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شرو ال ر
مجلة جيل الدراسات ألادبية والفكرية مجلة علمية دولية م كمة ث ح ب ر ال وذ ألادبية واملقاربات
العلمي ب شرا ي ة ث رير م لة من أساث وباحث ن
ال قدية والفكرية ثصدر دوريا عن مر س جيل ال
و ي ة علمية ثح ل من ن ة من ال احث ن و ي ة ث كي ثخ ل دوريا في كل عدد.ثق ل املجلة ألاب اذ واملقا ت ال
ثل م املو وعية وامل جية وثحوا ر ا ألا الة العلمية والد ة والجدية وث م واعد ال ر الحالية:
املقدم من املو وعات ال جع املجلة ب ر ا.
• أن يكون ال
د ن ر أو دم لل ر ي مجلة أو م ثمر في الو د نفس ويح مل ال اح كامل املس ولية
• أ يكون ال
في حا ا خ ا ب ن مسا مح م ور أو معرو ة لل ر.
ع :
• أن ث حوي الصف ة ألاو من ال
.
 ع وان ال اس ال اح ودرجح العلمية والجامعة ال ي حمي ل ا. ال يد لك وني لل اح .للدراسة في حدود  150كلمة وب ج خ .12
م.
 ال لمات املفحاحية عد امل• أن ثكون ال وذ املقدمة ب حد اللغات الحالية :العربية الفرنسية و نجل ية.
ع (  )20ف ة بما في ل ألاش ا والرسومات واملراج والجداو واملالح .
• أن يسيد عدد ف ات ال
خاليا من ألاخطا اللغوية وال وية و مالئية.
• أن يكون ال
• أن يل م ال اح بال طو وأ جام ا ع ال و جي:
 اللغة العربية :نو ال (  )Traditional Arabicو ج ال (  )16في امل ن وفي ال ام نف ال م ج(.)12
 اللغة ألاج بية :نو ال (  )Times New Romanو ج ال (  )14في امل ن وفي ال ام نف ال م ج(.)10
 ثكح الع اوين الرئ سية والفرعية ب ج  18نقطة م ث ي ال .ل نظامي حس شرو برنام  Microsoft Wordفي اية كل ف ة.
• أن ثكح ال وا
جعريفا م حصرا ب فس ون اط العلمي والثقافي.
اح ال
• أن ير
• ع د رسا ال اح مل ار ح ع ال يد لك وني س سحق ل م اشر رسالة شعار ب ل .
الق و ال ا ي عد
كل ألاب اذ املقدمة للمجلة للقرا والح كي من ل لج ة م حصة ويلقى ال
•ث
أن يجري ال اح الحعديالت ال يطل ا امل كمون.
• ثل م املجلة ب ر كل ما يرسل ل ا و ي ملسمة بحقدي م رات.
• ثرسل املسا مات بصيغة الك ونية حصرا ع ع وان املجلة:

literary@jilrc-magazines.com
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س هللا الرحمن الرحي
ححاحية
بخُاء لظ٦غي ا ؿابٗت وا ٗكغًٍ غخُل ا ض٦خىع مدمض مهاً ، ٠ؤأغػ ا ى٣اص ا ٗغب في
ا ٗهغ الحضًض وا تي جهاصً ٝىم ً 20ىاًغ 1987؛ هٓم ٢ؿم ا ضعاؾاث ألاصأُت وا ٨ٟغٍت أمغ٦ؼ
ظُل ا بدض العلمي مؿاأ٣ت ظُل ألاصب ا ؿىىٍت.
وجمشل مىيىٕ اإلاؿاأ٣ت في ازخُاع ؤًٞل أدض ًدىاو ٫مىايُ٘ ؤصأُت و٨ٞغٍت وا بدض في
ما ٟاث ا ض٦خىع مهاً ٠مً ؤظل حٗغٍ ٠الجُل الجضًض مً ا باخشحن أمؿحرجه ا ٗلمُت الحاٞلت
وط  ٪أاالقخٛاٖ ٫لى اإلاداوع آلاجُت:
 اإلاماعؾت ا ى٣ضًت ٖىض ا ض٦خىع مدمض مهاً :٠ا غئٍت واإلاىهج ألاػمت ا ى٣ضًت في الجؼاثغ مً مىٓىع ا ض٦خىع مدمض مهاً٠ ا ٨خاأت ؤلاأضاُٖت ضي ا ض٦خىع مدمض مهاً٠ ا لٛت وا هىٍت مً مىٓىع ا ض٦خىع مدمض مهاً٠ ومً ؤظل بقغا ٥أاخشحن مً زاعط الجؼاثغ جم بصعاط مدىعا ؤزحرا مىؾىما أـ :ا ى٣ضا ٗغبي اإلاٗانغ أحن ا ىٓغٍت وا خُبُ.٤
و ٣ض ونلذ بلى ؤماهت ؾغ اإلاؿاأ٣اث أاإلاغ٦ؼ مجمىٖت مً ألاأدار جم ب٢هاء بزىحن مجها
لخلىهما مً ألاماهت ا ٗلمُت .وحك٩لذ ا لجىت ا ٗلمُت خدُ٨م اإلاؿاأ٣ت مً :ص .ؾغوع َا بي اإلال
(عثِؿت اإلاغ٦ؼ) ؛ ؤٚ .ؼالن هاقمي (اإلاكغٞت ٖلى اإلاؿاأ٣ت)؛ صٖ .ؼ ا ضًً ظالوحي(الجؼاثغ)؛ صَ .اع١
زاأذ (الجؼاثغ)؛ ص .مهُٟى ا ٛغافي (اإلاٛغب)؛ ص .زا ض خمُضي (ا ٗغا)١؛ صٖ.شماوي
أى غباح(الجؼاثغ)؛ ص .ؤخمض عقغاف ( ُبُا)؛ ص.صًً ٗغبي(الجؼاثغ)؛ ؤ.خُٟٓت َٗام (الجؼاثغ).
وبٗض ا خدُ٨م واإلاضاو ت زلهذ ا لجىت بلى ا ىخاثج ا خا ُت:
 املرث ة ألاو  :أ .ع د ال فيظ بن جلو ي (الجسائر)  ،أبدض جدذ ٖىىان :املمارسة ال قدية
ّ
الرؤية وامل ج.
ع د الد حور م مد مصاي
 املرث ة الثانية /د .مصطفى عطية جمعة جود (مصر)  ،أبدض جدذ ٖىىان :ال قد العربي
وال قد الغربي الحلقي والحقيي .
 املرث ة الثالثة /أ .ميلودي اطمة الس را (الجسائر)  ،أبدض جدذ ٖىىان :م مد مصاي
ب ن مف وم ال قد و امل ج .
وهؼوال ٖىض عٚبت ا لجىت ا ٗلمُت اإلاى٢غة هيكغ يمً هظا ا ٗضص الخام مً مجلت ظُل
ا ضعاؾاث ألاصأُت وا ٨ٟغٍت ،هظه ألاأدار ا شالزت ا ٟاثؼة.

رئ سة املر س د .سرور طالب املل
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ث ي أسر ث رير املجلة مس وليت ا عن أي انت اك ل قوق امللكية الفكرية
جع را الوارد في ا العدد بال رور عن رأي دار املر س
العلمي © 2015
جمي ال قوق م فوظة ل ر س جيل ال
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٧لمت اإلاكغٞت ٖلى مؿاأ٣ت ظُل ألاصب ا ؿىىٍت
أ.

س ن اشمي

س هللا الرحمن الرحي والصال والسالم ع أشر املرسل ن

ا ؿاصة ألاٞايل مضًغ ا ش٣اٞت ومضًغ اإلاغ٦ب ا ش٣افي أىالًت جلمؿان ،
ا ض٦خىع خُ٨م مُلىص وألاؾخاط ؤمحن أىصٞلت؛
ٖاثلت ا ض٦خىع مدمض مهاً ٠عخمت هللا ٖلُه اإلادترمت؛
ا ؿاصة ا ٨غام اإلاكاع٧ىن في مؿاأ٣ت ظُل ألاصب ا ؿىىٍت؛
ا ؿاصة الحًىع ؾالم هللا ٖلُ٨م
هغخب أ٨م في خٟلىا هظا وفي مىيٗىا هظا اخخٟاء واخخٟاال أاؾم ه٣ضي ٖغبي وظؼاثغي ،ازخاعهاه مىيىٖا
إلاؿاأ٣ت ؾىىٍت بخُاء الؾمه وما ٟاجه ا تي َا ها بٌٗ ا تهمِل وا خُِٛب.
و٢ض ظٗلىا اإلاؿاأ٣ت ٖلى مداوع مسخلٟت خاو ىا مً زال ها جىدي ا كمى ُت مً ؤظل ؤلاإلاام أا ٨ٟغ ا ى٣ضي
ٖىض مدمض مهاً ،٠هظا م٘ بياٞت مدىع ٖام ؤٖلىا ٖىه في اٞخخاخُت ماجمغ ا ٗىإلات ومىاهج ا بدض ا ٗلمي
ا ظي هٓمه مغ٦ؼ ظُل ا بدض ا ٗلمي أبحروث بكهغ ماعؽ .2014
وا هض ٝواضح مً وعاء ط  ٪هى بُٖاء اإلاؿاأ٣ت بٗضا ٖغبُا وجم٨حن ؤلازىة ا باخشحن ا ٗغب مً اإلاكاع٦ت في
هظه اإلاؿاأ٣ت بلى خحن جىٞغ اإلاىاص الخانت أاإلاغخىم مؿخ٣بال هٓغا ىضعة ما ٟاجه زاعط الجؼاثغ.
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ونلخىا مجمىٖت مً ألاأدار مً صازل الجؼاثغ ومً زاعظها ،جم ب٢هاء بزىحن مجها لخلىهما مً ألاماهت
ا ٗلمُت.
و٢ض ازترها خدُ٨مها ؤؾماء ؤ٧اصًمُت واػهت مً الجؼاثغ :صٖ .ؼ ا ضًً ظالوحي؛ صٖ.شماوي أى غباح؛ ص.صًً
ٗغبي؛ صَ .اع ١زاأذ؛ ؤ.خُٟٓت َٗام .ومً ٖضة ؤُ٢اع ٖغبُت :ص .زا ض خمُضي (ا ٗغا)١؛ ص .مهُٟى ا ٛغافي
(اإلاٛغب)؛ ص .ؤخمض عقغاف ( ُبُا).
مغ٦ؼ ظُل ا بدض ا ٗلمي ممشال أغثِؿخه ا ض٦خىعة ؾغوع َا بي ؾهغ ٖلى اإلاؿاأ٣ت مىظ ا خدًحر ها وحٗمُم
زبرها بلى خحن ؤلاٖالن ًٖ ا ىخاثج ،بط خغنىا جىدي اإلاىيىُٖت في جدُ٨م ا بدىر اإلاكاع٦ت ،أدُض جم جُُ٣مها
بؿغٍت جامت صون مٗغٞت ؤؾماء ؤصحابها.
ظ  ٪وهٓغا ال تزام اإلاد٨محن ص٢ت ا خدُ٨م وا خُُ٣م اعجإًىا جسهُو ٖضص زام مً مجلت ظُل ا ضعاؾاث
ألاصأُت وا ٨ٟغٍت جيكغ ُٞه اإلاىاص ا ٟاثؼة.
هظا وال هيس ى ؤهه ٧ان ىا قغ ٝب٢امت خٟل ؤلاٖالن ًٖ ا ىخاثج في مضًىت جلمؿان مؿ ِ٣عؤؽ اإلاغخىم ،وا تي
اعجإث مكاع٦خىا قغ ٝج٨غٍمه وبخُاء ط٦غاه ،و غبما الاهُال ١مً هظا اإلاىي٘ هى اخخٟاء ً٨خٟي أظاجه وبن م
ه٣ل ؤي ٧لمت.
في ألازحر ال ؤمل ٪بال ؤن ؤوظه ق٨غي ا ٨بحر بلى عاُٖت اإلاؿاأ٣ت ا ض٦خىعة ؾغوع َا بي وبلى مضًىت جلمؿان
ؤزو أا ظ٦غ ا ض٦خىع خُ٨م مُلىص وألاؾخاط ؤمحن أىصٞلة  ،وألاؾخاط اأغاهُم أً ٖبض اإلاىمً ولجىت جدُ٨م
اإلاؿاأ٣ت وظمُ٘ اإلاكاع٦حن وا ٟاثؼًٍ والحًىع ا ٨غٍم٦ ،ما ؤصٖى ظمُ٘ ا باخشحن بلى ؤلاؾهام في ا ُبٗاث
ا ٣اصمت لمؿاأ٣ت أدى ٫هللا حٗالى .
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كلمة عائلة الد حور م مد مصاي
ؤٚ .لُب مهاً٠
بؿم هللا ا غخمان ا غخُم
و ا هالة و ا ؿالم ٖلى ؾُض الخل ٤ؤظمٗحن ،ؾُضها و خبُبىا مدمض نلى هللا ٖلُه و ؾلم
ؤما بٗض
ا ؿالم ٖلُ٨م و عخمت هللا و أغ٧اجه
ا ٩لمت الجمُلت ال جًل َغٍ٣ها  ،وا خمحز ال ًسُئ ا ٗىىان
ٖىىاهه مٗغو ٝؤال و هى مغ٦ؼ ظُل ا بدض ا ٗلمي و اإلاجلت ألاصأُت ا غاجٗت ا تي ؤقغ٢ذ نٟداتها أىىع ؤ٢الم مبضٖحها
ا ىياءة  ..ومجها ٧اهذ الاهُال٢ت شىعة ألا٢الم اإلابضٖت ا تي ظاصث أإٖظب ا ٩لماث
ٞمً اإلاجلت اهُل٣ذ اإلاؿاأ٣ت ألاصأُت أيسختها ألاولى مؿاأ٣ت ظُل ألاصب ا ؿىىٍت  :ظاثؼة ا ض٦خىع مدمض مهاً ٠بخُاء
٨ٟغه وما ٟاجه ".
٧ان ٩ل مكاعٞ ٥حها ههِب ال ًًاهى مً ا غوٖت...
ٞب٣ضع ما اؾخٟاصوا  ...ؤٞاصوا...
خ ٤هم ا ٟىػ لجهىصهم اإلامحزة  ،ووظب ٖلُىا الاخخٟاء بهم وج٨غٍمهم.
٣ٞض قاع٧ىا وٞايىا أما في خىػتهم مً ٞىاثض  ..وؤظؼ ىا في ا ُٗاء.
م ً ً٨هضٞهم ا ٟىػ أ٣ضع ما ٧ان ج٣ضًم ا ٟاثضة لجمُ٘
و ؤًْ بن م ؤ ً٦مخإ٦ضا  ...ؤن ظمُ٘ ما ٢ضمىه مً ؤأدار ،ها ٫بعجاب ا لجىت ا تي عجؼث ًٖ الازخُاع.
ظمُٗهم ؤأضٖىا
ظمُٗهم ٢ ..ضمىا
و ك٨غها أإٖظب ا ٩لماث  ..اؾخد٣ىا.

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

11

مجلة جيل الدراسات ألادبية والفكرية  -عدد خاص بمسابقة جيل ألادب  :كانون راني  /جانفي 2015

ؤخبتي ا ٨غام ،أاؾمي و أاؾم ٧ل ٖاثلت اإلاغخىم ا ض٦خىع مدمض مهاً ،٠ؤج٣ضم أا ك٨غ و ا ٗغٞان ٩ل مً ٧اهذ ه ًض في
بهجاح هظه اإلاؿاأ٣ت ،مً بُٗض ؤو مً ٢غٍب.
بلى ٧ل اإلاكاع٦حن ؤوال ه٣ضم ؤنض ١ا ك٨غ والامخىان إلاً م ٌؿٟٗه الحٔ في هظه اإلاؿاأ٣ت
زم ؤج٣ضم أسا و ا ك٨غ والامخىان ٩ل مً :
مكغٞخىا ا غاجٗت عثِؿت جدغٍغ مجلت ظُل ا ضعاؾاث الاصأُت وا ٨ٟغٍت ألازذ ألاؾخاطةٚ .ؼالن هاقمي لجهىصها في اإلاخابٗت
والحغم ٖلى ب٦ما ٫اإلاؿاأ٣ت أىجاح
وم٘ هظا ا ٣ى ٫ال ٌؿٗني بال ؤن ؤق٨غ ؤًٖاء ا لجىت ا ٗلمُت وا باخشحن وا ٣اثمحن ٖلى اإلاجلت و ؤًٖاء لجىت اإلاؿاأ٣ت
اإلاى٢غة ـ و عثِؿت اإلاغ٦ؼ ا ض٦خىعة َا بي ؾغوع اإلال عمؼ ا ُٗاء وا ضٖم وا خدٟحز اإلاؿخمغ.
مباع ٥لٟاثؼًٍ٩ٞ ،ل٨م ٞاثؼ في نغخ٨م ا ٛالي
صام مغ٦ؼ ظُل ا بدض ا ٗلمي عاثضا أ٨ٟغه  ..وصامذ ؤ٢الم اإلابضٖحن جإ ٣ا في مجلخ٨م ألاصأُت ا غاجٗت
وا ك٨غ مىنى٨ ٫م ؤهخم ؤخبتي بزىاوي ؤزىاحي الحايغًٍ مٗىا...
ًامً صٖىها٦م ٞإظبخم
وَؿخمغ الاأضإ..
وَؿخمغ ا خمحز..
وَؿخمغ ا ُٗاء..
مبرو ٥ؤ  ٠مبرو٩ ٥ل ا ٟاثؼًٍ
ق٨غا ٩ل مً زِ خغٞا أاإلاؿاأ٣ت
هىِئا لمكغٞحن ألاٞايل
ًا
زخاما م جٗ ً٨اثلت اإلاغخىم ا ٟغنت في اإلاكاع٦ت في هظه اإلاؿاأ٣ت و ؤجُدذ ىا ا ٟغنت ٞلً هًُٗهاٞ ،باؾم ٧ل ا ٗاثلت
ه٣ضم هظه ا كهاصة اإلاخىايٗت لٟاثؼ أاإلاؿاأ٣تٖ ،غبىن ق٨غ و ج٣ضًغ لجهضه في ؤأدازه في ٨ٞغ و ما ٟاث ا ىا ض اإلاغخىم ؤحكغٝ
ؤن ؤ٢ضم هظه ا كهاصة لٟاثؼ أاإلاؿاأ٣ت ألاؾخاط ع د ال فيظ بن جلو ي .
ؤ  ٠ؤ  ٠ق٨غ
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ّ : املمارسة ال قدية ع د الد حور م مد مصاي
الرؤية وامل ج
) ع د ال فيظ بن جلو ي (الجسائر.أ

ما ًغي عوالهض٦ "ل لمىهجُت٣ وا ىو أاٖخباعه "خ، ا ٗمل ألاصبي٫ٌٗخبر ا ىو ألاصبي اإلاضزل ا ٗام بلى بهخاط ا غئٍت خى
ّ  مًمىهه بٌٗ اإلاالمذ ا تي٫هى ًغؾم مً زالٞ ،أاعر
ّ  ما٫ً مً زال٨  و،ا٣ ال جدضًضا مؿب،غاءجه٢ ت٣ٍجدضص َغ
ٌٗبر ٖىه
خىع مدمض٦ وٍمشل ا ض.ىىهاجه وصالالجه٨ ًٖ م٠ك٨ٍت ألاولى م٘ ا ىو و٢ وهى ما ًبني ا ٗال،غاءة ألاولى وا شاهُت٣ اص أا٣ا ى
ّ
دا ت٦ ترب مً ا ضاثغة اإلاجخمُٗت٣ً  أمىهجه ا ظيٝ ألهه ٖغ،ض الجؼاثغي٣ت طاث ا ىظاهت ألاصأُت في مضوهت ا ى٣ الحل٠ًمها
ًٖ ٠ك٨ً ٠ً ا غئٍىي مً مدمض مها٫ و ٗل هظا اإلاإمى، مغؾىم وواضحٝت مجخم٘ هاهٌ مخجه نىب هض٦ خغ٠ُخىن
 ؤهه٪  ط،٠ىه ًبضو مً مىٓىع مسخل٨  و، )٘ – ا خاعٍش – اإلاجخم٠ ُت (اإلاا٢غاءة ا ؿُا٣ مىهجه ا ؿُاقي ا ظي ٌكمل "ؤؾـ ا
 حٗخبر في خض طاتها ٖمال٠ًاعبت مدمض مها٣ بن م.٘ ؤي جىانل عئٍت ألاصًب م٘ مجغي ا خاعٍش واإلاجخم،ًدبنى ا ُغح ا خىانلي
.ضي٣بل ا ى٣ أا خٗضص ا غئٍىي ا ظي ٌؿخىٖب اإلاغاخل اإلاايُت وٍخجاوػها بلى مغخلت جضقحن اإلاؿخٝجىانلُا ًاؾـ إلاا ٌٗغ
Resumé:
Le texte littéraire constitue l’introduction générale pour la production d’une vision sur le travail littéraire, et le texte comme
« champ de méthodologie » selon Barthe, donc il propose par son contenu certains façons précisant la méthode de sa lecture, pas
une précision anticipée, mais selon ce que les critiques l’appelle la première et la deuxième lecture, et c’est ce que structuralise la
première relation avec le texte, et révèle ses niveaux profonds et ses significations.
Mohammed messaif représente le portrait l’littéraire brillant dans le cahier de la critique algérienne, parcequ’il y est connu
par sa méthodologie visant la société comme élément décrivant le mouvement d’une société élevante, et orientée vers un but
précis, et peut être c’était l’espéré visionné par mohammed messaif révélant sa méthodologie contextuelle englobant les
principes de la lecture contextuelle (écrivain – histoire – société), mais d’un angle différant, du fait qu’il est communiquant, c’est
a dire la communication de la vision de littéraire avec le cours de l’histoire et la société. L’approche de mohammed messaif
se considère en elle-même comme un travail communicatif fondateur de ce que nous appelons la diversité visionnelle assimilante
les étapes passée, en visant l’étape future de la critique.
ّ
:مقدمة
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ٌٗخبر ا ىو ألاصبي اإلاضزل ا ٗام بلى بهخاط ا ّغئٍت خى ٫ا ٗمل ألاصبي ،وا ىو أاٖخباعه "خ٣ل لمىهجُت"٦ 1ما ًغي عوالهض
أاعرٞ ،هى ًغؾم مً زال ٫مًمىهه بٌٗ اإلاالمذ ا تي ّ
جدضص َغٍ٣ت ٢غاءجه ،ال جدضًضا مؿب٣ا ،و  ً٨مً زال ٫ما ّ
ٌٗبر ٖىه
ا ى٣اص أا ٣غاءة ألاولى وا شاهُت ،وهى ما ًبني ا ٗال٢ت ألاولى م٘ ا ىو وٍ٨ك ًٖ ٠م٨ىىهاجه وصالالجه ً٨ ،هل ّ
جخدضص ا ّغئٍت
أغاهجها؟ وبا خالي ًهبذ اإلاىهج ّ
مٗبرا ًٖ ْغو ٝوبخاَاث ا لحٓت ا تي اؾخضعي ٞحها ،هظا ما ًُغح اؾخٟهاماث ٖضًضة خى٫
ٖملُت ٢غاءة اإلاىهج ا ظي اؾخسضم في عاهً ما ويمً ْغو ٝجاعٍسُت/مٗغُٞت ّ
مُٗىت.
ّ
بن ا ىو ألاصبي ًدمل ظُىاث أغوػه ا ضال ُت وا خاعٍسُتٞ ،ا ىو ال ٌٗىص في هىٍخه بلى صعظت بؿاَخه ؤو حُٗ٣ضه ،وبهما ٌٗىص
بلى ما ً٨كٖ ٠ىه مً عئٍت خى ٫ا ٓغو ٝالاظخماُٖت وا ؿُاؾُت والا٢خهاصًت وا ش٣اُٞت ا تي ؾاهمذ في بهخاظه٧ ،ىزُ٣ت،
جضزل يمً ا ترار اإلاٗغفي ا ظي ّ
ً٣ضم اإلااقغاث اإلاٗىىٍت خدلُل ّ
اإلا٩ىهاث الحُىٍت ا تي ق٩لذ مالمذ خ٣بت مً ا ّؼمً بؿلبُاتها
وبًجاأُاتها ،ومً يمً ّ
اإلا٩ىهاث الحُىٍت ،ا ىو ألاصبي أما ًستزهه مً ؤؾئلت وهىاظـ وؤنضاء ججٗله ٩٦ل هو ًماعؽ " ًا
بعظاء
ال مخىاهُا لمض ىٞ ،٫د٣له هى خ٣ل ا ضا ،٫وا ؿلؿلت ا ضا ت"٦ ،2ما ً٣ى ٫أاعر ،وٖلُه ٌك٩ل ا ىو ا ّى٣ضي ؤًًا اإلاخاهت
اإلاىٓمت خدمُل ٧اٞت ألاؾئلت خى ٫ا ّغئٍت واإلاىهج أضالالث مىُُ٣ت ،جل٣ي بٌٗ ا ًىء خى ٫ا خجغبت ا ى٣ضًت اإلاٟهلُت ،ؤي
ًبحن ّ
اإلاى٨خبت في مغخلت مً مغاخل جُىع ا ٗملُت ا ى٣ضًت ،ؾىاء ا ىَىُت ؤو ا ٗاإلاُت ،وهى ما ّ
ؤن ا خٟخِل في ا ترار ا ّى٣ضي
ًم ً٨ؤن ّ
ً٣ضم اإلاالمذ الاأخضاثُت دك٨الث اإلاضعؾت ا ى٣ضًت الجضًضة ؤو طاث الخهىنُت.
مما ال قُٞ ٪ه ؤن ا ىو ألاصبي الجؼاثغي وكإ ٛ٦حره مً ا ىهىم مخإزغا أما خى ه ،وميكٛال أٓغوٞه اإلادلُت وْغوٝ
ا كإن الخاعجيّ ،
٨ىه في ا جهاًت ٌك٩ل ؾلؿلت مً اإلاُٗى اإلاٗغفي وا ى٣ضي/ألاصبي ا ظي ًدخىي أد٨م ما ًاؾؿه مً عئٍتٖ ،لى
ٖىانغ اإلاسُِ ا ضاٖ ٫لى جُىع أيُت وجمشل مىهج ،وهى ما ظٗل ا ض٦خىع ؤأى ا ٣اؾم ؾٗض هللا ًخ٩لم ًٖ "شخهُت ألاصب
الجؼاثغي" ،3خُض ًضعؽ ا ٗىانغ اإلاازغة ُٞه ،ا تي ال ج٩ىن في ا جهاًت ؾىي ٧اقٟت ًٖ ا ٗىانغ ا تي ألىعث ُ٦ان ا ىو ألاصبي
ا ىَني ،بأضاٖا وه٣ضا ،وا تي ًم ً٨ؤن حؿاهم في بٗض خغ٦ت ه٣ضًت ٖلى الخهىم ،حك٩ل الخهىنُت ا ىَىُت ا تي ال جيكإ مً
ٞغا ،ٙوال جاؾـ ُُٗ٣ت م٘ اإلاىجؼ ا ى٣ضي ،وزهىنا ّ
وؤن اإلاضعؾت ا ى٣ضًت ا ىَىُت جدخ٨م في ؤنى ها ا يكإوٍت بلى ؤؾماء
ؤ٧اصًمُت ؾاهمذ أ٩ل بأضاُٖت ،وفي يمً ما ٧ان ؾاثضا في عاهجها اإلاٗغفي في ا خإؾِـ بضاًت ه٣ضًت جإزغث أما ؾب٣ها مً جُاعاث
واججاهاث ؤصأُت و٨ٞغٍت ،و ٗلىا هظ٦غ ا ض٦خىع ٖبض هللا عُ٦بي ،وا ض٦خىع زغفي وا ض٦خىع مدمض مهاً ،٠وا ض٦خىع ؤأى ا ٣اؾم
ؾٗض هللا وا ض٦خىع ٖبض اإلاا  ٪مغجاى.
ّ
وٍمشل ا ض٦خىع مدمض مهاً ٠الحل٣ت طاث ا ىظاهت ألاصأُت في مضوهت ا ى٣ض الجؼاثغي ،ألهه ٖغ ٝأمىهجه ا ظي ً٣ترب مً
ا ضاثغة اإلاجخمُٗت ٦دا ت خىنُ ٠خغ٦ت مجخم٘ هاهٌ ّ
مخىظه نىب هض ٝمغؾىم وواضح ،وهى ما ًجٗل ا ٣غٍىت ٢اثمت ٖلى
ّ
ؤن مدمضمهاً٧ ٠ان ٌكخٛل يمً خغ٦ت مجخمُٗت مخىزبت ج٣ىص الجؿض ا ىَني نىب ما ًإمل ُٞه ٧ل ججم٘ بكغي مً
ج٨غَـ أهمخه

هُى ؾلٟغمان ،ههُاث ،جغ/خؿً هاْم وٖلي خا٦م نالح ،اإلاغ٦ؼ ا ش٣افي ا ٗغبي ،أحروث ،ا ضاع ا بًُاء ،2002 ،1/ٍ ،م.56
 2اإلاغظ٘ هٟؿه ،م .56
 3ص.ؤأىا ٣اؾم ؾٗض هللا ،صعاؾاث في ألاصب الجؼاثغي الحضًض ،صاع ا غاثض ل٨خاب ،الجؼاثغ ،2007 ،(/ٍ ،م.21
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ّ
الخانت والحًاعٍتٞ ،هى ًغي في ٦خاأه "صعاؾاث في ا ى٣ض وألاصب" ،ؤهه ًيبغي ؤلصًب "ؤال ًيس ى ؤهه ً٨خب ٣غاء هه٠
مشٟ٣حن ولجماهحر جغي هٟؿها ُٞما ً٨خب ٖجها ،وؤن ٌٗخني بٗباعجه ،وٍىضح ؤ٩ٞاعه ومىاٟ٢هُٓٞ ،هغ ٖمله في مخىاو ٫ؤٚلبُت
ا ٣غاء،وا ًُ٣ت جسو ا لٛت وألاؾلىب واإلاًمىن طاجه" .
ومً هظا ا باب ٧ان خغٍا ؤن هخىظه أا ضعاؾت بلى اإلاىجؼ ا ى٣ضي ٖىض مدمض مهاً ،٠وبالخهىم مىهجه وعئٍخه ا تي جخجلى
أىيىح مً زال ٫ما وعص ط٦غه في ا ٣ٟغة ا ؿاأ٣ت ،وط  ٪ألهمُت اإلاىيىٕ في بعؾاء صٖاثم مضعؾت وَىُت لى٣ض ،جىُل ٤مً
ا ترا٦م ا ىص ي ومىجؼ ا ٟٗا ُت ا ى٣ضًت مهما ٧ان الازخال ٝخى ٫مىهجها وعئٍتها.
ًغي عوالهض أاعر ّ
أإن بٖاصة ا ٣غاءة " ٗب و ِؿذ اؾتهال ،"٥وخُض ٌُؿ ِ٣ا لٗب ٖلى بٖاصة ا ٣غاءةً ،يخج مٟهىم ا خٟخِل
خٗغٖ ٝلحها ،وهى ما ً٣هضه أاعر مً خُض ّ
ؤو ا خٞ ،٪ُ٨ٟا لٗب ٗ٦ملُت جغٞحهُت ًخٗامل م٘ ألاقُاء أمىُ ٤ا ّ
بن بٖاصة ا ٣غاءة
جدُذ ل٣اعت (ا ىا٢ض) ا ىٟاط بلى مؿخىٍاث ٖمُ٣ت في ا ىو ،ؤو أمٟهىم ٞى٧ى ً٣ىم ا ٣اعت بٗملُت خٟغٍت في ؤعُ٦ى ىظُا ا ىو،
٢هض ا ى٢ىٖ ٝلى ما ججاوػجه ا ٣غاءة ألاولى ؤو ما ؾ ِ٣مً ال وعي ا ٩اجب أمٟهىم ؤمبرجى اً٩ى ،وجل ٪هي وُْٟت ا ى٣ض ومضاع
ا ٗملُت ا ى٣ضًت ،ومً زال ٫هظه ؤلاياءة ؾى ٝه٣اعب ا غئٍت واإلاىهج ا ى٣ضي ٖىض مدمض مهاً.٠
ا ٟٗل ا ى٣ضي مىهج وعئٍت:
و ٗل هظا اإلاإمى ٫ا غئٍىي (ا ٣ٟغة ا ؿاأ٣ت من ٦خاأه) مً مدمض مهاً٨ً ٠ك ًٖ ٠مىهجه ا ؿُاقي ا ظي ٌكمل "ؤؾـ
ّ
ا ٣غاءة ا ؿُاُ٢ت (اإلاا  – ٠ا خاعٍش – اإلاجخم٘) ،2و ّ
٨ىه ًبضو مً مىٓىع مسخل ،٠ط  ٪ؤهه ًدبنى ا ُغح ا خىانلي ،ؤي جىانل
عئٍت ألاصًب م٘ مجغي ا خاعٍش واإلاجخم٘ٞ ،مٟهىم ا ّ
٣غاء والجماهحر وعص م٣غوها أخىنُ ٠لحا خحهما ا لخان جخإ٦ضان مً زال٫
ّ
اإلاىٓىع الاظخماعي ا ىا ٘٢في خُىه وفي ْغٞه ا خاعٍذيٞ ،ا ٣اعت هه ٠اإلاش٢ ،٠٣ض ًسغط ًٖ هُا ١عٚبخه في ا ٣غاءة ،ألهه ٢ض
ً٩ىن ٚحر مهخم بها ،و ّ
 ً٨خا خه جضزل يمً مىٓىع اإلاجخم٘ اإلاىٟلذ خىه مً ؤجىن اؾخٗماع ّ
صمغ أىاه ا ٨ٟغٍت وا لٛىٍت وؤخا٫
شخهِخه بلى هىٕ مً الاوكُاع في ا ّغئٍت ،و هظا ؤعص ٝمدمض مهاً ٠ون" ٠الجماهحر ا تي جغي هٟؿها ُٞما ً٨خب ٖجها"
ألاصًب ،وهىا ججضع ؤلاقاعة بلى عئٍت مدمض مهاً ٠ا ٗاعٞت ألحٓتها وْغٞها ا خاعٍذي ،وهي ما ًم ً٨ؤن وؿمه أا ّغئٍت ا ىًا ُت،
ا تي جمشل اؾخمغاعا أمٗغُٞتها لىًا ُت ا ؿُاؾُت وا تي وا٦بذ خغ٦ت ا خدغٍغ مً اإلاؿخٗمغٟٞ ،ي ٞهل "ا ٣هت وا شىعة
الجؼاثغٍت" مً ٦خاب "ا ىثر الجؼاثغي الحضًض"٣ً ،ى ٫مدمض مهاً " :٠وؾىداو ٫في هظا ا ٟهل جدضًض مى ٠٢هاالء
ا ٣هام مً ا شىعة ،ومً زم أُان ا ضوع ا ظي ٢امىا وٍ٣ىمىن أه في اإلاؿحرة ا ىَىُت بلى ظاهب ٚحرهم مً اإلاىايلحن" .
ّ
بن ا خإُ٦ض ٖلى ا ّغبِ أحن ألاصب ومؿحرة اإلاجخم٘ ٧ان و ُض ا ّغئٍت الاقتراُ٦ت ا تي ؤ٢امذ ٖلحها ا ؿلُت ٚضاة الاؾخ٣ال٫
ّ
هٓامها ا ؿُاس ي ،وعاخذ جىٓغ لمجخم٘ ا ظي ًدك٩ل في مسُا ها واإلاسُا ٫الجمعي ؤلٞغاص مٗخمضة في وٖحها ٖلى مؿاهمت
ا ىًا ُت اإلاٗغُٞت ّلىسب اإلااصلجت ،مىاهًت في ط  ٪وا ٘٢الاؾخٗماع ا ظي ٧ان جسغٍبُا هاصما ،ومؿخٛلت عٚبت اإلاش ٠٣في أىاء
زهىنِخه ا ٨ٟغٍت وؤلاأضاُٖت بُٗضا ًٖ أهمت ا ىظىص الاؾخضماعيٞ ،ـ ـ "بطا ٧ان الاؾخٗماع ٢ض ؤٞاص بٌٗ ا بالص ا ٗغبُت خحن
 http://www.djazairnews.info/2014-02-08-09-28-50/155-2014-01-24-17-03-54/68620-2014-02-11-17-35-28.html - 1ه٣ال ًٖ م٣ا ٫بل٣اؾم
أً ٖبض هللا ،مدمض مهاً ٠ومىهجه ا ى٣ضي ،مى ٘٢ظغٍضة الجؼاثغ هُىػ.
ٖبض الحمُض هُمت  .ا ىو ا كٗغي أحن ا ى٣ض 2 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=461179650669383&id=326901420764
ا ؿُاقي وا ى٣ض ا يؿ٣ي .

 2ص.مدمض مهاً ،٠ا ىثر الجؼاثغي الحضًض ،اإلااؾؿت ا ىَىُت ل٨خاب ،الجؼاثغ ،1983 ،م.9
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ه٣ل ب حها اإلاُبٗت وا صح ٠واإلاجا ـ ا ٗلمُت وهدى ط ٞ ،٪ةهه في الجؼاثغ ٧ان ٖلى ٖ٨ـ ط  ٪جماما ،بط م ًإث ُيكغ خًاعة
ّ
وبهما ظاء ِؿلب ؤ٩ٞاعا كٗبّ ،
وٍؼوع جاعٍسه وٍدُم ُ٦اهه وَؿخٛل زغوجه". 2
وا ٣غاءة في ٞدىي عئٍت مدمض مهاً ،٠ج٨ك ًٖ ٠مداو ت خىظُه ألاصب هدى ما هضمه مٗى ٫اإلاؿخٗمغ ،ومً زمت اهبشا١
صاثغة ز٣اٞى – ؤصأُت هابٗت مً خغ٦ت اإلاجخم٘ ا ٗامت ،ومً جُلٗاجه الاصًى ىظُت و٢ىاٖاجه ا ٨ٟغٍت ،ا تي م ج ً٨خُىظا ٥ؾىي
الاقتراُ٦ت ٦مظهب ًيكض ا ٗضا ت الاظخماُٖت وا خىػَ٘ ا ٗاص ٫لثروة وج٩اٞا ا ٟغم ومداعبت الجىٕ ،وهى ما ًمىذ ا ًبِ
ا ؿُاقي ٦مٗالجت مىهجُت ترؾُم خضوص ا ٨خاأت ومًامُجها ،مٗنى مدؿاو٢ا وهض ٝألاصًب في الحُاة ،وبا خالي هض ٝا ىا٢ض مدمض
ّ
مخدغع وٗٞاٞ ،٫ا ؿُا ١ه٣ضًا "هى ما ًغا ٤ٞا ىو .وا ؿُا ١هى ؤًًا زاعط
مهاً ٠في جهىعه ألصأُت زا ٣ت ك٩ل مجخم٘
ا ىو".3
ّ
ٌكحر مدمض مهاً ٠في ا ٣ٟغة ا ؿاأ٣ت بلى ؤهه ٖلى ألاصًب ؤن " ٌٗخني بٗباعجه ،وٍىضح ؤ٩ٞاعه ومىاٟ٢هُٓٞ ،هغ ٖمله في
مخىاو ٫ؤٚلبُت ا ٣غاء ،"..والاٖخىاء أا ٗباعة وجىيُذ ألا٩ٞاع واإلاىاً ،٠٢خٗل ٤أا ؿُا ١ا ظي ًخإزغ أه ألاصًب وٍجهل مً مُٗىه
ُٞهبذ اإلاهضع غئٍخه ألاصأُت ،وهى ما ٌك٩ل في ُ٦اهِخه ما ًغا ٤ٞا ىو عئٍت وما هى زاعظه واٗ٢ا ٘٣ُٞ ،الاؾخصحاب اإلاغظى
أحن ا ىو وما ًدُُه ٦ضال ت ٖلى الاوسجام ا ظي جغهى ب ُه الاًضًى ىظُا اإلاجخمُٗتّ ،
ألن ا ىو ٦ما هى ّ
مٗحن في ٖباعة مدمض
مىظهت هدى شخو ّ
مهاًُ٦ ،٠ىىهت ّ
مٗحن هى ا ٣اعت ،وهى ٢اعت مً َبُٗت زانت ،ؤي أيُت ٞاٖلت حؿاهم في أىاء مجخم٘
حؿىصه ا ُ٣م واإلاباصت.
ّ
بن عئٍت مدمض مهاً ٠تهض ٝبلى ش يء ٧ان ٢ض ؤقاع ب ُه ظا ٥صعٍضا في ٖملُت ج٨ُ٨ٟه ٩لمت ا ؿُا ١أا لٛت ا ٟغوؿُت
(" ،)contexteا تي حؿم٘ أا ك٩ل آلاحي  ،qu’on texteؤي ّ
ىىهو"ُٞ ،4هبذ ا ؿُا ١بهظا اإلاٗنى هى جىهُو ا ىا٧ ٘٢ي ًخىا ٤ٞم٘
عئٍت ألاصًب ا ظي ّ
ًخىظه أىهه "لجماهحر جغي هٟؿها ُٞما ً٨خب ٖجها" ،بٗباعة مدمض مهاً ٠هٟؿهٞ ،ا ؿُا ١خُجها ًإزظ
صال خه الجىهغٍت اإلاٟجغة ه مً زال ٫ا لٛت ،هظا ّهبه مدمض مهاً ٠بلى ّ
ؤن "ا ًُ٣ت جسو ا لٛت وألاؾلىب واإلاًمىن طاجه"،
وا ٨خاأاث اإلاًمىهُت ٖاصة ما جخٗا  ٤م٘ مٟاهُم الحغ٦ت اإلاجخمُٗت ا ضا ت ٖلى مُٗاعٍت جسضم ا هض ٝمً ألاصب ،وا ظي ال ً٩ىن
ؾىي اعجباٍ ا ىو أُ٣م اإلاؿاع اإلاجخمعي ا ىاظؼ في ا ىعي الجمعي ُ٨٦ان ّ
ًخدغ ٥هدى ٚاًاث ؾامُت ،ومٗاًحر ا لٛت وألاؾلىب
ؤًًا.
امل ج و ع ا ر (أدوات) القرا :
ال ًم ً٨ؤن هٟهل ٧اجب ما ؤو ها٢ض ؤو م٨ٟغ ًٖ ا ٓغو ٝاإلادُُت أةهخاظُخه ا ىهُت ،وا غاهً أ٩ل مؼاًاه ومالبؿاجه ا ظي
ؾاهم في جإزِض ا ىو مً خُض ا ّغئٍت واإلاىهج ،و ٗل بٖاصة ٢غاءة مدمض مهاً ،٠وٞهُل مً ا ى٣اص وألاصأاء الجؼاثغٍحن ًُٟض
ؤ٦ثر في حكُ٨ل الخاعَت اإلاٗغُٞت وؤلاأضاُٖت ا ىَىُت ا تي ُحٗخبر ا غ٦حزة ألاؾاؽ في أىاء الخهىنُت ا ىَىُتّ ،
ألن ا ٨ٟغ وا ى٣ض
وألاصب ظمُٗهم ًىبىىن في ٧لُتهم ا ترا٦مُت ،وا ُُٗ٣ت ّ
بهما حؿاهم في جطخُم ا ٟغاٚاث ٖلى مؿاع ا خجغبت ،أما ٌُٗ ٤ا ىٓغ بلى
ا ظاث ا ىَىُت في ق٣ها اإلاٗغفي ،وبا خالي ببٗاصها ًٖ حكُ٨ل مىخى زهىنُتها الخا ٣ت لبهمت وا خ٨غَـ.
 1صعاؾاث في ألاصب الجؼاثغي الحضًض ،مغظ٘ ؾاأ ،٤م.22
 3ههُاث ،م ؽ ،م.133
 4م ن ،م.133
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ّ
ّ
ًدضص مدمض مهاً ٠في ٦خاأه "ا ىثر الجؼاثغي الحضًض" مىهج أدشه وانٟا بًاه أ ـ ـ "اإلاىهج ا خدلُلي ا ترُ٦بي" ، 1وٍبضو ؤهه
ازخاع هظا اإلاىهج ّ
ّ
اههب "أا ضعظت ألاولى ٖلى ا ً٣اًا ا ىَىُت وا ٣ىمُت ا تي جضوع خى ها ٢هو اإلاجمىٖت
ألن اهخمامه
اإلاسخلٟت"ٖ ً٨ ،2لى ا هامل ٌكحر ا ىا٢ض ّ
ؤن صعاؾخه ؤ ّٟذ "ؤؾاؾا جلبُت ُلب وػاعة ؤلاٖالم ا ٗغاُ٢ت خيكغ في ؾلؿلت
اإلاىؾىٖت ا هٛحرة .و  ً٨ا ىػاعة اعجإث خظ٣ٞ ٝغاث مجها خخماش ى وألاٖالم ا ٗغاقيٞ ،غ ٌٞاإلاا  ،٠وؾلمها بلى ا كغ٦ت
ا ىَىُت ليكغ وا خىػَ٘".3
مما ال قُٞ ٪ه ّ
ّ
ؤن اإلاىهج ا خدلُلي ا ترُ٦بي ُٞه ؾٗت مً اإلاجا ٫ترجِب مالمذ ا ّغئٍت ا تي ًغومها ا ىا٢ض ،وبا خالي ًخماش ى هظا
اإلاىهج م٘ مُُٗاث اإلاىهج ا ؿُاقي في اهخمامه أما ًغا ٤ٞا ىو وما ً ٘٣زاعظه ،و ٗل ا ً٣اًا ا ىَىُت وا ٣ىمُت ّ
حتج أاإلاُُٗاث
ّ
ا تي جمىذ ا ىا٢ض ٞسحت واؾٗت ّلخٗبحر ًٖ عؤًه وجغجِب ٖىانغ عئٍخه أما ًخىا ٤ٞو٢ىاٖاجه اإلاٗغُٞت وؤلاًضًى ىظُت ،هظا ؤ٦ض في
مضزل ٦خاأه آه ٠ا ظ٦غٖ ،لى ّ
ؤن "ا هض ٝألاؾاس ي هظه ا ضعاؾت اإلاسخهغة اطن هى ج٣ضًم هٓغة ٖامت ًٖ ا ٣هت ا ٗغبُت في
الجؼاثغ اإلاؿخ٣لت" ،4وعوص نٟت اإلاؿخ٣لت٨ً ،ك٢ ًٖ ٠هضًت ا ىا٢ض في ازخُاع مىهج ٢اصع ٖلى ج٣ضًم هىٍت زانت طاث ظظوع
وجإزحر في ا ٗم ٤ا ىٟس ي ،وج٨دؿب عٚبت في بأغاػها وؤلاقاعة ب حها ،وال ً٣ىص ب حها ًٖ َغٍ ٤ا ىو ؾىي ا خدلُل وا ترُ٦ب،
وزهىنا بطا ٧اهذ هظه ا هىٍت في م٣ضاع ُ٢مت ٧الحغٍتٞ ،االؾخ٣الٖ ٫اصة ال يهخم أه ا ىا٢ض بال مً ا ىاخُت ؤلاًضًى ىظُت ا تي
اإلاخدغعة اإلاخٗا ٣ت م٘ ّ
ّ
ههها ً٨ ،ج٣ضًم مىيىٖت الاؾخ٣ال ٫في ؾُا٢ها
جدىاو ٫ا ٟلؿٟي في اإلاىيىٖت العجباٍ الاؾخ٣ال ٫أا ظاث
ا ٗام اإلاخٖ ٤ٟلُه في ا ىعي الجمعي ا كٗبيً ،ىحي أمضي اصًى ىظُت اإلاُٗى ا ىص ي ا ظي ًغجبِ أدا ت ّ
جلبؿذ الجٛغاُٞا
ا ىَىُت ،وعاخذ جضٖى مً زال ٫ؤصواتها ومٓاهغها الهسغاٍ اإلاجخمعي في مىٓىمت ُ٢مها وجغاجبُت مؿخىٍاتهاٞ ،اإلاش٦ ٠٣مؿخىي
ٖا مّ ،
ٌٗبر ًٖ هظه الحا ت أم٣خًُاث ٖاإلاه ؤلاهخاجي.
مما ؾب ٤ط٦غه ًم ً٨ط٦غ بٌٗ ؤصواث اإلاىهج ضي مدمض مهاً ٠ا تي ّ
جدضصها عئٍخه لضعاؾت ا تي ًغوم ا ُ٣ام بها،
ٞا خدلُل
ّ
ّ
ًخهضعان ؤصواجه اإلاىهجُت ،ألهه ٖاف ا لحٓت ا ىَىُت الحاؾمت وا ىاهًت في ا ىعي ا ىَني ا ظي م ً ً٨مىٟهال
وا ترُ٦ب
ًٖ ٖالث٣ه ا ٣ىمُت ،أل ٧ان مىسغَا ٞحها مً زال ٫خلم الاوٗخا ١مً عب٣ت ا ٛانب والاهسغاٍ في عٚبت ا ىخضة ا ٣ىمُت
ّ
أاإلاخسُل ا ىاظؼ في ا ىعي ا ّ
خدغعي ،و ٗل هظا ا جزوٕ
ا كاملت ،وهظا اإلاكهض ًخُلب ؤلاعاصة ا خدلُلُت لىي٘ ا ٣اثم وجُُٗمه
ّ
هدى اإلاٗتر ٥ا ٣ىمي ً٨ك ًٖ ٠ؤصاة مىهجُت ٢ض ال جبضو ّ
ألو ٫مهلت واضحت ،وهي اؾدشماع مٟهىم ا ىًا ٫ا ؿُاس ي في هًا ُت
اإلاىهج ،وٍبضو هظا مً زال ٫ؾغصًت ا ٗىاوًٍ ا ٟغُٖت ؤو ا غثِؿتٞ ،مٟهىم "عؾا ت ا ٣ام" ،بُٗضا ًٖ الازخال ٝؤو الاجٟا ١م٘
مدمض مهاً ٠في ا ّغئٍت ا ى٣ضًت ،ال ّ
ٌٗبر ؾىي ًٖ عؾا ُت ا ٣هت ،ؤي اؾدشماع اإلاٟهىم ا ىًالي ٦إصاة في ؤلاهخاظُت ا ىهُت،
ٞهى ًغي "ان ا ُاهغ وَاع ًغي في هظه ا ًُ٣ت (ؤي عؾا ت ا ٣ام) ،وهى ِـ وخضه في هظا ا غؤي ،ؤن اإلاش ٠٣ملتزم أً٣اًا

ا ىثر الجؼاثغي الحضًض ،م ؽ ،م.8
 2م ن ،م.8
 3م ن ،هامل م.8

 4م ن ،م.7

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

17

مجلة جيل الدراسات ألادبية والفكرية  -عدد خاص بمسابقة جيل ألادب  :كانون راني  /جانفي 2015

الجماهحر أا ضعظت ألاولى ،وبما ؤن هظه ا ً٣اًا ٢ض جخًاعب م٘ ً٢اًا الح٨مٞ ،ان ؤو ٫ش يء ًيبغي ؤن ًخدلى أه ألاصًب هى
الجغؤة وخغٍت ا خٗبحر ًٖ ا غؤي في ٢ىة وٖم ، "٤والا تزام في خ٣ُ٣خه هًا ٫وؤصواجه الجغؤة وخغٍت ا خٗبحر.
حٗغى ٖمله لحظ ،ٝعٚم ؤن ط  ٪خضر صازل ا ضاثغة ا ٣ىمُت ،بال ّ
ّ
بن ع ٌٞمدمض مهاً ٠ليكغ في ا ٗغا ١بٗضما ّ
ؤن
ّ
ا جزوٕ ا ٣ىمي ال ًجب ؤن ً٩ىن ٖلى خؿاب ُ٢مت الازخال ،ٝوهى ألاصاة ألازغي ا تي ًمخل٨ها مىهج مدمض مهاً ٠ا ى٣ضي ،ألهه
وج٣ضم مًمغها وبيُاتها ا ضا تّ .
صون اوا ُت الازخال ٝال ًم ً٨ؤن ُحٗخهغ ا ىهُت ّ
بن ٖىهغ الازخال ٝضي مدمض مهاًِ ٠ـ
ؤصاة ٢غاثُت وخؿب ،أل هى ٖالمت جضٖ ٫لى ج٨ٟحر ا ّىا٢ض ا ظي ال ًً٘ في خؿاأه ؾىي اإلاكهض ألاصبي في قمى ُخه ،وهى ما ًض٫
ٖلى ّ
بن مدمض مهاً٧ ٠ان ًغوم الخهىنُت ا ّى٣ضًتٞ ،دحن ً٣اعب ّ
مضوهت ا غواًت الجؼاثغٍت ال ًمؿ٨ها مبخىعة ًٖ ظظوعها

ا خإؾِؿُتّ ،
وبهما ً٣بٌ ٖلى لحٓتها ألاولى ُ٨خب مؿاعها وٍىظه خغ٦تهاٞ ،هى ً٣ى " :٫ؤما ا غواًت الجؼاثغٍت ٞلم جْ ً٨هغث
بٗض في ق٩لها ا ىاضج .و ِؿذ "ٚاصة ؤم ا ٣غي" ألخمض عيا خىخى ،و"ا ُا ب اإلاى٩ىب" ٗبض اإلاجُض ا كاٞعي ،بال ٢هخحن
مُى خحن ِـ ٚحر ٦ما ؤقاع بلى ط  ٪ا ؼمُل عُ٦بي أد ،2"٤واإلاالخٔ ّ
ؤن مدمض مهاً٦ ٠ؼمُله عُ٦بي ٢ض قا٧ل ا ّغئٍت في جدضًض
ّ
الجيـ ألاصبي ل٨خاأت ضي خىخى وا كاٞعي ،أمٗنى ؤهه زا ٟهما في عئٍتهما ٗملحهما ألاصبيٞ ،ما اٖخبراه عواًت ،اٖخبره ا ّىا٢ض
٢هت مُى ت ،والازخال ٝهىا ال ًٖ ٠٣ىض ّ
مجغص بزباث ا غؤي اإلاسا  ،٠و ُٞ ً٨ما ً٣ىص ب ُه مً عئٍت جبدض في الجظوع ،وهى في
ط ً ٪غٍض ؤن ًجم٘ قظعاث اإلاكهض ألاصبي ُىُل ٤هدى مكغوٕ الخهىنُت ألاصأُت ا كاملت ا تي جدؿاو ١واإلاغخلت اإلامهىعة
ّ
أا بىاء ،و ٩ي ال ٌٟٛل ا ٗ٣ل ا ى٣ضي جاعٍسُخه ٌكحر مدمض مهاً ٠بلى ًُ٢ت هامت ،خحن ًغي أإهه " ِـ هىا ٥ما ًمىٗىا مً ٖض
هظًً ا ٗملحن عواًت ٖلى ؾبُل ا خجىػٞ ،خ٩ىن ا غواًت الجؼاثغٍت ا ٗغبُت ٢ض ْهغث ٢بل الاؾخ٣ال ٫في ق٩ل ٚحر هاضج".3
ّ
بن ٨ٞغة مدمض مهاً ٠هظه ال جدُل بلى ا بدض في الجظوع اهُال٢ا مً ٖىهغ الازخالٞ ٝدؿب ،و ّ
٨جها ؤًًا جمىدىا
هغإ ،بط ّ
ٖىهغا مً ٖىانغ ا ٣غاءة ضًه ،وهى ا ّ
بن ؤلاقاعة بلى ا ٣بى ٫أا ٗملحن ؾا ٟي ا ظ٦غ ٦غواًت ٖلى ؾبُل ا خجىػ
إلزباث ّ
ؤن ا غواًت الجؼاثغٍت اإلا٨خىبت أا ٗغبُت ْهغث ٢بل الاؾخ٣ال٨ً ،٫ك ًٖ ٠ط  ٪ا ّسجا ٫خى ٫ازخالٛ ٝت ا ٨خاأت،
ونغإ ألاؾبُ٣ت وألاًٞلُت ،مما ًمىذ ا ى٣ض صًىامُت ٖا ُت في جىىَ٘ مهاصع أدشه وؤَغ ا ّغئٍت ا ى٣ضًت ا ىاججت ؤؾاؾا ًٖ
ازخالٛ ٝت ا ٨خاأت ومدمىالتها ا ٨ٟغٍت.
ّ
رؤية م مد مصاي في وظيفة ال ا د :
ّ
ّ
ًخدضص ا ّىا٢ض في مٟهىم ا ٨خاأت اإلاٗانغة أإهه ط  ٪ا ٟاٖل اإلاٗغفي ا ظي ًيخج ٖلى ٚغاع ا ىو ألانلي هها مىاػٍا ،وبهظا
اإلاٟهىم جهبذ بهخاظُت ا ّىا٢ض بأضاُٖت جا ُت إلأضاُٖت ا ٩اجب ،بط ّبنها ّ
جىؾ٘ مً خضوص ا ىو ألانلي ًٖ َغٍ٦ ٤كٟها ًٖ
مؿخىٍاجه اإلاًمغة.
ّ
بن ا بدض في مٗنى ا ّىا٢ض ٖىض مدمض مهاً ،٠ط  ٪اإلاٗنى ا ظي ّ
ًدضص مىهجه وعئٍخه٨ً ،ك ًٖ ٠هىٕ مً ا خٗامل ؤلاظغاجي
وهمها ا خىانل م٘ اإلاجخم٘ٞ ،هى خُىما ّ
ً٣ضم ما  ٠صٖ.بض هللا عُ٦بيّ " ،
م٘ خا ت جُبُُ٣ت مىيىٖها ا ىو ألاصبيّ ،
جُىع ا ىثر
مهمت ا ىا٢ض٣ً ،ى " :٫وٗغّ ٝ
الجؼاثغي الحضًض" ،وبٗض ؤن ّ
ًىضح عؤًه (عُ٦بي) في جدضًض ّ
ؤن ٦شحرًً ؾىً ٝسخلٟىن م٘ ا ض٦خىع
 1م ن ،م.10
 2م ن ،م.116
 3م ن م.181
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عُ٦بيٞ ..ا ّىا٢ض في هٓغي ِـ ّ
مٟؿغا ؤو واؾُت ٞدؿب ،أل هى ناخب مىٟ٣ً ٠٢ه في ج٩امل ؤو جىا ٌ٢م٘ مى ٠٢ألاصًب"، 1
ٞمهمت ا ّىا٢ض أا يؿبت إلادمض مهاً ٠هي ا خٟؿحر وا خىؾِ واإلاى ،٠٢أدُض ؤيا ٝبلى عئٍت عُ٦بي هظا ا ٗىهغ ألازحرّ ،
ّ
ألن
عُ٦بي ًغي ّ
ؤن وُْٟت ا ّىا٢ض خؿب ما ًىعصه مدمض مهاً" :٠هي جٟؿحر هظا الجما ،٫واْهاع َغٍ٣ت ألاصًب في الحض ٖلى الخحر
ؤن مدمض مهاًٞ ٠هم مً مالخٓت عُ٦بي في ّ
ؤو ه٣ض الحُاة وما ٞحها مً ػٍ ٠ؤو ْلم ؤو قغ" ،2وٍبضو ّ
ؤن ا ىا٢ض ًٓهغ َغٍ٣ت
ّ
ّ
ًخدضص ٧ىاؾُت ،و٢ض ال ً٩ىن ٦ظ ّ ،٪
أإهه ّ
ألن ؤلاْهاع ً٨ك ًٖ ٠مٗنى الحىاعٍت ا تي جدلل وجسخل ،٠و ِـ ا ىاؾُت
ألاصًب،..
ا تي ج٣ى٘ ّ
وجٟؿغ.
مً زال ٫ا ض اؾت ومىهجُتها الاؾخُالُٖتً ،بضو لي ّ
ؤن ٢غاءة ألا٩ٞاع ا ّى٣ضًت ضي مدمض مهاً٦ ٠ما اهبيذ في عاهىُتها،
ع
ّ
ّ
ج٩ىن ؤ٢غب بلى مداو ت ا ٨ك ًٖ ٠مالمذ ا ّغئٍت واإلاىهج ا ى٣ضًحن ضًه ،و٢ض ًخًمً ط  ٪عئٍت مسخلٟت ،ألن ا ؿُا ١ا ٣غاجي
جبحن ّ
الخانت ،ومما ؾبّ ٤
ّ
ؤن هم ّّمدمض مهاً ٠هى ُُٟ٦ت عبِ ألاصًب
مهما ٧ان خُاصًا ،ال ًم ً٨ؤن ال جىٟلذ مىه عئٍخه
أمؿاع مجخمٗه ،أا ّخٗبحر ًٖ همىمه أا ُغٍ٣ت ا تي ججض الجماهحر هٟؿها ُٞما ً٨خبه ،و ٗل مٟاهُم ا خٟؿحر وا خىؾِ
واإلاى ،٠٢ج٣ترب مً مٟاهُم ا خدلُل الاظخماعي ،ط ّ ٪
ؤن ا ى٣ض ا ؿُاقي ًغؾم مىدنى ٢غاءاجه وانال اإلاا  ٠وا خاعٍش واإلاجخم٘،
ً٣ضم مجمل عئٍت مدمض مهاً ٠لٗملُت ا ّى٣ضًت ،ا تي مهما ؤزبذ ّ
وا خإُ٦ض ٖلى ٖىهغ اإلاىّ ،٠٢
ؤن مىهجه ٦ما هى في ٦خاب
"ا ىثر الجؼاثغي الحضًض" ،جدلُلي وجغُ٦بيٞ ،م٣اعباجه ا ى٣ضًت ج٣ترب مً اإلاىهج الاظخماعي ،وهى ما ًخجلى في جدلُله ٣هو
ا ُاهغ وَاع والجاللي زالم ،العجباٍ ٦خاأاتهما ا ٣ههُت أا خىظه الاقترا٧يٞ ،هى ًا٦ض ٖلى ًُ٢ت ا تزام اإلاش٢ ٠٣اثال:
"ٞا تزام اإلاشً ٠٣يبغي ؤن ًيب٘ مً ٢ىاٖاجه في اَاع ألاصًى ىظُت الاقتراُ٦ت ،وؤن ً٩ىن ٧ا تزام ا ٗامل اإلاىايل ا ظي ال ًُإؽ مً
نالح ألاويإ ،وٍخدمل مً ؤظل اإلادآٞت ٖلى الخِ الاقترا٧ي ٧ل ما ًهِبه مً ؤحٗاب" ،3و بلى ٙؤوؿا ١ا ىو ا ضا ت ٖلى ما
ًغومه ا ّىا٢ضٞ ،ال مىام ه مً ّاجبإ َغاث ٤ا ّخٟؿحر وا خىؾِ واإلاى ٠٢خُض جى٨ك ٠ؾغصًت اظخماُٖت جمخدً ا ىو خ٣ى٫
عئٍتها ٖلى يىء ما ً٨كٟه ط  ٪ا ىو ،وًٍ٘ في م٣األ ألاصب اإلالتزم ألاصب ا ٗاأض ه٣ال ًٖ الجاللي زالم ،ا ظي "ًُا ب أإصب
ملتزم ًسضم ً٢اًا اإلاجخم٘ ،وٍغ ٌٞألاصب ا ٗاأض. "..
بن ا خإُ٦ض ٖلى هظه اإلاىا ٠٢ا تي ّ
ج٨غؽ مٟهىم ألاصب اإلالتزم ،وٖال٢خه أاإلاجخم٘ ،هى ما ًجٗل هظا ا ىىٕ مً ا ّى٣ضًت مغجبُا
مُٗىتّ ،
ٌؿبب الخغوط ًٖ مًامُجها ازتراُ٣ ١م ؾاثضة جضزل يمً هًا ٫ا كٗب ّ
أدغ٦ت مجخمُٗت ّ
أغمخه مً ؤظل جد٣ُ٣ها
والحٟاّ ٖلحها ،وهى ما ًى٣له مدمض مهاً ًٖ ٠وَاع في ٢هت "ا ُخامى"" :هدً ال هٟغٍ في الاقتراُ٦ت ًا اأني" ،وهى ما ًجٗل
 1ا ىثر الجؼاثغي الحضًض ،م ؽ ،م.140
 2م ن ،م .140
 3م ن ،م.11

2م ن.11 ،
2م ن ،م.11
http://www.annasronline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=62762:2014-02--3
 ،47&catid=38:2009-04-13-14-11-00&Itemid=50نالح ؾٗىصي .عخلت ا بدض ًٖ مدمض مهاً.٠
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ّ
ًىْٖ ٠ىهغ ا ّىًا٦ ٫إصاة مىهجُت في مكغوٕ ه٣ضًخهٞ ،هى ًغي ّ
الاخخما ٫واعصا في ّ
أإن زالم ًغٌٞ
ؤن مدمض مهاً٠
ّ
"ألاصب ا ٗاأض ألهه ًدىافى وا ضوع ا ىًالي ا ظي ًيبغي ؤن ً٣ىم أه ألاصًب" ،2وبا بضاهت ؤن ا ىو اإلالتزم ،جيخج ٖىه عئٍت ه٣ضًت
ملتزمت ،حٗ٨ـ ا ضوع ا ّىًالي لحغ٦ت اإلاجخم٘ ا ظي ًىٟغ مً ٖبصُت اإلاؿعى في ُ٦ىىهت ألاصب ،وا ىاّ ٘٢
ؤن اإلا٣األت أحن الا تزام
هىة واؾٗت أحن بأضاُٖت ا ىو وبزالنه لٛتّ ،
وا ٗبض ًجٗل ا ّ
ألن ّ
هم اإلابضٕ ألاو٨ً ٫مً في اقدبا٦ه م٘ ٖا م ا لٛت ،وبا خالي
ًهبذ ا ٗبض خغ٦ت مً الحغ٧اث ا خ٣ىُت في ا ٨خاأت وا ّغئٍا ،و ِـ مؿل٩ا ؾلبُا ً٣ىم ٖلى ا ًضًت م٘ اإلاؿل ٪الا تزامي.
ّ
ّ
بن ا ىا٢ض في هٓغ مدمض مهاًً ٠جب ؤن ًدؿلح "أا ش٣اٞت ا ًغوعٍت ا تي ججحز ه مماعؾت ٖمله في بَاع اإلاىيىُٖت وا ّغئٍت
ا كمى ُت وا ٗمل في بَاع مىهج ّ
مدضص وٚاًت واضحتً ،خجىب ٞحها ا خدامل واإلاجاملت ؤو ا ٨الم ٖلى هامل ا ٗمل ألاصبي م٘
جدضًض ٖال٢ت ألاصب أاإلاجخمّ٘ .3"..
م٨ملت إلاا ّ
بن هظه ا ٗىانغ حٗخبر ّ
خضصه مدمض مهاً ٠في ٦خاأه "ا ىثر الجؼاثغي الحضًض" مً
ّ
ٖىامل جمشل وُْٟت ا ّىا٢ضٞ ،ا ّىا٢ض خؿب مدمض مهاًّ ،٠
وٍخىؾِ وٍ٩ىن ه مى ،٠٢وإلاماعؾت هظه اإلاهام ًجب ؤن
ًٟؿغ
جخىٞغ ضًه ا ش٣اٞت ا ًغوعٍت وا ّغئٍت ا كمى ُت واإلاىهج ّ
اإلادضص وا ٛاًت ا ىاضحت ً٨ ،م٘ ٧ل هظا ًجب ؤن ج٩ىن ٖال٢ت ألاصب
أاإلاجخم٘ واضحت ،وهظه ا ٗال٢ت ألازحرة هي ا تي حؿم ا ّى٣ض بؿمت ؤلاًضًى ىظُت ،وهي ا تي ججٗل اإلاُٗاعٍت الاظخماُٖت ا تي جد٨م
عئٍت ا ّىا٢ض جخىٚل في مًمىهُت ا ٗمل أدشا ًٖ مٟانل اظخماُٖخه وجاعٍسُخه ،مخجاوػة ا ىو في ّ
خض طاجه ُ٨٦ان مؿخ٣ل،
خغ٧ي ه خضوصه و ه مًمغ ٞني وظمالي ًجٗل مىه ؤ٣ٞا مىٟخدا ًسغظه مً ا ّؼمىُت بلى ا ىهُت ّ
اإلاجغصة.

ّ
أزمة ال قد وألادب برؤية م مد مصاي :
ًغي ص.ؾُٗض ًُ٣حن ّ
أإن "ج٣ىٍم ا ىعي واإلاماعؾت ا ى٣ضًحن ًغتهً بلى جدلُل مؿاعاتهما وؤق٩ا ٫ججلحهما في ا ؼمان
ّ
ّ
وعي بٗثراث مؿاعه ،ومداو ت زل٤
وا هحروعة" .23بن عؤي ؾُٗض ًُ٣حن ًىبش ٤مً ٢غاءة في اإلاكهض ا ى٣ضي ا ٗغبي اهُال٢ا مً ٍي
مؿاع ًمخذ مً جاعٍسُت ا خد ٤٣ا ّى٣ضي في أضاًاجه مهما ٧اهذ بؿُُت ؤو َا ها اهدغا ٝما ،هظا ٌؿخٗمل مٟهىم ا خ٣ىٍم٧ ،ىهه
ال ٌٗخ٣ض أا ُُٗ٣تّ ،
وبهما ٌكخٛل ٖلى ا ترا٦م ،و ظ ٞ ٪ا خ٣ىٍم ٖىضه مغجبِ أا خجلي ا ّى٣ضي في ا ّؼمً وا هحروعة.
ًىُل ٤مدمض مهاً ٠في جدضًض مٓاهغ ؤػمت ا ّى٣ض وألاصب مً زال ٫ظض ُت ا ىاٞض واإلادلي ،خُض ً٣ى" ٫ان ألػمت ألاصب
ا ٗغبي ؤؾباأا مىيىُٖت .ومً ؤهمها في هٓغها َغٍ٣ت حٗامل ألاصًب ا ٗغبي م٘ اإلاظاهب وا ٟلؿٟاث ا ىاٞضة". 1
ٞبٗض ؤن ّ
ًدضص م٨مً ألاػمت في مى ٠٢ألاصًب مً اإلاظاهب وا ٟلؿٟاث ا ىاٞضة ًً٘ ،مبً٘ عنضه ٖلى ماهُت ا خٗامل،
خانغا بًاها في الاهبهاع وجغؾم الخُى وب٢امت ؤصأه ٖلى ؤؾاؾهاٞ ،هى ً٣ىٞ " :٫إصًبىا بهغجه ظضة هظه اإلاظاهب وا ٟلؿٟاث،
ٞا٦خٟى أترؾم زُاها ،ومداو ت ا٢امت ؤصأه ٖلى ؤؾاؾها"ً ،2غنض مدمض مهاً ٠ا لحٓت الحاؾمت في زل ٤ؤػمت ا ّى٣ض وألاصب،
وهي الاهبهاع ،و٧ل ما ًخلىها ٞهى هاجج ٖجها أا ًغوعةّ ،
ألنها لحٓت زباث ا ىعي يمً ٞانلت خًاعٍت زاعط وؿ ٤خًاعجه وؾُا١
ا ض٦خىع ؾُٗض ًُ٣حن ،آٞا ١ه٣ض ٖغبي مٗانغ٦ ،خاب مقتر ،٥صاع ا ٨ٟغ اإلاٗانغ ،أحروث ،صاع ا ٨ٟغ  ،صمك ،2003 ،1/ ٍ ،٤م .14
 2ا ىثر الجؼاثغي الحضًض ،م ؽ ،م.87
 3م ن ،م.87
 4م ن ،م.87
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جاعٍسه ،ظ ٞ ٪هي حك٩ل بٖا٢ت مٗغُٞت جمى٘ ا ىعي مً ا خىانل م٘ ا ظاث في ججلُاتها ا خاعٍسُت ،وو ٤ٞهظه ا ّغئٍت ٘٣ً ،ا ٟهم
في صاثغة ا ّغئٍت ا ُُُ٣يُت ا تي عاٖذ ْغو ٝا خٗامل م٘ ألاػمتٞ ،دهغتها في هُا ١ا ىعي أما ٌؿخضُٖه مً ج٣ىٍمٞ ،لحٓت
الاهبهاع ٖاأغة ال جٟخإ جؼوٖ ٫لى و ٘٢ا هضمت الحًاعٍت ،و هظا ؤًًا ٌٗىص أىا مدمض مهاً ٠بلى ا ىي٘ ا ُبُعي في بٖاصة جدغٍ٪
ّ
أدغ ألاصب وا ّى٣ض ا غا٦ض ،مظ٦غا ألاصًب في ٚمغة اهبهاعه أا ىاٞض ؤهه "وس ي مبضؤ ؤؾاؾُا ٧ان ٖلُه ؤن ًخظ٦غه ؤزىاء حٗامله م٘
ألا٩ٞاع الجضًضة ،وهى ؤن هظه ألا٩ٞاع ال جُٟضه ،وال جثري ؤصأه وٞىه ،بال بطا اهُل ٤في ا٢خباؾاجه مً ؤعى نلبت .وهظه ألاعى
ا هلبت ً ج٩ىن ٚحر ا ترار ا ٗغبي ا ظي هى ا ًمان ا ىخُض صخهِخه وؤنا خه"ً ،3هل مدمض مهاً ٠بلى ؾبب الاهبهاع في
اإلاظاهب وا ٟلؿٟاث ا ىاٞضة ،وانٟا ط  ٪أ ـ ـ " ّ
الجضة" ،ؤي خضازت اإلاُُٗاث اإلاظهبُت وا ٟلؿُٟت ،وبا خالي ً٩ىن ا باٖض ٖلى ط ٪
هٟؿُاً ،سخلج في ؤٖما ١ألاصًبِٞ ،ك٩ل ه ٖاث٣ا ؤمام خغ٦خه ؤلاهخاظُت ،ؤي ٌتجؼ ألاصًب ًٖ زل ٤لحٓت الاوسجام م٘ عاهىه،
ُٞبدض ًٖ مهاصع الحضازت ( ّ
الجضة) ،ا تي م ً ً٨مىخجا ها ،وال مكاع٧ا في وسج ّ
جهىعاتهاُٞ ،يخج أظ  ٪حكىيها عئٍىٍا ،ال ًمً٨
"ج٣ىٍمه" أخٗبحر ؾُٗض ًُ٣حن بال ًٖ َغٍ" ٤ا٢خباؾه مً ؤعى نلبت" أخٗبحر مدمض مهاً ،٠ؤي ا ٗىصة بلى ا ترار ،ا ظي ٌٗني
ج٣ٟض نىعة ا ظاث في ججلحها في "ا ّؼمان وا هحروعة" أخٗبحر ؾُٗض ًُ٣حن .و ٩ي ًىضح ؤػمت ا ّى٣ض وألاصب ّ
ًخُغ ١بلى هدُجت ج٣لُض
ّ
ّ
ا كٗغ ا ٛغبي ،اإلاخمشلت في اه٣ٟاص "ا ّغئٍت ا ٩ىهُت" ا تي سجىذ ا كٗغ في ق٩ل ا ىمىطط ا ٛغبي ،وهى ما م ٌؿمذ ّلخجغبت ؤن
جمخض في ظؿض ا ترار وجيخج همىطظها الخام ،وجٟكذ ْاهغة ا ٛمىى" ا تي م ٌُٗها مهاًّ ٠
خ٣ها في بأاهت ظىاهب َبُٗتها
وخ٣ُ٣تها ومىٗ٢ها مً ٨ٞغوٍت ا ّكٗغ ،ط  ٪ؤن ا ٛمىى في ا ّكٗغ الحضاسي ٚحر مُلىب ظاجه ،أل ؤملخه ا ًغوعة ا ّ
ٟىُت ا تي
ً٣غع ّ
جىا٦ب ا خدىالث ا ٨بري والجىهغٍت في الحُاة اإلاٗانغة ً٨ ،مدمض مهاًًٟ ٠اجئ ا ٣اعت في ّؤهه ّ
أإن "ا ضٖىة بلى
الاهٟها ًٖ ٫ا ش٣اٞاث ا ٗاإلاُت صٖىة ٚحر صحُدت" ،4وهى ما ً٨كٗٞ ًٖ ٠ا ُت ا ٗ٣ل ألا٧اصًمي ا خُبُ٣ي ،ا ظي ًخىانل م٘
اإلاجخم٘ ،وٍجم٘ ّ
ماصجه مً ٗٞا ُاجه ،وٍماعؽ الازخال ،ٝال ُجٗل مىُ٣ه ْاهغا في أاع ألايىاء ،و  ً٨حرؾم ٨ٟغجه مؿاعا
ّ
نغاُٖا ومىايالً ،داًض اإلاجخم٘ ،وٍىجؼ شخهِخه مخمشال ا ىا ٘٢ا ٗا مي ،مما ًجٗل ٨ٟغجه بخاَاتها ا كاملت ؤلاوؿاهُت ،ؤو
ما ظاء ٖلى حؿمُخه ه٣ال ًٖ ا ى٣اص أـ ـ ـ "ا ّغئٍت ا ٩ىهُت" ،ا تي ججٗل ا ظاث ومىخىظها ا ش٣افي في مٗتر ٥الحُاة وا ىا ،٘٢و ٗل هظا
ًجغها بلى ؤن هظ٦غ ّ
ّ
ؤن ما جىاو ه مدمض مهاً ٠مً جإُ٦ضه ٖلى ٖال٢ت ألاصب أاإلاجخم٘ ،ال ًجب ؤن هٟهمه مً زال ٫ا ؼاوٍت
وجُىع ألاصواث وا ٨خاأت ا ى٣ضًتّ ،
ًُ٣ت ،ؤي اؾدُٗاأه أٟهم ا لحٓت ا ّغاهىت ّ
ؤلاًضًى ىظُت ا ّ
ألن هظه ا ٗال٢ت ا تي ج٩لم ٖجها
مدمض مهاً ٠خخما ٧اهذ جسً٘ غئٍت اًضًى ىظُت مدضوصة يمً ظهاػ مٟاهُمي ؤًًا مدضوص ً٨ ،ما ًم ً٨ؤن ّ
ًشمً
اإلاؿعى اإلاهاًٟي وؤ٧اصًمُى اإلاغخلت (ا ّؿبُٗيُت)ّ ،ؤنهم َب٣ا خل ٪ا ٗال٢ت ا تي ظٗلذ الجامٗت مٟخىخت ٖلى اإلاجخم٘ ،هٓغا
القخٛاالث ا ى٣اص ا ىاُٗ٢ت ،ظٗلىا مً الجامٗت مىبرا خسغٍج ا ٟ٨اءاث ا ّى٣ضًت وؤلاأضاُٖت طاث اإلاؿخىي اإلاؿاًغ ُمىخاث
اإلاجخم٘ اإلاٗغفي و٦ظا اإلاجخم٘ أهىعة ّ
ٖامت.
ال دارة/اللغة /ش ا ت ال قد:
ّ
ّ
ججـ هبٌ ا ىو ،وحؿخم٘ بلى ؤٖما٢ه ا تي جسٟي ما م ًٓهغه ا ٩اجب ٖالهُت ٖلى
ًخإؾـ ا ّى٣ض مً زال ٫اإلا٣اعباث ا تي
عئوؽ ا ٩لماث ،وفي ٧ل هظا ّ
ٞةن ا ىا٢ض ًدخٟي أا ىو مجا ؿت ومااوؿت ومضاعؾت٦ ،ما ً٣ى ٫ا ى٣اص ،وجٟغَٗا هظا ؤلازباث،
ً٣ى ٫ا ض٦خىع ؾٗض هللا في ٦خاأه "صعاؾاث في ألاصب الجؼاثغي"٣ٞ" :ض ٧ان ا كُش ا بكحر الاأغاهُمي ٌؿخم٘ بلى قٗغاء هظه ا ٟترة
ُى٣ضها وَٗلٖ ٤لحها وٍدبظ قٗغ هظا وًٍُٗ في قٗغ طا٦ .٥ما ٧ان ًىا٢ل ا ٨خاب _ أد٨م عثاؾخه خدغٍغ ا بهاثغ _ وًٍ٘
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هم ا كغوٍ ا ًُ٣ت خحن ًغٍضون ا يكغ ؤو ًُمدىن بلى ا ٨خاأت"ّ ، 1
بن ا ّى٣ض ال ًم ً٨ؤن ً٩ىن بهضه ا ُغٍ٣ت ا تي ماعؾها
ّ
ا كُش ؤلاأغاهُمي ،ألهه ًمخشل بلى ا ظا٦غة ا ّى٣ضًت ا ترازُت ا تي حؿخلهم نىعة ٖ٩اّ ومغبض ،ؤي ًٞاء ا ؿى ١ا ظي ٌك٩ل
مؿغخا لمماخ٨ت ألاصأُت ،بال ّ
ؤن ؾٗض هللا ًغٍض قِئا آزغ مً ط٦غه هظا الخبرِٞ ،ؿخُغص ٢اثال " :وهدً ٢ض ال هخ ٤ٟم٘ ا كُش
ؤلاأغاهُمي في ا ُغٍ٣ت ا تي خمل ا ّكٗغاء وا ٨خاب ٖلى ج٣لُضها ،و ّ
ّ
هخدضر ًٖ ا ىا ٘٢ا خاعٍذي ،وبا خالي ً ّ
هخٗغى
٨ىىا
أاإلاىا٢كت هظه ا ُغٍ٣ت آلان .وٍٟ٨ي ؤن وٗخبرها مغخلت جاعٍسُت مً خُاجىا ألاصأُتّ ،
مهضث إلاغخلت ؤزغي ٧اهذ طاث ًٞل ٦بحر في
وي٘ خغ٦ت ا ّى٣ض ألاصبي وجُىٍغها" ،2و ٗل ما ؤقاع ب ُه ؾٗض هللا ٌك٩ل ا ترا٦م ا ٨ٟغي ا ظي حؿخُٟض مىه الحغ٦ت ا ّى٣ضًت،
وب٣ضع ما ً٩ىن اٞضا هاٞ ،هى في طاث ا ى٢ذ صاٗٞا ها ٖلى الحغ٦تّ ،
ألن ا ظا٦غة ال حؿخٟؼ ا ُ٨ىىهت ؾىي ٖىض اؾخدًاع
ع
ّ
ّ
ّ
ا ظوا٦غ ً٨ ،ما ؤعٍض ؤن ؤنل ب ُه هى "ا خ٣لُض" ا ظي ًدمل ا ىا٢ض ٖلُه ا ٨خاب وا كٗغاء ُيخهجىه ٦ىبراؽ يهخضون أه،
ٞا ّى٣ض ِـ جل٣حن ا ُغٍ٣ت ،أل هى خٟغ في ا ىو ونىال بلى اإلاٗنى ،وزال ٫ط  ٪جى٨ك ٠خغ٦ت ا ىو وازخالالجه في هٓغ
ا ّىا٢ض ،ومً ّ
ؤهم ؤلاق٩ا ُاث ا تي جض ٘ٞأاإلاإػ ١ا ّى٣ضي بلى ا ّؿُذ ،خؿب ما ؤعي ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫و ِـ الحهغ ،بق٩ا ُت
خغ٦ت الحُاة وا ىا ،٘٢وهى ما ًُغح ٨ٞغة الحضازت ،وبق٩ا ُت ا لٛت ٦مُ٩اهؼمحن حٗبحرًحن ًٖ لحٓت ؤلاهخاظُت ا ىهُت.
ً٣اعب مدمض مهاً ٠اق٩ا ُت الحضازت مً زال ٫مٟهىم "الحضًض" ضي زغفي وعُ٦بي ،ا لظان ؤًا ّ
ؤن الحضازت حٗني ا خُىع
ع
في "ا ك٩ل واإلاًمىنٞ ...غؤًا ّ
ّ
ؤن ألاصب الجؼاثغي الحضًض أضؤ م٘ ْهىع الاخخال ٫ا ٟغوس ي ،4"..وا ىاضح ؤنهما ؤزلُا أحن مٟهىم
ّ
الحضًض والحضازت ،و٢ض ً٩ىن ّ
مغص ط  ٪وخؿب ج٣ضًغي ،ؤهه في خُجهما ،م ً ً٨اإلاٟهىم مخضاوال أا ٨شاٞت وا ٗم ٤ألاصأُحن
خٗم ٤في ا ّغئٍت ،زم ٌٗغى مدمض مهاً ٠عؤًه ا ظي ّ
وا ٟلؿُٟحن ا لظًً ًدُدان هما ا ّ
ًصحح بٌٗ ا ص يء ما طهب ب ُه ا غؤي
ا ّؿاأ ،٤خُض ً٣ى" :٫وا ىاّ ٘٢
ؤن الحضازت ؤوؾ٘ مً هظا اإلاٟهىم وؤٖمٞ ،٤هي في هٓغها ال جىدهغ في ا ك٩ل واإلاًمىن ،أل جمخض
ّ
الى اإلاى ٠٢وا ىٓغة"  ،و ٗل اإلاىّ ٠٢
ألاو ٫لخغفي وعُ٦بي ٌٗل ٤الحضازت ٖلى ا ّخدُ٣ب ،وا ّؼمىُت ججٗل الاهخمام مىهبا ٖلى
ا ٟترة ا ّؼمىُت مهمال ا ىو ،وهظا ما ً٣ى ٫أه الحضازُىن ومجهم ؤصوهِـ في "أُان الحضازت" جدذ ٖىىان "ؤوهام الحضازت" ،2وؤعي
ؤن مى ٠٢مدمض مهاً٧ ٠ان ؤ٢غب بلى اإلاٗنى الحضاسي في ٞهم الحضازت خحن اٖخبرها مى ٠٢وهٓغةّ ،
ّ
ألن ا ٗىهغًٍ ّ
ًمخضان بلى
ّ
ا ىوٞ ،ال ًٟهالهه ًٖ واٗ٢ه وال ًخجاوػاهه أضٖىي ا ّؼمىُت ،ؤي الح٨م ٖلُه أا ٣ضامت ُ٢اؾا بلى لحٓت اإلاضاعؾت ،وٍبضو ؤهه
ٌٗخبر ؤًًا جُىع ا ك٩ل واإلاًمىن مً مٗاًحر الحضازت ،وهما ّ
ؤقض اعجباَا أا لٛت ،ا تي ْلذ جغاوح م٩انها مخٗا ٣ت م٘
ّ
ٛٞظي ا ّ
خىظه ا ى٣ضي وعاح ًلهمه ا غوح
ا ٨الؾُ٩ي ،بلى ؤن أاهذ جباقحر الحغا ٥ا ٟلؿٟي في أضاًت ا شماهُيُاث وهطج في نهاًتها،
ّ
الحضازُت ا تي ؤهخجذ ا لٛت اإلااع٢ت مً سجً ا ٨الؾُُ٨ت ،مخٗا ٣ت م٘ ا كٗغٍت وا ٟلؿُٟت ،ومدمض مهاً ٠في َغخه ٨ٞغة
 1م ن ،م.88
 2صعاؾاث في ألاصب الجؼاثغي الحضًض ،م ؽ ،م.82
 3م ن ،م.82
 4ا ىثر الجؼاثغي الحضًض ،م ؽ ،م.113
 2م ن.113 ،
 2ن٣غ ؤأى ٞسغ ،خىاع م٘ ؤصوهِـ ،اإلااؾؿت ا ٗغبُت لضعاؾاث وا يكغ ،أحروث ،م.2000 ،1/ٍ ،161
ّ 3
ٖماعٍت أال ،٫قٓاًا ا ى٣ض وألاصب ،اإلااؾؿت ا ىَىُت ل٨خاب ،الجؼاثغ ،1989 ،م.92
 3م ن ،م .92
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ّ
و٦إهه ٧ان ًغٍض مً ّ
٦خاب اإلاغخلت ؤن ًىضمجىا في خغ٦ت اإلاجخم٘ اإلايسجم م٘ ا لحٓت ا ّؼمىُت ،إلهخاط ا لٛت
ا ّىٓغة واإلاى،٠٢
ّ
ؾماها .و ٩ي هٟهم مُٗاع ا ٟلؿٟت ّ
اإلاخىا٣ٞت وهبٌ ا ّغاهً مؿخلهمت جغازُتها ؤو "ألاعى ا هلبت" ٦ما ّ
وؤهمُخه أا يؿبت لشىعة
ا تي ّ
جٟجغث في ٖا م ا لٛت وألا٩ٞاع ،هىعص ما جظ٦غه ّ
ٖماعٍت أال ٫في ٦خابها "قٓاًا ا ى٣ض وألاصب" ًٖ ٖمغ ؤػعاط و٦خاأه ا ى٣ضي
ّ ،1983
"الحًىع" ا ظي ّ
ؤَل أه ٖلى ا ّ
وؤو ٫ما ٌؿترعي الاهدباه هى ا ٗىىان اإلاجزاح هدى ا ٟلؿٟي ،وؤًًا ا ٟترة
٣غاء في ؾىت
ّ
اإلاُلٗحن ٖلى ا خُا اث ا ٟلؿُٟت وألاصأُت ا ٛغبُت ،وهى ًغي ّ
ؤن مٟهىم الحضازت هى "ا ٟهم الجضلي لىا٘٢
ا ّؼمىُت ،وؤػعاط مً
ع
ا غاهً اإلاٗاف م٘ عبُه أا ُ٣م ا ترازُت ا شىعٍت بٗض ٞهمها ووٖحها خإؾِـ ا غئٍت الاأضاُٖت اإلاؿخ٣بلُت" ٞ ،3ـ "ا ٟهم الجضلي"
يهض ٝبلى ا ٨ك ًٖ ٠ا خىاً٢اث ا ىظىصًت ا تي جد٨م ألاقُاء وجشىٍغها ٢هض ا خُىٍغ والحغ٦ت ،وهى ما ٌٗني ؤلاإلاام بكظعاث
ُ ّ
ا ٟلؿٟت ترؾُم خضوص ه٣ضًت مؿاثلت ،وج٨ش ٠هظا اإلاٟهىم في ا ّغئٍت الحضازُتًُ٢ ،ت "ا ُ٣م ا ترازُت ا شىعٍت" أخٗبحر ؤػعاط،
ّ
ؤي جل ٪ا تي هايلذ في خُجها مً ؤظل ج٨ؿحر ا ّىاظؼ وجدغٍ ٪ا ّؿا ،ً٦وهى ملمذ ٨ٞغي و ٛىي ظضًض أا يؿبت لتراُ٦ب ا لٛىٍت
ا ّؿاثضة ،وجًُّ ٠
ٖماعٍت أال٢ ٫اثلت " :وألاصًب ا ظي ًغٍضه ؤػعاط في أالصها هى ط  ٪ا ظي ٌؿخىٖب اؾدُٗاأا ٧امال خغ٦ت
الاوؿان الجؼاثغي ا ٟاٖل ٖبر ا خاعٍش م٘ بأغاػ ٧ل ا ُ٣م ا خمغصًت ا شىعٍت ا تي ٧اهذ جُب٘ ؾلى ٥ؤلاوؿان ا خاعٍذي.4"..
ّ
بن اإلالمذ ا ٟلؿٟي في عئٍت ؤػعاط ّأحن وواضحًُ ،ا ٫الجىهغ في ا ىظىصًت ؤلاوؿاهُت ،ط  ٪ا ظي ّ
ًدغ ٥ؤلاعاصة نىب ألا٤ٞ
ا خُٛحري ا ّضا ٤ٞأا ىعي وهبٌ ؤلاعاصة وا ٣هضًاث ا ّىبحهتٞ ،ا ّ
خمغص وا شىعٍتٌٗ ،خبران مً ؤصواث ا ّخُٛحر والحغ٦ت ٖلى مؿاع
ّ
واإلا٣ضؽ ،وفي هظا ًبضو الازخال ٝأحن الجُلحن٦ ،ما ًبضو
ا خاعٍش٦ ،ما ًمشالن ا ّغ ٌٞإلاهاخبت ا خاعٍش والامخشا ٫ىُٖه ا ّؿاً٦
ّ
ا ّخُٛحر والازخال ٝوا ّ
هغاُٖت وا ّىًا ُت ..ا تي ماعؾها ٧ل ظُل خؿب ما جىٞغ ضًه مً وعي مٗغفي ميسجم م٘ خغ٦ت ا خاعٍش
واإلاجخم٘.
بمثابة ال اثمة:
٦خب مدمض مهاً ٠ه٣ضًخه بص يء مً ا ىعي أما ًىجؼه ،ظ  ٪ظاءث خاملت بٌٗ اإلاالمذ ،مجها:
-

ا بؿاَت في جل٣ي ُ٦اهُت ا ىو اإلا٣غوء.
بخغاط ا ىو أمغوص الاًضو ىظُا.
ؤلا٢امت ا ّغئٍىٍت لىو صازل ا خ٣اأالث ،ؤي ٢غاءة ا ىو الحايغ في مغآة ا ىهىم اإلاغا٣ٞت ؤو ا ؿاأ٣ت.
ؤلاٚغا ١في ا خٟانُل ٦مداو ت لخل ٤مٓاهغ ا ترا٦م ا ىص يّ ،
و٦إن مدمض مهاً٧ ٠ان ًغوم زل ٤خغ٦ت ه٣ضًت مٛاعبُت

وهى ا ٗاثض مً ا ٣اهغة اإلاكغُ٢ت.

ًهضع مدمض مهاً ٠في ه٣ضًخه ًٖ ٢غاءة مًمىهُت لٗمل ألاصبي ،جغوم ما ًغؾمه مً ؤهضا ٝوما ّ
ًدضصه مً ٚاًاث في ٞهم
ا ٣اعت ؤو ؤ ٤ٞجلُ٣هّ ،
مدضصا أظ  ٪وُْٟت ا ٩اجب الجؼاثغي ،خُض ً٣ى ٫في ٦خاأه "ا ىثر الجؼاثغي الحضًض "ٞ " :ةن ا ٨خاب
الجؼاثغٍحن ،ومجهم ا ٣هام ،قغٖىا ًخٗاملىن م٘ ا شىعة حٗامال ظضًضا ًخماش ى واإلاغخلت ا غاهىت هظه ا شىعة ، "..وبا خالي ً٩ىن،
خؿب عئٍخه ،ظىهغ ألاصب هى الا تزام أُ٣م ا شىعة ،ومؿاع اإلاغخلت ،وٖلى ط ٣ً ٪ىم ظىهغ ا ٗملُت ا ّى٣ضًت أضاهت،

1

ا ىثر الجؼاثغي الحضًض ،م ؽ ،م.9
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وٍغي ّ
أإن ا ٨خاأت ا ٣ههُت ٚحر مٟهى ت ًٖ خغ٦ت اإلاجخم٘ ،خُض ً٣ى" :٫مً ا ٗؿحر ظضا الحضًض ًٖ هظا ا ضوع أمٗؼ٫
ًٖ الحغ٦ت ا ٗامت لمجخم٘ .والحضًض ًٖ ٖال٢ت ا ٣هت ا ٣هحرة بهظه الحغ٦ت خضًض ًٖ ا ٣هت طاتها" ،2وبا خالي جهبذ
ا ٣هت
هي اوٗ٩اؽ لىا٦ ٘٢مدمىٞ ٫ني ،م٘ ما ًدمله مٟهىم الاوٗ٩اؽ مً ز٣ل اًضًى ىجي.
ّ
بن الحضًض ًٖ مٓاهغ ا خىظه ا ّى٣ضي ٖىض مدمض مهاً ،٠وا٦دكا ٝا ّى٣و ا هاثل في اإلااصة اإلاغظُٗت٨ً ،ك ٠مضي
ألاػمت
في ا ٨خاأت ا ّى٣ضًت ،وؤػمت ا خىانل ا ّى٣ضي أحن ألاظُا ٫ا خاعٍسُت ،وبالخهىم مدمض مهاً٦ ٠دا ت ّ
ماؾؿت ،والاهسغاٍ
في ٖملُت ا خىانل ال مدا ت ًىنل بلى ا ّ
خٗضص ا ظي ٌؿخىٖب اإلاغاخل اإلاايُت وٍخجاوػها بلى مغخلت جضقحن اإلاؿخ٣بل ا ّى٣ضي،
أما
ّ
ّ
أمجغص عخُل
ٌٗني جغؾُم خضوص اإلاضعؾت ا ّى٣ضًت ا ىَىُتٞ ،الحىاعٍت ا ّى٣ضًت م جهل لحٓتها ا خٟاٖلُت ،وص ُل ط  ٪ؤهه
ا ظاث اإلاهاًُٟت وجىٖ ٠٢ملها ا ّى٣ضي ،اه٣ٟض خبل ا خىانل م٘ ٨ٞغها وظهاػها اإلاٟاهُمي ،وهى ما ّ
ًاؾـ ٨ٟغ ا ُُٗ٣ت.

املراج :
 هُى ؾلٟغمان ،ههُاث ،جغ/خؿً هاْم وٖلي خا٦م نالح ،اإلاغ٦ؼ ا ش٣افي ا ٗغبي ،أحروث ،ا ضاع ا بًُاء.2002 ،1/ٍ ،.2007
 ص .ؤأىا ٣اؾم ؾٗض هللا ،صعاؾاث في ألاصب الجؼاثغي الحضًض ،صاع ا غاثض ل٨خاب ،الجؼاثغ،(/ٍ ،
http://www.djazairnews.info/2014-02-08-09-28-50/155-2014-01-24-17-03-54/68620-2014-02-11-17-35-28.html - 
ه٣ال ًٖ م٣ا ٫بل٣اؾم أً ٖبض هللا ،مدمض مهاً ٠ومىهجه ا ى٣ضي ،مى ٘٢ظغٍضة الجؼاثغ هُىػ.
ٖ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=461179650669383&id=326901420764 بض الحمُض هُمت.
ا ىو ا كٗغي أحن ا ى٣ض ا ؿُاقي وا ى٣ض ا يؿ٣ي.
.1983
 ص.مدمض مهاً ،٠ا ىثر الجؼاثغي الحضًض ،اإلااؾؿت ا ىَىُت ل٨خاب ،الجؼاثغ،
03-20-07http://www.annasronline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=62762:2014-02
 ،47&catid=38:2009-04-13-14-11-00&Itemid=50نالح ؾٗىصي .عخلت ا بدض ًٖ مدمض مهاً.٠
 ا ض٦خىع ؾُٗض ًُ٣حن ،آٞا ١ه٣ض ٖغبي مٗانغ٦ ،خاب مكتر ،٥صاع ا ٨ٟغ اإلاٗانغ ،أحروث ،صاع ا ٨ٟغ  ،صمك،٤
.2003
ٍ،1/
 ن٣غ ؤأى ٞسغ ،خىاع م٘ ؤصوهِـ ،اإلااؾؿت ا ٗغبُت لضعاؾاث وا يكغ ،أحروث.2000 ،1/ٍ ،
ّ
.1989
ٖماعٍت أال ،٫قٓاًا ا ى٣ض وألاصب ،اإلااؾؿت ا ىَىُت ل٨خاب ،الجؼاثغ،


 2م ن ،م.35
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ال قد العربي وال قد الغربي :الحلقي والحقيي
د .مصطفى عطية جمعة جود (مصر)
م

ال

:

ا ًُ٣ت ا تي جدىاو ها هظه ا ضعاؾت هي جل٣ي ا ى٣ض ا ٗغبي إلاضاعؽ ا ى٣ض ا ٛغبيَ ،بُٗت ا خإزحر  ،وؤبٗاصه ٖ ،لى ألاق٩ا٫
ألاصأُت  ،وٖلى جُاعاث ا ى٣ض  ،و٢ض ٖمض بلى ٢غاءة مدُُت بهظه ا ًُ٣ت اإلادكٗبت  ،آمال ؤن ً٩ىن ٢ض ؤٖاص بأغاػها مً ظضًض ،
وبزاعة اإلاؼٍض مً ا ى٣اف خى ها  .ظاءث ا ضعاؾت في مبدشحن  :ألاو ًٖ ٫ههج ا خل٣ي ا ٗغبي ؤلصب وا ى٣ض ا ٛغبي ،م٣ترخت مىهجا
ًجم٘ أحن ا خل٣ي وا خىام ؤلاًضًى ىجي  .واإلابدض ا شاوي ً :دىاو٦ ٫خاأا ٖالج هظه ا ًُ٣ت مً ٢بل ها٢ض مسًغم ،في ؾُا٢اتها
ا ش٣اُٞت والحًاعٍت وا ىٟؿُت وألاصأُت وا ى٣ضًت .
ال لمات املفحاحية  :ال قد العربي وال قد الغربي  -نظرية الحلقي  -الح اص يديولوجي  -املقارنة
مقدمة:
ًداو ٫هظا ا بدض ؤن ًشحر ه٣اقا وؤؾئلت ؤ٦ثر مً ج٣ضًم بظاأاث ٞ ،اإلظاأاث ً ج٩ىن خاؾمت ،أِىما ا ى٣اف ًً٘ ا ًُ٣ت
في أاعة ا خ٨ٟحر  ،وصاثغة الاهخمام  ،وهي ا تي جٓهغ خُىا ٖلى اؾخدُاء ؤو أهُداث جمغص  ،زم جسبى م٘ ٦شحر مً ا ً٣اًا في خُاجىا
ا تي حكخٗل زم جىُٟئ ،صون ا ىنى ٫بلى جهىع م٨خمل ؤو عئٍت مدُُت .
ال ًّضعي ا باخض  -في هظا ا بدض  -قغ ٝؤلاخاَت أا ًُ٣ت  ،ألنها ؤ٦بر مً واٗ٢ه  ،مشلما هي ؤ٦بر مً نٟداث ا بدض طاجه
ّ
 ،وبهما ٌُٗض حؿلُِ ا ًىء ٖلى بها ا كاث ، ٪ا ظي هى ب ا ى٣ض ا ٗغبي اإلاٗانغ  ،واإلاخمدىعة خى ٫جإزحر ا ى٣ض ا ٛغبي ٖلى
ا ى٣ض ا ٗغبي  ،وما ًخهل أظ  ٪مً ؤؾئلت جخٗل ٤أا هىٍت  ،وا ترار  ،ومً ٢بلهما ؤلاأضإ طاجه .بن اإلاك٩ل في ا ًُ٣ت ؤن ا ٩ل
ُ َ
ًخدضر ٞحها صون خؿم عئٍىي ٞ ،مىظ ا جهًت ألاصأُت ا ٗغبُت الحضًشت بلى ًىمىا  ،والجضٌ ٫كخض ٧لما ؤٖلً ًٖ مظهب ظضًض ،
ًخًمً قٗاعاث ناصمت  -ؤوال  -إلاً جأ ٟىا ٖلى مٟاهُم ومىاهج وآ ُاث ؾاأ٣ت ومؿخ٣غة وهاالء حك٩لىا ه٣ضًا ٖلى ا ٨ٟغ ا ى٣ضي
ا ٛغبي  ،و ٨جهم م ّ
ًُىعوا مٗاعٞهم  ،وا٦خٟىا أاظتراع ما ٖغٞىه وؤج٣ىىه  ،وهي ناصمت – زاهُا  -إلاً اوٗؼ ٫مىظ ا بضاًت ٞ ،اجسظ
مى ٠٢اإلاٗاعيت ا غاًٞت ٩ل ما هى ظضًض ٞ ،ال كٗغ ا خُٟٗلت  ،وخغام ٣هُضة ا ىثر  ،وا ٗضاء إلاا ٌؿمى أالحضازت ومىاهجها
ا ى٣ضًت  ،وَبٗا جٟ٨حر ما بٗض الحضازت وما هاصث أه مً ؾ٣ىٍ ا ُُ٣يُاث ومىث اإلاا  ٠وآ ُاث ا خ.٪ُ٨ٟ
أا ُب٘  ،هىاّ ٥
اإلاغخبىن صاثما أ٩ل ظضًض  .وٖىضما هخإمل ما ٌٗلىىهه وما ًُب٣ىهه ه٨دك ٠ؤن اإلاؿإ ت ال حٗضو ًٖ ٧ىنها
قٗاعاث صحُٟت ؤ٦ثر مً ٧ىنها مىا٢كت مىُُ٣ت  ،وحٗاٍ ز٣افي  .وهي عصوص مخىٗ٢ت ٞ ،إي ْاهغة ؤو ْىاهغ صاثما جىاظه أا غٌٞ
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ؤوا ٣بى ٫اإلاكغوٍ ؤوا ٣بى ٫ا خام  ،و  ً٨ؤلاق٩ا ُاث ا ى٣ضًت ال ًم ً٨مىا٢كتها يمً ٖىاوًٍ ؤو قٗاعاث  ،وهظا ؤلؾ ٠مإػ١
ا ى٣اف الح٣ُ٣ي  ،وبهما ا ى٣اف ا ٗلمي ًدخاط بلى َغح ههج مانل  ،بك٩ل ٖلمي  ًً٘ ،مٗاًحر وؤؾؿا وه٣اَا  ،وهظا ما جىاو ه
اإلابدض ألاو ٫ا ظي ًداو ٫ؤن ًً٘ ههجا ًخلخو في اجساط ههجحن ضعاؾت ا ًُ٣ت  :ههج ا خل٣ي وههج ا خىام ،و٦الهما مغجبِ
أبًٗه ٞ ،ا خل٣ي بهما ٌٗني أُُٟ٨ت الاؾخ٣با ٫وا ٟهم يمً اإلاُُٗاث وا ٓغو ٝا خاعٍسُت واإلاجخمُٗت  ،وا خىام ًىٓغ بلى
ا ىهىم طاتها ا تي جم ا خإزغ بها ،وظٗلها مغظُٗت لخٟاٖل وا خإزحر  .ؤما اإلابدض ا شاوي ُٞخُغ ١بلى مىا٢كت ٦خاب ٌٗض مً ؤأغػ
ا ٨خب ا تي هٓغث بلى عخلت ا ى٣ض ا ٗغبي وحٗاَُه م٘ ا ى٣ض ا ٛغبي  ،وؤوظه جل٣حها ه  ،وا ىهىم ا تي ويٗتها لى٣اف وجهىعهم
لخاعٍش وا ىا ٘٢ا ى٣ضي اإلاٗانغ  .ؤصٖى هللا ؤن ً٩ىن هظا ا بدض ٢ض ّ
خغ ٥اإلاُاه ا غا٦ضة خى ٫جل ٪ا ًُ٣ت  ،وؤصي ب ىُٟىها ٖلى
ا ؿُذ ٧ ،ي جخإملها ا ُٗىن وا ٗ٣ى ، ٫ومً زم حكاع ٥في ه٣اف ألاؾئلت اإلاُغوخت .
امل

ألاو  :ن ج الحلقي

ٖىضما وكحر بلى ا ىهج هىا ٞ ،ىدً وٗني ا ؿعي لى ههج ٖلمي  ،أضًال ًٖ نهىط ؾاأ٣ت  ،حٛلب ٖلحها ا ٗمىمُت والاهُباُٖت
وما ٌؿخدب٘ ط  ٪مً آعاء  ،جخإعجح أحن ا ٣بى ٫اإلاخدمـ واإلاخد ، ٟٔوا غ ٌٞوؤلاه٩اع  ،وهي نهىط صا ت ٖلى ٚلبت ا هىي ؤ٦ثر مً
ا ى٣اف ا ٗلمي ا ّبىاء  ،وا ظي ّ
ًخىظه بلى ٢غاءة ا ىٓغٍت ا ى٣ضًت ضي ا ٗغب و ضي ا ٛغب  -وما أُجهما مً ظؿىع ووقاثج  -؛ ٢غاءة
ّ
اؾخ٣غ في أيُت
ههج  ،جإزظ في خؿبانها ا كغٍ ا خاعٍذي  ،وما جمذ جغظمخه وه٣له  ،وُُٟ٦ت ا خٟاٖل بأضاُٖا وه٣ضًا  ،ومً زم ما
ا ش٣اٞت ا ٗغبُت اإلاٗانغة  ،واعجًخه طاث٣ت ا ٣غاء ،وما ُهبظ ّ ،
وجإعر ُٞما جإعر مً جإزحراث وا٢خباؾاث  .وؾىٗغى ىٓغٍخحن هغاهما
ِ
مُٟضجحن في جىاو ٫جل ٪ا ًُ٣ت  :ا خل٣ي  ،وا خىام لمٟاهُم وؤلاًضًى ىظُاث .
الحلقي والح اص :
ٞا خلُ٣ىٗني  :أه ّ ٠ُ٦
ى٣ض ا ٗغبي ا َ
جل٣ى ا ُ
ى٣ض ا ٛغبي  ،وال ً٣خهغ اإلاٟهىم هىا ٖلى ا خل٣ي أمٗنى الاؾخ٣با ، ٫وبهما ًخسُاه
بلى بًًاح َبُٗت هظا ا خل٣ي ،وا ىهىم ا تي جم جل٣حها  ،وؾبل ا خٟاٖل مٗهاٞ ،األمغ ًخهل أاإلاظهب ا ىاٞض  ،وبا ىهىم ا تي
جم الاخخٟاء بها والاؾدىاص ب حها ٦مغظُٗت وهماطط  ،مما ً٣ىصها بلى بٗضًً ضعاؾت ا ٓاهغة ٧لها ُ :بٗض ا خل٣ي  ،وبٗض جىام اإلاٟاهُم
وؤلاًضًى ىظُاث .
ٞلى هٓغها مً ػاوٍت جل٣ي ا ى٣اص ا ٗغب لخُاعاث ألاصأُت وا ى٣ضًت ا ؿاثضة في ا ٛغب ،ه٨دك ٠ؤن اؾخ٣با هم زً٘ إلاازغاث
ٖضًضة  ،ؤهمها ما حكحر ب ُه هٓغٍاث ا خل٣ي الحضًشت ُٞما ٌؿمى " ا خدلُل ا ىُْٟي" لىهىم  ،وا ظي ًىضمج م٘ ا خدلُل
ا بيُىي ،وٍدل مدله  ،وَؿخٛغ ١ا ٗال٢اث أحن ا ىو ومٗىاه مً ظهت  ،والح٣ُ٣ت ا ىاٗ٢ت زاعط ا ىو مً ظهت ؤزغي  ،بهه
ًخٗل ٤أا ؿُا٢اث ا تي ال مىام مً و٢ىٕ ٧ل ا ىهىم ألاصأُت ٞحها  ،وبُُٟ٨ت صزى ٫هظه ا ىهىم في ٖال٢ت مخباص ت م٘
أِئتها( ) ٞ ،ىٓغٍاث ا خل٣ي جخجه بلى صعاؾت ؾبل جل٣ي ا ىو ألاصبي مً ٢بل ا ٣غاء ٖامت  ،وا ى٣اص في َلُٗتهم زانت  ،أىنٟهم
٢غاء في ألاؾاؽ  ،وبد٨م امخال٦هم ا ظاث٣ت وا ُّضعبت لخٗاَي ا ٟاٖل م٘ اإلاظهب الجضًض  .ؤما ا خدلُل ا ىُْٟي ُٗٞمل ٖلى
مدىعًٍ  :ألاو ٫صعاؾت أيُىٍت لٗال٢اث صازل ا ىو طاجه  ،وا شاوي  :صعاؾت ا ؿُا٢اث الخاعظُت ا تي ًضعؽ ا ىو جإ ُٟا ووكغا
و٢غاءة ٖبر مُُٗاتها .

 )1هٓغٍت ا خل٣ي  ،عوبغث هى ب  ،جغظمت  :صٖ .ؼ ا ضًً بؾماُٖل  ،ميكىعاث ا ىاصي ألاصبي ا ش٣افي  ،ظضة 1996 ،م ،م. 254 ،253
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جخدى ٫اإلاظاهب ألاصأُت – في اهخ٣ا ها بلى ز٣اٞت ؤزغي  -بلى ههىم  ،ؾىاء ٧اهذ بأضاُٖت ؤو هٓغٍت  ،أىنٟها ألاصأُاث
واإلاضوهاث اإلاٗبرة ًٖ هظا ا خُاع ؤو طا ،٥وهظا ما خضر في الحُاة ألاصأُت وا ى٣ضًت ا ٗغبُت الحضًشت  ،خُض جم الاَالٕ ٖلى
ههىم ؤلاأضإ ؤو ا خىٓحر لمظهب اإلاسخاع  ،ختى ى زبا أغٍ٣ه في ا ٛغب طاجه  ،وجإحي اإلاداو ت في بَاع ٞغصي في ا بضاًت  ،ومً
زم جإزظ في الاحؿإ والاهدكاع أحن ظُل ؤو ؤ٦ثر  .وٖىضما هخإمل هظا ا خل٣ي ٖلُىا ؤن هُغح ؾاا حن  :إلااطا هظا اإلاظهب ؤو ا خُاع
ألاصبي جدضًضا ؟ وهى ؾااً ٫خهل أماهُت اإلاظهب  ،وما ًُغخه  ،وُُٟ٦ت الاؾخٟاصة مىه في ؤلاأضإ ا ٗغبي ،وا ؿاا ٫ا شاوي :
 ٠ُ٦جم اؾخ٣با ٫هظا ا خُاع في الحُاة ا ش٣اُٞت ؟ وهى ؾااً ٫خهل أا ؿُا ١ا ٗام الؾخ٣با ٫ا ىٓغٍاث  ،وٖىامل ٢بى ها ،
واجساط مباصئها ههجا في ؤلاأضإ  ،والاؾخٟاصة مً جىٓحراتها في مجا ٫ا ى٣ض  .وبا خالي ٌٗ ،ىص أىا هظان ا ؿاالان بلى مٟهىم ا خدلُل
ا ىُْٟي ٖ ،لى ؤن هخجاوػ أه مً ؤ ٤ٞجل٣ي هو ما  ،بلى جل٣ي جُاع ؤصبي ؤو ه٣ضي ،أ٩ل ٦خبه وَغوخاجه ومٟاهُمه  ،وما ا ىُْٟت
ؤو ألازغ ؤلاًجابي ( ؤو ا ؿلبي ) ا ظي ؤصاه في ججضًض ( ؤو ا الججضًض ) ؤلاأضإ وا ى٣ض  ،وهل ٧ان ا تروٍج هظه ا ىٓغٍت ؤو ٚحرها ،
مُٟضا ٖلى اإلاؿخىي ا ٟغصي ؤو الجماعي في الحُاة ا ش٣اُٞت ا ٗغبُت .
بن هظا ا ُغح ًا٦ض مٟهىم " ؤ ٤ٞا ٟهم " في ا خل٣ي  ،وا ظي َغخه ا ُٟلؿى" ٝظاصامغ "  ،واؾدىضث ب ُه هٓغٍاث ا خل٣ي
الحضًشت ؛ ٩ٞل مٗغٞت ؤو هو ؤو جُاع  ،الأض ؤن ًُ٣غؤ أىعي طي َاب٘ جاعٍذي ٖملي ٖ ،ىضما ًمتزط أةصعا٦ىا إلاا هى واٞض ٖلُىا ،ؤي بلى
ظاهب جٟؿحري  ،وؤًًا ٌؿعى بلى صعاؾت ٖال٢ت ا ظاث وجمغ٦ؼها في ا ٗا م  ،م٘ ألازظ في الحؿبان ا خدحزاث ا ٗضًضة ا تي هدملها
في ؤٖما٢ىا ،وهي في هٟـ ا ى٢ذ جمشل ؤ٣ٞا لخل٣ي  ،ال وؿخُُ٘ ؤن هغي ؤبٗض مىه  ،ؤو ما ٌؿمى امتزاط ألا ٤ٞالخام لٟغص أاأل٤ٞ
ا خاعٍذي ( ).
في يىء ط ٖ ، ٪لُىا ؤن ج٩ىن مىا٢كدىا ٗملُت ا خإزغ والا٢خباؽ وا ى٣ل وا ترظمت لمظاهب ألاصأُت وا ى٣ضًت ا ٛغبُت في
الحُاة ألاصأُت ا ٗغبُت ٖ ،بر ا ىُٖبإن جل ٪ا ٗملُت جمذ لحاظت نهًىٍت  ،وعٚبت في ا خىانل م٘ آلاصاب ا ٗاإلاُت ا ؿاثضة في هظا
ا ى٢ذ ،وؤنها وبن ظاءث في أضاًاتها أضواٞ ٘ٞغصًت بال ؤنها جُىعث خىظض ها جغبت جخل٣اها  ،ومً زم جخٟاٖل مٗها ،م٘ ألازظ في
الحؿبان  -وهظا مهم  -وظىص جدحزاث ز٣اُٞت ٖضًضة  ،جمذ زالٖ ٫ملُت الا٢خباؽ وا خإزغ  ،مً ِ٢بل مً ٢ام أظ  ،٪ؤو ِمً ٢بل
َمً جٟاٖل بًجاأا وؾلبا مٗهم  ،وهظا مىُ٣ي وَبُعي  ،في يىء جٟاوث ا ٗ٣ى ٫وألاطوا ١وألاٞهام وا خدحزاث وازخال ٝا ش٣اٞاث .
وؤًًا وظىص ازخالٞاث في ا ظاث٣ت ا ٗغبُت الحضًشت  ،م٘ اهدكاع آلاصاب اإلاترظمت ا تي ٢ضمذ ؤق٩اال وعئي وجُاعاث ج٣بلها
ا ىظضان ا ٗغبي  ،و٧اهذ ا ٟغنت لمبضٖحن ا ٗغب ٧ي ًخسظوا مجها ؤق٩اال ئلأضإ ألاصبي اإلاٗبر ًٖ ا بِئت ا ٗغبُت  ،مشل ا ٣هت
وا غواًت واإلاؿغح .
وهى ما ًخ٣اعب م٘ مٟهىم " ؤلاًضًى ىظُاث ا خىانُت "  ،ا ظي ٌٗخمض ٖلى ههىم ج٣ىم أا دك ٪ُ٨في ٢ىاهحن الخُاأاث
َ ُ
ا ٣اثمت ّ ،
اإلاؿخىعص اه ِتزٕ مً أِئت
وج٣ضم ؤعيُت نالحت إلؾمإ نىث زُاأاث ؤزغي ظضًضة ( ) ،زهىنا بطا ٧ان الخُاب
ز٣اُٞت مٛاًغة  ،وجم ٚغؾه في ًٞاء ز٣افي ظضًض  ،وؾاٖتها ؾُ٩ىن الخُاب أمشاأت هُ٣ت ا هٟغ في ا ًٟاء الجضًض ،ألهه ًمشل
زُاأا مٛاًغا ًٖ الخُاب ا ؿاثض ،ومً زم ًهبذ ؤنال ٩ل ٖملُت صال ُت مدخملت  ،وهى في أضاًت ا ٗملُت ًدخاط بلى زُاب
وان ( ٠جٟؿحري ) ه ُ ،خم ا خٗغٍ ٠أه في ا ش٣اٞت الجضًضة ٞ ،ةطا وظض ٢بىال ًهبذ جغُ٦با في زُاب ؤصبي ( خ٩اًت وبالٚت ) ؤو

 )1اإلاغظ٘ ا ؿاأ ، ٤م. 125-123
ٖ ) 2لم ا ىو  ،ظى ُا ٦غَؿدُٟا  ،جغظمت ٞغٍض ا ؼاهي  ،صاع جىب٣ا ٫ليكغ  ،ا ضاع ا بًُاء  ،اإلاٛغب 1997 ، 2ٍ ،م  ،م.9
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ما ٌؿمى جغُ٦ب اإلادخمل  ،خُض ًإزظ صال ُت اإلادخمل( )ُ .متزط في أيُت ا ش٣اٞت اإلاؿخ٣بلت وَكُ٘ ٞحها م٘ ٖىامل ّ
مغوظت ه ،
ِ
وطاث٣ت وؤطهان حؿخىٖبه .
في يىء هظا ٞ ،ةها خىانُ٩ىن " نغاٖا ز٣اُٞا أحن الخُاأاث ٌ ،ؿخمض ُٞه ا ٣ى ٫الجضًض بم٩اهِخه مً نضوٕ الخُاأاث
ا ٣ضًمت ،وٍمض ظظوعها في ا هضوٕ ٞ ،خًُغ الخُاأاث ا ٣ضًمت أإهماَها ا غاسخت بلى حٛظًت ا ٣ى ٫الجضًض  ،وج٣ىٍخه ،
وحٗؼٍؼه وجيكُُهٞ ،خهحر الخُاأاث ا ٣ضًمت مًُغة بلى جمىٍل هضمها واإلاٗاوهت ٖلى جضمحرها  ،وجخدى٨ٞ ٫غة ا هضوٕ بلى
مٟهىم ألاأيُت اإلاسلخلت ا تي وٗغٞها أإنها :مٟاهُم جابٗت في الخُاب إلاٟاهُم ؤزغي تهُمً ٖلحها  ،وبحن هىعي اإلاٟاهُم جًاص ؤو
َ
اإلاؿخضعى) ًٟغيها ٖلى
جىاػٕ ما ُٞ ..ى٣لب أىاء الخُاب وٍيكإ زُاب ظضًض " ( ) ٞا خىام هىا ًىُىي ٖلى هُمىت مً ا ىو (
اإلاؿخضعي ،مُٗىت ٖلى بهخاط ا ضال ت ا تي ٌؿعى بلى
اإلاؿخضعي ) ٩ي ج٩ىن وخضاث ا ىو اإلاؿخضعى ٞاٖلت في أىاء
ا ىو ا ضازلي (
ِ
ِ
بهخاظها  ،هاسجت ه ا ك٩ل ا ظي ًمخاػ أه ( ).
اإلاؿخ٣بل  ،وا شاوي زُاب
و٢ض ّؤصي هظا بلى جدى ٫ا ىٓغ في َبُٗت الخُاب هٟؿه ٩ُ ،ىن ٖلى ؤ٢ؿام :ألاو ٫زُاب
ِ
َ
اإلاهضع ٞ ،األوٌ ٫ؿخٗحن أا شاوي ٩ي ّ
ًغوط ؤ٩ٞاعه  ،وَؿدىض بلى مٟاهُمه وَغوخاجه وههىنه وبأضاٖاجه في ه٣ض زُاب زا ض
وهى الخُاب ا ؿاثض في ا بِئت ا ش٣اُٞت  ،ومً زم جخسلخل اإلاىٓىمت في الخُاب ا شا ض ٖ ،ىضما ًجض الخُاب ألاو ٫ظمىٖا
ماٍضة  ،مً اإلابضٖحن وا ٣غاء وا ى٣اص ٞ ،ال ًجض مٟغا بال اإلاجاعاة ومداو ت ا خٟاٖل  ،ا تي جاصي في نهاًت ألامغ بلى اؾخٗالء الخُاب
ا ىاٞض ٖلى الخُاب ا ؿاثض  ،ومً زم بخال ٫زُاب ظضًض مخإزغ أُغوخاث زُاب اإلاهضع .
ّ
وعبما حك٩ل صعاؾت " مٟاهُم ا ى٣ض ومهاصعها ٖىض ظماٖت ا ضًىان " لض٦خىع مجضي جى ٤ُٞهمىطظا لخىام ؤلاًضًى ىجي
وؤًًا ا خل٣ي مً زال ٫ا خٟاٖل أحن أيُت زُاأحن  :ا ٗغبي وا ٛغبي ٞ ،سُاب ظماٖت ا ضًىان جٟاٖل م٘ اإلاٟاهُم اإلاسلخلت
لش٣اٞت ا ٗغبُت جٟاٖال َغصًا  ،وجٟاٖل م٘ اإلاٟاهُم ا ؿاثضة ا ىمُُت جٟاٖال ٖ٨ؿُا ،وٖىض ا ىٓغ بلى ا خىام ،هلحٔ ؤن زُاب
ظماٖت ا ضًىان جٟاٖل م٘ اإلاٟاهُم ا ٗامت في اإلاهاصع ا ٛغبُت جٟاٖال بًجاأُا  ،صون ا ٛىم في ا خٟهُالث وا ض٢اث ٤واإلاٟاهُم
ا ٟغُٖت ا تي ال جدىػ ٢ضعا خؿىا مً ا كُىٕ ( ).
بهىا ى ويٗىا ُبٗضي ا خل٣ي وا خىام في ًُ٢ت ا ٗال٢ت أحن ا ى٣ضًً ا ٗغبي وا ٛغبي ٞ ،لً جهبذ أضوعها مؿإ ت اؾخحراص
ؤ٩ٞاع ؤو مظاهب ٞ ،هظا مىٓىع ًجٗلها ؤ٢غب لؿلٗت ٦ ،ما ؤنها ِؿذ عً٦ا وعاء مىيت ظضًضة  ،وال اؾخالأا ز٣اُٞا – وبن ٧ان
٢ض خضر هظا أضعظاث  ، -وبهما هي اجها ٫ز٣افي  ،وجىام بأضاعي  ،وج٣اعب م٘ ألاصب ا ٗا مي  ،وجدضًض لبيُت ا ٨ٟغٍت
وؤلاأضاُٖت وا ى٣ضًت ضًىا  ،وؾبُل ُغح ؤؾئلت وً٢اًا ظضًضة ه٣غؤ بها جغازىا  ،مشلما وٗبر ٖىىاٗ٢ىا وهٟىؾىا يمً ؤَغ
بأضاُٖت ظضًضة  .ومً هىا ٞال صاعي كٗاعاث ا هىٍت  ،ا تي في ْاهغها مدمىصة  ،وفي أاَجها ظهل ؤو ٖضم عٚبت في ا خٗغٖ ٝلى
الجضًض  ،وبٖاصة ٢غاءجه و ٤ٞمغظُٗاجىا وز٣اٞخىا وهىٍدىا  ،ومً زم ج٣ضًم بياٞت مٗغُٞت وخًاعٍت هابٗت مً ز٣اٞخىا  ،أضال مً

اإلاؿخىعص .
(  ) 1ا ؿاأ ، ٤م٢ . 63ضمذ اإلاا ٟت زُاَت ( ظضوال ) جىضح ُٞه ؾحروعة الخُاب ا ىاٞض في أيُت الخُاب
ِ
 ) 2مفاىيم النقد ومصادرىا عند مجاعة الديوان  ،د .رلدي أمحد توفيق  ،سلسلة دراسات أدبية  ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب ،القاىرة 1998 ،م  ،ص ، 21
. 22
 ) 3السابق  ،ص. 29
 ) 4مفاىيم النقد ومصادرىا عند مجاعة الديوان  ،م س  ،ص. 390 ، 389
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الاهٟ٨اء  ،وؾِخىٞغ ضًىا " همىطط مٗغفي " وجٟؿحري ٌ ،ؿاٖضها ٖلى ا٦دكا ٝه٣اٍ الا خ٣اء  ،وَبُٗتها  ،ومٟاهُمها  ،واإلاهاصع
ا تي جمذ الاؾخٗاهت بها.
ؤوظه ا خالقي أحن ا ى٣ض ا ٗغبي وا ى٣ض ا ٛغبي :
وهى ًبضؤ أا خإزغ والا٢خباؽ ا لخان جدمالن ا غٚبت في ا خشا ،٠٢وا ؿعي إلاٗغٞت آلازغ ،وا كى ١بلى ا خجضًض  ،مغوعا أا ى٣ل
وا خٗغٍ ٠وا ترظمت  ،واهتهاء أاإلأضإ ا ظي ٌٗني ؤلاياٞت وا خمحز  ،مشلما ٌٗني اؾدشماع ا ك٩ل ألاصبي في ا خٗبحر ًٖ ا ىظضان
ا ٟغصي والجمعي  ،مما ؾاهم في حكُ٨ل شخهُت ألاصب اٖ٫غبي اإلاٗانغ .
ٞال أض مً ا دؿلُم ؤن ا ى٣ض ا ٗغبي الحضًض واإلاٗانغ مخإزغ بك٩ل مباقغ وواضح أا خُاعاث واإلاظاهب واإلاىاهج وألاق٩ا٫
ألاصأُت وا ى٣ضًت ا ٛغبُت ،وبطا ججاهلىا هظا ألامغ  ،ؤو ٢للىا مً جإزحره ٞ ،ؿخ٩ىن ا ضعاؾاث اإلاخٗل٣ت أه مبدؿغة وٖاظؼة ًٖ
ٞهمه؛هاهُ ًٖ ٪يٗ ٠هخاثجها  ،ألنها جسا  ٠ا ىا ٘٢ألاصبي وا ى٣ضي ا ؿاأ ٤والحالي وا الخٞ ، ٤ال مٗنى ؤن هخمترؽ وعاء
صٖاوي الاؾخ٣ال ٫وا خمحز وع٧ ٌٞل ما هى ٚغبي ّ ،
وظل هخاظىا ألاصبي وا ى٣ضي ال ًسغط ًٖ الا٢خضاء وا خإزغ أاآلصاب ا ٛغبُت ،ؤو
أاألص ١جُاعاث ألاصب وا ى٣ض ا ٗاإلاُت ٖ ،لى اٖخباع ؤن هظه ا خُاعاث م حٗض م٣خهغة ٖلى ألاصب ا ٛغبي وخضه  ،أل قملذ مسخل٠
آلاصاب ا ٗاإلاُت  ،مسخلٟت ا لٛاث وألام٨ىت والجهاث وا خىظهاث  ،وؤن ّ
ظل ا ش٣اٞاث أاجذ مؿاهمت في خغ٦ت ألاصب ا ٗاإلاُت ،وفي
عٞض جُاعاث ا ى٣ض بك٩ل ٖام ،وبن ٧اهذ اإلاىاب٘ ا ٟلؿُٟت وا ٨ٟغٍت واإلاىهجُت ؤؾاؾها ا ٨ٟغ ا ٛغبي  ،و  ً٨ج٣ضمذ واعج٣ذ
وناعث يمً ا ش٣اٞت ا ٗاإلاُت.
٦ما ًجب ا دؿلُم ؤن ألاصب ا ٗغبي الحضًض  ،اؾخُإ ؤن ًد ٤٣شخهِخه ألاصأُت اإلاخمحزة  ،وا ىابٗت مً ز٣اٞخه ومىعوزه
الحًاعي  ،يمً ألاق٩ا ٫ألاصأُت ا ٗاإلاُت ،وٍم ً٨ؤن هالخٔ في خغ٦ت اهخ٣ا ٫اإلاظاهب وا خُاعاث ألاصأُت  ،ؤنها اؾخُاٖذ ؤن
جخسلو ؾغَٗا مً ا خإزحر والا٢خباؽ وجىظض ّ
جمحزها ؤلاأضاعي  ،وبا ُب٘ هىا ٥اؾخصىاءاث ال جىٟي ا ٣اٖضة.
بن ا غٚبت في ا خُىع وا خ٣ضم ٧اهذ ؤمغا ملحا ضي ا ىسبت ا ٗغبُت أضاًت مً ا ٣غن ا خاؾ٘ ٖكغ وختى ًىمىا  ،وؤن هظه
ا جهًت أضؤث أةخُاء – وا ؿحر ٖلى – ٦الؾُُ٨اث ا كٗغ ا ٗغبي ا ٣ضًم في ّؤوط خ٣ب اػهاعه ؛ بال ؤنها ؾغٖان ما اؾخدًغث
ألاق٩ا ٫ألاصأُت ا ٛغبُت  ،وخظث خظوها ٞ ،خٗضصث اإلاضاعؽ ا كٗغٍت و ٤ٞاؾخ٣ائها مً اإلاظهبُت ألاصأُت ا ٛغبُت مشل اإلاضعؾت
ا غوماوؿُت وا غمؼٍت وا ؿحرًا ُت والحضازت  ،هاهُ ًٖ ٪حٗضص ألاق٩ا ٫ا كٗغٍت مشل قٗغ ا خُٟٗلت و٢هُضة ا ىثر واإلاؿغح
ا كٗغي وٚحرها ٦ ،ما وظضها ألاق٩ا ٫ا ٣ههُت مشل ا غواًت وا ٣هت ا ٣هحرة وألا٢هىنت  ،وؤًًا مسخل ٠ا ٟىىن ا ضعامُت
في اإلاؿغح وا ؿِىما وا خلٟاػ ،أجاهب ا ٨خاأاث ا ىثرًت ألازغي ٧اإلا٣االث وا ضعاؾاث وا بدىر والخاَغة وٚحرها  .وهٟـ ألامغ ٧ان
م٘ ا ى٣ض ألاصبي  ،أا ىٓغ بلى ٧ىهه مهاخبا لحغ٦ت ألاصأُت طاتها ً ،مخاح مً هٟـ مىابٗها  ،وٍ٣غئها في يىء مهاصعها ومظاهبها
ا ٛغبُت  ،خُض اههغٞذ ا ٣غاءاث ا ى٣ضًت ( اإلاىهجُت وٚحر اإلاىهجُت ) بلى ا كٗغ ا ٨الؾُ٩ي،زما غوماوس ي  ،وا غمؼي  ،والحضاسي
 ...بلخ  ،مخسظة مً اإلاىاهج ا ٛغبُت هبراؾا وؤَغا وآ ُاث  ،مما ًضٗٞىا لجؼمبإن ا ى٣ض ا ٗغبي الحضًض اعج٨ؼ في مىُل٣اجه ومبىاه
ومىهجُخه ٖلى ا ىٓغٍت ا ى٣ضًت ا ٛغبُت  ،والح٨م هىا ٖلى ؤلاَال ١أا ُب٘  ،م٘ ألازظ في الحؿبان ؤن هىا ٥جُاعاث وبياٞاث
ناصعة مً ز٣اٞاث ٖضًضة ،جإزغ بها ا ى٣ض ا ٗغبي اإلاٗانغ .
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ٞىدً في خاظت بلى صعاؾت اإلاظاهب ألاصأُت ا ٛغبُت  ،ختى ا تي ػا ذ صو تها وؾُ٣ذ عاًتها في ا ٛغب  ،ألن جإزحرها في ؤصأىا م
ًى٦ ، ٌ٣ما ؤهه مً اإلاا٦ض ؤن اإلاظهب ال ًمىث وال ًىضزغ جماما  ،وبهما جب٣ى آزاعه وُ٢مه ا هالحت  ،وجىضمج في اإلاظهب الجضًض،
ِ
ٞا غواج٘ الخا ضة ال جخإزغ ُ٢متها أيكىء اإلاظاهب ؤو ؤٞى ها  ،وجٓل أاُ٢ت ٖلى ا خإزحر وؤلامخإ ؤظُاال و٢غوها( ).
ؤما ًٖ ا ى٣ض ا ٗغبي الحضًض ٞ ،ةهه اهُل ٤مىظ ٞجغ ا جهًت الحضًشت أمٟهىم ؤلاخُاء ؤًًا  ،وا ظي ؾاع ٖلى صعبحن  ،ألاو: ٫
جد ٤ُ٣وصعاؾت اإلاىعور ا ى٣ضي ا ٗغبي ا ٣ضًم  ،وً٢اًاه ،و٦خبه ،وهى هىا م ًؼص ٖلى ٧ىهه اظتراعا وبٖاصة بهخاط ووكغ  .وا شاوي
٢ :غاءة ا ترار ا ى٣ضي ا ٗغبي في يىء اإلاضاعؽ ا ى٣ضًت الحضًشت  ،وما ؤ٦ثر ا ٣غاءاث طاث اإلاغج٨ؼاث اإلاىهجُت ا ٛغبُت  ،ا ؿاُٖت
بلى جإنُل ا ى٣ض ا ٛغبي في جغبت ا ى٣ض ا ٗغبي  ،واإلاخسظة مً اإلاىاهج ا ٛغبُت ؾبُال إلاؼٍض مً ؤلاياءاث ل٨ٟغ ا ى٣ضي ا ٣ضًم .
وهى جإُ٦ض ٖلى ؤن ا ى٣ض ا ٗغبي ا ٣ضًم ٧ان وال ًؼا ٫خايغا في اإلاكهض ا ش٣افي ا ٗغبي الحضًض واإلاٗانغ ،واجسظ هظا الحًىع
ؤوظها ٖضًضة  ،أضؤث أا خضعَـ ا خ٣لُضي ٨خب ا بالٚت وَب٣اث ا كٗغاء واإلاىاػهت وً٢اًا ا ؿغ٢اث وا ل ٟٔواإلاٗنى  ،مغوعا
أما ٟاث ٦شحرة عنضث مغاخل ا ى٣ض ا ٗغبي ا ٣ضًم.
ومً هىا ًم ً٨ؤن ه٣غع ؤن ٢غاءة ا جهًت ألاصأُت الحضًشت ً ،يبغي ؤن ج٩ىن في بَاع قامل ظام٘ ً ،غاعي ا ؿُا ١الحًاعي
وا ىٟس ي ها ٞ ،األصب ا ٗغبي ظؼء مً ألامت ٧لها٨ٌٗ ،ـ جُلٗاتها  ،مشلما ٌٗ٨ـ همىمها  ،وال ًم ً٨أإي خا ٫مً ألاخىاٞ ٫هله
ًٖ هىٍت ألامت وج٩ىٍجها  ،مشلما ؤهىا ال ًمٞ ً٨هل ا ترار ألاصبي وا ى٣ضي ًٖ ٧ىهه ؤؾاؾا ومغظٗا ،ألن ا ترار ألاصبي ظؼء ؤؾاؽ
مً ا ترار ا ٗغبي ٧له  ،و ه امخضاصاث زالزت  :صًني و٢ىمي وبوؿاوي  ،وٍلتزم أالح٣ُ٣ت وألامت وؤلاوؿان ( ) .
والامخضاص ا ضًني لترار ٌٗني ؤن ج٩ىًٍ ا ٗلىم ؤلاوؿاهُت ( ا لٛىٍت وألاصأُت وا كغُٖت وا ٨ٟغٍت ) ...في ا ترار ا ٗغبي اعجبِ
أا ٣غآن ا ٨غٍم وزضمت ا ىو اإلا٣ضؽ ،وظاءث ا لٛت ا ٗغبُت ٛت ا ٣غآن خ٩ىن ؿان ا ٗلىم واإلاا ٟاث في الحًاعة ؤلاؾالمُت
ا ٗغبُت  ،وهظان ا بٗضان ق٨ال ا هىٍت ا ٟغصًت والجمُٗت ٢ضًما وخضًشا  ،مشلما ُٖ ِغٞذ بهما الحًاعة ؤلاؾالمُت يمً الحًاعاث
ؤلاوؿاهُت اإلاخٗا٢بت ٖلى ألاعى .
واإلاهمت ألاؾاؾُت في بخُاء ا ترار ِؿذ " بٗشه ٧امال أ٩امل سحىخه وهُئخه َلبا ألن ً٩ىن مدغ٦ىا اإلاغ٦ؼي ؤو اإلادىعي ٞ ،هظا
ّ
جى٨غ ٟغاصجىا ا ظاجُت ا غاهىت  ،و ٣ضعجىا ا شاأخت ٖلى بهجاػ ؤٖما ٫ؤو ؤٗٞا ٫جدًحرًت ظضًضة  ..وبهما مهمخىا ا غثِؿُت هي ؤن هً٘
ا ترار في مىيٗه ا ُبُعي ال ؤ٦ثر وال ؤ٢ل "( )ٞ ،ا ترار ًلؼم خًىعه  ,وبال نغها أال جغبت وِٗل ٖلحها  ،وٍلؼم الاهُال ١مجها وبال
نغها أال ؤؾاؽ هبني ٖلُه  ،وٍلؼم ؤن وٗىص ب ُه بك٩ل صاثم وبال ٦ىا وٛني بُٗضا ًٖ ؾغبىا  ،و  ً٨ا ًُ٣ت ِؿذ في اؾخدًاع
ا ترار و  ً٨في ا ىٓغة بلى ا ترار طاجه ٞ ،هىا ٥مً ًٖ ٠٣ىضه وٍ٨خٟي أضعاؾخه وجضعَؿه ٦ ،ما هغي ُٞمً ً٣ىم أخد ٤ُ٣ا ٨خب
ُ
ا ٣ضًمت  ،وحٗلُمها لُالب  ،وظٗلها في مخىاو ٫ؤًضي ا باخشحن وهى ظهض مك٩ىع  ،و ٨ىه ٚحر ٧ا ، ٝألن ا ترار ٦خب بٗ٣ى ٫وفي
ؾُا٢اث خًاعٍت ومجخمُٗت جسا  ٠ما هدً ُٞهٞ ،مً ا ٗبض ؤن ًخجمض ا بٌٗ ٖىض ا ترار وبٖاصة بهخاظهٞ ،مٗنى هظا ججاهل
ا ٗ٣ل اإلاٗانغ  ،وما ًم ً٨ؤن ًًُٟه مً بأضاٖاث  ،جًا ٝلترار مً ظهت  ،وحٗبر ًٖ مجخمٗها وٖهغها مً ظهت ؤزغي .
و ٗل ما ٗٞلخه مضعؾت ؤلاخُاء ا كٗغي ا ٗغبي ( ا ٨الؾُُ٨ت الجضًضة ) في أىاء مجضها ا كٗغي  ،ا ظي اعج٨ؼ ٖلى ٖمىص ا كٗغي

 )1شخصية األدب العريب  ،وخطوات يف نقد الشعر وادلسرح والقصة  ،د .إمساعيل الصيفي  ،دار القلم  ،الكويت  ،ط1977 ، 2م ،ص. 6
2
عمان  ،األردن 1985 ،م  ،ص. 14
) نظرية الرتاث ودراسات عربية وإسالمية أخرى  ،د.فهمي جدعان  ،دار الشروق ّ ،
 )3السابق  ،ص. 15
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ا ٗغبي ا ٣ضًم  ،وعواج٘ ا كٗغٍت ا ٗغبُت في ٖهىعها ا ظهبُت  ،و  ً٨أً٣اًا مٗانغة  ،ووعي ظضًض ٦ ،ما هلمـ في قٗغٍخه
ا خٟاٖل م٘ ً٢اًا ا ىًَ وع ٌٞا ٓلم.
وهىا ٥مً ًخٛظي ٖلى ا ترار ،ختى بطا اؾخىي ٖلى ٖىصه  ،حٗاَى م٘ ا ش٣اٞاث ألازغي ،وؾعى بلى جلُ٣دها أترازه  ،وجلُ٣ذ
ا ترار بها  ،مشلما هغي في ؤق٩ا ٫الا٢خباؽ وا خىانٟي ؤلاأضإ اإلاٗانغ  ،وؤًًا في ا ٣غاءاث الجضًضة ئلأضإ وا ى٣ض ا ٣ضًم .
وبا ُب٘ ً هلخٟذ بلى اإلا٣ىالث والاصٖاءاث ا تي ّعوظها ا بٌٗ ًٖ ا غ ٌٞا ٨لي لترار  ،مً مىُل ٤بًضًى ىجي ؤو حٛغٍبي
ؤو اؾخالبي ٞ ،ةهه ؤمغ ال ٌؿخدٖ ٤ىاء اإلاىا٢كت  ،زهىنا ٖلى ا هُٗض ألاصبي ٞ ،ال ًم ً٨ؤن هخسُل ؤصأا ًا  ٠صون ا ىٓغ بلى
جغازه ا لٛىي  ،وحكُ٨له ا ش٣افي  ،وبأضاٖاث ؾاأُ٣ه .
بطن  ،هىا ٥عواٞض ٖضًضة ؤزغث الحغ٦ت ألاصأُت وا ى٣ضًت الحضًشت وهي جبضو في مؿخىٍاث مخخا ُت في جخاب٘ مظاهبها ،مخىاػٍت
م٘ ٧ل مظهب جغظمت وبأضاٖا وه٣ضا :
 اإلاؿخىي ا ٨ٟغي وا ٟلؿٟي مً زال ٫جُاعاث ؤصأُت ٖضًضة مشل ا ٨الؾُُ٨ت الجضًضة ،ا غوماوؿُت ،ا ؿحرًا ُت ،ا ىاُٗ٢توا ىاُٗ٢ت الاقتراُ٦ت  ،وا ؿحرًا ُت  ،وا غمؼٍت ..بلخ و٧لها جمذ ججغبتها بأضاُٖا ٦ ،ما جم اؾخدًاع جىٓحراتها ا ى٣ضًت.
 اإلاؿخىي ا ك٨لي مً زال ٫ا ٨خاأت ٖبر ألاق٩ا ٫وألاهماٍ ألاصأُت ا ٗاإلاُت  ،مشل اإلاؿغخُت وا غواًت وا ٣هت ا ٣هحرةوألا٢هىنت و٢هُضة ا خُٟٗلت و٢هُضة ا ىثر  ،وال ًؼا ٫ا خإزغ والا٢خباؽ مؿخمغا  ،م٘ مالخٓت ؤن ظل هظه ألاق٩ا ٫اإلاؿخىخاة
مً آلاصاب ا ٛغبُت  ،أضؤث أمدا٧اة ما هى ٚغبي  ،وحٗغٍبه  ،في ؤٖما ٫عواصها  ،ومً زم ْهغث ؤظُا ٫مخىا ُت جداو ٫جإنُل هظه
ا ٟىىن  ،وجغؾُسها في الحُاة ا ش٣اُٞت  .و ٗل اإلاشا ٫ألاوضح ٖلى ط  ٪اإلاؿغح  ،أىنٟه ٞىا ٚغبُا مً ألاؾاؽ  ،ظا ٖىضما أضؤ في
1847م ٖ ،لى ًض ماعون ا ى٣اف  ،في مؿغخُخه " ا بسُل " اإلاؿخىخاة مً مى ُحر ٧ ،ان هظا َبُُٗا  ،وْل الا٢خباؽ وا ى٣ل
ا ٗام
هى ا ؿاثض ضي الجُل ألاو٣ٞ ،٫ض ؾُُغ ٖلحهم ؤن ا ك٩ل اإلاؿغحي اإلاىظىص في ؤوعوبا هى ا ىخُض ا ظي ٖغٞخه ا بكغٍت وهى
أالق ٪عا ١وباٖض ٖلى ا خمضن وؤلانالح  ،ومٗتر ٝأه في ؤوعوبا ا تي ٧اهذ جبهغ اإلاشٟ٣حن ا ٗغب  ،و  ً٨أمغوع ا ى٢ذ  ،ججظع
ا  ًٟفي ألاصب ا ٗغبي الحضًض ،مشلما ؾعى آزغون بلى عنض ؤق٩ا ٫ا ضعاما في ا ترار ا ٗغبي مشل زُا ٫ا ٓل ومؿغح الحل٣ت ،
واإلاطح٨حن  ،وجمشُلُاث اأً صهُا ٫وٚحرها  ،ومً زم جإنُلها في ا ٨خاأت اإلاؿغخُت ،وؤًًا في مسخل ٠ا ٗغوى اإلاىخجت( ).
 اإلاؿخىي ا ى٣ضي  ،واإلاخمشل في ج٩ىًٍ خغ٦ت ه٣ضًت ٖغبُت  ،ؾٗذ بلى الاؾخٟاصة مً اإلاىاهج ا خُاعاث واإلاىاهج ا ى٣ضًتا ٛغبُت  ،ألؾباب ٖضًضة  ،ؤهمها ؤهه الأض مً ا ٗىصة بلى اإلاظاهب ألاصأُت في ؤنى ها ا ٛغبُت  ،أد٨م ؤن ٦شحرا مً ا خُاعاث ألاصأُت
وألاق٩ا ٫وألاهماٍ ؤؾاؾها ٚغبي  ،و٦ما اؾخٟاص اإلابضٕ مً ا غاٞض ا ٛغبي ٗٞ ،لى ا ىا٢ض ؤًًا ؤن ٌٗىص هظا ا غاٞض ٦ .ظ ٞ ، ٪ةن
هىا ٥صوع لىا٢ض ًخمشل في ا خٗغٍ ٠أدُاعاث ؤصأُت ظضًضة ً ،م ً٨ؤن جشحر الجضًض مً ألاخاؾِـ وجدٟؼ اإلاسُلت ؤلاأضاُٖت
ا ٗغبُت هدى بأضاٖاث ظضًضة  ،وهظا ألامغ ّ
ًىجغ بلى ا ى٣ض هٟؿه ٞ ،اإلاىاهج ا ى٣ضًت الحضًشت ٖلى جىىٖها وحٗضص َغاث٣ها  ،حؿاٖض
ٖلى جدلُل ا ىهىم  ،وحؿلُِ اإلاؼٍض مً ألايىاء ٖلى مىاَ ٤ومىاي٘ في ؤلاأضإ اإلاٗانغ وا تراسي .
وٍجضع أا ظ٦غ ؤن هىا ٥مضاعؽ ه٣ضًت جمشل مىاهج لخدلُل ٞدؿب ،مشل ا بيُىٍت وألاؾلىبُت وا خىام وا خ ،٪ُ٨ٟؤي ؤن
هىا ٥ج٣ضم آ ُاث لخدلُل ا ى٣ضي  ،جهلح ل٣ضًم والجضًض مً ؤلاأضإ ٦ ،ما جمشل ؤَغا ضعاؾت ما هى ز٣اٞت بوؿاهُت ٖامت .
 )1عاظ٘  :اإلاؿغح في ا ىًَ ا ٗغبي  ،صٖ .لي ا غاعي  ،ؾلؿلت ٖا م اإلاٗغٞت  ،اإلاجلـ ا ىَني لش٣اٞت وا ٟىىن وآلاصاب  ،ا ٩ىٍذ ، 2 ٍ ،ؤٚؿُـ
1999م  ،م ، 70 ،69واهٓغ في ا ترار اإلاؿغحي ا ٗغبي م. 49 – 33
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والق ٪ؤن هىا ٥مالخٓاث ٖضًضة ٖلى مجمل ا خجغبت ا ى٣ضًت في حٗاملها م٘ ا ٛغب ،وا تي ًم ً٨بظما ها في ا ى٣اٍ آلاجُت :
ؤو ها :في خ٣ب ٖضًضة في ألاصب ا ٗغبي الحضًض ٧ ،اهذ ا غٚبت خشِشت ضي ألاصأاء وا ى٣اص ٖلى ا ى٣ل ،وا ى٣ل  ،ِ٣ٞبٌٛ
ا ىٓغ ًٖ مضي خاظخىا هظا اإلاى٣ى ٫مً ٖضمه  ،ؤو ؤن هظا اإلاى٣ى ٫ؾًُُ ٠ظضًضا ّ
وٍلبي خاظت ؤصأُت وهٟؿُت ضًىا ؤو ال ،
وقاع ٥في هظا ألامغ ؤصأاء وه٣اص ٦باع ونٛاع ٖلى ا ؿىاء ٞ ،مشال  :ما خاظخىا إلاؿغح ا ٗبض ؤو ؤصب ا المٗ٣ى ٫؟ وهىا ٥مً
جهضوا ى٣له و٦خاأت بأضاٖاث ٖلى ٚغاعه  ،وهٟـ ألامغ م٘ ألاصب ا ؿحرًالي في ٦ثر مً ههىنه اإلالٛؼة .
وهظه اإلالحىْت واضحت  ،و  ً٨ؤعي ؤهىا م هسُئ في ا ى٣ل وال ا ترظمت وال ختى ؤلاأضإ  ،إلااطا ؟ ألهىا – وال ػ ىا – ِؿذ
ضًىا ا ٗلىم الحضًشت ا تي جدُذ ىا ج٣ضًم مىهجُت وهٓغٍاث ه٣ضًت وؤصأُت ظضًضة  ،و٦ما ؤزظها ًٖ ا ٛغب ا ٨شحر في ا ٗلىم
ا خُبُُ٣ت ( ا غٍايُاث  ،ا هىضؾت  ،ا ُب  ،ا ُ٨مُاء  ..بلخ )  ،هدً في خاظت بلى ألازظ مجهم ا خُاعاث ألاصأُت وا ى٣ضًت  ،و ى مً
أاب اإلاٗغٞت والاَالٕ  ،وهى ًخُلب ا ترظمت وا ى٣ل وؤلاأضإ  ،مً ٢بل ازخباع هظا اإلاظهب ؤو طا ٥لخٗغٖ ٝلى مضي جغسخه ؤو
مً ٖضمه ضًىا ٞ ،هىا ٥مظاهب جغسخذ في ا ترأت ؤلاأضاُٖت وا ى٣ضًت ا ٗغبُت  ،وا٦دؿبذ مالمدىا وهمذ ُ
صوختها في ٞيئ ز٣اٞخىا
مشل ا غوماوؿُت قٗغا وؾغصا  ،وا ىاُٗ٢ت في ا ؿغص واإلاؿغح  ،وا غمؼٍت في مسخل ٠آلاصاب وا ٟىىن ،وما ؤٖما ٫هجُب مدٟىّ
في بٌٗ مغاخله ؤلاأضاُٖت بال ججؿُضا لىاُٗ٢ت وا ىاُٗ٢ت الاقتراُ٦ت  ،وهٟـ ألامغ م٘ جى ٤ُٞالحُ٨م ومضعؾت ا ضًىان وقٗغ
ا خُٟٗلت .
واإلاشا ٫ألاوضح ٖلى ما هغٍض  :هٓغٍت ا ىٓم ٗبض ا ٣اهغ الجغظاوي  ،ا تي حٗض همىطظا في ٖلم ا ىو  ،و٢ض ج٩ىهذ ا ىٓغٍت
ضي الجغظاوي واإلاٗغو ٝأش٣اٞخه اإلاىؾىُٖت ٛ :ت  ،وبالٚت  ،وهدىا  ،وٖلىم قغَٗت  ،وٖلم ا ٨الم ٦ ،ما ؤن مهُلح ا ىٓم طاجه
٧ ،ان في ا ٨ٟغ ألاقٗغي  ،خُض ٧اهىا ً٣ى ىن بن ؾبب بعجاػ ا ٣غآن هى هٓمه  ،و٧ان الجاخٔ ٢ض ؾب٣هم بلى وي٘ اإلاهُلح
٦ما قاع٦هم ا ٣اض ي" ٖبض الجباع " في ا غؤي  ،ما٦ضا ؤن ألاؾلىب وألاصاء وا هُاٚت ا ىدىٍت لخٗبحر هي ؾبب ؤلاعجاػ و ِؿذ
ا ٟهاخت ٖلى هدى ما ط٦غ اإلاٗتز ت ( )  .ؤي ؤن هٓغٍت ا ىٓم ظاءث جخىٍجا لجهىص ٖلىم ٖضًضة  ،وظضث في ا جهاًت مً ًضعؾها
وَٗحها وٍسغط أىٓغٍت مجها  .وبا خالي ً٩ىن ا ؿاا : ٫هل هدً ضًىا مٗاع ٝوٖلىم ظضًضة  ،وؿخُُ٘ ؤن هسغط مجها أىٓغٍاث ؟ بن ما
ضًىا هى مٗاع ٝوهٓغٍاث ألا٢ضمحن  ،والجضًض ضًىا ٚغبي اإلاإزظ  ،وا خ٩ىًٍ  ،ختى ؤن ٖلىمىا ا لٛىٍت وألاصأُت أاجذ ٖلى هٟـ
ا ىهج ا ٛغبي .
ظا  ،ه٣ى ٫بٗباعة ؤوظؼ  :مغخبا أاالهٟخاح اإلاُلٖ ٤لى ألاصب وا ى٣ض ا ٛغبي  ،قغٍُت ؤن ً٩ىن ألامغ ًٖ وعي أمضي خاظخىا
ومضي نالخُخه ترأدىا ا ش٣اُٞت ٖ ،لى ؤن ًخم يمً زُت جخاب٘ ًٖ ٦شب الجضًض في ا خُاعاث ا ٗاإلاُت  ،وجهى ٠زغٍُتها
واإلاؿخجض ٞحها٩ُ ،ىن ألامغ مخجاوػا اإلاداو ت ا ٟغصًت بلى الجهىص الجماُٖت  ،مخسُُا عوح الاهبهاع بلى ا غٚبت اإلاٗغُٞت والاَالٕ
واإلاىا٦بت .
وفي هظا ؤلاَاع  ،هىاًُ٢ ٥ت مشاعة خى ٫ه٣ل بٌٗ اإلاىاهج ا ٛغبُت بٗضما اهتهذ في ا ٛغب طاجه ٞ ،ا بيُىٍت جمذ جغظمت
1966م بٗض مدايغة ُٞلؿى ٝا خ " ٪ُ٨ٟصعٍضا " في ماجمغ أجامٗت " ظىهؼ هىب٨جز" ،
٦خبها بلى ا ٗغبُت بٗضما ووعٍذ ا تراب ٖام

 ) 1ا بالٚت جُىع وجاعٍش  ،ص .قىقي يُ ، ٠صاع اإلاٗاع ، ٝا ٣اهغة 1965 ،م م 160وما بٗضها .
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وا بيُىٍت هٟؿها ٧اهذ ٢هحرة ا ٗمغ في أالص اإلايكإ بك٩ل ملحىّ ( ) .وهٟـ اإلا٣ىالث وظهذ بلى ا غوماوؿُت وا غمؼٍت وٚحرهما .
بن ا ى٣اف هىا ًىُل ٤مً ؾاا : ٫هل هدً هى٣ل ؤخضر اإلاىاهج ٖلى ٚغاع اؾخحراص ؤخضر اإلاىصًالث ؟ ألامغ ِـ بهظا ا ك٩ل ،
ألن اإلاىهجُت ا ى٣ضًت ا ٛغبُت – ما صمىا ٢ض اعجًِىا ؤن هىا٦بها وهُل٘ ٖلى آصابها وه٣ضها – مخخابٗت ومخىا ُت في مىجؼها ا ى٣ضي ،
أمٗنى ؤن ا غوماوؿُت ٧اهذ ه٣ضا في ألاؾاؽ ل٨الؾُُ٨ت  ،وجإؾؿذ ٦مغاظٗاث ٖلى ا ٗ٣ل ؤلاأضاعي ا ٨الؾُ٩ي  ،وهٟـ ألامغ
ٞةن ا خُ٨ُ٨ٟت ٧اهذ ه٣ضا لبيُىٍت  ٠ُ٨ٞ ،وؿخىعص ا خُ٨ُ٨ُٟت وهدً م هُل٘  ،و م هضعؽ  ،و م هُب ٤ا بيُىٍت ؟ ؤًًا ٞ ،ةن
هظه اإلاىاهج ٧اهذ حٗلى وٛمتها وجسبى زاهُت في ا ٛغب طاجه  ،و ٨جها ال جمخى مً ا ؿاخت ا ى٣ضًت  ،ألنها بن اؾخ٣غث في الجامٗاث
ومغا٦ؼ ا بدض ا ٗلمي ٞ ،ةنها جهبذ ظؼءا ؤؾاؾُا مً مىاهج ا ى٣ض  ،ؾىاء طاٖذ ؤو زبذ  ،وحؿخمغ ا بدىر مؿدىضة ٖلُه،
جسخبر ٞغيُاجه وحؿخسضم آ ُاجه في ا خدلُل وا ٨ك. ٠
٦ظ ٞ ، ٪ةن اإلاىاهج ا ى٣ضًت – ا ؿاأ٣ت والحا ُت وا الخ٣ت – حؿاهم في ا ٨ك ًٖ ٠مىاَ ٤عئٍىٍت وظما ُت ،هاهًُٖ ٪
ألابٗاص ا ىٟؿُت والاظخماُٖت وا ش٣اُٞتوألاؾُىعٍت وٚحرها  ،وهظا مٗىاه  ،ؤنها ججُب ًٖ ؤؾئلت ًُغخها ا باخض ا ىا٢ض ،وجىٞغ
آ ُت لى ىط اإلاجهجي في ا ىو ؤلاأضاعي  ،ؾىاء ٧ان ٢ضًما ؤم خضًشا .
زاهحها :الق ٪ؤن ا كٗىع أاالؾخالب الحًاعي ٧ان مالػما إلاسخل ٠مغاخل ا ى٣ل وا ترظمت في ا ٗهغ الحضًض  ،وهى َبُعي في
يىء ا ؿُا ١ا خاعٍذي ا ظٌٗكىاه و ؤلؾ ٠ال ًؼا ، ٫خُض ألاُ٢اع ا ٗغبُت عهُىت الاخخال ٫ألاظىبي ،وا ىسبت الجضًضةاعجبُذ
ز٣اُٞا و٨ٞغٍا وهٟؿُا أا ش٣اٞت ا ٛغبُت  ،في مىاظهت هسبت ج٣لُضًت مخمؿ٨ت أا ٗلىم ا خ٣لُضًت ( ا كغَٗت وا لٛت وألاصب ا ٣ضًم
) ،ووظضها قٗىعا – ضي ا بٌٗ  -أا ؼهى والاؾخٗالء ٖ ،ىضما ًمؤل ا ىا٢ض خضًشه ا كٟاهي أاإلاهُلحاث ألاظىبُت  ،وثٞازغه
اإلاٗلً وازخُا ه أاالَالٕ ٖلى خًاعة ا ٛغب ٧له  ،صون مغاٖاة زهىنُت ا ىا ٘٢ا ش٣افي وألاصبي  ،وؤًًا ا ٗ٣ى ٫وألاطوا١
اإلاخلُ٣ت  ،مما ؤخضر ٞجىة ٦بحرة ،ومكاٖغ عاًٞت  ،واتهاماث ؤصهاها الاؾخٛغاب والاؾخالب  ،وؤٖالها ا ٗما ت .
زا ثها :اعجبِ أاإلاظاهب ا ى٣ضًت اإلاترظمت واإلاى٣ى ت ؤمغان  :ألاوٚ :٫مىى ٛت ا ىٓغٍاث ا ى٣ضًت في ٦شحر مً ا ترظماث ،مما
ؤخضر ا ٨شحر مً ؾىء ا ٟهم  ،وؾىء ا خل٣ي  ،وؾىء ا خُبُ ٤إلاً ٢غؤوا اإلاترظماث لخىٓحر  ،والاؾخصىاءاث في ط ٢ ٪لُلت،
زهىنا م٘ هٓغٍاث ا ى٣ض الحضاسي وما بٗض الحضاسي  .وألامغ ا شاوي ٚ :مىى ا ضعاؾاث ا ى٣ضًت ا خُبُُ٣ت  ،وهسبىٍت ٛتها،
ٞإصي بلى نٗىبت جل٣حها مً ٢بل اإلابضٖحن ؤهٟؿهم  ،ومً ٢بل ألاظُا ٫ا ؿاأ٣ت مً ا ى٣اص  ،هاهُ ًٖ ٪ا ٣اعت ا ٗام اإلاخل٣ي ؤلصب
وا ى٣ض.وهسو اإلاىاهج الحضازُت مشل ا بيُىٍت ومضاعؾها  ،وا خ ، ٪ُ٨ٟوٚحرها  ،وهظا ما ؤٞصح ٖىه صٖ.بض ا ٗؼٍؼ خمىصة وهى
ؤخض مٗاعض ي ا ى٣ض الحضاسي٣ٞ ،ض اٖتر ٝأاهبهاعه أدغ٦ت ا ترظمت وا ضعاؾاث ا ى٣ضًت الحضًشت  ،بال ؤهه " زا ُه َىا ٫ا ى٢ذ
قٗىع ٖمُ ٤أا تجؼ  :ا تجؼ ًٖ ا خٗامل م٘ هظه ا ضعاؾاث ا بيُىٍت  ،وٞهم ؤهضاٞها ،أل وٞهم وُْٟت ا ى٣ض طاجه في ْل
اإلاهُلحاث ا ى٣ضًت اإلاترظمت واإلاى٣ى ت واإلاىدىجت واإلادغٞت ا تي ؤٚغ٢ىها ٞحها ؿىىاث  .ومما ٧ان ٌٗم ٤ط  ٪ؤلاخؿاؽ أا تجؼ
جل ٪ا غؾىم ا خىيُدُت –ًٟترى ؤنها ٦ظ  – ٪وا بُاهاث والجضاو ٫ؤلاخهاثُت وا غؾىماث اإلاٗ٣ضة مً صواثغ ومشلشاث وزُىٍ
مخىاػٍت ومخ٣اَٗت وؾاُ٢ت ٣ٞ ..ض ٦ىذ ؤ ٠٢ؤمامها في عجؼ ٧امل ًٖ َ ٪ٞالؾمها " ( )  .ط  ٪عؤي ها٢ض وؤصًب عاسخ ا ٣ضم،
وهخ ٤ٟمٗه في بٌٗ الجؼثُاث اإلاظ٧ىعة  ،وهظا ِـ ُٖب اإلاىهج ،وبهما ُٖب ا ىا٢ض وا باخض ا ظي ّ
وظه زُاأه ا ى٣ضي بلى
 ) 1اإلاغاًا اإلادضأت مً ا بيُىٍت بلى ا خ ، ٪ُ٨ٟص ٖ.بض ا ٗؼٍؼ خمىصة  ،ؾلؿلت ٖا م اإلاٗغٞت  ،اإلاجلـ ا ىَني لش٣اٞت وا ٟىىن وآلاصاب ،ا ٩ىٍذ ،
1998م ،م. 15
 ) 2اإلاغاًا اإلادضأت مً ا بيُىٍت بلى ا خ ، ٪ُ٨ٟم. 13
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ا باخشحن وا ى٣اص ّ
وهخى ا ٣اعت ا ٗام وا ٣اعت اإلاخسهوْ ،اها مىه ؤن ا باخشحن ػمالءه ٖلى هٟـ وُٖه أا ىهج واإلاهُلح وا لٛت
وا غؾىم ا خىيُدُت ،و  ً٨الح٣ُ٣ت ِؿذ في ا ىعي طاجه  ،وبهما في َبُٗت جل٣ي مضاعؽ ا ى٣ض ا ٛغبي وزانت اإلاضاعؽ
الحضازُت ٣ٞ ،ض ٧اهذ ظهىصا ٞغصًت في ألاؾاؽ  ،ظاءث مصحىبت أا ترظماث وا ضعاؾاث ا خُبُُ٣ت  ،و م ٌؿب٣ها ؤو ًهاخبها –
وهى ألاهم – هضواث وخل٣اث أدض وه٣اف وجُبُ٣اث ؛ حؿعى بلى وكغ ا ىعي بهظه اإلاىاهج  ،هاهُُٚ ًٖ ٪اب ا ٨خب اإلابؿُت في
حٗغٍٟها أاإلاىهج وٞلؿٟخه وؤهضاٞه ٩ٞ ،اهذ ا ٨خب اإلاترظمت ؤو اإلاا ٟت  ،حؿخمض عئاها ومٗلىماتها مً ا ٨خب ألام مباقغة  ،أ٩ل
حُٗ٣ضاتها وعمىػها ومهُلحاتها وبقاعاتها اإلاىظهت بلى ا ٣اعت ا ٛغبي في ألاؾاؽ  .ؤًًا ٞ ،ةن هىا ٥مك٩لت في ا ترظمت ،بؿبب
ٖضم خظ ١بٌٗ اإلاترظمحن ا ٗغب في اإلاكغ ١واإلاٛغب  ،وجدمؿهم صون جضعٍب ترظمت ؤمهاث ٦خب ا ى٣ض ٞ ،جاءث ا ترظماث
ٖؿحرة ا ٟهم  ،وا بٌٗ ٢اعن أحن ا ىو اإلاترظم وا ىو ألانلي ٞ ،ىظض ألانلي ؤ٦ثر ؾهى ت .
ؤما ا غؾىم اإلاهاخبت ( ا ضواثغ واإلاشلشاث وؤلاخهاثُاث ٞ ، ) ..ةنها ِؿذ ٖبئا ٖلى ا ىو ا ى٣ضي  ،أل هي مٗحن في ٞهمه
ألنها وؾُلت كغح ا غئٍت وجهىٍغ ا بيُت ا ٩لُت لىو وجٟغَٗاتها أإق٩ا ٫أهغٍت مُٗىت ٖلى ا خل٣ي  ،و  ً٨اإلاك٩لتفي ا خُبُ٤
مً ٢بل ا باخض ٞ ،إخُاها ج٩ىن ٛخه ا بدشُت ٚامًت وهسبىٍت ؤ٦ثر وال جىضح مغامي هظه ا غؾىمٞ ،خهبذ ٖاث٣ا في جل٣ي ا ى٣ض
 ،في يىءؤن ا ٣اعت ا ٗغبي لى٣ض  -في ا ٗهغ الحضًض وختى ؾني ا ؿبُٗيُاث مً ا ٣غن ا ٗكغًٍ -م ًإ  ٠وظىصجل ٪ألاق٩ا٫
وا غؾىم والجضاو ٫في ا ضعاؾاث ا ى٣ضًت  ،وبهما اٖخاص ه٣ضا مٟؿغا ،مىضحا  ،مبؿُا ً ،ىا٢ل ا ً٣اًا اإلاشاعة في ا ىهىم ،
ُٞما ًخٗل ٤أا ُغح وا غئٍت وألابٗاص ا ىٟؿُت والاظخماُٖت وا ىاُٗ٢ت وا ٗاَُٟت ،و م ٌٗخض ٖلى مهُلحاث مىهجُت مترظمت في
ألاؾاؽ ،ال ٌٗحها  ،وال ًٟهم مغامحها  ،ومٗلىم ؤن ا ى٣ض الحضاسي  -في مضاعؾه ا ك٨الهُت  -جى٦ ٠٢شحرا ٖىض ا بىاء الجمالي
وا خىام وا غمىػ.
عابٗها :ججلذ مك٩لت واضحت  ،والػمذ جُاعاث ا ى٣ض الحضاسي٦ ،ما جبضوفي ؤصب الاٚتراب وا ىظىصًت وا ؿحرًا ُت ،وا غمؼٍت
اإلابا ٞ ٜحهاوؤلاؾغا ٝفي ا ك٩لُتٞ .اإلاك٪ت مخمشلت في ههىم بأضاُٖت خملذ ب ٛاػا وٚمىيا وببهاما ٞ ،اههغ٦ ٝشحر مً اإلاخل٣حن
وٖمىم ا ٣غاء ًٖ ؤلاأضإ  ،بما ئلأضاٖاث ا ٣ضًمت ؤو لؿهلت وا ؿُدُت  ،م٘ ُٚاب ه٣اص ّ
ًُ٣مىن  ،وبن وظضوا ٞهم هسبىٍىن
ٚامًىن .
وهي ا ٓاهغة ا تي ٧اهذ مً ؤقض مٗاو ٫ا ى٣ض اإلاىظهت يض ا كٗغ الحضاسي  ،وٍم ً٨عنض مالمدها في حُِٛب ا ضال ت حُِٛبا
٧امال  ،بما بؿبب ٚمىى ا غئٍت ؤو ؤقُاء ؤزغي جخهل أا بيُت ا لٛىٍت والجما ُت  ،وٚضا نىث ا كٗغ مٗبرا ًٖ ا ظاث
ا كاٖغة أ٩ل ج٣لباتها ،ووظضها ٦شحرا مً ا ٣هاثض حٗبر ًٖ ببهام اإلاٗنى في ؤٖما ١ا ظاث هٟؿها  ،وا خباؽ اإلاٟاهُم ضيها  ،أجاهب
ا ؿعي بلى حٗؼٍؼ الاهٟها ًٖ ٫ا ىا ،٘٢وا ىإي ًٖ جمشُله ،والا٢خضاء أ٨ٟغة الاٖخباَُت في ا ضال ت ا لٛىٍت في مظهبي
ا ضاصًتوا ؿحرًا ُت  .وا ؿبب ألاهم هى وظىص ٢ىاٖت ؤن ألاهم في صوع ا كاٖغ بًجاص جغ٦حز ٖلى ؤزغ ا كٗغ (وهى ؤقبه أاإلاىؾُ٣ى )
أضال مً ا تر٦حز ٖلى ما ً٣ا ،٫وٖلى ا غؾا ت اإلاخىزاة  ،وهي بخضي بياٞاث اإلاضعؾت ا غمؼٍت ٦ ،ما ؾاص مٟهىم ا خجغٍض ٖلى
ؤؾاؽ ؤن ألاصب ا٢خدم ا الواٞ ،٘٢غاعا مً ٖا م ال ًخىاوى ا ٗلم ًٖ ٞطحه وججغٍضه مً ؤؾغاعه  ،و٧ان الخُا ٫اإلاُل) ( ٤بن
ٞلؿٟت هظا ا خىظه حٗخمض ٖلى ؤن اهٟخاح ا كٗغ لٟهم هى ا ٗضو ألا٦بر ل٨ك ٠ألن مهمت ا كاٖغ ألاولى هي بزغاط ا لٟٓت مً
الححز ا ٗ٣لي  ،ختى جهبذ ا ٩لمت ٢اصعة ٖلى ؤال حٗبر " ًٖ ٗٞا ُت ا غوح وخاظتها "  ،ؤي جهبذ زىعة وج٩ىن" ٗبت ا ٩لماث "أما
 )1عاظ٘ جٟهُال  :ؤلابهام في قٗغ الحضازت  ،ا ٗىامل وا م ْاهغ وآ ُاث ا خإوٍل  ،ص ٖ .بض ا غخمً مدمض ا ٗ٣ىص  ،ؾلؿلت ٖا م اإلاٗغٞت ،اإلاجلـ
ا ىَني لش٣اٞت وا ٟىىن وآلاصاب  ،ا ٩ىٍذ 2002 ،م ،م. 192-177
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ٞحها مً بًداءاث نىجُت ؤهم أ٨شحر مً ُ٢متها ا ؿماهدُت (ا ضال ُت) .و هظا ًدؿم ظاهب ٦بحر مً ا كٗغ الحضًض أا ٛمىى ألن
ا كٗغ ال ًسً٘ لمىانٟاث ا ٗ٣لُت  ،ؤي ال ً٣هض ُٞه ا خىنُل اإلاباقغ أحن ا كاٖغ والجمهىع وبهما ً٩ىن هظا ا خىنُل
أم٣ضاع ما جخمخ٘ أه ٛت ا كاٖغ مً هؼٖت زىعٍت أل بن هظا ا خىنُل ٚحر واعص بطا م ً ً٨هىا  ٪ظمهىع ٌؿخُُ٘ ط  ، ٪ألن هظا
الجمهىع ؾِخ٩ىن م٘ ا ؼمً( ) ،و" آمً ٦ما ًامً ا ؿغٍا ُىن أخُُٗل ا ٗ٣ل ا ىاعي ( ُ ) automismجض ا ٗ٣ل ا باًَ ؾبُله بلى
الاهُال ١صون ؤن حٗى٢ه ؤًت ٖىاث ، ) ( " ٤مما ًخىظب ٖلُه ؤن ً٩ىن ا ٣اعت واُٖا هظا ا خُىع في ا غئٍت ا كٗغٍت  ،وجغج٣ي
طاث٣خه ه  ،وفي هٟـ ا ى٢ذ ال جهلح مٗه آ ُاث ا ى٣ض ا ؿاأ٣ت ٖلُه ٗٞ ،لى ا ىا٢ض ؤن ًُىع مً عئاه  ،وؤصواجه  ،ومىاهجه ،
ٟهم ؤبٗاص قٗغٍخه .
وفي اإلابدض ا شاوي  ،ؾىدىاو٦ ٫خاأا ٦ىمىطط لضعاؾت ا خُبُُ٣ت  ،في حٗاَي ؤخض ا ى٣اص ا ٗغب اإلاخمغؾحن م٘ ا ىٓغٍت ا ى٣ضًت
ا ٛغبُت .
امل

الثاني :الحقيي والحقوي

وؿتهض ٝفي هظا اإلابدض جىاو ٫بٌٗ ا ضعاؾاث ًٖ ا ٗال٢ت أحن ا ى٣ض ا ٗغبي وا ى٣ض ا ٛغبي  ،وؤوظه ا خإزغ والا٢خباؽ  ،ؤو
أاألص ٠ُ٦ : ١جمذ ٢غاءة ؤنضاء ألاصب وا ى٣ض ا ٛغبي مً ٢بل ا ى٣ض ا ٗغبي  ،يمً عئٍت قمى ُت  ،بُٗضة ًٖ ا ُغوخاث
وا ىٓغاث الجؼثُت  ،مً زال ٫ؤخض ا ٨خب ا كهحرة في هظا ا كإن  .أا ُب٘ هىا ٥م٣االث وصعاؾاث ٖضًضة مىظ ا ٣ضم  ،و ً٨
آزغها ؤن هخىٖ ٠٢ىض واخض مً ؤهم ا ٨خب ا تي جىاو ذ جل ٪ا ًُ٣ت  ،هٓغا ألهه ٌٗبر ًٖ عئٍت م٨خملت  ،جمشل مكغوٕ ٢غاءة
واضح اإلاٗا م ٞ ،ا ٨خاب ا ٩امل ؾبُل إلْهاع ا هىعة  ،وحٗمُ ٤ا ُغح .
وؾُ٩ىن ههجىا في ا ٣غاءة ؤؾاؾه ؤلاظاأت ًٖ ؾاا ٫مدىعي  ٠ُ٦ :جم ا خُُ٣م وا خ٣ىٍم خل٣ي ا ى٣ض ا ٛغبي ٖغبُا ؟
ٌٗض ٦خاب " اإلاظاهب ألاصأُت وا ى٣ضًت ٖىض ا ٗغب وا ٛغبُحن " ؤو ٫ظهض م٨خمل مً ٢بل ما ٟه ا ض٦خىع ق٨غي مدمض ُٖاص
1993م( ) ،بال ؤهه ّ
٢ضم جهىعا قمل ا ى٣ض
في جىاو ٫هظه ا ًُ٣ت ا كاث٨ت  ،وبا غٚم مً جإزغ ٦خاأخه ا يؿبي خُض وكغ في ا ٗام
ا ٗغبي مىظ أضاًخه الحضًشت وبلى ًىمه  ،ؤي ؤن اإلاؿاخت ا ؼمىُت اإلاُٛاة ججاوػث ا ٣غن وهُ ، ٠واإلاؿاخت اإلا٩اهُت قملذ
الحىايغ ا ٗغبُت ا تي اوكٛل مشٟ٣ىها بهاظـ ا خدضًض ٖ،بر ا خٗاَي ؤلاًجابي م٘ ا ش٣اٞاث ألاظىبُت أا ى٣ل مجها وٖجها  ،و٧ان
ألاصأاء م٨ٟغًٍ وه٣اصا وؤخُاها مهلححن  ،وٍم ً٨ؤن هدىاو ٫هظا ا ٨خاب ٖبر مداوع ٖضًضة  ،جداو ٫ؤن جدُِ وحٛىم وجىا٢ل
ا ٨خاب ٧له  ،أىنٟه ههه ه٣ضًا ٖلى ههىم ا ى٣ض ا ٗغبي  ،وهها مخلُ٣ا ىهىم ا ى٣ض ألاظىبي .
وٍم٢ ً٨غاءة ا ٨خاب و ٤ٞمداوع ٖضًضة ٖ ،لى ا ىدى ا خالي :

 ) 1اججاهاث ا كٗغ ا ٗغبي اإلاٗانغ  ،ص  .بخؿان ٖباؽ  ،ؾلؿلت ٖا م اإلاٗغٞت  ،اإلاجلـ ا ىَني لش٣اٞت وا ٟىىن وآلاصاب  ،ا ٩ىٍذ 1978 ،م ،
م. 8
 ) 2ا ؿاأ ، ٤م. 49
 )3ناصع في ؾلؿلت ٖا م اإلاٗغٞت  ،اإلاجلـ ا ىَني لش٣اٞت وا ٟىىن وآلاصاب  ،ا ٩ىٍذ  ،ؾبخمبر1993م .
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 ) 1أيُت ا ٨خاب :
ُ
ؾدبض ذ ا ٟهى ٫أاإلا٣االث  ،جري ؤن ا ٨خاب ؤعبٗت
حؿخىٟ٢ىا أيُت ا ٨خاب  ،ألنها ظاءث ٚحر ج٣لُضًت هىٖا ما  ،خُض ا ِ
م٣االث  ،جخٟغٕ ٧ل م٣ا ت بلى م٣ا ت ٞغُٖت مغ٢مت ،وظاءث ٖىاوًٍ اإلا٣االث ٖلى ا ىدى آلاحي :
اإلا٣ا ت ألاولى  :في ؤن مىا٢كاجىا خى ٫اإلاظاهب ألاصأُت اإلاٗانغة حٗ٨ـ مىٟ٢ا جاعٍسُا مً ز٣اٞت ا ٛغب .
اإلا٣ا ت ا شاهُت  :في ؤن ا٢خباؽ اإلاظاهب ألاصأُت مالػم ال٢خباؽ ألاق٩ا ٫ألاصأُت .
اإلا٣ا ت ا شا شت  :في ؤن اإلاظاهب ألاصأُت حٗ٨ـ زهىنُت جاعٍسُت لش٣اٞت ا ٛغبُت .
اإلا٣ا ت ا غابٗت  :في مٗنى اإلاظهب ٖىض ا ى٣اص ا ٗغب ا ٣ضماء وازخال ٝمظاهب ا كٗغاء .
جدُلىا هظه ا ٗىاوًٍ بلى ا ٨خاب ا كهحر اإلا٣ضمت لٗالمت ٖبض ا غخمً أً زلضون ،خُض ًدىام اإلاا  ٠أىيىح م٘ أيُت
٦خاب اإلا٣ضمت٧ ،ان اأً زلضون في م٣ضمخه ًداو ٫ؤن ً٩ىن خُاصًا  ،و ٨ىه خُاص بًجابيٞ ،لم ًهى٘ جاعٍسه في مىٓىع زُي
(مخخاب٘ ) لخُىع ،وبهما ظٗل مىٓىعه ا خاعٍذي صاثغٍا  ،ؤي في بَاع جُىع صوعي ُٞ ،ه نٗىص وهبىٍ لضو ٫وا ٗمغان ،وهظا ما
ؤ٦ؿب ٦خاأه عوخا مسخلٟت ًٖ ٚحره مً ا ٨خب  ،ألن ما ٟه ؤعاص ؤن ًضعؽ ا خاعٍش والحًاعة وا ٟلؿٟت وا كٗىب وا خ٣لباث
أغئٍت قمى ُت  ،ج٣اَٗذ خضًشا م٘ ٖلىم ألاهثروبى ىظُا والاظخمإ وا خإعٍش( ).
٣ض ّ
ٖىىن " صُٖ .اص " م٣االجه أىٟـ َغٍ٣ت اأً زلضون " في  ، " ...وهي هىا ِؿذ مجغص خلُت ق٩لُت ،وبهما حٗبر ًٖ
مى٨ٞ ٠٢غي ً ،خمشل في ا٢خًاء نغاٍ اأً زلضون ٞ ،م٣ضمخه ِؿذ مضوهت لمٗلىماث وجإعٍسا ؤلخضار ،أ٣ضع ما هي جإمال في
ػمىه الحايغ ؤو في ٖهغه هدى ماى ٖغٍ ، ٤بٗلىمه وؤخضازه وج٣لباجه  ،أبكغه وٖمغاهه  ،أاهخهاعاجه واه٨ؿاعاجه ٦ .ما ؤن
ا ٗىىهت أاؾخسضام " في "..صا ت ٖلى ؤن اإلاؿإ ت ِؿذ ٢اَٗت في جهىعها  ،وبهما هي مجغص بهؼا ٫ا ضالء ٞحها ،وا ًُ٣ت ٢األت
ؤلزظ وا ُٗاء مً اإلاا  ٠طاجه ٢بل آلازغًٍ  .و٢ض ؤقاع اإلاا  ٠في م٣ضمخه بلى هظه ا غئٍت أ٣ى ه  " :هظا ا ٨خاب بطن ًىُل ٤مً
ا ؼمً الحايغ وهى ؤصوى بلى ؤن ً٩ىن ٦خاأا ٞلؿُٟا مىه بلى ؤن ٌٗض ٦خاأا حٗلُمُا ٣ٞ ..ض وظضث ؤن ا ؿغص ا خاعٍذي ال ًهلح ه ،
و م ؤ٢ؿمه ٞهىال أل م٣االث م٘ ؤهه ٦خب صٗٞت واخضة ،وبدؿلؿل مىُ٣ي واخض"( )
وٖىصة زاهُت بلى ا ٗىاوًٍ ومًامحن اإلا٣االث ٞ ،هي أا ٟٗل مدؿلؿلت مىُُ٣ا ،أضؤث أا ٩ل ( في اإلا٣ا ت ألاولى )  ،ؤي أخبُان
اإلاى ٠٢مً الحًاعة وا ىظىص وا ش٣اٞت ،وؤن اإلاٗاعيت وا خُُ٣م وؤًًا ا خل٣ي لى٣ض ا ٛغبي ظؼء مً جلُ٣ىا لمىجؼ الحًاعي
ا ٛغبي بك٩ل ٖام ،و( في اإلا٣ا ت ا شاهُت ) هجض ؤن ا٢خباؽ اإلاظاهب ألاصأُت ؤمغ خخمي أا ىٓغ بلى ا٢خباؾىا ألاق٩ا ٫ألاصأُت
ا ٛغبُتٞ ،مً ا ٗبض ؤن هخٗاَى م٘ ؤق٩ا ٫ؤصأُت أضون ٞلؿٟتها ومًامُجها وهماطط هاٞ ،ؿُ٩ىن هظا ؤقبه أاآلهُت ا ٟاعٚت٢ ،ض
حتجبىا ؤق٩ا ها ،و ٨ىه ٖضًمت ا ى ٟ٘ىا ،وبا خالي جإحي ( اإلا٣ا ت ا شا شت ) في ٧ىن اإلاظاهب ألاصأُت ٖا٦ؿت لخهىنُت جاعٍسُت
لش٣اٞت ا ٛغبُت  ،وهى مىُ٣ي في جهىعه  ،مشلما ؾُ٩ىن مىُُ٣ا في ه٣له وجغظمخه ،ختى ًخم جظو٢ه  ،واخخظاء خظوه ،وؤهه ؤًًا
مً ا ُبُعي ؤن ً٩ىن اإلاظهب ٖا٦ؿا ا ش٣اٞت ا خاعٍسُت ا ٛغبُت ،ألهه هاجج مً هىاججها  ،ومً ا ٗبض ا٢خالٖه مً جغبخه  ،صون ؤزظ

 )1اإلا٣ضمت ٖ ،بض ا غخمً أً زلضون  ،لمد ٤٣ا ض٦خىع ٖبض ا ؿالم ا كضاصي  ،ميكىعاث  :زؼاهت اأً زلضون ،أِذ ا ٗلىم وا ٟىىن وآلاصاب ،
ا ضاع ا بًُاء 2005 ، 1ٍ ،م  ، ،الجؼء ألاو ، ٫نٟداث ا خهضًغ  ،م ح  ،ر .
 )2م8 ، 7
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بٌٗ مً ا ثري ،ختى وٗلم هىُٖت ا ترأت ،وُُٟ٦ت بهباث اإلاظهب ٞحها وهمىه  .وفي ( اإلا٣ا ت ا غابٗت ) ٌٗىص أىا بلى جإنُل مٗنى
اإلاظهب ٖىض ا ى٣اص ا ٗغب ا ٣ضماء  ،وازخال ٝمظاهب ا كٗغاء ،و٢ض ً٣ى ٫مٗترى ؤن هظه اإلا٣ا ت مىٗ٢ها في ا بضاًت  ،ألنها
جإنُل مً جغبدىا ا ش٣اُٞت ،و٧ي ج٩ىن اإلا٣اعهت أحن ما ٧ان ٖىضها  ،وما ظاءها مً ٖىضهم ( ا ٛغبُحن) ؤو ٘٢وؤص ، ٫و  ً٨ا غص أإن
اإلاا  ٠ا ىا٢ض ّ
نغح ؤهه ًىُل ٤مً الحايغ بلى اإلااض ي ،وٍ٣غؤ في ؾاٖخه ما ج٣لبذ أه ا ٗ٣ىص في ٖهغها ٞ ،بضؤ أما هضع٦ه وهلمؿه
مً ؾُُغة اإلاظاهب ا ٛغبُت ٖلى ز٣اٞخىا  ،مشل ؾُُغة اإلاىخجاث وا ؿل٘ الاؾتهالُ٦ت ا ٛغبُت ٖلى خُاجىا  ،ومً زم ً٩ىن ا خإنُل
مً اإلااض ي ه ؤزغه  ،ا ظي ًضٗٞىا بلى ا ٗىصة بلى ظظوعه  ،بٗضما حكبٗىا مً ز٣اٞت ٚغبُت ظاءجىا ؤشجاعا وزماعا  ،و م هغ ظظوعها.
ؤمغ آزغ ٌؿخلٟذ اهدباهىا ،وهى اأخضاء اإلاا  ،٠في ٧ل م٣االجه أم٣ىالث ى٣اص بُٗجهم ً ،ظ٦غ اإلا٣ى ت َا ذ ؤم ٢هغث،
و٢اثلها مً ؤؾٟلها  ،ومً زم ًبضؤ في مىا٢كت ٧ل م٣ى ت ٖلى خضة  ،أحن زىاًا َغخه اإلاغاص  ،و٦إهه ٌؿخدًغ قهىصا مً ؤهل هاالء
ؤو هاالء ،لبرهىت م٣ضما ٖلى ٞغيُاجهٟٞ ،ي اإلا٣ا ت ألاولى هجض م٣ى خحن لٗ٣اص ،وزا شت ُىؾ ٠الخا ،٫وعابٗت إل ُاؽ زىعي ،
م٣ى خا ا ٗ٣اص مشال مخٗاعيخانٟٞ ،ي اإلا٣ى ت ألاولى ًىاصي أضعؽ ٧ل اإلاظاهب ا ٨ٟغٍت أل ألاػٍاء ا ٨ٟغٍت في ؤوعبت ،أِىما ًا٦ض في
اإلا٣ا ت ا شاهُت ؤن ا هىٍت ا ىاُ٢ت ٧اهذ ؤ ؼم لٗا م ا ٗغبي في ا ىه ٠ا شاوي مً ا ٣غن ا ٗكغًٍ ،مما ٧اهذ في ظمُ٘ ألاصواع
ا ؿاأ٣ت  .ؤما ًىؾ ٠الخاِٞ ٫صخو ا ًُ٣ت اإلادىعٍت ألػمت الحًاعة ا تي همغ بها  ،في ٧ىهىا ه٨ٟغ أما جىهمىاه ٖ٣ال ٚغبُا ،
وٍ٣ب٘ ُٞىا جغار قغقي ٖغبي  ،ؤما ب ُاؽ زىعي ٞحري ؤن الحضازت ا ٗغبُت ما هي بال مكغوٕ لجهًت ا ٗغبُت  ،و ِؿذ ه٣ال ًٖ
الحضازت ا ٛغبُت  ،وجهىع الحضازُىن ا ٗغب ؤن اإلااض ي ٞى ٩لىعا ؤو مجغص طا٦غة جاعٍسُت( ).
هظه اإلا٣ىالث جدُلىا بلى ؤمغًٍ  ،جمذ ا برهىت ٖلحهما في اإلابدض ألاو ، ٫وهما ؤن اإلاظهبُت ا ٛغبُت ه٣ضا ؤو ؤصأا ِ ،ؿخا مجغص
قٗاعاث أل هي جل ٤ز٣افي  ،أ٩ل ما حٗىُه ا ٩لمت  ،مً ٞهم  ،وبعجاب  ،واهضهاف  ،وه٣اف  ،ومهاعخت  ،وجمغص  ،ومٗاعيت،
وؤًًا مغاظٗت  ،وؤن ٧ل ط  ٪ججلى في ههىم ناصعة في مغاخل مسخلٟت مً ا ٗمغٞ ،ا ٗ٣اص ا ظي ّعوط لمظهب ا غوماوس ي في
ا كٗغ  ،هى هٟؿه ا ظي عاظ٘ ما وكغه  ،مىاصًا أا ش٣اٞت ا ىاُ٢ت .
 ) 2ا ىعي أإػمت ا ىظىص والحًاعة :
ٞمً زال ٫اإلا٣ضمت ا ٣هحرة ل٨خاب هخٗغٖ ٝلى مٟهىم اإلا٣اعهت أحن اإلاظاهب ألاصأُت وا ى٣ضًت ٖىض ا ٗغب وا ٛغبُحن ،وهى
اإلاٟهىم ا ظي اقخمله ٖىىان ا ٨خاب ٞ ،ا ٗغب وا ٛغبُحن ٖلى َغفي اإلا٣اعهت  ،وهظا ٌص ي أا غئٍت ا كمى ُت ا تي ظٗلذ اإلاا ٠
ًً٘ ا ٗغب ظمُٗا وا ٛغب ظمُٗا في زاهخحن مخ٣األخحن  ،وفي هٟـ ألامغ ًجٗل ألاصب وا ى٣ض – ٧لحهما -مدال لم٣اعهت  ،مٗلال أإن
ا ى٣ض ًبرع مٟهىم اإلاظهب ،ؾىاء ايُل٘ اإلابضٕ هٟؿه بٗغى ط  ٪اإلاٟهىم وا ضٞإ ٖىه ؤو جىلى ٖىه ا ضاعؽ واإلااعر  .وألاهم ؤهه
ً٣غؤ اإلاظاهب في يىء عئٍت خًاعٍت ز٣اُٞت ٞ ،هى ًغي ؤن ا ٗغب ٌٗاهىن مً " ؤػمت وظىص  ،وظىص ا ٗا م ووظىصها في ا ٗا م ،
وهدً في ٢لب ا ٗا م  ،وألاصب ومٗه ا ى٣ض ِؿا مدهلخحن يكاٍ ؤلاوؿان ا ُىمي  ،بنهما بٌٗ ا ُ٨ان ؤلاوؿاوي اإلامخض في
اإلااض ي بلى ٞجغ ا خاعٍش  ،وا ؿاعح في اإلاؿخ٣بل أال خضوص " ( ) ٞ .اإلقاعة بلى ٧ىن ألاصب وا ى٣ض مٗبرًً ًٖ ا ىظىص ا ٗغبي في
الحًاعة ا ٗاإلاُت واٞخ٣اص هظا ا ىظىص ؛ صاٖ ٫لى وعي اإلاا  ٠أإن اإلاؿإ ت جخجاوػ ؤلاَاع ا خ٣لُضي في ا خىاو ،٫وجخسُاه بلى هٓغة
خًاعٍت وظىصًت قاملت  ،بنها ناصعة مً ها٢ض مسًغم  ،ؤصع ٥ؤن ا ًُ٣ت ِؿذ في ا خٗاَي م٘ اإلاظاهب ا ٛغبُت ،وبهما في
ُٚاب اإلاىخىط اإلاٗغفي ا ٗغبي ا ظي ً٩ىن أم٣ضوعه ؤن ًيخج ا ىٓغٍاث اإلاٗبرة ًٖ هىٍدىا وشخهِخىا الحًاعٍت  .وهى ما ؤ٦ض ٖلُه
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في ٖىىان ٞغعي " ؤػمت خًاعة"ٞ ،با غٚم مً اؾخ٣غاع اإلاهُلحاث ألاظىبُت وحٗغٍبها  ،و٢بى ها في ألاأدار ا ٗلمُت َ ،اعخا ٖضة
حؿائالث مً مشل " :هل أُ٣ذ خغ٦ت ا خدضًض م٣خهغة ٖلى ا ٣كىع صون ا لباب ؟ وماطا ٌٗني ط  ٪أا يؿبت ؤلصًب ا ظي ٌِٗل
أ٨ٟغه في ا ٗا م الحضًض  ،وٍيخمي اظخماُٖا بلى ٖا م ٢ضًم ؟ ( مدؿاثال ًٖ هىُٖت ا ٣اعت اإلاخل٣ي هظا ألاصًب )  :هل هى ا ٣اعت
ا ٗغبي ا ظي ٌِٗل مك٨الث ٖاإلاه ا ٣ضًم  ،ؤم ً٨خب ؤصأا خضًشا ًجضه ا ٣اعت ا ٗغبي ٚغٍبا ٖىه ؟ " ( ) ،مىضحا ؤن ًُ٢ت
اإلاظاهب ألاصأُت وا ى٣ضًت مخٟغٖت ًٖ ًُ٢ت ا ٗال٢ت أحن ا ش٣اٞخحن ا ٗغبُت وا ٛغبُت ،ا تي حك٩ل هما ؤؾاؾُا ىا ،ألهىا همخل٪
جغازا ُٖٓما ،عاًٞا ما ًىاصي أه ؤههاع الحضازت أاالهضماط في الحًاعة ا ٛغبُت ،مهُدبحن مٗهم مً ا ترار ما ًم٨جهم ا ِٗل
أه( ) .
جىاو ٫اإلاا  ٠م٨خمل أالق ، ٪زانت ؤهه ًضًً ا ىعي ا ؿاطط ضي ا بٌٗ مً ا ىا٢لحن واإلاىبهغًٍ أالحًاعة ا ٛغبُت،
هاالء ا ظًً م ًضع٧ىا ه٣اثٌ الحًاعة ا ٛغبُت ،ما٦ضا ؤن الحضاسي ا ٗغبي ه مىٟ٢ان مخىاً٢ان في آنٞ ،هى ً ٠٣ؤمام ز٣اٞخه
ا ٗغبُت مى ٠٢اإلاجضص  ،وٍ ٠٣ؤمام ا ش٣اٞت ألاظىبُت مى ٠٢اإلاضا ًٖ ٘ٞز٣اٞخه ،زاجما عئٍخه أإن الحضاسي ا ٗغبي في نهاًت ألامغ
ظؼء مً مىٖ ٠٢ا مي ملخبـٞ ،ا ٗا م ًغٍض ا ّ
خىخض  ،و  ً٨الازخالٞاث أحن ؤظؼاثه ٦شحرة ( ).
الجىصة في اإلاٗالجت هىا ؤنها ٢غؤث ا ؿُا ١الحًاعي وا ش٣افي  ،وهي مٗالجت حصخُهُت ؤ٦ثر مً ٧ىنها ٖالظُت  ،و٢ض وي٘
ًضه ٖلى ا ضاء  ،و م ٌكغ بلى ا ضواء ،وهظا خ٣ُ٣ي  ،ألن اإلاىٖ ٠٢لى خض ٢ى ه مسخل ، ٠وا ٗالط ِـ أا خل ٤ُٟأحن ما ٌؿمى
أاألنا ت واإلاٗانغة  ،و ً ً٩ىن أا خمؿ ٪أإخضهما  ،وبهما ؾُ٩ىن – في عؤًىا – أدًىع ؾاا ٫ا جهًت ِ ،ـ في وعي ا ىسبت ،
وبهما في وعي ٖامت ا كٗىب ؤهٟؿها ٖ ،ىضما ً٩ىن الاٖتزاػ أا هىٍت وا خمؿ ٪أالجظوع ا ش٣اُٞت م٣ضما ٖلى ا ى٣ل  ،وؾاٖتها
ؾُ٩ىن ا ى٣ل وؾُلت و ِـ ٚاًت  ،ألن ا ىٟىؽ جخٗاَى م٘ اإلاى٣ى ٫أمى ٠٢ألاهضاص و ِـ أمى ٠٢ألاجبإ .
 ) 3اإلاىهجُت :
ًم ً٨عنض مالمذ ٖضًضة في مىهجُت ا ٨خاب  ،و٢ض اٖخمض اإلاا ٖ ٠لى ػواًا ٖضًضة  ،جخهل أا غئٍت ا ى٣ضًت  ،وْغوٝ
ج٩ىًٍ ألاصأاء  ،وا ؿُا ١ا ش٣افي والاظخماعي وا ؿُاس ي  ،ومضي ج٣بل ا ٣غاء إلأضاٖهم .وٍم ً٨جىاو ها في ا ى٣اٍ آلاجُت:
ؤ ) اإلا٣اعهت :
وهي ا ىهج ألاؾاس ي في ا ٨خاب  ،وهي جخُغ ١بلى ُُٟ٦ت جل٣ي ههىم ا ى٣ض ا ٛغبي في مسخل ٠مضاعؾه مً ألاصأاء وا ى٣اص
ا ٗغبٞ ،ا غئٍت مىهبت ٖلى اإلا٣اعهت أحن اإلاظهب ألانلي وهظه جإحي إلااما  ،و ٠ُ٦جم جلُ٣ه وهى ما ًإحي جٟهُال  ،و٦إهه مٗني
أا هىعة ا جهاثُت لخل٣ي ا ٗغبي ؤلصب وا ى٣ض ا ٛغبي .
ٞهى ٌكحر – مشال – بلى ؤن ا٦خما ٫الحضازت ا ٛغبُت وحٗضص مضاعؾها أحن ؾحرًا ُت وحٗبحرًت ومؿخ٣بلُت ٧ ، ..ان بٗض الحغب
ا ٗاإلاُت ألاولى  ،ؤما الحضازت ا ٗغبُت ٞا ىا ٘٢ا خاعٍذي ًشبذ ؤنها ٧اهذ ٞغٖا مً الحضازت ألاوعوبُت ( ) و٧ان اهدكاعها مدضوصا ،
وٖبرث ٖجها ظماٖت ا  ًٟوالحغٍت وهي مً ّ
٦خاب وٞىاهحن  ،و٢ض ما ىا لؿحرًا ُت  ،وجدى ٫بًٗهم لخجغٍض ،وؾغٖان ما جٟغ١
 )1ص. 13 ، 12
 )2ص. 17
 )3ص. 18
 )4ص. 19

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

38

مجلة جيل الدراسات ألادبية والفكرية  -عدد خاص بمسابقة جيل ألادب  :كانون راني  /جانفي 2015

ؤًٖائها ( )  ،هغنض هىا ؤن الجماٖت اإلاظ٧ىعة ٧اهذ نضي لخُاعاث ا ٟىُت ألاوعوبُت ٦ ،ما هى واضح مً جإزغها أإ٦ثر مً
مضعؾت ٞىُت  ،وؤن ؤًٖاءها ٧اهىا ًى٣لىن مباقغة مً ؤوعوبا ٞ ،ا ٛغب هىا مهضع ا ٨ٟغ وؤلا هام  ،وألن ٞجهم ٧ان بُٗضا ًٖ
ا ىا ٘٢وا ظاث٣ت ا ؿاثضة  ،ؾغٖان ما حكدخىا في يىء يٗ ٠جإزحرهم في ا ىا ٘٢ا ش٣افي وا ٟني .
٦ما ًا٦ض ؤن ٨ٞغ اإلا٣اعهت ٧ان خايغا في وعي اإلاضعؾت ا ٨الؾُت الجضًضة  ،و٢ض ٧ان مً ؤظاص ا لٛاث ألاظىبُت مجهم ً٣ىم
أاإلا٣اعهت م٘ ا ٨الؾُت ا ٛغبُتٖ ،لى ؾبُل ا خإًُض إلاىاٟ٢هم  ،وصون ؤن ً٣ى ىا ؤنهم ٦الؾُىن ؤو مضعؾُىن ( ).
وَكحر بلى هُ٣ت مهمت وهي ؤن اإلاضاعؽ ألاصأُت م ج ً٨طاث ٞىانل ٢اَٗت في اإلاظهبُت  ،مض ال ؤن ؤخمض قىقي ٧ان مخإزغا
أال ق ٪أاألصب ا ٟغوس ي  ،و٢ض هؼٕ مجزٖا ٦الؾُا  ،زم صٖا بلى ا خإمل في ا ٩ىن مخإزغا أا غوماوؿُت  ،و٧اهذ ه ججاعب مؿغخُت
و٢ههُت ظُضة ٞ ،كىقي َىع ا ٨الؾُت ا ٗغبُت  ،وا٢ترب بها مً ؤظىاء ا غوماوؿُت ا ٛغبُت واإلاؿغح ا ٛغبي  ،وَكحر اإلاا  ٠بلى
ّ
ؤن ا باعوصي زلو ا كٗغ ا ٗغبي مً ا ؼزغٞت ا لُٟٓت  ،وؤٖاص ه جىهجه  ،وقىقي َىع اججاهاجه( ).
ٞهى ّ
ًلمذ بلى ٨ٞغة ظضًغة أا ضعاؾت  ،جخمشل في ؤن اإلابضٖحن اإلااؾؿحن ٧اهىا واٖحن ؤلصب ا ٛغبي  ،وؤن ججغبتهم ٧اهذ
جخُىع جضعٍجُا هدى آلاصاب ا ٛغبُت ،و٧اهذ ا خجغبت في مجملها ؤقبه أمً ًدمل ا غاًت وٍ٨مل مؿحرة ا ؿاأٖ ٤لُه .
وجبضو اإلا٣اعهت ا ٨بري مً زال ٫اإلا٣ا ت ا شا شت  ،وٖىىانها  :في ؤن اإلاظاهب ألاصأُت ا ٛغبُت حٗ٨ـ زهىنُت جاعٍسُت لش٣اٞت
ا ٛغبُت  ،وُٞه ٌؿهب في ا خُىع ا ش٣افي وا خاعٍذي آلصاب ا ٛغبُت في ٢غون ٖضًضة ،وؤنها ٖ٨ؿذ جُىع ٨ٞغي وٞلؿٟي واظخماعي
وؤًًا في ا خل٣ي  ،ختى اؾخىث ٖلى ٖىصها  ،أاصثا أا ٨الؾُت ومباصئها  ،زم زلٟائها  ،وا غوماوؿُت وا ىاُٗ٢ت  ،ختى ونل بلى
ا غمؼٍت وا ؿحرًا ُت والحضازت ،مىضحا ؤن ٧ل مظهب ٧اهذ ه صوعة خُاة  ،جبضؤ أبضاًت و٢مت ونهاًت( ) .ظاء هظا الاؾخٗغاى في
اإلا٣ا ت ا شا شت  ،وٍبضو ؤن اإلاا  ٠آزغ جإزحر جغجُبها  ،مٟهال ا ٣ى ٫في اإلا٣ا خحن ألاولى وا شاهُت ًٖ جُىع ألاصب وا ى٣ض ا ٗغبي
وجإزغه أا ٛغبي  ،م٣ضما اإلاشل ٖلى ألانل َ ،
واإلا٣بـ ٖلى اإلا٣خبـ مىه  ،ختى جىجلي ا هىعة  ،أإن ًخإؾـ في وعي ا ٣اعت ما آ ٫ب ُه
ألاصب ا ٗغبي وا ى٣ض اإلاىا٦ب ه ،ومً زم ٌٗىص ؤلنل.
زم ؤجذ اإلا٣ا ت ا غابٗت ًٖ مٗنى اإلاظهب ٖىض ا ى٣اص ا ٗغب ا ٣ضماء وازخال ٝمظاهب ا كٗغاء  ،خُض ٧اهذ م٣اعهت بك٩ل
مسخل ، ٠بنها م٣اعهت م٘ ا ٣ضًم وا ترار ٖ ،اعيا إلاظهب ألاواثل ؤو ٖمىص ا كٗغ  ،و ٠ُ٦جإؾؿذ ٢ىاٖض ا كٗغٍت ا ٗغبُت
وبالٚتها  ،واإلادضزىن في ا كٗغ ا ٗغبي ا ظًً زاٞىا اإلاٛامغة ،وَلبىا ا ؿهى ت  ،واؾدى٨غوا ٚغٍب ا ل ، ٟٔو٧اهذ مٗاهحهم ال جسغط
ٖما ٖغٞه ا ىاؽ وؤ ٟىه ( ) زم ٖغى إلاظهب ا هىٗت في ا ٨خاأت وا كٗغ وؤنها صعظاث ،وؤن ؤهل ا هىٗت جدى ىا ًٖ ا خُُ٣م
الخل٣ي لكٗغ  ،وؤن مظهب ألاواثل ٧ان ٢اثما ٖلى اإلادا٧اة لمخ٣ضمُىىازخخم اإلا٣ا ت أمىاػٕ اإلادضزحن في ا ٣ضم  ،وآعاء اأً اإلاٗتز
وؤبي جمام بكٗغه ٖ ،اعيا بلى وظهت هٓغه ا تي ّ
٢ؿم ٞحها ا ى٣ض ا ٣ضًم بلى َىعًٍ  :ألاو ٫زخمه و٢ىىه اأً ؾالم  ،وٍغمي بلى جمُحز
ؤؾا ُب ا كٗغاء اإلاخ٣ضمحن ختى ًدبحن ا صحُذ مً اإلاىدى ٫وهى ألا٢غب إلاٟهىم ا ى٣ض ا كامل  .وا شاوي ٣ٞ :ض ٖنى أالجىصة
وا غصاءة  ،ؤو ا صحت والخُإ  ،واإلاىاػهت أحن ؤصاء ا كٗغاء اإلاسخلٟحن لمٗنى ا ىاخض ( ا ؿغ٢اث ا كٗغٍت )  ،ؤما ا خٟؿحر وا كغح
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٣ٞض ٧ان ٛىٍا مدًا( ) ،وهظا عؤي مجمل في مؿحرة ا ى٣ض ا ٗغبي ا ٣ضًم ُٟٞ ،ه جٟهُالث ٦شحرة م جخم ؤلاقاعة ب حها  ،وهي مً
َ
ألاهمُت أم٩ان ٢ ،بل ٖغى ا غؤي اإلاؿخسلو ؛ ٞهىا ٥مٟهىم ا ُب٣اث ا كٗغٍت ا ظي ويٗه اأً ؾالم هٟؿه  ،وجم جغجِب
ا كٗغاء و ٤ٞؤؾـ واضحت  ،وههج ا ُب٣اث ٧ان خايغا أ٣ىة في ا ىعي ا ى٣ضي ا ٗغبي ا ٣ضًم ٦ ،ما ؤن اإلاا  ٠م ًخٗغى آلعاء
ا بالُٚحن في ا كٗغ  ،زهىنا هٓغٍت ٖبض ا ٣اهغ الجغظاوي في ٦خاأُه ؤؾغاع ا بالٚت وصالثل ؤلاعجاػ  ،وال مظهب ا ؿلجماس ي في
٦خاأه اإلاجزٕ ا بضٌ٘  ،هاهُ ًٖ ٪جُىع ألاق٩ا ٫ا كٗغٍت طاتها  ،وٚحرها مً ألاق٩ا ٫ألاصأُت في ا ىثر وا ؿغص  ،في اإلاكغ ١واإلاٛغب
ا ٗغبُحن  ،و٧لها صا ت ٖلى شخهُت ألاصب ا ٗغبي ا ٣ضًم  ،وعبما ٌٗىص هظا بلى يُ ٤اإلاؿاخت في ا ٨خاب  ،واحؿإ اإلاؿاخت
ا ؼمىُت ا تي ويٗها ا ٩اجب إلا٣ا خه دكمل ا ترار ا ٗغبي في ٢غوهه ا ُىٍلت ٩ٞ ،اهذ آعائه مجملت ٖمىمُت ؤ٦ثر مً ٧ىنها جٟهُلُت
مدضصة  ،و٧اهذ عٚبت اإلاا  ٠في ٖغى ا ترار ا ٗغبي ظىبا بلى ظىب م٘ ا ترار ا ٛغبي  ،وألاصب ا ٗغبي الحضًض .
ب )ا ؿُا٢ا ش٣افي الاظخماعي :
ٞلم ً٨خ ٠أخبُان ؤوظه ا خإزغ ،وبهما ٧ان خغٍها ٖلى ٢غاءة الا٢خباؽ يمً عئٍت مجخمُٗت وز٣اُٞت قاملت .
ٞالحضازت ا ٗغبُت ٧اهذ مهُإة الهدكاع في مهغ ٢ ،بل الحغب ا ٗاإلاُت ا شاهُت ،أد٨م وظىص ظا ُاث ؤظىبُت ٦شحرة ا ٗضص ٞحها
 ،وٖٓمت زغاء ألاظاهب  ،وٞحهم ا ٨شحر مً ا حهىص ٩ٞ ،ان َبُُٗا ؤن ًخجمٗىا وٍداو ىا ا ُ٣ام بٗمل ز٣افي بٖالمي ًًم قملهم ،
وٍجخظب ا خٗاَ ٠مٗهم مً ٢بل اإلاشٟ٣حن ا ىَىُحن( ) ،وٖاصث الحضازت لٓهىع زاهُت بٗضما ؾاصث ا ىاُٗ٢ت الاقتراُ٦ت ٞترة ،
1967م  ،و٧ان " هظا اإلاىار اإلاغض ي ا ٨ئِب جغبت نالحت ظضا الهخٗاف الحضازت ا تي
خُض جبىاها ألاصأاء ا كبان في ؤٖ٣اب هؼٍمت
ً جهبذ م٣هىعة ٖلى ٞئت نٛحرة مً ألاصأاء وا ٟىاهحن ا ظًً ٌِٗكىن أإظؿامهم في مهغ  ،وَِٗكىن بٗ٣ى هم ومكاٖغهم في
ؤوعوبا ( ؤو ًخىهمىن ط  ، ) ٪أل ا ىؾُلت ا ىخُضة ضي ظُل ٧امل مً ألاصأاء ا كبان ا ظًً وكإوا في ْل زىعة 52لخٗبحر ًٖ
بخباَهم وعًٞهم اإلاُل ٤لماض ي وق٨هم في الحايغ وٍإؾهم مً اإلاؿخ٣بل " ( ) .
٦ما ٌٗىص ا خإُ٦ض ٖلى ؤن ألاصب الحضًض نهٌ أ٣ىة مؿدىضا بلى جغار حؿٗت ٢غون مًذ مً ا ترار ا ٗغبي اإلابهغ ٢ ،بل
ؤن ًجهاع وٍجىذ لخ٣لُض ُٞ ،ا٦ض ؤهه زال ٫ؾبٗحن ؾىت في ا ٗهغ الحضًض  ،اؾخُإ ألاصب ا ٗغبي ؤن ٌُٗض بقغا٢ت ا ترار
ا ُٗٓم ٖ ،ىضما أضؤث ا ل٣اءاث م٘ ا ش٣اٞت ألاوعوبُت ٞ ،اهخٗكذ الحغ٦ت ألاصأُت أضواٖ ٘ٞضًضة مجها  ،جل ٪ا هضمت م٘ آلاصاب
ا ٛغبُت ا تي أضث في ٦خاأاث عٞاٖت ا ُهُاوي  ،زم م٣اماث اإلاىٍلخي  .وهٟـ ألامغ اهخٗل ا ى٣ض  ،و٧ان مخبٗا في ا بضاًت لترار
ا ٣ضًم ٦ ،ما في ٦خاب " ا ىؾُلت ألاصأُت " لكُش خؿحن اإلاغنٟي  ،و٢بل ؤن ًبضؤ ا خإزغ أا ى٣ض ا ٛغبي( ) .عبما هسخل ٠م٘ اإلاا ٠
في هٓغجه ا تي ًغي ؤن ا جهًت أضؤث بؿبب ظهىص ؤٞغاص  ،ؾماهم أاالؾم  ،و ٨ىىا هغي ؤن هظه ٧اهذ ؾمت ا ىًَ اإلاهغي  ،ا ظي
أضؤ ا جهًت في مُل٘ ا ٣غن ا خاؾ٘ ٖكغ جدذ خ٨م مدمض ٖلي  ،وجإزغث ا جهًت ألاصأُت بلى ا شلض ألازحر مً ا ٣غن م٘ ْهىع
مضعؾت ا باعوصي ،زم هثرًاث ا ُهُاوي واإلاىٍلخي ٞ ،هاظـ ا جهًت ٧ان خايغا في ا ىعي ا ٗام  ،وؤزظ صوعجه في ا ىٟىؽ  ،و ً٨
مً ا شاأذ ؤن ا جهًت الحضًشت أضؤث ٖلى ألاؾـ ا ٣ضًمت  ،ختى بطا ؤخُتها أ٣ىة  ،أضؤث في ا خٗاَي م٘ ألاصب ا ٛغبي.
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و٢ض اػصهغث اإلاضعؾت ا ىاُٗ٢ت في ا ٣هت جدضًضا  ،مً زال ٫اهدباه ا ىعي الاظخماعي بلى الاؾخ٣ال ٫ا ؼاث ٠ا ظي خهلذ
1936م  ،وبضؤ ألاصأاء ا ظًً اوكٛلىا أا غوماوؿُت ً٨خبىن ألاصب ا ىا٢عي  ،بٗضما وظضوا مخل٣حن
ٖلُه مهغ بٗض مٗاهضة
ًىا٢كىن هم ا ىًَ مٗهم  ،وهظا ال ٌٗني ؤن ا ىاُٗ٢ت ٧اهذ خضًشت ا ٓهىع  ،أل ٖلى ا ٗ٨ـ ٞ ،ةن ا ٣و واإلاؿغح في مهغ ،
ٖبرا ًٖ ا ىاُٗ٢ت مىظ ٖكغٍيُاث ا ٣غن ا ٗكغًٍ  ،أخإزحر مباقغ مً خُاة ا ىاؽ ٢ ،بل ؤن ًخٗغٞىا ٖلى مظهب ا ىاُٗ٢ت ا ٛغبي
( ) .وجل ٪هُ٣ت ماؾؿت ؤًًا  ،وجخمشل في ؤن ألاصب ا ٗغبي ٧اهذ ه ٢ىة ص ٘ٞطاجُت ومجخمُٗت ٞ ،األصًب ا ٣ام ؤو اإلاؿغحي ؤو
ا كاٖغ  ،اجسظوا ألاق٩ا ٫ا ٛغبُت ٢ىا ب هم لخٗبحر ًٖ جٟاٖلهم م٘ اإلاجخم٘  ،وؤخاؾِؿهم ا ظاجُت .
ط) شخهُاث اإلابضٖحن :
ٞلم ً٨خ ٠أدكغٍذ ا ىهىم ألاصأُت وال اإلا٣اعهت م٘ اإلاهاصع ا ٛغبُت  ،وبهما ا٢ترب ؤ٦ثر مً هٟؿُاث ألاصأاء وؤٖماعهم ،
وٖال٢اتهم ُٞما أُجهم ُٞ ،ما ٌُُٗىا نىعة مً ٢غٍب ًٖ شخهُاتهم  ،وزبراتهم في الحُاة  ،وٖم ٤ججغبتهم ألاصأُت  ،مؿخُٗىا في
ط  ، ٪أما ط٦غه مجاًلىهم  ،ؤو بٗال٢خه ا صخهُت اإلاباقغة م٘ ظماٖاتهم .
ٟٞي جدلُله لجُل الحضازت ألاو٢ ٫بل الحغب ا ٗاإلاُت ا شاهُت ً ،ظ٦غ ؤنهم ٧اهىا مهغٍحن  ،ؤ٦ثرهم ًخ ً٣ا ٟغوؿُت اإلاشٟ٣ت ،
و٦إنهم ظؼء ال ًخجؼؤ مً الاهخجلؿُا ا ٗاإلاُت  ،و٧اهىا ًمُلىن بلى ا تروحؿُ٨ت ( بخضي ججلُاث اإلااع٦ؿُت ) ( ) ،ؤما ظُل خضازت
هؼٍمتٛٞ ، 67لبذ ٖلحهم ا كللُت  ،وؾاصهم ا خداؾض وا خبا ٌٚو٧اهىا ٌٗضصون ؤؾباب مدىتهم وال ٌؿخُُٗىن صٗٞها  ،وا كلل
صا ت ٖلى اٞخ٣اص اإلاضاعؽ ،ومً زم ًهبذ ا خجم٘ ٢اثما ٖلى ا٢دؿام اإلاٛاهم  ،مما ًاصي بلى جىاعي اإلاداوالث الجاصة ئلأضإ  ،م٘
ؤلاقاعة بلى ؤزُاء ا ىٓام ا ؿُاس ي  ،ومهاصعجه لحغٍاث ،و٢لت ٞغم ا يكغ،هاهُ ًٖ ٪نٗىباث الحُاة اإلااصًت،م٘ ؤصأاء مً
أِئاث ٣ٞحرة ؤو مخىؾُت( ).
ّ
وَؿخدًغ مشال ججغبت مدمض جُمىع في اإلاؿغح وا ٣هت ا ٣هحرة  ،خُض مشل مغخلت ازخالٍ ا غوماوؿُت م٘ ا ىاُٗ٢ت ،
٢بل ؤن ًجزٕ مً جاله بلى ا ىاُٗ٢ت اإلاباقغة ،وٍخٗغى بلى شخهُت مدمض جُمىع ومً مٗه مً ؤصأاء  ،خحن ؤنِبىا أاإلخباٍ
بؿبب بٖغاى ا ى٣ض الجاص ٖجهم  ،وؤًًا بٖغاى الجمهىع  ،ختى خاهذ ا لحٓت الاظخماُٖت  ،ا تي صٗٞذ ألاصأاء والجمهىع بلى
ألاصب ا ىا٢عي ( ).
ص ) جل٣ي ا ٣غاء :
وبهظا ا ٗىهغ ج٨خمل ػاوٍت ا خل٣ي ُ٦ ،ال ً٩ىن مدهىعا ٖلى ألاصأاء وا ى٣اص ٞ ، ِ٣ٞاألصب ً٨خب ٣غاء ومخل٣حن  ،وهم
ا هض ٝا جهاجي ألي مبضٕ .
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وهى ًا٦ض ؤن ألاصب ا ٗغبي الحضًض م ً ً٨ؤصأا مهُىٗا ٣ٞ ،ض ٧ان ًداو ٫الاؾخجاأت لحاظاث ظماهحر ظضًضة  ،مً
ا ٣غاء واإلاخٟغظحن  ،وبٗض ؤن صزلذ اإلاُبٗت بلى ا بالص  ،وؤُ٢مذ ها صوع لخمشُل  ،و٧اهذ ا ٨الؾُت ؤو ا غوماوؿُت مجغص ؤَغ
وؤق٩ا ٫في ا كٗغ واإلاؿغح إلقبإ خاظاث الجماهحر ( ).
وٍ٣غع مشال ًٖ ُُٟ٦ت جل٣ي ألاصب الحضاسي في مهغ  " :وٗم هىا ٥ؤصب ً ،م٨ىىا ؤن وؿمُه خضازُا ٨ً ،خب وٍيكغ آلان في
مهغ  ،و  ً٨صاثغة ا ٣غاء ا ظًً ًخ٣بلىهه مدضوصة  ،ومٗٓمه ٌٗخمض ٖلى اإلاٟاظإة وؤلاصهاف ٧ي ًخ٣بله ا ٣اعت ا ٗاصي  ،وفي هظا
ا خُاع – بطا اؾخمغ – اهدُاٍ أالحضازُت  ،ألنها مظهب ؤصبي لىسبت  ،مٗخمض ٖلى ا خجغٍبُت  ،وا ٗامل ألا٦بر ٞحها هى حٗبحرها ًٖ
ؤلاخباٍ و ِـ ا ُإؽ  ،وجبىحها ُ٢ما ظما ُت مشل  :ا خيباٍت  ،ا ٨كُٟت  ،الجؿىع  ،والخى ٝؤن جخدى ٫م٘ مغوع ا ى٢ذ بلى ج٣لُض
ظامض  ،وؾاٖتها ؾخ٣ٟض مٗىاها ( ).
بهه ًيخ٣ض ألاصب الحضاسي في ّبه ٖ ،ىضما ً٣غع ؤهه جضعٍجُا  ،وم٘ ؤلاؾغا ٝمً ٢بل ألاصأاء الحضازُحن في ٦خاأخه  ،ؾِخدى٫
بلى ظمىص  ،ا ظي هى يض الحضازت اإلاىاصًت أا خدغع وا خجضص  ،وهبظ ٧ل ج٣لُض  ،وع٧ ٌٞل جىمُِ .
و٧اهذ ا ىدُجت ا تي جىنل ب حها اإلاا  ٠في زاجمخه  ،مٗبرة ًٖ ههجه في جغجِب ا ٟهى ، ٫وفي ا ٨خاب طاجه ٣ً ،ى " : ٫أضؤها
مً الحايغ واهتهُىا ب ُه ٞ ،لم ً ً٨ا ٣هض مً هظا ا ٨خاب ا خٗغٍ ٠أاإلاظاهب ألاصأُت صون ا بدض في ُُٟ٦ت وكىئها وجُىعها ،
وال ٞهم جاعٍسها في جهاعٖها ؤو جخابٗها صون ا خُل٘ بلى ٖال٢تها بٛحرها مً ظىاهب ا ٨ٟغ والحُاة  ،وهى ٦ظ  ٪خ٣ُ٣ت ال مجاػا ،
ٞما ؤخىظىا بلى ؤن وؿخُل٘ أحن زىاًاه مم٨ىاث الحايغ واإلاؿخ٣بل وال هسو خايغ ألاصب ومؿخ٣بله صون خايغ الحُاة
ومؿخ٣بلها " ( ).
ؤي ؤن هظا ا ٨خاب م ًبدض في اإلااض ي ؾىاء في ا ترار ا ٗغبي ؤو ا ٛغبي  ،وال ألاصب الحضًض واإلاٗانغ ا ٗغبي وا ٛغبي بال
وُٖىه ٖلى اإلاؿخ٣بل ٣ٞ ،ض ؤعاص ؤن ًغسخ عئٍت لحايغ واإلااض ي في ألاصب وا ى٣ض ا ٗغبي  ،وُٖىه جغهى إلاؿخ٣بل ،م ًدضص
مالمده  ،وال ختى ا ٣ىاٖض ا تي ًم ً٨ؤن ٌؿخٟاص مجها ٧ي وؿحر ٖلحها في مؿخ٣بلىا ألاصبي وا ى٣ضي  ،وبهما ا٦خٟى أةقاعاث ٖامت .
خاثمة :
ًم ً٨ؤن هسلو مً هظه ا ضعاؾت بٗضة هخاثج  ،جٟغٖذ ٖجها آعاء ٦شحرة ُٖغيذ في زىاًا ا ضعاؾت :
بن ا هىٍت ا ش٣اُٞت ا ٗغبُت في ألاصب وا ى٣ض  ،ال جخٗاعى ؤأضا م٘ ا٢خباؽ ألاق٩ا ٫ألاصأُت واإلاىاهج ا ى٣ضًت ا ٛغبُتِ٣ٞ ،
جم ً٨ألاصأاء وا ى٣اص ا ٗغب في ا ٗهغ الحضًض واإلاٗانغ  ،مً بًجاص زهىنُت ؤصأُت وؤًًا ه٣ضًت بك٩ل ٦بحر  ،مؿخُٟضًً
مً ألاصب وا ى٣ض ا ٛغبي .
بن ألاصأاء ا ٗغب اؾخُاٖىا جىُْ ٠ا ترار في ألاق٩ا ٫ألاصأُت ا ٛغبُت ،مشلما اؾخُإ ا ى٣اص ا ٗغب ؤن ً٣غؤوا ا ترار و٤ٞ
اإلاىهجُت ا ى٣ضًت ا ٛغبُت .
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بهىا م هخم ً٨مً اؾخدضار ؤق٩ا ٫ؤصأُت ظضًضة ىا  ،أ٣ضع ما اجسظها ألاق٩ا ٫ألاصأُت ا ٛغبُت ٢ىا ب ٨ٟغها وؤخاؾِؿىا
وجُاعاجىا ألاصأُت  ،م٘ ألازظ في الحؿبان ا خإزغ ا ٨ٟغي (ؤلاًضًى ىجي) ا ىاضح أا ٛغب .
بهىا في نهًت ؤصأُت وه٣ضًت صون ق ، ٪أإق٩ا ٫ومىاهج ٚغبُت صون عٍب ،و ٨ىىا هدخاط إلٚىاء ا ىخاط ا ٗلمي واإلاٗغفي ا ٗغبي ،
٧ي هخم ً٨مً نُاٚت هٓغٍاجىا وؤق٩ا ىا ومىاهجىا ا ىابٗت مً مٗاعٞىا وز٣اٞخىا .
هدخاط بلى عئٍت ه٣ضًت مىيىُٖت طاث ؤؾـ ومٗاًحر وؤصواث أدشُت وجٟؿحرًت ،ج٣غؤ ا ترار ا ٗغبي في مجمله  ،وألاصب ا ٗغبي
الحضًض واإلاٗانغ في مجمله ،ؾاُٖت بلى اؾخ٨كا ٝاإلاؼٍض ٖما ًم ً٨ؤن ٌؿخٟاص أه مً مباصت وؤؾـ و٢ىاٖض ٞ ،ال ػا ٫ا ٛا ب
ٖلى صعؾىا ا ى٣ضي ا غئٍت ا ٗمىمُت  ،ا تي ال جسلى مً ؤلاقاصة أ٨خب بُٗجها ؤو هٓغٍاث بُٗجها ؤو مبضٖحن بُٗجهم  ،صون وظىص
عئٍت ٧لُت  ،حكمل الجؼثُاث وا ٟغُٖاث  ،وبٗباعة ؤزغي  :هدخاط غئٍت ٧لُت ه٣غؤ بها الجؼثُاث  ،مشلما هدخاط غئٍت مً الجؼثُاث
ّ
ج٩ىن ا غئٍت ا ٩لُت .وما أحن هظا وطاٞ ، ٥ةن ا بدض ماى  ،والجضًض مً ألاؾئلت وا ً٣اًا ًخى ض ،وهظا أالق ٪ؾُُٟض اإلاؿخ٣بل
ومً ؾُإحي ُٞه .
مراج الدراسة :
 ؤلابهام في قٗغ الحضازت  ،ا ٗىامل واإلآاهغ وآ ُاث ا خإوٍل  ،صٖ .بض ا غخمً مدمض ا ٗ٣ىص  ،ؾلؿلت ٖا م اإلاٗغٞت ،اإلاجلـ ا ىَني2002م .
لش٣اٞت وا ٟىىن وآلاصاب  ،ا ٩ىٍذ ،
اججاهاث ا كٗغ ا ٗغبي اإلاٗانغ  ،ص .بخؿان ٖباؽ  ،ؾلؿلت ٖا م اإلاٗغٞت  ،اإلاجلـ ا ىَني لش٣اٞت وا ٟىىن وآلاصاب  ،ا ٩ىٍذ،1978م .
1965م .
ا بالٚت جُىع وجاعٍش  ،ص .قىقي يُ ، ٠صاع اإلاٗاع ، ٝا ٣اهغة ،1977م.
 شخهُت ألاصب ا ٗغبي  ،وزُىاث في ه٣ض ا كٗغ واإلاؿغح وا ٣هت  ،ص .بؾماُٖل ا هُٟي  ،صاع ا ٣لم ،ا ٩ىٍذ ، 2ٍ ،1997م.
 ٖلم ا ىو  ،ظى ُا ٦غَؿدُٟا  ،جغظمت ٞغٍض ا ؼاهي  ،صاع جىب٣ا ٫ليكغ  ،ا ضاع ا بًُاء  ،اإلاٛغب ،2ٍ ،اإلاظاهب ألاصأُت وا ى٣ضًت ٖىض ا ٗغب وا ٛغبُحن  ،ص.ق٨غي مدمض ُٖاص  ،ؾلؿلت ٖا م اإلاٗغٞت  ،اإلاجلـ ا ىَني لش٣اٞت وا ٟىىن1993م .
وآلاصاب  ،ا ٩ىٍذ  ،ؾبخمبر
اإلاغاًا اإلادضأت مً ا بيُىٍت بلى ا خ ، ٪ُ٨ٟصٖ.بض ا ٗؼٍؼ خمىصة  ،ؾلؿلت ٖا م اإلاٗغٞت  ،اإلاجلـ ا ىَني لش٣اٞت وا ٟىىن وآلاصاب،1998م.
ا ٩ىٍذ ،
 اإلاؿغح في ا ىًَ ا ٗغبي  ،صٖ .لي ا غاعي  ،ؾلؿلت ٖا م اإلاٗغٞت  ،اإلاجلـ ا ىَني لش٣اٞت وا ٟىىن وآلاصاب  ،ا ٩ىٍذ ، 2ٍ ،ؤٚؿُـ1999م .
 مٟاهُم ا ى٣ض ومهاصعها ٖىض ظماٖت ا ضًىان  ،ص.مجضي ؤخمض جى ، ٤ُٞؾلؿلت صعاؾاث ؤصأُت  ،ا هُئت اإلاهغٍت ا ٗامت ل٨خاب،1998م .
ا ٣اهغة ،
هٓغٍت ا ترار وصعاؾاث ٖغبُت وبؾالمُت ؤزغي  ،صٞ.همي ظضٖان  ،صاع ا كغوّ ، ١1985م .
ٖمان  ،ألاعصن ،
1996م .
-هٓغٍت ا خل٣ي  ،عوبغث هى ب  ،جغظمت  :صٖ .ؼ ا ضًً بؾماُٖل  ،ميكىعاث ا ىاصي ألاصبي ا ش٣افي  ،ظضة،
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م مد مصاي ب ن مف وم ال قد و امل ج
أ .ميلودي اطمة الس را (الجسائر)
امل ـ
٧ان ا ىا٢ض م مد مصاي مً ؤأغػ عظاالث ا ٨خاأت ألاصأُت في الجؼاثغ ٣ٞ،ض قٛل مغجبت مغمى٢ت ا ىػان مخِىت ا بيُان،
وَٗخبر مً ماؾس ي ا بدض ألا٧اصًمي ألاصبي ٞحها٣ٞ ،ض ٧ان َىا ٫خُاجه _ عخمه هللا -مالػما ووُٞا ل٨خاأت ألاصأُت وا ى٣ضًت و٧اهذ
ٚاًخه بٞكاء ا خ٨ٟحر ا ى٣ضي ا ٗلمي ا بىاء٩ٞ ،اهذ بؾهاماجه في جُىٍغ نغح الحغ٦ت ا ى٣ضًت في الجؼاثغ جخجلى في ط  ٪ا خىىٕ
والجغؤة في ؤَغوخاجه وه٣اقاجه٣ٞ ،ض ؤزغي في جُىٍغ ا ىو ؤلاأضاعي ق٨ال ومًمىها ،بن ا ىا٢ض م مد مصاي ناخب ٖضة
صعاؾاث وؤأدار ؤ٧اصًمُت في مجا ٫ألاصب الجؼاثغيٞ ،هى ها٢ض طو ز٣اٞت ٖمُ٣ت ومٗغٞت ؤصأُت مخىىٖت وؤنُلت ،م ً ً٨خضًشه
وٍدؿها و٧ان ّ
ّ
مٟؿغا ها أخىُْ ٠اإلاىهج ا ٗلمي اإلاىيىعي٩ٞ ،ان
ًٖ ألاصب مجغص جدهُل ٢غاءة أل ٧ان ٌٗاٌل ا ىهىم
ٌؿاثل ا ىهىم ألاصأُت ًخدضر مً زال ها وَٗالجها مً زال ٫ج٨ٟحره الاؾخ٣غاجي  ،زم ا ى٣ض ا خ٣ىٍمي ا ظي ٧ان ًهضع ًٖ
هٓغة ظما ُت ومىيىُٖت جبدض ًٖ ظما ُاث ا ىو ا تي ج٣خط ي ٢ضعا مً ا ىاُٗ٢ت و الا تزام ا ى٣ضي واإلاى ٠٢ألاصبي ا ىاضح.
Abstract
The critic Mohammed Messaif was a renowned Algerian literary writer and one of the scientific research founders in Algeria.
To establish the constructive scientific critical thinking, the late dedicated his whole life to writing and literary criticism; his
contributions in the development of the critical movement in Algeria was in a form of divers and courageous positions and
debates, therefore, he enriched creative writings in form and in content.
The critic has several academic studies and researches in Algerian Literature due to his broad culture and wide literary
knowledge. His literary criticism was not a reflexion based on readings but based on deep understanding and interpretation of
texts through inductive thinking, then, a reforming criticism based on deep artistic and objective view.
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ا ى٣ض بؾخٗضاص ظبل ٖلُه ؤلاوؿانٞ،ما مً شخو ُٞىا بال و ه جهىعاجه وآعائه اإلاخٛحرة مً بعجاب وع ٌٞوخُاص ًبضيها
لُغ ٝآلازغ،ومً هظه ا ىىاػٕ ا ُٟغٍت أضؤث بعهاناث ى٣ض جٓهغٞ،إنبذ ٧ل بهخاط بأضاعي ًصحبه ه٣ض ٞىعي وآلي.
مغ أمغاخل مخٗضصةٞ ،ةطا ّ
بطا عظٗىا بٗ٣اعب ا ؼمً وجدبٗىا اإلاؿاع ا خاعٍذي خُىع  ًٞا ى٣ض ألاصبي ىظضهاه ّ
جإملىا ا ى٣ض في
ا ٗهغ ا ٣ضًم ،هجض ؤن ا ٗغب ٧اهىا ًُل٣ىن ؤخ٩اما بٖخباَُت ٖلى بٌٗ ا ٣هاثض و ألاأُاث أالجىصة وا غصاءة،وٖلى ا كاٖغ
ّ
أاإلمخُاػ ٖمً ؾىاه،زم جُىع ا ى٣ض ٞهىٟىا ا كٗغاء في مغاجب وَب٣اث و ٤ٞمٗاًحر وؤؾـ مُٗىت،و٦خاب "أً ؾالم الجمخي"
اإلاىؾىم ب (َب٣اث ٞدى ٫ا كٗغاء)،زحر ص ُل ٖلى ط ،٪وجُىع ألامغ ٞبضؤ ًٓهغ مهُلح ا ى٣ض في ا ٗضًض مً اإلاا ٟاث ضي
ه٣اصها ا ٣ضامى٩ٞ،ان (ه٣ض ا كٗــغ )(،ه٣ض ا ىشـغ ) ٢"٫ضامت أً ظٟٗغ" ( ا ٗمضة في نىاٖت ا كٗغ وه٣ضه ) إلأً عقُ ٤ا ٣حرواوي
وٚحرهم ٦شحر .
وفي ا ٗهغ الحضًض ججاوػ ا ى٣ض ألاصبي مٟهىمه اإلادهىع في ا خمُحز أحن عصيء ؤلاهخاط ألاصبي ؤو ظُضهُ ،هل بلى جٟؿحر
ا ٗمل ألاصبي وجدلُله وجُُ٣مه وج٣ىٍمه و ٤ٞمىاهج ٖلمُت واضحت ألاؾـ واإلاٗاًحر٩ُٞ،اص ًخ٧ ٤ٟل ا ضاعؾحن ٖلى ؤن الحغ٦ت
ا ى٣ضًت في اإلاٛغب ا ٗغبي ٖمىما والجؼاثغ زانت،بؾخُاٖذ أٟٗل الجهىص اإلا٨شٟت ا تي ٢ام بها ا ى٣اص وا باخشحن اإلاٛاعبت بلى بزغاء
ا غنُض ا ى٣ضي ا ٗغبي.و٢ض جإحى هظا الح٣ل اإلاٗغفي ألى ٙهظا اإلاؿخىي مً ا ٗم ٤وا ،ًٟهدُجت جٟخده واؾخٟاصجه مً ا خجاعب
ا ى٣ضًت ا ٗغبُت ا ك٣ُ٣ت ألازغي .
اهخم ا ى٣ض الجؼاثغي في ا ٟترة الحضًشت أاوكٛاالث ا خإؾِـ ،وْهغ ط  ٪في ؤٖما ٫ا غواص ألاواثل ا ظًً ماعؾىا ا ٗملُت
ٖلى ما ؤهخجه ألاصأاء الجؼاثغٍىن وزانت ا ٟترة ا تي ؤٖ٣بذ الاؾخ٣ال ،٫وا ظًً خاو ىا بعؾاء ٢ىاٖض ج٩ىن مغظُٗت ًغج٨ؼون
ٖلحها ٖىض مٗالجتهم لىهىم.والحضًض ًٖ جُىع الحغ٦ت ا ى٣ضًت في الجؼاثغ ًإزظها ظبرا بلى بصعاط ألاػمت ا ى٣ضًت ا تي ُٖلذ
ؾحروعة جل ٪الحغ٦ت وا ؿبب ا غثِـ ٧ان في ٢لت اإلاهخمحن أاإلاجا ٫ا ى٣ضي م٣اعهت أدغ٦ت ا خإ ُ ٠وهي مغخلت َبُُٗت هخاط
مازايخه الجؼاثغ مً صماع ؤلح ٤بها ٖلى ا هُٗضًً اإلاٗىىي و اإلااصي،وال ٌؿٗىا بال ؤن ه٣ضع ظهىص هاالء ا ظًً ؾاهمىا
ٞحهاٞ،خمسًذ بٗض جل ٪اإلاغخلت اإلآلمت وظىه خاو ذ ؤن جخجاوػ نغح ا ى٣ض ا خ٣لُضي ومً ؤأغػها ا ىا٢ض الجؼاثغي مدمض
مهاً_ ٠عخمه هللا _ أىنٟه ْاهغة مخمحزة خُىٍت في ا ُ٣غ الجؼاثغي،والجضًغ أا ظ٦غ هىا ؤن ا ض٦خىع مهاً٧ ٠ان مىيىٕ
ا ٗضًض مً ا ضعاؾاث و اإلا٣االث مً أُجها (ا ى٣ض ألاصبي ٖىض مدمض مهاً ٠جُبُ٣اجه ومىاهجه) لىا٢ض الجؼاثغي مدمض
ؾاعي،وهىا ٥مً ألاٖالم مً ٦خبىا في خ٣ه مً أُجهم أل٣اؾم ٖبض هللا،قاً٩ٖ ٠اقتً،ىؾ ٠وٚلِس ي،قغٍبِ مدمض قغٍبِ...
٣ض ٧اهذ بؾهاماث ا ض٦خىع مدمض مهاً ٠في جُىٍغ نغح الحغ٦ت ا ى٣ضًت في الجؼاثغ ججلى ط  ٪في جىىٕ وظغؤة
ؤَغوخاجه وه٣اقاجه ا تي ججم٘ أحن ا كٗغ وا ىثر(ا غواًت،ا ٣هت،اإلاؿغح)٣ٞ،ض ؤزغي في جُىٍغ ا ىو ؤلاأضاعي الجؼاثغي ق٨ال
ومًمىها،بن ا ىا٢ض مدمض مهاً ٠ناخب ٖضة صعاؾاث وؤأدار ؤ٧اصًمُت في مجا ٫ألاصب الجؼاثغيٞ،هى ها٢ض طو ز٣اٞت ٖمُ٣ت
ومٗغٞت ؤصأُت مخىىٖت وؤنُلت ،م ً ً٨خضًشه ؤن ألاصب الجؼاثغي مجغص جدهُل ٢غاءة أل ٧ان ٌٗاٌل ا ىهىم وٍدؿها و٧ان
مٟؿغا ها أخىُْ ٠اإلاىهج ا ٗلمي اإلاىيىعي ٩ٞان ٌؿاثل ا ىهىم ألاصأُت ًخدضر مً زال ها وَٗالجها مً زال ٫ا خ٨ٟحر
الاؾخ٣غاجي و ا خ٨ٟحر ؤلاؾخيخاجي،زم ا ى٣ض ا خ٣ىٍمي ا ظي ٧ان ًهضع ًٖ هٓغة ظما ُت ومىيىُٖت جبدض ًٖ ظما ُاث ا ىو
ا تي ج٣خط ي ٢ضعا مً ا ىاُٗ٢ت و الا تزام ا ى٣ضي واإلاى ٠٢ألاصبي ا ىاضح.
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ٞاإلاغخىم واخض مً ا ظًً ؤؾؿىا ا ى٣ض ألاصبي الحضًض وط  ٪مً زال ٫مالخٓاجه ا تي ؤأضاها في ٦خبه اإلاٗغوٞت و٦ظ ٪
اإلا٣االث ا تي وكغها في اإلاجالث ،و٧ان مً ؤأغػ ا ى٣اص الجؼاثغٍحن في ا ى٣ض الحضًض  ،و٢ض ازخِ ىٟؿه ههجا ه٣ضًا م ً ً٨و ُض
ّ
اإلاهاصٞت ؤو مجغص هغَ٣ت ؾٟؿُاثُت ال ؤؾاؽ ها ،وبهما ٧ان مىهجا مضعوؾا م٣خبؿا مً ٖضة مىاهج وجُاعاث ه٣ضًت ؤزغث في
٨ٞغه،زانت ا ى٣ض ا خإزغي وا ى٣ض ؤلاظخماعي ،كُىٖها في وؾِ ا ى٣ض ا ٗغبي في اإلاكغ ،١أاإلياٞت بلى ججغبخه ا تي ػ٦تها عوح
خب ا ىًَ ون٣لتها وُْٟخه و٢غاءاجه ا ى٣ضًت ا تي ججم٘ أحن ا ظو ١ا ٟني الجمالي وا ٗلم اإلامىهج اإلادؿم ا ظي َاإلاا هضص
أترؾُسها في ا ى٣ض الجؼاثغي ،ماؾؿا أظ  ٪عئٍت ه٣ضًت.واضحت اإلاٗا م ٞ،ا ى٣ض أاٖخ٣اصه هى اإلاىظه واإلاغقض ا ظي ًىا٦ب
الحغ٦ت ألاصأُت،وٍخممها وٍ٣ىمها في بَاع مىهج ــي مخ٩امـل٣ٞ.مً أخبُحن :
 بأغاػ ط  ٪ا ٨م ا ض ٤ُ٢مً آعاثه ا ى٣ضًت ا ٩امىت في ؤٚىاع ما ٟاجه ،ومداو ت بْهاعها ؤمام مغؤي ا ُٗىن.
 بأغاػ بؾهاماث ها٢ض ٦بحر مً الجؼاثغ ٧ان ه ؤزغ ٖمُ ٤في ا ؿاخت ا ى٣ضًت آهظا.٥
 بػا ت ا ًباأُت وا ؿلبُت ا تي قاأذ ؤطهان ا ٗضًض ممً ًغمىن ألاصب وا ى٣ض الجؼاثغٍحن أا ىهً وا ًٗ ٠وا ٗضم،وبلى
ا ظًً ًى٨غون ؤن لجؼاثغ ه٣ضا و ه٣اصا.
٦ ما و ٘٢بزخُاعها ٖلى ها٢ض ظؼاثغي و متن ظؼاثغي،إلاا الخٓىاه مً به٨باب بٌٗ صاعؾِىا وه٣اصها ٖلى ماً٨خبه ؤصأاء
وه٣اص مكاع٢ت وٚغبُحن،بًماها أًغوعة ؤن هىُل ٤مً طواجىا لىنى ٫بلى آزغ.
وفي هظا ا ؿُا ١هجض ؤهٟؿىا ؤمام مجمىٖت مً ا دؿائالث ا تي ًُغخها اإلاىيىٕ مجها:مً هى مهاً٠؟ ما هي ؤأغػ
ا خُىعاث ا تي ٖغٞتها الحغ٦ت ا ى٣ضًت في الجؼاثغ؟ في ماطا جمشلذ بؾهاماث مدمض مهاً٠؟،وما مٟهىم ا ى٣ض ٖىضه؟ وما اإلاىهج
ا ظي بٖخمضه في صعاؾت ؤلاهخاظاث ؤلاأضاُٖت؟ اإلاماعؾت ا ى٣ضًت ٖىض ا ض٦خىع مدمض مهاً :٠عئٍت ومىهجا؟ ألاػمت ا ى٣ضًت في
الجؼاثغ مً مىٓىع ا ض٦خىع مدمض مهاً٠؟ ا ٨خاأت ؤلاأضاُٖت ضي ا ض٦خىع مدمض مهاً٠؟
وفي صعاؾدىا ٩ل ما ج٣ضم اٖخمضها ٖلى مىاهج ؾاٖضجىا في ا بدض هظ٦غ مجها اإلاىهج ا خاعٍذي ا ظي ؾاٖضها ٖلى جدب٘ اإلاؿاع
ا خاعٍذي خُىع لحغ٦ت ا ى٣ضًت إلادمض مهاً،٠و٦ظ  ٪اإلاىهج ا ىنٟي ا ظي ؾهل ٖلُىا ٖملُت ظم٘ آلاعاء وجهيُٟها
وججمُٗها،هظا و٢ض اٖخمضها في هظا ا بدض ٖلى مهاصع ومغاظ٘ هظ٦غ مجها :ما ٟاث مدمض مهاً ( : ٠ا ى٣ض ألاصبي الحضًض في
اإلاٛغب ا ٗغبي )(،ا غواًت ا ٗغبُت أحن ا ىاُٗ٢ت والا تزام)(،صعاؾاث في ا ى٣ض و ألاصب)،ومغاظ٘ مجها ( :متجم ؤٖالم ا ى٣ض ا ٗغبي في
ا ٣غن ا ٗكغًٍ) كغٍبِ ؤخمض قغٍبِ(،ا ىثر الجؼاثغي الحضًض) ٗبض هللا ا غُ٦بي.هظا و٢ض واظهخىا نٗىباث هظ٦غ
ؤأغػها:نٗىبت الحهىٖ ٫لى بنضاعاجه في ا ضوعٍاث واإلاجالث والجغاثض مشل ظغٍضة ا كٗب ومجلت آما ،٫ىسخم أدشىا هظا
أمؿخسلو ا ىخاثج ا تي جدهلىا ٖلحها.
مدخل
٧ان ا ىا٢ض مدمض مهاً ٠مً ؤأغ ػ عظاالث ا ٨خاأت ألاصأُت في الجؼاثغ ٣ٞ،ض قٛل مغجبت مغمى٢ت ا ىػان مخِىت ا بيُان
،1987وَٗخبر مً ؤٖغ ٝماؾس ي ا بدض ألا٧اصًمي ألاصبي في الجؼاثغ٣ٞ،ض ٧ان َىا ٫خُاجه _
-1965
جخجاوػ ا ٗ٣ضًً مً ا ؼمً
عخمه هللا -مالػما ومؿخمغا ووُٞا ل٨خاأت ألاصأُت و ا ى٣ضًت و٧اهذ ٚاًخه بٞكاء ا خ٨ٟحر ا ى٣ضي ا ٗلمي ا بىاء.
، 1924اأً مدمض مهاً ٠وػهغاء خاجي ،iخ ٟٔا ٣غآن ا ٨غٍم وهى
و ض أالجبا ت ( جلمؿان) أخاعٍش ا ٟاجذ مً ؤ٦خىبغ ؾىت
َٟل في ٦ــخاب "ؤوالص ٖباؽ"ٞ ،خٗلم ٢ىاٖض ا ىدى و ا هغ ٝومباصت ا كغَٗت ؤلاؾالمُت ،وخحن هاهؼ ا ٗكغًٍ مً ٖمغه جخلمظ
في مضعؾت "ا ترأُت و ا خٗلُم"ا خابٗت لجمُٗت ا ٗلماء اإلاؿلمحن أمضًىت مٛىُت،و وؾ٘ مٗغٞخه بٗلىم ا لٛت ا ٗغبُت وخًاعتها
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وا خاعٍش ؤلاؾالميَُii.لـت هظه ا ؿىىاث مً1943بلى ،1946صا ٘ٞمهاً_ ٠عخمه هللا_ًٖ ا ٗغبُت أاٖخباعها ٛت ا ضًً
ؤلاؾالمي،وصٖا بلى بجدــاص ا ٗغب،خُض زاى نغاٖاث ٦بحرة مً ؤظل جم٨حن ا لٛت ا ٗغبُت،وٍخطح ط  ٪مً زالً٢ ٫اثه مٗٓم
ّ
ّ
و٢خه في ظامٗت الجؼاثغ ٦إؾخاط لٛت ا ٗغبُت ،زم مضًغا إلاٗهض ا لٛت ا ٗغبُت و آصابها ؿىىاث،ؤنه٨ه اإلاغى ٞضزل مؿدكٟى
ٖ 1987لى ا ؿاٖت ا غابٗت نباخا و زالزحن ( )30ص٣ُ٢ت أبلضًت ؾُضي مدمض
مهُٟى أاقا بلى ؤن واٞخه اإلاىُت في 20ظاهٟي
أالجؼاثغ ا ٗانمت ،iiiعخم هللا ا ُ٣ٟض و ؤصزله ٞؿُذ ظىاهه.
ؤ  ٠ا ض٦خىع مدمض مهاً ٠ا ٗضًض مً ا ٨خب و ا غواًاث هظ٦غ مجها:
.1في ا شىعة و ا خٗغٍب.
.2ألاصب ومظاهبه.
.3ا غواًت ا ٗغبُت الجؼاثغٍت الحضًشت أحن ا ىاُٗ٢ت و الا تزام.
.3ا ى٣ض ألاصبي الحضًض في اإلاٛغب ا ٗغبي.
.4صعاؾاث في ا ى٣ض و ألاصب.
.4ا ىثر الجؼاثغي الحضًض.
.5اإلااامغة(عواًت).
 1986مجها:
-1978
أاإلياٞت بلى اإلا٣االث ا تي ٦خبها في ظغٍضة ا كٗب ماأحن
.1969
.1ملخ٣ى خى ٫ا خٗغٍ ٠أا ٨ٟغ ؤلاؾالمي  03:ظاهٟي
.1969
.2مً نمُم جغازىا ألاصبي  10:ماعؽ
.1970
.3الا تزام :ازخُاع و ا٢خىإ 21:ؤٞغٍل
.1970
.4ا ضًم٣غاَُت وحٗغٍب ا خٗلُم 29:ؤٞغٍل
.1974
.6مدمض _ نلى هللا ٖلُه وؾلم_ مشاٞ ٫غٍض ئلوؿاهُت  18:ماي
iv.1986
.7ا خٗغٍب و ؤلاػصواط ا لٛىي  14:ماي
املمارسة ال قدية ع د الد حور م مد مصاي (الرؤية وامل ج)
 .1حر ة ال قد في الجسائر:
ألاصب وا ى٣ض وظهخان ٗملت واخضة،متى اػصهغ ألاو ٫اػصهغ ا شاوي و ا ٗ٨ـ صحُذ،وجاعٍش الجؼاثغ مٗغو ٝم٘
الاؾخٗماع ا ظي ٖاهذ مً ألامغًٍ و ا ظي َمذ ُمـ هىٍتها ومٗا م شخهُتها وا ش٣اٞت ا ٗغبُت و ؤلاؾالمُت في زىاًا جغابها،مً
زال ٫ؾُاؾت ا ً ِٛا ظي ماعؾه ا ُُٛان ٖلى ؤ٢المها ٩ٞاهذ ≫ ا بِئت ا ش٣اُٞت الجؼاثغٍت جخمحز أىي٘ قاط أحن ا بِئاث
ا ش٣اُٞت ا ٗغبُت ألازغي ،إلاا ٖغٞخه مً ؾُُغة اؾخٗماعٍت ٢اؾُتً٢،ذ بلى خض ماٖ،لى ؤلام٩اهاث و زى٣ذ الحغٍاث،وخاو ذ
ظاهضة ؤن ج٧ ُ٘٣ل ظؿىع ا خىانل أحن الجؼاثغ ا ٗغبُت اإلاؿلمت،وق٣ُ٣اتها في ا ىًَ ا ٗغبي والؾُما في اإلاكغ. ≪ v.١
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وبا غٚم مً ٧ل جل ٪ا ٓغو ٝاإلاؿخٗهُت ٧،اهذ هىا ٥مهاأُذ ؤياءث ْالم ا ىا ٘٢الجؼاثغي ،وزضمذ ألاصب و ا ى٣ض
الجؼاثغٍحن ،ا صح ٠مً أُجها٧ :اإلاىخ٣ض،ا كهاب،ا بهاثغ()...وؤصأاء ؤهجبتهم عوح ا شىعة وخب ا ىًَ ؤزغوا ا ؿاخت ألاصأُت مً
أُجهمٖ:بض الحمُض أً أاصٌـ،ا بكحر ؤلاأغاهُمي،ؤخمض عيا خىخى ،ؤأى ٖبض ا ىهاب أً مىهىع...
و٧ان ا ى٣ض آهظا٢ _ ٥بل الحغب ا ٗاإلاُت ا شاهُت _ يهخم أالجؼء أض ٫ا ٩ل ًخسظ صحت ا لٛت و ألاؾلىب مُٗاعا
ظ  ≫،٪اهخم ا ى٣اص _ ؤو ٢ل ألاصأاء ألهه م ًٓهغ ٞحها ه٣اص أاإلاٗنى اإلاٗغو _ ٝأا ىػن و ا ٣اُٞت،أا ٣ىاٖض و ا خ٣ا ُض ا بالُٚت
ّ
اإلاٗغوٞت في ألاصب ا ٗغبي،واهخم ألاصأاء أاإلاٗاوي الجؼثُت في ا ٣هُضة ال أا ٣هُضة أىنٟها ٦ال واخضا،ؤو أىنٟها وخضة
ّ
مخ٩املتٞ،≪ viاألصب ا ظي ججلى في جل ٪ا ٟترة ٧ان هضٞه بنالخُاٌٗ،خمض ٖلى ألاؾا ُب ا ٣ضًمت في ا ىٓم،وا ى٣ض هى آلازغ
٧ان ج٣لُضًا ٌٗخمض ٖلى م٣اًِـ و ؤؾا ُب ٢ضًمت،و ً٦مً ممحزاجه ٦ظ  ٪خُيئظ ≫ قُىٕ عوح ا ى٣ض ضي ٧ل مً جش٠٣
أا ش٣ا ٞــت ا ٗغبُت،وبٗباعة ؤزغي ٞةن ا ى٣ض م ج ً٨جدترٞه ٞئت مخسههت،أل ٧ان ً٣اٖ ٫لى ؿان ٧ل مش ٠٣أا ٗغبُت ًمخل ٪ؤو
م ًمخل ٪بم٩اهاث ا خ٣ىٍم والح٨م ٖلى ا كٗغ.≪ vii
٧ان هضاء ؤُ٢ب الجؼاثغ واضحا،وهى ب ؼام ألاصًب ≫ ألازظ أا ٣ضًم ال أاٖخباعه هماطط زا ضة و  ً٨أاٖخباعه جغازا
٢ىمُا،ومً هىا ًجب ا خمؿ ٪أه في ا ٗىصة ب ُه مهما ٧اهذ ُ٢مخه الجما ُتٞ، ≪ viiiا ٓــغو ٝاإلادُُت ا تي ٧اهذ حِٗكها
الجؼاثغ في جل ٪ا ٓغو ٝوز٣اٞت ٖلمائها ،هى ما ظٗل ألاصب و ا ى٣ض ًهُبٛان أىنمت صًيُت ج٣لُضًت.
وبٗض الحغب ا ٗاإلاُت ا شاهُت اػصاص ؤلاخؿاؽ أإهمُت ألاصب و ا ى٣ض  ً٨هظا ؤلاخؿاؽ أ٣ي في ظى ٝأُىن ؤهلها وما
ْهغ بلى ا ُٗان مجؿضا أل ٧ان مىيىٖها ًدباخض خى ٫ؤؾباب جإزغ الجؼاثغ،صون ؤن حٗغى ئلهخاط قٗغا ؤو هثرا أا ضعؽ و
ا خدلُل و ا ى٣ض و ا خىظُه،و٧ان مؿخىي ا ى٣ض ؤ٢ل مً مؿخىي اإلاداوالث ألاصأُت ،ألهه م ًغ٦ؼ ٖلى ا ى٣و أ٣ضع ما ع٦ؼ ٖلى
ؤؾباب ا غ٧ىص و الجمىص.≪ ix
ومً بٗض ؤن اؾخإنلذ الجؼاثغ ا ىعم الخبِض مً ؤعايحها،اججهذ نىب ألاصب و ا ى٣ض،حُٗض ا ىٓغ ُٞه٣ٞ،امذ
حٛتر ٝمً ا ش٣اٞت اإلاكغُ٢تٞ،خإزغ ؤصأائها أمضعؾت ؤلاخُاء ،في خحن ٧ان لخُىعاث ا ٨ٟغٍت و ا ٟىُت ا تي اظخاخذ ا ٗهغ
الحضًض صوعا ّ
ٗٞاال في ا خإزحر ٖلى ا ّى٣اص ا ّخجضًضًحن في الجؼاثغٞ،جٗلتهم ٌٛحرون مؿاعهم ا ى٣ضي،و ؤن ًجضوا ألهٟؿهم اججــاها
ظضًضا في مىهجُتهم و ؤٖما هم ،مما ؤصي أا ٨شحر مجهم بلى ا بدض ًٖ مهالح ظضًضة يكاَهم ا ٟني٣ٞ،ض اجهلىا أا خُاع ا ٗغبي
اإلاجضص ا ظي مشلخه ظماٖت ا ضًىان وؤصأاء اإلاهجغ و"َه خؿحن"٦،ما اخخ٩ىا أا ش٣اٞت ا ٛغبُت و ه٣اصها وخاو ىا الاهخٟإ
مجها،و٧ان هظا الاجها ٫ؤزغا في اهخاظاتهم ا ى٣ضًت٣ٞ،ض أضؤ ٧ل مً "عمًان خمىص"و"عيا خىخى" في ا ضٞإ ًٖ
الحضازت،وا خبكحر بها في ا ى٣ض و اإلاٗغٞت ( )...وبهظا وي٘ ا ى٣ض الجؼاثغي ا خجضًضي ٢ىاٖض حٗلُمُت،و٢ىاٖض ا ظو ١ا ٟني،وبىاء
ْ 1961هغث مؿخجضاث ٧ان مً
ٖلى ط  ٪اٖخمض ا ى٣اص الجؼاثغٍىن ٖلى م٣اًِـ ه٣ضًت في ألىعة ا ٗملُت ا ى٣ضًتٞ،بٗض ؾىت
قإنها ؤن ججهٌ أالحغ٦ت ا ى٣ضًت مً ظضًض،ا تي أاقغث ا ىو ألاصبي أغوح مىهجُت ؤزظث في ا خُىع قِئا ٞكِئا ٞإزظ ظُل
هظه ا ٟترة في جُبُ ٤اإلاظاهب ا ى٣ضًت ا تي ا٦دؿبها مً ز٣اٞخه اإلاٗانغةٓٞ،هغ اإلاظهب ا ىا٢عي في اهخاط "ؤخمض عيا
خىخى"،واإلاظهب ا ؿلى٧ي في ؤؾلىب "ؤخمض صًاب"٦،ما اقخمل ا كٗغ ٖلى بٗــٌ الخهاثو ا غوماهدُُ٨ت ٧ا شىعة و
 1983بلى ٚاًت ًىمىا هظا ≫
ا ك٩ىي٩ٞ،xاهذ هظه ؤهم اإلاداوالث ا ى٣ضًت ا تي ٖغٞتها الجؼاثغ،ؤما اإلاغخلت الجضًضة اإلامخضة مً
ؤقغٖذ ٞحها ٧ل مىاٞظ اإلاٗغٞت ا ى٣ضًت ألاظىبُت و ا ٗغبُت،و٢ض اؾخٟاص ٞحها اإلاتن ا ى٣ضي الجؼاثغي اؾخٟاصة ٦بحرةٞ،جهل ٦شحر مً
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اإلاىاهج ا ى٣ضًت ا ٗغبُت ا لؿاهُاجُت ،وألاصأُت و م ٌ ًٛا ى٣اص الجؼاثغٍىن الخُاب ا ى٣ضي الجؼاثغي ٞدؿب،وبهما قاع٧ىا في
xi

زغاء اإلاٗغٞت ا ى٣ضًت ا ٗغبُت مكغ٢ا و مٛغبا ≪.
.2أزمة ال قد في الجسائر في نظر م مد مصاي
ا ٗىامل ا تي ؤصث بلى وظىص ؤػمت في الحغ٦ت ألاصأُت و ا ى٣ضًت ًظ٦غها :
ٖ.1ضم ا ٟهم ا صحُذ ىُْٟت ا ى٣ض.
 .2اوٗضام اإلاىهج اإلاىاؾب ضي بٌٗ ا ضاعؾحن.
.3اٞؿاح ا صحاٞت ا ىَىُت اإلاجا ٫لخجغبت في مُضان ا ى٣ض.
.4خؿاؾُت ألاصأاء اإلاىخجحن.
ٖ.5ضم ا ؿحر خؿب زُت ٖلمُت مضعوؾت في ؤٖما هم ا ى٣ضًت.
.6هؼو ٫ا ُ٣مت ا ٟىُت لٗمل ألاصبي.
.7ا دؿغٕ في الح٨م ٖلى ا ٗمل ألاصبي جبٗا أل٩ٞاع مؿب٣ت.
ٚ.8مىى اإلاىهج ا ى٣ضي.
ٖ.9ضم هطج مٟهىم ا ى٣ض ضي ا ى٣اص آهظا.٥
 .10الاهٟها ٫ا خام أحن ا ىٓغٍت و ا خُبُ.٤
.3ما مف وم ال قـد؟:
بن مداو ت ألاصأاء ٖامت وا ى٣اص زانت ،خٗغٍ ٠ا ى٣ض ألاصبي وجدضًض مٗاإلاه ،مما ؤصي أبًٗهم ا بٌٗ بلى اٖخباع
ا ى٣ض ألاصبي ٦الم ٖلى ٦المَ،غٍ٣ت الؾخمغاع ا ؿٟغ خى ٫هو ما،ومً زم ْهغث الجهىص ا ٨بحرة ال خها ١أا ىو الؾخسغاط
ؤوؿا٢ه وقغح مٗاهُه.
ٞةن لى٣ض مٓهغان ≫ واخض مخجه هدى أيُت ألاصب،وآلازغ هدى ا ٓىاهغ ا ش٣اُٞت ألازـغي ا تي جا  ٠اإلادُِ
ؤلاظخماعي ؤلصب،و مٗا ًامً ؤخضهما جىاػن آلازغ،وٖىضما ٌٗمل ٖلى ؤخضهما جىاػن آلازغ،وٖىضما ٌٗمل ٖلى ؤخضهما وَؿدبٗض
آلازغٞ،ةن اإلاىٓىع ا ى٣ضي ًهبذ أداظت بلى حٗضًل≪xii
و٢ض ّ
ٖغ" ٝؾخاهلي هاًمً  "STANLEY YMANا ى٣ض ألاصبي ٖلى ؤهه ≫ اؾخٗما ٫مىٓم لخ٣ىُاث ٚحر ألاصأُت ويغوب
اإلاٗغٞت _ ٚحر ألاصأُت _ في ؾبُل الحهىٖ ٫لى أهحرة هاٞظة في ألاصب، ≪ xiiiبن هض ٝا ى٣ض ًسخل ًٖ ٠هض( ٝا ضعاؾاث )
ألازغي خى ٫ألاصب،و٦ظا َغ٢ه ووؾاثله،و لض٦خىع " مدمض مهاً "٠عؤًه في هظه اإلاماعؾت ألاصأُت ا تي ّ
٦غؽ ها خُاجه ٧لها بلى
ظاهب ا خضعَـ في الجامٗت،و م ًيكٛل ًٖ ا بدض و ا ٨خاأت أا لهض زل ٠اإلاىانب ؤلاصاعٍت و ا ؿُاؾُت،ماٖضا ٞترة اهخساأه
مضًغا إلاٗهض ا لٛت وألاصب ا ٗغبي إلاضة زالر ؾىىاث ( 82-81بلى.)84-83و٢ض ؾمذ ه هظا ا خٟغ ٙل٨خاأت و ا خضعَـ أا خُغ ١بلى
مجمل اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت أا ى٣ض ألاصبي جىٓحرا وجُبُ٣اً،ىضح أضاًاجه أاالهخمام أا ى٣ض ألاصبي وؤؾباب ط  ٪أ٣ى ه ≫ :أضؤث ؤهخم
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،1968وا ؿبب ا ىخُض ا ظي صٗٞني بلى هظا
أضعاؾت ألاصب الجؼاثغي ج٣غٍبا مىظ ؤوازغ ا ؿخِىاث وٖلى وظه ا خدضًض مىظ ؾىت
ؤلاهخمام هى ؤهىا ٦ىا في هـظه ا ٟخـغة ومً زال ٫ظغٍضة ا كٗب في مٗغ٦ت مً ؤظل ا خم٨حن لٛت ا ٗغبُت في خغ٦خىا
ألاصأُت،ومداو ت ا خض ُل ٖلى ؤن لٛت ا ٗغبُت في الجؼاثغ ؤصأاء وؤٖماال ال ج٣ل ؤهمُت ٖما ٧ان ً٨خب في ا لٛت ا ٟغوؿُت ≪. xiv
بن ا ؿبب ألاو ٫ا ظي ؤصزل ا ض٦خىع مدمض مهاً ٠في مٗتر ٥ا ى٣ض ً٣ى≫: ٫هى ا ؿبب ا ٣ىمي اإلاخمشل في
مىانغجه لخٗغٍب()...زم جدى ٫عوٍضا عوٍضا أد٨م ز٣اٞخه ألاصأُت بلى ٦خاأت م٣االث في ا ى٣ض ألاصبي و ًخطح مىٟ٢ه خى ٫مجمل
ً٢اًا ا ى٣ض ألاصبي في ٦خاأه "صعاؾاث في ا ى٣ض و ألاصب" خُض زهو ٢ؿم ٧امال لى٣ض ومىاهجه،ػٍاصة بلى آعاثه اإلابشىزت في زىاًا
صعاؾاجه ا خُبُُ٣ت خى ٫ألاهىإ ألاصأُت اإلاسخلٟت ،xvجسبِ ص/مدمض مهاً ٠في ٦شحر مً ا دؿائالث خى ٫ماهُت ا ى٣ض ٖس ى ؤن
جخجلى وعاء جل ٪ألاؾئلت ؤظىبت واضحت ٖما ٧ان ً٨خجزه في ٦جهه،بط ٧ان ٌٗخ٣ض ؤن في جدضًض عؾا ت ا ىا٢ض جدضًضا واضحا ؤزغ ظلي
في مٗغٞت ؤبٗاص ألاػمت ا تي ٧ان ٌٗاهحها ا ى٣ض xviفي و٢خه  .خخىالى جل ٪ألاؾئلت ٖلى مؿام٘ ٢غاثه جخمدىع في ٞ :ما هي هظه ا غؾا ت
بطن ًاجغي؟هل هي عؾا ت ج٣خهغ ٖلى قغح ا ٛامٌ مً ا ٗباعاث ،وقغح ألا ٛاػ وا غمىػ ا تي ٚا با ما ًلجإ ب حها ألاصأاء
ا كباب؟هل هي هثر لكٗغ ٦ما هغي في ا ضعاؾاث ا خ٣لُضًت؟ُ ...سخم مجم٘ ؤؾئلخه ب :هل ا ى٣ض يهض ٝأه ناخبه في اإلا٣ام
ألاو ٫بلى ؾىض اججاه ٖ٣اثضي مٗحن،ؤو نضًٖ ٤ؼٍؼ،ؤو ج٣ىٌٍ ؾمٗت ٧اجب مىخج ًسا  ٠ا ىا٢ض في الاججاه،ؤو ًسانمه في
الحُاة ا ُىمُت ا ٗاصًت ؟وفي ٖباعة واخضة ما هى اإلاٟهىم ا ؿلُم ا ظي ًجب ؤن وُُٗه  ًٟا ى٣ض؟xvii
وٍغي أإن ا ؿماث اإلادضصة إلاٟهىم ا ى٣ض هي ؤعب٘ ؾماث:جبهحر ألاصب أإزُاثه وخؿىاجه،ا خىبُه بلى ما ً ٘٣خى ه مً
ؤخضار،وجىظحهه بلى ا ى٢ى ٝفي ظاهب الح،xviii٤وؤزحرا جدضًض اإلاظاهب،xixوجخجؿض اإلاهام ا غثِؿت لى٣ض في هٓغه _ ص/مدمض
مهاً _٠بلى زمـ هي :
 جدضًض الاججاه ا ٗام لحغ٦ت ألاصأُت الجؼاثغٍت :وهى الخِ ا ٗام ا ظي ًًم ظمُ٘ ألاصأاء ا ىاٖحن أاإلاغخلت ا تي
ًيخجىن ٞحها ،xxوهىا ً٣ىم ا ىا٢ض أدىاو ٫مجمىٕ ألاٖما ٫ألاصأُت ا تي ْهغث في ٞترة مُٗىتً،سبرها مدمض مهاً≫: ٠وما الق٪
ُٞه ؤن لحغ٦خىا ألاصأُت اججاها ٖاما ،وهى هظا الاججاه ا ىا٢عي"xxiومشا ه آن خضص ؤٖما٧ ٫ل مً اأً هضو٢ت و وَاع ألنهما
ّ
ًىًىٍان جدذ ىاء الاججاه ا ىا٢عي ً ً٨سخلٟان في ألاؾلىب ٞىَاع ؤيا ٝىاُٗ٢ت ٖمله ؾمت ا شىعٍت أاياٞخه وزاث٤
ؾُاؾُت جضًً ألاويإ الاظخماُٖت ا تي ٧اهذ آهظا ٥في خحن ؤن اأً هضو٢ت م٘ واُٗ٢خه ٧ان ًمُل بلى ون ٠ا ىا ِ٣ٞ ٘٢بال ؤن
٧لحهما ٖبر أُغ ١مسخلٟت بال ؤنهما جىخضا ظلُا في ا ٛاًت ؤال وهي ا خُٛحر و ا خٗبحر ٖما ٧ان ًسخلج ٦جههما ظغاء ما ٖاٌكاه مً
ؤخضار وٗ٢ذ لمجخم٘ وباٖخباعهما ٞغصًً اأىا أِئتهما  ،ومىذ الح٣ى ١اإلاهًىمت ومداعبت الاؾخٛال ٫أجمُ٘ ؤق٩ا ه.
 جدضًض اإلاظاهب ألاصأُت ا تي جٓهغ يمً جل ٪الحغ٦ت.
 جدضًض ا ٗال٢ت ا ٣اثمت أحن ألاصب و اإلاجخم٘ .
 جىظُه الحغ٦ت ألاصأُت في مؿاع ًسضم ا جهًت ألاصأُت و ا ىَىُت.
 خماًت الحغ٦ت مً الاهدغا ٝو الاججاهاث اإلاًغة أاإلاؿحرة ا ىَىُت ا ٗامت .
ًغي ناخبىا أإن ا ى٣ض هى اإلاى٣ظ اإلاىظه ؤلصًب و ا  ًٟمٗا،أدُض ِـ _ في خض ٢ى ه_ ٧ل ألاصأاء ًىنحىن في الجم٘
أحن ا ٛاًت ؤلاًضًى ىظُت ؤو ؤلاوؿاهُت ؤو ا ىَىُت وبحن ا ٣ىاٖض ا تي ًخُلبها ا  ًٟا ظي ً٨خبىن ُٞه٦،xxiiما ٌٗخ٣ض اٖخ٣اصا
عاسخا أإن" ؤلاهخاط ألاصبي و ؤلاهخاط ا ى٣ضي مخالػمان " ، xxiiiوفي ط  ٪ا خالػم بٞاصة ٦بحرة لحغ٦ت ألاصأُت و ا ش٣اُٞت.وٍىٟي
ؤ٢اوٍل بٌٗ ألاصأاء وػٖمهم أإن ا ىا٢ض زهم ؤلصًب وبهخاظه،أ٣ى هٞ ":ا ىا٢ض بن ٧ان مؼوصا أإؾلحت ا  ًٟو٧ان هاصٞا
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ومىيىُٖا في ٦خاأاجه ٠ًًُ،بلى ؤبٗاص ألازغ ألاصبي ؤبٗاصا ظضًضة جىؾ٘ مً مٟهىمىا لحُاة و اإلاجخم٘ ا ظي وِٗل ُٞه،وحٗمل
ٖلى بزغاء هظا ألازغ بزغاء ًغ ٘ٞمً مؿخىاهxxiv
وا  ًٟفي اٖخ٣اصه ه بَاع مدضص الأض ٖلى ٧ل مً ألاصأاء و ا ى٣اص الازخال ٝصازل مًامُىه وزىاًاه ال الخغوط ألٚغاى
ظاهبُت شخهُت ٧اهذ ؤو مهلحُت ألنها ال جسضم ألاصب وال جُىعه وال ججهٌ أهً ً٨ ،خجلى ٧ل هظا يمً قغوٍ الاجٟا_ ١ا ظي
ؾماه أاالجٟا ١ا ًمني _ؤقاع ب حها هجملها ٧اآلحي:
.1ا ٟهم ا ىاضح لغؾا ت ا تي في صازل ٧ل مً ألاصًب و ا ىا٢ض ِؿخُُ٘ ٧ل مجهما ا ُ٣ام أضوعه ٖلى ؤ٦مل وظه وؤن ال ًخجاوػا
الحضوص اإلاؿُغة أُجهما،ألن ا ىيىح في هٓغه ًىنل بلى ا هض ٝاإلايكىص ؤال و و ثطوير ألادب و ال ة ب .
 .2ؤن ًجٗل ا ىا٢ض مً ؤو ىٍاث ٖمله ا بدض ًٖ ا ٛاًت اإلاغظىة مً وعاء ٦خاأت ؤو هٓم (ؤلاهخاط ألاصبي)،وؤن ٌُٗي هظا ا ؿعي
ظل ظهضه وو٢خه xxv.وٍغي ؤن ٖمل ٦ال ا ُغٞحن (ألاصًب و ا ىا٢ض) ٖملُت ج٩املُت ،بط ًبخضئها ألاصًب أةهخاط ا هىعة وجىيُذ
مٟاهُمها في طهىه ِؿخُُ٘ ا خٗبحر ٖجها ٖىض بزغاظها بلى ا ىا( ٘٢ا ىظىص ا ٨خبي)ِ ً٨ ،ـ ٧ل مبضٕ (ؤصًب) ججِل في هٟؿه
جهىعاث ٌؿخُُ٘ ظٗلها في ٢ا ب ؤو بَاع _ ٖلى خؿب حٗبحره _ واؾخٗما ٫ظؼثُاث ا خهىع بك٩ل ؾلُم ّ
ُ٩ىن بها ا هىعة
ا ظهىُت الجلُت في طهىهُٞ،إحي ا ىا٢ض هىا ُبرػ صوعه في بٖاهت نضً٣ه(ألاصًب)ِ ،كمل صوعه مغخلخحن:ألاولى :جدضًض ا ٨ٟغة ؤو
ا ٗاَٟت ؤو ا ًُ٣ت ألاؾاؾُت ا تي ٌٗالجها في ألازغ ا ٟني وا شاهُت  :جخمشل في ا خٗغٖ ٝلى مضي هجاح ألاصًب في نب ٨ٞغجه جل٪
في ؤلاَاع ا ٟني ا ٗام زم ججمُ٘ ٧ل ط  ٪ؤلاَاع (ا ٣ا ب) أ٩ل الجؼٍئاث (مً مكاٖغ مالثمت ؤل٩ٞاع اإلاُغوخت في ألازغ خؿب
ا  ًٟالخام ا ظي ًدىاو ه ألاصًب ،xxvi.و٦ظا صعاؾت ألاصاة _ ا لٛت و ألاؾلىب_
بن ا ٗملُت ا ى٣ضًت ًيبٛـي ؤن جدىاو ٫ا ٗمل ألاصبي ٧له وال ج٨خٟي أبٌٗ ألاظؼاء  .ِ٣ٞهظا ما ًا٦ضه "مدمض مهاً"٠
في مىا٢كت غؤي "بأغاهُم أىعٗ٢ت " ا ظي ٢ـا ٫أإن ا ى٣ض هى ٚغبا ٫ال ًمؿ ٪بال أاألزُاء و ألاٚالٍ وال ًخٗغى ئلظاصة و
ّ
ؤلاأضإُٞ ،xxviiىيـذ ؤن ≫ هظه ا ُغٍ٣ت ج٣لُضًت في ا ى٣ض ًإزظ بها بٌٗ ا ّى٣اص ا لٛىٍحن،وهي َغٍ٣ت ال جسضم ألاصب زضمت
٦بحرة،وج٨خٟي مً ا ى٣ض أاجساطه مىاؾبت لىُل مً شخهُت ألاصًب،وٞغنت إلزاعة زهىماث ؤصأُت ال َاثل جدتها.≪ xxviii
ال ًُ٣م مهاً ٠الحضوص ا ٟانلت أحن ا ى٣ض ألاصبي وبحن ألانىا ٝألازغي مً ا ضعاؾاث ألاصأُت ٦ىٓغٍت ألاصب ؤو جاعٍش
ألاصب،بط ًدضص مهام ا ى٣ض ألاصبي في أدشه ًٖ ≫ الاججاه ا ٗام لحغ٦ت ألاصأُت و اإلاضاعؽ ا ٟىُت ا تي جٓهغ في هظه الحغ٦ت≪
xxix
ٌٗخمض ا ى٣ض ألاصبي ٖلى اإلاباصت ألاصأُت إلَال ١ألاخ٩ام ا ُ٣مُت ٖلى ا ىو ألاصبي ،و ًضزل ا ّض٦خىع مهاً ٠ا ى٣ض
ألاصبي يمً خل٣ت ٧ل ا ٨الم ا ظي ً٣ـا ًٖ ٫ألاصب ؤلاأضاعي ا خسُُليٞ،هى بطا مُخا – ٛىي،مشلما ٌٗغٞه ا بيُىٍىن،و م يهخم ٦شحرا
أخٗغٍ ٠ا ى٣ض ألاصبي _ عبما ٧ان ٌٗخبر اإلاؿإ ت مدؿىمت جاعٍسُا،و  ً٨ؤولى ّ
ظل اهخمامه بلى وُْٟت ا ى٣ض ألاصبي و ؤهضاٞه
وجدضًض اإلاغاخل ا تي جخم مً زال ها ا ٗملُت ا ى٣ضًت،و ما هي اإلاىاهج اإلاخبٗت في ا خدلُلxxx.
.3وظيفة ال قد:
٣ض خضص ا ض٦خىع مهاً ٠وْاث ٠ا ى٣ض ا خا ُت:
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الوظيفة ألاو  :ؤهه≫ ًيبه ا ٣اعت بلى ألازغ الجضًض وٍضٗٞه بلى ا٢خىاثه وج٩ىًٍ عؤًه الخام أه،وَؿاٖض ٖلى ا خٗغٍ ٠أاألزغ
اإلاى٣ىص وناخبه،≪ xxxiؤما ا ى٣ض ألاصبي في بٗضه ا ٗمُ ٤بهما ٌؿاٖــض ٖامت ا ٣غاء ٖلى ٞهم ألاٖما ٫ألاصأُت و ا ٟىُت وبصعا٥
مغامُـها ا ٣غٍبت و ا بُٗضة وهي وُْٟت ؤٖم ٤مً ا خٗغٍ ٠وخٟؼ ا ٣اعت ا ٗاصي ٖلى ا ٣غاءةxxxii.
الوظيفة الثانية :وجخمشل في ≫ جبهحر ألاصًب أإزُاثه وخؿىاجه وجيبحهه بلى ما ً ٘٣خى ه مً ؤخضار،وجىظحهه بلى ؤن ً٠٣
في ظاهب الح ٤و الخحر،≪ xxxiiiوهي ا ىٓغة هٟؿهـا ا تي ّ
ٖبر ٖجها "مدمض مىضوع"خُىما اٖخبر مً وْاثـ ٠ا ى٣ض≫جىظُه
ألاصأاء و ا ٟىاهحن في ٚحر حٗؿ ٠وال بمالء و  ً٨في خضوص ا خٗبحر أُ٣م ا ٗهغ وخاظــاث ا بكغ ومُا بهم وما ًيخٓغوهه مً ألاصأاء
و ا ٟىاهحن.≪ xxxiv
٣ض اٖخاص ا ض٦خىع مهاًـ ٠جىظُـه ألاصأاء ا ظي ًضعؽ ؤٖما هم ألاصأُت،وط  ٪أةأضاء ههاثذ واضحت في نهاًت
خضًشه،زانت بطا ٧ان هاالء في ؤوٖ ٫هضهم أا ٨خاأت ؤلاأضاُٖـت .
الوظيفة الثالثة :جخمشـل في به٣اط اإلابضٖحن مً ا يؿُان و ا تهمِـل مشلما ٗٞل "ا ٗ٣اص" م٘ اأً ا غومي ≫ ا ظي ٧ان مٛمىعا
في ٖهغه وبٗض ٖهغه،ألؾباب ًسخل ٠ماعزى ألاصب ا ٗغبي في حٗضاصها.≪ xxxv
الوظيفة الرا عة :جخمشل في≫ جدضًض ؤلاججاه ا ٗام لحغ٦ت ألاصأُت،واإلاظاهب ألاصأُت ا تي جٓهـغ في هظه الحغ٦ت،وجدضًض
ا ٗال٢ت ا ٣اثمت أحن ألاصب وبحن اإلاجخم٘.≪ xxxvi
الوظيفة ال امسة ً :غ ٌٞا ض٦خىع مهاً ٠ؤن ًىدهغ ا ى٣ض في≫هظه ا كغوح و ا خلخُهاث و ا خدلُـالث و ا خبـغٍ ـغاث
ا تي جمخلئ بها صحاٞخىا ٗٞ، ≪ xxxviiلى ا ى٣ض بطا ؤن ً٨ــىن ؤ٦ثر ٖم٣ا ووُٖا مً ا ى٣ـض ا صحٟيً،يبغي ه ؤن ًًُ ٠بلى
ؤبٗاص ألازغ ألاصبي ؤبٗاصا ظضًضة جىؾ٘ مً مٟهىمىا لحُـاة و اإلاجخم٘ ا ظي وِٗل ُٞه  ،xxxviiiوَؿخٗحن في هظه اإلاهمت أا ٗلىم
ؤلاظخماُٖت و ؤلاوؿاهُت وختى ا ض٣ُ٢ــت مجها،وبضون ؤن ٌٗلىــها نغاخت٣ٞ،ـض اٖخبر ا ى٣ض هىٖا مً اإلاٗغٞت.
 .4رسالــة وش ــرو ال ـا د
ًخ ٤ٟؤهل ألاصب و ا ى٣ـض ٖلى ؤن لىا٢ض صوعا ّ
ٗٞاال في جُىٍغ و نهًت الحغ٦ت ألاصأُت،وٍسخلٟىن في جدضًض اإلاىاهج
ا ى٣ضًت ا تي ًغونها ؤ٦ثر ٗٞا ُت وهجاٖتٖ،لى ؤن ٩ل ها٢ـض مىهجه ا ى٣ضي الخام أه ًىًىي جدذ ىاثه،وا ؿاا ٫اإلاُغوح ٞ:هل
مهمت ا ىا٢ض ؤن ًد٨م ٖلى ألازغ ألاصبي أالجىصة ؤو ا غصاءة ؟ؤم مهمخه جٖ ٠٣ىض خضوص ا ّضعؽ و ا ٟهم وا خٟؿحر و ا خدلُل؟
ًغي في هظا ا هضص "ؤخمض ٦ما ٫ػ٧ي" في ما ٟه " آعاء في ا كٗغ و ا ٣هت"  :ؤن صوع ا ىا٢ض ٢ض ًدـضص خؿب هىُٖت ألاصأاء
ٞ،ةطا ٧ان ألاصًب زاأذ ا ٣ضم في مًماع ألاصب ٨ً،خٟي ا ىا٢ض مٗه أا خٟؿحر و ؤلاظاأت ٖما ٢ض ًشـاع ب ُه مً ؤؾئلت خى ٫اإلاٟاهُم
و اإلاٗاوي اإلاغاص ا خٗبحر ٖجها،ؤما بطا ٧ان ألاصًب مبخضثا ؤو ال ًؼا ٫في خاظت بلى مً ًيُـغ ه ؾبُلهُ ،سُى ا ىا٢ض زُىة ؤزغي ٚحر
ا خٟؿحر،ؤو جدلُل ألا٩ٞاع في يىء ا ش٣اٞاث ا تي حك٩لها ٞحري مضي جد٣ُ٣ها لٛاًاث ا ٟىُت،زم ًهضع الح٨م ٖلحها أالجـىصة ؤو
أا غصاءة ،أا ى٣و ؤو أا ٨ما،٫أالحؿً ؤو ا ٣بذ ،xxxixؤما ا ُىم ٞلم ٌٗض صوع ا ىا٢ض ًخىٖ ٠٢ىض ٖملُت ا خُُ٣م و ا خ٣ىٍم،و
بنضاع الح٨م ٖلى ألاٖمـا ٫ألاصأُت ،أل ؤنبدذ ُ٢متها جخجلى في اهخمائها إلاظهب مٗحن،ومضي جد٣ُ٣ها لٗىانغ ا ٟىُت الحضًشت
٧ا غمؼٍت ،وألاؾُىعٍت و ا ٛمىى ،وَغٍ٣ت أىاء ا هىعة ا كٗغٍت وٚحرها xl...
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ؤولى ص " /مدمض مهاً "٠اهخماما ٦بحرا صخهُت ا ىا٢ض،أدُض ـم ًخدضر ًٖ ا ى٣ض ٗ٦ملُت ج٣ىٍمُت و جدلُلُت
لٗمل ألاصبي،بال و ؤصزل شخهُت ا ىا٢ض ٦غا ٞــض ؤؾاؽ إلهجاح ا ٗملُت ا ى٣ضًت هٟؿها ( ) ...و م ًدؿم مهاً ٠أحن شخهُت
ا ىا٢ض و ا ى٣ض ط  ٪ؤن شخهُت ا ىا٢ض هي هٟؿها في ا ٗملُت ا ى٣ضًت ،xliوط٦غ ا كغوٍ ا خـي ًجب جىٞغها في شخهُت ا ىا٢ض
هىعصها ٧اآلحي:
أ.الثقــا ة الواسعة ٖ :لـى ا ىا٢ض ؤن ًدكبـ٘ أش٣اٞت واؾٗت مخمشلـت ٞـي≫ هًم عوح ا ٗهغ(ُٞ )...ما ًخٗل ٤أالحُاة ؤلاوؿاهُت
اظخماُٖا و ؾُاؾُا و ؤصأُا≪ xliiوهي ؤًًا ≫هًم غوح اإلاىاهج مً زال٢ ٫غاءاث هاصٞت،مخإهُت في ألاصب ا ٗغبي و
ا ٛغبي، ≪ xliiiو ًظهب ا ض٦خىع "ػ٧ي هجُب مدمىص" أإن ٖ ≫:لى ا ىا٢ضفي جدلُله ؤن ٌؿخسضم ٧لما ٌؿخُُ٘ اؾخسضامه مً
ٖلىم جخهل بٗملـهٞ،هى ٌؿخسضم ٖلم ا ىٟـ،و ألاهثروبى ىظُا،ا ضعاؾاث ا لٛىٍت الحضًشت،وا ٗلىم ا ُبُُٗــت الحضًشت مشل
هٓغٍت ا خُىع و ا يؿبُت،واإلاجا ٫الاظخماعي و ا ٟلؿٟت و ؤًًا خضًثها و ٢ضًمها  ،xlivوٍم ً٨ؤلاقاعة هىا بلى ؤن ا خإُ٦ض ٖلى
ز٣اٞت ا ىا٢ض ال ًسخلٖ ٠ما ٢ا" ٫ؾخاهلي هاًمً" ًٖ ا ى٣ض،خُض اٖخبره مٗغٞت وٖلى ا ىا٢ض ؤن ٌٗخمض ٖلى ا ٗلىم
ألازغي،ؤلاوؿاهُت و ا ُبُُٗت وؤعظ٘ ا ًٟـل في جُـىع ا ى٣ض ألاصبي الحضًض بلى ≫ؤعبٗت ٖلماء ٖٓماء مً م٨ٟغي ا ٣غن ا خاؾ٘
ٖكغ وؤواثل ا ٗكغًٍ وهم :صاعوٍحن و ماع٦ـ وٞغٍؼع و ٞغوٍض. ≪ xlv
ب.الــمو وعية و ث ــسان :وج٩ىهان أا تر٦حز ٖلى اإلاىيىُٖت و الاأخٗاص ًٖ الاهٟٗا،٫وٖضم ا دؿغٕ في بنضاع ا ىخاثجًُ،لب
ص|مهاً ٠مً ا ىا٢ض≫ ؤال ًىٟٗل اهٟٗاال ٚحر مكغوٕ في جىاو ـه آلزاع ألاصأُت،وٖلُه ؤن ًخدلى أاالج ـؼان و اإلاىيىُٖت و
ؤلازالم في عؾا خه،≪ xlviوًٍُ ٠في ا هٟدـت هٟؿها نٟخـي ا هضوء و ا ىيىح.
ج.جعدد القرا اتً :غي ص .مدمض مهاً ٠أإن اٖخماص ا ىا٢ض ٖلى ٢غاءة واخضة لٗمل ألاصبي ٌٗض ≫ xlviiمساَغة قضًضة
،ومؼ ٢ ٤ض ًاصي أهاخبه بلى جمىٍه ا ٗمل ألاصبي جمىيها ٧لُا ≪ xlviiiوَكترٍ ٖلى ا ىا٢ض ؤن ً٨غع ٢غاءة ا ٗمل ألاصبي مغاعا
٢بل ا كغوٕ في ه٣ضه،xlixوط  ٪ؤن ≫٢غاءة واخضة مهما ٧اهذ ٖمُ٣ت ٚحر ٧اُٞت ً ،جً٘ ًض ا ىا٢ض ٖلى الاججاه ا ٗام لٗمل
ألاصبي اإلاضعوؽ ≪ lوٍىتهـي بلى ؤن ≫:ا دؿغٕ في ا ٣غاءة و الاؾخيخاط هى ا ؿبب اإلاباقغ في ا دؿـغٕ في الح٨م، ≪ liو٢ض اٖترٝ
مهاً ٠أإهه ً٣ىم أ٣غاءاث مخٗضصة لىو ألاصبي ٢بل ا كغوٕ في صعاؾخه و ج٣ىٍمه،وٍدضصها ٦ما ًلي:
القرا ألاو مً ؤظل ا ٣غاءة و الاؾخمخإ أا ىو.
القرا الثانية :بٖاصة ٢غاءة ا ىو ألاصبي ال٦دكا ٝاججاه ألاصًب،وط  ٪مً زال ٫ا ٗمل ألاصبي ٩٦ل و ِـ مً زال٣ٞ ٫غة
ؤو ٞهل ؤو مى ٠٢ظؼجي.
را رالثةً:داوٞ ٫حها مٗغٞت ما بطا ٧ان ٢ض هنح ُٞجٗل ٖمله ألاصبي ٌٗبر ًٖ اججاهه ومىٟ٢ه ؤو ال ( )...وما بطا ٧ان ألاصًب
٢ض اؾخُإ ؤن ًىْ٧ ٠ل هظه ألاصواث جىُْٟا خؿىا في زضمت اججاهه ومىٟ٢هlii
٦ما ّهضص ص|مدمض مهاًٖ ٠لى يغوعة ؤن ال ًيس ى ا ىا٢ض ا ٓغو ٝا تي ٌٗمل ٞحها ألاصًب ومضي زضم ــت ؤٖما ه آما٫
ّ
ا ُب٣اث ا ٗامت و ا تزامه ؤًًا أً٣اًا اإلاجخم٘،وال ًجىػ ؤن ًجامل في الح٨م ٖلى ألاٖما ٫ا تي حكظ ًٖ الخِ ا ٗام،وجديي
ج٣ا ُضا ٢ض ؤمؿذ ال جخماش ى ومُامذ الجماهحر ا كٗبُتliiiوهىا هجض ؤن ا ض٦خىع مهاًً ٠غ٦ؼ ٖلى ًُ٢ت ٧اهذ ها ؤهمُت
٦بحرة في ا ٗهغ الحضًض،وهي ًُ٢ت (الا تزام) في ألاصب ا تي ؤنبدذ يغوعة في اإلاظهب ا ىاٗ٢ـي اإلااع٦س ي،وا ظي ًد٨م أجما ُت
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وظىصة ا ٗمل ألاصبي بطا ٧ان ًدمـل ٞـي ؤؾُغه ً٢ :اًا اإلاجخم٘،مكا٧ل ا ٗامت،ؤخالمها،آما ها و آالمها liv.و٧ان صاثم ؤلاٖخ٣اص ؤن
مهمت ا ىا٢ض وصوعه ُ٣٦ب ؤؾاؽ في مجخمٗه مشل ألاصًب و اإلاٗلمى ا ُبِب ( )...مهمت بنالخُت والأض ٖلُه اإلاؿاهمت في أىاء
نغح ْاهغ وظلي شالزُت اإلاماعؾت ا ى٣ضًت(مٟهىم ا ى٣ض+عؾا ت ا ىا٢ض+اإلاىهج ا ى٣ضي اإلاخ٩امل).
 .5مراحل العملية ال قدية ع د م مد مصاي
 - 1املرحلة ألاو  :وؤَلٖ ٤لحهـا مرحلـة الدراسـة ،خُض يهخم ا ىا٢ض أاؾخسغاط≫ا ٨ٟغة ؤو ا ٗاَٟت ؤو ا ًُ٣ت ألاؾاؾُت
ا تي ٌٗالجها ألازغ ا ٟني≪ lvزم ّ
ٌٗغ ٝهظه ا ٨ٟغة أاالججاه ا ٗام ا ظي ٌٗبر ًٖ وظهت هٓغ ألاصًب ؤو ًٖ مىٟ٢ه مً
الحُاة،و٢ض ً٩ىن هظا اإلاى ٠٢اظخماُٖا ؤو ؾُاؾُا ؤو بوؿاهُا ٖاما ٦مـا ًم ً٨ؤن ً٩ىن مىٟ٢ا طاجُاً،سو ألاصًب أا ضعظت
ّ
ألاولى،وٍلح ا ض٦خىع مهاًٖ ٠لى الا خها ١أا ىو اإلاى٣ىص وٖضم ج٣ىٍلـه ما م ًغص ألاصًب ٢ى ه وال ًسلِ ا ىا٢ض أحن مىاٟ٢ه
ومىا ٠٢ألاصًبlvi
 -2املرحلة الثانية :وؤَلٖ ٤لحها مرحلة الحفسيــر،وفي هظه اإلاغخلت ٌؿلِ ا ىا٢ض ا ًىء ٖلى ≫ ما بطا ٧ان ألاصًب ٢ض
هنح في بَاعه ا ٟني ا ٗام،في ملء هظا ؤلاَاع أاأل٩ٞاع و اإلاكاٖغ اإلاىاؾبت ،أا ُغٍ٣ت ا تي ًخُلبها ا  ًٟالخام ا ظي ً٨خب
ُٞه٦،lviiما ًضعؽ ا ىا٢ض ؤًًا≫ألاصاة ا تي اؾخسضمها ألاصًب،وألاصاة حكمـل ا لٛت و ألاؾلىب≪ lviiiوٍدظع "مدمض مهاً"٠
في هظه اإلاغخلت مً ٞهل ألاؾلىب ًٖ اإلاًمىن ألن صعاؾت ألاؾا ُب بُٗضا ًٖ مًامُىـها صعاؾت جد٨مُت جىافي ما ًىاصي أه
ألارر امل قود ما سليما بقدر م ان
ا ى٣ض الحضًض مً وخضة ا ٗمل،وٍىظـؼ مهمت ا ىا٢ض في هاجحن اإلاغخلخحن ≫ lix
وثقديم للقارر ثقديما مو وعيا نسي ا ي لو من ح ات lxو الحعس .≪ lxi
 -3املرحلة الثالثة :وؤَلٖ ٤لحها مغخلت الحقوي ـ و ال ك ،أةصعاظه إلاغخلت ا خ٣ىٍم و بَال ١الح٨م ٖلى ا ٗمل ألاصبي
اإلاضعوؽً،سا  ٠ا ى٣اص ا ظًً ًُلبىن مً ا ى٣ض ؤن ًخىٖ ٠٢ىض خض ا ضعاؾت و ا خٟؿحر أحجـت اإلاىيىُٖت و ا ٗلمُت،وًٍٟل
ا ى٣ض ا ظي ًىهي جدلُله وجٟؿحره أالح٨م و ا خ٣ىٍم ألن ≫م٣ضعة ا ىا٢ض وشخهِخه بهما جٓهغان في هظه اإلاغخلت ٞهى ًؼن آعاء
ومىا ٠٢ألاصًب اإلاىخج،وٍىضح اججاهها ا ٗ٣اثضي جىيُدا ًً٘ ألازغ ألاصبي في م٩اهــه مً الحغ٦ت ألاصأُت ا ٗامت≪
، lxiiوج٨دس ي هظه اإلاغخلت ألازحرة ؤهمُخ ــها بطا ٧ان ا ىا٢ض ٖلى اؾخٗضاص≫ خٗلُل عؤًهٞ،ةن ٢ا ٫خؿً وط  ٪عصيء٧،اهذ ٖلُه
ا بِىتٞ،لماطا ٧ان الحؿً خؿىا و ا غصيء عصًئا ،≪ lxiii ...و ٣ض ٧ان ٖبض ا ٣اهغ الجغظاوي ٖلى خ ٤خحن ٢ا ٫بهه≫ الأض ٩ل
٦الم حؿخدؿىه،و  ٟٔحؿخجُضه مً ؤن ً٩ىن الؾخدؿاه ٪ط ٖ ٪لت مٗ٣ى ت،وؤن ً٩ىن ىا بلى ا ٗباعة ٖلى ط  ٪ؾبُل،وٖلى
صحــت ما صُٖىاه مـً ط  ٪ص ُل. ≪ lxiv
.5مف وم امل ج ال قدي في ال قد ال دي
ّ
جُىع ا ى٣ض ألاصبي في هظا ا ٣غن جُىعا ؾغَٗا ختى ؤنبدذ جىًىي جدخه مىاهج ه٣ضًت مخٗضصة ًُمذ ٧ل مىهج مجها
بلى ص اؾت قاملت لىو ألاصبي،وٍغي ا ىا٢ض ؤلاهجلحزي "ؾخاهلي هاًمً ّ "STANLEY YMAN
ؤن اإلاحزة ألاؾاؾُت ّلى٣ـض ألاصأـي
ع
الحضًض هـي ≫ الاؾخٗما ٫اإلاىٓم لخ٣ىُاث ٚحر ألاصأُت و ًغوب اإلاٗغٞت ٚحر ألاصأُت ؤًًا في ؾبُـل الحهىٖ ٫لى أهُـغة هاٞظة
في ألاصب،≪ lxvوؤ٦ثر يـغوب اإلاٗغٞـت اؾخٟاص مىـها ا ى٣ض ألاصبي الحضًض اؾخٟاصة ٦بُـغة هي ا ٗلىم الاظخماُٖت ا تي جضعؽ ا ٟغص
ٖامال في ظماٖت ،وٍدؿاء ٫ا ىا٢ض ا ٟغوس ي "أى ٫أِىِكى ًٖ " PAUL BENICHOUمضي جُاأ ٤مىاهج ا ٗلىم الاظخماُٖت ٖلى
صعاؾت ا ىو ألاصبي،وٍغي أإن هـظه ا ٗلـىم بطا ≫ اؾخٗملذ نهىظا ضعاؾت مىيىٖاتها وهنحذ ٞحهاٞ،ال ًيبغي الاٖخ٣اص أةم٩ان
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ه٣لها بك٩ل مشمـغ بلى ا ى٣ض ألاصبي،≪ lxviو ٨ىه ٌؿخضع ٥مىضحا أإهه ال ًمل ٪اٖترايا مبضثُا ٖلى ا خباصالث اإلام٨ىت أحن
ا ى٣ض ألاصبي و ؤهمـاٍ مً ا ضعاؾت ٢غٍبت مىه،أل بهه ٌٗخ٣ض ٖلى ا ٗ٨ـ ؤن ٧ل ظضًض في ٢ـغاءة ا ىهىم ألاصأُــت ٌؿخد ٤خ٨ما
ؤو ُا مااجُا،وٍيبٛـي الح٨م ٖلى ٧ل مكغوٕ أىاء ٖلى هخاثجه،واإلاالخٔ ؤن هظه ا ىخاثج هٟؿها جبضو مخٟاوجت بك٩ل ٦بحر،أاهغة
وم٣ىٗت ؤخُاها و ضي بٌٗ اإلاا ٟحن.lxvii
واٖخماصا ٖلى ا ىخاثج اإلاظهلت ا تي خ٣٣تها ا ٗلىم الاظخماُٖت بك٩ل ٖام ْ،هغث زالر اججاهاث ٦بري في ا ى٣ض ألاصبي
الحضًض:
 -)1ثجاه جحماعي :ا ظي اؾخٟاص ٦شحرا مً هخاثج ٖلم الاظخمإ واإلااع٦ؿُت في صعاؾت اإلاجخمٗـاث.
 -)2ثجاه ال فس  :ا ظي اؾخٟاص هى ؤًًا مً جدلُالث ٞغوٍض ومضعؾت ا خدلُل ا ىٟس ي في جىظهاجه اإلاخىىٖت .
 -)3ثجاه ال يوي :ا ظي اؾخٟاص مً ا لؿاهُاث الحضًشت ومً ألاهثروبى ىظُا(ٖلم ؤلاهاؾت)،وصازــل ٧ل اججاه جدكٗب
اإلاىاهج و ا غئي بلى صعظت ا خًاص ؤخُاها،و  ً٨ؤٚلبها جخ٩امل خمىذ جٟؿُ ـغا قامـال ًٖ ا ىو ألاصبي اإلاضعوؽ ،وٍغظ٘ ط  ٪بلى
َبُٗت ا ىو في خض طاجه.lxviii
وفي ٧ل ما ؤوعصها ؤٖـاله ًدؿاء ٫ص .مدمض ؾاعي_ :ؤؾئلت حؿاء ها ؤٚلبُت ا ى٣اص _مً ؤأغػها  :هل ا ى٣ض ٖلم ؤم  ًٞ؟
هل ًبدض ا ى٣ض ًٖ ؤخ٩ام ٖامت ؤو ؤخ٩ام ظؼثُت ؟ هل ًغمي ا ى٣ض بلى ج٣ىٍم ألاٖما ٫ألاصأُت ؤم جٟؿحرها؟ُٞ..جُب ا ىا٢ض
"ؾخاهلي هاًمً  "STANLEY HYMANأىيىح ٢اثال ≫أإن ا ى٣ـض ألاصبي ً ًهبذ ٖلما ٨ ،ىىا هخى ٘٢ؤن ًـؼصاص جضعظا في ؤلاججاه
ا ٗلمي ؤي هدى ج٩ىًٍ مىهجُت ق٩لُت وهٓام لمٗاص ت ٢األحن لى٣ل وؤلاخخظاء مىيىُٖا،≪ lxixؤما ا ىا٢ض ا ؿىعي "زلضون
ا كمٗت" ٠٣ُٞ ،ؤًًا مىٟ٢ا ممازال ؿخاهلي هاًمً ،STANLEY HYMANخُض ًغ ٌٞؤن ً٩ىن ا ى٣ض ألاصبي ٖلما ه (٢ىاهِىه
اإلاىيىُٖت ا هاعمت)،ط  ٪ألن ا ى٣ض ≫بصعا ٥لُ٣مت الجما ُتٌ،ؿدىض ؤنال بلى الحؿاؾُت ا ٟىُتٞ.حري" مدمض ؾاعي" ؤن
ا ى٣ض ألاصبي ًبخٗــض ًٖ نغامت ا ٗلم و٢ىاهِىه ا شاأخت ألهه ٌٗخمض ٖلى ا ظو ١ا صخص ي في ظاهب ٦بحر مً صعاؾخه لىو
ألاصبي٦،ما ؤهىا هد٨م ٖلى ا ٗمل ا ٟني مً زال ٫جإزحره ٖلى ٖىاَٟىا الحُىٍت وا هاص٢ـت ، ،ـظ ً ٪خٗظع ؤًًا بًجـاص ≫ ؤؾلىب
ؤو مىهج واخض (صحُذ) إلاٗالجت مك٨ـالث ألاصب٦،ما ال ًىظض مضزل واخض ًم ً٨اٖخباعه مُٗاعا خ٣ىٍم ا ٨خاأاث ألاصأُت ٖلى
ازخالٞها،ألن ألاٖما ٫ألاصأُت ٦شحرة ومخىىٖت وحُٛي خ٣بت َىٍلت مً جاعٍش ؤلاوؿان والحًاعة ٞةن ؤخ٩ام ا ٗلم ؤخ٩ام
ٖامتُٞ،ما ج٨دس ي ألاخ٩ام ألاصأُت نٟت ا ٗمىمُت و الجؼثُت في آن واخض٦،ما وٗثر ؤًًا ٖلى ٢ىاهحن زانت ظؼثُت ال جهلح بال
إلاجمىٖت يُ٣ت مً ا ىهىم ا تي جيخمي بلى الجيـ ا ىاخض،وبن ٧ان ا ٗلم ً٨خٟي أخٟؿحر ا ٓىاهغ ا ُبُُٗت و ؤلاوؿاهُتٞ،ةن
ا ى٣ض ألاصبي ً٣ىم أاإلاهمخحن مٗا ٞهى ًٟؿغ ا ىو ألاصبي ؤو ا ٓاهغة ألاصأُت زم ًُل ٤خ٨مه ا خُُ٣مي ،اهُال٢ا مً اهُبإ
شخص ي لىا٢ض،ا ظي ًخضزل بك٩ل ظلي في بَال ١الح٨م بلى ظاهب م٣خًُاث ا خدلُل ا ٗلمي.
ووؿخيخج ؤن ٖملُت ا ى٣ض ألاصبي جسخلٖ ًٖ ٠لمُت ا ٗلىم ا ُبُُٗت و ؤلاوؿاهُت،وبن ا ى٣ض ألاصبي مشلما ٌٗغٞه "زلضون
ا كمٗت" هى ≫ٌ ًٞؿخسضم ا ٗلم .بهه ًبضؤ صاثما أاهُبإ شخص ي ٣ٌٗ،ب اإلاسح ألاو ٫و ا ؿغَ٘ ألعيُت ا ٗمل ألاصبي()...بهه
مداو ت هٓامُت،مىًبُت لح٨م ٖلى ّ
اإلابضٖاث ا ٟىُت،جا ُت ٖلى ٖملُت ؤلاهُبإ ا صخص ي ا ظي ًتراوح أبحن عص ا ٟٗل ا ٗاَٟي
و أحن الاؾخجاأت ا هاصثتو ا ٣اثمت ٖلى ا خإمل، ≪ lxxومً هىا هغي ؤن ه٣اص ألاصب ًخ٣ٟىن ٖلى بُٖاء مهُلح (ا ٗلمُت) في
ا ى٣ض ألاصبي مٟهىما مٛاًغا إلاا هى مىظىص في ا ٗلىم الاظخماُٖت ؤو ا ُبُُٗت ٞ،ا ى٣ض ألاصبي بطن ًجمل أحن ا ٗلمى ا ، ًٟومً هىا
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ؤًًا ال مىام مً وظىص مىاهج ه٣ضًت مخباًىت ضعاؾت ا ىو ا ىاخض ،وٍظهب "زلضون ا كمٗت" ؤبٗض مً ط ،٪أ٣ى ه ؤن ≫
اإلاىهج ا ىاخض ؾغٖان ماًاصي أىا٢ضًً ًجىؾان ؤعيا واخضة بلى هدُجخحن مخباًىِخحن ؤو ٞلى٣ل ٚحر مخُاأ٣خحن ≪ lxxiوٍغظ٘
ؾبب ا خباًً عٚم الاٖخماص ٖلى اإلاىهج ا ىاخض بلى الحؿاؾُت الخانت أ٩ل ها٢ضٞ،هى ش يء (ًخٟغص أه ا ىا٢ض وٍمىث أمىجه)lxxii
،وٍسخل ٠ا ى٣اص في جدضًض مٗنى هظه (الحؿاؾُت) ٞمجهم مً ًستز ها في ا ظو ١ؤو في اإلاىهبت ا ى٣ضًت ؤو في الاؾخٗضاص ا صخص ي
في ٞهم ا ىو ألاصبي ٞهما ٞغصًا ،وهظا ما ًٟؿغ في ظاهب ٦بحر ،حٗضص ا ضعاؾاث ا ى٣ضًت ٖلى هو ؤصبي واخض وازخالٞها في ا ىخاثج
و ا غئي،والحضًض ًٖ اإلاىهج ا ى٣ضي خضًض زغي ومدكٗب،بط زاى ُٞه ا ى٣اص وا ضاعؾىن ؤلصب ما ؾمدذ هم مٗاعٞهم ؤن
ًسىيىا ُٞه صون ا ىنى ٫بلى عئٍت ّ
مىخضة ؤو ٖلى ألا٢ل مخماؾ٨تٞ،ال ًم ً٨إلاىهج ه٣ضي ؤن ًىهب هٟؿه اإلاىهج ا ىخُض ا ظي
ؾُ٨ك ًٖ ٠زٟاًا ا ىو ألاصبي ؤو ؤهه ؾُجُب ًٖ ٧ل ا دؿائالث ا تي ًىخحها ط  ٪ا ىو مهما ٧ان بؿُُا
وواضحا،والازخال ٝفي ألاظىبت هى ازخال ٝفي ػاوٍت ا غئٍت،بط ًىُل٧ ٤ل مىهج ه٣ضي مً مجمىٖت مً اإلاؿلماث ًغٍض ؤن ً٨ك٠
وظىصها ؤو نض٢ها في ا ىو اإلاضعوؽ .وا ؿا ٫ا ظي ًُغخه ؤٚلبُت ه٣اص ألاصب في بم٩اهُت بًجاص مىهج ه٣ضي مخ٩امل ،و ما
ًم٢ ً٨ى ه هى ؤن اإلاىهج ا خ٩املي ب خ ٠خى ه ٖضص ٦بحر مً ا ى٣اص اإلاكهىعًٍ ؤمشا" ٫ظا ٥صوبىا"٧"،لىص صوش ي""،ظا٥
ُجهاعث""،أُاع ماقغي""،ماع ٥عٍمان"،وهم ٌٗملىن أمبضؤ ا ضعاؾت الجماُٖت وحٗضص ا خسههاث لىنى ٫بلى ٦ك٧ ٠ل ما
ًم ً٨ؤن ًمىده هو ؤصبي مٗحن وَٗملىن ٖلى وكغ ا ٨خب الجماُٖت ٧ي جخ٩امل ا غئي،وٍخطح هظا اإلاىهج ا ظي ؤعاص ه ؤصحاأه
ؤن ً٩ىن قامال وج٩املُا.
وبٗض ٧ل ما ٢لىاه وؿدك ٠أإن الحغ٦ت ا ى٣ضًت ؾدخإزغ ٧لما ْهغث ٞلؿٟت ظضًضة ؤو ٖلم ظضًض ً٣ضم جٟؿحرا مٛاًغا
لمجخم٘ وا ُبُٗت ؤو هو ؤصبي ؤنُل ٌٗبر ًٖ مخٛحراث الحُاة ا بكغٍت وؾُيخج ًٖ هظه ا ٗال٢ت آٞا ١وؾخمىذ ا ٣غاء مٟاجُذ
ظضًضة ٟهم ا ىهىم الجضًضة.
.6د /مصاي وال

عن امل ج

ا ظي ًمىذ نٟت اإلاىيىُٖت وا ٗلمُت لى٣ض ألاصبي هى اإلاىهج،و٢ض ٖغٞه "ؾُٗض ٖلىف" ا ىا٢ض اإلاٛغبي في ٢امىؾه
لمهُلحاث ألاصأُت اإلاٗانغة ،أإهه ≫ؾلؿلت ا ٗملُاث اإلابرمجت وا تي تهض ٝبلى الحهىٖ ٫لى هدُجت مُاأ٣ت إلا٣خًُاث
ا ىٓغٍت .≪ lxxiii
وحؿاء ٫ص.مهاً ًٖ ٠م٣هىص ٧لمت (مىهج) ٢اثال ≫:هل هي ا ُغٍ٣ت ا تي ٌٗالج بها ا ى٣اص ألاٖما ٫ألاصأُت ؤم هى
ش يء آزغ ؟ بطا ٧ان اإلا٣هىص أه ،ا ُغٍ٣ت ٞ،إي ها٢ض مهما ٦ىذ م٩اهخه ومماعؾخه لى٣ض،والأض وؤن ًخسظ ىٟؿه َغٍ٣ت ؤو مىهجا
لخٗامل م٘ ا ىهىم.وبط ٧ان اإلا٣هىص أه ا ُٗ٣ضة ا ؿُاؾُت ؤو ا غئٍت ا ٟلؿُٟت ٞهظا مىظىص ٖىض ا بٌٗ وم٣ٟىص ٖىض
آلازغ≪ .lxxivزم ًدضص مٟهىمه لمىهج و ≫هى ؤن ً٩ىن ا ىا٢ض ٢بل مباقغجه لٗمل ا ى٣ضي نىعة واضحت ٖما ًغٍض ؤن ًهل
ب ُه مً زال ٫صعاؾخه ٗمل ؤصبي ما،هظه ا هىعة ا ؿاأ٣ت ٖلى ا ٗملُت ا ى٣ضًت هي ا تي جًُغ ا ىا٢ض بلى ؤن ًخسظ ىٟؿه
مىهجا ًخٗامل أه م٘ ا ٗمل ألاصبي وٍهل بلى ا ٛاًت ا تي ً٣هضها مً ٖمله ا ى٣ضيُٗٞ .≪ lxxvل ٤ا ض٦خىع مدمض ؾاعي
مدؿاثال ًٖ مدخىي (ا هىعة ) ا تي ط٦غها ا ض٦خىع مدمض مهاً ٠أإنها جدمل مٗنى ا غئٍت ألاًضًى ىظُت ؤو الجما ُت ؤم هي
َغٍ٣ت بظغاثُت خٟؿحر ا ٗمل ألاصبي،ؤم ؤنها جدمل هظه اإلاٗاوي اإلاجخمٗت،بط ًغي أإن مهاً ٠م ٌُٗي حٗغٍٟا ص٣ُ٢ا إلاٟهىم
اإلاىهج،بط جاعة ٌؿخٗمله _ ً٣ى ٫مدمض ؾاعي _ ُ٦غٍ٣ت بظغاثُت ٣ُٞى≫:٫واإلاىهج ا ظي ازترهاه في بَاع هظه الخُت،اإلاىهج
ا خدلُلي ا ترُ٦بي ، ≪ lxxviوفي م٣ضمت ٦خاأه ًٖ ا غواًت الجؼاثغٍت ًىضح اإلاىهج ا ظي ًسخاعه صاثما ضعاؾت ؤلاهخاط ألاصبي وهى
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≫مىهج ً٣ىم ٖلى اإلاىيىُٖت في ا بدض و ؤلاٖخضا ٫في الح٨م وبخترام شخهُت ا ٩اجب ومىاٟ٢ه ا ٟىُت ؤلاًضًى ىظُت ≪
lxxviiوجاعة ؤزغي ٦غئٍت بًضًى ىظُت وظما ُت  ً٨بك٩ل َ٣ً ٠ُٟى٩ ≫: ٫ل ٖهغ،مىاهجه ا ى٣ضًت الخانت،وؤن هظه
اإلاىاهج جخُىع أخُىع ألاصب واإلاجخم٘ ،و أةزخال ٝا ٟىىن و ألاهىإ ألاصأُت ٣ٞ ≪ lxxviiiام مدمض مهُ ٠أخهيُ ٠مغاخل
ا ى٣ض ا ٗغبي الحضًض ٚلى ؤعبٗت مىاهج هي :
أ.امل ج الحقليدي :وهى ا ظي ناخب ٖهض ؤلاخُاء في ؤوازغ ا ٣غن اإلااض ي وؤواثل هظا ا ٣غن وٍمشل هظه اإلاغخلت اإلاغنٟي
ومدمض اإلاىٍلخي وا ٣ؿُا٧ي ...
ب.امل ج الح رري  :بمخضث هظه اإلاغخلت مً ؤواثل الحغب ا ٗاإلاُت ألاولى بلى ؤواثل الحغب ا ٗاإلاُت ا شاهُت وٍمشلها ا ٗ٣اص وَه
خؿحن ومُساثُل وُٗمت ...
ج.امل ج ش اكي ٣ :ض وا٦ب مغخلت ا ىاُٗ٢ت ؤلاقتراُ٦ت في ؤلاأضإ وهي مغخلت ا ٟ٨اح ا ىاعي الح٣ُ٣ي ٖلى ظمُ٘
الجبهاث،وَؿمحها مغخلت ؤلا تزام و ؤلاًجاأُت،وه٣ض الجض ُت اإلااع٦ؿُت .
وٍظهب ا ض٦خىع مدمض ؾاعي ؤن مدمض مهاً ٠م ًلتزم أإخض هظه اإلاىاهج وَؿخٗحن أه في صعاؾاجه ا خُبُُ٣ت إلاسخل٠
ألاٖما ٫ألاصأُت ...وٍ٨مً ؾبب هظا ؤلاأخٗاص ًٖ سجً هٟؿه في بَاع مجهجي واخض ،ألن ا ض٦خىع مدمض مهاًٌٗ ٠خ٣ض ؤن ا ىا٢ض
الح٣ُ٣ي مً ًمخل ٪مىهجا ه٣ضًا مخ٩امال،مىهجا ًغاعي ا  ًٟو ؤلاججاه وا ىىٕ واإلاضعؾت مغاٖاة ٧املت وٍغ ٌٞؤن ٌٗخمض ا ىا٢ض
ٖلى مىهج واخض ،lxxixبن ا ىدُجت ا تي جىنلىا ب حها ؤن ا ض٦خىع مهاً ٠م ٌؿخٗمل في ه٣ضه مىهجا مدضصا مً اإلاىاهج
ا ى٣ضًت،أل ٧ل ما ًم٢ ً٨ى ه ؤهه ؤمُل بلى بؾخسضام اإلاىهج ؤلاظخماعي أمٗىاه ا ىا٢عي ا بؿُِ ؤي الحغم ٖلى جدلُل ا ىو
ألاصبي وجُُ٣مه في بعجباٍ مكغوٍ بؿُا٢ه ؤلاظخماعي وا خاعٍذي،lxxxبط ًغ٦ؼ ٦شحرا ٖلى ا ضالالث ؤلاظخماُٖت لىهىم ألاصأُت
وٖلى عؾا ت ألاصب ؤلانالخُت وا شىعٍت ،و ٨ىه ال ًلؼم هٟؿه أالجاهب ؤلاظخماعي ؤلصب  ِ٣ٞأل ًخٗضاه بلى ظىاهب ؤزغي مشل
الجاهب ا ىٟس ي زانت في صعاؾخه ًٖ ا ٣هت ا ٣هحرة ٦ما ع٦ؼ مغاعا ٖلى الجىاهب ا ك٩لُت ؤو ا لٛىٍت لٗمل ألاصبي lxxxi.
أ٩ل ما ؤوعصهاه آهٟاٞ،ةهىا هغي أإن مىهج ا ض٦خىع مدمض مهاًً ٠ىًىي جدذ ىاء ؤلاججاه ؤلاوؿاوي في ا ى٣ض
ألاصبي،ألن مً ؤهم ؾماث هظا اإلاىهج _ ؤلاججاه ؤلاوؿاوي _ ؤهه ًمؼط أحن ٞلؿٟاث و ؤلاًضًى ىظُاث وا خُاعاث اإلاسخلٟت،وؤن
مٗخىُ٣ه م ًداو ىا جُُ٣ض ؤهٟؿهم بُٗ٣ضة مدضصة،أ٣ضع ما ع٦ؼوا ؤُٖجهم نىب الخِ ؤلاوؿاوي ا ٗام ٞ،اإلاهم ٖىضهم هى ؤن
ألاصب حٗبحر ًٖ الحُاة أإوؾ٘ مٗاهحها،بط يهخم هظا اإلاىهج ؤًًا أدغٍت ألاصًب ٨ٞما ً٣ىٖ" ٫بض هللا ا غُ٦بـي" ≫الحغٍت هي ا تي
جٟجغ ٖىاَٟه ؤي ألاصًب،وٛما شجُا ًخٛنى أأما ٫ؤلاوؿان وَٗبر ًٖ آالمه و ؤخالمه  ًٖ.همىمه ( ًٖ)...خايغه ومهحره ٞ،ةطا
ما جحجغث هظه ا ٗىاَ ٠وظٟذ جدذ يغباث ا ؿىٍ(ٞ)...لً ٌٛني هظا ؤلاوؿان و ً ًيكض وبطا ٚنى ٛٞىائه ً ً٩ىن ناص٢ا
مسلها شجُا ‘lxxxiiبط ًظهب مدمض مهاً ٠مظهب مدمض مىضوع و٦شحر مً ألاصأاء وا ى٣اص ا ٗغب اإلادضزحن في هٓغتهم ؤلصب
ٖلى ؤهه ِـ مجغص صٖىة بًضًى ىظُت أل هى صٖىة في ٢ا ب ٞني بوؿاوي و٦ظا ا ى٣ض ًخجلى في هظه اإلآاهغ.
ٞمدمض مهاً ٠مً أحن ا ى٣اص ا ظًً اجبٗىا اإلاىهج ا ىا٢عي بط ظٗل هظا اإلاىهج ا ضوع ألاؾاؽ في ا ٗملُت ا ى٣ضًت ٞحري
ؤهه ٌؿاٖض ٖلى اْهاع ا ٗال٢ت أحن ألازغ ألاصبي اإلاضعوؽ واإلاجخم٘ ٞ.ىجضه ًخسظ مً اإلاىهج ا ىا٢عي الاقترا٧ي ا خ٣ضمي مىهجا في
مجمىٕ ٦خاأاجه ألاصأُت ا ى٣ضًت زانت ُٞما حٗل ٤أضعاؾخه لغواًت وا ٣هت الجؼاثغٍتُٞ.ظهب "ٖماع أً ػاًض"بلى ؤن مىهج ؤؾخاطه
مهاً ٠هى مىهج مخ٩امل ً،دخل ُٞه اإلاىهجان ا ى٣ضًان (ا خاعٍذي وا ٟني) ا هضاعة ،أِىما هجض آزاع إلاىاهج ؤزغي ٧اإلاىهج
ا ىٟس ي..
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.7اللغة وال وية من م ظور الد حور م مد مصاي
ًخطح ىا ظلُا ؤن ناخبىا ٧ان مً ا ظًً ًخىؾُىن في جىاو ٫زىاثُت (ا ٗامُت وا ٟهخى ) في اإلاؿغح والحىاع
ا ٣هص يٞ،ىجضه ًجحز اؾخسضام ا ٗامُت ٞحهما.وٍغي ≫يغوعة الاؾخٟاصة مً ا لٛت ا ضاعظت،قغٍُت حٗغٍبها وعٗٞها الى مؿخىي
٢غٍب مً مؿخىي ا ٟهخى ( )...وعبما ٧اهذ هظه الاؾخٟاصة ٦ظ  ٪ؾبُال الى ازغاء ٛت الحىاع في ٛخىا≪ lxxxiiiواطا اهخ٣لىا مً
ٛت الحىاع اإلاؿغحي ؤو ا ٣هص ي الى ٛت ا ٨خاأت ألاصأُت ً٣ترح الحل ا ىؾِ ؤي ≫ ٖضم ا خٗ٣غ ا لٛىي وجبؿُِ ا ٗباعة
ا ٟهُدت أا ٣ضع ا ظي حؿمذ أه ا ٣ىاٖض ا لٛىٍت ≪ lxxxivوؤَلٖ ٤لحها (ا لٛت ا ٟهخى اإلابؿُت )،ؤما خضًشه ًٖ ا هىٍت ٩ٞان
ها ههِب في م٣االجه ،بط هالخٔ ؤن مدمض مهاً ٠هضص أ٩ل ماهى وَني وؤقاص أا هىٍت ا ىَىُت الجؼاثغٍت وعؤي أإنها جخ٩ىن مً
ا ٟىىن ا كٗبُت،والخبراث وا خجاعب وا هىاٖاث هي ا تي حٗبر ًٖ ا غوح الخانت أا كٗب ٞ...ا ٟىىن ا كٗبُت الجؼاثغٍت _ ٖلى
خض حٗبحره _ ٧ا ٛىاء واإلاىؾُ٣ى وألاؾاَحر ا كٗبُت ا كٗبُت مً ا ثراء وا خىىٕ أدُض حؿخُُ٘ ؤن جىاٞـ ؤعقى ا ٟىىن ا كٗبُت
(ٞ )...الجؼاثغ ِؿذ ٣ٞحرة في ا ٟىىن ا تي حٗبر ًٖ شخهُتها ا ٗغبُت وؤلاؾالمُت .و٧ان ًضٖى الى ا دكبض أاإلاباصت ؤلاؾالمُت
وا لٛت ا ٗغبُت أاٖخباعهما م٩ىهان ؤؾاؾان لهىٍت الجؼاثغٍت.وٖلُه ٩ٞان مهاًً ٠ىضص أًغوعة ≫ ا دؿلح أا ش٣اٞت الخانت
ؤوال ومً مٗغٞت ا هىٍت الخانت اهُال٢ا مً هظه ا ش٣اٞت الخانت زاهُا≪ lxxxv
 .8بدا في حابات م مد مصاي
وهى ما ًُغخه ألاؾخاط مدمض مهاً ٠في صعاؾت ه بٗىىان ا خجغبت اإلاؿغخُت في الجؼاثغ أحن ا لٛت وألاؾلىب واإلاًمىن
 1968و م ً٣بل ٖلحها الجمهىع ًىمها واعظ٘ ا ى٣اص ًىمها
بٗض خىالي ٖام مً ٖغى مؿغخُت الجشت اإلاُى٢ت في اإلاؿغح ا ىَني ؾىت
ا ؿبب في ٖؼو ٝالجمهىع بلى ا لٛت ا ٗغبُت ا ٟهخى ٣ُٞ ،ى ٫مدؿاثال إلااطا م ً٣بل الجمهىع ٖلى مكاهضة مؿغخُت الجشت
ٖ)1969لى مكاهضة مؿغخُت قٗب ً ًمىث وهي أىٟـ ا لٛت ؟
 1969وإلااطا ؤ٢بل بٗض ٖام (ِ٣ٞ
اإلاُى٢ت في وسختها الاولى ؾىت
، lxxxviبطا ا ٣اؾم اإلاكتر ٥هى ظىصة ا ٗمل ؤلاأضاعي وج٩امله وجًاٞغ ظملت مً ا ىؾاثِ الاجها ُت ا بهغٍت والجؿضًت
ُ
وا هىجُت وا ٗاَُٟت ا تي جضزل اإلاخل٣ي في ا ٗملُت ؤلاأضاُٖت ُٞخدى ٫مً ٧ىهه مجغص مخل٣ي ؾلبي لمٗاوي وا ضالالث بلى مبضٕ
lxxxvii
ٌُٗض بهخاط اإلاٗنى وج٨شُ ٠ا ضال تُ ،سغط مً ا ٗلبت بلى ا لٗبت ومً اإلالمىؽ بلى اإلاجغص ومً الحـ بلى الخُا.٫
ٞل٣ض ٦ك ٠مهاً ٠في ٢هخه " اإلااامغة" ًٖ ظملت مً الح٣اث ٤ا خاعٍسُت ،ا تي جخٗل ٤أد٣بت ػمىُت مىز٣ت،مً ٢بل
ا خاعٍش ُٞضٖىها مً زال ها الى ٢غاءة ظضًضة هظه اإلااصة ا خاعٍسُت  ً٨يمً ٢ا ب ٢هص ي ٞني يهض ٝالى ا خ٣ص ي ؤو الاجمام ؤو
ا خصحُذ .والق ٪ن مدمض مهاً٢ ٠ض ؾل ٪في مدا خه الاأضاُٖت هظا اإلاؿل، ٪خُض اعاص بٗض مجض اإلااض ي ،مً ؤظل اخُاثه
في ألاطهان ،وعبِ ماض ي ا ٟغص الجؼاثغي أدايغه وٖمىما ٞةن ا ىاُٗ٢ت ؾاٖضجه ٖلى ا خٗامل م٘ ا ىا٦ ٘٢مُضان لبدض
الاأضاعي.صون ؤن ٌٗخض أإي ٖال٢ت مدغمت ،و هظا ٧ان ًخٗغى إلاىيىٕ الخُاهت والخالٞاث اأان ا شىعة ا خدغٍغٍت ،صون خغط
ٞجاءث ا ٣هت ا ىاُٗ٢ت ،مؿدشمغة لخاعٍش ،ومىٞغة إلاغظُٗخحن :اإلاغظُٗت ا خاعٍسُت واإلاغظُٗت ا ٟىُت .lxxxviii
.9ال قد العربي املعا ر ب ن ال ظرية والحط ي
الحغ٦ت ا ى٣ضًت ًغي _ ا ىا٢ض ا ٗغاقي ٞايل زامغ_ في ؤي ألض ٖغبي ٚحر ٢اصعة ٖلى بهها ٝظمُ٘ اإلابضٖحن زانت مىظ ؤن
أضؤث الحضازت ا ى٣ضًت تهُمً ٖلى اإلاكغوٕ ألاصبي وا ش٣افي ،وَٗىص ؾبب ط  ٪بلى ؤن ا ىا٢ض أضؤ ًجهم ٪في ا خٟانُل والجؼثُاث
ا ض٣ُ٢ت لبيُاث ا ضازلُت لىو ألاصبيٞ ،خهبذ صعاؾخه بما لبرهىت ٖلى صحت وؾالمت ا ٨شحر مً اإلاىهجُاث ا ى٣ضًت والحضازُت
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مشل ا بيُىٍت وا خُ٨ُ٨ٟت وهٓغٍاث ا ٣غاءة وا خل٣ي وا ضعاؾاث ا ؿُمُاثُت وا خإوٍلُت ،وهظا ؤصي بلى عجؼ الحغ٦ت ا ى٣ضًت ًٖ
ا ىٓغ أهىعة قاملت بلى مجمىٕ ألاٖما ٫ألاصأُت ا تي ًيخهجها ألاصأاء في ٞترة مُٗىت ،أل بن بٌٗ ا ى٣اص ٢ض ً٨خٟي أىمىطط واخض
ًمشله ؤصًب مدضص ؤو عبما ظُل ٧امل ،ؤي ؤن ا ىا٢ض أضؤ ًىٓغ بلى اإلاكهض ؤلاأضاعي أُغٍ٣ت مُ٨غوؾ٩ىبُت ≪ .وٍظهب مظهب هظا
ا ىا٢ض في ظؼثُت ا خإزغ أاإلاىاهج ا ٛغبُت وا خبُٗت ها ا ض٦خىع هجم ٖبض هللا ٣ُٞى ≫ ٫اهجغاع بٌٗ ه٣اصها الى اإلاىظاث وا خُاعاث
و(ا هغاٖاث) ا ٛغبُت أاؾدؿالمُت ال أاهخ٣اثُت .بنها اوٗ٩اؾاث ،ؤو مٗالجاث ،ىا ٘٢بأضاعي ؤو ز٣افي و٨ٞغي ٢ض ال ً٩ىن ه ما
ُ
ًالثمه ٖىضهاٞ .خبضو ،وهي جى٣ل ب ُىا بهظه آلا ُت وال ججض ها مجاال لخُبُ،lxxxix ≪٤وهىا ٥ظهىص ٞغصًت خاو ذ اإلاىا٣ٞت أحن
ا خىٓحر و ا خُبُ٣ي في مجا ٫ا ى٣ض ا ٗغبي ًظ٦غها هجم ٖبض هللا ٣ُٞى≫: ٫وخحن هظ٦غ ا ىا٢ض ٞايل زامغ م ًخل ٤ا ىٓغٍاث
وا خُاعاث واإلاٟاهُم الجضًضة أاؾدؿالم وآ ُت ،أل أاهخ٣اثُت وؤخُاها أخداوع ٨ٞغي وه٣ضي مٗها ًجٗله ً ٠ُ٨بًٗها إلاا ًُٟض
ؤلاأضإ اإلادلي وا خٗامل مٗه ،وعبما ً ٠ُ٨هظا الاأضإ هٟؿه ها٦ .ما ؤهه ًسخل ًٖ ٠آزغًٍ اوٛمغوا ختى ا ٛغ ١في هظا اإلاُضان،
ًا
ًا
ًا
في ٧ىهه ٌعي ظُضا ما ًٟٗله .و ظا ٞهى م ً٣لب نٟدت ا ى٣ض ٦ما ٖغٞىاه مشال ،أل خاو ٫ؤن ًماػط ؤخُاها أِىه وبحن ا خُاعاث
xc

الجضًضة أما ًغي ؤهه ًإزظ بهظا ا ى٣ض ≪
في خحن ًغي صٖ.الء ا ضًً ٖبض ا هاصي ≫ ؤن الحغ٦ت ا ى٣ضًت ا ٗغبُت جخٟغٕ أحن ُ٢بحن :ألاو ًبدض ًٖ ؤنل ٩ل جُىع
قهضجه ا ىٓغٍت ا ى٣ضًت ا ٛغبُت الحضًشت فى جغازىا ا ى٣ضي ا ٣ضًم ،ؤما ا ُ٣ب الثاني ،ه٣اص الحضازتً ،ؼٖمىن ؤن الجهىص ا تي
xci

جمذ في ه٣ل الخُاب ا ٛغبى وجغظمخه فى ا ؿبُٗيُاث وا شماهِىاث أسانت ،هى ؤؾاؽ مكغوٕ ٖضص ٦بحر مجهم ≪ ،وٍغص
ا ؿبب ا غثِـ ًٗ ٠الحغ٦ت ا ى٣ضًت ا ٗغبُت ≫بما بؿبب يٗٛ ٠ت ا ىا٢ل ،ؤو بؿبب ُٚاب اإلاٗغٞت أاألؾـ ا تى ٢امذ
xcii

ٖلحها هظه ا ىٓغٍاث فى أِئاتها ا ىٓغٍت ا ٛغبُت اإلاسخلٟت خ٣ا ًٖ أُئخىا ا ٗغبُت٣ ، ≪.ض ؤصي الاأخٗاص ًىضص صٖ.الء ٖبض
ا هاصي بلى ؤن≫ جُبُ ٤ا ىٓغٍاث واإلاىاهج ا ى٣ضًت اإلاٗانغة ٖلى واٗ٢ىا ؤلاأضاعى أسانت بلى اج٩اء ٖضص مً ه٣اصها الحضازُحن
ٖلى زُاب هٓغي ظاهؼ ،ازتز ٫ا ىٓغٍت )...( ،بلى مجمىٖت ٖمُاء مً ؤلاظغاءاث ،صون ٢ضعة ٖلى جُىٍغها ،ؤو ؤلاؾهام ٞحها ،هظا
ؤلاؾهام ا ظي م ً ً٨مم٨ىا صون اخخ٩ا ٥ا ىٓغٍت أخُبُ٣اتها ؤلاأضاُٖت ا تى جخدضاها ٖلى مؿخىي اإلاىهج .ط  ٪أما ًٟغيه
ا خُبُ ٤مً جُىع ٖلى ا ىٓغٍاث واإلاىاهج ؤهٟؿها ،وهى مهمت ٧اهذ ُٟ٦لت أضٖم ا خىانل أحن ا ىٓغٍت وألاؾئلت ا ٟاٖلت
وا ًغوعٍت فى ز٣اٞخىا اإلاِٗكت ٣ض زل ٤هظا ا ٣هىع ا خُبُ٣ى ٞجىة أحن زُاب ه٣ضي مُمئن وؾاثض ،وخغ٦ت بأضاُٖت مدل٣ت
xciii

ومجاوػةُ . ≪.ب٣ى ه٣ضها ا ٗغبي اإلاٗانغ في هىة ٖمُ٣ت أحن جىٓحراث وجُبُ٣اث ال جٟي ٚغى ا خُٗل اإلابضٕ الجؼاثغي
زانت وا ٗغبي ٖامت اإلا٣األ في اهخٓاع نىاٖت مدلُت إلاىاهج ٖغبُت ٖامت حؿخُُ٘ اخخىاء الاهخاظاث ألاصأُت ا طخمت ا تي جتهاَل
مً ؤعخام مبضٖحها .
ونٟىة ا ٣ى، ٫وزخاما ضعاؾدىا وا تي ّ
حٗغٞىا مً زال ها ٖلى ا خجغبت ا ى٣ضًت ىا٢ضها "مدمض مهاً "٠جىنلىا بلى
مجمىٖت مً الخالناث آزغها بصعاظها ٖلى ا ىدى آلاحي:
ّ .1
مغ ا ى٣ض ألاصبي الجؼاثغي في ٞترة ما بٗض ؤلاؾخ٣ال ٫أإػمت،بؾخلؼمذ بٖاصة ا ىٓغ في ألاؾـ ا تي بعج٨ؼث ٖلحها مٟاهُمىا
ا ش٣اُٞت ومىُل٣اتها ا ٨ٟغٍت اإلاؿاو ت ًٖ هظا ا ىي٘ ا ظي مـ ٧ل اإلاجاالث ؤلاأضاُٖت واإلاماعؾاث ا ى٣ضًت.
.2أضؤث ألاٖما ٫ا ى٣ضًت الجؼاثغٍت أإؾلىب ج٣لُضي ؤ٧اصًمي،وهي مغخلت َبُُٗت هٓغا إلاا ٖاهخه الجؼاثغ مً ْغوٖ ٝلى ظمُ٘
ألانٗضة.
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٧.3ان هض" ٝمدمض مهاً "٠ألاؾمى ؤلاعج٣اء أاإلاؿخىي ا ى٣ضي ،وبزغاء ا ؿاخت ألاصأُت الجؼاثغٍت أضعاؾاث ومىا٢كاث ٧ان
ّ
ا ى٣ض الجؼاثغي
أإمـ الحاظت ب حها .
 .4بٖخمض "مدمض مهاً "٠في صعاؾاجه ٖلى مبضؤ ؤلا تزام ٞ،غبِ أحن ب تزام ألاصًب أً٣اًا وَىه ؤلاظخماُٖت،واإلاكا٧ل ا تي
جسو ا ُب٣اث ا كٗبُت مُ٣اؾا ىجاح ا ٗمل ألاصبي.
.5ػاوط "مدمض مهاً "٠في صعاؾاجه أحن ا ٗمل ا ىٓغي وا خُبُ٣ي،وبن ٧ان هظا ألازحر َاُٚا.
.6مً مهام اإلاىهج ا ى٣ضي ٖىض "مدمض مهاً "٠هي ا خٟؿحر وا خُُ٣م زم جُُ٣م ا ٗمل ؤلاأضاعي مً ؤظل بأاهت ا ُ٣م ا ٟىُت
والجما ُت لىو.
٧.7ان "مدمض مهاً "٠مدكبٗا أا ش٣اٞت ا ى٣ضًت اإلاكغُ٢ت،وط ْ ٪هغ ظلُا مً زال ٫صعاؾت آلعاء ا ى٣ضًت ومازلٟخه ظماٖت
ا ضًىان .
ً.8هٗب جدضًض اإلاىهج ا ى٣ضي ا ظي ٧ان ٌٗخى٣ه أض٢تً ً٨ ،لحٔ ؤهه ٧ان ؤمُل الؾخسضام اإلاىهج اإلاخ٩امل.
.9جسلل اإلاىهج ؤلاظخماعي مجمل ما ٟاجه و٧اهذ ناصعة ًٖ عئٍخه ا ى٣ضًت ا ىابٗت مً مٟهىمه ؤلاأضاعي زانت.
٧.10ان "مدمض مهاً "٠يهض ٝمً وعاء جىىٕ مىاهجه،بلى بٗض ا ىو وججضًض اإلاىهج،مما ظٗله صًىامُُ٨ا في اؾخسضام جل٪
اإلاىهج،وهظا ا خٗضص ٞةن ّ
صٖ ٫لى ش يء وبهما ًضٖ ٫لى الخهىنُت ا تي ًسً٘ ها ا ىو ألاصبي٩ٞ،ل هو ًٟغى ٖلى ا ىا٢ض
اإلاىهج ألاوؿب لضعاؾت.
.11جُغ ١ها٢ضها لى٣ض ا خ٣لُضي وا ى٣ض ا خإزغي و ؤٖالمهما،و٦ظا ا ى٣ض ا ىا٢عي ا ظي ًلح ٖلى يغوعة حٗبحر ألاصب ًٖ ا ىا٘٢
اإلاٗاف.
.12بهُل٣ذ اإلاؿحرة اإلاهاًُٟت مً مىبر ا صحاٞت٦،خب َُلت ؾىىاث ا ٗضًض مً اإلا٣االث ٢ام أجمٗها في ٦خاأه (ٞهى ٫في
ا ى٣ض ألاصبي).
و الٌؿٗىا في ألازحر بال ؤن ه٣ى ٫أإن هظه الخالناث هي مداو ت َمىخت خ٣ضًم اإلاكهض ا ى٣ضي اإلاهاًٟي و٦سُىة ٣غاءة
بؿُُت إلابخضثت جغٍـض صزـى ٫مٗتر ٥ا بدـض ومًمـاع ألاصب و بخخ ـغا ٝا ى٣ض،وجب٣ى جل ٪اإلاالخٓاث ُ٢ض ا ى٣ض واإلاىا٢كت ٞ،ما
٢ضمىاه مً جهىعاث ال ّهضٖـي بهـا ا ٨مــا،٫ألن ا ٨ما٦ ٫ما ً٣اٖ ٫ىه:خلم في هجٗت ا ى٣هان.
ال وام :
.
.2
.3
.4
.5
.6

هظه اإلاٗلىماث مىظىصة في اإلالح ٤وهى مخ٩ىن مً ٖ٣ض مُالص ووٞاة اإلاغخىم
قغٍبِ اخمض قغٍبِ و آزغون،متجم ؤٖالم ا ى٣ض ا ٗغبي في ا ٣غن ا ٗكغًٍ،ظامٗت أاجي مسخاعٖ،ىاأت ،مسبر ألاصب
366
اإلا٣اعن ا ٗام (،ص ٍ)(،صث)،م:
هظه اإلاٗلىماث مىظىصة في اإلالح ٤وهى مخ٩ىن مً ٖ٣ض مُالص ووٞاة اإلاغخىم
ًىؾ ٠وٚلِس ي ،ا ى٣ض الجؼاثغي الحضًض مً ا الوؿىهُت بلى ألا ؿيُت  ،اإلااؾؿت ا ىَىُت لٟىىن اإلاُبُٗت،الجؼاثغ
202
-201
2002م:
(،صٍ)،
ٖمغ أً ػاًض،ا ى٣ض ألاصبي الجؼاثغي الحضًض  ،اإلااؾؿت ا ىَىُت ل٨خاب ،الجؼاثغ (،صٍ)(،صث)م8
.241
 ،1978م
ٖبض هللا ا غُ٦بي،ا ىثر الجؼاثغي ،ا ضاع ا ٗغبُت ل٨خاب ،الجؼاثغ ،2ٍ،
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 .7آُ٢ي ظمُلت ،ا خجغبت ا ى٣ضًت ٖىض مدمض مهاً(، ٠عؾا ت ماظِؿتر ٚحر ميكىعة)٧،لُت آلاصاب و ا لٛاث٢،ؿم ألاصب
،)2013م13
/2012
وا لٛت ا ٗغبُت،ظامٗت زًُغ مدمض بؿ٨غة(،
 .8ؤأى ا ٣اؾم ؾٗض هللا،صعاؾاث في ا كٗغ الجؼاثغي الحضًض،م78
،252أخهغٝ
ٖ .9بض هللا ا غُ٦بي،ا ىثر الجؼاثغي الحضًض،م
176
ٖ . 0لي زظعي،ه٣ض ا كٗغ-م٣اعبت ألو ُاث ا ى٣ض الجؼاثغي الحضًض،م.
.252
 .قغٍبِ ؤخمض قغٍبِ،ؤلاقاعاث م٣اعباث في ألاصب وا ش٣اٞت وا ٨ٟغ،م
،1995م96
 . 2مدمض ؾاعي،ا ى٣ض ألاصبي ٖىض مدمض مهاً،٠مجلت ا ش٣اٞت،ا ٗضصً( 109ى ُى-ؤٚؿُـ ،
 . 3اإلاغظ٘ ا ؿاأ،٤م96
 . 4مدمض ؾاعي،ا ى٣ض ألاصبي ٖىض مدمض مهاً،٠مجلت ا ش٣اٞت،ا ٗضصً( 109ى ُى-ؤٚؿُـ ،م96
 . 5ا إلاغظ٘ هٟؿه98-97، ،
 . 6مدمض مهاً، ٠صعاؾاث في ا ى٣ض و الاصب،م10:
 . 7اإلاغظ٘ ا ؿاأ،٤م11،10:
 . 8مدمض ؾاعي،ا ى٣ض ألاصبي ٖىض مدمض مهاً،٠مجلت ا ش٣اٞت،ا ٗضصً( 109ى ُى-ؤٚؿُـ م96
 . 9اؾخيخجها مً جدضًض مىضوع ضوع ا ىا٢ضٞ ":ا ى٣اص هم ا ظًً ًبهغون أان هظا ا ٩اجب ٦الؾُ٩ي او ٚحره ،ؤي ًىضحىن
اإلاظاهب "...
 .20مدمض مهاً،٠صعاؾاث في ا ى٣ض و ألاصب،م21:
- .2اإلاغظ٘ هٟؿه،م21:
 .22اإلاغظ٘ ا ؿاأ،٤م11:
 .23مدمض مهاً،٠صعاؾاث في ا ى٣ض و ألاصب (،الجؼاثغ  :ا كغ٦ت ا ىَىُت ليكغ وا خىػَ٘ )،م11:
 .24اإلاغظ٘ هٟؿه،م11:
- .25اإلاغظ٘ هٟؿه،م12:
 .26مدمض مهاً،٠صعاؾاث في ا ى٣ض و ألاصب (،الجؼاثغ  :ا كغ٦ت ا ىَىُت ليكغ وا خىػَ٘ )،م12:و13
 .27مدمض ؾاعي،ا ى٣ض ألاصبي ٖىض مدمض مهاً،٠مجلت ا ش٣اٞت،ا ٗضصً( 109ى ُى-ؤٚؿُـ ،،م98
،1984م52
 .28مدمض مهاً:٠ا ى٣ض ألاصبي الحضًض في اإلاٛغب ا ٗغبي( ،الجؼثغ :اإلااؾؿت ا ىَىُت ل٨خاب )ٍ،2
 .29مدمض مهاً،٠صعاؾاث في ا ى٣ض و ألاصب (،الجؼاثغ  :ا كغ٦ت ا ىَىُت ليكغ وا خىػَ٘،)،م20
100
 .30مدمض ؾاعي،ا ى٣ض ألاصبي ٖىض مدمض مهاً،٠مجلت ا ش٣اٞت،ا ٗضصً( 109ى ُى-ؤٚؿُـ )،م-99
،1981م50
 .3مدمض مهاًٞ:٠هى ٫في ا ى٣ض ألاصبي الجؼاثغي الحضًض،1ٍ،الجؼاثغ ،
100
 .32مدمض ؾاعي،ا ى٣ض ألاصبي ٖىض مدمض مهاً،٠مجلت ا ش٣اٞت،ا ٗضصً( 109ى ُى-ؤٚؿُـ )،م -
 .33مدمض مهاً،٠صعاؾاث في ا ى٣ض و ألاصب (،الجؼاثغ  :ا كغ٦ت ا ىَىُت ليكغ وا خىػَ٘،)،م،20
101
 .34صعاؾاث في ا ى٣ض و ألاصب ،م
 .35مدمض مهاً:٠صعاؾاث في ا ى٣ض و ألاصب،م12
 .36اإلاغظ٘ هٟؿه ،م20

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

62

مجلة جيل الدراسات ألادبية والفكرية  -عدد خاص بمسابقة جيل ألادب  :كانون راني  /جانفي 2015

 .37مدمض مهاً:٠صعاؾاث في ا ى٣ض و ألاصب ،م11
 .38اإلاغظ٘ ا ؿاأ: ٤م11
،1965م26
 .39ؤخمض ٦ما ٫ػ٧ي،آعاء في ا كٗغ و ا ٣هت،صاع اإلاٗاع، ٝبٛضاص،1ٍ،
 .40آُ٢ي ظمُلت ،ا خجغبت ا ى٣ضًت ٖىض مدمض مهاً(، ٠عؾا ت ماظِؿتر ٚحر ميكىعة)٧،لُت آلاصاب و ا لٛاث٢،ؿم ألاصب
،)2013م15-14
/2012
وا لٛت ا ٗغبُت،ظامٗت زًُغ مدمض بؿ٨غة(،
111
 .4مدمض ؾاعي،ا ى٣ض ألاصبي ٖىض مدمض مهاً،٠مجلت ا ش٣اٞت،ا ٗضصً( 109ى ُى-ؤٚؿُـ )،م
 .42مدمض مهاً،٠صعاؾاث في ا ى٣ض و ألاصب،م25
 .43اإلاغظ٘ هٟؿه  ،م25
118
|117
1983م
 .44ػ٧ي هجُب مدمىص،في ٞلؿٟت ا ى٣ض،صاع ا كغو.2ٍ،١
 .45ؾخاهلي هاًمً،STANLEY YMANا ى٣ض ألاصبي ومضاعؾه الحضًشت ،جغظمت ص.اخؿان ٖباؽ و ص/مدمض ًىؾ٠
هجم(أحروث :صاع ش٣اٞت) ،،م15
 .46مدمض مهاً،٠صعاؾاث في ا ى٣ض و ألاصب،م21
113
 .47مدمض ؾاعي،ا ى٣ض ألاصبي ٖىض مدمض مهاً،٠مجلت ا ش٣اٞت،ا ٗضصً( 109ى ُى-ؤٚؿُـ )،م
 .48مدمض مهاً،٠صعاؾاث في ألاصب و ا ى٣ض،م28
113
 .49مدمض ؾاعي،ا ى٣ض ألاصبي ٖىض مدمض مهاً،٠مجلت ا ش٣اٞت،ا ٗضصً( 109ى ُى-ؤٚؿُـ )،م
 .50مدمض مهاً،٠صعاؾاث في ألاصب و ا ى٣ض م27
 .5اإلاغظ٘ هٟؿه ،م28
114
 .52مدمض ؾاعي،ا ى٣ض ألاصبي ٖىض مدمض مهاً،٠مجلت ا ش٣اٞت،ا ٗضصً( 109ى ُى-ؤٚؿُـ )،م
 .53مدمض مهاً،٠صعاؾاث في ا ى٣ض و ألاصب،م22
 .54آُ٢ي ظمُلت ،ا خجغبت ا ى٣ضًت ٖىض مدمض مهاً(، ٠عؾا ت ماظِؿتر ٚحر ميكىعة)٧،لُت آلاصاب و ا لٛاث٢،ؿم ألاصب
،)2013م15-14
/2012
وا لٛت ا ٗغبُت،ظامٗت زًُغ مدمض بؿ٨غة(،
 .55مدمض مهاً،٠صعاؾاث في ا ى٣ض و ألاصب،م13
 .56اإلاغظ٘ ا ؿاأ،٤م27
 .57مدمض مهاً،٠صعاؾاث في ا ى٣ض و ألاصب،م13
 .58اإلاغظ٘ هٟؿه ،م13
116
 .59مدمض ؾاعي،ا ى٣ض ألاصبي ٖىض مدمض مهاً،٠مجلت ا ش٣اٞت،ا ٗضصً( 109ى ُى-ؤٚؿُـ )،م
 .60الاٞخئاث:مً ا ٟٗل اٞخإث ًٟخئذ ٞهم مٟخئذ واٞخإث ٖلُه أا ٣ى، ٫ؤي ازخل٣ه واٞتراه،عماه ٦ظأا (مإزىط مً متجم
اإلاٗاوي الجام٘)
 .6مدمض مهاً،٠صعاؾاث في ا ى٣ض و ألاصب،م13
 .62اإلاغظ٘ هٟؿه ،م14
116
 .63مدمض ؾاعي،ا ى٣ض ألاصبي ٖىض مدمض مهاً،٠ه٣ال ًٖ هجُب ػ٧ي مدمىصٞ،لؿٟت ا ى٣ض،م
116
 .64اإلاغظ٘ هٟؿه ،م
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 .65ؾخاهلي هاًمً،STANLEY YMANا ى٣ض ألاصبي ومضاعؾه الحضًشت ،جغظمت ص.اخؿان ٖباؽ و ص/مدمض ًىؾ٠
هجم(أحروث :صاع ا ش٣اٞت) ،م9
 .66مدمض ؾاعي (ا ى٣ض ألاصبي مىاهجه وجُبُ٣اجه ٖىض مدمض مهاً( ،) ٠عؾا ت ماظِؿتر ٚحر ميكىعة )،مٗهض ا لٛت و
،1992.1993م28
ألاصب ا ٗغبي ،ظامٗت الجؼاثغ،
 .67اإلاغظ٘ هٟؿه،م28
 .68مدمض ؾاعي (ا ى٣ض ألاصبي مىاهجه وجُبُ٣اجه ٖىض مدمض مهاً( ،) ٠عؾا ت ماظِؿتر ٚحر ميكىعة )،مٗهض ا لٛت و
،1992.1993م29
ألاصب ا ٗغبي ،ظامٗت الجؼاثغ،
 .69ؾخاهلي هاًمً،STANLEY YMANا ى٣ض ألاصبي ومضاعؾه الحضًشت ،جغظمت ص.بخؿان ٖباؽ و ص/مدمض ًىؾ٠
هجم(أحروث :صاع ش٣اٞت) م20
 .70اإلاغظ٘ هٟؿه،م30
 .7مدمض ؾاعي (ا ى٣ض ألاصبي مىاهجه وجُبُ٣اجه ٖىض مدمض مهاً( ،) ٠عؾا ت ماظِؿتر ٚحر ميكىعة )،مٗهض ا لٛت و
، 1992.1993م30
ألاصب ا ٗغبي ،ظامٗت الجؼاثغ،
 .72ؾخاهلي هاًمً ،STANLEY HYMANا ى٣ض ألاصبي ومضاعؾه الحضًشت ،جغظمت ص.اخؿان ٖباؽ و ص/مدمض ًىؾ ٠هجم،
(أحروث :صاع ش٣اٞت) م20
223
،)1985م
/1405
 .73ؾُٗض ٖلىف  ،اإلاهُلحاث ألاصأُت اإلاٗانغة(،أحروث :صاع ا ٨خاب ،
121
-120
 .74مدمض ؾاعي،ا ى٣ض ألاصبي ٖىض مدمض مهاً،٠مجلت ا ش٣اٞت،ا ٗضصً( 109ى ُى-ؤٚؿُـ )،م
121
 .75اإلاغظ٘ هٟؿه ،م
 .76مدمض مهاً،٠صعاؾاث في ا ى٣ض و ألاصب (،الجؼاثغ  :ا كغ٦ت ا ىَىُت ليكغ وا خىػَ٘،)،م34
،)1981م10
 .77مدمض مهاً، ٠ا غواًت الجؼاثغٍت أحن ا ىاُٗ٢ت وؤلا تزام (،الجؼاثغ :ا كغ٦ت ا ىَىُت ليكغ وا خىػَ٘،
 .78مدمض مهاً،٠صعاؾاث في ا ى٣ض و ألاصب (،الجؼاثغ :صاع ا يكغ وا خىػَ٘ )19،
 .79مدمض مهاً،٠صعاؾاث في ا ى٣ض و ألاصب (،الجؼاثغ :صاع ا يكغ وا خىػَ٘ )،م16
127
 .80مدمض ؾاعي،ا ى٣ض ألاصبي ٖىض مدمض مهاً،٠مجلت ا ش٣اٞت،ا ٗضصً( 109ى ُى-ؤٚؿُـ )،م
127
 .8اإلاغظ٘ ا ؿاأ ٤هٟؿه ،م
.)2010م44
 .82آ ُاث الخُاب ا ى٣ضي ٖىض مدمض مهاً، ٠ؤ.نباح زًاعي.مجلت مىعٍاث(ا ٗضص الاو، ٫صٌؿمبر،
135
 .83مدمض مهاً،٠صعاؾاث في ا ى٣ض و ألاصب (،الجؼاثغ :صاع ا يكغ وا خىػَ٘ ) ،م
 .84اإلاغظ٘ هٟؿه:م48
 .85مدمض مهاً،٠ا ٣هت ا ٣هحرة ا ٗغبُت الجؼاثغٍت في ٖهض الاؾخ٣ال، ٫م77:
- .86مدمض مهاًٞ ، ٠هى ٫في ا ى٣ض الاصبي الجؼاثغي الحضًض م76
- .87اإلاؿغح ألاماػَغي ً٢:اًا وبق٩االث (مضازلت أى٦غاؽ مدمض) في بَاع اإلاهغظان ا ىَني لمؿغح ألاماػَغي( صوعة صٌؿمبر
 ) 2010أاجىت.
.)2010م34
 .88الاججاه ا ىا٢عي في ٢هت (اإلااامغة )ؤ.ص مدمض مهاً.، ٠مجلت مىعٍاث(ا ٗضص الاو، ٫صٌؿمبر،
 .89هجم ٖبض هللا (ا ى٣ض ا ٗغبي أحن ا ىٓغٍت و ا خُبُ،) ٤ألامبراَىع (مضوهت ا ٨تروهُت )
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.90
.9
.92
.93

اإلاغظ٘ ا ؿاأ٤
2010
في مك٨الث ا ى٣ض ا ٗغبي :ا ىٓغٍت وا خُبُ ٤اإلاهضع :ألاهغام ا ُىمي أ٣لمٖ :الء ٖبض ا هاصي19،صٌؿمبر
اإلاغظ٘ ا ؿاأ٤
2010
في مك٨الث ا ى٣ض ا ٗغبي :ا ىٓغٍت وا خُبُ ٤اإلاهضع :ألاهغام ا ُىمي أ٣لمٖ :الء ٖبض ا هاصي19،صٌؿمبر
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٢اثمت اإلاالخ ــ٤
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الملحق رقم 1
شهادة ميالد ووفاة الدكتور محمد مصايف مأخوذة من دفتره العائلي
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الملحق رقم 2
صورة تجمع بين محمد مصايف ومشرفتو سهير القلماوي

ادللحق رقم 3
صورة إلتقطت يوم مناقشتو لنيل شهادة الدكتوراة من جامعة القاىرة
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