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ؿطوي اليـط
مجلة حُل السضاػات ألازبُة والفىطٍة مجلة ٓلمُة زولُة محىمة ثذحم بيـط البحىذ ألازبُة وامللاضبات
ً
زوضٍا ًٓ مطهع حُل البحث الٔلمي ،بةؿطاف هُئة ثحطٍط مـيلة مً ؤػاثصة وباحثين
الىلسًة والفىطٍة ،ثلسض
وهُئة ٓلمُة ثحإلف مً هذبة مً الباحثين وهُئة ثحىُم ثخـيل زوضٍا في ول ٓسز.ثلبل املجلة ألابحاذ وامللاالت التي
ثلتزم املىهىُٓة واملى جُة ،وثحىافط ف ا ألاكالة الٔلمُة والسكة والجسًة وثحترم كىآس اليـط الحالُة:
• ؤن ًىىن البحث امللسم همً املىهىٓات التي جٔنى املجلة بيـطها.
• ؤال ًىىن البحث كس وـط ؤو كسم لليـط ألي مجلة ،ؤو ماثمط في الىكد هفؼه ،وٍححمل الباحث وامل املؼاولُة
في حاٌ اهخـاف بإن مؼاهمحه ميـىضة ؤو مٔطوهة لليـط.
• ؤن ثححىي اللفحة ألاولى مً البحث ٓلى:
 ٓىىان البحث. اػم الباحث وزضححه الٔلمُة ،والجامٔة التي ًيحمي بل ا. ال رًس لىترووي للباحث. ملخم للسضاػة في حسوز  150ولمة وب جم دٍ .12 اليلمات املفحاحُة بٔس امللخم.• ؤن ثىىن البحىذ امللسمة بةحسي اللغات الحالُة :الٔطبُة ،الفطوؼُة و هجليزًة.
• ؤن ال َر
ًعٍس ٓسز كفحات البحث ٓلى (  )20كفحة بما في شلً ألاؿياٌ والطػىمات واملطاحٕ والجساوٌ واملالحم.
ُر
َر
البحث ً
• ؤن ًىىن
ألادٌاء اللغىٍة والىحىٍة و مالئُة.
دالُا ِرم َرً
ِر
جامها ٓلى الىحى جي:
• ؤن ًلتزم الباحث بالخٌىي وؤ
ِر
 اللغة الٔطبُة :هىْ الخٍ (  )Traditional Arabicو جم الخٍ (  )16في املتن ،وفي الهامف هفؽ الخٍ مٕ جم(.)12
 اللغة ألاحىبُة :هىْ الخٍ (  )Times New Romanو جم الخٍ (  )14في املتن ،وفي الهامف هفؽ الخٍ مٕ جم(.)10
 ثىح الٔىاوًٍ الطئِؼُة والفطُٓة ب جم  18هلٌة مٕ ث خُم الخٍ.• ؤن ثىح الحىاش ي بـيل هِامي حؼ ؿطوي بطهام  Microsoft Wordفي اًة ول كفحة.
• ؤن ًطفم كاح البحث جٔطٍفا مذحلطا بىفؼه ووـاًه الٔلمي والثلافي.
• ٓىس بضػاٌ الباحث ملـاضهحه ٓ ر ال رًس الالىترووي ،ػِؼحلبل مباؿطة ضػالة بؿٔاض بصلً.
• ثذوٕ ول ألابحاذ امللسمة للمجلة لللطاءة والححىُم مً كبل لجىة مذحلة وٍللى البحث اللبىٌ ال ائي بٔس
ؤن ًجطي الباحث الحٔسًالت التي ًٌل ا املحىمىن.
• ال ثلتزم املجلة بيـط ول ما ًطػل بل ا و ي غير ملعمة بحلسًم م رضات.
ً
• ثطػل املؼاهمات بلُغة الىتروهُة حلطا ٓلى ٓىىان املجلة:

literary@jilrc-magazines.com
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ومسلىلها -ز .ؤحمس ًُب ــي َرو ز .مُلىز ماضٍف ،ولُة زاب واللغات والفىىن  ،حامٔة ػُٔسة،
الجعائط .
ّر
 زو ُّيي الثىضة الجعائطٍة في الـٔط الٔطبي الحسًث السهحىض ٓامط ضها .املطهع الجامعي-
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الاٞححاخُة
بؼم هللا الطحمً الطحُم
ًحىي هصا الٔسز مىاهُٕ مذحلفة ثجمٕ بين املحٔة و هافة املٔطفُة ،بش
ًلسم لىا بٔى الباحثين بهاءات لؼاهُة ولغىٍة ،وٍلج بٔوهم دط ٓىالم
الـٔط مً دالٌ البحث ًٓ املالمح الثىضٍة في الـٔط الٔطبي الحسًث ،وًٓ
ثُمة الاػحلطاخ في الـٔط ألاهسلس ي ،وهصا ًٓ الٔطبُات في زًىان املثىىي .هصا
وثحىظْ السضاػات الؼطزًة بين البحث في الطواًة الٔطبُة الحسًثة والطواًة
الغطبُة وؤزب ألاكلُات وما ثثيره مً بؿيالُات ؤهمها الهىٍة ،..لُىىن ملىاهج
الىلس ألازبي حوىض في هصا الٔسز مً دالٌ الحسًث ًٓ املى ج الىفس ي.
مً دالٌ هصا الحىىْ املىهىٓاجي وما ًحمله مً ادحالف الطئي والحلىضات
التي جغصي ا املطحُٔات املذحلفة ،هإمل ؤن ًلسم الٔسز املٔطفة واملحٔة مٔا.
هيحِط جٔلُباثىم ثلىٍباثىم وبهافاثىم.
في ألادير ثلبلىا ثحُات ؤػطة املجلة ـ ضئِؼة املطهع وضئِؼة الححطٍط وهُئة
الححطٍط واللجىة الٔلمُة ولجىة الححىُم ـ وؿىطها الىبير للباحثين املـاضهين في
هصا الٔسز .

ضئِؼة الححطٍط :ؤ .غعالن هاؿمي
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ثذلي ؤػطة ثحطٍط املجلة مؼاولُت ا ًٓ ؤي اهت ان لحلىق امللىُة الفىطٍة
ال جٔ ر ضاء الىاضزة في هصا الٔسز بالوطوضة ًٓ ضؤي بزاضة املطهع
حمُٕ الحلىق محفىُة لمضهع حُل البحث الٔلمي © 2015
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مً ؤهمىشج اللامىغ بلى ؤهمىشج املىػىٓة
حفط في ًبُٔـة الٔالكة بين الٔالمة اللؼاهُة ومسلىلها
ّر
ّر
ز .ؤحمس ًُب ــي َرو ز .مُلىز ماضٍف ،ولُة زاب واللغات والفىىن  ،حامٔة ػُٔسة  ،الجعائط .

ملخم امللاٌ :
ٌة
ّ
ّ
بطا ّاثّ ٤ٟ
وؤنه ً٣غؤ ال٩ىأ
ؤأ ؤلانؿاأ ىى ٖعمة وؾِ ٖعمات ؤزغي  ،وؤنه ًغي نٟؿه من زع ٫ثل ٪الٗعمات ،
ًا ّ
الظي ٌِٗل ُٞه ّ
ًترطم ما ّ
وؤنه ْ
ًدـ به لحبلُٛه بلى الٛحر بىاؾُة ؤنٓمة مسحلٟة من
وَٗبر ٖنه من زع ٫الٗعمات ؤًًا ،
ّ
ًا
ّ
وعٚبة منه في ثىُْ ٠ىظا ّ
ّ
بك٩ل
النٓام واؾحٗماله
و٢د بُٗض ،
الٗعمات ً ٘٣في ؤٖعىا النٓام اللؿاني ٞ ،ةنه خاو ، ٫ومنظ ٍت
ٍت
ّر
ْ َط
وبالحالي ّ
اللؼاهُة بمسلىلها ّ
ؤنجر وبسان ــة في ٖملُاثه ّ
الحد٨م في
يبِ الٔالكة التي ثحىم الٔالمة
الحىانلُة اإلاسحلٟة ،
ّ
ْ
ّ
ّ
كىض
مجاظٍة ًؼٍن بهـا ٖملُة ثىانله ؤو ببضاٖه
ٍر
آلُة ثىلُض اإلاٗجى  .بال ؤأ خاطاثه اإلالخة ايُغثه ؤأ ٌؿحٗمل اللٛة البح٩اع ٍر
ّر
ّ
ًا
ّ
مىػ من ألاق٩ا ٫اللٛىٍة لحإرِص َ٣ىؾ ــه ونىامِؿه ومٗابضو  ،ػٍاصد ٖلى لٔبه باللغة وطٗلها ث٨ك ٠وثسٟي
الٟجي  ،وزل ٤ع ٍت
ؤأ ًحساَب م٘ آلازغ ْ
ٞهل ؾِؿٟٗه ىظا الىي٘ الجضًض في ْ
في آلاأ طاثه من زع ٫اؾحٗمالها لهن٘ ؤلغاظ وؿفطات ْ ،
وؤأ
ٍر
ْ ّ
ْ
ّ
ّ
ّ
ّ
٧ا ٝمن النجاح ؟ ومنه ًد ٤لنا ىهنا ؤأ نخؿاءٖ ٫ن ؾغ الٗع٢ة التي ثغبِ
ب٣ضع ٍت
ًٟهمه  ،وؤأ ًدٖ ٤٣ملُة الحىانل ٍت
ّ
ّ
اللؿانُة ؟ ؤو بٗباعد ؤزغي ْ
اللؿانُة بمضلىلهـا ؛ ْ
ىل ٖع٢ة ال٩لمة بمضلىلها هي
وىل ًىطض مضلى ٌة ٫خغفي للٗعمات
الٗعمة
ّ
الؿُا ١ؤو اإلا٣ام الظي ؤصعطد ُٞه ،وبالحالي ّ
عىُنة ٢اٖضد مًبىَة وجهاثُة ،ؤم هي عىُنة ّ
ًحٗحأ الانح٣ا ٫من ؤنمىطض
ال٣امىؽ بلى ؤنمىطض اإلاىؾىٖة؟
ّ
اللؿانُة  ،اإلاضلىٖ ، ٫ملُات ّ
الحىانل  ،ؤنمىطض ال٣امىؽ  ،ؤنمىطض اإلاىؾىٖة  ،ثىلُض الضاللة
اليلمات املفحاحُة  :الٗعمة
ّ ،
الح٩اٞا ّ ،
الؿُا. ١
ثلسًم :
ْ
ّ
ٞةنه ّ
ؤلانؿاأ ًغي َط
ٖعمات ؤزغي
ٌٗبر ٖنه من زع٫
نٟؿه والٗالم اإلادُِ به من زعٖ ٫عمات ،
بطا ٧اأ
ٍت
ّ
ًا
ًحمحز ّ
ٌؿحنبُها لحدٖ ٤ُ٣ملُة ّ
الؿُمُاثُة اإلاسحلٟة ّ
الحىانل  1.ومن بحأ ألانٓمة ّ
النٓام اللٛىي باٖحباعو ٢اصعا ٖلى ون٠
ًا
ّ
ّ
وألنه ّ
٢ابلُة ّ
خهاصا ْؤوٞغ وؤرغي ٖلى مؿحىي ثىلُض ّ
ألانٓمة ّ
الؿُمُاثُة ألازغي وؤ٦ثرىا ّ
الضاللة
النٓام الظي ًىٞغ
للحدلُل ،
ّ
مما ً٨كّ ٠
وبم٩انُة ّ
اللٛىٍة ىى ألانمىطض ّ
الحإوٍل ّ ،
الؿُمُاجي ألاٖلى بامحُاػ 2.وبالٟٗل ٞندن ْ
نترطم ما
ؤأ ؤنمىطض الٗعمة
ًا
ؾىاء ْ
ندـ به وما ثضع٦ه خىاؾنا ْ
٧لمات لنحىانل بها م٘ الٛحر  ،وثهبذ ال٩لمات في ىظو الخا ٫ـ ـ ًا
ّ
٧اند بنضاعا
من ؤقُاء بلى
ٍت
ْ
ًا
ّ
ألنىات ؤم عؾىما لخغو ٝـ ـ الىا ٘٢الظي نغي به ثل ٪ألاقُاء  ،والخ٣ُ٣ة التي نضع ٥به ثل ٪ألاخاؾِـ  ،والشخيء الظي ال

 .كما يقوؿ جردياص  ،ينظر  :أمربتو إيكو ؛ العالمة ؛ حتليل اظتفهوـ كتارخيو  ،تررتة  :سعيد بن كراد  ،اظتركػز الثقافػي العريب  ،بَتكت  ،ط ٔ ، 2007 ،
ص . ٕٖٓ :
2
السيميائية كفلسفة اللّغة  ،تررتة  :أزتد الصمعي  ،اظتنطمة العربية للًترتة  ،بَتكت  ،طٔ  ، 2005 ،ص . 85 :
 .ينظر  :أمربتو إيكو ؛ ّ

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

9

مجلة حُل السضاػات ألازبُة والفىطٍة  -الٔام الثاوي  -الٔسز ً 9ىلُى 2015
ّ
ٌة
ّ 1
ّ
ًحُلب ْ
ؤأ نجاح ّ
بال ّ
٨ٞإنما ىى ٚحر مىطىص ْ
٧لمة ّ
ؤأ
الحىانل
وبأ ُوطض في ال٩ىأ اإلادُِ بنا.
جٗبر ٖنه ،
ثىطض له في لٛحنا
ٍت
ِّ
ًا
ٌة
ْ
ّ
ؾىاء اإلاغؾل ؤو اإلاحل٣ي نٟـ ُّ
ٌؿحٗمل َغٞا ٖملُة الحىانل ًا
الؿجأ  ،وؤأ ثىطض ؤًًا مىايٗة بسهىم َغٍ٣ة اؾحٗما٫
ُّ
ْ ُ
اللٛىٍة في نٓام صاللة ( ْ
الؿجأ وبسهىم اإلاضلىالت التي ُجؿنض بلى ٖنانغ طلّ ٪
طلّ ٪
من
ؤأ ث٣دم الٗعمة
الؿجأ  ،بمٗجى
ْ ّ
ْ ّ
ّ
م٣ام ( من وطهة
ؾُا ١ؤو ٍت
وطهة نٓغ ٖلم الضاللة ) ؤو ؤأ ثتر٦ب م٘ ٖعمات ؤزغي ( من وطهة نٓغ ندىٍة )  ،ؤو ؤأ ثىْ ٠في ٍت
ّ
ّ
2
ّ
ًحم٨نا من ٞهم ّ
الغؾالة بالُغٍ٣ة نٟؿها.
ثضاولُة ) ختى
نٓغ
ْ
و٢ض خاو ٫ؤلانؿاأ منظ ال٣ضم الحد٨م في آلُة ثىلُض اإلاٗجى ْبض ًاء من ْثُُ٣ض ٖع٢ة الٗعمة بمضلىلها وبمىيىٖهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ّ
َّ
اإلاىيىٕ ْ /
اإلاسلص اإلاٗغو ( ٝالٗعمة ْ /
اإلاضلى ) ٫والظي اؾحٗ ـ ــاصو الٗضًض من الباخس ـ ــحأ في اللؿانُ ـ ـ ـ ـ ـ ــات وفي ٞلؿٟة
صازل
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ـع ٝفي َغٍ٣ة جؿمُة ألاَغا ٝالسعرة للمسلص  .بال ؤأ ىظا اإلاسلص
الل ٛـ ـ ـ ـ ـ ــة من ؾىؾحر بلى بحرؽ ونىال بلى مىعَـ م٘ ازح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍت
ْ
ًا
ُ ّ
الضاللة وفي َبُٗة الٗع٢ة بحأ الٗعمة ْ
منُل٣ا لخٟغ ؤٖم ٤في مٟهىم ّ
3
ومضلىلها ٖلى وط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه الخهىم
ال ًهلر بال باٖحباعو
ٍت
ّ
ّ
ٖهُ ًاة ٖلى ّ
ْلد َىاٖ ٫هىص ّ
خحر الٗضً ـ ـ ـ ـ ــض ْ
الحدضًض  ،وىظا ما ّ
ممحضد ْ
اللٛة ًا
نٗبة اإلاناَّ ٫
بضء من ّ
الغواُ٢حأ
من ٞعؾٟة
التي
ٍت
َط
ًا
ًا
ْ
ؤؾاؽ ًْغبِ بحأ
 ،مغوعا بال٣غوأ الىؾـ ــُى  ،ونىال بلى لى ٥وبحرؽ وىىؾغ ٫وُٞحٛنكحاًن وطٗلهم ٖاط ـ ـ ــؼٍن ٖلى وي٘
ٍت
ّ ّ
ّ
َط
اللٛىي ونٓغٍة ّ
ّ
نٓغٍة ْ
ْ
الحمسُلٚ ،4حر ٢اصعٍن ٖلى ؤلاطابة ٖلى ّ
اإلاضلى٫
ث٨ك٠
ؾغ ثىلُض الضاللة  ،مخؿاثلحأ  ٠ُ٦ؤأ اللٛة ِّ
ًا
ْ
وٍح٨حم في طات الى٢ـ ـ ـ ـ ـ ــد ُ ،وٍسبد ْ
وثسٟي في آلاأ نٟؿه ّ ،
َّ
لُنٟي ْ ،
وؤأ ؤلانؿاأ ّ
وٍه ُض 5 ١لُِّ ٨ظب محعٖبا باألل ٟـ ـ ــاّ
ًهغح
ِّ
ِّ
ًا
ًا
ًا ُ ًا ّ
ًا
ًا
الخُل ألاؾلىبُة ّ
ومؿحٗمع ّ
من ٢ىله ْؤو ْ
طاٖع ْ
من ّ
قتى َط
ّ
نهه لٛؼا ْؤو ثمغٍنا ثإوٍلُا ْؤو ؤلهُة للخؿلُة .
الخُابُة
وقتى ألاق٩ا٫
ِّ
ّ
ًا
خغفي لل٩لمات ْؤم ّ
وىل ًىط ـ ـ ـ ـ ــض ْ
اللؿانُة ْ
ْ
بمضلىلها ؟ ْ
ٌّي
ؤأ اإلاضلى٫
مضلى ٌة٫
ٞما نىٕ الٗع٢ة التي ْثغبِ بطا الٗعمة ِّ
ّ
ًا
ٌة
ٌة
اللؿانُة ُٞه ْؤو باإلا ٣ـ ـ ـ ــام الظي ُن ْ
صاثما ّ
ُ٣د ُٞه ؟ ْ
وىل ثىطض بم٩انُة لًبِ
مغثبِ
بالؿُا ١الظي و ٘٢اؾحٗما ٫الٗعمة ِّ
ِّ
ًا
ُّ
اللٛة ْ
ًحٗغٖ ٝلى ْ
ىظو ّ
اإلاضلىْ ٫
ؤأ َّ
يمن ثل٪
محناىُة بدُص ًم٨ن صاثما إلاؿحٗمل
الؿُا٢ات واإلا٣ام ـ ـ ـ ـ ـ ــات وهي ٚحر
ٍت
ِّ
ْ
ّ
ُّ
ًا
ٌة
َّ
ّ
َّ
ْ
ْ
ْ
ّ
ْ
ْ
جك٩ل وخضد من نٓام الضاللة  ، ِ٣ٞؤم ؤجها وخضد ًم٨ن الحٗغٖ ٝلحها من ٖملُة
الؿُا٢ات ؟ ؤو ىل الٗعمة اللٛىٍة ِّ
ِّ
َّ
6
الحىانل  ...؟
ّ
ْ
الهىعد ّ
ْؤو ْ
اللؿانُة َّ
وُّ ٤ٞ
الحالُة ْ :
بالحٗىٍل ٖلى
٢ض نُٗ ـ ـ ـ ـ ــض نُاٚة ىظو ؤلاق٩الُة
ًم٨ن ثدضًض مضلى ِّ ٫الٗعمة ِّ
ىل ِّ
ًا
ؤنمىطض ال٣امىؽ ْؤو َّ
بالحٗىٍل ٖلى ؤنمىطض اإلاىؾىٖة ْؤو باٖحماصىما طمُٗا ؟
الٔالمة وؤهمىشج اللامىغ ( الٔالمة واملٔنى ألاحازي ) :
ّ ّ
اللؿانُة وم ـ ـ ــا ْ
ْ
خُٓد نٓغٍة الٗعمة بىط ـ ـ ـ ـ ٍتـه ّ
الد ثدٓى باىحم ـ ـ ـ ــام ال٨سحر من اإلا٨ٟغٍن  ،واإلاناَ٣ة ،
ٖام وبسانة
ػ
ٍت
ّ
ُّ
ّ
ّ
مغ الٗهىع وألاػمنة  ،إلاا ثنماػ
وٞعؾٟة اللٛة  ،وٖلماء ال٨عم  ،وال٣ٟهاء  ،وألانىلُُ ـ ـ ـ ـ ــن ،
ِّ
واإلاٟؿغٍن  ،و٣ٞهاء اللٛة ٖلى ِّ
ّ ًا
ْ
ضا َّ
ؤأ ٖلى الٗعمة ًغث٨ؼ
طُ
به من بال ٜألاىمُة في خُاد ؤلانؿاأ وفي ؾُا ١ثجغبحه الىطىصًة والاطحماُٖة  ،بط ؤلانؿاأ ٞهم ِّ

 .ينظر  :السابق  ،ص . 21 :

 . 2ينظر  :السابق ،ص . 48 ، 19 ، 17 :
 .ينظر  :السابق  ،ص . 17 :
 .ينظر  :السابق  ،ص . 55 :
 .ينظر  :السابق  ،ص . 24 :
 .ينظر  :اظترجع السابق ،ص . 25 ، 21 :
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واإلاحنىٖة م٘ ؤٞغاص مجحمٗه وثدَّ ٤ُ٣
الحٟاىم مٗهم وؤلاٞهاح ْ
جٗىٍله ْ
ّ
من زعلها
من ؤطل الىٞاء بداطات ثىانله اإلاسحلٟة
ِّ
ُ
ْ
ْ
انٟٗاالت ُّ
ًا ّ
عت وعٚبات.
حمل في صازله من
وثإم ٍت
ٍت
ؤ٩ٞاع وما ٌٗ ِّ
ؤًًا ٖما ًضوع في زلضو من ٍت
ّ
ْ
واُُ٢ـن بلى ٧اؾحرع ْ ،
الغ ّ
مم ْن ّ
ًا
اللٛة الٛغبُىأ ّ
ابحضاء من ّ
ومن
نبىا طام انكٛالهم باإلاىيىٕ
ول٣ض ؤصعٞ ٥عؾٟة
ّ
ٞعؾٟة ال٣غوأ الىؾُى بلى ٩ُٞى ،ومـ ــن ّ
ّ
ؾغ الٗع٢ة التي
ِّ
ال٣ضٌـ ؤوٚؿححأ بلى ٞحٛكحاًن  ،ؤىمُة البدص والحنُ٣ب في ِّ
ّ
ْ َّ
اللؿانُة ْ
َّ
ْ
َغوخات بةػائها ،ألأ مضاع
لم ثحى ٠٢ؤبداثهم ٖـن الاؾحٟؿاع خى ٫خ٣ُ٣تها وث٣ضًـم
بمضلىلها  ،و
ٍت
ثغبِ الٗعمة ِّ
ًا
َّ
الٗملُة َّ
ّ
بغمتها ثحىٖ ٠٢لحها  ،مٗتر ُٞـ ـ ـ ــن  ،في آلاأ طاثه  ،ؤجها من ُّ
الحىانلُة َّ
ُ
ًجٗل صعاؾتهم ؤ٦ثر بعبا٧ا وجُٗ٣ضا
الهٗىبة ما
ّ
ّ
اؾة ؤزغي
اللؿانُ ـ ـ ـ ــة.1
ؤي صع ٍت
لجانب آزغ من الٗعمة ِّ
ٍت
من ِّ
ً٨ن ىظا الاىحمام ٢ه ًاغا ٖلى ٞعؾٟة الٛغب ْ ،
ولم ْ
ْ
ٞل٣ض ؤْهغ الٗلماء الٗغب ال٣ضامى ؤمسا ( ٫الجاخٔ  ،وؤلامام
والغاػي  ،والبا٢عني  ،وٖبض ال٣اى ـ ـ ـ ــغ الجغطاني  ،وابن طجي  ،وابن ٖغبي وٚحرىم ) ْ ،
الٛؼالي  ،وال٣اي ـ ـ ـ ــي ٖبض الجباع ّ ،
من
ًا
ًا
ًا
طامدة في ال٨كٖ ٠ن الٗع٢ة التي ثغبِ ّ
الضا ٫باإلاضلىْ ٫ؤو ٦ما َّ
طانبهم  ،مُلهم بلى صعاؾة اإلاٗجى ْ
ثغصصت ؤخُانا
وؤبضوا عٚبة
َّ
ُ
ّ
ّ
الًُ٣ة ّ .
ولٗل ثل٪
٦بحر من الىعي الىاضر بهظو
٢ضع ٍت
في ٖغٞهم بٗع٢ة الاؾم بمؿماو  ،ؤو الل ٟٔبمٗناو ٩ٞ ،انىا ٖلى ٍت
ّ
اللٛىٍة " ٦ما ْ
اإلاباخص التي زاى ٞحها ألانىلُىأ والتي ْ
٧اند جؿمى ٖنضىم ُ ،ث ّ
بهٟة ّ
٧اند ثضوع
٣ضم
زان ٍتة في ٞل " ٪اإلاباصت
ٍت
ِّ
ًا
بل ًم٨ن ال٣ى ٫طاػمحأ ّ
صلُع ّبِ ًانا ٖلى اخحًاجهم اإلاؿإلة بمسحل ٠طىانبها وثجلُاتها ْ ،
بإأ ٖلـىم البُاأ ومباخص بعجاػ
ّ
ْ ّ
ّ
ّ
بال مٓه ًاغا ٌٗ٨ـ بٗم ٤اؾحجابة ىاالء ّ
اللؿانُة وفي
بسان ٍتة  ،لم ث٨ن
ال٣غآأ
ألاثمة ألاٞظاط للح٨ٟحر في ًُ٢ة الٗعمة ِّ
ٍت
ْ
2
ٖع٢تها بمضلىلها.
ّ
ل٨ن ٢بل ْ
ْ
ؤأ نسىى في ثدلُل بق٩الُة الٗع٢ة بحأ ىظًن اإلا٩ىنحأ ألاؾاؾُحأ في نلب اللٛة ؤلانؿانُة وفي َبُٗة
ًا
من ُمنُلّ ٤
ّ
مؿحدُع في ُٚابهما ْ
ٌة
ّ
ؤأ ّ ٦ـل ّ
ث٨ٟحرً ٍتة هي آلُ ٌةـة ّ
إلخالة ٖلى ىظًن
وطىص
ًدغ٦ها
ٖملُ ٍتة
الح٨ٟحر ؤلانؿاني الظي ٌٛضو
ٍت
ّ
ّ
ْ
الُغٞحأ ،ال بإؽ ْ
اللؿانُة في ّ
مدُة ّ
ؤأ ّ
خض طاتها ٞ ،ال٨ٟغد ألانلُة
نمغ ٖلى
محٗل ٍت
ٍت
ِّ
٣ة بالى٢ىٖ ٝلى ٦نه الٗعمة ِّ
مهم ٍتة ِّ
َّ
للٗعمة ّ
ثبنحه الٟلؿٟات ال٣ضًمة والخضًسة ٖلى ّ
الؿىاء لحدضًضىا ى ـ ـ ـ ــى ّؤجها " ٌة
خيء ً٣ىم
والحٗغٍ ٠البؿُِ اإلاٗحاص الظي
٧ل خيء ْؤو خضذ ًدُل ٖلى خيء ما ْؤو خضذ ما "  ،وىظاأ ّ
الحٗغٍٟاأ ْ
٢ض ًًُٟاأ بنا بلى ٞهم
ٍت
ٍت
ٍت
خيء آزغ " ؤو هي " ّ ٍت
م ٣ـ ـ ـ ـ ــام ٍت
ّ
ٌة
ٌة
ٌة
ّ
َّ
ْ
ال٣اع واإلادضص من ٢بل ُّ
َّ
ّ
ْ
الؿجأ
الٗعمة ٖلى ؤجها ٖعمة ِّ
مٗاصلة نغٞة ثحإؾـ ٖلى قغٍ الاؾخبضا ٫وٖلى الخؿاوي والحٗالِّ ٤
ٌة
ٌة
ّ ٫
َّ
وٖلى ّ
الح٩اٞا َّ
والحُاب ٤والخكابه بحأ الٗعمة واإلاضلى ، ٫ؤو ؤجها ُٗ٢ة بضًلة ال ثملٚ ٪حر مضلى الشخيء الظي جكحر بلُه .
ًا
ًا
ّ
الؿحروعد ّ
الحىانلُة ّ
الك٩ل وبىنٟها ٖنه ًاغا في ّ
صاثما ٖلى ّؤجهـ ـ ـ ـ ــا " ٌة
خيء ٌٗىى قِيا آزغ" ،
والضاللُة ،ثٟهم
ٞالٗعمة  ،بهظا
ًا
ّ
ْأ ّ
َط
اؾحٗمل ؤلانؿاأ قِيا ما َّ
خيء آزغ « ٦ماً٣ى ٫بً٩ى  ،3ؤو ٦ما ٢ا ٫الٗغب » ٧ى الشخيء بدالة ً ،لؼم
وثىطض » ٧لما
مدل ٍت
4
لم به ال ِّٗ ُ
ال ِّٗ ُ
لم بشخيء آزغ « .
ؤأ الٗعمة ال جٗضو ْ
وىظو ّ
الحٗغٍٟات التي ؾ٣ناىا آلاأ َّثح ٤ٟطمُٗها بك٩ل ؤو بأزغ وثجحم٘ خى٧ ٫ىأ َّ
ؤأ ث٩ىأ »
ٍت
ٌة
ًا
ٌة
ٌة
قِيا ً٣ىم م٣ام خيء آزـ ـ ـ ـ ــغ «  ،واإلاغاص بـ ـ " خيء " ألاولى  ،في ىظا ّ
الحٗغٍ ، ٠ل ٟٔؤو ٖباعد ملمىؾة ؤو
ٍت
1

. Voir : Umberto U. ECO , Sémiotique et philosophie du langage, édition Presses Universitaires de France, 1993,
P. 10 .

 . 2ينظر :حامد أبو زيد ؛ إشكاليات القراءة كآليات التّأكيل ،اظتركز الثقايف العريب  ،ط ٗ  ، ٜٜٔٙ ،ص  51 :كما بعدىا .
 .العالمة ؛ حتليل اظتفهوـ كتارخيو  ،ص . 9 :
 .اصترجانػي  ،علي بن ػتمد بن علي ؛ كتاب التّعريفات  ،دار الكتب العلمية بَتكت  ، 1983 ،ص . 139 :
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ٌة
ّ
اإلاًمىأ " ؤو" ْ
نن ٠من ّ
السانُة ٞاإلاغاص بها " ْ
اإلاضلى " ٫ؤو" ْ
اإلاٟهىم
الحٗبحرات اإلالمىؾة اإلام٨نة ْؤو هي نمِ مجها ّ ،ؤما " خيء "
ّ
ّ
ٌة
ّ
" ؤو " ْ
اإلاح٩لم  ،في
مهُلخات مٗاصلة ،
اإلاٗجى " ؤو ٚحرىا  ،وهي
ٍت
بهٟة من الهٟات وبدؿب ؤلاَاع النٓغي الظي ًدُل ٖلُه ِّ
ّ
ّ
والؿُمُاثُة  ،للمهُلر ألاوْ " ٫
1
واللٛىٍة ّ
مضلى. " ٫
الح٣الُض الٟلؿُٟة
و" اإلاضلى " ٫ىنا بمٗجى اإلاًامحأ ؤو الحهىعات الظىنُة ٦ما هي مٟهىمة من اإلاىؾىٖة اإلاهُلخاثُة في ال٨ٟغ
الؿىؾحري ٖلى وطه الخهىم وفي اللؿانُات ٖلى وطه الٗمىم ولِـ اإلاضع٧ات اإلاىطىصد في الىا ، ٘٢خُص بأ ٖع٢ة
الٗعمة بمغطٗها ث ٘٣زاعض بَاع الاىحمام  ،وبنما التر٦حز ًنهب خُنيظ ٖلى ث٩ىٍناتها الضازلُة وٖلى َبُٗة ٖع٢تها
بمضلىله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا .
والُغح طاثه وطضناو لضي ؤلامام الٛؼالي ٖنضما اٖحبر ؤأ الشخيء له في الىطىص ؤعب٘ مغاثب  ،ألاولى  :خ٣ُ٣حه في نٟؿه .
السانُة  :ربىت مسا ٫خ٣ُ٣حه في الظىن  .السالسة  :ثإلُ ٠نىت بدغو ٝثضٖ ٫لُه  .الغابٗة  :ثإلُ ٠ع٢ىم ثضع ٥بداؾة البهغ
صالة ٖلى الل ،ٟٔوىى ال٨حابة 2 .ول٣ض ؾاع الغاػي في نٟـ اإلاحجه بٗضما ٢غع ؤأ ال٩لمات لم ثىي٘ لحدُل ٖلى اإلاىطىصات
3
الخاعطُة  ،بل ويٗد للضاللة ٖلى اإلاحهىعات الظىنُة .
بأ ىظا اإلاٗجى الظي ؤوعصناو آلاأ ىى الظي ٌٗ٨ـ الٗع٢ة بحأ الٗعمة اللؿانُة ومضلىلها ألاخاصي ؤو الخغفي ؤو اإلاعجمي
 denotationalؤو بمٗجى آزغ ما ٢هضناو من الٗباعد " الٗعمة وؤنمىطض ال٣امىؽ ".وىى اإلاضلى ٫اإلاغطعي ؤو اإلاعجمي الض٤ُ٢
والًُ ٤الظي ثدىػو ٧لمة ؤو ٖباعد في لٛة ما بمىطب ٢امىؽ ثل ٪اللٛة  ،وىى ٖلى صعطة ٖالُة من اإلاىيىُٖة والسبات  ،ؤو
ىى طل ٪الجؼء من الٟهم اإلاكتر ٥بحأ الجماٖة اللٛىٍة اإلاحضاو ٫والسابد في ؤطىاجهم  ،اإلاىطىص في ٢ىامِـ لٛتهم  ،واإلاخك٩ل
بٟٗل قُىٕ الاؾحٗما ، ٫و٧لما خا ٔٞمؿحٗملى اللٛة ٖلى ثىُْٟه ـ ـ ٦ما ًٟترى ؤأ ًىطض بحأ صٞتي ال٣امىؽ ـ ـ ٧لما نجر
ثىانل بًٗهم ببٌٗ وػاصت ام٩انات ثٟاىمهم بلى ؤ٢صخى ّ
4
خض مم٨ن .
ٞاإلاحل٣ي ًم٨نه بؿهىلة ٞهم الخُاب الظي ًبٗص به اإلال٣ي ٞهما آلُا اؾخناصا  ،من طانب  ،بلى مٗغٞحه ألاؾاؾُة
بالل ٛـ ـ ـ ــة "  " ٫وبؿغٖة اؾحدًاعو لها ّ ،
وبالنٓـ ـ ــغ ٦ظل ٪بلى اقترا٦ه م٘ اإلاغؾل في اإلاضلىالت اإلاعجمُة اإلاحًمنة في ال٣امىؽ
الظي ًح٣اؾمانه باٖحباعىا مجمىٖة من ال٣ىاٖض اإلاحٖ ٤ٟلحهامن ٢بل ٟٞ .ي ىظو الخالة ث٩ىأ صاللة اللٛة "  " ٫مغ٦بة في
نىعد ٢امىؽ ٌؿعى صاثما ندى ث٣ضًم مٗغٞة لؿانُة نغ ٞــة ( مٗلىمات لؿانُة محٗل٣ة باإلامحزات الضاللُة للىخضات
اإلاعجمُة ) ولن جٗغى بال اإلاضل ـ ـ ــى ٫الخغفي اإلاباقغٞ .5ةطا ؤزظنا الىخضد اإلاعجمُة  /عطل ٖ /لى ؾبُل الحمسُل ٞةجها ؾحدُل ،
بالغط ـ ـ ــىٕ بلى ال٣امىؽ اإلامسـ ـ ــل للٛة " ٖ " ٫لى مضلى ( ٫بنؿاأ  ،ط٦غ  ،بال. ) ... ٜ
ل٨ن الٗعمة اللؿانُة بك ٨ـ ــل ؤيُ ٤واللٛة بك٩ل ؤوؾ٘ ال جؿحٗمل إلاج ـ ـ ــغص الُ٣ام بٗملُ ـ ـ ــات الحىانل  ،ـ ـ ـ ـ وختى
ًا
ًا
خيء ما ًسو ٖاإلاا مغطٗا ) ،
خيء ما ( ؤو بٖعأ ٍت
ؤرناء اؾحٗمالنا لها في الحىانل ٞ ،ةننا في الىا ٘٢ال نؿحٗملها » إلاجغص ٢ىٍ ٫ت
 .ينظر :إيكو ؛ السيميائية كفلسفة اللغة  ،ص . 116 -115 :
 . 2ينظر :الغزايل  ،أبو حامد ػتمد بن ػتمد ؛ اظتستصفى  ،دار الكتب العلمية  ،ط  ، 99 ،ص  ، 9 - 8 :كمعيار العلم يف فن اظتنطق  ،حتقيق :
الدكتور سليماف دنيا  ،دار اظتعارؼ  ،مصر  ، ٜٔٙٔ ،ص . 75 :
 .ينظر :الرازم  ،فخر الدين ؛ احملصوؿ يف علم أصوؿ الفقو  ،حتقيق  :الدكتور طو جابر فياض العلواٍل  ،جامعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة اإلماـ ػتمد بن سعود اإلسالمية ،
الرياض  ،طٔ  ٔٗٓٓ ،ق  2 9/ ،كما بعدىا .
 .ينظر  :باقر جاسم ػتمد ؛ اللغة كاظتعٌت  :من التفاىم إىل سػوء التفاىم http://www.hurriyatsudan.com/?p=107355 ،
السيميائية كفلسفة اللّغة  ،ص . 133 - 128 :
 .ينظرّ :
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ًا
ْ
ول٨ن ؤًًا لحد ٤ُ٣ؤٗٞا ٫ثىانلُة ؤزغي من ٢بُل  :الالحماؽ  ،وألامغ  ،والؿاا . ٫وبةًجاػ نغٍض بٗملُة الحىانل الحٗبحر
ًا
ٖن ثنىٕ ٦بحر في اإلاىا ٠٢الً٣ىٍة خُص ال ًمسل مجها ؤلاربات وؤلاخالة ٖلى اإلاغط٘ بال خالة من ىظا النىٕ  «1ـ ـ ـ ـ ْ
بل ٚالبا ما
ّ
وٍحجلى طل ٪بالخهىم في ّ
النهىم ألاصبُة  ،وفي ؤلابضإ
جؿحٗمل لحمسُل ال٩ىأ إلادُِ بنا بدؿب َغٍ٣حنا في عئٍحه ،
ًا
ًا
ًا
ّ
ؾىاء ْ
ؤصبُة ًا
٧اند قٗغا ؤم
الكٗغ ٞ .ع ٚغابة بطا بأ ٧اند طل ألامسلة اإلاضعطة من مهاصع ٍت
الٟجي ونىال بلى ؤؾمى صعطاثه وىى ِّ
نث ًارا  ، 2وٞحها نجض ؤأ الٗباعد ثٟهم في ٦سحر من ألاخُاأ ال بدؿب صاللتها ّ
الهغٍدة ْ ،
بل بدؿب صالالتها الخاٞة التي ثٟغػىا
الؿُا٢ات واإلا٣امات  ،وؤأ اإلابضٕ في اللٛة ٌؿحنبِ بهٟة ٚحر محناىُة نىعا مجاػٍة ًؼٍن بها ٖمله الحىانلي ؤو ببضاٖه
الٟجي ؤو ٌٗمض بلى ؤلٛاػ ؤو ؤخاجي ً3حٗظع ٖلى ال٣امىؽ ثغطمتها وث٣ضًم ثٟؿحر َّ
مدض ٍتص لها  » .وخُجها ً ٠ُ٦خؿجى لؤلٞغاص ؤأ
ٍت
٧ا ٝمن النجاح  ،وبالخهىم ً ٠ُ٦ترطمىا من لٛة
ب٣ضع ٍت
ًحساَبىا وؤأ ًٟهم ؤخضىم آلازغ  ،وؤأ ثحدٖ ٤٣ملُة الحىانل ٍت
الهىع وثل ٪اإلاضلىالت ب٣ضع م٣بى ٫من الىٞاء ومن ّ
4
بلى ؤزغي ثل ٪الغمىػ وثلّ ٪
الض٢ة «.
ٍت
ٍت
ؤي ّ
َّ
خض ً٩ىأ الخ٨ـ ــم ٖلى الٗعمة اللؿانُة ال٣اثم ٖلى حج ـ ـ ـ ـ ــة اإلاؿاواد وٖلى الح٩اٞا (
في ىظا اإلاؿحىي ًحطر بلى ّ ِّ ٍت
ُ
ًا
ًا
اؾخبضا ٫ممارل بممارل ) ٢ابع للن٣اف  ،وٖنضىا ًم٨ن الاؾحٟؿاع خى ٫خ٣ُ٣ة ٖع٢ة الٗعمة بمضلىلها وىل هي ٗٞع عىُنة
ًا
ًا
ّ
خيء آزغ ؤم ّؤجها ث٣ىً ٫ا
خيء
مًبىَة
٢اٖضد
وجهاثُة ؤو بٗباعد ؤزغي  :ىل هي خ٣ُ٣ة طل ٪الشخيء الظي ًٟحذ صاثما ٖلى ٍت
ٍت
ٍت
ٍت
ّ
ًا
5
ّ
بياُٞا ٦ما ٌكحر بحرؽ؟  ،وخُجها ن٩ىأ مجبرًن بلى الاعث٩اأ واللجىء بلى ؤنمىطض اإلاىؾىٖة لحٟؿحر ٖعماثنا ؟
ب) الٔالمة وؤهمىشج املىػىٓة :
بطا انُل٣نا من ال٨ٟغد التي انحهى بلحها ؤعؾُى في ؤرناء ثدلُله للخُاب الٟلؿٟي ،في ؤرناء ن٣اقاثه الٗمُ٣ة خى٫
الاؾحٗماالت اللٛىٍة بالخهىم  ،وهي ّ
ؤأ الىطىص ً٣ا ٫بُغ ٍت ١مسحلٟة  ، 6ؤم٨ننا ال٣ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ٫ؤأ مؿحٗملي اللٛة ؾُٟ٣ىأ
مسحلٟة ثخنىٕ بخنىٖهم من طانب ؛ بدؿب عئٍة ٧ل واخض مجهم لل٩ىأ اإلادُِ به وبدؿب ثجغبحه
جٗبحرًة
ؤق٩ا٫
ؤمام
ٍت
ٍت
ٍت
طانب آزغ ؛ بدؿب بم٩انات ٧ل ٞغص مجهم اللؿانُة وم٣ضعثه ٖلى اؾحٗما ٫مسؼونه اللٛىي ًٞع ٖن مُىله
الخُاثُة  ،ومن ٍت
ًا
ًا
وؤىىاثه وصواٗٞه النٟؿُة والاطحماُٖة ّ ،
مما ًجغ مٗه ػزما واؾٗا من اخحماالت ٞهم بًٗهم للبٌٗ آلازغ٣ٞ ،ض ٌؿحٗمل
ًا
ؤخضىم الٗعمة اللؿانُة اؾحٗماال مندغٞا ًُبٗضىا ٖن صالالتها اإلاعجمُة البؿُُة مىي٘ اثٟا٢هم  ،و٢ض ً٩ىأ طلٖ ٪ن
ًا
ًا
محٗضصد بؿبب ّ
٢هض ؤو من صونه  ،ؤو ٢ض َط
الؿُا ١واإلا٣ام الظي ؤصعطد ُٞه  ،وبالحالي ث٩ىأ النخُجة
ومضلىالت
ث٣بل ؤوطها
ٍت
ِّ
ًا
ًا
وازحعٞا ُٞه ٦بحر وؾىء ًا في ث٣ضًغ للضاللة ّ
مما ًخؿبب في انُ٣إ الحىانل بحأ اإلاح٩لم  /ال٩اثب
ازحعال في الحٟاىم
واإلاؿحم٘  /ال٣اعت .
ًا
ّ
بأ مٗٓم اإلاهحمحأ ب ـ " الٗعمة اللؿانُة " ٖلى وطه الخهىم  ،وٖلى ّ
مغ الٗهىع  ،وثدضًضا منظ ٖهض الٟلؿٟة
ْ ُّ
عئٍة َّ
٧ىأ اللٛة
مىخضد ثغي في
الؿىٞؿُاثُة التي اػصىغت في الُىناأ في ال٣غأ الخامـ ٢بل اإلاُعص ً ،جحمٗىأ خىٍ ٫ت
ًا ّ ًا
َّ
ًا َّ
وبامحُاػ وؾُلة ٗٞالة ٫إلاغاوٚة وؤلاعبا٥
ٖاث ، ٤ث٩ىأ في آلاأ طاثه
ٍت
ؤلانؿانُة ٦ما ث٩ىأ وؾُلة للحىانل والحٟاىم صوأ ٍت
 .اظترجع السابق  ،ص . 25 :
 . 2ينظر  :اظترجع السابق  ،ص . 26 :
 .ينظر  :اظترجع السابق.
 .اظترجع السابق  ،ص . 29 :
 .ينظر  :اظترجع السابق ،ص 0- 09 :
 .ينظر  :السابق  ،ص . 37 :

.
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ًا ّ
َّ
ّ
َّ
والحلمُذ َط
وٖضم َّ
الضاللة َّ
وحجب َّ
والخكىَل وبزٟاء اإلاٗجى ْ
الحهغٍذ وؤلاٚغا ١في الظاثُة  ،وفي الجملة وؾُلة للٗب باللٛة
ًاصي بلى ؾىء َّ
مما ّ
مسحلٟة م٘ جُِٛب ّ
ثام للىا ٘٢اإلاىيىعي وللخ٣ُ٣ة ّ ،
ٖ٣بات ؤمام مداولة ؤلاب٣اء
الحٟاىم وزل٤
اى
ٍت
ٍت
ٍت ٍت
ألٚغ ٍت
ّ
ًا
َّ
واإلاؿحم٘  ،خحأ الحٗبحر
اإلاح٩لم
ٖلى الٗملُة الحىانلُة مؿحمغد وٖضم ثىٟ٢ها جهاثُا .وبطا ٧اأ ألامغ ٢ض حهىأ ٖ ،لى مؿحـ ـ ــىي ِّ
ِّ
بالٗعمة اللؿانُة الىاخضد ٖلى اإلاٟه ـ ـ ـ ــىم الىاخض ٞ ،ةنه ّ
ًحٗ٣ض صوأ قٖ ٪نض الحٗبُ ـ ــغ ٖن طملة من اإلاضلىالت وألا ٨ٞـ ـ ــاع
بىاؾُة مجمىٖـ ـ ــة من الىخضات اللؿانُة اإلاحضازلة واإلاترابُة م٘ بًٗها البٗ ـ ـ ــٌ .
ُّ
ْ
ّ
ّ
وألي ألا ٚـ ـ ـغاى ٌؿحٗمل اللٛة [ في ٦عمه اإلانُـ ـ ـ ـ ــى ١ؤو اإلا٨حىب ] ٞ ،هي
ِّ
ٞاإلاؿحٗم ــل بطأ » ىى من ِّ
ً٣غع  ُ٦ـ ــ ٠ومتى ِّ
ًا
ًا
ْ
ْ
ْ
ًا
ْ
ثاصي الىُْٟة التي ًملحها ٖلحها ىى ٞدؿب  ،ؾىاء ؤ٧اند ثل ٪الىُْ ٟـ ــة ؾلبُة ؤم بًجابُة ،ؤزعُ٢ة ؤم ال ؤزعُ٢ةٞ .ةطا قاء
ًا
ّ
َط
وبالحضلِـْ ،
اإلاٛل٣ة ٖلى طاتها َّ
ْ ّ
لُٟٓة ُمٛغ ٢ـ ـ ـ ـ ٍتـة في الظاثُة
نىعد
وؤأ ًجٗل مجها منُل٣ا لغؾم
ًلىثها باألًضًىلىطُا
ٍت
ٍت
اإلاغء ؤأ ِّ
ًا
ًا
والنىع َط
باَع  ،وال٣بذ َط
الحٗبحرًة ما ًجٗل ُ الخَ ٤ط
طماال ّ
ْ
ْ
وؤُٖحه من َا٢اتها َّ
اؾحجابد لـه [ وَاوٖحه ]
ٖن الىا،٘٢
ْ
ًا 1
ْ
ّ
ًٟؿغ م٣ىلة ٞحجنكحاًن طاجٗ ـ ــة الهِد  » :ال جؿإ٫
ْعما « .وىظا م ـ ــا ِّ
ْ
ّ
ْ ْ
ّ
ْ
2
ْ
اللؿانُة ال
ٖن مٗجى ال٩لمة  ،واؾإٖ ِ٣ٞ ٫ن اؾحٗمالها« .والظي ٌٗنُه ٞحجنكحاًن من ىظو الٗباعد ؤأ مضلى ٫الٗعمة ِّ
الؿُا٢ات التي ًم٨ن ْ
3
ٌٗضو ٚحر ُُٟ٦ة اؾحٗما ٫اإلاح٩لمحأ لها ونىٕ ّ
ثدل ٞحها في ّ
ؤأ ّ
٧ل ٍتآأ وخحأ .
ًا
ًا
خيء من زعّ ٫
اؾح٣غ في ؤطىاأ ٦سُ ـ ـ ــغ من اإلاهحمحأ َّ
ؤأ الٗعمة » ى ـ ـ ـ ـ ـ ــي ٌة
َّ
الحٗ ـ ـ ــغٖ ٝلُه نٗغ ٝقِيا بيا ُٞـ ـ ــا «
وبطا
ٍت
٦ ،ما ً٣ى ٫بحرؽٞ ،4ةأ ّ
ؤي مداولة لحدضً ـ ـ ــض نناٖة اإلاٗجى وؤأ ؤي عٚبـ ـ ـ ــة ثبدص خهغ ثىلُض الضاللة يمن ٢اٖضد مدضصد
ُ
ًا
ًا
ًا
ًا
ّ
خلما ْ
بال مجنىأ ٦ما ًغي
نٗب اإلانا ٫ؤو ٖملُة طغٍية ث٩اص ث٩ىأ مؿحدُلة ال ًُْ ٣ضم ٖلحها
وجهاثُة ال جٗضو ؤأ ث٩ىأ ؤَىبُا ؤو
بً٩ى .
ّ
ْ َط
َّ
بطأ و٢بى٨ٞ ٫غد ؤأ ٖع٢ة الٗعمة اللؿانُة بمضلىلها لِؿد ٢اثمة صاثما ٖلى
في ىظا اإلاؿحىي ًنبغي الخؿلُم
ْ
الؿجأ  ،وهي ّ
الخؿاوي والحُاب ٤والح٩اٞا بحأ الٗباعد واإلاًمىأ ّ
ّ
واإلادضص من ٢بل ّ
والحٗالّ ٤
٢اٖضد
لِؿد عىُنة
بالحالي
ال٣اع
ٍت
بل عىُنة ّ
وجهاثُة ٦ما ؾبْ ، ٤
الؿُا ١ؤو اإلا٣ام الظي ؤصعطد ُٞه  ،والؿُا٢ات واإلا٣امات محنىٖة وٚحر جهاثُة  ،ومنه
مًبىَة
ٍت
ٍت
ِّ
ٞةأ ثإوٍل الٗعمة لِـ باألمغ الهحأ البؿُِ ٦ما ٢ض ًحهىع البٌٗ  ،ول٨جها محىٟ٢ة صوما ٖلى عئٍة ٧ل منا لل٩ىأ وٖلى
ثجغبخنا الخُاثُة  ،ؤو بمٗجى ؤزغ ٞةأ ٢غاءثنا للٗعمات اللؿانُة وٞهمنا لها الٟهم ألانؿب ثحجاوػ اإلاُٗى ال٣امىسخي محىؾلة
5
اإلاُٗى اإلاىؾىعي .

 .باقر جاسم ػتمد  ،اللغة كاظتعٌت  :من التفاىم إىل سػوء التفاىم .
 . 2زيداف ػتمد فهمي ؛ يف فلسفة اللّغة  ،دار النّهضة العربية  ،بَتكت  ، 1985 ،ص .106 :
 .ينظر  :اللغة كاظتعٌت ؛ من التّفاىم إىل سػوء التّفاىم .
السيميائيات  ،دار توبقاؿ للنشر ،
 Peirce, C.S : Ecrits sur le signe, Ed. Seuil, Paris p. 120..كينظر ؾذلك  :حنوف مبارؾ ؛ دركس يف ّ
الدار البيضاء  ،اظتغرب  ،ط ، 1987 ، 1ص . 45 :
السيميائي ػ ػ ػػة كفلسفة اللّغة  ،ص . 59 :
 .ينظر ّ :
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ًا
ّ
ًا٦ض ّ
ّ
ًُ٣م َط
ؤأ َط
ملحبـ بطا ْ
لم َّ
ٌة
بدؿب مدُُه  ،م٘
الٗغى
في ىظا الهضص ٌكُ ـ ــغ بً٩ى بلى ؤأ ؤبُ٣غاٍ ٧اأ صاثمــا » ِّ
جٛحر ثل ٪الخالة ٦.إأ ث٣ىْ : ٫
للجؿم والخمُة التي بةم٩اجها ْ
ؤأ ّ
ْ
اٖحباع الهىاء واإلاُاو وألاما٦ن والخالة َّ
بأ ٧اأ " " ١
الٗامة
ِّ
ًا
ول٨ن ٖلىكغٍ ْ
ْ
ؤأ ٌؿاىم الٗامعأ " ي " و " ؽ " ً .ىطض ُؾجأ َّ
ٞةطأ " ى " ْ ،
1
ول٨نه لِـ محىاَيا «.
ٌة
وبطا ربد ؤنه ال ثىطض ٢اٖضد ثد٨م الٗع٢ة بحأ ال٩لمة ومضلىلها َّ ،
واث ٤ٟؤأ اإلاضلى ٫محى ٠٢صاثما ٖلى الؿُا٢ات
ّ
وهي محنىٖة ٞ ،ةأ ألاُ٦ض ىى ؤأ ثل ٪الؿُا٢ات لِـ باإلاؿحُإ ثُٗ٣ضىا ؤو ثمسُلها صاللُا  ،بال ؤأ اللٛة ثدىػ  ،بُغٍ٣ة ما
ّ
ثم٨ن اإلاؿحٗمل من ؤلامؿا ٥بسُىٍ ّ
في ٢ىاٖضىا الضاللُة  ،جٗلُمات ّ
الضاللة  ،بال ؤنه ؤمام رغاء
مىطهة
ٍت
بهٟة ثضاولُة ِّ
ِّ
الؿُا٢ات وؤمام ال جهاثُة اإلا٣امات ً ،هبذ من ٚحر اإلام٨ن ؤلاخاَة بجمُ٘ اؾحٗماالت ٧لمة ما ،
وٍحٗحأ خُجها الانح٣ا ٫من ؤنمىطض ال٣امىؽ بلى ؤنمىطض اإلاىؾىٖة .

2

ّ
الؿُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاٖ ١نضما ٢ا ( ٫قاع ٫مىعَـ ّ ) C.Morris
في ىظا ّ
ؤأ » الشخيء ال ٌك٩ل ٖعمة بال ل٩ىنه ماوال ٗ٦عمة ٖن
ْ
ّ
جك٩ل ؾىي ْاىغد ثدُل ٖلى وطىص ْاىغد ؤزغي ِ٣ٞ
خيء آزغ ٖبر ماوٞ ، « ٫ةأ ىظا الحدضًض ٢ض ًىىم ب٩ىأ الٗعمة ال ِّ
ًا
ّ
َّ
جٗحأ مدحىي طضًضا يمن
 .في خحأ ؤأ ىظو ؤلاخالة ال ثٖ ٠٣نض خضوص الحىانل  ، ِ٣ٞوبنما ثهحر ب٣ىد ؤلاًداء مىؾٗة ِّ
ر٣افي ّ
ّ
ٖام ثإزظ ُٞه ٢ضعاثنا الضاللُة ق٩ل اإلاىؾىٖة خُص ثمتزض اإلاٗغٞة خى ٫الٗالم باإلاٗغٞة اللؿانُة .ى٨ظا ٩ٞلمة /
مؿاع ٍت ٍت
ٍت
َّ
ثىُْ ٠بعاليّ
٧لب ٗ٦ /عمة ثدُل ٖلى مٟهىم ( خُىاأ رضَي ) في بَاع ٖملُة ثىانلُة بؿُُة  ،ل٨جها خحأ ثنضعض في بَاع
ٍت
ٍت
ًا
ًا
ًا
٦ناًة ّ
جٗحأ َّ
طؼء من ألاطؼاء  ،ؤو ثهحر اؾحٗاعد خُص ًغث٨ؼ اإلاضلى ٫الساني ٞحها ٖلى ألاو ، ٫ؤو
مسع ٦ ،إأ ثهحر
ال٩ل ٖبر ٍت
ِّ
ّ ًا
ًا
ًا ّ
ّ
بالنؿبة ّ
ّ
للنو الكٗغي خُص ثهحر الٗعمة نخُجة اؾتراثُجُة نهُة بإ٦ملها ،3
ثدضًض زهىنا
ؤي
ثهبذ عمؼا
ٍت
ِّ
محدغعا من ِّ
ٞةجها ثنٟلد من ؤي ثدضًض معجمي محجاوػد خضوص مؿحىي الٗع٢ة بحأ الؿبب والنخُجة ؤو ال٩لمة واإلاٟهىم  ،لحنسغٍ في
مؿحىٍات زُابُة ؤ٦ثر جُٗ٣ضا بط ثدُل ٖلى مدحىٍات بًداثُة ؤرغي وؤ٦ثر اجؿاٖا .بدُص ًم٨ن عنض مجمىٖة من
الؿُا٢ات التي ثىْٞ ٠حها ٖعمة ٧ /لب  /والتي ال ثدُل بإي ق٩ل من ألاق٩اٖ ٫لى ٧ /لب ٦ /دُىاأ  ،الشخيء الظي ًٟترى
ٖمع ثإوٍلُا مد٩ىم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بحدضًضات الؿجأ الل ٛـ ــىي الاطحماعي  ،لحهُ ـ ــغ الىخضد اإلاعجمُة خاثلة ٖلى ( الىٞاء  ،ؤو ألامن  ،ؤو
4
الٛضع ٚحرىا  )..بدؿب الؿُا ١الظي ثنحٓم ُٞه .
ٞالكغٍ في الٗعمة لِـ بطأ قغٍ الاؾخبـ ـ ـ ــضا ( ٫خيء ً٣ىم م٣ام خيء آزغ ) ٞ ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ثخب٘ ؤنمىطض (( ؤ = ب ))
 ،بل بأ ألامغ ٌؿحضعي بالًغوعد الىلىض بلى ٖالم الحإوٍل وزىى ٚماع صًنامُة ثىلُض الضاللة 5ل٨ك ٠مضلىلها .و » اإلاغاص
ًا
ًا
ًا
ًا
ّ ّ
ؾىاء ٧اأ ٖعمة ؤو جٗبحرا ؤو مححالُة من جٗبحر ثترطم جٗبحرا
ماو( ٫
بالحإوٍل ما ٧اأ ًغٍ ـ ـ ـ ـ ـ ــضو بحرؽ ٖنضما اٖتر ٝؤأ ٧ل ٍت

 .اظترجع السابق  ،ص . 70 :
 . 2ينظر  :اظترجع السابق  ،ص . 39 ، 22 :

الصوفية  ،دار األندلس  ،بَتكت  ،لبناف  ،ط
الرمز ّ
الشعرم عند ّ
 .ينظر  :عاطف جودت نصر ّ ،

 ، 98 ،ص . 2 :

 ، 998 ،ص :

الركاقية  ،مكتبة االؾتلو مصرية  ،القاىرة  ،ط
 .ينظر  :أمُت عثماف  ،الفلسفة ّ
الصوفية  ،ص . 2 :
الرمز ّ
الشعرم عند ّ
ّ
السميائيات مفاىيمها كتطبيقاهتا  ،دار اضتوار للنّشر كالتّوزيع  ،ط ٖ  ، ٕٕٓٔ ،ص  ، 7 :كينظر كذلك  :جَتار دكلوداؿ ؛
 .ينظر  :سعيد بنكراد ؛ ّ
السيميائيات أك نظريػة العالمات  ،تررتػة  :عبد الرزتن بوعلي  ،دار اضتوار للنّشػر كالتّوزيع  ،الالذقية  ،طٔ  ، ٕٓٓٗ ،ص . 9 :
ّ
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ًا
ؾاب٣ا ) ال ًترطم ٞدؿب من طضًض " اإلاىيىٕ اإلاباقغ " ؤو مًمىأ الٗعمة  ،ول٨نه ّ
ًىؾ٘ من مٟهىمه ٞ .مُٗاع الحإوٍل
ِّ
ِّ
ٖعمة ل٧ ُ٘٣امل صاثغد ثىلُض الضاللة ؛ اإلاغخلة ثلىي ألاز ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغي « .
ٌؿمذ باالنُع ١من
ٍت
ًا
ًا
ًاصي بلى طمُ٘ الاؾحنحاطات ّ
آلُة لحىطُ ـ ـ ــه ّ
ومنُل٣ا ّ
الحإوٍلُة اإلام٨نة
الحإوٍل ِ٣ٞ
والٗعمة في ىظو اللخٓة ثهبذ
 ،وختى ثل ٪الٗعمات التي ثبضو في الٓاى ـ ـ ـ ـ ــغ ؤخاصًة اإلاٗجى ؤو ٣ٞحرد اإلاٗجى بالنؿبة بلى بٌٗ ألاشخام ،ثهبذ رغٍة باإلاٗاني
2
و٢ابلـ ـ ـ ـ ــة لكتى الحإوٍعت بالنؿبة بلى شخ ـ ـ ـ ـ ــو آزغ ًمل ٪صعاًة مىؾىُٖة مسحلٟة ؤو ؤ٦ثر اجؿاٖـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا .
ل٨ن ما صام الناؽ ًسحلٟىأ في صعاًتهم اإلاىؾىُٖة ٦ ،ما ًغي بً٩ى  ،وؤأ الخضوص اإلاىؾىُٖة ألي ٞغص في اإلاجحم٘
لِؿد هي بالًغوعد طاتها لضي ألاٞغاص آلازغٍن  ،بمٗجى ؤأ ٧ل ٞغص ًغي الىطىص والٗالم من خىله بهىعد مسحلٟة ٖن ٖىالم
َّ
ؾِحىٞغ في اإلاجحم٘ ٌة
ٖضص ٌة
مىؾىٖة واخضد  ،وفي ىظو الخا٫
مؿاو لٗضص البكغ ال
ىاثل من اإلاىؾىٖات
آلازغٍن  ،وبهظا
ٍت
ٍت
ّ
ّ
ؾُاوُّ ٫
ؾُ٣لل من َا ٢ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ٞغص في اإلاجحم٘ الٗعمات وٍٟهمها بدؿب اإلاىؾىٖة الخانة التي ًمحل٨ها  ،وىظا ما
٧ل ٍت
ِّ
ِّ
ؤلام٩انُات الحىانلُة ًبجهم بلى ؤصنى مؿحىي  ،ومن ؤطل الٗىصد بالىي٘ بلى خاله الُبُعي وبػالة ؾىء الحٟاىم والالحباؽ
الناثج ٖن ىظا الحٗضص ؤو الازحع ٝاإلاىؾىعي وثجاوػ ألاوطه اإلاسحلٟة التي ثدحملها اإلالٟىْات ً ،جب الاعث٩اأ بلى الؿُا١
واإلا٣ام الخاين لحل ٪اإلالٟىْات.
ل٨ن ؤلاق٩ا ٫الظي ً ٘٣ىنا ـ ٦ما ًظ٦غ ؤخض الباخسحأ ـ ىى ّ
ؤ٢ل ؤو َط
ؤأ » اإلاح٩لم ٢ض ٌٗجي قِيا ّ
ؤ٦ثر من اإلاٗجى الظي
ًنو ٖلُه ٦عمه َّ ،
وؤأ ما ً٣ىله ال ًدضص ما ً٣ه ـ ـ ـ ـ ـ ــضو ثماما ٞ ،ةطا ٢ا ٫مسع ( ؾىُّ ٝ
ؤعص ل ٪ىظا ! ! I’m going to pay you
ًا
ًا
ًا
ًا
ْ َط ْ
ّ
ألي مجهما  .وىظا الغؤي ٖ ،لى
 )back thatاخحمل ؤأ ً٩ىأ ٢انضا وٖضا  ،ؤو ٢انضا وُٖضا  ،واإلاك٩لة هي ُُٟ٦ة ثدضًض اإلاحل٣ي ٍت
ص٢حه في جصخُو بٗ ـ ـ ـ ـ ـ ــٌ وطىو مك٩لة الحٟاىم وثدضًض اإلاٗجى اإلا٣هىص ٞ ،ةنه ما انً ٪ٟلحـ ـ ـ ـ ـ ــؼم بىطهة النٓغ ال٣اثلة ؤأ
مبرؤد[ من اإلاضاوعد َّ
والته٨م ُّ
والسخغٍ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ] ومن ألاىىاء
ٖلى اإلاحدضرحأ وؾامٗحهم ؤأ ًجهً ـ ـ ــىا بمهمة الحٟاىم في خاينـ ـ ـ ـ ـ ٍتـة َّ ٍت
ًا
ًا
وُٖضا ّ ،
ال٨عمُة في ال٣ى ٫وفي َّ
ٞةأ الؿُا ١الظي ُ٢ل ُٞه ىى
الؿم٘ ّ .ؤما اإلاساٖ ٫لى اخحما ٫ؤأ ً٩ىأ اإلاغاص منه وٖضا ؤو
الخاؾم في ثدضًض اإلاغاص منه ولِـ اإلاحل٣ي «3.
ًا
ؤما مضلى ٫الجملة الٟغنؿُة ( ?  )Oùsont les neigesd’antantاإلاعجمي ـ ٦ما ً٣ى ٫ال٩اثب ـ ُٞدحمل ؤأ ً ٨ــىأ معجمُا
4
ومىؾىُٖ ـ ـ ـ ـ ًاـا في آلاأ طاثه  ،وفي ىـظو الخاًُ ٫دح٨م بلى ّ
اإلاىطهـات ّ
الؿُاُ٢ة ( اللٛىٍة وٚحر اللٛىٍة )
ِّ
ِّ
ْ
ٞح٩ىأ هي ْ
ؤخض اإلاٗنُحأ ٖلى آلازغ ٞ ،ةما ؤأ ث٣بل لها مضلىلها اإلاعجمي ٩ُٞىأ
الُٟهل  ،وٍ٩ىأ بم٣ضوعىا هي  ِ٣ٞثغطُذ ِّ
ّ
ٖنضثظ مغاص اإلاح٩لم مجها ىى  ( :ؤًن ُ
رلىض َّ
الؿنة اإلاايُة ؟ )  ،وبم ـ ـ ـ ـ ـ ــا ؤأ ثظىب بها بلى اإلاضلى ٫اإلاىؾىعي ُٞهبذ ٢هض ٢اثلها
ُ 5
مجها ىى ( :ال خيء ًضوم ) .

السيميائية كفلسفة اللّغة  ،ص . 09 :
ّ .
2
السابق  ،ص . 14 :
 .ينظر ّ :
 .ينظر  :باقر جاسم ػتمد  ،اللّغة كاظتعٌت  :من التّفاىم إىل سػوء التّفاىم .
السميائيات كالتّفكيكية  ،تررتة كتقدَل  :سعيد بنكراد  ،اظتركز الثقايف العريب  ،الطبعة األكىل  ، 2000 ،ص ، 11 :
 .ينظر  :أمربتو إيكػو ؛ التّأكيل بُت ّ
كينظر كذلك :
Rastier, François (1987), Sémantique interprétative , Presses universitaires de France, Paris, P.12 .

 .ينظر  :باقر جاسم ػتمد  ،اللّغة كاظتعٌت  :من التّفاىم إىل سػوء التّفاىم .
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ت) الٔالمة بين اللامىغ واملىػىٓة :
مُٗ ًانا ( مارىّ ) Representamen ٫
خيء ّ
الٗعمة ـ ـ وانُع٢ا من اإلاٟهىم الظي خضصو لها بحرؽ ٖنضما اٖحبرىا ًا
ٌٗىى
ْ
ّ ٌة
هة بلى شخو ّ
خيء آزغ ( مىيىٕ  ) Objetبالنؿبة لصخو ّ
مُٗنة ؤو نٟة ّ
مٗحأ وٖ ٤ٞع٢ة ّ
ًا
مٗحأ  ،بط
مُٗنة  ،وهي مىط
ّ ًا
ّ ًا
ماوال  ( Interpretantللٗعمة ألاولى  1هي مىيىٕ ًحجاطبه طانباأ
ثسل ٤في طىنه ٖعمة مٗاصلة ؤو ٖعمة ؤ٦ثر اجؿاٖا ٌ ،ؿمحها )
؛ ٞهي من طهة ٖ ،نضما ّ
ثحلبؿك٩ل اللامىغ  ،جٗبـ ـ ــغ بهٟة مباقغد ٖن مًمىأ مباقغ ىى مًمىجها  ، 2وٖنضما ثغثضي
ّ
مسجلة في نهىم م٨حبتها الىاؾٗة  ،وث٩ىأ
لباؽ املىػىٓة ثٟحذ ألابىاب  ،من طهة ؤزغي ٖ ،لى ثإوٍعت مسحلٟة ث٩ىأ
ّ
نالخة ّ
الؿُا٢ات اإلاناؾبة قغٍُة ؤأ ّ
ّ
للحدُحأ في ّ
ث٣ضم اإلاىؾىٖة  ،وبهٟة مسالُة  ،الحٗلُمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الًغوعٍة لحإوٍل الٗعمة
ّ
3
بإ٦ثر الُغ ١طضوي وفي ؤ٦بر ٖضص مم٨ن من الؿُا٢ات .
ٞالىاضر بطأ  ،ومن زع ٫ما ؾ٣نـ ـ ــاو آلاأ  ،ؤأ الازحع ٝبحأ ال٣ام ـ ـ ـ ـ ــىؽ واإلاىؾىٖة  ،ىى ازحع ، ٝفي الىا، ٘٢
وٖلى اإلاؿحىي اإلاعجمي  ،بحأ الضاللة الهغٍدة والضالالت الخاٞة  ،ؤو بٗباعد ؤز ـ ـ ـ ــغي ازحع ٝبحأ ون ٠صاللي في ق٩ل
4
٢امىؽ وآزغ في نىعد مىؾىٖة  ،ؤو ازحع ٝبحأ زهاثو صاللُة وزهاثو ؾُمُاثُة.
ٞندن ىنا ؤمام مؿحىٍحأ  ،صخُذ ّؤجهما مسحلٟاأ ّ
5
ل٨جهما محًاٞغاأ ومح٩امعأ ًٌٗض ؤخضىما آلازغ :
ؤ ) اإلاؿحىي الضاللي  ،باٖحباعو ثمسُع منٓما للٛة "  " ٫وحه ـ ـ ـ ــم  ِ٣ٞاإلاضلىالت الىيُٗة التي هي مغثبُة باإلاضلى ٫اإلاعجمي
لل٣ى ٫الظي ىى مجمىٖة من ال٣ىاٖض اإلاحٖ ٤ٟلحها ( مضلى ٫ألالٟاّ اإلاٟغصد )  ،ومن ـ ــه ّ
ٞةأ صاللة اللٛة "  " ٫ث٩ىأ مغ٦بة في
ًا
نىعد كامىغ ولن جٗغى بال اإلاضلـ ـ ـ ـ ــى ٫الخغفي  ،واإلاحل٣ى ىهنا ًحم٨ن من ٞهم اإلاضلى ٫اإلاعجمي آلُا
ّ
ًا
اٖحباعا بمٗغٞحه باللٛة " . " ٫
ب ) اإلاؿحىي ّ
الحضاولي ؤي مؿحىي اإلاضلىالت اإلا٣امُة ؤو اإلاضلىالت ٚحر اإلاباقغد التي نحىٗ٢ها مغ٦بة في نىعد مىؾىٖة
الحُٗ٣ض وٖضم ٢ابلُتها ّ
بحمنٗه ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٖن ّ
واإلاحىٟ٢ة ٖلى مسحل ٠الؿُا٢ات وٖلى ٧امل مٗاعٞنا لل٩ىأ  6واإلاٗغوٞة ّ
الحمسُل صاللُا.
ّ
7واإلاحل٣ي  ،في ىظو الخا ، ٫وطب ٖلُه من ؤطل الٟهم  ،ؤأ ً٣ىم بٗملُات جٗاوأ ثإوٍلي ّاث ًا
٩اء ٖلى الل ٛـ ـ ــة "  " ٫التي نؿلم بإجها
ّ
ثحًمن  ،في ٢ىاٖضىا الضاللُة  ،وبُُٟ٨ة ما جٗلُمات مىطهة بهٟة ثضاولُة.
بإجها

1

. Peirce, Charles Sanders, Collected parers, Division of signs, Charles Hartshorne and Paul Weiss eds., Harvard
University Press, Cambridge, MA. , P. 2-228.

2
السيميائية كفلسفة اللّغة  ،ص . 185 :
 .ينظر ّ :
 .ينظر  :اظترجع السابق ،ص . 188 :
 .ينظر  :اظترجع السابق  ،ص . 221 ، 257 :
 .ينظر حوؿ ىذه النقطة دتاـ حساف  ،اللغة العربية معناىا كمنياىا  ،عامل الكتب  ،ط  ، 200 ،ص . - 8 :
 .كىذه اظتدلوالت اظتقامية ىي كيانات ثقافية تقع خارج دائرة الفعل اطتاـ  ،كىي عماد الفعل التواصلي كما يقوؿ إيكو  ،أك كما قاؿ يف عبارتو اظتشهورة :
" فنحن ننظر إىل األشياء كالكائنات كما علمتنا الثقافة أف نفعل ذلك دائما " .ينظر :
7
السيميائية كفلسفة اللّغة  ،ص ، 128 :
 .ينظر ّ :

Umberto U. ECO (1999), Kant et l'ornithorynque, éd. Grasset, Paris, P. 70.
. 133
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ٞدُنما ٢اٞ ٫حٛنكحاًن ؛ بأ مضلى٧ ٫لمة ما ىى مجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىٕ اؾحٗماالتها في اللٛة  ،ؤو ّ
ؤأ اإلاٗجى ىى الاؾحٗما، 1 ٫
ّ
ًا
٧اأ ٖلى وعي ّ
ثام بالثراء الضاللي واخحماالت جٗضصو  ،طل ٪ؤأ مداولة الىنى ٫بلى مٗجى ٧لمة ما ًحُلب مٗغٞة بُُٟ٨ة
ٍت
2
اؾحٗمالها وؤوطه ثُبُ٣ها  ،وبأ ٧اأ ًدحمل ؤًًا صاللتها اإلاعجمُة الهغٍدة .
ً٣ضم بغانضوم )ٞ Brandom (1994هما ؤنؿب إلاا ندن به ـ ـ ـ ــضص الخىى ُٞه بسهىم م٣ىلة ٞحٛنكحاًن  ،بط ٌٗحبرىا
ىامة ونُ٣ة مدىعٍة في ٞهم اإلاٗجى بك٩ل ًلح٣ي ُٞه ال٣امىؽ باإلاىؾىٖة وٍحضازل ُٞه اإلاؿحىٍاأ ؛ الضاللي ّ
بقاعد ّ
والحضاولي
،ب٢غاع ّ
بإأ الٗعمة اللٛىٍة لِؿد وخضد من نٓام الضاللة ٞدؿب  ،ول٨جها وخضد ًم ٨ـ ـ ــن الحٗغٖ ٝلحها من زع ٫الاؾحٗما، ٫
3
بمٗجى ؤأ ٧ل نٓام صاللة مهنىٕ  ،في ألانل  ،بهض ٝبنحاض ٖملُات الحىانل.
ّ
ًا
ولم ً ٨ـ ـ ــن بى ٫عٍ٩ىع بُٗضا ٖن ىظا الُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغح ٖنضما وا ، ٤ٞفي ؾُمُىَُ٣او  ،بحأ الاٖحباعٍـ ـ ـ ـ ــن ماػطا بحأ مُُٗات
ال٣امىؽ وبٞغاػات اإلاىؾىٖة ؛ ٞال٣امىؽ ًخُذ له الحٟؿحر اإلاىيىعي الض ٤ُ٢للنهىم  ،بِنما جؿٟٗه اإلاىؾىٖة في
ّ
اإلاىْٟة لؤل٢نٗة والُ٣ىؽ  ،واإلاٗبرد
الحىنل بلى الٟهم بناء ٖلى الحجغبة ؤلانؿانُة الىاُٖة باالؾحسضام ـ ـ ـ ـ ــات الس٣اُٞة ِّ
ّ
بالغمىػ وؤلاقاعات والٗعمات  ،واإلاكٛلة للمسُا ٫والاؾحٗاعات...
ّ
الحىط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ؤًًا ما ؤ٦ضو بىَؿانـ  ،مغد ؤزغي ٖ ،نضما اٖحبر " الٗعمة " ٖضًمة الضاللة ،
والظي ً٣ىي ىظا
ٞالٗعمة بمٟغصىا ٢ض ال جشخي بإي صاللة  ،ول٨جها ثمل ٪مًمىنا  ،وٖلى ىظا ألاؾاؽ ً ،م٨ن لها ؤأ ث٩ىأ ٖنهغا مدحمع
ّ
بال ّؤنه ال ًم٨ن الح٨ٟحر في طل ٪من صوأ مغاٖاد ما ًمحز خًىعىا في ىظو الجمل ّ .
ً٣ضم بً٩ى  ،بهظا
لجمل مسحلٟة ،
الخهىم  ،مساال ب٩لمة ( َاولة ) ٣ُٞى » : ٫ماطا ًىطض بطأ في مًمىأ َ /اولة  /ما ًجٗلها ٢ابلة في ؤأ ثضزل في طمل مسل
 /الخؿاء ٞى ١الُاولة  /ؤو  /الُاولة مهنىٖة من اللىح  /ولِـ في طمل من ٢بُل  /الُاولة ثإ٧ل الؿم / ٪ؤو ٚ /ؿل وطهه
بالُاول ـ ـ ــة  /؟ لظا ًنبغي ؤأ ن٣ى ٫بأ ٧لمة َ /اولة  /بم٣حطخى بم٩انُة ثدلُلها باٖحباعىا ؤق٨ـ ـ ـ ـ ـ ــاال من اإلاًمىأ جكحر ـ ًٞع
4
ٖن ٖنانغ صاللُة طعٍة ـ بلى جٗلُمات ؾُاُ٢ة ثحد٨م في بم٩انُة بصعاطها في ؤطؼاء لٛىٍة ؤ٦بر حجما من الٗعمة« .
ؤما بطا ولُنا الىطهة ندى ألانىلُحأ الٗغب ٣ٞ ،ض ٧اأ ثسغٍج الضاللة ٖنضى ـ ـ ــم ًحم ٖبر النٓغ بلى اللٛة  ،بإنماَها
اإلاسحلٟة في الحٗبحر ٖ ،لى ؤجها منٓىمة لؿانُة وؾُماثُة في طات الى٢د ٟٞ ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الخُاب في ثجغبتهم الٗملُة ؤلاطغاثُة ،
ًا
ابحضاء  ،رم عبُها باإلا٣ام الظي ً٣حطخي ثل ٪الضاللة بٗض طل، ٪
٧اأ ًمغ بٗملُة ث ٪ُ٨ٟلؿانُة لبنِحه وثدلُل ٖنانغىا

. See : Wittgenstein, Ludwig. (1953), Philosophical Investigations : The German Text, Translated by G.E.M.

1

Anscombe, The MacMillan Company, New York, P. 43 .

مقًتف ٍ
ٍ
 . 2جتمع األدبيات اللّسانية اضتديثة على أ ّف اللّفظ ال ينْصرؼ عن داللتو اظتعجمية إالّ حُت االستعماؿ  ،أم عند إدراجو يف ٍ
بسياؽ غَت
سياؽ لغوم
ْ
ٍ
الصرحية  .ينظر :
لغوم  ،حينها فق ْط يكتسب دالالت حافّة إضافةن إىل داللتو ّ
 ، André Martinet, Element de linguistique generale, Collection Armand Colin , Paris, 5° édition, 2008, P. 65كينظر
كذلك  :عبد القادر الفاسي الفهرم  ،اللّسانيات كاللّغة العربية ؛ من ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاذج تركيبية كداللية  ،دار توبقاؿ  ،الدار البيضاء  ،ط  ، 98 ،ص ، 72 :
كينظر :نصر حامد أبوزيد  ،إشكالي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات القراءة كآليات التّأكيل  ،ص .ٔٓٓ :
. See : Brandom B. Robert (1994), Making It Explicit : Reasoning, Representing, and Discursive Commitment,

3

Harvard University Press (Cambridge).

السيميائية كفلسفة اللّغة  ،ص . 61 :
ّ .

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

18

مجلة حُل السضاػات ألازبُة والفىطٍة  -الٔام الثاوي  -الٔسز ً 9ىلُى 2015

بمٗجى ؤجهم ٧انىا ال ً٨حٟىأ  ،في ٞهمهم النهىم  ،بما ث٣ضمة البنُات اللؿانُة من صالالت ٢غٍبة  ،محجاوػٍجها بلى عنض
ًا 1
اإلاٗالم الحضاولُة ألابٗض قإوا .
وفي ألازحر وٖلى ؾبُل الخحم ًم٨ننا ال٣ى ٫بأ بم٩انُة نُاٚة نٓغٍة ناجخة للضاللة في ؿيل مىػىٓة ثب٣ى
مغتهنة بمضي ال٣ضعد ٖلى الجم٘  ،في ؤنمىطض واخض  ،بحأ ٓلمي الساللة والحساولُة  ،م٘ ما ًحُلبه ىظا ألامغ من يغوعد
جُٛحر النٓغ للٛة "  " ٫وٞهمها ٖلى ؤجها كامىغ مسحهغ  ،ول٨ن بالنٓغ بلحها واٖحباعىا نٓاما مٗ٣ضا من الٟ٨اءات
2
املىػىُٓة .
ملازض ومطاحٕ املل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاٌ :
ّر
ّر
الحإوٍل بين ّر
الؼمُائُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات والحفىُىُة  ،ثغطمة وث٣ضًم  :ؾُٗض بن٨غاص  ،اإلاغ٦ؼ الس٣افي الٗغبي  ،الُبٗة
ـ ؤمبرثى بً٨ـى ؛
ألاولى . 2000 ،
ّر
ـ ؤمبرثى بً٩ى ؛ ّر
الؼُمُائُة وفلؼفة اللغة  ،ثغطمة  :ؤخمض الهمعي  ،اإلانُمة الٗغبُة للترطمة  ،بحروت . 2005 ،1ٍ ،
ـ ؤمبرثى بً٩ى ؛ الٔالمة  :ثحلُل املفهىم وثاضٍذه  ،ثغ  :ؾُٗض بن ٦غاص  ،اإلاغ٦ـؼ الس٣اٞـي الٗغبي  ،بحروت . 2007 ، 1ٍ ،
ـ آلامضي ٖ ،لي بن مدمض ؛ حيام في ؤكىٌ ألاحيام  ،ثدٖ :٤ُ٣بض الغػاُٟٟٖ ١ي  ،صاع الهمُعي للنكغ والحىػَ٘ ،
الغٍاى .2003 ، 1ٍ ،
ـ ؤمحأ ٖسماأ ؛ الفلؼفة ّر
الطواكُة  ،م٨حبة الانجلى مهغٍة  ،ال٣اىغد .1998 ، 3 ٍ ،
ّر
ـ ثمام خؿاأ ؛ اللغة الٔطبُة مٔىاها ومىُاها ٖ ،الم ال٨حب  ،ال٣اىغد .2006 ، 5ٍ ،
ّر
ـ الجغطانـي ٖ ،لي بن مدمض بن ٖلي ؛ الحٔطٍفات  ،ثد : ٤ُ٣ببغاىُم ألابُاعي  ،صاع ال٨حاب الٗغبي  ،بحروت 1405 ، 1ٍ ،
ه.
ّ
للنكـغ ّ
ـ طحراع صولىصا ٫؛ ّر
والحىػَ٘  ،العطُ٢ة
الؼُمُائُات ؤو هِطٍـة الٔالمات  ،ثغطمـة ٖ :بض الغخمن بىٖلي  ،صاع الخىاع
.2004 ، 1ٍ ،
ّر
ـ خامض ؤبى ػٍض ؛ بؿيالُات اللطاءة وآلُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الحإوٍل ،اإلاغ٦ؼ الس٣افي الٗغبي . 1996 ، 4 ٍ ،
ـ خنىأ مباع ٥؛ زضوغ في ّر
الؼُمُائُ ـ ـ ـ ـ ـ ــات  ،صاع ثىب٣ا ٫للنكغ  ،الضاع البًُاء  ،اإلاٛغب .1987 ، 1ٍ ،
ـ الغاػي ٞ ،سغ الضًن ؛ املحلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىٌ في ٓلم ؤكىٌ الفله  ،ثد : ٤ُ٣الض٦حىع َه طابغ ُٞاى الٗلىاني  ،طامٗة ؤلامام
مدمض بن ؾٗىص ؤلاؾعمُة  ،الغٍاى  1400 ، 1ٍ ،ه.
ّر
ـ ػٍضاأ  ،مدمض ٞهمي ؛ في فلؼفة اللغة  ،صاع الجهًة الٗغبُة  ،بحروت .1985 ،
الؼمُائُات مفاهُمها وثٌبُلات ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ،صاع الخىاع للنكغ ّ
ـ ؾُٗض بن٨غاص ؛ ّر
والحىػَ٘ .2012 ، 3ٍ ،

الرزاؽ عفيفي  ،دار الصميعي للنشر كالتوزيع  ،الرياض  ،ط ، 200 ،
 .ينظر  :علي بن ػتمد اآلمدم ؛ اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ  ،حتقيق  :عبد ّ

ج ،ص.8:
2
السيميائية كفلسفة اللّغة  ،ص . 184 ، 135 :
 .ينظر ّ :
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.1985
ّر
الـٔطي ٓىس ّر
 طىصت نهغ ؛ ّر٠َـ ٖا
.1983 ، 3 ٍ ،  لبناأ،  بحروت،  صاع ألانضلـ، اللىفُة
الطمع
 ؤبى خامض مدمض بن مدمض ؛ مُٔـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاض الٔلم في ّر، ؼاليٛـ ال
، ٝ صاع اإلاٗاع، حىع ؾلُماأ صنُا٦ الض: ٤ُ٣ ثد، فً املىٌم
. 1961 ، مهغ
. 1993 ، 1ٍ ، حب الٗلمُة٨ صاع ال،  ؤبى خامض مدمض بن مدمض ؛ املؼحلف ـ ـ ـ ــى، ؼاليٛـ ال
 ـAndré Martinet, Element de linguistique génerale, Collection Armand Colin , Paris, 5°
édition.
 ـBrandom B. Robert (1994), Making It Explicit : Reasoning, Representing, and
Discursive Commitment, Harvard University Press (Cambridge(.
 ـPeirce, Charles Sanders, Collected parers, Division of signs, Charles Hartshorne and Paul
Weiss eds., Harvard University Press, Cambridge, MA.
 ـPeirce, Charles Sanders (1998), Ecrits sur le signe, traduits et commentés par G. Deledalle,
Ed. Seuil, Paris.
 ـRastier, François (1987), Sémantique interprétative , Presses universitaires de France,
Paris.
 ـUmberto U. ECO (1993) , Sémiotique et philosophie du langage, édition Presses
Universitaires de France.
Umberto U. ECO (1999), Kant et l'ornithorynque, éd. Grasset, Paris.ـ
 ـWittgenstein, Ludwig. (1953), Philosophical Investigations, Translated by G.E.M.
Anscombe, The MacMillan Company, New York .
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ّر
زو ُّيي الثىضة الجعائطٍة في الـٔط الٔطبي الحسًث
السهحىض ٓامط ضها .املطهع الجامعي -مُلة(الجعائط).

* -امللـذـم:
ل٣ض ٧اند السىعد الجؼاثغٍة ،وماػالد ملهمة الكٗغاء الٗغب ٖلى ازحع ٝانحماءاتهم خُص سخغوا ؤ٢عمهم ،وقٗغىم في
ّ
طم مسحل ٠ؤق٩ا٢ ٫م٘ الاؾحٗماع الٟغنسخي الٛاقم مهما ٧اأ،وؤًنما وطض٩ٞ،اأ الكٗغاء الٗغب خُجها ٌكاع٧ىأ في نن٘ صو ّي
السىعد الجؼاثغٍة اإلاباع٦ة بكٗغ ػلؼ ٫نىعد الٗضو الٟغنسخي في مسحل ٠اإلاداٞل،واإلاهغطانات اإلادلُة وؤلا٢لُمُة٧،اقٟا مضي
ػٍ ٠اإلاؿحٗمغ الٟغنسخي بكإأ مباصت السىعد التي ٢امد ٖلحها صولحه من طهة،وخ٣ُ٣ة اإلاجاػع التي ث٣ىم بها في ؤعى الجؼاثغ
من طهة رانُة ؤمام الغؤي الٗام الٗالمي.
اليلمات املفحاحُة :السىعد -الجؼاثغٍة—الكٗغاء -الاؾحٗماع -الٗضو الٟغنسخي.
* -مـسدــل:
ّ
ٌٗض َطصو ُّي "الثىضة الجعائطٍة" ّ
ب٩ل خُشُاثه وَ٣ىؾه ىى الؼزم الظي ٞايد به ٢غاثذ قٗغاء الىَن الٗغبي مىا٦بحأ به
ِّ
ّ
ّ
ّ
٧ل اإلاأسخي وآلاالم التي قهضوىا ؤو قٛلتهم ّ
الٛاقمة،وألاىم من طل٧ ٪له
وؤع٢د ث٨ٟحرىم ّبباأ الٟترد الاؾحٗماعٍة الٟغنؿُة
ما ث٨بضو ىظا ألازحر في زمؿُنُات ال٣غأ اإلااضخي من ّ
ثدضي ونغإ م٘ الاؾحٗماع الٟغنسخي من طهة،واإلاكهض الؿُاسخي الظي
ّ
انٗ٨ـ ٖلى الىا ٘٢اإلاِٗل للكٗب الجؼاثغي من طهة ؤزغيٞ،جهٌ ىاالء الكٗغاء من عماص السىعد مكاع٦حأ في الظوص ٖن
وَن طغٍذ ٌؿمى"الجعائط" ّ
ب٩ل ماطاصت به ٢غاثدهم الكٗغٍة من نىع زالضد جٗ٨ـ بكاٖة اإلاٗاناد ،وٖٓم اإلاٗاع ٥التي
ٍت
ّؤع٢د الكاٖغ والؿُاسخي واإلاىاَن الٗغبـي للى٢ى ٝفي مسحل ٠ؤوطه اإلاسخ والايُهاص بكتى ؤق٩اله الظي ماعؾه الاؾحٗماع
الٟغنسخي ٖلى ّ
٧ل ؤَُا ٝاإلاجحم٘ الجؼاثغي.
وٖلُه جٗضصت ؤق٩ا ٫الهغإ "الثىضي /الؼُاس ي" الظي زايه الكاٖغ الٗغبي ؤرناء رىعد الحدغٍغ الجؼاثغٍة اإلاباع٦ة
و ٠ُ٦اؾحُإ ىظو ألازحر من زىى ٚماع البدص ٖن خغٍة ىظا الكٗب واإلاكاع٦ة في مهامه البُىلُة ،و ٠ُ٦ؤ٢ضم ٖلى
ا٦خؿاب الح٣ضًغ والاخترام لبُىالثه السىعٍة من ٧اٞة ؤَُا ٝالكٗىب الٗغبُة اإلاكغُ٢ة واإلاٛغبُة،والحاعٍش ًظ٦غ لنا الٗضًض
من بُىالت اإلاجاىضًن الجؼاثغٍن بضاًة من "ألامير ٓبس اللازض الجعائطي" ،بلى"ؤحمس ظباهة"،و"حمُلة بىحيرز " بلى"الٔطبي
ّ
ّ
ّ
ّ
ألابُا٩ٞ،٫ل ىاالء النماطض السىعٍة زايىا عخلة الٟ٨اح اإلاؿلر والجزا ٫في سخات الىالى ما٦ضًن
بً مهُسي" وٚحرىم من
ٖلى صوعىم في ثدغٍغ وَجهم من عىن الاؾحضماع الٟغنسخي بكتى الىؾاثل اإلاكغوٖة،وٚحر اإلاكغوٖة بضاًة من النًا ٫بال٣لم
بلى النًا ٫بالؿعح ،وٚحر طل ٪من ألاٖما ٫الجلُلة التي ٧اند ثل٣ى السناء من ٢بل الكٗغاء وألاصباء الٗغب الظًن اخحٟىا
بالسىعد الحدغٍغٍة،و٧اند ثل ٪النماطض السىعٍة ملهمة لنٓم الكٗغ والحٛجي بإمجاصىا وبُىالتها التي ؤؾمٗد الٗالم الٛغبي
الظي ؤنابه الهمم ٖن رىعد الخغٍة في الجؼاثغ ٩ٞاأ قٗغاء الىَن الٗغبي من "ػىضٍا وملط ؿطكا" بلى "ثىوؽ واملغطب
ألاكص ى غطبا" ٌؿانضوأ السىعد الجؼاثغٍة اإلاباع٦ة من زع ٫الحٗغٍ ٠بهظو السىعد وبؾمإ نضىا الٗالم في مسحل٠
اإلاهغطانات الكٗغٍة.
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ؤ -مـيلة البحـث:
إلاا ٧اند السىعد الحدغٍغٍة اإلاباع٦ة هي الىؾُلة الٟٗالة الىخُضد إلاىاطهة الاؾحٗماع الٟغنسخي في ّ
ْل الحٛحرات والحدىالت
الٗاإلاُة من ؤطل خغٍة الكٗىب٧،اأ صوع اإلاس ٠٣الجؼاثغي ال ّ
ً٣ل طضاعد،وؤىمُة ٖن نٓحرو اإلاجاىض بالؿعح إلاىاطهة
َُٛاأ،وبُل اإلاؿحٗمغ الٟغنسخي ندى بلىعد اثجاىاتهم وث ٠ُُ٨مماعؾاتهم بما ًسضم مهلخة ألامة وٍداٖ ٔٞلى ب٣ائها
واؾحمغاعٍة نمىىاّ ،
ٞةأ الخاطة ثبضو ماؾة لتربُة طُل من اإلاسٟ٣حأ ٢اصعٍن ٖلى مجابهة "ثحسًات الثىضة الجعائطٍة"من
طهة في ّ
ْل ؤػمات اإلانُ٣ة الٗغبُة ،وؤلاٞاصد مجها من طهة ؤزغي،من زع ٫ثغبُة طُل مس ٠٣واعي ٌؿحُُ٘ نناٖة مؿح٣بل
ر٣افي ًدمي ىىٍخنا الس٣اُٞة والحاعٍسُة،والخًاعٍة في ّ
ْل الحدضًات اإلاحنىٖة ،وٖلُه ًم٨ن ثدضًض مك٩لة البدص في الؿاا٫
ػُِل املثلف الجعائطي وآُا بمؼاولُاثه ومححىٍات ا الثلافُة والحواضٍة في ّر
ّر
ُل ألاظمات التي جٔلف
آلاجي(:بلى متى
باملىٌلة الٔطبُة ،؟).
ب -فطهُات البحثٌ :ؿتهض ٝالبدص وي٘ الٟغيُات آلاثُة:
.
.2
.

الحٗغٖ ٝلى صوع اإلاس ٠٣اإلابضٕ في الضٞإ ٖن رىعثه،وثمجُضىا ثاعٍسُا.
الحٗغٖ ٝلى ّ
ؤىم آلاراع اإلاسحلٟة للمس ٠٣الجؼاثغي ،وبهٟة زانة "ؿآط الثىضة الجعائطٍة :مف ــسي ظهطٍا"
الحٗغٖ ٝلى ّ
ؤىم اإلادضصات والحىطهات الغثِؿة للمس ٠٣الجؼاثغي الخالي،وصوعو في عاىن ألامة اإلاٗانغ.

حـ-ؤهمـُة البحثً:م٨ن ؤأ ًُٟض ىظا البدص في آلاجي:
ّ -1
بأ ىظا البدص ًٟحذ اإلاجا ٫ؤمام صعاؾات ؤزغي تهحم بضوع اإلاس ٠٣في عاىن ؤمحه ،وؤرغ طلٖ ٪لى الجانب
ّ
الحاعٍذي،والخًاعي للكٗىب .
 -2ىظا البدص الخالي ًداو ٫ؾض الن٣و في مُضاأ البدص الٗلمي في مجا ٫نغإ اإلاس ٠٣م٘ وا ٘٢السىعات
الكٗبُة،وألاػمات التي جكهضىا اإلانُ٣ة الٗغبُة.
ّ -3
بأ ما ؾخؿٟغ ٖنه ّ
الضعاؾة الخالُة من نحاثج ٢ض ٌؿاٖض في ثىٞحر خلى ٫ناطٗة ىاصٞة ثاصي بلى ببغاػ الضوع
ِّ
اإلاسالي،والخ٣ُ٣ي للمس ٠٣الجؼاثغي ندى ؤمحه للحس ٠ُٟالحضعٍجي من خضد الايُغابات واإلاك٨عت الناثجة ٖن ؾلبُة
الس٣اٞة من طهة ،وثُٟٗل صوع اإلاس ٠٣إلاىاطهة ّ
٧ل ألازُاع التي باثد تهضص ُ٦اأ الكٗىب.
ز -ه ـ ــسف البحث :حهض ٝالبدص بلى ببغاػ آلاراع اإلاسحلٟة للمس ٠٣الٗغبي وبهٟة زانة الكاٖغ الجؼاثغي"مفسي ظهطٍا" ٖلى
اإلاجحم٘ ٨ٞغٍا،وخًاعٍا وثاعٍسُا،وصوع اإلاس ٠٣في عاىن ؤمحه.
ه ـ -حـسوز البحث :ثندهغ خضوص ىظا البدص في اإلادضصات الحالُة:
ًا
 .الخضوص اإلاىيىُٖة :خضوص ّ
الضعاؾة مىيىُٖا بإجها ثغ٦ؼ ٖلى ألاصواع ال٨ٟغٍة،والخًاعٍة للمس ٠٣الجؼاثغي إلاىاطهة
ِّ
ّ
ثدضًات وثإرحرات مابات ٌٗغ ٝبالغبُ٘ الٗغبي ،للخض من ثبٗاثه في عاىن ألامة الجؼاثغٍة بك٩ل زام.
 .2الخضوص اإلا٩انُة :ؾىً ٝحم التر٦حز ٖلى اإلاس ٠٣الجؼاثغي،وبك٩ل زام اإلاس ٠٣الكاٖغ"مفسي ظهطٍا"،وما ٢ضمه
للس٣اٞة الجؼاثغٍة ثاعٍسُا/خًاعٍا٨ٞ/غٍا.
 .الخضوص الؼمانُة :ثم بطغاء ىظا البدص زع ٫الٗام ّ
2014م.
الضعاسخي
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و  -مىـ ج البحث:
ؾى ٝجؿحسضم ىظو الضعاؾة اإلانهج الىنٟي،والحاعٍذي من زع ٫طم٘ بُانات ونُٟة،ولِـ بالًغوعد ثىيُذ ٖع٢ات
ؤو ازحباع ٞغيُات،والُ٣ام بحنباات ؤو الحىنل بلى مٗاأ ومًامحأ عٚم ّ
ؤأ البدص حهض ٝبلى الحىنل بلى ثل٪
ألاىضا،ٝوؾِحم ثخب٘ ْاىغد اإلاس ٠٣الجؼاثغي من زع ٫السىعد الحدغٍغٍة اإلاباع٦ة إلاٗغٞة بٌٗ الخ٣اثٖ ٤ن وا ٘٢اإلاس٠٣
ٞحها ،وؤرغ طلٖ ٪لى ثاعٍسنا النًالي،وما ناصٞه اإلاسٟ٣ىأ من بق٩االت ٖلى مؿحىي ألا٩ٞاع،ؤو ٖلى مؿحىي اإلاباصت السىعٍة
الٗغبُة وُ٢مها الخًاعٍة والس٣اُٞة،باإلياٞة بلى ث٣ضًم عئٍة اإلاس ٠٣وصوعو في ندى ؤمحه ،والحدضًات التي ثىاطه ىظو ألاصواع
خالُا في ّ
ْل الحىثغات الضازلُة،والخغا ٥الٗغبي الظي بات زُغا ّ
ًمـ بالكٗىب،وألامم الٗغبُة بك٩ل زام.
ظّ -ر
السضاػـات الؼابلة:
ِر
في ىظا الجؼء من البدص ؾىً ٝحم اؾحٗغاى بٌٗ ّ
الضعاؾات والبدىذ والتي لها اعثباٍ مباقغ بمىيىٕ البدص ،وىظو
ِّ
ّ
الضعاؾات الؿاب٣ة ٧اآلجي:
ِّ
 -1صعاؾة ؤحمس ػالم ألاحمط(:)1990
ّ
ٖنىاجها(اإلاس ٠٣الٗغبي ...واٗ٢ه وصوعو)،مجلة الىخضد،اإلاٛغب.66ٕ ،
 -2صعاؾة ٓعمي بـاضة (2013م):
وٖنىاجها (ٖن اإلاس ٠٣والسىعد) مجلة ّ
ثبحأُ٢ ،غ. 04ٕ،
2003م) :وٖنىاجها (الكٗغ الجؼاثغي والسىعد الحدغٍغٍة)،مجلة آلاصاب والٗلىم الاطحماُٖة،منكىعات
-3صعاؾة الٔطبي زحى (
طامٗة ؾُُ.03ٕ،٠
وٖمىما ل٣ض اؾحٟاص البدص الخالي من ىظو ّ
الضعاؾات في وي٘ ؤلاَاع النٓغي للبدص،واإلاحٗل ٤بضوع اإلاس ٠٣الٗغبي في
ِّ
عاىن مؿح٣بل ؤمحه ،وبق٩الُة الس٣اٞة ٦هىعد جؿحضعي من ال٣اثمحأ ٖلحها بص الىعي ال٨ٟغي،وال٣ىمي لخماًة التراذ
ال٨ٟغي،وثنىٍغ الٗ٣ى ٫بما ًدُِ بها من ؤزُاع باثد تهضص ُ٦اأ ّ
ألامة ،وطل ٪بىي٘ اإلادضصات والحىطهات الغثِؿُة
للمس ٠٣الٗغبي،وعبُه بحاعٍش اإلاسٟ٣حأ السىعٍحأ في ثد ٤ُ٣الحىاػأ ال٨ٟغي بحأ ؤنالحنا والٛؼو الس٣افي ال٣اصم بلُنا ٖن َغٍ٤
الٗىإلاة الس٣اُٞة ٦سُغ ًتربو بالكٗىب،وألامم.
ّر
* -املحىض ّر
ألاوٌ :بىآـث الـٔط الثىضي الجعائطي ومىاهُٔه
ٖنضما ن٣غأ الكٗغ بالسىعد اإلاؿلخة ٞندن ؤمام محٗححأ:محٗة ّ
الٟن الكٗغي بسُاله وثهىٍغو ومىؾُ٣او،ومحٗة
اإلاىيىٕ بؼزمه وىىله وعوٖحه التي ثغ٦د آراعىا في نٟىؽ الجؼاثغٍحأٞ،هظا ىى خا ٫الكٗغاء الٗغب م٘ السىعد الجؼاثغٍة التي
ٖؼ زالضد ال ثارغ ٖلحها الٗىامل واإلاحٛحرات،ومهما ً٨ن ّ
ؤطىلد الٗالم ببُىالت ؤبنائها،وعؾمد للجؼاثغ لىخة ّ
ٞ،ةأ ٖٓمة
ّ
السىعد الجؼاثغٍة ّ
جٗض مدُة من مدُات ؤلابضإ الكٗغي،ومهضعا مهما من مهاصع ؤلالهام،وٍب٣ى الكٗغ السىعي الظي ُ٢ل
في الجؼاثغ وثناو ٫رىعتها اإلاباع٦ة ّ
ٌٗض سجع ثاعٍسُا ىاما حهض »ٝبلى بٗص الغوح الىَنُة وث٣ىٍة الجزٖة ال٣ىمُة ومااػعد
خغب الغقاقات بدغب ال٩لمة.«1

 .أنسية بركات درار:أدب النضاؿ يف اصتزائرمنٗ٘ ٜٔحىت االستقالؿ،اظتؤسسة الوطنية للفنوف اظتطبعية ،اصتزائر ،طٔ ،ٜٔٛ٘ ،صٓٓٔ.
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ل٣ض جٗضصت منا٢ب ومىايُ٘ السىعد الجؼاثغٍة،وخًىعىا في صواوٍن الكٗغ الٗغبي من ثمجُض للسىاع،والحٛجي
بانحهاعاتهم،وث٣ضٌـ ثطخُاتهم زانة الكهضاء مجهم،وع ٌٞإلاسحل ٠ؤؾالُب الاؾحٗماع الٟغنسخي اإلادحل -الظي ماعؽ لٛة
ّ
ّ
واإلاىاطهة،وطم طغاثم الاؾحٗماع الٟغنسخي يض
اإلاىت والحخكغٍض ٖلى قٗب ؤٖؼ -٫وخص مسحل ٠قغاثذ الكٗب ٖلى الهمىص
ِّ
الٗؼ ٫من ؤبناء الجؼاثغ زانة ٞية ألاَٟا ٫والنؿاء والكُىر،و٦ك ٠ثل ٪الجغاثم للغؤي الٗام الٗالمي وبصانتها بكضد
،وٚحرىا من اإلاىايُ٘ التي ؤبضٕ ٞحها الكاٖغ الٗغبي ،وب٣ضع ما جكغٞد رىعثنا اإلاجُضد بجهىص الكٗغاء الٗغب٣ٞ ،ض جكغٞىا
ىم ٦ظل ٪بها،وىظو هي النخُجة الُبُُٗة لحعخم الكٗغ السىعي الٗغبي م٘ ألاخضاذ الحاعٍسُة الجلُلة للسىعد
الجؼاثغٍة،ومىا٦بتها بالحضعض لُب٣ى الكٗغ قاىضا ثاعٍسُا ٖلحها،ومىا٦بحه إلاسحل ٠ألاخضاذ الباعػد التي ٖاٌكها الكٗغاء
الٗغب،وثجغٖىا مغاعاتها ٖبر مسحل٢ ٠نىات الاثها ٫التي ٧اند ثحاب٘ ٖن ٦سب ما ًدضذ في ؤعى الجؼاثغ من رىعد ونًا٫
ّ
يض اإلاؿحٗمغ الٟغنسخي.
ّر
 .1-1بىآـث الـٔط الثىضي الجعائطي:
ل٣ض ٧اند الٗضًض من ألاؾماء الكٗغٍة العمٗة ث٨حب ٖن السىعد الجؼاثغٍة في مسحل ٠الصخ ٠واإلاجعت الٗغبُة
ّ
اإلاٛحهبةٗٞ،ض الكٗغ السىعي خُجها منبرا ىاما لن٣ل ؤزباع السىعد الجؼاثغٍة ونن٘
صٞاٖا ٖجها من ؤطل ثد ٤ُ٣خغٍتها
ؤمجاصىا وبُىالتها،وٖلُه ٢ض ثنىٖد بىاٖص السىعد الجؼاثغٍة في باٖسحأ ؾُاسخي،واطحماعي.
ؤ-البآـث الؼُاس ي(اللىمي):
ًجضع بنا الى٢ىٖ ٝنض الباٖص السىعي الؿُاسخي الظي ٧اأ ىضٞا للٗضًض من الكٗغاءٞ ،الجزإ اإلاؿلر م٘ الاؾحضماع
الٟغنسخي ٧اأ ؾببا في الخص ٖلى الجهاص باٖحباعو ؤًٞل الٗباصات وؤقغ ٝمىت في نٓغىم زانة اإلاىت في ؾاخة
الجهاص،والاؾخكهاص في ؾبُل هللا والىَن،وىظا مٗا طٗل اإلاعجم الكٗغي ٚنُا ّ
ب٩ل اإلاٗاني،والٗباعات السىعٍة الضالة ٖلى
قغ ٝالجهاص والضاُٖة بلى ؤزظ الاؾح٣عٞ،٫من اإلاٗغوّ ٝ
ؤأ» الٗع٢ة بحأ ألاصب والؿُاؾة زهبة ومٗ٣ضد ،لِـ للؿُاؾة
في ألاصب ؤأ ثدهغ باإلاٗجى الح٣جي ٞظلً ٪نٟي ألاصبُة ،الؿُاؾة في ألاصب ثدهغ بمٗناىا الحاعٍذي ؤي بما هي ؤق٩ا ٫لىُٖه
ومماعؾحه الخُاد الاطحماُٖة ،وألاصبُة لُماعؽ الؿُاؾة في بنحاطه ول٨ن بإصواثه )...( ،وما ؤنٗب طلٖ ٪نضما ً٩ىأ الكٗغ
ىى ؤصاد الغئٍة.«1
٦ما ّ
بأ ثُىع ألاخضاذ الؿُاؾُة في بضاًة الخمؿُنُات والتي ثىطد بانضالٕ السىعد اإلآٟغد ص ٘ٞبالكاٖغ الٗغبي بلى ؤأ
ع ٌٞالب٣اء مٗؼوال ٖما ًجغي من ؤخضاذ ؾُاؾُة في ؤعى الجؼاثغ بل ّ
ؤنغ ٖلى اإلاكاع٦ة في الضٞإ ٖجها ب٣لمه الكٗغي
بك٩ل واضر ومباقغ،وؤأ ٌسجل وطىصو ٖملُا في رىعد "هىفم ر 1954م" ٩ٞاأ ٖلُه ؤأ ًًُل٘ بىاطبه في الٗمل السىعي
ّ
بجانب السىاع الجؼاثغٍحأ ،من زع ٫ثنُٓم نٟىٞه وثجنُض ٢غٍدحه الكٗغٍة في ثسلُض ثاعٍش السىعد اإلاجُض ،ونًالها
ّ
الؿُاسخي واإلاؿلر مٗا في رناًا ٢هاثضو وصواوٍنه الكٗغٍة ختى ًحد ٤٣النهغ ٖلى ؤًضي السىاع الجؼاثغٍحأ.
ّ
ٗٞع اؾحمات الكٗغاء الٗغب في الظوص ٖن السىعد الجؼاثغٍة،وثسلُضىا في مسحل ٠اإلاداٞل الكٗغٍة،وثد ٤ُ٣نىٕ من
ؤلاقهاع الكٗغي لها،ختى ًخؿجى لها الب٣اء َىٍع مما ًد ٤٣لها النهغ،وٍضخغ الٗضو الٟغنسخي ٖن ؤعيها ،وىظا ما ّ
م٨ن
نىٕ من الحدضي اإلاباقغ لٟغنؿا التي ٧اند جٗض ٢بلة الخغٍة
ىاالء الكٗغاء من ؤزظ م٩انة في ٢لىب الجؼاثغٍحأ ،وزلٍ ٤ت

نبيل سليماف:أسئلة الواقعية كااللتزاـ،دار اضتوار للنشر كالتوزيع سوريا ،ط٘ ،ٔ،ٜٔٛصٖ..ٜ
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واإلاؿاواد،وثضعي اخترامها خ٣ى ١ؤلانؿاأ والضٞإ ٖجهاٞ،الكٗغ الٗغبي ٦كٖ ٠م ٤الؼٍ ٠الٟغنسخي لحل ٪اإلاباصت ٞالىا٘٢
خيء والحٛجي باألمجاص الٟغنؿُة خيء آزغ.
ب-البآـث الاححـماعي:
والكاٖغ الٗغبي في جهاًة اإلاُا »ٝمؿاوٖ ٫ن ث٣ضم مجحمٗه وثإزغو باٖحباعو مكاع٧ا ُٞه محإرغا به مارغا ُٞه،« 1وبما
ًظوص به ٖن وَنه في الؿلم والخغب،والثسجي ٖؼٍمحه ؤًة مًٗلة ٞهى بمسابة الصخٟي في ن٣ل ألازباع وثٟنُضىا،انُع٢ا من
ّ
ؤأ الكٗغ السىعي الٗغبي الظي جٛجى بالسىعد الجؼاثغٍة ثمحز بالغوح الىَنُة والضٞإ ٖن خغٍة و٦غامة الٟغص الجؼاثغي ألاٖؼ،٫
٩ٞاأ الكٗغ السىعي الٗغبي بمسابة السجل الهاص ١للنبٌ الاطحماعي والس٣افي والضًجي ،خُص سجل ال٨سحر من الخىاصذ
الحاعٍسُةٞ ،حاب٘ مٗاع ٥طبهة الحدغٍغ الىَجي اإلاسحلٟة في ٧امل عبىٕ ؤعى الجؼاثغ مسجع انحهاعاتها وؤمجاصىا وخاعب
الٓلم والُُٛاأ الٟغنسخي ب٩ل ؤَُاٞه الظي قنه الاؾحٗماع ،وٖمعئو من اإلاغثؼ٢ة،والخىنة يض ؤبناء الجؼاثغ ،و٢ض نىع
الكٗغ الٗغبي ثل ٪اإلاكاىض بضا ٘ٞالحإعٍش للسىعد الجؼاثغٍة ٦مدُة ىامة من ثاعٍش ألامة الٗغبُة.
ل٣ض ٧اأ الكٗغ السىعي من ؤ٦ثر ىظو الهُ ٜجٗبحرا ٖن ثاعٍش السىعد الجؼاثغٍة من زع ٫الحٟاٖل ومدا٧اد ثل٪
ألاخضاذ البُىلُة ّ
ب٩ل ؾمات الىطضاأ والٗ٣ل والغوح وبُا٢ة جٗبحرًة ٞغيد خًىعىا ٖلى نُٗض ؤ٦ثر من قاٖغ ٖغبي
مجُض ،وٞغيد بظل ٪نٟؿها ٖلى ؤنماَه الحٗبحرًة التي اؾحٗاأ بها لحبلُ ٜعؾالة الكٗغ ،والسىعد إلاسحل ٠ب٣إ الٗالم٦،جؼء
من الظا٦غد الكٗغٍة الٗغبُة لحاعٍش السىعد الجؼاثغٍة،وم٣ىم ؤؾاسخي من م٣ىمات الصخهُة الٗغبُة التي ثحمحز بالغوح
الىَنُة والضٞإ ٖن الخغٍة وال٨غامة ،طلّ ٪
ؤأ منُل٣ات الكٗغ السىعي هي منُل٣ات واُٗ٢ة نابٗة من آالم وطغاح الكٗب
ّ
الجؼاثغي لِـ ٞحها من الخُا ٫والحهىع بال ما ًضٖم الىا ٘٢الاطحماعي ،وَُٗي الهىعد الكٗغٍة بٗضىا ووٗ٢ها في نٟـ
اإلاحل٣ي،زانة الٛغبي الظي ال ٌٗغ ٝخ٣ُ٣ة ماًجغي في الجؼاثغ.
ّر
ّر
 .2-1مىاهُٕ الـٔط الثىضي الجعائطي:
انُع٢ا من ؤلاًماأ الغاسخ بضوع الكاٖغ الٗغبي ندى ً٢اًا ؤمحه الٗغبُة ٖبر الكاٖغ الٗغبي ٖن السىعد الجؼاثغٍة
خحأ ؤصع ٥مؿاولُحه ثجاىهاٞ ،جهٌ من ع٧ام الحاعٍش،وؤنبذ ً٣اوم صازل نٟى ٝالسىعد الجؼاثغٍة اإلاؿلخة بنٓمه للكٗغ
ب٩ل ٖؼم وثهمُم وبعاصد نلبة جٗؼػ نٟى ٝاإلاجاىضًن وثلهم ٟ٦اخهم في ألاعٍا ٝواإلاضأ ب٩ل ال٣هاثض النًالُة التي ثد٩ي
رىعتهم وؤمجاصىم الخالضد ،وبؿالتهم في مٗاع ٥الكغ ٝيض الاؾحٗماع الٟغنسخي ،وىظو هي النخُجة الُبُُٗة لحعخم الكٗغ
السىعي الجؼاثغي م٘ ٧اٞة ألاخضاذ الحاعٍسُة الجلُلة ومىا٦بتها بالحضعض لُب٣ى الكٗغ قاىضا ٖلحها من زع ٫نٓم ٢هاثض
رىعٍة وثغبُة السىاع الكباب ٖلحها » بٗسا لؤلمل وخكضا للهمم،وثدغًٍا ٖلى الجهاص،وٖؼٞا ٖلى ؤوثاع الٗاَٟة بظ٦غ خا٫
الس٩الى والُحامى والجنىص للحدٟحز ٖلى اإلاطخي ٢ضما في مىاطهة ْلم ووخكُة الاؾحٗماع الٟغنسخي.«2
ّ
وفي خ٣ُ٣ة ألامغ ٧اأ الكٗغ السىعي وماػا ٫وؾُلة ًٟصر من زعىا الكٗغاء ٖلى ؤىمُة صٞإ الكاٖغ الٗغبي ٖن
ً٢اًا مجحمٗه ٢اَبة،وىظا ىى قإأ الكٗغاء منض نكإد الكٗغ الٗغبيٞ،الكٗغاء الٗغب نجضىم في زمؿُنُات ال٣غأ
اإلااضخي ٢ض عىنىا خُاتهم وؤ٢عمهم لحجؿُض ؤخعم وَمىخات السىعد الجؼاثغٍة من ؤطل نُلها الخغٍة والاؾح٣ع٩ٞ ٫اأ خُجها
قٗغىم مكهضا ٞنُا ٌٗ٨ـ مسحل ٠الٓىاىغ الاطحماُٖة والؿُاؾُة للسىعد الجؼاثغٍة التي اخحٟى النٓم الٗغبي،وطٗلها

 .رضا عامر:مقاربة سيمائية يف عنواف ديواف بسمات من الصحراء،غتلة الباحث،عٗٓ ،منشورات جامعة البويرة،ٕٓٓٛ،ص.ٔٓٚ
 . 2سعيدة زتزاكم :يف األغنية الثورية األكراسية،غتلة التبيُت،منشورات اصتمعية الثقافية اصتاحظية ،اصتزائر،عٕٖ،ٖٕ،ٕٜٓٓ،ص.ٜٛ
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ىضٞه اإلانكىص في ّ
٧ل ؾاخة قٗغٍة٣ً ،ضمها ٦نمىطض ٖغبي ًجب ث٣ضًم الٗىأ له،والضٞإ ٖلُه من زع ٫جسخحر النٓم
الٗغبي ٦مغ٦ؼٍة ىامة ثدحٟي بالسىعد الجؼاثغٍة اإلاباع٦ة،ومؿاٖضتها ٖلى الجهىى الؾترصاص خغٍتها اإلاؿحلبةٞ ،السىعد الحدغٍغٍة
الجؼاثغٍة ٢ض ثجاوػت النٓغد النمُُة التي ٧اند ثناصي بها بٌٗ ألاخؼاب التي ٧اند في الؿاخة الىَنُة من بصماض ومؿاواد
ُ
وث٣ؿُم للجؼاثغ وٚحرىا من اإلاؿاومات التي انحهجها بٌٗ ؤنها ٝالىَنحأ خُنما ٞغيد ٖلحهم من َغ ٝطهات ونُة ؤو
ُ
ّ
و٢تها٩ٞ،ل طل ٪لم ًمن٘ السىعد الجؼاثغٍة ؤأ ثسمض نحراجها لؤلبض بل ْلد مكحٗلة ثنكض الخغٍة
٧اند يمن اللٗبة الؿُاؾُة
مهما ٧اأ السمن ٩ٞ،اأ الكٗغ ٌؿاًغ السىعد بىعي ومؿاولُة ثاعٍسُة ُٖٓمة ٞحٗضصت اإلاىايُ٘ الكٗغٍة من(الحغني
بالىًً-الحغني بالحطٍة -السفاْ ًٓ مبسؤ الاػحلالٌ -الاهحماء الٔطبي ػالمي-اللغة الٔطبُة -الحإضٍر للبٌىالت واملٔاضن-
ثمجُس الثىاض في مٔاضن الـطف )...وٚحرىا من اإلاىايُ٘ السىعٍة التي َغ٢ها الكاٖغ الجؼاثغي.
*-املحىض الثاوي :كىضة الىًً والثىضة الجعائطٍة في كطائح الـٔطاء الٔطب
ّ
اإلاؿلخةٞ،ةنه ّ
ّ
واُٗ٢ة مبحٗضا بلى خض
ً٣ضمها بهىعد
ٖنضما ًغؾم الكٗغ الٗغبي نىعٖن السىعد الجؼاثغٍة
ًا
٦بحرٖ،ن اإلابالٛة والحطخُم ؤو اإلاسالُة وٚالبا ما ٌٗىص في ث٣ضًمه لصخهُة السىاع بلى الٓغو ٝالحاعٍسُة،والاطحماُٖة التي
عؾمد شخهُة الغطل السىعي و٢ض ٌؿحٗحر اإلابضٕ بٌٗ ؤصواثه الؿُاؾُة ومٗانحها وعمىػىا وثىاعٍسها وشخهُاتها من ؤطل
ثبلُ ٜعؾالة ما للمحل٣ي الظي ٌؿاىم في الحٟاٖل م٘ اإلاس ٠٣ؾُاؾُا وثدٟحزو للسىعد اإلاؿلخة »،والضاعؽ لكٗغ مٟضي ػ٦غٍا
في مسحل ٠مغاخله ًعخٔ ثل ٪الناخُة السىعٍة في ؤٚلب ٢هاثضو،ؾىاء مجها ثل ٪التي نٓمها في ػنؼانات السجىأ زع ٫رىعد
الحدغٍغ ال٨بري،ؤوالتي ٧اأ ٢ض نٓمها ٢بل طل ٪والتي جٗض بعىانا وصٖىد رم ثبكحرا بالسىعد.«1
واإلاحخب٘ لحاعٍش السىعد الجؼاثغٍة ًجض ؤأ النًا ٫السىعي محىانل من ؤوً ٫ىم بضؤ ُٞه اإلاؿحٗمغ باخحع ٫الجؼاثغ بضاًة
من "الخامؽ حىٍلُة 1830م" ختى ٖهض بضاًة اإلا٣اومات الكٗبُة التي ٚؼت عبىٕ الجؼاثغي ،ونىال بلى انُع ١السىعد
اإلاؿلخة التي صامد ؾب٘ ؾنىات ونه ٠ص ٘ٞالكٗب الجؼاثغي ٞحها رمنا ٚالُا من ؤطل الخغٍة» ٞلم ًجض الكٗغ الجؼاثغي
مجاال زهبا النُع ١وطضانه مسلما وطضو في السىعد اإلاؿلخةٗٞ،لى مضي ؾب٘ ؾنىات ونه٧ ٠اند ألاخضاذ ثحىالى والهىع
ثخنىٕٞ،ىطض ٞحها الكاٖغ اإلاجا ٫الىاؾ٘ الخهب٣ٞ ،«2ض ؾاىم الكٗغ السىعي الٗغبي الظي ٧اأ ًهضح بالسىعد الجؼاثغٍة
ب٩ل ما ثدمله من مٗاني ؾامُة في الضٖىد بلى النًا ٫والٟ٨اح من ؤطل اؾترطإ الؿُاصد والاؾح٣ع ،٫بٗض ؤأ عجؼ ال٨عم
والنًا ٫الؿُاسخي ٖن ثد ٤ُ٣الهض ٝوالجهىى بالسىعد وثدغٍ ٪مكاٖغ الًٛب ،وؾُاؾة الغ ٌٞوالح٣حُل التي قجها
الٗضو الٟغنسخي،والتي َمؿها وُٚبها ،ووؤص مسحل ٠الخغٍات ٖلى عؤؾها خغٍة الحٗبحر والغؤي اإلاُالب بالخغٍة ،وىظا ما ص٘ٞ
بالُب٣ة النسبىٍة إلَع ١ؾغاح مكاٖغىم وٞسر اإلاجا ٫ؤمام لٛة ال٣لم وخغب ال٩لمات من ؤطل الحٗبحر ٖما ًسحلج
النٟىؽ من مكاٖغ السخِ والًٛب ٖلى ىظا الاؾحٗماع الٛاقم الظي ْل ًنسغ في ٖٓام الكٗب الجؼاثغي ختى زل٠
وعاءو مجحمٗا ًحسبِ في مسحل ٠اإلاأسخي التي ؤر٣لد ٧اىله َُلة ٞترد ثاعٍسُة َىٍلة.
ّر
 .1-2الـآط الٔطبي والــصوز ًٓ الثىضة الجعائطٍة
بضؤت السىعد الجؼاثغٍة ثإزظ م٩انتها الخُ٣ُ٣ة في مُضاأ ألاصب الٗغبي زانة ٖنضما اخحٟى بها الكٗغاء الٗغب في
مسحل ٠الصخ ٠واإلاجعت والضواوٍن الكٗغٍة ثؼُ٦ة وصٞاٖا،وبقاصد بها في مسحل ٠النىاصي والهالىنات الكٗغٍة ٦نىٕ من
ُ
اإلاباع٦ة الكٗغٍة لها٩ٞ،اأ الكٗغ نٗم اإلاٗحأ للسىعد الجؼاثغٍة و٢تها،و٢ض ثىالد ألاخضاذ الحاعٍسُة التي مغت بها السىعد
ػتمد فاضل:الثورة كالنضاؿ يف شعر مفدم زكريا ،ؼتطوط رسالة دكتوراه ،إشراؼ حامد حفصي داكد ،جامعة اصتزائر ،ٜٔٛٓ،صٔ..ٛ
2
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الجؼاثغٍة،مما طٗل طمىٕ الكٗغاء ًلحد٣ىأ بها مك٩لحأ خلٟا قٗغٍا لن٣ل مسحل ٠ؤزباع السىعد،وثمجض بُىالتها يض
اإلاؿحٗمغ الٟغنسخي الٛاقم٣ٞ،ض انُل٣د خناطغ الكٗغاء الٗغب مجلجلة إلؾمإ نىت الجؼاثغ ٖالُا انُع٢ا من بعص
اإلاكغ ١الٗغبي ونىال بلى بعص اإلاٛغب الٗغبي الظي ثحىؾُه الجؼاثغ.
أ  -ؿٔطاء املـطق الٔطبي:
ل٣ض طاص الكاٖغ الٗغبي في اإلاكغٖ ١ن السىعد الجؼاثغٍة،من زع ٫جسخحر ٢غٍدحه الكٗغٍة في اخحًاجها والحباهي بها
وثمسلها في ٧امل قٗغو ٢لبا و٢البا،و٢ض ٧اند ىظو الحجغبة الكٗغٍة التي زايها الكٗغاء اإلاكاع٢ة جٗبر بهضٖ ١ن ثجغبة
ٞنُة طمُلة،وٖن مؿاولُتهم ندى ٢ىمُاتهم الٗغبُة التي ٧اند مؿخباخة من َغ ٝالاؾحٗماع الب٩ٞ،ٌُٛاأ الحاعٍش ٌسجل
لهم ،وٖلحهم ما ً٨حب من قٗغ ٌكٟي الهضوع وَؿهم في الضٞإ ٖن الكٗب الجؼاثغي الظي بات مؿتهضٞا من َغ ٝآلة
الح٣حُل والحجىَ٘ والخكغٍض الٟغنؿُة اإلاؿلُة ٖلى ىظا الكٗب ألاٖؼ.٫
ّ
ًثأ من ٖؼٍمة الكٗغاء في اإلاكغ ١الٗغبي من ث٣ضًم ٢غاثدهم الكٗغٍة،وجسخحرىا ل٩ي جؿاىم في
في الخ٣ُ٣ة ٧ل ىظا لم ِّ
الحٗغٍ ٠بالسىعد الجؼاثغٍة وث٣ضًمها للٗالم ٖلى ؤجها ؤٖٓم رىعد والحٛجي باإلاجاىضًن ألابُا،٫والسىاع ألاخغاع،ومداولة ؤزظ
الٗبرد والحجغبة مجهم في الٟ٨اح اإلاؿلر يض اإلاؿحٗمغ الٟغنسخي ىظا من طهة ،ومضح السىاع في ؾاخات الىالى وؤلاقاصد
ببُىالتهم وثطخُاتهم من طهة ؤزغي ٖ،لى اٖحباع ؤجهم نماطض وؤبُا٣ً ٫حضي بهم٦،ما نجض نىعد الىَن والٗغوبة لم جٛب
ٖن ىاالء الكٗغاء الظًن اٖحبروا الجؼاثغ صاثما طؼءا من الٗالم الٗغبي،ومن خ ٤الكٗىب الٗغبُة اإلاًُهضد اؾترصاص
خغٍتها و٦غامتها اإلاؿحلبة ّ
ب٩ل ما ؤوثِد من ٢ىد،والخٟاّ ٖلى ىىٍتها الٗغبُة وؤلاؾعمُة و٢ضؾُة ألاوَاأ،وٍظ٦غ لنا الحاعٍش
الٗغبي الٗضًض من ؤؾماء الكٗغاء اإلاكاع٢ة ممن سخغوا ًغاٖهم الكٗغي للظوص ٖن رىعد الكٗب الجؼاثغي،ثإعٍسا وجٗغٍٟا
وبقاصد ببُىالتها وؤمجاص رىاعىا في ٧امل عبىٕ الجؼاثغي،ونظ٦غ مجهم":مدمض التهاميً ،ىؾ ٠مدمض الجنضي ،خؿحأ ٞحذ
الباب،ؤخمض خؿحأ ُٖا هللا من(ملط)،وؾلُماأ الِٗسخى من(ػىضٍا)"،وٚحرىم من الكٗغاء اإلاكاع٢ة العمٗحأ في ؾماء
الكٗغ الٗغبي ،والظًن لم ًبسلىا ًىما ٖلى السىعد الجؼاثغٍة بكٗغىم في ّ
٧ل اإلاداٞل ال٣ىمُة واإلادلُة.
ب -ؿٔطاء املغـطب الٔطبي:
ل٣ض ٖغ ٝالكٗغاء زانة وألاصباء ٖامة َغٍ٣هم اإلاغؾىم ندى طماىحر قٗبهم التي راعت لخؿحُٗض خ٣ها اإلاكغوٕ في
الخغٍة وال٨غامة والؿُاصد ٞىيٗىا ٖلى ٖاث٣هم مهمة خمل مكٗل السىعد ،وبناعد ٢ناصًل ؤزغي ٖلى صعب نىٞمبر ،من زع٫
مٗاٌكتهم للسىعد والحدامهم بإبُالها،خُص ؤثُذ لهاالء ألاصباء الاؾحٟاصد من ؤصب السىعد الجؼاثغٍة الظي وطضوو ملخمة
زهبة للُٗاء ٌؿاىم في مٗغ٦ة الحدغٍغ،وطل ٪صٞاٖا ٖن الىَن والخغٍةٞ،ل٣ض ٞغيد السىعد ٖلى ألاصباء الؿحر في مؿال٨ها
الىٖغد ،والنمى في ثغبتها الخهبة زانة في مسحل ٠صو ٫اإلاٛغب الٗغبي التي اخحًن قٗغائىا بُىالت السىاع
الجؼاثغٍحأ،والحٗبحر ٖن ىمىم ومُامذ الجماىحر الكٗبُة الجؼاثغٍة التي راعت يض الاؾحٗماع الٟغنسخي،وْلمه من ؤطل
ّ
خ٣ها ال٨غٍم في الخغٍة والؿُاصد،وىظا ما ٖبر ٖنه الكاٖغ"مفسي ظهطٍا"في اللهب اإلا٣ضؽ»الظي نلمـ ُٞه ثل ٪الهىع
الٗاعٍة بىطه الجؼاثغ الخ٣ُ٣ي التي ٖاند من وٍعت الاؾحٗماع و٢هغو.«1
ومن ىاالء الكٗغاء النماطض الظي سخغوا ؤ٢عمهم في زضمة السىعد الجؼاثغٍة بكٗغىم نظ٦غ"ؤخمض الُ٣ٟه
الخؿن،وٖلي نضقي ٖبض ال٣اصع من(لُبُا)ٖ،بض اللُُ ٠ؤخمض زالو،ومدمض الخلىي من(املغطب)،ؤخمض اللٛماني،والهاصي
اظترجع نفسو،ص ٗ٘ٔ..
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نٗماأ من(ثىوؽ)،ومدمض الهالر باوٍة ،وؤبى ال٣اؾم زماع،ومدمض الُٗض آ ٫زلُٟة،ومٟضي ػ٦غٍا من(الجعائط)" ٞهاالء
ألاصباء ؤصع٧ىا منض البضاًة ؤأ لهم عؾالة م٣ضؾة ًدملىجها بإمانة وبطع ٫ندى طؼء ىام من بعص اإلاٛغب الٗغبي(الجعائط)٢،ض
ال ث٣ل ؤىمُة وزُىعد ٖن ؾعح الجنضيٞ ،األصًب ٦ما ً٣ى ٫الؼُٖم-هىش ي مىه»-ىى م٣اثل بال٩لمات في خغب الحدغٍغ،«1
٩ٞانىا طمُٗهم مضٖىٍن لئلؾهام الٟٗا ٫بىؾاثلهم الخانة بالكٗغ اإلالتهب ،بال٩لمات اإلانايلة في مٗغ٦ة الحدغٍغ،
واؾحُاٖىا ؤأ ٌؿمٗىا الٗالم نىت الجؼاثغ اإلا٩اٞدة ،لُترصص نضاىا في ٧ل ٞج ٖمُ ،٤مؿاًغٍن مى٦ب السىعد الٓاٞغد ،بلى
طانب بزىاجهم وع٣ٞائهم الساثغٍن في الجبا ٫والؿهى ،٫في ال٣غي واإلاضأ ،ياعبحأ في طل ٪ؤؾمى وؤعوٕ مساً ٫دحظي في نعبة
مى ٠٢ألاصًب إلاجابهة الاؾحٗماع ،ومناىًة اإلاؿحٗمغٍن.
 .2-2مـاهس الثىضة الجعائطٍة في هماشج الـٔط الٔطبي:
ل٣ض ثنىٖد اإلاكاىض البُىلُة في ُٖىأ الكٗغ الٗغبي من زع ٫ونٟه إلاسحل ٠نماطض الجهاص وبُىالت نًا ٫السىاع
الجؼاثغٍحأ بضاًة من اؾخكهاص البُل الغمؼ"ؤحمس ظباهه" بلى ثدضي"الٔطبي بً مهُسي" لججرالات ٞغنؿا وونىال بلى مكاىض
ثدضًات اإلاغؤد الغمؼ"حمُلة بىحيرز" التي ؤلهمد الكٗغ الٗغبي باؾحماثتها في ؾبُل الخغٍة ،ونبرىا ٖلى البعء من ّ
٧ل خضب
ونىب٧،ل ثل ٪النماطض ٧اند ٖىنا زهبا للكاٖغ الٗغبي من زع ٫الحإعٍش لبُىالتهم والحمسُل لهبرىم في ؾبُل ٦غامة
ّ
الكٗب الجؼاثغي» ٞالكٗغ ؤوال لم ً٨ن ٦ظل ٪قٗغا بد ٤بال ؤنه رىعي بإوؾ٘ مٗجى لل٩لمة،و٧ل ٖمل قٗغي ٌؿحد ٤ىظا
الىن ٠بجضاعد ٖما ًنُىي ٖلى عئٍة للىا ٘٢والكٗغ،رانُا ىى الًماأ ألاصبي الؾحمغاع الٟٗل السىعي ،«2الظي ًد٩ي مؿحرد
السىعد وٍاعر لها.
٧اأ لؤلصب الٗغبي مىٖضو اإلادحىم م٘ السىعد التي ٞحدد بابها اإلاُٗاء وٞى ١التربة اإلاؿُ٣ة بضماء السىاع التي خغرد
ّ
والاؾح٣ع،٫ب٩ل طىاعخه و٢غاثدهٖ-ن اإلاؿحٗمغ الٟغنسخي-وب٩ل
بدض الؿُ ٠ولٛة ال٣لم،والتي ثبند رىعد قٗب ؤعاص الخغٍة
مضاىا وٖم٣ها وبجمُ٘ صالالتها وؤبٗاصىاٞ،ىا٦ب ٢ؿما ٦بحرا من ىظا ألاصب ٖن ٦سب ثجغبة السىعد الجؼاثغٍة مداوال طهضو
ثدؿـ ىمىم ومُامذ الجماىحر الٗغبُة التي ؤو٢ضت لهُبها ىظو السىعد الٟحُة ٞحٟاٖل الكٗغاء مٗها لحهىٍغ بُىالتها
ومعمدها ،وثغنض ؤخضاثها وو٢اجٗها ومىاٟ٢ها وثجؿُض قهامتها وبنؿانُتها بنبرات ٞنُة ثحٟاوت بحأ الانٟٗا ٫والخماؽ
والحٟاٖلٗٞ ،ن ٠السىعد ٧اأ ؤٖم ٤وؤطضي بُانا من بُاأ الٟن الكٗغي نٟؿه.
ّ
بأ انضالٕ قغاعد السىعد اإلاؿلخة في ألاو ٫من "هىفم ر٧ ،"1954اأ جٗبحرا خُا ٖن ٢ضعد اإلانايلحأ الجؼاثغٍحأ ٖلى
اؾخُٗاب الٓغو ٝالظاثُة واإلاىيىُٖة التي ؤنطجد عواٞض السىعد وقغوَها الحاعٍسُةٞ ،د٣٣ىا بظلَ ٪مىح ؤلانؿاأ
الجؼاثغي واؾحٗضاصو السىعي لنٚ ٌٟباع ؾنىات الظ ٫وال٣هغ الاطحماعي ،والظي ٧اند ثحسبِ ُٞه الكٗىب الجؼاثغٍة،
وبًٟل ثهمُم السىعد وٖؼٍمة الكٗب الظي ؾانضىا وؤ٦ض عؾىزها لم جؿحُ٘ ؤؾالُب الاؾحٗماع و٢ىاو الٗؿ٨غٍة ؤأ ثسجي
عوح الحدضي والصجاٖة التي ٖغٞتها السىعد الجؼاثغٍة اإلاباع٦ة.
ّر
أ  -مـهس بٌىالت وث حُات الث ــىاض الجعائطٍين:
ل٣ض جٗضص بُىالت السىاع الجؼاثغٍحأ ومؤلت الٗالم بكىاىض النهغ والحطخُة بالنٟـ والنِٟـ ٖبر ّ
٧ل وؾاثل الاثها٫
من صخاٞة وبطاٖة وثلٟؼد وقٗغ طٗل الٗالم ً ٠٣بطعال لهظو السىعد التي لم ًبسل ٖلحها ؤبنائىا بح٣ضًمهم للٛالي
بلقاسم بن عبد اهلل:دراسات يف األدب كالثورة،دارىومة،اصتزائر،طٔ ،ٕٓٓٔ،صٖٕ.
2
عزالدين إشتاعيل:الشعر يف إطار عصرالثورة،دارالقلم،بَتكت -لبناف،طٔ ٜٔٚٗ ،ص..ٙٛ
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والغزُو في ؾبُل الخغٍة٩ٞ،اأ الكٗغ بلى طانب الحاعٍش ًضوأ ّ
٧ل لخٓاتها زُىد زُىد م٘ اإلاجاىضًن الجؼاثغٍحأٞ ،هظا
الكاٖغ الجؼاثغي"محمس ألادوط الؼائحي" في صًىانه"همؼات وكطدات" نجضو ًحىٖض ٞغنؿا بالنهغ وؤجها ال جؿحُُ٘ ؤأ
ثنجى بٟٗلتها ؤلاطغامُة في خ ٤الجؼاثغٍحأ الٗؼ٣ُٞ ٫ى:٫
» وربىا فال ثٌمعي في الىجاة*** ورطه ــا فال ثحلمي بالبلاء
حلفىــا ػىمحم ّر
ول الٌغاة*** وبن هحـً محىا ولم هطحـٕ
ّر
فةهـا وكفىا ولم هطهــٕ *** وػىف ؤكىٌ ،وكىلــي معي
ألضن الجعائط ًىٌ البلــاء«1
وبنٟـ ؤلاخؿاؽ الهاص ١والكٗىع الىَجي اإلاٛمىع بغاثدة السىعد،والحدضًات التي عؾمها الكاٖغ الٗغبي ًهىع لنا
ّ
الكاٖغ اللُبي"ؤحمس الفلُه الحؼً" نىعد ثلبُة ؤخغاع الجؼاثغ وؤبُالها واطب السىعد الجؼاثغٍة والالحدا ١بؿاخات
ّ
الجزا ٫والكغ٣ُٞ،ٝى:٫
» ُرهبىا إلهلـاش الجعائط ٓــىسها *** هازي مىازي ا ألدص الثـاض
ّر
آلـى بإن الٌؼح ــلط كطاضهـم*** بال بمحم مٔالم ألاؿطاض
بسمائ م وان الفساء وألوًاهـهم *** حتى ًفً اللُس بٔس بػاض
شاكد ب م شضٓا فطوؼا بش غست *** بجهازهم في هصه مً هاض
ثلً التي اهسحطت ٓلى ؤٓلاب ا *** بؼُاػة دطكاء هحى بىاض«

2

٦ما ًهىع الكاٖغ اإلاٛغبي"ٓبس اللٌُف ؤحمس دالم" في ٢هُضثه"مىه الىلط" مكاىض ثدضي وم٣اومة الكٗب
الجؼاثغي للمؿحٗمغ الٟغنسخي ،ونبرو في الٟ٨اح والسىعد وٖضم الخى ٝمن الكهاصد في ؾبُل وَن ٌؿمى الجؼاثغ،والتي ً٣ى٫
ٞحها:
» ؿٔ ؤضاز في الىفاح كفائحــا *** بُواء ًعٍ ـا ربات ُر
هازض
كمم ٓـعمه *** وغسا ًلاوم كابطا ٌروَ ُر
مىص اهسالْ الحطب ّر
غاوض
ُر
محأمط
لم ٌؼحىً لٔــسوه ًــىمــا *** ضض ي الحُاة ٌؼىزها
ُّي
َر
كٍ والثــطزز لحـِـة *** بن املىاهل ّر
للترزز ه ُر
ـاحط«3
مـاالن
ؤما الكاٖغ الحىنسخي"ؤحمس اللغماوي" في صًىانه "كل
الجؼاثغٍحأ٣ُٞ،ى:٫

ّ
ٓلى ػفة" ًهىع لنا جٗل ٤ألاق٣اء الحىنؿُحأ بالسىاع

 .ػتمد األخضر السائحي:مهسات كصرخات ،دارالطليعة للطباعة النشر،اصتزائر،طٔ،ٜٔٙ٘ ،ص ٗ٘ٔ.ٖٔ٘،
2
أزتد الفقيو حسن :ديواف شعر ،طرابلس– ليبيا،طٔ ٜٔٙٚ،صٕ..ٙ
 .عبد اللطيف أزتد خالص :موكب النصر ،غتلة دعوة اضتق ،ع ،ٓٙمارس-مصرٜٕٔٙ ،ص.ٚٙ

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

29

مجلة حُل السضاػات ألازبُة والفىطٍة  -الٔام الثاوي  -الٔسز ً 9ىلُى 2015

» بىازض دير بـاضهت ا هفىػىـا *** ولىىىا هطهى إلرــطاء البـىازض
ولىىـىا هطهـى بلى ه ّرـل شضة *** ّر
وول حـلاة مً ثـطاب الجعائط
زماء ال حـاًا ضاوٍات ؤزًمه *** وؤؿالئهم مٌطوحة في الحـفائط«

1

وٍظىب الكاٖغ الجؼاثغي"محمس اللالح باوٍة" في صًىانه"ؤغىُات هوالُة" لُهىع لنا السىعد الجؼاثغٍة بلىأ الضم اإلاغا١
ّ
عبىٖها،وؤأ الجؼاثغٍة هي من ٧اند ثض ٘ٞبإبنائها بلى ؾاخات الكهاصد،وثدمؿهم للسىعد ب٩ل الىؾاثل اإلاحاخة لضحهم
في ٧امل
من عقاف ومض ٘ٞوٞإؽ٣ُٞ،ى:٫
» ًاحىىن الثىضة الحمطاء ًجتر هُاوي ومـغاضات ضبــىعي
ؤكؼمد ؤمي بلُسي بجطحـي ،ػىف الجؼمح مً ُٓني زمىعي
ؤكؼمد ؤن ثمسح ّر
الطؿاؾ واملسفٕ والفإغ بإحلاز الجــمىْ«

2

ّ
وثنُل٢ ٤غٍدة الكاٖغ اإلاهغي "ًىػف محمس الجىسي" لُهىع لنا وٞاء الغطل الجؼاثغي اإلاجاىض،ؤنه ماػاٖ ٫لى الٗهض ولن
ّ
للٗضو الٟغنسخيٞ،هى مجاىض وفي وبُل راثغ،وؾُٓل ًىانل الٟ٨اح ختى النهغ ؤو
ٌؿلم ؤبضا عاًة الهؼٍمة والاؾخؿعم
الكهاصد في ؾبُل هللا٣ُٞ،ى:٫
» ؤها..لً ؤلين لبٌـىم....ال ..لً ؤلين..
ؤها ..لً ؤهاب وُٓسهم....مهما ًىىن..
لً ؤػحىين..لحىمىم....ال..لً ؤدىن..
ٓهــسا ًلـ ــاوم ُلمىمً....ىٌ الؼىين
كس كيحه مً حلسهم ....بين الجفىن«..

3

وثاعٍش الجؼاثغ السىعي مليء ببُىالت اإلاجاىضًن زانة من ٖهض "الباي ؤحمس" بلى "ألامير ٓبس اللسض"الظي نٟي
ٖن وَنه الجؼاثغ بلى"ؤحمس ظباهه" الظي ٧اأ ؤو ٫مجاىض ٌٗضم باإلا٣هلة و"ٓبس الحمُس بىكىف" الظي ؤخغ٢ه الاؾحٗماع
الٟغنسخي ًّ
خُا،و"الٔطبي بً مهُسي"الظي نؼٖد منه طلضد عؤؾه ختى ٞايد عوخه بلى زال٣ها،واإلاغؤد البُلة الغمؼ"حمُلة
بىحيرز"التي ٖظبد واٚحهبد من َغ ٝطنىص الاؾحٗماع الٟغنسخي،..بلخ ّ
٧ل ىاالء ألابُا ٫لم ًبسلىاٖن السىعد
بإنٟؿهم،وؤطؿاصىم في ؾبُل الخغٍة،وال٨غامة لئلنؿاأ الجؼاثغي٣ُٞ،ى ٫مفسي ظهطٍا في ىظا الهضص:
» بشا شهط الحاضٍر ؤبٌاٌ ؤمـة *** ًذط لصهطان العمان وَسجـس
وبن ثصهط السهُا ظُٓما مذلـسا *** فةهً في السهُا العُٓم املذلس

 .أزتد اللغماٍل:قلب على سفة،الدار التونسية للنشر ،تونس،ط،ٔ،ٜٔٙٙصٕٔٔ.
 . 2ػتمد الصاحل باكية:أغنيات نضالية ،الشركة الوطنية للنشركالتوزيع ،اصتزائر ،طٔ،ٜٔٚٓ ،صٔٗ.
 .حسن فتح الباب:ثورة اصتزائر يف إبداع شعراء مصر،الداراظتصرية اللبنانية،القاىرة ،مصر،طٔ،ٕٓٓ٘ ،ص ٖ. ٙ
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فما دمست هيران حطبً لحِة *** وه ات هيران الجعائط ثذمس
ّر
حسًثً ثحلىه البىازق في الىغى *** وـُسا ٌغىُه العمان وــُسا
وحُ ـ ـ ـــً(ٓبس اللازض) الُىم ُـافط*** ًحٌـ ـ ــم هامات الٌـغ ــاة«

1

ٗٞع ل٣ض ٧اند نىعد السىاع ث٩اص ثنُ ٤في قٗغ"مفسي ظهطٍا" بط نجض ؤأ قٗغو ٞجغ» بُىالت ؾاخغد المسالُة
وثجاوػ ؤلاخؿاؽ باآلالم الجؿضًة،واٖحبر اإلاٗاع ٥الًاعٍة مداٞلٞ ،ع ب٩اء ٖلى الكهُض،بل جكُٗه الؼٚاعٍض،«2وىظا
ماخضذ ؤرناء مكهض جكُِ٘ البُل الكهُض "ؤحمس ظباهه" ؤرناء ثنُٟظ خ٨م ؤلاٖضام ٖلُه باإلا٣هلة٩ٞ،اأ ؤو ٫قهُض ًضقن آلة
1956م ياعبا بظل ٪ؤعوٕ مسا ٫في الحطخُة والهمىص خحأ ث٣ضم بلي اإلاىت في قمىر و٦برًاء،
اإلاىت في سجن"بطبطوغ" ؾنة
وىى ًهغر "ثحُا الجعائط" وبسُى رابحة وؤنٟاؽ مُمينة ثُل٘ بلى الخلىص خاإلاا بحد ٤ُ٣النهغ والاؾح٣ع ٫لبعصو٣ُٞ،ى٫
الكاٖغ ٖلى لؿانه:
» اؿىلىوي فلؼد ؤدص ى حباال *** واكلبىوي فلؼد ؤدص ى حسًسا
وامـح ـ ـ ــثل ػافطا محُان حـالزي *** وال ثلـ ــثم فلؼد حـ ـ ـ ـ ـ ــلىزا
واكى ًامىت في ما ؤهد كان *** ؤها ضان،بن ٓاؾ ؿٔبي ػُٔسا
ؤه ـ ــا بن مد ،فالــجعائط ثـ ــحُا *** حـ ـ ـ ــطة مؼحللة ،لــً ثبُسا«3
ونجض الكاٖغ مغد ؤزغي ً٣ضم الٗهىص واإلاىارُ ٤لكهُض السىعد "ؤحمس ظباهه" ٣ُٞى:٫
»

ًاظباها ؤبلغ ضفاكً ٓ ــىا *** في الؼماوات،كس حفٌىا الٔهـىزا

واهسفٔىا مثل الىـىاػط هــطثل *** املـىاًا،وهـللـي الـباضوزا«4
1956م"
والكاٖغ اإلاهغي "محمس الت امي" نجضو ًسلض بُىالت السىاع الجؼاثغٍحأ في ٢هُضد ٖنىاجها "بٌل الجعائطػىة
» في الهىٌ في له املجاظض ***
 ،1958في "زًىان ؤؿىاق ٓطبُة"٣ُٞ،ى:٫
،والتي نكغت في صخُٟة الكٗبٖ،ام
ؤللان ًابٌل الجعائط
ؤللـان مطفىْ الجب ــين *** مذو الجىبين هازض
ؤللــان بالجــطح الٔمُم *** وبالسم املهـطاق ػادط
ؤللــً ثعؤض في املــطوج *** الخوط في حىف املغاوض
ؤللــان للعضْ املجــىح *** فــي مجاٌ املىت كاهط
ؤللــان ثلحل ؤو ث ــىت *** وؤهد في الحــالين ُافط«

1

 .مفدم زكريا:اللّهب اظتقدس ،اظتكتب التجارم،بَتكت،لبناف،طٔ،ٜٔٙٔ ،صٔ٘.
 . 2ػتمد فاضل:الثورة كالنضاؿ يف شعر مفدم زكريا،صٕٔٔ.
 .مفدم زكريا :اللّهب اظتقدس ،صٓٓٔ.
 .اظتصدر نفسو،ص ٕٔ.
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ومن اإلاٛغب ألا٢صخى نجض الكاٖغ"محمس الحلىي" في صًىانه"ؤوغام وؤكساء" ًدحٟي بشجاٖة اإلاجاىض
الجؼاثغي،وٍضٖىو بلى الاؾحبؿا،٫والاؾحماثة في مُاصًن الكغ ٝوؤأ ًسىى الخُب راثغا ٖلى ْلم الاؾحٗماع الٟغنسخي في
ؾبُل ثد ٤ُ٣الاؾح٣ع٣ُٞ،٫ى:٫
َر
َر
ـؼاما *** هم ؤضازوا ؤن ُّي
الًلطوا الؼـالمـا
» ؤًلم الىاض ؤو فؼل الح
ألازهم املٌ ـ ـ ـ ـ َر
َر
ـهم ؤو فاػط*** بلـُل وٓــاهم ألاه ـ ــامــا
وامحٍ
ِر
وامالء الغاب مً ظئيرن هـ ـ ـ ــاللُث*** ي ـ ُّيـع الهــوابا و حــاما
ُر
ودى املىت رائطا ٓطبُــا *** ابً ُرؤػس ٓاؿىا ُرؤبـ ًـاة ه َر
ـطامـا«
ٍر
ِر
ّ
ّؤما الكاٖغ اللُبي"ٓلى كسقي ٓبس اللازض" في صًىانه"ؤحالم ورىضة" ٞنجضو في خالة رىعد وًٚب ٖلى اإلاؿحٗمغ
الٟغنسخي الظي ٧اند طُىقه ثضنـ ّ
٧ل ماثلمؿه من ثغاب وثغىُب لخُاد ألاَٟا ٫والؼوطات الهابغات ٖلى بكاٖة الٓلم
من ثٟحِل وثنُ٨ل ٣ُٞ،ى:٫
2

» وثمص ي ًىابير حِف ألآازي
ٓلـى ثطاب ؤضن بــالزي
ثسوـؽ حُــاثه الٌــاهطة
ثفــخف هـ ّرـل البــُىت
وثلحل ؤًف ــالىا الىـائمين
وثٌٔــً ظوحاثىا اللابطات«

3

وؤرناء مهغٕ البُل الجؼاثغي "ٓبس الحمُس بىكىف" الظي ؤخغ٢ه اإلاؿحٗمغوأ خُا ٣ٞض جٛجى ببُىلة ىظا الغطل الناصعد
الكاٖغ اإلاهغي"حؼين فحـح الباب" في ٢هُضد ٖنىاجها" ؿهُس مً الجعائط" اإلانكىعد في(صخُٟة اإلاؿاء في 30ؤٞغٍل
» بىكىف ًطثط ي كطاضة الٔـسم
،)1958والتي ٌكُض ٞحها بُ٣مة ثطخُحه التي ٢ضمها ٖغبىنا للسىعد وقٗبه٣ُٞ،ىٞ ٫حها:
ًوطم في حبِىه الىبُل هاض كاثله
ولـِؽ غير ولمحين كبلما ٌغُ
ًاؿٔ ـ ـ  ،همني بلـًُ
امل ــىت في محاضق الطمـاز
والٌـغص ى الٔ ــاض ح حً«4
 .حسن فتح الباب:ثورة اصتزائر يف إبداع شعراء مصر،صٖٖٔ.
 . 2ػتمد اضتلوم:أنغاـ كأصداء ،الدار البيضاء -اظتغرب،طٔ،ٜٔٙ٘ ،ص.ٔٔٚ
 .علي صدقي عبد القادر:أحالـ كثورة،دارالنشر اظتصرية-مصر،طٔ،ٜٔ٘ٚ ،ص.ٔٔٙ
 .حسن فتح الباب:ثورة اصتزائر يف إبداع شعراء مصر،ص .ٛٛ
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وٍحٛجى الٗضًض من الكٗغاء الٗغب بإمجاص وثطخُات اإلاغؤد الجؼاثغٍة التي ٢ضمد الٛالي والغزُو في ؾبُل خغٍة
و٦غامة قٗبها بالجؼاثغ،وزانة ما٢ضمحه اإلاجاىضد الغمؼ"حمُلة بىحيرز" والتي ٧اند ثل٣ب "بجىساضن الٔطب"،لبؿالتها
وشجاٖتها ونًالها في ؾبُل الخغٍة من ُ٢ض اإلاؿحٗمغ الٟغنسخي،وىظا ماص ٘ٞالٗضًض من الكٗغاء ًجؿضوجها في قٗغىم ٖلى
ؤجها النمىطض ألامسل للمغؤد الٗغبُة التي ثحدضي وث٣ام من ؤطل ال٨غامة والجؿخؿلم للٗضو الٟغنسخي مهما ٧اأ،وٖلُه ًحٛجى
الكاٖغ الحىنسخي"ؤحمس املذحاض الىظٍط" في ٢هُضد ٖنىاجها"وحـىز" ببُىلة اإلاـغؤد الجؼاثغٍة اإلاجاىضد "حمُلة بىحيرز"
٣ُٞى:٫
» حمـُلة ؤهد الىحــىز *** بما ثطٍسًً مذحاضة ضاهُة
وؤهد الحُاة وؤهــىا ا *** بما فًُ مً ٓعمة ماهُة
وشان له الؼخي الؼىاء *** ًباضن ؤحالمً العاهــُة«

1

ونجض ؤًًا الكاٖغ"محمس الخفُف" في ٢هُضد ٖنىاجها"حان زاضن الٔطب حمُلة بىحيرز" اإلانكىعد في(مجلة الغاثض
،)1957والتي ً٣ضم ٞحها خىاع قٗغٍا م٘ اإلاؿحٗمغ الٟغنسخي ،الظي ثٟجأ في جٗظًبها ،وَكُض بهبرىا وثدضحها للٛة
ًىنُه
الحٗظًب الظي ماعؾها ٖلحها ؾازغد منه٣ُٞ،ى:٫
» اكحلىها...هل بىد بال حماها *** ؤوؿـىد بال بلى هللا ؤػاها
اكــحلىها حطة كابــطة *** ٌـفم املىت بشا املىت ضآها
لـم جٔس بال بـلاًا ؤِٓـم *** حــعْ اللُس لها مىص اححىاها
اػإلىها واػإلىا حالزها *** هم ػلحه مً ٓصاب وػـلـاها
2

وضآها سخطت مً هـاضه *** وهىثـه ه ــاضها ملا هـىاها«
ّ
٦ما ًمضح الكاٖغ الحىنسخي"الهازي ؤمان" في صًىانه"الىغم الحائط" شجاٖة"حمُلة بىحيرز" الناصعد في ػمن ال٣هغ،
ّ
والٓلم الظي ؤطا٢ه لها اإلاؿحٗمغ الٟغنسخي،وٍا٦ض ٖلى ؤجها عمؼ للمغؤد الٗغبُة الخغد الساثغد ،والتي ٧اند ثجاىض بلى طانب
ؤزحها الغطل٣ُٞ،ـى:٫
» حمُلة ؤهد الىلط واملجـس والٔـال *** وؤهـد الٔــطبىن لُفنى غـعاة
ٌر
لسضغ بلى الىضي *** وفي ٓعمً الٔالي الـطٍف حُاة
ففي حعمً الؼامي
وفي مىث ــً السامي دلىز وضفٔة *** ثمــثلها ًىم الفـساء فحاة«

3

َبٗا البُىالت السىعٍة التي زايها الكٗب الجؼاثغي اإلاجُض ثظ٦غنا بانحهاعات الٗغب الحاعٍسُة في الٗضًض من
اإلاٗاع ٥التي ٢ضم ٞحها الٗغب رمنا ٚالُا من ؤطل ثدُ٣ي النهغ،والؿمى بلى اإلاٗالي،ل٣ض ٧اأ الكٗغ الجؼاثغي مغآد ناص٢ة
 .أزتد ؼتتار الوزير:من شعرالوزير،الدار التونسية -تونس،طٔ ،ٖٔٚٛ،ص.ٙٛ ،ٙٚ
 . 2حسن فتح الباب:ثورة اصتزائر يف إبداع شعراء مصر،ص .ٜٜٔ
 .اعتادم نعماف :النغم اضتائر،مكتبة النجاح-تونس،طٔ،د.ت ،صٖ٘.
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جٗ٨ـ ؤويإ وؤوطإ اإلاجحم٘ ،وسجع ؤمُنا لُمىخات الجماىحر وهي جٗاٌل وثهاعٕ ألاخضاذ الجؿام التي ا٦حىت بناعىا،
ٞداو ٫الكٗغاء الٗغب ثهىٍغ مسحل ٠ؤخضاذ السىعد التي اخحًند حجم اإلاإؾادٞ ،هىعوا ألاويإ اإلاؼعٍة التي آ ٫بلحها
الكٗب ،وثغنضوا اإلاحاٖب واإلاهاٖب التي ًىاطهها ؤمام بُل اإلاؿحٗمغ ،وْلمه واؾحٛعلهٞ ،اؾحُاٖىا بلى خض ٦بحر
ؤلاؾهام في مٖغ٦ة الحىُٖة الىَنُة والحٗبية السىعٍة » والكاٖغ ً٣غ بإأ الجغح واخض،ؾىاء ٧اأ في ؤ٢صخى اإلاٛغب ؤو
اإلاكغ،١وٍهغ ٖلى ٖضم ان٣ؿامه،وؤنه في نؼٍٟه الٌؿُل صما صوأ م٣ابل،بل ثحىلض منه الناع والٟ٨اح انح٣اما من ايُهاص
اإلاؿحٗمغ للكٗىب،ومن الُبُعي بإأ نضع ٥بإأ الناع مٗاص ٫مىيىعي للسىعد ( )...التي هي زعم لؤلعى وؤلانؿاأ. «1
ب -مــهس ٓــم الىًً الجعائطي:
ُ
ل٣ض ٧اند مكاىض السىعد الجؼاثغٍة ثضوي في ٖىانم الٗالم الٛغبُة والٗغبُة التي بُ٣د ثااػع السىعد،وث٣ضم لها الضٖم
اإلااصي واإلاٗنىي وختى البكغي في ؾبُل ثسلُهها من آلة اإلاىت الٟغنؿُة التي ؾلُتها ٖلى قٗب ؤٖؼًُ ٫مذ ِ٣ٞ
لعؾح٣ع٦ ٫بُ٣ة قٗىب الٗالم،و٧اند الجؼاثغ في ثل ٪ألارناء ٢بلة ّ
ل٩ل ؤخغاع الٗالم الظًن ًضاٗٞىأ ٖن خغٍة الكٗىب من
ؤطل نُل خغٍتها ،مما طٗل الٗضًض من الكٗغاء والسىاع من مسحل ٠ؤن٣إ الٗالم ًحمنىأ لى ٧انىا طؼاثغٍحأ ،وَِٗكىا وا٘٢
السىعد الحدغٍغٍة ،وٍمىثىا ٞى ١ؤعى الكهضاء،ؤبُاال ،وىظا ما خضذ للٗضًض مجهم ٖنضما قاع٧ىا السىعد الٟ٨اح اإلاؿلر،
ٞةزىاننا اإلاكاع٢ة واإلاٛاعبة ٢ضمىا خُاتهم وسخغوا قٗغىم في مٗغ٦ة الخغٍة التي َبٗد بهمتها في سجل ثاعٍش السىعد
الجؼاثغٍة ٗ٦غبىأ وٞاء للجؼاثغ،ندى الكاٖغ اإلاهغي"ٓبس الباضي ؤبى الُٔىين ًىػف وؤحمس حؼين ٌٓا هللا"،والكاٖغ
ّ
اللُبي"ؤحمس الفلُه حؼً"،والكاٖغ الجؼاثغي" مفسي ظهطٍا"،وٚحرىم من الكٗغاء الظي طٗلىا من الجؼاثغ م٩انا م٣ضؾا
ِّ
للسىعد من ؤطل الخغٍة و٦غامة الكٗىب اإلاؿحٗمغد.
ٞهظا الكاٖغ اإلاهغي "ٓبس الباضي ؤبى الُٔىين ًىػف" في ٢هُضد ٖنىاجها "الجعائط" اإلانكىعد في(صخُٟة
 )1958من "زًىان ؤؿىاق ٓطبُة" ٌٗبر بهضٞ ١جي ٖن خبه ال٨بحر للجؼاثغ،وؤجها منُل ٤السىعد
الكٗبً8،ناًغ
ّ
والسىاع،والحاعٍش ٌسجل ؾنىات ٟ٦اخها يض اإلاؿحٗمغ الٟغنسخي،وؤأ طمُ٘ الضو ٫الٗغبُة تهح ٠باؾمها،وث٨بر بهىع ٟ٦اخها
من ؤطل الخغٍة٣ُٞ،ى:٫
» حـي الجعائط مٔـلل الثــىاض*** حلً الٔطوبة مىًً ألاحطاض
حـي الجعائط في دوم هفاحـها *** واهح لها الحاضٍر باألهــىاض
2

واهحف لها في هـل ؤضن حـطة *** واوسج لها حلال مً هــباض«
ّ
٦ما نجض الكاٖغ اللُبي"ؤحمس الفلُه حؼً" نجضو ًخي ؤعى الجؼاثغ وقٗبها اإلاجُض ٢بلة السىعد والسىاع٣ُٞ،ىّ » :٫ر ِري
الجعائطٍين ؤهل الوـاز*** واشهط بٌىلة ؿٔ ا املىجاز
ؿٔ ثٌلٕ للٔال فحىــللد *** بالىلط رىضثه ٓلى ألاوغاز«

3

 .نورالدين السد :القضية اصتزائرية عند بعض الشعراء ،اظتؤسسة الوطنية للفنوف اظتطبعية-اصتزائر،ط،ٔ،ٜٔٛٙص.ٔٛ،ٜٔ
 . 2حسن فتح الباب:ثورة اصتزائر يف إبداع شعراء مصر،ص ٕٔٔ.
 .أزتد الفقيو حسن :ديواف شعر،صٖ٘.
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٦ما نجض الكاٖغ اإلاهغي "ؤحمس حؼين ٌٓا هللا" في ٢هُضثه "مسفٕ بلى الجعائط" اإلانكىعد في(صخُٟة الكٗب في28
،)1958نجضو ٌٗلن نغاخة ٖن خبه للجؼاثغ ورىعتها ،وثمنُه لى ٧اأ طنضًا في نٟى ٝالسىاع الجؼاثغٍحأ،وَكاع ٥في
ماعؽ
مٗغ٦ة الحدغٍغ اإلاباع٦ة،وَكهض ىؼٍمة ٞغنؿا ،التي لم ٌٗض ًغٍض ط٦غ اؾمها الظي صاؾحه النٗا ٫في ٧ل م٩اأ٣ُٞ،ى:٫
» آه لى هىد في الجعائط حتى ؤؿهس الـٔ ..هُف ًمط ي ػُىله
وؤضي في الجباٌ مٔطهة الح ــم،ثسن الٔسو ..ثطمي فلـىله
ًافـطوؼا ،هُـف ؤشهط اػـما ..وًئحه الىـٔاٌ ال لً ؤكىله«

1

وؤٖٓم من طاص بٗك ٤ؤعى الجؼاثغ الكاٖغ"مفسي ظهطٍا" الظي يغب لنا ؤعوٕ النماطض الكٗغٍة ٖن نض١
ؤلاخؿاؽ ومغاعد الحجغبة التي ٖاٌكها ؤرناء خغب الحدغٍغ اإلاباع٦ة ٩ٞاأ خُجها قٗغو ًن٣ل ألاخضاذ والبُىالت وٍهىع
اإلاٗاع ٥وٍمجض ألابُا ٫في ؾاخات الىالى طنبا بلى طنب م٘ السىاع ،الظًن جٗضصت آىاتهم ومهاثبهم بضاًة من ٣ٞض الىلض
والؼوض وألاعى والٗغى بلى الحدضي والهمىص للُ٨اأ الٟغنسخي في ؾاخات الكغ ٝمن ؤطل اؾح٣ع ٫الجؼاثغً ،نكض الخغٍة
قٗغا٣ُٞ،ى:٫
» ؤزدلىها السجـىن *** حطٓىها املىىن
لِؽ فُىا دائىـىن *** ًيثني ؤوي ىن
ؤحلسوآ....صبىا....
وؤحطكىا....وؤدطحىا...
الهمل الىفاح *** الهمل الجهاز
في ػبُل البالز«2
٦ما ًهغح الكاٖغ بىٞاثه العمحناهي ،وبزعنه لىَنه من زع ٫ث٣ضًم الٛالي والنِٟـ في ؾبُل الجؼاثغ ٣ُٞى: ٫
»فــساء الجعائط ضو ي ومالي *** ؤال فـي ػـبُل الـحطٍة
فلُـحـي(حعب الاػحـلالٌ) *** و(هـجم ؿــماٌ بفـطٍلُة)
ولُحي ؿ ــباب الـٔ الغالي *** مثاٌ الفـساء والىًىُة«

3

وٖلُه ًحدضي الكاٖغ لٛة النحراأ التي ؾلُها الٗضو الٟغنسخي ٖلى الكٗب الجؼاثغي ألاٖؼ، ٫وٍهغح له ؤنه الًسكاو
وَن ٌؿمى الجؼاثغ ٣ُٞى:٫
ماصام في ٖكِّ ٤
» لغة اللىابل ،في البُان فلـحة *** وهٔد،ملً في مؼمٔـُه كمام
 .حسن فتح الباب:ثورة اصتزائر يف إبداع شعراء مصر،ص .ٙٛ
 . 2مفدم زكريا:اللّهب اظتقدس،صٔ٘.
 .اظتصدر نفسو،صٕٔٔ.
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و(لىافــح) الىيران،دير(لىائح) *** ضفٔــد ملً في هاُطٍه ضهـام
و(ضوائح) الباضوز،مؼً هىافـح *** سجطت،ملً في مىذطٍه ظوام«

1

وٍىانل الكاٖغ صٞاٖه اإلاؿحمُد في ؾبُل ٦غامة الجؼاثغ وٍهىع لنا ُ٢مة ىظا الىَن اإلا٣ضؽ في قٗغو ٣ٞى »:٫وكُل
الجعائط..واكغ بن شهط اػمها *** ثجــس الجبابطة ػاحسًىا وضهٔا
بن الجعائط في الىحـىز ضػالــة *** الـٔ ـ حطضها،وضبً وكـٔا
بن الجـعائط كٌ ـٔـة كسػـُة *** في الىىن لح ا الطكاق ووكٔا
وكل ــُسة ؤظلُــة ،ؤبُاثــها *** حـمطاء ،وان لها(هىفم ر) مٌلٔا
هِمد كىاف ا الجماحم في الىغـى *** وػـلــى الىجُٕ ضوي ا فحسفلا
2

غنى ب ا حط الخوير،فإًلــود *** ؿـٔبا بلى الححطٍط ؿمط مؼطٓا«
ّ
ًض ٫نغاخة ٖلى ُ٢مة ىظو السىعد وجٛجي ّ
بأ ماؾب ٤ط٦غو في مجا ٫السىعد الجؼاثغٍة وخًىعىا في النو الكٗغ الٗغبي ّ
٧ل
الكٗىب الٗغبُة بها والضٞإ ٖلحها،ومداولة الحإُ٦ض ٖلى ُ٢متها الحاعٍسُة التي ؤؾمٗد من به نمم من ّ
٧ل ؤخغاعالٗالم
واإلاضاٗٞحأ ٖن خغٍة الكٗىب و٦غامتها،وٖلُه ٞالجؼاثغ التي ؤقٛلد رىعتها الٗالم ؾانضىا الكٗغاء ب٣ىد في مسحل ٠اإلاداٞل
الضولُة واإلااثمغات واإلاهغطانات اإلاجُضد التي ثضاٖ ٘ٞن اؾح٣ع ٫الكٗىبٞ،النو الكٗغي ٢ضم ال٨سحر للسىعد الجؼاثغٍة
ثؼُ٦ة وثإعٍسا لها وببُىالت رىاعىا وبٗم ٤الانحماء الٗغبي وؤلاؾعمي لهاٞ،هي طؼء ىام من البعص الٗغبُة الُامدة للخغٍة
وٖلى الكٗغاء الٗغب ع ٘ٞمؿاولُة الحٛجي بها،وبؾمإ الٗالم نىتها،وٗٞع ٞالسىعد الجؼاثغٍة مضًنة لحل ٪النماطض الكٗغٍة
الغاُ٢ة التي ٧اند ثدحٟي بها في ألاٞغاح و ألا٢غاح ختى ثد٣ُ٣ها النهغ.
* -داثــمة:
ٖمىما ّ
بأ ما٢ضم من قٗغ رىعي في رىعد الجؼاثغ الخالضد ٌؿحد ٤ثىرُ٣ه رم الجهىى به ٖبر طمُ٘ الىؾاثِ ؤلاٖعمُة
والحاعٍسُة والس٣اُٞة،واإلااؾؿات واإلاغا٦ؼ البدسُة في الجامٗات،واإلاٗاىض الجؼاثغٍة زانة التي تهحم بجم٘ التراذ الحاعٍذي
وٍاعر لجؼء ىام من الحاعٍش ٦ما ّ
للسىعد الجؼاثغٍة من ؤطل الاعث٣اء بهظا ؤلاعذ اإلااصي الظي ىى مل ٪للكٗب الجؼاثغيّ ،
جٗض
ٖملُة البدص والح٣صخي في الكٗغ السىعي الٗغبي الظي نٓم في السىعد الجؼاثغٍة من َغ ٝالباخسحأ ؤمغا ال مٟغ منه من ؤطل
بْهاعو ثضعٍجُا لؤلطُا ٫ال٣اصمة ٖلى مسحل ٠ألانٗضد الحاعٍسُة والجمالُة والترارُة إلاا ُٞه من ثدضًات ثجم٘ بجي الكٗب
الجؼاثغي خىًُ٢ ٫تهم في انتزإ الخغٍة والحدغع من ُ٢ض الاؾحٗماع الٟغنسخي.

 .اظتصدر نفسو،صٓٓٔ.
 . 2اظتصدر نفسو ،ص ٕٔ
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حمالُة الىحابة و جٔسز كُغ الىم
ؤ.هازًة دٌاض
-1الحىاضٍة واهفحاح الىحابة الطوائُة:
ًا ًا
ق٩لد ال٨حابة في يىء اإلا٣ىالت ألاطناؾُة ق٩لد ؤ٣ٞا رابحا؛ ومغص طل ٪ؤأ ال٨حابة في ثل ٪اإلاغخلة ٧اند ثجهٌ ٖلى مبضؤي
الٗ٣ل والح٣لُض بُٛة اإلادآٞة ٖلى اإلانهج اإلاحب٘ و بلى ٙال٨ما ٫الٟجي.
وبرغ اؾحمالة الكٗغٍة ال٨عؾُُ٨ة بطغاثُة ال٨حابة بلى خ٣لهاٞ ،غيد ٖلحها طملة من ال٣ىاٖض اإلادضصد ٧ي ثجٗل مجها
ًا ًا
مٟهىما مجغصا ٧لُا وؤخاصي الضاللة ،بهض ٝثجكِب ٞاٖلُة الخىاع يمجها ،و طل ٪بةػاخة الؿُا ١للمدآٞة ٖلى مٓهغىا
ًا
ًا
اإلاٛل ٤اإلاداًص وجُُٗل بم٩انُاتها الخىاعٍة وبرغ طل ٪لم جٗض(ال٨حابة ،بإي خا ،٫ؤصاد للحىانل وال َغٍ٣ا مٟحىخا جٗبرو نُة
ًا
اللٛة ()...ال٨حابة لٛة مجمضد ثحِٗل من طاتها ولِـ منىَا بها ؤأ ثىصٕ في صًمىمتها الخانة ؾلؿلة محدغ٦ة من اإلاٗاني
1
الح٣غٍبُة ،بل جؿعى ن ٌُ٣طل ،٪بلى ؤأ ثٟغى بىؾاَة وخضد بقاعتها و ْلها ،نىعد ال٨عم رم ث٩ىٍنه ٢بل ؤأ ًبح٨غ)
وٖلُهٞ ،ةأ ٞلؿٟة ال٨حابة لضي الكٗغٍة ال٨عؾُُ٨ة ثجهٌ ٖلى الحمغ٦ؼ الظاجي النابظ إلابضؤ الحُىع والحٛحر
الؼمجي( )Diachronieوال جٗتر ٝبال باال٦حٟاء الظاجي و بىطهة النٓغ آلانُة ( )synchronieمما ؤٞطخى طل ٪بلى انٛع ١نؿ٤
ال٨حابةٖ ،بر ٞغى ؤنمىطض محٗاٌ ٫ؿحدُل ٖلى ال٩اثب اإلاُ٣ض بمٗاًحر ثل ٪الكٗغٍة الُٗن ُٞه وال ؾبُل له بال الخظو ٖلى
منىاله.
مجمل طل ،٪طٗل مجها (٦حابة طات ُ٢م مدضصد خُص ث٩ىأ اإلاؿاٞة الٟانلة بحأ الخضذ والُ٣مة مدظوٞة ختى في الًٟاء
نٟؿه لل٩لمة و ث٣ضم ٦إجها ون ٠و خ٨م في آ أ واخض) 2بمٗجى ؤأ ال٨حابة في ْل م٣ىلة الجنـ ألاصبي ماعؾد مُٗاع الٟهل
بحأ النو وناخبه من طهة وبحأ النو وؾُا٢ه الخاعجي من طهة ؤزغي ٢هض جُِٛب ْاىغد الخىاعٍة ،لئلب٣اء ٖلى رباثه و
صًمىمحه و الحد٨م في ثإوٍل صالالثه ،الأ ال٨حابة(ال جؿحُُ٘ ؤأ ث٣ى٧ ٫ل خيء و ال ًم٨ن ؤأ جؿمذ ألي ٧اأ ؤأ ً٣ى ٫ما
ًغٍض( )...وهي جؿحمض من الؿلُة يماناتها()...لظا ٞةأ ثؼاًض الحإوٍعت ًجب ؤأ ث٨بذ طماخه الح٣الُض) 3نخُجة لظلٚ ،٪اب
الؿُا ١و ؤىملد الظات و لم جٗض ثدٓى بدًىع ٞاٖل ًخُذ لها زل ٤جٗضصًة نىُٚة يمن لٛة الخُاب الغواجي ،بط بأ
ال٨حابة ثدىلد بلى بطغاثُة مٛل٣ة ؤوخحز مٟغ ٙمهامها الىخُض الحُ٣ض بجملة اإلاٗاًحر اإلاٟغوية و ن٣ل عٚبات و م٣هضًات
ًا
ًا
بهظا ،اٖحبرت ال٨حابة(ق٩ل ال٨عم اإلالتزم()...بجها
ال٩اثب اإلاحٗالُة بىنٟه نىثا مهُمنا صازل طنـ الغواًة .
جكحمل في آأ(ٖ)...لى ُ٦نىنة الؿلُة و مٓهغىا ،ؤي ٖلى ما هي ٖلُه وٖلى ما ثغٍض ؤأ ٌٗح٣ضو الناؽ ٖجها) 4إلااطا؟ ألأ الجنـ

 .بارت(ركالف)،الدرجة الصفر للكتابة،تر /ػتمد برادة،الشركة اظتغربية للناشرين اظتتحدين،الرباط-اظتغرب ،ط،ٖٓ/صٔٗ.
 . 2اظترجع نفسو،صٕٗ.
 .إيكو(أمربتو)،السميائية ك فلسفة اللغة،تر/أزتد الصمعي،اظتنظمة العربية للًترتة،بَتكت-لبناف ،ط،ٓٔ/ص.ٖٙٙ
 .بارت(ركالف)،الدرجة الصفر للكتابة،ط،ٖٓ/ص.ٗٙ
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ًا
ًا
ًا
الغواجي ىى اإلاُلىب ثإصًحه و نٓغا لظل ،٪ؤنبدد ال٨حابة ؤ٢نىما محٗالُا عاضخ إلاعجم مدضص و مُٗى ؾلٟا و ل٣ىاٖض
ندىٍة و ؤق٩ا ٫بعُٚة مجغصد.
بأ الغواًة بطا ،باٖحباعىا طنؿا ؤصبُا ثبرعىا ال٨حابة اإلاٛل٣ة التي ثنكضىا الكٗغٍة ال٨عؾُُ٨ة ألأ طنـ(الغواًة (٢)...ض
زً٘()...ل٣ىاٖض ال٣هُضد اإلالخمُة)ٚ 1حر ؤأ ؾُىد ؤلاعذ ال٣ضًم الظي ًحسظ من اإلاعجم الىاخض ؤنمىططا ثاصًه ال٨حابة
اإلاٛل٣ة انؼاح برغ انٟحاح ال٨حابة الغواثُة ٖلى م٣ىلة الحىاضٍة التي جؿعى بلى الحمغص ٖلى ماؾؿة ألاطناؽ ألاصبُة بهضٝ
ًا
الحسلو من ىُمنة النو الىاخض والانٟحاح ٖلى النو اإلاحٗضص انُع٢ا من ؤأ(ؤلالخاح ٖلى الؿجأ ٧اأ عاطٗا بلى نٗىبة
الاٖترا ٝبد٣ُ٣ة وطىص اإلاىؾىٖة و بًغوعتها.و٢ض ٧اأ ىظا بالنؿبة بلى بٌٗ اإلاالٟحأ الىؾُلة لحُىَ٘ قبذ اإلاىؾىٖة
بىاؾُة آلُة من ال٣ىاٖض في الٓاىغ ؤخاصًة اإلاٗجى و مغٍدة ؤ٦ثر .و في ٦سحر من الخاالت و ٘٢الالحجاء بلى مٟهىم الؿجأ ٦ما و
 ٘٢الالحجاء بلى ٨ٞغد ال٣امىؽ ول٨ن()...ال ًم٨ن ل٨ٟغد ال٣امىؽ بال ؤأ ثىلض()...يغوعد اإلاىؾىٖة)٧ 2ىنه بضًع ًؼٍذ ٨ٞغد
الؿجأ اإلاعجمي.
بأ ال٨حابة الغواثُة برغ ُ٢امها ٖلى اإلابضؤ الخىاعي ؤخضرد زٛغد في ؾجأ الٗغ ٝالح٣لُضي؛ بط ؤجها لم جٗض مٛل٣ة و لم ٌٗض
ًاصحها اإلاعجم الىاخض اإلاُٗى ؾلٟا والخامل لضالالت ال٩اثب ألاخاصًة ،بل انٟحدد ٖلى آلازغ و جٗضصت نخُجة مماعؾتها
للخىاعٍة ،وبرغ طلٚ ٪ضت(ال٨حابة ٖملُة خىاعٍة بحأ النهىم جؿحضٖحها ؤؾُ٣ة ٨ٞغٍة وٞنُة مسحلٟة (ًُٞ)...خى الؿغص
الغواجي خُنيظ ٖباعد ٖن مؿاءلة ال٨حابة و ٤ٞمنُ ٤الخىاعٍة) 3ولٗله الؿبب الظي ص" ٘ٞبادحين"بلى الالحٟات
لنهىم"زوػحىٍفؼيي"الغواثُة اإلاكبٗة بُ٣م الخىاع وهجنة التراُ٦ب وجٗضصًة ألانىات""la polyphoniesواثساطىا له
ؤنمىططا برغ وي٘ ؤؾـ نٓغٍة الخىاعٍة بىنٟها ؤؾلىبا ثدضي به الكٗغٍة ال٨عؾُُ٨ة لخلخلة مٗاًحرىا طات اإلاٟاىُم
ألاطناؾُة.
ما ًمحز زُابات"زوػحى ًفؼيي"ؤلابضاُٖة؛ اثساطو من الجزٖة الخىاعٍة مبضؤ ثإؾِؿُا ث٩ىٍنُا ثجهٌ ٖلُه طمُ٘
نهىنه الغواثُة ثمسل في :نهغ و مؼض و(بزًإ ٖنانغ ال٣و ٚحر اإلانسجمة م٘ بًٗها بلى خض الحٗاعى الحام()...لىخضد
الخُة()...ؤأ ًجم٘ في ُ٦اأ ٞجي واخض اإلاىأٖ الٟلؿُٟة م٘ اإلاٛامغات الجناثُة ،و ؤأ ًدكغ الضعاما الضًنُة في خ٩اًة ٢هة
مبحظلة ،و ؤأ ً٣ىص(٧)...ل جٗغطات وانُٗاٞات ال٣هة اإلاٛامغد بلى ال٨كٖ ٠ن ألاؾغاع الجضًضد()...من ؤطل الُ٣ام بٗمل
ببضاعي مٗ٣ض) 4وخىاعي يمن بؾتراثُجُة قاملة للحىانل.
من ىظا اإلانُل ،٤ثم٨ن"زوػحىٍفؼيي"من زل ٤نمِ من ال٨حابة الغواثُة طضًض؛ ثإجى في ق٩ل ٞؿُٟؿاء ثحٟاٖل يمجها
قٟغات نهىم ونُ ٜزُابات ؤنىاُٖة انبس٣د من ر٣اٞات محباًنةٞ ،حدىلد ال٨حابة الغواثُة بًٟل اإلا٣ىلة الخىاعٍة
وثدغعت من يُ ٤الانٛع ١وؾلُة ال٣ضًم بلى ؾٗة ؤلانٟحاح ٖبر ثإصًتها للمحٗضص من الهى ٙوٖلُه(جٛحرت مٟاىُم ال٨حابة و
ًا
ثنىٖد وؤنبدد ال٨حابة٢ ،بل ٧ل خيء ،ؾُٗا بلى الحسلو من ع٧ام ٢ىاٖض الهنٗة و ونٟات اإلاضاعؽ ،ؤنبدد مٛامغد
بدص ٖما ٌصخو ٧لُة ٖع٢ة ال٩اثب بنٟؿه و بال٩ىأ و اإلاجحم٘) 5ولٗل ىظا ما ًحىا ٤ٞم٘ ما صٖا بلُه "ضوالن
 .تيغيم( فيليب فاف)،اظتذاىب األدبية الكربل يف فرنسا،تر/فريد أنطونيوس،منشورات عويدات،بَتكت-باريس،ط ،ٜٖٔٛ – ٖٓ/ص٘.ٙ
 . 2إيكو(أمربتو)،السميائية كفلسفة اللغة،ط،ٓٔ/صٕٕٗ.
 .يوسف (أزتد) ،سيميائيات التواصل كفعالية اضتوار اظتفاىيم كاآلليات،منشورات ؼتترب السيميائياتوحتليل اطتطابات،جامعة كىراف-صتزائر،طٔٓ،ص.ٔٚٛ
 .باختُت(ميخائيل)،شعرية دكستوكيفسكي ،تر/رتيا نصيف التكرييت،دارتوبقاؿ للنشر،الدار البيضاء-اظتغرب ،ط،ٓٔ/صصٕٔ.ٕٕ-
 .بارت(ركالف)،الدرجة الصفر للكتابة،ط،ٖٓ/صٗٔ .
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باضت" Roland barthesمن ؤنه(لم ٌٗض من الًغوعي وي٘ ٧لمة عواًة ٖلى ٚع ٝعواًة مُٗنة()...ألننا لم نٗض نً٘ ٧لمة
عواًة ٖنضما ًحٗل ٤بالغواًات ،ول٨ن بةم٩اننا ؤأ نًٗها ٖنضما ال ًحٗل ٤ألامغ بالغواًة) 1نخُجة الانٟحاح الظي قهضثه ال٨حابة
الغواثُة.
ًا
بأ انٟحاح ال٨حابة الغواثُة بًٟل اإلا٣ىلة الخىاعٍة طٗل خًىع الخىاعٍة قغَا ؤؾاؾُا ًجهٌ ٖلحها نؿ ٤النو الغواجي،
وىى ما طٗل"بادحين"ًغبِ ثُىع الغواًة بضعطة خًىع الٟٗالُة الخىاعٍة يمجها ،خُص بأ(ثُىع الغواًة ً٣ىم ٖلى جٗمُ٤
الخىاعٍة و ثىؾُٗها وبخ٩امها ،وبظلً ٪ح٣لو ٖضص الٗنانغ اإلاداًضد ،الهلبة التي ال ثضعض الخىاع ُٞحٛلٛل الخىاع وبالحالي
بلى ؤٖما ١الجؼثُات وؤزحرا بلى ؤٖما ١الظات في الغواًة) 2مما ٌٗجي ؤلانٟعت من العخىاعٍة بلى الخىاعٍة ومن رم ،الخغوض من
مدضوصًة ال٨حابة بلى مماعؾة الع ٦حابة؛ ؤي الخغوض من النؿ ٤اإلاٛل ٤للنو و الخُاب بلى النؿ ٤اإلاٟحىح ٞححدى ٫ال٨حابة
ًا
بلى بطغاثُة(ثحجاوػ آلاني ٧ي ثمض طؿىعا للحىانل م٘ اإلااضخي واإلاؿح٣بل) 3وىى ما ًبرع مؿاعي ٞترد ما بٗض البنُىٍة التي
اطتهضت في زلخلة و ث٣ىٌٍ ٨ٞغد ألانل.
بأ زغوض بطغاثُة ال٨حابة من مًاً ٤الحهنُ ،٠ؾنذ لؤلصب ؤأ ًحجغص من ٨ٞغد الح٣ؿُم بلى ؤطناؽ مما ؤثاح له طل٪
ٞغنة ؤلانٗحا ١من ٨ٞغد ؤصب النىٕ بلى ؤصب العنىٕ بىنٟها نٓغٍة خضًسة (ال ثً٘ خضا لٗضص ألانىإ اإلام٨نة و التي هي
ًا
ًا
مجغص نٓغٍة ونُٟة ،ال ثً٘ ٢ىاٖض مؿب٣ة لل٨حاب ،وثٟترى ؤأ ألانىإ الح٣لُضًة ٢ض ثحماػض و ثنحج نىٖا طضًضا مسل
التراطُض٧ىمُضًا) 4نخُجة خىاعٍة نُ ٜألانىإ ألاصبُة صازل الخُاب الغواجي الىاخض.
ًترثب ٖن طل ،٪ؤأ الخلِ بحأ ألانىإ ألاصبُة في ْل نٓغٍة العنىٕ لم ٌٗض ًدِ من ُ٢مة ال٨حابة ألاصبُة ،بل ٖلى الٗ٨ـ
ًا
من طل ٪ؤنبذ ىظا اإلاؼض ٢انىنا في ثدى ٫ؤي نىٕ و في جكا٧ل ثغاُ٦به ومن ىظا اإلانُلٞ،٤ةأ الظات)(subjectumeلم جٗض
ًا
مٟهىما مجغصا؛ ألأ الخىاعٍة منٗد الظات من ؤأ ثدحل مى ٘٢الحإؾِـ في بناء نؿ ٤الخُاب الغواجي وىى ما م٨جها من
الً٣اء ٖلى ٢انىأ الهىٍة الهىعي با٦خكاٞها البنُة السناثُة الخىاعٍة للظات التي ال ثدُا بال بحٟاٖلها م٘ آلازغ ،ألأ(آلازغ
ًا
مٟترى مؿب٣ا منظ البضاًة ()...آلازغ لِـ ؤخض مىايُ٘ ؤ٩ٞاعي و ل٨نه مسليٞ ،اٖل خ٣ُ٣ي لل٨ٟغ ،و ؤنه ًضع٦جي ؤنا نٟسخي
ًا
٦أزغ ٚحرو ىى ،وؤننا مٗا نؿتهض ٝالٗالم ُ٦بُٗة مكتر٦ة).5
ٖلى ىظا ألاؾاؽٞ ،ةأ الٗع٢ة م٘ آلازغ بضثُة وؤنلُة ولِؿد مًاٞة ؤو نحاض مهالر ألانا ،بل بأ الٗع٢ة م٘ آلازغ هي
مهضع وطىص الظات وٖلُه ،لِـ(رمة مجا ٫ل٩ي ٌؿإ ٫اإلاغء نٟؿه ٖلى َغٍ٣ة "ىىبـ":إلااطا ًسحاع اإلاغء الِٗل في اإلاجحم٘؟
ؤو ٖلى َغٍ٣ة"قىبجهاوع" :من ؤًن ثإجي الخاطة بلى مجحم٘؟ الجىاب ؤأ البكغ ال ًنجؼوأ ؤبضا مسل ىظا الٗبىع بلى الخُاد
اإلاكتر٦ة :الٗع٢ة جؿب ٤الٗنهغ اإلاٗؼو.٫بجهم ال ٌِٗكىأ في اإلاجحم٘ بضا ٘ٞاإلاهلخة ،ؤو الًُٟلة ،ؤو ب٣ىد ؾبب آزغ مهما

 .بارت (ركالف)،درس السيميلوجيا،تر/عبد السالـ بن عبد العايل،تقد/عبد الفتاح كيليطو،دار توبقالللنشر،الدارالبيضاء-اظتغرب،ط، ٓٔ-صٖٗ.
 . 2باختُت (ميخائيل)،الكلمة يف الركاية،تر/يوسف حالؽ،منشورات كزارة الثقافة،دمشق-سوريا،ط،ٜٔٛٛ-ٓٔ/صٔ.ٙ
 .عبد اصتليل (أبالغ ػتمد)،شعرية النص النثرم مقاربة نقدية حتليلية ظتقامات اضتريرم ،دارالبيضاء-اظتغرب،ط،ٕٕٓٓ-ٓٔ،ٕٖٔٗ-ص.ٕٙ
لبناف،ط-
 .كيليك(رينيو)،كارين(أكستُت)،نظرية األدب،تر /ػتي الدين صبحي،مرا /حساـ اطتطيب،اظتؤسسة العربية للدراسات كالنشر،بَتكت-
ٓ،ٕٓ،ٜٔٛص٘.ٖٙ
 .ريكور(بوؿ)،الذات عينها كآخر،تر-تعل-تقد،جورج زينايت،اظتنظمة العربيةللًترتة،بَتكت-لبناف،ط،ٓٔ،ٕٓٓ٘-صٕٔ.ٙ
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٧اأ .بجهم ً٣ىمىأ بظل ٪ألنه ال ًىطض بالنؿبة بلحهم ق٩ل آزغ لىطىص مم٨ن) 1خُص بأ ال٨حابة بىنٟهاخ٣ع بطغاثُا لم جٗض
ًا
مداًسة ألأ اإلا٣ىلة الخىاعٍة ؾٗد بلى طٗل ٧ل(٦حابة ؤون٣ل امحضاص لؿاب٣اتها ثسحر سجاال مٗها ،و ثنحٓغ عصوص ؤٗٞا٫
نكُُة في الٟهم ثحجاوػىا و جؿب٣ها) 2وٖلُه ،ؤنبدد ال٨حابة ث٣ىم بمماعؾة ٗٞل الخغ ١بػاء الؿجأ بُٛة بٞغاػ زُاب
نىالي.
)1960التي صٖد بلى نٓغٍات طضًضد لل٨حابة ثجلى صل ٪في طملة اإلاٟاىُم
وىى ما ثبنحه طماٖة"ثُل ُ٦ل" (Tel Quel)3ؾنة(
الحجضًضًة التي َغختها ىضو اإلاجلة؛ ندى مٟهىم الٗع٢ة بحأ ال٨حابة وال٣غاءد ،ال٩اثب واإلاحل٣ي و نٓغٍة النو ،ؤصي بها طل٪
بلى ؤأ جك٩ل انُٗاٞا في ثاعٍش بطغاثُة ال٨حابة ؤو طؿغا للمغوع من اإلاغخلة البنىٍة بلى مغخلة ما بٗض البنىٍة(Post-Structura-
)lismeومن رم ن٣ى ٫ؤأ ٞترت ما بض البنىٍة خملد قٗاع زلخلة و ثجاوػ وجٗضي ٧ل اإلاٟاىُم الح٣لُضًة التي وعرناىا ٖن
ال٨ٟغ الح٣لُضي.
 /2–1مً الىحابة الخٌُة بلى الىحابة البُواء.
بأ ؤىم ما ًمحز ٨ٞغ"ضوالن باضت"ثمغصو يض ٧ل ما ىى مٗ٣ض و مُٗى ؾلٟا و ٖلُه ،ثجلد مداولحه لحٗضي طل ٪في زل٤
مٟهىم طضًض لل٨حابة ؾعى من زعله بلى زلخلة اإلاٟهىم الح٣لُضي لها و ثبرًغ م٣ىلة الخىاعٍة بالٟٗل.
مٗلىم ؤأ"باضت"٧اأ ًُىع مٟاىُمه من ٞترد ألزغيٞ ،مٟهىمه للٛة ولل٨حابة في ثدلُله ل٣هة(ػطاظًٍ)
ًا
()sarrasineلبلعان()Balzakeفي مالٟه()s/zؤ٦ثر وُٖا وانٟحاخا منه في"صعطة الهٟغ لل٨حابة"(طل ٪ؤأ ال٨حابات اإلام٨نة
بالنؿبة لل٩اثب مٗحأ ،ثحم ثدد ي ِٛالحاعٍش والح٣الُضٞ ،هنا ٥ثاعٍش ال٨حابة ل٨نه ثاعٍش مؼصوضٟٞ :ي اللخٓة طاتها الظي
ً٣ترح ٞحها الحاعٍش الٗام()...بق٩الُة طضًضد للٛة ألاصبُة ،ثٓل ال٨حابة ممحلية بظ٦غي اؾحٗماالتها الؿاب٣ة ،ألأ اللٛة ال ث٩ىأ
 ِ٢بغٍيةٞ :ال٩لمات لها طا٦غد رانُة ثمحض بٛمىى وؾِ صالالت طضًضد) 4بطبأ مماعؾة اللٛة بدغٍة ًنٗ٨ـ ٖلى مٟهىم
ال٨حابة باإلًجابٞ ،حٛضوا ال٨حابة طاتها خغٍة بل(جؿىٍة ما بحأ خغٍة و ط٦غي) 5ولٗل طل ،٪ما ًبرع اىحمام"باعت"ال٨بحر
 )1942الظي ًغي بإجها ٦حابة خ٣٣د ٗٞل
بال٨حابات"ؤلبير وامى") (Albert Camusناخب زُاب عواًة الغطٍ )((L'étranger
الخغ ١بػاء ٧ل ؾجأ ًجٗلها عاضخة لعلتزام.
بأ زُابات"ؤلبحر ٧امى"الغواثُة ىىما ًُلٖ ٤لُه"باعت"ال٨حابة بىنٟها مىيىٖا للُٛاب ،ال٨حابة البًُاء ؤو ال٨حابة في
صعطة الهٟغ وهي(نُٛة من نُٛححأ ال جكحر بلى خالة اإلاحدضذ (ىل ىى مٟغص ؤم طم٘)وال بلى ػمن ؤٗٞاله(ىل ثمد في
اإلااضخي ؤم في الخايغ ىظو الهُٛة اإلاكحرد بلى خالة خُاص ثجض ما ٌكبهها ٖنض بٌٗ ال٨حاب اإلاٗانغٍن(زانة ؤلبحر

يتاف)،اضتياة اظتشًتكة،تر /منذر عياشي،مرا /خليل أزتد خليل،كلمة -أبوظيب-اإلمارات العربية اظتتحدة،اظتركزالثقايف العريب،الدار البيضاء-
 .تودكركؼ(تزؼ
اظتغرب،ط،ٓٔ،ٕٖٓٓ-ص.ٜٔ
 . 2باختُت(ميخائيل)،اظتاركسية كفلسفة اللغة،تر/ػتمد البكرم ك ديٌت العيد،دارتوبقاؿ للنشر،الدار البيضاء-اظتغرب،ط، ٓٔ،ٜٔٛٙ-ص.ٜٙ
 .فيليب صولرس ”،)ٜٖٔٙ(“Philipe Sellersركالف بارت ” ،)ٜٔٛٓ – ٜٔٔ٘(“Roland Barthesجوليا كريستيفا ””Julia Kristeva
(ٔٗ ،)ٜٔميشاؿ فوكو ” ،)ٜٔٓٗ – ٜٕٔٙ( “Michel Foucaultجاؾ دريدا ” ... )ٜٖٔٓ(“Jacques Deridaجَتار جينيت" “Gerard
.Genette
 .بارت(ركالف)،الدرجة الصفر للكتابة،ط،ٖٓ-ص.ٖٜ
 .بارت(ركالف)،الدرجة الصفر للكتابة،ط،ٖٓ-ص.ٖٜ
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٧امى)الظًن اثجهىا بلى ال٨حابة البًُاء ،هي ؤقبه ما ث٩ىأ بال٨حابة في صعطة الهٟغ) 1التي ثاصي ٢مة الانٟعت والحدغع من
ؾلُة ألاطناؽ ألاصبُة.
بُض ؤأ ثىؾل"باعت"بال٨حابة البًُاء()Écriture blancheبىنٟها مماعؾة طضًضد ،ال ًحىٖ ٠٢نض خضوص ىضمه للمٟهىم
الح٣لُضي لل٨حابة التي جٗبر ٖن عٚبات اإلاجحم٘ البىعطىاػي ،بل بأ الهض ٝالظي خاو ٫ؤأ ًحىنل بلُه "باعت"ىى ثٟجحر ٧لُة
ًا
الجنـ ألاصبي من زع ٫بٗثرد و جكحِد الحدام اإلاجحم٘ الح٣لُضي ،مؿحُٗنا في ثد ٤ُ٣طل ٪بالحدلُل الحاعٍذي لؤلصب ،لُسبد
لنا ؤأ ال٩اثب ٖلى صعطة من الىعي بالٗهغ والحاعٍش وب٩ل ما ًدُِ به من ؤؾُ٣ة.
من رم ،ق٩لد ال٨حابة البًُاء بىنٟها بضًع ٖن ال٨حابة اإلاٛل٣ة مجاال(لغنض ثُىعات الىعي وثدلُل ثجلُات
ؤلاًضًىلىطُا ألجها ،في زهىنُتها وخغٍتها ثعمـ الحاعٍش و ثحٟاٖل مٗه) 2انُع٢امن ىظا اإلاُٗى ،ن٣ٟه ؤأ ال٨حابة الغواثُة
ًا
لم جٗض زُُة وال ؾُغا من ال٩لمات الخاملة إلا٣انض اإلاال ،٠بأ ال٨حابة ًٞاء وقب٨ة ثحضازل يمجها طملة من ال٨حابات
اإلاحنىٖة إلاماعؾة ٗٞل ؤلابضإ وؤلانٟحاح ٖلى آلازغ ٖبر ثجاوػىا إلابضؤ ألانل.
/3-1الىحاب هملابل لحالش ي ألازب.
ًا
لِـ بُٗضا ٖما َغخه"باضت"نجض"مىضَؽ بال وـى")(Maurice Blanchotؤخض اإلاك٨٨حأ في ثهنُ ٠ألاطناؽ ألاصبُة،
ًا
ًُغح ٨ٞغد"الىحاب"٦بضًل ًحجاوػ به ؤي ثهنُ ٠وؤي ثهىع مٛل ٤لل٨حابة(وخضو ال٨حاب مهم ،بىنٟه ٦ظل ،٪بُٗضا ٞهى
ًغ ٌٞثغثِبه ثدد ألاطناؽ ،وزاعض زانات النثر ،والكٗغ ،والغواًة ،والكهاصد ،وٍن٨غ بػاء ىضو الحهنُٟات ؤأ ً٣ام له
م٩اأ و ؤأ ًدض ق٩له) 3ولٗل في ىظا الُغح ،ما ًا٦ض الخضوص الىىمُة التي اطتهضت الكٗغٍة ال٨عؾُُ٨ة في ويٗها بحأ
طنـ ؤصبي وآزغ.
بأ صٖىد"بال وـى"هي ؤؾاؾا صٖىد لنٟي م٣ىلة الجنـ ألاصبي ٚحر ؤجها ،لم ث٣حهغ ٖنض خضوص بلىٚه ىظا الهض ٝبنما
قملد ٦ظل ٪مٟهىمه لؤلصب وٚاًحه ،بط بأ ألاصب لضًه ىى العثىاطض ،ىى الٗضم الظي لن ًحد ٤٣بال من زعله ،ىى
الاؾحدالة ،ىى الحمغص يض ؾُىد مبضؤ الحهنُ ٠ألاطناسخيٞ ،األصب(ال ً٩ىأ()...خ٣ل الترابِ اإلانُ٣ي واإلاجا ٫اإلاكتر ٥بال
ًا
ماصام ٚحر مىطىصٚ ،حر مىطىص ٦إصبٚ ،حر مىطىص لنٟؿه ،بال بطا ب٣ي مؿحتراٞ ،هى خاإلاا ًٓهغ الكٗىع البُٗض بما ٢ض ً٩ىأ
ًخبضص وَؿل ٪ؾبُل الحبٗثر خُص ال ًم٨ننا من مٗغٞحه والحٗغٖ ٝلُه بٗعمات واضخة ومدضصد) 4وٖلُهٞ،ةأ الكغٍ الظي
٦غؾه "بعنكى"٧ي ًحد ٤٣ألاصب ىى ا٢ترأ مٟهىم ألاصب بمٟهىم النٟي و الؼوا ٫ؤي اإلاىت ،للحٟغص"باألرغ")،la trace
ًا
بال٨حاب )ٖ(le livreبر ٦حابة مؿحدُلة ثنإي بُٗضا ٖن ؾلُة ال٨حابة اإلاٛل٣ة التي ثهن ٠ألاصب بلى ؤطناؽ.
بما ؤأ ألاصب ًبضؤ بال٨حابةٞ ،ةأ ال٨حابة من منٓىع"بع نكى"هي(ؤلانتزإ الظي(ً)...حُلب من الحناً٢ات ؤ٢هاىا
وٍحُلب مجها ؤأ ثغط٘ بلى نٟؿها بسغوطها من نٟؿها ،بحماؾ٨ها زاعض نٟؿها في وخضد انحمائها ال٣ل٣ة ٢ضعد ما هي ٢ضعد بال
بالنؿبة لئلؾحدالة ،ؤلاؾحدالة التي ثا٦ض ٢ضعتها) 5ؤي؛ ؤأ ن٨حب بضوأ الخىى في مماعؾة

2

 .اظترجع السابق،ص.ٖٔ-ٔٓ،
.م.ن.ص 10ـ.13
. Blanchot(Maurice), le livre à venir, ED. Gallimard, paris, 1959, p.272.

3

 .بال نشو(موريس)أسئلة الكتابة،تر/نعيمة بنعبد العايل كعبد السالـ بنعبد العايل،دار توبقاؿ للنشر،الدار البيضاء–اظتغرب،ط، ٓٔ،ٕٓٓٗ-صٖٗ.
 .بالنشو(موريس)،أسئلة الكتابة،ط،ٓٔ-ص٘٘.
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ال٨حابة ،و ؤأ نىنل ألاصب بلى نُ٣ة من الؼوا.٫
ً٩اص ًح ٤ٟثهىع"بعنكى"م٘ الحهىعات التي ثنكضىا ٞترد ما بٗض البنىٍة لؤلصب ولل٨حابة زانة"باعت"الظي طٗل ألاصب
ًا
ًا
٢غٍبا من الُٛاب في خالة من الخُاص وٖضم ؤلاندُاػ٢ ،غٍبا من الهمد ٖبر بطغاثُة ٦حابة هي ؤقبه ما ث٩ىأ بالضعطة الهٟغ
ًا
ًا
لل٨حابة(ثبضؤ الخضارة بالبدص ٖن ؤصب مؿحدُل) 1ولٗله الضا ٘ٞالظي خٟؼ"بعنكى"بلى ؤأ ًىلي اىحماما ٦بحرا بحدلُل
ًا
ًا
مجمىٖة من ال٨حابات الهجُنة مسل(قاَىبغٍاأ الظي ال ًم٨نه ؤأ ً٩ىأ قاٖغا بال في ٦حابة النثر ،طٗل من النثر ٞنا،
ًا
ؤنبدد لٛحه ٦عما من وعاء ال٣بر) 2من رمٞ ،ةأ ما ٌكٛل ٨ٞغ"بعنكى"لِـ ألاصب وال اإلاال ٠وبنما ال٨حاب واؾح٣علُحه
ًا
ًا
ًا
بُٗضا ٖن ؤي ؾجأ ،بل وبُٗضا ٖن مالٟه اًًا ،ألأ ال٨حابة في خاطة بلي مال ٠ول٨ن بىنٟه ُٚابا ولِـ بىنٟه ؾلُة.
و ٖبر ىظا الخانلٞ ،ةأ ال٨حابة برغ انسغاَها في بنحاض النهىم ال ثً٘ في خؿاباجها نٟة للنو ؤو ؤطناؾِحه ٧ىجهما
ًا
ًا
ًا
مُٗاعا ؤو مؿل٩ا ؾننُا ثخبٗه وثبٗا لظلً ،٪م٨ننا ال٣ى ٫بإأ ٞترد ما بٗض البنىٍة اؾحُاٖد ؤأ ث٣طخي ٖلى الحهىع الح٣لُضي
لل٨حابة بُٛة ثغؾُش مٟاىُم ؤ٦ثر خضارة ندى(مماعؾة ٦حابة بضوأ ؾلُة ،ثخن٨غ ل٩ل ؾلُة بل و تهضمها)ُٛٞ 3ضوا ألاصب
مجاال للحدى ٫و الحُىع ألاصبُحأ.
/ 4–1الىحابة و مؼإلة دحالف و ضحاء.
ًنُل"٤حان زضٍسا"( )Jaques Derridaفي بنجاػ مٟهىمه لل٨حابة()L'écritureمن ثهىعو لل٣غاءد(  )La L'écritureومن الُغٍ٣ة
التي ثم٨ن اإلاحل٣ي ٢غاءد النو ٢غاءد خغد ال جهاثُة ثىلض ؾحروعد صاللُة ثحٛاضخى ٖن اإلاٗاني التي ؤعصا اإلاال ٠ببعٚها ،وطل٪
ا٢تراخه(بؾتراثُجُة في ال٣غاءد ث٣ىم ٖلى الح)...( )Déconstruction(٪ُ٨ٟو بالحًاص م٘ مٟاىُم"ألانل" و"الهىٍة"
ًا
و"ال٩لُة"بدغ٧ ٝل خيء باثجاو الازحع 5)ٝمؿحُٗنا بجملة مٟغصات ؾمتها ألاؾاؾُة ؤجها مؼصوطة الضاللة.
بأ ؤىم ىظو اإلاٟغصات التي اؾحٗاأ بها (صعٍضا)في ن٣ض ٨ٞغد ألانل و الحمغ٦ؼ النصخي :مٟغصد "ألارغ" )La race( 6الظي ٌكحر
ًا
(بلى بمداء الشخيء و ب٣اثه مدٟىْا في الباقي من ٖعمات) 7بأ الح )La déconstruction( 8٪ُ٨ٟبىنٟه خغ٦ة ن٣ضًة ٌؿعى بلى
 .بارت (ركالف)،الدرجة الصفر للكتابة،ط، ٖٓ-ص. ٓٚ
2

 .بالشو(موريس)،أسئلة أسئلة الكتابة،ط،ٓٔ-صٖٗ.

 .بنيس(ػتمد)،كتابة احملو،دار توبقاؿ للنشر،الدار البيضاء-اظتغرب،ط، ٓٔ،ٜٜٔٗ-صٕٔ.
 ) la différance) *.بدالن من ( )La différenceبإبداؿ حرؼ ( )aبدالن من ( ،)eكىي تسمية جديدة يف اللغة الفرنسيةrance ،فاالختالؼ بُت
التسميتُت يظهر يف الكتابة كال يظهر يف النطق ،أما اإلرجاء فيعٍت بو (دريدا) إخالؼ اعتوية موعدىا مع ذاهتا ك إحالتها إىل األخر باستمرار  .ينظر دريدا
(جاؾ) ،الكتابة كاإلاختالؼ،تر/كاظم جهاد،تقد/ػتمد عالؿ سيناصر،دار توبقاؿ للنشر،الدار البيضاء-اظتغرب ،ط ، ٓٔ،ٜٔٛٛص ٖٔ.
 .دريدا (جاؾ) ،الكتابة ك اإلختالؼ ،ط ٔٓ ،ص. 26
 .اظتالحظ ،أف اظتفهوـ الذم قدمو (دريدا) لألثر يتقاطع كثَتا مع اظتفهوـ الذم قدمو "جَتار جينيت " (  )Gérard Genetteللنص الطرس أين اخذ
"جينيت" على عاتقو يف فًتة الثمانينيات مسؤكلية توسيع العالقات التناصية منطلقان يف حتقيق ذلك من اصتهود الذم بذلتها "كريستيفا" ملفهوـ التناصية
خاصة تصورىا حوؿ ( )Géno texteالنص اظتولد أك اطتديج ك ( )Phéno-texteالنص الظاىر.
 . 7دريدا (جاؾ) ،الكتابة كاإلختالؼ ،ط ٔٓ ،ص.ٕٚ
 . 8مقولة نقدية أسسها ك دعا إليها (جاؾ دريدا ) ،حيث إف الفًتة التارخيية ك الفًتة السياسية اللتاف ترعرعا فيهما فكر (دريدا) شتحتا لو من بلورة تصوره
سي يف فكر
التفكيكي للكتابة ك األدب ،ك مها الفًتتاف اللتاف شهدتا انسحاب االستعمار ك نشوء دكؿ متفرقة نابذة للمركز كعليو،لعب التاريخ السيا
(دريدا) دكره ك الذم انعكس على تصوره للكتابة ك النصوص ك األدب.
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ثضُٖم طملة اإلاٟاىُم التي ثنكضىا ٞترد ما بٗض البنىٍة ،ىى ٗٞالُة حهض ٝبلى ثدٗٞ ٤ُ٣ل الخغ ١والخكٓي في النو ٖبر
٢غاءد ؤقبه ما ث٩ىأ بسىعد يض اإلاناهج الح٣لُضًة التي ثداٖ ٔٞلى انٛع ١نؿ ٤النو.
ثحىدى ؤلاؾتراثُجُة التي ًحسظىا(صعٍضا)لنبظ الحمغ٦ؼ النصخي ،طٗل النو الخاي٘ لٗملُة ال٣غاءد والح٣ً ٪ُ٨ٟىم ٖلى ما
ٌٗحأ محل٣ي النو ٖلى اؾخنُا٢ه و ث٨ُ٨ٟهً ،دضذ طل ٪انُع٢ا من النٓغ بلى النو ٖلى ؤنه نو ٚحر محجانـٞ ،ما
حهم(صعٍضا)في ال٣غاءات 1التي ًداو ٫ب٢امتها(لِـ الن٣ض من الخاعض ،وبنما الاؾح٣غاع ؤو الحمىي٘ في البنُة ٚحر اإلاحجانؿة
للنو والٗسىع ٖلى ثىرغات ،ؤوثناً٢ات صازلُة٣ً ،غؤ النو من زع ٫نٟؿه ،و ً ٪٨ٟنٟؿه بنٟؿه()...ؤأ ً ٪ٟالنو
نٟؿهٞ ،هظا(ٌٗ )...جي()...ؤأ ىنا ٥في النو ٢ىي محناٞغد ثإجي لح٣ىًٍه وثجؼثحه) 2بمٗجى ،ؤأ ٞاٖلُة ال٣غاءد ثح٣صخى ؤرغ
اللبنة ال٣ل٣ة في النو ،لح٣ىم بمؿاءلحه و جٗىًٍه رم بٖاصد بناثه من طضًض في نىعد طضًضد.
ًا
بأ ألانل في ثهىع(صعٍضا)ال وطىص له ،ألأ ألانل ٧ي ً٩ىأ ؤنع ًدحاض بلى الخً ٤برع ؤنالة الؿاب(٤وىظا ٌٗجي ؤنه لِـ
رمة من ؤنل مدٌ ،وؤأ ألانل ًبضؤ بالحلىذ والابحٗاص ٖن م٣ام ألانلُة ،بمجغص ؤأ ًخك٩ل ٦إنل ()...ألانل ًدُل بلى
ًا
الخ٣ة صاثما والهىٍة بلى آزغىا الظي ًاؾؿها هي نٟؿها ٦هىٍة) 3وىى ما ًا٦ض الحهىع الخاَئ الظي ؾٗد الكٗغٍة
ال٨عؾُُ٨ة بلى ٞغيه ٢هض جُِٛب ْاىغد الخىاعٍة في ثغُ٦ب الخُاب ألاصبي والغواجي للمدآٞة ٖلى مغ٦ؼٍحه ومضلىله
اإلاحٗالي الظي ال ًدحاض لضا ٫رانىي.
ً٣ترأ مٟهىم(صعٍضا)لل٨حابة بالٛحرًة ؤي؛ ؤلاخالة بلى آلازغ والحٟاٖل مٗه ومن رمٞ ،ةأ ال٨حابة و ٤ٞمنُ ٤الحُ٨ُ٨ٟة –
بىنٟها َا٢ة ثٟجحرًة – ثجهٌ ٖلى مبضؤ الازحع ٝوالحٗضص و ثهجحأ النهىم و جٗضًضًة ألانىات ٖبر خىاعٍة الهُٜ
ألانىاُٖة ٢هض نٟي وىم ألانل و ثجاوػ ٢انىأ الىخضد والحُاب ٤م٘ ىىٍة رابحة ،بط بأ البضاًة هي الازحع ٝالظي ٌؿب٤
ًا
ث٩ىٍن الظات ؤلانؿانُة لجٗلها طاثا ٖعثُ٣ة اطحماُٖة محٟحدة ٖلى آلازغ وٖلُهٞ ،االزحع ٝبطا طىىغ اللٛة بىنٟها ماصد
ؤولُة لبناء نؿ ٤الخُاب الغواجي.
في يىء ىظا اإلاُٗىًُ ،غح(صعٍضا) ثهىعو لل٨حابة في طى ثمحز بح٣ىٌٍ اإلاٟاىُم الح٣لُضًة التي ثإزظ باإلاٗجى الؿىؾحري
للٗعمة ومن رم ،الٗمل ٖلى ث ٪ُ٨ٟرناثُة الضا ٫واإلاضلى ٫لُحدى ٫الخُاب بلى قب٨ة من الٗعمات الخُىٍة ثبرعو بطغاثُة
ال٨حابة اإلاٟحىخة.
بأ مٟهىم ال٨حابة لضي (صعٍضا)(ًحجاوػ مضي اللٛة و ًٖ ٌُٟنه()...بأ ُ٢ام ال٨حابة ىى ُ٢ام اللٗب :وىا ؤأ اللٗب ٌٗىص
ًا
ًا
بلى نٟؿه ،ما خُا الخض الظي ٧اأ ٌٗح٣ض بةم٩اأ ثنُٓم خغ٦ة للٗعمات انُع٢ا منه ،وطاعا مٗه طمُ٘ اإلاضلىالت اإلاُمنة،

 .إف القراءة اليت يتبناىا (دريدا) لطرح تصوره للكتابة ،ىي القراءة اظتزدكجة؛ اليت تتمثل يف قراءة النص أكالن قراءة تقليدية فيقوـ اظتفكك بقلب ترابية النص ك
ذلك باستخراج بعض اظتعاٍل السطحية منو اليت يظهر النص من خالعتا قصوره ،مث يقرأ النص قراءة ثانية عميقة هتدـ معاٍل القراءة األكىل للكشؼ عما خيفيو
النص أك بتعبَت أكثر دقة ما يسكت عنو .إف اظتسكوت عنو بوصفو بنية عميقة ىو الذم يعمل على ىدـ البنية السطحية ك إعادة بنائها من جديد متوسالن
يف ذلك بالسياؽ.
 . 2دريدا (جاؾ) ،الكتابة كاالختالؼ ،طٔٓ ،ص.ٜٗ
 .اظترجع السابق ،صصٖٖ.ٔٓٗ-
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مُىخا بجمُ٘ ألاما٦ن الخهِنة ،طمُ٘ معجيء "زاعض اللٗب"التي ٧اند جكغٖ ٝلى خ٣ل اللٛة ؤو ثدغؾه .وىظا مما ٌٗجي،
ب٩امل الض٢ة ،ثضمحر مٟهىم الٗع٢ة و منُ٣ها ٧له).1
بأ الٗعمة اللٛىٍة بًٟل مٟهىم الح ٪ُ٨ٟلم جٗض زُُة ،بط بأ الح ٪ُ٨ٟؾاٖض ال٨حابة ٖلى ثجاوػ مٟهىم اإلاداًسة الظي
٢ضمه"صي ؾىؾحر"بػاء الٗعمة اللٛىٍة بهض ٝثىؾُ٘ الهىد بحأ الضا ٫واإلاضلى ٫لخؿحىٖب ال٨حابة يمجها مسحل ٠الٗعمات
الحلُٟٓة وٚحر الحلُٟٓة ،بط(ال ًم٨ن الح٨ٟحر في الٗعمة من صوأ مغاٖاد ما ًمحز خًىعىا في الؿُا٧)...( ١ل نٓام صاللة
مهنىٖة بهض ٝبنحاض ٖملُات ثىانل(ٞ)...الٗعمة من خُص هي ازحع ٝبدد ثخنا ٌ٢م٘ نٟؿها في اللخٓة طاتها
التي()...ثنحج ٖعمات) 2وىى ما ًخُذ لل٩اثب ؤأ ًحدغع من ٢بًة الؿجأ اإلاعجمي ٞححدى ٫ال٨حابة بلى بطغاثُة مٟحىخة.
ولٗله الؿبب الظي ص"٘ٞبضعٍضا"بلى وي٘ ٖلم لل٨حابة()La grammatologieيمن نٓغٍة قاملة للحىانل ٌؿعى من زعله
بلى ثجاوػ اإلاٟهىم الح٣لُضي لل٨حابة الظي ًجهٌ ٖلى مٟاىُم مٛل٣ة؛ ٧الحسبُد ،الضًمىمة ،اإلاغ٦ؼ ،ألانل  ...الخ وجُُٗل
ًا
ًا
رناثُة ٦عم٦/حابة الظي ًجٗل من ال٨حابة خضرا رانىٍا بٗض ال٨عم ؤو اللىٚىؽ بحٗبحر "صعٍضا".
ًا
ثبـٗا لظل،٪ثحد ٤٣ال٨حابة التي ثنكضىا الخغ٦ة الح٣ىًٍُة محمسلة في ال٨حابة ألانلُة ( )L'archi-écritureالتي ثجهٌ ٖلى
ؤلاخاالت(ىىامل ال٨حابة)والحدىالت والازحعٞات(ال٨حابة ألانلُة٦ L'archi-écritureحابة ٦بري()...ال ثدُل بلى ألانل ،وبنما بلى
ما ٌؿب ٤ث٣ؿُم ال٩لمة بلى صا ٫و مضلى٦)...(٫حابة ثحجاوػ ال٣ؿمة "اإلابحظلة" بلى ٦عم ؤو ٦حابة ،وجك٩ل()...قغٍ ٧ل ق٩ل
ل٩ل لٛة) 3و ٖلُه ،جؿحىٖب ال٨حابة يمجها اللٛة و ال٨عم ومسحل ٠الٗعمات ألازغي.
من ىنا ٞةأ مٟاىُم ندى " :ال٩لُة " ،"la totalityالحسبُد " ،"fixitéالضًمىمة " ،" permanenceاإلاداًسة ،" imanance
"ألانل " ،"l’origineألانا  ..." le moiالخ ،باثد ثحع خى بًٟل مٟهىم الح ٪ُ٨ٟالظي ًجهٌ ٖلى ؤلازحع ٝو الحٗضص وبرغ طل،٪
ًا
ًا
ًا
ُ
ؤنبذ مؿىٚا للغواجي مسع ؤأ ًماعؽ الحهجحأ برغ ثغُ٦به لنؿ ٤زُابه الغواجي ُٛٞضوا زُابا مكبٗا نخُجة ثٓاٞغ طملة
من نُ ٜالخُابات ألانىاُٖة ختى ن٩اص ال نٟغٖ ١لى خض جٗبحر"ضومان ًاهبؼىن" بحأ( نثر قاٖغ ونثر نارغ ؤو بحأ ؤقٗاع نارغ
وقٗغ قاٖغ).4
وٖبر ىظا الخانلٞ،ةأ الخىاعٍة بىنٟها نٓغٍة ن٣ضًة ثنكض ٦حابة عواثُة طضًضد ممسلة في ال٨حابة التي خ٣٣تها ٞترد ما بٗض
البنىٍة ،وىى ما ؤٞطخى بلى بنجاػ نٓغٍة للنو بىنٟها بضًع لنٓغٍة ألاصب الح٣لُضًة،خُص بأ (نٓغٍة النو ال ثحد ٤٣بال
بحىٞغ بطغاثُة ال٨حابة) 5ولٗله الؿبب الظي ص"٘ٞباعت"بلى ؤأ ًحجاوػ مٟهىم"ألارغ"وَؿخبضله بمٟهىم ؤ٦ثر خُىٍة ومغونة
ثجلى في "النو ."le texte
 -2الىم ألازبي.
قهضت ٞترد ما بٗض البنىٍة ثىطها مٗغُٞا خضارُا في النٓغ بلى النو،خُص بأ النو لم ٌٗض ًنٓغ بلُه ٦ما ٧اأ ًنٓغ بلُه
البنىٍىأ:نؿ٣ا مٛل٣ا م٨ح ٠بظاثه وال ًدحاض بلى ؾُا٢ات زاعطُة ثداوعو و ثٟٗله.
 .اظترجع السابق ،صٖٖ.ٔٓٗ-
 . 2إيكو(أمربتو)،السيميائية كفلسفة اللغة،ط،ٓٔ-صصٕ.ٙٗ-ٖٙ-ٙ
 .دريدا (جاؾ) ،الكتابة كاالختالؼ ،طٔٓ ،صٖٗ.

. Jakobson (roman), Huit question de poétique, Paris, Éd. Seuil,1977 ,p.51

4

Barthes(Roland),DeL’euvre au texte in Le Bruissment De lalangue,Paris,Ed.Seuil,1981,p.77. .
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بأ النو من منٓىع ٞترد ما بٗض البنىٍة نؿ ٤مٟحىح ثحٟاٖل يمنه ؤنؿا ١نهىم ؤزغي ٢ضًمة وخضارُة ؤصبُة وٚحر
ؤصبُة ،م٨حىبة وقٟهُة  ،ونُ ٜزُابات مسحلٟة وؤؾُ٣ة محٗضصد ثاصي بلى ث٩ىٍنه وجك٩ل بناثه ،ثجلى طل ٪بىيىح ُٞما
طىب بلُه"باضت"خى ٫ثهىعو الخضازي لل٨حابة والنو من زع ٫الحدلُل الظي ٢ام به ل٣هة"ؾغا ػٍن لبلؼاٖ 1"٥بر اٖحماصو
ٖلى زمـ قٟغات:
-1الكٟغد الحإوٍلُة :code herméneutiqueوهي مجمىٕ الىخضات التي ثلخم وثمٟهل،بمسحل ٠الُُٟ٨ات ؾاالا بجىابه
وبالٗىاعى اإلاحنىٖة التي جؿعى ٖملُا بلى ثيهئ الؿاا ٫ؤو جُُٗل الجىاب ،ؤو بلى نُاٚة لٛؼ والٗمل ٖلى خله.
-2قٟغد الؿُمة : code culturelالؼمة في ٖلم الضاللة وخضد مضلىلُة وهي ثنحمي بلى نن ٠ؤنمىطجي :بجها جك٩ل اإلاضلى٫
ألامسل .
-3الكٟغد الغمؼٍة .code symbolique
-4قٟغد ألاٖما: code pratique ٫وهي نٓام من الؿلى٧ات.
-5الكٟغد الس٣اُٞة : Code culturelؤو ؤو نؿمحها قٟغات مغطُٗة(مغض-قٟغد الخ٨مة وألامسا)٫ألجها جؿمذ للنو ؤأ ٌٗحمض
ٖلى ؾلُة ٖلمُة ؤو ؤزعُ٢ة.
نلمـ ٖبر ىظا الُغح ،ؤأ الكٟغد الس٣اُٞة ؤو قٟغد الكىاىض اإلاغطُٗة لحضٖ ٫لى انٟحاح مٟهىم ال٨حابة والنو لضًه من
بحأ طملة الكٟغات التي ؤوعصىا ،خُص بنه في ىظو ال٣هة وٖبر ىضو الكٟغد خاو"٫باعت"ال٨كٖ ٠ن ْاىغد الحنانُة2صازل
النو الؿغصي.
ٌؿعى الٗالم الخضازي الظي ندُاو والس٣اٞة اإلاٗانغد بلى ؤأ ًجٗع الؿجأ الس٣افي–باٖحباعو قب٨ة من ؤلاؾخكهاصات التي
مغت ٖلُنا من ٢بل–ًدُِ بنا من ٧ل اثجاو ،بمٗجى ؤأ الىطىص ال٩ىني اطحماعي والخُاد الس٣اُٞة ثإلُُٟة و٦عىما ًحإؾؿاأ
ٖلى ثغاُ٦ب محٗال٣ة ومخكاب٨ةً ،دُع صاثما بلى ؾابً ٤داوعىما ُٞحٟاٖع مٗه ٧ي ًد٣٣ا خًىعىما الغاىن(ٞدُاد الس٣اٞة
هي خُاد نهىم ثد٨مها ٢ىانحأ ثنانُة خُص ٌٗمل ٧ل"ما ؾب٢ ٤ىله "باٖحباعو ٢اٖضد مدحملة وٍمسل ما ؾب٢ ٤ىله طزغ
اإلاىؾىٖة) 3بهض ٝثجاوػ الؿجأ اإلاعجمي اإلاداًص الظي ثنكضو ماؾؿة ألاطناؽ ألاصبُة والانٟحاح ٖلى الؿجأ اإلاىؾىعي
الظي ًٟطخي بلى ثىلُض صاللي الجهاجي ما ًٟحإ ًتر٦ب ختى ًح ٪٨ٟمن طضًض،ولٗله الؿبب الظي ص"٘ٞباعت"بلى ؤأ ًحجاوػ مٟهىم
ألارغ وَؿخبضله بمٟهىم النو منُل٣ا في ثد ٤ُ٣صل ٪من ثهىع "٦غَؿخُٟا".
ًغاص ٝمٟهىم النو لضي"طىلُا ٦غَؿخُٟا"مٗجى الحجاوػ والحٗضي والخغ ١وانتها ٥خغومات وؤٖغا ٝو٢ىاٖض نٓغٍة
ألاطناؽ ألاصبُة لظل ٪نجضىا جٗغ(ٝالنو بىنٟه طهاػا ٖبر لؿاني ٌُٗض ثىػَ٘ نٓام اللؿاأ بىيٗه في ٖع٢ة بحأ ال٨عم
الحىانلي حهض ٝبلى ؤلازباع اإلاباقغ وبحأ ؤنماٍ مسحلٟة من اإلالٟىْات الؿاب٣ة ٖلُه ؤو اإلاتزامنة مٗه) 4بأ ألارغ ألاصبي
 .بارت(ركالف)،مقدمة"ص/ز"،تر/ػتمد البكرم،شتيائيات،غتلة دكرية ػتكمة تصدر عن ؼتترب السيميائيات كحتليل اطتطابات ،جامعة كىراف-
اصتزائر،ع،ٕٓ/خريف ،ٕٓٓٙصصٖٔٔ.ٖٕٔ-
 . 2ؿكن بتحفظ كبَت على الرغم من كعيو بو،غرب أنو مل يصرح بو إال بعد اعتماده على أحباث كاجتهادات"كريستيفا"كانضمامو صتماعة "تيل كيل".
 .ايكو (أمربتو)،السيميائية كفلسفة اللغة ،ط،ٓٔ-ص.ٜٗٗ
4

. Kristeva (julia), séméiotiké,p.52.
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 l’euvre littéraireفي ثهىع"باعت"ًجهٌ ٖلى ؤخاصًة الهىت والهى ٙوألاؾلىب والبناء ومن رمٖ ،لى ؤخاصًة اإلاٗجى و بمجغص
ؤأ ً٣بٌ اإلاحل٣ي ٖلى صاللحه و ٤ٞؾجأ مكترً ٥نحهي الٗمل ألاصبي ٧ىنه ٖمع ثاما ًسً٘ إلابضؤ الحهنُ ،٠في خحأ ؤأ
ثهىع"باعت"للنو ٖلى ن ٌُ٣ثهىعو لؤلرغ ألاصبي،بأ(النو ال ًحىٖ ٠٢نض ألاصب الجُض،بنه ال ًضزل يمن ثغاثب وال
يمن ث٣ؿُم بؿُِ لؤلطناؽ .ما ًدضو ٖلى الن ٌُ٣من طل ٪ثماما ٢،ضعثه ٖلى زلخلة الحهنُٟات ال٣ضًمة) 1ألأ النو برغ
اثساطو من الخىاعٍة مبضؤ ثم٨ن من الخغوض ٖن ما ىى ؾاثض ومٟغوى ومُٗى ؾلٟا ٧ي ًماعؽ ٗٞل ؤلابضإ.
و ٤ٞىظا الُغحٞ ،ةأ النو زعٞا لؤلرغ ألاصبي ًجهٌ ٖلى جٗضصًة نىُٚة و٦ساٞة ثلُٟٓة وٖلُهٞ،ةأ النو لم ٌٗض ًإزظ
بمٟهىم"ؾىؾحر"للٗعمة  ،بنما ؤنبذ ٌٗمل ٖلى ثٟجحر رناثُة الضا ٫واإلاضلى ٫إل٢امة ٖعث ٤خىاعٍة جؿعى بلى ثىؾُ٘ الهىد
بُجهما.
ٞةطا ٧اأ اإلاضلى ٫ىىما ًمحز"ألارغألاصبي"ٞةأ النو ٌؿبذ صازل مجا ٫الضا ،٫طل ٪ؤأ النو(ً٨غؽ...التراط٘ العجهاجي
للمضلى.٫النو ثمضصي مجاله ىى مجا ٫الضا)...(٫بأ الجهاثُة الضا ٫ال ثدُل بلى ما ٌعجؼ اللؿاأ ٖن الحٗبحر ٖنه (ؤي مضلى٫
ال ًجض الحٗبحر ٖنه)،و بنما بلى ٨ٞغد اللٗب ؛بأ الحىلُض الضاثم للضا ٫صازل مجا ٫النو()...ال ًحم و ٤ٞالنمى الًٗىي ؤو
خؿب َغٍ ٤ثإوٍلي ،وبنما و ٤ٞخغ٦ة جؿلؿلُة للحضازل والحُٛحر) 2وىى الكٗاع الظي انماػت
به ٞترد ما بٗض البنىٍة اطتهاصا مجها في وي٘ ٖلم للنو ؤو نٓغٍة للنو زانة لضي"٦غَؿخُٟا".
ًجضع بنا بطأ ،ؤأ ال نحٗامل م٘ النو صازل ؾُمُاثُات الاثها ٫التي ثإزظ بمٟهىم "ؾىؾحر"للٖعمة ألأ النو
بىنٟه(مجاال نلٗب ُٞه ً...ستر ١وطه الٗلم،و الاًضًىلىطُا والؿُاؾُة و بىنٟه زُابا ...محٗضصا ومحٗضص اللؿاأ ؤخُانا
ومحٗضص ألانىات ٚالبا) 3وطب الحٗامل م٘ الضا ٫البالُغٍ٣ة الؿىؾحرًة بنما بالُغٍ٣ة الع٧انُة ألأ(الضا( ٫الظي لِـ
واخضابما ؤنه لم ٌٗض مغثبُا ًمٗنا وخُضا) النصخي ىى قب٨ة من الازحعٞات) 4من ىنا،لم جٗض ٖع٢ة الضا ٫بمضلىله ٖع٢ة
زُُة الأ مٟهىم الٗعمة ثجاوػ الحدضًض الًُ ٤الظي ًغي في الٗعمة خيء ً٣ىم م٣ام خيء آزغ ،بأ الٗعمة مجاٖ ٫عث٣ي
مٟحىح ًجٗلنا صاثما نحٗغٖ ٝلى ٖعمات ؤزغي بياُٞة وٖلُهٞ ،النو قب٨ة من الضالات ومن الٗعث ٤التي ثخُذ للنو م٨نة
الحدى ٫والحدغع من ربات نؿ٣ه وانٛع٢ه بلى خغُ٦حه وانٟحاخه إلاماعؾة الحٗضص والعمحى ٘٢من الهُ.ٜ
بأ اىحمام"باعت"بالنو صٗٞه بلى ؤأ ًٟغ ١بحأ نىٖحأ من النهىم ًٟغياأ بضوعىما نىٖحأ من ال٣غاءات ىما "نو
ال٣غاءد" و"نو ال٨حابة » le texte de lécture et letexte de l’écritureبأ (اإلان٨حب [ال٣ابل لل٨حابة]ىى الغواجي بضوأ عواًة،
الكٗغ بع ٢هُضد ،اإلا٣الة بضوأ ؤلانكاء وال٨حابة ماٖضا ألاؾلىب ،ؤلانحاض بضوأ اإلانحىض ،و البنِنة بضوأ بنُة،
ل٨ن()...النهىم اإلان٣غثة()...منحىطات)ٖ 5لى ىظا ألاؾاؽٞ ،ةأ نو ال٣غاءد "منحىض" و ىى نو ث٣لُضي ًجهٌ ٖلى ٖع٢ة
رابحة بحأ الضا ٫و اإلاضلى ،٫في خحأ ؤأ النهىم ال٨حابة "بنحاطات" ثٟغى ٖلُنا النٓغ بلى َبُٗة اللٛة طات النؿ ٤الخىاعي
1

. Barthes(Roland), de l’œuvre au texte ,p.7 1.
2

 .بارت (ركالف) ،من العمل األديب إىل النص،ضمن درس السيميولوجيا ،ط، ٕٓ -ص ٕ.ٙ
3

. Kristeva (Julia) ,séméiotiké ,p.18

4

. ibid,p.13

 .بارت(ركالف)،مقدمة"ص/ز"،تر/ػتمد البكرم،شتيائيات،غتلة دكرية ػتكمة تصدر عن ؼتت
اصتزائر،ع،ٕٓ/خريف ،ٕٓٓٙصص.ٔ24

جميع الحقوق محفوظة لمركز

بر السيميائيات كحتليل اطتطابات،جامعة كىراف-

جيل البحث العلمي © 2015

46

مجلة حُل السضاػات ألازبُة والفىطٍة  -الٔام الثاوي  -الٔسز ً 9ىلُى 2015
ًا
ًا
ًا
ًا
و ٖلُهٞ ،هي ثغ ٌٞالٗع٢ة الخُُة بحأ الضا ٫و اإلاضلى ٫مما ًجٗل من النو ُ٦انا لٛىٍا مٟحىخا و ػثبُ٣ا وفي خغ٦ة
مؿحمغد ثنٟي نٟة السبات و ؤلاؾح٣غاع ٖنه لحًٟي م٩اجهما الخىاعٍة و الحٗضص الظي ًجٗله في ٢غاءد و ثإوٍل و ث ٪٨ٟوىضم
مٗاأ ٖضد ،و بنما ًد٤٣
و ثٟجحر و بناء مؿحمغ(بأ النو جٗضصي  le texte est plurielsىظا الٌٗجي ٞدؿب ؤنه ًنُىي ٖلى ٍت
جٗضص اإلاٗجى طاثه .بنه جٗضص ال ًاو ٫بلى ؤًةوخضد ()...النو()....ال ًم٨ن ؤأ ًسً٘ لحإوٍل()....و بنما لحٟجحر و جكحِد .طل ٪ؤأ
جٗضصًة النو ال جٗىص لُ٣اؽ مدحىٍاثه ،و بنما ًم٨ن ؤأ نُلٖ ٤لُه الحٗضص اإلاحناٚم للضالثل التي ًح٩ىأ مجها) 1و ٖلُهٞ ،ةأ
زانُة الحٗال ٤اٖحباَُة منظ البضء في النو ألاصبي.
بهظاٞ،ةأ النو ٌؿحدُل نسجه من زع ٫الخظو ٖلى ؤراع ؤنمىطض محٗا ٫ومُٗى ؾلٟا ،بأ النو ال ًنحج بال يمن ًٞاء
ر٣افي ونٓغٍة قاملة للحىانل ،خُص بأ(جٗضص ؤنٗضد النو من َبُٗحه طاتها ،ألنه ًحهل بد٣ى ٫جٗبحرًة و ؤنماٍ ثىانلُة
ًا
مسحلٟة و ىى بنحاض ؾُمُاجي بالضعطة ألاولى) 2وبىنٟه ٦ظلٞ، ٪ةأ النو ًنٟي ثماما ٨ٞغد ألانل التي ثغبِ الٗمل ألاصبي
ًا
بمالٟه ُٞتراط٘ صوع اإلاحل٣ي و ٌٛضو امححالُا؛ ؤي مجغص مؿتهل.ِ٣ٞ ٪
محل ٤ؾلبي بلى مؿاىم في بنحاض النو ألأ خًىع
ًلغي النو ألاصبي ًلغي صوع اإلاال ٠و ًدغع ال٣اعت بط ًدىله من مجغص ٍت
ًا
اإلاالٌ ٠ؿُذ ٖعث ٤الحىانل  ٠٨ُٞمجا ٫الحٟاٖل و الحإوٍل ُٛٞل ٤النو ،في خحأ ؤأ ُٚابه ًدضذ زلع في ٖعث٤
الحىانل ٞححٗضص ألانىات و ثحداوع الهُُٞ ٜنٟحذ النو(طل ٪ؤأ نؿبة النو بلى اإلاال ،٠مٗناىا بً٣ا ٝالنو و خهغو و
ًا
ًا
3
بُٖاثه مضلىال جهاثُا ،بجها بٚع ١لل٨حابة) .
لم ٌٗض النو مغؾلة بحأ بات محل ٤ؾلبي ،ألأ النو ً٣ىم بسغ ١مؿحىي الحمل ٪ومن رمٞ ،ةأ النو ال ؤبىد له ،و ال ؤخض
ؤخض ًم٨نه ؤأ ًضعي امحع٦ه ختى مالٟه(ألأ ألانا التي ث٨حب النو ما هي بال ؤنا من وعٞ 4)١بحع خي اإلاال ٠و مىثه ناع
النو ًدٓى بدًىع" ناسخ"خل مدل ال٩اثب ،ناسخ ٌؿحنحج ال٨حابات الؿاب٣ة و اإلاٗانغد له رم ًؼاوض ُٞما بحأ ال٨حابات
ًا
وىى في م٣ام اإلاداًض بُجهاُٞ ،هبذ النو خىاعا و قب٨ة من الحنانات (بأ الناسخ ( )...له الخ ٤في ث٨ؿحر ألاٖما٫
اإلاايُة()...وؤأ ٌُٗض ثإلُٟها) 5وثبٗا لظل ،٪ناع النو اقحٛاال ٖلى اللٛة ؤي؛ ثىانل مؿحمغ ً ٘٣صازل مجا ٫الٗعمة
الغخب (الظي ال ًغبِ الضا ٫باإلاضلى ٫وال ًٟغى صالله ؤخاصًة)وىى الاقحٛا ٫الظي (ًجزٖها من ال وٖحها وآلُات اؾحٗمالها
الاٖحُاصي)ُٞ 6دىلها من نؿ٣ها اإلاٛل ٤اإلاداًض بلى النؿ ٤اإلاٟحىح اإلاحٗضص ؤي؛ من صالالتها اإلاعجمُة و الندىٍة...بلى
ؾحروعدؾُمُىػَؿُة.
و ٤ٞما ث٣ضمٞ ،ةأ النو ٌكىف ٖلى محلُ٣ه وال ًإثُه بما ىى ؾاثض ُٞحد ٤٣لضي ال٣اعت الكٗىع(بلظد النو) 7التي ثحإجى
ثحإجى نحاض ثٟاٖل الظات اإلاحلُ٣ة بىنٟها طاثا منحجة بًجابُة و صالالت النو اإلاحٗضصد برغ اؾح٨كاٞها رناًا النو و زباًاو.

 .بارت(ركالف)،من األثر األديب إىل النص،ضمن درس السيميولوجيا،ط ،ٕٓ-صص.ٖٙ-ٕٙ،
2

 .سترم (حسُت)،نظرية النص من بنية اظتعٌت إىل سيميائية الداؿ،منشورات االختالؼ،اصتزائر العاصمة-اصتزائر،طٓٔ،ٕٔٗٛ/قٕٓٓٚ-ـ،ص.ٖٙ
 .بارت(ركالف)،موت اظتؤلف،ضمن درس السيميولوجيا،ط ، ٕٓ-ص.ٛٙ
4

. Barthes(Roland), De l’œuvre au texte ,p.7 5.

 .بارت (ركالف)،قراءة جديدة للبالغة القددية،تر/عمر أككاف،أفريقيا الشرؽ،دط ،دت ،صصٕٜ-ٕٛ

.
6

. Kristeva (Julia) ,séméiotiké ,p .10.

 . 7بارط(ركالف)،لذة النص،تر/فؤاد الصفا كاضتسينسبحاف،دار توبقاؿ للنشر،الدار البيضاء-اظتغرب،ط،ٓٔ-ص.ٗٛ
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املى ج الىفس ي في الىلس ألازبي  -همىج ػُغمىهس فطوٍس-
ّر
ؤ.فطٍس ظغالمي ،ولُة زاب واللغات ،حامٔة ثبؼة ،الجعائط.

ملخم السضاػة:
ّ
ثنضعض ىظو الضعاؾة يمن ما ٌٗغ ٝالُىم بن٣ض الن٣ض ،وىى خ٣ل مٗغفي ث٨ك ٠بلى الىطىص بىنٟه بَاعا منهجُا
ٌؿعى بلى مغاطٗة وٞدو الخُابات الن٣ضًة وآلُاتها ؤلاطغاثُة من مناحي محٗضصد .ولٗل ىظا ما ًغوم البدص بلىٚه من
زع ٫مداولة ال٨كٖ ٠ن ثل ٪ألانٓمة اإلاٗغُٞة وؤلابؿحمىلىطُة والخلُٟات الٟلؿُٟة ،وختى ؤلاًضًىلىطُة التي ثحسٟى
وعاء اإلانهج النٟسخي في رىبه الٟغوٍضي ،باإلياٞة بلى بل٣اء مؼٍض من الًُاء ٖلى ىظا اإلانهج ،من زع ٫ثخب٘ مؿاعو الن٣ضي
ابحضاء من ؤلاعىانات والبضاًات اإلاب٨غد له ونىال بلى اؾحىاثه في ق٩ل ٖلمي منٓم و ممنهج ٖلى ًض " ؾُٛمىنض ٞغوٍض"
وَلبحه من بٗضو ،م٘ ثبُحأ بٌٗ ؤلاؾ٣اَات و الحمدعت التي قابحه في لخٓة ا٢ترابه من اإلابضٖات الٟنُة وألاصبُة.
ال٩لمات اإلاٟحاخُة :الٟغوٍضًة  ،العقٗىع ،ال٨بد ،الٗ٣ض النٟؿُة ،الٓىاىغ ؤلابضاُٖة.
 /1املى ج الىفس ي ،ألاكىٌ واملطحُٔات:
ٓ.1.1الكة الفطوٍسًة بالفلؼفة الحسًثة:
1939م) ىى الغاثض والباٖص ألاو٫
بأ مما ٢ض ال ًسحلُٞ ٠ه ارناأ ؤأ الخكُ٩ي/النمؿاوي " ؾُٛمىنض ٞغوٍض " ( ت
لٗلم النٟـ في رىبه الخضًص؛ وطل ٪بحإؾِؿه إلاضعؾة الحدلُل النٟسخي في بضاًات ال٣غأ الٗكغٍن ،ووطه الجضد في ىظو
اإلاضعؾة ؤجها عاخد« ثٟؿغ الؿلى ٥ؤلانؿاني ثٟؿحرا طنؿُا ،وثجٗل الجنـ ىى الضا ٘ٞوعاء ٧ل خيء٦،ما ؤجها جٗض الُ٣م
والٗ٣اثض خىاطؼ وٖىاث ٤ث ٠٣ؤمام ؤلاقبإ الجنسخي ،مما ًىعذ ؤلانؿاأ ٖ٣ضا وؤمغايا نٟؿُة» .1ول٣ض اٖترٞ " ٝغوٍض " في
1900م)" ؤأ الظًن ؤلهمىو نٓغٍحه في الحدلُل النٟسخي ىم الٟعؾٟة والكٗغاء والٟنانىأ 2؛لظا ٧اأ من
٦حابه "ثٟؿحر ألاخعم (
الًغوعي لٟهم نٓغٍحه في الحدلُل النٟسخي ،وي٘ " ٞغوٍض " في ؾُا٢ه الخًاعي الٗام (الاطحماعي ،الؿُاسخي ،الا٢حهاصي،
الضًجي ،)... ،وىظا ؤمغ في ٚاًة ألاىمُة؛ ألنه ٌؿعى بلى بٖاصد النٓغ في ثل ٪ألاَغوخة ال٣اثلة بإأ  :ؤي نٓغٍة ؤو نحاض ٨ٞغي
مغثبِ اعثباَا ورُ٣ا بالؿُا ١الخًاعي الظي نكإ ُٞه ؛ لظل ٪اعثإي البدص ؤأ ًحٗغى بلى ألانى ٫والخلُٟات التي ؤؾهمد
في جكُ٨ل عئٍة " ٞغوٍض " للنٟـ ؤلانؿانُة ،ثل ٪الغئٍة التي ؾحٛضو ُٞما بٗض من ؤىم آلالُات وؤلاطغاءات الن٣ضًة في ثٟؿحر
الخُابات ألاصبُة والٟنُة ٖمىما.
بأ الؿُا ١الخًاعي لنٓغٍة الحدلُل النٟسخي الٟغوٍضًة ىى الخًاعد الٛغبُة الخضًسة في الٗ٣ىص ألازحرد من ال٣غأ
الحاؾ٘ ٖكغ ،التي ؾُُغ ٖلحها ال٨ٟغ الٗلمي/الىيعي/الحجغٍبي ؾُُغد قبه ثامة

 .مانع بن زتاد اصتهٍت :اظتوسوعة اظتيسرة يف األدياف كاظتذاىب كاألحزاب اظتعاصرة ،دار الندكة العاظتية ،الرياض ،السعودية،طٗ،ٜٜٜٔ ،جٕ،صٕٕ.ٛ
 . 2ينظر :سيغموند فركيد ،تفسَت األحالـ ،تر ( :نظمي لوقا) ،دار اعتالؿ ،مصر ،د .ط،ٜٕٔٙ ،صٕٔ كما بعدىا ،كأيضا كزين الدين اظتختارم :اظتدخل
إىل نظرية النقد النفسي ،سيكولوجية الصورة الشعرية يف نقد العقاد (منوذجا) ،منشورات احتاد الكتاب العرب،دمشق،سوريا،ٜٜٔٛ ،ص.ٜ
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وؤُٖد ٞحها الجهًة الٗلمُة الخضًسة ؤىمُة بالٛة للحجغبة واإلاٗاًنة الخؿُة ،وُٗ٢د نلتها م٘ ٧ل ما ال ًم٨ن ثلمـ آراعو
وثإرحرو ،وندا ؤلانؿاأ الٛغبي بلى صعاؾة «الٓىاىغ الُبُُٗة وال٣ىانحأٓٞ،هغت ٦سحر من الا٦خكاٞات الٗلمُة في مُاصًن
الٟؿُىلىطُا والٟحزًاء والغٍايُات ألامغ الظي ؤرغ في مجغي الضعاؾات الؿُ٩ىلىطُة» ،1ولٗل بٌٗ طل٧ ٪اأ نخُجة للسىعد
ٖلى ال٨نِؿة ،التي ُاٖحبرت الٟلؿٟة الٗ٣لُة من ؤٖلى ألانىات اإلاناصًة بهاُ ،
1650م) ؤبغػ ؤ٢انُمها
وٖ ّض " عٍنُه صً٩اعت " ( ت
من زع ٫منهجه الك٩ي ال٣اثم ٖلى ال٩ىطُحى «ؤنا ؤق ٪بطا ؤنا ؤ٨ٞغ،ؤنا ؤ٨ٞغ بطأ ؤنا مىطىص»ٞ،2أمن الناؽ منظ طل٪
الى٢د بؿلُة الٗ٣ل ،و٢ضعثه ٖلى زلٖ ٤الم طضًض لئلنؿاأ ًسحلٖ ٠ن الح٨ٟحر العىىجي/ألاؾُىعي الظي ٦غؾحه ال٨نِؿة
ال٩ارىلُُ٨ة ل٣غوأ َىا.٫
ّ
ل٣ض مسل الٗ٣ل بالنؿبة لـ ـ " ٞغوٍض " قإنه قإأ ؤبناء ٖهغو « الُا٢ة ؤلانؿانُة الىخُضد التي جؿحُُ٘ اإلاؿاىمة في
خل مك٩لة الىطىص ،ؤو ٖلى ألا٢ل ،في ثس ٠ُٟألالم اإلاعػم للخُاد البكغٍة» ،3وىظا ؤلاًماأ الٟغوٍضي بؿلُة الٗ٣ل ،ما ىى
ّ
بال بخضي مسلٟات ٖهغ ألانىاع ،الظي ٧اأ قٗاعو "٦ن طغٍيا في ِّبٖما٣ٖ ٫ل ." ٪بال ؤأ العٞد في عئٍة " ٞغوٍض" ؤنه في
الى٢د الظي ٧اأ ًمسل ُٞه طعود الٗ٣عنُة٣ٞ ،ض ّ
وطه بلحها نٟٗة ٢ىٍةٗٞ ،لى خحأ ٧اأ " صً٩اعت " ًغي ؤأ ؤلانؿاأ ٖلى
زع ٝالخُىاأ؛ ألنه ٌٗ٣ل ،و« الكٗىع ؤىم زانُة من زىام الٗ٣ل ،والكٗىع ما ً٨ٟغ ُٞه ؤلانؿاأ وما ٌؿحُُ٘
معخٓحه في نٟؿه وَٗبر ٖنه»ٞ ،4ةأ " ٞغوٍض " عؤي بإأ « الكُغ ألا٦بر من ؾلى ٥ؤلانؿاأ وانٟٗاالثه ّ
مغصو بلى ٖنانغ ال
قٗىعٍة ال ًُضعي ٖجها قِياٞ ،العقٗىع ىى ٧ل خُاد النٟـ التي ال ًلٗب ٞحها الكٗىع بال صوعا رانىٍا »٩ٞ ،5اند ٦كىٞات "
ٞغوٍض" ىظو ٖن صوع العقٗىع في النكاٍ الؿلى٧ي لئلنؿاأ نضمة خُ٣ُ٣ة لٛغوع ىظا ال٩اثن ور٣حه الؼاثضد بٗ٣له ،
وجؿلُمه بمدحىي وُٖه؛ بط ثبحأ ؤأ « الىعي ؤلانؿاني لِـ ؤىع للس٣ة اإلاُل٣ة والُ٣حأ الضً٩اعجي؛ ألنه في مجمىٖه ػاث٠
ومكح ٤ومضٞىٕ وٚاٞل ٖن نٟؿه ،والبض من عص مدحىاو الٓاىغ بلى ؤنىله العقٗىعٍة الباَنة» ،6ولٗل ما ًٟؿغ ىظا
الاثجاو بلى الجانب العٖ٣عني في اإلانٓىمة الٟغوٍضًة؛ ؤأ " ٞغوٍض " ٧اأ وعٍسا للغومانؿُة ألاوعبُة التي ٧اند ثغي ؤأ « الىعي
ٌُٗ ٤ؤلابضإ خحأ ًٟغى نٟؿه ٖلى اإلاسُلة» ،7وعبما ً٩ىأ ىظا بٌٗ ما ٖبر ٖنه " ٞغوٍض " في خضًسه ٖن ألا٩ٞاع ٖنضما
٢ا«٫في خالة الٗ٣ل اإلابضٕ ٦ما ًبضو لي ٌسخب الٗ٣ل مغا٢بُه من البىابة ٞحنضُٟ٦ ٘ٞما اثًً ،8»٤ٟا ٝبلى طل ٪ؤأ
الغومانؿُة – ٦ما ًظ٦غ ٖؼ الضًن بؾماُٖل٧ -اند بمسابة «اإلاسحر بلى ٞدو صخة الٟناأ الٗ٣لُة وجصخُو مغيه بأ ٧اأ
شخها مغًٍا خ٣ا»٣ٞ ،9ض ُو ِّن َطم ْد الغومانؿُة آنظا ٥بإجها مغى الٗهغ ،والخٔ اإلاحخبٗىأ ؤأ ما ًهضع ٖن الكاٖغ
الغومانسخي ال ًم٨ن ؤأ ً٩ىأ من نٟـ صخُة ال جٗاني ٖلع وؤمغايا ،ولٗل ىظا ما خضا ب ـ " ٞغوٍض " ُٞما بٗض ؤأ ٌٗحبر

 .كامل ػتمد ػتمد عويضة :رحلة يف علم النفس،دار الكتب العلمية ،بَتكت ،لبناف ،طٔ،ٜٜٔٙ ،ص.ٕٚ
 . 2عبد القادر تومي :أعالـ الفلسفة الغربية يف العصر اضتديث،كنوز اضتكمة ،األبيار ،اصتزائر،طٔ ٕٓٔٔ ،ص٘.ٙ
 .إريك فركـ :مهمة فركيد ( حتليل لشخصيتو كتأثَته) ،تر( :طالؿ عًتيسي) ،اظتؤسسة اصتامعية للدراسات كالنشر ،بَتكت ،لبناف ،طٕ ،ٕٕٓٓ ،ص.ٓٙ
 .كامل ػتمد ػتمد عويضة :رحلة يف علم النفس،ص.ٕٙ
 .عادؿ مصطفى :فهم الفهم مدخل إىل اعتَتمنيوطيقا نظرية التأكيل من أفالطوف إىل جادامر ،رؤية للنشر ،القاىرة ،مصر ،طٔ ،ٕٓٓٚ ،ص.ٗٗٚ
 .اظترجع نفسو ،ص ص.ٗٗٛ-ٗٗٚ
 . 7سعد البازعي :اظتكوناليهوديفياضتضارةالغربية،اظتركزالثقافيالعريب،الدارالبيضاء،اظتغرببَتكت،لبناف،طٕٔٓٓٚ ،ص.ٕٛٛ
 . 8اظترجع نفسو :ص.ٕٛٛ
 . 9عز الدين إشتاعيل :التفسَت النفسي لألدب ،مكتبة غريب ،القاىرة ،مصر ،طٗ ،د .ت  ،ص.ٜٔ
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الٟناأ بنؿانا ٖهابُا « ؤ٢غب بلى الجنىأ لخٓة الٗملُة ؤلابضاُٖة» ،1وعاح ًبدص ٖن الٗ٣ض والهضمات النٟؿُة في
َٟىلحه اإلاب٨غدٚ ،حر ؤأ " ٞغوٍض " ٧اأ ًىْ ٠صاثما ال٣ضعات الٗ٣لُة ٧ىؾُلة الؾح٨كا ٝالضالالت الىاُٖة ال٩امنة ثدد
العوعي ،وىى ما ٌٗجي ؤأ الٟغوٍضًة ٧اند ثًم «ٖ٣عنُة الحنىٍغ التي وعثها ٞغوٍض من زع ٫ما ثل٣او من ثغبُة وخ٣٣ه لنٟؿه
من الس٣اٞة ،بلى طانب الٖ٣عنُة الغومانؿُة التي وعثها ؤًًا يمن التراذ ألاوعبي ال٣غٍب منه م٩اأ وػمانا».2
بأ ؤلاٖعء من قإأ الٛغٍؼد الجنؿُة ال٩امنة في العقٗىع وصوعىا في ثىطُه الؿلى ٥البكغي في اإلانٓىمة الٟغوٍضًة
1900م)،الظي ناصي بمىت
ًجض له ؤًًا ؤنىال في الٟلؿٟة النخكىٍة ،نؿبة بلى الُٟلؿى ٝألاإلااني " ٞغٍضعٍ ٪نخكه " ( ت
الٗ٣ل وؤٞىله ،وجهاًة الىرى ١به ٦مهضع للمٗغٞة والخ٣ُ٣ة اإلاُل٣ة ،من زع ٫التروٍج لؿغاب ال٩ىطُحى وػٍٟه ،بدُص
ناع اإلاىطه للؿلى ٥البكغي ٖنضو ىى « الُبُٗة ؤلانؿانُة بما ٞحها من ٚغاثؼ ،وٖلى عؤؽ ىظو الٛغاثؼ طمُٗا خب الؿُُغد
وبعاصد ال٣ىد» ، 3بط لِـ للىعي – ٦ما ًغي نخكه – بال « صوع رانىيٞ ،هى خيء ال ُ٢مة له ،ػاثض وعبما ٧اأ محجها ندى الازحٟاء،
وبلى ؤأ ًسلي م٩انه آللُة م٨حملة» ،4وبهظو ؤلاػاخة للكٗىع ٖن مغ٦ؼو وزلٗه ٖن ٖغقه ،ثدُل ٞلؿٟة " نخكه" بلى ٞاٖلُة
الٗالم الباَجي/العقٗىعي،وصوعو في ثىطُه الؿلى ٥ؤلانؿاني.
ل٣ض طاءت الٟغوٍضًة نحاطا للسىعد البرطىاػٍة ،وؾُُغد ُ٢م الُب٣ة الىؾُى في ال٣غأ الحاؾ٘ ٖكغ٣ٞ ،ض ّلىند
«معمذ مُٗنة من الٗهغ ال٨ُٟحىعي آعاء " ٞغوٍض " بسهىم الجنؿانُة ؤو الغٚبة الجنؿُة»،5وؾاص في مضًنة ُِٞنا آنظا٥
طى من ؤلاباخُة والخغٍة الجنؿُة التي ٧اند من ؤؾبابها صوأ ق« ٪اإلاى ٠٢الظي َىعثه الغؤؾمالُة الخضًسة في الٗ٣ىص
ألازحرد؛ ؤي الغٚبة الضاثمة واإلاحنامُة لعؾتهعٞ ،6»٥االؾتهع ٥اإلاٟغٍ للبًاج٘ ،وبقبإ خاطات النٟـ مجهاً ،نُبٖ ٤لى
بقبإ الخاطة الجنؿُة؛ بط في « مجحم٘ مبجي ٖلى ؤلاقبإ ألا٢صخى واإلاباقغ لجمُ٘ الخاطات،ال ًم٨ن ؤأ ً٩ىأ ىنا ٥ثمُحز
واضر بحأ مسحل ٠اإلاُاصًن»ٓٞ ،7هغت نخُجة لظل ٪صعاؾات ثنُل ٤من الجنـ باٖحباعو اإلادغ ٥للؿلى ٥البكغي ،ولٗل ىظا
ىظا ما ٖبر ٖنه " ٞغوٍض " في نٓغٍة الٛغاثؼ يمن مضعؾحه الحدلُلُة.
٦ما ال ٌٗضم الباخص وطىص ؤنى ٫للمنٓىمة الٟغوٍضًة في الٟلؿٟة الا٢حهاصًة اإلااع٦ؿُةٞ ،اإلنؿاأ الجنسخي ٖنض
" ٞغوٍض " مسله مسل ؤلانؿاأ الا٢حهاصي ٖنض " ماع٦ـ " «٧اثن ؾلبي ،آلة ٌؿى٢ها اللُبُضو والعوعي»ٞ ،8ةطا ٧اأ " ماع٦ـ "
٢ض عؤي في ًىم من ألاًام ؤأ « بنحاض ألا٩ٞاع والحمسعت والىعي٩ً ،ىأ ٢بل ٧ل خيء وبهٟة مباقغد،ورُ ٤الهلة بالنكاٍ
والحباص ٫اإلااصي للبكغ»9؛ ٞةأ " ٞغوٍض " ٢ض ؤ٦ض طل ٪ب٣ىله « بأ خاٞؼ اإلاجحم٘ البكغي ىى في جهاًة اإلاُا ٝخاٞؼ

 .زين الدين اظتختارم :اظتدخل إىل نظرية النقد النفسي :سيكولوجية الصورة الشعرية يف نقد العقاد (منوذجا)،صٔٔ.
 . 2سعد البازعي :اظتكوف اليهودم يف اضتضارة الغربية،صٕٛٛ
 .عادؿ مصطفى :فهم الفهم،ص ٗٗٙ
 .ػتمد سبيال كعبد السالـ بنعبد العايل :الفلسفة اضتديثة ،نصوص ؼتتارة ،أفريقيا الشرؽ ،الدار البيضاء ،اظتغرب ،بَتكت ،لبناف ،د.ط،ٕٓٓٔ ،صٕٙٚ
 .جوف ليتشو  :ستسوف مفكرا أساسيا معاصرا من البنيوية إىل ما بعد اضتداثة،تر  ( :فاتن البستاٍل ) ،اظتنظمة العربية للًترتة ،بَت كت ،لبناف ،ط ٔ،
،ٕٓٓٛص.٘ٚ
 .إريك فركـ :مهمة فركيد  -حتليل لشخصيتو كتأثَته،-ص ٕٔٔ
 . 7اظترجع نفسو ،صٕٔٔ.
 . 8عبد الوىاب اظتسَتم :موسوعة اليهود كاليهودية كالصهيونية،مجٖ،ص ٕٔ،ٙعلى الرابطarab - files.org :
 . 9ػتمد سبيال كعبد السالـ بنعبد العايل :اإليديولوجيا ،صٖٓ

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

51

مجلة حُل السضاػات ألازبُة والفىطٍة  -الٔام الثاوي  -الٔسز ً 9ىلُى 2015
ّ
وجؿحر
ا٢حهاصي» ،1و٦سحرا ما ٧اأ ًغصص بإأ « ٚغاثؼ ؤلانؿاأ ومُىله هي ألاؾاؽ لؿلى٦ه في الخُاد ،وهي التي ثد٨مه
ِّ
نكاَه»ٞ ،2اإلنؿاأ ٖنض ٧ل من " ماع٦ـ " و " ٞغوٍض " ثدغ٦ه الٗنانغ اإلااصًة وخحمُات الؿى ١والجؿض ،ولٗل ىظا
الخكابه بحأ الٟغوٍضًة واإلااع٦ؿُة ٧اأ عاطٗا بلى زغوطهما من ؤعومة واخضد ،وهي النٓغٍة الضاعوٍنُة ،نؿبة بلى " جكاعلؼ
1859م)" ،ونا٢ل ُٞه نٓغٍحه في النكىء والاعث٣اء والحُىع مٗحبرا ؤأ
1882م) ،الظي نكغ ٦حابه "ؤنل ألانىإ (
صاعوٍن " ( ت
ًا
انتهاء
ؤنل الخُاد «زلُة ٧اند في مؿخن ٘٣آؾن ٢بل معًحأ الؿنحأ و٢ض ثُىعت ىظو الخلُة ومغت بمغاخل مجها ال٣غص
باإلنؿاأ» ،3ول٣ض ٧اأ لهظو النٓغٍة ؤرغ بال ٜفي ث٣ىٌٍ عؤي " صً٩اعت " خى ٫ؤلانؿاأ وازحعٞه ٖن الخُىاأ بامحع٦ه
للٗ٣ل؛ بط عاح " صاعوٍن " ًا٦ض ٖلى ؤأ ؤلانؿاأ «٩٦اثن بُىلىجي ال ًسحلٖ ٠ن الخُىاأ بال في اعث٣اثه في ؾلم الحُىع
البُىلىجي»،4وخُىانُة ؤلانؿاأ ىظو ٧اأ لها ؤرغ في مُعص الٟغوٍضًة؛ بط ؤلانؿاأ ٖنض " ٞغوٍض " «خُىاأ طنسخي ال ًمل ٪بال
ًا
مٟؿغا للخُاد الجنؿُة
الانهُإ ألوامغ الٛغٍؼد ،وبال وٞ ٘٢غَؿة ال٨بد اإلاضمغ لؤلٖهاب» ،5وؤنبذ الحُىع ٖنض " ٞغوٍض "
ٖنض ال٩اثن البكغي؛ بط ٢ؿم " ٞغوٍض " الحُىع اللُبُضي ٖنض ؤلانؿاأ منظ والصثه ختى مىثه بلى ؤعب٘ مغاخل :اإلاغخلة الٟمُة
رم اإلاغخلة الكغطُة رم اإلاغخلة الًِ٣بُة ونىال بلى اإلاغخلة الحناؾلُة ،6وٍدُل " ٞغوٍض " بلى اؾحٟاصثه من الضاعوٍنُة ٢اثع:
ل٣ض «خهلنا ٖلى ما نٗغٞه ٖن ىظا الجهاػ النٟسخي من صعاؾة الحُىع الٟغصي للىطىص ؤلانؿاني».7
1902م) ٧اأ له ؤًًا
ًظىب بٌٗ الباخسحأ بلى ال٣ى ٫بإأ اإلاظىب الُبُعي الظي ثؼٖمه الغواجي " بًمُل ػوال " ( ت
ًا
نضي للجزٖات
ؤرغ في نكإد مضعؾة الحدلُل النٟسخي بؼٖامة " ٞغوٍض " ٞ ،ةطا ٧اأ ىظا ألازحر ٌٗحبر ؤأ ٧ل ألاٖما ٫والٟنىأ ...
والٛغاثؼ الجنؿُة؛ ٞةأ اإلاظىب الُبُعي ٧اأ ًامن بإأ «اإلاؿُُغ ٖلى ؤلانؿاأ ىى خ٣اث ٤خُاثه الًٗىٍة ٧الٛغاثؼ
وخاطات البضأ اإلاسحلٟة»8؛ بط َطً ُغ ُّص الُبُُٗىأ«ثهغٞات ؤلانؿاأ بلى ٖمل الٛغاثؼ الٛامٌ»ًً ،9ا ٝبلى طل ٪ؤأ « الخ٨م
الٟغوٍضي – الظي ً٣ى ٫بإأ ؤلانؿاأ مغٌٍ٢ ،بل ؤأ ً٩ىأ قغٍغاً -ح ٤ٟثماما م٘ اإلاظىب الُبُعي الظي ًغ ٌٞؤأ ًضًن
٧اثنا لم ً٨ن مؿيىال ،وبنما ٧اأ مسضوٖا ومؿحٟٛع من ال٣ىي الُبُُٗة التي ثحجاوػ خضوص ؤلانؿاأ».10
ٓ.2.1الكة الفطوٍسًة بالتراذ ال ىزي والٔلماهُة الـاملة:
ب٣ي لنا ىنا – وندن بهضص مداولة ث٣صخي ؤنى ٫مضعؾة الحدلُل النٟسخي -ؤأ نكحر بلى ًُ٢ة ىامة ٢لُع ما
اؾحىٟ٢د الباخسحأ ،وٍحٗل ٤ألامغ بهلة مضعؾة الحدلُل النٟسخي الٟغوٍضًة بالتراذ الحهىصي والٗلمانُة الكاملة.

 .تَتم إيغلتوف :نظرية األدب ،تر( :ثائر ديب) ،منشورات كزارة الثقافة،دمشق،سوريا،د .ط،ٜٜٔ٘ ،ص.ٕ٘ٚ
 .. 2أنور اصتندم :الفركيدية ،منشورات اظتكتبة العصرية ،صيدا ،لبناف،طٔ،ٜٕٔٛ ،ص ٖٛ -ٖٚ
 .مانع بن زتاد اصتهٍت :اظتوسوعة اظتيسرة يف األدياف كاظتذاىب كاألحزاب اظتعاصرة،جٕ،صٕ٘.ٜ
 .كامل ػتمد ػتمد عويضة :رحلة يف علم النفس،ص.ٕٛ
 .أبو عبد اظتعز ػتمد علي فركوس :العلمانية حقيقتها كخطورهتا ،دار اظتوقع ،اصتزائر،طٕ،ٕٓٔٓ ،ص.ٜٔ
 .سيغموند فركيد :اظتوجز يف التحليل النفسي ،تر  ( :سامي ػتمد علي كعبد السالـ القفاش ) ،مهرجاف القراءة للجميع ،القاىرة ،مصر ،د  .ط،ٕٓٓٓ ،
صٗ٘ٔ.
 . 7اظترجع نفسو،ص .ٕٙ
 . 8ػتمد عبد اظتنعم خفاجي :مدارس النقد األدب اضتديث ،الدار اظتصرية اللبنانية ،القاىرة ،مصر ،طٔ،ٜٜٔ٘ ،ص.ٖٔٛ
 . 9ػتمد مندكر :يف األدب ك النقد ،هنضة مصر ،القاىرة،مصر ،د .ط،ٜٔٛٛ ،ص ٔٔٔ
 .. 0إبراىيم زتادة :مقاالت يف النقد األديب ،دار اظتعارؼ ،القاىرة،مصر،د .ط،ٜٕٔٛ ،ص ٘ٚ
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ل٣ض ّ
سجلد بغوثى٧ىالت خ٨ماء نهُىأ بقاعد مهمة بلى " ٞغوٍض " ٣ٞالدً «:جب ؤأ نٗمل لحجهاع ألازع ١في ٧ل
م٩اأٞ ،خؿهل ؾُُغثنا؛ بأ ٞغوٍض ِّم َّنا،وؾُٓل ٌٗغى الٗع٢ات الجنؿُة في يىء الكمـ،ل٩ي ثب٣ى في نٓغ الكباب قِيا
م٣ضؾا ،وٍهبذ ىمه ألا٦بر بعواء ٚغاثؼو الجنؿُة وٖنضثظ ثجهاع ؤزع٢ه» ،1ومن ىنا عؤي بٌٗ الباخسحأ ؤأ ىضٞ " ٝغوٍض "
ُ
٧اأ صازع يمن اإلاسُِ الظي عؾمحه الههُىنُة للؿُُغد ٖلى الٗالم بٗض ثضمحر ؤزع ١البكغٍة ،لظل ٪ؤ ْٖ ُح َِّ ٣طض ؤأ
ّ
للههُىنُة صزع ٦بحرا في نُاٚة ٞغيُات وجٗلُعت ونٓغٍات " ٞغوٍض " في الحدلُل النٟسخي٣ٞ ،ض ؤ٦ضت مىؾىٖة الس٣اٞة
الحهىصًة الخضًسة ٖلى صوع الٗنهغ الحهىصي في جكُ٨ل مضعؾة الحدلُل النٟسخي ٢اثلة  « :بنه بباأ الخمـ ؾنىات ألاولى من
1906م ٧اأ الؿبٗة ٖكغ ًٖىا الظًن ث٩ىند مجهم الخل٣ة التي ثجمٗد خى٫
 1902و
ٖمغ الحدلُل النٟسخي؛ ؤي ما بحأ
ٞغوٍض ممحلئ ؤلاخؿاؽ بحهىصًتهم ،واخحٟٓىا ٞى ١طل ،٪باإلخؿاؽ بحًامجهم ٦حهىص وبىطىص ىض ٝحهىصي ًغبُهم» 2بال ؤأ
طل ٪لم ً٨ن ٌٗجي التزاما بحٗالُم الضًانة الحهىصًة ،بل ٖلى الٗ٨ـ من طل٣ٞ ،٪ض ٧اأ «ؤولي ٪من الؿازغٍن بااللتزام الضًجي،
وخحأ ٨ٞغوا بالضًن ٧اأ ثىطه البٌٗ ؤأ ًحدى ٫بلى اإلاؿُدُة٣ٞ ،ض ثدى ٫ؤلٟغص ؤصلغ بلى البروجؿحانخُة وؤثىعان ٪بلى
ال٩ارىلُُ٨ة» ،3ولٗل بٌٗ ىظا ٌكحر بلى ؤأ ؤًٖاء مضعؾة الحدلُل النٟسخي – وٖلى عؤؾهم " ٞغوٍض "٧ -انىا ٌكحٛلىأ يمن
الههُىنُة الٗلمانُة الكاملة ،4وما ًجمٗهم ىى ؤلارنُة/الهىٍة الحهىصًة وخلم الٗىصد بلى ؤعى اإلاُٗاص ،وعبما بيٟاء " ٞغوٍض
" لحل ٪اإلاسخة الٗلمانُة ٖلى نٓغٍحه في الحدلُل النٟسخي٧،اأ ؾُٗا بلى ثد ٤ُ٣اإلاىاثمة والحٗاٌل بِنه وبحأ الس٣اٞة الٛغبُة
اإلاٛاًغد ،وَبُٗة ؤلانؿاأ الٛغبي اإلاؿخنحر؛ ألنه ٧اأ ٌٗح٣ض بإأ الحدلُل النٟسخي ؾحر ٌٞبؿبب حهىصًحه التي ٧اند ثجابه
ًا
مؿخكغٍا ،الؾُما في ُِٞنا،
بٗضاء قضًض في النمؿا وفي ٚحرىا من صو ٫ؤوعبا في ؤواثل ال٣غأ الٗكغٍن؛ بط ٧اأ«ٖضاء الؿامُة
في ألاواؾِ الُعبُة واإلاهنُة والٗع٢ات في اإلاجحم٘ والجامٗات» ،5و٢ض ثبضت ٖلمانُة اإلانٓىمة الٟغوٍضًة منظ ٦حاب
1912م)" الظي ّ
ٞؿغ ُٞه " ٞغوٍض " نكإد ألاصًاأ نكإد طنؿُة/صاعوٍنُة مدًة٣ٞ ،ض ثُىعت ٨ٞغد
"الُىَم والحابى (
6
ألالىىُة لضًه ٖلى الندى الحالي :
)
)2
)
)
)

ّ
وٍدغمها ٖلى ط٧ىعىا.
٧اأ ألاب ىى الؿُض الظي ًمحل٧ ٪ل ؤلاناذ في ال٣بُلة ِّ
َط
٢ام ألابناء ب٣حل ألاب،رم التهمىا طؼءا ن ِِّّ ًايا من لخمه للحىخض مٗه،ألجهم ًدبىنه.
ناع ىظا ألاب مىي٘ ثبجُل وث٣ضًغ باٖحباعو ؤباىم ؤنع.
ومن رم ازحاعوا خُىانا مغىىبا لُن٣لىا بلُه ىظا الحبجُل ٩ٞاأ الخُىاأ ىى الُىَم.
الُىَمُة ؤو ٫نىعد للضًن في الحاعٍش.
 ..أنور اصتندم :الفركيدية ،ص ٖٛ
 . 2سعد البازعي :اظتكوف اليهودم يف اضتضارة الغربية،ص ص ٕٜٓٔ-ٕٜ
 ..اظترجع السابق ص ٕٜٔ
 .كىي رؤية كاحدية تدكر يف إطار اظترجعية الكامنة اظتادية ،ترد الكوف بأسره إىل مبدأ كاحد كامن فيو ،كمن مث فهي ال تفرؽ بُت اإلنساف كالطبيعة بل ترامها
مادة كاحدة نسبية ال ؽداسة عتا ،خاضعة لقانوف طبيعي كاحد كمن مث ديكن إخضاعها للمقاييس الكمية الرياضية دكف الرجوع إىل أية قيم مطلقة (معرفية
كانت أك أخالقية ) هبدؼ زيادة التحكم فيها كتوظيفها؛ أم أهنا رؤية تستبعد اإلنساف الرباٍل ،كتستبعد مقدرتو على جتاكز ذاتو الطبيعية /اظتادية ليحل ػتلو
اإلنساف الطبيعي اظتادم ،ينظر عبد الوىاب اظتسَتم ،موسوعة اليهود كاليهودية كالصهيونية،مجٖ،ص.ٔٛ
 .سعد البازعي :اظتكوف اليهودم يف اضتضارة الغربية ،ص ٖٕٜ
 .سيغموند فركيد ،الطوطم كالتابو ( بعض اظتطابقات يف نفسية اظتتوحشُت كالعصابيُت ) ،تر  ( :بوعلي ياسُت ) ،دار اضتوار ،سوريا ،ط ٔ ٜٖٔٛ ،ص
ص ،ٔٛٔ – ٔٙٚك مانع بن زتّاد اصتهٍت :اظتوسوعة اظتيسرة يف األدياف كاظتذاىب كاألحزاب اظتعاصرة،جٕ ،ص ص. ٕٜٛ-ٕٛٛ
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) ٧اند الخُىد ألاولى بٗض طل ٪هي الحُىع ندى ؤلاله الٟغصٞ ،حُىعت مٗها ٨ٞغد اإلاىت الظي ناع بهظا الاٖحباع زُىد بلى خُاد
ؤزغي ًل٣ى ؤلانؿاأ ٞحها طؼاء ما ٢ضم.
 )7هللا  -بطأ -ىى بضًل ألاب ؤو بٗباعد ؤصر ىى ؤب ُٖٓم ،ؤو ىى نىعد ألاب ٦ما ٖغٞها اإلاغء في َٟىلحه.
وىظا الحٟؿحر ال ًغًٞه الٗ٣ل الٛغبي اإلاؿخنحر الظي راع ٖلى ال٨نِؿة وجٗالُمها ،وؾاع في َغٍ ٤مٓلم ًبدص ٖن
ّ
وٍظ٦غو بٗهغ الٓلمات والاؾخبضاص
ؤًة ٢كة ًحمؿ ٪بها ،بُٗضا ٖن الحٟؿحر العىىجي/اإلاُحاٞحزً٣ي الظي ٌٗ٨غ نٟى خُاثهِّ ،
الٗ٣لي،ولٗل ىظا ما ًٟؿغ ما ثدضذ ٖنه " ٞغوٍض " في بخضي عؾاثله بلى نضً ٤له من الحهىص ٖن ؤىمُة الاخحٟاّ بـ ـ " ٧اع٫
1961م) اإلاؿُخي/البروجؿحانتي يمن صاثغد الحدلُل النٟسخي٣ً ،ى« :٫بأ اعثباٍ ًىن ٜبنا ىى ؤ٦ثر ُ٢مة.
ٚىؾحاً ٝىن ( " ٜت
بؿبب طل ٪الازحع .ٝل٣ض ٦ضت ؤأ ؤ٢ى :٫بنه بؿبب ْهىعو في اإلاكهض ًنجر الحدلُل النٟسخي في ؤلاٞعت من زُغ ؤأ ً٩ىأ
قإنا حهىصًا».1
٧اند ثل ٪بٌٗ ألانى ٫والخلُٟات التي اؾحمضت مجها الحٟؿحرات النٟؿُة آلُاتها في م٣اعبة الخُاب ألاصبي
وزانة في منداىا الٟغوٍضي.
.2املؼاض الىلسي للمى ج الىفس ي وكىال بلى فطوٍس:
ٌٗحبر ٖلم النٟـ من بحأ الٗلىم ؤلانؿانُة التي ؤؾهمد بؾهاما ٗٞاال في برغاء الضعؽ الن٣ضي الخضًص؛ وطلٖ ٪ن
ّ
َغٍ ٤بمضاصو بألُات بطغاثُة م٨نحه من ث٣ضًم ثٟؿحرات طضًضد للخُاب ألاصبي ٢اثمة ٖلى ٞغيُات وؤؾـ ٖلمُة.
وصوأ مٛاالد -ثل٪
لٗل من ؤ٢ضم اإلاداوالت الغامُة بلى عبِ الٟن ٖمىما وألاصب زهىنا باإلانخى النٟسخي-
اإلاداوالت اإلابسىرة في التراذ الٟلؿٟي والن٣ضي منظ الٗهغ الُىناني ،خُص ًم٨ن ؤأ «نجض في نٓغٍات ؤٞعَىأ ٖن ؤرغ
الكٗغاء ٖلى منٓىمات الُ٣م والخُاد في مضًنحه الٟايلة .بضاًة لهظا الالحٟات الٗمُ ٤للجانب النٟسخي في بدص ٞلؿٟة
ألاصب ،ووْاثٟه٦،ما ًم٨ن ؤأ نعخٔ ؤأ نٓغٍة الحُهحر طاتها ٖنض ؤعؾُى بنما ثغبِ ؤلابضإ ألاصبي بىْاثٟه النٟؿُة» ،2وال
ٌٗضم اإلاغء وطىص معمذ للح٨ٟحر النٟسخي في الخًاعد الٗغبُة ؤلاؾعمُة٦،حل ٪ؤلاقاعات خى ٫الضوا ٘ٞالنٟؿُة لئلبضإ مسل
الُم٘ والٗك ،...٤ؤو مضي ثإرحر الكٗغ ٖلى نٟـ اإلالح٣ى مسل خضًص ىم ٖن ؤؾباب عبِ الكٗغاء اإلا٣ضمة الُللُة
بالنؿِب؛ وطل ٪الؾحمالة ال٣لىب بلحهم٦ ...ما ًدضرنا ببٌٗ طل " ٪ابن ٢حِبة " و " ابن عقُ ٤ال٣حرواني " وٚحرىم.
٧اند ؤلاعىانات ؤو البضاًات اإلاب٨غد للحدلُل النٟسخي لؤلصب في الٗهغ الخضًص ٢ض ؤزظت ثلىح في ٦حابات النا٢ض
،)1869الظي ُٖ ّضمن بحأ ألانىات ألاولى اإلاناصًة بانُنإ ٖلم النٟـ للمالٟحأ من زع ٫صٖىثه
الٟغنسخي " ؾاند بى( " ٝت
بلى التر٦حز ٖلى«شخهُة ألاصًب ثغ٦حزا مُل٣ا ،بًمانا منه بإنه ٦ما "ث٩ىأ الصجغد ً٩ىأ رماعىا" ،وؤأ النو جٗبحر ٖن مؼاض
ٞغصي؛ لظل٧ ٪اأ ولىٖا بالح٣صخي لخُاد ال٩اثب الصخهُة والٗاثلُة ، 3»...وَٗض ىظا الن٣ض ّ
الؿ ِّحري من بحأ ؤىم ؤلاطغاءات
ِّ
التي ٌٗحمض ٖلحها اإلادللىأ النٟؿانُىأ؛ وطلٖ ٪ن َغٍ ٤اؾخسماع ٧ل ٖنانغ الؿحرد الظاثُة التي ثخُذ «للمٗالج ؤو الُبِب
ؤأ ًُ ِّل َّم بإ٦بر اإلاٗلىمات التي ثٓاىغو ٖلى مٗغٞة زٟاًا اإلاغٌٍ اإلاٗالج»ٚ ،4حر ؤأ ألاُ٦ض في ٧ل ىظا ؤأ الاثجاو النٟسخي في
 .سعد البازعي :اظتكوف اليهودم يف اضتضارة الغربية،صٕٕ٘
 . 2صالح فضل :مناىج النقد اظتعاصر ،دار اآلفاؽ العربية ،اؿقاىرة ،مصر ،د .طٜٕٔٛ ،ص ٖٛ
 .يوسف كغليسي :مناىج النقد األديب ،دار جسور ،احملمدية ،اصتزائر ،طٔ،ٕٓٓٚ ،ص ٔٚ
 .عبد اظتلك مرتاض يف نظرية النقد (متابعة ألىم اظتدارس النقدية اظتعاصرة كرصد لنظرياهتا ) ،دار ىومو ،اصتزائر ،طٔ،ٕٓٓ٘ ،صٓ٘ٔ.
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صعاؾة الٓىاىغ ؤلابضاُٖة لم ًخبلىع بك٩ل ٖلمي منٓم وممنهج بال م٘ ؤواثل ال٣غأ الٗكغٍن بٗض ْهىع مضعؾة الحدلُل
النٟسخي ٖلى ًض الُبِب " ؾُٛمىنض ٞغوٍض " .
ٌٗض " ٞغوٍض " ؤو ٫من ن ٪مهُلر الحدلُل النٟسخي ،لِكحر به بلى ؤخض مناهج ٖلم النٟـ الُٗاصي ،حهض ٝبلى
ال٨ك – ٠باؾحسضام َغاث ٤مسحلٟةٖ -ن «ىىاطـ النٟـ وٖللها الباَنةٖ ،بر براعد الظ٦غٍات ،والغٚبات الجؿمُة
والهىع اإلاحىاشجة ثدد ؤنٓمة من ألا٩ٞاع العوُٖة 1»...التي ثٓهغ آراعىا في ؾلى ٥الصخو اإلاهاب ،وٚاًة ىظا الحدلُل
بًجاص ٖعض ما ًس ٠ٟوَإد ألامغاى النٟؿُة التي ثهِب ؤلانؿاأ؛ وطل ٪بالٛىم في ؤٖما٢ها ،ومٗغٞة خ٣ُ٣تها .و٢ض ٧اأ "
ٞغوٍض " ًغي ؤأ ىظو الخ٣ُ٣ة ما هي بال «صوا ٘ٞوٚغاثؼ ثارغ ٖلى ؤٗٞا ٫ؤلانؿاأ ،وؤ٢ىي ىظو الضواٚ ٘ٞغٍؼد الجنـ التي
ؤَلٖ ٤لحها اللُبُضو» ،2وخاوٞ " ٫غوٍض " في صعاؾاثه النٟؿُة ثلمـ آراعىا في« الُٟىلة اإلاب٨غد ٖنض اإلاهاب» ،3وثإؾـ
انُع٢ا من ىظو ألابداذ النٟؿانُة بطغاء ن٣ضي ًنهغ ٝبلى صعاؾة الٓىاىغ ؤلابضاُٖة اٖحماصا ٖلى الخ٣اث ٤الٗلمُة التي
ثىنل بلحها ٖلم النٟـ ال٩لُنُ٩ي .
ل٣ض ٢ؿم ٖلماء النٟـ الٗ٣ل ٖنض ال٩اثن البكغي بلى رعرة مؿحىٍات ؤو مناَ ، ٤ثمسل السالىذ الضًنامي للخُاد
الباَنُة ؤلانؿانُة:4
-

-2

-

الـٔىض/الىعي :وىى مىَن ألا٩ٞاع والحجاعب الٗ٣لُة التي ٌكٗغ بها ؤلانؿاأ في خالة الُٓ٣ةٞ ،ندن نكٗغ بدغاعد الجى،
بس٣ل السُاب ،باػصخام الؿُاعات ،بإخاصًص الناؽ من خىلنا ،نكٗغ بالٟغح ؤو الخؼأ  ...وىظو ٧لها ؤ٩ٞاع وثجاعب ٖ٣لُة ثمسل
منُ٣ة الكٗىع ٖنضنا.
ما وضاء الـٔىض :وىى مؿحىصٕ الحجاعب الٗ٣لُة التي ال ٌكٗغ بها ؤلانؿاأ في و٢د ما ،ول٨جها نالخة لعؾحضٖاء بلى منُ٣ة
الكٗىع بالىؾاثل الٗاصًة٦،حضاعي اإلاٗاني ،وط٦غ اإلانبهات التي ث٩ىأ في الٗاصد ٧لماتٞ ،ةطا ط٦غت ؤمام ٪وٖلى ٚحر ثى ٘٢من٪
٧اند منبها ،ولح٨ن ٧لمة "اإلاحنبي" ٞؿى ٝثغي ؤأ ؾلؿلة من ألا٩ٞاع ثحىاعص ٖلى طىن ٪خى ٫خُاد ىظا الكاٖغ الخنظًظ،
وم٩انحه بحأ قٗغاء ٖهغو ،وعبما بحأ قٗغاء الٗغبُة ٖامة. ...
الالؿٔىض/الالوعي/الٔلل الباًً :وىى ٌكبه ما وعاء الكٗىع من طهة ،وٍسالٟه من طهة ؤزغيٞ ،هى ٌكبهه من طهة ؤنه
ًا
ُ
ث ّضزغ ُٞه بٌٗ الحجاعب الٗ٣لُة وٍسالٟه في ؤأ الحجاعب اإلاضزغد التي اندضعت بلى العقٗىع ٧اند ُم َّغد ماإلاةٞ ،مٗٓم ىظو
الحجاعب عٚبات لم ثحد ،٤٣ؤو مساو ٝىؼت ُ٦اأ النٟـ ،ؤو آما ٫لم ٌؿمذ لها نٓام اإلاجحم٘ ،وُ٢ىص الخُاد الاطحماُٖة
بالحدٞ ،٤٣اندضعت بلى ؤٖما ١النٟـ ،ولم ٌٗض من اإلام٨ن اؾحضٖائىا بلى منُ٣ة الكٗىع بال بىؾاثل ٚحر ٖاصًة٦ :إخعم
النىم ،الحنىٍم اإلاٛناَِسخي،خاالت الُٛبىبة ،ألاٖما ٫الٟنُة  ...وفي ىظو الخاالت ثسغض الغٚبات اإلا٨بىثة وألا٩ٞاع الضُٞنة من
العقٗىع بلى الكٗىع وثندل الٗ٣ض النٟؿُة.

 .اظترجع نفسو ،ص .ٖٔٚ
 . 2إبراىيم عبد العزيز السمرم :اجتاىات النقد األديب العريب يف القرف العشرين ،دار اآلفاؽ العربية ،القاىرة ،مصر ،طٔ،ٕٓٔٔ ،ص.ٜٛ
 .عبد اظتلك مرتاض ،يف نظرية النقد ،ص.ٖٔٛ
 .ينظر :شكرم عزيز ماضي  :يف نظرية األدب ،دار الفارس ،عماف ،األردف ،ط ٔ ،ٕٓٓ٘ ،ص ص ٕٔٔ،ٖٔٔ-كأيضا عبد العزيز عتيق  :يف النقد
األديب ،دار النهضة العربية ،بَتكت ،لبناف ،طٕ،ٜٕٔٚ ،ص صٔ.ٕٙ-ٙ
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وَٗض العقٗىع الٟغصي الغ٦حزد ألاؾاؾُة التي ؤ٢ام ٖلحها " ٞغوٍض " نٓغٍحه في الحدلُل النٟسخي ،باٖحباعو (العقٗىع)
َط
اإلادغ ٥الغثِسخي للنٟـ ؤلانؿانُة وؾلىُ٦اتهاُ ،وٍّ ٣ؿ ُم بضوعو بلى رعذ ٢ىي محهاعٖة هي:
َّ
الج ِّبل ِّة؛ لظا ٞهى ًحإل ٠ؤوال و٢بل
الهى ( :)IDوَكمل «٧ل ما ىى مىعوذ٧،ل ما ًٓهغ ٖنض اإلاُعص٧،ل ما ىى مسبد في ِّ
٧ل خيء من اإلاُى ٫الٛغٍؼٍة» ،1بنه طل ٪الاندغا ٝال٩امن في نٟـ ؤلانؿاأ ،ؤو الغٚبة اإلالخة في بقبإ قهىات
النٟـ ونؼواتها.
ألاها (ً :)Egoحىؾِ بحأ الهى والٗالم الخاعجي ،وُْٟحه «الؿُُغد ٖلى الخغ٧ات ؤلاعاصًة وخ ٟٔالظات»،2ؾُٗا
-2
للح ٠ُ٨م٘ اإلادُِ الاطحماعي.
ألاها ألآلى ( :)Super Egoوىى «عاؾب من عواؾب ٞترد الُٟىلة الُىٍلة التي ٌِٗل ٞحها ؤلانؿاأ النا خئ مٗحمضا
-3
ٖلى والضًه  ...وال ً٣حهغ ثإرحر الىالضًن  -بُبُٗة الخاٖ – ٫لى َبُٗة الىالضًن ٞدؿب ،بل بأ من زعلهما لُٓهغ
الحإرحر اإلاحإنل للح٣الُض الٗاثلُة والٗنهغٍة وال٣ىمُة٦،ما ثضزل ُٞه َبُٗة البِية الاطحماُٖة التي ًمسعجها»،3
وبهٟة ٖامة ٞاألنا ألاٖلى ىى الًمحر ممسع في الجانب الضًجي وألازعقي والاطحماعي الؿاثض في مجحم٘ ما وفي ػمن
ما.
وخ٣ُ٣ة ىظا الحهىع أل٢ؿام العقٗىع ؤأ في ُٞغد ؤلانؿاأ التي ُط ِّبل ٖلحها ث٨من َا٢ة طنؿُة/لُبُضو طمىخة
ثبدص ٖن ؤلاقبإُٞ ،إجي صوع ألانا/الظات الىاُٖة التي ث٣غع ما بطا ٧اأ ٌُؿمذ لهظو الُا٢ة باإلقبإ ،ؤو بعطاء ىظا ؤلاقبإ
ألخُاأ وْغو ٝمىاثُة في الٗالم الخاعجي/الىا٢عي ،ؤو ٢م٘ ىظو الغٚبة جهاثُا خٟاْا ٖلى ُ٢م اإلاجحم٘ ،وخغنا ٖلى محُلبات
ألانا ألاٖلىُ ،
ٞح٨بد ىظو الغٚبات في ؤٖما ١النٟـ ؤلانؿانُة (العقٗىع)ُٞ ،نكإ ٖن ىظا ال٣م٘/الحضطحأ/ال٨بذ ٖ٣ض (ٖ٣ضد
ؤوصًب٣ٖ ،ضد بل٨ترا ،)... ،وما بأ ًسٟد ثإرحر ألانا ألاٖلى ،ثحاح الٟغنة بلى ال٩اثن البكغيَ ،طَ ُُ ٞط
ه ِّّٗ َطض ثل ٪الغٚبات اإلا٨بىثة،
وَكبٗها بُُٟ٨ات مسحلٟة :ألاخعم ،الهظًاأ ،ألاٖما ٫الٟنُة....
وفي يىء ىظو الغئٍة َطصلٞ " ٠غوٍض " بلى ٖالم الٟن والٟنانحأّ ،
وَب ٤آعاءو في الحدلُل النٟسخي ٖلى شخهُات ٞنُة
ٖاإلاُة ،وطل ٪من زع ٫رعذ صعاؾات: 4
 " -1لُىناعصو صاٞنشخي "  -صعاؾة نٟؿُة طنؿُة لظ٦غٍات الُٟىلة٦ -كٞ ٠حها ٖن الكظوط الجنسخي اإلاسالي ؤو البضاجي ٖنض "
لُىناعصو صاٞنشخي " .
 -2م٣الة ٖن " صوؾخُىٞؿ٩ي " وطغٍمة ٢حل ألاب من زع ٫عواًحه "ؤلازىد ٦غاماػوَ :"ٝطخؿغ ٞحها ٖن الهضٕ الهؿححري
الظي ٧اأ ًهِب " صوؾحىٞؿ٩ي " ،وعٚبحه ألاوصًبُة في مىت ؤبُه ،وقظوطو الجنسخي الضٞحأ.
 -3صعاؾة ل٣هة ؤإلاانُة مٛمىعد ٖنىاجها "ٚغاصًٟا" ومالٟها " ٞلهلم ًنؿن " .

 .سيغموند فركيد :اظتوجز يف التحليل النفسي،ص ٕٙ
 . 2اظترجع السابق ،ص .ٕٙ
 .اظترجع نفسو ،ص ص ٕٛ -ٕٚ
 .ستانلي ىادين  :النقد األديب كمدارسو اضتديثة،تر (إحساف عباس كػتمد يوسف ؾتم ) ،دار الثقافة ،بَتكت ،لبناف ،د .ط،ٜٔٙٓ ،ج ٔ،ص ص ٕ-ٕٙ
ٖ.ٕٙ

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

56

مجلة حُل السضاػات ألازبُة والفىطٍة  -الٔام الثاوي  -الٔسز ً 9ىلُى 2015

بال ؤأ " ٞغوٍض " لم ًٖ ٠٣نض خضوص ثدلُل شخهُة الٟناأ وٖمله ،وبُانا لهلة بُجهما ،بل ل٣ض اىحم ؤًًا
«بحدلُل شخهُات وؤبُا ٫ألاٖما ٫الغواثُة واإلاؿغخُة ٦صخهُة "ىملد" وبُلة ٢هة "ٚغاصًٟا"».1
 .3معالم الححلُل الىفس ي في رىبه الفطوٍسي :
ًحجلى ال٣هىع الظي ؤخاٍ بنٓغٍة " ٞغوٍض " في الحدلُل النٟسخي في اٖحباعو الٛغٍؼد الجنؿُة الباٖص ألاوٖ ٫لى
الٟن ،واإلادغ ٥الغثِسخي لصخهُة الٟناأٞ ،هى من ىظو الىطهة بنؿاأ ٖهابي ًغػح ثدد ؤمغاى نٟؿُة وعٚبات م٨بىثة
في العقٗىع منظ الُٟىلة اإلاب٨غد؛ لظل ٪اجؿم بدسه باإلؾ٣اَُة؛ بط لم ً٨ن – وال٣ى ٫إلاهُٟى ؾىٍ -٠من « ٢بُل الحجغٍب
بل ٧اأ من ٢بُل الحبرًغ  ...ملُيا بالحٗؿ ،٠و٧اأ اىحمامه بالىراث ٤منهغٞا بلى ما ث٨كٖ ٠نه من مؿاثل شخهُة وقبُ٣ة
بىطه زام»٩ٞ ،2اند الٓىاىغ ؤلابضاُٖة في صعاؾاثه وؾُلة للحضلُل ٖلى صخة نٓغٍاثه ،ال ٚاًة في خض طاتها٦،ما ؤأ "
ٞغوٍض " لم ً٨ن ًىما نا٢ضا ،بل ٧اأ َبِبا ،وقحاأ بحأ ٖمل النا٢ض وٖمل الُبِب وٚاًة ٧ل مجهما من ؤلابضإ ،ولٗل ىظا ما
طٗل " ٞغوٍض " نٟؿه ًهغح ٢اثع بإأ آلُات و«وؾاثل الحدلُل النٟسخي ٖاطؼد ٖن  ٪ٞمٛالُ ٤الٗملُة ؤلابضاُٖة ،بل ٖلى
ْ
َط
ىظا اإلانهج ؤأ ًُل ِّ٣ي ُٖ َّضثه ؤمام الٟناأ اإلابضٕ ،ألنه لم ًهل بلى خ٣ُ٣ة ٖمله الٟجي» .3مما ًجٗل ؤلا٢باٖ ٫لى النهىم
لحدلُلها ،و ٪ٞقٟغاتها ،وفي طىن النا٢ض عئٍة ثٟؿحرًة نٟؿُة ًغٍض ؤأ َطً ْ
ه ُضع ٖجها ،وٍدلل النو يمن آلُاتها ،وبطغاءاتها
َط ْ ًا
الحٟؿحرًة النابٗة من ع٧اثؼىا اإلاٗغُٞة والٟلؿُٟة ًا
مٗا صوأ الاؾحٗانة بٛحرىا ٌٗ ،ض _ وفي عؤي البدص -ؤزظا لخُِ واخض من
زُىٍ النؿُج النصخي اإلاٗ٣ض ،مما ًجٗله طا بٗض واخضٞ ،ع ثغإ ُٞه بٗض طل ٪جٗضصًة صاللحه وازحعٞهاًً ،ا ٝبلى طل ٪ؤأ
النهىم (قٗغٍة ٧اند ؤو نثرًة) ثإبى في ٦سحر من ألاخُاأ ؤأ ثنهإ بلى م٣اًِـ ٖلم النٟـ ...مما ًجٗل مداولة ٞغى
آلُات ىظو الٗلم وث٣نُاثه الحٟؿحرًة ٖلى آلاراع ألاصبُة جٗؿٟا في خ٣ها.
داثمة :
وؤزحرا ًم٨ن ال٣ى :٫بأ اإلانهج النٟسخي في رىبه الٟغوٍضي ٛ٦حرو من اإلاناهج الن٣ضًة ًغثبِ اعثباَا ٢ىٍا بمغطُٗات
وؤنى ٫صًنُة وٞلؿُٟة و ببؿحمىلىطُة مسحلٟة ،خاولنا في ىظو الضعاؾة ال٣بٌ ٖلى بٌٗ مجهاٞ ،حبحأ لنا ؤأ لهظا اإلانهج
زلُٟات جٗىص بلى التراذ الحهىصي اإلاحلبـ بالٗلمانُة الكاملة ،وبلى النؿ ٤الس٣افي وال٨ٟغي و الا٢حهاصي للخًاعد الٛغبُة
الخضًسة التي ُٗ٢د نلتها م٘ العىىت٦ .ما ثجلى لنا ؤأ للمنهج النٟسخي بظوعا جٗىص بلى ال٨ٟغ الن٣ضي منظ الٗهغ الُىناني،
ٚحر ؤأ ىظا الاثجاو الن٣ضي لم ًخبلىع بك٩ل ٖلمي ممنهج بال م٘ مضعؾة الحدلُل النٟسخي ٖلى ًض " ؾُٛمىنض ٞغوٍض " ،الظي
اؾحٗاأ بألُات ىظو الغئٍة في ثٟؿحر بٌٗ ألاٖما ٫لصخهُات ٞنُة ٖاإلاُة ،بُض ؤنه ٢ض قاب ىظو الحٟؿحرات ّ
ىنات وٖثرات
ّ
منهجُة ّ
وثمدعت وبؾ٣اَات نابٗة من اٖحباع بٌٗ ألاٖما ٫الٟنُة وراث ٤للحضلُل ٖلى ٖلُة ومغيُة ؤصخابها٦ ،ما ؤجها لم
ثى ٫ؤىمُة للخهاثو الٟنُة والجمالُة لهظو اإلابضٖات .وٖلى الغٚم من ٧ل طلٞ ٪ةأ ؤلاخاَة بالخلُٟة الؿُاُ٢ة للٓىاىغ
ؤلابضاُٖة ٖنض الانبراء لحٟؿحرىا ثب٣ى يغوعد ملخة ال ًم٨ن ألخض ًدترم ٖ٣له ؤأ ًن٨غ طل٪؛ ألأ ىظو ألاٖما ٫ال ًم٨ن ؤأ
ثنبسٞ ٤جإد ؤو ثنكإ من ٞغا.ٙ

 .زين الدين اظتختارم :اظتدخل إىل نظرية النقد النفسي( ،سيكولوجية الصورة الشعرية يف نقد العقاد منوذجا)،ص صٕٔ .ٖٔ -
 . 2مصطفى سويف :األسس النفسية لإلبداع الفٍت يف الشعر خاصة ،دار املعارؼ ،القاىرة ،مصر ،ط ٗ،ٜٔٛٔ ،ص.ٜٚ
 .سيغموند فركيد :التحليل النفسي كالفن ،دافنشي كدكستوفسكي ،تر (شتَت كرـ ) ،دار الطليعة ،بَتكت،لبناف،ٜٔٛ٘ ،ص ٔ ،ٜٗ-ٜنقال عن زين الدين
اظتختارم :اظتدخل إىل نظرية النقد النفسي(،سيكولوجية الصورة الشعرية يف نقد العقاد منوذجا)،صٖٔ.
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الطواًة و ثاضٍر ألازًان بين الحلسٌؽ و الحسهِؽ
كطاءة في ضواًة ؿُفطة زافيص ي لسان بطاون
ؤ.ضاوٍة ضحاًلي ـ حامٔة محمس الـطٍف مؼآسًة ـ الجعائط
اليلمات املفحاحُة  :الغواًة  ،الضًن  ،الحاعٍش  ،اإلاؿُدُة  ،قُٟغد صاٞنشخي  ،صاأ بغاوأ
ثلسًم:
الؿعي وعاء الخ٣ُ٣ة الحاعٍسُة ؤو ما ًحهىع الناؽ ؤنه خ٣ُ٣ة ثاعٍسُة وا٦ب الىطىص ؤلانؿاني منظ بضاًة ثبلىعو ٞ ،ما
من مجحم٘ من اإلاجحمٗات بال و٦غؽ طهضا واضخا لظ٦غ ما اخحىي ٖلُه مايُه من ؤزباع و ؤخضاذ و مىاً ، ٠٢خنا٢لها
ؤبنائو ٖن َغٍ ٤الغواًة الكٟىٍة من طُل بلى طُل في اإلاغخلة التي ال ً٩ىأ ٞحها اإلاجحم٘ ٢ض ٖغ ٝال٨حابة رم ًحم جسجُلها
خحأ ثنخكغ ال٨حابة  ،و ٢ض جٗمض بلى ألاؾُىعد لخؿح٨مل ىظا الحاعٍش و ٦م من شخهُة خُ٣ُ٣ة ثدىلد بٟٗل ؤلؿنة الغواد
و م٩اًض الؿغص لحهبذ ؤؾُىعد.
و٢ض ث٣ضمد ٦حابة الحاعٍش في النه ٠ألاو ٫من ال٣غأ الٗكغٍن ٞإنبذ ٖلم له محسههىأ و ٞغوٕ و مظاىب  ،و اعث٣ى في
الى٢د نٟؿه منهج البدص الحاعٍذي و ؤعؾِد ٢ىاٖضو ٖلى ؤؾـ  ،و ى٨ظا اؾح٣غ الحاعٍش مًمىنا ومنهجا و ثإ٦ضت النبىءد
 1834في ٢ىله ؤأ الحاعٍش َاب٘ ال٣غأ الحاؾ٘ ٖكغ ًًٟي ٖلُه اؾمه ٦ما ؤيٟد الٟلؿٟة
التي طاء بها ؤوٚؿُحأ ثحري ؾنة
اؾمها ٖلى ال٣غأ السامن ٖكغٞ . 1حمٓهغت ُ٢محه في اؾخناصو اإلاباقغ بلى الى٢اج٘ التي ًهنٗها ؤلانؿاأ و ألاخضاذ الُاعثة
التي ثُغؤ ٖلُه في وؾُه و بُئحه " و من ىنا ً٩ىأ الغنض الحاعٍذي وؾُلة عثِؿُة في ال٨كٖ ٠ن ٢ضعد ؤلانؿاأ و بم٩انِحه
للح ٠ُ٨و للحجلنـ و اإلاباصعد"ٞ ،2اإلنؿاأ ىى الٗنهغ ألاؾاسخي في بناء الحاعٍش زانا ٧اأ ؤم ٧ىنُا و لِـ ىنا ٥خضوص
لُا٢اثه ؤلابضاُٖة و ٢ضعاثه ٖلى ابح٩اع نٓم ؾُاؾُة و اطحماُٖة و ا٢حهاصًة و ر٣اُٞة و ثغبىٍة طضًضد .
و بطا ٧اأ ؤلانؿاأ ىى مبح٨غ ثاعٍسه ٞةأ ىظا الحاعٍش لِـ من نن٘ ؤخض ؾىي اإلااعر " و ٦حابة الحاعٍش هي الُغٍ٣ة
الىخُضد لهنٗه"ٞ ، 3الحاعٍش ال وطىص له بال في طىن اإلااعر ٞاإلااضخي ػا ٫و ان٣طخى و ؤزباعو اإلاىطىصد في ال٨حب هي من نن٘
اإلااعر وخضو ؤي ؤنه ٌؿحدُل بصعا ٥اإلااضخي ٦ما ٧اأ ب٩ل ثٟانُله و خُشُاثه ل٨ن ٦ما نحىىم ؤنه ٧اأ  ،ألأ الخ٣ُ٣ة التي
خضرد في الؼمن الؿاب ٤لن ثح٨غع ؤبضا و بالحالي ٞةأ اإلااعر ً٣ىم بةٖاصد بناء الخضذ من ػاوٍحه الخانة به ٞ ،الحاعٍش بطأ ىى
نحاض ٖملُة بناء طضًضد و ٖلُه ٞاأ الخ٣اث ٤الحاعٍسُة ال ًم٨جها بحاثا ؤأ ثهلنا ٧املة زانة ٖنضما ثهبذ ال٨حابة الحاعٍسُة
ُ
بُٗضد ٖن اإلانُ ٤الٗ٣عني ُٞ ،حدى ٫بلى ؤصاد مؿحسضمة ألٚغاى قتى ال جهاًة لها ًداو ٫من زعلها بٌٗ ال٨حاب ٦حابة
ثاعٍش جؿاىم في نُاٚحه الجهاثُة ْغو ٝاطحماُٖة و ا٢حهاصًة و ؾُاؾُة و ؤًًا انحماء ال٩اثب الٗ٣اثضي.

 :بيَت ىنرم سيموف  :الفكر ك التاريخ  ،تعقيب عادؿ العوا  ،مراجعة نور الدين جاطوـ  ،اجمللس األعلى لرعاية الفنوف ك اآلداب ك العلوـ االجتماعية ،
د.ط  ،د.ت  ،ص.ٓٚ
 :2إشتاعيل نورم الربيعي  :التاريخ كاعتوية  ،دار حامد للنشر ك التوزيع  ،عماف  ،دط  ،ٕٕٓٓ ،ص٘.ٙ
:ادكارد كار:ما ىو التاريخ،تررتة:ماىر الكيايل ك بيار عقار،اظتؤسسة العربية للدراسات ك النشر،لبناف،ط ٓ، ٕٓ،ٜٔٛص.ٓٚ
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ٞحٗحبر ٦حابة الحاعٍش ٖنض اإلااعر  -في ىظو اإلاغخلة  -لىنا من ؤلىاأ ألاصب ً ،دحاض ٞحها بلى ٢ضع من الحسُُل ل٩ي ًحم٨ن من
الغبِ بحأ ىظو الخ٣اث ٤ختى ًدهل ٖلى نىعد مجؿضد ثنبٌ بالخُاد للماضخي الظي ًغٍض ؤأ ًهىعو  .و ال ً٣حهغ الحسُُل
ٖلى ال٨حابة الحاعٍسُة وخضىا و بنما ًخؿ٘ ألنىإ ؤزغي من ال٨حابة و لٗل ؤ٢غبها من خُص الك٩ل و ألاؾلىب ىى ٦حابة
الغواًة  ،و ألأ اإلااعر ال ًحم٨ن صاثما من ٢ى ٫ما ًغٍضو مباقغد ل٨ن ال٩اثب الغواجي ٌؿحمح٘ بدغٍة مُل٣ة ٖنضما ًجٗل
الحاعٍش ماصد ل٨حاباثه  ،وىنا ٞغ ١ال ٌؿتهاأ به بحأ الغواًة الحاعٍسُة و الغواًة التي جؿحمض ماصتها من الحاعٍش.
ًا
و من ىظا ؤلاَاع ثجٗل الغواًة من الحاعٍش ٞغَؿة و مسل ىظو الغواًات ثسحر خُٟٓة اإلااعزحأ و٢ض ث٩ىأ ىضٞا الؾحهجاجهم
ًا
وثهجماتهم ُٞ ،حضزل الغواجي مؿحٛع زٛغد منُُ٣ة في الحاعٍش اإلا٨حىب ؤو ٞسخة ثدٟؼ لٗب الحسُُل ؤو ورُ٣ة مهملة ًم٨جها
ؤأ ُج ّ
ٛحر منٓىمة ألاعقُ ٠ال٣ضًمٞ"،اإلنؿاأ الٛغبي في الؿنىات ألاولى من ال٣غأ الٗكغٍن ٢ض ؤيإ ثجغبة الحاعٍش و ٣ٞض
مٗناو و ٢ض صؤب ماعزىو ٖلى طم٘ الجؼاعات ال٨سحرد لحرٗ٢ىا  ُ٘٢السجاصد،و ل٨جهم لم ًغوا السجاصد ٧املة ولم ًٓهغوىا في
طملتها 1".و ثؼٍض زُىعد و طغؤد النو الغواجي ؤ٦ثر بطا ٧اأ مىيىٖه الضًن بط لضًنا زُابحأ صًجي و ؤصبي  ،ؤما ألاوُٗٞ ٫حمض
ًا
بك٩ل ٦بحر ٖلى ألاؾلىب اإلاباقغ وآلازغ ٢ض ً٩ىأ مباقغا ل٨نه ًدحمل الغمؼٍة ٦سحرا ٞ ،اخحىت ٧ل عواًة من ىظا ال٣بُل ٖلى
عئٍة طغٍية ثسلخل ٢ضؾُة الضًن بةٖاصد ٦حابتها له و ٢ض ونلد في بًٗها بلى خض الخك ٪ُ٨به  ،ألجها نهىم ثداو ٫صاثما
ؤأ ثًُ ٠قِيا بلُه زانة بٗض ؤأ ثدى ٫يمن محجها بلى ْاىغد ٞنُة طمالُة ٞ ،إنبدنا نخؿاء ٫صاثما ٖن مضي واُٗ٢ة
الهىع اإلا٣ضمة لهظو الٓاىغد الضًنُة ؟ و بطا ٧اأ ثىُْ ٠الغواجي لها ٞنُا ًسغطها من ىالة الح٣ضٌـ بلى الحضنِـ ؟ و ىل
انٗ٨ؿد خالة الاجهُاع و الح ٪٨ٟفي اإلاجحم٘ بك٩ل واضر ٖلى الخُاب الضًجي؟ ؤما ؤأ جٗضص نىع الخع ٝالضًجي نخُجة ٞحذ
الخضوص بحأ اإلا٣ضؽ و الخغافي ؟
ٓٞهغ في بضاًة ال٣غأ الىاخض و الٗكغٍن في ْل ًٞاء الحُٛحر والحإرحر و التهضًم  ،عواجي ؤمغٍ٩ي ؤخضرد عواًاثه ؤو باألخغي
عواًحه ضجة ٞا٢د حجمها و ؤخضاذ نٟداتها و قهغد ٧اثبها و طًىٖه  ،الخحىائها ال٨سحر من الخكىٍ ٤و الخ٣اث ٤و ألاؾغاع
ختى عجؼ البٌٗ من ويٗها في بَاع الغواًة الؾحٗهائها ٖلى ال٣ىلبة الغواثُة  ،ؤ٢هض ضواًة ؿُفطة زافيص ي لسان بطاون
الغواًة التي ق٩لد انؼٍاخا ٖن الغواًات البىلِؿُة الح٣لُضًة بانٟحاخها ٖلي ؤطناؽ ؤزغي و براعتها ن٣اقا ؾُاؾُا ثاعٍسُا و
صًنُا منظ نضوعىا و ماػالد بلي ًىمنا  ،عٚم نضوع عواًححأ لل٩اثب بٗضىا "الغمؼ اإلا٣ٟىص" ؤو "الغمؼ الًاج٘"( THE LOST
. 2013
 ، 2009و عواًة الجحُم ( )Infernoالهاصعد ؾنة
 )SYMBOLالهاصعد في ؾبحمبر
و عٚم ما ؤراعثه الغواًة من عصوص ٗٞل ٖنُٟة إلاؿها و لنؿٟها مٗح٣ضات الضًانة اإلاؿُدُة " ؤلىىُة اإلاؿُذ ُ٢ ،امحه "...بال
الماوطة التي ٢ام بها بحأ الٟن و الحاعٍش و ثاعٍش الضًن اإلاؿُخي
ؤأ ألامغ الظي قضني ؤ٦ثر للىلىض بلي ٖالم بغاوأ السخغي ػ
زانة ٞ.نجض ٞحها ال٨سحر من اإلااصد الٗلمُة الحاعٍسُة و الضًنُة في ال٨كٖ ٠ن زٟاًا الحاعٍش اإلاؿُخي وُُٟ٦ة نكإثه وثدىله
بلى ٖباصد ورنُة بإمغ من ؤلامبراَىع الغوماني ٢ؿُنُحأ  ،و٦ظا في ال٨كٖ ٠ن الٗع٢ة بحأ اإلاؿُذ ٖلُه الؿعم و مغٍم
اإلاجضلُة وثدىلها بلى ػواض وبنجاب وطعٍة ونؿل وؾعلة جٗىص بلُه ٖلُه الؿعمٞ ...اؾحُإ بهظو الترُ٦بة الضؾمة ؤأ ٌكض
انخباىنا و ًغبُنا بحٟانُل خ٩اًحه بلى جهاًة الغواًة ألأ " َطى ُم ٧اثب الغواًة البىلِؿُة ىى ال٣اعت  ،بط الغواًات البىلِؿُة ال
ًم٨ن ؤأ ث٩ىأ بال بطا ٧اأ ال٣اعت ٞحها مكضوصا  ،و لظلً ٪سحاع ال٩اثب من الُغ ١الٗضًضد الجانب الظي ًم٨ن ؤأ ٌكض به

:بيَت ىنرم سيموف:الفكر ك التاريخ،ص.ٔٚ،ٔٛ
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ال٣اعت ؤ٦ثر وٍسحر ًٞىله واىحمامه" ، 1و نجضو ً٣ضم زعنة ثاعٍسُة للُُٟ٨ة التي ؤصت بلى ثؼٍُ ٠اإلاؿُدُة ٧اقٟا ٖن
ؤنى ٫اإلاؿُدُة الىرنُة.
 الطواًة و ألاكىٌ الىريُة للمؼُحُة
ًا٦ض بغاوأ باألصلة الحاعٍسُة التي ٌؿغصىا ؤبُا ٫عواًحه ؤأ اإلاؿُدُة التي ٌٗحن٣ها مؿُدُى الُىم لِؿد بال نسخة مدضرة
ًا
ًا
ًا
ٖن الىرنُة " "Paganismeو اإلاؿُدُة ٦ضًن عباني خغٞد ثماما بٗض وٞاد اإلاؿُذ ٖلُه الؿعم ٦ ،ما ؤأ لل٨نِؿة ثاعٍسا ملُيا
بالخضإ والٗن " ٠و الػا ٫اإلااعزىأ ختى الُىم ًحعجبىأ لظ٧اء ٢ؿُنُحأ في الُغٍ ٤التي اثبٗها في ثدىٍل الىرنُحأ ٖن
ٖباصد الكمـ بلى اٖحنا ١صًن اإلاؿُدُة  .خُص ؤنه زل ٤صًنا هجُنا ٧اأ م٣بىال من الُغٞحأ و طل ٪من زع ٫صمج الغمىػ و
الحىاعٍش و الُ٣ىؽ الىرنُة في الح٣الُض و الٗاصات اإلاؿُدُة الجضًضد ، 2".و ىظا ألامغ لِـ من الهٗب ثٟؿحرو ؤو مٗغٞحه ؤو
الحىنل بلُه ٞالضًانة التي ؤجى بها اإلاؿُذ ٖلُه الؿعم ٢ض خغٞد بٗض عٗٞه " و بطا ٢ا ٫هللا ًا ِٖسخى ابن مغٍم ؤؤند ٢لد
للناؽ اثسظوني و ؤمي الهحأ من صوأ هللا ٢ا ٫ؾبدان ٪ما ً٩ىأ لي ؤأ ؤ٢ى ٫ما لِـ بد ٤بأ ٦ند ٢لحه ٣ٞض ٖلمحه جٗلم ما في
نٟسخي و ال اٖلم ما في نٟؿ ٪ان ٪ؤند ٖعم الُٛىب ( )116ما ٢لد لهم بال ما ؤمغثجي به ؤأ اٖبضوا هللا عبي و عب٨م و ٦ند ٖلحهم
قهُضا ما صمد ٞحهم ٞلما ثىُٞحجي ٦ند ؤند الغُ٢ب ٖلحهم و ؤند ٖلى ٧ل خيء قهُض(ٞ . 3" )117اإلاؿُدُة ٦ما ٢ا ٫و ٫صًىعاند
"لم ثٖ ٌ٣لى الىرنُة بل ثبنتها طل ٪ؤأ الٗ٣ل الُىناني اإلاحدًغ ٖاص بلى الخُاد في نىعد طضًضد في الىىت ال٨نِؿة و
َ٣ىؾها()...؛بأ اإلاؿُدُة ٧اند آزغ خيء ابحضٖه الٗالم الىرجي ال٣ضًم"ٞ ،4اٚتراٞها من الٗضًض من الضًانات والٗ٣اثض و
الٟلؿٟات الىرنُة الؿاثضد آنظا ٥لحال ٠صًانة طضًضد مسحلٟة ٧اأ ؾببا في جُٗ٣ضىا و ثناً٢هاٞ،هاع من اإلاؿحدُل
مٗغٞة ما ىى الصخُذ ُٞه وما ىى ٚحر الصخُذ "ُٞهبذ الضٞإ ٖن اإلاؿُدُة ٧لها ص٣ُ٢ا و خغطا و ًًخى ؤلاٖعأ ؤلالهي
5
بإ٦مله مكىبا بالكبهة و الك"!٪
 ٞحًمند الحهىعات الهجُنة الجضًضد ؤمىعا جك ٪٨في مجمل الاٖح٣اص اإلاؿُخي اؾخناصا بلى الهىع و "الخ٣اث "٤الحالُة التيٌؿحض ٫بها ٦كىاىض :
 25 زٌؼم ر ؤو واهىن ألاوٌ و ٓبازة الـمؽ ٞمن ال٣غاعات التي اثسظىا ٢ؿُنُحأ اٖحباع ىظا الحاعٍش مُعصا لِٗسخى ٖلُه
الؿعم ٖلما بإأ اإلاؿُدُحأ ألاواثل لم ًدحٟلىا به  ،و ٧ل ىظا من ؤطل ٖمل اخحٟاالت بنٟـ ّؤًام مُعص آلالهة الىرنُحأ "ٟٞي
ٖهغ ٢ؿُنُحأ ٧اأ الضًن الغؾمي في عوما ىى ٖباصد الكمـ ؤو باألصر ٖباصد الكمـ التي ال ث٣هغ" ،6و ٢ض اٖتر ٝالبابا
 1993بإأ آلـ 25من صٌؿمبر ىى ُٖض ورجي " و الىرنُحأ ال٣ضامى ٧انىا ًدحٟلىأ
ًىخنا بىلـ الساني في آلـ 22من صٌؿمبر ؾنة
بُٗض الكمـ التي ال ث٣هغ في طل ٪الُىم ل٩ي ًحىا ٤ٞمن٣لب مضاع الكحاء ٩ٞاأ من اإلانُ٣ي و الُبُعي بالنؿبة للمؿُدُحأ
ؤأ ٌؿخبضلىا ىظا الُٗض إل٢امة ُٖض الكمـ الىخُضد الخ٣ُ٣ة و هي ٌؿىٕ اإلاؿُذ"٦ ،7ما ال نجض و ال بقاعد واخضد بلى ىظا
:عبد القادر شرشار:الركاية البوليسية،احتاد الكتاب العرب،دمشق،دط،ٕٖٓٓ،ص.ٜٔ
ٕ :داف براكف:شيفرة دافنشي،تررتة شتة ػتمد عبد ربو،الدار العربية للعلوـ،بَتكت،لبناف ،طٕٗٓٓ،ٓٔ،صٓ.ٕٙ
 :اظتائدةٔٔٚ-ٔٔٙ
:كؿ ديورانت:قصة اضتضارة،تررتة ػتمد بدراف،غتلدٗٓ،ج٘ٓ،صتنة التأليف ك الًترتة ك النشر،دط،ٜٔٚٙ،ص ٘.ٕٚ
:شريف سامل:دالئل حتريف الكتاب اظتقدس كيفية كتارخيية التحرمؼ،جٕ،طٕ٘ٓٓ،ٓٔ،صٕٗ.
:داف براكف  ،شيفرة دافنشي،صٓ.ٕٙ
:7زينب عبد العزيز:اإلضتاد كأسبابو-الصفحة السوداء للكنيسة،-دار الكتاب العريب .ٓٔ،ٕٓٓٗ،ص.ٔٚٙ
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الحاعٍش في ٧ل ألاناطُل بط بضؤت نؿبة ىظا الحاعٍش إلاُعصو ألو ٫مغد في ال٣غأ الغاب٘ ٖنضما ٞغيد اإلاؿُدُة ٦ضًن عؾمي
لئلمبراَىعٍة الغومانُة من ٢بل ؤلامبراَىع ٢ؿُنُحأ زع ٫مجم٘ نُ٣ة325م .




هما ؤن هصا الحاضٍر الصي وؼ ملُالز ِٓس ى ٓلُه الؼالم هى ؤًوا ُٓس مُالز له الفاضس ي مثرا" الظي ٌٗىص بلى ما ٢بل
اإلاؿُدُة – و الظي ٧اأ ًل٣ب ؤًًا بابن الغب و نىع الٗالم٧ -اأ ٢ض ولض في الخامـ و الٗكغٍن من صٌؿمبر و ٖنضما مات
صٞن في ٢بر حجغي رم بٗص خُا بٗض رعرة ؤًام 1".الخ٩اًة ٖلى ألاعجر ثبضؤ خىالي ٢غنحأ ٢بل مبٗص عؾى ٫هللا ٖلُه الؿعم  .و
 )275خُص ؤ٢ام له مٗبضا ضخما في عوما رم انخكغ بٗض
-215
٢ض ؤنبذ صًانة عؾمُة ؾنة 274من َغ ٝؤلامبراَىع اوعٍلُاأ (
طل ٪في ؤلامبراَىعٍة الغومانُة ٧لها و ْلد الضًانة الؿاثضد آنظا ٥بلى خحأ ْهىع اإلاؿُدُة  ،بٗض طل ٪اؾحمغ الحناٞـ
والحٗاٌل بحأ ىاثحأ الضًانححأ خىالي رعذ ٢غوأ ٧اند اإلاثراثُة زعلها الضًانة اإلاًٟلة زانة ٖنض الجنىص وألاباَغد الغوماأ
خُص ثدى ٫مثرا بلى عمؼ للنهغ و للؿلُة  ،ل٨ن بٗض ٢بى ٫اإلاؿُدُة من َغ ٝالغوماأ زانة ؤلامبراَىع ٢ؿُنُحأ الظي
٢ام بضٖمها يض اإلاثراثُة بضؤ نٟىط ىظو ألازحرد ً٣ل وبضؤ بٌٗ مٗحن٣ي ىظو الضًانة الحدى ٫بلى اإلاؿُدُة الؾُما وؤأ النؿاء
٧انىا ممنىٖحأ من مماعؾة الكٗاثغ اإلاثراثُة .
هما ؤن ثاضٍر-الخامؽ و الٔـطًٍ مً زٌؼم ر"-هى شهطي مُالز ؤوظٍطَؽ  ،و ؤزوهِؽ ،و زًىهيزوغ ؤًوا  .و الطهُٔة

هطَـىا".
 فإوظٍطَؽ ؤلاله الىرجي اإلاهغي ٧ Osirisاأ ًدحٟل بمُعصو في ًىم 25صٌؿمبر في ؤلامبراَىعٍة الغومانُة زع ٫ال٣غأ ألاو٢ ٫بلاإلاُعص " مىٖض الاخحٟا ٫اإلاهغي بُٗض الان٣عب الكحىي الظي ىى ُٖض مُعص ؤوػٍغَـ  Osirisالظي ىى الحمسُل العىىجي
للخهىبة الظ٦غٍة و الظي ٧اأ ًحم في الؿاصؽ من ٧انىأ الساني ناع آلاأ ُٖض الُٛاؽ اإلاؿُخي" ، 3و ًظ٦غ في ٦حاب
الضؾ٣ىلُة "ُٖض مُعص الغب و ٦ملىو في زمؿة و ٖكغٍن من الكهغ الحاؾ٘ الظي للٗبرانُحأ الظي ىى الحاؾ٘ و الٗكغوأ
4
من الكهغ الغاب٘ الظي للمهغٍحأ"
 ٦ما طٗلد الغمىػ الحهىٍغٍة إلًؼَـ وهي ثدًن َٟلها الغيُ٘ اإلاعجؼد "خىعؽ" مسل "مغٍم الٗظعاء" ثدحًن اإلاؿُذالغيُ٘ ٞ ،ةطا ٧اند بًؼَـ ؤلاله ألانثى في مهغ ٞةأ مغٍم الٗظعاء ؤىم شخهُة نؿاثُة في اإلاسخُة  ،خىعؽ ولض صوأ ؤب
وىظا ٌكبه والصد اإلاؿُذ ٨ٞعىما ًهىع في الٟن ٢اٖضًن في عٖاًة آلهتهم  ،وٞغت بًؼَـ الخماًة لخىعؽ وىغبد به من ٖمه
الكغٍغ و مغٍم ؤًًا خمد اإلاؿُذ و ىغبد به من ًٚب اإلال ٪ىحروصؽ بلى مهغ ٧ ،ل مجهما ًدمل ل٣ب ؾُضد النىع
ٞةًؼَـ ألجها ؤنجبد خىعؽ اله الًىء في خحأ ؤأ اإلاؿُذ ىى نىع الٗالم  " ،وٖنضما لم ثحم٨ن ال٨نِؿة من بً٣ا ٝمسل ىظو
 : مثرا أحد أىم اآلعتة الوثنية القددية .كلد مثرا من اإلعتة العذراء أناىيتا اجملسدة للماء ك اطتصوبة ك كاف لقب كالدتو"أـ اإللو ".ك مثرا حبسب ركايات
أسطورية أخرل نراه قد كلد من صخرة فيما مل ير تلك األعجوبة غَت بضع رعاة جاءكا حيملوف إليو اعتدايا ،للثور أمهية يف العقيدة اظتثرائية فمثرا بعد أف قتل
الثور-كما يف أسطورة أخرل -من جسده أتت النباتات ك األعشاب،كمن دمو جاء اطتم ر،كمن لقاحو اضتيوانات.ك تظهر نصوص أخرل كذلك مثرا بصورة
إلو اطتالص بعد التضحية بالثور تبعا ألكامر الو الشمس .كاف مثرا اإللو اضتامي للمجتمع الفارسي القدَل ك كاف يعترب إعتا للشمس ك النور ك الصداقة ك
اضتقيقة ك الصدؽ،كاف لديو ألف عُت لكي يراقب جيدا أم إنساف،ك مم ا زاد من شعبية مثرا بُت العامة أنو كاف يلقب بقاضي اظتوتى ..كانت اظتثرائية ديانة
ذات أسرار مبعٌت أف معتنقها كاف يتدرج يف مراتب حبسب اظتعرفة اليت يتلقاىا شيئا فشيئا.لالستفادة أكثر يرجع إىل معجم الديانات ك أساطَت العامل:أماـ عبد
الفتاح أماـ،مكتبة مدبويل،ط٘،ٓٔ،ٜٜٔغتلد ،ص٘.ٕٜ
:داف براكف  ،شيفرة دافنشي،ص ٓ.ٕٙ
:2داف براكف  :شيفرة دافنشي  ،صٔ. ٕٙ
ٖ:ىيلُت ايلَتيب:اصتانب اظتظلم يف التاريخ اظتسيحي،،تررتة كتقدَل:سهيل زكار،دار قتيبة ،دمشق،دط،ٕٓٓ٘،ص ٕ.ٔٙ
:الدسقولية أك تعاليم الرسل:تعريب مرقس داكد،الباب الثامن عشر،مكتبة احملبة،ط،ٖٓ،ٜٔٙٚصٕٕٔ.
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الاخحٟاالت صمجتها من طضًض في الح٣ىٍم اإلاؿُخي و ٦ما طغت الٗاصد ثدد ُٚاء جكغٍ ٠مغٍم و ث٨غٍمها ( ، )...السامن من
٧انىأ ألاو ٫ىى الُىم الظي ملد ُٞه ال٣ضٌؿة خنة بمغٍم  ،و السامن من ؤًلى ٫ىى الُىم الظي ولضت ُٞه مغٍم  ،و الخامـ
و الٗكغٍن من آطاع ىى الُىم الظي خملد ُٞه مغٍم بِؿىٕ و ىى الُىم الظي ؤٖلن لها بظل ٪و لظلً ٪ضعى ؤًًا بُٗض
البكاعد  ،و ٧اأ الُىم الظي ثُهغت ُٞه مغٍم من بٗض الىالصد ىى الُىم الساني من قباٍ ؤو الغاب٘ ٖكغ و ٧اأ الُىم الظي
نٗضت ُٞه مغٍم بلى الؿماء ؤو ُٖض الهٗىص ىى الخامـ ٖكغ من ؤب". 1
 ٞإؾُىعد بًؼَـ و ؤوػٍغَـ وخىعؽ من ألاؾاَحر ال٨سحرد التي ُ٢ل ؤأ شخو اإلاؿُذ ونٟاثه ثحُاب ٤م٘ شخهُتيؤوػٍغَـ وخىعؽ وؤأ شخهُة بًؼَـ ثحُاب ٤م٘ شخهُة الٗظعاء  ،وؤأ ُٖ٣ضد السالىذ في اإلاؿُدُة م٣حبؿة من ىظا
السالىذ  ،وثم ثهىٍغ شخهُة اإلاؿُذ و٦إجها م٣حبؿة من شخهُة ؤوػٍغَـ ثاعد ومن شخهُة خىعؽ ثاعد ؤزغي .
 - 2و٧اأ الؿىعٍىأ ال٣ضماء ؤًًا ًجحمٗىأ و ًدحٟلىأ بمُعص ؤزوهِؽ في اإلاٗابض لُلة٧ 25انىأ ألاو٦ ، ٫ما ًحم في ُٖض الٟصر
الظي ًحُاب ٤ثىُ٢حه ث٣غٍبا م٘ ثىُ٢د ؤصونِـ الغبُعي الاخحٟا ٫بمىت الؿُض اإلاؿُذ في الُىم ألاوً ٫ىم الجمٗة الخؼٍنة و
بٗسه في الُىم السالص ًىم ؤخض الٟصر  ،وث٣ىم النؿاء في اًُالُا ٞبل ُٖض الٟصر بةٖضاص خضاث ٤ؤصونِـ بنٟـ الُغٍ٣ة
التي اثبٗتها نؿاء ال٨نٗانُحأ والبابلُحأ ٢بل آال ٝالؿنحأ ٦.ما ؤأ مٗٓم ىظو الضًانات ٧اند ثماعؽ ٖاصد "قبحهة بالٗكاء
الؿغي في اإلاؿُدُة" خُص ًاجى بالخُىاأ الظي ىى عمؼ ؤلاله ال٣حُل ُ
٣ُٞحل و ًا٧ل لخمه و ٌكغب صمه ٦نىٕ من بخُاء ط٦غي
مىثه  .وفي ٚحر ىظو اإلاناؾبة ٞةأ ٢حل ىظا الخُىاأ و ؤ٧له ًدغم ثدغٍما باثا ٦ما ؤنه ٌُٗح٣ض ؤأ ىظا ىى ؾبب ثدغٍم ؤ٧ل
خُىاأ الخجزًغ اإلادغم لضي الؿىعٍحأ و٦ظل ٪اإلاهغٍحأ ٚ .حر ؤأ ىظا لِـ رابد ٣ٞض ؤزحل ٠الاخحٟا ٫بُٗض ؤصونِـ من
م٩اأ آلزغ" ٟٞي ؾىعٍا ث٣ام الاخحٟاالت مغد في الهُ ٠ومغد في الغبُ٘  ،ؤما في مهغ والُىناأ ٩ٞاأ الاخحٟا ٫في الغبُ٘ ٧اأ
الاخحٟا ٫في مهغ ً٣ام في قهغ ؾبحمبر وفي ؤرِنا في ؤبغٍل ؤما في عوما ٩ٞاأ فيً19ىلُى" .2و ًا٦ض الٗلماء ٖلى ؤأ الضعاؾات
ال٨عؾُُ٨ة ٞؿغت ؤصونِـ ٦غمؼ بٚغٍ٣ي إلاىاؾم الخُاد الؼعاُٖة مىت النباثات في الكحاء وؤخُائها في الغبُ٘.وثهىع
ألاؾُىعد الباُ٢ة والصد ؤصونِـ من اثداص ؾٟاح بحأ ٢غٍبحأ ُ٦نحراؽ وابنحه محرا التي ثدىلد بلى شجغد مغ وولض مجها ؤصونِـ
ًا
ًا
ًا
 ،و٢طخي ؤلاله ػٍىؽ ؤأ ً٣طخي ؤصونِـ طؼءا من الٗام م٘ ؤٞغوصًد وطؼءا م٘ بحرؾُٟىأ .وال ث٣ى ٫ىظو ألاؾُىعد قِيا ٖن
مىثه ومُعصو من طضًض.
 و عبِ بغاوأ ؤًًا بحأ اإلاؿُدُة و الىرنُة من زع ٫ؤلاله زًىهِؼىغ بله الخمط Dionysosالظي ولض ىى آلازغ من ٖظعاء في25صٌؿمبر ٢ ،ام بمعجؼات ٖضًضد مجها ثدىٍله اإلااء بلى نبُظ مسل ما خضذ م٘ ِٖسخى ٖلُه الؿعم و ٢هة الؼواض في ٢انا و
ثدىٍله اإلااء بلى زمغ  " ٝفي الُىم السالص ٧انا في ٢انا الجلُل ٖغؽ و ٧اند ؤم ٌؿىٕ ىناٞ2٥ضعي ٌؿىٕ و ثعمُظو بلي
الٗغؽ3.و نٟضت الخمغ ٣ٞالد له ؤمه":ما ب٣ي ٖنضىم زمغ"ٞ4اطابها":ما لي و لً،٪ا امغؤد،ما طاءت ؾاٖتي بٗضو"٣ٞ5الد
ؤمه للخضم":اٖملىا ما ًإمغ٦م به"6و٧اأ ىنا ٥ؾحة ؤطغاأ من حجغ ًحُهغ الحهىص بمائها ٖلى ٖاصتهمٌ،ؿ٘ ٧ل واخض مجها
م٣ضاع مُ٨الحأ ؤو رعرة٣ٞ7.اٌ ٫ؿىٕ للخضم:ؤمليىا ألاطغاأ باإلااء"ٞمليىىا ختى ٞايد٣ٞ8ا ٫لهم":اؾح٣ىا آلاأ وناولىا عثِـ
الىلُمة"ٞ.ناولىوٞ9.لما طا ١اإلااء الظي ناع زمغا و ٧اأ ال ٌٗغ ٝمن ؤًن طاءت الخمغ،ل٨ن الخضم الظًن اؾح٣ىا منه ٧انىا
3 10
ٌٗغٞىأ.صٖا الٗغَـ "

:ىيلُت ايلَتيب:اصتانب اظتظلم يف التاريخ اظتسيحي،ص٘.ٔٙ

:2عبد اظتسيح بسيط أبو اطتَت:ىل اقتبست اظتسيحية عقائدىا من األساطَت الوثنية؟،مطبعة اظتصريُت،طٕٓٔٓ،ٔ،ص.ٜٛ
 :يوحنا :سفرٕٓ  ،اإلصحاح ٖٓ.ٔٓ-
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٦ما ثم الغبِ بحأ اإلاؿُذ و شخهُة ؤؾُىعٍة ؤزغي له هطَـىا الظي ولض ىى آلازغ في 25من صٌؿمبر  ،ختى ؤأ ناخب
٦حاب الٗ٣اثض الىرنُة في الضًانة النهغانُة ٖ٣ض مىاػنة بحأ ؤ٢ىا ٫الهنىص في ٦غَكنا و ؤ٢ىا ٫اإلاؿُدُحأ في اإلاؿُذ في طملة
ن٣اٍ ؤىمها  :مجيء ٦غقنا و اإلاؿُذ من ؾعلة ملىُ٦ة  ،بكاعد اإلاع ٥بمُعصىما من ٖظعاء  ،مُعصىما من ؤؾغد ٣ٞحرد ،
ْهىع نجم ٖنض مُعصىما ًغقض بلى م٩اأ مُعصىما َ ،لب خا٦م البعص ب٣حلهما  ،منا٢كتها للكُىر وىما في ؾن السانُة ٖكغ
 ،ؤو ٫آًات العجاثب قٟاءىما ألبغم  ،ماثا مهلىبحأ و ر٣با طنبهما  ،ماثا و٢اما بحأ ألامىات بٗض رعرة ؤًام. 
 و ٢ض ًغط٘ ىضا الغبِ بحأ ثاعٍش مُعص اإلاؿُذ ٖلُه الؿعم و الصخهُات ألاؾُىعٍة ؤوال بلى ؤأ ؤ٦ثر ألاما٦ن ثإرغا بهضوألاؾاَحر هي الجلُل خُص ولض اإلاؿُذ ٖلُه الؿعم  ،و رانُا ؤأ ألاناطُل لم جؿحُ٘ ؤأ جُٗى لهط ا اإلاىيىٕ بطابة واُٞة
خُص ؤجها ث٣ضم لنا مُُٗات ثاصي بلى ثىاعٍش محًاعبة لهظا اإلاُعص  ،و لم ًغص في ألاناطُل ثهغٍذ مباقغ بحدضًض ؾنة مىلضو
٣ُٞى ٫متى " :وإلاا ولض ٌؿىٕ في بِد لخم الحهىصًة في ؤًام ىحروصؽ اإلال ، 1 "٪ؤي ؤأ اإلاؿُذ ِٖسخى بن مغٍم ولض ٢بل وٞاد اإلال٪
و ً٣ى٫
ىحروصؽ اإلال٣ب بال٨بحر ومن اإلاا٦ض ثاعٍسُا ؤأ اإلال ٪ىحروصؽ ىظا ٢ض ثىفي في الؿنة الغابٗة ٢بل اإلاُعص .
لى٢ا  " :وىظا الا٦ححاب ألاو ٫طغي بطا ٧اأ ٦حرًنُىؽ والي ؾىعٍا ٞهٗض ًىؾ ٠لُ٨حخب م٘ مغٍم امغؤثه اإلاسُىبة وىب خبلى
وبِنما ىما ىنا ٥ثمد ؤًامها لحلض"ً ،2سبرنا ىنا لى٢ا ؤأ والصد اإلاؿُذ ثمد في ٖهض بىبلُىؽ ؾلبُخُىؽ ٦حرًنُىؽ والي ؾىعٍا
و من اإلاٗغو " ٝؤأ الخا٦م الغوماني ٦ما ط٦غ اإلااعر ًىؾُٟىؽ في مالٟه ٢ضًمات الحهىص لم ً٨ن والُا لؿىعٍا بال بٗض اإلاُعص
بؿحة ؤٖىام ؤي انه لم ٌٗانغ اإلال ٪ىحروصؽ وٖلى طل٩ً ٪ىأ اإلاُعص ٢ض ثم بٗض الؿنة الؿاصؾة للمُعص  .وبالنؿبة بلى
الحٗضاص الؿ٩اني الظي ؤقاع بلُه بنجُل لى٢ا ٣ٞض ط٦غ اإلااعر ثغثلُانىؽ انه طغي في ٖهض ؾنخُىؽ ؾاثىعنِنىؽ و بلى
ؾىعٍا(من.١9م.١4-م)و ًدضص ولُم باع٦لي ثاعٍش ىظا الحٗضاص بالٗام٢ 8بل اإلاُعص" ، 3وى٨ظا ثحسبِ ألاناطُل ٞع ٌؿحض٫
مجها ٖلى ثاعٍش مُعص ناخب الغؾالة  ،ؤو ٖلى خؿب اصٖائهم ثاعٍش ثجؿض هللا ٖلى ألاعى ٞإًن الىحي ؤلالهي و ؤلالهام
الؿماوي في ٦حابه ألاناطُل؟
و ً٣ى ٫ال٣مو مُساثُل مُنا ٖن الكهغ الظي ولض ُٞه الؿُض اإلاؿُذ"٢ض و ٘٢ازحعُٖٓ ٝم في ؤو ٫ألامغ ٖلى انحساب
الُىم الظي ٌٗحأ لُٗض مُعص الؿُض اإلاؿُذ  ،وؾبب ىظا الازحع ٝؤنما ىى ٧ىأ الُىم ؤو الكهغ الظي ولض ُٞه اإلاؿُذ ٚحر
مٗغو ٝبالحد ٤ُ٣و ل٨ن ألاًام التي ثغجر خٟٓها له هي الُىم الؿاب٘ من ًناًغ(٧انىأ الساني)  ،و ٢ض ازحاعت ال٨ناجـ
الكغُ٢ة ىظا الُىم لعخحٟا ٫بُٗض اإلاُعص و ٢ض ازحاعت ال٨ناجـ الٛغبُة الُىم الخامـ و الٗكغٍن من صٌؿمبر (٧انىأ
ألاو)٫لعخحٟا ٫بُٗض اإلاُعص" . 4و ٢ض طاءت ٖباعد في بنجُل لى٢ا جكحر ؤأ والصد الؿُض اإلاؿُذ لم ث٨ن في قهغ ًناًغ ؤو
صٌؿمبر":و ٧اأ في ثل ٪ال٩ىعد عٖاد محبضًن ًدغؾىأ خغاؾات اللُل ٖلى عُٖتهم و بطا مع ٥الغب و ٠٢بهم٣ٞ...ا ٫لهم...انه
ولض ل٨م الُىم في مضًنة صاوص مسلو"ٌ 5ؿحض ٫من طل ٪ؤأ والصد الؿُض اإلاؿُذ بحأ ماعؽ و ؤ٦حىبغ ؤي قهىع الغبُ٘ و

: لالستفادة أكثر انظر :ػتمد بن طاىر النتَت البَتكيت
عمراف،بَتكت،طٖ،ٓٔ،ٜٜٔص٘ .ٔٛ
 :مىت  :سفر ٕٓ  ،اإلصحاح ٔٓ .
 : 2لوقا :سفر ٔ  ،اإلصحاح ٕ.ٙ-
ٖ:هباء النحاؿ:تأمالت يف اإلؾتيل ك العقيدة،دار الكتب اظتصرية،طٗ،ٕٓ،ٜٜٔص ص.ٔ٘،ٔٙ
ٗ :ميخائيل مينا:علم الالىوت،انتاج ميخائيل مينا،دط،دت،ص .ٛٛ
 :لوقا  :سفرٕ  ،إصحاح .ٛ

 :العقائد الوثنية يف الديانة النصرانية،حتقيق ك دراسة ػتمد عبد اهلل الشرقاكم،دار
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الهُ ٠و ل٨جهم لم ًإزظوا ىظو ؤلاقاعد في الخؿباأ وان٣ؿمىا بلى ٞغًٍ ٤دحٟل في صٌؿمبر و ؤزغ في ًناًغ.و ٢ض ؤقاع بلي ىظو
النُ٣ة ؤخمض صًضات في مدايغد له بٗنىاأ":متى لض اإلاؿُذ؟".


٦ما ؤأ اإلاؿُدُة خؿب صاثغد اإلاٗاع ٝالبرًُانُة مضًنة للمثراثُة في ٦سحر من ألامىع ٞمن ؤىم قٗاثغ اإلاثراثُة ٢ضاؾا ٌكبه



بلى خض ما ال٣ضاؽ اإلاؿُخي ؤو ما ٌؿمى بالٔـاء الطباوي ؤو اللطبان امللسغ٧ اأ ً٣ضم زعله الخبز واإلااء ٚ ،حر ؤأ بٌٗ
الا٦خكاٞات ألارغٍة ثبحأ انه ٧اأ ًحم ث٣ضًم الخبز والخمغ ٦ما في ال٣ضاؽ النهغاني ٣ٞ" ،ض ٧اأ الاٖح٣اص ألاؾاسخي في ىظو
الٗباصد ىى الحطخُة بسىع ً٣ىم بها مترا و٧اأ ىظا ٖمع زع٢ا وٞضاء في آأ مٗا ٞاإلاحٗبض ًنٓغ بلى الىعاء خُص ثمد الحطخُة
في البضاًة ٖنضما زغطد الخُاد من اإلاىت رم ًنٓغ بلى ألامام ُٞجض ؤأ الحطخُة الجهاثُة هي التي ؾُ٣ىم بها مترا ٖنضما ً٩ىأ
ٖلى آزغ الخُىانات ؤأ ًمىت لُُٗي للناؽ ؤ٦ؿحر الخلىص  .وٍم٨ن ثظو ١ىظو الهبة ؤلالهُة م٣ضما ٖن َغٍ ٤اإلاكاع٦ة في
الحناو ٫اإلانٓم لىطبة الخبز والخمغ التي ًمسل ٞحها ال٩اىن ؤلاله مترا" ، 1من ىنا ٞةأ ؤثبإ اإلاثراثُة ًامنىأ بابن الغب مثرا
اإلاسلو للبكغٍة ناخب الىالصد الخاع٢ة للٗاصد  ،وىم ٌٗح٣ضوأ بالٗكاء الغباني خُص ًخباصلىأ  ُ٘٢الخبز والنبُظ ألاخمغ
الظي ًمسل صم الخعم الظي ؾ٨ب من ؤطل البكغٍة بهىعد ثغمؼ بلى ٢هة الحطخُة .
٦ما ال ًؼا ٫الجزإ بحأ الؿبححأ و من ًلسػىن ًىم ألاحس ٢اثما ٖلى ؤؾاؽ ؤأ ًىم ألاخض ً Sundayىم الُٗلة ألاؾبىُٖة ىى
ًىم ٖابضي الكمـ في صاللة ٖباصد مثرا  ،و ٢ض اؾحىٖبد ال٨نِؿة ؤًًا " ؤًام الُٗل مضُٖة بإجها مؿُدُة و ٧اأ الناؽ ٢ض
اٖحاصوا ٖلى وي٘ ٖعمات للٟهى ٫باخحٟاالت و َ٣ىؽ صمجد نكاَاتهم م٘ صوعات ألاعى وويٗد ال٨نِؿة ؤًام الُٗل
اإلاؿُدُة ختى ثحما خى م٘ ىظو ألاُٖاص ألا٢ضم ٖلى ؤمل الخهىٖ ٫لى ٢بى ٫ؤؾهل و اٖترا ٝبالضًانة الجضًضد"ٞ ،2هى ًىم
مٛاًغ إلاا اٖحاص ٖلُه ؤىل ؤلانجُل ألانلُحأ الظًن ٌٗحمضوأ في بًماجهم ٖلى الحىعاد ٗ٦هض ٢ضًم و ؤلانجُل ٗ٦هض طضًض ،
ِٗٞسخى ٖلُه الؿعم طاء محب٘ لكغَٗة مىسخى وم٨مع لها ٣ً ،ى ٫متى في بنجُله ٖن اإلاؿُذ ؤنه ٢ا " : ٫ال ثٓنىا بني طيد
3
الن ٌ٣النامىؽ ؤو ألانبُاء ما طيد الن ٌ٣بل أل٦مل"
و ٢ض ٧انىا ًحٗبضوأ ًىم قبات ؤو الؿبد الحهىصي ٩ٞ ،اأ لهظا الُىم ٢ضاؾة زانة ٖنض الحهىص ٞهى ً ٘٣في الُىم الؿاب٘
خؿب ثغثُبهم الخام ألًام ألاؾبىٕ و ًدحٟلىأ به ؤؾبىُٖا ٖلى مضاع الٗام بخُاء لظ٦غي الُىم الؿاب٘ خُص ؤثم الغب زل٤
: العشاء الرباٍل أك القرباف اظتقدس :من أعظم األسرار السبعة يف الكاثوليكية (اظتعمودية-التثبيت-القرباف اظتقدس-الكهنوت-الزكاج-التوبة كاظتصاضتة-
مسحة اظترضى) ،ىو قطع من اطتبز مع كأس من اطتمر يتناكلو النصارل يف الكنيسة رمزا ك تذكارا لصلب اظتسيح ك عند الكاثوليك من أكل ىذا اطتبز ك
شرب اطتمر فقد أكل ضتم اظتسيح ك شرب دمو ألنو عندىم يتحوؿ إ ىل ضتم اظتسيح ك دمو ك غَته يراه رمزا ظتا حل باظتسيح أك أف اظتسيح حيضر ركحيا عتذا
العشاء ك ليس لو كقت ػتدد ك إمنا يركف ؽتارستو مررا عديدة يف العاـ ك جيب أف يبلغ الناس عنو قبل موعده بأسبوعُت على األقل .ك تسمى باألفخارستيا
كىي كلمة يونانية تعٍت أداء الشكر هلل.كقد ُتدعى كسر اطتبز إذ كما فعل يسوع يف العشاء األخَت يفعل تالميذه ككهنتو كيعيدكف ذكره.لالستفادة
أكثر يرجع إىل :صربم اظتقدسي :اظتوجز يف اظتذاىب ك األدياف،ج ٔٓ،مكتبة األستاذ سركسيس اغاجاف،ط ،ٓٔ،ٕٓٓٚصٕٕٗ.ك أيضا :سعود بن عبد
اليهودم ك النصرانية،مكتبة أضواء السلف،الرياض،ط،ٓٔ،ٜٜٔٚصٓ.ٕٚ
ة
العزيز اطتلف:دراسات يف األدياف
 :جفرم بارندر  :اظتعتقدات الدينية لدل الشعوب  ،تررتة  :إماـ عبد الفتاح إماـ  ،مراجعة  :عبد الغفار مكاكم  ،علم اظتعرفة  ،اجمللس الوطٍت للثقافة ك
الفنوف ك اآلداب  ،الكويت  ،عدد ٕ ، ٔٚمام ٖ ، ٜٜٔص.ٜٜ
 :2ىيلُت ايلَتيب:اصتانب اظتظلم يف التاريخ اظتسيحي،ص .ٜٔ٘
:مىت سفر التكوين ٘ٓ اإلصحاح .ٔٚ
: شبات  shabbatتعٍت السبت يوـ اسًتاحة،يوـ عطلة .لالستفادة أكثر اطلع على :ػتمد اعتوارم :السبت ك اصتمعة يف اليهودية ك اإلسالـ،در اعتاٍل
للطباعة ك النشر،القاىرة،ط،ٓٔ،ٜٔٛٛالباب األكؿ.
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َ 1ط ُ ْ َط
َّ َط َط ُ َط َط ْ ُ َط ُ ُّ ُ ْ َط َ 2ط َط َط َط ُ ْ َط ْ
َّ
اب٘ ِّم ْن َطٖ َطم ِّل ِّه
الٗالم في ؾحة ؤًام رم
اؾتراح في الُىم الؿاب٘" ٞإِّ ٦مل َّ ِّد الؿماوات وألاعى ْو٧ل طن ِّضىا .وٞغ ٙهللا ِّفَطي الُى ِّم الؿ ِّ
ْ
َّ
َط
َط
َّ
َط
الؿاب٘ م ْن َططمُ٘ َطٖ َطمله الظي َطٖم َطلَ 3.طو َطب َطاعُ ٥
اؾت َطر َط
َط َط َط ْ َط َط َط
الؿ َط
اب٘ َطوَّ ٢ض َطؾ ُه،ألن ُه ُٞه ْ
هللا ال َطُ ْى َطم َّ
اح في ال َطُ ْىم َّ
اح ِّم ْن َطط ِّم ُِّ٘
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ال ِّظي ٖ ِّملٞ .اؾتر ِّ
ِّ
َّ
ُ َط ًا 1
َطٖ َطم ِّل ِّه ال ِّظي َطٖ ِّم َطل هللا ز ِّال٣ا".
ًا
اٖح٣ض ؤأ ىنا ٥الٗضًض من الجىانب الهامة في اإلاؿُدُة لم ثٟهم ؤبضا ألأ اإلاؿُدُة لم ثنٗ٨ـ في ثجغبة ثل ٪الكٗىب التي
ماػالد ورنُةٞ ، ...اإلاؿُدُة ٧اند ثإزظ نبٛة الكٗىب التي اٖحن٣تها في الٓاىغ " وم٘ طل٧ ٪اأ بًماجهم بالىطىو اإلاحٗضصد ىى
الظي ؾاٖض الغوماأ ٖلى الحىائم م٘ اإلاؿُدُة  ،و لم ً٨ن مغص طل ٪بلى ٞغاصد العىىت والُٗ٣ضد اإلاؿُدُة و جكابه
اإلاؿُدُة م٘ بٌٗ ٖنانغ الُٗ٣ضد الغومانُة زانة بالنؿبة لٗباصد مثرا ؤو اإلاثراوٍة"٩ٞ ، 2اأ ُ٢ام ال٨نِؿة اإلاب٨غد من
ؤؾباب ثبجي ىظو ألاُٖاص ٖلى ؤجها مؿُدُة في الى٢د الظي ال خيء ُٞه ٌكحر بلى الحاعٍش الٟٗلي إلاُعص ِٖسخى ٖلُه الؿعم ،
ٞجغي بؿهىلة عبِ ىظو الخاصرة بإُٖاص الان٣عب الكحىي٦.ما ؤأ الايُهاص الظي جٗغيىا له في بضاًة انخكاع الضًانة طٗلهم
ًا
في ىظو ألاخ٣اب ٌؿحسٟىأ بضٖىتهم و ً٣ٟضوأ ٦سحرا من ٦حبهم و ًجٗل صًانتهم ٖغية للًُإ والحدغٍ.٠
و للغص ٖلى ٧ل ىظو الحُاب٣ات و الترابُات بحأ اإلاؿُذ ٖلُه الؿعم و شخهُات ؤؾُىعٍة من الضًانات ألاؾُىٍة ٦مثرا و
٦غَكنا و ؤوػٍغَـ و خىعؽ من الضًانات اإلاهغٍة و ؤصونِـ من الضًانات الغومانُة و الُىنانُة ٢ ،ام ال٣ـ ٖبض ال٣مو
ٖبض اإلاؿُذ بؿُِ ؤبى الخحر ٧اىن ٦نِؿة الؿُضد الٗظعاء ألارغٍة بمؿُغص بٗمل بدسُحأ مؿح٣لحأ ألاو ٫بٗنىاأ"مؿُذ
النبىات و لِـ مؿُذ ألاؾاَحر"  ،و ٦حاب "ىل ا٢حبؿد اإلاؿُدُة ٖ٣اثضىا من ألاؾاَحر الىرنُة"  ،ثناو ٫في ىظا ألازحر
ؤؾاَحر ىظو ؤلالهة و ٢ضم قغح وافي ألىم الضًانات التي ثنخؿب لها لُهل في جهاًة بدسه بلى ؤأ ":ما ػٖمه ىاالء ال٨حاب من
ثمارل و ثُاب ٤مؼٖىم بحأ اإلاؿُذ و الصخهُات ألاؾُىعٍة لِـ ؾىي ؤ٧اطًب و ثل٣ُٟات مبنُة ٖلى نٓغٍات و اٞترايات
وىمُة ال ؤؾاؽ لها في الىا ، ٘٢و ال ثهمض ؤمام الخ٣ُ٣ة و البدص الٗلمي( )...بل بأ مجغص ٢غاءد ؤؾُىعد واخضد من ؤؾاَحر
ؤخض ىظو ؤلالهة اإلاؼٖىمة م٘ ٢غاءد ؾحرد اإلاؿُذ في ؤلانجُل،ث٨ك ٠ب٩ل ويىح ختى من ٚحر الضاعؾحأ انه ال ًىطض ؤي ثمارل
ؤو جكابه ٖلى ؤلاَع ١بحأ اإلاؿُذ و بحأ ىظو ؤلالهة ألاؾُىعٍة!!" ، 3ل٨ن ما عؤًناو ٧اأ الٗ٨ـ..
٣ٞض اؾتهضي بغاوأ بما ىى مسحر في الحاعٍش اإلاؿُخي زانة في ٖهغ ٢ؿُنُحأ نٟؿه الظي وطض نٟؿه ٢ىٍا ًغٍض ع٧ىب
مىطتي الضًن والؿُاؾة ٣ٞض ْل ورنُا ولم ًخنهغ بل بنه لم"ًحٗمض"بال وىى ٖلى ؾغٍغ اإلاىت  ،و٧اأ الضًن الغؾمي في ٖهضو
ىى ٖباصد الكمـ و٧اأ ٢ؿُنُحأ ٦بحر ٦هنتها ل٨ن لؿىء خٓه ٧اأ ىنا ٥ىُاض صًجي متزاًض ًجحاح عوما،بط ثًاٖ ٠ؤثبإ
اإلاؿُدُة ٖلى ندى مظىل وبضؤ اإلاؿُدُىأ والىرنُىأ ًحهاعٖىأ بلى صعطة تهضًض ؤلامبراَىعٍة الغومانُة باالن٣ؿام،ؤمام ٧ل
ىظا عؤي ٢ؿُنُحأ ؤنه ًجب اثساط ٢غاع خاؾم ٣ٞغع ٖام 325ثىخُض ؤلامبراَىعٍة ثدد لىاء صًن واخض ىى اإلاؿُدُة ل٨نه
في الىا ٘٢ؤنكإ صًنا هجُنا م٣بىال من الُغٞحأ وطل ٪بضمج الغمىػ والُ٣ىؽ الىرنُة واإلاؿُدُة مٗاٝ .انحهغت اإلاؿُدُة
وهي ثدمل ٧ل ىظو الٗنانغ الىرنُة.

 :العهد القدَل:تكوين ٕ،اإلصحاح ٕ (ٔ.)ٖ-
:2زينب عبد العزيز:اإلضتاد كأسبابو-الصفحة السوداء للكنيسة،-ص.ٖٚ
ٖ:عبد اظتسيح بسيط أبو اطتَت :ىل اقتبست اظتسيحية عقائدىا من األساطَت الوثنية؟،ىل اقتبست اظتسيحية عقائدىا من األساطَت الوثنية؟ ،مطبعة اظتصريُت،
طٕٓٔٓ ، ٔ،ص.ٓٚ

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

66

مجلة حُل السضاػات ألازبُة والفىطٍة  -الٔام الثاوي  -الٔسز ً 9ىلُى 2015

لظا  -خؿب بغاوأ  -نحرت ىظو اإلاؿُدُة الجضًضد ِٖسخى ٖلُه الؿعم بلها بٗض ؤأ"٧اأ في نٓغ ؤثباٖه نبُا ٞانُا(٨ٟٞ)...غد
ابن الغب ٧اند ٢ض ا٢ترخد عؾمُا وثم الحهىٍد ٖلحها من ٢بل اإلاجم٘ النُ٣اوي"ٞ ، 1نؿٟد الغواًة خ٣اث٣ٖ ٤ضًة مؿُدُة
ٚاًة في الغؾىر ٞإنبدد ؤلىىُة اإلاؿُذ ٖلُه الؿعم خاطة ملخة ويغوعٍة للؿلُة الؿُاؾُة ثم اٖحماصىا ً٦غوعد ِ٣ٞ
و ٢ض طغي طل ٪في مضًنة"نُُ٣ة"التي قهضت ٖن َغٍ ٤الحهىٍد الظي قاعُٞ ٥ه ٦هاأ مؿُدُىأ والصد ٨ٞغد ؤلىىُة
اإلاؿُذ وٚحر طل ٪من ألاؾـ ألازغي ّ
ٞحم ؤلا٢غاع عؾمُا في ىظا اإلاجم٘ بإأ اإلاؿُذ ىى ؤبن هللا.
ٞحم٨ند الغواًة بهظو الخلُة الخُحرد بأ لم ن٣ل الجهنمُة بحأ الىا ٘٢و الخُا ٫و الحاعٍش و الكاجٗات  ،يغبة ىؼت ؤع٧اأ
اإلاؿُدُة و ػٖؼٖد رىابتها و نؿٟد ثاعٍسها اإلاٗغو ، ٝو اؾحٛل ىظو الترُ٦بة في براعد الجض ٫الضًجي مما نن٘ اؾما ٦بحرا و
قهغد واضخة وشخهُة ٖاإلاُة من َغاػ زام  .و ىظا ألامغ ًا٦ض لنا ؤأ الضًن ماػا ٫من ؤىم الحُمات اإلاسحرد للجض، ٫
زانة بطا اعثبِ بالغواًة البىلِؿُة ىظا النمِ ا٫طي ؤنبذ ْاىغد ؤصبُة ملٟحة لعىحمام  .و ل٨ن خؿاؾُة الحٗامل م٘
ًا
ًا
ٖالم الضًن ثجٗل من بَع ١الخُا ٫ؤمغا مدٟىٞا باإلاساَغ بالنؿبة لهنإ الٗمل الٟجي ٝ .الغواًة البىلِؿُة ٢اثمة ٦إي ٞن
٢هصخي ٖلى ٖنهغ الخ٩اًة الخُالُة ؤي ؤجها من ٖ٣ل ال٩اثب ٞ ،من اإلام٨ن ؤأ ًضمج ٞحها ؤخضاذ خُ٣ُ٣ة ل٩ي ً٨ؿبها ٢ىد
ؤ٦ثر ل٨جها ثب٣ى في الجهاًة زُالُة ٝثنحهي الغواًة وال ًنحهي الجض ٫خىلها وىظا ما خضذ م٘ عواًة قُٟغد صاٞنشخي لضاأ بغاوأ
قُٟغد صاٞنشخي  ،و ثب٣ي مجغص عواًة و لِؿد مغط٘ صًجي نٗغ ٝؤًن نجض ؤطىبة ألؾيلحنا الخاثغد  ،و اٖح٣ض ؤأ ؤي شخو
ؤزغ ٌٗغ ٝىظا ؾىاء ٧اأ مؿلم  ،مؿُخي  ،حهىصي ؤو ختى بىطي  ،ال اخض ًبدص ٖن الضًن في الغواًة ٞندن ال نإزظ ٖ٣اثضنا
من الغواًات.

ٔ:شيفرة دافنشي.صٔ.ٕٙ
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حىػبة اللغات وبٔى بؿياالت ا :الٔطبُة ؤهمىشحا
ؤ.حؼً هىن ،ولُة ٓلىم التربُة ،حامٔة محمس الخامؽ بالطباي.

مؼحذلم البحث:
ىض ٝاإلا٣ا ٫بلى براعد بق٩ا ٫جؿمُة ٖلم الخاؾىبُة اللؿانُة ،والٟغ ١بِنه وبحأ اللؿانُات الخاؾىبُة؛
ٞاللؿانُات الخاؾىبُة جؿعى لجٗل اللؿانُات في زضمة الخاؾىب ،في الى٢د الظي ثداوُٞ ٫ه الخاؾىبُة اللؿانُة
ثىُْ ٠الخاؾىب في صعاؾة اللٛة وثىنُٟها٦ .ما ًحى ٠٢اإلا٣ا ،٫ؤًًاٖ ،نض ٖع٢ة الخاؾىبُة باللؿانُات الحُبُُ٣ة.
و٦ظلًُ ،٪غ ١اإلاىيىٕ بٌٗ ؤلاق٩االت التي ثىاطه اإلاٗالجة آلالُة للٛات ،وزانة ما جٗل ٤مجها بدىؾبة اللٛة الٗغبُة.
ثلسًم:
ًا
َّ
ًّ
٣هضًة
ثىانلُا باالث٩اء ٖلى الٗعمات اللٛىٍة ،وٞهم ٧ل زُاب ثىانلي ٌؿحضعي اؾحدًاع َطم
زُابا
ًنحج اإلاح٩لم
منحج الخُاب ،وما ًضوع في طىنه ،وؤًًا ،ال ًم٨ن ٞهم الخُاب باالعث٩اأ للٛحه  ،ِ٣ٞبل بأ طلً ٪حُلب ؤزظ الٗعمات
ًا
ثجؿُضا لنكاٍ طىجي ًمتزض ُٞه
ٚحر اللٛىٍة بٗحأ الاٖحباع ،والتي ً٣ضمها اإلا٣ام الحىانلي .وٖلُهٞ ،ةأ اللٛة الُبُُٗة جٗض
اإلاُٗى النٟسخي باالطحماعيٞ ،هي الٓاىغد الٟغصًة والاطحماُٖة في نٟـ آلاأ .وال ق ٪ؤأ اللٛة ننُٗة للٗ٣ل وىى
ننُٗها .ول٣ض ازترٕ ؤلانؿاأ آلالة إلاؿاٖضثه وثِؿحر ؤمىعو الخُاثُة .وٖع٢ة ؤلانؿاأ بالح٨نىلىطُا ٢ضًمة ٢ضم ؤلانؿاأ
نٟؿه ،بط بأ الح٨نىلىطُا ال ثغثبِ باإلاسترٖات الخضًسة و ،ِ٣ٞبل بجها ياعبة في ال٣ضمً ،ا
بضءا من الٗهىع الدجغٍة ،خُنما
ُطٗلد ألاصوات من ألاحجاع ،مغو ًاعا با٦خكاٞه الؼعاٖة ،رم السىعد الهناُٖة ،ونىال بلى السىعد ؤلال٨ترونُة والح٨نىلىطُا
الظُ٦ة .ولٗل ؤىم ما ننٗه ؤلانؿاأ ،في الٗ٣ىص ألازحرد ،الخاؾىب ،ىظا ألازحر الظي ؾاىم بضوعو في بنحاض رىعد ثىانلُة.
٩ٞاأ ؤأ اخحًند الىيُٗات الحىانلُة آلالة بلى طانب اللٛة .و٢ض ؾٗد اللؿانُات لٗلم الخاؾىب وؾعى بلحها ،لخؿهُل
ٖملها ،واإلاحمسل في صعاؾة اللٛة وٞهمها٦ .ما اخحاطد الخاؾىبُة للؿانُات لحُىٍغ لٛة ؤنٓمتها الغٍايُة الهىعٍة؛ ٞحم
الحىلُ ٠بحأ ٖلمي اللؿانُات والخاؾىبُةٞ ،هغنا نحدضذ ٖن اللؿانُات الخاؾىبُة والخاؾىبُة اللؿانُة .وخحأ ًلح٣ي
خ٣عأ مٗغُٞاأ ،ل٩ل مجهما منُل٣اثه واىحماماثهٞ ،ةأ طلًُ ٪غح جؿائالت خى ٫ماىُة وَبُٗة ىظا الٗلم ،وثهنُٟه،
ومىيىٖاثه ومناهجه ،وٚحرىا من الانكٛاالت وؤلاق٩االت .ؾنؿعى في ىظا اإلاىيىٕ بلى ثناو ٫الً٣اًا آلاثُة:
 اللؿانُات الخاؾىبُة ؤم الخاؾىبُة اللؿانُة :بق٩ا ٫الخؿمُة؛ مهام ٧ل من اللؿاني والخاؾىبي؛ًا
ؤنمىططا.
 اإلاٗالجة آلالُة للٛات وبٌٗ بق٩االتها :اللٛة الٗغبُةؤوال :اللؼاهُات الحاػىبُة و بؿياٌ الخؼمُة
ال ق ٪ؤأ جؿمُة الخ٣ى ٫اإلاٗغُٞة الناثجة ٖن ث٣اَ٘ خ٣لحأ مٗغُٞحأ مسحلٟحأ ٖاصد ما ث٩ىأ ملحبؿة .وىى
الحباؽ ًم٨ن بعطاٖه بلى ؾببحأ عثِؿُحأ:
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 بق٩ا ٫الترطمة من اللٛات ألاطنبُة بلى اللٛة الٗغبُة :ىنا ٥ازحع ٝبحأ الٟغنؿُة وؤلانجلحزًة في جؿمُة الخ٣ى ٫اإلاك٩لةمن خ٣لحأ مٗغُٞحأ ،وىى ما ًنٗ٨ـ ٖلى الترطمات بلى الٗغبُة ،اإلاترطمىأ الٗغب ٖن الٟغنؿُة ًخبٗىأ الترثِب الٟغنسخي،
واإلاترطمىأ ٖن ؤلانجلحزًة ًخبٗىأ الترثِب ؤلانجلحزي.
 ٖضم الحض ٤ُ٢في منُل٣ات الحسهو وؤىضاٞه :بط بأ ل٩ل ٖلم مىيىٕ اقحٛاله ،ولٟهم ىظا ألازحر ٞهى مدحاض بلى انٟحاخهٖلى مىايُ٘ ؤزغي؛ ٗٞلم النٟـ الاطحماعي ،مسعً ،داوٞ ٫هم اإلاجحم٘ من زع ٫صعاؾة الٟغص ،وٖلم الاطحمإ النٟسخيٖ ،لى
الٗ٨ـ من طلٌ ،٪ؿعى لضعاؾة الٟغص انُع٢ا من اإلاُُٗات التي ً٣ضماىا اإلاجحم٘ .وٖلُهً ،لؼم الخظع ؤرناء الترطمة.
بأ اللؿانُات الخاؾىبُة طل ٪الٗلم الظي ٌؿحٗحأ باللؿانُات لحُىٍغ الخاؾىب .وفي جٗغٍٟه ،ث٣ى ٫صا " :(DAL,2004) ٫في
اللؿانُات الخاؾىبُة(ً )...حم ثس ٌُٟالخهة اإلاُلىبة في اإلاٗغٞة اللٛىٍة ،وٍحم الاٖحماص ٖلى ؤلاخهاثُات ؤو الغٍايُات
ؤ٦ثر من الاٖحماص ٖلى اللٛة ،بط ًٟترى ؤأ اإلاٗغٞة اللٛىٍة ًم٨ن ؤأ جؿحسلو ثل٣اثُا .1".ؤما الخاؾىبُة اللؿانُةٞ ،هي طل٪
الحسهو الظي ٌؿحضعي الخاؾىب لحُىٍغ اللؿانُات .وثًُ ٠صا ،(DAL,2004)٫في جٗغٍ ٠الخاؾىبُة اللؿانُة
٢اثلة(":هي) ٦ما ًضٖ ٫لى طل ٪اؾمها (الخاؾىبُة اللؿانُة) مجا ٫للبدص ًحُلب مٗاع ٝلٛىٍة( )...وثىُْٟا للمٗلىمُات في
ًا
وؾنضا لىن ٠الٓاىغد اللٛىٍة وثمدُو ٞغيُاتها ،والحد ٤٣من النٓغٍات( .2")...وٍم٨ن ثىيُذ الٗع٢ة بحأ
زضمة اللٛة،
الخاؾىبُة اللؿانُة واللؿانُات الخاؾىبُة في الخُاَة آلاثُة:

اظتنطلق (اللغة)

اعتدؼ(اضتاسوب)

اللسانيات اضتاسوبية

اظتنطلق(اضتاسوب)

اعتدؼ(اللغة)

اضتاسوبية اللسانية

وٖلُهٞ ،ةأ الخاؾىبُة اللؿانُةَ ،طو ٤ٞىظا الحدضًضٞ ،غٕ من اللؿانُاتٛ٦ ،حرىا من الٟغوٕ التي جكحٛل ٖلى اللٛة ،ؤما
ُ
اللؿانُات الخاؾىبُة ،والتي ثىْ ٠اللٛة لحُىٍغ ٖمل الخاؾىبٞ ،هي ثسهو من بحأ الحسههات التي جٗجى بحُىٍغ
ٖلم الخاؾىب.
وال طضا ٫في ؤأ ثىُْ ٠اللؿانُات للخاؾىب لم ًحىٖ ٠٢نض ألاٚغاى البدسُة الهغٞة في الٓىاىغ اللٛىٍة ،وبنما
صوما ُم ًا
ثجاوػ طل ٪بلى الح٨ٟحر في ب٢امة ثىانل بحأ ؤلانؿاأ وآلالة .طل ٪ؤأ ؤلانؿاأ لِـ ًا
لؼما بحىطُه ؾااله لئلنؿاأ؛
ًحد ٤٣ىظا في بٌٗ ؤنٓمة الحداوع بحأ ؤلانؿاأ وآلالة٦ ،ما الخا ٫في الكبابُ ٪ألاثىماثُُ٨ة للبنى ،٥ولىخات مدُات
الُ٣اع ،وٚحرىا من ؤنٓمة الحىانل م٘ آلالة .وعٚم ٧ل الح٣ضم الخانل في الحىانل بحأ ؤلانؿاأ الخاؾىبٞ ،ةأ الؿاا٫
ًا
مُغوخا خى ٫مضي ٢ضعد آلالة ٖلى ثد ٤ُ٣ثىانل ٗٞا ٫بُجها وبحأ ؤلانؿاأ ،وخى٢ ٫ضعد اللٛة الهىعٍة ٖلى مناٞؿة
ًب٣ى
اللٛة الُبُُٗة ؤو الخلى ٫مدلها.

DAL, G., 2004, Morphologie constructionnelle et traitement automatique des langues : le projet morTAL, p201
Ibid, p201.
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وال ًسحل ٠ارناأ خى ٫ال٣ضعد الهاثلة لآللة ٖلى الحسؼٍن ،واؾخُٗاب ال٨م ،وخٟٓها للبُانات وثنُٓمها للمُُٗات.
ىظا في الى٢د الظي ًحٟىُٞ ١ه الٗ٣ل ؤلانؿاني ٖلى آلالة بالظ٧اء ،وال٣ضعد ٖلى ؤلاصعا ٥الُبُعي .وثٓهغ مدضوصًة الخاؾىب
في خاالت ٖضد؛ طل ٪ؤأ آلالة ،مهما بلٛد من الحُىع ،ثب٣ى في خاطة مؿحمغد للٗ٣ل البكغي ،إلاضىا باإلاُُٗات التي
ُ
ثدحاطها ،والحد٨م في ُمضزعتها) (inputوبغمجتها ،في خحأ ثح٩ل ٠آلالة بح٣ضًم اإلاسغطات)َ ،(outputطو ٤ٞاإلاحد٨مات التي
َط
ُ
نممد لها م٣ضما من لضأ ؤلانؿاأ .وفي ىظا الؿُا ١ر َّمة ؾااًُ ٫غح نٟؿه بةلخاح ،ماصاو :ؤًم٨ن ؤأ نكهض مؿح٣بع آلالة
جكحٛل في اؾح٣ع ٫ثام ٖن ثد٨م ؤلانؿاأ؟ ؤو بٗباعد ؤزغي ،ؤٌؿحُُ٘ الظ٧اء الانُناعي مؿح٣بع ؤأ ًحٟىٖ ١لى الظ٧اء
الُبُعي؟ بط ىنا ٥بقاعات ٦سحرد ثظىب في اثجاو ثإُ٦ض بم٩انُات خضوذ طل ٪مؿح٣بع .ول٨ن مهما بلٛد آلالة من مؿحىٍات
في الظ٧اء الانُناعيُٞ ،نبغي ؤال ثسغض ٖن ثد٨م وؾُُغد ؤلانؿاأُٞ ،ن٣لب السخغ ٖلى الؿاخغ .وبأ خضذ طلٞ ٪ع ق٪
ؤنه ؾح٩ىأ له ٖىا٢ب ومساَغ ٖلى ؤلانؿاأ.
راهُا :اللؼاهُات والحىػبة :مهام ول مً اللؼاوي واملٔلىماجي ومجاالت الحذلم.
ىنا ٥خاطة ومهلخة محباصلة بحأ اللؿانُات واإلاٗلىمُات؛ ٞاألزحرد ثدحاض اللٛة في جؿمُة وثىنُ ٠بنُاتها
ونُٛها الغٍايُة وىنضؾة ؤنٓمتها وبغامجها .وثدحاض اللؿانُات ،من طهتها ،للخاؾىبُة٩٦ ،ل الٗلىم ،بط بأ الاقحٛاٖ ٫لى
اللٛة ٌؿحضعي الحٗاوأ بحأ الظ٧اءًن الانُناعي و ؤلانؿاني .وألأ ؤي ث٣ضم في ؤخض الحسههحأ ،الخاؾىبُة اللؿانُة ؤو
اللؿانُات الخاؾىبُةً ،نٗ٨ـ بًجابا ٖلى السانيٞ ،ةأ طلً ٪حُلب جٗاونا بحأ اإلاحسههحأ في اإلاجالحأ .وىى ما ًٟغى يبُا
إلاهام ٧ل من اللؿاني واإلاحسهو في الخاؾىب .وٍم٨ن ،في ىظا ؤلاَاع ،ؤأ ندضص بٌٗ مهامهما ٧اآلجي:
أ  -مهمة اللؼاوي:
ًنحٓغ من اللؿاني ثىٞحر اإلاُُٗات والبُانات اللٛىٍة ،اإلاحٗل٣ة باللٛة في ٧ل مؿحىٍاتها؛ ٞمسع ،وي٘ معجم لٛىي
آليً ،دحاض إلاٗلىمات مغثبُة بجظع ال٩لمة ،بالؿىاب ٤واللىاخ ٤والضوازل ،وبالضاللة والهغ ،ٝومىاي٘ الاؾحٗما٫
والامحنإ ،وث٣ضًم اإلاتراصٞات ،وألالٟاّ التي ثدمل الحًاص ،ؤو اإلاكتر ٥اللٟٓي ،وٚحرىاُ٣ٞ .مة اإلاٗلىمات اللٛىٍة ثحمسل في
َط
طمٗها وثهنُٟها ،وويٗها عىن بقاعد اإلاٗلىماجي .ومن رمةً ،برػ ٖامل الؼمن بلى طانب الٗىامل ألازغي ،الا٢حهاصًة مجها
والبكغٍة ،في خىؾبة اللٛة ومٗالجتها آلُا.
ب -مهمة املٔلىماجي:
بأ وي٘ ؤنٓمة للحجمُ٘ والحدلُل والحىلُض اللٛىي ،من ؤىم انحٓاعات اللؿاني من مهنضؽ البرامج اإلاٗلىماثُة،
وثُبُ٣ها ٖلى اإلاُُٗات اللٛىٍة؛ ٧الحدلُل الصجغي للجمل ؤو ثغُ٦بها .خُص بأ وي٘ معجم لٛىي آليٖ ،لى ؾبُل اإلاسا،٫
ًحُلب وي٘ ثهمُم معثم ً٣ضم ٧ل ما ًدحاطه اإلاعجم ،و طٗل اإلاٗلىمة اللٛىٍة ثُلب الباخص ٢بل ؤأ ًُلبها.
ج -مجاالت الحذلم:
جٗض الخاؾىبُة اللؿانُة ثىلُٟا بحأ ٖلم الخاؾىب وٖلم اللؿانُات ،وىظا ألازحر محٗضص اإلاٗاع ٝوثح٣اَ٘ ُٞه
ٖلىم ٖضد؛ ٞاإلاٗغٞة اللٛىٍة وخضىا ٚحر ٧اُٞة ،بل ال بض من اإلاٗغٞة اإلاىؾىُٖة والس٣اُٞة رم الؿُاُ٢ة ،وٖلم اإلانُ٤
الغٍاضخي ،وزانة منُ ٤الً٣اًا ،ومٟهىم الؼمن ،والحٗامل م٘ الخضذ في ؤػمنحه اإلاسحلٟةٖ ،لم ؤلاخهاء ،الاخحما٫
ؤلاخهاجي لى٢ىٕ الٓىاىغ اللٛىٍة .وىى ما ًجٗل الحسهو مٟحىخا ٖلى ٖضد مداالت٣ً ،ى ٫مُل٩ى(MEL’CUK & Al., ٥
) ":1995اللؿانُات الخاؾىبُة ،لؤلؾ ،٠ىظا الحٗبحر ٌؿحٗمل لئلخالة ٖلى ؤنكُة مسحلٟة ،بضءا من اللؿانُات الخالهة،
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التي جؿحٗمل ألاصاد اإلاٗلىماثُة ٦مٗحأ في البدص ،بلى الحُبُ٣ات في الترطمة آلالُة ،وواطهات ٢ىاٖض البُانات في اللٛة
الُبُُٗة ،بلخ .1".بأ الخاؾىبُة اللؿانُة ٞغٕ من اللؿانُات الحُبُُ٣ة) ،(Applied linguisticsىظو ألازحر التي جٗالج اللٛة في
٧ل مجاالت اقحٛالها؛ من جٗلُم ،وبٖعم ،وبصاعد ،وٚحرىا .وفي جٗغٍ ٠اللؿانُات الحُبُُ٣ة٣ً ،ى ٫جي ٧ى":(COOK, 2003) ٥
مهمة اللؿانُات الحُبُُ٣ة هي الحىؾِ بحأ اللؿانُات واؾحٗما ٫اللٛة" .2والخاؾىب ؤنبذ من ؤىم مجاالت اؾحٗما٫
اللٛة ،وألأ الخاؾىب ً٩اص ٌؿحٗمل في ٧ل اإلاجاالت ،وبظلٞ ،٪ةأ اللؿانُات الخاؾىبُة( اللٛة في زضمة الخاؾىب)،
باقحٛالها ٖلى الخاؾىب ،ثحجه لحإُ٦ض خًىعىا في ٧ل مجاالت اقحٛا ٫اللؿانُات الحُبُُ٣ة؛ ٞالخاؾىب في الحٗلُم
وؤلاصاعد وؤلاٖعم ،بط نحدضذ الُىم ٖن الحٗلُم واإلاضاعؽ ؤلال٨ترونُة ،وؤلاصاعد ؤلال٨ترونُة ،والصخاٞة ؤلال٨ترونُة ،وٚحرىا.
وختى ًح٣ىي خًىع الخاؾىبُة اللؿانُة في ثل ٪اإلاجاالتٞ ،ةأ ٖمع ٦بحرا ماػاً ٫نٓغ اللؿانُحأ اإلاٗالجحأ للٛة آلُا.
رالثا :ثحسًات املٔالجة لُة للغات:
ىنا ٥صوُٗ٢ ٫د ؤقىاَا ٦بحرد في مٗالجة لٛاتها آلُا ،وهي صو ٫مح٣ضمة ا٢حهاصًا ومٗغُٞا ،لظلٞ ٪ةأ اإلانُ٤
ًٟغى ؤأ ٧ل خضًص ٖن اإلاٗالجة آلالُة للٛات ًنبغي ؤأ ًمحز بحأ الحدضًات التي ثىاطه ٧ل اللٛات الُبُُٗة ،وؤلاق٩االت
اإلاُغوخة ؤمامها  ،وبحأ ثل ٪التي ثسو لٛحنا الٗغبُة.
أ  -املٔالجة لُة للغات:
ثناولد ؤصبُات ٦سحرد الخاؾىبُة اللؿانُة ،مداولة ثهنُ ٠م٩ىناتها .وٖاصد ما ثهن ٠اإلاٗالجة آلالُة للٛات بلى رعرة
مؿحىٍات:3
 النٓغٍة اللٛىٍة اإلاٗلىماثُة؛ اللؿانُات اإلاٗلىماثُة الحُبُُ٣ة؛ الؿُ٩ىلؿانُات اإلاٗلىماثُة.بط بأ اإلاؿحىي ألاوٌ ،٫كمل النٓغٍات اللؿانُة واإلاٗلىماثُةُٞ ،ما الساني ،ثُبُ ٤لحل ٪النٓغٍات ،ؤما السالصٞ ،هى الظي
ًٟحذ اللؿانُات الخاؾىبُة ٖلى ٖلم النٟـ ،وؤلابضإ ألاصبي .خُص بأ الحسهو ألاو ٫من اإلاٗالجة آلالُة للٛة ىى
ألاؾاؽٞ ،هى " ٢لب النٓامً :ضعؽ ؤق٩ا ٫الحمسُل ،وثنُٟظ مؿاع اإلاٗالجة .وىظو الضعاؾات ثحم ٖمىما بك٩ل مجغص .وٚحر
ملؼم بح٣ضًم نحاثج ملمىؾة( .4")...وٍحطر ؤأ الحدضًض الؿاب ٤ال ًغؾم الخضوص بحأ اللؿانُات الخاؾىبُة والخاؾىبُة
اللؿانُة .وحهمنا ،ىنا ،ؤأ نحىٖ ٠٢نض الخاؾىبُة اللؿانُة الحُبُُ٣ةٟ٦ ،غٕ من اللؿانُات الحُبُُ٣ة .لظلً ،٪م٨ن ؤأ
نمحز صازل الخاؾىبُة اللؿانُة بحأ مؿحىٍحأ ارنحأ:
 الخاؾىبُة اللؿانُة :ملح٣ى النٓغٍات اللؿانُة واإلاٗلىماثُة؛ -الخاؾىبُة اللؿانُة الحُبُُ٣ة :ثُبُ ٤للخاؾىب في ألانٓمة اللٛىٍة.

MEL’CUK, I., & Al., 1995, Introduction à la lexicologie explicative et combinatoire, p205.
COOK, G., 2003, Applied Linguistics, p20.
VARET-PIETRI, M.-M., 2000, L’ingénierie de la connaissance : « la nouvelle épistémologie appliqué », p220
Ibid, p220
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بأ خىؾبة اللٛة ثىاطه طملة الحدضًاتٖ ،ل ؤىمها ٦ثرد اللٛات و اللهجات ،والحماًؼ الخانل بُجها ،نىثُا وثغُ٦بُا
وصاللُا ،ػص ٖلى طل ٪مغ٦ؼٍة اإلاٗغٞة الؿُاُ٢ة) (contextuelleفي ثٟؿحر وٞهم اللٛة؛ ٞاإلا٣ى ٫ق٩ل وماصد ،الك٩ل ىى الٗباعد
ؤو ال٣ى ،٫ؤما اإلااصد ٞهي اإلا٣ى ٫ؤو اإلاٗجى .وىظا ألازحر ًحجاوػ الضاللة الخغُٞة للٗباعد بلى اإلاٗجى الؿُاقي ،ؤي مٗجى
اإلاٗجى) .(meaning of meaningوفي مىيىٕ الترطمة آلالُةً ،نحٓغ من الخاؾىبٖ ،نضما ًمضو الباخص بنو ،ؤأ ًدلله وٍجٗله
٢ابع للٟهم في اللٛة اإلاترطم بلحها؛ ؤي ثدىٍل اإلا٩ىنات بلى مُُٗات ق٩لُة ،لٛة نىعٍة ،رم ثدىٍلها بلى اللٛة الهض ،ٝوىظا
ألامغ ًُغح طملة من ؤلاق٩االت ثغثبِ بازحع ٝاللٛات في بنُاتها الضازلُة ،و٦ظل ٪الازحع ٝبحأ الس٣اٞات.
ثُغح الترطمة ٖامة ،ب٩ل ؤنناٞها ،بق٩االت ٖضد ٖلى مؿحىي بًجاص اإلا٣ابل في اللٛة اإلان٣ى ٫بلحها ،ما ًجٗل
اإلاترطم ًلجإ في ٖضًض ألاخُاأ بلى الا٢تراى ؤو الح ٠ُُ٨ؤو الحدىٍغ ،1ؤو ٚحرىا من ث٣نُات الترطمة اإلاٗغوٞة ،لحٗىٌٍ
ال٣هىع في اللٛة .وىظو الح٣نُات والؿبل ثُغح٦ ،ظل ،٪ؤمام الترطمة آلالُة٩ٞ .ل منا مغ بحجغبة الترطمة آلالُة الخغُٞة
للٗباعات ،والتي ال ثخناؾب م٘ مٗجى الٗباعد في اللٛة ألانل ،وم٘ عوح اللٛة وَغ ١الحٗبحر ٞحها .ومن ٢بُل اإلاكا٧ل التي ثىاطه
آلالة؛ ٖضم ٢ضعتها ٖلى ثغطمة بٌٗ الٗباعات ،مسعٖ ،باعد  "٥قبٗد" بلى ) ،( j’ai plus faimبمٗجى( لم ؤٖض طاجٗا) ،ؤي ٢ضعد
آلالة ٖلى جٗىٌٍ ؤلاربات بالنٟي ،ؤو الٗ٨ـ.
ال ق ٪ؤأ الترطمة آلالُة ثً٘ ٢ضعد آلالةٖ ،لى الح ٠ُُ٨بحأ اللٛة اإلاترطم مجها واللٛة اإلاترطم بلحها ،ؤمام الازحباع،
بأ ٖلى مؿحىي اإلاٟغصات واإلاعجم ؤم ٖلى مؿحىي ال٣ىاٖض اللٛىٍة .رم ماطا ٖن ثغطمة النهىم التي ثإزظ لٛتها ق٨ع
و٢البا ببضاُٖا ٧الكٗغ؟ ٞالترطمة آلالُة ثبضو مم٨نة في الخالة التي ث٩ىأ ٞحها اللٛة وٖاء للمٗلىمات ووؾُلة لن٣لها ،ؤما
ٖنضما ثحسظ ق٨ع جٗبحرًا ٚحر مإلى ،ٝومىلض للكٗغٍة والكاٖغٍة؛ خُص ٖلى آلالة ثغطمة الانؼٍاح في لٛة الكٗغ(الانؼٍاح
الضاللي ،والانؼٍاح الندىي ،والانؼٍاح الٗغوضخي)ٞ .الترطمة آلالُة ،بطا ،ثحُلب بم٩انات ببضاُٖة ال ثحىٞغ لآللة.
ؤًًا ،من ؤلاق٩االت ال٨بري التي ثىاطها اإلاٗالجة آلالُة للٛات ،اؾحٗما ٫لٛة الغؾاثل ال٣هحرد)،(langage SMS
ىظو الٓاىغد التي ٚؼت آلالة ،واؾحإرغت باىحمام مجمىٖة من الباخسحأ .وَٗىص الاىحمام بضعاؾتها بلى ٧ىجها ؤنبدد الُىم
مكتر٦ة ومنخكغد ٖلى نُا ١واؾ٘ في الٗالم الاٞتراضخي ،في الهىاث ٠اإلادمىلة ،والصخاٞة ،وؤلاقهاعٟٞ .ي بلجُ٩ا ،مسع" ،
ًخباص ٫البلجُُ٨ىأ
 9000000عؾالة ٢هحرد ًىمُا ،والٗضص في اعثٟإ مؿحمغ .2".و٢ض ٢ؿمد ىظو الٓاىغد اإلاهحمحأ بالحىانل،
من لؿانُحأ وؾىؾُىلىطُحأ وؾُ٩ىلىطُحأ وٚحرىم ،بلى مخكاثمحأ ومحٟاثلحأ؛ اإلاخكاثمىأ ًغوأ ٞحها يغعا بال٣ىاٖض
اللٛىٍة ،وفي م٣ابل طل ،٪اإلاحٟاثلىأ" ٚحر مجزعجحأ بالٓاىغد ،خُص ًغوجها مجغص ؤلٗاب لٛىٍة ،منحجة لهُ ٜلٛىٍة جٗبحرًة
طضًضد ،جؿمذ بةٚناء الحباص ٫بحأ ألاٞغاص.3".
ب -حىػبة اللغة الٔطبُة وبٔى بؿياالت ا:

ً٩اص ًح ٤ٟاإلاهحمىأ باللٛة الٗغبُة ٖلى مٗاناتها ،وخاطتها بلى الحُىٍغ ،ختى ثغقى إلاؿحىي اللٛات ألاولى ٖاإلاُا ،و٢ض
ً٣ى٢ ٫اثل ً ٠ُ٦م٨ن للٗغبُة ؤأ ث٩ىأ لٛة مكاع٦ة في مجحم٘ الٗلم اإلاٗغٞة والح٨نىلىطُا ،وهي لم جؿحُ٘ مٗالجة

االقًتاض) (l’empruntأك الًترتة بالدخيل عند قصور اللغة اظتنقوؿ إليها  .كاؿتكييف كمقابل لػ ) (modulationكيتم على صعيد الفكرة حُت ال
تتناسب العبارة مع ركح اللغة اظتًتجم إليها كطرؽ التعبَت فيها .فيما التحكير كمقابل لػ ) (transpositionأم استبداؿ جزء من النص اظتًتجم جبزء آخر.

2

FAIRON, C., & Al., 2006, le SMS : étude d’un corpus informatisé à partir de l’enquête « faites don de vos SMS à la
science », p6.
3
Ibid, p6.
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مكا٧لها في الاؾحٗما ٫الُبُعي .صخُذ ؤأ الٗغبُة ثىاطه مكا٧ل ٖضد مجها ما ىى مغثبِ وناب٘ من بنُاتها الضازلُة ،ومجها ما
ىى زاعض ٖجها ،ومحٗل ٤بمؿحٗملحها .ومهما جٗضص ثل ٪اإلاكا٧ل وازحلٟدٞ ،نٗح٣ض ؤأ خىؾبة الٗغبُة ؾخؿضي زضمة ٦بحرد
للٗغبُة ،ل٨ن قغٍ ؤأ ًحٗامل مٗها ٦ما ًحٗامل الجؼاع م٘ الظبُدة ،بط ال ًدح ٟٔمجها بال بما ىى مُٟض لها وللٗملُة
الحىانلُة باللٛححأ الُبُُٗة وآلالُة مٗا .بأ ؤلانجلحزًة ،اللٛة الٗاإلاُة ألاولى الُىمٖ ،اقد الهٗىبات نٟؿها ،ما ص ٘ٞؤىلها
بلى زضمتها في بنُتها الضازلُة٧ ،الحسلي ٖن ٦ثرد التراصٞات ،وهي زانُة نجضىا في اللٛة الٗغبُة ؤًًا ،بط ثجض ؤؾماء ث٩اص ال
جٗض لنٟـ اإلاؿمى ،1وثجض اللٟٓة الىاخضد ثدمل في نٟـ آلاأ اإلاٗجى ويضو .2بأ لٛة الٗلم ٚحر لٛة ؤلابضإ ألاصبي،
واإلاهُلر الٗلمي ،بل وختى الن٣ضي ألاصبي ،مهُلر ص ٤ُ٢ال ً٣بل الالحباؽٞ ،ما بال٨م ب٣بى ٫الحًاص.
لِؿد اللٛة لٛة الحىانل الُىمي ،والحساَب الح٣غٍغي اإلاباقغ ،بل هي ،ؤًًا ،لٛة ؤلابضإ ألاصبي ،وخُنما نظ٦غ
ألاصب ًدًغ البٗض النٟسخي ُٞه ،بط ألاصب والنٟـ ؤمغاأ ال ًم٨ن الٟهل بُجهما ،خُص بأ ألاصب نىعد ومغآد للنٟـ"،
النٟـ ثجم٘ ؤَغا ٝالخُاد ٧ي ثهن٘ ألاصب مجها ،وألاصب ًغثاص خ٣اث ٤الخُاد ٧ي ًطخيء طىانب النٟـ . 3".بأ الٗمل ألاصبي
ًارغ في منحجه ٢بل وؤرناء وبٗض ؤلابضإ ،بنٟـ الضعطة التي ًارغ بها النو ؤلابضاعي في محلُ٣ه .ول٣ض اىحم ٖلماء النٟـ
باألصب ،4وؤعطٗىا الؿلى ٥ألاصبي لعقٗىعٞ ،ىلجد الن٣ض ألاصبي مٟاىُم(الهى ،وألانا ،وألانا ألاٖلى ،وال٨بد٦ ،)...،ما ثم
الخضًص ٖن الىْاث ٠النٟؿُة لؤلصب ( 5وُْٟة اللظد ،ووُْٟة الحٗىٌٍ ،ووُْٟة الٗعض ،ووُْٟة الحُهحر ،ووُْٟة
الخؿامي.)...،
بأ خًىع البٗض النٟسخي في ألاصبً ،جٗل بم٩انُة ثغطمة النو ألاصبي ؤمغا نٗباٞ .هل ًم٨ن ثغطمة النٟـ؟ رم
ىل ًم٨ن للنو اإلاترطم ؤأ ًد ٤٣الىْاث ٠النٟؿُة لؤلصب؟ ال بض وؤأ ندضص ما نغٍضو للٛحنا الٗغبُة ،وما نغٍضو مجها؛ بأ ٦نا
نغٍض لٛة الكٗغُٞ ،جب ؤأ نٗغ ٝؤأ الكٗغ بخؿاؽ ،وثهٗب خىؾبحه ،بل وثهٗب ثغطمحه َبُُٗا .وىى ما ؤصع٦ه
الجاخٔ خحأ ٢ا ":٫ال ٌؿحُإ ؤأ ًترطم ،وال ًجىػ ٖلُه الن٣ل .ومتى خى ،٫ث ُ٘٣نٓمه ،وبُل وػنه ،وطىب خؿنه،

الًتادؼ اختالؼ اظتًتادفات يف اللفظ كتشاهبها يف اظتعٌت؛ فالعسل مثال ،لو ؿتو ذتانُت اشتا ،كللسيف ؿتو ألف اسم ،كلألسد ستسمائة ا سم ،كللثعباف
ؿتو مئيت اسم  ،كللداىية ؿتو أربعمائة اسم.
 2التضاد ىو إطالؽ اللفظ الواحد على اظتعٌت كضده؛ فمثال لفظة الرس تعٍت ا إلصالح كاإلفساد ،كالند تعٍت النظَت كاظتنافس ،كالساقب تعٍت القريب
كالبعيد ،كالبُت تعٍت الفرقة كالوصل ،ككلمة الظن تعٍت الشك كاليقُت ،كديكن العودة للمعاجم للوقوؼ على أمثلة اخرل للتضاد يف اللغة العربية .غَت أنو
لًتجيح أحد اظتعنيُت على اآلخر يف التضاد ال بد ـف العودة إىل مقصدية اظتتكلم ،كالقرائن اللفظية كاظتعنوية كالسياؽ.
سويف مصطفى :دراسات نفسية يف اإلبداع كالتلقي،سلسلة علم النفس يف حياتنا االجتماعية ،الدار اظتصرية اللبنانية ،ع ٗ،طٔ ،ينايرٕٓٓٓ ،القاىرة،
صٖٔ.
االىتماـ بالبعد النفسي يف األدب قدَل منذ أفالطوف حُت كقف عند التأثَت العاطفي للمحاكاة على حراس رتهوريتو الفاضلة ،مث أرسطو الذم اعترب
احملاكاة حتقق تطهَتا كتنفيسا للمتلقي .غَت أف االىتماـ اضتقيقي يعود للطبيب النمساكم سيجموند فركيد(.)ٜٖٜٔ-ٔٛ٘ٙ
يقصد بوظيفيت اللذة كالتعويض الشعور الناتج عن جتاكز ا ألديب ألمر كاف حيرمو من الشعور باللذة ،باستحضاره ألمر أثناء الكتابة يثَت فيو ذلك
اإلحساس ،كمن األمثلة على ذلك الشاعر العباسي أبو نواس ،للمزيد من اظتعلومات ينظر مؤلف -من بُت مؤلفات عديدة ظتؤلفُت كثر -ػتمد النويهي "
نفسية أيب نواس " .أما كظيفة العالج فمرتبطة بالوظيفتُت السابقتُت ،فتحققهما خيفف من مكبوتات الكاتب كمن معاناتو النفسية  .كتعود كظيفة التطهَت
النفسي(الكطارسيزـ) إىل طقوس دينية إغريقية يتم فيها االستحماـ باظتياه اصتارية ،أما يف األدب ،فتتحق عندما خيفف العمل األديب من معاناة اظتتلقُت
اضتبيسة كالزائدة ،كإحساسهم بالسعادة كاظتتعة.
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وؾ ِ٣مىي٘ الحعجب .1".بل بأ الجاخٔ لم ًغ ٞاثضد في ثغطمة الكٗغ الٗغبي ،خحأ ٢اٞ " :٫اثضد الكٗغ الٗغبي م٣هىعد
ٖلى الٗغب ،وٖلى من ث٩لم بلؿاأ الٗغبًٟ .2".هم من ىظا ال٨عم ؤأ الكٗغ ًجب ؤأ ً٣غؤ في لٛحه .و٢ض ٧اأ طل ٪إلاا ٧اند
الٗغب ث٣ى ٫الكٗغ ٖن ُٞغد وٚغٍؼد ،و ٧اأ بالنؿبة لهم ٧لٛة الحىانل الُىميً ،حدضرىأ به ٖن سجُة وؾلُ٣ة .في و٢حنا،
ًجب ؤأ نٗلم ؤأ ٢لة ٢لُلة  ِ٣ٞهي من ث٨حب الكٗغ 3ؤو ث٣غئو .لظا ٖلُنا ؤأ نمحز بحأ لٛة الكٗغ التي ؤنحجد طل ٪الثراء
اللٟٓي والبُانيُٞ ،ما مطخى واؾخسمغثه ،وبحأ لٛة الٗلم ،اللٛة الح٣غٍغٍة اإلاباقغد البُٗضد ٖن الانؼٍاح والبعٚة .ال نضٖى،
ىنا ،للحسلي ٖن الكٗغ ؤو التراذ الكٟهي الكٗبي ،وبنما للحمُحز بحأ لٛة الكٗغ وؤلابضإ ألاصبي ،ولٛة الٗلم .ولنا في الضو٫
ألاؾُىٍة ،الُاباأ والهحأ ،زحر مساٞ ،٫هي في ث٣ضم مؿحمغ ولم ثٟغٍ في ٚجى ر٣اٞاتها الكٗبُة .بأ خىؾبة لٛة ألاصب ،ثب٣ى
من ؤىم الغىانات التي ٖلى الترطمة آلالُة مجابهتها ،زانة ما ًحٗل ٤بالنٓم .4والضعؽ البعالي الٗغبي ؤٞغص ٞهىال مُىلة
لحناو ٫اإلاىيىٕ من طىانب ٖضد؛ بط مجهم من طٗل النٓم في الل ،ٟٔومجهم من طٗله في اإلاٗجى ،ومجهم من عآو ٞحهما مٗنا.
ثطهُ :
ٞلؿُٟا ،ال ًم٨ن للٛة آلالة ؤأ جٗىى لٛة ؤلانؿاأ( ٞالىطىص مغثبِ بالح٨ٟحر) ،بل بأ الخاؾىب آلة ٚبُة؛ ٞهى ال
ًمحل ٪ال٨ٟغ بالُٟغد ،وال ًٟهم ٦ما ًٟهم ؤلانؿاأ ،و٧ل ما ً٣ىمه به ىى بمؿاٖضد من ؤلانؿاأ .ؤما لؿانُاُٞ ،م٨ن ؤأ
جٗىيٗه ،ل٨ن بكغوٍ ،ؤأ ث٩ىأ لٛة الٗ٣ل  ،ِ٣ٞؤي لٛة الٗلم ،اإلاباقغد الح٣غٍغٍة ،ال لٛة ال٣لب وؤلاخؿاؽ والعقٗىع،
الانؼٍاخُة .بأ الحٗامل ،آلُا ،م٘ الىخضات اللٛىٍة الهٛغي ً٩ىأ ؤؾهل ،وٍؼصاص نٗىبة ٧لما انح٣لنا بلى مؿحىٍات لٛىٍة
ؤ٦ثر ،ختى الىنى ٫بلى الخُاب الظي ث٩ىأ صاللحه ٚحر خغُٞة) ،(littéraireبل ؾُاُ٢ة) ،(contextuelleؤو خُنما ثحسظ اللٛة
ق٨ع قٗغٍا).(poétique
وثإؾِؿا ٖلى ما ؾبً ،٤م٨ن ال٣ى ٫بأ خىؾبة الٗغبُة والغقي بها بلى مها ٝاللٛات الٗاإلاُة ،ث٨نىلىطُا ومٗلىماثُا ،ال
ًم٨ن ؤأ جكمل ٧ل الٗغبُة ،بل ٖ ِ٣ٞغبُة الٗ٣ل واإلانُ ،٤ال ٖغبُة ال٣لب وؤلاخؿاؽ (باإلاٟهىم اإلاُحاٞحزً٣ي ،ؤو
ألاؾُىعي ،ؤو الؿىعٍالي) ،بل ًجب ؤأ ن٩ىأ بغاٚماثُحأ ،وبال ًِ٢نا الضىغ ٧له في الجغي وعاء اإلاجهى ،٫وألاصٖ ٫لى طل،٪
ما جٗانُه الٗغبُة الُىم ،عٚم ٧ل اإلاجهىص ال٣اثمة ،لحُىٍغىا وثُىَٗها في الاؾحٗما ٫الُبُعي .بأ خىؾبة الٗغبُة ٢ض ث٩ىأ
مناؾبة ؾاندة إلٖاصد النٓغ في بناًتها وزهىنُاتها ،وىى ما ًحُلب ٖ٣عنُة وطغؤد ؤ٦ثر ،وثدضًضا واضخا لؤلىضا.ٝ
ومنُُ٣ا ،ال ًم٨ن ثهىع الٗغبُة لٛة ٖلم وث٣انة في ْل اؾحمغاع الخلِ بحأ اإلاهُلخحأ ألاصبي والٗلمي ،وخًىع أللٟاّ لم
جٗض جؿحٗمل؛ بط في الى٢د الظي ثسلى الكٗغاء ؤنٟؿهم ٖجها ،نجض بٌٗ اللٛىٍحأ ًضا ٘ٞالُىم ٖن لهجة نجض و ىظًل ،ؤو
في م٣ابل طل ،٪بٌٗ الؿاٖحأ لجٗل اللهجة الخالُة م٩اأ اللٛة الٗغبُة .بأ ؤو ٫ما ثدحاطه خىؾبة اللٛة الٗغبُة ،الحضبحر
الجُض للحٗضص والحنىٕ اللٛىٍحأ ،والظي ًنحٓغ ٢غاعات ؾُاؾُة طغٍية ،وؾُ٩ىأ ؤو ٫زُىد لخل اإلاكا٧ل اللٛىٍة ،ؾىاء ثل٪
اإلاحٗل٣ة باللٛة الٗغبُة ،ؤو بٛحرىا من اللٛات اإلاحىاطضد .وال ق ٪ؤأ نجاح اللٛة في مجا ٫الح٨نىلىجي من قإنه ًؼٍض من

أكرده أدكنيس يف كتابو الشعرية العربية ،ص.ٖٜ
 2نفس اظترجع السابق ،كنفس الصفحة.
الثورة على الشعر ليس أمرا جديدا فقد ثار شعراء التفعيلة (الشعر اضتر) من أمثاؿ أدكنيس كنازؾ اظتالئكة على اإلطار اظتوسيقي القدَل الذم كضعو اطتليل
بن أحمد الفراىيدم ،ك قالوا الشعر كما أحسوا بو كليس كما حتدد القواعد العركضية .
النظم تناكلو العرب القدامى كنظرية ،كاصترجاٍل من الذين سامهوا يف بنائها.
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ؤزب ألاكلُات السًيُة الحاضٍر وهىٍة الىحابة املؼُحُة اهمىشحا
ؤ.دىلة بىبللة ـ حامٔة محمس الـطٍف مؼآسًة –الجعائط-

ملخم السضاػة :
تهض ٝىظو الضعاؾة بلى البدص في زهىنُة وىىٍة ال٨حابة ٖنض ألاصباء الٗغب ٚحر اإلاؿلمحأ٣ٞ ،ض خاولنا من زعلها
الحٗغٖ ٝلى مٟهىم ألا٢لُات وىىٍة ال٨حابة التي ثمحز بها ألاصباء الٗغب ٚحر اإلاؿلمحأ ،وثح٩ىأ ىظو الضعاؾة من مبدسحأ ؤصب
ألا٢لُات الضًنُة ٢بل ؤلاؾعم وبٗضو ،وفي الٗهغ الخضًص واإلاٗانغ٦ ،ما ؤؾهمىا ٖلى ّ
مغ الحاعٍش في ارغاء الخًاعد الٗغبُة
وٖملىا ٖلى الجهىى بها ؤصبُا و٨ٞغٍا ور٣اُٞا ،و بطا خاولنا طم٘ ؤٖمالهم ألاصبُة والٟنُة ؾنهل بلى نخُجة مٟاصىا َّؤنه ىنا٥
ؤصبا زانا ًم٨ن جؿمُحه " بإصب ألا٢لُات"َّ ،
ألأ ىظا ألاصب ٌؿعى في الٗمىم للحٗبحر ٖن ىىٍحه الس٣اُٞة والضًنُة ومداولة
ثغؾُسه في ألاطىاأ ،وما جٗ٨ؿه ٦حاباتهم من زهىنُة ثسحل ٠نىٖا ما ٖن ال٨حابة ٖنض ألاصباء اإلاؿلمحأ ،م٘ ازحعٝ
مغطُٗاتهم الضًنُة ٞ ،هل ىنا ٥ؤصب مؿُخي له معمده ومىايُٗه ثجٗله ًخؿم بؿمة زانة ثسحلٖ ٠ن ألاصب الٗغبي
ؤلاؾعمي ؟ وىل ثسحل ٠ال٨حابة ٖنضىم ق٨ع ومًمىنا ؟ .
اليلمات املفحاحُة  :ؤصب ،ألا٢لُات ،اإلاؿُدُة ،الحاعٍش .
الىحاب املؼُحُة اهمىشحا :
ة
ؤزب ألاكلُات السًيُة الحاضٍر وهىٍة
مســل "ؤصب ألا٢لُات" ؤخض اإلاىيىٖات الغثِؿُة التي اىحمد بها صعاؾات ما بٗض الخضارة ،نٓغا للً٣اًا التي ًُغخها
ىظا ألاصب باٖحباعو زُابا ر٣اُٞا و٨ٞغٍاْ ،هغ إلاجابهة ألانؿا ١الؿاثضد ،واإلاحمسلة في ن٣ض اإلاغ٦ؼٍة الٗغبُة بدمىلتها الس٣اُٞة
وىىٍتها السابحة وؤنالة لٛتها الٟهخى ،ىظا بلى طانب َّؤنه مسل يغبا من الخكخد والح ٪٨ٟوؤلاخؿاؽ بالًُإ ،وا٢حعٖه من
طظوعو ،لظل ٪نؼٕ بلى الانٟحاح ٖلى ىىٍات طضًضد وال٣ى ٫بالحٗضص والازحع ٝبياٞة بلى َّؤنه ٢ضم ثجغبة ٞظد طضًغد بالى٢ىٝ
ٖنضىا وطل ٪من زع ٫ثىؾُ٘ الضعاؾات خىلها .
ثُغ٢نا في ىظو الضعاؾة بلى مٗالجة بٌٗ النهىم الكٗغٍة والنثرًة ،وخاولنا اصعاطها ثدد ما ٌؿمى بإصب ألا٢لُات
محىزحأ في طل ٪البٗض الحهنُٟي ،وا٢حهغنا ٖ ِ٣ٞلى الخىى في ٚماع ىظا الُغح من ػاوٍة صعاؾة ؤصب ألا٢لُات وعنض
ؤىم مغطُٗاثه الس٣اُٞة والضًنُة٣ٞ ،ض ؤؾهم ألاصباء اإلاؿُدحأ في برغاء ألاصب الٗغبي ٦ما ثمحزت ٦حاباتهم بمسخة زانة ٖلحها
الُاب٘ الضًجي ومحإرغد بحٗالُمه ،والاق٩الُة اإلاُغوخة في ىظا البدص ثحمدىع خى ٫زهىنُة ٦حاباتهم ٞهل ىنا ٥ؤصب
مؿُخي له معمده ومىايُٗه ثجٗله ًخؿم بؿمة زانة ثسحل ٠نىٖا ما ٖن ألاصب الٗغبي ؤلاؾعمي؟ .
-1

مفهـ ــىم ألاكلُ ــات:
ٌُٗ ــل بحأ اإلاؿلمحأ – في البلضاأ الٗغبُةَ -ىاث ٠صًنُة وٖغُ٢ة ،حهىصًة ونهغانُة وختى مجىؾُة ًماعؾىأ قٗاثغىم،
وَؿمىأ الُىم (ؤ٢لُات) وفي جٗغٍٟها ؤ٢ىا٦ ٫سحرد:
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طاء في ٢امىؽ " َّ " Larousse
ؤأ ألا٢لُات "  " minoritésجٗجي مجمىٖة لضحها ؤ٢ل ٖضص من ألانىات في ا٢ترإ
الانحسابات ،وألا٢لُات طماٖة ٢ىمُة لها لٛة و صًن واخض نٟؿه الظي ًنحمي بلى صولة ً٩ىأ ٞحها ٚالبُة من الؿ٩اأ من لٛة
((
ؤو صًانة مسحلٟة.
و في اإلاىؾىٖة الضولُة للٗلىم الاطحماُٖة" :هي طماٖة من ألاٞغاص ًحمحزوأ ٖن بُ٣ة ؤٞغاص اإلاجحم٘ ٖغُ٢ا ؤو ٢ىمُا ؤو
صًنُا ؤو لٛىٍا ،وىم ٌٗانىأ من ن٣و نؿبي في ال٣ىد ،ومن رم ًسًٗىأ لبٌٗ ؤنىإ الايُهاص
((

واإلاٗاملة الحمُحزًة".
و٧لمــة ألا٢لُات هي "مهُلر ؾُاسخي طغي في الٗغ ٝالضولي ،وٍ٣هض به مجمىٖة ؤو ٞيات من عٖاًا صولة من الضو٫
وثنحمي من خُص الٗغ ١ؤو اللٛة ؤو الضًن بلى ٚحر ما ثنحمي بلُه اؤٚلبُة ،جكمل مُالب ألا٢لُات ٖاصد اإلاؿاواد م٘ ألاٚلبُة في
((
الخ٣ى ١الضًنُة والؿُاؾُة ،م٘ الاٖترا ٝلها بد ٤الازحع ٝوالحمحز في مجا ٫الاٖح٣اص والُ٣م".
٦ما وعص جٗغٍ ٠آزغ في اإلاىؾىٖة الخغد وٍُ٨بُضًا ٖلى" :ؤأ ألا٢لُة مجمىٖة ثًم ؤ٢ل من نه ٠مجمىٕ ؤًٖاء
مجمىٖة ؤ٦بر مجها ،وفي اإلاجحم٘ ًه ٠اإلاهُلر مجمىٖة ٖغُ٢ة ؤو ب٢لُمُة ؤو صًنُة ؤو ٚحرىا ثمحل ٪ىىٍة ممحزد و ًحٟى١
((
ٖلحها ٦سحرا في الٗضص بُ٣مة الؿ٩اأ.
وٖغٞها ًىؾ ٠ال٣غياوي بإجها٧" :ل مجمىٖة بكغٍة في ُ٢غ من ألاُ٢اع ثحمحز ٖن ؤ٦ثرًة ؤىله في الضًن ؤو اإلاظىب ؤو
((
الٗغ ١ؤو اللٛة ؤو ندى طل ٪من ألاؾباب التي ثحمحز بها اإلاجمىٖات البكغٍة بًٗها ٖن بٌٗ".
من زع ٫ىظو الحٗغٍٟاتً ،م٨ن ال٣ىَّ ٫
بأ ؾبب جؿمُتهم ًغط٘ بلى ٢لة ٖضصىم م٣اعنة م٘ ألا٦ثرًة التي ٌِٗكىأ
ّ
اللٛىٍة ؤو الس٣اُٞة ؤو الضًنُة وىى مدىع مهم في ص اؾخنا ٦ما ّ
ؤأ طمُ٘ الحٗغٍٟات
مٗها٦ ،ما َّؤجهم ًسحلٟىأ ٖجهم في ىىٍتهم
ع
الؿاب٣ة جكتر ٥في اإلاٟهىم الٗام لؤل٢لُة.
وُٞما ًحٗل ٤باأل٢لُات الضًنُة التي جِٗل في البعص ؤلاؾعمُة "٣ٞض طغي الٗغٖ ٝلى جؿمُة اإلاىاَنحأ من ٚحر
اإلاؿلمحأ في اإلاجحم٘ ؤلاؾعمي ؤىل الظمة ،والظمة مٗناىا الٗهض والًماأ وألاماأ وبنما ؾمىا بظل ٪ألأ لهم ٖهض هللا
((
وعؾىله وٖهض طمُ٘ اإلاؿلمحأ ؤأ ٌِٗكىا في ٦ن ٠الضولة ؤلاؾعمُة".
-2

ؤزب ألاكلُات السًيُة كبل ػالم:
٦ـاأ لهظو ألا٢لُة الضًنُة ٖلى ّ
مغ الحاعٍش خًىع ؤصبي وٖلمي ،ؤؾهمد في بناء الخًاعد ؤلاؾعمُة والجهىى بٗلىمها
والانٟحاح ٖلى الخًاعات ألازغي ،والظي ٌٗنِنا في ىظا البدص لِـ الضوع الظي ٢امد به ىظو ألا٢لُات في بعؾاء الخًاعد
ألأ مجا ٫البدص ال ًٟ٨ي لظ٦غو َّ
وبنما ندن مٗنُىأ بإصب ألا٢لُات في ّ
ؤلاؾعمُة َّ
خض طاثه ؾماثه وىىٍة ٦حابحه.

1

2

- l' arousse : pour la présente édition : imprimé en France : 2006 : page 270

 خالد الشيخ  :حبث حوؿ تعريف األقليات - alsaidshikh.blogspot.com : العلواٍل طو جابر :نظريات تأسيسية يف فقو األقليات www.feqhweb.com -أقليةAR.WIKIPEDIA.ORG/WIKI /

 القرضاكم يوسف :يف فقو األقليات اظتسلمة  ،دار الشركؽ  ،القاىرة ،طٔ ،ٕٓٓٔ ،ص ٘ٔ . -القرضاكم يوسف :غَت اظتسلميُت يف اجملتمع االسالمي ،مؤسسة الرسالة ،بَتكت ،ط  ،ٕ،ٜٜٔٛص ٘.
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اىحــم ألاب لىَـ قُسى الُاؾىعي بالبدص والحنُ٣ب وطم٘ ٖضص ٦بحر من اإلاسُىَات الٗغبُة ٖن وطىص وؤرغ الكٗغاء
اإلاؿُدُحأ في الجؼٍغد الٗغبُة ٢بل ؤلاؾعم وبٗضو ،و٢ض لٟد انخباو الباخسحأ بلى ىظا اإلاُضاأ الظي لم ًجض ٢بله الاىحمام
ال٩افيٚ ،حر َّؤنه طٗل ٧ل الكٗغاء ٖلى نٟـ الضًن واإلاٗح٣ض و٢ض ّ
جٗض من ألازُاء التي وٞ ٘٢حها ألاب لىَـ قُسى الُاؾىعي .
قاٖد النهغانُة في بٌٗ ال٣باثل مجها الٛؿاؾنة في الكام واإلاناطعد خ٩ام الخحرد في الٗغا ١وفي ٢باثل جٛلب وبًاص
وً٢اٖة وٚحرىا من ال٣باثل ،و٧اأ ىاالء ٢ض اٖحن٣ىا اإلاؿُدُة ٖلى اإلاظىبحأ الُٗ٣ىبي( ( في الكام والنؿُىعي( ( في الخحرد
"و٧اأ من ثإرحر اإلاؿُدُة ؤأ ما ٫بٌٗ الٗغب بلى الغىبنة وبناء ألاصًغد وؤنبذ واصي ال٣غي مإوي ل٨سحر من الؼىاص
((
والنؿا."٥
انخكغت النهغانُة في الٗغا ١في ًٚىأ اإلااثة ألاولى للمُعص ٞتر ٥ؾ٩انه اإلاحنهغٍن اؾمهم ال٣ضًم وؾمىا ؤنٟؿهم
"ؾغٍانا( (" ( ( ،ومن قٗغاء النهاعي في الٗغا ١آن ــظا:٥
أ ٓ -ـسي بــً ظٍــس الٔبـازي:
اقتهغ ٖضي بكٗغو الخمغي و بم٣ضعثه الٟظد ٖلى الىٖٔ وؤلاعقاص ،والتزىُض في ؤمىع الضنُا .وقٗغوُٞ " :ه من اإلاٗاني
ما ٌٗض نىعا ناص٢ة للخُاد الغوخُة بحأ عىباأ اإلاؿُدُة في الٗهغ الجاىلي"( ( ،و٢ض ثإرغ ٖضي بالس٣اٞة النهغانُة ووعص في
٢هُضد ُ٢ل َّبنه نٓمها في مٗاثبة النٗماأ ٖلى خبؿه ،بِد ُٞه ٢ؿم بغب م٨ة ً ٣ــى:٫
َط َط َط ْ َط ُ َط َط ْ ُ َط َط ّ ًا
((
َطٖ َطل َّي َطو َطع َّب َطم ََّ ٨طة َطو َّ
لُب.
اله
ا
غ
ؾعى ألاٖضاء ال ًإلىأ ق
ِّ
َّ
ؤ٢ؿم الكاٖغ اإلاؿُخي في ىظا البِد بغب م٨ة ،وفي ىظا ًغي ألاب لىَـ قُسى ؤنه صلُل ٖلى انخكاع النهغانُة في
وؤأ النهاعي الجاىلُحأ ٧انىا ًذجىأ بلحها ّ
م٨ةَّ ،
((
وٍ٣ضؾىجها ولهظا الؿبب ؤ٢ؿم ٖضي بها.
٧اأ الكاٖغ مُلٗا ٖلى خ٩اًات الٗهض ال٣ضًم و٢هو ألامم الٛابغد بضا طل ٪في ؤخض ؤبُاثه ً٣ــى:٫
َط
ّ َط
ْ
ُ
ُ
َط
َط ْ َط َط ْ
ْ
َط ُ ُ ( (
رـ َّم ٖـ ٌةاص مِّـ ْن َطبٗـ ِّض ِّى ْم ورمـىص.
ؤًـن ؤى ُـل الضًـ ِّاع ِّمـن ْ ٢ى ِّم نـىح ٍت
ًض ٫ىظا البِد ٖلى َّ
ؤأ ٖضي ٧اأ ملما بإزباع ألامم الٛابغد والٗهض ال٣ضًم٦ ،ما ًٟححذ بخضي ٢هاثضو ب٣ىل ــه:
 اظتذىب اليعقويب  :نسبة إىل الداعية العركؼ يعقوب الربادعي * كىو مذىب الكنائس الشرقية جاء ىذا اظتذىب كردة فعل علىعقيدة نسطور أعلن تأسيس األرثوذكس يف غتمع خاص يف مدينة" إفس" باألنضوؿ سنة ٖٔٗ ـ ،حيث يعتقدكف َّ
أف اظتسيح طبيعة
كحقيقة كاحدة ،كيعتقدكف َّ
أف مرَل العذراء كالدة اإللو ،فاإللو كاظتسيح شيء كاحد امتزجا يف ما بعد .
 -2اظتذىب النسطورم :من أقدـ اظتذاىب اظتسيحية ،كينسب إىل نسطور الذم كاف بطريرؾ القسطنطينية سنة ٖٔٗ ـ فقد أعاد رتيع
اظتذاىب اظتسيحية إىل التوحيد اظتطلق ،كقاؿ ال ديكن ظترَل العذراء اليت ىي ؼتلوقة كإنسانة أف تلد اإللو.
 برك توفيق :تاريخ العرب القدَل (تاريخ العرب قبل اإلسالـ)  ،دار الوعي ،اصتزائر ،ط ٕٕٔٓ  ،ص ٖٓ . السرياف :ىم طائفة مسيحية شرقية ترجع جذكرىا حبسب تقليدىا الكنيسي إىل رسل اظتسيح األكائل . قاشا سهيل :مسيحيو العراؽ ،دار الوراؽ للنشر كالتوزيع ،بَتكت  ،ط ، ٕٕٓٔ ،صٖٔ . الفاخورم حنا :اظتوجز يف األدب العريب كتارخيو :اصتزء األكؿ ،األدب العريب القدَل ،دار اصتيل ،بَتكت ،طٖ ٕٖٓٓ ،ص. ٕٚٚ -7جبار اظتعيبد ػتمد :ديواف عدم بن زيد ،شركة دار اصتمهورية للنشر ،بغداد ،ط ،ٜٔٙ٘،ص . ٖٚ
 -8شحاتة جورج القنوايت :ا ظتسيحية كاضتضارة العربية  ،اظتؤسسة العربية للدراسات ك النشر  ،دط ،ص . ٔٔٛ،
 -9جبار اظتعيبد ػتمد :ديواف عدم بن زيد ،ص ٕٕٔ.
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َط ْ
ُ َّ َط َّ
َط ْ َط َط ْ ٌة َط َط َط ُ
َط
ـاُٚ ١ـ ُغ َطو ْط ِّـه اإلا َطؿبـ ِّذ الخـع ِّ.١
لِ ــ قـيء ٖلـى اإلانـى ِّأ ِّبب ٍت
ؤقاع ٖضي في ؤخض ؤبُاثه بلى وطىص ٌة
بله ٢اصع وٖالم بؿاثغ زل٣ه ٣ُٞــى:٫
َط
َط
َط ْ َط
َط ْ َط َط ْ
َط
َط ْ
َط
ُ َط
((
وٖ َّغٞن ــا آًــاث ِّـ ِّه ألاوال.
َ ٞطُن ــا
ؤ ْأ ُ٦ــ ٠ؤبـ َطضي ِّبل ُه الخل ِِّّ ٤ن ْٗ َطم َطحه
َط َط ُ َط َط َط َط ْ ًا ْ َط َط َط َط
َّ ْ
َط ( (
ب َطن َْ ٟطد ِّـة ال ُّ
الجؿـ ِّم الـظي ِّطبِّـع.
وح في
ـغ
ه
ـ
صٖـاو ؤصم نـىثا ٞاؾحجاب ل
ِّ
ِّ
وم ــن زع ٫ىظو ألابُات نعخٔ ٖلى قٗغ ٖضي بن ػٍض ؤنه اجؿم بغوخانُة اإلاؿُدُةٞ ،جاء ٖلى زع ٝالكٗغ الجاىلي
من ؤلٟاّ وٖباعات ٚحر مٗهىصد في طل ٪الى٢د ،بياٞة بلى البؿاَة اللٛىٍة وؤؾلىب ؾهل ،بُٗض ٖن الحُٗ٣ض وىظا اللحأ
ًندضع ؤخُانا بلى الغ٧ا٦ة َّ
ألنه من ؾ٩اأ الخحرد وهي بِية محدًغد٦ ،ما َّؤنه ٧اأ ملما بالس٣اٞة النهغانُة وىظا ما بضا في
قٗغو.
( (

ب  -ؤمُــة بــً ؤبي الللـد:

ٖ ــغ ٝؤمُة بن ؤبي الهلد في ؤو ٫ؤمغو بالحدن٣ٞ ،٠ض هجغ ٖباصد ألاوراأ وثغ ٥الخمغد ٦ما اٖح٣ض بىطىص هللا من ٚحر
ؤأ ً٩ىأ له ٞغوى مُٗنة في الٗباصد .و٧اص ٌؿلم إلاا طاء ؤلاؾعم ،وازحل ٠خىله مجهم من ًغاو نهغانُا ومجهم من ًغي َّؤنه
اَل٘ ٖلى الضًانات الؿماوٍة  ،ِ٣ٞو٧اأ ؤمُة ًد٩ي في قٗغو ٢هو ألانبُاء ٖلى ما طاء في الحىعاد ،وٍظ٦غ هللا والخكغ،
((
وٍإجي باأللٟاّ والحٗابحر ٖلى ٚحر مإلى ٝالٗغب.
واقتهغ ب٣هاثضو التي ًظ٦غ ٞحها هللا وآلازغ مما ٖغٞه من الخغاٞات الىرنُة ومن الحىعاد وؤلانجُل و٦سحرا مما نؿب بلى
ؤمُة بن ؤبي الهلد ٣٦ىلــه:
الخ ْم ُض و َط
طضا وال َطم ْجضُ
خيء َطؤ ْٖلى م ْنًّ ٪
َطل َطَ ٪ط
الن ْٗ َطم ُاء و اإلاُ ْل َُ ٪طعَّب َطنا ٞع َط
ِّ
َط
َط َط َط ْ ُ ُ ُ ُ َط
َط ٌة
ىو و ج ْس ُج ـ ُـض
ِّلٗؼِّث ِّه جٗنى الىط
ٖغف الؿما ٍتء ُم َطه ُْ ِّم ٌةن
ملُٖ ٪لى ِّ
َط
ولم َطً َُ ٪طم ْى ُل ًا
َط َط َط ْ َط ُ ( (
ْ
وؾبداأ عبي زال ٤النىع ْ
ىصا ِّبظ ِّل ٪ؤقه ــض.
لم َطً ِّل ْض
ِّ
ِّ
ِّ
وعوي ٖن مهٗب بن ٖسماأ بط َّؤنه ٢ـا٧ " :٫اأ ؤمُة بن ؤبي الهلد٢ ،ض نٓغ في ال٨حب و٢غؤىا ولبـ اإلاؿىح جٗبضا،
و٧اأ ممن ط٦غ ببغاىُم وبؾماُٖل والخنُُٟة ،وخغم الخمغ ونبظ ألاوراأ و٧اأ مد٣٣ا والحمـ الضًن" ( ( ،وىى ال٣اث ــل:
ْ
ّ
ُ ((
َط
ّ
الخنُٟة ػوع.
بال صًن
الَ ٣طُ َطامة ِّٖ ْن َطض هللا
ِّ
صًن ًىم ِّ
٧ل ٍت
ونعخٔ ٖلى ألالٟاّ التي ٌؿحٗملها (ًىم الُ٣امة ،هللا ،صًن) صلُع ٖلى َّؤنه ٧اأ ًامن بىطىص ًىم الُ٣امة ،والبٗص
وبىطىص هللا ٖؼ وطل وبىطىص الضًانات ألازغي وما ثضٖى بلُه.

 اظترجع السابق :ص ٓ٘ٔ. -2جبار اظتعيبد ػتمد :ديواف عدم بن زيد ،ص.ٔ٘ٚ
 اظترجع السابق :ص .ٜٔ٘ الفركخ عمر  :تاريخ األدب العريب (األدب القدَل من مطلع اصتاىلية حىت سقوط الدكلة األموية ) ،دار العلم للماليُت بَتكتطٗ ،ٜٔٛٛ ،ص. ٕٔٛ،ٕٜٔ
 رتيل اصتبيلي سجيع :ديواف أمية بن أيب الصلت  ،دار صادر  ،بَتكت ،ط ،ٔ،ٜٜٔٛص . ٖٗ-ٖٜ الياسوعي لويس شيخو :شعراء النصرانية ،اصتزء األكؿ يف الشعر اصتاىلي ،ص. ٕٜٔ7
 -اصتبيلي سجيع رتيل :ديواف أمية بن أيب الصلت ،ص .ٔٔ ،
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٦م ــا ً٣ضم ؤمُة بن ؤبي الهلد نىعد ٞنُة عاجٗة ثجؿض ٢هة نىح والُىٞاأ ً ٣ــى:٫
ّ ُ َط
َط َط
ـ لَطـ ُه ٦ـ َطظاب ُ
ـغء ًا
ألاطَطـ ُّل اإلاـ َط
الخُْـغ َطلِْـ َط
اء
ؼ
ـ
ط
ـا
نىخ
طؼي اللـه
ِّ
ِّ
َط
َط
َط
َط
ُ
َط َط َط
َط
َط
َط
ْ
ُ
ُ
َط
ْ
ْ
ُ ((
ؾُٟنحـ ُه و ؤن َطجـد ٚـضاد ؤث ُاى ُـم اإلاـ ْىت ال٣ـعب.
ِّبمـا خ َطملـد ِّ
ومــن ال٣هو الضًجي ط٦غو لخغاب ؾضوم و٢هة لىٍ:
َط
َط
َط َط َط َط
َط ُ
ٌة
ُ
ُ ْ
بط ؤثاىـا ِّبغق ِّضىـا وىضاىــا
ر َّـم لـىٍ ؤزـى ؾـضوم ؤثاىـا
َط
َط
ُ
َط
َط
ُ
َط
َطجه ُْ َطنـا ٥ؤ ْأ ث َِّ ُ٣طـم َِّ ٢طغاىـا
ْ ٢ـض
ي ُْ ِّٟـه رـ َّم ٢الـىا
َطع َطاو ُصوو ٖـ ْن
َط
َط
َط َط
ّ
َط
َط َط
َطط َط
ألا ْع َط
ُؾ ْٟلهـا ؤ ْٖع َطىـا
ى
َطط َطٗ َطـل
َطٖظ ًاابـا
ا٥
ِّٖ ْن َطـض
ؤ ْع َطؾ َطـل الل ُـه
ُ
َط َط َط َط
ْ َط َط َط ( (
ُ
ـغوُ ٝم َّ
ؿى ٍتم بط عماىـا.
وع َطماىــا ِّبدانِّـ ٍتب رـ َطم َُِّ ٍتـن طي خ ٍت
ومن زع ٫نماطض قٗغو نعخٔ َّ
ؤأ ؤمُة بن ؤبي الهلد ٧اأ ٖلى بَعٕ ب٨حب ال٣ضماء والؾُما الحىعاد و٢ض ط٦غ في
قٗغو ببغاىُم و بؾماُٖل ٦ما في ٢ىله وىى ًظ٦غ ٢هة ثطخُة ببغاىُم بابنــه:
َط
َط ُ َط َّ َّ ْ
َط
وخامـ ِّـل ألاط ـؼ ِّا٫
النـظ
وإلبغاىُم اإلاـىفي ِّب
ِّع اخؿـابــا ِّ
َط َط َط ُ َط ْ َط َط ْ َط
ْ
ُ
َط
لم َطً ُْ ٨ن ل َطُ ْ
ب ُْ ٨غ ُو ْ
ؤو ًــغاو في مٗك ـ ٍتـغ ؤ٢حـ ـ ِّا٫
ه ِّب َطر ٖنــه
ِّ
ِّ
ًا
َط ْ َط ّ َط َط ْ ُ َط ّ
َط
ّ
((
ْ
ْ
ِّـه شخُـُا ٞإنبِّـغ ِّٞـضي ل ٪زـالي.
ؤبنِّـي ِّبنِّـي نظعثـ ٪لل ـ
٦ما ٢ام بىن ٠الجنة والناع ،وخغم الخمغد ،وق ٪في ألاوراأ وَم٘ في النبىد ،و٧اأ ٦سحر الازحع ٝبلى ال٨ناجـ
ًجالـ الغىباأ ،وؤصزل ٖلى ؤصب الٗغب مٗاني وؤؾالُب طضًضد لم جٗهضىا من ٢بل .
ج -كـؽ بـً ػآـسة ألاًـازي:
٧اأ ٢ـ بن ؾاٖضد ألاًاصي زُُب الٗغب ،وخلُمها ،ؤو ٫من ٖع ٖلى قغ ٝوزُب ٖلُه وؤو ٫من ٢ا ٫في ٦عمه ( ؤما
بٗض) وىى من ٢ا" ٫البِنة ٖلى اإلاضعي والُمحأ ٖلى من ؤن٨غ "و٢ـ "مامن باهلل والبٗص وىى ؤو ٫من ثإله من الٗغب ،وؤٖبض
(
من جٗبض في الخ٣ب وؤً٣ن بالبٗص والخؿاب وخظع ؾىء اإلان٣لب واإلاأب ،وؤٖ بظ٦غ اإلاىت و ؤمغ بالٗمل ٢بل الٟىات"
(ً ٣ــى:٫
َط
َط
َط ُ
َط َط ْ َط ْ
َط
َطول َطُ ٍتـاِّ ٫زعل ُه َّـن َطجه ـ ُاع
اض ِّلل٣ل ِّب ِّم ْن َطى َطى ُاو ِّاصُ ٧اع
ى
َط
اَ ٫طق َطىام ٌةش َطعاؾُ ـ ٌة
وط َطب ٌة
َطوبِّـ َطد ٌةاع ِّم َطُ ُاى ُه َطن ِّ ٚـ َطـؼ ُاع
ات
ِّ ِّ
ِّ
ُ ٌة ُ ُ َط َط َط ُ َط ْ
ـ في ُ٧ل ًىم ث ٌةـ َطضاعُ
َطو ْ
قم ٌة
ونجىم ًدثها ٢مغ اللُ ـ ِّل
ِّ ٍت
َط
َط ْ ُ َط َط ْ َط ُ ُ َط
َط
َط
َط ُ ُ ( (
ٌةص ق ِّض ًُض في الخـا ِّ٣ِّ ٞحأ مسـاع.
الٗ ُُىأ و ْؤع َطٖا
يىئىا ًُمـ
٢ــا ٫الغؾى" ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم"ً " :غخم هللا ٢ؿا بني ألعطى ؤأ ًبٗص ًىم الُ٣امة ؤمة واخضد" وىاالء الكٗغاء
النهاعي" ٢ـ بن ؾاٖضد وؤمُة بن ؤبي الهلد وٖضي بن ػٍض "لهم مسخة زانة في قٗغىم
((
ٖلحها َاب٘ الضًن ومحإرغد بحٗالُمه في الضنُا وقاوجها وثضٖى بلى النٓغ في ال٩ىأ والاٖحباع بدىاصره.
 اظترجع السابق :ص ٖٕ.2
 اصتبيلي سجيع رتيل :ديواف أمية بن أيب الصلت ،ص . ٜٔٗ-ٔٗٛ اظترجع السابق :ص ٓٔ . الياسوعي لويس شيخو :شعراء النصرانية  ،اصتزء األكؿ يف الشعر اصتاىلي  ،ص ٕٔٔ. ٕٕٔ--اظترجع السابق :ص ٕٕٔ .
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٦ما نعخٔ في قٗغىم بٌٗ اإلاٟاىُم الضًنُة وألالٟاّ والحٗابحر ،التي ثنم ٖن بًماجهم باإلاٗح٣ضات الؿماوٍة ٣ٞ،ض
ثدضرىا في" الً٣اء وال٣ضع ،والٗض ٫والسىاب والٗ٣اب :والخحر والكغ ،اإلاىت والخُاد ،والؼىض والٗباصد وٚحرىا ،و٧لها
((
مؿحمضد من النهغانُة".
ز -ؿٔطاء ال ىز كبل ػالم :
َّ
٦ــاأ للحهىص ؤرغ ٦بحر في اللٛة الٗغبُة٣ٞ ،ض ؤصزلىا ٖلحها ٧لمات ٦سحرد لم ً٨ن ٌٗغٞها الٗغب ومهُلخات صًنُة لم ً٨ن
لهم بها ٖلم ،ونكغوا في البعص التي نؼلىىا في طؼٍغد الٗغب جٗالُم الحىعاد وما طاء ٞحها من ثاعٍش زل ٤الضنُا ،ومن بٗص
وخؿاب ونكغوا ثٟاؾحر اإلاٟؿغٍن للحىعاد وما ؤخاٍ بها من ؤؾاَحر وزغاٞات٣ً ،ى ٫ابن ؾعم الجمخي في ٦حابه َب٣ات
ٞدى ٫الكٗغاء والظي ؤٞغص ُٞه ٞهع بٗنىاأ َب٣ة قٗغاء الحهىص " :وفي حهىص اإلاضًنة وؤ٦ناٞها قٗغ طُض مجهم الؿمىؤ ٫بن
((
ٖاصًاء.":
 الؼمــىؤٌ بـً ٓازًـاء:ٖــغ ٝالؿمىؤ ٫بن ٚغٌٍ بن ٖاصًاء الكاٖغ الحهىصي ،بىٞاثه ،ومن ؤقهغ ما في قٗغو ٢هُضثه العمُة وله آعاء في
بإأ ؤلانؿاأ زل ٤من الٗضم َّ
الخُاد واإلاىت ما ٌكحر بلى َّؤنه ٧اأ ًامن َّ
وؤنه ؾُمىت لُبٗص في خُاد ؤزغي ( ،( 4وفي طل ٣ً ٪ــى:٫
وخُاني َط ْى ٌةن بـإأ َطؾ َطإمُـ ُ
َطم ُّ َطد َطص ْىغ ٢ض ُْ ٦ند ّ
ىت
رم َطخُُ ُـد
َط ع
ٍت
ُ َط
ُ
ُّ ْ َّ ْ ُ
َط
ْ ُ ُ ((
ت ِّوبأ عم ؤٖٓ ِّمي مبٗـىذ.
الُُ٣ـن ؤني بطا م ـ
وؤثـا ِّني ِّ
و٢ض آمن الؿمىؤ ٫بالً٣اء وال٣ضع ،وباألنبُاء صاوص وؾلُماأ وٍىؾ ،٠وٍظ٦غ ؤؾباٍ بجي بؾغاثُل ومىسخى وق٣ه للبدغ
و٢هة ببلِـ وٖهُانه لسجىص لغبه ً٣ــى:٫
وبأ ٖـؼ ْؤن ُٟـه ُ اإلاُؿحمُــد ُ
بـه ْ
َطبـ ْـل ُلَّ ٩ل من عػ٢ه َطما َطَ ٢ططخى ُ
هللا
ِّ ِّ
ْ َط َط َط َط ْ َط َط ْ َط َط َط َط ًا
واإلاَط ْـى ُت َطً ُْ ُل ُبنـي َطو َطل ْؿ ُـد َطؤٞـىتُ
 ٠ُ٦الؿعمة بأ ؤعصت ؾعمــة
ِّ
َط ْ
َط
َط
َط
ُ
َط
((
َطؤ ْ
لم ًبـَ ُْ ٚ ٤طـغ ُخكاقحـي ُ
وؤمـىت.
ن َطب ْد ُـد ؤٞـ َطجى َطٖاصًـا َطوب ُِّ ُ٣ـد
وؤى ــم ما وعص ٖنضو من آعاء في الخُاد الضنُا وآلازغد ىى بًمانه بالبٗص وألانبُاء ،وله بِد قٗغي ً٣غ ُٞه بمجيء اإلاؿُذ
ً٣ــى:٫
َط
َط
ْ
َط
َط
ُ
في آزغ ألاًام َطط َطاء َطمؿ ُ
ُ ((
ٞإ ْىضي َطبجي الضن َطُا َط
ؾعم الح٩امل.
ُدنا
ِّ
ِّ ِّ

 أمُت أزتد :فجر اإلسالـ " :حبث عن اضتياة العقلية يف صدر اإلسالـ إىل أخر الدكلة األموية ،دار الكتاب الع ريب بَتكت ،طٓٔ، ،ٜٜٔٙص .ٕٛ ،ٕٚ
 -2اصتارـ ػتمد نعماف  :أدياف العرب يف اصتاىلية  ،مطبعة السعادة  ،مصر  ،ط ٔ ،ٜٕٖٔ ،ص .ٚٙ
 اصتمحي ابن سالـ :طبقات فحوؿ الشعراء  ،السفر األكؿ ،مطبعة اظتدٍل ،مصر ،دط  ،ص ٓ. ٕٛ دغيم شتيح  :أدياف كمعتقدات العرب قبل اإلسالـ ،دار الفكر اللبناٍل  ،بَتكت ،طٔ  ، ٜٜٔ٘ ،صٓ.ٛ ديواف عركة بن الورد ك السموأؿ :دار صادر  ،بَتكت ،دط ،ص ٕ.ٛ ديواف عركة بن الورد ك السموأؿ :ص ٖ. ٛٗ-ٛ -7اظترجع السابق :ص ٖٓٔ.
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والؿمىؤ ٫من ؤقهغ قٗغاء الٗغب اإلاتهىصًن ،وقٗغو ًدمل ال٨سحر من الٗاصات والح٣الُض التي ٧اند ؾاثضد في
الجاىلُة.
-3
-1

ؤزب ألاكلُات السًيُة
ال ىزًة في ٓهس الطػىٌ كلى هللا ٓلُه وػلم
 ٦ــاأ الحهىص ٖباعد ٖن مؿحىَنات ٢ضًمة في قما ٫الجؼٍغد في ًثرب وزُبر وثبى ٥وثُماء ،ولم ًنضمجىا في اإلاجحم٘
الٗغبي انضماطا ٧لُا لٛغبتهم من ناخُة ولٗهبُتهم الٗغُ٢ة من ناخُة ؤزغي"( ،)1وختى بٗض مجيء ؤلاؾعم ٖغٞىا بحٗهبهم،
٣ٞض اؾح٣غوا في رعذ ؤؾغ ٦بحرد هي :بنى ُ٢ن٣إ ،وبنى النًحر ،وبنى ٢غًٍة٦ ،ما ٖغٞىا بمداوالتهم الٟاقلة الؾحضعاض النبي
نلى هللا ٖلُه وؾلم ٣ٞض ٖاىضىم ٖلى صًجهم وؤمىالهم ،ل٨ن م٘ ثؼاًض ٖضص اإلاؿلمحأ في اإلاضًنة اإلانىعد يا ١الحهىص طعٖا
بمدمض نلى هللا ٖلُه وؾلمٞ ،لجيىا بلى ؾُاؾة الضؽ بحأ اإلاؿلمحأ إلراعد البًٛاء بحأ اإلاهاطغٍن وألانهاع وبً٣اّ ألاخ٣اص
اإلاايُة بحأ ألاوؽ والخؼعضٞ" ،بضؤ الهغإ طضًا اؾحسضم ُٞه اللؿاأ وانحهى ٢حالُا" ( (٣ٞ ،ض ٧انىا ٌسخغوأ و ٌؿتهؼئوأ
بضًن مدمض ،والظي ؾاٖض في ثٟجحر ألاويإ ىى خاصرة اإلاغؤد الٗغبُة( (٣ٞ ،ض زغض اإلاؿلمىأ بؿبب ىظو الخاصرة ٞدانغوا
بجي ٢ن٣إ في صوعىم زمؿة ٖكغد ًىما ،رم ٢ام الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم بةطعء بجي ٢ن٣إ من ًثرب و٦ظل ٪بجي ٢غًٍة
()
".
املؼُحُة في ٓهس بني ؤمُة:
ثدــضذ ألاب لىَـ قُسى الِؿىعي ٖجهم في م٣ضمة ال٣ؿم الساني من ٦حابه ً٣ـى " :٫وما ً٣ا ٫بطماال ٖن الكٗغاء
النهاعي في ٖهض بجي ؤمُة َّؤجهم ؤقٗغ من الؿاب٣حأ ،ولٗل الؿبب في طل ٪ما ناعت بلُه الضولة الٗغبُة من الؿُ٨نة والهضوء
بٗض خغوبها ألاولى َّ
ٞةأ آلاصاب ثإنـ بالؿعم وال٣غاثذ جصخظ في اإلا٣امات الكغٍٟة لضي ٦باع الغطا ٫وفي ٢هىع اإلالى٥
ونىاصي الُغب وٖنض و٢ىٕ ألامىع الخُحرد٨ُٞ ،خؿب قٗغ الكٗغاء من ثل ٪اإلاجالـ ع٢ة وانسجاما وَباٖة ٞجري في
٢هاثضىم م٘ محانة قٗغاء الجاىلُة ؾعؾة قٗغاء ؤلاؾعم ٦كٗغ ألازُل وقٗغ الُ٣امي" ( ( .وؤقهغ قٗغاء النهاعي
الظًن ٖاقىا في ْل الضولة ألامىٍة:
أ  -ألادٌــل الحغلبي:
وىــى اإلال٣ب بظي الهلُب و٢ض ٞؿغ طل ٪ألاب لىَـ قُسى َّ
بإأ ؤمه ٖل٣د ٖلى نضعو الهلُب ولم ًجزٖه ٖن نضعو
َُلة خُاثه ٗٞغ ٝبظلٖ ،٪غٞد ٢بُلحه "جٛلب" بنهغانُتها ٩ٞاند ٖلى مظىب الُٗا٢بةٖ .اف ألازُل ٖلى صًجها ومظىبها
 خالد حسن  :موقف النيب صلى اهلل عليو كسلم من الديانات الثالث ،الوثنية كالنصرانية كاليهودية ،دار اإلسالمي ،دط ،صٖ٘.
 -2كنعاف جورجي :ػتمد ك اليهودية ،دار بيساف للنشر ،بَتكت ،طٔ ،ٜٜٜٔ ،صٖٗٗ .
 حادثة اظترأة العربية  :اليت أتت إىل سوؽ اليهود من بٍت قينقاع كجلست إىل صائغ منهم ،فجعلوا يريدكهنا أف تكشف عن كجههاكىي تأىب إىل أف جاء يهودم كأثبت طرؼ ثوهبا بشوكة فلما هنضت انكشف كجهها فضحكوا فصاحت فوثب رجل من اظتسلمُت
على الصائغ كقتلو كقتل اليهود ذلك اظتسلم فوقع الشر بُت اظتسلمُت كبٍت قنقاع.
 كنعاف جورجي :ػتمد كاليهودية ،ص ٖ٘ٗ . -اضتر عبد اجمليد :أعالـ الفكر العريب  :األخطل شاعر الدكلة األموية ،دار الفكر العريب ،بَتكت ،طٔ،ٜٜٜٔ ،ص .٘ٛ
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َُلة خُاثه و٢ض عوي ٖنه َّؤنه ٧اأ محمؿ٩ا بضًنه وبمٗح٣ضاثهٞ ،هى ً٣ىم بحأ ًضي ال٣ؿِـ ألزظ ال٣غباأ ،وٍح٣بل ٖ٣ىبة
ال٨نِؿة بالغضخى والاؾخؿعم.
ونؿحُُ٘ ؤأ نًُ ٠بلى طل ٪ما ط٦غو بن ؾعم الجمخي في ٢ىلـه " :ؤصلٖ ٪لى الكاٖغ الٟاطغ اإلااىغ ٞتى منا ً٣ا ٫له
( (
ُٚاذ بن ٚىذ ،نهغاني".
ؾيل خماص الغاوٍة ٖن ألازُل ٣ٞا" :٫ما جؿإلىني ٖن عطل خبب َّ
بلي قٗغو النهغانُة "( (٨ٞ ،ما نغي ٧ل اإلاهاصع الحاعٍسُة
ثجؼم بنهغانُة ألازُل الحٛلبي ،ل٨ن ما حهمنا اإلاعمذ الضًنُة في قٗغو التي ٧اند مىػٖة بحأ ؤلىاأ مسحلٟة بًٗها مهضعو
النهغانُة التي ٌٗحن٣ها وبًٗها آلازغ مهضعو ؤلاؾعم الظي ًدُِ بـه.
٣ٞــض ٧اأ ًداو ٫الجم٘ بحأ ما ثملُه ٖلُه صًانحه ،وما ًملُه ٖلُه الىا٣ً ٘٢ــى:٫
اإلاؿل َط
بنيَ ،طو َطع َّب َّ
يمها َط
َط ْ
محأ ،بطا ما َّ
الج ْمـ ُـ٘
النهاعيْ ِّٖ ،ن َطض ُٖضىم
و ِّ
َط ُّ ُ ْ َط
َّ َط ُ ( )
َطوع َّب ٧ل َطخبِـَ ،طْ ٞى َطَ ١ط
الضنُا ،وال الُم٘.
ًُ ْم ِّسخي ،وال ىمه
ن ْى َطم َطٗ ٍتـة
ِّ
َّ
َّ
نعخٔ في ىظًن البِححأ ؤأ ألازُل ًجم٘ بحأ رناثُتي النهغانُة وؤلاؾعم٦ ،ما ؤنه ً٣ؿم بغب النهاعي وٍجاىغ
بضًانحه ،وآراع الضًن في قٗغو ٢لُلة ،وفي صًىانه خل ٠باإلنجُل وال٣غباأ وفي قٗغو بقاعات واؾحٗاعات من٣ىلة ٖن ٖاصات
النهاعي ومٗح٣ضاتهم و٢ض ث٨غع ُٞه ط٦غ ألانبُاء والجنة والخلىص و٢ض ؤ٦ثر في ون ٠الخمغ وؤصواتها ومجالؿها وؾاٖضثه
نهغانِحه ٖلى طل.٪
- 2املؼُحُة في ٓهس السولة الٔباػُة:
َّ
ؤ٢بــل النهاعي في ٖهض الخعٞة الٗباؾُة ٖلى ثغطمة ال٨حب الُىنانُة ون٣ل الٗلىم الٟلؿُٟة بلى اللٛة الٗغبُة .و٢ض
ؤؾهمىا في اػصىاع الخًاعد الٗغبُة ،واقتهغ من اإلاترطمحأ قمٗىأ الغاىب" ،وآً ٫سحِكىٕ الظًن ٖغٞىا بالُب زانة،
َىا ٫رعرة ٢غوأ وٍىخنا بن ماؾىٍه الظي ثغطم وؤل ٠زمؿحأ ٦حابا ،وخنحأ بن بسخا ١الظي ٧اأ عثِؿا لبِد الخ٨مة ٣ٞض
ثغطم زمؿة وجؿٗحأ ٦حابا ،وؾُٗض بن بُغٍ ٤وله ٖضص من اإلاهنٟات و٢ؿُا بن لى٢ا و٢ض ؤ٢ام اإلاإمىأ ًىخنا بن البُغٍ٤
الترطماأ ؤمُنا ٖلى ثغطمة ال٨حب الٟلؿُٟة من الُىنانُة والؿغٍانُة بلى الٗغبُة وثىلى ٦حب ؤعؾُى وؤب٣غاٍ ومجهم ؤًًا
بسخا ١الضمك٣ي ،وٍخي بن ًىنـ ،والدجاض بن مُغ ،وِٖسخى بن ًخي وٍخي بن ٖضي ،وٖبض اإلاؿُذ ال٨نضي و٢ض ثغطمىا
وؤلٟىا في الٟلؿٟة والُبُُٗات وؤلالهُات وألازع ١والُب والغٍايُات وٚحرىا.
ٖغ ٝآنظا ٥قٗغاء مجهم "ؤبى ٢ابىؽ" من آ ٫الخحرد ٖاف في ٖهض ىاعوأ الغقُض في ؤوازغ ال٣غأ السامن للمُعصٞ ،إما
صًنه ٞهى النهغانُة ٦ما ًظ٦غ ألاب لىَـ قُسى ً٣ـى٦": ٫ما ٢ا ٫ابن عقُ ٤ال٣حرواني في "٦حابه الٗمضد "  " :و٧اأ ؤبى
٢ابىؽ الكاٖغ عطع نهغانُا من ؤىل الخحرد " ( ( ،و٦ظل ٪ؤبى ثمام الُاجي و ِٖسخى بن ٞغزنكاو.
ؤ-متى بً ًىوؽ:
 اليسوعي لويس شيخو :شعراء النصرانية بعد اإلسالـ القسم الثاٍل ،مطبعة اآلباء اليسوعيُت ،ط، ٜٔٙٗ،ص ٘.ٔٚ2
 اضتر عبد اجمليد :أعالـ الفكر العريب  ،األخطل شاعر الدكلة األموية ،ص.ٕٔٛػتمد ناصر الدين مهدم :ديواف األخطل  ،دار الكتب العلمية ،بَتكت ،طٕ ،ٜٜٔٗ ،ص ٖٕٓ . اليسوعي لويس شيخو :شعراء النصرانية بعد اإلسالـ ،القسم الثالث ،الدكلة العباسية ،مطبعة أباء اليسوعيُت بَتكت ،ط ٕ،ٜٔٙصٕٕٗ .
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ومــن بحأ اإلاؿُدُحأ الظًن بغػوا في الٗهض الٗباسخي نجض ؤبا بكغ متى بن ًىنـ ال٣ناجي وىى نهغاني نؿُىعي ٖاف في
بٛضاص في ػمن الخلُٟة الغاضخي باهلل ،وىى من ؤىل صًغ.
ثحلمظ ٖلى ًض ؤؾاثظد ٦باع من بُجهم عوُٞل وبنُامحأ٦ ،ما ثل٣ى ٖلىمه في مضعؾة ٢اع ماعي وثسغض ٖلى ًضو "ًخي بن
ػ٦غٍا " الُٟلؿى ٝالح٨غٍتي ( ( ،الظي ؤزظ م٩انه في عثاؾة اإلانُ ٤بٗض وٞاثه٦ ،ما َّؤنه ٢غؤ اإلانُٖ ٤لى ًض ؤبي بسخا ١ببغاىُم
ال٣ىٍغي ،وصعؽ اإلانُٖ ٤لى ًضو ؤبى نهغ مدمض الٟاعابي ٣ً.ى ٫ابن زل٩اأ ،في ال٨عم ٖن الٟاعابي" :وإلاا صزل بٛضاص٧ ،اأ بها
ؤبى بكغ متى بن ًىنـ الخُ٨م اإلاكهىع ،وىى قُش ٦بحر ،و٧اأ ً٣غؤ الناؽ ٖلُه في اإلانُ ،٤وله بط طا ٥نِد ُٖٓم ،وقهغد
واُٞة ،وٍجحم٘ في خل٣حه ٧ل ًىم اإلايىأ من اإلاكحٛلحأ باإلانُ ٤وىى ً٣غؤ ٦حاب ؤعؾُاَلِـ في اإلانُ ،٤وٍملي ٖلى ثعمظثه
((
قغخه ٨ٞحب ٖنه ،في قغخه ،ؾبٗحأ ؾٟغا .ولم ً٨ن في طل ٪الى٢د ؤخض مسله في ٞنه".
ن٣ل من الؿغٍانُة بلى الٗغبُة ٖضصا من ال٨حب مجها" ،ثٟؿحر ال٨حب ألاعبٗة "و٦حاب" اإلا٣اًِـ الكغَُة "وقغخه ٖلى
٦حاب" ؤلاٌؿاٚىجي" لٟغٞحرًىؽ" ،ومجها ؤًًا ثغطمحه ل٨حاب التراطُضًا ألعؾُى من الؿغٍانُة بٗض ؤأ ثغطمه بلحها بسخا١
بن خنحأ ٣ٞض ٧اأ ؤبى بكغ ال ًلم بها ،و لضًه م٘ ؤبي الؿُٗض الؿحرافي مناْغد مكهىصد خى ٫اإلانُ ٤والندى وؤبغػىا ؤبى
خُاأ الحىخُضي في ٦حابُه "ؤلامحإ واإلااانؿة" و"اإلا٣ابؿات"( (٣ٞ ،ض ؤؾهم ؤبى بكغ متى بن ًىنـ في برغاء الٟلؿٟة الٗغبُة
بن٣لها من الؿغٍانُة بلى الٗغبُة.
- 4ال ىزًة في الٔهس ألاهسلس ي:
قه ــض الحاعٍش ألانضلسخي ٞحىخات بؾعمُة ٦سحرد بلى طانب الانحهاعات والحُىع الظي ثمحز به ىظا الٗهض ٖلى مضي
ٖهىعو ،زانة ٖلى الهُٗض ألاصبي وال٨ٟغي٣ٞ ،ض ٖغٞد ثل ٪الٟترات بانٟحاخها ٖلى ال٨سحر من الس٣اٞات الىاٞضد ،بياٞة
بلى الضوع ال٨بحر الظي لٗبحه ألا٢لُات في برغاء الخًاعد ألانضلؿُة ،ىظا بلى طانب الخؿامذ والحٗاٌل الظي ثمحز به الٗهض
ألانضلسخي ،زانة مضًنة ٢غَبة ألانضلؿُة التي ٖغٞد آنظا ٥بٗلمائها وٞعؾٟتها من اإلاؿلمحأ واإلاؿُدُحأ ،وزانة الحهىص
الظًن ونلىا بلى ؤوض مجضىمٗٞ ،ضت بظل٢ ٪غَبة من اإلاغا٦ؼ
((
الُٗٓمة للس٣اٞة الحهىصًة في الٗهغ ألانضلسخي ،ومن ؤقهغ ٖلمائها آنظا" ٥مىسخى بن مُمىأ.
ٖغ ٝمىسخى بن مُمىأ باَعٖه الىاؾ٘ في ٖلم الٟل ٪واإلانُ ٤والخؿاب والٟلؿٟة٦ ،ما ثإرغ بحٗالُم ؤخض ٖلماء حهىص
٢غَبة الظي ٖغ ٝباؾم حهىطا ال٩اىن ٣ٞض ٧اأ ًنهد بلى مدايغاثه ،ومن ناخُة ؤزغي ٧اأ ٖلى ٖع٢ة بالٟعؾٟة
اإلاؿلمحأ ،ومن مالٟاثه :م٣الة بٗنىاأ "في ؾبُل ث٣ضٌـ اؾم هللا "٣ٞض ٧اند بمسابة ّعص ٖلى ؤخض ٦باع ؤخباع الحهىص صٖا ٞحها
ؤبناء طلضثه بلى ٖضم الاؾخؿعم لئليُهاصات الضًنُة ،و٢ض ٧اأ لهظا اإلا٣ا ٫ثإرحر ٢ىي ٖلى الحهىص .

 التكرييت أبو زكريا حيي بن عدم  ،كلد يف تكريت سنة ٖٜٛـ . -2األب شتَت خليل الياسوعي :الًتاث العريب اظتسيحي  ،مقالة يف الوحيد للشيخ حيي بن عدم ،اظتكتبة البوليسية ،لبناف طٓ،ٜٔٛ
ص . ٕٛ
 ابن الندَل  :الفهرست :مطبعة مصر :دط  ،ص ٖ. ٕٙ موسى بن ميموف من مواليد ٖ٘ٔٔ مبدينة قرطبة األندلسية ،قاـ تالميذ موسى بن ميموف على نشر اسم أستاذىم يف مصر مثيف الشاـ ك اظتغرب كاألندلس ،كاستقر يف مصر ك عاش فيها حىت كفاتو ،عمل نقيبا للطائفة اليهودية ك طبيبا لبالط صالح الدين
بالقاىرة
.
األيويب فقد كاف بارعا يف الطب كمتقنا للعلوـ لو معرفة جيدة بعلوـ الفلسفة كيوجد معبد باشتو يف العباسية
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َّ
نكغ مىسخى بن مُمىأ عؾالة باللٛة الٗغبُة ًدص ٞحها الجماىحر الحهىصًة ؤًًا ٖلى الحمؿ ٪بالٗغود الىر٣ى والسبات
ٖلى ال٩ىاعذ التي ًغٍض هللا ؤأ ًمحدن بها قٗب بؾغاثُل( (،من مالٟاثه ؤًًا "مكِنه ثىعاد" ؤي "صاللة الخاثغٍن" و"ازحهاع
ال٨حب لجالنُىؽ".
 -5املؼُحُة في الٔهس الٔثماوي:
ًظ٦ــغ ألاب لىَـ قُسى الُاؾىعي َّ
ؤأ ىنا ٥بٌٗ الكٗغاء واإلااعزحأ النهاعي في مٟححذ ال٣غأ الحاؾ٘ ٖكغ ،نظ٦غ من
بُجهم "نُ٣ىال التر "٥الظي ٌكهض له ألاب لىَـ قُسى بالح٣ضم بحأ آٖ ٫هغو٣ٞ ،ض ٧اأ ماعزا ولضًه من النٓم اإلاسجىٕ،
وله صًىاأ ًبل ٜخىالي 400نٟدة ثُغُٞ ١ه بلى طمُ٘ مًامحأ ال٨حابة من عراء ومضح والىن ٠والهجاء.
٦ما َّؤنه ٖاعى ؤصخاب اإلا٣امات ٞىي٘ مجها بخضي ٖكغد م٣امة نؿبها بلى ع ٍتاو صٖاو (الخاػم ) ومٟاع ٨ٞه ؾماو ( ؤبا
النىاصع ) وٍ٣ى ٫لىَـ قُسى٧ " :اأ له خؿن الحٗبحر وبضٌ٘ الل ٟٔوبلُ ٜاإلاٗاني ما ًضٖ ٫لى بغاٖحه في ٞنىأ ؤلانكاءَّ ،ؤما
قٗغو ٞهى ؾهل اإلاإزظ مُاب ٤إلا٣حطخى الخا ٫م٘ ٦ثرد الحٟجأ في النٗىت وألاونا ( ("ٝثب٣ى مداولة منه في و٢د ٦ؿضت
ُٞه آلاصاب والٗلىم  .وٚحرىم من الكٗغاء وألاصباء النهاعي الظًن ٧اند لهم مداوالت للجهىى باآلصاب الٗغبُةَّ ،
ل٨جها ب٣د
خبِؿة ال٣ىالب اإلاسجىٖة والنٓم اإلانسىعد.
- 3ؤزب ألاكلُات السًيُة في الٔلط الحسًث:
ٖــغ ٝألاصب الٗغبي الخضًص م٨ٟغٍن وؤصباء مؿُدُحأ ٢امىا بضوع محمحز في برغاء الس٣اٞة الٗغبُة والجهىى بها من
َّ
الجمىص والحسل٣ٞ ،٠ض خآٞىا ٖلى اللٛة الٗغبُة وآصابها وباصعوا بلى وي٘ اإلاٗاطم اإلاٟهلة للٛة الٗغبُة ونظ٦غ من طملة
ىاالء الباعػٍن ٖلى ؾبُل اإلاسا" ٫بُغؽ البؿحاني" ماؾـ ؤو ٫مضعؾة ٖغبُة خضًسة وواي٘ ؤو ٫معجم ٖغبي مُى ٫باؾم
"مدُِ اإلادُِ" والجؼء ألا٦بر من اإلاىؾىٖة اإلاٗغوٞة باؾم "صاثغد اإلاٗاع" ،"ٝوىنا ٥بٌٗ ألاؾغ الكامُة التي ىغبد بلى
مهغ بؿبب ما ٖاقه الٗنهغ اإلاؿُخي من ثُهحر ٖغقي في ؤواؾِ ال٣غأ٣ٞ ( ("19ض ثمحزوا في خ٣ى ٫ر٣اُٞة وؤصبُة و٨ٞغٍة،
٦ما َّؤجهم ؤؾهمىا في ثإؾِـ الصخاٞة ألاصبُة واإلاجعت ٦مجلة "الهع "٫لجغجي ػٍضاأ ،ومجلة "اإلا٣حُ "٠إلااؾؿها اإلاؿُخي
"ٞاعؽ نمغ" والتي ثسههد في البدىذ الٗلمُة وال٨ٟغٍة وألاصبُة الغاُ٢ة.
و٦ظلٖ ٪ملىا ٖلى بعؾاء صٖاثم اإلاؿغح الٗغبي ،و٢ض ٧اند ؤو ٫مؿغخُة قٗغٍة للمؿُخي "زلُل الُاػجي" " اإلاغوءد
والىٞاء" التي نجر ٞحها بك٩ل ٦بحر في "اؾحٗغاى ؤ٩ٞاعو وثمغٍغ زُاباثه الضًنُة والحٗغٍ ٠بالُ٣م التي ثضٖى بها النهغانُة
وطل ٪من زع ٫واٗ٢ة مكهىعد في الٗهغ الجاىلي" ٞدنٓلة الُاجي ٖنضما ؾإله النٗماأ ٖن ؾبب ىظا الىٞاء العجُب
ؤطابه َّؤنه الضًن النهغاني"( ،)4من زع ٫وٞاء خنٓلة الُاجي ؤعاص زلُل الُاػجي الحٗغٍ ٠بالضًانة التي ٌٗحن٣ها والتي ؤؾاؾها
اإلاغوءد والىٞاء ،الخاصرة طاءت مىطهة بالضعطة ألاولى بلى ال٣اعت الٗغبي اإلاؿلم٦ ،ما ْهغ مبضٖىأ وٞنانىأ قىام في ىظا
اإلاجا – ٫اإلاؿغح – ؤمسا ٫طىعض ؤبٌُ٣ٌٗ ،ىب ننىٕ وٚحرىما.

 كلفنسوف إسرائيل :موسى بن ميموف  ،مطبعة القاىرة  ،ط  ،ٜٖٔٙص . ٛ -2الياسوعي لويس شيخو :تاريخ اآلداب العربية (ٓٓ :)ٜٕٔ٘-ٔٛدار اظتشرؽ ،بَتكت ،طٔ ،ٖ،ٜٜٔص ٓٗ.
 اضتسيب عبد اجمليد :الركاية العربية اصتديدة كإشكالية اللغة ،عامل الكتب اضتديث ،إربد ،األردف ،طٔ ،ٕٓٔٗ ،ص.ٔٛ -قميحة جابر :األدب اظتسيحي ،موضوعاتو كمالػتو الفكرية-gkomeha@gmail.com .
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٦ما ّ
ؤأ ال٨ٟغ الٗغبي الخضًص ثبلىع ٖلى ؤًضي م٨ٟغٍن مؿُدُحأ ٦باع ؤمساٞ" ٫غح ؤنُىأ وؾعمة مىسخى ومِكُل
ٖٟل ٤وقبلي قمُل ومي ػٍاصد وٞغنؿِـ مغاف وٚحرىم.
َّؤما من الناخُة ألاصبُة ٣ٞض ؤؾهمد "الغابُة ال٣لمُة" في نكىء مٓاىغ الجضد والحنىٕ في ٞنىأ ؤصبُة مسحلٟة في
الكٗغ وال٣هة ال٣هحرد ،وىم نسبة من اإلاؿُدُحأ اؾحُاٖىا ؤأ ًنكيىا ؤو ٫خغ٦ة ٨ٞغٍة وؤصبُة وعواصىا طبراأ زلُل
طبراأ ومُساثُل نُٗمة ؤو ٫من ٦حب ال٣هة ال٣هحرد وهي "الٗا٢غ" وٖبض اإلاؿُذ خضاص وعقُض ؤًىب ونؿِب ٖغًٍة
وٚحرىم.
وال ننسخى في مجا ٫الغواًة ٞغنؿِـ مغاف "في عواًحه" ٚابة الخ ،"٤واإلااعر ال٨بحر وماؾـ الغواًة الحاعٍسُة وصاع
َّ
الهع" ٫طىعجي ػٍضاأ" "الظي ٦حب ٦حابا منهجُا ٖن ثاعٍش وآصاب اللٛة الٗغبُة منظ الجاىلُة ختى الٗهغ الخضًص مؿحُٗنا
ببٌٗ اإلاناهج ألاصبُة و٢ض مهض الُغٍ ٤للبدص اإلاجهجي في ثاعٍش التراذ الٗغبي .
أ  -حىضجي ظٍسان في الطواًة الحاضٍذُة الحسًثة:
ث٨خؿــب الغواًة الحاعٍسُة ٖنض ػٍضاأ مىايُٗها من ؤخضاذ الحاعٍش ؤلاؾعمي ل٨ن الؿاا ٫اإلاُغوح٦ ٠ُ٦ :حب مال٠
مؿُخي ٖن الحاعٍش ؤلاؾعمي  ،و بإًة عئٍة ؟.
َّ
ثناو ٫طىعجي ػٍضاأ في عواًاثه الحاعٍش ؤلاؾعمي من ٞجغ ؤلاؾعم بلى الٗهغ الخضًص م٘ الٗلم ؤأ طىعجي ػٍضاأ لم
ًغ٦ؼ ٖلى الٟترات اإلاكغ٢ة في الحاعٍش ؤلاؾعميَّ ،
وبنما ع٦ؼ في عواًاثه ٖلى الٟترات التي ثمسل نغاٖا بحأ مظىبحأ ؾُاؾُحأ ؤو
((
٦حلححأ محهاعٖححأ ٖلى الؿلُة.
 "1961بخضي وٖكغٍن عواًة ثاعٍسُة من ٞترد ما ٢بل ؤلاؾعم مغوعا بمغخلة نضع ؤلاؾعم
-1914
٦حــب ػٍضاأ من "
والضولححأ ألامىٍة والٗباؾُة وانتهاء بالٗهغ الخضًص ،وبطا نٓغنا بلى الجانب الضًجي في ىظو الغواًاتٗٞ ،لى الغٚم من ؤأَّ
طىعجي ػٍضاأ ٧اأ نهغانُا ،بال َّؤنه ٧اأ ٖغبُا نكإد ولٛة و٨ٞغا ور٣اٞة ،ىنا ٥ؤرغ واضر للمؿُدُة وثإرغ بها وبحٗالُمها من
زع ٫ط٦غو لل٨ناجـ وألاصًغد وخضًسه ٖن الغىباأ وال٨هنة وما بلى طل ،٪مسا ٫ما نجضو في عواًة " ؤعمانىؾة اإلاهغٍة" التي
بضؤىا بالخضًص ٖن َاثٟة ألا٢باٍ وٖع٢تها بالغوماأ الظًن ًضًنىأ بنٟـ الضًانة.
نجض في الغواًة َّ
ؤأ البُلة ؤعمانىؾة مؿُدُة من َاثٟة ألا٢باٍ وهي ابنة ػُٖم ألا٢باٍ اإلاؿُدُة بلى طانب طل٪
ًظ٦غ طىعجي ػٍضاأ بٌٗ ألاما٦ن وألاصًغد وال٨ناجـ من مسل "صًغ ماع طغطـ" وال٨نِؿة اإلاٗل٣ة ٦ما ٌؿحدًغ بٌٗ
ال٨هنة ،وثىُْٟه لبٌٗ ألالٟاّ اإلاؿُدُة من طل٢ ٪ىله" :ؤَلب من هللا ب٨غامة الٗظعاء مغٍم ناخبة ىظا الضًغ"( ،)2و ٢ىله
((
ؤًًا" ٣ٞالد بغباعد بهىت منس ٌٟبل ىى ؤ٢غب من ألاب :ثظ٦غي ٢ى ٫ال٨حاب اإلا٣ضؽ".
٧اأ طىعجي ػٍضاأ ولُض بِية نهغانُة محإرغد بحٗالُم الضًانة اإلاؿُدُة ومباصئها ،لظل ٪نلمـ ىظا الُاب٘ الضًجي في
ّ
ّ
مٗٓم عواًحه م٘ اندُاػو بلى ؤبناء َاثٟحه من زع ٫بْهاعىم في ؤخؿن نىعد مخؿامدحأ ،م٘ ؤنه ًغوي ثاعٍسا بؾعمُا بال
َّؤنه لم ٌؿحُ٘ ؤأ ً ٠٣مى ٠٢اإلاداًض من ىظو ألاصًاأ.

 اظتلك ىويدا ػتمد الريح :جورجي زيداف كركايات تاريخ اإلسالـ ،اطترطوـ ،ٕٓٔٓ ،صٗ . -2زيداف جورجي :أرمانوسة اظتصرية ،دار اصتيل ،بَتكت ،دط،صٔٚ
 -اظترجع السابق :ص.ٜٔ
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ازحاع طىعجي ػٍضاأ ٞترات من الحاعٍش ؤلاؾعمي امحاػت بالهغإ بحأ الُىاث ٠واإلاظاىب٨ٞ ،إنه ؤعاص جٗغٍة الحاعٍش
ؤلاؾعمي و٦كٟه لل٣غاء بضال من مداولة الحٗغٍ ٠به في ٢الب عواجي طضًض ومكىٞ ،١هل ٧اند له ؤٚغاى صًنُة طٗلحه ًسحاع
الحاعٍش ؤلاؾعمي ٖلى وطه الخهىم ؟ ،ألنه ومن ٚحر اإلاٗ٣ى ٫ؤأ ًحسلى ٖن ىىٍحه الضًنُة و انحماثه بلى ر٣اٞحه اإلاؿُدُة.
ب  -ح ران دلُل ح ران:

٢ضمنــا إلادة مىطؼد ٖن ؤصب ألا٢لُات في الٗهغ الخضًص ونٓغا ل٨ثرد ألاٖما ٫ألاصبُة لؤلصباء اإلاؿُدُحأ الٗغب ،ازترنا
الى٢ىٖ ٝنض ؤصب طبراأ زلُل طبراأ.
٦حـب طبراأ زلُل طبراأ بٗض بنكاثه لغابُة ال٣لمُة ٦حابه "النبي"٣ٞ ،ض ّ
ٖض ىظا ال٨حاب بمسابة "ؤلانجُل الساني" َط
لم
ًدمله من خ٣اث ٤وٖ٣اثض مغثبُة بالضًن اإلاؿُخيَّ ،
بأ اإلاحهٟذ له ًجض نٟؿه ؤمام ٦حاب م٣ضؽ مدمل بأعاء مسحلٟة وعئي
ٞلؿُٟة محٗضصد ٖن الخُاد واإلاىت الضًن وألازع ،١الخحر والكغ وٚحرىاٖ ،لى لؿاأ نبي ؤؾماو "اإلاهُٟى"٣ٞ ،ض الخٓنا
وطىص ثنام بِنه وبحأ ؤلانجُل من زع ٫ؾاا ٫ال٩اىنة  " :خضرنا ٖن الهعد ُٞجُبها ٢اثعَّ " :بن ٪ثهلحأ في يُ٣ح ٪وٖنض
خاطح :٪ول٨ن ،خبظا لى َّؤن ٪ثهلحأ وؤند في ٦ماٞ ٫غخ ٪ووٞغد زحراث ٪؟"( ( ،رم ًسبرىا ٢اثع "ٞةطا ؤنُٛد في ؾُ٨نة
ّ
ّ
اإلاجندة  ،بغٚبح ٪نغٚب
اللُل ؾمٗد الجبا ٫والبداع و ؤلاخغاض  ،ثهلي بهضوء وزكىٕ ٢اثلة ّ " :عبنا وبلهناً ،ا طاثنا
ّ
ّ
ّ
ونكحهي ،بننا ال نؿحُُ٘ ؤأ نلحمـ من ٪خاطة ألن ٪جٗغ ٝخاطاثنا ٢بل ؤأ ثىلض في ؤٖما٢نا ؤند خاطحنا ،و٧لما ػصثنا من
((
طاث ،٪ػصثنا من ٧ل ّ خيء".
ؤما نٓحرو في ؤلانجُل ٢ىلهَّ " :
ألأ ؤبا٦م ٌٗلم ما ثدحاطىأ بلُه ٢بل ؤأ جؿإلىوٞ (.هلىا ؤنحم ى٨ظا :ؤبانا الظي في
الؿماوات ،اٟٚغ لنا طنىبنا ٦ما نٟٛغ ندن ؤًًا للمظنبحأ بلُنا ،وال ثضزلنا في ثجغبة ل٨ن نجنا من الكغٍغ َّ
ألأ ل ٪اإلال،٪
وال٣ىد واإلاجض بلى ألابض ،آمحأ" (٨ٞ ،)3ما نعخٔ ثإرغ طبراأ زلُل طبراأ في ٦حابه النبي ٦سحرا بلى خض ٦بحر ،بحٗالُم ال٨حاب
اإلا٣ضؽ ،وؤؾلىبه ،ومن ناخُة ال٨ٟغ ؤًًا ومسا ٫طل ٪ما ٢اله طبراأ ٖن اإلادبة " :ؤخبىا بًٗ٨م بًٗا ،و ل٨ن ال ثُ٣ضوا
اإلادبة بالُ٣ىص ،بل لح٨ن اإلادبة بدغا محمىطا بحأ قىاَئ نٟىؾ٨م"( (ٞ ،هى ثنام م٘ ما طاء في ؤلانجُل في ٢ىله " :ىظو
((
ألخض خب ؤٖٓم من ىظا ،ؤأ ًً٘ ؤخض نٟؿه ألطل ؤخباثه".
ونُتي ؤأ ثدبىا بًٗ٨م بًٗا ٦ما ؤخببح٨م لِـ ٍت
ٌكحر طبراأ في ىظا ال٨حاب بلى ؤىمُة الضًن وثصخُذ بٌٗ اإلاٟاىُم خى ٫الحٗلُم والبُ٘ والكغاء وٚحرو من الحٗالُم
التي ٢ام بحىيُدها وقغخها ٖلى منىا ٫ؤلانجُل٦ ،ما ثماهى في الحنام مٗه في ُُٟ٦ة َغح ثعمُظ ٌؿىٕ بٌٗ ألاؾيلة وىى
خُنيظ ٢الد له اإلاُغد :ىات لنا
ً٣ىم باإلطابة ٖجها ،وىظا ما نجضو في ٦حاب "النبي " لجبراأ ٣٦ىله مسع ٖلى لؿاأ اإلاُغد" :
ٍت

 جرباف جرباف خليل :النيب :دار صاحل تالنتيقيت ،جباية ،طٖٕٓٓ ،ص ٔ.ٜ -2جرباف جرباف خليل :النيب ،ص ٖ.ٜ
 الكتاب اظتقدس  :أم كتب العهد القدَل كالعهد اصتديد ،دار الكتاب اظتقدس يف الشرؽ األكسط ،مصر ،ط ٔ ،ٕٓٓ٘ ،إؾتيلمىت  ،٘.ٙص ٘.
 جرباف جرباف خليل :النيب ،ص ٖٖ. -الكتاب اظتقدس :رسائل بولس إىل أىل ركمية ٗٔ ،ٕٔ،ٖٔ،صٖٗٔ.
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زُبة في اإلادبة"(َّ .)1ؤما في ؤلانجُل ٞىعص طل٦ ٪ما ًلي" :في طل ٪الُىم طاء بلُه نضُ٢ىأ ،اللظًن ً٣ىلىأ لِـ ُ٢امةٞ ،ؿإلىو
((
."...
بلى طانب صٞاٖه ٖن ُٖ٣ضثه هي ؤًًا في عؤي مداولة للحٗغٍ ٠بالضًانة اإلاؿُدُة وبمباصئها والهض ٝمجها طٗل ال٣اعت
الٗغبي ًحإرغ بهظو الحٗالُم م٘ الٗلم َّ
ؤأ ؤٖما ٫طبراأ ألاصبُة آنظا٧ ٥اند مىطهة بلى ال٣اعت الٗغبي اإلاؿُخي واإلاؿلم ٖلى
الؿىاء ،وىى لم ًغإ ولم ًٟغ ١بُجهما ،وطه زُاباثه مباقغد ٖلى ؤلؿنة ؤبُاله مدملة بإ٩ٞاعو الضًنُة والٟلؿُٟة٦ ،ما َّ
ؤأ
ؤصب طبراأ اإلاؿُخي ًسحل٧ ٠ل نىٖا ما ٖن ألاصب الٗغبي ؤلاؾعمي زانة من الناخُة الضًنُة واإلاىايُ٘ واإلاًامحأ ،هي في
مٗٓمها مؿُدُة في الٓاىغ والباَن٦ ،ما َّ
ؤأ مداولحه ىى وؤصباء الغابُة ال٣لمُة في السىعد ٖلى ث٣الُض الكٗغ الٗغبي
ّ
ال٣ضًم والحمغص ٖلى ال٣ىالب الكٗغٍة ما هي بال مداولة مجهم لجٗل ؤصب ٖغب مؿُخي زام بهم مؿحمض من التراذ اإلاؿُخي
ومسال ٠لؤلصب ؤلاؾعمي.
 - 4ألاكلُات في ألازب املٔاكط:
ؤنحــج ال٨ٟغ الٗغبي اإلاؿُخي ال٨سحر من ألاٖما ٫وآلاراع ألاصبُة والٗلمُة٦ ،ما ؤؾهم في نكإد الس٣اٞة الٗغبُة ٖلى وطه
الٗمىم-ؾىاء ٧اند ر٣اٞة بؾعمُة ؤو مؿُدُة -وثُىٍغىا ٖلى ّ
مغ الٗهىع ،زانة في مجا ٫الغواًة الٗغبُة اإلاٗانغد التي
قهضت ثُىعا ٦بحرا ٖلى ًض ؤؾماء ٦سحرد من ال٨حاب اإلاؿُدُحأ نظ٦غ مجهم :خنا مُنة وبمُل خبُبي ،بصواعص الخغاٍ ولىَـ
ٖىىٚ ،الي ق٨غي وؤمحأ مٗلى٧ ،ٝىلُد الخىعي وبًمُلي نهغ هللا ،طبرا ببغاىُم طبرا وبى ٫قائو ،٫ؾناأ ؤنُىأ
ونمىثُل قمٗىأ .وٚحرىم من ألاصباء الٗغب اإلاٗانغوأ .
ؤعصنا من زع ٫ىظا الٟهل ؤأ نجُب ٖلى ؤلاق٩الُة اإلاُغوخة خى ٫ىىٍة ال٨حابة لضي ال٨حاب الٗغب ٚحر اإلاؿلمحأ،
والظًن ًنحمىأ بلى الضًانة اإلاؿُدُةٞ ،من زع ٫بٌٗ ألاٖما ٫ألاصبُة منظ الٗهغ الجاىلي وختى اإلاٗانغ ،ؤم٨ننا ؤأ نلمـ
َابٗا زانا في ؤصبهم ثمحز بُُٟ٨ة َغح ؤ٩ٞاعىم وثمغٍغ زُاباتهم الضًنُة ؾىاء ٖن َغٍ ٤ثىُْ ٠ألالٟاّ والٗباعات
اإلاؿُدُة ،ؤو ط٦غىم لؤلما٦ن وال٨ناجـ ،ؤو الضٞإ ٖن مٗح٣ضاتهم الضًنُة بلٛة ٖغبُة وولُضد بِية ٖغبُة ومىطهة ل٣اع ٍتت
ٖغبي مؿلم٢ ،ض ث٩ىأ الٛاًة من خًىع الضًن اإلاؿُخي وثجلُه صازل النهىم ألاصبُة الحٗغٍ ٠بُٗ٣ضتهم وانحماءاتهم
الضًنُة والخٟاّ ٖلحها وؾِ ألاٚلبُة اإلاؿلمة .
كائمة امللازض و املطاحٕ :
-1املطاحٕ :
 .ابن النضًم" :الفهطػد" ،مُبٗة مهغ :صٍ .
 .2ابن ؾعم الجمخيً " :بلات فحىٌ الـٔطاء ،الؼفط ألاوٌ" ،مُبٗة اإلاضني ،مهغ ،صٍ.
 .ؤخمض ؤمحأ :فجط ػالم" :بحث في الحُاة الٔللُة في كسض ػالم والسولة ألامىٍة" ،صاع ال٨حاب الٗغبي ،بحروت،10ٍ ،
.1969
.2012
 .ثى ٤ُٞبغو" :ثاضٍر الٔطب اللسًم (ثاضٍر الٔطب كبل ػالم" ،صاع الىعي ،الجؼاثغٍ ،
.2003
 .طبراأ زلُل طبراأ" :الىبي" ،صاع نالر ثعنخُُ٣د ،بجاًةٍ ،
 جرباف جرباف خليل :النيب  ،ص .ٕٛ -الكتاب اظتقدس :إؾتيل مىت ،ٕٔ ،ٕٕ ،صٕٔ.
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 .طبراأ زلُل طبراأٓ" :طائؽ املطوج" ،صاع الجُل ،بحروت ،ص ٍ.
.1994
 .7طمُل طبر" :املجمىٓة الياملة ملالفات ح ران دلُل ح ران" ،صاع الجُل ،بحروت،ٍ ،
.1999
 .8طىعجي ٦نٗاأ" :محمس وال ىزًة" ،صاع بِؿاأ للنكغ ،بحروت،1ٍ ،
 .9طىعض شخاثة ال٣نىاجي" :املؼُحُة والحواضة الٔطبُة" ،اإلااؾؿة الٗغبُة للضعاؾات والنكغ  ،ص. ٍ ،
 . 0خؿن زالض" :مىكف الىبي كلى هللا ٓلُه وػلم مً السًاهات الثالذ الىريُة والىلطاهُة وال ىزًة" ،صاع ؤلاؾعمي ،ص،
ٍ.
.2003
 .خنا الٟازىعي" :املىحع في ألازب الٔطبي وثاضٍذه ،الجعء ألاوٌ ألازب الٔطبي اللسًم" ،صاع الجُل ،بحروت،3ٍ ،
.1995
 . 2ؾمُُذ صُٚم" :ؤزًان ومٔحلسات الٔطب كبل ػالم" ،صاع ال٨ٟغ اللبناني ،بحروت،1ٍ،
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ؤزب الاػحلطاخ و الاػخىجاز باألهسلؽ
ؤ .دىلة مِس ي ـ حامٔة محمس الـطٍف مؼآسًة – الجعائط

امللخم :
بأ ما ثنبغي ؤلاقاعد بلُه في مؿتهل ىظا اإلالخو  ،ىى ؤأ الٗغب إلاا ٞحدىا بعص ألانضلـ ٢ض خملىا بلحها من بحأ ما خملىا
بعٚتهم  ،و لٛتهم  ،و آصابهم ٦ ،ما وطض ألاصب الٗغبي في البِية ألانضلؿُة نٟؿها ما ٌؿخسحر الخُا ، ٫و ًدغ ٥الٗىاَ ٠و
الىطضاأ ٞ ،إػصىغ ألاصب ٞحها و ثُىع  ،و ا٦خؿب محزات زانة  ،ثٟغص بها ٖن ؤصب اإلاكغٓٞ ، ١هغت ٖضًض الٟنىأ الكٗغٍة
طات الُاب٘ ألانضلسخي الهغ ٝمجهاٞ :ن اإلاىشخات  ،و ٞن الؼطل  ،وٞن الاؾحهغار و الاؾخنجاص  .و في ىظو اإلا٣ا ٫ؾنٗجى
بهظا ألازحر إلاا ٧اأ له من خٓىد لضي قٗغاء ألانضلـ باٖحباعو الؿبُل ألاوخض لجم٘ ٧لمة ملى ٥اإلاؿلمحأ في بعص اإلاٛغب  ،و
اؾحجهاى ىممهم للحهضي لًغبات النهاعي ٩ٞ ،اأ قٗغ الاؾخنجاص صٖىد بلى الجهاص والاؾخنٟاع للضٞإ ٖن البعص
وألاعواح  .و ٢ض اعث٨ؼت اإلا٣الة ٖلى مجمىٖة من ال٣هاثض ٧اند ؤٚلبها منح٣اد من الٗهض اإلاىخضي-خحأ يٟٗد نٟىٝ
الضولة ألانضلؿُة -مداولحأ من زعلها ث٣صخي الجانب الحاعٍذي و الٟجي و ألاؾلىبي لهظا الٟن  ،ؾاٖحأ إلبغاػ اإلاناؾبات
التي ُ٢لد ٞحها ىظو ال٣هاثض و ْغوٞها  ،و ألاىضا ٝالتي ٧اند ثهبى بلحها  ،و ما مضي مؿاىمة ىظا الٟن اإلاؿحدضذ في
بعؾاء مٗالم ألاصب اإلاٛغبي و ألانضلسخي ٦ ،مهض لتراذ خًاعد ؤمة .
اليلمات املفحاح  :قٗغ  ،اؾحهغار  ،اؾحٛارة  ،بعص ألانضلـ  ،الاؾخنجاص  ،الٗغب
ثمهُس :
710م) ٖلى ارغ الخمعت التي قجها الٟاثذ (َاع ١بن ػٍاص) م٘ طِكه
ل٣ض ٞحذ الٗغب بعص ألانضلـ في ندى (92ىـ/
الجغاع ٖلى قبه طؼٍغد( اًبرًة)  ،التي ٧اند ثترب٘ ٖلى مىٗ٢ا من ؤزهب ما ث٩ىأ الب٣إ ٩ٞ ،اند ٢غَبة لالاد الضنُا ً ،حض٤ٞ
بلحها الخحر  ،و ثؼصهي ٞحها ال٣هىع و اإلانتزىات  .و ٞحها (الجام٘ ال٨بحر) و ىى من ؤ٢ضم آراع ألانضلـ و ؤعوٖها  .و ٧اند
(ٚغناَة) (٦ضمك )٤و ٞحها (٢هغ الخمغاء) 1.و ىظا ما طٗل مجها ٢بلة ال٣هاص و مٗلم للٟاثذ و الٛاػي ٞ ،حدٟؼ لها نسبة من
عطاالت الٗغب و ٢اصاتهم  ،اإلاكهىص لهم باإلا٣ضعد  ،من ؤمساٖ( ٫مغو بن الٗام) ،و (ٖ٣بة بن نا ٘ٞالٟهغي) و بنىو (ُٖاى) و
(ٖسماأ) و (ؤبى ٖبُضد)  ،و( ؤبى اإلاهاطغ صًناع)  ،و (ػىحر بن ِ٢ـ)  ،و (خؿاأ بن النٗماأ) و (مىسخى بن نهحر)  ،و بنىو
(ٖبض هللا) و (ٖبض الٗؼٍؼ) و (مغواأ) ٩ٞ .اأ ٞجغ ٞحذ بعص ألانضلـ بحأ ال عٍب ُٞه ؤمام الُٗىأ اإلاتر٢بة لهظا الُىم اإلاكهىص ،
ًىم ًجهاع الخاطؼ الظي ًٟهل بحأ الكغ ١و الٛغب  ،لحمحض ب٣إ الٗالم ؤلاؾعمي و ثخؿ٘ مؿاٞاثه .

 -حنا الفاخورم  :اصتامع يف تاريخ األدب العريب ( األدب القدَل)  ،دار اصتيل  ،بَتكت-لبناف  ،ص ٔ.ٜٛ
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و ٢ض جٗا٢ب ٖلى خ٨مها والد بجي ؤمُة وىظا بٗض ٞغاعىم من الخ٨م الٗباسخي في اإلاكغ ، ١لُ٩ىأ ٖهضىم ٖهض اػصىاع و عقي و
4
خًاعد  ،قُضت ٞحها الٗمغاأ و خٟل ٞحها بالٗلم  ،لُلُه ٖهض ملى ٥الضو ٫الُىاث ،2٠و ٖهض اإلاغابُحأ ، 3و ٖهض اإلاىخضًن
 ،رم ٖهض بجي ألاخمغ ،5و ٢ض ٧اأ ٖهض ايُغابات و ٞىى و انح٩اؾات ؤصت بلى ػوا ٫بغٍ ٤الخًاعد الٗغبُة و اجهُاعىا .
و إلاا ٧اأ ألاصب مؼامنا بُبُٗحه للحُىعات الحاعٍسُة و الؿُاؾُة و الاطحماُٖة ًؼصىغ باػصىاعىا  ،و ًًمدل
بايمدعلها ٌٗ ،اٌل و ٌؿاًغ ث٣لباتها ٣ٞ ،ض ٧اند ىظو الخُاد نٟؿها ثنٟؿا ٨ٞغٍا و ؤصبُا له بال ٜألارغ ٣ٞ ،ض خمل الٗغب –
باإلياٞة بلى صًجهم و خًاعتهم – ر٣اٞتهم بلى ألانضلـ  ،التي صٖمها الخ٩ام و باع٧ىا ال٣اثمحأ ٖلحها ٗٞ ،ملىا ٖلى بنكاء
اإلاٗاىض الٗلمُة  ،و ؾاٖضوا ٖلى ن٣ل مالٟاتهم اإلاهنٟة في بلى اإلاٛغب ٟٞ .كا ألاصب في ألانضلـ ٞكىا واؾٗا  ،و الؾُما
الكٗغ منه  ،و ٧اند اإلاغخلة ألاولى مغخلة انح٣ا ٫ألاصب اإلاكغقي بلى اإلاٛغب  ،رم ؤزظ الحإرحر اإلاكغقي في الحًائ ٫و طل ٪منظ
ال٣غأ الخاصي ٖكغ مُعصي  6.النكٛا ٫الؿ٩اأ الخضزي الٗهض باإلؾعم بحٗلم ؤنىله و الخكب٘ بحٗالُمه الؿماوٍة  ،رم ؤولىا
اىحمامهم بٗض طل ٪بالٗلىم ألازغي  .و ىظا ما طٗل من ٞنىأ ألاصب في بعص ألانضلـ ؤو ٫ألامغ هي مجغص ث٣لُض ألصب اإلاكاع٢ة
ٚحر مؿح٣لة ٖجها بُاب٘ زام و ال بؿمة ممحزد  .و ل٨ن لم ًُل ىظا الحإرحر و ؤزظ ًحًاء ، ٫وىظا بٗض نبىٖ ٙضص ٦بحر من
ؤبناء ألانضلـ في ألاصب و الكٗغ و اإلاىؾُ٣ى ٞ ،اؾحدضرىا ٞنىنا من الكٗغ ٢لضىا ٞحهم اإلاكاع٢ة  ،مجها ٞ :ن اإلاىشخات ،
و الؼطل  ،و قٗغ الاؾحٛارة .
 -1ػب الخؼمُة :
و ٦ما ؤؾلٟنا الظ٦غ ٖن يغوعد معػمة ألاصب ألانضلسخي لخغ٦ة الح٣ضم في ألاويإ الحاعٍسُة من انحهاعات و بقاصد بجهىص
479ىـ) ٟٞ ،ي ْل ىظو
ألامغاء في مىا ٠٢محٗضصد ٧ ،اأ من ؤبغػىا اإلاض الجهاصي و الحطخُات التي بظلد في( الؼال٢ة )(
الٓغو ٝو ؤزغي اؾحدضذ قٗغ الاؾحٛارة ؤو ما ًُلٖ ٤لُه ؤًًا بكٗغ الاؾخنجاص و الاؾخنٟاع و الاؾحهغار و اؾحجهاى
الهمم  ،و ٢ض ؤطم٘ الضاعؾىأ و اإلااعزىأ ٖلى ؤأ ىظو الخؿمُات ٢ض ؤَل٣د ٖلى الكٗغ الظي نٓمه قٗغاء ألانضلـ ،
7
و ىى صٖىد بلى الجهاص و الضٞإ .
 -2الخلفُات الحاضٍذُة و الؼُاػُة لـٔط الاػحلطاخ :
ل٣ض اعثبُد ْغو ٝنكإد قٗغ الاؾحٛارة بحساط ٫ملى ٥ألانضلـ و ثٟغ ١وخضتهم و انكٛالهم ٖن نكغ ؤلاؾعم و
جٗالُمه في عبىٕ البعص و بحأ الٗباص ببظ ٫ؤمىالهم و و٢تهم ٖلى نىاصي اللهى و الغاح و خانات ال٨غر و صوع النساؾة  ،و ثدىٍل
نٓغىم ٖن الٗضو الخ٣ُ٣ي  ،و اىحمامهم بمداعبة بًٗهم بًٗا ٞ ،إزظ الٗضو ًحجغؤ ٖلحهم و ٌؿحىلي ٖلى بعصىم قِيا
ٞكِيا  ،بلى ؤأ يٟٗد ٧لمة اإلاؿلمحأ  ،و اػصاص ألاٖضاء باإلا٣ابل ٢ىد و طغؤد ٖلحهم ٣ٞ ،ض ٧اند الخمعت ٖلى ألانضلـ ؤقبه
بدمعت ؤلاباصد  ،جؿحإنل ٧ل خيء  ،و لم ً٨ن الٗضو ًُ٣م وػنا للمٗاىضات و اإلاىارُ ٤و قغوٍ الخؿلُم التي ثبرم  ،ؤو
ٌؿحضعض ؤصخابها في اإلاضأ و ال٣غي و ال٣عٕ و اإلاٗاع . ٥و ٧اأ النؿاء ًحٗغين للؿبي و ألاَٟا ٫للبُ٘ و الكُىر لل٣حل  .و من
 – 2دامت فًتة حكمهم منذ سنة (ٜ٘ٗىػ )ٜٔٓٔ/إىل (ٖ٘ٙىػ. )ٔٔٗٔ/
 دامت فًتة حكمهم منذ سنة (ٜ٘ٗىػٔٔٓٔ/ـ) إىل (٘٘٘ىػ. )ٔٔٙٓ/ دامت فًتة حكمهم منذ سنة (ٕٗ٘ىػٕٜٔٔ/ـ) إىل (ٙٙٚىػ. )ٕٔٙٛ/ دامت فًتة حكمهم منذ سنة (ٖ٘ٙىػٕٖٔٚ/ـ) إىل (ٜٛٛىػ. )ٜٕٔٗ/ حنا الفاخورم  :اصتامع يف تاريخ األدب العريب  ،اظترجع السابق  ،ص ٔ. ٜٚ – 7ػتمد رضواف الداية  :يف األدب األندلسي  ،طٔ ،دار الفكر اظتعاصر  ،دمشق -سورية  ٕٓٓٓ ،ص ٓ. ٔٙ
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ىنا ٧اأ ون ٠اإلاأسخي في ىظا الكٗغ طؼءا محمما لضٖىات الكٗغاء اإلاناصًة باإلٚارة و الٗىأ و اؾحضعا ٥خا ٫الٗغب و
اإلاؿلمحأ  8.و ىظا ما صٖا الخاطة لٓهىع قٗغ ً٣ىم ٖلى اؾحجهاى ٖؼاثم ملى ٥اإلاٛغب الٗغبي بهٟة زانة  ،و ىمم
اإلاؿلمحأ في قتى ؤنداء اإلاٗمىعد بهٟة ٖامة ٧ .ي حهبىا لنجضد بزىاجهم باألنضلـ ألأ ؤلاؾعم ًجمٗهم  ،وؤزىد الضًن
ثىخضىم .
و قٗغاء ألانضلـ ٦ؿاثغ مؿلمحها ْلد ؤُٖجهم مكضوصد بلى ؤىل اإلاٛغب ال٨بحر  ،و ؾاثغ البعص الٗغبُة التي جؿحُُ٘ الٗىأ و
ؤلاٚارة ً ،ساَبىأ به ٢لىب ملى ٥اإلاؿلمحأ ٖامة  ،و ملى ٥اإلاٛغب الٗغبي زانة من مغابُحأ و مىخضًن و مغٍنحأ ،
ِٞؿحجاب لهغٍسهم خُنا  ،و ثهم آلاطاأ ٖنه ؤخُانا . 9و ىظا ما طٗل من قٗغ الاؾحٛارة قٗغا ناص٢ا ٖبر ٖن مإؾاد
ألانضلـ و ن٨باتها الخؼٍنة  ،و سجل مٗٓم ألاخضاذ و الهجمات التي قند يض ه  ،و الحاعٍش ًظ٦غ جٛلب الٗضو ٖلى
456ىـ) و ما طغي ٞحها من ٓٞاج٘ ال٣حل و الؿبي و الاؾخباخة التي ثُ٣غ
(بغبكتر) ال٣غٍبة من (ؾغ٢ؿُة) بالسٛغ ألاٖلى ؾنة (
10
لها ال٣لىب صما و ثنبى الُٗىأ ٖن مُالٗتها في الحىاعٍش  .و ٢ض خغ٦د ىظو الىاٗ٢ة ٢غٍدة الكاٖغ ( ابن الٗؿا ، )٫طٗلحه
ًنٓم ٢هُضد ثهىع ما خل ًىميظ :
َط
ُ
الانماء .
ثسِ ل٨ن قإجها
ؾهم
لم ِّ
و ل٣ض عمانا اإلاكغ٧ىأ ِّبإ ٍت
لم َط
َط
ًب ٤ال ٌة
طُل و ال بُد ـ ُـاء .
٢هىع خغٍمها
ىح٩ىا بسُلهم
طاؾىا زع ٫صًاعىم ٞلهم بها
باثد ٢لىب اإلاؿلمحأ بغٖبهم
٦م مىي٘ ٚنمىو لم ًغخم به
و ل٨م عيُ٘ ٞغ٢ىو من ّؤمــه
و لــغب مىلـىص ؤبـىو مـجـ ّـض٫
و مهىنة في زضعىا مذجىبة

ٌة
ٚاعد قٗ ـ ـ ُ
في ّ
ـىاء .
٧ل ًىم
ٞدماثنا في خغبه ــم طبن ـ ُـاء .
َٟل و ال ٌة
ٌة
قُش و ال ٖـظع ُاء .
ٌة
ٞله بلحهـا ضجة و ُب ٛـ ـ ُـاء .
ُ
البُضاء .
ٞى ١التراب و ٞغقه
ُ
اؾحسٟاء .
٢ض ؤبغػوىا مالهــا

11

و انٛماؾهم في اعث٩اب
(ٞابن الٗؿا )٫و نٓغا الثجاىه الؼىضي ٢ض ؤعط٘ انح٩اؾة الٗغب بلى بٗضىم ٖن جٗالُم الضًن
الغطاثل و اإلاٗاصخي  ،و ىى ما اثٖ ٤ٟلُه رلة من اإلااعزحأ  ،خُص طىبىا لل٣ى ٫ؤأ ؾبب ٞكل الغٍذ باألنضلـ  ،ث٣اَ٘
12
اإلاؿلمحأ من ؤىلها  ،و ب٢بالهم ٖلى اللظات  ،و بىمالهم ؤمىع الجهاص في ٦سحر من ألاما٦ن .
و من بحأ ؤقض الكٗغاء مٗاعية ٖلى ما ًدهل في بعص ألانضلـ ( ؤبى خٟو ٖمغ بن الخؿن الهىػني)  ،الظي
عاؾل (ٖباص) و صٖاو للجهاص و الظوص ٖن ألاعواح و البعص  ،و الحنبه للخُغ اإلادض ١بمضًنة (بغبكتر)؛ خُص ً٣ى: ٫

 – 8ػتمد رضواف الداية  :يف األدب األندلسي  ،اظترجع السابق  ،صٓ. ٔٙ
 – 9عبد العزيز عتيق  :األدب العريب يف األندلس  ،ص ٖٔٗ. ٗٔٗ-
 – 0شكيب أرسالف  :خاصة تاريخ األندلس  ،دار مكتبة اضتياة  ،بَتكت – لبناف  ، ٜٖٔٛ ،ص . ٜ٘
 إحساف عباس  :تاريخ األدب األندلسي عصر الطوائف ك اظترابطُت  ،طٔ  ،دار الشركؽ  ،عماف  ، ٕٓٓٔ ،ص ٖٗٔ . - 2شكيب أرسالف  :خاصة تاريخ األندلس  ،اظترجع السابق  ،ص . ٘ٛ
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ّ
خل الغػء و ال٣ىم ّ
ّ
ؤٖباص ّ
هج ــ٘ ٖلى خالة من مسله ـ ـ ــا ًحى٢ـ ـ ــ٘ .
ّ
ّ
ٞل٦ ٤حابي من ٞغاٚـ ٪ؾاٖ ــة و بأ َاٞ ، ٫اإلاىنى ٝللُى ٫مىي٘ .
.................................
ُ
ُ
ؤٖباص يا ١الظعٕ و اجؿ٘ الخغ ١و ال ٚغب في الضنُا بطا لم ً٨ن ق ــغ. ١
ٗٞلى الغٚم من ٧ىأ خاصرة ( بغبكتر ) واٗ٢ة نٛحرد بالنؿبة لؤلخضاذ التي ثلتها ٞ ،ةجها ٢ض نبهد ملى ٥الٗغب إلاا ًضوع من
خىلهم ٩ٞ ،اأ لها الهضي البال ٜو ألارغ اإلاغثجى ٖلى نٟىؾهم ؛ ألجها ٧اند من ؤولى الن٨بات ٩ٞ ،اأ اؾخكٗاع الخُغ من
طغائها ٦سحرا  ،لحمسل بظل ٪الباٖص ألاوٖ ٫لى يغوعد الحٟا ٝالٗغب خى ٫عاًة واخضد ثجم٘ قحاتهم .
487ىـ) في ٖهغ صو ٫الُىاث ، ٠ؤوعص لنا ( اإلا٣غي) ناخب النٟذ ٢هُضد لكاٖغ لم
و إلاا ؾُ٣د (َلُُلة) ؾنة (
ًظ٦غ اؾمه  ،ثدمل من الى٢اج٘ الحاعٍسُة ما ً٣غبها من الؿغص ال٣هصخي الظي ًضٖى ُٞه خ٩ام ألانضلـ لنجضد بعصىم
بإؾلىب ًغاوح بحأ ؤلاراعد و الحٟج٘ ً ،ؼٖؼٕ ؾباتهم و ٌصخظ ىممهم للخاو ٫صوأ ؾ٣ىٍ عاًة الٗغب  ،طاء ٞحها ٢ىله :
لس٩ل ٠ُ٦ ٪ثبخؿم السٛـىع

ؾغو ًاعا بٗضما بئؿد زٛــىع .

.............................
َلُُة ؤب ــاح الٟ٨ـغ منـها

خماىــا ّ ،
بأ طا نب ــإ ٦بُ ــغ .

ٞلِـ مسالها بًىاأ ٦ؿغي
مدهـن ـ ــة ّ
ّ
مدؿنــة بُٗ ـ ـ ـ ــض

و ال مجها الخىعن ٤و الؿضًغ .

ٞاأ ٢لنا الٗ٣ىٍـة ؤصع٦ته ـ ْـم
ٞانا مسلهـم و ؤق ّـض مجه ـ ــم
ؤ نإمن ؤأ ًدل بن ــا انح ٣ــام

ثناولهــا و مُلبه ـ ــا ٖؿُــغ .
و ط ــاءىـ ُـم م ــن هللا النــُ٨ــغ .
نجىع  ،و ٌ ٠ُ٦ؿلم من ًجىع .
و ُٞنا الٟؿ ٤ؤطم٘ و الٟج ــىع .

............................
ثجاطبنا ألاٖاصي بانُنإ

ُٞن ــجظب اإلاسـ ّـى ٫و الٟـُ٣ــغ .

ٞبا ١في الضًانة ثدد زؼي

ثشبُ ــه الكىحهة و البُٗـ ــغ

...............................
ل٣ــض طىب الُُ٣ــن ٞـع ًُ٣ــن

و ّ
ٚغ ال٣ىم باهلل الٛـ ـ ــغوع .

13

 -إحساف عباس  :تاريخ األدب األندلسي عصر الطوائف ك اظترابطُت ،ص . ٜٔٗ-ٔٗٛ-ٔٗٚ

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

96

مجلة حُل السضاػات ألازبُة والفىطٍة  -الٔام الثاوي  -الٔسز ً 9ىلُى 2015

ٗٞلى بؿاَة ؤلٟاّ ؤبُات ىظو ال٣هُضد ٣ٞ ،ض بلىعت لنا و بك٩ل طلي معمذ قٗغ الاؾحهغار  ،لحُىع ىظا النىٕ من
الكٗغ في ىظا الٗهغ ٣ٞ ،ض ْهغ ْهىعا واضخا في ٖهغ صو ٫الُىاث ٠خُص ٣ٞض ؤىل ألانضلـ مضنا و مىا ، ٘٢اؾترص
14
اإلاغابُىأ بًٗها و يإ بًٗها آلازغ جهاثُا ًُ٦إ (َلُُلة) .
و بًٗ ٠الضولة اإلاىخضًة و انح٩اؾها ؤمام يغبات الٗضو  ،اقحض ْهىع ىظا النىٕ و اؾحمغ بلى ٚاًة ؤٞى ٫قمـ
الٗغب ٖن بعص ألانضلـ ٞ ،لما ث٩الب الٗضو ٖلى ألانضلـ في ؤوازغ صولة بجي ٖبض اإلاامن ٧ ،اأ اإلاضاٖ ٘ٞن( بلنؿُة ) ألامحر
(ػٍاأ بن ؤبي الخمعت) ٞايُغ بلى الاؾحٛارة بهاخب اٞغٍُ٣ة ( ؤبي ػ٦غٍا بن ؤبي خٟو) من صولة اإلاىخضًن  ،و ؤوٞض ٖلُه
بالغؾالة (ؤبا ٖبض هللا بن ألاباع الً٣اعي) الخا ٔٞال٩اثب الكهحر ٣ٞ ،ام بحأ ًضي الؿلُاأ (بحىنـ) و ؤنكضو ٢هُضثه
الؿُنُة الٟغٍضد٣ً 15ىٞ ٫حها :
ُ
َط
منجاتها َطص َطعؾـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الُغٍ ٤بلى
ؤصع ْ ٥بس ـُ ـ ـ ـ ــل ٪زـُ ـ ـ ــل هللا ؤن ــضلؿ ـ ـ ـ ــا بأ
ِّ
ٍت
ْ
منُّ ٖ ٪ؼ النهغ َط
و ىب لها من ٖؼٍؼ َط
النهغ ما ال َطحم َطؿ ْد ٞلم ًؼ َْ ٫ط
ملح ِّم َطؿ ـ ــا
ِّ
ُ
نب َط
البلىي َط
خكاقته ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُٞاإلاا طا٢د َط
اح َطم َطؿ ـ ـ ــا
ـاف مم ــا جٗـانُ ـ ـ ــه
و خـ ـ ـ ـ ِّ
ًـا للجؼٍغد ؤضخـ ـ ـ ــى ؤى ُـلهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ط ـ ًا
للخاصرات و ؤمسخى َطط ُّضىا جٗؿـ ــا
ـؼعا
ِّ
ِّ
ُ
 ٞـ ـ ــي  ٦ـ ـ ـ ـ ـ ّـل قاع ٢ـ ٍتـة ُ
ٌٗىص ُ
مإثمها ٖنض الٗضي ُٖغؾـ ـ ـ ـ ـ ــا
بإلاام باع٢ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍتـة
ُ
َط
َط
ألاماأ ًا
الؿغوع ؤؾ ــى
خظاعا و
و  ٦ـ ّـل ٚاعبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍتـة بجخ ـ ـ ـ ـ ــا ٝناثب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍتـة ثسجي
َط
َط َط
ُ
َط
ٖ٣اثلها اإلاذجىبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ألانؿ ـ ـ ـ ــا
م٣اؾ ُمه ـ ــم بال
ث٣اؾم الـ ـ ــغوم ال نالد ِّ
ُ
ُ
َط
النٟـ ؤو ما ًجز ٝالنٟؿ ــا
ًظىب
و في بلنؿُة مجهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و ٢غَـب ـ ـ ــة ما

َط
ُ
مضاثن خ ّـلهـ ــا ؤلاقـغ ُ
ٌة
ؤلاًماأ ُمبح ِّئ َطؿ ـ ـ ــا
طظالأ و ْاعثدـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
ا ٥مـبخؿم ـ ـ ــا
َط َط
ُ
ُ
و َط
ُ
ٌؿحىخل الُغ ٝمجها يٗ ٠ما ؤ ِّن َطؿا
الٗاثسات بـه ــا
ن َّح َطرْتهـا الٗـىاصي
ًــا للمؿاطض ٖ ْ
للنضاء ًُــغي َط
ؤرناءى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َطط َطغ َطؾـ ــا
ـاصت للٗـضي ِّب َطُ ًاٗ ـ ـ ــا و
ِّ
ِّ
لهٟي ٖلحها بلى اؾترطإ ٞاثتهـ ـ ـ ـ ـ ــا َط
َط َط 16
مض ًا
اعؾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا للمساني ؤنبدد صعؾ ـ ــا .
ِّ ِّ
ٞؿاعٕ ألامحر ( ؤبي ػ٦غٍا) لعؾحهغار باألؾُى ٫السُ٣ل و اإلاا ٫الجؼٍل  ،إلاا ؤخضرحه ىظو ال٣هُضد في نٟـ اإلال ٪من اعثُاح و
ؤرغ  ،و لكٟٛه بها وخؿن مىٗ٢ها منه ٞباصع باإلٖانة ؤىل (بلنؿُة)  ،التي ٧اند مدانغد من َغ ٝمل ( ٪بغقلىنة) و الظي
637ىـ) .
ؤزظىا نلخا ؾنة (
و من ال٣هاثض التي ٧اند ؤٚغايها ثضوع خى ٫اؾحجهاى الهمم  ،و اؾحجاقة الخٟاثٔ ،
الجهاص في ؾبُل هللا لنجضد الٗغب صالُة (ؤبي طٟٗغ الى٢شخي البلنسخي) التي ٢اٞ ٫حها:

 ػتمد رضواف الداية  :يف األدب األندلسي  ،اظترجع السابق  ،ص ٔ. ٔٙشكيب أرسالف  :خاصة تاريخ األندلس  ،اظترجع السابق  ،ص . ٙٓ-ٜ٘ -شكيب أرسالف  :خاصة تاريخ األندلس  ،اظترجع السابق  ،صٓ. ٙ
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ٞإبهغ ٞحها قمل ال٩اشخحأ َط
َط
َغٍضا .

ؤال لُد قٗغي ىل ًُ ُ
مض َّلي اإلاـضي
و ىل َطب ُ
بنهغد
ٗض ً٣طخي في الٗضو
ٍت

جٛاصعىم للمغىٟات خه ـُ ـ ـ ــضا

ًا٢ب
و ٌٛؼو ؤبى ٌٗ٣ىب في قند ٍت

ٌُٗض ٖمُض الخاعطحأ ٖ ـمـُ ـ ـ ــضا

و ًل٣ي ٖلى ؤٞغنجهم ٖبل ٨٦ـ ــل

ُٞتر٦هم ٞى ١الهُٗض ى ـجـ ـ ــىصا

ٌٛاصعىم ٢حلى و طغحى مبرخ ـ ـ ـ ــا
و َطً َْ ٟطح ُّ ٪من ؤًضي الُٛاد نىاٖم ــا

ع٧ىٖا ٖلى وطه الٟع و سجـ ــىصا
ّ ْ َط
17
نٓم الدجى ِّ ُ٢ ٫ـ ــىصا .
ثبضلن من ِّ

و من طل ٪ال٣هُضد التي زىَب بها ( ؤبى ػ٦غٍا بن ؤبي خٟو )ناخب (ثىنـ) ٖنض ؤزظ (بلنؿُة) :
اطٗل َطَ َطى َط
َط
ناصث ٪ؤنضلـ َطَ ٞطل ّب نـ ـ ـ ـ َط
اُٚد الهلُب َط
ْ
نضاء َطىا
ـضاءىـا و
ِّ
َط
الٗلُة َطْ ٞ
ٖاَٟح َط ٪ما َطً٣ي َطخ ْى َطب َطاء َطىـ ـ ــا .
اخ ُبهـا من
نغزد بضٖىثِّ َّ ٪
و بها ُ
ب٣اء لهم ؾــىي ُؾ ُبل ّ
ؾى َط
الًغاٖة َطٌؿل٩ىأ َط
ٖبُض َط ٥ال َط
اءى ــا .
ُ َط َط
ُص ُ
ضاد ًهابغوأ َط
ٖناءى ـ ـ ــا .
ٗٞىا ألاب٩اع الخُىب و ُٖىجها ٞهم الٛ
ُ
ُ
ال٣غٍب َط
الجؼٍغد ال َط
ُ
ب٣اءى ـ ــا .
الٟحذ
ب٣اء لهـ ـ ــا بطا لم ًًمن
ثل٪
َط
َط
ُ
ٞاؾخبّ ٤
الخنَُ ٠ط
طماءى ـ ـ ــا .
للضًن
ؤقٟى ٖلى َ َطغ ٝالخُاد طمائىا
ِّ
ِّ

18

و من ؤقهغ قٗغاء ألانضلـ الظًن ؤطاصوا في نٓم قٗغ الاؾحٛارة  ،نىنُة (ؤبي ب٣اء الغنضي) التي ً٣ىٞ ٫حها:
ٞع َطٌ َطَّ ٛغ بُُب الِٗل بنؿ ـ ـ ـ ـ ُ
ل٩ل خيء بطا ما ثــم ن٣هـ ـ ـ ُ
ـاأ .
ـاأ
ِّ
ِّ
ؾاءثه م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
َط
ُ
قاىضث ـهــا صو ٌة ٫من َّ
ـاأ .
ألامىع ٦ما
هي
ؾغ ُو َطػم ـ ــن َط ؤػ
و ىظو الضاع ال ثب٣ي ٖلى ؤخـ ــض

و ال ًضوم ٖلى خا ٫لها ق ـ ـ ُ
ـاأ .
ٍت

ًمؼ ١الضىغ خحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ٦ـ ـ ـ ــل

7
8

بطا نبد مكغُٞات و زغنـ ـ ـ ـ ــاأ .

و ًنحطخي ٧ل ؾُ ٠للٟناء و لــى

٧اأ ابن طي ًؼأ والٛمض ٚم ــضاأ .

ؤًن اإلالى ٥طوو الحُجاأ من ًم ٍتـن

و ؤًن مجهم ؤ٧الُل و ثُج ـ ـ ــاأ .

 اظترجع نفسو  ،ص. ٙٙ -شكيب أرسالف  :خاصة تاريخ األندلس  ،اظترجع السابق  ،ص. ٙٚ
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َّ ُ
اعم
و ؤًن ما ق ــاصو قضاص  ٞـ ــي ٍت

ؾاؾ ُ
ُ
ؾاؾحه في الٟغؽ َط
اأ .
و ؤًن ما

...................................
ٖؼ و ؾلُ ـ ُ
لهم بإوَاجهم ٌّي
ُ
ـاأ .
ِّ

و عاجُٗحأ وعاء البدغ في صٖـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍتـة
ٌة
نبإ من ؤىـل ؤنضلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ٣ٞض ؾغي بدضًص ال٣ىم ع٦بـ ـ ُ
ـاأ .
ؤٖنض٦م
ِّ
ٍت
ِّ
ٍت
ُ 19
٦م ٌؿحُٛص بنا اإلاؿحًٟٗىأ و ىم ٢حلى و ؤؾغي ٞما حهتز بنؿ ــاأ .
 -3الخلائم الفىُة و ألاػلىبُة و املىهىُٓة لـٔط الاػخىجاز:
بأ ل٩ل ببضإ ؤصبي ؾماثه و محزاثه الخانة به  ،و من اإلاا٦ض ؤجها مغثبُة اعثباَا ورُ٣ا بغوح الٗهغ و زهاثهه ،
و ٢ض وػٕ الضاعؾىأ اثجاىات قٗغ الاؾحٛارة في اثجاىحأ  :اثجاو ن ٘٣في بًٗه ٖلى ؤصب مضعوؽ  ،ؤي ناصع ٖن عوٍة و
٨ٞغ و ثإأ  ،و نغاو مهىٚا بهُاٚة معثمة ألصب الٗهغ و ُٞه زهاثهه ؤًًا  20.و اثجاو راأ محإرغ بدماؾحه ً ،نٟٗل
الكاٖغ ُٞه انٟٗاال قضًضا لخاصرة ما ٞ ،ةطا به ٌؿغٕ بلى جسجُل انُباٖه صوأ ؤأ ٌؿحٗمل ٨ٞغو وخضو ُٞهضع قٗغا جٛلب
ٖلُه الٗاَٟة صوأ الغوٍة  .و لهظا الؿبب نجض ٖضصا من ال٣هاثض التي ًبرػ ٞحها بىيىح ٖنهغ الخماؾة من ًٚبة
لؿ٣ىٍ مضًنة ؤو عٚبة في اؾترصاصىا 21.و ًحمحز ىظا النىٕ من الكٗغ بالبؿاَة و الؿهىلة في مٗانُه ً ،مُل ُٞه ناْمه بلى
الابحٗاص ٖن الهنٗة اللُٟٓة بال في ال٣لُل الناصع  ،ثحعخ ٤طمله و ٖباعاثه مؿغٖة لح٣ترب في ٦سحر من ألاخُاأ من اإلانسىع ،
ٞحإجي ؤ٩ٞاعو طلُة واضخة صوأ ٦بحر ٖناء ؛ ألأ ىظا الكٗغ ؤنع ىى ولُض الانٟٗا ٫و ألاخاؾِـ الٗاعمة التي جٛلب ٖلى
22
قٗغاءنا ٞحجٗله ؤ٦ثر نض٢ا و ؤ٢غب مٗاني و ؤؾهل ؤلٟاْا ألنه ولُض الاعثجا ٫و البضحهة .
ىظا ما ٧اأ من بٌٗ الخهاثو الٟنُة و ألاؾلىبُة لكٗغ الاؾحهغار و الاؾخنجاص  ،ؤما ٖن الُاب٘ الٗام له ٣ٞض
خىا قٗغ الاؾحٛارة معمذ بُٗجها نجضىا في ٢هاثضىم ٧الخماؾة  ،و خالة الُإؽ و ألامل التي ًنثروىا في ٢هاثضىم  ،و
طغؤتهم في ثىطُه الاتهام و الن٣ض إلا٩امن الًٗ ٠و الىىن لُحنبه الٗام و الخام بلحها ٦ ،ما نؿحإنـ ببٌٗ الخ٨مة – في
بٌٗ ال٣هاثض  -اإلانسىعد ٖلى بؿاٍ نٓمهم  ،ىظا صوأ بٟٚا ٫الٗاَٟة الخؼٍنة التي جٗلى نىت الكاٖغ و التي ثنم ٖن
نض٢ه  ،و م٣ضعثه اإلاحمحزد ٖلى ثهىٍغ الىا٘٢
ٞإما قٗغ الخماؾة ٞححجلى زانة في ٢هُضد (ابن ألاباع) التي مُلٗها :
َط ُ
َط
َّ
َط
الؿبُل َطبلى منجاتها َط
صع َطؾا .
بأ
ؤنضلؿا
زُل هللا
ؤصع ٥بسُلِّ ٪
و ٦ظا في ٢هُضد (ؤبي ب٣اء الغنضي) :
نٟىؽ ُ
ؤبُات لهما َط
ٌة
ٌة
ؤنهاع و ؤٖىاأ ؟
الخحر
ؤما ٖلى
ىم ٌةم
ؤال
ِّ
و ً٣ىٖ( ٫بض ال٨غٍم الِ٣سخي ألانضلسخي) ًدص ؤىل ألانضلـ ٖلى اإلا٣اومة و الُٓ٣ة للٗضو :

 - 9اظترجع نفسو  ،ص. ٜٙ
الدام  :يف األدب األندلسي  ،اظترجع السابق  ،ص . ٔٚٚ
 - 20ػتمد رضواف ة
 -2ػتمد رضواف الداية  :يف األدب األندلسي  ،اظترجع السابق  ،ص . ٔٚٚ
 - 22اظترجع نفسو  ،ص . ٔٚٚ
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ّ َط َّ
ٌة
ؤ٣ُٞىا ُ
ُ
ؤ٣ُٞىا ْ
ٌة
صخُذ ما ؤ٢ى ُ ٫و ما ؤخ٩ي .
ىم ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـه خضًص
واه ُجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغوا الن
َط َّ َط
23
َط
الضم٘ ًا
ٌة
الض ِّم ؤ ْأ ًب٨ــي!
ٟٞغى ٖلُه ٢اني
باُ٦ا
و من ٧اأ في ما ٢ض مطخى
و ال٣اعت لهظو ألابُات و ٚحرىا ًلمـ خغاعد و خماؾة ندؿها بحأ رناًا قٗغ الكاٖغ ،ثبضو في صٖىثه بلى الجهاص و في ونٟه
ما ٧اأ ًجغي من ؾ٣ىٍ اإلاضأ و يُإ الضًاع  ،و ثهىٍغو اإلاأسخي التي ٧اند ثدل بمضجهم  .و ؤبغػ ما ثبضو ىظو الخماؾة في
ال٣ٟغات التي ثهاصٞها في ال٣هاثض التي ٌؿحجهٌ الكاٖغ ٞحها الهمم و ًضٖى الؾترصاص ما طىب .
و لٗل لخالة الُإؽ التي لٟد خُاد و قٗىع ؤىل ألانضلـ بػاء ٣ٞضاجهم ألامل في ٖىصد بعص ألانضلـ  ،وثُلٗهم
الضاثم إلاٗحأ ًنجض يٟٗهم و ثٟغ٢هم الظي ؤصي بهم بلى الاجهُاع ؤمام يغبات الٗضو و ٚؼوو ألعايحهم  ،الباٖص الغثِـ في
ثغصص الكٗغاء في قٗغىم بحأ الُإؽ و ألامل ٞ ،نجضىم ثاعد ٌٛغ٢ىأ في الُإؽ و جؿىص ؤمامهم ؤًام اإلاؿح٣بل  ،رم نجضىم
ًنضٗٞىأ م٘ ألامل ثاعد ؤزغي ؛ ألأ الكاٖغ مجهم خُنما ًحدضذ ٖن اإلاإؾاد ًحدضذ ٖن خيء و ٘٢و خضذ  .و خُنما ًهضع
قٗغو ٖن ألامل ٞةنما ًهضع ألامل خيء و ٘٢وخضذ  .و خُنما ًهضع قٗغو ٖن ألامل ٞةنما ًهضع ٖن خيء ًحمجى ؤأ ً٩ىأ ؛
24
و لهظا نجض الكاٖغ ٌٛلب ٖلُه الُإؽ و بأ لم ٌٛاصع ألامل .
و من ال٣هاثض التي نؼٖد نؼوٖا مإؾاوٍا ؤبُات ٢الها (ابن الٗؿا )٫لخٓة الاؾخُعء ٖلى مضًنة ( َلُُلة ) :
ّ ُ
ّ
ٞما اإلا٣ام بها بال من الٛل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــِ
مُُ٨ـ ـ ـ ُـم
ًا ؤىل ؤنضلـ خسىا
ًا
السىب ًنؿل من ؤَغاٞه و ؤعي
رىب الجؼٍغد منؿىال من الىؾِ
ٖضو ال ًٟاع٢ن ـ ـ ـ ـ ـ ــا
و ندن بحأ ٍت

 ٠ُ٦الخُاد م٘ ّ
الخُات في ؾٟـ ِّـِ

25

و ً٣ى ٫ؤخض الكٗغاء مٗبرا ؤؾاو إلاباٚحة الٗضو بعص ألانضلـ َ ،البا النجضد من ناخب اٞغٍُ٣ة :
َط ُ
َط ُ ًا
َط
َط
اؾخُعءى ـ ـ ــا .
ؤ ْولىا الجؼٍغد نهغد بأ الٗ ـ ـ ـ ـ ــضا ثبغي ٖلى ؤُ٢اعىا
َط ُ
ُ
صاع الجهاص ٞع ث ُْ ٟح٨م ؾاخ ـ ــة

َط
َط
قهضاءى ـ ـ ـ ــا .
ؾاص ْت بها ؤخُائىا

......................................
ُ
ُ
ال٣غٍب َط
الجؼٍغد ال َط
ُ
ب٣اءى ـ ــا .
الٟحذ
ب٣اء له ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بطا لم ًًمن
ثل٪
َط
َط
َط ُ
ْ
ٞاؾخ ْبّ ٤
26
الخنَُ ٠طط َط
ماءى ـ ـ ــا .
للض ًِّن
ؤقٟى ٖلى َ َطغ ٝالخُاد طمائىا
ِّ
ِّ
و ً٣ى ٫آزغ ًغزي (َلُُلة) :
ُ
ٌة
َّ
ثنٛهد الخُاد ٞع خُـ ــاد
ٞلُل ُٞه ٌّي
ٌة
ىم مؿح٨ـ ـ ـ ـ ٌةـن

ٌة
و َّ
طحرد بط ال ُ
مجحر
وصٕ
و ٌة
ًىم ُٞه ٌّي
قغ مؿحُُـ ُـغ

 - 2اظترجع نفسو  ،ص ٔ. ٔٚ
 - 2ػتمد رضواف الداية  :يف األدب األندلسي  ،اظترجع السابق  ،ص ٔ. ٔٚ
 - 2إحساف عباس  :تاريخ األدب األندلسي عصر الطوائف ك اظترابطُت  ،ص . ٔٗٚ
 - 2اظترجع السابق  ،ص ٕ. ٔٚ
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و نغطى ؤأ ًُخُذ هللا َطن ْ
ه ًاغا

ٖلحهم  ،انه ن ْٗ َطم َّ
النهُ ُـغ
ِّ

27

و لٗل ألبُات (ؤبي بسخا ١الاقبُلي) التي ون ٠لنا ٞحها مىٗ٢ة (الٗ٣اب)  ،و التي اجهؼم ٖلى برغىا اإلاىخضًن زحر مساٖ ٫ن
ؤؾلىب اإلاغاوخة بحأ خا ٫ألامل و الُإؽ التي جؿللد بلى ٢لىب اإلاؿلمحأ  ،و التي ٖبر ٖجها نىت الكاٖغ في ٢هُضثه :
ُ
َط
َّ
الخؿاب
وٟ٢د لضي
٦إن٢ ٪ض
٢اثلة ؤعا ٥ثُُل  ٨ٞـ ًاـغا
و ٍت
ِّ
ّ
َط
ـاب
ٖ٣اب ٚضا َطؾ ًاببا
٣ٞلد لها  :ؤ٨ٞغ في
ِّ
ٍت
إلاىٗ٢ة الٗ ٣ـ ـ ِّ
28
َط
َط َط
٧ل باب !
ؤعى
ؤنضلـ م٣ام و ٢ض صزل البع من ِّ
ٍت
ٞما في ِّ
ٞباإلياٞة بلى خالة الُإؽ و ألامل التي ثجاطبتها ؤقٗاع الكٗغاء ٣ٞ ،ض خىت ٞهاثضىم مىيىٖات جٗغى لها قٗغاء
ألانضلـ بالن٣ض و الضعؽ و الحمدُو  ،ألأ ؤلابضإ ألاصبي ًٞع ٖن ٧ىنه ٞن ؤمة ما و خًاعتها ٞ ،هى عؾالة ؾامُة
ٌؿحٗملها اإلابضٕ للحٗبحر ٖن واٗ٢ه و ن٣ضو بطا لؼم ألامغ  ،ىظا صوأ بٟٚا ٫ؤأ ألاصًب ؤو الكاٖغ ىى بنؿاأ ب الضعطة ألاولى
و ٌٗبر ٖن بخؿاؾه ثجاو ؤي مىيىٕ زُحر .و ل٨نه من ناخُة ؤزغي ؤصًب و عطل طو ؤرغ ثىطُهي اطحماعي ٞ .مهمحه ثندهغ
في ُ٢امه بضوع الخُُب اإلادظع الظي ثنبه لؤلمىع الخُحرد ٞإؾغٕ لُحٟاصي ألامغ  .و بظل ٪لم ٌٗض الكٗغ مجغص جٗبحر ٖن
الكٗىع الظاجي  ،بل ؤنبذ طا ؤرغ ثىطُهي ن٣ضي حهض ٝبلى ثد ٤ُ٣الٛغى اإلا٣هىص ؛ و لم ً٨ح ٠الكاٖغ بمهمة اإلاىطه بل
٢ام بىُْٟة ؤلاقاعد بلى مىاَن الٟؿاص في اإلاجحم٘  ،و عاح ًغمؼ بلحها بغمؼ واضر  29.خُص ً٣ىٖ ٫نض ؾ٣ىٍ ( َلُُلة) :
َط
ل٣ض ؾاءت بنا ألازباع ّ
ؤمات اإلاسبرًن بها الخبُ ُـغ!
ختى
ُ
ل٣ض َط
الُ٣حأ ٞع ً ُ٣ـ ـ ٌةـن
طىب
َّ ّ
بالغ ًِّ ١ا هللا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطا
َطعيىا

َط
ال٣ىم باهلل ال ٛـ ـ ـ ُ
و َّ
ـغوع
ٚغ
عآو و ما َط
ؤقاع به اإلاكُ ـ ُـغ !

30

و ً٣ى( ٫ؤبى الُُب الغنضي) ٌٗاثب ؤىل ألانضلـ و ؤىل اإلاٛغب و الٗغب ٢اَبة ٟٚلتهم ٖن ما ًدضذ من ثأمغ يض
عبىٕ البعص ألانضلؿُة و ىم في انكٛاٖ ٫جها و ٟٚلة :
ٌة
ًا
مىٖٓة بأ َط
٦ند في ؾنة َط
31
ٞالض ُ
ىغ َطًٓ٣اأ .
الضىغ
ًا ٚاٞع و له في
ِّ ٍت
ِّ
و ً٣ى ٫قاٖغ ًه ٠لنا بىما ٫اإلاؿلمحأ ألمىع الجهاص و انكٛالهم ٖنه بة٢بالهم ٖلى اللظات  ،ختى ً٣ا ٫بأ
الاٞغنج إلاا ٢هضوا (بلنؿُة) ؾنة (456ىـ) زغض لل٣ائهم ؤىلها بشُاب الؼٍنة ٩ٞ ،اند وٗ٢ة (بُغنة) التي ٢ا ٫الكاٖغ :
ُ
ُ
ٖلُ٨م ؤلىن ــا .
الخغٍغ
ُخلل
لبؿحم
لبؿىا الخضًض بلى الىالى و
ِّ
َط
ما ٧اأ ؤ٢بدهم و ؤخؿن٨م به ـ ــا لى لم ْ
32
ً٨ن ببُغنة ما ٧انا .
 - 27ػتمد رضواف الداية  :يف األدب األندلسي  ،اظترجع السابق  ،ص ٕ. ٔٚ
 - 28اظترجع نفسو  ،ص ٖ. ٔٚ
 - 29اظترجع نفسو  ،ص ٖ. ٔٚ
 - 0إحساف عباس  :تاريخ األدب األندلسي عصر الطوائف ك اظترابطُت  ،ص ٜٔٗ
– ػتمد رضواف الداية  :يف األدب األندلسي  ،اظترجع السابق  ،ص ٖ. ٔٚ
 - 2شكيب أرسالف  :خاصة تاريخ األندلس  ،اظترجع السابق  ،ص . ٜ٘-٘ٛ
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و ً٣ىٖ( ٫بض ال٨غٍم الِ٣سخي) ًه ٠يُإ خهن ( الل٣ىأ ) من خهىأ( واص آف):
َط
َط
ألا خى ال َطص َطع َطص ُّع ُ٦ـ ُـم و ال َطبغ ْخ ُحم ًا
لل٨غب و ال٨م ـ ـ ِّـض
ل٣ى
ًا ؤىل واصي
ِّ
ِّ
ُ
ُ
يُٗحم ًا
ث َطغا٢بىا ُٞه خ ٤الىاخضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـ ألاخ ـ ـ ـ ِّـض
ؾٟها واصي الل٣ىأ ول ـ ــم
َط
ُ ًا
مضد من ؤًٞل ُ
الٗ َطم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـض
لٛؼو٦م ٖ
ختى َطخىاو ال ِّٗضا ْ ٚض ًاعا و ناع لهم
َط
ؤيٗ ُح ْم ُٞه َطخ ْؼ َطم ُُ ٨م و َط
33
ٞاؾخكٗغوا ْبط ْ
مض
الج َطض ٢غب انً٣اء
ِّ
الى٢د و ألا ِّ
٦ما نجض قظعات من الخ٨مة في قٗغ الاؾحٛارة ً ،مُل بلحها الكٗغاء التي ثحدضذ ٖن خحمُة الحاعٍش  ،و ؤأ الُٗٓم و بأ
جٗاْم ؾُإجي ٖلُه ًىم ثؼوٖٓ ٫محه  ،و ؤأ صوام الخاٖ ٫لى خاله من اإلادا ، ٫لظا ٧اأ البض من الخؿلُم بمكِية ألا٢ضاع
التي ال اٖتراى ٖلحها  ،و ىظا ما نجضو في ٢هُضد (ؤبي ب٣اء الغنضي) :
ـاأ ٞع َطٌ َطَّ ٛغ بُُب الِٗل بنؿ ـ ـ ـ ـ ُ
ل٩ل خيء بطا ما ثــم ن٣هـ ـ ـ ُ
ـاأ .
ِّ
ِّ
ؾاءثه م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
َط
ُ
قاىضث ـهــا صو ٌة ٫من َّ
ـاأ .
ألامىع ٦ما
هي
ؾغ ُو َطػمن َط ؤػ
و ىظو الضاع ال ثب٣ي ٖلى ؤخـ ــض و ال ًضوم ٖلى خا ٫لها ق ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـاأ .
ٍت
ًمؼ ١الضى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ خحمـ ـ ـ ــا  ٦ـ ـ ـ ــل بطا نبد مكغُٞات و زغن ـ ـ ـ ـ ـ ــاأ .
و ًنحطخي ٧ل ؾُ ٠للٟناء و لــى ٧اأ ابن طي ًؼأ والٛمض ٚم ــضاأ .
ؤًن اإلالى ٥طوو الحُجاأ من ًم ٍتـن و ؤًن مجهم ؤ٧الُل و ثُج ـ ـ ـ ـ ــاأ .
ُ
َّ ُ
َط ُ 34
ؾاؾحه في الٟغؽ ؾاؾاأ .
اعم و ؤًن ما
و ؤًن ما ق ــاصو قضاص  ٞـ ــي ٍت
و ٢ض خىا قٗغ الاؾحهغار ثًغٖا هلل و اؾحٗانة به و اخحماء باإلا٣ضؾات  ،التي ٢ض ثدمحهم و جُٗجهم ٖلى ٖضوىم عٚبة مجهم
في بن٣اط ما ثب٣ى ؛ خُص ً٣ى( ٫ؤبي ٖبض هللا الُٗ٣لي) بهظا الهضص :
ٌة
خحم ال َّ
ُ َط 35
ُخ ٌْ ٨ةم من هللا ٌة
لخ٨م منه مند ِّح ِّم
مغص ُله
و ىل مغص ٍت
٦ما نجض طل ٪ؤًًا في ٢ى ٫بٌٗ الكٗغاء :
و َط
بالنُٟـ ـ ـ ــغ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغ ُ
إ
ـىم
بالُبل في ٧ل ً ـ ٍت
ِّ
ِّ
لِـ من بٗض ى ــظا و َط
طا ٥بال ال٣ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغ ُ
و َط
إ
ِّ
ِّ
من ىٌُ منه الظ ُ
إ
ًا عب َططبرً ٥غطى
ع
جؿلبجي َط
َط
نب ـ ـ ًاـغا
ال

مجي ل٣لبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ّاص ُ
إ
ع

36

– اظترجع السابق  ،ص ٗ. ٔٚ
 شكيب أرسالف  :خاصة تاريخ األندلس  ،اظترجع السابق  ،ص . ٜٙ ػتمد رضواف الداية  :يف األدب األندلسي  ،اظترجع السابق  ،ص ٘. ٔٚ– اظترجع نفسو  ،ص ٘. ٔٚ
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و ٢ض عا٣ٞد ٖاَٟة الحًغٕ و الحهبر ٖاَٟة خؼٍنة و ؤسخى ٖمُ ٤ثهاخبها خالة من الخى ٝو الخنحأ بلى الضًاع
آمع بالٗىصد بلحها ٣ً ،ى( ٫ؤبي اإلاُغ ٝبن ٖمحرد) ًغزي ٞحها (بلنؿُة) :
ّ
بلى ُ
ّ
ؤعب ٍت٘ مٗغوٞها محن٨ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـغ
ًدن و ما ًُجضي ٖلُه خنِن ـ ُـه
منه و ؤًن ّ
ؤًن اللىي ُ
ًنضب ًا
ٖهضا باإلاك٣غ ٞاللىي و َط
و ُ
اإلاكُ ٣غ ؟
جٛحر طا ٥الٗهض َطب َط
َط
ٗضي و ؤىلـ ُـه و من طا ٖلى ألاًام ال ًح ُٛـ ـ ُـغ !
ُنؿاثلها ٖن مسل َط
خالي ثسب ـ ـ ـ ـ ـ ُـغ
يلىعي لها ُّ
ُ
ُ 37
ثن٣ض ؤو ثح ُٟـ ـ ـ ـ ـ ــغ ...

ؤٟ٢غ ُ
و َط
عؾم الضاع بال بُ٣ـ ــة
ٌة
ػٞغد َط
ارغ ػ ٞـ ٍتـغد
ٞلم ثب ٤بال

و ً٣ىٖ( ٫بض ال٨غٍم الِ٣سخي) :
ُ َط َط ْ
ًا
و ٢اثلـ ــة مال ــي ؤ َط
ضصت بالظبـ ـ ـ ِّـذ؟
ا ٥م ُ٣ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٦إن ٪للحُُ٣ب ى
ع
ٍت
ُ
َط ْ
غُ ٞته ــاُ -ج َطؿ ُغ بما ُثبضي من الب ْكغ و َط
الؿ ْم ِّذ
نٟات ٖ
و ٖهضي – و ال ؤزٟي
ٍت
ِّ ِّ
ُ
َطؤما ٢ض خىي َطؤٖضائنا َط
٣ٞلد صُٖجي ! الخؼ ُأ ٌة
طبل الٟح ـ ِّـذ ؟
ٞغى ٖلى الىعي
َط ُ
ٖٓم ُ
38
َط ُ
آالمه َطؤ ُ
خغ ٌةام ٖلُنا الب ُ
الج ِّغح !
كغ و الؿ ْمذ بٗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضو و في ال٣لب من ِّ
ِّ
و ًىانل الكاٖغ محًغٖا هلل :
َط
ْ
بإزظ ٌُ ُ
ُٗضو
ٖسخى من ٢طخى ُٞه ٍت

َط
و ًُظىب ما ؤق٩ىو من قضد ال٣ـ ـ ْـغ ِّح
ّ
َط ْ 39
و ما ػاَ ٫ط
ؤىل الًٟل و اإلان و اإلان ِّذ
ٞمنه جٗالى نغثجي الخحر ٧ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

و في الخحام ال ٌؿٗنا ؾىي ال٣ى ٫ؤأ قٗغ الاؾحهغار و الاؾخنجاص ٖلى الغٚم من ٧ىنه الكٗغ الظي مسل الهىعد الخؼٍنة
في ألاصب ألانضلسخي ؾُٓل ؤٚجى ٞن ؤصبي سجل ؤخضاذ ألانضلـ الحاعٍسُة و الخغبُة آنظا ، ٥و ؤخىا ٫ؤىالحها التي امتزطد
بىطضاأ الكاٖغ و ثإرغو الكضًض بالخملة الهجىمُة التي قجها الٗضو ٖلى بعصىم  ،و ما ال٢حه من م٣اومة من َغ ٝؤبناء ألامة
الىاخضد و خ٩امها و ختى قٗغاءىا ٞ ،ظاصوا ٖجها بإقٗاعىم  ،لظا ٣ٞض طؿض لنا – ؤصب الاؾحهغار -الىي٘ ألانضلسخي ال٣ل، ٤
و واٗ٢ه اإلاليء باإلاأسخي و اإلاىت و مٓاىغ الخكغص  ،و ٖلُه ٧اأ قٗغىم مؼٍج بحأ الهىع الىاُٗ٢ة خُنا و الهىع ال٣غٍبة بلى
الخُا ٫خُنا آزغ إلاا ً٣حًُه عوح الٟن بهٟة ٖامة و الكٗغ بهٟة زانة ٩ٞ .اأ قٗغ الاؾحٛارة زحر مساً ٫دحظي ،
خ ٤ُ٣بإأ ً٩ىأ ؤصب ؤمة و ثغاثها الظي به ثٟحسغ و ثحمحز .


7
8
9

– ػتمد رضواف الداية  :يف األدب األندلسي  ،اظترجع السابق  ،ص . ٔٚٙ
 اظترجع نفسو  ،ص ٔٚٙ– اظترجع نفسو  ،ص . ٔٚٙ
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«الٔطبُات» في زًىان املثىىي لجالٌ السًً محمس البلخی
ز .فطظاهة غفاضيٓ ،وىة الهُئة
الحسضَؼُة لکلُة الٌ الحللُسي،
حامٔة الـهُس ب ـتي للٔلىم الٌبُة،
ًهطان ،اًطان*

ؤ .ظهطاء حىُم ظازه ،ماحؼحير اللغة
الٔطبُة و آزاب ا مً مٔهس السضاػات
وؼاهُة و الثلافُةً ،هطان ،ایطان

ؤ .ػميرا ٓبسی ًاؾ ,ماحؼحير اللغة
الٔطبُة و آزاب ا مً حامٔة العهطا,
ًهطان  ،اًطان

ّر
ملخم امللالة :
ّ
بضؤت اللٛة الٗغبُة ،م٘ ْهىع ؤلاؾعم ،باإلنخكاع و اجؿٗد عٗ٢تها ختى ونلد بعص ٞاعؽ ،و ؤزظ ٖلماء الٟغؽ اإلاؿلمىأ و
ّ
ّ
الح٣ٟه في الضًن الجضًض و بضؤوا بال٨حابة و الحإلُ ٠بلٛة الًاص ٖلى مضي ؾنحأ ،و
٦حابهم بضعاؾة ىظو اللٛة و بث٣اجها و
ّ
ّ
ّ ّ
زلٟىا وعائهم ال٨سحر من آلاراع ألاصبُة و الٗلمُة في ّ
قتى اإلاجاالت .و ٌة
لكضد ثإرغىم
٦سحر من ّعواص ألاصب ؤلٟىا بلٛتهم و ل٨جهم
ّ
باللٛة الٗغبُة نجض ؤأ آراعىم و ؤقٗاعىم مٟٗمة باإلاٟغصات الٗغبُة من جٗابحر و ِّخ٨م و ٚحرىا ،و ُطلها مؿحلهمد من ال٣غآأ و
ُ
ُ
الؿ ّنة .و من ىاالء؛ الكاٖغ طع ٫الضًن مدمض البلذي ،اإلا ّل٣ب بمىلىيْ .هغ ىظا الكاٖغ في ال٣غأ الؿاب٘ للهجغد ،و اقتهغ
ًا
ًا
ّ
بٗب٣غٍحه و ىى من ٖمال٣ة الكٗغاء الهىفيًن .بىحم ىظا الكاٖغ باللٛة الٗغبُة و ؤث٣جها بث٣انا خؿنا و اؾحسضمها في آراعو
ًا ًا
ًا
اؾحسضاما واٞغا طؼٍع.
(ت 672:ه).
ّ
ّ
قض طع ٫الضًن عخاله بلى الكام ،و بضؤ ىنا ٥بُلب الٗلم و بحٗلم اللٛة الٗغبُة و الٛىم في ؤقٗاعىا و في مٗاطمها
اللٛىٍة و البعُٚة.
ثضٖ ٫لى اؾحِناؽ الكاٖغ باللٛة الٗغبُة و ّ
و «الٗغبُات» في اإلاسنىيّ ،
خبه لها ،و بظل ٪ؤيٟى ٖلى صًىانه اإلاسنىي ،نبٛة
ًا
ًا
ُ
خاولد اؾحنباٍ بٌٗ النماطض من ٖغبُات اإلاسنىي و قغخها قغخا مىطؼا .و ا٫ىض ٝمن «الٗغبُات»
ٖغبُة .و في ىظا اإلا٣ا،٫
في اإلاسنىي ،هي اإلاٟغصات و اإلاهُلخات و ألامسا ٫و الخ٨م الٗغبُة و آلاًات ال٣غآنُة و ألاخاصًص النبىٍة الكغٍٟة .و ٦ظل٪
بٌٗ ؤقٗاعو الٗغبُة و بٌٗ ؤقٗاع ٖمال٣ة قٗغاء الٗغب.
املفطزات الطئِؼُة :طع ٫الضًن مدمض ا٫بلذي  ،اللٛة الٗغبُة ،اإلاسنىي ،الٗغبُات.
امللسمة:
ًا ًا
انخكغت اللٛة الٗغبُة في اًغاأ م٘ ٞجغ الاؾعم ،و ّ
اىحم الاًغانُىأ بهظو اللٛة اىحماما ٦بحرا .ؤزظ ٖلماء الٟغؽ اإلاؿلمىأ و
ّ
٦حابهم بحٗلم اللٛة الٗغبُة و ص اؾتها و الح٣ٟه في الضًن الجضًض ب ّ
طض و ٖؼم ع َط
اسخح ْأ ،و بضؤوا بال٨حابة و الحإلُ ٠بهظو اللٛة،
ع
ٍت
ٞإنبدد الٗغبُة ٖلى الهُٗض الغؾمي ،لٛة ال٨حابة و الٗلم و ألاصب في اًغاأٖ ،لى مضي ٢غنحأ مححالیحأ ،في خحأ ازحاع
ّ
ّ
بالحُىع و الانخكاع رانُة في
آزغوأ بخضي ىاثحأ اللٛححأ إلاالٟاتهم .و م٘ مُل٘ ال٣غأ السالص للهجغد ،ؤزظت اللٛة الٟاعؾُة
مجا ٫ألاصب و الٗلم و اإلاٗغٞة٦ ،ما بضؤت اللٛة الٗغبُة ،بلى طانب اللٛة الٟاعؾُة ،باالػصىاع ألجها لٛة الضًن و الٗلم.
بنىٕ آزغ من ؤنىإ الكٗغ الٟاعسخي ،و ىى الكٗغ
و م٘ مُل٘ ال٣غأ الؿاصؽ للهجغد ،بمتزطد ؤقٗاع الخ٨م و اإلاىأٖ ٍت
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الهىفي (الٗغٞاني)،
ؤزظ بٌٗ ؤلاًغانُىأ ًيحبىأ باللٛححأ بِنما ازحاع البٌٗ آلازغ بخضي ىاثحأ اللٛححأ لل٨حابة و الحإلُ .٠و في ال٣غأ الؿاب٘
الهجغيْ ،هغ عاثض من ّعواص الكٗغ الٟاعسخي و بل ٜالظعود بالكٗغ الهىفي ،و ىى الكاٖغ الغومي اإلاٗغو ،ٝطع ٫الضًن
ّ
ّ
اإلاحهىٞحأ و من ؤىل الحد ٤ُ٣و الجهاص و التروٌٍ. 2
البلذي ،و اإلاٗغو ٝباإلاىلىي ،1و ىى من ٦باع م٨ٟغي الٗالم و ٢ضود
ّ
ًا
و نٓغا لًغوعد بإلاام الكاٖغ ؤو اإلاال ٠بالٟنىأ ألاصبُة -الٟاعؾُة مجها و الٗغبُة -و الجم٘ بحأ الٟنىأ البعُٚة و ٖلىم
الكغَٗة و ألاخ٩ام ،و هي من صواعي ثغبُة ألاصباء و تهظًبهم في طل ٪الٗهغ٣ٞ ،ض نا ٫طع ٫الضًن الخٔ ألاوٞغ من ثل٪
الٗلىم و الٟنىأ و اؾحجهل من نبٗها ختى ناع ٌٛىم في صواوٍن الٗغب الكٗغٍة و مٗاطمهم اللٛىٍة و البعُٚة ،و ّ
٦غؽ
نٟؿه ٖلى مُالٗة النهىم الٗغبُة و ؤلاؾعمُة و ٖلى صعاؾة الكغَٗة ؤلاؾعمُة بما في طل ٪ألاخاصًص النبىٍة الكغٍٟة و
ًا ًا
ال٣غآأ ال٨غٍم و ألاصُٖة٦ ،ما اطتهض في ٖلىم اللٛة و ؾاٞغ بلى بٌٗ البلضاأ الٗغبُة ،و بٗض طل٧ ٪له٧ ،اأ َبُُٗا طضا ؤأ
ًضٖ ٫لى مضي ّ
ص ٫طلٖ ٪لى خيءٞ ،ةنما ّ
ٌؿحسضم الٗغبُات ٦سح ًارا في آراعو اإلانسىعد مجها و اإلانٓىمة ،و بأ ّ
خبه لهظو اللٛة و
اؾخُٗابه لها و ٖلى عٚبحه في ثغنُ٘ و ثلمُ٘ آراعو ألاصبُة بها.
ّ
ّ
مالٟات طع ٫الضًن ،و ّ
ؤبحأ مضي اىحمامه باللٛة الٗغبُة و جٗل٣ه
زاَٖ ٠لى
د
و في ىظا اإلا٣ا ،٫خاولد ؤأ ؤل٣ي نٓغد
ًا
ًا
ُ
ؤمٗند النٓغ في بٌٗ «ٖغبُاثه» في اإلاسنىي و قغختها قغخا مىطؼا.
الكضًض بها .رم
حالٌ السًً اٌضومي و اهحمامه باللغة الٔطبُة و آزاب ا:
و في طل ٪ال٣غأ ،ؤي ال٣غأ الؿاب٘ الهجغيّ ،
جٗغيد بًغاأ لخملة الححاع و ؤنِب الناؽ بالهل٘ و الىل٘ و انحابهم الُإؽ و
خل الخؼأ و ألاسخى ّ
ال٣نىٍ ،و ّ
مدل الٟغح و الؿغوع ،و ٣ٞض الناؽ ألامل في الِٗل٦ .ما نا ٫الٗلماء و ألاصباء نهُبهم من
الخى ٝو من الكٗىع بالُإؽ من ّ
طغاء ىظو الخملة الكغؾة بمسل ما ناله ؾاثغ الناؽ ،بل و ؤ٦ثر ،ألجهم قٗغوا بىٍعتها و
بسُغىا و ثبٗاتها ٖلى الخُاد الٗلمُة و ألاصبُة.
ّ
و ٖلى برغىا ،ثغاوصت بلى ؤطىاجهم ٨ٞغد الجزوح ،للحسلو من ىظا اإلاإػٞ ،١جزخىا و ىاطغوا بلى البلضاأ ألازغي في َلب الٗلم و
نكغو.

 جالؿ الدين ػتمد البلخی اظتعركؼ مبولوی كلد فی مدينة بلخ بايراف يوـ  ٙربيع االكؿ ٗٓ ٙق .کاف ابوه ػتمد بن اضتسن اطتطيبی عاظتا دينيا كىندبداية ىجوـ اظتغوؿ ترک موطنو بلخ مصطحبا أسرتو عاـ ٜٙٓق .أخذت األسرة تنتقل من مدينة اىل أخرل  .ذىبت اىل نيسابور ك منها رحلت اىل بغداد
مث مكة ك انتقلت بعد ذلك اىل قونية من بالد األناصوؿ الىت كانت تعرؼ ببالد الركـ فأقاـ هبا ك من ىنا جاءت شهرة جالؿ الدين بلقب «الركمى» .ك قد
أشار اىل ذلك جالؿ الدين البلخى:
« از خراساًل کشيدی تا بر يونانياف تادر آميزـ بديشاف تا کنم خوش مذىبی»
(سقبتنی من خراساف الی اليوناف أللتقطبهم كألستحسن مذىبی)
من آثاره األدبية اظتنثورة ،ىى  :اجملالس السبعة ،ك مكاتيب ،ك فيو مافيو  .ك من آثاره اظتنظومة ،ىى  :الديواف ،كالرباعيات ،كاظتثنول  .من أصدقائو «حساـ
مترا بو ك «مشس الدين التربيزل» الذل أثّر ىف حياة شاعرنا أعمق األثر.
الدين الچلىب» الذل كاف اظتولول من مريديو ك ألّف «اظتثنول» أثّ
غربت مشسو مع أصيل يوـ اطتميس ،اطتامس من رتادل اآلخرة سنة ٕٙٚق( .األفالكىٜٜٔ٘ ،ـ ،ج ٔ ،ص ٕٜٔػٔ٘ٔ ،ك ج ٖ ،ص ٕٕػٕٚ؛ صفا،
ٖٔٙٛق ،ج ٔ ،ٖ/ص ٗٗٛػٖٗٚ؛ دكلتشاهٖٔٔٛ ،ق ،ص ٖٜٔػ.)ٜٔٚ
 - 2أنظر ،ػتمدلٜٔٙٚ ،ـ ،صٕٓ ٔٓ-ك ص.ٕٓٛ-ٕٜٓ
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و بضؤت هجغد الٗلماء و ألاصباء بلى آؾُا الهٛغي و بلى بعص الكام ،ال ّ
ؾُما صمك ٤و خلب ،لُٛض٢ىا من مٗحأ ٖلىمها
ّ
اإلاحمسلة في مٗاىضىا و مضاعؾها الٗلمُة و الضًنُة ،و لنكغىا في ثل ٪البلضاأ ،ألأ صمك ٤و خلب ٧انحا مغ٦ؼٍن ّ
ىامحأ من
مغا٦ؼ الٗلىم ؤلاؾعمُة آنظا.٥
ّ
و لم جؿخسجي ثل ٪الهجغد قاٖغنا الغومي ،خُص ّ
قض عخاله بلى الكام بٗض ؤأ ؤقاع بلُه ؤؾحاطو اإلاد ٤٣الترمظي ،1الظي ثىلى
جٗلُمه و تهظًبه بٗض وٞاد ؤبُه ،و ٖنضما بل ٜعقضو ّ
ثل٣ى جٗلُمه في مضعؾة ٦ما ٫الضًن بن الٗضًم في مضًنة خلب ،و ٧اأ لهظا

اإلاٟتي و الُ٣ٟه و ّ
اإلااعر اإلاٗغو ،ٝألارغ ال٨بحر ٖلى طع ٫الضًن في مجا ٫ألاصب و الكٗغ ،خُص اؾحمغ طع ٫الضًن بُلب
ًحضبغ في ؤقٗاع ؤبي الُُب ّ
ًحٗم ٤و ّ
الٗلم ٖلى ًضًه في مضعؾتي «قاصبسد» و «خعوٍة» ،و في نٟـ الى٢د ناع ّ
اإلاحنبي ،2و
ّ
اإلاٗغي ،3و ّ
اإلاٗغد و خُ٨مها ،ؤبي الٗعء ّ
مالٟات قاٖغ ّ
٦غؽ نٟؿه ٖلى مُالٗة آراعىما ،ختى عوي ؤنه ٧اأ ً٣غؤ صًىاأ
في
ّ
اإلاحنبي ّ
ببِد من ؤبُات
٧ل لُلة ، 4.و ًم٨ن معخٓة ىظا الحإرغ بك٩ل واضر في بٌٗ آراعو .و ٖلى ؾبُل اإلاسا ،٫نجضو ٌؿحضٍ ٫ت
قٗغ اإلاحنبي في ٦حابه اإلاٗغوُٞ" ٝه ما ُٞه" ،و ً٣ى:٫
َط
ْ
ّ
عت
ل ِّب ْؿ َطن الى خ َطى ال
محجم ٍت
ِّ

ْ
ًه َّن به َط
ول٨ن َط٧ى ُ
الجماال

َط
ّ
لُهن به طمالهن).
لؼٍنة ،بل
لم ًلبؿن الضًباض و الخلي ٍت

5

و بِد آزغ من ٢هُضد اإلاحنبي خُص ً٣ى ٫في مُلٗها:
«ب٣اجي قاء لِـ ىم اعثداال

و ُخ َط
ؿن الهبر ّػمىا ال الجماال»

6

توىل تعليم
 برىاف الدين احملقق الًتمذل  :كاف من اظتشايخ الصوفية بًتمذ ك ىو من مريدل هباءالدين  .سافر اىل الركـ (اآلسيا الصغرل ) لإلقامة عنده ّ .جالؿ الدين البلخى بعد موت أبيو حواىل تسع سنُت .ك قيل إنّو مات ب «قيصرية»(.دائرهاظتعارؼ فارسى ،ج ٔ ،ص ٖٖ)ٙ
 - 2ابوالطيب اظتتنىب (ٜ٘ٔػٜ٘ٙـ) :شاعر كلد بالكوفو ك درس هبا  .ك ىرب صغَتا من فظائع القرامطة اىل بادية السماكة بُت العراؽ ك الشاـ ،فأتقن العربيو
ك عند عودتو احًتؼ الشعر ،فمدح رجاؿ الكوفة ك بغداد ك تنقل بُت مدف الشاـ ديدح شيوخ البدك ك األمراء ك األدباء  .ىف شعره مبادئ فلسفية تشاؤمية
ك تعصب كاضح للعركبة ك تظهر شخصيتو فيو طاغية ،متدفقة ،قوية األسلوب ،متحررة القوالب ك لكنو كاف ػتافظا على الصورة الشعرية اظتأثو رة( .اظتوسوعة
العربية اظتيسرة ،ج ٕ ،ص ٗٗ)ٔٙ
 ابوالعالء ازتد اظتعرل (ٖٜٚػٔٓ٘ٚـ) :شاعر ك كاتب جرل ء التفكَت ،كلد مبعرة النعماف قرب حلب  .كاف ىف الطور االكؿ من حياتو دياثل غَته منالشعراء ك يعجب باظتتنىب ك حياكيو ك ديثل ديواف «سقط الزند» ىذا الشعر .أخذ يتأمل اضتياة االنسانية ،خالف أىل عصره ىف كثَت من أفكارىم ك معتقداهتم
االجتماعي كالدينية ك نظم ذلك شعرا ىف «اللزكميات» .ألف عدة كتب أشهرىا «رسالة الغفراف»( .اظتوسوعة العربية اظتسَتة ،ج ٕ ،ص ٕٓ)ٔٚ
ة
 أنظر :افالكىٜٜٔ٘ ،ـ ،ج ٕ ،ص ٖٕٙ؛ فيو مافيو ،موالنا جالؿ الدين ػتمدٖٕٔٙ ،ش ،ص ٕٗٙػٕ٘ٗصححو ك علّقو حسُت حيدرخاٌل ،ص )ٕٕٚ
 (أنظر :فيو مافيوّ ،(-أنظر:ديواف اظتتنىب ،اصتزء الثالث ،ص ٖٕٓ)
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و نعخٔ ؤنه اؾحض ٫بمًمىأ بِد آزغ من قٗغ اإلاحنبي في ٦حابه اإلانسىع ىظا ،خُص ً٣ى:٫
«لِـ الح٨دل فى الُٗنحأ ٧ال٨دل ٖعمة الكباب ٦ما ّ
1
ؤأ زع٢ة السُاب و عرارتها ً٨حم»...
واإلاحبجي ٌكحر بلى ىظا اإلاٗجى بهظا البِد:
« ّ
ألأ خلم ٪خلم الث٩لٟه

2

لِؿد الح٨دل في الُٗنحأ ٧ال٨دل»

ّ
اإلاٗغي ،و ىظا ّ
ثحًمنه بخضي ؤبُات قٗغ ؤبي الٗعء ّ
ًضٖ ٫لى مضي
و في م٩اأ آزغ من ىظا ال٨حابٌُ ،كحر طع ٫الضًن بلى ما
ّ
ثإرغو بهظا الكاٖغ:
ًا
ؤؾاؾا في طىىغو و َبُٗحه ب٩ل الٗلىم ،و عوخه ٧اإلاُاو الٗظبة ّ
ثبحأ ٧ل ّ
ثغؾب ٞحها من عمل و حجغ و
ؤي ؤأ ؤلانؿاأ ممؼوض
ّ
3
٧ل ما جٗلٖ ٤لحها من قىاثب.
و ّؤما قٗغ ؤبي الٗعء:
ّ
والخل ٧اإلااء ًبضي له يماثغو
«

4

م٘ الهٟاء و ًسٟحها م٘ ال٨ضع»

و بٗض خلب ،ؾاٞغ بلى صمك ٤و ؤ٢ام ٞحها و صزل اإلاضعؾة ّ
اإلا٣ض ّ
مُة ،و ٧اأ ٌؿ٨ن في بناًة زاعض اإلاضعؾة ثضعى ّ
البرانُة ،و ٧اأ
النىعٍة ّ
ّ
لُحل٣ى الضعوؽ ٖلى ًض طما ٫الضًن الخهحري،
ٌؿحجهل من صعوؽ اإلاضعؾة و ًظىب ،في نٟـ الى٢د ،بلى اإلاضعؾة
ّ
ؤخض ٖلماء بساعا 5.و في ثل ٪الٟترد ،اؾحمغ طع ٫الضًن ب٩ل ٖؼم و طض في َلب الٗلم ،و جٗلم الخضًص و الحٟؿحر و ال٣ٟه و
ًا
ًا
ًا
ٖلم ال٨عم و الٗلىم ألازغي٦ ،ما ٢ام بتروٌٍ النٟـ و تهظًبها في نٟـ الى٢د٨ٞ .سحرا ما ٢طخى جهاعو ناثما و لُله ٢اثما
ًا
 637ه) من ّ
ّ
ال٨ض و الحٗب و ؤلاطتهاص في َلب الٗلم و اإلاٗغٞة و
630ـ
ؤٖىام (
بالحهجض و ثعود الظ٦غ الخُ٨م .و ؾبٗة
مكٛىال
ٍت
ًا
ًا ّ ًا
ًا ّ ًا
محبدغا.
مىخضا و ٖاعٞا
عٍاية النٟـ ،طٗلد من طع ٫الضًن بنؿانا ؾال٩ا
ؾُما اإلاسنىي٢ ،ض ّ
و بالُب٘ٞ ،ةأ مٗغٞة مىالنا طع ٫الضًن لكتى الٗلىم التي ًم٨ن معخٓتها في آراعو ،ال ّ
ث٩ىند و نكإت برغ
ب٢امحه في خلب و صمك ٤و اقحٛاله بُلب الٗلم و آلاصاب ٞحهما ،و طل ٪بؿبب وطىص اإلاضاعؽ ؤلاؾعمُة و الٗلمُة ال٨سحرد في
ىاثحأ اإلاضًنححأ آنظا٦ .٥ما ٧اأ إلاضعؾة مخي الضًن الٗغبي ،ماؾـ اإلاضعؾة الهىُٞة و قاعح مٟغصاتها٧ ،اأ من ألاؾباب
 (أنظر فيو مافيو ،صححو حسُت حيدرخاٌل ،ص ٕ)ٖٙ(- 2أنظر :ديواف اظتتنىب ،ج ٖ ك ٗ ،ص )ٛٓٚ
 (أنظر :فيو مافيو ،صححو ك علقو بديع الزماف فركزانفر ،ص ٕ)ٕٙ أنظر :اصتامع ىف أخبار اىب العالء اظتعرل ك آثاره ،ج ٕ ،ص )ٔٔٔٛ(-أنظر :افالكىٜٜٔ٘ ،ـ ،ج ٔ ،ص .)ٖٗٛ
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ّ
ّ
الغثِؿُة لهجغد َعب الٗلم الهىُٞحأ بلى ثل ٪اإلاضًنة .و في صمك ،٤الح٣ى طع ٫الضًن ب٨سحر من الٗلماء و جٗلم ٖلحهم و
ؤٚض ١من مناىلهم .و في طل٨ً ٪حب ٦ما ٫الضًن الخىاعػمي:
« ّ
بأ طع ٫الضًن مدمض الح٣ى بضمك ٤بمدحىالضًن الٗغبى و ؾٗضالضًن الخمىي و ٖسماأ الغومي و اوخضالضًن ال٨غمانى و
الكُش نضعالضًن ال٣ىنىي و ثحلمظ ٖلحهم ٞبرٕ في ال٣ٟه و ال٨عم و الحٟؿحر و في الٟنىأ ألاصبُة رم ٖاص بلى ٢ىنُة» 1.و في
مجا ٫جٗامله م٘ الٗلماء ال٨باع بضمك ٤و اقحٛاله بالٗلىم اإلاسحلٟة ً٣ى ٫ألاٞع٧ى:
«ٖنض ب٢امة خًغد مىالنا فى صمك ٤اؾح٣بله ٖلماء اإلاضًنة و ّ
٧ل من بها من ألا٧ابغ و ؤنؼلىو في اإلاضعؾة اإلا٣ضؾُة و ىى ّؤصي
زضمات ُٖٓمة و اقحٛل بالٗلىم ّ
بجض ٧امل» 2 .و ب٢امة طع ٫الضًن في الكام لؿنحأ َىٍلة و قٗغو الٛؼلي و ؤبُاثه في
ًا
قُغ من ؤقٗاعو الٛؼلُة ًه ٠صمك ٤و ؤسخاعىا و
ون ٠الكام مىخاد من عئٍحه الخانة بلى ىظو البٗ٣ةٞ ،نجضو مسع في
ٍت
لُالحها ٣ُٞى: ٫
«ندن ّ
مدبى صمك ٤و ٖكا٢ها و مؿحٗضوأ ٖلى الٟضاء بالنٟـ فى ؾبُلها منظ ؤقغ ١نبذ الؿٗاصد و ندن ؾ٩اعي ألسخاع
3
صمك ٤و لُالحها».
و ىظا ّ٧له ّ
ًضٖ ٫لى جٗل٣ه الكضًض بهظا البلض و ث٨غٍمه له.
ّ
٧اأ طع ٫الضًن فى السالسة و السعرحأ من ٖمغو خحأ ٖؼم ٖلى الٗىصد الى ٢ىنُة و ٖنض ونىله ب٫حها ّ
ثل٣او الناؽ و ٦إنه مىلى
الغوم و ٣ٞحهها فى طل ٪الٗهغ.

4

ّ
و ٦ما ؤقغنا ،ؤأ قاٖغنا طع ٫الضین البلذی الغومی اؾحسضم ال٨سحر من الٗغبُات في آراعو .وبأ ّ
ؤمٗنا النٓغ في مالٟاثه  ،ال
ثبدغو في آصاب ٧ل مجهما ٖلى ّ
ؾُما اإلاسنىي ،لغؤًنا مضي بإلاامه بالبعٚة و ألاصب ،الٟاعسخي مجها و الٗغبي و ّ
ّ
خض ؾىاء .و صعاؾحه
ِّ ٍت
خبه للٛة الٗغبُة و ّ
ثضٖ ٫لى ّ
ٖلى نُا ١واؾ٘ لل٨حب و الضواوٍن الٗغبُة و اإلاٗاطم اللٛىٍة و البعُٚة ّ
ثمؿ٨ه بها و بأصابها .و
اؾحسضامه بك٩ل واؾ٘ للٛة الٗغبُة من ألابُات الكٗغًة و ألامسا ٫و الخ٨م و آلاًات ال٣غآنُة و ألاخاصًص في آراعو ،ال ّ
ؾُما
اإلاسنىي٢ ،ض منذ ببضاٖه ألاصبي ىظا و آراعو ألازغي نبٛة ٖغبُة مؿحىخاد من قٟٛه لهظو اللٛة و اؾحِناؾه بها منظ ؾاب٤
5
ٖهضو.
زًىان املثىىي و ٓطبُاثه
ًا ّ ًا
ًا
ّ
ٌُ ّ
ؤصبُا زالضا ٌؿمى بالكٗغ بلى مؿحىاو الٟظ ،و ثدضًض اإلاىيىٕ خى ٫ىظو اإلانٓىمة الُىٍلة لِـ
ٗض ىظا ال٨حاب ببضاٖا
(خوارزمىٖٔٙٓ ،ش ،ج ٔ ،ص ٖٖٔ) - 2افالكىٜٜٔ٘ ،ـ ،ج ٖ ،ص ٔ)ٛ
(أنظر ،غزؿ رقم ٖ ،ٜٔٗديواف مشس تربيزل)(أنظر :زرين كوبٖٜٔٚ ،ش ،ص ٖ)ٛٛ-ٜ(زرين كوبٖٔٙٛ ،ش ،ص )ٕٖٗ-ٕٖٛ كلمة اظتثنول تعٌت ذلك النظم الذل يعرؼ باظتزدكج ىف العربية ك ىو يعتمد ىف التقفية على توحيد القافية بُت شطرل كل بيت من أبيات امل نظومة .فكلاظتوحدة ك قد شتّى جالؿ الدين كتابو ىذا «اظتثنول».
بيت من األبيات تكوف لو قافيتو اظتستقلو ك هبذا تتحرر اظتنظومة من القافية ّ
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باألمغ الِؿحرٞ .مىيىٖه بهٟة ٖامة ٌٗجي الىطىص ٧له ،و بهٟة زانة ىى ؤلانؿاأ و الخُاد .و ًحجؼؤ "اإلاسنىي" بلى ّ
ؾحة
ؤطؼاء ثًم خىالي زمؿة و ٖكغوأ ؤل ٠بِد ،و ٧ل طؼء من ؤطؼاءو ٌكحمل ٖلى نُ ٠و ؤعبٗة آال ٝبِد ،و "اإلاسنىي" ًضوع
خى ٫مجمىٖة من الخ٩اًات و الهض ٝمن طل ٪لِؿد الخ٩اًة نٟؿها بل ألبٗاصىا الٟلؿُٟة و الحٗلُمُة .و مهاصعىا
الغثِؿُة ،بع عٍب ،هما ال٣غآأ ال٨غٍم و ٢هو ألانبُاء٦ .ما ؤأ بٌٗ خ٩اًات "اإلاسنىي" لها ٖع٢ة بؿحرد اإلالى ٥و الخلٟاء و
ّ
ًا
الخ٨ماء و الٟعؾٟة و ألاَباء و مجها ؤًًا ٖن ال٣ٟهاء و اإلاح٩لمحأ و ٖن الجىاعي و ؤلاماء و الٗبُض ،و البٌٗ م٣حبـ من
1
٦حاب ٧لُلة و صمنة و ٦حاب ؤل ٠لُلة و لُلة و من بٌٗ النىاصع الكاجٗة ٖلى نُا ١قٗبي٦ ،نىاصع جخا.
ًا
"اإلاسنىي" ٦حاب خ٨مة و ؤزع ١و طو ١و ٖلم بطحماعي ،و ىى ٦حاب ٞلؿٟي و ثغبىي ،و صعاؾة ىظا ال٨حاب ثٟحذ آٞا٢ا
ّ
طضًضد ؤمام باخسحها و ث٨ك ٠خ٣اثّ ٤
ُ٢مة ّ
ل٩ل من ًغٚب في البدص ٖن ال٨ٟغ ال٣ضًم و الخضًص لُجض ُٞه يالحه.
ّ ًا
ًا
ًا ّ ًا ّ ًا
ًا
ًا
آنُة ّ
ملمدا بها ،خُص ًظ٦غ
مهغخة ؤو
مٟؿغا و مكغوخا ،و 528آًة ٢غ
ٗٞلى ؾبُل اإلاسا ،٫نجض في "اإلاسنىي" 745خضًسا نبىٍا
ًا
ًا
ّ
ص٣ُ٢ا ،ناىُّ ٪
ًحًمنه ال٨حاب من آًات٦ ،ما ثجض ُٞه 275خ٩اًة .و زحر جٗبحر ًم٨ن به
ٖما
طع ٫الضًن في ثٟؿحرىا قغخا
ممحزاثه ،ىى ما ط٦غو طع ٫الضًن باللٛة الٗغبُة في ّ
ون" ٠اإلاسنىي" و ّ
م٣ضمة الجؼء ألاو ٫من ىظا ال٨حاب ،خُص ً٣ى:٫
ّ
ّ
«ىظا ٦حاب اإلاسنىي و ىى ؤنى ٫ؤنى ٫الضًن فى ٦ك ٠ؤؾغاع الىنى ٫و الُ٣حأ و ىى ٣ٞه الله الا٦بر و قغٕ الله ألاػىغ و
ّ
بغىاأ الله الاْهغ ،مسل نىعو ٦مك٩اد ٞحها مهباحٌ ،كغ ١ؤقغا٢ا ؤنىع من الانباح و ىى طناأ الجناأ ،طوالُٗىأ و
ألاٚهاأ ...ألابغاع ُٞه ًإ٧لىأ و ٌكغبىأ ،و ألاخغاع ُٞه ًٟغخىأ و ًُغبىأ و ىى ٦نُل مهغ قغاب للهابغٍن٣ً ...ى ٫الٗبض
ّ
ّ
الًُٗ ٠اإلادحاض الى عخمة الله جٗالى ،مدمضبن مدمض بن الخؿحأ البلذى ث٣بل الله منه :اطتهضت فى ثُىٍل اإلانٓىم اإلاسنىي
اإلاكحمل ٖلى الٛغاثب و النىاصع و ٚغع اإلا٣االت و صعع الضالالت و َغٍ٣ة الؼىاص و خضً٣ة الٗباص٢ ،هحرد اإلابانى٦ ،سحرد
اإلاٗانى.»...
ثحًمن " الٗغبُات" اإلاخؿٗملة في "اإلاسنىي" ّ
ّ
قتى الحٗبحر الٗغبُة بما في طل ٪اإلاٟغصات و اإلاهُلخات و ألامسا٫
و ٦ما ؤقغنا،
و ألاقٗاع ،ال ّ
ؾُما ،آلاًات ال٣غآنُة و ألاخاصًص النبىٍة الكغٍٟة.

ّ
مالٟاثه و ّ
و ّ
٧ل ىظا ٌة
مضوناثه .و ٢ض اؾحسضم
صلُل ٖلى ول٘ طع ٫الضًن باللٛة الٗغبُة و آصابها و عٚبحه في اؾحسضامها في
مٟغصات ٖغبُةّ 2
طمة في رناًا ؤبُاثه الٟاعؾُة من ٦حابه اإلاسنىي ،و من ثل ٪اإلاٟغصات ،نظ٦غ النماطض الحالُة:
طع ٫الضًن
ٍت
طاأىاي زل ٤پِل اػ صؾد و پا

مىپغٍضنض اػ وٞا انضع نٟا

(جالؿالدين الركمىٜٔٙٙ ،ـ ،ج ٔ ،ص ٖٕٔٔ-؛ محمدلٜٔٙٚ ،ـ ،ص اظتقدمة ك ص ٕ)ٕٚ - 2اليك بعض ىذه اظتفردات ىف األجزاء الستة للمثنول:
غره ( ،)ٜٔعذب (،)ٔٓٙٛ
جّٔ :
غماز (ٖٖ) ،بطر ( ،)ٗٛعجز ( ،)ٜٗقبض (ٗ٘) ،سبّاح (٘ ،)ٚشرل ك بيع (ٓ ،)ٛصدر (٘ ،)ٜشتر (ّ ،)ٔٔٛ
ريب (ٓ ،)ٔٔٙشتع ك نطق ( ،)ٖٔٙٚطوعا ك كرىا ( ،)ٜٜٔٙصدرالورل (ٓ ،)ٕٖٛمقراض (ٗ ،)ٖٜٓجحود ( )ٗٓٓٛك ...
ج ٕ :مطلع ( ،)ٚيقظة ( ،)ٖٛحتت االرض (ٕٗ) ،عدك ( ،)ٕٔٛالضحى ( )ٕٜٙك...
ج ٖ :جوز ك فستق (ٔ ،)ٖٜٔغوث ( ،)ٕٗٔٛرسن ( ،)ٕٗٔٚمستسقى (ٓٔ ،)ٖٜالختف (ٗ )ٜٗك...
رب العباد ( ،)ٔٔٗٛأخ اظتوت ( ،)ٖٖٓٙرغيف ( )ٔٚٔٚك...
ظل ( ،)ٖٖٜٗإدبار (ّ ،)ٖٖٗٙ
ج ّٗ :
ج ٘ :منية (٘ٗ) ،صداع ( ،)ٗٓٙمفًتض ( ،)ٗ٘ٙبطّاؿ (ٖٕ ،)ٔٛآكل ك مأكوؿ (ٕٔ )ٚك...
عدك (ٗ ،)ٜٚالتقنطوا (ٕٕ ،)ٜٔينبوع (ٕ ،)ٕٙٙخفض ك رفع ( ،)ٔٛ٘ٙراعى ( )ٕٜٗٛك...
ج ّ :ٙ
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ىأ به امغ «بىُبىا» بنضي قضنض

خبـ زكم و خغم و زغؾنضي قضنض
) 930
(ض929،1ـ

ّ
ثحمسل و ثٓهغ في ألاطؿاص ،لحجى ٫و ثهى ٫في الهٟاء ّ
لكضد وٞائها.
بأ ؤعواح الخل٢ ٤بل ؤأ
و ٖنضما ؤمغىا الباعي جٗالي بالهبىٍ و ٢ا ٫لها "بىبُىا" ناعت ؤؾحرد الًٛب و الُم٘ و الغضخى.ٞةما ّ
ًإثِن٨م ّ
اقاعد الى ٢ىله جٗالى« :بىبُىا بًٗ٨م ٖضو» (الب٣غد )36:ؤو الى ٢ىله٢« :لنا اىبُىا مجها طمُٗا ّ
منيىضي ٞمن
ثب٘ ىضاي ٞع زىٖ ٝلحهم و ال ىم ًدؼنىأ» (الب٣غد )38:
پـ ؾپاؽ او عا ٦ه ما عا صع طهاأ
ثا قنُضًم آأ ؾُاؾدىاي خ٤

٦غص پُضا اػ پـ پِكُنُاأ
بغ «٢غوأ مايُة» انضع «ؾب»٤
)3131
3130ـ
(ض،1

ٞله الخمض لخل٣ه الخل ٤بٗض ألاولحأ،
بٗض ما ؾمٗنا ٖن ّ
ؾنة هللا في ال٣غوأ الخالُة.
«ّ ٠ُ٦
مض ّ
٧ى صلُل نىع زىعقُض زضاؾد
الٓل» ن٣ل اولُاؾد
انضع اًن واصي مغو بى اًن صلُل

«ال ّ
ؤخب آلاٞلحأ» گى ىأ زلُل
)429
(ض428،1ـ

ّ
ّ
الٓل فى ٢ىله «ّ ٠ُ٦
مض ّ
ـو ّ
الٓل» نىعد ؤولُاء الله و ىظا ىى الضلُل اإلانبىء ٖن نىع الله و ُٞه اقاعد الى ٢ىله جٗالى« :ؤلم ثغ
الى عبّ ٠ُ٦ ٪
مض الٓل و لى قاء لجٗله ؾا٦نا» ( الٟغ٢اأ)45:
ال ث ُ٘٣ىظو الٟ٣اع و البراعي من ٚحر مغقض و صلُل ،و ٢ل ٦ما ٢ا ٫ببغاىُم الخلُل" ،ال ؤخب آلاٞلحأ".وُٞه اقاعد الى ٢ىله جٗالى خ٩اًة ٖن ابغاىُم (ٕ) « ّٞلما ّ
طن ٖلُه اللُل عؤي ٧ى٦با ٢ا ٫ىظا ّعبى ٞلما ؤٞل ٢ا ٫ال ؤخب
آلاٞلحأ» ()76:6
و نغاو ٌؿحُٟض فى ؤبُاثه من الٗباعات و اإلاٟغصات الٟاعؾُة التى ثضٖ ٫لى آًة ؤو خضًص ؤو مسل ٖغبى بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر
مباقغ:
گىعزانه عاػ ثى ىأ ص ٫قىص

آأ مغاصت ػوصثغ خانل قىص

گٟد پُٛمبر ٦ه ىغ ٦ه ؾغ جهٟد

ػوص گغصص با مغاص زىَل طٟد
)174
(ض-175،1

لى طٗلد ٞااص ٥م٣برد ؤؾغاعٞ ،٥ؿغٖاأ ما ثناُ ٫منا.٥-و في البِد بقاعد بلى ٦عم ؤخض الووُٞحأ اإلاٗغوٞحأ٢« :لىب ألاخغاع ٢بىع ألاؾغاع».
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ـ ٣ٞض ٢ا ٫الغؾى(٫م)ّ :
بأ ّ
٧ل من ؤزٟى ّ
ؾغو ؾغٖاأ ما ًحد ٤٣له مغاصو.
و اًًا ُٞه اقاعد الى خضًص الغؾى(٫م) « :اؾحُٗنىا ٖلى ً٢اء خىاثج٨م بال٨حماأ ّ
ٞاأ ّ
٧ل طي نٗمة مدؿىص».
زىاطه انضع آجل صعص و خنحأ

نض پغا٦نضو ىمى گٟد اًن نحأ

گه ثنا ٌ٢گاو ناػ و گه نُاػ

گاو ؾىصاي خ٣ُ٣د گه مجاػ

مغص ٚغ٢ه گكحه خانى مى٦نض

صؾد عا صع ىغ گُاهى مىػنض

)1827
1825ـ
(ض،1
ًا
٦عما ّ
٧اأ الؿُض الكغٍ ٠في ناع ألالم و الخنحأ و ً٣ى٫
قتى.
ًا
ًا
ًا
ّ ًا
ًا ّ ًا
ًا
ًا
ًا
ًا
ًا
ًا
ًا
ًا
ثاعد ؤزغي
خبا و ٚغاما و ثاعد ٦عما مإلىٞا.
ثًغٖا و
ٞحاعد ً٣ى٦ ٫عما محًاعبا و ثاعد ٦عما ناٖما و ثاعد
ـ ٞالٛغًٍ ٤خكبص ب٩ل خكِل.
ٌكحر الكُغ السانى من البِد ألازحر الى المرل الٗغبى اإلاٗغو« :ٝالٛغٍّ ٤
ًخكبص ّ
ب٩ل خكِل ».
ًا
و نغاو ؤًًا ًنكض ؤبُاثا ٖغبُة و ّ
ًًمجها مسع و خ٨ما:
نٟؿّ ٪
خب ٪ألاقُاء ٌُٗمُّ ًُ ٪
ّ
الؿىصاء طند ال ثسحهم
هم
)2735
(ض، 2
خب ٪الشخىء ٌُٗمى و ًُ ّ
ثًمن ىظا البِد ،اإلاسل الٗغبىّ « :
و ٢ض ّ
هم»
و في البِححأ الحالُحأّ ،
يمن طع ٫الضًن اإلاسل اإلانٓىم و اإلاٗغو: ٝ
«ٞضاعىم ماصمد فى صاعىم
«ال ثسالٟهم خبُبى ! صاعىم

و ؤعيهم ما صمد فى ؤعيهم»:
ًا
ًا ٚغٍبا ناػال فى صاعىم »
ًا ُْٗنا ؾا٦نا فى ؤعيهم»

«ؤِٖ ما قاءوا و عا٢ىا و اعيهم

)3814
3813ـ
(ض،4
و فى م٩اأ آزغ نغاو ًإجى باألبُات الٗغبُة اإلانؿىبة للكٗغاء الٗغب :
منؿىب بلى «مجنىأ بجى ٖامغ» :
ٖغبي
ٍت
ٟٞي ألابُات الحالُة ًن٣ل خ٩اًة رم ًإجي بكٗغ ٍت
گٟد من قه عا پظًغا ىأ قىم

بى بهانه ؾىي او من ىأ عوم

نؿبتى باًض مغا ًا خُلتى

ىُچ پِكه عاؾد قض بى آلتى

ىمچى مجنىنى ٦ه بكنُض اػ ً٩ى

٦ه مغى آمض به لُلى انض٧ى

گٟد آوو! بى بهانه ىأ عوم

وع بمانم اػ ُٖاصت ىأ قىم

«لُحجى ٦ند َبِبا خاط٢ا

٦ند ؤمشخى ندى لُلى ؾاب٣ا »
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)2705
2701ـ
(ض،1
ًا
ـ ٢ا ٫الؼوض  :و  ٠ُ٦ؤنبذ م٣بىال ٖنض اإلال٪؟ و  ٠ُ٦ؤطىب الُه من ٚحر طعَٗة؟
ٌة
خؿب و نؿب ،و ىل ىنا ٥مهنة بع وؾُلة؟
ـ ًجب ؤأ ً٩ىأ لي
ُ
ؤنبدد ٧اإلاجنىأ الظي ؾم٘ ٌة
ؤخض ً٣ى٫؛ ؤأ لُلى ؤنِبد بمغى َ.٠ُٟ
ـ
ـ ٣ٞا : ٫آو!  ٠ُ٦لي ؤأ ؤطىب بلحها بع ٖظع؟ و بأ لم ؤػعىا ٠ُ٨ٞ ،ؾُ٩ىأ خالي.
و في ألاقٗاع آلاثُة الٗغبُة ًه ٠طع٫الضًن ٢هة خى٢ ٫ىم ؾبإ و خاالتهم الغوخُة لُه ٠من زعلها خاالت
الناؽ النٟؿُة .و ٌٗح٣ض طع ٫الضًن ،ؤأ ؤلانؿاأ ال ً٣حن٘ بما لضًه و ال ًغضخى بما ٢ؿمه هللا له ،و ىى صاثم
الك٩ىي و ّ
الحظمغ:
ّ
ٞةطا طاء الكحاء ؤن٨غ طا
ًُلب الانؿاأ في الهُ ٠الكحاء
ًا
ًا
ال بًُ ٤ال بِٗل عٚضا
ٞهى ال ًغضخى بدا ٫ؤبضا
ُ
ّ٧لها ناً ٫ا
ىضي ؤن٨غو
٢حل الانؿاأ ما ؤٟ٦غو
)373
(ض371،3ـ
طضًغ بالظ٦غ ّ
ؤأ طع٫الضًن البلذى زع ٫ؤقٗاعو ًإجي بمًامحأ ؤزعُ٢ة مإزىطد من ال٣غآأ و ألاخاصًص بك٩ل
ّ
ٚحر مباقغ و ٌٗٔ بها الناؽ ّ
ختى ًحسل٣ىا باألزع ١الخؿنة:
ًا
ٌِٗ من ؤٖغى ىنا ٖن ط٦غنا
(ض )354، 3
ِٖكة ين٩ا و نجؼي بالٗمى
و ٌُكحر ىظا البِد بلى ؤأ من ًنسخى هللا و ٌٟٛل ٖنه و نٗمه و آالثهٞ ،ةنه ًُ ٌة
هاب بال٣ٟغ و الٟا٢ةٗٞ ،لى ؤلانؿاأ
ؤأ ًظ٦غ هللا و نك٨غ نٗمه و ال ًٟ٨غ بها .و ٌؿحُٟض بهظا الحًمحأ من آلاًة ال٨غٍمة:
«و من ؤٖغى ٖن ط٦غي ّ
ٞاأ له مِٗكة ين٩ا و ندكغو ًىم الُ٣امة ؤٖمى»َ( .ه )124:
و ٌُكحر في م٩اأ آزغ بلى ؤىمُة َلب الٗلم و ّ
التزوص بالخ٨مة و البهحرد٣ُٞ ،ى:٫
ٌؿحىي ألاٖمى لضً٨م و البهحر
في اإلا٣ام و الجزو ٫و اإلاؿحر
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و البِد ُم ٌة
٣حبـ من ىظو آلاًة الكغٍٟة٢« :ل ىل ٌؿحىي ألاٖمى و البهحر ؤٞع ثح٨ٟغوأ»( .ألانٗام )50:
و ؾنظ٦غ ؤبُاثا ٖغبُة ٢ض ؤنكضت فى م٣ضمة الجؼء الغاب٘ من ٦حابه «اإلاسنىي» و ىظو ألاقٗاع لـ« ّ
ٖضي بن الغ٢اء» من قٗغاء
ال٣غأ الاو ٫بضمك ٤و ٢ض طاءت ٢هُضثه ال٩املة في اإلاجلض السامن من ألاٚانى ألبى الٟغض الانٟهانى
ّ
و ّ
مماشجانى ؤنجي ٦ند ناثما
ّ
ّ
الحنؿم
ؤٖلل من بغص بُُب
بلى ؤأ صٖد وع٢اء في ٚهن ؤً٨ة
ّ
ّ
جٛغص مب٩اىا بدؿن الترنم
ٞلى ُ٢ل مب٩اىا بُ٨د نبابة
لؿٗضي قُٟد النٟـ ٢بل ّ
الحنضم
ول٨ن ب٨د ٢بلى ّ
ٞهُج لى الب٩ا
ب٩اىا ٣ٞلد الفضل للمتقدم

ًهىع لنا قى٢ه في بصعاٖ ٥الم الُٛب ،و من طانب آزغً ،غٍض ؤأ ّ
و ًغٍض طع ٫الضًن من زع ٫ىظو ألابُات ؤأ ّ
ًبحأ صوع الٗلماء
ٍت
و ألاصباء الؿالٟحأ الظًن ؾٗىا في ىظا اإلاجا ٫و ؤعقضوىم٣ُٞ ،ى:٫
ّ
اإلاحنجؼٍن بًٟله و ٦غمه و طؼٍل آالثه و نٗمه ٞهى زحر مؿاو ٫و ا٦غم مإمى ٫و
«عخم هللا اإلاح٣ضمحأ و اإلاحإزغٍن و اإلانجؼٍن و
ّ
1
الله ٌة
زحر خآٞا و ىى ؤعخم الغاخمحأ و زحر اإلاامنحأ و زحر الىاعرحأ و زحر مسل ٠عاػ ١للٗابضًن الؼاعٖحأ الخاعرحأ»...
و ّ
ًبحأ طع٫الضًن من زع ٫خ٩اًة ؤزغي الٗع٢ات ألازعُ٢ة و الاطحماُٖة بحأ الناؽ ،مكحرا بلى زهاثو ؤىل اإلاضع و ؤىل
الىبغ و ً٣ى ٫ى٨ظا
و في زحام البدص خى« ٫الٗغبُات» في اإلاسنىي ،نإجي بإقٗاع ٖغبُة ؤزغي ٢ض ّ
يمن طع٫الضًن ٞحها آلاًة ال٨غٍمة فى ؾىعد ٞاَغ:
ًا
ّ
«من ٧اأ ًغٍض الٗؼد ٞلله الٗؼد طمُٗا بلُه ًهٗض ال٩لم الُُب والٗمل الهالر ًغٗٞه والظًن ًم٨غوأ الؿِيات لهم ٖظاب
قضًضٞ(...اَغ)10:
ناٖضا ّ
منا الى خُص ٖلم
ٞةلُه ًهٗض ؤَُاب ال٩لم
محدٟا ّ
منا الى صاع الب٣ا

ثغث٣ى ؤنٟاؾنا باإلانح٣ى
رم ثإثِنا م٩اٞاد اإلا٣ا٫

يٗ ٠طا ٥عخمة من طي الجع٫

رم ًلجُنا الى ؤمسالها

٧ى ًنا ٫الٗبض مما ناله

 -موالنا جالؿ الدين ػتمد بلخى ٖٜٔٚ ،ش ،ج ٗ ،ص ٚػ)ٛ
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ى٨ظي جٗغض و ثجز ٫صاثما

) 889
طا ٞعػلد ٖلُه ٢اثما (ض885،1ـ

ٞهى ً٣ى : ٫و ٖلى ىظا الندى جؿلب ؤنٟؿنا عوٍضا عوٍضا من خبـ ىظو الضنُا وى٨ظا ًىانل الٗباص ط٦غ ّعبهم و ٌٗبضوو و النٗم
و البر٧ات ال ثؼا ٫ثجزٖ ٫لى الٗباص من ّعبهم.
ًا
ًا
ًا
و بٗض ؤأ ؤلُ٣نا نٓغد زاَٟة ٖلى "الٗغبُات" في ٦حاب اإلاسنىي ،و بٗض ؾغصنا ؾغصا مىطؼا و ط٦غنا لبٌٗ النماطض ،ن٣ى ٫زحاما؛
ًا
ًا
بطع ٫و ث٣ضًغ.
نؼٖة قضًضد و ولٗا زانا باللٛة الٗغبُة و آصابها ،و ٧اند نٓغثه لهظو اللٛة نٓغد
بأ مىالنا طع ٫الضًن ٧اأ له ٍت
ٍت
َط
و من ىظا اإلانُل ،٤خغم ؤؾحاطو بغىاأ الضًن ٖلى جصجُٗه و ؤقاع بلُه بالغخُل بلى بعص الكام ُلُح٣ن اللٛة الٗغبُة و الٗلىم
ًا
ًا
ًا
ًا
ّ ًا
ًا
ؤ٩ٞاع و ٖب٣غٍة زانة
ؤلاؾعمُة .و اطحمد ٧ل ثل ٪ألاؾباب لحجٗل منه بنؿانا مح٩امع و ؤصًبا باعٖا و م٨ٟغا ٢ضًغا و ناخب
ٍت
ّ
ثبلىعت في "اإلاسنىي" .و في ىظا ال٨حاب ّ
ً٣ضم لنا ال٨سحر من الحٗالُم ألازعُ٢ة الهامة ،و في طل٧ ٪له ٌؿحسضم الٗغبُات و
ّ
ًا ًا
ًا
ّ
طؼٍع ّ
ًضٖ ٫لى قٟٛه و جٗل٣ه الكضًض بلٛة الًاص و بب٣اٖها.
اإلالمٗات اؾحسضاما واٞغا
ّ
و ٢ض قاىضنا ؤنه ٧اأ ًسجي ٖلى بعص الكام فى بٌٗ آراعو و ً٨غم الكٗغاء الٗغب و آراعىم ألاصبُة و الٗلماء ال٨باع آلازغٍن فى
الٗلىم الضًنُة و الٗلىم ألازغي فى ىظو البعص الاؾعمُة .و ٢ض ٧اأ ًغي ّ
ؤأ اللٛة الٗغبُة هى اللٛة ألاولى للخًاعد الاؾعمُة.
ٞالخضًص ٖن ثٟاٖل الاًغانُحأ م٘ اللٛة الٗغبُة ىى خضًص ٖن اعثباٍ خًاعي طم٘ بحأ الاًغانُحأ والٗغب منظ ؾال ٠ألاًام ،و
طع٫الضًن البلذى من ؤبغػ ألاصباء الظًن ثٟاٖلىا م٘ اللٛة الٗغبُة و بلضاجها بك٩ل ٦بحر.
املطاحٕ:
.1959
1ـ اٞع٧ى ،قمـالضًن اخمض ،منا٢ب الٗاعٞحأ ،با ثصخُدات و خىا خى و جٗلُ٣ات ثدؿحأ ًاػٍجى ،آن٣غو61،ـ
 ،1379اپ قكم.
2ـ بلذى ،طع ٫الضًن مدمض ،مسنىي ،م٣ضمه ،ثصخُذ و جٗلُ٣ات اػ ص٦تر مدمض اؾحٗعمى ،قغ٦د ٢لم،
3ـ الجنضي ،مدمض ؾلُم ،الجام٘ فى ؤزباع ابى الٗعء اإلاٗغي و آراعو ،الجؼء السانىٖ ،لٖ ٤لُه و اقغٖ ٝلى َبٗه ٖبضالهاصي
1992م.
1412ه،
ىاقم ،صاع ناصع ،بحروت ،الُبٗة السانُة ،بحروت،
4ـ زىاعػمى٦ ،ما ٫الضًن خؿحأ بن خؿن ،طىاىغ ألاؾغاع و ػواىغ الانىاع ،به اىحمام ص٦تر مدمض طىاص قغَٗد ،انٟهاأ،
1360ف.
1900م.
 1318ه /
5ـ صولخكاو ،ثظ٦غد الكٗغاء ،به اىحمام اصواعص بغوأ ،مُبٗة بغٍل ،لُضأ،
1966م،
6ـ الغومى ،طع ٫الضًن ،مسنىي ،ثغطمه و قغح صعاؾة مدمض ٖبضالؿعمٟ٦ ،افى ،نُضا ،بحروت ،اإلا٨حبة الٗهغٍة،
الُبٗهالاولى.
 ،1379اپ قانؼصىم.
7ـ ػعٍن٧ىبٖ ،بضالخؿحأ ،پله پله ثا مع٢ات زضا ،انخكاعات ٖلمى،
8ـ ػعٍن ٧ىبٖ ،بضالخؿحأّ ،
 ،1368اپ ؾىم.
ؾغنى ،ن٣ض و قغح ثدلُلى و ثُبُ٣ى مسنىي ،انخكاعات ٖلمى،
.1368
9ـ نٟا ،طبُذ هللا ،ثاعٍش اصبُات صع اًغاأ ،تهغاأ ،انخكاعات ٞغصوسخى،
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1987م.
1407ه،
10ـ ٚغبا ،٫مدمض ق ،٤ُٟاإلاىؾىٖة الٗغبُة اإلاِؿغد ،صاع اخُاء التراذ الٗغبى ،بحروت ،لبناأ،
ّ
اإلاؿمى بالحبُاأ فى قغح الضًىاأ ،صاعاإلاٗغٞة ،بحروت ،لبناأ.
11ـ اإلاحنبى ،ابىالُُب ،صًىاأ ؤبى الُُب بكغح ابى الب٣اء الٗ٨بري،
12ـ مدمضي ،مدمض ،الاصب الٟاعسخى فى ؤىم ؤصواعو و ؤقهغ اٖعمه ،منكىعات ٢ؿم اللٛة الٟاعؾُة و آصابها فى الجامٗة اللبنانُة،
.1967
بحروت،
1345ف.
13ـ مهاخبٚ ،عمدؿحأ ،صاًغواإلاٗاعٞ ٝاعسخى ،قغ٦د ؾهامى اٞؿد،
،1375
14ـ مىلىي ،طع٫الضًن مدمضُٞ ،ه ما ُٞه ،محراذ صعزكاأ به ثصخُذ و اىحمام خؿحأ خُضع زانى ،انخكاعات ؾناجى،
اپ او.٫
15ـ مىلىي ،طع ٫الضًن مدمضُٞ ،ه ماُٞه ،با ثصخُدات و خىا خى بضٌ٘ الؼماأ ٞغوػانٟغ ،انخكاعات امحر ٦بحر ،تهغاأ،
1362ف ،اپ پنجم.
16ـ مىلىي ،طع ٫الضًن مدمض٧ ،لُات قمـ ًا صًىاأ ٦بحر ،با ثصخُدات و خىا خى بضٌ٘ الؼماأ ٞغوػانٟغ ،انخكاعات صانكگاو
1344ف ،اپ صوم.
تهغاأ ،تهغاأ،
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الطواًة الٔطبُة وثلىٍط الا ُاض وؼاوي
ؤ.العهطة ُٓاضي ـ حامٔة محمس الـطٍف مؼآسًة ـ الجعائط

ثلسًم:
ثمحل ٪الغواًة الٗغبُة الخضًسة طغؤد قضًضد ألاىمُة جٟٗي نٟؿها من م٣اعبات ؤزغي زُالُة ،بُٗضد ٖن الظات الاطحماُٖة،
خُص المؿد منظ البضاًة مىايُ٘ بنؿانُة ْاىغد ثبدص ٖن آلُات زُٟة و منٓىعات مُىٍة ثغنض ؤلانؿاأ في خاالت الؿلم و
ُ
الخغب ،و ثُالب بالضوعاأ خى ٫ثل ٪اإلاغث٨ؼات التي ثٟحذ الباب ؤمام بق٩الُة ػمن الؿ٣ىٍ و الجهاًات ،الظي ٢ضم بُغ ١ؾغصًة
ًا
خاطؼا ؤمام
ٖضًضد جؿعى بلى الحنهل من الغوابِ ؤلاًضًىلىطُة التي جكٛل الظات الغواثُة ٖن مك٨عتها الخُ٣ُ٣ة ،و ث٠٣
الىا ٘٢ؤلانؿاني اإلاغٌٍ الظي ٌٗاني من ُٖىب بناثُة ؤع٢د ثاعٍسه ،بط خىلحه بلى نُ ٜمغوٍة في ػمن ًمحض في اإلااضخي و الخايغ
ًا
مٗا ،و ًحٗل ٤بٟجىات مٗغُٞة ثٟح٣ض بلى الخـ الجماىحري ،خُص ثحإعجر معًحأ الهغزات اإلا٨بىثة بٟٗل ْىاىغ ؾُاؾُة
ثغ ٌٞالاٖترا ٝبةنؿانُة ؤلانؿاأ الظي ثدى ٫في ػمن اإلاجاالت الخُىٍة بلى ُ٦اأ مضمغ مجهاع ًخؿا٧ ِ٢ل ًىم ٖلى ٖحبات
الخضارة.
ُ
ُ
و من قغٞات اإلاجحم٘ الخضًص اعثٟٗد ؤنىات ٖضًضد ،ثضاٖ ٘ٞن خ ٤ؤؾاسخي من خ٣ى ١ؤلانؿاأ ،و ىى خ ٤الخُاد و
ثناجي ٖظابات الخغٍة التي ثدىلد بلى مُمذ بكغي نٗب اإلانا ،٫جكغبه اإلاالٟىأ و اؾحىٖبحه ٦حاباتهم التي طمٗد ىظو
الهغزات ؤلابضاُٖة ،و ؾُغتها في مجلض ًدمل اؾم " ؤصب الخغب " ،ؤصب الخغب الظي صاٖ ٘ٞن الخغٍة ،و نما في ْل
الٗبىصًة ،و اػصىغ خحأ ؤصع ٥زًىٕ البكغٍة ألننام الٗ٣ل اإلاسُٟة التي ندحتها ألاطُا ٫اإلآلمة و خىلتها بلى صؾحىع ؤبضي،
ًا
ًدى ٫الناؽ بلى ٖبُضً ،دٟغوأ ٢بىعىم بإْاٞغىم زىٞا من اإلاجهى.٫
ًا
و انُع٢ا من ىظو الحهضٖات ال٨ٟغٍة لجإ الؿغص الغواجي الخضًص بلى الىا ،٘٢و من ىنا عنض ؤخىاله ،و نىع ؤوطاٖه و
آالمه٦ ،ما اؾخكغ ٝؤخعمه و آماله اإلااَغد يمن منٓىمة خغبُة ثغ ٌٞالً٣اًا ال٨ٟغٍة اإلاكىىة و ألانٓمة ؤلاًضًىلىطُة
التي خىعت الٗالم الغواجي و ٢ضمحه في ٢الب طضًض ًخبجى مىيىٖات ؾُاؾُة بنؿانُة ،يمن ؤؾالُب ثجغٍبُة ٢ضمد و٢اج٘
خُاثُة عاػخة ثدد آلُات اإلاجحم٘ الٗغبي الخضًص.
ثغنض ىظو الضعاؾة ثجغبححأ عواثِححأ ٖغبِححأ نىعت ؾ٣ىٍ ؤلانؿاأ و اجهُاع الُ٣م في ْل الخغب ،مغث٨ؼد في طلٖ ٪لى
عمىػ عواثُة باعػد عنضت الحاعٍش ؤلانؿاني و نا٢كد ً٢اًاو الؿُاؾُة ،و آالمه ؤلانؿانُة يمن بَاع ىاصٌٗ ٝم ٤الغئٍة من
ؤطل جُٛحر الىا ،٘٢و جٗضًل مٟاىُمه اإلاٛلىَة ،و الحُل٘ بلى مؿح٣بل ؤًٞل من زع ٫نماطض مسحاعد ل٩ل من :نجُب مدٟىّ،
و نن٘ هللا ببغاىُم.
1ـ " رطرطة فىق الىُل" لىجُ محفىَ
ًا
جكٛل الؿلُة الٟاؾضد ًا
مؿُُغا في عواًات مدٟىّ ،خُص ثإزظ ًا
ًا
وطها م٣ابع للكغ ال٣اثل ،الظي ًدح٨غ خ ٤الخغٍة
م٩انا
الصخهُة لخؿاب ٞية مُٗنة ،ثستز ٫الٗ٣ى ٫و ألا٩ٞاع و ثدهغىا في بىث٣ة اإلاىاَن البؿُِ اإلاح٩ئ ٖلى ىكاقة وُٖه اإلاغٌٍ،

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

117

مجلة حُل السضاػات ألازبُة والفىطٍة  -الٔام الثاوي  -الٔسز ً 9ىلُى 2015

ُ
الظي ثجغٕ ٖظبات واٗ٢ه ،و طٗل مجها عنُٟه الضاثم الظي ًمشخي ٖلُه بسُى رابحة زى ٝالانؼال ١و الى٢ىٕ في ىىد جٗاعى
الؿلُة الخا٦مة و جٗلٖ ٤لى ثهغٞاتها اإلاكِنة.
ثسال ٠مىايُ٘ نجُب مدٟىّ مٟهىم الحىاػأ في مٗناو ألازعقي و ثجٗل من الؿلُة ٢ىد ٚغٍبة ٖن الكٗب ،جٗىى ٖن
ًا
ٚغبتها ب٣م٘ ٦سُ ٠محٗضص الىطىوّ ،
ًا
مُل٣ا ًُٞ ٘٣ه الكغ و ال٣م٘ منظ
اؾحٗماعا
ألأ الؿلُة بالنؿبة له ٖنهغ ٞاؾض ًجؿض
اإلاُعص ،و ىظا الخكائم ؤؾٟغ ٖن وعي طضًض ؤ٢نٗه في عواًحه " رغرغد ٞى ١النُل " ؤأ ًدى ٫اإلاس ٠٣بلى مضمن ًا
و٣ٞا لٓىاىغ
جُٗ٣ضا ًا
ًا
ًا
ؾغَٗة محباٖضد ثسلً ٤ا
ًا
ٖكىثُا مبهم اإلاٗالم ًن٣ل اإلاجحم٘ بلى خُاد الؿ٣ىٍ و
ثإَحرا
مؼمنا ًإَغ الٗع٢ات
ثإػٍما و
ًا
الاجهُاع ًا
ٞكِيا.
قِيا
ثبضؤ عواًة " رغرغد ٞى ١النُل " بالؿُىع الحالُة « :ببطٍل ؿهط الغباض و ألاواشً  ،الحجطة الٌىٍلة الٔالُة الؼلف،
ّر
مذعن هئِ لسدان السجائط ،امللفات ثىٔم بطاحة املىت فىق ألاضفم ،و ًا لها مً جؼلُة ؤن ثالحّ املىُف مً حسًة
ً
ٓمال ً
ثافها»...
مِهطه و هى ًازي
وي٘ نجُب مدٟىّ منظ البضاًة ثجغبة اطحماُٖة ؾُاؾُة ،صٗٞد الخُاب الؿغصي ندى ؤػمات طاثُة ٖمُ٣ة ثحىطه بلى
ُ
الكباب الناقية و ثٓهغ لهم ما ًدحاطىأ من الىَن و ما ًدحاطه الىَن مجهم ،يمن مهن٘ الخغٍة و الىعي الصخُذ ،و مبضؤ
الخُاد الؿُاؾُة الخُ٣ُ٣ة التي ؾُ٣د في ؾبات َىٍل.
ًا
ٖلى نُل مهغ في ؤخض الٗىمات ،اطحمٗد قلة من مسحلَ ٠ب٣ات اإلاجحم٘ اإلاهغي ثغسخ ؤق٩اال للٟؿاص ٧اند ؾاثضد في
1967م ،الظي ؤلهب زُا ٫ال٩اثب آنظا ٥للبدص ٖن ألاؾباب و مداولة
و٢د من ألاو٢ات في مهغ ،و ٧اند ؤخض ؤؾباب ؾ٣ىٍ
ثجنبها يمن بَاع اطحماعي ق٣ي ثحجاطبه شخهُات ثمتزض ٞحها معمذ زُالُة واُٗ٢ة.
« ...ؤٓس املجلؽ هإحؼً ما ًىىن ،كفد الـلة ٓلى كىضة هالٌ هبير فُما ًلي الـطفة .و في هلٌة الىػٍ مً الهالٌ
اػحىت كِىُة هحاػُة هبيرة ،حمٔد الجىظة و لىاظمها .و هبٍ املغُ فىق ألاشجاض و املاء»...
َالبا ًا
ؤنِـ ػ٧ي ىى ٖامل بىػاعد الصخة٧ ،اأ ًا
عٍُٟا طاء بلى ال٣اىغد و الحد ٤ب٩لُة الُب و لم ً٨مل صعاؾحه و اؾحُإ
خُنيظ اٖحاص ؤلاصماأ.
بىاؾُة ؤخض ألاؾاثظد في ال٩لُة ؤأ ًلحد ٤بهظا الٗمل ،ماثد ػوطحه و ابنحه في ًىم واخض
ٍت
٦ما ٌٗحبر ؤنِـ ػ٧ي ؤًًا ٞاعؽ الكلة ،و نىت الؿاعص الٟجي في الغواًة ،خُص ؤَل٣ه نجُب مدٟىّ للحٗلُٖ ٤لى ما ًضوع
خىله ؤو لحٗبحر ٖن ألا٩ٞاع و الحإمعت الٗمُ٣ة الناثجة ٖن ثُاعات الىعي اإلانخكغد آنظا.٥
و انكٛلد الغواًة بصخهُات ؤزغي مهمة ؤ٦ضت خًىعىا ٖلى اإلاؿحىي الؿغصي و اإلاؿحىي ال٨ٟغي ،بضعطات محٟاوثة
خُص ٧اأ ؤخمض نهغ مضًغ الخؿابات ،و مهُٟى عاقض مدامي ،ؤما ٖلي الؿُض ٞهى نا٢ض ،و زالض ٖؼوػ ٧اثب ٢هة ،و عطب
ال٣اضخي ممسل ،و ؾاعد بهجد صخُٟة ،و ؾناء الغقُضي َالبة ب٩لُة آلاصاب ،ؤما لُلى ػٍضاأ ٣ٞض ٧اند مترطمة بالخاعطُة ،و
ؾنُة ٧امل عاثضد ٢ضًمة بالٗىامة و ٖم ٖبضو خاعؽ الٗىامة و زاصم عواصىا.

 .ؾتيب ػتفوظ :ثرثرة فوؽ النيل ،دار الشركؽ ،مصر ،ط ٔ .ٕٓٓٙ ،ص ٘ٓ.
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و ىظو اإلاجمىٖة البكغٍة اإلاحجانؿة ٧اند ثجض في ىظو الٗىامة ًا
مهغبا من الهمىم الخانة و الٗامة ،خُص ثح ٤ٟفي الس٣اٞة و
ؤلاصماأ و الخؿِب الخل٣ي و الانٛماؽ في اإلاح٘ ب٩ل ؤق٩الها ،و م٘ طل ٪لم ٌٗؼ ٫نجُب مدٟىّ شخهُاثه ٖن الخُاد الىاُٗ٢ة
التي ٧اند ثضوع من خىلهم ،بط طٗلهم ًخنا٢كىأ في ً٢اًا ؾُاؾُة و ثاعٍسُة٣ٞ ،ض قٛلد ٧ىبا و ُٞخنام و الغقىد و
الاقتراُ٦ة ،و مكا٧ل الٗمل و الٟعخحأ و الجمُٗات الٗامة ؤخاصًثهم اللُلُة.
« زٓىا مً ألاولِـ ات التي ماثد بمىت الٔلط اململىوي!
ً
فحإوه ٓلي الؼُس كائال:
ؤًً مىا ٓلط املمالًُ بـطي ؤن هىىن مً املمالًُ!
فلالد ػىاء باػخُاء واضح:
ً
و ما ؤػطْ ؤن ًىلل ؤهل الٔىامة وحىؿا بال كلىب».
ثنح٣ض " رغرغد ٞى ١النُل " النٓام الظي قُإ ؤلانؿاأ بباأ الخ٣بة النانغٍة ،خُص ىُمند ألاطهؼد ألامنُة ٖلى م٣ضعات
اإلاجحم٘ اإلاهغي ،و ثد٨مد بمٟانله ٧اٞة ،و ٖملد ٖلى نسغ البنُة الحدحُة من الضازل من زع ٫نؿ ٠منٓىمتها الا٢حهاصًة
الؿُاؾُة و الس٣اُٞة ألازعُ٢ة ،و من رم ثضمحر الُب٣ة الىؾُى – مدغ ٥الحُٛحرُٞ -ه ٖن َغٍٖ ٤ملُة بٞؿاص ممنهجة ثإملها
مدٟىّ و شخهها بٟغاؾة بعُٚةّ ،
ألأ الؿلُة في اإلاجحم٘ اإلاهغي ثدمل بظوع ال٣هغ و ثىعثها بلى ؤوالص و ؤخٟاص ًحسٟٟىأ من
ًا
ًا
اإلاؿاولُة الٗامة ًا
ٞكِيا نؼوال بلى صاثغد الًُإ ال٩امل.
قِيا
« حثة ضحل في الخمؼين ،ؿبه ٓاض ،هؼط في الفلاض و الؼاكين و ِٓام الطؤغ ،زهمحه ػُاضة و هطب الجىاة ،لم جٔطف
هىٍحه هما لم ٌٔطف له ؤهل.
ً
كطؤ الخ ر رم ضمى بالجطٍسة كائال:
ٓسها بلى الجحُم.
لم هذطج مً الجحُم.
هحً لم هذطج مً الجحُم! »
ونل نجُب مدٟىّ في " رغرغد ٞى ١النُل " بلى جكائم واضرٞ ،ع ألازع٢ ١اصعد ٖلى بػاخة الٓلم ،و ال الٗلم ٢اصع ٖلى
ثإؾِـ ؾلُة طضًضد ،و طمُ٘ الؿلُات في طمُ٘ ألاػمنة محُاب٣ة ،عٚم ازحع ٝالكٗاعات ،و ما ًلٟد النٓغ ىى انح٣ا٫
مدٟىّ من ن٣ض الؿلُة في مًمىجها اإلال٩ي ،بلى ثنضًض قامل بها في ػمن الاؾح٣عً ٫ا
جٗبحرا ٖن زُبة ؤمل و ع ٌٞقضًض ألطهؼد
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خ٩ىمُة اخح٩اعٍةٗٞ ،مله ىظا ًهغح بُإؽ قضًض ،طل ٪ؤأ ما انحٓغو َىٍع – خغٍة اإلاجحم٘ اإلاهغي – طاء باؾخبضاص لم جٗغٞه
مهغ ؤرناء الاؾحٗماع ألاطنبي.
« ًىم ؿاق في الىظاضة ،ثطحمد ٓـطًٍ كفحة فىلؼياب...
و هُف حاٌ الؼُاػُة الخاضحُة ؟
ماشا ثحىكٕ ؟
ؤها ال ؤًل بال الؼتر» ...
٦ما ثإملد الغواًة ْاىغد الاٚتراب الؿُاسخي ،الظي ثتهم به الؿلُة التي ال جُٗي مىاَنحها بال ما ثغٍضو ،خُص ثغ ٌٞالخىاع
و اإلاؿاومة و جؿحٌُٗ ٖجها بالحضمحر و الاؾخيهاٞ ،٫انلة بحأ ألاطهؼد الؿُاؾُة و اإلاجحم٘ و بحأ اإلاىْ ٠اإلاخؿلِ و اإلاىاَن
الٗاصي.
و ثحطر ٨ٞغد الاٚتراب في ىظو الغواًة من زع ٫رعذ ٖنانغ هي :الخنحأ بلى ثاعٍش مهغي ٧اأ ؤلانؿاأ ُٞه ع ًا
ايُا ٢بل ؤأ
ٌؿ ِ٣بؿبب ْغوَ ٝاعثة بلى ػمن آزغ ٢ىامه الك٣اء و الًُإً ،حلىو بدص قاٖ ١ن ؾبُل ٌُٗضو بلى اإلاى ٘٢ألاو ٫الظي
ؾ ِ٣منه ،و ىظا ألازحر ً٨كٖ ٠ن ثهىع ق٣ي و خايغ مٓلم ًجب الخعم منهٞ ،نجُب مدٟىّ ًحُل٘ بلى ػمن ؾُاسخي
ًلغي اإلاؿاٞة الباىًة بحأ الؿلُة و الكٗبّ ،
ألأ اإلاجحم٘ الظي جؿىؾه الؿلُة ال٣امٗة ال وطىص له.
« مً ؤي حطٍمة هطبد ؟
ؤووه...
بهه ُرملط ٓلى اليؼُان ،فلٔله حاء ً
 .1919و بهه لم ٌٔس ًسضي و لً ًسضي
هطبا مً حطٍمة ؤو حملحه مىحة الثىضة ػىة
ؤحس».
ًا
مغى٣ة ،بط ثهىع قغٍدة اطحماُٖة ؤجٗبها وٖحها الخاي٘ ،الظي زل ٤بنؿانا ًا
ثُغح الغواًة ثجغبة قا٢ة و ّ
نىُٖا ًدمل مىعورا
ًا
ثسحبرو ب اصد مؿحًٟٗة زانٗة ثغ ٌٞالىا ٘٢و ثحمغص ٖلُهّ ،
ًا
ًا
ألأ الؿلُة الىَنُة ُٞه ثدىلد بلى
ر٣اُٞا
مسؼونا
قٗبُا و
ُ ع
اؾحٗماع ًغثضي خلة قغُٖة ثا٦ض اؾحمغاع نعخُحه الٟاؾضد.
واؾٗا ًا
ًا
ًا
مُل٣ا ،مٗلنة جهىى ُ٢م
ثناً٢ا
خىلد الغواًة الحاعٍش بلى شخهُة ٞاؾضد ،ثحدال ٠م٘ بُ٣ة ألاَغ اإلاٗغُٞة لحنكغ
طضًضد ثسحهغ الىاُٗ٢ة اإلاهغٍة في خل٣ة الغطُٗة اإلا٩ىنة من رناثُة اإلاس ٠٣و اإلاضمن.
ً
« و كس حىست مىا حِـا ػىحاضب به الٔسم رم وؼير بلى ألامام...
فؼإله الطحل بؼصاحة:
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بلى ؤًً ؟
بلى السجً ؤو ُرمؼخـفى املجاشً
فلاٌ و هى ًمط ي بلى كالة املغطب:
بوي ؤبحث ًٓ كٍ لىثرة الفئران فىق الجؼط».
٢اص مبضؤ " الٗبص الكامل " الظي ؤزظ به نجُب مدٟىّ ،بلى مبضؤ الحىا ٤ٞفي بناء الصخهُات ،خُص ٧اأ اإلاِٗل الُىمي
نىعد مُاب٣ة للىعي اإلاسظع الظي ٌؿحمغ بنحاطه في ٦بؿىلة ٞنُة ثجٗل طمُ٘ الصخهُات شخهُ ــة
واخضد ،مسحلٟة ألاؾماء ،و ألاٖماع ،ثنُل ٤مباصئها من ٖباصد ؾىصاء ازحهغت مهحر الغطل ،و مهحر اإلاغؤد ،في مهحر واخض
طٗلحه ًحىػٕ ٖلى ٖحبة اإلاٗاناد و الٟؿاص الظي ٌِٗل في ٦ن ٠خُاد ٢ىامها الهضٞة الٗاعٍة ،و الؿلُة اإلاحدغعد من اإلاهاثغ
ؤلانؿانُة ،و ًا
بناءا ٖلى ىظو ال٣اٖضد ال٣هغٍة ،صزلد الغواًة في بىَ٣ة الحُه مضزلة مٗها الخُاد اإلاهغٍة الخغؾاء ،مٗلنة ٖن
بِية اطحماُٖة طضًضد ثإمغ باٚحُا٢ ٫ىاٖض الٗ٣ل.
« و ا اٌ الؼباب ٓلى اللسًم ٓلي الؼُس.
ً
ّر
ً
حسًسا !
ؿىطت ،و ؿطبد اللهىة ،و كلد بن ملالها حسًط بإن ًذللني دللا
مىافم ابً مىافم و مً ػاللة ؤمة ٓطٍلة في الىفاق».
ُ
ُ
ًا
ؾغَٗا٦ ،مىاي٘ واىنة ثغي و ال ثغي٦ ،شخيء ً٣ىم ٖلى ىامل
ًتراءي الحدضًص الاطحماعي الؿُاسخي ،الظي ثمغ ٖلُه الغواًة
الٟٗل الغواجي و الىا٢عيٞ ،هنا ٥بقاعات بلى مجالي الؿِنما و الصخاٞة ،اللظًن ازحهغىما الحدضًص في وطه اؾتهع٧يً ،دُل
ٖلى نٓام محناْغٌِٗ ،ل ُٞه عٖب اإلاس ٠٣و ثضاُٖه ،و ًحدغُٞ ٥ه ؾبات الٗ٣ى ٫في انحٓاع ػمن ٢اصم لم ثحطر مٗاإلاه بٗض.
عٗٞد الغواًة قٗاع " ٞؿاص الؿلُة " و خآٞد ٖلى رباثه ،مُالبة بالحن٣ل من الحدغع الىَجي بلى ثدغع ؤ٦ثر قمىلُة
ًحًمن الخغٍة الاطحماُٖة و الخغٍة ال٣ىمُة٧ ،ىخضد قغُٖة ٧املة ،ثىاطه الحسل ٠اإلاىعوذ ،و ال٣م٘ الؿلُىي ،و ؤلازٟا١
ُ
ّ
الكامل في ثد ٤ُ٣الُمىخات اإلانكىصد ،و ألا٦ثر من ىظا ثإملها باالنٟها ٫اإلاتزاًض بحأ الؿلُة و اإلاجحم٘ ،ألنه في ٞترد من
ٖضوا للمجحم٘ ،و ْهغ اإلاجحم٘ ًا
الٟترات بضت ىظو ألازحرد ًا
ٖضوا لها ،ثغا٢به و ثُ٣ضو٧ ،ي ًنسخى وٖىصىا اإلان٣ىلة و مهامها اإلاكِنة
ًا
التي اعثبُد به ،اعثباَا خهغو في الٗضم.
« كلد :ماشا كلد ً
ؤًوا ؤي ا الحىُم " بًبى -وض " ؟ فلاٌ:
لسًً الحىمة و البليرة و الٔسالة
و لىىً ثترن الفؼاز ً ف البالز
اهِط هُف ثمت ً ؤوامطن
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و هل لً ؤن ثإمط حتى ًإثًُ مً ًحسرً بالحلُلة ؟»
َط
جُٗند الؿلُة في ىظو الغواًة ،يمن َىع مكغوٕ وَجيً ،سحهغ َطبع َطاصث ُه في َطبع َطاصد اإلاجحم٘ بط ً٨ؿغ َمىخاثه بةزٟا٢ه
اإلاحهاٖض ،و ًستز٢ ٫ضعاثه بإطهؼد ٢مُٗة ،خهغثه في ٨ٞغد ؤلالٛاء ،بط ال وطىص للمجحم٘ ،باإلاٗجى الخضًص بمٗؼٖ ٫ن ؾُاؾُة
ًا ّ
ؤًًا ،بال بمجحم٘ مدانغ ال ًحمح٘ بال بد ٤الحنٟـٞ ،الؿلُة ثدىلد
الؿلُة اإلاجحمُٗة ،و ال وطىص لؿلُة باإلاٗجى الخضًص
ُ
بلى عُ٢ب مخؿلًِ ،ا
ٖىيا ؤأ ث٩ىأ ًا
جٗبحرا ٖن بعاصد الكٗىب ،التي ازتز ٫وٖحها في نمد الحاعٍش.
« فلاٌ ؤحمس هلط:
الجُل الجسًس دير مىا.
فخؼاءٌ ملٌفى ضاؿس:
ؤلِؽ رمة ؤمل في ؤن هحغير هحً ؟
فإحاب دالس:
هحً هحغير ٓازة في املؼطحُات و ألافالم ،و هصا هى ّر
ػط هٔفىا.
هصا ّر
ػط هجاح الهعلُات التي ثلىضها ٓلى حلُلحىا ؟»
ثهغح الغواًة بهٗىبات البدص ٖن الُ٣حأ ُمداولة الىنى ٫بلى بطابة واضخة ّ
ألأ الانح٣ا ٫من الىخضد بلى اإلاحٗضص ٌٗبر،
ًا
نٓغٍا ٖن العً٣حأ ،من ناخُة ،و ٌؿمذ بالخىاع بحأ الىا٢عي و اإلاحسُل ،بط ًً٘ ؤمام اإلاحداوعٍن ماصد ثاعٍسُة واؾٗة من ناخُة
رانُة ،و م٘ ّ
ؤأ ٨ٞغد " رغرغد ٞى ١النُل " م٣ىلة طمالُة ثىؾ٘ الٗالم الخاعجي للصخهُات الغواًة ألاؾاؾُة ،بال ؤجها في الى٢د
نٟؿه آلُة وُُْٟة جٗاوص ٢غاءد الحاعٍش الٗغبي الخضًص من منٓىع ٢ىميٌُ ،كغح الخايغ بى٢اج٘ من اإلااضخي ،جؿمذ بحىؾُ٘
اإلاكهض الحاعٍذي و ث٨سُٟهً ،ا
و٣ٞا لحدىالت طا٦غد َلُ٣ة ،منتهُة بلى مكهض اطحماعي ٦ؿحر ،مارص بالخًىٕ و الهىاأ ،لح٩ىأ ؾحرد
مهغ ٖبر الحاعٍش هي ؾحرد ما طغي و ما ًجغي ،و ؾحرد ما ٖاقحه و ما جِٗكهُ ،مٗحمضد في طلٖ ٪لى ثل٣اثُة ؾُاؾُة ثمؤل
السٛغات اإلادحملة و ث٣ضم الجهاًات اإلااطلة.
ٞغواًة " رغرغد ٞى ١النُل " هي زعنة ن٣ض ؾُاسخي ،و ته٨م ناعر زل٣حه ثناً٢ات ُٚاب الخغٍة ،خُص ثدىٞ ٫حها الن٣ض
الؿُاسخي الجاعض الظي ث ٌُٟبه منىلىطات شخهُاتها اإلاسحلٟة بلى ؤصاد لل٨كٖ ٠ن ٞضاخة الؿلُة الٟاؾضد في وا ٘٢مس٣ل
بالخُبة و ؤلاخباٍ و ٣ٞضاأ ألامل.
ٞنجُب مدٟىّ اٖحمض ٖلى َغح م٣لً ٤حجنب ث٣ضًم ؤلاطابات و الخلى٧ ،٫ىنه ؤصع ٥خ٣ُ٣ة الىا ،٘٢الظي اندغٖ ٝن
ٚاًاثه اإلاسالُة ،و َمىخاثه اإلاغطإد بط ناصع ٧ل اإلاباصت و الغئي الىاُٖة بسُىعد الىي٘ ،الناثج ٖن رىعد ،67التي ولضت
اخحجاطات ٖضًضد٧ ،اأ ؤىمها ٖلى ؤلاَع ١انتها ٥الخغٍة الؿُاؾُة للكٗب و مهاصعد ؤبؿِ خ٣ى٢ه٦ ،ما ٦كٟد بضعطات
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محٟاوثة ٖن َبُٗة اإلانار الؿُاسخي الخان ،٤الظي ؤٞغػ ًا
واٗ٢ا ًخؿم بُٛاب الخغٍة ،و ثٟشخي الخى ،ٝو ٣ٞضاأ ألامل في ٧ل خيء،
ّ
ألأ الًُ٣ة ؤلانؿانُة في مهغ جٗ٣ضت ٧ىجها لم جٗض مجغص ٟ٦اح بُىلي ًُالب بالخغٍة الىَنُة.
ًا
ًا
مٗغُٞا ًا
ًا
ٞنُا
عنُضا
مغطٗا للغواًة اإلاهغٍة زانة ،و الٗغبُة ٖامة ،خُص ٧ىند
ق٩لد رناثُة الؿلُة ،و الٟغص اإلاٛترب
ًا
ىاثع ،بخن٣لها ٖبر ؤطُا ٫مسحلٟة ،و ٖلى الغٚم من الحدىالت الاطحماُٖة – الؿلُىٍة ؤ٦ضت خًىعىا ؤ٦ثر في ٦حابات نن٘ هللا
ًا
معمدا مٛاًغد و ؤب٣ى ٖلى الؿلُة التي ث٣ىً ٫ا
ًا
قِيا و ثماعؽ ٚحرو ،مك٨ع بظل ٪ماصد
ببغاىُم ،الظي ؤُٖى ؤلانؿاأ اإلاٛترب
ًا
ًا
ماؾؿا لغواًة الاٚتراب الؿُاسخي في وطىىه الجضًضد.
محىالضد لغواًة اإلاهغٍة التي ًحدضص ٞحها مدٟىّ نا٢ضا لؿلُة بامحُاػ و
2ـ "اللجىة" للىٕ هللا ببطاهُم
ثغنض عواًات نن٘ هللا ببغاىُم زغاب الغوح ؤلانؿانُة في اإلاجحمٗات الٗغبُة اإلاُ٣ضد ،التي خضوصىا الهمد و الانهُإ ،و
ًا
ًا
مٗضوما مىطىص و ٚحر مىطىص،
بنؿانا
خغ٦تها الظاثُة اإلاٗى٢ة ،و واٗ٢ها السجن ،و نٓامها الؿ٨حأ ،طل ٪النٓام الظي ًسل٤
ًا
مىطىص ٧اؾم و ٚحر مىطىص ٦ةنؿاأ ،خُص ًغصو اٚترابه بلى ٟ٢و ًىمي ً٣ىصو بلى اإلا٣برد قِيا ٞشخيء.
ثنٟحذ عواًة " اللجنة " ٖلى ًٞاء ٧ابىسخي واضر اإلاغط٘ محىؾلة ٧لمة " اللجنة " التي عؾمد ؤ ٤ٞالغواًة منظ البضاًةٞ ،هن٘
هللا ببغاىُم ال ًدلل َبُٗة الؿلُة و ال ً٣اعبها بلٛة ٚايبة ؤو باعصد ،بل ً٨حٟي بح٨غاع ىظو ال٩لمة التي اٚحهبد خًىع الىا٘٢
الخُاجي٧ ،اقٟة ٖن يألة ؤلانؿاأ الظي جسخ٣ه الؿلُة الٗاعٍة ،خُص ًبضؤ عواًحه باألؾُغ الحالُة:
ً
كباحا ،كبل هلف ػآة مً املىٓس املحسز لي ،و لم ؤحس كٔىبة في الٔثىض
« بلغد ملط اللجىة في الثامىة و الىلف
ٓلى الغطفة املذللة مللابالت ا».
اؾتهل الغاوي عواًحه بصخهُة مبهمة ،باجؿة ال وطه لها ،و صلُل باؾها ُٚاب اؾمها ،و ُٚاب اؾمها صلُل اٚترابها ،ثحدغ٥
ٖبر ؾحة ٞهى ٫بك٩ل صاثغي ،وؾِ خل٣ات مٟغٚة ال مهغب مجها ،مؿخنضد ٖلى ؤنا ؾاعصد انؿضت آلاٞا ١ؤمامها و يا٢د بها
بأ صزلد في زضمتها ،نالد عياىا و ٖاقد في ؾٗة ،و بما ّ
الؿبل بلى صعطة ؤلاخباٍ ألجها وٗ٢د ٞغَؿة لجبروت اللجنة ،التي ّ
ؤأ
ثمىت قغ مُحةٞ .هل ؾخنجر في مهمتها الكا٢ة ىظو ؤم ؾُ٩ىأ نهُبها الٟكل ؟
ىظا ىى الؿاا ٫اإلاغ٦ؼي الظي قٛل البناء الٟجي الغواجي ،و ى٨ظا بجي النو في بَاع جؿائ ٫صاثم و ملر ٖلى ٧ل من الُغٞحأ،
ؤناؾاعصد ثبدص ٖن ّ
ؾغ ىظو اللجنة اإلاحجبرد ،و لجنة ثغٍض ؤأ ثهل بلى خ٣ُ٣ة مبحغى ىظو الصخهُة التي طاءت ثُغ ١بابها،
َالبة خؿب ػٖمها ٖمع ً٣ىي مىاىبها ال٨ٟغٍة.
و ٦إأ ألامغ انبجى ٖلى الغٍبة و الك ٪و نهب الكبا ،٥مما طٗل الٗع٢ة بُجهما ثحه ٠بالخ٣ض و الٗض ٫اإلاحباص ،٫و ؤرناء
مداوالت الؿاعص في ؤأ ًجلب وصىم و ًح٣ي قغىم ،صزل مٗهم في نٟا ١مؿحمغ طىب به بلى خض ثؼٍُ ٠الىا ٘٢الىَجي و جكىٍه
ثاعٍسه ،خُص نؿب ٧ل ًٞاثل اإلااضخي بلى ٖب٣غٍة ؤلاؾغاثُلُحأ ،و ٖل٧ ٤ل آما ٫اإلاؿح٣بل ٖلى ؤثبإ النمىطض الخًاعي ألامغٍ٩ي
في الؿلى ٥و اإلاٗغٞة و الخؿُحر.
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ّر
« و لِؽ هىان مً زلُل ٓلى ؤن امللطٍين اػحذسمىا ،في ؤي ٓلط مً ٓلىض ثاضٍذهم ،ؤحهعة مُياهُىُة ٓس الطافٔة
و البىطة و املىحسض املائل ،و لهصا ًمُل الىثيرون بلى الآحلاز بإن ضخامة البىاء و زكحه ثلٌٔان بإن وػائل مياهُىُة
ػطٍة ،هاْ ػطها كس اػحذسمد في بثمامه ،و ضبما وان هصا مبٔث الخالف الىاحم بـإن زوض بػطائُلُين في بىائه».
ثحدغ ٥عواًة " اللجنة " ٖلى اإلاؿحىي الؿغصي ٖلى مؿحىٍحأ وا٢عي و عمؼيٞ ،ؼطاطه ال٩ى٧ا٧ىال مسع هي الغمؼ ألآٖم أل٢ىي
صولة ،لح٣ضمها في طمُ٘ اإلاجاالت الح٣نُة و الٗلمُة و الخغبُة و الحجاعٍة.
ً
كاكطا ٓلى مجطز بُان بمىاكفات
« ضبما واهد الىىواهىال ي ؤوٌ مً حٌم املفهىم اللسًم لإلٓالن ،الصي وان
الؼلٔة ،واهٔة بصلً جط ألاػاغ في البىاء الـامر ألحس فىىن الٔلط اللائسة ،و ؤٓني بصلً فً السٓاًة».
ٞالغواًة عبُد ٧ل ن٣ٟة عابدة لكغ٦ة ال٩ى٧ا٧ىال بحاعٍش خغب من الخغوب الهامة ؤو بىي٘ محٟجغ في البعص اإلاداعبة ،ؤو
اإلاٗحضي ٖلحها ،زانة خغب الُٟخنام و ٧ىعٍا ،و الخغبحأ الٗاإلاُححأ بالنؿبة لكغ٦ة ال٩ى٧ا٧ىال ،و الخغوب السعرة اإلاححابٗة التي
1967م ،و ؤزغىا خغب ؤ٦حىبغ ،و ما عا٣ٞها من
1956م ،و الٗضواأ ؤلاؾغاثُلي ٖام
زايتها مهغ يض الٗضواأ السعزي ٖام
ؾُاؾُة الانٟحاح ،التي ٚمغت مهغ ب٩ل ؤنىإ اإلانحىطات الهناُٖة ألاطنبُة و زانة ألامغٍُ٨ة مجها.
ًا
مناؾبا لغثاؾة الىالًات اإلاحدضد ألامغٍُ٨ة٦ ،ما خضذ
و بطا ٧اند قغ٦ة ال٩ى٧ا٧ىال ٢اصعد ٖلى ؤلاٖضاص اإلاححأ لترقُذ من ثغاو
1976م) ،خُص ؾحرت زُٟة الكاوأ الغثِؿُة أل٦بر و ؤٚجى صولة في الٗالم  ٠ُ٨ٞؾُ٩ىأ
م٘ الغثِـ ألامغٍ٩ي طُمي ٧اعثغ (ٖام
ؤمغىا م٘ البلضاأ ألازغي.
ّر
« و بشا وان هصا هى هفىشها ٓلى ؤه ر و ؤغنى زولة في الٔالم ،فلىم ؤن ثحلىضوا وهٔها في بلسان الٔالم الثالث ،و
داكة بالزها هحً اللغيرة الفليرة».
ال ًنٟهل الحهىع الغواجي للٗالم في الٟٗل الغواجي ،الظي ًحمدىع خى ٫شخهُة ثىاطه ٚحرىا ،ؤو خى ٫شخهُات
محهاعٖة طات ؤ٢ضاع مسحلٟةّ ،
ألأ نن٘ هللا ببغاىُم ؤلغى الصخهُات ،بهُٛة الجم٘ التي ابح٨غىا – اللجنة – و خىلها بلى
بقاعات ؾغَٗة محمارلة ،و ا٦حٟى بؿاعص ال معمذ له ،ؤمؿه ٛ٦ضو ،و ما ًٟٗله في الهباح ًٟٗله في اإلاؿاء.
و م٘ ّ
ؤأ ث٣نُة الغواجي ث٣ضم ق٨عنُة طاىؼد ،بال ؤأ ٢غاءد النو في ٖع٢اثه الاقاعٍة اإلاحنىٖة ث٣ىٚ ٫حر طل ،٪خُص ًحىاطض
ّ
ق٩ل عواجي ًنٟظ بلى ٢غاع الؿلُة اإلاخؿلُةٞ ،ةلٛاء اإلاعمذ بقاعد بلى مجحم٘ ال ٌٗتر ٝباإلنؿاأ ،ألنه ٌُُٛب الظاثُة اإلاؿح٣لة
التي ثسل ٤شخهُات بنؿانُة محمحزدّ ،
ألأ ٧ل الصخهُات في اإلاجحم٘ اإلا٣هىع محناْغد محمارلة ،و الصخهُات اإلا٣مىٖة
اإلاحناْغد ال ثٟٗل ًا
قِيا ،ألجها ال ثمحل٢ ٪ضعد الحُٛحرٞ ،النٓام الٟاؾض خىلها بلى ؤقُاء طامضد ؤو بلى مسلى٢ات محصخغد ،ث٣ب٘ في
وا٣ً ٘٢اعب اإلاىت ؤو الجنىأّ ،
ألأ الخُاد الخ٣ة مؿ٩ىنة بالحٟاٖل و الخغ٦ة ،و ىظا الظي طٗل خغ٦ة البُل ثحدى ٫بلى صوعد
ٞاعٚة ،ال ًهُضم بإخض و ال ًهُضم ؤخض به ،باؾحشناء اللجنة التي ثحد٨م في نمُُة خُاثه.
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« و ثمثلد ما آلد بلُه حُاجي كبل ؤن ؤثلسم بلى اللجىة ،و ما لحم بي مً مهاهة ٓلى ًسها ،و لم ؤوؽ ،مً هاحُة ؤدطي،
ً
ؤن البحث الصي ولفحني به ،كس ؤٌٓى لحُاجي ؿِئا مً املٔنى ،بٔس ًىٌ دىاء».
اٖحمضت الغواًة ٖلى بُل بق٩الي بمٟهىم لى٧اجلٌٗ ،اني من الحمؼ ١بحأ الظات و اإلاىيىٕ ،ال ًح ٠ُ٨م٘ الىا ٘٢بؿبب
مجمىٖة من الًٛىَات التي ٞغيد ٖلُه ،ثنحهي به بلى الٟكل و الحأ٧ل ٖنضما ًسحاع ؾعح ال٣ىد و الٗن٦ ٠نخُجة إلىانة
٦بحرد جٗغى لها بمجغص مسىله ؤمام اللجنة التي سخغت من بنؿانِحه بإؾالُب و٢دة بكٗة ،مؿحٟؿغد بًاو ٖن اإلاؿ٩ىثات
الؿُاؾُة و ألازعُ٢ة ،مٗحمضد ٖلى نبٛة ٖؿ٨غٍة مخؿلُة عٚم مٓهغىا اإلاضني ،خُص َلبد منه الغ٢و ،و بْهاع ٖىعثه ٚحر
مبالُة بد٣ى ١ؤلانؿاأ ،و مباصت ال٨ٟغ البكغي التي جُٗي ٧ل شخو ٦غامة و ُ٢مة و طىصًة ،ثسلهه من معمذ خُىانُة
الحه٣د به في الٗهىع البضاثُة ألاولى ،التي خهغثه في مٟهىم قُئي ًخنافى م٘ خغ٦ة الىطىص.
ُ
ثضًن " اللجنة " ؤطهؼد ال٣م٘ التي ثهاصع خ٣ى ١ؤلانؿاأ ،و ثمغ٦ ٙغامة اإلاسٟ٣حأ الٟاٖلُحأ الًٗىٍحأ في وخل ؤلاىانة و
جٗبص بكغٞهم و آصمُتهم ،لحا٦ض ؤأ ٖهغ ؤلانؿاأ ٢ض ولى و انحهى ،و خل مدله ٖهغ ألاع٢ام ،الظي نا ٙثاعٍش البلضاأ و
خهغو في ألاؾىا ١الٗاإلاُة.
ّر
ّر
« و ؤُىىم ثىافلىوي ؤي ا الؼازةٓ ،لى ؤن الٔالم وله ٌؼحذسم الابحياضات التي ثحمل هصه ألاػماء ،هما ؤن الـطوات
الٔمالكة التي ثيحجها جؼحذسم الٔالم بسوضها ،فححىٌ الٔماٌ بلى آالت ،و املؼت لىين بلى ؤضكام ،و ألاوًان بلى ؤػىاق ،و ي
بصلً هحاج شو دٌط ملىجعات كطهىا الٔلمُة و الحىىىلىحُة ،هما ؤ ا غير مٔطهة للفىاء ؤو الىوىب ،فلس وحست لحبلى».
ثاقغ الغواًة ٖلى الحُٛحرات التي ٖغٞها الٗالم الٗغبي بهٟة ٖامة و مهغ بهٟة زانة ،بٗض انح٣الها من اإلاغخلة ال٣ىمُة بلى
مغخلة الانٟحاح و انتهاض ؾُاؾُة الا٢حهاص اللُبرالي ّ
الخغ اإلابجي ٖلى الاؾتهع ٥و اؾتراص اإلانحجات و البًاج٘ ألاطنبُة اإلاٗانغد،
التي ؤصت بلى اعثٟإ ث٩الُ ٠اإلاِٗكة ،و ؤٞغػت ؾُاؾتها َب٣ات اطحماُٖة محٟاوثة و ؾلُات محنىٖة و مُل٣ة.
ًدًغ في الغواًة ؤلانؿاأ الٟاع ،ٙالظي لِـ له من الاىحمامات بال ما ال ث٨ترذ اللجنة بمغا٢بحه ،و ىى ال ًسحل ٠في طلٖ ٪ن
بُ٣ة مجحمٗه ،اإلانكٛل باالؾتهع ٥اإلام٨ن ؤو الىنى ٫بلى ثغٚ ٝحر محاح ،ببدسه ٖن بضًل ر٣افي ٌٛحر من معمذ خُاثه ،و الخا٫
ىظو٧ ،اند لضي ٞية سخ٣تها الؿُاؾُة الا٢حهاصًة الجضًضد ،بط خىلتها بلى ؤوناً ٫خُمة جٗاني من الح٣ه٣غ الظاجي اإلادضوص،
الظي ًإمغو النٓام الؿلُىي بالخًىع و الانهغا ،ٝو ٤ٞثغُ٦بة مغ٦ؼد ثستز ٫الخُاد الُىمُة في خغ٦ة مُ٩انُُ٨ة رابحة.
ثحجلى معمذ الصخهُة البُلة ،في صاللتها الٗمُ٣ة ،باإلاؿحىي اللٛىي ،الظي طٗلها ثحدضذ بلٛة مُ٩انُُ٨ة م٣حهضد
مح٣كٟة ،ثد ٤٣وُْٟة الحىانل في خضىا ألاصنى اإلاُلىب ،بُٗضا ٖن الؼزغٞة و الحجمل و اإلاجاػ ألجها جٗبر ٖن مجاػ الهمد
ال٣هغي ٦إجها لٛة السجحأ ؤمام الجعص ،بط ث٨حٟي بىُْٟة ألازباع الٗاعٍة مٗضصد ما ٢ام به ؤلانؿاأ الخاي٘ ،الظي ٌؿغص ما ٗٞل
ًا
ًا
ٖاَٟا ٧ل طملة ٖلى ؤزغي ،زىٞا من الحلٗسم ؤرناء ٖملُة ال٨عم.
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« بن الىثيرون ًبسؤون حُاة حسًسة بٔس ألاضبٔين ،رم ب ا لِؼد بساًة حسًسة بمٔنى اليلمة ،و بهما ي ثحىٍ للمؼيرة
ً
الؼابلة ،و اػخثماض ؿامل لإلمياهُات املذحلفة التي ؤملىها ،و مً ظواًا ٓسًسة ًمىً آحباضها ً
ًبُُٔا لصخلُتي».
ثٌىضا
ٞةطا ٧اأ ال٨عم من ؾلُة اإلاح٩لمٞ ،ةأ من ال ؾلُة له ،ال ٦عم له ،و ٧لماثه ؤنىات باعصد مهجىعدٞ ،اعٚة ال ىىٍة لها،
خا ٫ناخبها الظي اؾحل منه الخؿلِ طاثِحه ،و خهغىا في ٖالم صازلي ٞاعً ٙذجب بعاصثه التي لن ثحدغع من مُ٩انُُ٨تها الباعصد
بال بط اؾخُٓ٣د عوخه ،التي ثدىلد بلى ؤَُا ٝبُٗضد تهاطم الؼماأ و اإلا٩اأ الظي ًإوي بلُه ثُاع الىعي اإلانض ٘ٞبدغاعد من ٚباع
اإلااضخي اإلاهجىع.
ًحٗحأ البُل ًا
قِيا ًا
آلُا ،جٗنٟه اللجنة بشبات و تهكم ؤ٩ٞاعو بةً٣إ ال ثبضُٞ ٫هً ،د ٤٣ال٣م٘ النمىطجي في ٖالم ٌؿحىلض

الاتهامات و الاصٖاءات اإلاٛغية ،يمن بقاعات محٟغ٢ة ،مىػٖة ٖلى وطىو واطٟة ثهن٘ جهاًات مبرمجةّ ،
جسخغ من بنؿانُة
ؤلانؿاأ ،و من وطىصو الظي ىغب منه اإلاٗجى ،و خىله بلى جخُمً ،لح ِ٣ؾُذ الٗظاب الؿُاسخي و ال ًنٟظ بلى ٢غاعو٧ ،ىنه ًضوع
في مغخلة مهىٚة ثهاصع ثاعٍش مهغ ،و ثٓهغ الٗع٢ة الخُ٣ُ٣ة بحأ اإلاجحم٘ و الؿلُة ،التي ث٨غع معمذ اإلاجحم٘ اإلا٣مىٕ ٖبر
ٖهىع ُمسحلٟة.

٢اص الجمىص ال٨ٟغي و ُٚاب الخىاع بلى تهمِل اإلاس ٠٣و بلخا٢ه بال٣غاع الؿلُىي الظي ازحهغ صوعو ال٨ٟغي و خىله بلى
ًا
يمنُا :ؤنحجد ًا
ًا
ٖكىاثُا ًضٖم ألاٖما ٫ال٨ٟغٍة اإلاىطهة
وُٖا
مسلى ١ؾلبي ٚغٍب ٖن اإلاجحمَ٘ ،طًدمل قٗاعات ٚحر مدضصد
ًا
ؾلُىٍا.
« اهلود ٓسة ؿهىض ٓلى امللابلة التي حطت لي مٕ اللجىة ،ثىاوبحني داللها مـآط الُإغ و الطحاء ،فىىد ؤػخُلّ في
ّر
اللباح بثلة مٌللة في ؤن كطاضها ػُىىن للالحي .و ال ثمى ػآات بال و ًىىن الـً كس ضوازوي ،فإػترحٕ وكائٕ
امللابلة لحِة بلحِة ،و ٓىسئص ٌؼحىلي ٓلي هبىي بالغ ،ؤو ؤكٕ فطَؼة لُإغ مٌبم».
ًا
باخسا ًا
وىمُا ،ماَغ يمن نمىطض ٞاؾضً ،دمل قٗاعات الىالء ،التي ثستز ٫الانحماء بلى الٗمل الىَجي بلى
زل٣د الؿلُة
انحماء طهىيًُ ،غص اإلاسٟ٣حأ الخُ٣ُ٣حأ و ًغخب بإقباو اإلاسٟ٣حأ ،الظًن ىنضؾىا الُا٢ة الٗ٣لُة و ال٨ٟغٍــة ،مٗحمضًــن ٞــي
طلٖ ٪لــى الٗع٢ــة بُــن الؿُاؾُــة و الس٣اٞــة ،الحــي خىلــها الٟىل٩ل ــىع الؿلُــىي بلـى ٖع٢ة
ًا
ق٨عنُة ،ثحىطه بلى الجماىحر البؿُُة خُص جؿخسمغ َا٢ات الكباب بةعىا٢ها ًا
ٞكِيا بلى ؤأ ثنهي بها بلى يُإ مؼمن
قِيا
ث٨غاعو زلً ٤إؽ ٖغٌٍ و ُٚب ألاّ ،٤ٞ
ألأ الخغاب اػصاص و اجؿ٘ ،و ٢ىي الحُٛحر و اإلاىاطهة يُٟٗة بؿبب الكٗىب الٗغبُة
التي وٗ٢د ٞغَؿة لل٣م٘ و ألامُة و ُٚاب الىعي ،خُص ؤصي انحداع اإلاباصت و الُ٣م بلى خايغ مغًٌٍ ،نٟحذ ٖلى وا٧ ٘٢ابىسخي،
ًا
ؤٞغػ
ثضعٍجُا اٚتراب بنؿاني محٗضص الىطىو ،زل ٤ر٣اٞة مجحمُٗة طضًضد ثا٦ض اٖحباَُة الٗع٢ة بحأ اإلاس ٠٣و الؿلُة.
ل٣ض بغٕ نن٘ هللا ببغاىُم في جصخُو الىا ٘٢الؿُاسخي اإلاهغي ،من زع ٫ثهىٍغو ؤمغاى الؿلُة و الخ٨م البرٚماجي و
الانتهاػٍة الىنىلُة ،بإؾلىب ؾازغ قغح ؤنٓمة الخ٨م و ثىٚل في مًامُجها ال٣اثمة ٖلى الحىطه الٟغصي ،و الخؿلِ و
ًا
مٗحمضا ٖلى خغٍة ببضاُٖة ثجاوػت زى ٝالغ٢ابة و ٢م٘ الؿلُة ،خُص ازتر ١الكٗاعات الىىمُة الؿاثضد،
الاؾخبضاص،
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ال٣ايُة بحُُٛة الىا ٘٢اإلاحٟٗن و جٗ٨حر طمُ٘ مؿحىٍاثه و الؾُما اإلاؿحىي الؿُاسخي ،الظي ؤخبِ ٢ىانحأ خ٣ى ١ؤلانؿاأ و
الضًم٣غاَُة بحجاعبه التي خٟؼت ٖلى البحرو٢غاَُة و الانتهاػٍة و الخؿل ٤اإلانٟعي ٖلى خؿاب اإلاباصت و الُ٣م.
ّر
« جٔصض ّر
ٓلي الىىم ،داكة بٔس ؤن فطهد مـيلتي هفؼها ٓلى فىطي .و ٓىسما حاولد الهطب م ا بالحفىير في ش يء
غيرها ،فححد ً
بابا ًاملا حاهست في بغالكه .و هإهما واهد اللىض و الصهطٍات ثيحِط داضحه ،فؼطٓان ما ثسافٔد زادل
ّر
ضؤس ي .و لم ثلبث ؤن ثطاءت لي بجالء هلاي هٔفي وػىءاجي».
ؤصزلد الؿلُة اإلاسٟ٣حأ الًٗىٍحأ في صواثغ الجنىأ و الهمد ،بؿبب ثمغصىم اإلااع٦ ،١ما ػطد باإلاسٟ٣حأ الىنىلُحأ
الانتهاػٍحأ اإلاهاصنحأ لنٓامها و ؾُاؾتها في نٟـ البىَ٣ةً ،ا
ٖ٣ابا لهم ٖلى ؤَماٖهم و َمىخاتهم الخؿلُ٣ة ،مسجلة من زع٫
طل ٪مٓاىغ ٖضًضد ثا٦ض ُٚاب الخغٍات ؤلانؿانُة و الضًم٣غاَُة في اإلاجحم٘٧ ،ىجها َب٣د ٖع٢ة ٢هغٍة جؿعى من زعلها
لحُبُ٘ ْاىغد الخؿلِ و الغيىر في معمدها ال٩املةٞ ،الغواًة ثغسخ ٨ٞغد ّ
ؤأ وعي ؤلانؿاأ لن ًحإلً ٤ا
ؤبضا في ّ
طى ال٣م٘ و ال٣هغ
و اإلاهاصعد ،ألنه ال ٌؿحُُ٘ نبظ ثسلٟه ،ما لم ًنل خغٍاثه الٗامة الاطحماُٖة و الؿُاؾُة ،و لن ًحد ٤٣طل ٪بأ لم جؿحُ٘
الؿلُة الىَنُة الىنى ٫بلى مغخلة اخترام عؤي آلازغ اإلاسال ٠لها.
جؿعى عواًة اللجنة بلى ثد ٤ُ٣مًامحأ الضًم٣غاَُة الكٗبُة الخ٣ة ،التي ثدىلد م٘ مغوع الى٢د بلى ىاطـ ٨ٞغي،
ُ
ثبدص ٖنه الٗ٣ى ٫الىاُٖة و جؿعى بلُهّ ،
ألأ معمذ اإلانار الؿُاسخي ثنضص باالؾخبضاص و الخؿلِ و السخغٍة من مىا ٠٢اإلاس،٠٣
ًا
طغوخا ال ثنضمل ،بةنحاطه مجمىٖة من الاجهُاعات و الخُبات ٢اصثه بلى اؾخؿعم ٦لي ُٖل الخغ٧ات الؿُاؾُة
الظي زل٤
الناقُة.
ٞؤلجها ثهىعت ؤو اٞتريد ّ
و بطا ٧اند اللجنة ثحه ٠بالهمىم الؿُاؾُةّ ،
ؤأ الؿُاؾُة الٛحرًة بمٗناىا اإلاح٨ك ،٠لها
ؤولىٍات بنؿانُة طضًضد و مسحلٟة ٖن اإلاناوعات ؤو اإلاؼاًضد ،التي ناصعت اإلاىا ٠٢الؿُاؾُة ،بدهغىا في خغ٧ات ثجاوػٍة
جؿعى إلخباٍ النٓام ،خُص نىعت ٓٞاٖة الىا ٘٢و ًٞايحه اإلاإؾىٍة بإؾلىب ؾغصي ث٣غٍغي ً٣ترب من ؤؾلىب الغواًات
ؤلاًضًىلىطُة الخغُٞة طات البرامج الؿُاؾُة ،من زع ٫ألا٢نٗة الغمؼٍة و الاؾحٗاعٍة مح٨ية في طلٖ ٪لى اؾخنُا ١اإلاىعوذ
الحاعٍذي ،بُغٍ٣ة خىاعٍة ثمارل بحأ اإلااضخي و الخايغ ،في بَاع اإلادحمل و اإلام٨ن ،الظي ًمؤل ٞغاٚات النو الؿُاسخي ،بإػمنة
مح٣اَٗة ثغنض العقٗىع الؿُاسخي و ثهىع ؤمغايه و ٖ٣ضو الؿُ٩ىلىطُة اإلاىعورة من الؿلُات اإلاؿحٗمغد ال٣اثمة ٖلى
ؤخاصًة ال٣غاع الؿُاسخي و الكٗاعات الحدغًٍُة الىاٗ٢ة بُغٍ٣ة ؾُدُة في صاثغد الابحظا ٫و الحجاوػ و ألاؾلبة ،ال٣ايُة
بمؿاًغد ألاطىاء الؿُاؾُة و ثناً٢ات اإلاجحم٘ اإلا٨هغب في طمُ٘ الٓغو ٝو الخاالت.
٢اعب نن٘ هللا ببغاىُم في نهه " اللجنة " ،بحأ الن٣ض و الخىاع و اللٛة ،خُص عبِ بحأ الٓاىغد الغواثُة و اإلاكهض الؿُاسخي
اإلاحإعجر ،اإلااؾـ ٖلى مًامحأ البٗض الضًم٣غاَي اإلاكلى ،٫الظي ًسحهغ خغ٦ة ؤلانؿاأ اإلاٛترب ال٣اب٘ ثدد ؾعؾل الؿلُة
الٟاؾضد ،التي متى ْهغت ُٚبد معمذ ؤلانؿاأ و ؤلانؿانُة.
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