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علي پيراني شال * ،جواد پناىي

 .4ؤٔعدٌ ڄٕد ً٬ـ ـ ٸٕڃ خڀځٱص خڀ٭ُزُص وآيخهبد ،ـدڄ٭ص ظُزُص ڄ٭ځڃ٤ ،هُخن
 .6ڄدـٕعَت ـ ـ خڀځٱص خڀ٭ُزُص وآيخهبد ،ـدڄ٭ص ظُزُص ڄ٭ځڃ٤ ،هُخن
(ظدََه خٖٔعٗڂ 4144/44/64 :؛ ظدََه خڀٹسىپ)4141/4/45 :

يهخّص ادلقال
خڀّٙىُٝص خڀٽدََٽدظَتَص يف خْيذ خڀ٭ُيب ،ٸٕڃ ڄه خ٢تفدء خڀٌٍ ٸځّمد ٧تً ٬دٞتً خڀّٙ٭ُخء ڄه خڀ٭ُٝ
خٞتدٌځٍ لعًّ ُٝ٬ود خڀُخٌه ،بڀّد وٸً وُي ظُّ٥ٸً خزه خڀُّوڄٍ٘ ،د ُ٬خڀ٭ ُٝخڀ٭سّدٍٔ وٌى ؤوّپ ڄه خٔعىًڂ ٌٍخ
خْٔځىذ خڀٌٍ ٔومٍّ زد٢تفدء خڀٽدََٽدظَتٌ .ڄه وٗپ خڀعّٝٵك يف يَىخن خڀّٙد ُ٬ؤو ٬ه َُ٤ٷ خڀع٭ُٲ ٬ه آَخء
خڀىّٹدي لىپ خڀّٙد ،ُ٬وٕع ٫ُ٥خڀٹىپ بنّ ٌٍخ ڄه خ١تى٠ى٬دض خڀُّجُٕص خڀيت ٬دٞتهد خڀّٙد ،ُ٬وٌٽٍخ َعٵىّٶ ٬ځً ؤٸُخوً
وٌى خڀٌٍ ؤلُِ ٸٝسدض خڀّٕسٷ ڄه خِوَُه يف ٌٍخ خ١ت١مدَ .ڄه َوًٸّٷ يف ؤ٘٭دَ خڀّٙد ُ٬خ٢تفدجُص خ١تىعځٵصٌ ،ٽٍخ
ومل َٽً َعٝٵّك يَىخن ٘٭ُي لعًّ َىخـهً خڀىّىُ٬ت ڄه خڀّٙىُٝص خڀٽدََٽدظَتَص ،خڀىّى ٪خْوّپ وٌى َ١ڃّ ڄ٭٩ڃ ؤ٘٭دَي
خڀٽدََٽدظَت َص وَٙعمٿ ٬ځً ٌفدء خڀ٭ُىذ خ٠تَځٹُص خڀيت ظعىدوذ خْوٳ خڀّ٥ىَٿ ،ٸ ُٝخڀٹدڄص ؤو خڀ٭ُؾ و ...وخڀىّى٪
خڀؽدٍل َٙعمٿ ٬ځً خڀ٭ُىذ خ١ت٭ىىَص خڀيت ظعىدوذ ٌفدء خڀسىٿ وخڀٽٍذ و ...وٌٍخ خڀٹٕڃ ٸځُٿ زدڀىٕسص بىل خڀىّى ٪خْوّپ.
وٖ ًََّود خڀّٙد ُ٬يف َٔڃ ظٝدوَُي ٌٍي بڀّد خٔ٬فدذ ٔتٹًَظً يف وځٷ ظٝدوَُي وظىىّ٬هدَٰ ،ڃ ؤنّ ٌٍخ ٸٕڃ ڄه
ڄىخَي ٕتًًَ خڀّٙد ُ٬وڀً ؤ٫تُّص ودّٜص .ٴ مځىد بىل يَخٔعً وزُدن ٰمى ً٠وخڀٽٙٳ ٬ه وسُحدض ؤُٔخَي ،ڄعمىُّدً ؤن
َٽىن ـهًود خڀ١حُٿ َٕهڃ يف خْيذ ،ټٍ َعّ١ك ـدوسدً ڄه خٞتىخور خ٠تٵُص ؤڄدڂ خڀٹدَت.

انكهًاخ انشئُسح
خ٢تفدء ،خزه خڀُوڄٍ ،خڀٙىُٝص خڀٽدََٽدظَتَص ،خڀٙد.ُ٬
ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــــ

* خڀٽدظر خ١تٕاوپ خ٢تدظٳ25464343241 :

Email: ali.piranishal@yahoo.com
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يقذيح
َ١ڃّ ٌٍخ خڀسمػ ـدوسدً ڄه خ٢تفدء خڀّٕدوُ خڀٌٍ ٝتٍّ زد٢تفدء خڀٽدََٽدظَتٌ ٬ىً ٘دُ٬
خڀ٭ ُٝخڀ٭سدٍٔ ،خزه خڀُوڄٍ ،خڀٌٍ ټدن ٘٭ُي َ٬ ًَٝه ڄىٸٵً خڀٙ٭ىٌَ خڀٝديٶ .وخڀٙىُٝص
خڀٽدََٽدظَتَص ٌٍ ـدور ڄه خ٢تفدء خڀٕدوُ خڀٌٍ َ٭عمً ٴًُ خڀٙد ُ٬ؤو خْيَر ٬ديشً ڀُٝىَّ
خڀ٭ُىذ خٞتًَٕص وؤلُدودً خڀ٭ُىذا خ١ت٭ىىَصَ ڀځمهفىّ .ٴىُي خڀٙدَُ ُ٬ټّّ ٬ځً ُ٬رٍ ٔىخء ؤټدن ٜٱَتخً
ؤو ټسَتخً ٬ىً خ١تهفىّ ،وَٽسُّي و٬تًّٕي ټإنَّ خڀٙدُ٬ا ًٔ٬صٌ َځعٹ ٣خڀٝىَ زٙٽٿ يٸُٷ ؤو ټإوًّ
َّٔدڂ َأُڃو خڀّٝىَ ،ټمد وُخٌد خڀُىڂ ٬ىً ؤٜمدذ خڀٝومٳ خڀُىڄُّص وٌڃ َٕعىًڄىن خڀٽدََٽدظَت
ټٕٗق َربِ خڀ٭ُىذ وَىعهٍ بىل خٖمشحّخِ ٬ىً خڀٹدَت .وٌٽٍخ َٙىّي خ٢تدـٍ ؤو خڀُّّٔدڂ ،وـىيا
خْ٘ىد ٚظٙىَهدً ،ټٍ َ٥ٵث ودَ ٰ١سً وَهًت واځفدنَ وٵًٕ .وٌٽٍخ خڀّٙدَ ُ٬ٵ٭ٿ زإ٘٭دَي،
ټمد َٵ٭ځً خڀَُّّٔدڂ خڀٽدََٽدظَتٌ ،و٧تً خڀٙد ُ٬يف ؤ٘٭دَي ؤوًّ ٯتُٿ بىل وٜٳ خ١تهفىّ وَوٝىَّي
ظٝىَُخً َوؽَت خڀَّ١مٻ ،وٌٽٍخ َىعٹڃ ڄه ڄهفىًَ وٖ َعُٺ ڀځمهفىِ ٔسًُٗ بىل خڀٹُدڄص.
ؤڄّد ڄه خڀسىخ٬ػ خڀيت ٖتػٍ خڀٙد ُ٬بىل َٔڃ ظٝدوَُي خڀٽدََٽدظَتَص ١تهفىًَ ،ٴمُـ٭وهد ٌٍ
ز٭ٟو خ٠تُٝىڄدض خڀّٙىُّٝص ؤو ٍ٘ء آوُ ،ټٽٵُخن ٚتُٿ و ...وخزه خڀُوڄٍ وٵٕوً مل َهؿو
خ١تهفىَّ لعًّ ٌى َهفى خڀٙد ،ُ٬ومل َٽً ٯت ٍ١لعًّ وُي خڀٙدَ ُ٬اعاٵفُّو ټربوټدنٍ ُ٩٬ڃٍ ومل َإځَڃ
ڄه ٴَځعدض ڀٕدوً ؤلً ڄه ڄاهفوىًَّ .وب٠دٴصً ٬ځً ٌٍخ لُىمد ٧تً ٬ىً خڀٙد ُ٬ٸُ٭تصً ٴٍّشً
وخٔع٭ًخيخً ودّٜدً يف َٝتً ڀځعٝدوَُ خڀٽدََٽدظَتَص ،وځعٵط زإنّ ټٿَّ ٍ٘ءٍ ـدٌّ ڀًًَ ڀُاهفوڃا ٬ځً
ڄهفوىًَّ وَٹعمموهڃ ؤٌَّ خٸعمدڂٍ ،ټإوًّ خًْٔو خڀٱد٠ر خڀٌٍ َاهفڃو ٬ځً ٴَُٕعً .وٖ َاىٵً ٬ځً
ؤلًٍ ْوًّ ټدن وَّٖخپ ؤؼُ خڀځّٕدن ؤًّ٘ ظإؼَتخً ڄه خڀُٕٳ ټمد َٹىپ خڀّٙدٔ" ُ٬وىًَ زه ؤيب ټدٌٿ":
وڀٕ ـ ـ ـ ـ ــدودً  ٜـ ـ ـ ـ ــَتٴُدً  ٜـ ـ ـ ـ ــدَڄدً

ټموٕ ــدڂ خڀّٕ ــُٳ ،ڄ ــد ڄـ ـّٓ ٸَ َ٥ــ٫
(خڀسٕعدٍل)442ٚ ،4145 ،

ووـًو ٸسىپ خْ٘٭دَ خ٢تفدَحص ٬ىً ٬دڄّص خڀىدْ ڀٽٍ َُ٭تىخ هبد خْٝ٬دذ وّتدوسً
خٔعىًخڂ خ٢تفدء ڄه خڀٹًَل لعًّ خِن ټٵه ڄه خڀٵُىىن خْيزُّص ،ټدود ڄه خڀسىخ٬ػ خڀيت
لؽَّعىد ٬ځً يَخٔص ٌٍخ خٞتدور ڄه خْيذ ،وَٕ٭ً ټدظسد ٌٍي خ١تٹدڀص ڄه وٗپ ٌٍي خڀًَّخٔص
ؤَن َوسُّىد ـىخورا ب٤دَ ٌفدء خڀّٙىُّٝص خڀٽدََٽدظَتٌ وظىُٔ ٫و٥دٸهد ،وب٠دٴصً بىل ٌٍخ،
هتًٲ ٌٍي خ١تٹدڀصُ خٔـدزصَ ٬ه خْٔحځص خڀعّدڀُص:

الرومي
ال ّ
شخصية الكاريكاتيرية عند ابن ّ
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 ؤٯتٽه ؤن ٨تٕرا خزه خڀُوڄٍ ڄه ؤټرب َأّدڄٍ خڀٙىُٝص خڀٽدََٽدظَتَص يف ظٝدوَُيزدڀىّٕسص بىل ڄ٭د ًَُٜيف خْيذ خڀ٭ُيب ٬دڄصً
 وٰدَصٌ ؤوُي ٨ته زًٝي خڀ٭ؽىَ ٬ځً خٔـدزص ٬ىهد ٌٌٍ :ٿ َٽىن خ٢تفدء وودٜص ٌفدءخڀّٙىُٝص خڀٽدََٽدظَتَص ٌى خڀٱُ ٞخڀُجُٓ زُت ؤُٰخ ً٠خڀّٙ٭َُص

َثزَج ػٍ دُاج اتٍ انشويٍ
«ؤزى خٟتٕه ٬ځٍ زه خڀ٭سدْ زه ـوَُؿ ،ـىَـُٓ ،ڄىىل ٬سًُخڀً زه ٬ځٍَ ،وڄٍ خْٜٿ،
وڀً زسٱًخي ووٙإ ٴُهد وظديَّذ لعًّ ٘ا٭اُ ووسٯٍ ،بّ ٸ ً١لُدظً ټإټؽُ خڀٙ٭ُخء يف خوعفد َ٪خڀٕوُخش
وخڀىٖش .وٸً ٛتٿ خڀىدْ زځٕدوً ٬ځً زُِي وظٽُڄعً ،بڄّد َٰسصً وبڄّد ٌَسصً» (خڀَّدض ،ي.ض.)632ٚ ،
وٌى ڄه خڀٙ٭ُخء خ١تٙهىََه خڀٍَه ٬د٘ىخ يف خڀ٭ ُٝخڀ٭سدٍٔ خڀؽدٍل ،وـًَُ زدڀٍّټُ ؤوًّ ٬دٖ
يف خڀ٭ ُٝخڀٌٍ ٔومٍّا زدڀ٭ ُٝخڀٌٍّيب يف خْيذ خڀ٭ُيب ،وّتدوسً ٌى ټدن ڄه ؤذ َوڄٍ وؤڂ
ظىعمٍ بىل خڀٵُُْ ،ٴځهٍخ ٜدَ ڄه ؤټدزُ ِڄىً و(ؤؼُّ ظُخؼًُ خڀُىودٍل خڀٵدٍَٔ يف ٬سٹَُعً ،ٴفدء
زٙ٭ٍُ َُٰر خْٔځىذ وخڀٵهّ ٬ه ؤٌٿ ِڄدوً .ټدن ُ٠ٷ خْوٗٶ ،ڄعٙدجمدً ڄعَ٥تخً ،ڄځمدً يف
خڀّٕاخپ ،وسُػ خڀځٕدن ٴځڃ َٹُزً بڀًُ ؤلً .ظٱىًّ ّتمدپ خڀ٥سُ٭ص ،وَٹدپ :بوًّ ڄد ڄًق ڄه َجُٓ
ؤو ڄُئوْ ،بڀّد و٬دي بڀًُ ٴهفدي ...وَٹدپ :ؤوًّ ټدن ڄه ؤټرب ټعّدذ خڀًّوخوَه ،ٴٱځر ٬ځًُ خڀّٙ٭ُ
ْوًّ ٰځّدذ» (ٜدحل ڄىّد .)644ٚ ،4554 ،٪وؤَ١دً ٌى خڀٌٍ ؤلُِ ٸَٝسدض خڀَّٕسٷ ڄه خِوَُه يف
٣تدپ خْيذ وخڀٵىىن خْيزُّص وټدن ڀً ٸُ٭تص ٘٭َُص وٜدَ ڄه ٬مدڀٹص خڀٙ٭ُْ ،وًّ «ظٵعّمط
ٸُ٭تعوً خڀٙ٭َُّصُ وٌى لاًاغ ،وظُوي ڀً ؤزُدض ڄسٽُش ٸد٢تد يف ٌفدء ٰٗڂ َٹدپ ڀً ـ٭ٵُ .ويف
٘سدزً ،بٗتٍ ڄه خڀٙ٭ُ ٔاځ٭صً َسُ٭هد ،ولُٴص َعٽّٕر هبد٬ ،ځً َُ٤ٹص ٘٭ُخء ُٝ٬ي ،ٴ٭ُٞ
٘٭ُي ٬ځً خڀٹىّخي وخڀىَِخء وخْڄُخء ،ومل َځسػ ؤوًّ خظّٝٿ زد٠تځٵدء» (خزه خڀُوڄٍ ،4164 ،ؾ.)4ٚ ،4
وټمد َو٭ُّٲ خزهو وځّٽدن خڀٙدُ٬ا وَٹىپٌ« :ى خڀٙد ُ٬خ١ت٭ُوٲ ٜدلر خڀى٩ڃ خڀ٭فُر ،وخڀعىڀًُ
خڀٱَُرَ ،ٱى٬ ٚځً خ١ت٭دٍل خڀىديَش ٴُٕعىُـهد ڄه ڄٽدڄىهد وَربٌِد يف ؤلٕه خڀٝىَش ...وڀً
يف خ٢تفدء ټٿٍ ٍ٘ء َُ٨ٳ ،وټٍڀٻ يف خ١تًَك ...وټدن ټؽَت خڀَّ٥تش وزدٞتمځص ٴةنّ ٤تدٔىً
ټؽَتش ٴٗ لدـص بىل خٔ٤دڀص» (خزه وځٽدن ،ي.ض .)424-414ٜٛ ،ڀً يَىخن ٠ىڃ يف ؤټؽُ خُْٰخٞ
خڀٙ٭َُص خ١تٙهىَش ڄىهد خڀىٜٳ ،وخ٢تفدء ،وخڀُؼدء ،وخڀ٭عدذ ،وَٰتي ڄه خُْٰخ ٞخڀّٙ٭َُص
وڀٽه ٌفدءي ٌى خڀٱُ ٞخڀٱدڀر ټمد َٹىپ خزه خڀُُ٘ٷ« :وٸً ٰځر ٬ځًُ خ٢تفدء لعًّ ٘هُ زً
ولعًّ ٜدَ َٹدپ :ؤٌفً ڄه خزه خڀُوڄٍ» (خڀٵدوىٌَ .)342ٚ ،4544 ،وؤټؽُو ٌفدء خزه خڀُوڄٍ
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يف يَىخن ٘٭ُي ٌى ٌفدء ڄٹٍ ٪وٴدلٗ وڄه ټٿّ ڄد َوٹدپَ ،وٕعىعؿ ؤوًّ ټدن ٌفّدءً ٌخض ٌفدء ڄوٍَُّ
«خزه خڀُّوڄٍ ٬ځٍ زه ٬سّدْ ،وټدن ڀٕدوً ؤ٤ىپ ڄه ٬ٹځً لعًّ ٸعځً خ٢تفدء» (خڀُخٴ٭ٍ،4164 ،
 .)3ٚوټمد ټدن ڄه ڄٹعُ١دض ُٝ٬ي خٸع٥ٳ خڀ٭ځڃ ڄه خ١تٕدـً وخڀٽعدظُر «خڀعمٷ خزهو خڀُوڄٍّ
زٽعدظُر ُٝ٬ي ،وْتځٹدض خڀعًََٓ ڄه خ١تٕدـً ،ولٵ ٧ڄد ظَُُّٕ ڄه خڀٹُآن خڀٽَُل وڄه
٥تعدَخض خڀٙ٭ُ وخ٠تُ٥ر وظ٭ځَّڃا ؤٜىپ خٟتٕدذ ،ټمد خٔعٵدي خزه خڀُوڄٍ ڄه ڄىدُ٨خض خڀ٭ځمدء
ڄه خڀىمىَُت وخڀٵٹهدء ،ټمد خّ٤ځ٬ ٫ځً ټعر خ١تى٥ٹُُت وخڀٵٗٔٵص وخ١تىفمُت ،ويف ٘٭ُي ب٘دَخض
وخ٠مص ظؽسط خ٬ ً٬ٗ٤ځً ٌٍي خڀ٭ځىڂ» (خزه خڀُوڄٍ ،4164 ،ؾ.)46ٚ ،4

ؤْىّ األغشاض انشّؼشَح ػُذ اتٍ انشويٍ
ٖزه خڀُوڄٍ يَىخن ٠ىڃ يف ٥تعځٳ خُْٰخ ٞخڀٙ٭َُص ټد١تًق ،وخڀُؼدء ،وخڀىٜٳ ،وخ٢تفدء،
وخڀٱّپ ،وخڀ٭عدذ وَٰت ٌڀٻ ڄه خُْٰخ ،ٞڀٽه ڄه ؤٌڃّ خُْٰخ ٞخڀيت ٬دٞتهد خزه خڀُوڄٍ
زدڀىّٕسص بىل خُْٰخ ٞخُْوُي ٌٍ ،خ١تًق ،وخڀُّؼدء ،وخڀىٜٳ ،وخ٢تفدء.
ادلذَخ
٧تً يف يَىخن خڀّٙد ،ُ٬خ١تًخجك خڀيت ؤټؽٌُد ڄ٥ىّڀص و«ٔدَ ٴًُ ٬ځً هنؿ خڀعّٹځًَُُت ڄه
لُػُ خڀعٹًَل زدڀىُٕر ،وڀٽه ٬ځً َُ٤ٹعً خڀيت ظ٭عمً خڀعَّٵُٝٿ وخڀعَّٹَ ٍّٝيف خ١ت٭دٍل بٌ َٱىٚ
ٴُهد ٴُٕعىُؾ خڀىديَ ڄىهد ڄه ؤڄدټىً وَربِ ٌڀٻ يف ؤلٕه خڀٝىَش ،وَٖعُٺ خ١ت٭ٌت لعًّ
َٕعىٴًُ بىل آوُي وٖ َسٹٍ ٴًُ زٹُص» (خزه وځّٽدن ،ي.ض .)414ٚ ،وخڀعٵُٝٿ وخڀعٹ ٍٝڄه
ڄُّخض ٘٭ُي َُـ ٫بىل خ٬عّخڀً ْوًّ ټدن ڄ٭عّيل خ١تٌٍر وؤَ١دً ٫تد ـّجدن ڄه ڄىخَي
ٕتًًَي يف خ١تًَك و٢تٍخ ټدن ڀًًَ ٸمّصُ خڀعفًًَ زدڀىّٕسص بىل ڄ٭د ًَُٜو«ٌٽٍخ وُؾ خزه
خڀُوڄٍ زد١تًَك ٬ه خ١تإڀىٲ ٘ٽًٗ وڄ١مىودً ،وڄه لُػُ خڀَّٙٽٿ ُُّٰا يف خ١تٹًّڄدض ووىَّ٪ا ،وؤ٤دپ
وٴّٝٿ ،ڄه لُػُ خ١ت١مىن ،ڄًق زدڀّٙمدجٿ وخڀ٥سدج ،٫وخڀٍټدء ،وخٟتّڂ ،وخٔٸًخڂ ٔدً٬ي يف
ٌڀٻ وُدپٌ واٝر» (خزه خڀُّوڄٍ ،4164 ،ؾ.)44ٚ ،4
انشثاء
ڄه وٗپ ؤ٘٭دَ خڀٙد ُ٬خڀيت ظًوَ لىپ خڀُّؼدء ،ٯتٽىىد ؤن وٕعًَٺ ټىًا خڀُؼدء وٰىَي بٌ
خزه خڀُوڄٍ زىلًظً وخـً ڄىض ؤٌٿ زُعً ڄىهد ِوـعً وڄىض خزىدجً خ١تُّ ويف ٌٍخ ڄُخَشٌ وڄ١د٠صٌ
َاؼُّ ٬ځً خڀٙد ُ٬ٸځّمد ٧تًٌد ٬ىً خِوَُه و«ټدن خزه خڀُوڄٍ ٬تًُ ٴه خڀُؼدءْ ،تٽڃ ٸًَظً
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٬ځً خڀع٭سَت ٬ه خْلدُٔٓ وخ١تٙد ،ُ٬وؤَ١دً ٴةوً ټدن َٕعٙ٭ُ يف ؤ٬مدٸً لّودً ٦ت١دًْ ،وً ٖ
َإوٍ لٹىٸً يف ُٝ٬ي زدڀٹُدْ بىل َٰتي ڄه خڀٙ٭ُخء خڀٍَه َعٵىّٶ ٬ځُهڃ ظٵىٸدً وخ٠مدً ٴٽدن
٘٭ىَي زدڀساْ وخٟتُڄدن َ١د٬ٳ لّوً ،وټإوّمد خٟتُدش ټځهد ؤڄدڄهد ټدوط ؤلّخودً وڄأًب،
وظٝديٲ ؤن ڄدض ڀً ؼٗؼص ؤزىدء ،ٴسٽدٌڃ زٽدءً لدَخً ،ټسٽدئي ٬ځً خزىً خْؤ ٣خڀٌٍ ڄدض
ڄًتوٴدً وٌى َّٖخپ يف خ١تهً ٤ٵًٗ ٜسُدً» (ُ٠ٳ ،ي.ض .)444-443ٜٛ ،وٌٽٍخ ٧تً «َعىدوپ خزه
خڀُوڄٍ خڀُؼدء وٌى َُ٤ٹعً ٗتعځٳ ٬ه خِوَُه ْنّ لُدظً ټځهد ٦تځىءش زد١تأٍٔ وخْلّخن،
ڀٍڀٻ ٘تُّّض ڄُؼُدظً زٹىش خٟتُخَش وًٜٶ خڀ٭د٤ٵص» (خزه خڀُوڄٍ ،4164 ،ؾ.)46ٚ ،4
انىصف
خڀىٜٳ وڄدًَوَ لىڀً ٌى ڄه خُْٰخ ٞخڀيت َهعڃ هبد خزه خڀُوڄٍ ټىٜٳ خڀ٥سُ٭ص
وڄىدٌُ٨د ووٜٳ خڀٵىخټً وخ١تأټٿ خڀيت ظعمُّّ ٌٍي خْوٜدٲ زدڀىّٕسص بىل ڄد ٧تًٌد ٬ىً
خِوَُه وؤَ١دً وٜٳ ٣تدڀٓ خڀُ٥ذ ؤتد ٴُهد ڄه خ١تٱىُُّت وخ١تٱىُّدض .وخڀٙدَٝ ُ٬ٳ
خڀ٥سُ٭ص ټإهند ټدجه لٍّ ٭تٓ وَعمُّٺ ٴةٌخ ٠دٸط زً خڀًوُد ٞتإ بىل زٕعدن ؤو َو٠ص
َىدـُهد ڄعىييخً ٘دټُدً ڄًخ٬سدً ٴځهٍخ ٧تً ٬ىً خزه خڀُوڄٍ ڄٗڄك خڀُوڄدوُّٕص خڀيت َ٭دٞتهد
خُْيزدء يف خڀ٭ ُٝخٟتديل «وٸً ؤټؽُا خزهو خڀُوڄٍ ڄه وٜٳ ٣تدڀٓ خڀٕمد٪ا ،وـ٭ځً ٌڀٻ َٽؽُ
ڄه وٜٳ خ١تٱىُُت وخ١تٱىُدض ،وټدوط ؤٌوً ڄٌُٵص و٘٭ىَي لديخً ،ٴةٌخ مل َٹ ٫خ١تٱىٍِ ؤو خ١تٱىُّصُ
ڄه ؤٌوً ڄىٸ٭دً لٕىدً ٜرَّ ٬ځُهمد ٘ىخ٨دً ڄه ٌفدجً» (ُ٠ٳ ،ي.ض.)466ٚ ،
اذلجاء
ؤوًّ ٸدپ« :ڄاه ٸدپ يف خٔٔٗڂ ٌفدءً ڄٹٍ٬دً ٴځٕدوً ًٌَ» (خڀٹَتوخٍل،

َوُوي ٬ه خڀىّيب
ي.ض .)462ٚ ،وَٽٵُىد ٌٍخ خڀٽٗڂ زإن و٭ځڃ ؤنّ ٸىپ خ٢تفدء ڄُٴى ٞؤٌّ َٴ ،ٍٟڀٽىًّ ٘دٌٍ ٪خ
خڀٱُ ٞڄه خُْٰخ ٞخڀّٙ٭َُص وخٔعىًڄً خڀّٙ٭ُخء وخْيزدء ټٕٗق َوٕعٵدي ڄىً يف آؼدٌَڃ
خْيزُص ًٌْخٲ ٥تعځٵص يف ٣تدپ خْيذ وخڀُّٕدٔص وَٰت٫تد ڄه خجملدٖض .وخڀ٭ ُٝخْڄىٌ ٌى
خڀ٭ ُٝخڀٌٍ زُِ خ٢تفدء ٴًُ وعُفصً ڀُٝخ ٪خْلّخذ خ١تىعځٵص ټدٟتّذ خڀ٭ځىٌ ،وخٟتّذ خْڄىٌ
ولّذ خ٠تىخَؾ وٜدَ ټٵهّ َٕعىًڄً خڀّٙ٭ُخء خ١تىعځٵُت وټمد َٹدپ« :ؤٜسك ٴىّدً ڄٕعٹځّدً
٭تعُٴً خڀّٙ٭ُخء خڀٍَه ب٘عُټىخ يف خ١تىدُ٨خض خڀًَّىُص وخڀٵٽَُص» (٤تمً ،ي.ض ،خ٢تفدء.)62ٚ ،
وـًَُ زدڀٍّټُ ؤنّ ڄ٭دٞتص ٌفدء خڀّٙىُٝص خڀٽدََٽدظَتَص ٌى ڄه ڄُّخض ٘٭ُ خزه خڀُوڄٍ
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«وڀ٭ٿّ ڄه خٞتىخور خڀيت ظځٵط خڀى ُ٩يف ٘٭ُ خزه خڀُوڄٍ ـدور خ٢تفدء ،وٌٍخ ُ٠ذ ڄه
خ٢تفدء ٯتٽه ؤن ووٕمًُّ خ٢تفدء خڀٕدوُ بٌ َس٭ػ ٔتهفىًَ ٬سؽدً ٌٖ٬دً َٙسً ٬سػ ؤٜمدذ
خڀٝىَ خڀٽدََٽدظَتَص ،ٴهى َٹٳ ٬ىً وىخلٍ خڀ١٭ٳ وَٽسٌُّد وَ٩هٌُد يف ؤؤٜ ٫ىَش ٢تد لعًّ
ڀُؽَت خڀ١مٻ وخٔ٘ٵدٶ .وَٝىَِو خ١تهفىَّ ټمد ٜىََّي ؤٜمدذ خڀٝىَ خڀٽدََٽدظَتَص وٌڃ َ١٭ىن
َؤٔدً ټسَتخً ٬ځً ـٕڃ ٜٱَت ،ؤو ٮتدڀٵىن يف ؤ١٬دء خٞتٕڃ ٴَتټسىهند ٬ځًُ ظدَشً زدڀ٥ىپ وظدَشً
زدڀ٭ُُ٠( »ٞٳ .)644-646ٜٛ ،4534 ،وڀځهفدء يوخ٬ ٍ٪ځً ؤٔدٔهد َ٭دجل خڀٙى ٛخ٢تدـٍ
ؤوىخ ٪خ٢تفدء «وخڀّ١دلٻ خڀّٕدوُ ٸً َ١مٻ ڄه ُ٬ىذ خڀىّدْ؛ ْوًّ َسمػ ٬ه ظځٻ خڀ٭ُىذ
وَٕعَُك بڀُهد وَٖعمىًّ وٗ ٚؤلً ڄىهد ،وٸً َ١مٻ ڄه ظځٻ خڀ٭ُىذ ْوًّ َىٵٓ ٬ه ٬د٤ٵص
َٖٕعَُك بڀُهد ٬دڄّص زُت بوىخوً خِيڄُُت ،وٖ ودٜص يف ؤلً َ٭ىًُ ڄه ؤوڀحٻ خٔوىخن» (خڀ٭ٹّدي،
ي.ض .)441ٚ ،وٌىدٺ ٍ٘ء آوُ ـًَُ ڀٗوعسدي ؤنّ ٌىدٺ خوعٗٲ زُت خڀٵٽدٌص وخ٢تفدء خڀّٕدوُ
«ڄه لُػ خ١ت ًَٝوخڀٱٌُ ،ٞڀٻ ؤنّ خ٢تفدء َ٬ ًَٝه خڀّٕىَُص خ١تٱُ٠ص )(tendentious
بٌ ٌى َٙس ٫يف خڀىٵىْ ز٭ ٟخ١تُىپ خڀ٭ًوخوُص ،ؤو خُْٰخ ٞخڀّٙىُٝص» (ُ٘ٲ.)14ٚ ،4144 ،

اتٍ انشّويٍ وْجاء انشّخصُح انكاسَكاذريَح يف دَىاَّ
َٝىَّ خزه خڀُوڄٍ خڀٙىُٝص خڀٽدََٽدظَتَص خڀيت ظُٔڃ خڀ٭ُىذ خٞتًَٕص ؤو خ٠تُځٹُص ٬ىً
خ١تهفى ووُي خ٢تدـٍ ڄ ٫ظإڄځً زًٸصٍ َٱى ٚيف ؤ٬مدٶ ؤَُڃ خڀ٭ُىذ خڀ٩دٌَُص ،و٧تً ؤزُدض
خڀٙد ُ٬يف ظٝدوَُي ڀځمهفى ؤزُدظدً ٸَٝتش يف ؤټؽُ خ١تىخٸ ٫ويف لُت آوُ ڄٹ٥ى٬دض وٌٍي
خْزُدض ڄ ٫ٸٌُٝد وب٬تدٌِد ٖتمٿ ٘ىد٬صً ڄوٹٍ٬صً وڄد ًٌٲو خڀٙد ُ٬ڄه ٌٍخ خْڄُ ،بڀّد ؤن
َٕعىًڄهد خڀىدْ زٕهىڀص وؤن َعُييي خِوُون ڄُش وڄُش وڄُخض ،وٌٽٍخ َځٝٷ خڀٙد ُ٬خڀ٭ُىذ
٬ځً خ١تهفى ټمد َٙدء ؤَتد ظسٹً خڀ٭ُىذ ٬ځً خ١تهفىِ ڄد زٹٍ خڀځُٿ وخڀىّهدَ .وخڀ٩دٌُ ؤنّ خزه
خڀُوڄٍ ټدن ڄٱُڄدً هبفدء خڀځمً وخڀُئوْ خْٜځ٭ص ؤدجُ ُ٬ىذ خٞتًَٕص خْوُي ،ٴدڀّٙدُ٬
يف يَىخوً َ٭مً بىل ظٹسُك خْ٘ىد ٚويف ټؽَت ڄه خْلُدن َىعهٍ خ٢تفدء خڀٽدََٽدظَتٌ بىل
خڀ١مٻ و٬ځُىد ؤن و٭ځڃ «ؤنّ خڀ١مٻ ڄهڃ زدڀىٕسص ڀٕوٕدن ،ظًت ٪بڀًُ وٵٓ خٔوٕدوُص ٴعفً
ٴًُ ٤مإوُىصً وؤڄىدً وَخلصً ،وظى ُٙخڀًٝوَ وڀٹً ُ٬ٲ خڀس٭ٟو خٔوٕدنَ زإوًّ لُىخن ٠دلٻ...
َعمُّّ ز١مٽً ٬ه زٹُّص خٟتُىخودض ټمد َعمُّّ ٬ىهڃ زدڀى٥ٷ ...ټمد وؤنّ خٖزعٕدڄص ظو٭سُّ ٬ه
خڀُٰسص يف خڀعىٜٿ ڄ ٫خِوَُه ،ٴهٍ ٘تهًّ ڀځ١مٻ خڀٌٍ ٬تم ٫خڀىدْ ڄهمد ټدوط ٴحدهتڃ
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٥تعځٵص ...وٌىدٺ ٍ٘ء آوُ ـًَُ ڀٗوعسدي ٌى ؤنّ خ٢تفدء وخڀٵٽدٌص ٖهتًٴدن يخجمدً ڀٕ٠مدٺ
ٴٹ ٣زٿ بوّهد ظٹىڂ زىُ٨ٵص خڀىٹً وخڀً٬ىش بىل خٜٔٗق» (٤تمً ،ي.ض ،خڀٵٽدٌص يف خْيذ خڀ٭ُيب،
 .)1ٚوَواټً ٌٍخ خڀٽٗڂ ٸىپ آوُ «ڀٽهّ خ٢تفدء َومؽّٿ ٔٗلدً لديّخً ٌخ لًََّه ٴٹً َٽىن ًٌٴً
خڀعّٹىَل وخڀعّهٍَر وخڀعّمٍَُ وخڀىٖ ًُ٬تدُ٘دً ڀځىُوؾ ٬ه خ١تإڀىٲ وٸً َعإؼُّ جملُّي خڀعّفَُك
وخڀٕىَُص ؤو خڀعّٵٽً» (زىز٭ُىٌٍ .)444ٚ ،6224 ،خ ٌى خڀٱُ ٞخڀُجُٓ ڄه بوٙدي خْ٘٭دَ
خ١تىعځٵص لىپ خ٢تفدء وخْيذ خڀٕدوُ.
وٌٽٍخ يف ؤ٘٭دَ خزه خڀُّوڄٍ خڀيت ظًوَ لىپ خ٢تفدء وٕعًَٺ ؤنّ «ٌىدٺ ڀىنٌ ـًًَ ڄها
خ٢تفدء مل ظً٪و بڀًُ ٝ٬سُصٌ ،ومل ظاؽُيو وٝىڄصٌ ُٔدُٔصٌ؛ وبوّمد ټدن ڄُـ٭ً بىل خڀّٕىَُص
وخڀعّىديَ وخڀعّهٽڃ ،بٌ ـدء ڀځٵُخٮ وب٨هدَخً ڀځربخ٬ص يف خڀعّٹسُك وظىڀًُ خ١ت٭دٍل ٴًُ» (خ٠تٵّدـٍ،
 .)644ٚ ،4146وټمد و٭ځڃ ؤنّ يف خڀ٭ ُٝخڀ٭سّدٍٔ «ظىٴُّض ؤٔسدذ خڀُّخلص ،وخظّٕ٭ط ؤوٸدض
خڀٵُخٮ ،وٖنَ ـدورو خڀ٭ُٗ ،وـً خڀٙ٭ُخء يف ٌٍي خڀّٕىءخض وخ١تؽدڀر وخ١تٵدًٔ ،ويف ظځٻ خ١تىدُ٨
خڀّٙدٌش ،وخڀ٭ديخض خڀٹًٯتص ،ڄديّشً وخٔ٭صً ڀځهفدء ،وڄىس٭دً ٴُد٠دً َٕعمًّون ڄىً ڄد َعىًَّون زً يف
٣تدڀٕهڃ ،وَعٵٽهىن يف ؤٝتدٌَڃ وڄد َعٕدزٹىن ٴًُ ڄه ب٨هدَ خڀربخ٬ص يف خڀىٜٳ وخٔزًخ ٪يف
خڀّٕىَُص وخٔ٠مدٺ .وڀٹً َخلىخ َعسّ٭ىن خڀ٭ىَخض ،وَعٹّٝىن خڀ٭ؽُخض ،وَعًُّٜون ڀځ٭ُىذ،
وَُڄىن ٔتد ٘د ٪ڄه ڀىخ ٢وخٖزىص وَ٘ىش و٨تى ٌڀٻ ،ټمد َخلىخ ٍَڄّىن خڀځّمً ،وَهّؤون زد٠تځٷ
خ١تٙىٌّص وخْوىٲ خڀٽسَتش ،وَٕعهفىىن ؤٜىخض خ١تٱىُّت ،وَٕىُون ڄه ٬ديخض خ١تُعّڄّعُت وٜدٰىخ
ٌڀٻ ټځًَّ يف ٘٭ُ ڄٹٍ ٪ڄ١مٻَ ،ٱَُٻ زدڀّ١مٻ ڄه خڀعّٝىَُ ٸسٿ ؤن َوٱَُٻ زدٔ٘ٵدٶ ٬ځً
ڄاه ٸُٿ ٴًُ» (خ٠تٵّدـٍ.)644ٚ ،4146 ،

ؤقساو اذلجاء انكاسَكاذريٌ انسّاخش ػُذ اتٍ انشويٍ
وزىٔ٭ىد ؤن وٹّٕڃ ؤوىخ ٪خ٢تفدء يف ؤ٘٭دَ خزه خڀُّوڄٍ بىل وى٬اُت :خ٢تفدء خڀٽدََٽدظَتٌ
خڀّ٩دٌٌُ وخ٢تفدء خڀٽدََٽدظَتٌ خ١ت٭ىىٌ وَظّسىدي ټمد َځٍ٬ .دٞتىد خزعًخءً خ٢تفدء خڀٽدََٽدظَتٌ
خڀّ٩دٌٌُ ٍبّ خ٢تفدء خ١ت٭ىىٌ.
اذلجاء انكاسَكاذريٌ انساخش اجلسًٍ (انظّاْشٌ)
َٙعمٿ خ٢تفدء خڀٽدََٽدظَتٌ خڀّ٩دٌٌُ ٬ځً ز٭ ٟؤ١٬دء خٞتٕڃ ڄىهد:
ٌ .4فدء خڀځمُص؛ ٌ .6فدء خڀّٝځ٭ص؛ ٌ .4فدء خْوٳ خڀّ٥ىَٿ؛ ٌ .1فدء ٸُسك خڀىـً.
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ؤټؽُ ڄد ٧تً ٬ىً خزه خڀُّوڄٍ يف ٌفدجً خ١تديٌّ ًَوَ لىپ ٌفدء خڀځّمً وخڀّٝځ٭ص وٸسك خڀىـً
وخْوٳ خڀّ٥ىَٿ وڄ ٫ؤوًّ ٬دجل ؤُ٘دء ؤوُي ڀعىُٜٳ خڀّٙىُٝص خڀٽدََٽدظَتَص ،ڀٽىّهد ٸځُځص ـًّخً
ؤو ڄځث زدٔٴمدٖ وخْڀٵد ٦خ١تٹٍ٬ص ٴځهٍخ ٪تُٿ بىل ڄد َٽىن ـًَُخً زدڀٍّټُ وز٭ًُخً ٬ه خڀٵمٗ.
ٌ .4فدء خڀځمُص
ٸدپ خزه خڀُّوڄٍ وٌفد ڄهفىّخً مل َو٭ُٲ:
وٟت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُصٍ ٭تـمځُه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ڄـدج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــٷ
ظٹـ ـ ـ ــىيي خڀَُّ ـ ـ ـ ــك هب ـ ـ ـ ــد ٜدٰ ـ ـ ـ ــُخً
ٴ ـ ـ ــةن ٬ـ ـ ـ ــًخ وخڀَُّ ـ ـ ـــك يف وـ ـ ـ ـــهً
ؤو ٰ ـ ــد ٚيف خڀسم ـ ــُ هب ـ ــد َٰى ٜـ ـ ـصً

٘س ـ ـ ـ ـ ــً خڀ ِٙـ ـ ـ ـ ــُخ٬اُت بٌَخ ؤَُ٘ ٬ـ ـ ـ ـ ــد
ٸـ ـ ـ ــىيخً ٬ىُٵ ـ ـ ـ ـدً َوع ـ ـ ـ ــ٭ر خْوً ٬ـ ـ ـ ــد
مل َىس٭ـ ـ ـ ــػ ڄ ـ ـ ــه وا ٥ـ ـ ــىي بٜس٭ـ ـ ـ ــد
ٜـ ـ ـ ـ ــدي هبـ ـ ـ ـ ــد لُـ ـ ـ ـ ــعدهند ؤٚت٭اـ ـ ـ ـ ــد
(خزه خڀُّوڄٍ ،4164 ،ؾ)456ٚ ،6

ٸً خَظٽّ خڀٙـد ُ٬يف ٌٍخ خڀىٜٳ ٬ځً خڀځّمُص ،ب٠دٴصً ٬ځً لومٷ ٜدلسهد ،ٴهٍ ٟتُص ٖ ٴدجًش
ٴُهد ڀٝدلسهد زٿ ظىخـً ٜدلسهد زدڀُ١خجُ وخ٠تٕدجُ .وٸً خٔعٵدي خڀّٙد ُ٬ڄه ټځمص (٭تمٿُ)
ټٍ ََُىد ؤنّ خڀځّمُص ٜدَض ټدڀّ١ٱػ ٬ځً بزّدڀص ٜدلسهد .ټمد َٹىپ "٘ىٸٍ ُ٠ٳ" يف ُ٘ق ٌٍي
خْزُدضٟ« :تُص ٌٍخ خڀُـٿ خْٛتٷ ّتدوسُهد خ١تٕع٭ُُ٠ت ټُٙخ ٍ٬خڀّٕٵُىص وڀٽىهمد ٬ځً ٬ٽٓ
خڀّٕٵُىص ٖ َٕدً٬خوً ڄ ٫خڀَُك ٬ځً خڀعّىٹٿ ټمد َٕد ً٬خڀُٙخ٬دن خڀٕٵُىص ،زٿ ٫تد َؽٹٗوً لُت
ظٹدزځً خڀَُك ،ٴٗ َٕع ٫ُ٥خڀعمُٺ ،زٿ بن ٌٍي خڀځمُص خڀ٭َُ١ص ؤ٘سً ڄد ظٽىن ـ ـ يف ُ٬ت خزه
خڀُوڄٍ ــ زٙسٽص ټسَتش ،وؤوىل زٝدلسهد ؤن ٖ َ٭عُ ٞهبد خڀىدْ يف خڀَُ٥ٷ ،زٿ َٕٹ ٣هبد يف
خڀسمُ ڀُ ًُٝلُعدوً خڀيت َ٭ّّ ٬ځً خڀٙسدٺ ًٌُٜد» (ُ٠ٳ.)424ٚ ،4533 ،
و٧تً يف خْزُدض خڀعّدڀُص ؤَ١دً ؤنّ خڀّٙد ُ٬ٯتُٿ بىل خڀځّمً وٌڄّهد وبوٽدٌَد وٍَڂّ ؤَ١دً
ؤٜمدهبد .ؤڄّد ٜدلر خڀځمُص يف ٌٍي خْزُدض ٴهى "ؤزى لٵ "ٛخڀٌٍ بلعٿّ ـدوسدً ؤُ٭دً زُت
ؤٌدـٍ خزه خڀُّوڄٍ ،ووٕع ٫ُ٥خڀٹىپ زإن مل َٽً َعٽځّڃ خڀّٙد ُ٬يف ٌڂّ خڀځماً ؤو خڀّٝځ٭ص لعًّ
َعُخءي ڀىد خٔڃ "ؤيب لٵ."ٍٛ
بنّ ؤزـدلٵـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 4ٛو٬ؽىىوـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً
٘ .4دٌ ُ٬فد خزه خڀُّوڄٍ ٴهفدي.
٬ .6وؽىىن :خڀځمُص.

6

ټ ـ ـ ـ ــٗ٫تد ؤٜس ـ ـ ـ ــك يل ود ٜـ ـ ـ ــسد

الرومي
ال ّ
شخصية الكاريكاتيرية عند ابن ّ

ٸـ ـ ــً ؤَُٰ ـ ــد يب َهـ ـ ــفىخٍل ڄ٭ ـ ــدً
ؤٸٕـ ـ ــمطو ڄ ـ ــد خٔ ـ ــعىفًا ٬وؽىىوو ـ ــً
بن ټ ـ ـ ـ ــدن ټٵ ـ ـ ـ ــاخً يلَ يف ِ٬م ـ ـ ـ ــً
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ول ـ ـــًٌ وټـ ـ ــدن خْټؽـ ـ ــُ خڀٱدڀسـ ـ ــد
لعّـ ـ ــً ٰ ـ ـــًخ يل ودج ـ ـــٵدً َخٌسـ ـ ـ ـدً
ٴځُـ ـ ـ ـ ـــ٭عّپ ٟتـُعاـ ـ ـ ـ ـ ــً ــدوس ـ ـ ـ ـ ـ ـدً
(خزه خڀُّوڄٍ ،4164 ،ؾ)56-54ٜٛ ،4

ٸً ٌفد خڀّٙد ُ٬يف خْزُدض "ؤزد لٵ "ٛوٸً ٬دجل ٴُهد ٌفدء ٟتُعً ،ټإنَّ زُىً وزُت خ١تهفىِ
وٝىڄص ًًَ٘ش وٌٽٍخ واٜاٳ خڀٙدُ٬و يف خْزُدض خ١تهفىَّ وخوعّ ٪ڄىً ٟتُعً ټإهند ٘ى ٛآوُ
َٹٳ ّتدور خ١تهفى وٜدَخ َهفىخن خڀٙد ُ٬ڄ٭دً ڀٽهّ خڀٙدٌ ُ٬ى خڀٌٍ َٱځر ٬ځُهمد زىلًظً.
و٬ځً لٕر ڄد َٹىپ خڀٙدٖ ُ٬ـاًوي ڀځمُص خ١تهفىِ بڀّد ؤهند ټدوط ٗ٬ڄصَ خ٠تىٲ وخڀُ٬ر،
وټمد َّ٬ڃ خڀّٙد ُ٬ؤنّ خ١تهفىّ ڀُٓ زٽٵىي بڀّد لُىمد لځّٷ ٟتُعً وخ٬عّڀً ـدوسدً ،وَٹىپ :بنّ
ٟتُص خ١تهفى ٗ٬ڄص خڀ٭دَ ،و٬ځًُ ؤن ٭تځٹَهد وَُ٥لهد ـدوسدً.
وَٹىپ يف ٌفدء خڀځمُص وٌڄّهد يف ڄٽدن آوُ ٥تد٤سدً "خڀځُٳ":4
وٟتُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصٍ ٔدج ـ ـ ـ ـ ـ ــځصٍ ڄوىٝـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسَّص
ؤٖ ٴعًـ ـ ـــً َُ ٠ـ ـ ــٍ ز ـ ـ ــٍخٺ َزّ ـ ـ ــً
ؼُمـ ـ ـ ـ ـَّصَ َ٭ځـ ـ ـ ــى َؤٔاـ ـ ـ ــً ز ١ـ ـ ـ ــُزاً

٘ ـ ـ ــهسدء ٖتـ ـ ـــٽٍ ٌوـ ـ ــرا خ١تٍزَّ ـ ـ ــً
َ ١ـ ـ ـ ـڃّ ټٵُّ ـ ـ ـ ــً ٬ځ ـ ـ ـ ــً بََِزاـ ـ ـ ــً
َٙٵ ـ ـ ـ ــٍ هبـ ـ ـ ــد ٸځىزى ـ ـ ـ ــد وٸَځساـ ـ ـ ــً

6

(خزه خڀُّوڄٍ ،4164 ،ؾ)425ٚ ،4

ڄًخَ ٌٍي خْزُدض ظًوَ لىپ خڀځمُص وٌڄّهد ،وَٝٳ خڀٙدٟ ُ٬تُص ٤ىَځص ،خڀځمُص خڀيت
ٔدڀط وٜدَض ټٙځّدڀصٌٍ .ي خڀځمُص خڀيت ٘هسدء وڄٍوسص ٜدَض ز٥ى٢تد ټإيخش ُ٤ي خڀٍزدذ،
وَّ٬ڃ خڀٙد ُ٬ؤنّ ٌىدٺ ؤڄُ ٌدڂٌّ ٭تعدؾ بىل ٘دذّ ٘دټٍ خڀّٕٗق ټإوًّ ًََُ ؤن َٹىڂ زإڄٍُ ٌدڂّ
ٴًُ َ ً٠خهلل ظ٭دىل ،وًَ٬ىي خڀّٙد ُ٬ؤن َإوٍ زإًًََ ڄُ٥ٸصً ڄه لًًَ و٬ت٭ځً ٬ځً ٬ىٷ
خ١تهفىّ وَىٹَ ٫٥ؤْ خ١تهفىّ ڄه ؤٜځً وَ٭عٹً خڀّٙد ُ٬ؤنّ يف ٌٍخ خْڄُ خ٠تَ٥ت ٘ٵدءُ يخء ټٿّ
خڀٹځىذ لعًّ ٴًُ ٘ٵدءُ خ١تهفىّ وٵًٕ وټٍڀٻ َٔڃ خڀٙد ُ٬هبٍخ خڀُّٔڃ خڀ٭سٹٌُ ؤڄدڄىد ڀىلصً
لُصً ڄه خڀعَّٝىَُ خڀٽدََٽدظَتٌ ،خڀعَّٝىَُ خڀٌٍ خـعهً ٴًُ ڀَتٔڃا ڀىد هندَصَ بمشحّخِي ڄه
خڀځمُص وٸُسمهد وظىٽُي ٢تد.

ٌ .4ى ڄه ڄهفىٌّ خڀّٙد ُ٬خڀٌٍ مل َو٭ؽُ ڀً ٬ځً ظُٚتص.
 .6بَِزّص :ڄُ٥ٸص ڄه لًًَ.
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وَٹىپ يف ٜدلر ٟتُصٍ ؤوُي ومل َو٭ُٲ خ١تهفى:
بن ظاُ٥ـ ــٿ ٟت ـ ــُصٌ ٬ځُـ ــٻ وظ٭ ـ ــُٞ
٬ځَّ ـ ـ ــٷ خهلل يف  ٬ـ ـ ــٍخََٻ ٥ت ـ ـ ــٗ
ٟت ـــُصٌ ؤ٫تځَـ ــط ٴ٥دڀَـ ــط وٴ ـــد٠اط
ڄ ــد َؤهت ــد  ٬ـ ـُتو خڄ ــُت ڄ ــد َؤهتـ ــد

ٴد١تى ـ ـ ـ ــديل ڄ٭ُوٴ ـ ـ ـ ـصٌ ڀځم ـ ـ ـ ــمَت
شً وڀـٽـ ـ ـ ـ ـ ـ ـىَّهد زٱ ـ ـ ـ ـ ـ ــَت ٘٭ ـ ـ ـ ـ ـ ــَت
ٴةڀُـ ـ ـــهد ظ ٙـ ـ ـ ـَتو ټ ـ ـ ــٳ خ١تُٙـ ـ ـ ــَت
ٸَ ـ ـ ـ ــ ٍ٣بڀّ ـ ـ ـ ــد ؤٌ ـ ـ ـ ــٿَّ زدڀعَّـٽسَـ ـ ـ ـ ــَت
(خزه خڀُّوڄٍ ،4164 ،ؾ)64ٚ ،6

ٸً َٔڃ خڀّٙد ُ٬يف خْزُدض َٝتدً ڀځمهفىّ يخُ٬دً بىل ظ٭فّر خڀٹدَت ،ٴُهد وى ٪ڄه خٔ٬فدذ
خڀٌٍ ًَ٬ىي بىل ؤن َٽسُّ زدڀعّٽسَت ڄه ًّ٘ش خٔ٬فدذ هبٍي خڀځّمُص خڀٱَُسص ،ټمد َٹىپ يف ُ٘ق
ٌٍي خْزُدض "٘ىٸٍ ُ٠ٳ"« :ٴمد ؤ٘سً ٌٍي خڀځمُص ـ ـ يف ُ٬ت خزه خڀُوڄٍ ـ ـ ٔتىٗش ٛتدَ ودڀُص
خڀىٴد ٞڄه خڀٙ٭َت ٍٰخء خٟتمدَ ،وٸً ٤دڀط ،لعًّ ؤٜسمط ٴُـص ڀځٱديَه وخڀُخجمُت زسٱًخي،
ولعًّ ڀَُٙتون بڀُهد زإَټٵهڃ وؤٜدز٭هڃ ڄع٭فسُِتا ڄه ٌٍي خڀځمُص خڀٱَُسص ،زاٿ بنَّ ټٿَّ ڄاه َُخٌد
ڀُوُٝك "خهلل ؤټرب" ظ٭فسدً وخٔعىٽدَخً وخٔعٱُخزدً ڄد ڄؽځً خٔعٱُخزدً» (ُ٠ٳ.)424ٚ ،4533 ،
وؤَ١دً َٹىپ خڀّٙدُ٬و يف ڄٽدنٍ آوُ وٌى يف ٌڂّ خڀځّمُص ٥تد٤سدً "خڀځُّٳ":
بن ؤوـ ـ ـطا ٜـ ـ ــديٴطا ؤوـ ـ ــد ٟت ـ ـــُصٍ
ٴَدٸسَ ـــ ٟزُوٕـ ــُخٺ ٬ځ ـــً ؤ ٜـــځهد
ٴـ ـ ـ ـةَن و ٙـ ـ ــُطا خهلل ٴ ـ ـ ــٍ ٸ ـ ـ ــعځً

ٸـ ـ ــً ـځَّځَ ـ ــط ڄـ ـ ــه ټ ـ ــرب ٜـ ـ ــًََي
وا ٠ـ ــ٬ ٫ـ ـــځً لوځٹُىڄه ـ ــد خڀَّٙٵ ـ ـ ـُاش
ووٵـ ـ ـ ــطا ڄ ـ ـ ـــىً ٔا ٥ـ ـ ـــىش ڄـ ـ ـ ـ ـُاي

ٴَؽـ ـ ـ ــر بڀ ـ ـ ـ ــً ٬وؽىوـىو ـ ـ ـ ــً وـدظٵ ـ ـ ـ ــد

ٴ ـ ـ ـــإض  ٬ـ ـ ـــځًُ ٘ا ـ ـ ـــ٭ُشً ٘ا ـ ـ ـــ٭ُاي
(ُ٠ٳ)42ٚ ،4533 ،

ٸً ٬دجل خڀّٙدُ٬و يف ٌٍي خْزُدض ٜدلر خڀځّمُص وَأڃا ظٝىَُي خڀٽدََٽدظَتٌ خڀٌٍ ًَوَ
لىپ ٟتُص خ١تهفىّ ،وَٹىپ ڀځٹدَت وَىٝمً زإنّ ټٿّ لُت ٍوخـهطا ٜدلر خڀځمُص خڀ٥ىَځص ٫٠
ًَخٺ ٬ځً ؤٜٿ ٟتُعً و ٫٠خڀٕٽُتا ٬ځً لوځٹىڄً ڀٹعٿ ٌٍخ خ١تهفىّ ،ڀٽىّٻ بٌ وٵطا خهلل ظ٭دىل
ڀ٭ٹىزعً بَّدٺ ظٕع ٫ُ٥ؤن ٘تُٿ بىل ؤڄُ آوُ ڀٽٍ ظعىځّ ٛڄه ٟتُعً وٌى ؤن ظىعٳا ڄه ٟتُعً
٘٭ىٌَد بلًي ظځىا خُْوُيَ ،عُخءي خڀٙد ُ٬يف ٌٍخ خڀىٜٳ ټمٝځك ؤو لٽُڃ َ ًَٝخٟتٽڃ
وََُىد بلًي ڄه وٝدجمً ڀځعّىځّ ٛڄه ٟتُص ټٿّ ٜدلر خڀځمُص وَٝٵهد ټإهند وٹ ٛوؤُځصٌ
ڀٽٕر خڀ٭دَ وخڀ٭ُر ٴځهٍخ َىٽٌُد خڀٙدُ٬و ؤٌَّ بوٽدَ وب٠دٴصً ٬ځًُ َ٭ ٧خڀىدْ وَٹىپ ٢تڃ
خٸعځىخ ټٿَّ ؤٜمدذ خڀځماً ؤو خوعٵىٌد ټٍ َىفكا خڀىّدْو ڄه ٬ىخٸر خڀځمً و٘ىد٬عهد.
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وَٹىپ يف ڄٹ٥ى٬ص ؤوُي يف ٌڂّ خڀځّمُص:
بٌخ ٠ُ٬اـ ـ ـ ـ ــط ٟتُ ـ ـ ـ ـ ـصٌ ڀځٵـ ـ ـ ـ ــىت
ٴىوٹ ٝـ ــدنُ ٬ٹـ ـ ــٿ خڀٵ ـ ــىت ٬ىـ ـ ــًود

وا٤ـ ـ ــدڀَط واٜـ ـ ــدَاض بڀـ ـ ــً ٔوـ ـ ـُّظً
ٔتـٹ ـ ـ ــًخَ ڄ ـ ـ ــدِخي ٴ ـ ـ ــٍ ٟتُ ـ ـ ــعً
(خزه خڀُوڄٍ ،4164 ،ؾ)632ٚ ،4

َٝٳ خڀٙد ُ٬خ١تهفوىَّ ڀىد يف ٌٍي خ١تٹ٥ى٬ص وٸً خَظٽّ يف ٌٍخ خڀىٜٳ ٬ځً خڀځمُص
وخوعدٌَد ټىُٔځص ڀٗٔعهّخء وخڀٕىَُص وََُىد ظٝىَُ خ١تهفى وَوٝىَِي ڄٟ ٫تُعً خڀ٥ىَځً،
خڀځمُص خڀيت ٤دڀط لعًّ وٜځط بىل ٜ ًَٜدلسً ،يف ِ٬ڃ خڀٙد ُ٬ڀُٕط خڀځمُص خڀ٥ىَځص خڀّد
ٗ٬ڄصَ وٹٝدن ٬ٹٿ ٜدلسً وټٿٍ ڄدِخي يف ٌخٺ ِخي يف ٌٍخ.
ٌ .6فدء خڀّٝځ٭ص
ٸدپ خڀّٙد ُ٬يف بلًي ؤ٘٭دَي يف ٌڂّ خڀّٝځ٭ص:
4

ؤٜـ ـ ــځ٫و َوٽـ ـ ــٌت ز ـ ــإيب خٞتځَّـ ـ ــمط
ٌو ٌدڄـ ـ ـصٍ ڄؽ ـ ــٿ خڀٝـ ـ ـَّٵدش خ١تَ ـ ــُض
ظس ـ ـــُٶو زدڀځُّـ ـ ــٿ زَُـ ـ ــٷ خڀ َّ٥ـ ـ ــٕط

لاسـ ـ ـ ـ ـ ـځَّٷ ټد١تـد ٬ـ ـ ـ ـــّ خڀٽ ـ ـ ـ ـ ــځىوط
ظى ٝـــر يف ڄا ـــهىي ـاـ ــسُت ٜاـ ــځط
ٜسّـم ـ ـ ـــهد خهللُ زٹ ـ ـ ـ ــٵًٍ ٔاى ـ ـ ـ ــط
(خزه خڀُوڄٍ ،4164 ،ؾ)621ٚ ،4

ٜىَّ خڀٙد ُ٬يف ؤزُدظً ٜىَش ڄؽَتش ڀځ١مٻ ڀٙى ٛؤٜځ ،٫و٘رّ "ؤزد خٞتځّمط" زد١تدّ٬
خڀٌٍ ؤٜدذ زدٞتُذ وظعٕدٸ٘ ٣٭ىَي لعًّ زٹُط ٸځُٿ ڄىً يف ڄٹًڂ َؤًٔ وب٠دٴصً ٬ځً ٌٍخ
ٸً زُِ ڄىخٌ ٫٠فدء خ١تهفوى وخ٬عٹً ؤوًّ ټمد ّ٬لٹَت ويڄُڃ وز٭ً ٌٍخ خْڄُ ،وٜٳ َؤْ
خ١تهفىّ ،خڀُؤْ خْٜځ ٫وخْڄځٓ ،ټإوً ٜىُش ٜدٴُص وڄځٕدء وٌٍي خڀٝىُش خوٝسّط يف ڄهىي
خٞتسُت ،وخڀٙد ٰٗ ُ٬يف ظىُٜٵً ڀځُؤْ و٢تٍخ خوعدَ ڀٵ( ٧خوٝسدذ) ټٍ ََُىد هندَص
ڄٗٔعً وؤيخڂ خڀىٜٳ زإن خڀُؤْ خْٜځَ ٫ربٶ وَعْٓ ټى٬دء وخٔ ،٫ويف هندَص ٌٍخ خڀىٜٳ
ًَ٬ى ٬ځً َؤْ خ١تهفىّ زإن َٝٵ٫ا ٜٵ٭دً ًًَ٘خً ڄه زًخَص خڀٝسك لعًّ هندَص خڀُىڂ.
وٸدپ يف ٌفدء خڀّٝځ٭ص ٥تد٤سد "ؤزد لٵ:"ٛ
َؤْو ؤَيب لاٵ ــ٬ ٍٛاـ٩ـــُڃو خ١تَىٵَ ـ ـ٭اص
ڀَـ ـ ـ ــى ٬اـًاڄاـ ـ ـ ــعًو ڀَساـٽـ ـ ـ ــط زَإََزا ـ ـ ـ ـ٭اً
 .4ؤزى خٞتځّمط :ٸځُٿ خڀٙ٭ُ يف ڄٹًڂ َؤًٔ.

ټ ــڃ ڄ ــه َ ـ ـًٍ ؤَڄٕا ــط زَ ــً ڄومعاَّ ـ ـ٭اً
واؤَٜسم ـ ـ ـ ـ ـط ڀٵَٹـ ـ ـ ـ ــًي ڄوٵَ ـ ـ ـ ـ ـفَّ٭ً
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َؤْ ـا ــٗيو خڀـًٌَّ ـ ـُو لعَّ ــً ٸَـُاَّ٬اـ ــً
ټـإَوّـ ـ ـ ـ ـــمد ٸـُاَّ٬اـ ـ ـ ـ ـ ــً ڀُاـٝـٵَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ٭اً

ٴځَ ـ ـــڃ َاـ ـ ــً ٪يف ـدوسا ـ ـ ــًُ ٸَّا٬ا ـ ـ ــً
هلل ظځ ـ ـ ـ ـ ــٻ خ٢تـدڄـ ـ ـ ـ ـ ـصَ ١تُـُازَّـ ـ ـ ـ ـ ـ٭اً
(خزه خڀُّوڄٍ ،4164 ،ؾ)443ٚ ،6

٧تً يف خْزُدض وٜٵدً ْيب لٵ ٛوٜځ٭ص َؤًٔ ،وٜىَّي خڀٙد ُ٬ڀىد ،ڄه خ١تىخ ٫٠وخْ١٬دء
خڀيت خَظٽّ ٬ځًُ خڀّٙد ُ٬ڀسُدن ٌڄًّ ٌى ٜځ٭عًَ ،ٹىپ خڀٙد ُ٬يف ٌٍي خْزُدض :بنّ ڀُؤْ خ١تهفى
وىخ ٚټؽَتشٌ ،ڄه بلًي ٌٍي خ٠تىخ٘ ٌٍ ٚتعّ ٫ؤًٌَ ټٿّ خْ٘ىد ٚڄه َؤْ خ١تهفىَّ ،٭ٍت
ظوٝٵ٭ً ؤًٌَ ټٿّ خْ٘ىد ٚولُىمد ظٵٹًي خًٌَْ ڀسٽط ظځٻ خًٌَْ وٜدَض ڄٵفّ٭ص؛ ْهند
ٜدَض ڄىٵٽص ٬ه َؤْ خ١تهفى وٌٍخ خڀُؤْ خڀٌٍ ـٗي خڀًٌُ وٜٹَّځً ٬ځً ڄُّ خَْدڂ لعًّ ٜدَ
ؤڄځٓ وٜدٴُدً وڄد ټدوط ٜځ٭ص خ١تهفىّ بڀّد وعُفصً ڀځّٝٵ٭دض خ١تٽَُش ټمد َ٭عٹً خزه خڀُّوڄٍ.
وَٹىپ يف ٌفدء ٜځ٭ص "ؤيب لٵ ٛخڀىَّخٶ":
بنّ ؤز ـ ـ ـ ــد لٵـ ـ ـ ـ ــُٕٔ ٛـ ـ ـ ـ ــع٭ًٌ
َ ـ ــد ڀ ـ ــٻ ڄ ـ ــه ؤ ٜـ ــځٌ ٌٌ ٫ـ ـــدڄص
ِوّــ ـ ـ ـ ـًو خڀًٌـ ـ ـ ـ ـُو ٬ځ ـ ـ ـ ــً ٔ ـ ـ ـ ـىًّ
ٴإوځ ـ ـ ـ ـ ـ ــٳ خهلل ٬ځ ـ ـ ـ ـ ـ ــًُ هب ـ ـ ـ ـ ـ ــد

٬ځـ ـ ــً خڀٹ ـ ـــىخيف لـ ـ ــُت ٖ ڄو٭ـ ـ ــًٌ
ٸ ـ ـ ـ ــً ٸُّ ٬ـ ـ ـ ــعهد وځ ـ ـ ـ ـ٫و خڀٹ ـ ـ ـ ــٵً
ِوڄ ـ ـ ـ ـ ـ ـُّيشً ٜديٸ ـ ـ ـ ـ ـــص خڀى ٬ـ ـ ـ ـ ـــً
ٸَ ـ ـ ــُودً ڄٽ ـ ـ ــدن خڀَّٙـ ـ ــ٭اَُ خٞتَ٭ـ ـ ـــً
(خزه خڀُّوڄٍ ،4164 ،ؾ)142-141ٜٛ ،4

بنّ يف ٌٍخ خڀىٜٳ َُ٥ٶ آٌخوىد خٔڃ ؤيب لٵ ٍٛووٜٳ ٜځ٭عً ،ټمد ؤَ٘ت بڀًُ ٔدزٹدً
َٝٵ٬ ٫ځً خڀًوخڂ ڀٽهّ خڀّٙد ُ٬يف ٌٍي خْزُدض ٯتُٿ بىل ظٝىَُ لدڀص ِوـص خ١تهفى زإنّ ٌٍي
خڀّوـص خٞتمُځص ٘إهند ؤټؽُ ڄه ٘إن ِوـهد (ؤيب لٵٔ )ٛتُخظر ،ووُي ټُٳ َٝىَّ لد٢تد
خ١تٝدزص زدٟتّن وټإوّهد ِڄُّيش يف خڀٹُمص وخڀّٙإن ڀٽهّ ِوـاً ڄٹدزٿَ ٌٍي خٞتمدپ ؤ٥٬دٌد
زٝځ٭عً ٴٹ ٣وٌٽٍخ ؤوځٵهد خڀًٌُ ،ؤَ١دً وٙدًٌ يف ٌٍي خْوٜدٲ ټُٳ َعُّ٥ٶ خڀّٙدُ٬
خڀٙىخٌ يف ظٝىَُي ڀځمهفىّ و٨تّٓ ؤَ١دً زدٞتىّ خ١تىُٔٹً وخْڀٵد ٦خڀيت خٔعىًڄهد ټٍ َٽىن
ظٝىَُي وٌفدجً ؤًّ٘ ظإؼَتخً ٬ځً خڀٹدَت.
َٹىپ خڀّٙد ُ٬يف ٌفدء "ؤيب لٵ "ٛؤَ١دً:
َـ ــد ٜځ ـ ــ٭صً ْيب لاٵ ـ ــ ٛڄومـ ـ ـُّيش
ظــُنّ ٖت ــط خْټ ــٳّ خڀىخٸ٭ ــدض هب ــد
ټـڃ ڄـه ٰــىدءٍ ٝتــ٭ىد يف ـاىخوســهد

ټ ـ ـ ــإنّ ٔدلع ـ ـ ــهد ڄ ـ ـ ــُآش ٴـ ـ ـــىٌٖ
لعّـ ــً ظـ ــُنّ ٢تـ ــد ؤټ ـ ــىدٲو زٱ ـ ــًخٌ
ڄــه لــدٌٶ زځُمــىن خڀَّٝــٵ ٫ؤٔــعدٌ
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ٖ ٍ٘ء ؤلٕـه ڄىهد لُت ظإوـٌٍد
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ڄ ـ ــه خْټـ ــٳِ ٝتـ ـــدء ٌخض بٌَخٌ

4

(خزه خڀُّوڄٍ ،4164 ،ؾ)142ٚ ،4

َٝٳ خڀٙدٜ ُ٬ځ٭ص ؤيب لٵ ٛو٘سههد ٔتُآش ٸً ٜوى٭ط ڄه ٴىٌٖ يف ٜٹځهد ،وًََل
خڀىٜٳ زإن ٜىض خڀُ١زدض خڀيت ظٝٵَ ٫ؤْ خ١تهفى ظُنّ َوُىدً لعًّ َٕمًٜ ٫خٌد يف ؤټىدٲ
وؤُ٤خٲ زٱًخي .وٸً ٘سًّ خڀٙد ُ٬ؤٜىخض خڀٝٵ ٫زٝىض ٰىدء خڀٱىّدء خڀٌٍ َٕم ٫ڄه ٜٵ٭دض
خڀٙى ٛخڀٌٍ ٌى ؤٔعدٌ زُ١ذ خڀٝٵ ،٫ټإنّ خڀٙدُ٬و َٝٳ ٣تځٓ ٰىدء وُ٤ذ وخڀٙىٛ
خڀٝدٴٌ ٫ى ڄٱىٍّ وَؤْ خ١تهفى ٌى ؤيخش خڀُ١ذ ،وټٍڀٻ ٘سًّ خڀٙد ُ٬خڀُؤْ خْٜځٖ ٫تط
خْټٳّ زٝىض خڀٕمدء ٌخض خڀُ ً٬وخڀربٶ ،وٸً خ٬عٹً زإن ٖ ٍ٘ء ؤلٕه ڄىهد يف ٌٍي خٟتدڀص.
وڄه ٌفدء خڀځمً خ١تٕعُٔځص وخڀُّوئْ خْٜځ٭ص ٯتُٿ خڀٙد ُ٬بىل خْوىٲ خڀ٥ىَځص ،ڀَتٔڃ
ڀىد ظٝدوَُي خ١تؽَتش ڀځ١مٻٌ ،ٽٍخ َځعٹٜ ٣ىَي خڀٽدََٽدظَتَص ،ټؽَتخً ڄد وُخي َهفى خْ٘ىدٚ
يف ؤٌدـًُ وٸً َٙسً ؤوىٲ ڄهفىًَّ ٓتُ٤ىڂ خڀٵُځص ؤو زإوىٲ خ٠تىدَُِ وؤَ١دً َهًٲ خڀّٙدُ٬
يف ٌٍي خْوٜدٲ وخڀعٝدوَُ بىل َٔڃ ظٝدوَُي خڀٽدََٽدظَتَص خ١ت١مٽص.
ٌ .4فدء خْوٳ خڀ٥ىَٿ
يف خْزُدض خڀيت ٔىُخٌد يف خڀعّديل ،وٙدًٌ ټُٳ َٝىَّ ڀىد خڀّٙدُ٬و ٘ىٛا خ١تهفىّ وټُٳ
ًَٸٷ يف َٝتً ڀځعٝدوَُ وټُٳ َٱى ٚخْ٬مدٶ لعًّ َ٭دوٷ ؤڄځً خ١تىٙىي.
وٸدپ َهفى "يازٕدً":6
ٴدْو ـ ـ ـ ـ ـ ــٳو ڄىـ ـ ـ ـ ـ ـــٻ ڀ٭و٩ـ ـ ـ ـ ـ ـــمً
لعّـ ـ ـ ـ ــً َ٩ـ ـ ـ ـ ـ ـهّ خڀ ـ ـ ـ ـ ــىدْ ؤوـ ـ ـ ـ ـ ـ
وْو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطا ؤَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــًَ زدڀ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــٌٍ
بن ټـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن ؤوٵ ـ ـ ـ ـ ـ ـــٻ ٌٽ ـ ـ ـ ـ ـ ـــٍخ
َـ ـ ـ ـ ـــد ڄا ـ ـ ـ ـ ــه ڀَـ ـ ـ ـ ـــً يف واـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهًَ
ڄـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن َؤَى ـ ـ ـ ـ ـ ــد ٬ـد ٕ٤ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدً
بٌ ـځٕ ـ ـ ـ ـ ـ ـطا ٬ځـ ـ ـ ـ ـ ــً خڀََُّ٥ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ؤزـ ـ ـ ـ ـ ـ ــًخً ڀُؤٔـ ـ ـ ـ ـ ـ ــٻ َ٭ٽ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـٓو
وـ ـ ـ ـ ـ ــٻ يف خڀ ـ ـ ـ ـ ـ ــعُخذ ظاٵـ ـ ـ ـ ـ ـ ـَُّْو
ٸ ـ ـ ـ ـ ـ ــدپ خڀٵ ـ ـ ـ ـ ـ ــىت خ١تعى ٥ـ ـ ـ ـ ـ ــٓ:
ٴدڀٵُ ـ ـ ـ ـ ــٿ ٬ىـ ـ ـ ـ ـ ــًٺ ؤٴـ ٥ـ ـ ـ ـ ـــٓ
ؤِؾٌّ ٬ـځـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــًُ ڄـٽىـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــَّٓ
زـإزـ ـ ـ ـ ـ ـــٍ ٸسُـ ـ ـ ـ ـ ـــَٓ 4٭ـ ـ ـ ـ ـ ـــٓ٥
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـٷ ٖ ؤَي ڀـ ـ ـ ـ ـ ـ ــٻ ٕتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــځٓ

 .4بٌَخٌ :خ١ت ُ٥خڀّ١٭ُٳ ،ؤو خڀّٕدټه خڀًّخجڃ خڀّٝٱَت خڀٹ ُ٥ټإوًّ خڀٱسدَ( .خ١ت٭فڃ خڀىُٔ)412ٚ ،٣
 .6ڄاٌّن ٌفدي خزه خڀُّوڄٍ.
 .4ـسٿ ٔتٽص خ١تٽُّڄص.
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ٸُ ـ ـ ـ ـ ـ ــٿ :خڀٕـ ـ ـ ـ ـ ـــٗڂ ٬ځُٽـ ـ ـ ـ ـ ـــمد

ٴع ـ ـ ـ ـ ـ ــفُر ؤوـ ـ ـ ـ ـ ــط وٮت ـ ـ ـ ـ ـ ــُْ
(خزه خڀُّوڄٍ ،4164 ،ؾ)623-621ٜٛ ،6

يف خْزُدض ٜىَّ ڀىد ٤ىپ ؤوٳ خ١تهفىّ وٌى زإوٵً خڀ٥ىَٿ لُىمد ٯت ٍٙؤڄدڂ خڀىّدْ ،ټإوًّ
٘ىَ ٛسمػ ٬ه ٍ٘ء يف خڀعُخذ وٌى خڀٌٍ َٙسً ٤ىپ ؤوٵً ٓتُ٤ىڂ خڀٵُٿ ولُىمد َ٭،ٓ٥
َ٭ّ ٓ٥تسٿ ؤيب ٸسُٓ وٌٍخ ٌى هندَص خ١تٕدٴص خڀيت خوعدَي خڀٙد ُ٬ڀَتَىد ٤ىپ خْوٳ وٸسمً
ويف خْزُدض ؤظً خڀٙد ُ٬زدڀٝىَ ،ټٍ َٝىَّ ڀىد هندَص خمشحّخِي ڄه خ١تهفىّ.
وٸدپ يف ٌفدء خْوٳ ٥تد٤سدً "٘وىُ٥ٳ":2
َ ـ ـ ــد ٌخ خڀـ ـ ـ ــٌٍ ټىُعو ـ ـ ــً ټىُـ ـ ـ ــيت
ؤ٘ـ ـ ـ ـ ــٹُطا ٝت ـ ـ ـ ـ ــ٭ٍ زىو ـ ـ ـ ـ ــٱدُ٘ص
بٌخ ظٱىَّـ ـ ـ ـ ـ ــط َلاځـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط و٭ ـ ـ ـ ـ ـ ــمصٌ

ؤڄ ـ ـ ــد َُ٬ـ ـ ـ ـطا خڀـ ـ ــىيَّ وخ٠تُځَ٥ـ ـ ــً
 ُّ٬ـ ـ ـ ـ ـــدَشٍ ټـًّخ٘ ـ ـ ـ ـ ـ ــص ڄځـ ـ ـ ـ ـ ـ ـَ٥ص
 ٬ـ ــه ؤٌځـ ــهد ،وخوٝـ ــُٴَط ٰسَ٥ـ ــً

يف وـه ـ ـــهد ڄـ ـ ــه ؤوٵهـ ـ ــد َاو٘ـ ـ ــه
ؤٸٕ ـ ــمطو ؤنّ ڀَ ـ ــى ټ ـ ــدن يل ؤَوٵُه ـ ــد

ؤڄـ ـ ــد َـ ـ ــُخي  ٜـ ـ ــدلرو خڀ ٙـ ـ ــًُ٤
ٸَ٥َ٥ـ ـ ـطو ڄ ـ ــه ووُ٤ىڄه ـ ــد ٸ ـ ـ ـًّ٩

4

(خزه خڀُّوڄٍ ،4164 ،ؾ)422-655ٜٛ ،6

َٝٳ خڀٙد ُ٬يف ؤزُدظً خ١تٱىُّص خڀيت ٝتُّط زـ"خڀٙىُ٥ٳ" وٌٍ ٦تّه ٌفدٌڃ خڀّٙد ُ٬زإٌدـًُ
خ١تٹٍ٬ص وخڀّٙىُ٭ص خڀيت ٖ ٬تًَود ؤن وٍټُ ُ٘حدً ڄىً .ومل و٭ځڃ ٔسر ٌٍخ خ٠تٝىڄص خڀيت
وٸ٭ط زُىهمد ،ڀٽىّىد ڄه وٗپ ٌٍي خٌْدـٍ وٕعًَٺ ؤنّ ٌٍي خ٠تٝىڄص ټدوط ًًَ٘شً ،ټمد
َوسَُّه يف خْزُدض ،يف ِ٬ڃ خڀّٙدٌٍ ُ٬ي خ١تٱىُّص ٌٍ خڀيت ٖ ظُخ ٍ٬خڀًٝخٸص وٖ خ١تىيّش وزٝىهتد
خڀٌٍ َٙسً زدڀُّٝخن َّ٬ؿ خڀّٙدٜ ،ُ٬ىهتد خڀٹسُك َٕسّر زو٭ً خڀىّ٭ڃ ٬ه خٌْٿ ،وٌٽٍخ ز٭ً
ؤن ٌفد ٜىض خ١تٱىُّص وٸدپ ڄد ٸدپ ،ڄدپ خڀّٙد ُ٬بىل ڄ٭دٞتص ٸسك وـههد وودٜصً ٸً ټُّْ
٬ځً ؤوٵهد خڀٌٍ ٜدَض ټٽىّشٍ يف وـههد و٬ځً ٜدلر خڀ٤ُٙص ؤن َٝ٭ر ٬ځُهد وَىسّههد
وَإوٍ ڄىهد خٞتُٯتص ،وَىهٍ خڀّٙدٌ ُ٬فدجً يف خْزُدض هبٍخ خڀٽٗڂ خڀٌٍ ؤٸٕڃ ٴًُ خڀٙدُ٬
ؤوًّ ڀى ټدن ؤوٵً َٙسً زإوٳ خ١تهفى َىٹ٫٥و ڄه ٬اُ ً٠ٸځًُٗ ،لٕسىد يف ٌٍخ خ٢تفدء ڀٓوٳ ؤنّ
خڀٙد٘ ُ٬سّهً ٓتُ٤ىڂ خڀٵُٿ وََُىد هندَص ظٙىًَ خْوٳ خڀّ٥ىَٿ.

 .4وٱدُ٘ص :خڀيت ظعمُّٺ وظُ٥١ذ ؤو ٌٍ ٸَٝتش .ټًًّ٘ :وًًّ٘ .ڄځ٥ص :ـُيخء خڀّٙ٭ُ.
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وٸدپ يف ٌفدء خْوٳ ٥تد٤سدً "٬مُو خڀىُٝخٍل":4
َــد ٬مــُو ٴىــُخً ٴٹــً ؤُ٥٬ـطا ڄًتڀـصً
ڀځىَّـ ــدَْ ٴُـ ــٿٌ بڄـ ــدڂو خڀىّـ ــدْ ڄـدڀ ـــٽً
٬ځُــٻ ووُُ٤ــىڂو ٜــًٶٍ ٖ ٴُفَ ــ٭طا زــً
ڀــى ٘ــحطا ټٕــسدً زــً ٜــديٴطا ڄٽعٕــسدً
ڄا ــه ٌخ َٹـ ــىڂ ڀـ ــىُ٤ىڂٍ لوسُـ ـطا ز ــً
واخ٘ٽُ ٠تُ٤ىڄٻ خ١تُفـًٌ ٴإَوـطا زـً
ْوــطا ؤ٘ ــهُو ٸســٿَ خڀِٙـــ٭ُ ڄ ــه ٬اځَـ ـڃٍ
لامځـ ــطا ؤوـ ـــٵدً َ ـ ــُخيو خڀى ـ ــدْو ټځٍه ـ ــڃو

6

ڀُٕـ ــط ڀٹَـ ــٓ وٖ ټدوـ ــط ڀٙاـ ـ ـمّد َ
ْ
وؤوــطا َ ــد ٬م ــُو ٴُــٿُ خهلل ٖ خڀىّـــدَْ
ٴـةوّـ ـ ـ ـــً آڀ ـ ـ ـ ــصٌ ڀځـ ـ ـ ـــفىوي وخڀسا ـ ـ ـ ــدَْ
ؤو خوعٝـدَخً ڄ١ـً ټدڀَّٕـُٳ وخڀٵَـدَْ
بٌخ  ٠ــُزطا زــً ٸُو ـدً  ٬ــځً خڀ ـُّخَْ
ڄـه ٸســٿ ٘ـ٭ٌُ وٸسځــٍ ٤ـد٬ڃ ټــدَْ
4
٬ځُ ـ ــً وـ ــدَ وڄـ ــه ڄ ـ ــُآشُ زوُـا ـ ــدْ
ڄـ ــه َؤَْ ڄُ ـ ـٿٍ  ٬ـــُدودً ٖ ٔت ـ ــٹُدَْ
(خزه خڀُّوڄٍ ،4164 ،ؾ)664ٚ ،6

ڄدپ خڀّٙد ُ٬يف ٌٍخ خڀعّٝىَُ بىل َٔڃ خ٢تفدء خڀٽدََٽدظَتٌ خڀٌٍ ڀـ"٬مُو خڀىُّٝخٍل"
وَٹىپَ :د ٬مُو بوّٻ ٜدلر ٣تً وُ٘ٲ ٖ ظىد٢تد ٸسُځص خڀٹّٓ وٖ ٸسُځص مشّدْ ،وٯتٽه ؤن
َٕدجٿ خڀٹدَتو ڄد ٌى ٌٍخ خجملً ٌٿ ٌٍخ خڀىٜٳ ٌفدء ؤو ڄًق ڀٽىًّ مل َٽً َ٥ٿ لعًّ
َىخـهىد خڀّٙد ُ٬زإزُدظً خڀيت ظځٍ ٌٍخ خڀسُط هبفدجً خ١تٹٍ ٪خڀٽدََٽدظَتٌ خڀٌٍ ٴًُ ٘سًّ خ١تهفىّ
زدڀٵُٿ خڀٌٍ ٓتُ٤ىڄً َىدپ خٞتىي وخ١تٹًَشَ وب٠دٴص ٬ځً ٌٍخ َّ٬ڃ خڀّٙد ُ٬ؤنّ خ١تهفىّ ٸً
خٔعٵدي ڄه ٌٍخ خْوٳ خڀٌٍ َٙسً خ٠تُ٤ىڂ يف ټؽَت ڄه ؤڄىَي ،ټدڀًّٴد٬ ٪ه وٵًٕ ؤڄدڂ ٌوٌ
خڀٹُُون وخٟتُىخودض خْوُي ،وًََل خڀّٙد ُ٬وٜٵً وَ٭عٹً ؤنّ خڀىّدْ ټځٌّهڃ َٕعُ٥٭ىن ؤن
َٙدًٌوخ ؤوٳ خ١تهفىّ خڀ٥ىَٿ ڄه ڄٕدٴص ز٭ًُش ـًخً يون ؤٌّ ڄٹُدْ ؤو ؤُځص ؤوُي ،زٿ ؤوٵً
ُ٬دن زى٠ىق ڄه ڄٽدنٍ ز٭ًٍُ زًون ٌٍي خڀىٔدجٿ.
ٌ .1فدء ٸسك خڀىـً
ٸدپ خڀّٙد ُ٬يف ٸسك خڀىـً وخٔعىٽدَي وٌى ٮتد٤ر "خڀٹدٔڃ زه ٬سًخهلل":
وـهوـ ـ ــٻ َ ـ ــد ٬م ـ ــُو ٴُ ـ ــً ٤ـ ـ ــىپ

 .4ټدظر خڀٹدٔڃ زه ٬سًُخهلل.
 .6ٸَٓ ومشّدْ :ٸسُځعدن ُ٬زُعدن ڄٙهىَظدن.
 .4زوُـدْ ُٰٞ :يف خ٢تىخء ٬ځً َؤْ خڀُّڄك.

ويف وـ ـ ـ ـ ـ ــىي خڀٽ ـ ـ ـ ـ ــٗذ  ٤ـ ـ ـ ـ ــىپُ
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ڄٹ ـ ـ ـ ــدزكو خڀٽ ـ ـ ـ ــځر ٴُـ ـ ـ ــً ُ٤ـ ـ ـ ـ ـُّخً
وخڀٽـ ـ ـ ـ ــځرو وخٲٍ ،وٴُ ـ ـ ـ ــٻ ٰ ـ ـ ـ ــًَو
ٸـ ـ ـ ــً َوم ـ ـ ـــدڄٍ ٬ـ ـ ـ ــه خ١ت ـ ـ ـ ــىخٍ٘
وؤوـ ـ ــط ڄـ ـ ــه ؤٌ ـ ـ ــٿ زُـ ـ ــط ٔـ ـ ــىءٍ
وـ ـ ـ ـ ـ ــىٌهڃ ڀځ ـ ـ ـ ـ ــىَي ٬ـ ـ ـ ـ ـ ــ٩دض

َـ ـ ـ ـ ـ ــّوپ ٬ىـهـ ـ ـ ـ ـ ــد ،وٖ ظـ ـ ـ ـ ـ ــّوپُ
ٴٵُ ـ ـ ـــٻ ڄ ـ ـ ـــه ٸ ـ ـ ـــًَي ٔوٵ ـ ـ ـــىپُ
وڄـ ـ ـ ـ ـــد ظومـدڄـ ـ ـ ـ ـــٍ وٖ ظٝـ ـ ـ ـ ـــىپُ
ٸـٝـعه ـ ـ ـ ـ ـــڃ ٸـٝـ ـ ـ ـ ـ ــصٌ ظ ٥ـ ـ ـ ـ ـــىپُ
ڀٽـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهّ ؤٸـٵدجـه ـ ـ ـ ـ ـ ــڃ ُ٤سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىپُ
(خزه خڀُّوڄٍ ،4164 ،ؾ)445-444ٜٛ ،4

َٝٳ خڀٙد ُ٬خ١تهفىّ وٌى خڀٹدٔڃ زه ٬سًخهلل ڀٽهّ خڀّٙد ُ٬وود٤سً زـ«٬مُو» وَوُټّّو ٬ځً ٤ىپ
وـهً زإن وـهً ؤ٤ىپ ڄه ڄٹًخَي خ١ت٭مىپ وَٝىَ ظٝىَُي خڀٕدوُ خڀٽدََٽدظَتٌ وَٹدَن زُت خ١تهفى
وخڀٽٗذ وَځٹّسً ٔتٹدزك خڀٽٗذ ،ڀٽىً َس٭ًي ٬ه ٤تدٔىهد بٌ خڀٽٗذ وخٴُص و٬مُو ًّٰخَ وٌٍ
ٖتمٍ خ١تىخٍ٘ وؤڄد خ١تهفى َىعمٍ بىل ؤٌٿ زُط ٔىء زٿ ؤٌٿ زُط خ١تهفىّ ٌڃ خڀٍَه ٸٝص ٔىءخهتڃ
٤ىَځص ،وټإنّ يف وـىٌهڃ ٕتً خڀ٭٩ص وڀٽه ؤٸٵدجهڃ ظٙسً خڀ٥سىپ ويف هندَص خ١ت٥دٲ وٕع ٫ُ٥ؤن
وٙدًٌ خڀعٝىَُ خڀٽدََٽدظَتٌ وخ١تؽَت ڀځ١مٻ خڀٌٍ َٝتً ڀىد خڀٙد ُ٬ټإوًّ ودٸً زٿ ٌى ؤٔعدٌ يف
َُ٤ٹص ظُټُر ؤ١٬دء خٞتٕڃَُ ،ټّر خْ١٬دء ڀٽٿّ ٘ى ٛټإنّ ٸىڀً ٸىپ خڀٵٝٿ يف ٌٍخ خجملدپ.
وٸدپ يف ٌڂّ خڀىـً وٸسمً يف ٌڂّ ڄهفىّ مل ٍَټُ خٔڃ:
4

٢تــد ـس ــهصٌ ٴُهــد ٔــ٥ىقو وا ُٝــٳ
ټإنَّ زٹدَد خ١تٕٻ يف ٜاـمه واـًٌّد

وٜوــًٮٌ ٢ت ــد ٰ ــدپٍ زى ٝــٳ َُٰـــٳ
زٹدَ ـ ــد ٝتـ ـــدي يف ـَ ـ ــًخَ ټىُـ ـــٳ
(خزه خڀُّوڄٍ ،4164 ،ؾ)112-111ٚ ،6

خ١تٽدن خڀٌٍ َټّّ ٬ځًُ خڀّٙد ُ٬ڀُٝرّ ٬ځًُ ٌفدجً ،وـً خ١تهفىّ ،خزعًؤ ٌفدجً ڄه ـسهعهد
و٘سّهً زٕ٥ىق وُٝٳ و٘سًّ ًٰٜهد وزُّه ڄٹًخَ ٸُمعً خڀٱدڀُص زىٝٳ َُٰٳٍ و٘سًّ خ١تٕٻ
خڀٌٍ َىـً ٬ځً وًٌّد ّتًخَ خ١تُلد ٞؤتد َىـً ٬ځُهد ڄه ٴ١ىٖض ؤوُي وؤَ١دً ٌٍخ
خڀىٜٳ ٸً وٙإ ڄه ٍ٘وٌخض خْوٜدٲ خڀيت ٸً وٙإض ڄه ٸُخجك خڀّٙدُ٬؛ ْوًّ ڄدپ بىل
خڀىـً وٜىَّ ٘ىد٬ص وـً خ١تهفوىّ وٸسمً ظٝىَُخً ٬سٹَُدً ،وٌٍخ وٜٳ ڄ ٫ٸُٝي َٽٵٍ خ١تهفىَّ
وَٽٵُىد ؤن وٍټُ ؤنّ خڀّٙدَ ُ٬ـّك خڀىٜٳ خڀٹَٝت ٤تٿّ خڀىٜٳ خڀّ٥ىَٿ ،وڀى٭عُٲ ؤوًّ َ٭ُٲ
ڄىخ ٫٠خ١تىعځٵص خڀيت ٍَټُ ؤٌدـًُ ٴُهد وٖ يخٍ٬ا ڀىٹً خڀّٙد ُ٬و٬مځً ٌٍخ.
 .4واُٝٳ :وٝٳ خڀٍّٙء ،ټٿّ ڄد ٰ ًّ٥خڀُّؤْ ڄه ومدَ ؤو ٬مدڄص (خ١ت٭فڃ خڀىُٔ ،563ٚ ،٣ڄديّش وٝٳ).

15

الرومي
ال ّ
شخصية الكاريكاتيرية عند ابن ّ

وٸدپ يف ٸسك وـً "ـامَ٩ص" 4وخٔعىٽدَي:
بٌ ٌ ـ ــڃ ٬ـ ــدَىىي خڀٵ ـ ــدجل خڀـ ــٍټُاخ
٬ىً ،بٌخ ڄد ظـُخءي وـهوـًوٜ ،اـ٭اُخ
ڀځـ ــربي ڄُعـ ـدً ،وڀ ــى ياََّ٬عـ ـًو ٔاـ ــٹُخ
ڄوفـ ـــدٌزدً وظ ـ ــُخً ؤو زدڀ٭ـ ــدً لاـ ـــفُخ
بٌخ ٘اـ ــًخ واٱا ـ ــمدً ؤو ټ ـ ـََُّا خڀىَّـ ـ ـَُ٩خ

َؤَطو ـم٩صً ٮتٙـً خڀىّـدْا ټځَّهوـڃو
ٗتــدپُ ڄــد زَُٸــدذَ خڀىّــدْ ڄــه ڄاُــٿٍ
وبَن ظاسا ـ ـًَّي زٝـ ــىضٍ و ـ ـُّ ٔدڄـ ـ ـ٭وًو
ٗت ـــدڀًُ ؤزـ ــًخً ڄـ ــه ٸُس ـ ــك ڄاىـ ـ ـَُ٩ي
ټ ـ ـ ــإوًَّ  ٠ـ ـ ــٵً ٪يف ڀُفّ ـ ـ ــص ٌاـ ـ ــُاڂ

(خزه خڀُّوڄٍ ،4164 ،ؾ)441-444ٜٛ ،6

ٌٍخ َٔڃ ټدََٽدظَتٌ٬ ،دجل ٴًُ خڀّٙدُ٬و خڀّٙى ٛخڀٌٍ ٝتٍّا زإٛتً زه ـ٭ٵُ زه ڄىًٔ
ٌى خڀٌٍ خ٘عهُ ّتم٩ص ٞتمىُ٬ ٦ىًُ ،وخڀّٙدَٝ ُ٬ٳ خ١تهفىّ وٌى ٘ى ٛودڄٿ خڀٍّټُ
٬ىً خڀىّدْ وَعىٵُ ڄىً ټٿّ خڀىّدْ ،وَّ٬ڃ خڀّٙد ُ٬ؤنّ خ١تهفىّ ٌى خڀٌٍ مل َٽً َوسًٌ زٝىض
لعًّ ظُي خڀّٕدڄ٫ا ٔٹ٬ ٣ځً خَْ ٞڄه ًّ٘ش زُويش ٌٍخ خڀٝىض خڀٹسُك وظٝٿ ًّ٘ش ٌٍي
خڀسوُويش بىل لً ڀى ټدن ظوځسَٓو خڀّٙى ٛزىدَ ـهىّڃا ٖ ٬تًٌ ڀً .وب٠دٴصً ٬ځًُ ٌى خ١تهفىّ خڀٌٍ
لُىمد ظى ُ٩بڀًُ ڄه ٸسك ڄىُ٩ي ،ظُخي ټإوًّ ٬تٍذ وظُخً ؤو ټإوًّ خزعځ ٫لفُخً وَٽٵُىد ٌٍي
خڀٝىَش خڀٽدََٽدظَتَص ؤن وعٝىَّ خ١تهفىّ ـدل ٧خڀ٭ُىاُتَ ،زدڀ ٫خٟتفُ ،ڄٜ ٫ىضٍ ٸسُكٍ ،وَٙعًّ
خ٢تفدء لُىمد خڀّٙدَ ُ٬وًَل ٌفدجً وَٹىپ :بنّ خ١تهفىّ لُىمد ٰىًّ ؤُٰىُصً ؤو ظٽَُّ خڀىُّ٩ا ټإوًّ
٠ٵً ٪ټسَت خڀّٕه يف ڀُفّص ڄه خ١تدء.
ٸدپ يف ظٙىًَ خڀىـً ؤَ١دً وٌى يف "ووفكَ خ٠تديڂ":
ٸُــٿ ڀ ـىوفك :ؤو٥ــدضا زــدذا خڀىَّف ــدق
ڀٕ ـطا زدڀَّٕ ــدزك خ١تُفُــً ،ٴــًا٬ ٪ى ــ
ڀُــطا ٘ ــ٭ٌُ ٔتـــد ظ٩ى ــٻ ظو ٝـ ـسٍَ
ؤَزَـىاــ ـ ـ ـ ـًٍ ټ ـ ـ ـ ــإوًَّ وــ ـ ـ ـ ـًو ٸـ ـ ـ ـــُيٍ
ؤٌ ل ـ ـكٍُِ ٴُ ــً ڄـ ـها خڀ َّ٥ـ ـَتَ ؤَن ڀَ ــى
ٴُ ـ ـ ــً و ـ ـ ــًخن ؤ٪تَٙـ ـ ــدن ز٭ُـ ـ ـ ـًاخ
وومـ ـ ـ ــٙصٌ ٴـ ـ ـ ــىٶ ٜو ـ ـ ــٵُش ٴ ـ ـ ـــعُخي

زـ ـ ـ ــٿ ظ٭ـ ـ ـ ــدَُ٤عاً :زـ ـ ـ ــٗ ڄٵعـ ـ ـ ــدقَ
ٺ َټـ ـ ـ ـــىذ خڀسـ ـ ـ ـــمىَ ڀځـ ـ ـ ـــٕسّدقَ
ٸځ ـ ـرا وَيَّخنَ َ ـ ــد ټٕـ ــَت خٞتى ـ ــدقَ
ل ـ ــدجٿُ خڀځّ ـ ــىن ودڄ ـ ــًو خ١تٝـ ـــسدق
ـاـ٭ ـ ـ ـ ـ ــځىوي ٴَـّّخ ٬ـ ـ ـ ـ ــص يف ٸ ـ ـ ـ ـ ــُخقَ
ن ڀَ٭وـ ـ ــمٌُ ڄ ـ ــه لوم ـ ــُش خڀعـ ـ ــٵدقَ
ټىاوُـ ـ ـ ـ ــڃ خڀٍٍزـ ـ ـ ـ ــدذ يف خڀځٍٹّـ ـ ـ ـ ــدقَ
(خزه خڀُّوڄٍ ،4164 ،ؾ)441-442ٜٛ ،4

 .4ؤٛتً زه ـ٭ٵُ زه ڄىًٔ.
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َُٔڃ ڀىد خڀّٙد ُ٬يف خْزُدض ظٝىَُخً ټدََٽدظَتَدً ڀځّٙى ٛخڀٌٍ ٝتٍّ زـ"خڀىفك" وٌى ٘ىٛ
ټمد َٝٵً خڀّٙدَ ،ُ٬عّس ٫خڀىّفدق ڀٽهّ يون ؤٌّ ڄٵعدق ويف وٵٓ ٌٍخ خڀىٜٳ ٧تً ؤنّ خڀّٙد ُ٬خوعدَ
ڀٵ( ٧خڀىّفدق)ٌٍ ،خ خڀځٵ ٧ڄه ڄٙعٹّدض خٔڃ خ١تهفىّ ،وٖ َٹًٝي خڀٙد ُ٬بڀّد ڀسُدن ٔىَُعًًََُ .
خڀٙد ُ٬ؤن َٹىپ ٌى خڀس٭ًُ ٬ه خڀىّفدق وًََل خڀّٙد ُ٬وٜٵً ٸدجًٗ :بنّ خ١تهفوىّ ٸً ٤ځر ؤڄُخً
ڄٕعمًُٗ؛ ْوًّ ٸً ٙ٬ٷ ـدََصً خٝتهد "وَيّخن" ڄ ٫ٸسك وـهً خڀٌٍ َٙسً وـً خڀٹُيش ،و٬ځًُ ؤن
َىٕادٌد؛ ْوًّ يف وٹ ٛؤـّخء ـٕمً ټ٥دجٍُ ټَٕت خٞتىدق ،وٌٍخ خڀىـً ٸً و١ر ڄدءي وٌى ز٭ًُ
٬ه ٛتُش خڀعّٵدقٖ ،وعٗ ٢ڀىن وـهً زځىن آوُ ،و٘سًّ خڀّٙدٌٍ ُ٬خ خٖوعٗ ٢زٕاځك خڀٍٍزدذ خڀٌٍ
ـو٭ٿ ٴىٶ وسطٍ وَٽٵٍ خ١تهفىّ ٌٍخ خڀىٜٳ خڀ٭سٹٌُ خڀٌٍ مل َعُٺ ڀً ٣تدًٖ ڀٹُدڄً ؤڄدڂ خڀّٙد.ُ٬
ْجاء انؼُىب ادلؼُىَح
ټمد ٸُٿَ آوٵدً ظوٹَّٕڃ ؤوىخ ٪خ٢تفدء خڀٽدََٽدظَتٌ بىل خ٢تفدء خڀ٩دٌٌُ وخ٢تفدء خ١ت٭ىىٌ ،ٴٹً
ـحىد زٙىخًٌ خ٢تفدء خڀ٩دٌٌُ خ١تىعځٵص ،ؤڄّد خِن ـًَُ زىد ظٕځُ ٣خڀّ١ىء ٬ځً خ٢تفدء خ١ت٭ىىٌ
خڀٌٍ َٰڃ ْتػ ٤ىَٿ مل و٭ؽُ ٬ځًُ يف يَىخوً ،بڀّد زٍٙء ٸځُٿ ،ټدڀسىٿ وخيّ٬دء خڀٽٍذ ڀٹىپ خڀّٙ٭ُ
ڄه ـدور خ١تهفىّ .وڄد ٬تځر خٖوعسدي يف ٌٍخ خڀىّى ٪ڄه خ٢تفدء ؤوًّ َىعهٍ زد٢تفدء خ١تديٌّ وخڀّ٩دٌٌُ.
ٌ .4فدء خڀسوىٿ
ٸدپ ١تهفىّ ٝتٍّ زـ" "ًُٕ٬ؤَ١دً:
َوٹَـ ـ ـ ـ ـعُِ ُٕ٬ـ ـ ـ ــً  ٬ـ ـ ـ ــځً واٵٕـ ـ ـ ــً
ٴَځَـ ـ ـ ـ ـ ـــى َٕعا٥ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُ٫و ڀعاٹعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــَتي
٬ا ـ ـ ـ ـ ـ ــٍََوادي ؤَ ـ ـ ـ ـ ـ ــدڂا ب٬ـ ـ ـ ـ ـ ـــًخڄً
َ٠ـ ـ ـ ـ ـ ــُطو ڀعٵَُـ ـ ـ ـ ـ ــٷ ؤڄىخڀـ ـ ـ ـ ـ ــً

وڀُ ـ ـ ـ ــٓا زاسـ ـ ـ ـــدٶٍ وڀـ ـ ـ ـــد وـدڀـ ـ ـ ـــً
ظى ـ ـ ـ ـٵََّٓا ڄ ـ ـ ـــه ڄاىـ ـ ـ ــىاٍُ وخل ـ ـ ـــً
ٴمـ ـ ـــد ٬وـ ـ ـــٍَو ٌٌ زاىاـ ـ ــٿٍ وخــ ـ ـــً
َـ ـ ـ ـ ـًاٌ وخَغٍ ڀُ ـ ـ ـ ــٓ زدٟتدڄ ـ ـ ـ ــً
(خزه خڀُّوڄٍ ،4164 ،ؾ)146ٚ ،4

ٸً وٜٳ خڀّٙد ُ٬خ١تهفىّ خڀٌٍ ڄٙهىَ زسىځً و٘مًّ بِخء خِوَُه ،وخ٬عٹً ؤوًّ َسىٿ لعًّ
٬ځً وٵًٕ ،وٌٍخ ٌى هندَص خڀسىٿ خڀٌٍ وـًودي ٬ىً ٘ى ،ٛؤڄّد خڀٍّٙء خ١تهڃ وـًَُ ڀٗڀعٵدض
ٌى ټُٵُص ڄ٭دٞتص خڀّٙدٌٍ ُ٬خ خڀسىٿ؛ ْوّىد ٧تً خڀّٙد ُ٬ڄدپ يف وٜٵً ڀسىٿ خ١تهفىّ بىل هنفً
خڀّٙى ،ٍٝوڄد ٌى بڀّد خٔعىًخڂ ؤٔځىذ خڀّٙىُٝص خڀٽدََٽدظَتَص ،ٴعُخي َٝٳ خ١تهفىّ زإنّ
«ٴعمص خْوٳ وخلًش ظًٕ لدـعً ڄه خڀعىٵٓ ،وڀى َآٌد لٹدً ظٱىًُ ٬ه ؤوعهد ڄد خوعٵ ٫هبد بزٹدء
٬ځُهد ،لُٜدً ٌڄُمدً َعّٝٳ زً ٘مّدً وظٹعَتخً» (ُ٠ٳ.)462ٚ ،4533 ،
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ٌ .6فدء خيّ٬دء ٘دَُّ٬ص "خڀسمعٌُ"

17
4

ڄـ ــد ٕتـ ـــّ٪و خڀ ٙـ ــدشُ بٌخ ٘ومَ٥ـ ـــط
وٖ ڄـ ـ ـ ـ ـها خڀعاَّٵٝـ ـ ـ ــُٿَ ڄاىٽ ـ ـ ـ ــىٔاص
ڀٽ ـ ـ ـ ـ ـىَّهد ظاف ـ ـ ـ ـ ـّا٪و ڄ ـ ـ ـ ـ ـكه وا ـ ـ ـ ـ ـځّص
ڀٙـ ـ ـ ــٵٷو ؤن َٽـ ـ ـ ــعارا يف ـځ ـ ـ ـ ــًٌد

ڄ ـ ـ ـ ـــه ؤَملَ خڀٍّز ـ ـ ـ ــكَ وٖ خڀَّٕځ ـ ـ ـ ــهَ
وٖ ڄـ ـ ـ ـ ـ ـها خڀ َّٙـ ـ ـ ـ ـٍَ وٖ خڀَّ٥س ـ ـ ـ ـ ـهَ
6
ظٹ ـ ـ ـــًق يف خْل ـ ـ ـــٙدء زد١تَ ـ ـ ـــُن
4
٘ـ ــ٭ُوٺ َـ ــد ٌخ خڀٹ ـــُن وخڀٽ ٙـــه
(خزه خڀُّوڄٍ ،4164 ،ؾ)424ٚ ،4

٧تً يف خْزُدض وٜٵدً ڀځمهفىّ خڀٌٍ ًَّ ٍ٬ٸىپَ خڀِٙ٭ُ وٌفد خڀّٙدُ٬ا ،ڀٽه يف َؤٌ خزه
خڀُّوڄٍ ڄد ٌى زٙد ،ُ٬ٴځهٍخ وُي ٘سًّ خزه خڀُّوڄٍ ٌٍخ خ١تهفىّ زدڀٙدش خڀيت ٌٍ ٬ځً و٘ٻ
خڀٍّزك ،ووٙدًٌ ټُٳ ټدن ٬تم ٫زُت لدڀص خ١تهفىّ وخيّ٬دجً خڀٽدٌذ ڀځّٙ٭ُ ولدڀص خڀٽسٗ خڀٌٍ
ٸديڂ ؤڄدڂ خٞتّّخَ ومل َٽً َسٹً ٍ٘ء ڄىً بڀّد ؤـّخء ڄىٵٝځص ،وَسًؤ خڀٙدٌ ُ٬فدءي خڀٌٍ َىٵٍ
٬مٷ خٞتٕڃ وَٽىٌ خْڄ٭دء وخْلٙدء ،وَٝىَّ خڀٽسٗ خڀٌٍ ٬ځً و٘ٻ خڀٍزك ،ڀٽىًّ ٖ َ١فُي
ٍ٘ء ڄه خڀٍَّزك وٖ خڀٕځه وٖ ٍ٘ء آوُ ټدڀّٙىخء وخڀ٥سه ،ڀٽىًّ ٕتّ ٪ڄه ؤ٘ىخٺ ٘فُش ٘دجٽص
خڀيت ظٹُق ؤ٬مدٶ خٞتٕڃ ؤو ظ١فُي ٘فُشٌ َُٔ ٫خڀىَي ،وؤوعدَ٫تد خڀٙد ُ٬وڀٽٿ ڄىهمد
وىخ ّٚظعمٌُّد ٬ه خْوُي ،وڄد ټدن خ٢تًٲ ڄه ټٿّ ٌٍي خْڄىَ بڀّد ؤن ََُىد خڀّٙد ُ٬ظإؼَت
ٌفدجً ٬ځً خ١تهفىّ ٌٍخ خ٢تفدء خ١تٹٍ ٪خ١تّ١د ٞخڀٌٍ َ٭مٿ ټٕٗق لديّ ،وخڀٙ٭ُ خڀٌٍ َىًٙي
خ١تهفىّ وَهفى زً خِوَُه ،ـًَُ ؤن َوٽعر ٬ځً ـځًي.

 .4خڀىڀًُ زه ٬سًُ زه ٭تِت ،ؤزى٬سديش خڀّ٥دجٍ خ١تىسفٍ.
 .6واځّص٘ :فُش ٘دجٽص .خ١تُن٘ :فُش َُٔ ٫خڀىاٌَ.
ٌ .4و خڀٹُن وخڀٽٙه ٔت٭ٌت خڀًَّىغ.
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اخلامح
ڄه وٗپ ٸُخءظىد يف يَىخن خڀٙد ُ٬وٕع ٫ُ٥خڀٹىپ زإن خ٢تفدء خڀٽدََٽدظَتٌ ٔىخء ټدن
ڄديَدً ؤو ڄ٭ىىَدًٌ ،ى ڄه ؤ٘ى ٫وؤٸسك ؤوىخ ٪خ٢تفدء خڀٌٍ ٯتٽه ؤن ٯتُٿ بڀًُ خ٢تفّدء ڀُؽَت
خڀ١مٻ وخٖمشحّخِ ٬ىً خِوَُه ،وٌڀٻ ٸمّص ؤوىخ ٪خ٢تفدء ڄه لُػُ خٔ٠مدٺ وخڀّٕىَُص
وخٖوعٹدڂ ،وٖ ٯتٽه ؤن َعٝىَّ ٴىٸً .وخڀٙى ٛخ٢تفّدء ټدزه خڀُوڄٍ يف ظٝدوَُي خڀٽدََٽدظَتَص
َوٙسً َّٔدڄدً ؤو ؤټؽُ ڄىً ظسمُّخً .خڀٽدََٽدظَت ڄ ٫زٕد٤عً ٭تعدؾ بىل خڀعإڄّٿ وخڀًٸص؛ ْوًّ َربِ
خڀ٭ُىذ ،وّتدور ٌٍخ َٕعىًڄً خڀىٹدي ټىُٔځص ڀځىٹً ،ټمد زديَ زً ٘دُ٬ود يف ڄىخ ٫٠ټؽَتش
ڄه يَىخوً ،ٴٹً وُي خزه خڀُّوڄٍ ڄسً٬دً وڄعفًّيخً يف ٬مځً ٌٍخ ٖ ،زدڀىّٕسص بىل ڄ٭د،ًَُٜ
زٿ زدڀىّٕسص بىل ؤيزدء ڄد ٸسځً ټځّهڃ.
ولُىمد وًَُ ؤن وٹدَن زُت خزه خڀُّوڄٍ ؤدجُ ڄ٭د ًَُٜڄه خڀّٙ٭ُخء يف ڄ٭دٞتعهڃ
خ٢تفدء ،ودٜص ٌفدء خڀّٙىُٝص خڀٽدََٽدظَتَص ،زإٸٿّ يٸّص وًَٺ ؤنّ خڀّٙىُٝص خڀٽدََٽدظَتَص
خڀيت َٝتهد خزه خڀُّوڄٍ ٌٍ خْٜٿ ،وٌٍي خْوٜدٲ خڀيت َؤَىدٌد ٬ىً َٰت خزه خڀُوڄٍ ٌٍ
خڀٵُ .٪وڄه يٖجٿ ٌٍخ خْڄُ ؤنّ خزه خڀُّوڄٍ ٬دجل خ٢تفدء خڀٽدََٽدظَتٌ زإټمٿ وؤًبّ ڄ٭ىدي،
ټٙد٬ ُ٬سٹٌُ٬ ،ځً ٬ٽٓ خڀّٙ٭ُخء خِوَُه خڀٍَه ؤ٘دَوخ بىل خ٢تفدء خڀٽدََٽدظَتٌ يف ؤ٘٭دٌَڃ
ٸځًُٗ .و٧تً ٔدجُ خڀّٙ٭ُخء خڀٍَه ٬دٞتىخ خ٢تفدء ؤَ١دً مل َٝځىخ بىل ڄد وٜٿ بڀًُ خزه خڀُّوڄٍ،
وخًٌْخٲ خڀيت َعس٭هد خزه خڀُّوڄٍ ٌٍ ٗتعځٳ ٬ه خِوَُه؛ ْنَّ ًٌٴً ڄه ظٝدوَُي ڀځهفدء
خڀّٙىُٝص خڀٽدََٽدظَتَص ټدن خڀٌّّى زىٵًٕ وخٖلعٹدَ ڀّوَُه وڄه وٗپ ٸُخءش يَىخوً وٕعًَٺ
زإن خ٢تفدء وودٜص خ٢تفدء خڀٽدََٽدظَتٌ خ١تٹٍ ٪٭تعٿ ـدوسدً ؤُ٭دً ڄه يَىخن خڀٙدٌ .ُ٬ىدٺ
ټؽَت ڄه ؤ٘٭دَ خڀٙد ُ٬يف خ٢تفدء ٖ ٯتٽه ؤن َوٍټُ ٍ٘ء ڄىً ڀٕسر ٴ٩د٬عً و٘ىد٬عً ،وْوّهد
ټدوط ز٭ًُشً ـًخً ڄه ؤن ٨تٕسً يف لٹٿ خْيذ ،وڀٽه  ُٝ٬خڀٙد ُ٬وڄٹعُ١دض ِڄىً ټدوط
ظىٴٌُّد ،ڄه خڀسدلؽُت ڄاه َاټًّ ٬ځً ٌٍخ خٞتدور ڄه ؤ٘٭دَي ٸدجًَٗ ٖ« :ىٽُ ؤنّ يف ٌفدء ٜدلسىد
ٍ٘ء ڄه خڀً٬دزص ولٕه خڀعٝىَُ ،وڀٽه ڄ٭٩مً ٴدلٗ ٖ َُظٵ ٫بىل ڄد وٕمًُّ ٴىدً ؤيزُّدً»
(خ١تٹًٍٔ .)654ٚ ،4545 ،ٴځهٍخ يف يَخٔعىد ٌٍي خٸعُٝود ٬ځً ڄد ڀٍّ ڄىً و٤دذ ،وظُټىد ڄد ټدن
٦تځّدً و٥تدڀٵدً ڀٕىّص خِيخذ ،ڀُٽىن ٔهًٗ ٖٸعسدْ خڀځٱص خڀ٭ُزُص خ١تٙىّٶ بڀُهد ڄه ټٿّ ـدور.
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خزه وځٽدن ،ؤٛتً زه ٤تمً (يون ظد) .وٴُدض خُْ٬دن يف ؤوسدء ؤزىدء خڀّّڄدن .ؾ ،4لٹٹً
بلٕدن ٬سدْ ،زَتوض :يخَ ٜديَ.
خزه خڀُوڄٍ٬ ،ځٍ زه ٬سّدْ (ٌ4164ـ) .يَىخنُ٘ .ق ؤٛتً لٕه زٕؿ ،زَتوض :ڄىٙىَخض
٤تمً٬ځٍ زُ١ىن.
خڀسٕعدٍل ،ٴاخي ؤٴُخڂ (ٌ4145ـ) .خجملدٍل خٟتًَؽص .ؾ ،6ـًّيٌد ٞتىص ڄه خْٔدظٍش ،ٸڃ:
ڄىٙىَخض ٌوٌ خڀٹُىب.
زىز٭ُى ،زىٚت٭ص ( .)6224ـًڀُص خڀٹُڃ يف خڀّٙ٭ُ خٞتدٌځٍ .يڄٙٷ :ڄىٙىَخض بٖتدي خڀٽعّدذ خڀ٭ُذ.
خ٠تٵدـٍ٤ ،تمً ٬سً خ١تى٭ڃ (ٌ4146ـ) .خِيخذ خڀ٭ُزُص يف خڀ٭ ُٝخڀ٭سّدٍٔ خْوّپ .زَتوض:
يخَ خٞتُٿ.
خڀُخٴ٭ٍ ،ڄ٥ٝٵً ٜديٶ (ٌ4164ـ) .ظدََه خِيخذ خڀ٭ُذ .ؾَ ،6خـ٭ً و٠س٬ ً٥سًخهلل
خ١تىٙدوٌ؛ ڄهًٌ خڀسمٹَتٌ ،خڀٹدٌُش :ڄٽعسص خٔٯتدن.
خڀَّدض ،ؤٛتً لٕه (يون ظد) .ظدََه خِيخذ خڀ٭ُيب .خڀٹدٌُش :يخَ هن١ص ڄ ُٝڀځ٥س ٫وخڀى.ُٙ
ُ٘ٲ٬ ،سًخڀ٭َّّ (ٌ4144ـ) .خْيذ خڀٵٽدٌٍ .ڀى٧تمدن :خڀُٙټص خ١تَُٝص خڀ٭د١تُص ڀځىّ.ُٙ
ٜدحل ڄىّدٌ ،٪د٘ڃ (َ .)4554وخج ٫ڄه خْيذ خڀ٭ُيب .زَتوض :يخَ وڄٽعسص خ٢تٗپ.
ُ٠ٳ٘ ،ىٸٍ (يون ظد) .ظدََه خْيذ خڀ٭ُيب :خڀ٭ ُٝخڀ٭سدٍٔ خڀؽدٍل .خڀٹدٌُش :يخَ خ١ت٭دَٲ.
ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ( .)4533خڀٙ٭ُ و٤ىخز٭ً خڀٙ٭سُص ٬ځً ڄُّ خڀ٭ٝىَ .خڀٹدٌُش :يخَ خ١ت٭دَٲ.
ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــ ( .)4534خڀٵه وڄٍخٌسً يف خڀٙ٭ُ خڀ٭ُيب .خڀٹدٌُش :يخَ خ١ت٭دَٲ.
خڀ٭ٹدي٬ ،سدْ ٤تمىي (يون ظد) .ـمد خڀ١دلٻ خ١ت١مٻ .زَتوض :يخَ خڀٽعدذ خڀځسىدٍل.
ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ (ٌ4144ـ) .خزه خڀُّوڄٍ .ؾ ،41زَتوض :يخَ خڀٽعدذ خڀځسىدٍل.
خڀٵدوىٌَ ،لىّد ( .)4544خٞتدڄ ٫يف ظدََه خْيذ خڀ٭ُيب :خْيذ خڀٹًَل .زَتوض :يخَ خٞتُٿ.
خڀٹَتوخٌل ،خزه َُ٘ٷ (يون ظد) .خڀ٭مًش يف ٤تدٔه خڀّٙ٭ُ وآيخزً.
٤تمًُٔ ،خؾ خڀًَه (يون ظد) .خڀٵٽدٌص يف خڀّٙ٭ُ خڀ٭ُيب .زَتوض :يخَ خڀُخظر خٞتدڄ٭ُص.
٤تمًُٔ ،خؾ خڀًَه (يون ظد) .خ٢تفدء يف خڀٙ٭ُ خڀ٭ُيب .زَتوض :يخَ خڀُخظر خٞتدڄ٭ُص.
ڄ٥ٝٵً ،بزُخٌُڃ؛ خڀَّدض ،ؤٛتًلٕه؛ ٬سًخڀٹديَ ،لدڄً؛ خڀىفدَ٤ ،تمً٬ځٍ (يون ظد).
خ١ت٭فڃ خڀىُٔ .٣خٔ٥ىسىپ :يخَ خڀ٭ىيش.
خ١تٹًٍٔ ،ؤوُٓ ( .)4545ؤڄُخء خڀٙ٭ُ يف خڀ٭ ُٝخڀ٭سدٍٔ .زَتوض :يخَ خڀ٭ځڃ ڀځمَُٗت.

