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ثٌٍّخص:
ٌ
 ٢طِىَٛ
٣ؼظزَ ػِٔخء حالؿظٔخع حُِـ ١ٞإٔ حُِـش
ًخثٖ ك ٌّ
ٝطظطٝ ٍٞط٘يػَ ٗظ٤ـش ُؼٞحَٓ َٓطزطش رخُٔـظٔغ حٌُ ١طؼ ٖ٤كٚ٤
ًٔ" ،خ ٣ؼظزَٛخ حُؼِٔخ ُء أُلخظخ ً
ه ّٞػٔخ كٟٔ ٢خثَْٛ
٣ؼزَ ً َُّ ٍ
ُ
رؤٓخُ٤ذ هخٛش٣ٍَٟٝ ٢ٛٝ ،شٌ ُِ٘ٞع حإلٗٔخٗٝ ٢طالُٖٓٓ ٚ
ُيٕ ىٍٝؿ ٚكظ ٠حكظ٠خٍٝ" ،2"ٙطخٍ٣ن أىد حُِـش  ٞٛػِْ
٣زلغ ك ٢أكٞحٍ حُِـش ٝأٞ١حٍٛخ ٓٝخ ىهِٜخ ٖٓ ٝؿ ٙٞحُظ٣ٌٜذ
ٝحُظلٔ ٖ٤أ ٝحُظؤه٣ٝ .3"َ٤ؼظزَ حُؼِٔخء حُِٜـخص ٤ُٝيس ٌُٜٙ
٣ٝل َٜػِٔخء حالؿظٔخع ػيَّس ػٞحَٓ ك ٢طط ٍٞحُِـش
حُؼٞحَٓ ،
ُ
ُٜٝـخطٜخ ًٔ ،خ ٠٣ؼٓ ٕٞؼخَ٤٣ح ُظطُ ٍٞـش ػِ ٠كٔخد ُـش
أهَ ٟأُٜ ٝـش ػِ ٠كٔخد ُٜـش أهَ. ٟ
ك ٢ىٍحٓظٓ ٌٙٛ ٢ؤُر ِ ّٖ٤أ ْٛحُٔؼخ َ٤٣حُظٟٝ ٢ؼٜخ ػِٔخء
طط ٍٞحُِٜـخص ػِ ٠كٔخد ُٜـخص أهَٟ
حالؿظٔخع حُِـ ١ٞكُّ ٢
أ ٝػِ ٠كٔخد حُِـش حألّ ًٔ ،خ ٓؤر٤زٖ أػَ  ٌٙٛحُؼٞحَٓ ػِ٠
أٛلخد حُِـش أٗلٔ. ْٜ
 ٖٓٝأ ْٛحُؼٞحَٓ حُظ ٢طٔخػي ػِٞ٘ٗ ٠ء ُٜـش ٝططٍٛٞخ
ػِ ٠كٔخد حُِـش حألّ أُٜ ٝـخص ٓلِِّ٤ش ٓوخٍرش :
 .1حُؼٞحَٓ حُٔ٤خٓ٤ش ك٤غ طو ّٞرؼ ٞحألكيحع حُٔ٤خٓ٤ش
رٔٔخػيس ٓـٔٞػش ٖٓ حُ٘خّ ػِ ٠كَُٜ ٝـظ ْٜأُ ٝـظ ْٜػِ٠
ٓـٔٞػش أهَ ٖٓ ٟحُ٘خّ ًٔخ ٣ل َٜأػ٘خء حكظالٍ ىُٝش ُيُٝش
أهَ ، ٟأ ٖٓ ٝهالٍ ِٗٝف ٓـٔٞػش ٖٓ حُ٘خّ اُ ٠رالى ؿَ٤
رالىًٔ ْٛخ ٣لٓ َٜغ حُٔ ٖ٤٣ٍٞأ ٝحُؼَحه ٖ٤٤ح ٕ٥ك٤غ ِٗكٞح

 2حُـالٜٓ ،٢٘٤٣طل ،٠سؽجي ثٌّؼٍمجس ثٌؼؾش :وضجح أدح ٚصجس٠خ
ٌٚغز ،حٌُٔظزش حُؼ٣َٜش.21 .ٙ ،ّ1998 ،
َٛٓ 3ل ،٢كٖٔ دمحم ،أدح ثٌٍغز ثٌؼشد١ز ،ىحٍ حُٔؼخٍف ،حُوخَٛس،
.136.ٙ ،1976 ،2١
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أّ ِ ٛ ٝـَٝح اُ ٠رِيحٕ أهَٔٓ ٟخ حٟطَ ْٛاُ ٠حًظٔخد ُـخص
ُٜٝـخص ؿي٣يس .
 .2حُؼٞحَٓ حالهظٜخى٣ش ًُٝي ػ٘يٓخ طٔ٤طَ ٓـٔٞػش
حهظٜخى٣ش ػِ ٠روؼش ؿـَحك٤ش ك٤ٔ٤طَ ٕٝرٌُي ػِ ٠حهظٜخى حُزِي
ػْ ٣لَُ ٕٟٞـظ ْٜأُٜ ٝـظ. ْٜ
ِفجص١ح ثٌىالَ :حُِـش ،حُِٜـش ،حالؿظٔخع ،ػِْ حالؿظٔخع
حُِـ.١ٞ
ثٌٍغز :
حُِـش ٓؼَ حٌُخث٘خص حُل٤ش طل٤خ ٝطظؼَُ ٝالٟطَحد
ٝحُظطٝ ٍٞحُظؤهَ ٝحالُىٛخٍ ٝحالٗظ٘خٍ ٝحُوٞس ٝحُ٠ؼق
ٝحالٗلٔخٍ ٝحالٗوَح.ٝ
ٝؿـخءص ًِٔش "ُـش" ٖٓ "ُــخ" ،إٔ حُِــش ػِـُٕٝ ٠
"كؼِـش" ٓـٖ "ُــٞص أ ١طٌِٔـض"ٝ ،أِٜٛـخُ :ــٞسٝ ،ه٤ـَ
أِٜٛـخ "ُــ "٢أُ" ٝــٝ ،"ٞؿٔؼٜـخ "ُــُ"ٝ "٠ــخص" أٝ
4
ْ
ًًَٝص ك ٢حُوخٓ ّٞحُٔل ٢٤كٓ ٢ـخىس "ُــ"ٞ
"ُــ."ٕٞ
رخُـٞح.5ٝ
ٝهي حٛظْ حُِـ ٕٞ٤٣ٞحٛظٔخٓخ ً رخُـخ ً رخُِـش ٝططٍٛٞخ ٝطؤهَٛخ
ٝحٗلٔخٍٛخ ٟٝؼلٜخ ٝحٗلالُٜخ ٝطؼَٜٟخ ُِٔٞصٍٝ .أٟ
حُِـ ٕٞ٣ٞإٔ حُِـش طظؤػَ رخُظـَ٤٤حص حألؿظٔخػ٤ش ٌُٜٝح كؤٕ ًَ
طط ٍٞحؿظٔخػ ٢أٗ ٝلٔ ٢أ ٝػوِ ٢أ ٝر٤ج ٢أ ٝك٠خٍ ١أ ٝػوخك.٢
طزيٓ ٝظخ َٙٛك ٢حُِـش كظالكوٝ ٚطظٌَ٘ ٓؼٝ ٚطٞػَ ٝطظؤػَ ر.ٚ

4حرـٖ ٓ٘ظـٌ ،ٍٞغـجْ ثٌؼـشح ،ىحٍ ٛـخىٍ ،رـَٝ٤ص( ،ى.ص،).
ٓخىس "ُــخ".
5حُل َُٝ٤آرخى ،١ثٌمجِٛط ثٌّح١ػٓ ،ئٓٔش حَُٓخُش ُِطزخػش
ٝحَُ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ ،رَٝ٤صٓ ،2005 ،خىس "ُـ."ٞ
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 َٟ٣حرٖ ؿ٘ ٢إٔ حُِـش أٞٛحص ٣ؼزَ رٜخ ًَ ه ّٞػٖ
أؿَحٝ ،6ْٜٟحرٖ هِيّ ًٌَ٣ ٕٝ
إٔ حُِّـش ػزخٍس حُٔظٌِّْ ػٖ
ٗ ٢خٗت ػٖ حُوٜي ربكخىس حٌُالّ
ٓوٜٞىٝ .ٙطِي حُؼزخٍس كؼَ ُٔخٗ ّ
ٓظوٍَس ك ٢حُؼ ٞ٠حُلخػَ ُٜخ ّ ٞٛٝ
حُِٔخٕ
كال ريّ إٔ طٌِٓ َ٤ٜش
ّ
 ٞٛٝك َّ ً ٢أ ّٓش رلٔذ حٛطالكخطًٝ .ْٜخٗض حٌُِٔش حُلخِٛش
ُِؼَد ٖٓ ًُي أكٖٔ حٌُِٔخص ٝأٟٝلٜخ ارخٗش ػٖ حُٔوخٛي
ُيالُش ؿ َ٤حٌُِٔخص كٜ٤خ ػًِ ٠ؼ ٖٓ َ٤حُٔؼخٗ٣ .7٢ؼ٘ ٢إٔ حُِــش
ٓٝـِ٤ش اطٜخُ٤ـش اٗٔـخٗ٤ش اؿظٔخػ٤ـش ٢ٛٝ ،طوظِق ٖٓ ٓـظٔغ اُ٠
آهَ .كٖٔ حُؼِٔخء حُٔؼخ ٖ٣َٛأٗ٤ـْ كَ٣لـش  َٟ٣إٔ حُِـش
ظخٛـَس ٓـٌُٞٞ٤ؿ٤شٝ ،حؿظٔخػ٤ـشٝ ،ػوخك٤ـشٌٓٝ ،ظٔـزش ،ال ٛلـش
رُٞٞ٤ؿ٤ـشٓ ،الُٓـش ُِلـَىٝ ،طظؤُـق ٓـٖ ٓـٔٞػـش ٍٓـُٞ
ٞٛط٤ـش ُـ٣ٞـشٝ ،حًظٔـزض ػـٖ ٣َ١ـن حإلهظزـخٍ ٓؼـخٗٓ ٢وـٍَس
ٓـٖ حٌُٛـٖٝ ،رٜـٌح حُ٘ظـخّ حَُٓـِ ١حُٜـٞط ٢طٔـظط٤غ ؿٔخػـش
ٓـخ إٔ طظلخٛـْٝ ،طظلخػـَ٣ .8يػٔ ٚػٔـخى كخطـْ رو ُٚٞاٜٗخ ٓٝـِ٤ش
حُظلخ ْٛر ٖ٤حُزَ٘ ٌ٣ظٔزٜخ حإلٗٔخٕ ٖٓ حُٔل ٢٤حٌُ٣ ١ؼ ٖ٤ك،ٚ٤
 ٢ٛظخَٛس طو٠غ َُِ٘ ١ٝحُـظ٣ ٢ؼ٘٤ـٜخ حُٔـظٔـغ حإلٗٔـخٗ.9٢
ًٔخ حكٔي حُؼزي حر ٞحُٔؼ٤ي  َٟ٣حُِـ" ٕٞ٣ٞأٗ ٚػٔش ِٛش ٝػ٤وش

6حرٖ ؿ٘ ، ٢ثٌخصجةص ،طلو٤ن :دمحم ػِ ٢حُ٘ـخٍ ،ػخُْ حٌُظذ،
رَٝ٤ص( ،ى.ص ،).ؽ.33 .ٙ ،1.
7حرٖ هِي ،ٕٝثٌّمذِز ،طلو٤ن :هِٗ َ٤لخىس ،ىحٍ حُلٌَ ،رَٝ٤ص،
 ،1988ؽ.753 .ٙ ،1.
8كَ٣لش ،أٗٔ ،ْ٤ظش٠جس ف ٟثٌٍغز ،ىحٍ حٌُظخد حُِز٘خٗ ،٢رَٝ٤ص،
.44-40 .ٙ ،1981 ،2١
9كخطْ ،ػٔخى ،ف ٟفمٗ ثٌٍغز ٚصجس٠خ ثٌىضجح ،حُٔ٘٘ؤس حُؼخٓش َُِ٘٘
ٝحُظ٣ُٞغ ٝحإلػالَٕ١ ،حرِْ٤ُ ،ز٤خ.10 .ٙ ،1982 ،
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رٓ ٖ٤لَىحص حُِـش ًٝؼ ٖٓ َ٤ؿٞحٗذ حُؼوخكش ؿ َ٤حُِـ٣ٞشٌٛٝ ،ح
٣يٍ ػِ ٠إٔ ىٍحٓش حُِـش ُٜخ أٓخّ ػوخكٝ ٢ك٠خٍ.10"١
اٜٗخ طظؤػَ أ٠٣خ ً رخُظٞح َٛحألؿظٔخػ٤ش ٓؼَ حالٓظؼٔخٍ
ٝحالكظالٍ ٝحُٜـَس ٣ُٝخىس كًَش حُؼَٔحٕ ٝحهظالف حُٔ٘خ١ن
حُــَحك٤ش ػٖ رؼٜ٠خ ك ٢حُِٜـخص حُٔلِ٤ش ٝحهظالف ُٜـخص
حُطزوخص حالؿظٔخػ٤ش ٟٝؼق حُيُٝش ٝؿَٛ٤خ ٖٓ ظٞحَٛ
ٓـظٔؼ٤ش.
 ٖٓٝأ ْٛحُؼٞحَٓ حُظ ٢طظؤػَ رٜخ حُِـش حُؼٞحَٓ حألؿظٔخػ٤ش
ٝحُؼٞحَٓ حألىر٤ش ٝحُؼٞحَٓ حُــَحك٤ش ٝحُؼٞحَٓ حُِـ٣ٞش.كٖٔ
طؤػ َ٤حُؼٞحَٓ حألؿظٔخػ٤ش ك ٢حُِـش حٗظوخُٜخ ٖٓ ؿ َ٤اُ ٠ؿ.َ٤
ك٤غ ٣ظؼِْ حأل١لخٍ ُـظ ْٜػٖ ٣َ١ن حُٔلخًخس حُظ٣ ٢و ٕٞٓٞرٜخ
ٓغ حٌُزخٍ ٜ٣ٝلذ  ٌٙٛحُٔلخًخس ػٞحَٓ حؿظٔخػ٤ش ٓؼَ حُؼخىحص
ٝحُظوخُ٤ي ٖٓ هالٍ  ٌٙٛحُؼخىحص ٣طَأ ػِ ٠حُِـش طـ َ٤٤ك٢
حُٔؼخٗٝ ٢حُيالالص ُألُلخظ ٝحُٔلَىحص ٝطلُٜٞخ ٖٓ حُٔؼخٗ٢
ٓؼخٕ ٓـخُ٣ش ٓٔخ ٣ئى ١رخُظخُ ٢اُ ٠حٗوَحٝ
حأل٤ِٛش اُ٠
ٍ
حُٔؼخٗ ٢حال٤ِٛش ُظِي حألُلخظ ػِ َٓ ٠حألؿ٤خٍ  ٖٓٝحألٓؼِش ػِ٠
ًُي ٓخ ٗ٘خٛي ٙك ٢حُٔـظٔؼخص حَُ٣ل٤ش حُظ ٢ططِن ػِ ٠حُؼْ َٓطزش
حألد ٝحك٤خٗخ ً ُ٣ؼظزََ حالرُٖ ٓ٘ٔٞرخ ً اُ ٠هخُ ٚأُٔ٘٣ ٝذ اُ ٠أٓ.11ٚ
٘ٛٝخى ػٞحَٓ ؿ َ٤حؿظٔخػ٤ش ٓ ٢ٛٝخ ٤ٜ٣ذ حُِـش ٖٓ
حٗلَحف ك ٢أٞٛحطٜخ ٣َ١ٝوش حُ٘طن ػ٘ي حإلٗٔخٕ .اً إ أػ٠خء
حُ٘طن ٖٓ حُل٘خؿَ ٝكزخٍ ٞٛط٤ش ٝكِٞم طظؼَُِ ٝظـ َ٤ػِ٠
حُٔي ٟحُط.َ٣ٞ
10حر ٞحُٔؼ٤ي ،حكٔي حُؼزي ،ثٌىضجدز ٌٛعجةً ثإلػالَ :صحجفز-
إرثػز  -صٍ١فض - ْٛ٠صشؽّز إػالِ١ز ،ىحٍ حُ٤خُ ١ٍٝحُؼِٔ٤ش،1١ ،
.41،42 .ٙ ،2014
 11حرٖ ُ٣ي ،أكٔي ،ثٌذٕجء ثالؽضّجػ ،ٟؽ ،2 .ىحٍ حُٔؼخٍف،
.158 .ٙ ،1980
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ٝطظ َٜػِٔ٤ش حٗلَحف حألٞٛحص ٖٓ هالٍ حألٓؼِش ك ٢حُِـش
حُؼَر٤ش ُزؼ ٞحُلَٝف ٝحألٞٛحص ٓؼَ كَف "حُـ"ْ٤
"ٝحُظخء" "ٝحٌُحٍ" "ٝحُظخء" "ٝحُوخف" ك٤غ أٛزلض ٌٙٛ
حُلَٝف ػوِ٤ش ػِ ٠أػ٠خء حُ٘طن كً ٢ؼ ٖٓ َ٤حُزالى حُؼَر٤ش.
ٝهي أى ٟحٗلَحكٜخ اُ ٠طلِٜ٣ٞخ اُ ٠حُؼخٓ٤ش ٓؼ٤خ ً ٍٝحء
حُُٜٔٞش ك٘و" ٍٞدثح ثٌغىش" ريالً ٖٓ "رثح ثٌغىش" ًِٔٝش
"عٛح" اُ" ٠صٛح" ًِٔٝش "لذً" اُ" ٠أدً".
ثٌٍٙؾز:
ف ِّ
ٝحَُِّ ََ ٜـشُ َ
حٌُالّ ٝحُلظ ُق
ّ
حُِٔخٕ ٝحَُِّ ْٜـشُ ٝحَُِّ َٜـشُ َؿ َْ ُ
ُ ََ ١
ِ
أَػِ٣ٝ ٠وخٍ كالٕ كُ ٤ٜق حَُِّ َْ ٜـ ِش ٝحَُِّ َٜـ ِش ُ ٢ٛٝـظ ٚحُظُ ٢ؿزِ ََ
ػِٜ٤خ كخػظخىَٛخ ٘ٗٝؤ َ ػِٜ٤خ.12
حُِٜـش ٝ ٢ٛكيس ٖٓ ٝكيحص حُِٜـخص حُظ ٢ط٘ظٔٝ ٢طظطٍٞ
كٟٞ ٢ء حُِـش حُوخٛش ك ٢حُٔـظٔغ حُوخ .ٙكٌِح ،الري إٔ طٌٕٞ
ك ٢حُِـش حُٞحكيس ػيس حُِٜـخص حُظ ٢طٔزذ اُٜ٤خ ػيس ػٞحَٓ .اٜٗخ
ٓـٔٞػش ٖٓ حُٜلخص حُِـ٣ٞش ط٘ظٔ ٢اُ ٠ر٤جش هخٛش ٘٣ٝظَى ك٢
 ٌٙٛحُٜلخص ؿٔ٤غ أكَحى  ٌٙٛحُز٤جشٝ .ر٤جش حُِٜـش  ٢ٛؿِء ٖٓ
ر٤جش أٓٝغ ٝأَٗٔ ط ْ٠ػيس ُٜـخص ٌَُ ٜٓ٘خ هٜخثٜٜخ ٌُٜ٘ٝخ
ط٘ظَى ؿٔ٤ؼخ كٓ ٢ـٔٞػش ٖٓ حُظٞح َٛحُِـ٣ٞش حُظ ٢طَٔ٤
حطٜخٍ أكَحى  ٌٙٛحُز٤جخص رؼ ْٜ٠رزؼٝ ،ٞكٓ ْٜخ هي ٣ي ٍٝرْٜ٘٤
ٖٓ كي٣غ كٜٔخ ٣ظٞهق ػِ ٠هيٍ حَُحرطش حُظ ٢طَر ٢رٌٙٛ ٖ٤
13
حُِٜـخص.
ٞ٣ٝؿي حُلَم ر ٖ٤حُِـش ٝحُِٜـش ٝحٌُِ٘شٝ ،طؤٔ٤خص حُِٜـخص
ٝحُِٜـخص حُؼَٔ٣شٝ ،حُِٜـخص حَُ٣ل٤شٝ ،حُِٜـخص حُلَى٣ش
12حرـٖ ٓ٘ظـٌ ،ٍٞغـجْ ثٌؼـشحٓ ،خىس "ُٜؾ".
13أٗ ،ْ٤ارَح ،ْ٤ٛثٌٍٙؾجس ثٌؼشد١زٌٓ ،ظزش حألٗـِ ٕٞحُٔ٣َٜش،
حُوخَٛس.16 .ٙ ،1996 ،
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(ٝ ،)Idiolectحُِٜـخص حالؿظٔخػ٤ش (ٝ ٝ )Sosiolectحُِٜـخص
حالهِ٤ٔ٤ش (.) Regional Dialect
كؼ٘يٓخ ٗظَٗخ اُ٘ٗ ٠ؤس حُِٜـش َٓ٘ ٟرؼ ٞحألٓزخدٜ٘ٓ ،خ:
أٓزخد ؿـَحك٤ش ٝ ،أٓزخد حؿظٔخػ٤ش ٝ ،أٓزخد كَى٣ش  ٝحكظٌخى
حُِـخص ٝحهظالٜ١خ ٗظ٤ـش ؿِ ٝأٛ ٝـَس أ ٝطـخٍسٝ 14.طظ َٜرٖ٤
ُٜـش ٝأهَُِ ٟـش ًحطٜخ ػيس كَٝم كٓ ٢ـخالص ٓوظِلش ًخُلَٝم
حُٜٞط٤شٝ ،حُلَٝم حُ٘ل٣ٞشٝ ،حُلَٝم حُٔلَىحط٤ش ،حُلَٝم
15
حُٔؼـٔ٤ش.
ثالحضىجن ثٌٍغ: ٞٛ
د
طظؤػَ أُ ١ـش ٖٓ حُِـخص ٗظ٤ـش حطٜخٍ حُ٘ؼٞد ر٘ؼٍ ٞ
حهٌَٛٝ ، ٟح ٣ئى ١اُ ٠طزخىٍ ُـ ١ٞر ٖ٤حُ٘ؼزِ٣ٝ ٖ٤ىحى ٌٛح
حُظؤػَ ًِٔخ ًخٗض حُزوؼش حُــَحك٤ش ٝحٌُٔخٗ٤ش ٓظوخٍرش.
ٗـي ٌٛح ًؼَ٤ح ً ر ٖ٤حُِـش حُؼَر٤ش ٝحُِـش حُلخٍٓ٤ش ًٌُٝي رٖ٤
حُؼَر٤ش ٝحُظًَ٤ش ٓٝ ،خ ٗـْ ػ٘ ٖٓ ٚطزخىٍ ُـ.١ٞ
٘٣ٝظؾ ػٖ ًُي حالكظٌخى ػِٔ٤ش طلَ٣ق ٌُِِٔخص ٝحُٔلَحىحص
حُٔوظزٔش ػٖ أُٜٞٛخ ك ٢طِي حُِـش ٓٔخ ٣ئى ١اُ ٠حهظالف
أٞٛحطٜخ ٣َ١ٝوش ٗطوٜخ.
أٓخ اًح حٗؼُِض حُِـش ػٖ ؿَٛ٤خ كبٗ٣ ٚئى ١اُ ٠ػيّ طلو٤ن
ح الطٜخٍ حُؼوخكٝ ٢حٗؼِحٍ حُِـش ٣ٝ ،ليع ٌٛح ٗظ٤ـش ُ٠ؼق
ٓٝخثَ حالطٜخٍ ٘ٓٝ ،غ حُٔلَ اُ ٠هخٍؽ حُزوؼش حُــَحك٤ش ٌٛٝح
٣ئى ١اُ ٠ػزخص حُِـش.
ًٌُٝي ػِٔٓ ٠ظ ٟٞحُزوؼش حُــَحك٤ش حُٜـَ٤س هي طئى ١اُ٠
حُظَٝف حُطز٤ؼ٤ش "وغىجْ ثٌؾذجي" ٓؼالً اُ ٠ػُِظ ٚػٖ ؿَٙ٤
14كٔخى ،أكٔي ػزي حَُكٖٔ ،ػٞحَٓ حُظط ٍٞحُِـ ،١ٞىحٍ
حألٗيُْ ،رَٝ٤ص.129-127 .ٙ ،1983 ،
15ىٓ٤خ ،٢١دمحم ػل٤ق حُيٓ ،ٖ٣لخَٟس ك ٢ػِْ حُِـش حالؿظٔخػ،٢
ٓخالٗق ،حُـخٓؼش حإلٓالٓ٤ش حُلٌ٤ٓٞش ٓخالٗؾ.48 .ٙ ،2008 ،
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ٖٓ حُٔـظٔؼخص ٓٔخ ٣ظَطذ ػِ ٚ٤ػيّ طؤػَ حُِـش ٝحُِٜـش رـَٔٛ٤خ
ٖٓ حُِـخص ٝحُِٜـخص ٝػِ ٠حُ٘وًُ ٖٓ ٞ٤ي كبٕ حالطٜخٍ
حُِـ٣ ١ٞئى ١اُ ٠حالكظٌخى حُِـٝ ١ٞحالكظزخّ ٖٓ حُِـخص
حألهَ.ٟ
صطٛس ثٌٍغز ػٓ غش٠ك صطٛس ثٌّؾضّغ :
طظط ٍٞحُِـش رظطٓ ٍٞـظٔؼٜخ ٓٞح ًء ًخٕ ٌٛح حُظطٓ ٍٞوططخ ً
ُ ٚأٗ ٝظ٤ـش حُظط ٍٞحُطز٤ؼُِ ٢ل٤خس حالٗٔخٗ٤ش.
كخُِـش طظط ٢ً ٍٞطٞحًذ َٓػش حُظـ َ٤٤حٌُ٣ ١ليع ك٢
ٓـظٔؼٜخ ٝطٔي ٙرخُٔلَحىحص حُِـ٣ٞش حُٔ٘خٓزش ٍُ ،ٚأ٘٣خ ٌٛح حُظطٍٞ
ك ٢حُٔـظٔؼخص حُؼَر٤ش ػ٘يٓخ ظ َٜحُ٘ل ٢كٜ٤خ ٓٔخ أى ٟاُٞ٤ٗ ٠ع
ٓلَىحص ؿي٣يس ُْ طٌٖ ٓؼَٝكش ٖٓ هزَ ٓؼَ :ػٞحثي حُ٘لٓ ،٢وق
حالٗظخؽ ،حُزظَٔ٤ًٝخ٣ٝخص ،ك٤غ أٛزق حُؼخٓش ٝحُوخٛش ٣ظٌِٕٔٞ
ر ٌٜٙحُٜٔطِلخص.
ٝهي طظٓ َٜلَىحص ؿي٣يس ُْ طٌٖ ٓٞؿٞىس ٖٓ هزَ ٝطلظَ
حُٜيحٍس ك ٢حُٜٔ٘ي حُِـُٔ ،١ٞـخٍحس حُظـ َ٤٤حالؿظٔخػًٔ ٢خ
كيع ك٣ٍٞٓ ٢خ ك ٢أػوخد حُؼٍٞس  2011ك٤غ طٜيٍص
ٜٓطِلخص ُْ طٌٖ ٓٞؿٞىس ٓؼَ كَ٣ش ،رَحٓٓ َ٤ظلـَس
،حٌُٔ٤خ ،١ٝحُـ ٖ٤حُلَ ،ىحػٖ ،كِد هللاٛ ،ظٖ ،اٟخكشً اُ٠
ٜٓطِلخ ٍ
ص ٣ؼَكٜخ حُٔ.ٕٞ٣ٍٞ
ثٌؼٛثًِ ثٌّؤعشر ف ٟصطٛس ثٌٍغز ٚثٌٍٙؾز :
حُِـش ًخٌُخثٖ حُل، ٢طظطٝ ٍٞطظؤهَ ٝطظؤػَ رؼيس ػٞحَٓ ٖٓٝ،
أ ْٛحألٓزخد حُظ ٢طٔخػي ػِ ٠طط ٍٞحُِـش ٝطـي٣يٛخ ،حُلًَش
حألىر٤ش حُظ٣ ٢وٞىٛٝخ حألىرخء ٝحُٔلٌَٝ ٕٝحٌُظخد ٝ،طؤػَْٛ
رخُِـخص حألؿ٘ز٤ش ٖٓ هالٍ حهظزخٓخطٝ ْٜطَؿٔخطُٔ ْٜلَىحص
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ٜٓٝطِلخص طٔخػي ك٠ٜٗ ٢ش ُـش حٌُظخرش ٝط٣ٌٜزٜخ ٝحطٔخع
ٗطخهٜخ ٣ُٝخىس ػَٝطٜخ حُِـ٣ٞش ًُ ٖٓٝي ٓخ أهٌط ٚحُِـش حُؼَر٤ش
حُِـش حُلخٍٓ٤ش ك ٢حُؼ َٜحُؼزخًٌُٓٝ ٢ي ٓخ أهٌط ٚحُِـش حُظًَ٤ش
ٖٓ حُِـش حُؼَر٤ش أػ٘ضء حُوالكش حُؼؼٔخٗ٤ش ك٤غ ىهِض
حُٜٔطِلخص حُؼَر٤ش اًُ ٠ظذ حُلوٝ ٚحُظلٔٝ َ٤حألىد.
ًٌُي ٣و ّٞحالىرخء ٝحُٔلٌَ ٕٝربك٤خء ٓلَىحص ٓ٘يػَس
رخٓظويحٜٓخ ٓٔخ ٣ئى ١اُ ٠رؼغ حالٛظٔخّ رخُٔلَىحص حُِـ٣ٞش
حُوئ٣ش أ ٝحُٜٔـٍٞس ٝحُؼٞىس اُ ٠حٓظويحٜٓخ الٓظؼخىس حُؼَٝس
حُِـ٣ٞش حُٔلوٞىس ٝ،رٌُي طظط ٍٞحُِـش ٣ٝظـيى ٗزخرٜخ ٝطظٔغ هٞطٜخ
ػِ ٠حُظؼز.َ٤
ًٌُي حُزلٞع ٝحُٔئُلخص حُظ ٢طٔظٜيف كلع حُِـش ٓٝالٓظٜخ
ٝطَ٘ٔ طخُ٤ق حُٔؼخؿْ ٝىٝحثَ حُٔؼخٍف طٔخًٌُ ْٛي ك ٢ططٍٞ
حُِـش ٝكلظٜخ.
ٗ٤٠ق اًُُ ٠ي كًَخص حُظؤُ٤ق ٝحُظَؿٔش حُظ ٢طئى ١اُ٠
طط َ٣ٞحُِـش ًُٝ،ي ػٖ ٣َ١ن طؼٔ٤ن ٓلخ ْ٤ٛحُِـش ٖٓ هالٍ
ػِٔ٤ش حُظؤُ٤ق ٝحالهظزخّ ٖٓ حُِـخص حألهَ ٖٓ ٟهالٍ حُظَؿٔش
ٝطز٘ ٢أكٌخٍ ؿي٣يس.
ثٌصشثع ثٌٍغ: ٞٛ
ٖٓ حُٔالكع أٗ ٚك ٖ٤طو ٟٞحُِٜش ر٘ٓ ٖ٤خ١ن ٓـظٔغ ٖٓ
حُٔـظٔؼخص ٝطٔ َٜرٜٔ٘٤خ ٓٝخثَ حالطٜخٍ ٣ظٌٓ ٕٞغ حُِٖٓ ُـش
ٓ٘ظًَش ٝطوَد رٝ ْٜ٘٤طؼ ٖ٤أِٜٛخ ػِ ٠طلخػَ أَٓع ٝأ.16"َٔ٣
ٖٓ ٘ٛخ ٌ٘٘ٔ٣خ إٔ ٗطَف ٓٔؤُش حَُٜحع حُِـ ١ٞحٌُ٣ ١زيأ ٖٓ
طوخٍد حُٔـظٔؼخص ٝحُِٜٔلش حُٔظزخىُش كٔ٤خ رٌٛٝ .ْٜ٘٤ح ٣ئى١
16أٗ ،ْ٤ارَح ،ْ٤ٛثٌٍغز د ٓ١ثٌم١ِٛز ٚثٌؼجٌّ١ز ،ىحٍ حُٔؼخٍف،
حُوخَٛس.103 .ٙ ،1970 ،
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اُ ٠اٗظخؽ حُِـش حُٔ٘ظًَش حٌُطٜ٤ٔٔ٣ ٢خ حُٔ٤خٓ ٕٞ٤رخُو٤ٓٞش،
كِٔ٤ض حُِـش اال طِي حُِٜش ر ٖ٤حُٔ٘ظًَخص حالهظٜخى٣ش
ٝحُو٤ٓٞش.17
 ٌٖٔ٣ٝطؼَ٣ق حَُٜحع رٌَ٘ ػخّ "ػِٔ٤ش حؿظٔخػ٤ش ٔ٣ظز٤ق
كٜ٤خ أَ١حف حَُٜحع حُيه ٍٞكٓ ٢زخم رُِ ْٜ٘٤ل ُٞػِ٠
حألهَ."ٖ٣
أٓخ حَُٜحع حُِـ ١ٞك" ٜٞكخُش ٓظطَكش ٖٓ حُٔ٘خكٔش رٖ٤
ُـظ ٖ٤ح ٝأًؼَ ُِظ٘خُع ػِ ٠حُزوخءٓٝ ،ؼٜ٘ٓ ٌَّ ً ٢خ ُظلو٤ن
حُٔ٤طَس ٝحُـِزش ػِ ٠حُِـخص حالهَ ،ٟرٌخكش حُطَم ٝحالٓخُ٤ذ
ٗ،ظ٤ـش ُالكظٌخى حُِـ٣ٝ، ١ٞلظخؽ ٌٛح حَُٜحع ُلظَس ِ٣ٞ١ش هي
طٔظي اُ ٠ػيس هَ ٖٓ ٕٝحُِٓخٕٝ ،ػخىسً ٓخ ط٘ظٗ ٢ٜظ٤ـش ٌٛح
حَُٜحع اُ ٠أكي حالَٓ :ٖ٣حٗظٜخٍ ُـش ػِ ٠أهَ ٟحٗظٜخٍحً
ٓخكوخ ً ٔ٣ِٛٝش حُِـش حالهَ ،ٟرَ ٝحٗوَحٜٟخ ٝطؼَٜٟخ
ُالٗيػخٍٗ ،ظ٤ـش إلكالٍ حُِـش حُٔ٘ظَٜس ٓلِٜخ ٝ،طّٔ٤يٛخ
ٝحٗظ٘خٍٛخ ػِ ًَ ٠حالُٖٔ ،أٓخ حالَٓ حُظخُ ٢ك ٜٞكيٝع كخُش ٖٓ
حُظؼخىٍ ر ٖ٤حُِـظ ٖ٤حُٔظٜخٍػظ، ٖ٤ك٤غ طظؼخ ٖ٣ؿ٘زخ ً اُ ٠ؿ٘ذ،
ٔ٣ٝظَٔ حُ٘خّ ك ٢حُظليع رؤٜٔ٘ٓ ١خ ى ٕٝإٔ ٣ظلون حٗظٜخٍ
إلكيحٔٛخ ػِ ٠حألهَ.18 "ٟ
ػٛثًِ ثٌصشثع ثٌٍغٚ ٞٛأعذجدٗ :
 .1حُِ٘ٝف ٖٓ ٌٓخٕ آٌُ ٠خٕ طوظِق ك ٚ٤حُِـشٌٛ ٌٕٞ٣ٝ ،ح
حُِ٘ٝف أ ٝحُٜـَس رٌَ٘ ٓئهض أ ٝرٌَ٘ ىحثْ ٗظ٤ـش كَد أٝ
ارخىس ًٔخ كيع ًَُِْ٘ كٜٗ ٢خ٣ش حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ ٖٓ رالىْٛ
 17حُلٓ ،١َٜخ١غِ ،ج٘ ٟثٌمِٟٛ؟ ،ىحٍ ىؿِش ،رـيحى،1965 ،
.65 .ٙ
18ػل٤ل ،٢ػزيحُلظخف ،ػٍُ ثالؽضّجع ثٌٍغ ،ٞٛىحٍ حُلٌَ حُؼَر،٢
رَٝ٤ص.104 ،103 .ٙ ،1995 ،
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حُ ٠طًَ٤خ أ ٝحُي ٍٝحُؼَر٤ش ،أًٔ ٝخ ٣ل ٖ٤٣ٍُِٞٔ َٜحالٕ
رخٗظوخُ ْٜحُ ٠طًَ٤خ أ ٝحُي ٍٝحالٍٝٝر٤ش ٘ٛٝ،خ طيهَ حُِـظخٕ ك٢
ػِٔ٤ش َٛحع ُـ ١ٞط٘ظ ٢ٜرؼي كظَس ٖٓ حُِٖٓ حُ ٠حكي حالَٓ،ٖ٣
آخ إٔ ط٘ظ َٜاكيحٔٛخ ػِ ٠حالهَ٣ٝ ٟظْ كْٔ حَُٜحع رظٔ٤٤ي
ُـش ػِ ٠حُِـش حالهَٝ ،ٟطلو٤ن حُ٘ٔ٤ٜش ٝحُـِزش ػِٜ٤خ ٝحٗلٔخٍ
حُِـش حالهَٝ ٟطَحؿؼٜخ ػِ ٠حالُٖٔ كظؤهٌ ك ٢حالٗيػخٍ طيٍ٣ـ٤خ ً
كظ ٠طظٞحٍ ٟػِ ٠حالػ ،ٖ٤أ ٝإٔ ٘٣ظ ٢ٜحالَٓ اُ ٠ػيّ طٌٖٔ
اكيحٔٛخ ٖٓ طلو٤ن حُ٘ َٜحُلخْٓ ػِ ٠حُِـش حالهَ، ٟكظليع
ػِٔ٤ش ٓؼخ٘٣ش ٌَُ ٜٓ٘ٔخ ؿ٘زخ ً حُ ٠ؿ٘ذ.
ٗٝظخثؾ ٌٛح حَُٜحع ُٖ طظ َٜكٝ ٢هض ه َ٤ٜرَ طلظخؽ حُ٠
ٓ٘ٞحص ٞ١ح ٍٍ.
ك ٢حُويٍ ْ٣أ٘٣خ ٌٛح ك ٢حُِـخص حُوزط٤ش ٝحُزَرَٗ٤ش ك٤غ
ٗـلض حُِـش حُؼَر٤ش ك ٢حُو٠خء ػِٜٔ٤خ ٌٖٔ٣ٝ ،إٔ ٗؼيُّ ٓخ ٣ـَ١
ُِٔ ٖ٤٣ٍٞك ٢طًَ٤خ أ ٝأٍٝٝرخ َٛحػخ ً ك٤غ ّ
حٕ حُٔ ٖ٤٣ٍٞآخ حٕ
٣لَٟٞح ُـظ ْٜػِ ٠حُي ٍٝحُظ٣ ٢ظٞحؿي ٕٝكٜ٤خ ٌٛٝ،ح أَٓ ٛؼذ
الٕ حُٔ ٖ٤٣ٍٞكٞٓ ٢هق حُ٠ؼ٤ق ٝ ،آخ إٔ ٣ظؼِٔٞح حُِـخص
حالؿ٘ز٤ش ٓٝغ َٓ ٍٝحُٞهض ٣ظوِ ٠حٝالىٝ ْٛحكلخى ْٛػٖ ُـظْٜ
اً ٓخ ١خُض أُٓش ُـٞثٝ ْٜطًَُ ْٜزالى.ْٛ
 ٢ٌُٝط٘ظُ َٜـش ػِ ٠حهَ ٟالري ٖٓ حٕ طٌ ٕٞحُِـش حُـخُزش
طظٔ ِ٤رخالط:19٢
 .1حٕ طٌ ٕٞػوخكش حُـخُذ ٝك٠خٍط ٚأٍه ٖٓ ٠ػوخكش ٝك٠خٍس
حُ٘ؼذ حُٔـِٞد.
 .2إٔ طٌ ٕٞحُِـظخٕ حُٔظٜخٍػظخٕ ٖٓ ٗؼزش ح ٝكِ٤ٜش ُـ٣ٞش
ٝحكيس ،أٗ ٖٓ ٝؼزظٓ ٖ٤ظـخٍٝط.ٖ٤

19ػزي حُظٞحد٠ٍٓ ،خٕ ،ثٌّذخً إٌ ٝػٍُ ثٌٍغز ِٕٚج٘ؼ ثٌذحظ
ثٌٍغٌٓ ،ٞٛظزش حُوخٗـ ،٢حُوخَٛس1997 ،ـ.177 .ٙ ،

Abdussamed YeĢildağ •19

 .3إٔ طٌ ٕٞحُِـش حُـخُزش ؿخُ٤ش ًزَ٤س حُؼيى ٝحُ٘ل ًٞطؼَٔ
ػِ َ٘ٗ ٠ػوخكش حُـخُذ ُٝـظٝ، ٚطٔظِؽ رؤكَحى ٙحٓظِحؿخ ً ًزَ٤حً.
 .4روخء حُِـش حُـخُزش ُٓ٘خ ً ًخك٤خ ً ٓغ حٓظَٔحٍ هٞطٜخ ٗٝلًٛٞخ
٣ئى ١حُ ٠كْٔ حَُٜحع حُِـ.١ٞ
ِشثحً ثٔ١ٙجس ثٌٍغز ثٌّٙضِٚز :
اًح حٗظَٜص ُـش ػُِ ٠ـش أهَ ٟكبٕ حُِـش حُـخُزش ٘٣خُٜخ
حٌُؼ ٖٓ َ٤حُظلَ٣ق كظزظؼي أٞٛحطٜخ ٝىالالطٜخ ٝحٓخُ٤ذ ٗطوٜخ
ػٖ ٞٛطٜخ حالٌٛ َٜ٣ٝ ٠ُٝح حُزؼي حُ ٠أه ٠ٜىٍؿخطٜخ  ٝاًح
ًخٗض حُِـش حُِٜٔٓٝش ٖٓ كِ٤ٜش ُـ٣ٞش حهَ ٟؿ َ٤كِ٤ٜش حُِـش
حُـخُزش.
ٝطَٔ حُِـش حُِٜٔ٘ٓش ك ٢حَُٜحع حُِـ ٢ٛٝ ١ٞك٣َ١ ٢وٜخ
حُ ٠حالٗوَح ٝرؼيس ِشثحً ٘جِز:
ثٌّشحٍز ثال : ٌٝٚطٜ٘خٍ حُِـش حُـخُزش ػِ ٠حُِـش حُٔوٍٜٞس
رطخثلش ًزَ٤س ٖٓ ٓلَىحطٜخ كظٓ ٖٛٞظٜ٘خ حالٝ ٢ِٛطـَىٖٓ ٙ
ًؼٓ ٖٓ َ٤وٓٞخطٜخ.
ثٌّشحٍز ثٌغجٔ١ز :طظَٔد حُ ٠حُِـش حُٔـِٞرش حٞٛحص حُِـش
حُـخُزش ٓٝوخٍؽ كَٝكٜخ ٝحٓخُ٤زٜخ كٗ ٢طن حٌُِٔخص.كظ ٠طوخٍد
حُِـش حُٔ٘ظَٜس ٓٔخ ٣ئى ١حُ٣ُ ٠خىس ٝحٗلالٍ حُِـش حُٔـِٞرش
 َ٤٘٣ٝحُ ٠هَد حٗوَحٜٟخٝ ،ط ُ َّؼيُ  ٌٙٛحَُٔكِش ٖٓ حهطَ
حَُٔحكَ.
ثٌّشحٍز ثٌغجٌغز :طٜ٘خٍ ٓوخٓٝش حُِـش حُٔـِٞرش ٗ٤جخ ً ك٘٤جخ ً كظ٠
طؤهٌ هٞحػي حُِـش حُـخُزش ك ٢هَ٤ٓ ٝطَطٜخ حٌُخِٓش رخكالٍ
طو٤الطٜخ ٝحٓظؼخٍحطٜخ ٓٝؼخٜٗ٤خ حُٔـخُ٣ش.
 ِٓٚثالِغٍز ػٍ٘ ٝزث ثٌصشثع :
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حَُٜحع ر ٖ٤حُؼَر٤ش ٝحُلخٍٓ٤ش حٌُ ١حى ٟحُ ٠حُظؼخ ٖ٣رٖ٤
حُِـظٝ ٖ٤ػيّ حٗظٜخٍ حُؼَر٤ش رؼي حُلظٞكخص حالٓالٓ٤شًٌُ ،ي
ػيّ هيٍس حُِـش حُؼَر٤ش ػِ ٠حالٗظٜخٍ ػِ ٠حُِـش حالٓزخٗ٤ش ٍؿْ
حُلظَس حُِٓ٘٤ش حُظ ٢حٓظيص ٍ٘ٓ 800ش.
ًٌُي حُِـش حُظًَ٤ش ُْ طٔظطغ حُظـِذ ػِ ٠حُؼَر٤ش حػ٘خء كظَس
حُوالكش حُؼؼٔخٗ٤ش ألٍرغ ٓجش ٓ٘ش.

 .2صؾجٚس ؽؼذِ ٓ١خضٍف ٟثٌٍغز :
هي ٣ئى ١طـخٗ ُٝؼزٓ ٖ٤وظِل ٢حُِـش حُ ٠حالكظٌخى حُِـ١ٞ
ٝحُيه ٍٞكَٛ ٢حع ُـ٘٣ ١ٞظ ٢ٜآخ رخٗظٜخٍ اكي ٟحُِـظٖ٤
ٝطـِزٜخ ػِ ٠حُِـش حالهَ ،ٟأ ٝطليع ػِٔ٤ش طؼخىٍ ر ٖ٤حُِـظٖ٤
ط٘ظ ٢ٜحُ ٠حُظؼخ.ٖ٣
 ٖٓٝحٓزخد حالٗظٜخٍ الكي ٟحُِـظ: ٖ٤
٣ُ .1خىس حُٜـَس ٌُٔخٕ رِي ٓخٝ ،حٗظوخُ ْٜحُ ٠حُزِيحٕ
حُٔـخٍٝس ؿـَحك٤خً٣ٝ ،يػْ ٌٛح حُؼخَٓ حٍطوخء ػوخكش حُ٘ؼذ ٝهٞطٚ
حالهظٜخى٣ش ،كبٕ ًخٕ ٛخكذ حالٍ ٝأًؼَ ػوخكش كبٕ ُـظٚ
ٓظ٘ظ َٜأ ٝحُؼٌْ ٛل٤قًٌُٝ ،ي حُؼخَٓ حالهظٜخى.١
 .2طـِـَ ٗل ًٞحكي حُ٘ؼز ٖ٤ك ٢حُ٘ؼذ حُٔـخٝ، ُٚ ٍٝأ٠٣خ ً
٣ؼظٔي ػِ ٠حُوٞس حالهظٜخى٣ش ٝحُؼوخك٤ش ُِزِي حُٜٔخؿَ أ ٝحُٜٔخؿَ
حُ.ٚ٤
 .3طظـِذ ُـش حإلهِ ْ٤أ ٝحُٔ٘طوش حُظ ٢طٞؿي كٜ٤خ حُؼخٔٛش
ػِ ٠ؿ َ٤حُِـخص ُٔخ طظٔظغ حُؼخٔٛش ٖٓ ِٓطخٕ ٗٝل٤ٓ ًٞخٓ٢
ٝحؿظٔخػٝ ٢أىرٌٛٝ ،٢ح ٓخ ك َٜك ٢طًَ٤خ ك٤غ طـِزض حُِـش
حُظًَ٤ش ػِ ٠حُِـش حُؼَر٤ش كٛ ٢خطخٓٝ ١خٍى ٖ٣الٕ حُليٝى
حُٔ٤خٓ٤ش طظزغ الٗوَس.
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صشثع ثٌٍٙؾجس :
حُِٜـخص حُؼخٓ٤ش  ٢ٛأٓخُ٤ذ ُـ٣ٞش ٣ؼزَ رٜخ حُ٘خّ ػٖ
أٗلٔٝ ْٜحكظ٤خؿخط ْٜى ٕٝحالُظِحّ رخُوٞحػي حُِـ٣ٞش ٝطَحً٤زٜخ.20
٣ٝلَم ػِٔخء حُِـش رٓ ٖ٤ل ّٜٞحُِـش ٓٝل ّٜٞحُِٜـش ،كَٕٝ٤
ٜيُ رٜخ طِي حًَُٓ ُٞحص حُٔؼ٘ٝ ٠حُيالُش حُظ ٢طِظِّ
إٔ حُِـش ُ٣و َ
ٍ
روٞحػي ٓؼ٘٤ش ك ٢حُظؼز٣ ،َ٤ـؼَ ٜٓ٘خ ٝكيس ًحص هٜخثٚ
ٓ٘ظًَش ،أٓخ حُِٜـش كً ٍُٞٓ ٢ٜحص ٓؼ٘ٝ ٠طَطز ٢ر٘طخم
ؿـَحكٓ ٢ؼ ٖ٤أ١ ٝزوش حؿظٔخػ٤ش ٓوظِلشُِٜٝ .ـش هٜخثٚ
أٜٔٛخ :
ُٜ .1خ ػخىحص ًالٓ٤ش طَ٘ٔ ٓـٔٞػش ٖٓ حُ٘خّ.
ُٜ .2خ ٤ٛؾ  ٍُٞٓٝطوظِق ػٖ ُـظٜخ حألّ.
 .3ط٘ل َٜك ٢روؼش ؿـَحك٤ش ٛـَ٤س.
صشثع ثٌٍٙؾجس
٣زَُ هِٞى ُٜـش ٝروخإٛخ رخٗظ٘خٍٛخ ًُٝي كٓ ٢ظ: ٖ٣َٜ
 .1إٔ طظَ ٓ٘ؼُِش ػٖ كِزش حَُٜحع ٓغ ُٜـش أهَ.ٟ
 .2إٔ طٔظي حُِٜـش ٝط٘ظَ٘ ك ٢روؼش ؿـَحك٤ش أًزَ.
٣ٝزيأ حُوالف ر ٖ٤حُِٜـخص ٖٓ ٗخك٤ظ: ٖ٤
ٗ ٖٓ .1خك٤ش حُٜٞص ،اً طوظِق حُلَٝف ٝحألٞٛحص حُظ٢
طظؤُق ٜٓ٘خ حٌُِٔش حُٞحكيس.
ٗ ٖٓ .2خك٤ش ىالُش حُٔلَىحص ،ك٤غ طظزخ ٖ٣رؼ ٞحٌُِٔخص
رخهظالف حُـٔخػخص حُ٘خ١وش رٜخ.
ٝحَُٜحع حُِـ ١ٞك ٢حُِٜـخص ٘٣ظ ٢ٜرؤكي أًَٓٔ ٖ٣خ ٍأ٘٣خ
ٓخروخً.
 .1حالٗظٜخٍ إلكي ٟحُِٜـظٔ٣ِٛٝ ٖ٤ش حألهَ٠ُ ٟؼلٜخ.
20أر ٞحُلَؽ ،دمحمِ ،مذِز ٌذسثعز فمٗ ثٌٍغز ،ىحٍ حُ٘٠ٜش
حُؼَر٤ش ،رَٝ٤ص.89 .ٙ ،1966 ،
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 .2حُظؼخىٍ ر ٖ٤حُِٜـظٗ ٖ٤ظ٤ـش ُظٔخ ١ٝحُٔ٘طوظ ٖ٤ك ٢هٞس
ُٜـخطٜخ ٗٝلًٛٞخٝ.طظلخٝص حُِٜـخص حُٔلِ٤ش ك ٢حُظؼز َ٤ػٖ رؼٞ
حُلَٝف حأل ٖٓ ٠ُٝحُٔلَىحص ٓٔخ ٣ئى ١اُ ٠حُظـ َ٤٤حُٜٞط٢
حُٜٔخكذ ٌَُ ٜٓ٘ٔخٍ ،ؿْ روخء حُٔؼ٘ٝ ٠حُيالُش ُِلع ػِٓ ٠خ
 ٢ٛػِ.ٚ٤
 ٖٓٝأٓؼِش ًُي ًِٔش " هِ٘خ " ك ٢حُلٜل ٠حُظ ٢طُ٘ َ
ط ُن
"ُٝيُ"
رخُٔ" ١َٜأُُ٘ٝخ" رٔ٘٤خ ك" َٜٓ ٢كُ٘ٞخ"ًٌُٝ .ي ًِٔش َ
حُظ ٢طظل ٍٞأًُِ ٠ش " ُِِ ٝي ".
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ثٌّصجدس ٚثٌّشثؽغ
.1حرٖ ؿ٘ ،٢ثٌخصجةص ،طلو٤ن :دمحم ػِ ٢حُ٘ـخٍ ،ػخُْ
حٌُظذ ،رَٝ٤ص( ،ى.ص.).
.2حرٖ هِي ،ٕٝثٌّمذِز ،طلو٤ن :هِٗ َ٤لخىس ،ىحٍ حُلٌَ،
رَٝ٤ص.1988 ،
.3حرٖ ُ٣ي ،أكٔي ،ثٌذٕجء ثالؽضّجػ ،ٟؽ ،2 .ىحٍ حُٔؼخٍف،
.1980
.4حرـٖ ٓ٘ظـٌ ،ٍٞغـجْ ثٌؼـشح ،ىحٍ ٛـخىٍ ،رـَٝ٤ص،
(ى.ص.).
.5حر ٞحُٔؼ٤ي ،حكٔي حُؼزي ،ثٌىضجدز ٌٛعجةً ثإلػالَ :صحجفز-
إرثػز  -صٍ١فض - ْٛ٠صشؽّز إػالِ١ز ،ىحٍ حُ٤خُ ١ٍٝحُؼِٔ٤ش،
.2014 ،1١
.6أر ٞحُلَؽ ،دمحمِ ،مذِز ٌذسثعز فمٗ ثٌٍغز ،ىحٍ حُ٘٠ٜش
حُؼَر٤ش ،رَٝ٤ص.1966 ،
.7أٗ ،ْ٤ارَح ،ْ٤ٛثٌٍغز د ٓ١ثٌم١ِٛز ٚثٌؼجٌّ١ز ،ىحٍ
حُٔؼخٍف ،حُوخَٛس.1970 ،
.8أٗ ،ْ٤ارَح ،ْ٤ٛثٌٍٙؾجس ثٌؼشد١زٌٓ ،ظزش حألٗـِٕٞ
حُٔ٣َٜش ،حُوخَٛس.1996 ،
.9كخطْ ،ػٔخى ،ف ٟفمٗ ثٌٍغز ٚصجس٠خ ثٌىضجح ،حُٔ٘٘ؤس حُؼخٓش
َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ ٝحإلػالَٕ١ ،حرِْ٤ُ ،ز٤خ.1982 ،
.10حُلٓ ،١َٜخ١غِ ،ج٘ ٟثٌمِٟٛ؟ ،ىحٍ ىؿِش ،رـيحى،
.1965
.11كٔخى ،أكٔي ػزي حَُكٖٔ ،ػٛثًِ ثٌضطٛس ثٌٍغ ،ٞٛىحٍ
حألٗيُْ ،رَٝ٤ص.1983 ،
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.12ىٓ٤خ ،٢١دمحم ػل٤ق حُيِ ، ٖ٣حجظشر ف ٟػٍُ ثٌٍغز
ثالؽضّجػٓ ،ٟخالٗق ،حُـخٓؼش حإلٓالٓ٤ش حُلٌ٤ٓٞش ٓخالٗؾ،
.2008
.13ػزي حُظٞحد٠ٍٓ ،خٕ ،ثٌّذخً إٌ ٝػٍُ ثٌٍغز ِٕٚج٘ؼ
ثٌذحظ ثٌٍغٌٓ ،ٞٛظزش حُوخٗـ ،٢حُوخَٛس1997 ،ـ
.14ػل٤ل ،٢ػزيحُلظخف ،ػٍُ ثالؽضّجع ثٌٍغ ،ٞٛىحٍ حُلٌَ
حُؼَر ،٢رَٝ٤ص.1995 ،
.15حُـالٜٓ ،٢٘٤٣طل ،٠سؽجي ثٌّؼٍمجس ثٌؼؾش :وضجح أدح
ٚصجس٠خ ٌٚغز ،حٌُٔظزش حُؼ٣َٜش.1998 ،
.16كَ٣لش ،أٗٔ ،ْ٤ظش٠جس ف ٟثٌٍغز ،ىحٍ حٌُظخد حُِز٘خٗ،٢
رَٝ٤ص.1981 ،2١ ،
.17حُل َُٝ٤آرخى ،١ثٌمجِٛط ثٌّح١ػٓ ،ئٓٔش حَُٓخُش
ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ ،رَٝ٤ص.2005 ،
َٛٓ.18ل ،٢كٖٔ دمحم ،أدح ثٌٍغز ثٌؼشد١ز ،ىحٍ حُٔؼخٍف،
حُوخَٛس.1976 ،2١ ،
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ABSTRACT
Dirty, Rusty, Corrupted written by Alican Ökmen is
based on 18. Century Gothic Literature in West and has
characteristics of Underground Literature appeared in
1980s, Turkey. In the novel, elements such as substance
addiction, violence, sexuality, slang and exclusion
presented in Underground Literature become prominent.
In this study, the substance addiction that Alican Ökmen
founded on his work is discussed and explained. The
addiction that darkens people's lives ensures that the
novel emerges, develops and results from the beginning
to the end of events. Selçuk, Berfin, Ramo and Ali among
the main characters of the study are drug addicted. Other
characters, except Berfin, get treatment to get rid of
addiction; but in the hospital where they are treated, the
goal is not to cure addicts, but to earn money. For this
reason, after they come out of hospital, continue to use
drugs. Addicts who do not have a regular job have to
apply different ways to find drugs. Eventually they find
themselves part of a murder. The crime they are involved
in is the end of some of their lives, while others have to
escape where they live.
Keywords: Underground literature, novel, Ökmen,
substance addiction
Introduction
Literature is an art that be in existence when people
and society subject to art world. For this reason, the
smallest change happening in the human life corresponds
in the literature. When look at the history, it is possible to
see this fact clearly. With the end of the Medieval Age,
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which is a monotonous period, a dynamism starts in
societies. Especially in Europe, humanism, renaissance,
reform, enlightenment / age of reason, French Revolution
and industrial revolution follow in quick succession. In
the face of this great mobility, both state structures and
social understandings, traditions could not resist; thrones
and crowns could not protect their existence, they fall
apart, smash. On the other side, human being has turned
their face to a reasonable world together with the
scientific thought pervading in life. Experiment,
observation and realism take the place of superstitious
beliefs and supernatural. On the one hand, in the world
the old has been destroyed; on the other hand, the new
understandings and systems based on change have been
found along with major traumas, civil wars and
colonialism. Literature discussing human and society
where human being lives, is affected and benefits from
this formation, also. Make-believe elements such as
mythology, epic, fiction and tale have to give place to
more realistic types like novel and story. Literature at the
time when King was dominant and literature at the time
when Republic is dominant are different from each other.
While literature divided into two categories as popular
and artistic roughly at the beginning of 1800s, today it
continues its existence by dividing many types such as
Gothic Literature, Fantastic Literature, Modernist
Literature,
Existentialist
Literature,
Postmodern
Literature and Underground Literature. Within these
literatures, there are many different definitions of
Underground Literature which has no exact definition
yet. However, according to general acceptance,
Underground Literature is understood as the literature
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that deals mostly with people living in back streets,
speaking badly, having habits not approved by the society
and pursuing to save the day. As the first example of
Underground Literature, Dostoyevski‟s novel Notes from
Underground is accepted; on the other hand, in some
sources, XVIII. Century Gothic Literature is considered
as the basis of Underground Literature21. As stated by
Ömer TürkeĢ, “lingo, sexuality, drug addiction and
outsiders and losers of society” (TürkeĢ 2005:15) are
present at this type of literature. Underground Literature
featured these characteristics has started to be seen after
1980 in our country and increasingly continued until
today. Metin Kaçan, Sibel Torunoğlu, Küçük Ġskender,
Kanat Güner, Yusuf YeĢilöz, Hakan Günday, Cumhur
Orancı and Murat MenteĢ have produced work of arts in
compliance with this literature. It is possible to see
features of Underground Literature strongly in Dirty,
Rusty, Corrupted which is written by Alican Ökmen and
is the main source of this study. Lingo, violence, drug
addiction,
sexuality,
alcohol,
exclusion
and
unemployment are dominant elements from the
beginning to the end of the book.
Dirty, Rusty, Corrupted was published by Ayrıntı
Publisher in 2012. Until today the novel has been pressed
only once. Literary work consisting of 259 pages forms
“In the conducted researches related with underground literature, it is seen
that it has started to develop identity as underground literature in the beginning
of 1900s. On the other hand, if its origin and influencer is retraced, Gothic
Literature in 18. Century is going to be found. It could be said that the main
reason why Gothic Literature is associated with Underground Literature is that
two of them benefit from fear theme. Besides Gothic Literature, pornographic
artworks written by Marquis de Sade who is known as the father of Sadism are
accepted as one of the sources of inspiration for underground literature.”
(Https://gencgazete.org/turkiyede-ve-dunyada-yer-alti-edebiyati/)
21
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of nine chapters as “bale 0 – zero point”, “bale 1/1 – two
illegitimate children, woman, police and injured dog”,
“bale 2/1 – brilliant buckle belt”, “bale 3/1- dead man‟s
letter”, “bale 4/1- the smallest ship, now you have thrown
into yourself waters, you are crazy”, “bale 1/2 – two
illegitimate children, woman, police, injured dog,
veterinarian and unexpected visitor”, “ bale 2/2 – love
found me and everything got Dirty, Rusty, Corrupted”,
“bale 3/2 – dogs and rats”, “bale 4/2 – last bale”. While
in some chapters characters are same, in some other
chapters they have its own characters. In the novel, hero
narrator is used. One of the characters in every chapter
are in the position of narrator. The author has started
from the end of the novel. Storyline of the work clears up
as you read. The technique of subconscious takes also
attention in the work. When characters could not escape
from the environment that they are within, they deceive
themselves by taking cover to their subconscious.
Summary of the novel is like that: Kemal Yıldırım
working at riot police intervenes in a group
demonstrating in Taksim with other policemen. A
pregnant woman who is not protester but is in crowded
firstly suffers a miscarriage because of kicks of Kemal
Yıldırım and then dies. Woman‟s husband who is
Ġbrahim Yılmaz being from Diyarbakır plans to kill the
daughter of the police called Ġpek to take revenge from
him.
Characters called as Selçuk and Ramo (Ramazan)
who are receiving a treatment to overcome their drug
dependence, come out of hospital after their treatments
end. They meet with Berfin who is the girlfriend of
Ramo. When they come together, Berfin says that a man
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called as Ġbrahim Yılmaz is looking for somebody to take
revenge of his wife. He will give 150 thousand Turkish
liras to whoever helps him in the course of his revenge.
Berfin who has to sleep with dealers to find drugs,
convinces his friends for this job. They decide to meet
with Ġbrahim Yılmaz in Fikirtepe. Before meeting, Selçuk
and Ramo visit Ali at his house in Kadıköy who they
know from hospital and stay there for one night. The day
after they meet with Ġbrahim Yılmaz and discuss the
issue. They will kidnap the girl but Ġbrahim Yılmaz will
commit the murder. They kidnap the daughter of the
police to Kilyos. When Ġbrahim Yılmaz will kill the girl,
Selçuk could not stand by and takes the girl from the
hand of Ġbrahim Yılmaz. They take away the girl to Ali‟s
house. Their aim is to give the girl to her father back; on
the other hand, soon after Ġbrahim Yılmaz finds them. He
wants the girl back and also takes for Selçuk at gunpoint.
Half hour later Ġbrahim Yılmaz says his plan to Selçuk:
he is going to kill the girl. After that he is going to kill
himself. However, before committing suicide, he states
that he is going to write a suicide letter and add the
names of Selçuk, Ramo and Selçuk to this letter. After
explaining his plans to Selçuk, he puts of Selçuk from the
car.
The police, Kemal, who learned from the suicide note
they had taken who had kidnapped his daughter, starts to
chase Berfin, Selçuk and Ramo. He kills Ramo and
misses Selçuk two times. Kemal‟s police friends are
going after Selçuk. Kemal starts to pursue Berfin as to.
He catches her at the parking area of a night club named
as Palm29. Cem and Orhan who are drug dealers, saw
police Kemal who attacked to Berfin with the feeling of
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revenge. They warn police Kemal; but when police
Kemal did not listen them and swear to them, Cem shot
him with his revolver type gun. They took a road with
Berfin by putting him to baggage to throw seriously
wounded police to Sanayi Neighborhood. Where they go,
a dog attacks them. Cem shoots the dog. Berfin feels bad
about this situation. She says she knows a veterinarian.
They go to clinic of veterinarian called as Vedat together
with badly wounded dog. Veterinarian Vedat takes out
the bullets from the dog. Cem and Orhan want from him
to treat the injured police lying down in the baggage of
the car. Vedat could not say no since they have gun. They
remove the police from the baggage and bring him inside.
When Vedat begins to treatment, the door of the clinic is
knocked. The police who comes to clinic is Kemal‟s
friend as called ġenol. ġenol seeing his friends as
seriously wounded, shoots everyone except the
veterinarian. On the other hand, Selçuk survives and
meets his friend Ali in Durusu. Dirty, Rusty, Corrupted
made its summary as like that is examined in terms of
drug addiction.
1. Drug Addiction at Dirty, Rusty, Corrupted
Ökmen takes a very broad perspective while
discussing drug addiction in his novel. Drug traffickers,
drug users, people who would like to free themselves
from drug addiction and people living in very bad
conditions due to drug addiction are indicated to reader in
the novel. For drug, names such as weed22, dead drop23,
chow24, wave25 are used in the novel. In Dirty, Rusty,
22

See, p.169
See, p. 24
24
See, p. 24
23
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Corrupted, drug addiction which reader confronts
frequently could be defined as “(…) psychological or
physical habits that occur against these substances as a
result of occasional or continuous intake of natural or
artificial substances such as marijuana, heroin, alcohol,
opiate drugs, thinner and similar volatiles” (Çetin
2013:18)26.
The literature work depicting people who are drug
addicted, explains historical development and expansion
of substance. Ökmen gives information about history of
heroin. Drug dealer Orhan broaches the subject as saying
“the first heroin was produced by a medicine firm.
Signboards were hanged out every corner of the world as
we found the miracle medicine because whatever is the
complaint of the patient when s/he takes heroin27 s/he
forgets his/her pain” (p.198)28.He continuous his words
25

See, p. 21; 123
When said addiction, only drug addiction is understood. Together with
modernization, addiction types also increase. Among attention-grabbing
addictions, there are “technology addiction”, “shopping addiction”,
“fanaticism”, “internet addiction”, “codependency”, gamble addiction”, “game
addiction”, “speed-adrenaline addiction”, “sex addiction”, “smart phone
addiction”, eating addiction”.
27
It confirms that heroin uses in scientific researches: “Felix Hoffmann
working in German Bayer firm synthesizes diacetylmorphine when morphine
is acetylated to obtain codeine which is natural derivative of opium gum and
looks like morphine but makes less addiction than it. Related with this article
research conducted in Berlin University it is found that it eliminates the sense
of fear, prevents cough and saves morphine addiction. Therefore, in 1898
Bayer firm has started to sell it as a medicine named diacetylmorphine heroin
which could prevent cough, set free from morphine addiction, be nonaddictive.
Heroin sold as 25 grams pochettes was consumed in the same day.” (Ahmet
CoĢar, UyuĢturucu Madde Suçları, Madde Bağımlılığı Suç ĠliĢkisi ve Eroinin
Analizi Karadeniz Technique University Institute of Science, Department of
Chemistry Master‟s thesis, 2011, Trabzon).
26

28

the page numbers are shown for quotations taken from Dirty, Rusty,
Corrupted.
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by stating that several heroin factories have even been
opened; however, it is understood sooner that heroin
assumed it is healthful is actually harmful: “(…) when
people using this medicine started to die, these deaths
could not be tackled, by closing whole factories the
production and sales of medicine were ceased” (p.198).
However, the trade of heroin becoming widespread “(…)
continues because there have been many addicted people
in the world any more” (p.198). In the novel, the quality
of drug and which type is bad drug are also mentioned:
“Men are one of the most strong drug cartel in Ġstanbul.
Our man could not give his money poor-quality things,
also.” (p.55). These expressions show that subsidiary
industry is also quite widespread in the drug market. The
use of foreign substance in the literature work is also
used to relieve injured one‟d pain or to stop bleeding
except giving someone pleasure. Dealers get advantage
from drug to prevent bleeding of police who they shoot:
“(…) after taking room air-freshener box, he comes to us,
by opening cap removes two heroin pochettes 1 gram
each. Says „Open the wound‟. „I will cushion directly,
instead of morphine…‟” (p. 38). The author states that
people who use substances are understood from far away:
“the other is wearing much more ordinary; both are hasty
as like coming from one of the night clubs further. I place
a bet that they used drugs in a short time.” (p.247). Drug
users come together common places as well. According
to Ökmen, these places are near to Ġstiklal Street: after
saying “ After arriving square in front of Galatasaray
High School, we are going to side street which is left side
of the high school and full of tea houses and bars” (p. 63)
continuous as: “Taksim is the place where it is possible to
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see people from problematic young falling the drug hell
or middle-age losers generation to almost everyone such
as alcoholics, beer drinkers, heroin addicts, junkies, drug
addicts, thinner addicts, addicts whatever they find and so
undercover policemen and dealers.” (p.63). The author
also states the importance of Taksim for addicts with this
description.
In the novel how substance use is started is also
mentioned. There are different reasons to start using
drugs. Within these reasons peer influence becomes
prominent. When Selçuk and Ramo who are the
characters of the novel are talking, the subject that Berfin
starts using drugs is treated. The reason of why Berfin
starts to use drugs is due to Ramo: “on a rainy evening in
a park near to railway Ramo gave an infection to her arm
for the first time. (…) without paying attention my
oppositions until Berfin learned to find her own vein, he
helped her at every turn.” (p. 93). As similar, a circle of
friends causes to start again to use drugs even quit to use
it. Selçuk tells that: “‟I could not see better moment to
start to use again.‟ „give to me something smooth over
there‟” (p.170). Breaking up with the lover also causes
drug use. When Ramo broke up his girlfriend, starts to
use. His close friend Selçuk accompanies him also:
“When she got hurt, she said to break up from Ramo, so
they broke up and then Ramo was peeved, for a while he
used whatever he found, and I accompanied to him
unavoidably” (p.107). When Selçuk was mentioning
from his past, he explains his common point with his exgirlfriend as “we both were living the last times of our
adolescence and our major common point was the drugs
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we used. Both she and me were using whatever we
found” (p.146).
Doubtlessly the peer influence plays important role at
drug addiction as emphasized above; on the other hand, it
is not the only motivation. Ökmen indicates the system as
another reason behind drug addiction by referring
experiences of Selçuk as a character in the novel. “Me
and everyone else I know because of the system (…).
Neither I have a diploma given by a school that I finish,
and I have an income, nor I have a job, future or aim.” (p.
102). Therefore, Selçuk have become a dilly-dallier
whose “aim is just finding any kind of the heady
substance to use” (p.102). If we think the word of the
system with its broader meaning, we could see such as
state, society, unconcerned associations. And this
situation gives drug using a ground because of
“inexistence of alternative healthy intensifiers to ensure
that people feel himself/herself better or difficulty to
reach them (…) a person whose economic condition is
not well or does not have enough social possibilities will
live difficulties to reach hobbies giving enjoy to him/her
like art and sport.” (Uzbay 2015:87). This quotation
shows that it must be another option to become distance
from drug use, at the same time. Unless there is an
alternative, freeing from addiction has become difficult,
also. Ökmen states that freeing from addiction for drug
addicts is almost impossible. Ramo as one of the
characters in the novel has understood that Selçuk could
not quit drugs: “Ramo is elongating the drug from space
and saying, “come on take it”. „I said you, Selçuk, you
could not stop without using.‟” (p.170). After becoming
addicted, substance users “have to take specific dosage
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every day.” (p.142). These words indicate that addiction
has become a work that has to be performed every day.
Any heroin addicted “consumes around 50 milligram
heroin o a daily basis. They have to take drugs between
every 4-6 hours.” (ġahin 2018:10). Characters who
become addicted starts to discuss which drug is more
effective. Ramazan tries to prove to Selçuk that becoming
heroin addict is a superiority: Ramo says “(…) we are
heroin addicted” as like he is proud of this disadvantage
and continuous to say by winking „Heroin is as like the
peak point of this issue, do you understand Selçuk?‟.
„From my perspective, the other substances are all lie, I
mean‟” (p. 90-91). Öktem is not discussing the heroin for
nothing. Since other studies also confirm that heroin is in
the lead among drugs: “Across the world people more
than 15 million are using illegal opium, morphine and
heroin. The most of those people are using heroin which
is the most killer one.” (CoĢar 2011:41). Thus, “great
numbers of heroin users are dying due to problems
related with heroin use, and also they have to demand
addiction treatment more than people who are addicted to
other types of drugs.” (CoĢar 2011:41)29. Those
statements demonstrate that heroin is much more
dangerous when compared with the other drugs.
The novel mention about that the drug use is actually
very simple. It also refers in what way drugs are taken
into the body. Using drugs are realized differently: “they
could be used by inhalative sniffing, via mouth, smoke
Heroin has the most of market share within drugs: “the trade of opium and
heroin is over 65 million dollars in the World. The distribution of 65 million
dollar is shown at figure 9. 55 million dollars of 65 million dollar belongs to
heroin.” (CoĢar 2011: 40)
29
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inhalation like rolling up a cigarette, injecting to vein or
vessel.” (CoĢar 2011:65). In Dirty, Rusty, Corrupted, all
these ways are used. CoĢan adds that the most efficient
method among them is the way of injection to vein. Cem
and Orhan who are presented to readers as dealers, take
the drugs from the nose within seconds: “Orhan pulls tiny
glass cube which is the full of coke from his pocket and
uncovers it, pours the scag over his stretched thumb and
quickly picks the white from the nose. I also get by
stretching out my nose to my hand which there is short,
irregular and shapeless line over.” (p.22). Once again
Orhan and Cem are using the foreign substance inside the
car in the further pages of the book after shooting police
Kemal who beats the girl during kidnapping her: “ he is
opening the lid of air-freshener bin at his hand and
removing two one-grams coke pochettes within the bin
which is packed to the rim with drugs. He is giving one
of the pochettes to me and I am opening it and pouring
drug to outside of my palm and then using. Orhan also is
doing the same thing.” (p. 33). Once again, another use
way is coming in sight when Orhan and Cem is carrying
the dog to the veterinarian. The drug is used in clinic:
“He is pulling a coke from his pocket and pouring it over
a magazine with photographs of felidae like lion, tiger,
cheetah, panther and puma standing on the table. (…)
then, doing drugs by bending to paper, leaving the paper
there by pulling his head back, then I am doing remained
drug, firing the flare in my brain.” (p.194). The fact that it
is so simple to use, indicates that the work is practical
after obtaining the relevant substance.
The harms of drugs are so major to calculate. Besides
the harms for its users, it causes the great dramas in the
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life of the community and the energy of the state to turn
to this area. Alican Ökmen shows the damages of drug
addiction to his reader in his novel: Dirty, Rusty,
Corrupted. The author states the cost of drug use from
the harms of drugs to the murder of the body.
The biggest damage of drugs is to possibility that it
could destroy the life of addicted any moment. Drug
addicts are very close to death. The speech between Ali
and his girlfriend who are characters in the novel, shows
this fact: “„Two years ago when I was running a bar, a30
girl was almost dying. After the bar was closed, she had
gone to toilet and done drugs from vein, retarded, almost
her dead body would be trouble for us…‟” (p.142). The
author puts forward transparently that drug users are
under major risk.
The second harm of being drug user after death is that
drugs push into crime. Since an individual who became
addicted, starts to be controlled by substance. In this way,
addiction “means that person starts to desire something,
loses his/her control in relation with what s/he uses.”
(Ançel 2017:14). In addition to that the necessity of
finding substance is to force the addicted to do illegal
acts. In the literature work, Berfin who is one of the main
characters has to sleep with other people owing to her
drug addiction; and also has to be a part of murder. When
she is talking with his friends, Ramazan and Selçuk who
just come out of hospital tells them that she has to sleep
with dealer in exchange for drug. She starts to talk as
saying to her boyfriend Ramo just coming out of
treatment center that she will be honest: “I (…) messed
30

Adhered to original text.
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up. Forget about messing (…) even I do not have, do you
understand?‟ Dealers are (…) me just for fun. I am
unable to bring myself to it. I am aware of that you as my
friends are also not comfortable with it. I am
embarrassed…‟” (p.118). Berfin who lives difficulties to
find money to buy drugs accepts the money which is
offered by Ġbrahim Yılmaz from Diyarbakır whose aim is
to take revenge of his wife killed by a police officer. She
pushes her friends to be part of the murder: “Anymore for
just two gram as like a dirty hooker (…) do you
understand what does it mean?‟” (p.118). Berfin
continuous her words as “, if we don‟t do it, anyone else
will do, the man sets his mind on doing it and we all need
that money” (p.118). Ramo who has co-dependency31
with Berfin says Selçuk “Let‟s do it” and pumps Selçuk
up as pretending saver32. He tries to be a part of the
murder by saying “we do not have any other chance.
Dealers to the woman that I love, Selçuk! This job is the
last chance to stop this situation!” (p.118). Because “in
co-dependency the person is unconcerned with his/her
needs. On the other hand, s/he pays regard to the needs of
the one s/he loves by being sensitive his/her all
requirements” (Ançel 2017:21). Ramo who just finished
his drug addiction treatment, lives the result of co31

“Co-dependency is a learned behavior and is characterized to human with
addiction. There are illness causing disdaining own ego, disinterest to
requirements, obsessed habits, drug addiction, alienation to own ego and
negative ego structure reflected by feeling of embarrassment.” (Ançel 2017:
20-21).
32
“Saver feels discomfort and displeasure for the negative situation of a
specific person and wants to do something immediately. Because by feeling
mercy, guilt and concern for a problem or a person who saver feels
responsibility, s/he feels a oppression or necessity to do something.”Ançel
2017: 56).
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dependency by being a part of the murder because he
wants to save Berfin in the situation she is in without
thinking himself.
The other harm of drugs could be seen in the situation
that drug addicted could not normalize himself/herself.
When Selçuk quits to use drugs, says that when he could
not come through, he needs to use drugs: “I am confused
so bad, maybe I should use drugs again to clear this mess
up.” (p.169). And says: “Is there any heroin?” (p. 169).
When Selçuk heard that there is no heroin, he consents
the drugs that his friends are using. Similar to Selçuk,
Orhan as one of the novel characters shows that he could
not live without drugs and after using it by saying: “My
head had a quick mind now” (p.33). In fact, drugs cause
to lose concentration when it is used. After using drugs,
Melih and Mine have a difficulty to remember an event
they see before: “what if, are all of these the effect of
drugs? You can see what I see, right?‟ I am shaking my
head as the meaning of „yes‟.” (p.69). As could be seen,
drug addicted could make neither without using drugs nor
by using it…
Drugs not only harms brain but also ruins the
appearance of the body. Selçuk as an addicted does harm
to his body while using drugs. After two weeks treatment,
Selçuk comes back his home and looks his body closely.
He starts to his words as: “(…) after closing the bathroom
door, standing in front of mirror and I am looking
myself” (p.103). Then, “It is not disgusting anymore that
my body is full of cuts and seams, I guess I get used to it.
I should renew some tattoos which are from my wrists to
my shoulders, the eagle on my shoulder and tribal figure
on my right wrist is quite erased, some cuts in my arms
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are so deep that even tattoos can‟t close them.” (p.103).
He puts all of these statements clear that means drug
addiction is torture which person makes himself/herself.
One of the other damages of drug addiction is that it
causes to people could lose their status in the society and
their friends. Addiction results: “to be deprived of social
structure that protects the rights and life of people by
losing moral and material support in the way of excluding
themselves from communal living” (Öztürel 1971:60).
This situation could be seen in the novel perceptibly with
the words of Selçuk which are “(…) that‟s why, people
around me do not respect me” (p.102).
In the novel drug dealers are talked about. The author
uses the words such as dealer33, Hacı Uncle34, canal35
except seller. The important thing for them is turning of
wheel. The conversation between Cem and Orhan who
are drug dealers confirms this: “(…) but I look money as
an instrument; I use it at most to conduct my works. Take
the goods, give the money, sell the drugs, take the
money, bottom of the money, top of the money, a simple
mathematics, the risky gamble of money.” (p.190). Drug
dealers are happy what they do because they can earn
their life. According to what dealers say, drug use is
widespread among young: “(…) widespread usage of
drugs is amazing dealers like us.” (p.24). For this reason,
drug dealers do not sell one type of drugs. They carry and
sell other addictive drugs which buyer are in need of. On
the other hand, they do not carry all of them due to safety
33

See, p.24, 63, 87, 118, 186, 204, 210.
See, p.100, 123, 136, 204, 210.
35
See, p. 64, 123
34
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issue. But they are close to them: “I know I do not have
any drug pill, coke or LSD. I am saying „Let‟s go to car‟
to Orhan, panic stash is the secret place in baggage of our
second car in parking area.” (p.24). From other side, drug
dealers know that society does not approve what they are
doing as a job: “Being dealer brings with disrepute”
(p.24); but it is profitable business: “(..) when we look at
the rules of times we live, the bad state of the thing called
reputation costs more than its good state.” (p.24). The
author criticizes with this sentence that everything is
measured with money. The price is not a problem usually
between drug dealers and buyers. “„Thanks, bro.‟ The
man is putting his hand in his pocket and taking out a
bale of money. While counting money, saying “also, is
there opiate drug?‟ „if I give 400 in total, how many do
you give over it?‟ Orhan is saying „there is‟, „it is quite
well and strong‟” (p. 21). These statements also show that
there is a sincerity between drug addicted people and
drug dealers.
In the novel the criticism of places where drug addicts
are cured is made. Gaining people who have become
drug addicted for any reason back to society is of vital
importance. The places which those people are cured are
definitely treatment centers. However, in Turkey
treatment centers are insufficient: “rehabilitation works
are inadequate in our country in which drug addiction is
struggled. There are no enough treatment centers and
rehabilitation works is scarcely any.” (Turkey Drug
Reports, 2018: 38)36. Thus, in the novel places mentioned
36

Institutions where treatment for drug addiction are made in Turkey;

i. Public hospitals affiliated to Ministry of Health,
ii. Medical Faculty psychiatry clinics affiliated to universities,
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as hospital or treatment center is not sufficient. Addicted
people who are hospitalized with their own desire or
because of juridical reasons could not be freed from
addiction due to unfavorable conditions and bad methods.
The author highlights two criticisms for treatment
centers: working profit-oriented rather than benefit of
society and suffering patients owing to inability of
employees.
Selçuk, Ramo and Ali who are the characters of the
novel are drug addicts. While Selçuk and Ramo have
known each other for a long time, they have met with Ali
in the hospital and become friends. Öktem tells in
different pages about their hospitalizing situation. The
reason of why Selçuk and Ramo are in the hospital is
because they are captured with heroin: “(…) one day
when undercover police officers were performing identity
check, they found two grams heroin on us and after
starting procedures, they sent both of us to a hospital via
municipality.” (p.107). On the other hand, Ali as one of
the characters in the novel went to the hospital with his
own desire: “(…) polices or municipality did not send me
there… I went myself.” (p.134). The second feature what
is common in those characters except they all are in the
hospital is that they are all unemployment. According to
2018 Turkey Drug Report, most of drug addicts receiving
a treatment are unemployment or are deprived of any
regular work:
“27,09% of them (3.151) are unemployment
37,77% of them (4.394) do not have any regular job
iii. Ministry of Health hospitals connected university hospital and private
hospitals.
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31,24% of them (3.634) have a regular job
2,664% of them (307) are students
1,26% of them (147) are not active economically.”
(Turkey Drug Report 2018, 43).7
The first criticism in the novel is about treatment
methods that discomfort the addicted people. Applied
methods hurt patients: “(…) a light pain expression is
seen on his face. „they riddle with holes us with our
money (…) „they are giving fifteen pills and three serums
every day, we are walking whole day drunkenly (…) „I
swear when I was drinking outside, my head was not like
that… I feel myself like a zombie…” (pp. 88-89). These
words told by Ali as one of the characters in the novel
show that technique could not please patient. Once more,
the inefficiency of employees working in hospital is
explained as “(…) yesterday when trying to put me on a
serum, injured my vein” (p.92). The writing on the t-shirt
of worker in the hospital is also become the subject of
criticism: „when she is looking by bending her head the
write on her t-shirt which is „I WAS DRUNK, I DO NOT
REMEMBER‟, „ in this hospital there are many addicted
people, if imam wears the t-shirt of I was drunk,
community starts to party…” (p. 92). Addicted people
who pay attention the writings on the t-shirt of worker
state that they do not want to see anything recalling
substances.
The other criticism in the novel after employees of
treatment centers is that these centers are behaving as
profit oriented. This characteristic is criticized many
times in the novel. Behaviors are based on the money in
the hospital: “municipality sent us, so they do not give
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enough medicine” (p. 89). It is clear that different way of
behaving to addicted people being in the same hospital
disinclines patients from the treatment. Ali responds to
attitude of doctor: “The man is not doctor; the
businessman you know. Capitalist pimp, as we talked in
hospital, he has opened the shop over there, earned
money over drug addicts by arguing that I am cleaning
blood and detoxing.” (p. 134). In the novel disrepair of
treatment centers are also paid attention: “(…) when I
said toilet should be repaired, doctor said to me you get
what you pay for…” (p. 134). Misapplications of the
hospital disturb addicted people who are “(…) quiet,
calm and well-mannered” (p. 135). Against this unrest
and maltreatment, drug is used in hospital. Ramo gives
order for drug: “Ramo turns to Ali and says that could
you want phone from gatekeeper Sado, my bro? If you
want, he gives it; I should call one of my friends” (p. 87).
Ali asks, “will you buy drugs in the hospital?” (p.90).
Soon drugs are come to hospital: “give it to me after
rolling a paper, do not let be noticed to Sado.” (p.90). In
this way, people who are in hospital to take treatment
maintain their life as like they are outside; but some
characters do not approve this act which is to use drugs in
hospital. Selçuk criticizes his friend Ramo to take drugs
into hospital: “I am saying to Ramo when looking to Ali
„Boy, why do you harm this man?‟. „this man is here not
to use drugs, his family has given six thousand five
hundred liras, (…) brother37, do not abuse other people, it
is shame‟” (p. 90). Ramo gives answer to Selçuk‟s
reaction and says: “your man wanted it, bro” (p. 90).
Those words reflect the situation of treatment centers
37

Adhered to original text.
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which even could not ensure its own security. Moreover,
Ökmen criticizes treatment centers because opinions of
patients are not paid attention while placing to rooms.
After Selçuk and Ramo left the hospital, Ali could not get
on with the person given to his room as a roommate38.
This situation affects his leaving from hospital early and
his unhappiness in hospital. On the other side, treatment
center is also like prison life for patients. Firstly, Selçuk
mentions about this feature of hospital: “(…) I feel
myself like I just get out of prison.” (p. 98). Ali also
likens hospital to jail. Related with his leaving from
hospital, by saying that “I regain my freedom, I feel
myself like I just get out of prison” (p. 135), he indicates
center in which aim is to heal people going to treatment is
like jail. When they realize that the hospital looking like a
jail is far away from healing them, they leave their
treatment undone. The author gives this situation to Ali:
“(…) when the doctor said to me you get what you pay
for, I got angry (…), packed my bags, came back to my
home…” (p. 135). Ali‟s this attitude is related with
believing nothing is going to change. “some people get
bored to try everything and spend their energy and money
to everything, they get tired and finally give up. (…)
there is nothing to change, then why should they resist to
the pain of hope which pain will end?” (Parkin 2011:74).
Ali leaving the treatment center, “thinks for a moment
and looks me in the eyes” and saying “actually I am not
regretful” he believes that what he did is true. Ali also
surrenders the situation and gives into his pain. By this
way, drug addicts start to not to care: “they give up being
different and continue to live how they are. They could
38

See, pp.133-134
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start to eat again some foods which they tried to avoid for
a while, they could start smoking and drinking again. The
thing what they do is RELAXING.” (Parkin 2011:74).
The situation expressed by Parkin shows itself in Dirty,
Rusty, Corrupted clearly. Addicted people continuous to
use drugs and do not give up their old environment. Even
though mother of Selçuk knows that he could not quit to
use drugs after he came from hospital, she says that:
“look Selçuk, you do not use anything outside, right? I do
not trust your friend Ramazan, because of him you are
using these drugs, do not see him.” (p. 103). Selçuk does
not listen his mother‟s advice because hospital that he got
treatment not could not produce a solution for him, but it
leads to increase his friends using drugs. Drug addiction
continues. When he met with Ramo‟s friends, he firstly
uses heroin: “(…) by taking out a package he is putting it
on the table. When opened the package, I see five-gram
marijuana. Ramo is asking to Berfin „do you have any
rolling paper?‟. She answers, „it must be on my bag‟. (p.
114). Ali also could not give up drugs although he stayed
in hospital. He wants help from Selçuk to find drug: “I
could not reach no one from my environment, I need
some drug” (p. 123). As you can see characters going to
treatment center could not be freed from drug addiction.
Selçuk would like to forget drugs with his own efforts.
When going to Ali‟s home, Selçuk tries not to remind
heroin: “(…) I am still gritting my teeth, trying not to
remember heroin that I have not used for two weeks.
There is no such kind of substance in the world, such a
substance does not never exist. There is no such a guy
named Hacı in Güngören, that man does not actually
born.” (p. 136). His efforts are not going to work. As
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explained above he wants drugs when he could not
achieve to come through.
The other issue which the author criticizes in the
novel is the security staffs who are far from
professionalism. Those people intermix their own private
life and trade of foreign substance as a crime. Instead of
bringing drug addicts to justice, security staffs set them
free when their work is over. Police friends called as
ġenol says to drug addicts who ġenol picks up by force
when calling police: “You could not go anywhere unless
I pass you in to another team, right now I do not have
time to spend for you. If you help me, I provide your
security by saying that you are not related with this case
and these men. I help you with your testifies. And we
forget this coke shopping.” (p. 2016). Who says these
statements is a security staff. When the work of his friend
is completed, he says even that he could help them with
their testifies beyond setting them free although there is
possibility to reach drug dealers with police probe
through those drug addicts. Additionally, in the novel it is
seen that security staffs threaten the people using coke:
“(…) you both believed… you could do time in jail at
least 6 months each… Now I take you to hospital for test,
I find you drugs in your blood, right?” (p. 205). Ökmen
indicates with these criticisms that there are lessons that
people outside of the treatment centers fighting off drugs
should take.
In the novel, it is possible to see alcohol addiction
problem at the least39. According to available
39

For the pages mentioned alcohol see, 17, 60, 61, 63, 99, 100, 103, 141, 147,
258, 259.
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information, the lead of substances causing addiction is
alcohol: “the first substance got information from
historical written documents is alcohol. Human beings
have explored the effects of alcohol regards to removing
of anxiety and tightness and also attribute a holy meaning
to it.” (Uzbay 2009:5). Even though alcohol was banned
throughout history, until today it has been in existence
into human life. The presence of alcohol in the novel
clearly begins with the modernist novel. Alcohol which
also plays a part in Underground Literature as one of the
reasons for substance addiction has important role.
Ökmen mentions wine and beer as types of alcohol and
sometimes he speaks of using of alcohol and drug
together. And occasionally he just interests in alcohol
usage. The characters of Mine and Melik use alcohol first
in the night club located in near to Bosporus bridge:
“after Melih put away his finished bottoms, he is yelling
to my ear as „I will call the mediator‟. (p. 64). Melih who
reaches drugs via mediator gives drugs to his girlfriend
Mine: “(…) he is showing one of the pills took from his
pocket, after opening his mouth and showing his tongue,
he put the drug onto his tongue and closed his mouth”
(…) (p. 66). After that they consumes opiate drug and
alcohol together: “After putting right the opiate drug with
my tongue and opening my mouth, I show it to Melih and
by sipping my beer, shallow the opiate drug. While I am
smiling to him, he shallows the other opiate drug with my
beer by removing it from his pocket (…)” (p. 66). The
usage of alcohol alone is also seen in the novel
frequently: “(…) after she took a sip from her wine on
her hand, looks up and down to three of us with curious
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eyes (…) (p. 142). Ökmen also compares alcohol and
heroin in his novel. While Suat and Ramo are talking,
they make comparison between alcohol and heroin: “by
pointing out the beer box on my hand, he says that „after
that I will drink just alcohol, it is the best‟ and takes a sip.
Ramo says „Heroin is the best‟ (p. 100). Ökmen
strengthens his drug addiction theme by using alcohol in
this novel.
Characters being drug addicts could escape from the
reality only by getting into subconscious. The author
states in the parts novels in which Cem and Selçuk‟s
subconscious are mentioned that they find the peace far
away. While as one of the characters Selçuk states that he
finds peace in the house located in Silivri, he emphasizes
that it is beyond and far away from drugs: “I live the life I
know, I am comfortable, peace, free, I am on my feet, I
have no obligation to anyone, I am far away from bad
friends and drugs, my hair is started to be white (…)” (p.
86). Cem also wants to go away from his environment for
a moment: “the police who I am not sure whether he died
in the baggage of car or not and firstly I kicked then put
the baggage and press two-grams heroin to his wound is
not here also. Only me and my old friend in side seat, just
two of us are here. No Ġstanbul, Europe, Asia and no
other continents.” (p. 184). In fact, what Selçuk and Cem
did here is nothing else but a suppression pointing out “a
compulsion, opinion or moving away life from
conscious” (Bock 2001:58). Because repression is the
“mechanism to keep painful life out of conscious through
unconscious powers” (Bock 2001:59). However,
escaping from reality showing up in the subconscious of
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characters in the novel does not come true. It continues
its life in compliance with underground world.
Individuals who are drug addicts are not pleased from
their life. They criticize themselves. Except the general
understanding in the society, they are aware of their
responsibilities, indeed. Ökmen explains this fact through
Selçuk one of the characters in the novel. Selçuk asserts
what he did not do by saying “(…) I have different things
instead of that I should bring home the bacon and take
care of my mother and younger sister (…)” (p. 102).
That‟s why, he feels regretful: “(…) to spend his life like
a parasite which is a life like without any benefit by
making friends with heroin addicts and using whatever I
found (…) (s.102). It is clearly seen in these statements
that drug addicts should be regained instead of excluding.
Thereby, it is revealed that we should not give up hope
from drug addicts. In Dirty, Rusty, Corrupted the thing
what keeps Selçuk and Cem alive is their hopes and
dreams. What Selçuk says about future is: “I do not have
regular relationship, I do not have a woman, any status in
the society, I am the person living as half full half hungry
but always get high in the deepest circle of wealth
pyramid. But in spite of all negative realities, there is a
uncontrollable hope inside of me.” (p. 102)40. In this way,
40

Selçuk continuous to his opinions: “I feel that in a short time an opportunity
will come along and if I make what I should do exactly, somethings are going
to change for the better. Even if this feeling is not convincing, it could cover
the negative reality somewhat, at least it is thought that soon I will shoot the
ball with my foot and is going to come pass to shoot the ball to send it 90.
When it is time and an opportunity given in my opinion, I will do whatever I
should and without hesitate I will save myself and my family from this hell;
then, we will live more peaceful, healthy, happy and rich life together. When
conditions are better, I am sure it is going to be real because it should be;
otherwise, there is no meaning in life.” (p. 102).

Ali Algül •53

the character emphasizes that he accepts the reality he is
within; yet he turns toward future to sustain his life.
According to Alfred Adler, humans are motivated with
expectations from the future and if we do not have any
goal, we cannot think, hear, perceive41. Ramo as one of
the characters in the novel is also hopeful from the future.
Ramo thinks with Selçuk to save Berfin, his girlfriend,
from the low road by saying: “(…) for instance if we are
rich, comfortable, then I pull of her from this shit, maybe
after that she forgives me” (p.93).
Conclusion
Ökmen presents a successful example of Underground
Literature in Turkish novel. The artwork is suitable for
the type of novel to which it is related in terms of content
and structure. The features like violence, system
criticism, sexuality, alcohol, heroin, marijuana seen in
Underground Literature are used in place by Ökmen.
Dirty, Rusty, Corrupted is suitable the novel type which it
belongs in terms of language and expression. The author
uses lingo words, phrases and sentences in accordance
with content of the novel and positions of the characters.
Drug addicts uses lingo language when encounter
unexpected situation or in their ordinary life. From the
beginning of the novel to the end, lingo language could
be seen. In the artwork, pluralist narrator and stream of
consciousness techniques are used properly. The author
gives the identification between reader and the character
successfully by benefiting from me mood and by
enabling to talk different characters in each chapter.
Stream of consciousness technique also provides relaxing
41

See, Alfred Adler, Modern Psychology, Yason Publisher, 2015, p.29.
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of characters getting bored from their life and living
trouble to go far away in a moment. Furthermore, Ökmen
lays emphasize on multiple message: harms of violence,
negative outcomes to breaking the law, negative results
of security staffs‟ acting arbitrary, results of drug
addiction. Drug addiction which is the theme of this
artwork is discussed in terms of reasons causing
addiction, addicts, dealers and treatment centers in the
novel. According to Alican Ökmen, the reasons of drug
addiction are the capitalist system which measures
everything as to money and evaluates regards to it and
society excluding people thinking differently and people
who is not one of its part except a circle of friends. The
author argues that based on two reasons: he explains one
of them through Selçuk. Selçuk does not have any
diploma or job. System have not offered to him any
option. On the other hand, the community he lives in
have not saved him from the difficult situation he is
within. Thus, excluded people like him prefer to use
drugs to repress their unhappiness and pains. According
to Öktem, treatment centers which are a part of capitalist
system also serve to drugs. Capitalism hosts people
getting treatment in hospital with respect to their money.
The author highlights that capitalist system seeks for
earning money not solution in treatment centers. This
understanding of capitalism weakens the hope of getting
rid of drugs as well; demotivates people who get
treatment. After Öktem explains the reasons of addiction
in this way, points up the lives of addicts people. Selçuk,
Berfin, Ramo and Ali are addicted people. They harm
their body first of all. On the other side, they have
problems to buy drugs because they do not have regular
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jobs. For this reason, they try everyway. The worst part is
they get involved in crime. Hereat, they suffer; worry
people they love. The author gives the message that the
end of characters is unfortunate like death or running
away. In the artwork, dealers who are people selling
drugs are also mentioned. While in the novel it is
remarked that sellers are mostly in night clubs, it is also
specified that they could get into trouble because of the
underground places they go to. The other conclusion of
Dirty, Rusty, Corrupted is that the usage of drugs is so
simple. This is also shown as encouraging feature of drug
addiction. Öktem mentions about codependency briefly
except drug addiction. He could not develop this
dependency which is explained through Ramazan and
Berfin.
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თურქულ - ქართული ტრდიციების
შედარებითი ანალიზი
ნაშრომი
ტრდიციების
აქტუალობა

ეხება

თურქულ-ქართული

შედარებით

ანალიზს.

განისაზღვრება

საქართველო

უაღრესად

თურქეთისთვის.

ნაშრომის

იმით,

საინტერესო

პირველ

რიგში,

რომ
ქვეყანაა
როგორც

უახლოესი მეზობელი, პარტნიორი, რომელთანაც
ურთიერთობა სულ უფრო და უფრო ღრმავდება.
ეს შეეხება საგანმანათლებლო სფეროსაც. ორივე
ხალხისთვის
წარსულის,

მნიშვნელოვანია
კულტურის,

ჩვეულებების

გაცნობა,

ერთმანათის

ტრადიციების,
რაც

ხელს

წეს-

შეუწყოფს

თურქებისა და ქართველების ურთიერთობების
გაღრმავებას.
ნაშრომში შესწავლილია თურქული და
ქართული ოჯახების არსი, მათი ფორმირება,
განვითარება

და

მნიშვნელობა.

ოჯახი

არის

ფენომენი, რომელიც არა მხოლოდ თურქული და
ქართული

სივრცისთვის,

არამედ

მსოფლიოს

ყველა ხალხისათვის ერთნაირად მნიშვნელოვანია.
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საკვალიფიკაციო ნაშრომში მიღებული შედეგები
გადმოცემულია დასკვნებში.

შესავალი
1. თურქული

და

ქართული

ყოფა

და

ტრადიციები
თურქეთი
უმდიდრესი

და

ხანგრძლივი

საქართველო უძველესი და
ტრადიციების
ქვეყნებია.
ისტორიული

განვითარების

მანძილზე თურქებმა და ქართველებმა შეიმუშავეს
ცხოვრების საკუთარი წესი. შექმნეს მდიდარი
ტრადიციები,

ზნე-ჩვეულებები,

თაობებს

მემკვიდრეობით

ადათები

და

დაუტოვეს

სამოქმედოდ.
თურქეთის
ევრაზიაში.

რესპუბლიკა

ორ

მდებარეობის

კონტინენტზე
გამო

არის

ქვეყანა

სტრატეგიული

თურქული

კულტურა

აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ტრადიციათა
უნიკალური

ნაზავია.

ქვეყნის

თანამედროვე

პოლიტიკური სისტემა 1923 წელს ჩამოყალიბდა
მუსტაფა

ქემალ

ათათურქის

მეთაურობით,

რომელიც მთავრობაში პირველი მსოფლიო ომის
ბოლოს, ოსმალეთის იმპერიის დაცემის შემდეგ
მოვიდა. ამ დროიდან თურქეთი, ევროპის
საბჭოში, ნატო-ში, OECD-ში, OSCE-სა და G-20-ში
გაწევრიანებით, სულ უფრო მჭიდროდ ხდება
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ინტეგრირებული დასავლეთთან. ევროკავშირში
სრულუფლებიან

წევრობაზე

მოლაპარაკება

თურქეთმა 2005 წელს დაიწყო, იყო რა ევროპის
ეკონომიკური საბჭოს ასოცირებული წევრი 1963
წლიდან და საბაჟო კავშირის წევრი 1995 წლიდან.
ამასთან

ერთად,

როგორც

მაჰმადიანური

ქვეყანა,

კულტურულ,

პოლიტიკურ,

მეტწილად

თურქეთი

აგრძელებს

ეკონომიკურ

და

ინდუსტრიულ ურთიერთობებს აღმოსავლეთის
ქვეყნებთან, განსაკუთრებით ახლო აღმოსავლეთსა
და ცენტრალურ აზიასთან, ისეთ ორგანიზაციებში
წევრობით, როგორებიცაა OIC და ECO.
თურქეთს მრავალფეროვანი კულტურა აქვს,
რომელშიც

შერწყმულია

ოღუზ

თურქების,

ანატოლიელების, ოსმალების (რაც, თავის მხრივ,
ბერძნულ-რომაული და ისლამური კულტურების
გაგრძელება იყო) და დასავლეთის კულტურები
და ტრადიციები; პროცესი, რომელიც ოსმალეთის
იმპერიის

ვესტერნიზაციის

შედეგად

დაიწყო,

დღემდე გრძელდება. ეს პროცესი იყო შედეგი
თურქებისა და მათი კულტურის იმ ხალხებთან
ურთიერთობისა, რომლებსაც ისინი ხვდებოდნენ
თავიანთი

მიგრაციის

აზიიდან
წარმატებულ

გზაზე

ცენტრალური

დასავლეთისკენ.
ტრანსფორმაციას

თურქეთის
რელიგიაზე

დაფუძნებული ყოფილი ოსმალეთის იმპერიიდან
თანამედროვე
ერთმანეთისგან

სახელმწიფომდე,
მკვეთრად არის

რომელშიც
გაყოფილი

64• Philology Research Papers

სახელმწიფო

და

გამოხატვის

რელიგია,

მეთოდების

ხელოვნების

ზრდაც

მოჰყვა.

რესპუბლიკის პირველი წლების განმავლობაში
მთავრობამ
დიდძალი
რესურსი
დააბანდა
ხელოვნების
ცალკეულ
დარგებში,
მაგ.,
მუზეუმებში,

თეატრებში,

არქიტექტურაში.
თურქული

ოპერასა

ვინაიდან

და

თანამედროვე

თვითმყოფადობის

განსაზღვრაში

მრავალი განსხვავებული ისტორიული ფაქტორი
თამაშობდა მნიშვნელოვან როლს, თურქული
კულტურა მეტწილად თანამედროვეობისა და
დასავლურობის მიღწევის მცდელობის შედეგია,
რაშიც შერწყმულია ტრადიციული რელიგიური
და ისტორიული ღირებულებების შენარჩუნების
საჭიროება.
თურქული

მუსიკა

და

ლიტერატურა

ამ

კულტურულ გავლენათა შესანიშნავ ნიმუშებს
იძლევა,

რაც

მაჰმადიანური
ურთიერთობის

ოსმალეთის

იმპერიისა

სამყაროს
შედეგია.

და

ევროპასთან

თითქმის

მთელი

ოსმალეთის იმპერიის პერიოდში თურქულ
ლიტერატურაზე მძლავრ გავლენას ახდენდა
სპარსული და არაბული ლიტერატურა; თუმცა ამ
პერიოდის

დასასრულისთვის,

განსაკუთრებით

თანზიმატის პერიოდში, ევროპული გავლენა სულ
უფრო შესამჩნევი ხდება.
თურქეთში
ნაპოვნი
არქიტექტურული
ელემენტები ასევე მოწმობს ტრადიციების იმ
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უნიკალურ ნაზავს, რომელიც რეგიონზე მრავალი
საუკუნის

განმავლობაში

ახდენდა

გავლენას.

ტრადიციულ ბიზანტიურ ელემენტებთან ერთად,
რისი ნიმუშებიც უხვადაა თურქეთის მრავალ
რეგიონში, გვიანდელი ოსმალური არქიტექტურის
მრავალი ექსპონატი, მათში ადგილობრივი და
ისლამური

ტრადიციების

საუცხოო

ნაზავით,

მთელ ქვეყანაშია მიმოფანტული, ისევე როგორც
ოსმალეთის იმპერიის ყოფილ ტერიტორიებზე.
XVIII საუკუნიდან თურქულ არქიტექტურაზე
სულ უფრო მძლავრ გავლენას ახდენს დასავლური
სტილები,

რაც

განსაკუთრებით

თვალსაჩინოა

სტამბოლში, სადაც ერთმანეთის გვერდით დგას
ისეთი
აჰმედის

ნაგებობები,
მეჩეთი,

თანამედროვე
მათგანი

როგორებიცაა
დოლმაბაჰჩეს

ცათამბჯენები

და

ერთმანეთისგან

სულთან
სასახლე,

თითოეული
განსხვავებულ

ტრადიციას წარმოადგენს.
საქართველო არის სახელმწიფო ევრაზიაში,
კავკასიაში, შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე.
ქვეყანა სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპისა და
დასავლეთ აზიის გასაყარზე მდებარეობს, თუმცა
სოციოპოლიტიკურად

და

კულტურულად

ევროპის ნაწილია.
თანამედროვე

საქართველოს

ტერიტორია

მუდმივად იყო დასახლებული ადრეული ქვის
ხანიდან
ხანაში

მოყოლებული. კლასიკურ ანტიკურ
აყვავდა
ადრეული
ქართული
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სახელმწიფოები კოლხეთი და იბერია, რამაც
დასაბამი მისცა საერთო ქართულ კულტურასა და
სახელმწიფოებრიობას. ქრისტიანობა გაბატონდა
ადრეული
III
საუკუნიდან;
ქვეყანა
გაერთიანებული მონარქია გახდა 1008 წელს.
თუმცა მას შემდეგ საქართველომ აღორძინებისა
და დაცემის პერიოდები განვლო, სანამ XVI
საუკუნეში

რამდენიმე

მცირე

პოლიტიკურ

ერთეულად დაიშლებოდა. იმპერიულმა რუსეთმა
ქართული მიწები ნაწილ-ნაწილ დაიპყრო 18011866 წლებში. რუსეთის რევოლუციის შემდგომ
აღდგენილი

დამოუკიდებელი

საქართველოს

ქვეყანა

დემოკრატიული

–

რესპუბლიკა

(1918-21 წწ.) ბოლშევიკების მსხვერპლი გახდა და
1922 წლიდან საბჭოთა კავშირის ნაწილად იქცა.
საქართველომ

დამოუკიდებლობა

1991

წელს

კვლავ მოიპოვა. სამოქალაქო ომისა და მკაცრი
ეკონომიკური კრიზისით გამოწვეული ქაოსური
პერიოდის

შემდეგ

ქვეყანა

შედარებით

სტაბილური გახდა 1990-იანი წლების ბოლოს.
2003 წელს მომხდარი ვარდების (უსისხლო)
რევოლუციით ქვეყნის სათავეში მოვიდა ახალი,
პროდასავლური,

რეფორმისტული

მთავრობა.

ახალი მთავრობის მისწრაფება ქვეყნის ნატოში
გაწევრიანებასა და გამოყოფილი ტერიტორიების
დაბრუნებისკენ

რუსეთთან

ურთიერთობას

მკვეთრად აუარესებს. პარალელურად მიმდინარე
სწრაფმა ეკონომიკურმა განვითარებამ ქვეყანა
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მნიშვნელოვანი
პროექტების

ევრაზიული

ეპიცენტრი

ენერგეტიკული

გახადა.

საქართველო

ისწრაფვის ევროპის კავშირში ინტეგრაციასა და
ჩრდილოატლანტიკურ
ალიანსში
გაწევრიანებისაკენ. საქართველო მდიდარი და
მრავალფეროვანი

კულტურის

ქვეყანაა.

გამოირჩევა ორიგინალური ანბანით, უძველესი
დამწერლობით, პოლიფონიური მუსიკითა და
ორიგინალური

ხალხური

ცეკვებით,

თეატრალური
და
კინოხელოვნებით,
არქიტექტურით, ორიგინალური სამზარეულოთი
და სხვ.
თურქეთსა და საქართველოში საზოგადოების
ცხოვრებაში ტრადიციები და წეს-ჩვეულებები
მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ.
1.1. რა არის ტრადიცია?
ტრადიცია (ლათ. traditio) – ისტორიულად
ჩამოყალიბებული

და

თაობიდან

თაობაზე

გადაცემული ადათები, წესები და ყოფა-ქცევის
ნორმებია. ტრადიცია შესაძლოა გავრცელებული
იყოს გარკვეული სოციალური ჯგუფის (ერის,
სუბეთნიკური
მოსახლეობის,
მსგავსი

ჯგუფის,

ერთი

ოჯახის)

შიგნით

ტრადიციების

მქონე

ქალაქის

ან

თაობაში.

სოციალური

ჯგუფები აყალიბებენ კულტურას. ტრადიციები,
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ინსტიქტებისაგან განსხვავებით, თანდაყოლილი
არაა.
ტრადიციები ნებისმიერ ერს გააჩნია და იცავს
მათ. ტრადიციის არსი მისი დროსთან კავშირია,
რომელიც იმდენად ძლიერია, რომ დროს მისი
გაუფასურება, ხშირ შემთხვევაში,

არ შეუძლია.

იგი ადამიანის ფსიქიკაში ღრმად იდგამს ფესვებს
და მერე მისი მოსპობა, თითქმის, შეუძლებელია.
საზოგადოების განვითარებასთან, ცვლილებასთან
ერთად,

პერიოდულად

გადაფასება.

ის,

რაც

ხდება

ტრადიციების

ღირებულია

და

დროს

უძლებს, რჩება; ხოლო როცა ტრადიცია ძველდება
და თანამედროვეობას ვეღარ უწყობს ფეხს, როცა
ყავლი გასდის, ხდება მისი გაუფასურება, ის
გადის

მოხმარებიდან.

საზოგადოება
ახალგაზრდა

რამდენიმე
თაობა

უარყოფს
აუცილებლობას,
გავლენას

დღესდღეობით

ვერ

ფენად

ცალკეულ

იყოფა.

შემთხვევებში

ტრადიციების
არსებობის
თუმცა ეს საერთო აზრზე
ახდენს.

ნებიემიერი

ხალხის

კულტურა უძველესი დროიდან ტრადიციებითა
და თვითმყოფადობით გამოირჩევა, მაგრამ ისმის
კითხვა:
– აუცილებელია თუ არა მოძველებული
ტრადიციების არსებობა, რომელთა წარმოშობის
შესახებ შეიძლება არც კი ვიცოდეთ?
პასუხი ასეთია:
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– ტრადიციები გვჭირდება და აუცილებელიცაა.
თუმცა ისინი თანამედროვეობას უნდა მოერგოს.
წინააღმდეგ შემთხვევაში, ტრადიციები ქვეყნის
განვითარებას დაამუხრუჭებს და მის მომავალს
დაობებით დაემუქრება.
1.2. კულტურის ტრადიციული ღირებულებები
თითოეულ

საზოგადოებას

ღირებულებები

გააჩნია.

საკუთარი

მათ

განაპირობებს

ისტორიული

კულტურული

მემკვიდრეობა,

ჩამოყალიბებას
წარსული
ისევე

და

როგორც

ყოველდღიური
ცხოვრება
და
თვითონ
საზოგადოების შემადგენელი ინდივიდები.
ადამიანები
რესურსებს,

მოიპოვებენ
ქმნიან

და

წესებსა

განკარგავენ

და

კანონებს,

სწავლობენ და ასწავლიან, შრომობენ და ისვენებენ,
იკვლევენ სამყაროს, ქორწინდებიან და ბავშვებს
ზრდიან, ყიდულობენ და ყიდიან, იბრძვიან და
თავს იცავენ, ლოცულობენ და მსხვერპლს წირავენ,
თხზავენ

ამბებს

და

ხატავენ...

ყოველივე

ჩამოთვლილს, ამა თუ იმ ფორმით, უკლებლივ
ყველა

კულტურაში

ვხვდებით,

თუმცა,

რასაკვირველია, ძალიან განსხავებული სახით.
როგორც ვხედავთ, განსხვავებულ კულტურებს
შორის გარკვეული საერთო ელემენტები იკვეთება,
რომლებიც

ყველა

საზოგადოებისათვის
მათ

კულტურის

ან
არის

თითქმის

ყველა

დამახასიათებელია.

უნივერსალიებს

(ლათინური
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სიტყვიდან „universalis“ – საერთო, საყოველთაო)
უწოდებენ. არ არსებობს კულტურა, რომელსაც არ
აქვს ენა გრამატიკული სტრუქტურით, ოჯახის ესა
თუ ის ფორმა, ბავშვებზე ზრუნვის სისტემა. ყველა
კულტურაში
არსებობს
საზოგადოებრივი
ინსტიტუტები – ადამიანის ცხოვრების რაიმე
სფეროს

მოსაწესრიგებლად

კანონებისა

თუ

ინსტიტუტებია,

გამომუშავებული

ტრადიციების
მაგალითად,

ერთობლიობა.
ქორწინება

(რა

ასაკიდანაა
დაშვებული,
ვისთან
შეიძლება
დაოჯახება და ა.შ.), რელიგია (მისი ადგილი
საზოგადოებაში,
საკუთრების

რიტუალები
ფორმები

და

(კერძო,

ა.შ.),
სათემო,

სახელმწიფო და ა.შ.), მართვის და ძალაუფლების
სისტემა

(ბელადი,

არჩევითი

მეფე,

პარლამენტი

უხუცესთა

და

ა.შ.).

საბჭო,

ხსენებული

ინსტიტუტები ყველა კულტურაშია და, ამგვარად,
უნივერსალიების რიცხვს მიეკუთვნება. გარდა
ამისა,

უნივერსალიებია

ხელოვნება,

თამაში,

სამკაული, ჰიგიენის წესები და სხვ.
ამავე დროს, კულტურის უნივერსალიები
სხვადასხვა
კულტურაში
განსხვავებულად
გამოიხატება:
ყველგან

სახლის,

ერთნაირია,

საცხოვრისის
მაგრამ

ფუნქცია

განსხვავებულია

საშენი მასალა, არქიტექტურული და საინჟინრო
კონსტრუქცია, ზომა, მორთულობა... სხვადასხვა
კულტურაში განსხვავებულია წარმოდგენა იმაზე,
რა არის საკვებად ვარგისი და უვარგისი, რისგან
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და როგორ მზადდება საკვები, როგორ უნდა
მივირთვათ იგი და ვისთან ერთად შემოვუსხდეთ
ან არ შემოვუსხდეთ სუფრას.
სხვადასხვა
დამკვიდრებული

საზოგადოებაში
ღირებულებები
მკვეთრად

განსხვავდება

ერთმანეთისაგან.

მაგალითად, ამერიკულ საზოგადოებაში ერთ-ერთ
მთავარ ღირებულებას წარმოადგენს პიროვნული
წარმატება, როდესაც აფრიკის ზოგიერთ ტომში
უფრო მეტი მნიშვნელობა ჯგუფურ წარმატებას
ენიჭება.
ინდუსტრიულ
საზოგადოებებში
გაქრობის გზას ადგას ისეთი ღირებულებები,
როგორებიცაა:

ერთგულება,

ხელგაშლილობა,

სიყვარული.

მეგობრობა,
დღეს

უფრო

აქტუალურია:
მიზანდასახულობა,
შრომისმოყვარეობა, ცივსისხლიანობა და ა.შ.
სხვადასხვა

კულტურის

განვსხვავდებით

არა

წარმომადგენლები

მხოლოდ

იმით,

რაც

თვალსაჩინოა (ენა, სამოსი, სამზარეულო და ა.შ.),
არამედ

იმითაც,

თუ

როგორ

შევიგრძნობთ,

აღვიქვამთ და განვიცდით ამა თუ იმ მოვლენას.
ხშირად ამბობენ – რამდენი ადამიანიცაა, იმდენი
აზრი

არსებობს.

ანალოგიურად:

რამდენი

კულტურაც არსებობს, იმდენი განსხვავებული
ახსნა ან შეფასება შეიძლება ჰქონდეს ერთსა და
იმავე ფაქტს, მოვლენას, სიტუაციას, ჟესტს თუ
მიმიკას.
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ორ ან მეტ კულტურასთან ზედაპირული
შეხებაც კი გვარწმუნებს, რომ მათ შორის ბევრი
მსგავება

და

ბევრი

განსხვავებაა.

არსებობს

დადებითი და უარყოფითი ტრადიციები. ერთი
საზოგადოების წინსვლას ემსახურება, მეორე კი
მძიმე

ტვირთად

აწევს

საზოგადოებას.

ტრადიციები არა მხოლოდ ალამაზებენ ადამიანის
ცხოვრებას, არამედ ხელს უწყობენ ისტორიული
ცნობების უკეთესად გაგებას. თითოეულ ერს
საკუთარი და სხვებისაგან განსხვავებული,
ორიგინალური ტრადიციები აქვს.
1.3. თურქული და ქართული ტრადიციები

„თურქეთსა და საქართველოს უამრავი რამ
აქვთ

საერთო.

ამ

ორ

ქვეყანას

მრავალსაუკუნოვანი მეზობლობა აკავშირებს
ერთმანეთთან,

რამაც

განაპირობა

მათი

ტრადიციებისა და ადათ-წესების მსგავსება.
საერთო

ჩვეულებებს

ყოველდღიურ
ერთმანეთისადმი

ცხოვრებაში,

ვხვდებით
ხალხის

დამოკიდებულებაში,

ოჯახურ ურთიერთობებეში“. ისევე, როგორც
საქართველოში,

თურქეთშიც

დიდი

მოწიწებით ეპყრობიან უფროსებს. რამდენი
წლისაც არ უნდა იყოს შვილი, თუნდაც
საკუთარი ცოლ-შვილის პატრონი, მამასთან
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საუბარში,

ქცევაში

ყოველთვის

იგრძნობა

რიდი და პატივისცემა.
ორივე ქვეყანაში ქალი ოჯახის სიამაყეა.
მას

აკისრია

ღირსეული
ქალის

უდიდესი

შვილების

მიმართ

მოვალეობა

აღზრდა.

–

მამაკაცი

ზრდილობიანი

და

თავდაჭერილია, ქალი კი – მორცხვი და
თავშეკავებული.
თურქეთშიც

ისევე

აფასებენ

სტუმარს,

როგორც საქართველოში. სტუმარს ხვდებიან
სიყვარულითა და პატივისცემით. ოჯახის
დიასახლისი ყოველთვის მზად არის ისე
მიიღოს თავისი სტუმარი, როგორც საკუთარი
ოჯახის წევრი.
თურქებმა

და

ქართველებმა

კარგი

მეზობლობა იციან. აქ ყოველთვის შეიძლება
გქონდეს

მეზობლის

დახმარებისა

და

მხარდაჭერის იმედი. მათ აქვთ ერთი საერთო
წეს-ჩვეულება:

როდესაც

გარდაიცვლება,

ჭირისუფლის

ვინმე
ოჯახში

მეზობლებს მიაქვთ საჭმელი. ეს ფაქტი, ერთი
შეხედვით,

შეიძლება

უმნიშვნელოდ

ჩაითვალოს, მაგრამ იგი ნათლად გამოხატავს
მეზობლებს

შორის

მეგობრულ

დამოკიდებულებას და თანადგომას. წლების
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მანძილზე გვერდიგვერდ მცხოვრები ოჯახები
ერთმანეთს

ახლობლებად

თვლიან

და

ცრურწმენებშიც.

ამ

ზრუნავენ ერთმანეთზე.
მსგავსება

არის

ქვეყნებში მოსახლეობის ნაწილს, ძირითადად,
ასაკოვან ქალებს, სჯერათ ბოროტი თვალის
არსებობის და მის თავიდან ასაცილებლად
ზუსტად იდენტურ რიტუალს ასრულებენ. ეს
არის წლების მანძილზე გამჯდარი ჩვევა,
რომელსაც

ადამიანი

ინსტიქტურად

აკეთებს.

დაუფიქრებლად,
უამრავია,

ასევე,

ანდაზები და ფრაზები, რომლებიც საერთოა
ორივე ენისათვის. მაგალითად, „ძაღლი ახსენე
და

ჯოხი

მოიმარჯვეო“,

„ღმერთმა

დამიფაროს“ და სხვა.
მოყვანილი

მაგალითები

მიუხედავად
კულტურისა,

მოწმობს,

სხვადასხვა
თურქებსა

და

რომ

რელიგიისა,
ქართველებს

ბევრი რამ აქვთ საერთო.
ამ ზოგადი მიმოხილვის შემდეგ, უფრო
დეტალურად
ტრადიციაზე.
2. მისალმება

შევჩერდებით

რამდენიმე
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მსოფლიოში

მისალმების

უამრავი

სახე

არსებობს: უბრალოდ, გამარჯობის თქმა, კოცნა,
ხელის ჩამორთმევა, თავის დახრა...
თავის დახრა და ხელის ჩამორთმევაა აზიის
უდიდეს ნაწილში მისალმების ნიშანი. აზიელებს
არ უყვართ მისალმების დროს ერთმანეთთან
სხეულით კონტაქტი,
ჩახუტება.

მაგალითად, კოცნა ან

ჩინეთსა

და

ტაივანში

ხელის

ჩამორთმევა მიღებულია, მაგრამ ისინი უფრო
თავის დაკვრას ამჯობინებენ. ხოლო თუ
რამდენიმე
ადამიანია,
შესაძლოა
ტაშითაც
შეეგებონ. იაპონიაში თავის დახრა საუკეთესო და
მიღებული მისალმებაა, მაგრამ ბოლო პერიოდში
ხელის

ჩამორთმევაც

დამკვიდდრდა.

ხელის ჩამორთმევაა მნიშვნელოვანი ახლო
აღმოსავლეთსა და ცენტრალურ აზიაში. არაბები
ხელს ართმევენ ნაცნობებს ყოველთვის, როცა
ხვდებიან

და

ემშვიდობებიან,

არ

აქვს

მნიშვნელობა, სახლში იქნება, ქუჩაში თუ ოფისში.
არაბები

კოცნიან

მხოლოდ

იმავე

სქესის

პიროვნებას.
ტიბეტში

ცხვირით

მისალმებაა

მიღებული.

ნაცნობთან შეხვედრის შემთხვევაში ტიბეტელები
ერთმანეთს ცხვირებს უხახუნებენ. თუმცა ეს
ტრადიცია მოძველდა და ქალაქებში მსგავსი
მისალმება

იშვიათია.

აღსანიშნავია,

რომ

სხვადასხვა სქესის ადამიანები ასე არასოდეს
ესალმებიან ერთმანეთს.
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ევროპაში, ძირითადად, ხელის ჩამორთმევა და
ლოყაზე კოცნაა მიღებული. ბრიტანელებს არ
უყვართ ფიზიკური კონტაქტი, ამიტომაც ხელის
ჩამორთმევა არ ჩვევიათ. ისინი
ერთმანეთს
ეუბნებიან – “hi” („ჰაი“) ან “how are you?” („როგორ
ხარ?“),

მაგრამ

არაა

აუცილებელი

უპასუხო

სიმართლე შენი ჯანმრთელობის მდგომარეობის
შესახებ. ოჯახის წევრებსა და ძალიან ახლო
მეგობრებს შორის მიღებულია კოცნაც. გერმანიაც
მისალმების მსგავს წესებს მიჰყვება.
საფრანგეთში
კოცნა

მიღებულია

კოცნა
არა

აუცილებელია.

ერთხელ,

არამედ

რამდენჯერმე. კოცნის რაოდენობა რეგიონების
მიხედვით იცვლება. უმეტეს ადგილებში ორჯერ
კოცნა პატივისცემისა და ზრდილობის ნიშანია,
მაგრამ პარიზში ოთხჯერ კოცნიან ერთმანეთს და
აუცილებლად მარცხენა ლოყიდან იწყებენ.
ესპანეთში,

ავსტრიასა

და

სკანდინავიის

ქვეყნებში ორი ამბორია წესად. ბელგიაში თავისი
ასაკის

ადამიანს

ძირითადი
იტალიელები

ერთხელ

ნაწილისაგან
მხოლოდ

კოციან.

ევროპის

განსხვავებით,
ხელს

ართმევენ

ერთმანეთს.
ამერიკელებისათვის მისალმების საუკეთესო
ფორმა ხელის ჩამორთმევაა. მისალმების დროს
ისინი,

ძირითადად,

თვალებში

უყურებენ

ერთმანეთს იმის საჩვენებლად, რომ არაფრის
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რცხვენიათ და არაფრის ეშინიათ. ბრიტანელების
მსგავსად, ისინიც უბრალოდ ეუბნებიან “hi” ან
“how are you doing?” მაგრამ არც ისინი პასუხობენ
სიმართლეს.
ახლო
მიღებულია ჩახუტება.

მეგობრებს

შორის

კი
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2.1. როგორია

მისალმების

ტრადიცია

თურქეთსა და საქართველოში?
დღეს თურქეთი თანამედროვე სახელმწიფოა,
თუმცა მოსახლეობის რელიგიური მრწამსიდან
გამომდინარე,

ქვეყანაში

ცხოვრების

ყოველდღიური

გარკვეული

კონსერვატიულად

აპექტები

გამოიყურება.

ეს

განსაკუთრებით შეიმჩნევა რეგიონებში. ქალების
ქცევა ქუჩაში გამოირჩევა მოკრძალებითა და
თავდაჭერილობით.44

მამაკაცების

მიმართ

პატივიცემას

გამოხატევენ

მზერის

არიდებით.

ისინი
არა

მარტო

ადგილობრივებმა,

უცხოელმა ქალებმაც ადგილობრივ მამაკაცებს
მზერა უნდა აარიდონ. მიალმებისას ქალები და
მამაკაცები ერთმანეთს თვალებში არ უყურებენ.
ზოგადად,
არიდება

მორიდებული

მზერა

ზრდილობიანობის

და

და

მზერის

მოსაუბრის

მიმართ
პატივიცემის
გამომხატველია.
განსაკუთრებულად
ესალმებიან
პატივსაცემ
პიროვნებებს. მამაკაცები ხელის ჩამორთმევისას
მის ხელს კოცნიან და ნაკოცნ ხელს შუბლზე
იდებენ, შემდეგ ნაკოცნ ხელზე ზევიდან მარცხენა
ხელს

ადებენ.

სხვა

გამორჩეული

ნიშანი

მისალმებისას ნაკლებად არის გავრცელებული.

44

AKTAR, A., Ġçimdeki Türkiyem, Türkiye ĠĢ Bankası
Yayınları, Ġstanbul, 2010.
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Ⴑაქართველოში,

ზოგადად,

მისალმება

გამოიხატება „გამარჯობის“ თქმით, რაც იმას
ნიშნავს,

რომ

ქართველები

შეხვედრისას

ერთმანეთს გამარჯვებას უსურვებენ. ამასთან,
ხელის ჩამორთმევაც მისაღებია და კოცნაც (ეს
უკანასკნელი მეტწილად –

ნათესავებსა და

მეგობრებში). 45
3. სტუმარმასპინლობა
სტუმართმოყვარეობა მრავალი ერისათვის არის
დამახასიათებელი,
სტუმართმოყვარეობა
ცნებაა.

მაგრამ
აღმოსავლური
– ეს განსაკუთრებული

თურქული

თურქული

სტუმართმოყვარეობა

კულტურის

ერთ-ერთი

დამახასიათებლი ნიშანია, თურქი ხალხის წმინდა
მოვალეობა. თურქები სტუმარს ღმერთისგან
მოვლენილად მიიჩნევენ, მიუხედავად იმისა,
როგორია მისი წარმომავლობა და სოციალური
სტატუსი, რელიგიური შეხედულებები, ეროვნება,
ასაკი. ისტორიულადაც და თანამედროვეობაშიც
თურქებს
გამოუჩენიათ

ყოველთვის
და

იჩენენ

დიდი

ყურაღება

სტუმრის

მიმართ.

ამასთან, ისიც აღსანიშნავია, რომ რაც უფრო
დაშორებულია რეგიონი მეგაპოლისებიდან, მით
უფრო

მაღალია

სტუმართმოყვარეობის

დონე.

სოფლებში პრაქტიკულად უცნობ ადამიანს არა
45

http://culdia.com/index.php/ka/
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თუ

ცივ

აირანს

მიიპატიჟებენ

შესთავაზებენ,
სახლში

გაუმასპინძლდებიან,

არამედ

და

კარგად

მოუყვებიან

თავიანთი

ცხოვრების, ბავშვების შესახებ, სიამაყით აჩვენებენ
საოჯახო ფოტოებს, მოუსმენენ მათაც და ამაში
უცნაური არაფერია. ეს ტრადიცია ქალაქებშიც
გვხვდება.

თუ

მოსახლეობათან

შეძლებთ
საერთო

ადგილობრივ

ენის

გამონახვას,

რამდენიმე შეხვედრის შემდეგ შეიძლება ჩაიზე
დაგპატიჟონ. და ეს „ჩაიზე დაპატიჟება“ სადილში
გადაიზრდება. თუ არ გინდათ აწყენინოთ,
სტუმრად მიპატიჟებაზე უარი არ უნდა თქვათ.
სტუმრისთვის სახლში ყველაზე უკეთესი ოთახია
დათმობილი.

სტუმრის

დახვედრისათვის

გულითადად

მაპინძლების

მხრიდან

ყველაფერი კეთდება. ითვლება, რომ სტუმარს
სახლში ბარაქა და წარმატება მოაქვს. თურქები
სტუმართმოყვარეები არიან არა მხოლოდ თავიანთ
სახლებში, არამედ სამახურში, ქუჩაში. 46
მუდმივად

ასე

იყო

და

დღესაც

ასეა

–

ქართველების
სტუმართმოყვარეობას
ყველა
აღტაცებაში მოჰყავდა და მოჰყავს. ქართველმა
ხალხმა
46

საუკუნეების

მანძილზე

KHVEDELĠANĠ, Tamar; ALTUN, Sudan, Vaja
Pşavela’nın “Misafir Ve Ev Sahibi” Adlı Şiirinde
Misafirperverlik Âdeti: “Bugün O Benim Misafirimdir...” , The
Tradıtıon Of Hospıtalıty In Vaja Pshavela's “Guest And Host”
Poem: ”Today He Is My Guest...“ , TURAN-SAM, Cilt
11/KIġ, Sayı:41, Kars, 2019, s. 414.
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სტუმარმასპინძლობის
ჩამოაყალიბა.

მტკიცე

საუკუნეების

ნორმები

განმავლობაში

ის

აყალიბებდა ტრადიციებს სტუმართმოყვარეობის
შესახებ.
თაობიდან
თაობას
გადაეცემოდა
სტუმრის სიყვარული და უსაზღვრო პატივისცემა.
Ⴑაბოლოოდ ქართულ თვისებებში ჩამოყალიბდა
სტუმართმოყვარეობის კულტურა. 47
საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში სტუმარი
ხელშეუხებელ პიროვნებად ითვლება. სტუმრის
პატივისცემის ადათს ისე ჰქონდა გადგმული
ფესვები, სახლში მოსული მოსისხლე მტრის
დაცვაც კი სავალდებული იყო. ამას მოწმობს ვაჟაფშაველას ცნობილი სიტყვები – „დღეს სტუმარია
ეგ ჩემი, თუნდ ზღვა ემართოს სისხლისა“.
ქართველ
ხალხში
პიროვნების,
პირადი
ღირსებისა და ოჯახის თუ გვარ-შთამომავლობის
ავტორიტეტის

შემქმნელ

ფაქორებს

სტუმართმოყვარეობასაც

შორის

გარკვეული

მნიშვნელობა ენიჭება. „სტუმარშეუყვანელი“ კაცი
ხალხის
თვისება

თვალში

დამცირებული

სასაყვედუროდ

სტუმართმოყვარეობა,

როგორც

იყო

და

ეს

ითვლება.
ადამიანის

ღირსების ერთ-ერთი გამოხატულება, მოითხოვს
მოქმედი

ეტიკეტის

დაცვას,

სტუმრისადმი

განსაკუთრებულ პატივისცემას.

47

DUMAS, Alexandre, Kafkaslar, Gürcistan ve Gürcüler,
(Çev.Haktan Birsel), Ġstanbul, 2016, s. 201.
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4.

სუფრა/სამზარეულო

Ⴑუფრა თურქული და ქართული ყოფითი და,
შეიძლება

ითქვას,

სულიერი

კულტურული

ტრადიციის
მნიშვნელოვანი
მონაპოვარია.
დღესდღეობით იგი თურქობისა და ქართველობის
ერთ-ერთი ძლიერი საიდენტიფიკაციო ნიშანია.
სუფრის

ტრადიცია

განსხვავებულია

თითოეული რეგიონისთვის როგორც თურქეთში,
ასევე საქართველოში (თურქეთში: აღმოსავლეთის
სუფრა, შავი ზღვის რეგიონის სუფრა, ეგეს სუფრა,
ანკარის სუფრა, ანთეფის სუფრა და ა.შ.;
საქართველოში:

გურულების

სუფრა,

კახური

სუფრა, იმერული სუფრა, მეგრული სუფრა და
ა.შ.).
4.1.თურქული სამზარეულო ძალიან გემრიელი
და ცნობილია მსოფლიოში. ძირითადი პირობა
კერძის

მომზადებისას

ერთია,

მაგრამ

მნიშვნელოვანი: სანელებლებმა და სოუსებმა არ
უნდა დაფარონ კერძის ძირითადი ინგრედიენტის
არომატი და გემო.
თურქული სამზარეულოს დედაბოძად პური
და

ცომეული

კერძები

ითვლება.

ისინი

განუყოფელი ნაწილია ყველა ტრაპეზის: ეკმეკი –
ჩვეულებრივი თეთრი პური, პიდე – ლავაში,
სიმითი

–

მრგვალი

კვერები

კუნჟუტის

მარცვლებით, მანტი – გამომცხვარი ქადის მაგვარი
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სატენით

და

უთვალავი

სახეობა

ცომეულის,

რომლებსაც ეძახიან ბორეკს.
თურქული

სუფრის

განუყოფელი

ნაწილია

წვნიანი.
წვნიან
კერძს
თურქეთში
მიირთმევენ, როგორც წესი, ტრაპეზის დასაწყისში
და, რაც მთავარია, როგორც სადილზე, ასევე
საუზმის და ვახშმის დროსაც. თურქული წვნიანი
კერძების მრავალფეროვანი არჩევანი, პირობითად,
შესაძლებელია

დაიყოს

რამდენიმე

ჯგუფად.

პირველ რიგში, წვნიანი მომზადებული ხორცის
ნახარშზე, როგორც წესი, ქათმის ბულიონზე,
ბოსტნეულის,

ბრინჯის,

მაკარონისა

და

იოგურტის დამატებით. შემდეგ, წვნიანი კერძები,
მომზადებული

პიურეს

სახით

(სუპ-პიურე)

კარაქის
დამატებით,
აგრეთვე
წვნიანი,
შეკმაზული ლიმონის წვენითა და კვერცხით.
ყველაზე ნოყიერ საჭმელად თურქები ხორცის
პროდუქტებისგან მომზადებულ კერძებს თვლიან,
რომლებიც თურქულ სამზარეულოში მრავლადაა.
უძველესი თურქული კერძებია მწვადი და ქაბაბი,
რომლებსაც

ჯერ

ამზადებდნენ.
პოპულარულია
არანაკლებ
რომელიც

კიდევ

მომთაბარენი

დღესდღეობით
„სის

ქებაბი“

გემრიელია
შემწვარიც

და

თურქული

არის,

ყველაზე
„დონერი“.
გუფთა,

მოხარშულიც

და

მოთუშულიც. კიდევ ერთი პოპულარული კერძი
თავისი არსებობით უკავშირდება მომთაბარე
ცხენოსნებს,
რომლებიც
სანელებლებში
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ამოვლებულ ხორცის ნაჭრებს ინახავდნენ ცხენის
უნაგირის ქვეშ. ევროპელებისთვის ის ცნობილია
როგორც „ბივშტექსი თათრულად“ ან უმი გუფთა.
დასალევიდან აღსანიშნავია აირანი, თურქული
მომწარო ჩაი ან ყავა, რომელსაც არასდროს
აზავებენ რძით.
4.1.1. აირანი
თურქეთის ეროვნული სასმელია აირანი.
მზადდება

ორი

ინგრედიენტით:

რაოდენობის მაწონი და
მარილსაც.
მიირთმევენ

თანაბარი

წყალი. უმატებენ
ცივს,
ნებისმიერ

საჭმელთან ერთად ან ცალკე.
4.1.2. ჩაი და ყავა
თურქეთში

ჩაი

იმდენად

პოპულარული

სასმელია, რომ მას დღის ნებისმიერ მონაკვეთში
სვამენ, ნებისმიერ საჭმელთან.
თურქული
მომზადების

წესზე

წარმომავლობაზე,
სპეციალური

–

ყავა

სახელი
და

ვინაიდან

თურქული

მიუთითებს

არა

მარცვლის

ყავის

მარცვლის

სახეობა,

როგორც

ცნობილია, არ არსებობს. მომზადების ეს წესი
(წვრილად დაფქული ყავის მარცვლების მოხარშვა,
ხშირად
ფინჯნით

შაქართან

ერთად

მირთმევა)

აღმოსავლეთში,

და

მცირე

ზომის

გავრცელებულია

ახლო

ჩრდილოეთ

აფრიკასა

და

ბალკანეთის ქვეყნებში, აგრეთვე ამიერკავკასიასა
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და შუა აზიაში. თუმცა ყოველ რეგიონში მას
საკუთარი

სახელით

მოიხსენიებენ

(მაგ.,

ბერძნული ყავა ან არაბული ყავა იგივე მეთოდით
მომზადებულ ყავას ჰქვია). ზოგადად, ამგვარ
ყავას „თურქულს“ უწოდებენ, ვინაიდან პირველი
ყავახანები სწორედ ოსმალეთის იმპერიაში გაჩნდა.
თურქებს

აქვთ,

ასევე,

უგემრიელესი

გამაგრილებელი ტკბილი სასმელები, ყველაზე
ცნობილია ვარდის შარბათი.
თურქულ დესერტს განსაკუთრებული გემო
აქვს. აღსანიშნავია: ხალვა, ბაქლავა, რახათლუხუმი, ხილის დესერტი მარცეპანით.
4.2. ქართული სუფრის ძირითდი ელემენტებია:
პური

(ზოგადად,

საკვების

მნიშვნელობით),

ღვინო, თამადა, სადღეგრძელო.48 ამ ელემენტების
ურთიერთმონაცვლეობა და ჰარმონიული შეხამება
ქმნის ქართულ სუფრას. 49
ქართული

სამზარეულო

საუკუნეების

განმავლობაში ჩამოყალიბდა. განსხვავებაა ქვეყნის
რეგიონულ სამზარეულოებს შორის.50 დასავლეთ
საქართველოს
48

სამზარეულო

ნიგვზითა

და

ALTUN, Sudan, Gürcü Misafirperverliği ve Tamada
Kültürü, I Uluslararası Kafkasya Halk Kültürü Kongresi, Kars,
2017, s. 223.
49
https://ka.wikipedia.org/wiki/
50
ÜSTÜNYER, Ġlyas, Kaf Dağı’nın Güney Yüzü
GÜRCİSTAN Kültür, Gelenek, Mekân, Kimlik, Kaknüs
Yayınları, Ġstanbul, 2010, s. 215.
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წიწაკით შეზავებული საწებლების, მხალეულის
და რძის პროდუქტების კერძებით გამოირჩევა.
აღმოსავლეთ საქართველოში ხორცის, ღვინის,
პურეულისა და ცხოველური ცხიმების სიჭარბე
შეინიშნება.
მეგრული
სულგუნი,

სამზარეულოს
რომელიც

მოსამზადებლად

მშვენებაა

სხვადასხვა

გამოიყენება.

ყველიკერძის

სამეგრელო

გამორჩეულია ისეთი კერძებით, როგორებიცაა:
ღომი, ელარჯი, გებჟალია. მეგრელები ცნობილი
არიან ცხარე კერძების მომზადებით, აღსანიშნავია
მეგრული აჯიკა და საწებელი.
გურულ

სამზარეულოში

ფრინველის

ხორცის

აქტუალურია
კერძები

და

მცენარეულობისაგან
მომზადებული
მხალეულობა, აგრეთვე სიმინდის ფქვილი და
ტრადიციული

მჭადი.

მჭადისა

და

თევზის

შესაწვავად გურულები კეცის ძირში ვაზის ან
კაკლის

ფოთლებს

განსაკუთრებულ

აფენენ,

არომატს

რაც

კერძებს

აძლევს.

კერძების

შესაზავებლად ფართოდ გამოიყენება ნიგოზი და
მეტწილად თხილი. საყოველთაოდაა ცნობილი
გურული

ღვეზელი,

ნახევარმთვარის

ფორმის

ხაჭაპური, რომელშიც წინასწარ მოხარშული და
შუაზე გაჭრილი კვერცხი დევს.
იმერული

სამზარეულოს

მშვენებაა

ჭყინტი

ყველი და ხაჭაპური. მჭადს და ხაჭაპურს, როგორც
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წესი, კეცზე აცხობენ. იკვებებიან მხალეულითა და
ფრინველის
ნიგვზითა

ხორცით.
და

მხალეულს

ძმრით

იმერეთში

კაზმავენ,

შემწვარ

ხორცეულს კი ნიორწყალში ან საწებელში აწყობენ.
იმერლების
სიამაყეა
ცხოველების
შიგნეულობისაგან

დამზადებული

კერძი

„კუჭმაჭი“. უნდა აღინიშნოს ამოზელილი ლობიო,
რომელსაც

ხშირად

ნიგვზით

ან

კვაწარახით

ამზადებენ.
სვანურ სამზარეულოში, მეგრულის მსგავსად,
ტრადიციულია სულგუნი. აგრეთვე, ჭვიშტარი,
რომელიც სიმინდის ფქვილისა და სულგუნის
ნაზავისაგან მომზადებული კვერია და კუბდარი –
პურის ცომში ჩაშუშული, წვრილად დაკეპილი
ხორცი. აქ მზადდება თაშმიჯაბი, რომელიც
ყველით გადაზელილი კარტოფილის პიურეა.
ცალკე აღნიშვნის ღირსია სვანური მარილი –
სუფრის

მარილით,

სურნელოვანი

წიწაკითა

და

მცენარით

სხვადასხვა
შეზავებული

სანელებელი, რომელიც კერძებს განუმეორებელ
გემოს მატებს.
კახური სამზარეულოს ტრადიციული კერძებია:
მწვადი, ხაშლამა, ჩაქაფული, ჩიხირთმა. ყურძნის
წვენის,

ბადაგისგან

ამზადებენ

ტრადიციულ

ტკბილეულს: ჩურჩხელას და თათარას.
სამცხე

-

ითვლება აპოხტი

ჯავახურ
–

დელიკატესად

დამარილებული

და
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გამომშრალი

ხორცი.

ტრადიციული

კერძია თათარბერაკი – წვრილად დაჭრილი ცომის
მოხარშული

ნაჭრები,

რომელსაც

ერბოში

მოშუშულ ხახვთან ერთად მიირთმევენ.
ქართლის

სამზარეულო

წვნიანებით.

ტრადიციულ

მიეკუთვნება
შეჭამანდი,

განთქმულია

შინდის,
პურის

შეჭამადებს

დოსა

ხარჩო.

და

ასევე

ღოლოს

გამოიყენება

ნაირგვარი მწვანილი და ბოსტნეული.
საქართველოს
აღმოსავლეთ
მთიანეთში,
კერძოდ,
თუშეთში
პოპულარული
და
ტრადიციული

კერძებია: ხინკალი, გორდილა

(წყალში მოხარშული ცომი), ყაღი (გამოყვანილი
დამარილებული ხორცი), ყაურმა, კოტორი (ხაჭოს
გულსართიანი
სამზარეულოს
ხევსურეთში
როგორც

ხაჭაპური).
თუშური
სიამაყეა გუდის ყველი. ფშავხინკალი

ხორცით,

კარტოფილითაც.
ტრადიციული
ძოგანში

შეიძლება
აგრეთვე

მთიანეთის

დამზადდეს
ხაჭოთი

კიდევ

კერძია ხაჭოერბო,

გამომშრალი,

და
ერთი

რომელსაც

დავარგებული

ხაჭოს

გუნდებისგან აკეთებენ. კიდევ ერთი კერძი –
ხავიწი მზადდება

ყველის

თხელი

ნაჭრების

ტაფაში შეწვით. განთქმულია იქაური ლუდი და
არაყი – ჟიპიტაური.
რაჭული სამზარეულოს ცნობილი კერძებია –
შქმერული,

ლობიოს

შეჭამანდი

და ლობიანი,
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რომელიც

ლორით

შეზავებული

ლობიოს

გულსართით მზადდება. რაჭველები ლობიანებს,
პურის მსგავსად, თონეში აცხობენ.
ყველაზე
პოპულარული
კერძებია: ბორანო
(კარაქში
ყველი), ჩირბული

(კვერცხითა

აჭარული
ჩამდნარი
და

ნიგვზით

მომზადებული საუზმე) და სინორი (ნადუღითა
და

უფუარი

ცომის

ხმელი

ფირფიტებით

მომზადებული კერძი).
ქართველი
ხალხი
ათასეული
წლების
მანძილზე ქმნიდა მეღვინეობის კულტურას,
ამუშავებდა როგორც სუფრის ღვინოების, ისე
სადესერტო ღვინოების ტექნოლოგიას. ქართველი
კაცისთვის ვაზი სიცოცხლის სიმბოლოა. მისი
ყოფის სიმბოლო და მას, როგორც ბავშვს, ისე
ეფერება.
არქეოლოგიური

გათხრების

შედეგად

საქართველოს ტერიტორიაზე ნაპოვნია უძველესი
საგნები: თიხის ქვევრები, ოქროს, ვერცხლის და
ბრინჯაოს ფიალები, ასევე სხვადასხვა ნივთებიც.
ნაპოვნია თიხის თასი, რომელზეც შემორჩენილია
ყურძნის წიპწები. მისი ასაკი 7000 წელს აღემატება.
მკვლევრები თვლიან, ეს არის დასტური იმისა,
რომ პირველად ღვინის კულტურა საქართველოში
წარმოიშვა.

ეს

უძველესი

საგნები

საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში ინახება.

დღეს
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სუფრას ჰყავს თავკაცი, რომელსაც თამადას
უწოდებენ.51 მას ყველას წინაშე ირჩევს ოჯახის
უფროსი.

სასურველია,

თამადა

იყოს

განათლებული, ენაწყლიანი, იმ საზოგადოებაში
პატივცემული. სუფრის ორგანიზების საქმეში
თამადის მთავარი ინსტრუმენტია სადღეგრძელო.
მნიშვნელოვანია

სადღეგრძელოთა

თანმიდევრობის დაცვა.
5. თურქული

და

ქართული

ეროვნული

ტანსაცმელი
ტანსაცმელი ეროვნული კულტურის ერთ-ერთი
ძირითადი ნაწილია, რომელიც იქმნება ეროვნული
ხასიათის,
ცხოვრების
წესისა
და
ბიოგეოგრაფიული
გარემო
პირობების
საფუძველზე. ამასთანავე, სამოსის სახესა და
სტილს

განაპირობებს

ეკონომიკური

და

სოციალური ვითარება, ამიტომაც ტანსაცმლის ესა
თუ ის ფორმა, მისი ძირითადი სახე, მხოლოდ
გარკვეული ეთნოსისთვისაა დამახასიათებელი.
5.1. თურქული ეროვნული ტანსაცმელი
თურქეთის მცხოვრებლების უმეტესობა დღეს
უპირატეობას ევროპულ სტილს ანიჭებს, თუმცა
ეროვნული სამოსიც ძალიან პოპულარულია და
ტიპურ თურქულ ტანსაცმელში გამოწყობილი
51

ALTUN, Sudan, Gürcü Misafirperverliği ve Tamada
Kültürü, I Uluslararası Kafkasya Halk Kültürü Kongresi, Kars,
2017, s. 224.
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ადამიანები

შეიძლება

შეგხვდეთ

თურქეთის

ნებისმიერ ქალაქში.
ოსმანთა

იმპერიის

დროინდელი

სამოსი

გამორჩეული იყო თავისი მდიდრული დიზაინით,
დახვეწილი სილამაზითა და მრავალფეროვანი
ნაქარგებით.

სულთნის

კარზე

ჩაცმულობა

დიდებული და ბრწინვალე იყო. ტანისამოსის
შესაკერად
ბატისტი,

გამოიყენებოდა:
ბეწვი,

ტყავი,

აბრეშუმი,

მაუდი

და

ბამბა,
ა.

შ.

უპირატესობას ანიჭებდნენ თეთრ, შავ, მწვანე,
ზოგჯერ წითელ ფერს (ამ ფერის ტანსაცმელს
ატარებდა წინასწარმეტყველ მუჰამედი). თურქ
სულთნებს მხოლოდ თეთრი ფერის ტანსაცმელი
ეცვათ, მეომრებს – თეთრი და მწვანე. დიდი
ვეზირის სადღესასწაულო ტანსაცმელი შეკერილი
იყო თეთრი აბრეშუმისგან, მუფტის – თეთრი
მაუდისგან, სასულიერო პირების კი – მწვანე
მაუდისგან.
მამაკაცების
მიუხედავად)

(სოციალური
ტრადიციული

სტატუსის

ტანსაცმელია

–

შარვალი, პერანგი, ჟილეტი, კამზოლი, ქურთუკი
ან ხიფთნი, მოქსოვილი ქამარი.

ფეხსაცმელი –

ტყავის ან ხის ტუფლი.
მუსულმანური კანონების მიხედვით, ქალის
ტანისამოსი უნდა ფარავდეს ყელს, მკლავებს და
ფეხებს. ეს, ზოგადად, მკაცრი და მოკრძალებული
სტილია. ქალის

ტრადიციული

ტანისამოსის
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ძირითადი

შემადგენელი

თავსაბურავი,

ნაწილებია:

ჰიჯაბი,

ქვედაბოლო, შარვალი, ჟილეტი.

ფეხსაცმელი – ჩექმა, ნახევარ-ჩექმა. ზაფხულში
შეიძლება ფეხსაცმლის გარეშეც.
ყოველდღიური ტანსაცმელი ერთფეროვანია,
ღია

ფერებსმოკლებული.

მაღალქუსლიანი

ფეხსაცმელი არც ისე პოპულარულია. ამასთან,
უნდა აღინიშნოს, რომ თურქული ტანსაცმელი
მოდერნიზებასაც

განიცდის,

იხვეწება

და

იმკვიდრებს თავის ადგილს. დიზაინერები
ცდილობენ ყველას აჩვენონ, რომ ქალი ჰიჯაბშიც
შეიძლება თანამედროვე და მოდური იყოს. ისინი
ფერებს და მოდელებს სეზონების მიხედვით
არჩევენ და მათ შარიათის მკაცრ კანონებს მთელი
გულმოდგინებით უხამებენ.
5.2. ქართული ეროვნული ტანსაცმელი
ქართული

ეროვნული

ტანსაცმელი

საუკუნეების მანძილზე იქმნებოდა და ამავე დროს
სერიოზულ ცვლილებებს განიცდიდა, როგორც
თავისი ბუნებრივი განვითარების საფუძველზე,
ისე

მეზობელ

შედეგად.

ხალხებთან

შეიძლება

ითქვას,

ურთიერთობის
რომ ქართულმა

ჩასაცმელმა, მთელი თავისი ისტორიის მანძილზე,
ეტაპობრივად რამდენიმე ძირითადი ხასიათის
ცვლილება
ფეოდალური

განიცადა;
წყობილების

საბოლოოდ

კი,

დასრულებასთან
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ერთად,

დაკარგა

თავისი

მნიშვნელობა

და

ფაქტობრივად, ხმარებიდან გავიდა.
ქართულ ტრადიციულ სამოსს ბევრი სხვა
ტრადიციული ჩასაცმელის ბედი ეწია და მხოლოდ
ნაციონალურ, დეკორატიულ სამოსად გადაიქცა.
იგი შეცვალა თანამედროვე და მოხერხებული
სტილის ევროპულმა კოსტიუმმა.
ქართული

ჩასაცმელი

ერთმანეთისგან

მეტ-

ნაკლებად განსხვავდებოდა კუთხეების მიხედვით,
განსხვავებულად იცვამდნენ აღმოსავლეთ და
დასავლეთ საქართველოში, აგრეთვე მთასა და
ბარში,

რაც

ძირითადად

გეოგრაფიულ-

კლიმატური პირობებითა და სამეურნეო ყოფის
სხვაობით აიხსნება. ჩაცმის სტილში არსებული ეს
განსხვავებები მცირეოდენი სახით ბოლომდე იქნა
შენარჩუნებული,
თუმცა,
ჩამოყალიბდა
კლასიკური

ტიპი

ქართული

ჩასაცმელისა,

ქართული კოსტიუმი –მამაკაცისათვის გრძელი
ჩოხა-ახალუხი, სათანადო ფეხსაცმლით, ქამარხანჯლით გაწყობილი და ქალის კაბა, გრძელი,
სარტყლით

და

ჩიხტი-კოპით

დამშვენებული,

რომელიც, ფაქტობრივად, მთელ საქართველოში
გავრცელდა
წრეში).

(განსაკუთრებით

ფეხსაცმლად

დიდგვაროვანთა

გამოიყენებოდა:

ჩუსტი, ქალამანი, სანდალი.

წუღა,
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თანამედროვე

ქართველის

ჩაცმულობა

ევროპულია. ეროვნული ტანისამოსი გამოიყენება
განსაკუთრებულ შემთხვევებში.
თურქეთი
და
საქართველო
მდიდარია
ტრადიციებით,
მაგრამ
ამჯერად
მხოლოდ
ზემოჩამოთვლილით
შევნიშნავთ,

რომ

დავკმაყოფილდებით
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ერთად განიცდის ცვლილებებს, მაგრამ თურქულ
და

ქართულ
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როლს თამაშობენ.

მნიშვნელოვან
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EBU’L-‘ALA EL- MA‘ARRÎ’NİN NESRİNDE
ALLAHA İMAN PROBLEMİ VE KURANI
KERİMİN BUNA ETKİSİ
ÖZET
H. 363-H.449 arasında Edebiyatçı filozof Ebu‟l-Ala
Ahmed b. Abdullah b. Süleyman el-Ma„arrî ġam
bölgesinde Ma‟arra adı verilen beldede yaĢamıĢtır.
Fakihlik, kadılık, devlet adamlığı ve zenginliğiyle bilinen
dindar bir aileye mensuptur. Ebu‟l-Ala el-Ma„arrî
çatıĢma, rekabet, fitne ve savaĢların bulunduğu çekiĢmeli
bir yüzyılın siyasetine tanık olmuĢtur. Bu olaylar elMa„arrî‟nin düĢüncesinde ve ürünlerinde iz bırakmıĢtır.
Aynı etki toplumsal olgularda da söz konusudur.
Bunların en önemlileri kölelik, cariyeler, köle ticaretinin
yaygınlaĢması,
sarayda
gılmanlar
çalıĢtırılması,
eğlencede israf ve fütursuzluk gibi unsurlardır.
el-Ma„arrî‟nin son derece zeki ve kuvvetli bir hafızaya
sahip olması onun iyi yetiĢmesine, ilim tahsil etmesine,
manzum ve mensur eserler ile düĢünce ve felsefe
konusunda Ģaheserler ortaya koymasına yardım etti.
Unutulmamalıdır ki el-Ma„arrî kültürlerin zenginleĢtiği
bir asırda yaĢamıĢtır. Felsefeyle meĢgul olmuĢ, dini
araĢtırmıĢ din ve din adamları hakkında görüĢlerini
belirtmiĢtir. Gayb ile alakalı mevzulara kafa yormuĢ,
Vacibu‟l-Vücub, mucizeler, ölümden sonra diriliĢ ve
haĢr, cennet ve cehennem gibi konularda düĢüncelerini
ifade etmiĢtir. Ancak el-Ma„arrî‟nin görüĢleri Bağdat‟a
gitmeden önce tekamül etmemiĢtir. ġöyle ki, el-Ma„arrî,
Bağdat‟ta pek çok düĢünürle temas kurmuĢ, Yunan
felsefesi ile Hint ve Fars bilgeliğinin kaynaklarını
incelemiĢtir. Onun sahip olduğu Ġslami kültür eserlerinde
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bariz biçimde görülmesine rağmen bu yönü yeterince
bilenmemektedir.
Bu çalıĢmamız, Ġslam Dininin önemli konularından
biri olan Allah‟a iman ve Kur‟an-ın bundaki etkisi
mevzuuna hasredilmiĢtir. el-Ma„arrî, Kur‟an‟ı ezbere
bilmekle birlikte konularını müzakere etme hususunda da
son derece bilgili ve becerikliydi. Bu yeteneği, onun
nasları sorgulama, ayetleri ve anlamlarını çözümleme ve
tahmin etme, bunların güzel vecihlerini belirtme,
ayetlerdeki Ġcaz-ı tespit etme hususunda kendisini
göstermektedir. el-Ma„arrî kendi eserlerindeki yazılarında
ve risalelerinde Kur‟an-ı Kerim‟den yararlanmaktadır.
Hiç kuĢkusuz Kur‟an, el-Ma„arrî risale ve eserlerini
yazarken onun düĢüncesini yönlendiren önemli bir rol
oynamıĢtır. Cebr, Ġhtiyar, Allah‟a iman, Ba‟s, HaĢr,
Cennet, Cehennem ve Risalet gibi inanaç konularında
Kur‟an‟ın etkisinde geliĢen düĢünsel tezahürler söz
konusudur. Bu çalıĢmamızda, sadece nesir metinleri
üzerinden, Kur‟an‟ın Allah‟a iman meselesi üzerindeki
etkisi çeĢitli yönlerden irdelenmeye çalıĢılacaktır.
ANAHTAR KELİMELER:
iman, Kur‟an, nesir, etkilemek .

el-Ma„arrî, Allah‟a
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THE ISSUE OF BELİEVİNG İN ALLAH AS THE
ONLY GOD İN AL- MA‘ARRÎ’S PROSE AND
THE IMPACT OF AL-QURAN ON IT
ABSTRACT
Abū al-ʿAlāʾ Aḥmad ibn ʿAbd Allāh ibn Sulaimān
Maʿarrī; December 973 – May 1057) Born
the Syrian city of Maʿarra. Al-Maʿarrī is from
conservative wealthy family was famous
Jurisprudence, law and the presidency.

alin
a
in

He lived in an age of political disturbance separated
by hatred struggle and wars that left an effect on him and
clear in his writings. Social phenomena had that same
effect on him. He was gifted with intelligence and the
strong ability to memorize. That is a main reason for
being knowledgeable in verse and prose, not forgetting to
mention that he lived in cultures flourishing age allows
him to study philosophy and investigate religion and
comments on religious issues and the trusts' men.
His Islamic views were obvious and reflected clearly
in his writings. Therefore, we decided to give this part
much of our intention and focus. Our research concerns
with an Islamic case of much importance that is the
believe that Allah as the only God, and the effect of Holy
Quran on that. Al-Maʿarrī was of much knowledge in
Quran, recitation and memorizing too; the thing that left
an obvious effect on his writings in general and his letters
in specific. He is well known for believing in the
enforcement and willingness, and believing that there is
only one God (Allah)and judgment day, Resurrection
,punishment and reward and the believe in all the
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messengers and their holy massages from Allah.
However, this research shifts the focus only on the effect
of Holly Quran on the believing of Allah in the prose of
al-Maʿarrī.
KEYWORDS: al-Ma„arrî, faith in one God, Qur'an,
prose, effect .

ٍِ ّخص ثٌذحظ (أ٘ ّّ ّ١ضٗ ٚأ٘ذثفٗ):
363( ٢ـٛ 449ـ) ػخٕ حألى٣ذ حُلِٞٔ٤ف أر ٞحُؼالء
ر ٖ٤ػخٓ ّ
 ١ك ٢كخَٟس ٍٖٓ رالى حُ ّ
٘خّ
أكٔيُ رٖ ػزي هللا رٖ ِٓٔ٤خٕ حُٔؼَ ّ
طيػٓ ٠ؼَس ُ حُ٘ؼٔخٕ ٖٓ ٞٛٝ ،أَٓس ٍىٍ ٤٘٣ش حٗظَُٜص رخُلوٚ
ٝحَُ٣خٓش ٝحُؼَّحء.
ٝحُو٠خء ّ
َٜحع ٝحُظّ٘خرٌ
كَه ٚحُ ّ
ٝهي ٗ ِٜي ػَٜح ً ٓ٤خّٓ٤خ ٓ٠طَرخًّ ،
١
ٝحُلظٖ ٝحُلَٝد ٌٛٝ ،ح ٓخ طَى أػَح ً ٝحٟلخ ً ك ٢كٌَ حُٔؼَ ّ
ٗٝظخؿًٝ، ٚخٕ ُِظٞح َٛحالؿظٔخػّ٤ش حُظؤػٗ َ٤لٔ ٖٓ ، ٚأّٜٔ ٛخ
حَُه٤ن ٝحٓظويحّ حُـِٔخٕ
ًؼَس حإلٓخء ٝحُـٞحٍٞ٤ٗٝ ١ع طـخٍس ّ
ك ٢حُوٝ، ٍٜٞحإلَٓحف ك ٢حُِّٝ ٜٞحُٔـٝ .ٕٞهي ٍُُم أرٞ
ٝهٞس حُلخكظش ٓخ ًخٕ ػٗٞخ ً ُ ٚػِ ٠رِٞؽ
حُؼالء ٖٓ ٗيّس حًٌُّخء ّ
حُـخ٣ش ٖٓ طل َ٤ٜحُٔؼخٍفٝ ،اريحع حُٔ٘ظٝ ّٞحُٔ٘ؼٍٝٝ ، ٍٞحثغ
حُلٌَ ٝحُلِٔلش.
ٝال ّٗ٘ٔ ٠
حُىٛخٍحُؼّوخكخص،
ػَٜ
إٔ أرخ حُؼالء ػخٕ ك٢
ِ
ِ
كـخٍ ؿُٞشً ٝحٓؼشً كٗ ٢طخم حُلِٔلش ٝ ،رلغ ك ٢حُيّ ،ٖ٣كزّٖ٤
ظَ ك ٢حألٓ ٍٞحُـ٤زّ٤ش ،كؤريٟ
ٍأ ٚ٣كٝ ٚ٤كٍ ٢ؿخُٝ ،ٚأٓؼٖ حُّ٘ َ
ذ حُٞؿٞىٝ ،ك ٢حُٔؼـِحصٝ ،ك ٢حُزؼغ ٝحُ٘٘،ٍٞ
ٍأ ٚ٣كٝ ٢حؿ ِ
ٝك ٢حُؼٞحد ٝحُؼوخد.
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 ُْٝطظٌخَٓ آٍحإ ٙحُلِٔل٤شُ ّاال ػ٘ي ٍكِظ ٚاُ ٠رـيحى ،ك٤غ
ّ
ٝحِ١غ ػِ ٠حٌُؼٜٓ ٖٓ َ٤خىٍ
حطّ َٜرخٌُؼ ٖٓ َ٤أٍرخد حُلٌَ،
حُلِٔلش حُٗٞ٤خّٗ٤ش ٝحُلٌٔش حُٜ٘يّ٣ش ٝحُلخٍّٓ٤ش.
ٝهي ًخٗض ػوخكظُ ٚحإلٓالّٓ٤شُ ٝحٟلشً ؿيحً كٗ ٢ظخؿٌُُ ، ٚي
ٜٜ٘خ رلؼ٘خ ك٢
آػَٗخ إٔ
ٗ ٢ُٞحٛظٔخٓخ ً ًزَ٤ح ً ٌُٜح حُـخٗذ ،كو ّ
َ
ىٍحٓش هّ٤٠ش ٛخ ّٓش ٖٓ ه٠خ٣خ حُيّ ٖ٣حإلٓالٓ ٢ٛٝ ، ٢هّ٤٠ش
١
حإلٔ٣خٕ رخهلل ٝكيٝ ٙأػَ حُوَإٓ حٌَُ ْ٣كٜ٤خ .كوي ًخٕ حُٔؼَ ُّ
ٓظِّ٠ؼخ ً ٓٝظٔ ٌّ٘خ ً ٖٓ ًظخد هللا طؼخُ ٠كلظخ ً ٝطالٝس ً ٝىَ ٍْٓخ ً ٝ ،هي
طـًُِّ ٠ي ك ٢حٓظ٘طخم ٗٝ ،ٜٚٛٞحٓظِٜخّ ٓؼخٗٝ ٚ٤آ٣خط، ٚ
حَُحثؼشٝ ،طؼخر َٙ٤حُٔؼـِسٌٛٝ .ح ٓخ ٗـي ٙك ٢آػخٍ،ٙ
ّ ٍٙٞٛٝ
حُظ ٢ال ٣وًِ ٞظخد ٌٜٓ٘خ أٍٓ ٝخُشٌ ٖٓ حالٓظؼخٗش رخُوَإٓ حٌَُ. ْ٣
ٗي ّ
كال ّ
١
إٔ ُِوَإٓ حٌَُ ْ٣ىٍٝح ً ًزَ٤ح ً ك ٢طٞؿ ٚ٤طلٌَ٤حُٔؼَ ّ
ٝىَ ٍْٓ ٖٓٝ ،ٚػ ّْ كٟٝ ٢غ ٍٓخثِٝ ٚطؤُ٤ق ًظز.ٚ
 ١حُؼخ ّّ ُِوَإٓ حٌَُ ْ٣طؤػَٙ٤
ًٝخٕ ٖٓ طـ ِّ٤خص حُظّؤػ َ٤حُلٌَ ّ
ٝ ٢حُٔؼظويحص :٢ٛٝ .حُـزَ ٝحالهظ٤خٍ ،
ك ٢ه٠خ٣خ حُيّ ٖ٣حإلٓالٓ ّ
ٝحإلٔ٣خٕ رخهلل ٝكيٝ ،ٙحُزؼغ ٝحُ٘٘ٝ ،ٍٞحُؼّٞحد ٝحُؼوخد،
ٝحَُٓخالص .
ّ
ّاال أّٗ٘خ ٓ٘لخ ٍٝك ٢رلؼ٘خ حٓظـالء ؿٞحٗذ طؤػ َ٤حُوَإٓ
حٌَُ ْ٣ك ٢هّ٤٠ش حإلٔ٣خٕ رخهلل ٝكي ٙك ٢ا١خٍ حُ٘ؼَ كو.٢
ػشض ثٌّٛظٛع:
ثإلّ٠جْ دجهلل ٚحذٖ:
ٌٓ ٢خٗشٌ ػخُ٤شٌ ٢ٛٝ ،طَ٘ٔ
ُٞكيحّٗ٤ش هللا ك ٢حُظّلٌ َ٤حإلٓالٓ ّ
حُٞكيس ك ٢حُٞؿٞى أ ١اَّٗ ٚاٌُٝ ٚحكيٌ ،كِ ْ٤ك ٢حإلٓالّ طؼيُّى آُٜش
ٝ ،ٍٜٞطَ٘ٔ ًٌُي حُٞكيس ك ٢حُظًَّ٤ذ كِْ٤
رؤَّ٣ش ٍ ٍٞٛس ٖٓ حُ ّ
ٌٓٗٞخ ً ٖٓ أؿِحءٝ ،طَ٘ٔ ػخُؼخ ً حُٞكيس ك ٢حُؼزخىس كِ٘ٛ ْ٤خى
هللا ّ
ّ
َٜ٣ف حألَٓ
ٓؼزٞىٌ اال هللا ٘ٛ ْ٤ُٝخى ٛخكذ ِٓطخٕ ٓطِن
ّ
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ًِّٗٝ ،ٚظّـ ُٚ ٚهخٟؼٓ ٖ٤خؿيّ ٖ٣اال هللا حُٞحكي حُو ّٜخٍٝ .طٞك٤ي
هللا ٝػزخىط ٚىٞٓ ٕٝح ٙطٌُٔذ حُِْٔٔ حألٗلش ٝحُ ّ٘ـخػش ٓخ ىحّ
ًظذ هللا ُ .ٚهخٍ طؼخُ :٠لًُ ٌَّٓ
٣يٍى أّٗ٤ٜ٣ ُٖ ٚزّ ٚاال ٓخ
َ
ّللاُ ٌَ َٕج( حُظٞرشٝ .)51/هي ك ٌّْ حُوَإٓ حٌَُْ٣
ِ ُ٠ص١ذَ َٕج إِالَّ َِج َوض َ َ
خ ّ
٢
حُؼوَ كٔٓ ٢ؤُش حُظٞك٤ي ٝحُظّؼيىٝ ،أػزض رؤِٓٞد ٓ٘طو ّ
َّ ٙ١ج
إٔ ّهخُن حٌُ ٕٞالريّ إٔ ٝ ٌٕٞ٣حكيحً .هخٍ طؼخُ ْٛ ٌَ  :٠وَجَْ فِ ِ
غ َذصَج( حألٗز٤خء.)52()22/
ّللاُ ٌَفَ َ
آ ٌِ َٙزٌ إِال َّ
ٝأر ٞحُؼالء ًخٕ ٗي٣ي حإلٔ٣خٕ رخهلل طؼخُ ٌٖ٣ ُْٝ ،٠أ٣خٗٚ
ٝؿيحٗ٤خ ً كلٔذ  ،رَ ًخٕ أ٣خٗخ ً ػوِ٤خ ً أ٠٣خً٘ٛ ْ٤ُٝ .خى أى ٍُّ
ػِ ٠أ٣خٕ حُٔؼَ ١رخهلل طؼخًُ ٖٓ ٠ظخر ٚحُلٝ ٍٜٞحُـخ٣خص ،حٌُ١
أُّل ٚحرظـخء َٟٓخس هللاًٝ ،خٕ أٓخٓ ٚحُيػٞس اُ ًًَ ٠هللا طؼخُ.٠
٣و ٍٞحُٔؼََ « :١ػ ِِ َْ ٍر٘خ ٓخ ػِْ أٗ ٢أُلضُ حٌُِْ ،آَٓ ٍٟخٙ
حُِْٔٔٝ ،أطوٓ ٢وط ٚحُٔئُْ ،كٜذْ ُٓ ٢خ أرِؾ رٍٟ ٚخى ٖٓ
حٌُِْ ٝحُٔؼخٗ ٢حُـَحد»(.)53
ع
ٝحُلٝ ٍٜٞحُـخ٣خص ًٔ -خ  َٟ٣حُيًظ ٚ١ ٍٞكٌٔ ٞٗ « -ٖ٤
ٌ
 ٖٓ ُٕٞٝأُٞحٕ حُؼزخىس ُٝ ،ٚحإلٓؼخٕ
حُظوَد اُ ٠هللا،
ٖٓ أٗٞحع
ُّ
َّ
٣ٝظوَد اُٚ٤
 ٌُٖٝأرخ حُؼالء ٣ؼزي هللا
ك ٢طٔز٤لٝ ،ٚحُؼ٘خء ػِ.ٚ٤
َّ
ًٔخ ٣َ٣ي ٣ٝ ٞٛوظخٍ ،ال ًٔخ ٣َ٣ي حُ٘خّ ٣ٝوظخٍ ،ٕٝك٣ ٜٞؼ٘٢
ػِ ٠هللا ٓخ كًُ ٢ي ّ
حُلَ حٌُ١
ٗي٣ ّٚ٘ ٌُٝ ،ؼ٘ ٢ػِ ٚ٤ػ٘خ َء حَُؿَ
ّ
كَ كال ٘ٔ٣ؼ٢ٗ ٚء ٖٓ إٔ
٣ـٔغ ر ٖ٤هِٜظٓ ٖ٤ظ٘خه٠ظّ ٞٛ :ٖ٤
ّ
حُٔطٔجٖ اُٜ٣ ٚ٤خٍك ٚرٔخ كْٜ
٣ظليَّع اٍُ ٠رّ ٚكي٣غ حُٔئٖٓ رٚ
٣ٝ ،َٝ٣ظ َٜٙػِ٠
ٍٝ ٢ٟرٔخ ُْ
ٝرٔخ ُْ ٣ل٣ٝ ،ْٜـخ َٙٛرٔخ
َ
َ
ٝحٔ١ج٘خٕ ٝػوشٍٝ ،ك ٢هٞفٍ ٝكِع
ٓخ ٣ؼَف ٓٝخ  ،ٌَ٘٣كٛ ٢يٝءٍ
ٍ
ِٛٝغ أ٠٣خًٓ ٞٛ ،ئٖٓ رخهلل ٓ ٌُّٚ٘ٝئٖٓ رؼوِ ٚأ٠٣خً ،كبٔ٣خٗ ٚرخهلل
(ٓ )52وخٍٗش حألى٣خٕ :أكٔي ِٗزٌٓ ،3١ .٢ظزش حُ٘٠ٜش حُٔ٣َٜش،
 ،ّ1967ؽ.99 -97/3
( )53حُلٝ ٍٜٞحُـخ٣خص.62ٙ :
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٣يكؼ ٚاُ ٠حُلذ ٝحألٖٓ ٝحُؼوش ك٘٤خً٣ٝ ،يكؼ ٚاُ ٠حُوٞف
ٝحإلٗلخم ٝحُو٘ ١ٞك٘٤خ ً آهَٝ ،أ٣خٗ ٚرخُؼوَ ٣يكؼ ٚاُ ٠حُ ّ
٘ ّي
َٓس ً أهَ.)54(»ٟ
َٓسً٣ٝ ،يكؼ ٚاُ ٠حإلٔ٣خٕ ٝحُ٤وّ ٖ٤
ٝحإلٌٗخٍ ّ
ٜللش حأل،٠ُٝ
ٝهللا ٓزلخٗٝ ٚطؼخُ ٠اُٝ ٌٚحكيٌ ٓٞؿٞىٌ ،كل ٢حُ ّ
َٜ٣ف أر ٞحُؼالء رؤىُظٚ
ٝحُّٔطَ حأل ٖٓ ٍٝحُلٝ ٍٜٞحُـخ٣خص،
ّ
ػِٝ ٠ؿٞى هللا ٓزلخٗٝ ٚطؼخُ٣ ،٠و [ :ٍٞأٍأ٣ض كزّش حُولَ،
حُؼخٍٟش كٓ] ٢ز َ٤حُّٔلَٝ ،حُٜخؿٔش ػِٗ ٠و٤غ حُـلَٜ٘٣ ،ي
٘ ،َٜؿزضُ ؿ٤زشً
هِوٜخ رؤَٓ ُِٞحكي ِٓي حُي ،َٛهخُن حُّٔ٘ش ٝحُ ّ
ٌ
ٌٖٓٔ
رويٍ ،ػ ّْ ٍؿؼضُ ػٖ ٛـَ ،كٔخ ًيصُ أؿيُ ٖٓ ٗلَ ،رُ ِيّ ٍَ
ٓوٞح ٓخء حألرخء»(.)55
روزًَ ،ؤُّٗ ْٜ
َٜ٣ٝف رٌُي ك٢
كٜٗ ٌٜٙخىس ٌ ٣َٛلشٌ رٞؿٞى هللا طؼخُ،٠
ّ
ٟٓٞغ آهَ ،ك٤ٓ ٢خم كي٣ؼ ٚػٖ طٔز٤ق هللا ،كٌ َُّ ٗ٢ء كٌٛ ٢ح
حٌُٔ٣ ٕٞزّق هللا٣ٝ ،لٔئ٣ٝ ،ٙـّي٣ .ٙو « :ٍٞحُطٗ ٍٞ٤خ١وخصٌ
د…
طوَ رخُزؼغ ،رِ !٠ؿ ََّ حُوخىٍ ػٖ حٍط٤خ ٍ
رخُ ُّٔزْقٍِٝ ،ؿخ ٌٍ ٓخ ُّ
ّ
١خثَ ال ٣للَ رِ٘٣ذ
ٝػظْ حُوخُن ٝكٔيٙ
ٓزَّق هللا َٓ ٝـَّي،ٙ
ٌ
ٝحَُرخد»(.)56
ّ
٣ٝؼِٖ حُٔؼَٝ ١كيحٗ٤ش هللا طؼخًَُّ ِ ٌٓ ،٠حً ر٘ؼٔ ًَٚٓٝ ٚػِ٠
ػزخىٝ ،ٙهيٍ ٙحٌُ ١ال ٔ٣زن ،كال ِٔ٣ي حُؼزي ّاال إٔ  ٌَ٘٣هللا
ًًَٝى رؤكٞح٘ٛخ ٌَُّ،
طؼخُ ٠ك َِّ ً ٢ك٣ .ٖ٤و« :ٍٞأٗضَ ٍرَُّ٘خ حُ َلٌّ،
ُ
ٓخ ٝأَكٌُّٝ ،حَُٔ٘ٓ ٖ٣خ أهٌَّ،
ٝحَُؿخ ُء ٖٓ ٓٞحى ُٓ ْ٘ َزٌّٝ ،حُؼَٔ
ٍ

(ٓ )54غ أر ٢حُؼالء كٓ ٢ـ٘.200 -199ٙ :ٚ
( )55حُلٝ ٍٜٞحُـخ٣خص -1ٙ :حألرخء :حُوٜذ٣ٝ ،وخٍ إ ٓخء ٙهخطَ .ػٖ
حُظلَ١
ٛـَ :أ ١رؼي ٓيسٗ ٖٓ .لَ ٖٓ :أكيٓ .خ رٓ ] [ ٖ٤ؤه ٖٓ ًٞأٝؽ
ّ
حُٔؼَ.١
ػٖ ك٤ؼ٤ش
ّ
(ٗ )56لٔ.38ٙ :ٚ

114• Philology Research Papers

ٝؿخٍ ١هيٍى ال ٣زٌّٓ .خ أػظْ ٗؼٔي ػِ ٠حُٔوِٞهَّ …ٖ٤
إ
ً َََٓي ُؼظٝ ،ْ٤حُؼ٘خء ػِ٤ي ٗؼٗٝ َ٤ظ.)57(»ْ٤
ٝ ١ؿٞى هللا ٝٝكيحٗ٤ظَٓ ٚحص ػي٣يس كً ٢ظخر.ٚ
٣ٝئ ِ ًّي
ّ
حُٔؼَ ّ
أَٓ هللا ػزخصَ حُ٠ٜزش طلض حُـ٠زشٝ ،حٗو٠ذ
٣و « :ٍٞػزضَ ُ
َّ
ٝإ ٍرّ٘خ
ٓٞحٓ ٙؼَ حُو٠زش ،رَ حٗـخدً ،خٗـ٤خد حُ٠زخد،
ُٜٔ٘قٝ ،رؤَٓ ٙؿَص حُٔؼٜق ،طُوزَ ػٖ ًَٓٚ
ٝطٜق»(.)58
ٗـْ الف
ٝكٝ ٢كيحٗ٤ش هللا ٣و ٍٞأ٠٣خً ًْ « :ك ٢حُٔٔخء ٖٓ ٍ
ًَُِذٝ ،آهَ ِ١غ ؿذ حُـٔخًّ ،الٔٛخ ٗ٤ٜيُ حُويٍس ٝىَُُ ٤
ّ
حُٞكيحٗ٤ش ًْ ،ك ٢حُٞحىَٔٓ ٖٓ ١سٝ ،ك ٢حَُٔٔس ٖٓ ٓٞهغ ٗظَ ٍس
ّ
طلغ ػِ ٠حُظو ،ٟٞأ ٝطؤَٓ ٝط٘.)59(»٠ٜ
ًؤٜٗخ
ٝهللا ٝحكيٌ ال َٗ٣ي ٍُ ،ٚدّ حُ٘خّ ؿٔ٤ؼخً « :أٗضَ ٍدُّ حُِٔي
ؿَ٤ى اُٝ ٌٚكيىٝ ،كيى رال َٗ٣ي»(.)60
ٝحُٜؼِٞىَ ْ٤ُ ،
 ١حُٞكيس حُٔطِوش هلل طؼخُٝ ،٠ال ّ
ٗي أّٗ ٚحٓظٞك٠
أػزض
ّ
حُٔؼَ ّ
ٓؼخٗ ٢حُوَإٓ حٌَُ ْ٣حُظ ٢ط٘ َ٤اُٝ ٠كيحٗ٤ش هللا .كٖٔ ح٣٥خص
حٌَُٔ٣ش حُظ ٢طظـّٔي كٜ٤خ طِي حُٔؼخٗ:٢
ك ُو ًِّ ؽ َْٟءٍ َفج ْػذُذَُُٛ َ٘ٚ ُٖٚ
ّللاُ َسدُّ ُى ُْ ال ِإ ٌَ َٗ ِإالَّ ٘ ََُ ٛخج ٌِ ُ
  رَ ٌِ ُى ُُ ّػٍَُ ٝو ًِّ ؽ َْٟءٍ َِ ٚو(  ًٌ ١حألٗؼخّ.)102/
َ
غَٕ.)8/ٚ١( ٝ
ع َّجء ث ٌْ ُح ْ
ّللاُ ال إٌََِٗ إِال ٘ َُْ ٌَُٗ ٛثْل َ ْ
 َّ (ٗ )57لٔ -20ٙ :ٚحُلٌ :حُٞحكي -أكٌّ :حَُٔ٣غ ٛخ٘ٛخ -حَُٖٔٓ ٖ٣
حُٜٔخّ حٌُ ١ػِ ٚ٤حَُ -ٖ٣أهٌّ :حٌُ ١ال ٍ ٖ٣ػِ .ٚ٤ال ُ٣زٌّ :ال ٔ٣زن.
(ٗ )58لٔ -44ٙ :ٚحُـَْ٠زشُٛ :وَس ٌ ػظٔ٤ش طٌ ٕٞك ٢أػِ ٠حُـزَ،
ٝحُو٠زش :حَُ١زش.
(ٗ )59لَٔٔٓ .40ٙ :ٚسٝ :حكيس حَُٔٔ ٗ ٞٛٝـَ ػظخّ ٣ؼَف
ّ
رخُطِق.
()60حُلٝ ٍٜٞحُـخ٣خص.79ٙ :
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ُ٠
 فَضَؼَجٌََّ ّٝللاُ ث ٌْ َّ ٍِهُ ث ٌْحَكُّ ال ِإٌََٗ إِال ٘ ََُ ٛس ُّ
ح ث ٌْؼَ ْش ِػ ث ٌْى َِش ِ
(حُٔئٓ٘)116/ٕٞ
ّللاِ ِإ ٌَ ًٙج آ َخ َش ال ِإ ٌََٗ ِإال ٘ َُُ ٛو ًُّ ؽ َْٟءٍ َ٘ج ٌِهٌ ِإال
 َٚ ال ص َ ْذ ُع َِ َغ َّ
َٚؽْ َ ٌَُٗ ُٗٙث ٌْ ُح ْى ُُ َٚإِ ٌَ ْ ِٗ ١ص ُْش َؽؼُ(  َْٛحُو.)88/ٜٚ
ح آ َدجةِ ُى ُُ ْثْل َ َّ َٓ١ٌِ ٚ
 ال إِ ٌََٗ إِال ٘ َُُ٠ ٛحْ ِ١ِّ ُ٠َٚ ٟ١شُ َسدُّ ُى ُْ ََ ٚس ُّ(حُيهخٕ.)8/
حُٔؼَّ ١ػِ ٠اػزخص ٛلش حُويٍس حإلُّ٤ٜش حُ ّ
٘خِٓش،
ًٔخ ٍ ًِّ
ّ
ٜلش حُؼظٔ٤ش
كظَح ٙر ٖ٤حُلٝ ٖ٤ح٥هَ ٘٣زّ ٚحُوخٍة  ًَّٙ ٌ٣ٝر ٌٜٙحُ ّ
حُظ٤ٓ ٢طَص ػًِ ٠ظخر ٚحُلٝ ٍٜٞحُـخ٣خص ٓ٤طَسً ًخِٓش ،كال
ٌ
ٌ
ٗخثن ػٖ
كي٣غ
طٌخى طوَأ ٛللشً ٓ٘ ٚأ ٝأًؼَ كظٜ٣ ٠خىكي
حُويٍس حإلُّ٤ٜش ،رخىثخ ً ه ُٚٞر٤ٜـ ٍش ٓؼ٘٤ش ٗ ُٞ(٢ٛخء هللا) (ُ ٞإًٔ
 ََّ ٠حُيٍٝ ،ٖ٣طزـٔض
هللا) (ُ ٞأٍحى هللا)٣ .و« :ٍٞاًح إًَٔ ٍرَُّ٘خ حه َ
ُ
رخُٔخء حإلٍٝٝ ،ٖ٣كُ ٠وَ ٚ٘٣حُوٍَٝ ،ٖ٣حكض حُٔخؿٔ٤ش ٓٝؤٝحٛخ
ٝرَس
حُؼَُٝ ،ٖ٣لوض رخُوالثي حُزَ،ٖ٣
ط َ٤ٜر ََُس ُ حُـخىس ػويحًّ ،
ُ
()61
ػ٘وٜخ ِهيًّحًٝ ،حى ٖٓ حُوُيٍس ُ ْ٤رزي٣غ» .
حُ٘خهش كُ ٢
 ٍٜٞ٣ك ٚ٤هيٍس هللا طؼخُ،٠
ًُ ٖٓٝي أ٠٣خ ً ه ُٚٞحٌُ١
ِّ
ٝاكخ١ش ٓ٤طَط ٚرٌ َّ ٓخ ك ٢حُّٔٔٞحص ٝحألٍٓٝ ٝخ رٜٔ٘٤خ،
ك٤غ ٣و « :ٍٞهي كٍَصُ ٖٓ هيٍ هللا ،كبًح  ٞٛأه ٞحُل٤خسَٛ ،
ُ
ض حُٔٔخء ،أىُـضُ
أ١ؤ ػِ ٠ؿ َ٤حألٍ ،ٝأٝ
أرَُ ٖٓ طل ِ
كؤٛزق أٓخّ حُٔيُـٛٝ ،ٖ٤ـَصُ ٓ ٞٛٝغ حُٜٔـَ ،ٖ٣هخٍ ٝػَّ
ٓغ حُوخُش ٝحُٔؼَٓ .ٖ٤حُال ُّ ٝ ٌَ ٣ِٛحُؼطخ ُء ُ ْ٤رـِٝ .َ٣أَ ُٝغ
رخَُؿخع»(.)62
حُُٞيُ ّ
(ٗ )61لٔ-19-18ٙ :ٚحإلٍ :ٖ٣ؽ اٍس  ٢ٛٝحُ٘خٍ رؼٜ٘٤خ حإلٍ:ٖ٣
حُ٤ز -ْ٤حُٔخؿٔ٤شَٟ :د ٖٓ حُـْ٘.
ُ
62
( ) ٗلٔٛ .251ٙ :ٚـَصُ  :حُظٜـ :َ٤حُٔ َ٤ك ٢حُٜخؿَس -هخٍٗ :خّ
ٝهض حُوخثِش ٜٗ ٞٛٝق حُٜ٘خٍ -حُٔؼَٓ :ٖ٤ػَّ ٍِٗ :ك ٢آهَ حَُِ٤
حَُٟخعّ -
حُالّ :حُ٘و.ٚ
حَُؿخعّ :
ُالٓظَحكشّ -
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ٗي ٘ٛخ كّ ٢
ٝال ّ
إٔ أرخ حُؼالء هي ٗظَ اُ ٠ه ُٚٞطؼخُِٓ  :٠
وجْ ٠ظٓ أْ ٌٓ ٕ٠صشٖ هللا ف ٟثٌذٔ١ج ٚث٢خشر ،فٍّ١ذد دغذخ
إٌ ٝثٌغّجء ،عُ ٌ١مطغ فٍٕ١ظش ً٘ ٠ز٘ذٓ و١ذٖ ِج ٠غ١ظ.
 ١ريهّش ك ٜٚٔإٔ ٣وَؽ ٌٛح
(حُلؾٝ .)15/هي حٓظطخع
ّ
حُٔؼَ ّ
حُٔؼ٘ ٠ك ٢ػزخٍس ِٜٓش ٝأِٓٞد .َ٤ٔ٣
 ٍٜٞ٣هيٍس هللا طؼخُ ٠رو« :ُٚٞكٔزلخَٕ ٓخطَ حُؼخُْ
ًٔخ
ّ
رخُؼوٓٝ ٍٞلِّ ٢حُّٔٔخء رخُ ّ
ٜ٘ذٝ ،حُـٔخثْ رؼو٤ن حُزَمًٝ ،خٓ٢
ؿَحثذ حَُُِٓ ٝ ،ٖ٣زْ حُزٔ٤طش كَِ
ًٝحص حألؿ٘لش
َ
حُز٘خص»(.)63
ٌٌٛح ٓ ٠٠حُٔؼَ ١ك ٢كٝ ُٜٚٞؿخ٣خط٣ ٚزَ ٖٛػِ ٠أ٣خٗٚ
 ١رويٍس هللا ٓزلخٗٝ ٚطؼخًُ ٠حًَحً ؿٞحٗذ طِي حُويٍس ٓز ِّ٘٤خ ً
حُوّ ٞ
ٟؼق حإلٗٔخٕ ٝػـِ ٙاُحءٛخُٝ .ؼِّ ًِّ َ٣ ُْ ٚػِٛ ٠لش ٖٓ
ٛلخص هللا طؼخًُٔ ٠خ ٍ ًِّ ػِٛ ٠لش (حُوخىٍ)٣ ٞٛٝ ،ؼَٝ
هيٍس هللا طؼخُ ٠كٓ ٢ظخً َٛؼَ٤س ،ك ٢حُّٔٔخء ٝحألٍٝ ٝحإلٗٔخٕ
ٝحُلٞ٤حٕ ٝحُـٔخى ػَٟخ ً ٍحثؼخً٣ ،ي ٍّ ػِ ٠أ٣خٗ ٚرويٍس هللا 
أ٣خٗخ ً ًخٓالً٣ .وٗ ُٞ « :ٍٞخء هللا ُلْٔ ٍ٣ذ ٓ٘ ٕٞهي ػْٔ .ال
٣ظَى ٓخ طـّْٔ ك٘لٗ ٠لٓٞخ ً طؼـِ ػٖ حُ٘لخء»(.)64
هخىٍ إٔ ٣ؼ٤يَ
ٝطظـِّ ٠أ٠٣خ ً هيٍس هللا طؼخُ ٠ك ٢حُلٞ٤حٕ ،كٌ ٜٞ
حُ٘خهش ٝحُـَٔ ًٔخ ًخٗخ هزَ إٔ ٌ٣رلخٌٛٝ .ح ًَّٗ ِ ٌ٣خ رطخّٝٝ
حُـ٘ش كٍٓ ٢خُش حُـلَحٕٝ ،ه ُٚٞطؼخُ:٠لجي ِٓ ٠ح ٟ١ثٌؼظجَ
 ٟ٘ٚسِ٣ .)78/ْ٣( ُ١و ٍٞأر ٞحُؼالءّ « :
إ ٗخهشً ٝؿٔالً،
ؿزَح ك ٢حُِٖٓ ٔٛالً ،كظ ٠اًح ٛخٍ حُـَٔ ػٞىحٝ ،حُ٘خهشُ ٗخرخ ً ال
ِٓ ٢ػِٜٔ٤خ ٍدُّ ٓي٣ش ،ال  ٢٘٘٣ألهٌ حُلي٣ش ،ك٘لَح
طظزغ ًٝىحًُ ،
رؼِْ هللاٝ ،حُويٍ ُ َّ٤ٛلٜٔٓٞخ طُويٍ٘ٛٝ ،غ ٖٓ ؿِٞىٔٛخ ُهلَّخٕ
( )63حُلٝ ٍٜٞحُـخ٣خص.86ٙ :
(ٗ )64لٔ .25ٙ :ٚػْٔٔ١ :غ.
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ُ
حُوخُن
هي -َ٣إٔ ٣ؼ٤ئٛخ
ٓٔق ػِٜٔ٤خ ُِٜالسُ ،لو٤وخٕ ٝ-هللا
ٌ
رٌَٜٔ٣ ،ٖ٣الٕ ر ٖ٤كٔٝ ٞػ ،ٖ٤ال ٘ٔ٣غ ٜٓ٘ٔخ كٝ ،ٝٞال
ُ٣لظَ ػِٜٔ٤خ ٍ٣ ،ٝٝيٓٝخٕ ًٌُي ٓخ حًظٌٔ ٠
٤ٛن رؼلخء»(.)65
ك ٢هيٍس هللا طؼخُ ٠إٔ ٘٣وَ حُـزخٍ ٖٓ ٌٓخٜٗخ اُ ٠ك٤غ ٘٣خء،
٣وٝ« :ٍٞك ٢حُويٍس إٔ ٜ٣ز َق ػٜالٕ ك ٢حُٞحى ١حُلَحّ٘٣ٝ ،ظوَ
د»(.)66
ػز َ٤اُ ٠كَ٤س حُ٘ؼٔخُٕٝ .ؼِّ ٢أُىكٖ ر٘خرش أ ٝربٍح ٍ
ٌ
ٝكٍٓ ٢خُش حُٜ٘خء ٣ظليع كي٣ؼخ ً ٣ٞ١الً ػٖ حُويٍس حإلُ٤ٜش ك٢
ٓ٤خم ٓيف حألٓظخً أر ٢كالٍٕ ٞٛٝ ،ؿَ ٖٓ أ َٛػ ،َٜٙرؼغ
اُ ٚ٤رخَُٓخُشّٜ٘٣ ،ج ٚكٜ٤خ رويٗ َ٣ُٝ ّٝزَ حُيُٝش ٗ َٜرٖ ٛخُق
َٜ٣ف ك ٢حَُٓخُش رخْٓ حُ٤٠قٝ ،ال
رٖ َٓىحُّْ ٞٛٝ ،
ِّ
حُٔ٤٠ق ٠ًََّ٘ ٌُٚ٘ٝ ،حأل ٍٝرؤر ٢ػِٝ ،٢حُؼخٗ ٢رؤر ٢كالٕ .كًٌَ
٣ظل -ٍٞرٝ ٚ٘ٔ٤رًَظٖٓ -ٚ
كٓ ٢يف أر ٢كالٕ ٓخ ٣ـ ُٞإٔ
ّ
ٓٔظلٔٓ َ٤ظ٘غ اُ ٠ؿخثِ ًٌٖٓٔ ،خٗلَحم حُزلَٓٝ ،خ طؼَٝ
ُٔخثٗ ٖٓ ٚوٞ٠ٗٝ ٚدٝ ،حَٗٔحد ك٤ظخٗٞٓٝ ٚحً٘ٝ ،ٚؿَٜ٣خ
ٜلخٍٝ ٟحُّٜٔٞد ٝػٞى ِٓلٝ ٚأؿخؿ ،ٚأكِٖٓ ٠
كٔ٤خ ٘٣ز ٚحُ ّ
َٟد حُّ٘لَ ٓٝـخؿٝ ،ٚؿَ ١حُّٔل٘٤ش ػِ ٠حُ٤زْ أٓ ٝزلٜخ ك٢
ٓٔخرق حُ٘ـً٘ ّٞؼِش ٖٓ هزْ ،أَ٤١ ٝحٜٗخ ك ٢حُل٠خء ٓلُٔٞشً
ػَٕ رِو ٖٓ ْ٤حُ ٖٔ٤كّ ٢
حُِٔلش
ػِٓ ٠ظٖ حُٜٞحءًٔ ،خ كَٔ
ُ
ّ
حَُ٤ٔ٤س ٖٓ ّ
حُِٖٓ٣ .و ُٞ « :ٍٞؿخُ إٔ ط٘٘ن حُطخٓ٤ش ُـَ٤
ػٍَٝ
عض َ َٛسْ َ
حٌُِ ،ْ٤الٗلَمَ ُ ٚؿَٚ  :ْ٤ِِ ُٓ َ٤لُ ِع َ ٟثْل َ ِْ ُش َٚث ْ
َِٚ ِ ٞلِ ًَ ١دُ ْؼذثً ٌِّ ٍْمَ ْ َِ ٛثٌ َّظج ٌِ ِّٞٛ(  َٓ١ىٝ )44/هخُض حُل٤ظخٕ
ث ٌْ ُؾٛد ّ
ذ هُ ٖٓ ٢٠حُّٔٔخء،
حُٔظل ٌّ٘شٓ ،خ كيع ُٗ ُ
ٞ٠د حُٔخء ّاال ُوط ٍ
َٜػٝ ٖ٤ىأد ك٢
ٜخُق حٌُ ١ػَٔ هَ٤ح ً ك ٢حُ ّ
كٖٔ ٌٛح حَُؿَ حُ ّ
ّ
ٛالف حُ ّ
َ٘ػ ،ٖ٤كظ ٠ُٞهللا ػٖ حإلْٗ ًلخءٝ ،ٙكلع ُ ٚك٢
(ٗ )65لٔ٤ٛ -36ٙ :ٚن :حُظِ -ْ٤ػلخءٓ :خ ًؼَ ٖٓ ٍ ٖ٣حُ٘ؼخّ.
(ٗ )66لٔ .84ٙ :ٚػٜالٕ :ؿزَ رخُؼخُ٤ش ٖٓ ٗـي= حُٞحى ١حُلَحٌّٓ :ش-
ػز ٖٓ :َ٤ؿزخٍ ٌٓشٗ -خرش :ؿزَ ر٘ـي ٝه َ٤رخُلـخُ -اٍحد :ؿزَ أٓ ٝخء.
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حُيّحٍٝ ٖ٣كخءٝ ،ٙال ٔ٣ظ٘غ ك ٢حُويٍس إٔ ٣ؼٌد ُزًَظ ٚحُٔخء
حألؿخؽ ،ك٤ؼٞى ًؤّٗ ٖٓ ٚحُّ٘لَ ٓـخ ٌؽ ،أ ٝطٔ َ٤حُّٔل٘٤ش ػِ٠
حُ٤زْ طُ٢٠ء ًبٟخءس حُوزْ ،ك٣ ٢ي ٓظؼـَّ ٤ٗٝيًُ ْ٤ُٝ ،ي
حَُ٣ق حُٜخٓش ًلِٜٔخ ػَٕ حُٔئٓ٘ش
رٔ٘خ ٍٍ ر٘٤ي ،أ ٝطلِٜٔخ ّ
()67
رِو ،ْ٤اًح ٓؼَ هزَح ً أ ٝه. »ْ٤
٣ؼ ٍٞػِ ٠حُوَإٓ حٌَُ ْ٣ك ٢ط َ٣ٜٞهيٍس هللا
كؤر ٞحُؼالء ّ ِ
ٓزلخًٗ .ٚخٗ٘وخم حُزلَ ُٔٝ ، ٠ٓٞال ٔ٣ظ٘غ ك ٢حُويٍس حإلُّ٤ٜش
أَٓ ٖٓ حألٓ ٍٞإٔ ٣ـؼَ حَُ٣خف كٛ ٢زٞرٜخ
حُظ ٢ال ٣ؼـِٛخ ٌ
طلَٔ ٓل٘٤ش حُٔٔيٝف (أر ٢كالٕ) ًٔخ كِٔض ػَٕ رِوٖٓ ْ٤
هخىٍ ػِ ٠اريحع ًَ ٗ٢ء ٝطٌُٛ َّ ً َ٤ؼذٝ .هي
حُ .ٖٔ٤كخهلل
ٌ
طؼيّىص ح٣٥خص حُظ ٢طـَِّض كٜ٤خ حُويٍس حإلُ٤ٜش ك ٢حُّٔٔٞحص
ٝحإلٗٔخٕ ٝحُلٞ٤حٕ.
ٝكٍٞٓ ٢س حُزوَس  ٍٜٞ٣هللا هيٍط ٚػِ ٠اك٤خء حُٔٞط ،٠هخٍ
ؽ َٙج لَج َي
ػٍَ ٝلَ ْشٍ َ٠ز ََ َٟ ِ٘ ٚخج َِ٠ٚزٌ َ
طؼخُ  :٠أ َ ْ ٚوَج ٌَّزَِّ َِ ٞش َ
ػٍَ ٝػ ُُشِ ٚ
ّللاُ ِِت َزَ ػ ٍَجَ ع ُ َُّ دَؼَغَُٗ لَج َي
ّللاُ دَ ْؼ َذ َِ ْٛصِ َٙج فَأ َ َِجصَُٗ ّ
أََّٔ َُ٠ ٝحْ ِِ َََٖ ٟ١ر ِٖ ّ
ط  ٍَ ْٛ َ٠لَج َي دًَ ٌَّذِغْشَ ِِت َزَ ػ ٍَجَ
َو ُْ ٌَذِغْشَ لَج َي ٌَذِغْشُ ًِ ْٛ َ٠ج أ َ َْ ٚد ْؼ َ
غَّٕ ْٗ َٚثٔ ُ
فَجٔ ُ
ظ ْش إٌَِِ ٝح َّ ِجسنَ
ظ ْش إٌََِ ٝغؼَ ِ
جِهَ َٚؽ ََشث ِدهَ ٌَ ُْ َ٠ض َ َ
جط َٚثٔ ُ
غَ٘ ٛج
ْف ُٕٔؾ ُِض َ٘ج ع ُ َُّ َٔ ْى ُ
ظ ْش ِإ ٌَ ٝثٌ ِؼ َظ ِجَ َوَ ١
ٌََِٕ ٚؾْ َؼٍَهَ آ َ٠زً ٌٍِّ َّٕ ِ
ِ٠ش ح٣٥ش
ّللاَ َ
ػٍَُ ٝو ًِّ ؽ َْٟءٍ لَذ ٌ
ٌَحْ ًّج فٍََ َّّج ص َ َذ ٌَُٗ ََّٓ١لَج َي أَ ْػٍَ ُُ أََّْ ّ
.259
ٝكٍٞٓ ٢س آٍ ػَٔحٕ ٣و ٍٞطؼخُ:٠لُ ًِ ثٌ ٍَّ َُِ َُّ ٙج ٌِهَ ث ٌْ ُّ ٍْ ِه
ع ث ٌْ ُّ ٍْهَ ِِ َّّٓ صَؾَجء َٚص ُ ِؼ ُّض َِٓ صَؾَجء
ٕض ُ
ص ُْؤصِ ٟث ٌْ ُّ ٍْهَ َِٓ صَؾَجء َٚص َ ِ
ِ٠شح٣٥ش .26
َٚص ُ ِز ُّي َِٓ صَؾَجء ِد َ١ذِنَ ث ٌْ َخُْ ١ش إِ َّٔهَ َ
ػٍَ َُ ٝو ًِّ ؽ َْٟءٍ لَذ ٌ
( )67اطلخف حُل٠الء رَٓخثَ أر ٢حُؼالء .20-19ٙ :حُطخٓ٤ش :حُ ِّـش
َٜػ :ٖ٤حُِٝ َ٤حُٜ٘خٍ أٝ
ٝحُِّـش ٓ ٢ٛؼظْ حُزلَ .حُٔظل ٌّ٘ش :حُٔظؼـّزش -حُ ّ
حُـيحس ٝحُؼ٘ٓ -٢ـخؽ :حُؼَٔ -حُوزْ :حُ ّ
٘ؼِش طئهٌ ٖٓ ٓؼظْ حُ٘خٍ٤ٗٝ -ي:
َٓ٣غ -ر٘٤يٓ :طِذ ًخًد.
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ٝك ٢هِن حُلٞ٤حٕ ٣و ٍٞطؼخُ ٠كٍٞٓ ٢س حَُ٘  :ٍٞخ ٍَكَ ُو ًَّ
ػٍَٝ
ػٍََ ٝد ْط ِٕ ِٗ َّْ ٠َ َِّٓ ُُٙ ْٕ ِِ ٚؾَِ ٟ
دَث َّد ٍز ِِٓ َِّجء فَ ِّ ْٕ ُّْ ٠َ َِّٓ ُٙؾَِ ٟ
ّللا
ِسؽْ ٍَّْ َ٠ َِّٓ ُُٙ ْٕ ِِ َٚ ِْٓ ١ؾَِ ٟ
ػ ٍَ ٝأ َ ْسدَ ٍغ ْ َ٠خٍُ ُ
ك َّ
ّللاُ َِج َ٠ؾَجء ِإَّْ َّ َ
٠ش ح٣٥ش .45
َ
ػٍَُ ٝو ًِّ ؽ َْٟءٍ لَ ِذ ٌ
ٝطظـِ ٠هيٍط ٚك ٢هِن حُٔٔٞحص ٝحألٍ٣ ،ٝو ٍٞطؼخُ ٠ك٢
جٚث ٍ
ض
ع ْذ َغ َ
ّللاُ ثٌَّزَِ ٞخٍَكَ َ
س َْ َِِٓ ٚثْل َ ْس ِ
ٍٓٞس حُطالمَّ  :
ع َّ َ
َ
َ
ِ٠ش
ّللاَ َ
ِِغٍَْ َُ٠ َّٓٙضََٕ َّض ُي ْثْل َ ِْ ُش دَ ٌِْ َُّٓٙ َٕ١ض َ ْؼٍَ ُّٛث أَّْ َّ
ػٍَُ ٝو ًِّ ؽ َْٟءٍ لذ ٌ
ّللاَ َل ْذ أ َ َحج َغ ِد ُى ًِّ ؽ َْٟءٍ ِػ ٍْ ًّج ح٣٥ش.12
َٚأََّْ َّ
 ١ك٢
ٝهي طؼيىص ٛلخص هللا طؼخُ ،٠حُظ ٢طليع ػٜ٘خ حُٔؼَ ّ
ٜلخص  :٢ٛكٌ :ْ٤ك ٢ه( :ُٚٞهللا ّأ ٍٝكٌ)ْ٤
ٗظخؿ ٌٙٛٝ .ٚحُ ّ
ٝحَُٗخى) حُل( -11ٙ ٍٜٞحُوخُن
حُل( 9ٙ /ٍٜٞهلل حُلٌٔش
ّ
حُلٌ )ْ٤حُل( -339ٙ ٍٜٞأكٌْ حُلخًٔ )ٖ٤حُل-204ٙ ٍٜٞ
(اّٗ ٚحُلٌ ْ٤حٌَُ )ْ٣حُل-173ٙ ٍٜٞ
ٝ( :ْ٣ًَ ٞٛٝهللا ٓخٗق حُٔؼَ )ٖ٣حُلّ -98ٙ ٍٜٞ
(إ رِـظي
ُّ
حُٔخٕ ػِ٤ي) ٍ( -99ٙرّ٘خ
ػ٘ي هللا حٌَُٝ( -13ٙ )ْ٣هللا
حٌَُ ْ٣حألػِٝ( -116ٙ )٠هللا أًَّ حألًَٓٝ( -152ٙ )ٖ٤هللا
ُٓ ْؼٗ ٖٓ ٍ٢خء) ( -271ٙكؼلٞى هللا ٝأٗض ًَ-316ٙ )ْ٣
(إ ّهللا ًَٝ( 378ٙ )ْ٣هللا ًَ )ْ٣حَُٓخثَ 114ٙ
( 127ٙٝال ط٤ؤّ ٖٓ ٍكٔش ٍرّي كبّٗ( )ْ٣ًَ ٚحأل٣ي
ٝحُـ٣ٝ )ٕٜٞو ٍٞكِٓ ٢و ٠حُٔز:َ٤
ْلػطجن فٛق ِج أٔش صذغٟ

ٌ ٛدغ١ش ثٌز ٞأسثد ده هللا
(اطلخف حُل٠الء )369
ّ
ٝحُٖٔ ٝػٖ رخٍثي
٣ٝو ٍٞكٟٞٓ ٢غ آهَ « :هلل حٌَُّ
طِ ٍٝحُطٖ٘ ال ٔ٣ظَى ٖٓ حُٔٞص حُلٖ٘ٝ .رخُؼخٛق َ٣حع حُلٖ٘
ال طؼٜٔي حُؼٖ٘:
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سح ثٌّٕٓ »
ػٍٚ ٗ١ثٌخجٌك ّ

٠ٚحه ال صّٕٓ ػٍِٕ ٝؼُ
(اطلخف حُل٠الء )371
 ٞٛٝحُٔٞكّن( :حُٔٞكِّن أ ٖ٣حطـ ٚؿخْٗ) حُل-11ٙ ٍٜٞ
(ٍٝرُّي ٓٞكِّن حُٞحؿي )ٖ٣حُل162ٙ ٍٜٞ
 ٞٛٝحُٜخىٝ( :١هللا حُٜخى ١اُ ٠ؿٞحٓ ٞحألٓ )ٍٞحُلٍٜٞ
ٝ( -26ٙهللا ٛخى ١حُ٠خُ )ٖ٤حُل157ٙ ٍٜٞ
حٍُٔٞع) حُل( -6ٙ ٍٜٞهيْ٣
 ٞٛٝهيٍٝ( :ْ٣ر٘خ حُويْ٣
ِّ
حُويٓخء) حُلٍ( -92ٙ ٍٜٞرّ٘خ حُوي ْ٣حُٔؼ َ َِّٔ) حُلٍٜٞ
( -100ٙؿلَحٗي ٍر٘خ حُوي )ْ٣حُل( -22ٙ ٍٜٞهللا حُويْ٣
حألػظْ) حُل( -158ٙ ٍٜٞحُـزخٍ حُوي )ْ٣حُل-333ٙ ٍٜٞ
َّ
)٢
(ٝإٔ حُٞحٍع  ٞٛحُوي )ْ٣حُل( -338ٙ ٍٜٞأ ّٓخ هللا كؤُُ ّ
حُل( -399ٙ ٍٜٞكٔزلخٕ هللا حُوي )ْ٣حَُٓخثَ ٣ٝ -99ٙوٍٞ
كِٓ ٢و ٠حُٔز ٖٓ :َ٤أػظْ حُليع ٌٓ٘ ٠حُـيع:
٠غٕـ - ٟدألذثسِٖ -ج

٠ذ َٚثٌمذ٠ـُ إٌـٗ ثٌغّـجء
حذط
ٌٚىٓ لصجسثٖ عىٕٝ
ِٚج أسغخ ثٌّشء ف ٟػ١ؾٗ
(اطلخف حُل٠الء )363ٙ
ثٌؾذط
 (طؼخٍُ ٠رُّي حُوي )ْ٣حُل.407ٙ ٍٜٞحُيّحثْٝ( :ؿ ٚهللا رـُٝ َ٤حٍ) حُل( -102 ٍٜٞحُوِٞى إلُٜ٘خ
م) حُلِٓٝ( 237 ٍٜٞي هللا
حُـزّخٍ) حُلٝ( ،184ٙ ٍٜٞهللا رخ ٍ
رـُٝ َ٤حٍ) حُل.250ٙ ٍٜٞ
ال ٓؼ ََ ُٝ ٚال ٗي٣يَ :حُل.292ٙ ٍٜٞ
حَُحكغٝ( :هللا ٍحكغ حَُطزخص) حُلٍ( -26ٙ ٍٜٞحكغ
ّ
حُّٔٔٞحص)  55ٙحُل.ٍٜٞ
هز )َ٤حُل( -211ٙ ٍٜٞهللا ػخُْ
ُط٤ق
حُوزٝ( :َ٤هللا
ٌ
ٌ
هز )َ٤حُل.237ٙ ٍٜٞ
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ػخُْ ٝػِٝ( :ْ٤هللا ػِ )ْ٤حُلٝ( -125ٙ ٍٜٞهللا حُؼخُْ
رٔـ٤زخص حألٓ )ٍٞحُلٝ( -182ٙ ٍٜٞهللا حُؼخُْ حُٔوظيٍ)
حُل( -343ٙ ٍٜٞحُؼخُْ حُوي )َ٣حُل( -357ٙ ٍٜٞػخُْ
حُٔـ٤زخص) (ٝػ٘ي ٍرّ٘خ ٓلخط٤ق حألٓ )ٍٞحُلٝ( -312ٙ ٍٜٞهللا
ػِ )ْ٤حُلٝ( -374ٙ ٍٜٞهللا ػخُْ هز )َ٤حُل.237 ٍٜٞ
ّ
حَُُحم( :هخْٓ حألٍُحم) حُلٍ( -126ٙ ٍٜٞحُم حُظو)ٟٞ
حُلٝ( -158ٙ ٍٜٞهللا ٍحُم حُٔظٌِّ )ٖ٤حُل-162ٙ ٍٜٞ
ُ
ٍُم حُؼخُٔ )ٖ٤حُلٝ( -198ٙ ٍٜٞهللا ٍحُم
(ٝػِ ٠هللا
حُزوالء ٝحألًَٓ )ٖ٤حُلٍٝ( -181ٙ ٍٜٞرّي هخْٓ حُـيٝى)
ُ
ٍحُم حُٔ ِوِِّٝ( -199ٙ ) َٖ٤هللا
حُلٍٝ( -199ٙ ٍٜٞرّي
ٍحُم حُلخٝ َٟحُزخى ) َٖ٣حُلٍٝ( -211ٙ ٍٜٞري هخْٓ
حألٍُحم) حُلٝ( -237 ٍٜٞهللا ٍحُم حُٔظٌَِّ )ٖ٤حُلٍٜٞ
.68ٙ
حُـلٝ( :ٍٞهللا ؿخكَ ًٗٞد حُٔ٘٤ز ) َٖ٤حُل-198ٙ ٍٜٞ
٣ٝو ٍٞكِٓ ٢و ٠حُٔز٣ ًْ« :َ٤ـ٘ ٢حَُؿَ ٣ٝوطت ٣ٝؼِْ َّ
إٔ
كظل ٚال ٣زطتّ :
ٕ ٣ٝـلَ هللا حُوط٤جش»
إ حألٗخّ ُ٤وطجٞ
اطلخف حُل٠الء .362
حُٔٔ٤غٔٔ٣( :غ ىػخ َء حُيَّحػ ) َٖ٤حُل.378ٙ ٍٜٞ
ُ
رخػغ حُ٘ؤخص) حُل( -125ٙ ٍٜٞرخػغ
حُزخػغٝ( :هللاِ
ُ
م
حُو ّٞحُٔـ ) َٖ٣َ٤حُلٝ( -129ٙ ٍٜٞحُزخٍة
رخػغ حُزَِ ٝ
ُِ٘خثٔ )ٖ٤حُل.199ٙ ٍٜٞ
حُٞحٍعٝ( :هللا ٝحٍع حُٞحٍػ )ٖ٤حُلٓ( -167ٙ ٍٜٞزلخٕ
َّ
(ٝإٔ حُٞحٍع  ٞٛحُوي)ْ٣
هللا رخػؼخ ً ٝحٍػخً) حُـلَحٕ -90ٙ
حُل.338ٙ ٍٜٞ
ُ
(هخُن
حُوخُن( :هخُن حُٔ٘ش ٝحُ٘ )َٜحُل-1ٙ ٍٜٞ
ُ
(هخُن حَُ٘٤حص) حُل-128ٙ ٍٜٞ
حأل )ٖ٤ُٝحُل-292ٙ ٍٜٞ
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َّ
(إٔ حُوخُن كٌ )ْ٤حُل( -338 ٍٜٞهخُن حُٔظ٘خرٜخص) حُلٍٜٞ
( 183ٙهخُن حُـٝ َٛٞحُؼَ )ٝحُل.346ٙ ٍٜٞ
ّ
ّ
حُلنٝ( :حػِّٔ ٢
حُلن حُ٤و )ٖ٤حُل.278ٙ ٍٜٞ
إٔ ٍرّي ٞٛ
حُّٛ ٞخدٝ( :حٛذ حُلٞحّ) حُل.55ٙ ٍٜٞ
حُلخكعٝ( :هللا كخكع حُٔـظَر )ٖ٤حُل( -ٙ ٍٜٞكخكع حُ)َٜٔ
حُل.338ٙ ٍٜٞ
٘ٛٝخى صفجس ِضفشلزٝ(:هللا ٓئُق حُٔوظِل )ٖ٤حُلٍٜٞ
ٓ(-26ٙوِق حُظ٘)ٕٞحُل.26ٙ ٍٜٞ
ٓـ َ٤حُٜٔظ )ٖ٤ٔ٠حُلٝ( -29ٙ ٍٜٞهللا ِٜٓيُ
 ٝهللاُ
حُظخُٔٝ( - )ٖ٤هللا ًخٗق ٓو َُ ٤حُؼؼَحص) حُل-103ٙ ٍٜٞ
(ٌٓ ٍّ حُٔظٌ ِزَّ )ٖ٣حُلٝ( -121ٙ ٍٜٞهللا ًخٗق حألُٓخص)
ّ
(ٓؼِ
حُلٝ( -125ٙ ٍٜٞهللا هخىع حُظخُٔ )ٖ٤حُل-129 ٍٜٞ
حألًَ ُّ )ٖ٤حُل.130 ٍٜٞ
(ٝهللا حُٔظٌلَّ رـِحء حُٔـ )َ٤حُلٝ( -140ٙ ٍٜٞهللا
حُٔـ٤غ) حُلٗ( -140ٙ ٍٜٞخٓن حألُٓخٕ) حُل-150ٙ ٍٜٞ
ٓئْٗ
(ٝهللا َٓ ١ٝحُظخٓج ) َٖ٤حُلٝ( -152ٙ ٍٜٞهللا
ُ
حَُحؿ) َٖ٤
حُٔٔظٞك٘ ) َٖ٤حُلٝ( 162ٙ ٍٜٞهللا ٓل ِوّن ٍؿخء َّ
حُٔظوِّل )ٖ٤حُل-162ٙ ٍٜٞ
حُلٝ( -162 ٍٜٞهللا ٍحػ٢
ِ
(ٍٝرّ٘خ ًخك ٢حُـخكِ )ٖ٤حُلٝ( -68ٙ ٍٜٞهللا ًخك ٢حٌُٔظل)ٖ٤
حُل( -190ٙ ٍٜٞأػظْ ٍرّي ك ٜٞػظ )ْ٤حُل-50ٙ ٍٜٞ
(كٔزلخٕ هللا حُؼظ )ْ٤حُل( -198ٙ ٍٜٞكٔزلخٕ ٍرّ ٚحُؼظ)ْ٤
حَُٓخثَ ٝ( -132ٙهللا ٓ٘٘ت حُؼٔخٍ) حُلٝ( -198ٙ ٍٜٞهللا
أٓـيُ حُٔخؿي ) َٖ٣حُل٘٘ٓ( 199 ٍٜٞت حُ ّ٘ـَ ٝحُؼَّٔ) ،حُلٍٜٞ
( .40ٙطؼخُ ٠حُٔخؿي) ٝ( - .339ٙهللا حُٔلُ ٤
 ٢رؼَٔ
حُؼخِٓ )ٖ٤حُلٝ( .199ٙ ٍٜٞهللا ٖٓ ٍٝحثٓ ْٜل )٢٤حَُٓخثَ
ّ .197ٙ
(إ هللا ٍك )ْ٤حُل( -211ٙ ٍٜٞحُٞحكي حَُك)ْ٤
حُل.7ٙ ٍٜٞ
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 (ٝهللا ٓخُي حُّٔخثي ٝحُٔٔٞى )ٖ٣حُلٝ( -237ٙ ٍٜٞاّٗٔخطِي ؿ٘ٞى ٍر ٚحُؼِ )ِ٣حُلٝ( -250ٙ ٍٜٞهللا حُؼِ)ِ٣
حُلٝ( -68ٙ ٍٜٞهللا ٓخطَ حُؼٞ٤د) حُلٝ( 271ٙ ٍٜٞهللا
َ ٞحألًُِّ ) َٖ٤حُلٝ( -275ٙ ٍٜٞهللاُ ٓطؼ ُْ حُٔط ِؼٔ)ٖ٤
َهل َ
حُلٝ( 283ٙ ٍٜٞرخهلل ُ
 ٢حُٔو )ُْ ٤حُل-302ٙ ٍٜٞ
ٗ ِل َ
(ًخٓ ٢حُالّرٔ )ٖ٤حُلٝ( -159ٙ ٍٜٞهللا ًخٓ ٢حُؼخٍَٖ٣
ْ ُٓ ٝؼَ ١حٌُٔظٔ ) َٖ٤حُل ًَّ ِ ٌٓ( -302ٙ ٍٜٞحُ٘خٓ )ٖ٤حُلٍٜٞ
( -312ٙحُلِ ْ٤حَُإٝف) حُل( -312ٙ ٍٜٞطزخٍى هللا هخىٍحً
ال ؿخىٍحً) حُـلَحٕ ( ،90ٙطؼخُ ٠هللا هخىٍحً) حَُٓخثَ .196ٙ
(أٓظؼ ٖ٤هللا حُوي )َ٣حُلٝ( -318ٙ ٍٜٞهللا حُؼخُْ حُٔوظيٍ)
ّ
حُلٝ( 343ٙ ٍٜٞهللا حُٔـ َِّٔ
حُٔؼِ) حُلٍ( -321ٙ ٍٜٞدّ
َّ
حُؼِس) حُل( -328ٙ ٍٜٞهخر ٞحُ٘ل )ّٞحُل-321ٙ ٍٜٞ
(رخٓ ٢حألَٓ) حُلٓ( -338ٙ ٍٜٞل ٢ٜحُؼَٔ) حُلٍٜٞ
ٝ( -338ٙهللا ٓ٘وٌ حٌَُٔٝر )ٖ٤حُلٝ( -374ٙ ٍٜٞهللا
حُلٔ٤ي) حُلٝ( 374 ٍٜٞهللا ػِ ٠حُٔٔظ٘ؼخص ُٓ ِو٤ضٌ ) حُلٍٜٞ
ٍ( -378دّ حُؼَٕ) حُل( -380ٙ ٍٜٞأٗضَ حُؼيٍُ) حُلٍٜٞ
ٌٓٗٞخ ً
( -259ٙهللا حٌُخَٓ) حُل( -38ٙ ٍٜٞال اُ ٚاال هللا ّ ِ
ٓيٗٝخً) حُـلَحٕ ( -90ٙحُٞحكي ِٓي حُي )َٛحُل-1ٙ ٍٜٞ
ِّ
(ٍرّ٘خ حُٔلٝ ٢٤حُٔٔ٤ض) حُل( -7ٙ ٍٜٞحُـزّخٍ) ( -1ٙاّٗٔخ
حُوِٞى إلُٜ٘خ حُـزخٍ) حُل( -183ٙ ٍٜٞال طؤٖٓ ٖٓ ؿ٠ذ
هخُوِيَ كبّٗ ٚرج( )ْ٤أٗ ١ي٣ي) حأل٣ي ٝحُـ ٖٟٔ ٕٜٞأٝؽ
حُظلََّ ١
 ٢حُٜٔي)
(إ ٍرّ٘خ ُٜٔ٘ق) حُل( -44ٙ ٍٜٞحُؼِ ّ
حُلٍ( -256ٙ ٍٜٞدّ حُْ٘ٔ ٝحُؤَ) حُلّ -400ٙ ٍٜٞ
(إ
هللا ٓ٘ـِ حُٞػٞى) حُل ٞٛ( -423ٙ ٍٜٞحُٔل ٢٤روٞحَ١
حألَٓحٍ) حُل.425ٙ ٍٜٞ
طٌٍَص  ٌٙٛحُٜلخص ٓلَىس ً أِٓ ٝىٝؿشٝ ،هي ػزَّ ػٖ
ٝهي ّ
ٜلش رطَ٣وش ٓزخَٗس (ًٔخ ٍأ٘٣خ ٓخروخً)ٝ ،كً ٢ؼٖٓ َ٤
 ٌٙٛحُ ّ
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ٜلشًٔ ،خ ٍأ٘٣خ ك٢
حألك٤خٕ ٣لٔق حُٔـخٍ ُِوخٍة الٓظ٘ظخؽ حُ ّ
ٛلش حُويٍس ٌٙٛٝ .حُٜلخص حُظًًَٛ ٢خ حُٔؼَٗ ٢ٛ ١لْ
ٜلخص حُظٍٝ ٢ىص ك ٢حُوَإٓ حٌَُ.ْ٣
حُ ّ
ٝال ريّ ٖٓ حإلٗخٍس ك ٢حُلي٣غ ػٖ ٛلخص هللا اُّ ٠
إٔ ًحص
هللا طٛٞق ٝال طيٍى ،كخهلل ٓزلخٗٝ ٚطؼخُ ٠هخُن حٌُ١ٝ ،ٕٞز٤ؼش
ٜلخص كٓ ٢ـٔٞػٜخ
حٌُٓ ٕٞوخُلش ُطز٤ؼش حُٔوِٞم ٌٙٛٝ ..حُ ّ
ط ٍٜٞحٌُٔخٍ حُٔطِن ُِِْٔٔ ْ٤ُٝ ،إٔ ٘٣خؿٍ ٢رّ ٚرخْٓ أٝ
ّ
ٛلش ُْ ٠٣ؼ ٚهللا ُ٘لٔ ،ٚك ٜٞأػِْ رٔخ ٣ي ٍّ ػًِ ٠حطٝ ٚآػخٍٙ
()68
ٛٝلخط.ٚ
حُٔؼَّ ١
ّإٔ ٛلخص هللا ال ططِن ػِ ٠هللا ٝحإلٗٔخٕ
 َٟ٣ّٝ
رٔؼ٘ٝ ٠حكي ،ا ًْ أٍحى طِ٘ ٚ٣هللا ػٖ ً َّ ٓخ ٛٞ٣ق ر ٚحُٔوِٞم،
ٝال ريّ ُ٘خ ٘ٛخ ٖٓ حالٓظٜ٘خى رز٤ض ُ ٖٓ ٚحُِِّ٤ٓٝخص ٣ؼزض ًُي.
كٔخ ُ ٚك َّ ً ٢كخٍ ًلخء(ٝ .)69هي
٣و :ٍٞحٗلَى هللا رِٔطخٗٚ
ٗظَ ك ٢حُ ّ
حأل ٍٝاُ ٠ه ٍٞهللا طؼخُ  :٠لً ٘ ٛهللا أحذ
٘طَ ّ
(حإلهالٝ .)1/ٙه « :ُٚٞكٔخ ُ ٚك َّ ً ٢كخٍ ًلخء» ٗظَ كٚ٤
اُ ٠ه ُٚٞطؼخُ٠ ٌُٚ  :٠ىٓ ٌٗ وفٛث ً أحذ حإلهال.4/ٙ
 ١حٓظلخى ًؼَ٤ح ً ٖٓ ٛلخص هللآ ٖٓٝ ،ؼخٜٗ٤خ ك ٢ؿٔ٤غ
ّ
كخُٔؼَ ّ
ّ
ٗظخؿٝ ،ٚرٌؼَس ٝحٟلش ك ٢حُلٝ ٍٜٞحُـخ٣خص ،كٞظلٜخ كٌٓ ٢خٜٗخ
حُٔ٘خٓذ ُظئىّ ١حُٔؼ٘ ٠حُٔ٘خٓذ  ُْٝطـذ ػٖ ً ٚ٘ٛح٣٥خص
ّللاُ ث ٌَّزِٞ
حٌَُٔ٣ش حُظًًَ ٢ص كٜ٤خ رؼٛ ٞلخص هللا٣ ،وَّ َُٛ ٘ :ٍٞ
خ َٚثٌ َّ
ثٌش ِحَّ َُٛ ٘ * ُُ ١
ال إٌََِٗ إِال ٘ َُ ٛػَج ٌِ ُُ ث ٌْ َغ ِْ ١
ثٌشحْ َُّٓ َّ
ؾ َٙج َد ِر ٘ ََُّ ٛ
ّللاُ
غال َُ ث ٌْ ُّ ْؤ ُِِٓ ث ٌْ ُّ َُِّْٓ ١ٙ
ُّٚط ثٌ َّ
ثٌَّزِ ٞال ِإٌََٗ ِإال ٘ َُ ٛث ٌْ َّ ٍِهُ ث ٌْمُذ ُ
ث ٌْؼَ ِض ُ
ّللاِ َ
ػ َّّج ُ٠ؾ ِْشوَُّ َُٛ ٘ * َْٛ
ع ْذ َحجَْ َّ
جس ث ٌْ ُّض َ َىذِّ ُش ُ
٠ض ث ٌْ َؾ َّذ ُ
ّللاُ

(ٓ )68وخٍٗش حألى٣خٕ :ؽ.101-100/3
( )69حُِِّ٤ٓٝخص :ؽ.71/1
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غ ِّذ ُح ٌَُٗ َِج فِٟ
ا ث ٌْ ُّ َ
ث ٌْ َخج ٌِ ُ
ع َّجء ث ٌْ ُح ْ
ص ّ ُِ ٛس ٌَُٗ ْثْل َ ْ
ك ث ٌْذَ ِجس ُ
غََٕ ُ٠ ٝ
ض َ َُٛ ٘ٚث ٌْؼَ ِض ُ
٠ض ث ٌْ َح ِى( ُُ ١حُلَ٘.)24-22/
جٚث ِ
ثٌ َّ
س َْ ٚثْل َ ْس ِ
غ َّ َ
21
22
ٛس
ؼ َس ِّدهَ ٌَ َ
ؾذٌِ ٠ذ ِإ َُّٔٗ ٘ َُْ ُ٠ ٛذذ ُ
 ِ إَّْ َد ْط َِا َِ ُ٠ٚؼُ ١ذ َ َُٛ ٘ٚث ٌْ َغفُ ُ
21
ث ٌْ َٛدُُ ٚد21رُ ٚث ٌْؼَ ْش ِػ ث ٌْ َّ ِؾُ ١ذ فَؼَّج ٌي ٌِّ َّج ِ ُ٠شُ ٠ذ( حُزَٝؽ .)16-12/
غَٕ ٝفَج ْدػُِ ُٖٛد َٙج ( حألػَحف.)180/
ع َّجء ث ٌْ ُح ْ
 ّ ِ َٚ لِلِ ثْل َ َْ * ُ١
خ َٚلَج ِد ًِ
ح َِِٓ َّ
غجفِ ِش ثٌزَّٔ ِ
٠ض ث ٌْؼَ ٍِ ِ
ٕض ًُ ٠ث ٌْ ِىضَج ِ
ّللاِ ث ٌْؼَ ِض ِ
  صَ ِ١ش
ح َ
ؽذِِ ٠ذ ث ٌْ ِؼ َمج ِ
ثٌض َّ ِْ ٛ
ح رِ ٞثٌ َّط ِْ ٛي ال إٌَِ َٗ إِال ٘ َُ ٛإِ ٌَ ْ ِٗ ١ث ٌْ َّ ِص ُ
(ؿخكَ .)3-2
سح ث ٌْؼَج ٌَ ِّ* َٓ١
  بسمميحرلا نمحرلا هللا * ث ٌْ َح ّْ ُذ ّلِلِ ّ ِ
ِ(  ٓ٠حُلخطلش .)4-1
ثٌش ِح ِ
ّٓ َّ
َّ
ِ ٍِ ِ * ُ١ه  َِ ْٛ َ٠ثٌ ّذ ِ
ثٌشحْ ِ
ٌٌٛٝح ٗـي َّ
إٔ أرخ حُؼالء ٣ؼظوي ك ٢هللا طؼخُٓ ٠خ ٣ؼظويٙ
حُٔئٓ٘ ٕٞحُٔوِ ٖٓ ٕٜٞحُِٔٔٔ٣ٝ ،ٖ٤ؼزض ُٛ ٖٓ ٚلخص حٌُٔخٍ
ٓخ ٣ؼزظ٘٣ٝ ،ُٚ ٕٞل ٢ػ٘ٛ ٖٓ ٚلخص حُليٝع ٝحُ٘وٓ ٚخ ٘٣ل،ٕٞ
كخهلل طؼخُٞٓ ٠ؿٞى ال ّ
ٗي كٝ ٚ٤ال ٍ٣ذٓ ،لظـذٌ ػٖ حإلىٍحى
ظخ َٛرآػخٍ هيٍطٛٝ ٚلخطًٔٝ .ٚخ ٗؼِْ ّ
حُٔؼَّ ١هي
إٔ
رلو٤وظ،ٚ
ّ
ٌ
ؿَ ٟػِ٣َ١ ٠وش حُٔؼظُِش ،كـؼَ حُؼوَ أٓخٓخ ً ُـٔ٤غ آٍحث،ٚ
ُٝحى ػِ ْٜ٤كـؼَ ً ََّ ػوَ ٗزًّ٤خ٣ .و « :ٍٞحُؼو َُ َٗ ِزٌ ٠ءٝ ،حُوخَ١
ٌ
ٓؼٝ .)70(»ٖ٤ػِ٠
هزتٝ ،حُ٘ظَ ٍد ٌء ٍٞٗٝ ،هللا ُ ٌٜٙحُؼّالػش
إٔ هللا ٣ويٍ ػِ ٠حُٔٔظل٤الصّ ،
ٌٛح حألٓخّ ًٛذ اُ ٠حُوّ ٍٞ
ألٕ
ػيّ حُويٍس ػـِ ٝحُؼـِ ٛلش ٗو٣ ٚـذ إٔ ّ
 ِٙ٘٣هللا ػٜ٘خ.
ّٔ٘ش :حُٔلخٍ ال ٣يهَ
ٓوخُلخ ً رٌُي أ َٛحُ ّّٔ٘ش ،كوي هخٍ أ َٛحُ ّ
ّ
ٓظؼِوخ ً ُٜخ ،كال ٛٞ٣ق هللا رخُويٍس ػِ٠
طلض حُويٍس أ ١ال ِٜ٣ق
ّ
حُظِْ ٝحُّٔلٝ .ٚهخُض حُٔؼظُِش٣ :ويٍ ٝال ٣لؼَّ « .
إ هللا طؼخُ ٠ال
ٛٞ٣ق رخُويٍس ػِ ٠حُ ّ
َ٘ٝ ٍٝحُٔؼخٔ٤ُٝ ،٢ٛض ٓ ٢ٛويٍٝس

( )70حُلٝ ٍٜٞحُـخ٣خص.208ٙ :

126• Philology Research Papers

ُِزخٍ ١طؼخُ ،٠هالكخ ً ألٛلخر ،ٚكبَّٗ ْٜهٞ٠ح رؤّٗ ٚهخىٍ ػِٜ٤خ ٌُّ٘ٚ
ال ٣لؼِٜخ ألّٜٗخ هز٤لش»(.)71
ٝهي ىٍؽ أر ٞحُؼالء ػِ٣َ١ ٠وظ٣ .ْٜو٣ « :ٍٞويٍ هللا ػِ٠
حُٔٔظل٤الصِ ٍ :ىّ حُلخثضٝ ،ؿٔغ حُـٔٔ ٖ٤كٌٓ ٢خٕٓٝ ،خال
طلظِٔ ٚحألُزخد اً ًخٕ ال ٔ٘٣ذ اُ ٠ػـِ ٝال حٗظوخ .ٙكبًح
ٍَٓص رؼٞى رخٍ كخػِْ ّ
إٔ هللا ٔ٣ظط٤غ إٔ  ٌٙٞٔ٣أهً َ٠وَ٠س
حُلٔخّ ،كظٍٞ٣ ٠م ٍٝهخ ً ًؼيى حَُٓخٍ٣ٝ ،وق ػٍِٝ ًَ ٠هش
َ ٝحُـَٝ ٞ٣حألٓٔخع اُٜ٤خ
ٍٝهخء طؼزيُ رؤُلخٕ ٓؼزي٣خص ْ ُ٣ـ ُ
ًٍخثذ ًَُزخٕ
ٗـَ حُطِق
ؿَٟخصٌ ٝ .اًح ٗخء هللا ؿؼَ
َ
َ
()72
حأل١الفٝ ،هِحثٜٔخ ُهِحٓ ٠حُيٓخع» .
٣ويٍ ٍرُّ٘خ إٔ ٣ـؼَ حإلٗٔخٕ ٘٣ظَ رويٓ،ٚ
٣ٝو ٍٞأ٠٣خً« :
ُ
ُ ٔٔ٣ٝغ حألٞٛحص ر٤يٝ ،ٙطٌ ٕٞر٘خٗٓ ٚـخٍ ١ىٓؼ٣ٝ ،ٚـي حُطؼْ
حَُٝحثق رٌٔ٘ز ٢٘ٔ٣ٝ ،ٚاُ ٠حُـَ ٝػِٛ ٠خٓظ،ٚ
رؤًّٗ ُّْ ٘٣ٝ ،ٚ
ٝإٔ ٣وَٕ ر ٖ٤حُ٘ ،َ٤٘ٓٝ َ٤كظ٣َُ٣ ٠خ ًلٍَٓٛ ٢خٍُِٕ٘٣ٝ ،
حُٞػ ََ حُِ ِػ ََ ٖٓ حُ ِّ٘٤نٓٝ ،ـخٍٝس حُٔ٤ًٗٞن ،كظُ٘٣ ٠يّ كٚ٤
ٓ .َ٤ٔ٣زلخٗٚ
حُـَٝ ،ٝطٌَد ػِ ٚ٤حألًٍُٝ ،ٝي ٖٓ حُويٍس
ٌ
ِٓي حُِٔٞى ٝػظ ْ٤حُؼظٔخء»(.)73
 ١أٗخٍ آُ ٠ـٔٞػش ٖٓ حُٔٔظل٤الص ،كَأَّ ٟ
إٔ هللا
ّ
كخُٔؼَ ّ
هخىٍ ػِ ٠طلِٜ٣ٞخ أٗ ٝوِٜخ ٖٓ رخد حُٔٔظل٤الص اُ ٠رخد
ٌ
حٌُٔٔ٘خص.
( )71حَُِٔ ٝحُ٘لَ.54ٙ :
( )72حُلٝ ٍٜٞحُـخ٣خصٍٝ -175 -174ٙ :هخء :حُلٔخٓشٓ -ؼزيّ٣خص:
َّ ً ٖٓ ١
ٓ٘ٔٞرخص آُ ٠ؼزي رٖ ٛٝذُ٣ -ـَُ٣ :ٝـظ٘ -٠حُـَ :ٞ٣حُطَ ّ
ٗ٢ء -ؿَٟخص ٖٓ :حُـَ ٞٛٝ ٝحُ٘ٞم ٝحُِ٘حع اُ ٠حُ٘٢ءًٍ -خثذ:
ٛش.
ؿٔغ ًٍخد  ٢ٛٝحإلرًٍَ ،زخٕ :ؽ ٍحًذ ٍ ٞٛٝحًذ حُزؼ َ٤هخ ّ
حُزَ ٙطـؼَ
حأل١الف :ؿٔغ ِ١ق  ٞٛٝحُزؼ َ٤حُٔؼ -٢حُوِحثْ :ؽ هِحٓش ّ ٢ٛٝ
ك ٢ؿخٗذ ٓ٘وَ حُزؼ.َ٤
(ٗ )73لٔ.31ٙ :ٚ
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ٜلخص،
٘٣ ١خٍى حُٔؼظُِش ك ٢حالٍطلخع رخهلل ػٖ حُ ّ
ّ
ٝحُٔؼَ ّ
ُ
ك٤و « :ٍٞال أػِْ ً٤ق أػزَّ ػٖ ٛلخص هللاًٝ ،ال ُّ حُ٘خّ ػخىس
ٝحٛطالفٝ ،إ كؼِضُ ًُي ه٘٤ضُ حُظ٘زٝ ،ٚ٤أًَٗضُ حُّ٠ؼلش
 ١حُوخىٍ ك ٢رؼ ٞحُٔوخٍ ٢ٌُ٘[ .أٛل ٚرٔخ
حُؼخؿِٓ ٖ٣غ حُوّ ٞ
ّ
ٜلخص حَُحؿؼش اُ ٠حُلؼَ ٝحٌُحص كٔخ ٍؿغ
ٛٝق رٗ ٚلٔ ٖٓ ٚحُ ّ
اُ ٠حٌُحص كِْ ٞٛٞٓ ٍِ٣كخ ً رٝ ٚال ِ٣حٍٓٝ ،خ ٍؿغ اُ ٠حُلؼَ
ٛق رٜخ
كِ ٞ
كٜلخص ًخث٘ش ك ٢هِوُ ٚوِوش أٝؿيٛخ رؼي إٔ ُْ طٌُٖ ،
حألٝ ٍُ ٝأٗض طَ٣يٙ
ٖٓ ك٤غ حُظٌُٜ ٖ٣ٞخ ْ٤ُٝ ،اًح هِضَ كؼ ََ ّ
طؼخُٝ ٠كؼ ََ حألٝ ٍُ ٝأٗض طَ٣ي رؼ ٞهِو ٚطٔخ ٟٝحُلٌٔخٕ]،
ٜ٤ٛٝخص ٓخ أرؼي ر ٖ٤حُلؼُِٞ ! ٖ٤ال حؿظٜخىُ حُّ٘خ١نٝ[ ،حطّزخع ًظخد
هللا ّ٘ٓٝش ٗزُ ] ٚ٤لِ٠ضُ حٌُٔٞصٝ[ ،طزخٍىَ ٍر٘خ ػٖ حُ ّ٘زٜخص،
ٜلخص] (.)74
ٝؿ ََّ ػٖ ٗوخث ٚحُ ّ
ٜلخص ًخُٔؼظُِشٌَٛ٘٣ٝ ،خ ُألٓزخد ٗلٜٔخ
ٓٝغ أّٗ ٌَ٘٣ ٚحُ ّ
حُظ ٢كِٔض حُٔؼظُِش ػِ ٠اٌٗخٍٛخ ٢ٛٝ ،ه٘٤ش حُظّ٘زّ ،ٚ٤
ٝإٔ
ٜلخص ال  ٌٖٔ٣إٔ ٛٞ٣ق رٜخ ،ك٣ ٜٞوخُق حُٔؼظُِش أٗيَّ
هخُن حُ ّ
حُوالف ك ٢أ ّْ ٛأ ٖٓ ٍَ ٛأ ُْٜٞٛحأل ٞٛٝ ،٠ُٝطوِ٤ي ٛخكذ
حٌُزَ٤س ك ٢حُّ٘خٍ ،كؤر ٞحُؼالء ٣ؼزظ ٚك ٢ؿ َ٤طللّع ٝال
ٓ ٍٜٞ٣خ  ٌٖٔ٣إٔ ُ٣وظَف ٖٓ
حهظٜخى( .)75كخٓٔغ ُ٤ً ٚق
ِّ
ًالّ
حٌُّٗٞدٓٝ ،خ  ٌٖٔ٣إٔ ٔ٣ل ٌٙٛ ٞحٌُّٗٞد ٖٓ ػل ٞهللا ك٢
ٍ
ٍحثغ ،ال ٘٣و ٖٓ ٜٚحُ ّ
آٍ ٖٓ ْ٣كٔش
٘ؼَ االّ حُ٣ .ُٕٞو« :ٍٞال ُ
هللا ٗ ُٞٝظٔض ًٗٞرخ ً ٓؼَ حُـزخٍ ٓٞىح ً ًؤّٗ ٖٜر٘خصُ ؿٔ،َ٤
ْ ٟؼظُ ٖٜك ٢ػ٘و ٢حُّ٠ؼ٤لش ًٔخ ٘٣ظْ ٛـخٍ حُِّئُئ كٔ٤خ ١خٍ
َ ٝٝ
ٖٓ حُؼوٞى…  ُٞٝر٘٤ضُ ر٤ظخ ً ٖٓ حُـَحثْ أٓٞى ًز٤ض حُ ّ
٘ؼَ ِ٣لن
رؤػ٘خٕ حُّٔٔخءٔ٣ٝ ،ظوَ ػٔٞىً ٙخٓظوالٍ ػٔٞى حُٟٞقٝ ،طٔظي
ِ
حُظلَ ١ػٖ
( )74حُلٝ ٍٜٞحُـخ٣خصٓ 88ٙ :خ رٓ ] [ ٖ٤ؤه ٖٓ ًٞأٝؽ
ّ
ك٤ؼ٤ش حُٔؼَ.١
( )75حٗظَٓ :غ أر ٢حُؼالء كٓ ٢ـ٘.228ٙ :ٚ
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أ٘١خر ٚك ٢حُّٔٝ َٜحُلزَ ًخٓظيحى كزخٍ حُُْٜ٘ٔ ،يٓ ٚػل ٞهللا
كظ ٠ال ٞ٣ؿي ُِ ٚظ ٌَّ ٖٓ ؿُ َ٤زخع»(.)76
ٌ
ػخؿِ ػٖ ٓؼَكش كو٤وش حإلُٝ ٚاىٍحى
حُٔؼَّ ١أّٗٚ
٣ٝوَ
ّ
ُّ
ّ
حأل ٍٝك ٢حُِِ٤ٓٝخص
ً٘٣ ٞٛٝ ،ٜٚؼظَف رٌُي ك ٢ػالػش ٓٞحٟغّ :
ػ٘يٓخ هخٍ:
فأِش ٌغشُ ِذس َوُٗ
فجحزس ٌؾٍ١ه فٛق ثْلسض
أ ِّج ثإلٌٗ
ٌ
()77
إعخجغج
ٝحُٟٔٞغ حُؼخٗ ٢ك ٢حُلٝ ٍٜٞحُـخ٣خص٣ .وٝ « :ٍٞحُؼوٍُ ٞ
ػخؿِس ٌ ػٖ ٓؼَكش كو٤وظي»( .)78أٓخ حُٟٔٞغ حُؼخُغ ك ٜٞك٢
ُ
ط٘طن ر ٚػ٘خإى ػِ ٠هخُوِيَ ،
هٓ َ٤خ
حأل٣ي ٝحُـ٣ ،ٕٜٞوُ « :ٍٞ
َّ
ٜ٘غ،
٤ًٝق ػ٘خإُ ىَ ػِٓ ٠خ ال طؼَكٚ؟ اّٗٔخ ىُي ػِ ٚ٤حُ ّ
َ
كٔؼَكظي ٝهؼض رخألكؼخٍ ى ٖٓ ٕٝكؼَٝ ،هللا كٌٝ .ْ٤حُٔؼَكشُ
ٛخء»(.)79
رَ ِرّ٘خ َػ َْ ٞ
كخُٔؼَّ ١ك ٌٙٛ ٢حُٔٞحٟغ حُؼّالػش ٣ؼِٖ ػِٔ ٚرٞؿٞى هللا
ّ
طؼخُ٤ًٝ ،٠ق ٣ـ َٜكو٤وش هللا٣ .و ٍٞحُيًظ ٚ١ ٍٞكٔ ٖ٤ك٢
كِْ٤
كؤَٓ ُٔضُ ٓيًٍ« …ٚ
حُظّؼِ٤ن ػِ ٠حُز٤ض :أ ّٓخ حإلُٚ
ٌ
َ
٘٣زـ ٢إٔ ُ٣لٌٛ ٖٓ ْٜح حُز٤ض ّاال ّ
إٔ حَُؿَ ٣ـ ًٚ٘ َُ ٜحإلُٚ
ٝكو٤وظٝ ،ٚال ٔ٣ظطُ ٤غ إٔ ٣ليّى ٙطلي٣يح ً ٓ٘طو٤خًٝ ،ال إٔ ٣ـِ٢
ٓخّ٤ٛظُِ٘ ٚخّ ،ػْ ّ٣ ٞٛو٘ ٠إٔ ٣وًُ ٍٞي ٝإٔ ٣ؼِّ٘ ٚ
ألٕ ػخ ّٓش
حُّ٘خّ ٝؿٔ ٍْٜٛٞال ٔ٣ظط٤ؼ ٕٞإٔ ٣لوٜٞح ٓـٌِٛ ٟح حُوٝ ،ٍٞال
إٔ ُ٣لَهٞح ر ٖٓ ٖ٤ال ٣ؼَف هللا ٖٓٝ ،ال ٣ؼَف كو٤وظًُ …ٚي
ّ
أٓزخد حُظلي٣ي
أَٓ هي حٗوطؼض ر٘٘٤خ ٝرٚ٘٤
ألٕ كو٤وش هللا
ُ
ٌ
( )76حُلٝ ٍٜٞحُـخ٣خص .179ٙ :ر٘خص ؿٔٝ :َ٤حكيٛخ حرٖ ؿٔٞٛٝ َ٤
حُِ -َ٤ػٔٞى حُٟٞق :ػٔٞى حُٜزق :حُِزخع :حٌُٔغ.
( )77حُِِ٤ٓٝخص :ؽ.98/2
( )78حُلٝ ٍٜٞحُـخ٣خص.30ٙ :
( )79حأل٣ي ٝحُـ ٖٟٔ ٕٜٞأٝؽ حُظلَ.67ٙ :١
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حُٔ٘طو ،٢كبّٗخ اّٗٔخ ٗليى حُ ّ
٘٢ء اًح حٍطٔٔض ٍٞٛط ٚك ٢أٗلٔ٘خ،
ٝه٠ؼض ُؼوُ٘ٞخ ،كلِِّ٘خٛخ اُ ٠أؿِحثٜخ حُوخٛش ٝحُٔ٘ظًَش ،ػْ
الءٓ٘خ ر ٌٙٛ ٖ٤حألؿِحء ،كٌخٕ ُ٘خ ٖٓ ًُي حُليّ ٖٓٝ .حُٞحٟق ّ
إٔ
حُ ٍٜٞحُظ ٢طو٠غ ٌُٜح حُظلِ٘٣ َ٤زـ ٢إٔ طٌٓ ٕٞلٔٓٞش كًّٔخ
ظخَٛحً ،أ ٝرخ٘١خًٝ ،إٔ طٌ َٕٞرل٤غ طٔظطُ ٤غ اكيٓٝ ٟخثَ حُؼِْ
رخُـِث٤خص ،إٔ ط٘وَ ٍٞٛطٜخ اُ ٠أٗلٔ٘خٝ .هي ؿ َّ هللا ػٖ إٔ
ٌ
رخٝ ،ٖ١اّٗٔخ
ْ
كْ
ًٌُ ٌٕٞ٣ي ،ك ٜٞال ٣يًٍٚ
ظخٝ ،َٛال ك ٌّ
ٌ
ٌّ
آػخٍ ط٘ َ٤اُٝ ٠ؿٞىٝ ،ٙطي ٍّ ػِ ٠ػزٞط ،ٚكؤ ّٓخ كو٤وظٚ
حٌُُ٣ ١يٍْى ٌ
()80
كوي حٗوطؼض ر٘٘٤خ ٝرٜ٘٤خ حألٓزخد» .
ٌٛح حٌُالّ ٘٣طزن طٔخٓخ ً ػِ ٠ه ُٚٞك ٢حُلٝ ٍٜٞحُـخ٣خص،
ًٌُٝي ه ُٚٞك ٢حأل٣ي ٝحُـ.ٕٜٞ
ٔٓٝخ ٣ؼ ِّٔن أ٣خٕ أر ٢حُؼالء حُٔطِن ك ٢أًٛخٗ٘خ ،أّٗي طـي
ّ
ٝحُِٛي ٝحُوٞف حُؼظ ٖٓ ْ٤هللا طؼخُٓ ٠زؼٞػشً ك٢
ٍٝف حُظّوٟٞ
ؿٔ٤غ ٗظخؿ ،ٚطِي حُِٔ٤س ؿؼِض أ٣خٕ حُٔؼَ ١أ٣خٗخ ً ٣و٤٘٤خ ً
ّ
الٗي
 ١ك ٢ػوِ ٚإٔ ٝ ٌَ٘٣ؿٞى هللا ٞٛٝ
ك .ٚ٤كٔخ ًخٕ ُٔؼَ حُٔؼَ ّ
حُٔٔزّق رلٔي ٙىحثٔخ ً حٌُحًَ ٥الث ٚػِ ٠ػزخى٣ .ٙوْ « :ٍٞ
إ ًخٕ
 ٍ ٢طزالٕ
حُيٓ ُغ ُ٣ط ِل ُ
ت ؿ٠زي كٜذ ُ ٢ػً ٖ٤٘٤ؤّٜٗٔخ ؿٔخٓظخ ٗظ ّ
ً
حُٜزخف ٝحُٔٔخءٝ ،حؿؼِ٘ ٢ك ٢حُيٗ٤خ ٓ٘ي ٝؿال ألك ُٞك٢
رَ ٝحُيٝ ١هي كـخىَ»(.)81
ح٥هَس رخألٓخٕٝ ،حٍُه٘ ٢ك ٢هٞكي َّ
٣ٝو ٍٞك٢
طلُٞض ػ٤يحَٕ أٍحىٍ
ٌٓخٕ آهَ٤ُ « :ضَ أػظَّٔ ٢
ٍ
ٝ ٢حألرٌخٍ٤ُٝ ،ض أىُٓ ٢ؿؼَ ٓ٘ٚ
٣ظلِل َُ رٜخ حُٔظؼزّي ٕٝهلل رخُؼ٘ ّ
م ٔٔ٣ق ػِٜ٤خ حُٔٔخكَ ٕٝكٓ ٢ز َ٤هللا أٝهخص
ًٝحصُ َِ١ح ٍ
٘ٛغ َٓ٘ٗ ٚؼ٤ذٌ ٣لَٔ كٜ٤خ حُٔخء كظ ٠طؼي ك٢
حُ ّ
ِٜٞحص ،أُ ٝ

( )80طـي٣ي ًًَ ٟأر ٢حُؼالء.273ٙ :
( )81حُلٝ ٍٜٞحُـخ٣خص 259ٙ :طزالٕ :طٔلخٕ ٖٓ حُٞرَ  ٞٛٝحُٔطَ
حُ٘ي٣ي حُ٠وْ حُوطَ -كخىٓ :خص.
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حُ٘٘خٕ حُزخُ٤خص٤ُٝ ،ض ٗؼَ ١ػ٘ذٌ ػزؼض رًٍ ٚخد حُّ٘خٌٓ،ٖ٤
ػِ ٢أ َٛرٌُي اُ ٠حُلالف»(.)82
ٗ ٍٜٞ٣لٔ٣ ٚؤط ٢رخُٔؼـِحص ك١ ٢خػش هللا ،كال طَكؼٚ
َٗٝحٙ
ّ
 ٌٙٛحُٔؼـِحص ػٖ حُ ّ
َٟ٣ٝ ،ٖ٣َٜ
٘ؼ ٍٞرؤّٗ ٚأكي حُ َؼ َـِس حُٔو ِ ّ
أّٜٗٔٓ ٚخ كؼَ كِٖ ٣ئىِّٓ ١خ ٞ٣ؿز ٚؿالٍ هللا٣ ،وٗ ُٞ « :ٍٞوِضُ
ٓ٤خ ٙحُِّـؾ ػٌِ٘ٓ ٠ز ٢ك ٢هُيحفٍ ٝ ،أكَؿظُ ُٚػِ٘ٓ ٠خًذ حُـزخٍ،
ٝؿٍَصُ ًؼزخٕ حألٍَٛٝ ٝحثٜٔخ كَ ٢ؿ ٍ َّ أِ٘ٓ ٝآسٍ ،كؤُو٤ظٜخ ك٢
 ُٞٝ ،ٖ٣َٜإًَُٔ
حُو َ٠حُيّحثٔخص ،كليحً هلل ً٘ضُ أكي حُؼـِس حُٔو ِ ّ
ُٝ ٢أُ٣يصُ كخرظ٘٤ض َٓح ٖٓ ٚٛحُؼَّ ٟحألٓلَ اُ ٠حُؼّ َََّ٣خ
ٝك٠خٍ  ٖٓٝحُٞطي حُٔظّوٌ ٖٓ ػٞى آُ ٠خكش ٝطي حُّٔؼٞىُْ ،
ِ
أإ ِىّ ٓخ ٞ٣ؿز ٚؿالٍ هللا ،كٌ٤ق ٝأٗخ أه َٜحُٜالسٝ ،أىحٗ ٢رٖ٤
حًَُؼخص!…»(.)83
ٝ ،١هٞك ٖٓ ٚهللا ٓزلخٗ،ٚ
كٌٜح ٣ي ٍّ ػِّ ٠
هٞس أ٣خٕ حُٔؼَ ّ
 َٜح ً
كٓ ٜٞغ حُٔزخُـش ك ٢ط َ٣ٜٞطِي حُٔؼـِحص ٗ َٟ٣لٔٓ ٚو ّ
رلن هللاٌُُ ،ي َٗح٣ ٙيػ ٞىحثٔخ ً اُ ٠طو ٟٞهللاٝ ،حُوٞف ٓ٘.ٚ
٣وٝ« :ٍٞك ٢هٞف هللا حُ ّ
هٞس ُ حُـٔ ِي
َ٘ف ٝحُّ٘ …ٍٞال َّ
طـَٗي ّ
ٞٓٝحى حُ ّ
ٓالَّ ًء
٘ؼَٝ ،حهظزخٍ حألَٓ ،كبٗٔخ أٗض ر٘ل ،٢طِظوُ ٢
حَُكِش اُ ٠ىحٍ
ٓٝل ،٢طٔٔ ٢أ ٝطٜزق َٜٓ٘كخ ً ٖٓ ىحٍ ّ
حُٔوخّ»(.)84
 ُٚٝأهٞح ٌٍ ًؼَ٤س ٌ ك ٢حُيّػٞس اُ ٠طو ٟٞهللاً ،و١« :ُٚٞخهظي
هٗ ٖٓ َ٤خهظيٓٝ ،ؼٗٞش هللا ٍٝحءى… كخطّن هللا ٝال طوخُ٢
ٌ
(ٗ )82لٔ٣ -390ٙ :ٚظلِلَٔ٣ :ظخىَ١ -حمٓ :خ أ١زوض ػِ ٠حُ٘ؼَ أٝ
حُوق كوَُص رٗ ٚؼ٤ذٌ  :حُوَِرش ٖٓ أى.ٖ٤ٔ٣
حُـَ :حُِر -َ٤حُٔ٘آس:
حُـَس-
( )83حُلٝ ٍٜٞحُـخ٣خص ،59ٙ :حُويحف:
ّ
ّ
أىّ -حُو َ٠حُيحثٔخص :حُِّـؾ حُٞحهلش .حُللي :حَُٔػش ك ٢حُويٓش-
ُرٍ ٖٓ ٌَ ٤
حَُٔ :ٞٛحَُٔحطذ.
84
ٞٗ :٢ى حُز.٠ٜٔ
 :٢حُزو٤شٓ -الء :حُ٘ٞىٓ -ل ّ
( ) ٗلٔٗ -16ٙ :ٚل ّ
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حألٗٝخد»(ٝ .)85هُ « :ُٚٞكَ اُ ٠طو ٟٞهللا طؤٖٓ حُلَ٤سٓٝ ،ض
رلَ ِس حُؼطٖ ٝال طَىٕ هز٤غ حُل٤خٝ .)86(»ٝه « :ُٚٞا ِىّ اُ٠
َّ
ىكٝ ،َ٤حطّج ْي ك٢
حُظّؤً ٟٞخ ٣جِيُّ حُزؼٝ ،َ٤رُ ِيّ حٌُخكَ كبّٗ ٚػ٘ي ٍرٚ
ٌ
أَٓى ّ
كبٕ حُظُّئىس ٖٓ ٍدّ ِ حُؼخُٔ.)87(»ٖ٤
 ٌٙٛٝحُيّػٞس اُ ٠طو ٟٞهللا ٓزؼٞػش رٌؼَس ك ٢حُوَإٓ حٌَُ،ْ٣
ٜٓ٘خ ه ُٚٞطؼخُ ٠كٍٞٓ ٢س حُٔـخىُشَ٠ :ج أََٙ ُّ٠ج ثٌَّ ِز َٓ٠آ َُِٕٛث إِرَث
عِ ٛي َٚصََٕج َؽ ْٛث
ثٌش ُ
ثْ َْ َِ ٚؼ ِص َِ ١ز َّ
جإلعْ ُِ َٚث ٌْؼُذ َِْ ٚ
صََٕج َؽ ْ١ض ُ ُْ َفال صَضََٕج َؽ ْٛث ِد ْ ِ
ّللاَ ثٌَّزِ ٞإٌَِ ْ ِٗ ١صُحْ ؾ َُش  َْٚح٣٥ش ٝ ،9هُٚٞ
دِج ٌْذِ ِ ّش َٚثٌض َّ ْم ََٚ ٜٛثصَّمُٛث َّ
ؽذُِ ٠ذ
ّللاَ َ
ّللا َٚث ْػٍَ ُّٛثْ أََّْ ّ
أ٠٣خ ً كٍٞٓ ٢س حُزوَسَٚ  :ثصَّمُٛثْ ّ َ
ح ح٣٥ش .196
ث ٌْ ِؼمَج ِ
م
٣ٝو ٍٞك ٢حُيػٞس اُ ًًَ ٠هللا طؼخُ « :٠أال أىُّي ػِ ٠أهال ٍ
اًح كؼِظٜخ أ١ؼض هللاٝ ،أكزّي حُ٘خّٝ ،رَ ِّر٘خ حٛظي َّ ً ٟىَُ٤؟
أُ ْ
ٌٓض ٓخ حٓظطؼضَ االَّ ػٖ ًًَ هللا ،كبًح ٗطوضَ كال طٜيِّم
ّ
حٌُخًدٝ ،ال طٌٌِّد حُٜخىهٝ ،ٖ٤حػِْ ّ
أكن
إٔ حُلوَحء رطؼخٓي
ٖٓ حألؿ٘٤خءٝ ،ال طُِْ ػِ٢ٗ ٠ء ًخٕ رو٠خء هللاٝ ،ال طِٜإٔ
رؤكيٝ ،ال ط ُ ََ ٓغ حُٜخُُٝ ،ٖ٤ال طُئحٍُ حُظخُْ ٝال طـخُْ
حُٔـظخد»( ٌٙٛ .)88حُٔؼخٗ ٢ؿٔ٤ؼٜخ ٓؤهًٞس ٖٓ حًٌَُ حُلٌْ٤
٣و ٍٞطؼخُ ٠كٍٞٓ ٢س حألٗلخٍ  :إَِّٔ َّج ث ٌْ ُّ ْؤ ُِِٕ َْٛثٌَّ ِز َٓ٠إِرَث رُ ِو َش ّ
ّللاُ
ػٍََ ٝسدِّ ُِْ ٙ
ػ ٍَ ُْ ِْٙ ١آَ٠جصُُٗ َصث َدصْ ُِ ُْ ٙإَّ ٠ج ًٔج ََ ٚ
َِ ٚؽٍَشْ لٍُُٛدُ َُٚ ُْ ٙإِرَث ص ُ ٍَِ١شْ َ
َ٠ض َ ََّ ٛوٍُ  َْٛح٣٥ش .2

(ٗ )85لٔ -72ٙ :ٚحألٗٝخد :حألهال ٖٓ ١حُ٘خّ.
86
كَسٗ :يّس.
( ) ٗلٔ :َْ ُٓ 229ٙ :ٚحٍؿ ْغّ -
(ٗ )87لٔ 280ٙ :ٚأى ّؽ حُزؼ٣ َ٤جي :اًح ّ
كٖ أٗي حُل٘ٝ -ٖ٤ر ِيّ حٌُخكَ أ١
طـخف ُٝ ٚأ ٖٓ ِٚٛري ٍؿِ ٚاًح ٓيّٛخ ٝأرؼيٛخ.
(ٗ )88لٔ.76ٙ :ٚ
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٣ٝيػ ٞاُ ٠حُؼّوش رخهلل ٣ ،وْ « :ٍٞ
ػن رخهلل حٌُٔٝ ،ٖ٤حػِْ ّ
إٔ
ًَ ِٓيٍ ًٍُ٣ ،ٖ٤لٔذ ػ٘ي ٖٓ ٙحُٔٔخً.)89(»ٖ٤
٣ٝطِذ حُٔـلَس ٖٓ هللا ٓزلخٗٝ ٚطؼخُ ٠كٞٓ ٢حٟغ ػي٣يس،
ٜٓ٘خ ه« :ُٚٞأٓظـلَىَ كخثِضَ حُٔالس ،ال أًَ ٙهزَح ً رلالس»(.)90
٣ٝو ٍٞك ٢طٔز٤ق هللا ٝطٔـ٤يٝ « :ٙىٞٓ ٚٗٝحهغ حُلٌَ ،ال
ٔيُ
ٜ٘٣ق حُٔظِٞٓ ّٞحٝ ،ٙاُٚ٤
حؿذٝ ،ر ٚطٔ ُّ
حَُ ُ
ُ
َ٣ؿذ ّ
حُ٘ل ،ّٞكظؼخُ ٠هللا ِػيَّس حُل٘يّ اًح هُْٔ ٗوطخًٝ ،حُّ٘وطش أهَ ٓخ
ٓٝ ،ٌٕٞ٣زلخٕ هللا ُُٛخء حألٗ٤خءٝ ،حُ ّ
ُ٘ ٢ء ؿِ ٌء ال ٣ظـِأ ،طُؤْ
()91
ػًُِ ٠ي ٓ٤خ ٙحُزلٍَٓٝ ،خ ٍُ حألٍٝ ،ٝػوخ ٍُ حُ٠ٜخد» .
ٗؼخٍ
ٝك ٢حُٔؼ٘ٗ ٠لٔ٣ ٚوٗ ًَ « :ٍٞؼَسٍ ك ٢حُـٔي ُٜخ
ٌ
ط٘لَىُ ر ٖٓ ٚحُظّٔز٤ق ،كِ٤ظ٘ ٢ىػٞصُ هللا ٓغ ً َِّ ىحعٝ ،رٌ٤ضُ ػِ٠
ًٗزَٓ ٢حٓالً ٌُ َِّ رخى…»(.)92
ٓٝخ أؿَٔ هٌٛ ُٚٞح ك ٢طٔز٤ق هللا٤ُ « :ظ٘ٓ ٢زّلضُ هللا ٓغ
حَُػ ِي حُوخٛقٝ ،حُزَم ّ
حُالٛقٝ ،حُٜزٞد حُؼخٛقٝ ،حُلٔخّ
حَُ١خد»(.)93
حُٜخطق ػِ ٠حُـٜ٘ش ِ ّ
ٝح٣٥خص حُٞحٍىس ك ٢طٔز٤ق هللا طؼخًُ ٠ؼَ٤س ؿيح ً ًو ُٚٞطؼخُ٠
ض ََِٓ ٚ
غ ْذ ُغ َٚثْل َ ْس ُ
جٚثسُ ثٌ َّ
غذِّ ُح ٌَُٗ ثٌ َّ
كٍٞٓ ٢س حإلَٓحء  :ص ُ َ
غ َّ َ
غ ِذَ ١ح ُُْ ٙ
غذِّ ُح دِ َح ّْ َذ ِٖ َِ ٌَٚىٓ الَّ ص َ ْفمَ ُ َْٛٙص َ ْ
ِ َٚ َّٓٙ١إْ ِِّٓ ؽ َْٟءٍ إِالَّ َ ُ٠
فِ ِ
ِإَُّٔٗ وَجَْ َح ًٍِّ ١ج َ
ٛسث( ح٣٥ش.)44
غف ُ ً
ٝه ُٚٞطؼخُ ٠كٍٞٓ ٢س حُِ٘  :ٍٞفُ ٟدٍ ُٛ١
ّللاُ أَْ ص ُْشفَ َغ
س أ َ ِرَْ َّ
صج ِي ( ح٣٥ش .)36
غ ِّذ ُح ٌَُٗ ِفَٙ ١ج ِدج ٌْغُذ ّ ُِْ َٚ ٚثَ ٢
َْ ُ٠ٚزو ََش فَِٙ ١ج ث ْ
ع ُُّٗ َ ُ٠
()89حُلٝ ٍٜٞحُـخ٣خص.61ٙ :
(ٗ )90لٔ -65ٙ :ٚحُٔالس :ؽ ٓخٍ  ٞٛٝحُٔـظٜي ك ٢حُٔ.َ٤
(ٗ )91لٔ.39ٙ :ٚ
(ٗ )92لٔٗ .60ٙ :ٚؼخٍٓ :خ ٣و ُٚٞحإلٗٔخٕ ُ٤ؼَف رٗ ٚلٔ ٚك٢
حُلَدٝ ،أٗ ٖٓ ِٚٛؼَ رخُ٘٢ء اًح ػِْ ر.ٚ
(ٗ )93لٔ .76 :ٙ ٚحُالٛق :حُالٓغ -حُٜزٞد :حَُ٣ق حُٔؼَ٤س ُِـزَس.
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غ ِّذ ُح ٌَُٗ
ّللا َ ُ٠
ٝه ُٚٞطؼخُ ٠كٍٞٓ ٢س حُ٘ ٍٞأ٠٣خً  :أٌََ ُْ ص َ َش أََّْ َّ َ
صالصَُٗ
صج َّفج ٍ
س ُو ًٌّ لَ ْذ َ
جٚث ِ
ػ ٍِ َُ َ
ض َٚثٌ َّطُْ ١ش َ
َِٓ ِف ٟثٌ َّ
س َْ ٚثْل َ ْس ِ
غ َّ َ
ػ ٍِ ٌُ ١دِ َّج ْ َ٠فؼٍَُ(  َْٛح٣٥ش .)41
ّللاُ َ
َٚص َ ْ
غذَِ ١حُٗ ََّ ٚ
ك ٌٜٙحُيػٞس اُ ٠طٔز٤ق هللا ٝطٔـ٤ي ٢ٛ ٙحألٓخّ ك ٢حُلٍٜٞ
ٝحُـخ٣خص ٝهي أىٍى ٗٞه٤ٟ ٢ق ٌٛح حُوطؤ حٌُٝ ١هغ كٓ ٚ٤ظّٜٞٔ
أر ٢حُؼالء رخإلُلخى رٔززٜخ .كظٔخءٍ ٖٓٝ « :أ٣ ٖ٣ؤطٌٛ ٢ح ٢ٛٝ
ط٘ٔخم ًِّٜخ ك ٢حُظّٔـ٤ي ٝحُظّلٔ٤ي ٝحُؼّ٘خء ػِ ٠هللا»(.)94
ٝهي ؿخء ًظخر ٚحأل٣ي ٝحُـ ٕٜٞػِ ٢ٔٗ ٠حُلٝ ٍٜٞحُـخ٣خص
ٖٓ طٔـ٤ي هللا ٝطٔز٤لٝ ٚحُؼّ٘خء ػِ٣ ،ٚ٤وًِّ « :ٍٞض حألُٖٔ ػٖ
روٞطئٗٝ ،ؤُي إٔ طٓٞؼ٘خ ٖٓ ٍكٔظي.
ٛلظيٗ .ئٖٓ ري ٗٝؼن ّ
ًٌد حُٔخىف ٓٓ ٟٞخىك٤يٓ .زلخٗي ٍدّ حٌُِٔٔش ٓخُٜخ
حٗو٠خء»(.)95
 ٢ٛٞ٣ٝحإلٗٔخٕ رٔـٔٞػ ٍش ٖٓ حُٛٞخ٣خ ط ُٚ ٖٔ٠كٖٔ
حُٔ٘وِذ ك ٢ح٥هَسً ،و« :ُٚٞحكَف رخُلٔ٘ش اًح ٘ٛؼظٜخٝ ،حٗيّ
ّ
ٝحُِٛي
ٝحُلَٓ ٙظٞحه٤خٕ
ػِٛ ٠الطي ٓظ ٠أٟؼظٜخ .حألٓ َُ
ُ
()96
ْ
هٓ َ٤خ ط٘طن ر ٚػ٘خإى ػِ ٠هخُوي» .
ٝحُؼزخىس
ٗٔ٤زخُٕ .
ّ َٟ٣ٝ
إٔ حإلٗٔخٕ ٣لظخؽ كُ َّ ً ٢لظش اُ ٠حٓظـلخٍ ٍر،ٚ
ك٤يػ ٙٞاَُ١ ٠ى حَُِٔ كِ١ ٢ذ حُٔـلَس ًًَٝ ،هللا طؼخُ٣ ،٠و:ٍٞ
« ال طِّٖٔ ٖٓ حٓظـلخٍىٝٝ .ح َٛحُظًٌَس ٝىحٍىٝ .أهق حٌُِٔش
ك ٢أٟخٍىٝ .ال طِ٣يٕ ؿَحثٔي رخػظٌحٍى .أػي ٓ٘شً رؼي ٓ٘ش،
ُّ
ٌٍ٣ٝ
كَٔ حُِٓخٕ ٝأٗخ ك٘ٓ ٢ش ،إ ّهللا َ٣كغ حُٔظٞحَ ٟغ ٣ٝؼ،ٚ٘٤
ّ
()97
حُٔظـزَ . »ٚ٘٤ٜ٣ٝ

( )94حُلٖ ٌٓٝحٛز ٚك ٢حُ٘ؼَ حُؼَر.283ٙ :٢
( )95حأل٣ي ٝحُـ ٖٟٔ ،ٕٜٞأٝؽ حُظلَ.68 -67ٙ :١
(ٗ )96لٔ.67ٙ :ٚ
(ٗ )97لٔ.70 -69ٙ :ٚ
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حَُكن ٝحُظّٞحٟغ ٝحُٔلزّش.
٣ٝو ٍٞأ٠٣خ ً ىحػ٤خ ً حإلٗٔخٕ اُّ ٠
٣و « :ٍٞحٓظـلَ ٍرّي ٝطذ َٛ .ط٘لؼي  ٌٙٛحٌُظذ .حٗظَ آُٖ ٠
ٗجض ٖٓ أّ َٛ
حُِٖٓ .طـي ٙك ٢ػ٘خء ٓٝلٖ ..اًح اله٤ض ؿخٍى
كلٝ .ّٚ٤إ ِٗف رّ ٚ
حُِٖٓ ػٖ ك ًٌَ٣ ٖٓٝ …ٚ٤هللا رِٔخٕ،
()98
٣ٝلؼَ أكؼخالً ؿ َ٤كٔخٕ .كزؼي ًحى ٖٓ اٗٔخٕ» .
ُوي ٟٝغ أر ٞحُؼالء ٗلٟٔٞٓ ٚؼٜخ ٖٓ هخُوٜخ ،كظٞحٟغ هلل
أػظْ طٞحٟغ ،ػْ حٗٔلذ ًُي ػِٓ ًِٚٞٓ ٠غ ؿٔ٤غ حُزَ٘ ،رَ
اّٗ ٚىػخَٛ ْٛحكشً اُ ٠حُظّٞحٟغٝ ،حُزؼي ػٖ ً َّ ّ ٍٞٛ
حُِٞٛ
ٝحُو٤الءٝ ،كؼّ ْٜػِ ٠حُوٞ٠ع هلل ٖ٤ُٝ ،حُـخٗذ ُـٔ٤غ حُزَ٘،
رَ ُـٔ٤غ حُٔوِٞهخصٝ .كٌٛ ٢ح ٓخ ٌ٘٣ق ػٖ أٛخُش ٌٛح حُِٔٞى
كٗ ٢لْ أر ٢حُؼالءٛٝ ،يم ٗؼ ٍٙٞك ٢حُظّؼز َ٤ػ٘٣ .ٚوٍٞ
ٓوخ١زخ ً ٗلٔٓ ،ٚظٞحٟؼخ ً هللٓ ،خثالً اّ٣خ ٙحُٔـلَسٓ « :خ أكٔ٘ض
كؤِ١ذ حُـِحء ٌُٖٝ ،أٓؤصُ كَٔحى ١حُـلَحٕ ٢ُ ٖٓٝ ،رخُٞهلش
ر ٖ٤حُُِٔ٘ظ ٖ٤ال أًَُّ ٝال أُٛخٕ»(.)99
ٌٌٛٝح ٗـي َّ
إٔ أرخ حُؼالء هي حطّوٌ ٛلش حُٞحػع حَُٔٗي ،حٌُ١
٣يػ ٞاُ ٠ػزخىس هللاِ٣ٝ ،ـؤ اُ ٠حُظَّؿ٤ذ ك٘٤خًٝ ،اُ ٠حُظَّ٤ٛذ
ك٘٤خ ً آهًَٝ ،خٕ حُوَإٓ حٌََُٓ ْ٣ؿؼ ٚحألٓخّٓ ٢كًُ ٢ي.
٣ل ٞحُ٘خّ ػِ ٠أىحثٜخ ك ٢ٜػزخىس
أ ّٓخ حُؼزخىحص حُظٍ ٢حف
ّ
ٝ ،ّٜٞأىحء
ٜالس ٝحُ ّ
هللا ٝكيٝ ،ٙطِ٘ ٜٚ٣ػٖ ً َّ َٗ٣يٝ ،حُ ّ
ّ
حًُِخس ،اٟخكشً اُٝ ٠ؿٞد طـّ٘ذ حُؤَٝ ،حُؼلخفٝ ،حُؼّوش رخهلل
طؼخُٝ ،٠حُؼَٔ حُيّحثذ ك١ ٢خػظٝ ،ًًَٙٝ ٚكؼَ حُوٝ َ٤حُزؼي ػٖ
حَُ٘ٝ ،طَى حُلٔي ٝحُـ َّ ٔٓٝخٝة حألهالم ٌٙٛٝ ،حُٛٞخ٣خ
ّ
ً
ٓظّلوش ٓغ أًٍخٕ حإلٔ٣خٕ ٜٗٝؾ حإلٓالّ٣ .وٝ ٍٞحػظخ« :طٜيّم
ٜالس ٖٓ ٛالس
ك ٢ك٤خطي كٔخ ُِٔ٤ض ٖٓ ٛي٣نٝ ،طخٍىُ حُ ّ
ٝؿيٛ ٖٓ َ٣خّ رخالػظٜخّٝ ،حُ ّ٘ٔي أٝػن حُظٔٔي،
حُٔؼ،َ٤
ٌ
(ٗ )98لٔ.71ٙ :ٚ
( )99حُلٝ ٍٜٞحُـخ٣خص.173ٙ :
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ّ
ٌٛذ ػٖ حُٔخٍ حُ ّ
ٌ٘خ ،ٙكبًح
ٝحالٗلَحى أٓظَ حألرَحى،
ٝحًُِخس ط ُ ُ
()100
ُ ًّ٤ض أٓٞحُي كؤهلٜخ ً َّ حإلهلخء» .
 ٌٙٛأًٍخٕ ػالػش أٓخٓ٤ش ٖٓ أًٍخٕ حُي ٖ٣حإلٓالٓ:٢ٛ ٢
ّ ّٜٞ
 ١رخُظّّٔٔي رٜخ٣ٝ ،زٖ٤
ٜالس ٝحُ ّ
(حُ ّ
ٝحًُِخس) ٢ٛٞ٣ .حُٔؼَ ّ
ٜالسٓ ،ظؤػَح ً رٔخ ؿخء ك ٢حًٌَُّ حُلًٌٔ ،ْ٤خ
ػوٞرش طَى حُ ّ
 ٢ٛٞ٣ربهلخء ّ
حًَُٖ كٟٞٓ ٢غ آهَ،
حًُِخس٣ٝ ،ئ ًّي ػٌِٛ ٠ح ّ
حَُؿَ ٖٓ آطّ ٠
حًُِخس ٍٝكْ حٌُٖٔٔ٤
حَُؿ َُ ً َّ ّ
ك٤وّ « :ٍٞ
ٝطزَع رٔخ ال ٣ـذ ػِ ًَٙٝ ٚ٤حُل٘غ ًٝلَّ ػٖ حُُٞ ،ٖ٤ٔ٤ال
ّ
ُ
ْ
ٝأٓ ِْ
ه٘٤ش حُٔ٘وِذ ٌُ٘ض أكي حُلخثِ ...ٖ٣أؿيُ ػِ ًًَ ٠هللا ْ
ٜخكذ حُّ٠ـ٤غ»(.)101
اُ ،ٚ٤ك٘ؼْ حُ ّ
٣ٝو ٍٞأ٠٣خ ً كٗ ٢لْ حُٔؼٍ٘« :٠دّ ال طـؼَ ٢ٓٞٛ
ً ّٜٞحُلَّٛٝ ،الطًٜ ٢الس حُلَرخء»(.)102
ّ ِ٣ٝق حُٔؼَ ١كٗ ٢وي حُ٘لخم٣ٝ ،يػ ٞحُٔ٘خكو ٖ٤اُ ٠اهالٙ
حُؼزخىس هلل٣ٝ ،لٌٍٗ ْٛظ٤ـش ٓٞء حُٔوزَٝ ،حىّػخء كٖٔ حُٔظ،َٜ
٣وً « :ٍٞلَص حُزَ٣ش ٍٝرّٜخ كِ ّٞٛ ،ْ٤ح٥ري أكّٞٛ ٖٓ َ٠
حُٔلطَ ػِ ٠كَحّ ،كبًح ٔٛض ٖٓ حُٔآػْ كؼ٘ي ًُي  ْٛػٖ
ّ
حُطؼخّٝ ،حكـؾ ًِ ّٞؿَحثٔي ،كبًح رَثض كخكـؾ ػ٘ي ًُي
ٜخُلٝ ،ٖ٤حػِْ ّ
إٔ ٛالس حُٔ٘خكن ٛال ُء حُ٘خٍ ٜ١ٝخٍس
ٓ٘خٛي حُ ّ
()103
حُوِي أرِؾ ٖٓ ٜ١خٍس حُـٔي رخُٔخء» .
 ّٜٞػٖ ّ
حُطؼخٌّٛٝ ،ح
 ّٜٞػٖ حُٔآػْ أٝ ّْ ٛأه ٖٓ ٟٞحُ ّ
حُ ّ
٣ٝل ٞحُّ٘خّ ػِ ،ٚ٤كٜٞ
حأل ٞٛ ٍٝحٌُ٘٣ ١خى ١ر ٚأر ٞحُؼالء،
ّ
ّ
( )100حُلٝ ٍٜٞحُـخ٣خص.22ٙ :
(ٗ )101لٔ.280ٙ :ٚ
(ٗ )102لٔ ّٞٛ .267ٙ : ٚحُلَّ :آٔخى ػٖ حُطؼخّ ٝحُٔ َ٤ال طؼزّي
كٝ ٚ٤ال أؿَ ٛ -الس حُلَرخء ٢ٛٝ :حٓظوزخٍ حُ ّ
ْ٘ٔ.
(ٗ )103لٔ ّٞٛ - 28ٙ :ٚح٥ريًٍ :م حُظِٝ -ْ٤حكـؾ ًِ ّٞؿَحثٔي:
حُلؾ َٟد ٖٓ ٓيحٝحس حُـَحف.
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 َٟ٣أّٗ ٚال ه َ٤ك ٢حُيّ ٖ٣اًح ُْ ٣ئ ِىّ رخُ٘خّ اُ ٠حُظّّٔٔي رخُلِ٤٠ش
ٝحألهالم حُلٔ٘ش ٝحُِّٔٞى حُط ِّ٤ذ ٓغ ح٥هَ ،ٖ٣أٓٞس ً رٔخ هخٍ
ٍٓ ٍٞهللا  « حُِْٔٔ َٓ ْٖ ِْٓ حُُِٔٔٔٔ ٖٓ ٕٞخٗ٣ٝ ٚيٙ
ٝحُٜٔخؿَ ٖٓ ٛـَ ٓخ ٗ ٠ٜهللا ػ٘ٝ .)104(»ٚه ُٚٞأ٠٣خًُْ ٖٓ« :
ع ١ؼخٓٚ
٣يَع ْه ٍٞحُِٝ ٍٝحُؼَٔ ر ،ٚكِ ْ٤هلل كخؿشٌ ك ٢إٔ َ٣يَ َ
ٌ
٣َ١ن اُ ٠ط٣ٌٜذ حُ٘لٝ ّٞط٘و٤ش
َٗٝحر .)105(»ٚكخُيٖ٣
حُّٔ٠خثَ.
ٝك ٢اكيٍٓ ٟخثِ َ٤٘٣ ٚاٍَُٟٝ ٠س ٝأّ٤ٔٛش ٛالس حُـٔؼش،
االّ أّٗ ٚهي كيػض ُ ٚػِّش ٓ٘ؼظ ٖٓ ٚكَ٠ ٍٞ٠ج أََٙ ُّ٠ج ثٌَّ ِز َٓ٠آ َُِٕٛث إِرَث
ّللاِ 
ُٔٛدَِّ ٌٍِ ٞ
صال ِر ِِٓ  َِ ْٛ َ٠ث ٌْ ُؾ ُّؼَ ِز فَج ْ
عؼَ ْٛث ِإٌَِ ٝرو ِْش َّ
ٜالس٣ .وٝ « :ٍٞكيػض ػِّشٌ ٢ً٘ ،ػٜ٘خ ك٢
(حُـٔؼش .)9/اّٗٔخ حُ ّ
حُٔٔظٔغٝ ،ػخهض ػٖ حُل ٍٞ٠ك ٢حُ ُـ َٔغٝ .ك ٢حٌُظخد حٌَُ :ْ٣
ًًَصُ ًُي ُ٘٤ظ ٢ٜاُ ٠كَ٠س حُٔ٤ي ػِ ِ٣حُيُٝش ّ -
أػِ هللا
ٗ -َٜٙأّٗ ٢طوِلض ػٖ هيٓظ ٚرَٔ٘ٓ ،ٝغ ٖٓ أىحء
حُٔلظَ.)106(»ٝ
٣ٝو ٍٞأ٠٣خ ً ك ٢أىحء حُلَ ،ٝٝكٍٓ ٢خُظ ٚاُ ٠حُ ّ٘٤ن أر٢
حُلٖٔ رٖ ٓ٘خٕٝ « :أىح ُء حُلَ ُٚ ٝٝأٝهخصٌ  ٌُٖٝ ،ك ّؾ
ٓ٤وخصٌ  ،كٖٔ ًخٕ ػِ٣ ُْ ّٞٛ ٚ٤ـِ ه٠خإ ٙك ٢حُؼ٤يٌَٙ٣ٝ ،ٖ٣
ٜالس ك ٢حُزَى ،ٖ٣أػ٘ ٢ػ٘ي حَُ٘ٝم»(.)107
حرظيحء حُ ّ
ِٜٞحص ك٢
 ١أًّٗ ٚخٕ ٓٞحظزخ ً ػِ ٠حُ ّ
ٝهي ػَف ػٖ حُٔؼَ ّ
ٓٞحه٤ظٜخ٘٣ ُْٝ ،وَ ػ٘ ٚأكي طٞحٗ٤خ ً ك ٢أَٓٛخ أًٔ ٝالًٌٛٝ .ح
(ٛ )104ل٤ق حُزوخٍ ،١رخد ِْٓ ٖٓ :حُُِٔٔٔٔ ٖٓ ٕٞخٗ٣ٝ ٚيٍ ،ٙهْ
 ،10ؽ.13/1
(ٗ )105لٔ ،ٚرخد٣ ُْ ٖٓ :يع هّ ٍٞ
حُِٝ ٍٝحُؼَٔ رٍ ،ٚهْ ،1804
ؽ.673/2
(ٍٓ )106خثَ أر ٢حُؼالء.121ٙ :
107
ٜزق ٛٝالس حُؼ٘خء.
( ) ٗلٔـ -265 :ٚحُزَىٛ :ٖ٣الس حُ ّ
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رخُل ٞػِٜ٤خٝ .كٍٓ ٢خثِ ٚاُ ٠ىحػ ٢حُيػخس
ُِ٘ٓ ٚٓٝلٕٞ
ّ
ّ
حُلخ ًًَ ٢ٔ١أَّٗ« ٚهي ػـِ ػٖ حُٜالس هخثٔخًٝ ،اّٗٔخ ٢ِٜ٣
هخػيحًٝ ،هللا حُٔٔظؼخٕ»(ٝ )108ك ٢أػ٘خء كي٣ؼ ٚػٖ أ٣خٗ ٚرخُزؼغ.
أ ًّي أّٗ٣ ٚلخكع ػِٛ ٠الط ،ٚٓٞٛٝ ٚهخثالً « :أُٜٗي هللاَ حٌُ١
ٓوَ رخُويٍس ػِ ٠حَُؿؼش،
ربًٗ٘ٗ ٚؤص حُٔٔخٝحص ٝحألٍ ٝأٌِّّٗ ٢
ٝحُوٞف ٖٓ ح٥هَس ،أُكخكع ػِٛ ٠الطٝ ٢أٝ ،ّٞٛأػظْٜ
ُؼِّٓ ٢ؼٝ .)109(»ّٜٞهخٍ أ٠٣خ ً كٔ٤خ ٣و ّٚٓٞٛ ٚأُّٗٔ « ٚخ رِؾ
ػالػ ٖ٤ػخٓخ ً ٓؤٍ ٍرّ ٚاٗؼخٓخ ً كَُه ّٞٛ ٚحُيّ ،َٛكِْ ٣لطَ ك٢
حُّٔ٘ش ٝال حُ ّ
٘ َٜاالّ ك ٢حُؼ٤ي.)110(»ٖ٣
ًٝخٕ أر ٞحُؼالء اًح ىػخ حُ٘خّ اُ ٠أَٓ ٖٓ أٓ ٍٞحإلٛالف
ريأ ر٘لَّٔ ٚأٝالً .ك ٜٞاً ٣يػ ٞحُّ٘خّ اُٗ ٠زٌ حُٔخٍ٣ ،ؼ ٖ٤ػٖ٤
حٌُل خف٘٣ ،لن ػِٗ ٠لٔ ٖٓ ٚىهَ ٓؼخٗٗ ٚلوش ً١ل٤لشٓٝ ً،خ ٣لَ٠
ُٞ٣ػ ٚػِّ ٠
ػّ٘ ِ ٚ
حُالثٌ ٖ٣رٝ ٚػِ ٠حُلوَحء ٝحُوخٛيٖٓ ُٚ ٖ٣
حُـَرخء.
ٝال ٣ول ٠ػِ ٠أكي ٓخ ك ٢حًٌَُ حُلٌٝ ْ٤حُلي٣غ حُ ّ
َ٘٣ق
حُل ٞػِ ٠أىحء  ٌٙٛحُؼزخىحص٣ .و ٍٞطؼخُ ٠كٍٞٓ ٢س حُزوَس:
ٖٓ
ّ
صالَرَ َٚآص َ ُٛثْ
صج ٌِ َحج ِ
س َٚأ َ َلج ُِٛثْ ثٌ َّ
 إَِّْ ثٌَّ ِز َٓ٠آ َُِٕٛثْ َٚػ ٍَُِّٛثْ ثٌ َّ
َّ
ػٍََٚ ُْ ِْٙ ١الَ ُ٘ ُْ َ٠حْ َضُٔ» َْٛ
ف َ
ثٌضوَجرَ ٌَ ُ ُْ ٙأَؽْ ُش ُ٘ ُْ ِػٕ َذ َس ِدّ َِٚ ُْ ٙالَ َخ ٌْ ٛ
صالَرَ
(ح٣٥شًٌُٝ )277ي ه ُٚٞكٍٞٓ ٢س حُ٘ٔخءَ « :ف ِئرَث لَ َ
ع ْ١ض ُ ُُ ثٌ َّ
ػٍَُ ٝؽُٕٛدِ ُى ُْ َف ِئرَث ث ْغ َّأ ْ َٕٔض ُ ُْ َفأَلُِّٛ ١ثْ
ّللاَ ِلَ١ج ًِج َٚلُؼُٛدًث ََ ٚ
فَج ْرو ُُشٚثْ ّ
ػ ٍَ ٝث ٌْ ُّ ْؤ ِِِِٕ َٓ١وضَج ًدج َِّ ْٛلُٛص ًج( ح٣٥ش
صالَرَ وَجَٔشْ َ
صالَرَ ِإَّْ ثٌ َّ
ثٌ َّ
.)103
ٝرٌُي ٗـي َّ
ٜالس ٝا٣ظخء
إٔ أرخ حُؼالء ٣ل ٞػِ ٠اهخّ حُ ّ
ّ
حًُِخس ٠ٍٓ ّٞٛٝخٕ ٢ٛٝ .ػالػش أًٍخٕ أٓخّٓ٤ش ٖٓ أًٍخٕ
( )108اطلخف حُل٠الء رَٓخثَ أر ٢حُؼالء.414ٙ :
(ٗ )109لٔ.394ٙ :ٚ
(ٗ )110لٔ.391ٙ :ٚ
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حإلٓالّ ،كوي ؿخء ك ٢حُلي٣غ حُ ّ
َ٘٣ق ػٖ حرٖ ػَٔ ٍ ٢ٟهللا
هْٔ ٜٗخىس
ػٜ٘ٔخ ،هخٍ :هخٍ ٍٓ ٍٞهللا  :رُ٘ ٢حإلٓالّ ػِ٠
ٍ
ٜالس ٝا٣ظخء ّ
حًُِخس،
إٔ ّال اُّ ٚاال هللا ٝأ ّ ّٕ دمحمح ً ٍٓ ٍٞهللا ٝاهخّ حُ ّ
ٝحُلؾ ّ٠ٍٓ ّٞٛٝخٕ»(.)111
حأل ٞٛٝ ،ٍٝإٔ
االّ أّٗخ ٗـي أرخ حُؼالء ال ٣ؤَٓ َٛحكشً ّ
رخًَُٖ ّ
طٜ٘ي ّ
حًَُٖ ٓلٌّ ٜٞ
رؤٕ ال اُ ٚاال هللا ٝرؤٕ ّدمحمح ً ٍٓ ٍٞهللاٌٛٝ .ح ّ
ٟ٘ٔخ ً ٓ ّٔخ ٓزوض ىٍحٓظ ٚك ٍٞحإلٔ٣خٕ رٞكيحٗ٤ش هللا حُٔطِوش
ٝهيٍط ٚحُ ّ
٘خِٓشٝٝ ،ؿٞد كٔي هللا ٝ ،ٌَٙٗٝطوٞح.ٙ
ّ
٣لغ ػِ ٠حُل ّؾ
حُٔؼَّ ١كّ٤ُِٓٝ ٢خطٚ
أ ّٓخ حُل ّؾ كوي ٍأ٘٣خ
ّ
هخثالً:
ٌمذ فضسَ إْ وٕشَ ص ُؼط ٝثٌؾٕجَْ
دّىّز إر صسصٙج أٚ
()112
ِٕٝ
االّ أّٗ٘خ ٗـيَ٣ ٙك ٞك ّؾ حَُٔأس ٍك٠خ ً هخ١ؼخً .كٖٔ أهٞحُ ٚك٢
ًُي « :ال أكٔي ٗٔخ ًء ػ ٖ٤ٜحألُٝحؽ ٝهؼيٕ ػِ ٠ظٍٜٞ
حًَُخثذ كٞح ّؽ حُز٤ض ٓٝؼظَٔحص»(.)113
ّ
ٍٝرّٔخ ًخٕ ًُي ٗخؿٔخ ً ػٖ ػيّ حألٓخٕ ك٣َ١ ٢ن ٌٓش ،كوي
٢
ًًَ حرٖ حُوخٍف كٍٓ ٢خُظ ٚاُ ٠أر ٢حُؼالء إٔ «حُـ٘خر ّ
هظَ َرٌٔش أُٞكخًٝ ،أهٌ ٓظش ٝػَ٘ ٖ٣أُق كَٔ هلخًَٟٝ ،د
ٜز٤خٕ
آالطٝ ْٜأػوخُ ْٜرخُ٘خٍٝ ،حٓظِٔي ٖٓ حُ ّ٘ٔخء ٝحُـِٔخٕ ٝحُ ّ
َّ
ٝظٖ
ٖٓ ٟخم ر ْٜحُل٠خء ًؼَس ً ٝٝكٍٞحًٝ .أهٌ كـَ حُِٔظِّ،
أّٜٗخ ٓـ٘خ ْ٤١حُوِٞدٝ ،أهٌ حُِٔ٤حد»(.)114

(ٛ )111ل٤ق حُزوخٍ ،١رخد :أٓ ٍٞحإلٔ٣خٍٕ ،هْ  ،8ؽ.12/1
( )112حُِِ٤ٓٝخص :ؽ.82/1
( )113حُلٝ ٍٜٞحُـخ٣خص.117ٙ :
(ٍٓ )114خُش حُـلَحٕ 241ٙ :حُـ٘خرٔ٤ِٓ ٞٛ :٢خٕ رٖ حُلٖٔ رٖ رَٜحّ
١ - ١خؿ٤ش ؿزخٍُٔٗ ،ذ اُ ٠ؿ٘خرش ٖٓ رالى كخٍّ ،أؿخٍ ػِ٠
 ٢حُٜـَ ّ
حُـ٘خر ّ
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ٝػزَّ ك٤ُِٓٝ ٢خط ٚػٖ ٗيّس كَ ٚٛػِ ٠حَُٔأسٝ ،هٞكٚ
ػِٜ٤خ ٖٓ حُلٔوش ٝحألٌٗحٍّ ًًَٝ ،
إٔ ٓيٗش حُز٤ض حُلَحّ ٝكـخرٚ
كـَس ٔٓٝظٜظٌَٓٝ ٕٝخٍ ٟال ٣ل٤و ٖٓ ٕٞحٌَُّٔٝ ،ال َ٣ػٕٞ
ٌُٜح حُز٤ض كوّخً ،كخأل ٠ُٝرخَُٔأس إٔ طلؼَ حُو َ٤هخُٜخ ً ٖٓ ً َِّ
ٍ٣خء ،رَ٣جخ ً ٖٓ ً َِّ ٗلخم ،كٌُي أٗلغ ُٜخ ٓ ّٔخ ُ َّؾ ك ٚ٤حُّ٘خّ ٖٓ
رخ.ٍُٝٝ َ١
ٌَ٘ هلل ٝ ، هي ّ
ٝأر ٞحُؼالء ىحثْ حُلٔي ٝحُ ّ
طـًُِ ٠ي رٌؼَس
ك ٢حُلٝ ٍٜٞحُـخ٣خص حُظ٣ ٢يػ ٞكٜ٤خ حُّ٘خّ اُٝ ٠ؿٞد ٌَٗ هللا
ٝكٔي ،ٙك ٜٞهُ َ٤حى ُإلٗٔخٕ ك ٢حُيّٗ٤خ ٝح٥هَس .كٖٔ أهٞحُ ٚك٢
ًُي« :حُلٔيُ هلل حٌُ ١أٗؼْ كؤؿلِضُ حُ ّ
ٌَ٘ٝ ،أكٖٔ كؤٓؤصُ ،
ٝأُٓٓ َٜخٗخ ً كٔخ أٗـٔض كٔيح ً ُٞ٣ك ٢ػِ َِّ ً ٠ػيى ؿخٍ ك٢
ٓ٘ٝ .)115(»َ٤ه:ُٚٞ
ٗٝ ،َ٤ٟٔطن رٗ ٚخ١ن ٝأٗخٍ اُٚ٤
ٌ
()116
ْ
هُ َ٤ي ٖٓ ٍؿِ حُوُالم» ٝ .كٍٓ ٢خُظٚ
«
كخٍطـِ رلٔ ِي هللاِ ٌ
اُ ٠هخُ ٚأر ٢حُوخْٓ ػِ ٢رٖ ٓزٌ٤ش ػ٘ي ِٞ١ػ ٖٓ ٚحُؼَحمٝ ،هي
ٝؿي أٓ ُٚهي طٞكّ٤ض٣ .و ُٚٝ« :ٍٞحُلٔيُ ِٓٔٝؿخ ً ر ٚحُيٓ ُغٔٓ ،ظ ٌّخ ً
ُ ٖٓ ٚحُٞؿي حُّٔٔغ ٠ِّٛٝ ،هللا ػِ٤ٓ ٠يٗخ دمحم ٝػظَطٛ ،ٚالس
٣ؼوَ رٜخ ُٔخٗ ٢كِٗخًٝ ،طَؿق ك ٢حُٔلَ٘ هيٍح ً ُٗٝٝخ ً…»(.)117
ٝؿخء ك ٢حُوَإٓ حٌَُ ْ٣كٍٞٓ ٢س حألٗؼخّ :ثٌحّ ُذ هلل ثٌزٞ
خٍك ثٌغّجٚثس ٚثْلسض ٚؽؼً ثٌظٍّجس ٚثٌٕٛس عُ ثٌز ٓ٠وفشٚث
دشد٠ ُٙؼذٌ( ْٛح٣٥شٝ .)1ه ُٚٞكٍٞٓ ٢س ؿخكَ ٛ٘ :ثٌح ٟال
سح ثٌؼجٌّٓ١
إٌٗ إال ٘ ٛفجدػِ ٖٛخٍص ٌٗ ٓ١ثٌذ ٓ٠ثٌحّذ هلل ّ ِ
(ح٣٥ش ٝ .)65ك ٌَٗ ٢هللا ٣و ٍٞطؼخُ ٠كٍٞٓ ٢س ارَحٚ :ْ٤ٛإر
ٓ ٌّش  ّٞ٣حُظَّ٣ٝش ٓ٘ش ٓ -317خص رخُـيٍّ٘ٓ ١ش ٛ332ـ  -كـَ حُِٔظِّٞٛ :
حُلـَ حألٓٞى  -حُِٔظِّ :أٓ ١خ ر ٖ٤حٌُؼزش ٝحُلـَ .حُِٔ٤حد :حٍُِٔحد.
( )115حُلٝ ٍٜٞحُـخ٣خص 91ٙ :أٗـْ :أهِغ.
ٌ
ٓؼَٝف.
ٍحؿِ
(ٗ )116لٔ -473ٙ :ٚحُوالم :حرٖ كِٕ حُٔ٘وَ:١
ٌ
(ٍٓ )117خثَ أر ٢حُؼالءٝ ،87ٙ :حٗظَ أ٠٣خًٗ :لٔ.126ٙ ٚ
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صأرْ سدىُ ٌتٓ ؽىشصُ ْلص٠ذٔىُ ٌٚتٓ وفشصُ إَّْ ػزثدٌ ٟؾذ٠ذ
(ح٣٥ش .)7
ٓٝغ حإلٔ٣خٕ رخهلل طؼخُ ،٠الريّ ٖٓ حإلٔ٣خٕ رٔالثٌظًٝ ٚظزٚ
َّ
حََُٓٝ .هي ًخٕ
ٝ ٍِٚٓٝحُ ّٞ٤ح٥هَ،
ٝإٔ دمحمح ً  هخطْ ّ
حُٔؼَّ ِ ١
ّ٣ؼظْ حُوَإٓ حٌَُ ٌَ٘٣ٝ ،ْ٣ؿٞحُ حُ ّ٘ٔن ػِٜ٣ٝ ،ٚ٤لٚ
ّ
ٜل٤ق .هخٍ:
ٛٝلخ ً ىه٤وخً ،ال ٜ٣يٍ االَّ ػٖ هِذ ٓلؼْ رخإلٔ٣خٕ حُ ّ
« ٝأؿٔغ ِٓليٌ ٜٓٝظيٍٗٝ ،خًذٌ ػٖ حُٔلـّش ٓٝؼظيٍَّ ،
إٔ ٌٛح
حٌُظخد حٌُ ١ؿخء رٓ ٚل ّٔي ً ،ظخدٌ ر َٜرخإلػـخُُٝ ،و ٢ػيٙٝ
رخألٍؿخُٓ ،خ كٌ ١ػِٓ ٠ؼخٍٝ ،ال أٗز ٚؿَ٣ذ حألٓؼخٍٓ .خ ٞٛ
حَُؿِ ٖٓ ٓٝ ٍَ ٜكِٝ ،ٕٝال ٗخًَ
ٖٓ حُو٤ٜي حُٔٝ ،ُٕٝٞال ّ
هطخرش حُؼَدٝ ،ال ٓـغ حٌُٜ٘ش ً ١ٝحألٍحدٝ .ؿخء ًخُ ّْ٘ٔ
ّ
حَُحًي ُظٜيع ،
حُالثلشٍٞٗ ،حً َُِٔٔس حُزخثلش ُٞ ،ك ٜٚٔحُ٠ٜذ ّ
ٜيعٚ :صٍه ثْلِغجي
أ ٝحُٞػ ٍٞحُٔؼٜٔش َُحم حُلخىٍس ٝحُ ّ
ٔعشدٙج ٌٍٕجط ٌؼٍ٠ ُٙضفىش( ْٚحُلََّ٘ .)21/
ٝإ ح٣٥ش ٓ٘ ٚأٝ
ُظؼظَ ٝك ٢أكٜق ًِْ ٣ويٍ ػِ ٚ٤حُٔوِٞه،ٕٞ
رؼ ٞح٣٥ش،
ُ
ن ّ
كظٌ ٕٞكً ٚ٤خُ ّ
ٝحَُِٛس حُزخى٣ش ك٢
ٜ٘خد حُٔظألُت ك ٢ؿ٘ق ؿٔ ٍ
ؿيٝد ًحص ٗٔن فضذجسن هللا أحغُٓ ثٌخجٌمٓ١
(حُٔئٓ٘.)118()14/ٕٞ
كٌٜح حٌُالّ ٖٓ أٍٝع ٓخ ه َ٤كٛٝ ٢ق ًظخد هللا طؼخُ.٠
أ٣خٕ ٓطِن رخهلل ًٝظخر ٚحُٔؼـًِِٔٝ ،خطٚ
ٛٝق ٣ي ٍّ ػِ٠
ٌ
ٍ
حُظّخٓش.
 ١حُيالُش ػِ ٠أ٣خٕ أر ٢حُؼالء رٌظخد
ٝر ٖ٤أ٣ي٘٣خ
ٌّ
ٗ ٚهّ ٞ
هللا ،كوي ٗوَ حُِّٔل ٢ػٖ حُوخ ٢ٟأر ٢حٌُّٜٔد ػزي حُٔ٘ؼْ رٖ أكٔي
(ٍٓ )118خُش حُـلَحٕ -338ٙ :حألٍؿخُ :ؽ ٍؿِ  ٞٛٝحُؼٌحد-
حُٞػ :ٍٞؽ ٝػَ  ٞٛٝط ْ٤حُـزَ -حُٔؼٜٔش :أ ١حُظ ٢طؼظ ْٜك ٢حُـزخٍ:
أ ١طوظزت -حُلخىٍسٓ :ئٗغ حُٞػَ -حُٜيع :حُٞػَ حُو ١ٞـ ؿيٝد :ؽ ؿيد
 ٞٛٝحُٔلًَ -حص ٗٔن :ػِٗ ٠ظخّ ٝحكي.
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حَُٔٝؿ « ٢أٗٔٓ ٚغ أهخ ٙحُوخ ٢ٟأرخ حُلظق ٣و :ٍٞاٗ ٚىهَ ػِ٠
حُٔؼَس ًحص  ّٞ٣ك ٢هِٞس ،ػِ ٠ؿ َ٤ػِْ ٓ٘،ٚ
أر ٢حُؼالء ك٢
ّ
ًٝخٕ ٣ظَىّى اُ٣ٝ ،ٚ٤وَأ ػِ ،ٚ٤كٔٔؼ٘٘٣ ٚي:
وُ دٛدسس غاجدرٌ
ٚػ ّّااشس أ ُِّٙااج ثٌؼؾااٛص
وؼاجح
ٌ
أحشص٘ج ثٌٛثٌذثْ خٛفاج ً
ٌ
ُ
حش٠اض
حشص ٌٙاج
ٚثٌمذش
ُ
ُ
ٚثٌخٍاااا ُذ فاااا ٟثٌااااذّ٘ش ال
٠ؾٛص أْ ص ُذطاب ثٌّٕج٠اج
ُ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٛص
٠ؾا
جف
طؤَٓ ٙٝحصٝ ،طال ه ُٚٞطؼخُِ  :٠إَّْ ِف ٟرَ ٌِهَ ً ٠َ ٢ز ٌِّ َّ ْٓ َخ َ
ػْ ّ
جط َٚرَ ٌِهَ ٌَ ْٛ َ٠
ثح
ث٢خ َش ِر رَ ٌِهَ َِّ ٌَ ْٛ َ٠ؾْ ٌُّ ٛ
َ
ِ
ػزَ َ
ع ٌَُّٗ ثٌ َّٕ ُ
201
201
ْ
َ
َِّ ْ
ظ
ؾ ٌُ ٛٙد ََِ ٚج ُٔ َؤ ِ ّخ ُشُٖ إِالَّ ِْل َؽ ًٍ َِّ ْؼذٍُ ٚد َ٠ ََ ْٛ َ٠أ ِ
س الَ ص َ َىٍَّ ُُ َٔ ْف ٌ
ع ِؼٌ ١ذٞٛ( ى .)104/ػْ ٛخف ٝرٌ ٠رٌخ ًء
إِالَّ دِ ِئ ْرِٔ ِٗ فَ ِّ ْٕ َُ ُْ ٙ
ؽ ِم ٌَّ َٚ ٟ
ٗي٣يحًَ١ٝ ،ف ٝؿ ٜٚػِ ٠حألٍُٓ ٝخٗخً ،ػْ ٍكغ ٍأٓٔٓٝ ،ٚق
ٝؿٝ ،ٜٚهخٍٓ :زلخٕ ٖٓ ّ
طٌِْ رٌٜح ك ٢حُويّٓ ،زلخٕ ٖٓ ٌٛح
ٝ ٢هخٍٓ :ظ٠
ًالٓ .ٚهخٍ :كٜزَصُ ٓخػشُ ػْ ِٓٔضُ ػِ ،ٚ٤كَىّ ػِ ّ
أط٤ض؟ كوِض :حُّٔخػش ،ػْ هِض٣ :خ ٓ٤ي !١أٍ ٟكٝ ٢ؿٜي أػَ
ؿ٤ع ،كوخٍ :ال ٣خ أرخ حُلظق ،رَ أٗ٘يص ٗ٤جخ ً ٖٓ ًالّ حُٔوِٞم،
ٝطِٞصُ ٗ٤جخ ً ٖٓ ًالّ حُوخُن ،كِلو٘ٓ ٢خ طَ .ٟكظلووضُ ٛلّش
ٝهٞس ٣و.)119(»ٚ٘٤
ىّ ،ٚ٘٣
ثٌٕض١ؾز :
ٓخ ٓزوض ىٍحٓظ٣ ٚئ ًّي ُ٘خ ّ
إٔ أ٣خٕ أر ٢حُؼالء رخهلل طؼخُ٠
ٌ
ٌ
الٍ٣ذ ك ،ٚ٤ا ًْ طزًُ ّٖ٤ي ك ٢ؿٔ٤غ ٗظخؿٚ
ٓطِن
ٍ ١حٓ ٌن
َ
أ٣خٕ هٌّ ٞ
هخ ٙكً ٢ظخر ٚحُلٝ ٍٜٞحُـخ٣خص ٍٓٝخثِ ٚحٌُؼَ٤س ك٢
ٝرٌ٘ ٍَ
ّ
حُٞػع ٝحإلٍٗخى .
( )119أٝؽ حُظلَ ١ػٖ ك٤ؼ٤ش أر ٢حُؼالء حُٔؼَٓٞ٣ ،١ق حُزي٣ؼ:٢
.35 -34ٙ
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ٓـٖ ٍحرغٍ ٓـَ٘ ٚكٚ٤
ُٝؼِّ٘خ حٓظطؼ٘خ اٗوخً أر ٢حُؼالء ٖٓ
ٍ
حُٔلظَ ًٌَٙ٣ ُْ ٞٛٝ ، ٕٝكٓ ٢ـ ٚٗٞحُؼالػشٌٛ ،ح حُّٔـٖ ٞٛ
ٓـٖ حإلُلخى حٌُ ١أُوخ ٙك ٚ٤ه ٜٚٓٞرؼي إٔ طَى ُ ْٜحُيّٗ٤خ ُْٝ
٣ظًَٞح ُ ٚىٝ . ٚ٘٣هي رخُـٞح كًُ ٢ي ًؼَ٤ح ً ػ٘يٓخ ٍحكٞح ٘٣ؼظٕٞ
ّ
ٗؼَٙ
 ،١كٜخٍ ً َُّ َٓ ْٖ ٣للع
ػـذ
ّ
رخُِٗيهش ً َّ ٖٓ أ ُ ِ
َ
رخُٔؼَ ّ
ٓؼَٟخ ً الطّٜخٓخ ٍ
ص هطَ٤سٍ.
ّ
 ٢كً ٢ظخر ( ٚىكخع
ٗٝلٖ َٗٓ ٟغ حألٓظخً ػزي حُٔؼ ٖ٤حُِٔٞك ّ
ّ )١
إٔ أًؼَ حٌُ ٖ٣كٌٔٞح ػِ ٠أر ٢حُؼالء
ػٖ أر ٢حُؼالء
ّ
حُٔؼَ ّ
ٌٛح حُلٌْ حُظخُْ حُوخٓ ٢ـ أ ١حإلُلخى ـ ُْ ٣وَإٝح ىٞ٣حٗٚ
حُِِّّ٤ٓٝخص ًِّٝ ،ٚاّٗٔخ هَإٝح أر٤خطخ ً
ٓظلَهشً ٓ٘ ُٞٝ ٚأّٗ ْٜهَإٙٝ
ّ
ًَُِّ ٚظز ُْٜ ّٖ٤أَٓحٕ حػ٘خٕ ّ :أُٜٔٝخ ّ
ٌ
ٓئٖٓ ً َّ
إٔ أرخ حُؼالء
حإلٔ٣خٕٝ ،ػخٜٗٔ٤خ ّ
إٔ أرخ حُؼالء ِٓٔ ٌْ ٓظؼّٜذٌ ُإلٓالّ.
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ثٌّصجدس ٚثٌّشثؽغ:
ثٌمشآْ ثٌىشُ٠
إصحجف ثٌفعالء دشعجةً أد ٟثٌؼالء :ػزي حُلٌ ْ٤حُوخ،٢ٟ
 ،1١ىحٍ حُلي٣غ ،حُوخَٛسٛ1410( ،ـ.)ّ1989 -
ٓٞ٣ :ٞق حُزي٣ؼ،٢
ثٌضحش ٞػٓ ح١غ ّ١ز أد ٟثٌؼالء
أٚػ
ّ
ّ
ثٌّؼش ّ
ٓطزؼش حُظَّه ،٢ىٓ٘ن.ّ1944 ،
صؾذ٠ذ روش ٜأد ٟثٌؼالء ٚ١ :كٔٓ ،3١ ،ٖ٤طزؼش حُٔؼخٍف،
ٓٛ1356( ،َٜـ.)ّ1937 -
،1١ ،٢
دفجع ػٓ أد ٟثٌؼالء
ّ
 :ٞػزي حُٔؼ ٖ٤حُِٔٞك ّ
ثٌّؼش ّ
ىحٍ حٌُ٘ ُٞحألىر٤ش.ّ1994 ،
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سعجٌز ثٌغفشثْ :أر ٞحُؼالء أكٔي رٖ ػزيهللا رٖ ِٓٔ٤خٕ
كٞحٍ ،1١ ،ىحٍ حٌُظخد
ّ
 ،١طق :دمحم حإلٌٓ٘يٍحٗ ،٢اٗؼخّ ّ
حُٔؼَ ّ
حُؼَر ،٢رَٝ٤صٛ1422( ،ـ.)ّ2001 -
 :ٞأر ٞحُؼالء أكٔي رٖ ػزيهللا رٖ
سعجةً أد ٟثٌؼالء
ّ
ثٌّؼش ّ
ّ
حُط٤ز ،1١ ،٢ىحٍ حُٔؼَكش ،رَٝ٤ص،
ِٓٔ٤خٕ ،طق :كٔخٕ
(ٛ1426ـ.)ّ2005 -
 :ٞأر ٞحُؼالء أكٔي رٖ ػزيهللا رٖ
سعجةً أد ٟثٌؼالء
ّ
ثٌّؼش ّ
ّ
ِٓٔ٤خٕ ،طق :ػزي حٌَُ ْ٣هِ٤لش ،حُِـ٘ش حألٍىٗ٤ش ُِظؼَ٣ذ ٝحَُ٘٘
ٝحُظَؿٔش ،حألٍىٕٛ1396( ،ـ.)ّ1976 -
١
صح١ح ثٌذخجس :ٞدمحم رٖ آٔخػ َ٤أر ٞػزيهللا حُزوخٍ ّ
 ،٢طقٜٓ :طل ٠ى٣ذ حُزـخ ،3١ ،ىحٍ حرٖ ًؼ ،َ٤حُٔ٤خٓش،
حُـؼل ّ
رَٝ٤صٛ1407( ،ـ.)ّ1987 -
،١
ثٌفصٛي ٚثٌغج٠جس :أكٔي رٖ ػزيهللا رٖ ِٓٔ٤خٕ
ّ
حُٔؼَ ّ
ٟزطٝ ٚكَّٔ ؿَ٣زٓ :ٚلٔٞى كٖٔ ُٗخط ،٢ىحٍ ح٥كخم حُـي٣يس،
رَٝ٤ص ،ى.ص.
ثٌؼشدٞٗ :ٟه٤ٟ ٢ق ،8١ ،ىحٍ
ثٌفٓ ِٚزث٘ذٗ ف ٟثٌّٕغش
ّ
حُٔؼخٍف.ّ1946 ،َٜٓ ،
،١
ثٌٍّض١ِٚجس :أر ٞحُؼالء أكٔي رٖ ػزيهللا رٖ ِٓٔ٤خٕ
ّ
حُٔؼَ ّ
ؽ ،1ىحٍ ٛخىٍ ،رَٝ٤ص ،ى.صٝ .ؽ ،2ىحٍ ٛخىٍ ،رَٝ٤ص،
(ٛ1381ـ.)ّ1961 -
ِغ أد ٟثٌؼالء ف ٟعؾٕٗ  ٚ١ :كٔ ،11١ ، ٖ٤ىحٍ حُٔؼخٍف
 ،َٜٓ ،ى.ص .
ِمجسٔز ثْلد٠جْ :أكٔي ِٗزٌٓ ،3١ .٢ظزش حُّ٘٠ٜش حُّٔ٣َٜش،
.ّ1967
ثًٌٍّ ٚثٌّٕحً :أر ٞحُلظق ػزي حٌَُ ْ٣حُ ّ
 ،٢طق ٓل ّٔي
َٜ٘ٓظخٗ ّ
ٓ٤ي ً٤الٗٛ1387( ،َٜٓ ،٢ـ.)ّ1967 -
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