ايػعس ٚقد
تٛقفت ٖر ٙايدزاض ١يف ادتاْب ايٓعسَٗٓ ٟا عٓد آزا ٤ايٓاقد قداَ ١بٔ دعفس يف أغساض .
ناْت ايدزاضات ايطابك ١يف َععُٗا اعتٓت بتتبع أص ٍٛاملكٛالت ايٓعس ١ٜيكداَٚ ١ايبشح عٔ درٚزٖا يف
ايرتاخ ايْٛٝاْٚ ،ٞال تتٛقف عٓد صًٖ ١ر ٙاملكٛالت باملٛزٚخ ايٓكد ٟعٓد ايعسب إال ملاَاًْٚ ،تٝذ ١يريو
ايْٛٝاْٚ ٞقد ظٗس يف ٖر ٙايدزاضٚ ،١ذيو َٔ خالٍ
عُدت آزا ٤قداَ ١يف َععُٗا َطتُد َٔ ٠ايرتاخ .
املكازَْ ١ع َا ٚدد يد ٣ايٓكاد ايعسب ايطابكني عًٚ ،٘ٝدٛد صًٚ ١ثٝك ١بني نجري َٔ آزا ٤قداََٚ ١ا ٖٛ
عًٖ َٔ ٘ٝر ٙاآلزا ٤زأ ٜ٘يف ايػً ٛاير ٟداَ ٤تكازباً َع مجًَٔ ١
َٛدٛد يف املٛزٚخ ايٓكد ٟايطابل .
يًػًٚ ٛقد تبني أٜطاً يف تٓعري قداَ ١يًسثا ٤صًت٘ بادترٚز
ايٓصٛص يًُربد ٚابٔ قتٝب ١تؤند تفط. ًِٗٝ
ايعسب ١ٝفكد اْطًل قداَ ١يف تٓعري ٙيًسثاَ: َٔ ٤كٛي" ١إٕ ايتأبني َدح املٝت ٚايجٓا ٤عًٖٚ ،"٘ٝر ٙاملكٛي١
ادتُشٞ
.
يْٛٝظ بٔ سبٝب ْكًٗا عٓ٘ ابٔ ضالّ
ٚتعٗس ادترٚز ايعسب ١ٝأٜطاً يف آزا ٤قداَ ١يف فصٌ ايٓطٝب ،فكد دعٌ قداَ ١املكٝاع ايرُٜ ٟعتد ب٘
يف ايٓطٝب ادتٝد إٔ تهجس ف ٘ٝاألدي ١عً ٢ايتدي٘ يف اذتبٚ ،ايتٗايو يف ايصبابٚ ،١إٔ ٜعٗس ف ٘ٝيني ادتاْب
يًبشرت ٟنُا سفغ
.
ٚايعصٖٚ ٠را ايسأ ٟي٘ ْعري عٓد أب ٞمتاّ يف ٚصٝت٘
يًُشبٛبٚ ،١إٔ ٜتذاف ٢عٔ اإلبا. ٤
اذتطني ٚقد ضبكت
يٓا املٛغح آزا ً٤مماثً ١يٓص أب ٞمتاّ عٓد ابٔ أب ٞعتٝل ٚاملفطٌ ايطيب ٚضه ١ٓٝبٓت .
اإلغاز ٠إىل ذيو يف فصٌ ايٓطٝب
ٚتبني يف آزا ٤قداَ ١س ٍٛايتػب ٘ٝاير ٟأثري سٛي٘ ددٍ يٝظ بايكًٚ ٌٝدٛد صًٚ ١ثٝك ١مبا َٖٛ ٛدٛد يف
ايعسب ٞفكد عدّ قداَ ١ايتػب َٔ ٘ٝأغساض ايػعسٚ ،مل ٜهٔ َتفسداً بٗرا ايسأ ٟفكد ضبك٘ إي٘ٝ
ايرتاخ ايٓكد. ٟ
ٚاملربد ٚنريو فإٕ تصٛز قداَ ١يطبٝع ١ايعالق ١بني طسيف ايتػب ٘ٝاييت ٜػرتط فٗٝا إٔ ته ٕٛعالق١
ثعًب .
طباطبا ٚقد نإ َٛقف قداَ١
احتاد ٚعالق ١خالف ٚتباٜٛ ،ٜٔدد ي٘ ْعري يف َكٛالت ادتاسغ ٚاملربد ٚابٔ .
َٔ دٛد ٠ايتػب ٘ٝـ الضُٝا زأ ٜ٘بكسب ايتػبٚ ٘ٝتعدد ايتػبٗٝات يف ايبٝت ايٛاسد ـ َتفكاً َع آزا ٤بعض ايٓكاد
قتٝب١
ايطابكني عًَ ٘ٝجٌ املربدٚ ،ابٔ طباطباٚ ،ابٔ .
ٖٓ َٔٚا ميهٔ ايك ٍٛإٕ عدداً َٔ املكاٜٝظ ايٓكد ١ٜاييت ٜصدز عٓٗا قداَ ١تسدع
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إىل درٚز عسب ١ٝعٓد عدد َٔ ايٓكاد ايطابكني عً ٘ٝاير ٜٔعرب عِٓٗ قداَ ١أسٝاْاً
 )6أَا َا ميهٔ إٔ ُٜسد يف تٓعريات قداَ ١إىل درٚز
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بٛصفِٗ أٌٖ ايعًِ "
" :
اهلذا٤
ْٜٛاْ ٖٛ ١ٝزأ ٜ٘يف إٔ املدٜح ٚايسثا ٤ال ٜه ٕٛإال بايفطا ٌ٥ايٓفطٚ ،١ٝعهظ ذيو يف .
ٚمثْ ١تا٥ر أخس ٣بسشت عً ٢صعٝد ايتصٛز ايعاّ ايرٚ ٟضع٘ قداَ ١ألغساض ايػعس فف ٞايتٓعري يًُدٜح
قصس املدٜح ادتٝد عً ٢املدح بايفطا ٌ٥ايٓفط ١ٝاييت ٖ ٞايعكٌ ٚايػذاعٚ ١ايعدٍ ٚايعفَٚ ،١ا تفسع عٓٗا
بعض ٚقداَ ١بٗرا املكٝاع خايف َا َٖ ٛتدا ٍٚيف غعس املدٜح
َٚا تسنب َٔ ٖر ٙايفطا ٌ٥بعطٗا َع .
عً ٘ٝيرا فكد السعت ايدازض ١إٔ ٖرا ايسأ ٟيكداَ ١قد أثاز ددالً نبرياً بني ايٓكاد ايكدَاٚ ٤احملدثني
ايطابل .
َٚعازض فٗٓاى َٔ ايٓكاد َٔ أْهس عً ٘ٝزأَ ٜ٘جٌ اآلَدٚ ٟابٔ ضٓإٖٓٚ ،اى َٔ أٜدَ ٙع غ٤ٞ
.
بني َؤٜد
زغٝل ٖٓٚاى َٔ تبٖٓ ٢را ايسأٚ ٟتصد ٣يًدفاع عٓ٘ َجٌ ساشّ
َٔ ايتشفغ َجٌ ايعطهسٚ ٟابٔ .
ايكسطادين
.
ٚيف ايتٓعري يًٗذا ٤اعتُد قداََ ١عٝاز ايفطا ٌ٥ايٓفط ١ٝأضاضاً يًذٛد ،٠إذ قصس اهلذا ٤ادتٝد عً٢
ضًب املٗذ ٛايفطا ٌ٥ايٓفط ١ٝد ٕٚايتذاٚش إىل غريٖا َٔ ايعٛٝب ارتًَك ،١ٝأ ٚمبا دا َٔ ٤قبٌ اآلبا٤
ٚايفطاد ٚقد الق ٢زأٖ ٜ٘را قبٛالً َطًكاً يد ٣بعض ايٓكاد ايكدَاَ ٤جٌ أبٖ ٞالٍ
ٚاألَٗات َٔ ايٓكص .
ايكسطادين أَا ابٔ زغٝل فكد ٚافك٘ عً ٢ضًب املٗذ ٛايفطا ٌ٥ايٓفط ،١ٝيهٓ٘ مل
.
ايعطهسٚ ،ٟساشّ
ٜٛافك٘ عً ٢سصس اهلذا ٤يف ضًب تًو ايفطا ٌ٥د ٕٚذنس املعاٜب ارتًَك ،١ٝأ ٚذنس َا نإ َٔ قبٌ األبٜٔٛ
َكبٛالً ٚقد السغ ايبشح إٔ تسنٝص قداَ ١عً ٢فهس ٠قصس اهلذا ٤عً ٢ضًب
َٔ ايٓكص ٚايفطاد إذ ال ٜسا. ٙ
ايفطا ٌ٥ايٓفط ١ٝدعًت٘ ُٜػفٌ بعض ايطُات ايفٓ ١ٝهلرا ايػسض َجٌ اضتعُاٍ ايتٗهِ ٚايطدس ١ٜاييت أغاز
ادتسداَْ َٔٚ ٞالسع ١خً ٛغٛاٖد قداَ َٔ ١ايفُشؼ ٜعٗس إٔ قداَ١
.
إيٗٝا ْكاد داؤٚا بعدَ ٙجٌ ايكاضٞ
صساسٚ ً١يف ايتٓعري يًسثا٤
ال حيبر ذيو ايٓٛع َٔ اهلذا ٤ايرُٜ ٟفشؼ ف ٘ٝايػاعس ٚإٕ نإ مل ٜرنس ذيو .
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يًُٝت
ناْت إصاب ١املعٓ ٢ف ٘ٝعٓد قداَ ١إٔ جيس ٟاألَس ف ٘ٝعً ٢ضب ٌٝغسض املدٜح ،ألٕ ايسثاَ ٤دٜح .
ٚعًٖ ٢را نإ ايسثا ٤ادتٝد عٓد ٖٛ ٙايرٜ ٟطتٛعب ايفطا ٌ٥ايٓفط ١ٝاييت جيب إٔ ٜكتصس عًٗٝا غعس ايسثا٤
املدٜح ٜٚالسغ ٖٓا إٔ تسنٝص قداَ ١عً ٢ايفطا ٌ٥ايٓفط ١ٝدعً٘ ٜػفٌ َٔ ْاس١ٝ
نٓشَ ٛا اقتصس عًٗٝا غعس .
بعض ايفٛازم بني ايسثاٚ ٤املدٜح َٔٚ ،ذيو إٔ َعاْ ٞايسثا ٤تدٚز س ٍٛاذتٝاٚ ٠املٛت ٚايتأٌَ يف ايه،ٕٛ
املدح نُا إٔ ايعاطف ١يف ايسثا ٤ختتًف عٓٗا يف املدٜح فٗ ٞيف ايسثا ٤تتطِ
ٖٚر ٙاملعاْ ٞال تسد يف ضٝام .
ٚاملصاب ْ َٔٚاس ١ٝأخس ٣دا ٤تٓعري ٙهلرا
.
باذتصٕ ألْٗا تتشدخ عٔ اإلْطإ املفكٛد يف ساٍ ادتصع
املدٜح ٖٓ َٔٚا ميهٔ ايك ٍٛإٕ تٓعري قداَ ١يًُدٜح ٚاهلذاٚ ٤ايسثا٤
ايػسض َٛدصًا عً ٢خالف َا ٚزد يف .
ٜبد ٚعً ١ُٖٓٝ ٘ٝايفطا ٌ٥ايٓفط ،١ٝتًو اهل ١ُٓٝاييت دعًت٘ ُٜػفٌ بعض ايطُات اييت تستبط بهٌ غسض
األغساض ٚيف تٓعري قداَ ١يًتػبٚ ٘ٝايٛصف السعت ايدازض ١إٔ ٖٓاى تداخالً بني ايتػب٘ٝ
.
َٔ ٖرٙ
ٚايٛصف عٓد ايٓاقدٚ ،قد اتطح ذيو يف تداخٌ بعض ايُٓاذز ايتطبٝك ١ٝاييت اضتػٗد .بٗا
ٚقد ضبكت اإلغاز ٠إىل إٔ قداَ ١يف زأ ٜ٘س ٍٛدٛد ٠ايٓطٝب مل خيسز عٔ املكٝاع اير ٟاعتد ب٘
عًٚ ٘ٝقد السعت ايدازضَ ١طأيٖ ١اَٚ ١قف عًٗٝا قداَ ٖٞٚ ١اْفصاٍ ايػعس عٔ
ايٓكاد ايعسب ايطابك. ٕٛ
ألٕ
ايٛاقع ،فايػاعس َٔ ٚدْٗ ١عس ٙال ُٜطايب باالعتكاد ٚإمنا ُٜطايب باإلداد ٠يف ايتعبري ٚإٕ مل ٜعتكد" ،
باالعتكاد ٖٚرا ايسأ ٟيكداَ ١ي٘ أُٖٝت٘ ،فكد أغازت
"
ايػعس إمنا ٖ ٛق ،ٍٛفإذا أداد ف ٘ٝايكا ٌ٥مل ُٜطايب
قداَ١
ايدازض ١إىل بعض اآلزا ٤اييت ٚزدت يف ايٓكد يف ايعصس اذتدٜح تكرتب َٔ زأ. ٟ
ٚعً ٢صعٝد املكازْ ١بني آزا ٤قداَ ١ايتٓعري ١ٜيف مناذد٘ ايطت ١ألغساض ايػعس ٚبني َا ٚدد َٔ ٖرٙ
األغساض يف غعس املتٓيب ٚايػسٜف املستطٚ ٢أب ٞايعال ٤املعسٚ ٟددت ايدازض ١عٓد ايٓعس يف غعس املدٜح،
عٓد ايػعسا ٤ايجالثَٚ ١كازْت٘ بتٓعريات قداَ ١يًُدح ،إٔ غعسِٖ يف املدٜح تطُٔ ذنس ايفطا ٌ٥ايٓفط،١ٝ
َٚساعا ٠ايتٓاضب بني َكاّ املُدٚح ٚايصفات اييت ُُٜتدح بٗاٚ ،املبايػ ١يف املدح الضُٝا يف َدح املًٛى
ٚايٓطب ٖٚرا ٜعين إٔ َا ٚدد يف ايػعس
.
ٚايكاد ،٠نُا ٚددت ف ٘ٝاملدح بايصفات ارتًَكٚ ١ٝذنس األصٌ
ًُك١ٝ
ايكد ِٜمل ٜهرتخ بتٓعري قداَ ١يف االقتصاز عً ٢ايٓاس ١ٝارت .
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ٚيف َا ٜتعًل بػعس ايسثا ٤فكد ٚددت ايدازض ١إٔ غعس ايسثاٜ ٤هجس ف ٘ٝذنس ايفطا ٌ٥ايٓفط ١ٝيًُسثٚ ٞتطُٔ
َٓٗا
عد ٠أَٛز مل ٜػس إيٗٝا قداَ: ١
أ ـ ٚدٛد ايٓعسات ايتأًَ ١ٝس ٍٛسٝا ٠اإلْطإَٚ ،صري ايهٚ ،ٕٛايعذص اإلْطاْ ٞأَاّ املٛتَٚ ،آٍ
اإلْطإ بعد املٛت ،فكد نإ يًُتٓيب ٚأب ٞايعال ٤املعسْ ٟعسات فًطف ١ٝعُٝك ١سٖ ٍٛر ٙاملعاْ ٞتطاٜس
املٛت
ضٝام ايتأٌَ يف اذتٝا ٠ايرٜ ٟجري ٙذنس .
ب ـ ايعاطف ١اييت أغفٌ قداَ ١ذنسٖا ٚيهٓٗا استًت داْباً ًَشٛظاً يف قصا٥د ايسثا ٤عٓد ايػعسا ٤ايجالثَ ١ع
َساعا ٠اختالف املعسْ ٟعساً الختالف َٛقف٘ َٔ املٛت ،سٝح عرب املتٓيب ٚايػسٜف املستط ٢ـ عً٢
اختالف يف ايدزد ١ـ عٔ صساع َع سكٝك ١املٛت ٚتكبٌ اإلْطإ هلا ،يف سني قبٌ املعس ٟبٗر ٙاذتكٝك١
أسٝاْاً
ٚاضتطًِ هلا ،بٌ إْ٘ نإ ٜسدٖٛا .
ز ـ ٚدٛد بعض األفهاز اييت تسد عاد ٠يف ضٝام قصٝد ٠ايسثاَ ٤جٌ ايدعا ٤يكرب املٝت بايطكٝاٚ ،ايتعص١ٜ
ايفكٝد
َٚعاْٗٝا تدٚز س ٍٛايصرب ٚقب ٍٛايكطاٖٚ ،٤ر ٙاملعاْ ٞمتتصز باملدٜح ير. ٟٚ
أَا غعس ايٛصف ٚايتػب ٘ٝفكد اتفل ف ٘ٝايػعسا ٤ايجالثَ ١ع تٓعريات قداَ ١يف ذنس دصٝ٥ات املٛصٛف
ايتػب ٘ٝغري إٔ ايػعسا ٤أٚزدٚا صٝػاً تعتُد اإلحيا ٤بصفات ايػَ ٤ٞتذاٚش ٜٔيف ذيو
ال ضُٝا يف مناذز .
املٛصٛف
.
زتسد ايٛقٛف عً ٢ايٛصف ايتفص ًٞٝايدقٝل دتصٝ٥ات ايػ٤ٞ
ٚعٓد َكازْ ١آزا ٤قداَ ١ايتٓعري ١ٜيف ايٓطٝب بػعس ايػعسا ٤ايجالثٚ ١ددت ايدازض ١إٔ غعسِٖ قد
َٓٗا ايٛقٛف عً ٢األطالٍ َٚا ٜدخٌ يف إطازٖا َٔ ايترنس ملعاٖد األسب ١بايسٜاح اهلاب١
تطُٔ أَٛزاً :
ايعسب نُا دا٤ت صٛز ٠ايػاعس عً٢
ٚايربٚم ايالَعٚ ١طٝف ارتٝاٍ ٖٛٚ ،تكًٝد غعس ٟأيف٘ ايػعسا. ٤
ايصباب ١يف سني
األغًب صٛز ٠ايعاغل املت ِٝاير ٟأضٓا ٙاذتب فأداد ايتعبري عٔ غد ٠ايٛدد ٚايتٗايو يف .
أخالقٗا
قاّ داْب َٔ صٛز ٠املسأ ٠احملبٛب ١عًٚ ٢صف ادتُاٍ ادتطدٚ ،ٟقاّ داْب آخس عًٚ ٢صف .
نُا دا ٤يف غعسِٖ ذنس ايعاذٍٚ ،ايسقٝبٚ ،تصٜٛس ايًكا ٤باحملبٛبٚٚ ،١صف ذتعات ايٛداع ٚايفسام،
إيٗٝا
 ٖٞٚأَٛز دس ٣عًٗٝا ايعسف ايػعس ٟعٓد ايعسبٚ ،يهٔ قداَ ١مل ُٜػس .
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ٚبعد االضتكسا ٤ايعاّ يًُٓاذز ايػعس ١ٜعٓد ايػعسا ٤ايجالث ١يف غسض املدٜحٚ ،اهلذاٚ ،٤ايسثا،٤
األغساض السعت ايدازضٚ ١دٛد غَٔ ٤ٞ
.
ٚايٓطٝب َٚكازْتٗا بآزا ٤قداَ ١ايتٓعري ١ٜيف ٖرٙ
.
ٚايٛصف،
أثس آزا ٤قداَ ١ايتٓعري ١ٜعً ٢ايػعسا ٤املرنٛز ٜٔمما قد ُٜدايف َا اْتٗ ٢إي ٘ٝستُد َٓدٚز "َٔ إٔ ستاٚي١
ايعسب( ٞايٓكد املٓٗذ ٞعٓد ايعسب ،ص
قداَ ١ظًت غهً ١ٝعك ٖٞٚ ،١ُٝمل تدخٌ َٜٛاً يف تٝاز ايٓكد "
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