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ؿطوي اليـط
مجلة جيل السضاػات ألازبية والفنطية مجلة علمية زولية محنمة ثذحم بيـط البحوذ ألازبية واملقاض ات
الىقسية والفنطية ،ثلسض زوضيا عً مطلع جيل البح العلمي ،ب ؿطا هي ة ثحطيط مـهلة مً أػاثص و احثين
وهي ة علمية ثح ل مً هذبة مً الباحثين وهي ة ثحنيم ثخـهل زوضيا ي مل عسز.ثقبل املجلة ألابحاذ واملقا ت ال
ثل م املوهوعية واملى جية ،وثحوافط ف ا ألاكالة العلمية والس ة والجسية وثح رم واعس اليـط الحالية:
• أن ينون البح املقسم همً املوهوعات ال جع املجلة بيـطها.
• أ ينون البح س وـط أو سم لليـط ي مجلة ،أو م ثمط ي الو د هفؼ  ،ويححمل الباح مامل املؼ ولية
ي حاى الخـا ب ن مؼاهمح ميـوض أو معطوهة لليـط.
• أن ثححوي اللفحة ألاو مً البح ع :
 عىوان البح . اػم الباح وزضجح العلمية ،والجامعة ال ييحمي إل ا. البريس لن رووي للباح . م م للسضاػة ي حسوز  150ملمة و جم دٍ .12 الهلمات املفحاحية عس امل م.• أن ثنون البحوذ املقسمة ب حس اللغات الحالية :العط ية ،الفطوؼية و هجلي ية.
• أن يعيس عسز كفحات البح ع (  )20كفحة بما ي شلو ألاؿهاى والطػومات واملطاج والجساوى وامل حق.
• أن ينون البح داليا مً ألادٌاء اللغوية والىحوية و م ئية.
• أن يل م الباح بال ٌوي وأ جامها ع الىحو جي:
 اللغة العط ية :هو ال ٍ (  )Traditional Arabicو جم ال ٍ (  )16ي امل ن ،و ي الهامف هفؽ ال ٍ م جم(.)12
 اللغة ألاجىبية :هو ال ٍ (  )Times New Romanو جم ال ٍ (  )14ي امل ن ،و ي الهامف هفؽ ال ٍ م جم(.)10
 ثنحب العىاويً الطئيؼية والفطعية ب جم  18هقٌة م ث يم ال ٍ.• أن ثنحب الحوا ـهل ه امي حؼب ؿطوي بطهام  Microsoft Wordي اية مل كفحة.
• أن يطفق كاحب البح جعطيفا مذحلطا بىفؼ ووـاً العلمي والثقا ي.
• عىس إضػاى الباح ملـاضلح عبر البريس لن رووي ،ػيؼحقبل مباؿط ضػالة إؿعاض بصلو.
• ثذو مل ألابحاذ املقسمة للمجلة للقطاء والححنيم مً بل لجىة مذحلة ويلقى البح القبوى ال ا ي عس
أن يجطي الباح الحعسي ت ال يٌل ا املحنمون.
• ثل م املجلة بيـط مل ما يطػل إل ا و ي غير ملعمة بحقسيم مبرضات.
• ثطػل املؼاهمات بليغة الن روهية حلطا ع عىوان املجلة:

literary@jilrc-magazines.com
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فححاحية
ؼم هللا الطحمً الطحيم
يقدم العدد توليفة موضوعاتية ناىيك عن االختالف الموضعي للسادة المشاركين ببحوثهم

في ىذا العدد ،والتركيز على ذلك ليس من باب المباىاة وإنما من باب التأكيد على التنوع في
الطرح والرؤية ،إذ كل قطر يتحدد توجهو النقدي والعلمي بحسب السياق االجتماعي
والسياسي والثقافي والعلمي المهيمن ،اعتبارا من ذلك يسهم االختالف في ثراء نوعي ويحافظ
على حوارية معرفية أساسها التراكم فاالنتقاء فالتجاوز .
البحوث تنوعت بين النقد وعلم األصوات والنحو والتعليمية وأدب الطفل واللسانيات
والمصادر ،وىو ما يشكل مرجعية بحثية للباحثين والطالب.
ىذا وقد توزع منجزوىا بين الجزائر وفلسطين وتونس والعراق واألردن ومصر وإيران ،لذلك
نؤكد على ما قلناه سابقا من كون التعدد يعكس رؤية المجلة ومسارىا وأىدافها التي تصب في
ىدف رئيسي وىو القضاء على المركزيات المنغلقة والتقسيمات الداعية إلى مزيد من التشرذم
بين الدول العربية واإلسالمية ،وخلق حوارية معرفية وثقافية تكون أرضية للحوار السياسي
واالجتماعي ...
ىذا وال ننسى تنوع االنتماءات القطرية وكذا المعرفية للسادة أعضاء اللجنة العلمية ،والذين
سعوا جاىدين إلى توجيو المجلة نحو االرتقاء من خالل االنتقاء الممنهج والتوجيو الموضوعي
والنقد البناء.
انطالقا من ذلك أوجو لهم شكري على جهودىم الكبيرة وتوجيهاتهم المحكمة.

رئيسة التحرير /أ .غزالن ىاشمي
جميع الحقوق محفوظة لمركز
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ثذ ي أػط ثحطيط املجلة مؼ وليت ا عً أي اهت اك لحقوق امللنية الفنطية
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آليات ثلقي للىو العطبي القسيم ي هوء ػخـطاق ػطائي ي املعاكط
 طاء ي هماشج–أميىة بوليل  /ؼم اللغة العط ية وآزاب ا  -جامعة جيجل –الجعائط-

املل ـ ـ ـ ـ ــذم:
الاؾدكغاَ ١ى صعاؾت الٛغب الكغ ١واجساطٍ مىيىٖا ؤؾاؾيا للمٗغٞت وطل ٪مً زال ٫بهخاط زُاب في يىء عئيت الظاث بلى
آلازغ و ٤ٞمىُل٣اث ومغظٗياث مغجبُت بالؿيا ١الخاعيذي.
ّ
وق٩ل الاؾدكغا ١ؤلاؾغاثيلي ظؼءا مً َظا الاؾدكغا ١م٘ بغوػ زهىنيخه الىابٗت ًٖ َبيٗت الٗال٢ت بحن الحهىص والٗغب
اإلادؿمت بالخىجغ الضاثم والهغإ اإلادخضم ،واَخم الاؾدكغا ١ؤلاؾغاثيلي باألصب الٗغبي ال٣ضيم مىظ ؤن ّ
نممذ الههيىهيت ٖلى
ب٢امت صولت في ٞلؿُحنٞ ،كغٕ اإلاؿدكغ٢ىن ؤلاؾغاثيليىن في ٢غاءة الترار الٗغبي بىهىنه اإلاسخلٟت بهض ٝالى٢ىٖ ٝىض
زهىنيت الٗ٣ل الٗغبي ٖبر الخاعيش وجدليل مىاًَ الًٗ ٠وال٣ىة بٛغى الهجىم والى٣ض .
وؾىداو ٫في َظا اإلا٣ا ٫جدليل بٌٗ ال٨خاباث الاؾدكغا٢يت ؤلاؾغاثيليت اإلاٗانغة التي جىاولذ ألاصب الٗغبي ال٣ضيم باٖخباعٍ
م٩ىها ؤؾاؾيا مً م٩ىهاث ألامت الٗغبيت٨ٞ ،ي ٠جل٣ى اإلاؿدكغ٢ىن ؤلاؾغاثيليىن الىو الٗغبي ال٣ضيم ،ما هي آلالياث اإلاىْٟت ؟
وما مضي جإزحر ألايضولىظيت الههيىهيت في م٣اعبتاإلاؿدكغ٢يىاإلؾغاثيليحن للىو الٗغبي ال٣ضيم؟
ولئلظابت ًٖ َظٍ ألاؾئلت ه٣ترح اإلاباخض آلاجيت:
–1م٣اعبت جاعيسيت لالؾدكغا ١ؤلاؾغاثيلي اإلاٗانغ( ؤلاق٩الياث و ألابٗاص)
-2جغظمت ألاصب الٗغبي ال٣ضيم في يىء الاؾدكغا ١ؤلاؾغاثيلي
٢-3غاءة في هماطط اؾدكغا٢يت بؾغاثيليت ( :عيىا صعوعر ويىؾ ٠ؾضان )
الهلمات املفحاحية :ألاصب الٗغبي ال٣ضيم-الاؾدكغا ١ؤلاؾغاثيلي-الحهىص -الٗغب.
مقسم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
اَخم اإلاؿدكغ٢حن بضعاؾت ألاصب الٗغبي مً ظىاهبه اإلاسخلٟت باٖذ باع ألاصب م٩ىها َاما مً م٩ىهاث الهىيت الٗغبيت٣ٞ ،ض لٟذ
اهدباٍ اإلاؿدكغ٢حن جىىٕ الىهىم ألاصبيت ال٣ضيمت مً قٗغ وهثر ٦،ما ؤصع٧ىا في الى٢ذ هٟؿه ّ
ؤن ؤيضعاؾتلخاعيسال٨ٟغالٗغبي ال
جخم بال مً زال ٫جدليل الىهىم اإلااؾؿت في ألاصب الٗغبي ال٣ضيم .
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لهظا بغػ الاؾدكغا٦ ١إؾلىب مجهجي واضر اإلاٗالم ومدضوص الخُىاث في مٗالجت ً٢ايا ألاصب الٗغبي"..يؿدىض بلى جمغ٦ؼ ٖلى
الظاث وبلى مىٓىمت ٢يم ج٨غؽ َيمىت طاث الباخض وَيمىت مىٓىعٍ الخًاعر والٗغقي ، )1("..ويخجلى طل ٪مً زال ٫زُاب
يهىع مجمىٖت جمشيالث ،حٗيض زل" ٤آلازغ" و٢ض ال يخُابَ ٤ظا الخل ٤م٘ الىاٞ )2(٘٢ىْٟخالضعاؾاجاألصبيت ٧ىؾيلت لٟغى
الهيمىتو جبريغ وظىص الاخخال ٫وب٢ىإ الغؤر الٗلمي بظل.٪
ويىضعط الاؾدكغا ١الاؾغاثيلي يمً َظا ؤلاَاع باٖخباعٍ ؤؾلىب ٚغبي للؿيُغة ٖلى الكغ ،١اهُل ٤مً جهىع مغ٦ؼر لل٩ىن
مىْٟا زُابا يماعؽ الؿلُت ٖلى الكغ..."،١هخجخب ٖالم هُ ٤مٟهل ،ليؿمذ ٧ىما ببؿاَت الىا ٘٢الخجغيبي ،بلبمجمىٖت مً
الغٚباث واإلا٣مىٖاث وؤلاؾ٣اَاث"(.)3
وجىاظه الباخض الظر ي٣اعب الاؾدكغا ١ؤلاؾغاثيلي ٖضة ٖىاث ٤هظ٦غ مجها :
"اإلاهُلر" ٞ :مً اإلاٗغو ٝؤن اإلاؿدكغ ١ؤلاؾغاثيلي َى الظيحهخمبضعاؾتقاوهالكغ٢ىؤلاؾالمٞ ،مً الىاخيت اإلاٗغٞيت
)1
والش٣اٞيت ييخمي َظا اإلاؿدكغ ١بلى الٛغب ل ً٨ييخمي ظٛغاٞيا بلى الكغ ١يمً ال٨يان الههيىوي ويخإزغ ؾياؾيا وا٢خهاصيا
بإويإ الضو ٫الٗغبيت اإلاديُت به ،وَظا يُغح بق٩اليت ٖلى مؿخىي الهىيت اإلاًُغبت لضي الحهىص ويشحر خاليا ال٨شحر مً الجض٫
زانت في وؾاثل ؤلاٖالم(.)4
ّ
ؤما الٗاث ٤الشاوي يخمشل في ٢لت الضعاؾاث والبدىر الٗغبيت التي جىاولذ الاؾدكغا ١ؤلاؾغاثيلي وٞدهذ زُابه عٚم
)2
ؤَميت اإلاىيىٕ وؤٚلب َظٍ اإلاغاظ٘ ٖباعة ًٖ م٣االث ؾغيٗت في مىا ٘٢بل٨تروهيت ال جٟي بالٛغى.
ومجهىاهضع٧األَميتالٟاٖلتٞيًغوعةٞدو الخُاب الاؾدكغا ١ؤلاؾغاثيلي وؤبٗاصٍ اإلاخٗضصةمً زال ٫ويٗهٟيمىيٗالدؿائ٫
آلاحي:
٦ي٢ ٠غؤ اإلاؿدكغ٢ىن ؤلاؾغاثيليىن ألاصب الٗغبي ال٣ضيم؟ وما هي ؤَم اإلاىايي٘ اإلاخىاولت ؟ وبلى ؤر مضي الاؾدكغا ١ؤلاؾغاثيلي
في ٢غاءجه لؤلصب الٗغر ال٣ضيم مخإزغا باأليضيىلىظيت الههيىهيت ؟
– 1مقاض ة ثاضيذية ل ػخـطاق ػطائي ي:
يُغح الخٗامل م٘ جإعيش الاؾدكغا ١ؤلاؾغاثيلي الٗضيض مً ؤلاق٩الياث هىظؼَا ٞيما يلي:
اعجباٍ اإلاؿدكغ٢حن باإلاؿدكغ٢حن الحهىص وصوعَم في وكإة الاؾدكغا ١ألاوعوبي وألامغي٩ي وجدضيض ؤَضاٞه ،وَظا يجٗل ؤر صعاؾتمىيىٖيت لهظا الاؾدكغا ١جىُل ٤مً مىاهج الاؾدكغا ١الخ٣ليضر .
يغجبِ الاؾدكغا ١ؤلاؾغاثيلي اعجباَا وزي٣ا بالهغإ الٗغبي ؤلاؾغاثيلي وبالً٣يت الٟلؿُيييت .نٗىبت الٟهل بحن الاؾدكغا ١ؤلاؾغاثيلي وبحن الههيىهيت التي جىظهه وجدضص له ألاَضا ٝواإلاىاهج.ّ
وٖلحهٟةهمٗالجتالاؾدكغا ١ؤلاؾغاثيلي ٞيمسخلٟضعاؾاتهال جخمةال ٖىُغي ٤جدليل ميى ٫وهىايااإلاؿدكغ٢حن ؤلاؾغاثيليحن بٛغى
الىٟاطبلىالخُاب ؤلاؾغاثيلي وجدضيضآلياجه.
وكإ الاؾدكغا ١ؤلاؾغاثيلي يمً الاؾدكغا ١الٛغبي٣ٞ ،ض ؤؾهم الٗضيض مً اإلاؿدكغ٢حن الحهىص في جُىيغ الههيىهيت التي بغػث
في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ مً زال ٫امضاصَا بمجمىٖت اإلاٗاع ٝواإلاٗلىماث التي ّ
ؾهلذ اخخالٞ ٫لؿُحن في ؾيا ١اإلاض الاؾخٗماعر،
ومً َاالء هظ٦غ ما يلي:
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 )1868واإلاؿدكغ ١اإلاجغر الحهىصر وعاميىىؽ ٞامبرر ،واإلاؿدكغ ١ألاإلااوي
-1803
اإلاؿدكغ ١الٟغوسخي الحهىصر ؾىلىمىن مىه( ٪
 ،)1931واإلاؿدكغ١
-1874
 )1936وألاإلااوي ظىػيَ ٠ىعٞيدل(
-1863
 )1914وؤلاهجلحير عيكاع ظىتهيل (
-1851
الحهىصر يٗ٣ىب باعث (
 )1944وٚحرَم(.)5
-1904
 )1945والىمؿاور باو٦ ٫غاوؽ (
-1874
ألاإلااوي الحهىصر ما٦ـ مايغَى( ٝ
وهالخٔ ؤن َاالء اإلاؿدكغ٢حن يدملىن ظيؿياث ٚغبيت في اإلا٣ابل اؾخ٣ىامٗٓم هٓغياتهم وؤَغوخاتهم مً الخغ٦ت الاؾدكغا٢يت
الٛغبيت ،وجغ٦ؼث ظهىصَم ٖلى صعاؾت اإلاىعور الكغقي ل ً٨ما يمحي ٦خابتهم ؤجهم ع٦ؼوا ٖلى مالٟاث الحهىص في البالص الٗغبيت ومضي
جإزحرَم بالش٣اٞت الٗغبيت٦ ،ما يبضو اعجباَهم بالخغ٦ت الههيىهيت واضخا لهظا ّ
صٖمىا اإلاىظت الاؾخٗماعيت يمىيا وجهغيدا(.)6
 1948مً زال ٫مجمىٖت مؿدكغ٢حن ولضوا بٟلؿُحن
وبضؤ اإلاؿاع الٟٗلي لالؾدكغا ١ؤلاؾغاثيلي بٗض ٢يام ال٨يان الههيىوي ؾىت
اإلادخلت ،وؤَخم اإلاؿدكغ٢حن الههايىت بخٗليم اللٛت الٗغبيت وآصابها ٦جؼء مً اؾتراجيجيتهم ال٦دكا ٝاإلاىُ٣ت مً زال ٫مٗغٞت
آلازغ وجدضيض ٦يٟيت الخٗامل مٗه في خالتي الخغب والؿلم ،ولخد٣يَ ٤ظا الهض ٝؤوكإث مضعؾت الضعاؾاث الكغ٢يت التي حٗجى
بضعاؾت الخًاعة الٗغبيت وؤلاؾالميت في الجامٗت الٗبريت( ،)7وفي َظا ؤلاَاع ٢ام "مٗهضالضعاؾاث الكغ٢يت في"الجامٗت الٗبريت "
الىاٗ٢ت في ال٣ضؽ اإلادخلت بمكغوٕ ضخم لدسجيل الكٗغالٗغبي ال٣ضيم وجٟؿحر مٗاهيه وجدليل ؤؾاليبه بٛيت صعاؾت
الصخهيتالٗغبيت ومغاخل جُىعَا ٖبر الخاعيش ومداولت الخيبا ؾلى٦ها وعصة ٗٞلها وؤهماَها ال٨ٟغيتاإلاخ٨غعة(.)8
ويىظض آلان في ؤٚلب الجامٗاث ؤلاؾغاثيليت ؤ٢ؿام لضعاؾت اللٛت الٗغبيت وآصابها واإلاىعور ؤلاؾالمي الخًاعر٦ ،ما يىظض ؤيًا
ّ
ّ
ؤ٧اصيميت بؾغاثيليت " ٧اإلاغا٦ؼ الحهىصيت الٗغبيت في ظامٗتخيٟا" و"مٗهض
ٖمليت وظامٗاث ومٗاَض وَيئاث
"..مغا٦ؼ بدىر
ّ
ؤلاؾالميت والكغ١
الٗال٢اث ؤلاوؿاهيت" ( في ظامٗت خيٟا) و"مٗهض الضعاؾاث الٗغبيت" في ظٟٗاث خٟيٟا ،و"٢ؿم الضعاؾاث
ّ
ؤوؾُيت في الجامٗت الٗبريت" و "مغ٦ؼ الضعاؾاث الاؾتراجيجيت في ظامٗت جؤلبيب (باؾمجافي /ياٞيه ٞيما بٗض" و"اإلاغ٦ؼ الضولي
للؿالم في الكغ ١ألاوؾِ"(.)9
وما هالخٓه في َظٍ اإلاغا٦ؼ الاؾدكغا٢يت ؤجها ؤؾماءَا ٖامت طاث صالالث ؾياؾيت مشل "اإلاغ٦ؼ الضولي للؿالم" الظر يىحي بإهه
حهض ٝللخٗايل والخُبي٘ ،ويٗض َظا جمىحها ًٖ الضوع الٟٗلي لهظٍ اإلاغا٦ؼ اإلاخمشل في ج٨غيـ الاؾخٗماع.
ويخسظ الاؾدكغا ١ؤلاؾغاثيلي ؤبٗاصا ؤزغي في يىء الٓغو ٝالخاعيسيت اإلاديُت بال٨يان الههيىويّ ،
ألن َظٍ الضولت الٛانبت ج٘٣
بحن صوٖ ٫غبيت مديُت بها مً ٧ل ظهت ،حٗيل مٗها في نغإ صاثم عٚم وظىص اجٟا٢تي ؾالم م٘ مهغ وألاعصن ،لهظا ّ
وظهذ
ظهىصَا إلاٗغٞت َظٍ الضو ٫الٗغبيت بدشا ًٖ ه٣اٍ ال٣ىة والًٗ ٠للمىاظهت اإلاتر٢بت.
٦ما " َىا ٥ظاهب آزغ يخمشل في عٚبت بؾغاثيل في نياٚت زُاب نهيىوي ؾلمي ْاَغيا مىظه بلى الٗغب ،وزُاب آزغ لخملهم
ٖلى ألازظ بالخياعاث التي جًٗها الههيىهيت وبؾغاثيل ،وهي نياٚت جغجبِ باإلصعا ٥ؤلاؾغاثيلي لغص الٟٗل بػاء اإلاىا٠٢
ؤلاؾغاثيليت)10(" .
وجخٗضص مٓاَغ الاَخمام ؤلاؾغاثيلي بالكغ ١الٗغبي ؤلاؾالمي بم٩ىهاجه اإلاسخلٟت خيض يبرػ في اإلاحياهيت الطخمت اإلاىظهت لؤلبدار
الٗلميت التي جدىاوَ ٫ظا الكغ ،١وشجٗذ الباخشحن ٖلى الخًىع اإلا٨ش ٠في اإلااجمغاث الاؾدكغا٢يت والاخخ٩ا ٥بمؿدكغقي
الٗالم وجباص ٫الخبراث في َظا اإلاًماع(ّ ،)11
ألن الخ٩ىماث الاؾغاثيليت اإلاخٗا٢بت جضع ٥ؤَميت الضوع الظر ياصيه اإلاؿدكغ٢حن
ؤلاؾغاثيلحن في الخٗامل م٘ الً٣ايا الٗغبيت والٟلؿُيييت وفي اإلاؿاَمت في اجساط ال٣غاعاث الخاؾمت .
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لهظا هجض ال٨شحر مجهم يكخٛل مىانب َامت في الخ٩ىمت والاؾخسباعاث ؤلاؾغاثيليت٣ٞ..." ،ض قٛل ٧ل مً حهى قٟاٍ َغ٧ابي
وقلىمى ظاػيذ مىهب عثيـ الاؾخسبراث الٗؿ٨غيت  ،و٧ان قلىمى ؤٞىحرر مضيغا ٖاما لىػاعة الخاعظيت ،ومىاَم ميلؿىن عثيؿا
لئلصاعة اإلاضهيت في الًٟت الٛغبيت ،و٧ان اإلاؿدكغ ١يىؾ ٠ظيىاث مؿدكاعا لىػيغ الؼعاٖت و٦بحر مؿاٖضر الىػيغ مىشخى ؤعهؼ
٦ ،1986ما جىلى عثاؾت اإلاغ٦ؼ ألا٧اصيمي الاؾغاثيلي بال٣اَغة ختى ؤواثل الدؿٗيىاث  ، )12("..ويض٫
للكاون الٗغبيت ختى آزغ ؾىت
َظا ٖلى ؤن الاؾدكغا ١ؤلاؾغاثيلي يخجاوػ الضعاؾاث ألا٧اصيميت الٗلميت ويخدى ٫بلى مهضع مٗلىماث وؤصاةاؾدكاعةوج٨هً زال٫
الخغوب وألاػماث.
وال يم ً٨ججاَل ٖامل الٗال٢اث الخاعيسيت بحن الحهىص والٗغب اإلامخضة ختى الٗهغ ال٣ضيم خيض اخخ ٪الحهىص بالٗغب وجإزغوا
بٗاصاتهم وج٣اليضَمٞ ،برػٞيالبيئت الجاَليت الٗضيض مً الكٗغاء الحهىص ٢غيىا قٗغَم باللٛت الٗغبيت ّ
وجدىلذ الٗال٢ت بلى نغإ
ّ
مدخضم وم٘ مجيء ؤلاؾالم خيض ٖاعى الحهىص الضيً ؤلاؾالمي بكضة وبُغ ١مسخلٟت ألهه حهضص وظىصَم الا٢خهاصر والضيً،
وؤصع ٥الحهىص الىا ٘٢الجضيض بٗض اهدكاع ؤلاؾالم في قبه الجؼيغة الٗغبيت وجإؾيـ الخًاعة ؤلاؾالميت بم٩ىهاتها الجضيضةٞ ،ؿٗىا
لخد٣ي ٤مٗاصلت َامت جخمشل في الخهىٖ ٫لى م٩اهت َامت في اإلاجخم٘ الجضيض مً ظهت ،والخٟاّ ٖلى َىيتهم الضيييت مً
ظهتؤزغي،زانت وؤن ٢اهىن "ؤَل الظمت"( )13يديذ لٛحر اإلاؿلمحن خ٣ى٢ا حؿمذ لهم بالٗيل في آمان في ٦ى ٠اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي.
وجُىعث الٗال٢اث بحن الحهىص والٗغب بٗض ٞخذ ألاهضلـ مخسظة ؤق٩اال ؤزغي لخهىنيت البيئت ألاهضلؿيت التي ّ
َيإث لحهىص
ّ
ألاهضلـ بإن يدخلىا م٩اهت باعػة م٣اعهت بباقي الجالياث الحهىصيت اإلاخىاظضة في باقي بلضان الٗالمٞ ،إل ٠الحهىص باللٛت الٗغبيت في
ٖضة مجاالث مشل الكغيٗت والٟلؿٟت ،واهخٗل ألاصب الٗبرر بٗض ٖهىص مً الؿباث واحؿٗذ صواثغ ببضاٖه ّ
وحٗضصث ؤظىاؾه
بؿبب الٓغو ٝؤلاظخماٖيت والخاعيسيت(.)14
واَخم الاؾدكغا ١ؤلاؾغاثيلي اَخماما بالٛا بالخإزحر الٗغبي في ال٨ٟغ الحهىصر الىؾيِ الظر امخض ختى في مجاالث الكغيٗت الحهىصيت
والٟلؿٟت الحهىصيت وألاصب(.)15
بن َظا الجاهب الخاعيذي ظٗل مً الاؾدكغا ١ؤلاؾغاثيلي يسخل ًٖ ٠الاؾدكغا ١ألاوعوبيٞ ،ىْ ٠الاؾدكغا٧ ١ىؾيلت لخبريغ
٢يام ال٨يان الههيىوي في ٞلؿُحن مً زال ٫الخإ٦يض ٖلى م٣ىلت ؤن هجغة الحهىص بلى ٞلؿُحن – خؿبر ؤحهم-جإحي يمً مجحئ
الخًاعة لهظٍ اإلاىُ٣ت الصخغاويت اإلاخسلٟت.
-2ثطجمة ألازب العطبي القسيم إ العبرية ي هوء ػخـطاق ػطائي ي املعاكط:
حؿمذ الترظمت بدى٣ل ألا٩ٞاع والىهىم وجًمً اهدكاعَا ٞهي الجؿغ الخ٣ي٣ي بحن الش٣اٞاث٦ ،ما حٗؼػ الترظمت الخىانل
الش٣افي م٘ آلازغ ٞهي ظؼء حي ويمً الٗال٢اث الخاعيسيت بحن الكٗىب ّ
وجس ٠ٟمً خضة الخىاظؼ الش٣اٞيت ،ل٢ ً٨ض جخدى ٫بلى
ّ
يغوعة ملخت ج ٠٣وعاءَا ؤٚغاى ؤزغي مشلما في خالت جغظمت الترار الٗغبي بلى الٗبريت في الٗهىع الىؾُى٣ٞ ،ض لٗب الحهىص
صوعا َاما في ه٣ل الترار الٗغبي بلى ؤوعوبا( )16الظر ؤؾهم في جهًتها ،وجسههذ ٖاثالث حهىصيت في َظٍ الترظماث هظ٦غ مجهاٖاثلت
"جبييىن" و"ال٣مديىن" ّ
،ومغث خغ٦تالترظمت بٗضة مغاخل:
مغخلت جغظمت ال٨ٟغ ؤلاٚغي٣ي بلى اللٛتالٗبريت .مغخلت جغظمتال٨ٟغ الٗغبي بلى اللٛت الالجيييت.-مغخلت جغظمت ال٨ٟغ الٗغبي بلى الٗبريت.
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مغخلت جغظمت ال٨ٟغ الٗبرر مً الٗبريت بلى الالجيييت()17وؤَم ألاؾباب وعاء َظٍ الترظماث:
"اهخ٣الهم بلى مىاًَ الحٗغ ٝالٗبريتٞ ،ايُغوا بلى ه٣ل َظاؤلاعر بمابلى ؤبىاء ظلضتهم ؤوبلى عظا ٫ال٨ىيؿت وبٌٗ اإلاخىىعيً ،وجمطلٖ ٪لى َغي ٤الترظمت الصخهيت ؤو الترظمتالخغٞيت.
اَخمام الٗالم اإلاؿيخي بهظٍ الترظماث الٗبريت وه٣لها بلى الالجيييت ،ؾىاء في اؾباهيا هٟؿها ٦ما في َليُلت في ال٣غن الشاوي ٖكغوال٣غن الشالض ٖكغ ؤوزاعط اؾباهيا في ظىىب ٞغوؿا ؤو في باصو بةيُاليا.
بن ؤ٢غب اللٛاث بلى ألاؾاٟ٢ت و٧اهىا في خاظت بلى ٖلىم الٟلؿٟت الٗغبيت هي اللٛت الٗبريت ،لٛت الخىعاةٞ ،صجٗىا ٖلى َظٍالترظمت)18(".
ؤما في ألاصب ٣ٞض جغظم حهىصا الخغيؼر م٣اماث الخغيغر للٗبريت ل ً٨لم حهض ٝللخٗغي ٠بهظا الٞ ًٟاإلاخل٣ي الحهىصر لم ي ً٨في
خاظت بلى لٛت وؾيُت الَالٕ ٖلى َظا ال ،ًٟظاءث َظٍ الترظمت يمً ؾيا ١جاعيذي َام خيض ؤعاص الخغيؼر بزباث ٢ضعة الٗبريت
ٖلى اؾديٗاب  ًٞاإلا٣امت( ،)19ل ً٨ما هالخٓه ؤن جغظمت ألاصب الٗغبي في َظٍ الٟترة ا٢خهغث ٖلى "م٣اماث الخغيغر" و"٧ليلت
وصمىت" ؤما الكٗغ الٗغبي ْل بٗيضا ًٖ الترظمت بؿبب َبيٗخه ؤلاي٣اٖيت وزهىنيخه الٟىيت.
واعجبُذ جغظمت ألاصب الٗغبي بلى الٗبريت في الٗهغ الخضيض بالخغ٦ت الههيىهيت وؤَضاٞها ٞترظمىا ألاصب الٗغبي يمً اإلاكغوٕ
ّ
الههيىوي بُغي٣ت مىهجيت ومىٓمت ،ويىظض ٖاملحن ؤؾاؾحن ؾهال َظٍ الترظمت:
اهخماء اللٛخحن (الٗغبيت والٗبريت ) بلى الٗاثلت الؿاميت هٟؿها خيض يىظض ال٨شحر مً الى٣اٍ اإلاكتر٦ت ٖلى اإلاؿخىي الهىحيوالتر٦يبي والضاللي ،وَظا يؿهل بيجاص م٣ابل لٛىر ٖىض الترظمت مً اللٛخحن.
اهسغاٍ الحهىص اطيً ظاءوا مً الضو ٫الٗغبيت في الترظمت باٖخباع لٛتهم ألام اللٛت الٗغبيت وَظا يجٗلهم يٟ٣ىن ٖىض الخهاثواللٛىيت والش٣اٞيت للٗغبيت(.)20
وبضؤث خغ٦ت الترظمت بترظمت ؤمهاث ال٨خب ألاصبيت الٗغبيت مً الٗهىع ألاصبيت اإلاسخلٟت(ٞ ،)21ترظم اإلاؿدكغ ١ؤلاؾغاثيلي
 ،1970وجغظم "ؤقحر ظىعيً"
-1947
"يىؾي ٠يىثيل" الٗضيض مً ال٣اثض ال٣هاثض الٗغبيت ال٣ضيمت٦ ،ما جغظم ؤ ٝ٫ليلت وليلت بحن
 1970بٗىىان "
مسخاعاث مً اإلاٗل٣اث ومً الكٗغ الجاَلي وألامىر والٗباسخي و٢هاثض مً "ؤل ٠ليلت وليلت" التي نضعث ؾىت
ؤقٗاع الٗغب" يمً ؾلؿلت جهضعَا الجامٗت الٗبريت.
 1947جميكغ٢امىؽ(ٖبررٖ /غبي)٦بحرؤٖضبةقغاٞاألؾخاطيً"ؤيلىن"
ولدؿهيل ٖمليت الترظمت في ٖام
و"قىٗاع"مً الجامٗت الٗبريت و نضعث َبٗت مى٣دت له ٞيما بٗض ،واليؼاَ ٫ظا ال٣امىؽ مغظٗا للُالب الضاعؾحن بإ٢ؿام اللٛت
الٗغبيت والضعاؾاث الكغ٢يت بالجامٗاث واإلاٗاَض ؤلاؾغاثيليت(.)22
" ومً َىا هالخٔ ٧ل طل ٪الاَخمام اإلاتيايض بضعاؾت ألاصب الٗغبي ٖلى احؿاٖه باإلياٞت بلى الٗىايت بترظمت ووكغ الىهىم
ألاصبيت الٗغبيت لخ٩ىن في مخىاو ٫مً يكاء مً الباخشحن ؤلاؾغاثيليحن اإلاهخمحن بضعاؾت الجىاهب الاظخماٖيت والىٟؿيت في
اإلاجخمٗاث الٗغبيت "()23
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 -3طاء ي هماشج اػخـطا ية إػطائيلية ( :ضيىا زضوضي و يوػ ػسان)
يخم ال٨ك ًٖ ٠ال٣غاءاث ؤلاؾغاثيليت اإلاٗانغة التي حك٩لذ خى ٫ألاصب الٗغبي ال٣ضيم ًٖ َغي ٤اؾدىُا ١زُاباتهم التي
جىاولذ الىو الٗغبي ال٣ضيم٩ٞ ،ل مؿدكغ ١بؾغاثيلي ي٣غؤ الىو الٗغبي ويٗيض اهخاظه يمً ؤ٣ٞه الخام مٗبرا في الى٢ذ
هٟؿه ًٖ الخل٣ي الجماعي اإلاكتر ٥اإلاخإزغ باأليضيىلىظيا.
وفي َظا اإلادىع ؾىٖ ٠٣ىض ٢غاءاث مؿدكغ٢حن بؾغاثيليحن مٗانغيً َما :الباخشت "عيىا صعوعر"(רינה דרורי) والباخض
"يىؾ ٠ؾضان" (יוסף סדן)،ما يمحيَما ؤجهما ولضا بٟلؿُحن اإلادخلت ؤيام الاهخضاب ،وصعؾىا بالجامٗاث ؤلاؾغاثيليت في اإلاغاخل
ّ
اإلاسخلٟت٦ ،ما ؤجهما قاع٧ىا في الخضعيـ بجامٗاث ٚغبيت ،وؤلٟىا بٗضة لٛاث وَظٍ الىُ٣ت حٗبر ًٖ الخٗضص اللٛىر الظر يٗيكه
اإلاجخم٘ ؤلاؾغاثيلي.
-1ضيىا زضوضي :
 2000بخل ؤبيب  ،صعؾذ بالجامٗت الٗبريت ب٣ؿم اللٛت الٗغبيت ،وجابٗذ
 1947وجىٞيذ ؾىت
ولضث "عيىا صعوعر" بال٣ضؽ ؾىت
الضعاؾاث الٗليا بجامٗت جل ؤبيب خيض ها٢كذ عؾالت اإلااظؿخحر بٗىىان "قٗغيت ؤلاي٣إ الٗغبي ال٨الؾي٩ي" ،وها٢كذ عؾالت
 1986بٗىىان "وكإة الٗال٢اث ألاصبيت الٗبريت والٗغبيت في بضايت ال٣غن الٗاقغ"(.)24
الض٦خىعاٍ ؾىت
اَخمذ اإلاؿدكغ٢ت بمىيىٕ "صوعالٗهغالجاَليٟيخ٩ىيىالهىيتالٗغبيتٞيال٣غوهاألولىبٗضؤلاؾالم" ،وَظٍ ً٢يت مشحرة للجض ٫في
ّ
جاعيش ال٨ٟغ الٗغبيٖٝ ،ىض مجحئ ؤلاؾالم حٛحر اإلاجخم٘ الٗغبي بىٓامه ال٣بلي حٛحرا جضعيجيا وظظعيا في الى٢ذ هٟؿه٣ٞ ،ض خلذ
مدل ؾلى٧اث ٢ضيمت اعجبُذ باإلاجخم٘ الجاَلي الىزجيّ ،
ؾلى٧اث ظضيضة ّ
و٦إن الباخشت جا٦ض ٖلى اؾخمغاع الجاَليت ب٣يمها في
بىاء الهىيت الٗغبيت ٞيما بٗض ،وجىاولذ اإلاؿدكغ٢ت َظا اإلاىيىٕ مىْٟت مُٗياث الضعاؾاث الش٣اٞيت ومؿلُت الًىء ٖلى
اؾخمغاع جل٣ي الكٗغ الجاَلي في الٗهغ الٗباسخي وفي بالٍ الخالٞت الٗباؾيت مً زال ٫زالر ٞئاث ؤؾاؾيت :الكٗغاء-الغواة-
الٗلماء(.)25
ّ
وجدضص اإلاؿدكغ٢ت ٖىصة ال٣يم الجاَليت اإلاخمشلت في الٟسغ بال٣بيلت التي بغػث في قٗغ الى٣اثٌ في الٗهغ ألامىرّ ،ؤما في
الٗهغ الٗباسخي ٞصج٘ الخ٩ام ٖلى الاؾدكهاص بالىهىم الجاَليت ،وجغي صعوعر ؤن اإلاٗايحر الجاَليت في الى٣ض ججؿضث في
مالَ" ٠ب٣اث الكٗغاء" البً ؾالم الجمخي الظر وي٘ الكٗغاء الجاَليحن ألاعبٗت في الُب٣ت ألاولى(.)26
ما هالخٓه في صعاؾت صعوعر ؤن ؤخ٩امها ظاَؼة جٟخ٣ض الاؾدكهاص بالىهىم الكٗغيت التي جشبذ اؾخمغاع ال٣يم الجاَليتٞ ،هي
ّ
ج٨خٟي بةيغاص بٌٗ الغواياث( )27عٚم ؤجها ججيض الٗغبيت بظاصة جم٨جها مً الاؾدكهاص بالىهىم الكٗغيت ،ؤما مً هاخيت اإلاهاصع
واإلاغاظ٘ اإلاؿخسضمت ٞهي ؤٚلبها طاث َبٗاث ٢ضيمت َبٗذ في ال٣اَغةٞ ،لم حٗخمض ٖلى َبٗاث ظضيضة مى٣دت ٦ما لم حٗخمض ٖلى
الضواويً الكٗغيت مباقغة.
واإلاىيىٕ الشاوي الظر يىضعط يمً اَخماماث اإلاؿدكغ٢ت َى الخإزحر الٗغبي في ألاصب الٗبرر الىؾيِ ٣ٞ ،ض ٖالجخه صعوعر مً
هاخيت ؤزغي خيض جداو ٫بزباث ؤن الخإزحر الٗغبي في ألاصب الٗبرر ٢ض جى ٠٢بٗض هجغة الحهىص بلى بؾباهيا اإلاؿيديت والبروٞاوـ
ّ
مٗللت بإن الؿيا ١الش٣افي ٢ض حٛحرّ ،
وؤن اللٛت الٗبريت اػصَغث ٗٞال في اؾباهيا اإلاؿيديت ّ
وؤصث صوعا واضخا(.)28
ل ً٨بطا جٟدهىا ظيضا الخاعيش هجض ؤن الىظىص الحهىصر في اؾباهيا اإلاؿيديت لم يضم َىيال ٞبٗض اهتهائهم مً جغظمت الترار
الٗغبي ؤلاؾالمي ،وظضوا ؤهٟؿهم ؤمام زياعاث جغاظيضيت ٞةما اٖخىا ١اإلاؿيديت ؤو الغخيل ومً ب٣ي حٗغى إلادا٦م الخٟخيل
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والخغ ١في الؿاخاث الٗمىميت٦ ،ما حك٩لذ نىعة ٢اجمت للحهىصر في اؾباهيا الىؾيُت ولهظا ؤَل٣ذ ٖلحهم بٗض ؾ٣ىٍ ألاهضلـ
مهُلر ( )los marronesالتي حٗجي باإلؾباهيت "الخىاػيغ" وَظا يستي ٫مى ٠٢ؤلاؾبان مً الحهىص(.)29
ؤما ًٖ ويٗيت اللٛت الٗبريت في اؾباهيا اإلاؿيديت ٞةن البضايتالخ٣ي٣يتللضعاؾاث اللٛىيت بضؤث ٖىض اَالٕ الحهىص ٖلى ٖلىم
اللٛت الٗغبيت٣ٞ ،ىيذ الٗبريت و ٤ٞؤ٢ؿام الىدى الٗغبي وٖلم الهغ ،ٝوبغػ بهخاط ٚؼيغ ٧ان ٧اٞيا للجهىى باللٛت الٗبريت ّ
وجدىلها
مً لٛتَ٣ىؽ بلى لٛت خيت ومغهت جدؿ٘ لؤلٚغاى اإلاسخلٟت( ،)30وجإحي مٗالجت صعوعر يمً ؾيا ١الخ٣ليل مً ؤَميت الخإزحر
الٗغبي في ال٨ٟغ الحهىصر الىؾيِ واؾدبضاله بالخإزحر اإلاؿيخي ؤلاؾباوي.
واخخلذ اإلا٣امتم٩اهت َامت في صعاؾاث صعوعر خيض جىاولتها مً ظاهب جإزحرَا في اإلا٣امت الٗبريت مً وظهت هٓغ م٣اعهتٞ ،دللذ
ؤَم الخإزحراث ٖلى مؿخىي اإلاىيىٖاث م٘ ؤلاقاعة صاثما بلى ج٨يي٦ ٠خاب اإلا٣امت الحهىص اإلاىايي٘ م٘ اليؿ ٤الحهىصر(.)31
وما هالخٓه في م٣اعبت صعوعر َى جىىٕ ألاظىاؽ ألاصبيت اإلاضعوؾت مً قٗغ وهثر وصعاؾتها إلاغاخل جاعيسيت مسخلٟت مً جاعيش ألاصب
الٗغبي.
 -2يوػ ػسان:
 )1963زم ها٢ل عؾالت الض٦خىعاٍ()32بجامٗت
-1958
 1939بخل ؤبيب صعؽ بالجامٗت الٗبريت ما بحن (
ولض يىؾ ٠ؾضان ؾىت
ّ
الؿىعبىنّ ،
صعؽ بٗضة ظامٗاث بؾغاثيليت وؤوعوبيت ،وع٦ؼ اإلاؿدكغٖ ١لى الجاهب اإلااصر للخًاعة ؤلاؾالميت الظر يخمشل في
الخياة اليىميت وؤصواتها التي جخجلى في الىهىم ألاصبيت مشل الؿغيغ والٟغاف وألازار مٗخمضا في جدليالجه ٖلى ما ٦خبه ّ
الغخالت
الٛغبيىن ألاواثل مً اهُباٖاث ومكاَضاث للخياة
الكغ٢يت( ،)33وجىضعط َظٍ الضعاؾت يمً مداولت اإلاؿدكغ٦ ١ك ٠الٟغو٢اث ألاؾاؾيت بحن همِ الخياة الكغ٢يت وهمِ الخياة
الٛغبيت.
ّ
وجغ٦ؼث في آلاوهت ألازحر صعاؾاجه ٖلى ؤل ٠ليلت وليلت مً زال ٫مجمىٖت م٣االث ،وخللها مً ظاهبحن ؤؾاؾيحن َما:
اَخم ؾضان بال٣هو التي يٗخ٣ض ؤجها ظؼء مً ؤل ٠ليلت وليلت التي ؤلٟذ في الٗهغ الٗباسخي واإلاملى٧ي وختى الٗشماوي ،وَظٍال٣هو طاث َاب٘ قٟىر وٞل٩لىعر  ،وظضث ٦مسُىَاث في م٨خبت ؤو٦ؿٟىعص  ،و٢ض ٢ام بم٣اعباث اظخماٖيت وز٣اٞيت ،
وبغػث َظٍ آلاعاء في الضعاؾاث آلاجيت:
-Still More Arabian Nights (Lo Elef ve-lo Layla), Tel Aviv (Am Oved; in the series of Sifrey Mofet), 2003.
-Et il y eut d'autres nuits, Paris (Editions Médicis-Entrelacs, Groupe Albin Michel), 2004 .
-"Aladdin and his Lamp Return to their Origins", Al-Karmil (Haifa University), XX (1999), pp. 149-188.
-"L'Orient pittoresque et Aladin retrouvé", in Emergence des francophonies, edited by D. Mendelson, Limoges (Pulim: Presses
Universitaires de l'Université de Limoges
-"Examen de données extra-textuelles en arrière-plan de certains contes des Mille et une nuits”, in : Aboubakr Chraïbi, Carmen
(Ramirez, Les Mille et une nuits et le récit oriental en Espagne et en Occident, Paris (Le Harmattan), 2009, pp. 75-92)34
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وجىاو ٫ههىم ؤل ٠ليلت وليلت مً هاخيت ؤزغي جخمشل في جل٣ي الحهىص َظا الىو مً زال ٫الى٢ىٖ ٝىض جغظماتها بلى الٗبريتوبلى اللٛتالحهىصيتالٗغبيت ( )35()Judéo-arabeفي ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ بىَغان ،ويغ٦ؼ في َظٍ الضعاؾت ٖلى جإزحر اللهجت الٗغبيت
اإلاٛغبيت والبربغيت في اللٛت اإلاترظمت بلحها(.)36
ما هالخٓه في صعاؾاث يىؾ ٠ؾضان خى ٫ألاصب الٗغبي جخجه للىثر ؤ٦ثر مً الكٗغ  ،وجخمحي م٣اعباجه باإلاىيىٖيت والخىىٕ.ل ً٨ما يازظ ٖليه َى مداولخه ج٣ؿيم ؤل ٠ليلت وليلت بلى ؤظؼاء مخىازغة مخإزغة ببيئاث مسخلٟت عٚم بزباث ٖلم الؿغص ؤن َظا
الىو ٧ل خيض جغبِ لياليه عابُا زٟيا يؿهم في احؿا٢ه واوسجامه.
ال ـ ـ ـ ـ ــاثمة:
جىنلذ الضعاؾت بلى ٖضة هخاثج جخٗل ٤ب٣غاءة الاؾدكغا ١ؤلاؾغاثيلي لؤلصب الٗغبي ال٣ضيم وؤَم مىاهجها وآلياتها:
يٗض الاؾدكغا ١ؤلاؾغاثيلي امخضاصا مٗغٞيا ومىهجيا لالؾدكغا ١الٛغبي ٞاالؾدكغا ١ؤلاؾغاثيلي يمشل اإلاغخلت ألازحرة مً

مغاخل جُىع "اإلاضعؾت الحهىصيت في الاؾدكغا."١
يم ً٨جدضيض بَاع للضعاؾاث الاؾدكغا٢يت ؤلاؾغاثيليت التي جىاولذ اللٛت الٗغبيت مً مىٓىع جاعيذي يمً مُٗياث

جاعيسيت وز٣اٞيت وخًاعيت حك٩لذ يمً الاؾدكغا ١الٛغبي والاؾخٗماع ،وٖ٨ـ َظا الاؾدكغا ١ؤظىاء الهغإ الخًاعر بحن
الحهىص والٗغب.
جسخل ٠صوا ٘ٞالحهىص في جغظمت ألاصب الٗغبي ال٣ضيم بلى الٗبريت في الٗهىع الىؾُى ًٖ صوا ٘ٞالٗهغ الخضيض التي

جغجبِ با ٫ؤيضيىلىظيا الههيىهيت.
جسغط الٗضيض مً اإلاؿدكغ٢حن ؤلاؾغاثيليحن مً الجامٗت الٗبريت ،ويضَ ٫ظا ٖلى صوع َظٍ الجامٗت في ج٩ىيىاإلاؿدكغ٢حن

ألاواثل.
جىىٕ اللٛاث التي ي٨خب بها اإلاؿدكغ٢حن ؤلاؾغاثيليحن مً الٗبريت بلى الٟغوؿيت والاهجلحييت ،ألاإلااهيت وؤلاؾباهيت ويض ٫طلٖ ٪لىعٚبتهم في مساَبت الغؤر الٛغبي الٗام مً زال ٫بٖاصة ٦خابت الخاعيش الٗغبي زضمت للهغإ الخًاعر بحن الٗغب والحهىص.
ُّ
اإلاىهج الؿاثض ٖىض اإلاؿدكغ٢حن ؤلاؾغاثيليحن"الخإزغ والخإزحر"ال ؾيما في مجا ٫عنض الخإزحراث الٗغبيت في ألاصب الٗبرر الىؾيِ،ويسٟي َظا اإلاىهج َىؽ اإلاؿدكغ٢حن ؤلاؾغاثيليحن بخ٣ليل الخإزحر الٗغبي وببغاػ الصخهيت الحهىصيت اإلاؿخ٣لت.
ؤٚلب اإلا٣اعباث للىو الٗغبي ال٣ضيم جٖ ٠٣ىض الؿيا٢اث الخاعظيت للىو وال جٖ ٠٣ىض ظمالياجه وزهاثهه ألاؾلىبيت وَىاهضع ٥ؤن ألايضولىظيت هي مً جىظه اإلاىهج .
الهىامل:
،1989م.6
1ـ ؾالم يٟىث :خٟغياث الاؾدكغا ١في ه٣ض الٗ٣ل الاؾدكغاقي  ،1ٍ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي  ،بحروث،
2ـ اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.8
3ـ بصواعص ؾٗيض  :الاؾدكغا ،١جغظمت ٦:ما ٫ؤبى صيب ،ماؾؿت ألابدار الٗغبيت ،م.43
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4ـ للمؼيض مً الخٟهيل يىٓغ:عقاص ٖبض هللا الكامي :الصخهيت الحهىصيت ؤلاؾغاثيليت والغوح الٗضواهيت ،صاع ٖالم اإلاٗغٞت،
.1986
ال٩ىيذٖ ،ضص،102
1995م ،م.92
5ـ مدمض ظالء بصعيـ :الاؾدكغا ١ؤلاؾغاثيلي في اإلاهاصع الٗبريت ،الٗغبي لليكغ والخىػي٘،
6ـ اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.94
7ـ مدمض ؤخمض نالر خؿحن :ؤزغ الهغإ الٗغبي ؤلاؾغاثيلي ٖلى خغ٦ت الترظمت مً الٗغبيت بلى الٗبريت ،هضوة "اللٛاث في ٖهغ
.170
 ،2005ع٢م ،6ط ،1م
الٗىإلات...عئيت مؿخ٣بليت"  ،ظامٗت اإلال ٪زالض/02/ 22-20،
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«ع ة الىم واللوض ي اػحذسام آليات ال مطکعية ي الکحب القللية
ًا
امللوض لألًفاى» ٢هت "کاثىاث ؾ ٠٣الٛغٞت" همىطظا
ـطر ػازات مير ازضي

ز.حمیس أحمسیان

ًالبة زکحوضاه ي اللغة العط یة وآزاب ا جامعة
أكفهان/إیطان

أػحاش مؼاعس ي اللغة العط ية وآزاب ا جامعة
أكفهان /إیطان

امل م:
تهضَ ٝظٍ ألاوعا ١بلی صعاؾت الٗال٢ت التي بحن الىو والهىعة في الکخب ال٣ههيت اإلاهىعة في اؾخسضام آلياث الالمغکؼيت؛ وهي
َ
ُ
التي حؿاٖض اإلاساَب الُٟل في الىنى ٫بلی وظهاث الىٓغ اإلاسخلٟت ٖبر مىاظهخه بأعاء جسخل ًٖ ٠آعاثه ؤو ج ّبحن آعاثه مً ظاهب
ًا
آزغ .للىنى ٫بلی َظٍ الٛايت ،ازخاعث اإلا٣الت ٢هت مهىعة ٖغبيت مً ال٣هو اإلامخاػة في الؿىىاث ألازحرة وهي ٢هت "کاثىاث
ؾ ٠٣الٛغٞت" التي کخبتها هبحهت مديضلي و عؾمها خؿان ػَغالضيً٢ .ض ّ
جم جدليل ال٣هت باؾخسضام اإلاىهج الىىعي ال٣ياسخي ٖلی
ؤؾاؽ کيٟيت اؾخسضام آلياث الالمغکؼيت في الىو والهىعة والٗال٢ت ّ
البىاءة بيجهما.حؿعی َظٍ ألاوعا ١في جىميت الجاهب
ًا
ّ
الخىٓحرر لهظا اإلاجا ،٫کما ّ
جىظه جُبي٣ا للىٓغيت اإلاخُىعة ٖلی همىطط مً ال٣هو اإلاهىعة .حكحر الىخاثج بلی ؤهألياث الالمغکؼيت
ّ
ججلذ في َظٍ ال٣هت بكکل م٣بىٞ .٫بٌٗ آلالياث هي التي کكٟها زؿغوهجاص و بٌٗ آزغ جُىيغ لآللياث اإلاکكىٞت لضيه.
وَىاک آلياث للالمغکؼيت کكٟتها َظٍ الضعاؾت.
الکلماث الغثيؿتٖ :ال٢ت الىو والهىعة ،الکخب اإلاهىعة ،آلياث الالمغکؼيت ،ؤصب ألاَٟا ،٫هبحهت مديضلي.
.1املقسمة:
ًا
حٗخبر ال٨خب اإلاهىعة واخضة مً ألاهىإ ألاکثر اهدكاعا مً ؤصب الُٟىلت .ال٣ؿم ألآٖم مً الکخب اإلاغجبُت بالٟئت الٗمغيت ال٠
ٌة
و باء ،يضزل في َظا الىىٕ ألاصبي .والکخاب اإلاهىع ييصخئ ٖال٢ت وزي٣ت بحن الهىعة والىوٞ .هى « بن کان في مؿخىو ٖا ،٫لٛت
ًا ّ
ًا ًا
ٞىيت ٞغيضة مً هىٖهاٌ ،ة
)197/1387
کخاب يمتيط ٞيه الهىعة والىو امتياظا يخىلض مىه لٛت ٞىيت ظضيضة(».بىالصر،
اإلاهىع َى کخاب ؤوصخئ مً الٗال٢ت بحن َّ
ّ
ٞجي الکخابت والغؾم في مبجى واخض .الهىعة والکلمت جغجبُان اعجباَا
الکخاب ال٣هصخي
ًا
ًا
ًا
ًا
وزي٣ا في کخاب ّ
مهىع ظيض ،بط ّ
کل مجهما ي٣ٟض ٢يمخه الخ٣ي٣يت صون آلازغ .يجب اٖخباع َظا الىىٕ مً الکخب ،هىٖا بياهيا زانا
ٍب
ٍب
ّ
اإلاهىعة ،مً الٛال ٝبلی
بلی ظاهب ألاهىإ البياهيت ألازغو کال٣هت والكٗغ والغؾم والىدذ .ظمي٘ ؤظؼاء الکخب ال٣ههيت
ًا
ًا
ّ
ًا
ّ
ًا
ال ُ٘٣بلی اللىن بلی الىو والهىعة ،يدب٘ زُت واضخت وخيضة ويكکل ٖمال ميسجما وخيضا.
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جسخل ٠الکخب اإلاهىعة مً خيض الٗال٢ت بحن الىو والهىعة .مً ظهت َىاک کخب جدكکل مً الهىع وال يكاعک الىو في
ُ
زل٣هً .و مً ظهت ؤزغو َىاک ٌة
کخب ٞحها خهت الىو ؤکثر مً خهت الهىعة في الخٗبحر .ومٗٓم الکخب اإلاهىعة جسخل ٠بحن
َظیً الُ٣بحن .مبل ٜمؿاَمت الهىعة ،مً ظهت يٗخمض ٖلی الٟئت الٗمغيت للمساَبّ .کلما ّ
ي٣ل ٖمغ اإلاساَبٞ ،ضوع الهىع في
ًا
ًا
الکخاب ي٩ىن ؤکبر ؛ وکلما يکبر اإلاساَبٞ،الىو يلٗب صوعا ؤکبر مً الهىعة في الکخاب .جمخلک الٟئاث الٗمغيت ألاکبر ؾىا،
ًا
ًا
ًا
حٗ٣يضاَ .ظا اليٗجي ّ
ؤن اؾخسضام الهىعة والىو يٗخمض
٢امىؾا لٛىيا ؤوؾ٘ و لهظا يؿخُي٘ الُٟل ألاکبر ٞهم ألاونا ٝألاکثر
ًا
ؤوال ٖلی ٖضم احؿإ ال٣امىؽ اللٛىر ٖىض الُٟل .في الخ٣ي٣ت ّ
ؤن طًَ الُٟل يدىاؾب م٘ الهىعة والغئيت البهغيت ؤکثر مً
ًا
الکالم والىو؛ وألاَٟا ٫يٟکغون بهغيا.
الٗال٢ت بحن الىو والهىعة في الکخاب حؿاٖض الکاجب والغؾام ٖلى اؾخسضام آلالياث اإلاسخلٟت لخىميت ال٣ضعاث الظَىيت وألاصبيت
في اإلاساَب .واخض مً َظٍ ال٣ضعاث َى الالمغکؼيت .حؿعی الالمغکؼيت ؤن حؿى ١طًَ اإلاساَب مً الاهدباٍ بلی ْاَغة مٗيىت ؤو
ّ
ظاهبمٗخاص مً الٓاَغة
ٍب
ظاهب مً ظىاهب ْاَغة بلی الجىاهب ألازغو مً الٓاَغة .بما ؤن الاهؼياح والابخٗاص ًٖ الترکحي ٖلی ٍب
ُ
ؤؾاؽ ؤلابضإ والٟهم ألاصبیٞ ،هظٍ الخ٣ىيت جاصر بلی اػصَاع اإلاىَبت ألاصبيت والٟهم و ؤلابضإ ألاصبيحن في اإلاساَب و حؿاٖضٍ في
مكاَضة الغئو اإلاسخلٟت.
َ
مغةٞ .لهظا الکخاب ٌة
مهُلر الالمغکؼيت لبيان اإلاحياث الجماليت ألصب الُٟىلت ألوّ ٫
صوع باعػ في حكکيل
)1383
ي٣ترح زؿغوهجاص(
ًا
ّ
َظٍ الضعاؾتّ .
يبحن زؿغوهجاص في ٢ؿم مً الکخاب آلياث الالمغکؼيت ّ
ويُب٣ها ٖلی بٌٗ مً ألاؾاَحر ؤلايغاهيت مكحرا بلی ؤهه في
ًا
بضال مً آلياث الاهؼياحَ .ظا الکخاب ّ
صعاؾت ؤصب الُٟىلت ّ
يؼوص الضعاؾت ببٌٗ مً آلياث الالمغکؼيت
حهخم بألياث الالمغکؼيت
ًا
ّ
 )1391اؾخمغاعا لضعاؾت زؿغوهجاص ،آلياث
بياٞت بلی ؤهه همىطط ظيض لضعاؾت َظٍ الخ٣ىياث في ٢هو ألاَٟا .٫صعؾذ مغاصبىع(
ًا
الالمغکؼيت في ٖضص مً ألاؾاَحر ؤلايغاهيت ألازغوٞ .هي في َظٍ الضعاؾت کكٟذ آلياث ظضيضة في ألاؾاَحر بياٞت بلی آلالياث
ًا
ّ
٢ )1391ؿما مً صعاؾتها بخُبي ٤آلياث الالمغکؼيت في
جسهو ٞحروػمىض(
اإلاؿخسغظت مً ِ٢بل زؿغوهجاص .وفي َظا الهضص
الکخب ال٣ههيت اإلاهىعة و ّ
جبحن ٖال٢تها م٘ الخىام والخمکحن .و جضعؽ الکخب ٖلی ؤؾاؽ الخٟاٖل اإلاىظىص بحن الاؾتراجيجياث
ًا
 )1392اٖخماصا ٖلی الجىاهب اإلاغثيت مً الکخب ،صعؾذ آلياث الالمغکؼيت في الکخب ال٣ههيت اإلاهىعة .لم
الشالزت٢ .اؾمي(
َ
يكاَض مشل َظٍ الضعاؾاث في ؤصب الُٟىلت الٗغبي.
َىاک الٗضيض مً الضعاؾاث التي عکؼث ٖلی ظىاهب مسخلٟت مً الکخب ال٣ههيت اإلاهىعة .لکً ٖضص ٢ليل مجها جدىاو ٫صيىاميت
الٗال٢ت بحن الهىعة والىو في َظٍ الکخب ،و صعاؾاث هاصعة اَخمذ بكکل ٚحر مدؿ ٤بضوع آلياث الالمغکؼيت في جٟاٖل الىو
والهىعة ّ
البىاء .بٌٗ ألاٖما ٫في َظا اإلاجا ٫کالخالي:
ًا
 )1990ظؼءا مً کخابه بإهىإ الٗال٢اث بحن الهىعة والىوٞ .حرو ؤهه جىظض زمـ ٖال٢اث بحن الهىعة والىو
زهو ٚلضن(
في ألاٖما ٫اإلاهىعة .ومً الضعاؾاث اإلاٟيضة في بَاع ألابدار الىٓغيت في الٗال٢اث بحن الهىعة والىو ،يمکً ؤلاقاعة بلی م٣الت
ٞ .)1998هى في َظٍ اإلا٣الت بٗض بقاعة َىيلت بلی ؤَميت الخٟاٖل بحن الهىعة والىوّ ،
حهخم بضعاؾت مسخهغة في الٗال٢ت
لـؿايب(
بحن الىو والهىعة في کخاب «اإلاکان الظر يٗيل ٞيه الىخىف».
ًا
ّ
)1998
اإلاهىعةٞ .هى يدىاو ٫في کخابه(
هىصإلاً ؤيًا مً الى٣اص الظيً لضحهم ٖضص ٚحر ٢ليل مً الضعاؾاث الشميىت في مجا ٫الکخب
ؤَميت الٗال٢ت بحن الىو والهىعة .وفي ٞهل مً الکخاب يكحر بلی ؤهىإ الٗال٢اث بحن الىو والهىعة.
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 )2000في م٣التهما مجمىٖت مخىىٖت مً الخٟاٖالث ّ
ّ
اإلاٗ٣ضة بحن الىو والهىعة التي جم ازخياعَا مً
يبحن هيکىاليىا واؾکاث(
الکخب مً مسخل ٠البلضان .بياٞت بلی طلک ،يداوالن ؤن ّ
يبيىا مجمىٖت مخىىٖت مً الٗال٢اث بحن الىو والهىعة في
ٞ ،)2006هظا الکخاب مهم ظضا مً الجهت الخىٓحريت.
کخابهما(
 )2006في م٣الخه ،الٗال٢ت بحن الهىعة والىو في ٢هت "ٚىعيال" لـ"ؤهخىوي بغاون" .الجؼء ألاو ٫مً َظٍ الضعاؾت
يضعؽ حكىو(ٜ
ّ
اإلاهىعة ،ويدخىر الجؼء الشاوي ٖلی الٗال٢ت بحن الهىعة
يدخىر ٖلی عئيت ه٣ضيت للکاجب ٖلی البدىر التي ؤظغيذ ٖلی الکخب
والىو في کخاب ٚىعيال.
 )1377في م٣التها ٖلی الٗال٢ت بحن الهىعة والىو م٘ ؤجها لم حكغ بلی کيٟيت َظٍ الٗال٢ت و ؤهىاٖها.
جاکض ٢اثيجي(
ًا
ؤيًا في م٣التها جى٣ض کخاب«الظثاب والبكغ» و في َظا الى٣ض ّ
تهخم بجاهب کيٟيت الٗال٢ت بحن الىو والهىعة.
)1387
جغَىضٍ(
ًا
 )1387في م٣الخه يكحر مىظؼا بلی ؤهىإ الٗال٢اث بحن الهىعة والىو.
عٞيعي(
مً البدىر ّ
 .)1388في َظٍ اإلا٣الت جضعؽ ؤعبٗت کخب
ال٣يمت في الٗال٢ت بحن الىو والهىعة يمکً ؤلاقاعة بلی صعاؾت جغَىضة(
ّ
مهىعة و في َظٍ الضعاؾت جغکؼ ٖلی کيٟيت الٗال٢ت بحن الىو والهىعة و حٗاملها م٘ الٟئت الٗمغيت اإلاساَبت .لکجها م٘ ؤلاَاع
الٗلمي و الض اؾت ّ
البىاثت للىو ،لم جدىاو ٫ؤهىإ الٗال٢ت بحن الىو والهىعة.
ع
َىاک صعاؾاث ؤزغو جدىاو ٫الٗال٢ت بحن الىو والهىعة ،لکجها في مىخه ٠الُغي ٤حكٛل باإلاخٛحراث ألازغو ًٖ الهىعة
.)1389
 )1389وٖالجي(
والىو .مً َظٍ الضعاؾاث يمکً ؤلاقاعة بلی هانغ بؾالمي(
بٗض مغاظٗت الض اؾاث الؿاب٣ت في الٗال٢اث بحن الىو والهىعة ،هغو ّ
ؤن َظٍ الضعاؾاث م٘ کثرتها ؤَملذ الخٟاٖل بحن الىو
ع
ًا
ّ
والهىعة في الکخب ال٣ههيت اإلاهىعة لؤلَٟا ٫وزانت آلالياث اإلاؿخسضمت ٞحها کالالمغکؼيتٞ .ال ّ
حهخم بها بال ٢ليال بكکل
ّ
مخىازغ .الؿاا ٫الظر يُغح هٟؿه َىا ؤهه کي ٠يمکً اؾخسضام الىو والهىعة والٗال٢ت بيجهما في جبيحن آلياث الالمغکؼيت.
جم بهجاػ َظٍ الضعاؾت باؾخسضام اإلاىهج الىىعي ال٣ياسخي والاؾخ٣غاجیّ .
٢ض ّ
ٞخم جدليل الکخاب ال٣هصخي اإلاهىع ٖلی ؤؾاؽ
ًا
ؤوالّ .
زم خاولذ الضعاؾت ؤن جکدك ٠آلياث ؤزغو مؿخسضمت في الکخاب لخىميت
آلالياث اإلاکكىٞت ٖىض زؿغوهجاص للالمغکؼيت؛
طًَ اإلاساَب ّ
بالترصص بحن اإلاغکؼيت والالمغکؼيت.
أهمية البح و يمح :
ال٣هت هي ؤؾاؽ ّ
کل ألاهىإ ألاصبيت و هي مهمت ظضا في خياة ألاَٟا ٫في مغخلت ما٢بل اإلاضعؾت و الؿىىاث ألاولی مً الضعاؾت.
ٌة
مٗٓم کخب ألاَٟا ٫ال٣ههيت ،مهىعة والُٟل ٢بل ؤن ي٣ضع ؤن ي٣غؤ ويکخب ،يىٓغ بلی الهىع في الکخب ويکدك ٠الٗال٢ت
ّ
بيجها وبحن ال٣هت التي يغوحها آلازغون ويلخظ مً کكَ ٠ظٍ الٗال٢ت .کيٟيت الٗال٢ت بحن الىو والهىعة جازغ ٖلی ًٞى ٫الُٟل
وببضاٖه .لبٌٗ الهىع ٖال٢اث ّ
مٗ٣ضة م٘ الىوٞ ،دؿخُي٘ ؤن حكاعک الُٟل في الىو؛ وبٌٗ الهىع جى٣ل الىو بالًبِ،
ًا
ٞليـ بال ػزغٞت في الهٟداث والجغجبِ م٘ الُٟل وججٗله مؿخمٗا ٞدؿب.
مً ظهت ؤزغو ،حٗخمض جىميت ؤلابضإ في ألاَٟاٖ ٫لی جىميت م٣ضعتهم في الٗبىع مً الٗمليت الهٗبت التي ّ
حؿمى الالمغکؼيت.
والىديجت اإلاترجبت مً َظا الٗبىع ،جد٣ي ٤الٓغو ٝالتي ٞحها يمکً الٗيل بالؿالم والخٟاَم والهضا٢ت .بطن الالمغکؼيت ،ؤو
باألخغو ّ
الترصص بحن اإلاغکؼيت والالمغکؼيت ،مً ؤَم ؤَضا ٝؤصب الُٟىلت.
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ُ
حٗخبر َظٍ الضعاؾت مهمت ويغوعيت ،ألجها تهخم بخدليل واخض مً ؤَم ٢ضعاث ؤلاوؿان ،وَى الالمغکؼيت في واخض مً ؤَم اإلاجاالث
ّ
يؿخٗض للضزى ٫بلی الٗالم الخ٣ي٣ي مً زال ٫صزىله في ٖالم ال٣هت.
اإلاازغة في خياة الُٟل و َى ال٣هتٞ .يؿاٖض الُٟل ؤن
 .2الع ة بين الىم واللوض :
ّ
بن الهلت بحن الىو والهىعة في الکخب اإلاهىعةٖ ،ال٢ت صيىاميکيت و مليئت بالخيىيت .کل مً الىو والهىعة ّ
يؼوصان ال٣اعت
ًا
وججضصَا بياٞت بلی ّ
ّ
بمٗلىماث َغيٟت ّ
حٛحر ّ
ؤن بًٗهما يکمل بًٗا .جى٣ؿم الکخب اإلاهىعة مً ظهت
جل٣ياث ال٣اعت ٞحهما
ٍب
ّ
الٗال٢ت بحن الىو والهىعة بلی ٖضة مجمىٖاث .وؿبت الهىعة والىو في الکخاب ومهمتهما ججاٍ آلازغ ،يدضصان الٟئت الٗمغيت
للمساَبٖ .لی ؾبيل اإلاشا ،٫الکخاب الظر يكخمل ٖلی الهىع ؤکثر مىه ٖلی الىو ،مٟترى ؤهه إلاساَب ما ٢بل اإلاضعؾت
والؿىىاث ألاولی مً الض اؾتّ .
ألن ال٣امىؽ اللٛىر له مدضوص وَى ؤيٗ ٠في مهاعاث ال٣غاءة بيىما الهىعة والخيا ٫ؤ٢ىو ٖىضٍ.
ع
ّ
م٘ ؤهه ليـ الؿبب الغثيـ والضاثم في اؾخسضام الهىعة في کخب ألاَٟا.٫
ًا
يمکً ج٣ؿيم الکخب ال٣ههيت اإلاهىعة بلی ٖكغ مجمىٖاث ،اٖخماصا ٖلی وؿبت الىو والهىعة ومهمت بًٗهما ججاٍ البٌٗ:


الىو :ؤنلي،

الهىعة :ػزغٞت



الىو :ؤنلي،

الهىعة :ؾغص الىو



الىو :ؤنلي،

الهىعة :ؾغص وبکما ٫الىو



الىو :ؤنلي،

الهىعة :مٟهىم ماوعاء الىو



الىو :ؤنلي،

الهىعة :مٟهىم بيداجي مً الىو



الهىعة والىو يکمل ّ
کل مجهما آلازغ



الهىعة :ؤنلي ،الىو :ون ٠الهىعة



الهىعة :ؤنلي ،الىوٌ :ة
٢ؿم مً الهىعة



الهىعة صون الىو



الىهىم اإلاهىعة

ّ
ي٣ؿم ٚلضن ،الکخب ال٣ههيت اإلاهىعة مً ظهت الٗال٢ت بحن الىو والهىعة بلی اإلاجمىٖاث الخمـ الخاليت:
ًا
وخيضا ّ
کل مً الهىعة والىو ّ
«في بٌٗ الکخبّ ،
ي٣ىر ًا
ويبيىه .الهىعة والىو في َظٍ الکخب جمازل بًٗهما
مٗجى
ًا
بًٗا .لهظا الؿبب يمکً للمساَب مخابٗت الهىع وٞهم ال٣هت مً زاللها .بٗباعة ؤزغو ،في َظٍ الکخب الىو والهىعة
ًا
يخماقيان ظىبا بلی ظىب ،والهىع حٗکـ الىو کاإلاغآة وَکظا يمکً للمساَب ؤن يٟهم اإلاىيىٕ الغثیـ في الىو صون ٢غاءجه
بمجغص مخابٗت الهىع.
ُ
ال٣ؿم الشاوي هي ٌة
اؾديٗاب مٗجى
کخب ٞحها يٗخمض الىو والهىعة بٌٗ ٖلی بٌٗ للخىييذ والخىني٠؛ ٞاليمکً للمكاَض
واخض مجهم صون مكاَضة آلازغ ؤو ٢غاءجهٟٞ .هم الىو يخىٖ ٠٢لی الهىعة والىو ٖلی ّ
خض ؾىاء .بٗباعة ؤزغوَ ،ىاک ؤظؼاء
ٍب
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مً الىو ،قغخها في الهىعة؛ ٞاليمکً ٞهمها بكکل کامل صون مكاَضة الهىع .وَکظا َىاک بٌٗ اإلاٟاَيم اإلاهىعة اليمکً
اؾديٗابها صون ٢غاءة ال٣هت.
في الىىٕ الشالض مً الٗال٢ت بحن الىو والهىعةّ ،
الحهخم بالجؼثياث ومهمت الهىعة َى الخىييذ .في َظٍ الکخبّ ،
ّ
يخم
ٞان الىو
ًا
جًمحن اإلاٗلىماث الالػمت ّ
لخ٣ضم ال٣هت ،في الىو والهىعة .حؿبب الهىع ٖاصة ٚجى الىو وحؿهيل ٞهم الىو للمساَب
باَخمامها بالخٟانيل ألاؾاؾيت لل٣هت.
ًا
ؤما في ال٣ؿم الغاب٘ مً الٗال٢ت بحن الىو والهىعة ،الىو له الضوع الغثيـ في اهخ٣ا ٫اإلاٟاَيم الؿغصيت؛ وجسخاع الهىع ٢ؿما
مً الىو وحٗغيه  .ِ٣ٞفي َظٍ الکخب ،الييخمي الىو ٖلی الهىعة الهخ٣ا ٫اإلاٟاَيم ،وليـ للهىع جإزحر کبحر ٖلی اؾديٗاب
اإلاساَب لل٣هت.
يبحن ٚلضن ،م٣ابل لل٣ؿم الغاب٘ .خيض ّ
ال٣ؿم ألازحر مً الٗال٢اث بحن الىو والهىعة ،کما ّ
ؤن الهىع هي الغاويت الغثيؿت
ًا
لل٣هت واإلاٟاَيم ٞحها؛ والىو يٗکـ بٌٗ ؤظؼاء الهىع ّ
ويبيجها .في َظٍ الکخب ،يمکً للمساَب ٞهم ال٣هت اٖخماصا ٖلی
جىکيض ٖلی اإلاًامحن اإلاخجليت في الهىع».
مكاَضة الهىع صون ٢غاءة الىو .بٗباعة ؤزغو ،الىو مجغص
ٍب
.3آليات ال مطکعية:
ّ
مً وظهت هٓغ بياظتّ ،
بن اإلاحية الغثيؿت لظًَ الُٟل ،هي اإلاغکؼيت والالمغکؼيت.الالمغکؼيت م٣ابل اإلاغکؼيت .وکالَما مٗا يكکالن
اإلاخممت .الظًَ يميل بلی الترکحي ٖلی ْاَغة ّ
٢ضعاث الٗ٣ل البكغر ّ
مٗيىت واؾديٗابه لٟهمه مً ظهت ،و مً ظهت ؤزغو ي٣ضع
ٞهم ؤوؾ٘
الاهٟها ٫مً الٓاَغة التي ججظبه وييخ٣ل بلی ْاَغة ؤزغو ؤو ؤبٗاص ؤزغو مً الٓاَغة؛ وبهظا الُغي ٤يهل بلی ٍب
ُ
ٗض
وؤٖم.٤ظمي٘ اإلاٗلىماث التي خهلىا ٖلحها ،ييكإ مً بهجاػ َظٍ الٗملياث الخکميليت الشىاثيت .بطن اإلاغکؼيت هي الترکحي ٖلی ب ٍب
ظاهب واخض ؤو محية واخضة ،وعئيت الىا ٘٢مً طلک اإلاىٓغ ٞدؿب؛ بيىما الالمغکؼيت حٗمل ٖلی ٖکـ اإلاغکؼيت وجىٓغ بلی
واخض ؤو ٍب
ّ
الىا ٘٢مً وظهاث هٓغ مخٗضصة .وجدكکل مٗلىماجىا و جکخمل ًٖ َغيّ ٤
جغصص الظًَ اإلاؿخمغ بحن اإلاغکؼيت والالمغکؼيت.
ّ
ّ
ّ
حكکالن ٢ىو طًَ ؤلاوؿان ّ
ظؼء مجهاّ ،
للخٗغٝ
الالمغکؼيت و اإلاغکؼيت،
اإلاکملتٞ .ةن طًَ ؤلاوؿان يميل بلی الترکؼ ٖلی ْاَغة ؤو ٍب
بها و ظظبها .و مً ظهت ؤزغو يؿخُي٘ ؤن يىٟهل ًٖ جلک الٓاَغة و ييخ٣ل بلی ْاَغة ؤزغو ؤو ظؼء آزغ مً الٓاَغة و َکظا
يهل بلی ّ
حٗغ ٝؤوؾ٘ و ؤٖم.٤
مٗغٞت البكغ ٢اثمت ٖلی َظٍ ؤلاظغاءاثٞ .اإلاغکؼيت ّ
ظؼء مً الخ٣ي٣ت ،و الىٓغ بلحها مً مىٓاع واخض؛
جضٖ ٫لی اإلايل و الجظب بلی ٍب
ُّ ُ
ّ ٌة
حٗغٝ
حٗغٞه ٖلی ألاقياء
و الالمغکؼيت هىٕ مً ال٣ىو الظَىيت و هي حٗمل ٖکـ اإلاغکؼيتٞ .ةن اٖخمض الصخو ٖلی اإلاغکؼيت،
ٌة
ها٢و و ال يمکً الاٖخماص ٖليهٞ .الالمغکؼيت ،في الخ٣ي٣ت ،هديجت مً الجم٘ بحن هٓغاث الصخو اإلاغکؼيتٞ .ةن اؾخُإ ؤن
يجم٘ بحن هٓغاجه اإلاغکؼيت و ؤن يغاَا في ٍبآن واخض ،جدضر الالمغکؼيت.
َ
مهُلر الالمغکؼيت لبيان اإلاحياث الجماليت ألصب الُٟىلت ألوّ ٫
مغة .يٗخ٣ض زؿغوهجاص ؤن الترصص بحن
)1383
ي٣ترح زؿغوهجاص(
اإلاغکؼيت والالمغکؼيت يؿمذ للُٟل ؤن يغج٣ي مً البراءة بلی البراءة اإلاىهجيتَ .ظٍ الٗمليت جاصر بلی جد٣ي ٤الظاث وؤلابضإ في
ألاَٟا.٫
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 .)1383مً َظٍ آلالياث
جمذ صعاؾت آلياث الالمغکؼيت في ٖضص مً ألاؾاَحر ؤلايغاهيت في کخاب "البراءة والخبرة"(()1زؿغوهجاص،
يمکً طکغ :صزل الغاور ،الجهايت الؿٗيضة ،الاوٗکاؽ ،الکك ًٖ ٠الظاث ،الؿُىع البيًاء ،الازخال ،ٝاإلاغؤو ال٣غيب والبٗيض،
والخىاػن وٖضم الخىاػن.
ثسدل الطاوي:جضزل الغاور مً الخ٣ىياث التي يؿخسضمها الکاجب إلي٣اّ اإلاساَب اإلاٛمىع في خىاصر ال٣هت الغاجٗتٞ .يسغظه
لٟترة ٢هحرة مً ؤظىاء ال٣هتّ ،
زم يٗيضٍ بلی جلک ألاظىاء زاهيت.
َ
ال اية الؼعيس :الجهايت الؿٗيضة لل٣هو ألاَٟا ٫مً الخ٣ىياث التي ّ
حؿبب الالمغکؼيت .بن کك ٠الکاجب جهايت ال٣هت في
ًا
بضايخه ؤو في مىخه ٠ال٣هت؛ يمکً للمساَب ؤن يخاب٘ خىاصر ال٣هت ٞاعٚا مً ٢ل ٤الجهايتٞ .هکظا يخإمل اإلاساَب في «کي٠
ّ
ًا
ًا
ؾيدضر؟» بضال مً «ماطا ؾيدضر؟» ،ويٟکغ في اإلاؿحر بضال مً اإلاهحر.
ًا
ُ
هىٖا مً اإلابالٛت .في َظا ألاؾلىب ّ
ٞةن
وعکاغ :الاوٗکاؽ ج٣ىیت حؿخسضم بكکل زام في ؤصب الُٟىلت ويمکً ؤن وٗخبرَا
ًا
ًا
شخهيت جٟخ٣غ ٖاصة بلی جلک الهٟاث ؤو الٓغوٝ؛ ٞيكٛل جغکحي ال٣اعت بالهٟت
الکاجب يؿىض نٟاث ؤو ْغوٞا بيجابيت بلی
ٍب
ؤلايجابيت ًٖ الصخهيت الؿلبيتٖ.لی ؾبيل اإلاشا ٫اٖخباع الخماع ،کصخو ٞهيم ،خکيم ،لبيب ،يىجي ؤنض٢اءٍ مً اإلاهلکت
ّ
ّ
ب٣ضعة ٖ٣له و خکمخهّ .
بن ظٗل َظا الضوع في ٚحر مدله ،يظکغ اإلاساَب بخإکيض الغاور ٖلی ٢ضعة الٗ٣ل و ؤنالت الخٟکحر ،و يؼيل
ّ
ٖاصة اإلاساَب في «٢يمت الخٟکغ».
فلاح عً الصاتَ:ظٍ الخ٣ىيت مً ؤعوٕ الخ٣ىياث في الالمغکؼيت وؤنٗبها في هٟـ الى٢ذ .يمکً اٖخباع َظا ألاؾلىب في ٖضاص
ّ
"اإلايخا٢و(")2؛ ٞيؿاٖض ال٣اعت ؤو اإلاؿخم٘ ؤن يُل٘ ٖلی ؤؾغاع زل ٤ال٣هو وؤؾاليبها وؤَضاٞها .باالؾخٗاهت مً َظٍ الخ٣ىيت،
ّ
للىوَ .ظا ّ
ّ
ال ًٟؤًٞل ؤؾلىب لتر٢يت
وإ
يؿخُي٘ اإلاساَب ؤن ي ٠٣في مىي٘ زاعط ال٣هت وؤن يلخظ بٗمليت ال٣غاءة م٘ ٞهم ٍب
اَالٕ الُٟل باليؿبت بلی الازخال ٝبحن ال٣هت و الىا.٘٢
الؼٌوض البيواءٖ:لی اإلاال ٠ؤن يدترم ٞهم ال٣اعت ،و َظا الاخترام ال ّ
يخدّ ٤٣بال ٖىضما ّ
ي٣ؿم الکاجب اإلاىيىٕ بيىه و بحن
ًا
قيئا لل٣اعت ،کي ّ
يغبيه بضوعٍ ،و بسياله الغخب،وَظا ما ّ
يؿمى بالؿُىع البيًاء .البدض ًٖ
ال٣اعت بالُٗ ،٠و يجٗل
ًا
الٟجىاث ؤو الؿُىع البيًاءّ ،
زم ملئها ،يجٗل الىو ممخٗا للُٟل .بن اؾخُإ الىو ألاصبي اإلاسخو بالُٟل بإن ّ
يؿهل َظٍ
ّ
ّ
ّ
ؾيد ٤٣ؤصب الُٟىلت هٟؿه.
الاظغاءاث ،ؾيمىذ الُٟل لظة ٖمي٣ت؛ و ؾيىز ٤الىو الٗال٢ت الىَيضة م٘ الُٟل ،و َکظا
دح َ:ظٍ الخ٣ىيت حٗخجي بجمالياث اإلاکان في الؿغص .باؾخسضام َظٍ الخ٣ىيت في کخابت ال٣هت ،يمکً لل٣اعت ؤن يُل٘ ٖلی
ألامکىت مً ػوايا الىٓغ اإلاسخلٟت .في َظٍ الخ٣ىيت ،جبضؤ الصخهيت مً اإلاى ٠٢ألاو ٫وحؿحر بلی اإلاى ٠٢الشاوي ومىه بلی الشالض .زم
الؿحر ،زم جهل بلی اإلاى ٠٢الشاويّ ،
َ
زم بلی اإلاى ٠٢ألاو .٫لٟهم َظا الخٛيحرٖ ،لی ال٣اعت
في َغي ٤الغظىٕ جبضؤ مً اإلاى ٠٢الشالض
ّ
ؤن يؼيل مً طَىه الترجيب الؿابّ ،٤
زم ٖليه ؤن يغکؼ ٖلی الخىالي الجضيض.
ًا
ًا
ؤيًا ّ
تهخم بخٗؼيؼ ٞهم وظهاث الىٓغ
املطأر القطيب والبعيسَ:ظٍ الخ٣ىيت جاکض ؤيًا ٖلی ٖىهغ اإلاکان في ال٣هتٞ .هظٍ الخ٣ىيت
ًا
ًا
باؾخسضام آلياث ؾغص ال٣هت .باؾخٗاهت َظٍ الخ٣ىيت يغو اإلاساَب قيئا واخضا مً مؿاٞاث مسخلٟتٖ .لی ؾبيل اإلاشاٖ ٫ىض
ًا
ًا
الُحران ،يغو ألاقياء ٖلی ألاعى جهبذ ؤنٛغ وؤنٛغ؛ ّ
زم ٖىض الهبىٍ جغظ٘ ألاقياء قيئا ٞكيئا بلی حجمها الؿاب .٤ؤو يغؾم
ًا
ألاقياء مً ػوايا مسخلٟت ،مً الخل ٠ؤو مً ألامام ؤو مً ػاويت ؤزغو للمساَب .حٗکـ َظٍ الخ٣ىيت في ألاوناًٞ ٝال ًٖ
الهىع وحؿاٖض اإلاساَب في الخهىٖ ٫لی الغئو اإلاسخلٟت.
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ًا
حؿبب الالمغکؼيت وبالخالي ّ
ؤيًا ّ
کل ٢هت ّ
جاصر بلی ٞهم ػوايا الىٓغ اإلاسخلٟت .بضايت ّ
جضٖ ٫لی
الحواظن وعسم الحواظنَ:ظٍ الخ٣ىيت
ًا
ّ
ّ
الخىاػن؛ ّ
مٟااج يٛحر الٓغو ٝالؿاب٣ت .في َظٍ ألاظىاء يبضؤ البُل بمٛامغاث جاصر بلی
لخاصر
زم يبضؤ ٖضم الخىاػن هديجت
ٍب
ٍب
ّ
الخىاػن مً ظضيض .بٗباعة ؤزغو ،في بضايت ال٣هت ّ
بن البُل يغکؼ ٖلی ْغوَ ٝاصت مخىاػن .زم يُغؤ ٖليه خالت مً ٖضم
ًا
الخىاػنٞ ،البُل في الٓغو ٝالجضيضة ٖليه ؤن يؿخسضم الالمغکؼيت ونىال بلی الخىاػن.
.4ثحليل الکحاب:
 .4.1م م القلة:
ّ
ازخاعث َظٍ الضعاؾت ،کخاب «کاثىاث ؾ ٠٣الٛغٞت» للمغاظٗت ٖلی ؤؾاؽ هٓغيت الالمغکؼيتَ .ظا الکخاب ؤلٟخه هبحهت مديضلي
وعؾمه خؿان ػَغالضيً .هبحهت مديضلي مً الکخاب اإلامخاػيً في ؤصب الُٟىلت؛ ٞىالذ ظىاثؼ کشحرة في َظا اإلاجا٫؛ ٞکخابها َظا
 .2012بجها ٢هت کغيم طر زمان ؾىىاث ،بُل ال٣هت الظر يٗيل م٘ ٖاثلخه
هاٖ ٫لی ظاثؼة الاجهاالث لکخاب الُٟل ؾىت
ًا
ال٣ٟحرة في بيذ مخىاي٘ ،وجکىن ؤو٢اث زلىصٍ بلی الٟغاف هي ألامخ٘ خحن يغو ؤقکاال في ؾ ٠٣الٛغٞت ّ
ؾببها حؿاَ ِ٢ب٣ت
َ
ّ
ّ
ّ
ّ
ؾيخُىع َظا الٗالم اإلاخس َّيل ،بٟٗل صزى ٫الکغيم بليه،
والخغ؛ ٞخترهذ ؤٞکاعٍ بحن الىا ٘٢والخيا.٫
الضَان بؿبب الغَىبت
ًا
َ
الکلب إلزاٞت اللو ،والٛيمت لترور الٗكب .بلی ؤن يإحي اليىم
ٞيبدض ًٖ الٗكب للب٣غة وًٖ الصجغة للٗهٟىع ،مسترٖا
ًا
ّ
الخسيل ،خحن
الظر يكکل نضمت له .الُٟل ،ناخب الخيا ٫الخهب ،ؾيجض خيجها َغي٣ه الُبيعي والُٟغر لخٟغيَ ٜا٢خه في
يبدض ٖجها.
 .4.2ع ة الىم واللوض ي القلة:
ًا
ٖال٢ت الىو والهىعة في َظا الکخاب ،کمٗٓم ؤٖما ٫هبحهت مديضليٖ ،ال٢ت جىييديت .بمٗجى ّ
ّ
الحهخم ٖاصة بالجؼثياث،
ؤن الىو
والهىعة حٗکـ الجؼثياثٞ .الهىعة ّ
ج٣ىر اإلااصة ألاؾاؾيت اإلاىظىصة في الىو .اليمکً اجبإ ال٣هت مً زال ٫الهىع ،ألجها
الجغور ال٣هت بكکل کامل.
ًا ًا
الىو في َظا الکخاب ظؼء مً الهىعة وليـ في نٟدت مجؼؤة .لکً کخابت الىو الجدب٘ ؤؾلىبا ٞىياٞ .الٟىان يجٗل
اليٛحر ؤؾاليب الکخابت و الهغو اهضماط الهىعة والىو؛ م٘ ّ
الؿُىع في ألامکىت الٟاعٚت في الهىعةّ .
ؤن مکان الىو في الهىعة.
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 .4.3آليات ال مطکعية:
ّ
ّ
ثسدل الطاوي :م٘ ؤن الغاور في َظٍ ال٣هت َى ٖالم ّ
الکل ،يغور ال٣هت صون الخضزل ٞحها .م٘ ؤهه ٢اصع ٖلی ؤن يكاعک في هو
جم جضَحن ٚغٞت کغيم ،کان بةمکان الغاور ؤن ّ
ال٣هت و يسغظه مً الجمىصٖ .لی ؾبيل اإلاشا ٫في جهايت ال٣هت بٗضما ّ
يٗبر ًٖ
خحرجه وما ٞاظإٍ في ؾ ٠٣الٛغٞت بهظا الكکل« :آٍ !..ؤهٓغوا بلی ؾ ٠٣الٛغٞت! ماطا خضر لؿٚ ٠٣غٞت کغيم؟! ّ
َيا وؿإله
ًا
ًا
ٖىه!» و بهظا ألاؾلىبّ ،
يخيبه اإلاساَب بدًىع الغاورٞ ،يسغط مً ال٣هت لخٓت ويخماشخي م٘ الغاور زاهيت لٟهم ماب٣ي مجها.
ال اية الؼعيس :الکاجب لم ّ
يٗبر ًٖ جهايت ال٣هت الؿٗيضة في بضايتها ؤو في مىخه ٠ال٣هتٞ .اإلاساَب اليضعر ماطا ؾيدضر
ًا
يٟٗا في الغوايت؛ ّ
ألن ال٣هت لم
للبُل ختى الهٟدت ألازحرة .اليمکً ؤن وٗخبر ٖضم ؤلاٞهاح ًٖ جهايت ال٣هت في بضايتها،
حكخمل ٖلی مٛامغاث وال ٖلی الخٗلي ٤کما هغو في ال٣هو التي حٗخمض ٖلی الخىاصر ؤکثر مً الىنّ .٠
ٞةن ال٣هت َظٍ،
ونٟيت ؤکثر مً ؤن جکىن َخ َض ّزيت.
وعکاغ:الهجض في َظٍ ال٣هت آليت ؤلاوٗکاؽ کما ؤقاع بليه زؿغوهجاص.لکً يمکً ؤن وٗخبر ْاَغة ؤزغو في َظا الکخاب في
ٖضاص ؤلاوٗکاؽٞ .ال٣هت جضوع خى ٫خياة ابً يٗيل في ٖاثلت ٣ٞحرةٞ .البيذ ٢ضيمت وؾٚ ٠٣غٞخه حؿا ِ٢مىه ّ
الضَان .لکىه
مؿغوع في َظا البيذ وفي ٚغٞخه وؾٗاصجه في الىٓغ بلی ؾٚ ٠٣غٞخه وزىيه في ٖالم الخيا ٫باؾخٗاهت مً ألاقکا ٫في ؾ٠٣
الٛغٞت .لکىه ٖىضما يىاظه م٘ الٛغٞت اإلاضَىهت ،يدؼن واليؿخُي٘ الىىمٞ .دؿاُ٢ ِ٢غاث اإلااء مً الؿ ٠٣يٟغخه لکً ّ
الضَان
ًا
ّ
ٞيؿبب ٖضم جغکحي اإلاساَب ٖلی الخؼن ٖىض ال٣ٟغ والٟغح
الجضيض للؿ ٠٣اليعجبه کشحراَ .ظا ألامغ زال ٝما هخى ٘٢في الىا،٘٢
ًا
ًا
ٖىض الٛجىٞ .اإلاساَب يٟهم ؤهه بةمکاهه الٛىع في الخيا ٫والالخظاط بما خىله وبن کان ٣ٞحراَ.ظا ألامغ يٗکـ في الهىع ؤيًا،
ًا
ٞىظه کغيم في ؤو ٫ال٣هت ووظهه في جهايتها يسخل ٠جماما؛ ٞهى مؿغوع في البضايت و ٢ل ٤في الهٟداث ألازحرة.

فلاح عً الصاتَ :ظٍ الخ٣ىيت مً الخ٣ىياث الهٗبت لکجها مً ؤعوٕ آلالياث للالمغکؼيت .الکاجب ٖىض اؾخسضام َظٍ آلاليت
ّ
يبحن لل٣اعت کيٟيت بوكاء ال٣هت .م٘ ّ
اليخکلم ًٖ کيٟيت بوكاء ٢هخهّ ،
ّ
يبحن للمساَب کي ٠يمکً
ؤن الکاجب في َظٍ ال٣هت
ُ
ًا
ّ
لکاجب ؤن يکخب ٢هتٞ .کغيم ممش ٌةل نٛحر للک ّخاب؛ وفي طَىه ً٢ايا مسخلٟت جضوع ،بًٗها ياإلاه والبٌٗ يٟغخه .وفي الجهايت َى
ٍب
ّ
يؿخُي٘ ؤن يبضؤ بالکخابت ٖما يضوع في باَىه مً زياالث واؾٗت ؾببها الىٓغ بلی ؾ ٠٣الٛغٞت ٖىض الىىم.
الؼٌوض البيواءَ :ظا الکخاب اليكخمل کشح ًارا ٖلی مؿاخاث زاليت إلاكاعکت اإلاساَبٞ .الکاجب يٟصر ًٖ ّ
کل ما يغيض اإلاساَب
ٞهمه .م٘ َظا ،الکاجب يؿخسضم الٛمىى في ازخياع الٗىىان" ،کاثىاث ؾ ٠٣الٛغٞت"ٗٞ .ىض ٢غاءة َظا الٗىىان يمکً للمساَب
ؤن ّ
يخسيل ؤمىع کشحرة :مً يؿکً في ؾ ٠٣الٛغٞت؟ َل الکاثىاث في ٖالم الىا ٘٢ؤم في الخيا٫؟ ماطا يدضر للکاثىاث؟ وٚحرَا مً
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ألاؾئلتٞ .اإلاساَب ٖىض ٢غاءة الٗىىان و٢بل ٢غاءة الىو ،يُغح َظٍ ألاؾئلت لىٟؿه ويجيب ٖجها بإقکا ٫مسخلٟتٞ .األظىبت
ّ
جسخل ٠مً ٢اعت بلی آزغٞ .اإلاساَب يغکؼ ٖلی ؤظىبخه ٢بل ٢غاءة الىو ،ولکً خحن ٢غاءتها ٖليه ؤن يؼيل جغکحيٍ مً ٖلی
ًا
ّ
اٞتراياجه و ؤن يغکؼ ٖلی ما ظاء في الىو .وؤيًا يمکً للمساَب في خيجها ؤن ي٣ترح في طَىه َغ ١ؤزغو لخکميل الىو .وَظا
يؿبب ج٣ىيت ؤلابضإ و الظوّ ١
ألامغ ّ
الٟجي في اإلاساَب.
ّ
دح  :يٓهغ الازخال ٝفي َظا الکخاب بكکل آزغ يسخلّ ٠
ٖما طکغٍ زؿغوهجاصّ .
ليلت الصخهياث جخجلي في ؾ٠٣
کل ٍب
ٌة
ازخال ٝبحن الخيا ٫والىاّ ٘٢
ويؿبب ٖضم جغکحي البُل
الٛغٞت وفي اليىم الخالي يٓهغون في خياة کغيم اليىميتَ .ظا الازخال،ٝ
َ
واإلاساَب ٖلی اإلاغثياث واحؿإ الٟکغ بلی ٖىالم الخيا ٫والغبِ بحن الٗاإلا ِحن للىنى ٫بلی ؤلابضإ .کما يهل البُل في جهايت
ًاّل
ّ
ال٣هت بلی َظا ؤلابضإ ويبضؤ بالکخابتٟٞ .ي ٢ؿم مً الکخاب ،کغيم يغو ؤن الٗكب يکاص ؤن يجٞ ،٠يداو ٫ؤن يجض خال« :بدض
ًا
ًا
واز٣ا ّ
کل ألاقکاّ ٫
ظيضا بحن ّ
ؤن الٛيمت ؾخمُغ ،وؾيىمى الٗكب،
ٖما يُمئىهٞ .ىظض ٚيمت عماصيتٞ .غح بها کغيم وهام
کغيم
ًا
وؾدكغب الب٣غة والٗهٟىع والصجغةّ ،
ماء جغشر مً
وکل مً يؿکً الؿ .٠٣وٖىضما اؾدي ٔ٣نباخا ،اهدبه بلی ه٣اٍ ٍب
ّ
الؿ ..٠٣جظکغ ليلت الباعخت ٣ٞا :٫ؤکيض َظٍ الى٣اٍ ججي ٫مً الٛيمت(».مديضلي ،نو22وٞ )24خسخل ٠ألاقکا ٫مً الخيا ٫بلی
الىا٘٢؛ وٖىضما يغو کغيم ْاَغة في الىا ٘٢يداو ٫ؤن يغکؼ ٖلی مشيلها في الخيا ٫وؤن يىزٖ ٤ال٢ت وَيضة بحن اإلاشيلحن باؾخسضام
٢هت زياليتٞ .ازخال ٝالصخهياث بحن الٗاإلاحن ّ
يؿبب اليكاٍ الٟکغر في کغيم وفي اإلاساَب في هٟـ الى٢ذ.
ِ
ّ
يخجلی َظا الازخال ٝبكکل ظميل في بٌٗ الغؾىماثٗٞ .ىضما يجض کغيم الٗكب للب٣غة ويغقضَا بليه« :قکغجه ووٖضجه بکىب
ًا
ّ
مً الخليب ]..[ .وفي الهباح ٖىضما ّ
٢ضمذ ّؤم کغيم له کىب الخليب ،ابدؿم کغيم وٞکغ :ؤکيض ؤعؾلخه لي الب٣غة ..قکغا..
يهىع َظا الازخال ٝبحن الىا ٘٢والخيا ٫بكکل ظميلٞ ،هى ّ
قک ًاغا»(الؿاب8،٤و )10الغؾام ّ
يهىع الب٣غة جطخک في وظه کغيم
ٖىضما ججضٍ يكغب الخليب وکغيم ّ
حهؼ يضٍ لها للخٗبحر ًٖ قکغٍ:

ّ
ًا
املطأر القطيب والبعيسَ :ظٍ الخ٣ىيت جخجلی في ال٣هت کشحراٞ .يكاَضَا في الغؾىم ؤکثر مجها في الىوٟٞ .ي ٢ؿم مً الکخاب،
بكکل کامل ومً البٗيض واليمکً جميحي ألاقکا ٫بًٗها مً بٌٗ .لکً في الهٟداث ألازغو هغو الغؾىم مً
نىعة الؿ٠٣
ٍب
اإلاغؤو ال٣غيب ٞيمکً جميحيَا وحكبحهها بکاثىاث واٗ٢يت:
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ٞالُٟل ٖىضما يىاظه نىعجحن إلاغؤو واخض يمکىه ؤن يؿخىٖب مٟاَيم مخٗضصة کاإلاؿاٞت و ؤبٗاص ألاظؿام بمؿاٖضة الترکحي ٖلی
نىعة مً بٗيض ّ
زم الاهٟها ٫مجها والترکحي ٖلی نىعة ؤزغو مً الٓاَغة مً ٢غيبَ .ظا ألامغ يُٗي اإلاساَب ٢ضعة في جدليل
ٍب
ًا
ّ
ً٢ايا ؤکثر حٗ٣يضا في خياجه اليىميت .ألهه ؤمکىخه َظٍ الخ٣ىيت عئيت ألامىع مً مىاْغ مسخلٟت.
مغاث في َظٍ ال٣هتّ .
يکغع ّ
الحواظن وعسم الحواظنَ :ظا ألاؾلىب للالمغکؼيت ّ
ٞکل ليلت يىاظه البُل ْغوٞا ٚحر مخىاػهتٞ ،يؿعی
ًا
خالت مً الخىاػن .في الليلت ألاولی يجض الٗكب للب٣غة الجاجٗت وفي الليلت الشاهيت يدًغ شجغة للٗهٟىع الجاج٘
إليهالها بلی ٍب
الظر يبدض ًٖ الُٗام .وفي ألازغو يٓهغ في الؿٌ ٠٣ة
لو يغيض ؤن يؿغ ١مً اإلاؼعٖتٞ ،يسي ٠الب٣غة والٗهٟىع والصجغة.
ّ
ٞيبدض کغيم ًٖ ّ
ليلت يجض الٗكب
کلبٞ .حريض مىه ؤن ييبذ بكضة لکي يساٝ
اللو .وفي ٍب
ٍب
خل للمكکلتٞ ،يجض في الؿَ ٠٣يئت ٍب
ًا
ًا
ّ
ٚيمت ويغيض مجها ؤن جمُغ ٖلی الٗكبٟٞ .ي کل َظٍ الليالي ،کغيم يىاظه ْغوٞا يؿعی مىاظهتها بإخؿً
ظاٞأٞ ،يبدض ًٖ
ٍب
َغي .٤وَظا ،يجٗل اإلاساَب في ْغو ٝمكابهت ّ
ويكى٢ه للبدض ًٖ ؤخؿً ّ
خل للمكاکل خحن جُغؤ ٖليه.
ٍب
ٍب
ًا
ّ
ؤيًاٞ .البُل کان ّ
يخٗىص ؤن يغو کاثىاث ؾ ٠٣الٛغٞت َّ
کل ليلت .لکً في
يخجلی ؤؾلىب الخىاػن وٖضم الخىاػن في جهايت ال٣هت
ًا
قيئا .کان جغکحي البُل ٖلی ؤن يلخ٣ي بإصخابه ّ
کل ليلت ،لکىه خاو ٫ؤن
الليلت ألازحرة اؾخل٣ی في ؾغيغٍ کالٗاصة وبدض ٞلم يجض
ّ
ويغکؼ ٖلی ألاظىاء اإلاىظىصة .وخاو ٫ؤن ّ
يُب ٤هٟؿه م٘ الٓغو ٝالجضيضةٞ .بضؤ بکخابت ال٣هو
يىهغ ًٖ ٝالٓغو ٝالؿاب٣ت
ّ
اؾخمغ َغي٣ه في ٖالم الخياٞ ،٫اهخ٣ل َظا الٗالم بلی الىا ٘٢وٖلی نٟداث
التي شخهياتها کاثىاث ؾ ٠٣الٛغٞت وبهظا الُغي٤
صٞترٍ الهٛحر.
َظٍ الخ٣ىياث طکغَا زؿغوهجاص في کخابه "البراءة والخبرة" ،مؿخسغظت مً ألاؾاَحر ؤلايغاهيت اإلادکيت لؤلَٟا.٫
ُ
ٞاليمکً جُبي٣ها ومالثمتها بكکل کامل ٖلی ٢هو ألاَٟا ٫اإلاٗانغةٞ .بٌٗ الخ٣ىياث جسخو باألؾاَحر ؤو حؿخسضم ٞحها ؤکثر
مجها في ال٣هو الجضيضةٟٞ .ي َظٍ الضعاؾت وبما ؤهىا هضعؽ ٞحها ٢هت مً هماطط ال٣هو اإلاهىعة الجضيضة ،خاولىا کك٠
آلياث ؤزغو للالمغکؼيت.
مكهض واخض
واخض مً آلالياث التي يمکً مكاَضتها في َظٍ ال٣هت هي «وظهاث الىٓغ إلاكهض واخض» .بمٗجى الترکحي ٖلی
ٍب
ّ
مً وظهاث هٓغ مسخلٟتٟٞ .ي جهايت ٢هت کغيمٖ ،ىضما يىاظه م٘ ؾٚ ٠٣غٞخه ،يضَل ألهه اليلخ٣ي بإصخابه .اليجض الٛيمت وال
ًا
البكغ في وظهه وفي کالمه ،ي٣ىَ« :٫هَ ..ل ؤعجبک
الٗهٟىع ،وال الصجغة و ال الب٣غة؛ وفي طلک الخحن يضزل ألاب مؿغوعاِ ،
الضَان الجضيض للؿ ٠٣يا کغيم؟»
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ٞاإلاكهض ٌة
ٞغص ٗٞل کغيم ،الضَكت ّ
واخض وَى الؿ ٠٣بالضَان الجضيض.لکً يلخ٣ي اإلاساَب بخٗبحريً مسخلٟحنّ .
وعص ٗٞل ؤبيه
ًا ّ
الؿغوعَ .ظا ألامغ ّ
يغکؼ ٖلی ؤخاؾيـ کغيم ويماشخي مٗه في صَكخهّ .
زم يىهغ ًٖ ٝالترکحي
يؿبب الالمغکؼيتٞ ،اإلاساَب مغة
ٖلی ما ّ
يدؿه کغيم ٖىض ٢غاءة کالم ؤبيه ومكاَضة الغؾىم الٟغخت.
ًا
ٞهظٍ الخ٣ىيت هجضَا في الغؾىم ؤيًاٞ .الهٟدت التي جيخ٣ل ؤخاؾيـ کغيم ،نٟدت ؾىصاء ووظه کغيم ٞحها مخعجبت ،بيىما
ٌة
ُ
ٞخ٣ابل الغئيخحن ملخىّ في
الهٟدت الخاليت وهي التي جيخ٣ل ؤخاؾيـ ؤبيه ،نٟدت بيًاء ووظه ؤبي کغيم مكغ ١وٞغخان.
الىو والهىعة:

الخ٣ىيت ألازغو التي يمکً ؤلاقاعة بلحها في َظٍ ال٣هت ،هي «الُاب٘ اإلاىا ٤ٞؤو اإلاٛايغ» .بمٗجى ّ
ؤن البُل ؤو شخهياث ال٣هت
يؿمىن بإؾماء الهضعر ؾببها في بضايت الُغيٞ .٤اإلاساَب ّ
يًٓ ؤن اؾم البُل ،اؾم َٖلم صون ؤيت صاللت بيداثيتّ .
َّ
زم بٗض ٢ليل
ًا
وبٗض مكاَضة جهغٞاث البُل والصخهياث يٓهغ ؾبب حؿميت البُل ؤو الصخهياث بخلک ألاؾماءٞ .االؾم يهحر َابٗا
ًا
ًا
للصخهيت بما مىا٣ٞا لخهغٞاجه وبما مسالٟا لهاٟٞ .ي َظٍ ال٣هت هلخ٣ي بالبُل کغيمٞ .هظا الاؾم يغقضها في البضايت بلی صاللت
زانت .لکً بٗض ٢ليل وبٗض مكاَضة خغنه ٖلی بٖاهت آلازغيً ختى الصجغة والٗهٟىع والب٣غة ،هىدبه بلی ّ
ؤن َظا الاؾم َاب٘
لصخهيت البُل.
ّ
ٞکل نٟدت مً َظٍ ال٣هت جدخىر ٖلی ج٣ىيت للالمغکؼيت.
الىحائ :
ّ
عة مً هماطط الکخب ال٣ههيت اإلاهىعة لؤلَٟاَ .٫ظٍ آلالياث
خاولذ َظٍ الضعاؾت جُبی ٤آلياث الالمغکؼيت ٖلی ٍب
٢هت مهى ٍب
ُ
حؿخسضم في حٗامل الىو والهىعة بكکل عا.١
في ٢هت «کاثىاث ؾ ٠٣الٛغٞت» حٗاملذ الکاجبت والغؾام في زلًٞ ٤اء يترٖغٕ ٞيه ُ
طًَ اإلاساَب ٖبر الترصص اإلاؿخمغ
ٍب
بحن اإلاغکؼيت والالمغکؼيت.
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 )1383مً ٢بل في کخابه «البراءة والخبرة»،
بٌٗ آلاليأث التي اؾخسضمتها الکاجبت والغؾام للالمغکؼيت٢ ،ض کكٟها زؿغوهجاص(
خيض اؾخسغظها مً ألاؾاَحر ؤلايغاهيت اإلاسخاعة .مً َظٍ الخ٣ىياث ،بغػث ج٣ىيت «الخىاػن وٖضم الخىاػن» و ج٣ىيت «اإلاغؤو ال٣غيب
والبٗيض» ،بإخؿً قکل في َظٍ ال٣هت.
ُ
ًا
ٖما ؤقاع بليه زؿغوهجاصٟٞ .ي َظٍ الضعاؾت ّ
ال٣هت بكکل يسخلّ ٠
جم جُىيغ بٌٗ
ًٞال ٖلی َظاَ ،ىاک ج٣ىياث اؾخسضمتها
ٍب
الخ٣ىياث کـ «الازخال »ٝو «الاوٗکاؽ» و «ؤلاٞهاح ًٖ الظاث» ،و حٗميمها بلی مٓاَغ ظضيضة ؤزغو ،وجبيحن الاؾخٗضاص الظر في
َظٍ اإلآاَغ الجضيضة للالمغکؼيت.
بياٞت بلی ما کكٟها زؿغوهجاص مً آلالياث للالمغکؼيت ،خاولذ الضعاؾت ؤن جکدك ٠ج٣ىياث ؤزغو حؿاٖض اإلاساَب في ّ
الترصص
إلاكهض واخض» و «الُاب٘ اإلاىا ٤ٞؤو
بحن اإلاغکؼيت والالمغکؼيتٞ .مً الخ٣ىياث التي وظضتها َظٍ الضعاؾت ،هي «وظهاث الىٓغ
ٍب
اإلاٛايغ».
ّ
ججلذ ٞحها آلياث الالمغکؼيت في حٗامل الىو والهىعة بكکل م٣بىٚ ،٫حر ّ
م٘ ّ
ؤن َىاک اليؼا ٫مؿاخاث ٞاعٚت لٓهىع
ؤن ال٣هت
ٍب
َظٍ آلالياث واؾخسضامها في جٟٗيل َا٢اث الىو والهىعة اإلاکىىهت لتر٢يت طًَ اإلاساَب وؾى٢ه هدى ٢غاءة ّبىاءة للىو ألاصبي.
الهىامل:
()1مٗهىمیذ و ججغبه
ّ
()2جضزالث الؿاعص اإلاخىازغة ،وخضيشه اإلاباقغ ًٖ اإلاكکالث التي واظهخه في ؤزىاء الؿغص و٢بله ،وًٖ ً٢ايا جغجبِ بکيٟيت زل٤
الىو؛ جىضعط في بَاع ج٣ىيت «اإلايخا٢و» ؤو «:»Meta fiction
امللازض:
.1

 .)1387بيياصَاو اصبیاث کىصک .تهغان :کاهىن پغوعف ٞکغو کىصکان و هىظىاهان.
بىالصر ،کما( .٫

.2

« .)1387پىچ گغایی و ػقذ همایی صع متن و جهىیغ» .کخاب ماٍ کىصک و هىظىان .صو ماٍ .نو.82-40
جغَىضٍ ،سخغ(.

.3

« .)1388عابُهو هاگؼیغ متن و جهىیغ» .کخاب ماٍ کىصک و هىظىان .مهغماٍ .نو.78-71
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (.

 .)1383مٗهىميذ وججغبت؛ صعآمضر بغ ٞلؿٟه اصبياث کىصک .تهغان :وكغ مغکؼ.
زؿغوهجاص ،مغجطخى( .
.4
« .)1391بغعسخى جُبی٣ی عابُه بیىامخىیذ ،جمغکؼػصایی و جىاهمىضؾاػو صع آزاع صاؾخاوی -جهىیغو
ٞحروػمىضُٖ ،يت(.
.5
اخمضعيا اخمضو ،مدمضعيا قمـ ،آهخىوی بغاون و مىعیـ ؾىضاک» .عؾالت م٣ضمت للىيل ٖلی صعظت اإلااظيؿترفي ألاصب
ألاَٟا .٫ظامٗت قحراػ /ايغان.
« .)1392قگغصَاو جمغکؼػصايي صع کخاب َاو صاؾخاوی جهىيغو» .عؾالت م٣ضمت للىيل ٖلی صعظت
٢اؾمي ،ؾماهت(.
.6
اإلااظيؿترفي ألاصب ألاَٟا .٫ظامٗت قحراػ /ايغان.
« .)1377کخابَاو مهىع و کخابَاو جهىیغو کىصکان» .پژوَكىامه و اصبیاث کىصک و هىظىان .ؾا٫
٢اثیجى ،ػَغٍ(.
.7
ؾىم ،قماعٍ 11و .12نو.19-10
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.٤ صاعالخضاث: بحروث.تٞغٛ ال٠٣) کاثىاث ؾ2012
( . هبحهت،مديضلي
.8
ضمت للىيل ٖلی صعظت اإلااظيؿترفي٣ عؾالت م.»هه َاو ایغاوی٢  «قگغصَاو جمغکؼػصايی صع.)1391
( . هضا،ىليٞمغاصبىع صػ
.9
. ايغان/ ظامٗت قحراػ.٫اَٟألاصب ألا
10.
Chung, Yang Li. (2006). “Recognizing the Narrative Art of a Picture Book”. Word and Image Interaction in Anthony
Browne’s Gorilla. University of Education. Journal of Taipei municipal. Vol.37, No.1.
11.
Golden, J.M. (1990). The Narrative Symbol in Childhood Literature: Explorations in the Construction of Text, Berlin:
Mouton De Gruyter.
12.
Nikolajava, Mariya& Scott Carole (2000). “The Dynamics of Picture Book Communication”.Children’s Literature in
Education, Vol. 31, No. 4. P 225-238.
13.

_______________________________ (2006). How Picture Books Work. New York, NY10016.

14.
Nodelman, Perry. (1998) Words about Pictures, The Narrative Art of Children’s Picture Book, The University of
Georgia press.
15.
Sipe, Lawrence. R. (1998). “How Picture Books Work: A Semiotically Framed Theory of Text-Picture
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الحسوذ بين الوجوز ي ألاشهان والوجوز ي ألاعيان ز ت
بيية املواض هموشجا
ّ
ز .عبس القازض بً فطحّ /
وؼاهية ؼوػة (ثووؽ).
ملية زاب والعلوم

"الخ ــغ٦ت اإلا ــىظبت للؼمان هٟؿ ــاهيت بعاصيت،
ّ
ّ
ٞالى ــٟـ ٖ ــلت وظ ــىص الؼمان"
ابً ؾيىا (ٖيىن الخ٨مت)
مقـ ـ ّـسمة
ّ
ّ
يا٦ض بيالء ّ
جمشل بييت اإلاًاعٕ في ّ
الىداة الٗغب ال٣ضامى ّ
الضاللت ظاهبا ٦بحرا مً اَخمامهم .ول ً٨الهٟخاح
الىدى الٗغبي ؤهمىطظا
ّ
ّ
مخٗل٣ت بٗضم جىاهي ّ
ّ
َىيت لخضور الخضر ال٨المي اإلاغجبِ ّ
الخ ّ
الظ ّ
بالؿيا ١ال٣ىلي ّ
لىو
هىعاث
الضاللت ٖلى جإويالث ٚحر مخىاَيت
الىداة الٗغب ا٦خٟىا في مغخلت ّ
ٞةن ّ
ّما ؤو ظملت ّماّ ،
الخىٓحر بخٗيحن ّ
جضٖ ٫لى ّ
الضاللت اإلاباقغة للبييت التي ٢ض ّ
الؼمً بهيئتها ،و٢ض
الىداة الٗغب اإلاجاّ ٫
الؼمً .وفي اإلا٣ابل جغّ ٥
جضٖ ٫ليه ب٣غيىت٦ .ما ٢ض ج٣ىم ٢غيىت ّما بؿلب صاللتها ٖلى ّ
ّ
الخ ّ
إويلي عخبا ؤمام ال٣اعت
ّ
ّ
ّ
واإلاخل٣ي .في َظا ؤلاَاع ه٣ترح بدشا ّ
الظر ٖليه ؤن يغبِ الخضر ال٨المي ّ
الظ ّ
َىيت ّ
ههىب ٞيه ٢ى ٫مً يغي
ل٩ل مً البار
بالهىعة
ّ
الىدى الٗغبي زا ٫مً ّ
ؤن ّ
ّ
الخض٢ي٣اث ّ
ّ
الؼ ّ
اإلآهغيخحن ) .(Vendryes.1979.119و٦ظل٪
ماهيت وال يٗغى بال لضاللتي الاهً٣اء وٖضمه
اإلآهغيت ُّ ٚيبذ مً اَخمام ّ
مً يغي ٖ٨ـ طلٞ ٪ي٣ىّ ٫
بن ّ
ّ
الىداة الٗغب.(Fleish.1991 :11..19) .
الضالالث
الؼمً واإلآهغ( ،)1بل ّبجها جهل بلى صعظت ّ
لظل - ٪واهُال٢ا مً ٞغييت مٟاصَا ؤن بييت اإلاًاعٕ ال ج٨خٟي ّ
بالضاللت ٖلى ّ
الخمشيل
ّ
جهييٟيت ّ
ّ
ّ
ٖامت لبييت اإلاًاعٕ
ل٨يٟيت و٢ىٕ الٟٗل م٣اعهت باإلااضخي وألامغ -ؾىداو ٫في مغخلت ؤولى مً َظا البدضَ ،غح
الضاللي
اهُال٢ا مً مٗايحر ص٢ي٣ت ّ
ّ
ّ
ّ
والضالليت ل٩ل اؾخٗما ٫مً
التر٦يبيت
الٗامت لهظٍ البييت ؤر الخهاثو
جدضصَا الخهاثو
اؾخٗماالتها.
ّ
وؾىداو ٫في مغخلت زاهيت٦ ،كّ ٠
َىيت إلايصخئ ال٣ىّ ٫
ّ
ّ
الظ ّ
الخضوزيت التي جديل ٖلحها اؾخٗماالث
والضالالث
الخهىعاث
الخٗال ٤بحن
َظٍ البييت صازل ّ
الؿيا٢اث اإلاسهىنت.
ّ
الثراء ّ
الس ي لبيية املواض
.1

ُٖ ّغ ٝالٟٗل في ّ
الىدى الٗغبي ،حٗغيٟاث مخىىٖت(ّ )2
لٗل ؤقهغَا حٗغي ٠ؾيبىيه" :الٟٗل ؤمشلت ؤزظث مً ل ٟٔؤخضار ألاؾماء،
ُوبىيذ إلاا مطخى ،وإلاا ي٩ىن ولم ي ،٘٣وما َى ٧اثً لم يى("ُ٘٣ؾيبىيه.ال٨خاب.)12:I.
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الهيٛت ّ
الهغٞيت التي جديل ٖلى صاللخه ّ
واإلااصة التي ُجبجى مجها .ونيٛت الٟٗل حٗجي نىعجه ّ
والبىاء في ال٩لمت يٗجي ّ
الهىاٖيت(،)3
ّ
ّ
الل ( "ٟٔابً ّ
بط ّ
الضاللت الهىاٖيت "وبن لم ج ً٨لٟٓاّ ،
ُ .)100
وبىاء الٟٗل بهما َى مكغوٍ
ظجي .الخهاثو:
ٞةجها نىعة يدملها
ّ
ّ
وبالخاليّ ،
يخ٨غع في حٗغي ٠ؾيبىيه ؤ٦ثر مً مغةّ .
هو ٖلحها خغّ ٝ
باإلخالت ٖلى ؤٚغاى ّ
الالم) الظر ّ
ٞةن الٟٗل يمشل
الخٗليل (
ّ
ر٦يبيت ،وال يم ً٨ؤن هٟهلها ًٖ ؾياّ ١
ب٣يت ّ
وخضة ّ
الت ّ
هدىيت ال يم ً٨ؤن جغص مٟهىلت ًٖ ّ
الخل ٟٔالظر وعصث ٞيه،
اإلا٩ىهاث
ههيت وؾيا٢يت .وبن خملذ الٗالماث مٗاوي في هٟؿها ّ
ختى هدهل ٖلى اإلاغاص مً اؾخٗمالها بط اإلاٗجى ْاَغة ّ
ٞةن صالالتها جب٣ى
ّ
مغجبُت بةٖاصة نياٚتها صازل التر٦يب(.)4
ّ
وَ٨ظا ّ
جخٟغٕ بلى ّ
الضاللت ٖلى ّ
ٞةن صاللت بييت اإلاًاعٕ في خالتها ؤلاٞغ ّ
اصيت ّ
الؼمان الخايغ مشلما صلذ بييت اإلااضخي ٖلى الخضر
ػمىيت في ّ
ّ
والؼمان اإلااضخي ،وَى ما يخٗاعى م٘ ما طَب بليه ٞىضعياؽ  Vendryesمً ال٣ى ٫بٗضم وظىص جض٢ي٣اث ّ
الىدى الٗغبي،
الىٓام ّ
م٘ ا٢خهاع َظا ّ
الىدىر ٖلى الخضيض ًٖ خالتي الاهً٣اء  accompliوٖضمه) .inaccompli (Vendryes.1979 :119وطَـب ق ّـ٤
ّ
آزـغ مـً الباخشحن بلـى ال٣ـىّ ٫
بن ّ
ّ
اإلآهغيت ٢ـض ّ
ا٫دــاة الٗــغب ).(Fleish.1991 :11..19
ٚيبـذ مـً اَخمـام ه
الضاللت
الليغة(ّ )5
 .1.1زوض ّ
الل ّ
طفية ي ثوليس املع
الىدى الٗغبي ُججم٘ ّ
مهىٟاث ّ
ج٩اص ّ
غٞيت للٟٗل يخجاطبها ُ٢بانُ٢ ،ب ّؤوَ ٫ى ؤلاخالت ٖلى ّ
الهيٛت ّ
ؤن ّ
ّ
اله ّ
اللٟٓيت -
الضاللت
خؿب حٗبحر ابً ّ
ظجي -وُ٢ب زان َى ؤلاخالت ٖلى ّ
الضاللت ّ
اله ّ
ىاٖيت .وال يسغط ٗٞل ًٖ َظيً الُ٣بحنٞ .الٟٗل في ؤنل ويٗه
ّ
َىيت في ؤق٩اّ ٫
اوٗ٩اؽ إلاىظىص ٖيجي ني ٜمً زالّ ٫
ّ
جلّ ٟ
الظ ّ
الٗملياث actionsؤو الخاالث  étatsؤو
ٓيت جديل خخما ٖلى
جهىعاجىا
الهى ٠ؤم بلى طا ٥ؤم جغاوخذ بحن نىٟحنّ ،
ألاخضار  . évènementsوؾىاء اهخمذ ألاٗٞا ٫بلى َظا ّ
ٞةجها جدمل خخما في اإلاؿخىي
اإلاعجمي ( ّ
ّ
اللٟٓيت) مٗجى ّما يغجبِ يغوعة بما حٗاعٞذ ٖليه مجمىٖت بكغيت ّما ووؾمخه به .و٢ض جديل نيٛت اإلاًاعٕ
الضاللت
(يٟٗل) ٖلى هٟـ ما جديل ٖليه نيٛت اإلااضخي ،بال ّ
ؤن وعوص نيٛت اإلااضخي مٗؼولت ًٖ ّ
الؿياٞ ١يه بخالت ٖلى مٗجى اهً٣اء
ّ
الؼمان اإلااضخي .وفي اإلا٣ابلّ ،
الخضر في ّ
ٞةن نيٛت (يٟٗل) جديل في اإلاؿخىي ّ
الهىاعي ٖلى ٖضم اهً٣اء الخضر ؤو الاجهاٝ
ّ
بالهٟت ..بط هي خاملت في نىعتها اإلادًت ،مٗجى الخا ،٫ؤر اؾخمغاع الخضور ػمان الخا ،٫عٚم ما ؤزاعٍ ػمان الخا ٫مً ظض٫
بحن ّ
الىداة واإلاىاَ٣ت والٟالؾٟت( .)6ويم ً٨جمشيل َظٍ ّ
الضالالث ٧اآلحي:

فعل  /يفعل
الحدث /االتصاف بصفة..

الخا٫

الماضي

المستقبل

ّ
ّ
واإلا٣هىص ّ
بالهيٛت اإلادًت صاللتها ٢بل التر٦ب( ،)7وطل ٪باٞتراى ٖضم جغ٦بها صازل ؤلاؾىاص ،ؤر في مٗىاَا ألانلي الظر لم
يؿاَم ّ
الؿيا ١في حٛيحر صاللخه بلى مٗجى ّ
ػماوي زان.
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ّ
الح ػيؽ ّ
للعمً
 .1.1.1زوض كيغة (يفعل) ي
ي٣خهغ ػمً نيٛت (يٟٗل) في ّ
الىدى الٗغبيٖ ،لى صاللت ٢اَٗت هي صاللت ؤلازباع (ؾيبىيه.ال٨خاب .)12:I.واإلا٣هىص باإلزباع
ّ
الخ ّلٟٓي ؤر في جؼامىه م٘ لخٓت بزباع .٥وعٚم ّ
ون ٠الٟٗل في ٖال٢خه باآلن ّ
ؤن ؤلازباع يٟيض لٛت مٗجى ؤلاٖالم بالصخيء وؤلاهباء
به .وَى ما ٢ض يغجبِ باإلهباء ًٖ خضر مطخى واهّ ،ُ٘٣
ٞةن ؾيبىيه ٢هغ صاللت ؤلازباع ٖلى نيٛت (يٟٗل) .وَى ما يٗ٨ـ
ييبه بلى ٖال٢ت ؤلازباع بى٢ىٕ الخضر ػمان آلان الخلٟٓي ّ
للؿيا ١صازل الخُابّ ،
الخًىع ّ
الًغوعر ّ
و٦إن ؾيبىيه يغيض ؤن ّ
ختى
الخ ّ٩لمّ /
جدهل ؤلاٞاصة ػمان ّ
الخساَبٞ ،إن ج٣ى:٫
 -1بيخ ٪اختر١
 -2بيخ ٪يدتر١
 -3ابى ٪حٗاع ٥م٘ ابً الجحران
 -4ابى ٪يخٗاع ٥م٘ ابً الجحران
٢ -5اثض الجيل ّصبغ ل ٪ماامغة
٢ -6اثض الجيل ّ
يضبغ ل ٪ماامغة
ّ
ٞةه ٪ال جيخٓغ مً ّ
الٟغصيت التي وعصث ؤٗٞالها في نيٛت اإلااضخيّ ،عص ٗٞل ؾغي٘ ؤو اؾخجابت إلاًاميجها .في خحن ّ
ّ
ؤن
اإلاخل٣ي للجمل
وظيت (ّ ،)6-4-2
ؤلازباع بالجمل ّ
الؼ ّ
ياصر ال٣هض مىه صازل بَاع الخُاب ،وطل ٪إلم٩ان خضور عصوص ؤٗٞا ٫مً اإلاساَب ػمان
بالضاللت ٖلى ػمان الخايغ .وَظٍ ّ
الهغٞيت (يٟٗل) ّ
الضاللت جبضؤ ّ
الهيٛت ّ
ال٣ى ،٫وَى ما ياؾـ العجباٍ ّ
بالهيٛت وجيخهي بها وال
ج٩ىن لها ٖىضما جضزل في ٖال٢اث الؿياّ ( )8(١
.)242:1973
خؿان.
ّ
 .1.1.2زوض كيغة (يفعل) ي الح ػيؽ للم هط aspect
َ
ٞهل ؾيبىيه بحن مٗىيحن ّ
يخٟغٖان ًٖ ؤلازباع ،وطل ٪بُٗ ٠ظملت " ولصلو بىاء ما لم يى ُ٘٣وَى ٧اثً" ٖلى مًمغ ج٣ضيغٍ:
ّ
بىاء ما يى ُ٘٣وَى ٧اثً لخٓت ّ
الخل ،ٟٔوَى ما يديل ٖلى ّ
ّ
مكخ٣ت مً لٟٔ
اللٟٓيت للٟٗل هٟؿهٞ ،األٗٞا ،٫بما هي
الضاللت
ّ
ؤخضار ألاؾماء ،ؤر مً اإلاهاصع (عؤر بهغر) ،جسخل ٠صعظاث خضوثها ّ
اإلاعجميتٞ .إن ج٣ى( ٫يؿ،ِ٣
بالغظىٕ بلى مٗاهحها
ّ
ّ
يدبّ ،
ٞةه ٪جديل ٖلى مٗان ّ
ٞةه ٪خحن ج٣ىّ ( ٫
ّ
يدىٟـ،
حؿخمغ َىيال .وفي اإلا٣ابل،
خاليت ال يم ً٨ؤن
يىٟجغ ،يُٗـ،)..
ّ
ّ
وبالخاليّ ،
ٞةه ٪جديل ٖلى مٗان ٧اثىت ٚحر مىُٗ٣ت لخٓت الخل ٟٔبهاّ .
اللٟٓيت ّ
ٞةن ّ
والضاللت ّ
اله ّ
ّ
ىاٖيت حكتر٧ان
الضاللت
يظبل،)..
ْ
ُّ ْ
ّ
الُ٣عي procès
في جدضيض اإلاٗاوي اإلآهغيت التي جدملها الهيٛت ،وهي مٗاوي الخضور الىُ٣ي  procès ponctuelوالخضور ِ
اإلاعجميت التي يمّ ً٨
 .segmentalوبظل ٪حؿاَم ّ
ّ
ّ
ّ
الخضوزيت
ؾيا٢يت( )9في جميحي اإلاٗاوي
ٖضَا بك٩ل مً ألاق٩ا ٫صاللت
الضاللت
لؤلٗٞا.٫
ّ
ّ
الحسورية
 .1.2زوض ال رليب ي إهحاج املعاوي
ّ
ٞةن َظا الٗؼ ٫يهٗب في اإلاؿخىي ؤلاظغاجي .بط ّؤهىا بمجغص ّ
التر٦يبّ ،
عٚم مداولخىا بزغاط ّ
ّ
الخلٟٔ
الٟٗليت (يٟٗل) ًٖ
الهيٛت
بالٟٗل ه٩ىن ٢ض ّ
 .)63:1998وبضزى ٫الٟٗل اإلاًاعٕ في ٖال٢اث ؤلاؾىاص جى٨ك ٠مٗاهيه الخضوزيت.
نغٞىاٍ ،ؤر ؤؾىضهاٍ (اإلاهحرر.
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والٟٗل اإلاًاعٕ مشلما ي٩ىن ٖامال ٞةهه ي٩ىن مٗمىال ،ؤر ّؤهه ٖ -لى ٖ٨ـ الٟٗل اإلااضخي ونيٛت ألامغ ّ
اإلابىيخحن -يسً٘ لخىاعص
ّ
الخجغص مً الٗىامل َى خالت الغ ٘ٞالتي ّ
ّ
يض ٫مً زاللها ٖلى
ظمي٘ الخغ٧اث ؤلاٖغابيت ٖليه صازل التر٦يب .والخانل مً خالت
ّ
ّ
ّ
ّ
يضٖ ٫لى مٗىاٍ ّ
و٢ىٖه مى ٘٢الاؾمّ .
ٞةهه ّ
الىٟسخي مشلما َى الكإن باليؿبت الى ألاؾماءّ .ؤما بطا صزل في ٖال٢اث التر٦يب
وبالخالي،
الغ ٘ٞيم ً٨ؤن جسغط بلى خالت ّ
ّ
ٞةن خالت ّ
الىهب ؤو خالت الجؼم لضزى ٫الُاعت (ألاؾتراباطر .قغح ال٩اٞيت.)8:VI.
ّ
ألاؾاؾيت في الجملت ،مً خيض هي الٗمل اإلاسبر ٖىه  -وَى
وبما ؤن ألاٗٞا ٫في ألانل نٟاث لٟاٖلحها ،ل٩ىجها الخاملت للمٗلىمت
ّ
التر٦يب اؾما ّ
ما يجٗل مجها مدىع الخضيض في الجملت(ّ -)10
يد ٤٣به
ٞةن الٟٗل ،واإلاًاعٕ مىه ٖلى وظه الخهىم يُلب صازل
ّ
ّ
واإلاٗىىيتّ .
ّ
ّ
اللٟٓيت ّ
اإلاٗىىيت (الخضوزيت)
والضاللت
والهىاٖيت
 .)224ومٗجى الخضور مغجبِ بضالالث الٟٗل الشالزت،
الخضور (م.ن:
ّ ّ
جىٗ٨ـ مً زال ٫الخغ٦ت الٓاَغة ٖلى ؤوازغ الٟٗل اإلاًاعٕ .وهي خغ٦ت ؤوظضَا ٖامل مٗحن ع٦به ميصخئ ال٣ى.٫
ّ
ّ
العماهية
 .1.2.1زوض ال رليب ي إهحاج املعاوي
٧ل ّ
مهىٟاتهم ٖلى ّ
الضوع اإلاغ٦ؼ ّر لئلٖغاب صازل الجملت( ،)11بط ؤن اإلاٗجى ّ
يخٛحر ّ
ّؤ٦ض الىداة الٗغب في ّ
ب٩ل واخض مً ؤلاٖغاباث
ّ
ّ
يم٨ىىا مً خهغ ألانىاّ ٝ
ّ
الض ّ
الليت لبييت اإلاًاعٕ اهُال٢ا مً خاالث جغ٦بها وصالالتها
الضازلت ٖلى اإلاًاعٕ (م.ن .)18:وَى ما
ّ
الؼماهيت(:)12
ٖالمت البييت

ألاصاة ّ
الضازلت ٖلى
البييت
ّ
الخلى مً الٗىامل
-

≈

 الم الابخضاء (ٖىضّ
ال٩ىٞيحن)
 بطن (الغاٗٞت) لى اإلاهضعيت ليـ (ما) وٚحرَا مما يٟيضالىٟي
-

الغ٘ٞ

≈
≈
≈
≈
 الغ٘ٞ≈
 الجؼم ؤوّ
الغ٘ٞ

ّ
مٗىىيتّ /
ال٣غيىت ( ّ
خاليت)
لٟٓيت ؤو

اإلاٗجى

ّ
الؼمان
اإلاؿخٟاص

 الخاليت (آلان) وما في مٗىاَا مً الٓغوٝالضالت ٖلى الخا٫
-

 ؤلايجاب≈

 الخا٫≈
≈
≈

≈

-

 ؤلايجاب ؤلايجاب ّالؿلب
≈

≈
≈

 ْغ ٝمؿخ٣بل (ٚضا مشال) بؾىاص البييت بلى مخى٘٢ ا٢خًاء اإلاٗجى َلب الٟٗل≈

 ؤلايجاب≈
 الٗغى -ألامغ

 الاؾخ٣با٫≈
≈
≈

 ال ّالىاَيت
ّ
َ -ال

≈
≈
≈

 ّالىهي
 ّالضٖاء
 ّالخدًيٌ

≈
≈
≈

ّ
اإلاهضعيت)/ليذ
 -لى (

≈

الخ ّ
 ّمجي

≈
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بٌٗ ألامشلت
ّ
ّ
ىييديت()13
الخ

َ
" َو ُّصوا ل ْى ْجض َِ ًُ"(ال٣لم)9/
 ليـ ػيض ي٣ىم. ج٣ىم ال٣يامت. ؤال ج٣ىم بظل( ٪الان.)..الىال َض ُ
َ
اث ُي ْغ ِي ْٗ ًَ"..
" ِ.)233
(الب٣غة/
 يغخم ٪هللا.ّ
ّ
 َال جٟٗل طلَ (.٪الٗٞلذ طل.)٪
َ
َ
ُ
َ
َ " -ي َى ُّص ؤ َخ ُض َُ ْم ل ْى يٗ ِّم ُغ
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≈

ّ
الت ّ
راي
-

≈

 ّالؿيا١
-

 الاقٟا١ -الىٖض

≈
≈

بىىوي ّالخى٦يض والم
ال٣ؿم

-

-

≈

 ظمي٘ الىىانب بطن (الىانبت)ظمي٘ ؤصواث الكغٍوبن لم حٗمل
(باؾخصىاء لى)
 خغ ٝالخىٟيـ -ال الىاٞيت

-

-

≈
≈
≈

-

 ّالؿلب

≈

-

 ّالؿلب
-

 اإلاُ ّطخي
≈

 -بط (مىيىٖت للماضخي)

-

≈

ّ -عبما

-

≈

 -زبرا لباب (٧ان)

-

≈

 ّلٗل

 ّالىهب
 الجؼم ؤوّ
الغ٘ٞ

 الجؼم ّالغ٘ٞ

 لم /إلاا الجاػمت لىٚ ،البا( ،ؤصاةقغٍ في اإلااضخي)
-

َْ َ
ؤلَ ٠ؾ َى ٍبت" (.الب٣غة.)96/
َ َ ّ َ ْ ُ َ َّ
اؽ
 " لٗ ِلي ؤع ِظ٘ ِبلى الى َِ َّ
ل َٗل ُه ْم
َ
َي ْٗل ُمىن"(.يىؾ.)46/٠
 ٖؿاٍ ّيخدغع مً ْلمت
هٟؿه.
" ُي َٗ ِّظ ُب َم ًْ َي َك ُاء َو َي ْغ َخمَُم ًْ
َ
َيك ُاء"(.الٗى٨بىث.)21/
ّ
أليغبً.
 -وهللا،

 وبطن َؤ٦غم.٪
ْ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ ََْ
 " ِبن يكإ يظ َِب٨م ويإ ِثَْ
ِبسل ٍب٤
َظ ِضيض"(.ابغاَيم.)19/
 "ولى ياازظ هللا الىاؽبٓلمهم(."..الىدل.)61/
 "و بط ج٣ى ٫للظر ؤوٗمهللا ٖليه"(.ألاخؼاب.)37/
"عبما ّيىص الظيً ٟ٦غوا
لى ٧اهىا
مؿلمحن"(.الدجغ.)2/
٧ -ان ػيض ي٣ىم.

ّ
وَظا ّ
الخهيي ٠يا٦ض بم٩ان جغاوح صاللت بييت اإلاًاعٕ بحن خاالث الخضور اإلاخٟاع٢ت و ٤ٞمٗياع ال٣غيىت التي يم ً٨ؤن ج٩ىن
ابيت بٗض ؤن ّصلذ بهيٛتها ّ
اله ّ
جغ٦يبيت بٖغ ّ
ّ
ّ
معجميت ؤو ّ
ّ
ّ
ّ
غٞيت ٖلى الخايغ.
ٞخضٖ ٫لى ألاػمىت الشالزت صاللت
ؾيا٢يت،
خاليت
لٟٓيت
 .2.2.1زوض ال ّ رليب ي إهحاج املعاوي امل ّ
هطية
ُ
ّ
يـسغط جغ٦ب بييت اإلاًاعٕ صازل ظملت ّما ،صاللخه ٖلى ٖضم الاهً٣اء بلى بٞاصة مٗاوي م٣ترهت بضالالث ؤلايجاب ؤو الؿلب التي
٢ض يٟيضَا صزى ٫ؤصاة ّ
مٗيىت ٖلى البييت ،ؤو صزى٢ ٫غيىت ّما ٖلحهاٞ .ضزى ٫ؤصواث ٖلى بييت (يٟٗل) في مشل :
 -1لم يإ٧ل
ّ
 -2إلاا يإ٧ل بٗض
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 3ؤ -يضزل آلان بؿغٖت
 3ب -يضزل آلان ٖلى مهل
 -4يداو ٫ؤن ُيضزل الخيِ في ُؾ ّم ؤلابغة
٧ -5ان يضزل ٧ل م٩ان مٓلم عآٍ
ّ -6
٦غع( )14جمخمخه وَى يبه ٤ؤؾٟل ٢ضمه
يٟيض في ( )1هٟي خضور الٟٗل ػمان اإلااضخي .وفي (ٖ )2ضم اهً٣اء الٟٗل لخٓت ّ
الخل ، ٟٔم٘ بب٣اء ؤلام٩ان مٟخىخا ٖلى ّ
الؿلب
الخلٟٓي وبم٩ان اهً٣اثه م٘ اهتهاء ّ
وؤلايجاب .وفي( 3ؤ) ؤٞاص الٟٗل (يضزل) الخضور في آلان ّ
الخل .ٟٔوفي ( 3ب) خضور الٟٗل في
آلان وبم٩ان امخضاصٍ إلاا بٗض ّ
الخل .ٟٔوفي ( )4ؤٞـ ــاص الٟٗل ّ
ألاو( ٫يداو )٫م٘ نيٛت اإلاًاعٕ في الٟٗل الشاوي مٓهغا اؾخمغ ّ
اعيا ٚحر
ّ
مى .ٌ٣وفي ( )5ؤٞاص ّ
الشاوي ،اهً٣اء خضر ّ
ج٨غع في اإلااضخي .و في ( )6ؤٞاص الٟٗل
الىاسخ (٧ان) م٘ نيٛت اإلاًاعٕ في الٟٗل
ّ
٦غع) م٘ نيٛت اإلاًاعٕ في الٟٗل الشاوي ،اهً٣اء خضر ّ
الىا٢لّ ( supportverbe
ج٨غع في اإلااضخي (مٓهغ ج٨غاعر  ،)aspect itératifعٚم
الضاللي في (َ )6ى الاؾم ؤلاؾىاصر ( ّ
ؤن اإلاؿىض ّ
ّ
الخمخمت) وليـ الٟٗل ( ّ
الاؾمي الىاعص بٗضٍ،
٦غع) الظر ي٨خٟي بضوع جدييجي للمؿىض
ّ
والظر يدمل مٗجى اإلاؿىض والخضرّ .
ّ
ول ً٨اؾخٗما ٫الٟٗل الىا٢ل ( ّ
مٓهغيا ،مً
٦غع) يجٗل الٟٗل اإلاًاعٕ (يبه )٤مدؿ٣ا مٗه
ختى يؿايغ خضر ّ
مما يٟغى ج٨غاعٍ ّ
ظهت ّ
ؤن خضر ُ
البها ١خضر ُهُ٣يّ ،
ّ
اإلاخ٨غع.
الخمخمت
ّ
ّ ُ
اإلاديىت حؿاَم في ّ
ر٦يبيت ومً بيجها ّ
الىىاسخ ؤو ألاصواث ّ
الت ّ
اإلآهغيت اإلاغاص ٦كٟها مً
الخٗبحر ًٖ ال٣يم
وَ٨ظا هالخٔ ؤن ال٣غاثً
ّ
زال ٫اؾخٗما ٫بييت اإلاًاعٕ مغ٦بت بلحها(.)15
ّ
ّ
ٖمليت ّ
الىدىر مغجبُت ؤؾاؾاّ ،
التر٦ب ّ
الخساَب .وَى ما ّ
َىيت ّ
بالخ ّ
الؿليمت التي َيؿ ُمها البار في ّ
الظ ّ
ياصر بلى
هىعاث
وٖمليت
ِ
ّ
ّ
٢بى ٫الجمل اإلاىجؼة التي ج٣ىم ٖلى قغوٍ ؤَمها الدؿلؿل الخُي  ،linéarisationؤر جىٓيم الٗىانغ في ؾلؿلت ال٨الم ،بياٞت
ٖمليت ّ
الخديحن  .actualisationؤر جىٞحر الٗىانغ التي ّ
ججي ٫الجملت في ّ
ّ
بلى ّ
خحي ّ
مٓهغيت مدضصة ( Harris:
ػماوي ّما ،وحُٗحها صاللت
ّ
ّ
ّ
وياَغَا ختى ّ
 )1964جخىا ٤ٞم٘ ّ
الؿيا ١الظر يدضص ّ
جاصر اإلاٗاوي اإلا٣هىصة مجها ،والتي جمشل
ٖمليت ال٣ى/٫ؤلاهجاػ اللٛىر،
اوٗ٩اؾا إلاا ي٣ىم في طًَ البار مً ّ
جهىعاث.
ّ
الؼياق ي املعاوي ال ّ ّ
ثحنم ّ
رليبية لبيية املواض
.2
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
واإلاخل٣ي في خهىّ ٫
يخد٨م ّ
الهىعة اإلاىجؼة للخُاب ٞخى٣له مً َيئت الدك٩ل في
٧ل مً ؾيا ١ال٣ى ٫والٗال٢ت بحن اإلاخ٩لم
ّ
ألاطَان بلى وا ٘٢الخضور في ألاٖيان .ويدك٩ل َظا ألامغ م٘ بييت اإلاًاعٕ التي ٢ض جسغط ًٖ ؤنل صاللتها وهي الاؾخمغاع ػمان آلان
ّ
ّ
يخد٨م ميصخئ ال٣ى ٫في جٟغيٗها خؿب م٣خًياث الخُاب وخؿب ّ
ال٣ىة اإلا٣هىصة بال٣ى ٫التي يغيض ّبثها مً
الخلٟٓي بلى صالالث
زال ٫بهجاػٍ ال٣ىلي في نىعة ال٨الم.
ّ
ّ
ّ
الح ّ
الص ّ
هىية( )16لحسوذ بيية املواض و ػحعماى
لوضات
 .1.2الحعالق بين
ّ
ّ
ّ
ّ
الخٗال ٤ألا٦يض بحن ّ
ؤ٢غ الكيش ابً ؾيىا ّ
الخ ّ
الظ ّ
ّ
َىيت للمخ٩لم وؤلاهجاػ اللٛىر الظر يمشل اوٗ٩اؾا إلاا في طًَ اإلاخ٩لم،
هىعاث
َ
ّ
بً٣يت ّ
الؼمان التي هي مىظىصة ّ
ّ
ّ
بال٣ىة هٓغا بلى ٖضم بم٩ان
وزانت ٞيما يخٗل٤
وفي ؤخيان ٦شحرة في طًَ اإلاساَب ٦ظل،٪
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ّ
اصيت ّ
ؤ٢غ الكيش في َظا ؤلاَاع ؤن "الخغ٦ت اإلاىظبت ّ
هٟؿاهيت بع ّ
مٗايىتها ّ
ّ
ماصيا .و٢ض ّ
ٞالىٟـ ٖلت وظىص الؼمان" ( ابً
للؼمان
ؾيىاٖ.يىن الخ٨مت.)28:
ّ
ّ
وٖلى َظا ألاؾاؽّ ،
ٞةن ّ
ياَغ خضزا ّما يىُل ٤ؤؾاؾا ،مً ّ
الظ ّ
َىيت التي ججٗل الىؾم اللٟٓي ألاصاة
جهىعاجىا
الؼمان الظر
اإلاجؿضة إلاا هدمله مً ّ
ّ
جهىعاث طَىيت و"هٟؿيت" إلاا يدضر في الىا ،٘٢وَى ما يىٗ٨ـ ٖلى ؤلاهجاػ اللٛىر الظر يٗ٨ـ بضوعٍ
الىا ٘٢الٗيجي في خغ٦ت ّ
لىلبيت جٟهيلها ٧اآلحي :
ّ
ّ
الخ ّ
الظ ّ
َىيت
هىعاث
الىا ٘٢اإلااصر

ؤلاهجاػ اللٛىر

اإلااصر الظر يدبلىع في مؿخىي ّ
مجؿمت خضور الٟٗل في الىاّ ٘٢
الخ ّ
وَ٨ظا جضزل بييت اإلاًاعٕ في َظا البىاء اللىلبي ّ
هىعاث
ّ
ّ
الخ ّ
َىيت ّ
َ
يك٩ل في مغخلت ّ
الظ ّ
ؤلاهجاػ اللٛىر.
د،٤٣
ليد ٤٣مؿخىي ؤلاٞهام مً زال ٫الىؾم اللٟٓي الظر
ّ
ّ
ّ
الح ّ
الص ّ
الس لة
هىية لحسوذ بيية املواض ع
لوضات
 .2.2اوعهاغ
ّ
الضاللت خًىع ّ
الضالالث .بط ي٣خطخي مٟهىم ّ
الؿاب٣ت في بهخاط ّ
الخ ّ
جخًاٞغ ظمي٘ اإلاؿخىياث اإلاظ٧ىعة في ال٣ٟغة ّ
الظ ّ
َىيت
هىعاث
ّ
ّ
ّ
ؿب ٪في ظمل مىاؾبت إلا٣ام ّ
الخل ٟٔول٣ىاهحن ّ
الٗيييت والتي ُح َ
ّ
وللتر ّ
ّ
اإلاىُ٣يت اإلاىٓمت إلادخىياث
اجبيت
الىدى
اإلاخم ِشلت لؤلخضار
ّ
الخل ٟٔصازل الخُابٞ .إن ج٣ى:٫
 ٧ان الغظل يٗمل باؾخمغاع ّّ
يدهل اإلاا ٫الظر به يٗيل ابىه الظر يضعؽ خـاليا بالجامٗت والظر ييخٓغ مىه ؤن
ختى
يٗيىه في بٖالت بزىجه ّ
الهٛاع في اإلاؿخ٣بل ال٣غيب.
ّ
خضوزيت ّ
ّ
مخٗضصة الؾخٗماالث بييت اإلاًاعٕ اإلاخىاجغة في ٦الم ،٪والتي يم ً٨جٟهيلها ٧اآلحي:
ٞةه ٪جديل ٖلى صالالث
٧ - 1ان ..يٗمل باؾخمغاع

اٞتراى اهً٣اء خضر اؾخمغ في اإلااضخي.
[ح خضرُ٢ 1عي مؿخمغ]

 -2ختى ّ
يدهل ..

اٞتراى اهً٣اء خضور الخضر في ػمان

الخ ٤لؼمان الٟٗل ألاو.٫

[ح خضرُ٢ 2عي مخ <ُ٘٣ح خضرُ٢ 1عي]
 -3ؤم ..ً٨ؤن يٗيل

يؿخمغ بلى لخٓت ّ
ّ
الخل.ٟٔ
اهً٣اء خضور خضر يم ً٨ؤن
[ح خضرُ٢ 3عي مؿخمغ]

اٞتراى اؾخمغاع خضور خضر اهُل ٤مىظ ػمان ٢غيب مً ػمان
 -4يضعؽ خاليا
ّ
الخل + ٟٔاؾخمغاعٍ بلى آلان الخ ّـلٟـٓي  +بم٩ان اؾخمغاعٍ في ػمان اإلاؿخ٣بل.
[ ح خضر ُ٢عي مؿخمغ]
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 -5ييخـ ــٓغ
ّ
ممخضا بلى ػمان اإلاؿخ٣بل ال٣غيب]

ّ
ّ
يغجر ؤن ي٩ىن
الخل"[ ٟٔخضر" هٟسخي
خضور خضر في خايغ

 .. -6يٗيىه في بٖالت
اٞتراى خضوزه في ػمان اإلاؿخ٣بل.

ٖضم اهً٣اء الخضر لضاللت ال٣غيىت اللٟٓيت (في اإلاؿخ٣بل ال٣غيب) ٖلى

[جى ٘٢ح خضر مؿخمغ في اإلاؿخ٣بل].
ّ
الخٟغيٗيت الىاضخت
وَ٨ظا ،هالخٔ جٟاع ١اإلاٗاوي الخضوزيت التي يم ً٨ؤن جٟيضَا بييت اإلاًاعٕ اهُال٢ا مً الاوٗ٩اؾاث
الجؼثيت ال٩امىت في طًَ اإلاخ٩لم ،والتي جخجؿض مً زالّ "٫
ّ
زالزيت الخايغ( ،Triple Présent)17خايغ اإلااضخي وخايغ
للمٗاوي
زالزيت الخايغ ججٗل ّ
الخايغ وخايغ اإلاؿخ٣بلٞ ،ـ " ّ
ماضخي ؤو خايغا ؤو مؿخ٣بال" ( بً
ا
الؼمان خايغا ومىظىصا ؾىاء ٧ان
ّ
 .)81:2001وَى ما يا٦ض ؤن بييت اإلاًاعٕ ؤو الٟٗل الخايغ ؤنل ل٩ل مً اإلااضخي واإلاؿخ٣بل ،وطل ٪لثرائها اإلاغجبِ
ؾاسخي.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بالضالالث اإلاعجميت والهيٛيت بياٞت بلى الضالالث الؿيا٢يت التي جضزل في بَاع جغ٦يب بييت (يٟٗل) صازل الجملت.
ال اثمة
ّ
ّ
يا٦ض بيالء ّ
٦ك ٠لىا الاؾخٗما ٫ؤن بييت اإلاًاعٕ في ّ
الىداة الٗغب ال٣ضامى ّ
الضاللت ظاهبا ٦بحرا
الىدى الٗغبي جمشل ؤهمىطظا
ّ
ّ
مخٗل٣ت بٗضم جىاهي ّ
مً اَخمامهم .ول ً٨الهٟخاح ّ
الخ ّ
الظ ّ
َىيت لخضور الخضر ال٨المي
هىعاث
الضاللت ٖلى جإويالث ٚحر مخىاَيت
ّ
ّ
الىداة ا٦خٟىا في مغخلت ّ
ٞةن ّ
واإلاخل٣ي الخّ ..
الخىٓحر بخٗيحن ّ
اإلاغجبِ ّ
الضاللت اإلاباقغة للبييت والتي
بالؿيا ١ال٣ىلي وبُبيٗت الـبار
جضٖ ٫لى الؼمان بهيئتها ،و٢ض ّ
٢ض ّ
ّ
ألانلي .وفي اإلا٣ابل جغ٥
جضٖ ٫لحها ب٣غيىت٦ .ما ٢ض ج٣ىم ٢غيىت ّما بؿلب صاللتها ٖلى الؼمان
ّ
ّ
الىداة الٗغب اإلاجاّ ٫
ّ
إويلي عخبا ؤمام ال٣اعت الظر ٖليه ؤن يغبِ الخضر ال٨المي ّ
ّ
الظَىيت ّ
الخ ّ
واإلاخل٣ي،
ل٩ل مً البار
بالهىعة
الضالالث التي جخىا ٤ٞم٘ ألانل في ّ
ألاَميت ال٨بري للىنى ٫بلى ّ
ويضزل مٗه في بيالء ٖال٢اث ّ
ّ
الىٓام ؤو جسخلٖ ٠ىه
الؿيا١
مؿايغة إلم٩اهاث ّ
الخإويل التي يؿمذ بها ّ
الؿيا.١
ؤن بييت اإلاًاعٕ في ّ
لٛىيت جٟيض ّ
و٢ض ؤًٞذ بىا بٌٗ ّ
الخُبي٣اث في َظا الٗمل ،بلى الىنى ٫بلى خ٣ي٣ت ّ
الىدى الٗغبي ٖ-لى ٖ٨ـ
ّ
ّ
ّ ّ
جمشل همىطظا ّ
الل ّ
ؤقض زغاء مً بييت اإلااضخي وبييت ألامغ الهٟخاخها ٖلى مجاالث ال مدضوصة
الٛغبيحن -بهما
ٛىيحن
ما طَب بليه بٌٗ
ّ
ّ
ّ
جغجبِ اعجباَا مباقغا بيخاثج اوٗ٩اؽ الخ ّ
هىعاث الظ ّ
َىيت لٟٗل الخضور ٖلى اإلاٗاوي ٚحر اإلاخىاَيت لٟٗل ال٣ى ٫الظر يدك٩ل في
ّ
ّ
ّ
الظ ّ
الت ّ
َىيت
ر٦يبيت التي جغص ٞحها بييت [يٟٗل] ًٖ ألابييت
ؤصوى مؿخىياجه ،في الجملت .وَظا ألامغ يخإ٦ض بٗضم بم٩ان ٞهل البييت
ّ
التي حؿاَم في حك٨يلها وعنض ٖال٢اتها ّ
الؿ ّ
اإلاخٗضصة.
يا٢يت
ّ
ّ
ر٦يبيت ّ
الت ّ
اإلاخىىٖت ٖلى ألاػمىت اإلاسخلٟت ،بياٞت بلى بخالتها ٖلى ال ّضالالث
وما يؼيض ألامغ جإ٦يضا ،صاللت َظٍ البييت في اإلاؿخىياث
ّ
ّ
ّ
ّ
ويا٦ض مً ظهت زاهيت همظظت بييت اإلاًاعٕ م٣اعهت ّ
خضوزيت
بب٣يت البيياث ل٣يامها ٖلى مبضب الخغ٦ت الظر َى
اإلاخٗضصة.
اإلآهغيت
الخضر و"الٟٗل َى ال٩لمت اإلاد٣٣ت للخضور بالىي٘ ،ؤر التي جى٣له مً ّ
خحي الىظىص في ألاطَان بلى خحي الىظىص في ألاٖيان،
ّ
ٞخجيله في هُ٣ت ّ
مٗيىت مً مؿاع الؼمً ( "..بً ّ
 .)456:2004وَى ما يجٗل بم٩اهاث جإويل بييت اإلاًاعٕ صازل ؤلاهجاػ
خمىصة.
ّ
اللٛىرٚ ،حر مخىاَيت.
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الهوامف:
1ـ اإلآهغ"مجمىٖت مً ؾماث الخضر التي ُي٣اؽ بها الى٢ذ ويىن ٠بها صازل الجمل" ( ّ
 .)86: 2005وهي م٣ىلت هدىيت
الؿٗيضر.
جهغيٟيت] ُج ّ
ّ
سهو
مخضازلت م٘ م٣ىلت الؼمً ،عٚم وظىص بٌٗ الازخالٞاث اليؿبيت بيجهما بط "الؼمً م٣ىلت ٗٞليت ِنغاٞيت [
ّ
بمىظهاث ػمىيت ٧الؿحن وؾى ٝللضاللت ٖلى الؼمً الخايغ واإلاؿخ٣بل ؤو باإلاؿاٖض"٧ان" في خا ٫اإلااضخي ،وبن جدضيض م٣ىلت
الجهت [اإلآهغ] يخجاوػ الٟٗل بلى الؿيا ١التر٦يبي[الخجاوػ ال يٗجي ؤلالٛاء] ،ويٗجي َظا جٟاٖل الٗىانغ الى٢خيت م٘ الٗىانغ ٚحر
الى٢خيت"(م.ن .)89-88:والؼمً واإلآهغ مً اإلاٟاَيم اللؿاهيت الخضيشت التي لم ي ٘٣الخضيض ٖجها بهىعة نغيدت ؤو مىخٓمت في
الترار الىدىر الٗغبي.
 1982لغنض َظٍ الخٗغيٟاث وجٟغيٗاتها.
2ـ يم ً٨الٗىصة بلى :الًٟلي.
جغ٦يبيت)(.ابً ّ
ي٣ؿم ابً ّ
ظجي ّ
ّ
3ـ ّ
ّ
ونىاٖيت ( ّ
ّ
ّ
ّ
ظجي.الخهاثو 100:III.وما
ومٗىىيت (
نيٛيت)
معجميت)
لٟٓيت (
الضالالث بلى صاللت
بٗضَا).
طخي ،والى٢ىٕ في الخا ،٫وٖضم الى٢ىٕ ،وجىانل الى٢ىٕ في الخاّ )٫
4ـَظٍ ألاٚغاى ( ّ
الضاللت ٖلى اإلاُ ّ
جخد ٤٣في مؿخىيحن:
 اإلاؿخىي ألاو :٫مؿخىي ا٢تران صاللت الٟٗل بمٗجى الخضر ( ّالهيٛت ّ
اللٟٓيت) ،وباإلاٗجى الظر جديل ٖليه ّ
اله ّ
ّ
غٞيت،
الضاللت
مشا ٫طل ٪صاللت (يغب) ٖلى مٗجى ّ
الًغب م٣غوها بؼمً اإلااضخي  ،وصاللت (يًغب) ٖلى مٗجى الًغب م٣غوها بؼمً الخايغ،
وصاللت (ايغب) ٖلى مٗجى الًغب م٣غوها بُلب جد٣ي ٤الٟٗل في ػمان اإلاؿخ٣بل.
ّ
ّ
اإلا٩ىهاث صازل الجملت التي حٗخبر الىخضة ّ
جغ٦ب الٟٗل م٘ ٚحرٍ مً ّ
 اإلاؿخىي الشاوي :مؿخىيالضهيا صازل الخُاب .والتر٦ب َى
الظر ياصر بلى ّ
ّ
اإلاٗىىيت.
الضاللت
5ـ عٚم ؤن مهُلخي (نيٛت) و(بييت) مخضازالن في ّ
الىدى الٗغبي ٞةهىا ٢هضها اؾخٗما ٫مهُلر (نيٛت) في َظا اإلاؿخىي ّ
للضاللت
ّ
التر٦ب ومٗؼولت ّ
بالخالي ًٖ ،صزى ٫خغ٧اث ؤلاٖغاب .وخًىع َظيً ألازحريً يجٗلىا هخدضر ًٖ
ٖلى نىعة اإلاًاعٕ مٗؼولت ًٖ
بييت (اإلاًاعٕ).
6ـ اهٓغ في َظا ؤلاَاع( :ألاؾتراباطر .قغح ال٩اٞيت.)16: VI .
ّ ّ
ّ
الٗغبيت ًٖ ّ
ّ
مجغص اٞتراى ّ
7ـ َظا ّ
الخهغي ٠والتر٦ب بلى ٞاٖل هدى ّر.
طَجي ال ٚحر ألهىا ال يم ً٨ؤن هٟهل الٟٗل في
8ـ ٢ض جديل َظٍ الهي٦ ٜظلٖ ٪لى ويٗيت بضؤث بٗض ،و جخىانل في الخايغ ،مشل ٢ىل :٪يٗيلّ ،
يدىٟـ ..
اإلاعجميت جديل ٖلى مٗان مخٟاع٢ت خؿب نى ٠الٟٗل الظر جيخمي بليه .وبالخالي ّ
9ـ هٟترى ّ
ٞةن ّ
ؤن ّ
ّ
ّ
اإلاعجميت ٢ض
الضاللت
الضاللت
ّ
ّ
جلخ٣ي في مؿخىي ّ
الظ ّ
َىيت م٘ صالالث وعوص ألاٗٞا ٫في خالت التر٦ب وصزى ٫ألاصواث ٖلحها.
الخهىعاث
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ّ
الخدىيلي ّ grammaire transformationnelle
الىدى ّ
10ـ يغي ّعواص ّ
ؤن الٟٗل  -الظر َى في ؤٚلب الترا٦يب اإلاؿىض -يمــشل الٗىهغ
ألاؾاؾيت وَى ّ
ألاؾاسخي باليؿبـت بلى اإلاخ٩لم واإلاساَب ،بط َى ّ
اإلادضص لؿاثغ الٗىانغ اإلاخٗل٣ت به والتي ّ
ّ
حؿمى
اإلاٗبر ًٖ اإلاٗلىمت
.)1964
مٗمىالث َ( argumentsاعيـ:
11ـ وؿدشجي مجهم ُ٢غبا ،ومً هدا هدىٍ.
12ـ اٖخمضها في خهغ َظٍ ألاهماَيت ؤؾاؾا ٖلى :ألاؾتراباطر .قغح ال٩اٞيتّ .29-28:VI .
والؿيىَيَ .م٘ الهىام٘ 23..17:I .وهي
ّ
جلٟٓيت ّ
ّ
ّ
مٗيىت.
همىطظيت مغجبُت بؿيا٢اث
جمشل خاالث
13ـ ا٢خهغها ٖلى ط٦غ ألامشلت التي يم ً٨ؤن حٛيب ًٖ طًَ ال٣اعت في جغا٦يب مٗيىت.
14ـ مً ألاٗٞا ٫الىا٢لت الخاملت ل٣يم مٓهغيتّ :
٦غع ،بضؤ ،وانل..
.52:2009
15ـ اهٓغ في َظا ؤلاَاع :الىعَاوي.
ّ
ّ
ّ
ٖبر ٖىه التهاهىر بـ":ال٨الم ّ
َىيت هي ما ّ
ّ
الظ ّ
الىٟسخي" .واٞترى مدمض الكاوف ؤهه اإلاٗجى ٢بل ؤن يدك٩ل بالل.ٟٔ
الخهىعاث
16ـ
.)874:2001
(اهٓغ الكاوف.
17ـ اهُال٢ا مً َظٍ الٟغييت ّ
خل اإلا٨ٟغ الٟغوسخي" صوؾاهتي"" Jean –Toussaint Desantiمًٗلت وظىص الؼمان باٖخباعٍ ماييا
مطخى
 مٗضوم  -وخايغا ال ي٩اص ي٩ىن -آلان – ومؿخ٣بال ماػاّ ٫.)81:2001
َي الٛيبٚ -حر مىظىص(" -بً ؾاسخي.
ملازض البح ومطاجعـ
ألاػ راباشيّ ،
عضخي الضيً مدمض بً الخؿً .قغح الغضخى ٖلى ال٩اٞيت .جصخيذ وحٗلي ٤يىؾ ٠خؿً ٖمغ .ميكىعاث ظامٗت
٢اع يىوـ بىٛاػر (ص .ث).
ابً ج ّ  ،ؤبى الٟخذ ٖشمان .الخهاثو .جد٣ي ٤مدمض ٖلي ّ
.1999
الىجاع .الهيئت اإلاهغيت الٗامت لل٨خاب. 4.ٍ.
ّ .1973اللٛت الٗغ ّبيت مٗىاَا ومبىاَا .صاع الش٣اٞتّ .
ّ
الضاع البيًاء.
حؼانّ ،جمام.
مدمض ٖلي الخاميّ .
ّ
الىنٟيت مٟهىمها وهٓامها في ّالىٓ ّغياث ّاللؿاهيت .صاع ّ
٧ليت آلاصاب ؾىؾت.
.2004
بً حموز  ،عٞي.٤
الخىوؿيت ّ
 .2001ابً ؾيىا ومؿإلت ّ
الٟلؿٟيت ّ
ّ
ّ
الؿىت .16الٗضص.26-25:
للضعاؾاث
الؼمان .يمً اإلاجلت
بيؼاس  ،مدمض.
ّ
الىْيٟيت في الجملت الٗغ ّبيتّ .
ّ
٧ليت آلاصابٞ .اؽ.
 .2005اإلا٣ىالث
الؼعيسي ،الخؿً.
ػيبوي  ،ؤبى بكغ .ال٨خاب .جد٣ي ٤وقغح ٖبض ّ
الؿالم ّ
مدمض َاعون .صاع الجيل بحروث(.1ٍ .صث)
ّ
.1980
ال٩ىيديت .صاع ال٣لم بحروث.3.ٍ.
ابً ػيىا ،ؤبى ٖلي الخؿحنٖ .يىن الخ٨مت .جد٣ي ٤بضور .و٧الت اإلاُبىٖاث
ّ
الؼيوًي ،ظال ٫الضيًَ .م٘ الهىام٘ في قغح ظم٘ الجىام٘ .جد٣ي ٤و قغح ألاؾخاط ٖبض الؿالم مخمض َاعون والض٦خىع ٖبض
الؿالم ؾالم م٨غم .صاع البدىر الٗلميت .ال٩ىيذ .ص.ث.

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

44

مجلة جيل السضاػات ألازبية والفنطية -العام الثاوي  -العسز  : 5فبرايط 2015

ّ
٧ليت آلاصاب ّ
مىىبت – ّ
الـاوؾ ،مدمض .ؤنى ٫جدليل الخُابفي ّالىٓ ّغيت ّالىدىيت الٗغ ّبيتّ .
.2001
اإلااؾؿت الٗغبيت للخىػي٘ .جىوـ.
 .1982صعاؾاث في الٟٗل .صاع ال٣لم .بحروث.
الفو يٖ ،بض الهاصر.
 .1998مً ال٩لمت الى الجملتّ .
ماؾؿاث بً ٖبض هللا .جىوـ.
املهيريٖ ،بض ال٣اصع.

التر٦يبيت ّ
الليت .ظامٗت ؾىؾتّ ،
والض ّ
ّ
٧ليت آلاصاب
 .2009ألاٗٞا ٫الىا٢لت في الٗغبيت اإلاٗانغة ،بدض في الخهاثو
الوضهاوي ،بكحر
ؾىؾت.
Fleish Henri .Sur l’aspect dans le verbe en Arabe classique Arabica (Revue d’études Arabes) Tome 21-1974 .Swets & Zeitlinger
B V lisse .The Netherlands.1991 imprimé en Belgique.
Harris Z. S. The elementary Transformationions, T. A. D. P. nr. 54, University of Pennsylvania. Philadelphia. 1964.
Vendryes Joseph. Le langage.Introduction linguistique à l’histoire .Albin Michel .Paris 1979.
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الوػائل الحعليمية وأهميت ا ي هجاعة العملية الحعليمية.
ز .إزضيؽ بً دويا ،أػحاش محاهط "أ"؛ أ .فاًمة بطماجي ،أػحاش مؼاعس  :ؼم اللغة وألازب العطبي  -جامعة أزضاض –
الجعائط
م م:
ي٣ى ٫ابً ظجي :اللٛت ؤنىاث يٗبر بها ٧ل ٢ىم ًٖ ؤٚغايهم" ،ومً زالَ ٫ظا اإلاٟهىم للٛت يدبحن لىا ؤجها جمشل ؤَم ألاهٓمت
الخىانليت بحن مسخل ٠الكٗىب ،بها ج٣طخى الخاظاث وجخد ٤٣اإلاُالب ،وجدل اإلاًٗالث ،وجدباص ٫الخبراث.
ول٣ض حٗضصث الاججاَاث في حٗليم اللٛاث وحٗلمها ،و٧ان مً ؤَمها آلاحي - :اججاٍ ج٣ليضر ال يدٟل بال باللٛت اإلا٨خىبت-.
اججاٍ بييىر ؾلى٧ي ٖجى بٓاَغ اللٛت وهٓامها التر٦يبي-.اججاٍ جىانلي يٗجى بدىميت ال٣ضعة الخىانليت للُالب مً زال ٫حٗلم
اللٛت في بَاعَا الاظخماعي والش٣افي.
بن اللٛت الٗغبيت مً ؤَم اللٛاث الؿاميت الخيت ،وؤقهغَا وؤوؾٗها اهدكاعا  ،وؤقضَا جإزحرا في هٟىؽ ؤصخابهاٞ ،هي لٛت طاث
َاب٘ اقخ٣اقي  ،جخىلض ٖجها ؤلٟاْا ظضيضة ،وبضوَا جخىلض مٗان ظضيضة ًٖ ٧ل ٖمليت اقخ٣ا٢يت ،وَى ما يؿاَم في الثراء اللٛىر.
وبالخالي ،ؤنبدذ الٗغبيت لٛت ٖلميت هدخٟل بها في ؾىت بخاعيش 18صيؿمبر ،وَى ؤمغ ال يم ً٨ؤن جخجاَله الكٗىب ألازغي
ٚحر الىاَ٣ت بها ،باٖخباع ؤن الٗغب ؤؾهمىا في بىاء نغح الخًاعة الٗاإلايت ،و٧اهذ ألاهضلـ ون٣ليت الٗغبيخحن ؾبيل ألاوعوبيحن
بلى وي٘ ؤؾـ الجهًت ألاوعوبيت الخضيشت؛ ٞهي الخامؿت مً خيض جغجيب لٛاث الٗالم بال٣ياؽ بلى الىاَ٣حن بهاا مً ؤبىائها،
بٗض الهيىيت وؤلاهجلحييت والهىضيت وؤلاؾباهيت ،وهي الؿابٗت – خؿب آعاء بٌٗ اإلاسخهحن -بىنٟها لٛت عؾميت بٗض ؤلاهجلحييت
والهيىيت والهىضيت وؤلاؾباهيت والغوؾيت والٟغوؿيت.
وٖلى الغٚم مما يكإ مً نٗىبت حٗلم الٗغبيتٞ ،ةجها لٛت ٢ياؾيت ٖلى هدى ٞغيض ،ال ي٩اص يمشل هٓامها اللٛىر نٗىبت
جظ٦غ في حٗليمها وحٗلمها بكهاصة مً صعؾها وحٗلمها مً ألاظاهب ،بل جإحي َظٍ الهٗىبت مً زاعط الىٓام اللٛىر مخهلت
بالجىاهب الخاعيسيت وألاؾلىبيت والاظخماٖيت.
مقسمة:
بن الاجهاٖ ٫مليت مٗ٣ضة ظضا ،وؤن اإلاغء يداو ٫ؤن يدلله ٢ضع ؤلام٩ان؛ خيض جضع ٥مً زالله في هماطط مىا ٠٢اجها ٫همُيت
في مالمدها الغثيؿيت ،ويؿخٗان في طل ٪في الٛالب بمٟاَيم هٓغيت اإلاٗلىماث؛ باٖخباع ؤن البىاٖض الجىَغيت لبدض الاجها٫
ًا
جىُل ٤مً مىٓغر اإلاٗلىماث وٞجى ألازباع ،وفي جل ٪الانُالخاث يهحر اإلاخ٩لم مغؾال والؿام٘ مؿخ٣بال وما ي٣ا ٫بلى زبر يى٣ل
ٖبر ٢ىاة الاجها .٫ومً الًغوعر لٗمل الاجها ٫ؤن يؿخُي٘ قغ٧اء الاجها ٫ؤن يغظٗىا بلى مسؼون مكتر ٥مً وؾاثل
الاجها ،٫ويم٨جهم بىاؾُتها ؤن يدىا٢لىا ألازباع(.)1
بن ؤَم وؾيلت لالجها ٫بحن الىاؽ هي اللٛت اإلا٨خىبت التي يم ً٨ؤن يُلٖ ٤لحها في الانُالخاث التي ؤٖضتها هٓغيت اإلاٗلىماث
"الكٟغة" .ؤما جىٓيم الخبر مً ظاهب اإلاخ٩لم ،حكٟحر ألا٩ٞاع واإلاٗاوي واإلاٗلىماثٞ ،يُلٖ ٤ليه جبٗا لظلٖ ٪مليت الدكٟحر(.)2
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-1اثجاهات جعليم اللغات وجعلمها:
بن مً ؤَم َظٍ الاججاَاث هجض آلاحي:
ؤ-اججاٍ ج٣ليضر ال يدٟل بال باللٛت اإلا٨خىبت ،ويخسظ مً هماطط ال٣ىاٖض الىدىيت التي ويٗذ في ألانل للٛاث ؤزغي همىطظا
يدخظيٞ ،ال ي٩اص الضاعؽ يسغط مىه بال ب٣ضعة مى٣ىنت ٖلى ٞهم بٌٗ الىهىم وجغظمتها باالؾخٗاهت باإلاعجماث و٦خب الىدى
والهغ ،ٝمً صون ٢ضعة ٖلى اؾخٗما ٫اللٛت في ججلياتها الخيت خضيشا واؾخماٖا(.)3
ب-وَىا ٥اججاٍ آزغ يىٗذ باالججاٍ البييىر الؿلى٧ي الظر يٗجى بٓاَغ اللٛت وهٓامها التر٦يبيٞ ،جٗل اللٛت اإلاىُى٢ت مً ؤ٦بر
اَخماماجه ،و٢ضم ونٟا ٖلميا ص٢ي٣ا لبييت اللٛت مٗخمضا ٖلى مٗايحر لٛىيت مؿخيبُت مً اللٛت طاتها ٦ما يؿخسضمها ؤصخابها
بٗيضا ًٖ ألاهماٍ اإلاٗياعيت التي جٟغى ٖلى اللٛت مً زاعظها ،م٘ الدؿليم بما بحن اللٛاث مً ٞغو ١ومالها مً زهاثو ،و٢ض
اهخ٣ل َظا الخهىع بلى حٗليم اللٛاث ألاظىبيت ٞيما ٖغ ٝبالُغي٣ت الؿمٗيت الكٟىيت ،ؤو الؿمٗيت البهغيت الكٟىيت ،التي ْلذ
مؿيُغة ٖلى حٗليم اللٛاث ألاظىبيت في مٗٓم بلضان الٗالم أل٦ثر مً ؤعبٗحن ٖاما .و٧ان ؤَم ما ٖىيذ به خهغ الىماطط التر٦يبيت
وج٨غاع الخضعيب ٖلحها ومدا٧اة هٓامها الهىحي ،وَغاث ٤التر٦يب ٞحها لخ٩ىيً ٖاصاث لٛىيت زابخت ؤقبه ما ج٩ىن بالٗاصاث اللٛىيت
التي ي٨دؿب بها الُٟل لٛت ؤَلهٖ .لى ؤن الخُبي ٤الٗملي ٦كٖ ٠ما في َظٍ الُغي٣ت مً ٖيىب ؤَمها:
ؤلاٞغاٍ في الخضعيب آلالي ٖلى الجمل والٗباعاث مً صون اَخمام باإلاىا ٠٢الاظخماٖيت والش٣اٞيت الي حؿخسضم ٞحها.العجؼ ٖلى جىميت اإلاهاعاث ؤلابضاٖيت لضي الُالب ،والٗىايت باللٛت اإلاىُى٢ت ٖلى خؿاب اللٛت اإلا٨خىبت؛ ومً طل ٪ما صلل ٖليهحكىمؿ٩ي ٖلى ؤهه مً اإلاؿخديل ؤن ي٨دؿب الىاؽ اللٛت بالخ٨غاع والخٗؼيؼ ،وعؤي ؤن الُٟل ال يخٗلم اللٛت بهظٍ الُغي٣تٞ ،هى
ال ي٨غع ما ي٣ىله ال٨باع ،ل٨ىه يبضٕ ظمل زانت وٖباعاث لم يؿمٗها مً ٢بل ،وَى ي ٘٣في ؤزُاء مىخٓمت ،وال ُيجضي مٗه
جهىيب ألازُاء ،وال ما ي٣ا ٫ؤمامه مً الم صخيذ ختى يخسلو َى بىٟؿه مجها ،وؤهه ال يخٗلم هدى لٛت ،بل يؿخيبِ لىٟؿه
ال٣ىاٖض التي يجغي ٖلحها الاؾخٗما.)4(٫
ط-اججاٍ جىانلي –وَى ألاَم في بدشىا-يٗجى بدىميت ال٣ضعة الخىانليت للُالب مً زال ٫حٗلم اللٛت في بَاعَا الاظخماعي والش٣افي،
والاَخمام بخٗليم اللٛت لخد٣ي ٤الخىانل اإلاباقغ خضيشا واؾخماٖا ،والخىانل ٚحر اإلاباقغ؛ ٢غاءة و٦خابت ،مً زال ٫مىاص
حٗليميت ؤنيلت ماؾؿت ٖلى اؾخٗما ٫اللٛت في مىا ٠٢اظخماٖيت وز٣اٞيت خيت جىجؼ مً زاللها وْاثٖ ٠لميت في وا ٘٢الخياة
بٗض جدليل لخاظاث الضاعؾحن والى٢ىٖ ٝلى ؤَضاٞهم مً حٗلم اللٛت.
بن َظا الاججاٍ َى الظر هسهه بدضيض مٟهل في َظا البدض مدضصيً مٟهىمه ووكإجه وجُىعٍ ،ومىُل٣اجه اإلاىهجيت
وٚاياجه وؤَضاٞه ،زم جغنض مداوالث جُبي٣ه ٖلى حٗلم اللٛت الٗغبيت لٛحر الىاَ٣حن بها وما واظهها مً جدضياث ،ومىه:
بن الاججاٍ الخىانلي ي٣ىم ٖلى ؤن اللٛت وؾيلت جىانل بحن البكغ وليؿذ مجغص ؤلٟاّ وجغا٦يب مُ٣ىٖت مً ؾيا٢اتها ،وَظاالخىانل ي٣خطخي مغؾال مؿخ٣بال وعؾالت يغاص ببالٚها و٢ىاة جدمل َظٍ الغؾالت ،وهي َىا ٢ىاة لٛىيت ،في بَاع مى ٠٢جىانلي
إلهجاػ وْيٟت بٗيجها ؤو مجملت مً الىْاث.٠
 ،1972وبٌٗ اللٛىيحن الجضص ٦مشل َاليضار الظيً صعؾىا
وكإ الاججاٍ الخىانلي مً ؤٖما ٫اللٛىر ألاهثروبىلىاي صيل َايمؼاللٛت بىنٟها هٓاما جىانليا في مديِ اظخماعي.
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ّ ًا
مبيىا ٢هىعَا ،ألجها حٗؼ ٫الٛت ًٖ مديُها
ووٗىص بلى اللٛىر ألاهثربىلىاي صيل َايمؼ الظر جهضي لىٓغيت حكىمؿ٩ي،
الاظخماعي وجىظه اَخمامها بلى الىٓام اللٛىر اإلاسبىء صازل الظًَ البكغر الظر يؿمى ال٣ضعة اللٛىيت  ،competenceصون آلاصاء
 ،performanceومً زم لم يؿخُ٘ حكىمؿ٩ي ؤن يإحي بصخيء يظ٦غ في حٗلم اللٛاث .و٢ض عؤي َايمؼ ؤن َظٍ ال٣ضعة اللٛىيت التي
ّيىلض بها ٖضص ال يدصخى مً الجمل الصخيدت ييبػي ؤن ج٩ىن ظؼءا مً ال٣ضعة الخىانليت  communication competenceالتي
جخجاوػ ال٣ضعة اللٛىيت بلى ألاٖغا ٝالاظخماٖيت التي جد٨م اؾخٗما ٫اللٛت في مىا ٠٢اظخماٖيت.
-2بن َظٍ ال٣ضعة الخىانليت هي الٛايت اإلابخٛاة مً حٗلم اللٛت ،بط ا٦دؿابها يٗجى ال٣ضعة ٖلى اؾخٗما ٫اللٛت اؾخٗماال صخيدا
ٖلى هدى مالثم إلاى ٠٢الظر حؿخسضم ٞيه إلهجاػ الٛاياث ؤو ألاَضا ٝالاجهاليت ،وهي جخإل ٠مً ؤعبٗت م٩ىهاث ؤؾاؾيت:
ؤخضَا :اإلا٩ىن الىدىر  grammaticalويخمشل في ال٣ضعة ٖلى التيام ٢ىاٖض الىدى والهغ ٝواإلاٟغصاث في اللٛت الهض ،ٝوَى ي٣ىم
ٖلى ؤلاظابت ًٖ ؤؾئلت يم ً٨ؤن يل٣حها الضاعؽ ٖلى هٟؿه مً هدىّ :
ؤر ٧لماث ؤزخاع؟ ٦ي ٠ؤيٗها في ٖباعاث وظمل؟(.)5
زاهحها :اإلا٩ىن اللٛىر الاظخماعي  :sociolinguisticويخمشل في ال٣ضعة ٖلى اؾخسضام اللٛت ٖلى هدى مالثم للمى ٠٢الاظخماعي،
والاؾخجابت اللٛىيت اإلاالثمت إلاا ي٣ا ،٫ويضزل ٞحها ٦يٟيت ازخياع مىيىٕ الخضيض واإلاكاع٦ت ٞيه والاهتهاء مىه .وَى ي٣ىم ٖلى
ؤؾئلت يم ً٨ؤن يل٣حها الضاعؽ ٖلى هٟؿه مً هدى :ؤر الٗباعاث والجمل جىاؾب َظا اإلاى٠٢؟ ٦ي ٠ؤٖبر ٖما ؤعيض مً صون ؤن
ؤنضم الؿام٘ بمسالٟت ألاٖغا ٝالاظخماٖيت ،وال٣يم الخل٣يت والضيييت الؿاثضة في َظا اإلاجخم٘؟(.)6
زالثها :اإلا٩ىن الخُابي  :discourseويخمشل في ال٣ضعة ٖلى الغبِ بحن الجمل عبُا هدىيا وصالليا ومىُ٣يا ،بديض ياصر بلى جماؾ٪
الخُاب ؾب٩ا وخب٩ا ،وبطا ٧اهذ ال٣ضعة اللٛىيت حٗجى بالجملت وم٩ىهاتها ٞةن الخُاب يٗجى بما بحن الجمل مً عوابِ وٖال٢اث،
وَى ي٣ىم ٖلى ؤؾئلت مً هدى٦ :ي ٠ؤٖبر ًٖ ٨ٞغة جامت ب٨الم مخهل مخماؾ ٪مٟهىم؟ ما هي الىؾاثل الىدىيت والضالليت التي
ججٗل ال٨الم مترابُا مغجبا جغجيبا مىُ٣يا؟(.)7
عابٗا :اإلا٩ىن الاؾتراجيجي  :strategicويخمشل في ال٣ضعة ٖلى حٗىيٌ الى٣و الظر ييكإ مً مخٛحراث ألاصاء ،وملء ٞجىاث اإلاٗغٞت
الىا٢هت باالؾخسضام اللٛىرٞ ،يدغم الضاعؽ ٖلى ؤال يهل بلى مغخلت اجهياع الاجها ،٫وطل ٪مً زال ٫قغح الٗباعاث ؤو
الضوعان خى ٫اإلاٗجى ،ؤو الخ٨غاع ؤو الترصص ؤو الخسمحن ؤو حٛيحر ألاؾلىب...وَى ي٣ىم ٖلى ؤؾئلت يم ً٨ؤن ُيل٣حها الضاعؽ ٖلى هٟؿه
مً هدى٦ :ي ٠ؤٖغ ٝؤن ٦المي ٚحر مٟهىم؟ وماطا ؤ٢ىٖ ٫ىضثظ؟! و٦ي ٠ؤٖبر ًٖ ٨ٞغحي بطا لم ؤجظ٦غ ال٩لمت اإلاىاؾبت ؤو الٗباعة
الض٢ي٣ت ،ؤو ازخلِ ٖلي ألامغ؟(.)8
-3وظائ اللغة:
بن حٗلم اللٛت ال يٗجي الٗلم بىٓامها اللٛىر ،بل بخد٣ي ٤وْاثٟها الخىانليت؛ بط بن الىٓام اللٛىر ال يٗجى للمخٗلم قيئا
بطا لم يؿخُ٘ اؾخسضامه في الخىانل م٘ ؤبىاء اللٛت ،خيض هجض الىمىطط الظر ويٗه َاليضار في خهغٍ لىْاث ٠اللٛت ٧اآلحي:
ؤ -الىْيٟت الىٟٗيت (الىؾيلت)  :instrumental functionجد ٤٣اللٛت ؤلاوؿاهيت الجيٖت الىٟٗيت ٖىض الٟغص واإلاخ٩لم – اإلاؿخم٘؛ بط
حؿمذ له مىظ وكإجه باحٗبحر ًٖ خاظاجه وٚباجه الظاجيت ،وما يغيض الخهىم ٖليه مً الىؾِ الُبيعي والاظخماعي ،وجىٗذ َظٍ
الىْيٟت ٖاصة بىْيٟت "ؤها ؤعيض"(.)9
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ب-الىْيٟت الخىٓيميت  :regulatory functionوهي جدبضي في ؤزغ ال٩لمت في جىظيه ؾلى ٥آلازغيً ًٖ َغي ٤الُلب ؤو ألامغ ؤو
الىهيٞ ،خ٨دؿب ال٩لمت ال٣ضعة ٖلى بخضار الٟٗل اإلاىجؼ في الىاٟٞ ،٘٢ي ٖ٣ض ال٣غان يخم الؼواط قغٖا بمجغص الخلٟٔ
بملٟىْاث مٗيىت ،و٢ض هجض طل ٪ؤيًا واضخا في بنضاع ألاخ٩ام ال٣اهىهيتٖ ،ىضما ي٣ى ٫ال٣اضخي :خ٨مذ اإلاد٨مت ب٨ظا و٦ظا،
ٞةن َظا اإلالٟىّ يخدى ٫بلى ٗٞل ،وجىٗذ َظٍ الىْيٟت بىْيٟت "اٗٞل ٦ظا وال جٟٗل ٦ظا"(.)10
ط-الىْيٟت الخٟاٖليت  :interaction functionجٓهغ َظٍ الىْيٟت بىيىح ٖىضما يلجإ ؤلاوؿان بلى اؾخسضام اللٛت للخٟاٖل م٘
آلازغيً الظر يك٩لىن اإلاجخم٘ اللٛىرٞ ،اإلوؿان اإلاؿخٗمل لىٓام لؿاوي ما يكٗغ بإهه يخٟاٖل ز٣اٞيا وخًاعيا م٘ ألاٞغاص
اإلاخ٩لمحن بظل ٪اللؿان ،وجىٗذ َظٍ الىْيٟت بىْيٟت "ؤها وؤهذ"(.)11
ص-الىْيٟت الصخهيت  :personal functionحٗض اللٛت البكغيت مغآة ٖا٦ؿت للٗىانغ اإلا٩ىهت لصخهيت الٟغص الظر يم ً٨ل٘ ًٖ
َغي ٤اإلاماعؾت الٟٗليت للخضر اللٛىر الخٗبحر ًٖ آعاثه الخانت ،ويى٣ل زبرجه بلى آلازغيً ،وفي طل ٪جإ٦يض ل٨ياهه الصخصخي،
وجشبيذ لصخهيخه(.)12
َـ-الىْيٟت الاؾخ٨كاٞيت  :heuristic functionوجخجلى َظٍ الىْيٟت في ؤن ؤلاوؿان ميا ٫بُبٗه بلى مٗغٞت ما يديِ به مً ؤقياء
وؤخضار وخ٣اثٞ ،٤الىؾيلت الىخيضة التي يؿخسضمها في اؾخ٨كا ٝمديُه الُبيعي والاظخماعي هي اللٛت ،ومً اإلام ً٨ؤن
يُلٖ ٤لى َظٍ الىْيٟت ،الىْيٟت الاؾخٟهاميت؛ وما ٧ان طل ٪بال ألن الجيٖت بلى الاؾخ٨كا ٝوالغٚبت في ا٦دؿاب اإلاٗغٞت
الجضيضة هي حؿائ ًٖ ٫الجىاهب اإلابهمت الٛامًت في َظا ال٩ىن الظر يديِ باإلوؿان(.)13
و-الىْيٟت الخسيليت ٢ :imaginative functionلض يلجإ ؤلاوؿان ؤخياها بلى ٖالم الخياَ ٫غوبا مً وا ٘٢هٟسخي ال يُي٣ه ،ومُيت َظا
الهغوب هي اللٛت هٟؿها التي حؿٟٗه في بهخاط هٓام لٛىر يخجاوػ هٓام اللٛت اإلاٗياعيت ،وهي اللٛت التي ٦شحرا ما ج٩ىن ٧ابدتة
لجمإ َا٢خه الاهٟٗاليتٞ ،يمغٖ ١جها ليبضٕ همُا آزغ يؿ٘ اهٟٗاالجه وججاعبه وؤخاؾيؿه ،وجخجلى َظٍ الىْيٟت بسانت في
الخُاب ألاصبي(.)14
ػ-الىْيٟت ؤلازباعيت :حٗض اللٛت ٢ىاة عابُت بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ البكغر ،لها ال٣ضع ٖلى ه٣ل اإلاٗلىماث وألازباع ٖلى مؿاٞاث
بٗيضة ،بسانت بٗض جُىع وؾاثل ؤلاٖالم اإلاؿمىٖت واإلاغثيت .وَظٍ الىْيٟت ؤلازباعيت ٢ض جخدى ٫بلى وْيٟت ب٢ىاٖيت وجإزحريت ٦ما
هجض طل ٪في ؤلاٖالم الجماَحرر(.)15
ح-الىْيٟت الغمؼيت :حٗىص َظٍ الىْيٟت بلى َبيٗت اللٛت البكغيت في خض طاتها مً خيض ٧ىجها هٓاما مىالٗالماث الانُالخيت التي
جديل بلى ؤقياء واٗ٢يت في الٗالم الخاعاي؛ ٞهي ،مً َهىا ،جإزظ الُاب٘ الغمؼرٞ ،دؿخسضم مً خيض هي وْيٟت عمؼيت(.)16
واإلاخدب٘ لهظٍ الٓىاَغ يض ؤجها جمخاػ بالبؿاَت والخىىٕ والكمى ٫وؤلايجاػ ،وؤن ٧ل وْيٟت مً َظٍ الىْاث ٠ال ج ٠٣وخضَا ،بل
جخ٩امل ظميٗا لخد٣ي ٤الهض ،ٝوال بض مً الخيبه بلى ؤن الىْيٟت الىاخضة مً اإلام ً٨ؤن يٗبر ٖجها بترا٦يب لٛىيت مسخلٟت٦ ،ما
ؤن التر٦يب اللٛىر الىاخض ٢ض يؿخسضم في الخٗبحر ًٖ ٖضة وْاث ٠لٛىيت ،والظر يد٨م اؾخسضام جغ٦يب لٛىر مٗحن في وْيٟت
لٛىيت مدضصة َى الٗال٢ت الاظخماٖيت بحن اإلاكاع٦حن في الخضر ال٨المي في مى ٠٢بٗيىه .وَظٍ الٗال٢ت يم ً٨جلخيهها في الٗباعة
آلاجيت :مً يخدضر م٘ مً؟ ومتى؟وؤيً؟ وما صوع ٧ل مً اإلاخدضزحنٞ ،ال مٟغ في الخىانل بحن الىاؽ مً مغاٖاة ال٣ىاٖض
الاظخماٖيت ٦ما جغاعى ال٣ىاٖض اللٛىيت.
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َ-4ىا ٥زهاثو لالؾخسضام اللٛىر يدضصَا مىيىٕ الخضيض ومىاؾبخه واإلاكاع٧ىن ٞيه واإلاى ٠٢الاظخماعيٞ ،ما ي٣ا ٫في
الدؿى ١مشال يسخلٖ ٠ما ي٣ا ٫في م٩ان الٗمل ،وما ي٣ا ٫للخديت يسخلٖ ٠ما ي٣ا ٫للسخغيت ؤو التهضيض ،وما ي٣ا ٫في زُاب
عؾمي مىظه لجمهىع ٚحر ما ي٣ا ٫في اإلاٗامالث الخجاعيت ،وَظٍ الخهاثو يٗجى بها الاججاٍ الخىانلي ٖىايت ٦بري؛ ألجها جمشل
مك٩لت إلاخٗلم اللٛت ألاظىبيت؛ إلاا يم ً٨وعاءَا مً ازخال ٝز٣افي ،ومٗغٞت ما يالثم الؿيا ١وما يالثمهٞ ،هظٍ الخهاثو لٛىيت
وز٣اٞيت واظخماٖيت في و٢ذ واخض(.)17
َ-5ىا ٥جىانل ٚحر لٛىر؛ ؤو ما يؿمى بلٛت ؤلاقاعاث وؤلايماءاث والخغ٧اث جاصحها بٌٗ ؤًٖاء الجؿض ،وهي جسخل ٠ز٣اٞت بلى
ز٣اٞت ،ومً مجخم٘ بلى مجخم٘ آزغ ،وما يضٖ ٫لى التهظيب والخإصيب في مجخم٘ ٢ض يضٖ ٫لى بَاهت ؤو زغوط ٖلى ال٣يم ألازال٢يت
واإلاىايٗاث الاظخماٖيت في مجخم٘ آزغ ،ومً الالػم ؤن جخًمً بغامج حٗليم اللٛاث ألاظىبيت َظا الىىٕ مً الخىانل جم٨يىا
لل٣ضعة الخىانليت الٗامت ٖىض مخٗلم اللٛت(.)18
-6بن الاججاٍ الخىانلي حهخم باللٛت الُبيٗيت مىُى٢ت ٧اهذ ؤم م٨خىبت ،في اعجباَها باإلاىا ٠٢الاظخماٖيت الىاٗ٢يت ال بمىا٠٢
مهُىٗت ،ؤو مىا ٠٢يخسيل مالٟى ال٨خب الخٗليمي ؤن الضاعؽ بداظت بلحها و يجٗلىجها وؾيلت الؾخٓهاع ال٣ىاٖض وخٟٔ
ال٩لماث ،ومً زم ٧ان خغم الاججاٍ الخىانلي ٖلى ؤنالت اإلااصة الخٗليميت؛ بط جازظ مً مهاصع ؤنيلت في الٗالم الىا٢عي حٗبحرا
ًٖ مىا ٠٢وجد٣ي٣ا لىْاث ،٠وما يجغي في الهٟى ٝالضعاؾيت مً جضعيب ٖلى الخىانل ؤقبه بما يجغي في خمام الؿباخت مً
جضعيب تهيئت لخىى لجج البداع ،ومٗغو ٝؤن اللٛت ؤ٦بر مً معجمٗها ،وؤ٦بر مً َا٢اث الٟغص ،لظل ٪يهبذ يغوعيا ؤن يسخاع
مجها ال٣ضع الظر يدخاط بليه الضاعؾىن لخد٣ي ٤الخىانل اللٛىر الظر يد ٤٣ؤَضاٞم ويكب٘ عٚباتهم ويؿض خاظاتهم ،ومً َىا
٧ان جدليل خاظاث الُالب وؤَضاٞهم مً حٗلم اللٛت ،صون بٟٚا ٫إلاا لضحهم مً زبراث ،ؤمغا ال مٟغ مىه(.)19
-7م٩ىهاث الٗمليت الاجهاليت في الٗمليت الخٗليميت:
بن ؤَم صوع ج٣ىم به الٗمليت الاجهاليت َى جباص ٫ألا٩ٞاع واإلاٗلىماث بحن ألاٞغاص في بَاع خىاع َاص ،ٝوؤصواجه هي ألاهٓمت
اإلاخٗضصة والهىع اإلاخىىٖت ،وجخ٩ىن الٗمليت مً:
ؤ-اإلاغؾل :وَى البار للغؾالت ،خيض ي٨ىىن ٞغصا ؤو ظماٖت ،وَى مهضع اإلاٗغٞت في الٗمليت الخىانليت ،خيض ي٣ىم بةعؾا ٫عمىػ
ٖبر اللٛت ،ؤ ما يكبهها ،وال يم ً٨ؤن يخم طل ٪بال مً زال ٫بُٖاء الاجها ٫بٗضا وْيٟيا وعبُه بإَضا ٝالخُىيغ(.)20
ب-اإلاغؾل بليه :وَى اإلاخل٣ي الظر يؿتهض ٝمً ٖمليت الى٣ل الاجهاليت ج٨ٟي ٪الغؾالت ال٨الميت .)21(Décodage
ط-الغؾالت(اإلاًمىن) :مىيىٕ الى٣ل الاجهالي ،وبها هبض مكاٖغها الاهٟٗاليت ،ويجب ؤن ج٩ىن مالثمت للمغظ٘ وللمساَب
ّ
وللمى ٠٢الاجهالي ،وج٩ىن م٣بىلت مً َغ ٝاإلاساَبٞ ،ال يم ً٨ؤن جدضر ٖمليت الاجها ٫بال بىظىص سجل مٗغفي و٢يمي له
ّ
مًامحن وصالالث مخٗاعٖ ٝلحها؛ ألن الخىانل ال ي٩ىن هاٞظا بال بطا اؾخُإ اإلاخل٣ي ج٨ٟي ٪الغؾالت ،مما ياصر بلى جغ ٥جإزحر يٗبر
ٖىه مً زال ٫عظ٘ الهضي (الخٛظيت الغظٗيت)(.)22
ص-ال٣ىاة :وهي الىؾيلت اإلاخٗضصة في الى٣ل ،والىؾاثل ٦شحرة ومخٗضصة ،ووكحر بلى البٌٗ مجها في حٗليم اللٛت:
 ال٨خاب وما يخٗل ٤بىؾاثُه-ؤلاقاعة وما يخٗل ٤بها مً بيماء وٚحرَا.
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اإلاىؾي٣ى والغؾىم والهىع.وؾاثل الخ٣ىيت ال٣ضيمت والخضيشت(.)23َـ -اإلاغظ٘ :ويخ٩ىن مً الؿيا/١اإلاى ٠٢الاجهالي.
وبالخالي هجض ؤن ٖمليت الاجها ٫ج٣ىم ٖلى مجمىٖت مً الٗىانغ الضيىامي٨يت والضاثمت الخغ٦ت ،والخٟاٖل ٞيما بيجها في ػمان
وم٩ان مدضص وْغوّ ٝ
مٗيىت ،وجدضر َظٍ الٗمليت صازل مجا ٫واؾ٘ يضعى ؤخياها البيئت الخٗليميت ،وحؿخٗمل لٗضة ؤٚغاى
ؤَمها:
ؤلازباعالخٗبحر ًٖ اإلاكاٖغ والٗىاَ٠الخإزحر في آلازغيً.الاؾخجابت لخىٗ٢اث آلازغيً. ّالخسيل(.)24
ً-8طائق جعليم اللغات:
الخٗلم َى ٖمليت ا٦دؿاب الىؾاثل اإلاؿاٖضة ٖلى بقبإ الخاظاث والضوا ٘ٞوجد٣ي ٤ألاَضا ،ٝوَى ٦شحرا ما يخسظ
نىعة خل اإلاك٨الث .وي٣ىم الخٗلم ٖلى جٟاٖل بحن ٖىانغ ؤؾاؾيت هي  :الٟغص اإلاخٗلم ،ومىيىٕ اإلاخٗلم ،وويٗيت الخٗلم ،في
حٗليم اللٛت الٗغبيت-مشال -لٛحر الىاَ٣حن بها .ولخىييذ طل ٪ؤ٦ثر وكحر بلى ما يخٗل ٤بُغاث ٤الخبلي.ٜ
ًطائق الحبليغ:
وال٣هض به الخُاب الظر يىُل ٤مً اإلاٗلم ونىال بلى اإلاخٗلم ،ويخدضص الخبلي ٜبإعب٘ خاالث:
ق٩ل الغؾالت وؤؾلىب اؾخٗمالها في ويٗيت مٗيىت.خاالث جغمحي الغؾالت.ألاصواع وجهغٞاث اإلاخىانلحناإلاًامحن ؤو مىيىٕ الغؾالتومً هصه الٌطق هجس:
ؤ-الُغي٣ت ؤلال٣اثيتَ :غي٣ت ج٣ليضيت ي٣ىم ٞحها مضعؽ اللٛت الٗغبيت – مشال -بةل٣اء اإلاٗلىماث ٖلى مخٗلمي اللٛت ٚحر الىاَ٣حن بها
بإؾلىب اإلادايغة وؤلامالء ،وٞحها جدى ٫اإلاٗلىماث مً ؤصمٛت اإلاضعؾحن بلى ؤصمٛت اإلاخٗلمحن ،وطل ٪في مشل ؤن يسخاع اإلاضعؽ
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مدخىي البرهامج الضعاسخي صون اؾدكاعة الضاعؾحن ،وٖلحهم ؤن ّ
يخ٨يٟىا م٘ َظا اإلادخىي .وبالخالي ٞةن َظٍ الُغي٣ت ؤلال٣اثيت ال
حٗمل ٖلى بيجاص الٗال٢ت بحن اإلاٗلم واإلاخٗلم ،خيض ججهل الٗمل بُغي٣ت ألازظ والغص(.)25
ب-الُغي٣ت الخ٩امليت :وهي حٗخمض ٖلى الخهاثو الىٟؿيت لٗمليت الخٗلم وللمخٗلم هٟؿه ،وجغقى بالخٗلم بلى مؿخىي الخجغيض،
ّ
وجغاعي الخهاثو اإلامحية للٛت ،وؾميذ بظل ٪ألجها حٗلم اللٛت ٧ىخضة جخ٩امل ؤظؼائَا مىظ الخُىة ألاولى لخٗليمها وجىمى في
مضاعظها اإلاخخابٗت ٩٦ل له وخضجه ال ٦إظؼاء مىٟهلت .وبالخالي ٞةن مً واظب مخٗلم اللٛت الٗغبيت ٚحر الىاَ ٤بها وَ ٤ٞظٍ
الُغي٣ت مٗغٞت زهاثهها اإلاخمشلت في آلاحي:
الاؾخٗضاص ال٦دؿاب مهاعة ال٨خابتؤؾماء الظاث والجمل الاؾميت ألاٗٞا ٫والجمل الٟٗليت.خغو ٝالجغ والجمل الٟٗليت والاؾميتالخ٨ٟحر اللٛىر والخضعيب ٖلى الخٗبحرال٣ىاٖض الىدىيت والخغ٧اث وؤلاٖغابالخغو ٝالهجاثيت وؤق٩الها اإلاسخلٟت(.)26ط-الُغي٣ت الخل٣يييت :وهي حٗمل ٖلى خل اإلاك٨الث الهٗبت؛ خيض يخضزل اإلاٗلم بخل ٪الخلى ٫التي ي ٠٣الُالب ٖىضَا ٖاظؼا،
ومً َىا يغي بٌٗ اإلاسخهحن ؤن َظا الخٗلم َى الظر يدهل ٞيه الُالب ٖلى َض ٝحٗليمي بمؿاٖضة مدضصة مً اإلاٗلم ؤو
بضون مؿاٖضة ،ويخم ٞحها بُٖاء اإلاباصت وخلى ٫اإلاك٨الث مً ٢بل اإلاٗلم(.)27
ص-الُغي٣ت الخىاعيت :وهي ج٣ىم ٖلى الخىاعٞ ،اإلاٗلم ال يخ٩لم وخضٍ ،بل ي٩ىن َىا ٥جٟاٖل مخباص ٫بحن اإلاٗلم واإلاخٗلم ًٖ َغي٤
اإلاىا٢كت والخىاع إلاىيىٕ ما .ومً مؼاياَا:
جٟسر اإلاجا ٫ؤمام اإلاضعؽ لخىميت اهدباٍ الُالب وج٨ٟحرٍ اإلاؿخ٣ل.حٗخمض ألاؾئلت وألاظىبت ،وججٗل اإلاخٗلم يكٗغ بإهه ؾاَم في ؾحر الضعؽ.جشبذ اإلاٗلىماث في طًَ الُالب ،وججٗله خايغ البضحهت قضيض الاهدباٍ(.)28َـ  -الُغي٣ت الاؾخ٣غاثيت :الُالب ٞحها يبدض ويؿخ٣غت الخ٣ي٣ت ،وهي الُغي٣ت التي جبضؤ بالجؼثياث لخهل بلى ال٣ىاٖض الٗامت،
وهي حؿخٗمل ٦شحرا في اإلاغخلت ألاؾاؾيت؛ خيض يىُل ٤مً الخ٨ٟحر في الجؼثياث للىنى ٫بلى الٗام ،وًٖ َغي ٤طل ٪يخٗىص
الخلميظ ٖلى الخ٨ٟحر الؿليم اإلاىُ٣ي والاٖخماص ٖلى الىٟـ في ال٨ك ًٖ ٠الخلى.)29(٫
-9ؤَميت ألاوكُت اللٛىيت في الٗمليت الخىانليت:
ويٗخمض الخٗلم الخىانلي ٖلى ألاوكُت اللٛىيت صازل اله ٠الضعاسخي وزاعظه ،بديض يؿخُي٘ الُالب ؤن يٟيض مما حٗلمه
صازل اله ٠في وكاَه الخيىر زاعظه ،وؤن يٟيض مما حٗلمه زاعط الهٞ ٠يما يضوع صازله مً زال ٫ج٣ؿيم الُالب بلى
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ّ ًا
وؾضا
مجمىٖاث ؤو زىاثياث جخىانل ٞحها بيجها صازل اله ٠وزاعظه جباصال لؤلصواع واإلاٗلىماث ،وحٗىيًا للى٣و في الخبراث،
للٟجىاث اإلاٗغٞيت ٖىض ٧ل مجهم مً زال ٫الخٟاٖل اإلاؿخمغ بيجهم ،وحصجيٗهم ٖلى الاؾخٗما ٫اإلاخض ٤ٞللٛت الظر يم٨جهم مً
الُال٢ت اللٛىيت مً بٗض ،وٖلى طلٞ ٪ةن صوع اإلاضعؽ ي٣خهغ ٖلى بصاعة صٞت الخىانل بحن الُالب وجيؿحرٍ لهم ،وخٟؼَم ٖلى
اإلاكاع٦ت ٞيه وبض الش٣ت ٞحهم م٘ بقاٖت ظى مً اإلاغح وؤلازاعة والدكىي ،٤صون م٣اَٗت ؤو جهىيب ألزُاء الاؾخٗما ٫و٢ذ
الخضيض ،وجإظيل طل ٪إلاا بٗض الٟغا ٙمىهٞ ،الخُإ ال ُيٗض عجؼا ،بل َى مالػم للخٗلم ال يىجى مىه ؤخض ،وبهظا يهبذ الُالب في
ًا
باعة الاَخما بضال مً الاهخ٣ا ٫مً اإلاضعؽ بلى الُالب ،ومً الُالب بلى اإلاضعؽ ،واٖخباع ؤن َظا ألازحر َى الظر يمل٧ ٪ل
الخ٨مت والٗلمٖ ،لى الُالب ؤو اإلاخٗلم ؤن يإزظَما ٖىه.
ومً اإلالٟذ لالهدباٍ ،ؤن َظا الىىٕ مً الخٗليم الياحى زماعٍ الخ٣ت بال بطا جل٣ى الُالب حٗليمه في بلض اللٛت ،خيض يؿخُي٘
الُالب ؤن يسغط مً ٢اٖاث الضعؽ ليخىانل م٘ ؤَل اللٛت؛ ألهه ال بض مً وي٘ اإلاخٗلم في بيئت لٛىيت حكبه ٢ضع ؤلام٩ان البيئت
الُبيٗيت للٛت اإلاخ٩لمت ،وَى ما يٗغ ٝبالٛمغ في اللٛت  ،language immersionوبهظا يؿخُي٘ اإلاخٗلم ؤن يد٢ ٤٣ضعا مً الخٗلم
بؿغٖت ٞاث٣ت(.)30
وؤن اإلاخدب٘ إلاهاعاث الخضيض وال٨خابت ،وال٣غاءة والاؾخمإ بسهىم الىٓام الخىانلي بحن ألاٞغاص؛ بديض بن اإلاغء في مهاعحي
الخضيض وال٨خابت يغ٦ب الكٟغة وييخج الغؾالت ،ل٨ىه في مهاعحي الاؾخمإ وال٣غاءة ي ٪ٟالكٟغة ويؿخ٣بل الغؾالت ،وَى في
اإلاهاعجحن ألاوليحن مازغ في ٚحرٍ ،ل٨ىه في اإلاهاعجحن ألازغيحن مخإزغ بٛحرٍ ،ويالخٔ ؤن الغنيض اللٛىر الظر يؿخسضمه اإلاغء في
الخضيض وال٨خابت ي٩ىن ٖاصة ؤ٢ل مىه في الاؾخمإ وال٣غاءة ،ألن مىُ٣ت الٟهم ؤو ؾ٘ مً مىُ٣ت الاؾخسضام.
وهجض ؤيًا ؤن الازخباعاث في الخٗليم الخىانلي قإها يسخل ًٖ ٠الازخباعاث في ٚحرٍ؛ بط ييبػي ؤن جخىٞغ ٞحها مٗايحر ناعمت ج٣يـ
ال٣ضعة الخىانليت ٢ياؾا ص٢ي٣ا بما حكخمل ٖليه مً م٩ىهاث هدىيت ولٛىيت اظخماٖيت وزُابيت واؾتراجيجيت ،وؤن حٗجى
بالجىاهب الخضاوليت في اؾخٗما ٫اللٛت اؾخٗماال َبيٗيا في جىانل خ٣ي٣ي جىْٞ ٠يه اللٛت في ؾيا٢اث مىاؾبت حٗ٨ـ ؤلاصعا٥
الصخيذ لخهاثو اللٛت وز٣اٞتها وؤٖغاٞها الاظخماٖيت(.)31
وبالخالي ٞةن الاججاٍ الخىانلي يٗض ؤَم اججاٍ في حٗليم اللٛاث ألاظىبيت ،الظر يىضعط ٞيه ؤيًا حٗليم الٗغبيت لٛحر الىاَ٣حن بها،
ٞهى ؤ٦ثر هجاخا في جؼويض الُالب بال٣ضعة الخىانليت ٖلى ؤن ي٩ىهىا في ؤجم الٟهم باللٛت التي يخٗلمىجها وفي ؤ٢هغ و٢خذ مم،ً٨
وبغنيض ؤنيل مً الاؾخسضام اللٛىر يم٨جهم مً الُال٢ت اللٛىيت ،واؾخٗما ٫اللٛت ٖلى هدى ممازل الؾخٗما ٫ؤبىائها ،ألهه ٖلى
الغٚم مً نٗىبت حٗلم اللٛت الٗغبيت ٞةجها لٛت ٢ياؾيت ٖلى هدى ٞغيض ،ال ي٩اص يمشل هٓامها اللٛىر نٗىبت جظ٦غ في حٗليمها
وحٗلمها بكهاصة مً صعؾها وحٗلمها مً ألاظاهب ،بل جإحي َظٍ الهٗىبت مً زاعط الىٓام اللٛىر مخهلت بالجاهب الخاعيسيت
وألاؾلىبيت والاظخماٖيت(.)32
اإلاهاصع واإلاغاظ٘ اإلاٗخمضة:
-

.2000
صعوؽ في اللؿاهياث الخُبي٣يت ،نالر بلٗيض ،صاع َىمه ،الجؼاثغ،3ٍ ،

صعاؾاث في اللؿاهياث الخُبي٣يت  -خ٣ل حٗليميت اللٛاث ،ص.ؤخمض خؿاوي ،م ،74صيىان اإلاُبىٖاث الجامٗيت،
.2000
الجؼاثغ،4ٍ ،
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َغاث ٤الخضعيـ في الجامٗاث ،مدمىص الؿيض ،مجلت الخٗغيب ،صمك ،٤الٗضص الشاوي ،اإلاغ٦ؼ الٗغبي للخٗغيب والترظمت
.1991
والخإلي ٠واليكغ،
الُغي٣ت الخ٩امليت لخٗليم اللٛت الٗغبيتٞ ،ااص البهي الؿيض ،مجلت مجم٘ اللٛت الٗغبيت بال٣اَغة ،الهيئت الهامت لكاون
.1973
اإلاُاب٘ ألامحريت ،ال٣اَغة،
-

1990م.
ؾي٩ىلىظيت اللٛت واإلاغى الٗ٣لي ،ظمٗت ؾيض يىؾ ،٠ؾلؿلت ٖالم اإلاٗغٞت ،ال٩ىيذ،

-

2011م.
َ1432ـ-
آٞا ١ظضيضة في البدض اللٛىر اإلاٗانغ ،ص.مدمىص ؤخمض هدلت ،م٨خبت آلاصاب ،ال٣اَغة،1ٍ ،

2006م.

َ1427ـ-
اإلاضزل بلى ٖلم اللٛت٧ ،اع ٫صيتر بىهخش ،جغظمت وحٗلي ٤ص.ؾٗيض خؿً بدحرر ،ماؾؿت اإلاسخاع ،ال٣اَغة،2ٍ ،

الهىامل:
1ـ يىٓغ اإلاضزل بلى ٖلم اللٛت٧ ،اع ٫صيتر بىهخش ،م.51
 -2اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.52
.301
-3آٞا ١ظضيضة في البدض اللٛىر اإلاٗانغ ،ص.مدمىص ؤخمض هدلت ،م
.302
 -4آٞا ١ظضيضة في البدض اللٛىر اإلاٗانغ ،ص.مدمىص ؤخمض هدلت ،م
.304
5ـ آٞا ١ظضيضة في البدض اللٛىر اإلاٗانغ ،م
.304
 -6اإلاغظ٘ هٟؿه ،م
. 305
-304
 -7اإلاغظ٘ هٟؿه ،م
.305
8ـ اإلاغظ٘ هٟؿه ،م
-9صعاؾاث في اللؿاهياث الخُبي٣يت -خ٣ل حٗليميت اللٛاث ،ص.ؤخمض خؿاوي ،م.73
-10ؾي٩ىلىظيت اللٛت واإلاغى الٗ٣لي ،ظمٗت ؾيض يىؾ ،٠م.26
-11صعاؾاث في اللؿاهياث الخُبي٣يت -خ٣ل حٗليميت اللٛاث ،ص.ؤخمض خؿاوي ،م.74-73
 -12يىٓغ اإلاغظ٘ هٟؿه ،م ،74وؾي٩ىلىظيت اللٛت واإلاغى الٗ٣لي ،ظمٗت ؾيض يىؾ ،٠م.26
13ـ صعاؾاث في اللؿاهياث الخُبي٣يت -خ٣ل حٗليميت اللٛاث ،م ،74وؾي٩ىلىظيت اللٛت واإلاغى الٗ٣لي ،م.26
-14يىٓغ صعاؾاث في اللؿاهياث الخُبي٣يت -خ٣ل حٗليميت اللٛاث ،م.74
-15يىٓغ ؾي٩ىلىظيت اللٛت واإلاغى الٗ٣لي ،م.26
-16يىٓغ صعاؾاث في اللؿاهياث الخُبي٣يت -خ٣ل حٗليميت اللٛاث ،م.74
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.307
17ـ آٞا ١ظضيضة في البدض اللٛىر اإلاٗانغ ،م
.307
 -18اإلاغظ٘ هٟؿه ،م
.307
 -19اإلاغظ٘ هٟؿه ،م
20ـ صعوؽ في اللؿاهياث الخُبي٣يت ،نالر بلٗيض ،م.45
 -21اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.45
 -22اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.46-45
 -23اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.46
 24ـ صعوؽ في اللؿاهياث الخُبي٣يت ،م. 46
.135
 25ـ َغاث ٤الخضعيـ في الجامٗاث ،مدمىص الؿيض ،م
-26الُغي٣ت الخ٩امليت لخٗليم اللٛت الٗغبيتٞ ،ااص البهي الؿيض.95-81/32،
 -27صعوؽ في اللؿاهياث الخُبي٣يت ،م.61
 28ـ صعوؽ في اللؿاهياث الخُبي٣يت ،م.62
 -29اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.62
.309
 -30يىٓغ آٞا ١ظضيضة في البدض اللٛىر اإلاٗانغ ،م
.310
 31ـ يىٓغ آٞا ١ظضيضة في البدض اللٛىر اإلاٗانغ ،م
.315
-314
 -32اإلاغظ٘ هٟؿه ،م
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ؿعطية القطاء ي ليس عب النرز
أ .أميىة حاج زاوز  /ماجؼحير أزب عطبي معاكط  /ثحليل ال ٌاب  -ملية زاب واللغات والفىون – وهطان

م م:
ٖىيذ الضعاؾاث الخضيشت ٖىايت واضخت بالىو الكٗغر الٗغبي مً زال ٫ما ظاءث به مىاهج الى٣ض الخضيض مً آلياث
وم٩اهؼماث م٨ىذ ال٣اعت الٗغبي مً الىلىط بلى ٖالم الىو اإلاٛل ٤واؾدىُا٢ه ،وألن الىو الضعويصخي هو واع٣ٞ ٝض ٧ان البض
ؤن يدٓى ؤ٦ثر مً ٚحرٍ بالٗضيض مً الضعاؾاث التي جىاولذ مسخل ٠الجىاهب الى٣ضيت به ٧البييت والضاللت والغمؼ وألاؾُىعة
والخىام...الخ
جىاوَ ٫ظا اإلا٣ا٢ ٫غاءة ظماليت ل٣هيضة الٖب الجرص بضء ب٣غاءة في الٗىىان واهدكاعٍ يمً ظؿض الىو مً خيض ؤهه يسجل
ن٣ٟخه الخًىعيت يمً الىو مً زالٖ ٫مليت الدكٓي التي ي٣ىم بها ليد ٟٔمؿاع ال٣اعت في جدبٗه إلاىيىٕ ال٣هيضة ،زم
٢غاءة في اإلاتن مً زال ٫مداولت الى٢ىٖ ٝلى ؤَم البجى الجماليت اإلاخىاظضة يمً ال٣هيضة واؾخ٣غائها ٩ٞاهذ قٗغيت الضَكت
التي جىلضَا اإلاٟاع٢ت والضمج بحن ٧لمخحن مسخلٟخحن صالليا ؤو يٗغ ٝباالؾخٗاعة الخىاٞغيت زم قٗغيت الؿغص والخىاع وهي ج٣ىيت
م٨ىذ ال٣اعت مً الاؾخمخإ بمكاَض ويال ٫الىو الكٗغر ،زم قٗغيت البياى والؿىاص خيض ؤن ال٣غاءة الخضيشت ؤنبدذ
حٗخبر ؤن الًٟاء الدك٨يلي للىو الكٗغر مهم في ٖمليت ال٣غاءة وؤزحرا قٗغيت الاؾخٟهام التي هجضَا بىٞغة في َظٍ ال٣هيضة.
1ـ جمالية القطاء ي العىوان
يٗض الٗىىان ؤَم ٖخبت ههيت حؿخى ٠٢ال٣اعت وحؿخدىط ٖلى مؿخ٣بالجه البهغيت وؤلاصعا٦يت وحؿخٟؼ في ال٨شحر مً ألاخيان
زلٟياجه ومغظٗياجه الش٣اٞيت واإلاٗغٞيت ولظا هجض ؤن ازخياع الٗىىان ال يإحي ٖبشا وبهما َى بظغاء ماؾـ يؿعى إلبغام ن٣ٟت
ال٣بى ٫وؤلا٢ىإ م٘ اإلاخل٣ي  ،زانت وؤهه يٗض واظهت ؤر ٖمل ٞجي ؤو ؤصبي ٦ ،ما ؤهه في آلان طاجه َمؼة الىنل بحن ال٣اعت
والىو ،بط يم ً٨اٖخباعٍ الىاظهت ؤو الخغيُت التي يلجا بلحها اإلاخل٣ي صاثما وَى يخىٚل في الىو ٧ي ال يديض ًٖ ال٨ٟغة الٗامت
التي يخ٣مهها َظا ألازحر – الىو  -مً زال ٫مٟغصاث وٖباعاث مٗيىت .ونض ١مً ٢ا " : ٫الٗىاويً ٞسخت لخإمالث ال٣غاءة "(.)1
في ألاؾُغ الخاليت ؾىداو٢ ٫غاءة الٗىىان مٗخمضيً ٖلى بٌٗ الضعاؾاث الؿاب٣ت وؤَمها ٦خاب زالض خؿحن خؿحن " في هٓغيت
الٗىىان" خيض ؾىٗخمض ٖلى الُغي٣ت التي اهخهجها في اؾخ٣غاء الٗىاويً الكٗغيت.
جىػٖذ البييت التر٦يبيت للٗىىان ٖلى مبخضؤ وزبر مًا + ٝمًا ٝبليه ويخ٩ىن الٗىىان في مجمله مً ٧لمخحن الٖب  /الجرص
ٞإما الالٖب ٣ٞض ظاء ه٨غة ومجيئه ه٨غة يىحي بلى هىٕ مً الؼثب٣يت في جدضيض َىيت َظا الالٖب ويٟخذ باب الاخخما ٫بال ؤن َظٍ
ال٨يىىهت اإلاجهىلت ٖغٞذ بةياٞت الجرص في مداولت لخدضيض هىٕ اللٗبت التي يلٗبها.
جديل ٧لمت الالٖب بلى هىٕ مً الخجغبت والخى٨ت والجهض والخدضر بيىما جديل مٟغصة الجرص بلى هىٕ مً الٗبصيت والهضٞت
والاخخما ٫والغبذ والخؿاعة والهضٞت والاؾدكغا ٝوالخٔ ٨ٞ ،ي ٠اؾخُإ َظا التر٦يب البؿيِ ؤن يستي ٫ججغبت خياجيت
ظؿضَا صعويل في ٢هيضجه.
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* هخـاض الليغي للعىوان ي الىم :
اهخـاض غير مباؿط

اهخـاض مباؿط
عب النرز

النرز

عب/الـاعط

* الٖب الجرص

اهخـاض بالفعل

اهخـاض بالومير

اهخـاض با ػم

*ؤوال * زاهيا

* بن ال٣هيضة لغميت
هغص

* ؤعبذ * ؤزؿغ

* ؤها

* ظؿمي

* زالشا * عابٗا

*ؤجدايل *ؤزُئ

* لي

* هٟسخي

* زامؿا *ؾاصؾا

*لم اظتهض
*زٟذ*ٞغخذ

* ؤوي

* ؤهار

* مهاصٞت

* مجي

* ظؿضر

* الشالر * واخض

* ال٣هيضة عميت هغص

*خاولذ

لخًىع الٗىىان يمً ظؿض الىو ؤَميت ٦بري ،خيض يٗخبر هىاة يضوع خىلها مىيىٕ ال٣هيضة  ،ويٟ٨ل ٖضم اهٟالث
ال٣اعت في جدبٗه للمؿحرة اإلاىيىٖاجيت لها  ،بهه ماقغ صاٖ ٫لى جأل ٠اإلا٣اَ٘ واوسجامها .
ٖلى نٗيض الاهدكاع اإلاباقغ هجض ؤهه بةم٩اهىا اؾخيباٍ الترؾيمت الخاليت :
الٖب

الجرص

ال٣هيضة

عميت هغص

الكاٖغ

عميت الجرص

َىا ٥جىخض بحن الالٖب والكاٖغ وال٣هيضة  ،خيض يكحر في ؤخض اإلا٣اَ٘ :
أها عب النرز،
أض ح حيىا وأدؼط حيىا ()2
زم في م ُ٘٣آزغ ي٣ى:٫
إن القليس ضمية هطز
ع ض عة مً ظ م()3
زم ي٣ى ٫في م ُ٘٣آزغ:
ولؼد ػو ضمية النرز
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ما بين مف رغ وفطيؼة ()4
ٞالكاٖغ  /الالٖب  /ال٣هيضة ليـ ؾىي عميت هغص  ،يُغح الؿاا ٫هٟؿه ب٣ىة َىا ٦ :ي ٠يم٨ىىا ؤن هدؿب ال٣اؾم اإلاكتر٥
ألا٦بر بحن قاٖغ والٖب و٢هيضة؟ َ ،ل هي اللٗبت التي يماعؾها الكاٖغ ٖلى ال٩لماث ليىلض ٢هيضة مبييت ٖلى اخخماالث الغبذ
والخؿاعة؟  ،وما خٔ الكاٖغ في ٢هيضجه ؟ ؤيً خٓىّ صعويل ٞحها وَى الظر جبرؤ مً ٗٞل الخل ٤بلى ٗٞل الامخشا٦ ٫ما َى
خا ٫خياجه؟ وَل ٢ىاٖض لٗبت ال٣هيضة هي هٟؿها ٢ىاٖض لٗبت الجرص؟.
ٖلى نٗيض آزغ هجض ؤن ٧لمت الجرص هي ألازغي جخىالض في الىو ابخضاء مً اإلا ُ٘٣الشاوي  ،ومً اإلاٗغو ٝؤن لؼَغة الجرص 6ؤوظه
وهي هٟؿها ٖضص الهٟاث واإلاالمذ وألامغاى اإلاىعوزت ؟ ٞهل جدخمل ال٣هيضة ؾخت ؤوظه هي ألازغي؟ ٦ما هلخٔ ؤن الٗضص زالزت
ج٨غع مغجحن ٦ما في ٢ىله:
ولست إ جاهب البئر
والصجطات الث ذ الوحيسات مالطاهبات()5
 ًٗٞؤر زالزت يخدضر صعويل؟ عبما يخدضر ًٖ طا ٥الخلى ٫الكٗغر الٛايت في الخماهي بحن الٖب وقاٖغ و٢هيضة.
مً هاخيت ؤزغي هجض ؤن الالٖب ٧ان خايغا في ال٣هيضة مً زال ٫الضيىامي٨يت الٟٗليت التي جًمىخه،ا ما يىحي بلى الخغ٦ت
والؿغٖت التي جهاخب اللٗب ،خيض ج٨غع الٟٗالن ؤعي وزٟذ ؤ٦ثر مً ٚحرَما ،ألن ؤؾاؽ اللٗبت الغئيت ؤو اإلاغا٢بت زم الخىٝ
الظر يصخب الغميت ،بيىما يدؿاوي ج٨غاع الٟٗل ؤعبذ  /ؤزؿغ ،ؤزُئ لئلقاعة بلى ؤهه ٧ان يغبذ خيىا ويسؿغ خيىا ،ويخ٨غع
خًىع ألاها والًمحر " لي " للخىظيه وظلب الاهدباٍ.
يدًغ الٗىىان بهٟخه اؾما بمٟغصاث مىخيت ج٨غع ٞحها الجؿض والخياة وألاها  /الىٟـ ٞ ،الالٖب خايغ بجؿضٍ وهٟؿه في
لٗبت الخياة  ،وهي لٗبت ٢ض جبضو آزاعَا مىدىجت ٖلى الجؿض م٨ىىهت بحن زىايا الىو.
 /2جمالية القطاء ي امل ن :
أ /ؿعطية السهـة :
حٗخمض َظٍ آلاليت " ٖلى اإلاؼاوظت اإلابضٖت بحن الى٣اثٌ واإلاخًاصاث ،ؤر بقاٖت الخجاوـ في الالججاوـ بُغي٣ت جاصر بلى
جىهج وجإل ٤الٗباعة الكٗغيت ( ، )6جدخٟي ال٣هيضة ومىظ بضئها وختى جهايتها بهظا اإلآهغ الجمالي الٟاجً الظر يؿخُي٘ مً زالله
الكاٖغ ؤن يدضر هىٖا مً اإلاٟاع٢ت ليخٟجن في جغني٘ الهىع الكٗغيت وحٛيحر همُها والابخٗاص بها ًٖ اإلاإلىٟٞ ٝي ٢ىله:
و زوض ي ي املعاح م البحط
أهقصوي هوضغ آزمي
ضأ املوج يلٌازوي ويـل يسي()7
مىظ بضء اإلا ُ٘٣وهدً هلخمـ ؤن صعويل زل ٤خـ الضَكت بمؼاوظخه بحن مٟغصة الىىعؽ ومٟغصة آلاصمي عٚم ازخالٝ
خ٣ىلهما الضالليت مً خ٣ل الخيىان بلى خ٣ل ؤلاوؿان ما ؤُٖى الجملت الكٗغيت جض٣ٞا مٗىىيا وؤخاَها بهالت مً ألاؾُىعة
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وعؾم لىا نىعة طاث خمل ؾغيالي لىجضٍ مغة ؤزغي في الٗباعة اإلاىاليت يؿدىٟغ ٢ضعاجه الكٗغيت وي٨مل اإلاكهض بجٗل اإلاىط
يهُاصٍ ويكل يضيه لي٨مل جٟانيل الهىعة ويٗؼػ ٖىهغ ؤلاصَاف بها.
ؤما في ٢ىله :
حين ثبسو الؼماء ضمازية
وأض وضز هح ت فج
مً ؿقوق جساض()8
يَ ٠٣ظا الخىلي ٠التر٦يبي الٟجاجي قاَضا ٖلى ٢ضعة صعويل في زل ٤الضَكت وَى ييخ٣ل بىا مً مىٓغ الؿماء الغماصيت ال٨ئيبت
الخاليت مً مٓاَغ البهجت بلى مىٓغ ظضاع مك ٤٣يٟخ٣ض إلاٗايحر الخماؾ ٪والجما ٫ليبدغ بىا في ظى ٖامغ بالؿ٩ىن وال٨أبت زم
يٗمض ٞجإة بلى ٦ؿغ َظا اإلاكهض التراظيضر الخامض بصخيء مً الخياة والاهبشا ١ظاٖال مً الىعصة ؤي٣ىهت جستي ٫ال٨شحر مً
الضالالث بٗض ؤن بض ٞحها ٖىهغ الخغ٦ت اإلاٟااج.
ب /ؿعطية الؼطز والحواض:
ؤنبذ الىو الكٗغر الٗغبي اإلاٗانغ يٗخمض ٖلى الٗضيض مً الٟىياث مً ؤظل الىنى ٫بلى طعوة الكٗغيت ٧الؿغص والخىاع
والضعاما وٚحرَا وههىم صعويل ليؿذ بمىإي ًٖ َظا الخضازل الٟجي ،خيض هجضٍ يٟخخذ ال٣هيضة بمكهض يخًمً الٗىهغ
الخىاعر في ٢ىله :
مً أها وى لنم
ما أ وى لنم ؟()9
و٦إهه يدضر طاجا ج٣ابله  ،طاجا يغيض ؤن يبىح لها ويهغر في وظهها في آلان طاجه ،طاجا يدضثها ًٖ ماييه وآالمه وآماله وعخلخه ٖبر
الخياة  ،طاجا ال حٗغٞه ؤو ال حٗغٖ ٝىه ؤهه الٖب هغص يخإعجر بحن الغبذ والخؿاعة وال حٗغ ٝؤهه ؾليل الهضٞت والخٔ ،لييخ٣ل بىا
ٖبر ؤظىاء ال٣هيضة بلى هىٕ آزغ مً الخىاع اإلا٣خًب ٦ظا ٥الظر ظغي بيىه وبيىه البدغ خيىما هاصاٍ  :جعاى إ ي ،في بقاعة مىه
بلى البدغ ب٩ل ما جىحي به َظٍ ال٩لمت مً صاللت الؿٟغ ،والًيإ والابخٗاص َى مً هاصاٍ ،واؾخسضامه ل٩لمت حٗا ٫بلي يىحي لىا
بصخيء مً الخىى ،و ٦إن البدغ هاصاٍ بلُ ٠صون ؤن ي٩ىن مضع٧ا ؤهه بهما يغيض انُياصٍ وقل يضٍ .هلخمـ ؤيًا خًىع اإلاىىلىط
الضازلي في ٢ىله:
يقوى املحب ي ػطه:
هو الحب لصبخىا اللاز ة
فخؼمع العاؿقة
وثقوى  :هو الحب  ،ي جي ويصهب
مالبرق واللاعقة()10
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بيىما هجض الؿغص ب٩ل ؤبٗاصٍ الصخىنيت والؼماهيت واإلا٩اهيتٗٞ ،لى نٗيض الصخىم هجض ؤهه باإلياٞت بلى خًىعٍ وخًىع جل٪
الظاث اإلااهشت التي زهها صعويل بإٚلب ؤٗٞا ٫ألامغ ٣٦ىله :اهخٓغيجي ،ازخهغيجي ،اخخًييجيٞ ،لتيعٖيجي ...و٧لها ؤٗٞا ٫جض٫
ٖلى عٚبخه في الخىخض مٗها والخمؿ ٪بها و٦إهه ؤمغ ممؼوط بغظاء .هجض ؤيًا خًىع الٗضيض مً الصخهياث  :الٖب الجرص ،ألام ،
ألاب ،الٗاثلت ،ال٣ابلت ،مٗلم الجٛغاٞيا ،اإلاؿاٞغ،الىبي ،الٟخاة ،ؾاعي البريض ،الىجاع ،باٖت الخؼ ،ٝألانض٢اء الجىض ،الغواة،
الُبيب.
ؤما ٖلى نٗيض الؼمان ٞةهىا هلخٔ ؤن الليل ٦ؼمً ج٨غع ؤ٦ثر مً ٚحرٍ ما يىحي بلى ؤن ػمً ال٣هيضة خىي ال٨شحر مً الهضوء
والؿ٨يىت والخإمل ٦ما يىحي بلى هىٕ مً الىخضة والخلى بالظاث وَى ما حٗؼػٍ ألابياث ألازحرة التي ٢اٞ ٫حها :
مً حؼً حض أوي أهام وحيسا
ف كغي إ جؼسي
وأكسق موهب

ي الخـا ألالم)11(...

٦ما يىحي ػمً ال٣هيضة بلى هىٕ مً الٗخمت والؿىصاويت التي جسيم ٖلى ظى ال٣هيضة .باإلياٞت بلى خًىع ؤػمىت ؤزغي ٧الٛض
والًخى وٚحرَا.
جخٗضص ألام٨ىت لدكمل البئر والبدغ والبدحرة و٧لها خاملت لضا ٫اإلااء الظر يٗجي الخياة و الاهبٗار وؤم٨ىت ؤزغي ؤ٦ثر خميميت
مً الكاٖغ ٦بىابت الضاع ،ومئظهت الجام٘ ،وال٣غي ،و٢مت الجبل ومىدضع الخ٣ل ،والخل ،وفي خًىعَا هلخمـ هىٖا مً
الاؾخظ٧اع ؤو الٟالف با. ٥بلى ظاهب الؿيىما وزكباث اإلاؿاعح ومخد ٠اللىٞغ واإلاضن الؿاخغة و٧لها ؤم٨ىت طاث ز٣ل صاللي .
ج /ؿعطية البيان والؼواز:
يلٗب الًٟاء الدك٨يلي صوعا َاما في جؼويض الىو ب٣ىاصيل جم ً٨ال٣اعت مً الخٛلب ٖلى مؿاعاث الىو اإلاٛل٣ت واإلا٨خٓت .
ولم ي ً٨الى٣ض في ٞيما ؾب ٤يىلي لهظا الىىٕ مً آلالياث ؤَميت ،بال ؤن الى٣ض اإلاٗانغ ٖمض بلى حؿليِ الًىء ٖلى الىو ٧امال
صون بَما ٫ؤر ظؼثيت مهما ٧اهذ ،باٖخباع ؤر ٖالمت في الىو بةم٩اجها ؤن ج٩ىن سٛغة ؤو ٞجىة البض مً ملئها ًٖ َغيٖ ٤مليت
ال٣غاءة٦ ،ما ؤن ال٨خاب اإلاٗانغون اؾدشمغوا َظٍ آلاليت الهي٩ليت و وْٟىَا يمً ظؿض الىو جىْيٟا ظماليا جهىيغيا ،وفي
َظٍ ال٣هيضة التي بحن ؤيضيىا هلخٔ ؤجها ٖامغة بالؿىاص ألجها في مٗٓمها مدا٧اة للماضخي وماضخي صعويل ٖامغ م٨خٔ
بالظ٦غياث ،زانت جل ٪التي جخٗل ٤بالظا٦غة البٗيضة
في مشل ٢ىله :
هجوت ملازفة :لىد أكغط مً هس عؼنطي
وألبر مً هحلة ثخىقل بين ظهوض الؼياج
ودفد لثيرا ع إدوجي وأبي
ودفد ع ظمً مً ظجاج
ودفد ع

ٌ وع أضهب
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وع

مط ػاحط فوق م صهة املسجس العالية

ودفد ع عىب السالية
يحس ل رساء ملبخىا)12(...
بال ؤن ؤ٦ثر م ُ٘٣يم٨ىىا مً ٞهم ؤبٗاص َظٍ آلاليت َى اإلا ُ٘٣الٗامغ باألٗٞا ٫خيض يم٨ىىا ؤن هخلمـ وظىص الخغ٦ت اإلاؿخمغة
والضاثمت في طا ٥الخضا ٘ٞاإلاؿخمغ لؤلٗٞا ٫في اإلا ُ٘٣آلاحي:
أمش  /أهطوى  /أضلى  /أكعس  /أهعى  /أهعى  /أكطخ /
أهبح  /أعوي  /أهازي  /أولوى  /أػط  /أبٌئ/
أهوي  /أد  /اج  /أػير  /أًير  /أض  /أض
 /أجعثر  /اكفط  /ادوط  /اظضق  /أوـق  /أجهف /
أعٌف  /أجعب  /أػغب  /أػقٍ  /أ ى  /أضلى/
أوس  /أض  /أض  /أثصلط  /اػم  /أبلط/
أهصي  /أهلوغ /أهمؽ  /أكطخ  /أػحٌي  /أئً
 /أجً  /أهل  /وألثر  /أػقٍ  /أعلو  /وأهبٍ
 /أزمى  /ويغمى ع ي )13(/
بيىما هجض البياى يُػى ٖلى م ُ٘٣آزغ في ٢ىله:
دل النواليؽ يذحل ألامط
ليؽ الؼ اى  :م ؟
بل ملاشا؟ ولي ؟ ومً()14
ٞال م٩ان لؤلظىبت ٖلى َظٍ ألاؾئلت التي جٟصر لىا ًٖ طا ٥ال٣ل ٤الىظىصر الظر ٧ان صعويل يداو ٫ال٣بٌ ٖليه واهتها٥
ؤ٢ىٗخه ٖبر بىابت الؿاا ،٫ل٨ىه ٧ان وفي ٧ل مغة يٟلذ مىه ويخملو الوٗضام ظىاب يغضخي وعي صعويل وحجم بصعا٦ه وجهىعاجه.
ز /ؿعطية ػحفهام :
الؿاا ٫في الكٗغ َى طا ٥الي٣حن اإلاغجب ،٪بهه بصعا٦ىا اإلاتر٢ب للخٓت ال٣بٌ ٖلى اإلاٗجىَ ،ى جل ٪الاؾخمغاعيت الؼثب٣يت التي
ججبرها ٖلى َغح الؿاا / ٫الٟش ،الؿاا ٫الظر يدـ الكاٖغ مً زالله ؤهىا همل ٪الجىاب ؤو ؤهىا هغيض مً آلازغ " اإلاخل٣ي" ؤن
يجيبىا بالُغي٣ت التي هغجًحهاٞ ،الكاٖغ وَى يُغح الؿاا ٫بهما َى يداو ٫ؤن يدض مً ٚيبىبخه في مىاظهت اإلاضي اإلادؿ٘ لل٩لماث
وصالالتها ،مدضصا لىا مؿاعا يغؾم مٗاإلاه بض٢ت مً زال ٫بخضازياث ؾااله ٧ي يُلٗىا ٖلى ما يغيض ويغيدىا مً مٛبت البدض ،و
ي٣لو اإلاؿاٞت بحن ما يغيض ؤن ي٣ىله وبحن الاخخماالث ال٨شحرة التي هُغخها ويستيلها ،ويمىذ طاجه ٞغنت الاؾخمخإ مٗىا بخىعَه في
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لٗبت ال٣غاءة مً زال ٫جىاعيه ٢ " ٥اعت" زل٢ ٠ىإ الؿاا .٫و٢ض ظاءث َظٍ ال٣هيضة ٖامغة باالؾخٟهام خيض هجض ؤن ٖباعة
مً أها وى لنم /ما أ وى لنم ؟ ج٨غعث خىالي 05مغاث مىظ بضايت ال٣هيضة وختى جهايتها ،وب ٌٛالىٓغ ًٖ ؤَميت ج٨غاع
الٗباعة مً خيض ؤهه " يؿهم في جدضيض ق٩ل ال٣هيضة الخاعاي ،وفي عؾم مٗالم الخ٣ؿيماث ألاولى أل٩ٞاعَا"( )15هجض ؤن ج٨غاع
الاؾخٟهام ؾاَم في حٗؼيؼ البييت الضالليت لل٣هيضة ومىذ ال٣اعت ٞغنت البدض ًٖ ألاظىبت اإلاخىاعيت زل ٠حجب ألاؾُغ
الكٗغيت التي جلذ َظٍ الٗباعةٞ ،مشال في ٢ىله:
مً أها وى لنم
ما أ وى لنم
مان يمنً أ ألون أها مً أها
مان يمنً أ ألون هىا()16
ٞالؿاا ٫الظر َغخه صعويل وجملو مً الجىاب ٖىه بهما َى ؾاا ٫جضازلذ مً زالله بخضازياث الهىيت وال٨يىىهت ،لترؾم لىا
مٗلما خاٞال بالًيإ ،يمً مجاَ ٫المي ال خضوص له.
وفي ٢ىله :
زوض ي ي حياجي
ػو أه ،
عىسما علمح ثطاثيلها ،
لد  :هل مً معيس؟
وأو ست ىسيلها
رم حاولد جعسيلها)17(...
بن خلى ٫الاؾخٟهام في َظٍ الهيٛت الخىانيت ال٣غآهيت يىحي بلى هىٕ مً الاؾدؿالم الىاع ٝإلاا جٟغيه الخياة مً جٟانيل٦ ،ما
يم٨ىىا ؤن وؿخيخج ؤن صعويل يكٗغ بإهه ؤزُإ خيىما جغ ٥الخياة جل٣ىه جغاجيلها صون ؤن ي٣اومها ؤو يداو ٫طل ،٪ألن ٖباعة هل
مً معيس ؟ جىحي بلى الىاع /ظهىم التي جضٖ ٫لى الخُإ ؤو الخُيئت ويٗؼػ َظا الخسغيج ٢ىله وؤو٢ضث ٢ىضيلها زم خاولذ حٗضيلها...
وجل ٪الى٣اٍ الشالزت اإلاترانت زل٧ ٠لمت الخٗضيل والتي جضٖ ٫لى مؿحرة خاٞلت بالخُإ والخهىيب.
الهىامل:
1ـ زالض خؿحن خؿحن  ،في هٓغيت الٗىىان  ،مٛامغة جإويليت في قاون الٗخبت الىهيت  ،م.270
 ،2009م.35
 2ـ مدمىص صعويل  ،ال ؤعيض له\ر ال٣هيضة ؤن جيخهي  ،عياى الغيـ لل٨خب واليكغ،1ٍ ،
3ـ اإلاهضع هٟؿه  ،م.43
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4ـ اإلاهضع هٟؿه  ،م.40
5ـ اإلاهضع هٟؿه.36
6ـ ٞاثؼ الٗغاقي  ،هاٌَ خؿً  ،ال٣هيضة الخغة  ،مدمض اإلااٚىٍ ؤهمىطظا  ،مغ٦ؼ ؤلاهماء الخًاعر ،1ٍ ،م.89
7ـ مدمىص صعويل  ،ال ؤعيض لهظر ال٣هيضة ؤن جيخهي  ،م.39-38
8ـ اإلاهضع هٟؿه  ،م.51
9ـ اإلاهضع هٟؿه  ،م.35
10ـ اإلاهضع هٟؿه  ،م.46-45
11ـ اإلاهضع هٟؿه  ،م.55-54
12ـ اإلاهضع هٟؿه  ،م.40
13ـ اإلاهضع هٟؿه ،م.41
14ـ اإلاهضع هٟؿه  ،م.48
 ، 2001م.101
15ـ ٞهض هانغ ٖاقىع  ،الخ٨غاع في قٗغ مدمىص صعويل  ،اإلااؾؿت الٗغبيت للضعاؾاث واليكغ،1ٍ ،
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ألاػؽ الجمالية لإلبسا الـعطي
طاء ي لحاب حياجي الـعط لل ح عبس اللبوض
أ.فايع لولو  /جامعة محمس الـطي مؼاعسية ـ الجعائط ـ
اإلالخو :
ل ً٨نالح ّ
مخمحياّ ،
ل٣ض ُٖغ ٝنالح ٖبض الهبىع قاٖغا له خًىعٍ ال٣ى ّر ،و٧اجبا مؿغخيا ّ
الىا٢ض لم يل ٤اَخماما ٦بحرا ،وَظا
ّ
وألهه ٧ان مامىا بيماها ٖٓيما بال٩لمت الهاص٢ت ّ
ما ؤزاع ًٞىلىا إلاٗغٞت ؤؾـ عئاٍ ّ
الى ّ
٣يت التي ال حكىبها قاثبت ٞإعصها ؤن
الى٣ضيت،

ه٨كّ ٠
ؾغ َظٍ ال٩لمت.

ومً زم زههىا َظٍ الضعاؾت لؤلؾـ الجماليت لئلبضإ الكٗغر في هٓغ نالح ٖبض الهبىع مً زال٦ ٫خابه " خياحي في الكٗغ
"طل ٪ؤن له ٦خاباث هثريت ٖضيضة ،بال ؤن َظا ال٨خاب َى ؤخؿً ٦خبه ،وؤوز٣ها حٗبحرا ًٖ ٨ٞغٍ ّ
الى٣ضر إلاا يدخىر ٖليه مً ّ
ماصة
ه٣ضيت واؾٗت حٗغى هٓغيت مخ٩املت في ه٣ض الكٗغ٨ٞ ،ما يهلر َظا ال٨خاب لي٩ىن وزي٣ت مً وزاث ٤جاعيش ّ
جُىع ألاصب الٗغبي
ّ
ٞةهه يهلر ٦ظل ٪لي٩ىن نيٛت ّ
.
مخ٣ضمت لى٣ض َظا ألاصب وا٦خىاٍ ٢ضعجه ٖلى الاهُال٢ت هدى آٞا ١اإلاؿخ٣بل
اإلاٗانغ،
و٢ض قٛلخه في َظا ال٨خاب الٗضيض مً الً٣ايا مجها ٖلى ؾبيل اإلاشا ٫ال الخهغً٢ :يت الدك٨يل في ال٣هيضة ،التي يغاَا
يغوعيت في بىاء ال٣هيضة  ،وً٢يت الظاجيت واإلاىيىٖيت وَى ال يٟهل بيجهما ،وٖال٢ت الكٗغ بال٨ٟغ  ،وَى يٗخ٣ض ؤهه ال يجىػ
ّ
ّ ّ
بل ال يم ً٨الٟهل بيجهما ٞ ،هما وظهان لٗملت واخضة ٦ ،ما ّ
مبيىا ؤهه ليـ َىا ٥لٛت قٗغيت
جُغ ١بلى مؿإلت اللٛت الكٗغيت،
ّ ّ
ّ ّ
زانت بالكٗغ ولٛت هثريت زانت ّ
اللٛاث ّ
الٛىيت هي جل ٪التي ججض ٞحها عمؼا
يغًإن اللٛت ال٣ٟحرة حٗجي ٨ٞغا ٣ٞحرا ،وؤن
بالىثر٦ ،ما
ميخت ّ
مدىُت في ال٣ىاميـ ،ول ً٨عمىػا ّ
ل٩ل اإلاضع٧اث الخؿيت ،والىظضاهيت التي يىاظهها ؤلاوؿان ال عمىػا ّ
خيت ظاعيتالاؾخٗما٫
ّ
في الخياة اليىميت ،وَى بظل ٪يغ٨ٞ ٌٞغة ال٣امىؽ الكٗغر التي ٧اهذ ؾاثضة مً ٢بل ،و٢ض جإزغ في َظا الجاهب بـ :ث.ؽ.
ّ
بليىث الظر اقتهغث ٢هاثضٍ با٢ترابها مً الخضيض اليىمي ول ً٨في اإلا٣ابل جدؿم َظٍ اللٛت بالجؿاعة وال٣ىة.
ّ
يا٦ض َظا اإلاىّ ،٠٢
ول٨ىه يًٟي ٖليه إلاؿت ه٣ضيت حُٗي
وٖاص ؤيًا بلى بق٩اليت جىْي ٠الترار وألاؾُىعة في الكٗغ ،خيض
له ّ
مبرعاث ٖلميت.
ثوً ـ ـ ــة
٧ان نالح ٖبض الهبىع يٗيل في بدغ َاثج مً الاهٟٗا ٫الكٗغر الهازب مغة ،وفي ّ
ظى مً الخ٨ٟحر الهاصت مغة ؤزغي
ّ
الٟجي وال٨ٟغر ،لظل ٪ظاءث ٦خاباجه ّ
الىخاط ّ
وَىما ناخب ٢غاءجه في عخاب ّ
الىثريت ظامٗت بحن ؤنالت الكٗغ ،وعػاهت ال٨ٟغ وص٢ت
الىثر الٗغبي ،و٢ض جغاوخذ ٦خاباجه بحن ّ
يٗضون بًٗها مً ٖيىن ّ
الى٣ض ،ألامغ الظر ظٗل ّ
ّ
الى٣اص ّ
ّ
والخإمل الجمالي في
الى٣ض ألاصبي
ّ
ججلى طل ٪بىيىح في ٦خابه " خياحي في الكٗغ " بط ٖالج ٞيه الٗضيض مً الً٣ايا ّ
ٞلؿٟت ّ
الى٣ضيت
ال ًٟومؿاثل ال٨ٟغ  ،خيض
الى٣اف خىلها بحن ّ
وال٨ٟغيت والٟلؿٟيت ،والتي َاّ ٫
الى٣اص ؾىاء في ال٣ضيم ؤو في ٖهغها الخضيض.
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خـ ه٣ضر وإ ،و٨ٞغ ٞلؿٟي هاضجّ ،
و٢ض ٧ان لهالح ٖبض الهبىع نىجه اإلاؿمىٕ في َظٍ الً٣ايا اإلاسخلٟت ،إلاا له مً ّ
ولٗل
ّ
ؤَم َظٍ الً٣ايا ً٢ :يت ماَيت الكٗغ و٦يٟيت نياٚخه ،ومٗايحر ظىصجه ووْيٟخه ،وج٣ىياجه الجماليت٦ ،خىْي ٠الترار
ّ
وألاؾاَحر ال٣ضيمت ...وً٢ايا ؤزغًٗضيضة  ،ل٨ىىا ؾجر٦ؼ في َظا اإلا٣ام ٖلى ألاؾـ الجماليت لئلبضإ الكٗغ ٦ما ججلذ في ٦خابه "
خياحي في الكٗغ "
ّ
 -1الخـني ــل ي القليس :
ختى باث يٗخ٣ـض ّ
وٞىيت في الكٗغ ّ
آمً نالح ٖبض الهبىع بيماها مُل٣ا ب٨ٟغة الدك٨يل ٦خ٣ىيت ظماليت ّ
ؤن
<< ال٣هيضة التي جٟخ٣ض الدك٨يل جٟخ٣ض ال٨شحر مً ّ
مبرعاث وظىصَاٞ ،ال٣هيضة ليؿذ مجمىٖت مً الخىاَغ ؤو الهىع
ّ
مىٓم جىٓيما ناعما>>( .)1وٖٟىيا في الى٢ذ هٟؿهٞ ،ليـ للٗ٣ل ههيب ٞيه ،بل ّ
ؤواإلاٗلىماثّ ،
بن
ول٨جها بىاء مخضامج ألاظؼاء
الٟىيت مشله مشل اإلا٣ضعة ٖلى الىػن وج٩ىيً الهىعةّ ...
الدك٨يل يهبذ لضي الكاٖغ << هىٖا مً الٛغيؼة ّ
بن اإلا٣ضعة ٖلى الدك٨يل
م٘ اإلا٣ضعة ٖلى اإلاىؾي٣ى َما بضايت َغي ٤الكاٖغ وظىاػ مغوعٍ بلى ٖالم ّ
ال ًٟالٗٓيم>>( )2طل ٪ؤن الدك٨يل َى الظر يلملم
ؤقالء ال٣هيض ويؼيض في جماؾ٨ها واهًمام وخضاتها .
ّ
حؿمحها بالهي٩ل خيض جغي ّ
و٢ض ّ
جدضزذ هاػ ٥اإلاالث٨ت ًٖ ٨ٞغة الدك٨يل وهي ّ
ؤن << ال٣هيضة ليؿخمىيىٖا ٞدؿب وبهما هي
جدضصٍ ّ
مبجي في َي٩ل>>( ،)3ووْيٟت الهي٩ل ـ ٦ما ّ
الىا٢ضة ـ هي ّؤهه << ّ
يىخض ال٣هيضة ويمىٗها مً الاهدكاع والاهٟالث ّ
مىيىٕ ّ
ويلمها
صازل خاقيت ّ
مخمحية>>(ٞ )4الدك٨يل َى باليؿبت لل٣هيض ٧اإلَاع باليؿبت للىخت الٟىيت .
ول٨ىه ّ
ؤن ال٨ما ٫لل٣هيضة ال ّ
يخد ٤٣بةخ٩ام بىائها ٞدؿبّ ،
ويغي نالح ٖبض الهبىع ؤيًا ّ
يخد ٤٣بخىٞحر ٖىهغيً آزغيً
َما:
 العىلط ّألاوى :ما ّ
يؿميه بالظعوة الكٗغيت وهي << :ليؿذ طعوة باإلاٗجى الظر هجضٍ في الضعاما ،وبن ماهد جدىر ٖىهغا
ول٨جها شخيء آزغ يكبه ما انُلر ٖليه ّ
اميا>>(ّ )5
صع ّ
الى٣اص ال٣ضامى" ببيذ ال٣هيض" الظر جضوع خىله ال٣هيضة مً بضايتها بلى
جهايتها .
ووْيٟت الظعوة ج٨مً في ّؤجها << ج٣ىص ّ
٧ل ؤبياث ال٣هيضة بلحها وحؿاَم في ججلياتها وجىىيغَا>>( .)6ويسخل ٠م٩ان الظعوة مً ٢هيضة
بلى ؤزغي ٣ٞ ،ض جإحي في البضايت ٦ما ٢ض جإحي في الىؾِ وفي ٢هيضة ؤزغي جإحي في جهايتها ،و٢ض جسخٟي في ْالّ ٫
الخٟانيل الض٢ي٣ت
لل٣هيضة ٞال وؿخُي٘ بصعا٦ها بؿهىلت.
ويًغب لىا مشاال ٖلى طل ٪ب٣هيضة الكاٖغ الؿ٨ىضعر اليىهاوي" ٧اٞاٞيـ " في اهخٓاع البرابغة" جضوع خى ٫جهىع اإلاٟاع٢ت
بحن اهخٓاع اإلاضيىت إلاجيء البرابغة وٖضم مجيئهمّ ،
ٞالىاؽ ٢ض ّ
ججمٗىا في اإلايضان ،ومجلـ
ّ
ّ
جىٟ٢ذ ظلؿاجه ًٖ ّ
ؾً الكغاج٘ ،وؤلامبراَىع ٢ض اؾدي ٔ٣مب٨غا وظلـ ٖلى ؤبىاب اإلاضيىت الغثيؿيت في ؤبهى ػيىت
الكيىر ٢ض
ّ
ٖهحهمّ ،
ييخٓغَم ،يصخبه ال٣ىانلت والىبالء الظيً اعجضوا ٖباءاتهم الخمغاء ،ولبؿىا ؤؾاوعَم  ،واعج٨ؼوا ٖلى ّ
ول ً٨البرابغة لم
يإجىا ًٞاٖذ بظلٞ ٪غنت الخالم:
إلااطا ّ
خل َظا الايُغاب ٞجإة
ٞا٦دؿذ وظىٍ ّ
الىاؽ َظٍ الجهامت
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إلااطا جسلى الكىاعٕ واإلاياصيً بهظٍ الؿغٖت
ويٗىص ٧ل اوؿان بلى بيخه مش٣ال بال٨ٟغ؟!
ل٣ض َبِ اإلاؿاء ،والبرابغة ما ؤجىا
وظاء ٢ىم مً الخضوص ي٣ىلىن:
ّ
بهه ليـ ّزمت بغابغة !
وآلان ماطا جهى٘ بضون البرابغة
()7

٣ٞض ٧اهىا هىٖا مً الخالم!
ٞالخٟانيل جترا٦م مً ّؤو ٫ال٣هيضة ّ
بن الظعوة في َظٍ ال٣هيضة هي جهايتهاّ ،
ّ
ختى ٢غب جهايتها لخجلى مىٟ٢ا ماّ ،
زم ما يلبض ّ
٧ل
ّ
طل ٪ؤن يغج ٟ٘باعجٟإ الظعوة ،وي٨دؿب صاللخه بٗم٣هما ،وَىا يٗىص ال٣اعت ّ
مغة زاهيت ٖلى يىء الظعوة ألازحرة ل٩ي يٗيض ج٣ضيغ
الخٟانيل ألاولى.
العىلط الثاوي:يغي ٞيه نالح الػما ألخ٩ام البىاء الك٨لي لل٣هيضة وَى ٖىهغ الخىاػن ،بمٗجى ؤن ي٩ىن في ال٣هيضة جىاػن بحن
ٖىانغَا اإلاسخلٟت مً نىعة وج٣ضيغ ،ومىؾي٣ى ،وَى يغي ّ
ؤن ّ
ل٩ل ٢هيضة جىاػجها الخام ومىُ٣ها الظر ال يخ٨غع ؤبضا ،ويخد٤٣
َظا الخىاػن بىؾاثل مسخلٟت << ٣ٞض ي٣ىم ٖلى اخخٟا ٫ال٣هيضة لللوض٦ ،ما ي٣ىم ٖلى ّ
زلىَا مجها خحن يٗخمض الكاٖغ ٖلى
<<
الخ٣ضيغ>>(ٞ )8ال٣هيضة هي التي جٟغى ٖلى ناخبها َظا الخىاػن الظر يٗض ّ
الؿمت ألازغي في الدك٨يل التي جخأػع م٘ البىاء
ّ
مخجؿض>>(.)9
لخُٗي ال٣هيضة خياتها اإلاخد٣٣ت بديض ال جهبذ مجغص بخؿاؽ ٞدؿب ،بل هي بخؿاؽ
ويٗغى لىا ّ
الىا٢ض مشاال ٖلى الخىاػن في ال٣هيضة مً زال ٫ؾغصٍ ل٣هيضة "" ٢ىبالر زان" لـ٧ :ىلىعصط التي ي٣ىم جىاػجها ٦ما يغي
ّ
نالح ٖبض الهبىع ٖلى الهىعة التي جسلىمجها ٢هيضة " ٧اٞاٞيـ" بديض ّ
ؤن َظٍ ال٣هيضة لىج٨كٟذ ٢ليال ل٣ٟضث جىاػجها:
في ػهاصوّ ،
٢غع ٢ىبالر زان
ؤن يبجي ّ
٢بت اللظة
خيض يجغر ؤ ٠٦الجهغ ّ
اإلا٣ضؽ
ّ
يهب في جهغ ال جُل٘ ٖليه الكمـ
بلى ؤن
خيض ٧اهذ جؼَغ ٦شحرا مً ألاشجاع
وجىظض ٚاباث ٢ضيمت ٢ضم الخال٫
ول ً٨آٍ جلّ ٪
الهىة الغومىدي٨يت اإلاىدضعة
بلى ؤؾٟل ّ
الخل ألازًغ ٖبر ُٚاء ؤشجاع الهغو٫
وٖلى َظا ّ
ّ
يخجؿض جىاػن ال٣هيضة في بىاء َظٍ الؿلؿلت اإلاترا٦مت مً الهىع الُبيٗيت التي يٗاص ٫بها الكاٖغ ؤخاؾيؿه
الىدى
>> ()10

الباَىيت ومىاٟ٢ه الخانت.
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ولىاػ ٥اإلاالث٨ت ؤر آزغ في الدك٨يل ؤو الهي٩ل خيض جغي ّ
ؤن الهيا٧ل جسخل ٠بازخال٢ ٝضعاث الكٗغاء الخٗبحريت وجٟاوث
ع
مىاَبهم ّ
ّ
الٟىيت ،والهي٩ل الجيض َى الظر يمل ٪نٟاث ؤعبٗت :الخماؾ ،٪الهالبت ،الٟ٨اءة ،الخٗاص.٫
1ـ الحماػوَ:ى << ؤن ي٣يم الكاٖغ جىاػها ص٢ي٣ا بحن الٗىانغ الىظضاهيت والٗىانغ ال٨ٟغيت>>( )11بديض ال يٛلب ّؤيا مجهما ٖلى
آلازغ ّ
مما ياصر طل ٪بلى ج٨ٟي ٪بحن ال٣هيضة بلى ٖىانغ مخىازغة مً الاهٟٗاالث وألا٩ٞاع.
الل بة:حٗجي ؤن ي٩ىن<< َي٩ل ال٣هيضة الٗام ّ
2ـ ّ
مخمحيا مً خيض الخٟانيل التي يؿخٗملها الكاٖغ للخلىيً الٗاَٟي والخمشيل
ال٨ٟغر ،وؤن ججغر الهىعة والٗىاَ ٠بديض جُػى ٖلى الخِ ألاؾاسخي في الهي٩ل>>(ٞ )12ال يؿغ ٝالكاٖغ في بيغاص الٗاَٟت ٖلى
خؿاب الهىعة الجماليت.
جىخضٍ واؾخ٣الله بمٗجى ّ
ألاوّ << ٫
 3ـ النفاء ٟ٦:اءة الهي٩ل حٗجي في اإلا٣ام ّ
ؤن ٖىانغٍ الًغوعيت ّجخدض لخجٗل مىه وخضة ٢اصعة
ّ
ّ
>>()13
وجخدَ ٤٣ظٍ الٟ٨اءة مً زالٖ ٫ىهغيًّ :
ألاو ٫لٛىر وآلازغ مجاػر
ٖلى ؤلاباهت اإلاؿخ٣لت ًٖ ّؤيت ٖىانغ زاعظيت ؤزغي...
ّ
اللٛىر ٞهى ألاصاة الىخيضة في ٟ٦اءة الهي٩ل ،لظلّ ٪
ّ
البض مً ويىح مٗىاَا الظر يؿاَم في جٟؿحر
ٞإما باليؿبت للٗىهغ
ّ
اإلاىاّ ،٠٢ؤما الٗىهغ اإلاجاػر اإلاخجلي في الدكبحهاث والهىع ٞخ٨دؿب ٢يمتها مً صوعَا في بىاء الهي٩ل ،ونلتها بمٗاهحها ال بهلتها
بظاجيت الكاٖغ.
ّ
 4ـ الحعازى :يغاٍ يغوعيا ألهه << :ي٣يم جىاػها بحن ؤظؼاء الهي٩لٞ ،خخٗا٢ب الهىع والاهٟٗاالث ،وجخىالى َظٍ ألا٩ٞاع ب٣يم مدؿاويت
ختى ّ
جاصر بلى خخميت ال٣هيضة>>()14وجىاػجها واٖخضالها.
وبهظا جخالخم ؤظؼاء ال٣هيضة وجترابِ لخ٩ىن ّ٦ال مخ٩امال َضٞه جغ ٥ألازغ في اإلاخل٣ي ،ول٣ض ٢ا ٫ظىجهّ << :
ال ًٟحك٨يل ٢بل ؤن
ي٩ىن ظماال>>()15بمٗجى ؤهه بىاء ٢بل ؤن ي٣ضم مٗجى مٗيىا ؤو ؤزغا ما .
ّ
-2الل ــغة الـــعطية
بن الجضيغ بالظ٦غ في َظا اإلا٣ام ّ
ّ
ؤن الٗال٢ت بحن اللٛت اإلاٗياعيت واللٛت الكٗغيت جخٛحر مً ػمً بلى آزغ ،بل جخٛحر ؤيًا في بَاع
الخ٣بت الؼمىيت الىاخضة ،وَظٍ الٗال٢ت جسخل ٠مً قاٖغ بلى آزغ ،وبطا ٧اهذ اللٛت اإلاٗياعيت ججض جبريغَا مً زاعظها في ه٣ل
ال٨ٟغ ؤو الاجها ٫اإلاباقغ بحن البكغ؛ ٞهي وؾيلت وليؿذ ٚايت،ؤر ؤجها ج٨خٟي بالىْيٟت الخىانليت ٗٞ ، ِ٣ٞلى الٗ٨ـ مً
طلٞ ٪ةن اللٛت الكٗغيت ججض جبريغَا -وبالخالي ج٨دؿب ٢يمتها  -في طاتها ّ .بجها لظاتها ٚايت طاتهاٞ ،هي الىؾيلت والٛايت في آلان طاجه.
ّ
ّ
ول٣ض ق٩لذ اللٛت في الكٗغ الخضيض بق٩اليت ٦بريٞ ،لم حٗض مجغص ٢الب يً٘ ٞيه الكاٖغ مكاٖغٍ وؤ٩ٞاعٍ؛ وبهما اللٛت
هي ج٣ىيت ظماليت وآليت ّ
ٞىيت في ال٣هيضة اإلاٗانغة لظل ٪ؤوظض قٗغاء َظا الٗهغ ألهٟؿهم لٛت ظضيضة جخٗاعى م٘ همِ اللٛت
التي ٧اهذ للكٗغ ال٨الؾي٩يٞ ،هي ج٣ىم ٖلى جدُيم الُبيٗت الىْيٟيت الخل٣اثيت للٛت .وبطا ؾلمىا ّ
بإن اللٛت وزي٣ت الهلت
بالٗهغ والٓغو ٝالاظخماٖيتّ ،
ٞةن لٛت َظا الٗهغ هي لٛت ؤلاوؿان الٗاصر ال لٛت اإلالى ٥وألابُا.٫
ألن الكٗغاء ا٢خىٗىا ّ
وبهظا ا٢تربذ لٛت الكٗغ مً لٛت الخياة اليىميتّ ،
بإن الجماليت ج٨مً في البؿاَت والٟٗىيت ال في
الخٗ٣يض والؼزغ ٝاللٟٓي  ،و٢ض بلٛذ َظٍ البؿاَت طعوتها في ٢هيضة " ألاعى الخغاب" لـ :ث.ؽ.بليىث التي ٧اهذ مجهال ومىبٗا
لكٗغاثىا اإلاٗانغيً إلاا اخخىث ٖليه مً ج٨شي ٠صاللي وظؿاعة لٛىيت ي٣ى ٫نالح<<:خحن جىٟ٢ذ ٖىض الكاٖغ ث .ؽ .بليىث في
مُل٘ الكباب لم حؿخىٟ٢جي ؤ٩ٞاعٍ ّؤو ٫ألامغ ب٣ضع ما اؾخىٟ٢خجي ظؿاعجه اللٛىيت ٣ٞض ّ
٦ىا -هدً هاقئت الكٗغاء -هدغم ٖلى ؤن
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ّ
مىًضة جسلى مً ّؤيت ٧لمت ٞحها قبهت الٗاميت ؤو الاؾخٗما ٫الضاعط>>( .)16وَ٨ظا هؼلذ اللٛت الكٗغيت مً
ج٩ىن لٛخىا مىخ٣اة
ال٣هىع لخ٣ترب مً اللٛت اليىميت.
ّ ّ
الى٣ضيت بأ اء مجمىٖت مً ّ
و٢ض امخؤلث الؿاخت ّ
الً٣يت ـ اللٛت الكٗغيت الجضيضة ـ ٞمجهم مً ٧ان
الى٣اص الظيً َغخىا َظٍ
ع
ّ
اللٛت ألا٢غب بلى لٛت الخياة اليىميت .و٧ان نالح مً بحن َاالء ّ
ّ
الى٣اص الظيً خاولىا مٗالجت َظٍ
مايضا ،ومجهم مً ٖاعى َظٍ
الً٣يت مٗالجت ممىهجت خيض اهُل ٤مً ؤؾاؾحن َما:
ّ
ّ ّ
اللٛاث ّ
ّ
اللٛاث التي هجض ٞحها عمىػا ل٩ل اإلاضع٧اث ّ
الخؿيت والىظضاهيت التي يىاظهها ؤلاوؿان .وهي عمىػ يجب
الٛىيت هي
ألاوى :ؤن
خيت ظاعيت الاؾخٗما ٫في الخياة اليىميت ،ال عمىػا ّ
ؤن ج٩ىن ّ
ميخت مضٞىهت في نٟداث اإلاٗاظم ال٣ضيمت.
ّ ّ
ؤن اللٛت ال حٗغ ٝالتراصٞ ٝليـ َىا ٥لٟٓت مٗاصلت الضاللت للٟٓت ؤزغي حٗاصال جاماٞ ،الخب ليـ َى الك ٠ٛؤو
الثاوي:
ّ
الٗك ،٤بل بن ل٩ل مً ألالٟاّ الشالزت صاللتها الخانت بها التي جسخل ًٖ ٠صالالث اللٟٓت ألازغي،
<< وبهظا اإلاٗجى ليـ َىا ٥ل ٟٔؤظىص مً ل ٟٔؤو ؤ٦ثر بالٚت ،بل َىا ٥ل ٟٔؤ٦ثر نض٢ا ،وؤوضر صالل ــت
مً ؾىاٍ ،وبهظا وخضٍ يهبذ ظضيغا باالؾخٗما )17(>>٫صون ٚحرٍ مً ألالٟاّ ألازغي  ،وطل ٪خؿب الؿيا ١الظر يغص ٞيه .
ّ
الى٣اص الٗغب ال٣ضامى وجىنلىا بلى ّ
ج ًُٟلها الٗضيض مً ّ
ؤن اللٛت الٗغبيت لٛت ٚىيت إلاا
وَظٍ الىُ٣ت َغخذ ٢ضيما ،و٢ض
جمل٨ه مً مٟغصاث وؤلٟاّ  ،و٦ظا إلاا لها مً ٢ضعة ٖلى الخٗبحر ًٖ اإلاضع٧اث الخؿيت واإلاٗىىيت.
٦ما ٧ان للٛت الٗغبيت مى ٠٢مدا ٔٞمً ؤلٟاّ الخًاعة الجضيضة ،وَظا اإلاى ٠٢اوٗ٨ـ ٖلى لٛت الكٗغ بك٩ل ؤو بأزغ ،بط
٧ان بٌٗ الكٗغاء ّ
يخٟٟٗىن << ًٖ اؾخٗما ٫ؤر ل ٟٔظغي اؾخٗماله في الخياة الٗاصيت عٚم ّ
ٖغبيخه الصخيدت بيشاعا للؼيىت ٖلى
ّ
اللٛت الكٗغيت اعجبِ بالكٗغ الٗغبي مىظ ال٣ضم ،بط ٧ان الكٗغاء ّ
يخسحرون ألالٟاّ
الهضَ .)18(>>١ظا اإلاى ٠٢اإلاخٗالي ججاٍ
الٗغبيت الٟهيدت التي لم ججغ ٖلى ؤلؿىت ّ
ّ
الٗاصيحن.
الىاؽ
ّ
ّ
اللٛت الكٗغيت ظٗلها ّ
ّ
مدىُت زامضة ؤميل بلى ال٣امىؾيت مجها بلى الكٗغيت .ول٩ي هبض
ولَ ً٨ظا اإلاى ٠٢اإلادا ٔٞججاٍ
الخياة في َظٍ اللٛت ،وهجيٕ ٖجها َظا الٗ٣م ي٣ترح نالح ٖبض الهبىع وٚحرٍ مً صٖاة الخضازت الكٗغيت ٦إمشا : ٫يىؾ ٠الخا،٫
ّ
ّ
وهؼاع ٢باوي ـ اإلاٗغو ٝبكٗغيت البؿاَت ـ وٚحرَم الخدغع مً ظمىص اللٛت ال٣امىؾيت والاهٟخاح ٖلى اللٛت الخًاعيت الغا٢يت
ّ
الخدغع هابٗت مً بج٣اهىا للٛت بالٗىصة بلى الترار ،ؾٗيا بلى بٗشه مً
اإلاؿخىٖبت لل٨ٟغ الخضيض ٖلى ؤن ج٩ىن وؾاثلىا بلى َظا
ظضيض وبُٖاثه قغٖيت الخياة ،مداولحن في طل ٪بصعاٚ ٥ىاٍ الٟاثّ ٤
وجىىٖه الثرر << ّ
زم البض بٗض طل ٪مً ؤلا٢ضام ٖلى ألالٟاّ
ّ
الجضيضة وجغويًها ّ
للضزى ٫في ؾيا٢اجىا الكٗغيت  )19(>>.في بَاع ما ّ
يؿميه بالجؿاعة اللٛىيت التي جُػى ٖلى لٛت بليىث في
٢هاثضٍ ّ
ٖامت ،وألاعى الخغاب زانت ،وَظٍ الجؿاعة ٢اثمت ٖلى ع ٌٞال٣امىؽ الكٗغر ،وبيشاع لٛت الخياة اليىميت ٖلى ؤن
ّ
اللٛت ؤصاة ّ
َيٗت ووؾيلت بيجابيت في بىاء لٛت قٗغيت ظضيضة ؤ٦ثر ٦شاٞت في الخٗبحر ًٖ اإلاكاَض ال ّ
مجغص لٛت هاججت ًٖ
ج٩ىن َظٍ
عجؼ في اؾخسضام البالٚت ال٣ضيمت.
ي٣ىلٗبض اإلاُٗي حجاػيٟي َظا اإلا٣ام  <<:خحن هاصيىا بالٗىصة بلى لٛت الخياة اليىميت لم ي٢ ً٨هضها ؤن هىٓم بلٛت ؤ٦ثر قيىٖا
ّ
ّ
ّ
ّ
ٖامت ّ
ؤو ؤ٢غب مً ّ
الىاؽ ٦ما ّ
يسيل بلى البٌٗ ،وبهما ٧ان ال٣هض ؤن ه٣لب مؿخىياث اللٛت ٦ما يٟٗل الٟالح بمدغازه خحن ي٣لب
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ّ
التربت ٢بل البظع ،وفي اللٛت زغوط وزغوطَ ،ىا ٥زغوط اإلاًُغ الٗاظؼ ٢ليل الخيلت ،وَظا َى الخُإ والغ٧ا٦ت ،وَىا ٥زغوط
ّ
>>()20
اإلاخم ً٨اإلاىَىب اإلاخهغ ٝوَظا َى الخل ٤وؤلاياٞت
ّ
ّ
ٞالكاٖغ الٗغبي الخضيض يامً ّ
ؤن ٖلى اللٛت ؤن حؿايغ ججغبخه الكٗغيت << وبظل ٪جبُل اللٛـت ؤن ج٨ــىن
ّ
ّ
ز٣اٞت الظًَ ٦ما ٧اهذ في اإلااضخي لخهبذ ز٣اٞت الخياة>>( )21ووٗجي بش٣اٞت الخياة ؤهه ٖلى اللٛت الكٗغيت الخضيشت ؤن ج٩ىن ٢غيبت
ّ
ّ
مً لٛت اليىمي واإلاٗيل ّ
وؤن ٖلى الكاٖغ << ؤال يبخٗض ابخٗاصا ٦بحرا ًٖ اللٛت الٗاصيت اليىميت التي وؿخٗملهاووؿمٗها>>(ٖ )22لى ؤن
ّ
مسال بسهىنيت الكٗغ ومحيجه .وَظا اظ٘ للم٣ضعة ّ
<<
الٟىيت وؤلابضاٖيت للكاٖغ ي٣ى ٫نالح ٖبض الهبىع:
ال ي٩ىن َظا ال٣غب
ع
ّ
ّ
ليؿذ اإلاك٩لت بطن اؾخٗما ٫ألالٟاّ الٗاميت لخُٗيم ال٣هيضة بىبرة قٗبيت ٦ما خال لبٌٗ مً ي٨خبىن الكٗغ ،ول٨جها اإلا٣ضعة
ّ
اللٛت بمؿخىياتها اإلاؼٖىمت اإلاسخلٟت ّ
٦إجها ٦جي زام .هدً ٖلى خ ٤خحن هلخ ِ٣ال٩لمت مً ؤٞىاٍ الؿابلت ما صمىا
ٖلى الخهغ ٝفي
ّ
ّ
وؿخُي٘ ؤن هضزل بها في ؾيا ١قٗغرَ ،ظا م٘ ٖلمىا ؤن مد ٪ظىصة الؿيا ١الكٗغر َى اإلا٣ضعة ٖلى الخٗبحر وظالء
ّ
الهىعة>>(ٞ )23جىصة الٗمل الكٗغر ج٨مً في ٢ضعة الكاٖغ ٖلى الخالٖب باللٛت وامخال٦ها والؿيُغة ٖلى مسخل ٠مؿخىياتها،
ّ
ّ
اللٛت طاث ؤلٟاّ ٖاميت ٖلى ؤن ج٩ىن ـ َظٍ ألازحرة ـ طاث جض ٤ٞقٗغر ٢ىر ّ
مما يجٗلها حؿاٖض ٖلى بيًاح
ختى وبن ٧اهذ َظٍ
اللٛت وجبايجها ،و٢ض ججلذ َظٍ الجؿاعة ّ
ب٣ىة في صيىاهه" الىاغ ي ب زي" ،ولٗل ٢هيضجت "الحعن" مً ؤ٦ثر ال٣هاثض حصخيها
ّ
لهظٍ الجؿاعة اللٛىيت واإلاٗىىيت ي٣ى: ٫
ّ
"يا ناخبي بوي خؼيً،
َل٘ الهباحٞ ،ما ابدؿمذ ،ولم يجر وظهي الهباح !
وزغظذ مً ظى ٝاإلاضيىت ؤَلب الغػ ١اإلاخاح،
وٚمؿذ في اإلااء ال٣ىاٖت زبي ؤيامي الٟ٨ا،ٝ
وعظٗذ بٗض الٓهغ في ظيبي ٢غوف،
ٞكغبذ قايا في الُغي،٤
ٞغج٣ذ وٗلي،
ولٗبذ بالجرص ّ
اإلاىػٕ بحن ٟ٦ي والهضي،٤
٢ل ؾاٖت ؤو ؾاٖخحن،
()24

٢ل ٖكغة ؤو ٖكغجحن،

ٞهظٍ ال٣هيضة نىعة لخياة جاٞهت جىُل ٤في الهباح وعاء ٞخاث الٗيل ،وج٣طخي مؿاءَا في مماعؾت السخ٠
والابخٗاص ًٖ ظىَغ الخياة ،وهي ٢هيضة ّ
مٗبرة وم٨شٟت عٚم اؾخٗمالها ل٩لماث بؿيُت ٢غيبت مً الٗاميتّ ،
ٞؤلو٫
ّ
مغة يؿخٗمل الكٗغاء مشل َظٍ الٗبا اث :الكارّ ،
الىٗل اإلاغجى٢ ،١غوف ،الجرص...بلخ.
ع
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ّ
ّ
ّ
اللٛت الخضازيت ال يدمل ظىصجه في طاجه ٦ما ٧اهذ حٗخ٣ض ّزلت مً ّ
ألاولحن وبٌٗ اإلادضزحن ،وبهما الكاٖغ َى الظر
ٞالل ٟٔفي
يُٗي لٛخه الكٗغيت نبٛت الٟهاخت والبالٚت وظىصة اإلاٗجى ي٣ى ٫نالح <<:ألالٟاّ في ال٣امىؽ ظشض مىحى ،وليـ بيجها جٟايل
ّ
اللٛىرٞ ،دؿخمض مٗاهحها ،وبيداءاتها مً ّ
الىٓم )25(>>.ؤر في البىاء الكٗغر .
ظغسخي ول ً٨ألالٟاّ جدحى في البييان
ومً اإلاالخٔ ّ
ؤن نالح ٖبض الهبىع مضيً في لٛخه الكٗغيت بلى ث .ؽ .بليىثٞ ،مً زال٢ ٫هاثضٍ زانت " ألاعى الخغاب"
ّ
ّ
ّ
ؤزظ ٖىه ما يؿميه بالجؿاعة اللٛىيت التي م٨ىخه مً ؤن << يخدغع مً اللٛت الخ٣ليضيت بلى لٛت الخياة اليىميت ٞ ،غاح ي٨ؿبها
خيت ّ
صالالث ّ
حٗبر بجالء ًٖ اإلاكهض الظر يخٗغى له>>(.)26
ي٣ى ٫ث.ؽ.بليىث:
"في الؿاٖت البىٟسجيت،
ؾاٖت اإلاؿاء التي ج٣ىص
بلى البيىث وحٗيض ّ
البداع بلى بيخه في البدغ.
والخيبيؿذ بلى بيتها في مىٖض الكار
لخىٓ ٠اإلااثضة مً ب٣ايا ؤلاُٞاع،
ولدكٗل اإلاى٢ض وجسغط الُٗام مً ٖلب الهٟيذ
ل٣ض جضلذ مً الىاٞظة ميكىعة زى ٝالؿ٣ىٍ
ؤَ٣مها الضازليت وهي جج ٠بطا إلاؿتها ؤقٗت الكمـ"

()27

ّ
٧اهذ َظٍ ال٣هيضة ملهمت لكٗغاثىا اإلاٗانغيً ،وهي التي هبهتهم بلى اؾخٗما ٫اللٛت الٗاصيت ،وؤػالذ الُٛاء ًٖ جٟانيل
الخياة اليىميت ،وبهظا ناع الكاٖغ اإلاٗانغ واخضا مً ّ
الىاؽ الٗاصيحن ،يٗبر ًٖ الخياة ب٩ل ما ٞحها مً مإلى ٝوٖاصر ومبخظ،٫
ّ ّ
يدـ ؤهه ُيجي ٫الكٗغ مً ؤبغاظه الٗاظيت؛ بل ناع َى والكٗغ يمكيان ٖلى
وال
٢ضمحن في ألاعى بحن ّ
الىاؽ ،ويجىالن ألاؾىا ،١ويكغب الكاٖغ مً مكاعبهم ويٗيل خياتهم٣ٞ ،ض حٛحرث الخياة وحٛحر الكاٖغ،
ّ
وبالخالي حٛحرث وجُىعث اللٛت.
ول ً٨ؤصوهيـ ؤخالىا ٖلى ؾاا ٫ظىَغر يجب َغخه في َظا اإلاىَ ٠٢ى ّ <<:ؤحهما ؤ٦ثر ّ
ّ
ج٣ضميــت
( و٢ضعة ) ٖلى الخٗبحر؟ الك٩ل الخ٣ليضر اإلاكتر ٥بحن الجماَحر ،ؤر الظر جٟهمه الجماَحر ،والظر يدمل مًمىها ّ
ج٣ضميا ،ؤم
الك٩ل الجضيض ٚحر اإلاكتر ٥والظر يهٗب ٞهمهّ ،
ل٨ىه يدمل َى ؤيًا مًمىها ّ
<<
ج٣ضميا؟>>( .)28ويجيب ًٖ َظا الؿاا ٫ب٣ىله:
ّ
الجىاب الؿاثض َى الظر يًٟل ؤلاهخاط ّ
ألاو ،٫وَى في عؤيي زاَئ؛ طل ٪ؤهه يٟهل في الٟٗاليت الجماليت بحن مدخىاَا وق٩لها
ّ
ويدبجى الك٩ل اإلاخسل ٠للخٗبحر بذجت ؾهىلخه .وَى عؤر يىٓغ بلى الكٗغ بم٣اييـ زاعط الكٗغ>>( .)29مً َظٍ ؤلاظابت يخطر لىا
ّ
ّ
اللٛت الكٗغيت؛ بط يغي ّ
ّؤهه ّ
ؤن َظٍ البؿاَت مؿُ٣ت ؤو م٣دمت  -بن ّ
صر الخٗبحر  -في الكٗغ ألهه
يدبجى مىٟ٢ا مًاصا لبؿاَت
طو َبيٗت ججىذ للٛمىى والٗؼلت ًٖ الٗالم الىا٢عي ،وَظٍ ّ
الىٓغة هي هٓغة جغمي بلى وي٘ الكٗغ في بغط ٖااي ال ّ
يمؿه بال
اإلاشٟ٣ىن.
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م٣ابل َظا الُغح هجض هؼاع ٢باوي ي٣ى٧ <<:٫اهذ لٛت الكٗغ مخٗاليت ،بحرو٢غاَيت ،بغوجى٧ىليت ال جهاٞذ الىاؽ بال بالٟ٣اػاث
ّ
ّ
ّ
بال٣بٗت اإلايكاة وعبُت الٗى ٤الضا٦ىت  ...و٧ل ما ٗٞلخه ؤهجي ؤ٢ىٗذ الكٗغ ؤن يخسلى ًٖ
البيًاء ،وال حؿخ٣بلهم بال
ّ
الخاعة ويطخ ٪مٗهم ويب٩ي مٗهم،
ؤعؾخ٣غاَيخه ،ويلبـ ال٣مهان الهيٟيت اإلاصجغة  ...ويجي ٫بلى الكاعٕ ليلٗب م٘ ؤوالص
ّ
وب٩لمت واخضة عٗٞذ ال٩لٟت بيجي وبحن لٛت " لؿان الٗغب " و" مديِ اإلاديِ" ،وؤ٢ىٗتها  ،بإن ججلـ م٘ الىاؽ في اإلا٣اهي،
والخضاث ٤الٗامت ،وجخهاص ١م٘ ألاَٟا ،٫والخالميظ والٗما ،٫والٟالخحن ...وج٣غؤ الصخ ٠اليىميت ختى ال جيسخى ال٨الم>>(ّ .)30
ألن
ميخت ال خياة لها ما لم جل ٤اؾخٗماال بحن الكٗغاء باٖخباعَم ّ
اللٛت ال٣امىؾيت ّ
الىاَ ٤الغؾمي باؾم الجمهىع ،وَظا الاؾخٗما٫
ّ
ال يٗجي مجغص جىْي ٠لها وبهما بٗثها مً ظضيض.
حٗض آليت ّ
ٞلٛت الكٗغ ألا٢غب بلى الاؾخٗما ٫اليىمي ّ
ٞىيت مً آلياث الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ ،وج٣ىيت ظضيضة تهض ٝلجٗل
الكٗغ مكاٖا بحن الىاؽ ،وليـ خ٨غا ٖلى ٞئت بٗيجها .
 -3ثوظ ـ ــي ألاػٌوض
ٞجي له صاللت ّ
مً الخ٣ىياث التي َغخها الكٗغ الخضيض ،ج٣ىيت جىْي ٠ألاؾُىعة ٗ٦ىهغ ّ
ٞىيت وظماليت ،بل وعمؼيت ؤيًا.
ؤن ألاؾُىعة ّ
وحٗىص ؤؾباب لجىء الكٗغاء بلى َظٍ الخ٣ىيت  ،بلى ّ
جد ٤٣ما يلي:
1ـ ج٨شي ٠الخجغبت الكٗغيت ٖبر عمىػ ؤؾُىعيت صالت.
ّ
2ـ الخ٣ليل مً الجيٖت الخُابيت والخجغيضيت والاهٟخاح ٖلى الجيٖت الضعاميت.
ّ
م٨ىذ ألاؾُىعة الكاٖغ اإلاٗانغ مً الغبِ بحن َمىمه الخانت وَمىم الٗهغ مً ّ
هاخيت ،وصالالث ألاؾُىعة مً هاخيت
3ـ
ؤزغي.
4ـ ٧اهذ ألاؾُىعة بمشابت خل٣ت ونل بحن الش٣اٞاث ؤلاوؿاهيت .
5ـ ٧اهذ بمشابت ال٣ىإ ّ
الٟجي للهغوب مً الغ٢ابت.
٧ل ّ
ّ
الٛجي واإلاشحرٞ ،ضؤبىا يٛغٞىن مً
ؤن َظٍ الضوا ٘ٞوألاؾباب صٗٞذ قٗغاءها اإلاٗانغيً بلى الضزى ٫في ٖالم ألاؾاَحر
ألاؾاَحر ال٣ضيمت ّ
ويُٗمىن بها ؤقٗاعَمّ ،
٧ل خؿب َغي٣خه الخانت وٚايخه اإلايكىصة .
ّ
و٢ض ْهغ َظا الخىْي ٠في ّ
ْل << جإزحر الجيٖت الجضيضة بلى ججليت ٖلىم ؤلاوؿان ٗ٦لىم الاهثروبىلىظيا ،وؤلازىىلىظيا ،وٖلم
الىٟـ٣ٞ .ض ٧ان َظا الٗلم يغي في َظٍ الاَخماماث ّ -
ختى ٖهض ٢غيب -مجمىٖت مً اإلاىاص اإلابٗثرة ال حؿخُي٘ ؤن جغقى بلى مؿخىي
الٗلمٞ .ما قإن الٗلم بالسخغ ،ؤو بٗاصاث ال٣باثل اإلاسخلٟت ؤو بُ٣ىؽ ألاصيان البضاثيت ؤو ٚحرَا مً مسلٟاث ؤلاوؿاهيت
اإلاًُغبت في نىعَا ومٗاهحها  ،ول ً٨البدض خحن اججه بلى ؤلاوؿان عؤي في َظٍ اإلاىاص اإلابٗثرة ٦ىىػا مً الخجغبت واإلاٗغٞت ٞداو٫
ؤن ّ
ييؿ٣ها في ٖلىم اؾخضالليت ،مداوال ؤن يٗغ ٝؤلاوؿان ًٖ َغي٣ها بٗض ؤن ٞكل في مٗغٞت ؤلاوؿان ًٖ َغي ٤الٗلىم
الخجغيبيت الخضيشت>>(ٗٞ)31الم ألاؾاَحر َى ٖالم الب٩اعة والُهغ والى٣اء ٖ ،الم لم ُيضوـ بٗض ب٣ظاعة اإلااصياث واإلاهالر  ،بجها
البضايت ألاػليت .
ّ
٦ما ج ًُٟالكٗغاء اإلاٗانغون بلى طل ٪الخبل اإلاخحن الغابِ بحن الكٗغ وألاؾُىعة ،بط ٦الَما ييب٘ مً مىب٘ واخض ي٣ى٫
بن ٖ٣ل مىظض ألاؾُىعة َى ألاهمىطط ألاٖلى لٗ٣ل الكاٖغ ،)32(>>.وي٣ى ٫ميكاٞ ٫ى٧ىّ <<:
الى٣اص ّ <<:
ؤخض ّ
بن ألاؾُىعة هي هىٕ مً
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ّ
اللٗىت الكٗغيت>>(ٞ ،)33هىا ٥بطن عوابِ وزي٣ت بحن الكٗغ وألاؾُىعة ليـ مً خيض اإلاىب٘  ، ِ٣ٞبل في ّ
ؤن ٧لحهما<<يصخً
الخجغبت ؤلاوؿاهيت بىىٕ مً الغَبــتوالٛمىى والضَكت ،خيض يخمشل ٞحهما وْيٟت واخضة هي الخُهحر>>()34والخُهحر . ِ٣ٞ
َظا باإلياٞت بلى ّ
ؤن ألاؾُىعة << ّ
ججؿض ؤمامىا وخضة الىظىص والُبيٗت ب٩ل ما ٞحها مً خيىان ،وهباث ،وبوؿان ،بديض هغي

ّ
ّ
وال ًٟبهٟت ٖامت ،واإلاخمشلت في جىخيض
٧ل ألاخياء والًٗىياث ميسجمت مخٟاٖلت>>( .)35وَظٍ هي ٚايت الكٗغ بهٟت زانت
ٞةن ألاؾُىعة ؤؾاؽ ال ٚجى ٖىه للكٗغ٦ ،ما ّ
الىظىص ،لظلّ ٪
ؤن الكٗغ ؤؾاؽ ال ٚجى لؤلؾُىعة ٖىه.
ّ
ّ
ّ
ّ
والدكىٍ ،وجد٣ي٤
والخمؼ ١والخ٪٨ٟ
و٢ض ٖاص الكٗغاء بلى ألاؾُىعة مداولت مجهم << للخالم مً الخىجغ والهغإ وال٣ل،٤

الىخضة ّ
ال٩ليت للىظىص بما ٞحها ؤلاوؿان؛ ليىٟي ًٖ هٟؿه الٛغبت والىخضة ،ويٗيض لظاجه جىانله م٘ ال٩ىن>>(ٞ )36الظاث ؤلاوؿاهيت
ّ
ؤخـ بالتهميل والٛغبت والظوبان في ٖالم اإلااصة ب٩ل ما يدمله َظا الٗالم مً َمجيت
هي باعة اَخمام الكٗغ الخضيض الظر
ّ
وحؿلِ واؾدبضاص ،وٞغ٢ت وحكدذ .
ّ
ؤن َظٍ الٗىصة بلى جىْي ٠ألاؾُىعة ٦ملمذ ّ
بال ّ
ٞجي في الكٗغ ٢ض ازخلٟذ مً قاٖغ بلى آزغ ،بل مً ها٢ض بلى آزغ .و٢ض بلىع
نالح ٖبض الهبىع َظٍ الً٣يت مً وظهت هٓغٍ الخانتَ .ظٍ الىٓغة التي ٢ض جسخل ٠و٢ض جلخ٣ي م٘ ظملت آعاء ال٨شحر مً
ؤن الضا ٘ٞالؾخٗما ٫ألاؾُىعة في الكٗغ ليـ مجغص مٗغٞتهاّ ،
الى٣اص ،خيض يغي ّ
ّ
ول٨ىه<< مداولت بُٖاء ال٣هيضة ٖم٣ا ؤ٦بر مً
ٖم٣ها الٓاَغ ،وه٣ل الخجغبت مً مؿخىاَا الصخصخي ،الظاحي بلى مؿخىي بوؿاوي ظىَغر ،ؤو َى باألخغي خٟغ ال٣هيضة في
ٞةن نالح يٗيب ٖلى َاالء الكٗغاء الظيً يله٣ىن ألاؾُىعة بلها٢ا ب٣هيضتهمّ ،
الخاعيش>>( )37وبهظا اإلاىّ ٠٢
ألن طل ٪ال يٟ٨ي
لجىصة الٗمل ّ
ّ
جىدل َظٍ اإلااصة بلى ٖىانغَا ألاولى مً ظهت هٓغ الكاٖغ التي جسخل ًٖ ٠وظهت هٓغ
الٟجي ،بل البض << ؤن
الض اؾاث اإلاىيىٖيت ،ؤو وظهت هٓغ ٚحرٍ مً الكٗغاءٞ .ةطا ّ
جدضزىا ًٖ بغومشيىؽ ٞليـ واظبا ٖليىا ؤن وٗخمض ٖلى جٟؿحر
ع
ّ
قللي لؤلؾُىعة٦ .ظل ٪ألامغ في قمكىن ملخىن ،و ؾحيي٧ ٠امي>>(ٞ.)38ل٩ل قاٖغ ٞهمه الخام لؤلؾُىعة٦ ،ما ؤن ل٩ل قاٖغ
هُ٣ت بزاعة حؿتهىيه في َظٍ اإلااصة ،جسخل ًٖ ٠ه٣اٍ بزاعة آلازغيً .ولظل ٪يغي نالح ٖبض الهبىع ّ
ؤن الخٗامل م٘ ألاؾُىعة
يؿميه بـ "الخيمت"  le Themeفي ألاؾُىعةّ ،
ي٩ىن باؾخسضام ما ّ
زم بٖاصة ٖغيها ٖلى الخجغبت الخانت للكاٖغ بٛيت ب٦ؿاب َظٍ
<<
الخجغبت بٗضا مىيىٖيا ،وبظل ٪ج٩ىن ألاؾُىعة هي بمشابت عئيت الكاٖغ بلى َظا ال٩ىن ؤو َظا الىظىص ي٣ى ٫يىؾ ٠اليىؾ: ٠
ّ
ّ
بن ألاؾُىعة لم جضزل الكٗغ ل٩ي ج٩ىن ٖخلت عاٗٞت لل٣هيضة ،وبهما ظاءث بىنٟها الغئيا الكٗغيت هٟؿها>>( )39بجها اإلاٗاص٫
اإلاىيىعي ٖلى خض حٗبحر ث ؽ بليىث .
ّ
٦ما يغ ٌٞنالح ؤن يٗل ٤بال٣هيضة ّصبىؽ ؤؾماء ؤٖالم ألاؾاَحر بُغي٣ت ؾاطظت ٧لىن مً الخليت الؼاثٟت << ،بل البض لهظٍ
ّ
اإلااصة ؤن جسخٟي جدذ الؿُذ الٓاَغر بديض جسخٟي بال ًٖ ألاٖحن الىاٞظة الىاٞظةٞ ،هى يامً ٧ل ؤلايمان بال٣غاءة الشاهيت
لل٣هيضة٦ ،ما يامً ّ
ّ
حؿخد ٤ال٣غاءة ألجها
ؤن ٧ل ٢هيضة جمىذ هٟؿها ٖىض ال٣غاءة ألاولى هي ٢هيضة مخىؾُت ال٣يمت )40(>>.بل ال
ّ
والخمى٘  ،ولظلّ ٪
ّ
ٞةن جىْي ٠ألاؾُىعة ليـ مىيت ؤصبيت ،وبهما َى ببضإ زان لؤلؾُىعة ،وبظل٪
ال جخىٞغ ٞحها نٟت الهضوص
ّ
ّ
جخ٨ش ٠الخجغبت الكٗغيت ٖبر عمىػ ؤؾُىعيت صالت .و٢ض اؾخُإ الكاٖغ اإلاٗانغ بخىْيٟه لؤلؾُـىعة << ؤن يٗاه ٤ال٩ليت  ،وؤن
يىجى مً اإلاباقغة في الخٗبحر ،وؤن يىجى مً الىثريت>>( )41والؿظاظت والؿُديت .
ٖضص يىؾ ٠اليىؾ ٠اإلاىاّ ٘ٞ
و٢ض ّ
الٟىيت التي ٢ضمتها ألاؾُىعة بلى الكٗغٞ ،غؤي ّؤجها زمـ مىا ٘ٞهي:
" 1ـ حٗمي ٤ال٨م الضعامي لل٣هيضة.
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 2ـ بُٖاء اإلاٟاَيم والخهىعاث بٗضا شخهيا.
 3ـ بُٖاء اإلاًمىن بٗضا ٧ىهيا.
 4ـ الخسلو مً الؼمً ؤو حُٗيله.
>>()42

 5ـ الخٗبحر ًٖ عٚبت الكاٖغ في الخُهغ والخجضص

وَظا الخُهحر ي٩ىن بالٗىصة بلى الُٟىلت البكغيت خيض الهٟاء اإلاُلّ ٤
والى٣اء الخالو ،بجها البراءة ب٩امل مٗاهحها .
ّ
ولٗل الخضيض ًٖ جىْي ٠ألاؾُىعة في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ يٟغى ٖليىا الخيبه بلى ٦يٟيت جىْيٟهــا << بط ال يٟ٨ي ؤن
يدمل الكاٖغ ألاؾُىعة ٦غئيا مٗانغة ٞدؿب ،بل ؤن جضزل ًٖىيا في وؿيج ال٣هيضة وال جب٣ى مجغص ٖىهغ زاعاي مهُى٘
ومٟغوى ٖليىا )43(>>.بل يجب اؾدىُا٢ها ،ومٗاوصة بخيائها ،وظٗل والصتها صازل ال٣هيضة والصة َبيٗيتّ ،
و٦إجها ظؼء مً الٗمل
الكٗغر ٚحر مٟغويت ًٖ ال٣هيضة مً الخاعط.
 -4ثوظ ــي ال راذ
ل٣ض ٧اهذ الشىعة التي ٢ام بها الكاٖغ اإلاٗانغ ٖلى مؿخىي الك٩ل الكٗغر زُىة جمهيضيت لم ّ
حٛحر ٦شحرا في َبيٗت الكٗغ
وبن ّ
ٚحرث في بٌٗ مىيىٖاجه ومجاالجهّ ،
ووؾٗذ مً خضوصٍ لخ٣بل جياعاث مٗانغة مسخلٟــت<< ّ
ٞلما ؤزظ الكاٖغ يدؿاءًٖ ٫
مضي اعجباَه بالترار ـ ومً ّ
زم باإلااضخي والخاعيش ـ ؤنبذ ٖلى ؤبىاب زىعة ظضيضة حك ٪٨في مضي ؤَميت ما خ٣٣خه الشىعة ٖلى
الك٩ل>>( ،)44وَظٍ الشىعة الخإزحريت التي ٢اصَا الكاٖغ اإلاٗانغ حٗىص ّ
لٗضة ٖىامل هي:
ّ
ألاوعوبيحن ٫لٗىصة بلى الترار الٛغبي ،ي٣ى ٫ث .ؽ .بليىث ّ <<:
ّ
ّ
الخـ الخاعيذي الظر
بن الترار يخًمً ؤؾاؾا
1ـ الخإزغ بضٖىة
يىُىر ٖلى بصعا ٥هاٞظ ليـ إلاايىيت اإلااضخي ٞدؿب بل لخًىعٍ>>(.)45
 2ـ بص ا ٥الكاٖغ اإلاٗانغ ألَميت الترار وٚىاٍ ّ
الٟجيًٞ ،ال ًٖ ٧ىهه مالطا له ـ ؤر الكاٖغ ـ حهغب بليه للخسلو مً ؤلاخؿاؽ
ع
بالٛغبت الغوخيت الىاظمت ًٖ الًيإ ،واؾخالب الخغيت في ْل َظا الهضام الخًاعر.
 3ـ الجيٖت ال٣ىميت الُاٞدت التي ظٗلذ الكاٖغ ييخ٣ل مً << وا ٘٢الخاعيش بلى جبجي ألاؾُىعة الخاعيسيت ،واؾخسضامها خاٞؼا في
ج٣ىيت الخ٩اج ٠الاظخماعي في ّ
ألامت الىاخضة>>(.)46
ازخل ٠الكٗغاء ّ
والى٣اص في بق٩اليت الٗىصة بلى الترار وبخياثه مً ظضيض صازل الٗمل الكٗغر ،وْهغ في َظا الكإن زالزت
مىا ٠٢ؤؾاؾيت هي:
ّ
ّأو :مو ػلب عسمي :يغ ٌٞالترار ظملت وجٟهيال صون مبرعاث وال ؤؾباب ،خيض يغي ؤصخاب َظا اإلاى ٠٢ؤهه ال َاثل مً
الٗىصة بلى اإلاىعور ال٣ضيم في ْل َظا الخُىع الظر ال يٗغٞه الٗالم ،وفي ْل هٓام الٗىإلات الظر يخد٨م في خياجىا .ويغي ّ
بإن
ّ
جظ٦غ اإلااضخي واؾترظإ ط٦غياجه ّبهما ّ
يىم ًٖ عجؼ ويٗ ٠و٢لت خيلت.
راهيا:مو ػلفي ثمجيسي  :ال يخ٣بل ٧ل ما ظاء في الترار ٞدؿب ،بل يغٚب ظاَضا ٖلى ؤن يدخمي بظل ٪الترار ،ويغ ً٦في
ّ
ؤخًاهه ٚحر مضع ٥ما يديِ بالخياة مً ظضيض << هاؾيا ّ
ألهه ٧ان ّ
وٞيا الخخياظاث ٖهغٍ مؿخجيبا لها،
ؤن َظا اإلااضخي ٧ان ػاَغا
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وؤن ماصة الٗهغ جخٛحر ٞخاطن بل جىظب نىعجه ،)47(>>.ومً بحن ّ
ّ
مخبجي َظا اإلاى ٠٢هجض جىٞي ٤ػياص الظر يبدض ًٖ خلى٫
إلاك٨الث اَىت مً زال ٫الاعجماء في ؤخًان الترار الظر ّ
يٗض اإلاالط واإلاٟغ.
ع
رالثا :مو وا عي مؼخىير :حهض ٝبلى عبِ بيجابياث اإلااضخي بةيجابياث الخايغ خيض ي ٠٣ؤصخاب َظا اإلاىٖ ٠٢حن ٖلى
ّ <<
اإلااضخي وٖحن ٖلى الخايغ مداولحن الاهخ٣اء مً الترار الٗغبي ،وفي الى٢ذ هٟؿه الاهخ٣اء مً الخضازت الٛغبيت خيض يغون ؤهه
ّ
ّ
مً السخي ٠ؤن يداو ٫الىاؽ الخمؿ ٪باإلاٗايحر اإلاىعوزت ٧ل الى٢ذ٦ ،ما ؤهه مً السخيَ ٠غح الترار ٧له ظملت ٦إهما يىبش٤
اإلاجخم٘ الجضيض مً ؤؾباب مجهىلت ٚيبيت>>(.)48
ٞالترار وخضٍ ال يٟ٨ي ٦ما ّ
ؤن الخضازت وخضَا ال جخماشخى م٘ واٗ٢ىا الٗغبي؛ لظا البض مً اإلاؼاوظت بيجهما ي٣ى ٫مدمض
الٗغوسخي  <<:في جغازىا ؤقياء بيجابيت ٖليىا ؤن هدخ ٟٔبها ،وؤن وٗتي بها ،ؤيًا في الخضازت ؤقياء ٢ض جىٟٗىا ،وؤقياء ٢ض جخالقى
وواٗ٢ىاٗٞ ،ليىا ؤن هجم٘ مجها ما َى ؤٞيض ،وما َى ؤخؿً>>(.)49
ّ
ؤن الترار << َى ظظوع ّ
بال خل٣ت ونل بحن اإلااضخي والخايغ مخجهت هدى اإلاؿخ٣بل٦ ،ما ّ
الٟىان اإلامخضة في ألاعى
ٞما الترار
ّ
ّ
>>()50
 .ومً بحن مايضر َظا الُغح هجض ؤصوهيـ الظر جدضر في
والٟىان الظر ال يٗغ ٝجغازه ي ٠٣مٗل٣ا بحن وألاعى والؿماء
٦خابه " ػمً الكٗغ" ًٖ الترار ،وزالنت ما طَب بليه في َظا الكإن جٓهغ ظليت مً زال٢ ٫ىله << :يجب ؤن همحي في الترار بحن
مؿخىيحن :الٛىع والؿُذ .الؿُذ َىا يمشل ألا٩ٞاع واإلاىا ٠٢وألاق٩اّ ،٫ؤما الٛىع ٞيمشل :الخٟجغ ،الخُل٘ ،الخٛحر ،الشىعة،
الجيض بطن مىٛغؽ في جغازه ؤر في الٛىع ّ
لظل ٪ليؿذ مؿإلت الٛىع ؤن هخجاوػٍ ،بل ؤن هىههغ ٞيه ...الكاٖغ ّ
ل٨ىه في الى٢ذ طاجه
مىٟهل ٖىه ّبهه مخإنل ّ
ل٨ىه ممضوص في ظمي٘ آلاٞا.)51(>>١
للىا٢ض نالح ٖبض الهبىع في يىء َظٍ اإلاىا٠٢؛ يضعّ ٥
الى٣ضيت ّ
واإلاخإمل في الخجغبت ّ
ّ
ؤن م٩اهه الخ٣ي٣ي في اإلاى ٠٢الشالض؛
الىا٢ض بً٣يت الترار ،ونلخه بالخايغ واإلاؿخ٣بل .و٢ض اهُل ٤في ص اؾخه لهظٍ الً٣يت مً اإلاٟاع٢ت ّ
خيض ُقٛل َظا ّ
الٟىيت
ع
الىاضخت بحن الخُىع ال٨بحر الظر ٖغٞه ٧ل مً ّ
ٞجي ال٣هت واإلاؿغخيت؛ بط اعج٣ى بلى مؿخىي ؤمشالهما في آلاصاب الٗاإلايت << بديض
ّ
وؿخُي٘ ؤن ه٣ضم بٌٗ عواياجىا للٗالم اإلاخ٣ضم ،بيىما ال يهلر مٗٓم قٗغها بال العج٣اء اإلاىابغ ولى وي٘ ٖلى الىع ١إلااث مىجا
عَيبا>>(.)52
ّ
الىا٢ض جُىع َظيً ّ
ُويغظ٘ ّ
مخجظع في اإلااضخي٦ ،ما يغي
الٟىحن بلى اٞخ٣اعَما للمىعور ٖلى ٖ٨ـ الكٗغ الظر ييؿل مً جغار
ّ
ّ
ؤن<< جسل ٠الكٗغ الٗغبي الخضيض عاظ٘ بلى نلخه الىزي٣ت بترازه ال٣ضيم ،خيض ؤهالكٗغاء ٞغيىا ٖلى ؤهٟؿهم مدا٧اة الكٗـغ
ّ
زم ّ
الجاَلــيَ .ظٍ الهيٛــت التي اهخ٣لـذ مً ظيـل بلى ظيل ،وميكاٖغ بلى آزغ>>( .)53ومً ّ
ٞةن قٗغها اإلاٗانغ لم يخ٣ضم بال<<بةٖاصة
الىٓغ في َظٍ الهلت وجىٓيمها ٖلى ؤؾـ ٨ٞغيت وخًاعيت ،مؿخٟيضيً في طل ٪مً ججاعب ألامم ألازغي التي عبُذ بحن ال٣ضيم
والخضيض في آصابها عبُا مشمغا>>( .)54وبٖاصة الىٓغ في الترار يدهغَا نالح ٖبض الهبىع في زالزت ؤؾـ هي:
1ـ هحذاب :بط يغي نالح ٖبض الهبىع ّ
ؤن جغازىا الكٗغر ٞيه << الهالر وٞيه الُالرٞ ،يه الهاػ ٫اإلاىَىب وٞيه الٗاَل ًٖ
اإلاىَبت مشل ؤَل ٖهغها ؾىاء بؿىاء>>( .)55لظلٗٞ ٪ليىا ٢بل الخ٨ٟحر في بخياثه وبٗشه ؤن هىٓغ ٞيه هٓغة اهخ٣اثيت جسحرٍ بخهٟيت
ما يهلر ّ
<<
للىثر وما ي٣ضع ٖلى الخياة ويد ٤٣الٟاثضة في ٖهغ يسخل ٠ازخالٞا ٦بحرا ًٖ ٖهىع الترار ال٣ضيمت ،ي٣ى ٫نالح:
ّ
زم ّ
بال بطا واظهىا جغازىا مىاظهت شجاٖتٞ ،إل٣يىاٍ مً ٖلى ْهىعها ّ
جإملىاٍ،
ؤصبىا الخضيض لً يهلب ٖىصٍ ،وحؿخ٣يم مٟاَيمه
لىإزظ مىه ما يهلر لىا في مؿخ٣بل ّؤيامىا ًٞممىاٍ>>(.)56
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ؤن ٖمليت الاهخساب َظٍ هي ٖمليت زانت٩ٞ ،ل قاٖغ و٧ل مش ٠٣له ما يغو٢ه ويىا ٤ٞطو٢ه ،وبهظا ي٩ىن ل٩ل ّ
٦ما يغي ّ
مىا
ّ
الخام به وي٣ى ًٖ ٫هٟؿه <<:اهخٓم مىعسي ألاصبي ؤبا الٗالء وق٨ؿبحر ،وؤبا هىاؽ ،وبىصلحر ،وابً الغومي ،وبليىث،
جغازه
ي٣غ نالح ٖبض الهبىع ّ
والكٗغ الجاَلي ،ولىع٧ا>>( ،)57وَ٨ظا ّ
ؤن الترار ال يكخمل ٖ ِ٣ٞلى اإلااضخي الٗغبي بل جغار ٖالمي،
٧ل ّ
ٞىان ّ
وٖلى ٧ل ّ
الىٓغ في الترار مً َظٍ الؼاويت ،ػاويت الٗاإلايت ،ي٣ىّ <<: ٫
ّ
يدـ باهخماثه للترار الٗالمي ،وال يداو٫
ٞىان ال
ّ
ظاَضا ؤن يٖ ٠٣لى بخضي مغجٟٗاجه ّ
ٞىان ياٞ )58(>>٫الترار ٖىض نالح ال ي٣خهغ ٖلى الترار الٗغبي  ،ِ٣ٞوبهما يىٟخذ ٖلى
الترار الٗالمي وما ؤهخجخه البكغيت في جاعيسها الُىيل مً عواج٘ وببضإ بوؿاوي ،وألاصب الٗغبي ال يىٟهل ٖىه ي٣ىّ <<:٫
بن ألاصب
الٗغبي َى ؤخض آلاصاب ال٨الؾي٨يت ال٨بري في َابٗها وٖاإلاها ،وَى يٖ ٠٣لحها مٗتيا بإنالخه ووظىصٍ ،وبؾهامه الخي في جُىع
الخجغبت ألاصبيت في الٗالم )59(>>.ولظلٗٞ ٪مليت الازخياع والاهخ٣اء ج٩ىن مً الترار الٗالمي بما ٞيه الٗغبي والٛغبي.
2ـ الحفؼير :ؤو ما ّ
يؿميه بةٖاصة ال٣غاءة ؤو ال٣غاءة الجضيضة ،و٢ض زهو لهظٍ ال٣غاءة ٦خابا ٧امال ؤؾمـاٍ ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ :
" ٢غاءة ظضيضة لكٗغها ال٣ضيم" وٞ ٠٢يه ٖىض مسخاعاث مً قٗغها الٗغبي ال٣ضيم ،وؤٖاص ٢غاءتها وجٟؿحرَا في يىء مٗاعٞه
الخضيشت مٗخ٣ضا بالخضازت الٛغبيت ٦ما ي٣ى ٫مدمض ببغاَيم <<:ال ؤٞهم ٦ي ٠يم ً٨إلوؿان ؤن يؿخدضر قيئا -ؤر يًي ٠ؾاب٣ا
بلى الخ - ٤صون مٗغٞت َظا الؿاب ٤وبالخالي مٗغٞت ما ييبػي ؤن يًا ٝبليه>>(٦.)60ما ّ
ؤن َظٍ ال٣غاءة التي ججٗل مً الترار جغبت
زهبت ونلبت في آن واخض هٖ ٠٣لحها ّ
لىُل مجها ٖلى جُىعاث الٗهغ ،وبالخالي مٗغٞت مىٟ٢ىا مً َظٍ الخُىعاث.
بن نالح ـ بهظا اإلاٗجى ـ يغيضها ؤن ه٣غؤ جغازىا بٗيىن ٖهغها ختى وؿخٟيض مىه في نياٚت قٗغها الخضيضّ ،
ّ
ألن الكٗغ خؿب عؤيه
ّ
<<َى زمغة الخًاعة والبضاوة مٗا ،ألهه هخاط للخٓاث الخهبت التي يٗغٞها ٧ل ظيل و٢ليل مً الىاؽ>>(.)61
ٞالبض بطن مً صعاؾت ال٣ضيم وجٟؿحرٍ ٢بل الاهُال ١في الخضيض ؤو الجضيض ،بط لىا في الترار ٦ىىػ ال يم ً٨بٟٚالها ي٣ى ٫هؼاع
وؤهاهيتّ ،
ّ
بن ؾمت الخجضيض ،لم ج ً٨واٟ٢ت ٢بلىا ،والى٢ذ الكٗغر لم
٢باوي٧ <<:ل صعاؾت ال جىبل الجظوع جب٣ى صعاؾت ؾُديت
يبضؤ بىاّ ،
ألن ٧ل لخٓت قٗغيت مغجبُت باللخٓت التي ٢بلها ،وألانىاث الكٗغيت ال جىلض ٧الُدالب مً الٗضمٞ ،)62(>>.الترار ٞيه
الجيض وٞيه الغصرءّ ،
ّ
والبض لالهخ٣اء مً ٢غاءة ظضيضة واٖيت هي التي جاَلىا لالزخياع والخميحي.
3ـ الحجاوظ :ي٣هض بها ّ
ؤن الترار ليؿذ جغ٦ت ظامضة ؤو ٖلى ؤٖما ٫م٣ضؾت ال يم ً٨اإلاؿاؽ بهاّ ،
ول٨جها <<عؤؽ ما ٫عمؼر زمحن
٢ابل لالؾدشماع ٖىض الا٢خًاء ،وٖلى َظا ألاؾاؽ يم ً٨الاهُال ١مىه والبىاء ٖليه ،لخ٣غيب الك٣ت بيىه وبحن الٗهغ ،والخسلو
مً وَإة اإلااضخي اإلا٨بلت في ال٨شحر مً ألاخيان>>(ٞ )63الترار َى لبىت في اإلاؿحرة الخاعيسيت لئلوؿاهيت ال يم ً٨بٟٚالها ؤو تهميكها وال
ال ًٟيجب ؤن يخجاوػَا ّ
يم ً٨ـ في الى٢ذ هٟؿه ـ الاهؼواء ٞحها والاخخماء بها ،بل هي مغخلت مً مغاخل ّ
الٟىان بما يًيٟه بلحها مً
ببضإ ييخ٣ل ّ
بٟىه بلى آٞا ١مً الخُىع والغقي ؤوؾ٘ وؤعخب مً آلاٞا ١التي خ٣٣ها الترار ال٣ضيم ،وَ٨ظا جىبش ٤الخضازت الٛغبيت
ّ
ّ
مً ٢ضيم هي في الى٢ذ هٟؿه في حٗاعى مٗه<<ٞإن ج٩ىن قاٖغا ٖغبيا خضيشا َى ؤن جخؤلأل٦إه ٪لهب زاعط مً هاع ال٣ضيم ،و٦إهه
في الى٢ذ هٟؿه شخيء آزغ يٛايغٍ مٛايغة ّ
جامت>>()64ويسخلٖ ٠ىه ازخالٞا ظىَغيا .
َظٍ ألاؾـ الشالزت ججٗل مً ٖىصة ّ
الٟىان بلى جغازه << ٖىصة مخبهغة مخيٓ٣ت يلخ٣ي ٞحها الترار وهٟىؾىا م٘ الخًاعة
اإلاٗانغة يسغط مً زىبها الكاٖغ اإلاٗانغ ٦ما زغظذ خياجىا اإلاٗانغة في مٓاَغَا الاظخماٖيت ،والا٢خهاصيت والؿياؾيت مً
َظا التيواط الخاعيذي بحن وعازدىا وج٣اليضها وبحن خًاعة الٗلم اإلاٗانغة>>(.)65
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ّ
وؤٖم ،بط ّ
وبهما مٗغٞت هاججت ًٖ<< وعي ؤقمل ّ
ؤن َظا الترار يمشل طا٦غة
وبهظا ال ج٩ىن مٗغٞخىا بالترار مٗغٞت ؾُديت ؾاطظت
ؤلاوؿان الىاٖيت إلااييه>>(٦ .)66ما ّ
ؤن الىعي وخضٍ ال يٟ٨ي بل البض مً ججاوػ الترار وجُىيٗه لً٣ايا الٗهغ وواٗ٢ىا الخالي
وبظل ٪همخل ٪الترار وال هضٖه يمخل٨ىا.
ّ
بن ٖىصة نالح ٖبض الهبىع بلى الترار وبٖاصة ٢غاءجه ٢غاءة واٖيت ممىهجت و ٤ٞالخُىاث الؿاب٣ت ـ الاهخساب ،الخٟؿحر،
ّ
وبهما ؤيًا مً ؤظل جىْي ٠الترار ٦خ٣ىيت ظماليت ّ
وٞىيت
والخجاوػـ ليؿذ  ِ٣ٞمً ؤظل الىعي بالترار وج٨ييٟه لً٣ايا الٗهغ،
ّ
جًٟي ٖلى ال٣هيضة هىٖا مً ؤلازاعة والخ٨شي ٠الضاللي .ويم ً٨خهغ الٗىانغ الٟىيت التي ؤيٟتها ج٣ىيت جىْي ٠الترار ٖلى
ال٣هيضة اإلاٗانغة في ّ
الى٣اٍ الخاليت:
1ـ الغوح ال٣ههيت والضعاميت والبٗض ًٖ الٗاَٟت والٛىاثيت ،وطل ٪بةُٖاء ؤلاقاعاث الخاعيسيت والترازيت هىٖا مً اإلاٗانغة
يجٗلها جخسُى الؼمً الخاعيذي.
2ـ جىْي ٠الترار يٟسر اإلاجا ٫للكاٖغ في ٢هيضجه ّ
لخٗضص ألانىاث التي جخجاوب مٗه والتي ّ
مغث طاث يىم بظاث الخجغبت
ومٗاهاتها ٦ما ٖاهاَا الكاٖغ هٟؿه  .وبهظا يد ٤٣الكاٖغ بصماظه م٘ الصخهيت الترازيت ويًٟي ٖلى ججغبخه الهبٛت ؤلاوؿاهيت.
3ـ ه٣ل الخجغبت الكٗغيت مً الظاجيت بلى اإلاىيىٖيت خيض يمشل الغمؼ التراسي ج٣ىيت مً ج٣ىياث اإلاٗاص ٫اإلاىيىعي إلليىث .الظر
يسخٟي وعاءٍ الكاٖغ ويضٕ الغمؼ يٗبر ٖلى لؿاهه.
4ـ الترار ّ
يسهب الخجغبت الكٗغيت وي٨شٟها ٖبر عمىػ جاعيسيت وجغازيت صالت.
5ـ يٗخبر جىْي ٠الترار ٢ىاٖا يلجإ بليه الكاٖغ َغبا مً الغ٢ابت .زانت بطا جىاو ٫مىيىٖا قاث٩ا ٧اإلاىايي٘ الؿياؾيت.
٧ل َظٍ آلازاع ّ
ّ
الٟىيت هلمؿها في ٢هيضة الخغوط لهالح ٖبض الهبىع ،خيض ي٣ىٞ ٫حها:
<<ؤزغط مً مضيىتي مً مىَجي ال٣ضيم
ّ
مُغخا ؤز٣اٖ ٫يصخي ألاليم
ٞحها وجدذ الشىب ٢ض خملذ ؾغر
زم اقخملذ بالؿماء ّ
صٞىخه ببابها ّ
والىجىم
ؤوؿل جدذ بابهاّ ،
ختى لى حكابهذ ٖلى َلٗت الصخغاء
>>()67

وْهغَا ال٨خىم.

ّ
ّ
ي٣ى ٫نالح مٗل٣ا ٖلى ٢هيضجه َظٍ <<:في صيىاوي" ؤخالم الٟاعؽ ال٣ضيم" ٢هيضة الخغوط اؾخسضمذ ٞحها ٦سِ مىاْغ
لخجغبتي ،بط ؤزغط مً وا ٘٢خياحي اإلاغيغ بلى وا ٘٢عظىث ؤن ي٩ىن ؤ٦ثر هىعا ونٟاء ،اؾخسضمذ زُىٍ هجغة الغؾى ٫الٗغبي مً
م٨ت بلى اإلاضيىتٞ ،إزٟيذ طل ٪جدذ ؾُذ ال٣هيضة ،بديض يٓل لل٣هيضة مؿخىيان :مؿخىي مباقغ َى الخجغبت الصخهيت،
ومؿخىي آ زغ َى َظٍ الخجغبت بٗض ؤن ّ
ّ
الخدغع والخياة في مضيىت
جدىلذ بلى ججغبت مىيىٖيت ٖامت ،هي َى ١الاوؿان بلى
ّ
الىىع>>(.)68
وألامغ هٟؿه م٘ ٢هيضة " مظ٦غاث اإلال ٪عجيب بً زهيب" ي٣ىٞ ٫حها:
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لم آزظ اإلال ٪بالؿي ،٠بل وعزخه.
ًٖ ّ
ظضر الؿاب٘ والٗكغيً ( وبن ٧ان الؼها
لم يخسلل ظظوعها)
ّ
ل٨ىجي ؤقبهه في نىعة ؤبضٖها عؾامه
>>()69

عؾامه٧...ان ٖكي ٤اإلال٨ت..

َظٍ ال٣هيضة ٦خبها ٖام 1911ي٣ىٖ ٫جها <<:ويٗذ ٢ىإ شخهيت ٞل٩لىعيت ل٩ي ّ
ؤجدضر مً وعاثه ًٖ بٌٗ َمىمي وقىاٚلي
ال٨ٟغيت واإلال " ٪عجيب بً زهيب" ؤخض ملى ٥ؤل ٠ليلت وليلت يغص ط٦غٍ في خ٩ايت ( ّ
الخما ٫م٘ البىاث) خيض وكهضٍ نٗلى٧ا
زغط ًٖ مل٨ه ،خيض ؤصع٦ه الؿإم ُٞمذ بلى الؿٟغ للٟغظت ٖلى البالص والىاؽ،و٢ض خاولذ في َظٍ ال٣هيضة ؤن ؤط٦غ ما ٞاث
ؤل ٠ليلت وليلت وَى خا ٫عجيب بً زهيب ٢بل عخلخه التي خىلخه ؤَىالها مً مل ٪بلى نٗلى٥؛ بط هما في بالٍ مل٩ي
مليءبالخسليِ في ٧ل شخيء>>(.)70
٣ٞهيضة نالح َظٍ جبضؤ مً اإلاؿ٩ىث ٖىه في خ٩اياث ؤل ٠ليلت وليلت ،وطل ٪بةٖاصة بىاء الخ٩ايت بديض جدمل صالالث ظضيضة،
وحكحر بلى ؤبٗاص ؤٖمٞ ،٤هى يىُل ٤مً الصخهيت الترازيت ليخجاوػَا ٞيما بٗض .وَـظٍ
َغي٣خه في الخٗامل م٘ الترارّ ،بجها الخلخلت والتهضيم ّ
زم بٖاصة البىاء بُغي٣خه الخانت٦ .ما ٗٞل م٘ هجغة الىبي نلى هللا ٖليه
ّ
وؾلم في ٢هيضة " الخغوط".
ؤن جىْي ٠الترار ج٣ىيت ّ
وزالنت ال٣ىّ ٫
ٞىيت ؤه٣ظث ال٣هيضة اإلاٗانغة مً الى٢ىٕ في اإلاباقغة ويي ٤ألا ٤ٞبخىؾي٘
مما يثرحها ويٟخذ مجاالتها٦ .ما ّ
ؤن َظٍ الخ٣ىيت ؤو َظٍ آلاليت ٢ض ّ
ًٞائها ،وظٗلها جدخمل ؤ٦ثر مً بخالت وؤ٦ثر مً ٢غاءة ّ
وؾٗذ
بك٩ل ٦بحر ؤ ٤ٞصع ّ
اميت ال٣هيضة واعجٟٗذ بها وبضالالتها بلى ًٞاء عخب.
الهوامـ ـ ــف :
ٖ)1بض الهبىع (نالح) :خياحي في الكٗغ ،الهيئت اإلاهغيت الٗامت لل٨خاب،صٍ،صث.م م.26-25
 )2اإلاهضع هٟؿه .م.36
 )3هاػ ٥اإلاالث٨تً٢ :ايا الكٗغ ،4ٍ ،صاع الٗلم للماليحن ،بحروث.1974،م.224
 )4اإلاغظ٘ هٟؿه .م.258
 )5نالح ٖبض الهبىع :خياحي في الكٗغ.م31
 )6اإلاهضع هٟؿه.م.3
 )7اإلاهضع هٟؿه .م.33
 )8اإلاهضع هٟؿه.م.39
 )9اإلاهضع هٟؿه.م.43
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 )10اإلاهضع هٟؿه.م.33
 )11ببغاَيم ٖبض الغخمان مدمض :بحن ال٣ضيم والجضيض -صعاؾاث في ألاصب والى٣ض -م٨خبت الكباب،ص ٍ،ص.ث.م.58
 )12اإلاغظ٘ هٟؿه.م.58
 )13اإلاغظ٘ هٟؿه..م.353
 )14اإلاغظ٘ هٟؿه..م.59
 )15نالح ٖبض الهبىع :خياحي في الكٗغ.م.43
 -)16اإلاهضع هٟؿه.م.124
 )17اإلاهضع هٟؿه.م.124
)18ببغاَيم ٖبض الغخمان مدمض :بحن ال٣ضيم والجضيض .م.314
)19نالح ٖبض الهبىع:خياحي في الكٗغ.م.133
 )20عمًان ّ
الهبا:ٙفي ه٣ض الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ -صعاؾت ظماليت -صاع الىٞاء لضهيا الُباٖت واليكغ ،مهغ.1998،1ٍ ،م.74
ّ
 )21مدؿً ظاؾم اإلاىؾىر :مغظٗياث ه٣ض الكٗغ الٗغبي الخضيض في الخمؿييياث،مجلت ٞهى.٫م3ٕ ، 15م.48
 )22اإلاغظ٘ هٟؿه.م.48
 )23ؾٗيض بً عػ٢ت :الخضازت في الكٗغ الٗغبي -ؤصوهيـ همىطظا، 1ٍ-ؤبدار للترظمت واليكغ
والخىػي٘،بحروث،لبىان.2004،م.156
 )24نالح ٖبض الهبىع :خياحي في الكٗغ.م.128
 )25نالح ٖبض الهبىع :ؤ٢ى ٫ل٨م ًٖ الكٗغ.الهيئت اإلاهغيت الٗامت لل٨خاب ،ص.1992،ٍ.م.20
 )26عمًان ّ
الهبا :ٙفي ه٣ض الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ.م.149
 )27نالح ٖبض الهبىع :خياحي في الكٗغ.م.125
ّ
واإلاخدى ، ٫نضمت الخضازت ،.صاع الٗىصة ،بحروث ،لبىان.1983، 4ٍ ،م.245
ٖ )28لي ؤخمض ؾٗيض " ؤصوهيـ"  :الشابذ
 )29اإلاغظ٘ هٟؿه.م.245
٢باويّ :
 )30هؼاع ّ
٢هتي في الكٗغ.بحروث،لبىان.2000،9ٍ،م.122
 )31نالح ٖبض الهبىع :خياحي في الكٗغ.م.135 -134
 )32اإلاهضع هٟؿه.م.132
ّ
 )33مىحر وليض :جىْيٖ ٠ىهغ ألاؾُىعة،مجلت ٞهى،٫م،2ٕ،2مهغ ٞ،برايغ.1982م.32
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 )34اإلاغظ٘ هٟؿه.م.32
 )35هبيل عاٚبٞ :ىىن ألاصب الٗالمي،1ٍ،الكغ٦ت اإلاهغيت لليكغ والخىػي٘ ،لىهجمان.1996،م.9
 )36ؤخمض ػياص مد:٪صعاؾاث ه٣ضيت مً ألاؾُىعة بلى ال٣هت ال٣هحرة ،1ٍ ،ميكىعاث ٖالء الضيً ،صمك،٤ؾىعيا.2001،م.20
 )37نالح ٖبض الهبىع :خياحي في الكٗغ.م.137
 )38اإلاهضع هٟؿه.م.-138139
 )39مى ٘٢اجداص ٦خاب الٗغبWWW.AWV-DAM.ORG:
 )40نالح ٖبض الهبىع :خياحي في الكٗغ .م م.141-140
 )41مى ٘٢اجداص ٦خاب الٗغبWWW.AWV-DAM.ORG:
 )42اإلاغظ٘ هٟؿه.
 )43يىؾ ٠خالوة :ألاؾُىعة في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ ،،صاع آلاصاب.1994،1ٍ،م.30
 )44بخؿان ّ
ّ
والخىػيٖ٘،مان ،ألاعصن.2001،م.109
ٖباؽ :اججاَاث الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ،3ٍ،صاع الكغو ١لليكغ
ّ
 )45صيخا ٖىى  :الكٗغ والترار -جىانل ؤو اهُ٣إ ؟ ،-مجلت الٗغبي ،508ٕ،ال٩ىيذ،ماعؽ.2001م.22
 )46بخؿان ّ
ٖباؽ :اججاَاث الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ.م.110
ّ
ٖ )47بض الٗؼيؼ اإلا٣الر :جإمالث في الخجغبت الكٗغيت ٖىض نالح ٖبض الهبىع ،مجلت ٞهى.٫م.98
)48بخؿان ّ
ٖباؽ :مداوالث في الى٣ض ألاصبي والضعاؾت ألاصبيت.م.605
 )49وليض ٢هاب ،ظما ٫شخيض :زُاب الخضازت في ألاصب -ألانى ٫واإلاغظٗيت،1ٍ،-صاع ال٨ٟغ،صمك،٤ؾىعيا.2005،م.322
 )50نالح ٖبض الهبىع :ؤ٢ى ًٖ ٫الكٗغ.م.152
 )51بخؿان ّ
ٖباؽ :اججاَاث الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ.م.114
 )52ببغاَيم ٖبض الغخمان مدمض :بحن ال٣ضيم والجضيض -صعاؾت في ألاصب والى٣ض. -م316.
)53اإلاغظ٘ هٟؿه م.116
)54اإلاغظ٘ هٟؿه.م.116
ّ
 )55ببغاَيم ٖبض الغخمان مدمض :هٓغيت الكٗغ في ٦خاباث نالح،مجلت ٞهى.٫م.173
ّ
ّ )56
ٖؼث ٢غوي :الجياَت ال٨ٟغيت -نالح ٖبض الهبىع وال٨ٟغ اإلاهغر ،-مجلت ٞهى.٫م.189
 )57نالح ٖبض الهبىع :خياحي في الكٗغ.م.150
ّ
 )58هبيلت ببغاَيم٨ٞ :غ نالح ٖبض الهبىع مً زال٦ ٫خاباجه الىثريت،مجلت ٞهى،1ٕ،٫م،1مهغ ؤ٦خىبغ . 1981م.129
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 )59اإلاغظ٘ هٟؿه.م.129
 )60وليض ّ
٢هاب ،ظما ٫شخيض :زُاب الخضازت في ألاصب.م.322
 )61نالح ٖبض الهبىع٢ :غاءة ظضيضة لكٗغها ال٣ضيم.م.14
 )62مى ٘٢اجداص ٦خاب الٗغبWWW.AWV-DAM.ORG:
ٖ )63بض اإلاجيض الكغ٢اور :ؤلاؾالم والخضازت ،3ٍ،صاع الجىىب لليكغ ،جىوـ.1998 ،م.177
 )64ؾٗيض بً عػ٢ت :الخضازت في الكٗغ الٗغبي -ؤصوهيـ همىطظا.-م.80
 )65نالح ٖبض الهبىع :ؤ٢ى ٫ل٨م ًٖ الكٗغ.م م.154 -153
 )66عمًان ّ
الهبا ٙفي ه٣ض الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ.م.368
)67نالح ٖبض الهبىع :خياحي في الكٗغ.م.141
 )68اإلاهضع هٟؿه.م.141
 )69نالح ٖبض الهبىع :ألاٖما ٫ال٩املت،ص ،ٍ.الهيئت اإلاهغيت لل٨خاب ،ال٣اَغة.1993،م.485
 )70اإلاغظ٘ هٟؿه.م.383
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ال ٌاب العجائب ي الؼير الـعبية العط ية "ػي بً شي يعن " هموشجا
السلحوض :ميلوز عبيس مىقوض جامعة عبس الحميس ابً بازيؽ ،مؼحغاهم ،الجعائط
امل م:
ُ
العجاثبي مىظ ػمً بٗيض ،ومىه ُ
َ
نى٘ جاعيش امتيط ٞيه الىا٢عي باإلادخمل لي٩ىن ؤقض واٗ٢يت مً الىا٘٢
الؿغص الٗغبي ال٣ضيم
َٕعٝ
هٟؿه.
يمتيط في الؿحرة الكٗبيت الٗغبيت ٖالم الخ٣ي٣ت و ٖالم الخيا ،٫وَما ٖاإلاان مخىاً٢ان مخ٩امالنّ ،
يخمحي ألاو ٫باإلادضوصيت،
ويمخاػ الشاوي بالكؿاٖتو الاحؿإ.
وإلاا ٧ان العجاثبي ال وظىص له بال في ّ
جهىعاث ؤلاوؿانٞ ،ةن ا٢دامه في الىا ٘٢ليـ بال حٗىيًا ًٖ الخضوص الًي٣ت لٗالم الىا،٘٢
و ججؿيضا لغٚبت ؤلاوؿان في ججاوػٍ و الاه٩ٟا ٥مً بؾاعٍ.
بن الؿحرة الكٗبيت لم حؿخمض ؤخضاثها و شخهياتها مً الخاعيش  ،ِ٣ٞبل اؾخٗاهذ باألخضار الٛغيبت و ال٩اثىاث العجيبت
وألاصواث السخغيت ،و ٖغيذ ٧ل طل ٪ب٨شحر مً الخيا ،٫و طل ٪ألؾباب ٞىيت و صيييت و ؾياؾيت و اظخماٖيت.
بن للعجاثبي صوعا مهما في إلالمت الكخاث و جًميض الجغاح ،طل ٪ؤهه نىعة ًٖ اخخضام الخحر والكغـ بحن الاه٨ؿاع والاهخهاع ـ و
زىض ١بحن الىا ٘٢اإلاٟغوى و الىا ٘٢اإلاإمى.٫
العجاثبي ٦يىىهت ممازلت للخهىعاث الضيييت و الكٗبيت :الجً ،ألاٚىا ،٫الٗمال٣ت  ،الُيىع الىاَ٣ت ،الضابت ،الٛؼالت ....التي
جيؿل بلى جًاعيـ الظا٦غة لخجهٌ مً الٟغا ٙو ألام٨ىت اإلاىخكت ٦ممشل باعٕ للخى ٝوالترَيب ؤو الاَمئىان و الُٗ ،٠ولدؿهم
في بٖاصة الخىاػن و جدميٌ الؿغص و صٗٞه بلى الامخضاص و الاؾخمغاعيت ختى يماعؽ الىو مجمىٖت مً الىْاث ٠الكٗغيت
الاهٟٗاليت التي جغب ٪ال٣اعت وج٣ظ ٝباإلاخل٣ي بلى ًٞاءاث الضَكت والترصص و الغٖب والخى.ٝ
َظٍ الٗىانغ ـ ظميٗها ـ اؾخىٟ٢خجي لُغح مجمىٖت مً الدؿائالث :ما مٗجى العجاثبي؟ و ماهي خضوص العجيب والٛغيب
والخاع )le merveilleux, l’étrange, le fantastique(١و ٦ي ٠يكخٛل ٖلى مؿخىي الخُاب في الؿحرة الكٗبيت الٗغبيت.
الهلمات املفحاحية:الؿغص ،الىا٢عي ،العجاثبي ،ؾيمياء ،وْاث ٠بخاليتًٞ ،اء

مقسمة:
جىهى َظٍ اإلا٣اعبت بغنض نىع مخىىٖت ومسخلٟت للٓاَغة العجاثبيت في الؿغص الٗغبي ال٣ضيم:الؿحرة الكٗبيت الٗغبيت بٗامت،
وؾحرة "ؾي ٠بً طر يؼن" ٖلى وظه الخهىم.
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و في البضايت ،لٗله مً ألاَميت بم٩ان ؤلاقاعة بلى الىو العجاثبي في ٖال٢خه بالٓغو ٝالؿياؾيت و الاظخماٖيت التي ظٗلذ
اإلاسيا ٫الكٗبي يمخُي نهىة العجاثبي ال٣اثم ٖلى مغظٗياث صيييت و ؤؾُىعيت ،وجىييذ الٛايت مً الخٗغيج ٖلى العجاثبي،
والخٗغي ٠بم٣ىالجه ،و ٦ي ٠هٟهمه و ّ
بإر اؾخٗما ٫يجهٌ الىو العجاثبي.
٩ٞان َاظـ البدض يضٗٞىا صٗٞا بلى اؾدىُا ١الىو بخ٨ٟي٨ه و الخٟغؽ في ظؼثياجه و الٛىم في مداوعٍ بٛيت ا٢خىام صالالجه
وبىيخه الٗمي٣ت مؿخٗيىحن باإلاىهج الؿيمياجي.
أ.

ي املفهوم و حسوز امللٌ ح:

يكهض الخُاب الى٣ضر ٞىضخى مهُلخيت عَيبتّ ،ؤصث بلى الٗبض باإلاٟهىم والدكىيل في الغئيت" ،و ّ
مؿى ٙطل ٪ا٢خدام
ال٨شحريً الؿاخت الى٣ضيت مً ٚحر ػاص مٗغفي ٧ا ٝبمٗجى جل ٪اإلاماعؾت ،و مً ٚحر ما وعي ٧ا ٝؤيًا بضالالث اإلاهُلر و خضوصٍ،
ألامغ الظر ؤهخج هىٖا مً الهجاهت في الخُاب الى٣ضرّ ،
وٖم ٤طيليت َظا الخُاب و جبٗيديه لآلزغ صاثما" "(.")1
بن اإلاهُلر الىاخض يٗاوي حٗضصا في الترظماث الٗغبيت ،ومً ألامشلت ٖلى طل ٪هجض :الٟاهُاؾدي( ٪بالُاء) و(الخاء) الٟاهخاؾدي،٪
و العجاثبي ،و الٟاهخاػيا ،و السخغيت و الخيا ٫الخاع ،١و الخيا ٫الخغ ،و العجيب والٛغيب ،الخاع ،١والعجيب العجاب ...بلى
ٚحر طل ٪مً الترظماث.
ة.

ي ال راذ:

ال٣ؼويجي ّ
يٗغ ٝالعجيب بإهه "خحرة حٗغى لئلوؿان ل٣هىعٍ ًٖ مٗغٞت ؾبب الصخيء ؤو ًٖ مٗغٞت ٦يٟيت جإزحرٍ ٞيه " "(")2و في
اإلاٗاظم الٗغبيت العجيب " :ما يضٖى بلى العجب ،و العجب عوٖت جإزظ ؤلاوؿان ٖىض اؾخٗٓام شخيء ،ي٣اَ :٫ظا ؤمغ عجب ،و
َظٍ ٢هت عجب ،و عجب عجيب ،و يؿخسضم ؤيًا ٖلى ؤهه مغاص ٝللٛغيب ،ولظلٞ ٪العجيب والٛغيب َى ما اؾخٗٓمه
ؤلاوؿان ؤو اؾخدؿىه ؤو ظهل ؾببه""( ، ")3و في لؿان الٗغب "( :")4العجب َى اه٩اع ما يغص ٖلي ٪ل٣لت اٖخياصٍ ،و ؤنله في
اللٛت ؤن يغي ؤلاوؿان ما يى٨غٍ وي٣ل مشله ٞ ،ي٣ى :٫عجبذ مً ٦ظا ،و العجب ؤيًا  :الىٓغ بلى شخيء ٚحر مإلى ٝو ال مٗخاص ،و
العجب ؤن جغي الصخيء يعجب ،٪جًٓ ؤه ٪لم جغ مشله،و آياث هللا عجاثبه...
والٛغيبَ :ى الٛامٌ مً ال٨الم ،و ٧لمت ٚغيبت ٢ض ٚغبذ "( ،")5ي٣ى ٫ال٣ؼويجي ٧":ل شخيء عجيب ٢ليل الى٢ىٕ مسال ٠للٗاصاث
اإلاٗهىصة و اإلاكاَضاث اإلاإلىٞت ٚغيب" ،ويي ٠ؤن "الٛغيب َى الٓاَغة اإلاضَكت التي جدهل هاصعا ،وجسخل ًٖ ٠الٗاصاث
اإلاٗغوٞت و اإلاىاْغ اإلاإلىٞت".
و مهما ي ً٨مً ؤمغٞ ،ةن العجاثبي مإزىط مً العجاثب ،و مٗىاَا يدؿ٘ ل٩ل ما يدضر الخحرة و الترصص ؾىاء ٖىض البُل ؤو
اإلاخل٣ي ،ي٣ى ٫ؾٗيض يُ٣حنّ ":
ؤًٞل العجاثب و "العجاثبي" ٖلى الٟاهُاؾدي ٪و ؤخملهما اإلاٗجى الظر يم ً٨اؾخيخاظه مً زال٫
الاؾخٗما ٫الٗغبي عٚم احؿاٖه" "( ،")6و٢ض ي٣ا ٫ان العجيب ؤؾاؾا َى الٛغيب "(.")7
.1الؼطز العطبي القسيم و العجائب :
نى َ٘ ٌة
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
جاعيش امتيط ٞيه الىا٢عي باإلادخمل لي٩ىن ؤقض واٗ٢يت مً الىا٘٢
ال٣ضيم
الٗغبي
الؿغص
َٖ َغٝ
العجاثبي مىظ ػمً بٗيض ،ومىه ِ
هٟؿه.
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مً َىا ،لجإث الؿحرة الكٗبيت الٗغبيت بلى اإلاؼاوظت بحن الىا٢عي والعجاثبي ،و َما ٖاإلاان مخىاً٢ان مخ٩امالن ،يخمحي ألاو٫
باإلادضوصيت ،ويمخاػ الشاوي بالكؿاٖت و الاحؿإ.
"يمتيط في الؿحرة ٖالم الخ٣ي٣ت وٖالم الخيا ٫امتياظا قضيضا يهٗب الٟهل بيجهما" "(ٞ ،")8الؿحرة لم حؿخمض ؤخضاثها و
شخهياتها مً الخاعيش  ،ِ٣ٞبل اؾخٗاهذ باألخضار الٛغيبت و ال٩اثىاث العجيبت والاصواث السخغيت ،و ٖغيذ طل٧ ٪له بٗض
جىقيخه ب٨شحر مً الخيا ،٫و حٛليٟه بالخىاع ١و العجاثب ألؾباب ٞىيت و صيييت و ؾياؾيت و اظخماٖيت.
و ٖلى زال ٝجىصوعو )Todorov( ٝالظر يبجي جهىعاجه اهُال٢ا مً مخىن الش٣اٞت الٛغبيت"(ٞ ،")9ةن العجاثبي في اإلاخىن الٗغبيت
يسغط مً عخم الخهىعاث ألاؾُىعيت و اإلاغظٗياث الضيييت.
َ
اٖ َل ُ
ٞال ٚغو ؤن َج ََ ٟ
عواص الؿحرة الكٗبيت م٘ ألاخضار ،وِ ٞهم ؤههاعَا مٗالم و ؤؾغاع الخضر و صالالجه ألازال٢يت والىٟؿيت
والىظضاهيتٞ ،ىظضوا الخل اإلاالثم إلاٗاهاتهم في َظا الؿغص الظر ظاء في ٢الب عجاثبي.
2.1القهط و الىم العجائب :
ٖاقذ الُب٣اث الكٗبيت باؾا و٢هغا ال قبيه لهما ،و ؤنيب اإلاجخم٘ بالٟؿاص ٖلى مسخل ٠اإلاؿخىياث :الؿياؾيت والا٢خهاصيت
والاظخماٖيت و الضيييت ،ولم ي ً٨يلىح في ألا ٤ٞبهيو ؤمل وال قٗإ هىع" ،و لم ي ً٨باؾخُاٖت ؤر هو وا٢عي ؤن يغضخي ؤطوا١
جل ٪الُب٣اث الكٗبيت التي خآٞذ ،وبك٩ل ال مٗ٣ىٖ ،٫لى ؤملها بمجيء مى٣ظ ما يسغظها مً ْالمها و باؾها ،لظل ٪اعجمذ
َظٍ الُب٣اث في ؤخًان ههىم عجاثبيت" "( .")10و ٦ي ٠ال جازغ الُب٣اث الكٗبيت َظٍ العجاثب و الٛغاثب؟ "وهي جدخاط
ؤ٦ثر مً معجؼة للخدغع" "( ")11مً آؾاع الٓلم و الٓلماث ،والكٗىع بالضٖت والُمإهيىت ،لهظٍ ألاؾباب و ٚحرَا ،ظاءث الؿحرة
الكٗبيت ـ ؾي ٠بً طر يؼن ـ خاٞلت باألمىع الخاع٢ت و ألاخضار العجيبتّ ،
وٚهذ باألصواث السخغيت ٖلى ق٩ل َضايا عجيبت ،و
بال٩اثىاث الٛغيبت في َيئت الٛيالن و الُىصان.
و لم ي٣خهغ الخُاب العجاثبي ٖلى َظٍ الامىع ٞدؿب ،بل َالٗخىا ٖاصاث ٚغيبت جضٖى بلى الخحرة و الضَكت و يمجها ال٣لب
الؿليم.
و في زًم َظٍ الاظىاء التي جشحر الدكىي ٤و ؤلازاعة جاعة ،والخى ٝوالترَيب و الاقمئياػ و الخ٣ؼػ جاعة ؤزغي يازذ العجاثبي ٖاإلاا
سخغيا يهٞ ٠يه الىعي الاظخماعي ٞىيا و ظماليا و مٗغٞيا و يك٩ل ع٦ىا ع٦يىا في صخٌ ؤؾاَحن الٟ٨غٖ :باص الىجىم والاوزان،
و ع ٘ٞعايت الاؾالم و الايمان.
و إلاا ٧ان العجاثبي ال وظىص له بال مً زال ٫ما يخهىعٍ ؤلاوؿانٞ ،ةن ا٢دامه ليـ بال ججؿيضا لغٚبت ؤلاوؿان في ججاوػٍ،
والاه٩ٟا ٥مً بؾاعٍ.
بن للعجاثبي في الؿحرة الكٗبيت ؤؾؿا مىُ٣يت ج٣بل الخٟؿحر وجسً٘ إلاىُ ٤صيجي واضر ٖلى ٚحر ما طَب
بليه جىصوعو.)Todorov(ٝ
و ما يبٗض ٖلى ؤلاَغا ٝو ؤلاصَاف ؤن َظٍ الىؾاثل الٛغيبت العجيبت ضخذ صما ظضيضا في قغايحن ألامت الٗغبيت٩ٞ ،اهذ ؾببا
في جدىيل الهؼيمت و الخيبت بلى ٞغخت ٖامغة ،و الاخخ٣اع بلى ٦برياء قضيض.
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.2بيية الؼطز العجائب :
البييت العجاثبيت في ؾحرة "ؾي ٠بً طر يؼن" حٗغى لٗالم ٞىَ ١بيعي صازل ٖالم َبيعي ،و الصخىم ؤو الٗىامل()actants
ّ
بخٗبحر ٚغيماؽ ّ
يخٗغيىن
للخدى )transformation( ٫و في ؤخيان ؤزغي بلى اإلاسخ ( ،)métamorphoseمً َىا يجهٌ هو "ؾي ٠بً
طر يؼن" ٖلى زغ ١الىا )transgression du réel( ٘٢بلى ٖالم ججخم٘ ٞيه مسلى٢اث عجيبت مسخلٟت :الجً وؤلاوـ و الٛيالن
ّ
والُىصان ،و مٟاع٢اث عَيبت :اإلاإلى ٝوالخاع ،١الصخيء الظر يىلض خحرة و جغصصا لضي اإلاخل٣ي.
و لٗل الٛايت مً الخٗغيج ٖلى العجيب والٛغيب ٧اهذ "الخىانل الٗمي ٤م٘ ألاؾئلت اإلاهحريت التي تهض ٝبلى مٗغٞت ؤلاوؿان
وازخباعٍ ٖلى ٞىَت الخحرة والترصص " "(.")12
طل ٪ؤن العجاثبي حهضٞ ٝيما ال يؿخُيٗه الخُاب اإلاباقغ بلى ججاوػ الىا ٘٢إل٦ؿاب الىو ّ
جٟغصا و مٗجى ظضيضا ٖبر مجمىٖت
مً الخيماث ( ّ
الخدى ٫ؤو اإلاسخ) ؤو َاثٟت مً خ٩اياث الخىاع. ")13(" ١
خ٩اياث الهاج ٠و الٛؼالت و الجً والٛى ٫والسخغ و  ...التي جدمل مًمىها زاع٢ا عجيبا ٚغيبا زغط مً عخم الخهىعاث
ألاؾُىعيت والكٗبيت ،و ب٩ل ما ي٣ترن بالظا٦غة الجمٗيت واإلاسيا ٫الكٗبي ألن العجاثبي "ليـ ؾىي َضب مً ؤَضاب اإلاسيلت"
"(.")14
و الؿحرة الكٗبيت هي ق٩ل ؾغصر ممؼوط بالخاع ١والعجيبًٞ ،ائَا ؾاخغ و سخغر عجيب ،بُلها ؤو ؤبُالها في نغإ صاثم
وقضيض م٘ الٛيالن والجً و ألاقياء٧" ،ل شخيء يخدغ ٥و يخ٩لمٞ ،الؿي ٠ييخ٣م لهاخبه ،وي ُ٘٣عؤؽ الٓالم""( ،)15والُيىع
جخ٩لم ،حؿاٖض البُل وجضله ٖلى الضواء ،والٛؼالت جغي٘ الهبي و الجً جُىر به اإلاؿاٞاث في بغَت مً الؼمان ٦غمكت ٖحن.
1.2البعس ال اضق والعجيب والغطيب:
جمؼط الخ٩اياث في الؿحرة الكٗبيت بحن الخ٣ي٣ت والخيا ٫واهههاع الىا ٘٢في الخلم و جىْي ٠اإلاسخ و الخدىيل و الدكىيه ولٗبت
الٓهىع والازخٟاء و ٧ل ما يشحر الاهضَاف و ؤلاعجاب لغوٖت الصخيء ؤو إلاا يبشه مً زى ٝؤو َل٘ .
بن الؿحر الكٗبيت جغج٨ؼ في مٗٓمها ٖلى ؤخضار جد٩ي ؤيام الٗغب وخغوبهم ،ول ً٨الىظضان الكٗبي ٢ض ؤبٗضَا ًٖ خ٣اث٤
ّ
الخاعيش وؤعى الىا ٘٢ليدل ٤بها في ؾمىاث الخيا ٫والخىاع ،١ويًٟي ٖلى ؤبُالها ؾماث الخٟى ١ؤلاوؿاوي الظر يٗلى ؤخياها ٖلى
ال٣ضعة ؤلاوؿاهيت " ٞالؿحرة الكٗبيت ج٨خٟي في بٌٗ ظىاهبها بالخغاٞاث و ألاؾاَحر ،ولظا ٞةجها ال جغاعي الجاهب الخاعيذي ،وليـ
مً قإجها الخد٣ي ٤والخىزي٩ٞ ،٤ل ما ٞحها صازل في وؿيج الىَم وألاؾُىعة والخلم والخغاٞت والخيا.")16(" " ٫
ّ
و ؾبب خًىع العجاثب في الؿحر الكٗبيت بهٟت ٖامت " بهما َى هديجت اوٗ٩اؽ ألخالم ٢ضيمت لخُلٗاث الٟغص الٗغبي في
جسلهه مً بٌٗ الٗىامل التي حٗى ١خهىله ٖلى ما يغيض مً مجض وؾاصص " "(.")17
و٦شحرا ما هلٟي ٢ضعاث البُل جهل بلى صعظت ألاؾُىعةٞ ،ـ "ؾي "٠بُل الؿحرة الكٗبيت ي٣ىم بٗضص مً ألاٖما ٫البُىليت
الخاع٢ت التي جمشل مغاؾم ٖبىع له مً خياة ٖاصيت ؤو َامكيت بلى خياة مغ٦ؼيت حؿمها خالت ؤؾُىعيت .
يإجيه الٗىن مً البكغ والجً والخيىان ،وجديُه الٗىايت ؤلالهيت ،يهل بلى ؤ٢صخى صعظاث الخٗب ؤو اإلاىث زم يؿخٗيض ٢ىجه ؤو
خياجه ،و٦إهه يبضؤ مً ظضيض.
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٧ل شخيء في الؿحرة الكٗبيت ممؼوط بالخاع ١والعجيب والٛغيب ،الًٟاء ٞحها ٚغيب وعجيب ،والبُل ؤو ألابُا ٫في نغإ صاثم
وقضيض م٘ الٛيالن والٗمال٣ت وألاقياء...
ّ
" ٧ل شخيء يخدغ ٥ويخ٩لم ٞ ،الؿي ٠ييخ٣م لهاخبه وي ُ٘٣ؤؽ الٓالم " "( ،")18والُيىع ّ
جخدضر و حؿاٖض البُل ٞخضله ٖلى
ع
الضواء ،والٛؼالت جغي٘ الهبي ّ
ٞخمضٍ بالخياة ،والجً جُىر به مؿاٞاث قاؾٗت في بغَت ػمىيت ٢هحرة للىنى ٫بلى اإلابخػى وفي
ً٢اء ٦شحر مً خاظاجه.
ّ
حعج الؿحرة الكٗبيت بالسخغة والخ٨ماءٞ ،ىجض شخهياث عجاثبيت جلٗب صوعا خاؾما في مجغي الخ٩ي وج٩ىن لها ٢ضعاث ٖلى
مٗغٞت ما ظغي ؤو ما ؾيجغر ،وي٩ىن لها ؤيًا زضم مً الجً يىٟظون ؤوامغَا .
بلى ظاهب طلَ ،٪ىا ٥اإلامؿىزاث وهي " ال٩اثىاث والصخهياث الىاججت ًٖ جغ٦يب مً ظيـ آزغ ،والتي هجضَا ظيؿا مسخل٠
ّ
التر٦يب ًٖ باقي ألاظىاؽ " "( ")19ويكبه َظا الىىٕ الظر يك٩ل اإلااعص اإلاسي ٠وؿل الٛيالن ،والظر ليـ ؤبك٘ مً زل٣خه وال
ؤَى ٫مً ق٩له .
و بطن ٞاإلاسخ َى زمغة مً زمغاث الخُيئت وظؼاء اإلاغء العج٩اب اإلادٓىع وججاوػ اإلادظوع.
الؿحر الكٗبيت جيخهغ للخحر صوما ،وجميل بلى جهىيغ الخياة وال٣يم في ظاهبحن ،ظاهب ّ
زحر يىاظه ظاهب الكغ ٞيخٛلب ٖليه .
وألجها جغيض للخحر ؤن ييخهغ ،وللخ ٤ؤن يٓهغ ،وللٗض ٫ؤن يؿخدب "ٞال جغي ماوٗا في ؤلاؾخٗاهت بال٣ىي الخاع٢ت ،ؾىاء مً بكغ
ّ
يخمحيون بها ؤو مً ٚحر البكغ والٟٗاعيذ والكياَحن وهدىَم" "(. ")20
و٦شحر مً الؿحر الكٗبيت جض ٘ٞألابُا ٫بلى الاهخهاع للخ ٤والٗض ٫والخغيت وألامً ،وججيٕ بلى ون ٠ال٣يم في ظاهبحن  :ظاهب ّ
زحر
يضعؤ ظاهب الكغ ختى جهٟى الخا ٫وحؿخمغ الخياة ول ً٨ال يخد ٤٣لهم طل ٪بال باإلاعجؼاث والخىاع ،١مما يضٖ ٫لى بخؿاؾهم
بهٗىبت الىنى ٫بلى الخحر في الىا" ،٘٢وَى ما يجٗل للخ٩ايت صوعا في زالنهم مما َم ٞيه مً ٖىذ ويي٨ٞ ، ٤إن الخ٩ايت
خلم ،يخدٞ ٤٣يه ما ال يم ً٨ؤن يخد ٤٣في الىا.")21(" "٘٢
وبظلّ ٪
ّ
وجدغى ٖلى الغ ٌٞوالخٛيحر ،خاملت مىٟ٢ا بيجابيا
جس ٠ٟالؿحرة الكٗبيت مً وَإة ؤلاخؿاؽ بالًٗ ٠والىًَ،
يىطر بال٨ض والٗىاء ألن ال٣ىي الخاع٢ت مً قإجها ؤن ج٩ىن ٖامال مااػعا مد٣٣ا للىهغ وما٦ضا الهخهاع الخحر ٖلى الكغ،
واهخهاع البُل ٖلى ألاٖضاء" ،و٢ض ال حٗضو ال٣ىي الخاع٢ت في بٌٗ الؿحر الكٗبيت مجغص اإلابالٛت في ٢ىة البُل ،ومضي ٢ضعجه
الجؿضيت ومهاعجه الٟغوؾيت وبغاٖخه في اإلاباعػة " "( ، ")22بل بن لهظٍ الهٟاث خًىعا ٦شيٟا وههيبا مً الىاٗ٢يت لضي ألابُا٫
ّ
الكٗبيحن مشل "ٖىترة بً قضاص" ،و"ؾي ٠بً طر يؼن"ٚ ،حر ؤن َظٍ الهٟاث يم ً٨ؤن جطخم نىعة البُل وجًٟي ٖليه َالت
زياليت جخجاوػ الىاٞ ،٘٢خهٟه "ال ٦ما َى في الىا ، ٘٢ول٦ ً٨ما يغيضٍ الٗ٣ل الجمعي ليهبذ اإلاخىٟـ اإلاىُ٣ي الُبيعي آلماله
وآالمه" "( ،")23ألن الٗ٣ل الجمعي يلجإ بلى نى٘ البُىلت ختى جخدغع ألامت مً وَإة الًٗ ٠والعجؼ.
وال ج٩اص جهاص ٝخ٩ايت صون ؤن ال ج٩ىن ٞحها ؤخضار سخغيت ،وهي ٧لها ؤخضار زاع٢ت للٗاصة ،في ٚايت ؤلازاعة والعجب ،ال يمً٨
ؤن يٟى٢ها بكغ ،جخدغٞ ٥حها الصخهياث وجخدى ،٫وجيخ٣ل بلى ؤم٨ىت زغاٞيت ال ج٣ل ٖجها ٚغابت وعجبا.
و٢ض اخخىث "ؾحرة ؾي ٠بً طر يؼن " ٖلى ٢ضع َاثل مً َظٍ ال٩اثىاث العجيبت الٛغيبت ،وٖلى نٟاث زاع٢ت للٗاصةٞ ،ـ" ؾي٠
بً طر يؼن " ابً ملٌّ ٪د
مٗض مىظ البضايت ألصاء صوع بُىلي وخمل عؾالت والايُالٕ بمكغوٕ صٖاور .
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ُُ
َّ
َ
ؤعيٗخه ٚؼالت ّ
وعبخه ظىيت وخمل هبىءة ظٗلذ مىه ٞغصا مخمحيا ومدِ اَخمام إلاا يخمخ٘ به مً نٟاث الخل ٤والخل.٤
بن ٖىانغ الٛغاثب والخىاع ١جخٗاون و جخًاٞغ إلا٣اومت نٗىبت الخياة الخبلى بالخى ٝألن "جاعيش الخاعَ ١ى جاعيش الخى" ٝ
"(. ")24
بالخىاعّ ١
يخدى ٫اإلادا ٫بلى مم" ،ً٨وبهظا ي٨دؿب البُل بُىلخه وي٨ثر ؤجباٖه ويٗٓم في ؤٖحن الىاؽ" "(.")25
والخ ٤ؤن خ٩اياث الخىاع ١ؤو الخغاٞت ججٗلىا هغي في الٛىلت بوؿاها ججمٗذ خىله ال٨غاَيت الكٗبيت العج٩ابه قييٗت اإلادٓىع،
بط مسخه هللا ّ
وخىله بلى نىعة بكٗت مهىلت ظؼاء بما ٗٞل و٦إن الٛيالن مجغص عمىػ للخياهت والاٚخيا ٫والاؾخٛال ٫البك٘ ٦ما
ظاء في اإلاإزىع الكٗبي "ما الٛى ٫بال بيياصم (ابً آصم)" "(. ")26
٦ظل٧ ٪ان " ؾي ٠بً طر يؼن " مىٖىصا بالً٣اء ٖلى ألاٚىا ٫وجُهحر الًٟاء مً وظىصَم بىنٟهم ؤصهاؾا وؤهجاؾا ازتر٢ىا
الىٓام والٗغّ ٝ
ولىزىا الُٟغة الجبلت واٚخالىا ال٣يم .
ولٗل َظٍ الٗىانغ الخياليت التي انُىٗها الخيا ٫الكٗبي لخجاوػ الىا ٘٢هي زحر قاَض ٖلى اإلاسيا ٫الٗغبي و ٢ىة ؤلابضإ
ّ
الكٗبي "بلى مشا ٫يكي٘ مىه الٗض ٫ويدؿ٘ ٞيه الكٗىع بال٣ضعةٞ ،خدغع ؤلاعاصة ٦ما يخدغع ال٨ٟغ والًمحر "(.")27
2.2عالم الجً :
َ َ ََْ ُ
الج ًَّ
بن ٖالم الجً خ٣ي٣ت زابخت بال٣غآن و الؿىت ال همل ٪ؤن هغًٞها٢ ،ا ٫حٗالى ":و ما زل٣ذ ِ
"(.")28

َ ْ َ َّ
ـ ِبال ِل َي ْٗ ُب ُضو ِن "
و ِؤلاو

لظل٧ ٪اهلالؾخٗاهت بال٣ىي الخاع٢ت ـ في الؿحرة الكٗبيت ـ خًىع ٦شي.٠
و َظا اإلاؼيج مً الخغاٞاث و ألاؾاَحر ٟ٦يل بخُىي٘ ٢ىي زاع٢ت ؤزغي إلاؿاٖضة البُل في ٞخىخاجه ؤو خغوبه و بمٗجى ؤوضر،
ٞةن ما هغاٍ ٢ىي زاع٢ت يمشل خ٣ي٣ت واٗ٢ت ؾىاء حٗل ٤ألامغ بال٣ىي الجؿماهيت ؤو اإلاهاعيت للبُل ؤو ما يخهل ب٣ىي ؤزغي
٧الجً و الكياَحن ؤو ألاٚىا.٫
ٞبًٟل هللا امخل" ٪ؾي " ٠الؿىٍ و اؾخُإ ؤن يى٣ظ ألامحرة "قامت" مً مسالب اإلااعص اإلاسخُ ،٠واإلااعص في الؿياَ ١ى عمؼ
الُاٚيت ،وبٗض جدغيغَا جؼوط بها٣ٞ ،ىيذ قى٦خه وًٖض ظاهبه.
َّ
مدله"(ّ ")29
جد ٤٣ما يدلم
و ال ق ٪ؤن الخ٩ايت في بلٛائها للٗالم الىا٢عي و بخالٖ ٫الم آزغ مليء بالسخغ و الخٟائ ٫و الخٟت
به ؤلاوؿان مً ٖضالت و خب ليٗيل زٟيٟا مخٟاثال ،وبالخالي يم ً٨ال٣ى ٫ؤجها ق٩ل ؤصبي ّ
يٗبر ًٖ عٚبت ؤلاوؿان في
الخٛيحر"(.")30
ّ
والخظو ِ٣ٞ ١وبهما هي نياٚت
جضٖىها خ٩اباث الخىاع ١والعجاثب بلى بصعا٢ ٥يمتها الٟىيتٞ ،هي ليؿذ ُٗ٢ا ؤصبيت للترٞيه
ُُ
للمشل الؿاميت وصٖىة "بلى اإلاىاػهت بحن ما َى ٧اثً وبحن ما ييبػي ؤن ي٩ىن ،وبحن وا ٘٢مغيغ م٨ضوص وبحن خلم يٗخهم باإلاشا ٫الظر
٢ضع له ؤن يسلو ألاظؿام والىٟىؽ و ألاعواح مً عب٣ت الخاظت والٓلم والاؾخٗباص" "(.")31
و البُل العجاثبي ليـ ؤؾحر الؼمً و اإلا٩ان ٞهى بٗيض ومىٗؼ ًٖ ٫ألاَل وألا٢اعب ،يجض هٟؿه في ًٞاء ٟ٢غ وخالت
ّ
ايُغابيت"(ٞ ،")32خإحي ٖىانغ ّ
زحرة مً ؤلاوـ والجً لخسلهه مً مسالب الٗضوان والكغ.
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يسىى ٚماع ألاؾٟاع البٗيضة في ألاظىاء بٛيت جد٣ي ٤الظاثٞ ،يجٗل لىٟؿه ٖاإلاا آزغ يُمئن بليه ويغجاح له٦ ،مً يغوم
ّ
الخدغع مً واٗ٢ه ألاليم و اإلاالم ،وال ٚغو ؤن بغػث ٧لمت العجاثبي لخضٖ ٫لى الى٢اج٘ و ألاخضار ٚحر اإلاٗ٣ىلت لخهبذ مغاصٞت
لُاثٟت مً خ٩اياث الخىاع ، ")33(" ١جل ٪الخ٩اياث التي جخًمً مًمىها زاع٢ا وٚغيبا عجيبا ،مً طل ٪الهاج ٠و الٛؼالت
والجان.
ّ
٧ل َظا يضٖى بلى ؤن العجاثبي َى ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الازترا ،")34(" ١و يمشل "ها٢ىؽ زُغ يىظع ويدظع مما ؾيإحي ل٩ىهه يجىذ
هدى اليىجىبيا( ،")35(" ")utopieؤر يؿعى بلى بىاء وا ٘٢مٛايغ ؤ٦ثر ظماال و خبا و نٟاء و ٖضال َلبا للٟغصوؽ اإلا٣ٟىص.
والبُل ؾي ٠ليـ بُال لظاجه ،بهما َى ججؿيض آلما ٫و ؤخالم الُب٣ت التي ييخمي بلحها "(ٞ ،")36هى الغمؼ و اإلاشا ٫وَى
"زالنت ه٣يت للجماٖت ،و بُل يخجاوب م٘ عوح الجماٖت " "(  ،")37وَ٨ظا ٞالخيا ٫الكٗبي ليـ ّ
مجغص ؽ ياخت وَميت في
ٖالم ألاخالم وبهما َى ؤخض ؤق٩ا ٫الغوح الكٗبيت "(.")38
مً َىا يبضو ؤن الؿحرة الكٗبيت جخٛظي مً الىا ٘٢وجمخذ مً ألاؾُىعة مؿخٟيضة مجها إلاٗالجت الهىا وآلان"(. ")39
.3البيية و الس لة:
و ٘٢ازخياعها ٖلى ؤعب٘ خ٩اياث مإزىطة مً ؾحرة
بإهىاٖه و الخٗغٖ ٝلى آلياث اقخٛاله.

"ؾي ٠بً طر يؼن " للٟدو ،وخاولىا الى٢ىٖ ٝىض م٣ىالث الخدىيل

.1.3الحهاية ألاو :هسم النعبة:
يىام اإلال" ٪طو يؼن " بييت َضم الٗ٨بت وه٣ل ؤحجاعَا ال٨غيمت بلى بلضٍ ختى يٟسغ بها ٖلى ملى ٥ألاعى ،و في الهباح يجض
هٟؿه مخىعما ،و٢ض ناع ٢ضع الٟيل  ،يهغ  ٝهيخه الخبيشت ٞيخىب ويٗىص صخيدا مٗافى ،و ل ً٨ؾغٖان ما يتراظ٘ و ي٨ٟغ
زاهيت وزالشت في الهضم ٞيٗخىعٍ ؾىء ؤزُغ مً الليلخحن الؿاب٣خحن ،و في الليلت الشالشت و ألازحرة يخىب جىبت ههىخا و يٗلً
بيماهه.


الححويل ( )transformationأو املسخ (: )métamorphose

وَما وظهان مً ؤوظه العجاثبي يمٗىان في الهى ٫و يشحران الخى ٝو الضَكت ،ويهيبان ؤلاوؿان بالؼياصة اإلاٟغَت ٖبر ّ
جدىالث
ّ
ٞحييىلىظيت ٦إن ّ
الخدى ٫ؤ٢ل ؾىءا
يخدى ٫بلى خيىان ؤو بلى ٚى ٫بمٗاها في السخغيت ه٩اال إلاا اظترح مً الخُايا ،و بطا ٧ان
ٞةن اإلاسخ ؤقض و ؤبل ،ٜو٢ض ي٩ىن ب٣ضعة م٤جضع ؤو ًٖ َغي ٤السخغ يُا ٫ؤلاوؿان.
الٛايت مً طلَ ٪ى قل بعاصجه و بظهاى مكغوٖه و  ُ٘٢الُغي ٤ؤمام هؼواجه و ٚغوعٍ ـ اإلال ٪طو يؼن ـ ٖ٣ابا إلاا ا٢تر ٝمً
زُايا.
ٞالخدىيل ٧ان بٛغى الاحٗاّ و الاٖخباع  ،و٢ض ظٗله هللا ٖبرة ماوٗت لل٩اٞغيً و اإلااع٢حن مً اعج٩اب اإلاٗاصخي و اإلاسالٟاث ،و
في الى٢ذ هٟؿه مىٖٓت للمخ٣حن ختى يؼصاصوا بيماها.
وييبػي ؤن ه٣اعب الخدىيل ؤو اإلاسخ مً وظىٍ قتى:
ؤ ـ الخدىيل ي٩ىن مً نٟت آصميت بلى نٟت خيىاهيت و لٗل في طل ٪بَاهت و بطالال.
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ب ـ و بطا ٧اهذ اإلاداوالث الشالر في الهضم جضٖ ٫لى الٗىاص واإلا٩ابغة ،والٗض ص زالزت م٣ضؽ يٟيض ال٨ما ٫والجهايت ،و َىا ؤلانغاع
ٖلى الًال ٫و الػيٞ ،ةن الغص ٧ان بإبل ٜوظه خيض "بن الجؼاء مً ظيـ الٗمل" .
و َ٨ظا جىاؾلذ ًٖ الخ٩ايت مجمىٖت مً الخ٣ابالث الشىاثيت:
م٣ابل

مداولت َضم الٗ٨بت

الاهخٟار بمٗجى ال٨بر والٛغوع م٣ابل

َضم الصخت ،الؿىء
جىعم الجؿض ،جطخم ألاًٖاء

اهخٟار مٗىىر

م٣ابل

اهخٟار ظؿضر

مداولت الٟٗل

م٣ابل

الالٗٞلُٖ ،ل ،الالخغ٦ت

و الؿىء الظر ث ّ
ٖغى له اإلال" ٪طو يؼن" ؤخضر في هٟؿه قٗىعا بالخى ٝجغظمتها َظٍ الهىع:
ٞإزظٍ الاهظَا ٫ـ و مطخى يهيذ مً ٞغٍ الاهٟٗا ٫ـ وإلاا ٞؼٕ ؤصعٖٓ ٥مت هللا ـ ٞاٖتر ٝو جاب ـ و هضم و ّ
جًغٕ و اؾخ٩ان ـ وٞؼٕ بلى
مٟؼٕ الخلي٣ت و َى الخىخيض و الاؾخٟٛاع.
و لٗل في طل ٪ب٢غاعا باأللىَيت والغبىبيت ،و ما مً م٨غوب بال ّ
ٞغط هللا ٦غبه بالخىخيض.
و في ازخياع لٟٓت "ٞيل" ص٢ت وزهىبت ٞهي ليؿذ بيًاء و ال خياصيتٞ ،ةجها ًٞال ًٖ الخيىاهيت جدمل مٗىيحن ؤو مضلىلحن،
مضلى ٫ج٣غيغر( )dénotatifله ٖال٢ت بالهىعة اإلاهىلت للٟيل التي جغجبذ ٖلحها الطخامت والاهخٟار و ٗٞل الاؾاءة ،ومضلى ٫بيداجي
َ َ
وي ُٗ٠
( )connotatifيغاص به الًٗ ٠و الُٗل و البٗض ًٖ الهىاب ،عظل ٞيل ؤر يٗي ٠الغؤؽ ،وٗٞله ٞا ،٫يٟيل :ؤزُإ
"(. ")40
ّ
حُٗل اإلاؿعى و باء بالٟكل و ّ
جدى ٫اإلال ٪مً الٗلى بلى ألاؾٟل،و مً ال٨بر بلى الؿىء و مً الخغ٦ت بلى الالخغ٦ت ،و مً
و بهظا
ّ
مى ٘٢الٟاٖل بلى اإلاىٟٗل الخاث ٠واإلاىضَل ٦ما جىضخه الىخضاث اإلاعجميت التي جيخٓم خى" ٫اإلاا٢بل" م٣ابل "اإلاابٗض"
٢بل ≠ بٗض
ناح في زىعة≠ نامذ
ًٚب و زاع≠ ّ
ؤن(ؤهحن)
الٛغوع≠ العجب
الصخت≠ الؿىء
.2.3الحهاية الثاهية :الهاث :
يإحي الهاج ٠في ق٩ل مغجي "*" ويٓهغ في نىعة عظل نالر  :ؤبى الٗباؽ الخًغ ؤخياها ،و في ؤخيان ؤزغي يخمشل " في ق٩ل
نىث ال مخٗحن ،يسبر و يبكغ ؤو يىظع ؤو ّ
ي٣ضم مٗلىمت " "(. ")41
و ٢ض يجيٖ ٫لى الهالر والُالر"*"و بالليل ،بط ي٣ىم بضوع الخىظيه و الخُهحر و الخدىيل ،ويٓهغ في اللخٓاث الض٢ي٣ت لخؿم
اإلاى ٠٢و جىظيه ألاخضار جىظحها ؾضيضا ٞيُٗحها بٗضا ظضيضا مكغ٢ا.
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"وخحن هام اإلالَ ٪ظٍ الليلت عؤي َاجٟا يهيذ به ؤن ي٨ؿى البيذ الكغي.")42(" "٠
جخجؿض مهمخه في جغَيب الٓاإلاحن و ؤلاعقاص ٖلى الخحر ،وَىا ٖلى مضاع زالزت ؤيام ،والٗضص زالزت ّ
م٣ضؽ مخجظع في اإلاغظٗيت
الضيييت يضٖ ٫لى ال٨ما ٫و الجهايت و الُهاعة٦ ،ظل ٪الضيً والٗ٨بت ال ي٣بالن الخضهيـ وال الاهتها.٥
و ال٨ؿاء ٖالمت "( ")43جٟصر ًٖ م٨ىىجها و جبىح بضاللت الخمايت٦ ،ؿا ي٨ؿى الجؿم مٗىاٍ الخمايتٞ ،ال٨ؿاء ال يٗجي الُٛاء
ب٣ضع ما يٗجي خمايت الضيً و الضٞإ ٖىه و جمجيضٍ.
و ٖلى مؿخىي الخُابٞ ،ةن الهاج ٠يجهٌ بالضوع ألاو ٫في اػصظاع ألاخضار و جىميت مجغي الخ٩ي و بخضار الخىاػن ،يإحي ليال و
في لخٓاث مخإػمت ،يبكغ بالخالم حصجيٗا للبُل و جإييضا له ختى يخسُى الهٗاب و يخجاوػ اإلادً ،وي٣ىم ب٣لب اإلاىاػيً و
بخضار الخىاػن ٖلى مؿخىي الخُاب.
.3.3الحهاية الثالثة:الغعالة والٌفل الغطيب :
هدً بؿبيل الخضيض ًٖ الُٟل الهٛحر "ؾي ٠بً طر يؼن" الظر عمخه ؤمه في مضيىت اإلاىث والخغاب ،بالىاصر اإلاٟ٣غ اإلاىخل
اإلاسي ،٠بال ؤن الُٟل بضال مً ؤن يٞ ٘٣غيؿت الًىاعر ،ي ٘٣جدذ عخمت ؤهثى خيىان مؼصَغة ألامىمت جدىى ٖليه و جى٣ضٍ مً
اإلاىث.
و الخا ٫ؤهىا ؤمام ٚؼالت َاعبت مً وظه نياص ؤؾغ و ليضَا ،و ٦مً ييخٓغ ٖىصتها لي٣بٌ ٖلحها و يدملها بلى بيخه ؤو ؾى ١اللخم،
و خحن ؤمىذ الٛؼالت مُاعصة الهياصٖ ،اصث بلى خيض جغ٦ذ وليضَا ٞلم ججضٍ و "ٖثرث ٖلى الُٟل الهٛحر جدذ شجغ الكى٥
يًغب ألاعى ب٣ضميه و يهغر مً الجىٕ" "(.")44
ّ
ٞخدً ؤمىمتها و جيبٌ ٖغو ١الغخمت بةطن هللا "ٞإهؼ ٫هللا في ٢لبها الغخمتٞ ،إل٣ذ بشضحها ٖلى ٞمه و مطخى يمخو لبجها في جهم"
"(.")45
والهياص مً بٗيض يغ٢بهاٞ ،إزظجه الضَكت مما يغي بلى ؤن يلخٔ خغ٦ت الُٟل ويؿم٘ نغازه الخاٞذٞ ،ي٣ترب ٖلى خظع و ٢ض
ّ
صب بلى هٟؿه الخىٖ ٝلى الُٟل...
بال اهه ٞىاج بالٛؼالت و هي جغي٘ الُٟل ،ويهمذ لهىث الُٟل و َى يكغب اللبن في قغاَت.
و٦إهما ّ
جدل الٛؼالت مدل ألام ،وال يجض الهياص في هٟؿه ان ي٣خلها٦ ،ما ال يجض بضا مً ؤن يدغع وليضَا ٞيُل ٤ؾغاخه.
يىٟهل الهياص ًٖ وليض الٛؼالت و يخهل بمىيىٕ الُٟل ،و٦إهىا ؤمام ٖ٣ض اثخماوي ي٣ىم ٖلى جباص ٫مىيىٖحن ؤو ٖلى حٗا٢ض
مً الىىٕ الترزيصخي باٖخباع اإلاهلخت.
حؿخٗيض الٛؼالت مىيىٖها اإلا٣ٟىص "وليضَا" ّ
لخٗىى اٞخ٣اعَا ،ويؿدبض ٫الهياص "الُٟل" بىليض "الٛؼالت" و بظل ٪يدؿاوي
الجمي٘ في جد٣ي ٤مىيىٕ ال٣يمت و اؾترظإ الخىاػن.


ّ
الححوى مً الٌبيعة إ الثقافة و العنؽ:

ّ
جخدى ٫الٛؼالت مً الخيىان بلى ؤلاوؿان /التي ججم٘ بحن ؾيمي ( /)sèmesالخيىان الاوؿان الغخيم.
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و في اإلا٣ابل هجض الهياص يُاعص و يدمل وليض الٛؼالت الظر وٖ ٠٢اظؼا وفي اؾخ٩اهت ،بىنٟه ٞغيؿت ،وجضع ٥نىعة الٟغيؿت
بهىعحي الهيض وال٣خل.
ٞغؽ ٞغيؿخه :ناصَا و٢خلها ،والٟغيؿت ما يٟغؾه الؿب٘ مً الخيىان "(")46
وبهظٍ الاياءاث الضالليت جخطر نىعة /ؤلاوؿان الخيىان /التي ججم٘ بحن ؾيمي /الاوؿان/و /الخيىان /اإلاىههغيً في ٗٞل الهيض،
والك٩ل بكغي.
و باإلا٣ابل هلٟي الٛؼالت في نىعة /الخيىان ؤلاوؿان /بٟٗل الغياٖت و الك٩ل خيىاوي.
و بظل ٪جضع ٥نىعة ألام البضيل ،ألام الغاٖيت ٖلى مؿخىي الخُاب بمجمىٖت مً الهىع  :الخىان ،ؤل٣ذ بشضيحها.
و جغقى الٛؼالت بلى ٢مت الىبل والؿمى ألازالقي بهبرَا وجطخيتها و عخمتهاٞ ،هي البضيل لؤلم الخىىن الغخيمت ّ
الخحرة ،ؤما الهياص
ٞهى ٖىي ٠مٗخض بٟٗل اإلاُاعصة و خغيو ٖلى خُام الضهيا ...يجغر بدشا ًٖ اإلاا ٫والٛجى.


العوامل والفواء:

لٗل ازخياع الؿحرة الكٗبيت للٛؼالت في َظٍ البٗ٣ت الٟ٣غ اإلاىخكت ؤمغ عجيب يشحر حؿائالث  ،بط ٧ان ألاظضع ؤن جهى ٫و ججى٫
في َظٍ اإلاضيىت اإلاسىٞت و اإلاسيٟت :مضيىت اإلاىث والخغاب وخىف مٟترؾت"و ل٨ىىا ال هجض بال وخكحن آصميحن ؤخضَما ؤم جغمي
بُٟلها ليمىث و آلازغ نياص يتربو بالٛؼالت ووليضَا ،و ٦إن الىخىف الخ٣ي٣يت هي الىخىف البكغيت" "(.")47
٧ان الُٟل مل٣ى في الخال ؤو الٟال ،وخيضا ٖغيت للىخىف و الخغ و الهجحر ،في مضيىت الخغاب ،جدذ شجغة الكى ،٥وَى ًٞاء
ججخم٘ ٞيه ٧ل ؤؾباب اإلاىث ،ألهه ٌة
ٞلي ًٖ ٧ل زحرُٞ ،م وٖؼ ،٫والهٛحر عيي٘ ال ي٣ىي ٖلى شخيء.
ّ
ول ً٨قيئا مً َظا ال٣بيل لم يدضر ،خيض ّ
يخدىًٞ ٫اء اإلاىث بلى ًٞاء زهب ؤيٟذ ٖليه الٛؼالت بٗضا بوؿاهيا.
و ٦إن الؿاعص يغيض ؤن ي٣ى : ٫بن َظا الًٟاء الٟ٣غر "ال جغجاصٍ خيىاهاث ياعيت و بهما خيىاهاث ظميلت جُٟذ بالخب والخىان و
الُٗاء" "(.")48
و٧اهذ الٛؼالت ؾببا ص ٘ٞالهياص بلى ه٣ل الهٛحر مً شجغة الكى ٥في مضيىت الخغاب بلى ال٣هغ باإلاضيىت ،وَى اهخ٣ا ٫مً
الُبيٗت بلى الش٣اٞت ؤر مً خياة َبيٗيت ٞغصيت ٚحر زايٗت للىٓام بلى خياة مىٓمت مبييت ٖلى ماؾؿاث و ابغام حٗا٢ضاث
"( ،")49لخضٖ ٫لى ؾحر مهحر "الُٟل" و نهغٍ مشل الخضيض في الىاع ،وجدىيل الُبيٗت وبىاء الش٣اٞت ألاهتروبىلىاي" "(")50
و َظا الخدى ،٫بن ٖلى مؿخىي الصخهياث (الٗىامل) ،و بن ٖلى مؿخىي الًٟاء يؿٟٗىا في ب٢غاع الخاع ١واإلاعجؼ الظر يغتهً
به ال٣غآن.
٧ل شخيء يخدغ ٥بةعاصة هللا ،وَظا الخضر َى ٖالمت ٖلى ٢ضعة هللا اإلاخمشلت في ٗٞل الٛؼالت و هي مً مسلى٢اث هللا.


ّ
ثحوى الجً إ غعالة:

و الظر ال قٞ ٪يه ؤن اؾخسضام الٛؼالت في الخ٩ايت يخماهى م٘ خضر الجً في زىايا زُاب الىو.
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ّ
الجان ّ
مغث ٖلى َظٍ الٟالة التي جغ٦ذ ٞحها ٢مغيت َٟلهاٞ ،غؤث الُٟل ٞجيلذ
خيض ظاء في الؿحرة الكٗبيت "ؤن مل٩ا مً ملى٥
مدبخه في ٢لبها ،وٖىضما ٖاصث بلى ػوظها اإلال ٪ألابيٌ في ظبا ٫ال٣مغ ومىاب٘ الىيل المها لتر٦ها بياٍ ،بط لم يغػ ١بال بٟخاة اؾمها
ٖا٢هت ،و ٖاصث مل٨ت الجان بلى م٩ان الُٟل ٞلم ججضٍ خيض عؤجه ؤو ٫مغة و ْلذ جبدض ٖىه ختى وظضجه ...و ناخذ َ :احي
الُٟل ٞهى يتربى ٖىضر ختى ي٨بر " "(.")51
و َظا الىو يجهٌ صليال ٢ىيا لدكابه الٛؼالت بالجً ،و لٗل ازخياع الٛؼالت ٞيه ظما ٫و عقا٢ت وع٢ت ،ألامغ الظر ظٗل اليؿاء
ّ
حكبه بالٓباء "وما ؤ٦ثر ما ظاء في الكٗغ الٗغبي مً حٛؼ ٫في اإلاغؤة بةيٟاء نٟت الٛؼاٖ ٫لحها ،و ٦إن الٗغب ٢ضيما يٗخبرون
الٓباء مً خيىان الجىت" "( ")52و اإلاؿإلت ال جٖ ٠٣ىض البٗض الجمالي ،بل ألامغ ؤبٗض و ؤٖمٞ ٤غبما ألامغ َى مجمىٖت مً الب٣ايا
ّ
السخغيت و ألاؾُىعيت حٗل٣ذ بهظا الخيىان.
و٧اهذ الٛؼالت مدىَت باألؾغاع ،بط هي مً خيىان الجىت "(َ ")53ىعا ،ومً مُايا الجان َىعا آزغ" ّ
يدضر ؤبى ٖباؽ ؤن الٓباء
ماؾت الجً" "(")54
و الٗال٢ت بحن الٛؼالت ؤو الجىيت هي بما اإلا٣ابل الخيىاوي لها ،وبما هي اإلااقيت التي يغٖاَا الجً و حؿخٗمل لبجها في حٛظيت الهٛاع
مهضا٢ا ل٣ى ٫ابً ٖباؽ ؤن الٓباء ماقيت الجً.
و لٗل خغم الكٗغاء ٖلى ؤن ال ي٣خل الٛؼا ٫في ٢هاثضَم ٧ان يٗجي ؤهه مٗبىص ٧الكمـ.
ي٣ى ٫امغئ ال٣يـ:
و ماطا ٖليه ؤط٦غث اواوؿا
٧الٛؼالن عمل في مدغاب ؤ٢يا٫
و في طل ٪ما يضٖ ٫لى ؤلىَيت الٛؼالن ،ؤٞلم جىي٘ في مداعيب اإلالى٥؟
و في جهايت ألامغ ،يبضو ؤن الٛؼالت ٧اهذ مدىَت باأللٛاػ وألاؾغاع" ،و ٢ض ام ً٨الٗغب للٓباء في م٨ت "٩ٞ ،ان لها َالت مً
ال٣ضاؾت مما ي٨ك ًٖ ٠ب٣ايا و آزاع و ٞلؿٟت و ٖ٣اثض الٗغب ومخب٣ياتهم ألاؾُىعيت في ألاػمىت الٛابغة".
.4.3الحهاية الطا عة:وازي الغي ن:
يٟ٨ي الٗىىان للبىح ًٖ َبيٗت الًٟاء ٞهى مىؾىم بالبٗض العجاثبي و الٛغاثبي ل٩ىهه يسخل ًٖ ٠الًٟاءاث ألازغي اهُال٢ا
ّ
مً َبيٗت التر٦يبت و الدك٩ل الظيً يُٗياهه بٗضا عجيبا و مسالٟا للمإلى.ٝ
يدؿم َظا الًٟاء باالوٛال ١والهال ٥والهى ٫و الغٖب ،مً صزله يٗض م٣ٟىصا.
الٛيالن ظم٘ للٛى ،٫والٛى ٫مكخ ٤مً الٟٗل ٚاله يٛىله ؤو اٚخاله بمٗجى ٢خله و ؤَل٨هٞ ،الٛى ٫بطن يٗجي الهى ٫و الهال ٥و
اإلاىث والكغ.
"ٞمطخى ٞيه و ٢ض مؤلث ٢لبه الخؿغة ""
ٞهى ًٞاء لم ج ً٨الٗحن ٢ض قهضجه مً ٢بلًٞ ،اء عجاثبي ألهه مسال ٠للىا ،٘٢و ّ
مدغم الى٢ىٕ ٞيه ؤو الضزىٞ ٫يهٞ ،هى
مهل. ٪
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"ألهه ٖلم ؤن الظر ظٗل ٞيه َظاَ ...ى ؤمه التي جىٗ٢ه في اإلاهال ٪صون عخمت و ال ق٣ٟت" "(. ")55
و يكٗغ ؾي ٠بالخى ٝو خًىع ز٣يل للمىث الظر يتر٢به .
"و ْل يؿحر بدشا ًٖ مسغط صون ظضوي" "(")56
جُى٢ه ٦ما ّ
وظض "ؾي "٠هٟؿه ٦ما بضؤ وخيضا في صخغاء مىخكت ّ
يُى ١اإلاىث الخياة.
" ٗٞغ ٝؤهه و ٘٢في واصر الٛيالن ،و ؤن ال مهغب له مً اإلاىث بحن ؤهيابهم" "(")57
الًٟاء ٢اؽ و مدٓىع ال يغخم اإلاخىعٍ في مىا٦به ،و يبضو ملٗىها ألهه يضزل في باب اإلاسخ و اللٗىاث الخالت مً هللا ٖلى الىاؽ
الظيً ا٢ترٞىا الٟاخكت ،خيض بن الٛيالن َم هخاط الكظوط الجيسخي.
طل ٪ؤن امغؤة ملٖ ٪اص ٫لم جغٖى ٖما ٧اهذ ٞيه مً بزم ،ولم ج٣ل٘ ًٖ الٟاخكت ٞلم ججض ؤمامها بال الىخىف.
و ٦إن َظٍ اإلاغؤة حؿعى مً وعاء طل ٪بلى بيٗا ٝقى٦ت ػوظها و ػلؼلت جمىيٗه ٦دا٦م ،و مً زم حك٨يل ًٞاء مٛايغ لًٟاء
اإلالٞ ،٪خلىط بجؿض الىخىف.
" وَظا يٗجي زل ٤سٛغاث في زُاب الؿلُت جاصر بلى بصاهت َظا الخُاب مً ظهت٦ ،ما جًٗه في بق٩اليت ؾياؾيت م٘ الكٗب "
"(. ")58
و ألن َظا الٟٗل الكيي٘ حهض ٝبلى َضم الىٓام البُغاعي٩ي(ألابىر) و جضمحر ال٣يم التي يٗمل ٖلى خمايتها.
"ل٣ض ٧ان ؤبي خ٨يما و مل٩ا لبلضة الصخغ ألاؾىص ،و ٧ان يد٨م بحن عٖاياٍ بالٗض ،٫ول ً٨ؤَل اإلاضيىت ٧اهىا ؤَل ؾىء و ٚضع،
ٞلما عؤوٍ يمى٘ الؿغ٢ت والغقىة زاعوا ٖليه وؤعاصوا ؤن ي٣خلىٍ" "(.")59
و ليـ َظا و خؿب ،بل ختى ػوظخه ؤَضعث ٦غامخه و صوؿذ ٖغيه "بال ؤن ػوظخه ٧اهذ امغاة ؾيئت ال حٗغ ٝالازالم لؼوظها،
و ٧ان َظا الىاصر بٗيضا ًٖ الٗمغان ٞلم ججض امامها بال الىخىف" "(.")60
ٞالؼوظت َىا لم يكغ بلحها باؾم وال بم٩اهت و ال ختى باألم ٦إجها ٦يان مدخ٣غ و مم٣ىث.
وَظا ما يبرػ ج٣ؼػ الٛيلىهت مجها ،وعًٞها لهظا الٟٗل الكيي٘ الظر يٗض زغ٢ا للٗغ ٝو الُٟغة و زغوظا ًٖ اإلاإلى ٝومسخا
للُبيٗت ،لظل٧ ٪ان َظا الخل ٤اإلاكاوم ٖلى َيئت الٛيالن .
"ٞجاءث بىلض وبيذ مً اإلاسخ ّ
اإلاكىٍ ٖلى مشل الخل٣ت التي جغي""(.")61
الخدى ٫بلى نٟت ؤعٖب و ؤبك٘ صليال ٖلى ؤن هللا ّ
ّ
يغص ٖلى حكىيه بدكىيه آزغ يخمىي٘ ٖلى مؿخىي
ٞال ٚغو ان ي٩ىن َظا
الدكا٧ل الضيجي(" )isotopie religieuseالجؼاء مً ظيـ الٗمل".
و ل٣ض ّ
ٖبر ث الٛيلىهت ًٖ خؼجهاٞ ،اهبش ٤مً خضيثها مٗجى ؤلايمان.
"و ؤمغوي (ؤبي) ؤن اهخٓغ مجيئ ٪ألصل ٪و ؤؾاٖض ٥ليخىب هللا ٖلي و يىجيجي مً الٗظاب الظر ؤٖضٍ لهم ""()62
٦ما يٓهغ ؤيًا بصاهتها لهظا الىا ٘٢ال٣اجم مً زالَ ٫ظٍ الاٖتراٞاث الجغيئتٞ ،الٛيلىهت جمل ٪مىانٟاث الخٗبحرٞ ،هي لؿان
البُل ،و في الى٢ذ هٟؿه نىث الظَىيت الكٗبيت اإلاؿمىٖت وهي التي ؾاٖضث "ؾيٖ "٠لى الخهىٖ ٫لى التر٦ت ؤو الظزحرة
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ّ
اإلاخمشلت في "الضي "٪التي م٨ىخه مً اَال ٥ظمي٘ الٛيالن و ٦إن مغوع "ؾي "٠بىاصر الٛيالن يٗض ظؿغا ؤو زُىة ليكغ الضٖىة،
و ما مىث الٛيلىهت ؾىي صليل ٖلى بػالت ٧ل بظوع الٟؿاص و الخُهغ مً الخُايا و انشزور ،ثبػتجبس اٌ االعالو دٌٍ طهبسح ،و
أَه نى ٌأد طفشح واحذح ،و إًَب جبء ػهى يكج ويشاحم .يًب ٌذل ػهى انتح ّىل أو االَتقبل يٍ انفضبء انًذَظ()profane
إنى انفضبء انًق ّذط(. )sacret
خاتمة:
العجاثبي و الخاع ١والعجيب الٛغيب و الٟاهخاؾدي: ٪
جبضو َظٍ اإلاهُلخاث مخ٣اعبت مً خيض اإلاٗجى ،والجام٘ اإلاكتر ٥بيجها يضٖ ٫لى الالمإلى ٝو الضَكت والخحرة ،و هي ٧لها
ّ
مجخمٗت جمشل زغو٢اث ل٣ىاهحن و مىُ ٤الخياة "( ")63و حٗمل ٖلى جإؾيـ مىُ٣ت خغة حٗ٨ـ في ججلياتها اإلاسخلٟت عٌٞ
الىا.٘٢
و جمؼط الؿحرة الكٗبيت بحن الىا ٘٢والخيا ٫و اهههاع الىا ٘٢والخلم ،و جىْي ٠الخدىيل واإلاسخ و لٗبت الٓهىع والازخٟاء ،و ٧ل
ما يشحر الاهضَاف و ؤلاعجاب لغوٖت الصخيء ؤو إلاا يبض مً زى ٝوَل٘.
وؾبب خًىع َظٍ الٓىاَغ ٚحر اإلاإلىٞت ،اهما َى هديجت "اوٗ٩اؽ ألخالم ٢ضيمت لخُلٗاث الٟغص الٗغبي في جسلهه مً بٌٗ
الٗىامل التي حٗى ١خهىله ٖلى ما يغيض مً مجض و ؾاصص" "(.")64
و٦شحرا ما هلٟي ٢ضعاث البُل جهل بلى صعظت ألاؾُىعة " ٝؾي "٠البُل ي٣ىم بإٖما ٫بُىليت زاع٢ت ،يإجيه الٗىن مً البكغ
والجً و الخيىان و جديُه الٗىايت ؤلالهيت.
و ال ج٩اص جهاص ٝخ٩ايت صون ؤن ال ي٩ىن ٞحها ؤخضار سخغيت ،وهي ٧لها ؤخضار زاع٢ت للٗاصة في ٚايت ؤلازاعة و العجب وؤقض
بعٖابا و تهىيال ،خيض ال يم ً٨ؤن يٟى٢ها بكغ بد٨م جدغ ٥الصخهياث و ّ
جدىلها و اهخ٣الها بلى ؤم٨ىت زغاٞيت ال ج٣ل ٖجها ٚغابت
وعجبا.
و ٢ض اخخىث ؾحرة "ؾي ٠بً طر يؼن" ٖلى ٢ضع َاثل مً َظٍ ال٩اثىاث العجيبت الٛغيبت و ٖلى نٟاث زاع٢ت للٗاصة و"ؾي٠
بً طر يؼن" بً ملّ ٪
مٗض مىظ البضايت ألصاء صوع بُىلي و خمل عؾالت ،ؤعيٗخه ٚؼالت و عبخه ظىيت ،وخمل هبىءة ظٗلذ مىه ٞغصا
مخمحيا ومدِ اَخمام إلاا يخمخ٘ به مً نٟاث الخل ٤والخل.٤
و في ألازحر وؿخُي٘ ال٣ى ٫بإن العجاثبي يجهٌ في الؿحرة الكٗبيت ٖبر ظملت مً الاؾخٗماالثٞ ،هى ال يسلى مً مٟغصاث الخعجب
وني ٜالضَكت والترصص والخحرة و الخى ٝوالضٖاء  ،والؿحرة الكٗبيت "ؾي ٠بً طر يؼن" جخًمً خ٩اياث عجيبت ٚغيبت "وَظا
ما خضاها بلى اٖخباعَا طزحرة ؤو ّ
زؼاها للعجاثب" "(.")65
خاولىا اهُال٢ا مً َظٍ الظزحرة عنض ظملت مً اإلا٣ىالث ؤو الخيماث :الخدىيل و اإلاسخ و الهاج ٠والجان ًٞال ًٖ الخاع ١و
الازخٟاء ،وزلهىا بلى ؤن العجاثبي في الؿحرة الكٗبيت يى ٌٟالٛباع ًٖ جهىعاث ؤؾُىعيت و ب٣ايا ٖ٣اثضيت وجخ٩ئ بك٩ل ٢ىر
ٖلى اإلاغظٗيت ؤلاؾالميت بهض ٝؤلا٢غاع باأللىَيت و الغبىبيت و الضٖىة بلى الخىخيض و الٗمل ٖلى وكغ ٢يم بيماهيت ختى ييخ٣ل
ؤلاوؿان بلى بغ ألامان والىجاة.
الهىامل:
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 ،2001م.19
1ـ يا ٫الهالر ،الجيوٕ ألاؾُىعر في الغوايت الٗغبيت اإلاٗانغة ،ميكىعاث اجداص ال٨خاب الٗغب،
 ،1981م.31
2ـ ػ٦غيا ال٣ؼويجي ،عجاثب اإلاسلى٢اث و ٚغاثب اإلاىظىصاث ،صاع آلاٞا ١الجضيضة ،بحروث ،لبىان،4ٍ،
.110
-109
 ،1962م
 3ـ خماصر الؼه٩ي ،العجيب والٛغيب في الترار اإلاعجمي ،خىلياث الجامٗت الخىوؿيت٧ ،ليت آلاصاب ،الٗضص،33
260
4ـابً مىٓىع ،لؿان الٗغب ،اإلاجلض الغاب٘ ،صاع ناصع ،بحروث ،م-259
 5ـ ابً مىٓىع ،لؿان الٗغب ،اإلاجلض الخامـ ،م.18
6ـ ؾٗيض يُ٣حن ،طزحرة العجاثب الٗغبيت  :ؾي ٠بً طر يؼن ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي  ،بحروث ـ الضاع البيًاء 1994،
- Fahd Tawfiq, l’étrange et le merveilleux dans l’islam médiéval (colloque) edt jeune afrique, 1978, p134.7
.248
 1999م
8ـ بييت الؿحرة الكٗبيتَ ،ال ٫خغب ،اإلااؾؿت الجامٗيت للضعاؾاث واليكغ والخىػي٘،1ٍ ،
 ،2006م.455
 9ـ قٗيب خليٟي ،الغخلت في ألاصب الٗغبي ،عئيت لليكغ و الخىػي٘ ،ال٣اَغة،1ٍ،
.306
10ـ َال ٫خغب ،بييت الؿحرة الكٗبيت ،م
.235
 ،2005م
11ـ اإلاهُٟى مىي ،ً٣بييت اإلاخسيل في هو ؤل ٠ليلت وليلت،صاع الخىاع ،ؾىعيا،1ٍ ،
 12ـ ٖبض الخميض يىوـ ،الخ٩ايت الكٗبيت ،صاع ال٨خاب الٗغبي للُباٖت واليكغ ،ال٣اَغة ،م.8
233
13ـ Fahd Tawfiq, l’étrange et le merveilleux dans l’islam médiéval (colloque)edt jeune afrique ,1978, p
14ـ ؾٗيضر مدمض ،ألاصب الكٗبي بحن الىٓغيت والخُبي ،٤صيىان اإلاُبىٖاث الجامٗيت ،الؿاخت اإلاغ٦ؼيت ،بً ٖ٨ىىن،
 .1998م.57
الجؼاثغ،
 -15مى ٘٢اهترهذError! Hyperlink reference not valid. Magazine com :

. www.arabi

 - 16مغسخي الهبا ، ٙال٣هو الكٗبي في جغار  ،صاع الى ٞاء لضيىا الُباٖت واليكغ والخىػي٘  ،بضون ٍب٘ ة م. 74
17ـ ؾٗيضر مدمض ،ألاصب الكٗبي بحن الىٓغيت والخُبي ،٤صيىان اإلاُبىٖاث الجامٗيت ،الؿاخت اإلاغ٦ؼيت ،بً
 ،1989م.57
ٖ٨ىىن،الجؼاثغ،
 -18مدمض ؤبى الٟخىح الٟٗيٟي  ،البُىلت بحن الكٗغ الٛىاجي والؿحرة الكٗبيت ـ ٖىترة بً قضاص ؤهمىطظا ـ ،بيترا ٥للُباٖت
.340
 ،2001م
واليكغ والخىػي٘، 1ٍ ،
 -19خلمي بضيغ  ،ؤزغ ألاصب الكٗبي في ألاصب الخضيض م.22
 -20ؤخمض ػياص مدب ، ٪صعاؾاث ه٣ضيت مً ألاؾُىعة بلى ال٣هت ال٣هحرة م.49
21ـ خلمي بضيغ  ،ؤزغ الترار الكٗبي في ألاصب الخضيض ،م.23
 -22خلمي بضيغ  ،ؤزغ الترار الكٗبي في ألاصب الخضيض ،م.23
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. Tzvetan Todorov : introduction à la littérature fantastique, paris, 1970, p166-23
.141
، 1990م
 -24مدمض مٟخاح  ،صيىاميت الىو  ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي ،
25ـ همغ ؾغخان ،الخ٩ايت الكٗبيت الٟلؿُيييت ،مغ٦ؼ ألابدار ،مىٓمت الخدغيغ الٟلؿُيييت ،اإلااؾؿت الٗغبيت للضعاؾاث
 ،1974م.70
واليكغ،
.1977
 26ـ مهُٟى الخىا ،ٝألاؾاَحر الٗغبيت والخغاٞاث ،صاع الُليٗت ،بحروث ،لبىان،1ٍ ،
27ـ ؾىعة الظاعياث ،آلايت.56
 ،1974م.84
 28ـ هبيلت ببغاَيم ،ؤق٩ا ٫الخٗبحر في ألاصب الٗغبي ،صاع الجهًت ،مهغ للُباٖت واليكغ ،ال٣اَغة،2ٍ ،
.134
 ،1986م
29ـ ٖبض الخميض بىعايى ،ال٣هو الكٗبي في بؿ٨غة ،اإلااؾت الىَىيت لل٨خاب ،الجؼاثغ، ،
.134
 ،1968م
30ـ ٖبض الخميض يىوـ ،الخ٩ايت الكٗبيت ،صاع ال٨خاب الٗغبي لُباٖت واليكغ ،ال٣اَغة،
- désordre.31
 ،1968م.8
 32ـ ٖبض الخميض يىوـ ،الخ٩ايت الكٗبيت ،صاع ال٨خاب الٗغبي لُباٖت واليكغ ،ال٣اَغة،
- transgression33
- Raymond Williams, utopie et sciences fiction, in revues : l’homme et la société, n73-74, juillet/décembre, 1984, éd 34
Anthropos, France, p51.
 ،1970م.51
 35ـ ٚالي ق٨غر ،ؤصب اإلا٣اومت ،صاع اإلاٗاع ،ٝمهغ،
36ـ همغ ؾغخان ،الخ٩ايت الكٗبيت الٟلؿُيييت ،مغ٦ؼ ألابدار ،مىٓمت الخدغيغ الٟلؿُيييت ،اإلااؾؿت الٗغبيت للضعاؾاث
 ،1974م.47
واليكغ،
37ـ ٚالي ق٨غر ،ؤصب اإلا٣اومت ،م.51
38ـ مدمض بؾماٖيل بهل٢ ،غاءاث ؾيمياثيت في مؿغح ؾٗض هللا وهىؽ ،ألاَالي للُباٖت واليكغ والخىػي٘ ،صمك ٤ؾىعيت،
 ،2000م.52
الُبٗت ألاولى،
39ـ ابً مىٓىع ،لؿان الٗغب ،اإلاجلض لخاصر ٖكغ ،ماصة ( ،)٫م.537
.474
40ـ مالخٓت :ي٣ى ٫قٗيب زليٟي ،الهاج ٠الالمغجي ،م
.474
41ـ قٗيب زليٟي ،الغخلت في ألاصب الٗغبي ،م
.474
42ـ ي٣ى ٫يجيٖ ٫لى الهلخاء ،م
43ـ ؾحرة ؾي ٠بً طر يؼن ،م.31
.1995
44ـ بؿغ ابغيغ ،الؿيمياثيت و الىو ألاصبي ،ؤٖما ٫ملخ٣ى مٗهض اللٛت الٗغبيت ،ظامٗت ٖىابت ،مار
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45ـ ٞاعو ١زىعقيض ،ؾي ٠بً طر يؼن ،م.46
46ـ م ن ،م.46
.147
47ـ ال٣امىؽ الجضيض للُالب ،م
 ،1991م.99
 48ـ ٞاعو ١زىعقيضٖ ،الم ألاصب الكٗبي العجيب ،1ٍ ،صاع الكغو،١
 49ـ اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.98
50ـ ٖبض الخميض بىعايى ،جدليل همىطاي لخ٩ايت الُامت ،مجلت الؿيمياثيت و الىو ألاصبي ،ؤٖما ٫ملخ٣ى اللٛت الٗغبيت و آصابها،
ظامٗت ٖىابت ،م.98- 97
 51ـ اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.98
52ـ ٞاعو ١زىعقيض ،ؾحرة ؾي ٠بً طر يؼن ،م.47
٢ 53مغيت ؤم الُٟل 4،3،2،ـ ٞاعو ١زىعقيضٖ ،الم ألاصب الكٗبي العجيب ،ه٣ال ًٖ الجاخٔ مً ٦خابه الخيىان في
.100
ألاظؼاء ،6،3،2،1م-99
.182
54ـ ؾحرة ؾي ٠بً طر يؼن ،م
 55ـ م ن ،م.182
.182
56ـ م ن ،م
.182
 57ـ ؾحرة ؾي ٠بً طر يؼن ،م
58ـ ؾىؾً هااي عيىان ،اإلاؿ٩ىث ٖىه في زُاب قهغػاص ؤل ٠ليلت وليلت ،مجلت ٖالم ال٨ٟغ ،ال٩ىيذ ،اإلاجلض الؿاصؽ و
. 328
 ،1977نو321ـ
الٗكغون،
.182
 59ـ ؾحرة ؾي ٠بً طر يؼن ،م
60ـ ؾحرة ؾي ٠بً طر يؼن ،م.182
.182
61ـ ؾحرة ؾي ٠بً طر يؼن ،م
 62ـ م ن ،م.182
 ،1989م.10
63ـ ث ر ابخحر ،ؤصب الٟاهخاػيا (مضزل بلى الىا ،)٘٢جغظمت نباع ؾٗضون،
64ـ مغسخي الهبا ، ٙال٣هو الكٗبي في جغار  ،صاع الى ٞاء لضيىا الُباٖت واليكغ والخىػي٘  ،بضون َبٗت م. 74
 65ـ ؾٗيض يُ٣حن ،طزحرة العجاثب الٗغبيت  :ؾي ٠بً طر يؼن ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي  ،بحروث ـ الضاع البيًاء  ،1994،م- 9
.10
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المصادر والمراجع:
.1982
ـ ٞاعو ١زىعقيض ،ؾحرة ؾي ٠بً طر يؼن ،صاع الكغو ،١بحروث ،الُبٗت ألاولى،
ـابً مىٓىع ،لؿان الٗغب ،اإلاجلض الغاب٘ ،صاع ناصع ،بحروث.
.1995
ـ بؿغ ابغيغ ،الؿيمياثيت و الىو ألاصبي ،ؤٖما ٫ملخ٣ى مٗهض اللٛت الٗغبيت ،ظامٗت ٖىابت ،مار
.1989
ـ ث ر ابخحر ،ؤصب الٟاهخاػيا (مضزل بلى الىا ،)٘٢جغظمت نباع ؾٗضون،
 1981خماصر الؼه٩ي،
ـ ػ٦غيا ال٣ؼويجي ،عجاثب اإلاسلى٢اث و ٚغاثب اإلاىظىصاث ،صاع آلاٞا ١الجضيضة ،بحروث ،لبىان،4ٍ،
.1962
العجيب والٛغيب في الترار اإلاعجمي ،خىلياث الجامٗت الخىوؿيت٧ ،ليت آلاصاب ،الٗضص،33
.235
 ،2005م
ـ اإلاهُٟى مىي ،ً٣بييت اإلاخسيل في هو ؤل ٠ليلت وليلت،صاع الخىاع ،ؾىعيا،1ٍ ،
.2001
ـ هًا ٫الهالر ،الجيوٕ ألاؾُىعر في الغوايت الٗغبيت اإلاٗانغة ،ميكىعاث اجداص ال٨خاب الٗغب،
ـ ؾٗيضر مدمض ،ألاصب الكٗبي بحن الىٓغيت والخُبي ،٤صيىان اإلاُبىٖاث الجامٗيت ،الؿاخت اإلاغ٦ؼيت ،بً ٖ٨ىىن،
.1998
الجؼاثغ،
ـ ؾٗيض يُ٣حن ،طزحرة العجاثب الٗغبيت  :ؾي ٠بً طر يؼن ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي  ،بحروث ـ الضاع البيًاء .1994،
ـ ؾىؾً هااي عيىان ،اإلاؿ٩ىث ٖىه في زُاب قهغػاص ؤل ٠ليلت وليلت ،مجلت ٖالم ال٨ٟغ ،ال٩ىيذ ،اإلاجلض الؿاصؽ و
.1977
الٗكغون،
.2006
ـ قٗيب خليٟي ،الغخلت في ألاصب الٗغبي ،عئيت لليكغ و الخىػي٘ ،ال٣اَغة،1ٍ،
.1999
ـ َال ٫خغب ،بييت الؿحرة الكٗبيت ،اإلااؾؿت الجامٗيت للضعاؾاث واليكغ والخىػي٘،1ٍ ،
ـ ٖبض الخميض يىوـ ،الخ٩ايت الكٗبيت ،صاع ال٨خاب الٗغبي للُباٖت واليكغ ،ال٣اَغة.
ـ ٖبض الخميض بىعايى ،جدليل همىطاي لخ٩ايت الُامت ،مجلت الؿيمياثيت و الىو ألاصبي ،ؤٖما ٫ملخ٣ى اللٛت الٗغبيت و آصابها،
ظامٗت ٖىابت.
.1991
ـ ٞاعو ١زىعقيضٖ ،الم ألاصب الكٗبي العجيب ،1ٍ ،صاع الكغو،١
ـ ال٣امىؽ الجضيض للُالب.
ـ مغسخي الهبا ، ٙال٣هو الكٗبي في جغار  ،صاع الى ٞاء لضيىا الُباٖت واليكغ والخىػي٘  ،بضون َبٗت.
- l’étrange et le merveilleux dans l’islam médiéval (colloque) édition jeune afrique, 1978.
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إسالمية المجاميع (الموسوعات ) األدبية التراثية العربية
ز .عٌا أبو جبين /محاهط غير محفطغ ي جامع ال ليل والقسغ املفحوحة (فلؼٌين)

ْك
" الىاغ ينحبون أحؼً ما يؼمعون ،ويحف ون أحغن ما يلحبون ،ويثحسرون ب حؼً ما يحف ون" "ابً عبس ض " العقس
الفطيس.
َُ ُ
اإلاِّ ٣ض َمت :
ل٣ض خٓيذ ألامت ؤلاؾالميت والٗغبيت بترار ز٣افي لم جدٔ به ؤمت ٖلى ؾُذ ألاعى؛ مً خيض الخىىٕ والٛؼاعة والكمى ،٫ويكهض
ٖلى طل ٪ما َى مبشىر مً مسُىَاث في م٨خباث الٗالم ؤظم٘ ،و٢ض ط٦غ ّ
ؤن ٖضص َظٍ اإلاسُىَاث ي٣اعب زالزت ماليحن
مسُىَت (،م٩ي  .) 7:وهٓغة واخضة بلى ما يدىيه ٦خاب الٟهغؾذ البً الىضيم (جىفي ؾىت َ 385ـ ) ؤو ٦خاب ٦ك ٠الٓىىن ًٖ
ؤؾامي ال٨خب والٟىىن "٫خااي زليٟت" جبحن لىا صخت َظا ال٣ى.٫
ي٣ى ٫وو ٫صيىعاهذ في ٦خابه اإلاكهىع ٢هت الخًاعة ّ ( :
بن ٖضص الٗلماء في آال ٝاإلاؿاظض اإلاىدكغة في البالص ؤلاؾالميت ،مً
٢غَبت بلى ؾمغ٢ىض ،لم ي٩ىهىا ي٣لىن ًٖ ٖضص ماٞيه مً ألاٖمضة ) (بؾماٖيل ّ .) 5:
بن َظٍ الٗباعة جدمل مً الضالالث ما جدمله
مً ق ٠ٛاإلاؿلمحن وخبهم لُلب الٗلم ،و٦ثرة ٖضص اإلاكخٛلحن به والضاعؾحن له ٞ ,اإلاؿاظض مغا٦ؼ للٗلم حعج بالُالب مً
مسخل ٠ؤن٣إ ألاعى ٞهي حكبه الجامٗاث اإلاىدكغة في ؤهداء الٗالم اليىم.
وفي ٖهغ يكهض ْاَغة مىث اللٛاث الؿغي٘؛ خيض ي٣ضع اإلاخدبٗىن لٓاَغة مىث اللٛاث ؤهه جمىث لٛت ٧ل ازجي ٖكغ يىما في
 .) 27: 2007والخيبا بإن زمؿحن بلى حؿٗحن باإلائت مً َظٍ اللٛاث ؾخسخٟي م٘ جهايت ال٣غن الخاصر والٗكغيً (
الٗالم ( اإلاىسخى
 .) 15: 2007ولم ج ً٨الٗغبيت بمىجى ًٖ َظا الىظيغ؛ بط هي في مُل٘ َظٍ اللٛاث اإلاهضصة ٦ما ي٣ى ( ٫بغ٦ت) 24: 2005
اإلاىسخى،
هجض ؤهىا ال هؼا ٫ه٣غؤ َظا الترار في مٓاهه بلٛخه التي ٦خب بها ٢بل ؾبٗت ٖكغ ٢غها بطا اٖخبرها جل ٪الىهىم الجاَليت ألاولى،
وهخىانل م٘ َظا الترار ب٩ل ؾهىلت ويؿغ ،ويٗلل اللؿاهيىن الاظخماٖيىن طل ٪بٗال٢ت اللٛت الٗغبيت الىَيضة بال٣غآنَ ،ظٍ
َ َ ْ
الٗال٢ت التي ؤب٣ذ وؾدب٣ي جغازىا خيا زالضا بلى ؤن يغر هللا ألاعى وما ٖلحها؛ مخٗهضا بد٦ ٟٔخابه في ٢ىله حٗالى ِ { :ب َّها ه ْد ًُ ه َّؼل َىا
َ َ
ّْ
ُ َ
الظَ ٦غ َوِب َّها ل ُه ل َخا ِٓٞىن }الدجغ.9
ِ
ولٗل جل ٪الكىاَض الخيت ما خضث ال٩اجب ؤلاؾباوي ٧اميلى ظىػر الخاثؼ ٖلى ظاثؼة هىبل في آلاصاب وبهىعة مًاصة إلاا جىٗ٢ه
بغ٦ت وآزغون ؤن ي٣غع بإن الٗغبيت لً جىاظه َظا اإلاهحر ( يٗجي مىث اللٛاث ) ،وؤهه لً يب٣ى مً اللٛاث البكغيت بال ؤعب٘ ٢اصعة
 .) 18: 2007و٢ض ٖضتها (ؤر
ٖلى الخًىع الٗالمي والخضاو ٫ؤلاوؿاوي ،وهي  :ؤلاهجلحييت ،وؤلاؾباهيت ،والٗغبيت ،والهيىيت ( .اإلاىسخى
 2050في مها ٝاللٛاث ال٨بري م٘ الهىضيت وألاعصيت وؤلاهجلحييت
الٗغبيت ) ا٫ظضاو ٫البياهيت ًٖ نٗىص اللٛاث واهدضاعَا لٗام
.) 18: 2007
وؤلاؾباهيت٦.ما ُٖ ّضث هي واإلاالويت مً اللٛاث ال٣ىاجل ( اإلاىسخى
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و٢بل ؤن هخُغ ١بلى الخضيض ًٖ بؾالميت َظٍ اإلاجامي٘ ال بض ؤن هخدضر بةيجاػ ًٖ ؤصبيت َظٍ اإلاجام٘ إلاا لظل ٪مً اجها ٫وزي٤
بحن ألاصبيت وؤلاؾالميت ،خيض حٗضان مً ؤَم زهاثو َظٍ اإلاجامي٘.
ل٣ض بغٕ مالٟى َظٍ اإلاجامي٘ وؤبضٖىا ٞيما يُلٖ ٤ليه الٗلماء اليىم بىٓغيت جإلي ٠ألاقخاث التي جيؿب في الٗهغ الخضيض بلى
 .)319: 2002ول ً٨اإلاذمًٖ في جغازىا يجض ّ
ؤن الٗلماء اإلاؿلمرن ٢ض جىنلىا بلى َظٍ
ٖالم الىٟـ ألامغي٩ي (ٚىعصون) ( ظغوان،
الىٓغيت ؤلابضاٖيت وَب٣ىٌا؛ ؾىاء مً الىاخيت الٗلميت ؤو ألاصبيت بإظلى نىعَا ،وْهغ طل ٪ظليا واضخا في مالٟاتهم ،وطل٪
ٝطا ؤزظها اإلاجامي٘ ألاصبيت ؤهمىطظا هجض ؤن طل ٪مكتهغ وواضر في ٧ل ظىاهبها
باٖترا ٝاإلاىهٟحن مً ٖلماء الٛغب ؤهٟؿهم .ب
وٞهىلها ،خيض اؾخُإ الٗلماء الٗغب ،ببراٖتهم ،جيؿيَ ٤ظٍ اإلاٟغصاث التي جبضو مخباٖضة ومسخلٟت وججليتها بهىعة مبضٖت؛
ٞجمٗىا الٗلىم ،واللٛت ،وألاصب ،والخاعيش ،وٖلىم ،الضيً ،والُب ،والٟلؿٟت ،وٖلم اإلاىُ ،٤ووؿ٣ىَا بك٩ل عاج٘ ظميل،
واؾخُاٖىا بطل ٪جد٣ي ٤الهض ٝفي ظظب ال٣اعت وب٢ىاٖه بالخىانل والمجاب٘ ة مً زال ٫زيِ ص٢ي ٤ييخٓم مىاص ال٨خاب مً ؤوله
بلى آزغٍ ،ولم يٟٛلىا ًٖ طلَ ٪غٞت ٖحن ،مغاٖحن في طل ٪الٓغو ٝالىٟؿيت لل٣اعت ختى يدؿجى لهم جد٣ي ٤الهض ٝالظر
يغيضون.
و٢ض ٧ان ههيب اإلاجامي٘ ألاصبيت في َظا الترار واٞغا ،وبسانت في ٞجغ خغ٦ت الخإلي ٠في الٗهغ الٗباسخي ،وجُالٗىا ٖىاويً
٦خب مكهىعة في طل ٪الٗهغ مشل  :البيان والخبيحن ،والخيىان للجاخٔ ،وال٩امل للمبرص،وؤصب ال٩اجب ،وٖيىن ألازباع البً
٢خيبت ،وألامالي ألبي ٖلي ال٣الي وٚحرَا مً ال٨خب ،مما خضا بماعدي الش٣اٞت الٗغبيت بلى ؤلاقاصة بهظٍ ال٨خب ،وط٦غَا ،بل ٖضوَا
ًا
ؤنىال إلاا ظاء بٗضَا في َظا اإلاجا ،٫ي٣ى ٫ابً زلضون في م٣ضمخه اإلاكهىعة  ( :ؾمٗىا مً قيىزىا في مجالـ الخٗليم ّ
ؤن ؤنى٫
 ًٞألاصب وؤع٧اهه ؤعبٗت صواويً وهي ٦ :خاب ال٩امل للمبرص ،وؤصب ال٩اجب البً ٢خيبت ،و٦خاب البيان والخبيحن للجاخٔ ،و٦خاب
الىىاصع ألبي ٖلي ال٣الي ،وما ؾىي َظٍ ألاعبٗت ٞخب٘ لها ،وٞغوٕ مجها) (ابً زلضون  :اإلا٣ضمت ) 5:
زم ؤزظ اإلاالٟىن ٞيما بٗض يخٟىىن في جهييَ ٠ظٍ اإلاجامي٘ وجىٓيمها ،ووي٘ الٗىاويً والٟهاعؽ لها ،و٦ظل ٪جٟىىىا في ؤ ق٩الها
ومىيىٖاتهآٞ ،هغث ٦خب مسخلٟت جخدضر ًٖ اإلاىيىٕ هٟؿه ول ً٨بإؾاليب مسخلٟت مشل ٖ :يىن ألازباع البً ٢خيبت،و
ؤلامخإ واإلاااوؿت ،والبهاثغ والظزاثغ ألبي خيان الخىخيضر ،وؤمالي الكغي ٠اإلاغجطخى ،والٗ٣ض الٟغيض البً ٖبض عبه ألاهضلسخي
،و٦خاب ؤلاباهت للٗىجبي الصخاعر ،وبهجت اإلاجالـ البً ٖبض البر ال٣غَبي ،واإلاؿخُغ ٝلؤلبكيهي  ،ووكىاع اإلادايغة للخىىدي.
و٢ض جىظذ َظٍ ال٨خب بال٨خب اإلاىؾىٖيت ال٨بري مشل ٦خاب ألاٚاوي لؤلنٟهاوي ،زم ْهغث اإلاىؾىٖاث ٞيما بٗض مشل جهايت
ألاعب،ونبذ ألاٖصخى وٚحرَا ...مما يٗؼ ٖلى ؤلاخهاء والىن ٠مً ٦خب اإلاجامي٘ ،و٢ض قاٖذ َظٍ ال٨خب واهدكغث بحن الىاؽ
 ،وجمحيث بهبٛتها ألاصبيت .ومما ؾاٖض ٖلى اهدكاع َظٍ ال٨خب ،والخٟجن في جإليٟها ،والخإه ٤في مىيىٖاتها قيىٕ مجالـ الؿمغ
بحن الخلٟاء وألامغاء والىػعاء  ,واهخ٣لذ َظٍ اإلاجالـ بلى ب٣يت َب٣اث الىاؽ بال اؾخصىاء ،وْهىع شخهيت الىضيم ،ؤو الجليـ
ًا
في مجالؿهم ،وما يكترٍ في شخهيخه مً ألاصب والٓغ ٝوؾٗت الاَالٕ والش٣اٞت ،و٢ض زلٟذ لىا َظٍ اإلاجالـ ؤصبا ٢لما وٗثر
ٖلى مشيل له في آصاب ألامم ألازغي في ّ
ؤر ٖهغ مً الٗهىع؛ ٞدؿاب ٤الٗلماء وألاصباء في جإلي ٠مشل َظٍ ال٨خب ختى يىالىا
الخٓىة ٖىض الخلٟاء والىػعاء وألامغاء ،ومً زم يدٓىن بالهباث والُٗايا؛ هاَي ًٖ ٪الكهغة وطيىٕ الهيذ بحن الٗامت
والخانت ،في اإلاكغ ١واإلاٛغب،والخىاٞـ بحن الخلٟاء في َلبهم ،و٧ان الخإليَ ٠ى َغي٣هم بلى الكهغة .و٢ض ٖىىن ؤبى خيان
مىيىٖاث ٦خابه ؤلامخإ واإلاااوؿت ،بظ٦غ الليالي التي ً٢اَا م٘ الىػيغ ابً الٗاعى ،وقاٖذ حؿميت ال٨خب ٖلى ازخالٝ
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مىيىٖاتها بإؾماء جل ٪اإلاجالـ ،مشل مجالـ سٗلب ،وؤمالي الكغي ٠اإلاغجطخى،وبهجت اإلاجالـ ،واإلاؿخُغ ٝفي ٧ل ًٞ
مؿخٓغ ٝوَ٨ظا ؤنبذ مضلىٖ ٫ىىان بٌٗ جل ٪ال٨خب يدمل نغاخت مًمىن اإلاجالؿت واإلاااوؿت واإلاؿامغة.
أزبية املجامي ال رارية :
ومما يلٟذ الىٓغ ّ
ؤن ال٣اؾم اإلاكتر ٥بحن ؤٚلب َظٍ ال٨خب َى الهبٛت ألاصبيتٖ ،لى الغٚم مً ؤجها ليؿذ ؤصبا بمٗجى ال٩لمت،
وبن ٧اهذ جخه ٠بالهبٛت ألاصبيتٞ ،لى ص٣٢ىا الىٓغ في َظٍ ال٨خب ،مشل ٦خاب الخيىان ،ؤو البيان والخبيحن ،ؤو ال٩امل ،ؤو
ألامالي ،وٚحرَا مما ط٦غها ؾاب٣ا مً ٦خب اإلاجامي٘ ،لغؤيىا ؤن َظٍ ال٨خب وؤمشالها ججم٘ بحن صٞخحها ألاصب بإهىاٖه اإلاسخلٟت؛ مً
قٗغ  ,وهثر ،وزُب وخ٨مت ،وؤمشا ،٫وَغاث ،٠وؤ٢ىا ٫مكهىعة ....،وججم٘ ؤيًا ٖلىم اللٛت بإهىاٖها اإلاسخلٟت مً ٚغيب،
وهدى ،ونغ ،ٝوه٣ض ،وبالٚت ،وٖغوى،والخاعيش وؤخضازه اإلاسخلٟت زم الؿحر ،والخٟؿحر ،والخضيض ،وال٣ٟه ،والٗلىم ،والُب،
ًا
والٟل ٪واإلاىؾي٣ى٩ٞ .....ل َظٍ الٗلىم جتياخم وجخضازل م٘ بًٗها بًٗا م٩ىهت َظا الىو الظر يم ً٨ؤن هُلٖ ٤ليه الىو
ؤلاق٩الي٩ٞ ،ل هو مً َظٍ الىهىم يد ٤٣اإلاخٗت ألاصبيت بالخىاٚم والاوسجام بحن مجمىٖت ألاٚغاى واإلاىايي٘ التي يُغ٢ها،
والٟهى٧ ٫لها جهب في زاهت الظو ١واللظة التي يغج٣ي بها َظا الىو ؤلاق٩الي وَظا ما هُلٖ ٤ليه ( ألاصبيت ) ؤر جد٣ي ٤الظو١
ًا
ألاصبي مً زالَ ٫ظٍ الىهىم اإلاسخلٟت صون ؤن ي٩ىن طل ٪ؤصباٞ ،الىو ؤلاق٩الي جتياخم ٞيه ؤمىع مً نلب اإلاىيىٕ ،م٘
ًا
ًا
ًا
ٖىانغ ؤزغي لها ٖال٢ت باإلاىيىٕ هٟؿه ،ول٨جها جخضازل في جىاؾ ٤مىُ٣ي عجيب ،وجًٟي ظماال ؤزاطا وٚغيبا ٖلى اإلاىيىٕ،
ٞهي حكبه اإلاكمىم مً الُبيٗتٞ ،لى ؤزظها ٧ل ُٗ٢ت مً َظا اإلاكمىم وخضَا لىظضهاَا مخىاٞغة ،ال ظماٞ ٫حها وال خياة ،ولً٨
ٖىضما يخضزل الظو ١في جيؿيَ ٤ظٍ ألاقياء لتي ٧اهذ جبضو لىا مخىاٞغة وهي م٨٨ٟت ،هغاَا في ؤبضٕ نىعة وؤبهاَا وؤظملها،
وحسخغ ٖيىهىا ،ويغظ٘ طل ٪بلى مهاعة وٖب٣غيت مً ي٣ىم بهظا الخيؿي ٤الجميل إلاىظىصاث الُبيٗت اإلاسخلٟت ،وبيٟاء الخياة ٖلى
ًا
ًا
م٩ىهاتها الجامضة ،وَظا ما يىُب ٤جماما ٖلى ما هُلٖ ٤ليه ( ؤصبيت اإلاجامي٘ ) ٞهي ليؿذ ؤصبا بمجمىٖها ول٨جها جد ٤٣اإلاخٗت
لل٣اعت بٗض ٢غاءة الىو وجخد ٤٣بظل ٪ما يم ً٨ؤن هُلٖ ٤ليه قٗغيت الىو بما يب٣ى في الىٟـ بٗض ٢غاءجه ،وجل ٪هي الٛايت
ال٣هىي مً ألاصب ،ؤر جد٣ي ٤اإلاخٗت ألاصبيت في الىٟـ *.
ّ
بن َظٍ ال٨خب ليؿذ مخسههت في ألاصب وخضٍ ٦ما ط٦غها ،بل جتياخم ٞحها الىهىم ألاصبيت م٘ ٚحرَا مً اإلاىيىٖاث ،ولظا
وؿخُي٘ ال٣ى ٫بن َظٍ ال٨خب ججم٘ ز٣اٞت الٗهغ ،وَظا ما يُلٖ ٤ليه الىو ؤلاق٩الي ؤر الظر يتياخم ٞيه الىو ألاصبي م٘
الىهىم ألازغيٞ ،خبٗض ال٣اعت ًٖ اإلالل ،وجثرر ز٣اٞت الٟغص وجىمحها بدىىٕ مىيىٖاتها ،وقمىلها ،و٢ض ؤصع ٥الٗلماء ألاواثل
َظٍ الىاخيت ٞإولىَا اَخمامهم وٖىايتهم ،ألن ٦خب الخسهو جبدض في ماصة ما ويؿعى بلى جد٣يَ ٤ض ٝمٗحن ،ومً هاخيت
ؤزغي جاصر بلى ملل ال٣اعت هديجت لخهغَا في مىيىٕ واخض ،والىٟـ البكغيت مُٟىعة ٖلى خب الخىىٕ والاهخ٣ا ٫مً مىيىٕ
ًا
بلى آزغ ،وال٣لىب بطا ٧لذ ٖميذ ،و٧ل مىخ٣ل بليه ؤقهى بلى الىٟـ مً اإلاىخ٣ل ٖىه ٞ ،ي٨دؿب اإلاُال٘ لهظٍ ال٨خب ٖلما ,
ًا
ًا
ًا
وؤصبا ،وهدىا ،وزبرا ،وز٣اٞت ...وحكي٘ ٞحها الُغاث ٠والىىاصع التي حؿلي ال٣اعت وجمخٗه بحن الٟيىت والٟيىتٞ ،ال يمل مً ال٣غاءة،
ٞخٛغيه مىيىٖاتها وظضتها وَغاٞتها بمىانلت ال٣غاءة  ،وَظا يض ٫مً هاخيت ٖلى مغاٖاة الٓغو ٝالىٟؿيت لل٣اعت ،وَظا ما
يداوٖ ٫لم الىٟـ ؤن يهل بليه اليىم ،ولَ ً٨حهاث ؤن ههل بلى بغاٖت َاالء الٗلماء في َغح َظٍ اإلااصة بإؾلىب ؤصبي عاج٘،
وٚحر مخ٩ل ،٠ويجم٘ ؤٚلب الٟىىن اإلاخٗاعٖ ٝلحها بض٢ت وبخ٩ام .وال قّ ٪
ؤن ٖلماءها ألاواثل ٧اهىا مخٗضصر الش٣اٞاث ،وال
يىدهغ ٖلم الىاخض مجهم في مجا ٫مٗحن ٦ما َى اليىمٞ ،إبضٖىا في طل ٪وَغ٢ىا َظٍ اإلاىيىٖاث با٢خضاع عجيب ،واؾخُاٖىا
بظل ٪بىاء ز٣اٞت الٟغص ،ؤٖجي ليـ اإلاخسهوٞ ،اَل٘ مً زال ٫زىايا َظا ال٨خاب الكاثٖ ٤لى الٛغيب ،والخضيض ،والخٟؿحر،
وال٣ٟه ،والٟل ٪بلى ٚحر طل ٪مً ٖلىم الٗهغ ،واؾخُإ ؤن يلم بماصة ؤصبيت ظميلت مً زالَ ٫ظا الاؾخُغاص اإلا٣هىص مً
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ال٩اجب وبغاٖخه في َغ ١مىيىٖهٞ ،ةطا هٓغ ال٣اعت بلى ٖىىان ٦خاب في الىدى ؤو البالٚت ،ؤو ٚحرَا ؤحجم ًٖ ٢غاءجه ،ولَ ً٨ظٍ
اإلااصة جم بصعاظها بإؾلىب ج٩املي مً زال ٫الىو ،وظٗلىا ال٣اعت يُل٘ ٖلحها مً زال ٫الخى٣يب والبدض ًٖ اإلاٗجى وًٖ
ًا
ظمالياث الىو ألاصبي ٞدهل بظلٖ ٪لما وز٣اٞت ،وؤصع ٥ظما ٫اللٛت وازتيهذ في هٟؿه صون ؤن ه٣دم طل ٪ب٢داما ٚحر مبرع،
وٖلى ٢ضع مهاعة اإلاال ٠في َغَ ١ظا اإلاىيىٕ ٧ان قيىٕ ال٨خاب وؤَميخه و٦ثرة ٖضص ٢غاثه وطيىٖه ،وٖلى ؾبيل اإلاشا ٫لى هٓغها
ّ
بلى ٦خاب الخيىان للجاخٔ٣ٞ ،ض يذجم ال٣اعت الٗاصر ًٖ ٢غاءة َظا ال٨خاب ويظَب طَىه بلى ؤهه يخدضر ًٖ الخيىان
بإؾلىب ٖلمي ؤوٚحر طل ،٪ول٨ىه بطا ؤزظ ب٣غاءجه ٞال يؿخُي٘ ؤن يٛاصعٍ ،إلاا ٞيه مً اإلاخٗت ألاصبيت والش٣اٞت الٛؼيغة ،والىىاصع
الٛغيبت ،والُغاث ٠اإلامخٗت اإلاؿليت ،بياٞت بلى ما ٢هضٍ ال٩اجب مً حؿغيب ؤ٩ٞاعٍ ،وٞلؿٟخه الخانت في ؤخيان ٦شحرة ،و٧ل
طل ٪يٗىص بلى مهاعة ال٩اجب في ببٗاص اإلالل والؿإم ًٖ ال٣اعتٞ ،ةطا ؤخـ بظل ٪اهخ٣لبال٣اعت بلى مىيىٕ قاث ٤ظميل وؤٚغاٍ
بال٣غاءة وخا ٔٞبظلٖ ٪لى حٗل٣ه بال٨خاب وجىانله مٗه بظ٧اء وصَاء.
ولم ي ً٨اإلاهىٚ ٠اٞال ًٖ طل ،٪ؤو ي٣ىم بجم٘ ٖكىاجي إلاٟغصاث ؤصبيت وز٣اٞيتوخًاعيت لىيٗها في مهى ٠ضخم ،ولً٨
الٗب٣غيت ججلذ في َبيٗت َغح َظٍ اإلاىيىٖاث بهىعة مخ٩املت ،هلهض اليىم بلى الىنى ٫بلى جد٣ي٣ها واهخٓام مىاص اللٛت
وصعاؾتها مخ٩املت مً ظمي٘ ظىاهبها؛ ٦ما اؾخُإ طل ٪اإلابرص في ٦خابه ال٩امل.
ًا
ٞهظٍ اإلاجامي٘ لم ج ً٨ج٨غاعا م٘ ازخال ٝالٗىاويً وٖىض الخمًٗ بال٣غاءة الض٢ي٣ت إلادخىياتها؛ هجض ؤجها اٖخمضث ٖلى بًٗها
بًٗا ،وطل ٪مً زهاثو جغا٦ميت الٗلم واإلاٗغٞت ،ول٨جها ليؿذ ج٨غاعا؛ ٣ٞض جغؾم ابً ٖبض عبه في ٖ٣ضٍ زُى ابً ٢خيبت في
ًا
ًا
ٖيىن ألازباع٦ ،ما جغؾم ؤبى خيان زِي الجاخٔ ،ول ً٨الخمايؼ والى٣اء يك٘ مً ٧ل مال ٠مً َظٍ اإلاالٟاث مىهجا وؤؾلىبا
ًا
ًا
ًا
ومٗالجت ،بل جخجلى شخهيت ال٩اجب وؤزغٍ؛ ٞابً ٖبض عبه مشال ٧ان ميكئا ومالٟا،و٧ل ٧اجب ٧اهذ له ؾماجه وشخهيخه
اإلاؿخ٣لت ،وبن ج٨غعث بٌٗ ألاخاصيض واإلا٣ىالث؛ ٝطل ٪ؤمغ ؾاج ٜفي مشل َظٍ اإلاهىٟاث ،و٢ض ي ٘٣الخاٞغ ٖلى الخاٞغٞ .هي
٧الغويت الٛىاء ٣ٞض اظتهض اإلاالٟىن في عؾمها وج٣ضيمها لىا ًٚت هايغة هاَ٣ت بإبهى نىعة وؤظملهاٝ ...مًيىا وكخم ٖب٤
الخاعيش والخًاعة مً زال ٫زىاياَا الُٗغة.
وال بض مً ؤلاقاعة َىا بلى ؤهىا هُمذ بلى ؤن هبجي مىاهجىا الضعاؾيت ( ؤو بًٗها ٖلى ألا٢ل ) زانت في اإلاغاخل الضعاؾيت اإلاخ٣ضمت
والجامٗاث ٖلى َظٍ الكا٧لت ،م٘ مغاٖاة ٖضم الخ٩ل ٠واإلابالٛت ،وٖضم الٟهل بحن مىيىٖاث اللٛت اإلاسخلٟت مً هدى ونغٝ
وبالٚت وه٣ض وٖغوى ولىا ؤؾىة في جل ٪ؤلابضاٖاث اللٛىيت في ٞجغ الخإلي ،٠و٢ض هاصي بهظا الغؤر ٖلماء ؤظالء ٦ثر ول ً٨لم
يخمخُبي ٤طل ٪في الىا ٘٢ختى آلان ( م٘ ؤن َىا ٥بٌٗ الاؾخصىاءاث في اإلاٛغب الٗغبي ول٨جها ٚحر ٧اٞيت ) ،وَىا هضٖى بلى جًاٞغ
الجهىص بحن اإلاسخهحن في ٖلىم اللٛت وآصابها مً ظهت،والٗلىم ألازغيٗ٦ ،لم الىٟـ ،مً ظهت ؤزغي؛ إليجاص مىهج يداو ٫به٣اط
هاقئدىا مما يٗاهىهه مً حكدذ ويٖٗ ٠ىض صعاؾت اللٛت الٗغبيت ،والٗمل ٖلى الخ٩امل ٞيما بحن ٞغوٖها صون ب٢دام ،وال ق٪
ؤن طل ٪يدخاط مىا بلى جًاٞغ الجهىص ختى وٛغؽ اللٛت الهاٞيت في هٟىؽ ؤبىاثىا مً ظهت ،وما هىص ؤن ييكإوا ٖليه مً ٢يم
ؤزال٢يت وجغبىيت وٖلميت مً ظهت ؤزغي.
إػ مية املجامي ألازبية :
وؿخُي٘ ال٣ى ٫بضايت بإن ؤلاؾالم ٢ض ؤزغي ألاصب الٗغبي ،وٖم ٤هٓغة ألاصباء اإلاؿلمحن لئلوؿاهيت وال٩ىن ٞاهُل٣ىا مً ٖ٣ا٫
ألاصب الًي ٤بلى ًٞاءاث عخبت؛ بما جمحي به ألاصب الٗغبي ؤلاؾالمي مً جل ٪الكظعاث وال٣بؿاث الىىعاهيت التي حك٘ مً بحن
ؾُىع َظٍ اإلاالٟاث الخالضة ،خيض ٧اهذ الغؾالت التي يدملها ألاصباء ال ج٣ل بك٩ل مً ألاق٩اٖ ٫ما يدمله الضٖاةوالً٣اة
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والخ٩ام والىالة ،بن لم ج ً٨ؤبٗض ؤزغا ل٣ضعتها وقٟاٞيتها ٖلى مساَبت الىٟـ البكغيت ،وإلاـ م٨ىىهاتها الضٞيىت بما جدمله في
زىاياَا مً اإلاكاٖغ ؤلاوؿاهيت الغ٢ي٣ت والٗىاَ ٠الجياقت التي جمـ قٛا ٝال٣لىب ،ومً َىا ي٩ىن الخإزحر ؤٖٓم والخ٨مت
ؤبل ،ٜالعجباَها مباقغة بدياة ؤلاوؿان الخ٣ي٣يت ،وما يٗترحها مً نغو ٝالضَغ وج٣لباجه؛مً خب و٦غٍ ومىث وخياة ،وعيا
وًٚبٞ ..إيٟذ خياة و٢ىة ٖلى ألاصب الٗغبي زانت ،وعسخذ بظل ٪الهضٞىالٗبرة اإلاخىزاة مً ألاصب ٖامت.
ويٓهغ طل ٪بجالء في م٣ضماث بٌٗ جل ٪اإلاجامي٘؛ خيض يٗخبر ابً ٖبض البر ال٣غَي ؤن مٗغٞت ألاصب في خض طاتها ٢غبت بلى هللا
حٗالى ،وهي ؤولى ما يجب ؤن يٗجى به الُالب بٗض الى٢ىٖ ٝلى مٗاوي ال٨خاب والؿىت خيض ي٣ى " : ٫وبٗض ّ
ٞةن ؤو ٫ما ٖجي به
الُالب ،وعٚب ٞيه الغاٚب ...بٗض الى٢ىٖ ٝلى مٗاوي الؿىت وال٨خاب مُالٗت ٞىىن آلاصاب ...وال شخيء ؤهٓم لكمل طل٧ ٪له،
وؤظم٘ لٟىىهه ،مً ج٣ييض ألامشا ٫الؿاثغة ،وألابياث الىاصعة ،والٟهى ٫الكغيٟت ،وألازباع الُغيٟت ،مً خ٨م الخ٨ماء ،و٦الم
البلٛاء والٗ٣الء مً ؤثمت الؿل ،٠ونالخي الخل ٠الظيً امخشلىا في ؤ٢ىالهم وؤٖمالهم آصاب الخجييل ،ومٗاوي ؾىت الغؾى،٫
وهىاصع الٗغب ،وؤمشالها ،وؤظىبتها ،وم٣اَٗها ،ومباصحها ،وٞهىلها ،وما خىوٍ مً خ٨م العجم ،وؾاثغ ألامم( ...ال٣غَبي (ص ـ ث ) :
.) 3وجخ٨غع َظٍ اإلا٣ىلت بهىع قتى في ٦شحر مً ٦خب اإلاجامي٘.
بل ٢ض ج٩ىن الٛايت والهض ٝمً ألاصب ؤٖم ٤مً طل ،٪خيض هغي بإن الضا ٘ٞمً وعاء ٦خاب الخيىان للجاخٔ َى بزباث ال٣ضعة
والىخضاهيت هلل حٗالى ،وبض الغوح ؤلايماهيت ًٖ َغي ٤ؤزظ الٗبرة مً ؤصوى اإلاسلى٢اث ،وؤَىجها ،و٢ض ؤبضٕ في طل ٪بإؾلىبه
الكاث ،٤و٢ضعجه الٟاث٣ت ٖلى ؤلا٢ىإٝ ،ال يتر ٥مجاال بال ويشبذ ٞيه ٖٓمت الخال ٤ووخضاهيخه٦ ،ما في باب ( ما يؿخض ٫به في
قإن الخيىان ٖلى خؿً نى٘ الخال ٤وبخ٩امه وجضبحرٍ ) خيض ي٣ى " : ٫وهبهىا هللا ٖؼ وظل مبيىا ما ٞحها( ؤر الخيىاهاث ) مً
نٟاث بخ٣ضيمها ٖلى بجي ؤلاوؿان في بٌٗ ألامىع وج٣ضيم ؤلاوؿان ٖلحها في ؤ٦ثر ألامىع ،وؤعاص بظل ٪الٗبرة واإلاىٖٓت ،و٦غٍ لىا
الؿهى وؤلاٟٚا٫؛ ٞجٗلىا ال هٟخذ ؤبهاعها بال وجٖ ٘٣لى يغب مً الضاللت والبرَان آلياث هللا التي جضٖى بلى الخ٨ٟحر ٞحها ،ليٗلم
ؤلاوؿان م٣ضاع عجؼٍ ،وؤن الظر ًٞل ؤلاوؿان باإلاىُ ،٤والخ٨ٟحر وال٣ضعةًٞ،ل ٚحرٍ بإق٩ا ٫ؤزغي ،و٧ل ميؿغ إلاا زل ٤له،
ٞةن الظر يعجؼ ًٖ نى٘ وجضبحر الٗى٨بىث ٖلى يٟٗها ونٛغَا ال ييبػي ؤن يخ٨بر في ألاعى ويمصخي الخيالء ،وليٗلم ؤن ٖ٣له
مىدت وَبت مً عبه وؤهه يؿدب٣ي الىٗمت بةصامت الك٨غ ".
ؤر ؤصب َظا الظر يدمل جل ٪الغؾالت الخالضة وجل ٪اإلاًامحن الؿاميت؟! وال وؿخُي٘ ؤن وؿخ٣صخي ما وعص في جل ٪اإلاجامي٘
٧اٞتٞ ،إٚلبها حؿحر ٖلى الىهج هٟؿه بخٟاوث بحن ألاصباء٩ٞ ،ان لها ٦بحر ألازغ ٖىض ال٣غاء،ؾىاء ؤ٧اهىا مً اإلاؿلمحن ؤم مً ٚحرَم.
وَىا ال بض لىا مً ال٣ى ٫بإهه مً الهٗب ؤن يلم باخض بما وعص في َظٍ اإلاجامي٘ مً الؿماث والبضاج٘ التي جُغ ١بلحها ال٨خاب
اإلاؿلمون ،ول٨ىىا ؾىىعص بةيجاػ اإلاالمذ الٗامت اإلاكتر٦ت بحن َظٍ اإلاجامي٘ لظا ه٨خٟي باإلقاعة بلى طل ٪بقاعة ؾغيٗت ،مً زال٫
َا ٦ما ي٣خطخي َظا البدض.
٢غاءجىا واَالٖىا ٖلى بٌٗ َظٍ اإلاجامي٘ ،وبيان مىا ٘٢الاؾدكهاص في .
ووؿخُي٘ ؤن هجمل جل ٪اإلاالمذ ٞيما يإحي :
ؤوال  :انُباَ ٙظٍ اإلاجامي٘ ،بالهبٛت ؤلاؾالميت ،وب٨ٟغ ال٨خاب اإلاؿلمحن في قتى ب٣إ الامبراَىعيت ؤلاؾالميت؛ ٞجري بإن
الهبٛت ؤلاؾالميت واضخت ظليت في َظٍ اإلاجامي٘،خيض ٧اهذ اإلاىُل٣اث الغثيؿت التي يىُل ٤مجها ال٩اجب حٗخمض ٖلى ألاؾـ
واإلاباصت التي ظاء حها ؤلاؾالم؛ و٢ض اجسظ ؤٚلب اإلاالٟحن ؤؾلىبا وهمُا في الخإلي ٠ي٨ك ًٖ ٠جإزغ بهخاظهم ألاصبي باإلؾالم،
وبزغاثه بمٟاَيم ومباصت بؾالميت ؾاميت ،وٖم ٤الاعجباٍ بحن ما يُغ٢ه اإلاال ٠مً مىيىٖاث ؤصبيت وما يخه ٠به مً مباصت
الملىٝ؛
و٢يم وؤزال ١بؾالميتٞ،هما مخالػمان ومخجظعان في بىاء ال٩اجب اإلاٗغفي ،وٖلى الغٚم مً ؤن ال٣لت الىاصعة ٢ض زغظذ ًٖ ؤ
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٦ما هغي في ٦خاب ألاٚاوي لؤلنٟهاوي ،والبهاثغ ألبي خيان الخىخيضر ،بال ؤن َظا الخغوط لم يدل صون ؤن جًم َظٍ اإلاجامي٘ في
زىاياَا مً ألاخاصيض اإلاؿىضة ،وألازباع ،وآلازاع ،واإلاٛاػر والؿحر،ال٨شحر .و٢ض عؤي بٌٗ اإلاهىٟحن ٞيما بٗض ججغيض مشل َظٍ
ال٨خب مما يسضف الخياء ،ويدىافى م٘ ال٣يم ألازال٢يت ؤلاؾالميت ٦ما ٗٞل ابً مىٓىع ناخب اللؿان الظر ازخهغ ٦خاب
ألاٚاوي وؤؾماٍ  " :مسخاع ألاٚاوي في ألازباع والتهاوي "ٞ.لم ي٨خ ٠ألاصباء والى٣اص بخىظيه الى٣ض بػاء جل ٪الخجاوػاث؛ بل ججاوػوا
طل ٪بلى جسليهها وجى٣يتها مً جل ٪الكىاثب؛ اهُال٢ا مما بشه ؤلاؾالم ٞحهم مً ٢يم ؤزال٢يت ؾاميت؛ للمدآٞت ٖلى ه٣اء
اإلاجخم٘ اإلاؿلم ،واؾخمغاعيخه ،وجماؾ٨ه؛ مضع٦حن ٢يمت ما يٛغؾه ألاصب في الىٟـ ،وطل ٪الخإزحر الظر يدضزه في اإلاجخم٘؛ بما
يدىَه بؿياط مً ال٣ىة واإلاىٗت.
وَىا ال بض مً الاختراؽ بإهه ال يىظض َىا ٥جغار ٧له ظيض ،وال جغار ٧له ؾحئ،ولم ي ً٨اإلاهىٟىن مجيَحن ًٖ الخُإ ؤو الى٢ىٕ في
اإلادظوع ،ويىُبٖ ٤لحهم ما يىُبٖ ٤لى باقي البكغ ،ول٨ىىا ه٣ى ٫بإن َىا ٥ظىاهب ٦شحرة مًيئت في جغازىا ألاصبي ؤلاوؿاوي،
وؿخُي٘ ؤن هٟيض مجها بطا ؤخؿىا اؾخٛاللها،وٖليىا التر٦حي ٖلى َظٍ الجىاهب ،مبخٗضيً ًٖ ٧ل ما يكىبه مً قىاثب ٢ض ج٨ضع
نٟىٍ.
زاهيا  :جُغ٢ذ بٌٗ َظٍ اإلاجامي٘ بلى جٟؿحر ٦شحر مً آر الظ٦غ الخ٨يم ،وزانت ٚغيب ال٣غآن ،ولم ي٨خٟىا باالؾدكهاص
والا٢خباؾلخضٖيم وحٗؼيؼ آلاعاء التي يإجىن بها؛ بل ؤبضٖىا في طل٪؛ اٖخماصا ٖلى ٖم ٤مٗغٞتهم بٛغيب اللٛت ،ومٗاوي مٟغصاتها،بما
ًا
ٞحها مً جغاص ٝوجًاص ،وٖلىمها مً هدى ونغ ٝوبالٚت ،وجٟؿحر بٌٗ آلاياث اهُال٢ا مما وعص في ؤ٢ىا ٫الٗغب وخ٨مهم
وؤمشالهم وآصابهم مً قٗغ وهثر لالؾدكهاص بها في مىا٦ ٘٢شحرة٣ٞ .ض حٗغى مالٟى َظٍ اإلاجامي٘ بلى آياث ٦شحرة ،وظاءوا بخٟاؾحر
مؿخيبُت مً اللٛت؛ مٗخمضيً ٖلى اؾخ٣غاء بٌٗ اإلاٗاوي اللٛىيت ،وبٌٗ َظٍ الخٟاؾحر لم ي ًُٟبليه اإلاٟؿغون ،وال هبال ٜبطا
٢لىا بإجها ٧اهذ ؤ٢غب بلى الض٢ت ،والٗم ٤في ٦شحر مً ألاخيان مً ٦خب الخٟاؾحر اإلاخسههت ،ولى خاو ٫صاعؽ ؤن يجمٗما وعص في
ًا ًا
َظٍ ال٨خب في جٟؿحر بٌٗ آلاياث التي ٧اهذ جغجبِ بمًمىن بٌٗ ال٣هاثض ؤو اإلاىيىٖاث ألاصبيت الؾخسغط جٟؿحرا عاجٗا
ًا
ًا
وَغيٟا ل٨شحر مً آلاياث ال٣غآهيت ،و ٦ك ٠لىا ًٖ م٨ىىهاث ظضيضة٦ ،ما هغي طل ٪واضخا في ٦خاب ألامالي ،والخيىان ،والبيان
والخبيحن ،وؤلاباهت للٗىجبرالصخاعر ،م٘ الٗلم بإن بٌٗ َظٍ اإلاجامي٘ ا٦خٟذ باال٢خباؽ اإلاباقغ والاؾدكهاص والخضليل بما وعص
في ٦خاب هللا وط٦غ آلاياث الضالت٦ ،ما يٓهغ لىا طل ٪في الٗ٤ص الٟغيض ،وجهايت ألاعب ،واإلاؿخُغ ،ٝوٚحرَا...
ومغص طل ٪الخٟاوث بحن اإلاالٟحن وال٨خاب في عؤيىا يٗىص بلى ٖم ٤ز٣اٞت اإلاال ٠وهىٖها ،وؾٗت اَالٖه وجىظهاجه ،واَخمامه
ًا
بالضعظت ألاولى؛وال ق ٪بإن طل ٪يغظ٘ في ظاهب ٦بحر مىه بلى ّ
ؤن ٦شحرا مً ألاصباء ٢ض جل٣ىا ٖلىمهم في اإلاؿاظض وال٨خاجيب؛ خيض
٧اهذ مغا٦ؼ الٗلم؛ مما ظٗل الش٣اٞت ؤلاؾالميت مخجظعة في ٖ٣ىلهم وجمشلىَا في بهخاظهم ألاصبي ،وْهغ طل ٪بجالء في ؤٚلب
مهًٞاتهم؛ وبًٗهم جىلى الً٣اء ،وججض ل٨شحر مجهم مالٟاث في الخٟؿحر والخضيض وال٣ٟه والٛغيبٞ ...جري ناخب ألامالي
يٗىىن بٌٗ اإلاىيىٖاث بظ٦غ آلايت التي يغيض جٟؿحرَا بما ييسجم م٘ اإلاىيىٕ الظر يخدضر ٖىه ٣٦ىله  " :مُلب ال٨الم ٖلى
ٌة ْ ُ
َ ْ
َّ
َْ َ
َ َ َ ْ ْ َ َْ ُ
 " 106و" { ِب َّه َما الي ِسخ ُيء ِػَي َاصة ِفي الِ ْٟ ٨غ } الخىبت37
يؿ َها هإ ِث ِبس ْح ٍبر ِّم ْج َها ؤ ْو ِمش ِل َها }الب٣غة
ماصة وؿإ ،و٢ىله حٗالى " ما هيسخ ِمً آي ٍبت ؤو ه ِ
َ َ َ َ
َ
ْ
َ
َ
َ ًا َ َ ْ
" ( ال٣الي ،م ،) 4:مُلب الخضيض ٖلى ماصة ؤمغ و٢ىله حٗالى َ { :وِبطا ؤ َع ْصها ؤن ُّج ْه ِل َْ ٢ ٪غَيت ؤ َم ْغها ُمت َر َِ ٞحها َ َٟ ٞؿ ُ٣ىا َِ ٞحها َ ٞد ََّٖ ٤ل ْح َها
ْ َ َ َ َ ًا
الْ ٣ى َُ ٞ ٫ض َّم ْغه َاَا ج ْض ِمحرا }ؤلاؾغاء ( 16ال٣الي  ) 103:ويىعص الىظىٍ الُغيٟت إلاٗاوي بٌٗ ال٩لماث مؿدكهضا باللٛت ٖلى وعوص مٗجى
ّ
ًا
٦ثر ،و٦ظل ٪جٟؿحر (الهمض ) في ٢ىله حٗالى هللا الهمض ( وجٟؿحرٍ ل٣ىله حٗالى َّ ( :ال ُج َىاٖ ُض ُ
وَ ًَّ ِؾ ّغا
ّؤمغ (بالدكضيض ) بمٗجى
ِ
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ًا
ًا
ًا
ًا
 ،235مً وعوص مٗجى ٧لمت ؾغا ( ه٩اخا ) مؿدكهضا بما وعص في ؤقٗاع الٗغب ٖلى وعوص َظا اإلاٗجى ويؿهب في طل ٪قغخا
)الب٣غة
وجٟهيال بدؿب ما ي٣خًيه اإلاى ٠٢في ؤزىاء حٗغيه لخٟؿحر بٌٗ اإلاٗاوي في اللٛت.
وهغي َظا الُغح مباقغا ومٗىىها ٖىض الخضيض ًٖ بٌٗ ال٣هاثض وجٟؿحر ٚغيبها ٖىض ال٣الي؛في خحن هجض َظا ألامغ مٛايغا ٖىض
الجاخٔ؛ خيض يخُغ ١بلى ط٦غ آلايت والخضيض ٖجها مً زال ٫خضيشه ًٖ اإلاىيىٕ الظر يُغ٢ه مًمىا طل ٪في وؿيج ٦المه
بإؾلىب ظميل عاج٘ٞ ،ال يضٕ في ٦خابه الخيىان خضيشا يمغ بال وحٗغى ٞيه آلياث مً الظ٦غ الخ٨يم بالخٟؿحر والخدليل والغبِ
والاؾخيخاط ،مضلال ٖلى ٖٓمت الخال ٤ومعجؼاجه في زل٣ه ،والكىاَض ٖلى طل ٪ال خهغ لها؛ ٗٞىض خضيشه ًٖ الىمل مشال ي٣ى٫
َ ََ َ
 ":وال جل٣ى الىملت ؤزتها بال وٟ٢ذ وؤزبرتها بصخيء ...،وال٣غآن ال٨غيم ٢ض هُ ٤بما َى ؤ٦ثر مً طل٢ .٪ا ٫حٗالى َ { :خ َّتى ِبطا ؤج ْىا َٖلى
ىص ٍُ َو َُ ْم َال َي ْك ُٗ ُغ َ
الى ْم ُل ْاص ُز ُلىا َم َؿاَ ٦ى ُْ ٨م َال َي ْدُ َم َّى ُْ ٨م ُؾ َل ْي َم ُ
الى ْمل ََ ٢ال ْذ َه ْم َل ٌةت َيا َؤ ُّح َها َّ
َّ
ان َو ُظ ُى ُ
َ
ون }الىمل " 18ي٣ى ٫مٗل٣ا
ِ
ِ
و ِاصر ِ
ومؿخيخجا ٣ٞ " :ض ؤزبر ال٣غآن ال٨غيم ؤجها ٢ض ٖغٞذ ؾليمان ،وؤهه ٢ض ٖلم ٢ىلها وؤجها ؤمغث ناخباتها بما َى ؤؾلم لهً ،زم
ؤزبرها ٞى ١طل ٪بإجها حٗغ ٝالجىىص مً ٚحر الجىىص".
ًا
ويمطخي في طل ٪في خضيض َىيل ،ويمؼط ٧ل ما جىنل بليه مً ز٣اٞاث بالش٣اٞت ؤلاؾالميت مضلال ٖلى ٢ضعة هللا حٗالى وخ٨مخه في
زل٣ه ،مٗخمضا ٖلى اإلاىُ ٤و٢ىة الدجت في ب٢ىإ ال٣اعت ،خيض يؿغب اإلاباصت وال٣يم وألا٩ٞاع ؤلاؾالميت لل٣اعت مً زال٫
خضيض قاث ٤ممخ٘؛ مما يم٨ىىا مً ال٣ى ٫بإن ألاصباء اإلاؿلمحن جىنلىا بلى ما يُلٖ ٤ليه خضيشا بىٓغيت الالتيام في ألاصب ؤو
ألاصب اإلالتيم؛ خيض يخم بض ألا٩ٞاع الهاصٞت وحؿغيبها ًٖ َغي ٤ألاصب ،مما ٧ان له ألازغ ألا٦بر في جمشل الش٣اٞت ؤلاؾالميت
ووكغَا .
ًا
ًا
ولظا وؿخُي٘ ال٣ى ٫بإن ؤلاؾالم بياٞت بلى بزغاثه ألاصب الٗغبي ؤلاؾالمي ٣ٞ ،ض ؤيٟى ٖليه َابٗا بؾالميا مؿخمضا مً مباصت
ؤلاؾالم الؿمدت ،وبظا يخمايؼ َظا ألاصب ًٖ ٚحرٍ مً آصاب ألامم ألازغي و٢ض ال يسخل ٠مً َظا الىظه ًٖ ؤر ؤصب ،خيض بهه
خ ٤٣قغٍ ؤصبيخه مً مىٓىع جىاْغر؛ ٩ٞل ؤصب يهىع مىٓىمت ال٣يم الضيييت الؿاثضة في ؾيا٢ه؛ ٞاألصب اليىهاوي يٗ٨ـ
صياهاث اليىهان ألاؾُىعيت و٦ظل ٪ألاصب الهىضر والغوماوي والٟاعسخيٞ ....إهخج لىا ألاصباء اإلاؿلمىن جغازا ضخما وٞغيضا جُىع ٞيما
بٗض بلى بهخاط اإلاىؾىٖاث التي هي ؤقبه ما ي٩ىن بضواثغ اإلاٗغ ٝالتي لم يٗغٞها الٗالم بال خضيشا،ولم ج ً٨جل ٪الجهًت ألاصبيت
الٗغي٣ت لخٓهغ ٖلى َظٍ الهىعة لىال الخإزحر الضيىامي٩ي الٟاٖل الظر ؤزاع ٖ٣ى ٫الٗلماء ،وألاصباء ،وؤزغي ج٨ٟحرَم؛ ٞخىىٕ
بهخاظهم وجمحي في ٧ل اإلاجاالث الٗلميت ،وألاصبيت ،والضيييتٝ ،ؤزغوا الخًاعة ؤلاوؿاهيت بمٗاع ٝوجهاهي ٠وٖلىم لم ج ً٨مٗهىصة
مً ٢بل.
ومما يجضع ط٦غٍ ّ
ؤن ٖلماء الخٟؿحر والخضيض وال٣ٟه ٧اهىا باإلا٣ابل ٖلماء في اللٛت ؤيًا ،ولظا هغي حٗغى ٦شحر مجهم لبٌٗ
الً٣ايا اللٛىيت والىدىيت والبالٚيت في زىايا مالٟاتهم؛ ٧ال٣غَبي والؼمسكغر وؤلاجيان بىظىٍ بياهيت لم ي ًُٟلها اللٛىيىن ،بط
ًا
ًا
حٗض اللٛت ؤصاة عثيؿت ل٩ل مجهم ،وٖلى ٢ضع حٗم٣ه في ٖلىمها ي٩ىن ببضاٖه في بهخاظه ال٨ٟغر ؤلابضاعي؛ ًا
ؾىاء ٧ان ؤصبيا ،ؤم صيييا،
ًا
ًا
ًا
ؤم اظخماٖيا ،ؤم ز٣اٞيا ،ؤم ٖلميا.
ًا
وال جٟىجىا ؤلاقاعة َىا بلى ًا
ؤن الاؾدكهاص ؤخياها٧ ،ان ياحى به مً ٢بل اإلاهى ٠لٛايت في هٟؿه؛ إلزباث ولخإييض عؤيه في مؿالت ما،
وبسانت بٗض ؤن ْهغث الٟغ ١ؤلاؾالميت ،واجسظث مظاَب قتى في الخٟؿحر والخإويل للمٗاوي الٓاَغة والباَىت٩ٞ ،ل يضٖم عؤيه
بالدجج ،ول٩ل ؤؾبابه و٢ىاٖاجه ومىُل٣اجه الخانت ،في جدميل اإلاٗجى الظر يايض وظهت هٓغٍ ،ومظَبه .ويخجلى طل ٪في مالٟاث
الجاخٔ وحجاظه ال٨المي في ٦شحر مً اإلاؿاثل والً٣ايا ،ولم حؿلم الخٟاؾحر مً طل ٪ؤيًا.
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زالشا  :ؤما الجاهب آلازغ الظر يٓهغ ٞيه جإزحر ؤلاؾالم ٖلى َظٍ اإلاجامي٘ ٞهى الُغي٣ت التي اجبٗها اإلاالٟىن في جهيي٦ ٠خبهم
وجغجيب مىيىٖاتها ،خيض يلمذ اإلاخدب٘ ألٚلب َظٍ اإلاجامي٘ ؤجها اجبٗذ وؿ٣ا وههجا مدضصا في َغخها إلاىيىٖاتها؛ وال يسٟى ٖلى
ال٣اعت طل ٪الىهج في ؤٚلب جل ٪ال٨خب ،خيض جٓهغ ؤوضر نىعَا في مالٟاث الجاخٔ وال٣الي ،وابً ٖبض عبه ،والخىىدي
والٗىجبي الصخاعر ،والىىيغر ...خيض اجب٘ ؤٚلبهم ٖىض الخٗغى إلاىيىٕ ما ؤن يٟخخده بأياث مً ال٣غآن ال٨غيم بما يدىاؾب م٘
اإلاىيىٕ الظر يُغ٢ه ،زم يإحي باألخاصيض الكغيٟت،اإلاؿىضة ،ومً زم بإ٢ىا ٫الصخابت والخابٗحن ،والخلٟاء ومً زم بإ٢ىا٫
الٗغب قٗ ًاغا وهث ًارا ختى يؿخىفي اإلاىيىٕ الظر يخدضر ٖىه ،ووؿخُي٘ ؤن هدبحن طل ٪في جل ٪اإلاالٟاثٞ ،جري مشال ًا
ؤن الىىيغر ٖىض
خضيشه ًٖ الليل والجهاع في مىؾىٖخه ي٣ى ..." : ٫والظر وعص في ال٣غآن ال٨غيم في ط٦غ الليل والجهاع والٓلماث والىىع ،بضؤ هللا ٖؼ
وظل بظ٦غ الليل ٢بل الجهاع ،وبالٓلماث ٢بل الىىع ".
ًا
ًا
زم يبضؤ بخٗليل طل ٪مبخضثا بظ٦غ الليل اوسجاما إلاا وعص في ٢ىله حٗالى ٞي٣ى " : ٫وؤ٢ؿامه ازىا ٖكغ ٢ؿما ٖلى ٖضص ؾاٖاث
الليل ،ؤولها الكاَض ،زم الٛؿ ،٤زم الٗخمت ،زم الٟدمت ،زم اإلاىًَ ،زم ال ،ُ٘٣زم الجىقً ،زم الخباقحر ،زم الٟجغ ألاو ،٫زم
ًا
الٟجغ الشاوي ،وؤزحرا اإلاٗترى" ...
ًا
وٚالبا ما يؿخُغص ال٩اجب في ؤزىاء طل ٪ألخاصيض قتى ٢ض جُى ٫و٢ض ج٣هغ ،وعبما ؤَا ٫في طل ٪الاؾخُغاص ختى وسخي ؤن يٗىص
ًا
بلى مىيىٖه الغثيـ ؤخياها ،ؤو اههغ ٝطًَ ال٣اعت ٖما ٧ان حهض ٝبليه اإلاهى ،٠و٢ض ٧اهذ َظٍ الٓاَغة مً اإلاأزظ التي
ؤزظث ٖلى بٌٗ َظٍ اإلاهىٟاث ،وزانت ٖىض الجاخٔ قي ٦خابيه الخيىان ،والبيان والخبيحن..
ًا
ًا
ومما يجضع ط٦غٍ ّ
ؤن بٌٗ َظٍ اإلاجامي٘ ٢ض جإزغث جإزغا مباقغا ب٨خب ألاخاصيض في ط٦غ ألاؾاهيض مخسظة ؤؾلىب عوايت الخضيض
ًا
ًا
ًا
ٖىض ط٦غَا لغوايت ما قٗغا ؤو هثرا ؤو ٢هت؛ مما يًٟي َاب٘ الخمديو واإلاهضا٢يت ٖلى ؤصبىا اإلا٨خىب ،ويىٞغ للباخض ؾبيال
ًا
للم٣اعهت بحن الغواياث اإلاسخلٟت .ول٨جها مً ظهت ؤزغي جش٣ل ٧اَل ال٣اعت وال٨خاب مٗا.
ًا
ًا
عابٗا :ج٨ك ٠لىا َظٍ اإلاجامي٘ ًٖ زهاثو الٗهغ الظر جم جهيي ٠اإلاالٞ ٠يه وؾماجه ،وحٗض سجال ؤميىا ألخضازه
ّ
ًا
الؼازغة ،خيض وؿدك ٠بىيىح في َظٍ اإلاجامي٘ ٦شحرا مً الؿماث التي جدلى بها طل ٪اإلاجخم٘ اإلاؿلم في ؤػهى ٖهىع اػصَاعٍ
وألاؾباب التي ؤصث بلى طل ٪الاػصَاع الش٣افي والٗلمي وألاصبي ،وهخسظ مً جل ٪ؤلاياءاث الترازيت الٗبرة والٗٓت وؤؾباب اػصَاع
ألامت في طل ٪الٗهغ واعجباٍ طل ٪بىحي ال٨ٟغ ؤلاؾالمي الؿاَ٘ وبؾهامه في ج٩ىيً الصخهيت اإلاىبش٣ت مً ال٨ٟغ ؤلاؾالمي للٟغص
واإلاجخم٘ والضولت بهىعة ميسجمت مخ٩املت ال جىٟهم ٖغاَا.
٦ما ج٨ك ٠لىا جل ٪اإلاجامي٘ اهخماء ال٩اجب واإلاهى ٠اإلاظَبي وٖال٢خه بالضولت ووالثه الؿياسخي واججاَاجه وؤَضاٞه اإلاٗلىت
والباَىت،وؤر َظٍ الاججاَاث ٧ان ؾاثضا في ٖهغ مً الٗهىع ،ويخمخ٘ بال٣ىة والؿيُغة ،خيض ٚالبا ما ي٩ىن َىا ٥اعجباٍ بحن
الؿلُت الخا٦مت واججاَها وؤلاهخاط ال٨ٟغر ألاصبي والاظخماعي مً زال ٫الاهخماء ،ؤو اإلاٗاعيت ،وال ق ٪ؤن َاالء اإلاهىٟحن
قغيدت ممشلت ٖكىاثيا إلاجخمٗهم ،وزانت بٗض ْهىع الٟغ ١ؤلاؾالميت ،وما صاع بيجها مً نغاٖاث وازخالٞاث في الغؤر بكإن
ً٢ايا صيييت وصهيىيت ال جؼا ٫آزاعَا ممخضة ختى آلان ،و٦ي ٠جإزغث ٦خاباتهم وانُبٛذ بإ٩ٞاعَم الخانت ومٗخ٣ضاتهم ،بديض
يٓهغ الخمايؼ ال٨ٟغر في ٦شحر مً َظٍ اإلاهىٟاث ،ويٓهغ طل ٪ظليا في مالٟاث الجاخٔ ،وألانٟهاوي ،والكغي ٠اإلاغجطخى ،وؤبي
خيان ،والٗىجبي الصخاعر....
ًا
ًا
ًا
بن َىاَ ٥ضٞا زٟيا صاثما ل٩ل ٧اجب ؤو ؤصيب يداو ٫بيها ٫عؾالخه مً زالله لآلزغيً بُغ ١قتى ،وما ما وعص في َظٍ اإلاجامي٘
يٗ٨ـ بىيىح ٖم ٤الاهخماء وعؾىزه لضي ال٨خاب اإلاؿلمحن٦ ،ما يٗ٨ـ جُىع ال٨ٟغ ؤلاؾالمي لضي ال٨خاب ،وما يخمحيون به
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مً ز٣اٞت ؤنيلت ،ومضي امتياظها وجإزغَا بالش٣اٞاث ألازغي للكٗىب التي صزلذ في ؤلاؾالم ،ؤو ممً ه٣لذ ٦خبهم بلى الٗغبيت في
طل ٪الٗهغ الظر ؾاصث ٞيه اللٛت الٗغبيت وؤنبدذ لٛت ٖاإلايت.
ًا
ّ
بن ٢غاءجىا ألصبىا اليىم يجب ؤن ج٩ىن ٚىنا ٖلى جل ٪الجىاهب ؤلايجابيت اإلاًيئت التي حؿهم في ظم٘ قمل ألامت ،والابخٗاص ًٖ
٧ل ما يدى ٫صون طل ،٪مً ؤ٩ٞاع مظَبيت مداولحن ؤن هبرػ الهىعة الخ٣ي٣يت لئلؾالم واإلاؿلمحن ،باخشحن ًٖ ه٣اٍ الالخ٣اء
ًا
ٞيما بيجهم ،التي جىُل ٤ؤؾاؾا مً الخىخيض ؤلالهي  ،وال ق ٪ؤن َظا اإلاىُل ٤يىحي لىا بًغوعة جىخيض الغؤر واإلاىا ٠٢والٗمل
اإلاكتر ٥مخسظيً مً اإلاىهج الغباوي في ال٨خاب والؿىت َغي٣ا وؤؾلىب خياة ،ومبخٗضيً بإظيالىا ًٖ ٧ل ما يكىب طل ٪الى٣اء
ال٨ٟغر ألانيلٞ .ىدً ؤخىط ما ه٩ىن اليىم بلى وٟ٢ت مىخضة ؤمام عياح الٗىإلات الٗاجيت التي تهب ٖليىا مً ٧ل م٩ان ،ل٩ي وٗيض
نمىصها ؤمام جل ٪الخًاعاث ال٣اعيت.
زامؿا  :جسليو الترار ؤلاوؿاوي مً الكىاثب والخغاٞاث وألاؾاَحر اإلاىاٞيت لل٣يم وألازال ١اهُال٢ا مما ظاء به ؤلاؾالم
وا٫جإزحر ؤلايجابي ٖلى ألاصب ؤلاوؿاوي الٗالمي اإلاترظم واإلاؿمىٕ مً ألامم الؿاب٣ت ،وبيٟاء الُاب٘ ؤلاؾالمي ٖليه ،وه٣ل ما
يخىا ٤ٞم٘ مباصت ؤلاؾالم ،والاخخٟاّ ببٌٗ الىخ ٠ل٨خب ياٖذ ؤنىلها،و ه٣ل ٖجها الٗغب وؤزبخىتها في َظٍ اإلاجاميًٖ٘ ،
َغي ٤الازخياع الهاص ٝاإلا٣هىص إلاا يخىا ٤ٞم٘ الش٣اٞت ؤلاؾالميت الؿاثضةٞ ،ابخٗضوا ًٖ ٧ل ما يمـ الٗ٣يضة واقاعوا بلى طل،٪
ومً الضالثل ٖلى طل ٪ان اإلاترظمحن لم يخُغ٢ىا بلى اإلايشىلىظيا اليىهاهيت وآزاع اليىهان وؤلاٚغي ٤ألاصبيت ٧اإللياطة وألاوصيؿت
لخٗاعى طل ٪بما م٘ الٗ٣يضة ٦ما في اإلايشىلىظيا ،وبما م٘ الظو ١اإلادلي ٦ما في خا ٫ألاصب .
ـــــــــــ
َ ظا اإلاهُلر للض٦خىع اإلاغخىم ٖبض الغخمً نالر ويٗجي بها جل ٪الخًاعة التي ج٨دسر وج٣غى ٧ل ما في وظهها مداولت بلٛاءٍ
ًٖ الىظىص..
الخاجمت:
مما ال مغاء ٞيهّ ،
ؤن ألاصب في ٧ل ػمان ،وم٩ان،يٗ٨ـ نىعة واٗ٢يت للمجخم٘ ب٩ل ؤَياٞه ،وؤق٩اله ،وؾماجه ،وجىاً٢اجه ،و٢ض
ه٣لذ بليىا جل ٪اإلاجامي٘ نىعة واٗ٢يت واضخت ًٖ اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي في ػمً جإليٟها ،و٢ض خملذ بليىا ٨ٞغ ال٨خاب
وآعاءَم،وٞلؿٟتهم الخانت ،وما ٧ان يؿىص اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي في جل ٪الٟترة ،ومهمخىا اليىم ج٨مً في ب٦ما ٫ما بضؤٍ الؿل ،٠وه٣ل
نىعة بيجابيت ًٖ مجخمٗىا ألظيالىا ال٣اصمت ،الظيً ؾيٟ٣ىن مىا ٦ما ه ٠٣اليىم ؤمام َظا الترار......
ٞاإلاجامي٘ ألاصبيت ؤلاؾالميت ٧اهذ جدمل عؾالت م٨ملت للغؾالت الخالضة التي خملها الٗغب واإلاؿلمىن بلى ؤ٢اصخي الضهيا،
وؤؾهمذ في بىاء شخهيت ؤلاوؿان في ٧ل ػمان وم٩انَ ًٖ،غي ٤جغؾيش البييت الش٣اٞيت الهاصٞت لل٣اعتٞ ،هل هدً ٢اصعون ٖلى
ب٦ماَ ٫ظٍ الغؾالت ؟!
ل٣ض جمشل ؤصبائها عوح ؤلاؾالم الؿمدت ،وٖب ٤الغؾالت الخالضة التي ؤمغها هللا بدملها وجبليٛها للىاؽ ٧اٞت؛٧ي هدغم ٖلى
صيمىمت الهٟت التي قغٞىا بها ٦خابىا ال٨غيم ب٣ىله حٗالى ( ٦ىخم زحر ؤمت ؤزغظذ للىاؽ ).
ًا
وؤزح ًارا ال بض مً الاٖتراّ ٝ
بإن َظٍ اإلاجامي٘ حٗض مٟسغة مً مٟازغ الخإليٖ ٠ىض الٗغب اإلاؿلمحن ،ال جًاهى وال ججاعي؛ جىىٖا
وٚؼاعة وَغاٞت ،ؤؾهمذ في ه٣ل ز٣اٞت الٗهغ ،وجمشيلها ؤنض ١جمشيل ،وٖغيتها في ؤبهى نىعة وؤظملها ،جخ٣بلها الىٟـ وجإلٟها،
ًا
ًا
وؤلبؿتها زىب ألاصب الظر ؤيٟى ٖلحها وٖلى لٛخىا عوه٣ا وظماال يدملىا ٖلى ٖكَ ٤ظٍ اللٛت والخٗل ٤بها.
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٦ما بغػث ٞحها الش٣اٞت الٗغبيت ؤلاؾالميت بكمىزها ،وؤنالتها ،وٖغا٢تهاَ ،ظٍ الش٣اٞت التي اؾخُاٖذ ؤن جههغ ٧ل ما ونل بلحها
مً ز٣اٞاث ألامم الؿاب٣ت في بىج٣ت ٖغبيت بؾالميت ،وؤن جًٟي ٖلحها َابٗها الٗغبي ؤلاؾالمي الٗغي...٤
الهامل:
2003
ٖال ٫الٛاػر ،ل٣اء م٘ الباخض في مؿٞ ،ِ٣برايغ ٖام
اإلاهاصع واإلاغاظ٘ :
ألابكيهي ( .ص .ث ) اإلاؿخُغ ٝفي ٧ل  ًٞمؿخٓغ ،ٝصاع م٨خبت الخياة،بحروث  :لبىان،
 .) 1961اإلا٣ضمت صاع ال٨خاب اللبىاوي :بحروث.
ابً زلضون (
ابً ٖبض البر ال٣غَبي(.ص .ث ) بهجت اإلاجالـ وؤوـ اإلاجالـ.
ابً ٖبض عبه ألاهضلسخي( ،ص .ث ) الٗ٣ض الٟغيض ،جد٣ي : ٤ؤخمض ؤمحن ،ببغاَيم ألابياعرٖ ،بض الؿالم َاعون
 1994م)ٖ :يىن ألازباع .صاع ال٨خاب الٗغبي) 1( ٍ ،
ابً ٢خيبت(،
 ) 1963ؤصب ال٩اجب ،جد٣ي ٤مدمض مدحي الضيً ٖبض الخميض.اإلا٨خبت الخجاعيت ،ال٣اَغة ( ٍ.) 4
ابً ٢خيبت(،
 ) 2004عويت الترار ،م٨خبت الجيل الىاٖض ،مؿ: ِ٣ؾلُىت ٖمان
ؤبى ظبحنُٖ ،ا مدمض(
 ) 2006اللٛت الٗغبيت وجدضياث الٗهغ ،عؾالت التربيت،ؾلُىت ٖمان
ؤبى ظبحنُٖ ،ا مدمض (
ؤبى الٟغط ألانٟهاوي ،ألاٚاوي  :الضاع الخىوؿيت لليكغ ،جىوـ
ؤبى خيان الخىخيضر ،ؤلامخإ واإلاااوؿت .صاع ال٨خب الٗلميت ،بحروث لبىان.
ؤبىخيان الخىخيضر .البهاثغ والظزاثغ ،جد٣ي : ٤وصاص ال٣اضخي ،صاع ناصع :بحروث
بؾماٖيلٖ ،ؼالضيً  :اإلاهاصع ألاصبيت واللٛىيت في الترار الٗغبي ،صاع ٚغيبللُباٖت
 )2005اللٛت الٗغبيت وجدضياث الٗهغ الخضيض.
بغ٦ت ،بؿام (
 1995م) .وكىاع اإلادايغة ،صاع ناصع،بحروث،) 2( ٍ ،
الخىىدي(،
٦)1982خاب الخيىان  :صاع نٗب ،بحروث.) 3( ٍ ،
الجاخٖٔ ،مغو بً بدغ(
1968م) البيان والخبيحن .صاع ال٨ٟغ للجمي٘
الجاخٔ(،
2002م).ؤلابضإ .ألاعصنٖ ،مان :صاع ال٨ٟغ
ظغوانٞ ،خخي ٖبض الغخمً( .
الؼمسكغر ،ال٨كا ،ٝجد٣يٖ ٤اص ٫ؤخمض ٖبض اإلاىظىص وآزغان ،م٨خبت الٗبي٩ان  :الؿٗىصيت
الكغي ٠اإلاغجطخى ،ألامالي :للكغي ٠اإلاغجطخى
الكٗ٨ت ،مهُٟى :مىاهج الخإليٖ ٠ىض الٗغب ،صاع الٗلم للماليحن ،بحروث ـ لبىان
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 .) 2005مً ً٢ايا اللٛت الٗغبيت ،وػاعة الش٣اٞتٖ ،مان  :ألاعصن
ٖبضٍ ،صاووص (
٦ ،) 1999خاب ؤلاباهت في اللٛت الٗغبيت ،جد٣ي ٤الض٦خىع ٖبض الغخمً زليٟت
الٗىجبي،ؾلمت بً مؿلم الٗىجبي الصخاعر (
وآزغون.،
ال٣الي ،ؤبي ٖلي بؾماٖيل بً ال٣اؾم (ص.ث ) .ألامالي  ،صاع ال٨خب الٗلميت ،بحروث:لبىان
اإلابرص(،ص.ث ) ال٩امل ،م٨خبت اإلاٗاع ،ٝبحروث
 1998م) .في مهاصع ألاصب ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي.) 8( ٍ ،
م٩ي ،الُاَغ (
 ، ) 2007اللٛت الٗغبيت في الٗهغ الخضيض ـ ٢يم الخدى ٫والشبىث ،صاعالكغو ١لليكغ والخىػيٖ٘ ،مان  :ألاعصن
اإلاىسخى ،جهاص(
الىىيغر ،قهاب الضيً( .ص .ث ) جهايت ألاعب في ٞىىن ألاصب  :اإلااؾؿت اإلاهغيت
الٗامت للخإلي ٠والترظمت واليكغ.
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البىاء الحساو ي للمماضػة الحفؼيرية  /طاء ي إمهاهات الححقق
أ .الرحموني بومنقاش  /قسم اللغة واألدب العربي ،جامعة سطيف.2الجزائر
م م البح
بن ما جخٛيا َظٍ الضعاؾت مبخٛا ،جىؾال باآلليت الخضاوليت بظغاء،الىٓغ بلى زُاب الخٟؿحر بىنٟه ملٟىْا لؿاهيا ،و٢يمت
جغازيت خاملت لثراء مجهجي ومٗغفيٞ ،هى زُاب وان ٠ل٨الم هللا بخىييده إلاٗاوي آلاياث ،وبىائٍ ال٣هضر جخى ٠٢الضاللت ٞيه
ٖلى الؿيا ١الخىانلي٦ ،ما اليسى َظا الىىٕ مً الخُاب مً ألاٗٞا ٫ال٨الميت و الدجاط اؾخ٨ماال للبييت الخٟاٖليت لالؾخلؼام
الخىاعر،وفي زُاب الخٟؿحر جإويل مً ٢بيل الخإويل الخضاولي ،ولٛخه خاملت لغؾاثل ٖ٣ضيت وؤصبيت وٚحرَا،وَظٍ ٧لها ٗٞالياث
جضاوليت يٓل الضعؽ اللؿاوي الخضيض يثرحها.
ال٩لماث اإلاٟخاخيت :البىاء  /الخضاوليت/اإلاماعؾت  /الخٟؿحر /ال٣غاءة /الخد٤٣
فاثحة القطاء :
يخإ٦ض الخظ٦حر في البضء ّ
ؤن الخدليل الخضاولي للخُاب بهما ي٣هض به جل ٪الُغي٣ت اللؿاهيت الى٣ضيت ،الٟاخهت للٓىاَغ اللٛىيت
 ،الخُابيت وألاصبيت ،خيض جضعؽ الخضاوليت الخُاب ألاصبي والىو في ٖال٢خه بالؿيا ١الخىانلي ،مخجاوػة بييت الجملت الىدىيت
والتر٦يبت ،بلى م٣هضيت اإلاغؾل وخالت اإلاغؾل بليه في ؤزىاء جلٟ٣ه للخُاب٦ ،ما يغ٦ؼ َظا الخدليل ٖلى ألاٗٞا ٫ال٨الميت وٖلى
اإلاٗجى في الؿيا ١الخىانلي واؾدىُا ١الٗالماث الدجاظيت اإلاىُ٣يت ٝرالخُاب؛ لينون هصا الححليل ثقليبا وفحلا هقسيا،
يحجاوظ بىاء ال ٌاب ي ز لح املعجمية ال اهط ،إ السوض الوظيفي ل ٌاب همً ػيا الحلف يُٟٖ ،ا ٖلى ّ
ؤن
الخضاوليت ال حؿدشجي في ؤزىاء حكغيدها الىصخي ص اؾت الٗال٢ت الؿيا٢يت لُغفي الخُاب ،اإلاخ٩لم واإلاخل٣ي؛ طلّ ٪
ؤن الٟهم الخضاولي
ع
للخُاب ي٣خطخي بقغا ٥مجمىٕ عواٞضٍ.
وإلاا ٧اهذ الخضاولياث مداولت بإلاام بجىاهب الىو اإلاسخلٟت ،و٧ان جٟؿحر الىهىم  -وما ػا - ٫الكٛل الكاٚل للى٣اص والضعاؾحن
ٌّد
٧ل في مجا ٫ازخهانه؛ ٞةن َىا ٥ج٣اَ٘ بحن الخٟؿحر والخضاوليت؛ ؤر بن الخٟؿحر زُاب جضاولي ٦ ،ما ؤجها  -ؤر الخضاوليت -
مىهج لخدليل الخُاب الخٟؿحرر ،وَظا واضر في البرهامج الخإويلي الظر يؿدىض ٖليه اإلاٟؿغون ،بط بن « الىعي الخانل لضي ٧ل
مً ٖلماء الخٟؿحر وٖلماء ال٣غآن بالخانيت اإلاىؾىٖيت للمٗغٞت الخٟؿحريت ،وَى وعي ال يًل مًمغا ومؿخترا ٖىض اإلاٟؿغيً
ليخىلى ٖلماء ال٣غآن اؾخ٨كاٞه وبْهاعٍ بدؿب ما ييسجم واإلاهمت الىٓغيت التي يًُلٗىن بها .بهه وعي نغيذ وباعػ في ؤٖمالهم،
وٚالبا ما يٟصخىن ٖىه بترظمخه في بخضي اإلا٣ضماث الىٓغيت التي يىَئىن بها لخٟاؾحرَم»(.)1
وبىاء ٖلى ما ؾب ،٤يجغر البدض بظغاءاث جضاوليت ٖلى هو الخٟؿحر باٖخباعٍ زُابا وملٟىْا لٛىيا طا زهىنيت مخٟغصة،
ؾىاء ؤ٧ان َظا الخُاب قٟىيا ؤم ٦خابيا ،عبُا لل ٟٔبالىْيٟت ،والؿيا ،١وألاصاء ؤلاهجاػر٩ٞ ،ل ٢ى ٫بسُابيت هو الخٟؿحر
يجٗل مً زهىنياجه ألازغي مىاٍ بدض وحٗال ٤م٘ م٣خطخى الضعؽ الخضاولي ،وٗجي اإلا٣ىماث اللٛىيت اإلاٗغٞيت التي ظٗلذ مىه
زُابا جضاولياٞ .ما هي َظٍ اإلا٣ىماث؟ ؤو ما َى الجهاػ اإلاٟاَيمي لخضاوليت زُاب الخٟؿحر؟.
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مً ثساوليات الحفؼير /الوك الوظيفي للبىاء املقاكسي ل ٌاب:
ي٣ىم الخُاب ٖلى هٓام لٛىر مسهىم ،نىجيا وجغ٦يبيا ومعجميا ،مخٖ ٤ٟليه بحن اإلاغؾل واإلاغؾل بليه ،يماها لٟاٖليت
الخىانل ،ولٟ٨ايت اللٛت مً خيض هي ٗٞل ٦المي َضٞها ب٢ىإ بكغ بغؾالت ما ،في َظٍ ألازىاء حٗالج اللؿاهياث الجملت باٖخباعَا
مىُل٣ا للضعاؾت والخدليل ،بيىما جخجاوػ الخضاوليت َظٍ اإلاٗالجت بلى الخُاب ٧له ،مٗخبرة بياٍ ظملت ههيت ٦بري ،يم ً٨الخٗامل
مٗها جماما مشل الخٗامل م٘ الجملت اللؿاهيت.
وَ٨ظا هجض الخدليل الخضاولي للىو يؿدىُ ٤ما في الخُاب ٖمىما  -وفي الخُاب الخٟؿحرر زهىنا  -مً وْاث ٠وم٣انض
ؾيا٢يت ،بل يديل ٖلى ٚاياث الىو الخضاوليت وم٣انضٍ اإلاباقغة وٚحر اإلاباقغة ،وَىا ال جهبذ لٛت الخُاب الخٟؿحرر مجغص
لٛت خاملت لل ٟٔفي آلاياث ومٗىاٍ ،بل لٛت وْيٟيت وجضاوليت جدمل ؤبٗاصا ؾيا٢يت صيييت ،و٣ٞهيت ،وٖ٣ضيت ،وز٣اٞيت ،وجاعيسيت،
وؾياؾيت؛ ؤر بن جٟؿحر ال٣غآن ال٨غيم ليـ ٖالماث وبيياث صازليت مٛل٣ت؛بل بييت وصاللت وجغ٦يب ووْيٟت ؾيا٢يت ،جيسجم م٘
ٚايت الخٟؿحر ال٨برر،مً بيًاح مٗاوي آر ال٣غآن ال٨غيم،ي٣ى ٫ؤلامام الؼع٦صخي « :الخٟؿحر ٖلم يٗغ ٝبه ٞهم ٦خاب هللا اإلاجي٫
ٖلى هبيه مدمض نلى هللا ٖليه وؾلم ،وبيان مٗاهيه ،واؾخسغاط ؤخ٩امه وخ٨مه ،واؾخمضاص طل ٪مً ٖلم اللٛت والىدى
والخهغي ٠وٖلم البيان وؤنى ٫ال٣ٟه وال٣غاءاث ،ويدخاط إلاٗغٞت ؤؾباب الجيو ٫والىاسخ واإلايؿىر»(.)2
بن اإلا٣هضيت في الخُاب عٖ ً٦خيض في الخدليل الخضاولي ،طل ٪ؤجها جدضص ٦ « :يٟيت الخٗبحر والٛغى اإلاخىدى ،وهي البىنلت التي
جىظه جل ٪الٗىانغ ،وججٗلها جخًام وجخًاٞغ وجخجه بلى م٣هض ٖامٞ ،اإلا٣هضيت جدضص ازخياع الىػن ،وألالٟاّ اإلاالثمت،
وجغ٦يبها بُغ ١مٗيىت لخاصر اإلاٗجى الٗام اإلاخىدى ،ولظل ٪هجض البدغ الىاخض يىٓم ٞيه الكاٖغ مضخا ؤو ٞسغا ؤو هجاء ؤو عزاء....
ٞاإلا٣هض يخد٨م في وؿيج ال٣هيضة ؤو اإلاُ٣ىٖت ،بل في البيذ ؤو قُغٍ مبجى ومٗجى »(.)3
وبطا ٧ان الخُاب الكٗغر يخد٨م ٞيه اإلا٣هضيت بخٗبحر مدمض مٟخاحٞ ،ةن الخُاب الخٟؿحرر والعجباَه بالىو ال٣غآوي
يؼزغ باإلا٣هضيت ،وبالضالالث الؿيا٢يت والخضاوليت والدجاظيت٩ٞ ،ل ما في زُاب الخٟؿحر صا٫؛ ويدمل م٣انض ووْاث٠
ؾيا٢يت ،ؾىاء ؤصٖ ٫لحها الل ٟٔوالىو بٗيىه ؤم صٖ ٫لحها م٣ام الخُاب الخاعاي.
ل٣ض ٖىيذ الخضاوليت باإلاخ٩لم بىنٟه َغٞا في الخُاب يمخل ٪ؾلُت ال٣ى ، ٫وباإلاساَب المخال٦ه ؤصواث الخل٣ي ،و٦ظل٪
ًا
ًا
بال٣هضيت باٖخباعَا مىُ٣ت مكتر٦ت ججم٘ اإلاخ٩لم والؿام٘٣ٞ ،امذ َظٍ ّ
الىٓغيت ٖلى اإلا٣هضيت ،وظاءث هديجت خخميت بٗضما
ُ
ًا
ّ
زالها ،خيض ٧ان « :مؿاع جإويل الخُاب ألاصبي و ّ
للمخ٩لم وم٣انضٍّ ،
ّ
جل٣يه ال
للىو
زم
ؤُٖي الاٖخباع في مغخلخحن مخخاليخحن
يمٞ ً٨هله ًٖ مؿا اث جإويل مجاالث ؤزغي مً ّ
الىو ّ
الىو ّ
ّ
ّ
ّ
الهىفي ،ألاخالم.
الضيجي،
الىو الٟلؿٟي،
الىخاط ال٨ٟغر:
ع
ٍب
ّ
ّ
ّ
َىا ٥مغخلت ٧اهذ في الىا ٘٢يض الخإويل ،وهي مغخلت ؾاصث ٞحها ال٣هضيت ،و٧ل ما له ٖال٢ت بؿلُت ال٨الم الٟغصر ؤو بال٨ٟغ
ّ
ّ
ُ
اإلاُل٤؛ ّبما ؤن جغّ ٌٞ
خغظت ال يجىػ جسُحهاَ.ىا ٥مغخلت اإلاىيىٖيت ،التي تهمل الظاث
هُ٣ت
الخإويل ؤو ؤن جىٟ٢ه في
ٍب
ٍب
ّ ًا
واإلا٣هضيت ،وٖلى بزغ طلُ ٪ح َهمل ( ّ
ّ
بالىو ،ؤو
الخإويل) لهالر اإلاٗايىت وبصعا ٥ال٣ىاهحن ،وَظٍ اإلاىيىٖيت ّبما ؤن ج٩ىن مخٗل٣ت
ّ
الشالشت ؤٖاصث الاٖخباع لً٣يت ّ
بالىو طاجه ل ً٨في بَاع ؾيا٢ه ّ
الخإويل مً زال ٫الاَخمام ّ
ّ
باإلااو،٫
الخاعيذي والاظخماعي .اإلاغخلت
ًا
ّ
ّ
الشاهيت ّ
ّ
ّ
الىو ؤو ؤلػي جماما،
جم تهميل ناخب
الىو قبه مُل٣ت ،وفي اإلاغخلت
طل ٪ؤهه في اإلاغخلت ألاولى ٧اهذ ؾلُت ناخب
ُ
ولم ُي ْل َخ َٟذ بلى ّ
اإلااو ٫لهالر مىيىٖيت (خغٞيت) .ل ً٨في َظٍ اإلاغخلت ألازحرة ؤُٖي الاٖخباع لل٣اعت ولخإويالجه»(.)4
بطا ٧اهذ اإلاغخلت ألاولى ّزبدذ جبٗيت اإلا٣هضيت للمخ٩لمٞ ،ةن اإلاخل٣ي ٢ض يخد٨م ٞحها ؤيًا ،خحن يًُغ اإلاخ٩لم بلى ج٨يي٠
زُابه خؿب عٚباث اإلاخل٣ي ،وَ٨ظا يم٨ىىا ال٣ى ٫بهه «:لم جسل ٦خابت مً ؤلاقاعة بلى ال٣هض وال٣هضيت واإلا٣هضيت،ومما يٟيض
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َظا اإلاٗجى؛ بن الباخشحن ظميٗهم يجٗلىن اإلامحي ألاؾاسخي بحن ؤلاوؿان وٚحرٍ اإلا٣هضيت ،ولَ ً٨ىا ٥مً ٢هغَا ٖلى ما وعص ٞيه
ظظعَا نغاخت ؤو يمىا( َغمان باعيذ  ،) Parretومجهم مً ظٗلها مؿب٣ت( ٚغيماؽ ٦ )Greimasما ؤن مجهم مً ظٗلها مي٩اهي٨يت
مىظهت( ؤوؾخحن ) Austinوؾحر ) Searl( ٫و٦غايـ (  .)Griceبيض ؤجها ال ج٣خهغ ٖلى اإلاخ٩لم ،ول٨جها حكمل اإلاساَب ؤيًا ؛ ولهظا
٣ٞض جخ ٤ٟاإلا٣هضيخان صعظاث مً الاجٟا ،١و٢ض جسخلٟان صعظاث مً الازخال ،ٝمما ؤصي بلى َغح بق٩اليتها الٟلؿٟيت
واإلاجهاظيت ،بد٨م ؤجها ٚالبا ما ج٩ىن ْاَغة في الىو  ،وبهما يٟترى ؤجها ج٨مً زلٟه .لظل ، ٪بظلخمداوالث لهىعهتها( ظان بيديخى
 / Jean Petitoوليى ؤبؿخل  ) Leo Apstelللخغوط بها مً ميضان ٖلم الىٟـ بلى مجا ٫اللؿاهياث .بجها  -مهما ازخلٟذ وظهاث الىٓغ
في ٦يٟيت جىاولها  -مجم٘ ٖلى وظىصَا٦ .إجها ج٨ؿب ال٨الم صيىاميت وخغ٦ت بل هي مىُل ٤الضيىاميت»(.)5
َ
وَ٨ظا ،جخىػٕ ال٣هضيت بحن اإلاخ٩لم واإلاساَب ،بل بجها ٖهب ال٨الم وؾبب صيىاميخه خؿب الباخض مدمض مٟخاح ،ويٗجي
َظا ؤن الخٟؿحر بىنٟه ٦الما وظمال وملٟىْاث لٛىيت يدىر مجمىٖت مً اإلا٣انض ،اإلاباقغة ؤو الًمىيت ،ؾىاء ؤٞصر ٖجها
اإلاٟؿغ ؤم ؤيمغَا اإلاٟؿغ له ،ؤر بن الغؾاثل التي يمغعَا اإلاٟؿغ ٧الضٞإ ًٖ مظَبه ،ؤو جغظيذ عؤر هدىر ؤو بالغي ،ؤو ٖغيه
ل٣ى ٫صخابي ؤو ٚحرَا مً ٢هضياث الخٟؿحر ،جمشل م٣انض عثيؿت في زُاب الخٟؿحر ،ؤما حٗاَ ٠اإلاخل٣ي م٘ مٟؿغٍ ،وجإييضٍ
ٞيما طَب بليه يمشل م٣انض زاهىيت.ؤر بن ال٣هضيت هي « :جل ٪الكب٨ت مً ألا٩ٞاع وال٣يم والغمىػ لهظا الٗلم ؤو ما يمً٨
حؿميخه ب٣اٖضة جىاػهه الضازلي .بجها اإلاٟاجيذ ألاؾاؾيت اإلاٗخمضة بحن البار واإلاخل٣ي في بىاء الخٟؿحر واؾديٗابه »(.)6
البيية الحفاعلية ل ػحلعام الحواضي ي دٌاب الحفؼير:اؾدىاصا بلى الىْاث ٠الؿذ التي ؤ٢غَا عومان ظا٦بؿىن Roman
ٞ،Jakobsonةهه ال يؿخ٣يم الىو زُابا بال بهاٞ ،اإلاغؾل وْيٟخه اهٟٗاليت ،واإلاغؾل بليه وْيٟخه جإزحريت،والغؾالت وْيٟتها
ظماليت/قٗغيت ،واإلاغظ٘ وْيٟخه مغظٗيت ،وال٣ىاة وْيٟتها بيهاليت ،واللٛت وْيٟتها ونٟيت جٟؿحريت،وَظا الىمىطط الخىانلي
لهظا اللٛىر رخ ٤٣للىو الخٟؿحرر جىانليخه؛ طل ٪ؤن هو الخٟؿحر زُاب في اإلا٣ام ألاو ،٫وٖىانغٍ الخُابيت هي :البار ؤو
اإلاغؾل وَى اإلاٟؿغ ،واإلاغؾل بليه وَى اإلاٟؿغ له ؤو اإلاخل٣ي لهظا الخُاب ،وعؾالت زُابيت مٗيىت جسخل ٠مً جٟؿحر آلزغ ،م٘
ؾيا ١وْغ ٝمٗحن لهظا الخُاب ،ووظىص ؾجن ؤؾلىبي مخٗاعٖ ٝليه ،وألا٦ثر مً طل ٪ؤن جىانليت الخُاب الخٟؿحرر ٢ض
جدمل الىْاث ٠الؿخت مٗا جإزحريت ،جإزغيت  ،قٗغيت  ،مغظٗيت ،بيهاليت ،ونٟيت*.
واإلاالخٔ ؤن الخىانل في َظا الىىٕ مً الخُاب ي٩ىن ملٟىْا،ومً َىا جشحر اإلالٟىْاث الخساَبيت في الخٟؿحر ظملت مً
ؤلاق٩الياث ٖلى مؿخىي الخضاو ٫والخىانل والخساَب ،طل ٪ؤن الخٟؿحر وباٖخباعٍ ْاَغة جساَبيت بحن اإلاخ٩لم واإلاساَب يشحر
ٖضة ً٢ايا ،بط بن الخٟؿحر في ؾلى٦ه ؤلابضاعي يىْ ٠ألامشا ،٫والخ٨م ،والكٗغ ،والاػياح والخًمحن والخلميذ ،وألاؾُغة ،بل
ويلجإ بلى ال٣ىاٖض الىدىيت والضالليت واللؿاهيت.وَ٨ظا يهبذ زُاب الخٟؿحر جىانال وجساَبا وجباصال ،بل ناع بم٣خًاَا «
مٟهىما يجاوػ الخ٣ل الضيجي ،ليضع ٥خ٣ىال مٗغٞيت ؤزغي ،بط لم يٗض آلت م٣هىعة ،بل ٚضا مىٟظا مٟخىخا يمض ؤلاوؿان بإؾئلت
حؿخجم٘ مً ؤٖما٢ه وحؿخمض مً صوازله ،ياو ٫بها وظىصٍ ،وي٣غؤ مً زاللها مم٨ىت :هها م٨خىبا ؤو ٢ضعا ٚاثما»(.)7
وإلاا ٧ان زُاب الخٟؿحر  :جسُابا  /مداصزت  /ثوانال ٞ ،ةن الخساَب مً اإلاىٓىع الخضاولي ييبجي ٖلى مجمىٖت مً اإلاباصت،
التي ظمٗها الٟيلؿى ٝوالخضاولي ألامغي٩ي "بىٚ ٫غايـ"(  )Paul Griceاقتهغث بـ"خ٨م اإلاداصزت" ،وهي م٣اعبت إلهخاظالجمل
وجإويلها ،و ٤ٞمٟهىمي الاؾخلؼام الخُابي convrsational implicatureومبضؤ الخٗاون ، co-operative principleوهي مباصت مبشىزت في
زىايا مدايغجه اإلاٗىىهت بـ" مدايغاث في الخساَب" وفي م٣الخه الكهحرة" اإلاىُ ٤والخساَب".
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ٞإما الاؾخلؼام الخىاعر ٞهىاإلاٗجى اإلاكخ ٤مً الؿيا ١الضاٖ ٫لى مٗىيحن آزغيً ،مشل "ال جىه ًٖ زل ٤خؿً وآمغ باإلاٗغو،"ٝ
ٟٞي الجملت ٗٞلحن لٛىيحن َما :الىهي وألامغ ،يؿخضٖ ٫لحهما ب٣غاثً بييىيت؛ هي ال الىاَيت ونيٛت ألامغ اٗٞل ،والاؾخلؼام
الخىاعر َىا َى الىهيدت ،وَى مٗجى مكخ ٤مً اإلاٗىيحن الؿاب٣حن صٖ ٫ليه الؿيا ،١في خحن ي٣ىم مبضؤ الخٗاون ٖلى اإلا٣ىلت
التي يدكاعٞ ٥حها ال٣اثل واإلاخل٣ي بهضٞ ٝهم الخُاب وهي" :لي ً٨اهتهاي ٪للخساَب ٖلى الىظه الظر ي٣خًيه الٛغى مىه" ،زم
ّ
ٞغٖٛغايـ َظا اإلابضؤ الٗام بلى مجمىٖت مً ال٣ىاٖض الخساَبيت التي ؤعيض مجها يبِ الخىاع وجىظحهه بما يؿمذ للمخدضر
وللمساَب مً جىانل هاجر.
و٢ض ٢ؿم ٚغايـ َظا اإلابضؤ بلى ؤعبٗت ؤ٢ؿام هي ال٨م ،وال٨ي ،٠والٗال٢ت ،والجهت،و٢ض ناٚها وجغظمها الباخض َه ٖبض
الغخمً في ٦خابه "اللؿان واإلاحيان ؤو الخ٩ىزغ الٗ٣لي" ٖلى الىدى آلاحي(:)8
-1

٢اٖضجا ٦م الخبر :

-

لخ ً٨بٞاصج ٪للمساَب ٖلى ٢ضع خاظخه.

-

الججٗل بٞاصج ٪جخٗضي ال٣ضع اإلاُلىب.

-2

٢اٖضجا ٦ي ٠الخبر:

-

ال ج٣ل ماحٗلم ؤهه ليـ ناص٢ا ؤو ما حٗلم ٦ظبه.

-

الج٣ل ما ليؿذ لٖ ٪ليه بيىت ؤو صليل يشبذ نض٢ ١ىل.٪

-3
-4

٢اٖضة ٖال٢ت الخبر بم٣خطخى الخا:٫
ليىاؾب ٪م٣ام ٪ؤو مىاؾبت ال٨الم للؿيا ١الاؾخٗمالي.
٢ىاٖض ظهت الخبر:

-

لخدترػ مً الالخباؽ.

-

لخدترػ مً ؤلاظما.٫

-

لخخ٩لم بةيجاػ.

-

لترجب ٦الم.٪

وَ٨ظا يم ً٨للخدليل الخضاولي ؤن يخٗامل م٘ هو الخٟؿحر ؤو زُابه باٖخباعٍ بييت جساَبيت/جىانليت بحن َغٞحن ،يجم٘ بيجهم
ؾياَ ١ى اإلادضص لىىٕ الخساَب الخضاولي .يبؿِ جُبي٣اجه الٗمليت ٖلى الخُاب اهُال٢ا مً اٖخباعٍ اؾخلؼاما خىاعيا ،يجم٘ بحن
الضالالث الهغيدت والًمىيت؛ خيض يخٗل ٤الاؾخلؼام الخىاعر بالضالالث الًمىيت التي ي٣خًحها ؾيا ١الخل ،ٟٔبى٣ل ال٨الم مً
خحيٍ الخغفي والً٣ىر اإلاباقغ بلى اإلاٗجى الخىاعر الاؾخلؼامي ٚحر اإلاباقغ ،الظر يخد٨م ٞيه الؿيا ١الخضاولي ؛ بمٗجى ؤن الجمل
الخُابيت ٢ض جدمل مٗاوي نغيدت ؤو يمىيت ؛ نغيدت خحن جدمل مدخىي ً٢ىر و٢ىة بهجاػيت خغٞيت وَى مٗجى مباقغ
ونغيذ ،يمىيت خحن ج٩ىن بما طاث مٗجى ٖغفي يخٗل ٤باإلخالت والضاللت اإلاىُ٣يت ،ومٗجى خىاعر ؛ ؤر ججم٘ بحن الاؾخلؼام (
الضاللت اإلاىُ٣يت) واإلاٗاوي الخىاعيت( اؾخلؼام خىاعر).
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واإلاالخٔ ٖلى الاؾخلؼام الخىاعر ؤهه ال يىٟهل ًٖ هٓغيت ألاٗٞا ٫ال٨الميت ؛ طل ٪ؤنْ « :اَغة الاؾخلؼام الخىاعر ُصعؾذ،
بٗض ٦غايـ ،في بَاع هٓغيت ألاٗٞا ٫اللٛىيت ٖلى ؤؾاؽ ؤجها ْاَغة حٗضص ألاٗٞا ٫اللٛىيت باليؿبت للمدخىي الً٣ىر الىاخض،
ٌة
يهى ٠ؾحر ٫الجمل ،مً خيض ٖضص ألاٗٞا ٫اللٛىيت اإلاىا٦بت لها ،نىٟحنٌ :ة
وظمل يىا٦بها ؤ٦ثر
ظمل يىا٦بها ٗٞل لٛىر واخض،
مً ٗٞل لٛىر واخض .في خالت مىا٦بت ٗٞليحن لٛىيحن ازىحن للجملت الىاخضة ،يمحي ؾحر ٫بحن الٟٗل اللٛىر اإلاباقغ والٟٗل
اللٛىر ٚحر اإلاباقغ ،بحن الٟٗل اللٛىر الخغفي اإلاضلىٖ ٫ليه بهيٛت الجملت طاتها والٟٗل اللٛىر اإلاٟاص مً اإلا٣ام »(،)9
ٝالاؾخلؼام الخىاعر َىاإلاٗجى اإلاكخ ٤مً الؿيا ١الضاٖ ٫لى مٗىيحن آزغيً؛ مشل "ال جىه ًٖ زل ٤خؿً وآمغ باإلاٗغوٟٞ ."ٝي
الجملت ٗٞلحن لٛىيحن َما :الىهي وألامغ ،يؿخضٖ ٫لحهما ب٣غاثً بييىيت هي :ال الىاَيت ،ونيٛت ألامغ اٗٞل( وؤمغ) .والاؾخلؼام
الخىاعر َىا َى الىهيدت ،وَى مٗجى مكخ ٤مً اإلاٗىيحن الؿاب٣حن( الىهي وألامغ) صٖ ٫ليه الؿيا.١
ويغي الباخض ؤخمض اإلاخى٧ل بإن ٞالؾٟت اللٛت الٗاصيت لم حهخمىا بً٣ايا ؤزغي مً « :جضاولياث اللٛت الُبيٗيت ٧الجىاهب
اإلاغجبُت بالبييت ؤلازباعيت للجملت ٖىايتهم باإلخالت والا٢خًاء وألاٗٞا ٫اللٛىيت والاؾخلؼام الخىاعرَ .ظٍ الجىاهب اإلاٛلٟت في
الضعؽ الٟلؿٟي هي ؤهىإ الٗال٢اث ؤلازباعيت ال٣اثمت بحن م٩ىهاث الجملٞ .باإلياٞت بلى الٗال٢اث الضالليت ٧اإلاىٟظ واإلاخ٣بل
واإلاؿخ٣بل وألاصاة ،والٗال٢اث التر٦يبيت ٧الٟاٖل واإلاٟٗى ،٫ج٣ىم بحن م٩ىهاث الجملت ٖال٢اث جضاوليت ٧اإلابخضؤ والظيل واإلاىاصي
واإلادىع والباعة واإلاُٗى والجضيض وٚحرَا »(.)10
وفي يىء مٟهىم الاؾخلؼام الخىاعر اإلاخٗل ٤بالخدليل الخضاولي للخُاب ،يم٨ىىا جهيي ٠الجمل اللٛىيت في الخٟؿحر بلى ظمل
نغيدت اإلاٗجى طاث ؤٗٞاً٢ ٫ىيت وطاث ٢ىة بهجاػيت ،ومٗاوي يمىيت بخاليت وٖغٞيت ومىُ٣يتٞ .ي٩ىن الاؾخلؼام الخىاعر
اؾخ٨كاٞا للمٗاوي ؤلاهجاػيت اإلاخًمىت في الؿيا ١ؤو اإلا٣ام ،اهُال٢ا مما جمضٍ الخضاولياث الىْيٟت مً ؤصواث ٞاخهت لؤلصواع
التر٦يبيت الىدىيت ،وألاصواع الضالليت والخضاوليت ،م٘ جهيي ٠ؤٗٞا ٫الخُاب الخٟؿحرر بلى ؤٗٞا ٫جلًٟيت وؤٗٞاً٢ ٫ىيت
وؤٗٞا ٫ا٢خًاثيت وؤٗٞاٖ ٫غٞيت ٚحرَا.
ولٗل الخىاعيت هي صاللت اإلالٟىّ الخُابي في جمىيٗه بحن مخداوعيً ومخساَبحنٞ ،هي التي ج٣ىم ٖلى جيؿي ٤الٗال٢اث بحن
اإلاخداوعيً وٖلى جباص ٫اإلالٟىْاث بيجهماٞ ،هي بطن « :م٩ىن ل٩ل ٦الم ،وحٗغ٦ ٝخىػي٘ ل٩ل زُاب بلى لخٓخحن جلٟٓيخحن
جىظضان في ٖال٢ت خاليت ،وي٣ضم اإلابضؤ الخىاعر مً زال ٫الخضوص آلاجيت٧ :ل جل ٟٔيىي٘ في مجخم٘ مٗحن البض مً ؤن ييخج
بُغي٣ت زىاثيت ،جخىػٕ بحن اإلاخلٟٓحن الظيً يخمغؾىن ٖلى زىاثيت ؤلاناجتوزىاثيت الٗغىٖ ،لى خض حٗبحر ٞغاوؿيـ ظا ،٥وبن ٧ل
٦الم بال مال٩ان ج٣غيبيان ،وعبما ٧ان مً اإلاًبىٍ ال٣ى ٫بإن ؾيضة ال٨الم الخىاعر هي الٗال٢ت الخساَبيت طاتها»(٩ٞ ،)11ل ٦الم
خىاع له مال٩ان ؤو ؤ٦ثر ،و٧ل خىاع جخد٨م ٞيه ٖال٢اث جساَبيت.
وإلاا ٧ان ٧ل جل ٟٔخىاعا ٧،اهذ الخىاعيت ؤ٢ؿاما خؿب ؤ٢ؿام الخُاب هٟؿه ،خىاعيت ٞلؿٟيت  ،وخىاعيت ؤصبيت  ،وخىاعيت
ؾياؾيت صيييت وٚحرَا  ،وهي ؤيًا خىاعيت نغيدت ؤو مًمغة ،وخىاعيت مخٗضصة ألانىاث ،ؤما ٖلىمؿخىي جد٣٣ها ٞةهىا  « :هجض
في الضعظت ألاولى ؤجها جمىذ للخلَ ٟٔبيٗت وؿبيت جٟاٖليت .وجد٨م في الضعظت الشاهيت ٖىض اإلاخ٩لمحن  -وؤ٦ثر في اللخٓاث الخلٟٓيت -
وكاَحن ال يٟتر٢ان ًٖ بعاصة ال٣ى ٫والٟهم  :في الضاللت والٟهم ،خحن ج٩ىن الٗال٢ت الخساَبيت ٚحر مخٗاصلت ؤو خحن ج٩ىن
مىيىٖا لىٟي نغاعي في الخُاب .وجد٨م الخىاعيت في الضعظت الشالشت الضاللت الٗمي٣ت للخل :ٟٔماصامذ آلاليت ؤلاخاليت
واإلاًمىن الً٣ىر ،وال٣ىة ؤلاهجاػيت للجملت في ويٗيت جساَبيت ،وحٗض ؤزاع الخىاعيت في مٟهىم اإلاخ٩لم َامت بهٟت زانت؛ بط
جلػي اؾخ٣ال ٫الٟاٖل اإلاخ٩لم ججاٍ الضالالث اإلاىنلت .ويديل الخدليل اإلاخٗالي ،في ٖال٢ت بهظا ال ٖلى الٟاٖل ،بل ٖلى الٗال٢ت
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الخساَبيت هٟؿها»(ٞ ،)12خخد ٤٣الخىاعيت في الضعظت ألاولى بإجها جمىذ الخل ٟٔجٟاٖليت .وفي الضعظت الشاهيت الضاللت والٟهم ،وفي
الضعظت الشالشت الضاللت الٗمي٣ت للخل :ٟٔماصامذ آلاليت ؤلاخاليت واإلاًمىن الً٣ىر ،وال٣ىة ؤلاهجاػيت للجملت في ويٗيت
جساَبيت.
وَ٨ظا ههل بلى ّ
ؤن خىاعيت زُاب الخٟؿحر جخًمً ٢ىة بهجاػيت  ،وخىاعيت مخٗضصة ب٨شحر مً ألاَغوخاث وؤلايضيىلىظياث،
ووظهاث الىٓغ ،بل حٗضصا في الغواة اإلاخداوعيً ،وحٗضصا في ألاؾاليب ،وحٗضصا لؤلنىاث مابحن نىث ال٣ٟيه واللٛىر الىدىر
والكاٖغ واإلاشل الؿاثغٗٞ ،ىضما « يٗمض اإلاخ٩لم بلى اجساط مى ٠٢ال يضٖ ٫لى الخبجي إلاا ي٣ىٞ ٫ةن َظا ياصر بلى زل ٤مٟاع٢ت
واضخت ،و٢ض يخم طلَ ًٖ ٪غيٖ ٤الماث الخىهيوٖ....ىضما هظ٦غ ٧لمت ؤو ٖباعة بغمتها بهظا الُغي٣ت ٞةهىا هًٟي ٖلحها
الخسهيو لجماٖت مٗيىت ؤو شخو مدضص »(.)13
ثو الس لة ع الؼياق الحواك ي :بن حؿيي ٤الخُاب بظغاء عثيـ ج٣ىم ٖليه الاؾتراجيجياث الخضاوليت ،طل ٪ؤن الؿيا١
مً الٗىامل اإلاٗيىت ٖلى ٞهم م٣انض الخُاب ،بط بن بصعا ٥خيصياث الؿيا ١بصعا ٥للمٗجىٞ ،ةن لم حهض ٥الؿيا ١للمٗجى ٢غب٪
بليه ،وَ٨ظا هجض الخدليل الخضاولي للخُاب يخ٩ئ ٖلى ال٣غاثً اللٛىيت واإلااقغاث الخلٟٓيت اإلادضصة للؿيا ١اللٛىر ،وٖاصة ما
ج٩ىن َظٍ اإلااقغاث وخضاث لٛىيت مً ٢بيل الًماثغ ،وؤؾماء ؤلاقاعة  ،وْغو ٝالؼمان واإلا٩ان ،والهي ٜالاهٟٗاليت الظاجيت
وٚحرَا  ،وَىا جىٟخذ الخضاولياث ٖلى الؿيميىَي٣ا الىهيت والخُابيت الٖخباعَا ال٣غاثً اللٛىيت ٖالماث ؾيماثيت  ،لها بخاالث
زاعظيت.
وبطا٧اهذ ال٣غاثً اللٛىيت جمشل ؾيا٢ا جلٟٓياٞ ،ةن الؿيا ١ؤيًا َى « :مجمىٖت الٓغو ٝالاظخماٖيتالتي جازظ بٗحن الاٖخباع
لضعاؾت الٗال٢ت اإلاىظىصة بحن الٓىاَغ اللٛىيت وؤلاظخماٖيت ،وحٗغ ٝبالؿيا ١ؤلاظخماعي لالؾخٗما ٫اللٛىر ،ؤو ؾيا ١الخا٫
ٞ ،)14(»Contexte de situationالؿيا ١الاظخماعي مً اإلاٗيىاث ؤو ال٣غاثً التي جغص في الخُاب الكٟهي ؤو ال٨خابي ،وجديل ٖلى
ّ
ؤَغا ٝالخىانل؛وَظا َى اإلابضؤ الٗام الظر اهُل٣ذ مىه َظٍ ّ
الىٓغيت في جٟؿحر ألاٗٞا ٫اللٛىيت.
ويغي الباخض ؤخمض مسخاع ٖمغ ّ
ؾمي باإلاىهج ّ
ؤن « مضعؾت لىضن ٖغٞذ بما ّ
الؿياقي  ،ContextualApproachؤو اإلاىهج الٗملي
ّ
ًا ًا
ّ
 ،OperationalApproachو٧ان ػٖيم َظا الاججاٍ  Firthالظر وي٘ جإ٦يضا ٦بحرا ٖلى الىْيٟت الاظخماٖيت للٛت ...ومٗجى ال٩لمت ٖىض
ّ
ّ
ًا
بطا اعجبُذ ّ
ؤصخاب َظٍ ّ
الىٓغيت ّ
الؿيا٢يت  contextual theoryباللؿاوي البريُاوي
الىٓغيت َى (اؾخٗمالها في اللٛت) »( )15؛
ًا
ّ ًا
ًا
ظىَغيا في ّ
الىٓغيت ٖلى ّ
ٞحرر ،وج٣ىم َظٍ ّ
الىٓغ بلى اإلاٗجى ،و٢ض
حٛحرا
ؾيا .١وؤخضزذ بظل٪
الىٓغ بلى اإلاٗجى بىنٟه وْيٟت في
ٍب
والهغفيّ ،
الؿيا ١في َظٍ ّ
ُ
الهىحيّ ،
الؿياّ ١
الىٓغيت بمٟهىم واؾ٘ بديض يكمل ّ
اؾخسضم ّ
والىدىر ،واإلاعجمي ،وال يٓهغ اإلاٗجى
ٍب
ٍب
ّ ّ
بال بمغاٖاة الىْيٟت ّ
الضالليت لؤللٟاّ اإلاؿخسضمت(.)16
اإلا٣هىص للمخ٩لم
٦ما اعجبِ مهُلر ّ
الؿيا ١بمهُلر اإلا٣ام ،واإلاٗجى الؿياقي باإلاٗجى اإلا٣امي؛ خيض بن« اإلاٗجى اإلا٣اميً :ا
مٗجى ُيٟهم مً اإلاى٠٢
ّ
ّ
الىو،
الخاعاي الظر ٢يل ٞيه الخُاب ؤو مً ال٣غاثً الخاعظيت التي جصخب الل ٟٔمً اإلاى ٠٢الاظخماعي الظر ٢يل ٞيه
ُ
ُ ّ
ّ
اظخض
الىو ،و يضزل في جدضيض صاللخه واإلاغاص به٣ٞ ،ض وعجؼ ًٖ ٞهم اإلاغاص بطا
ٞاإلا٣امَ ،ى الٗالم الخاعاي الظر ؤهخج ٞيه
الخٟؿحر مً ٖضم ّ
الىو مً ؾيا٢ه الخاعاي ،وؾىء ّ
الىٓغ في ال٣غاثً الخاعظيت ،مشل :اإلا٩ان ّ
ّ
والؼمان ،وألاٞغاص اإلاكاع٦حن في
ّ ًا
ًا
الخضر ،واإلاىاؾبت التي ٢يل ٞحها ،و٢ىاة ّ
الخىانل ،و٢ض ؤُٖى ٖلماء اإلاؿلمحن ؾيا ١اإلا٣ام ( ّ
ؤَميت ٦بحرة في
الؿيا ١الخاعاي)
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بالىو .واللٟٔ
الىو ال٣غآوي وفي اؾخيباٍ ألاخ٩ام الكغٖيتٞ ،بدشىا ؤؾباب الجيو ٫والٓغو ٝالخاعظيت التي جخٗل٤
جٟؿحر
ّ
ّ
(
ّ
ُ
ّ
ّ
صاللت ،ويدضصَا الؿيا ١اللٛىر والؿيا ١الخاعاي ...وَىا ٥ؾيا ١زاعاي يٟؿغ في يىثه اإلاٗجى ».)17
يُٗي ؤ٦ثر مً ٍب

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

118

مجلة جيل السضاػات ألازبية والفنطية -العام الثاوي  -العسز  : 5فبرايط 2015

ّ
جخجلى ألاَميت التي ؤُٖاَا ٖلماء اإلاؿلمحن لؿيا ١اإلا٣ام ( ّ
الىم القطآوي اعحمازهم امل روض وثخب
الؿيا ١الخاعاي) ي ثفؼير
أػباب الحن يل ،عسها طيىة جعين ع فهم مطاز الـاض ؛ بل بن» ا٢خًاء صخت الخٟؿحر ،وٖلميخه للمإزىع ؤمغ ج٣خًيه ؤيًا
ْغو ٝججييله مىجما ٖلى مضي زالزت وٖكغيً ٖاما ج٣غيبا ،بط اخخٟذ ببٌٗ آياجه ْغو ٝومىاؾباث يُلٖ ٤لحها" ؤؾباب
الجيو "٫مما لم يخذ لٛحر مً ٖانغ الخجييل مكاَضتهما ،والى٢ىٖ ٝلى و٢اجٗها٦ ،ما يُلٖ ٤لحها بٌٗ مً جسهو في ٖلم
ؤؾباب الجيو " ٫ال٣هت الدكغيٗيت".وهي ٖىهغ بال ٜألاَميت مً ز٣اٞت اإلاٟؿغ....والؾيما بطا ٧ان الىو ال٣غآوي طا وظىٍ مً
اإلاٗاوي ؤو يدخمل صالالث٩ٞ ،ان ؾبب الجيو ٫بطن ٢غيىت ٖلى حٗيحن مغاص الكاعٕ مجها ؤو جغظيده ٖلى ألا٢ل(.«)18
ألافعاى الن مية و الحجاج فعاليات ثساولية :يخجاوػ زُاب الخٟؿحر وْيٟت الىو الخىانليت ،التي حؿعى بلى جباص ٫ألازباع
وألا٢ىا ٫واإلاٗلىماث ،بلى الؿٗيالخإزحرر في اإلاخل٣ي مً زال ٫ألاٗٞا ٫ؤلاهجاػيت ،ؤو بلى حٛيحر مٗخ٣ضٍ ،وبغمجت ؾلى٦ه مً زال٫
ّ ّ
ّ
زىاثيت خال/٫خغامٞ .الخٟؿحرٞ ،يما يظَب بليه ؤلامام الؼع٦صخي َ»:ى ٖلم ُيٟهم به ٦خاب الله اإلاجيٖ ٫لى مدمض نلى الله ٖليه
ّ
ّ
وؾلم ،وبيان مٗاهيه ،واؾخسغاط ؤخ٩امه وخ٨مه ،واؾخمضاص طل ٪مً ٖلم اللٛت والىدى والخهغي ٠وٖلم البيان وؤنى ٫ال٣ٟه
وال٣غاءاث ،ومٗغٞت ؤؾباب الجيو ٫والىاسخ واإلايؿىر«(.)19وَظا ماصاٍ أن دٌاب الحفؼير مً مى وض ثساوليات جون أوػحين
و جون ػيرى عباض عً أفعاى ل مية ثفوق امللفوظات وثحجاوظها إ أفعاى غايت ا إهجاظ ػلوك.
وجيبجي هٓغيت ؤٗٞا ٫ال٨الم ٖلى زالزت ٖىانغ ؤؾاؾيت ؛ ؤولها ٗٞل ال٣ى ،٫وهي ألالٟاّ اإلاخًمىت في الجمل ،الضالت في َياتها
ٖلى ً٢ايا وخمىالث بزباعيت،واإلاكخملت ٖلى اإلاؿخىي الهىحي والتر٦يبي والضاللي ،مشل »:ؤخؿً مدمض« ،وزاهحها:الٟٗل اإلاخًمً
في ال٣ى :٫وَى الٟٗل ؤلاهجاػر الظر يدضص م٣هض ال٣ى ،٫مشل ني ٜألامغ ،وزالثها الٟٗل الىاجج ًٖ ال٣ى ،٫وَى ما ييخج ٖىض
اإلاساَب مً ؤزغ بٗض ٗٞل ال٣ى٧ ،٫اإلعقاص والىصر والخىظيه والخض ...وٖاصة ما ججم٘ َظٍ الٗىانغ الشالر في الٟٗل ال٨المي
ٞخجٗله ٧امال.
َ
مخًمً في ال٣ى ،٫ؤو ٗٞل هاجج ًٖ ال٣ى،٫ؤو َى بدؿب ؤٚغاى بهجاػٍ:
ٞالٟٗل ال٨المي ٗٞل ٢ى ،٫ؤو ٗٞل
 ثقطيط؛ بهه جىني ٠ألخضار وو٢اج٘ مٗيىت. ًلب أو أمط ؤر َلب ؤو ؤمغ بةهجاػ ٗٞل ما. بوح أو إفلاح للخالت الىٟؿيت للمخ٩لم. وعس مً اإلاخ٩لم بةهجاػ ٗٞل ما في اإلاؿخ٣بل.إع ن وإع م ؤر الخهغيذ وؤلاٞاصة بةهجاػ ٗٞل.وبىاء ٖلى َظا ،يىٞغ زُاب الخٟؿحر للخدليل الخضاولي ظملت مً ؤٗٞا ٫ال٨الم ،مً ألاٗٞا ٫الً٣ىيت وألاٗٞا ٫ؤلاهجاػيت
الخبريت ،وؤٗٞا ٫الؿيا ،١بلى م٣ام الخُاب الىْيٟي و الدجااي٨ٞ ،ي ٠يد ٤٣زُاب الخٟؿحر الىْيٟيت والدجاط في يىء
اإلا٣اعبت الخضاوليت ؟
يمشل الدجاط في جهىع َه ٖبض الغخمً٧ »:ل مىُى ١به مىظه بلى الٛحر إلٞهامه صٖىي مسهىنت يد ٤له الاٖتراى
َ
ٖلحها«(ْ ،)20
حجاط،والمساَب مً ٚحر ؤن ج٩ىن له وْيٟت اإلاضعي وال مساَب مً ٚحر ؤن ج٩ىن له وْيٟت
وؤن »:ال زُاب بٛحر
ٍب
اإلاٗترى«(٩ٞ ،)21ل زُاب يخًمً الدجاط ،مما يجٗل الٗال٢اث ال٣اثمت بحن اإلالٟىْاث حجاظيت ،ومما يجٗل الدجاط يد٤٣
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للخُاب اوسجامه واحؿا٢ه ،ومً زمت ٞهى ٗٞاليت جضاوليت ،باٖخباع َظٍ ألازحرة جخُغ ١للٛت ٓ٦اَغة زُابيت وجىانليت
واظخماٖيت.
وال يم ً٨للخُاب الخٟؿحرر ؤن يكظ ًٖ الهٟت الدجاظيت للخُاب  ،طل ٪ؤن اإلاٟؿغ ال ي٣هغ هٓغٍ ٖلى ْاَغ الىو اللٛىر
ٞدؿب ،وال ٖلى مًمىن آلايت اإلاٟؿغة ٞدؿب بل يخٗضاٍ بلى صعاؾت الؿيا ١الظر ظم٘ بحن الٓاَغ اللٛىر واإلاًمىن ،لظل٪
يؿخىظب الى٢ىٖ ٝلى الؿيا ١ويبدض في صاللت الا٢خًاء للملٟىْاث التي تهض ٝبلى ؤلا٢ىإ والخٟىيظ ،وَ٨ظا ؤلٟيىا الدجاط
يغبحن  :نغيذ ويمجي ،الهغيذ يخٗل ٤بالٓاَغ والًمجي يكمل اإلاًمىن والؿيا.١
بن اإلا٣اعبت الدجاظيت الخضاوليت جىٞغ للىو الخٟؿحرر ًٞاء للضعؽ والا٦دكا ،ٝوشلو عً ًطيق ثحليل الطوابٍ
الحجاجية اللغوية ال ثححنم ي بىائ ال اهطي والباً  ،م البعس ىاعي في ؛ وهو البعس الصي يع بسضاػة مؼاض
الحجاج اهٌ ا مً ًطح الحجة إ أن ث جي أملها ،م ثوهيح ًطيقة الح ظم بين الحجج مً حي القو والوع  ،ومس
اػحجابة املحلقي لها.
 /5اللغة مً وـاء الٌبيعي إ الحفنيو الحساو ي :يؿاٖض الخدليل الخضاولي للخُاب ٖلى بىاء جهىع ص٢ي ٤للىو ،وطل٪
باالؾخٗاهت بالؿيا ١وألاٗٞا ٫ال٨الميت ،وٞهم اؾخلؼامه الخىاعر وصاللخه الًمىيت والهغيدت ،وم٘ طل ٪يىاظه مدلل الخُاب
نٗىباث في جُبي ٤اإلاىهج ،باٖخباع ؤن اإلا٣اعبت الخضاوليت ٖالجذ اللٛت الٗاصيت الخىانليت في ؤ٦ثر ؤمشلتها وجُبي٣اتها ،ولم جُب٤
ٖلى اللٛت الكٗغيت وألاصبيت٦ ،ما ؤجها حٗاملذ هٓغيا وجُبي٣يا م٘ الجملت ؤ٦ثر مما حٗاملذ م٘ الخُاب ،ومٗلىم ؤن جدليل
الخُاب يؿعى بلى البدض في الٗباعة بىنٟا قيئا ٢اثما بظاجه .بيىما ي٩ىن البدض في ما وعاء الٗباعة  -وَى خا ٫الخضاوليت  -جدليال
لل٨ٟغٟٞ ،ي »جدليل الخ٣ل الخُابي ،ال يخىظه الاَخمام بَال٢ا بلى البدض زل ٠ما َى ْاَغ ًٖ الثرزغة قبه الهامخت لخُاب
آزغ ،بل بلى بْهاع إلااطا نٗب ٖليه ؤن ي٩ىن ٚحر ما ٧ان ،و٦ي ٠يىٟغص بظل ٪الخٖ ٤لى ٚحرٍ مً الخُاباث ألازغي«(.)22
وبىاء ٖلى ازخال ٝاللٛت الُبيٗت ًٖ زُاب اللٛت الكٗغيت وألاصبيت ،جىظهذ اَخماماث الخضاوليحن وٖلى عؤؾهم ظىن ؤوؾخحن
ّ
بلى جدليل اللٛت الٗاصيت ؛ طل ٪ؤهىا بطا ص٣٢ىا الىٓغ في اللٛت ألاصبيت ؤلٟيىاَا ٚحر ظضيت ومكىقت وال جغظ٘ بلى ؤٗٞا ٫ال٨الم،
ولظل ٪ي٩ىن اإلا٣ا ٫ؤلاهجاػر ٞاعٚا ؤو زاليا بطا هُ ٤به ممشل ٖلى الخكبت ؤو ؤصمج في هو قٗغر( .)23وَظٍ اللٛت الٗاصيت ؤيًا
زايت إلا٣اييـ ومٗايحر جضاوليت  ،ومٗىىيت خؿب ظىن ؾحر ،٫و٧ل اؾخٗما ٫لهظٍ اإلا٣اييـ في اإلاجا ٫ألاصبي َى مدٌ بحهام،
ومغص طل ٪ؤن » اإلاخ٩لم ليـ ملؼما بهض ١بزباعٍ ألاصبي مشلما َى ملؼم بهض ١بزباعٍ الٗاصر ،و٢ى ٫ؾحرَ ٫ظا َى الخالنت التي
اهخهى بلحها ٦شحر مً الباخشحن في الخُاب ألاصبي«(.)24
وم٘ َظا يب٣ى الخدليل الخضاولي يخمخ٘ بسهىبت وليىهتٞ ،إٚلب ألاٖما ٫طاث الىالء الخضاولي جيخمي بلى الخ٣ل الٗلمي ؤلاوؿاوي
بهٟت ٖامت؛ ٞإوؾخحن ٞيلؿى ،ٝوٚمبرػ لؿاوي بزىىلىاي ،وٚىٞمان ؾىؾيىلىاي ،ومً جضاوليت ٧ىهيت إلاضعؾت ٞغاهٟ٨ىعث م٘
َابغماؽ ،بلى جضاوليت ٖ٣الهيت إلاضعؾت ال٣ضؽ م٘ ٧اقغ ،بلى جضاوليت خىاعيت م٘ ٞغاوؿيـ ظا ،٥بلى بزىىٚغاٞيا الخىانل م٘
َايمـ ،بل بهىا هٖ ٠٣لى مباصت جضاوليت ختى في الٟحيياء ال٩ىاهُيت(.)25
ّ
بن الظر هدغم ٖلى بياهه َى جإ٦يض ابلية ه طية أفعاى الن م والحلوضات الحساولية ملعالجة أي دٌاب لما جعالج اللغة
العازية ثماما ،فاإلجما الحاكل ي ًطح الحساوليين ملىاػبة الحساولية للغة العازية يىفي مىا ـة أًطوحات م ،ي٣ى٫
مدمض مٟخاح  »:بن َظا ؤلاظمإ ال يمى٘ مً مىا٢كت بٌٗ ألا٩ٞاع الىاعصة في بغَىتهم ،مشل :اإلا٣ابلت بحن الاصٖاء/الىا ،٘٢وبحن
الٗاصر /الالٖاصر وٚحرَماٞ ،هي ليؿذ مخ٣ابالث مخىاً٢اث ،بط ٢ض ي٩ىن بحن اإلاخ٣ابلحن َغ ٝمدايض٦ .ما ؤن بغَىت ؾحر ٫لم
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حكمل ظمي٘ ألاهىإ الخمؿت( الٟٗل ؤلازباعر ،والٟٗل ألامغر ،والٟٗل الالتيامي ،والٟٗل الخهغيخي ،والٟٗل البىحي
الكٗىعر) ،وبهما يغب مشال لئلزباع والالتيام ،و٢ض وؿلم له بما ٢اله في اإلاشلحن مً اصٖاء،ول٨ىىا ال وؿلم له بإن الىىٕ الخٗبحرر
ٞيه اصٖاء ،بل يم ً٨ال٣ى ٫بهه وا٢عي في ٧ل اؾخٗماالث اللٛت وبسانت الكٗغ ،وَظا ما ؤزبدخه صعاؾاث ٦شحرة ،بديض ظٗلذ
الىْيٟت الاهٟٗاليت ؤو الخٗبحريت مً بحن الىْاث ٠ألاؾاؾيت للٛتٞ ،الىْيٟت الاهٟٗاليت ؤو الخٗبحريت هي ظىَغ الكٗغ الظر َى
ٖباعة ًٖ جىظ٘ وآَاث بلى خض ٦بحرٞ .هىا ٥زلِ ،بطا ،يًا ٝبليه ٚمىى آزغ هجضٍ في الخٟغ٢ت بحن الخيالي /الالزيالي ،وصاللت
ال٩لماث في ٧ل مجهماٞ ،هي ليؿذ لها الضاللت الٗاصيت في الخُاب الخيالي ،بن َظٍ الشىاثيت مجخٟت ؤيًاٞ ،الخُاب الخيالي
ي٩ىن مدخىيا بال قٖ ٪لى ٢ؿِ وا٢عي ،ومىه ما يخمغص ٖلحها ،و٢ض يخجلى زغ ١الٗاصة اللٛىيت في ؤهىإ ؤصبيت زانت ،مشل  :ألاصب
الٟىخاػر ،وؤصب الٛغاثب والعجاثب ،وفي بٌٗ الىهىم الكٗغيت الخضيشت .ومهما يّ ،ً٨
ٞةن َظا الجيل مً ٞالؾٟت اللٛت ؤبٗض
البدض في ألاصب ما٢خا ،ول ً٨ؾحر ٫بضؤ يىٟخذ ٖليه ؤزحرا بىي٘ مٟاَيم بظغاثيت مٟيضة لضعاؾت الىو ألاصبي ،وبسانت في
٦خابه :اإلاٗجى والخٗبحر واإلا٣هضيت٦ ،ما هجض لضي ٦غايـ مٟهىم الخًمً الظر يديذ الٟغنت للبدض ًٖ الدكا٧ل الجام٘،
وجغابِ ال٨الم بًٗه ببٌٖٗ ،لى الغٚم مما يٗتريه مً اهُ٣اٖاث وسٛغاث«(.)26
وبىاء ٖلى َظاٞ ،ةن ٧ل زُاب يدخىر ٖلى ٢ؿِ مً الىا ،٘٢بن لم ي ً٨واٗ٢يا ٧له ،ولظل ٪يغجبِ الخُاب بلخٓت الخُاب
هٟؿهٞ ،يسخل٧ ٠ل زُاب ًٖ آلازغ إلاا ٞيه مً زهىنيت زانت ،ليإحي الضعؽ الخضاولي باخشا في الخهىنيت الخضاوليت
وال٣ضعة الٟ٨اثيت لهظا الخُابٞ ،يجيب ًٖ ؤؾئلت حؿخىٖب مجاالث مٗغٞيت وز٣اٞيت مخىىٖت صازل الخُاب ،يم ً٨ؤن هجمل
َظٍ اإلاجاالث في ؾذ ً٢ايا هي(:)27
 /1الظاجيتٞ ،ما الظر يخٛحر في مٟهىم الٟاٖل بطا،خحن هىٓغ بليه ٦مخ٩لم ،وؤ٦ثر مً َظا٦ ،مخدضر؛ خحن ه٣اعبه ال اهُال٢ا مً
ال٨ٟغ ،بل اهُال٢ا مً الخىانل.
 /2الٛحريت،ويخم ؤلاَمام بالً٣يت التي جسو آلازغ اهُال٢ا مً اإلاساَبٞ.اآلزغ َى الظر ؤج٩لم مٗه ،ؤو ال ؤج٩لم مٗه ،والظر
ؤجمىي٘ مٗه في مجخم٘ جىانلي.
/3ال٩ىظيخى الضي٩اعحيٞ ،إ٨ٞغ َى ج٨ٟحر خ٣ي٣ي في ٧ل مغة ؤجلٞ ٟٔيه بظلٞ.٪هى خ٣ي٣ي مً زال ٫يغوعة جضاوليت٦ ،ما ؤن
جىاً٢ه زاَئ صاثما جضاوليا.
/4الاؾخيباٍ اإلاخٗالي للم٣ىالث،ويخٗل ٤ألامغ بخدهيل ال٣يمت اإلاىيىٖيت لؤلهماٍ ألاؾاؾيت في جغ٦يب ال٨ٟغ ،بط بن الاؾخٗما٫
اإلاىيىعي جيخٓمه مباصت .مً َىا ج٣ىص وظهت الىٓغ الخضاوليت بلى ألازظ بٗحن الاٖخباع اإلآهغ اللٛىر اإلادٌ لهظا الاؾخيباٍ،
و٦ظل ٪اإلآهغ الخضاولي للىظهت الخٟاٖليت،إلاا يٗض ً٣٦ايا ٦بري في الٗالم.
/5يٗبر ًٖ َظا اإلآهغ الخٟاٖلي بُغي٣ت ؤ٦ثر ويىخا في اإلاىا٢كاث التي حصخو جاعيش الٗلىم.
 /6يم ً٨للخيمت الخضاوليت ؤن جىي٘ في ٖم ٤اإلاىُ٤؛بط يجض اإلاىُ ٤مً َىا ،مهاصعٍ ؤلاٚغي٣يت.
داثمة وَ٨ظا حؿخضعي ً٢ايا الخضاوليت الخُاب في ؾيا٢ه الخٟاٖلي /الخساَبي /الخداوعر ،بالتر٦حي ٖلى ؤٗٞا ٫ال٨الم وٖملياث
الخٟاٖل :بخالت ؾيا ١م٣هضيت وْيٟيت جإويل اؾخلؼام الخىاعر ،...ليٛضو الخُاب -والخٟؿحرر زهىنا  -مؿخٟيضا مً آلياث
ّ
ويىٞغ ػاصا ّ
هٓغيا ّ
مهما
اإلا٣اعبت الخضاوليت ،ويٛضو الخدليل الخضاولي له ٞاجداآلٞا ١ظضيضة لخدليل الخٟؿحر ٢ضيمه وخضيشه.
ّ
اقخٛاله،ول٨ىه في اإلا٣ابل ّ
اَخم َظا الخدليل بم٣انض ال٣ى ٫وؤٟٚل َغاث ٤ال٣ى.٫
لضعاؾت ؤ٢ؿامه وٞهم آلياث

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

121

مجلة جيل السضاػات ألازبية والفنطية -العام الثاوي  -العسز  : 5فبرايط 2015

الهوامف:
()1مدمض الخحرف ،الىو وآلياث الٟهم في ٖلىم ال٣غآن صعاؾت في يىء الخإويلياث اإلاٗانغة ،صاع ال٨خاب الجضيض اإلاخدضة،
،2013م.91:
ليبيا،1ٍ،
()2بضع الضيً مدمض بً ٖبض هللا الؼع٦صخي  ،البرَان في ٖلىم ال٣غآن ،جد٣ي ٤مدمض ؤبى الًٟل ببغاَيم،م٨خبت صاع الترار مهغ،
(ص ٍ ،ص ث) .ط،1م.13:
 ،1989م.53:
()3مدمض مٟخاح ،في ؾيمياء الكٗغ ال٣ضيم ،صاع الش٣اٞت الضاع البيًاء،
ّ
()4خميض لخميضاوي  ،ال٣غاءة وجىليض ّ
 ،2003م.80
الضاللت ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي،1ٍ ،
 .1987م م.39،38:
()5مدمض مٟخاح ،صيىاميت الىو ،بحروث ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي،
.2000م.16:
()6اخميضة الىيٟغ ،ؤلاوؿان وال٣غآن وظها لىظه( الخٟاؾحر ال٣غآهيت اإلاٗانغة) ٢غاءة في اإلاىهج ،صاع ال٨ٟغ ،ؾىعيت،
*٢ض يدمل جٟؿحر ال٣غآن ال٨غيم ٧ل َظٍ الىْاث ٠ل٣يام مىٓىمخه ٖلى اإلاىؾىٖيت ،ي٣ى ٫ابً ظؼر في م٣ضمت جٟؿحرٍ بإن
جٟؿحر ال٣غآن يؿخضعي ازىا ٖكغ" ٞىا مً الٗلىم ،وهي الخٟؿحر ،وال٣غاءاث ،وألاخ٩ام ،واليسخ ،والخضيض ،وال٣هو،
والخهى ،ٝوؤنى ٫الضيً ،وؤنى ٫ال٣ٟه ،واللٛت ،والىدى ،والبيان" ابً ظؼر ،الدؿهيل لٗلىم الخجييل ،صاع ال٨خب الٗلميت،
.9/1.1995
لبىان،1ٍ ،
(ٖ)7لي الكبٗان ،الدجاط والخ٣ي٣ت والخإويل بدض في ألاق٩ا ٫والاؾتراجيجياث ،صاع ال٨خاب الجضيض اإلاخدضة ،لبىان،1ٍ ،
2010م ,م.76:
.238
1998م ،م،237:
(َ)8ه ٖبض الغخمً اللؿان واإلاحيان ؤو الخ٩ىزغ الٗ٣لي ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي ،اإلاٛغب،1ٍ ،
 2010م.30:
()9ؤخمض اإلاخى٧ل ،اللؿاهياث الىْيٟيت.ؤخمض اإلاخى٧ل،اللؿاهياث الىْيٟيت،صاع ال٨خاب الجيض اإلاخدضة بحروث،2ٍ ،
()10الؿاب ،٤م.32:
.112
(ٞ )11غاوؿىاػ ؤعمييي٩ى ،اإلا٣اعبت الخضاوليت.م:
()12ظميل خمضاور ،اإلا٣اعبت الخضاوليت في ألاصب والى٣ض ،مجلت الٗغبيت والترظمت،اإلاىٓمت الٗغبيت للترظمت ،لبىان ،الٗضص ،9
.2012م م.98، 97:
( )13نالح ًٞل ،بالٚت الخُاب وٖلم الىو .م م.95،94:
)14(Jean dubois, dictionnaire de linguistique, pp 120, 121.
()15ؤخمض مسخاع ٖمغٖ ،لم ّ
 .1995م.68
الضاللتٖ ،الم ال٨خب ،ال٣اَغة،5ٍ ،
الضاللت ّ
م٣ضمت في ٖلمي ّ
مدمض يىوـ ٖليّ ،
مدمض ّ
(ّ )16
.2004م م.28،27
والخساَب ،صاع ال٨خاب الجيض اإلاخدضة،لبىان ، 1ٍ،
ّ
ّ
ٖ٩اقتّ ،
اللٛىر في يىء ٖلم ّ
.172،171
الضاللت ،م م
الخدليل
()17مدمىص

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

122

مجلة جيل السضاػات ألازبية والفنطية -العام الثاوي  -العسز  : 5فبرايط 2015

.168
،167
،1988م،1م:
(ٞ)18خخي الضعيجي،صعاؾاث وبدىر في ال٨ٟغ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ،صاع ٢خيبت،صمك،1ٍ ،٤
()19مدمضالؼع٦صخي،البرَاهٟيٗلىمال٣غآن،جد٣ي٣مدمضؤبىالًٟئلبغاَيم،اإلا٨خبتالٗهغيت،بحروث، 1972 ، 2ٍ،ط . ، 1م.29:
.226
1998م ،م:
(َ)20ه ٖبض الغخمً اللؿان واإلاحيان ؤو الخ٩ىزغ الٗ٣لي ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي ،اإلاٛغب،1ٍ ،
.226
()21هٟؿه.م:
1987م .م.27:
()22ميكاٞ ٫ى٧ى ،خٟغياث اإلاٗغٞت ،جغظمت ؾالم يٟىث ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي ،لبىان اإلاٛغب،2ٍ ،
()23مدمض مٟخاح ،جدليل الخُاب الكٗغر ،اؾتراجيجيت الخىام م,144:
()24الؿاب،٤م.145
( )25يىٓغٞ :ليب بالوكيه ،الخضاوليت مً ؤوؾخحن بلى ٚىٞمانٞ،يليب بالوكيه ،الخضاوليت مً ؤوؾخحن بلىٛىٞمان  ،جغظمت نابغ
2007م م.179:
الخباقت ،صاع الخىاع لليكغ ؾىعيا،1ٍ ،
146
،145
()26مدمض مٟخاح  ،جدليل الخُاب الكٗغر.م م:
(ٞ)27غوؿىاػ ؤعمييي٩ى ،اإلا٣اعبت الخضاوليت .م.10:
ملازض ومطاج البح
2010
/ؤخمض اإلاخى٧ل ،اللؿاهياث الىْيٟيت ،صاع ال٨خاب الجيض اإلاخدضة بحروث،2ٍ ،
.2000
/2اخميضة الىيٟغ ،ؤلاوؿان وال٣غآن وظها لىظه( الخٟاؾحر ال٣غآهيت اإلاٗانغة) ٢غاءة في اإلاىهج ،صاع ال٨ٟغؾىعيت،
/3ؤخمض مسخاع ٖمغٖ ،لم ّ
.1995
الضاللتٖ ،الم ال٨خب ،ال٣اَغة،5ٍ ،
/4ابً ظؼر ،الدؿهيل لٗلىم الخجييل،صاع ال٨خب الٗلميت ،لبىان.1995،1ٍ،
/5بضع الضيً مدمض بً ٖبض هللا الؼع٦صخي  ،البرَان في ٖلىم ال٣غآن ،جد٣ي ٤مدمض ؤبى الًٟل ببغاَيم،م٨خبت صاع الترار مهغ،
(ص ٍ ،ص ث).
2012
/6ظميل خمضاور ،اإلا٣اعبت الخضاوليت في ألاصب والى٣ض ،مجلت الٗغبيت والترظمت،اإلاىٓمت الٗغبيت للترظمت ،لبىان ،الٗضص،9
/7مدمض الخحرف ،الىو وآلياث الٟهم في ٖلىم ال٣غآن صعاؾت في يىء الخإويلياث اإلاٗانغة ،صاع ال٨خاب الجضيض اإلاخدضة،
2013
ليبيا،1ٍ،
،1989
/8مدمض مٟخاح ،في ؾيمياء الكٗغ ال٣ضيم ،صاع الش٣اٞت الضاع البيًاء،
.1987
.9مدمض مٟخاح ،صيىاميت الىو ،بحروث ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي،
.1987
/10مدمض مٟخاح ،جدليل الخُاب الكٗغر ،اؾتراجيجيت الخىام بحروث ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي،

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

123

مجلة جيل السضاػات ألازبية والفنطية -العام الثاوي  -العسز  : 5فبرايط 2015

الضاللت ّ
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Dubois Jean, dictionnaire de linguistique, librairie larousse, paris.
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ثذٌيب املهان وز ث ي "لو أهسي عوزجي " لغع ن هاؿمي
املىٌلقات و فـ ـ ــاق
أ .ػماح بً دطو  /جامعة محمس البـير بطاهيمي/البرج (الجعائط)

ثوً ة:
ّ
يٗض اإلا٩ان مً ؤبغػ اإلا٩ىهاث ّ
الؿغصيت لؤلٖما ٫التي حٗخمض الخ٩ي والؿغص ،وَغٞا ؤؾاؾا في اإلاٗاصلت الا٦خماليت إلا٣خًياث
الىو الؿغصر ؾىاء ٧ان عوايت ؤو مؿغخيت ؤو ٢هتٞ ،هى بمشابت الٗمىص ال٣ٟغر الظر يغبِ ؤظؼاء الٗمل بًٗها ببٌٗ ،ومشلما
يٗض الؼمً ظىَغا للظاث ؤلاوؿاهيت لضعظت ؤهه اٖخبر ؤلاوؿان هٟؿهٞ ،ةن شخهيت َظا ألازحر مىظىصة في في اإلا٩ان الظر يىؾم
بهمؼة الىنل التي جغبِ بحن لٟغص والٗالم الخاعاي ،و٢ض حٗضصث اإلاٟاَيم الخانت باإلا٩ان اهُال٢ا مً مٟهىمه الجٛغافي،
اإلاخٗاعٖ ٝليه مىظ الُٟغة ،بلى مضلىالث ؤزغي حٗال٣ذ وبياٍ ٞهاع له مٗان هٟؿيت وؤزغي اظخماٖيت وصاللت ٞىيت ٖلى الهٗيض
ألاصبيى٢ض ٧ان لخٗضص ألام٨ىت ألازغ الباعػ في جىظيه ؤ٢الم الباخشحن وبسانت ٖلماء الؿغص ،بلى الٗىايت به ،و٢ض جإججذ الضعاؾاث
اإلا٩اهيت بة٢غاع الٛالبيت ٖلى يض الٟغوسخي"ٚاؾخىن باقالع" يمً مالٟه اإلاىؾىم ب"ظمالياث اإلا٩ان" ٞهى ي٣غ بالجاهب الجمالي
واإلاجاػر الظر يٟى٨ٞ ١غة خهغ اإلا٩ان في الخحي الجٛغافي  ِ٣ٞال ٚحر.
-1

املهان ؛ بين الجغطافية والحذٌيب

ول٩ي جديا شخهياث اإلاخسيل الؿغصر وجدؿم بالخغ٦يت البض لها مً ًٞاءاث وؤم٨ىت جًمً لها َظٍ الخياة ٞهى "حي ضوا ي
جوهطي ،يحذص أؿها وثلوضات ويحومً معاوي عسيس و ي غالب ألاحيان ينون الهس مً الطواية ب لملها" ( )1وؤر ٖمل
ّ
ومهىع للخاالث والىيٗياث التي جخٗل ٤بمسخل ٠الصخهياث ٞةهه يدىر الجاهب اإلاٗىىر للم٩ان
٢هصخي بما َى ها٢ل للخضر
ٞيخم جسُيبه مً زال ٫ألاؾاليب اإلاخاخت للغوايت وال٣هت مشالٗٞ ،بر اإلاخسيل الؿغصر واإلاجاػاث والخلميذ و الكٗغيت اإلاٟصخت
ًٖ الخهاثو ألاصبيت لهظا الٗمل يهبذ اإلا٩ان بٗيضا ًٖ ّ
خض ألاعى ؤو الؿماء ول٨ىه حكبي ٪مٗ٣ض مً الهىيت
والاهخماء،والىعي الٟغصر وختى الجماعي ،وَى ؤيًا الغمؼ الؿغصر الظر ال جىًب صالالجه بال باهتهاء الٗملٞ ،يخسُى ؾلبيخه،
والتي ٢هغث ٖلى الضي٩ىع والبروجى٧ى ٫الخاعاي بلى مؿخىي ؤ٦ثر ٖم٣ا "فهو يقحض أؿها ويحومً معاوي عسيس بل إه س
ّ
ينون ،ي عى ألاحيان ،الهس مً وجوز العمل مل " ( )2ليؿذ مٛاالة وبهما هي ع ٘ٞمً قإن م٩ىن لىالٍ إلاا جم ؤلاإلاام
باألخضار بل وجٟٗيلها.
و٢ض ازخل ٠الى٣اص والضاعؾىن في يبِ الدؿميت ٞمجهم مً آزغ اؾم الخحي ،ومجهم مً ؤَلٖ ٤ليه اؾم اإلاى ،٘٢ؤو واظهه
بمهُلر البٗ٣ت ٦ظل ،٪وَىا ٥مً ؤؾماٍ بالًٟاء بال ؤن َىا ٥ازخال ٝبحن ٧ل مً اإلا٩ان والًٟاء ،ألن َظا ألازحر "أوػ مً
املهان،وهو مجمو ألامنىة ال ثقوم عل ا ػيروض الحهي"( )3بطن هي ٖال٢ت ال٩ل بالجؼء ٨ٞالَما قغٍ ؤؾاسخي لىظىص
ؤلاوؿان – زاعظا -وبالخالي ؤمغ يغوعر لخىٞغ باقي الٗىانغ الؿغصيت صازل الغوايت بما ٞحها الؼمً والصخهيت التي جؼاوٞ ٫يه
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خغ٦تها وجماعؽ ٞيه ٗٞل الخياة ومً َىا حٗض"مهاها للوعي ثذ ى عبر الوعي ألامنىة ملها،ابحساء مً ألامنىة اللغط وألامنىة
النبر امل لوفة،واهت اء باملهان املٌلق(النون)" (ٞ )4يخضازل اإلا٩ان ومىا ٠٢الصخهيت بط يم ً٨بؾ٣اٍ ظٛغاٞيخه وب٦ؿابه
خلت هٟؿيت ؤو اظخماٖيت ؤو ؤهثروبىلىظيت وبال ؾياؾيت ،ؤو ختى ؤع٧ىلىظيت .وهي – الصخهيت -ال حؿحر ّ
خغة َلي٣ت في الغوايت بل
لها مٗاإلاها الىٟؿيت والجؿضيت ويديِ بها ٖالم له محياجه اإلاىازيت واإلااصيت جيؿل مىه ٖىالم ماصيت نٛغي،تهي٩ل ٖلى ق٩ل
ؤم٨ىت جيؿغ اؾدىُا ١ألاَىاء والىىاػٕٞ ،يخدضاَا الغواجي لجٗله صٖامت يؿدىض بلحها بٛيت نياٚت اإلاىا ٠٢وألاقياء
وجيؿي٣ها؛ٞخاعة يلجإ بلى حٗضصيت ألام٨ىت ليكٗب الخاالث الىٟؿيت والى٢اج٘،وجاعة ييخهج ألاخاصيت ليخىؾل بدحي واخض جضوع ٞيه
ّ
ظل ألاخضار.
وألن ال٣اثم بالؿغص ال ّ
يكيض ؤم٨ىت ٖمله ٖغيا ،بل ي٣يمها ٖلى هدى مسهىم ليديل بها بلى ما يغيضٍ مً ؤوَاع يبخٛحها مً
الىو ،مما يؿمذ لهظا الخحي بإن يٓهغ بإهماٍ مسخلٟت يسخو ٧ل واخض مجها بىْيٟت مٗيىت ،ج٩ىن بيداثيت جلميديت  ،ؤو
جهغيديت مباقغةٞ ،ييخ٣ل بظل ٪مً ويٗيت الؿ٩ىن بلى ال٨يىىهت اإلا٩اهيت اإلا٣ترهت بدغ٦ت الخضر اللهي٣ت بالصخهيت.
والؾدىُا ١اإلا٩ان البض مً ؤصاة بظغاثيت ؤو مٟاَيم ه٣ضيت جهل بلى اإلا٩امً الجىَغيت التي يغومها ال٩اجب مىه ،وَى ما جهُلر
ٖليه الكٗغيت بالخ٣ابل الًضر ؤو ٦ما يؿمحها البٌٗ بالخ٣اَب "وهو ما ي جي عاز ي ؿهل رىائيات هسية ثجم بين و أو
عىاكط محعاضهة بحي جعبر عً الع ات والحوثطات ال ثحسذ عىس اثلاى الطواي أو الص ليات ب مالً ألاحساذ"()5
ّ
وَى ما يجؼم بدًىع اإلا٩ان في الىو الؿغصر بىاء وصاللت ،ليخٟغص بإنىا ٝججلي بضوعَا اإلاٗجى الغمؼر اإلاؿخمض مً الخيا٫
ؤلاوؿاوي ،و ٤ٞال٣يمت الٟىيت والجماليت التي يٗ٨ؿها اإلا٩ان باٖخباعٍ هُ٣ت اهُال ١مً اإلادؿىؽ بلى ّ
اإلاجغص ،مً زال ٫ظضلياجه
الًضيت (٢غيب /بٗيض ،مخهل/مىٟهل،مٛل/ ٤مٟخىح) ول ً٨بالخجاوػ صاثما بلى اإلاخٗل ٤بالصخهيت "فل زوض لبير ي ثحسيس
ال لائم الفنطية والىفؼية للص لية ووظيفح ي إلقاء معيس مً الووء ع الص لية"(ٞ )6يهبذ للم٩ان بطن ؤبٗاصا
٨ٞغيت وهٟؿيتّ ،
جٟٗلها اللٛت صازل الغوايت بًٟل مىاػاجه الؿغصيت لٗىهغ الصخهيت،يجياح بظل ٪مٗىاٍ اإلاجغص بلى ما َى ّ
ؤص،٫
ويٗغ ٝؤيًا بإهه"ه ام مً الع ات املهاهية املحل بحسيً ،ألاوى يخؼم بامللموػية الواضحة وهو وعاء للص ليات،
أما الثاوي فيحمثل ي مل جهات املهان ال جـهل املؼحويات مً د ى فعالية الص ليات وألابٌاى"( )7ؤر يخًمً اإلا٩ان
الصخهيت ٖلى الهٗيض الٟغصر ٞدؿخ٣ل ب٨ياجها اإلا٩اوي٦،ما يبرػ ٦دلبت نغإ وجٟاٖل إلاسخل ٠الصخىم في الٗمل الىاخض.
وفي عواياث الصخهيت التي ؤقاصث بها ٞغظيييا وول ٠وطَبذ بلى ؤن الغوايت وظضث لٛغى الخٗبحر ًٖ الصخهيت هجض بإن
البُل ٚالبا ما يلجإ بلى"إػقاي الحالة الفنطية أو الىفؼية ع املحيٍ الصي يوجس في ،يجعل للمهان-بصلو-ز لة ثفوق
زوضه امل لو لسينوض أو وػٍ ي ًط لألحساذ"(ٞ)8خجاوػ بظل ٪اإلا٩ان الىٓغة الؿاب٣ت واإلاجخٟت في خ٣ه،في اٖخباعٍ مجغص
زلٟيت لؤلخضار والصخهياث والؼمً لَ ً٨ظا ألازحر يىُبٖ ٤لى اإلا٩ان،خيض يهبذ ٧ل مجهما وظهحن لٗملت واخضة
(الؼم٩ان)والٗال٢ت بيجهما ٖال٢ت ج٩املٞ،الخغ٦ت جدضر في م٩ان وألاخضار جٞ ٘٣يه ؤيًا،ما ؾمذ له بإن يؿترظ٘ ؾياصجه
الؿغصيت ويدٓى باإلاغجبت اإلاهمت لضي الى٣اص إلاغوهخه اإلاٗيىت واإلاٛض٢ت ٖلى جُىيٗه لضعظت جبجي اإلاخٟاٖالث الخاعط
ههيت(ؤيضيىلىظيت،الؿيا ١الش٣افي )..والخجاظه الكضيض بها.
يم ً٨ال٣ى ٫بإن الضعاؾاث الؿغصيت الخضيشت ٢ض طَبذ باإلاٟهىم الًي ٤للم٩ان بلى ما َى ؤبٗض و٢ض اج٩اوا بلى صعاؾاث
ؾي٩ىلىظيت وؤزغي اظخماٖيت وؤزىىٚغاٞيت ختى يبرػوا الخسُيب وبىىٕ مً الخإ٦يض ٖلى يغوعة عبِ اإلا٩ان الظر جخدغٞ ٥يه
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الصخهيت بٗاإلاها الضازلي وبىىاميـ مديُها وبٗاصاتها وج٣اليضَا ،ليخُاب ٤اإلا٩ان بٗض طل ٪والٗالم الخاعاي بلى ّ
خض ماٞ ،يٗلى
مبرػا زُابا ظميال جىُ ٤به ظضعان البيذ ؤو مياٍ البدغ ؤو ٦غاسخي اإلا٣هى ؤو ؤػ٢ت الكىاعٕ ولم ال؟
لو أهسي عوزجي ي هقاي:
-2
ّ
هي مجمىٖت ٢ههيت جخًمً ٖكغة ٢هو زُتها ؤهامل ؤهشىيت ،وألن ألاصب الجؼاثغر في ٞترة خغظت مً مدُاجه ٢ض اتهم
بالٗ٣م والجٟا ٝاوسخب َظا الاتهام بضوعٍ ٖلى ألاصب اليؿىر ٞيه بسانت ،وٚمغث ألايضر الىاٖمت ،وخغمذ الخغوط بلى الىىع
وولىط الؿاخت ألاصبيت ؤلابضاٖيت ،بال ؤن ٨ٞغة الخدضر مٛغوؾت في َظا الجيـ اللُي ٠الظر ما ٞتئ يؿغح بال٩لماث بٗيضا
ليشبذ طاجه اإلابضٖت ،ويُٟى باألصيبت الجؼاثغيت بلى ما يلي ٤بها.
وٚؼالن َاقمي مً ألاصيباث اللىاحي ّ
ٖضًَ الى٣اص مكغوٖا لل٨ٟغ ،وعمؼا للمغؤة/ال٩اجبت التي جخى ١صاثما "إ الحطية وثهافح
مً أجلها ،مهما ماهد الح حيات ال ثقسمها ي ػبيل الهلمة الحط ضافوة فنط ػخؼ م ،و عام معلىة لح ة
وعحاق ومبـط بالغس املـطق"( )9وَظا الدكبض ٢ض ؤزبدخه مجمىٖتها ال٣ههيت اإلاساَبت للىسىاث واإلاؿخجهًت للهمم،
ّ
ومُٗمت بإهىإ الخىاناث الضيييت وألاصبيت وٚحرَما ،م٨شٟت صالليا بال ؤن
خاٞلت بالخاعيش الظر ٖاص بال٣اعت بلى جاعيش ألامجاص،
الٟدى يؿيذ باإلاسيلت بلى ػمً الاهخهاع ،ويؿدكغٖ ٝىصة ليالي الهٟا لٟلؿُحن ولٛؼة التي الػالذ جيخٓغ الهضايا ٧التي ٢ضمتها
اإلابضٖت ٚؼالن َاقمي التي ّ
خملذ اللٛت التي ٦خبذ بها نىتها وؤهيجها ألابضر ،وؤٖلىذ ًٖ اوسخا ١آمالها البٗيضة في ػمً يدخاط
ٗٞال بلى جسُيب للم٩ان اإلاخىاظض ٞيه.
ّ
ويدـ ال٣اعت إلاجمىٖت ٚؼالن بإن ألاخضار مترابُت ٖلى ازخال ٝالٗىاويً مً ٢هت ألزغي ،والخيِ الىَمي الظر يغبُها
واخض وي٨مً في ألالم والخؿغة ٖلى خاٚ ٫ؼة الجغيدت التي ٦خبذ ألظلها َظا اإلاجمٗت بَضاء ّ
وخبا ،ويخمشل الخيِ ؤيًا في
الدكٓي والاه٨ؿاع الظر ٚاصع بلى الالٖىصة لظا ؤب٣ذ ال٩اجبت "ع شلو ال يٍ الطفي الصي ّ
يـس عىاكط الحسذ إ عوها،
فيجعل حقها يىمو مً ػابقها ـهل يذحل مً مو إ آدط"( )10وَظا ما ظٗل م٩ىهاث الؿغص جىمى هي ألازغي وجخٛايغ
لخىليض صالالث ظضيضة وزاصمت لؿمت الخسُيب ،ختى اللٛت اهبرث بمٟاع٢اث اؾخىٖبذ الجغاح الٗمي٣ت والخجاعب الخؿيت
الخاليت لل٩اجبت ٚؼالن.
- 3إيحاءات املهان ي لو أهسي عوزجي:
ُ
ازترها ؤلايداءاث لخ٩ىن ٢غيبت مً مهُلر الخسُيب مً خيض الضوع ٞاإلا٩ان ٖىضما يخٗضي خضوصٍ الجٛغاٞيت بلى الخماهي م٘
ألاخضار والبىح ًٖ الى٢اج٘ اإلاخسٟيت والتي لً يؿخجلحها بال ال٣اعت اإلاخإمل بىظضاهه ٢بل ٨ٞغٍ " ن املهان س ّ
ّ
بمجطز شلطه
يعبر
عما يعجع الىم ألازبي باهة عى  ،أو الحعبير عً ز ئليح "( )11وَظا ما ؤلٟيىاٍ م٘ مجمىٖت ال٩اجبت و٢ض جم التر٦حي ٖلى
ألام٨ىت اإلاالػمت للهغزت الضٞيىت في هٟـ ال٣انتٞ ،مىدذ الُاب٘ الؿغصر اػصواظيت اوسجمذ واإلاخسيل ،وٖ٨ؿذ اإلاغظ٘ الظر
اؾخجلخه ال٩اجبت ًٖ وعي ٧امل بالخاعيش والترار وألاصب.
 1-3اػ راحة ال ـ ـ ــوزا :
٢امذ َظٍ ال٣هت ٖلى خىنلت الى٢اج٘ -في الٛالب – في م٩اهحن عثيؿً َما الُ٣اع والبدغ ،ولم يٗض ألاو ٫وؾيلت ه٣ل ِ٣ٞ
ّ
واإلاهضص للصخهيت الجظٕ،
يؿاٞغ الٟغص بها مً بلض آلزغ ،ؤو مً مضيىت ألزغي وبهما ٧ان مىيىٖا للخى ٝمً الغظل الٓالم
والخحرة في ٦يٟيت الخسلو مً ظشت ؤبي مؿلم٦ ،ما مشل الُ٣اع الؿٟغ البٗيض ،الظر يىُل ٤مً الٗضم بلى اإلاجهى ،٫وليـ ؤمامه
ؾىي الاهخٓاع ،ألهه ٖاظؼ ختى ًٖ ال٣يام بضوعٍ "وكل البحط إ القٌاض أديرا ،فؼاض الىاغ ي اهسفا ؿسيس هحو الباب
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يطجـفون مً مائ "( )12ليهغح الُ٣اع ًٖ ٢لب ألاصواع في ػمً باث ال٨باع ٞيه نٛاعا والهٛاع ؤ٦بر مً ال٨باع ،والعجؼ خلي٠
ال٣ىر ماصام ؤزغؾا ويؿحر ٖلى َغي ٤وجحرجه واخضة ،ولم يهج َيجان البدغ الظر يساٞه ٧ل البكغ ،وظٗلذ ال٣هت البدغ مسبإ
آلاالم ومض ًٞالخى ٝألهه ٢ض ؤبٗض الغظل الىا ًٖ ٠٢الصخهيت الجظٕ ،وما َى مإلى ًٖ ٝالبدغ ؤهه مهضع ؤلالهام والغاخت،
والغوماوؿيت ؤنبدذ نىعة ؤمىاظه جسلو اإلا٣هىع مً ؾلب وْلم آلازغ الٛاقم.
 2-3هاكب الفاع ـ ـ ـ ــل:
الٗىىان ّ
يهغح بً٣يت مخٗاعٖ ٝلحها في ٖلم الىدى وباجذ بضحهيت ،ؤال وهي ع ٘ٞالٗامل ؤو الٟٗل للٟاٖل وههبه للمٟٗى ٫لً٨
َظٍ ال٣هت ٢ض ٢لبذ اإلاىاػيً ،وويٗذ الى٣اٍ جدذ الخغو ،ٝوجدضزذ بلٛت الخغ٧اث ل٨جها نغخذ ًٖ م٩اهحن مٟخىخحن
يمشالن الهىان والىًا ٫في آلان هٟؿه َما ٞلؿُحن والٗغا٧ ،١اهخا ضخيت ألالٗىبت ال٨بري والخىاَا اإلاسؼر مً الٗغب ،لييخ٣ل
الخضيض ًٖ الٛغٞت ع٢م زمـ وٖكغيً ٢بل ميالص الصخهيت الجظَٕ ،ى ػمً ؾاب ٤يؿترظ٘ ال٣اعت مً زالله ٖهغ الجهل
والخ٣ه٣غ ٖاقه اإلااٖؼ والب٣غ والخمحر ل٩ل خيىان صاللخه الغمؼيت ول ً٨جخ٣اَ٘ ظلها في ؾمت الاه٣ياصيت والخىىٕ.
ؤما السجً ٞال يٛيب ًٖ طًَ ال٣اعت بإهه "مهان مغلق هيق يحل باملحسوزية ،وإن شلو ػي يس مً الحوييق ع
السجين"( )13بال ؤجها جىٗخه بالسجً ّ
الؿغر الظر يماعؽ الخياهت ويمتهجها لخجٗله ق٨ال مً ؤق٩ا ٫ألايضيىلىظيا ،ألن مؿإلت
ٖضم الجهغ به هي الخُغ بٗيىه ألن الههايىت ؾيخٗؿٟىن في الخٟاء في ٖالم ؾىصاور اليد ٤ألر ٧ان ؤن يؿخٟؿغ ٖىه والؿاا٫
ًٖ ٦جهه يدب٘ ناخبه الىضم "وملا ػ لت م عً البوليؽ الؼطي ،واملطافعات الؼطية ،والسجً الؼطي"(ٞ )14البُلت ٚحر
مٗغوٞت ال باؾم شخصخي وال بؿماث ظؿضيت ،حٗيل سجىا ٦بحرا ويي٣ا في آلان هٟؿه ،بال ؤن ؤخالمها جبجى وؤخؼاجها حؿخٟدل،
حٗيل ٖاإلاا ٦ئيبا مؼيٟا ال يغخب بها ألجها عًٞذ قٗاعاتهم وهىاميؿهم"...ات مووي بال ياهة ه ضفود أن ألبؽ ض ٌة
عىق...أو أضق ي لواليؽ هسوات م...اه ط إ صح و ػحعط مً أها ...فحات مً ال ب و ليل مً القمل يعلً اػحقالح
ّ
ثقعظا م ٞ )15("...يبضو ظليا ؤن ال٩اجبت ملتيمت بً٣ايا ألامت وما ؾاٖضَا َى بلٛاء الؼمً ،وخغ٦يت الصخىم في ألام٨ىت حٗيل
ؤخالمها في ٖالم يىجىبي زاع ، ١جبدض ًٖ الؿٗاصة الالمدضوصة للٗغب بٗامت وٚؼة ٖلى وظه زام ،ألن اإلا٩ان ب٣ي ٖلى خاله لم
يخٛحر ٞالسجىن ٢اثمت ،والؿلُاث اإلاؿدبضة جؼيض في حؿلُها يىما بٗض يىم  ،وبال جدى ٫بلى-اإلا٩ان -الالم٩ان " فحقص املذيلة
داضج الوا هحو هىاك"( )16وَظا ما ٗٞلخه ال٩اجبت ٣ٞض وْٟذ اليىجىبيا ٦كهىة ُٞغيت لم حٗغ ٝلها الُغي ٤هدى الىًىب،
ّ
واإلالجإ الىخيض ال٣اصع ٖلى ه ٌ٣الٗالم اإلاٗيل هً٣ا ٧ليا ٣ٞض ؤي٣ىذ الغخيل ول ً٨م٘ اهبٗار مخجضص يظ٦غها بُاثغ الٟييي٤
مغصٞت" ملىا هطحل رم وعوز...جؼخىجس بىا ال ح ات ي ؿب إغماء ...لحعلمىا ثحية هليا ...و ي دصها اليؼيان إ حسوز
املىحه ...رم يقوزها الفنط ي ثجبر إ يوز الصلط ...حاهد ن لح ة الحؼاب  ...هل لد الحؼاب ؟! عفوا بل لح ة
وسحاب  ...لى رك السهيا ثلعب ع مىٌق واحس...مىٌق لط ء"(ٞ )17هي حؿدكغ ٝاليىم اإلاىٖىص عٚم الاوسخاب ،يىم
يىجىبي بال مالمذ وال ؤم٨ىت ،وبن آمىذ بؼمً الكخاث الههيىوي وبٗىهغيت هؼٖتهم ال٣اثمت ٖلى ؾياؾت الجبن والهغوب ٞالحهىص
يٗخ٣ضون "ب ن اللهيوهية هععة ائمة ع الوعي العائ  ،مقطيً ب ن زولة إػطائيل ال امد للهطو مً الفاؿية أكبحد
ي هفؼها زولة فاؿية"(َ )18ىاظـ وجغَاث هبظتها ال٩اجبت بخجغيضَم مً الهىيت وبٗثهم بلى الجخيم ليسلضوا في الٗظاب وبن
ا٢خطخى ألامغ الخطخيت بىٟؿها التياما وٖغٞاها لٛؼة ولكٗب ٞلؿُحن ٞأزغث م٩اها-الجخيم -مضلىله ٖاجم في ألاطَان وال ؤخض
يإمل الؿمإ ٖىه وال عئيخه ختى في ألاخالمىالباٖض َى مىث ال٨يان الٗغبي ٦ما ج٣غ"مات النبرياء العطبي...زمعو ػيسجي
مؼحلقى لىنحة م جلة..ييح ط أن ثفطغ عمليات الحمـيٍ...ح يبسأ عملح ألاظلية املقسػة ...عـحاض ...ثثقلو
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املؼاضح؟!...أًلقي معاميرك...فلطدة املوت جؼمعها إ ال ائم...حيا البرظخ أولها لبرياء...و آدطها لبرياء...و مىٌقها
لبرياء"( )19مخىؾلت ألاؾُىعة (ٖكخاع) و٢بلها في م ُ٘٣ؾغصر ؾاب ٤الخىام ألاصبي مؿخدًغة الٟغػص ١وٚحرٍ مً الكٗغاء
٦هالح ٖبض الهبىع٦ ،ما اؾخىخذ الترار والخاعيش.
 3-3اػ ى ل ـ ـ ـ ـ ــب :
٧ان للخجغيب ؾُىة ؤؾاؾيت في ّ
مضوهت ٚؼالن َاقمي بط بهه ؤُٖى ؤبٗاصا ظضيضة لؤلم٨ىت مً خيض ججغصَا مً الخ٣ى ٘٢في
بَاع الجٛغاٞيت الًي٦ ،٤مجغص م٩ان لخٟاٖل الصخهياث وحسجيل ألاخضار بلى مساَبتها بل و٢هغَا وجمل٨ها ال ؤهاهيت مً
الصخهيت وبهما خبا في اإلاجاػٞت إله٣اط اإلا٣هىعيً في ٚؼة "وإلغاء عىلط العمان واملهان يعٌي للعمل بساعي عسا إوؼاهيا
يذو للحجعئة ليمية الويقة"(ٞ )20هي جمخل ٪ؾٟيىتؤضخذ م٘ ال٨خاباث اإلاٗانغة عمؼا لالهُال ١ومٛاصعة
ؿام
لٗبت الخياة ألاليمت ٖلى ٚغاع الُ٣اع ٦م ؤلٟيىا م٘ اإلاضوهت اإلاسخاعة ِ٣ٞ ،اٖخاصث الىهىم الؿغصيت ال٣ضيمت همُيت مٗيىت في
ألاما ً٦بضءا بالٛغٞت ونىال بلى البدغ ،بال ؤن ال٩اجبت اؾخُاٖذ ؤن جداوع اإلا٩ان وج٣هغٍ لهلتها الكضيضة به في مخسيلها وَظا ما
يغاٍ ٚاؾخىن باقالع"فاملهان ليؽ بمثابة الوعاء أو ًاض العطض الحنمي ي ،بل إن ع ح باإلوؼان ع ة جوهطية ثلعم
شات وؼان ولياه  ،فالعىاكط الٌبيعية ماملاء والهواء ،لثيرا ما ثنون مصحوهة بالس ت إش ينؼ ا هصه املعاوي مً د ى
ثجط ح ال يالية"(٣ٞ )21ض ٧ان مً اإلاٟترى مشال ؤن حٗ٨ـ الؿىاخل الجما ٫والهضوء والغوه ٤الُبيعي ،وحٗؼو اإلاخىٟـ
اإلاخٟغص للبكغ بال ؤن الضاللت ٢ض حٛحرث م٘ ٚؼالن في ٢هتها ٞإخالخه بلى مىي٘ للتهضيض وؤلاهظاع اإلاترنض لؤلبغياء واإلاؿخًٟٗحن
ْك
الظيً جمشلهم الظاث الٟلؿُيييت اإلاى٩ىبت عوخا وظؿضا "وإش ب ا ػواحل جعلً عً كفاض هصاض غطق ػفيى
الوحيس "(. )22
 4-3حسي الٌ ـ ــوا :
عؾمذ ال٣هت ألام٨ىت عؾما خؼيىا مٗضما ال يىجغ ٖىه ؾىي الىظ٘ ألابضر وال يغي مجها الؿ٩ان ٚحر الٛهو والغػايا ،ظٗلتها
مهضعا للبالء وهاَ٣ا بالغياء ،ومؿببا للىباء "مان الٌطيق ي سي مل يوم ثنـير  ،ثىم عً وج مـمئ ي رىايا املسيىة"( )23وبن
٧اهذ الصخهيت البُلت حٗض بالضواء مشلما ٗٞلذ م٘ َظٍ اإلاضيىت الٗليلت "ػ عيس إ املسيىة كفاء العسم وًم هيىة الطحيل،
وأعلق فوق أػحاض الهواء فحة جعلً عً اػحقالة الط ي "( )24بمجاػ ظميل عنحن اؾخُإ الؿاعص ؤن يؿمى بمضلىالث ألام٨ىت
بلى الخجؿيم والدصخيو الظر ما اه ٪ٟؤن خاٖ ٔٞلى ال٨شاٞت الضالليت،مً ظهت وؤٞغػ ظاهبا ٞىيا ججاوػ اإلادضوصيت الىاٗ٢يت
مً ظهت ؤزغي.
ٗٞاصث مشال بلى ألاؾاَحر اليىهاهيت واؾخلهمذ ٨ٞغة ج٣ضيم ال٣غابحن لآللهت ٞمشل البدغ ٦م٩ان مٟخىح الؿلُت والخٗؿ٠
الههيىوي الظر ال يامً بال بؿياؾت الٗ٣اب ويٟغى ٗ٦ا٢بت مخاَت الالخل ؤمام ػمغة اإلآلىمحن "امطأ أضازها البحط ط اها
ليثبد بطاء الغمون ،وع مة هحلاض"( )25ويا له مً اهخهاع يخدٖ ٤٣لى خؿاب ألازغيً.
 5-3ػ كافح العسم:
لٗل اإلا٩ان الباعػ في َظٍ ال٣هت ال٣هحرة َى ٢اٖت الخٟالث التي مشلذ الىٟا ١والؼي ،٠والخالٖب باإلاكاٖغ ،والاوؿالر ًٖ
ّ
وججغصوا مً َىيتهم وٖغوبتهم وصيجهم
اإلااضخي السخي ،٤ماضخي ألاظضاص ألانيلٞ ،إلػى َاالء الخل ٤جغار وز٣اٞت آبائهم،
واوٛمؿىا في خىى الخٛغيب الظر مسخ مٗه ظىَغَم الظر ناع َباء جظعوٍ عياح الٛؼو ال٨ٟغر ٢بل اإلااصر "زدلد اعة
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الحف ت فوجست كفوفا مً ض ٌات العىق ،مان ظوج واحس يحغافل بعي الحقليسي عاز إ الحي عس ظمً ًويل"()26
ٞاإلاخإنلىن يٗضون ٖلى ألاناب٘ وال وظىص لهم في َظا الؼمً الغَيب ،مٛتربىن بحن طوحهم ،ال ي٣ٟهىن ؾىي الخإمل الجبانٞ ،ال
ٚحرة ٖلى ؤنىلهم ،وال هسىة ٖلى بزىاجهم في ألاعاضخي اإلادخلت.
ً 6-3ف ي الصي لً يعوز:
جخجلى الٛغٞت اإلآلمت ناعزت إلاا حٗ٨ـ مً ٖخمت وَىان واه٨ؿاع عَيب بٟٗل الٗظاب والُٛيان الظر يماعؾه الٗضو ،وبسيا٫
ظامذ ؤيًا جه ٠الخا ٫اإلاؼعيت للطخايا بمٟاع٢ت لٛىيت زغظذ بها ًٖ الىُا ١الخٗبحرر اإلاإلى ،ٝلخازغ في اإلاخل٣ي الظر ّ
مل
ظٟا ٝاللٛت لجٟا ٝالخضر ٖيىه "هصه الغطفة امل لمة ػنىت ا محالمات ًوي  ،و س علقد عل ا مل ضحاياك ي مـاهق
مً ملمات"(ٞ )27اإلاكاه ٤جهى٘ مً خبا ٫وججاوػث اإلاٗجى الخ٣ي٣ي ختى حؿخجلي ٢ؿاوة ألاظىاء في َظا اإلا٩ان اإلآلم الظر
ّ
جدضر بلٛت الؼهؼاهت التي ابخلٗذ ألاظيا ٫واؾخٟغٚذ ألاقالء بال عخمت مً ظضعاجها وال ق٣ٟت ،وَى اإلا٩ان الظر آزغجه مغ٦با
مؼظيا ألاوَ ٫ى صا ٫الٛغٞت اإلاٗغو ٝؤما الشاوي والىان ٠لؿاب٣ه ٞهى الظر يٗمل ٖلى ؤن "يذطج منىوهات ال ؿعوض ،أو
يطػلها ع ًبيعت ا وعفويت ا ،لح هط ي كوض مـاعط دو  ،أو ضهبة مً املؼحقبل،أو ثلوضات ػوزاء موضورة" (ٞ )28هظا
ما ؾاٖض ٖلى جٟٗيل جسلو ألام٨ىت في مجمىٖت ال٩اجبت مً عب٣ت الىمُيت والجٛغاٞيت اإلا٣ىيتالوؿياب اإلاكاٖغ وألاخاؾيـ
ؤخياها.
 7-3همؽ ال واً ــط:
جخجلى وَىيت ال٩اجبت ب٣ىة ٞال ق ٪بإجها مً يؿغص بإلم ٖم ٤ألاخضار ،وَظا ما ّ
نغخذ به في ٖخبت اإلاجمىٖت ،و٢ض اهبري
الىًَ ٦م٩ان مٟخىح ٦صخو يدؿم بالُٗ ٠والُيبت ،ول ً٨يخ٣ى٘ ب٣ىإ لم حٗض الؿاعصة حعي ما ماصجه ولىهه "وً الععيع
لم لىد ًيبا إ ّ
حس ح ي ،أثطاوي لطهد إمبراًوضيحو أم أه الحىين ييؼي "(٨ٞ )29إجها ج٣ىص الىًا ٫بإم٨ىتها بىاٗ٢يت خيىا
وبٛغابت مىٟٗلت خيىا آزغٞ.إبذ زىاَغ بال ؤن ج٣هغ ٧ل ما يديِ بها  ،وجدؿامى بلى ٖالم يىجىبي زام يا٦ض ٨ٞغة الالخاظت بلى
ّ
الخـ،
مىاي٘ باجذ بليضة ال جىم بال ٖجها ألاخؼان ،العجاثب.جدكى ٝمً زاللها الٛض اإلاجهى ،٫حٗاجبها جاعة وجهاخبها لٗلها جالخم
وحٗيض الؼمً الجميل ولى بالظ٦غي بلى اإلاؿخًٟٗحن في ٞلؿُحن بسانت.
و٢ض جم ججاوػ زالر ٢هو ٢هحرة يمً اإلاجمىٖت ال ألن اإلا٩ان ٚحر مخىٞغ ،وبهما ألن ال٣هغ وجسُيبه ٢ض اؾخٟدل في باقي
ال٣هو التي هجر ٞحها ٖىهغ اإلا٩ان في ظٗل الخٟائ ٫وألامل عٚم اإلاٗاهاة يٛمغان ال٣اعت الٛيىع ٖلى ؤمخه ،ويكضٍ بلى مداوعة
اإلا٩ان مشلما خاوعجه الصخهيت الجظٕ في ّ
اإلاضوهت .وبدمىلت جاعيسيت ،اظخماٖيت ،ؾياؾيت ،صيييت وؤصبيت ويٗذ ٚؼالن َاقمي
يضَا ٖلى الىبٌ الخا ٤ٞببِء الؿىحن التي واعث التراب ٖلى خلم الاهخهاع والاوٗخا ١الظر لً يٗىص بال بٗض ٖىصة الُٟل
اإلا٣ٟىص في الٛغٞت اإلآلمت ؟؟...
حا ت والهوامف:
ؤوعيضة ٖبىص ،اإلا٩ان في ال٣هت الجؼاثغيت الشىعيت ،صعاؾت بييىيت لىٟىؽ زاثغة ،صاع ألامل للُباٖت واليكغ والخىػي٘،
.1
 ،2009م.34
الجؼاثغ،
 ،2009م.33
خؿً بدغاور ،بييت الك٩ل الغواجي ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي ،الضاع البيًاء ،اإلاٛغب، 2ٍ ،
.2
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عوػو ماعر قاَحن٢،غاءاث مخٗضصة للصخهيت،صعاؾت جُبي٣يت ٖلى شخهياث هجيب مدٟىّ،صاع وم٨خبت
.3
1995م،م.41
الهال،٫مهغ،1ٍ،
الكغي ٠خبيلت ،الغوايت والٗى،٠صعاؾت ؾىؾيى ههيت في الغوايت الجؼاثغيت اإلاٗانغةٖ ،الم ال٨خب الخضيض ،ألاعصن،
.4
 ، 2010م.22
ٍ،1
خؿً بدغاور ،بييت الك٩ل الغواجي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.38
.5
يدحى الٗبض هللا ،الاٚتراب ،صعاؾت جدليليت لغواياث الُاَغ بً ظلىن الغواثيت اإلااؾؿت الٗغبيت للضعاؾاث واليكغ،
.6
.161
 ،2005م
ألاعصن،1ٍ ،
وٗيمت ٞغَاؽ ،بييت الًٟاء الؿغصر في عوايت ٚضا يىم ظضيض ،اإلالخ٣ى الضولي الٗاقغ للغوايت ،مضيغيت الش٣اٞت بغط
.7
بىٖغيغط ،صاع َىمت ،الجؼاثغ،م.78
حميض لخمضاوي،بييت الىو الؿغصر ،مً مىٓىع الى٣ض ألاصبي ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي للُباٖت واليكغ والخىػي٘ ،الضاع
.8
 ،2000م.71
البيًاء ،اإلاٛغب، 3ٍ ،
يىٓغٖ:يسخى ماعو ،٥صالثليت الٗىىان في ٢هت َٟلي الظر لً يٗىص ،لٛؼالن َاقمي ،الاؾتهال ،3ٕ ،٫ؾبخمبرٞ ،اؽ،
.9
 ،2013م.52
اإلاٛغب،
ٖمغ بً ٢يىت ،صعاؾاث في ال٣هت ال٣هحرة الجؼاثغيت ،صاع الٓامت للُباٖت واليكغ والخىػي٘ ،الجؼاثغ ،الجؼاثغ،1ٍ ،
.10
.266
 ،2009م
طويبي زشحر الؼوبحر ،ؾيميىلىظيا الىو الؿغصر ،م٣اعبت ؾيمياثيت لغوايت الٟغاقاث والٛيالن ،عابُت ؤَل ال٣لم،
.11
 ،2006م.22
ؾُي ،٠الجؼاثغ،1ٍ،
2009م ،م.4
ٚؼالن َاقمي ،ل ٪ؤَضر ٖىصحي ،مجمىٖت ٢ههيت ،قغ٦ت الاعج٣اء اإلاٗغفي ،الؿٗىصيت ،1ٍ ،
.12
عوػو ماعر قاَحن٢ ،غاءاث مخٗضصة للصخهيت ،صعاؾاث جُبي٣يت ٖلى شخهياث هجيب مدٟىّ ،صاع وم٨خبت
.13
 ، 1995م.65
الهال ،٫مهغ، 1ٍ ،
ٚؼالن َاقمي ،ل ٪ؤَضر ٖىصحي ،مهضع ؾاب ،٤م6
.14
اإلاهضع هٟؿه ،م.5
.15
بى ٫عي٩ىع ،مً الىو بلى الٟٗل ،ؤبدار الخإويل ،جغ :مدمض بغاصة-خؿان بىع٢يت ،صاع ألامان ،الغباٍ ،اإلاٛغب، 1ٍ ،
.16
.270
،2004م
ٚؼالن َاقمي ،ل ٪ؤَضر ٖىصحي ،مهضع ؾاب ،٤م.9
.17
1997م،
ُٖياث ؤبى الؿٗىص ،ألامل واليىجىبيا في ٞلؿٟت بعوؿذ بلىر،ميكإة اإلاٗاع ،ٝؤلاؾ٨ىضعيت،مهغ، 1ٍ،
.18
.409
م
ٚؼالن َاقمي ،ل ٪ؤَضر ٖىصحي ،مهضع ؾاب ،٤م.16
.19
 ،)1976صيىان اإلاُبىٖاث
ؤخمض َالب ،الالتيام في ال٣هت ال٣هحرة الجؼاثغر اإلاٗانغة ،في الٟترة ما بحن-1931
.20
 ،1989م.14
الجامٗيت ،الجؼاثغ ،صٍ،
ؾمحر اإلاغػوقي ،ظميل قا٦غ ،مضزل بلى هٓغيت ال٣هت ،الضاع الخىوؿيت لليكغ ،جىوـ،1ٍ ،م.64
.21
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ٚؼالن َاقمي ،ل ٪ؤَضر ٖىصحي ،مهضع ؾاب.7،٤
.22
اإلاهضع هٟؿه ،م.9
.23
انًظذس َفغه ،ص.8
.24
انًظذس َفغه ،ص.9
.25
انًظذس َفغه ،ص.12
.26
انًظذس َفغه ،ص.14
.27
ػذَبٌ كضاسح ،انقظخ انقظٍشح فً أفق انتهقًَ ،قذ تطجٍقً،دائشح انخقبفخ واإلػالو ،انشبسقخ ،اإليبساد
.28
 ،2007ص.66
انؼشثٍخ انًتحذح ،ط، 1
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ّ
ػيميائية الص لية ي الىم السضامي مؼطحية
"مل واحس وحنم " لهامي أهموشجا
أ .وليس ؿموضي جامعة محمس بوهيا املؼيلة
ّ
مقسمة:
يخًمً ؤر هو مؿغحي مجمىٖت مً الغؾاثل يبثها اإلاال ،٠وَظٍ الغؾاثل ال جهل بك٩ل مباقغ ٖلى َى ٫الخِ؛ بط جخًمً
ّ
مجمىٖت مً الكٟغاث التي يدخاط خلها بلى بخالت مغظٗيت للمخل٣ي ل٨ٟها ومً بيجها الصخهيت الضعاميت التي حٗض مً ؤَم
الٗالماث التي يٖ ٘٣لى ٖاج٣ها مهماث ٦شحرة في صوا ٘ٞالٟٗل وبجمام اإلاٟٗىٖ ٫لى مؿخىي ّ
الىو الضعاميٞ ،هي جىمى وجخُىع ٦ما
يخُىع الخضر الضعامي وجُىعَا مد٩ىم و ٤ٞمدىع الؼمان بمجهغ ال٣اعت واإلاخٟغط ٞهي جبجى ٖلى مغاخل خؿب قٟغة مٗيىت،
وال جغظ٘ الى الخل، ٠ومً زال ٫جدضيض مىاٗ٢ها  ،يخم ال٨ك ًٖ ٠الٗالماث ّ
الهٛغي ،والتي جدضص بىاؾُت ٖالماث ٦بري
٧اإلاالبـ ،والؿلى ،٥والك٩ل ،واإلااضخي ،وقب٨ت مً الٗال٢اث التي ج٣يمها ٞيما بيجها.
ّ
الصخهيت الض اميت مً ّ
الىاخيت الؿيميىلىظيت ٖمليت بالٛت الخٗ٣يض وطل ٪لهٗىبت جدب٘ ؤخض الخيىٍ وجدليله ختى
وجدليل
ع
الجهايت صون ج٣اَٗه م٘ آزغ ٗٞىض جدليل الصخهيت يدضر هىٕ مً الخٗاعى ؤو اإلا٣ابلت،ول٣ض ويٗذ الضعاؾاث الخضيشت
مجمىٖت مً اإلاٗايحر اإلاىخهجت في جدليل الصخهيت مجها صعاؾتها مً خيض ٧ىجها صالا ومضلىال و٦ظا البدض ًٖ مؿخىاَا الٗالمي
(الؿماحي) ومغظٗياتها وزُاباتها الجهاثيت التي يبثها اإلاال ٠مً زاللها.
ويٗض ٖبض ال٣اصع ولض ٖبض الغخمان ٧ا٧ي مً ؤَم ال٨خاب واإلاسغظحن اإلاؿغخيحن الجؼاثغيحن الظيً يخمخٗىن بسهىنيت ز٣اٞيت
ّ
ّ
وٞىيت مً زالٖ ٫مله اإلاسبرر
اإلاؿمى ما ٢بل اإلاؿغح ،ألامغ الظر ظٗله مً بحن ؤبغػ ال٨خاب الظيً ؾٗىا بلى.جإنيل الٓاَغة
اإلاؿغخيت ،التي يم ً٨ؤن جخدَ ًٖ ٤٣غيّ ٤
قض اهدباٍ اإلاخٟغط ،والخٟاٖل مٗه ،والخإزحر ٞيه ،لظا ٣ٞض ع٦ؼ ٖلى الخ٩ايت الكٗبيت،
التي ٢ض ج٩ىن ٢ىاة مً ٢ىىاث الخجغيب في اإلاؿغح وهو "٧ل واخض وخ٨مه" هو جغاسي بامخياػ اٖخمض ٞيه ٧اجبىا ٖلى لٛت قٗبيت
ممحية ٦،ما ان جىْيٟه للصخهياث الترازيت عاظ٘ الى اؾخلهامه للترار الكٗبي الجؼاثغر الانيل وؾىداو ٫مً زالَ ٫ظٍ
ّ
وْٟها ٧ا٧ي مً الىاخيت الؿيمياثيت ّ
بٗضَا ٖالمت مً الٗالماث اإلا٩ىهت للىو الضعامي
الضعاؾت صعاؾت الصخهياث التي
و٢ض اعجايىا ان ّ
ج٣ؿم َظٍ الضعاؾت الى ٢ؿمحن ال٣ؿم الاو ٫وَى ق ٤هٓغر يخدضر ًٖ الصخهيت و ٤ٞعئيت ؾيمياثيت اما
ال٣ؿم الشاوي ٞهى ٢ؿم جُبي٣ي يخمشل في صعاؾت الصخهيت مً خيض صالالتها ٧ىجها صالا ومضلىال ،و٦ظا ال٨ك ٠مً مؿخىياتها
ووْاثٟها ومغظٗياتها التي ؤقاع الحها "ٞيليب َامىن" زم جدضيض الخُاباث الجهاثيت التي ّبثها اإلاال ٠مً زال ٫جل ٪الصخهياث.
ًاض الى طي:
الص لية مً وجهة ه ط ػيميائية:
- 1حوى مفهوم الص لية:
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ّ
وال٣هت ؤو الخىاعر ٦ما اإلاؿغح،و٢ض القى مٟهىم
حٗض الصخهيت اخض ؤَم م٩ىهاث الٗمل ألاصبي ؾىاء الؿغصر ٦ما الغوايت
الصخهيت اَخماما واؾٗا في ٦يٟيت جدضيضٍ خيض ْهغث الٗضيض مً الخٗغيٟاث
خيض يٗغٞها أضيؼٌو ًاليؽ ب٣ىله « :ي مافة دلائم وكفات القائمين بالفعل ،واملقلوز بالفعل هىا هو الفعل
السضامي لما يحم ثجؼيسه ي الىم املؼطحي» ،وَىا هلمذ ؤن ؤعؾُى َاليـ ال يجمذ بلى حٗغي ٠الصخهيت بىنٟها ٧اثىا
ؾي٩ىلىظيا ،وبهما يٗغٞها بىنٟها ظملت مً الخهاثو والهٟاث(.)1
ويغي واًؼً« :أن الص لية ي مجمو أهوا اليـاي ال ه لها عىس الفطز عً ًطيق م ح ة داضجية لف ر ًويلة
جؼمح لىا بالحعط علي ».
ويٗغٞها واضزن بضوعٍ بال٣ى « :٫إن الص لية ي الحى يم الفع ي لإلوؼان عىس مطحلة ّ
ّ
معيىة مً مطاحل الىمو ثحومً مل
هاحية مً الىواحي الىفؼية ،عقل  ،ومعاج  ،ومهاضاث  ،وأد ،و اثجاهاث »(.)2
ويٗغٞها بحرؽ ب٣ىله« :إن الص لية مجموعة ػحعسازات والن اعات وامليوى الفٌطية والغطائع عىس الفطز ومل ما الخؼب
مً دبر و اػحعسازات وميوى»(.)3
-2مؼحويات الص لية السضامية وثحليلها:
«هٓغا ألن اإلاؿغح ٚحر زُي وبهما "ظضولي" ٞةن الصخهيت ٖىهغ ٢اَ٘ في عؤؾيت الىو  Verticalte du texteوهي التي حؿمذ
بخىخيض الٗالماث اإلاتيامىت اإلاخٟغ٢ت ٞالصخهيت بطن في الًٟاء الىصخي هُ٣ت الخ٣اء ؤو هُ٣ت اهُبا ١ؾلم الازخياع ٖلى مدىع
التر٦يبٞ ،هي اإلاىيىٕ الكاٖغر طاجه»(.)4
وي٣ىم ّ
الىو ألاصبي بىن ٠الصخهيت صالليا ٖ ،بر اإلآهغ وألاخضار ،وًٖ َغي٦ ٤يىىهخه الضازليت وًٖ َغي ٤ما يم ً٨ان
ج٣ىله الصخهياث ألازغي ٖجها بك٩ل مباقغ -في الخىاع وؤلاعقاصاث اإلاؿغخيت -ؤو ٚحر مباقغّ ،
ّ
زانت
و٢ضم باٞحي صعاؾت
للصخهيت الضعاميت في بَاع مٟهىم الؿيميىلىظيت اإلاٗانغة في بدض جدذ ٖىىان "الٗىامل واإلامشلىن " ّ
مبيىا ؤَىاعَا مً زال٫
الجضو ٫الخالي(:)5
املؼحويات
العطن

ًطاظ الص لية
املمثل

الىم

امل زي،الفاعل(الص لية) ،ألازواض

ثطليبة الؼطز (املؼحو
العميق)

العوامل

مؼحو الوجوز
الص لية املطئية
املؼحو

ػحس ي أو املىٌقية(السواف والثيمات ووحسات
الحسذ)
املؼحو الحها ي (مىٌقية ألاحساذ)

ّ
ويٗبر( باٞحي )– مً زال ٫الجضو ٫الؿاب ًٖ -٤مؿخىياث وظىص الصخهيت ويم ً٨بيًاح طلٖ ٪لى الىدى الخالي(:)6
أ -مؼحو البيية ألاولية  :الخامل للمٗجى الظر يدخىر ٖال٢اث الخًاص ،الخىا ،ٌ٢الخًمحن بحن مسخلٖ ٠ىالم اإلاٗجى اإلا٩ىهت
.)1970
-1966
للمغب٘ اإلاىُ٣ي الؿيميىلىاي ٦ما ٢ضمه ٚغيماؽ ٖام (
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ب  -مؼحو العواملٞ :يه ج٩ىن الٗىامل ٚحر ماصيت وٚحر بوؿاهيت مشل ّ
الؿالم ،الخب...الخ والٗىامل ليـ لها وظىص بال

ٖلى اإلاؿخىي الىٓغر /اإلاىُ٣ي في وخضاث مىُ٣يت مىٓمت م٩ىهت خضزا ؤو ؾغصا.
ج  -مؼحو الص ليةٖ :باعة ًٖ وخضاث ٞاٖليت مهىعة ،لها وظىص صازل اإلاؿغخيت ،والصخهيت َىا بمٟهىمها الخ٣ليضر.
ويمشل اإلاؿخىي الىؾيِ –بحن اإلاؿخىيحن الشاوي والشالض -مؿخىي ألاصواع ،وهي وخضاث جهىيغيت ٖامت مشل الجبان ،الخاثً...الخ
وييخمي الضوع -في آن واخض -للبييت الىهيت (مشل جحرجى ٝوَى هىٕ مٗحن مً الخىهت).
د -مؼحو العطن املؼطحي :أو مؿخىي اإلامشل بمٟهىمه الخ٣جي ٦ما جاصي ؤصواعٍ بىاؾُت ممشلحن خ٣ي٣يحن.
«حٗض الصخهيت الضعاميت خاملت وها٢لت للمدخىي الٟجي والخٗليمي٧ ،الىو واللٛت خيض جخمحي ٧ل شخهيت بمالمذ ظؿضيت
ومٗىىيت ،ويم ً٨لل٣اعت ا٦دكا ٝالهٟاث ألاولى بؿهىلت ألن الؿاعص ؤو ال٩اجب يٗخمض ٞحها ٖلى الخهىيغ الخاعاي ال٣اثم ٖلى
اإلاالخٓت .ؤما الهٟاث اإلاٗىىيت ٞةهه ال يدؿجى لل٣اعت ا٦دكاٞها بال مً زال ٫ؤٗٞالها وؤ٢ىالها ،وفي َظٍ الخالت ج٣ىم الصخهيت
بةهجاػ ؤٗٞا ٫الخٗبحر عٚبت ؤو الخٓاَغ بإمغ ما وهي جبًُ ؤمغا آزغ ،ويترجب ًٖ طل ٪اهبشا ١الصخهيت وٖالمتها»(.)7
مجغصة ،وليـ لخٓت جدّ ٤٣
وَ٨ظا ٞةن وظىص الصخهيت ي٩ىن و ٤ٞجهىع بيياث صالليت ّ
الىو ٦مجمىٖت مً الٗىانغ
ويٟتريىظىصَا مؿخىيحن:
 مؿخىي ؤو :٫جدضص صازله الصخهيت باٖخباعَا مؿىضا مىجؼا ٢بال الؾخ٣با ٫اؾدشماعاث صالليت مخىىٖت.
 مؿخىي زاوي :جخدضص صازله الصخهيت مً زال ٫بٗضَا باٖخباعَا ٖىهغا ي٣ىم بالغبِ بحن مجمىٖت مً الؿماث(.)8
وجإزظ الصخهيت اإلاؿغخيت ؤبٗاصا زالزت جخجلى في:
ُ
الجيـ ،البيئت،اإلآهغ ،الهيئت.
 البٗض الجؿماوي :مً خيض البٗض الاظخماعي :الخٗليم ،الٗمل ،م٩اهتها الاظخماٖيتَ ،ىاياتها. البٗض الىٟسخي :مً خيض ؤَضاٞها ،و٢ضعاتها ،ومؿاٖحها ،ج٨ٟحرَا.و ي٣ىصها الخضيض ًٖ الصخهيت مً الجاهب الؿيميىلىاي  ،بلى الخضيض ًٖ (ٞالصيمحر بغوب) وصعاؾاجه ًٖ الصخهيت
الخ٩اثيت ،بط يٗض ؤخض ؤَم عواص الك٨الهيت ومً اإلاىٓغيً ألاواثل في خ٣ل الض اؾاث البييىيت الضالليت ،خيض ّ
٢ضم جهىعا ًٖ
ع
الصخهيت في ٦خابت "مغٞىلىظيت الخ٩ايت الخغاٞيت الغوؾيت" ع٦ؼ ٞيه ٖلى الجاهب اإلاىعٞىلىاي للصخهياث الخ٩اثيت وؤٗٞالها
وما جهضعٍ جل ٪الصخهياث مً وْاث ٠مىىَت بها ،و٢ض ٖغ ٝجدليله بالخدليل الىْيٟي وؿبت بلى الىْيٟت ألن َظٍ ألازحرة وهي
ٗٞل الصخهيت ّ
مهمت في مؿحرة الٟٗل(.)9
ل٣ض عؾم بغوب خضوص الىْيٟت في ٖمليت بخهاثيت ( 31وْيٟت) مً مجمىٕ 100خ٩ايت زغاٞيت عوؾيت وخضص صواثغ الٟٗل
الؿبٗت ألجها حؿىض الٟٗل لها ٞخدملها صاللت و٢يمت بخد٣ي٣ها لضوع الاٖخضا ٫ؤو اإلاؿاٖضة ؤو الخٟىيٌ لظلٞ ٪ةن بٟٚا ٫البٗض
الش٣افي في الخٗامل م٘ الصخهيت يب٣يىا في خضوص جدليل ق٨لي ال َاثل مً وعاثهٞ ،الصخهيت وخضة معجميت ْاَغة مً زال٫
الخجلي الىصخي ،وهي ٖىهغ ال يؿتهان به مً بحن الٗىانغ اإلاك٩لت لل٩ىن الؿغصر ،وبصعا٦ها ال يم ً٨ؤن يخم بمٗؼ ًٖ ٫باقي جل٪
الٗىانغ ،وزانت ٖىهغ الخضر والٟٗل باٖخباعٍ وخضة صازل ؾحروعة ج٩ىن اإلاٗجى(.)10
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 1977بلى ألاػمت التي حٗغٞها الصخهيت اإلاؿغخيت ،وؤعظٗذ طل ٪بلى
واقاعث (آن ؤوبغؾٟيلض) في ٦خابها "٢غاءة اإلاؿغح" الهاصع ٖام
اه٣ؿامها وجبٗثرَا وجٟختها بحن مجمىٖت مً ّ
اإلااصيً وعؤجإن زُابها ؤنبذ مك٩ى٧ا ٞيه ،وحكحر ؤيًا بلى ؤن ( )rastierي٣غع في ٦خابه
(صون ظىان) بلى يغوعة الاؾخٛىاء ًٖ مٟهىم الصخهيت بلى صعظت ؤلاه٩اع الخام ،ل٨جها جً٘ مجمىٖت مً الكغوٍ الىاظب
جىاٞغَا ٖىض ال٣يام بٗمليت جدليل الصخهيت ؾيميىلىظيا وجلخهها في:
ّ
 وظىب الىٓغ بلى الصخهيت بىنٟها ٦ال مهما ازخلٟذ مباخض صعاؾتها. ازخال ٝمباخض جدليل الصخهيت و٣ٞا للخٓت الخاعيسيت للمؿغخيت. يغوعة ٖضم ٖؼ ٫الصخهيت ًٖ ؾيا٢ها ولى بك٩ل ما٢ذ.و«حٗؼي الضعاؾت الجيضة للصخهيت في ألاٖما ٫الغواثيت بلى ٞيليب َامىن ويٗض خؿً بدغاور ؤن ؤٚجى الخبىلىظياث الك٩ليت
حٗىص بلى ٞيليب َامىن في صعاؾخه اإلاخمحية خى ٫ال٣اهىن الؿيميىلىاي للصخهيت باٖخباعَا ٢اثمت ٖلى ؤؾاؽ هٓغيت واضخت
جهٟي خؿابها م٘ الترار الؿاب ٤وال جخىؾل بالىمىطظحن الىٟسخي والضعامي وٚحرَما مً الىماطط اإلاهيمىت في الخىبىلىظياث
الؿاثضة»(.)11
يغبِ َامىن الصخهيت بالىْيٟت الىدىيت التي ج٣ىم بها صازل الىو ،و٢ض ٖمض بلى جهييٟها خؿب زالر ٞئاث هي(:)12
 شخهياث مغظٗيت :)personnage référentiel(:وهي ٖىضٍ ٧ل الصخهياث الخاعيسيت ٦ىابليىن ؤو ألاؾُىعيت ٟ٦يىىؽ وػوؽوالجاػيت ،الخب وال٨غاَيت والاظخماٖيت ٧الٟاعؽ واإلادخا ٫و٧ل َظٍ ألاهىإ جميل بلى مٗجى زابذ جٟغيه ز٣اٞت يكاع ٥ال٣اعت في
حك٨يلها.
 شخهياث بقاعيت( :)personnages embrayeursوهي الصخهياث الىانلت الىاَ٣ت باؾم اإلاال.٠ شخهياث اؾخظ٧اعيت ( :)personnages anaphoresوَظا الىىٕ مً الصخهياث ٦ما يغي َامىن ج٩ىن ٞحها مغظٗيت اليؿ ٤الخامللٗمل هي التي جدضص َىيتها خيض ج٣ىم َظٍ الصخهياث صازل اإلالٟىّ بيسج قب٨ت مً الاؾخضٖاء والخظ٦حر بإظؼاء ملٟىْيت
وطاث ؤحجام مخٟاوجت ووْيٟتها جىٓيميت وجغابُيت باألؾاؽ.
ج٣ىم م٣اعبت هامون للصخهياث ٖلى زالزت مداوع ،ألاو ٫يخٗل ٤بمضلى ٫الصخهيت والشاوي يخٗل ٤بضا ٫الصخهيت،ؤما الشالض
ٞيخٗل ٤بمؿخىياث الخدليل ٞةطا ما ّ
ٖضث الصخهيت مضلىال ٞان الٗمليت َىا جخٗل ٤بضاللت يىلضَا الىو ومً زم يٟؿغَا
ال٣اعتٞ .اإلاضلى ٫مد٩ىم بيض ال٣اعت ،ويغي َامىن ؤن الصخهيت وخضة صالليت بها جىمى ٖلى َى ٫الىو وَظا ما يغاٍ اٚلب
الؿيمياثيحن «إ ا ؿهل فاضغ ثقوم املحمو ت املذحلفة بملئ ا با فعاى واللفات ،إن الص لية ي زائما وليس ألارط
الؼياقي (ال رلي ع الس ت الؼيا ية السادل /هلية) ووـاي اػحصماضي يقوم ب القاضئ ،وإشا اعحبرها الص لية ز
ي هط إ مً د ى ّ
زاى هو مجموعة
ف ا بصلو و ؿو ثذحل عً لو ا مسلو هىا وعط أن املسلوى ء مذحل
مً ؿاضات ال يمنً أن ثنون ػمة ،فالص لية ثنون بمثابة زاى "مً حي إ ا ثحذص عس أػماء أو كفات ث م
هويت ا" »(.)13
ٞخدضيض َامىن للصخهيت ليـ ؤصبيا مدًا «وإهما هو مطثبٍ أػاػا بالوظيفة الىحوية ال ثقوم ب ا الص لية زادل
الىم حي يلحقي عىسه مفهوم الص لية بمفهوم الع ة اللغوية ي جي فاضغا ويمح ئ بالس ت عس اية طاءثىا
للىم»(.)14ويغي لوثمان ( )yourilotmanفي جىاوله للصخهيت بإجها ُ٢ب يٛظر الىو ببييت زانت طاث ظىَغ صاللي بدذ،
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ٞمؿخىي الخجلي ٦ما يغي ال يٟيضها بمٗاعَ ًٖ ٝظٍ الصخهيت٧،ىن الىٓغة ؤلاؾدكغا٢يت ٖلحها جب٣ى ؾُديت تهخم ب٩ل ما َى
ؾُخي ،ل ً٨الؿعي بلى ٞهم مؿخىاَا آلاوي يجٗلىا هخدغي ّ
الض٢ت في الىٓغ ٞحها و في وظىصَا الٗمي ٤وجضاٖياتها اإلاسخلٟت خيض
يغي – لىجمان -بًغوعة اؾخدًاع ٖىهغيً ؤؾاؾحن(:)15
 البٗض الضاللي ؤوال؛ ٞالىو يخدضص مً زال ٫ال٩ىن الضاللي الظر ياَغٍ. وٖالم الصخهيت زاهيا ٞال يم ً٨ؤن وكيض ٧ىها صالليا صازل هو ؾغصر في ٚياب الؿىض الظر ي٣ىم ٖليه ال٩ىن وَظا الؿىضَى الصخهيت.
و٢ض محي لىجمان بحن الصخهيت والٗامل ،خيض ّ
يٗغَ ٝظا ألازحر ب٩ىهه مىب٘ الٟٗل وؤنله ،بهه الخجؿيض اإلاُل ٤للٟٗل ،في خحن
يهىع الصخهيت ٖلى ؤجها مجغص ؤصاة مدغ٦ت للخىٟيظ ...وهديجت لظلٞ ٪ةن الٗامل ٖىض لىجمان ؤعقى مؿخىي ومغجبت مً
الصخهيت ٞهى يٗبر ًٖ الٗٓمت التي ججؿضَا الخجغبت ؤلاوؿاهيت في قمىليتها ٞيما يجض الصخهيت في نىعة مهٛغة للٗامل
لضعظت ؤهه ي٣ؼمها ٧ي ج٣ترب مً جهىع اإلاخل٣ي الؿاطط ويم ً٨جلخيو جهىعٍ و ٤ٞالترؾيمت الخاليت(:)16

بنية داللية مجردة

نص بال مبنى

فعل  -فاعل

نص ذو مبنى

الشخصية

الشخصية

جتميع
الصفات

جتميع
السلوؾ

تجميع األفعال

التحقق
النصي
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 البيية الفىية للىم الؼطزي عىس لوثمانًاض الحٌبيقي:
 مسلوى الص لية وزالها ي هم "مل واحس وحنم ":جخمحي اإلاؿغخيت بهيمىت الجاهب ال٣ىلي الخىاعر ٖلى الجاهب الؿغصر َظا ألامغ هلمؿه في مؿغخيت "٧ل واخض وخ٨مه" وبن ْهغث
ر ّ
البساع) بط ّ
حٗض َظٍ الصخهيت مهضعامهما مً مهاصع الٗمليت ؤلازباعيت وطل٪
مالمذ ؾغصيت في ظاهب مهم مً شخهيت الغاو (
بخ٣ضيمها ؤ٦ثر مٗلىماث خى ٫ؾحروعة ألاخضار زم ما جلبض ؤن جتر ٥مجاال واؾٗا للصخهياث ألازغي للخىاع ٞيما بيجها والخٗبحر
ًٖ هٟؿها بىٟؿها ،ولٗل ما يلٟذ اهدباٍ اإلاخل٣ي في اإلاؿغخيت أػماء الصخهياث ،وَى ظاهب مهم في جدليلها وٞهمها باٖخباعَا
صالا ومضلىال (بيية ػٌحية ،و يية عميقة) ،خيض يكحر ٞيليب َامىن في خضيشه ًٖ الصخهيت وونٟها ّ
باجها«ثحذص عس
أػماء أو كفات ث م هويت ا».
ل٣ض اؾدىض "(مامي)" في ؤٚلب ؤٖماله ٖلى جىْي ٠الترار ألاؾُىعرٞ،جاءث شخهياجه جغازيت وؤؾُىعيت ٚىيت بضالالتها ٞهي
عمؼيت مً الُغاػ ألاو ٫و٧ل شخهيت مجها جمل ٪صالالث زانت واٗ٢يت ؤو مم٨ىت وفي الى٢ذ هٟؿه ّ
حٗض وظها مً وظىٍ الخجغبت
ؤلاوؿاهيت الٗامت ،ل٣ض وي٘ (٧ا٧ي) في مؿغخيخه ؤؾماء ميسجمت ومىاؾبت للصخهياث ٞهي جد ٤٣للىو م٣غوثيخه ومخابٗخه،
وللصخهيت اخخماليتها ووظىصَا الٟجيٞ ،األؾماء بقاعاث ؾيمياثيت صالت ٖلى ظىَغ الصخهياجىهي:
ّ
ش لية (البذاض) -بدكضيض خغ ٝالخاء-؛ والبساع عظل يبي٘ البسىع في ألاؾىا ١وألاػ٢ت وييخ٣ل مً م٩ان بلى م٩ان ييكغ عاثدت
البسىع ويداصر الىاؽ ويؿإٖ ٫جهم ،وفي الليل يؿامغَم ويغور لهم خ٩اياجه وؤ٢انيهه الكٗبيت ،ولٗل ال٩اجب اؾخٗان
بصخهيت البساع (الغاور) ووؾم ؤٗٞالها ب٩ل ما َى ظميل وزحر وممضوح،ليهبذ بلى ظاهب طل ٪يمً نىعة مسالٟت ومىاً٢ت
لبٌٗ شخهياث اإلاؿغخيت.
(جبوض)  :ازخاعٍ (٧ا٧ي) م٣ابل اؾم )حميسي) َظٍ ألازحرة مإزىطة مً ٧لمت الشىاء ؛ خيض ناع مدمىصا٣ٞ ،ض اؾخدمض الىاؽ
بةخؿاهه بلحهم ٞاؾخىظب ٖلحهم خمضٍٞ ،هى ٦شحر الخها ٫الخميضة ومً َىا ٖال ٖلحهم ليخجبر ويخ٨بر ٞإنبذ ظبىع (حميسي
املحجبر) الظر يٗيل وؾِ بَغاء اإلاجخم٘ له واإلاضح ب٣ضعاجه وماله ؤو ألر شخيء يخٗل ٤به،
ش لية (الجوهط):ظاء بما يدمله مً صالالث ٖمي٣ت ٞهي جمشل بُل الخمؼ ١البُل الًاج٘ في مخاَاث الخياة ،يجابه الخيباث
خيض ازخاعث َظٍ الصخهيت ؤلاهخداع ليـ َغوبا مً واٗ٢ها ب٣ضع ما َى شجاٖت .و٢ض وْٟه (٧ا٧ي) ٢انضاٞ ،الجىَغ :مً
الجىاَغ ؤو ٧ل ما يؿخسغط مىه شخيء ييخ ٟ٘به ،ال ي٣بل الاه٣ؿام وبطا اه٣ؿم يبهذ بغي٣ه ويهبذ ؤقخاجا وَى خا ٫الجىَغ
بهٟاث البراءة الهاٞيت ،و٧ان ّعصَا إلاا جدُمذ َمىخاتها بةجهاء ٧ل شخيء ّ
ٞةما ج٩ىن ؤو ال ج٩ىن.
اػم (الؼعسي )٨ٖ :ـ مضلىله جماما وعبما ازخاعٍ (٧ا٧ي) بهظا الاؾم مً باب (الته٨م) ٞالؿٗضي مكخ ٤مً الؿٗاصة وبالٗاميت
(الؿٗض) يٗجي الخٔ وفي َظٍ الخ٩ايت لم جَ ً٨ظٍ الصخهيت مدٓىْت بسؿغاجها ٧ل شخيء.
ويإحي اػم (هقوغ) -زاصم الخاط ظبىع ٖ -اػب عٚم ٦بر ؾىه ،شخو جاب٘ الخ ٤يٛحر عؤيه م٘ ٧ل مىظت ألهه ال يمل٢ ٪ىة
اإلاٗاعيت او ختى بإ٢ل الاخخماالث ،عوح الخدضر وَى مُالب بالُاٖت وخؿب ٦ما يكحر بلى طل ٪اؾمه ومشله ال٩اجب بالىا٢ىؽ
اإلاهىىٕ مً الخكب ؤو الخضيض الظر يًغبىن به لئلٖالن ًٖ و٢ذ الهالة؛ ؤر َى قبيه بالجغؽ الظر يغن و٢ذ الخاظت بليه،
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ؤما ًٖ شخهيت ٧ل مً ؾليمان وػوظخه ٣ٞض ط٦غ (٧ا٧ي) اؾم الؼوط ؾليمان ولم يظ٦غ اؾم ألام للضاللت ٖلى الٛياب وؾليمان
شخهيت ػثب٣يت ال يشبذ ٖلى خا ٫ويخدغ ٥بديض ال يمؿٞ ٪هى ٧الؿم ٢اجل لٛحرٍ ختى ا٢غب الىاؽ بليهٞ ،لى ٢الذ ػوظخه ال
ل٩اهذ ّ
ججغٖذ مغاعة الؿم.
و٢ض وْ ٠ال٩اجب شخهياث ؤزغي ٚحر عثيؿت ل ً٨لىالَا إلاا ٖضث اإلاؿغخيت ؤؾُىعة وهي ش لية الجً والظر ٢ؿمه
ال٩اجب بلى زالزت ؤ٢ؿام (ظً ألاعى ،ظً البدغ ،ظً الؿماء) ٞجً ألاعى للضاللت ٖلى الُب٣ت الكٗبيت الٗاصيت وٚحر إلاشٟ٣ت،
وظً البدغ للضاللت ٖلى الُب٣ت اإلاخٗلمت وليؿذ باإلاشٟ٣ت في ؤمىع الخياة ،ؤما ظً الؿماء ٞللضاللت ٖلى الُب٣ت الخا٦مت والتي
يجؿضَا ال٣اضخي الظر يد٨م ٖلى الىاؽ وَى (ؾ٨غان) للضاللت ٖلى ٚياب جد٨يم الٗ٣ل (الغقىة في اٚلب خاالتها واإلآلىمحن في
السجً) ٞل ٟٔالجً بهٟت ٖامت ظاءث للضاللت ٖلى ؤن الىاؽ الضازل ٞحهم يؿختر بهم ٞي٣ا(٫ظىىن) ؤو (قياَحن) ٞهي ه٣يٌ
اإلاالث٨ت.
 -2املؼحو الؼماجي (الع مي) للص ليات وأهواعها:
ججؿض الصخهياث خًىعَا ال٨مي والىىعي مً زال ٫خىاعاتها ٞبىاؾُتها جخساَب ٞيما بيجها وًٖ َغي٣ها حٗبر ًٖ خاالتها
وعٚباتها ومىاٟ٢ها بػاء ألاقياء التي حٗغى ٖلحها بما ٞحها اإلاساَىن ؤهٟؿهم )17(.وللى٢ى٦ ًٖ ٝشب ًٖ َظٍ الجىاهب ه٣ترح
ظضوال هدب٘ ٞيه جغجيب الصخهياث الغثيؿت خؿب ْهىعَا ٖلى مؿغح ألاخضار مً خيض م٣ىماث َىيتها وزهاثهها وؤخىالها:
املحاوض

مقومات الهوية ألاػاػية

ال لائم

الص ليات
ػم

الجيؽ

البذاض

البذاض

شلط

با محجوى

جبوض

جبوض

شلط

ثاجط

ألاحواى

مازية

معىوية

الؼً

الجؼم واملاى

الثقافة وألاد ق

/

/

ش لية حنيمة مح رمة
محفهمة

55ػىة

رطي

مىافقً ،ما  ،ؿطيط

الىقس والس طية وكياغة الحنم و مثاى

مً الؼعي ا العواج ا

كٌسام بالوا

(حميسي)
الجوهط

الجوهط

أهث

/

أضبعة عـط
ض يعا

فحا كغير وجميلة،
بالغة

غير م جبة ،مذللة
وفية ،شجاعة

ثطفى العواج مً جبوض وث ل مذللة
لؼعسي إ أن ثو حسا لحيات ا

ػعسي

ػعسي

شلط

حط ي بٌاى

/

فقير

ػنير (حـايش ) غير
جسي ي ثلطفاث

يخيم يعيف ظطو كعبة يملو حلوى
ولم يحاوى البح ع ا

هقوغ

هقوغ

شلط

دازم جبوض

/

لهل

عاظب ضغم لبر ػى
هعي الص لية

بولها ي

ػليمان

ػليمان

شلط

/

/

فقير

محصبصب ضاء ،أهاوي

ألام

/

أهث

/

/

/

ثقليسية دير  ،ضاض ة
وامط جبوض
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 /2مطجعيات الص ليات ي "مل واحس وحنم "
أ -ش ليات مطجعية  :personnages référentialsويىضعط يمجها شخهياث ؤؾُىعيت ( ّ
الجً) وهي ٚحر (واٗ٢يت) مً الٗالم
الٛيبي ،وشخهياث طاث مغظٗيت اظخماٖيت جخمشل في شخهيت ( ّ
ظبىع) طل ٪الصخو اإلادؿلِ واإلادب للخمل( ٪الٓلم)،
ّ
الخدؿغ ٖلى ييإ ابىتهما بؿبب جل ٪الٓغو ٝالاظخماٖيت الهٗبت التي
وشخهيت (ألام )و(ؾليمان) و التي جمشل ٖاَٟت
يٗيكىجها (الفقط) و٦ظل ٪بؿبب ؤهاهيتهما ومهلختهما الصخهيتّ ،
٩ٞل َظٍ الصخهياث اإلاظ٧ىعة آهٟا حٗبر ًٖ ْىاَغ
اظخماٖيت مخٟكيت في واٗ٢ىا اإلاٗيل،ومً َىا يم ً٨ان هُلٖ ٤لحها اؾم شخهياث مغظٗيت..
البساع( طاث الىْيٟت ّ
ب-ش ليات إؿاضية (واكلة)  : personnages Embrayeursولٗل ما يمشلها َىا َى شخهيت ) ّ
الؿغصيت
التي حكحر بلى بيضيىلىظيت ال٩اجب ((٧ا٧ي)) ّ
وجىظهاجه وهٓغجه بلى ً٢ايا اإلاجخم٘ والتي ؾاٚها ال٩اجب بهٟت ازخالٞيه ًٖ باقي
الصخهياثٞ ،هي وبن ْهغث ٖبر ٞتراث  ِ٣ٞبال ؤن خًىعَا ٧ان ٢ىيا في اؾخمغاع الخضر وجد٣ي ٤الٟغظت اإلاؿغخيت
باؾخسضام ما يؿمى الؿغص اإلا٣هىص٦،ما يمشلها شخهيت (ه٣ىؽ) طاث "الىْيٟت الازخالٞيت  "fonctionnalité différentilleمبرمجت
ألصاء صوع جغبُه ٖال٢ت بصخهيت ؤزغي (جبوض) وشخهيت (البذاض ) أيواٞ ،هظٍ الصخهياث ؤلاقاعيت ّ
جمحي بحن ال٣يم اإلاغٞىيت
اإلامىىٖت (طاث الُاب٘ الؿلبي) وال٣يم اإلاشمىت – اإلا٣بىلت( -طاث الُاب٘ ؤلايجابي).
ط -ش ليات إػحصماضية  »personnages anaphoresماهدٚاثبت في َظٍ اإلاؿغخيت.
 -3الص ليات وال ٌاب ال ا ي/دٌاب امل ل :
بطا جإملىا زُاباث الصخهياث مً ػاويت الٗال٢ت اإلام٨ىت ٞيما بيجها ؤم٨ىىا ؤن ههل في الجهايت بلى اؾخسالم زُاب اإلاال٠
زهىنا وؤن زُاب َظا ألازحر ما َى بال زالنت جغ٦يب لهغإ الخُاباث صازل اإلاؿغخيت ،ومً زال ٫ال٣غاءة ألا٣ٞيت جبحن ؤن
٧ل شخهيت ججؿض زُابا مخمحيا ويم ً٨ؤن هلخو طل ٪مً زال ٫الجضو ٫آلاحي:
الص ليات

هوعية ال ٌاب

البساع

زُاب الخ٨مت

ظبىع

زُاب الدؿلِ/الؿيُغة

الجىَغ

زُاب اإلاىاظهت

ؾٗضر

زُاب العجؼ

ه٣ىؽ

زُاب الخبٗيت

ؾليمان ػوظخه

زُاب اإلاهلخت/الاههيإ

الجً

زُاب الُب٣اث

مً زال ٫جدبٗىا لخُاباث الصخهياث في الىاعصة في اإلاؿغخيت بةم٩اهىا جدضيض ؤ٦ثر الخُاباث خًىعا وظٗلها ٦ىُ٣ت اهُال١
ّ
لخدضيض الٗال٢اث ،وهي زُاب الدؿلِ والؿيُغة ،والظر يمشله (ظبىع) ،وزُاب اإلاىاظهت الظر جمشله (الجىَغ) ٞةطا اجسظها
زُاب ٧ل مً (ظبىع) و (الجىَغ) ٦ىُ٣ت اهُال ١يم ً٨ؤن هغنض بيياث ٖالث٣يت جد٨مها اإلاداوع الخاليت:
ّ
 -مدىع الدؿلِ :ويد٨م الٗال٢ت بحن ظبىع وباقي الصخهياث.
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 مدىع الٟكل :ويد٨م الٗال٢ت بحن ظبىع والجىَغ. مدىع اإلاىاظهت :ويد٨م الٗال٢ت بحن الجىَغ ووالضاَا مً ظهت وظبىع مً ظهت زاهيت. مدىع الخالم :ويد٨م الٗال٢ت بحن الجىَغ وواٗ٢ها.و٧ل مدىع مً َظٍ اإلاداوع يغجبِ بمٓهغ نغاعي مٗحن بحن زُاب الدؿلِ الظر يمشله (ظبىع) وزُاب اإلاىاظهت الظر جمشله(
الجىَغ ) وبحن ؾاثغزُاباث الصخهياث ألازغي وَظا الهغإ ج٩ىن هديجخه ايجابيت ؤخياها وؤخياها ؤزغي ؾلبيت ٦ما يصخو
طل ٪الجضو ٫آلاحي:
ظبىع

مداوع الٗال٢ت

الجىَغ

الدؿلِ

الٟكل

+

-

اإلاىاظهت

الخالم

+

+

ّ
ال٣ىة ،ألامغ الظر يلػي ؤمامه باقي الخُاباث الخايٗت له ّ
ٞجبىع باهُال٢ه مً مى ٘٢الدؿلِ ي٩ىن ناخب ّ
ٞالهغإ
وي٣ىيها ،
ّ
في البضايت ٧ان لهالخه ،بيىما ما عبده في مدىع الدؿلِ والؿيُغة ،هلخٔ ؤهه يسؿغٍ في اإلادىع الشاوي -مدى اإلاىاظهتٞ -ديىما
ّ
ّ
ؤعاص زُاب اإلاىاظهت جد٣ي ٤الظاث ومىاظهت َظا ألازحر ،جغجب ًٖ طل ٪مدىع ظضيض َى مدىع الٟكل َ .ظا الخىافي والخ٣ىيٌ
ّ
الظر يبجى ٖلى ؤه٣ايه زُابا بضيال ييؿل بحن زىايا ّ
ّ
ويدؿغب ٖبر ٢ىىاث الهغإ وَى
الىو
اإلاخباص ٫بحن َظٍ الخُاباث َى
زُاب جد٣ي ٤الظاث مً َغ ٝزُاب اإلاىاظهت (الجىَغ) ،التي خاولذ جد٣ي ٤الٗضالت بىٟؿها والشىعة يض الٓلم مً زال٫
مدىع الخالم (ؤلا٢ضام ٖلى الاهخداع) ،خيض صخغ الخُاب الشاوي زُاب الدؿلِ ،وَظا ما ؤعاص ال٩اجب((٧ا٧ي)) ؤن يىنله وَى
ػعٕ الخ٣ض وال٨غاَت يض ٧ل هٓام مؿدبض وْالم مً زال ٫جد٣ي ٤الظاث والخدغع مهما ا٢خًذ الٓغو ٝختى ولى ٖلى خؿاب
الخطخيت بإٚلىاألقياء.
الهىامل:
 2007د.ط ص.81:
()1ػظبو انذٌٍ أثى انؼال :آنٍخ انتهقً فً دسايب تىفٍق انحكٍى ،انهٍئخ انًظشٌخ نهكتبة،
()2شكشي ػجذ انىهبة :انُض انًغشحً – دساعخ تحهٍهٍخ ألطىل انكتبثخ انًغشحٍخ وانتؼشٌف نهًأعبح اإلغشٌقٍخ
 ،1997ص.51
انًكتت انؼشثً انحذٌج اإلعكُذسٌخ ،د ط
()3انًشجغ َفغه ،ص51
()4آٌ اوثشعفٍهذ:قشاءح انًغشح ،تش:يً انتهًغبًَ ،يطبثغ انًجهظ األػهى نآلحبس د.ط ،د.د ،ص.141
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()5ػظبو انذٌٍ أثى انؼال ،آنٍخ انتهقً فً دسايب تىفٍق انحكٍى ،ص.81
()6انًشجغ َفغه :ص.82
()7سثؼٍخ سوٌقً :عًٍٍبئٍخ انؼاليخ فً انًغشح انجضائشي أدثبء انًظهش نشضب حىحى أًَىرجب يخطىط يبجغتٍش
 ،2011ص.86
- 2010
جبيؼخ ثبتُخ.
()8عؼٍذ ثٍ كشاد:عًٍىٌىنىجٍب انشخظٍبد انغشدٌخ (سواٌخ انظشاع وانؼبطًخ انختبيٍخ ًَىرجب) ط  ،1ػًبٌ ،داس
،2003ص.49
يجذالوي،
 2002د .ط ،ص.21
()9جهبد ٌىعف انؼشجب:عًٍٍبئٍبد انشخظٍبد فً انقبهشح انجذٌذح.نُجٍت يحفىظ،
(َ)10بدٌخ ثىشفشح:يؼبنى عًٍٍبئٍخ فً يضًىٌ انخطبة انغشدي ،داس األيم نهطجبػخ وانُشش وانتىصٌغ ،د.ط ،د.د ،ص
.81،80
()11حغٍ ثحشاوي ،ثٍُخ انشكم انشوائًَ :قال ػٍ صوسو َظٍشح ،عًٍٍبء انشخظٍخ فً سواٌخ حبسعخ انظالل،
نىاعًٍُ األػشد ،يجهخ انؼهىو انغُغبٍَخ ،ثغكشح ،ص216
.217
()12فٍظم األحًش يؼجى انغًٍٍبئٍبد ،ص
.218
()13انًشجغ انغبثق ،ص:
()14آعٍب جشٌىي:عًٍٍبئٍخ انشخظٍخ انحكبئٍخ فً سواٌخ انزئت األعىد نهكبتت حُب يٍُب ،يجهخ انًخجش ،أثحبث فً انهغخ
 ،2010ص.4:
واألدة انجضائشي ،جبيؼخ يحًذ خٍضش ثغكشح ،انجضائش ،انؼذد انغبدط،
(َ)15بدٌخ ثىشفشح :يؼبنى عًٍٍبئٍخ فً يضًىٌ انخطبة انغشدي ،ص.82:
()16انًشجغ انغبثق:ص83:
()17حغٍ ٌىعفً :قشاءح انُّض انًغشحً ،ص.30
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بخهاثيت ّ
ّ
ّ
صالليت
الهىحي في ؾىعة مغيم  -صعاؾت
اإلاُ٘٣
عع عسهان أحمس ّ
زّ :
ععت ،م:هطمين غالب أحمس
جامعة ظادو/لوضزػحان  -العطاق  /ؼم اللغة العط ّية
امل م
َ
ًا
ًا
جىاو ٫البدض مً زال ٫ؤلاخهاء واٖخماص اليؿب ّ
ّ
الهىجيت ٖضصا ؤو هىٖا بالؿيا،١هظ٦غ
اإلائىيت في ؾىعة مغيم عبِ اإلا٣اَ٘
مً طل ٪ؤن اإلا٣اَ٘ اإلاٟخىخت وعصث في الؿى عة بىىٖحها  :ال٣هحرة (م م ) ،والُىيلت (م م م ) بك٩ل ٖام بيؿبت
(،)%66.02مجها ( )%42.75للم ُ٘٣ال٣هحر (م م) ،و ( )%23.3للم ُ٘٣الُىيل (م م م)  ،ووعصث اإلا٣اَ٘ اإلاٛل٣ت بإهىاٖها
الشالزت :الُىيل (م م م) واإلاخماصر في الُى( ٫م م م م ) واإلاىخهي بهامخحن(م م م م ) في الؿىعة بك٩ل ٖام بيؿبت
(٩ٞ، ) %33.97اهذ وؿبخه اإلا( ُ٘٣م م م ) ٞحها هي (، )%33.6ؤما اإلا( ُ٘٣م م م م ) ٩ٞاهذ وؿبخه ( ،)%0.34واإلاُ٘٣
ًا
(م م م م ) ٧اهذ وؿبخه  ،%0.04ومجحئ وؿبت اإلا٣اَ٘ اإلاٟخىخت بًٗ ٠وؿبت اإلا٣اَ٘ اإلاٛل٣ت ج٣غيبا هاؾب ظى الؿىعة
الظر يٟيٌ بالغخمت ويٗبر ًٖ الا هٟخاح  ،ؤما اعجٟإ وؿبت اإلا٣اَ٘ ال٣هحرة (م م) في الؿىعة بيؿبت ٦بحرة (ٞ )%42.75بضا
مخىاؾبا والاي٣إ في الؿىعة مً زال ٫الٗغى ال٣هصخي لل٣غآن ال٨غيم في الؿىعة  ،ومً زال ٫الىٓغ في الٟىانل و اإلا٣اَ٘
ّ
الهىجيت للؿىعة يبضو ؤجها مُاب٣ت لٟدىاَاٞ ،جمي٘ ٞىانل َظٍ الؿى عة ماٖضا الٟىانل اإلادهىعة بحن آلايخحن ()40 -34
مىتهيت بم٣اَ٘ مٟخىخت َّ ،
و٦إجها حك٩ل في َظا اإلاى ٘٢هُ٣ت اؾتراخت واعج٩اػ ؛ لدؿخإه ٠عخلت اإلاض والاهٟخاح مً ظضيض ختى
جهايت الؿىعة ال٨غيمت
ال٩لماث اإلاٟخاخيت  (:اإلا ُ٘٣الهىحي  ،ؾىعة مغيم  ،الهىامذ  ،اإلاهىجاث  ،اإلا ُ٘٣ال٣هحر  ،اإلا ُ٘٣الُىيل  ،اإلا ُ٘٣اإلاٛل٤
 ،اإلا ُ٘٣اإلاٟخىح  ،م م  ،م م م  ،م م م) .

This research tackles the syllabic sounds according to number of sounds and quality. This research studies the
link of syllabic sounds in number and quality to context via statistic analysis and percentages.
In Mariam Surah (chapter). For example ,open syllables occur as CV which is short and CVV which is long
.Generally ,the open syllables occur with 66.02% .the short ones CV occur with 42..75% , whereas long ones CVV
take place with 23.3% . As for closed syllables, they are found as CVC, CVVC, CVCC with 33.7% in general.
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With regard to ( CVC ) syllables, the percentage is 33.7% , while the percentage for (CVVC) is 0.34% .As for the
syllables (CVCC),the percentage found to be 0.4% .The occurrence of the open syllables are twice as the closed
ones. This means that, this occurrence comes in compatibility with the merciful and opening nature of this Surah.
With regard to (CVC) syllables, the percentage is 33.7% , while the percentage for (CVVC) is 0.34% .As for the
syllables (CVCC) ,the percentage found to be 0.4% .The occurrence of the open syllables are twice as the closed
ones. This means that, this occurrence comes in compatibility with the merciful and opening nature of this Surah.
The high percentage occurrence of the short syllables (CV) which is 42.75% coincides with the rhythmic nature
of the Surah. This reveals through the nature of narration in the Glorious Quraan.
A close look at the spaces and syllables reveal that they compatible with the contents of these Surahs. All these
spaces between (34-40) are ended with open syllables as if they were forming a rest and supporting point to start
again the trip of lengthening and opening newly till the end of the glorious verse.
املقسمة
ُ ُ
ًا ّ
وؤَميت ٖىض الٗغب ،و٢ض خٓي َظا الٗلم باَخمام ٦بحر؛ إلاا جلٗبه ألانىاث مً صوع
يٗض ٖلم الهىث مً ؤقض الٗلىم ؤنالت ِ
ًا
الىٓام ّ
عثيـ في ا٦خماّ ٫
الخىانلي بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ البكغر ،واهُال٢ا مً ٧ىن ال٣غآن ال٨غيم اإلاعجؼة الخالضة التي هؼلذ
ُ
ًا
نىجيا  ،ولبيان ٖٓمت َظا ال٨خاب خاولىا ال٨ك ًٖ ٠اعجباٍ صاللت اإلا٣اَ٘ الهىجيت ّ
٦ما ؤو هىٖا
ٖلي عؾىلىا ال٨غيم هؼوال
بالؿيا ١مٗخمضيً في طلٖ ٪لى ؤلاخهاء الض٢ي ٤واليؿب اإلائىيت التي ُب ّجي ٖلحها الخدليل ،ألجها ألاص ١في هٓغها مً ألاٖضاص ،
ٞهي م٣ياؽ يُٗي نىعة واضخت ال حُٗحها الاع٢ام هٓغا الزخالَ ٝى ٫آلاياث وبالخالي ٖضص ألانىاث ٞحها  ،وظاء البدض في
اإلا ُ٘٣مً خيض وؿبخه هىٖا ؤو ٖضصا  ،وبيان صاللت اعجٟإ ؤو اهسٟاى ٧ل هىٕ وؤزغٍ في الؿياّ ١بما في آلايت الىاخضة ٢ياؾا
بب٣يت اإلا٣اَ٘ ٞحها  ،ؤو في آلايت ٢ياؾا بب٣يت اإلا٣اَ٘ في مجمىٖاث الؿىعة  ،ؤو الؿىعة ٧لها  ،وطل ٪بىاء ٖلى ج٣ؿيماث
الؿىعة بلى م٣اَ٘ ؤو مجمىٖاث  ،والبض ؤن هظ٦غ ؤهىا اٖخمضها في بدشىا عوايت خٟو ًٖ ٖانم التي ٦خب بها اإلاصخ٠
الكغي ٠في ؤٚلب ألامهاع الاؾالميت ،والؾيما ؤهىا وظضها ؤجها ألا٢غب بلى الاعجاػ الهىحي مً زال ٫بدى ر ؾاب٣ت لىا في َظا
اإلاًماع *
 مهُلر اإلا ُ٘٣الهىحيّ
ّ
َّ
ّ
ُّ
بمهىث
مهىث اجب٘
ِ
يٗىص مهُلر اإلا ُ٘٣في الٗغبيت بلى (الٟاعابي ث َ339ـ) ٞ ،هى ؤو ٫مً ط٦غٍ في ٢ىله ٧((:ل خغٚ ٝحر ِ
ُ
٢غن به ))، 1و٢ض ؤصع( ٥ابً ؾيىا ث َ429ـ) َى آلازغ ؤع٧ان اإلا ُ٘٣ؤو خضوصٍ وهي  :الخغو ٝاإلاهىجت والهامخت ٦ما ح َؿ َّمى

ةعدنافأمحدعزت.
عز
*ينظر:ركايةحفصعنعاصم–در
ّ
اسةصوتيةيفجزءعم،دّ .
ّ
1ادلوسيقىالكبري،الفارايب1072/
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ّ
واإلاهىجاث بٟغٖحها الُىيلت و ال٣هحرة ؤو ٦ما ّ
ؾماَا الىداة بالخغ٧اث(َّ ،)1ؤما ابً ظجي (ثَ392ـ) ٞاؾخسضم مهُلر
اليىم ،
ِ
ًا
ًا
ٖغى يسغط م٘ الىٟـ مؿخُيال مخهال ّ ،
اإلا ُ٘٣بمٗجى اإلاسغط ب٣ىله  (( :ؤٖلم َّ
ٌة
ختى يٗغى له في الخل ٤والٟم
ؤن الهىث
َّ
ٞيؿمى اإلا ُ٘٣ؤيىما ٖغى له خغٞا  ،وجسخل ٠ؤظغاؽ الخغو ٝبدؿب
واللٞخحن م٣اَ٘ جشييه ًٖ امخضاصٍ واؾخُالخه ،
ّ
بال ؤنَّ
ازخال ٝم٣اَٗه))(،)2وٖلى الغٚم مً َّ
ّ
الهىحي الخضيض ،
ؤن مٟهىم ابً ظجي ال يغجبِ مً ٢غيب ؤو مً بٗيض بالضعؽ
٦شح ًارا مً الضاعؾحن يغون َّ
ؤن مٟهىم اإلا ُ٘٣مىظىص في ؤٖما ٫ابً ظجي ٞ ،حراص باإلا ُ٘٣في ٖباعة ابً ظجي َظٍ  ُ٘٢ :الهىاء ،
ّ ًا
ًا
َّ
الاخخ٩ا٦ياث ّ
ختى َّ
ّ
ّ
ويخدُٗ٢ ٤٣ه مً مسغط
يخ٩ىن (الخغ،)ٝؤو الهىث
ظؼثيا ٦ما في
الىٟ٢ياث  ،ؤو
ؤو و٢ىٞه ٧ليا ٦ما في
َّ
مٗحن  ،ؤو ٖىض مُٗ٣ه (،)3وج٨خمل ٨ٞغة اإلاٖ ُ٘٣ىض (ابً عقض ث َ595ـ)،وَى يؼاوط في الخٗبحر ًٖ مٟهىمه بمهُلخحن
البي) مً ظهت ؤزغي ،وَى بهظا ّ
يدضص (( َّ
مترا٣ٞحن َما ل( ٟٔاإلا )ُ٘٣هٟؿه مً ظهت  ،و لُّ ( ٟٔ
الؿ ّ
ؤن اإلا ُ٘٣يدضر مً
ِ
ّ
ّ
َّ
ُ ّ
ٗغٞه الضعؽ
اإلاهىث وٚحر
اظخمإ الخغٝ
اإلاهىث ))( ،)4ويؿخسضم (ابً عقض ث َ595ـ) اإلا ُ٘٣بضاللخه الٗلميت ٦ما ي ِ
ِ
ِ
الهىحي الخضيض  ،خيض ٢ام بخٗغيب مهُلر ُّ
ّ
ّ
ّ
اليىهاوي
الالجيجي ) )syllabeالظر يٗىص بلى اللٟٔ
الؿالبي الظر ه٣له مً ألانل
ّ ًا
ّ
ؾبا٢ا في َظا اإلاجا.)5(٫
الهىحي)ٞ ،هى بظلُ ٪يٗض
( )sullabaو٢ابله بمهُلر (اإلاُ٘٣
ٖلميا َّ
وماػا ٫حٗغي ٠اإلا ُ٘٣حٗغيٟا َّ
ٖاما يمشل نٗىبت ْاَغة َّؤمام الضاعؾحن يىبئ ًٖ َظٍ الهٗىبت ازخال ٝالٗلماء بلى خض
ّ
الهىحي اإلادٌ (،)phonetic aspectؤر :الىُ٣ي الٟٗلي ()antic illation
ملخىّ في َظا الكإنٞ ،مجهم مً هدا هدى الجاهب
وآزغون اٖخمضوا الجاهب الٟىهىلىاي ( )phonologicalمٗياعا للخ٨م(.)6
ومً ؤَم حٗغيٟاث اإلا ُ٘٣ؤ٧ىؾدي٨يا ((:جخاب٘ ػمً زابذ مً ألانىاث ال٨الميت ،جدخىر ٖلى ٢مت واخضة مً الىيىح ؤو
ًا
ًا
ًا
البروػ))( ،)7ؤو ُ٢إ مً َّجياع ال٨الم يدىر نىجا مُٗ٣يا طا حجم ؤٖٓم ،مداٍ بُ٣اٖحن ؤيٗ ٠ؤ٧ىؾدي٨يا ( ،)8ؤو ؤنٛغ
وخضة في جغ٦يب ال٩لمت ( ، )9ؤما ٞىهىلىظيا ّ
ٞيٗغ ٝاإلا ُ٘٣با لىٓغ بلى ٧ىهه وخضة في ٧ل لٛت ٖلى خضة ،ولهظا ٞةن الخٗغي٠
ًا
(،)10ومما ٢يل في حٗغي ٠اإلاُ٘٣
الٟىهىلىاي الض٢ي ٤ال بض مً ؤن ي٩ىن زانا بلٛت مٗيىت ،ؤو مجمىٖت مً اللٛاث
الٟىهىلىاي :حٗغي ٠الضهماع٧ي َ(:يلمؿل (( :)11()٠الىخضة التي يم ً٨ؤن جدمل صعظت واخضة مً الىبر ))(َّ ،)1
ويٗغ ٝاإلاُ٘٣
2أسبابحدكثاحلرؼ84/
3سرصناعةاإلعراب6/1:
4علماالصوات،د.كماؿبشر506/

5التفكرياللساينيفاحلضارةالعربية263/
النظاـادلقطعيكداللتهيفسورةالبقرة22/
6
علماألصوات،د.كماؿبشر504/
7
8علمالصوتيات279/

9دراسةالصوتاللغوي285/

10

يُنظر:الداللةالصوتيةكالصرفيةيفذلجةاالقليمالشمايل:د.عبدالقادرعبداجلليل،71/دراسةالصوتاللغوي285/
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دراسةالصوتاللغوي286/

 12لويس هيلمسيلف ( )1965 -1899(Louis Trolle Hjelmslevالرائد األساسي لمدرسة كوبنهاغن اللسانية ،اقترح مقاربة شكالنية

لدراسة اللغة ،عرفت بـ (الغلوسماتكية( glossematicsأكد من خاللها على ضرورة خلق لغة عليا تكون وسيلة للتعريف العلمي .
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ٞؿيىلىظيا بإهه وكاٍ ظهاػ الىُ ٤يدهل ًٖ ج٣لو ٞجاجي لجهاػ الىٟـ جدبٗه هبًت نضعيت يدمله اإلاهىث الظر يك٩ل
هىاة اإلا ُ٘٣والهىامذ التي جخإل ٠م٘ بضايت الىبًت الهضعيت التي حك٩ل َىامل اإلاٞ ،ُ٘٣اإلا ُ٘٣بطن هبًت نضعيت
واخضة. 2
 - 2بييت اإلا ُ٘٣الهىحي
َّ
ّ
ويخ٩ىن مً (نامذ +مهىث ٢هحر )،مشل :ال٩ا ٝوخغ٦تها
الٗغبيت ؤق٩ا ٫وهي  :م٢ ُ٘٣هحر،
لبييت اإلا ُ٘٣في اللٛت
َ
َّ
ويخ٩ىن مً (نامذ +مهىث َىيل )،مشل :ال٩ا ٝو ألال ٠في (٧اجب)/٥(،ا ا =/
في(َ ٦خب)= ٥َ (،م م )،ومَ ُ٘٣ىيل مٟخىح،
َ
َّ
ويخ٩ىن مً (نامذ +مهىث ٢هحر +نامث )مشل :ألاصاة(٦م)/ / ٥(،م = م م م )  ،و َىا٥
م م م )،ومَ ُ٘٣ىيل مٟ٣ل،
ًا
َّ
مُٗ٣ان يغصان في الىُ ،٤في خالت الىٚ ٠٢البا ،وَما  :م ُ٘٣مضيض مٟ٣ل بهامذ  ،ويخ٩ىن مً (:نامذ +خغ٦ت َىيلت +
َّ
ويخ٩ىن مً (:نامذ +خغ٦ت
نامذ) ،مشل الىُ ٤بالٟٗل (٧ان)/٥(،ا ا /ن = م م ح م ) وم ُ٘٣مضيض مٟ٣ل بهامخحن،
٢هحرة +نامخحن)،مشل الىُ ٤ب٩لمت( ْ
٢ض ْع) ْ / /١( ،ص ْ /ع = م م م م)(.)3
يخ٩ىن مجها ال٨الم الٗغبي اإلاخهل ،و٢ض ج ٘٣ألاهىإ الشالزت َّ
واإلا٣اَ٘ الشالزت ألاولى هي الكاجٗت  ،وهي التي َّ
ألاولى في ؤو ٫ال٩لمت،
ؤو وؾُها ،ؤو آزغَاٞ ،ليـ مجها ما يسخو بمىي٘ ما مً ال٩لمتَّ ،
الىىٖان ألازحران ،ؤر الغاب٘ (م م م م ) ،
وؤما
ًا ًا
والخامـ(م م م م)٣ٞ ،ليال الكيىٕ وي٩ىهان في ؤوازغ ال٩لماث وخحن الى ،٠٢و٢ض يإحي اإلا(ُ٘٣م م م م)٢ليال ظضا في
ّ
ّ
الٗغبيت بإهه ()5ال يبضؤ بهامخحن ٦،ما ال يبضؤ بهىث مهىث ،و يبضؤ ب َّما
الهىحي في اللٛت
وؾِ ال٨الم (،)4ويخمحي اإلاُ٘٣
ُ
ُ
بهىث نامذ َّ
الهامذ اإلاهىث الظر يك٩ل بضايت اإلا ،ُ٘٣وييخهي بمهىث ٢هحر ؤو
الهىث
وبما بىه ٠مهىث ،ويدب٘
َىيل و َّبما بهامذ واخض ،وال َّ
يخ٩ىن مً نىامذ .ِ٣ٞ
َ - 3ى ٫اإلا ُ٘٣الهىحي
ًا
ّ
الهىحي َى ٫يٗغ ٝبإهه ((:ال٨م الؼمجي اإلاؿدىٟظ في هُ ٤الهىث ال٨المي م ٤صعا بإظؼاء مً الشاهيت ))(،)6وَى
وللمُ٘٣
ّ
َّ
الهىجيت
بال٨ميت ()quantityؤر ٖ :ضص الجؼثياث
مهُلر يكحر الى ألامض الٟحيياجي الظر يؿخٛغ٢ه الهىث الى ظاهب اعجباَه
ّ
الهىحي ،ويم٢ ً٨ياؽ الُى ٫بم٣ياؽ مً
واإلاضة( ،)durationؤر  :الؼمً الظر يؿخٛغ٢ه ًٖى الىُ ٤في بزغاط الجؼرء
ّ
ُ
ّ
ي٣ضم زالزت
ؤظؼاء ألا ل ٠مً الشاهيت (،)7ويٗخبر ظهاػ اإلاُيا ٝمً ؤًٞل ألاظهؼة التي زضمذ الهىجياث ألا٧ىؾدي٨يت ،وَى ِ
ًا
ًا
ؤبٗاص للمىظاث اإلاغؾىمت وهي  :الترصص ،والكضة ،والؼمً (،)8وَى ٫الهىث بما ان ي٩ىن َبيٗيا ؤو م٨دؿباٞ ،إنىاث اللحن
13

النظاـادلقطعيكداللتهيفسورةالبقرة27/
14 acuerse in phonetics:36

15يفعلماللغةالعاـ107/

16األصواتاللغوية،إبراهيمأنيس156/
 1علمكظائفاالصوات94/
7
 1علمالصوتيات340/

8

19يُنظر:دراسةالصوتاللغوي233/
 2الصوتياتالعربية183/
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َّ
ألاهٟيت ؤَى ٫مً ألانىاث الجاهبيت ،واإلا٨غعة ،زم جإحي
(الىاو ،والياء )بُبيٗتها ؤَى ٫مً ألانىاث ا لؿا٦ىت ،وألانىاث
ًا
َّ
(،)1واإلاُ٘٣
الاهٟجاعيت
ألانىاث الغزىة طاث الهٟحر ؤو الخٟي ،٠وؤ٢ل ألانىاث الؿا٦ىت َىال هي ألانىاث الىٟ٢يت ؤو
اإلاخىؾِ اإلاٛل( ٤م م م ) ؤَى ٫وؤ٢ىي مً اإلا ُ٘٣اإلاٟخىح (م م م ) ،وَظا يٗجي ان ا لؿمت الغثيؿيت للم ُ٘٣ال٣ىر
هي(الُى.)2()٫
 - 4صاللت اإلا ُ٘٣الهىحي في ؾىعة مغيم
وعصث اإلا٣اَ٘ اإلاٟخىخت في الؿىعة بىىٖحها ( :م م)و(م م م ) بك٩ل ٖام بيؿبت ( ،)%66.02مجها ( )%42.75للم( ُ٘٣م م)
،و( )%23.3للم( ُ٘٣م م م )  ،ووعصث اإلا٣اَ٘ اإلاٛل٣ت بإهىاٖها الشالزت (:م م م )و(م م م م )و(م م م م )في
الؿىعة بك٩ل ٖام بيؿبت (٩ٞ ،)%33.97اهذ وؿبخه اإلا( ُ٘٣م م م) ٞحها هي  ،)%33.6( :ؤما اإلا( ُ٘٣م م م م) ٩ٞاهذ
وؿبخه ( ،)%0.34واإلا( ُ٘٣م م م م )٧اهذ وؿبخه ( ، )%0.04ومجحئ وؿبت اإلا٣اَ٘ اإلاٟخىخت بًٗ ٠وؿبت اإلا٣اَ٘
ًا
اإلاٛل٣ت ج٣غيبا يىاؾب ظى الؿىعة الظر يٟيٌ بالغخمت ويٗبر ًٖ الاهٟخاح ،ويإحي اعجٟإ وؿبت اإلا٣اَ٘ ال٣هحرة (م م ) في
الؿىعة بيؿبت ٦بحرة ( )%42.75مخىاؾبا واي٣إ الؿىعة مً زال ٫الٗغى ال٣هصخي لل٣غآن ال٨غيم ٞحها ٞ ،مً زال ٫الىٓغ
ّ
الهىجيت للؿىعة يبضو مُاب٣تها لٟدىاَاٞ ،ج مي٘ ٞىانل َظٍ الؿىعة ماٖضا الٟىانل اإلادهىعة بحن
في الٟىانل واإلا٣اَ٘
آلايخحن )40 -34( :مىتهيت بم٣اَ٘ مٟخىخت َّ
،و٦إجها حك٩ل في َظا اإلاى ٘٢هُ٣ت اؾتراخت واعج٩اػ؛ لدؿخإه ٠عخلت اإلاض والاهٟخاح
مً ظضيض ختى جهايت الؿىعة ال٨غيمت(.)3
 - 5ؤمشلت جُبي٣يت لخىاٚم اإلا ُ٘٣الهىحي والؿيا ١في بٌٗ آلاياث ال٨غيمت في ؾىعة مغيم
ّ
يبضو الاعجاػ اللٛىر
الهىحي مً زال ٫اوٗام الىٓغ في اإلا٣اَ٘ الهىجيت آلياث الؿىعة وجىاٚمها م٘ الؿيا ، ١وال يؿٗىا
اإلاجا ٫لظ٦غَا ٧لها  ،ه٣خُ ٠بًٗا مجها:
ّ
الهىحي (م م م م ) في آلايت ألاولى {٦هيٗو} وهي آلايت الىخيضة في الؿىعة التي وعص ٞحها َظا اإلا ُ٘٣في
 /1هغي اإلاُ٘٣
ّ
ّ
صعط ال٨الم ٞ ،هى م ُ٘٣ال يغص بال في جهايت ال٨الم  ،و لم يغص َ٨ظا في ال٣غآن ال٨غيم بال مغجحن (: ِ٣ٞفي ؾىعة مغيم ،وؾىعة
الكىعي)،بل لم جخجاوػ وؿبت وعوصٍ في ٞىانل ال٣غآن ال٨غيم ( .)%0.4وبطا ما هٓغها في اإلاجمىٖت التي جخدضر ًٖ ازخالٝ
الىهاعي بكإن ٖيسخى ٖ-ليه الؿالم٣ٞ -ض يبضو لىا ؤن في وظىص َظا اإلا ُ٘٣في آلايت ألاولى ما يغبُها بهظٍ اإلاجمىٖت ويكحر بلى
ٌة
زهىنياث مسخلٟت ،وطل ٪مً زال ٫ألالٟاّ التي وعصث ٞحها و هي  ( :يمترونٞ ً٦ -ي٩ىن -نغاٍ مؿخ٣يم -يىم ٖٓيم-
ْال ٫مبحن -ال يامىىن -بليىا يغظٗىن).
َ
ْ
 / 2هلخٔ في آلايت الشاهيت { ِطُ ٦غ َع ْخ َم ِت َعِّب َْ َٖ ٪ب َض ٍُ َػِ ٦غَّيا}ما ييسجم والجى الٗام للؿىعةٞ ،ؿىعة مغيم هي الؿىعة الىخيضة التي
جبضؤ بالخضيض ًٖ الغخمت التي يىٗم هللا ؾبداهه حٗالى بها ٖلى ٖباصٍ ( ،)4وبطا ما اؾخصىيىا البؿملت اإلاُباع٦ت َّ
ٞةن لٟٔ
ًا
ًا
ؾبٗت وزمؿحن مىيٗا  ،و٧ان ههيب ؾىعة مغيم مجها ؾخت ٖكغ مىيٗا ،ؤر بيؿبت
(الغخمً) ٢ض ج٨غع في ال٣غآن ال٨غيم
ٍب
 2األصواتاللغوية،إبراهيمأنيس،145/كيُنظر:األصواتاللغوية،استيتية251/

1
2

 2السماتالصوتيةادلميزةيفاخلطابالشعري140/
 2مستوياتأسلوبيةيفسورةمرمي8/

3

24الداللةالنفسيةيفسورةمرمي74/
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ُ
(،)1وَىا جغؾم اإلا٣اَ٘ اإلاٟخىخت بيؿبت
جؼيض ٖلى ( ،)%28ولم جدٔ ّؤيت ؾىعة ٢غآهيت ؤزغي ختى بىهَ ٠ظا الٗضص
( )%66.63في آلايت ال٨غيمت ،وهي وؿبت جمازل وؿبت وعوص اإلا ُ٘٣هٟؿه في الؿىعة ٧لها وهي ( ،)%66.02وَظا الاهٟخاح َى
الظر يىاؾب ظى الغخمت في الؿىعة بهىعة ٖامتٞ ،غخمت هللا مؿخمغة وال جيخهي.
َ
ْ َ
َ
جىاؾب مض َاء (عبه) واإلاض في الىضاء بلٟٓت (هاصي) بمُٗ٣حهما اإلاخىؾُحن،
 / 3يبضو لىا في آلايت الشالشت { ِبط ه َاصي َعَّب ُه ِه َض ًااء ز ًِ ٟاّليا}
لترؾم لىا الىضاء ّ
َ
ومض الهىث واؾخمغاع الضٖاءٞ ،اإلا ُ٘٣اإلاٟخىح مشل ما وؿبخه
ًٞال ًٖ اإلاض في (هضاء) و(زٟيا) ؛
(،)%66.66وهي وؿبخه في آلايت الؿاب٣ت هٟؿها ،وخهلذ آلايت ال٨غيمت ٖلى ؤٖلى وؿبت للم ُ٘٣ا لُىيل اإلاٟخىح اإلامضوص في
الؿىعة ٧لها وهي،)%41.7( :وَى م٢ ُ٘٣ىر يدىاٚم في َظا مٗها في مىيىٖها وَى الىضاء .
َ َ َ ّ ّ َ َ َ ْ َ ْ ُ ّ َ ْ َ َ َ َّ ْ
ُ َ ُ
ًا
ؽ َق ْي ًابا َو َل ْم َؤ ُ ًْ ٦ب ُض َٖاث ََ ٪ع ّب َقً ٣اّليا } َّ
الغؤ ُ
ؤن لٟٓت (ق٣يا)
لخٔ في آلايت الغابٗت {٢ا ٫ع ِب ِب ِوي وًَ الٗٓم ِم ِجي واقخٗل
/4ي
ِ ِ
ِ ِ
َ َّ ًا
َّ
وعصث م٘ ٖيسخى ٖ -ليه الؿالم -في خحن وعصث لٟٓت (ٖهيا) م٘ يدحى ٖ -ليه الؿالم -والك٣ي :الظر ؤنابخه الك٣ىة ،ؤر
الؿعي (،)2و٦ثرة اإلا٣اَ٘ اإلاٛل٣ت (م م م ) بيؿبت ( )%40جدىاؾب وصاللت الجؼم في آلايت ،
الخغمان مً اإلاإمى ٫ويالِ ٫
ّ
الهىجيت (:م م م /م م /م م م ) التي يك٩ل اإلاُ٘٣
ًٞال ًٖ اؾخٗما ٫ؤصاة الجؼ م في التر٦يب (لم ؤ ) ً٦بم٣اَٗه
ّ
الهىحي اإلاٟخىح ٞحها وؿبت (ٞ ،ِ٣ٞ )%14.3هظا اإلا ُ٘٣ال يُٗي ٢ىة الجؼم اإلاُلىبت ،ويإحي ٖضم اهتهاء التر٦يب الشاوي
بم ُ٘٣نىحي مٛل ٤ميسجما و ٖضم الخغ٦ت ومخىاٚما م٘ الجؼم ،والىٓغ في وؿبت ا إلا٣اَ٘ اإلاٟخىخت في آلايت بىىٖيه البالٛت
ًا
جضعيجيا بخ٣ضم الٗمغَّ ،
و٢ل اليكاٍ اإلاخمشل بهما ،و يدىاٚم يخٗل ٤الجاع والجغوع
( )%60.1يغؾم لىا ٦ي ٠اهسًٟذ الخغ٦ت
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
(لي) و (مً لضه ) ٪بٟٗل ( ََ ْب) في ٢ىله حٗالى { :وِب ِوي ِزٟذ اإلاى ِال َي ِمً وعا ِجي و٧اه ِذ ْام َغ ؤ ِحي ٖا ًِ ٢اغا َ ٞه ْب ِلي ِمً لضه ٪وِل ًاّليا } م٘
هلذ بمُٗ٣ها الُىيل اإلاٟخىح بحن مُٗ٣حن مٛل٣حن (م م م ) َّ
ٞسٟٟذ مً َّ
ج٣ضيم (لي) ٖلى (مً لضه )٪التي ََ ٞ
قضة ؤلاي٣إ
وجىاؾبذ وج٣ضيم ألاَم في ٚغى الضاعي ،وَى ٚغى زام َّ
ي٣ضم ٖلى الٛغى الٗام (،)3و٢ض يىحي نىث (الالم) في ( ِمً
ّ َْ
الهىحي ( ِملـل ُـضهَّ ،)4()٪ؤما خهى ٫آلايت ال٨غيمت ٖلى وؿبت ٖاليت مً
ُلضه )٪بمؼيج مً الليىهت واإلاغوهت والخماؾ ٪والالخها١
ؾيما َّ
ّ
مهىث ال٨ؿغة وهيٞ )%36.36(:ا٢ذ اليؿبت اإلاشاليت لل٨ؿغة (ٞ )%21.9حرؾم لىا نىعة الكيش ال٨بحر اإلا٨ؿىع ،وال ّ
ؤن
ِ
ُ ّ ُ
ًا
ًا
ًا
َ
ُ
وال٣اثم بها ))( ،)5ؤر َب لي وليا ي٩ىن هانغا للغؾالت ومٗيىا لي في قان
الىان ُغ ،واإلا َخ َى ِلي ألمىع الٗالم والخالث٤
الى ِل ُّي َىِ ((:
ًا
الخل ٤ووعيشا لـ(آ ٫يٗ٣ىب).
َ ُ ََ ُ ْ َ َ ُْ َ َ ْ ْ
اظ َٗل ُه َع ِ ّب َع ِي ًاّليا} ٦ثرة اإلا٣اَ٘ ال٣هحرة اإلاٟخىخت
 / 5هلخٔ في الجؼء ألاو ٫مً آلايت ال٨غيمت {:ي ِغز ِجي وي ِغر ِمً آ ِ ٫يٗ٣ىب و
الهىجيت للتر٦يبحن هغي َّ
ّ
ّ
الهىجيت في التر٦يب
ؤن ٖضص اإلا٣اَ٘
(م م ) التي وعصصث بيؿبت ( ،)%54.55ولى هٓغها بلى اإلا٣اَ٘
ألاو ٫ؤ٢ل٣ٞ ،ض اجهل بٟٗل الىعازت مً ألاب (ػ٦غيا)م ُ٘٣نىحي واخض،وَى بهظا يدىاؾب واإلاضة الؼمىيت للمىاعر ةٞ ،ىعازت
يدحى ػ٦غيا (ٖلحهم الؿالم ) ؤ٢غب ػمىا مً وعازخه آ ٫يٗ٣ىب ؛ألهه والضًٍٞ ،ال ًٖ مٗجى الخبٗيٌ في خغ ٝالجغ (مً)ٞ ،أ٫

25يُنظر:الداللةالنفسيةيفسورةمرمي84/
26التحريركالتنوير65/16:
 2التحريركالتنوير67/16:

7
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ّ
مجها،ؤما
يٗ٣ىب لضحهم طعيت ؤزغي ٚحر يدحى،وَظا ٢ض ُيلمذ في (ٖكغة)ؤنىاث في التر٦يب (مً آ ٫يٗ٣ىب )التي لم يخ٨غع ؤر
التر٦يب الشاوي(يغر مً آ ٫يٗ٤وب )٩ٞان الخاٞ ٫يه مسخلٟا؛ لخباٖض الؼمً بحن الىعيض(يدحى)ومً وعر مجهمًٞ ،ال ًٖ ٧ىهه
ليـ الىعيض الىخيض لهم ،وَظا يىاؾب ؾيا ١آلايتٞ ،هي جخدضر ًٖ الىعازت والؼمً الظر حؿخٛغ٢هٞ ،اإلوؿان يبدض ًٖ
َ َ ْ َ َ َ ْ َّ ْ َ ُ َ َ َ
ْ َ َ
ْ ُْ
َ ُّ َ َ
اَ ٫يا آ َص ُم ََ ْل ؤ ُصل ََٖ ٪لى ش َج َغ ِة الخل ِض َو ُمل ٍب ٪ال َي ْبلى (، })120
الخلىص ؛ ل٣ىله حٗالى في ؾىعة َه ٞ{ :ىؾىؽ ِبلي ِه الكيُان ١
ٌة
زالزت ،بال مً نض٢ت ظاعيت ؤو ِٖ ٌة
نالر يضٖى له))(.)1
لم ييخ ٟ٘به ؤو ولض
وفي الخضيض((بطا ماث الغظل اهٖ ُ٘٣مله بال مً ٍب
ٍب
َ
َ
َ َ
 / 6يبضو لىا في ٢ىله حٗالى َ { :يا َػ َ٦غَّيا ب َّها ُه َب ّك ُغ َ ٥ب َُ ٛالم ْ
اؾ ُم ُه َي ْد َحى ل ْم ه ْج َٗ ْل ل ُه ِم ًْ ْ ٢ب ُل َؾ ِم ًاّليا } ججمهغ اإلا٣اَ٘ اإلاٟخىخت
ِ
ِ ٍب
ِ ِ
بىىٖحها (م م) و(م م م) التي بلٛذ وؿبتهما ( ،)%75.63واظخمإ َظٍ اإلا٣اَ٘ يغؾم لىا الٟغط والبكاعة ب٣ضوم يدحى ٖ-ليه
ًا
الؿالم -وألن اإلا٣اَ٘ اإلاٟخىخت ؤ٦ثر ويىخا في الؿم٘ لظل ٪جىاؾبذ م٘ الىضاء الظر في آلايت(.)2
َ
ْ
َ َْ
َ َّ ُ ُ ُ َ َ َ
 / 7يبضو الاهٟخاح في آلايت الالخ٣ت { ََ ٢
اَ ٫ع ِ ّب ؤوى َي٩ىن ِلي ٚال ٌةم َو٧اه ِذ ْام َغؤ ِحي َٖا ًِ ٢اغا َوْ ٢ض َبلُ ٛذ ِم ًَ ال َِ ٨ب ِر ِٖ ِخ ًاّليا } مً زال ٫اإلا٣اَ٘
ّ
الهىجيت اإلاٟخىخت التي ونلذ وؿبتها بلى ( )%75والاؾخمغاع بظل ٪مً زال ٫مجيء الىٛمت الهاٖضة في ؾيا ١الاؾخٟهام (،)3
ًا
(م م )
و٦إن الخغ٦ت ٞيه يدىاؾب وؾغٖت خغ٦ت الؼمً الظر ي٣لل ٞغم مجيء الىلض ًٞال ًٖ وظىص اإلا٣اَ٘ ال٣هحرة
بيؿبت ( )%50وهي م٣اَ٘ يٗيٟت جىاؾبذ م٘ يٗ ٠ػ٦غيا ٖليه الؿالم !
َ ََ
َ
َ َ َ َ
اَ ٦َ ٫ظ ِل ََ ٢َ ٪
 / 8يبضو في خهى ٫آلايت الذاؾٗت { ََ ٢
اَ ٫عُّب ََ َُ ٪ى َٖل َّي ََ ِّح ٌةن َوْ ٢ض زل ُْ ٣خ َِ ٪م ًْ ْ ٢ب ُل َول ْم ج ُ ٪ق ْي ًائا } ٖلى وؿبت ٖاليت مً
والهحن :مً(َىن )وَى الؿهل َ
اإلا٣اَ٘ ال٣هحرة (م م) وهي (،)%58.82ما يغؾم بةي٣اٖها الؿغي٘ جيؿحر ألامىع بةطن هللاّ ،
وَان
ِ
ُ َ َ َّ
َ ٠
وَ َّىهه هللا ٖليه َؤر َّ
ؾهله وزٟٟه.4
ٖليه الصخيء ؤر ز
َ َ
َ ْ ْ َ ََ
ْ ًا
َ َ َ َ ََ َ ْ
اب ٞإ ْو َحى ِبل ْح ِه ْم ؤ ْن َؾ ِّب ُدىا ُبَ ٨غة َو َٖ ِك ًاّليا } وؿبت
 / 9خهض اإلا ُ٘٣ال٣هحر (م م ) في ٢ىله حٗالى ٞ{:سغط ٖلى ٢ى ِم ِه ِمً ِاإلادغ ِ
ٖاليت بلٛذ ( )%45.16؛لترؾم لىا َظٍ اإلا٣اَ٘ بةي٣اٖها الؿغي٘ ٦ثرة ا لدؿبيذّ ،ؤما اؾخسضام خغ ٝالجغ (ٖلى)ٞحرؾم لىا
َّ َ َ
َ َ
نىعة ػ٦غيا _ٖليه الؿالم  -وَى بم٩ان مغجٟ٘؛ َّ
الض ِاع وؤ ْعَ ُ٘ ٞم٩ان في
ألن مً مٗاهحها (الاؾخٗالء)(،)5وا ِإلادغاب((:ؤ ْعَ ُ٘ ٞب ْي ٍبذ في
َ
ُ ُ ّ
َْ َ َ
َْ
ْ ُ
مام  ٝر اإلا ْسجض))(ّ ،)6ؤما (مً) ٞخٟيض ((ابخضاء الٛايت بلى
اإلاس ِجض ،وا ِإلادغاب ٖىض الٗامت الظر ي ِ٣يمه الىاؽ اليىم م٣ام ِؤلا ِ
جهايتها))(.)7

30صحيحابنخزمية،بابذكرالدليلعلىأفأجرالصدقةاحملبسةيكتبللمحبسبعدموتهمادامتالصدقةجارية،رقماحلديث(،)2494بلفظإذاماتاإلنساف،122/4:سننالدارمي،بابالبالغعن
رسوؿاهللصلىاهللعليهكسلمكتعليمالسنن ،رقماحلديث(،148/1:)559سننالرتمذي،بابيفالوقفرقماحلديث(.660/3:)1376
31دراسةأسلوبيةيفسورةمرمي12/
 3يُنظر:السماتالصوتيةادلميزةلالنفعاالتاإلنسانيةيفالقرآفالكرمي410/
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34ينظر:كتابأسرارالعربية238/
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َ َ َ ًا ْ َ ُ َّ َ َػ َ ًا َ َ َ َ
ان ج ًِ ٣اّليا } بط بلٛذ وؿبتها (،)%72.24و ٦إن في َظا
٦ / 10ثرة اإلا٣اَ٘ اإلاٟخىخت في آلايت ال٨غيمت {:وخىاها ِمً لضها و ٧اة و٧
الاهٟخاح بقاعة بلى عخمت هللا الىاؾٗت التي يُٗحها ل٩ل ٖبص مً ٖباصٍ ألاج٣ياء ،وَظا يدىاٚم م٘ الاهٟخاح الظر في آلايت ،خيض
وعص مهىث الٟخدت ٞحها بيؿبت()%83.33؛ ٞىاؾبذ َظا الاهٟخاح ؾيا ١الغخمت والخىان .
ُ
 / 11خهض اإلا ُ٘٣ال٣هحر اإلاٟخىح (م م ) في ٢ىله حٗالى َ {:و َؾ َال ٌةم َٖ َل ْيه َي ْى َم ُول َض َو َي ْى َم َي ُم ُ
ْب َٗض َخ ًاّليا }
ىث َو َي ْى َم ُر
ِ
ِ
وؿبت()%61.54وهي ؤٖلى وؿبت في الؿىعة ٧لهاَ ،
وجج ُّم٘ َظٍ اإلا٣اَ٘ بإٖلى وؿبت في َظٍ آلايت ال٨غيمت وؾغٖت جىالي
والؾيما َّ
َّ
ؤن وؿبت َظا اإلا٢ ُ٘٣ض ججاوػث اليؿبت اإلاشاليت في
الىٛماث يىاؾب و٦ثرة الضٖاء ،ويغؾم خغ٦ت صوعة الخياة،
الؿىعة البالٛت(ٞ )%42.75خىاٚمذ ومىيىٖها :اإلاىث والخياة مً زال ٫الىالصة واإلاىث والبٗض !
َ َ ْ ّ َ ُ ُ
ُ َ
ىط ب َّ
الغ ْخ َم ًِ ِم ْى َِ ٪ب ْن ْ ٦ى َذ ج ًِ ٣اّليا } وؿبت ٖاليت مً اإلا ُ٘٣اإلاٛل( ٤م م م ) وهي
 / 12هلخٔ في ٢ىله حٗالى ٢{:الذ ِب ِوي ؤٖ ِ
(َّ )%42.11
و٦إن اظخمإ اإلا٣اَ٘ اإلاٛل٣ت الضالت ٖلى الؿ٩ىن؛ الهتهائها بهامذ ،يغؾم لىا خالت الخى ٝالتي ٧اهذ ٞحها
مغيم(ٖلحها الؿالم) مىظ عئيتها اإلال.٪

َ َ َ َ َ َ َ ُّ ُ َ َ َ َّ َ ّ ٌة َ َ ْ َ َ ُ َ َ ًا َّ َ َ ْ َ ًا َّ َ َ َ َ
ان ؤ ْم ًاغا
اؽ وعخمت ِمىا و٧
 / 13بلٛذ وؿبت اإلا٣اَ٘ ال٣هحرة في ٢ىله حٗالى ٢{:ا٦ ٫ظ ِل ِ٢ ٪ا ٫عب َِ ٪ى ٖلي َ ِحن وِلىجٗله آيت ِللى ِ
ًا
ٌا } (َّ ) %48.89
و٦إن في طل ٪ما يكحر بلى ؾغٖت خضور ألامغ بل خضوزه ٗٞال وبؿغٖت،إلاا جدؿم به َظٍ اإلا٣اَ٘ مً ؾغٖت
َم ًْ ِ ٣اّلي
وجغصصاث ٖاليت.
الى ْس َلت ََ ٢ال ْذ َيا َل ْي َخجي م ُّذ َْ ٢ب َل ََ َظا َو ُْ ٦ى ُذ َو ْؿ ًايا َم ْيؿ ًاّليا} َّ
اى ب َلى ظ ْظٕ َّ
ََ َ َ َ َْ َ ُ
ؤن مغيم ٖ-لحها
ِ
ِ
ِ ِ
 / 14يبضو لىا في ٢ىله حٗالىٞ{:إظاءَا اإلاس ِ ِ ِ
الؿالم -في ؤقض خاالث الخى ٝمً الٗاع ٞ ،هي جىاصر ؤصاة الخمجي (ليذ) ،ب٣ىلها ( :يا ليخجي )  ،وجخمجى اإلاىث  ،بل جىاصيه ٢بل
َظا ٞ ،اإلاىث ٞغاع مً ٖاع الاتهام الٓالم (،)1وهالخٔ َّ
ؤن آلايت ال٨غيمت ابخضؤث باإلا ُ٘٣ال٣هحر الًٗي( ٠م م)،خيض ونلذ
ِ
َّ
وؿبخه بلى ( )%37.14ومجيء َظٍ اإلا٣اَ٘ يدىاؾ ٤م٘ خا ٫مغيمٖ -لحها الؿالم٨ٞ -إجها حكحر بلى ٢هغ الؼمً بحن اهدباط مغيم -
ٖلحها الؿالم -ومجيء اإلاساى بلحها.
َ
َ
ْ َ
ْ َّ ْ َ ُ
الىسل ِت ح َؿا َِٖ ِ٢ل ْي ُِ ٪عَ ًابا َظ ِى ًاّليا} التي خهلذ ٖلى وؿبت ٖاليت مً اإلا٣اَ٘
 / 15وهغي في آلايت ال٨غيمت { َو َُ ّ ِؼر ِبل ْي ِِ ٪ب ِجظ ِٕ
ال٣هحرة اإلاٟخىخت (م م ) ؤجها جدىاؾب والخغ٦ت اإلاُلىبت ٦ ،ما هغي في وظىص خغ ٝالجغ الباء ما يؿهم في طل ٪صالليا
ّ
َا
الهىجيت ال٣هحرة اإلاخدغ٦ت الضالت ٖلى ٖمليت الهؼ واهسًٟذ وؿبذ
ونىجياٞ ،لى خظٞذ الباء لخٛحرث وؿبت اإلا٣اَ٘
ّ
مً()%50بلى(، ) %45وؾترج ٟ٘هديجت طل ٪وؿبت اإلا٣اَ٘ الهىجيت اإلاٟ٣لت بالهامذ مً ()%37.5بلى( ) %40وَظا ال يدىاؾب
وؾيا ١آلايت الضالت ٖلى الخغ٦ت ؾىاء ؤ٧ان الهؼ بجظٕ الىسلت ؤم ٧ان بدؿا ِ٢الغَب .
ْ َ َ
ّ ََ
َ
َ
َُ
ْ
َ َ
 / 16يبضو مٗجى الهىم نىجيا في ٢ىله حٗالى ِ ٨ٞ{:لي َواق َغِبي َوِ ّ ٢غر َٖ ْي ًاىا ِ ٞة َّما ج َغِي ًَّ ِم ًَ ال َبك ِغ ؤ َخ ًاضا ِ ٣ُ ٞىلي ِب ِوي هظ ْع ُث ِل َّلغ ْخ َم ًِ
ّ
ن ْى ًاما ََ ٞل ًْ ُؤ َّ ٧ل َم ْال َي ْى َم ب ْوؿ ًاّليا } ي٣اَّ :٫
َ
بن ((٧ل نىم في ال٣غآن ال٨غيم َى الهيام اإلاٗغو ٝويسخو بالٗباصة ،بال الظر في
ِ
ِ ِ
ًا
ؾىعة مغيم يٗجي الهمذ ًٖ ال٨الم ))(٣ٞ،)2ض ظاءث ٧لمت الهىم مغة واخضة في ال٣غآن ال٨غيم في ؾىعة مغيم (نىما)

 3زهرةالتفاسري4627/

7
 3الربهافيفعلوـالقرآف111/1:
8
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مىخه
(،)1وج٩ىهذ مً مُٗ٣حن ٦الَما ٍب

باإلاهضع ،وهي ال٩لمت الىخيضة التي صلذ ٖلى مٗجى الهمذ والامخىإ ًٖ ال٨الم
بهامذ (م م م_م م م)جىاؾب وؾيا ١آلايت ،ؤر مٗجى الهمذ.
ًا
ََ َ َ ْ َْ َ ُ َ ْ َ ُ َّ ُ َ ْ َ َ
ان في ْاإلاَ ْهض َ
ن ِب ًاّليا } مخىاٚما
ِ
 / 17يبضو اؾخٗما ٫الىن ٠بـ(يا ازذ َاعون )في ٢ىله حٗالى ٞ{ :إقاعث ِبلي ِه ٢الىا ٦ي ٠هِ ٩لم مً ِ ٧
ُ
هٟؿها ألاب وألام وألارّ ،ؤما آلايت الؿاب٣ت لهاٞ ،ؤلجها ظاءث في هٓغَم بصخيء ٞغ ّر؛ ٣ٞض هاؾب
م٘ ظى ألاؾغةٞ ،ظ ِ٦غ في آلايت ِ
اهٟهالها ًٖ ؤؽعتها اإلاٗغوٞت بدؿً ُزل٣هاٟٞ ،ي (:يا َمغ َر ُم )ؤعبٗت م٣اَ٘ وفي (يا ُؤر َث َا عو َن )ؾخت م٣اَّ٘ ،
و٦إن في
ػياصة اإلا٣اَ٘ في َظٍ آلايت ًٖ التي ٢بلها ػياصة للخإهيب ٞ ،هم لم ييؿبىا الؿىء بلى ؤؾغتها ،وطل ٪مً زال ٫اؾخسضامهم
ًا
الىضاء ؤ٦ثر مً مغةًٞ ،ال ًٖ ؤلاي٣إ اإلامجض باإلا ُ٘٣الُىيل (م م م) الظر بلٛذ وؿبخه(.)%34.6
ََ َ َ ْ َْ َ ُ َ ْ َ ُ َّ ُ َ ْ َ َ
ان في ْاإلاَ ْهض َ
ن ِب ًاّليا } مٗىاَاٞ ،اإلا٣اَ٘ اإلاخدغ٦ت جغؾم ٗٞل
ِ
 / 18ويهىع بي٣إ آلايت {ٞإقاعث ِبلي ِه ٢الىا ٦ي ٠هِ ٩لم مً ِ ٧
ؤلاقاعة؛ َّ
ألن ؤلاقاعة َىا بمٗجى الخغ٦ت ،وجمشل اإلا٣اَ٘ اإلاٟخىخت بوؿبت ( )%66.63في آلايت وطل ٪ب٣ىله ٞ(:إقاعث) التي جيخهي
باإلا ُ٘٣اإلاٛلَّ ،٤
٨ٞإن الخغ٦ت جىٟ٢ذ  ،و٦ظا ؤلايماء بإر شخيء.

َ َ ّ َ ْ ُ َّ
َ َ
الل ِه َآ َجا ِو َي ْال َِ ٨خ َ
} و٧اهذ
اب َو َظ َٗل ِجي ه ِب ًاّليا
٢{ :اِ ٫ب ِوي ٖبض
 / 19وعصث اإلا٣اَ٘ اإلاٟخىخت بيؿبت ٖاليت في ٢ىله حٗالى
(ٝ،)%78.28جىاؾبذ و الخضيض ًٖ اإلاؿخ٣بل الظر ؾيدل ببجي اؾغاثيل بمجيء ٖيسخى ٖ -ليه الؿالم -بمعجؼة ٦هظٍ ،و٦إهه
ًا
ّ
الهىحي صالالث ؤ٦ثر ويىخا٣ٞ ،ض
جدض لهم مً زال ٫جهاٖض وؿب اإلا٣اَ٘ اإلاٟخىخت ،وجًاٞغ الؿماث يًٟي ٖلى ؤلاي٣إ
ٍب
َ
َ
َ
ُ
ًا
َ
َ
َّ
َ
هبيا)٣٦،ىله حٗالى{:ؤحى ؤ ْم ُغ الله ٞال ح ْؿ َخ ْعجلىٍُ
صلذ ألاٗٞا ٫اإلااييت ٖلى اإلاؿخ٣بل ،والخ٣ضيغ ٧ان(:ؾياحيوي ال٨خاب،وؾيجٗلجي
ِ
ِ
َ َ َ
ْ ُ َ
ُؾ ْب َداه ُه َوح َٗالى َٖ َّما ُيك ِغ٧ىن }()2؛ وطل ٪ألن الٟٗل اإلااضخي ؤؾهل في جد٣ي ٤و٢ىٕ الٟٗل مً اإلاؿخ٣بل (ٟٞ،)3ي(آجاوي)زالزت
م٣اَ٘ نىجيت ،وهي ؤؾغٕ مً (ؾياجيجي) التي جؼيض ٖلحها بم ُ٘٣نىحيٞ ،م٣اَٗها الهىجيت ؤعبٗت ،و٦ظل( ٪ظٗلجي) بم٣اَٗها
َْ
ْ
ْ ُ
َْ
الهىجيت ألاعبٗت ؤؾغٕ مً (ؾيجٗلجي) بم٣اَٗها الهىجيت الخمؿت  .وجإحي آلايت { َوؤه ِظ ْع َُ ْم َي ْى َم ال َخ ْؿ َغ ِة ِبط ِ ٢طخ َي ألا ْم ُغ َو َُ ْم ِفي
َ َ
َ ْ َ
ْٟ ٚل ٍبت َو َُ ْم ال ُيا ِم ُىىن } لخدهل ٖلى وؿبت ٖاليت مً اإلا٣اَ٘ اإلاٛل٣ت وهي (ٞ،)%55.55يىحي ججمهغ اإلا٣اَ٘ اإلاٛل٣ت في آلايت
ُ
َ
الخدظيغ مً َى ٫يىم ال٣يامت واهتهاء ٞغم الاوؿان في الخ٣ضيم للخياة آلازغة
اعجٟإ وؿبتها
بالكضة والاه٨ؿاع ،ويغؾم لىا
َُ ُ َ ََْ َ
َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ ْ ْ َ ُ َ َ َّ َ ُ ّ َْ
ُ
َّ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
الظ٦غي ( )23ي٣ى ٫يا ليخ ِجي ٢ضمذ ِلخيا ِحي
ل٣ىله حٗالى في ؾىعة الٟجغ { :و ِايء يىم ِئ ٍبظ ِبجهىم يىم ِئ ٍبظ يذط٦غ ِؤلاوؿان وؤوى له ِ
(ٞ ،})24الخؿغة  :الىضامت الكضيضة ،واإلاغاص بيىم الخؿغة يىم الخؿاب ،وؤيي ٠اليىم بلى الخؿغة؛ ِل٨ثرة ما يدضر ٞيه مً
ُ
َ
جدؿغ اإلاجغمحن ٖلى ما ٞغَىا ٞيه(،)4وؤلاهظاعَ((:ى الخسىي ٠مً الٗظاب ))(.)5
َ
ْ َ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ ْ
اِ ٫أل ِب ِيه َيا ؤ َب ِذ ِل َم ح ْٗ ُب ُض َما ال َي ْؿ َم ُ٘ َوال ُي ْب ِه ُغ َوال ُيِ ٛجي َٖ ْى َ ٪ق ْي ًائا }ٖلى وؿبت ٖاليت مً
 / 20خهلذ آلايت في ٢ىله حٗالى ِ { :بط ٢
َّ
اإلا٣اَ٘ اإلاٟخىخت بىىٖحها (م م )و(م م م )و٧اهذ(٨ٞ ،)%78.99إجها جغؾم نىعة بب عاَيم ٖ -ليه الؿالم -وَى مؿخمغ في

39يُنظر:معايناألبنيةالعربية20/
 4سورةالنحل

0

 4يُنظر:أضواءالبياف،344/زهرةالتفاسري4634/

1

42التحريركالتنوير109/16:
 4اللبابيفعلوـالكتاب70/12:

3
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ؤبذ) ؤعب٘ مغاث بم٣اَٗها الهىجيت اإلاٟخىخت بيؿبت ( )%100وهي( :م م م_م م_م
جىظيه والضٍ مً زال ٫ج٨غاع ٢ىله ( :يا ِ
م_م م).
ُ َ
ْ
ُ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َّ
الل ُه َٖ َل ْحه ْم م ًَ َّ
َ
 / 21ؤما ُ
الى ِب ِّي َحن ِم ًْ ط ّ ِعَّي ِت آ َص َم َو ِم َّم ًْ َخ َمل َىا َم َ٘
م٣اَ٘ نىجيت في الؿىعة ٞاآليت {ؤول ِئ ٪ال ِظيً ؤوٗم
ؤ٦ثر آلاياث
ِ ِ
َ
َ
َ
َ
اظ َخ َب ْي َىا ب َطا ُج ْخلى َٖل ْحه ْم آ َي ُ
يل َوم َّم ًْ ََ َض ْي َىا َو ْ
َ َ ْ
ُه َ ْ ُ َّ ْ
اث َّ
ْخ َم ًِ ز ُّغوا ُس َّج ًاضا َو ُب ًِ ٨اّليا } خيض بلٖ ٜضص
الغ
ىح و ِمً ط ّ ِعي ِت ِبب َغ ِاَيم وِبؾ َغا ِث َ ِ
ِ
ِ
ٍب
ًا
ًا
ًا
م٣اَٗها ( )86مُٗ٣ا موجيا؛ ليدىاؾب ومٗىاَاٞ ،هي جخدضر ًٖ ال٨شحر مً الخل ٤بن لم ي ً٨ظميٗهمًٞ،ال ًٖ مٗجى
الهيٛت الظر يٟيض الخ٨شحر ،ؤر ال٨ثرة في السجىص.
الغ ْخ َم ًُ ٖ َب َاص ٍُ ب ْال َْ ٛيب ب َّن ٌُ ََ ٧
َ َّ
اث َٖ ْض ٍبن َّال ِتي َو َٖ َض َّ
ان َو ْٖ ُض ٍُ
 / 22خهض اإلا ُ٘٣اإلاخىؾِ اإلاٛل( ٤م م م ) في ٢ىله حٗالى { :ظى ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َم ْإج ًاّليا} وؿبت()%34.38؛ لترؾم لىا َظٍ اإلا٣اَ٘ ال٣ىيت ٢ىة الىٖض َّ
َّ
والجىت مإجيت ال مداًٞ،)1( ٫ال ًٖ اؾخسضام
وؤهه هاظؼ،
ِ
لٟٓت(مإجيا)بهيٛت اؾم اإلاٟٗى ٫التي جضٖ ٫لى و٢ىٕ ٗٞل الاجيان ٖلى الىٖض .
َ ْ ْ ُ ْ َّ َ ُ َ َ َ َ
َ
ان َٖلى َعِّب ََ ٪خ ْخ ًاما َم ًْ ًِ ٣اّليا} ٦ثرة اإلا٣اَ٘ اإلاٛل٣ت ٞىاؾبذ ؤلاي٣إ الىٟسخي ،وال
 / 23هلخٔ في ٢ىله حٗالى{ :وِبن ِمى٨م ِبال و ِاعصَا ٧
ُّ
ُ
َّ
ؾيما َّؤجها ججاوػث وؿبت اإلا٣اَ٘ اإلاٛل٣ت اإلاشاليت في الؿىعة البالٛت (،)%33.6وونلذ بلى (٩ٞ،)% 40.91لهم واعصَا ال مدا،٫
َ
ْ
َ
ُ ُّ
ّ
م٣طخي مً ٢بل ال ظضاٝ ٫يه؛ ل٣ىله حٗالى َ {:و٧ل ُه ْم آ ِج ِيه َي ْى َم ال َِ ٣ي َام ِت ْ ٞغ ًاصا } وَظا بالخإ٦يض يىاؾبه اإلا ُ٘٣اإلاٛل ٤الظر
وؤمغ هللا
ِ
ال يُٗي ؤر مجا ٫لخغ٦ت ٚحر مؿمىح بها في َ٨ظا مى.٠٢
ْ َ
َ ُ
ُ
 / 24وجغي مً زال ٫خهى ٫آلايت َ { :وه ِغز ُه َما َي ُ٣ى َُ ٫و َيإ ِج َيىا ْ ٞغ ًاصا } ٖلى ؤٖلى وؿبت للم٣اَ٘ ا إلاٟخىخت بىىٖحها ( :م م ) و (م م
ُ
م) وهي  )%86.67( :مىاؾبت الؿيا ١؛ َّ
ألن يىم ال٣يامت َى ٌة
يىم جٟخذ ٞيه الصخاث ٠وجيكغ ،وعؾمذ لىا ظى التهضيض مً زال٫
وظىص الىٛمت الهاٖضة.
َ ُ
َ
ُْ
ّ
َ
ُ
ُ
 / 25وجلخٔ ٚلبت اإلا ُ٘٣ال٣هحر (م م ) في آلايت ال٨غيمت {ِ ٞة َّه َما َي َّؿ ْغه ُاٍ ِب ِل َؿا ِه َِ ٪ل ُخ َب ِك َغ ِب ِه اإلا َّخ َِ ٣حن َوج ْى ِظ َع ِب ِه ْ ٢ى ًاما ل ًاّلضا } الظر
ظاء في لٟٓتي ( َي َّؿ ُ
غهاٍِ ،وب ِلؿا ِه َ) ٪بيؿبت ٖاليت وهي  ، )% 52.94 ( :وَظا اإلاٞ ُ٘٣يه بي٣إ ؾغي٘ يىاؾب ؤلاهظاع والخيؿحر في
ًا
ُ
ألامىعٞ ،األمىع اإلاُ َّ
يؿغة حؿحر بك٩ل ؤؾغٕ مً ألامىع اإلاٗؿغة٨ٞ ،إ ن لهظٍ آلايت ؤزغا في الابال٦ ًٖ ٙخاب هللا بؿغٖت  ،ويإحي
َ ْ
َ َ َ
ؤزحرا خهى ٫آلايت ال٨غيمت { َو َْ ٦م َؤ َْ َل َْ ٨ىا َْ ٢ب َل ُه ْم ِم ًْ َْ ٢غ ٍبن ََ ْل ُج ِد ُّ
ـ ِم ْج ُه ْم ِم ًْ ؤ َخ ٍبض ؤ ْو ح ْؿ َم ُ٘ ل ُه ْم ِعً ٦اؼا } ٖلى زاوي ؤٖلى وؿبت
للم٣اَ٘ اإلاٛل٣ت في الؿىعة ٧لها وهي ( ،)%62.07وفي الى٢ذ طاجه خهلذ ٖلى ؤ٢ل وؿبت للم ُ٘٣الُىيل اإلامضوص (م م
م)و٧اهذ اليؿبت( )% 6.9؛ لخىاؾب وظى التهضيض الظر في الؿىعة٨ٞ ،إجها جغؾم لىا نىعة خؿم ألامغ واهتهاثه.
ظضو ٫بيؿب اإلا٣اَ٘ الهىجيت في ؾىعة مغيم
وؿبت م م م

ع٢م آلايت وؿبت م م

وؿبت م م م

وؿبت م م م

وؿبت م م م

44يُنظر:أسئلةبيانيةيفالقرآفالكرمي120/

 )1معجم حروف المعاني في القرآن الكريم،تصنيف:زلمدحسنالشريف،مؤسسةالرسالة،بريكت،الطبعةاالكىل1417(،هػ1996-ـ).

 )2الموسيقى الكبير،أبونصرزلمدبنزلمدبنطرخافالفارايبادلتويفسنة339هػ،حتقيق:غطاسعبدادللكخشبة،مراجعة:زلمودأمحداحلفين،دارالكاتب
العريبللطباعةبالقاهرة(،د-ط)(د-ت).

3) Acourse in phonetics , peter ladefoged, second edition , university of California, los Angeles
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الخاجمت
جبحن لىا مً زال ٫البدض ؤن اإلا٣اَ٘ الهىجيت بإهىاٖها اإلاسخلٟت اإلاٟخىخت ؤو اإلاٛل٣ت  ،الُىيلت ؤو ال٣هحرة لم جإث اٖخباَا
اٖضاصَا ٦ثرة ؤو ٢لت وبهما ظاءث مخىاٚمت م٘ الؿيا ١وما يخُلبه اإلاى ٠٢مً قضة ؤو لحن  ،ؤو بَالت ؤو ج٣هحر  ،ولى اؾدبضلذ
بٌٗ الالٟاّ بمغاصٞاتها ؤو الترا٦يب الىدىيت بٛحرَا ألخضزذ زلال في َظا الخىا ٤ٞوالاوسجام ٣ٞ ،ض ٧ان ٖضص اإلا٣اَ٘
ًا
اإلاٟخىخت في الؿىعة يٖٗ ٠ضص اإلا٣اَ٘ اإلاٛل٣ت ج٣غيبا  ،وَظا ٧له يىاؾب ظى الؿىعة الظ ر يٟيٌ بالغخمت ويٗبر ًٖ
الاهٟخاح  ،واعجٟإ وؿبت اإلا٣اَ٘ ال٣هحرة (م م ) في الؿىعة بيؿبت ٦بحرة ج٩اص جهل الى الىه ٠جىاؾب والاي٣إ الؿغي٘ في
(م م م ) ٣ٞض نىعث لىا الكضة والًي٤
الؿىعة مً زال ٫الٗغى ال٣هصخي لل٣غآن ال٨غيم  ،ؤما اإلا٣اَ٘ اإلاٛل٣ت
َّ
الهىجيت ومٗاوي الؿىعة٩ٞ ،اهذ للم٣اَ٘ اإلاٟخىخت صاللت الاهٟخاح اإلاخىاؾب
والاه٨ؿاع في الؿىعة  ،ولىخٔ جىاٚم اإلا٣اَ٘
َّ
م٘ ظى الغخمت الظر في الؿىعة ،و٧اهذ للم٣اَ٘ اإلاٛل٣ت صاللت الكضة والهٗىبت التي جدىاؾب م٘ الؿيا ١الظر يخدضر ًٖ
اإلاجغمحن  ،وَظا ُ٢غ مً ٞيٌ مً الاعجاػ الهىحي في ال٣غآن ال٨غيم .
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