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اإليقاظ الشعري للتاريخ يف املسرح العربي
قارءة في مسرحية (منمنمات تاريخية) لسعدانهل ونوس

حسن أحمد األشلم
جامعة مصراتة  -ليبيا
 .1اإليقاظ الشعري..األدب والتاريخ
"إن م اام في ااو ي اات ريخيرفا ا ري مخف فا ا ي اافس إع اامدة س ااخد رث اادرر ري ا اامخف ف
ريكبفخة؛ بل رإلفقمظ ريشعخي يلنمس ريذفن بخزير يت لااك رث ادرر يمام فيااو أاي ن
نع اافر ما اخة ااخ ري ااديريال رما ممعفا ا يرإلنس اامنف ؛ ري اات ده بي ااو إي ااو ن ف ك ااخير
()1
يفشعخير يف صخيير كمم يعلير ذيك ممممً يت رييرقال ري مخف ت ".ايخج ييكمر
علو رياخمو مان ن مقييا اايخج ييكامر –ريسامبق  -م صا ب دفاد ميق ا
ماان ع ق ا ريخيرف ا بمي اامخفا؛ يتنياام ياات رييقااه ن س ا كش ا عاان امن ا ميااو ماان
ريمعض ه ري قفقف ري ت يرا ع ق رثد يت مامل رثانمسات بمي امخفا يذياك
رنط قا امً م اان بع اادأم ريبس اافط ريم عل اات ب دف ااد ممأفا ا أ ااذ ريع قا ا ري اات فب اادي يفي اام
ري اامخفا ش ااب م مف ااد؛ بمع ب اامخ مم ااح ً يل قفقا ا ريحمب ا ا ري اات م فع خفي اام ري غفف ااخ ي اات
كفنين ياام ريممضاايف يياات ريامن ا ري ااخ فظيااخ رثد بيص ا م ا ط ً علااو أااذ
ري قفقا ا ؛ يذي ااك فنم اام فق ااخخ رثدفا ا ي اات مخ لا ا مخف فا ا م اام إع اامدة خأفني اام زمنفا امً
يرفاادفيييافمً ياات ساافمت ري مضااخ ي ريمس ا قبل يأناام فبااخز ريبعااد رإلشااكميت يلع ق ا ؛
ريذي ف اميز ريذره ريمبدع يفشمل ريعملف رإلبدرعف يت إطمخأام ريعامو حنامع عممليام ماال
ري قفق ري مخف ف ريخرس يأي مم فمكن ن ف بليخ يت عدد من ري سمؤمه يعل بخزأم:
 1ريخيرفا ا ري مخف فا ا ا اايخج ييك اامر خاما ا  :ص ااميا اا ايرد ريكااامظو ريمال ااس رثعل ااو يلحقميا ا
ريقمأخة ط 2002 2ص.64
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 ممأف ريع ق ري ت خبط رثد يرثدف مال ري مخفا؟ مم أت رثسس ري ت كو أذ ريع ق علو صعفد ريمخاعف رينصف يرثممن ريعلمف ؟ مم أت ديد ريع ق بفن ريم فل يرييرقعت يت رينص ري مخف ت؟ إيو ي مد فمكن عد رثد ريمع مد علو ري مخفا أخف مً ي إعمدة ك مب ييذر ري مخفا؟ مم ع ق ري مضخ بميممضت يمم ديخ يت إعمدة رينص ري مخف ت إيو ري مضخة رثدبف ؟ أل ريعملف ماخد إسقمط آيت مبمشخ يلممضت علو ري مضخ و ن ريعملف كحخعقفدرً من ذيك؟
أااذ ري ساامؤمه يمفخأاام باادي علااو قاادخ كبفااخ ماان رثأمف ا يرإلامب ا علااو
امن منيام قاد فكاين ك اف ً بيضاال رثمايخ يات نصامبيم سايرع علاو مسا ي ريك مبا
رثدبف ا ري مخف ف ا و علااو مس ا ي ريمممخس ا رينقدف ا ري اات ااييو م مبع ا رينصاايص
رثدبف ريميصيي بأنيم نصيص مخف ف ي مص يات كال مان ريخيرفا يريمساخ ف ؛
ريل اافن الااو يفيماام إشااكميف ري اامخف ت يريم فاال بصاايخة كحااخ عقفاادرً مماام أاات علفا
يت رينص ريشعخي ريذي فمكان ريازعو باأن مممخسام رإلبدرعفا يمقمخبم ا رينقدفا قاد
رسا طمعه رسا فعم ري اامخفا بشااكل نااماا يريااو ااد كبفااخ ماان ا ل الفم ا ري نفا
ري دفحا ا ا يريمعمصا ا اخة ممحلا ا ا ي ا اات قنف ا اامه :ريص ا اايخة يري ن ا اامص يريخم ا ااز يريقن ا اام
يرس دعمع ريش صفمه ري مخف ف ي يظف كل ذيك ضمن سفمت ريخؤف ريشعخف .
يأذ ريمخ ل -ري ت فمكن يص يم بمينضا يات معال رثد ماال ري امخفا-
فمكن رمدعمع فضم بأن ك من ريخيرف يريمسخ ف قد ظل م يت منأ عن رييصايل
إيفياام خبماام بسااب ري قاامطال باافن ري بااخي يريسااخدي يريمشاايدي ياات كاال ماان :ري اامخفا
يريخيرفا يريمسااخ ف رثمااخ ريااذي اعاال ياات رن ظاامخ ريقاامخئ ي ياات ريخؤفا عنااد عاادد
من رثدبمع فمفل إيو ريمطمبق ريعمكس بفن قفقا ريانص ري امخف ت يرنعكمسايم علاو
م اخآة رياانص ريسااخدي يأااذر ريامن ا ريميااو ياات ريقضااف فمكاان اااميز باال يفنبغاات
اااميز ؛ يذيااك ماان منطلاات ن ريك مب ا رثدبف ا ريمس ا ندة علااو رياانص ري اامخف ت ياات
مخ ل ا ييااو أاات خأفن ا ري مضااخ رياادريال بم ااام ريممضاات؛ س ايرع مس ا دعمع ي ظ ا
مشامبي ماان ذياك ريممضاات و يمممخسا قاخرعة مغاامفخة يا يياات كال رث ايرل سا كين
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أذ ريعيدة مخ بط يت يايم يم ريم عددة بخربط ميو م يأاي عنصاخ ريخؤفا ريذر فا
عند رثدف يت امنبفيم ريامميت رإلفدفيييات ري ت اعال منا م اأم ً يات ري امخفا
يقمخئمً يرعفمً ي كحخ من كين عميممً فعفد ك مب أذر ري امخفا ي مااخد نام منامك
ي مؤكد م سمما مال مم امع يفا ؛ يريمعناو بصايخة يضاا ن رثدفا " افن ف امخ
ري اامخفا ماااممً يعمل ا ري ناات فضااال ن س ا خأاان م ا ل ري قفق ا ري مخف ف ا ياات إطمخأاام
()2
ريعمو ييكن يت ل من ريقفيد ريصمخم ري ت ف خضيم ريمؤخخ علو ن س ".
ات
يمن امن آ خ ياتن ريعايدة رإلبدرعفا إياو ري امخفا م عطات يقدفا
ريع اايدة رمع بمطفا ا ب اال أ اات ع اايدة يرعفا ا بمشا ا خرطمه ريمخ لا ا ريس اامبق يريمخ لا ا
ري ميف ا بأبعمدأاام رمس ش اخريف يمساام ري خف ا مشااخيط بممع ماامد ريمبمشااخ علااو
مدين مخف فا م اددة ا و قخرع يام يات ضايع ريايعت رياذر ت بشاكل م ا أن يأاي مام عباخ
عن ايخج ييكمر بقيي " :كلمم كمنه معخي ريكم ب خة مام عمات ي كحاخ أخف فا
علو ن ي صفل كمن كحخ خف يت ري اخك در ال ميضايع ي قال شاعي رًخ بمي قفاد
بميمعطف اامه ري مخف فا ا ري خدفا ا " )3(.رثما اخ ري ااذي ف اافا م ااد يس ااال يإلي اامدة م اان أ ااذ
ريمعخيا ري مخف فا يذيااك اافن اايل إيااو بنفا رياانص ريم فاال عبااخ ذر فا رثدفا
يخؤف ا ري مض اخة يريمس ا قبلف ؛ ريمس ا ندة علااو ري اامخفا يياافس علااو ريبعااد رمنطباامعت
ريم ايرخر ياات ريذأنف ا ريامعف ا عاان أااذر ري اامخفا يبمعنااو آ ااخ إنياام اديف ا ريااذر ت
يريميضاايعت ري اات شااكل رنطباام ريقاامخئ عاان امميفاامه أااذ رياديفا ري اات س شااكل
ري صيصف ريذر ف يكل دف علو دة يت سفمت عممل مال ري مخفا ريميضيعت.
 .2المسرح العربي والتاريخ
مم سبت فكش بيضيح ن حم مأزقمً قفقفامً يات ريك مبا رثدبفا ري مخف فا
ف أ و-خبمم -ممم فمكن يص بمس سيمل ريك مب ريسفمقف عباخ ري امخفا مصا يات
 2ريشااعخ يري اامخفا قمسااو عبااد قمسااو مالا ا يص اايل رييفئاا ريمصا اخف ريعمماا يلك اام
ريمالد 3ريعدد 2ص.334
 3ريخيرف ري مخف ف ايخج ييكمر ص .232
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ظل ريقيري ري مخف فا رياامأزة ساخدفم يمشايدفم ي ادحفم بشاكل فمكنيام مان ن نطبات
علاو سافمت اامخف ت آ اخ بفسااخ يساييي يخبماام كمناه أااذ أات نقطا ضاع كحفااخ
م ان ريك مباامه رثدبف ا ري مخف ف ا ري اات يقعااه ياات مااأزت رنعاادرو ريمصاادرقف ريعلمف ا
كينياام ماااخد نصاايص ما اخة يل اامخفا ريميضاايعت ريمساابت يكااذيك رييقااي ياات يااا
مفم ريمصدرقف ري نف ي رإلبدرعف كينيم يو اخو ريشاخيط ريم علقا بمي عممال ماال
رييرقعت يري مخف ت ي در ل مال رينص ريم فل.
يبااميعيدة إيااو ريمسااخ ف ري مخف ف ا ياات رثد ريعخباات ري اادفر يااتن ريملمااا
رثبخز ريذي ظل م صقم ييم أي درح ريك مب ري مخف فا رثدبفا ريعخبفا مان ايا
ي درح ري ن ريمسخ ت ريعخبت من اي خ مام ريبادفيت رياذي م فمكان ري شاكفك
يف ييي ن حم عيدة إيو رإلخر ري مخف ت ريميضايعت ريكبفاخ يات ريمساخح ريعخبات
يكاان رثأااو ماان ذيااك كل ا أااي م ميي ا إفااامد ساافخ يعاادد ماان ري ساامؤمه ريم علق ا
ب فحفمه أذ ريعيدة ين مئايم يمن بفن أذ ري سمؤمه علو سبفل ريمحمل:
 يممذر عمد ريمسخح ريعخبت إيو ري مخفا؟ يكف عمد؟ يمم أت أو ريم طمه ري ت مخ بيم يت أذ ريعيدة؟ يمم أت ريخؤ ي ري ل فمه ري كخف ري ت كمه يت أذ ريعيدة؟يعا اال ما اان با اافن ريايا اايد رينقدف ا ا ريميم ا ا ري ا اات مييا ااه رإلامب ا ا عا اان أا ااذ
ري سمؤمه مم ذكخ مد سمفخ بفبخس من ن ر كمع ريمسخح ريعخبت مناذ نشاأ علاو
ري ا اامخفا قا ااد يخضا اايم رنعا اادرو ياا اايد قميفا ااد مسا ااخ ف ميخيح ا ا فمكا اان ن فعا اايد إيفيا اام
ريمسااخ فين ريعااخ رثمااخ ريااذي يااخع علاافيو ريعاايدة ري اامخفا رسا ليمممً يا ؛ بمع باامخ
يضمع نصفمً يرفدفيييافمً امأ رز م عمم بمث درر يرث بمخ يريش صفمه رثمخ ريذي
ً
ف اافا يلكم ا ا يأ ااي اامخج ريس اافمت ري اامخف ت خفا ا ري خكا ا ي اات إيق اامع ريض اايع عل ااو
()4
مشك ه ري مضخ يكل ذيك علو مخآة ري يو ريذر ت يل مخفا.
 4ريمسا ااخ ف ري مخف ف ا ا يا اات رثد ريمصا ااخي ري ا اادفر يلبم ا اار م ا ااد س ا اامفخ بفب ا ااخس عا ااخع :م ما ااد
ريطمييس (مال يصيل رييفئ ريمصخف ريعمم يلك م ريقمأخة ريمالد 2ريعدد  3ص.)244
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يم خفا ن أااذر ري ساافخ ف ماال قااد رًخ كبف ا رًخ ماان ريمصاادرقف علااو ريصااعفد ري ناات
ريمخ بط بميع ق رياديف بفن رييعت رياذر ت يري ل فا ريميضايعف ري مخف فا يكنا –
من امن آ خ -فبدي كحخ فمدف يات ري عممال ماال ري امخفا يياي فبادي مان منظايخ
بفبااخس قااخ إيااو ريبنف ا ريمك مل ا رينمضااا ري اات سااد ريقصاايخ ري كااخي يريضااميخ
رإلفدفيييات ريذي فعمنت من ري مضخ.
ماام ري ساافخ رثكحااخ اااخة ماان ريساامبت يفظيااخ عنااد عزالدددين المدددني ريااذي
خ  :ن عيدة ريمسخح ريعخبت إياو ري امخفا ساببيم رن امع ريحقا بافن ريكم ا يري امخفا
يذيااك ماان اي ا رنعاادرو ريميضاايعف ياات ريك مب ا ري مخف ف ا ري خرحف ا ي ياات معظمياام
ري اات ض ااعه مشا ا خرطمه ريم رخ اال ي نمقض اام يم ب فاار ي ااو غ اال ري اامخفا بيصا ا
مفاادرنم ماان مفاامدفن صا ف ري ساامبمه إن يااو فكاان أمياام طخأاام؛ يأااذر رثمااخ اعاال
رثدفا ريعخباات فعفااد صاافمم أااذ ري اامخفا يف عماات يفا إيااو ريدخاا ري اات فمكاان ن
اعل فممخس دي رًخ مزديامً فاماال يفا بافن ريماؤخخ ريم قات يلمامدة ري مخف فا ري خرحفا
()5
يرثدف بخؤف ري درحف ريم عممل مال أذ ريممدة ري مخف ف ري ت عفد قفقيم.
يبااميعيدة إيااو طبفع ا خك ا ريمسااخح ري اامخف ت ريعخباات فخصااد علددا الراعددي
أو ريم رخ ال ري ات ماخ بيام أاذر ريمساخح بميرصا م يم ري ات اساده مقادرخ ري سمساف
ياات عمماال رثد مااال ري اامخفا رنط ق امً ماان باادرفمه ريمسااخح ري اامخف ت ريعخباات ياات
ريحلر رث فخ من ريقخن ري مسال عشخ؛ يذيك علو رين ي ري ت:
 بد ريمسخح ري مخف ت مان نقطا رإليامدة مان ري امخفا يات إم ام ريم اخافن يخبطياوب ن ريمسخح يبمي خرر يبميقيمف يت بعدأم ريعمو.
 يمن حو يظف يت مخ ل حمنف يفكين ميفامً سفمسفمً إلذكمع أذر ريشعيخ ريقيمت.يمنازأو ري ضمخي.
 ييت مخ ل حميح و يظف ي ي مخ ب مخفا رثس يماان حااو ري اايل ياات ريمخ ل ا ريخربع ا إيااو أماال رث اادرر ي ساافخأم ماان منظاايخكم ريمسخ ف .
 5عقفا ع رزياادفن ريماادنت علااو ب اار ري اامخفا ريعخباات يريمسااخح ع رزياادفن ريماادنت (مال ا ريبفاامن
ريكيفه ريعدد 212:ص.)24
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ي عخف ا ري مضااخ

 يياات ريمخ ل ا ري ممس ا كمنااه مخ ل ا ري اامخفا ريم فاال ريميظ ايرفضمح قفق .
 م اام ي اات ريم ااخ ل فن ريسمدسا ا يريس اامبع يق ااد ب ااده خكا ا ريمس ااخح ري اامخف ت كح ااخمشمكس مال رينص ري مخف ت؛ ي ت مخ ل ييو كمنه ريمسمعي رينمقدة يياذر ري امخفا
يم مكم بعع من ش صفم ؛ ي بفمن عيرمل ريعاز يريقصيخ يف يمن حو امعه
ريمخ ل رث خ ري ت اسده مخ ل ريخيع يل مخفا ريذي ك ب ريمؤسسمه ريخسامف
ري مكم ا بماام ف اادو خؤرأاام يف قاات اناادر يم رثمااخ ريااذي د إيااو ري اايل إيااو ماام
فمكن سمف بك مب ري مخفا بخيرف ريشع ريذي صانال ادرر ري امخفا عيضامً عان
ك مب ريمؤخخ ريمن مت إيو ريمؤسسا  )6(.يفصابا ريياممر مخكزفام فك سا مصادرقف
ا فااد ريمخكزف ا ري مخف فا ا ياات عمطفياام مااال اايمه
ماان قدخ ا علااو إب اخرز م اام
رث درر يت سفمقيم ري مخف ت رييرقعت.
م ش ااك ن ريمنعط اامه ري مخف فا ا ري مس اام ري اات ص اام به خكا ا ريمس ااخح
ريعخباات منااذ نشااأ ي ااو فيمناام أااذر قااد ساايمه بشااكل يرضااا ياات أااذ ري اايمه
ي كمااه ياات يايم ا ري مخف ف ا ري اات خكااه ياات م رخ لياام ريم عااددة ماان رينقاافع
إيو رينقفع رب درع من رإلسقمط ري امخف ت ري طامبت رمن عاميت ريمبمشاخ يصايم إياو
ري غخف ا ري اامخف ت يماان مخكزف ا ريمخكااز إيااو مخكزف ا رييااممر؛ يمااال ذيااك كل ا يااتن
بمإلمكمن ر زرييم يت سفمت يايفن فمكن ريقيل بأنيمم قد كمم يت خك ريمسخح
ري اامخف ت ريعخباات يقااد طاان إيفيماام عزالددددين المددددني حناامع قففم ا يلم رخ اال ري اات
خصا اادأم علا اات ري رخعا اات يما اان ياي ا ا نظا ااخ يا ااتن ريم رخ ا اال ريسا اابال كميا اام نظخ ا اامن
م ل من يل مخفا ريعخبت:
 رثييو :عدأم سط ف مميه إيو ريايرنا ريمضافئ يات أاذر ري امخفا ياعلاه مناامنبمً يعظفمً رن عميفم فلقت دخيسمً يت مخفا رثم يف غناو بأمامدأام يات ميرايا
ريمسا عمخ يأات بمنزيا عقااد يلمقمخنا بافن مامع مشااخت ي مضاخ مازخ؛ يمان حااو
فكين أدييم نبف ريذره إياو بنامع ريمسا قبل علاو ماخآة ريممضات ري ضامخي يأاي
6

ري مخفا ريعخبت يريمسخح علت ريخرعت (مال ريبفمن ريكيفه ريعدد 212:ص.)46
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ماخ م فن صاال ياات قفق ا عماام قدم ا رإل فمئفا ريعخبفا ماان خؤفا رخ كاازه علااو
رينيضا ا يريع اايدة إي ااو س اافمت رينيضا ا ي اان فك ااين إم بت ف اامع ريممض اات يرسا ا ليمم
يرينس علو منيري .
 م اام رينظا اخة رث ااخ ؛ يفصا ا يم بأني اام رينظا اخة ريعميدفا ا رينقدفا ا ري اات م اان يي ااميقعه إعمدة قخرعة أذر ري مخفا ينقد يمن حو ر فامخ يضامع ريك مبا ضامن إطامخ
ريم طا اامه ري مخف ف ا ا رثكحا ااخ إشا ااكميف يا اات ري ا اامخفا ريعخبا اات يفما اام عا ااخ بعصا ااخ
رمزدأاامخ ري ضاامخي يريمشااكيك ياات نفا ك مبا ريقاادرمو حناامع ياات ك اامب يو عنياام؛
مص يت ضيع قفقا م فمكان إنكمخأام يات أاذر ري اأخفا م يأات نظخفا شايف
()7
ريسمبت ي قدفس ري مضخ.
 .3سعدانهل ونوس ..التاريخ بين متنه وهامشه
 .1.3المنمنمات (تغريب التاريخ)
يبممن قمل إيو يضامع ريمساخح ري امخف ت ريعخبات يات عمطفا رثكحاخ نضاام
مااال ري اامخفا بااخز اخبا سااعدرهلل يناايس ريمسااخ ف كينياام اخبا ر صا ه بااممطخرد
يريعمت يي ق رخ مان أاذ ري اخبا يقاال رم فامخ علاو نصا ريمساخ ت (منمنمامه
مخف ف ا ) ريااذي ك ب ا ياات ريعاامو 1223و؛ يريمااؤطخ ياات ساافمت ريمخ ل ا رث ف اخة م ان
فاامة سااعدرهلل يناايس ريزمنف ا يريمسااخ ف فضاام مخ ل ا باادي علااو قاادخ كبفااخ ماان
مصا يفماام ف علاات بمي اامخفا ياات بعااد ريزمناات ري اامص ماان
ري صيصااف يرثأمفا
ا ل مام رصااطلا علاو ساامف بمخ لا ريصامه رإلباادرعت عناد سااعدرهلل ينايس ياات
ري اا اخة م ا اان 1222إي ا ااو  )8( 1292يأ ا اات مخ لا ا ا سمسا ا ا م ا اان رينم فا ا ا ري مخف فا ا ا
ريميضيعف ثنيم محل مخ ل يخرغ سفمست قفقت يت ريعميو ريعخبت بعد رمنكسامخ
ريكبفااخ ياات  1242ي فبا ااخ 1223و يرن كمسا ريسا و مااال إساخرئفل 1222و
يمن م ياام علااو رنكساامخ كبااخ اسااد ياات ري ااخي ريعخبف ا ريبفنف ا بدرف ا ماان ااخ
ري لف رثييو مطلال ري سعفنفمه.
 7عقف عزريدفن ريمدنت مال ريبفمن ص .29 22-23
 8مسخح سعدرهلل ينايس بافن ري يظفا ري رخحات يري اخفا ري ادرحت م ماد عازرو درخ عا ع ريادفن
دمشت ط2003 1و ص.30
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ماام علااو ريصااعفد ري ناات ياات أااذ ريمخ لا ؛ يقااد رك ساابه بنفا ريمسااخ ف ياات
د يناايس صيصااف يم ذره ريطبفعا ري غخفبفا ( )9رياديفا ياات ري عمماال مااال رياانص
ري اامخف ت ريعخباات ريمخكاازي يماان حااو إعاامدة يظف ا ياات بنف ا رياانص ريمسااخ ت ماان
منظيخ رييممر ريذي فممخس ديخ يت إعمدة صفمم أاذر ري امخفا يأاي مام سان ميل
رس شا ا رخ امنا ا منا ا م اان ا ا ل رمط ا ا عل ااو يظفا ا ري ا امخفا ي اات مسا ااخ ف
ري مخف ف ذرئع ريصفه (منمنممه مخف ف ).
ر كأه مساخ ف منمنمامه مخف فا علاو ري امخفا مان ا ل ريانص ري امخف ت
رييرقعت ريمخكزي ريقدفو ريذي شكل بنف نصف ميرزف يم معل -يت رييقه ن سا -
مال رينص ري مص بميخريي در ل بنفا ريمساخ ف رينصاف إياو ريدخاا ري ات قاد اديال
با ااميم لقت إيا ااو رمع قا اامد بأنيا اام مسا ااخ ف مخف ف ا ا ييف ا ا يبعا اادأم ري اامخف ت ريمخاعا اات
ري طمبت ريمبمشخ ( )10يكن سعدرهلل ينيس كسخ أذ ري دة ري مخف ف ريمبمشاخة فنمام
قاامو ب عمفاات ريامن ا رإلباادرعت ياات رياانص يذيااك بااميلايع إيااو ري غخف ا ؛ ممااح ً ياات
صخ ريخريي يت م ما ريزممن يريمكمن يرث درر يريش صفمه يفك س رييممر
ري اامخف ت بعاادر مخكزف اام م فقاال أمفا ا عاان رياانص ري اامخف ت إن يااو فك اان أااي بف ااه
فر بليخه أذ ريمخكزف رييممشف يت بنف رينص ريح حف ؛ معطفا
ريقصفد ن س
إفمأاام طبفع ياام ريدميف ا ري مص ا ري اات بااخزه بشااكل يرضااا ياات عنااميفن ري ص ايل
يمضااممفنيم ريم يف ا رياانص ريمخاعاات ريمعنااين با ا(مااؤخخ قاادفو) يرياانص ريم فاال
ريمعنين با( صفل):
 ريمنمنم رثييو :ريشفا بخأمن ريدفن ري مذيت ي رييزفم( 9ماان مشا م ه مصااطلا ري غخفا ياات ريمسااخح ري غففااخ ياات م مااا رياانص ري اامخف ت ي ااد ه
ريخريي ريمبمشخة يمفخ ريمبمشخة يف بمم ف ممشو مال خؤف ريكم ي معلا ماال ريانص )..يمزفاد مان
ري صاافل فنظااخ :الفاامه ري غخف ا ياات ريمسااخح ريعخباات ق اخرعة ياات سااعدرهلل يناايس م مااد بااديي
(مال يصيل رييفئ ريمصخف ريعمم يلك م ريقمأخة ريمالد  2ريعدد  3ص.)101 -92
 10مسا ااخ ف منمنما اامه مخف ف ا ا يسا ااعدرهلل ينا اايس د رخس ا ا يا اات ريخؤف ا ا يري شا ااكفل سا اامفخ قطا ااممت
(دخرسمه ريعليو رإلنسمنف يرما ممعف مالد 1222 26ص.)402
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 2مقمطال مؤخخ قدفو  13مشيدرً صفلفمً
 ريمنمنم ريحمنف  :ييت ريدفن عبدريخ من ربن لدين ي م ن ريعلو 3مقمطال مؤخخ قدفو  9مشمأد صفلف
()11
 ريمنمنم ريحميح  :آزدرخ مفخ ريقلع ي ريمازخة. 11مقطعم مؤخخ قدفو  13مشيدرً صفلفمً.
ريع بمه ريسمبق كش عن اديف ريش صفمه يرث درر مممخسا غخفبيام
ري اامص رينمقااد ريبنفا ري مخف فا منااذ ريع با رثييااو؛ عبااخ اديفا ح حفا امعااه خااال
ريادفن ريمعخياات يريمحقا ريمااؤخخ يريسفمسات ريساالطيي رثمفاخ يماانيو خشاا ريخؤفا
–رييزفم  -ن مج ري ن يت ريدفن يم ن ريعميو –ريمحق  -فار ري يمافر ي غففا
ديخ ريعقاال ممااح ياات ريعلااو يصاايم إيااو ريسفمساات ريم ماات بحااي رياادفن؛ ي كااين
اديفمه :ريشفا ريمؤخخ رثمفخ= رييزفم ريم ن ريمازخة.
م اام ي اات ريما ا ن رينص اات ي ب ااخز ش ص اافمه أممش ااف م فلا ا م معلا ا م ااال
ريش ص ا اافمه رييرقعفا ا ا ؛ يذي ا ااك إلدرخة ري ا ا ايرخ ري ا اامخف ت ريما ا ايرزي ري ا اامص ب ا ااميخريي
ري غخفبت بفنيم يبفن ريش صفمه ري مخف ف يت رينص علو مخرخ ش صافمه :ماد
ري لباات خف من ا مااخيرن دفا ا شااخ رياادفن سااعمد ...ماام ريش صااف ريم فل ا
رثأااو -يم شااك -ي ظيااخ ياات ش صااف شااعبمن ريماااذي ريااذي كااخس خؤف ا ري اخريي
ري مص يت رينص من ل يغ ا ري مصا ري ات ظياخ يات م ما كال مشايد؛ يقاد
ضااخ ياات عش اخة مشاامأد معلقاام بلغ ا م مل ا بمياادممه ريخمزف ا ري اات ف ااك ريقاامخئ
شا خ يم ماان ا ل خبطياام بساافمت رث اادرر؛ رب اادرع ماان ريغاازي ري اامخي إيااو ماخفاامه
ريغاازي ي بعم ا " :شااعبمن( :ماان اامخج ريمسااخح يبعااد ر اامع ريامفااال ف ناامأو صااي
بعفدر) فن نه فم ايعمن فم .
( )...شااعبمن( :ف ا لط صااي ريااذي فاازدرد عمقاام يرنا رخ اام مااال رثصايره ري اات نعااو
ري مذيت) فم  ..أم ت بزك فم  ..عطشمن فم  ..عطنت لفبم فم  ..أم ت بزك فم .
 11فنظ ااخ مس ااخ ف  :منمنم اامه مخف فا ا س ااعدرهلل ين اايس رثعم اامل ريكمملا ا
رثأميت دمشت ط1 1224و ص.612 393 312
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( )...شعبمن( :يأي فخكع بفن رثنقمع) فم  ..يزعمن ..ريمايه فاو ..كلا مفاه..
فم ا يزعاامن ..فم ا ريماايه ..فم ا يزعاامن ..باازك فم ا  ..باازك فم ا  ..عطشاامن فم ا ..
()12
يزعمن فم "..
أسفساام علااو ماام قاادو فمكاان رياازعو بااأن سااعدرهلل يناايس قااد رع مااد ياات نصا
علااو مدين ا سااخدف مخف ف ا مع ماادة ييكاان بشااخيط ري مص ا ي بماام ف ايرزن باافن
خؤف ا ري مص ا ياات مخ ل ا كسااخ ريصاامه يريامن ا ري اامخف ت ريميضاايعت رثمااخ
ريذي ان ريمسخ ف ري يل إياو ريبعاد ري ساافلت ريمبمشاخ مان ايا يرإلماخرت يات
()13
ري غخف من اي خ .
يقد ميل سعدرهلل ينيس ن ف قات ري ايرزن ريمطلاي بافن ري نات يري امخف ت
يذيااك بمي صاال باافن رياانص ري اامخف ت ريمخكاازي ري ايرقعت يرياانص ري اامخف ت ريم فاال
يمن حو ريامال بفنيمم در ل بنف رينص ريكلف يت ع قا اديفا فمكان عادأم من اا
دميفاام ينمضااا ينفاام؛ بمعنااو ن حم ا مس ا يففن ياات بنف ا ريمسااخ ف ؛ ف مظي اخرن ياات
مسا ا ي ص اايه ريا اخريي ريا ايرقعت ريق اادفو بلغ ا ا ري خرحفا ا ريم مف اادة يمسا ا ي ريا اخريي
ريم فل يريم ممأت مال صايه ري مضاخ؛ ريمع نات بمسا ي ري ادفر عان ري مصافل
ري ت صيخ فمة ش صفمه ذيك ريزممن ي درحا يات بعمدأام رييممشاف ري ات قاد م
()14
لقو عنمف يد ذيك ريمؤخخ رييرقعت رثقخ إيو صيه ريسلط مميبم.
يم خفا ن أاذر ري ادر ل بافن ريايرقعت يريم فال سف ضات إياو ري ادر ل باافن
رثزمنا ا ي دف اادرً ب اافن ريممض اات يري مض ااخ ي اات بع اادأمم رياا اديت يعل اات خي ا اامبخ
عصا يخ يااتن منمنم ا سااعدرهلل يناايس س ا ديعنم إيااو "قااخرعة ريممضاات بعاافن ري مضااخ
ييكن دين ري لت عان مخف فا ريممضات يقاخرعة نصايص ري مضاخ بعافن ريممضات
مااال رإلبقاامع علااو مخف فا ا ريعصااخ ياات رييقااه ن سا ا "( )15يذرك أااي ريملمااا رثب ااخز
 12ريمنمنممه ينيس ص.644 392 362
 13مسخ ف منمنممه مخف ف يسعدرهلل ينيس دخرس يت ريخؤف يري شكفل سمفخ قطممت ص.402
 14مسخح سعدرهلل ينيس بفن ري يظف ري خرحت يري اخف ري درحت م مد عزرو ص.129
 15منمنماامه مخف ف ا ااامبخ ِ
عص ا يخ مال ا يصاايل رييفئ ا ريمص اخف ريعمم ا يلك اام ريقاامأخة
ريمالد  14ريعدد ِ 1
ص.324
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ينض ريك مب رثدبف يل مخفا .ري ت بخزه يت أذر رينص من ا ل ريع قا رياديفا
باافن ريش صاافمه يأاات اديف ا مس ا مدة ماان ريع ق ا رياديف ا ري مخف ف ا ري اات ساابقه
رإلشمخة إيفيم بفن رييرقعت يريم فل.
 .2.3الشخصيات (جدلية الثنائيات)
ما اان امن ا ا آ ا ااخ فمكا اان ريا اازعو با ااأن ريم لقا اات سا ااف خج ما اان ا ا ل أا ااذفن
ريمس ا يففن ريمن صاالفن ريم عااميقفن ب قفق ا ميم ا يأاات ن نااص ريمنمنماامه يااو فكاان
ساف ً ي صيف رًخ ي مدر يقال منذ زمن بعفد ييكن ني من إعمدة رينظخ يت يرقاال
()16
خرأن يقخرعة خأفنف ي مخفا مضو بمع بمخأمم ص رخ قي يرخردره.
بمعنو ن طبفع ريخؤف عند ينيس طبفع أملف ذر فا يكنا ذياك ري أمال
ريااذر ت ري ااخدي ياات ري اامخفا ريطاامما إيااو ري اايل عبااخ ريمشاامأدة يري اايرخ إيااو أماال
اممعت يات أاذر ري امخفا؛ ي إياو ايرخ بافن يعات مخ لا مخف فا فا و قادفميم بكال
كحمي ياام يرشااكميفم يم ييقمئعياام ياات رياازمن ريااذي مااه يف ا يباافن يعاات رييرقااال ري اخرأن
رياذي ف فاام يفا ريكم ا ( )17يأااي ماام ف الااو ياات بنفا رياانص ماان ا ل قاادفو ريخؤفا
ي مصاافل رييرقااال ريدمشااقت ياات ميرايا ري اامخ ي خكفااز ريكم ا علااو امنا ميااو يفا
م يأي اديف ريحنمئفمه ممحل يت ريش صافمه ريم يرزفا يريضادف ماال بعضايم يات
رييقاه ن سا ري اات كشا عاان معمفنا ساعدرهلل يناايس رييرعفا يطبفعا ري لاال در اال
بنفا رييرقااال رياخرأن؛ بمع بامخ لا مخف فاام مخاعفام م اير رخ أااذر ريبنفا ريميزيما ياات
ظمأخأم مل يت طفم يم إعمدة يقخرع يم فضم؛ يعلو ريخمو من ضع يم ييت كش
عن قدخ كبفخ من رمنسامو يري ممسك يت ميراي طخ ري مخ .ييعل من بخز أذ
ريحنمئفمه رياديف :
 -1الشيخ برهان الدين التاذلي ،والشيخ جمال الدين بن الشرائجي.
 16مسا ااخ ف منمنما اامه مخف ف ا ا يسا ااعدرهلل ينا اايس د رخس ا ا يا اات ريخؤف ا ا يري شا ااكفل سا اامفخ قطا ااممت
ص.409 402
 17مسخح سعدرهلل ينيس بفن ري يظف ري خرحت يري اخف ري درحت م مد عزرو ص.129
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أااذ ريحنمئف ا رياديف ا ظيااخه ريبعااد رإلفااامبت يلامن ا رياادفنت ماان ا ل
قفمد مل ري خفع علاو مقميما ريغازي ري امخي؛ مماح يات ميقا ريشافا بخأامن
ريدفن ري مذيت يكنيم يت رييقاه ن سا ظياخه ريشاخخ ري كاخي ريسالبت در ال منظيما
رييرقااال ماان ا ل م مكما ريشاافا اماامل رياادفن ريشاخرئات ريااذي محاال امنا ري كفااخ
ريعق ناات ياات ميراي ا ري كفااخ ريغفباات ري رخياات ريمس ساالو ,ريااذي ساافقيو امن ا من ا
ب زففن رييزفم يشخعن يم بل سفصبا أي ريمسؤيل عمم آيه إيف رثميخ من سيع؛
بمع باامخ مميكاام صاايه رياادفن ريم ماامأت مااال ريساالط ريعاامازة خ قاات دخا ا ريع ق ا
رياديفا ا إي ااو مسا ا ي ريميرايا ا ريصا ادرمف ب اافن ري ف اامخفن بميم مكما ا ري كخفا ا ري اات
عااخع يياام أااذر ري فاامخ ممااح ياات إدرن ا ريشاافا اماامل رياادفن باان ريش اخرئات ماان قباال
زم ئ ريعلممع ييت مقدم يو ريشفا بخأمن ريدفن ري مذيت ن س :
"ري اامذيت :ااذي يرض اخبي ااو كسااخير كبخفاامع  .حااو رخيعااي إيااو سااان ريقلع ا خفحماام
ننظخ يت مخ ..
اممل ريدفن( :يأو فاخين ) مام عاس مينام إذر كامن علمامع رثما فسامين رما يامد
()18
يريعلو ك رخ!"
مشاايدف م ااو دمي ياام ريخرمفا إيااو نقااد ع قا خااال رياادفن بميساالط ماان
ايا ي يضاافا نقاامط ريمقميما ييااذر ري ماامأت باتبخرز معااميو أااذ ريمقميما ري ضاامخف
يت بنف ريص رخ در ل ري كخ ن سا بعفادر عان طام رإلدرنا ريمبمشاخة .يمان امنا
آ ااخ فبااخز ديخ ريضااع ري ضاامخي ريعاامو عناادمم فع ااخي ريبنف ا ؛ يف اايل رياادفن ماان
عممل م ز علو رينييع ري ضمخي إيو عممل درعو ي ن درخ يريسقيط.
ييفقاادو ري اخريي ريش صااف فن ياات م م ا مشاايدف م ممأف ا عناادمم فع ااخ
ريشفا بخأمن ريدفن ري مذيت بمسؤييف عن سيفت ريكمخح يفعيد إيو امدة ريصير
يفقيد ريمقميما يفساقط شايفدر بعاد مغامدخة رثمفاخ ري امئ علاو عخشا دمشات "ي نام
ن ساات رفياام ريناامس مااخ علاات اافن يااو خ يف ا مقااممت ييااو ماال ماامن ت خشاايه
ي زي ه يكت صال علاو منصا قمضات ريقضامة ييكات قاخ مان أال ريسالطمن
18
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يري ظية يرنت سا غ خ رهلل علاو مام قادو يمام اأ خ مان ذنا "( )19ييات ريمقمبال فق ال
ريش اافا ام اامل ريااادفن ب اان ريشا اخرئات ريم ما ااخد عل ااو قفف ااد ريعقا اال مص االيبم عل ااو فاااد
فميخينك بعد ن ر ت ريامفال علو ك فخ يرقصمئ "ع ياي ريغض ي مخ ن
و فن ذ يت قضمع رهلل يعابه من ر مقيو يت مخي علو مم بفنيو
الد ي صل
()20
من ري خ يس ك ريدممع"
 -2ابن خلدون ،وتلميذه شهاب الدين.
ياات أااذ ريحنمئفا بااخز ريخؤفا رينصااف ميقا ريمحقا ماان ري اامخفا ميق ا
رن قااد يف ا رياانص ري اامخف ت ري رخحاات يب مصا ا ريسااخد ريم مفااد ريااذي ممخس ا ريم ااؤخخ
ريقدفو ي صبا رث درر ريمصفخف مااخد بامخ يمشامأد نقال خؤفا باخزه ب علفات
ري اخريي ريمبمشااخ علااو ك ا و ريمااؤخخ قاامئ ً" :فباادي ن ا ماان ريعساافخ ن ناعاال مؤخ ناام
قلف ً من بخيد ي فمد ييكن أل نسا طفال ن ان ن نكاين بامخدفن يم مفادفن
ف
ين اان ن يفااأ يمشاامأد ريخع ا ريقمدم ا ! ياان نزف ا مقمي ا ريم اؤخخ يكاان م نس ا طفال ن
()21
نسخد رييقمئال دين شتع من ري عمط يقلفل من ري س ري ماال"
يكااذيك ياات رن قاامد ري لمفااذ شاايم رياادفن سا مذ رباان لاادين يقااد خ ن ماام
خرد رباان لاادين ن فساامف ميضاايعف مخف ف ا ياات نقاال رث اادرر إنماام أاات فمدف ا
مخف فا يأاات بااديخأم عكااس ريبعااد ريساالبت يلمحقا ؛ كينياام اسااد ع ق ا ريم مفاادة
بيرقع يت ي ظ م قبل ري فمد من ياي نظخ شيم ريدفن" :ممذر خ فم شخ
رياادفن؟ خفاادنت ن اايل إيااو ريق اامل! أاال ائااه إيااو دمشاات مقاام ً و عميمامً؟ أاال
و ك اات س ااال رث اادرر ي س صا ا ت زب ااد يم يعبخ ي اام؟
ائ ااه ك اات م اال ريس ااف
رخ ن رييااي يرمن عاامل ف ساادرن ريبصاافخة ييكاان فباادي ن أفاامج ري اامذيت
ااذخ ك م اخ رً
()22
يأ ك ا ملب امً ياادفك رن عميف ا رياادأممع علااو كم ا ريعلماامع" ؛ ي بقااو ريعب اخة ريعمماال
ريغمئ رثبخز يريم سب يت كخرخ رث طمع ريمخاعف إن غفف رييعت ري امخف ت
19
20
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ممح يت ربن لدين يت مقمبال اير خ رن عاميت مخاعات اساد أفامج ري امذيت .يمان
فزف ا ا إلظيا اامخ ريميضا اايعف ري مخف ف ا ا
حا ااو يا ااو كا اان أا ااذ ريحنمئف ا ا سا اايي حنمئف ا ا
ريميضاايعف ري اات اس اادأم رباان لاادين يا ات قففم ا ثساابم رمنيف اامخ ريااذي ش اايد
رثم ا يم ميي ا ريب اار عاان رمش ا خرطمه ريادفاادة ي اااميز أااذر رمنيفاامخ يرس ا عمدة
ريملك من ادفد مماح يات فميخيناك ن سا ؛ رياذي اييخ يا عنصا رخ ريقاية ري ضامخف
يأمم ريعصبف يريدفن:
"شخ ريدفن :يممذر يو سميخ مال ريسلطمن فم سفدي؟!
ربن لدين :م خفد ن يخط يت ي ن بفن سالطمن ي م رخئا  ( .غفا عفنام يات أمال
ش اامخد) يأن اامك س ااب آ ااخ ..طا ايرل ف اام ت ي ن اام عمشا اخ ي اادو ما اخرع يسا ا طفن
نمقصاافن م ااييخ ييااو ماان شااخيط رإلماامخة يريملااك إم قلياام ..يرين ايريخ ري خص ا
()23
كت ي قت ريملك علو ريطبفع ييل ضفعيم؟!"
 -3عز الدين آزدار ،محمد بن أبي الطيب
يت أذ ريحنمئف فبخز ريبعد رإلفامبت ثمفخ ريقلع عزريدفن آزدرخ يت مي
ااخيج ريساالطمن رينمصااخ ماان دمشاات
م اال ريشاافا ري اامذيت ياات قفاامدة ريمقميم ا عق ا
يكني اام -م اان امنا ا آ ااخ -كشا ا ع اان بع ااد ريس االبت م اان ا ا ل مس ااك بأأ اادر
ريسلط يخيض رإليخرج عن ريشفا ريشاخرئات ري رخما يات رمنضاممو إياو ريمقميما
يي اام م اان عيرقا ا إطا ا ت سا ا رخ عقا ا ر يمما ا بميزندقا ا م اان قب اال علم اامع دمش اات.
يكااذيك خيض ا رنضااممو م مااد باان باات ريطف ا إيااو ص ا ي ريمقميم ا كين ا م يماام
بمي مخد يمعمخض ريسلط :
مم طمال يفنم ريعدي.
"آزردرخ :ييم ريشقمت يري
م مد :يأم نم خاي ن نطايي صا ريممضات ي صا ي ريقلاي  .إنات علان يمئات
ي طل شخ ريديم عن بلدي.
آزردرخ :م خفد نادة ري ين يريم آمخفن.
م مد :يرهلل إن خاممً يفيو مف يخي فخ يك من ريعبفد.
23
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()24

آزردرخ :م اميز دك ير خج قبل ن مض ".
ي بقااو رييزفم ا م علق ا ببعااد آ ااخ؛ إنياام ع ق ا ريساالط بميمعمخض ا ؛ يميمعمخض ا ريدر لف ا
س بقو ع م مخاعف دري ؛ كينيم ريعدي رثكبخ يلسلط من ريعديرن ري مخات.
 .4الخاتمة
من ريميو ري أكفد علو مم يخد امبخ عص يخ يمل ص ؛ ن ريمنمنممه قاد
ر زيه ري مخفا رييرقعت يكن بطخفق اخع إفقمعامً أملفامً بطفئامً علاو ريقامخئ؛ يذياك
ماان ا ل رمي اامه إيااو ري مصاافل ريدقفقا مماام ف ااخع علااو ريم لقاات ن ف ااأنو ياات
ساا اافخ دممه رينظ ا ا اخة ري اا اات شاا ااكل ما ا اان أ ا ااذر ري بئفا ا ااخ ريم ن ا اامقع ماا ااال ريلم ا ا ا
ري مط ا  )25(.يلااو فعااد ريقاامخئ ذيااك رياااميس يف لقااو طباام يم ايرعظ مخف ف ا س ايرع
كمنااه ياات ساافمت ض ا فو ريااذره و ياات ساافمت الاادأم يقااد صاامخ علف ا ن فطااخح
ساامؤم ري مص ا  ,ي ن فعفااد كفااك يرقع ا ياات ض ايع ساائل ب اار ياات ريمخاعفاامه
ريمخ بطا ا ب مض ااخ إني اام س اائل م علقا ا ببنفا ا ريصا ا رخ در اال ري اامخفا ب اافن بنفم ا ا
ريم ل ا ا  :ري كخفا ا يرما ممعفا ا يرمق ص اامدف يريسفمس ااف يم اام خ ا ا عل ااو أ ااذر
ريصا رخ ماان ن اامئ إفامبفا ي كمخحفا فنبغاات ريب اار ياات آيفاامه شااكليم بمع باامخ ن
ذيك أي ريدخس رثأو يت قخرع ري مخفا.
يمي اامخفا عن ااد س ااعد رهلل ين اايس ي اات أ ااذ ريمخ لا ا ريم قدما ا رينمض ااا م اان
اخب ا ريمساخ ف أاي ميقا فادفيييات عامد قخرع ا ماان ا ل ايرخ ااديت عمفاات
يم ااأن باافن ريممضاات يري مضااخ يأااي خؤف ا مياي ا إيااو ري اامخفا بمع باامخ ااازعرً ماان
()26
ري مضخ يذيك من ل ريخؤف ري ضمخف ريشممل يريمعمصخة ييذر ري مخفا؛
 24ريمنمنممه ينيس ص.323 322
 25فنظخ :منمنممه مخف ف امبخ عص يخ ص.392
 26س ااعد رهلل ين اايس ..اافن ف ااديعنم ريم اايه إلع اامدة قا اخرعة اامخفا ري ااذره ف اام رخ ب اادخ مالا ا رثيرن
رإليك خينف شبك ريمعليممه ريدييف ريخربطhttp://www.alawan.org :
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او ي
يمال ذياك ياتن أاذ ريخؤفا رإلفدفيييافا ريمعمصاخة ياو سا طال ن
قنال علو ريخمو من ريبنف ريم كم ري ت انبه رينص رييقي يت ماأزت ري ساافلف
ري مخف فا يري طمبفا ريمبمشاخة يفمكاان رس شا رخ أااذ رإلفاادفيييافم ريينيسااف ريم بناامة ياات
عدة ميرضال يت رينص يعل أميم ي كحخأم يضي مً يمبمشخة يت يغ يم رثفدفيييافا
ري ت يو صل إيو دخا ري لل مم امع علو يسمن شاخ ريادفن يات ايرخ ماال ساعمد
ربن ري مذيت فر در ل رثزمن ي عفد خكفز ريقخرعة علو ري مضخ:
" فمكن ن ايمي رثم إيو أذر ريدخك من ري ابلد يري ذمن؟ من ريعمخ
ن مل أذ ريقلع ريي فدة كاخرم م خرمو علو قمخ فن .إننم ن خ
قلفل ف ااميل ن فصاين شخ ريب د كليم .فن نظخ من رثسيرخ
ي يااكخ يت كاال أؤمع رياعخ عا كف فس طفعين ن فأكلير
يفنممير يف ا مبعير ييي رثفمو مفخ عمبئفن بمم نكمبد ينقمست! فظنين
ن ااصمخنم ين فطمييو؟! و فظانين ننم كبر ري درع ريذي سفنقذأو!.
()27
س كين ريكمخح كبفخة إن يو فن بيير من م ل يو قبل ييره رثيرن".
يياات ريم صاال يااتن ريمعميا ا ري مخف ف ا ياات ريمنمنماامه قااد رع مااده بشااكل
يرضااا علااو ري اامخفا ريميضاايعت يكنياام ياات رييقااه ن سا يااو كاان معمياا م مفاادة؛
يرنمم يقال نميل ريل ظ ري مخف ف يت رم ادردأم يات ريممضات يخبطيام خك يام بم اام
بمي مضااخ؛ يذيااك ب اديال ريقاامخئ إيااو ريمقمبل ا يريمقمخن ا باافن ري ااميفن يي قفاات أااذر
رييااد يقاد صااخ ياات ري مدحا ري مخف فا ؛ عبااخ لاات ش صاافمه ادفاادة يري اايفخ
يت ميرق ش صفمه مخف فا يرقعفا دما يميق ا ري كاخي يمان حاو ياتن ريمعمياا
ري مخف ف عند ينيس يت أذر رينص ؤكد ن "ري مخفا أنم ضيخ م عفن يت ريزمن
ص ا رخ قااي م ااددة يماميعاامه م معل ا يريكش ا عن ا كش ا عاان ريممضاات ياات
سفمت ع قم ري مص "( )28ريم عددة ريديرل يريدممه.
27
28
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بدي ريمقمخب ري مخف فا يات ريمنمنمامه نميذاام نمضاام فكاخس يكاخة رإلفقامظ
ريشااعخي ري ات اادر عنيام ااايخج ييكاامر ياات ريع با رمي م فا ييااذ ريب اار ييكنا
رإلفقاامظ ريشااعخي بمعناام رييرسااال بمع باامخ إفقمظامً شااعخفمً يل اامخفا بخم ا ب فاار فصاابا
دعااية قفقفا ي كاخة ريعاايدة رييرعفا إيااو قاخرعة ري اامخفا ير رخاا ماان درئخ اات ري ناافط
يري قدفس إيو بؤخة رييعت يرعامدة رإلن امج مان ادفاد عباخ بيربا ريشاعخف ري ات شابال
بيم ينيس يصمخ ري مخفا معنو يدخسم يكن يت ضيع سئل اديف شاكليم ري مضاخ
ريمغ خ ريذي عمش ينيس يات أاذر ريمنعطا ري امخف ت ريكبفاخ ينقلا إياو منعطا
اامخف ت رم رخباات قاادو كمنااه يا ساائل يش يصا ري اات فقظياام يناايس ي عاامد إيفياام
فيف يم من ل بم ريشعخف ري مخف ف ي دبف ري مخفا.
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المصادر والمراجع
المصادر:
 منمنم ا اامه مخف فا ا ا س ا ااعدرهلل ين ا اايس رثعم ا اامل ريكمملا ا ا ريمال ا ااد ريح ا اامنت درخ
رثأميت دمشت ط1224 1و.
المراجع:
 ري مخفا ريعخبت يريمسخح علت ريخرعت (مال ريبفمن ريكيفه ريعدد.)212:
 الف اامه ري غخفا ا ي اات ريمس ااخح ريعخب اات قا اخرعة ي اات س ااعدرهلل ين اايس م م ااد ب ااديي
(مال يصيل رييفئ ريمصخف ريعمم يلك م ريقمأخة ريمالد  2ريعدد .)3
 عقف ا ع رزياادفن ريماادنت علااو ب اار ري اامخفا ريعخباات يريمسااخح ع رزياادفن ريماادنت
(مال ريبفمن ريكيفه ريعدد.)212:
 ريخيرفا ري مخف فا اايخج ييكامر ،خاما  :صاميا اايرد ريكامظو ريمالاس رثعلااو
يلحقمي ريقمأخة ط2002 2و.
 سعد رهلل ينيس ..فن فديعنم ريميه إلعمدة قخرعة مخفا ريذره فم رخ بدخ (مالا رثيرن
رإليك خينف شبك ريمعليممه ريدييف ريخربط.)http://www.alawan.org :
 ريشا ااعخ يري ا اامخفا قمسا ااو عبا ااد قمسا ااو (مال ا ا يصا اايل رييفئ ا ا ريمص ا اخف ريعمم ا ا
يلك م ريقمأخة ريمالد 3ريعدد.)2
 ريمسااخ ف ري مخف ف ا ياات رثد ريمصااخي ري اادفر يلبم اار مااد ساامفخ بفبااخس
عا ااخع :م ما ااد ريطا اامييس (مال ا ا يصا اايل رييفئ ا ا ريمص ا اخف ريعمم ا ا يلك ا اام
ريقمأخة ريمالد 2ريعدد .)3
 مسخح سعدرهلل ينيس بفن ري يظف ري رخحات يري اخفا ري ادرحت م ماد عازرو درخ
ع ع ريدفن دمشت ط2003 1و.
 مس اخ ف منمنماامه مخف ف ا يسااعدرهلل يناايس د رخس ا ياات ريخؤف ا يري شااكفل ساامفخ
قطممت (دخرسمه ريعليو رإلنسمنف يرما ممعف مالد1222 26و).
 منمنممه مخف ف امبخعص يخ (مال يصيل رييفئ ريمصاخف ريعمما يلك ام
ريقمأخة ريمالد  14ريعدد.)1

218

