المسي مة فيي زنجبيار 

  ورها سن سا ر اد دار امسالسوة   نورد البهالني عم ة سن ا فتراءات 

التي نر ج لها أعلاء امسالة سن الشووعوون  الم  لنن أعيلاء كيل دنين   

 (156)  فوقول

 قييييييوا بنييييييي القييييييرآا لا هييييييلاك أفو

 

 للت الجبيق  الديا وت فيي اليذل  يار  

 

 أفوقيييييوا بنيييييي القيييييرآا لا كتييييياب   

 

 از     يي ه  نن     يي ض فييي أ  اس     يي ننا  

 

 تعوث  ير د الجبيق فيي سينة الهيلى

 

 نا ا ييييي ل ا عقيييييل ا نييييينعاء عييييياءت ن 

 

 نييييرا ا لا لييييو  سيييين صييييو  ا لييييه   ة       يي ل ا دنيين اهللن بهتييا  هجن  يي نع

                                                           

 . 261اللنواا   ( 1)



  

  أا   و  اليلنن فيي ادرض س سيل

 

 ماء فظييييييا ا         يييييي  لا  ييييييوانون الس 

 

 ل ك ييه   يي  لا الييذي عيياءت بييه الرس

 

 با  الر يييييي سةيييييار      ييييي س ييييير دس 

 
 

نذكر الشاعر سا نتعرض ليه امسيالة سين س ا يل   نبةير المسي مون 

سيالسي بما نتعرض له امسالة  سن التشونه المتعميل لمةيادر التشيرنا ام

 القرآا  السنة.

 تةح صوا ته ال نوة ل عل ادسر )أفوقوا( عن الو يا  وير الال يق 

الييذي كيياا ع وييه المخيياطبون فييي اليينص الشييعري   ل  كانييق  ييالته  تشييبه 

 الة المغو  عن  ا عه  دنوام   ليذل عياء ال عيل   قيا بسيوا ه التيارنخي   

رآا المجويل  )بنيي  أس و  ام افة فوه ن ذ  است ارا دسية سنهجهيا القي

 سن نتربص بامسيالة  سةيادرم التشيرنعوة نتديابق  صي ه سيا  القرآا( 

أعلاء اللنن سن سنظيور القيرآا ن سيه   )الجبيق  الديا وت( اندال يا سين 

 ول اهلل تعالت )َأَلْ  َتَر ِلَلت الَِّذنَن ُأ ُتوا َنِةوبا ِسيَن اْلِ َتياِ  ُنْاِسُنيوَا ِباْلِجْبيِق 

َنُقوُلييييوَا ِل َّييييِذنَن َكَ ييييُر ا َهييييُاَ ِء َأْهييييَلى ِسييييَن الَّييييِذنَن َآَسُنييييوا َ الدَّيييياُ وِت َ 

 .(157)َسِبوال(

 التةييونر ال نييي نو ييح انغميياس سيين نسييور فييي ركييا  ال ييالون 

 . الم  ون في الذل  الهواا )في الذل  ار (

كما كاا النقض  التناز  في أ  اة القرآا سمة سين سيمات كيارهي 

نا ض فيي أ  اسيه  ننياز (  أسيا سين نعب يوا بسينة امسالة  المس مون )ن
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المختار ) ( فقل صوره  بةورا سزرنة سشونة   عن طرنيق ا سيتعارا 

 التةرن وة  )تعوث  ر د الجبق في سنة الهلى(.

أيي  نبييلأ الشيياعر فييي صييوا ة صييورا الشييووعوون سيين لييالل رصييل 

سقيييو ته  عييين اددنييياا  د رهيييا التخرنبيييي ل  يييوا سييين  عهييية نظيييره  

 رن ة.الم

فهيي  نعييل ا الييلنن لرافيية سيين الخرافييات  ت يي وال ل شييعو   )بهتييا 

  هجنة(   أا امله   ننبغي أا نشر  لإلنساا .

 اللنن في نظره  فساد  لفساد ل  واا      تة ح اددنياا م يلاو 

تقييلة أ  ر ييي   بييل اددنيياا تةيير  ال  ييارات امنسييانوة  تهييلسها . لنهييا 

ا الشييعو    فييأل ل  ه يية  " نظهيير تعنتتهييا رؤنيية الشييووعوة ل ييلنن أفوييو

تجييام اددنيياا فهييي تن رهييا    نرنييل ل  المادنيية " فال ويياا المادنيية تهييومن 

ع يت العال ييات القانونويية  السواسييوة.  العال يات الاللرادنيية التييي تنشيين فييي 

 .(158)امنتاج ا عتماعي هي التي تم ل البناء ا عتماعي

ى أا ال يرد نبتعيل عين  قوقية  اتيه  اندال ا  سن سادنتها هيذم " تير

بييإ راء الم  ويية الخاصيية   با عتقيياد فييت اهلل    فييت الييلنانات المخت  يية   

فييإ ا أزن ييق هييذم العواسييل اسييتدا  ال ييرد أا نعييود للييت ال ويياا امنسييانوة 

ال قة. لا اللستور  ادلالق  اللنن للعة برعوازنية تتسيتر سين  را هيا 

نلرن  لنج ز " ف نق    يوال عين اليلنن دنيه  نقول فر .(159)سن أعل سداسعها"

أبعل ادنواء عن ال واا المادنة    ن و   رنبا عنها أك ر سن أي نيء آلير   لقيل 

                                                           

ترعمية  تقيلن    بول ليون    164ال  ر ا نتراكي فت سا ة  لمسون عاسا   ص  ( 1)

 . ة1972عبل ال مول الل ال ت   الهوئة المةرنة العاسة ل  تا  

  دكتييور سةييد ت س مييود دار المعيياري القيياهرا  36الماركسييوة  امسييالة صيي  ( 1)

ة    انظر الشيووعوة  امسيالة   عبياس س ميود العقياد     أ ميل عبيل الغ يور  1975

 ة . 1972ه  /  11392  ط أانوة   دار ادنلل    بور ت لبناا     57عدار     



نشن اللنن بةورا ك وة في عةير سو يل فيي القيلة سين تةيورات النياس البلا وية 

الم وئييية بادلدييياء المتع قييية بدبوعيييته  الخاصييية  الدبوعييية الخارعوييية الم ودييية 

 .(160)به "

 لييي  ت ييين الشيييووعوة   يييلها التويييار الجييياري الو ويييل    ل ييين كييياا هنييياك 

الع مييانووا  الدبوعوييوا الييذنن نبغييوا تعدوييل نيير  اهلل    فةييل الييلنن عيين  ركيية 

 ال واا.

نم ين فهمهيا ع يت أنهيا  (161)أسا الع منة كما نرى عوت رانل كونزلن

 ييق عم ويية تراعييا السيي دة المسييو وة    سييوما بشيي  ها الماسيي  المتع

بالدوا   المسو وة   اندال ا سن هذا الت سيور  تم يل الع منية لدية ل هي  

 .(162) وا  أهموة المسو وة اللننوة ادص وة  ا م الل ن و  ال نوسة

دا تجربة أ ر با سيا اليلنن تجربية بئوسية لليت أ ةيت  يل  ل  كياا اليلنن 

بالنسييبة للوهييا  السييا  عهييال  اسييتبلادا     ظيية  انةييرافا عيين عمييارا 

 .(164)َ َرْهَباِنوَّة اْبَتَلُعوَها َسا َكَتْبَناَها َعَ ْوِهْ () (163)ادرض

   أستبعل أا البهالني بوص ه نخةوة تنونرنية لسيالسوة كياا ع يت ع ي  

بالمعييارك التييي كانييق دا ييرا بييون المستشيير ون  س  ييري امسييالة    كانييق 

                                                           

   29اليير من أ مييل س مييل الجع ييي      امنميياا بيياهلل  الجييلل الشييووعي   فييتح( 2)

هيي  /  1404الييلار السييعودنة ل نشيير  التوزنييا   الرنيياض   عييلا   الييلساة   ط أ لييت  

 ة . 1984

أستا  في الالهوت امنجو ي  ادلال وات ا عتماعوية   عاسعية القيوات المسي  ة   ( 3)

 سوون  . –لجمهورنة ألمانوا 

ة فييي أ ر بييا )نيهادا ألمانويية( ل قيي  ادلميياني انظير   سيينزق المسييو وة  الع مانوي( 4)

  تقييلن   تع وييق د/ س مييل عمييارا  نه يية سةيير 22الييلكتور عوت رانييل كييونزلن   

 . 1999ل دباعة  النشر  التوزنا  القاهرا   

الع مانووا  امسالة   س مل  د    دار الشر ق   القاهرا   سةر  7راعا     ( 5)

 ة .1994ه  /  1414   بور ت   لبناا   ط أ لت 

 . 27ال لنل / ( 6)



ة ال رنسي تل ر ر اها في امعالة العربي الم تو    تها   بل  في امعال

 (166)   لنقرأ لشاعرنا  وله (165). البرنداني   ورهما

  لا هلى ا سالة فيي ادرض   مية

 

  ليييييييو زال بانيييييييق ل ر يييييييي سيييييييواطا 

 

  لا بنيييييي ا سيييييالة فيييييي همجوييييية

 

   يييوش تعيييادي فيييي ال يييال أ   ييي اد  

 

 ه يييييي  بنييييييا نقدييييييا  باليييييية دنننييييييا

 

 ل  اليييييلنن عييييين نيييييور التميييييلا  ييييياطا 

 

 لييرنح تربيية نييذر ا  صييانا اهللن فييي ا

 

 ف ييييييييو  بهييييييييا اسييييييييتغ ر اهللن نييييييييافا 

 

  فييي د ليية التعدوييل سرعييت  ن ييرا

 

  فيييييي د لييييية اليييييلنن اليييييلنار البال يييييا 

 

    كييييييييييوا ل  ل دبوعيييييييييية لنهييييييييييا

 

 لهيييييا ال ييييير فيييييي أكوانهيييييا  المنيييييافا 

 

  أا ننت ييييل نييييبها لييييلنن سواسيييية 

 

 ف ييييي د ليييية التبشييييور فعييييل س ييييار  

 

  بالييييييية صيييييييواد  دنييييييين  د لييييييية 

 

 وة  لييييييييييييلا ا تعدوييييييييييييل انسييييييييييييان 

 

نورد الشاعر في رؤنته  عهية النظير ل لير سين أصي ا  الميذاه  

 المنا  ة لإلسالة   سا ا نقولوا عن امسالة بوص ه سنهئ  واا .

ف ييي هييذم القدعيية الشييعرنة أ هيير الشيياعر براعيية  ويير عادنيية فييي 

تقمص نخةوة اآللر   ال ش  عن  قوقة ف رم  اعتقادم   سا نل ر في 
                                                           

ننظيير ت ةييول هييذم المعييارك فييي    عهييود الم  ييرنن المسيي مون المعاصييرنن فييي ( 1)

  دكتييور /  84   – 63سقا سيية امل يياد    بخاصيية المستشيير وا  امسييالة     

س مل عبيل ال  يو  ع مياا   س تبية العياري   اليرنض   السيعودنة ) د.ت (    امسيالة 

  س تبة  هبية  66 – 23عها لوعه   ل لكتور / نوس  القر ا ي       الع مانوة  

ة     ادصييولوة  الع مانويية   سييراد 1997هيي  /  1417  القيياهرا   الدبعيية السييابعة   

 ة .1995 سا بعلها   دار ال قافة القاهرا   ط أ لت   49 هبة      

 . 262 -. 261اللنواا   ( 2)



لاء دفونون لإلسالة  أه ه  ادسر الذي عع ه نترع   الية  هنه سن  قل  ع

 علانويية لييذل  اآلليير  الييذي ن يي  ت ييق رانتييه كييل الييذنن نعيياد ا امسييالة 

 ن ييمر ا الشيير لييه   سييا أأميير عنييه اطالعييه الواسييا  أقافتييه ال تويية   

 للماسه الل وق بما نل ر  وله سن أ يلاو فيي السيابق  ال ا ير  سب يورا 

بوييات  سقييررا لاللهييا رؤنييته  لإلسييالة  نييرنعته عهييال لناهييا فييي هييذم اد

 رععوة  تخ  ا   أنه بمننى عين التقيلة  الر يي  الت  ير    المسي موا 

سنيلفعوا   سي اكوا ل يلساء   فيي الةي را ات   يوش  فيي اد دنية همئ 

 ننقوا  ن رأر ا .

طالميييا أا امسيييالة  يييل التميييلا  –سيييالرا  –أييي  ننيييادي سخاطبويييه 

ة فيلعوا نن ويه عانبيا سين  واتنيا    دعونيا نيلرأ  صيانا  الت  ر  التقل

تعييالت فييي أ اسييرم  نواهوييه   فييال  اعيية لنييا فوهييا    نسييتغ ر اهلل ع ييت اهلل 

 سقولته  .

 سن آرا ه  التي نس ط الشاعر ع وها علسياته الشيعرنة كالسهي  عين أا 

تعدوييل العمييل بامسييالة  نييرنعته عييز  رفاهويية   أسييا فييي ت  ومييه فييي الييول 

 واساتها فهو لرا   دسار. س

 المجتمعييات تييلار سيين دال هييا اندال ييا سيين  وانونهييا هييي    لييو  

 بقوانون لارعة عنها  س ر  ة ع وها سن لارعها .

  سا ل التش ول ال ني أسهمق في تو وح الرؤنة الشعرنة ل مذاه  

ف ييي البوييق اد ل عياءت الةييورا الشييعرنة عيين طرنييق  المناه ية لإلسييالة.

كان ة عن  عهة النظر الع مانوة  الم  لا في امسالة  نيرنعته ا ستعارا 

 ال ال    بهما فيي س يوط السواسية  لدارا نيا ا ادسي    ) هيلى امسيالة 

) ل ر ي سيواطا (    هيي فيي الوا يا صيورا    مة (  في  الة ز اله فإا 

سالرا  انة السخرنة سن عقول ها ء   ل  كو  نق بيوا الةيورا ال درنية 



ا سن لالل امسالة للت صورا  اتمة  بابوة   فاهلل فيي القيرآا المجويل ل  وا

صور امسالة بالنور  الشرك بالظ مات فيي  وليه تعيالت ) سين الظ ميات لليت 

النييور(   بام ييافة للييت تعبورنيية الدبيياق بييون الظ ميية  النييور  لسعانييا فييي 

فيي السخرنة سن عقول ها ء    وث ت افر الدباق سا التةيونر الشيعري 

 السخرنة سن بني ع ماا  الم  لنن .

 فييي البوييق ال يياني عيياء التةييونر أن ييا نبييرز  عهيية النظيير الع مانويية 

 الم  ييلا فييي امسييالة  نييرنعته    وييث صييور المسيي مون بييالو وش    هييي 

صييورا لرافويية أسييدورنة سنلوفيية سور أيية سيين التييراو العربييي  سنازعييه فييي 

ة    رابة القا ل  المقول ع يت  يل سيواء التشبوه  ا ستعارا   لسعانا في الغراب

. 

 في البوق ال الث عاء التةيونر ع يت سيبول اليته    السيخرنة سين 

سقو ت المنا  ون   )ه   بنا نقدا  بالة دنننا (   ) نيور التميلا ( اد ليت 

استعارا س نوة    ال انوة تةرن وة    في البوق  ومة عمالوية أليرى أدت 

ون نييدري البوييق   هييي رد العجييز ع ييت أ اسييط للييت  ييوا التييرابط ال نييي بيي

 صلر البوق   في ) نقدا (     )  اطا ( .

 في البوق الرابا كذل  عبر بالتةونر الشعري عن السخرنة سينه  

) نذر ا  صانا اهللن في الرنح تربة(   أ  ن ترس عين الزليل  الو يو  فيي 

 الشرك بالجم ة ا عترا وة )أستغ ر اهلل(.

 فيي البوييق الخياس  عبيير ع ييت لسيانه  بالةييورا التييي تشي ل سيين س ييردات 

ست ييادا  ) فييي د ليية التعدوييل /  فييي د ليية الييلنن(    )سرعييت  ن ييرا / الييلنار 

 البال ا(.

 في البوق السادس عبر بالن ي  ا ست ناء لو ول القةر   ع يت  يل 

 ادعاء الدبوعوون .



 ييوي عيين  ا ييا  فييي البوييق السييابا عبيير بالمةييد ح ال غييوي الن

التنةور في زنجبار  نرق أفرنقوا ع ت  عه العموة )ف يي د لية التبشيور 

 .( فعل س ار 

 في البوق ادلور نةور أفعال المنيا  ون بشيباك صيا ل ) بالية صيواد( 

 سييا المةييول بهييذم الشييباك سييوى امسييالة  د لتييه .  لييذا نن عييل الشيياعر فييي 

 (167)لدابه ل مت قون فوقول 

 أنييييين عقيييييول   فويييييا لبنيييييي القيييييرآا
 

   ييل عةيي ق هييذي الرنييا  الزعيياز  
 

 أسسيي وبة هييذي النهييت سيين صييل رنا
 

  هيييييل فقيييييلت أبةيييييارنا  المسييييياسا 
 

 أسييييييا كييييييذبوا    ييييييبح اهللن  وييييييره 
 

    أف  ييييق ت يييي  الوعييييوم ال واكييييا 
 

 لقييييل سييييأل ا اآلفيييياق لف ييييا  لزنيييية
 

  بغوييييييا    سقةييييييود ل  المديييييياسا 
 

 ن ييييييوا س يييييية ا سييييييالة ل  سنعييييييته 
 

 رة فييييي   يييي  العقييييول فظييييا اس ييييا 
 

  ليييو   يييل ا ا سيييالة  ييياق ع يييوه 
 

 سييبول للييت سييا تشييتهي اليين    اسييا 
 

    أط قته  في الر الة رتعا
 

 نذالته  سما ا ت ته الدبانا 
 

 

نواعه أبناء امسالة سن ن ل القرآا ال رن   علانه   نمت أف اره  

بع ييه  لم ييل هييذم  )فوييا لبنييي القييرآا( سو  ييا ا سييت هاة نن يير بييه انقويياد

النزعييات الهلاسيية )أنيين عقييول  (  أيي  صييور التوييارات الوافييلا  الهجمييات 

المتةيياعلا بالرنييا  العاتويية فييي عةيي ها  نييلتها  )  ييل عةيي ق هييذي 

 . الرنا  الزعاز (
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 نتساءل أانوة سنلهشا سن العقول المغوبية  )أسسي وبة هيذي النهيت 

ادبةيار  )  هيل فقيل سن صل رنا(   نظهر  ورته سن استال  ادسما   

 . أبةارنا  المساسا(

 نو ي  ا سييت هاة أال يا ل تقرنيير  ت بوييق كيذ  المنييا  ون لإلسييالة  

)أسا كذبوا  (    نو   ادس و  الخبري في اليلعاء ع يوه    يله    )  

 بح اهلل  وره (   ن رر اللعاء ع وه  بنا نخو  اهلل  نه   نبدل كوله   

  واكا(.)   أف  ق ت   الوعوم ال

أييي  نوكيييل آأييياسه   أ زارهييي  التيييي ارت بوهيييا بميييا ن ويييل الت قويييق 

 ال بوت  )لقل(   ال نانة  التجسو  فيي تبوياا  جي  الم ا يل التيي  اكوهيا 

 ييل امسييالة  نييرنعته العةييماء  )س ييا ا اآلفيياق(    نختييار سعجمييا دا  

اء بغويا(   نسيتعمل الن يي  ا سيت ن –لزنية   -ع ت تنيو  آأياسه    )لف يا 

 اصرا به ص ة الدما ع وه     ةر ص ة ع يت سوصيوي   )   سقةيود 

 ل  المداسا(.

 سيين نتبنييوا المييذاه  الهلاسيية ت يي  لنمييا ر بيية سيينه  فييي ال رنيية 

المن  تة في ارت ا  الموبقات )س ارة(  رسات  رسها امسالة   اربهيا   

  العقول الس ومة ترى أنها سن الموبقات المستقب ة  )فظا ا(.

و أنه  عع وا السالة   ما  سنهاعيا ل يوق ع يوه  سيا اتسيعق ليه  ل

نهواته    لمنا عنه  سا عم ق للوه أهواؤه    نا له سن عنياس عمويل   

بيون )الر اليية(   النذاليية(   ويث أ ييلو بييه الشيياعر تراسيال فييي المعنييت بييون 

الغانيية  الوسييو ة    كييل سنهمييا تنيينى عيين س ييوط الدهييارا  الع يية سسييافات 

 طوال.



  ن قييي الشيياعر بالال ميية ع ييت التةييار  بييون المسيي مون بع ييه  أيي

لبعض   نلعو للت الت ات   نبذ ال ر ة بون المذاه  امسالسوة    الت رغ 

   (168)دعلاء اللنن  ا ال

 لقيييييل س ييييين ادعييييييلاء سنيييييا انخييييييلاعنا 

 

   ييييل    آل فييييي المهاسييييه  سييييا 

 

  سييييورا بعييييض فييييوق بعييييض   م يييية

 

 د لزنيييل ع يييت عمييير   سيييا أييي  را 

 

  تمزنيييييق هيييييذا اليييييلنن كيييييل لمييييييذه 

 

 ليييييه نيييييوا فوميييييا ادعيييييام تشيييييانا 

 

  سيييييا اليييييلنن ل   ا يييييل  اليييييذي نيييييرى

 

  ييييال ت أتبييييا  الهييييوى تتقييييار  

 

  سييييييا تييييييرك المختييييييار أليييييي  دنانيييييية 

 

    عيياء فييي القييرآا هييذا التنيياز  

 

 فويييييا لويييييق أهيييييل اليييييلنن لييييي  نت ر يييييوا 

 

  لوييييق نظيييياة الييييلنن ل  ييييل عيييياسا 

 

 اليييلنن نيييرطها ليييو التزسيييوا سييين عيييزا

 

 لما ات يعق سنهيا الرعياا ال يوار  

 

  سييييييييا  بييييييييح امسييييييييالة ل  سييييييييووفنا

 

   يييل عع يييق فيييي ن سيييها تتةيييار  

 

  سييا صييلعة ا سييالة سيين سييو  لةييمه

 

 بيييينعظ  سميييييا بيييييون أه ويييييه  ا يييييا 

 

نسييجل الشيياعر فييي رؤنتييه المتةييارعة   ييارنا سييا اآلليير أسييبا  

علة    وأول هذه األسبابانت اسات المس مون  عواسل تم ن العل  سنه   

نقظة المس مون  انخلاعه  في الوافل ع وه    عل ألذه  ال ودة  ال يذر 

   صييور دعييواته  بالسييرا  الخيياد  لألنظييار  )  ييل    آل فييي المهاسييه 

  سا(.
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الةرا  اللال ي بون الجماعية  الجماعية    بيون  : وثاني األسباب

اليلال ي بيون أفيراد المجتميا الشخص ال رد  اآللر  بمعنت انعلاة ال يوار 

 المس      ل آأر أا ن ني عن ادنخا  المتةارعون بزنل  عمر  .

الةرا  المذهبي بون أتبا  المذه   المذه  اآللر   : وثالث األسباب

 تعبور الشاعر فوه لدانة ل متةارعون سذهبوا   ون عبر بالمةيلر )تمزنيق(  

ربل بيال و  الوا يل    التنياز  ل ل لة ع يت أا أصيل اليلنن  ا يل   ال يل نتسي

 ر .  نمزق هذا ال و    نعري كل المتةارعون  أساة أن سه   أساة اآلل

 سن هنا عاء القةر لو بق   لا أصول اللنن ل يل الميذاه   ) سيا 

الييلنن ل   ا ييل(   أط ييق ع ييت التعةيي  ل مييذه   رفييض اآلليير ب  ميية 

ن  ا يل  ) سيا تيرك ) ال ت(   اليلنن  ا يل    يل عياء نبيي امسيالة بيلن

المختار أل  دنانة(   هذا التةار   التنا ر بون أتبيا  الميذاه  لي  نجيئ 

به القرآا    أبا ه  سا    ه  )   عاء في القرآا هذا التناز (  أسي و  

 لبري نب ق به أهل الةرا   أهل الشقاق .

أ  نتمنت أا نتو ل المسي موا    نت ر يوا   أا ن ت يوا  يول ك مية 

وييل   نييرى أا امسييالة ليي  نييذبح ل  بسييو  أه ييه   لا ادلدييار التييي التو 

نتعييرض لهييا الييلنن سيين أتباعييه أك يير عرسييا سمييا نتعييرض لييه سيين ادعييلاء 

 المنا  ون. 

 املبحث الثالث

 يف شعر البهالني التشكيل الفين ألبعاد احلضارة 

 : الفكرة الشعرية والعلوم البينية أوال 
ناصر في العمل امبلاعي   ل  فوها نظهر ال  را الشعرنة سن أه  الع

 ييييف المبييييل  اددبييييي سيييين التجلنييييل  التق وييييل   أ  عمعييييه بييييون ادصييييالة 



 المعاصرا    نبل  في رؤام الشعرنة سلى تنأرها بالماأرات الم ودة به 

    ب قافته العاسة  النوعوة المتخةةة .

ع ييت   نيياعرنا ننتمييي للييت عوييل النه يية العربويية ال لن يية   الييذي  مييل

أكتافييه سسييا لوة ا رتقيياء بييالع وة امسييالسوة  العربويية  امنسييانوة ع ييت  عييه 

 العموة .

نشياركه هييذم المسيا لوة ع يية سيين أعيالة ال  يير  امبيلا  فييي سةيير 

  العال  العربي   كشو ي   افف   ورهما سمن أنرنا للوه  سابقا .

  ييل كيياا لييلى هييذا الجوييل نهيي  أقييافي  ر بيية عارفيية فييي اسييتوعا  

عم يية سيين الع ييوة  المعيياري  التييي تتةييل بع ييوة الييلنن امسييالسي  ال غيية 

 العربوة.

 ناعرنا سن ر اد التنونر في العال  العربي لذا أليزة ن سيه بيالتب ر 

 لع ه أنقن أا " الشاعر سنلو  ب يل ع ي     في علد سن الع وة  المعاري

   لغة  سد و  ب ل س رسة؛  تسا  الشعر  ا تماله كل سا  مل  سن ن و

 فقه   لبر    سا    فرن ة   ا تواج أك ر هذم الع يوة لليت نيهادته  

 . هو س ت  بذاته  سستغن عما سوام؛  دنه  ويل لأللبيار   تجلنيل ل أيار

 لونليييذ ن سيييه ب  يييف الشيييعر  الخبييير   سعرفييية النسييي    أنييياة العييير ؛ 

 .(169)لوستعمل بعض  ل  فوما نرنلم سن  كر اآلأار    ر  ادس ال"

البهالنييي سييا نيياعرنته كيياا عابييلا زاهييلا ستةييوفا سناف ييا عيين  

امسالة عقولا  نرنعة  سنهجيا    كياا سواسيوا  سةي  ا اعتماعويا ع يت 

سنهئ امسيالة   كياا  ا يوا  سشيرعا  س ميا بعيلد سين الع يوة  المعياري 

ادلرى   لذل  لو  سستغربا هيذا التنيو  ال قيافي  المعرفيي اليذي نم ننيا 

 تتبا أف ارم الشعرنة   ع ت الن و التالي رصلم سن لالل 
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  ل تعلدت سواطنها في القةا ل التي تبرز  الفكرة املنطقية الفلسفية: -1

سعال  ال  ارا العربوة المس مة في بعلها العقلي التو ولي المتةل 

  (170)با ت الع وة  ص اتها   سنها  ول البهالني

 ا َهزِ َكْرَق َسْوبوعِة َتْنُز  فَ  دَّا ِلَس

 

 (171)ُرأَأيي ُه  َلييُزْنييذي َتا َلهييا فييي الَّييَسييَ  

 

 اَهُكرَِّ الهوولي   ُن ُ ْ َن َ ْوأَل

  

 (172) ييييوُل ُسْقَتَسييييُر  ْعَمُل  اْل ِّيييي المَع َِّل 

 

 رُ َو الةِّ الُ نَ  اْد ُ ْس الَ لٌّ  الرَّ

 

 رَوييييييِغ اْل اُةَر امْبيييييي ُلْقييييييَع اْل لَُّ يييييي اْل 

 

 ا       َعَنَتمْ ُس اَاا كمَّسِ  ُءْز الُج لُّالُ َ 

 

 ُرَدَتْسييييُس ِ فييييي ال ييييْو ٍاَنييييَتْمر ُسْوييييَ َ  

 

 سالِ َعْنُسودا َ ُعْوسَ  ا كاَاَس  كلُّ

 

 ُرِمَتْاُسيييييييي  َّ  َنيييييييي ِهِتيييييييياَدلَر ْنِمييييييييَف 

 

        هُ مُ َ ْعَن نُ ْ را َنْسَأ اهللُّ ُلَهْجأَن

 

   ُرَوِصيي ِهِسييْنِع ْنِسيي ُمُرْةييتَ  َ ْوَليي ْاَأ 

 

        نْ ُكَ  وُا ُ  َناَلاْلَ  ْنُ َن  ْ الَّ ِمِرْسَأ ْنِس

 

 ُرَشييييَباْل ُلِةييييْ َتْسا َنَسيييي ُلَهييييْجَن َ ْوييييَ َف 

 

فال  را هنا سندقوة ف س وة تنتمي للت سيلار ع ي  ال يالة   ت ي  التيي 

انتهجيييق تو وييي  هيييذم الع يييوة ل  يييالة فيييي العقويييلا امسيييالسوة  بنبعادهيييا 

 الغوبويات  تج يي  ن املهوات  النبيواتالمخت  ة    أ قساسها المتنوعة  س

 .(173) اس ها   تزنح ال  اة عما استش ل سن سسا  ها
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 نزا     ز أز  أ ( 2)

الهوولي   ك مة نونانوة تعنت ادصل أ  المادا   هت  ا لا في عموا ادنيواء فيي ( 3)

الجماد   النبات   ال وواا   لنما تتبانن ال ا نات في الةور فقيط. فيالهوولت فيي  اتيه 

 صيي ة. لييذل  ن تيياج للييي الةييورا ل ييي تجع ييه نظهيير  تت ييلد سعالمييه   صييورا لييه   
  . ْ ِتساُر   ع ت زنة اْفِتعال سن الَقْسر   هو القهر  الغ بة ا

ع   ال الة   هو الع   اليذي نب يث فويه عين لأبيات أصيول اليلنن امسيالسي باددلية ( 1)

ل الهيادي ال  ي ي    الم ولا ل وقيون بهيا . ننظير   لالصية ع ي  ال يالة   ل يلكتور عبي

لبنييياا   سنشيييورات الجاسعييية العالموييية ل ع يييوة  –  دار الميييار  العربيييي  بوييير ت  21

 ة .1993 -ه   1414امسالسوة  ط أانوة   



 سمييا هييو سع ييوة فييي الييل ا ر المعنويية بامسييالة  ع وسييه أا "ع يي  

ال يالة نتيوفر ع ييت ب يث  دراسيية سسيا ل العقويلا امسييالسوة ال قية بييإنراد 

راء المخال ة لها اددلة  عرض ال جئ ع ت لأباتها   سنا شة اد وال  اآل

   س اكمة أدلية ت  ي  اآلراء  اد يوال    لأبيات بدالنهيا    نقيل الشيبهات 

 .(174)التي ت ار  ولها    دفعها بال جة  البرهاا"

 ناعرنا  ا ل سن ها ء الع ماء الذنن أسهموا بقلر كبور فيي هيذا 

عين نياعرنته   -  ويرم سين ع يوة امسيالة -الع     ل  نن ةل هيذا الع ي  

  ل سالزسا لجهودم طوال  واته. 

 المعج  المندقي ال  س ي  ا يح ع يي   هيو كميا عياء فيي الينص  

ال يل  –الةيور –الرسي  ادني ال  –ال يل  –المع ول  –المع ل  –)الهوولي 

 المنعلة(. –الموعود  –الجزء  –ال ل  –العقل  –

 هييذم المةييد  ات   ورهييا نو  هييا الشيياعر فييي رؤنتييه التييي تج ييو 

امسييالسوة فييي بعييلها العقييلي.  ال ييالة هنييا عيين صيي ات القييلرا  ال  ييارا

 امرادا  الع     الواع  أبوتها فيي  يق اهلل تعيالت    اسيت الة أ يلادها 

 في الذات الع وة .

  يييل ا ت يييق الرؤنييية عم ييية سييين الوسيييا ل التشييي و وة اسيييتعاا بهيييا 

اني البهالنييي فييي التعبويير عيين رؤنتييه كاا أ لهييا ا سييت هاة فييي البوييق ال يي

( الذي أأيرى ال يوار  زاد سين درعية اليتال   سيا ألو  ن   الهوولي ...)

المت قي    س ا لة ل ناعه أ  ت بوق هيذم ال قوقية التو ولنية فيي الم هيوة 

  الوعلاا .
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 سنهيييا الت ييياد ال نيييي )الدبييياق لنجابيييا  سييي با( فيييي البوتيييون ال اليييث 

ال يل / الجيزء  –قل ال ل/الع –ادن ال / الةور  – الرابا   )ال ل/ الرس  

 كاا سمتنعا /  ور سمتنا(.  –

   نخ ت الترصوا بادصوات المتجانسة )الةوت الناتئ عين  ركية 

 ال  ( في بوق نعري كاسل أ   هو      .

 رُ َو الةِّ  اُلْن اْد ُ ْس الَ لٌّ  الرَّ

 

  الغويييُر راُة امْبييي ُل العْقييي لُّ الَ ييي 

 
 

زنجبيار(  –تاا تنقل بونهما البهالني )عماا البوئتاا ال  الفكرة الصوفية-2

 تتمتعاا بالتةوي   سظهرا  س وكا  لبلاعا .

  ل سارس ناعرنا التةوي العم ي   عانر التةوي امبيلاعي   

فتنوعييق للنييه عم يية سيين ادف ييار  المعيياني الةييوفوة   نركييز فوهييا ع ييت 

 ال قوقة الم ملنة . 

 . (175)ال قوقة الم ملنة -

 قاَ ْدُس ُلْسالُك  الرُّْسمَا اَدسا َطَ 

 

 ِةَبْسييييييِن َاَسيييييي ُماَرَلْقييييييوا ِسُغييييييُ ْبَن ْاَنِبيييييي 

 

 وا ُ لََّزَتَن ْاَأ ارُ َرادْب َحَن  َعَ 

 

  ربيييية َلْنييييِع ِهاِبييييَب ْنى ِسييييَوِسيييي َ ْوييييلَل 

 

  ْ ِهوِعِمَع نَ ْوَب ِ ْرُقاْل وَظظُ ُ  َقْمَسَ 

 

 ِةوَقيييييِقَ فيييييي اْل ِهظِّيييييَ  ْنا ِسيييييَهييييينَِّ َلَ  

 

        ْ َه ُِّك َ ِقْ َل ِنْوَب ْنِس ُهَترْ َأآَ 

 

 ِةَعيييييَنِلَباْل اِتَنييييياِ َ اْل َلْصيييييَأ اَاَكييييي ْاَنِبييييي 

 

        ْ َه ُِّك َ ِقْ َل ِنْوَب ْنِس ُهَترْ آَأَ 

 

 ِةوَ ِسيييييَ  َرْويييييَل اهللِّ َلْنيييييِع اَاَكييييي ْاَنِبييييي 

 

        ْ َه ُِّك َ ِقْ َل ِنْوَب ْنِس ُهَترْ آَأَ 

 

 ِةسَّييييُأ ِرْوييييت َلوأييييا لَلييييُعْبَس اَءَعيييي ْاَنِبيييي 
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        ْ َه ُِّك َ ِقْ َل ِنْوَب ْنِس ُهَترْ آَأَ 

 

 ِاوَُّبيييييُن لُِّ يييييت ِب َلييييياْد ِ ُ ت الةُّيييييَ يييييَع 

 

هييذم ف ييرا صييوفوة تتةييل بم مييح سيين سالسييح الشخةييوة الم ملنيية 

()  ستعاري ع ت هذم المالسح في البوئات الةيوفوة سنيذ الرعويل اد ل  

ننل ها عنل أدباء الةوفوة  ت ررت في نعر ابن ال ارض  كتابات ابن كما 

 عربي   ورهما.

أصل الموعودات   لو  نورا ()ل  المنظور الةوفي نجعل النبي 

أزلوا فقط  هر سا ل ق آدة أ   ب ه   كميا أنيه سيجلت لنيورم المال  ية لميا 

أصيل  ()تشعشا في عبون آدة    تجا ز بع ه    ل  لوقيول لا س ميلا 

 .ال وا  ع ة  عودم 

 لييي  أا " ال قوقييية الم ملنييية عنيييل الةيييوفوة هيييي أ ل سخ يييوق  دا 

 قوقته كانق سوعودا في الهباء   هو أ ل الخ ق  ف ميا تج يت اهلل بنيورم لليت 

 ل  الهباء   العال  ك ه فوه بيالقوا  بيل سنيه كيل نييء ع يت  سي   ربيه سين 

ف اا سبلأ  هور العيال    أ ل  ()النور   ل  ن ن أ ل أ ر  للوه سن  قوقته 

سوعييود ...  سعنييت  ليي  أا الوعييود الخييارعي ل نبييوا  هييو الوعييود ال ع ييي 

الوا عي في العال   سجرد سظهر لةورا هذا الوعيود فيي العيال  املهيي القيلن  

"(176). 

سن هذا المنظور الشعري الةوفي ب غ سين ع يو الشينا  عظيو   () النبي 

 سن المال  ة     رسول سن الرسل ال راة      ادبرار. المنزلة سا ل  نب غه س  

بينا كياا  تتج ت ال قوقة الم ملنة فيي البويق الرابيا  ويث  وليه  )

 . (أصل ال ا نات البلنعة

                                                           

ل يلكتور عياط  عيودا  نعر عمير بين ال يارض )دراسية فيي فين الشيعر الةيوفي(( 1)

 . 205-204    ة 1986ناصر   دار ادنلل  ل دباعة   النشر  الدبعة اد لت 



  ل كاا البهالني في نعرم الةوفي أك ر عمقيا  انيلساعا فيي عيال  

 .(177)التةوي سن سعاصرنه سن الشعراء العمانوون

 التشريعية الفكرة الفقهية -3

  (178) سما نتةل ب قه العبادات  ول البهالني 

 ِه ِّ    بَر   اد ِلَبِعاْل سَن  َّ  َ ادَْ اَِّل
 

 ْرَبيييييَخي اْلِفييييي ِة َّيييييِ ألَْت ِلاِعيييييَرُن ل ْبيييييَع 
 

 اَهِ ْ َف ةُ َبْترُ  اِتَ  ْ ادَْ ُلاِ َ َأَ 
 

 ْرَمَتا اْسيييييوَهيييييِف ُهُ يييييْع ِف يُّالنِبييييي ضََّ يييي 
 

 اْلَ  اِت     َ ْ ادَْ ُل ََّأ َ بَِّر اُاَو     ْ ِر
 

 ْرَلييييي ادُِْفيييي و ْ ييييَعَ  ُهُتييييَمْ َر اِطَسييييْ َأ 
 

 اَت     ل الشِِّ    ْوي َلفِ  اِتَمْتَعاْل َينِ ْ َتاْسَ 
 

 ْرَ يييييي اِةنَّييييييي َأِفيييييي نييييييِلِرْب تَِّل َرْهييييييالظَُّ  
 

 ةِ اَع  َمَع اَر    َظِتاْن اُر     َتْخَن ُضْعَباْلَ 
 

 ْرَهيييا َ َميييَك نَثِلَ ييياْل اُرَتيييْخَن ُضْعَباْليييَ  
 

 ا     َه ُُّك ُةاَع    َمَجاْل ِتَن     وََّها َتَ ِلَ 
 

 ْرَظيييالنَّ ِنْسيييُ  ْنِسييي اُ َبيييا اْلَذَهيييَ  ْربِّيييَك 
 

فميين بوئيية ال قهيياء الع ميياء تنتونييا هييذم ال  ييرا المتةيي ة بالةييالا 

 . أ  اتها المست بة   أع ت رتبة سن رتبها أ ل الو ق 

فالرتبيية اد لييت هييي الر ييواا    ال انويية هييي الر ميية    ال ال يية 

  ادلورا سن سرات  اد  ات هي الع و .

 هذم ادبوات في صوا تها أ ر  سا ت وا للت النظ     للت أسي و  

 الشعر التع ومي   الغرض سنه تقلن  الموعظة ال سنة لجمو  المت قون .

عييزء سيين  س وناتهييا )تنسوسييا  سيين المع ييوة أا ال  ييارا امسييالسوة  

 أبعادا( سمارسة ادسر بيالمعر ي  النهيي عين المن ير    ل ين ب يوابده التيي 

  لدها التشرنا امسالسي .
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 نال يييف تنيييو  أسييي و  الخديييا  فيييي ادبويييات بويييق ا تةيييال بتييياء 

الخدييييا  )الظيييياهر  المسييييتتر(  أ  ا تةييييال ب ييييمور الغا يييي  )الظيييياهر 

  المستتر(.

المخاط  للت الغا    الع      كاا الهيلي سين  هو ا لت ات سن 

هذا التوعويه ادسي وبي تعميو  الخديا  الشيعري    تعيلد اليل ا ر المت قوية 

ل خديييا    دا الهيييلي سييين ادسييياس هيييو تعميييو  النةيييو ة ع يييت كافييية 

فييي الييلعوا  التب وييغ ف ييي  ()المسييتونات سييورا ع ييت اليينهئ الم مييلي 

َ ياَل   اليلِّنُن النَِّةيوَ ُة  َأاَّ النَِّبييَّ  " يِّال لنث الذي نر نيه َتِميوٍ  اليلَّاِر

 .(179)ُ ْ َنا ِلَمْن َ اَل هللَِِّ َ ِلِ َتاِبِه َ ِلَرُسوِلِه َ دَِِ مَِّة اْلُمْسِ ِموَن َ َعاسَِّتِهْ  "

 سن بوئات الةالا في المساعل   ورها ندر  ف را امساسة في الةالا  -

  (180)بقوله

 هااسُ َقَسَ        ِةْنَس َة   اَس   َسامِْ اَِّل

 

 ْرَقيييييَتاْف بيييييِرِ اْل َنِسييييي الٍ ْليييييِل نيييييِلِزَمِل 

 

 اَعفُّرَ َتا َ      َها ِب   لَذا َب    َهِغْب  َت

 

 ْرَقي َسييييييسييييييا ِفييييييْوَن اُربَّييييييَجاْل َ بَّييييييُ َوَف 

 

 لت ن ل استها ع ت املال   

 

 لت ييييييوا ستبوعييييييا نعظميييييي  البشيييييير 

 

 اَهَ ْوَك ُ َ ْعَن اِ َبْلادَْ ُل   اِصَق َس

 

 ْرَ يييييِ اْل يَِّوْديييييَس ُهْنيييييَع ويييييُ ِغ َنَ  ْنَسييييي 

 

 هُ ُمْ ِعَ  وُرِمال َّ ُهُداِلَغى ُنتَرَأ

 

   ْرَهييَع ْن َسيي رََّسييَأ ْنَسيي اء َوَسيي ص ْ ييَس 

 

 عااِفَن ِةرنَّ الَب َاا  َسَلالِخ ِ َهَف

 

   ْرَتَتاْسيييي َ ْوييييَغاْل ُ َ ييييْعَن ْنمَّييييَع اُمَرَتييييَأ 
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 ن هنا أساة ناعر فقوه   نتنا ل سرتبة امساسة في الةالا   التيي ن

ننبغي أا تبنت ع ت التوا ا  املال  فوها لوعه اهلل تعيالت     لمنزلية 

دنوونة اعتماعوية ت يا امسياة فيي سرتبية التقيلنر  ا  تيراة سين النياس   

ق يو   سن كانق هذم نوته   فإا سآله في اآللرا سقر   اهلل سد يا ع يت ال

  سا نعتمل دال ها    تخ ت ع وه لافوة.

 الشيياعر فييي  ييوارم سييا المت قييي نييزا ج بييون الخبيير  امنشيياء فييي 

اتساق نقت وه السواق الشعري   اللفقة ال  رنة في هذا المقدا الشعري 

 تقرنر  نةح  لرناد  لن ار.

فنسا تقرنر ال قا ق ال قهوة فا ت يق ادسي و  الخبيري فيي  وليه   

 أسييا النةييح   ساسيية سنةيي  ...(  ) سقاصييل ادلبييا  نع يي  كو هييا()لا ام

ليت ن ل استهيا ...(  )   تبغها بيذلا بهيا امرناد فقل ا ت ت أفعال ادسر  )

 أسا امن ار فقل ا ت ي أس و  ا ست هاة المجيازي   ( .ع ت املال  ...

  (.تترأترام عمن نع   الغو  اس (   )أترى نغالده ال مور ...في  وله   )

 : التجويد والتالوة -3

 (181) سما نتةل بع وة القرآا أ  اة التال ا  ع   القراءات  وله 

   اْل ُللَِّبُن وُيُ ُواْل َنل ال ْ اِكَشُنَ 

 

 ْرَ يييييييَأ ويييييييٍلِ ْوَت ا ِبِل ويييييييَلِ ت َ َنْعَم ييييييي 

 

   ي اْلِف اُةَجْع امِْ ماُلامهْ  مُ وُرِظَنَ 

 

 ْرَوييييِغت اْلَلييييِل  ُلُاا َنييييَمييييِهِب ْ ِل آِاْرُق يييي  

 

 ر ُ ْ ِل جِ ارِ َخَماْل ُلْهَع ُموُرِظَنَ 

 

 ْرَرَ يي ِهِبيي ةَُّاُنيي ْنَمييِل الِات الةَّييَ ييَع ِي 

 

        ِهاِنَسِ ِب ةٍ   آفَ ُ  ْ ُهسُّاُ  َن

 

 ْرَسييَ اْن ُيْرَ يياْل ِهِ ييْهَع ْنَعيي ْنُ ييَن ْ َليي ْاِل 
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 ا َس اَاَك ْاِل ٍةَنْ ي َلِ  ْنِس حُِّةَنَ 

 

 ْرَقَتاْسييي ِياآْل َنِسييي ِهِبييي ُااَلي الةَّيييِزْجيييَت 

 

        نْ ُ َن ْاِل ٍيرْ َ فا ِبْرَ  ٍللِّ َبُسَ 

 

 ْرَأييييييادَْ َاَ ييييييَ  ٍاَرْدييييييِف ْ َأ ٍةآَفيييييي ْنَعيييييي 

 

 هذم ال  را   نسيتوعبها كيل المت قيون     ن هي  سراسوهيا القيارئ 

عية العادي سن عواة الناس    ل ن ن قهها المتخةةوا سمن تقت يي طبو

دراسيييته  املمييياة بهيييذنن الع ميييون   بخاصييية أ  ييياة اليييتال ا   دا ع ييي  

 القراءات سرتبة تخةةوة أر ت سن أ  اة التال ا .

 تن ةيير أ  يياة الييتال ا فييي أ  يياة النييوا السيياكنة  التنييونن    سييا 

نترت  ع وهما سن ام هار ال  قي  الش وي    امد اة بغنة  بغور  نة   

 سخارج ال ر ي  المل  أنواعه    أ  اة الو    الوصل   ام ال   امل اء  

. 

 هييي ع ييوة نلرسييها طييال  المعاهييل ادزهرنيية فييي سةيير  لارعهييا   

 تعتمييلها  ييمن سناهجهييا التلرنسييوة عاسعيية ادزهيير فييي سةيير  فر عهييا فييي 

الخييارج    تعتمييلها بعييض الجاسعييات فييي بعييض الييل ل امسييالسوة .  بعييض 

  عنيلها    سنهيا  ال  ين   نعنيي سخال ية أصيول المةد  ات هنا ننبغي التو ي

ال غة العربوة في  واعل ال بط الن وي أ  البنياء الةيرفي   أ   واعيل ال هجيات 

 القراءات في القرآا ال رن    فإا ال  ن  ل نترتي  ع ويه   ي  المعنيت أ   ويرم 

  أ  هيو " الخدين فيي  يراءا القيرآا ال يرن    المويل عين الةيوا  سن اد الط 

التال ا    ال  ن  سيماا   ع يي  ل ي أسيا ال  ين الج يي   فهيو لدين نديرأ  في

ع ت ادل اظ فوخل بالقراءا  سواء ألل بالمعنت أة ل  نخل  نشيترك فيي سعرفتيه 

ع ميياء القييراءا   وييره    هييو نقييا بتغوويير  ييري ب ييري أ   ركيية ب ركيية  

ة بال ت يية فييي كتبييلنل الديياء دا  بتييرك لطبا هييا  اسييتعال ها ...  كتغوويير ال ييم

  وله تعالت  ال مل هلل   هذا النو   راة ننأ  القارئ ب ع ه .



 أسا ال  ن الخ ي فهو لدن ندرأ ع يت ادل ياظ فوخيل بيالعري د ا  

المعنييت   نقييا بتييرك الغنة   ةيير المييل  سييل القةيير ...  ال  يين الخ ييي 

  أسا الو     فهو الو وي أأناء التال ا ع ت ك مية عيوازا (182)س ر م " 

أ   عوبيييا أ  سمتنيييا الو يييوي أصيييال  أسيييا امهميييال فهيييو تيييرك الهميييزا   

 .(183)  امعجاة فهو لأباتها عنل التال ا

 الشاعر نشيور لليت كيل  لي   ننبغيي سراعاتيه عنيل اليتال ا  لساسية 

الناس في الةالا   ل  بد ق الةالا في  عود سن هو أ لت بامساسة   ل  

 القرآا ال رن  .أل  بن  اة التال ا    ف  لرا سن 

 :اللغة واألسلوب  ثانيا 

  نم ن أا تتشابه ادسيالو  التعبورنية تمياة التشيابه   لنميا تتبيانن 

القا يي أبيو  سين الجرعياني لليت بعيض  لي   يا ال  فوما بونها   ل أنيار 

"  ل كاا القوة نخت  وا في  ل   تتبانن فوه أ واله  فورقن نيعر أ يله  

 يف أ يله   نتيوعر سنديق  ويرم  لنميا  لي   نة   نعر اآللر  نسهل ل

ب س  التالي الدبيا ا  تركوي  الخ يق  فيإا سالسية ال  يف تتبيا سالسية 

 .(184)الدبا  دساأة ال الة بقلر دساأة الخ قة"

 بييون نيياعرنا  المتنبييي سقاربيية أسيي وبوة  ا يي ة    ك مييا  ييرأت 

و  ل بهالني أنعارا كانق الشخةوة الشعرنة ل متنبي  ا را أساسي    لي

سعنت هذا أا البهالني نق ل المتنبي    ل ن أعنت بون الرع ون عال ية فنوية 

  تالق ف ري  ه   وسي سشترك  اعتزاز بالن   سنقدا النظور.
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 ال  ظي  ام ساس  ل  آلر عن ناعرا نموز سا أعمق سن ع ت أان

 ال يالة عين تمونيزم صيبغة نعره   نعدي عاسة  به الشعراء نتنة  الذي

  اليرنلص ل شيعر المناسيبة ال غية الشيعري نيو  المعجي  رنية نظ.العيادي

 ادل اظ سن هي سجموعة :ل شاعر « أدن  أ  كات   سعج  بها  المسمو 

  المعير ي أان أف يارم  عين التعبوير فيي  نسيتعم ها   ميه فيي تشيوا التي

 كيلن أقافية  سي   نوعوية  كموية زسو يه أير ا عين تخت ي  كات  كلن أر ا

 .(185)(امبانة  سا ل سنها استقوا ي المناهل الت سنهما

  الجلنيل  القيلن  بيون المسيتمرن بيالتواتر تتنسي  الشيعرنة  ال نغية

 أسياة ن يا سمنيا .الةيوا ة   والي  ادل اظ طرا ق« سن  المتغور  ال ابق

 هيذا أسياة  هيو .ال  مية ال سياا   د لية أعراي سن نتني لوارات الشاعر

  نع    ا قته  ل ساسه   فق سلتعا ال  ظي  المذلور المعرفي ال ةاد

 .(186)بةلدم هو النذي العرض أساة  لاصنة الشعري   عوه

   كياا عالميا ال غونة  ال قافة سن كبور  فن ع ي البهالني  كاا فقل

  التراكوي  المسيت لأة بادل ياظ  ع يت درانية كما كاا  سننوسها  بغرنبها

 بالر نية  ونيا ة تتسي ادعوال السابقة   كانيق أل ا يه الشيعرن للى الموللا

السب  في سعظ  اد واا    سينركز ع يت سع ميون هميا      سن  الجزالة

 الجزالة  الغرابة    تو و  المعج  ال قهي في  ور سوا ه .

  

                                                           

ال تيا     عيال    55س منيل التيونجي    الننياس  نيا ل اليلننوا سيالئ المتنبنيي( 2)

 ة .1992بور ت   ط أانوة 

 المعياري   دار  أاسنية ط   130بيلر   الم سين طيه  الوا يا   عبيل اددن   ول( 1)

 القاهرا )د.ت( .



فوميييا نتةيييل بيييالمعج  الشيييعري ننبغيييي أا نتو ييي  عنيييل  ييياهرتون 

ة تالزسوية تغ ي  ع يت نيعر البهالنيي   أس وبوتون  هما عزالة ادل ياظ سيم

  (187) ادلرى  رابة بع ها   أسا المعج  الجزل فنذكر سنه   وله

  ة  وَ ِنْسي ُأنِ ُبِةْنت تُ َتت سَ تََّ 

 

 (188)تَنيييُمي اْل ِنُلْعيييَتَف اهللِّ ِاَرْةيييفيييي ُن 

 

  كٍ َري َنِف ل بَّ َ ي ُسِننََّنَك

 

 (189)نيييزداد فيييي الشيييل ل ا   يييق  هيييت 

 

 نااِرَس ادَ َهالسُّ َ ْجالنَّ ُرناِطُأ

 

 (190)ىَري السُّيي ِفيِنيْو َع ُ ْجالنَّ ُ ُرْغَوَف 

 

 تي       اَنَشَ  ْقَشَهت َنَعْفَأ اََّنَك

 

 (191)سييين  ز  الهييي   ت هيييا  ال شيييا 

 

 ا  َرْفي  َزِبْ َقِب اِرالنَّ َنت ِسَكْ َأ

 

  ا  َسيييياْد رَِّ يييي ْنِسيييي  ييييوُةْظا الَمَهييييُعِرْخُن 

 

        هِ تِ َرْسَ  ْنِس باِدْكادَْ َقرِ َتْ ُس

  

 تَليييييي ِلِوْ ييييي  َن ُ ِةيييييْن  ُس ُوْو  َ ييييي 

  

        َ  ِشرْ َعاْل اَ َب ُقُرْدَت ُهاُسَ ْنَأ

  

    رىَ  ُمَرْويييييييييييبابيييييييييييا َ  ُقُرْديييييييييييَت 

 

الجييرس الموسييوقي لألل يياظ نغ يي  ع وييه الشييلا  الةييالبة   ك ييرت 

في  –س ال  –تالي  ري التاء ال ر ي الشلنلا ا ن جارنة  الم ع ة    ت

( سيا  فيي نةيرا اهللن فتعيل ني المنيت ...  تت ستت تنةيبني أسنوية وله   )

ت يييعو ه تيييارا  تنوننيييه تيييارا أليييرى نيييا  فيييي الييينص القيييوا  الةيييخ  

  الج ج ة.
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 تنةبني   تتعبني .( 3)

 الشرك   ال بل الذي نربط به .( 4)

 الساري   الماني لوال   السرى   سور عاسة ال ول.( 5)

  شانتي   بقوتي .( 1)



 فييي البوييق ال يياني ت ييررت  يير ي ال يياي  القيياي  النييوا  الييلال سييا 

عو  بعيض ال ير ي فيي بع يها ت رار ال ري الوا ل في ال  مة الوا لا  ت ي

 اآللر   أنا  في النص  ل  الجو الموسوقي الةال  كما في البوق اد ل .

 ه يييذا فيييي بقوييية الييينص     ييياهرا الجزالييية هيييذم نال ظهيييا سيييمة 

أس وبوة ت تةق بدبوعة الشاعر ن سه   التي عب ق ع ت الةراسة  الو ار 

وة عسي رنة    ا ن باط الذي بلا في سي وك الشياعر كميا ليو كياا نخةي

تعري  ور القوا    ادس و  هذا نرتبط كذل  بدبوعة الق انا التي أأارهيا 

لدابييه الشييعري    المعتييرك السواسييي  ا عتميياعي  العقييلي سييا عمييو  

 المت قون فرض هذم السمة ادس وبوة  عع ها تغ   ع ت أسالوبه ادلرى .

    (192)أسا  رابة ادل اظ فمنها  وله

 اَ    هنِ َمْ ي َس    ف ُاَر   ْوَغاْل ُا   َ ْنا َتَس

 

 (193)تَ يييَتْن  ُن ِهاِبيييَرفيييي ِ  ُ ْو السَّييي 

 

 دااِ  ا َس   كْش ُلْ    وخَ اْل رَّ     ِ ت َت  تََّ 

 

 (194) تَ َوفي اْل اتِ الَعاِص يَِّوي َهِوْهَت 

 بازَّ   ُن اِا    َمُ اْلزا ِب    ْمَع َز     مََّجَت

 

 (195) اَ ييَغاْل اِاوَلِسييمسييا َكسييا ُناِبَوَع 

 

        هُ     اُن  َكْرأَ  ٍة    َ اِل   َ  ٍق   َ ْوي َف ِ  ف

 

 (196)ت رأد ال ي ت َعاللُّ َضْراَد ُل َِّجُن 
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 ن و السه    ل ه.( 1)
ا ذَم  ، ا ب وَف ت أ هل ا    ح  َ  و   فت ا كةف  ل ا كعلأ ا تلال  ل  ِاع  ( 2)

 ا    ح ِإذا همت  َت ل ت و

  ييل عمييز البعويير نجمييز بالَ سيير عمييزا    الجميياز  البعويير الييذي نركبييه المجمييز   ( 3)

ال ماا   ال رساا    الشاِز   ال اسر الواب  سن الناس   وره ؛  أك ر سيا  نسيتعمل 

اِبَسة   ِسْن َعَبَ  َنْعِبُ  َعْبسا   َعبَّ   َ دََّ  في الخول  الناس    عواب    س رُدها َع

سا بون عونوه   بمعنيت الغ ي  الشيلنل    السيولاا   اليذ ا     سيولاا  الغ يا   أسيل 

 الغا .

 ال  ت     ق ارت ا  الشم   انبساط النور في أ ل النهار. رأد( 4)



 ٍا    َ ْدٍن َه    َعاٍة أْر     ٍر له      ْجُس

 

 (197)ِ  الييذرىْعٍ  َصييِجيياٍس َلَلييٍر َدْمييَ  

 

ئيات ال غونية فيي عو هيا اد ل   عويل المعج  في هذم ادبوات  رني  سين الب

 – كشي ا أل ا يه   ) ا  تجاج ال غوي سنذ العةر الجاه ي  تت عةير بنيي أسوية 

 –كسييولاا  –نمسييا  -عوابسييا  –نييزبا  –بال ميياا  -عمييزا  -تجمييز – العَاصيي ات

(  لجيٍ  -دلياٍس  – ميٍر  – هد يٍا –أرعيٍن  -لهياٍة  -سجٍر  – رأد ال  ت - الغ ا

سن المعاع  ل  ش  عن سعانوها سعجموا   أ  س ا لية فهي  سعناهيا  ت تاج للت علد

 اآللر في سواق النص الشعرنت   ع ت عانبي ال قوقة  المجاز .

 هذم السمة ادس وبوة في المعج  الشعري  ن اد نت ق فوها سا سعاصرنه 

 سن ر اد النه ة العربوة ال لن ة   سن الشعراء الم افظون ع ت  عه الل ة . 

عجيي  الشييعري فييي سجم ييه نييت  با نسييجاة سييا سقييانو  العربويية  الم

س ييردات  تراكويي    ابتعييل عيين ادل يياظ السييو وة  المسييتهجنة    كانييق 

ادل يياظ سنتقيياا سختييارا بعنانيية    تييت تييادي الم ييردا كاسييل د رهييا  هييي 

 س م ة بدا ة تعبورنة بل لتها المعجموة    د لتها في الةوا ة ال نوة .

ت سعج  دلول ل  ل ظة  ا لا فارسوة كررهيا سيرتون    ل  أع ر ع 

هييي ك ميية )دسييق( سيين ال  مييات المنلوفيية فييي الشييعر العربييي فييي العةيير 

العباسي  العةور التالوة له   سين نميا ج اسيتعمالها عنيل البهالنيي  وليه 

 .(198)في سل  الس داا  مل بن أونني

 هِ ِترَُّ   ِءدَْ  ْنِس َاَشْعَشا َتَسَ 

 

 اَدَسييييييا َبَ ِل نييييييِهاِدَنَأ اَضَوييييييَبي ِ ييييييْ َن 

 

                                                           

   اسا الَجيْري   ال ََّجيُ   الةَّيْوُت الَهْدَ ُا   ال  وُر    فرس َ ْمر   عواد ك ور الَعْل( 5)

  الةِّواُ   الَجَ بة   صع  الذرى   سمتنا النول سنه .

 . 395اللنواا    ( 1)



 ْلِهَن الِلَج( اْلِقْسي )َدِف َرلََّةا َتلَ 

 

 (199)اَدييَبَه ْلَ يي اِر َّالييلَّ ِ َ ييَ اْلِب َرْلَبييا اْلَنيي 

 

  (200) استعم ها سرا ألرى في  سه ل لنوا في  وله

 ا َراِهَن يَ هْ سنها َ   َارنُلا ُناَ َس

 

 اوَهييييييِ ْه  ترأييييييي دَِ ِ الِ ييييييَماْل َ ْوَسيييييي 

 

 )دسق( نباك هالك ت ق زلرفها

 

 فمييييييا تييييييورط فوهييييييا  ويييييير با وهييييييا 

 

 هاِتاَنَشللعا في َب ا َ َسي اللَِّ ْخُت

 

 اوَهييييييييياِفَل اِرَةيييييييييْبإلِِْل اَاَبييييييييي ُهنَّيييييييييِ َل 

 

 

  (201)تو و  المعج  ال قهي في  ور سوا ه

 ة  دَُّل ا ِ َ الةِّرابا ِبِ  اََّل
 

 اَ يييييَها ي َسيييييِسيييييْرُتَ  اَتا َفيييييَسييييي دُُّرَتييييي 
 

   َّهُ  َّأْا َن راِةْ اْلِل آَا ْلَ 
 

  نن يييييَر الهيييييلَي ع يييييت رأس الةييييي ا 
 

  مِ ِرْدِف ل ةا ِ    ُق آَا ْلَ 
 

 (202)ا أرسيييض بالةيييوة ال شييياَمييياَلَدَل 
 

 هُ َ ُقْنل و وء أا َن آَا ْلَ 
 

 ت َ يييييييالُ  اَدَصيييييييْرِف ِراِ ال َّييييييي ِحاِفبالسَّييييييي 
 

ليبالد   الم تيل اليذي نهي  الشاعر سن عيل أيا ر ع يت عيل  العبياد  ا

 سيي     ييرق   تييل  دسيير  ليير   لييذا نخاطيي   وسييه سنادنييا بالمقا سيية 

 الةارسة    نع ن الجهاد لت رنر اد طاا  تدهور البالد.

                                                           

دسق تعني ال    أ  دسق الس دة  هيي ك مية فارسيوة  أليذتها العير   تةيرفق ( 2)

 ويث بها  ننظر   سعج  ال  مات ادعجموة  الغربوة في التارن  امسيالسي   عياتق بين 

ة  1990 -هي  1411  دار س ة ل نشر  التوزنا  السعودنة ط أ لت  49البالدي    

 ط  أانوييية   دار العييير   63   ادل ييياظ ال ارسيييوة المعربييية   تييينلو  أدي نيييور     

 ة . 1988لبناا    –ل بستاني   بور ت 

 . 308اللنواا   ( 3)
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 .أرسض   أ عا ( 2)



 ل نه هنا نن ت سن ت سغيانرا فيي التشي ول ال نيي لرؤنتيه الشيعرنة 

المجاهلا في صراعها العس ري سيا اآللير    ويث   ي  المعجي  ال قهيي 

 ور سوا ه    ني ل بيه صيورا نيعرنة تسيت ور المت قيون    ت مسيه   في

 ل جهاد   مل السالة  لعالا ال  ا  .

فإنه آا اد اا ل ت  ل   -أي  تل - ل ا كاا ام راة نمتنا سعه القتل 

 سن ام راة  لتن وذ سقت وات الت  ل هذا   بس   دة اآلأمون المعتلنن .

الة ا( سعبرا أنما تعبور عين   ) نن ر الهلي ع ت رأس   صورته

 لسوة الجهاد   أا رؤ س أعيلاء اهلل  اليوطن ننبغيي أا تقيل  ربانيا هلل   

  الجهاد هنا فرض عون .

 الذنن صاسوا عن القتال  ركنوا لليت الرا ية  اللعية    يل آا لهي  

امفديييار  التخ يييي عييين استنيييا  القتيييال     يييل أا أن يييا نقيييض الو يييوء 

 ت بلة العل  ال نود ال ل د .بتخ و  ادنلي المتو ئا

فن ن أساة سعج  فقهي ت ول لمعج  نعري سو  سعبر عين تجربية 

 –الةيا    -ن ير الهيلي –الت  ل  –)ام راة  أا را   فجاءت سةد  ات  

نقييض الو ييوء( لووطييا نسييجق بهييا  بغورهييا لو يية  –الو ييوء  –ال دير 

 نعرنة ع ونة تعبورنة را عة .

2

  ميية أ  ال  ظيية أك يير سيين سييرا فييي سييواق  ا ييل  لسييا هييو ت ييرار ال

ل توكويييييل أ  لزنيييييادا التنبويييييه أ  التهونيييييل أ  ل تعظيييييو  أ  ل ت يييييذ  بيييييذكر 

 .(203)الم رر

                                                           

  ت قويق نياكر هيادي 35-5/34بوا في أنوا  البلنا    بن سعةيوة  جأنوار الر( 1)

 ة.1969ه     1389ن ر سدبعة النعماا   النج   ط أ لت   



كمييا أا الت ييرار نعييل ل ييلى ادد ات الجمالويية التييي تسيياعل الشيياعر 

ع ت تش ول سو  ه  تةونرم   بل أا نعتميل الت يرار ع يت سيا بعيل ال  مية 

  نةييبح الت ييرار سجييرد  شييو  فالشيياعر ل ا كييرر ع يي  المت ييررا  تييت 

أهمويية سييا ن ييررم سييا ا هتميياة بمييا بعييلم    تييت تتجييلد العال ييات  ت ييرى 

 .(204)الل  ت  ننمو البناء الشعري

 سن ت ي هنا بنمو عون نعرنون أ لهما      و ة تعبورنية فنوية   

و و ة ال نوية  أانوهما      و ة لنشادنة صوفوة كورالوة بام افة للت ال

. 

 ( 205)أسا الت رار ل تنكول المعنوي فمنه  وله   

 ٍلاِ َدِب في ال الِة وٍلُط لُّا ُكَسَ 
 

 رُوِةييييييييَ  الِةالَ يييييييي وِرُةييييييييْقَس لُّ ُكييييييييَ َ  
 

 هلانة   وٍغِ َب وٍقُدْنَس لُّا ُكَسَ 
 

 (206)ويييييييُرِمَن وييييييياِمالِم اِر َّيييييييَز لُّ ُكيييييييَ َ  
 

 ا ق  َقَ  وِاُنالظُّ وِةهُ ْوَس لُّا ُكَسَ 
 

 وُرُنيييييييييي ِلقُّييييييييييَعالتَّ وِةُهييييييييييْ َس لُّ ُكييييييييييَ َ  
 

 ة  جَُّ  ِراِ ةَ َباْل تِِّ رْ َس لُّا ُكَسَ 
 

 وُرِةييييييييَب اِ َوالةَّييييييييِب ٍلْقييييييييَع لُّ ُكييييييييَ َ  
 

 يِذ الََّ َ  قٍّ َ ِب وٍةُ ْعَس لُّا ُكَسَ  
 

 نُرِلَعييييييييييي قَِّ ادَْميييييييييييا ِبيييييييييييْ ِع َلوَّيييييييييييَقَت 
 

سسبو ة بالن ي  سرا بما النافوة ) سا فقل كرر الشاعر هنا ك مة كل 

 كل ...(  ألرى سسبو ة بال النافوة  )   كل ... (.

 كانق الو و وة التعبورنة هي زنادا التنبوه ع ت عم ة سن ال قيا ق 

امنسانوة أ لها أا ال ةا ة  البال ة لوسق فيي طيول ال يالة     ةيرم   

كييالة ب وييغ   تيينتي سنييه   ل نهييا فييي ب ييوغ الغانيية فييي كييل   ال انويية أا كييل

                                                           

الةورا الشعرنة عنل أبي القاس  الشيابي   سيل ق سيعول الجويار    اليلار العربوية ( 2)

 .47ة    1984ل  تا      الماسسة الوطنوة ل  تا   لوبوا  

 . 12   اللنواا( 1)

 . الزلار   المعداء ال واض( 2)



  نيينتي بالميياء الييز ل   زاليير بالموييام كييل بئيير ل سييقانة أاالهلانيية   كميياا 

 نست مل أف ارم   قا قيه سو  يا الت يرار فيي  س ياته الشياعرا لإلل يا  

  التنبوه في بال ه ل ناس .

   نخ ت ت رار امنقا  الموسوقي  وث  لي  التنيا   امنقياعي بيون 

   سا كل سندوق .....  سا كل سوهيوة ....  سيا كيل سع يوة الجمل  ال  مات

 ...    كل سقةور...    كل س هوة .

   نخ ييت كييذل  امنقييا  ال رفييي فييي ال  مييات المتم  يية فييي ت ييرار 

 ييري ال يياي فييي البييي اد ل اربييا سييرات   فييي البوييق ال يياني  ال الييث 

رار سوسيوقي  الرابا سرتون   في الخياس  سيرا  ا يلا  سيا نعنيي أنيه ت ي

صال  عالي النبرا  نسه  في اتسا  دا ر الت قي  لوةل الةوت الشعري 

 سلام المنسول  ف را  فنا .

 أسا الت رار الةيوتي لإلنشياد الةيوفي فيي  ةيولا عنوانهيا )هيو اهلل  (1)

  (207)عل عالله( نقول 

 يتِ َرْدِف وُحِبْسَت اهللِّ ِ ْسِب اهللُّ َوُه

 

 يِتييييَعْزَني اهللن هييييو اهللن للالصييييي  ِفيييي 

 

 تْ َدرََّجي َتاِتهو اهللن بس  اهللن َ 

 

  هاسييق بمج ييت النييور عييون  قوقتييي 

 

 قْ َ َرْنَنَف ْتهو اهللن بس  اهللن  اَء

 

 يِتنَِّوَهييييييي ُ ْ يييييييَن اهللِّ وِرُنييييييي اِرَوْنَنِبييييييي 

 

 ٍةَظْ َل لِّهو اهللن بس  اهللن في ُك

 

 يِتتَُّشييييَت ُاْمييييَع ِاْمييييَجاْل رِِّسيييي اِرَرْسييييَنِب 

 

 يلِمَاَع اتُ رَّهو اهللن بس  اهللن  َ 

 

 يِتيييييييييرََّ  ِ اَلَعيييييييييَك ء ْلهيييييييييا َبيييييييييُماِتَوَل 

 

 تْ َلاَهَشَف ْقبَّهو اهللن بس  اهللن َه

 

 يِتيييييَبْوَ  ا اهللَِّنيييييَأ ْنِسييييي الٍلَعييييي  َقُرُبييييي 
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 هُ َمْسِل ُتْلاَههو اهللن بس  اهلل نَ 

 

 يِتيييييييييوَِّنآا َنيييييييييَ اْل اِءَنيييييييييْفنِب ْقاَهيييييييييَتَف 

 

عم ة )هو اهلل بس  اهلل( ستا  ستون سرا هي علد أبوات فقل ت ررت 

القةولا   فقل سار الشاعر ع ت النسق القرآني في الت رار   نت يح  لي  

في كالة ر  العالمون فيي  وليه تعيالت   )ُهيَو اهللَُّ الَّيِذي َ  ِلَليَه ِل َّ ُهيَو َعياِلُ  

ُهيَو اهللَُّ الَّيِذي َ  ِلَليَه ِل َّ ُهيَو اْلَمِ يُ   (22)اْلَغْوِ  َ الشََّهاَدِا ُهَو الرَّْ َمُن اليرَِّ وُ 

اْلُقلُّ ُس السَّاَلُة اْلُميْاِسُن اْلُمَهيْوِمُن اْلَعِزنيُز اْلَجبَّياُر اْلُمَتَ بِّيُر ُسيْبَ اَا اهللَِّ َعمَّيا 

ُ ْسَنت ُنَسبُِّح َليُه ُهَو اهللَُّ اْلَخاِلُق اْلَباِرُئ اْلُمَةوُِّر َلُه ادَْْسَماُء اْل (23)ُنْشِرُكوَا

 .(208)َسا ِفي السََّماَ اِت َ ادَْْرِض َ ُهَو اْلَعِزنُز اْلَ ِ وُ (

الذي نين  عين صيلى  ا يح لتينأر الشياعر بادسي و  القرآنيي  بميا 

 فوه بناء أس وبي  عباراتي .

 ع ييت سسييتوى امنقييا  الموسييوقي بييون الجمييل نجييل ت ييرار التماأييل 

 . تشتتي...  ل ظة   فننر ق...  ردتتج امنقاعي بون ال  مات  

 الت يرار فيي  وليه    ياءت فننيير ق   بيننوار نيور   بنسيرار سيير 

 جنياس لالجما عما   بنفناء ال ناء  بما في الت رار سن سوسيوقت ل يافوة 

 الةوتي بون ال  مات كما هو  ا ح ل عواا .

  ل نشن عن ت رار بعض ادصوات لنقا  سوسيوقي  أك رهيا ت يرارا 

التاء   هو  ري ان جاري نلل د لة  ا ي ة عين تن يو  الشياعر  صوت

عن دفقة ر  انوة صوفوة س تجزا دال ه  فجاءت ال رصة لوخرعها ع ت 

هييذم الةييورا الرتوبيية فييي الجمييل  ادل يياظ  التنييا   الموسييوقي الييلال ي 

 الخييارعي ع ييت السييواء     قييات الةييوفوة فييي ل ظييات الييذكر الجميياعي 

الشييعرنة المت ييررا    بخاصيية المجموعييات الم ت يية تسييع ها هييذم الجمييل 

  ول المنشل الر و  في ال  قة .

                                                           

 . 22/24ال شر ( 1)



كما أا   و ة الت يرار ال نوية فيي هيذم ادبويات الت يذ  بيذكر اسي  اهلل 

 العظو  الج ول سا أسما ه ال سنت  ص اته الع ت .

 (209) في  ةولته )اهلل عل عالله( التي سد عها

 بباب  نا اهللن عبلك سخبق
 

 سيييييييين كييييييييل  عهيييييييية قييييييييه بيييييييياهللنتع  
 

( ت ررت أمانوة  أربعون سرا    ل ين فيي كيل تع قق باهللعم ته الشعرنة )

 ت رار نذكر اسما علنلا سن أسماء اهلل ال سنت   ع ت ن و   

 ي         ِل هَ الذي   لَل باهللِّ  ُق     ْق ََّعَت
 

 يِتوَدُبيييييُع ِهْنيييييَلَل ْقاَع   َ ييييي اُمَوِسييييي 
 

 ي             ِ ِ ْوَم الع و  ِبق باهللن     تع ق
 

 ِِةوَّييييِ َباْل  ِ ُرُ يييي ْنا فوييييه ِسييييا أَنيييي َسيييي 
 

 ْتَرق باهللن العظو  الذي َع     تع ق
 

 ِةنَّييييييييييِرَباْل اِرَوييييييييييِتاْل  َاُد ُمنُراِدَقيييييييييَس 
 

 هِ        ِقْ َخِب ق باهللن ال دوِ      تع ق
 

 يِتييييَرْوي  َلِعييييْ َنِل ُهْنييييلى ِس هييييذا ُهيييي 
 

لت رار الةيوتي امنشيادي تت يرر فيي اليلنواا ك ويرا  تيت   اهرا ا

 .(210)ص  ة 82نم ق 

استعاا البهالني في تش ول رؤام الشعرنة بالموسوقت الم  قة ليلى 

اللارسون بالبلنعوات    من اللراسات ادس وبوة   هي في الوا يا ال نيي 

 ت الموسوقوة .عزء سن امنقا     س ردا سن الم ردا

" ل  نشيييوا امنقيييا  فيييي الةنيييورا الشيييعرنة نوعيييا سييين ا تسييياق  

 المسييا اا فوهييا  سمييا نتناسيي  سييا ال اليية الن سييوة   هييذا بييل رم ن سيي  

الةورا اددبونة  وونة  تنسج  سا  وونية امنسياا فيي ت وننيه التركوبيي  

 الييذي نقييوة ع ييت النظيياة  ا تسيياق الجموييل   نييتالءة سييا سييا نبغوييه فييي

                                                           

 45اللنواا ( 2)

 . 126 -43اللنواا   ( 1)



تةرفاته سن ا نسجاة  التوافق فيي كيل أسيورم فيي ال وياا... كيل  لي  فيي 

لنقا  رتو   نةلر عن امنساا المسيتقو  فيي طبعيه     يه  المعتيلل فيي 

ت  ويييرم  ل قيييه  فونجيييذ  بعق يييه  عاط تيييه لليييت نظيييا رم سييين ادنيييواء 

 المخ و ات  التي تقوة ع يت نظاسيه  اتنسيا ه   ورهميا سين ادسيور التيي 

 ت س اله في ل قه  ل قه.  سن هذم ادنيواء الةنيورا اددبونية فيي ركنبق ع

 .(211)لنقاعها  سوسوقاها اللنال ونة  الخ ونة"

 سيين ت ي  هنييا بالترصييوا  الجنيياس   سيين التقسييو     سنهييا فييي 

 .(212)نعرم

  ْ ِهِر ْف ْنِس ُ ُهوَ  وا َس ُبَل   ْعَأ ْ ُ    ه

 

 (213)اَوييييييَ َ  ث ْوييييييَ  اهللِّ ِضْردَِ ْ  ُهيييييي 

 

  ْ ِهوِدُجِب ْ    ُهراَنْل   وا ُ ُبَ ْنَأ ْ ُ    ه

 

 (214)تَنييِغاْل وَ ُبييْنُن ر ا فييي النيياِسجَّيَفَ  

 

 ىَلُهوسا َ ُ ُ  َاْوَ وا اْلُع   سََّ  ْ ُ    ه

 

 (215)ىَلَتييييييييا ال  نييييييييا ال  سْجَصييييييييَ  

 

 ل اَعل ا  أْ َجل ا  اْن   َجأْس ْ ُ    ه

 

 ىزَواْليييييي لييييييوا البيييييياَ وَّل ا  َطَقيييييي أْف 

 

 د ارَّ  د ا  َطرَّ    د ا  َنرَّ    َع ْ ُ    ه

 

 الجيييييييلى َرْ يييييييد ا َبَرل ا  أْ َعييييييي أْ  

 

ف ييي البوتييون اد ل  ال يياني  سيين تقسييو  سوسييوقت   تييوز  فوهييا 

الشييدراا الموسييوقواا   ييلات سوسييوقوة ستسييا نة فييي امنقييا    أ  فييي 

 القال  الموسوقي ع ت الن و التالي  

                                                           

  الم تبية 2البناء ال نني ل ةنورا اددبونية فيي الشنيعر اليلنكتور ع يين ع يين صيبح   ط( 1)

 .258ة     1996ه / 1416ادزهرننة ل تنراو  سنة 

 . 282 اللنواا  ( 2)

 . السُّو    عما السا ة  س اا فسوح  اسا( 3)

    الغلراا   عما الغلنرأي   النهر الةغور َِْنَ َ  الشيء   عع ه ننق ي  نن لأ( 4)

 . الُ  وة   عما الِ   ( 5)



سييين  فيييره   – 5///5سيييو همو / – 5//5/5بوا /هييي  أعيييل الو   

/5/5//5 ... 

ــاني    – 5//5/5 يييييييلرانه  / – 5//5/5هييييييي  أن يييييييبوا / الثـــــ

 ...  5//5بجوده //

 نيا ال  – في البوق ال الث عاء الترصوا بال ري  التنونن سعا     صا ال 

.. 

 فيييي الرابيييا عييياء الترصيييوا سمتيييلا بيييون الشيييدرنن فن يييلو فيييي 

النغميية سمتييلا  ييع  النغميية فييي البوييق السييابق   الموسييوقت ت ييرارا فييي 

 .  طولوا – أفقل ا  – أ عل ا  - انجل ا  -أسجل ا 

 طيرد ا  - نيرد ا  -عرد ا  س  ها نغمة سمتلا في البوق ادلور   

 .  أ رد ا – أ عل ا  –

  (216) سن الترصوا بالتنونن  ال ر ي سعا  وله 

 س اَر        َمسُ  س رَّ     َ ُس س رَّ     َجُس

 

 (217) اَ َنيي ُ ْدييَخا اْلَ ِل َ ْدييَخاْل ُسِرَتييْمَن 

 

 ة  اَس    ةَ ْما َص     نِغَدْ ا ُس    شِمَتْ ُس

 

 (218)اَدييييَقاْلَك اِلَعييييالرِّ اَسَلْكييييَأ وُشُ ييييَن 

 

( سجرس س رس سميارسف ي البوق اد ل ترصوا بالسون  التنونن سعا   )

. 

 ( .نا صمةاسةس تمشا س دغ في ال اني   بالتنونن فقط   )

                                                           

المجييرس   الم نيي  الخبويير   الم ييرس   المجيير  الم  يي    استييرس بالعمييل   ( 1)

 . ا ت  به  ن ا   زاد  اتسا 

 . 278اللنواا    (2)

الم ييدغن   ال قييود  صمةيياسة   سيياض فييي أسييرم بعزنميية  لرادا   ادكييلاس  ( 3)

 ادكواة ال  ورا علا   الرعال  عما رعول .



  (219) سن  سن التقسو  الموسوقي  وله

 ور  واهره        نْ     ُهُناِطَوَب ور   ُ   ن

 

 نييييور لال قهيييي  فييييي ال عييييل  الخبيييير 

 

 ف سن التقسو  هنا أ لو سوسوقت تدرنبوة تمتا القارئ  الساسا سعا   

 نورا بواطنه         سست ع ن فع ن  .

 ن.نورا  واهره        سست ع ن فع 

 نورا لال قه         سست ع ن فع ن .

 في ال عل  الخبر     سست ع ن فع ن . 

 لع ييي  تجيييل ارتبييياط الموسيييوقت فيييي الييينص ستنا مييية سيييا ال  يييرا 

 العاط ة  طبوعية الخديا  الشيعري  تنيا   الشياعر سيا المت قيي  " فيإا 

لور الموسوقت سا تتمانت سا ادف يار   تتسيا ق سيا المعياني   تتجيا   

نغماتها  نبراتها سا  ا ت الينن    فالشياعر فيي اهتواعيه    يبه  ألواا

  وظيييه ن يييوا تعبويييرم الموسيييوقي عيييالي الننغمييية   فيييي  زنيييه ن يييوا 

سنخ  يييها   فيييي تعجنبيييه  فر يييه  هل  يييه  اطمئنانيييه ت يييوا المسيييافات 

الةنييوتونة  ةييورا   أسنييا فييي ب نييه  ألمييه فت ييوا سسييافات الةنييوت طون يية  

 يييا ت الييينن    كميييا تسيييانر سو يييو  القةيييول   ه يييذا تسيييانر الننغميييات

 .(220) ف رته

 لعييل القييارئ ال ييرن  نال ييف فييي ادبوييات السييابقة أا الشيياعر زا ج 

بييون البعييل الموسييوقي التدرنبييي  بييون الت يياد )الدبيياق( ال نييي التعبوييري  

)نيييور بيييواطنه  / نيييور لال قهييي ( ل  عبييير الت ييياد عييين نيييمولوة النيييور 

 بلنن العاس ون . عموسوته في الةال ون العا

                                                           

  17اللنواا   ( 4)

  2الشنيييعر المعاصييير ع يييت  يييوء الننقيييل ال لن ييي    سةيييد ت عبيييل ال ندوييي  السنييي رتي  ط( 1)

 .113ة     1984ه /1404ة السنعودننة  سنة سدبوعات تهاسة  علنا  المم  ة العربون



 (221) سن الدباق التعبوري الع وي  ول البهالني 

 يتِ َ ْهَوِب ورِ ِبَخاْل باهلِل ُقْق ََّعَت

 

 (222)يِتيييَبْ َرَ  يِبيييْهَرَ  يبييياِتْلِلَ  ِهْويييَلِل 

 

  يييا ت العابيييلنن فيييي طيييرنقه  لليييت اهلل تعتورهيييا أ اسيييو  نيييتت 

فز   اطمئنياا  العابل الةوفي –للى ناعرنا  - سقاسات ستنوعة   فهي  

    لوي  رعاء   ت   التي ا تواها  عبر عنها أس و  الدباق .

  

زا القرآا ال روة الخطا  الشعري مةدا وة  تموالتنييييا  سيييين    ييييو س

ما  زءا يييي ه ج ييييتدعوه ب ة ييييلنما وس   الشاعر عندما وستدعي القرآا ال روة

بط ما الن  ال شعري  يييوة ترت يييات القرآنرفامشا  لشعرياة ل ن  البنوة الد لو

 ه ا تن وا جدود ع ت ن س الم  ي وؤ د أا العم وة    د لوا  بنو وا ع  وا

 لنما هي عم وة ت جور لطا ات  امنة في   مجرد عم وة ا تباس لوست مط قا

 .(223) س  م   ه الشعري الراهال     الن  وست ش ها شاعر بعد آخر

اعر في ت ظو ه ل تراو   وسعت للت ا ستعانة ب قائق  يييييييييييييييييي فالش

  ت الم اموا البارزا فوه ييييييوعمد للف سيييييي    ل نييييييه  التارو   م امونه

ل  و قق لها  درا الت اة  وجع ها تتجا ز عةرها عاما فومن ها بعدا

نت في كميييييييييييييييا كيييييييييييييييالتبرز بسماتها المموزا   ال ي ما العةر الراها

 .(224)عةرها

                                                           

 . 45اللنواا   ( 2)

 الَوْه ة المرَّا سن ال َز   املبات   ا طمئناا .( 3)

  القاهرا  الم تبة ا ت ادوةل  عز الدوا لسماعو  الشعر العربي المعاةر( 1)

 . 36    ة1992

  شؤ ا ال قافوة أفاقدار ال  ع ي ال داد  أ ر التراو في الشعر العرا ي ال دوو( 2)

 . 80ة     1986 ط بغداد



 .(225)ني نقول البهال

 عوه     ذ  س   ذ         ف ن    ه 

 

 ف ييييييييو  لإلنسيييييييياا ل  سييييييييا سييييييييعت 

 

هذا البوق سين عم ية أبويات تتنيا ل أسجياد ادسيالي   ليلفا الجميو  

المت قويية سيين المسيي مون المعاصييرنن ل شيييعر  فييي زسانييه   للييت التنسيييي 

 ا  تلاء بادعلاد    تت نتم ن المعاصرنن سن تقلن  سنيتئ   ياري كميا 

  لة اآلباء   ل عال  ك ه.

 لذا عاء الشدر ال اني في البوق سقتبسا أ  ستناصا سيا آنية  رآنوية 

تت ييلو عيين أا ال ةيياد لميين زر     ال ييال  لميين اعتهييل   فييي  ييول اهلل 

 .(226)تعالت ) َ َأْا َلْوَ  ِلإلِْْنَساِا ِل َّ َسا َسَعت(

 .(227) نقول في سواق نعري آلر

 عَوهُ   وى س     ة ت    اء  المعو      ع

 

 فيييييييياسترى أيييييييي  )تعيييييييياطت فعقيييييييير( 

 

      راا  المس         ح المد    أصب

 

 ()لعجياز نخيل سنقعير في        مرهيا 

 

 ت  و تنا       اق ع        ا        ربم

 

 أعقييييييي  ال يييييييتح )ك ميييييييح بالبةييييييير( 

 

في ل لى  ةا لم التي نبرز فوهيا ال  يارا امسيالسوة فيي صيراعه 

الميياتمر المنعقييل ل مةييال ة بييون المسيي مون  اد بيياط فييي  سييا اآلليير  فييي

ة نت لو عن املاء  ادنواء المشتركة بون عنةيري  1911سةر سنة 

ادسة المةرنة   هو هنيا نت يلو عين المسيتعمر  طرنقتيه التيي ننتهجهيا 

 في زر  ال تنة بون أبناء الوطن الوا ل.

                                                           

 . 283اللنواا     ( 3)

 . 39النج  /( 1)

 . 289اللنواا   ( 2)



ص  تو ييح  عيياءت ا  تباسييات القرآنويية ل يياءات بييون ز انييا اليين

سعييال  الةييورا الشييعرنة التييي تجسييل دسونيية ا سييتعمار امنج وييزي   تهييا 

  (228)اآلنيية اد لييت فييي  ييول اهلل تعييالت )َفَنيياَدْ ا َصيياِ َبُهْ  َفَتَعيياَطت َفَعَقييَر(

  (229) ال انوية سيين  ولييه تعيالت ) َتْنييِزُ  النَّيياَس َكيَننَُّهْ  َأْعَجيياُز َنْخييٍل ُسْنَقِعييٍر(

 فيي . (230))َ َسيا َأْسُرَنيا ِل َّ َ اِ يَلا  َكَ ْميٍح ِباْلَبَةيِر( تعالت  ال ال ة سن  وله 

 (231) وار   اري آلر نقول 

 ُن       ام الوقو     ت أت    َل  تَّ     تعبَّ

 

 فيييييييييذابْق ليييييييييه ادن يييييييييُ  العابيييييييييلم 

 

 ا      زاله         ِزِت ادرُض زل      ُزْل

 

   ييييييييييييا ْق بنعزا هييييييييييييا هاِسييييييييييييلم 

 

   نرصييل فومييا (232) ةييولا نرأييي فوهييا أ ييل الع ميياء البوتيياا  ييمن

نرصل عوان  الةال   التقوى في ال قويل الرا يل   ليذا عياء التنيا  سيا 

آنييات  رآنويية ت يييء المشييهل الشييعري   تزنييلم سةييلا وة  سقييلرا ع ييت 

 تةونر الشخةوة في صورا  قوقوة عابلا زاهلا.

 ال انويية سيين  ولييه سييب انه ِلَ ا  (233)َ اْعُبييْل َربَّييَ  َ تَّييت َنْنِتَوييَ  اْلَوِقييوُن

 .(234)ُزْلِزَلِق ادَْْرُض ِزْلَزاَلَها

  (235)سندقة ألرىفي  نقول 

 عو اَ  كااَ  داِاْوَل الشَّْوَك اَِّل
 

 تاَهَ ييييييييَت  َت وِسُ ييييييييي النُّاِهييييييييَ َدَ  
 

                                                           

 . 29القمر / ( 1)

 . 20القمر / ( 2)

 . 50القمر / ( 3)

 . 344اللنواا ( 4)

 الشو  العالسة أ مل بن سعول .( 5)

 . 99الن ل / ( 6)

 . 1الزلزلة / ( 7)

 .  376اللنواا    (8)



هذا البوق  من أبوات سن سقلسية  ةيولا نميل  فوهيا الشيو  س ميل 

عين سقا سية الين   ادسيارا بالسيوء  بن نوس  المغربي  تت لو المقلسة

 الشوداا الرعو   في الدرنق الدونل للت اهلل  فجاء البوق عزءا سن  ول 

 .(236)اهلل تعالت )َفَقاِتُ وا َأْ ِلَواَء الشَّْوَداِا ِلاَّ َكْوَل الشَّْوَداِا َكاَا َ ِعو ا(

 (237) سن نواهل التنا  سا البواا النبوي الم ملي  وله 

 ِرَظالنَّ ِنت عَ َ ْخ  َت قَِّ اْل ُةعَِّنَأ

 

 ِرَةيييييَباْل ِلاِ يييييَف ْنَعييييي ْقَويييييِ ا َلَمييييينَِّلَ  

 

 اَروَِّن اِء َ ْوي بها َباِدَنُمى اْلاَدَن

 

 ِرَدي بيييييالِ ْعيييييَت ْ ة َليييييَ ْمة َسيييييوَ يييييِنَ  

 

 اَذَكت َ َ َدْةُماْل نُنِرَ  ر ِاُقاْل ُرْوَل

 

 ِرَأيييييَأ ْنِسييييي  َُّ يييييْن  َن ِنْونَنِرَقييييياْل ُ ْ يييييُ  

 
 

فييي است  ييارم ل تييراو امسييالسي نتنييا ل الشيياعر التييارن  النبييوي 

 الةيي ابة ادلوييار  لو ييث المعاصييرنن ع ييت أا ننهجييوا نهييئ السييابقون 

اد لون  في لطار صراعه المتعلد الجبهيات سيا آليرنن   ف ياا طبوعويا أا 

ن وا البواا الم ملي عزءا سن الرؤنة   نسوجا سن أنسجتها التعبورنية   

اا هنا نسيوجاا سين  يلن ون  أ لهميا " َ يْل َتيَرْكُتُ ْ  َعَ يت اْلَبْوَ ياِء َلْوُ َهيا ف 

لويير  "() ال يياني  ولييه  (238)َكَنَهاِرَهييا َ  َنِزنييُغ َعْنَهييا َبْعييِلي ِل َن َهاِليي  "

 .(239)الناس  رني   أ  الذنن ن ونه    أ  الذنن ن ونه 
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 . 76النساء / ( 1)

 .17اللنواا   ( 2)

(   الدبراني 48(   ابن أبي عاص  في )السنة( )ر   43ألرعه ابن ساعه )ر   ( 3)

( عن عبل الر من بن عمر  الس مي   أنه سيما العرنياض بين 18/247في )ال بور( )

 سارنة  ال  عظنا رسول اهلل ال  .

 . ث عبل اهلل بن سسعود( سن  لن4706(  سس   )2530ألرعه البخاري )( 4)



 (240) الدعوة احملمدية يقول -1

 ة  َ اِ َط اهللِّ  وِلُسرَ ِب ْقنَ آَسَ 

 

 ِرَلَقيييياْل ُقسيييياِب وييييِهِف َقْبالسَّيييي ُ ديييياُهْعَأ 

 

 ا َمَك وُنِبُماْل وُرالنُّ ُ ُهوبَ ُ ت ُ كََّز

 

 ِرَديييَماْل َنت ِسيييَقيييْ ا َنَميييِب اُتَبيييو النَُّكيييْزَن 

 

  قْ  َ َرَشاْنَف اُانَماْم ُ ُه َرُلت ُص َ 

 

 ِرِةييييَتْنُس ِةْزفييييي َعيييي ِهوا ِبيييي يييياُسَ  ُهَليييي 

 

 هوا       بَ َت اْن نمااِ اْم  َ َع ا ُنُرنَزَت

 

 ِرُمييييُعاْل ُ ُ ييييْنَأ ْ ُهْنِسيييي ِنْناَدَهييييِجاْل َنْوَبيييي 

 

  ُهُتلَُّع اهللِّ رسوُل ْ ُهعْن اَتَمَف

 

 ِرَو السِّييييي ِ ْ يييييُ اْل ث لُلُعييييي كادنبوييييياِء 

 

ر يواا اهلل  -للعونية امسيالسوة ل ةي ابة تتنا ل ادبوات التربوية ا

   هييي  ()ل  آسنيييوا باليييلعوا  اللاعوييية   بالرسيييالة  رسيييولها  -ع يييوه  

السييابقوا السييابقوا   سييأل النييور سيينه  ادفئييلا   فشييربوا النييور  كييانوا 

ال ييييواء    انشيييير ق صييييل ره  بامنميييياا   فقييييوي لنمييييانه      ونييييق 

لييييلعوا  اللاعويييية   ف ييييانوا نيييي ومته     انييييتلت عييييزنمته     آزر ا ا

سنتةرنن    اعتةموا ب بيل اهلل تياازره  نيع  امنمياا    عاهيل ا فيي 

غر  ادكبر  صاهلل  ق عهادم      وا أعماره  الن وسة في الجهادنن  اد

 سا سات عنه  نبي امسالة ل   هو عنه  راض تماة الر ا    كيانوا سين 

  ت ادرض نمو عا ل علل نمشي ع ()بعل النبي س مل 

 الشيياعر  ونمييا نسييت ه  هييذا التييارن  لنمييا نست  يير القييل ا أسيياة 

المعاصرنن   نعدوه  ن نة تقونه  في عهاده  لألعيلاء    فيي سمارسية 

(  صي ابته ادطهيار )العلل  التناصح به    في السور ع ت نهئ النبيي 

    التنسي به  في القو  التي طر ها النص الشعري .

  المقو ت است هاة ادنخا 
                                                           

 . 18  - 17اللنواا   ( 1)



 كانق نخةوة ال ار ق عمير )ر(  ا يرا فيي بعيلها العيادل    سنيه 

 (241) وله 

 واُا  ارتعَل الَمال   ِل اهتزَِّت ادك    

 

 لقْتييييييييييِل لسيييييييييياٍة  يييييييييياَة هللن فوَةييييييييييال 

 

 ورا ال ار ق عل     مة    ع ت س

 

 َليييييييال لميييييييا ليييييييوَ  هللن بهيييييييا نسيييييييور 

 

   اة بقسط اهللن في أهل أر ه

 

 ن أسيييييرم تعجيييييز الميييييالبخار ييييية سييييي 

 

 ة سشمخرا     نة  ا همٍّ    ت ُس  ع 

 

 م هيييييييار   يييييييي  اهللن  تيييييييت ته ييييييييال 

 

القةولا في رأياء الشيو  ال قويه رانيل بين سي و  الغو يي ر ميه اهلل  

 نبييل  سيين لييالل اليينص أنييه سييات نييهولا   نت ييلو الشيياعر فييي رؤنتييه 

عنبيات الينص  الشعرنة عن علل ال قول    لن نجل لبنة تراأوة ن ييء بهيا

 . ()أف ل سن علل الخ و ة عمر

   (242)كما است ه  نخةوة الخنساء في  وله

 ي   ة النوا     اس    اء ك    أرى صنع

 

  كانييييييييق سنيييييييي  زاهييييييييرا الجبييييييييون 

 

 ا      ت س و    ا ال        لادك أنه     

 

  نو يييييي  نييييييو   ر يييييياء الغةييييييوا 

 

 اء(  زا    ا )لنس  اك ن    ل أ ن   فق

 

 لي سييييييييا لييييييييلن  فنسييييييييعلنني عنيييييييي 

 

لا الشاعرا المخ رسة ) عانق في الجاه وة  امسالة (  الخنسياء لهيا 

ل  وييات تارنخويية عيين رأا هييا دلوهييا صييخر    باتييق  فنهييا الشييعري الرأييا ي 

 عنوانا ن ئ المبلعوا سن لالله للت عال  فسوح ستموز ف را  س مونا .

                                                           

 .  360اللنواا   ( 1)

  351اللنواا ( 2)



ليذنن ب يوا الشيهول  سن هنا عاءت لبنة عبر بها البهالنيي عين كيل ا

ال قول الرا ل   ها ا ستو اء ال نيي أأيرى التجربية   أ ياي لليت التعبوير 

  وا    و ا  بوانا.

  التنا  سا ادس ال العربوة  ادنعار

  (243)فمن الم ل العربي ب غ السول الزبت   في  ول البهالني

 عاس البالد بالبالء طاسوا فبز 

 

  تييييييييييت ب ييييييييييغ السييييييييييو  الزبييييييييييت 

 

عن الممارسات الظالمية التيي نرت بهيا المسيتعمر الم تيل  في كالسه

 ل أص ا  ادرض  أهل الوطن  ن وا التنا  سا الم ل العربي ل ياءا 

  كما أنيه (244)ك  ق الل لة   وت التعبور   أصل الم ل )ب غ السول الزبت(

ت ر ق أنلي في سواق الةرا  ال  اري العس ري نو   الم ل العربي )

 (245)( في  وله سبا

 أ زابه النةر فإا ت زبق أعلاؤم

  

 (246)ت ر ييييييييييييييق أنييييييييييييييلي سييييييييييييييبا 

 

كما أ لو الشاعر عال ة تناصوة سا نةو  نعرنة  لنمة   سنها التنا  

     (247)سا نعر الشن رى في  سوته المشهورا   ن من بوتا سنها في  وله
                                                           

 277اللنواا   ( 1)

.ننظير  كتيا  ادس يال –بيالراء  – عاء بةوغة ) ب غ الماء الزبيت(  نير ى الربيت ( 2)

 1351  دا را المعاري الع مانوة   ب ويلر آبياد اليلكن  47لزنل بن رفاعة ال ات    

. الم ل ن ر  س ال لألسير نب يغ  انتيه فيي الشيلا  الةيعوبة   الزَّْبَويُة   ت  ير فيي   ه

نشز سن ادرض   تغدت    نجعيل ع وهيا طعي    فويرام السيبا سين بعويل  فونتويه   فيإ ا 

استوى ع وها انقض  داؤها   فوهوي فوها   فإ ا ب غها السول فقل بالغ .انظر  عمهرا 

  ت قويييق اليييلكتور أ ميييل عبيييل السيييالة  180  1ري جادس يييال  دبيييي هيييالل العسييي 

 ة . 1988 –م  1408لبناا   ط أ لت  – زسو ه  دار ال ت  الع موة  بور ت 

 . 390اللنواا  ( 3)

أهيل سيبن هو سن أس يال العير    أصي ه   أا  ت ر وا َأْنِلي َسَبا   نر ى َأَناِدي َسَبا( 1)

ومن ست ير ون فيي اليبالد   فقويل ل يل عماعية بن نشج  لما أنذر ا بسول العرة لرعوا سن ال

.  89-2/88ننظير  المستقةيي فيي أس يال العير  ل زسخشيري  ت ر وا    هبوا أنيلي سيبا .

 . ة1970دار ال ت  الع موة . بور ت . الدبعة ال انوة   



 تةلر أ واة ع ت عرش سجلنا

 

  سيييييييا  اك ل  ل قعيييييييود عييييييين الِجيييييييلِّ  

 

 مجل  بل لمودنا كنا سراج ال

 

 فييييال كيييياا سيييين أسجادنييييا آِلييييَر العهييييل  

 

 )أ وموا بني أسي صل ر سدو  (

 

 ف سييييينا لليييييت  يييييور نسيييييور    نجيييييِل 

 

 ن  ي بر   المجل في ُسبل عارنا

 

 ن سيييُق لهيييا رأسيييي  وييياء سييين المجيييِل 

 

فقل تنا  سا بوق نعري ل شاعر الجاه ي )الشن رى( سن   سوته 

  (248)المشهورا في  وله

 وموا َبني ُأسني ُصل َر َسِدوَُّ    َأ 

 

 َفييييييِإنني ِللييييييت َ ييييييوٍة ِسييييييواُك  دَََسوييييييُل 

 

أ عل البهالني بهذا التنيا   الية سشيابهة فيي السيواق التيارنخي   

بون سو   الشن رى الن سيي سيا  وسيه    المو ي  الن سيي لشياعرنا سيا 

 اري ل إا سا  لسه أفراد ادسة سن عداء   بني أسته في الو ق ال ا ر 

  ليي  ن يين ع ييت اللرعيية ن سييها سيين طمو ييات البهالنييي   دنييه أراد نه يية 

 ع موة  أراد أورا ع ت     ا ستعمار .  

 تتماس الةورا الشعرنة البهالنوة سيا الةيورا التراأوية الناصيعة 

  (249)سن سع قة أسور الشعر الجاه ي اسرئ القو    نقول ناعرنا

 فق  سول العرفاا  الجهل عاسر

 

 لونييييييق فييييييوق القوييييييود  وييييييود  ييييييل  

 

 أتتركنا ) ال ول سر  سل له(

  

  سييييييييا بوننييييييييا هيييييييياد للوييييييييه نهييييييييود 

 

 (250) نتنا  سا  ول اسرئ القو  

                                                                                                                                

 . 312اللنواا    ( 2)

ر   دا 58دنييواا الشيين رى  عمييا  ت قوييق   الييلكتور لنموييل بييلنا نعقييو      ( 3)

 ة .  1996 -ه   1417ال تا  العربي   بور ت   لبناا   ط أانوة   

 .324اللنواا   ( 1)



   َلْوٍل َكَمْوِج الَبْ ِر َأْرَلت ُسُلْ َل  ُه

  

 (251)عَ ييييَّ ِبَنْنييي َواِ  الُهييي ُمْوِة ِلَوْبَتِ  ييي ي 

 

نوانيا فيي بابهيا لا الةورا التي رسمها الشاعر الجاه ي ل ول تعل ع

   تةيييبح لبنييية سييين تشييي و وات الةيييورا البهالنوييية ال لن ييية    التشيييبوه 

التم و يييي   فيييي الةيييورتون استيييلاد  ت  وييي  فيييي الل لييية ع يييت الن سيييوة 

 الم ر بة عنل الشاعرنن في العهلنن امبلاعي   القلن   ال لنث .

  (252) سن نواهل التنا  سا الم ل  ول البهالني

 المسا ي   سب  نا فجار سن

 

 ر يييييياك المسييييييتلنرا فييييييي القيييييير ا 

 

 أرنني أنن ه  ف لن  لبر

 

 عهونيييييييييييييية لبرننييييييييييييييا بييييييييييييييالوقون 

 

   هيو (253)نتنيا  سيا الم يل العربيي ) عنيل عهونية الخبير الوقيون(

 لي  أا س ل ن ر  لمين نعيري أا الخبير ادكويل عنيلم  ليو  عنيل  ويرم. 

فوه ل لمق ال أ  وشبه فوه   ا  سائر وشبه م ربه بم ردل   الم ييييييييييل   

 .(254)فوه أ  ل المق ل ب ا  انوا

                                                                                                                                

   بط  تة وح   ادستا  سةيد ت عبيل الشيافي   117دنواا اسرئ القو    ( 2)

سنشورات س مل ع ت بو وا  دار ال ت  الع موة   بور ت  لبنياا  الدبعية الخاسسية   

 ة.2004 -ه  1425

  أسييلل سيتا رم   نرنييل بهيا   ماتيه  لوبتييل   لوختبير سييا عنيلي سيين أرليت سيل له( 3)

 الةبر  أ  الجز  .

 . 347اللنواا   ( 4)

فو  ت أنيه كياا هنالي  رعيالا أ لهميا أسيمه ) ةيون(  اسي   :   ةة هذا الم ل ( 1)

ع ت  دا الدرنق  س   الممت  ات ف عال  لي   أي  الت  يا  فغيلر  اآللر )عهونه(  ات قا

 لمييا طييال  وييا   ةييون عيين ز عتييه  أ  دم عيياءت تسيينل   ةييون فقت ييه عهونيية بال

عهونة عن  ةون فنلبرها بننه  ت ه ل نهيا لي  تةيلق  اسيت  رت ع ويه أا ن عيل  لي   

 عنيل     تسنل عن  ةوٍن كل ركيٍ  :   هبق تسنل القوافل عنه  الناس فننشل عهونة

 عهونة  الخب    ُر الوقوُن

بور ت  دار   2ط  144   خ اجيور س مل عبيل المينع  اللكتالشعر الجاه ي   ( 2)

 .1973ال تا  ال بناني 



 التعبري باملصطلح النحوي 

سيييعت البهالنيييي لليييت تو وييي  د  ت ادفعيييال )لعيييل(  )عسيييت( فيييي  

 (255) وله 

 ت   الرفات طونة صال ة

 

 لغييييييييارس   ييييييييارو  سيييييييين بنييييييييت 

 

 أتب  وا بونها عن عزا

 

 أ فييييييي لعييييييل فرعييييييا أ فييييييي عسييييييت 

 

وييراو ادعييلاد سيين المجييل ن قييي نيياعرنا بييال وة ع ييت سيين تغنييت بم

 الادد  بونما  ا ر ادبناء لال سن ت    الدمو ات التي  قق بها اآلبياء 

 ادعيييلاد سيييادده   فجييياء ال عيييالا )لعيييل(  )عسيييت( نسيييتعون الشييياعر 

بل لتهما مدانة الراعون سجلا    نقلسوا ليه ادسيبا   أ  نتمنيوا س انية 

 ساسقة  ه  نخ ل ا للت اللعة  الرا ة.  

 (256)هو نو   سةد  ي )النة (  )الجر( في  وله  أ 

 لا   ا  ا     ن درس    ا نتق       لن   ك

 

  عييير( نةييي  )  ا اليييلهر كيييوا  هيييو 

 

نرنل القول  لا ال واا   تل ة ع يت  يال   ل ين نينا امنسياا فوهيا بيون 

 ارت ا   انخ اض   ل نه ل تنلر في التعبور استعمل س ردتي )النة   الجر(.

ادسيييالو  التق ولنييية المور أيييية سييين القيييرا التاسيييا عشيييير  سييين 

   (257) العةور السابقة ع وه  التنرن  بالشعر في س ل  وله

 سقت  اته سن ربه صو  ر مة

 

    يييييييام بيييييييون المةيييييييد ون ل يييييييود 

 

 ل  في ربوا اآللر ال زا فا سبوا

 

 )فهييييييييذا لتيييييييينرن  الوفيييييييياا س وييييييييل( 

 

                                                           

 .  281اللنواا    ( 3)

 . 288اللنواا   ( 4)

 . 327اللنواا    ( 1)



 .  ه 1322ا اآللر سنة في ربو كاا نار  لوفاا أ ل المشهورنن   

 : التصوير الفين ملعامل احلضارة ثالثا 
تعل الةورا ال نوية فيي الشيعر عنةيرا ر وسيا فيي الينص الشيعري  

 هي تجيء في  مة الهرة التش و ي ل قةولا   ل  اليذي نبيلأ سين المعجي  

 الةوا ة  ادس و    كما  ال الجا ف " لنما الشعر صناعة   ر  سن 

 .(258)لتةونر"الةبغ  عن  سن ا

 لذل  ننتي تنا لها باللراسة  الت  ول ال ني في النص الشعري سن 

ادهموة بم اا نتولت ت وننها    و تها فيي التعبوير عين سعيال  ال  يارا 

دا نجا  الشياعر  فشي ه  يرنن بميا نتمتيا بيه سين  بون ال وار  الةرا .

بواسيدة  لرات تةونرنة تم نه سن نقل تجاربيه  أ اسوسيه لليت المت قيي 

 .(259)س  ة الخوال

 البهالني بلانة  ل استعاا بالةورا الشعرنة في  وارم ال  ياري 

 صييراعه سييا اآلليير   نيي  ها بالدرنقيية العربويية المنلوفيية سيين ال قوقيية 

 المجيياز   سيين الدرنييق البويياني ادصييول التشييبوه  ا سييتعارا  ال نانيية  

سيالسوة ادليرى    استعاا بيالقرآا ال يرن   البوياا النبيوي  المةيادر ام

 استرفل عناصر صورم كذل  سن البوئة سن  وليه   سيواء الم انوية سنهيا 

 أ  ال قافوة النوعوة المتخةةة .

ف ييينق  بالتويييار صيييورا نيييعرنة ك وييية   ت يييا ر اآللييير  تةيييارعه  

   (260)تةونرا ل   ارا امسالسوة  سعالمها   سنها  وله

 ننق ييييييييت الييييييييل ر بييييييييند ار ُأَلييييييييْر  ر        َ  أْد اُر البش    اَل   زِت الع    ه
                                                           

  ت قوييق  نيير  عبييل السييالة هييار ا   ط أانويية    132/ 3ال وييواا الجييا ف   ( 2)

 ة . 1965 –م  1385سةد ت البابي ال  بي   

دار  - 8نويية فييي نييعر سسيي   بيين الولوييل  د/ عبييل اهلل التدييا ي     الةييورا ال ( 3)

 القاهرا.  -ة 2..2 رن  

 . 287اللنواا   ( 1)



  

 ه  ُر ل     له    َص ال    لُّ د ٍر ر       ك

 

  ييييييييانَق العيييييييياِلَ   ارتيييييييياَد القمييييييييْر 

 

 لا    ْعها ع     ُ  س    ال     ا الع       أنُّه

 

 لاَّ نةيييييييَ  ال ويييييييِل نت يييييييوم السَّيييييييَ ْر 

 

 ْن سو وعه     ِ  ع   َسْن ك وُل ال ش

 

 َد   أْ  ُسْسيييييييَتَقْر هيييييييل ليييييييه ُسْسيييييييَتْو 

 

  ا     ا كس    زُّ ع ون      قط اله     ُنس

 

 أييييييييي َّ   ن بيييييييييُث لسيييييييييقاَط الَ َجيييييييييْر 

 

 ا   ا كانس     هُل  بو      ا َأْن     ُربََّم

 

 َد َّ فوييييييه اليييييييل ُر فاصيييييييداَد النَِّميييييييْر 

 

 ل سن َعْزِسُ  ْ   اِا ه    ي امنس     نا بن

 

 ُ  القييييلْر َدْفييييُا سييييا نْجييييِري بييييه ُ ْ يييي 

 

     وف    ت سنل  ر ا ع       ا تق     س

 

 كييييييلُّ سييييييا ُنييييييالِعِزُكْ  َعييييييْوُن الييييييوَطْر 

 

 لٍ      ي ُزَ     ة  ف    ْق ناِ َو  و َنَغ    ل

 

 كانييييييييييِق الَهيييييييييي َّ َلُ ييييييييييْ  أ  تعتقيييييييييير 

 

 ة           ة أْة نهم     الو    ة  ع     ِهمَّ

 

 (261)أة نير ر الين   ترسيي بالشيرر  

 

هييذم صييورا ك ويية ترسيي  الييل ر امسييالسي فييي   ييارات العييال    تنييا   

 ال  ارات امنسانوة في أداء د رها لإلنساا  كل  س  عهلم  ان تا ه ع ت العال .

 ويير أا بعييض القييوى الل لويية سميين   نتسييا صييلرها ل   ييارات 

 ال قافييييات ادلييييرى  تو يييي  بعييييض اد  وييييات فييييي زعزعيييية أسيييين اد طيييياا 

 تت ت من استمرار ا تاللها لمناطق الشيرق اد سيط   سنيه سيا   استقرارها 

 ييلو فييي سةيير  سيين ا توييا ت لشخةييوات  تيينعوئ ال تنيية بييون أبنيياء الييوطن 

 الوا ل.

                                                           

سعاني الم ردات   الِ ْسيَ ُة  القدعية سين الشييء. نقيال  أعدنيي ِكْسيَ ة  سين أوبي ؛ ( 1)

طيياُر   الجمييا ِكْسيي    ِكَسيي      الييَوَطُر  ال اعييُة     نبنييت سنييه فعييل    الجمييا اد 

 النَّْغويُة سين ال يالة  الخبيِر  الشييُء َتسيمعه    ت هميه    ويل  هيو َأ َّل سيا نب غي  سين 

 الخبر   ز ل   كوك  سن ال واك .



 الشاعر في لدابه الشعري أبل  صورا ك وة سن ليالل عم ية سين 

 الجز وات  ن  ق لو ة لألطما  ا ستعمارنة في سةر.

جسيو  المجيردات )هيزت العيال  أد ار فبلأ بالةورا المعتملا ع يت ت

البشيير(  التييار ال عييل )هييز( لوبييون بييه أأيير العديياء فييي العييال   أيي  أردي 

التجسو  بجم ة لبرنة تقرر  قوقة تارنخوة  )ننق ي اليل ر بيند ار ألير( 

س ادها أا ال  ارات تتعا   فوميا بونهيا فيي المهمية  الو و ية    تنهيي 

ال عل ننق ي د لية ع يت أداء المهمية   ارا  لن ة   ارا أ لة سنها   

ال  ارنة سا اسيتمرار  عودهيا ع يت سسيتوني ادسي   المعيال     كياا 

بإس انه استعمال ال عل )ننتهي(  لن ناأر فيي اليوزا آنيذاك    ل ين د لية 

ا نتهاء تغانر د لة ا نق اء   فياد لت نهانية ل عيلة  التالنيي    ال انوية 

 قلسات  النتا ئ .أداء د ر سا استمرار الم

كييل د ر أيي  تيينتي الةييورا التشخوةييوة تييادي د رهييا فييي ال و يية )

( استعارا س نوة في ال عل ر ص   سن الذي ر ص   ؛ لنه ر ص اللهر له

 ري كل ال  ارات )اللهر(  لما ا ر ص   ابتهاعا ب ل ال  ارات   لي  

 ن ر  ل  ارا د ا ألرى   لنما أسعلم )كل د ر( عميوة  نيمول   ع يت

أا بعض سعدوات ال  ارا استغ ق في اللسار الشاسل كالسال  النيو ي   

) ييانق العييال (  بع يييها سيياعل البشيييرنة فييي اكتشييياي اآلفيياق ) ارتييياد 

 القمر(.

أيي  نو يي  نيياعرنا الةييورا فييي لدابييه ل عييال  سيين  ولييه   )أنهييا 

العييال  سييعها ع ييلا( التعبويير عيين المعقييول )أد ار ال  ييارا( بالم سييوس 

(    نردفهييا بةييورا عقالنويية هاد يية  )لا نةيي  ال وييل نت ييوم )الم انويية

الس ر( كنانة عن بز غ فجر ادسل   انقشا  سلفات الظالة بننوار نم  



النهيييار     تيييل ة   يييارا  يييا دة ع يييت أليييرى سست يييع ة   لوسيييق 

 . بال عو ة

سين نسيتدوا ال شي  عين    فجنا ند يق سد بيه فيي   يوته العادلية

  )سين ك ويل ال شي  عين أ  ياعه  (  اسيت هاة سلبري ال تنة  س ركوهيا

ن مل ن نة      لدانة ل ل الذنن في   وبه  سرض  نتبعيه سياال عين 

 . نهانة ال تنة  )هل له سستود  أ  سس قر (

أيي  تيينتي الةييورا المتراكبيية الممتييلا سيين ا سييتعارا التم و ويية فييي 

 ويل عمية تعر  عن نتا ئ ال تنة سين عرا البوق الخاس  )نسقط الهز... ( 

   يييانا طا  وييية تشيييغل اليييرأي العييياة فت هويييه عييين النيييز   لليييت ال رنييية 

 ا سييتقالل   المعو ييات نييننها نيينا القدييا ال جرنيية المتسييا دة ع ييت 

 سيييا )الهيييز( ل  سعيييادل سو يييوعي ل تعبوييير الخبويييث  اليييرؤ س سييين عيييل 

 التخدوط ال قور  اليذي نمارسيه ا  يتالل امنج ويزي  يل سةير   ورهيا 

 التي تعاني سن  نالته. سن الب لاا

"  ييل  عييل البهالنييي فييي أسييي و  التم وييل سييا ن بييي نز عييه لليييت 

المد ق  في سجال استخلاسه ال غة ...  كاا التم ويل أداا طوعية بويلم لومتيل 

بدبوعتها ا ستعارا   كما أا (262)للت أ ةت سا ت تم ه ال  مة سن د  ت"

ة  يييا ا ل غ يييعن يييراي ل ا جمالوة ب ع تتخطت  د د ال ا ا  تنسئ ة را

 تبعو في الم س سات المادوة نبض ال واا  تنق ها ما   ة يييييييييييييييالمعوارو

ي مختزنه ب ر ا تعبوروة  شع روة  فهل. ا ة اتها المجردا للت عالة الخو

ت  ي ةوا ة جدودا لألس     ت س م ب    زام تتشابك خو طه 

                                                           

ا ن راي ادس وبي )العل ل( فيي نيعر أبيي سسي   البهالنيي  ل يلكتور أ ميل ع يت س ميل  ( 1)

 . 76ة      2003   4+3العلد  19سج ة عاسعة دسشق  المج ل 



ي ال  مة دنها " تعتمد ع ت ما ف تة وروا تمن ه جما   تتماهت أل انه

 .(263)كاسن"ة   أ  خ ل ا جم م

أ  تنتي صورا صوغق سن ال قوقية تعبير عين سيخرنة الشياعر سميا 

نل ر في سةر )ربميا أنيهل  بوا...البويق(   مية ال وسويلنا   يون تستنسيل 

ال ئراا  أ   ون تةداد الغز ُا الوادعُة النموَر الشرسَة   لا الت اد هنا 

  السخرنة . س ار ة تلعو للت التعج   الته  

أ  نةوح الشاعر صو ة علنلا في السواق ن سه  ست ا را سا بني 

طار ييا سيياا  نعبيير عيين اسييتن ارم سيين ت ييلي  -امنسيياا فقييط -امنسيياا

نيا بنيي امنسياا هيل اد لار   س ا لة دفعه   هو  ر  سن المسيت ول  )

 ... البوق(.سن عزس  

قية ن سيوة  ن و  ل ةورا لبنة سين ادسي و  الخبيري  ن ميل  قو

أ   هييي نزعيية ا سييتعالء  الم ييابرا  فييال  عبييل ع وهييا عييور ا  ييتالل 

نعترفوا ب قوق الشعو     نبغوا  ور سة  ته  ه   )سا تقير ا ع يت 

 سنلوف   ... البوق(.

 نختييت  الةييورا باسييت هاة نب ييق بييه  ليي  اآلليير الييذي   تعنوييه ل  

 بوق(.أطماعه ب ل أنواعها  )همة عالوة أة نهمة ... ال

  

 

 

 

                                                           

 .125  ة1981  دار ادندلس  مةط ت ناةي  الة را اددبوة( 2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 ةـــامتـاخل

ب مييل اهلل  توفوقييه  ييل توصييل الب ييث للييت عم يية سيين النتييا ئ أعم هييا فييي 

 العناصر التالوة  

تنوعق ادبعاد ال  ارنة في دا را ال وار سن لالل نيعر أبيي  أوال 

سسييي   البهالنيييي   لتشيييمل   نظييياة ال  ييي    ع يييت سسيييتو ي المةيييد ح 

رى  ويير سسييتبل    كيياا ال يياك  عيياد   المالسييح   كيياا نظيياة ال  يي  نييو

ر وما بون الرعوة  سا ر الم  وسون    سن القو  امسالسوة في السي داا 

 هي تخ قه بخ ق ادنبواء .

 سن المالسح ال  ارنة المرصودا في الس داا  العميل ع يت  ثانيا 

نه يية ادسيية  ع ييت المسييتوى الييلال ي   العمييل السواسييي الييلؤ   ع ييت 

سني القوسي ل ل لية فيي  يل نظياة   ي  نتيولت العيلل بيون تنسون العمق اد

 أبناء الوطن .



  ل  نه يق   وسيات  الق ياء  التشيرنا سن أبعاد ال  ارا  ثالثا 

الشرق ادفرنقي المسي مة بالواعبيات التيي تنياط بهيا ال  وسيات فيي  يالل 

امسيالة  فننشين السيي دة الق يا وة المسيتق ة      ييلت الق ياا ل  ةيل بييون 

  النظر في المظال    سن  ور تللل سن أ ل في أعمال الق اا. الناس

 كيييياا الق يييياء فييييي )زنجبييييار( سيييين أهيييي  أركيييياا الل ليييية  رابعــــا 

امسالسوة    كانق الشرنعة امسالسوة هي المةلر  )البوسعولنة( العربوة 

الر و  فيي التشيرنا    كانيق الشيرنعة هيي الوعهية الم  يي التيي نتوعيه 

بيياري فييي أ  اسييه   كيياا بعييض الق يياا سيين السيينة للوهييا الق يياء الزنج

  بع ه  اآللر سن امبا وة .

  ل عني ناعرنا بالتغني بقومة العلل    سعا لا الق ياا  خامسا:

س يوط الع ي     امنادا بهي  أ وياء  أسواتيا   س يل  وليه فيي أ يل الق ياا )

 ( .ِسْ ةاُل الق انا

    يل  ع    الع مياءسن أبعاد ال  ارا في دا را ال وار ال  سادسا:

ألذ في نعر البهالني أالأة س يا ر  هيي امنيادا بيالع    بوياا  ومتيه فيي 

ازدهار ال  ارات   ل  را الع   بالنبوا    امنادا بالع ماء سيال  ادسية 

 س تييا  نه ييتها  هيي   رأيية ادنبويياء   أيي  تقييرنف ال تيي   بويياا  ومتهييا 

دا بنسياتذته  سشيانخه سين  تارن  نشرها    ل  نن  الشاعر ن سه امنيا

  ي ال  ييل ع وييه    هييي  وميية تربونيية نقتييلى بهييا    سع يي  سيين سعييال  

الشخةوة المس مة الم تزسة    هذم هيي ر   الع ي ء  ل قهي  فيي ر يا  

 امسالة .

سن لالل نعر البهالني تو  نا عنل بعض ادعالة في الع وة  :سابعا

سي  أط يور    سينه  العيال  امسالسوة   سنه  العيال  ال قويه س ميل بين نو



الج ول نور اللنن السالمي   الشو  العالسة أ مل بين سيعول الخ و يي   سين 

ال تيي  التييي تعرفنييا ع وهييا سيين نييعر البهالنييي  ييون  ر هييا     ييلة لهييا   

همواا الزاد   كتا  في الت سور    سن ال ت  المدبوعة في زنجبار كتيا  

   كتا  سختةر    الوارعالني دبي نعقو  نوس  لبراهو انوة الترتو  

الخةييال ل عالسيية نييور الييلنن السييالمي   كتييا  سنهييل الييوراد  بيين سييموط 

 الع وي .

تعلدت سعيال  الةيرا  ال  ياري فيي نيعر البهالنيي   ف ياا  ثامنا:

سنهييا الةييرا  السواسييي العسيي ري  ييل  ييوى البغييي التييي اعتييلت ع ييت 

نام ن تيي  عييرا ض امنسيياا  اد طيياا    سيين لييالل نييعر البهالنييي  عييل

نعرنة س  مة ن نل فوها عرا   ا  يتالل   برؤنية نيعرنة سواسيوة  اعوية 

 ل قا ق ادسور  كاا سن عم تها   

 انتهاك  رسات اددناا     رسة امنساا  اد طاا . -7

 نه  ادسالك  ا ست وا  ع ت ادرزاق  تلسور البنوة ادساسوة . -8

 ع وه  بمنعه  أسبا  ال واا . س ا لة ل  ل الشعو  الم ت ة   الت ووق -9

اتسييا  الر عيية الم انويية ل م تييل    انتشييارم  تو  ييه فييي الييبالد    -10

 الملا  ادرناي  الة اري    تت المشاركة في سلافن الموتت .

سمارسييية الظ ييي   الجيييور  الجبييير ت بيييال ر مييية    نييي قة     -11

 نراعوا عهلا     سة.

 هالك.الممارسة الو شوة في القتل  التلسور  ام -12

كل  ل  بةو ات نعرنة تةر  في  عوم المت قيون ت ر يه  ع يت 

 ال نر سن العل  الظال  .



 ل  نتو   البهالني في نعرم عنل  ل د الشيرق امفرنقيي  تاسعا:

في صراعه ال  اري سا امنج وز   ويره     ل نيه صيار  امنج ويز فيي 

بمةير اليذي سةر   سن لالل  ةولته التي تنا ل فوها الماتمر امسالسي 

بسب  ال تنة الدا  وة بيون المسي مون  1911سارس 8 - 6تمق ل استه في

 اد بيياط   ستزاسنييا سييا الرؤنيية الشييعرنة فييي  ةييولا أ مييل نييو ي فييي 

 المو و   اته .

 الةيرا  فيي بعيلم الع ميي  التربيوي   فقيل كياا التع يو   عاشـرا:  

 هومنة ت ق  باأ ر سواعهة في الشعور بام عاا  رس للت نسعت نظاسا

 بشي ل أفرنقويا  اتها للت الدبقوة النزعة هذم نقل ت    .الرأسمالوة الدبقة

 ت قا ي .

سن ندالا نعر البهالني   نجلم بمننى عن هذا الةيرا   احلادي عشر:

بل كاا الرعل ع يت المسيتوى ال  يري  ال قيافي فيي   ي  ال يلو    لا كياا لي  

را   ربمييا سراعيياا لو ييعه السواسييي نةييدلة بم ييل هييذا الوا ييا اصييدلاسا سبانيي

  لوعودم في الس دة الق ا وة  التشرنعوة رد ا سن الزسن .

تستدوا ت مي  هيذا الةيرا   ونميا نشيول بالقيا مون   الثاني عشر:

ع ت لنشاء الملارس  رعانتهيا    يا سناهجهيا التيي ت يافف ع يت هونية 

افيلا   سين ادسة    تعمل ع ت ت بوق نخةوتها فيي سواعهية التويارات الو

ع مانوة تبناها ا  تالل أ   ورهيا سين التويارات . فهيو نشيول بمين أسسيوا 

 سلرسة سن الوطنوون الغوورنن ع ت الوطن .

لييياض البهالنييي الةييرا  العقييلي  ييل التويييارات الثالــث عشــر:   

فييإ ا  امل ادنيية  الشييووعوة  الع مانويية    ورهييا سيين المييذاه  الهلاسيية 



)ل بهالنييي(  عييلنام  ييل أل ييص فييي كشيي  تو  نييا عنييل المنظييور الشييعري 

 النقا  عن ادلدار المرتقبة ع ت امسالة عقولا  نرنعة  سنهئ  واا.

كاا الشاعر فيي صيراعه سيا ت ي  الميذاه  نرسيا صياسلا  الرابع عشر:

نبغي ك مية ال يق  نبغيي ت رنير اد طياا المسي مة سين بدير ا سيتعمار اليذي 

شعو  المغ وبة ع ت أسرها  ف اا فيي اعترأ ع ت نه  لورات الوطن   ل  ل ال

 نعرم سجاهلا   نبغي لعالء امسالة  سناصرا المس مون    اناه  المخت  ة.

 البهالنييي فييي تنا مييه سييا ال  ييارا العربويية اخلــامع عشــر:  

المسييي مة فيييي رؤام الشيييعرنة   كييياا الشييياعر المبيييل  صيييا   الق يييوة   

 .المنافح عنها ب ل سا أ تي سن  وا  سهارا أدبوة 

 تبييون لنييا المييزج بييون امبييلا  الشييعري  الع ييوة  الســادع عشــر :

البونوة   ات ح لنا  ل  سين ليالل دراسية ال  يرا الشيعرنة الممز عية سيا 

 ع وة المندق  ال  س ة  ع   ال الة  ال قه  التشرنا  التةوي   ور  ل  .

ــر : ــابع عش تخويير البهالنييي سعجمييه الشييعري  انتقييت أل ا ييه   الس

نانة    لي  نخيال  القوياس ال غيوي    سيا تعارفيق ع ويه ع يوة  تراكوبه بع

العربوة    ل ن لو ف أا نعرم نغ   ع ويه أسي وبوا عزالية ادل ياظ   التيي 

ت لو  خبا  ع ج ة    نرعا  ل  للت طبوعة الشياعر الجيادا سين عهية   

 للت طبوعة اد لاو التي سرت بها المندقة   فانع سق أصلاؤها ع ت فنه 

 ب ونها . لونته 

 كياا فيي بعيض اد وياا نتعميل امتوياا بنل ياظ سين  الثامن عشـر : 

بدوا المعاع  العربوة    لعيل هيذم سيمة بيارزا عنيل الشيعراء العير  فيي 



هذم ال قبة التارنخوة    نجل س ل هذا في أنعار الم افظون أ  ام ويا وون 

 في العال  العربي  امسالسي .

را أس وبوة  ا  ة بل لع ها كانق كاا الت رار  اه  التاسع عشر :

أبييرز السييمات تج وييا ب  افيية فييي نييعرم    تع وييل هييذا أنييه نرعييا لةييوفوة 

الرعل  صوفوة زنجبار  نيرق أفرنقويا    الةيوفوة المتنا مية عيادا سيا 

 المذه  امبا ي .

ـــالعش ك يير ا  تبيياس  الت ييمون )التنييا ( سيين القييرآا  :رونــــ

         الشاعر ك وهما في التعبور عين ال رن     البواا النبوي الشرن

   انام المخت  ة .

سن أد ات التش ول الشعري بعض الم سنات   احلادي والعشرون :

 البلنعوة   التي عاءت ع ونة تعبورنة في سوا ها سن النص امبلاعي .

كمييا اسييتعاا بييالتراو العربييي  امسييالسي   الثــاني والعشــرون : 

هيا فيي نيعرم   ن ييء بهيا الينص فيي نخةوات  أ لاو  سقو ت     

 ت اع ه سا ال  ارا العربوة المس مة .

الةورا ال نوة بالتالي أنواعهيا كانيق  سيو ة  الثالث والعشرون :

سيين  سييا ل التشيي ول ال نييي ل تجربيية أ  الرؤنيية الشييعرنة    كانييق صييورا 

 رنبيية المنلييذ   بسييودة  ا يي ة الل ليية   ع ييونة دالييل النسييوئ ال نييي 

                           الشعري .

 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العامل

 



 

 

 

 

 مصادر البحث ومراجعه
أبييو سسيي   الر ا ييي  سيياا ُعميياا  د.س مييل صييالح ناصيير     سيي دنة  

 ة.1996ُعماا  

دار الشؤ ا   ع ي ال داد  أ ر التراو في الشعر العرا ي ال دوو 

  ة . 1986   بغدا د  ال قافوة أفاق

 -ت. عميال س ميل أ ميل  -با ل دافلسين وا ت ق أ واء علنلا   أفرنق 

 .لبناا -دار ال قافة 

امسييالة  الع مانويية  عهييا لوعييه   ل ييلكتور / نوسيي  القر ييا ي      

 ة  . 1997ه  /  1417س تبة  هبة   القاهرا   الدبعة السابعة   

نرق أفرنقوا   عبل الير من زكيي   سدبعية   امسالة  المس موا في  

 ة.1965وس    القاهرا   ن

امسييالة  ال قافيية امسييالسوَّة فييي أفرنقوييا   سيين س مييود    س تبيية   

 ة . 1985النه ة  القاهرا    

امسهاة الُعماني في المجا ت ال قافوة  ال  رنة  ال ش  عن سجاهل   

القارا امفرنقوة في العهل البوسيعولي  المنتيلى اددبيي   ةياد نيل ا 

 .1993راو القوسي  س دنة ُعماا ة    زارا الت1992



امسهاة العماني في المجا ت ال قافوة  ال  رنة  ال ش  عين سجاهيل  

القيارا ادفرنقويية فييي العهيل البييو سييعولي  لبيراهو  الييزنن صييغور ا   

 1993عاسعة عون نم   سركز ب وو الشرق اد سط   

  ط أ ليت  ادصولوة  الع مانوة   سراد  هبة      دار ال قافية القياهرا   

  ة . 1995

ادعييالة     لخويير الييلنن بيين س مييود بيين س مييل بيين ع ييي بيين فييارس   

ه (  دار الع ي  ل مالنون الدبعية 1396الزرك ي اللسشقي )المتوفت   

 ة . 2002سانو  -  الخاسسة عشر

اد باط  القوسوة العربوة   أبو سو  نوس    سركز دراسات الو لا   

 ة . 1987العربوة   بور ت   لبناا   

ادل اظ ال ارسوة المعربة   تينلو  أدي نيور   ط  أانوية   دار العير    

 .ة 1988لبناا    –ل بستاني   بور ت 

( لمال يه د. سي داا بين س ميل 1862  ي   1856امسبراطورنة الُعمانوة )  

 .ة1989  2القاسمي   ساسسة البواا ل ة افة  النشر  دبي  ط

نعر أبي سسي   البهالنيي  ل يلكتور أ ميل  ا ن راي ادس وبي )العل ل( في 

 ة . 2003   4+3العلد  19ع ت س مل   سج ة عاسعة دسشق  المج ل 

امنماا باهلل  الجلل الشووعي   فتح الير من أ ميل س ميل الجع يي     

اللار السعودنة ل نشر  التوزنيا   الرنياض   عيلا   اليلساة   ط أ ليت  

 ة . 1984ه  /  1404

ل ةنورا اددبونية فيي الشنيعر اليلنكتور ع يين ع يين صيبح   البناء ال نني   

 . ة1996ه / 1416  الم تبة ادزهرننة ل تنراو  سنة 2ط



الشييو  عبييل اهلل ال ارسييي   طبعيية      البوسييعولنوا   يياة زنجبييار  

 . 1988 زارا التراو القوسي  ال قافة   عماا   

اليلكتور عمير التبشور  ا ستعمار   ل لكتور / سةيد ت الخاليلي      

 ة . 1973فر     الدبعة الخاسسة    زارا التع و    لوبوا   

التوارات السواسوة فيي الخ يوئ العربيي   د/ صيال  العقياد    ادنج يو   

 . 1974المةرنة   القاهرا 

الجاسا الة وح سنن الترسذي )س مل بن عوست أبو عوست الترسذي  

دار ل وياء التيراو  الس مي(   ت قوق   أ ميل س ميل نياكر  آليرنن  

 بور ت . –العربي 

نةر س منيل عياري   المعهيل العيالمي  -ال  ارا   ال قافة   الملنونة   

 ة .1995 -ل   ر امسالسين   فرعونوا 

ال  ارا امسالسوة في العةور الوسدت   أ مل عبيل اليرازق أ ميل   

 .1990  القاهرا   دار ال  ر العربي  

واسييل  واسهييا  تدورهييا ل ييلكتور دراسيية فييي أصييول  ع –ال  ييارا  

 ة .  1978 سون سان    س س ة عال  المعرفة   ال ونق   

اللنانات في أفرنقوا السوداء  دنشاا   ترعمة أ مل صادق  ميلي     

 ة . 2011المركز القوسي ل ترعمة   القاهرا   

الييلنن  ال  ييارا  عواسييل استويياز امسييالة ) نييهادا  ربويية (   د / س مييل  

 2005هي  /  1426س تبة الشر ق الل لوية   القياهرا   ط أ ليت عمارا   

  .ة



السييي داا سيييعول  العال يييات العربوييية امفرنقوييية   د / س ميييل  سييين   

المتنبي ل دباعة  النشر  أبو  بيي  امسيارات العربوية العولر س  دار 

 ط أ لت ) د.ت( . –المت لا 

بور ت    2ط  خ اجي اللكتور س مل عبل المينع  الشعر الجاه ي      

 .1973دار ال تا  ال بناني 

الس وى في ألبار ك وا  عبل اهلل بن سةبح الةيوافي  ت قويق س ميل  

ع يييت الةييي وبي   زارا التيييراو القيييوسي  ال قافييية  سييي دنة عمييياا 

 ة.1985 ه  /1405

بيين  ( سوسييت1السييموط الذهبويية فييي ادسييئ ة  ادعوبيية ال قهويية )ط 

هيييي / 1414)عمييياا( سسيييقط  -سديييابا النه ييية  -عوسيييت الب يييري 

 .ة1993

الشنييعر المعاصيير ع ييت  ييوء الننقييل ال لن يي    سةييد ت عبييل ال ندويي    

  سدبوعات تهاسة  علنا  المم  ية العربونية السنيعودننة  2السن رتي  ط

 ة .1984ه /1404سنة 

 ،المكتبة االتحادية ل،عز الدين إسماعي ،الشعر العربي المعاصر   

 م .  ١٩٩٢، القاهرة

ة عنيل أبيي القاسي  الشيابي   سيل ق سيعول الجويار    الةورا الشيعرن  

 ة .1984اللار العربوة ل  تا      الماسسة الوطنوة ل  تا   لوبوا  

التنةييور  ا سييتعمار فييي أفرنقوييا السييوداء   عبييل العزنييز ال   ييوت    

 ة . 1992سنشورات ك وة اللعوا   لوبوا  الدبعة ال انوة   



السييالة هييار ا   ط أانويية    ال وييواا الجييا ف  ت قوييق  نيير  عبييل 

 ة . 1965 –م  1385سةد ت البابي ال  بي   

الخ وئ العربي   د عمال زكرنا  اس    دار ال  ر العربيي   القياهرا     

 ة . 1996

اللعوا للت امسالة   توساس أرنولل   ترعمة اللكتور  سين لبيراهو   

  ة . 1970 آلرنن   ط أال ة   

سوة   القا ي  سيون بين س ميل المهيلي الشورى في الشرنعة امسال 

ة 2006 تقلن   د. عبلالعزنز المقالح   بوزارا ال قافة   السعودنة   

. 

الشيييو وات ادعميييال الشيييعرنة ال اس ييية  أ ميييل نيييو ي  دار العيييودا   

 ة . 1988بور ت  لبناا  

الشووعوة  امسالة   عباس س مود العقاد     أ مل عبل الغ يور عديار   ط   

 ة . 1972ه  /  11392دار ادنلل    بور ت لبناا    أانوة   

الةي افة العمانوية المهياعرا س سين ال نيلي   رنياض اليرن  ل  تي   

 . 2001بور ت  - النشر 

 ة .1981  دار ادندلس  مةط ت ناةي  الة را اددبوة 

دار  -الةورا ال نوة في نعر سس   بن الولويل   د/ عبيل اهلل التديا ي  

  هرا.القا -ة 2..2 رن  

الدبقيييات ال بيييرى   ابييين سيييعل   دار صيييادر  دار بوييير ت ل دباعييية  

 ة .  1960 النشر بور ت   



العر   أفرنقويا ) سجموعية أب ياو( ت يق لنيراي د رؤ ي عبياس   

 ة . 1987القاهرا  –دار ال قافة العربوة 

العر   تنأوره  في نرق أفرنقوا   نيل ا العير  فيي أفرنقويا الجيذ ر  

ا المعاصيير  سيي وماا عبييل الغنييي المييال ي   سةيير التارنخويية  الوا يي

 ة . 1987 عاسعة القاهرا   

العال ييييات العربويييية امفرنقويييية   دراسييييات تارنخويييية ل أييييار السيييي بوة  

 لالستعمار   المنظمة العربوة ل تربوة  ال قافة  الع وة.

العال ات العمانوة البرندانوة فيي القيرا التاسيا عشير  د / لسيماعول   

 القاهرا ) د.ت ( . أ مل نا ي   

الع مانووا  امسالة   س مل  د    دار الشر ق   القاهرا   سةير    

 ة . 1994ه  /  1414 بور ت   لبناا   ط أ لت 

الُعمانووا  أأره  في الجوان  الع موة  المعرفوية بشيرق لفرنقويا      

   1991أ ميييل بييين  ميييل الخ و يييي المنتيييلى اددبيييي   ةييياد نيييل ا 

 ة.1992تراو القوسي  ة   زارا ال1992

العمانووا  نشر امسالة  ال قافة العربوة في نرق أفرنقوا  زنياد بين  

طال  المعيولي )سيلنر سعهيل الع يوة الشيرعوة( سي دنة عمياا   سقيال 

سنشيييور عبييير نيييب ة امنترنيييق سو يييا التيييراو )المعرفييية  التعييياري 

 ا عتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراي( 

http://www.tourath.org/ar/content/view/2145/1 

عمانووا    عة سمباسا    زارا التيراو القيوسي  ال قافية   سي دنة ال  

 ة .1994م /  1415عماا   ط أال ة  



العمييلا فييي صييناعة الشييعر  نقييلم   بيين رنييوق القور اني ت قوييق  

س وي اللنن عبل ال مول   دار الجول  بور ت  ط لاسسية   الشو  س مل 

 ة . 1981 -ه   1401

مسيون عاسيا    بيول ليون    ترعمية  تقيلن  ال  ر ا نتراكي فت سا ية  ل 

 ة .1972عبل ال مول الل ال ت   الهوئة المةرنة العاسة ل  تا    

ال  مات ادعجموة  الغربوية فيي التيارن  امسيالسي   عياتق بين  ويث  

  دار س ييية ل نشييير  التوزنيييا  السيييعودنة ط أ ليييت  49اليييبالدي    

 ة . 1990 -ه  1411

س ميل بين  سو نا الس داا المعظ   مود بنال واسا البر وة في ر  ة  

سعول بن س داا في اد دار ادفرنقوة الشر وة   ناصير بين سيال  بين 

عييلن  الر ا ييي     زارا التييراو القييوسي  ال قافيية   سيي دنة عميياا   

 ة . 1983  سبتمبر    47س س ة تراأنا   العلد 

ة  1975لقاهرا الماركسوة  امسالة   دكتور سةد ت س مود دار المعاري ا  

. 

ال تيا     عيال  س منيل التيونجي  الننياس  نيا ل اليلننوا سيالئ المتنبنيي 

 ة . 1992بور ت   ط أانوة 

الميياأرات امسييالسوة  المسييو وة ع ييت ال قافيية السييوا  وة   د. عبييل  

 2000دار عاسعة أفرنقوا.الدبعة اد لت عياة   الر من أ مل ع ماا 

 . 

زسخشيييري   دار ال تييي  الع موييية . المستقةيييي فيييي أس يييال العييير  ل   

 . ة1970بور ت . الدبعة ال انوة   



عبييل  المسيي موا  ا سييتعمار اد ر بييي دفرنقوييا  ل ييلكتور/ عبييل اهلل  

اليييرازق لبيييراهو    ال ةيييل السيييادس المسييي موا  الغيييز  اد ر بيييي 

 ة.1989ل ةوسال  عال  المعرفة   ال ونق  

د. ت  –دار الجول بور ت  -بن ل ل ا  المقلسنة العالنسة عبل الر من بن س منل  

. 

 )المتيوفت المعج  اد سط   دبي القاس  س وماا بن أ ميل الدبرانيي  

عبيل الم سين بين   بت قوق طارق بن عيوض اهلل بين س ميل ه (360

  م . 1415القاهرا    -لبراهو  ال سوني   دار ال رسون 

 ت قوييق    الدبرانييي أ مييل بيين سيي وماا   المعجيي  ال بويير ل دبرانييي   

   القيياهرا – تومويية ابيين س تبيية:   السيي  ولار المجوييل عبييل بيين   مييلي

 . ال انوة الدبعة

م خييص الم وييل فييي ع يي  التجونييل  س مييل أ مييل سعبييل  دار السييالة ال  

 ل دباعة  النشر  التوزنا  الترعمة  السعودنة )بل ا( .

الموسييوعة الموسييرا ل تييراو العميياني   دنييواا أبييي سسيي   البهالنييي  

عرض  دراسة ل لكتور صال  رزق   س دنة عماا   الدبعة اد ليت 

 ة. 1995 –م  1415

ة 1951النول   لنمول لودفغ   تعرن  عادل زعوتير   دار المعياري    

. 

الييوعوز فييي ل  ومويية القييارا ادفرنقويية  أنييور عبييل الغنييي العقيياد   دار   

 ة. 1982المرن  ل نشر الرناض   



سه  ل قا ي عبل العزنز الجرعياني ) ت الوساطة بون المتنبي  لةو 

ه ( ت قوق س ميل ابيو ال  يل ابيراهو    س ميل ع يت البجيا ي  366

  عوست البابي ال  بي  القاهرا   سةر )د.ت( .

انتشييار امسييالة  سناه يية الغيير  لييه   س مييل عبييل اهلل النقوييرا   دار  

 ة .1982المرن  ل نشر   السعودنة  الرناض   

نيوا  البيلنا    بين سعةيوة  ت قويق نياكر هيادي أنوار الربوا في أ  

 ة.1969  1ن ر  سدبعة النعماا   النج   ط

ر دنييي   ترعميية د أ مييل   التخ يي  فييي أفرنقوييا   د التيير أ ر بييا  

القةيييور   سراععييية د لبيييراهو  ع مييياا   عيييال  المعرفييية   ال ونيييق   

  ة .1988

  الع موية  تارن  ادس   الم وك  الدبري  س مل بين عرنير  دار ال تي 

 ه ( . 1407  بور ت 1ط

نق يييه لليييت  -لنيييراي سيييورن  كر زنيييه  -تيييارن  ال  يييارات العييياةن   

 -بوير ت  سنشورات عونيلات  -العربونة فرنل دا ر  فااد أبو رن اا 

 .  1964الدبعة اد لت 

تييارن  ُعميياا   نييلل فو وييب    ترعميية س مييل أسييون عبييل اهلل   زارا   

 ة.1981  التراو القوسي  س دنة ُعماا

تنلو /لبراهو  بين ناصير الةيوافي     ت قوق سشارق أنوار العقول   

أسعل بن  ميود الةيوافي     أ ميل بين در نير السيوابي     صيالح 

-هييي 1419 سعهيييل الع يييوة الشيييرعوة   عمييياا  بييين سيييعول المعميييري 

 ة.1998



سدبعيية  :تييذكار الميياتمر القبدييي اد ل   توفوييق  بويي    القيياهرا  

 ( .ادلبار  )د.ت 

تدور الشيعر العمياني المعاصير)في النةي  ال ياني ل قيرا العشيرنن(   

  النيادي ال قيافي  42بن دبالا المهيري      دكتور س مل بن سس  

  ة .2010دار ال ر ل   ط أ لت  –سسقط 

  الييلار التونسييوة  ت سييور الت رنيير  التنييونر  س مييل الديياهر بيين عانييور 

 ل نشر.

 -تعرنيي  ل وييل أ مييل ل وييل - - عغرافوييا ال  ييارات ر  ا برنتييوا 

 . 1993الدبعة اد لت  -بور ت بارن   سنشورات عونلات 

عمهييرا ادس ييال   دبييي هييالل العسيي ري   ت قوييق الييلكتور أ مييل عبييل  

لبنيياا   ط أ لييت  –السييالة    زسو ييه   دار ال تيي  الع مويية   بويير ت 

 ة . 1988 –م  1408

سيية امل يياد   دكتييور/ عهييود الم  ييرنن المسيي مون المعاصييرنن فييي سقا  

س مل عبل ال  و  ع ماا  س تبية العياري   اليرنض   السيعودنة ) د.ت ( 

. 

عهونيية ادلبييار  سييعول بيين ع ييي المغوييري    زارا التييراو القييوسي    

 ة.2001  س دنة ُعماا  4ط

عوابات امساة السي ومي طبيا عبيل السيتار أبيو  يادا   الدبعية ال انوية  

1419/1999 . 



 ؛ تينلو   أبيي نعقيو  نوسي  لبيراهو  اليوارعالني     انوة الترتوي  

ة  1982م /  1402 زارا التراو القوسي  ال قافة   سي دنة عمياا   

.  

 ركيية الجهيياد امسييالسي الةييوسالي  ييل ا سييتعمار  ع ييي س مييود  

 سعووي  القاهرا  دار النه ة العربوة.

 قيييا ق امسيييالة  أباطويييل لةيييوسه   العقييياد   سنشيييورات المييياتمر  

 ة . 1957ه  /  1376مسالسي   القاهرا  ط أ لت  ا

 قييا ق تارنخويية عيين العيير   امسييالة فييي أفرنقوييا الشيير وة   س مييل   

 ة1973   1   دار ال تح  بور ت   لبناا   ط/  أ مل سشهور ال لاد

المعاري  دار أاسنة  ط بلر   الم سن طه  الوا ا   عبل اددن   ول 

 القاهرا )د.ت( .  

  دار  21ال ييالة   ل ييلكتور عبييل الهييادي ال  يي ي    لالصيية ع يي   

المار  العربي  بور ت  لبناا   سنشيورات الجاسعية العالموية ل ع يوة 

 ة .1993 -ه   1414امسالسوة  ط أانوة   

دراسات في تارن  نرق أفرنقوا  عنيو  الةي راء ) سر  ية انتشيار  

ارنون  امسالة ( د / عدوة سخز ة ال وتيوري   سنشيورات عاسعية  ي

 ة .  1998بنغازي الدبعة اد لت   

السعول س مل بل ي  آلر ا   المديابا العالموية    دلول أعالة عماا 

 .  1991  سسقط   س دنة عماا 

د لة الوعاربة  عا شة ع ي الوسار  سدابا دار الة   الو لا  أبو   

    بل ا تارن  .3 بي  ط



قويق   س ميل عبيلم دنواا أبيي تمياة   نير  الخدوي  التبرنيزي   ت   

 عزاة   ط دار المعاري   سةر .

 –سي دنة عمياا  –دنواا أبي سس     زارا التراو القوسي  ال قافة   

 ة .1987ه  /  1407

دنواا الشين رى  عميا  ت قويق   اليلكتور لنمويل بيلنا نعقيو    دار  

 ة .1996 -ه   1417ال تا  العربي   بور ت   لبناا   ط أانوة   

قو    بط  تة وح   ادستا  سةيد ت عبيل الشيافي دنواا اسرئ ال 

  سنشورات س مل ع ت بو وا   دار ال ت  الع موة   بور ت   لبناا 

  ة .2004م    1425  الدبعة الخاسسة   

ر  يية ابيين بدوطيية   المسييماا ت  يية النظييار فييي  را يي  ادسةييار  عجا يي   

 م . 1322ادس ار   المدبعة الخورنة   القاهرا   الدبعة اد لت   

 تت الغيز  البرتغيالي  س ميود   سا ل نرق أفرنقوا سن فجر امسالة 

 . 1986  دار المعاري   القاهرا    1س مل ال ونري   ط 

أبوالوقظاا ال ياج لبيراهو   -س وماا البار ني بانا في أطوار  واته   

   .ة1956ه / 1376سسقط )عماا(  -( 1العمانوة )ط اللار -

ماا بييين ادنيييعث أبيييو دا د السجسيييتاني )سييي وسييينن أبيييي دا  د  

 ادزدي(   س مل س وي اللنن عبل ال مول  دار ال  ر  .

سنن الترسزي   سسنل امساة أ مل بن  نبيل )أ ميل بين  نبيل أبيو  

 القاهرا . –عبلاهلل الشوباني (   ساسسة  رطبة 

 رسزي سوخا ول   القاهرا . .سونوا  نا   د  



ب ر أ مل بين ال سيون البوهقيي(   دار نع  امنماا ل بوهقي   )أبو  

  ت قويق   س ميل 1410بور ت الدبعية اد ليت    –ال ت   الع موة 

 السعول بسووني ز  ول .

نعر عمر بين ال يارض دراسية فيي فين الشيعر الةيوفي ل يلكتور عياط    

 . ة1986عودا ناصر دار ادنلل  ل دباعة   النشر الدبعة اد لت 

لجماا في أسماء نعراء عمياا س ميل بين نقا ق النعماا ع ت سموط ا  

 ة .1984 زار  التراو القوسي  ال قافة سسقط    -رانل الخةوبي 

ة 1939صبح ادعشت في صناعة امنشا   ل ق قشنلي    دار ال ت  المةيرنة    

.  

عماا بون ا ستقالل  ا  تالل   ل يلكتور / لاليل ناصير الوسيمي     

 ة . 1993ط أ لت ساسسة الشرا  العربي   ال ونق   

صييي وح البخييياري ب انيييوة السييينلي   دار ل وييياء ال تييي  العربوييية    

  فوةل عوست البابي ال  بي .

أبيييو  صييي وح سسييي    )كتيييا  امنمييياا(   امسييياة سسييي   بييين ال جييياج 

النوسابوري  ت قوق س منل فااد عبل البا ي   دار  ال سون القشوري

 . رن  د ا تا –ل واء التراو العربين   بور ت  لبناا

  صيييال  اليييلنن  يييافف  مفرنقيا القرل العظمت  وى القوا  اصر 

 ة .1982عال  المعرفة ال ونق  

ترعمية س ميل أسييون   أ.ي.سيي  ل نسيوا  عمياا تارنخيا  ع مياء   

عبيييل اهلل    زارا التيييراو القيييوسي  ال قافييية   سييي دنة عمييياا   ط 

 ة . 1994ه  /  1415ال ال ة 



هيييول المالييي     زارا التيييراو عمييياا فيييي أسجادهيييا الب رنييية   سج 

  ة .1994ه  /  1415القوسي  ال قافة   س دنة عماا   

ُعمييياا  ال  يييارا امسيييالسوة    فهميييي عيييلعاا  توفويييق سرعيييي   

 ة . 1984 زارا التربوة  التع و   س دنة ُعماا  

عماا  نرق أفرنقوا   د / أ مل س مود المعميري   ترعمية س ميل أسيون  

 ة . 1980او القوسي  ال قافة   س دنة عماا   عبل اهلل    زارا التر

عنلسا دل ق سةر في دنين اهلل    د / س ميل عميارا   نه ية سةير  

 ة .1997ل دباعة  النشر  التوزنا   

فتح الباري  با   هجرا ال بشة  بن  جر العسقالني    )القاهرا   

 ة . 1989ه /1409ساسسة الرناا  

 ة( 1998ه / 1418  1دار الق    ط فقه السورا س مل الغزالي   )دسشق  

في ال قه ال  اري ) ن و سنهئ علنل للراسة   يارا امسيالة ( د  

 العراق . –عاسعة الموصل  –عماد اللنن ل ول   ك وة التربوة 

  ال ييل الجميياا فييي أسييماء بعييض نييعراء عميياا    مييل بيين سييو  

 . 1993سسقط  -سدبعة عماا  س تبتها  -البوسعولي

ن القبدوة للت امسالة    اسيل سي وماا   الم تي   ةة فتح سةر س  

 ة .1988العربي ل معاري  القاهرا   

كتابيية ال غييات ادفرنقويية بييال ري القرآنييي   بيياب ر  سيين  ييلرساري  

 ة . 2006   1عاسعة أفرنقوا العالموة   ط/

لم ات تارنخوة عن انتشار امسالة في أ  نلا  لبراهو  اليزنن صيغور ا  

لع يييوة ا عتماعوييية ) عاسعييية امسييياة س ميييل بييين سيييعود سج ييية ك وييية ا -. 



ة ( 1982 -هي   1402)  6  -امسالسوة ( .المم  ة العربوة السيعودنة 

. 

سيينزق المسييو وة  الع مانويية فييي أ ر بييا ) نييهادا ألمانويية ( ل قيي   

ادلماني اللكتور عوت رانل كونزلن   تقلن   تع وق د / س مل عمارا 

  . 1999 التوزنا   القاهرا      نه ة سةر ل دباعة  النشر

 -تعرنيي  فييااد س منييل نييبل  -أرنولييل تييوننبي  -سختةيير دراسيية ل تييارن   

الدبعييية اد ليييت  -ا دارا ال قافونييية فيييي عاسعييية اليييل ل العربونييية  القييياهرا 

 ة .1960

سيييلاِرج ال ميييال بييينظ  سختةييير الخةيييال"؛ لنيييور اليييلنن السييياِلِمين   

 ة .1898/ ه 1316ة(  طبعة سنة 1914ه / 1332)ت

 –  –عمياد اليلنن ل ويل -امسيالسوة  ال  يارا سللل للت التارن     

 موةامسالسوة العالكوا لمبور . الجاسعة 

سللل للت دراسة ادد  فيي عمياا   د أ ميل در نير   دار ادسيرا  

 ة . 1992ل دباعة  النشر  التوزنا    دار المعاري بمةر   

 سذكرات عن بعض  وادو الما ي   وني فهمي بانا  القاهرا . 

سير ج اليذه   سعيادا الجيوهر  أبييو ال سين ع يي بين ال سيون بيين  

العةرنة  صولا   بوير ت   ( الم تبة  ه 346ع ي المسعودي ) ت 

 ة . 2005 –  ه 1425لبناا   ط أ لت   

سةر في أفرنقوا الشر وة   ل لكتور / س مل صبري   سدبعة سةير  

  ة .1939 س تبتها   القاهرا   



سعارج اآلسال ع يت سيلارج ال ميال بينظ  سختةير الخةيال   ل شيو   

 مييل العالسيية عبييل اهلل بيين  موييل بيين سيي وة السييالمي   بت قوييق / س

س ميييود لسيييماعول ) المقلسييية (  زارا التيييراو القيييوسي  ال قافييية   

 .ة 1983م / 1403س دنة عماا  

سعجيي  المييال ون  عميير ر ييا ك اليية   ساسسيية الرسييالة   دسشييق   

 ة .1957 -ه  1376سورنة  

سنيياهئ الشييرنعة امسييالسوة   الشييو  أ مييل س وييي الييلنن العجييوز    

 ة1981ه  1401بور ت  -س تبة المعاري 

سنهل الُورَّاد   تنلو  أ مل بن أ  ب ر بين سيموط الع يوي  تي  طبعيه  

 ة .1895م /  1313سنة 

نهانيية ادر  فييي فنييوا ادد   النييونري  نييها  الييلنن    القيياهرا   

  ة .1955ه  1373دار ال ت  المةرنة  

بين نه ة ادعواا ب رنة عماا / تينلو   أبيي البشيور س ميل نيوبه  

 السالمي   س تبة التراو )د.ت ( . بن  مولعبل اهلل   نور اللنن

 

أكتييوبر  3 -هيي   1430سين نييوال  14ادهيراة   عييلد نييوة السييبق   

 .44861ة   العلد ر   2009

 ة .1910/  2/  21عرنلا المقد    علد  

 ة .1910/  2/  21الجرنلا  



/ فبرانييير  24   23   22   الجرنيييلا  1910فبيييانر  23المقدييي    

 .ة 1910

 

 

 


