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ؿطوي اليـط
مجلة حُل السضاػات ألازبُة والـىطٍة مجلة علمُة زولُة محىمة ثذحم بيـط البحىذ ألازبُة وامللاضبات
ً
زوضٍا عً مطهع حُل البحث العلمي ،بةؿطاؾ َُئة ثحطٍط مـيلة مً ؤػاثصة وباحثحن
الىلسًة والـىطٍة ،ثلسض
وَُئة علمُة ثحإلف مً هذبة مً الباحثحن وَُئة ثحىُم ثخـيل زوضٍا في ول عسز.ثلبل املجلة ألابحاذ وامللاالت التي
ثلتزم املىهىعُة واملى جُة ،وثحىاؿط ؿ ا ألاكالة العلمُة والسكة والجسًة وثحترم كىاعس اليـط الحالُة:
• ؤن ًىىن البحث امللسم همً املىهىعات التي جعجى املجلة بيـطَا.
• ؤال ًىىن البحث كس وـط ؤو كسم لليـط ألي مجلة ،ؤو ماثمط في الىكد هـؼه ،وٍححمل الباحث وامل املؼاولُة
في حاٌ اهخـاؾ بإن مؼاَمحه ميـىضة ؤو معطوهة لليـط.
• ؤن ثححىي اللـحة ألاولى مً البحث على:
 عىىان البحث. اػم الباحث وزضححه العلمُة ،والجامعة التي ًيحمي بل ا. ال رًس لىترووي للباحث. ملخم للسضاػة في حسوز  150ولمة وب جم دٍ .12 اليلمات املـحاحُة بعس امللخم.• ؤن ثىىن البحىذ امللسمة بةحسي اللؼات الحالُة :العطبُة ،الـطوؼُة و هجلحزًة.
• ؤن ال ًعٍس عسز كـحات البحث على (  )20كـحة بما في شلً ألاؿياٌ والطػىمات واملطاحع والجساوٌ واملالحم.
• ؤن ًىىن البحث ً
دالُا مً ألادٌاء اللؼىٍة والىحىٍة و مالئُة.
• ؤن ًلتزم الباحث بالخٌىي وؤ جامها على الىحى جي:
 اللؼة العطبُة :هى الخٍ (  )Traditional Arabicو جم الخٍ (  )16في املتن ،وفي الهامف هـؽ الخٍ مع جم(.)12
 اللؼة ألاحىبُة :هى الخٍ (  )Times New Romanو جم الخٍ (  )14في املتن ،وفي الهامف هـؽ الخٍ مع جم(.)10
 ثىح العىاوًٍ الطئِؼُة والـطعُة ب جم  18هلٌة مع ثطخُم الخٍ.• ؤن ثىح الحىاشخي بـيل ه امي حؼ ؿطوي بطهام  Microsoft Wordفي اًة ول كـحة.
• ؤن ًطؿم كاح البحث جعطٍـا مذحلطا بىـؼه ووـاًه العلمي والثلافي.
• عىس بضػاٌ الباحث ملـاضهحه ع ر ال رًس الالىترووي ،ػِؼحلبل مباؿطة ضػالة بؿعاض بصلً.
• ثذوع ول ألابحاذ امللسمة للمجلة لللطاءة والححىُم مً كبل لجىة مذحلة وٍللى البحث اللبىٌ ال ائي بعس
ؤن ًجطي الباحث الحعسًالت التي ًٌل ا املحىمىن.
• ال ثلتزم املجلة بيـط ول ما ًطػل بل ا و ي ػحر ملعمة بحلسًم م رضات.
ً
• ثطػل املؼاَمات بلُؼة الىتروهُة حلطا على عىىان املجلة:

literary@jilrc-magazines.com
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الاٞخخاخيت
بؼم هللا الطحمً الطحُم
ًٌل علُىا َصا العسز مً مجلة حُل السضاػات ألازبُة والـىطٍة بسضاػات محىىعة
مثل ألاعساز الؼابلة ،بال ؤن حظ السضاػات الـىطٍة ؿُه ًعٍس مع وحىز زضاػات ضكِىة
حىٌ مـاضَع ؿىطٍة لبعى هباض املـىطًٍ العطب ؤمثاٌ:حؼً حىـي ـ مالً بً هبي ـ عبس
هللا العطوي ـ الطاؿعي َ .صا وٍلسم العسز زضاػات ػطزًة مذحلـة مثل ما ثىاولد
بالسضاػة ضواًة الحطٍم ملحمس زً وما كسم حىٌ ضواًات بـحر مـتي ،وهصا ما ثىاولد
العطاق في الطواًة الؼطبُة الحسًثة ،لُىىن للـعط حظ ال هىض في زضاػة كسمها باحثىن
بًطاهُىن حىٌ ؿعط ػمُح اللاػم.
وكس حىي العسز ؤًوا زضاػححن حىٌ الؼطز اللسًم (العطبي والجعائطي) مع ؤدطي
ثىاولد بؿيالُة ألاحىاغ ألازبُة ،وضابعة حىٌ ؤزب الخٌاب في الىحاب والؼىةَ ،صا
وظهطت ؿُه ؤًوا زضاػة لؼىٍة حىٌ الحساولُة مً ؤحل معٍس مً الحىىَع املـُس والصي
ًحاوٌ الىؿاء بمحٌلبات حمُع ألاشواق .
في ألادحر واعتراؿا مىا بجهىز ؤػطة املجلة هىحه ؿىطها الىبحر بلى ول ؤعوائ ا (في َُئة
الححطٍط واللجىة العلمُة ولجىة الححىُم) ،والصًً حهسوا مً ؤحل ظهىض ؤعساز هىعُة.

ضئِؼة الححطٍط :ؤ .ػعالن َاؿمي
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ثذلي ؤػطة ثحطٍط املجلة مؼاولُت ا عً ؤي اهت ان لحلىق امللىُة الـىطٍة
ال جع ر ضاء الىاضزة في َصا العسز بالوطوضة عً ضؤي بزاضة املطهع
حمُع الحلىق محـىظة لمضهع حُل البحث العلمي © 2015
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مـطو "التراذ والحجسًس" عىس "حؼً حىـي"مذٌٌه وػماثه
ز.حُاللي بىبىط/حامعة حؼِبة بً بىعلي الـلف ،الجعائط

امللخم:
اعجبِ "مـطو التراذ والحجسًس" باألػمت التي يخسبِ ٞحها الٗالم الٗغبي وؤلاؾالمي اإلاٗانغ ٨ٞغيا واظخماٖيا ،اهُل ٤مً
مى ٠٢خًاعر زالسي ألابٗاص والاججاَاث وألاَضا ٝهي في جىانل مؿخمغ ،مى ٠٢خًاعر مً الترار ٖامت يمشل ظبهت اإلااضخي
والخاعيش والهىيت الٗغبيت ؤلاؾالميت ،ومى ٠٢خًاعر مً الىا ٘٢يمشل ظبهت الخايغ والٗهغ وما ٞيه مً بىاء خًاعر يٛلب
ٖليه الخ٣ضم الٗلمي والخُىع الخ٨ىىلىجي ،ومى ٠٢خًاعر مً آلازغ يمشل اإلاهحر واإلاؿخ٣بل ويخدضص بٗال٢ت ألاها باآلزغ ٨ٞغيا
وصيييا وؾياؾيا وخًاعيا٦ ،ما اججه بلى مداوالث بٖاصة بىاء الٗلم التراسي ،لظا وي٘ اإلا٣ا ٫يضٍ ٖلى مسُِ اإلاكغوٕ وٖلى
ؤؾؿه وؾماجه التي جمشل زهىنياجه وقغوٍ مكغوٖيخه مً الىاخيت الىٓغيت ،وٖلى الغٚم مً حٗغى اإلاكغوٕ بلى ٖضة
اهخ٣اصاث يب٣ى يدخل الهضاعة في ٞئت اإلاكاعي٘ ال٨ٟغيت ؤلاؾالميت ،بلى ظاهب مكغوٕ َه ٖبض الغخمان ،ومكغوٕ ههغ خامض ؤبي
ػيض ومكغوٕ ؤبي يٗغب اإلاغػوقي وٚحرٍ.
اليلمات املـحاحُة:اإلا٣اعبت التربىيت ،اإلا٣اعبت باألَضا ،ٝاإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث ،اؾتراجيجياث الخٗلم ،اإلاىاهج الخٗليميت ،الٟٗل
الخٗليمي الخٗلمي ،اإلاىٓىمت التربىيت ،الىٓام التربىر ،التربيت ،الخٗليم ،الخ٩ىيً ،الٗىإلات.
مـطو "التراذ والحجسًس" عىس "حؼً حىـي"مذٌٌه وػماثه :
 -1مذٌٍ مـطو "التراذ والحجسًس":
بن ما ص ٘ٞالباخشحن في ال٨ٟغ الٗغبي ال٣ضيم واإلاٗانغ بلى صعاؾت الترار وبلى الخ٨ٟحر في اإلاكغوٕ الخًاعر ال٣ىمي لؤلمت
ًا
الٗغبيت وؤلاؾالميت هي ألاػمت التي جخسبِ ٞحها َظٍ ألامت ،ؤػمت جخمحز بالٗم ٤والخٗ٣يض وجؼصاص جٟا٢ما مً و٢ذ بلى آزغ في و٢ذ
ًا
يؼصاص ٞيه الٛغب اإلاخ٣ضم اػصَاعا .وؤمخىا جغازيت جاعيسيت ،ال يم٨جها ؤن حٗيل زاعط مىعوثها الش٣افي والخًاعر ٦ما ال يم٨جها ؤن
جىٗؼٖ ٫ما يجغر في ٖهغَا وَى ٖهغ ٧له جدضياث خًاعيت ،وؤمام ؤػمت الشىعة والخٛيحر الاظخماعي وؤػمت البدض الٗلمي وهي
ؤػمت الترار والخجضيض يىُل" ٤حؼً حىـي"وَى واخض مً اإلا٨ٟغيً اإلاٗانغيً في بىاء مكغوٕ ٨ٞغر هٓغر خًاعر ٢ىمي ي٩ىن
ٖىض ناخبه زُت ٖمل هٓغيت للخغوط مً الخسل ٠وججاوػ ألاػمت التي حٗيكها الكٗىب الٗغبيت وؤلاؾالميت في واٗ٢ها اإلاٗانغ.
اهُل٣ذ ٖمليت الخ٨ٟحر في اإلاكغوٕ وبىاثه وجضويىه في ْغوٖ ٝهيبت وؤويإ نٗبت جمحزث بٛياب ال٣يم وٚياب مدضصاث
ومىظهاث ال٨ٟغ والٗمل وييإ الظاث الٗغبيت ؤلاؾالميت ،بحن طواث ٦شحرة و مسخلٟت و حٛغبذ في آلازغ ،وٚاب لضحها ال٨ٟغ و
الىٓغ  ،اهُل ٤اإلاكغوٕ لحربِ بحن الخايغ واإلااضخي ،وجانل الخايغ في اإلااضخي ويبٗض الترار ويجضٍ في الخايغ ليهبذ ٢ىة
ومىاٖت في بىاء الخايغٖ ،لى ؤؾاؽ ؤن الش٣اٞت ال٣اثمت زاعط الخياة والٗهغ ال مٗجى لها وال ظضوي مجها ،والٟا٢ضة للبٗض
الخاعيخي ولالعجباٍ بكٗىع ووظضان ألامت ال ٢يمت لها ،وَظا يىُلٖ ٤لى اإلاكغوٕ وٖلى الش٣اٞت التي يضٖى بلحهاٞ .األمت التي جديا
خايغَا وٖهغَا بما ٞيه وجانل ما جمل٨ه مً زهىنيت جغازيت و جاعيسيت في ٖهغَا وخايغَا مخُلٗت باؾخمغاع بلى مؿخ٣بل
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مكغ ١مبجي ٖلى عئيت مد٨مت ي٣ىم ٖلحها مكغوٕ خًاعر مدضص ألابٗاص والجبهاث ج٩ىن ؤمت طاث وعي خًاعر جاعيخي ٢اصعة ٖلى
ًا
ًا
الجهىى والاؾخمغاعيت في الخ٣ضم وَى ألامغ طاجه الظر ٖغٞخه ألامم الؿاب٣ت التي جدًغث ؤو ألامم اإلاخدًغة خضيشا ومٗانغا.
ومكغوٕ "التراذ والحجسًس" مً زال ٫ظبهاجه واإلاى ٠٢الخًاعر ٞيه وزهاثهه يٓهغ ؤهه ال يسو اإلا٨ٟغ ؤو اإلاش٠٣
الٗغبي الظر يٗيل في البالص الٗغبيت بمٟغصٍ وال يسو الش٣اٞت الٗغبيت ؤلاؾالميت وخضَا ٞهى مكغوٕ وا٩٦ ٘٢ل ،واٞ ٘٢يه ؤػمت
الخسل ٠ال٨ٟغر والؿياسخي والاظخماعي والا٢خهاصر وختى الىٟسخيٞ ،هى مكغوٕ يغيض به ناخبه جدغيغ ؤلاوؿان بك٩ل ٖام
وؤلاوؿان الٗغبي مً الخسل ٠وبٖاصة حك٨يل ٖ٣له و٨ٞغٍ ووظضاهه وجدغيغٍ مً ٧ل ؤق٩ا ٫الاٚتراب التي جدانغ وظىصٍ مً ٧ل
ظهت وظاهب ،وجدغيغ الش٣اٞت بك٩ل ٖام والش٣اٞت الٗغبيت ؤلاؾالميت لضي الكٗىب اإلاخسلٟت مً ؤػمتها وظظوع ألاػمت الضازليت
والخاعظيت ،لظا الهض ٝألا٦بر لهظا اإلاكغوٕ َى الخدغع ،جدغع الظاث مً ْاَغة الاٚتراب الخًاعر بىىٖيه الضازلي والخاعجي ؤر
جغجيب البيذ الضازلي واهُال ١مٗغ٦ت البىاء الخًاعر.
ي٣ى" ٫حؼً حىـي"ّ :و
يخ٩ىن"مكغوٕ "التراذ والحجسًس" مً ظبهاث زالزت :مىٟ٢ىا مً الترار ال٣ضيم ،مىٟ٢ىا مً الترار
الٛغبي ،مىٟ٢ىا مً الىا( ٘٢هٓغيت الخٟؿحر) .ول٩ل ظبهت يبان هٓغر ".والبيان الىٓغر ل٩ل ظبهت مً الجبهاث الشالر مىظىص في
٦خاب "لترار والخجضيض" الظر يمشل البيان الىٓغر للمكغوٕ بغمخه ،ظبهاث وؤ٢ؿام ٧ل ظبهت ،وؤظؼاء ٧ل ٢ؿمٞ .الجبهت ألاولى
هي ظبهت اإلاىعور ال٣ضيم و اإلاى ٠٢الخًاعر مىه ج٣ىم ٖلى صعاؾت و ه٣ض الترار و ه٣له بلى خايغ ألامت و بلى ٖهغَا ليهبذ
ًا
ٖىهغ ٢ىة وٖامل ججضيض وبىاء واػصَاع في ظمي٘ اإلاؿخىياث الخياجيت ألهه الػا ٫وب٣ىة مسؼوها هٟؿيا في هٟىؽ ؤبىاء ألامت الٗغبيت
وؤلاؾالميت وجدىيله بلى َا٢اث وشخىاث البىاء الخًاعر ؤمغ مم .ً٨ؤما الجبهت الشاهيت مً ظبهت آلازغ ؤو الٛغب ألاوعبي اإلاخ٣ضم
واإلاى ٠٢الخًاعر مىه مً زال٢ ٫غاءة آلازغ وه٣ضٍ في بَاع ظض ٫ألاها وآلازغ َظا الجض ٫اإلابجي ٖلى اإلاغ٦ؼ وألاَغآ٦ ٝاَغة
٨ٞغيت وٖلى مغ٦ب الٗٓيمت ٖىض آلازغ ومغ٦ب الى٣و ٖىض ٚحرٍ ٓ٦اَغة ؾلبيت وٚحر بوؿاهيت ،عئي وؤ٩ٞاع جإؾؿذ بٟٗل
الاؾدكغا ١وبٟٗل ألاٚغاى التي جسضمها ،واإلاى ٠٢الخًاعر ببٗضٍ اإلاؿخ٣بلي في َظٍ الجبهت يخىٖ ٠٢لى "علم الاػحؼطاب"
ّو
وجدى ٫خًاعاث الكغ ١مً
وَى الٗلم الجضيض الظر ييكإ في م٣ابل الاؾدكغا ١وياصر ال مدالت بلى "اهتهاء "الاػخـطاق"
مىيىٕ بلى طاث ،ومً ؤحجاع بلى قٗىب ،وجصخيذ ألاخ٩ام التي ؤل٣اَا الىعي ألاوعبي وَى في ٖىٟىان يٓ٣خه ٖلى خًاعاث
الكغ ١وهي في ٖم ٤هىمها وزمىلها".
والجبهت الشالشت وألازحرة هي ظبهت الىا ،٘٢واإلاى ٠٢الخًاعر مجها في اإلاكغوٕ الخًاعر ٩٦ل يخمشل في بيجاص هٓغيت في جٟؿحر
الىا ٘٢حٗخمض ٖلى مىهج جدليل الخبراث جضعؽ ألاها و آلازغ ،اإلاىعور والىاٞض ال ٖلى ؤؾاؽ الخبريغ والغ ٌٞؤو الاوٗؼا٦ ٫ما
ٗٞلذ وجٟٗل الاججاَاث ال٨ٟغيت واإلاكاعي٘ الخًاعيت ال٣اثمت بل ٖلى ؤؾاؽ الخىٓحر اإلاباقغ للىا ٘٢والخٗامل م٘ جدضياجه
ومخُلباجه في ظمي٘ ظىاهب الخياة لضي الٟغص واإلاجخم٘ وألامت وختى ؤلاوؿاهيت ظمٗاء .والجبهاث الشالر واإلاى ٠٢الخًاعر
اإلاُلىب في ٧ل مجها طاث ؤبٗاص ػماهيت الجبهت ألاولى ،ظبهت الترار وػماجها اإلااضخي والجبهت الشاهيت ظبهت آلازغ ؤو الٛغبي ألاوعبي
وز٣اٞت الىاٞض ال٣ضيم والخضيض ،وػماجها اإلاؿخ٣بل ،ؤما ظبهت الىا ٘٢وجدضياجه ومخُلباجه ٞؼماجها الخايغ .و"الترار والخجضيض"
َى الٗىىان الٗام للمكغوٕ ٧له الظر يخ٩ىن مً زالر ظبهاث وزالزت مىا ٠٢وزالزت ؤبٗاص ػماهيت ٞهى مكغوٕ ٚؼيغ وضخم٦ ،شحر

 .حسن حنفي :مقدمة في علم االستغراب ،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر ،بّبوت ،لبنان ،ٕٓٓٓ ،طٕ ،ص.ٜٓ

 .ادلرجع نفسو  :صٔٗ.

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

10

مجلة حُل السضاػات ألازبُة والـىطٍة  -العام الثاوي  -العسز  10ؤػؼٌؽ 2015

ألاظؼاء والٟهى ٫وألابىاب مً يكخٛل به يكخٛل ٖلى ؤ٦ثر مً مؿخىي وٖلى ؤ٦ثر وظهت هٓغ وٖلى ؤ٦ثر مً ٖهغ ،يدىاوٖ ٫ىالم
ز٣اٞيت مخٗضصة ومخبايىت ويىٓغ في ججاعب بوؿاهيت مسخلٟت ٞهى جغؾاهت مٗغٞيت وز٣اٞيت يدكضَا في وظه ٢غاثه.
ويغي "خؿً خىٟي" ؤن الجبهاث الشالر حكحر "بلى ظض ٫ألاها وآلازغ وا ٘٢جاعيخي مدضصٞ .الجبهت ألاولى "مىٟ٢ىا مً
الترار ال٣ضيم" جً٘ ألاها جاعيسها اإلااضخي ومىعوثها الش٣افي .والجبهت الشاهيت "مىٟ٢ىا مً الترار الٛغبي" جً٘ ألاها في مىاظهت آلازغ
ًا
اإلاٗانغ وَى الىاٞض الٛغبي الش٣افي ؤؾاؾا ،والجبهت الشالشت "مىٟ٢ىا مً الىا(٘٢هٓغيت الخٟؿحر)" ٞةجها جً٘ ألاها في هٓم واٗ٢ىا
ًا
ًا
ًا
ًا
ًا
ًا
ًا
اإلاباقغ جداو ٫جىٓحرٍ جىٓحرا مباقغا ٞخجض الىو ظؼءا مً م٩ىهاجه ؾىاء ٧ان ههيا صيييا مضوها مً ال٨خب اإلا٣ضؾت ؤو هها
ًا
قٗبيا قٟهيا مً الخ٨م وألامشا ٫الٗاميت ،الجبهخان ألاوليخان خًاعيخان ههيخان بيىما الجبهت الشالشت وا ٘٢مباقغ .ويم ً٨عئيت
الجبهاث الشالزت و٦إجها ؤيالٕ مشلض وألاها في وؾُها .ألاو ٫للترار ال٣ضيم( ،اإلااضخي) والشاوي للترار الٛغبي( ،اإلاؿخ٣بل) ،والشالض
للىا ٘٢اإلاباقغ (الخايغ) ٖلى الىدى الخالي:

األنا
ٞةطا ٧اهذ الجبهت ألاولى جخٗامل م٘ اإلاىعور ٞإن الجبهت الشاهيت جخٗامل م٘ الىاٞض .و٦الَما يهبان في الىا ٘٢الظر وٗيل ٞيه".
ًا
وجخُاب ٤الجبهاث الشالزت ٦ما عؤيىا ؾاب٣ا م٘ ؤبٗاص الؼمان الشالزت ،الجبهت ألاولى م٘ اإلااضخي والجبهت الشاهيت م٘ اإلاؿخ٣بل والجبهت
الشالشت م٘ الخايغّ .و
ويغص ناخب اإلاكغوٕ الجبهاث الشالزت بلى ازيخحن َما الى٣ل وؤلابضإ الؼمان اإلااضخي واإلاؿخ٣بل واإلا٩ان َى
الخايغ ؤر ال٨ٟغ والىا ،٘٢الخًاعة والخاعيش ،ألاولى والشاهيت جغازيخان والخدضر ؤمامهما ٚياب َغ ٝالىا ٘٢وؤلابضإٞ ،الى٣ل
مىظىص مً الترار والىاٞض ؤما ؤلابضإ ٚاثب في الىا٦ .٘٢ما جغجبِ الجبهاث ٞيما بيجها " .وبهظا هجض الترار ال٣ضيم والىاٞض يٗمل
ًا
ٖلى بي٣ا ٝالخٛغيب وفي "الىا ٘٢اإلاباقغ الظر يٗاص ٞيه بىاء الترازحن ال٣ضيم والٛغبي مٗا ٞةن ؤزظ مى ٠٢ه٣ضر مجهما يؿاٖض
ًا
ٖلى ببغاػ الىا ٘٢طاجه وٞغى مخُلباجه ٖلى ٢غاءة الترازحن مٗا ".وبهظا جخضازل وج٩امل الجبهاث الشالر واإلاىا ٠٢الشالر وؤبٗاص
الؼمان الشالزت مً زال ٫هٓغيت في الخٟؿحر مد٨مت ظغيئت و٢ابلت للخىٟيظ.
ومكغوٕ "الترار والخجضيض" بجبهاجه الشالر مكغوٕ ٢ىمي خًاعر ال يٗالج مىاهج البدض في اإلاىعور ال٣ضيم ؤو في الىاٞض ؤو في
الىا ٘٢اإلاٗيل ٞدؿب بل مؿاوليخه ٞغصيت ووَىيت و٢ىميت وختى ؤمميتٞ" ،اإلاٗغ٦ت الخ٣ي٣يت آلان مٗغ٦ت ٨ٞغيت وخًاعيت وال
ج٣ل ؤَميت ًٖ اإلاٗغ٦ت الا٢خهاصيت ؤو اإلاٗغ٦ت اإلاؿلخت ،بن لم ج ً٨ؤؾاؾها .وبن الهؼيمت اإلاٗانغة هي في ظىَغَا َؼيمت ٖ٣ليت
٦ما ؤجها َؼيمت ٖؿ٨غيت .وبن الخُغ اإلاضاَم آلان ليـ َى  ِ٣ٞييإ ألاعى بل ٢خل الغوح وبماجتها بلى ألابض واهجغاعها بلى ه٣ض
ألانالت في جغازىا ال٣ضيم وه٣ض اإلاٗانغة التي خىلها جغازىا ال٣ضيم م٘ الش٣اٞاث اإلاٗانغة له« .الترار والخجضيض» َى مكغوٕ
ألانالت واإلاٗانغة التي لم وؿخُ٘ ؤن هد٣٣ها ختى آلان ،وبٗض جىالي الهؼاثم ،ولم ه ً٨هلمؿها بال صٖايت ؤو اصٖاء .ويكمل «الترار

 .ادلرجع نفسو  :صٔٔ.ٕٔ-

 .ادلرجع نفسو  :صٕٔ.
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والخجضيض» زالزت ؤ٢ؿام ،حٗبر ًٖ مىٟ٢ىا الخًاعر الخالي الظر يدضص اججاَاث الضعاؾت والبدض ".ألا٢ؿام الشالزت التي يخ٩ىن
مجها مكغوٕ "الترار والخجضيض" والتي جمشل الجبهاث الشالر ،مىٟ٢ىا مً الترار ال٣ضيم ،ومىٟ٢ىا مً الترار الٛغبي ،مىٟ٢ىا مً
الىا ٘٢ؤو هٓغيت الخٟؿحر٧ ،ل ٢ؿم مجها له ؤظؼاء ي٩ىن "ٖلى الىدى آلاحي:

التراث كالتجديد

 -)2موقفنا من التراث الغربي.
 )1موقفنا من التراث القديم
 -1من العقيدة إلى الثورة.
 -2من النقل إلى اإلبداع.

 -)3موقفنا من الواقع.

 - 1مصادر الوعي األكربي.

 -1المناىج.

 - 2بداية الوعي األكربي.

-2العهد الجديد.

 -3نهاية الوعي األكربي.

-3العهد القديم.

 -3من الفناء إلى البقاء.
 -4من النص إلى الواقع.
 -5من النقل إلى العقل.
 -6العقل كالطبيعة.
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ًا
ال٣ؿم ألاو ٫جمشله الجبهت ألاولى ويمشله مىٟ٢ىا مً الترار ال٣ضيم حهض ٝؤؾاؾا بلى بٖاصة بىاء الٗلىم الخ٣ليضيت الى٣ليت الٗ٣ليت
ابخضاء مً الخًاعة طاتها مً زال ٫الضزى ٫في بىائها والٗىصة بلى ؤنىلها إلبغاػ وكإتها وبيان جُىعَا باليؿبت ل٩ل ٖلم ؤو
باليؿبت لجمي٘ الٗلىم ،يدك٩ل َظا ال٣ؿم مً ؾبٗت ؤظؼاء ٧ل ظؼء يسو ٖلم ؤو مجمىٖت مً الٗلىمٞ ،األو ٫يسو ٖلم
ؤنى ٫الضيً ويؿمى ٖلم ؤلاوؿان وَى مداولت إلٖاصة بىاء ؤنى ٫الضيً مً زال ٫قٗاع وٖىىان َظا الجؼء «مً الٗ٣يضة بلى
الشىعة» .والشاوي يسو الٟلؿٟت ؤو ٖلىم الخ٨مت ويؿمى ٞلؿٟت الخًاعة وَى مداولت إلٖاصة بىاء الٟلؿٟت وٖلىمها ؤلالهياث
والُبيٗياث واإلاىُ ٤مً زال ٫قٗاع ؤو ٖىىان َظا الٗلم «مً الى٣ل بلى ؤلابضإ» .والشالض يسو الخهى ٝويؿمي اإلاىهج
الهىفي وَى وَى مداولت إلٖاصة بىاء ٖلىم الخهى ٝالتي قهضَا جغازىا مً زال ٫قٗاع ؤو ٖىىان لهظا الٗلم «مً الٟىاء بلى
الب٣اء» .والغاب٘ يسو ٖلم ؤنى ٫ال٣ٟه ويؿمى اإلاىهج ألانىلي وَى مداولت إلٖاصة بىاء ٖلم ؤنى ٫ال٣ٟه مً زال ٫قٗاع ؤو
ٖىىان َظا الٗلم «مً الىو بلى الىا .»٘٢والخامـ يسو الٗلىم الى٣ليت البدخت الخمؿت (ٖلىم ال٣غآنٖ ،لىم الخٟؿحرٖ ،لىم
الخضيضٖ ،لىم الؿحرة ،وٖلىم ال٣ٟه) وقٗاع طل ٪وٖىىاهه «مً الى٣ل بلى الٗ٣ل» .ؤما الجؼء الؿاصؽ ٞيسو الٗلىم الٗ٣ليت
الغياييت والُبيٗيت وَى مداولت إلٖاصة بىاء َظٍ الٗلىم وقٗاع طل ٪وٖىىاهه «الىحي والٗ٣ل والُبيٗت» .ؤما الجؼء الؿاب٘
وألازحر ٞيسو الٗلىم ؤلاوؿاهيت الاظخماٖيت واللٛىيت والخاعيسيت وٚحرَا وَى مداولت إلٖاصة بىاء الٗلىم ؤلاوؿاهيت بمسخل٠
ٞغوٖها وقٗاع طل ٪وٖىىاهه «ؤلاوؿان والخاعيش».

 .حسن حنفي :التراث كالتجديد ،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر ،بّبوت ،ٕٕٓٓ ،ط٘ ،ص.ٔٚٙ
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ًا
ال٣ؿم الشاوي جمشله الجبهت الشاهيت ويمشله مىٟ٢ىا مً الترار الٛغبي حهض ٝؤؾاؾا بلى بٖاصة بىاء خًاعة بؾالميت ظضيضة
باإلياٞت بلى الخًاعة ؤلاؾالميت ال٣ضيمت اإلاىعوزت ،وجدضيض اإلاى ٠٢مً الترار الٛغبي ؤو الىاٞض ظؼء مً خغ٦ت الخاعيش وجُىع
الخًاعة واؾخمغاعَا بضؤهاٍ في الٗهغ ال٣ضيم وَى جدليل الىا ٘٢اإلاٗانغ الظر ؤنبذ الترار الٛغبي ظؼءا مىه زانت إلاا ؤنبذ
ًا
ؤؾىءا إلاا ّو
جدى ٫الىٞىص بلى
الٗالم الٗغبي وؤلاؾالمي مىظ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ في مىاظهت مٟخىخت م٘ الترار الٛغبي والخا ٫ناع
ٚؼو ،والخ٣ليض بلى حٛغيب ّو
وحٛغب .واإلاى ٠٢مً الترار الٛغبي واظب ٢ىمي ووَجي لخإنيل اإلاى ٠٢الخًاعر ،وَى مٗغ٦ت م٘
الىاٞض في مىاظهت الاؾخٗماع الش٣افي وبي٣ا ٝالخٛغيب مهمت قغ ،ٝقغ ٝألاها إلْهاع خضوص الش٣اٞت الٛغبيت وبيان "مدليتها بٗض
ؤن اصٖذ الٗاإلايت والكمى ٫وبزغاط ؤوعبا مً مغ٦ؼ الش٣ل الش٣افي الٗالمي وعصَا بلى حجمها الش٣افي الُبيعي في الش٣اٞت الٗاإلايت
ًا
ًا
ًا
الكاملت٦ ".ما حهضَ ٝظا ال٣ؿم بلى ٖغى الخًاعة ؤلاؾالميت اهُال٢ا مً خًاعة ؤزغي بما ه٣ضا ؤو جإ٦يضا طل ٪لىظىص ج٣اَ٘
بحن ٖلىم الخًاعة ؤلاؾالميت وٖلىم ؤزغي في خًاعاث ؤزغي في اليكإة والخ٩ىيً وألاَضا .ٝوالبدض مغجبِ ليـ  ِ٣ٞبدًاعة
الباخض بل بدًاعاث ؤزغي مخازمت له ألامغ الظر يجٗل الباخض يى٣ض ٨ٞغ آلازغ بلٛت خًاعجه ال٣ضيمت ؤو يٗبر ًٖ ٨ٞغٍ بلٛت
خًاعة ؤزغيٞ .البضء صوما مً خًاعة ما خًاعة ألاها ؤو خًاعة آلازغ .ويكمل ال٣ؿم الشاوي زالزت ؤظؼاء ،الجؼء ألاو ٫والشاوي
٧ل مجهما مىػٕ ٖلى ظؼؤيً ٞالجؼء ألاو ٫يسو مهاصع الىعي ألاوعبي باليؿبت لٗهغ ؤباء ال٨ىيؿت وَى مداولت لضعاؾت وكإة
ال٨ٟغ الٛغبي في الٟترة مً ال٣غن ألاو ٫ختى ال٣غن الؿاب٘ ؤر ٖىض ؤباء ال٨ىيؿت اليىهان زم الغومان .وباليؿبت للٗهغ اإلاضعسخي
الظر يمشل جاعيش ال٨ٟغ الٛغبي في مغخلت الٗهغ الىؾيِ اإلاخإزغ وهي ٞترة جىا٦ب اػصَاع الخًاعة ؤلاؾالميت وبلىٚها ؤوظها.
الجؼء الشاوي يسو بضايت الىعي ألاوعبي باليؿبت إلاغخلت ؤلانالح الضيجي وٖهغ الجهايت وفي مداولت لضعاؾت جاعيش ال٨ٟغ ألاوعبي
زال ٫ؤلانالح الضيجي والجهًت في ال٣غهحن الخامـ ٖكغ والؿاصؽ ٖكغ وهي ٞترة ع ٌٞؾلُت ال٣ضيم وبضايت الخىىيغ٦ .ما
يسو َظا الجؼء ٦ظل ٪الٗهغ الخضيض وهي مداولت لضعاؾت بضايت جاعيش الكٗىع ألاوعبي في ال٣غهحن الؿاب٘ ٖكغ والشامً ٖكغ
وبضايت الُ٣يٗت بحن ال٣ضيم والجضيض ،بحن ال٨ٟغ في مؿخىاٍ الهىعر وفي مؿخىاٍ اإلااصر .ؤما الجؼء الشالض في ال٣ؿم الشاوي
يسو جهايت الىعي ألاوعبي باليؿبت للٗهغ الخايغ وَى مداولت لضعاؾت جاعيش الكٗىع ألاوعبي في لخٓخه ألازحرة في ال٣غن الخاؾ٘
ٖكغ وال٣غن الٗكغيً خيض يداو ٫ال٨ٟغ ؤن يجم٘ بحن الاججاَحن اإلاشالي واإلااصر ٞإ٣ٞض الكٗىع جىاػهه "في عئيت الٓىاَغ ختى
ّو
ؤجذ الٟيىىميىىلىظيا ٞا٦خملذ اإلاشاليت ألاوعبيت وٖاص الخُان اإلاىٟغظان بلى الكٗىع مً ظضيض .وجدى ٫اإلاىيىٕ بلى الظاث ختى
ًا
٢ضخى جهاثيا ٖلى الهىعيت واإلااصيتٞ ...ةطا ٧ان ال٣ؿم ألاو ٫مً «الترار والخجضيض» وَى «مىٟ٢ىا مً الترار ال٣ضيم»٢ ،ض ؤٚل٤
بضايت قٗىع الٗالم الشالض ُ٦ليٗت للخاعيش ٞةن ال٣ؿم الشاوي «مىٟ٢ىا مً الترار الٛغبي» يٗلً ًٖ جهايت الكٗىع ألاوعبي،
ّو
وجسليه ًٖ صوع ال٣ياصة للخاعيش اللكغر".
ال٣ؿم الشالض جمشله الجبهت الشالشت ويمشله مىٟ٢ىا مً الىا ٘٢ؤو «هٓغيت الخٟؿحر» .الهض ٝمىه بٖاصة بىاء الخًاعجحن خًاعة
ًا
اإلاىعور وخًاعة الىاٞض مٗا والبضايت مً ظضيض ابخضاء مً ؤنىلها ألاولى في الىحي ؤر في ال٨خب اإلا٣ضؾت ،الٛايت مً َظا ال٣ؿم
ًا
َى جدىيل الىحي بلى ٖلم بوؿاوي قامل وَظا ال يخم بال ًٖ َغي ٤هٓغيت في الخٟؿحر ج٩ىن مىُل٣ا للىحي٧ ،ل ؤ٩ٞاع ؤلاوؿان
جسً٘ لىٓغيت في الخٟؿحر ،جٟؿحر الىو ؤو جٟؿحر الىا ،٘٢ألابييت الخاَئت في الٗلىم الخ٣ليضيت ،ؤو في اإلاظاَب الٛغبيت حٗىص بلى
ؤزُاء في هٓغيت الخٟؿحر وهٓغيت الخٟؿحر بىاؾُتها جخم بٖاصة بىاء الٗلىم التي ُتج ّو
دىَ ٫ا٢ت الىحي بلى ؤلاوؿان وجهبها في الىا،٘٢
 .حسن حنفي :التراث كالتجديد ،صٔ.ٔٛ

 .ادلرجع نفسو :صٖ.ٔٛ
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ًا
ًا
ًا ًا
ٖغى الترار ال ٦دًاعة لها ػمان وم٩ان ل ً٨باٖخباعَا ً ٨ٞاغا ّو
خغا مؿخ٣ال هابٗا مً الىحي وماؾؿا في الٗ٣ل ومبييا في الىا.٘٢
ويكمل ال٣ؿم الشالض ٢ؿم «مىاٟ٢ىا مً الىا »٘٢زالزت ؤظؼاء .الجؼء ألاو ٫يسو مجهاط اإلاى ٠٢وَى ٖباعة ًٖ مداولت لخجاوػ
مىاهج الخٟؿحر التي قهضَا الترار ال٣ضيم ال٨الميت والٟلؿٟيت وال٣ٟهيت والهىٞيت وجغاوخها بحن هٟؿيت ؤو ٖ٣ليت ؤو واٗ٢يت ؤو
وظضاهيت زم وي٘ هٓغيت للخٟؿحر ج٩ىن ظامٗت لها ٧لها .والبدض ًٖ مجهاط َى ٚايت «الترار والخجضيض» مداولت للٗشىع ٖلى مجهاط
بؾالمي ٖام قامل لخياة الٟغص والجماٖت وون ٠ؤلاوؿان في الىعي في ٖال٢خه ب٣ىاٍ الىٓغيت والٗمليت ،اإلااصيت والغوخيت ،وفي
ٖال٢خه باآلزغيً وم٘ ألاقياء وي٩ىن َظا اإلاجهاط بمشابت ؤلايضيىلىظيت التي يم٨جها جىٓحر الىا ٘٢وهي الخ٣ي٣ت التي يدض ٖجها
الجمي٘ في جغازىا ؤلاؾالمي ال٣ضيم وفي الترار الٛغبي الخضيض ،وي٣ى« ٫خؿً خىٟي» في َظا الجؼء " :وَى في الخ٣ي٣ت خضؾىا
ًا
ألاو ٫الظر خضر لىا في م٣خبل خياجىا الٟلؿٟيت والظر ْل مىظها لىا في ٧ل ٦خاباجىا .وؾيخم بزغاظه ابخضاء مً ههىم الىحي
طاتها بال خاظت بلى جغار وي٩ىن َظا َى ظؼء الىصإ ".والجؼء الشاوي َى الٗهض الجضيض وَى ٖباعة ًٖ مداولت لخد٣ي ٤صخت
الىعي في الخاعيش ابخضاء مً مغاخل الىحي الؿاب٣ت ختى اإلاغخلت ألازحرة باليؿبت للخىعاة وؤلاهجيل مً زالٞ ٫هم الىهىم
ًا
وؾلى ٥ؤَل ال٨خاب باؾخٗما ٫مىاهج الى٣ل الخاعيخي الكٟهي وال٨خابي والخٗغٖ ٝلى ال٨خب الضيييت اإلا٣ضؾت ٞهما وجمديها
ًا
ًا
وؾلى٧ا " .و في َظا الجؼء جخم مغاظٗت الٗهض الجضيض وكإة وج٩ىيىا والخميحز بحن ؤ٢ىا ٫اإلاؿيذ وؤ٢ىا ٫الخىاعيحن والٟهل بحن
ال٨خاب اإلا٣ضؽ والترار ال٨يسخي .وَى هىاة الترار الٛغبيٞ ،الترار الٛغبي ٧له ما َى بال عص ٗٞل َظٍ الىىاة ألاولى ".ؤما الجؼء
ألازحر الظر حكمله الجبهت الشالشت ٞيسو الٗهض ال٣ضيم ويٗخجي بخدليل ال٨خاب اإلا٣ضؽ لضي الحهىص والخميحز بيىه وبحن ٦خب
الخىعاة و٦خب الخاعيش و٦خب اإلالى ٥و٦خب الً٣اة و٦خب ألاهلياء و٦خب الخ٨مت ،صعاؾت جُىع الٗ٣اثض ٖىض بجي بؾغاثيل إلاىاظهت
ؤَل ال٨خاب ألن جُىع الٗ٣اثض لضي بجي بؾغاثيل ٚحر مؿخ٣ل "ًٖ جاعيسهم ال٣ىميٖ :هغ البُاع٦تٖ ،هغ ألاهلياءٖ ،هغ
الخضويً ،والٗهغ الىؾيِ والٗهغ الخضيض ،و٢ض ٧اهذ َظٍ ؾىت ٖلماثىا ال٣ضماء في الخٗغى بلى ه٣ض ال٨خب اإلا٣ضؾت .وما ػا٫
ًا
اإلاُلب ٢اثماٞ .ىدً ما ػلىا في مىاظهت ؤَل ال٨خاب بمىاظهخىا إلاساَغ الاؾخٗماع والههيىهيت".
ل٣ض ؤهجؼ «خؿً خىٟي» مً مكغوٖه «الترار والخجضيض» البيان الىٓغر للمكغوٕ في ٦خابه «الترار والخجضيض» ٦ما ؤهجؼ
ويىجؼ الجؼء ألاو ٫في الجبهت ألاولى« ،مً الٗ٣يضة بلى الشىعة» و»مً الى٣ل بلى ؤلابضإ» و»مً لىو بلى الىا »٘٢ومً «الٟىاء بلى
ًا
الب٣اء» يهضع ٢غيبا٦ ،ما ؤهجؼ البيان الىٓغر للجبهت الشاهيت ،واإلاكغوٕ ٩٦ل ؤظؼائٍ في َىع ؤلاهجاػ لَ ً٨ظا ؤلاهجاػ لم يدترم
الترجيب الظر ونٟه ناخب اإلاكغوٕ ٣ٞبل بجهاء ال٣ؿم ألاو ٫يٟ٣ؼ ويىجؼ البيان الىٓغر لل٣ؿم الشاوي وعبما يمشل ال٣ؿم
ًا
الشاوي ٩٦ل .طل ٪الحؿإ اإلاكغوٕ و٦بر حجمه وجغ٦يبه اإلاىؾىعي " .و٢هغ الٗمغ يك٩ل َاظؿا لضي «خؿً خىٟي» يهجـ به
ًا
مىظ بضؤ الخ٨ٟحر بمكغوٕ «الترار والخجضيض» ٢بل عب٘ ٢غن ،زهىنا بٗض ؤن بضؤ جىٟيظٍ .و٢ض ٢ىر َظا الهاظـ م٘ ج٣ضمه في
الؿً وبخؿاؾه بإهه لً ي ٠بما وٖض به وألاعجر ؤهه ؾيجض هٟؿه مًُغا بلى الاقخٛاٖ ٫لى الجبهاث الشالر وازخهاع اإلاكغوٕ
ًا
ؤظؼ ًااء وٞهىال".

 .ادلرجع نفسو  :ص.ٔٛٙ

 .ادلرجع نفسو  :ص٘.ٔٛ

 .ادلرجع نفسو  :ص٘.ٔٛ
 .علي حرب :رللة منرب احلوار ،العدد  ،ٕٜلبنان ،بّبوت ٜٜٖٔ ،ص.ٛٚ
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 -2ػمات مـطو "التراذ والحجسًس"
ّو
جمحزث ٞلؿٟت «خؿً خىٟي» وجمحز مكغوٖه الخًاعر «الترار والخجضيض» بمجمىٖت مً الخهاثو ،اعجبُذ َظٍ
الخهاثو بالٓغو ٝال٨ٟغيت والش٣اٞيت التي جبلىعث ٞحها مالمذ مكغوٖه ومٗالم ٞلؿٟخه .وهي ْغو ٝاعجبُذ بماضخي ألامت
ّو
ًا
ًا
التي يغجبِ بها ناخب اإلاكغوٕ جاعيسيا وخًاعيا ٞهي ؤمت جغازيت جاعيسيت ،واعجبُذ بش٣اٞت ٚغبيت ؤوعبيت اَل٘ ٖلحها اإلا٨ٟغ
واؾخٟاص مجها في صعاؾاجه وؤبدازه ٦ما قغح وجغظم وصعؽ بٌٗ الجىاهب ٞحها٦ ،ما اعجبُذ بىا ٘٢ؤمخه اإلاٗانغ وجدضياجه
ومك٨الجه ومخُلباجهٞ ،جاءث ٞلؿٟخه وظاء مكغوٖه يدمل زهاثو ؤملتها ْغو ٝاإلاغخلت الخاعيسيت اإلاٗانغة ال٨ٟغيت
والش٣اٞيت والاظخماٖيت والؿياؾيت ،وؤٞغػتها ز٣اٞت اإلا٨ٟغ الىاؾٗت واإلاخىىٖت خى ٫الترار والىاٞض ومٗغٞخه بالىا ٘٢وؤػمخه
وجد٨مه في ٖضة لٛاثَ .ظٍ الؿماث هي ٖلى الىدى آلاحي:
ؤ -الترارُة :اقخٛل ناخب مكغوٕ «الترار والخجضيض» مً بضايت حٗاَيه م٘ الٟلؿٟت ٖلى الترار ،وعؾالخه ألاولى في مىاهج
الخٟؿحر ظاءث في ؤنى ٫ال٣ٟه ،جدمل بىاصع مداولت ل٣غاءة ؤنى ٫ال٣ٟه وبٖاصة بىاثه و ٤ٞما ي٣خًيه الٗهغ وبإصواث
مٟاَيميت ومىهجيت مٗانغة وهي حٗض مٛامغة آهظا .٥بٗض طل ٪جبلىع اإلاكغوٕ واجطخذ مٗالم ٞلؿٟخه وناع الترار اإلايضان
ألا٦بر الظر يكخٛل ٖليه اإلا٨ٟغ في ٞلؿٟخه وفي مكغوٖهٞ ،هى الجبهت ألاولى واإلاى ٠٢الخًاعر في ظؼثه ألاو ٫وألا٦بر َى
«مىٟ٢ىا مً الترار ال٣ضيم» ،والترار في اإلاكغوٕ مؿاوليت شخهيت و٢ىميت في بَاعٍ الخًاعر الخاعيخيٞ ،ال ؾليل بلى الخسلو
مً ألاػمت التي يٗيكها الٗالم الٗغبي وؤلاؾالمي في ٚياب ٢غاءة الترار وبٖاصة بىاثه و ٤ٞم٣خًياث الىا ٘٢المٖانغ ،ألن قٗىب
خا ٫في هٟىؽ ؤبىائها يازغ ٞحهم قٗىعيا وال قٗىعياّ ،و
الٗالم الٗغبي اإلاٗانغ حٗيل ٖلى الترار وَى مسؼون هٟسخي ّو
وؤيت مداولت
لخجاوػ ألاػمت زاعط الترار ومً صوهه هي يغب مً الىَم وجهايتها الٟكل ،وألامغ يسخلٖ ٠ما خضر في الٛغب ألاوعبي ،خيض
٢امذ الجهًت ألاوعبيت الخضيشت بٗضما حٗغيذ ٧ل ظىاهب الترار للى٣ض والهضم ،ألن اإلاىعور الخاعيخي الٛغبي آهظا ٥اعجبِ
ًا
ًا
ًا
ًا
بجىاهب مٓلمت ٨ٞغيا وؾياؾيا واظخماٖيا و صيييا يجب ؤن حؿ ِ٣وج٣ىم مظاَب وؤ٩ٞاع ومٗاع ٝمكغ٢ت جىىيغيت ٧اهذ هي
بضاياث الجهًت ألاوعبيت والخًاعة الخضيشت و اإلاٗامعة .ؤما الترار ٖىضها ٞيمشل ظىاهب مكغ٢ت في الش٣اٞت الٗغبيت ؤلاؾالميت وَى
نىعة وماصة الخًاعة ؤلاؾالميت الؼاَيت التي بلٛذ ٢ىة ؤوظها ّو
وٖؼتها .والترار في ٨ٞغ «خؿً خىٟي» يمشل الجبهت ألاولى وهي
ًا
ًا
"ؤضخم وؤ٦ثر جٟهيال ألجها ؤٖم ٤في الخاعيش بط ؤجها جمخض بلى ما يؼيض ٖلى ألال ٠وؤعبٗماثت ٖام .وهي ألا٦ثر خًىعا في وٖيىا
ال٣ىمي وجاعيسىا الش٣افيٞ ".الترار في الٟلؿٟت و في اإلاكغوٕ مىُل ٤ومىيىٕ بدض وصعاؾت وَض ٝالخجضيض في وا ٘٢يخٗاَى م٘
اإلاىعور والىاٞض ،وَى في ؤمـ الخاظت بلى الخٛيحر والخجضيض ليؿاَم بضوا ٘ٞوقغوٍ إلبضإ التي يخًمجها في صازله في حٛيحر
ّو
مؿخجضاجه وم٣خًياجه الغاَىت.
الٗهغ و٤ٞ
ًا
ب -الحجسًسًة :بطا ٧ان الترار مىُل٣ا ومىيىٕ صعاؾت وَضٞ ٝةن الخجضيض في ٞلؿٟت «الترار والخجضيض» يمشل الىؾيلت
ًا
ًا
ًا
الغثيؿيت ،وألاصاة التي بضوجها ال جدهل ٖمليت الخٛيحر ٨ٞغيا واظخماٖيا و خًاعيا و جاعيسياٞ .األػمت ؤػمت حٛيحر ؤويإ اظخماٖيت
و٢بلها ٨ٞغيت وز٣اٞيت ،وؤػمت بدض ٖلمي ومك٩لت مىهج في الخٛيحر ،حٛيحر الظَىياث وحٛيحر الٗاصاث والخ٣اليض وحٛيحر مىاهج
البدض والضعاؾت ٞالً٣يت ججضيض واإلاك٩لت ليؿذ مك٩لت جغار طاجه بل مك٩لت ججضيض الترارٞ ،ال ؾليل لخل ؤػمت الخٛيحر
الاظخماعي وؤػمت اإلاىاهج في الضعاؾاث ؤلاؾالميت وهي ؤػمت البدض الٗامي بال بىاؾُت الخجضيض ،ججضيض اللٛت ومىُ٣ها ،وججضيض
ًا
مؿخىياث الخدليل وججضيض البيئت الش٣اٞيت ،وٞكل اإلاداوالث اإلاخ٨غعة لخل مك٩لت الترار والخجضيض يٗىص ؤؾاؾا بلى اعجباٍ جل٪
 .حسن حنفي :مقدمة في علم االستغراب ،صٓٔ.
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اإلاداوالث بدلى ٫مؿخىعصة ألػمت زانت لها ْغوٞها وؤوياٖها جسخل ًٖ ٠ألاويإ والٓغو ٝالتي وظضث ٞحها جل ٪الخلى ،٫ؤو
الا٦خٟاء بدلى ٫طاجيت مىعوزت مً ال٣ضيم ولم حٗض جل ٪الخلى ٫جىاؾب مك٨الث الٗهغ الظر جسخلْ ٠غوٞه ًٖ الٓغو ٝالتي
وكإ ٞحها الترارٞ .الخاظت ّو
ملخت بلى الخجضيض وَى في مكغوٕ "الترار والخجضيض" يمشل ٧اٞت اإلاداوالث إلٖاصة بىاء الٗلىم الترازيت
بمسخلٞ ٠غوٖها وَى يغوعر في الخٗاَي م٘ الجبهت الشاهيت واجساط مى ٠٢خًاعر مً الٛغب وز٣اٞخه زانت بطا ٧ان الخجضيض
ًا
في الٛغب واٗ٢ت جدهل يىميا وباؾخمغاع وهي محزة الٗهغ وخًاعجه التي بلٛذ طعوتها في الخ٣ضم والاػصَاع ٖلى اإلاؿخىي الىٓغر
ًا
مٗا ،والخجضيض يغوعة ّو
ملخت في الخٗاَي م٘ الجبهت الشالشت واجساط مى ٠٢خًاعر مً الىا ٘٢الظر ناع يخدضص بٟٗل
والٗملي
ّو
الىاٞض اإلادلي الظاحيٞ" .الترار والخجضيض َى ال٣اصع ٖلى الخىٓحر اإلاباقغ ألهه يمض الىا ٘٢بىٓغيخه في الخٟؿحر و٢اصعة ٖلى حٛيحرٍ،
ٞالترار َى هٓغيت الىا ،٘٢والخجضيض َى بٖاصة ٞهم الترار ختى يم ً٨عئيت الىا ٘٢وم٩ىهاجه ".والترار والخجضيض ٖىض «خؿً
ًا ًا
ًا
خىٟي» "ياؾؿان مٗا ٖلما ظضيضا وَى ون ٠للخايغ و٦إهه ماى يخدغ ،٥وون ٠للماضخي ٖلى ؤهه خايغ مٗاف في بيئت
ًا
٦خل ٪التي وٗيكها خيض الخًاعة ٞحها ماػالذ ٢يمت ،وخيض اإلاىعور ما ػا ٫م٣بىال".
ت -الىلسًة :يمشل الى٣ض في ٞلؿٟت «خؿً خىٟي» الىؾيلت ل٣غاءة الترار والىاٞض والىا ٘٢مً زال ٫ظبهاث اإلاكغوٕ الشالر،
واإلاى ٠٢الخًاعر اإلاُلىب في ٧ل مجها ،اإلاى ٠٢مً الترار ي٣ىم ٖلى ٢غاءة الترار وه٣ضٍ وه٣ض ٢غاءاث اإلاخٗاملحن مٗه مً صٖاة
الخىانل ؤو ؤههاع الاهُ٣إ ؤو ؤصخاب الاهخ٣اءٞ .الضٖىة ألاولى طاث ؤلانالح الضيجي جإزظ الترار بغمخه بال جٟديو ؤو جمديو
ًا
ًا
ًا
ًا
ٞخهُضم بالىا ٘٢اإلاٗاعى لها ٨ٞغيا وصيييا وؾياؾيا وختى ٖؿ٨غيا .ؤما صٖىة الاهُ٣إ ٞهي الضٖىة بلى ؤزظ ما ليـ لها وجغ ٥ما
لها ٞي٣ضخي ٖلى ؤلابضإ الظاحي مً ؤظل الخ٣ليض الخاعجي" ،ويُٗي ألاها ؤ٢ل مما حؿخد ،٤ويُٗي آلازغ ؤ٦ثر مما يؿخد .٤يغٌٞ
ج٣ليض ال٣ضماء وي ٘٣في ج٣ليض اإلادضزحن ؤما اإلاى ٠٢الشالض وَى مى ٠٢الاهخ٣اء ٢ ...ض ي٣ضخي َظا الازخياع ٖلى جاعيسيت الترار
ال٣ضيم وبٟهل ؤظؼاثه ًٖ ال٩ل الظر وكإ ٞيه  ...لظل٢ ٪ض ج٩ىن الًغوعة ّو
ملخت بلى مى ٠٢عاب٘ مً الترار ال٣ضيم يخجاوػ
اإلاىا ٠٢الشالزت الؿاب٣ت :الخىانل والاهُ٣إ والاهخ٣اء بلى بٖاصة البىاء ".ويماعؽ الى٣ض في الجبهت الشاهيت بل يبجي الٗلم الجضيض
"ٖلم الاؾخٛغاب" ٖلى ؤؾاؽ ه٣ض الش٣اٞت الٛغبيت وه٣ض اإلاخٗاملحن مٗها صعاؾت وجإزغا مً زال ٫هؼٖاث الخىانل والاهُ٣إ
والاهخ٣اءٖ" ،لم الاؾخٛغاب" بضيل َبيعي ي٣ىم ٖلى الى٣ض والخإؾيـ ،والى٣ض َىا ال ألظل الى٣ض ٞدؿب بل لغص آلازغ بلى م٩اهه
الُبيعي بٗض جطخمه وامخضاصٍ واؾترظإ ألاها إلا٩اهه الُبيعي صازل اإلاؿاع الخًاعر الخاعيخي ،ويٗخمض ٖلى الى٣ض في بىاء
ًا
اإلاى ٠٢الخًاعر مً الىا ٘٢ؤو في هٓغيت الخٟؿحر باٖخباعَا بضيال ًٖ مى ٠٢الغ ٌٞومى ٠٢الخبريغ ومى ٠٢الاوٗؼا ٫وهي "ال
جاصر بلى حٛيحر الىا ٘٢ؤو ختى بلى ٞهمه بل جضٖ ٫لى ٖضم هطج في الخٗامل مٗه ".وبالخالي يغوعة وظىص مى ٠٢ي٣ىم ٖلى الخىٓحر
اإلاباقغ للىا .٘٢ويماعؽ اإلا٨ٟغ الى٣ض في ٞلؿٟخه بك٩ل ٖام ٞيى٣ض ال٨ٟغ اإلاٗانغ والترار ال٣ضيم والترار الٛغبي٦ ،ما يى٣ض
ألاويإ الاظخماٖيت والؿياؾيت في الٗالم الٗغبي زانت ألاهٓمت الؿياؾيت الجاثغة في البلضان الٗغبيت وبلضان الٗالم الشالض
ّو
وحؿخٛل زغواجه٦ ،ما يى٣ض ؤويإ اإلاغؤة والخٗليم والا٢خهاص
اإلاخسلٟت ؤو في البلضان ال٨بري التي جٟغى َيمىتها ٖلى ٚحرَا
وؤلاٖالم وٚحرَاٞ ،محزة ال٨ٟغ والٟلؿٟت ٖىض خؿً خىٟي وفي مكغوٖه الترار والخجضيض الى٣ضيت بل الشىعيت والخشىيغيت.

 .حسن حنفي :التراث كالتجديد ،صٖٗ.
 .ادلرجع نفسو  :ص.ٕٓ-ٜٔ

 .حسن حنفي :ىموـ الفكر كالوطن ،اجلزء الثاين ،دار قباء للطباعة ،القاىرة ،مصر ،ٜٜٔٛ ،طٖ ،ص٘ٗ.
 .ادلرجع نفسو  :صٖ.ٗٙ
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ر -الثىضة والحثىٍط :جخمحز ٞلؿٟت «خؿً خىٟي» ويخمحز مكغوٖه «الترار والخجضيض» بالُاب٘ الشىعرٞ ،هما زىعة في وظه
ألاويإ ال٨ٟغيت والش٣اٞيت والاظخماٖيت والؿياؾيت التي يٗيكها الٗالم الٗغبي وؤلاؾالمي اإلاٗانغ ،ؤويإ يؿىصَا الاؾدبضاص
الؿياسخي والٓلم الاظخماعي والًٗ ٠ال٨ٟغر والش٣افي والخسل ٠الا٢خهاصر في الضازل وجبٗيت وحٛغيب وييإ للهىيت وؾ٣ىٍ
الطخيت بحن ؤيضر آلازغ ناخب الٗٓمت والىٟىط الخًاعر في الخاعط ٧ل َظا يمشل مىاًَ ه٣ض وجمديو وجٟدو في ٞلؿٟت
مكغوٕ «الترار والخجضيض» ،وعؾالت اإلا٨ٟغ ليـ جبسحر الىا ٘٢ؤو حؿ٨يىه وؤلاب٣اء ٖليه ٦ما َى حٛيحر ؤو جبضيل ؤو بقبإ
خاظاجه بٗض ؾ٨يىت ؤو جبريغ الىي٘ ال٣اثم ،بل عؾالخه ج٨مً في "البدض ًٖ مٗى٢اث ج٣ضمه ،وًٖ ؤؾباب ؾ٩ىهه بن ٧ان
ًا
ّو
الخدى ٫الخاؾمت في الخاعيش يخٟجغ الىا ،٘٢وجدضر الشىعاث،
ؾا٦ىا ،عؾالت ال٨ٟغ ص ٘ٞالىا ٘٢وجُىيغٍ بل وجٟجحرٍٟٞ.ي لخٓاث
يخدغٞ ٥جإة وبٗى ٠وييخهي صوع اإلا٨ٟغيً اإلاهبُحن وخٟٓت الىٓام٨ٟٞ ".غ اإلا٨ٟغ قهاصة ٖلى ٖهغٍ واؾدكهاص للم٨ٟغ في
ؾليل عؾالخه وصوعٍ في الخاعيشٞ" ،ىظىص اإلا٨ٟغ في ّو
خض طاجه في الٗهغ قهاصة ،واإلا٨ٟغون قهضاء الخ ٤ؤر َم الظر يكهضون ٖلى
ًا
ًا
ٖهغَم ،وَم ٢ض يل٣ىن الكهاصة ؤر الاؾدكهاص ظؼءا مً قهاصتهم .اإلا٨ٟغون في الٗهغ َم الكهضاء .لظل٧ ٪ان ؾ٣غاٍ قاَضا
ًا
ًا
وقهيضا له ".ومكغوٕ الترار والخجضيض بطا ٧ان زىعة في وظه ٧ل ما َى ٢اثم ال ّو
يدل ألاػمت بل يؼيضَا جٟا٢ما في
ٖلى ٖهغٍ
اؾخسضام الترار ؤو في ظض ٫ألاها وآلازغ ؤو في الخٗاَي م٘ الىاٞ ٘٢هى مكغوٕ جشىيغر ي٣ىم بدشىيغ الترار وجشىيغ الٗلىم الترازيت
اإلاسخلٟت مً زال ٫بٖاصة بىاء ٧ل ٞغٕ مجهاٗٞ ،ىىان مداولت بٖاصة بىاء ؤنى ٫الضيً «مً الٗ٣يضة بلى الشىعة» ّو
يضٖ ٫لى جشىيغ ٖلم
ًا
ال٨الم ليخدى ٫مً هٓغيت في الٗ٣يضة بلى هٓغيت في الؿلى ٥بل بلى ٖلم ؤلاوؿان يغجبِ بالىاّ ٘٢و
لٛحرٍ ويبييه جد٣ي٣ا إلاهلخت
ؤلاوؿان في الضهيا ،وَ٨ظا م٘ ٖلىم الخ٨مت وؤنى ٫ال٣ٟه والخهى ٝوٚحرَا .و"ٖلم الاؾخٛغاب" زىعة في وظه الخٛغيب وفي وظه
ًا
ًا
ًا
ًا
الاؾدكغا ١الظر ظٗل آلازغ يؼصاص جطخما وامخضاصا ألهه اإلاغ٦ؼ في الى٢ذ الظر اػصاص ٞيه ألاها ج٣ؼما واهدُاَا و جغاظٗا باٖخباعٍ
َغٞا مً ألاَغا .ٝوهٓغيت الخٟؿحر ما هي بال زىعة في وظه هٓغياث الخٟؿحر ال٨الؾي٨يت مً ظهت وفي وظه هٓغياث الخٟؿحر
الىاٞضة وجل ٪ؤقباٍ هٓغياث الخٟؿحر الخاليتٞ ،الشىعة والخشىيغ مً نميم مكغوٕ "الترار والخجضيض" و مً مدخىياجه و ؤَضاٞه
ال٨بري.
ط -املى جُة :يخمحز مكغوٕ «الترار والخجضيض» في ظبهاجه الشالر باٖخماصٍ ٖلى ٖضة مىاهج في ٢غاءة الترار وبٖاصة بىاثه
وفي جإؾيـ "ٖلم الاؾخٛغاب" ٦بضيل لالؾدكغا ١ولبىاء مى ٠٢مً آلازغ َى اإلاى ٠٢الخًاعر مً الٛغب ومً جغازه وز٣اٞخه
وخًاعجه ،وفي هٓغيت الخٟؿحر ؤو اإلاى ٠٢مً الىا .٘٢بن اإلاىاهج التي يؿخسضمها مكغوٕ «الترار والخجضيض» وحؿخسضمها ٞلؿٟت
َظا اإلاكغوٕ مؿخمضة بًٗها مً الترار ال٣ضيم وبًٗها مً الش٣اٞت اإلاٗانغة وال٨ٟغ في الىا ٘٢اإلاٗانغ ومهضعَا الىاٞض،
ًا
واإلاىاهج اإلاخبٗت في اإلاكغوٕ ٦شحرا ما ُتيٗلً ٖجها في ال٨خاباث ٖغيا للمكغوٕ ولٟلؿٟخهٟٞ .ي الجبهت ألاولى وهي ؤضخم وؤ٦ثر
ًا
جٟهيال وؤٖم ٤في الخاعيش مىهجها َى بٖاصة البىاء مً زال٢ ٫غاءة اإلاًمىن وجدليله وه٣ضٍ وبٖاصة نياٚخه وبىاثه و ٤ٞما
يخُلبه الٗهغ ليهبذ ظاَؼا لالؾخٗما ٫في ْغو ٝج٣بله وليـ في الٓغو ٝالتي وكإ وٖمل ٞحها .واإلاىهج اإلاخب٘ في الجبهت الشاهيت
ظبهت الترار الٛغبي مً زالٖ ٫لم الاؾخٛغاب الظر ي٣ىم بى٣ض وجدليل الىعي ألاوعبي في مهاصعٍ وبضايخه وجهايخه باؾخسضام
ّو
اإلاىاهج الىاعصة في الترار ال٣ضيم وفي الترار الٛغبي الخضيض واإلاٗانغ التي جً٘ الٛغب في م٩اهه الُبيعي وجم ً٨الكٗىب
اإلا٣هىعة مً الاهُال ١هدى الخًاعة وبىاء الخاعيش .وهٓغيت الخٟؿحر ُتجبجى في اإلاكغوٕ باؾخسضام مىهج جدليل الخبراث الظر ي٩ىن
 .حسن حنفي :قضايا معاصرة ،في فكرنا المعاصر،دار التنوير ،بّبوت ،لبنان ،ٜٖٔٛ ،طٕ ،ص.ٔٚ
 .ادلرجع نفسو  :صٔٔ.

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

17

مجلة حُل السضاػات ألازبُة والـىطٍة  -العام الثاوي  -العسز  10ؤػؼٌؽ 2015

ّو
وخضٍ الٟ٨يل بالخىٓحر للىا ٘٢اإلاباقغ وال ؾليل لخٛيحر الىا ٘٢وججضيضٍ في ٚياب هٓغيت الخٟؿحر اإلاد٨مت وجسل ٠الٗالم الٗغبي
وؤلاؾالمي في الىا ٘٢اإلاٗانغ يٗىص بلى ٚياب هٓغيت الخٟؿحر ؤو اإلاى ٠٢الخًاعر مً الىا .٘٢وجغجبِ ألاػمت في الىا ٘٢اإلاٗانغ
بإػمخحن :ؤػمت الخٛيحر الاظخماعي وٞكل مىاهج مٗالجتها التي جخإعجر بحن ال٣ضيم والجضيض وال٣ضيم الجضيض وؤػمت البدض في
الضعاؾاث ؤلاؾالميت التي جخإعجر بحن الجزٖت الخُابيت اإلادليت والجزٖت الٗلميت ؤلاؾدكغا٢يت وما جغجب ًٖ ٧ل مً الجزٖخحن مً
ّو
ؾلبياث ألامغ الظر ا٢خضخى اؾخسضام مىاهج ظضيضة مجها مىُ ٤الخجضيض اللٛىر ومىهج الخدليل الكٗىعر وؤؾاليب حٛيحر
ًا
ًا
البيئت الش٣اٞيت .ومكغوٕ «الترار والخجضيض» طاجه يمشل مىهجا وياؾـ ٖلما وي٨ك ًٖ ٠ميضانٞ " .اإلاىهج َى طاجه ٖلم ألهه
ًا
جإؾيـ للٗلم .والٗلم بطا ٧ان جإؾيؿا للٗلم ٞهى ميضان" يٗيض بىاء الترار ويؿخٛله في بىاء الخايغ وحٛيحر الىا٦ ،٘٢ما يضعؽ
آلازغ ويًٗه في م٩اهه الُبيعي ويؿخٟيض مىه وي٣ضخي ٖلى ألاػمت مً الضازل والخاعط.
ح -اليؼلُة :بن ْاَغة الاوسجام بحن وخضاث ال٨ٟغ وٖىانغ الٟلؿٟت والجبهاث الشالر في مكغوٕ الترار والخجضيض وؤبٗاصٍ
الؼماهيت والخًاعيت ٢اثمت في بييت ؤ٢ؿامها وؤظؼائها مترابُت في بييت مىُ٣يت يٗ٨ؿها البيان الىٓغر للمكغوٕ ٩٦ل في ٦خاب
«الترار والخجضيض» ٦ما حٗ٨ؿها اإلاباصت الىٓغيت التي ي٣ىم ٖلحها مكغوٕ "الترار والخجضيض" والجبهاث التي ّو
ج٩ىهه وؤبٗاص اإلاى٠٢
ُت
الخًاعر ٞيه واإلاىاهج اإلاخبٗت وألاَضا ٝواإلاغامي اإلاٗلً ٖجها زانت إلاا ْهغ الجؼء ألاو ٫في ال٣ؿم ألاو ٫وَى في َىع الا٦خما٫
وْهغ البيان الىٓغر للجبهت الشاهيت ٓٞهغث نٟت اليؿ٣يت والاحؿا ١والاوسجام صازل اإلاكغوٕ مً الىاخيت ال٨ٟغيت و الىٓغيت
٦ىىايا ومباصت ومىهج وؤَضا ٝومغامي ،عٚم ؤن ناخب اإلاكغوٕ يهغح ؤن "مً الهٗب جىاوً٢ ٫يت «الترار والخجضيض»
ًا
والاؾخ٣غاع ٖلى ؤؾلىب مدؿ ٤للخدليل٣ٞ ،ض يٛلب ؤخياها جدليل ال٣ضيم مما ياصر بلى ألا٧اصيميت الخالهت وما يخه ٠به مً
ًا
بغوصة وحٗالم واوٗؼا ًٖ ٫الىا ٘٢و٢ض يٛلب ؤخياها ؤزغي جدليل الىا ٘٢اإلاٗانغ مما يُٗي البدض َاب٘ الخدليل الاظخماعي الظر
ال قإن له بالترار ال٣ضيم والىا ٘٢ؤن اإلاٗاصلت نٗبت ".وهٓغا للخُاب ٤بحن الجبهاث الشالر هجض الجبهخحن ألاولى والشاهيت ّو
جهبان
في الىا ٘٢وفي ٧ل مى ٠٢خًاعر جىظض ٖىامل ؤلابضإ الىاٞض واإلاىعور والىا٦ ٘٢ما يىظض جُاب ٤في ؤبٗاص اإلاكغوٕ الؼماهيت
ُت
الخايغ واإلااضخي واإلاؿخ٣بل ٦ما جغص الجبهخان بلى الى٣ل وؤلابضإ " .والجبهاث الشالر ليؿذ مىٟهلت ًٖ بًٗها البٌٗ بل
ًا
ًا
جخضازل ٞيما بيجها ويسضم بًٗها بًٗاٞ .ةٖاصة بىاء الترار ال٣ضيم بديض ي٩ىن ٢اصعا ٖلى الضزى ٫في جدضياث الٗهغ الغثيؿيت
يؿاٖض ٖلى و ٠٢الخٛغيب الظر وٗ٢ذ ٞيه الخانت ،وهي ال حٗلم مً الترار بال الترار اإلاًاص إلاهالر ألامت والظر ؤٞغػجه ٞغ٢ت
ًا
الؿلُانٞ .لم ججض خال بال في الترار الٛغبي".
ر -الحإضٍذُة :ؾمت الخاعيسيت جُب٘ ٞلؿٟت مكغوٕ «الترار والخجضيض» في ظمي٘ ظبهاجه وجُب٘ مىهجه وهخاثجهٞ ،الترار يمشل
ًا
ًا
الجبهت ألا٦بر وألا٦ثر جٟهيال وألا٦ثر اعجباَا بالهىيت الخًاعيت لؤلمت التي ُتوظض اإلاكغوٕ ألظلها َى ألاٖم ٤في الخاعيش ْاَغة
ًا
ًا
جاعيسيت ُتوظضث في اإلااضخي وما ػالذ حك٩ل اإلاسؼون الىٟسخي والاظخماعي اإلاازغ في الؿلى ٥قٗىعيا وال قٗىعيا ،و٦إن ال خايغ
لؤلمت بل حٗيل اإلااضخي في الخايغ وحٗيل اإلاؿخ٣بل مً زال ٫اإلااضخي الظر َى الخايغ ،لظا يكخٛل اإلاكغوٕ ٖلى اإلاىعور
الخاعيخي ويدمل اؾمه ،ويمشل ججضيض اإلاىعور الخاعيخي و جدىيله بلى َا٢ت ي٣خًحها الىا ٘٢اإلاٗانغ في حٛيحرٍ ل٩ي ال يٗيل
اإلااضخي ألن اإلااضخي له ْغوٞه بل يٗيل ْغو ٝوم٣خًياث الخايغ٦ .ما يكخٛل اإلاكغوٕ ٖلى اإلاىعور الٛغبي الىاٞض ال٣ضيم
 .حسن حنفي :التراث كالتجديد ،ص.ٕٙ
 .ادلرجع نفسو  :صٕٕ.ٕٖ-

 .حسن حنفي :مقدمة في علم االستغراب ،صٕٔ.
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ُت
والخضيض واإلاٗانغ و في صعاؾت وه٣ض اإلاىعور ال٣ضيم بىىٖيه الٗغبي ؤلاؾالمي والٛغبي ألاوعبي حؿخسضم اإلاىاهج الخاعيسيت و
ًا
جدخاط البدىر بلى ؤؾاليب هي الخدليل الخاعيخي والتر٦يب الخاعيخي والخٟؿحر الخاعيخي و ٗٞال ؤنبذ مكغوٕ "الترار والخجضيض"
ياعر لخ٣ب وؤخضار جاعيسيت ٨ٞغيت وٖلميت ٦الميت وٞلؿٟيت وؤنىليت ونىٞيت و مً وعائها الخياة الاظخماٖيت و الا٢خهاصيت و
الؿياؾيت و ا٫ز٣اٞيت ٖامت ويبضو ؤن ألامغ ٦ظل ٪م٘ ب٣يت ؤظؼاء اإلاكغوٕ في الجبهت ألاولى والشاهيت بالضعظت ألاولى وختى في الجبهت
الشالشت.
ًا
ص -بكالحُة وىٍة :يمشل ؤلانالح ٚايت مكغوٕ «الترار والخجضيض» وٞلؿٟخه ،وجمشل الجهًت الهض ٝمىهٞ ،هى يىُل ٤صوما مً
ْغو ٝوؤخىا ٫الٗالم الٗغبي وؤلاؾالميت الخضيشت ،خيض حٗغيذ قٗىبه في بضايت الٗهغ الخضيض بلى الاؾخٗماع الظر ماعؽ
الاؾدبضاص الؿياسخي والٗؿ٨غر والٓلم الاظخماعي ٖلحها ٦ما جهب زحراتها وخاو ٫بُغ ١قتى َمـ َىيتها الخًاعيت والخاعيسيت
َظٍ الهىيت التي جخدضص بٗىانغ ٖضة ؤَمها الضيً ؤلاؾالمي واللٛت الٗغبيتٞ .بٟٗل الاؾخٗماع ٚغ٢ذ قٗىب الٗالم اإلاؿخٗمغ-
بٟخذ اإلايم -في الجهل والخسل ٠في الى٢ذ الظر ٧ان ٞيه اإلاؿخٗمغ-ب٨ؿغ اإلايم -يٗيكا الخًاعة و خياة الغزاء و ّو
الغٞاٍ اإلااصر،
ًا
و٧ان للخغ٦ت ؤلانالخيت التي ٢اصَا م٨ٟغون مهلخىن صوعا في جىميت الكٗىع الضيجي وال٣ىمي والىَجي الظر ٧ان وعاء الخغ٧اث
الخدغيغيت وجهًت الكٗىب في وظه الاؾخٗماع واؾترظإ الاؾخ٣ال ٫الىَجي ،وؾغٖان ما وٗ٢ذ الكٗىب الٗغبيت في اؾخٗماع ٚحر
ًا
ًا
مباقغ ا٢خهاصيا وؾياؾيا ؤو مىنىلت به مىظ الاؾخٗماع الٗؿ٨غر الؿابٖ ٤لى خؿاب الاؾخ٣ال ٫الىَجيٞ ،إنبدذ الًغوعة
ّو
ملخت بلى بنالح َظٍ ألاويإ ويغوعة خضور الجهًت ّو
مغة ؤزغي ،ل ً٨ؤلانالح والجهًت في مكغوٕ «الترار والخجضيض» ليـ
٦ؿاب٣ه لضي الخغ٦ت ؤلانالخيت في الٗهغ الخضيض ٞهى ي٣ىم ٖلى عئيت ٞلؿٟيت واضخت ومبجي ٖلى مكغوٕ خًاعر ٢ىمي
وبوؿاوي ٖام وقامل يد ٤٣ؤلانالح والجهًت ويدغع الكٗىب و واٗ٢ها مً ألاػمت.
ط -العملُة« :الترار والخجضيض» هٓغيت في الترار وفي الىاَ ،٘٢ظٍ الىٓغيت زاعط الىا ٘٢جغ٨ٞ ٝغر ،ألجها تهض ٝبلى حٛيحر الىا،٘٢
وحٛيحر الىا ٘٢بىاؾُت َظٍ الىٓغيت يخم بالٗمل ،وهي حُٗي ألاولىيت للٗمل ٖلى الىٓغٟٞ ،لؿٟت «الترار والخجضيض» حٗيب ٖلى
ًا
الترار في ظىاهب ٖضيضة وفي َابٗه الٗام ألن َظٍ الجىاهب ج٣لل مً صوع الٗمل وحُٗي ألاولىيت للىٓغ هٓغا لخإزغَا بالٟلؿٟت
اليىهاهيت والوكٛالها بترؾيش مباصت ّو
و٢يم وٖ٣اثض ؤلاؾالم ،ليـ َىا٨ٞ ٥غ مجغص زالوٞ ،ال٨ٟغ يجغر في ؤلاوؿان وؤلاوؿان
ظؿم يخدغ ٥في الىا ٘٢وبن لم يخدغ ٥بالٗمل ييخهي وييخهي مٗه ؤلاوؿان ،وعؾالت ال٨ٟغ ليؿذ "البدض الىٓغر الخالو في
ًا
اإلاؿاثل الىٓغيت الخالهت التي ٢ض ال ييخج مجها ٖمال" ،و"ليـ ال٨ٟغ َى الخإمل والخجضيضٗٞ ،ل الٗ٣ل اإلاٟاع ١بل قٗىع صازلي،
بخؿاؽ بالخياةَ ".ظا الكٗىع الضازلي يخٗاَى م٘ الٗالم الخاعجيٞ ،يازغ ٞيه ويخإزغ به مً زال ٫الٗمل وال٨ٟغ ،والخإزحر في
الُبيٗت بىاؾُت ال٨ٟغ لخٛيحرَا وحسخحرَا وللخٛيحر الاظخماعي ،وختى حٛيحر الخياة الٟغصيت الخانت ال يخم زاعط الٗمل ،وبطا
٧اهذ الخ٨مت في مٗىاَا الٗام في الٟلؿٟت هي الي٣حن ٞالي٣حن وظهان هٓغر وٖمليٞ ،األزال ١والاظخمإ والؿياؾت والا٢خهاص
والخاعيش ٧ل َظا ي٣ترن بالخ٨مت الٗمليت وباإلبضإ ٞحها وهي ٚغى مً ؤٚغاى «الترار والخجضيض» ،ألن "ٖلىم الخ٨مت ال٣ضيمت
٢ض وكإث وجُىعث وا٦خملذ في ٖهغ الخًاعاث ال٣ضيمت ...ومً زم حؿخإهٖ ٠لىم الخ٨مت َىعَا الشاوي في حٗاملها م٘ الٛغب

 .حسن حنفي :قضايا معاصرة ،في فكرنا المعاصر ،صٗٔ.
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الخضيض في مغاخل الى٣ل  ...ختى مغخلت ؤلابضإ في الخ٨مت الىٓغيت والخ٨مت الٗلميت .وماػلىا همغ بمغخلتي الى٣ل والٗغى مىظ
ؤ٦ثر مً ماثتي ٖام ولم ههل بٗض بلى مغخلت ؤلابضإ".
ع -الىاكعُة :يمشل الىا ٘٢الجبهت التي ُتجغص بلحها الجبهخان ألازغيخان في مكغوٕ «الترار والخجضيض» الظر ظاء ليكخٛل بالىا٘٢
ًا
ًا
اإلاٗانغ للٗالم الٗغبي وؤلاؾالمي ،وَى وا ٘٢مخإػم في ظمي٘ ظىاهبه ٨ٞغيا وز٣اٞيا واظخماٖيا ،واإلاكغوٕ ٖباعة ًٖ هٓغيت في
ًا
ًا
اهُال٢ا مً الترار بىىٖيه اإلاىعور والىاٞض .وعؾالت ال٨ٟغ في اإلاكغوٕ ّو
مىظهت ؤؾاؾا بلى الىاٞ ٘٢ال٨ٟغ واإلا٨ٟغ
جٟؿحر الىا٘٢
ًا
ًا
قهاصة ٖلى الٗهغ والىا ٘٢و٢ض ج٩ىن َظٍ الكهاصة اؾدكهاصا ٞي٩ىن اإلا٨ٟغ قاَضا ٖلى ٖهغٍ وقهيضا لهٞ .هى ي٨ك ٠الىا٘٢
بدلىٍ ّو
ومغٍ مً زال ٫جدليله وٖغيه وجدغي٨ه" ،وال٨ٟغ َى الخٗبحر ًٖ خغ٦ت الىا .٘٢الىا ٘٢خغ٦ت مؿخمغة ،يخجاوػ خايغٍ بلى
مؿخ٣بله والخجاوػ َىا بلى ألامام ،في خغ٦ت الخاعيش.الىا ٘٢بُبيٗخه يخجه بلى الاهخ٣ا ٫مً مغخلت بلى ؤزغي  ...و٢ض اٖخبر ألانىليىن
ال٣ضماء الخ٣ي٣ت طاث َغٞحن ،الىو والىا ٘٢وؤن الىو بضون واٞ ٘٢غا ٙوزىاء ،وؤن مهمت اإلا٨ٟغ هي جد٣ي ٤اإلاىاٍ ،ؤر عئيت
ًا
مًمىن الىو في الىا ٘٢اإلاٗانغ الظر يٗيل ٞيه اإلا٨ٟغ ؤو ال٣ٟيه ؤو اإلاجتهض وخضيشا ؤنبدذ الُبيٗت مهضع ٧ل ٨ٞغ ،وهي
زحر مً ٧ل ٦خابٞ ".الىاٗ٢يت جُب٘ بؾتراجيجيت «الترار والخجضيض» بُابٗها في اإلاباصت واإلاىُل٣اث وفي الؿبل وألاؾاليب وفي
اإلابخػىٞ .اإلابضؤ ألاؾاسخي َى الخٗاَي م٘ الىا ٘٢ؤوال والاقخٛا ٫زاعظه َغاء وٖبض ٞالىا ٘٢مىًَ الٗمل ال٨ٟغر والاظخماعي
والش٣افي واإلااصر وباعة البدض ًٖ ال٣ىة والًٗٞ ٠يه ًٖ ،مٗى٢اث ؤلانالح والجهًت ومىاو٘ ؤلابضإ وجدضيض قغوٍ حٛيحرٍ
وجُىيغ .وٞلؿٟت مكغوٕ "الترار والخجضيض" حُٗي ألاولىيت للىاٖ ٘٢لى الىو وللٗمل ٖلى الىٓغ ألن الىاٞ ٘٢يه جخد ٤٣مهالر
ؤلاوؿان الٗامت ويٓهغ طل ٪بىيىح في مداولت بٖاصة بىاء ؤنى ٫ال٣ٟه وفي اإلاداوالث ألازغي.
ػ -العلالهُة والحى حر :الٗ٣الهيت في «الترار والخجضيض» وفي ٞلؿٟت ال حٗجي الٗ٣الهيت في اإلاظَب الٟلؿٟي اليىهاوي ؤو في اإلاظاَب
الٟلؿٟيت الخضيشت ؤر هٓغياث ٞلؿٟيت في اإلاٗغٞت والىظىص وال٣يم مً ببضإ الٗ٣ل طاث هٓغر بدذ جمخاػ بالهىعيت حٗيل في
الٗ٣ل وزاعط الىا ،٘٢وا ٘٢الخياة ٖامت الٟغصيت والاظخماٖيتٞ .الٗ٣الهيت في اإلاكغوٕ حٗجي جد٨يم ؾلُان الٗ٣ل في الخ٨ٟحر و في
الخٛيحر ،الخ٨ٟحر في اإلاىيىٕ وصعاؾخه وه٣ضٍ وحٛيحرٍ باالٖخماص ٖلى ؾلُان الٗ٣ل ال الى٣ل ألن الخًاعة مً بهخاط الٗ٣ل والخاعيش
يخدغ ٥بٟٗل الٗ٣ل وؤلابضإ ٖمليت ٖ٣ليت في ؤنلها ،لظا يغوعة ٖ٣لىت الخاعيش ختى يخدغ ٥وٖ٣لىت الىو وجىٓحر اإلاىعور
وٖ٣لىخه و ٖ٣لىت الىا ٘٢وجىٓحرٍ .وهٓغيت الخٟؿحر َىا ٗٞل ٖ٣لي ومً بهخاط الٗ٣ل جٟؿغ الىو ؤو الىا ،٘٢وهي "الىٓغيت التي
يم ً٨بها بٖاصة بىاء الٗلىم والتي يم ً٨بها جدىيل َا٢ت الىحي بلى اللكغّ ،و
ونبها في الىا ٘٢وجدضيض اججاَىا الخًاعر باليؿبت
للش٣اٞاث اإلاٗانغة ".والبضايت الٗلميت لٛحرها اهُل٣ذ مً الٗ٣ل والىا ٘٢وهدً ماػلىا هخمغص ٖلى الٗ٣ل والىا ٘٢ووٗيل ؤلايمان
ًا
بالً٣اء وال٣ضع وباالؾدؿالم والغيا" ،وه ُ٘٣الهلت بحن الٗ٣ل والخدليل اإلاباقغ للىا ،٘٢باٖخباعٍ مهضعا للىو ،وه٣بل ؤلامام
بالخٗيحن ،وهُي٘ له زاوٗحن ،يٟٗاء ؤو زاثٟحن ،زم هيخ٣ي مً الترار ما يضٖم َظا الىي٘  ...وبطا ٦ىا هسلِ يبن الٗ٣ل
والىظضان في ٨ٞغها اإلاٗانغ ٞىسُب وهًٓ ؤهىا ه٨ٟغ وهىٟٗل وهًٓ ؤهىا هٟٗل...وؤن الٗ٣ل لم يؿخ٣ل ٖلى ؤلاَال ١ولم ُتي ّو
ىظه
هدى الىا ٘٢وَى َغٞه ألانيل ".لظا ٖ٣الهيت الىا ٘٢وجىٓحرٍ اإلاباقغ مً ؤؾـ وؤَضا« ٝالترار والخجضيض».
 .حسن حنفي :من النقل كاإلبداع إلى اإلبداع ،اجمللد الثالث ،اجلزء الثالث ،دار قباء للطباعة والنشر ،القاىرة ،مصر ،بدون سنة ،طٔ ،ص.ٙٗٙ
 .حسن حنفي :قضايا معاصرة ،في فكرنا المعاصر ،ص٘ٔ.

 .حسن حنفي :التراث كالتجديد ،صٗ.ٔٛ
 .ادلرجع نفسو  :صٔٙ
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ي -ال ىاَطٍة :يخمحز مىهج البدض والضعاؾت في ٨ٞغ ناخب مكغوٕ «الترار والخجضيض» بإهه ْىاَغر (ٞيىىميىىلىجي) ،وبطا
٧ان ٧ىظيخى اإلاىهج الٓىاَغر َى "ؤها ؤ٨ٞغ في شخيء ما بطن ؤها مىظىصّ ".و
وحٛحر مٟهىم الٗالم اإلاٗيل ليهبذ «الىظىص في الٗالم»،
والٗمل ٖلى جدىيل الٗالم بما ٞيه مً مىيىٖاث وؤقياء ماصيت بلى مجغص ْىاَغ زالهت جبضو في الكٗىع ّو
وج٩ىن مجاال لئلصعا٥
الخسخي .وهي بمٟغصَا حُٗي اإلاٗغٞت الي٣يييتٞ ،ال اإلاشاليت وال الخجغيليت ٢اصعة ٖلى الىنى ٫بلى اإلاٗغٞت الي٣يييتَ .ظا اإلاىهج احؿم
به البدض الٟلؿٟي الظر ٧ان وعاء «الترار والخجضيض» ؾىاء في صعاؾت الترار مً زال ٫الىعي الخًاعر الظر ّو
ج٩ىن ٞيه وا٦خمل
وَى وعي جاعيخي ووعي هٓغر ووعي ٖملي ،ؤو في الاٖخماص ٖلى َظا الىعي في صعاؾت الىاٞض اإلااضخي والخايغ ٦ما بان في مداوالث
بٖاصة بىاء الٗلىم الترازيت وما ػا ٫يٓهغ مً زال ٫التر٦حز ٖلى مىهج جدليل الخبراث في اإلااضخي والخايغ للىنى ٫بلى هٓغيت
مد٨مت في الخٟؿحر ال هي مشاليت  ِ٣ٞوال هي واٗ٢يت  ِ٣ٞبل مخىاػهت جإزظ ٧ل ظىاهب الخياة في الاٖخباع وجغبِ ؤلاوؿان
وخايغٍ وٖهغٍ بماييه ومؿخ٣بله ،وجغبِ بحن الظاث واإلاىيىٕٞ .هىاٖ ٥لم ألاقياء وٖالم الهىع الظَىيت ،و"الهىع خ٣اث٤
ججم٘ بحن الظاث واإلاىيىٕ ،بحن الغاجي واإلاغجي ٞال جًخي بالغاجي في ؾليل اإلاغجي ٦ما جٟٗل الىيٗيت ،وال باإلاغجي في ؾليل الغاجي
ُت
٦ما جٟٗل اإلاشاليت ،الهىعة ججم٘ وال جٟغ ،١جًم وال حكٗب ،جغبِ وال ج ٪٨ٟختى يؿخُي٘ ؤلاوؿان ؤن يٗيل في ٖالم واخض
2
٢اصع ٖلى الخٗامل مٗه بض ٫ؤن يٗيل في ٖاإلاحن".
ّ -الحإوٍلُة :الٓاَغاجيت ؾمت في مىهج «الترار والخجضيض» وفي الٟلؿٟت التي ي٣ىم ٖلحها٦ .ظل ٪الخإويليت نٟت َبٗذ اإلاكغوٕ
و هي مىهج ماعؾه ال٣ضماء ،ؤمشا ٫ابً ؾيىا وابً عقض واإلاخهىٞت وٖلماء ؤنى ٫ال٣ٟه وٚحرَم ،وؤػصَغ في ٖهغها الخايغ وناع
ًا
ًا
ٖلما ٢اثما بظاجه َى «ٖلم الىو» ؤو «الهحرميىىجي٣ا».ويغبِ ناخب اإلاكغوٕ بحن «الٟيىىميىىلىظيا» و»الهحرميىىجي٣ا» مً زال٫
وْيٟت الخإويل وهي جد٣ي ٤الىثام الىٓغر بحن ألاها والٗالم ،والاحؿا ١بحن الظاث الٗاعٞت ومىيىٕ اإلاٗغٞت ،الظاث جغيض اإلاٗغٞت
ّو
ٖعخي ٖلحها بٗالماجه وعمىػٍ وصالالجهَ .ىا يإحي الخإويل ليبجي الجؿىع اإلاٗغٞيت بحن الظاث واإلاىيىٕ
بدىاؾها وطَجها ،والىا٘٢
ًا
ختى يهبذ الٗالم مٟهىما مٗلىما حؿخُي٘ الظاث ؤن حٗيل ٞيه وجخٗامل مٗه و حؿيُغ ٖليه .والخإويل جإويل الىو وجإويل
الظاث .ي٣ىم الخإويل بطا ما جىؾِ الىو بحن الظاث واإلاىيىٕ وي٩ىن مخٗضصا في الٟهم ومكخبها في الىا ٘٢ومدكابها بحن اللٛاث،
وي٨ك ٠الخإويل ًٖ نغإ ال٣ىي صازل اإلاجخم٘ ،وًٖ نغإ الظاث م٘ هٟؿهاٞ ،الظاث هي ألازغي هو ولٛت ومىُ ٤وجغ٦يب،
ًا
ٞحها يخ٨ك ٠آلازغ في الجزوٕ وال٣هضيت ٦ما جخ٨ك ٠الٗال٢اث بحن الظواث والُبيٗت والؼمان .وهٓغا ألَميت الخإويل بلى ظاهب
اإلاىهج الٓىاَغر في ٞلؿٟت مكغوٕ «الترار والخجضيض» ي٣ى ٫ناخب اإلاكغوٕ في َظٍ ألاَميت " :بن الٛايت الباَىيت مً الخإويل
َى الخإ٦يض ٖلى وخضة الظاث واإلاىيىٕ مً زال ٫الىو الظر يهىع اإلاىيىٕ مً زال ٫اإلاال ،٠ويٟهمه الىعي مً زال٫
ال٣اعت.ؾىاء ٧ان اإلاىيىٕ َى هللا والخٗالي ؤو الُبيٗت والٗالم ؤو ؤلاوؿان اإلاجخم٘ .الخإويل َى خىاع بحن اإلاال ٠وال٣اعت ختى لى
ازخٟى اإلاىيىٕ وؤنبذ الخإويل مجغص خىاع بحن الظاث".
 -٥الـُلىلىحُة :
ّو
بطا ٧اهذ الٟيلىلىظيا في حٗغيٟها حٗجي مدبت ال٨الم في اللٛت اليىهاهيتٞ ،اإلاهُلر يُل ٤في ٖهغها ٖلى الضعاؾاث الٗلميت التي
ّو
ّو
ًا
ًا
حٗخجي بالىهىم اإلا٨خىبت وجد٣ي٣ها وبال٩لماث وجاعيسها واإلا٣اعهت بحن اللٛاثٗٞ .لىم اللٛت خ٣٣ذ جُىعا ٦بحرا في ٖهغها
 .فريدة غيوة  :اتجاىات كشخصيات في الفلسفة المعاصرة ،شركة دار اذلدى ،عْب مليلة ،اجلزائر،بدون سنة ،بدون طبعة ،ص.٘ٙ
 .حسن حنفي :حصار الزمن ،إشكاالت ،صٕ٘ٙ
 .ادلرجع نفسو  :ص.ٚٛ
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ًا
واعجبُذ مىاهجها بمىاهج الٗلىم ألازغي طاث الُاب٘ الىٓغر ؤو الُاب٘ الٗملي ؤو َما مٗا .وإلاا ٧اهذ لٛت البدض الٗلمي مً
م٩ىهاث َظا البدض ،وإلاا ٧اهذ ألاػمت في صعاؾت الترار هي ؤػمت اإلاىاهج في البدض الٗلمي ٞمكغوٕ «الترار والخجضيض» وٞلؿٟخه
ّو
ّو
ًا
يىُل ٤في ججضيض اإلاىاهج ويلىحها ٖلى اللٛت باٖخباع اللٛت بٗضا مً ؤبٗاص ال٨ٟغ بلى ظاهب اإلاٗاوي وألاقياء .ويٗخبر مىُ ٤الخجضيض
ّو
ّو
اللٛىر َى اإلاىهج ألاو ٫في بلىعة «الترار والخجضيض» وجىٟيظٍ في الىا ٘٢م٘ يغوعة الاؾخٟاصة مً الخ٣ضم الظر خ٣٣خه ٖلىم اللٛت.
ًا
ّو
ًا
ل٣ض "ٞغى ٧ل ٨ٞغ ظضيض لٛخه ،وبضؤث ٧ل خغ٦ت ظضيضة بخجضيض اللٛت ؤوال بط يدضر ؤخياها ٖىضما جخُىع الخًاعة وجمخض
وجدؿ٘ مٗاهحها ؤن جًي ٤بلٛتها ال٣ضيمت الخانت التي لم حٗض ٢اصعة ٖلى بيها ٫ؤ٦ثر ٢ضع مً اإلاٗاوي أل٦بر ٖضص مم ً٨مً الىاؽ
ُت
ٞخيكإ خغ٦ت ججضيض لٛىيت ،وحؿٞ ِ٣حها الخًاعة لٛتها ال٣ضيمت الخانت وجً٘ لٛت ظضيضة ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى الخٗبحر ".وَى خا٫
مكغوٕ «الترار والخجضيض» بجبهاجه الشالر في واٗ٢ىا اإلاٗانغ.
 -٫وؼاهُة:
«الترار والخجضيض» مكغوٕ ٞيه الترار ٚايت والخجضيض وؾيلت ،مؿاعٍ َبيعي ٞيه الجهًت ؾاب٣ت ٖلى الخىميت ويغوعة لها،
وؤلانالح يؿب ٤الجهًت وَى قغَها ٞال يٟ٣ؼ بلى الخىميت صون جىٞحر قغوَهاٞ .هى "يداو ٫جإؾيـ ً٢ايا الخٛيحر الاظخماعي ٖلى
هدى َبيعي وفي مىٓىع جاعيخي ،يبضؤ باألؾاؽ والكغٍ ٢بل اإلااؾـ واإلاكغوٍ ".في اإلاكغوٕ حٗبحر ًٖ اإلاى ٠٢الُبيعي في خياة
ؤلاوؿان ٞاإلااضخي مغجبِ بالخايغ في الكٗىع وون ٠الكٗىع َى طاجه ون ٠للترار في جىانله م٘ الىا ٘٢الخايغ ،وججضيض
الترار َى جدغيغ الُا٢اث اإلاستزهت لضي الجماَحر مً ٧ل ما يٗي٣ها هدى الخٟجغ وؤلاؾهام في جدغي ٪الخاعيش وبىاء الخًاعة بضال
مً وظىص اإلاىعور ٦مهضع لُا٢ت اإلاسؼهت" .ججضيض الترار َى خل لُالؾم ال٣ضيم وللٗ٣ض اإلاىعوزت وً٢اء ٖلى ّو
مٗى٢اث الخُىع
والخىميت والخمهيض ل٩ل حٛيحر ظظعر للىا ...٘٢الترار والخجضيض يمشالن ٖمليت
خًاعيت هي ا٦دكا ٝالخاعيش وَى خاظت ّو
ملخت ومُلب زىعر في وظضاهىا اإلاٗانغٞ ...ةن ٖمليت «الترار والخجضيض» هي الٟ٨يلت
بخد٣ي ٤طل ٪ألن ا٦دكا ٝألاها وجإنيلها وجدغيغَا مً ؾيُغة الش٣اٞاث الٛاػيت ،مىاهجها وجهىعاتها ،ومظاَبها ،وهٓمها
ًا
ال٨ٟغيت .وحؿاٖض ؤيًا ٖلى مىاظهت الخدضياث الخًاعيت والٛؼواث الش٣اٞيت التي هدً ضخيت لها في َظا ال٣غن ،وجى٣لىا مً
وي٘ الخدهيل والى٣ل بلى وي٘ الى٣ض والخل ٤والابخ٩اع ".وإلاا ٧ان اإلاكغوٕ يدمل َظٍ اإلاٗاوي وال٣يم ؤلاوؿاهيت في مىُل٣اجه
ومباصثه وفي مىاهجه ومًاميىه وفي ؤَضاٞه ومغاميه ٞهى يؿخد ٤بدـ ٤الٗىايت والاَخمام صعاؾت و جدليال و ه٣ضا و إلاا ال ٖغيا
ٖلى الىا ٘٢والخاعيش اإلاٗانغيً صازل الؿاخت ال٨ٟغيت و الش٣اٞيت الٗغبيت وؤلاؾالميت اإلاٗانغة.

 .حسن حنفي :التراث كالتجديد ،ص.ٜٔٓ
 .ادلرجع نفسو ٔٗ :

 .حسن حنفي:التراث كالتجديد ،ص.ٕٓ ،ٜٔ
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ّ
عاملُة الؼطز العطبي اللسًم
ؤ.ؿاًعة لىلى  ،حامعة محمس الـطٍف مؼاعسًة  ،ػىق ؤَطاغ  ،الجعائط .

ملخم السضاػة :
ألاصب الٗالمي َى ألاصب الظر اعج٣ى بلى مؿخىي الٗاإلايت ،واظخاػ الخضوص بحن الضو ،٫وجغظم بلى ال٨شحر مً لٛاث الٗالم،
ّو
ًا
ًا
واؾٗا ،وقهغة ٦بحرة ،بًٟل ما يمخل ٪مً زهاثو ٞىيت ،ومحزاث ظماليت ،جخمشل في جهىيغٍ لبيئخه ،وحٗبحرٍ ًٖ
اهدكاعا
وخ٤٣
ً٢ايا ّو
تهم ؤلاوؿان ،بال ؤن الىا ٘٢ي٣ى ٫بن ألاصب الٗالمي َى طل ٪ألاصب الظر اٖترٞذ به الش٣اٞت الٛغبيت ،وم٣اييـ الٗاإلايت في
ألاصب هي جل ٪التي ويٗها ؤصباء الٛغب ،وا٢خىٗذ بها الش٣اٞاث ألازغي ،ومٗايحر الٗاإلايت ما هي بال مٓهغا مً مٓاَغ اإلاغ٦ؼيت
الٛغبيتٞ ،الؿغص الٗغبي ال٣ضيم مشال ومىظ ؤن هلل ٞيه اإلاؿدكغ٢ىن ختى اؾخ٣بلخه ؤٚلب الكٗىب وألاممٞ ،ا٦دؿب بظل٪
الهبٛت الٗاإلايت ٛ٦حرٍ مً آلاصاب ألازغي ولى بضعظت مٗيىت ،بال ؤن ٖاإلايخه َظٍ ال جيب٘ مً طاجه ٦إصب عٞي٘ ؤو ؤصب بوؿاوي
ّو
ٖٓيم ،و بهما جيب٘ مً ٢غابخه مً ألاصب ألاوعوبي وحكابهه به ،وَى ما ٢لل ٢اثمت ألاصب الٗغبي الخاثؼ ٖلى وؾام الٗاإلايت ،بط ال
هجض ؾىي ؤل ٠ليلت وليلت وبٗـٌ ؤقباٍ ألاصب الٗالمي ٦م٣اماث الخغيغر ،عؾالت الٟٛغان ،بسالء الجاخٔ وٚحرَاٞ ،مٟهىم
ّو
الٗاإلايت مٟهىم ّو
يٗبر بك٩ل ٦بحر ًٖ اإلاغ٦ؼيت الٛغبيت زانت ألاوعوبيت وألامغي٨يت التي عشخذ آصابها مٗياعا ج٣اؽ به ب٣يت آلاصاب
ألازغي ,و مغ٦ؼا جدىم خىله ب٣يت الش٣اٞاث .
اليلمات املـحاحُة :
ألاصب الٗالمي ،اإلاغ٦ؼيت الٛغبيت ،الترار الؿغصر ،ألاصب ألاوعوبي ،ؤصب بوؿاوي ،آلازاع ألاصبيت ال٨بري ،اإلاغ٦ؼ والهامل.
ثىًئ ــة
ّو
َىا ٥ال٨شحر مً الىهىم التي جب٣ى ٢انيت في ػوايا الهامل لؿىحن َىيلت ,صون ؤن يخه٠خها ؤخض ,ال مً ٢غيب وال مً
بٗيضٞ ,خب٣ى ٚامًت خاثغة ال حٗغ٢ ٝيمتها ألاصبيت ,وال مىٗ٢ها ّو
ّو
ويىضر مٗاإلاهاٞ ,ةطا بها ؤب٣ى
الٟجي ،بلى ُتيخاح لها مً يجم٘ ؤقخاتها
ٖلى الؼمً مً الللع  ,و بطا بها جخٗالى ًٖ الؼمان واإلا٩ان ,بل وًٖ ألاظيا ٫ؤيًاٞ .ال ي٣خلها الخاعيش وال ّو
جدضَا الجٛغاٞيا ,وال
ّو
وجخٗضي ٧ل اإلاؿاخاث ,مشا ٫طل ٪جغازىا الؿغصر الظر ب٣ي مٛمىعا ال وٗغٖ ٝىه
حؿٗها ٖ٣ى ٫ألاظيا ,٫بجها جخجاوػ ٧ل الخضوص
ّو
بال ال٣ليل ,بل وهخٗالى ًٖ مٗغٞخه و٢غاءجه ,مخسظيً بياٍ وؾيلت للدؿليت والترٞيه واإلاُالٗت اللؿيُت ّو
اإلالهيت ،صون الٛىع في
ؤٖما٢ه ؤو البدض ًٖ زٟايا مٗاهيه وصالالجه ,ختى ظاءث ٌديض ّو
زٟيت ٞإزغظخه مً مُمىعٍ ,وؤٖاصجه مً الهامل بلى اإلاتن ومً
ؤلا٢هاء بلى الاٖترا ,ٝبل وؤلاعجاب ؤيًا .بجها يض اإلاؿدكغ٢حن الظيً ٞهمىا ٦ىه َظٍ آلازاع ,واؾخىٖبىَا وٖملىا ٖلى صعاؾتها
وجدليلها وجإويلها ,وطل ٪بٗض ؤن جغظمىَا بلى لٛاتهم .
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ّو ّو
وب ٌٛالىٓغ ًٖ ّوهيت َظا الٟٗل ،وًٖ زلٟيخه ال٨ٟغيت وؤلايضيىلىظيت ،بال ؤهه ٧ان الؿلب في الخٟاجدىا بلى ٦ىىػها ألاصبيت
ّو
الترازيت ,التي جى٨غها لها لٗهىص َىيلت -عٚم ؤجها جدمل َىيدىا و٦ياهىا ,وجمشل ٖاصاجىا وج٣اليضها ومٗخ٣ضاجىاَ -ظا مً ظهت ,ومً ظهت
ؤزغي ٣ٞض ٞخذ ٖمل اإلاؿدكغ٢حن ألاصب الٗغبي ال٣ضيم ٖلى الٗالم لدؿخ٣بله ؤٚلب الكٗىب وألاممٞ ،ا٦دؿب بظل ٪الهبٛت
ُت
ّو
واخخل مىٗ٢ا ال بإؽ به في ٢اثمت آلازاع ألاصبيت ال٨بري ،وؤنبذ ال جظ٦غ ألاوصيؿا وال ؤلالياطة
الٗاإلايت ٛ٦حرٍ مً آلاصاب ألازغي،
ّو
ُت
وال ؤلاهياطة وال صون ٦يكىث وال َاملذ وال ٞاوؾذ وال ٚحرَا مً ألاٖما ٫الخالضة ,بال وجظ٦غ مٗها الليالي الٗغبيت ـ ؤل ٠ليلت وليلت
ـ وعؾالت الٟٛغان واإلا٣اماث و٧ليلت صمىت ,والبسالء وٚحرَا ،ؾىاء في م٣ام اإلاىاػهت ,ؤو في م٣ام اإلا٣اعهت ؤو في م٣ام الخإزحر والخإزغ.
ؾىداو ٫في َظا اإلا٣ام مٗالجت بق٩اليت مضي ٖاإلايت الترار الؿـغصر الٗـغبي ال٣ضيم؟ وما هي بهمخه في آلاصاب ألازغي و مضي
ا٢خىاٖىا بهظٍ الٗاإلايت ؟.
ل٢ ً٨بل طل ،٪آزغها بزاعة بق٩اليت مٟهىم الٗاإلايت في ألاصب ،ماطا وٗجي بهظا اإلاٟهىم ؟ وما هي مٗايحرَا؟ وما مضي قٟاٞيت َظا
اإلاٟهىم؟ وما الظر يجٗل ٖمال ؤصبيا ما مً آلازاع ألاصبيت ال٨بري ؟ وَل مٟهىم الٗاإلايت في ألاصب َى مٓهغ مً مٓاَغ اإلاغ٦ؼيت
الٛغبيت ؟
 -1مـهىم العاملُة في ألازب:
يجم٘ ؤٚلب الباخشحن ٖلى ؤن حٗبحر ألاصب الٗالمي  ،Welteraturوعص ؤو ٫مغة في ٦خاباث ألاصيب ألاإلااوي"يىَاهىولٟٛاو ٜظىجه
"J.w.Goetheالظر ّو
يٗض ؤ٦بر ّو
مغوط ل٨ٟغة ٖاإلايت ألاصب ,ويٗجي بهظا اإلاهُلر "ألاصب – ال ؾيما الكٗغ – الظر يغج٣ي بلى مؿخىي
ؤلاوؿاهيت في مىيىٖاجه وٞىه ,وال يخسلى ًٖ بٗضٍ ال٣ىمي ؤو الىَجي ؤو اإلادلي" و٢ض ّو
جبجى َظا اإلاٟهىم بغٚبت جىؾي٘ صاثغة ألاصب
ألاإلااوي الظر ٧ان يىن ٠باإلادليت وال٣ىميت والاهؼواء ،وبالخالي الاوٛال ,١لظل ٪عاح ظىجه باخشا في آلاصاب الكغ٢يت الٟاعؾيت
ّو
والٗغبيت ,مالٟا صيىاهه اإلاكهىع "الضيىان الكغقي للمال ٠الٛغبي" الظر خا٧ى ٞيه الكٗغ الٗغبي والٟاعسخي ،صاٖيا بُغي٣ت ٚحر
مباقغة بلى صعاؾت آصاب الكٗىب ألازغي .
بن ألاصب الٗالمي  -خؿب حٗغي ٠ظىجهَ -ى طل ٪ألاصب الظر ججاوػ الخضوص الجٛغاٞيت ,وَى ؤيًا الظر ّو
خ ٤٣قهغة واؾٗت
ّو
 .و٢بل ٧ل طلَ ٪ى ألاصب الظر ّو
واإلاخٗضصة َ .ظا وبن ٧ان ظىجه يغمي
يٗبر ًٖ ؤلاوؿان بمٟهىمه الىاؾ٘ ,وًٖ ً٢اياٍ اإلاسخلٟت
بهظا اإلاٟهىم بلى و٢ذ جهحر ٞيه ٧ل آلاصاب ؤصبا واخضا بديض ال جب٣ى مً خضوص ؾىي خضوص اللٛت ؤو ما يٗ٨ـ البيئت وؤلا٢ليم،
بال ؤن َظا الاٖخ٣اص مً ظىجه ٢ض القى ّو
نضا ٖىيٟا مً ٢بل الٗضيض مً الباخشحن اإلا٣اعهحن ؤَمهم "عيييه ويليRené Wellek٪
ّو
"وؤوؾتن واعيً  Austin Warrenاللظان عؤيا ؤن ٨ٞغة ظىجه "قضيضة البٗض ،وؤهه ما مً ّوؤمت جغٚب في الخىاػ ًٖ ٫شخهيتها "
لظل ٪ا٢ترخا َظان الٗاإلاان حٗغيٟا آزغا لؤلصب الٗالمي ،بط يكحر َظا اإلاهُلر في اٖخ٣اصَما بلى "ال٨جز الٗٓيم مً آلازاع
ال٨الؾي٨يت٦ ،أزاع َىمغ Homerوصاهتي ,Danteوقي٨ؿبحر  ،W.Shakespeareوظىجه  ,Goetheوؾحرٞىدـ ...Cervantésوٚحرَم ممً
َب٣ذ قهغتهم آلاٞا ،١و٧اهذ في ال٣ضم زضن الؼمان" وَما بظل ٪يغاصٞان بحن ألاصب الٗالمي و بحن آلازاع ألاصبيت ال٨بري.

 .أمحد زياد زلك :األدب العادلي ،رللة آفاق ،ع ،ٔٙٛأغسطس ٕٓٔٓ  ،صٔٓ.
 .رينيو ويليك ،أوسًب وارين :نظرية األدب ،تر :زلي الدين صبحي ،مراجعة :حسام اخلطيب ،د ط ،ادلؤسسة العربية للدراسات النشر ،د ت .صٕ٘.
 .ادلرجع نفسو ،صٕ٘ .
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وي٣ترب حٗغي ٠اإلا٣اعن الٗغبي ٚىيمي َال ٫مً َظا خيض يٗغ ٝألاصب الٗالمي بإهه طل"٪ألاصب الظر زغط مً هُا ١اللٛت
التي ٦خب بها بلى لٛت ؤو آصاب ؤزغي ,وَظٍ الٗاإلايت ْاَغة ّو
ٖامت بحن آلاصاب في ٖهىع مٗيىت ويخُلبها ألاصب اإلاخإزغ في بٌٗ
الٗهىع بؿلب ٖىامل زانت جضٗٞه بلى الخغوط مً خضوص ٢ىميخهّ ،وبما للخإزحر في آلاصاب ألازغي ،وبما وكيضا إلاا به يٛجى وي٨مل
ّو
ويؿايغ الغ٦ب ألاصبي الٗالمي " ؤر ؤهه يدهغ الٗاإلايت في الترظمت بلى لٛاث ؤزغي ,وَى ما ظٗل َظا الخٗغي ٠ها٢ها ومبخىعا ,
طل ٪ؤن الترظمت وخضَا ال جٟ٨ي لٗاإلايت ألاصبًٞ ,ال ّو
ٖما يكىبها-الترظمت -مً الخباؽ وٚمىى .
وفي الٛالب ُتيٟهم مً ألاصب الٗالمي الضٖىة بلى الٗىايت باألٖما ٫الخالضة التي ؤبضٖتها ؤلاوؿاهيت ظمٗاء ،جغظمت وقغخا
واهخ٣اصا وم٣اعهت وصعاؾت ،مشا ٫جل ٪ألاٖما :٫مالٟاث َىمحروؽ ,واإلاٗل٣اث والجاخٔ وقي٨ؿبحر وظىجه وعؾالت الٟٛغان وؤل٠
ّو
ليلت وليلت ...وٚحرَا مً الىهىم التي ججاوػث آلاٞا ،١وامخضث ٖبر ٧ل ألاػمىت وألام٨ىت ،صون ؤن جخملو مً بٗضَا ال٣ىمي
واإلادلي.
 -2-1مـهىم راض الخالسة :
ال يم ً٨الخضيض ًٖ الٗاإلايت في ألاصب ,صون الخضيض ًٖ ما ّو
يؿمى بـ"آلازـاع ألاصبيـت الخالضة "Chef D’œuvreألن َظٍ ألازحرة
هي جل ٪آلازاع التي بلٛذ مها ٝالٗاإلايت  .وحٗىص ظظوع َظا اإلاهُلر الى٣ضر بلى ٦خاب "في الؿمى " On The Sublineللىا٢ض
الغوماوي (ال٨الؾي٩ي اإلاؿيخي) " لىهجاهيىؽ  "Longinusالظر ّو
يٗغ ٝآلازاع ألاصبيت الٗاإلايت ب٣ىله " :ألازغ ألاصبي الٗالمي ألابٗاص
حؿغ بجي اللكغ ٖلى ّو
ؾام ,وعٞي٘ وطو ٖٓمت وٞسامت ّو
مغ الٗهىع ،وفي مسخل ٠ؤن٣إ الضهيا ...وٖلى ألاصيب الظر يىىر ؤن
ّو
يؿُغ ؤٖماال زالضة زلىص ؤلاوؿاهيت ,ؤن ّو
يخسحر مىيىٖاث جخمدىع خى ٫ظىاهب مً َبيٗت اللكغيت ,والؿلى ٥ؤلاوؿاوي الظر ال
يخٛحر ٖلى ّو
مغ الؼمان ,ؤو بازخال ٝاإلا٩ان " وفي مىي٘ آزغ يلمذ بلى ؤن "الغٗٞــت والٗٓمت الخ٣ي٣يت في ال ،ًٟجبهج الىاؽ ظميٗا
في ٧ل الٗهىع ،ولظلٞ ٪ةن ال٩اجب الظر يُمذ في الٗاإلايت ،يكٛل هٟؿه ابخضاء بجىاهب َبيٗخه ؤلاوؿاهيت ,وؾلى٦ه الظر ال
يخٛحر ؤو يىضع" ٞ .الىٟـ اللكغيت  -خؿب لىهجاهيىؽ  -هي مىيىٕ آلازاع ألاصبيت ال٨بري ,الىٟـ اللكغيت بسحرَا ّو
وقغَا,
ّو
ّو
ّو
ّو
الجك٘ ،الُم٘ ،الُٛغؾت ،الىٟا ,١الخؿضّ ,و
الخب ,الب ٌٛوال٨غاَيت ٧...لها مىايي٘ آلازاع
خب الدؿلِ والخمل ٪والؿيُغة,
٧ل مً ٦خب في جل ٪الً٣ايا ي٩ىن ٢ض ٦خب ؤزغا ؤصبيا؟ ؤم ؤن َىا ٥مٗايحر وم٣اييـ مًبىَت ّو
ال٨بري ،لَ ً٨ل ّو
جهى ٠ؤصبا ما
في ٢اثمت ألاٖما ٫الخالضة؟!
 -3-1ملاًِؽ راض ألازبُة الخالسة :
ّو
حٗضصث م٣اييـ آلازاع ألاصبيت ال٨بري ؤو الخالضة ,وازخلٟذ مٗايحرَا مً ها٢ض بلى آزغ ,ومً م٨ٟغ بلى م٨ٟغ ,ل ً٨ؤٚلبهم
لٗل مجها جل ٪التي ا٢ترخها الباخض "ظان مى٧اع ٞيؿ٩ي"خيض ّو
يلخ٣ىن في مٗايحر مدضصة ّو
خضص زالر مُٗياث لٗاإلايت آلازاع ألاصبيت
وهي:

 .غنيمي ىالل :األدب ادلقارن ،ط ،ٚهنضةمصر للطباعة والنشر ،القاىرة مصر ، ٕٓٓٙ ،صٗ.ٜ
.فخري صاحل  :عادلية األدب بأي معيار؟ صحيفة الدستور األردنية  ،أفريل ٕٓٔٓ ،األردن  .صٓٔ. .
.جابر عصفور :كلمة افتتاح مؤٛبر :األدب العريب و العاملية ،اجمللس األعلى للثقافة .ص.ٛ
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"  -1الاهدكاع في اإلا٩ان .
 -2ج٩ىن ٞحها ٢يمت ظماليت واضخت .
 - 3الهمىص ؤمام الؼمً ".
ّو
بال ؤن َظٍ اإلاٗايحر جدخاط بلى بٖاصة هٓغ ,طل ٪ؤن الاهدكاع الىاؾ٘ ٢ض ي٩ىن لؤلٖما ٫الجيضة وٚحر الجيضة ,زانت بطا
جضزلذ الؿلُت واإلاا ٫والؿياؾت وما بلى طل . ٪وألامغ هٟؿه باليؿبت للهمىص ؤمام الؼمً ٞاألمت الٗغبيت مشال ٢ض خٟٓذ قٗغَا
الجاَلي الظر يمخض بلى ما يؼيض ًٖ ٢غن وهه٢ ٠غن ٢بل ؤلاؾالم ٞ ,هل ؤ٦ؿبها َظا الهمىص الخاعيخي نٟت الٗاإلايت ؟ ؤو مىدها
م٩اهت في ٢اثمت آلازاع ألاصبيت ال٨بري؟! لظلٞ ،٪ةن الاهدكاع الىاؾ٘ ؤو الكهغة الٟاث٣ت ؤو الىجاح الٗابغ ال يٟ٨ي لىؾم ٖمل ما
بالٗاإلايت ،و٦مشاٖ ٫لى طل ٪ما ؤقاع بليه الٗالم الؿىيؿغر "ٞغيتزقتريش " -وَى ؤإلااوي اللٛت – ؤن"الظيً ٧اهىا يكاَضون
1819م) ؤ٦ثر مً الظيً ٧اهىا ي٣بلىن ٖلى مؿغخياث ظىجه ،والظيً
1761م-
مؿغخياث ال٩اجب ألاإلااوي "ؤوظؿذ ٞىن ٧ىجؼيى (
٢غئوا لجىجه "آالم ٞحرجغ "و٢ض ّو
يمجها ظاهبا مً قبابه الٗاَٟي ٧اهىا – واليؼالىن -ؤ٦ثر ٖضصا مً الظيً ٢غئوا له "ٞاوؾذ "وهي
جمشيليت ظاءث في ظؼؤيً ويمتزط ٞحها الخاعيش باألؾُىعة و اإلااضخي بدايغ ظىجه هٟؿه ،و٢ض ؤوصٖها ظاهبا ال بإؽ به مً خياجه
ومكاٖغٍ ،وٖمغث بإلىان مً اللكغ ,وم٘ طلٞ ٪ةن"٧ىجؼيى" ُتوسخي جماما ،وال ي٩اص يظ٦غٍ ؤخض ،في خحن ؤن ّو
٢هت "آالم ٞحرجغ"ال
جؼا ٫هابًت بالخياة و جدغ٧ ٥ل ال٣لىب الكابت ,وال جؼاٞ" ٫اوؾذ " ّو
٢مت ٨ٞغيت ,وبن لم جبل ٜمً الىجاح ما بلٛخه ؤٖمـا ٫ظىجه
ألازغي " وألامغ هٟؿه باليؿبت للٗضيض مً الضعاؾاث واإلاالٟاث وألاٖما ،٫هظ٦غ ٖلى ؾليل اإلاشا ٫ال الخهغ ٦خاب "آياث
اهُ٠هىعٍ ،و٢ضخى ٖليه الؼمً  .لظلٞ ٪ةن ما
قيُاهيت "لـ:ؾلمان عقضر الظر القى عواظا ٦بحرا ،ل٨ىه عواط زاَ ٠ؾغٖان ما ؤ
ّو
يؼ٧ي ٖمال ؤصبيا ٧ي يدىػ ٖلى الٗاإلايت ال يغظ٘ بلى ٖب٣غيت ألاصيب ؤو بلى الكهغة والاهدكاع ٞدؿب ،وبهما يغجبِ ب٣يم ٖاإلايت
زالضة يىُىر ٖلحها الٗمل ألاصبي هٟؿه.
ّو
والٟىيتٞ ,صخيذ ؤجها ّو
ّو
ّو
زالٞيت مً مجخم٘ بلى آزغ ,ومً
ؤَم ؾمت للىهىم الخالضة ,ول٨جها
الجماليت
ّوؤما باليؿبت بلى ال٣يمت
ؤمت بلى ؤمت ؤزغي ,ومً ز٣اٞت بلى ز٣اٞت  .قإجها قإن الضياهاث واإلاٗخ٣ضاثٞ ،ما جغاٍ ؤمت ما ظميال جغاٍ ؤزغي ٖ٨ـ طل٦ ,٪ما ؤن
ّو
آلاصاب ال يم ً٨ؤن جخملو مً زهىنيتها ال٣ىميت واإلادليت الخانت بالكٗىب التي ؤهخجتها .
ّو
بن َظٍ اليؿليت التي هلمؿها في َظٍ اإلاٗايحر – عٚم يغوعيت َظٍ ألازحرة لٗاإلايت آلاصاب -هلمؿها ؤيًا في وؾاثل ٖاإلايت ألاصب
التي يجملها ؤٚلب الضاعؾحن في ٖضة وؾاثل ؤَمها اإلااؾؿاث الٗلميت ٧الجامٗاث واإلا٨خباث واإلاؿاعح واإلاٗاعى ,التي جلٗب صوعا
مهما في ه٣ل ؤصب مٗحن مً قٗب بلى قٗب آزغ .بياٞت بلى وؾاثل ؤلاٖالم ٧الصخ ٠واإلاجالث والضوعياث ٦.ما ّو
ّو
ؤن ألاؾٟاع
ّو
والهجغاث ّو
حٗغ ٝباآلزغ وبش٣اٞخه وٞىىهه.وفي اليىم الخالي جُىعث وؾاثل الاجها ٫بحن آلاصاب والش٣اٞاث ٧ ,الخلٟؼيىن والغاصيى
والاهترهيذ والهالىهاث والىىاصر ألاصبيت وٚحرَا .
ل ً٨ؤَم وؾيلت لٗاإلايت ألازغ ألاصبي ,هي ٖمليت الترظمت بلى ٖضة لٛاث وما يصخب طل ٪مً جباص ٫ز٣افي بحن آصاب الكٗىب
وألامم ,بال ؤن الترظمت وبن ٧ان ّو
البض مجهاٞ ،لها مؼال٦ ٤شحرة؛ ٞاللٛاث جسخل ٠ظظعيا في بىائها اإلاعجمي ,ومٗاهحها ومٟاَيمها ,وفي ما

 .عالل سنقوقة :ىل ىناك أدب عادلي؟ رللة االختالف ،العدد ٔ ، ٕٕٓٓ ،ص . ٛ
.الطاىر مكي :األدب ادلقارن أصولو وتطوره ومناىجو  ،طٗ،مكتبة اآلداب ،القاىرة ،مصر ،ٕٕٓٓ،صٓٗٔ.
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جدى ٫بهىعة آمىت ,ألن اللٛت اإلاى٣ى ٫بلحها ال ج٣بل جل ٪ألاصلىظاث وجل ٪الغئي .زم ّو
جدمله مً عئي وبيضيىلىظيا ال يم ً٨ؤن ّو
بن
اللٛت جدب٘ قٗىبها مً خيض ّو
ال٣ىة والًٗٞ .٠مً يجغئ ؤن ي٣ى ٫اليىم ؤن ؤصبا ما ي٨دؿب قهغة ٖاإلايت ويهحر مً آلازاع ال٨بري
َ
بطا جغظم بلى اللٛت الٗغبيت ؟!! ختى الٗغب ؤهٟؿهم ال ي٣بلىن طل. ٪ل٨ىىا ٢ض وؿم ٖمال ما بالٗاإلايت ,بطا جغظم بلى الٟغوؿيت ؤو
الاهجلحزيت ،ال لصخيء بال ّو
ألن َظٍ ألامم التي جمخل ٪جل ٪اللٛاث ؤ٢ىي مً ألامت الٗغبيت ومً ٚحرَا مً ألامم ،لظلٞ ٪ةن ٖاإلايت
ألاصب ال يمٞ ً٨هلها ًٖ بٗضَا الؿياسخي وؤلايضيىلىجي.
 -4-1بؿيالُة العاملُة وملاًِؼها بحن املطهع والهامف :
ّو
ّو
ّو
بن اإلاض ٤٢في مٟهىم الٗاإلايت في ألاصب يغي ؤهه ال يسغط ًٖ اإلاغ٦ؼيت الٛـغبيت ،جل ٪الجهت حٗ ّوـض هٟؿها اإلاغ٦ؼ في ٦ـل شخيء ٞال
حٗتر ٝبإصب ما بإهه ؤصب ٖالمي ،بال بطا وكغ بلٛخـها وخمل عئيخــها و بيضيىلىظيتها ٞ .الضٖىة بلى ٖاإلايت ألاصب وكإث في ؤوعوبا
وجمغ٦ؼث ٞحها زم في ؤمغي٩ا ٞيما بٗض ,و ؤنبذ ألاصب الٗالمي ي٣هض به بالضعظت ألاولى ما ٦خب باإلهجلحزيت ؤوال زم بالٟغوؿيت زاهيا,
زم ّو
هو بل ٜمها ٝالٗاإلايت صون ؤن ي٨خب بهاجحن اللٛخحن ؤو ؤن يترظم بلحهما ٖلى ألا٢ل ؟! ّو
وَل َىاّ ٥و
بن الٗاإلايت – ٦ما يكحر
ق٨غر ّو
ٖياص" -حٗجي لضي الٛغبيحن ألامم الٛغبيت ؤؾاؾا ,وألاصب الٗالمي ٖىضَم ي٣ابل آلاصاب ال٣ىميت ,وهي آلاصاب ألاوعوبيت
ال٨بري ,ؤلاهجلحزيت والٟغوؿيت وألاإلااهيت وؤلايُاليت وؤلاؾباهيت ,وعبما ّو
يمذ بلحها بٌٗ آلاصاب الشاهىيت ٧البرحٛاليت والغوماهيتَ.ظا
ّو
بالُب٘ بلى ظاهب الترار اليىهاوي والالجيجي ,وخٔ ب٣يت الٗالم مً َظا ألاصب الٗالمي ال يٗضو ُٗ٢ا مخٟغ٢ت جبضو وؾِ مديُها
الٛغبي ٧الؼاثغ اإلاجهى " ٫وزانت آصاب الكٗىب الًٗيــٟت اإلاؿخٗمغة .لظلٞ ٪ةن َظا اإلاٟهىم َى مٓهغ مً مٓاَغ الهيمىت
والؿيُغة وٞغى الخبٗيت  .وج٣ؿيم الٗالم بلى مغ٦ؼ وَامل يمشل ّو
ألاو ٫ؤوعبا وؤمغي٩ا ,بيىما يمشل الشاوي ّو
ب٣يت الٗالمٞ ،ال جسخل٠
الٗاإلايت في ألاصب ًٖ مٟهىم الٗىإلات في الؿياؾت والا٢خهاص .
٦غؾذ الش٣اٞت الٛغبيت صاللت الٗاإلايت بىنٟها لهي٣ت بما يهضع ٖجها ؤو يخهل بها٨ٞ ,شحر ما ّو
ل٣ض ّو
جلمذ بلى طل ٪بُغي٣ت
مباقغة ؤو ٚحر مباقغةٞ ،مشال ٖباعاث :عواج٘ الٗالم ,ؤو مسخاعاث مً ألاصب الٗالمي ،ؤو آلاصاب الٗاإلايت ...وٚحرَا جديل -في
1956م بٗىىان "عواج٘ الٗالم
الٛالب – بلى ألاصب الٛغبي "ٟٞي م٣ضمت اإلاسخاعاث التي وكغتها صاع وكغ هىع جىن ألامغي٨يت ٖام
ّو
 "World Masterpiecesجا٦ض الٗباعة ألاولى وصون ؤصوى اٖخباع للمٟاع٢ت التي جيبجي ٖلحها الٗباعة "ؤن عواج٘ الٗالم مسخاعاث مً ألاصب
ُت ّو
الٛغبي" وبالخدضيض ألاصب ألاوعوبي ,وإلاٗغٞت ّو
جإنل َظا الاٖخ٣اص وَظا اإلاٟهىم في ؤوعوبا ،يم ً٨الغظىٕ "بلى ؤو ٫معجم ؤصبي ؤل٠
في َظا ال٣غن وؾى ٝهجض ؤهه ّو
يًم ؤلٟا و ماثتي اؾما مً بيجها – بطا اؾدبٗض الخىعاة –ؾبٗت و زمؿىن ٚ ِ٣ٞحر ؤوعوبيحن مً
ّو
بيجهم زالزت ؤجغا ,٥وازىا ٖكغ ٞاعؾييا و ازىان وٖكغون ٖغبيا ,وزمؿت ٖكغ َىضيا و زمؿت نيىيحن " وَى ما يا٦ض بك٩ل
نغيذ مٟهىم ّو
الخدحز والخمغ٦ؼ الٛغبي بك٩ل ّو
ٖام وألاوعوبي بك٩ل زام .
لظلٞ ،٪ةن ٖباعة الٗاإلايت في ألاصب ٖاصة ما جىهغ ٝصالالتها بلى بٌٗ ؤُ٢اع الٗالم صون ٚحرَاَ ،ظٍ ألاُ٢اع التي حؿعى
ظاَضة بلى الؿيُغة والاؾديالء ,ومً زم ٞغى مٗايحر الٗاإلايت مً مىٓىعَا ,وخؿب عئيتهاّ ،و
ولٗل ؤَم جل ٪اإلاٗايحر – ٦ما يكحر

.سعد البازعي :وجوه العادلية –قراءة يف متغّبات االنتشار،كتاب :األدب العريب و العادلية ص ص.ٙٛ-ٙٚ
 .ميجان الرويلي ،سعد البازعي :دليل الناقد األديب ،طٗ ،ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،ادلغرب ،ٕٓٓ٘،ص.ٔٛٛ
 .الطاىر أمحد مكي :األدب ادلقارن ،ص.ٖٜٙ
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ظابغ ٖهٟىع"-مبضؤ اإلاكابهت ,الظر يٟغى ٖلى ؤصب الهىامل ّو
حكبهه بإصب اإلاغ٦ؼ ,وبال زغط مً ظىت الٗاإلايت ألاصبيت " لً٨
ألاصهى مً طل ٪ؤن مشٟ٣ي الهامل٢ ,ض ع٦ىىا لهظٍ اإلاٗايحر ّو
ونىجىا ٖلحها في نىعة اؾدؿالميت ؾلبي ــت اه٣ياصيت ,صون خظع مً
ؤيضيىلىظيتها اإلاؿمىمت .بل ناعوا ييخجىن ؤٖمالهم و٣ٞا لخل ٪اإلاٗايحر ؾىاء ًٖ وعي ؤو ًٖ ٚحر وعي ،صون خؿاب لخهىنيتهم
الش٣اٞيت وال الهخماءاتهم الخًاعيت.
ّو
بهظا اإلاٗجى يهبذ ألاصب الٗالمي َى ما ؤهخجه الٛغب ،ؤو اإلاىخج ٖلى َغي٣ت الٛغب واإلايؿىط ٖــلى مىىاله ،يا٦ض َظا الغؤر
الىا٢ض ظابغ ٖهٟىع ,خيض يغبِ بحن مٟهىم الٗاإلايت وبحن ما يؿميه بـ "الاؾدكغا ١الجضيض" َظا ألازحر الظر يغبُه بإيضيىلىظيا
الهيمىت والؿيُغة ,ؤو ما ُتي ّو
ؿمى بمهُلر "الٗىإلات "خيض حهض٧ ٝل مً الاؾدكغا ١الجضيض في بٗضٍ ألاصبي والش٣افي ,والٗىإلات في
ّو
ّو
بٗضَا الؿياسخي والا٢خهاصر "بلى جد٣يَ ٤ضٞحن  :ؤولهما بب٣اء نىعة الكغ ١اإلاخضوي الٛغيب و العجيب ،و اإلاخسل ٠و اإلا٣مىٕ في
ًا
ؤطَان الٛغبيحن جبريغا لًغوعة الهيمىت الاؾخٗماعيت ٖلى َظا الكغ ،١وؤلاب٣اء ٖلى جهب زغواجه الُبيٗيت ،وزاهحهما :بحهام ؤبىاء َظا
ّو
ّو
ّو
الكغ ١العجيب بخسلٟهم ألابضر الظر َى مهضع ؤلاعجاب بهم ,والٟخىت بٗىاإلاهم ,و طل ٪بما يب٣ي الكغ ١اإلاخسلٖ ٠لى جسلٟه
مهضعا لثرواث مجهىبت ومخدٟا لعجاثب اللكغ وٚغاثب ٖىاثضَم" ٞمٟهىم الٗاإلايت في ألاصب ومٟهىم الاؾدكغا ١ال٣ضيم مىه
والجضيض٧ ،لها مٓهغ مً مٓاَغ الٗىإلات في بٗضَا الؿياسخي والا٢خهاصر ،بل بجها ؤ٦ثر م٨ـغا ومغاوٚت ,و ؤخضر ؤؾاليبا و ؤ٢ىي
هٟىطا بدؿب حٗبحرٍ.
لظلّ ٪و
ّو
الخدحز لجهت مٗيىت َ .ظٍ الجهت في الى٢ذ الغاًَ
ٞةن الخضيض ًٖ ٖاإلايت ألاصب يٗجي -بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر مباقغ-
هي ؤوعوبا وؤمغي٩ا  .و ألاًٞل ؤن هخ٩لم ًٖ آصاب الٗالم ال ًٖ ألاصب الٗالمي ,ألن ؤَميت آلاصاب ومً زم الش٣اٞاث ,جيب٘ مً
ازخالٞها و ٢ضعتها الخال٢ت ٖلى ببضإ مٛايغ إلاا َى ؾاثض ,ألن الدكابه يٗجي ؤن َىا ٥مغ٦ؼا حٗىص بليه ب٣يت الش٣اٞاث ,ومغظٗا
حؿدىض بليه ب٣يت آلاصاب ,وفي طل ٪ب٢هاء واؾدبٗاص لؤلَغا ٝالًٗيٟت ,وَى ما يسل ٤مبضؤ الخبٗيت الش٣اٞيت  .و٢ض وظض َظا
ضخيخه ال٨شحر مً الكٗىبّ ,و
ّو
زانت مجها قٗىب الىَـً الٗغبي .
اإلابضؤ وعاح
عٚم الكبهت التي ّو
جخللـ مهُلر ٖاإلايت ألاصب ,و عٚم مغ٦ؼيت مٗايحر آلازاع الخالضة ؤو ألاٖما ٫ال٨بري ,بال ؤن َظٍ اإلاٟاَيم
ال جؼاّ ٫و
حكَ ٤غي٣ها في الؿاخت ألاصبيت ,الى٣ضيت مىـها وؤلابضاٖـيت ,وآلاصاب الٗاإلايت هي جل ٪التي حٗتر ٝبها الظاث٣ت ألاوعوبيت
ّو
وألامغي٨يت ،واإلا٨خىبت بلٛتها ؤو اإلاترظمت بلحها ,و٢ض ا٢خىٗذ ّو
الجاصة ل٨جها ماػلذ مكاعي٘
ب٣يت ألاَغا ٝبهظا الغؤر ,عٚم الاهخ٣اصاث
ّو
وع٢يت .مشالىا في َظا اإلا٣ام الترار الؿ ــغصر الٗغبي الظر ق٩ل مدىع صعاؾدىا َظٍ.
 -2عاملُة الؼطز العطبي اللسًم :
-1-2ؤلف لُلة ولُلة :
حٗض الليالي الٗغبيت مً ؤ٦ثر الىهىم الٗغبيت التي ؤٖلذ مً قإن ألاصب الٗغبي في هٓغ آلازغ ,ومً ؤ٦بر الضوا ٘ٞالتي ظٗلذ
َظا آلازغ ي٣بل ٖلى هلل ألاصب الٗغبي وز٣اٞت الكـغ ١بهـٟت ٖ ّوـامت ي٣ى " : ٫ل٣ض ؾاَمذ الليالي في جُىيغ هؼٖت الغخلت بلى
الكغ ,١وباإلا٣ابل صزل َظا الكغ ١بلى ألاصب ألاوعوبي مىظ جغظمت ظاالهض  ,A.Gallandيخٗظع بخهاء ّو
ال٨خاب الظيً ؤٖاصوا ٦خابت

 .جابر عصفور :عادلية النزعة االستشراقية  ،صحيفة احلياة .جوان ٕٓٔٓ ،مصر ،ص ٔٔ.
 .ادلرجع نفسو ،ص ٕٔ.
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َظٍ الخ٩ايت ؤو جل ٪مً خ٩اياث ،وَاَى "ظىجه" ؤخض ؤٖمضة ألاصب ألاإلااوي ،وواخض مً ٦باع ٦خاب ألاصب الٗالمي يؿخدًغ
قهغػاص في بٌٗ ؤبياجه مً مؿغخيخه الغاجٗت "ٞاوؾذ" خيض ي٣ىٖ ٫لى لؿان ؤخض ؤبُالها -:و ٧له عضخى و ؾغوع ٖلى ال٣ضع
الظر ال٢اٍ بكهغػاص :-
ّو ّو
خٔ ّو
َيب َظا الظر ٢اص ٥بلى َىا ؟!
"ؤر
مباقغة مً ؤل ٠ليلت وليلت ؟
لى اؾخُٗذ ؤن جدكبه بكهغػاص في زهىبت ُٖاَا !!
لىٖضج ٪وٖضا ناص٢ا بإؾمى الهضايا ".
ّو
وفي مىي٘ آزغ يٗتر -ٝظىجهّ -و
ب٩ل جىاي٘ واخترام ،بإهه جلميظ قهغػاص ،وؤجها ؤؾخاطجه الٟايلت طا٦غا بياَا باالؾم خيض
ّو
ي٣ىٞ" ٫إهذ جغي في قهغػاص مٗلما" بل ؤ٦ثر مً طلٞ ٪هى يضٖى بإن جخسظ ؤؾخاطة لؤلصب وؤلابضإ ل٩ل ٞىان ،ول٣ض ٧اهذ ٦ظل٪
باليؿبت لل٨شحر مً ألاصباء والٟىاهحن وال٨خاب ،جٟ٨يىا ٖباعة ؾخاهضا Stendal٫خيض ي٣ى" ٫بهجي قٛى ٝبإل ٠ليلت وليلت وبجها
لخدمل عب٘ ما يدخىر ٖليه ٨ٞغر" .
وليـ ظىجه وخضٍ مً ؤعجب بالليالي الٗغبيت وخا٧ى قهغػاص في ّوٞجها وببضاٖها ،بل ٚحرٍ ٦شحر ويم٨ىىا ؤن هظ٦غ بٌٗ
اإلاالٟاث اإلا٣لضة ألل ٠ليلت وليلت في ألاصب الٟغوسخي ؤوال وهي :
 1710م.
"ؤل ٠يىم ويىم لـ :بيتي صوال٦غوا1714م.
ؤل ٠عب٘ ؾاٖت وعب٘ ؾاٖت لـ :ظىليذ1717م.
 ؤلًٞ ٠ل وًٞل لـ :مىه٨غي٠1719م.
ؤؾٟاع ومٛامغث ؾغهضيب الشالر لـ :صوميلي1749م" وال٣اثمت َىيلت ختي و٢خىا الغاًَ .
ؤل ٠ؤمؿيت و ؤمؿيت لـ ظىليذّوؤما في ألاصب ؤلاهجلحزر ٞبهمت الخإزحر ال جسخلّ ٠و
ٖما ٧اهذ ٖليه في ألاصب الٟغوسخي ومً جل ٪اإلاالٟاث التي جدا٧ي خ٩اياث
قهغػاص هظ٦غ :
1831م.
"الغؾاثل الكغ٢يت للؿيض عابي٦ ,خبها ظيمـ هىبل و٢ض َبٗذ في ؤصهحرة ٖام1831م.
 ٢هو زغاٞيت قغ٢يت :و٢ض َبٗذ في ؤصهحرة ٖام1855م.
 مٛامغاث َاعون الغقيض لل٩اجبت طاث الاؾم اإلاؿخٗاع ماعر باص(٫آلاوؿت ماهيخ )٪و ٢ض َبٗذ في لىضن ٖام .كاترينا مومزن :جوتو والعامل العريب ،تر :عدنان عباس علي ،مراجعة :ع.الغفار مكاوي ،د.ط  ،منشورات عامل ادلعرفة ،الكويت ،ٜٜٔ٘ ،ص.ٕٜ
.ادلكان نفسو .
مقدمة ألف ليلة وليلة ،جٔ ،د .ط ،موفم للنشر ،اجلزائر .ٜٜٔٗ،ص ٗ.
 .شريفي عبد الواحد :ألف ليلة وليلة وأثرىا يف الرواية الفرنسية يف ق ،ٔٛدط ،دار الغريب للنشر والتوزيع ،د.ت ،صٓ.ٜ
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1857م و٢ض ه٣ل ًٖ ٦خاب يدمل هٟـ الٗىىان بالٟغوؿيت .
ؤل ٠يىم ويىم و٢ض ٢ضمذ له آلاوؿت باعصعو و٢ض َب٘ في لىضن ٖام1877م ".وال٣اثمت َىيلت وال يمً٨
ؤل ٠ليلت وليلت الخضيشت  :و٢ض ٦خبه آعزغ ؤبا٦يذ م٘ لىلى ؾامبرون و َب٘ في لىضن ٖام1712م تهاَل اإلاترظمىن ٖلى َظا
-1704
خهغَاَ ،ظا ًٞال ًٖ الترظماث ال٨شحرة واإلاخٗضصةٞ ،مىظ جغظمت ظاالهض بحن ٖامي
1840م ,وجغظمت ظىن ٞايً و٢ض ّو
اَخم بالىماطط الكٗغيت
-1838
ال٨خاب.مً جل ٪الترظماث هجض :جغظمت بصواعص وليام بحن ٖامي
1885م وٚحرَا ٦شحر ال يدؿ٘ اإلا٣ام لظ٦غٍ.
1885م ,وجغظمت الؿحر صيجاعص.ٝ.بحر٧ىهىَب٘ ٖام
وجغظمها قٗغا وَب٘ في هيىيىعٖ ٥م
ل٣ض ّو
امخض جإزحر ؤل ٠ليلت وليلت بلى حٛيحر وي٘ اإلاغؤة في اإلاجخم٘ ألاوعوبي في طل ٪ال٣غن ,ال٣غن الشامً ٖكغ ي٣ى٫
ّو
لىمبحر":lampéreبن شخهيت قهغػاص ؤزغث جإزحرا خاؾما في جاعيش اإلاغؤة ألاوعوبيت ،وظٗلذ مً ال٣غن الشامً ٖكغ ؤٖٓم ال٣ــغون
ّو
وجهضحها وخضَا لكهغياع الظر عجؼ ٧ل الغظا ٫ؤن يىٟ٢ىٍ واؾخسضامها لؿالح ألاهىزت
في خياتها ،و٧ان لجمالها وز٣تها في هٟؿها،
واإلاٗغٞت مٗا٧ ،ان لهظا ٧له ,ؤزغ ٦بحر في ج٨ـىيً شخهيت اإلاـغؤة ألاوعوبيت "  .بل والٛغبيت بهٟت ٖامت.
ل٣ض ّو
ٚحرث قهغػاص هٓغة اإلاجخم٘ الٛغبي بلى بٌٗ الً٣ايا الٟلؿٟيت ،وبٌٗ اإلاماعؾاث الاظخماٖيت ،و٦ظا بٌٗ اإلاكاٖغ

ّو
الخب التي بىيذ ٖلحها الليـ ــالي الٗغبيت .ي٣ى ٫إلابحر مًيٟا ":بن
الىٟؿيت التي يهٗب حٛيحرَا ،مً جل ٪الً٣ايا وألا٩ٞاع٨ٞ ،غة
٨ٞغة الخب في ؤوعوبا ،لم حٗض بٗض ْهىع ؤل ٠ليلت وليلت ٦ما ٧اهذ ٖليه ٢بلها٣ٞ ،ض ٧ان "صي٩اعث "مىظ ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ ٢ض
ّو
خى ٫بٟلؿٟخه قٗىع الخب بلى قٗىع ٖ٣لي مدؿىب الىخاثج ،و٧ان"٧ىعوي" ٢ض ؤزًٗه ل٨ٟغة الخ٣الي ــض ال٨الؾي٨يت ،وؤنبذ
ّو
الخب مهضع اإلاخٗت الخ٣ي٣ي ،خيض يبضو ال٣اهىن الُبيعي
ٖىض عاؾحن J.B.Racineلىها مً الًٗ. ٠ل ً٨ؤل ٠ليلت وليلت ظٗلذ
ّو
ّو
ؾيضا يٗلى ٖلى ٧ل الخىاظؼ التي جدى ٫بحن ال٩اثً اللكغر وبحن جد٣ي ٤طاجه" بل ؤ٦ثر مً طل٨ٞ ٪خاب ؤل ٠ليلت وليلت ٢ض ٖلم
ألاوعوبيحن ال٨خابت ألاصب ــيت ّو
الخ٣ت ،البٗيضة ًٖ اإلاباقغة والؿُديت والخهغيذ في جىنيل ألا٩ٞاع والغئي ،وبهما طل ٪يإحي ٖٟىا
ّو
ج٩ل٦. ٠ما ّو
ومً صون
ٖبر ًٖ طل ٪ها٢ض ٞغوسخي ٢اثال":بهه ؾى ٝيٓل ٦خاب ؤل ٠ليلت وليلت مً زال ٫سخغٍ ،ال٨خاب الىخيض في
ّو
ألاصب الٗالمي – صون ق – ٪الظر هغٚب ٖىضما هيخهي مً ٢غاءة نٟدخه ألازحرة ,ؤن هبضؤ ٞيه مً ظضيض والظر يخمحز بإهه ؤًٞل
ّو
هو يبل ٜعؾالت صون ؤن يبضو ٖليه ٖلى ؤلاَال ١ؤهه يغيض طل . " ٪وطل ٪لٟغاصجت وؤصبيخه وببضاٖه اإلاخمحز .ولى لم ي٦ ً٨ظل ٪إلاا
ّو
اؾخُاٖذ قهغػاص ؤن ّو
جغوى قهغيا ،وج٣خل بظعة ّو
الكغ التي ٖككذ في صازله لؿىحن َىيلت .
و مً مالمذ جإزحر َظا الىو الخالض ٖلى ال٨ٟغ الٟغوسخي مشال ،ؤن َظا ألازحر ومىظ جغظمت الليالي بضؤ الاَخمام بضعاؾت
ّو
1708م "٢اثال ّ ":و
٦ىا
الكغ ،١بخاعيسه وخًاعاجه وصياهاجه وآصابه ،بٗض ؤن ٧ان مخى٨غا له وؾازغا مىه ٣ٞ .ض ٦خب "الماع"Lamare
ّو
هًٓ مً ٢بل ,ؤن اإلاجض الخاعيخي مدهىع في ؤلاٚغي ٤والغومان ,ل ً٨بٗض ؤن ٢غؤها الكغ ,١وؿخُي٘ ؤن ه٣ى ٫ؤن الغقي والٗلم
يىظ ــضان في ٧ل م٩ان " بل وفي ّو
ؤر ػمان ,وٖىض ٧ل ألاظياٖ ٫لى ازخال ٝصياهاتها ومٗخ٣ضاتها ،وؾالالجـها وؤٖغا٢ها  .وبظل ٪ج٩ىن
ظل ألاصباء والضاعؾحن ألاوعوبيحن الظيً ال ّو
الليالي ٢ض ماعؾذ سخغَا ٖلى ّو
يترصون في الخهغيذ باإلعجاب بها ،بإؾلىبها وؤ٩ٞاعَا

 .داود سلوم :األدب ادلقارن-يف الدراسات ادلقارنة التطبيقية –طٔ،مؤسسة ادلختار للنشر والتوزيع ،ٕٖٓٓ،القاىرة ،ص ص.ٔ٘ٛ.ٔ٘ٚ
 .أمحد درويش :نظرية األدب ادلقارن و٘بلياهتا يف األدب العريب،د.ط،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،القاىرة مصر ،ٕٕٓٓ،ص٘.ٔٛ
 .ادلرجع نفسو ،ص٘.ٔٛ
 .ادلرجع نفسو ،ص ٔ.ٔٛ
 .ادلرجع نفسو  ،صٔ.ٔٛ
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ال٣ام الٟغوسخي ٞىلخحر Voltaireالظر ي٣ى": ٫لم ؤنبذ ّو
ّو
٢انا بال بٗض ؤن ٢غؤث الليالي ؤعب٘ ٖكغ مغة ...و
وعئاَا  .مً َاالء هظ٦غ
٦م ؤجمجى ؤن ؤ٣ٞض طا٦غحي ختى ؤؾخٗيض خالوة ال٣غاءة ألاولى" .وفي َظا الؿيا ١ي٣ى ٫اإلاؿدكغ ١ظيذ":بهه لى ال ٦خاب ؤل ٠ليلت
وليلت إلاا ٧ان ٢ض ْهغ ؤمشا ٫عوبيؿىن ٦غوػو ،وعخالث ظىلي ،٠ولىالٍ ل٩ان ألاصب ؤلاهجلحزر ؤ٣ٞــغ ّو
مما َى وؤحٗـ "  .ومشل َظٍ
الٗباعاث جترصص ٦شحرا في خ٣ل الضعاؾاث الٛغبيت لهظا ال٨خاب.
ّو
ّو
ولٗل ؾلب َظا ؤلاعجاب َى الهض ١الٟجي الظر يىَم بالىاٗ٢يت لخ٩اياث قهغػاص٣ٞ ،ض مشلذ الكغ ١بٗاصاجه وج٣اليضٍ،
ومٗخ٣ضاجه ،و٧ل ما ّويخه ٠به ؤلاوؿان الٗغبي مً نٟاث ال٨ــغم والًـياٞت وؤلايشاع ,والصجاٖت وؤلا٢ضام والٟضاء ،والخطخيت
ّو
والىٞاء ،وٚحر طل٣ٞ. ٪ض ه٣لذ قهغػاص الكغ ١بلى اإلاجخم٘ ألاوعوبي  .الكغ ١بغوخاهيخه وزغاٞاجه و٦ظا بإػ٢خت وخاعاجه و٦هىٞه،
وَبيٗخه الؿاخغة الخالبت ،التي ؤؾغث ؤلاوؿان ألاوعوبي بلى ّو
خض الاٞخخان  .ي٣ى ٫ؤخض اإلاؿدكغ٢حن ":بن الخياة التي جهٟها ؤل٠
ليلت وليلت ،هي خياة الىاؽ الظيً يخ٩ىهىن مً الٗغب الصجٗان في الُبيٗت ،الخ٨ماء ال٨غماء ،طور الغخمت والُٗ ،٠والظيً
لهم بخؿاؽ ٖمي ٤بالخب والك٣ٟت ،والظيً لهم طوٞ ١جي عٞيـ٘ ...وطور خؿــاؾيت ػاثضة بلى الجـما ٫اإلااصر ،ؾغٖان ما ججضَم
ؤ٢ضع الىاؽ ٖلى جدمل يغباث ال٣ضع صون ق٩ىي ،خيض ال يؼيضون ٖلى ؤ٦ثر ٢ىلهم :ال خى ٫وال ٢ىة بال باهلل العي الٗٓيم "
وَى ما ٧ان ٚاثبا في الش٣اٞت الٛغبيت ,التي ال جامً بال باإلااصر واإلادؿىؽ ،و ال خً ــىع لل٣ضع في ج٨ٟحرَا .
مً ظهت ؤزغي ،الُاب٘ ؤلاوؿاوي الظر ّو
يمحز جل ٪الخ٩اياث ًٞال ًٖ الُاب٘ ألاؾُىعر والخيالي ،الظر ػاص في ظىصتها
ألاصبيت ،وَى ما زل ٤اإلاخٗت الٟىيت لضي الٛغبيحن ،لظل ٪ؤ٦ؿلذ َظٍ الخ٩اياث م٩اهت في ألاصب الٗالميٞ ,هـظا "َغمً َيـ "
يٗتر ٝبإن الليالي٦ ":خاب ال يؿخٛجى ٖىه في مجمىٕ آلاصاب الٗاإلايت ألهه مهـضع ٖٓيم للمخٗت " الىاججت ًٖ جل ٪الغخالث
الخيالت الخاع٢ت لؤلبُا ،٫بمؿاٖضة ّو
مغة ؤزغي٦ ،ما ؤٚغث الليالي الٛغبيحن لخًىع ٨ٞغة ّو
مغة ،والؿـدغ ّو
الجً ّو
جٟى ١ألاهىزت ٖلى
الظ٧ىعة .
ّو
ًٞال ًٖ جل ٪الخهاثو التي احؿمذ بها خ٩اياث قهغػاص و التي ؤٚغث الش٣اٞت الٛغبيتَ ،ىا ٥نٟت ؤزغي ؤ٦ثر بٚغاء
ّو
ّو
لٗلها الؿلب الغثيـ لهظا الاه٨باب ،وَظا الخٗل ٤هي نٟت العجاثليت٣ٞ ،ض حٗل ٤الٛغب بإل ٠ليلت وليلت مً باب الٛغاثليت
 Exotiqueالتي ٧اهذ تهيمً ٖلى الىن ٠وألاخضار في خ٩اياث قهغػاص ٦ما يا٦ض طل ٪ؤخض اإلاؿدكغ٢حن خحن جدضر ًٖ العجاثبي
في ؤل ٠ليلت وليلت خيض ي٣ى": ٫بن العجيب وبضعظت ؤ٢ل الٛغيب ليـ الىن ٠الظاحي ألل ٠ليلت وليلت في ٖىاويً ؤ٢ؿامها
ّو
الٟغٖيت ٞدؿب ،بل وي٨مىان ؤيًا في نلب الىن ٠الظاحي للخ٩ايت التي حك٩ل ؤلاَاع الظر جىظض ٞيه ؤل ٠ليلت وليلت ".وَى
ما طَب بليه الباخض "جىصوعو "Tzvetan Todorovٝبزغ خضيشه ًٖ ؤل ٠ليلت وليلت ٣ٞض ؤقاع بلى عجاثليت خ٩اياث قهغػاص وطل٪
ّو
بإهه " ّو
الترصص الظر يدؿه ٧اثً ال يٗغٚ ٝحر ال٣ىاهحن الُبيٗيت ٞيما َى يىاظه خضزا ٞىَ ١بيعي
بٗض جدضيضٍ للجيـ العجيب
خؿب الٓاَغ ،وبطا ّو
٢غع ال٣اعت ؤن ٢ىاهحن الىا ٘٢ؾخٓل ؾليمت وحؿمذ بخٟؿحر الٓىاَغ اإلاىنىٞت ٞةهه ي٩ىن ؤمام الٛغيب،

 .1شريفي عبد الواحد  :ألف ليلة وليلة وأثرىا يف الرواية الفرنسية يف ق ،ٔٛصٕ.ٔٙ
.أمحد درويش :االستشراق الفرنسي واألدب العريب ،د.ط  ،ودار الغريب للطباعة والنشر ،القاىرة ،.ٕٓٓٗ ،صٓ.ٙ
.داود سلوم :األدب ادلقارن-يف الدراسات ادلقارنة التطبيقية -ص٘٘ٔ.
.ادلرجع نفسو  ،ص.ٔٗٛ
.5ضياء الكعيب :السرد العريب القدمي –األنساق الثقافية وإشكاليات التأويل طٔ ،ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بّبوت ،لبنان ،ٕٓٓ٘ ،ص.ٜٛ
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ؤما بطا ّو
٢غع ؤهه ييبػي ٢بى ٫ظضيض للُبيٗت يم ً٨جٟؿحر الٓىاَغ بها ٞةهه ي٩ىن ؤمام ظيـ العجيب ".وخ٩اياث ؤل ٠ليلت وليلت
ال جسغط ًٖ َظا الخٗغي.٠
وٞىيت جل ٪الخ٩اياث ججٗلىا ال ّو
٧ل جل ٪الاٖتراٞاث بجىصة ّو
هترصص ًٖ ؤلانغاع ٖلى ؤن الليالي ٢ض ناعث مغظٗا يغوعيا ال
يم ً٨بٟٚاله ؤو ججاوػٍ في ٢اثمت ألاٖما ٫الخالضة ،التي ظالذ ؤٚلب ب٣إ الٗالمّ ،و
زانت ألاوعوبي مىه ٞ.ل٣ض ماعؽ َظا ال٨خاب
ؾلُخه ٖل اإلاخل٣ي الٛغبي ّو
ب٣ىة حكبه  -ولى بضعظت ّو
مٗيىت -جل ٪التي ماعؾها ال٨خاب اإلا٣ضؽ ,وليـ َظا ٢ىلىا وبهما َى اٖتراٝ
اإلاؿدكغ ١ؤويؿترب  Ostrupالظر ي٣ىٞ":٫يما ٖضا ال٨خاب اإلا٣ضؽ ال جىظض ؾىي ٦خب ٢ليلت ّو
خ٣٣ذ اهدكاعا واؾٗا وَا٢ذ
الٗالم بإعظاثه مشل مجمىٖت ؤل ٠ليلت وليلت ...ألهه ي٩اص ال يىظض في مٗٓم البلضان اإلاخدًغة مً لم ي٣غؤ َظا ال٨خاب بؿغوع،
مغة ٖلى ألا٢ل في خياجه" ٞإر م٩اهت جًاهي جل ٪التي جلي ال٨خاب اإلا٣ضؽ؟ و ؤر مؿخىي مً الاهدكاع إلاال ٠يهى ٠م٘ ال٨خب
ال٣ليلت التي ّو
جدضر ٖجها اإلاؿدكغ ١؟!!
ّو
خض ون ٠ابً الىضيم ّ -و
ٚض باعص الخضيضٖ-لى ّو
ل٨ىه ٖىض الٛغب يًاهي ال٨خاب اإلا٣ضؽ.
َظا َى مهحر ٦خاب
 -2-2ملامات الحطٍطي:
ّو
ال جخسل ٠م٣اماث الخغيغر هي ألازغي ًٖ ع ٦ــب الٗاإلايتٞ ،مىظ ال٣غن الشامً ٖكغ ا٦دك ٠ألاوعوبيىن الخغيغر بًٟل
ظهض "ؾيلٟؿتر صيؿاسخي٣ٞ "S.D.Sasyض وكغ َظا اإلاؿدكغ ١الٟغوسخي م٣اماث الخغيغر بلى ظاهب ٦خاب ٧ليلت وصمىت م٘ قغوح
مؿخىٞاة في مجلضيً .
ُت
وٞخيذ بها ّو
وج٣بلتها يمً الىهىم الخالضة ،في خحن ازتزلذ م٣اماث
صخيذ ؤن الظاث٣ت ألاوعوبيت اهبهغث بإل ٠ليلت وليلت،
ُت
الهمظاوي والخغيغر في البٗض اللٛىر والخٗليمي – ٖلى ّو
خض ون ٠اإلاؿدكغ ١ؤعوؿذ عيىانٞ -هي ال حٗجى بالً٣ايا الاظخماٖيت وال
ظل ّو
الضيييت وال الٟلؿٟيت٦ ,ما ال تهخم بك٩ل ٦بحر باإلاكا٧ل ؤلاوؿاهيت ال٨بري ٦ما َى خا ٫ؤل ٠ليلت وليلت .وبهما ّو
َمها الً٣ايا
الىدىيت والبالٚيت اإلاضَكت وَى ما ظٗل البٌٗ يهٟها بالؿٟؿُت والبهغظت اللٟٓيت ,صون خًىع ألر هىٕ مً الؿغص ؤو
الخضر الٟجي ,وبن وظض ٞهى "ؾغص ظؼجي ٖاعى ,يكخٛل في ٞغا ٙمً ؤر مدخىي خضسي ؤو ٨ٞغر ؤو هٟسخي  .بهه خكض مً ألالٟاّ
اإلاخالخ٣ت ال جمخلئ بدضر ؤو ؤر مدخىي بوؿاوي بَال٢ا" ٧ل جل ٪اإلاىانٟاث ظٗلذ اإلاؿدكغ ١الٟغوسخي ال يترصص في ؤن يه٠
اإلا٣اماث ب٩ل ّو
جبجر وجُاو ٫بإجها "٦خاب في الٓاَغ ,جاٞه في الٗم ٤والظر بطا ّو
٢ىمىا ق٩له خؿب ؤ٩ٞاعها ألاوعوبيت  ,يخجاوػ ٧ل ما
يم ً٨في مجا ٫ؾىء الظو " ١لّ ً٨و
٧ل طل ٪لم يمى٘ تهاٞذ اإلاترظمحن ٖلى َظا ال٨خاب .مً َاوالء اإلاؿدكغ ١لىمؿضن
 ,Lomsdenو٧ىوؿان صر بىعؾٟا ,C.D.Perceval٫وؤعوؿذ ٞغصعي ٪عوػلىم ــغ ...وٚحرَم ٣ٞض جغظم َظا ال٨خاب وقغح في الاهجلحزيت
وألاإلااهيت والٟغوؿيت مشا ٫طل" ٪ؾاإلاىن مىه "٪ؤخض جالمظة "ؾيلٟؿتر صر ؾاسخي" الظر خغم ٖلى ؤصاء ؤؾلىب اإلا٣اماث ال

.ادلرجع نفسو  ،صٖ.ٜ
.شريفي عبد الواحد :ألف ليلة وليلة وأثرىا يف الرواية الفرنسية يف ق ،ٔٛص.ٚٛ
.نادر كاظم  :ادلقامات والتلقي ٕ -بث يف أمناط التلقي دلقامات اذلمذاين يف النقد العريب احلديث –
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بمٗاهحها  ،ِ٣ٞبل جغظم بٌٗ ههىم الخغيغر بلٛت ٞغوؿيت مكابهت لؤلنل ,ؤر مسجىٖت ,وكغَا في الصخيٟت آلاؾيىيت".
وبن ال٢ذ َظٍ الترظمت بٌٗ الاهخ٣اصاث .
لم ج٨خ ٠الظاث٣ت ألاوعوبيت بترظمت اإلا٣اماث ,ولى ا٦خٟذ ل٣لىا بن طل ٪يضزل يمً ٖمل اإلاخسههحن مً اإلاؿدكغ٢حن
الظيً ٢امىا بضعاؾت َظا ال٨خاب ،ل ً٨اإلا٣اماث ٖلى ٚغاع ؤل ٠ليلت وليلت ٢ض جغ٦ذ بهمتها ٖلى بٌٗ ألاصباء الٛغبيحن الظيً
ّوؤلٟىا ٖلى مىىالها و٦خبىا جدذ جإزحر بلهامها وبيدائها ,بال ؤن جإزحرَا ؤ٢ل ب٨شحر مً جإزحر الليالي ,ل ً٨الخإزحر وا . ٘٢مً طلّ "٪و
ؤن ٧اجبا
ّو
حهىصر ألانل اؾمه "حهىصا الخؼيغر" جغظم م٣اماث الخغيغر بلى الٗبريت زم ؤل ٠بضوعٍ بهظا اللؿان زمؿحن م٣امت" ولم ييخه
جإزحر الخغيغر ٖلى َظا اإلاال ٠الحهىصر ٖىض َظا ّو
الخض  ,بل بن َظا ألازحر ٢ض خا٧ى الخغيغر بك٩ل ٦بحر ختى ّوؤهه ّو
حكبه به في ٨ٞغة
الُلب التي ٧اهذ ؾاثضة في الؿغص الٗغبي ال٣ضيمٞ .الخغيغر ٦ما يهغح في م٣ضمت اإلا٣اماث٢ ,ض ٦خب مالٟه جلبيت لُلب " ّو
ممً
بقاعجه خ٨م وَاٖخه ٚىم " وألامغ هٟؿه هجضٍ ٖىض َظا الحهىصر الظر"يظ٦غ ؤهه لم يال٦ ٠خابه مً جل٣اء هٟؿه ,و بهما بإمغ
مً ظهت ما ٚامًت " وال هضعر ما خ٣ي٣ت َظٍ الجهت الٛامًتَ ,ل هي خ٣ي٣يت ؤم َى ّواصٖاء ّو
٧اصٖاء الخغيغر؟!!
ل٣ض اهدكغث اإلا٣اماث ؤيًا ٖلى ٚغاع ال٨خب الٗاإلايت في ال٨شحر مً البلضان و جل٣تها ال٨شحر مً الكٗىب ٦ما ي٣ى"٫ؤعوؿذ
عيىان"  -وال هضعر ؤَى يمضح ؤم ّو
يظم َظٍ اإلاغة ٢ " -ليلت هي ال٨خب التي ماعؾذ جإزحرا ؤصبيا بهظا الامخضاص ٦ما ماعؾخه م٣اماث
الخغيغر ،مً الٛىل٩ا ختى الىــيجغ ومً ال٨ىج ختى مًيَ ٤اع٧ ،١اهذ هي الىمىطط الكٛى ٝباألصب وهمىطط ألاؾلىب الجيض
ّو
باليؿبت للكٗىب التي اٖخى٣ذ م٘ ؤلاؾالم لٛت مدمض" نلى هللا ٖليه وؾلم.
ّو
بن البٗض الىا٢عي للم٣اماث وص٢ت جهىيغَا للخياة الاظخماٖيت ،ص ٘ٞبال٨شحر مً ألاؾبان بلى ؤن يىدىا مىداَا في َظا ألامغ،
بض ٫ؤن يؿحروا ٖلى مىىا٢ ٫هو الغٖاة اإلاشاليت التي ٖملىا ٖلى الً٣اء ٖلحها .وفي اإلا٣ابل الخ٣غيب بحن ال٣هت ووا ٘٢الخياة،
ّو
ّو
ّو
وؤزغوا بظل ٪جإزحرا ّو
ال٣هت في آلاصاب ألاوعوبيت ألازغي٣ٞ ،ض ٚظث م٣اماث الخغيغر ٢هو الكُاع Picaresgue
٢ىيا في ٦خاب
ّو
ؤلاؾباهيت ٦ما يا٦ض ؤٚلب الباخشحن "وممً جإزغ بهم في ألاصب الٟغوسخي "قاع ٫ؾىع Charles Sorel " ٫في ٢هخه" جاعيش ٞغاوؿيىن
1622م ,وهي ؤوّ ٫و
٢هت مً ٢هو الكُاع في ٞغوؿا وٖلى لؿان شخهيت "ٞغاوؿيىن
الخ٣ي٣ي الهؼ"٫و٢ض وكغَا في باعيـ ٖام
ّو
اإلادؿىلحن ،و٢ض ٧اهذ َظٍ ال٣هت وؤمشالها ؤنال إلاا ؾل٨ه ال٩اجب الٟغوسخي
"يهجى الٗاصاث والخ٣اليض بىاؾُت ؤشخام مً
 1747مىٞحها يهجى الٗاصاث والخ٣اليض ٖلى لؿان
"لىؾاط" Le Sagفي ٢هخه "ظان بال"التي ْهغث َبٗتها ال٩املت في ٞغوؿا ٖام
البُل الظر ؾميذ ال٣هت باؾمه ٦.ما اهخ ٟ٘بهظا الاججاٍ – ألا٢غب بلى الىا -٘٢ال٩اجب الٟغوسخي آلازغ"ظىجييه"  Gauthierفي
1616م وٞحها يهىع خب عإ هٟعي ٚلئ الُب٘ وعاٖيخه
٢هخه التي ٖىىجها "مىث الخب " mort d’amourالتي ْهغث في باعيـ ٖام
في نٟتهما الخ٣ي٣يت بحن الغٖاة الخ٣ي٣يحن وَى الخب الظر ال مشاليت ٞيه.

.أنور لوقا :ظالل على األدب العريب يف العامل :مؤٛبر األدب العريب و العاملية ،اجمللس األعلى للثقافة ،ص.ٜٚ
.عبد الفتاح كيليطو :األدب واالرتياب  ،طٔ ،دار توبقال ،ادلغرب ،ٕٓٓٚ،صٗٔ.
.احلريري  :ادلقامات  ،مقامات احلريري ،شرح وتقدمي :عيسى سابا ،طٔ ،دار صادر ،بّبوت ،لبنان ،ٕٓٓٙ ،ص٘.
 .عبد الفتاح كيليطو :األدب واالرتياب  ،صٗٔ.
. .عبد الفتاح كيليطو :من شرفة ابن رشد تر:ع.الكرمي الشرقاوي ،طٔ ،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء،ادلغرب  ، ٕٜٓٓ،ص ٔٗ.
 .غنيمي ىالل :األدب ادلقارن ،ص ٘.ٔٚ
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وَ٨ظا بطا اؾخُاٖذ اإلا٣اماث الٗغبيت ؤن جشحر بعجاب ألاصيب ألاوعوبي ،و ججٗل مً خياة مكغصحها مىيىٖا لل٣هو
ّو
ألاوعوبيت ,ولٗل مً ؤ٦بر ألاصلت ٖلى طل ٪ؤلاعجاب َى"ؤن ظىليذ ٧ Geulleteان يال ٠ال٣هو وييؿبها بلى الترار الكغقي
ليًمً ب٢با ٫الىاؽ ٖلى قغائها" َ ,ظا ًٞال ًٖ مؿاَمتها في الً٣اء ٖلى ٢هو الغٖاة و٢يام ٢هو الٗاصاث والخ٣اليض في
مٗىاَا الخضيض ,وبظل ٪زلذ ال٣هت مً الٗىانغ العجيبت الخاع٢ت ،واجسظث مً الخياة الىاٗ٢يت ماصة زغيت إلاىيىٖاتها.
 -3-2ضػالة الؼـطان :
ّو
للخٗغٖ ٝلحها والخجىا ٫في ٖاإلاها السخغر اإلاضَل,
بطا ٧اهذ ؤل ٠ليلت وليلت ٢ض ؤٚغث ال٣اعت ألاوعوبي وؤزاعث ًٞىله
ّو
ّو
ّو
والاٞخخان بها بلى ّو
خض اإلادا٧اة ,وبطا ٧اهذ اإلا٣اماث ٢ض مشلذ مدُت ؤزغي خِ ٖىضَا بٌٗ اإلاؿدكغ٢حن اإلاخسههحن في صعاؾت
ألاصب الٗغبيّ ,و
ٞةن ما ؤ٦ؿب عؾالت الٟٛغان قهغة ؤصبيت ؾىاء لضي الظاث٣ت الٗغبيت ؤو الٛغبيتَ ,ى ا٢ترابها مً ملخمت زالضة
اؾمها "ال٩ىميضيا ؤلالهيت " لل٩اجب ؤلايُالي الكهحر "صاهتي" و بال ٞما ؤ٦ثر عؾاثل اإلاٗغر ٦غؾالت الجً ،وعؾالت اإلاالث٨ت وٚحرَا,
ٞلماطا عؾالت الٟٛغان بالظاث ؟! عؾالت الٟٛغان ال٢ترابها مً ال٩ىميضيا ؤلالهيت التي ُتيٟترى ؤن َظٍ ألازحرة ٢ض حٛــظث مجها ,ومً
َابٗها الخيالي الىاؾ٘ ,زانت في ٨ٞغة الغخلت الخياليت بلى الٗالم آلازغ خيض الجىت والىاع ؤو الجخيم والٟغصوؽ بخٗبحر صاهتي,
ّو
ّو
اَل٘ ٖلى الٟٛغان ؤو ختى ّو
جلمؿها ,ل ً٨الخ٣غيب بحن الٗملحن ٧ان له جإزحر سخغر
عٚم ؤن ؤٚلب الضاعؾحن يك٩ىن في ؤن صاهتي
ّو
مباقغ بلى ّو
خض ؤلاحهام ؤن الٟٛغان ٢ض ؤزغث في ال٩ىميضيا ؤلالهيت  ،وبن ٢ا ٫اإلاؿدكغ" ١بلىع" Bloorبإن ال٩ىميضيا ؤلالهيت٧ ,اهذ
الخالنت الكٗغيت لل٣غون الىؾُى ,بل بجها ٧اهذ ؤ٦ثر ّو
مما هخهىع ,بط ؤجها جدخ ٟٔباوٗ٩اؽ الخًاعة ؤلاؾالميت و َابٗها التي
٧اهذ ال٣غون الىؾُى ٖهغَا ال٨بحر" ٞةهه ي٣هض خاصزت ؤلاؾ ـغاء واإلاٗغاط ,ل ً٨هديجت اهضماط الىهحن –ال٩ىميضيا والٟٛغان –
في خ٣ل ألاصب مً ظهت وحكابههما مً ظهت ؤزغي ,في خحن جىضعط ؤلاؾغاء واإلاٗغاط في ما يٗغ ٝبالخاعيش ؤلاؾالمي ,هديجت لظل٣ٞ ٪ض
ّو
الخد ٤٣مً طل ٪صون الخٟاث بك٩ل ٦بحر بلى جإزحر اإلاٗغاط .
اهداػ الخضيض ًٖ ج٣اعب الٗملحن عٚم ٖضم
ل٣ض ناعث الٟٛغان مىظ طل ٪الى٢ذ "مدِ ٖىايت وعٖايت ال٨شحر مً الضاعؾحن الٛغبيحن ختى ؤن اإلاؿدكغ" ١آؾحن
بالزيىؽ ٣ٖ"Asin Placiosض م٣اعهت بحن الٗملحن في ٞهل مً ٦خاب له مكهىع ,جدضر ٞيه ًٖ بٌٗ ؤوظه الكبه بحن جمشلي ٧ل
مً اإلاٗغر وصاهتي لآلزغة  ،و٢ض بحن في َظٍ الضعاؾت اإلاهاصع الٗغبيت وؤلاؾالميت إلالخمت صاهتي ،خيض قغح َظا اإلاؿدكغ٦ ١ي٠
جإزغ صاهتي جإزحرا مـباقغا ب٣ـهت ؤلاؾ ـغاء و اإلاٗغاط ,وؤيًا مضي اؾخٟاصجه مً مهاصع ٖغبيت نىٞيت ؤزغي مً ؤَمها "الٟخىخاث
اإلا٨يت " البً ٖغبي .
ّو ّو
وفي ال٩ىميضيا ؤلالهيت هٟؿها بقاعاث جا٦ض اَالٕ صاهتي ٖلى الش٣اٞت الٗغبيت ؤلاؾالميت مً جل ٪ؤلاقاعاث "الدكابه العجيب
بحن اإلاشى ٫ال٣ضسخي ؤمام هللا في ملخمت صاهتي وفي ٢هت اإلاٗغاطٞ ,غئيت هللا في ملخمت صاهتي جخم ٞيما وعاء الؿمىاث بط جخم في
الؿماء الشامىت ،خيض ٖغف هللا جديِ به حؿٗت نٟى ٝصاثغيت مً اإلاالث٨ت ،ال يىُٗ٣ىن ًٖ ط٦غ هللا في ؤلىان وؤهىاع يٛصخي
ألابهاع ...وَىا ال يؿخُي٘ صاهتي ؤلابهاع ...خيجها يكٗغ ٢لبه بىىٕ مً اليكىة والغاخت الغوخيت حٛؼو ظىاهب هٟؿه  .و َظا

.طو ندا :األدب ادلقارن ،د ط ٔ ،دار النهضة العربية ،بّبوت لبنان ،د.ت ص.ٕ٘ٙ
 .داود سلوم  :األدب ادلق ــارن ،ص٘.ٕٛ
 .غنيمي ىالل :األدب ادلقارن ،ص.ٖٜٔ
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الىن ٠مُاب ٤إلاا في ٢هت اإلاٗغاط ".وألامشلت ٦ـشحرة ال يدؿ٘ اإلا٣ام لظ٦غَا  .ولٗل طلَ ٪ى الظر زل ٤الدكابه بحن ال٩ىميضيا
ؤلالهيت وعؾالت الٟٛغان ،صون نلت جاعيسيت بيجهما ،طل ٪ؤن مهضع بلهامهما واخض َى ؤلاؾغاء و اإلاٗغاط لظل ٪ج٣اعبذ ؤخضاثهما .
وَظا قاع ٫بيال ٦–C.Pellatما يى٣ل الىا٢ض ٖبض الٟخاح ٦يليُى – ي٣ىلها نغاخت ؤن الٟٛغان "٦خاب مشحر لالَخمام ل٣غابخه
مً ال٩ىميضيا ؤلالهيت " ٞ ،ال يدمل اإلاٗغر ٢يمخه في طاجه وال في ؤصبه ّو
وٞىه ،وبهما – بدؿب َظا اإلاؿدكغ -١في وؿبه وا٢ترابه
اإلادخمل مً صاهتيٞ ،لىالٍ إلاا ٧ان له ؤصوى قإن ال مً ٢غيب وال مً بٗيض.
ل٣ض ولضث الٟٛغان ليـ في ال٣غن الغاب٘ للهجغة ،ل٨جها في طًَ ال٨شحريً هي جىؤم ال٩ىميضيا ؤلالهيتَ ,ظٍ ألازحرة التي ظاءث
ّو
مخإزغة ًٖ الٟٛغان بشالزت ٢غون ،ل٨جها هي التي هٟسذ ٞحها الغوح وبصذ ٞيــها الخياة ،بط ؤزغظتها مً ٖؼلتها الُىيلت وعٗٞذ مً
زمجها لضي ٞئت واؾٗت مً اإلاخإصبحن الٗغب وٚحر الٗـغب ٖلى ّو
خض ؾىاء .
ّو
وعٚم اهدياػيت َظا اإلاى ٠٢يض الٟٛغان ويض اإلاٗغر الظر ناع ال ُتي٣غؤ بال بىنٟه جابٗــا لضاهتي و م٣لضا له ،و ؾاب٣ا
ّو
لٗهضٍ ؾىاء في وعي الظا٦غة الش٣اٞت الٗغبيت ،ؤو في طا٦غة الش٣اٞت الٛغبيت ،بال ؤن ما ُتيٟٛغ لهظا اإلاى ٠٢ؤهه ؤٖاص الخياة لغؾالت
لٟٛغان ،وؤ٦ؿبها م٩اهت ٖاإلايت بلى ظىاع ملخمت صاهتي الكهحرة والٗٓيمت ,جل ٪الغاجٗت ألاصبيت التي جمشل ؤخض ؤٖمضة ألاصب
ؤلايُالي ،وَ٨ظا ؾيسلض اإلاٗغر ما زلض صاهتي وما زلضث ٧ىميضيخه.
 -4-2بذالء الجاحظ :
عٚم ؤن همىطط البسيل في ألاصب الٗغبي مغجبِ بالجاخٔٞ ،هى ي٩اص ؤن ي٩ىن الىخيض الظر اؾـخُإ ؤن ي٨ك ٠زٟاياٍ،
ّو
ّو
الخمل ,٪وعٚم ّو
ّو
ؾمى َظا اإلاىيىٕ واعجباَه بالً٣ايا
وخب
بالصر
ويٟطر خيله وم٨غٍ ،و يٛىم في زبايا هٟؿه اإلاليئت
ّو
ُت
ؤلاوؿاهيت ال٨بري والخالضة زلىص ؤلاوؿان ،بال ؤن طل ٪لم يمىده ؾىي م٩اهت ٦خل ٪التي مىدذ لغؾالت الٟٛغان ووٗجي بظل٪
الخبٗيت لىو مكابه له .
ختى ّوؤهه ناع مغجبُا بهّ ،و
ٞهظا اإلاؿدكغ" ١قاع ٫بيال "الظر ٧ان معجبا ّو
ؤقض ؤلاعجاب بالجاخٔ ّو
لكضة جغ٦حزٍ ٖليه ٣ٞض
زهو الجؼء ألا٦بر مً وكاَه الٗلمي لهظا اإلاالّ ،٠و
ّو
ٞد ٤٣عؾالت التربي٘ والخضويغ وجغظم ٦خاب البسالء ،و٦خاب الخاط وعؾالت
ال٣يان٦ ،ما وكغ ّو
ٖضة ؤبدار صعؽ ٞحها مسخل ٠ظىاهب خياة الجاخٔ و ج٨ٟحرٍ لَ ً٨ظا ؤلاعجاب وَظا الاهضَاف ،ليـ ألن
الجاخٔ ٧اجب ٦بحر ،ؤو واخض مً ؤٖمضة ألاصب الٗغبي ال٣ضيم ،ؤو ألهه اؾخُإ ؤن يُغ ١مىيىٖا لم يُغ٢ه ؤخض مً الٗغب
ّو
٢بله وال بٗضٍ ،ؤو ؤر شخيء مً طل ،٪وبهما ألن وقاثج ٢غبى جغبُه باألصب ألاوعوبي "ٝبيال" لم يىبهغ بالجاخٔ بال ألهه "ؤ٢غب بلى
ؤلاوؿيحن – Humanistesألاوعوبيحن – مً ؤمشا ٫بيغاػم , Erasmعابلي  F.Rabelaisمىهديجي  "Montaigneولى لم ي٦ ً٨ظل ٪إلاا ٧ان له
ؤصوى قإن ،بل ّو
لٗل ؤصبه ٧ان ممً يؿلب اإلالل ٛ٦حرٍ مً ال٨خب الٗغبيت ٖ -لى خض بقاعة َظا اإلاؿدكغ ١في م٣ضمت ٦خابه "بيئت
البهغة وج٩ىيً الجاخٔ" -ل٢ ً٨غابخه مً ال٨خاب ألاوعوبيحن قٟٗذ له وؤزغظخه مً صاثغة اإلالل .

 .ادلرجع نفسو ،صٕٖٔ.
 .عبد الفتاح كيليطو :منامات ادلعري ،فكر ونقد ،ع ،ٕٛادلغرب ،د ت ،صٔٓ.
 .عبد الفتاح كيليطو :لن تتكلم لغٍب ،طٔ ،دار الطليعة ،بّبوت لبنان ،ٕٕٓٓ،ص.ٜٔ
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بمشل َظا اإلاٗياع خ٨م ٖلى ال٨شحر مً الىهىم الٗغبيت ٞ ،كاع ٫بيال في ٦خابه "اللٛت الٗغبيت و آصابها ي٣ى" ًٖ ٫مشالب
ّو
الىػيغيً" ألبي خيان الخىخيضر "بهه ٦خاب ّو
هجاء جظ٦غ بٌٗ نٟداجه بالبغوبحر "ؤما ٦خاب الؿــاٖ ١لى الؿـاٞ ١هى" ه٣ض إلاجخم ــ٘
الكــغ ١ألاصوى مخإز ـغا بغابلـي"  .والٛغيب في ألامغ ؤن َظا اإلاٗياعَ ,ى هٟؿه الظر ج٣يـ به الش٣اٞت الٗغبيت آصابها٦.مشا ٫يا٦ض طل٪
ٖمليت اإلا٣اعهت بحن الجاخٔ وهٓحرٍ ألاوعوبي مىليحر ٞ Moliereيما يسو مىيىٕ البسل  .مً جل ٪الضعاؾاث م٣ا : ٫البسيل
والبسالء بحن الجاخٔ ومىليحر –صعاؾت م٣اعهت ألهمىطط البسيل بحن ألاصب الٗغبـي و ألاصب الٟغوسخي – لـ  :نالر ههغ اإلايكىع في
.2003و٦ظا ٦خاب همىطط البسيل في ألاصب الٗغبي وألاصب الٟغوسخي لـٟٖ :يٟي مدمض الهاص١
384هيؿان
مجلت اإلاى ٠٢ألاصبي ٖضص
اإلايكىع ًٖ صاع ال٨ٟغ  .ل ً٨ما يالخٔ ٖلى جل ٪الضعاؾاث وٚحرَا ؤجها صاثما ّو
ج٣غب الجاخٔ مً مىليحر عٚم الٟاع ١الؼمجي ال٨بحر
بيجهمـا والظر يٟغى الٗ٨ـ  .خيض جترصص ٖباعاث ٦شحرة جا٦ض طلٗ٦ ،٪باعة "لى ٖغ ٝالجاخٔ اإلاؿغح اليىهاوي ل٩ان مىليحر
الٗغب"وما قابه طل . ٪ليـ طل ٪م٣هىع ٖ ِ٣ٞلى الجاخٔ بل يكمل ؤٚلب ؤصباء الٗغب ال٣ضامى وختى اإلادضزحن.
زالنت ال٣ى ،٫بن ٖاإلايت الؿغص الٗغبي ال٣ضيم ال جيب٘ مً طاجه ٦إصب عٞي٘ ؤو ؤصب بوؿاوي ٖٓيم وبهما جيب٘ مً ٢غابخه مً
ّو
ألاصب ألاوعوبي ،وَى ما ٢لل ٢اثمت ألاصب الٗغبي ال٣ضيم الخاثؼ ٖلى وؾام الٗاإلايت  ،بط ال هجض ؾىي ؤل ٠ليلت وليلت و بٗـٌ
ؤقباٍ ألاصب ألاوعوبي وَظا اإلاى ٠٢ليـ زانا بالش٣اٞت الٛغبيت ٞدؿب ،بل َى مى ٠٢ال٨شحريً مً اإلاشٟ٣حن الٗغب ؤيًا ،و
ّو
َى ما ق٩ل جظبظبا بل قغزا في وعي الش٣اٞت الٗغبيـت .
ّو
مغة ؤزغي ,ؤن مٟهىم الٗاإلايت مٟهىم ّو
ها٦ض ّو
يٗبر بك٩ل ٦بحر ًٖ اإلاغ٦ؼيت الٛغبيت زانت ألاوعوبيت
وَ٨ظا بطا وؿخُي٘ ؤن
ّو
وألامغي٨يت التي عشخذ آصابها مٗياعا ج٣اؽ به ب٣يت آلاصاب ألازغي ,و مغ٦ؼا جدىم خىله ب٣يت الش٣اٞاث ،وهمىطظا ُتيٟترى ٖلى مً
ّو
الدكبه به واليسج ٖلى مىىاله.
يُمذ بلى الٗاإلايت

 .ادلرجع نفسو ،ص.ٔٛ
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الىثر الجعائطي اللسًم  -زضاػة في املعجى واملبجى
ز.ؿمِؼة ػطبي .حامعة ػُسي بلعباغ  /الجعائط
لم ييؿلخ ألاصب الٗغبي ال٣ضيم في الجؼاثغ مً يغوب الخإلي ٠التراسي ،بل عاح يجهل مً اإلاكاعب اإلاخىىٖت في الترار،
ويك ٤الُغي ٤بغويت واجؼان في عخاب ألاصب قــٗغٍ وهثرٍ .و٦ما ماعؽ الجؼاثغيىن الكٗغ ،و٧اهذ لهم ٞيه ال٣ضم الشابخت ٦ ،ظل٪
وَٗ ُتم ُت
ماعؾىا الىثر بمسخل ٠ججلياجهّ ،و
بىٟداث ممحزة ال جسلى مً نض ١الخجغبت ،وال جبٗض ًٖ ُت
الب َجى ألاؾاؾيت اإلا٩ىهت ل٩ل
ىٍ
ٍت
ِ
ألاصب في الجؼاثغ الٗشماهيت ،وسجل بٌٗ الٗىاويً الباعػة:
اى مىظؼ
ٍت
ٍت
لىىٖياث هثريت مً ِ
ٖمل ٞجيٟٞ .ي اؾخٗغ ٍت
 -1هٟذ الُيب مً ٚهً ألاهضلـ الغَيب وط٦غ وػيغَا لؿان الضيً بً الخُيب للكيش ؤخمض بً مدمض اإلا٣غر الخلمؿاوي وَى
في ٖكغة ؤظؼاء.
 -2ؤػَاع الغياى في ؤزباع ٖياى وما يىاؾبها مما يدهل به اعجياح واعجياى للم٣غر ؤيًا.
ٞ -3خذ ؤلاله ومىخه في الخدضر بًٟل عبي ووٗمخه إلادمض ؤبي عاؽ الجؼاثغر.
 -4لؿان اإلا٣ا ٫في الىبة ًٖ اليؿب والخؿب والخا ٫لٗبض الغػا ١بً خماصوف الجؼاثغر.
ُت
ؤؾلٟذ ـ بٌٗ الٗىاويً الىثريت في الترار ألاصبي بالجؼاثغ الٗشماهيت ويب٣ى الغنيض واٞغا مً هماطط ؤزغي٢ ،ض ال ي٩ىن
َظٍ ـ و٦ما
اإلا٣ام مىاؾبا لؿغصَا ٧لها ،وبهما مهضث بها للىلىط بلى ٢غاءة زالزت هماطط ؤخضَا يخٗل ٤بـ :اليديمت البىهيت بٖالم ألاخباع ..ألخمض
البىوي وزاهحها يؿخدًغ م٣خُٟاث مً ؤػَاع الغياى في ؤزباع ٖياى وما يىاؾبها مما يدهل به اعجياح واعجياى للكيش اخمض
اإلا٣غر ،وزالثها ُتي٣اعب هثر ابً ميمىن الجؼاثغر.
 -أمحد بن عمار اجلزائري ،سيدي بن علي ،أمحد ادلقري ،وقبلهم :بكر بن محاد التاىريت ،احلسن القلعي وغّبىم.

ٕ -أمحد البوين ـ من علماء بونة وصلحائها ـ ذكره صاحب  :تعريف اخللف برجال السلف  :أبو القاسم زلمد احلفناوي ،اجلزء الثاين ،انطالقا من الصفحة  ٖٚٙإىل غاية
الصفحة  ،ٖٛٛموفم للنشر ٔ ٜٜٔوذكره ابن محادوش يف رحلتو ادلسماة  :لسان ادلقال يف النبإ عن النسب واحلسب واحلال ،وٙبدث عن كتاب البوين يف األلغاز ومداولة
العلماء فيو ،ومن األلغاز الٍب عرضها قول أمحد البوين :
يـشــق الـفيـافـي فـدفدا بعد فدفد
أال أيها الغادي على ظهر أجودا
ٙبيي بـها أىل اجملالس يف غد
تـحـمل ،رعـاك اهلل ،مـِب ٙبية
ـي ثوب خز مورد
ومـا سبـعـة ف
وقـل لـهـم مـا سـبـعة خلقوا معا
وأعينهم تسـعون فـي خلق ىدىد
حواجبهم سبعون يف وجو واحد
وحرفان من إسمي عـمي وأحمد
أبـوىـم لو حرفان من اسم جعفر
يقول ابن محادوش » :فتداولناه بيننا حٌب بلغ كل عامل وأديب يف البلد ( )...ومل صلد علما عند أحد بو «.الرحلة ص ٖٓٔ
ـ ولد أمحد البوين بعنابة سنة ٖ ٔٓٙوتويف هبا سنة  ،ٖٜٔٔولو تآليف عديدة ،أذكر من بينها :ـ رحلة الروضة الشهية يف الرحلة اجملازية.
ـ نظم عقيدة السنوسي السادسة.
ـ نظم السّبة احملمدية.
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في مداولت ٢غاءة :اليديمت البىهيت ،بعالم ألاحباض بؼطائ الىكائع وألادباض ألحمس البىوي:
لٗل ؤو ٫ما يشحر الاهدباٍ في َظا ألازغ ألاصبي ٧ىهه وٗذ بإهه (م٣امت)  ،والخ٣ي٣ت ؤهجي ؤظضَا ُٗ٢ت ؤصبيت يديمت في ٖاثلت ألاهىإ
اإلاٗغوٞت ،وعبما ي٩ىن مً اإلاىُ ٤بٖاصة الىٓغ في جهييٟها وجدضيض ظيؿيتها ألاصبيت.
و في ٢غاءة ؤوليت ،يبضو ؤن َظا ألازغ ألاصبي ٢ض ُتبجي ٖلى ٗٞل الك٩ىي بٛيت ع ٘ٞالبلىي ...جل ٪الك٩ىي التي وظهها الكيش ؤخمض
البىوي بلى نضي٣ه :مهُٟى الٗىابي ؤخض ٖلماء الجؼاثغ ،زال ٫ال٣غن الشاوي ٖكغ الهجغر.
ؤما مًمىن الك٩ىي ٞخمدىع خى ٫وقايت الخهىم وهجاخهم في مؿٗاَم مما ظٗل الخا٦م ُتيسخئ بلى ؤخمض البىوي ُتويسخيء بلى
نضي ٤للبىوي بٗؼله مً مىهب الٟخىي.
ٍت
َ
ِم ْنً ز َّمم ٧اهذ الك٩ىي مؼصوظت ،ماؾؿت في خ٣ي٣تها ٖلى ؾلُت (ٗٞل الىؾاَاث) ب ٌٛالىٓغ ًٖ حٗ٣ب الٓالم ،وبههاٝ
اإلآلىم..
يٟخخذ الكيش ؤخمض البىوي ُٗ٢خه ألاصبيت بالخمضلت ،واٖخباع الىىاػ ٫والىىاثب مٟٛغة للظهىب ،ووؾام قغ ٝلؤلقغا،ٝ
ويؿترؾل بالهالة والؿالم ٖلى ؾيض الخل ،٤الظر لم يىج نلى هللا ٖليه وؾلم ـ َى آلازغ ـ مً ألاطي واإلادً » :الخمض هلل الظر
ظٗل اإلاهاثب وؾاثل إلاٟٛغة الظهىب ،والىىاثب ًٞاثل لظور ألا٢ضاع والخُىب ،وؾلِ ؾبداهه وحٗالى ٖلى ألاقغا ٝؤعباب
الؼوع والٟجىع وؤلاؾغا )...( ٝوالهالة والؿالم ٖلى ؾيضها و مىالها مدمض ( )...الهابغ ٖلى ألاطي و اإلادً. «...
بٗض َظا الاؾتهال ،٫جخدغ ٥اإلاخخالياث هدى م٣ىلت التهيئت الظَىيت لخلؿيِ ٚغييت الىو...» :ؤحها الٗلماء الًٟال ،الىبالء
ال٨مالٞ ،غٚىا ؤطَاه٨م ،وال٣ىا آطاه٨م ،وجإملىا ما يل٣ى بلي٨م مً الخبر الٛغيب ،وما يغؾل هللا حٗالى ٖلى ٧ل ٖا٢ل ؤعيب. «...
يخطر ؤن الخُاب مىظه ـ في البضايت ـ لٟئت مٗيىت ،حؿخ٣يم مٗها الخلبيت الؿغيٗت لؿمإ الك٩ىي ،وعبما لغ ٘ٞالًغع ٞبما بٗض...
واإلاخإمل في بييت َظٍ التهيئت الظَىيت ي٨ك ٠هٓام ٢هغ الٟىانل صازل اإلاخخالياث ،وي٨كَ ٠ظا الخالخ ٤الؿغي٘ ٖلى مؿخىي
البييت الؿُديت في بَاع مً الٗال٢اث بحن ألاظؼاء اإلا٩ىهت للخٗبحر ،وَى ما ججليه الترؾيمت آلاجيت:

ؤحها

الٗلماء

الًٟال

الىبالء

ال٨مال

جىاؾ٤

جىاػن

ؤخاصيت الخىػي٘ (ٞىانل ٢هحرة)

ـ نظم أخالق الصوفية كالٍب حواىا كتاب » تنبيو ادلغَبين « للشعراين.
ـ تنوير احلجا بأسرار احلجا (مجع فيو أزيد من مائة لغز ،جارى بو شيخو سيدي بركات بن باديس القسنطيِب).

 -1رللة الثقافة ،العدد  ،٘ٛالسنة العاشرة ،ٜٔٛٓ ،الصادرة عن وزارة اإلعالم والثقافة باجلزائر ،ص.ٖٙ
 -2ادلرجع السابق ،ص.ٖٛ
 -3ادلرجع السابق ،ص.ٖٛ
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وجخىػٕ ب٣يت الٟىانل في م٣ىلت التهيئت الظَىيت ٖلى الك٩لحن آلاجيحن :
ؤوال:
ٞغٚىا

ؤطَاه٨م

ؤل٣ىا

آطاه٨م

جىاػن

جىاؾ٤

اؾخمغاعيت الخىػي٘ م٘ الٟىانل ال٣هحرة

راهُا:
و

جإملىا

ما

يل٣ى

بلي٨م

مً الخبر

الٛغيب

وما

يغؾل

هللا

حٗالى

ٖلى ٧ل

ٖا٢ل

ؤعيب

ج٣اعب

ج٣اعب

هخىء

هخىء

جىاؾ٤

ج٣اعب

جىاػن

اهحطاؿُة الحىظَع بلى ؿىاكل محىػٌة
وهخدب٘ بييت الٟىانل في َظٍ الُٗ٣ت ألاصبيت ٞ ،ىسغط مً م٣ىلت التهيئت الظَىيت بلى م٣ىلت ظضيضة ،هي م٣ىلت ؤلاٞغاٙ
الاهٟٗالي اإلاىلش ًٖ ٤الكٗىع بالٓلم بزغ مؿعى الىقايت مً َغ ٝالخهىم » :بيىما هدً في ٖيل ْله وعي ،٠وفي ؤَىة لظة
ب٣غاءة الٗلم الكغي ،٠وفي نٟاء مً ألا٦ضاع ،وَىاء مً نغو ٝألا٢ضاع ،بط ؾعى في حكخيذ ؤخىالىا ،و٢لىبىا ،وَخ ٪ؤؾخاعها
وٖيىبىا ،مً ال يسا ٝهللا وال يخ٣يهٞ ،غمى ٧ل نالر و٣ٞيه ،بما َى ال٢يه ،واٚتر في طل ٪ب٣ىم يٓىىن ؤجهم ؤٞايل ،وَم وهللا
ؤوباف ؤعاط ،٫مً ٧ل مٛخاب وهمام ،ؤو مغجاب ؤم جمخام ،ووؿب لبًٗىا مً ال٨باثغ والًٟاثذ ،ما جهم له آلاطان ،وججمض له
ال٣غاثذ. «...
بخهٟذ م٣ىلت ؤلاٞغا ٙالاهٟٗالي ،جبضو َيمىت البييت الىنٟيت ٖبر اإلاخخالياث اإلا٩ىهت لهظٍ اإلا٣ىلت :خياة وصيٗت ،واوكٛا ٫باإلاٗغٞت
ؾغٖان ما يى٣لبان ـ بؿلب الىقاة ـ بلى جظمغ وٚم و٦غب ،يكخض بهاخبه ،ختى يسغط به بلى َىع الهجىم والتراق ٤بالكخاثم:
ؤوباف ؤعاط / ٫مٛخاب همام  /مغجاب جمخام.
بجها زالر زىاثياث مخىاػيت ،مدؿاو٢ت م٘ الخمىلت اإلاٗىىيت لٟٗل الهجىم الظر يخهاٖض مد٣٣ا ؾلُت ؤلاٞغا ٙالاهٟٗالي في
مخخالياث ونٟيت مخالخ٣ت ؤزغي ،ي٣ى ٫الىام٩ٞ...» :ل قغ مجهم باص ،في الخايغ والباص ،ؾىىا ؾجن الؼوع وؤلاٞترا ( )...وقغٖىا

 -ادلرجع السابق ،ص.ٖٜ
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والؿعي بالىاؽ للؿلُان ،وؤصزلىا في ٞؿاصَم طل ،٪مً لم يكٗغ بٟٗلهم ليىٗ٢ىٍ في اإلاهالٞ )...( ٪ؿ٣هم
قغٖت البهخان،
ٞاف بحن ألاهام ،مض الليالي وألايام . «...
بن َظٍ البييت الىنٟيت ؾخال ٠ـ ٞيما بٗض ـ جغابُا مىُ٣يا في بَاع الك٩ل الٗام ،خيض جخضعط في همىَا ختى جسل ٤م٣ىلت ظضيضة
مبىيىت ٖلى ٗٞل »الضٖاء« ل٨ؿغ قى٦ت الخهىمًٞ» :غاٖت بلي ،٪اللهم في جسييب آمالهم ،وبٞؿاص آعابهم وؤٖمالهم وحعجيل
زغابهم ،وجٟغي ٤ؤخؼابهم و ُ٘٢آزاعَم وزغاب صياعَم وهٟحهم مً البالص. «...
٦ما يبضو ،ظاء الضٖاء ٚىيا بضالالجه وبيداءاجهٚ ،ىيا بخىاػهاجه الهىجيت ،اإلاخىلضة ًٖ بييت هٓام الٟىانل ،خيض وؿدكٗغ
جغاظٗا ًٖ الٟىانل اإلاخىؾُت بلى الٟىانل ال٣هحرة ،و٦إن اإلاى ٠٢الاهٟٗالي يٟغى الخالخ ٤الؿغي٘ ،إليجاص هىٕ مً الخىاؾ٤
الضازلي ٖلى مؿخىي البييت الٗمي٣ت اإلاك٩لت لٟٗل الضٖاء:
 جسييب آمالهم  /بٞؿاص آعابهم حعجيل زغابهم  /جٟغي ٤ؤخؼابهم  ُ٘٢آزاعَم  /زغاب صياعَمو٦إن َظا ال٣هغ في بىاء الٟىانل وجالخ٣ها بهما َى الخى ١بلى الاؾخجابت الغباهيت الٗاظلت لجزو ٫الٗ٣اب ،وجد٣ي ٤الٗضالت
ؤلالهيت ،التي ال يمى٘ اهخٓاعَا مً الاؾدىجاص بمهُٟى الٗىابي لغ ٘ٞألاطي ًٖ الغظلحن (ؤخمض البىوي ونضي٣ه) وحٗضيل
ؤخىالهما» :ي٣ضخي خىاثج الغاظحن ( )...يىهغ اإلآلىمحن ٖلى الٓاإلاحن (ٖ )...لىمه عباهيت وؤؾغاعٍ عخماهيت ( )...لى عٗٞخم بليه َظٍ
الخاظت ،لً٣اَا ل٨م بال جى ٠٢وال لجاظت. «...
ٖلى َظا اإلاىىا ،٫ؾاع الكيش ؤخمض البىوي في نىُٗ٢ ٙخه ألاصبيت ،ـ التي ؾميتها باليديمت البىهيت ـ و٢ض َٗمها بإبياث قٗغيت
مشل:
وؤهذ و٦يلي يا ٢ىر ٖلحهم

٭ وخؿبي بن ٧ان ال٣ىر مى٦ال

ومشل :
ال ٖيب ٞيه ؾىي ؤن الجزيل به ٭ يؿلى ًٖ ألاَل وألاوَان والخضم
وزخمها باالبتها ٫والخًغٕ بلى هللا لخهى ٫الخىٞي ٤الجمعي ،وع ٘ٞاإلاٗايب واإلاشالب ،والخجاوػ ًٖ الظهىب م٘ جغجي ٢بىَ ٫ظا
ألازغ ال٨خابي ـ وبن ٧ان في هٓغ ميكئه ـ في ؤؾٟل الضعظاثٞ ...» :ةن بًاٖت ناخبها في الٗلم مسجاة ،وبوكاءاجه مىدُت في ؤؾٟل
الضعظاث« .

 -1ادلرجع السابق ،ص.ٖٜ

 -2ادلرجع السابق ،صٖٜـٓٗ.
 -3ادلرجع السابق ،صٔٗ.
 -4ادلرجع السابق ،صٓٗ.
 -5ادلرجع السابق ،صٕٗ.
 -6ادلرجع السابق ،صٕٗ.
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اإلاؿاءلت التي هسغط بها بٗض َظٍ اإلا٣اعبت لليديمت البىهيت:
 َل َظا ألازغ ألاصبي ـ ٗٞال ـ ملامة؟ َل َى ؤخض ٞىىن الخبر وٟ٦ى؟ َل َى مجغص زُاب ؤصبي ناصع ًٖ مل٨ت ظماليت لها ما يبرعَا في ٖهغَا؟مهما اٞتريىاٞ ،ةهىا لً هخٗضي ال٣ى ٫بإن الىام اهُل ٤مً ٢يم ٞىيت ج٣ليضيت ٧اٖخماص السج٘ والاظتهاص في الاهخ٣اء اللٟٓي،
وا٢خىام الٗباعاث اإلاصخىهت بالٟٗل البالغي مً مشل ٢ىله ...» :لىاثذ الهضْ ١اَغة ٖلى نٟداث ؤزباع ،٥وعواثذ الغظا
والٟٓغ اؾخيك٣ىاَا مً آزاع٦ ،٥إه ٪بكحر يٗ٣ىب ،ؤو ٧اق ٠الًغ ًٖ ؤيىب. «...
بهظا ج٩ىن »اليديمت البىهيت« ٢ض ويٗذ صازل هٓام لٛىر زام ،مً قإهه ؤن ي٨ك ًٖ ٠م٣ضاع ألاصبيت ٞيه ،وؤن يغجئ مؿالت
جهييٟه ختى خحن ...ؤهخ٣ل بلى اإلا٣اعبت الشاهيت ألخض ألاهماٍ الىثريت في ؤلابضإ الجؼاثغر ال٣ضيم وججلىَا ؤزباع ال٣اضخي ٖياى في
٦خاباث اإلا٣غر.
عظل مً عظاالث ال٣غن
ال ق ٪ؤن الخضيض ًٖ ٦خاب "ؤظَاض الطٍان" يىمٌ في الظًَ ط٦غي جغازيت عاسخت ...ط٦غي ٍت
َ
الخاصر ٖكغ للهجغة ،ظا ٫ظىلخه في ًٞاءاث ٖضيضة٣ٞ :ض ٦خب في ألاصب ،في الغخلت ،في الٗ٣يضة ،في الؿحرة ،و ّو
يمً جإليٟه
ّو
ماصة بزباعيت ٚؼيغة؛ حكهض له باإلاىؾىٖيت و بالىٟـ الُىيل في مالخ٣ت "الخضر" ومٗالجت ؤَغاٞه ،بخضويغٍ في خل٣ت
ّو
اؾخُغاصيه؛ ُّج
جمٓهغ زُي مىخٓم ،ال
جطج باألقياء و بالٗال٢اث و ألاٗٞا ٫و ألاػمىت وألام٨ىت ..بهه يغؾم آٞا ١جىانل ٧ىوي ،في
ٍت
يٗغ ٝال٩لل ،و ال يٗغوٍ اإلالل ،و ال يجخضٍ الحرإ...
الخام؛ و ؾا٢ها ٖلى مئاث الهٟداثّ ،و
ّو
زم عاح حهمـ مً
اهخ٣ى اإلا٣غر ما قاء مً ألازباعٞ ...خ٣هاَا ،و ّولىجها بإؾلىبه
ُت ْن
زال ٫اإلا٨خىب بلىاعج هٟؿه ،و زبايا ٨ٞغٍٞ ،اػصخمذ الهىعة اإلاٗغويت بإلىان ّو
ْن
واػَض
قتى مً اإلاخدغ٧اث ،زظ مجها ما حكخهي،
ٞيما ال حكخهي...
ُت
ُت
يىاؾبها ّو
ُت
مما يدهل به اعجياح
خ ٠مً مالٟه" :ؤػَاع الغياى في ؤزباع ال٣اضخي ٖياى ،و ما
آزغث الى٢ى ٝفي َظٍ اإلا٣اعبت؛ ٖلى ه ٍت
ّو
َ1027ـ جلبيت لغٚبت الخلمؿاهيحن في الخٗغي ٠بال٣اضخي ٖياى
َ1013ـ و
و اعجياى"؛ و ٢ض ؤلٟه اإلا٣غر في مضيىت ؿاغ ٞيما بحن
َ ّو
اإلاخىفى ؾىتَ544ـ بمغا٦ل.
اهُل ٤اإلا٣غر في إلالمت ؤزباع ال٣اضخي الكهحر٩ٞ ،ان الٗغى و مٗه ؤنىا ٝمً اإلاد٨ياث ،يلج ال٣اعت مً زاللها ٖىالم ّو
قتى؛
جمشل في ٖم٣ها جالخم الش٣اٞت اإلاٛغبيت ألاهضلؿيت ومؿاَمتها في نى٘ و حك٨يل لبىاث الترار الٗغبي؛ يمً ُتمىجؼ ّو
ٖام ،يؿخضعي
ِ
ًا ًا
ّو
الخإمل والخبهغ في صالثليخه و ٞاٖليخه و ؤبٗاصٍّ ،و
زم في جًاٞغ َغاث ٤نىٚه ،و َى ما يجؿض ملمدا ٞىيا؛ له زهىنياجه في
ظىباث الٟٗل ال٨خابي الظر ّو
جإؾـ ٖليه اإلاتن.
ّو
ق٩لذ ٖخباث مسجىٖتْ ،نؤو ْن
لٗل ما ّو
ّو
مإث بلى ما ؾيخم ؤؾـ ٖليه اإلاتن؛ ٖلى
يكض الاهدباٍ ،جل ٪الٗىاويً ؤلازباعيت الُىيلت التي
امخضاص عٗ٢ت زماهيت ٖىاويً ،خمىلتها ٌد
ؤعيج يٗب ٤بىٟداث الىعص و ألا٢دىان و آلاؽ و الك٣ي ٤والىيلىٞغ ،و ّوؤما صالالتها ٞةَغاء و

 -رللة الثقافة ،العدد  ،٘ٛالسنة العاشرة ،ٜٔٛٓ ،الصادرة عن وزارة اإلعالم والثقافة باجلزائر ،صٕٗ.
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ّو
ج٨غيم و ابتهاط ْن
اإلادملت بالخبر ٢بل
ٞخمجيض ألخض ؤٖالم الؿل٠؛ "ٖياى اليدؿبي الؿبتي" ...وٞيما يلي ؾغص لهظٍ الٗىاويً
الكغوٕ في ؾغص "الخبر"!!
 ضوهة الىعص؛ في ؤوليت َظا الٗالم الٟغص.خاله في اإلايكة و الٗىٟىان.
 ضوهة ألا٢دىان؛ في ط٦غ ِ ضوهة البهاع؛ في ط٦غ ظملت مً قيىزه الظيً ًٞلهم ؤْهغ مً قمـ الجهاع.َ
 ضوهة اإلاىشىع؛ في بٌٗ ما ل ُته مً مىٓىم و مىشىع. ضوهة اليؿغيً؛ في جهاهيٟه الٗضيمت الىٓحر و ال٣غيً. ضوهة آلاؽ؛ في وٞاجه و ما ٢ابله به الضَغ الظر ليـ لجغخه مً آؽ.ّو
ظمل مً ٞىاثضٍ و إلا٘ مً ٞغاثضٍ ،اإلاىٓىمت هٓم الض ّوع و الٗ٣ي.٤
 - 7ضوهة الك٣ي٤؛ في ٍت
 - 8ضوهة الىيلىٞغ؛ في زىاء الىاؽ ٖليه و ط٦غ بٌٗ مىا٢به التي هي ؤُٖغ مً اإلاؿ ٪ألاطٞغ.
ّو
ُت
ُّج
ّو
ُت
ق٩لذ ٖهب اإلاتن ،و لخ َ
ب ّو
هخه مً هاخيت ،و بلى
خإم ِل "الخبر" في َظٍ الٗىاويً ،يؿخضعط اإلاال ٠ال٣اعت بلى جمشل زمـ م٣ىالث؛
ِ
ّو
جمش ِل ٖلت الخ٨غاع ل٩لمت" :عويت" مً هاخيت ؤزغي...
حك٩لذ م٣ىالث الخمشل ألاو ٫مً :البضء ،اليكإة ،اإلاديِ ،اإلا٣ام (اإلا٩ان) ،الغخيل.
في َظا الخمشل ّو
ألاو٫؛ اهُل ٤اإلا٣غر بالخبر مً ألانلي و ّو
جضعط به بلى الٟغعي ،وما بحن ألانلي و الٟغعي جغا٦مذ ؤٗٞا ٫و ٖال٢اث و
ًا
ُت ًا
ويٗياثّ ،و
جهاٖضا خ٩اثيا صازل مىٓىمت ز٣اٞيت؛ هي ؤؾحرة ٖهغَا صون مىاػٕ.
خ٣٣ذ في مجملها
ُت
م٣ىلت البضء :ا٦دسر البضء ظؼآن م٨شٟان؛ بل ٜمجمىٕ نٟداتهما 728نٟدتّ ،و
٦غؾها اإلاال ٠للؿِ ؤقخاث ،ج ّوبر ُتعَا قغٖيت
ًا
٢ل باإلاُت ْن
الؿغص ،خحن يؿخإوـ ناخبه بالخبر و الٗيان ،ؤو ْن
ًمغ و الٓاَغ؛ ٞجاء الخىػي٘ ؤلازباعر مؿخُ٣با للجٛغاٞيا :مضيىت
ًا
ؾلخت ،مضيىت ٞاؽٚ ،غهاَت .مؿخُ٣با ألصخاب املجالؽ الؼلٌاهُة :ؤبى ٖىان اإلاغيجي ،ؤبى ٖبض هللا مدمض بً يىؾ ٠بً
ًا
ألاخمغ ،مؿخُ٣با إلاخٟغ٢اث في التراحم ألازبُة :الكغي ٠ؤبى الٗباؽ ،لؿان الضيً .م٘ مغاظٗاث ؤصبيت مً الكٗغ و الىثر ،و
مج َ
جسغيجاث حًٗيضيت ْن
الَا َلىاعج اإلاال ٠و حٗ٣يباجه.
ي٣ى ٫اإلا٣غر بٗض م٣ضمت واٗ٢ت في ازيخحن و ٖكغيً نٟدت؛ و جدذ َظا الٗىىان :عويت الىعص في ؤوليت َظا ؤلامام الٟغص « ؤ٢ى،٫
و ٖلى هللا ؤٖخمض ،و مً بدغ ٦غمه ؤؾخمضَ :ظٍ جغظمت هظ٦غ ٞحها ؤنله و مدخضٍ و ؤوليخه و مىلضٍ٢ .ا ٫الكيش ؤلامام الغخا ٫ؤبى
ٖبض هللا مدمض بً ظابغ الىاصر آف ،اإلال٣ب بكمـ ّو
الضيً عخمه هللا و عضخي ٖىهَ :ى ٖياى بً مىسخى بً ٖياى بً ٖمغون بً
مىسخى بً ٖياى ( )...اليدهبي الؿبتي» .
يخٗم ٤اإلا٣غرٞ ،يخدب٘ وؿب ال٣اضخي ٖياى ٖىض ابً ألاباع و ابً زاجمت و ابً اإلالجىم ،وٚحرَم ،زم يٗلً « :وٟ٦ى بهاالء حجت
( )...و هللا حٗالى ؤٖلم. ».

 ادلقري ،أزىار الرياض.ٕٖ/ٔ ،ٕ -ادلصدر السابق.ٕٚ/ٔ ،
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و يكغح وؿبه اليدهبي ،الؿبتي ُتٞح ْنر ُت
ظ٘ ألاولى بلى ...« :و يدهب مً ِخ ْنمحر وَى يدهب بً مضع ،٥خؿبما َى مظ٧ىع في ٦خب
ألاوؿاب . ».ويغظ٘ الشاهيت بلى « والؿبتي :وؿبت بلى ؾلخت ،مضيىت بؿاخل بدغ الؼ٢ا ١مكهىعة ،و ازخل ٠في ؾلب حؿميتها
بظل. »...٪
ًا
ًا
بٗضَا يؿترؾل في الخضيض ًٖ َظٍ اإلاضيىتٞ ،يٗغى ما ظاء في قإجها هثرا و قٗغا يمً نٟداث ٖضيضة ،جلخٗض ًٖ الخبر
الغثيـ بلى جسغيجاث جهل ّو
خض بزاعة مؿإلت "الضواة" التي ٧ان يؿخٗملها الؿلُان ؤبى ٖىان اإلاغيجيٞ ،ي٣ى « :٫و ٢ض عؤيذ في َظٍ
ألايام صواة في ٚايت ما ي٩ىن مً ؤلاج٣ان و الهىٗت و التهظيب ( )...و هي ٖىض بٌٗ ؤصخابىا ال٨خاب بالخًغة الٟاؾيت ( )...و ؤْجها
هي الضواة التي ٧اهذ ألبي ٖىان ،و هللا ؤٖلم. ».
و ال يىهي خضيشه ًٖ "ػبحة" بال بؿ٣ىَها الظر يؿى٢ه بلى ط٦غ ؾ٣ىٍ اإلاضن ألاهضلؿيت مشل ٢غَبت و مغؾيت وَليُلت و
بليؿيت وٚحرَا ...زم يؿخدًغ با٢ت مً ألاقٗاع اإلاىز٣ت لخبر الؿ٣ىٍ و الىاٖيت لهظٍ الغبىٕ ،و يٗؼػَا ب ُ٘٣هثريت جد٩ي ازخال٫
ؤمغ الجؼيغة بؿلب الٟتن بحن ملى٦ها ،و بٌٗ ما اؾخضٖاٍ مشل َظا الىي٘ مً ٦خاباث حؿخجهٌ الهمم ّو
لهض الىهاعي و جُهحر
ألاعى مً الهليب؛ لحر ً٦في ألازحر بلى جغاظم ٖضص مً ألاٖالم ممً خملىا لىاء الخمحز ٖلى الٗضيض مً اإلاؿخىياث٧ ،ال٣ٟيه ٖمغ
اإلاال٩ي و ٧ابً الخُيب و ابً ػمغ ٥وٚحرَم ٦شحر ...صون ؤن يٟٛل الخٗ٣يباث التي ّو
حٗىص ٖلحها ٖىض ؾغصٍ لتراظم ألاٖالم.
ل٣ض ٞخدذ م٣ىلت "البضء" ؤ ٤ٞاهخٓاع ٖاثم في ألاعيديت التي ؤؾبٛها اإلاالٖ ٠لى بُل ْن
مخىه ،ومً زم يسلو ال٣اعت بلى الخمشل
الشاوي و اإلاصخهً في ٖلت الحىطاض إلاٟغصة " :الطوهة" زماوي ّو
اث ...و لٗل ال٩اجب يغمؼ بهظا الخ٨غاع بلى جغؾيش ٨ٞغة ؤوليت لضي
مغ ٍت
اإلاخل٣ي هيِ :سخغ الهيذ ٖلى امخضاص خياة ال٣اضخي ٖياى.

ٞل" ٟٔالغويت" يؿخضعي اؾخدًاع ؾالؾل مً اإلاكاَض الؼاَيت ،مكاَض جترا٢و ٖلى ؤوجاع الُبيٗت الخهبت ،جل ٪الُبيٗت
اإلاُٗاء ،و التي يخمشلها الظًَ ٖلى َظا الىدى:
 ؤػَاع جخًىٕ َيبا... ازًغاع ُتيبهج الٗيىن... ْال ٫متراميت ،جغيذ الىٟىؽ... زماثل مخىاؾ٣ت ،جلُ ٠ألاظىاء و جؼع٦ل ألاعظاء... وؿيم ٖليل يضاٖب ألاوعاٞ ،١ييبٗض الخٟي ٠و ٦إهه جغاجيل الٗيض.. مياٍ ع٢غا٢ت جيؿاب في مجاعر مهىضؾت و ٦إجها اللجحن اإلاظاب... زماع صاهيت ،جىٗل الىٟىؽ ،و حٛظر الٗغو...١ ٖهاٞحر ٖلى ألاٞىان ،حكضو ظميل ألالخان...ًا
 و بٗباعة مىظؼة :ل" ٟٔالغويت" يؿخضعي جمشل :اإلااء و الىباث و الىًاعةٞ ...هل ق٩ل ال٣اضخي ٖياى ماء و هباجا و هًاعة؟َل ٧ان في خياجه نىعة لهظا الٟيٌ الُبيعي ختى وؾمذ ٧ل خغ٦ت مً خغ٧اجه؛ و ٧ل طعة في مديُه بإجها هٟدت زحر ٖميم ؟
 ادلصدر السابق.ٕٚ/ٔ ،ٕ
 نفسو.ٕٜ/ٔ ، -نفسو.ٗٓ/ٔ ،
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عبما ّو
جىؾل اإلا٣غر بهظا الخ٨غاع ،بلى ججؿيض الخبر ب٩ل ظؼثياجه ٦ما هي الغويت مجؿضة بم٩ىهاتها الٛىيت ،بجها ٖىاويً مش٣لت
بالٗب ،٤مًمست مىظ البضء بُٗغ ؾحرة الغظل ،ختى ل٨إجها بٖٟاء مً ال٩اجب...يٟٗي به الباخض مً ؤر مداولت للخىى في جدب٘
ؤزباع ٖياى بُغي٣ت ؤو بإزغي ...ي٣ى ٫اإلا٣غر في َظا الؿيا « :١زم و ٘٢الٗؼم والخهميم ( )...و صزلذ مً َظا الباب بٗض ؤن
٢غٖذ ،و ؤزظث في َظا الٛغى ،و قغٖذ ،و قغبذ مً ماء الخهيي ٠و ٦غٖذ و بظعث في ؤعى الخإلي ٠و ػعٖذَ ،ظا م٘ ؤوي
ًا
ما مهغث وال بغٖذ ،و ال ؤج٣ىذ لهىاٖت الخإليٖ ٠مال:
ل٢ ً٨ضعة مشلي ٚحر زاٞيت * و الىمل ُتيٗظع في ال٣ضع الظر خمال
و ٦شحرا ما زغظذ مً الصخيء بلى ما يىاؾبه و يضاهيه ( )...و ؾميخه "بإػَاع الغياى في ؤزباع ٖياى ،و ما يىاؾبها مما يدهل به
اعجياح و اعجياى"؛ حؿميت وا٣ٞذ بن قاء هللا مٗىاٍ ،و هاؾلذ مجزله و مٛىاٍ (ٞ )...ضوه ٪ؤحها الىاْغ عوياث ؤػَاع ،و ظىاث
ججغر مً جدتها ألاجهاع ،ؤبىابها زماهيت ( )...ؾما بلى مداؾجها مً حٗل ٤مً الخاعيش بإَضاب ،لم ؤؾب ٤بلى مشلها ٞيما عؤيذ ( )...و
ؤلاوؿان مٛغم ّو
ببيياث ؤ٩ٞاعٍ ،و بن ٢ىبل ما نضع مىه بةه٩اعٍ. ».
بهه "الخٗليل" إلاا ؾيى٣له ال٩اجب مً ؤزباع ًٖ ال٣اضخي ٖياىّ ،و
مهض له باوٗ٣اص الىيتٞ ،االؾخٗضاص اإلاٗغفي ،و جليان مىهج ألاصاء،
ٍت
ًا
ّو
و الٛىم في ؤؾباب الٗىىهت التي حٗخبر في خض طاتها هها مليئا بالضالالث اإلاٟخىخت ٖلى ٖضيض الخإويالث ...و ٢ض اٖخمض في ٧ل طل٪؛
ًا ًا ُت َ َ ًا
ىضؾا ٖلى ملمذ ظمالي بىاٍ ٖلى:
نىٚا ٞىيا ،مه
جىًيض الٟىانل ال٣هحرة باٖخماص ؤٗٞا ٫ماييت مً ٢بيل :صزلذ ،ؤزظث٢ ،غٖذ ،قغٖذ٦ ،غٖذ ،قغبذ ،ػع ُتٖذ .و ٧لها
جضوع خى ٫خغ٦يت اإلاباصعة و هىٖيت اإلاباصعة ،زم الٗؼم ٖلى جُبي٣ها في ؾغص جٟهيلي لؿحرة ال٣اضخي "ٖياى"...
جىْي ٠همظظت اإلاؿاخي ٤البالٚيت :خيض ظغث اإلاماعؾت اللٛىيت في َظا اإلا٣خُ ٠مجغي الاخخٟاليت بالبيان ،واليسج ٖلىمىاويل الاؾخٗاعة ألاصبيت آلازظة بخالبيب الخيا ٫و بؿبل ؤلاهؼياح ًٖ اإلاٗياع :قغبذ مً ماء الخهيي / ٠بظعث في ؤعى
الخإليٟٞ .٠ي الٟانلخحن صاللت البإ الُىيل ،في حٗاَي الٟٗل ال٨خابيٞ ،اإلااء والبظع في صاللتهما البٗيضةٖ ،ىىان اهخٓاع ٚلت
ُت
مؿخ٣بليت ،جاحي ؤ٧لها متى ؤج ً٣الباطع ٗٞله بتهيئت ألاعى ،م٘ ما في طل ٪مً الجهض الكا ١و الظر ؾخُىيه ٞيما بٗض ؤعيديت
الخهاص اإلايكىص ...مً َظا اإلاىٓىع ،ي٩ىن ال٣اعت ؤمام نىعة ظميلت ٖا٦ؿت لجضيت ألازظ باألؾباب :ج٩ىيً مؿب ٤يٗ٣به« :
ُت
ٞضوه ٪ؤحها الىاْغ عوياث ؤػَاعٞ »...الٗباعة ج٨ك ًٖ ٠الاٖتزاػ الىاضر بما خ٣٣ه البظع ،ؤو ْ ٢نل بما خ٣٣ه ٢لم اإلا٣غر ٖلى
ًا ًا
ًا
نٟداث ؤػَاع الغياى في بَاع وؿ٦ ٤خابي يخ٣عخى "الخبر" و يللؿه ٗٞال خغ٦يا عاٞال في خلت مؼع٦كت ،جبهج الٗحن ،وحؿمى
ّو
بالخاَغ (ماء ،قغب ،ؤعى ،بظع ،عوياث ،ؤػَاع ).بهه و ال ق٪؛ اإلالمـ ألاع ١في اؾخلهام اإلاٗجى الظر ي٣ضمه "الخبر"
ُت
ٞيك٩ل مىه لخمت مً الهٗب ججاَلها.
ّو
ّوؤما الىمىطط الشالضٞ ،يخٗل ٤ب٨خاباث ّو
مدمض بً ميمىن الجؼاثغر ( ال٣غن 12هجغر) ناخب مال ": ٠الححـة املطهُة في السولة
البىساؿُة في بالز الجعائط املحمُة " ويدخىر ٖلى ؾذ ٖكغة م٣امت .
ؤ٢اعب في َظا الىمىطط الٗىهغ ؤلاي٣اعي باٖخباعٍ ؤخض ّو
اإلا٩ىهاث الاؾاؾيت في البىاء الٗام للم٣امت الٗغبيت بط جيبجي اإلا٣اماث
الٗغبيت ٖلى ؤٖغا ٝبي٣اٖيت مٗيىت ،جُب٘ الخُاب بالؼع٦كت اإلاخىلضة ًٖ بجى الدك٨الث الهىجيت ،الخايٗت لُغاػ الهىٗت:

 -أزىار الرياض ،اجلزء األول ،الصفحات.ٔٛ ،ٔٚ ،ٔٙ ،ٔ٘ :
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ٞمً حٗاص ٫الترا٦يب الىدىيت ،بلى جغا٦م همِ ألاصاء ،بلى ازخياع الل ،ٟٔوجىػيٗه ٖلى مؿاخت الىو اإلا٣امي ،بلى مداولت زل٤
ؾبل ببضاٖيت ،ججمٗها ٖال٢ت وقيجت .مً َظا ٧له ،يم ً٨عنض آليت ؤلاي٣إ في الٗمليت ؤلابضاٖيت.
وبطا اٖخبرها ؤلاي٣إ َى اإلاضخي – ؤزىاء الٗمل ألاصبي – ٖلى وؿ ٤نىحي مٗحنٞ ،ةن « ظما ٫ألاؾلىب الٗغبي ْل ٢اثما بلى بٌٗ
َظا ال٣غن ٖلى ؤلاي٣إ (ٞ )...الخُابت الٗغبيت في ؤعقى ٖهىعَا ،واإلا٣امت في مؿاع جُىعَا ٖبر ٖكغة ٢غون مً الؼمً ()...
اجسظث لها ؾحرة ؤلاي٣إ ،ؾليال بلى الخىنيل« " ".
وبىاء ٖليه ،يبرػ الىثر الٟجي ٦ىىٕ ؤصبي يدٓى بؿلُت بي٣اٖيت ،ال يم ً٨ججاَلها ؤو  ٌٚالُغٖ ٝجها ،ماصمىا هجضَا ٢ىيت
اإلاشى٫؛ بن ٖلى مؿخىي اإلابجى ،ؤو ٖلى مؿخىي اإلاٗجى ،ألن »صاللت الىو ليؿذ مٟهىماث ٞدؿب ،ول٨جها مؿمىٖاث ؤيًا،
وحك٨يل ظمالياجه ( )...يؿهم في بهخاظها :خؿً ازخياع الل ،ٟٔوخؿً جىػيٗه ،وخؿً ازخياع الُا٢اث ؤلاي٣اٖيت«" " .و٧لها
مُٗياث مً قإجها زل » ٤هىٕ مً الترهم ؤو الىٛم اإلاىؾي٣ي اإلاخجاوب بهىث واخض« " ".
وبطا ٧اهذ »اللٛت مؿخىصٖا للهىع الؿمٗيت ،وال٨خابت الك٩ل اإلادؿىؽ لهظٍ الهىع«" "ٞ ،ةن َغي٣ت ألاصاء ،ج٩ىن خاؾمت في
جهىيغ اإلاٗجى ،وٖىضما ؤ٢ى ٫ألاصاء ٞةهما ؤ٢هض طل ٪الجاهب الٟجي الجمالي ال٣اثم ٖلى جىْي ٠ؤنىاث صون ٚحرَا ،وجسحر
نى ٙببضاعي صون آزغ ،بٛيت جد٣ي ٤هىٕ مً الاوسجام الهىحي في الىمىطط ألاصبي.
ٞـ »ألانىاث هي اللبىاث التي حك٩ل اللٛت ؤو اإلااصة الخام التي جبجى مجها ال٩لماث والٗباعاث« " ".ومً الٗباعاث وال٩لماث
والخغو ،ٝجىلش ٤جلىيىاث نىجيت جلخُ٣ها ألاطنٞ ،ي٩ىن وٗ٢ها ٖلى الىظضان ،و ٘٢اإلااء ٖلى الٓمأن ،زانت بطا اٖخبرها » وْيٟت
ال ًٟألاولى هي بزاعة الاهٟٗاالث الىظضاهيت وبقاٖت اللظة الٟىيت بهظٍ ؤلازاعة" ".
ثم هطات البىاء ًلاعي
ؤلاي٣ـإ – ٦ما َى مٗـغو – ٝهـىٖان :بي٣إ زـاعجي وبي٣إ صازلي.
ٞالخاعجي – وبازخهاع -ما ٢ام ٖلى الىػن وال٣اٞيت بط » الىػن في الى٣ض الٗغبي ال٣ضيم ،ع ً٦مً ألاع٧ان ألاؾاؾيت التي ي٣ىم ٖلحها
بىاء الكٗغ ( )...وال٣اٞيت في الى٣ض الٗغبي ال٣ضيم ٧الىػن ،مً الٗىانغ الجىَغيت في الكٗغ« " ".
وؤما ؤلاي٣إ الضازلي ٞهى »ما ػاص ًٖ ؤلاي٣إ الىاظم ًٖ الىػن وال٣اٞيت في الكٗغ«" " .وبمٗجى آزغ » ؤلاي٣إ الضازلي َى خغ٦ت
جىليض ظضيض صازل الىو ( )...وَى ظؼء َام مً ٖىهغ اإلاىؾي٣ى ( )...بن ؤلاي٣إ ( )...خغ٦ت جىمى وجىلض الضاللت« " ".
ٔ -عبد ادللك مرتاض .أين ليالي؟ ص .ٔٗ9 -ٔٗٛ

ٕ  -سلتار حبار .الشعر الصويف القدمي يف اجلزائر .إيقاعو الداخلي ووظيفتو صٖٓ.
ٖ  -م .السابق ص .ٛٙ
ٗ  -فردينان دي سوسّب .زلاضرات يف األلسنية العامة .ترمجة يوسف غازي  -رليد النصر ص .ٕٚ
٘  -أمحد سلتار عمر .دراسة الصوت اللغوي ص.ٖٗٚ
 - ٙسيد قطب ،التصوير الفِب يف القرآن ص ٕٕٗ.
 - ٚعبد القادر ىِب .نظرية اإلبداع يف النقد العريب القدمي ص ٖٕٓ – ٖٕٗ.

 - ٛادلرجع السابق ص .ٕٗٛ

- 9ميُب العيد .يف معرفة النص ص ٘ٓٔ.
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وبخىْي ٠ؤلاي٣إ في الٗمليت ؤلابضاٖيت  ،جُٟى ٖلى الىو اإلا٣امي ،جل ٪البييت الجماليت التي حؿخمض قغٖيتها مً ا٢خىام ؤلىان
البضي٘ ،ؤو مً الخ٨غاع ،وحسخحر طل ٪في بييت الٗمل ألاصبي ٩٦ل.
البيُة ًلاعُة املهُمىة
مً م٩ىهاث ؤلاي٣إ في ٦خاب "الخدٟت اإلاغييت" إلادمض بً ميمىن الجؼاثغر ما َى ،لٟٓي وماَى جغ٦يبي ،وؤبضؤ باإلا٩ىهاث
اللٟٓيت واإلاخمشلت في السج٘ وال٣لب والجىاؽ.
ؤوال :اإلا٩ىهاث اللٟٓيت
 - 1السج٘:
ظاء في حٗغي ٠السج٘ بإهه » :اجٟا ١بٌٗ الجمل في الىو ؤو اإلا٣اَ٘ في الجملت الىاخضة في الىثر ،في الخغ ٝألازحر مجها« " ".
ؤو َى " جىاَا الٟانلخحن مً الىثر ٖلى خغ ٝواخض وَظا مٗجى ٢ى ٫الؿ٩ا٧ي :ألاسجإ مً الىثر ٧ال٣ىافي في الكٗغ وَى زالزت
ؤيغب مُغ ٝومخىاػ وجغني٘« " ".
وٖىض ٢غاءحي إلا٣اماث ابً ميمىن ،وظضتها جغٞل في ُتبجي مىٗ٢ت ،حؿدىض ٖلى ؤلٟاّ مىخ٣اة ،وجهُى٘ ظمال مسجىٖت ،مخمازلت
الهي - ٜفي الٛالب  -مخىاػيت بًٗها م٘ بٌٗ في البىاء وَغاث ٤ؤلازغاط.
يبضو طل ٪ظليا؛ اهُال٢ا مً ٖىىان ال٨خاب َبله مدخىياجه .و٢ض انُىٗه ناخبه ٖلى الىدى آلاحي:

التحفة المرضية
في الدولة البكداشية
في بالد الجزائر المحمية
في َظا الٗىىان ،هلمـ بٖالها نغيدا ًٖ الىل٘ بالبضي٘ ،وبعياء ط٦يا للخاؾت الؿمٗيت ،واظخظابا ُٞىا لٗىامل هٟؿيت ،مً
ظغاء جخاب٘ بي٣اعي مخمشل في ج٨غاع خغٞحن في جهايت ٧ل ص٣ٞت نىجيت والخغٞان َما (الياء) و(الخاء اإلاغبىَت) ؤو َاء الؿ٨ذ.
باإلياٞت بلى جىٛيم "الدكضيض" الظر وؿدكٗغٍ ٖىض هُ ٤خغ( ٝالياء) ٖلما بإن »وظىص الدكضيض في اللٛت الٗغبيت ياصر بلى
ج٨غاع نىجحن يؿاور ٧ل مجهما في َىله وخضة نىجيت ج٣غيبا« " ".
وبطا ٣ٞض جىٞغث الكغٖيت البضيٗيت – بن صر الخٗبحر -اهُال٢ا مً الٗىىان ،خيض ٞغيذ الٓاَغة الهىجيت عهيجها ٖلى مؿخىي
زالر سجٗاث:

المرضية – البكداشية  -المحمية
ٔ  -األزىر الزناد .دروس يف البالغة العربية ضلو رؤية جديدة ص ٓ.ٔٙ
ٕ  -اخلطيب القزويِب .اإليضاح يف علوم البالغة ص ٕ.ٖٙ
ٖ  -رميون طحان .األلسنية العربية.ٕ٘ /ٔ .
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وزالزتها جخُلب الى٢ىٖ ٝلى الؿا ً٦في ٞىانلها »ألن ؤلاٖغاب يٟؿضَا« " ".ويب٣ى في َظا الٗىىان ،مجا ٫ؾإجىاوله في اإلا٩ىهاث
التر٦يليت.
مً َظٍ ؤلاهُال٢ت اإلاىٗ٢ت ،ؤصزل ٖالم اإلا٣اماث في ٦خاب الخدٟت ،خيض هجض طل ٪التزاوط بحن خغ٦يت ؤلاي٣إ وبحن الضاللت،
بط »اإلاؿإلت ؤٖم ٤مً مجغص خضور جُاب ٤ق٨لي بحن الهىث واإلاٗجى في ال٨خابت الىثريتٞ .الىٟ٢ت الهىجيت في َظٍ ال٨خابت حٗمض
بلى جؼ٦يت اإلاٗجى وجإ٦يضٍ ،والىٟ٢خان مٗا  ...جخ٩ازٟان لتر٦حز الضاللت و لخ٣ىيت الخُاب« " ".
و٢ض زًٗذ م٣اماث ابً ميمىن للىٟ٢خحنٞ ،اهخ٣يذ مجها هماطط طاث لٛت مسجىٖت ،حؿحر ٖلى وجحرة مً الاثخال ٝوالاوسجام،
ّو
وحٗض بخىاظض هٟدت مً ؤلازاعة ؤلاي٣اٖيت ٞاإلا٣امت في ٦خاب "الخدٟت" ،ال ج٨خٟي بإن جى ،ِ٣ٞ ٘٢وبهما جى ٘٢وج٣ى ٫في آن واخض،
طل ٪ما ؾىلمؿه في الىماطط آلاجيت:
»والػا ٫مىالها ٖلى َظٍ الؿحرة ،ختى ؤقاع ٖليه عظا ٫مً ؤَل البهحرة ،ومً زم وؾٗضٍ في ألا ٤ٞألاٖلى مغنىص ،ومل٨ه باهلل
مٗهىم مًٗىص ،وقمله باجها ٫ألاماوي وعضخى الغخمً مىًىص« " ".
ٖىض عنض ني ٜالسج٘ في َظا الىمىطط ،هالخٔ زمـ ٞىانل:
الٟانلخان ألاولخان اإلاىتهيخان بدغ ٝالغاء:
وال ػا ٫مىالها ٖلى َظٍ
ّو
ختى ؤقاع ٖليه عظا ٫مً ؤَل

الؿحرة
البهحرة

ظملخان مىخضجان مً خيض التر٦يب ،في م٣ابل سجٗخحن مً خيض الهياٚت ،وعصجا مخ٣اعبخحن مً خيض اإلاحزان ،جىلئان ًٖ َب٘
نا ٝخ٣٣خه بييت الاوسجام بحن الجملت ألاولى والجملت الشاهيت.
زالر ٞىانل جيخهي بدغ ٝالضا:٫
وؾٗضٍ في ألا ٤ٞألاٖلى

مغنىص

ومل٨ه باهلل مٗهىم

مًٗىص

وقمله باجها ٫ألاماوي وعضخى الغخمً مىًىص
هالخٔ جىاػها في الٟانلخحن (مغنىص ،مًٗىص) ٞةن ظئىا بلى الٟانلت الشالشت ،وظضهاَا جُى ٫وؿليا بؿلب بياٞت ":عضخى
الغخمً" وم٘ طلٗٞ ،٪ىض خهغ َظٍ الٟىانل في ظضو ،٫يدبحن ؤن صعظت الخىاؾب بحن ألالٟاّ٢ ،اثمت وملمىؾت عٚم اٖخماص:
"عضخى الغخمً".

ٔ  -األزىر الزناد .دروس يف البالغة العربية ضلو رؤية جديدة .ص ٖ.ٔٙ
ٕ -عبد اهلل راجع .بنية الشهادة واالستشهاد.ٔٓٙ /ٔ .
ٖ  -ابن ميمون .التحفة ادلرضية ص .ٔٔٛ
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ومـً
زــم

ؾٗضٍ

مغنىص

مل٨ه

مًٗىص

قمله

مىًىص

زالر ظمل اؾميت في َظا الجضو ،٫ال جيخهي بىٟـ الىػن والخٟ٣يت  ،ِ٣ٞوبهما جبضؤ ؤيًا بخُاب ٤نىحي ملخىّ ،يؿاَم في
ببغاػ شخيء مً الترظي٘ الهىحيٞ ،يُٛي طل ٪الىخىء الخٟي – ٠بن صر الخٗبحر – الخانل بؿلب ػياصة لٟٓتي" :عضخى الغخمً".
»وبالجملت؛ ٞكيم ًٞله ال جًٟلها في ال٣ضيم والخضيض قيمت ،ومظاَب ٖضله واضخت مؿخ٣يمت ،وم٩اعمه قاملت ٖميمت،
وآزاعٍ في ؾليل هللا خضيشت و٢ضيمت« " ".
هالخٔ ؤن الٟىانل في َظا الىمىطط ٢ض ٢امذ ٖلى ج٨غاع خغ ٝاإلايم وٖلى َاء الؿ٨ذ ؤو الخاء اإلاغبىَت٦ ،ما هالخٔ ؤن الهيٛت
الهىجيت لؤللٟاّ ٢ض جىىٖذ ما بحن :اإلاهضع والٟٗل بلى اؾم الٟاٖل ،بلى الجمىٕٞ ،اللىاخ ،٤و٧لها ؾخٓهغ في ظضو– ٫
ملؿِ – جخىػٕ ٖلى مؿاخخه اإلا٩ىهاث اللٟٓيت.
ٞباليؿبت لخ٨غاع الخغو :ٝاإلايم م٘ الخاء اإلاغبىَت ؤو َاء الؿ٨ذ ،ؤمشلها بهظا الك٩ل:
 ٞــكيـ ــم
ال٣ـ ــضي ــم
ق ـي ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
مؿخ ـ ٣ـيـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

هــاء
السكــت

م ـ٨ـ ــاعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ٖ ـمـ ـي ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
٢ـ ــضيـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

ٔ  -ابن ميمون .التحفة ادلرضية ص .ٜٔٔ
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وباليؿبت لهي ٜألالٟاّ ،ؤوضخها في ق٩ل مجامي٘ مىػٖت ٖلى :
ـ ًٞل ـ ٖــض ٫ـ

ـ قيم
ـ مظاَب

ـه
ُتـه

ـ م٩اعمـ

ـه

ـ آزــاع

ـه
مهاصع

ظمــىٕ

لىاخ٤

ـ واضخت
ـ قاملت
ـ مؿخ٣يمت
ـ ؤؾماء ٞاٖل

-2اللل
بطا ٧ان » ؤلاي٣إ ْاَغة نىجيت لٛىيت« " "ٞ ،ةن َظٍ الٓاَغة ال حؿخ٣غ ٖلى خا ،٫وبهما جيخابها حٛحراث صازل ال٩لمت الىاخضة،
خيض » يدضر ( )...ؤن جدباص ٫ألانىاث اإلاخجاوعة ؤما٦جها في الؿلؿلت ال٨الميت ،ويؿمى َظا ٢لبا« " ".
ومً هماطط ال٣لب – ال٣ليلت – في الخدٟت:
»وما يؼا ٫مىنى ٫الؿلب ،واضر اإلاظَب ،مخدليا بالىٞاء والهض ١اإلاهظب« " ".
»وقُغ ونغٕ ،وظيـ وعن٘ )...( ،وا٢خىو وإلاذ ،وؤومإ وملر« " ".
»لم ؤع مىظ ٖ٣لذ بؿجي ،وٖل٣ذ زُابخه بظَجي ،ؤخ ٤مىه في َغي٣ت الىٖٔ« " ".

 عبد الكرمي الناعم .يف أقانيم الشعر (اإليقاع) .ص ٖٕ٘.ٕ  -أمحد سلتار عمر ،دراسة الصوت اللغوي ص ٖٖ٘
ٖ  -ابن ميمون .التحفة ادلرضية ص .ٔٔٚ
ٗ  -م .السابق ص ٘.ٔٛ
٘  -م .السابق ص .ٕٖٙ
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في َظٍ الىماطط ،يبرػ " ال٣لب" ٦إخض الخبضالث الهىجيت اإلاؿاَمت في جىىي٘ ؤلاي٣إ بىاؾُت الخالٖب بمىٗ٢يت "الخغ"ٝ
خيض يخٛحر م٩اهه ٖلى مؿخىي اللٟٓت الىاخضة ،ومً زم يخٛحر مضلى ٫اللٟٓت بط بن »ما حهم في ال٩لمت ،ليـ الهىث طاجه،
بل الٟىاع ١الهىجيت التي حؿاٖض ٖلى جميحزَا مً ب٣يت ال٩لماث ألازغي ،بط بن الٟىاع ١هي التي جدمل الضاللت«" " .وفي  -ظضو٫
بؿيِ – ؤخهغ ْاَغة "ال٣لب" في الىماطط اإلاظ٧ىعة آهٟا:
اللٟٓت ألاولى ؤو الضا٫

الخمشل الظَجي ؤو اإلاضلى ٫اللٟٓت الشاهيت ؤو الضا ٫الخمشل الظَجي ؤو اإلاضلى٫

اإلاظَب

اإلاؿل٪

اإلاهظب

إلااصب

ّو
نغٕ

الخهغي٘ في الكٗغ ،ظٗل
البيذ مىه طا مهغٖحن

ّو
عن٘

الترني٘ :الخىٓيم والتزيحن
(مً ٞىىن السج٘).

إلاذ

ؤقاع بلى (الخٗغيٌ)

ملر

ّو
ؤحى ب٨الم مليذ ؤو ما لظ
واؾخملر مً ألازباع

ٖ٣لذ

وٖيذ

ٖل٣ذ

وكلذ واؾخمؿ٨ذ

٦ما َى مالخٔ  -مً زال ٫الجضو - ٫هلمـ جىىيٗا في مىٗ٢يت الخغ ٝمً الل ،ٟٔوَى جىىي٘ ؾاَم في جضٖيم اإلا٩ىهاث
ؤلاي٣اٖيت اللٟٓيت التي جىػٖذ ٖلى بٌٗ مً عٗ٢ت الىو اإلا٣امي والتي جا٦ض »ؤن الىثر الٟجي ( )...ال يسلى مً بٌٗ
الجماالث الك٩ليت«" ".
ومً هٓام ال٣لب ،ؤهخ٣ل بلى مٓهغ آزغ مً مٓاَغ ؤلاي٣إ يمً اإلا٩ىهاث اللٟٓيت ،طا ٥اإلآهغ َى الجىاؽ.
-3الجىاؽ
مً الخهاثو ؤلاي٣اٖيت في اإلا٣اماث ،طيىٕ ْاَغة الجىاؽ٦ .إصاة مً ؤصواث الترظي٘ الهىحي .طل ٪ؤن »الجىاؽ والسج٘
والترصيض وعص ألاعجاػ ٖلى الهضوع ،وما قابه طل ،٪مً ؤَم ؤصواث الترظي٘ الهىحي اإلا٣هىص ،التي يم ً٨عنضَا في اإلاىٓىم ٦ما
في اإلاىشىع« " ".
ومما ظاء في حٗغي ٠الجىاؽ » :ؤن يخ ٤ٟلٟٓان ؤو ؤ٦ثر في ألانىاث اإلا٩ىهت لهما .ويسخلٟا في اإلاٗجى« " ".

ٔ  -فردينان دي سوسّب .زلاضرات يف األلسنية العامة .ترمجة يوسف غازي – رليد النصر ص ٖٗٔ.
ٕ  -رميون طحان .األلسنية العربية ٕ. ٖٔٗ /
ٖ  -سلتار حبار .الشعر الصويف القدمي يف اجلزائر .إيقاعو الداخلي ووظيفتو ص .ٕٛ
ٗ  -األزىر الزناد .دروس يف البالغة العربية نحو رؤية جديدة .ص ٖ٘ٔ.
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وظاء في حٗغيٟه ؤيًا » :ؤن يإحي الكاٖغ ب٩لمخحن م٣ترهخحن م٣تربخحن في الىػنٚ ،حر مخباٖضجحن في الىٓمٚ ،حرها ٞغجحن ًٖ الٟهم،
يخ٣بلها الؿام٘ ،وال ييبى ٖجهما الُب٘« " ".
ويى٣ؿم الجىاؽ بلى » ٢ؿمحن ٦بحريً :الجىاؽ الخام والجىاؽ الىا٢و و( )...ل٩ل مجهما جٟغيٗاث ٖضيضة خؿب صعظاث الاجٟا١
ؤو الازخال." " «ٝ
ؤو َى » ج٨غاع اإلاالمذ الهىجيت طاتها في ٧لماث وظمل مخٟاوجت في ال٨شاٞت ،وٚالبا ما حهض ٝطل ٪بلى بخضار جإزحر عمؼر ًٖ َغي٤
الغبِ الؿببي بحن اإلاٗجى والخٗبحر« " ".
ومً هماطط الجىاؽ في م٣اماث الخدٟت » :وؤوزؼ في مٟغ ١اليؿغ ع٧اثبه ،اؾخٟخذ وَغان ،واهبلج نبذ الىهغ وبان« " ".
يخمشل الجىاؽ في َظا اإلا ُ٘٣في عن ٠لٟٓحن مبىيىحن ٖلى نيٛت نغٞيت ٢اثمت ٖلى الخمازل الهىحي ،خاملت لؿمت بي٣اٖيت
صازليت ،ؤوظضتها وؿليت الدكابه في الخغو ٝمً ظهت ،و٢غب اإلاؿاٞت بحن اإلاٟغصة وظىيؿتها مً ظهت ؤزغي:
مٟــغ ١اليـؿـغ
نـبــذ الىــهغ
ٟٞي اإلاٟغصجحن حٗاص ٫في ٖضص الخغو ،ٝوج٣اعب في اليؿيج الهىحي بحن خغفي :الؿحن والهاص ،و٧ل مجهما مهمىؽ عزى ،وبن ٧ان
الهاص ؤمؤل مً ّو
الؿحن نىجا .والُغٞان اإلاخجاوؿان ٖباعة ًٖ اؾمحن عامؼيً لضاللت ال٣ىة والٛلبت.
ٞاليؿغ – مل ٪الؿماء – مً الُيىع ال٩ىاؾغ ،التي لها وػجها ٢ىة وبُكا ،وله محزة الاهخ٣اء في الا٢خىام ،و٢ض ججاوـ لٟٔ
"اليؿغ" م٘ ل" ٟٔالىهغ" الظر ال يدهل بال بطا ٧ان الؿاعي هدىٍ ،يمخل٢ ٪ىة وبإؾا قضيضيً ،مً قإجهما ؤن يجٗالٍ مل٪
ألاعى – ؤو ٖلى ألا٢ل – مل ٪اإلاىُ٣ت التي ي٣يم ٞحها ؤو ٖلحها وال ٚغابت في َظا ال٣غب الضالليٞ» ،هىا٧ ٥لماث جسخل ٠في اللٟٔ
وحكتر ٥في اإلاٗجى ،وَىا ٥ؤلٟاّ ؤزغي حكتر ٥في الل ٟٔم٘ الازخال ٝفي اإلاٗجى .ل ً٨مٗٓم الضاعؾحن الٛغبيحن ي٩اص يؿلم بإن
الجىاؽ بإهىاٖه اإلاسخلٟت ،يٗؼػ الهالث اإلاٗىىيت التي جغبِ بحن الىخضاث اإلاعجميت« " ".
ومً هماطط الجىاؽ ؤيًاَ ،ظا اإلا٣خُ » :٠حٗغى ٖليه ؤهٓاع الؼمسكغر في البيانٞ ،حزي ٠واَحها ،وييبه مً الٟٛلت ؾاَحها،
ويغص بلى الجض – بدؿً الا٢خباؽ – الَحها« " ".
اظخم٘ في َظا اإلا ُ٘٣زالزت ؤلٟاّ مخجاوؿت ،خ٣٣ذ بي٣اٖا واضخا بد٨م –عنٟها ،وليىهت خغوٞها:
واَحهــا  ؾاَيــها  الَيــها
و٢ض ظغث في بىائها ٖلى َغي٣ت الجىاؽ الىا٢و خيض ازخلٟذ ألالٟاّ زالزتها في الخغ ٝألاو ِ٣ٞ ٫مً ٧ل ل:ٟٔ
ٔ  -ادلظفر بن الفضل العلوي .نضرة اإلغريض يف نصرة القريض ٙبقيق .هنى عارف احلسن ص ٜٗ
ٕ  -األزىر الزناد .دروس يف البالغة العربية .ضلو رؤية جديدة ص .ٔ٘ٚ
ٖ  -تامر سلوم .اإلنزياح الصويت الشعري .رللة آفاق الثقافة والَباث.اإلمارات العربية عدد ٖٔ سنة  ٜٜٔٙص ٕٗ
ٗ  -ابن ميمون .التحفة ادلرضية ص ٕٕٙ
٘  -شلدوح عبد الرمحن .ادلؤثرات اإليقاعية يف لغة الشعر ص ٗٔ
 - ٙابن ميمون .التحفة ادلرضية ص ٔٗٙ
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وا – ؾا – ال
ٞالىاو ليىت ظىٞيت ،والؿحن مهمىؽ عزى ،والالم مجهىع مخىؾِ الكضة ،واقتر٦ذ الخغو ٝالشالزت في زانيت الامخضاص بؿلب
ألال ٠الليىت الجىٞيت.
وعٚم وظىص الجملت الاٖتراييت بحن ال٩لماث اإلاخجاوؿت ( :بدؿً الا٢خباؽ)ٞ ،ةن الاٖتراى لم يبٗض بحن الشالر مٟغصاث ولم
ي٨ؿغ طل ٪الخـ الخىاٚمي ٖبر اإلا ،ُ٘٣بل ظغي ال٨الم ٖلى ٖىاَىه ،و٦إن »البييت ؤلاي٣اٖيت جماعؽ ٖلى الىو جإزحرا زانا بها
«" ".
زاهيا :املىىهات الترهُبُة
 -1ه ام املذالـة:
ظاء في حٗغي ٠اإلاسالٟت» :اإلاسالٟت٨ٖ ،ـ اإلامازلت ،ألجها حٗضيل الهىث اإلاىظىص في ؾلؿلت ال٨الم بخإزحر نىث مجاوع ،ول٨ىه
حٗضيل ٖ٨سخي ياصر بلى ػياصة مضي الخال ٝبحن الهىجحن«" ".
و٢ض خاولذ ج٣عخي ٖىهغ اإلاسالٟت في م٣اماث الخدٟتٞ ،اؾخ٣ام لي مجها ما يلي:
»٩ٞاهذ َظٍ ٞخىخاث مىٓىمت الٗ٣ىص ،مٗ٣ىصة الىٓام ،وآالء صاثمت الاجها ،٫مخهلت الضوام ،وؾٗىصا مٗلىمت الىيىح،
واضخت ألاٖالم« " ".
ل٣ض جؼاخم في َظا اإلا ،ُ٘٣ججىيـ ٦شي ،٠مغصٍ الاعج٩اػ ٖلى بجى الاقخ٣ا ،١وجغصيض بٌٗ ألالٟاّ بهبها في ني ٜمسخلٟت،
جغاوخذ بحن ؤؾماء اإلاٟٗى ،٫واإلاهاصع ،والجم٘ ،وؤؾماء الٟاٖل.
وفي الجضو ٫الخالي ،خهغ لهظٍ البجى اإلاخجاوؿت –الاقخ٣ا٢يت -خؿب جغ٦يبها في اإلا:ُ٘٣
اؾم اإلاٟٗى٫

اإلاهضع

الجم٘

اؾم اإلاٟٗى٫

اؾم الٟاٖل

اإلاهضع

مىٓىمت

الىٓام

الٗ٣ىص

مٗ٣ىصة

صاثمت

الضوام

الاجها٫

مخهلت
ألاٖالم

مٗلىمت
الىيىح

واضخت

ٔ -زلمد مفتاح ،يف سيمياء الشعر القدمي ص ٔٗ.

ٕ -أمحد سلتار عمر ،دراسة الصوت اللغوي ،ص ٖٖٓ-ٖٕٜ
 -ابن ميمون ،التحفة ادلرضية ص ٕٗٙ
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ٞبخىْيَ ٠ظٍ ألاػواط الاقخ٣ا٢يت مً الخجىيـ ،اؾخ٣ام للىام هىٕ مً الترصيض ،ؤؾهم في زل ٤بييت بي٣اٖيت جغ٦يليت ،ووٞغ
٢يمت صالليت مىبٗها الاخخٟاليت بدضر الٟخىخاث ٖلى ؤوؾ٘ مضي »،ومً زم ٞةن جغصيض ألالٟاّ والجمل جغصيضا ملخىْا مهما
جباييذ في جغا٦يبها ونيٛها ٞةجها ظميٗا جغ٦ؼ ٖلى زل ٤صاللت واخضة" " «.
َظٍ الضاللت جًُل٘ بترؾيش اإلاٗجى الخٟي وعاء طل ٪الخمازل الهىحي في َيئت الىو اإلا٣اميٞ» ،ةه ٪ال حؿخدؿً ججاوـ
اللٟٓخحن بال بطا ٧ان مى ٘٢مٗىيحهما مً الٗ٣ل مىٗ٢ا خميضا ،ولم ي ً٨مغمى الجام٘ بيجهما مغمى بٗيض« " ".
وباؾخسضام َظٍ ألاػواط الاقخ٣ا٢يت مً الخجىيـ ،وكإث ٖال٢اث مً الجىاع بحن اإلا٩ىهاث التر٦يليت ،ؤؾهم في جد٣ي٣ها حكابه
الخغو ،ٝوالخهغ ٝفي جغجيبها ،و ٤ٞمخُلباث البجى التر٦يليت مً ظهت ،وو ٤ٞالخىاؾب الهىحي مً ظهت زاهيت.
وفي م ُ٘٣آزغ مً بخضي م٣اماث الخدٟت ،وفي الؿيا ١هٟؿه (هٓام اإلاسالٟت):
»ؤب٣ى هللا ؾحرجه ٖضة لل٨ما ،٫مخ٩لٟت للضيً ببلى ٙآلاما ،٫ظليل الٗالءٖ ،الي الجال ،٫مىيل اإلاىاَب مىَب الىىٞ ،٫إقاع ٖلى
اإلاىلى بمىا" " «...٫
هجض هٓام اإلاسالٟت٢ ،ض ٢ام ٖلى بىيخحن جغ٦يبيخحن ،جهضعتهما بييت ججىيـ ا٦خٟذ بغن ٠لٟٓخحن َما:
آلاما٫

ال٨ما٫

زم امخضث اإلا٩ىهاث التر٦يليت بلى خضوص ؾخت حك٨الث بي٣اٖيت ،جىػٖذ بحن ٞىانل ٢هحرة ،مبييت ٖلى مجام٘ اؾميت ،مدكابهت
الخغو ،ٝمسخلٟت الهي ،ٜو٦إن الىام يضزل في مباقغة لٗبت لٛىيت ،حؿمذ له بدىىي٘ التر٦يب ،وَىضؾخه و ٤ٞهٓام زام،
ٗٞىضها مشال:
 -1حلُــل العالء ثجاوضَا -2عالي الجالٌ
 -3مىُل املىاَ

ثجاوضَا -4مىَ الىىٌ

 -5املىلى

ثجاوضَا -6املىاٌ

ويم– ً٨ؤيًا -جٟدو هٓام اإلاسالٟت ٖلى َظا الىدى:
ظليل

الٗالء

مىيل

اإلاىاَب

اإلاىلى

الجال٫

ٖالي

الىى٫

مىَب

اإلاىا٫

وبن هٓاما بهظا الك٩ل ،يبحن »ؤن الخُاب ألاصبي َى ٢بل ٧ل شخيء لٗب بال٩لماث (ٞ )...اللٗب الايُغاعر ؤو الازخياعر بطن َى
نميم الٗمليت اللٛىيت بٗامت وألاصبيت بسانت«" " و٦ي ٠ال و »الٗمل ألاصبي مهىىٕ مً ٧لماث« " " ٚحر ؤن َظا "اللٗب
ٔ -سلتار حبار الشعر الصويف القدمي يف اجلزائر إيقاعو الداخلي ووظيفتو ص ٜٜ
ٕ -عبد القاىر اجلرجاين أسرار البالغة ص ٗ
ٖ -ابن ميمون ،التحفة ادلرضية ص ٔٔٚ
 -زلمد مفتاح ،اسَباتيجية التناص ص ٓٗ
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اللٛىر" – ٞيما ؤعي -ال يخإحى ألر ٧ان ،وبهما يهضع ًٖ ا٢خضاع ٖلى ال٨الم وصعبت ٖلى اهخ٣اء اإلالٟىّ وجىْيٟه بٛيت جد٣ي٤
بييت ظماليت في الٗمليت ؤلابضاٖيت.
-2الحىاظهات اللىثُة:
ومً هٓام اإلاسالٟت ،ؤهخ٣ل بلى ٢غاءة ملمذ آزغ مً مالمذ اإلا٩ىهاث التر٦يليت في م٣اماث الخدٟت ،بهه ملمذ الخىاػن الهىحي
الظر ناصٞخه في هماطط مجها:
»بن هلل ً٢ايا واٗ٢ت بالٗض ،٫وُٖايا ظامٗت للًٟل ،ؤظغاَا ٖلى يض مً َى لل٨ما ٫ؤَل« " ".
» ٞإنبذ و٢ض ن٣ل ٚمام الٗض ،٫ؤػَاع الىظىٍ ختى ؤطَب َيكها ،وؾ٣ى ؤعيها ٞإعوي ُٖكها .زم ؤؾؿذ الضولت التي
ؤعظذ هٟداتها ،وجٟخدذ ؤ٦مام ٖضلها ،وؤٞصخذ خماثم الشىاء ،وعم٣ذ ٖيىن ألاماوي وظىٍ خكمها« " ".
في مالخٓت ؤوليت ،يبضو ؤن ال٨الم في الىمىطط ع٢م ( ،)1يؿحر ٖلى وجحرة مً الخىاػن ،مغظٗها ٢هغ الٟانلت مً هاخيت ،وجىخض
ٖضص خغو ٝال٩لماث مً هاخيت ؤزغي ،وبن ازخلٟذ ألالٟاّٞ ،ةن الدكا٧ل الهىحي ٢اثم بحن الجملت ألاولى والشاهيت ،ويدبحن
طل ٪مً زالَ ٫ظا الجضو:٫
بن ِل ِله
و

ً٢ايا

واٗ٢ت

بالٗض٫

ُٖايا

ظامٗت

للًٟل

ظمٗان

اؾما ٞاٖل

ظاعان ومجغوعان

ج ـ ـكــا٦ـ ــل نىج ــي

ٞمٓهغ الخىاػن ظاء زىاثيا بحن اإلا٩ىهاث التر٦يليت للٟانلخحن ،بط يىظض جىاػن ص٢ي ٤في الهيٛت الهىجيت – ٦ما َى مبحن في
الجضو – ٫وؤؾهم البىاء الخ٣غيغر (بن هلل) في عؾم ْالٞ ٫ىيت ،هدذ بال٨الم بلى جد٣ي ٤بي٣إ صازلي يؿخجيب له الىظضان
الٗاع ٝباهلل» ،ولً ججض ؤيمً َاثغا ،وؤخؿً ؤوال وآزغا ،وؤَضي بلى ؤلاخؿان ،وؤظلب لالؾخدؿان مً ؤن جغؾل اإلاٗاوي ٖلى
سجيتها ،وجضٖها جُلب ألهٟؿها ألالٟاّ« " ".
وجغجبِ الٟانلخان في َظا اإلا ُ٘٣بٟانلت زالشت:
»ؤحــطاَا عـلى ًـس مـً َى للىمــاٌ ؤَــل« .
وبن ٧اهذ َظٍ الٟانلت ،ؤَى ٫مً ألاولخحن بؿلب ٖىصتها بىاؾُت الًمحر (َا) ٖلى ما ٢بلها والٖخماصَا ٖلى اإلاىنىليت ( مً)،
ّو
الىام يلر في بىاء َظٍ الٟانلت ٖلى ا٦خما ٫اإلاٗجى ؤوال ،زم الاؾدىجاص بالل ٟٔاإلاسخاع
مما ي٣لل مً صعظت جالخ ٤ؤلاي٣إ ،و٦إن

ٔ -تودوروف ،الشعرية ترمجة شكري ادلبخوت ورجاء بن سالمة ص ٖٛ
ٕ  -ابن ميمون .التحفة ادلرضية ص ٕٔٙ
ٖ  -ابن ميمون .التحفة ادلرضية ص 126

 -عبد القاىر اجلرجاين .أسرار البالغة ص ٓٔ
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زاهياٖ ،لى ؾليل بخضار بزاعة بي٣اٖيت مخإزغة ،جبحن ؤن »ؤلاي٣إ يجاوػ وْيٟخه الجماليت الخالهت بلى وْيٟت ؤزغاة ؤٖم٤
ٚىعا وؤبٗض مضي ،وهي الىْيٟت الضالليت التي ججٗل ؤلاي٣إ مجغص وؾيلت«" ".
وبىٟـ ؤلازاعة ؤلاي٣اٖيت – اإلاخإزغة -ؤو اإلاغظإة – بن صر الخٗبحر – يدك٩ل الىمىطط ع٢م ( )2الظر هجضٍ يجلى – مً زال٫
بىاثهٌ -دب ْنٗضا صالليا يمهض لخٛيحر مغج٣ب ،طل ٪ؤن » ل٩ل بىاء لٛىر صاللت جغجبِ بهظا البىاءٞ ،تزيض بؼياصجه و٢ض جى٣و ؤخياها
بى٣هان وخضاث َظا البىاء«" ".
والخٛيحر اإلاغج٣ب ،يٓهغ ظليا في خيىيت ألاخضار التي جىٟض مً عوخها في خغ٦يت ؤلاي٣إٞ ،خيكإ صواعي اؾخٗماله و٦إهما »ج٨مً
خياة َظا ؤلاي٣إ في ٦يٟيت اؾخٗماله ،ؤر في ؤصاثه ٖلى هدى مٗلىم« " ".
َ٨ظا ،جبرػ في الىمىطط ع٢م ( )2بزاعة بي٣اٖيت ،لخمتها البجى اإلادكابهت مً جالخ ٤ظمل ٗٞليت ،ومٟٗىالتهاٖ ،لى صعظت ٦بحرة مً
الخ٣اعب والخىاؾب لم يسل به ؾىي ٗٞل ":ؾ٣ى" الشالسي اإلاخىاظض بحن ٗٞلحن عباٖيحن ،و٦ظل ٪اإلاٟغصةُٖ":كها" التي جسخل٠
خغ٦ت خغٞها الشاوي ًٖ خغ٦ت الخغٞحن في اإلاٟغصجحن اإلا٣ابلخحن لها:

ٚمام الٗض٫

ؤطَب

َيكها

ؾ٣ى

ؤعيها

ؤعوي

ُٖكها

وهخضعط م٘ الىمىطط هٟؿه ،خيض يؿخمغ ؤلاي٣إ مٗخمضا خغ " ٝالهاء" في زمـ مخخالياث ،خ٣٣ذ ججاوؿا مىؾي٣يا في زىاجم
الجمل ؤو الٟىانل ،يدبحن طل ٪مً زال ٫الجضو ٫آلاحي:
ؤعظذ

ـ

ـ

هٟداتها

ٗٞل ٞ +اٖل  +يمحر

جٟخدذ

ؤ٦مام

ـ

ٖضلها

ٗٞل ٞ +اٖل  +بياٞت  +يمحر

ؤٞصخذ

خماثم

الشىاء

ٖلى

ؤَلها

ٗٞل ٞ +اٖل  +بياٞت  +الجاع واإلاجغوع  +بياٞت +
يمحر

ججغصث

ظضاو٫

ـ

ـ

٦غمها

ٗٞل ٞ +اٖل  +بياٞت  +يمحر

عم٣ذ

ٖيىن

ألاماوي

وظىٍ

خكمها

ٗٞل ٞ +اٖل  +بياٞت  +مٟٗى ٫به  +بياٞت +
يمحر

ٞما ٖضا زىاجم الٟىانل٦ ،ما يٓهغ مً الجضو – ٫ؤٖالٍ – ٣ٞض خضزذ اه٨ؿاعاث ،ؤلٛذ الخُاب ٤الهىحيٞ ،بيىما ا٦خٟذ
الٟانلت ألاولى بالٟٗل والٟاٖل م٘ الًمحر ،احؿٗذ الٟانلت الشاهيت بة٢دام مٟغصة " ؤ٦مـام".

ٔ  -عبد ادللك مرتاض .أين ليالي؟ ص ٔ٘ٛ
ٕ  -شلدوح عبد الرمحن .ادلؤثرات اإليقاعية يف لغة الشعر ص ٔٙ
ٖ  -عبد ادللك مرتاض .أين ليالي ص ٔٗ8
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واػصاص احؿإ م٩ىهاث الجملت الشالشت بةياٞت:
حمـائـم – الثىــاء – عـلــى
زم جٟ٣ؼ اإلاخخاليت الغابٗت ،في ج٣ىيتها ؤلاي٣اٖيت ،لخخدض م٘ اإلاخخاليت الشاهيت ،بيىما اخخٟٓذ اإلاخخاليت الخامؿت  -وألازحرة -بىجحرة
اإلاخخاليت الشالشت م٘ حٛيحر ملخىّ ،جمشل في جىْي ٠خغ ٝالجغٖ ( :لى) وجىْي ٠اإلاٟٗى ٫به (وظىٍ).
مً زالَ ٫ظٍ اإلا٣اعبت للىمىطظحن ألاو ٫والشاوي ،يخجلى اليؿيج البىاجي للمخخالياث الهىجيت ،خيض وظضها ؤلاي٣إ يدىاوب بحن
الىن ٠وألاخضار ،مؿدىضا بلى اهخ٣اء في ألالٟاّ ،وؾهىلت في التر٦يب ،مغظٗها اثخال ٝالٗىانغ ،التي بىيذ ٖلحها اإلاخخالياث
الهىجيت ،واٖخضالها في الهياٚتٖ ،لما ؤن »ؤؾاؽ الخٗاص ٫والخىاؾب َى الخالئم الظر يىجم ًٖ جىاٚم بي٣إ ألالٟاّ
اإلاخجاوعة في اليؿيج الهىحي للىو« " ".
ٖلى مشل َظا الىمِ ،ؾاعث اإلا٩ىهاث التر٦يليت في م٣اماث ٦خاب " الخدٟت" خيض عاح ال٩اجب يجهل مً خياى جىٓيم ٖام «
ظٗل البىاء الهىحي يجهٌ بإٖباء اإلاٗجى وؤلاي٣إ ،ويىٟظ بلى ما وعاء اإلاؿخىياث الىاٖيت للخ٨ٟحر والكٗىع ،ويٗبر مً زال٫
الخىىٕ الجم ( ًٖ )...ه ِ٣الخ٣اء ٖال٢اث مخباصلت بحن ٖىانغ الخٗبحر« " ".
وفي الخٟاجت بلى ٖىىان ال٨خاب الظر خىي اإلا٣اماث » :الخدٟت اإلاغييت في الضولت الب٨ضاقيت في بالص الجؼاثغ اإلادميت« يكٛل
الخىاػن الهىحي خحزا مٗخبرا خيض يؿحر الخىٓيم الهىحي ٖلى وجحرة نيٛت نىجيت مخىػٖت ٖلى زىاثيت جغ٦يليت ٖلى َظا الىدى:
الخدٟت

اإلاغييت

في الضولت

الب٨ضاقيت

اإلادميت

في بالص

الجؼاثغ

اؾما مٟٗى٫

ظاعان ومجغوعان

مًاٞان

2

2

2

1

ث ـ ـؼــاوي ال ـ ـى ـم ـُـة

ومً هماطط الخىاػهاث نىجيا و٦ميا » :جغا٦مذ مً الى ٘٣ظىن السخاثب ،وماظذ ٖلى ألاعى ٞدى ٫ال٨خاثب« " "
جغا٦مذ

مً

الى٘٣

ظىن

السخاثب

ماظذ

ٖلى

ألاعى

ٞدى٫

ال٨خاثب

اؾمان مجغوعان

ٞاٖالن مازغان

بياٞخان

ٗٞالن ماييان  +جاءان ؾا٦ىخان خغٞا ظغ

ٔ  -عبد القادر ىِب .نظرية اإلبداع يف النقد العريب القدمي ص ٕٖ٘
ٕ  -تامر سلوم .نظرية اللغة واجلمال يف النقد العريب ص ٕٙ
 -ابن ميمون .التحفة ادلرضية .ص ٕٗٚ

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

56

مجلة حُل السضاػات ألازبُة والـىطٍة  -العام الثاوي  -العسز  10ؤػؼٌؽ 2015

ّو
الىدىع،والؿيى ٝمىعصة الخضوص ،والغماح مسخهغة ال٣ضوص« " ".
»والىظىٍ باصيت الؿٟىع ،والخيل صاميت
الىظىٍ

باصيت

الؿٟىع

الخيى٫

صاميت

الىدىع

مبخضآن

زبران

بياٞخان

الؿيىٝ

مىعصة

الخضوص

الغماح

مسخهغة

ال٣ضوص

مبخضآن

خبران

ياٞخان

» وؤنبدذ للٛغب بابا ،وللٟ٣ى ٫ع٧ابا ،ولؿهام ألامل َضٞا ،ولضع الٗلماء نضٞا«" ".
في ٖمليت جىػي٘ صازليت ،ؤخاو ٫خهغ الخىاػهاث ٖلى َظا الىدى:

وؤنبدذ

للٛغب

بابا

للٟ٣ى٫

ع٧ابا

لؿهام

ألامل

َضٞا

لضع

الٗلماء

نضٞا

اؾدىاصا بلى َظٍ الٗيىاث اإلاىخ٣اة مً ٦خاب م٣اماث ابً ميمىن ،يخطر ؤن ٖىهغ الخىاػهاث الهىجيت٢ .ض ق٩ل ؤخض
اإلا٩ىهاث التر٦يليت الهامتٞ ،ىٞغ زغاء بي٣اٖيا ،ظٗل الترظي٘ الهىحي زهيهت مالػمت ل٨خاب الخدٟت ،وظٗل – بالخالي –

ٔ  -م .السابق ص ٕٗٛ
ٕ  -ابن ميمون .التحفة ادلرضية .ص ٕٗٛ

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

57

مجلة حُل السضاػات ألازبُة والـىطٍة  -العام الثاوي  -العسز  10ؤػؼٌؽ 2015

مىؾي٣ى البييت الىثريت؛ ٖىهغا ظىَغيا ٖلى مضاع ؾذ ٖكغة م٣امت ،خٟلذ بالبجى اإلادكابهت بي٣اٖا ،وال٣اثمت ٖلى الدكا٧ل
الهىحيٖ ،لما ؤن » الدكا٧ل الهىحي يخد ٤٣في ال٩لمت ،ول٨ىه ال ياصر وْيٟخه ٧املت بال بطا ججلى في جغ٦يب« " ".
زالشا :املىىهات املعىىٍة
باإلياٞت بلى م٩ىهاث ؤلاي٣إ الؿاب٣ت ،يبرػ هىٕ بي٣اعي آزغ يثرر قغٖيت اليؿ ٤الٟجي ،ويضٖم الؿلُت البضيٗيت اإلاهيمىت ،و٦إن
َظٍ اإلا٩ىهاث جخًاٞغ ظميٗا إلوكاء قب٨ت مً الٗال٢اث حٗخمض هٓاما م٣غعا» ،وما ألاصب بال ٖىانغ جخًاٞغ لخسل ٤الجما،٫
وما اللٛت بال الٓاَغة الك٩ليت الىخيضة التي جديذ لىا ؤن هخٗغٖ ٝلى ألاصب الظر ال يخد ٤٣بال بها وٞحها« " "
مً َظٍ الؼاويت ،ج٩ىن الىيت الجماليت وعاء جض ٤ٞؤلاي٣إ ،ووعاء خغ٦يخهٞ ،خدىىٕ ٖىانغٍ ،لخمخض بلى »الجم٘ بحن الل ٟٔويضٍ
ؤو اإلاٗجى ويضٍ ،وَى ما يٗغ ٝفي البضي٘ الٗغبي بالُبا ١واإلا٣ابلت« " "
عنضث اإلا٩ىن ؤلاي٣اعي اإلاٗىىر ،في م٣اماث الخدٟتٞ ،ىظضث بٌٗ اإلا٣اماث جىْٟه في مخخالياث نىجيت مجؿضة لبييت صالليت
تهض ٝبلى جإ٦يض اإلاٗجى بةبغاػ يضٍ ،وتهض ٝبلى ج٣ابل ص٢ي ٤بحن اللٟٓت وظاعتها في هٓام مً الٗال٢اث يا٦ض »ؤن ال٩لمت ( )...هي
وخضة جٟغى طاتها ٖلى ال٨ٟغ ،وهي ؤيًا شخيء مغ٦ؼر في آليت اللٛت «" "
ٟٞي مالخٓت ؤوليت ،يبضو ؤن "الُبا "١جىػٕ ٖلى ازىتي ٖكغ م٣امت مً مجمىٕ ؾذ ٖكغة م٣امت ،ؤظغاٍ ال٩اجب لى٣ل نىع
مخٗاعيت ،ؾاَمذ في جهاٖض الدك٨يل ؤلاي٣اعي ال٣اثم ٖلى جىاؾ ٤الخٗبحر م٘ الخالت اإلاغاص جهىيغَاٟٞ ،ي ؤخض اإلا٣اَ٘ مشال» :
ٖلمىا ؤن مً صخب الضَغ و ٘٢في ؤخ٩امه ،وجهغ ٝبحن ؤ٢ؿامه ،مً صخت وؾ٣م ،وٚىاء وٖضم ،وبٗاص وا٢تراب ،واهتزاح
واٚتراب« " "
ُت
ؤلاي٣إ اإلاٗىىر ٖلى ج٣ابل ،يىبئ ًٖ حٗاعى صاللي ججؿضٍ الهىعة اإلاخٛحرة للضَغ ،وبالخالي اوٗ٩اؽ َظٍ الهىعة اإلاخٛحرة ٖلى
ُتب ِج َي
الٟغص ،وجإزحرَا ٖليهٞ ،ها َى الخمهيض ،مىظ الىَلت ألاولى ،يجلى نىعة الازخال ٝالتي يخمحزَا بها الضَغ ٞـ "ألاخ٩ام ،وألا٢ؿام"
ظمىٕ جٟيض الخىىٕ وال٨ثرة ،وم٘ الخىىٕ ي٩ىن الخًاص ،ؤو ج٩ىن »الازخالٞاث اإلاٟهىميت« " " ٦ما ؾماَا "صر ؾىؾحر".
زم جخضعط الهىعة لخٗيحن بٌٗ مً مجلى الازخالٞ ،ٝدؿخىٟ٢ىا نىعة الصخت في بَاع مً البهجت واليكاٍ والخغ٦ت وؤلا٢با٫
ٖلى الخياة ،في م٣ابل نىعة الؿ٣م اإلاى٨مكت صازل بَاع الى٨ض والخمى ،٫والعجؼ والخبرم مً الٗيل ،وقخان بحن الهىعجحن،
بل وبحن خياجحن! جىبئ ؤوالَما ًٖ ال٣ىة ،وجىبئ الشاهيت مجهما ًٖ اإلاىث البُيء .و٧ان الىام ،يإبى بال ؤن يخ٣عخى ججلياث الخ٣لب
والخدى ٫مً ويٗيت بلى ؤزغي ،مىاً٢تٞ ،مً ج٣ابل (الصخت والؿ٣م) بلى ج٣ابل (ٚىاء وٖضم) ،وبحن الهىعجحن بىن قاؾ٘ ،ال
يضع٦ه بال مً طا ١ط ٫الخاظت ،وصاؾخه هىاثب ال٣ٟغٞ ،ض٢ذ ٖٓمه وؤلهبذ ظلضٍ!!.

 زلمد مفتاح .اسَباتيجية التناص .ص ٕ٘ٙ -رميون طحان ،األلسنية العربية ٕٔٔٙ/
ٖ -سلتار حبار ،الشعر الصويف القدمي يف اجلزائر ،إيقاعو الداخلي ووظيفتو ص ٘ٚٙ-ٚ
ٗ -فردينان دي سوسّب ،ليس يف اللغة إال االختالفات .زلاضرات يف األلسنية العامة ترمجة يوسف غازي ،رليد النصر ص ٖٗٔ
٘ -ابن ميمون ،التحفة ادلرضية ص ٖٔٙ
 -ٙفردينان دي سوسّب .ليس يف اللغة إال االختالفات .دفاتر فلسفية إعداد وترمجة زلمد سبيال وعبد السالم بنعبد العايل ص ٖٗ
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وفي الهىعجحن (ٚىاءٖ/ضم) مجا ٫واؾ٘ الؾخدًاع مٓاَغ الٟىاع ١الُب٣يت الهاعزت بحن مجخم٘ الخغيغ ،ومجخم٘ الخهحر! –
بن صر الخٗبحر -ومً ج٣ابل (ٚىاء وٖضم) جخضعط نىعة الخ٣ابل بلى (بٗاص/ا٢تراب) (اهتزاح/اٚتراب)ٞ ،بيىما جغ٦ؼ ألاولى ٖلى اإلاؿاٞت
(بٗاص/ا٢تراب) ،جغ٦ؼ الشاهيت ٖلى اإلا٩اهيت ،ويب٣ى َظا الؼوط مً اإلاٟغصاث مغجبُا بٗال٢اث صازليت هي ٖال٢اث الخدغُ ،٥ت
ٞالبٗض
خغ٦ت ،والا٢تر ُت
اب خغ٦ت ،الجزوح خغ٦ت ،والاٚتراب خغ٦تُّ ،ج
وؾغ الخغ٦ت ٧له ي٨مً في جل ٪الى٣لت اإلاٗىىيت مً خا ٫بلى خا ،٫وفي
حكاب ٪الضاللت بحن اإلاؿاٞت واإلا٩انَ .ظٍ بٌٗ ٖىانغ ؤلاي٣إ في ٦خاب الخدٟت ،و٢ض ا٦خٟيذ بمضاعؾت بٌٗ الىماطط بن ٖلى
مؿخىي اإلا٩ىهاث اللٟٓيت ؤو ٖلى مؿخىي اإلا٩ىهاث التر٦يليت ،وؤلخ٣ذ بها ما اؾخ٣ام لي مً بي٣إ مٗىىر ،وٖلى عؤر ال٣اثل» :بن
الىو هضاء ،وال٣غاءة ؤن جلبي الىضاء«" " وبدهى ٫الخلبيت٢ ،ض يدهل الاهٟٗا ٫باألزغ اإلا٣غوء ،ختى وبن ٧ان َظا ألازغ اإلا٣غوء،
يسً٘ للمؿت الؿلُت الترازيتٞ ،اإلا٣امت بيذ ٖهغَا ،ووؾاثل الخٗبحر ٞحها ،ظاءث مً باب طو ١الٗهغ ،وميىالث مبضٖيه
اإلاخىٟ٢ت ٖلى اإلاهاعاث اللٛىيت الخاملت لضالالث الىو بٗمي ٤ؤبٗاصٍ.
ملازض ومطاحع
ّو
 -1ؤخمض اإلا٣غر ،ؤػَاع الغياى في ؤزباع ٖياى ،الجؼء ألاو ٫يبُه ّو
وخ٣٣ه وٖلٖ ٤ليه:مهُٟى الؿ٣ا،ببغاَيم ألابياعرٖ،بض
1939م
الخٟئ قلبي،ال٣اَغة،مُبٗت لجىت الخإلي ٠والترظمت واليكغ،الؿىت
ٖ -2بض اإلال ٪مغجاى،ؤ-ر صعاؾت ؾيمياثيت ج٨ٟي٨يت ل٣هيضة "ؤيً ليالر" ،صيىان اإلاُبىٖاث الجامٗيت ،بً ٖ٨ىىن،
1992
الجؼاثغ،
 -3مسخاع ّو
1997
خباع ،الكٗغ الهىفي ال٣ضيم في الجؼاثغ،بي٣اٖه الضازلي ووْيٟخه،صيىان اإلاُبىٖاث الجامٗيت،وَغان
1986
ٞ -4غصيىان صر ؾىؾحر ،مدايغاث في ألالؿييت الٗامت ،جغظمت يىؾٚ ٠اػر ،مجيض ههغ ،اإلااؾؿت الجؼاثغيت للُباٖت،
1985
 -5ؤخمض مسخاع ٖمغ ،صعاؾت الهىث اللٛىرٖ ،الم ال٨خب ،ال٣اَغة ،الُبٗت الشالشت ،الؿىت
1988
 -6ؾيض ُ٢ب ،الخهىيغ الٟجي في ال٣غآن ،صاع الكغو ،١بحروثَ ،بٗت
ٖ -7بض ال٣اصع ّو
1999
َجي ،هٓغيت ؤلابضإ في الى٣ض الٗغبي ال٣ضيم،صيىان اإلاُبىٖاث الجامٗيت،بً ٖ٨ىىن،الجؼاثغ،
1985
 -8يمجى الٗيض ،في مٗغٞت الىو ،ميكىعاث صاع آلاٞا ١الجضيضة ،بحروث ،الُبٗت الشالشت،
-9ألاػَغ ػهاص ،صعوؽ في البالٚت الٗغبيت هدى عئيت ظضيضة ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي ،الضاع البيًاء ،بحروث ،الُبٗت ألاولى،
1992
الؿىت
1988
 -10الخُيب ال٣ؼويجي ،ؤلايًاح في ٖلىم البالٚت ،صاع بخياء الٗلىم بحروث الُبٗت ألاولى
 -11عيمىن ّو
1981
َدان ،ألالؿييت الٗغبيت ،الجؼء ألاو ،٫صاع ال٨خاب اللبىاوي ،بحروث ،الُبٗت الشاهيت،

ٔ -حسْب الواد ،من قراءة "النشأة" إىل قراءة "التقبل" رللة فصول ص ٘ٔٔ
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ٖ-12بض هللا عاظ٘ ،بييت ال٣هيضة اإلاٛغبيت اإلاٗانغة ،الكهاصة والاؾدكهاص ،الجؼء ّو
ألاو ٫ميكىعاث ٖيىن ،الضاعالبيًاء،
1987
الُبٗتألاولى
 -13مدمض بً ميمىن الجؼاثغر ،الخدٟت اإلاغييت في الضولت الب٨ضاقيت في بالص الجؼاثغ اإلادميت ،ج٣ضيم وجد٣ي ٤مدمض بً ٖبض
1972
ال٨غيم الجؼاثغر،الكغ٦ت الىَىيت لليكغ الخىػي٘ ،الجؼاثغ ،الُبٗت ألاولى الؿىت
ٖ-14بض ال٨غيم الىاٖم ،في ؤ٢اهيم الكٗغ(ؤلاي٣إ)،ؾلؿلت الضعاؾاث ألاصبيت واللٛىيت ،مُاب٘ صاع الٗلم ،صمك ،٤الُبٗت
1991
ألاولى،
ُت
1976
-15اإلآٟغ بً الًٟل الٗلىر ،هًغة ؤلاٚغيٌ في ٌدهًغة ال٣غيٌ،جد٣ي:٤ههى ٖاع ٝالخؿً،صمك،٤مُبٗت َغبحن،
1994
-16ممضوح ٖبض الغخمً ،اإلاازغاث ؤلاي٣اٖيت في لٛت الكٗغ ،صاع اإلاٗغٞت الجامٗيت ،ؤلاؾ٨ىضعيت،
-17مدمض مٟخاح ،جدليل الخُاب الكٗغر ،اؾتراجيجيت الخىام ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي
1992
الضاع البيًاء ،بحروث ،الُبٗت الشاهيت ،يىليى،
1992
اؾتراجيجيت الخىام ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي الضاع البيًاء ،الُبٗت الشالشت،
ٖ-18بض ال٣اَغ الجغظاوي ،ؤؾغاع البالٚت في ٖلم البيان ،جصخيذ وحٗلي ٤الؿيض مدمض عقيض عيا ،ميصخئ اإلاىاع ،صاع اإلاٗغٞت،
بحروث ،لبىان ،ؾىت الُب٘ ٚحر واعصة
1987
-19جىصوعو ،ٝالكٗغيت ،جغظمت ق٨غر اإلابسىث وعظاء بً ؾالمت ،صاع جىب٣ا ٫لليكغ ،الضاع البيًاء ،الُبٗت ألاولى،
1983
-20جامغ ؾلىم،هٓغيت اللٛت والجما ٫في الى٣ض ألاصبي ،صاع الخىاع ،ؾىعيت ،الُبٗت ألاولى،
املجالت:
1980الهاصعة ًٖ وػاعة ؤلاٖالم والش٣اٞت ،الجؼاثغ
-1ؤبى ال٣اؾم ؾٗضهللا ،مجلت الش٣اٞت،الٗضص،58الؿىت الٗاقغة،
.1996
-2جامغؾلىم ،الاهؼياح الهىحي الكٗغر ،مجلت آٞا ١الش٣اٞت والترار ،ؤلاماعاث الٗغبيت ٖضص،13ؾىت
-3خؿحن الىاص ،مً ٢غاءة "اليكإة" بلى ٢غاءة " ّو
الخ٣بل" مجلت ٞهى(٫مدىع ألاؾلىبيت) ،الهيئت اإلاهغيت الٗامت لل٨خاب ال٣اَغة
ّو
1984
اإلاجلض الخامـ ،الٗضص ألاو،٫
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كىضة الـطوسخي في ضواًة "الحطٍم" ملحمس زً
ألاػحاشة .ظضوقي عالُة ،حامعة حؼِبة بً بىعلي .الجعائط

امللخم:
حٗض عوايت الخغي ٤مً ؤَم الغواياث التي ّو
ّو
٢ضمها الغواجي الجؼاثغر مدمض صيب؛ الؾيما في مغخلت ؾٗذ ٞحها ّو
٧ل ألا٢الم
بلى بي٣اّ الغؤر الٗام الىَجي والضولي ،مً ؤظل الالخٟا ٝخى ٫الً٣يت الجؼاثغيت وزىعتها ّو
اإلآٟغة ،بط ٦خب الغوايت
ٖكيت اهضالٕ زىعة هىٞمبر اإلاجيضة ،و٧اهذ بمشابت بٖالن ًٖ ألاويإ اإلاؼعيت؛ لؤللم واإلاأسخي التي ؤنبذ الكٗب
ّو
٧ل الخ٣ى ١واإلامخل٩اث ،ومىٗه للجؼاثغيحن مً ّو
وحؿلُه ٖلى ّو
الجؼاثغر يٗيكها ّو
ؤر
ظغاء اؾخٗماع ٞغوؿا الٛاقم للجؼاثغ
صٞإ ًٖ ؤهٟؿهم ؤو ًٖ وَجهم وؤعيهم.
جهىع الغوايت ٖضصا مً اإلاكاَض؛ ّو
ّو
وج٣ضم بقاعاث بلى ال٣اعت خى ٫ما ٧ان يٗيكه الكٗب الجؼاثغر ،وخى ٫اإلاٗاملت
ّو
ّو
يسهه بها الاؾخٗماع الٟغوسخي ٩ٞاهذ ّو
٧ل اإلاأسخي وآلاالم والايُهاصاث التي يٗاوي مجها
الؿيئت واللكٗت التي ٧ان
ّو
الجؼاثغيىن هديجت جغ ٝوعٞاَيت اإلاؿخىَىحن ألاوعبيحن ،و٢ض ع٦ؼ الغاور ؤخضار الغوايت خى ٫الٟالخحن وما ٧اهىا يٗاهىهه
ّو
ظغاء اهتها ٥ؤعايحهم ومؼاعٖهم وظهىصَم مً ِ٢بل َاالء اإلاؿخىَىحن الظيً وٞضوا مً ٧ل خضب ونىب.
ّو
ّو
وللخم ً٨مً جدضيض نىع ٞغوؿا في عوايت مدمض صيب " الحطٍم" يخم ّو
الخضعط ٖبر نىع جغجب و٣ٞا لىىٕ الدؿلِ؛ بضايت
ّو
باإلاؿخىَىحن ألاوعبيحن ،زم بالؿلُت الٟغوؿيت الاؾخٗماعيت ؤو الخ٩ىمت الٟغوؿيت؛ خيض يمشل اإلاؿخىَىحن مال٥
ألا اضخي ،وؤعباب الٗمل ويمشل الؿلُت ٞغ ١الكغَت ّو
والضع ٥الٟغوؿيحن ،وعؤر مدمض صيب لهاالء ٧ان ٖلى ؤلؿىت ٖضص
ع
ّو
ّو
مً الٟالخحن واإلاؼاعٖحن ،وبٌٗ اليؿىة مً ال٣غيت ،وَىا ٥مىا ٠٢جسو ؤعاء بٌٗ اإلاىالحن للؿلُت والٗمالء
الخىام لضحها.
ّو
ومٗٓم الهىع في عوايت الحطٍم ،جسـغط ًٖ بَاع الىن ٠لؤلما٦ـً وألاػمىـت لتر٦ؼ ٖلى الصخهياث الٟغوؿيت،
باؾخصىاء م٩اهحن مدضوصيً؛ َما بيىث بٌٗ اإلاؿخىَىحن ّو
والسجً الٟغوسخي ،وما ٖضا طل ٪ؤما ً٦ومؼاعٕ ظؼاثغيتُ ،تمل٪
للٟالخحن .
اليلمات املـحاحُة
الهىعة ألاصبيت ،عوايت الخغي ،٤الاؾخٗماعٞ ،غوؿا  ،مدمض صيب ،اإلاؿخىًَ ،الؿلُت ،ألالم.
 - 1كىضة املؼحىًىحن ألاوضبُحن في الجعائط مً دالٌ ضواًة "الحطٍم":
ّو
يٗض اإلاؿخىَىىن ألاوعبيىن الظيً ؤجىا مً ٧ل هىاحي ؤوعبا؛ بإظىاؾـهم وصياهاجـهم اإلاسخلٟت ،بٗاصاتهم وؤزال٢هم اإلاكيىت
ّو
الٟئت ال٨بري التي جم٨ىذ مً زاللها ٞغوؿا مً بؿِ هٟىطَا ٖلى الجؼاثغ ،واهتها ٥خ٣ى ١الٟالخحن والؿ٩ان
ألانليحن؛ خيض ٧اهذ تهض ٝبلى حٗمحر ألاعى الجؼاثغيت بؿ٩ان ٞغوؿيحن وؤوعبيحن ُتيسًٗىن ؤَل البلض ويؼعٖىن بيجهم
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ز٣اٞت ولٛت يازغون بها ٖلحهم ،بد٨م الازخالٍ بهم ومٗاقغتهم في ٧ل اإلاجاالث؛ ْن
ٞاؾ ْنخىلىا ٖلى ٧ل ما ٧ان يمل٨ه َاالء،
مً ؤعاضخي ومؼاعٕ وبؾُبالث وخيىاهاثّ ،و
وخىلىَم بلى ٖبيض يٗملىن في ؤعايحهم صون ؤظىع جدىاؾب م٘ الجهض اإلابظو٫
في جدىيل ألا اضخي بلى ّو
ظىاث ٞإنبدذ خياتهم حؿيُغ ٖلحها آلاالم وألاخؼان إلاا حٗىيه ألاعى للٟالخحن ،وللجىٕ واإلاغى
ع
الظر ؤنبذ ّو
يتهضص ٖاثالتهم.
ل٣ض ّو
نىع مدمض صيب ٞئت اإلاؿخىَىحن الٟغوؿيحن بإبك٘ الهىعّ ،و
ؤخـ مً زاللها بأالم الٟالح٩ٞ ،اهذ هٓغجه في طل٪
حكمل نىع ماصيت ألظؿامهم وَيئاتهم ٦ما حكمل ؤزال٢هم ومٗامالتهم للجؼاثغيحن.
* كىضة املؼحىًىحن ألاوضبُحن عىس كسومهم بلى الجعائط:
ُت
ّو ُت
في عوايت الخغي ٤جدباص ٫ؤَغا ٝالخضيض ،وجخ٣اؾم الخىاع ّو
ٖضة شخهياث٧ ،لها جٓهغ عؤيا ؤو جبضر مىٟ٢ا ،و٢ض ٧ان
للغاور ههيب في ؾغص بٌٗ ألاخضار ،خيض يؿغص في بضايت الغوايت ّو
٢هت اإلااضخي اإلاجيض الظر ٧اهذ جديا ٞيه ؤنىاث
٧ل شخيء ،وؤنبدذ ّو
ظؼاثغيت مؿاإلات)ٞ ، (1حها ملى ٥وٞغؾان ،ول ً٨بمجيء الاؾخٗماع الٟغوسخي ّو
حٛحر ّو
الجىت الخًغاء
ّو
ّو
جضوـ بإ٢ضام اإلاؿخىَىحن ،الظيً ّو
اؾدبضوا
يهىعَم مدمض صيب في الغوايت ،بط يه ٠خالتهم التي ظاءوا ٖلحها ،و٦ي٠
ّو
واؾخٛلىا ألاعاضخي ،و٦ي ٠ؤنبدىا اليىم ّو
يتربٗىن ٖلى ؤمال ٥وَ٨خاعاث مً ألاعاضخي >> ؤلى ٝاله٨خاعاث مً ألاعى
٧اهذ جهحر مل٩ا للمؿخىًَ الىاخض مً الٟغوؿيحن ،وَاالء اإلاؿخىَىىن ظميٗا ؾىاء :ل٣ض ونلىا بلى َظٍ البالص
بإخظيت مش٣ىبت وٗالها .بن الىاؽ َىا ٥ال يؼالىن يظ٦غون الخالت التي ٧اهىا ٖلحها خحن جىاٞضوا بلى َظٍ البالص وَاَم
آلان يمل٩ىن مؿاخاث مً ألاعى ال ّو
حٗض وال جدعخى .وؾ٩ان بجي بىبالن في ؤزىاء طل ٪جُ٣غ ؤظؿامهم ٖغ٢ا وصما مً
ؤظل ؤن يؼعٖىا ُٗ٢ت نٛحرة مً ألاعى ظيال بٗض ظيل<<) ،(2جل ٪هي بطن الخالت اإلاؼعيت التي ونل ٖلحها اإلاؿخىَىىن
بلى الجؼاثغ.
ّو
٧اهذ ؤَضا ٝاإلاؿخىَىحن الٟغوؿيحن في ال٣ضوم بلى َظا البلض جتر٦ؼ ٖلى الاؾديالء ٖلى ألاعاضخي الؼعاٖيت واإلامخل٩اثٞ ،هي
ّو
ّو
ّو
واإلادكغصيً ،يمؤلَم خ٣ض
الجىت التي وٖضتهم بها الؿلُت الٟغوؿيت ،والتي ٧اهذ بمشابت بٚغاءاث ،بط ٧ان َاالء مً قظاط آلاٞا١
ّو
بال ُت
ّو
ّو
يهىعَم ألاصيب بىٗا ٫مش٣ىبت ،ومالبـ باليت بجىٕ وَم٘ لم ْنيغ ِو ٍِ ال٣ليل مً
الٟخاث
باَجيٞ ،لم يتر٧ىا للجؼاثغيحن
وظك٘
ّو
والدؿلِ ٖلى الكٗب اإلاٛلىب ٖلى ؤمغٍ ،خيض اه٣لبذ خياجه عؤؾا ٖلى ٖ٣ب.
ألاعاضخي ،بل جماصوا في َلب اإلاؼيض للؿِ الىٟىط
ُت ّو
وسخغ َى وؤعيه وٖاثلخه لخضمت اإلاؿخىًَ الٟغوسخي الجك٘.
* كىضة اػحؼالٌ املؼحىًىحن ألضاضخي وممحليات الجعائطٍحن:
ّو
يهىع مدمض صيب في عوايت الحطٍم اإلاؿخىَىحن الٟغوؿيحن في ؤبك٘ الهىع الاؾخٛالليت لخ٣ى ١الٟالخحن وؤعايحهم،
ّو
ختى ؤنبدىا َم ؤَل البلض ،والٟالخىن يكٗغون بٛغبت في ؤعيهم ،بط ظاء طلٖ ٪لى لؿان بخضي شخهياث الغوايت
وَى ابً ؤًىب؛ قيش َغم ،عظل ناص ١ال٣لب ،قهم شجإ ،نغيذ اللؿان ،ال يضاًَ وال يضاجي٢ ،اؽ ونلب) (3خيض
يغَ ٌٞظا ألازحر ججاوػاث اإلاؿخىَىحن في الجهب والاؾخٛال ،٫بط ي٣ى >> : ٫ؤلؿىا ٧األظاهب في بالصها؟ وهللا ّو
بهجي ّوؤحها
) (1ديب ،زلمد  ،احلريق  ،تر :فارس غصوب ،اجلزائر ،منشورات  ٕٓٓٚ ،ANEPص .ٖٜ
) (2ادلصدر نفسو ،ص ٕ.ٙ
) (3ديب ،زلمد  ،احلريق  ،ص .ٖٜ
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ّ ٫و
بال ما ّو
ؤ٨ٞغ ٞيه وؤقٗغ به٦ ،إهىا هدً ألاظاهب ،و٦إن ألاظاهب َم ؤَل َظٍ البالص بجهم بٗض ؤن مل٩ىا
الجحران  ،ال ؤ٢ى
ّو
٧ل زغواث ؤعيىا ،يغون ؤن مً واظبهم ؤن يدملىا لىا الب ٌٛوال٨غاَيت .صخيذ بجهم يٗغٞىن ٦ي ٠يؼعٖىن ،لؿذ
ؤ٦ىا هٟلخها باإلادغار ؤم ّو
ؤماعر في َظا .ول ً٨طل ٪ال يىٟي ؤن َظٍ ألا اضخي ؤ اييىا .ل٣ض اهتزٖذ مىا ؾىاء ّو
٦ىا ال هٟلخها
ع
ع
البخت .وَم آلان بٗض ؤن اؾخىلىا ٖلى َظٍ ألاعاضخي ؤعاييىا ،يسى٣ىهىا زى٣ا ،ؤال حٗخ٣ضون ؤهىا ٦مً ؤصزل بلى سجً
وؤمؿ ٪بسىا٢ه؟ ؤنبدىا ال وؿخُي٘ ؤن هدىٟـ<<)ٖ ،(4لى لؿان ابً ؤًىب ظاء مدمض صيب بهىعة واضخت اإلاٗالم ًٖ
ّو
ّو
مؿخٛلىن مىته٩ىن يداولىن ؤزظ ّو
٧ل شخيء
اإلاؿخىَىحن الٟغوؿيحن الظيً اؾخٛلىا ألاعاضخي واهتزٖىَا مً ؤصخابهاٞ ،هم
مً ؤَل البلض ،ختى يهبدىا َم ؤَله ألانليحن ،وطل ٪بتهميل الجؼاثغيحن وحٛغيبهم في ؤعايحهم ،يٗاوي بً ؤيىب بزغ
طل ٪مً ؤلم هٟسخي باَجي ججاٍ َظا الاؾدبضاص وَى بظلّ ٪و
يٗبر ًٖ ؤلم الجؼاثغ ّو
٩٦ل ،قٗب ٧ان ّو
خغا ؤنبذ يٗاوي مً
ّو
يدـ بإهه في سجً لٓلمخه ويمؿ ٪الٟغوؿيىن ٞيه بسىا٢ه ٞتزو ٫بظل٢ ٪ضعة الجؼاثغر ٖلى
ويالث الٓلم والُٛيان
ّو
الخىٟـ.
ّو
ويًي ٠ابً ؤًىب ٢اثال >> :في ّو
٧ل يىم يىتزٖىن ُٗ٢ت مً لخم ؤظؿاصهاٞ ،ما يب٣ى في م٩ان اللخم اإلاىتزٕ بال ظغح
ٖمي ٤ججز ٝمىه خياجىا .بجهم يميخىهىا ببِء <<) ،(5وَى بظلّ ٪و
يٗبر ًٖ الٗال٢ت الىَيضة التي جغبِ الٟالح بإعيهٞ ،هي
ّو
ّو
ؤعى حك٩ل ظؼءا مً ظؿضٍ هي ُٗ٢ت لم جىتزٕ بال بال٣ىةٗٞ ،ال٢ت الٟالح بإعيه ٖال٢ت ٢ىيت ،ال يم ً٨ؤن يؿاوم ٞحها
(.)6
باٖخباعٍ ٢ض وعثها ًٖ ؤظضاصٍ ،وبهظا يٗخبر هٟؿه ظؼءا مجها ،ووظىصٍ مغجبِ اعجباَا مخيىا بمل٨يت ألاعى
ّو
واإلاؿخىَىىن بظل ٪ظالصون مخىخكىن ال عخمت في ٢لىبهم ،يجبرون الىاؽ ٖلى الخىاػ ًٖ ٫ؤعايحهم ،وَم بظل٪
يجبروجهم ٖلى الخىاػ ًٖ ٫ؤظؿاصَم التي ججز ٝمجها خياتهم وؤعواخهم.
وفي خىاع آزغ بحن ٞالخحن َاؿمي و بازًسوؾ بقاعة نغيدت بلى ُتظغم اإلاؿخىَىحن الٟغوؿيحن في اؾديالءَم ٖلى ّو
٧ل
اإلامخل٩اث بط ي٣ى ٫بازًسوؾ (الكيش الهغم الظر لم يٗض في م٣ضوعٍ الٗمل ٦ما ٧ان في الؿاب:)٤
>> ...وبهما الظر زى٣جي ؤجهم يؿخىلىن ٖلى ٧ل شخيء...
٣ٞاَ ٫اقمي :
 صخيذ ،بجهم يؿخىلىن ٖلى ٧ل شخيء ... ٧اهذ لي ؤعضخي ،هي ُٗ٢ت نٛحرة مً ألاعى( )...ول٨جها ٧اهذ ؤعضخي ؤها،و٧اهذ لي بهاثمي ،و٧ان لي بظاعر ...و٧اهذ لي ب٣غة نٛحرة مً ؤب٣اع َظٍ البالص (٧ )...ان لي بيذ نٛحر ؤيًا و٦ىذ ؤٖيل خياة
ؾٗيضة م٘ ػوظتي وابىتي الهٛحرة عيم ( )...زم ؤزظ مجي الٟغوؿيىن ٧ل شخيء.
 -آٍ مً َاالء الٟغوؿيحن<<

)(7

) (4ادلصدر نفسو ،ص ٕ.ٙ
) (5ادلصدر نفسو  ،ص ٖ.ٙ

()6

يوسف األطرش ،ادلنظور الروائي عند زلمد ديب ،اجلزائر ،منشورات اٙباد الكتاب اجلزائريْب ،ٕٓٓٗ ،صٖٗٔ.

) (7ديب ،زلمد  ،احلريق  ،ص ص ٗ.ٚ٘ ،ٚ
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ل٣ض ٧ان بازًسوؾ وٚحرٍ مً الجؼاثغيحن يىٗمىن بسحراث بلضَم الجؼاثغ ،ويٗيكىن في ٦ى ٠ؤؾغَم ؾٗاصة واَمئىاها،
ّو
الليلي اإلآلم ،بمشابت ّو
الؿاع ١للؿٗاصة وللهضوءّ ،و
صمغ ّو
٧ل شخيء باؾديالثه ٖلى
٩ٞان الاؾخٗماع الٟغوسخي بمشابت الكبذ
٧ل شخيءٞ .إنبذ الجؼاثغر يٗاوي مً ال٣ٟغ والخؼن اللظيً ّو
ّو
حؿلب ٞحهما بؼعٖه للكى ٥في ألاعى الخًغاء.
* كىضة اػحعباز املؼحىًً الـطوسخي للـالح الجعائطي :
لم ي٨خ ٠اإلاؿخىَىىن الٟغوؿيىن باؾخٛال ٫ألاعاضخي واإلامخل٩اث ،بل ّو
خىلىا ؤصخابها بلى ٖبيض ّو
وٖما ٫مًُهضيً،
يسًٗىن ألوامغَم وال يخجغئون ٖلى اإلاُالبت بد٣ى٢هم ،ختى ؤصوى الخ٣ى ١في ػياصة ألاظغ الظر يٟ٨ل خياة ٦غيمت
للٟـالح وؤؾغجه .ل٣ض ؾغص "هىمىـساض"  -قيش عجىػ ُتبترث ؾا٢اٍ لضي مكاع٦خه في الخغب الٗاإلايت ألاولى م٘ الجيل
ّو
الٟغوسخي والٗضيض مً الجؼاثغيحن ّو
اإلاجىضيً بظباعيا)ٖ -(8لى عمط ؤخضار ماييه اإلاجيض ،ماضخي الجؼاثغ ٧لها وجلمؿان
بمضجها و٢غاَا٢ ،غيت بجي بىبالن وؤَلها ،الظيً يٗترحهم خؼن ٖمي ٤الهتها ٥ؤعايحهم >> ،في ؤنىاتهم خىحن عاج٘ ،وجديتهم
جؼزغ بالخغاعة ،ول ً٨الاؾخٗماع يجغح ٖ :يىهه زاثٟت ال ؾليل بلى زالنها مً َظٍ ال٣ؿىة .طلّ ٪و
ؤن اإلاؿخٗمغ
ؤن ٖمل الٟالح مً ّو
اإلاؿخىًَ يغي ّو
خ٣ه جماما ،بل بهه يغيض ؤن ي٩ىن الىاؽ ؤهٟؿهم له<<)ٞ (9جك٘ اإلاؿخىًَ ٦بحر،
ّو
وجمل٨هم ٦ما جمل ٪ألاقياء ّو
اإلااصيت .يغيض ؤلاَاخت بهم ومسر ّو
َىياتهم وجدىيلهم بلى ٦ياهاث حٗمل
يغيض اؾخٗباص الٟالخحن
ُت ّو
ّو
ّو
جخ٩لمُ ،تجإمغ وال ُتج ُّج
غص .و٧ان طل٧ ٪له واضخا مٗلىما لضي ألاصيب ولضي شخهياجه مً زال ٫خىاعاتها التي بضؤث جدلل
وال
الىا ٘٢وج٨ك ٠اإلاؿخىع ،وجُالب بالخ٣ى.١
* كىضة كؼىة املؼحىًً الـطوسخي وظلمه للـالح الجعائطي :
ّو
بخهغٞاتهم
٧اهذ خيـاة الجؼاثغيـيً ٖمىما والٟالخحن زهىنا حٗيؿت خؼيىـت بؿلب ٢ؿىة اإلاؿخىَىحن الٟغوؿيحن
ّو
الٓاإلات ججاٍ ّو
ججلياث َظٍ ال٣ؿىة واإلآالم التي ٧ان ّو
يخٗغى لها
٧ل ظؼاثغر ،وفي عوايت الحطٍم نىع واضخت ًٖ
الٟالخىن ،خيض ٧ان الٟغوؿيىن يىٓغون بلى الٟالح هٓغة صوهيت واهخ٣انيت لُبيٗخه وز٣اٞخه و٣ٞغٍ وقامه ،وَم
الظيً اهته٩ىا ٧ل ممخل٩اجه  ،بط ي٣ى ٫بازًسوؾ مىضخا الهىعة التي يغي بها الٟغوسخي الٟالح ؤو الهىعة التي جدك٩ل
في طًَ الٟالح ًٖ عئيت الٟغوسخي بليه >>:ما ؤ٦ثر ما ّو
يخجىىن ٖلى َظا الٟالح  .الٟالح جيبا٦ ٫ؿالن  ،ل٩ي يٗمل يىما
ّو
يجب ؤن يغجاح ٖكغة ( )...الٟالح عاثدخه ٦غحهت ،وما الٟالح بال بهيمت ،الٟالح ٚ ٔٞلئ ( )...ول ً٨اإلاهيبت ؤن َاالء
الظيً ي٣ىلىن َظا ال٨الم ال يضٖىهىا ؤبضا ّو
هجغب جل ٪الخياة الجميلت .طل ٪ؤجهم يٗيكىن ٖلى ْهىعها ٧ال٣ملَ .ظا َى
الؿلب  ،بن ٧ان زبزها ؤؾىص ،بن ٧اهذ خياجىا ؾىصاءٞ ،ةلحهم يغظ٘ ّو
الؿلب في ؾىاص زبزها وؾىاص خياجىا ظميٗا .ولً٨
ُت
وؤؾٟه
َظا ال٣مل في عؤؾه ؤ٩ٞاع ٖٓيمت .ؤًْ ؤهه في ظمي٘ البالص ٖلى َظٍ الكا٧لت<<) ،(10يىضر ٢ى ُت ٫بازًسوؾ
ّو
َ
ّو
يسو بها اإلاؿخىَىىن الٟالح ٖمىما .وَى الظر يك٣ى ويخٗب في ؤعيه م٣ابل ؤظغ ػَيض ٢ض ال يٟ٨يه ل٣ىث
الىٓغة التي
ّو
ّو
ويجغصٍ مً ّو
ّو
يدؿلِ ٖليه الٟغوسخي ّو
بالخيىاهيت وبالٟٓاْت ،وَى الظر ال يخم ً٨مً
بوؿاهيخه ،يهٟه
م٣ىماث
يىمه،

) (8ادلصدر نفسو  ،ص ص .ٔٚ ،ٔٙ
) (9ادلصدر نفسو  ،ص .ٖٚ
) (10ديب ،زلمد  ،احلريق  ،صٖ٘.٘ٗ ،
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ّو
اإلاخجبر ،يهٟهم ألاصيب بال٣مل الظر يمخو ّو
ّو
واإلاى٨ض الظر ّو
ّو
ؾىص الخبز
الضماء
الٟغوسخي
الالخٟاث بلى هٟؿه زضمت لٛحرٍ
والخياةٞ ،الٟغوسخي َى ؤنل حٗاؾت الٟالح وق٣اثه في َظٍ الخياة.
ّو
وي٣ضم مدمض صيب نىعا إلاؿخىَىحن ٞغوؿيحن في الغوايت .جٓهغ نٟاتهم ٧ل مٗاوي ال٣ؿىة والٓلم والبروصة ججاٍ
الٟالح الجؼاثغر ،وَم :مؼُى ؤوػؼد ،مؼُى ماضهىغ ومؼُى ؿُاض.
* كىضة مِؼى ؤوػؼد :
ّو
يٗض مؿيى ؤوٚؿذ واخضا مً اإلاؿخىَىحن الٟغوؿيحن في الجؼاثغ مً ؤصخاب ألامال ٥واإلاؼاعٕ ،يٗمل لضيه الٗضيض مً
الٟالخحن ،يسًٗىن ألوامغٍ ويمخشلىن ل٣غاعاجه .ل٣ض ٧ان – خؿب الكيش ٧ىمىضاع >> -عظال في الخمؿحن مً ٖمغٍ ()...
٧ان وظهه وَى وظه عظل خؿً الخٛظيت ،يلم٘ قٗغٍ الىعصر ،وٖلى ؾا٢يه ال٣ىيخحن يجشم ظظٕ ٖغيٌ :بن ٦غقه
يُٟذ ٞى ١خؼامه<<) ،(11وهي نٟاث ّو
جضٖ ٫لى الكب٘ ّو
والتر٨ٖ ٝـ الٟالخحن الظيً جبضو وظىَهم مش٣بت ،وؤيضحهم
زكىت ،وٖيىجهم خؼيىتّ ،و
٧ل طل ٪اوٗ٨ـ بيجابا ٖلى اإلاؿخىَىحن اإلاال ٥لؤلعاضخي اإلاؿخٟيضيً مً زحراتها التي يؿهغ
ٖلحها الٟالح الجؼاثغر.
* كىضة  :مؼُى ماضهىغ:
ّو
ومؿيى ماع٧ىؽ َى اإلاال ٪ألانلي للمؼعٖت ،في خحن ّو
ؤن مؿيى ؤوٚؿذ ٌد
و٦يل لضيه ال يغاٍ الٟالخىن بال هاصعا ،بىنىله
ّو
ّو
ّو
بلى ظم٘ الٟالخحن يهمذ و٦يله ،خيض الخ ٠الٟالخىن خى ٫ظشت ٞالح يٗمل لضي مؿيى ماع٧ىؽ ،تهكمذ ٖٓامه بزغ
ّو
ٖمله بألت الخهاص ،بط ٖل ٤بها ولم يخم ً٨مً الخملو مً مٟانلها الٟىالطيت) ،(12و٢ض اؾخضٖذ الخاصزت خًىع
الؿيض ماع٧ىؽ ،الظر عاح يُلب مً الٟالخحن ؤلاؾغإ بلى الٗمل باللٛت الٗغبيتٞ ،ال شخيء حهمه ؾىي اؾخمغاع الٗمل
ؤما خؼن الٟالخحن ٖلى ؤزحهم ٞهغاء( ،)13ل٣ض ٧ان مؿيى ماع٧ىؽ يداو ٫ببٗاص الٟالخحن ختى ال يكغخىن ّو
للضع ٥الخاصزت
ّو
ّو
ويخم ً٨مً جلٟي٣ها ٦يٟما يكاءٞ ،إمغَم بالٗىصة بلى الٗمل وبال زهمذ ؤظىع الؿاٖاث الًاجٗت) ،(14وجبضر َظٍ
٢ضمها ألاصيب للمؿخىًَ الٟغوسخي ٦ظبه وجؼييٟه للخ٣اث ٤بةبٗاص الكهىص ًٖ ّو
الهىعة التي ّو
الضع ٥مً ظهت؛ ٦ما جبضر
للغاختٞ ،هى ال يغضخى بالخ٩اؾل والخساط ٫الؾيما ّو
الؿماح ّو
خغم الٟغوسخي ٖلى الٗمل صون ّو
بإيت ؾاٖت ّو
وؤن طل ٪الٗمل
ُتي ُّج
ضع ٖليه ؤعباخا َاثلت.
وي٣ضم ألاصيب نىعة لهيئت مؿيى ماع٧ىؽ وهبظة ًٖ ؤنله وؤؾغجه ٞهى طو ؾـا٢حن ٢هحرجحن عجيلخحن ،وطا ّو
ّو
زضيً
نٛحريً) ،(15وَى >> ؾيض مً ٦باع ّو
الؿاصةٞ ،هى هليل ؾليـل ؤؾغة مً اإلاؿخٗمغيً ،بهه بالضم والثراء ابً ٖم ٖضص مً
)(16
الؿاصة اإلاكهىعيً َم ؤصخـاب مؿاخاث قاؾٗت مً ألاعاضخي ووعزتها<<.

) (11ادلصدر نفسو ،ص .ٔٓٙ
) (12ادلصدر نفسو  ،ص ٘ٓٔ.

( )13حنون ،عبد اجمليد  ،صورة الفرنسي يف الرواية ادلغربية ،اجلزائر  ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،ص.ٕ٘ٛ

) (14ديب،زلمد ،احلريق  ،ص .ٔٓٚ
) (15ديب ،زلمد  ،احلريق  ،ص .ٔٓٚ
) (16ادلصدر نفسو  ،ص .ٔٓٛ
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ُت
نىع مدمض صيب اإلاؿخىًَ الٟغوسخي َ
ل٣ض ّو
ألاعى ،بهىعة جبضر جغٞه وٖيكخه ال٨غيمت ،وممخل٩اجه الكاؾٗت،
مال٪
ِ
ّو
٦ما ّو
ويؿخٛلىن ّو
ٖمالها.
ؤن ؤَله مً اإلاؿخٗمغيً ال٣ضامى الظيً وَئذ ؤ٢ضامهم الجؼاثغ ،يخىاعزىن ألاعاضخي الكاؾٗت
وفي نٟاتهم الجؿضيت جل٧ ٪ل مٗاوي ال٣ؿىة والبروصة ججاٍ الٟالح الجؼاثغر ،بط لم ْن
يٗ ًِ إلاؿيى ماع٧ىؽ مىث الٟالح
ّو
ّو
بال ّو
حؿخمغ الخياة صوهه بهىعة ٖاصيت ،بط ي٣ىٖ ٫مغ بيىه وبحن هٟؿه  >> :لم ّو
ّو
ؤن ٖامال
يدبض ٫شخيء،
بال ٚياب شخيء،
ػعاٖيا ٢ض ٚابٞ ،ى٣و ٖضص الٗما ٫واخضاَ .ظا َى اإلاىث ،وَظا َى ؾلبه  :ؾلبه َاالء الىاؽ الظيً يٗيكىن في
بالصها مؿخٗمغيً ،ما َى مىث ٞالح؟ جمؼ ١وخصخي وؾغي٘ ...زم ال شخيء بٗض طل ،٪وحؿحر ألامىع ٦ما ٧اهذ حؿحر<<)، (17
ّو
ّو ّو
ٞاإلاىث َى ؤنٗب شخيء ي ٠٣اإلاغء ؤمامهّ ،و
ول٨ىه ٖىضما يخٗل ٤بالجؼاثغرٞ ،ةن الٟغوسخي ٚحر مبا ٫وال مخإزغ بال بما ٢ض
ّو
يُٗل طل ٪مً ؤمىعٍ ومىاٖيضٍ.
* كىضة مؼُى ؿُاض:
ومؿيى ؿُاض َى ناخب اإلاؼعٖت التي ٧ان يٗمل بها بازًسوؾ ،خيض يهٟه َظا ألازحر  -إلاا ٗٞله به َى وٖاثلخه-
ّو
والٓلم ْن
بهٟاث جبرػ ّو
الظيً ّومحزا اإلاؿخىَىحن ٖمىما ،خيض ي٣ى ٫باصيضوف >> :عمىا بىا بلى الخاعط ؤها
٧ل مٗاوي ال٣ؿىة
وػوظتي وؤوالصر وما همل ٪مً ؤمخٗتّ ،و
بن ابىتي ال٨بري عيم التي صزلذ ٖامها الؿاصؽ ٖكغ٧ ،اهذ حٗمل زاصمت في مجز٫
ّو
مؿيى ٞياع ل٣اء بَٗامها ٞدؿب ،ول٣ض ْلذ حٗمل في مجزلهم ؾذ ؾىحن ،زم مغيذٞ ،ما ٧ان مً مؿيى ٞياع بال ؤن
َغصَاٚ ،حر م٨خ ٠بإهه ؤعَ٣ها بالٗمل ،وماجذ بٗض طل ٪ب٣ليل وؾإلجي َل ٖىضر ابىت ؤزغي ؤ٢ضمها بليهّ .وؤما ؤها ٣ٞض
بلي بإر ٖملّ ،وبهه ي٣ى٢ ٫ض َغمذ<<) .(18ل٣ض ّو
َ
ع ٌٞؤن يٗهض ّو
اوٗضام عخمت
نىع باصيضوف مٗاملت مؿيى ٞياع له،
يؿخٛل ّو
ّو
٧ل ما َى خيىر وظاص في ٖمـله ،ول ً٨إلاج ّوـغص اإلاغى ؤو الخٗب ؤو الهغم،
اإلاؿخىًَ الٟغوسخي بالجؼاثغيحن ،بط
يغمي به بلى الخاعط صون ّو
ؤر حٗىيٌ ؤو ج٣ضيم ألبؿِ الخ٣ى .١ل٣ض ٧ان اإلاؿخىَىىن ٢ؿاة ال٣لىب ،باعصر ألاٖهاب
خب الظاث ّو
الغخمت ،يخٛلٛل في هٟىؾهم ّو
مىٗضمي ّو
والؿعي مً ؤظل الاعج٣اء بها ٖلى خؿاب آلازغيً ؤو الجؼاثغيحن الظيً
ال يكٗغون ججاَهم بإر ٢يمت بوؿاهيت.
٧ل ما ّو
وفي الغوايت نىعة ؤزغي لبروصة مكاٖغ اإلاؿخىَىحن ججاٍ ّو
حهم الٟالح وؤوياٖه الؾيما جل ٪التي جخٗل ٤بالخغي ٤الظر
ًا
ؤ٧لذ هحراهه بيىث اإلاؼاعٖحن وؤ٧ىازهم الهٛحرة خيض لم يبض ُّج
ٞغوسخي خؿغة ؤو ؤإلاا إلاا ِلخ ٤باإلاؼاعٖحن ،بط >> ٧ان ٖضص مً
ؤر
ٍت
اإلاؿخىَىحن الٟغوؿيحن يٟ٣ىن نامخحن٧ :اهذ وظىَهم جهُب ٜبالخمغة مً لخٓت بلى لخٓت ؤمام الخمإ الىاع اإلاهتز ،وؤطعٖهم
ّو
مخضليت ،وفي ؤيضحهم بىاص٦ ١بحرة ي٣بًىن ٖلحها(٧ )...ان اإلاؿخىَىىن الٟغوؿيىن يل٣ىن ٖلى َظا الٟغي ٤مً الٟالخحن هٓغاث
باَخت وْلىا ظامضيً في م٩اجهم ٦إجهم ٦خل مً حجغ الهىان <<)ّ . (19و
يهىع بظل ٪مدمض صيب بغوصة اإلاؿخىَىحن الٟغوؿيحن في
ّو ّو
خحن ٧اهذ ّو
الىحران ّو
ّو
حهخم بال بمهالخه الخانت ،وال ؤَميت للٟالح و ال ٢يمت له في
ٞالٟغوسخي ال
جخإجج و٢لىب الٟالخحن جدتر،١
يخٗغى له ال يؿاور في هٓغٍ ّو
الخياةّ ،و
و٧ل ما ٢ض ّو
ؤر اٖخباع.

) (17ادلصدر نفسو  ،ص .ٜٔٓ
) (18ادلصدر نفسو  ،ص .ٔٚٚ ،ٔٚٙ
) (19ديب ،زلمد  ،احلريق  ،ص ص .ٔٛٔ ،ٔٓٛ
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* كىضة لؼىء ؤدالق املؼحىًً الـطوسخي:
يخمحز اإلاؿخىًَ الٟغوسخي بهٟاث صميمت مً خيض مٗاملخه للٟالح الجؼاثغر ،بط ّو
ّو
يٗض ٢اسخي ال٣لب ،باعص اإلاكاٖغْ ،اإلاا
ّو
ّو
يخٗل ٤بإزالَ ١ظا ألازحر ،خيض ّو
يهىع ألاصيب ٖىانغ
مخىخكا ،مؿدبضا مؿخٛال للُا٢اث الخيت ،وَىا ٥ظاهب آزغ
مً شخهيخه اإلاٗىىيت ،في م٣اَ٘ ّو
مخٟغ٢ت مً الغوايت.
ًا
وخب اإلااّ ٫و
يه ٠مدمض صيب اإلاؿخىَىحن الٟغوؿيحن ٖلى لؼان بازًسوؾ بالخٗاؾت والك٣اء ّو
خبا ظما ،صون بُٖاء
٢يمت ؤو اٖخباع لل٣يم ؤلاوؿاهيت ،خيض ي٣ى ٫في خىاع له م٘ َاقمي:
ًا
>> َ -م الظيً ّويضزغون ماال.
 َبٗا... وما يى٩ٟىن يخطخمىن ختى ليدؿاء ٫اإلاغء ؤيً جغاَم يخىٟ٢ىن ًٖ َظا الخطخم. َاالء ألاق٣ياء.. بجهم ّويؿممىن خياة الظيً يٗملىن مً ؤظلهم.
 بجهم ألاق٣ياء خ٣ا يا باصيضوف .)...( -

ّو
ّو
 وَاالء ؤنض٢اء ٢ضماء .ؤزظوا ؤعضخي وبيتي ،وؤزظوا ّو٧ل شخيء ،بهىا هخ٩لم في ؤقياء ال هٟهمها .اإلاا ٫يجٗل الىاؽ ؤق٣ياء.
 ()... يا لهم مً حٗؿاء  ..خحن ال يب٣ى َىال ٪مؿخٗمغونٞ ،ؿي٩ىهىن خ٣ا حٗؿاء<<ّو
خب اإلاـا ،٫نٟت ظك٘ وَم٘ ّو
جدى ٫ؤلاوؿـان بلى ّو
حٗض نٟت ّو
خب الىٟــ وٖضم الاٖترا ٝبد٣ى ١آلازغ ،ق٣اء وحٗاؾت
ّو
زو بها ألاصيب اإلاؿخىًَ الٟغوسخي ،خؿب عؤر الٟالخحن اإلاىته٨ت ممخل٩اتهم.
)(20

وَىا ٥نىعة ؤزغي للٟغوسخي اإلاساصٕ ،الظر يغمي بالهضا٢ت بلى ألاعى ويضوؾها باأل٢ضام ،وَى عؤر ػُس علي في
ّو
بدب ّو
اإلاؿخىَىحن الظيً ُتؤخيُىا ّو
ومىصة الجؼاثغيحن وما ٧ان ّوعصَم بال اؾخسٟاٞا واػصعاء ،خيض ي٣ى >> :٫ي٣يجي ؤهه ما
ّو
مً بلض مً بالص الضهيا ؤخيِ ٞيه ؤهاؽ ّو
باإلاىصة والٗاَٟت اللخحن ؤخيِ بهما الٟغوؿيىن في بالصها٨ٞ .يّ ٠وعص الٟغوؿيىن
ٖلى َظٍ الهضا٢ت التي ٧اهذ -وؤ٢ؿم ٖلى طل ٪بهظٍ ألاعى التي جًمىا آلان – ناص٢ت مسلهت ٦ي٠؟ ّوعصوا ٖلحها
باالؾخسٟا ٝوالاػصعاء بىا .لم يكائوا ؤن يٗاملىها مٗاملت الىض للىض ،بل ٖاملىها في اخخ٣اع هدً ؤهاؽ ه٣يم وػها
للهضا٢ت التي همدًها زالهت ،لظل ٪لم وؿاوم ،بل ؤُٖيىا ؤهٟؿىا في ٚحر جد ،ٟٔوإلاً ؤُٖيىا ؤهٟؿىا؟ ألهاؽ

) (20ادلصدر نفسو  ،ص ٘ ٚوما بعدىا.
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بغَىذ ألايام ٖلى ؤجهم ليؿىا ؤَال للهضا٢تٞ ،هم يضوؾىجها باأل٢ضام ل٣ض ههبىا ؤهٟؿهم آلهت وؤعبابا وؤعاصوا ؤن
)(21
وٗبضَم<<
ل٣ض ؤجاح مدمض صيب الٟغنت للؼُس علي في الخٗبحر ًٖ قٗىعٍ ججاٍ اإلاؿخىًَ الٟغوسخي ،بط ّو
يٗض ػُس علي عظال مدترما في
ّو
اإلاىُ٣ت ،له آعاء هاضجت واٖيتّ ،و
يدبه ؤَله ويإزظون بإخ٩امه ،وما ٧لماجه في طل ٪اإلا ُ٘٣بال لخىييذ نىعة الٟغوسخي الخاثً
للهضا٢ت اإلاا٦غ اإلاؼصعر لل٣يم وألازال ١الغٞيٗت التي يىليه بياَا الجؼاثغر.
ّو
ومما ّويخه ٠به اإلاؿخىَىىن الٟغوؿيىن الخضإ واإلاغاوٚت والىٟا ،١خيض خاولىا اؾخضعاط الٟالخحن اإلاًغبحن بٗغوى
ّو
ٞغصيت ،ومؿاوماث ّو
ؾغيت وحؿىياث و٧لماث مٗؿىلت) (22ول ً٨الٟالخحن ٧اهىا يؿٗىن بلى خلى ٫واضخت ّو
ٖامت وجهاثيت
ومما ّو
ظغاء اخخ٣اع اإلاؿخىَىحن لهم وٖضم اإلاباالة بجهىصَمّ ،و
ألػماث يٗاهىن مجها مً ّو
نىعَم به ألاصيب ؤ٢ىا ٫بًٗهم
للٟالح:
>>  -ؤها نضي ٤للٗغب يا ؤخمض ،حٗا ٫اٖمل .ؤها ؤٖغ ٪ٞوؤهذ حٗغٞجي حٗا ٫يجب ؤن جإ٧ل ويجب ؤن جإ٧ل امغؤج ٪وؤن يإ٧ل ؤوالص.٥
ؤها لؿذ مشل ...ي٣ى ٫اإلاؿخىًَ الٟغوسخي طل ٪ويظ٦غ اؾم مؿخىًَ ٞغوسخي آزغ - .ؤها ؤص ٘ٞؤظىعا ّو
َيبت ،وؤها نضي ٤الـ،(23)<<...
وهي نىعة ّو
جىضر هٟا ١اإلاؿخىًَ الٟغوسخي ومغاوٚاجه ،بط ٧ان ٞيما ؾب ٤يإمغ بالٗمل صون ّوجى ،٠٢وَى اليىم بٗض ؤلايغاب
ّو
يخىؾل بلى الٟالح ليٗمل لضيه وَى يغ ٌٞطل ،٪مداوال بٚغاءٍ وج٣ضيم امخياػاث له ،وجبضو مً ظهت ؤزغي نىعة الٟغوسخي في
ّو
خبه لىٟؿه ختى م٘ بزىاهه الٟغوؿيحن ،بط يؿاوم ٖلى زالٞهمُ ،تويبضر الخٗاون ؤ٦ثر مجهم بإظىع ٢ض حسخ ٠اإلاؿ٨حن الظر
يؿعى إلَٗام ٖاثلت ّو
وؾض عم٣ها.
يخدى ٫اإلاؿخىَىىن ًٖ وظىَهم الؿاب٣تّ ،و
وبمجغص ٢ضوم الكغَت بلى ججم٘ اإلاًغبحنّ ،و
ّو
ويٛحرون ؾياؾتهم م٘ الٟالخحن
بسججهم وحٗظيبهم إلاا عًٞىٍ مً بٚغاءاث ،والٗمل مً ٢بل ،خيض ي٣ى ٫ألاصيب >> :واإلاؿخىًَ الٟغوسخي الظر ٢ا" : ٫
يجب ؤن جإ٧ل امغؤج ٪وؤن يإ٧ل ؤوالص "٥لم يٗض في خاظت بلى ؤلالخاحٞ ،الٟالح الظر ٢ا ٫له اإلاؿخىًَ الٟغوسخي طل٪
ال٨الم َى آلان في السجً<<) (24وفي طل ٪ؤوضر نىعة ًٖ هٟا ١الٟغوسخي ّو
وؤهاهيخه ججاٍ ّو
٧ل مً َم خىله.
* كىضة حلس املؼحىًىحن الـطوؼُحن ّ
امللطبحن مً الؼلٌة:
ّو
يخهغٞىن بإَىائهم وال يسًٗىن ألر ٢اهىن
٧ان للمؿخىَىحن الٟغوؿيحن اإلاضهيحن خٓىة ٖىض الؿلُت الٟغوؿيت،
ٖؿ٨غر ؤو ؾياسخي ،بل ٧اهذ َظٍ ألازحرة جسً٘ لكغوَهم وإلاغامحهم في الاؾخٛال ٫والاؾدبضاص ،الؾيما بٗض ؾ٣ىٍ
الخ٨م ؤلامبراَىعر و٢يام الخ٨م الجمهىعر في ٞغوؿا طاتها.
و٢ض ٧اهذ للٟغوؿيحن اإلاضهيحن مٗامالث ٢اؾيت وخ٣ض صٞحن للجؼاثغر نٛحرا ٧ان ؤم ٦بحرا .وفي الغوايت مّ ُ٘٣و
يهىع طل٪
الغظا ٫يؿحرون في وؾِ الُغيّ ٤و
يغويه حمُس ػطاج ّو
ٖما عآٍ طاث ليلت ،خيض٧ >> :ان ّو
اإلاٗبض ،و٧ان الكاعٕ مٟ٣غا في

) (21ديب ،زلمد  ،احلريق  ،ص .ٕٔٙ
) (22ادلصدر نفسو  ،ص .ٜٔٛ
) (23ادلصدر نفسو  ،ص .ٜٔٛ
) (24ادلصدر نفسو  ،ص ٓ.ٜٔ
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ّو
َظٍ الؿاٖت مً الليل ،لم ي ً٨باصيا ٖلحهم ؤجهم ٖابئىن باإلاُغ ٞاٖخ٣ض خميض زال ٫لخٓت ؤجهم ٖؿ٨غيىن٧ .اهذ
ؤخظيتهم ج٣غٕ ؤعى الكاعٕ ،ا٢تربىا مً ؤخض اإلاهابيذ ٞاهخهلذ ؤقباخهم وجُاولذ ٦شحرا ٢ا ٫واخض مجهم:
 زظ َظا يا ٢ملت.عؤي خميض بك٩ل واضر َظٍ ّو
اإلاغة ،ألاشخام الشالزت يخ٣اطٞىن ٧ال٨غة قيئا بضا له ؤهه َٟل ٞهظا ٧ان يغ٧له ب٣ضمه ،وطا٥
يًغبه ب٣بًت يضٍ ،ؤو بغ٦بخه و٧اهىا يجغوهه ٖلى ألاعى وَى ي٩اص يعجؼ ختى ًٖ ألاهحن ،لم يٗض يمل ٪ال٣ىة ٖلى الجهىى خاو٫
الغظا ٫ؤن يخ٣اطٞىٍ وَم يهيدىن زم ٢ا ٫ؤخضَم:
  ...يا لل٣ظاعة .وعاخىا يجغوهه ٖلى ؤعى الكاعٕ
( )...وظمىا لخٓت نامخحن ٦إجهم ّو
يترصصون ،زم ٢ا ٫ؤخضَم ؾازغا:
 بطا ُٞـ َظاٞ ،هىا ٥مً ؤمشاله ٦شحرون .ماليحن ،ليؿذ الٟئران هي التي يٗؼ وظىصَا في َظٍ البالص.٢ا ٫طل ٪ويغب الهبي اإلاؿخل٣ي ٖلى ألاعى بغٞؿت ٢ىيتٞ ،لم يهغر الهبي ولم يئن وٖاص الغظا ٫الشالزت يٗظبىن مٗا َظا
)(25
اإلاسلى ١الظر ٧ان يبضو ّو
ميخا <<
ّو
ّو ًا
خماال ،لٗب به اإلاؿخىَىىن وٖظبىٍ ٖظابا قضيضا ختى بضا ظشت َامضة ،يغيضون ؤن
ل٣ض ٧ان الهبي ماسر ؤخظيت ؤو
ّو
ي٨يؿىا البالص مً ؤمشاله الظيً يٗخ٣ضون ؤجهم مخُٟلىن ٖلحهم وييؿىن ؤجهم َم خشالت اإلاجخمٗاث ؤل٣ذ بهم ألا٢ضاع
ّو
ّو
جد٨مذ ٞحها ٞغوؿا الٛاقمت ٞإؾ٨ىتهم في بالص ألامان ّو
ومخٗتهم بسحراث ؤَلها ،يغيضون اليىم ؤن يخسلهىا مً
التي
ّو
ويكغصون ،وهي نىعة ّو
ّو
الجؼاثغيحن ،ي٣خلىن يٗظبىن
جىضر ٢ؿىة اإلاؿخىَىحن الٟغوؿيحن ،وخ٣ضَم وم٨غَم وزبثهم،
نٟاث ّو٧لها ّو
جىضخها مٗاملتهم للجؼاثغيحن ألابغياء ،بغٕ مدمض صيب في بيهالها بُغي٣ت حكمئز مجها الىٟىؽ ،وجُب٘ في
ّو
الُاغي اإلاا٦غ ال٣اسخي ال٣لبّ ،و
ألاطَان ّو
وخب الٗبض بإبىاء البلض ٧اهذ بٟٗل الدؿاَالث
٧ل مٗاوي ال٨غٍ لهظا الجيـ
التي مىدتها الؿلُت الاؾخٗماعيت لهمٞ ،ال جداؾبهم ٦ما جداؾب الجؼاثغيحن ،ولهم الهالخياث ال٩املت في ٗٞل ّو
٧ل ما
يدلى لهم.
* كىضة املؼحىًىحن الـطوؼُحن في عُىن ألاًـاٌ الجعائطٍحن:
ّو
ظٗل محمس زً مً عوايت الحطٍمًٞ ،اء ّو
ومخمضهحن ،قيىزا
حٗضصث ٞيه ؤنىاث الجؼاثغيحن؛ ٞالخحن ٢غويحن
وؤَٟاال ،و٢ض ّو
زو َظٍ الٟئت ألازحرة بهىث ٢ى ّور ٖلى لؿان عمط الٟتى اإلاغاَ ،٤الظر بضؤث جخطر له ألامىع ،ووعي
يخمحزون بهٟاث ّو
ألاخضار مً خىله٣ٞ .ض ٧ان َى وٚحرٍ مً ؤبىاء ظيله ّو
مدضصة >> يىٓغون بلى الىاؽ وألاقياء هٓغاث
ٚغيبت ،و٢ض حؿغبلىا بإعصيت ٖخي٣ت مؿخىعة ألا٦مام ٖىض ال٣بًخحن ،واهخٗلىا ؤخظيت ضخمت واؾٗت مً ؤخظيت ّو
الغظا،٫

) (25ديب ،زلمد  ،احلريق  ،ص .ٕٔٙ
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ّو
ّو
واج٣ضث ٖيىجهم ّو
يدؿىلىن بهظا ال٣ضع مً الهغاخت ؤو طا ،٥وبًٗهم يخٗاَى
الؿىصاء (٧ )...اهىا
وشخبذ وظىَهم،
الؿغ٢ت<< ). (26
ّو
جل ٪هي الهىعة التي ّومحزث ؤَٟا ٫جلمؿان ٞترة اخخالٞ ٫غوؿا للجؼاثغ ،وهي نىعة ألبىاء الجؼاثغ ٧لها ،ول٣ض ٧اهذ لهم عئيت

زانت الؾيما بلى ألاوعبيحن خيض >> ٧اهىا يىٓغون بلى الغظا ٫واليؿاء وألاَٟا ٫مً ألاوعبيحن هٓغاث زابختّ ،و
ويخإملىجهم في اهدباٍ
ًا
ؾىا مً ؤٖماعَم ،بجهم بٛغيؼتهم ٧اهىا ّو
يدض٢ىن بغيبت ،بلى جل ٪اإلاالبـ الجضيضة التي يغجضحها ألاوعبيىن
مغ٦ؼ ،يجٗلهم يبضون ؤ٦بر
ويخٟغؾىن في َيئاتهم التي ّو
ّو
جضٖ ٫لى ؤجهم ؤهاؽ لم يٗغٞىا الجىٕ وفي جل ٪الؿٗاصة بالخياة
وبلى ؤظؿامهم الىٓيٟت الصخيدت،
التي ٧اهذ جبضو ٖلى وظىَهم ظميٗا ،وفي الكٗىع بإجهم في مإمً مً ألازُاع ٧اهىا ّو
يخٟغؾىن باللُ ٠والتهظيب والتربيت والضمازت
ّو
التي ٧اهىا يخدلىن بها ٦شياب الٗيض <<) ، (27يىضر مدمض صيب مً زالَ ٫ظٍ الهىعة – في البضايت -خالت ألاَٟا ٫الجؼاثغيحن
ّو
وصختهم وهٓاٞتهم وقبٗهم.
اإلاؼعيت وقٗىعَم الخاص والٗىي ،٠وعئيتهم الشا٢بت بلى ألاوعبيحن مً خىلهم؛ بلى ؤظؿامهم ال٣ىيت
ّو
ّو
نٟاث ٧لها جبضر الٗ٨ـ والخمايؼ الكضيض بحن الٟغي٣حن وما جغ ٝألاوعبيحن بال بؿلب اؾخٛال ٫الجؼاثغيحن ،واهتها ٥خ٣ى٢هم،
٩ٞاهذ هٓغتهم مليئت بالخ٣ض ٖلى طل ٪ألاوعبي ّو
اإلاترب٘ ٖلى ٖغف ال٣ىة والٛجى.
بيىما ٧اهذ هٓغة ألاوعبيحن بلى ألاَٟا ٫الجؼاثغيحن هٓغة زىٖ ٝلى ؤجهم وخىف ليليت ،ؤو ؤقباح زاَٟت ،يسيٟىن بهم
ؤبىاءَم بط >> ٧ان ؤَٟا ٫ألاوعبيحن ٖامت يساٞىن ٢ليال مً الٗغب ،ختى ّو
ؤن ؤَلهم بطا ؤعاصوا ؤن حهضثىَم ٢الىا لهم في
٦شحر مً ألاخيـان :ؤحؿ٨خىن ؤم هىاصر الٗغبي؟<<)ٞ ،(28هظا الخى ٝمً الٗغب وهٓغاجه جالخ٣هم في ٧ل م٩ان٦ ،إجها ّو
تهم
بالهغار في وظىَهم إلاا ؤزظوٍ مجهم ،صون وعي مجهم بد٣اث ٤الاٚخهاب للخ٣ى ١اإلاكغوٖت.
ّو
وي٣ضم مدمض صيب نىعة ؤزغي للٟتى عمط وابً ؤوعبي ّو
يىضر ٞحها الٟغ ١بيجهما مً خيض الُٟىت والظ٧اء .بط ا٢ترب
طاث يىم مً عظل ٞغوسخي وابىه ووٟ٢ا ؤمامهٞ ،كٗغ عمط بسى ٝوزكيت مجهما ،بط َلب الغظل مىه ؤن يغا٣ٞه بلى
الؿى ١لخمل مخاٖه الظر ؾيكتريه بخؿاؽ ٖمغ ٧ان بليٛا ،بخؿاؽ بالٗاع واإلاظلت اختر ١ظؿضٍ ٦مشل الجغح ّو
ول٨ىه
ّو
َ
الٟغوسخي وخمل قب٨ت اإلاكترياث
م٘ طل ٪ؤظابه باإلاىا٣ٞت باللٛت الٟغوؿيت التي ٧ان ٢ض حٗلمها في اإلاضعؾت) . (29جب٘ عمط
مً زًغ وٞا٦هت ومصخى ؤمامه بلى ؤن ونلىا بلى بخضي الٟيالثٞ ،ضزل ٖمغ وجبٗه الغظل وابىه ،ؾإ ٫الغظل ٖمغ ًٖ
اؾمه وٖمل والضٍ وٖمله) .(30و٧ان يجيبه في ّو
مغة بظ٧اء وخؿً ّو
٧ل ّو
جهغ.ٝ
ّو
ّو
وٚبيا يب٩ي ّو
٧ان الابً حان بُحر في مشل ّو
ويخظلل و٧ان ألاب يؿإٖ ٫مغ ُتلحرر ابىه ّو
بال ّوؤهه يبضو مٟٛال ّو
٢ىة
ويترصص
ؾً عمط،
الٗغبي وط٧اءٍ ،الؾيما ٖىضما ؾإله ًٖ ال٨خاب الظر يمؿ ٪به ابىه في مضي بم٩اهيت ج٣ضيمه ٫عمط ،بط ؤظهل الابً بالب٩اء
ّو
وججٗض وظهه ياما ال٨خاب بلى نضعٍٞ ،إظابه ٖمغ:
ّو
>> ٖلى ّو
٧ل خا ٫لً يدؿ٘ و٢تي ل٣غاءجه ،ؤما َى...

) (26ديب ،زلمد  ،احلريق  ،ص ٖٕٔ.
) (27ادلصدر نفسو  ،ص ص ٖٕٔ.ٕٖٕ ،
) (28ادلصدر نفسو  ،ص ٕٖٕ.
) (29ادلصدر نفسو  ،ص ص ٖٖٕ.ٕٖٗ ،
) (30ادلصدر نفسو  ،ص صٖٕ٘.ٕٖٙ ،
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٢ا ٫ألاب :
 َل ؤيذ؟ ّوبن َظا الهبي ؤَيب ٢لبا مىَ ،٪ى ٣ٞحر وم٘ طل ٪ال يغيض ؤزظ ٦خاب ...٪ولٖ ً٨لي ٪في ّو
٧ل ّو
مغة حكخ٩ي ؤن
ع
جخظ٦غ ّو
ؤن َىا ٥ؤَٟاال يٗملىن ،وما خهلىا يىما ٖلى ٦خاب وال ٖلى ّوؤيت لٗبت ؤزغي<<) ،(31وما َض ٝألاصيب مً ج٣ضيم
ّو
َظٍ الخاصزت ،بال لخىييـذ نىعة الٟغوسخي الظر يكيـض بإزال ١الٗغبي مهما ٧ان اقمئزاػٍ له ،وعًٞه إلاؿاٖضجهٞ ،هى
يٗض ؤَٟا ٫الٟغوؿيحن ّو
وال٣ىة البضهيت و٦ظا الٗلم وال٣ضعة ٖلى ال٣غاءة .في خحن ّو
عمؼ للظ٧اء ّو
مضللحن ؤٚبياء ّو
مخظمغيً.
ّو
ليخطر الٟغ ١بحن مً يٗيل ٖيكت ٢اؾيت وؤإلاا ،يٗمل مً
و٢ض ٧اهذ الهىعة ؤبل ٜبٗ٣ض اإلا٣اعهت بحن عمط وحان بُحر
ّو
ّو
ؤظل الخهىٖ ٫لى ل٣مت الٗيل ،بسحر الخياة وؤؾغاعَا في خحن يجض الٟغوسخي ٧ل ما يخمىاٍ ٖلى َب ٤مً طَب ،وم٘
طلّ ٪و
يخظمغ ويكخ٩ي صون ؤن يعي الؿلب في طل.٪

* كىضة بُىت املؼحىًىحن الـطوؼُحن :
٧ان للمؿخىَىحن الٟغوؿيحن الظيً ؾ٨ىىا الجؼاثغ بيىجا ّو
قيضوَا و٣ٞا لش٣اٞتهم وَىضؾتهم اإلاٗماعيت بُغي٣ت خًاعيت،
ٖلى الٗ٨ـ ّو
مما ٧ان ٖليه الجؼاثغيىن ،الؾيما الٟالخىن ،بط يؿ٨ىىن ألا٧ىار وبيىجا ج٣ليضيت ٞحها مً البرص الكضيض
قخاء ومً ّو
الخغ الالطٕ نيٟا ما يالم ؾا٦ىحها.
ل٣ض ّواجسظث مؼاعٕ اإلاؿخىَىحن الٟغوؿيحن وبيىتهم وظها ٞغوؿياّ ،و
يهىعٍ ألاصيب ٖلى لؿان هىمىساض>> :ج٣غيبا ٖلى
الخضوص التي جغي مً مؼاعٕ ال٣مذ اإلامخضة٧ ،ان خ٣ل اإلاؿخىًَ الٟغوسخي ماع٧ىؽ ،وبيذ ٖخي ٤بىاٍ ّو
ظضٍ ،وبٞغيؼٍ
وٞخداجه ولىن آظغٍ ال٣ضيم الىعصر الخاثل ،وؾٟ٣ه ال٣غميضر اإلاُٛى بُب٣ت مً الُدلب الغماصرَ .ظا الىظه نىٗه
ّو
الاؾخٗماع ٧ل طل ٪يبضو ؤهه َى الىظه الخ٣ي٣ي للجؼاثغ ول٨ىه ليـ بال الؿُذ الٓاَغ وللجؼاثغ مليىن وظه
ّو
آزغ<<) ،(32وبظل ٪يىضر مدمض صيب مالمذ ٞغوؿيت إلامخل٩اث مؼُى ماضهىغ التي وعثها ًٖ ّو
ظضٍ ،ق٩لها وؤلىاجها ٧لها
الٟغوسخي ولامه وحكائمه و٦ظا الكام الظر ّو
ّو
خل في الجؼاثغ بدلىله .خيض ٧اهذ نٟاث ال٣ضم ،واللىن
جىحي بؿُديت
ّو
الغماصر وآلاظغ الىعصر الخاثل ٧لها ّو
جضٖ ٫لى الخؼن وال٨أبت التي نب ٜبها اإلاؿخٗمغ الٟغوسخي ؤعاضخي الجؼاثغ الخًغاء.
وم٘ طلٞ ٪ةن الجؼاثغ لها مليىن وظه آزغ ،وهي بقاعة مً ألاصيب بلى ألامل الظر يغظىٍ الجؼاثغيىن في ّو
الخسلو مً
الٟغوؿيحن والاؾخ٣ال ٫مً اؾخٛاللهم.
* كىضة املؼحىًىحن الـطوؼُحن لسي عمالئ م:
يٗض كطٍ علي ؤهمىطظا للجؼاثغر ٖميل الؿلُت الٟغوؿيت في عوايت الحطٍم ،خيض يكيض بجهىص الٟغوؿيحن في اؾخهالح
ألاعاضخي الؼعاٖيت٢ ،اثال لؼلُمان مؼىحن:
ّو
>> َ )...( -ظٍ ٧لها ؤعاى ٧اهذ في اإلااضخي ٟ٢غا زاويا .وٗم ٦ظل٧ ٪اهذ ؤصٚاٖ ٫ىسج وصوم ..ولم ج ً٨جىلذ ٞحها بُاَؿت واخضة .
-

زم اؾخهلخها عظا.٫

) (31ديب ،زلمد  ،احلريق  ،ص .ٕٖٛ
) (32ادلصدر نفسو  ،ص ٖٓٔ.
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صخيذ ول ً٨بًٟل مً ؟ بًٟل الٟغوسخي ،الٟغوسخي بوؿان ٖٓيم ،بوؿان ٖا٢ل خ٨يم<<)٣ٞ ،(33ض ٧ان يداو ٫كطٍ
ّو
علي ب٢ىإ الٟالخحن بًٟل ٞغوؿا ٖلى الجؼاثغٞ ،هي التي اؾخهلخذ وٚغؾذ وَىعث البالص ػعاٖيا بُغي٣ت لم يدلم بها ألاظضاص
في اإلااضخي.
وألا٩ٞاع جل ٪لم جّ ً٨و
مجغص آعاء ي٣ى٘ بها آلازغيً ،بل هي ٢ىاٖاث يامً بها ،وببراءة الٟغوؿيحن ،خيض ي٣ى ٫بيىه وبحن
ّو
ّو
هٟؿهَ >> :االء ؤهاؽ ؤبغياء ،وؾيٓلىن ٦ظل ٪ما لم يٟخذ الٗغب ؤٖيجهم..والخمض هلل ٖلى ؤهه ما مً ؾمؿاع وال صال٫
ّو
زُغ بباله بلى آلان ؤن يدىم خىلهم ،و٨ٞغ ٢غٍ في هٟؿه مك٣ٟا ":بطا اؾخُإ مؿلم ؤن يججي عبدا مً ألاعباحٞ ،ةهما
)(34
ّو
يخم له طل ٪ألن بزىاهه لم يغوٍ "<<...
ّو
ؤال يكاع٦ه ؤخض في الخٗاون م٘ الٟغوؿيحنّ ،و
خبه للما ٫ؤٖماٍ ًٖ عئيت الخ٣اث ٤مً
كطٍ علي بوؿان ما٦غ وزبيض ،يخمجى
مجً للغبذ ،وبظل ٪ؤنبدذ ٞغوؿا في عؤيه هي وقٗبها عمؼا للبراءة،
خىلهٞ ،هى ال يغي في الخٗامل م٘ الٗضو مك٩لت ،بل َى ؤمغ ٍت
ؾهل ٖليه ّو
وبزىاهه الٗغب عمؼا للخؿض والٛحرة  ،قٗىعٍ َظا َى الظر ّو
مهمت بي٘ بزىاهه وخغ ١مؼاعٖهم في جل ٪الليلت اإلاكاومت،
بٗض ؤلايغاب الظر ّو
قىىٍ صٞاٖا ًٖ خ٣ى٢هم وللغ ٘ٞمً ؤظىعَم.
ّو
اجسظ اإلاؿخىَىىن الٟغوؿيىن – خؿب الغوايت -الجؼاثغ بلضا لهمَ ،م ؤَله وما ٞيه مل ٪لهم ،والجؼاثغيىن ٖبيض لضحهم،
مخٟغ٢تّ ،و
ّو
نىعَم مدمض صيب في نىع ّو
وضر َيئتهم التي ظاءوا بها والخالت التي ؤنبدىا ٖلحها بٗض اؾخٛاللهم لؤلعاضخي الٟالخيت
والخىٗم بسحراتها٦ .ما ّو
نىع ؤظؿامهم وَيئاتهم؛ بط ٧اهذ ٖلى الٗمىم ؤظؿامهم ٢هحرة وبُىجهم مىخٟست وؤنىاتهم ٢ىيت
وهٓاٞتهم مكٗت َم وؤبىائَم ،ومً ظهت ؤزغي ّو
نىع نٟاتهم وؤزال٢هم ،وظىاهب مً شخهياتهم بط يكتر٧ىن في ال٣ؿىة
والٓلم والاؾدبضاص والاؾخٛالٖ ٫ىضما يخٗل ٤ألامغ بالٟالح الجؼاثغر ،الظر ال يكٗغون ججاَه بإيت عخمت وال ق٣ٟت ٦ما ّو
يخمحزون
وخب اإلاا .٫يكتر٧ىن ؤيًا في الىٟا ١واإلاغاوٚت واإلا٨غ والخضإٚ .حر آبهحن باألياصر التي ّو
وخب الظاث ّو
باألهاهيت ّو
مضث بلحهم جُلب
ّو
ويدُىن مً ٢يمخه بٗض ّو
٧ل اإلاجهىصاث
نضا٢تهم ،وبهما يضوؾىن ٖلى َظٍ ألازحرة باأل٢ضام ٚحر م٨ترزحن بالٗغبي الظر حهيىىهه
التي يبظلها في ؾليل عاخخه وعاخت ؤَله.
ّو
اخخل م٩ان الجؼاثغر وؤزظ ؤمال٦هٞ ،ما هي نىعة الخ٩ىمت
٧اهذ َظٍ نٟاث ونىع اإلاؿخىًَ الٟغوسخي الظر
الٟغوؿيت اإلاؿخٗمغة للجؼاثغ؛ قغَت َ
وص َع٧ا و بصاعة في عوايت " الخغي " ٤طاتها؟
ب -كىضة الؼلٌة الـطوؼُة مً دالٌ ضواًة " الحطٍم ":
ّو
حكغٕ ال٣ىاهحن ّو
حٗض الؿلُت الٟغوؿيت الاؾخٗماعيت في الجؼاثغ طاث َيا٧ل مجهؼةّ ،و
لخُب ٤مً ِ٢بل الجؼاثغيحن اإلاٛلىب ٖلى
ّو
ؤمغَم و٧اهذ مٗاملت الكغَت للجؼاثغيحن ٢اؾيت خاو ٫مدمض صيب مً زال ٫عوايت " الخغي "٤ؤن يؿلِ الًىء ٖلى نىعة
ّو
الخ٩ىمت الٟغوؿيت في الجؼاثغ ،نىعة الكغَت َيئتهم ،ومٗاملتهم للجؼاثغيحن ،و٦ظا نىعة ّو
السجً الظر ٧ان ُتيٗظب ٞيه
الجؼاثغيىن اإلاكدبه بهم.

) (33ديب ،زلمد  ،احلريق  ،ص ٖ.ٜ
) (34ادلصدر نفسو  ،ص ٓٗٔ.
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 كىضة الـطًة الـطوؼُة :ّو
نىع مدمض صيب عظا ٫الكغَت في م٣اَ٘ ٖضيضة مً عوايت " الخغي " ٤خيض ٧ان ّو
ججمٗهم في ّو
مغاث ٖضيضة إليغاب
الٟالخحن ًٖ الٗمل بؿلب اإلاٗاملت الؿيئت وألاظىع الؼَيضة التي ي٣ضمها لهم اإلاؿخىَىىن الٟغوؿيىن.
 كىضة ػُاضات الـطًة :يكبه ألاصيب ؾياعاث الكغَت بالىمـ  ،خيض ي٣ى >> : ٫وفي ؤزىاء طل٧ ٪اهذ ؾياعاث وَيئت ؾىصاء لها بًُ ٦بًُ
الىمـ٢ ،ض ؤزظث ججىب الغي ،(35)<<٠جل ٪الؿياعاث التي يبضو مً ػظاظها وظىٍ عظا ٫الكغَت.
و٢ض ٧اهذ ٧ل ؾياعة جدمل ٖضصا مً الغظا ،٫وجيخٓم بُغي٣ت مد٨مت ،بط ي٣ى٧ >> :٫اهذ ٧ل ٖغبت مً َظٍ الٗغباث
ج ٠٣في م٩ان زام ٞيصب ظىىص الكغَت مجها بؿغٖت ويىٓمىن ؤهٟؿهم ويىٓغ بًٗهم بلى ما خىله<<) (36وبالخالي ٖغباث
الكغَت ؾىصاء مىخٓمت جبرػ نغامت اإلاؿخٗمغ في مداعبخه للجؼاثغيحن وبيغاباتهم اإلاُالبت بخدؿحن ويٗياتهم.
كىضة ضحاٌ الـطًة الـطوؼُحن :
عظا ٫الكغَت َم عظا ٫ألامً الٗام ،لهم وظىٍ واخضة و مالمذ واخضة ) (37وطل٫ ٪ػحهم اإلاخمازل ألجهم يك٩لىن ظهاػا
خ٩ىميا ي٣خضخي الهغامت و ٢ض وعص خًىع الكغَت ّوؤو ٫ألامغ في م ُ٘٣زام باٖخ٣ا ٫حمُس ّ
ػطاج ،ومً الهٟاث
التي ّو
يىضخها ألاصيب ،ما الخٓه خميض خى ٫بٌٗ الغظا ٫الظيً ٧اهىا مديُحن به.
٧ان ؤخض الغظا ٫طا ٖيىحن نٛحرجحن مسًلخحن ّو
يدض ١في حمُس ػطاج .يغجضر ؾترة ػع٢اء ،هٓغجه مداَت بلخم
ؤبيٌ) (38وهي ٖمىما ؾترة عظا ٫الكغَت الٟغوؿيت ،و٢ض ٧اهىا يغجضون ؤخظيت ضخمت يغ٧لىن بها حمُس ػطاج ،وٚحرٍ
مً الجؼاثغيحن.
ّو
ّو
ّو َ
ًا
الىٗل ،ي٣غٕ ألاعى بهىث
وَىا ٥نىعة إلاٟىى الكغَت الظر يبضو ضخم الجؿم ،في ػيه الٗؿ٨غر .يغجضر خظاء خضيضر ِ
ّو
مٟدل الكغَت بهىعة ّو
ظا .(39) ٝو٢ض ّو
جىضر مالمده ،التي جبضو صميمت ،بط يهٟه ب٣امخه ال٣هحرة ٖلى ٚغاع ؾاثغ
زو ألاصيب
الٟغوؿيحن في الغوايت >> ،ال يؼيض َىله ًٖ متر وؾخحن ؾيخمترا ،ل ً٨له بُىا ضخما اإلاهباح ال٨هغباجي ٖىض مؿخىي نضعٍ،
٢ميهه ألابيٌ الظر جدذ الؿترة ٢ض  ٪ٞػع(يا٢خه) .ؤَغا ٝالؿترة ٚاع٢ت في الٓل ،(40)<<...ويىانل الغواجي في الىن٠
لؿيجاعجه التي يًٗها في ٞمه صون ؤن يسخب مجها ؤهٟاؾا ختى اهُٟإث ،زضاٍ ٚحر مدلى٢خحن ،له ٞم باعػ وقٟى ؾٟلى متهضلت،

) (35ديب ،زلمد  ،احلريق  ،ص .ٔٛٛ

) (36ادلصدر نفسو ،ص .ٔٛٛ
) (37ادلصدر نفسو ،ص .ٔٛٛ
) (38ادلصدر نفسو  ،ص .ٜٔٗ
) (39ادلصدر نفسو ،ص ص ٔ٘ٔ.ٕٔ٘ ،
) (40ديب ،زلمد  ،احلريق  ،صٓ.ٔٚ

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

73

مجلة حُل السضاػات ألازبُة والـىطٍة  -العام الثاوي  -العسز  10ؤػؼٌؽ 2015

ّو
ّو
ّو
يضور بهضيغ ٧الُبل ال ي٩اص يخى .(41)٠٢وهي نىعة للمٟدل الظر يهٟه ألاصيب ب٣هغ ال٣امت ،بغوػ البًُ والٟم الباعػ مخضلي
الكٟخحن ،بلى ظاهب محزة ؤزغي هي ٦ثرة الخضزحن ختى اختر٢ذ مىًضجه بٟٗل السجاثغ ال٨شحرة التي ّويضزجها.
ّو
ّو
ّو
ومىٓمي ؤخؼاب خٔ في عوايت " الخغي."٤
لخهغٞاث الكغَت الٟغوؿيت م٘ الجؼاثغيحن ٞالخحن
ومً ظهت ؤزغي ٧ان
خيض ؾغص مدمض صيب ٦يٟيت حٗاملهم مٗهم وَغي٣ت اٖخ٣الهم ّو
وظغَم بلى السجىن وحٗظيبهم ٞحها ٖظابا قضيضا .و يٗض
خميض ؾغاط ؤهمىطظا باعػا لطخاياَم في الاٖخ٣ا ٫والخٗظيب.
ومما ّو
ّو
نىعَم به ألاصيب مٓاَغ الاٖخ٣ا ٫للٟالخحن اإلاًغبحن خيض اٖخ٣ل عظا ٫الكغَت ٖضصا مً الٟالخحن
ّو
وؾا٢ىَم في نٟى ٝمغنىنت بسُى ؾغيٗت٧ ،اهذ جٓهغ وظىَا قهباء ٦إجها وظىٍ ؤقباح)٧ .(42اهذ مالمدهم ٓٞت
وجهغٞاتهم ٢اؾيت م٘ الٟالخحنّ ،و
ّو
حهضصون ٧ل مً يغٚب في مؿاٖضتهم بضٖىي ؤلاظغام والخغوط ًٖ ال٣اهىن). (43
وٖىيٟت،
ُت
وبن ٧اهىا مجغمحن ظميٗا – خؿبهمّ -و
٧ل ظؼاثغر مجغم ،حٗا٢بهم الكغَت ّوبما بالغنام ؤو بالًغب ؤو بالسجً ،ؤو
بال٨الم ؤو بالجىٕ – خؿب ٧ىمىضاع -في الغوايت ).(44
ّوؤما مهحر السجىاء ٞهى ٖؿحر لضي الكغَت ،إلاا يؿل٣ىهه مً حٗظيب وجى٨يل ،خيض ُت
اٖخ٣ل خميض ؾغاط مً َِ ٢بل
ظماٖت مً الكغَتّ ،و
ؾمى خميض ؤخضَم " ّو
بالغ٢م " الظر ٧ان حهضع ويثرزغ >> ،ع" ٘ٞالغ٢م" يضٍ وَىي بها ٖلى وظه
خميض في نٟٗت ٢ىيت .اَتز عؤؽ خميض ول٨ىه لم يُغ ٝبٗيىه.
ناح " الغ٢م":
 َظا واخض مً َاالء ال٣ظعيً.ؾمٗه خميض َظٍ اإلاغةّ ،و
وجٟغؽ ٞيهٞ ،إصع ٥ؤن " الغ٢م" لم يدخمل هٓغجه .الخٔ ؤن ٖىضٍ اهدىاءة مً يشجي ع٦بخه ،امخهذ
الخض٢ت الخاثغة ؤلاَاهتَ .ىي "الغ٢م" ب٣بًت يضٍ ٖلى وظه ؾغاط ٞإخضر حكٓيت في وظهه .عاح ٖضص مً عظا ٫الكغَت
يًغبىن )...( .واػصاصوا بخاَت به ،وجدل٣ىا خىله ٦إجهم ماصة ظامضة .وجل٣ى خميض يغبت ؤ٢ىي مً ألاولى٣ٞ .ا ٫خميض بخإزحر
ّو
الهضمت ،و٢ض اج٣ض وظهه بٗض ؤن ْل بلى طل ٪الخحن قاخبا.
 لم جٟٗلىن َظا ؟ّو
واجهمغث الًغباث ٖليه اجهماع اإلاُغ .جغهذ خميض ،واه٣ظ ٝبلى ظاهبٗٞ ،اص وظهه قاخبا ٢ا:٫
٢ظاعة.

) (41ادلصدر نفسو ،ص ٓ.ٔٚ
) (42ادلصدر نفسو  ،ص ٘.ٜٔ
) (43ادلصدر نفسو ،ص .ٜٔٚ
) (44ادلصدر نفسو  ،ص ٜٜٔ
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وفي َظٍ اللخٓت هٟؿها ؾٖ ِ٣لى ألاعى ،جغ٦هم يًغبىهه (٧ )...اهذ الًغباث جضور في عؤؾه ،في ظؿمهٞ .اؾخىلى ٖليه زضع.
ؤنبذ ال ّو
يدـ وظىص ؤهٟه ،وال ٖيييهٚ ،حر ؤهه يكٗغ بإطهيه جدتر٢ان اخترا٢ا ،و٧ان صمه يؿيل عَبا خاعا )...( .ؤنبذ آلان ال يغي
)(45
قيئا  .الضم يُ٣غ في ٖيييه<<
نىعة ّو
يغب صون جىّ ،٠٢و
ٌد
ؾب وقخاثم
حٗبر ًٖ ٢ؿاوة ّومحزث الكغَت الٟغوؿيت في حٗظيبهم للجؼاثغيحن ،واؾدىُا٢هم
اإلاتهمحن ،نىعة ّو
ّو
جهب ٖلحهم ٧ىابل مً اإلاُغ ،آالم قضيضة ،صماء جخ٣اَغ عٖب وسخِ واقمئزاػ مً ّو
جىضر ّو
الغٖب
الظر ػعٖه الٟغوؿيىن في الجؼاثغيحن واإلاٗاملت الٗىيٟت اإلاىٗضمت الغخمت و الك٣ٟت ٧ل طلٖ ٪اوى مىه مً ي ٘٣جدذ يض
الكغَت الٓاإلات.
* كىضة الـطًي املذاز ( املسًط):
ب٩ل مؿخىياتهم؛ خ٩اما ومٟدكحن ويباَا ؾياؾاث زانت م٘ الجؼاثغيحنّ ،و
ّواجب٘ عظا ٫الكغَت ّو
يٗظبىن اإلاسلهحن
للىًَ ويدخٟىن بسىهخه ،و٢ض ظاػ طاث يىم كطٍ علي ٖلى صاع الخ٩ىمت والخ٣ى ٞحها باإلاضيغ ،جداوعا مٗا بُغي٣ت جٓهغ
ٚباء ألاو ،٫وم٨غ وزضإ الشاوي الظر ٧ان يضٖىٍ بلى يغوعة الخٗاون م٘ ٞغوؿا إلاهلخت البالصٞ >> ،الؿلُت الٟغوؿيت
لً حؿخُي٘ الٗمل بال بطا وي٘ الجؼاثغر يضٍ في يض الٟغوسخي ،يخٗاوهان ٖلى بىاء البلض<<( )46يىضر طل ٪ألاصيب ب٣ىله
ٖلى لؿان الكغَي:
ًا
ّو
>>  -البض ل٩ل بىاء مً ؤؾاؽ .وهدً هغيض لبىاثىا ؤؾاؾا ؤزال٢يا َى الاجداص .بهىا ال وؿخُي٘ ؤن وٗمل بال بطا حٗاوها يضا
بيض .بل ٢لبا ب٣لب ()...
 الق ٪ؤن َىال ٪لٟيٟا مً الاهٟهاليحن الخُغيً ؤو مً الخاإلاحن ألاٚبياء ،يٗملىن ما اؾخُاٖىا لدكىيل ٖ٣ى ٫الكغٞاء مًالىاؽ .وَظا ؤمغ ٢بيذ زا ٫مً الكغ.ٝ
٢ا ٫اإلاضيغ طل ٪زم جهٌ ،وق٨غ للطٍ ما ي٣ضمه للؿلُاث مً مٗىهت<<)ٞ (47الٟغوسخي قغَيا ٧ان ؤم مؿخىَىا له ؤَضا ٝيؿعى
بلى بلىٚهاّ ،وبما بالترٚيب ؤو بالترَيب ،و٧اهذ ؾياؾخه م٘ الٗمالء حصجٗهم ٖلى ٖ٣ض آما ٫خياٞ ٫غوؿاّ ،و
والغٚبت في مىانلت
الخٗاون ،وبي٘ ؤؾغاع اإلاسلهحن للىًَ ،اإلاخٗاوهحن ّو
يض ّو
٧ل زاثً ٖضو للجؼاثغ.
* كىضة ّ
السجً الـطوسخي:
السجً الٟغوسخي ؤو ّو
يمشل ّو
ّو
الؼهؼاهت ًٞاء م٩اهيا ،خٓي َى آلازغ بخهىيغ مً َغ ٝألاصيب؛ والبدض ًٖ نىعة اإلا٩ان
جسخل ًٖ ٠جدليله ٦م٩ىن مً م٩ىهاث الخُاب الغواجي ،مً البدض ًٖ ٖىانغٍ وؤلاقاعة بلى ظمالياجه ،ؤو بلى الٗال٢ت الىَيضة
التي جغبُه بهاخبه( .)48بل حؿعى صعاؾت نىعة اإلا٩ان بلى جىييذ ٖىانغ مؿاٖضة ٖلى ٞهم آلازغ مً مىٓىع ألاصيب طاجه .طل٪
ّو
ّو
السجً الظر ُت
جظ٦غ مً زالله ّو
٧ل ما ُتيخٗب الظا٦غة ،ويٗيض ٦ك ٠ظغاثم الٟغوؿيحن
اٖخ٣ل ٞيه خميض ؾغاط مشل له م٩اها ؤليما،
في البالص وٖلى الٗباص.
) (45ديب ،زلمد  ،احلريق  ،ص ص ٓ٘ٔ.ٔ٘ٔ ،
) (46حنون،عبد اجمليد ،صورة الفرنسي يف الرواية ادلغربية ،ص ص.ٕٓٛ،ٕٜٓ
( )47ديب ،زلمد  ،احلريق  ،ص .ٔٗٙ
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والبضايت ٧اهذ مً م٨خب الخد٣ي ٤الظر حؿىصٍ >> عاثدت عا٦ضة مً عواثذ ؤلاوؿان الخه٣ذ بالجضعان الؿمغاء وبُ٘٣
ألازار ال٣ٟحرة وال٨خاب .بن َظٍ الغاثدت جضٖ ٫لى ّو
ؤن ؤلى ٝالىاؽ ٢ض ّو
مغوا بهظا اإلا٩ان<<) ،(49وما َاالء بال الجؼاثغيىن
ُت
ّو
الظيً سخبىا ّو
٢ىة ؤيً ٖظبىا وؤؾيلذ صمائَم.
و٢ض ٧اهذ للؼهؼاهت التي ُتوي٘ ٞحها خميض ؾغاط نىعة بالٛت ألازغ ٖلى الىٟـ بجضعاجها العجيبت البيًاء ؤو الكهباء،
ٞحها زالء عجيب وًٞاء ٚغيب( ، )50ل٣ض ٧اهذ ًٞيٗت وظىٍ الخغاؽ ظهمت ٧الخت ،وعاثدت الىتن والغَىبت جمؤل صَالحز
ّو
السجًّ ،وجضور ٞيه نيداث السجىاء وؤهاتهم( ، )51ج٣خل ٞحها الىخضة ال٨ئيبت.
ل٣ض ٧ان السجً ب٩ل ما ٞيه ُتيشحر الاقمئزاػ بإلىاهه الغماصيت الكهباء ،وعواثده الىدىت ال٨غحهت ،وؤنىاث الهغار
ُت
ّو
اإلاخٗاليت مً السجىاء الظيً جتهاوي ٖلحهم يغباث عظا ٫الكغَت .خيض يٗظ ّو بىن وحؿا ٫صمائَم ُتويٟغٖ ٙلحهم اإلااء
ّو
الباعص ،ويىيٗىن في ٚغ ٝباعصة ،ال ؤزار ٞحها بال ألاعى والجضعان .مك٩لت بظل ٪بخضي ؤَم ٖىانغ الاخخال ٫الٟغوسخي،
ومٓاَغ ّوسخِ الجؼاثغيحن.
* كىضة الـطًي الـطوسخي ّ
املحإظم:
ي٣ضم مدمض صيب في عوايت الحطٍم ؤهمىطظا مٛايغا للكغَي الٟغوسخي؛ بط يخٗل ٤في َظٍ اإلاغة بالكغَي الظر يٗاوي آالما
هٟؿيت ّو
خاصة ّو
ظغاء ما ي٣ىم به مً ظغاثم ،خيض يىضر حمُس ػطاج نىعة طل ٪الكغَي الظر الخ٣ى به طاث ليلت في
ّو
ُت
٦ظبه خميض ؾغاط و٦ك ٠ؤمامه ّو
ل٨ىه ؤه٨غ ّو
يغ٢ب مىجاٍّ ،و
(لىها باضن) ؾإله خميض ؾغاط ّو
ؤن
ؤن له مىحى،
ٖما بطا ٧ان
ّو
ؤ٦ثر ألامىاث َم له ،وؤهه بلى ظاهب طل ٪يجم٘ ألاَٟا ٫الجؼاثغيحن مً الؿى ١وي٣ىصَم بلى السجً بضٖىي ؤلاظغام.
ّو
ٞلم يجض الكغَي بال الاٖترا ٝؤمام خميض بجغاثمه ،مخإؾٟا هاصما ٖلى ؤٗٞاله ب٣ىله :
ّو
ّو
 ؤًْ ؤهجي جإإلاذ آلان جإإلاا ٧اٞيا. ٞؼؤع الهىث ي٣ى: ٫ ماطا ؟ ٣ٞا ٫الكغَي في ؤهحن : بلٛذ مً ألالم صعظت ٧اٞيتّ ،وؤوص لى ؤلٗب م٘ ألاَٟا.٫
 بهّ ٪وإلاهغط و٢ذ .ؤج٣ىَ ٫ظا آلان ؟ ؤهذ ال حٗغ٦ ٝي ٠جسغط مً اإلاإػ .١ؤهذ الؼي ٠هٟؿه.
ًا
وظال ملخمؿا يضمضم ّو
مغة ؤزغي:
وٖاص نىث الكغَي
 َيه.) (48ينظر :باشالر،غاستون  ،مجاليات ادلكان ،تر :غالب ىلسا ،بّبوت ،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،طٕ٘ٔٗٓ ،ىـٕٓٓٓ -م.
( )49ديب،زلمد ،احلريق  ،ص .ٜٔٗ
( )50ادلصدر نفسو  ،ص ص ٕ٘ٔ.ٖٔ٘ ،
( )51ادلصدر نفسو  ،ص ٖ٘ٔ.
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()...
 وظضث عظاال ّوم٨بلحن ٧الٗبيضُٗٞ ،ىتهم.
 َا ..وٗم ّ ..وحكغٞذ بهظا اإلاجض.
 لً يكٖ ٤ٟلي .٪ال ؤهذ وال طوو.٥٢ا ٫الكغَي :
 ؤهٓغ ؤال جغاوي ؤب٩ي ؟ بلى ؤيً جظَب؟ ؤها طاَب. ال ؤعيض.ما مً ظىاب.
نغر الكغَي :
 ال ؤعيض  ..ال ؤيً ؤهذ ؟ال شخيء ،ال ظىاب ،واؾخمغ الكغَي يهغر.
ّو
بن ألامىع التي جيسخى ال ج٩ىن ؤبضا في مشل َظا الهى٧ .٫ان اإلاُغ يؿيل ٖلى زضيه ٧الضمىٕ .و٧ان ّو
يدـ عً٦هم وعاءٍ .ؤبؿِ
)(52
شخيء ؤال يىٓغ بلحهم <<..
ّو
خىاع بحن الكغَي وخميض ؾغاط ّو
ّو
يدـ بها الكغَي اإلاجغم ،الظر يٗظب ألابغياء
يىضر اإلاٗاهاة الىٟؿيت البليٛت التي
ّو
٧ل ما ا٢ترٞه في ّو
٧ل ظؼاثغر ناع ّو
خّ ٤و
بال الب٩اء والىضم ٖلى ّو
ميخا ٖلى يضيه .قٗىعٍ بالىخضة
ويىتزٕ مجهم ألاعواح ،لم يجض
ّو
ظٗله يُلب مً خميض الب٣اء بجاهبه ليؿخإوـ به .وفي َظا صاللت واضخت ٖلى ؤن الكغَي عٚم ّو
٧ل ما ي٣ترٞه مً طهىب
ليـ بضا ٘ٞطاحي وبهما َى ٖبض مإمىع مً ؾلُت ٢اؾيت ،حؿعى للؿِ الىٟىط مً زال ٫عظا ٫يٗملىن إلاهالخها يماها
إلاؿخ٣بلها آلامً في الجؼاثغ.
* كىضة الؼلٌة الـطوؼُة لسي الجعائطٍحن :
٧ان الجؼاثغيىن يضع٧ىن خ٣ي٣ت اإلاؿخٗمغ الٟغوسخي وخ٩ىمخه اإلادؿلُـت ،واجطخذ ألامىع ؤ٦ثر – في عوايت الحطٍم –
ّو
باوٗ٣اص اظخمإ هٓمه حمُس ػطاج ظم٘ بيىه وبحن الٟالخحن ،خاو ٫مً زالله بي٣اّ الًماثغ وبض الىعي ٞحها  ،ختى
ّوجخطر لضحهم واظباتهم ججاٍ وَجهم وللمُالبت بد٣ى٢هم اإلاكغوٖتّ .و
ومما ؤقاع بليه حمُس ً٢يت ٧ان يجهلها الٗضيض
ّو
جخٗل ٤بٓلم الؿلُت الٟغوؿيت في الجؼاثغ وفي ٞغوؿا طاتها ،خيض ٢ا ٫لهم ّو
مىظها الخُاب بلى ؤخض الٟالخحن (
مجهم،
ػُس علي ):

) (52ديب ،زلمد  ،احلريق  ،ص ص ٘.ٔٙٙ ،ٔٙ
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>> َ -بٗا .ول٨ىجي ؤٖخ٣ض ؤه ٪جيسخى قيئا .بن ٖىضَمَ ،م ؤيًا ،عظاال ٦شحريً مشلىا ،في بالصَم هٟؿهاَ ،ل حٗغ ٝماطا ي٣ىلىن؟
بجهم ّو
يض ؾلُاتهم٣ٞ .ا ٫ؾيض ٖلي صَكا :
 ماطا  ..ماطا ج٣ى ٫؟ ال  ،بهجي ال ّوؤنضَ ١ظا ال٨الم.
 ألامغ بؿيِ :بن ٖضصا ٦بحرا مً الىاؽ في بالصَم يٗملىن بإظغ ػَيض ال ُتيظ٦غٞ ،همظيإ ،وَم يالخ٣ىن ويٗخ٣لىن ...في ٞغوؿا.
٢ا ٫علي بً ضباح بهىث ٖا: ٫
 َل َم ؾ٩ان ؤنليىن ؟ بن قئذ ،وَم مشلىا ج٣غيبا .ل٣ض ٖملذ ؤها َىا ،٥وعؤيذ بٗيجي َىا ٥بحن الٟغوؿيحن ؤهاؽ ٣ٞغاء  .نض٢جي.()...
 ما ط٦غجه ل٨م مىظ لخٓت :بجهم ها٢مىن ٖلى ؾلُاتهم ،يغيضون الخسلو مجها ،بجها جىٞ ٘٢حهم مٓالم ٦شحرة.٢ا ٫ابً ؤيىب :
 الؿلُاث التي جد٨م َىا وَىا ٥واخضة ؟ -وٗم هي ؾلُاث واخضة جٓلم َىا وَىا ٥في آن واخض<<

)(53

ٞهظا الخىاع يىضر نىعة ٖمي٣ت ،ؤ اص مً زاللها ألاصيب) (54ؤن ّويبحن ّو
ؤن الكٗب الٟغوسخي في ٞغوؿا يسخل ًٖ ٠الؿلُت
ع
ّو
الٟغوؿيت الخا٦مت التي جٓلم وجبُل صازليا وزاعظيا .يغًٞها ويدى٨غ لها ختى ؤَلها اإلاًُهضون ،وَظا ظاء ّوعصا ٖلى
٧ل الٟغوؿيحن الظيً يد٨م ٖلحهم ُت
عؤر ػُس علي في ّو
الجغم والاخخال ٫والخ٣اعة ،خيض ي٣ىَ )...( >> :٫ظٍ آلازام الخ٣حرة
التي ُتجغج٨ب ٖلى ؤعيىا ؤليؿذ جغج٨ب باؾم ٞغوؿا؟ ؤال ّو
يخم ؾلب الىاؽ ؤعػا٢هم باؾم ٞغوؿا؟ ؤال جغج٨ب ظغاثم ال٣خل
باؾم ٞغوؿا؟ ل٣ض ا٢ترن اؾم ٞغوؿا بإٖما ٫خ٣حرة ٦شحرة .ولً يؿخُي٘ ؤخض بٗض آلان ؤن يجزٕ مً عئوؾىا ّو
ؤن َظٍ
ُت
الجغاثم يجب ؤن حٗؼي بلى ٞغوؿا في آزغ جدليل .ماطا حهمىا هدً هدؿاءَ :٫ل هي عاييت ًٖ َظا ؤم ٚحر عاييت؟ ٞةن
)(55
٧ان َىا ٥ؤهاؽ ٚحر عايحن ٞلحرٗٞىا نىتهم ،بهىا هدب ؤن وؿمٗهم ٢ليال<<
و٧ل ظؼاثغر ،بط ّو
ؤن ّو
٧ل ٞالح ّو
عؤر ػُس علي ٧ان ٦غؤر ّو
٧ل آلاالم التي جهيبه ج٩ىن مً َِ ٢بل الٟغوؿيحن؛ مؿخىَىحن ٧اهىا
ّو
بال ّو
ليضٖ ٫لى الٗى ٠والاؾخٛال ٫والخٗظيب والايُهاص والخجىي٘ .ال يغيض الكٗب
ؤم عظا ٫ؤمًٞ .لم يب ٤اؾم ٞغوؿا
ؤن يبدض في جاعيش َظٍ ألامت ؤو ؤن يٗغ ٝمايحها الظر جٟسغ به ،ما ّو
حهمه َى اؾخ٣ال ٫بلضٍ وٖيكه في ؤمً وؤمان ،في
َضوء واؾخ٣غاع.
) (53ديب ،زلمد  ،احلريق  ،ص ص .ٕٜٔ ،ٕٔٛ
)(54
يصر من خاللو ،على أنّو ض ّد فرنسا االستعمار وليس فرنسا الشعب الذي كانت ثورتو اجمليدة نرباسا لكل
ّتوضح ىذه الصورة وتؤكد رأي زلمد ديب الذي ّ
بالتحرر واالستقالل من قيود االستعمار واالضطهاد والطغيان.
حامل
ّ
)(55
ادلصدر نفسو  ،ص ص .ٕٔٛ ،ٕٔٚ
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ّو
ول ً٨حمُس ٧ان يداو ٫ؤن يىضر لهم ّو
ؤن ٞغوؿا ليؿذ ٧لها اؾخٗماع بل هي ؾلُت (خ٩ىمت) وقٗب ،وقٗبها الظر في
ٞغوؿا يسخل ًٖ ٠الظر اؾخىًَ الجؼاثغ .خيض يٗيل ألاو ٫في ّو
ْل بٌٗ ألاػماث الضازليت الخاه٣ت ،يغ ٌٞالخ٨م
ّو
اإلاؿدبض .و٧ان ال٨شحر مجهم يخٗاَ ٠م٘ الجؼاثغيحن ويؿاهضَم في زىعة الخدغيغ.
ّو
ومما ؾيُغث به ٞغوؿا ٖلى الكٗب الجؼاثغر ،بعٚامه ٖلى اإلاكاع٦ت في خغبحها الٗاإلايخحن ألاولى والشاهيت ،بٟٗل الخجىيض
ويًمهم بلى الجيل الٟغوسخيّ .و
ّو
ؤلاظباعر .خيض ٧ان يسخاع ٖضصا مً الكباب الجؼاثغر
جهىع الغوايت هديجت مكاع٦ت
()56
ّو
وجهىع مً ظهت ؤزغي صٖىتها الجضيضة للمكاع٦ت في الخغب
هىمىساض في الخغب الٗاميت ألاولى؛ بط ُتبترث ؾا٢اٍ ٞحها
الٗاإلايت الشاهيت.
ب٩اء ونغار وٖىيل ّومحز صٖىة َظٍ ّو
اإلاغة ،خيض ٧اهذ وؿاء بجي بىبالن جىضبً وظىَهً وجهغزً ،نىع مدمض صيب َظٍ
اإلاكاَض في م٣اَ٘ ّو
مخٟغ٢ت مً الغوايت ،ووضر مىاٖ ٠٢ميل الؿلُت الٟغوؿيت كطٍ علي مً ظهت ،وػوظخه ووؿاء بجي
بىبالن مً ظهت ؤزغي ،ججاٍ الخجىيض ؤلاظباعر لكباب الجؼاثغ.
٧ان كطٍ علي مىا٣ٞا لهظٍ الؿياؾت الٟغوؿيت؛ مى٦ال ألامغ الهىاب للخ٩ام الٟغوؿيحن خيض ي٣ى ٫لؼوظخه:
ّو
>> ّ -وؤما ابً ؤزتي ٞةهجي ؾٗيض بظَابه بلى الخغب .يجب ؤن يظَب بلى الخغب ؾخٗلمه الخغب الخياة .ؾخ٣لل الخغب اَخمامه
بضًَ قٗغٍ بالؼيذ ،وبالخجى ٫في الكاعٕ ٖاعر الغؤؽ مغجضيا الشياب الٟغوؿيت<<) ،(57وي٣ى ٫في ٖباعة ؤزغي ٚ >> :حر ّو
ؤن َىا٥
عظاال يد٨مىهىا ،وَم يٗغٞىن ماطا يٗملىن<<) . (58ؿلطٍ علي لم ي ً٨لضيه ؤر ماو٘ مً مكاع٦ت ؤبىاء الجؼاثغ في خغب ٞغوؿا،
ّو
ختى لى حٗل ٤ألامغ بابً ؤزخه ،ؤ٢غب الىاؽ بليه .وجل ٪نىعة ًٖ الظيً باٖىا الجؼاثغ بلى الٗضو.
في خحن ٧اهذ َىا ٥مىا ٠٢ؤزغي عاًٞت لؿياؾت الخجىيض ،جل ٪التي جبرػ بجالء ٖىض ّ
مامة ػوظت كطٍ علي ،بط ج٣ى ٫له
وب٩ل ًٚب  ...>> :ول٨ىجي ؤ٢ىّ ٫و
ّو
بن الؿلُت التي حٗمل َظا الٗمل ليؿذ ٖاصلت .ولى ٧ان ل٨م ّو
طعة مً قغ ، ٝؤهخم
مٗكغ الغظا ،٫لخجلخم مً ؤن ج٣بلىا َظا ألامغ<< )ّ .(59و
ٖبرث ّ
مامـة ًٖ عؤر اليؿاء البا٦ياث ،الغاًٞاث إلاا ّو
خل بهً
٧ل الظر اهته٨خه ،جإحي اليىم لخدغم ألام مً ولضَا ،جإإلاّوً ّو
بؿلب ٞغوؿا بٗض ّو
وجدىلذ بظل ٪ال٣غيت بلى نمذ ز٣يل،
ّو
ّو
بال بالخؼن
اعجضث اليؿاء زيابا ٢اجمت وُٚحن عئوؾهً باإلاىاصيل الؿىصاء)٩ٞ ، (60اهذ بظل ٪الؿلُت الٟغوؿيت ال جإحي
والخضاص للجؼاثغيحن والجؼاثغياث.
داثمة:
ّو
حٗض عوايت الحطٍم إلادمض صيب ،عوايت وَىيت ٢ىميـت ،إلاا خىجه مً ؤخضار ّو
حٗبر ًٖ ؤػماث الكٗب الجؼاثغر اإلاجه٪
اإلا٩لىم مً ظغاء ؾياؾت اؾخٗماعيت ٞغوؿيت ٚاقمت.

( )56ديب ،زلمد  ،احلريق  ،ص .ٔٚ
) (57ادلصدر نفسو  ،ص ٕٗٔ.
) (58ادلصدر نفسو ،ص ٖٗٔ
) (59ادلصدر نفسو ،ص ٖٗٔ.
) (60ادلصدر نفسو  ،ص .ٜٔٗ
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نىع ألاصيب مىاحي مسخلٟت مً ٞغوؿا اإلاؿخٗمغة .و٢ض ٧ان جدليلىا لخل ٪الهىع؛ مً مىُل ٤ما ّو
ّو
٢ضمه ألاصيب هٟؿه ،بط
ّو
ٞهىع اإلاؿخىًَ
ظٗل الهىعة واضخت مً زال ٫الصخهياث الٟغوؿيت ونٟاتها ،ومً زال ٫آعاء الجؼاثغيحن ٞحها.
الٟغوسخي في خالخه اإلاؼعيت التي ونل بها بلى الجؼاثغ ،والخالت التي ؤنبذ ٖلحها مً زال ٫ؾياؾخه الاؾخٛالليت
ًا
ّو
مجغصا بياٍ مً ّو
الاؾدبضاصيت ججاٍ الكٗب الجؼاثغرّ ،و
لصخهيخه.
٧ل ممخل٩اجه وخ٣ى٢ه ،مظال
وٖلى الٗمىم ٞةن اإلاؿخىًَ الٟغوسخي – خؿب الغوايتَ -ى عظل ٢هحر طو بًُ مىخٟش ،وبكغة بيًاء ،لباؾه ؤهي،٤
وظؿمه هٓي ،٠وصخخه م٨خجزة ،وٖالماث الكب٘ باصيت ٖلى وظهه.
ؤزال ١الٟغوسخي مىٗضمت ،جُػى ٖليه ألاهاهيت ّو
وخب اإلااّ ٫و
والغمي ب٩ل الاٖخباعاث وال٣يم ؤلاوؿاهيت ،ال ٢يمت للهضا٢ت في
الغخمت ؤو الك٣ٟت ،خ٣ض صٞحن وم٨غ وزضإ ،نٟاث ّو
ّو
للمدبت ؤو ّو
جمحز حٗامالجه م٘ الٗغبي ،الظر
٢امىؾه ،وال اٖخباع
يخسظٍ عمؼا للٟٓاْت والٗ ًٟوالٗى ٠والجهل والخسىي.٠
ّو
مؿدبضة في الجؼاثغ وٞغوؿا ،جدـاوّ ٫و
خل مكا٧لهـا الضازليت مً زال ٫الًٖ ِٛلى
ّوؤما الؿلُت الخا٦مت ٞهي ْاإلات
الكٗب الجؼاثغرّ ،و
ججىض عظالها بإؾلخت ومالبـ وؤخظيت ضخمت وٗالها خضيضيت ،ليؿهل ع٧ل الجؼاثغيحن ويغبهم،
ّو
ّو
حٗظيب قضيض وجلظط بخإلم الٗغبي نغامت في جىٟيظ ال٣ىاهحن ووؿيان للظاث ،مغاوٚاث في الخد٣ي ٤وزضإ في الترٚيب.
بن وظضث اؾخصىاءاث في الغوايت ٞهي ٚحر ْاَغة للٗيان،ؤلم صازلي يٗاوي مجها البٌٗ – مً عظا ٫الكغَت – آلزام
وظغاثم مغٚمىن ٖلى جىٟيظَا ،صون وظىص الخالم في ال٩ٟا ٥مً ؤؾغَا .ل٣ض ٧ان الٟغوسخي ٖامـت عمؼا للٓلم
والايُهاص والخٗاؾت والخؼن صٞـ٘ زمجهـا الجؼاثغيىن ٚاليا.
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اللـات الجؼمُة:

املؼحىًً الـطوسخي
بالجعائط

الحطٍـم

الصخلُــات

ضواًـة
1954

ضحاٌ ّ
الؼلٌة
الـطوؼُة بالجعائط
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 ال٣ؿىة والٓلم. الاؾدبضاص والاؾخٛال.٫ ألاهاهيت وخب اإلاا.٫ الىٟا ١واإلاغاوٚت. اخخ٣اع الجؼاثغر. ّوالخجىض بإؾلخت ٗٞالت ،مالبـ وا٢يت ،وؤخظيت
ضخمت خضيضيت ّو
الىٗا.٫
 الًغب والخٗظيب الكضيض للجؼاثغر. الهغامت في جىٟيظ ال٣ىاهحن. اإلاغاوٚت في الخد٣ي. ٤ -ؤلم صازلي ونغإ هٟسخي لضي بٌٗ عظا ٫الكغَت.
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ؤزب الخٌاب في الىحاب والؼىة
ز .عبس الحىم عبس الهازي ؤحمس العج
ؤػحاش مؼاعس بجامعة هُاال – ولُة التربُة -كؼم السضاػات ػالمُة (الؼىزان)
ملخو البدض
بن ؤصب الخُاب َى ظؼء مً الىٓام الظر بٗض هللا به مدمضا نلى هللا ٖليه وؾلم  ،وَى عؾالت ؤلاؾالم ،والتي جخلخو في
باب اٗٞل وال جٟٗل ،ؤر في باب جىٟيظ ما َى مإمىع به وجغ ٥ما َى مىهي ٖىه ،وَظا الىٓام َى ؤقبه ما ي٩ىن بىٓام الهياهت
والدكٛيل لآلالث التي يهىٗها ؤلاوؿان ،وؤلاوؿان هٟؿه َى نىٗت هللا ،وختى حٗمل َظٍ آلالت ؤلاوؿاهيت بهىعة ال حٗغٝ
الُٗب والخى٧ ،٠٢ان ال بض لها ؤن حٗمل بهظا الىٓام ،الظر يد ٤٣لها الخ٣ىي التي هي مىاٍ الؿٗاصة ؤلاوؿاهيت ٖلى ْهغ َظٍ
اللؿيُت .وؤصب الخُاب في َظا البدض اإلاغاص به ٦ ،يٟيت زُاب آلازغ بخسحر ؤخؿً ألالٟاّ وؤًٞلها للىنى ٫للمُلىب ،ؤو
ازخياع ال٩لماث اإلاىاؾبت للغص ٖلى ؾاثل ؤو مؿخٟؿغ  ،ؤو م٣ابلت مً يسخيء بال صإ لخل ٪ؤلاؾاءة ،ويمشل ال٣غآن ال٨غيم ال٣مت
التي ليـ ٞى٢ها ٢مت في طل ٪ألاصب  ،زم ججيء الؿىت الىبىيت بخىظيه الىبيء نلى هللا ٖليه وؾلم وٗٞله في اإلاغجبت الشاهيت بٗض
ال٣غآن ال٨غيم  ،زم بٗض طل ٪هجض ؤ٢ىا ٫وؤٗٞا ٫الٗلماء وألاصباء التي خٟلذ باألصب والخ٨مت  ،لىخسظ مً ٧ل طل ٪ػاصا وؿحر به
في حٗاملىا م٘ آلازغيًٞ ،ىجض ألامً والؿٗاصة في الالتزام بهظا الضيً في ؤمغٍ وجهيه ،ونض ١مً ٢ا: ٫ولؿذ ؤعي الؿٗاصة ظم٘
ما***٫ول ً٨الخ٣ي َى الؿٗيض
بجها ؾٗاصة ال جدخاط بلي ظيىف لجلبها ؤو ٞغيها  ،وال جخُلب ماال لكغائها  ،ول٨جها جىظض خيض وظض َظا الضيً يؿحر بحن الىاؽ
ٖمال ومٗاملت ،وَظا الظر يغمي َظا البدض بلي بٌٗ ظىاهبه  ،ؤال وَى التزام ؤصب الخُاب خيض وظض الخُاب.
Abstract
The art of addressing others is part of the system that Allah sent his Prophet Muhammad peace be upon him, to deliver, which
is the message of Islam, summarized in do and not to do, and in the implementation of what is commanded by leaving what is
forbidden and doing what is ordered .This system is like a system of maintenance and operating of machines that are man-made,
while man himself is the part of Allah's huge creation, and even operating this machine in man's manner does not keep her
away from damage and downtime, there for it was necessary for her (the machine) to work with this system, which achieves its
piety, which is the focus of human happiness in this world and in the hereafter . The art of addressing others in this research
aimed at guiding us to the words ,clauses and expressions that we have to use to keep our ties and relations with others always
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green and strong. The paper demonstrates parts of what came in the holy Quran, the purified Sunnah, the biography of the
prophets , messengers of Allah and the life of the wise people.
Adopting the art of addressing others guarantees us uncountable benefits:
We arrive at our ends without hurting others, which paves the way to a well organized and communicating society.
This well organized and communicating society is an essential part in the straightforwardness of individuals.
Following what has been mentioned in this paper -by Allah welling- brings us a reasonable amount of happiness that we can get
much of it in this life and in the hereafter .
The methodology adopted in this research is the Inductive method and the analytical one sometimes.
We can find security and happiness in adhering to this religion in commands and prohibitions, may Allah mercy the poet who
said: I do not think happiness in collecting money *** but happiness in fearing Allah. It's the happiness that does not need to be
brought or imposed by armies, and does not require the money to buy, but it's there where this religion is found, walking
among people.
ً الٗلم به ال جإحى بال باالَالٕ ٖليه في٨ ول، ويدؿً بالىاؽ الٗلم به والٗمل،الم٨ىىن الٞ ًً ظليل مٞ ؤصب الخُاب َى
ّو
.الء مً الىاؽ٣ٗالم ال٦ ىن في٩ وما ي،غيم وؾىت الىبي نلى هللا ٖليه وؾلم٨غآن ال٣ ال: ومً ؤَمها، مٓاهه
ًاء خاظت٢ و، الاظخماٖيت مً الخهضٕ والاجهياع٤ٓت ٖلى الٗالثٞ مً ؤَمها اإلادا،ىاثض ال جدعخىٞ وفي الخإصب بإصب الخُاب
.حرَا مً الغوابِ الاظخماٖيتٛ ب٫ صون بزال، بلحها٫ؤلاوؿان التي يغيض الىنى
اّ التي الٟ الاظخماٖيت وازخياع ألال٤ٓت ٖلى الٗالثٞيت اإلاداٟي٦ خابت في َظا اإلاىيىٕ َى بعقاص الىاؽ بلي٨ومً ؤَم الضواعي لل
َ ُت ُّج َّم
الل ُته ْنال َج ْنه َغ ب ُّج
ًَ ىء ِم
ىله حٗالى {ال ي ِدب٢ غيم٨غآن ال٣ ختى ظاء في ال،  بها٪جسل باآلصاب الٗامت التي صٖا الكغٕ بلي الخمؿ
ِ الؿ
ِ
ْن َ ْن َّم َ ْن ُت َ َ َ َ َّم
الل ُته َؾم ًا
. ]148:)} [اليؿاء148
( يٗا َٖ ِل ًايما
ان٧ ِبال مً ْ ِلم و٫ِ ى٣ال
ِ
٪ بما في طل، ل مً يخهل به٧ ٘ه م٦ في ؾلى٪خٓهغ آزاع طلٞ ، ٘ به مً يُل٘ ٖليهٟ ولٗله ييخ، ٕوَظٍ مداولت لبدض اإلاىيى
. ه هللا ؾبداهه وحٗالى٣زال
. الخدليلي ؤخياهاٞ غاجي٣اإلاىهج اإلاخب٘ في َظا البدض َى اإلاىهج الاؾخ
.  ؤن يجٗل الٗمل زالها لىظهه ؾبداهه وحٗالى٫وهللا ؤؾإ
٫هل ألاوٟال
ت وانُالخاٛألاصب ل
:غاَيضرٟ الخليل بً ؤخمض ال٫ا٢
ُت َ ْن
َ َ َ
 َوؤ َص ُت،ىم ْنؤص ًابا
صيب ُتم َا َّمص ٌدب ُتي َا ّوص ُتب َ َ َ َ َّم
 ُت٣ال
عظل َؤ ٌد
ٌد
بذ
ض ؤصب٢ و،ناخب اإلاإ ُتصبت
:وآلاص ُتب
ِ .حرٛحرٍ ويخإصب بٚ
ِ

84

2015 © جيل البحث العلمي

جميع الحقوق محفوظة لمركز

مجلة حُل السضاػات ألازبُة والـىطٍة  -العام الثاوي  -العسز  10ؤػؼٌؽ 2015

َ ْن
َّم ُت َ ْن
ؤها.واإلاَإصوبت :اإلاغؤة التي ُت
يي٘ .واإلاإ ُتصبت واإلاإ َصبت ،لٛخانَ :صٖىة ٖلى الُٗام( .الٗحن  ،الٟغاَيضر. )129:
ن َى٘ لها اله
و٢ا ٫ابً مىٓىع:
َ
َ
َ
َ
َ
ألا ْنصب ُّج
الىاؽ بلى اإلاَدامض َوي ْن
الض ُت
صيب مً الىاؽ ُتؾ ِ ّوم َي َؤ َص ًابا َألهه َي ْنإ ِص ُت
ألا َص ُتب الظر َي َخ َإ َّمص ُت
ألا ُت
َ
ٖاء ومىه
نل
وؤ
ذ
اب
اإلا٣
ًٖ
هاَم
ج
ب
به
ب
(
ِ
ِ
َِ
َِ
َ
َ
َ
ْن
َ ُت َ َّم ُت َ ْن ُت ُت َ َ ًا
ًا
ًا
ٌد
ٌد
َ
ُت
ْن
ْن
َ
ُت
ُت
ُت
ُت
َ
ْن
ْن
ُت
َ
َ
ُت
َّم
ُت
الىاؽ مضٖاة ومإصبت ابً بؼعط ل٣ض ؤصبذ آصب ؤصبا خؿىا وؤهذ ؤ ِص ٌد
ُت
يب و٢ا ٫ؤبى ػيض ؤصب الغظل يإصب ؤصبا
٢يل لله ِيي٘ يضعى بليه
َ
َ
َ
َ
َ
َ ٌد َ ُت َ َ ْن ُت ُت َ َ ًا َ
َّم
ًا
ُت
ْن
ْن
َّم
َّم
َّم
َ
َ
َ
ُت
ُت
ُت
ُت
َ
ْن
َ
ُت
ُت
ُت
ٌد
َ
ْن
ْن
ـ والضع ِؽ وألاصب الٓغ ٝوخؿً الخىاو ِ ٫وؤصب بالًم
ٞهى َؤ ِصيب وؤعب يإع ُتب ؤعابت َوؤعبا في َالِٗ ٣ل ٞهى ؤ ِعيب ٚحرٍ ألاصب ؤصب الىِ ٟ
ّو
َ َّم َ ّو
ّو
َّم
َ
َ
ُت
يب مً ٢ىم ؤ َص َ
َّم
ٞهى ؤ ِص ٌد
باء وؤ َّمصبه َ ٞخإ َّمصب َٖلمه واؾخٗمله الؼظاط في الله ٖؼ وظل ٣ٞا ٫وَظا ما ؤصب الله حٗالى به ه ِليه نلى الله
ََ
ْن ْن
َ ُت ّو َ َ ٌد َ
ُت ٌد ُت َ
الْٗ ٣نيلي:
يب ُتما َّمص ٌدب و٢ا ٫مؼ ِاخم
للبٗحر ِبطا ِعيٌ وط ِلل ؤ ِص
اؾ َخإ َص َب بمٗجى جإ َّمص َب وي٣ا٫
ٖليه وؾلم وٞالن ٢ض
ِ
َ ْن َ َ ْن َ َ
ُت َ َّم
ُت َّم َ ْن َ َّم َ
يب اإلاظل ِل) ( لؿان الٗغب ،ابً مىٓىع)43:
وًَ ُتيه ّو ِغ ًٞالىىي بحن ِ
ٖال ٍتج  ...وهجغان جه ِغي ٠ألا ِص ِ
٢ا ٫الؼمسكغرَ ( :ى مً آصب الىاؽ ،و٢ض ؤصب ٞالن وؤعب .وج٣ى :٫ألاصب مإصبه ،ما ألخض ٞحها مإعبه .وؤصبهم ٖلى ألامغ :ظمٗهم
ٖليه يإصبهم .ي٣ا :٫بيضب ظحراه ٪لدكاوعَم٢ .ا:٫
ًا
و٦ي٢ ٠خالي مٗكغا يإصبىه٨م ٖ ...لى الخ ٤ؤن ال جإقبىٍ بباَل
وج٣ى :٫ؤصبهم ٖليه ،وهضبهم بليه .ومً اإلاجاػ :ظاف ؤصب البدغ بطا ٦ثر مائٍ (. ).ؤؾاؽ البالٚت ،الؼمسكغر)5:
اإلاُلب الشاوي :مٗىاَا انُالخا:
٢ا ٫الجغظاوي  :ألاصب ٖباعة ًٖ مٗغٞت ما يدترػ به ًٖ ظمي٘ ؤهىإ الخُإ( .الخٗغيٟاث  ،الجغظاوي1405:م.)3
ولم ؤٖ ٠٢لى ٧لمت ؤصب في ال٣غآن ال٨غيم ال مجغصة مً الخٗغي ٠وال به  ،ول٨جها وعصث في الؿىت مجغصة ومٗغٞت ٞ ،مً ألاو ٫ما
ظاء في الصخيذ :
ُت َّم َ ْن َ َ ُت َ ْن َ ْن ُت ّو َ َ َ َ َّم َ ْن َ َ َ ْن َ ْن َ َ
َ َ ْن
ه ِاع ِبطا ُتَ ْنم ْ ٢نى ٌدم حِ ٛل ُتب ُته ْنم
اليؿاء ٞلما ِ ٢ضمىا ٖلى ألاه
مً ٦الم ٖمغ بً
ل وِ ٛلب ِ
الخُاب عضخي َهللا ٖىه ٢ا٦......(َ ٫ىا مٗكغ ٢غي ٍت
َ
ْن
َ
َ
َ
ْن
ْن
ُت
ُت
َ
ْن
َ
اظ َٗ ْنخجي ََ ٞإ ْنه َْ ٨نغ ُتث َؤ ْنن ُتج َغاظ َٗجي ََ ٣َ ٞال ْنذ َول َم ُتج ْنىُ ٨تغ َؤنْن
ُت
ْن َ
َ َ
َ
َ
َ
َ ُت ُت ْن َ َ َ َ
ْن َ ْن َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِوؿائَم ِ ٤ِٟ ُٞوؿائها يإزظن ِمً ؤص ِب ِوؿ ِاء ألاهه ِاع ِ ٞصخذ ٖلى امغؤ ِحي ٞغ ِ
ُت َ َ َ َ َ َّم َّم َ ْن َ َ َّم ّو َ َّم َّم َ
َّم
َ1422ـ٢. )276ا ٫ابً حجغ
نلى الل ُته َٖل ْني ِه َو َؾل َم ُتلح َر ِاظ ْنٗ َى ُته ....الخ ) ( ( صخيذ البساعر ،البساعر:
ؤع ِاظٗٞ ٪ىالل ِه ِبن ؤػواط الى ِب ِي
َ
ْن
َ
ْن
َّم
َّم
َ
تهً َو ََغ َيَّ ٣م
َ (:ؤ ْنر م ْنً ؾ َحر َّم
تهً َ ،وفي ّو
الغ َو َايت ال ِتي ِفي اإلآ ِالم " ِم ْنً ؤ َعب " ب َّم
الغ ِاء َو ُتَ َى ال َٗ ْن٣ل َ ،و ِفي ِع َو َايت َم ْنٗ َمغ ِٖ ْنىض ُتم ْنؿ ِلم " َي َخ َٗل ْنم ًَ ِم ْنً
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َّم َ ْن َ ْن َ َ َ َ َّم ْن َ ْن َ ْن َ ْن َ َ َ َ ْن َ ُت َ ّو
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْن
ُت
َ
ْن
ُت
ْن
َ
ِو َؿ ِائ ِه ْنم " و ِفي ِعوايت ي ِؼيض بً عومان " ٞلما ِ ٢ضمىا اإلا ِضيىت جؼوظىا ِمً ِوؿاء ألاههاع ٞجٗلً يِ ٩لمىىا ويغ ِاظٗىىا " ٞ ( .خذ
ََ
َ َ َ ُت ُت َّم َ َّم َّم ُت َ َ ْن َ َ َّم َ َ َ َّم َ َّم َ
الغ ُتظ ُتل ؤ َم َخ ُته ٞإ ْنخ َؿ ًَ
379م ( )482وعوي البساعر في صخيده٢ ( :ا ٫عؾى ٫الل ِه نلى الله ٖلي ِه وؾلم ِبطا ؤصب
الباعر،الٗؿ٣الوي:
َ
َ
َ
َ
ْن
َ
َ
َ
َ
ُت
َ
َ
َ
ُت
َ
َ
َج ْنإص َيب َها َو َٖ َّمل َم َها ََ ٞإ ْنخ َؿ ًَ ح ْنٗل َيم َها ز َّمم ؤ ْنٖ َخ ََ ٣ها ٞت َز َّمو َظ َها َ ٧
ان ل ُته ؤ ْنظ َغان َوبطا َآم ًَ بٗ َ
يسخى ز َّمم َآم ًَ ِبي ٞل ُته ؤ ْنظ َغ ِان َوال َٗ ْنب ُتض ِبطا َّماج٣ى َعَّمب ُته
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
َ َ َ َ َ َ َ ُت َ َ ُت َ
ْن
 .)263وظاء في ؾجن ؤبي صاوص (َ ...ز َُ َب َىا ُتٖ َم ُتغ ْنب ُتً ْنال َخ َّمُاب َع ِضخيَ
َ
َ1422ـ
وؤَإ مى ِاليه ٞله ؤظغ ِان  ( )...صخيذ البساعر ،البساعر:
ِ
َ
ُت
ْن
َ
َ
ْن
َ
َ
َ
َ
َ
ُت
ُت
ُت
َّم ُت َ ْن ُت َ َ َ ّو َ ْن َ ْن َ ْن ُت َّم َ ْن
ًغُتبىا َؤ ْنب َك َاع ُتْ ٦نم َوَال ِل َيإ ُتزظوا ؤ ْنم َىالْ ٨نم َ ٞم ْنً َ ِٗ ٞل ب ِه ط ِل َٞ ٪ل َح ْنرْ ٞنٗ ُته بل َّمي ؤ ُِّ ٢ج
ه ُته ِم ْنى ُته َ ٢
اْ َٖ ٫نم ُتغو ْنب ُتً
ِ
ِ
الله ٖىه ٣َ ٞاِ ٫ب ِوي لم ؤبٗض ٖم ِالي ِلي ِ
َ
ْن َ
ام ل ْنى ؤ َّمن
الٗ ِ
 قال ابن قتيبة  :وأَراد كعب أَن اللّو يقتل الروم ٗبُروج ع ّكا فتنتاب حلومهم ِالسباع والطَّّْب تَأْكل منها فكأ َّ
َن ذلك +
مأْ ُدبَة للَوِ  -غريب احلديث  ،ابن قتيبة عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو زلمد-ٖٜٔٚ :م ٗٓ٘).
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َ ُت ُّج ُت َ َ ْن َ َ ْن ُت َ ُت َ َّم َ َّم َّم
َ
َّم َ
ٌ َع ِٖ َّمي ِخ ِه َؤ ُتج ُِّ ٣ج
َع ُتظ ًاال َؤ َّمص َب َب ْنٗ َ
ه ُته ِم ْنى ُته ََ ٢
الل ُته َٖ َل ْني ِه َو َؾ َّمل َم َؤ ََّ ٢م
و ِم ْنً ه ْنِ ٟؿ ِه
اِ ٫بر َوال ِظر ه ْنِ ٟسخي ِبي ِض ٍِ ؤ ِ٢هه و٢ض عؤيذ عؾى ٫الل ِه نلى
َ
َ ُت ُت َ
 )129وعوي الترمظر َ (:خ َّمضز َىا َ ٢خ ْني َبت َخ َّمضز َىا َي ْند َحى ْنب ُتً َي ْنٗلى َٖ ْنً
) ( ؾجن ؤبي صاوص ،السجؿخاوي:
َّم َ َ
ْن َ ْن َ ْن َ ْن َ ُت َ َ َ َ َ َ َ ُت ُت َّم َ َّم َّم َ
َ
َ ْن
نلى الل ُته َٖل ْني ِه َو َؾل َم أل ْنن
اِ ٥بن خغ ٍتب ًٖ ظ ِاب ِغ ب ًِ ؾمغة ٢ا٢ ٫ا ٫عؾى ٫الل ِه
اص ٍتر ًٖ ِؾ َم ِ
ه ِ
َ َّم َ ُت َ َّم َ َّم َّم َ
ه َّمض َ ١ب َ
الغ ُتظ ُتل َو َل َض ُتٍ َز ْنح ٌدر م ْنً َؤ ْنن َي َخ َ
ُتي َا ِ ّوص َب َّم
نلى الل ُته َٖل ْني ِه
ه ٍتإ)( ؾجن الترمظر ،الترمظر )205:وعوي ؤيًا ( :ؤن عؾى ٫الل ِه
ِ
ِ
َ
اَ ٫ما َه َد َل َوال ٌدض َو َل ًاضا م ْنً َه ْندل َؤ ْنَ ٞ
َو َؾ َّمل َم ََ ٢
ً َل ِم ْنً ؤ َص ٍتب َخ َؿ ٍتً) ( .
ِ
ِ
ٍت
وج٨غع ط٦غ َظٍ ال٩لمت في ٖضة ؤخاصيض وظلها يضوع خى ٫اإلاٗجى اللٛىر الظر ط٦غٍ الجغظاوي
ب٣ىله( :ألاصب ٖباعة ًٖ مٗغٞت ما يدترػ به ًٖ ظمي٘ ؤهىإ الخُإ.).
َ ْن
٢ا ٫ؤَل اللٛت [ :زُب ] ر ٍ ب  :الخُ ُتب ؾلب ألامغ ج٣ى ٫ما زُب٢ ٪لذ ٢ا ٫ألاػَغر ؤر
َ
ما ؤمغ ٥وج٣ىَ ٫ظا زُب ظليل وزُب يؿحر وظمٗه ُتز ُتُ ٌد
ىب اهخهى ٦الم ألاػَغر و زاَ َب ُته
َ َ ًا َ َ
َ ًا
ُت ْن ًا
َ َ ًا
ابا و َز َ
ُب ٖلى اإلاىبر زُبت بًم الخاء و زُ َابت و زُ َب اإلاغؤة في
بال٨الم ُتمساَ َبت و ِزُ
ْن َ
َ ُت
ْن ُت
ْن ًا
الى٩اح ِزُ َبت ب٨ؿغ الخاء َيسُ ُتب بًم الُاء ٞحهما و از َخُ َب ؤيًا ٞحهما و زُ َب مً باب ْغٝ

َ ًا
َ1415ـ.) 196
ناع ز ُِيبا ) ( مسخاع الصخاح ،الغاػر:
والخُاب ٢ض ي٩ىن ْن
م٣غوء و٢ض ي٩ىن مؿمىٖا و٢ض ي٩ىن مى٣ىال بالىؾاثِ الخضيشت ؤو بٛحرَا ...الخ
وال ق ٪ؤن ل٩ل لىن ؤزغٍ وؤؾلىبه الظر ي٩ىن به ؤٗٞل مً ٚحرٍ.
الٟهل الشاوي :ؤصب الخُاب في ال٣غآن:
َ َ ُّج َ َّم َ َ
َ ُت َ َ
َ َ
َّم
َ
َ َ
َّم َ َ َ ْن
الهالة َوؤه ُتخ ْنم ُتؾَ ٩اعي َخ َّمتى ح ْنٗل ُتمىا َما ج ُت٣ىلىن َوال ُتظ ُتى ًابا ِبال َٖ ِاب ِغر َؾ ِل ٍتيل
يً آ َم ُتىىا ال ج ْنَ ٣غُتبىا
ي٣ى ٫هللا ؾبداهه وحٗالى (( يا ؤحها ال ِظ
َ ْن َ َ ْن ُت ُت ّو
َ َّم َ ْن َ ُت َ ْن ُت ْن ُت ْن َ ْن َ َ ْن َ َ َ َ َ ْن َ َ َ َ ٌد ْن ُت ْن َ ْن َ
نٗيضاًا
الي َؿ َاء ََ ٞل ْنم َجج ُتضوا َم ًااء ََ ٞخ َي َّمم ُتمىا َ
ِ
ختى حٛد ِؿلىا وِبن ٦ىخم مغضخى ؤو ٖلى ؾٍ ٟتغ ؤو ظاء ؤخض ِمى٨م ِمً الٛا ِث ِِ ؤو المؿخم ِ
ِ
َ ّو ًا َ ْن َ ُت ُت ُت ُت ْن َ َ ْن ُت ْن َّم َّم
الل َه ََ ٧
ان َٖ ُتًّ ٟىا َُ ٚتً ٟا
ىعا ( )43ؾىعة اليؿاء .
ىَ٨م وؤي ِضي٨م ِبن
َ ِيبا ٞامسخىا ِبىظ ِ
َىا هجض لٟٓحن َما (المؿخم و الٛاثِ)ٞ ،اإلاالمؿت مٗغوٞت وهي مً ماصة إلاـ ،ي٣ى ٫الجىَغر ( اللمـ :اإلاـ باليض .و٢ض إلاؿه
يلمؿه ويلمؿه .وي٨جى به ًٖ الجمإ .و٦ظل ٪اإلاالمؿت .الالخماؽ:
 قَ َ ِاصح ىو أَبو الْع َال ِء ُك ِويف لَيس ِعنْ َد أ َْى ِل ا ْحل ِد ِ
ِ
ي
يث بِالْ َق ِو ِّي
يسى َى َذا َح ِد ٌ
يب َونَ ٌ ُ َ ُ َ
َ
يث َغ ِر ٌ
ال أَبُو ع َ
ْ َ
ف ى َذا ا ْحل ِد ُ ِ
ِ ِ
عَّما ٍر َو َغ ِّْبهِ ُى َو
ص ِري يَـ ْرِوي َع ْن َع َّما ِر بْ ِن أَِيب َ
آخُر بَ ْ
يث إَِّال م ْن َى َذا ال َْو ْجو َونَاص ٌح َشيْ ٌخ َ
َوَال يـُ ْعَر ُ َ َ
ت ِم ْن َى َذا .قال األلباين – رمحو اهلل  ( -ضعيف ) .ضعيف الَبغيب والَبىيب ،األلباين. )ٔٓ :
أَثـْبَ ُ
ٕ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
يب َال نـَ ْع ِرفُوُ إال م ْن َحديث َعام ِر بْ ِن
يسى َى َذا َحد ٌ
يث َغ ِر ٌ
 سنن الَبمذي ( -ج  / ٚص  )ٕٓٙوقال أَبُو ع َِِ
ِ
يد ب ِن الْع ِ
اصي
صالِ ِح بْ ِن ُر ْستُ َم ْ
أَِيب َعا ِم ٍر ْ
وسى ُى َو ابْ ُن َع ْم ِرو بْ ِن َسع ْ َ
اخلََّزا ِز َوُى َو َعامُر بْ ُن َ
اخلََّز ُاز َوأَيُّي ُ
وب بْ ُن ُم َ
يث ُم ْر َس ٌل قال األلباين يف " السلسلة الضعيفة و ادلوضوعة " ( ٖ : ) ٕٜٗ/ضعيف  .السلسلة
َوَى َذا ِعْن ِدي َح ِد ٌ
الضعيف ،األلباين.)ٕٔٓ :
ة

ٖ  -تقدمت اإلشارة إليو.
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الُلب .والخلمـ :الخُلب مغة بٗض ؤزغي)( .الصخاحَ ،
.)1990
الج ْنى ََغر:
ٞاؾخٗمل اإلاالمؿت لي٨جى بها ًٖ الجمإ ،وؤر ٖباعة ؤزغي ٚحر ل ٟٔاإلاالمؿت  ،لً ج٩ىن ؤبل ٜوال ؤًٞل مجها .وَظا صيضن ال٣غآن
َ ْن َ ْن َّم َ ْن ُت َ َ َ َ َّم
َ ُت ُّج َّم
الل ُته َؾم ًا
الل ُته ْنال َج ْنه َغ ب ُّج
يٗا َٖ ِل ًايما } [اليؿاء ،]148:ألن ٦ثرة
ىء ِمً ال٣ى ِِ ٫بال مً ْ ِلم و٧ان
صاثما  ،ي٣ى ٫حٗالى { :ال ي ِدب
الؿ ِ
ِ
ِ
الاؾخمإ بلي ال٨الم ال٣بيذ ّويىلض في الىٟـ جُبٗا ٖليه ،ومً زم ال يؿدى٨غٍ وال يؿخٛغبه.
ي٣ى ٫ناخب الٓال: ٫
(ٞال ي٣ى : ٫بطا ٖملخم ٦ظا و٦ظا  . .بل ي٨خٟي بالٗىصة مً َظا اإلا٩ان ٦ ،ىايت ٖما جم ٞيه! وم٘ َظا ال يؿىض الٟٗل بلى اإلاساَبحن .
ٞال ي٣ى : ٫ؤو ظئخم مً الٛاثِ  .بل ي٣ى { : ٫ؤو ظاء ؤخض مى٨م مً الٛاثِ } ػياصة في ؤصب الخُاب  ،ولُ ٠ال٨ىايت  .لي٩ىن َظا
ًا
ألاصب همىطظا لللكغ خحن يخساَبىن! وخحن يٗبر ٖما ي٩ىن بحن الغظل واإلاغؤة ب٣ىله  { :ؤو المؿخم اليؿاء } والخٗبحر باإلاالمؿت
ًا
ؤع ١وؤخكم وؤعقى  -واإلاالمؿت ٢ض ج٩ىن م٣ضمت للٟٗل ؤو حٗبحرا ٖىه  -وٖلى ؤيت خاٞ ٫هى ؤصب يًغبه هللا للىاؽ  ،في الخضيض ًٖ
مشل َظٍ الكاون ٖ .ىضما ال ي٩ىن َىا ٥م٣خٌ للخٗبحر اإلا٨كى. ٝوخحن يٗبر ًٖ الهٗيض الُاَغ  ،بإهه الهٗيض الُيب .
ليكحر بلى ؤن الُاَغ َيب  .وؤن الىجـ زبيض  . .وَى بيداء لُي ٠اإلاضزل بلى الىٟىؽ . .وؾبدان زال ٤الىٟىؽ  .الٗليم بهظٍ
. )141
الىٟىؽ! ) ( في ْال ٫ال٣غآن ،ؾيض ُ٢ب:
ًا
َ
والل ٟٔآلازغ َى  :الٛاثِ  ،وَى ٖىض ؤَل اللٛت ما اهس ٌٟمً ألاعى ،ي٣ى ٫ابً صعيض  :الْ ٛنىٍ ؤقض اهسٟايا مً الٛاثِ
َ
َ
ُت
ؤٚمٌ مً
اإلاىس ٌٟمً ألاعى ختى يىاع َر ما ٞيه ،وظم٘ ْ ٚنىٍ ؤٚىاٍ ،وظم٘ ٚاثِ ِٚيُان٨ٞ ،إن الْ ٛنىٍ
وؤبٗض ،والٛاثِ:
ِ
َ
ٌد
َ ْن ًا
َ
َ
َ َ ْن ُت ْن
َ
ُت
ُت
ْن
َ
الصخيء ؤُٚىٍ ُٚىا ،بطا ؾترجه ،مشل ُٚيخه ؤُِ ٚيه
ُحن ،ؤر بٗيض .والٛىَت :مىي٘ بالكام .وْ ُٚنىث
الٛاثِ .وي٣اٚ :٫ىٍ ِب ٍت
ْن ُت
َ ْن ًا
ْن
ٚاٍ ٦ما جغي ،والصخيء َمّ ُِ ٛوي ،وفي اللٛت ألاولى َمُٛى) ( .ظمهغة اللٛت ،ابً صعيض)15:
ُٚياٞ ،إها ٍت
ُت
ألاوـ ليـ به َُ ٦ت
خي٘ )
٢ليل
( و٦م مً ٍت
ٚاثِ مً صو ِن ؾلمى *** ِ
(و٧اهىا ٞيما مضخى بطا ؤعاص الغظل ً٢اء خاظخه َلب اإلاىي٘ اإلاُمئن مً ألاعى ٨ٞثر َظا ختى ؾمىا الخضر باؾم اإلاىي٘،
و٦ظل ٪ال٨ىي ٠مٗىاٍ في ٦الم الٗغب الخٓحرة التي حٗمل لئلبل ّو
ٞخ٨جها مً البرص ٞؿمىا ما خٓغوٍ وظٗلىٍ مىيٗا للخضر بظل٪
ًا
ٞ )355ما ؤخؿً َظا ألاصب والخلُ ٠في ال٨الم ،وما ؤيؿغٍ إلاً ؤعاصٍ .
الاؾم حكبحها به) (الؼاَغ في مٗاوي ٧لماث الىاؽ :ألاهباعر:
الٟهل الشالض :ؤصب الخُاب ٖىض ألاهلياء والغؾل
اإلاُلب ألاو : ٫ؤصبهم م٘ هللا:
ُت ُت َ
ُت َ
َّم
َ ْن َ َ َّم
َ
يسخى ْناب ًَ َم ْنغَي َم َؤ َؤ ْنه َذ ُتْ ٢نل َذ ل َّم
الل ُته َيا ٖ َ
الل ِه ََ ٢
اؽ َّماج ِس ُتظو ِوي َوؤ ّوِم َي ِبل َه ْنح ِن ِم ْنً ُتصو ِن
اُ ٫تؾ ْنب َداه ََ ٪ما َي٩ىن ِلي ؤ ْنن
لى
في ٢ىله حٗالى (وِبط ٢ا٫
ِ
ِ ِ
َ ّو ْن ُت ْن ُت ُت ْن ُت ُت َ َ ْن َ ْن َ ُت َ ْن َ ُت َ َ ْن َ َ َ ْن َ ُت َ َ ْن َ َّم َ َ ْن َ َ َّم ُت ْن ُتُت
َ ُت َ َ َ ْن َ
 )116اإلااثضة .
ىب (
ؤ٢ى ٫ما ليـ ِلي ِبد ٍتِ ٤بن ٦ىذ ٢لخه ٣ٞض ٖ ِلمخه حٗلم ما ِفي هِ ٟسخي وال ؤٖلم ما ِفي هِ ٟؿِ ٪به ٪ؤهذ ٖالم الٛي ِ
ي٣ى ٫ال٣كحرر عخمه هللا( :اإلاغاص مً َظا الؿاا ٫بْهاع بغاءة ؾاخخه ٖما وؿب بليه مً الضٖاء بلى ال٣ى ٫بالخشليض ٞ ،هظا ليـ
َ
زُاب حٗىي ٠بل َى ؾاا ٫حكغي . ٠زم بن ٖيسخى ٖ -ليه الؿالم  -خ ٟٔؤصب الخُاب ٞلم ُتي َؼ ِّو ٥ه ْنَ ٟؿه  ،بل بضؤ بالشىاء ٖلى
ًا
ججزحها ل !٪بهجي ؤهؼَٖ ٪ما ال يلي ٤بىن ٪ٟزم ٢اَ { : ٫ما َي ُت٩ى ُتن لى َؤ ْنن َؤ ُت٢ى ََ ٫ما َل ْني َ
ـ ِلى ِب َد ٍت ّو } ٤ؤر بوي بن
الخ ٤ؾبداهه ٣ٞ -ا: ٫
ِ
ٔ  -يقال :ما بالدار كتيع ،أي أحد .الصحاح للجوىري .)ٜٗٓ :
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ًا
ُت ُت ُت ْن َ َ
ىذ ٢ل ُتخ ُته ْ ٣ٞنض
٦ىذ مسهىنا ِم ْنً َِ ٢ب ِل َ ٪بالغؾالت  -وقغٍ الىبىة الٗهمت ٨ٞ -ي ٠يجىػ ؤن ؤٗٞل ما ال يجىػ لي؟ زم بوي { ِبن ٦
َ َ
ٌد
ًا
َ
َ
واز٣ا بإن َّم
الخ - ٤ؾبداهه ٖ -ليم بجزاَخه مً جل ٪ال٣الت  {.ح ْنٗل ُتم َما ِفى ه ْنِ ٟسخى }  :ؤر ٖلم ٪مديِ ب٩ل مٗلىم َ {.وال
َٖ ِل ْنم َخ ُته } ٧ :ان
ُت َ ّو ُت
َّم َ َ َ َ َّم ُت ُت
َؤ ْنٖ َل ُتم َما فى َه ْنٟؿ َ
الُ ٛت
ىب } الظر ال يسغط مٗلىم ًٖ
ي
م
ال
ٖ
هذ
ؤ
٪
ه
ب
{
.
بةٖالم٪
جي
ٞ
غ
ٗ
ح
ما
ب٣ضع
بال
ٚيب٪
ٖلى
ؤَل٘
ال
ؤر
}
٪
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
)190
ٖلم ، ٪وال م٣ضوع ًٖ خ٨م ( )٪جٟؿحر ال٣كحرر ،ال٣كحرر:
وفي ٢ىله حٗالى ( َوب َطا َمغ ْن
ي ُتذ َُ ٞته َى َي ْنك ِٟحن) 80ؾىعة الهاٞاث .ي٣ى ٫ال٣كحرر ( :لم َي ُتْ ٣نل  :وبطا ؤمغيجي ألهه خَ ٟٔ
ؤصب الخُاب .
ِ
ِ ِ
ًا
ًا
ًا
ًا
ُت
وي٣ا ٫لم ي ً٨طل ٪مغيا مٗلىما  ،ول٨ىه ؤعاص جماعيا ٦ ،ما يخماعى ألاخباب َمٗا في الٗياصة ٢ ،ا ٫بًٗهم:
َ ْن
ًا َ َّم
ُت
ُت
َ
َ َ ُّج
ٞاصز ْنل َّم َ َّم ُت َّم
بك٩ىي
يمصخي ؾ٣يما ل َٗلها  ...بطا َؾ ِم َٗ ْنذ مىه
يمىٗ ٪الىقاة ػياعحي ...
بن ٧ان
ٖلي ِبٗل ِت الٗى ِاص وي٣ى ٫آزغ  :يىص بإن ِ
ََ
ُت ُت
َ
ُت
َ
ُت
ظبريل وي٣ى ٫له  :ي٣ى ٫ل ٪مىال. . . ٥
الخليل َى ؤن َي ْنب َٗض بليه
الكٟاء الظر ؤقاع بليه
ج َغ ِاؾله وي٣ا ٫طل٪
٦يَ ٠
مؿجي ُت
٦ىذ الباعخت؟) (اإلاغظ٘ هٟؿه والهٟدت) .وفي ٢ىله ؾبداهه وحٗالى " :وؤيىب بط هاصي عبه :ؤوي َّم
الً ُّجغ وؤهذ
ؤعخم الغاخمحن " لم يهغح ؤيىب ٖليه الؿالم بمؿإلخه وخاظخه مباقغة بإن ي٣ىٞ : ٫اعخمجي ؤو ّو
عجل قٟاجي ،ول٨ىه ؤقاع بلي ما
يٗجي طل ، ٪وَى ؤن هللا َى ؤعخم الغاخمحن ،وَى مدخاط بلي الغخمت ٞيكمله بها .ي٣ى ٫ابً مى٣ظ  ( :لم ي٣ل اعخمجي ألهه خٟٔ
ؤصب الخُاب) ( .لباب آلاصاب ،ؤؾامت بً مى٣ظ  ، )69:وي٣ى ٫ال٣كحرر ( :ؾمٗذ ألاؾخاط ؤبا ٖلي ،عخمه هللا ،ي٣ى :٫خ٣ي٣ت
الهبر :الخغوط مً البالء ٖلى خؿب الضزىٞ ٫يه ،مشل ؤيىب ٖليه الؿالم ٞةهه ٢ا ٫في آزغ بالثه " :مؿجي الًغ وؤهذ ؤعخم
الغاخمحن " ٞد ٟٔؤصب الخُاب خيض ٖغى ي٣ى " :٫وؤهذ ؤعخم الغاخمحن " ولم يهغح ب٣ىله اعخمجي) ( الغؾالت ال٣كحريت،
ال٣كحرر.)86:
و٢ا ٫ؤَل الٗلم بن ؤيىب ٧ان نابغا زماهيت ٖكغ ؾىت  ،ول ً٨إلاا بل ٜاإلاغى مبلٛا يمىٗه مً ط٦غ هللا بلؿاهه و٢لبه ،صٖا ٖىض
ُت َ
َ ْن َ َ َّم ُت َ َ ْن َ َ ْن َ َ َ َ ْن َ ُت ْن َ َّم
اؽ َّماج ِس ُتظو ِوي َوؤ ّوِم َي ِبل َه ْنح ِن ِم ْنً ُتصو ِن
طل. )٪وفي ٢ىله حٗلى ( وِبط ٢ا ٫الله يا ِٖيسخى ابً مغيم ؤؤهذ ٢لذ ِللى ِ
َ َ
َّم
َ
ُت ُت ْن َ َ
الل ِه ََ ٢
اُ ٫تؾ ْنب َد َاه ََ ٪ما َي ُت٩ى ُتن لي َؤ ْنن َؤ ُت٢ى ََ ٫ما َل ْني َ
ـ ِلي ِب َد ٍت ّوِ ٤ب ْنن ْ ٦نى ُتذ ٢ل ُتخ ُته ْ ٣ٞنض َٖ ِل ْنم َخ ُته ح ْنٗل ُتم َما ِفي ه ْنِ ٟسخي
ِ
َ َ َ
َ ْن َّم ْن ُت
َ
َوال ؤ ْنٖل ُتم َما ِفي ه ْنِ ٟؿ َِ ٪ب َّمه َ ٪ؤه َذ َٖال ُتم الُ ٛتيىب ) اإلااثضةٖ ًٖ166يسخى ٖليه الؿالم  :ي٣ى(: ٫و٦ظلٖ ٪يسخى ٖليه الؿالم ،بط ٢ا ٫له
الباعر ؾبداهه وحٗالى " :يا ٖيسخى ابً مغيم ،ؤهذ ٢لذ للىاؽ اجسظووي وؤمي بلهحن مً صون هللا ؟ ٢ا :٫ؾبداه ٪ما ي٩ىن لي ؤن
ًا
ؤ٢ى ٫ما ليـ لي ّو
بد ،٤بن ٦ىذ ٢لخه ٣ٞض ٖلمخه " ولم ي٣ل :لم ؤ٢ل عٖايت لؤلصب.
ٍت
وَظا ظاهب ٖٓيم مً ؤصب ألاهلياء والغؾل م٘ هللا ؾبداهه وحٗالى ،وَم ؤؾىجىا في الخياة الضهيا ما لم ي ً٨ألامغ زانا بهم .
ومً ؤصب ألاهلياء م٘ هللا ،ما ظاء ًٖ يىؾٖ ٠ليه الؿالم في ٢ى ٫حٗالى:
ْن َ ْن
ًا َ ْن
ُّج ْن ْن
َ َّم
َ َ َّم َ َ َ ْن َ ْن َ ْن
َ ْن ُت ْن َ َ َّم َ
َ ْن َ ْن َ
ْن َ َ
الضه َيا َوآلا ِز َغ ِة ج َىِ ٞجي ُتم ْنؿ ِلما َوؤل ِخ ْنِ ٣جي
ى ؤه َذ َوِل ِ ّوحي ِفي
اَغ الؿماو ِ
{ َع ِ ّوب ٢ض آجيخ ِجي ِمً اإلال ِ ٪وٖل ْنمخ ِجي ِمً جإ ِو ِيل ألاخ ِاص ِ
يض ِ ٞ
اث وألاع ِ
ب َّم
.]101
اله ِال ِخ َحن } [يىؾ:٠
ِ
ٞهى ٢ض ؤبٗض هٟؿه ًٖ ػمغة الهالخحن ،ؾاثال عبه ؤن يجٗله مجهم وؤن يضزله مٗهم ،وَى ٢ض هإي بىٟؿه ًٖ التز٦يت التي ههى
َ َ
َ َ ُت ُّج َ ْن ُت
َ
الخ ٤ؾبداهه وحٗالى ٖجها في ٢ىله حٗالىٞ{ :ال ج َؼ٧ىا ؤه ُتَ ٟؿْ ٨نم ُتَ َى ؤ ْنٖل ُتم ِب َم ًِ َّماج٣ى } [الىجم. ]32:
ٔ  -ذكره بعض ادلفسرين ولكن قال ابن كثّب فيو نكارة  (.تفسّب ابن كثّب – الدمشقئٕٗٓ :ىـ  ٜٜٜٔ -م ٔ.)ٖٙ
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ومً ؤصب ألاهلياء م٘ هللا ،ما ظاء في ؾىعة ال٨ه ًٖ ٠الخًغ ٖليه الؿالم ٢ ،ىله حٗالى :
َ
َ ْن ُت َ
الؿَ ٟيى ُتت ََ ٩َ ٞاه ْنذ إلاَ َؿاَ ٦حن َي ْنٗ َم ُتلى َن في ْنال َب ْندغ ََ ٞإ َ ْنص ُتث َؤ ْنن َؤٖ َيب َها َو ََ ٧
ان َو َع َاء ُتَ ْنم َمل ٌدَ ٪ي ْنإ ُتز ُتظ ُتَّ ٧مل َؾَ ٟيى ٍتت َْ ٚن
ه ًابا (َ )79وؤ َّمما الٛال ُتم
ِ ع
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
({ؤ َّمما َّم ِ
ِ
ََ َ َ
َ
ََ َ َ
َ
َ ْن
ُت
َ ًا َ ْن
َ
َ َ
ُت ْن
َ
ْن
ان ؤ َب َى ُتاٍ ُتما ِم َى ْنح ِن ٞس ِك َيىا ؤ ْنن ُتي ْنغ َُِ ٣ته َما ََ ٛي ًااها َوْ ٦نً ٟاغا (ٞ )80إ َع ْنصها ؤ ْنن ُتي ْنب ِضل ُته َما َعُّجب ُته َما ز ْنح ًارا ِم ْنى ُته َػ٧اة َوؤَ ٢غ َب ُتع ْنخ ًاما (َ )81وؤ َّمما ال ِج َض ُتاع
٩ٞ
َ
َ
َ
َ
ْن
َ
َ
ُت
َ
َ
َ
َ
ًا
َ
ْن
ْن
َ
ُت
َ
ْن
َ
ُت
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْن
َ٩َ ٞان لٛال َم ْنحن َيد َيم ْنحن في اإلاضيىت َو٧ان ج ْندخ ُته ٦ج ٌدز ل ُته َما َو٧ان ؤ ُتب ُت
ىَ َما َ
ن ِال ًاخا ٞإ َع َاص َعُّجب َ ٪ؤن َي ْنبلٛا ؤق َّمض ُتَ َما َو َي ْنؿخس ِغ َظا ٦جز ُتَ َما َع ْنخ َمت ِم ْنً
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
َ ّو َ َ َ َ َ ْن ُت ُت َ ْن َ ْن َ َ َ ْن ُت َ َ ْن َ ْن ْن َ َ
ْن
َ
ْن
ًا
عِب ٪وما ٗٞلخه ًٖ ؤم ِغر ط ِل ٪جإ ِويل ما لم حؿ ُِ٘ ٖلي ِه نبرا ([ })82ال٨ه]82- 79:٠
َ َ
ََ
خيض ٢ا ٫في زغ٢ه الؿٟيىت ٞ( :إ َع ْنص ُتث ؤ ْنن ؤ ِٖ َيب َها) ٞ ،يؿب ؤلاٖابت بلي هٟؿه ،مً باب ألاصب م٘ هللا  ،ألن الكغ ال ييؿب بليه ؤصبا
ََ َ
مٗه ؾبداهه وحٗالى ،و٢ا ٫في قإن الٛالم الظر ٢خله (ٞإ َع ْنصها)٢ ،ا ٫ؤَل الٗلم :بن َظٍ الىىن حؿمى هىن الاؾخدبإ ،لي٩ىن ما
ْاَغٍ ٢خل الٛالم عاظٗا بلي الخًغ ،وما يٗ٣به مً ؤلابضا ٫بمً َى زحر مىه ،عاظٗا بلي هللا ؾبداهه وحٗالى ،وإلاا ٧ان الجضاع ٧له
َ
ََ
َ ْن
زحر ،وؿبه هلل ؾبداهه وحٗالى ٣ٞ ،اٞ ( :٫إ َع َاص َعُّجب َ ، )٪و٢ا ٫في آزغ ٦المه  ،مكحرا بلي ما ج٣ضم َ (:و َما َٗ ٞل ُتخ ُته َٖ ْنً ؤ ْنم ِغر) ٟٞ ،ي ٧ل
طل ٪ما ٞيه مً ألاصب الظر يم٨ىىا ؤلاٞاصة مىه.ي٣ى ٫الؼع٦صخي في ٦خابه البرَان٢ ( :ا ٫الكيش نٟي الضيً بً ابي اإلاىهىع في
٦خاب  ٪ٞألاػعاع ًٖ ٖى ٤ألاؾغاع إلاا ؤعاص ط٦غ الٗيب للؿٟيىت وؿبه لىٟؿه ؤصبا م٘ الغبىبيت ٣ٞاٞ ٫إعصث وإلاا ٧ان ٢خل الٛالم
مكتر ٥الخ٨م بحن اإلادمىص واإلاظمىم اؾخدب٘ هٟؿه م٘ الخ٣ٞ ٤ا ٫في ؤلازباع بىىن الاؾخدبإ لي٩ىن اإلادمىص مً الٟٗل وَى
عاخت ؤبىيه اإلاامىحن مً ٟ٦غٍ ٖاثضا ٖلى الخ ٤ؾبداهه واإلاظمىم ْاَغا وَى ٢خل الٛالم بٛحر خٖ ٤اثضا ٖليه وفي ؤ٢امت الجضاع
٧ان زحرا مدًا ٞيؿبه للخ٣ٞ ٤اٞ ٫إعاص عب ٪زم بحن بن الجمي٘ مً خيض الٗلم الخىخيضر مً الخ ٤ب٣ىله وما ٗٞلتهًٗ ؤمغر
و٢ا ٫ابً ُٖيت بهما اٞغص ؤوال في ؤلاعاصة ألجها لٚ ٟٔيب وجإصب بإن لم يؿىض ؤلاعاصة ٞحها بال بلى هٟؿه ٦ما جإصب ببغاَيم ٖليه
الؿالم في ٢ىله مغيذ ٞهى يكٟحن ٞاؾىض الٟٗل ٢بل وبٗض
َ1391ـ)60
بلى هللا واؾىض اإلاغى بلى هٟؿه بط َى مٗجى ه٣و ومٗابت) ( البرَان في ٖلىم ال٣غآن ،الؼع٦صخي:
وَظا مىسخى ٖليه الؿالم يضٖى عبه بهظا الضٖاء ،وَى في ؤخغط اإلاىا ،٠٢ي٣ى ٫حٗالى :
ّو َ َ ْن َ
َ َ َ َ ُت َ ُت َّم َ َ َّم َ ّو
َ َ
الٓ ّول ََ ٣َ ٞ
اَ ٫ع ِ ّوب ِب ِوي ِإلاا ؤهؼل َذ ِبل َّمي ِم ْنً ز ْنح ٍتر ٌ ٣ِ ٞدحر (} )24ؾىعة ال٣هو٢ ،ا ٫ابً ٦شحر:
(ٞؿ٣ى لهما زم جىلى ِبلى ِ ِ
ًا
و٧اهداٞيا ٞما ونل َم ْنض َيً ختى ؾُ٣ذ
(٢ا ٫ابً ٖباؽ :ؾاع مىسخى مً مهغ بلى مضيً ،ليـ له َٗام بال الب٣ل ووع ١الصجغ،
وٗل ٢ضمه .وظلـ في الٓل وَى نٟىة هللا مً زل٣ه ،وبن بُىه الن ٤بٓهغٍ مً الجىٕ ،وبن زًغة الب٣ل لتري مً صازل
ظىٞه وبهه إلادخاط بلى ق ٤جمغة ).يىاجي عبه بهٟت الغبىبيت ألجها جىاؾب َظا الٓغ ٝالظر َى ٞيه) (.جٟؿحر ابً ٦شحر،
ّو
 )227وَىا مٗجى يجب الاهدباٍ بليه  ،وَى ؤن مىسخى م٘ ما َى ٞيه مً يٗ ٠ووًَ ظؿضر ،إلاا عؤي
الضمك٣ي:
مً َى مدخاط بلي الٗىن واإلاؿاٖضة  ،ج٣ضم ٞإٖاهه  ،ي٣ى ٫الكيش الكٗغاور في طل: ٪
ْن ًا
ًا
( ٩ٞان مىسخى ـ ٖليه الؿالم ـ َىا ٫عخلخه بلى َم ْنضيً مؿاٞغا بال ػاص ختى ؤظهضٍ الجىٕ ،وؤنابه الهؼا ٫ختى ناع ِظلضا ٖلى ٖٓم،
ّو َ َ ْن َ
َ
َّم
َ
جىلى بلى ّو
ْل شجغة ليؿتريذ ،وٖىضَا ل َهج بهظا الضٖاء { َع ِ ّوب ِب ِوي ِإلاأ ؤ َهؼل َذ ِبل َّمي ِم ْنً ز ْنح ٍتر
وؤ٧ل مً ب٣ل ألاعى ،وبٗض ؤن ؾ٣ى للمغؤجحن
ِ
ٌَ ٣ٞدحر } [ال٣هو٦.]24:إن الخ ٤ـ ؾبداهه وحٗالى ـ يغيض مً الًٗيْ ٠ن
ؤن يخجه بلى اإلاٗىهت ،وخحن يخجه بلحها ٞلً يٟٗل َى ،بهما
ِ
ّو
َ
ؾيٟٗل هللا له؛ لظل ٪هلخٔ ؤن مىسخى في هضاثه ٢ا { ٫ع ِب } [ال٣هو]24:
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ّو
ًا
مٗبىصا ،له ؤوامغ ٍت ّو
اإلاخىلي للتربيت والغٖايت٣ٞ ،ا:٫
وازخاع نٟت الغبىبيت ،ولم ُتيْ ٣نل يا هللا؛ ألن ألالىَيت ج٣خضخي
وهىاٍ ،ؤما الغب ٞهى ِ
يا عب ؤها ٖبض ،٥و٢ض َ
)3204
ظئذ بي بلى َظا ال٩ىن ،وؤها ظاج٘ ؤعيض ؤن آ٧ل)( .جٟؿحر الكٗغاور ،الكٗغاور:
َ َ َّم َ َ ْن َ َ ٌّر ُت َ َ ْن ْن َ ْن
ى
ومشل َظا ألاصبٖ ،غٞخه الجً ٦ظل٣ٞ ،٪ض ظاء في الؿىعة التي خملذ اؾمهم ٢،ىله حٗالى (:وؤها ال هض ِعر ؤقغ ؤ ِعيض ِبمً ِفي ألاع ِ
َؤ ْنم َؤ َع َاص ِبه ْنم َعُّجب ُته ْنم َع َق ًاضا ) 10ؾىعة الجًٞ ،ةجهم إلاّوا ط٦غوا ّو
الكغ وؿبىٍ إلاا لم يؿم ٞاٖله ،ؤر للمجهى ،٫ول٨جهم وؿبىا الغقض للغب،
ِ
٣ٞالىا :ؤعاص بهم عبهم عقضا.
ّو
وَظا ألاصب الىبىر م٘ هللا ٧ ،ان الخ ٤ؾبداهه وحٗالى يغص بليه مً جسلٖ ٠ىه مً ألاهلياءٞ ،هظا يىؾٖ ٠ليه الؿالم ،إلاا خضر
ما خضر له مً ْلم في ٢هغ اإلال ، ٪وخاو ٫الاؾخٗاهت باإلاسلى٢حن ،ؤصبه هللا بةب٣اثه في السجً بً٘ ؾىحن.
ْن َ َّم
َّم
َ َ َ ّو ْن َ َّم َ َ ُت ُت َ َ َ ْن َ َّم ُت َ ْن ًا َ َ َّم ْن َ ُت َ ُت ْن َ َ ْن ُت
ْن ُت
هل ُتب َ ٞخإُ ٧تل الُ ْنح ُتر ِم ْنً َعؤ ِؾ ِه ِ ٢ضخ َي ألا ْنم ُتغ ال ِظر ِِ ٞيه
السج ًِ ؤما ؤخض٦ما ٞيؿ ِ٣ي عبه زمغا وؤما آلازغ ٞي
٢ا ٫حٗالى { :يا ن ِاخب ِي ِ
َ َ َ َّم
َ
َ َّم َ َّم ُت َ ْن ُت َ ْن ُت ْن ْن َ َ ّو َ َ َ ْن َ ُت َّم ْن َ ُت ْن َ َ ّو َ َ َ
َ
ْن
ْن
َ
ّو
السج ًِ ِبً٘ ِؾ ِىحن } [يىؾ:٠
ح ْنؿ َخ ْنِ ٟخ َي ِان ( )41و٢
اِ ٫لل ِظر ًْ ؤهه ه ٍتاط ِمجهما اط٦غِوي ِٖىض عِبٞ ٪إوؿاٍ الكيُان ِط٦غ عِب ِه ٞل ِبض ِفي ِ
.]42،41
٢ا ٫ابً ٦شحر (:إلاا ًْ يىؾٖ ،٠ليه الؿالم ،هجاة ِؤخضَما -وَى الؿاقي ٢-ا ٫له يىؾ ٠زٟيت ًٖ آلازغ وهللا ؤٖلم ،لئال يكٗغٍ
َ ّو
ؤهه اإلاهلىب ٢ا ٫لهْ { :ناط ُتْ ٦نغوي ٖ ْنى َض َعّوب َ } ٪ي٣ى :٫اط٦غ ٢هتي ٖىض عب - ٪وَى اإلالٞ - ٪يسخى طلَ ٪
اإلاىصخى ؤن ُتيظ ِ٦غ مىالٍ بظل،٪
ِ ِ ِ
َ َ ْن َ ُت َّم
الك ْني َُ ُت
ان ِط ْن٦غَ
و٧ان مً ظملت م٩ايض الكيُان ،لئال يُل٘ هبي هللا مً السجًَ ،ظا َى الهىاب ؤن الًمحر في ٢ىلهٞ { :إوؿاٍ
.)391
َعِّوب ِه } ٖاثض ٖلى الىاجي٦ ،ما ٢ا ٫مجاَض ،ومدمض بً بسخا ١وٚحر واخض)  (.جٟؿحر ابً ٦شحر ،الضمك٣ي:
َ َ َ ْن َ ْن َ ْن َ ُت َ َ َ َ ْن َ ْن ْن َ ْن َ َ َ ُّج
َ ّو
الٓ ُتل َم َ ُّج
ىع َوط ِْ ٦نغ ُتَ ْنم
وظاء في قإن مىسخى ٖليه الؿالم ،في ٢ىله حٗالى  { :ول٣ض ؤعؾلىا مىسخى ِبأيا ِجىا ؤن ؤز ِغط ٢ىمِ ٪مً
ِ
اث ِبلى الى ِ
َ
ُت ّو َ َّم َ ُت
َّم
الله ب َّمن في َطل ََ ٪
ىع ( } )5ؾىعة ببغاَيمٗٞ .ل مىسخى طلٞ ، ٪ؿإله بٌٗ بجي بؾغاثيل َ :ل يىظض عظل
آلي ٍت
ِبإ َّمي ِام ِ ِ ِ ِ
اث ِلِ ٩ل نب ٍتاع قٍ ٩ت
ؤٖلم مى٪؟ ٣ٞا : ٫ال.
و٧ان مً ألاصب ؤن يغص الٗلم بلي هللا  ،ب٣ىله هللا اٖلم ،ل٨ىه لم يٟٗل٩ٞ ،اهذ آياث ؾىعة ال٨ه ٠التي ط٦غث ٢هخه م٘ الخًغ
ٖليه الؿالم٢ ،ا ٫حٗالى :
َ َ
َ َ
ْن
َ
َ ُت
َ َ َ
َ
ََ َ َ
اُ ٫تم َ
({ َوب ْنط ََ ٢
ىسخى ِل ََ ٟخ ُتاٍ ال ؤ ْنب َغ ُتح َخ َّمتى ؤ ْنبل ََ ٜم ْنج َم َ٘ ال َب ْند َغْني ًِ ؤ ْنو ؤ ْنم ِضخ َي ُتخ ُتً ٣ابا (ٞ )60ل َّمما َبلٛا َم ْنج َم َ٘ َب ْني ِج ِه َما و ِؿ َيا ُتخ َىت ُته َما َّ ٞماجسظ َؾ ِليل ُته ِفي
ِ
َ َ َ َ َ ْن َ ْن َ َ ْن َ َ
ْن
َّم ْن َ َ ّو
َ َ َّم َ َ َػ َ َ َ َ ُت َ َ َ َ َ َ َ ْن َ َ ْن َ َ َ َ َ َ
ْن
َ
َ
ًا
ًا
َ
ال َبد ِغ ؾغبا (ٞ )61لما ظاو ا ٢اِ ٫لٟخاٍ آ ِجىا ٚضاءها ل٣ض ل ِ٣يىا ِمً ؾِ ٟغها َظا ههبا (٢ )62ا ٫ؤعؤيذ ِبط ؤويىا ِبلى الصخغ ِة ِ ٞة ِوي
ْن
َ
َ َ
َ َ َ
َ َ
َ ُت ْن ُت َ َ َ َ ْن َ ُت َّم َّم ْن َ ُت َ َ ْن ُت
ُت َ َ َ
ا ٫ط ِل ََ ٪ما َّ ٦مىا ه ْنب ِْ ٞ ٜناعج َّمضا َٖلى آز ِاع َِ َما
ان ؤ ْنن ؤطَ ٦غ ُتٍ َو َّماجسظ َؾ ِليل ُته ِفي ال َب ْنذ ِع َع َج ًابا (٢ )63
و ِؿيذ الخىث وما ؤوؿا ِهيه ِبال الكيُ
َ َ َ ُت ُت َ َ ْن َ َّم ُت َ َ َ َ ْن ُت َ ّو
َ َ َ َ َ ْن ًا ْن َ َ َ ْن َ ُت َ ْن َ ًا ْن ْن َ َ َ َّم ْن َ ُت ْن َ ُت َّم ْن
ََ ٢
ه ًا
َ
ًا
ها (ٞ )64ىظضا ٖبضا ِمً ِٖب ِاصها آجيىاٍ عخمت ِمً ِٖى ِضها وٖلمىاٍ ِمً لضها ِٖلما (٢ )65ا ٫له مىسخى َل ؤج ِبٖٗ ٪لى ؤن حٗ ِلم ًِ
َ َ ْن َ َ ْن ُت َ َ َ َ ْن ُت ْن
َّم
َ
َّم ُت ّو ْن َ ُت ْن ًا
ِ ب ِه ُتز ْنب ًارا (َ ٢َ )68
َ َ َّم َ َ ْن َ ْن َ َ َ َ َ ْن ًا
اَ ٫ؾ َخ ِج ُتض ِوي ِب ْنن ق َاء الل ُته
ِمما ٖ ِلمذ عقضا (٢ )66اِ ٫به ٪لً حؿخ ُِي٘ م ِعي نبرا ( )67و٦ي ٠جه ِبر ٖلى ما لم ج ِد ِ
َ َ
َ َ
ُت َ َ
َ َ َ َ ْن
َ
ْن
َ َ َ
َ
َ ْن َ َ َ
َ
اِ ٞ ٫ة ِن َّماج َب ْنٗ َخ ِجي ٞال ح ْنؿإل ِجي َٖ ْنً شخ ْني ٍتء َخ َّمتى ؤ ْنخ ِضر ل َِ ٪م ْنى ُته ِطً ٦اغا (ٞ )70اهُل٣ا َخ َّمتى ِبطا َع َِ ٦با ِفي
ن ِاب ًاغا َوال ؤ ْنٖ ِعخي ل َ ٪ؤ ْنم ًاغا (٢ )69
َ َ َ ُت َ ْن
اَ ٫ؤ َل ْنم َؤ ُتْ ٢نل ب َّمه ََ ٪ل ْنً َح ْنؿ َخُ َي٘ َمع َي َ
َّم
اَ ٫ؤ َز َغ ْنَ ٢ت َها ِل ُتخ ْنٛغ ََ ١ؤ ْنَ َل َها َل َْ ٣نض ظ ْنئ َذ َق ْني ًائا ب ْنم ًاغا (َ ٢َ )71
الؿ َِ ٟيى ِت َز َغ ََ ٢ها ََ ٢
ا ٫ال جا ِازظ ِوي
ن ْنب ًارا (٢ )72
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ ْن َ َ َ َ َّم َ َ َ ُت َ ًا َ َ َ َ ُت َ َ َ َ َ ْن َ َ ْن ًا َ َّم ًا َ ْن َ ْن َ َ
َ َ ُت َ َ ُت ْن ْن
ْن َ ْن ُت ْن ًا
ـ لْ ٣نض ِظ ْنئ َذ ق ْني ًائا
ِبما و ِؿيذ وال جغ َِِ ٣جي ِمً ؤم ِغر ٖؿغا (ٞ )73اهُل٣ا ختى ِبطا ل ِ٣يا ٚالما ٣ٞخله ٢ا ٫ؤ٢خلذ هٟؿا ػ ِ٦يت ِبٛح ِر هٍ ٟت
ُت ْن
هً ٨اغا ([ )74ال٨ه]74،60:٠
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َّم َ ْن َ ُت َ َ َ َ َ
اَ ٢َ : ٫ام ُتم َ
َ ًا َ ْن َ َ َ ُت َ
ًٖ ُتؤ َب ُّجى ْنب ُتً َْ ٦نٗب َ ٢َ ،
ا : ٫ؤها
اؽ ؤٖلم ؟ ٣ٞ
ىسخى الىبي  ( ،نلى هللا ٖليه
ٍت
وؾلم )  ،ز ُِيبا في ب ِجى ِبؾغا ِثيل ٞ،ؿ ِئل ؤر الى َ ِ
َ ْن َ ُت َ َ َ َ َّم ُت َ َ ْن ْن َ ْن َ ُت َّم ْن ْن َ َ ْن َ َ ْن َ َّم
ا : ٫ياَ
الل ُته ب َل ْني ِه َ :ؤ َّمن َٖ ْنب ًاضا ِم ْنً ٖباصر ب َم ْنج َم٘ ْنال َب ْند َغْنيً ُ ،تَ َى ؤ ْنٖ َل ُتم ِم ْنى ََ ٢َ ، ٪
ؤٖلم ٗٞ ،خب الله ٖلي ِه ِبط لم يغص ال ِٗلم ِبلي ِه ٞ ،إوحى
ِ
ِ
َِ َ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
ْن
َ
َ ّو َ ْن َ
َ
َ
ُت
ْن
ْن
َ
ًا
َ
َ
ُت
ْن
َ
َ
ُت
ُت
َ
َ
َ
ُت
يل َل ُته ْ :ن
َ
َ
ْن
ُت
 ٠ب ِه ؟ ََ ٣ِ ٞ
اخ ِم ْنل ُتخ ًاىجا في ِمَ ٨خ ٍتل ِ ٞ ،ةطا ٣ٞضجه ٞش َّمم َى ٞ ،اهُل ٤واهُلِ ٤بٟخاٍ يىق٘ اب ًِ هى ٍتن  ،وخ َمال خىجا في
ع ِب ٦ي ِ
ْن
َ
ْن ْن َ َ َ
ْن
َ َّم َ َ ْن َ َّم ْن
ي َٗا ؤؾحهما َ َٞ ،ى َاما ْ َٞ ،ناو َؿ َّمل ْنال ُتخ ُت
ىث ِم ًَ ِاإلاَ ٨خ ِل َّ ٞماجسظ َؾ ِليل ُته في ال َب ْند ِغ َؾ َغًابا
ِمَ ٨خ ٍتل  ،ختى ٧اها ِٖىض
الصخ َغ ِة َو َ ع
ُت
 ٢ .ا ٫اإلاال : ٠عوي ًٖ ؤ ّوبى بً ٗ٦ب ؤهه ٢ا : ٫ؤعجب مىسخى بٗلمه ٗٞا٢به هللا بما ل٣ى م٘ الخًغ ،و٧ان ييبػي ؤن ي٣ى : ٫هللاْن
ؤٖ َل ُتم ؤر الىاؽ ؤٖلم  ،ألهه لم ُتي ِدِ ًا
ٖلما ب٩ل ٖالم في الضهيا  ،و٢ض ٢الذ اإلاالث٨ت  :ال ٖلم لىا بال ما ٖلمخىا  .وؾئل عؾى ٫هللا (
َ َ َ ْن ُت َ َ ْن َ َ
ْن
ـ ل َِ ٪ب ِه ِٖل ٌدم ) [
نلى هللا ٖليه وؾلم ) ًٖ الغوح وٚحرٍ ٣ٞ ،ا : ٫ال ؤصعي ختى ؤؾإ ٫هللا حٗالى  ،و٢ض ٢ا ٫حٗالى  ( :وال ج ٠٣ما لي
ؤلاؾغاء ٞ ] 36:يجب ٖلى مً ؾئل ٖما ال يٗلم  ،ؤن ي٣ى : ٫ال ؤٖلم  .و٢ض ٢ا ٫مالُ : ٪تظ َّمىت الٗالم ال ؤصعي ٞ ،ةطا ؤزُإَا ؤنيبذ
)198
2003م
م٣اجله ٢ .ا ٫مال : ٪و٧ان الهضيُ ٤تيؿإٞ ٫ي٣ى : ٫ال ؤصعي ،وؤخضَم اليىم........الخ) (قغح صخيذ البساعر ،ابً بُا:٫
و٧ان مً ألاصب ؤن يغص مىسخى الٗلم بلي هللا  ،وَى ؤصب ؤزظ به الٗلماء ٢ضيما ،و٢ا ٫مال:٪
ًا
.)199
(ؾمٗذ ابً َغمؼ ي٣ى : ٫ييبػي للٗالم ؤن يىعر ظلؿاءٍ مً بٗضٍ ال ؤصعي  ،ختى ي٩ىن ؤنال في ؤيضحهم) (اإلاغظ٘ هٟؿه:
ْن
وَ٨ظا قإن طر الىىن ٖ ،ىضما زغط مً ٢ىمه ٢بل ؤن يإطن هللا له٣ٞ ،ض ٖى٢ب بالخ٣ام الخىث له٢ ،ا ٫حٗالى َ { (:و َطا ُّج
الىى ِن ِبط
َ
ُّج ُت َ َ ْن َ َ َ َّم َ ْن َ ُت ْن َ َ َ ّو ُت ْن ُت َ َّم
َ َ َ ُت َ
َ َ َّم َ ْن َ ْن َ ْن َ َ َ َ َ
الٓ ِاإلا َحن (ْ َٞ )87ن
اؾ َخ َج ْنب َىا ل ُته
اث ؤن ال ِبله ِبال ؤهذ ؾبداهِ ٪ب ِوي ٦ىذ ِمً
اي ًابا  ًٓٞؤن لً هِ ٣ض َع ٖل ْني ِه ٞىاصي ِفي الٓلم ِ
طَب مِ ٛ
ِ
َ
ْن ُت ْن
ْن َ َ َ ُت
َوه َّمج ْني َى ُتاٍ ِم ًَ الّ ِ ٛوم َو٦ظ ِل َ ٪ه ْنى ِجي اإلاا ِم ِى َحن ([ })88ألاهلياء]88،87:
ًٖ ؤبي َغيغة ي٣ى٢ :٫ا ٫عؾى ٫هللا نلى هللا ٖليه وؾلم " :إلاا ؤعاص هللا َخ ْنل َ
ـ يىوـ في بًُ الخىث ،ؤوحى هللا بلى الخىث ؤن
زظٍ ،وال جسضف لخما وال ج٨ؿغ ٖٓماٞ ،لما اهخهى به بلى ؤؾٟل البدغ ،ؾم٘ يىوـ ًا
خؿا٣ٞ ،ا ٫في هٟؿه :ما َظا؟ ٞإوحى هللا
َ
بليه ،وَى في بًُ الخىث :بن َظا حؿليذ صواب البدغ٢ .اَ ٞ :٫ؿ َّمبذ وَى في بًُ الخىثٞ ،ؿم٘ اإلاالث٨ت حؿليده ٣ٞالىا :يا عبىا،
بها وؿم٘ ًا
ًا
يٗيٟا [بإعى ٚغيبت] ) ٢ا :٫طلٖ ٪بضر يىوـٖ ،هاوي ٞدلؿخه في بًُ الخىث في البدغ٢ .الىا :الٗبض الهالر
نىجا
الظر ٧ان يهٗض بلي ٪مىه في ٧ل يىم وليلت ٌد
ٖمل نالر؟٢ .ا :٫وٗم"٢ .اٞ " :٫كٟٗىا له ٖىض طلٞ ،٪إمغ الخىث ٣ٞظٞه في
الؿاخل٦ ،ما ٢ا ٫هللا ٖؼ وظلَ { :و ُتَ َى َؾ ٌِ ٣د
.)367
يم } [الهاٞاث (. .]145:جٟؿحر ابً ٦شحر ،الضمك٣ي:
اإلاُلب الشاوي  :ؤصب ألاهلياء م٘ الخل٤
ويكمل ألاصب َىا طل ٪الؿلى ٥الغاقي في الخٗامل م٘ ألازغ ،ؤيا ٧ان َظا آلازغٞ.هظا ببغاَيم ٖليه الؿالم يضٖى ؤباٍ بغ٤ٞ
َ
ْن َ َ َ
َ
َ
َ
َ ْن
َ
يم ب َّمه ُته ََ ٧
وؤصب٢ ،ا ٫حٗالى ({ َو ْناط ُتْ ٦نغ في ْنالَ ٨خ ْن َ َ
اِ ٫أل ِب ِيه َيا ؤ َب ِذ ِل َم ح ْنٗ ُتب ُتض َما ال َي ْنؿ َم ُت٘ َوال ُتي ْنب ِه ُتغ َوال ُتيِ ٛجي
ان ِن ِّوض ًاي٣ا ه ِل ًّيا (ِ )41بط ٢
ِ ِ ِ
اب ِببغ ِاَ ِ
َ
َ
َ
ْن
َ
َ
ْن
ًا
ْن
َ
َ
ّو َ
َ
َّم
الك ْني َُ َ
َ
َّم
َ
ان بنَّم
ْن
َ
َٖ ْنى َ ٪ق ْني ًائا (َ )42يا ؤ َب ِذ ِب ِوي ْ ٢نض َظ َاء ِوي ِمً ال ِٗل ِم َما ل ْنم َيإ ِجٞ ٪اج ِب ْنٗ ِجي ؤَ ِضِ ٥ن َغاَا َؾ ِى ًّيا (َ )43يا ؤ َب ِذ ال ح ْنٗ ُتب ِض
ِ
َ ُت
َ َ َ ّو َ َ ُت
َّم
ان ََ ٧
الك ْني َُ َ
اَ ٝؤ ْنن َي َم َّمؿ ََ َٖ ٪ظ ٌد
اب ِم ًَ َّم
الغ ْنخ َم ًِ َ ٞخ٩ى َن
ان ِل َّملغ ْنخ َم ًِ َٖ ِه ًّيا ( )44يا ؤب ِذ ِب ِوي ؤز
َ
َّم َ
ِللك ْنيُ ِان َوِل ًّيا ([ } )45مغيم ، ]45- 41:ي٨غع َظا الىضاء اللُي ٠الغ٢ي( ٤يا ؤ َب ِذ)  ،وَى هضاء ٞيه ما ٞيه مً ألاصب واللحن م٘
الىالض .
ي٣ى ٫ناخب الٓال(: ٫بهظا اللُ ٠في الخُاب يخىظه ببغاَيم بلى ؤبيه  ،يداو ٫ؤن حهضيه بلى الخحر الظر َضاٍ هللا بليه  ،وٖلمه
بياٍ؛ وَى يخدبب بليه ٞيساَبه  { :يا ؤبذ }) (.في ْال ٫ال٣غآن ،ؾيض ُ٢ب.)98:
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وَظا يىؾٖ ٠ليه الؿالم  ،يساَب بزىجه الظيً ظاءوا مى٨ؿغيً زايٗحن  ،ب٣ىله:
َ َ َ َ ْن َ َ َ ْن ُت ُت ْن َ ْن َ َ ْن ُت َّم
الل ُته َل ُتْ ٨نم َو ُتَ َى َؤ ْنع َخ ُتم َّم
الغ ِاخ ِم َحن ( )92ؾىعة يىؾٞ ،٠بٗض ٧ل ما ؤجىٍ في خ٣ه  ،مً
٢ا ٫حٗالى ( ٢ا ٫ال جث ِريب ٖلي٨م اليىم يِٟ ٛغ
يغب وقخم وبل٣اء في الجب وبي٘ وٚحرٍ  ،يٟٗى ٖجهم في اليىم هٟؿه !
٢ا ٫ابً ٦شحر ؤر (ال جإهيب ٖلي٨م وال َٖ ْنخب ٖلي٨م اليىم ،وال ؤٖيض طهب٨م في خ٣ي بٗض اليىم) ( جٟؿحر ابً ٦شحر  ،الضمك٣ي)408:
ولظل ، ٪إلاّوا اظخمٗىا ظميٗا م٘ ؤبىيه  ،وؤقاع ٖليه الؿالم بلي ما ّو
مغ به  ،لم يظ٦غ قيئا مما ٧ان مجهم  ،ختى ال يى٨إ الجغاح
َ
َ َ
يل ُتع ْنئ َي َ
ال٣ضيمت التي اهضملذ ،ي٣ى ٫حٗالىَ ( :و َع ََ َ٘ ٞؤ َب َى ْني ِه َٖ َلى ْنال َٗ ْنغف َو َز ُّجغوا َل ُته ُتس َّمج ًاضا َو ََ ٢
اَ ٫يا َؤ َب ِذ ََ َظا َج ْنإو ُت
ار ِم ْنً ْ ٢نب ُتل ْ ٢نض َظ َٗل َها َعِّوبي
ِ
ِ
َ ّو ْن َ َ َ ُت ْن َ ْن َ ْن ْن َ ْن َ ْن َ َ َ َّم ْن َ ُت َ ْن َ َ ْن َ ْن َ َّم َ ّو َ ٌد
َ ًّ َ َ ْن َ ْن َ َ
ْن َ ْن َ
ي ٠إلاَا َي َكاءُت
خ٣ا و٢ض ؤخؿً ِبي ِبط ؤز َغظ ِجي ِمً ِ
السج ًِ وظاء ِب٨م ِمً البض ِو ِمً بٗ ِض ؤن هؼ ٙالكيُان بي ِجي وبحن ِبزى ِحي ِبن عِبي ل ُِ ِ
يم ْنال َخ ُِ ٨ت
ب َّمه ُته ُتَ َى ْنال َٗ ِل ُت
 )100ؾىعة يىؾ.٠
يم (
ِ
ٞلم ي٣ل ٖليه الؿالم  :بط ؤزغظجي مً الجب؛ ألن طل ٪يدغظهم ؤيما بخغاط.
البضو بلى خيض َى م٨حن ٢ى ّور .وؤقاع بلى مهاثبه
ي٣ى ٫ابً ٖاقىع (ٞإٞصر بظ٦غ زغوظه مً السجً  ،ومجيء ؤَله مً
ِ
ّو
الجب  ،ومكاَضة م٨غ بزىجه به ب٣ىله  { :مً بٗض ؤن هؼ ٙالكيُان بيجي وبحن بزىحي } ٩ٞ ،لمت { بٗض }
الؿاب٣ت مً ؤلاب٣اء في
ًا
ًا
ًا
ا٢خًذ ؤن طل ٪شخيء اه٣ضخى ؤزغٍ  .و٢ض ؤلم به بظماال ا٢خهاعا ٖلى ق٨غ الىٗمت وبٖغايا ًٖ الخظ٦حر بخل ٪الخىاصر اإلا٨ضعة
ٞمغ بها ّو
للهلت بيىه وبحن بزىجه ّو
مغ ال٨غام وباٖضَا ٖجهم ب٣ضع ؤلام٩ان بط هاَها بجز ٙالكيُان) ( الخدغيغ والخىىيغ ،ابً ٖاقىع:
.)395
بهه ألصب خغر بىا ؤن هخسل ٤بهٞ ،األخضار جخ٨غع وألازُاء مدكابهتٞ ،خىٗ٣ض مجالـ الهلر ٞ ،ال ييبػي ج٨ضيغَا بظ٦غ ما مضخى
مً ؤؾباب الٟغ٢ت والكخاثٞ ،يىٟش ببليـ ٞيما زمض مً هاعَا ٞخخجضص.
ْن
َ َ
ومىسخى ٖليه الؿالم ،يساَب ؤٖٓم َاٚيت ٖغٞه الخاعيش  ،ؤال وَى ٞغٖىن ،و٢ىمه  ،ب٣ىلهَ {:عِّوبي ؤ ْنٖل ُتم ِب َم ْنً َظ َاء ِبال ُته َضي ِم ْنً
َ
َّم ُت َ
ٖ ْنىضٍ َو َم ْنً َج ُت٩ى ُتن َل ُته َٖاَ ٢ب ُتت َّم
الض ِاع ِب َّمه ُته ال ُتي ْنِ ٟل ُتر الٓ ِاإلاىن } ؾىعة ال٣هو. 37
ِ
ِ ِِ
ي٣ى ٫الكيش ٖاثٌ ال٣غوي(:بٗض ؤن بييذ آلاياث الؿاب٣اث ؾغٖت امخشا ٫ؾيضها مىسخى ألمغ هللا بضٖىجه لٟغٖىن و٢ىمه ،
ْن
َ َ
وظاءَم باإلاعجؼاث الضالاث ٖلى نض٢ه ٞ ،اتهمىٍ بالسخغ ٣ٞ ،ا ٫لهم مىسخى ب٩ل ؤصب َ { :عِّوبي ؤ ْنٖل ُتم ِب َم ْنً َظ َاء ِبال ُته َضي ِم ْنً ِٖ ْنى ِض ٍِ
َ
َّم ُت َ
َو َم ْنً َج ُت٩ى ُتن َل ُته َٖاَ ٢ب ُتت َّم
الض ِاع ِب َّمه ُته ال ُتي ْنِ ٟل ُتر الٓ ِاإلاىن } ٞخًمً عصٍ ٖلحهم جغٚيب وجغَيب بٗض ؤن ٢ضم لهم اإلاعجؼاث  ،وظاء عصٍ ٖلحهم
ِ
ٖا ٫مً ؤصب الخُاب واإلاىاْغة " ٞهى لم يا٦ض ؤن زهمه
ٖلحهم بإؾلىب ٚايت في الغوٖت  ،وبإؾلىب ٍت
في يال٦ ، ٫ما لم ييؿبه بلى هٟؿه  ،بل عصصٍ بيجهما وَى يٗلم اهه ألحهما "  ،زم ٖلل َظا بإن مً
َ
َّم ُت َ
.)439
ؾجن هللا ؤن اإلاسظوَ ٫ى ال٩اطب ٣ٞاِ { : ٫ب َّمه ُته ال ُتي ْنِ ٟل ُتر الٓ ِاإلاىن }  (.ؾىعة ال٣هو صعاؾت جدليليت ،ص .مدمض مُجي:
ومً َظا الباب ،ما ظاء في ٦الم ألاهلياء٦ ،الم الىبي نلى هللا ٖليه وؾلم  ،وَى يغص ٖلى بٌٗ الصخابت ؾاال مدغظا ،وَى ما
ْن ُت َ َّم
اؽ
ظاء في ٢هت ٖ٩اقت بً مدهىً ًٖ الؿبٗحن الظيً يضزلىن الجىت بٛحر خؿاب ن ٣ٞض عوي البساعر مً
خضيض ابً ٖب ٍت
َ َ َ ُت ُت َّم َ َّم َّم ُت َ َ ْن َ َ َّم َ ُت َ ْن َ َ َّم ْن ُت َ ُت َ َ َ َ َّم ُّج َ َّم َّم َ ُت ُّج َ َ َ ُت ْن َّم ْن ُت
ِ َو َّم
ـ َم َٗ ُته َؤ َخ ٌدض َخ َّمتى ُتعَ٘ٞ
الىب ُّجي َل ْني َ
٢ا ٫عؾى ٫الل ِه نلى الله ٖلي ِه وؾلم ٖ ِغيذ ٖلي ألامم ٞجٗل الى ِبي والى ِلي ِان يمغون مٗهم الغَ
ِ
ِ
ٔ  -الصواب أن يقال  :ترغيبا وترىيبا ؛ ألنو ادلتضمن أي ادلفعول.
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َ ُت
َ َ ْن َ َ ُت َ َ َ ْن ُت ُت َ ْن ُت ْن َ ْن ُت ُت َ َ َ َ ٌد َ ْن َ ُت ْن ُت ُت َ ُت َّم َ ْن ُت
َ َ ٌد َ ٌد ُت ْن
يل ِلي اهٓ ْنغ ََا ُتَ َىا
يم ٢ل ُتذ َما ََظا ؤ َّمم ِتي ََ ِظ ٍِ ِ٢يل بل َظا مىسخى و٢ىمه ِ٢يل اهٓغ ِبلى ألاِ ٞ ٤ِ ٞةطا ؾىاص يمؤل ألا ٤ٞزم ِ٢
ِلي ؾىاص ٖ ِٓ
َّم َ َ َ َ َ ٌد َ ْن َ َ َ ْن ُت ُت َ َ َ ُت َّم ُت َ َ َ ْن ُت ُت ْن َ َّم َ ْن َ ُت َ َ ْن ُت َ َ ْن ًا َ ْن َ ُت َّم َ َ َ َ ْنَ
َ
َ َ ُت َ
اب زم صزل ولم
وَا َىا ِفي َآِ ٞا ١الؿم ِاء ِ ٞةطا ؾىاص ٢ض مؤل ألا٢ِ ٤ٞيل َ ِظ ٍِ ؤمخ ٪ويضزل الجىت ِم ًَ ََاال ِء ؾبٗىن ؤلٟا ِبٛح ِر ِخؿ ٍت
ْن َ َ
ُت َ ّو ْن َ ُت ْن َ َ َ ْن َ ْن َ َ ُت َ ْن ُت َّم َ َ َّم َّم
َ
الله َو َّماج َب ْنٗ َىا َع ُتؾ َىل ُته ََ ٞى ْند ُتً ُتَ ْنم ؤ ْنو ؤ ْنوَال ُتص َها َّمالظ َ
يً ُتوِل ُتضوا ِفي ِؤلا ْنؾال ِم ِ ٞة َّمها ُتوِل ْنضها ِفي
يب ِحن لهم ٞإٞ
ِ
اى ال٣ى ُتم و٢الىا هدً ال ِظيً آمىا ِب ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُت
َّم
َ
ْن
َ
َ
َ
َّم
َّم
َّم
ُت
َ
َّم
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُت
َّم
اُ ٫تَ ْنم الظ َ
ْنال َجاَل َّميت ََ ٞب َل ٜالىب َّمي َ
يً ال َي ْنؿت ْنر٢ىن َوال َيخُ َّمح ُترون َوال َي٨خ ُتىون َو َٖلى َعّوبه ْنم َيخ َى٧لىن َ ٣ٞ
نلى الله َٖل ْني ِه َو َؾل َم ٞس َغ َط َ ٣ٞ
ا٫
ِ
ِِ ِ
ِِ
ِ
ُت َ َ ُت ْن ُت ْن َ َ ْن ُت ْن َ َ َ َ ُت ََّ ٫م َ َ َ َ ْن َ َ َ َ
اَ ٫ؤ ِم ْنج ُته ْنم َؤ َها َ٢اَ٫
آز ُتغ ََ ٣َ ٞ
ٖ٩اقت بً ِمده ٍتً ؤ ِمجهم ؤها يا عؾى الل ِه ٢ا ٫وٗم ٣ٞام
َّم َ ُت
َ
.)337
َؾ َبِ ٪َ ٣ب َها ُتٖ٩اقت) ( صخيذ البساعر،البساعر:
ولى ٢ا ٫له نلى هللا ٖليه وؾلم  :لؿذ مً ؤَلها  ،لتر ٥طل ٪في هٟـ الصخابي قيئا ،ول ً٨الخٗبحر ب٣ىله  :ؾب ٪٣بها ٖ٩اقت ،
ؤقبه بالخٗبحر الضبلىماسخي في ٖهغها الخايغ.
َ َ َ ْن َ َّم
ّو َ َ َ َّم ُّج
َ ََ
َ َ ْن َ
َ ْن َ َ ْن
الخ َى٧ل
الهٟاث و ِهي
ومما ه٣له ابً حجغ في قغخه لصخيذ البساعر( :و٢اِ ٫ابً بُا : ٫مٗجى ٢ىله " ؾب " ٪٣ؤ ْنر ِبلى ِبخ َغاػ َ ِظ ٍِ ِ
َ َّم َّم َ
َّم
َو َٖ َضم َّم
٢هم " َج َل ُّجُ ًاٟا ب َإ ْن
الخ َُ ُّجحر َو َما ُتط َِ ٦غ َم َٗ ُته َ ،و َٖ َض َْ َٖ ٫نً َْ ٢نىله " َل ْنؿذ م ْنج ُته ْنم َؤ ْنو َل ْنؿذ َٖ َلى َؤ ْنز َال ْن
نلى الله َٖل ْني ِه َو َؾل َم َو ُتخ ْنؿً
ص َخ ِاب ِه
ِ
ِ
َ ُت ُت
ْن
ْن
َ َّم ْن َ َّم َ َ َ َ ْن ْن َ ْن َ ُت َ َ َّم َ
َؤ َصبه َم َٗ ُته ْنم َ .و ََ ٢
يب َ ،وؤ َّمما الشا ِوي َ ٞي ْند َخ ِمل ؤ ْنن َي٩ىن ؤ ِع َرص ِب ِه َخ ْنؿ ُتم
اِ ٫ا ْنبً ال َج ْنى ِػ ّور " َيٓ َهغ ِلي ؤن ألاو ٫ؾإِ ًٖ ٫نض٢ ١لب ٞإ ِظ
ْن َ َّم َ َ ْن َ َ َّم َ َ َ َ َ
َ
َ َ َ َ َ َ َ َ ُت َ َ ْن َ ُت ّو َّم َ ْن ُت َ َ َ َ َ ْن ُت َ ُت
ا ٫ال ُتْ ٣نغَ ِب ّوي  :ل ْنم َيْ ٨نً
اِ ٫للشا ِوي و َٗ ْنم أل ْنوق َ ٪ؤ ْنن َي ُت٣ىم ز ِالض وع ِاب٘ ِبلى ما ال ِجهايت له وليـ ٧ل الىاؽ يهلر ِلظ ِل " ٪و٢
اإلااصة ٞ ،لى ٢
ْن ْن َ ْن َ ْن َ َ َ َ ْن ُت َّم َ َ َ َ َ ْن ُت َ ْن ْن َ ْن َ َ َ ُت َ َ َ َ ْن َ ْن ُت َ َ ُت ّو َ ْن َ َ َ ًا َ َ َ َ َْن
ْن َّم
ايغا ٞيدؿلؿل
ِٖىض الشا ِوي ِمً ِجل ٪ألاخىا ٫ما ٧ان ِٖىض ٖ٩اقت ِ ٞ ،لظ ِل ٪لم يجب ِبط لى ؤظابه لجاػ ؤن يُلب ط ِل٧ ٪ل مً ٧ان خ ِ
َ َ ْن
الص َخ َابت َٖ َضم ّو
َ ْن َ َ َ َ َ َ ْن َ ْن َ ْن َ ْن َ َ َ َ ُت َ ًا َ ْن َ ْن َ َ َ َ َّم ْن َ ْن
َ َ َّم ْن َ
نل في َّم
الى َٟاٞ ١ال َيش ُتلذ
ِ
ٞ ،ؿض الباب ِب٣ىِل ِه ط ِل ، ٪وَظا ؤولى ِمً ٢ى َ ٫مً َ ٢ا٧ ٫ان مىا ِ٣ٞا ِلىظهح ِن  :ؤخضَما ؤن ألا ِ
َ َّم
َ ُت َ
ه ُتضع م ْنشل ََ َظا ُّج َ َّم َ ْن َ ْن َ
َ َ َّم َ ْن َ
صخيذ َو َي٣حن ب َخ ْن
الشاوي ؤ َّمه ُته ََّ ٢مل ؤ ْنن َي ْن
ه ِضيَّ ٤م
الغ ُتؾى، ٫
الؿااِ ٫بال ًٖ ٢هض ِ
ما يس ِال ٠ط ِلِ ٪بال ِبىٍ ٣تل ص ِخ ٍتيذ  ،و ِ
ِ
ِ ِ
َِ
ْن
َ َ َ َ َ َ َ ْن َ ْن َّم َ َ َ َّم َ َّم َ ّو َ َّم َّم ّو َ َّم َّم َ
َ
َّم
َ َ
نلى الله َٖل ْني ِه َو َؾل َم َٖ ِل َم ِبال َى ْنح ِي ؤ َّمه ُته ُتي َجاب ِفي
ن َض َع ط ِل َِ ٪م ْنً ُتم َىا ِ ٤ٞ؟ وِبلى َظا ظىذ ِابً جي ِميت  .وصدر الىى ِور ؤن الى ِبي
ْ ٦ني٠
َّم َ َ َ َ
ْن َ
. )389
ُتٖ٩اقت َول ْنم َي ٘٣ط ِل َِ ٪في َخ ّو ٤آلازغ)( ٞخذ الباعر ،الٗؿ٣الوي:
ّو َ َ َّم ُت َ ْن ُت َ َ ْن َ ْن َ َ َّم ُّج َ َّم َّم
ومً طل٢ ٪ى ٫الىبي نلى هللا ٖليه وؾلم مساَبا ؤصخابهْ َٖ ( :نً َؤبي ُتخ َم ْني ٍتض َّم
نلى الل ُته
اٖ ِض ِر ع ِضخي الله ٖىه ٢ا ٫اؾخٗمل الى ِبي
الؿ ِ
َّم َ َ َ َ َّم َ ِ َ َ َ َ َ َ ُت ْن َ َ َ ُت ْن َ َ َ َ َ َّم َ َ
َ َ ْن َ َ َّم َ َ ُت ًا ْن ْن َ ْن ُت َ ُت َ ُت ْن ُت ْن ُت ْن َ َ
ـ في َب ْنيذ َؤبيه َؤوْن
َ
ٖلي ِه وؾلم عظال ِمً ألاػ ِص ي٣
ا ٫له ابً ألاج ِل َّمي ِت ٖلى الهضِ ٢ت ٞلما ِ ٢ضم ٢اَ ٫ظا ل٨م وَظا ؤَ ِضر ِلي ٢اٞ ٫هال ظل ِ ِ ِ ِ
َب ْنيذ ُتؤ ّومه ََ ٞي ْنى ُتٓ َغ ُتح ْنه َضي َل ُته َؤ ْنم َال َو َّمالظر َه ْنٟسخي ب َيضٍ َال َي ْنإ ُتز ُتظ َؤ َخ ٌدض م ْنى ُته َق ْني ًائا ب َّمال َظ َاء به َي ْنى َم ْنالَ ٣ي َامت َي ْندم ُتل ُته َٖ َلى َ ََ ٢بخه ب ْنن ََ ٧
ان َبٗ ًاحرا َلهُت
ِ
ِ
ِِ
ِ ِِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ ِ
ع ِِ ِ
ِ
ُت َ ٌد َ ْن َ َ َ ًا َ َ ُت َ ٌد َ ْن َ ًا َ ْن َ ُت ُت َّم َ َ َ َ َ َّم َ َ ْن َ ُت ْن َ َ ْن َ ْن َّم ُت َّم َ ْن َ َّم ْن ُت َّم ُت َّم َ ْن َ َّم ْن ُت َ َ ًا
.)480
عٚاء ؤو ب٣غة لها زىاع ؤو قاة جيٗغ زم عِ ٘ٞبي ِض ٍِ ختى عؤيىا ٖٟغة ِببُي ِه اللهم َل بلٛذ اللهم َل بلٛذ زالزا) ( اإلاهضع هٟؿه:
ٞما ؤخىظىا بلي َظا ألاؾلىب  ،وَظٍ الُغي٣ت ٚحر اإلاباقغة  ،التي جهل عؾالتها وجٟٗل ما ال جٟٗل الغؾالت اإلاباقغة  ,ولى ؤن
الىبي نلى هللا ٖليه وؾلم زاَبه مباقغة ب٣ىله َ :ال ظلؿذ في بيذ ؤبي ٪وؤمٞ ٪خيخٓغ ختى جإجيَ ٪ضيخ ٪ؤم ال ،لتر ٥طل٪
ؤزغا بالٛا في هٟـ الصخابي.
الٟهل الغاب٘ :مً ؤصب الٗ٣الء والخ٨ماء
ومً ؤخؿً ما ظاء مً ؤصب الخ٨ماء  ،ما ظاء في ٦خاب بظابت الؿاثل قغح بٛيت آلامل (:عور ًٖ ابً الجىػر ؤهه ؾئل ًٖ ٖلي
ٖليه الؿالم وؤبي ب٨غ عضخي هللا ٖىه ؤحهما ؤًٞل و٧ان ٖلى اإلاىبر ٣ٞا ٫مً ٧اهذ ابيخه جدخه وهؼ ( ) ٫بظابت الؿاثل قغح بٛيت
٧ل ،وهي بظابت جهلر ل٩ل مجهما٣ٞ ،ض ٧ان نلى هللا
1986م
آلامل ،الهىٗاوي:
 )351ولى ؤهه ؤظاب بٛحر َظا لخضزذ ٞخىت بحن ؤههاع ٍت
ٖليه وؾلم ػوط ٖاجكت بيذ ؤبي ب٨غ الهضي ٤عضخي هللا ٖىه  ،وٖلى ػوط ٞاَمت عضخي هللا ٖجها وهي بيذ الىبي نلى هللا ٖليه
وؾلم.
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ومما ظاء في ؤصب الٗ٣الء ؤهه ( صزل ٗ٦ب ألاخباع ٖلى ٖمغ بً الخُاب عضخي هللا ٖىه وَى ٖلى ٞغاف ،وَم يميىه ويؿاعٍ
وؾاصجان٣ٞ ،ا ٫له ٖمغ عضخي هللا ٖىه :اظلـ يا ؤبا اسخ ،٤وؤقاع بيضٍ الى الىؾاصةٞ ،شىاَا ٗ٦ب وظلـ ٖلى اللؿاٍ٣ٞ .ا ٫له
ٖمغ عضخي هللا ٖىه :ما يمىٗ ٪مً ؤن ججلـ ٖلى الىؾاصة ؟ ٢اٞ :٫يما ؤوصخى ؾليمان بً صاووص ٖلحهما الؿالم :ال حٛل الؿلُان
َّم
عظل ؤو عظلحنٗٞ ،سخى ؤن يإحي مً َى ؤولى
ختى يمل ،٪وال جىٖ ُ٘٣ىه ختى ييؿا ،٥وبطا صزلذ ٖليه ٞاظٗل بيى ٪وبيىه مجلـ ٍت
مى ٪بظل ٪اإلاجلـٞ .اؾخل٣ى ٖمغ عضخي هللا ٖىه و٢ا " :٫ومً ٢ىم
مىسخى ؤمت حهضون بالخ ٤وبه يٗضلىن " )( .اإلاهضع هٟؿه والهٟدت).

َ َّم ُت ّو
ومً ألاصب الظر ؤعقض بليه الكاعٕ  -زانت م٘ الىالضيً٢ -ىله حٗالى  ( :وال ج ُت٣ل ل ُته َما ؤ ،)ٝؾىعة ؤلاؾغاء )23ولى ؤصوى ٦الم
ّو
[ ّو
ٖلم هللا َّم
.)208
ألا ٝلىهى ٖىه" ( مجلت البياه٪
يىم] ًٖ ٍت
ؤ٢ل مً ِ
وٚلٓت٢ ،ا ٫بٌٗ الؿل" :٠لى ِ
ظٟاء ِ
ومً ؤٖٓم ما ظاء في ؤصب ألاهلياء م٘ الخل ، ٤ما ٧ان مً الىبي نلى م٘ ألاههاع ٖ٣ب ٚؼوة بضع ال٨بري٢ ،ا ٫البساعر  ( :إلاا
ؤٞاء هللا ٖلى عؾىله نلى هللا ٖليه و ؾلم يىم خىحن ٢ؿم في الىاؽ في اإلاالٟت ٢لىبهم ولم يِٗ ألاههاع قيئا ٨ٞإجهم وظضوا بط
لم يهبهم ما ؤناب الىاؽ ٞسُبهم
٣ٞا ( ٫يا مٗكغ ألاههاع ؤلم ؤظض٦م يالال ٞهضا٦م هللا بي و٦ىخم مخٟغ٢حن ٞإل٨ٟم هللا بي و٦ىخم ٖالت ٞإٚىا٦م هللا بي ) ٧ .لما
٢ا ٫قيئا ٢الىا هللا وعؾىله ؤمً ٢ا ( ٫ما يمىٗ٨م ؤن ججيبىا عؾى ٫هللا نلى هللا ٖليه و ؾلم ) ٢ .ا٧ ٫لما ٢ا ٫قيئا ٢الىا هللا
وعؾىله ؤمً ٢ا ( ٫لى قئخم ٢لخم ظئدىا ٦ظا و٦ظا ؤجغيىن ؤن يظَب الىاؽ بالكاة والبٗحر وجظَبىن بالىبي نلى هللا ٖليه و
ؾلم بلى عخال٨م لىال الهجغة ل٨ىذ امغءا مً ألاههاع ولى ؾل ٪الىاؽ واصيا وقٗبا لؿل٨ذ واصر ألاههاع وقٗبها ألاههاع قٗاع
.)1574
والىاؽ صزاع به٨م ؾخل٣ىن بٗضر ؤزغة ٞانبروا ختى جل٣ىوي ٖلى الخىى ) ( صخيذ البساعر  ،البساعر:
ظاء في مجلت البيان (:بضؤ اإلاهُٟى  -نلى هللا ٖليه وؾلم -بٗغى ملخو للً٣يت مً وظهت هٓغ ألاههاع« :يا مٗكغ ألاههاع!
َّم
ًا
م٣الت بلٛخجي ٖى٨م ،»...زم ط٦غَم بًٟل هللا ٖلحهم« :ؤلم آج٨م يالال ٞهضا٦م هللا؟» .زم بضؤ الخىاع« :ؤال ججيبىوي يا مٗكغ
ًا
ألاههاعٞ »..ما صام الخىاع بهظا الغقي ٞال بض ؤن ي٩ىن الغص مىاؾبا له« :هلل وعؾىله اإلاً والًٟل»؛ ٞالغؾى - ٫نلى هللا ٖليه
وؾلم -بضؤ بخظ٦حرَم بًٟلهم؛ وطل ٪لجزٕ ما ٢ض ي٩ىن في نضوعَم مً بظوع الخال .ٝزم يإحي
َ ًا
صوع ببغاػ الخ٣ي٣ت ،وججليتها لهمٞ ،ي٩ىن الغص الُبيعي واإلاىُ٣ي لهظٍ اإلا٣ضماث« :عييىا بغؾى ٫هللا -نلى هللا ٖليه وؾلمَ ٢ -ؿما
ًا
.)202
وخٓا» ( .مجلت البيان:
وبٞغاصٍ نلى هللا ٖليه وؾلم لؤلههاع صون ٚحرَم  ،يغب آزغ مً يغوب ؤصب الخُاب  ،وٞيه ما ٞيه مً الٟىاثض التي ال
جدعخى؛ ٞهى ؤصعى ل٣بى ٫الىصر وؤلاعقاص  ،ي٣ى ٫الكاٞعي حٛمضوي بىصخ ٪في اهٟغاصر  ...وظىبجي الىهيدت في الجماٖت ٞةن
الىصر بحن الىاؽ هىٕ  ...مً الخىبيش ال اعضخى اؾخماٖه وبن زالٟخجي وٖهيذ ٢ىلي ٞ ...ال ججؼٕ بطا لم حِٗ َاٖت ( صيىان
ؤلامام الكاٞعي ،الكاٞعي.)10:
بن الخسل ٤بإصب الخُاب مً ألامىع التي يجب ٖلى الجمي٘ الٗمل بها  ،زانت مً ٖٓمذ م٩اهتهم  ،و٢ىر زُغَم ٞ ،هم ٢ضوة
لٛحرَم ٞ ،إ٦ثر الىاؽ ال ي٣غئون وال ٖىضَم و٢ذ لالؾخمإ بلي الضٖاة والىآٖحن واإلاٗلمحن ،ول٨جهم يخٗلمىن مما يجضوهه في
حٗاملهم م٘ آلازغيً ،بن ؾىءا ٞؿىء ،وبن زحرا ٞسحر.
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وألن اؾخ٣هاء ؤمغ مً َظا ال٣بيل  ،مً ألامىع الٗؼيؼة ،ولى ؤهه جيؿغٞ ،ةن الٟاثضة مىه ج٣ل ؛ ولظل ٪عؤيذ ؤن ما ط٦غجه يٟ٨ي
إلاً ٧ان له ٢لب ؤو ؤل٣ى الؿم٘ وَى قهيض ،وؤن ؤلاقاعة جٟ٨ي مً ٧ان يغيض الخ ،٤ليٗمل به ،وؤن في الٗمل باليؿحر الظر يٗلمه
َ َ ْن َ َّم ُت ْن َ َ ُت َ ُت َ ُت َن َ َ َ َ
ان ز ْنح ًارا
ؤلاوؿان مضٖاة ليٟخذ هللا له ؤبىاب الخحر والهضايت ،و٢ض ٢ا ٫الخ ٤ؾبداهه وحٗالى (:ولى ؤجهم ٗٞلىا ما يىٖٓى ِب ِه ل٩
َ َ َ َ ْن
ل ُته ْنم َوؤق َّمض جش ِل ًايخا?[اليؿاء.]66:
وظاء في طل ٪مً آلازاع (:مً ٖمل بما ٖلم ؤوعزه هللا ٖلم ما لم يٗلم) .
وَظا ال٣ى ٫مٗىاٍ صخيذ ،وبن ٧ان يٗيٟا ب٣ىاهحن الخضيض ،ولٗل ههيدت و٦ي٘ بً الجغاح للكاٞعي ،جضزل في َظا اإلاٗجى ،
وبلحها ؤقاع الكاٞعي ب٣ىله:
ق٩ىث بلى و٦ي٘ ؾىء خٟٓي ٞ ...إعقضوي بلى جغ ٥اإلاٗاصخي وؤزبروي بإن الٗلم هىع  ...وهىع هللا ال حهضي لٗاصخي ( .صيىان ؤلامام
الكاٞعي ،الكاٞعي.)10:
الخالكة:
لٗل ؤَم ما يخٗحن ؤلاقاعة بليه َىا  :ؤهىا يجب ؤن ه٣غؤ ال٣غآن والؿىت وهخضبغَما ظيضا؛ألجهما ألانل ل٩ل زحر والبٗض ٖجهما
مٟخاح ل٩ل قغ ،ولى ؤهىا جضبغها ال٣غآن لخٗلمىا مىه ما يٗغ ٝبإصب الخ٩لي ،٠وَى ؤن ي٣ضم الخ٩لي ٠في زىب ٢كيب مً ٧ل ما
َ
يؿاٖض ٖلى ٢بىَ ٫ظا الخ٩لي ، ٠ومشا ٫طل ٪ما ظاء في ج٩لي ٠الخ ٤ؾبداهه وحٗالى ٖباصٍ بٗباصة الهيام ٣ٞ ،ا ٫حٗالى ({ َيا ؤ ُّجح َها
َ َّم ًا َ ْن ُت َ َ َ ْن َ َ ْن ُت ْن َ ًا َ
َ ُت َ َّم ُت َ َ
اله َي ُتام ََ ٦ما ُت٦خ َب َٖ َلى َّمالظ َ
َّمالظ َ
يً َآم ُتىىا ُت٦خ َب َٖ َل ْني ُتُ ٨تم ّو
يًا ؤ ْنو
اث ٞمً ٧ان ِمى٨م م ِغ
يً ِم ْنً ْ ٢نب ِلْ ٨نم ل َٗلْ ٨نم ج َّمخ ُت٣ىن (
 )183ؤياما مٗضوص ٍت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ىمىا َز ْنح ٌدر َل ُتْ ٨نم بنْن
َٖ َلى َؾ َٟغ ََّ ٗٞمض ٌدة م ْنً َؤ َّميام ُتؤ َز َغ َو َٖ َلى َّمالظ َ
يً ُتيُ ُتيَ ٣ىه ُته ْ ٞنض َي ٌدت ََ َٗ ُتام م ْنؿ٨حن ََ ٞم ْنً َج َُ َّمى َٕ َز ْنح ًارا َُ ٞته َى َز ْنح ٌدر َل ُته َو َؤ ْنن َج ُت
ه ُت
ِ
ِ
ِ
ٍت ِ ِ
ِ ِ ٍت
ٍت
ِ
َ ْن ُت َ َ َ َ َّم ُت
ْن
ُت
َ َ َ
َ ْن ُت َ َ ْن ُت ْن َ َ َ ْن َ َ ْن ُت ُت َّم
ْن
ُت
َ
ُت
َّم
ًا
ّو
ُت
َ
َ
َ
الك ْنهغَ
ْن
اث ِمً الهضي والٟغِ ٢ان ٞمً ق ِهض ِمى٨م
ْ ٦نى ُتخ ْنم ح ْنٗل ُتمىن (
اؽ وب ِيى ٍت
 )184قهغ َ عمًان ال ِظر ؤه ِؼِ َ ِٞ ٫يه ُتال٣غآن َضي ِللى ِ
َ
ُت ْن
َّم ُت ْن
َ
ْن ُت ْن َ َ
َّم
َ
َ ٌد
َ ْن َ ُت ْن ُت َ َ ْن َ َ
ان َمغ ًا
يًا ؤ ْنو َٖلى َؾ ٍَ ٟتغ َّ ِٗ ٞمضة ِم ْنً ؤ َّمي ٍتام ؤز َغ ُتي ِغ ُتيض الل ُته ِبُ ٨تم ال ُتي ْنؿ َغ َوال ُتي ِغ ُتيض ِبُ ٨تم ال ُتٗ ْنؿ َغ َوِل ُتخِ ٨ملىا ال ِٗ َّمضة َوِل ُتخِّ ٨وب ُتروا الل َه
ٞليهمه ومً ِ ٧
َٖ َلى َما ََ َض ُتاْ ٦نم َو َل َٗ َّمل ُتْ ٨نم َح ْنك ُتُ ٨تغ َ
[ })185الب٣غةٞ ،]185- 183:اهلل َى الخال ٤اإلاىظض وله ؤن ي٩لٖ ٠باصٍ باألمغ اإلاباقغ ،صون
ون (
خاظت بلي جغ٢ي ٤ؤو مدٟؼاث ؤو مكى٢اث ؤو مؿهالث ومٗيىاث ل٣بى ٫ا٫ج٩لي ،٠ول٨ىه ؾبداهه وحٗالى ال يٟٗل طل ٪بل يد٠
زُاب الخ٩ليَ ٠ظا ب٩ل ما يٗحن ٖلى ج٣بل َظا الخ٩ليٞ ،٠الخُاب يبضؤ بىضاء ألَل ؤلايمان زم بلىاء الُلب إلاا لم يؿمى ٞاٖله
وَى يكٗغ اإلاساَب بإهه َغ ٝفي طل ٪الٗ٣ض ،وان اإلاساَبحن ليؿىا ببضٕ في الهيام ٣ٞ ،ض ؾب٣هم آزغون ،وَظا يكٗغ
باألوـ ،زم بن اإلا٣هض مً طل ٪جد٣ي ٤الخ٣ىي ،زم بن الهيام َى ؤيام مٗضوصة ال جخجاوػ زالزحن يىما وال جى٣و ًٖ حؿٗت
وٖكغيً يىما ،زم يؿدشجى مً الهىم اإلاغيٌ واإلاؿاٞغ لي ٌ٣طل ٪في ؤيام ؤزغ.... ،الخ.

ٔ  -جاء مذكورا يف فتاوى اللجنة الدائمة(ٕٖ)جزءا (ٕٔ ،)ٛٚ /وجاء يف فتاوى األزىر ( :)ٜٜٔ /ٛذكر
بعض العلماء أن ىذا حديث مرفوع إىل النىب صلى اهلل عليو وسلم  ،ومنهم البيضاوى ،وجاء ىف "اآلداب
الكربى" البن مفلح أن اإلمام أمحد بن حنبل رواه مرفوعا إىل الرسول صلى اهلل عليو وسلم من طريق أنس بن
مالك  .وقال أبو نعيم عقب ذلك  :ذكر أمحد بن حنبل ىذا الكالم عن بعض التابعْب عن عيسى بن مرمي عليو
السالم  ،فوىم بعض أنو من كالم النىب صلى اهلل عليو وسلم ،وقال العج لوين يف كشف اخلفاء (ٕ :)ٕٙ٘ /رواه
أبو نعيم عن أنس .وقال األلباين يف ٙبقيقو لكتاب اإلميان البن تيمية (ص:)ٕٖٔ :ضعيف.
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والبدض صٖىة للخسل ٤بظل ٪ألاصب الغٞي٘ في ال٣غآن والؿىت  ،وما ظاء ًٖ ؤَل الٗلم وألاصبٞ ،مٗغٞت ٧ل طل ٪وجُبي٣ه يديل
الخياة بلي ٧ى٦ب مخٗاون مخأػع ٞ ،يخيؿغ له ؤلاٞاصة مً مُٗياث ال٩ىن التي جدخاط مً يىظض الٗالث ٤بيجها ويسخغَا لخضمت
الىظىص بإؾغٍ.
وهللا ؾبداهه وحٗالى ؤؾإله الخىٞي ٤والؿضاص
مهاصع ومغاظ٘ البدض مغجبت ؤبجضيا
ع٢م مؿلؿل
1
2
3
4
5
6

اؾم اإلاهضع ؤو اإلاغظ٘
* بظابت الؿاثل قغح بٛيت آلامل -مدمض بً بؾماٖيل ألامحر الهىٗاوي -الىاقغ  :ماؾؿتالغؾالت  -بحروث
ؤؾاؽ البالٚت للؼمسكغر – ٢ؿم اإلاٗاظم اللٛىيت باإلا٨خبت الكاملت الال٨تروهيت .ب ٍ
ألاٖالم للؼع٦لي-مهضع ال٨خاب  :مى ٘٢يٗؿىب [-جغ٢يم ال٨خاب مىا ٤ٞللمُبىٕ
 - 1391جد٣ي : ٤مدمض ؤبى الًٟل ببغاهي
البرَان  -مدمض بً بهاصع بً ٖبض هللا الؼع٦صخي ؤبى ٖبض هللا -صاع اإلاٗغٞت  -بحروث ،
* ظمهغة اللٛت  -مهضع ال٨خاب  :مى ٘٢الىعا [-http://www.alwarraq.com -١ال٨خاب مغ٢م آليا ٚحر مىا ٤ٞللمُبىٕ ]
الضيباط اإلاظَب في مٗغٞت ؤٖيان ٖلماء اإلاظَب  .ابً ٞغخىن-مهضع ال٨خاب  :مى ٘٢الىعا [- http://www.alwarraq.com-١ال٨خاب
مغ٢م آليا ٚحر مىا ٤ٞللمُبىٕ ]

7
8

* صيىان ؤلامام الكاٞعي -اإلا٨خبت الكاملت٢ -ؿم ألاصب وصواويً الكٗغ.
* الىافي بالىٞياث ( ،113/5بتر٢يم الكاملت آليا)  .الهٟضر مهضع ال٨خاب  :مى ٘٢الىعا [ -http://www.alwarraq.com-١ال٨خاب
مغ٢م آليا ٚحر مىا ٤ٞللمُبىٕ ]
 1992الُبٗت  :ألاولى
َ 1412ـ -
* الؼاَغ فى مٗاوى ٧لماث الىاؽ ألبي ب٨غ مدمض ن ال٣اؾم ألاهباعر -ماؾؿت الغؾالت  -بحروث -
جد٣ي : ٤ص .خاجم نالر الًامً .
* ٦ك ٠الخٟاء ٦ك ٠الخٟاء ومؼيل الالباؽ ٖما اقتهغ مً الاخاصيض ٖلى ؤلؿىت الىاؽ -اإلاال : ٠العجلىوي،بؾماٖيل بً
مدمض الجغاحي -صاع بخياء الترار الٗغبي
*لباب آلاصاب ألؾامت بً مى٣ظ  -مهضع ال٨خاب  :مى ٘٢الىعا [-http://www.alwarraq.com١ال٨خاب مغ٢م آليا ٚحر مىا ٤ٞللمُبىٕ]
لؿان الٗغب البً مىٓىع،اإلادٖ : ٤٣بض هللا ٖلي ال٨بحر  +مدمض ؤخمض خؿب هللا َ +اقم مدمض الكاطلي،صاع اليكغ  :صاع
اإلاٗاع : ٝال٣اَغة

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

* مسخاع الصخاح-اإلاال : ٠مدمض بً ؤبي ب٨غ بً ٖبضال٣اصعالغاػر-الىاقغ  :م٨خبت لبىان هاقغون – بحروث -الُبٗت َبٗت
-1995جد٣ي : ٤مدمىص زاَغ
– 1415
ظضيضة ،
*اإلاعجم الجام٘ في جغاظم الٗلماء و َلبت الٗلم اإلاٗانغيً -ؤًٖاء ملخ٣ى ؤَل الخضيض-مهضع ال٨خاب  :ملخ٣ى ؤَل الخضيض[-
ًا
ال٨خاب ٖباعة ًٖ ٦خاب بل٨ترووي جم بصزاله بلى اإلاىؾىٖت الكاملت و ال يىظض مُبىٖا ].
* مجلت البيان – اإلا٨خبت الكاملت
* ؾجن ؤبي صاوص  -ؾليمان بً ألاقٗض ؤبى صاوص السجؿخاوي ألاػصر-الىاقغ  :صاع ال٨ٟغ -جد٣ي : ٤مدمض مدحي
*ؾجن الترمظر  -صاع بخياء الترار الٗغبي – بحروث-جد٣ي : ٤ؤخمض مدمض قا٦غ وآزغون.
* ؾحر ؤٖالم الىبالء للظَبي  -مهضع ال٨خاب  :مى ٘٢يٗؿىب [ جغ٢يم ال٨خاب مىا ٤ٞللمُبىٕ ]).
 - 1986جد٣ي : ٤ال٣اضخي خؿحن بً ؤخمضالؿياغي و الض٦خىع خؿً مدمض م٣بىلي ألاَض٫
الُبٗت ألاولى ،
الؿلؿلت -الًٗيٟت لؤللباوي  -م٨خبت اإلاٗاع ٝلليكغ والخىػي٘.
.1984
* الٗبر في زبر مً ٚبر لئلمام الظَبي  -جد٣ي ٤ص .نالح الضيً اإلاىجض-الىاقغ مُبٗت خ٩ىمت ال٩ىيذ
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21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
32
33
34

*الٗحن ألبي ٖبض الغخمً الخليل بً ؤخمض الٟغاَيضر -الىاقغ  :صاع وم٨خبت الهال – ٫ب ٍ-جد٣ي : ٤ص.مهضر اإلاسؼومي
وص.ببغاَيم الؿامغاجي .
* في ْال ٫ال٣غآن ؾيض ُ٢ب -مهضع ال٨خاب  :مى ٘٢الخٟاؾحر [- http://www.altafsir.com-ال٨خاب مغ٢م آليا ٚحر مىا ٤ٞللمُبىٕ
-1379جد٣ي : ٤ؤخمض بً ٖلي بً حجغ ؤبى الًٟل الٗؿ٣الوي الكاٞعي .
*ٞخذ الباعر البً حجغ -صاع اإلاٗغٞت  -بحروث ،
* صخيذ البساعر -الجام٘ اإلاؿىض الصخيذ اإلاسخهغ مً ؤمىع عؾى ٫هللا نلى هللا ٖليه وؾلم وؾيىه وؤيامه  :ؤبى ٖبض هللا مدمض
بً بؾماٖيل بً ببغاَيم بً اإلاٛحرة الجٟٗي البساعر-اإلاد : ٤٣مدمض ػَحر بً هانغ -الىانغ-الىاقغ  :صاع َى ١الىجاة-الُبٗت :
َ1422ـ .
ألاولى
.1990
* الصخاح؛ جاط اللٛت وصخاح الٗغبيت-للجىَغر -الىاقغ :صاع الٗلم للماليحن -بحروث .الُبٗت :الغابٗت -يىايغ
(الغؾالت ال٣كحريت اإلاال : ٠ال٣كحرر-مهضع ال٨خاب  :مى ٘٢الىعا [-http://www.alwarraq.com-١ال٨خاب مغ٢م آليا ٚحر مىا٤ٞ
2003م-الُبٗت  :الشاهيت-جد٣ي : ٤ؤبى جميم ياؾغ بً ببغاَيم..
للمُبىٕ ]
َ1423ـ -
* قغح صخيذ البساعي ـ البً بُا -٫صاع اليكغ  :م٨خبت الغقض  -الؿٗىصيت  /الغياى -
* جٟؿحر ال٣كحرر  -مهضع ال٨خاب  :مى ٘٢الخٟاؾحر  [-http://www.altafsir.comال٨خاب مغ٢م آليا ٚحر مىا ٤ٞللمُبىٕ ]
* جٟؿحر الكٗغاور -اإلا٨خبت الكاملت – ٢ؿم الخٟاؾحر.
َ1393ـ) مهضع ال٨خاب  :مى٘٢
*الخدغيغ والخىىيغ  :مدمض الُاَغ بً مدمض بً مدمض الُاَغ بً ٖاقىع الخىوسخي (اإلاخىفى :
الخٟاؾحر [-http://www.altafsir.com-ال٨خاب مغ٢م آليا ٚحر مىا ٤ٞللمُبىٕ  ،وَى يمً زضمت م٣اعهت الخٟاؾحر ]
 -1405جد٣ي : ٤ببغاَيم ألابياعر.
* الخٗغيٟاث للجغظاوي -صاع ال٨خاب الٗغبي – بحروث -الُبٗت ألاولى ،
َ 774ـ ]-اإلاد ٤٣ؾامي بً مدمض ؾالمت-
* جٟؿحر ابً ٦شحر  -ؤبى الٟضاء بؾماٖيل بً ٖمغ بً ٦شحر-ل٣غشخي الضمك٣ي [- 700
 1999م .
َ1420ـ -
الىاقغ  :صاع َيبت لليكغ والخىػي٘ الُبٗت  :الشاهيت
*جظ٦غة الخٟاّ للظَبي – اإلا٨خبت الكاملت ب ٍ.
* يٗي ٠الترٚيب والترَيب  -مدمض هانغ الضيً --ألالباوي  -م٨خبت اإلاٗاع – ٝالغياى.
-1397
*ٚغيب الخضيض البً ٢خيبت ٖبض هللا بً مؿلم بً ٢خيبت الضيىىعر ؤبى مدمض -مُبٗت الٗاوي – بٛضاص-الُبٗت ألاولى ،
جد٣ي : ٤صٖ .بض هللا الجبىعر .
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ألاحىاغ ألازبُة :بلاء في كطا ؤم كطا مً ؤحل البلاء
ؤ .دسًجة حامي ـ حامعة ثحزي وظو ـ الجعائط
ملخم البحث:
٦ثر الجض ٫و الى٣اف خى ٫جضازل ألاظىاؽ ألاصبيت في الٟىىن الىثريت ٖامت ،و في الؿغصيت ؤ٦ثر مً ؾىاَا؛ خيض حٗض
مؿإلت ألاظىاؽ ألاصبيت مً اإلاكا٧ل ألاولى للكٗغيت مىظ ال٣ضيم وختى آلانٞ ،خجضيض ألاظىاؽ وحٗضاصَا وعنض الٗالث ٤اإلاكتر٦ت بيجها،
لم يخىٞ ًٖ ٠٢خذ باب الجضا .٫لظا ٞةن صعاؾت مؿإلت الخٗال ٤ألاظىاسخي ؤنبدذ يغوعة ج٣خًحها هٓغيت ألاصب اإلاٗانغة ،إلاا للجيـ
ألاصبي مً ؤَميت مٗياعيت وونٟيت وجٟؿحريت في جدليل الىهىم وجهييٟها وهمظظتها وصعاؾتها ،مً زال ٫ؾماتها الىمُيت وم٩ىهاتها
الىىٖيت وزهاثهها الخجىيؿيت٦ ،ما ؤن مٗغٞت ٢ىاٖض الجيـ حؿاٖضها ٖلى بصعا ٥الخُىع الجمالي والٟجي والىعخي ،وجُىع الخاعيش
ألاصبي بازخال ٝجُىع ألاطوا ١وظمالياث الخ٣بل والخل٣ي.
ل٣ض اههب ازخياعها في الضعاؾت ٖلى التر٦حز خى ٫ظيـ الغوايت وجدب٘ زهاثهه ألاظىاؾيت ،باٖخباع الغوايت مً ؤ٦ثر
ألاظىاؽ ألاصبيت ٖغيت للخضازل ألاظىاسخي ،وطل ٪بد٨م َكاقتها واهٟخاخها ٖلى ألاظىاؽ ألازغيٞ .الغوايت ْلذ باؾخمغاع ،ظيؿا
ؤصبيا مخ٣ل٣ال يؿخٗعخي ٖلى الاؾخ٣غاع ،طل ٪ؤن الغوايت هي مً ألاظىاؽ ألاصبيت ال٣ليلت ،التي لم جغؾم لىٟؿها بٗض٢ ،ىاٖض ٞىيت
مىخضة.
اليلمات املـحاحُة _:الجيـ ألاصبي _ الغوايت_ الؿغص اليؿاجي _ الخسييل الظاحي
حٗض مؿإلت ألاظىاؽ ألاصبيت مً اإلاكا٧ل ألاولى للكٗغيت مىظ ال٣ضيم وختى آلانٞ،خدضيض ألاظىاؽ وحٗضاصَا وعنض الٗالث ٤اإلاكتر٦ت
بيجها ،لم يخىٞ ًٖ ٠٢خذ باب الجضا٦ ،٫ما "حٗخبر َظٍ اإلاؿإلت خاليا مخهلت بك٩ل ٖام بالىماطظيت  typologieالبييىيت للخُاباث؛
خيض الخُاب ألاصبي ليـ بال خالت هىٖيت"  .لظا ٞةن صعاؾت مؿإلت الخٗال ٤ألاظىاسخي ؤنبدذ يغوعة ج٣خًحها هٓغيت ألاصب
الٗانغة ،إلاا للجيـ ألاصبي مً ؤَميت مٗياعيت ونٟيت وجٟؿحريت في جدليل الىهىم وجهييٟها وهمظظتها وصعاؾتها ،مً زال ٫ؾماتها
الىمُيت وم٩ىهاتها الىىٖيت وزهاثهها الخجىيؿيت٦ ،ما ؤن مٗغٞت ٢ىاٖض الجيـ ،حؿاٖضها ٖلى بصعا ٥الخُىع الجمالي والٟجي
والىعخي ،وجُىع الخاعيش ألاصبي بازخال ٝجُىع ألاطوا ١وظمالياث الخ٣بل والخل٣ي.
ل٣ض اههب ازخياعها في الضعاؾت ٖلى التر٦حز خى ٫ظيـ الغوايت وجدب٘ زهاثهه ألاظىاؾيت ،باٖخباع الغوايت مً ؤ٦ثر ألاظىاؽ ألاصبيت
ٖغيت للخضازل ألاظىاسخي ،وطل ٪بد٨م َكاقتها واهٟخاخها ٖلى ألاظىاؽ ألازغي؛ بط هجض مً الى٣اص مً يٗخبرَا "الجيـ ألا٦ثر ّو
جدغعا
ألهه ظيـ ٚحر م٨خمل ،ال خضوص له وال يٟا ، ٝؤمىاظه ّو
ممخضة صون قىاَئٞ ،هى ظيـ ما ّو
يى ٪ٟيجهؼ ٖلى ألاظىاؽ الخ٣ليضيت
ال٣ضيمت ،ليجٗلها في زضمخه"  .و٧ان "ميساثيل بازخحن"يٗض الغوايت "ظىيىا ،لم ي٨خمل بٗض ٦جيـ ؤصبي ٢اثم بظاجه (ٞ )...هي الجيـ

ٔ  -أمحد فرثوخ ،مجالية النص الروائي ،مقارنة ٙبليلية لرواية "لعبة النسيان" ،طٔ ،ٜٜٔٙ ،ص ٖٓ.
ٕ  -مجيل محداوي ،إشكالية اجلنس األديب ،رللة :الورشة للحقيقة واألوجو الغالبة .ٕٓٓٙ/ٓٛ/ٕٜ ،ص ٘.
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الٟغيض والىخيض ،الظر لم يخإنل ويخجظع ،ؤر لم ي٢ ً٨بل ال٨خابت وال٨خاب (،)...بجها الىليض الظر ٞخذ ٖيييه ٖلى جاعيسىا ؤلاوؿاوي
الجضيض ،ووكإ في عخمهٞ ،خٟاٖل ب٨شاٞت م٘ ً٢اياها الخضيشت ،وبلىعَا بخٟانيل ص٢ي٣ت ،ل٨ىه لم يؿخُ٘
ـ بلى آلان ـ ؤن يجض لىٟؿه م٩اها زابخا بحن ألاظىاؽ ألاصبيت ألازغي ،التي ججهض لدؿايغ الٓغو ٝوالخدىالث الٗاإلايت الخاليت ،مما يدى٫
صون جغنيو ؤعييت هٓغيت زابخت لهظا الٞ . "ًٟالغوايت ْلذ باؾخمغاع ظيؿا ؤصبيا مخ٣ل٣ال ،يؿخٗعخي ٖلى الاؾخ٣غاع ،طل ٪ؤن
الغوايت هي مً ألاظىاؽ ألاصبيت ال٣ليلت ،التي لم جغؾم لىٟؿها بٗض٢ ،ىاٖض ٞىيت مىخضة.
مً َىا جخجلى َكاقت الجيـ الغواجي التي ججٗل مىه ٖغيت لظوبان خضوصٍ في ألاظىاؽ ألازغي .ولهظا ٣ٞض ؤبان "بازخحن"
العجؼ ال٩امل لىٓغيت ألاصب خيا ٫همظظت الغوايت " ،طل ٪ؤن جهييٟها لباقي ألاهىإ ْل واضخا وص٢ي٣ا ،يغومه الخٟاّ ٖلى ه٣اء
الىىٕ ،مهما اوؿ ً٨بٟٗل جىاجغ الٗهىع بخٛحراث ٖغييت ال حكغر بىيخه اإلادايشت ،بال ؤن الغوايت جإبذ صاثما ٖلى ٧ل مداولت اخخىاء
هٓغر ،طل ٪ؤن الباخشحن لم يخىنلىا بلى جدضيض ؤر ؾمت زابخت ومؿخ٣غة للغوايت ،صون ببضاء جدٟٓاث ج٣ضخي ٖلى َظٍ الؿمت
باإلٖضام"  .مما يٗجي ؤن عجؼ هٓغيت ألاصب ؤمام يبِ خضوص مؿخ٣غة للغوايت ؤنبذ واضخا ،إلاا لهظا الجيـ ألاصبي مً جٟغٖاث
مدكٗبت ،ج٣ضخي ٖلى ٧ل مداولت ل٣ىلبخه صازل ٢اٖضة ه٣ضيت ناعمت .وال يلخٗض "زلضون الكمٗت" ٖما طَب بليه "بازخحن" ،خيض
يٗض ؤن "الجزٖت الخجغيليت في ألاصب ْلذ وزي٣ت الهلت بالغوايت ألاوعوبيت التي ججغب في مؿاخت مً الامخالء٦ .ما ؤجها ٚحر بٗيضة ًٖ
الغوايت الٗغبيت التي ججغب في مؿاخت مً الٟغا .ٙولهظا ٞالخبايً بحن عوايت وؤزغي ٢ض بل ٜخضا ،ؤنبذ مٗه مً الهٗىبت بم٩ان الٗشىع
ٖلى ؤؾاؽ ه٣ضر يابِ ،يجم٘ بحن اإلابضٖاث الٟىيت التي جهى ٠جدذ ٖىىان "عوايت" في ؾمِ واخض ،يال ٠مىٓىمت عواثيت
مدؿ٣ت ؤو قبه مدؿ٣ت ٖبر الٗهىع(ٞ )...ما هي خضوص الغوايت؟ (َ )...ل هي خ٣ا ُٗ٢ت هثر ونٟي –٦ما ي٣ى ٫الخٗغي ٠الؿاثض -جىُىر
ٖلى خب٨ت عواثيت ،جىاشج بحن شخهياث وخىاصر ومكاَض وٗ٢ذ ؤو مم٨ىت الى٢ىٕ؟" َ .ظا ما يا٦ض الخحرة ال٨بحرة التي وٞ ٘٢حها
الى٣اص والباخشىن في مداولتهم لًبِ خضوص الغوايت ،وَظا ما يا٦ض ـ ؤيًا ـ ؤن الدؿليم بهٟاء ظيـ ؤصبي مٗحن وصعاؾخه ٖلى َظا
ألاؾاؽ ،ال يخٗضي مجغص وَم ؾغٖان ما يظوب م٘ ٖمليت ال٣غاءة ،ويخإ٦ض م٘ ج٨غاع َظٍ الٗمليت ،باٖخباع ؤن الىو ألاصبي – بمٟهىم
عوالن باعث  -ال يؿخ٣يم ٖلى صاللت واخضة ،بل يب٣ى ـ صاثما ـ مٟخىخا ٖلى حٗضص الضالالث بخٗضص ال٣غاءاث.
ل٣ض صخٌ "جىصوعو "ٝم٣ىلت ألاظىاؽ ألاصبيت بُغي٣ت ملٟخت للىٓغ ،بط يٗخ٣ض ؤهه لم يٗض َىا ٥وظىص لؤلظىاؽ ألاصبيت
ؤنال ،وؤن الخضيض ًٖ اهخماء هو ؤ بلى ظيـ ب٦ ،الم لم يٗض مىه َاثل في و٢خىا الخايغ ،ألن الىهىم ٢ض ٨٨ٞذ ألاظىاؽ
وصاؾذ ٖلحها .و٢ض جإزغ "جىصوعو٦ "ٝشحرا في َظا اإلاؿعى ،بأعاء "مىعيـ بالوكى" ،التي هي آعاء ظغيئت ظغؤة ٚحر ٖاصيت ،وال يم ً٨لٛحرٍ
َ
جل٣ى ،مشله مشل ال٨شحريً مً ّو
ؤن ي٨ٟغ مجغص الخ٨ٟحر ٞحها .ومجها ٢ىله م٘ ؤخض ّو
ال٨خاب آلازغيً في ٖهغها ،طل ٪الًِٛ
ال٨خاب" :
الٗىي ٠مً ألاصب ،الظر لم يٗض يُي ٤الخميحز بحن ألاظىاؽ ويغيض جدُيم الخضوص" ٞ .ـ "مىعيـ بالوكى" يٗخبر ؤن ٢ىاٖض الجيـ
ألاصبي هي بمشابت ال٣يض الظر يٗي ًٖ ٤ؤلابضإ؛ ٞال٩اجب بداظت بلى مؿاخت ؤوؾ٘ ختى يخدغٞ ٥حها ب٩ل خغيت ،وليـ بلى خحز نٛحر
يدض مً َا٢اجه ؤلابضاٖيت ،ويغٚمه ٖلى الؿحر جدذ همىطط مغؾىم مؿب٣ا.

ٔ -العريب بن جلول ،إشكالية التجنيس الروائي عند باختْب ، ،رللة العلم ،ٕٕٓٔ/ٜٓ/ٔٙ ،ص ٔ.
ٕ -أمحد فرثوخ ،مجالية النص الروائي ،ص ٖٓ.ٖٔ -
ٖ -خلدون الشمعة ،النقد واحلرية ،منشورات اٙباد الكتاب العرب ،دمشق ،ٜٔٚٚ ،ص ٗ.ٚ٘-ٚ
ٗ -سفيتان تودوروف ،مفهوم األدب ودراسات أخرى ،تر :عبود كاسوحة ،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق ،ٕٕٓٓ ،ص ٕٔ.
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باليؿبت لـ "جىصوعوٞ "ٝةن ظظوع َظٍ ال٨ٟغة حٗىص بلى بضايت ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ م٘ ألاػمت الغوماوؿيت ،وباٖخباع "بالوكى"
واخضا مً الغوماوؿيحن ألاإلاان٣ٞ ،ض وظضث َظٍ ألازحرة زحر هاَ ٤باؾمها ،خيض ي٣ى" ٫جىصوعو "ٝمؿخضال بأعاء "بالوكى" ما يلي" :ال
وظىص اليىم ألر وؾيِ بحن الىخاط ألاصبي الخام واإلاىٟغص ،وبحن ألاصب ب٩امله ،ظيؿا جهاثيا .ال وظىص لظل ،٪ألن جُىع ألاصب الخضيض
ي٣ىم ،بطا ما جىزيىا الض٢تٖ ،لى ؤن ههى٘ مً ٧ل هخاط ؤصبي اؾخٟهاما خى٦ ٫يان ألاصب هٟؿهٞ .لى٣غؤ مجضصا َظٍ الؿُىع البليٛت:
"بهما ألاَميت لل٨خاب وخضٍٖ ،لى ما َى ٖليه ،بٗيضا ًٖ ألاظىاؽ وزاعط خضوص الٗىاويً ،مً :هثر ،وقٗغ ،وعوايت ،وجىزي ،٤التي
يغ ٌٞؤن يىًىر جدذ لىائها مى٨غا ٖلحها ؾلُت جشليذ م٩اهه وجدضيض ق٩له .لم يٗض ال٨خاب ييخمي بلى ظيـ٩ٞ ،ل ٦خاب يىدؿب بلى
ألاصب وخضٍ ،ختى ٦إن ألاصب ي٣بٌ بك٩ل مؿب ٤وقامل ٖلى ألاؾغاع والهي ٜالتي مً قإجها وخضَا ؤن جمىذ ما ي٨خب ،خ٣ي٣خه
٦خابا ،بطن ؾيجغر ٧ل شخيء و٦إن ألاظىاؽ جبضصثٞ ،خإ٦ضث خ٣ي٣ت ألاصب وخيضا ،وجإل ٤بمٟغصٍ في الًياء الٛامٌ الظر ؤقاٖه
لحرصٍ بليه ٧ل ببضإ ؤصبي ،و٢ض ياٖٟه و٦إن َىال ٪ظىَغا لؤلصب"(، )...وه٣غؤ ؤيًا " :ؤما الىا ٘٢الظر لم يٗض لؤلق٩ا ٫وألاظىاؽ
بمىظبه مً صاللت خ٣ي٣يت ،ختى ليٛضو مً الٗبض الدؿائ ٫بن ٧اهذ "صخىة ٞيييٛاوـ" جيخمي بلى الىثر ؤم ال ،وبلى  ًٞيضعى الغواجي،
ٞيضٖ ٫لى طل ٪الٗمل الٗمي ٤لؤلصب الؿاعي بلى الىيىح في ظىَغٍٞ ،يما َى حهضم الخمايؼاث والخضوص" .
جبضو ٖباعاث "بالوكى" ٢ىيت ونغيدت في بٖالجها ًٖ ٖضم ظضوي الخضوص التي ج٣يمها ألاظىاؽ ،بما ؤن الؿلُت ألاولى
وألازحرة حٗىص بلى الىو الظر يهى٘ بَاعٍ ألاظىاسخي لىخضٍ،ألن ألاظىاؽ ٖلى عؤر "ظىن ماعر قيٟغ" مخٗل٣ت ؤ٦ثر بم٣ىلت هٓغيت
مشاليت ،يهٗب جُبي٣ها ٖلى الىهىم التي جدخل الىا ٘٢وألاعييت ،ولهظا ي٣ى )...(" :٫ل٨جها – ٖلى ألا٢ل في عؤيي – ليـ لها مىيىٕ
خ٣ي٣ي ،طل ٪لؿلب بؿيِ َى ٧ىجها ماؾؿت ٖلى مهاصعجحن ؾُديخحن وٚحر مخالثمخحن في آلان هٟؿه :الىو بىنٟه مٗاصال لصخيء
ملمىؽ ،والجيـ بىنٟه زاعظاهيت مخٗاليت (ؤو – في خالت الىٓغياث ؤلاؾماهيت – زاعظاهيت مؼيٟت ،ؤر ،في الىاٖ ،٘٢ضم مُل ٞ . ")٤ـ
"ظىن ماعر قيٟغ" يغي في م٣ىلت ألاظىاؽ ألاصبيت جؼييٟا ،ال يم ً٨ججؿيضٍ ٖلى الىهىم ،ألجها جمشل الىٓغر واإلاشالي ،في خحن جمشل
الىهىم الخُبي٣ي والىا٢عي.
ٚحر ؤن " جىصوعو " ٝيىٟي ؤن ج٩ىن الىهىم ـ م٘ َظا ـ مٗضمت للجيـ ألاصبي ،ؤو م٣هيت له مً الىظىصٞ ،هى يٗخبر ؤن
َظٍ الٗمليت (الاهٟالث مً الجيـ) هي مً جض ٘ٞباألظىاؽ ألاصبيت بلى ألامام هدى الخُىع والخ٣ضم؛ ٞمسالٟت ال٣اٖضة ـ بغؤيه ـ َى ما
ياصر بلى خياتها .وال٨ٟغة هٟؿها هجضَا ٖىض "مىعيـ بالوكى" ،خيض ي٣ى )...( " :٫بن ٧ان "ظىيـ" ٢ض ٢ام خ٣ا بخدُيم الك٩ل
الغواجي ٞجٗله ػاثٟا٣ٞ ،ض ص ٘ٞـ ؤيًا ـ بلى ؤلاخؿاؽ بإن طل ٪الك٩ل ٢ض ال يديا بال ٖبر اهدغاٞاجه .ولئن جُىعٞ ،لً ي٩ىن وَى يلض
ٚيالها ،وؤٖماال قىَاء ،ال ٢اهىن لها وال هاْم ،بل وَى يؿدشحر اؾخصىاءاث له  ،ِ٣ٞحك٩ل ٢اهىها ،وجلٛيه في الى٢ذ هٟؿه ( )...ولىً٘
في خؿباهىا٧ ،لما ظغي بلى ٙالخض في جل ٪ألاٖما ٫الاؾخصىاثيت ،ؤن الاؾخصىاء وخضٍ َى الظر يٗلً لىا طل" ٪ال٣اهىن" ،وؤهه يمشل خياله
الاهدغا ٝالىخيض والًغوعر .يجغر ٧ل شخيء بطن ،في ألاصب الغواجي ،وعبما في ٧ل ؤصب٦ ،إهىا ال وؿخُي٘ الخٗغ ٝالبخت ٖلى ال٣اٖضة بال
ٖبر الاؾخصىاء الظر يلٛحهاٞ :ال٣اٖضة ،ؤو جدضيضا اإلاغ٦ؼ الظر يك٩ل الٗمل اإلاىزى ١جإ٦يضٍ الالمىزى ١والخٓاَغة الخضمحريت مؿب٣ا،
والخًىع آلاوي ٞاإلاىٟي الخ٣ا" .

 سفيتان تودوروف ،مفهوم األدب ودراسات أخرى ،ص ٕٔ.ٕٕ ،ٕ -رلموعة من ادلؤلفْب ،نظرية األجناس األدبية ،تر :عبد العزيز شبيل ،مراجعة :محادي صمود ،طٔ ،كتاب النادي الثقايف ٔبدة ،جدة ،ٜٜٔٗ ،ص .ٖٔٙ
 -سفيتان تودوروف ،مفهوم األدب ودراسات أخرى ،ص ٖٕ.

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

101

مجلة حُل السضاػات ألازبُة والـىطٍة  -العام الثاوي  -العسز  10ؤػؼٌؽ 2015

يؿخىٟ٢ىا في م٣ىلت "بالوكى" ًٖ ألاظىاؽ ألاصبيت ،حٛييبه إلاهُلر "ظيـ" واؾدبضاله بمهُلخاث ؤزغي مجاوعة مً ؤظل جإصيت
اإلاٗجى هٟؿه ،وهي ( :الك٩ل ،ال٣اهىن ،ألاصب ،ال٣اٖضة ،اإلاغ٦ؼ) ،وما اؾخئشاع "بالوكى" لهظٍ اإلاهُلخاث ،بال بٛيت جإ٦يضٍ ٖلى ٨ٞغة
اهدؿاع الجيـ ألاصبي ،وؤن الٛلبت ج٩ىن للىو ولؤلصب الظر يسل ٤الجيـ وليـ الٗ٨ـ ،وَى ما طَب بليه "جىصوعو "ٝهٟؿه خحن
٢ا":٫ليـ الٗمل َى الظر يؿخلؼم بالًغوعة ٢اٖضة ٧ي يك٩ل اؾخصىاء ،بل بن َظا الٗمل يٛضو بضوعٍ ٢اٖضة ،بًٟل عواظه في
اإلا٨خباث واَخمام الى٣اص" ٞ .الىو ألاصبي يدمل مً اإلاغوهت ما يم٨ىه مً زل٢ ٤اٖضة زانت به ،وبالخالي الخدى ٫بلى ظيـ ؤصبي ظضيض.
وهي ال٨ٟغة التي يشحرَا "ظىن ماعر قيٟغ" ٖىضما طَب بلى ؤن الىو ألاصبي ال يم ً٨ؤن ي٩ىن بٖاصة للىهىم التي ؾب٣خه مً هٟـ
الجيـ ،بال في خاالث هاصعة ،ألن الىو يؿخٗحن بألياث الجيـ ألاصبي ٧اؾخٗاهخه بألياث ؤلابضإ ألازغي ،وٖليه ٞهى ييخج هها مسالٟا
للىهىم التي ؾب٣خه ،وللخىييذ ٞهى ي٣ى " :٫بن اإلا٩ىن ألاظىاسخي لىو ما ،ال ي٩ىن ؤبضا (باؾخصىاء خاالث ظض هاصعة) مجغص هٓحر
للىمىطط ألاظىاسخي اإلا٩ىن بىاؾُت َب٣ت الىهىم (اإلاٟترى ؤجها ؾاب٣ت) التي ييخمي الىو بلى ؾاللتها .وبٗ٨ـ طلٞ ٪باليؿبت بلى ٧ل
هو في َىع بوكاثه ،ي٩ىن الىمىطط ألاظىاسخي "ماصة ؤوليت" مً بحن ؤزغي يكخٛل ٖلحها .طل ٪ما ؤؾميه ؤٖالٍ ،اإلآهغ الخغ٧ي
لؤلظىاؾيت باٖخباعَا وْيٟت ههيت" ٞ .الىو ألاصبي ال يم ً٨ؤن ي٩ىن وليض ظيـ ؤصبي مٗحن ،ألن الىو ٢ض يخجاوػ ٢ىاٖض
الجيـ،ليهبذ َظا ألازحر مجغص آليت القخٛا ٫الىو٦ ،باقي آلالياث التي يٗخمضَا اإلابضٕ ؤزىاء ال٨خابت.
٦ما يجض بٌٗ اإلابضٖحن لظة ٦بحرة في جهاصم ألاظىاؽ ألاصبيت ،والخباؽ الخضوص ٖلى ال٣اعت ،خيض "ؤقاع "بغٚىهؼر" في ٦خابه
"وي٘ الغوايت" بلى ق٩ىي الغواثيت ألامغي٨يت "ؾىػان ؾىهخاط" مً عظٗيت الغوايت اإلاٗانغة باإلا٣اعهت م٘ ما ؤخغػجه ؤق٩ا ٫الًٟ
ألازغيٞ .هي جُالب بغوايت ٚامًت وملٛؼة ومشحرة وٚحر ٖاصيت .و٢ض ٞلؿ" ٠ماعقا ٫ما٧لىَان" في ٦خابيه "مىٓىمت ٚىجىبر "ٙو"اللٛت
وال٣هت" ،آٞا ١الغوايت الجضيضة في مداولتها بلىعة َظا اإلاُلب" ٞ .الخباؽ الخضوص بحن الغوايت وألاظىاؽ ألازغي َى ما يجؿض باليؿبت
لـ "ؾىػان ؾىهخاط" جمحزَا وج٣ىيتها الٗاليت.
بن الغوايت باٖخباعَا ظيؿا ؤصبيا مٟخىخاٞ ،هي ٢ابلت الخخىاء ٧ل ؤهىإ الخُاب ألازغي ،زانت مجها  :الؿحرة الظاجيت التي ج٣ترب
بييتها وبييت الغوايت .مً َىا يٛضو ؤلالخاح ٖلى يبِ الخٗاعى بحن الغوايت والؿحرة الظاجيت ،مً مىٓىع الخجىيـ ألاصبي ،بق٩اليت
ػاثٟت ما صامذ ٖىانغ الؿحر طاجيت حؿدشمغ في حكاب ٪م٘ الخسييل ،وٖ ٤ٞال٢ت ملخلؿت جٟخذ اإلاجا ٫واؾٗا ؤمام نض ١اإلاد٩ي.
ٞالؿحرة الظاجيت ٦ما ي٣ى" ٫بصمىهض ٖمغان اإلاليذ" حٗجي ؤيًا "نحروعة الظاث ،جياع الىعي الظر يخدضر ٖىه الٟالؾٟت ،الضيمىمت
اإلاٗيكت ٗٞليا بضون الاهُ٣إ الىاظم ًٖ جضزل زاعجي ،يخمشل في اللٛت ،وبطن ال٨خابت بمٗجى ما ،وحٗجي ـ ؤيًا ـ الامخال ٥والىٓغة
الخاعظيت التي ججمض وجاو ٫بلى زياهت ألاقياء" ٞ .ى٢ىٕ الؿحرة الظاجيت في قبا ٥الخسييل هي ؤلاق٩اليت التي ؤعٚمذ "ٞليب لىظىن" ٖلى
جىؾي٘ هُا" ١اإلايشا ١الؿحر طاحي" بلى "ًٞاء ؾحر طاحي" يكمل "اإلايشا ١الاؾخحهامي" ،ويضٖى ال٣اعت بلى ٢غاءة اإلاد٩ي اإلاخسيل ٖلى
ؤؾـ ؾحر طاجيت.

ٔ -م ن ،ص ٕٗ.
ٕ -رلموعة من ادلؤلفْب ،نظرية األجناس األدبية ،ص ٓ٘ٔ.
 خلدون الشمعة ،النقد واحلرية ،ص .ٜٚٗ -أمحد فرثوخ ،مجالية النص الروائي ،ص ٖٔ.
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ل٣ض ٢ؿم الباخض "ٖبض الضايم" الؿحرة الظاجيت بلى هىٖحن ؤو ٢ؿمحن ٦بحريً ،وَما :الترظمت الظاجيت اإلاباقغة ،وجخًمً الخُغ١
الهغيذ بلى الخياة الخانت للمال ،٠والترظمت الظاجيت ٚحر اإلاباقغة ،وؤصعط يمجها زانت ما ؤؾماٍ بالترظمت الظاجيت الغواثيت اإلاٗخمضة
ٖلى خياة اإلاال ٠اٖخماصا يمىيا ،بديض ال حؿخسلو "وظىٍ الخُاب ٤بحن الخياجحن :اإلاغويت والىاٗ٢يت بال مً زال ٫ؤوظه الكبه
الخاعظيت التي يٗ٣ضَا الىا٢ض بحن الى٢اج٘ الىهيت والى٢اج٘ اإلاٗيكت"  .وبما ؤن َظٍ ال٨خاباث ال ج٣ىم بالخٗبحر ًٖ الخياة الخانت
للمال ٠حٗبحرا نغيدا٣ٞ ،ض اهخهى "ٖبض الضايم" في آزغ اإلاُا ٝبلى جهييٟها يمً "الغواياث" ،ؤو ؤ٢غب بلى الجيـ الغواجي مجها بلى
الجيـ الؿحر طاحي ،لظلٞ ٪ةن مىٗ٢ها ألاظىاسخي ٖىضٍ ْل مىٗ٢ا ٢ل٣ا مًُغباٞ ،هي مغة ههىم جضزل في ظيـ "الترظمت الظاجيت"،
و مغة ؤزغي جلخ ٤بجيـ الغوايت وجيخمي بليه.
يٗخ٣ض الض٦خىع "مدمض ؤمىهىع" ،ؤن ٨ٞغة الخجىيـ اإلاسخلِ هي خهيلت مىاظهت بحن هىٖحن مً ألاظىاؽ ،ال بض ؤن ي٩ىن ؤخضَما
ؤؾب ٤مً آلازغ " :بن الخليِ ال ي٩ىن مىظىصا بال خيىما هخسظ مىٗ٢ا يمً ؤَغا ٝالجيـ ألا٢ضم ،بن ٧ل جُىع مىٓىع بليه مً
اإلااضخي ،يهبذ اهدُاَا .بال ؤهه بمجغص ما يٟغى َظا الخليِ هٟؿه بىنٟه مٗياعا ؤصبيا ،هضزل بلى وؿ ٤ظضيض؛ خيض يمشل مشال،
ظيـ التراظي٩ىميضيا"  .وَ٨ظا ٞةن "مدمض ؤمىهىع" ي٣غ باؾخدالت نٟاء الىىٕ الغواجي ،وطل ٪بؿلب ازترا ١الىىٕ الؿحر طاحي له،
لظا ٞهى يٗخبر طل" ٪اهدغاٞا وزغ٢ا للجيـ ،ييخج ٖىه ظيـ مؼصوط ؤو مسخلِ .بهه يغب مً اإلاىاظهت بحن وؿ ٤الغوايت ووؿ ٤الؿحرة
الظاجيت ،ؾيٟغى هٟؿه بىنٟه مٗياعا يم ً٨ؤن ههُلر ٖلى حؿميخه بيؿ" ٤الغوايت الؿحريت" ٞ .الىا٢ض يٟترى وؿ٣ا ظضيضا يىدغٝ
ًٖ همىطط الغوايت٦ ،ما يستر ١مٗايحر الؿحرة الظاجيت و ٤ٞالخدضيضاث التي ج٣ترخها هٓغيت ألاهىإ ألاصبيت يمً الش٣اٞت الٛغبيت.
ل٣ض ظٗلذ َظٍ الٗال٢ت الىزي٣ت التي جغبِ الغوايت بالؿحرة الظاجيت" ،ؤالن عوب ٚغاييه" ؤخض ؤبغػ ممشلي الغوايت الٟغوؿيت الخضيشت
ال٣اثمت ٖلى هٓغيت مىث اإلاال ٠وجداشخي ؤر ؤزغ شخعخي في الٗمل ألاصبي .في خىاع ؤظغجه مٗه "مجلت ال٨غمل" ،يى٨غ ٧ل ما ٢يل ًٖ
ًا
خ٩ايت مىث اإلاال ٠والغوايت الجضيضة ،و٢ا ٫بن ألامغ ال يٗضو ٧ىهه زضٖت ؾببها "عوالن باعث" وقاعَ ٥ى هٟؿه ٞحها .ويخاب٘ ٢اثال :بهه
ًا
يىما بال ًٖ هٟؿه .ختى ؤقهغ عواياجه "الٛحرة" التي ٧اهذ ماصة ّو
للى٣اص الخضازيحن ،ي٣ىٖ ٫جها :بن البيذ اإلاىنى ٝبض٢ت َى
لم ي٨خب
هٟؿه -بلى خض ما -طل ٪البيذ الظر ؾ٨ىخه في "ٞىعص صو ٞغاوـ" ،والغوايت ٧لها ججغبت خ٣ي٣يت .ل٨جي ٦ىذ الجاع ال الؼوط ٞ .الٗىانغ
الؿحر طاجيت حٛضو بهظا اإلاٗجى خخميت ،جٟغى هٟؿها ٖلى ال٩اجبٞ ،ال جتر ٥له مجا ٫الاهٟغاص بالخسييل ،بال و٧اهذ هي اإلادغ ٥ألاؾاسخي
لؤلخضار.
بن مشل َظٍ الخ٣ل٣الث والخضازالث ألاظىاؾيت ،ججٗل مً "زلضون الكمٗت" يُغح مجمىٖت حؿائالث جخٗل ٤بمؿخ٣بل الغوايت
التي يبضو ؤجها حؿحر في َغي ٤مجهى ،٫ولظل٣ٞ ٪ض اججه هدى الى٣ض اإلاٗانغ ألامغي٩ي وألاوعبي ليخىنل بلى خل لهظا ؤلاق٩ا .٫وٖليه
ٞهى يظَب بلى ؤن َظا الى٣ض ،بإق٩اله اإلاسخلٟت ،يٗخبر ؤن اإلاغخلت الغاَىت للغوايت ،هي مغخلت" ما بٗض الغوايت"ٟٞ " .ي خحن يخدضر
"بغهاعص بغٚىهؼر" ٖما يضٖىٍ " بالغوايت الالعوايت " ؤو " الغوايت التي لم حٗض عوايت" ،ي٣ضم "ط .ؤؽٞ .غيؼع" نىعة ٧لبيت" متهخ٨ت ؤو
مدكاثمت لٗال٢ت ال٩اجب اإلاٗانغ بٗاإلاه ،ويُل" ٤ظىعط قخايجر" اؾم "الجيـ الٟيشاٚىعسي" ٖلى الجيـ ألاصبي الظر ؤٖ٣ب الغوايت،
ٔ -حيٓب إبراىيم عبد الدامي ،الَبمجة الذاتية يف األدب العريب احلديث ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبوت ،ص ٔ.ٛ
ٕ -زلمد أمنصور ،اسَباتيجيات التجريب يف الرواية ادلغربية ادلعاصرة ،طٔ ،شركة النشر والتوزيع ادلدارس ،الدار البيضاء ،ٕٓٓٙ ،ص ٖٕ.
ٖ -م ن ،ص ٕٗ.
ٗ -حوار مع أالن روب غرييو ،رللة الكرمل ،عدد ٖٓ ،ٜٔٛٛ ،ص ٔٔ.
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وي٨خب ؤالن "عوب ٚغييه" ٢اثال " :ال وؿخُي٘ بٗض آلان ؤن هامً بالخ٣اث ٤الشابخت التي ال جدبض ٫والتي ٢ضمذ بليىا باؾم الىٓام ؤلالهي
لؤلقياء ؤوال ،زم الىٓام الٗ٣الوي لل٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ،بن ؤملىا ٧له مٗ٣ىص ٖلى ؤلاوؿانٞ .بىاؾُت ألاق٩ا ٫التي يسل٣ها ؤلاوؿان ِ٣ٞ
يم ً٨ؤن وؿترظ٘ اإلاٗجى بلى الٗالم" ٞ .اإلوؿان الظر وي٘ ألاظىاؽ ألاصبيت ،مً خ٣ه ؤن يضخًها ،ويضزلها في بًٗها مً ؤظل بهخاط
وؿ ٤آزغ مٛايغ.
يخىضر لىا مما ؾب ،٤ؤن الجيـ الغواجي لم يٗض ظيؿا عواثيا باإلاٗجى اإلاخٗا٢ض للمهُلرٟٞ ،ي الى٢ذ الظر جٓهغ ٖلى ْهغ الٛالٝ
٧لمت "عوايت" ،ؾغٖان ما جضخٌ َظٍ اإلاؿلمت ،لخىٟي الغوايت عواثيتها مً صازلها ،وحك٩ل همُا زانا بها ،وٖليه يغي "ظىن ماعر
قٟغ" ؤن "الٗهغ ما بٗض ال٣ضيم – يخمحز بهيمىت الظاجيت ٖلى اإلاىيىٖيت – وجبٗا لظل ٪بهيمىت آلازاع الٟغصيت ٖلى اإلاباصت ألاظىاؾيت"
،مما يضزل ال٣اعت في مجمىٖت مً الدؿائالث التي جمؤل طَىه بٗالماث الاؾخٟهام٢ ،ض ججض ظىابا م٣ىٗا ٖجها في الضعاؾت التي ؤ٢امها
"ؾحرط صوبغوٞؿ٩ي"  ًٖ Serge Doubrovskyالخسييل الظاحي.


الحذُُل الصاجي :auto-fiction

بن م٣ىلت الخسييل الظاحي التي ظاء بها "صوبغوٞؿ٩ي" ،يغ٦ؼ ٞحها ناخبها ٖلى ظاهب ؤؾاسخي ،يخٗل ٤بةيٟاء الخسييل ٖلى الظاث في
الٗمل الٟجي ،ؤو بٗباعة ؤزغي "ؾيى٨ب ٖلى صعاؾت مسخل ٠ألاق٩ا ٫والهي ٜالخلٟٓيت والخضاوليت التي حؿٗ ٠ال٩اجب ٖلى جىؾي٘
الهىة بيىه وبحن طاجه ،والخٗامل مٗها ٦ما لى ٧اهذ َغٞا مسالٟا له"  .وفي َظٍ الٗمليت ؤلابضاٖيت ،يسل ٤ال٩اجب لضي ال٣اعت اهُباٖا
يٟضخي بلى ؤن ما يد٨يه ال يمذ بإيت نلت بلى طاجه.
ما ػا ٫الخسييل الظاحي مٟهىما مؿخٗهيا ومجهىال ٖىض الجمهىع ال٣اعت ،ويغظ٘ الًٟل في ا٦دكاٞه بلى "ؾحرط صوبغوٞؿ٩ي" في
٦ ،1977ما ؾب ٤له ؤن زهو صعاؾخحن للخىؾ٘ في اإلاٟهىم وجدضيض ؾماجه الٗامت .ول٣ض ؾاٖض اإلاٟهىم
عوايخه الابً/الخيىٍ ؾىت
الظر ظاء به الباخض مً جسليو ألاصب مً ج٩ازغ اإلاهُلخاث التي جخجه في هٟـ اإلاؿعى ،ومً بيجها هظ٦غ :الغوايت الؿحرطاجيت،
والؿحرة – الغوايت ،والؿحرة الظاجيت الاؾخحهاميت ،والؿحرة الظاجيت اإلاخىَمت ،والغوايت اإلاغآة ،والخسييل – الخهيلت ،وعوايت اإلاٛامغاث
الصخهيت  ...وٚحرَا.
ل٣ض خضص "صوبغوٞؿ٩ي" اإلاٟهىم الٗام للخسييل الظاحي في مجمىٖت مً الؿماث الٗامت ،ؤظملها "مدمض الضاهي" في ؤعبٗت ه٣اٍ،
ؾى ٝهخُغ ١بلحها ٞيما يلي بالخدليل ،مداولحن ؤزىاء طل ٪الخُبيٖ ٤لى واخضة مً عاثضاث الؿغص اليؿاجي في الجؼاثغ ،وهي ال٩اجبت
الغواثيت "ًٞيلت الٟاعو ،"١مغ٦ؼيً في ببضاٖها ٖلى زالر عواياث هي " :مؼاط مغاَ٣ت ،وجاء الخجل ،وا٦دكا ٝالكهىة" ،وطل ٪باٖخباع
الؿغص اليؿاجي زحر ؤهمىطط يم ً٨ؤن يجؿض الخضازل ألاظىاسخي بحن الغوايت الؿحرة الظاجيت ،ومً ؤظل ج٣غيب هٓغيت الخسييل الظاحي
مً ال٣اعت ؤ٦ثر ،وظٗله يخدب٘ مضي جُاب ٤بييت َظٍ الغواياث م٘ الخهيي ٠الظر ظاء به "صوبغوٞؿ٩ي":

ٔ -خلدون الشمعة ،النقد واحلرية ،ص .ٜٚ
ٕ -رلموعة من ادلؤلفْب ،نظرية األجناس األدبية ،ص ٖٖٔ.
ٖ -زلمد الداىي ،احلقيقة ادللتبسة ،قراءة يف أشكال الكتابة عن الذات ،طٔ ،شركة النشر والتوزيع ادلدارس ،الدار البيضاء .ٕٓٓٚ ،ص .ٔ٘ٚ
 -زلمد الداىي ،احلقيقة ادللتبسة ،ص .ٔ٘ٛ
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ؤ -ػمة ثذُُلُة :بطا ٧اهذ الؿحرة الظاجيت حٗجى بدياة الٗٓماءٞ ،ةن الخسييل الظاحي حهخم بدياة الىاؽ الٗاصيحن ،وَى ما هجضٍ في
عواياث "ًٞيلت الٟاعو "١ؤيً يضوع الخضيض خى ٫خياة ٞخاة مً ٖامت الىاؽ ( :لىيؼا ،زالضة ،باوي)  ،ولضث في "آعيـ" في ٢غيت نٛحرة
في الكغ ١الجؼاثغر ،وجابٗذ خياتها ٦إر ؤهثى  ،حٗاوي مً ْلم واؾدبضاص الٗاثلت واإلاجخم٘.
ب -ػمة مىهىعاثُة :يخ٣اَ٘ الخسييل الظاحي م٘ باقي ؤق٩ا ٫ال٨خابت ًٖ الظاث ،في ٧ىهه يؿغص الخياة الخ٣ي٣يت لهاخبه ،ل٨ىه
يخمحز ٖجها باهؼياخه ًٖ السجل اإلاغظعي ،ؤيً يٛيب الخُاب ٤بحن اؾم اإلاال ٠والؿاعص/الصخهيت صازل الٗمل .وهدً ههُضم بهظٍ
اإلاٟاع٢ت في ؤٖماًٞ" ٫يلت الٟاعو "١الشالزت ،ؤيً وظضها زلال في اؾم الٗلم الضاٖ ٫لى اإلاالٟتٖ ،لى الغٚم مً حكابه ؤخضار الغواياث
م٘ بًٗها ،وحكابهها ٧لها م٘ الخياة الخ٣ي٣يت للمالٟت خض الخُاب .٤وَظا ما يضزل عواياث "ًٞيلت الٟاعو "١مغة ؤزغي في هُا١
الخسييل الظاحي.
ج -ػمة ؿيلُة :يٗخمض الخسييل الظاحي بُغي٣ت ملٟخت باإلادؿىاث البضيٗيت  ( :الجىاؽ ،والسج٘ ،والدكا٧ل الهىحي) .وهي ٧لها
ؾماث حعج بها ههىم "ًٞيلت الٟاعو "١ويم ً٨ؤن هظ٦غ مجها " :مىص العائلة  ...مىص املسضػة  ...مىص الحلالُس  ...مىص ضَاب ،ول
شخيء عجي وان ً
ثاء للخجل،
ول شخيء ع ً وان ً
ثاء للخجل،
مىص ؤػمائىا التي ثحعثر عىس آدط حطؾ،
مىص العبىغ الصي ٌؼحلبلىا عىس الىالزة،
مىص ؤكسم مً َصا،
مىص والسجي التي ظلد معللة بعواج لِؽ ظواحا ثماما،
مىص ول ما هىد ؤضاٍ ؿ ا ًمىت بلمد،
مىص حسجي التي ظلد مـلىلة هلف كطن مً العمً ()...
مىص اللسم،
مىص الجىاضي والحطٍم،
مىص الحطوب التي ثلىم مً ؤحل معٍس مً الؼىائم،
م ً  ...بلي ؤها ،ال شخيء جؼحر ػىي وػائل اللمع اهت ان هطامة اليؼاء".1
َى حكا٧ل نىحي هجضٍ في مُل٘ عوايت "جاء الخجل" ،حٗبر مً زالله ال٩اجبت ًٖ حجم مٗاهاة اإلاغؤة في مجخم٘ مخسل٠
٧اإلاجخم٘ الجؼاثغر ،وًٖ مضي ججظع َظٍ الٓاَغة في الخاعيش ،مؿخسضمت مجمىٖت مً ال٩لماث والجمل ،التي جدمل جىاٚما نىجيا
وق٩ليا ي ٘٣بلُٖ ٠لى الؿم٘ والبهغ في آن ،مسٟٟا بظل ٪مً ٖم ٤الجغح اليؿىر .ومً السج٘ هجضَ )...( " :ل َصٍ كلتي ؤم

 -فضيلة الفاروق ،تاء اخلجل ،ص ٔٔ.ٕٔ-
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كلة "ثىؿُم عبس الجلُل"؟ َل َصٍ محىتي ؤم محىحه؟ ؤػئلتي ؤم ؤػئلحه؟ (َ . ")...ظا ما ه٣غؤٍ في مُل٘ عوايت "مؼاط مغاَ٣ت".
وعبما جإزغ ال٩اجبت َظٍ الاؾتهالالث ،لخجظب ال٣اعت هدى مىانلت ال٣غاءة ،وجضزله ٖالم الغوايت صزىال ظميال.
ز -ػمة حيؼُة :مؤل الخسييل الظاحي الخاهت الٟاعٚت مً ظضوٞ" ٫ليب لىظىن" ؛ خيض ؤنبذ ال٩اجب ،بم٣خًاَا ،شخهيت
زياليت ٖلى الغٚم مً جىاو ٫الىو ؾحرجه الظاجيت.
ومً "ٞاوؿىن ٧ىلىها  "Vincent Colonaاؾخلهم "صوبغوٞؿ٩ي" اإلاٗايحر التي خهغ في بَاعَا مجا ٫الخسييل الظاحي ويبُه ٧الخالي :
ؤ -املطاػم الاػمُة :خلل "٧ىلىها "مسخل ٠ألاالٖيب التي يلجإ بلحها ال٩اجب هديجت لًٟٗه .ومجها اؾخٗاهخه بإؾماء مؿخٗاعة،
وبإل٣اب و٦جى ٚحر مٗغوٞت .وزحر ما يجؿض طل ٪في عواياث "ًٞيلت الٟاعوَ "١ى شخهيت "يىؾٖ ٠بض الجليل" التي جمشل ٧اجبا
وصخٟيا مٗغوٞا في ٧ل الىًَ الٗغبيَ ،ظا بياٞت بلى مكاع٦خه في الشىعة الخدغيغيت الجؼاثغيت بلى ظاهب ٦باع عمىػَا ؤمشاَ" ٫ىاعر
بىمضيً" و"مدمض بىييا"ٝ؛ ولهظا ج٣ى" ٫لىيؼا" وهي جدضزىا ٖىهّ " :
مس ًسٍ ،كاؿحىا ،ظلد ملؼة ًسٍ مؼحلطة في ًسي ،زؿاٍ،
ضائححه ،ثاضٍر ًسٍ التي كاؿحد الطئػاء والىظضاء والصخلُات والـلطاء ،والمؼد الؼالح والىضق وألامحرات ( . ")...بال ؤهىا في
الىا ٘٢ال وٗثر ٖلى شخهيت "يىؾٖ ٠بض الجليل" الكهحرة ،وَظا يٗجي ؤن ال٩اجبت ٢ض اؾخسضمذ اؾما مؿخٗاعا له ،ؤو ٦ىيت ٚحر
مٗغوٞت ختى جسٟي َىيخه الخ٣ي٣يت.
ب -املطاػم الجهُة الحذُُلُة :يبحن "٧ىلىها" في َظا اإلاٗياع ٦ي ٠يم ً٨لل٩اجب ؤن يىٟهل ًٖ ؾحرجه الظاجيت بلى خض يجٗل
ال٣اعت يخىَم بإهه مجغص يغب مً الخيا .٫وطلَ ًٖ ٪غي ٤جسليه ًٖ اإلايشا ١ألاجىبيىٚغافي وجبييه للميشا ١الغواجي .وَى ما ه٣غئٍ ٖلى
ْهغ ٧ل ٚال ٝمً مالٟاث "ًٞيلت الٟاعو "١الشالر.
ج-الخٌاب الخُالي :وي٣ىم ـ ؤؾاؾا ـ ٖلى الاػصواط اإلاًاٖ :٠جسييل ال٣هت وجسييل الخُاب ،بمٗجى ػياصة ٖلى بيٟاء الخىاصر
الخسييليت ٖلى مد٩ي ال٣هت ،يلجإ اإلاال ٠بلى اٖخماص َغي٣ت زانت في ؾغص ال٣هت ،الهض ٝمجها َى الدكىيل ٖلى ال٣اعت ختى ال
يٗىص يمحز بحن الخيا ٫والخ٣ي٣ت في الىو .ومشل َظٍ الخالٖباث الؿغصيت هجضَا في عوايتي "جاء الخجل" و"ا٦دكا ٝالكهىة" بك٩ل
باعػ ،خيض مًذ "ًٞيلت الٟاعو "١بٗيضا في مؿإلت اللٗب باألخضار وال٩لماث واإلاىاعاة وعاءَا ،بلى خض يجٗل ال٣اعت يبدض ًٖ
مالمذ ألاخضار والصخهياث في وؿيج الىو وؾيا٢هٞ ،يؿخٗعخي ٖليه طل .٪ويٓهغ َظا الخٗ٣يض في ّو
ؤوظه ،في الجؼء ألازحر مً عوايت
"جاء الخجل" خحن ج٣ى" ٫زالضة" البُلت /الؿاعصة  " :ؤجعبحجي "دالسجي" (دالسة الىم) ،ضهود دلـها حتى ظكاق "ضحبة اللىؾ".
ْت
ثىكـد ؤمام مسضػة "علي دىحة" .وان بةميان "هلط السًً" ؤن ًمط مً َىان ،ؿُما واهد ثيح ط كسًلة لها ،ولىىه ؿول ؤن
ْت
ًححمي مً املٌط في ؤحس السواهحن ،ؿححد م لت ا وححن دطحد كسًلت ا مً املسضػة ػازضثا العكاق ( )...وان ًج ؤن ؤدحاض
مسًىة ؤدطي ألبٌالي ػحر كؼىٌُىة ،كؼىٌُىة مذازعة ،وثحلصش بأالم العـاق ( )...وان ًج على "دالسجي" ؤن ثىىن مً
"اللالة" ،وان ًج ؤال ثىىن مثلـة ،ؤن ثىىن بؼٌُة في ول ثـاكُل حُات ا هبؼاًة "اللالة" ( )...كلبد اللـحة ...وهحبد عً

ٔ -فضيلة الفاروق ،مزاج مراىقة ،ص ٘.
ٕ _ فليب لوجون ،السّبة الذاتية ،ادليثاق والتاريخ األديب ،ترمجة وتقدمي :عمر حلي ،طٔ ،ادلركز الثقايف العريب ،بّبوت ٜٜٔٗ ،ص ٔٗ
ٖ -زلمد الداىي ،احلقيقة ادللتبسة ،ص .ٜٔ٘ -ٔ٘ٛ
ٗ-

فضيلة الفاروق ،مزاج مراىقة ،ص ٘.ٛ
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للاء مححمل بُ ما في ػاحة "العلُس عمحروؾ" لى ا زلـد ي وكسًلت ا بلى الىـم ألاضضخي ،ؿُما ػاض َى الخٌى هحى مسًطٍة
التربُة والثلاؿة ،وان كسًله في اهح اضٍ ( )...جعبد مً هصخيَ ،ىان شخيء في الالوعي عىسي ٌعبث بالعالكة بحن ّ
بٌليَ ،ىان شخيء
ما ٌـبه ػىء الٌالع ًالحلهما معاَ .ىان شخيء ما ٌـبه ػىء الٌالع ؤًوا ًالحلجي ؤها ،وٍالحم هلط السًً (ألاكل)" .
يٓهغ لىا ظليا مً زال ٫اإلا٣اَ٘ الؿغصيت اإلاظ٧ىعة جل ٪الخضازالث اإلا٨شٟت التي ّو
جمىٍ ال٣غاءة وججٗل ال٣اعت يخىٍ في خل٣اث
خلؼوهيت جمىٗه مً ازترا ١مباقغ لخيصياث الؿغص وجضٗٞه بلى الخإويل و الاهٟخاح ٖلى ظمي٘ الاخخماالثٞ .بٗضما ٧اهذ "ًٞيلت
الٟاعو "١جد٩ي ٖلى لؿان الؿاعصة ٢هت "زالضة" التي هي البُلت/الؿاعصة و"ههغ الضيً"ٞ ،جإة يجض ال٣اعت هٟؿه ؤمام "زالضة"
زاهيت و"ههغ الضيً" زان ،يجؿضان بُلي ٢هت "زالضة" ألاولى ويخدغ٧ان ٖلى نٟداث عوايتها اإلاخًمىت صازل الغوايت الغثيؿيت،
ٞدؿعى "زالضة" ألاولى ؤن ججم٘ بيجهما بكتى الُغ ،١وبٗض ٞكل ٧ل مداوالتها ،حؿدؿلم للىا ،٘٢وجخإ٦ض ؤن ال٣ضع ؤ٢ىي مً ٖاإلاها
اإلاخسيلٞ ،خخمجى لى ؤجها ازخاعث مضيىت "ال٣الت" ألبُالها بضال مً "٢ؿىُيىت" التي هي مضيىتها الخ٣ي٣يت ومؿغح ؤبُا ٫عوايت "ًٞيلت
الٟاعو٦ ،"١ما ؤجها اإلاضيىت التي ٖاقذ ٞحها َظٍ ألازحرة.
ٞهظا الخضازل اإلاٗ٣ض بحن اإلاالٟت والؿاعصة وشخهياث الغوايت ،يً٘ ال٣اعت في خحرة ويضٗٞه بلى حؿائالث ٖضيضة ،في مداولت
إليجاص الخضوص الٟانلت بحن َظٍ الٗىانغ اإلادكاب٨ت.
ومشل َظا الخإػم في عوايت ألاخضار ،وٗثر في عوايت "ا٦دكا ٝالكهىة" ٖلى مٟاع٢ت مدحرة ،يم ً٨ؤن ه٨دكٟها مً زالَ ٫ظا
الخدليل:
"باوي" البُلت/الؿاعصة للغوايت ،والتي ؾاٞغث بلى ٞغوؿا بٗض ػواظها مً "مىص"ٞ ،خٗيل َىا ٥مٛامغاث ٖك٣يت ٖضيضة  ،وجخٗغٝ
ٖلى شخهياث مسخلٟت ،جخُل ٤مً ػوظها بٗض ٞترة ،وحٗىص بلى ٢ؿىُيىت .ل٨جها ججض هٟؿها في مؿدكٟى ألامغاى الٗ٣ليت بٗض ٚيبىبت
ٚ .2001حر ؤن َظٍ الخ٣اث ٤ؾغٖان ما جخالشخى بٗض
صامذ لشالر ؾىىاث بزغ خاصر اجهياع اإلاجز ٫بؿلب الخملت التي ؤنابذ الىًَ ؾىت
جإ٦يض الُبيب لها ؤجها لم جؼع ٞغوؿا  ،ِ٢ولم جخٗغٖ ٝلى جل ٪الصخهياث بال في ؤخالمها التي ٧اهذ حٗيكها ؤزىاء الٛيبىبت ،والخ٣ي٣ت
ؤجها ٧اهذ حٗيل خياة مسخلٟت جماما" :ػىة مً املعاهاة مع "مىز  "...لم ثىً ػىي وَم ،كلة ح في بساًت ا مع "ثىؿُم" لم ثىً
ػىي وَم" ،بٌؽ  "...ومع ري هحى الـهىة ،وان وَما َى دط ،و"مهسي عجاوي" َصا الصي ؤحهل عىه ول شخيء ،هُف ثعوححه،
وهُف مات ،وملاشا ًحمىكع داضج شاهطجي؟ وَاالء الصًً جعج ب م ػىتي الىَمُة ،مً ؤًً حائوا واكححمىا ػُبىبتي ،وحىلىا
ػىُىتي املطهُة بلى ؤًام كادبة" .2ل ً٨ال٣اعت الظر يغضخ لهظٍ الخ٣ي٣ت الجضيضة والٛحر مىخٓغة ،ؾغٖان ما جسخلِ ٖليه ألامىع
مغة ؤزغي ،ويدخاع إلاا ي٣غؤ مً ؤخضار جمؼط بحن اإلاٗ٣ى ٫والالمٗ٣ى ،٫وطل ٪خيىما ج٨دك" ٠باوي" ؤجها ؤؾخاطة ل ً٨الظا٦غة ٢ض
مسخذ طل ،٪وؤجها ٢ض وكغث ٦خابا ؤو مجمىٖت ٦خب آزغَا بٗىىان "ا٦دكا ٝالكهىة" وَى يبإ في اإلا٨خباث" :ؤمام مىحبة La SNED
اػحىكـحجي ؿحاة م جبة.
-

ؤػحاشة "باوي" َل جؼمححن لي بسكُلة؟

-

ًبعا (كلد لها وؤها بعس ال ؤعطؾ ػببا لحىازًجي ؤػحاشة).

 فضيلة الفاروق ،تاء اخلجل ،ص .ٜٛ-ٕٛٛ -فضيلة الفاروق ،اكتشاف الشهوة ،ص ٔٔٔ.
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-

ؤضٍس ؤن ثسدلي معي بلى املىحبة ،ػإؿتري هحابً لحىكعُه لي ...

-

ؤي هحاب؟ (ػإلت ا).

-

"اهخـاؾ الـهىة" هحابً ألادحر.

وان مً السخُف ؤن ؤػإلها هم هحابا لسي ما زمد كس حسزت هحابي ألادحر ،وهُف وـط َصا الىحاب ،وهُف لم ؤعطؾ مً
ؤحس مً املحٌُحن بي ؤهجي واثبة (ٟٞ .1")...ي َظا اإلا ُ٘٣وٗثر ٖلى الخالٖب هٟؿه الظر وظضهاٍ في عوايت "جاء الخجل" وَى جًمحن
عوايت صازل عوايت ،ؤو جًمحن الغوايت هٟؿها في صازلها ،وَى ما يجٗل مؿاٞت بحن الىا٢عي والخيالي ،بل يميل بلى الخيالي ؤ٦ثر مً
الىا٢عي ،بط ال يم ً٨الخيبا بإخضار ؾخدهل بٗض وكغ ٦خاب لم جيخه ال٩اجبت مً جإليٟه بٗض.
مشل َظٍ الخاالث اإلاٗ٣ضة هي التي يٗخبرَا "ؤمبرجى بي٩ى" ٢مت في ألاصب وألاصبيت؛ خيض قبه الغوايت بٛابت ٦شيٟت جًلل ػاثغَا بطا ما
خاو ٫ا٦دكا ٝزباياَا وازخاع الُغ ١الٟغٖيت اإلادكٗبت التي جديدها له الجزَت .ؤما بطا ازخاع الؼاثغ ؤؾهل الُغ ١وؤ٢غبها بلى زاعط
ّو
الٛابتٞ ،ةن الؼياعة جهبذ ؤ٢هغ واإلاخٗت ؤ٢ل ،ولظلٞ ٪هى ي٣ى " :٫و٦ظل ٪الكإن باليؿبت للغوايتٞ .الغوايت ٢ض حؿلم مٟاجيذ صعوبها
بؿهىلت (الىو اإلاى٣غت بلٛت باعر) ،وجل ٪هي خالت الٛابت اللؿيُت التي يك٣ها ؾليل واخض يجم٘ ؤَغاٞها وحهضر الؼاثغيً بلى اإلاىٟظ
الصخيذ .و٢ض جخمى٘ وحؿخٗعخي ٖلى الًبِ ،وجىهب ل٣اعئها ألاٞسار واإلاخاعيـ وال٨ماثً ،وجل ٪هي خالت الٛابت اللٟت ،وخالت
ألاصٚا ٫التي يديه صازلها الؼاثغ ويًل ؾليله و٢ض ال يسغط مجها ؤبضا" ٞ .ال٣غاءة اإلاخإهيت جمىذ ناخبها ٞغنت لٟخذ اإلاىٛل ٤وبؿِ
اإلاؿخٗعخي ،وبالخالي بُٖاء ه٨هت مسخلٟت لل٣غاءة.
ومً زال٧ ٫ل َظا ،يهبذ صوع ال٣اعت ٗٞاال مً الضعظت ألاولى؛ بط َى مً يٗمل ٖلى بْهاع جل ٪الخ٣ىياث ًٖ َغي ٤الخٛلٛل صازل
ؤ٩ٞاع اإلاالٖ ٠بر :ال٩لماث ،والترا٦يب ،وٖبر اليؿ ٤ال٨لي للىو الغواجي ،ؤو ٦ما ي٣ى" ٫بي٩ى" مً زال" ٫جديحن اإلاًمغ وال٩امً
واإلابهم والٛامٌ واإلاؿ٩ىث ٖىهٞ .ال٣اعت ليـ مضٖىا بلى ٢غاءة الغوايت وجدضيض مٗىاَا ؤو مٗاهحها ٞدؿب ،بهه مُالب ؤيًا وؤؾاؾا
بال٨ك ًٖ ٠اؾتراجيجياث الظاث التي ج ٠٣وعاء َظا البىاء الخسييلي الظر يعج بالخ٣اث ٤وألاوَام ،وجدضيض مىٗ٢ه صازلهاٞ ،هظٍ
الاؾتراجيجياث طاتها ال جبجى زاعط الظاث التي حؿتهل ٪الىو وحؿخىٖب صاللخه" ٞ .ـ"ؤمبرجى بي٩ى" يضٖى ال٣اعت ألن يكاع ٥اإلاال ٠في
مٛامغاجه الخ٩اثيت؛ ألن َظا ألازحر بهما يخىظه بخمىحهاجه ؤوال وؤزحرا بلى ال٣اعت الظر يخىظب ٖليه ٗٞل الخإويل .وفي خالت الخسييل
الظاحي يلجإ اإلاال ٠بلى َظا الضوعان اللٛىر لؿلبحنّ :وؤولهما ،وَى ٚايت ألاصب التي جخمشل في صٖىة ال٣اعت بلى ٢غاءة مٛايغة ومكى٢ت
وملٟخت لالهدباٍ .وزاهحهما ،ببٗاص ال٣اعت ًٖ البٗض اإلاغظعي ،بٗض ؤن جمذ صٖىجه يمىيا بلى جبييه ؤزىاء ٖمليت ال٣غاءة.
مً بٗض َظا الخدليل ،ال يؿٗىا ؾىي ؤلا٢غاع بخىٞغ ظمي٘ ٖىانغ الخسييل الظاحي في عواياث "ًٞيلت الٟاعو ، "١وبالخالي الخإ٦يض
ٖلى البٗض الؿحر طاحي ٞحها ،مما يٗجي ؤن عواياث "ًٞيلت الٟاعو "١جدىاؾب بلى خض ٦بحر م٘ ما ظاء به "صوبغوٞؿ٩ي" ًٖ الخسييل
الظاحي .ولَ ،ً٨ل يم ً٨بُٖاء َظا ألازحر ؾمت الجيـ ألاصبي اإلا٨خمل؟

ٔ -م ن ،ص ٖ٘ٔ.
ٕ -أمربتو إيكو ٙ ،نزىات يف غابة السرد ،تر :سعيد بنكراد ،طٔ ،ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،ٕٓٓ٘ ،ص ٓٔ.
ٖ -م ن ،ص ٔٔ.
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يغٞ" ٌٞاوؿىن ٧ىلىها" ؤن يُٗي الخسييل الظاحي نٟت الجيـ ألاصبي اإلاؿخ٣ل،ألهه ـ خؿب عؤيه ـ لم يدٌ بال٣ضع الالػم مً
الخل٣ي ،وْل إلاضة مً الؼمً هىٖا مهمكا مً ال٨خابت ،ولم حؿخيخج ٢ىاٖضٍ بٗضَٝ .ى بطن" ،ق٩ل مً الخسييلْ ،ل إلاضة َىيلت مجغصا
مً :الخل٣ي ،ومً الخُاب اإلاهاخب ،ومً الظا٦غة ،ومً الخاعيش ،ومً اإلاجزلت ،ومً الاؾم .وم٘ طلٞ ،٪هى يخجلى مً زالَ ٫ب٣ت مً
الىهىم ال يم ً٨به٩اع وظىصَا .ويدؿم ببٌٗ قغوٍ الجيـ ،وي٣ضم اَغاصاث إلاماعؾاث زُابيت"  .وما ص٧" ٘ٞىلىها" بلى اؾدبٗاص
الُاب٘ الجيسخي ًٖ الخسييل الظاحيَ ،ى ٖضم بخغاػٍ م٩اهت ٖبر الخاعيش (ؤر مضة ػمىيت مدضصة) ،ولم يخٗامل مٗه اإلاخل٣ي ٓ٦اَغة ؤصبيت
مخمحزة ،ولهظا ي٣ى " :٫الجيـ َى همِ مً ألاٖما ٫التي يخٗامل مٗها بىنٟها َ٨ظا ،وحكهض له بظل ٪الخُاباث التي حكمل بهخاط
ألاٖما ٫وجل٣حها .بطا ما ازخلذ َظٍ ألاٖما ،٫واهخٟى الخل٣يٞ ،لً يٗتر ٝبها ،ولً ي٩ىن الجيـ مم٨ىا"  .وَى ما طَب بليه "ظىن ماعر
قيٟغ" خحن ٢ا " :٫بن الجيـ ييخمي بلى خ٣ل م٣ىالث ال٣غاءة ،ويلىحن همُا لل٣غاءة" ٞ .الجيـ ألاصبي ال يم ً٨ؤن يخد ٤٣بمٗؼًٖ ٫
الجمهىع ال٣اعت الظر يهاصٖ ١ليه ويٗتر ٝبىظىصٍ ،وطلٖ ٪بر ال٣غاءاث اإلاخٗضصة التي جسل ٤زهاثهه اإلامحزة ،وجسهو له م٩اهخه
صازل هٓغيت ألاصب ،وٚحر طلٞ ،٪ال يم ً٨اٖخباع مجمىٖت مً الخهاثو اإلاجخمٗت في مجمىٖت مً ؤلابضاٖاث ألاصبيت ظيؿا.
بيىما ،ال يخ" ٤ٟجىصوعو "ٝم٘ "ٞاوؿىن ٧ىلىها" و"ظىن ماعر قيٟغ" ٞيما طَبا بليه؛ ٟٞي خحن يىلي َظان ألازحران الخ٣بل
الخاعيخي ؤَميت ؤ٦بر مً الىو ألاصبي ،يىلي "جىصوعو "ٝالىو ألاصبي والخ٣بل الخاعيخي ألاَميت طاتها ،ويٗخبر ؤن الجيـ الجضيض بهما
يىلض مً عخم ظيـ ؤو ؤظىاؽ ؤزغي ؾاب٣ت ٖىه ،لظا ٞالبض لهظٍ الٗمليت مً الاؾخمغاع ٖلى الضوام .ولظا هجضٍ يهغحٞ )...(" :مً ؤيً
جإحي ألاظىاؽ؟ ال بض ؤن ه٣ى ٫بلؿاَت جامت ،مً ؤظىاؽ ؤزغيٞ .الجيـ الجضيض ٖلى الضوام ّو
جدى ٫لجيـ ٢ضيم ؤو لٗضة ؤظىاؽ
جدى ٫بٗ٨ـ الىٓام ،ؤو بٗمليت ه٣ل ؤو جيؿيٞ )...( ٤هظٍ اإلاىٓىمت في ّو
٢ضيمتّ :و
جدى ٫مخىانل ،وال يؿ٘ مؿإلت ألانى ٫ؤن حٛاصع
جاعيسيا ؤعى ألاظىاؽ هٟؿها ( )...ؤلم ي٣ل "صر ؾىؾىع" في خالت مكابهت "ليؿذ مؿإلت ؤنل اللٛت بإزغي ؾىي مؿإلت ّو
جدىالتها".
و٢ا :٫ال هضٖى لٛت ؤنليت بال ألهىا هجهل الخاالث الؿاب٣ت لٗىانغَا اإلا٩ىهت"  .زم يٗ٣ب "جىصوعو "ٝفي ال٨الم بإن ي٣ى " :٫بال ؤن
مؿإلت ألانل التي في هيتي ؤن ؤَغخها ،ليؿذ طاث َبيٗت جاعيسيت ،بل مىهجيت .وجبضو لي الىاخضة وألازغي ٖلى صعظت مخمازلت مً
الًغوعة والكغٖيتٞ .ليؿذ :ما الظر ؾب ٤ألاظىاؽ ػمىيا؟ بل ما الظر يىٓم ميالص ظيـ ما في ٧ل و٢ذ؟ وَل في اللٛت مً ؤق٩ا،٫
ليؿذ بٗض بإظىاؽٞ ،يما هي جلكحر بإظىاؽ؟"  .مً َىا يخإ٦ض ؤن ٧ل هىٕ ؤصبي يدؿم بسهاثو مٗيىت جمىده نٟت الجيـ ،مً
خ٣ه ؤن ي٩ىن ٦ظل ،٪ب ٌٛالىٓغ ًٖ جغسخه ٖبر الؼمً ،ألن ميالص ألاظىاؽ ألاصبيت ال يخد ٤٣بال مً زالٖ ٫ملياث الخدى ٫والخبض٫
والخيؿي .٤وما صام الخسييل الظاحي َى هديجت ٖمليتي الخُىع والخيؿي ٤اللخحن جمخا ٖلى مؿخىي ظيسخي :الغوايت ،والؿحرة الظاجيتٞ ،هى
يمل ٪ـ خؿب وظهت هٓغ جىصوعو ٝـ الكغٖيت ال٩املت التي جسىله بإن يدمل ؾمت الجيـ ألاصبي ،زانت وؤهه ٢ض ؤ٦ض في م٣ام آزغ ؤن
الٗمل ألاصبي الىاخض بةم٩اهه ؤن يهى٘ ال٣اٖضة ويسل ٤ظيؿا ؤصبيا زانا به ِ٣ٞ ،بن َى جل٣ى الغواط ال٩افي في اإلا٨خباث.

 زلمد الداىي ،احلقيقة ادللتبسة ،ص ٓ.ٕٔٙ -م ن ،ص ن.
ٖ -رلموعة من ادلؤلفْب ،نظرية األجناس األدبية ،ص ٖ٘ٔ.
 سفيتان تودوروف ،مفهوم األدب ،ص ٕ٘.ٕٗ ،٘ -م ن ،ص ٕ٘.
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بياٞت بلى "جىصوعوٞ ،"ٝةن "مدمض الضاهي" يٗاعى "٧ىلىها" في َغخهٞ ،هى يٗخبر ؤن ظيـ الخسييل الظاحي ٢ابل لالهٟجاع في ؤيت
لخٓت ،بما ؤهه يمل ٪مً ؤلام٩اهياث ما ياَله لظل٪؛ ولظل ٪ي٣ى" :٫مً زال ٫الدجج التي ٢ضمها "٧ىلىها" ،يخطر ؤهه يؿدىض بلى زلٟيت
"الجيـ الخاعيخي" ،ويؿدبٗض زلٟيت "الجيـ الىٓغر"ٞ .هى ي٣عخي الُاب٘ الجيسخي مً الخسييل الظاحي بؿلب ٖضم الاٖتراٝ
اإلااؾؿاحي به في ٞترة ػمىيت مدضصة .ولم يخٗامل م٘ الخسييل الظاحي بىنٟه ظيؿا هٓغيا ،وؤ٣ٞا ٢ابال للخد ٤٣مً زال ٫نٟاث ههيت
مكتر٦ت ٢ض جًغب بجظوعَا في اإلاماعؾاث ألاصبيت ال٣ضيمت"  .مً َىا جخجلى قغٖيت الخسييل الظاحي في البروػ واجساط م٩اهت زانت بحن
ألاظىاؽ ألاصبيت ،طل ٪ؤن َظا ال٨م مً الىهىم التي جال ٠وجيكغ بهظٍ الخهاثو ،مً قإهه ؤن يسىلها العجياص نٟت الجيـ ألاصبي
اإلاؿخ٣ل.
مً زال ٫ما ؾب ،٤يهبذ مً الهٗب ال٣ى ٫بخهيي ٠عواياث "ًٞيلت الٟاعو "١يمً "ظيـ الخسييل الظاحي" وجدٟٓا ،ه٣ى٫
ؤجها جيخمي بلى "ق٩ل الخسييل الظاحي" ،بٗماصة ؤجها جخىٞغ ٖلى ٧ل اإلامحزاث التي زو بها "صوبغوٞؿ٩ي" و"٧ىلىها" َظا الىىٕ مً
الىهىم.
ٚحر ؤن اإلاؿإلت اإلاُغوخت للضعاؾت آلان ،ليؿذ الهى ٠ؤو الك٩ل الظر يم ً٨ؤن همىي٘ ٞيه عوايت مً الغواياث .وبهما الؿاا٫
الظر يُغح هٟؿه َى:ما الضوا ٘ٞالخ٣ي٣يت التي ظٗلذ اإلاغؤة/ال٩اجبت ،جيخهج َظا الىىٕ مً ال٨خابت الظر يضٖى بلى الهضم والخ٣ىيٌ؟ بط
ؤهىا هٟترى مً زال ٫الىهىم الغواثيت اليؿاثيت ؤن َىا ٥بىاء زانا جغومه َظٍ ال٨خابت ،باٖخباع ؤجها هخاط اظخماعي .وٖليهٞ ،ةن
اإلاغؤة التي ج٨خب ؾحرتها الظاجيت مخًمىت صازل عوايت ج٩ىن بهضص بهخاط زُاب آزغٚ ،حر الخُاب الخسييلي الظر جهغح به .ولهظا
ٞىدً ؾىداو ٫ؤن ه٣غؤ َظا الخُاب الظر جيخجه "ًٞيلت الٟاعو ،"١ألن وعاءٍ زُابا آزغ َى خ٣ي٣ت الظاث ألاهشىيت.
يدًغها ،في َظا اإلا٣ام ،مٟهىم "الغوايت ألاؾغيت" ٦ما ناٚخه "ماعث عوبحر  "Marthe Robertالتي جبجي جهىعَا اهُال٢ا مً ظيـ
ؤصبي مدضص َى الغوايت.
ل٣ض اؾخٗاعث الباخشت َظا اإلاٟهىم مً الخدليل الىٟسخي الٟغويضر ،لخهى ٙهٓغيتها ألاؾاؾيت في "عوايت ألانى ٫وؤنى ٫الغوايت"
 ،1972مىُل٣ت مً الىٓغيت التي جغبِ  ًٞال٣و بمجمىٖت مً الخهىعاث والخسيالث اإلاخبلىعة في ق٩ل ؤخالم اليٓ٣ت ،وهي
ؾىت
وؾيلت يلجإ بلحها الخيا ٫ؤلاوؿاوي في مغخلت همىٍ ٖىض الُٟل ،بٗضما جسيب آماله مً الهىعة التي لُاإلاا ؤله٣ها بىالضيهٞ ،ي٨دك٠
ؤجهما ليؿا بخل ٪اإلاشاليت والُيبت التي عؾمها لهما ،ولهظا ٞةن الُٟل يبضؤ بخإلي ٠خ٩اياث ؤؾُىعيت حهغب بلحها مً واٗ٢هٞ ،يخهىع ؤهه
ل٣يِ ؤو مخبجى ،وؤن َىا ٥في م٩ان ما في الٗالم يىظض والضاٍ الخ٣ي٣يان اللظان يمشالن ٖاثلت مل٨يت ؤو هليلت ٞ .الغوايت ألاؾغيت هي مؼط
بحن الىا ٘٢والخيا ،٫يلجإ بلحها ٖ٣ل الُٟل الهٛحر ختى يمىذ لىٟؿه خياة ؤًٞل مً التي يٗيكها.
بىاء ٖلى ما ؾب ،٤يم ً٨ال٣ى ٫ؤن اإلاغؤة/ال٩اجبت جهى٘ َظٍ الغوايت ألاؾغيت مً ظهخحن؛ خيض ؤجها تهغب مً الٗالم الىا٢عي (ألاؾغة
واإلاجخم٘) الظر وظضث هٟؿها حٗاوي مً ويالجه ،وجغجمي بحن ؤخًان ٖالم زيالي مشالي يمىدها ما خغمذ مىه في الىا ٘٢؛ لخهى٘ خ٣ي٣ت
ؤزغي ٚحر التي حٗيكها وجضزل في ٖالم اٞتراضخي مً نى٘ زيالهاَ ،ظا مً ظهت .ومً الجهت ألازغي ٞةن اإلاغؤة/ال٩اجبت التي ال حؿخُي٘
ؤن حؿغص ما جم خضوزه بُغي٣ت مباقغة ،حٗمل ٖلى اإلاؼط مغة ؤزغي بحن الىا٢عي والخيالي ،ؤر بحن الؿحر طاحي والغواجي ،مؿُ٣ت بظل٪
مباصت الغوايت ألاؾغيت ٖلى ههها ،بُغي٣ت عبما هي ؤبٗض مً ؤن ج٩ىن ٦خابت واٖيت ،ؤعؾذ ٢ىاهيجها ٢بل الكغوٕ ٞحها.
ٔ -زلمد الداىي ،احلقيقة ادللتبسة ،ص ٓ.ٔٙ
 -عمر عيالن ،يف مناىج ٙبليل اخلطاب السردي ،منشورات اٙباد العرب ،دمشق ،ٕٓٓٛ ،ص .ٕٔٚ-ٕٔٙ
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بن اإلاغؤة/ال٩اجبت التي ٖاهذ ال٨شحر مً ٢م٘ اإلاجخم٘ الظ٧ىعر٢ ،ض زاعث ٖلى ؤهىزتها ،وخاولذ َمـ مٗاإلاها ،طل ٪ؤن الؿاعصة حؿعى
بلى زل ٤نيٛت المغؤة ٚحر مدضصة اإلاالمذٞ ،هي جخٛحر مً الظ٧ىعة بلى ألاهىزت ،ولى ؤن البٗض الضووي لضحها يجٗلها جخجه بلى ؤولىيت
الظ٧ىعة ٖلى ألاهىزت ،بال ؤجها جٓل جتراوح بحن ظيؿحن مسخلٟحنٞ ،ال هي ؤهثى خ٣ي٣يت وال هي ط٦غ .ولظا ٞةن التراوح الجيسخي يدبٗه
بالًغوعة التراوح الىعخي ؤيًا؛ ٞالىو يخسظ ق٩ل الجيـ الظر جخدى ٫بليه ال٨خابتٞ ،يهى ٙبظل٦ ٪خابت ملخلؿت جيخج ههىنا ال
هي عوايت وال ؾحرة طاجيت ؤو هي َظا وطا ٥مٗاٞ ،تراوح اإلاغؤة بحن ظيسخي الغظل واإلاغؤة الظر ٞغيخه ٖلحها الٓغو ،ٝظٗلها حؿخضعي
جغاوخا آزغ ي٩ىن بحن الغوايت والؿحرة الظاجيت.
٦ما ؤن اإلاغؤة التي ؾٗذ بلى جدُيم ٢ىاهحن اإلاجخم٘ بالخمغص ٖلى ؤخ٩امه وصؾاجحرٍ ،حؿعى بلى جدُيم زُابه ؤيًا ،مً زال٫
الاهٟالث مً ال٣ىاٖض التي ؤعؾاَا الغظل في ال٨خابت والخغوط ٖجهاٞ ،هي ال جغيض ؤر ٢اٖضة يهىٗها لها الغظل ليدض مً خغ٦تها٦ ،خٗبحر
آزغ ًٖ عٚبتها في الخدغع ال٨لي مً ٧ل ما يم٨ىه ؤن يغبُها بالغظل و٢ىاهيىه؛ ولهظا ٞهي ج٨خب ههىنا جضخٌ هٓغيت ألاظىاؽ
الخ٣ليضيت الظ٧ىعيت ،وجهى ٙظيؿا ملخلؿا ال َى عوايت وال ؾحرة طاجيت.
في عواياث "ًٞيلت الٟاعو ،"١هجض ؤن اإلاالٟت جد٩ي خياتها هي ،ج٨خب واٗ٢ها ،ووا ٘٢الٗى ،٠وج٨ك ٠ؤق٩اله وؤلىاهه الاظخماٖيت
اإلاؿ٩ىث ٖجها ،وجدغم ؤن ج٨خبه ٦ما َى ،باألما ً٦والخىاعيش اإلادضصةٞ ،جاءث ٦خابتها مً ظهت ؤولى ،ناص٢ت في ٢ى ٫الىا ٘٢اإلاٗيل
والٗىي ٠وببال ٙخ٣ي٣خه ووظهه اإلاخىخل .زم ظاءث مً ظهت زاهيت مخىخكت ،وٖىيٟت ،واه٣البيت ،واهتها٦يت في مًمىجها وق٩لها،
"ٞال٨خابت ال جى٣ل الٗى ،ِ٣ٞ ٠بل جىاظهه بما يلؼم مً الٗى ٠ؤيًا" ٗٞ .ى ٠ال٨خابت في عواياث "ًٞيلت الٟاعو ،"١جترظمه ال٩اجبت
مً زال ٫اهٟجاع الجيـ ألاصبي ،والضزى ٫في مىُ٣ت الهغإ والهضام بحن ألاق٩ا ٫وألاظىاؽ .وَ٨ظا يإحي اإلاد٩ي مى٣ؿما مؼصوظا
مخىاً٢ا ،يم ً٨اٖخباعٍ ؾحرة طاجيت ؤو عوايتٞ ،هى يغيض ؤن ي٩ىن واٗ٢يا ومغظٗيا ،صون ؤن يخسلى ًٖ الخسييلي ،وؤن يؿغص خياة
مالٟخه صون ؤن ي٩ىن ؾحرطاجيا ،وؤن ي٩ىن عوايت صون ؤن يىٟهل ًٖ مغظٗه وًٖ مالٟخهٞ .هى يغيض ؤن ي٩ىن ؾحر طاجيا وعواثيا في
الى٢ذ هٟؿهٞ ،الغواجي والؿحر طاحي يخهاصمان بىىٕ مً الٗى .٠وبطا هٓغها بلى ههىم "ًٞيلت الٟاعو "١التي جمؼط بحن الغواجي
والؿحر طاحي بُغي٣ت ممحزة ،هجض ؤهٟؿىا ؤمام ههىم "جبًُ لظة زانت ،يؿمحها بٌٗ الضاعؾحن اإلاٗانغيً لظة الخضمحر" ؛ خيض
ج٣ىم الغوايت الؿحر طاجيت ٖلى جضمحر الخضوص بحن ظيؿحن ،وجضمحر اإلاىازي ٤الؿغصيت الؿاثضة٦ .إهما جغيض اإلاغؤة مً زال ٫طل ٪ؤن جسل٤
ظيؿا ؤو ق٨ال ؾغصيا ظضيضا ،وؤن جٟغيه في الىا ،٘٢مشلما خاولذ ؤن جٟغى ظيؿا بوؿاهيا زالشا ،بٗضما ؤلٛذ الخضوص بحن ظيسخي
اإلاغؤة والغظل٩ٞ .ل شخيء يضزل في بًٗه ،و٧ل شخيء له ٖال٢ت بٛحرٍ ،و٦إهىا ؤمام وؿيج ٖى٨بىحي مد٨م ال يم ً٨جميحز خضوصٍ اإلاسخلٟت
وال الخٗغٖ ٝلى بضايخه ؤو جهايخه.
وَ٨ظا جخجلى الغٚبت الالواٖيت ٖىض اإلاغؤة في جضمحر ٧ل ما َى ؾاثض خىلها ،بضءا مً ظيؿها ألاهشىر ،بلى ٢ىاهحن الٟدىلت والظ٧ىعة،
بلى الخضوص بحن ألاظىاؽ وألاق٩ا ٫ال٨خابيت ،لخخدى ٫زىعتها مً زىعة يض الغظل واإلاجخم٘ وألاهىزت ،وزىعة ٖلى ألاظىاؽ ألاصبيت ،بلى
زىعة ٖلى الخياة ٩٦ل ،ؤو عبما زىعة ٖلى الىظىص.
وٖامتٞ ،ةن ال٨خاباث ؤلابضاٖيت اإلاٗانغة ؾىاء في الش٣اٞت الٛغبيت ؤم الش٣اٞت الٗغبيت٢ ،ض بضؤث في زلخلت الجيـ ألاصبي وجدُيم
مٗايحرٍ الىىٖيت وم٣ىماجه الىمُيت باؾم الخضازت والخجغيب؛ ٞإنبدىا هخدضر ًٖ ال٣هيضة الىثريت التي يخ٣اَ٘ ٞحها الكٗغ والىثر،

 حسن ادلودن ،الرواية والتحليل النصي ،ص ٕٖ.ٕ -م ن  ،ص ٖ٘.
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وال٣هيضة الضعاميت التي يىههغ ٞحها الكٗغ والخىاع اإلاؿغحي مٗا٦ ،ما ؤنبدذ الغوايت ًٞاء جسييليا لخال٢ذ الىهىم وجضازل
الخُاباث وألاظىاؽ جىانا وجهجيىا ،صون ؤن هيسخى اإلاؿغح الظر ؤنبذ ؤب الٟىىن وألاظىاؽ ألاصبيت بامخياػ.
وؤزحرا ،اليمٞ ً٨هم الىو ألاصبي وجٟؿحرٍ ،ؤو ج٨ٟي٨ه وجغ٦يبه بال مً زال ٫الدؿلر بىٓغيت ألاصب والاهُال ١مً م٩ىهاث ألاظىاؽ
ألاصبيت؛ ألجها هي التي هخ٩ئ ٖلحها في جدليل الىهىم وج٣ىيمها ومٗغٞت َبيٗتها ومضي اهؼياخها ًٖ اإلاٗايحر الشابخت للجيـ ومضي
مؿاَمتها في جُىيغ ألاصب و زل ٤خضازت ؤظىاؾيت ؤو هىٖيت.
كائمة امللازض واملطاحع
.1996
 .ؤخمض ٞغزىر ،ظماليت الىو الغواجي ،م٣اعهت جدليليت لغوايت "لٗبت اليؿيان"،1ٍ ،
2005
 .ؤمبرجى بي٩ى 6،هؼَاث في ٚابت الؿغص ،جغ :ؾٗيض بى٨غاص ،1ٍ ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي ،الضاع البيًاء،
2006
 .ظميل خمضاور ،بق٩اليت الجيـ ألاصبي ،مجلت :الىعقت للخ٣ي٣ت وألاوظه الٛالبت/08/29،
2006
 .مدمض ؤمىهىع ،اؾتراجيجياث الخجغيب في الغوايت اإلاٛغبيت اإلاٗانغة ،1ٍ ،قغ٦ت اليكغ والخىػي٘ اإلاضاعؽ ،الضاع البيًاء،
2002
 .ؾٟيخان جىصوعو ،ٝمٟهىم ألاصب وصعاؾاث ؤزغي ،جغٖ :بىص ٧اؾىخت ،ميكىعاث وػاعة الش٣اٞت ،صمك،٤
2008
ٖ .مغ ٖيالن ،في مىاهج جدليل الخُاب الؿغصر ،ميكىعاث اجداص الٗغب ،صمك،٤
1994
ٞ .7ليب لىظىن ،الؿحرة الظاجيت ،اإلايشا ١والخاعيش ألاصبي ،جغظمت وج٣ضيمٖ :مغ خلي ،1ٍ ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي ،بحروث،
2003
ًٞ .8يلت الٟاعو ،١جاء الخجل ،عياى الغيـ لل٨خب واليكغ ،1ٍ ،بحروث ،ؤٞغيل
2005
ًٞ .9يلت الٟاعو ،١ا٦دكا ٝالكهىة ،عياى الغيـ لل٨خب واليكغ،
.2009
 . 0خؿً اإلاىصن ،الغوايت والخدليل الىعخي٢ ،غاءاث مً مىٓىع الخدليل الىٟسخي ،1ٍ ،ميكىعاث الازخال ،ٝالجؼاثغ،
1988
 .خىاع م٘ ؤالن عوب ٚغييه ،مجلت ال٨غملٖ ،ضص،30
2009
ًٞ .يلت الٟاعو ،١مؼاط مغاَ٣ت ،صاع الٟغابي ،3ٍ ،بحروث،
.2007
 .مدمض الضاهي ،الخ٣ي٣ت اإلالخلؿت٢ ،غاءة في ؤق٩ا ٫ال٨خابت ًٖ الظاث ،1ٍ ،قغ٦ت اليكغ والخىػي٘ اإلاضاعؽ ،الضاع البيًاء،
 .مجمىٖت مً اإلاالٟحن ،هٓغيت ألاظىاؽ ألاصبيت ،جغٖ :بض الٗؼيؼ قليل ،مغاظٗت :خماصر نمىص٦ ،1ٍ ،خاب الىاصر الش٣افي
1994
بجضة ،ظضة،
 .يدحى ببغاَيم ٖبض الضايم ،الترظمت الظاجيت في ألاصب الٗغبي الخضيض ،صاع بخياء الترار الٗغبي ،بحروث

مـطو العطوي بساعي لىحابة ػحرة شاثُة شَىُة
أ .لُلى ضحامىُة ،حامعة محمس الـطٍف مؼاعسًة ـ الجعائط
امللخم:
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جدغعث ال٨خابت الغاَىت مً ٢يىصَا ال٨الؾي٨يت والتزامها الخام ب٣ىاٖض الجيـ الاصبي الىاخضٞ ،ىجض ان الخغ ١انبذ
جيمت باعػة واؾاؾيت لضر ٧ل ال٨خاب ،وَظا الخغ ١يخجؿض في نىع مسخلٟت واؾاليب مخىىٖت بل اهه انبذ ٞىا في ّو
خض
طاجهٞ ،ىجض ان اإلابضٕ انبذ ييسج زيىٍ ههه ماػظا بحن مغظٗيخه الىاٗ٢يت الخ٣ي٣يت وبحن ٢ضعجه الخسييليت الابضاٖيت،
وَظا ما إلاؿىاٍ في هو "ؤوعا "١لٗبض هللا الٗغور ،الظر ظم٘ بحن خ٣اث ٤جاعيسيت وبحن ٢ضعجه الخسييليت وزغ٢ه لخضوص
ظيؿحن اصبيحن مؿخ٣لحن ليمؼظهما ويٟغػ جغ٦يبت ظضيضة يم ً٨حؿميتها :ؾحرة عواجي.
ال٩لماث اإلاٟخاخيت :الؿحرة الظاجيت ،الغوايت ،الؿحرة الغواثيت ،اإلايشا ،١الٗ٣ض ،الظَىيت ،الخ٣ي٣ي ،اإلاخسيل.
حٗض الؿحرة الغواثيت "٦خابت مهجىت مً هىٖحن ؾغصيحن مٗغوٞحن َما :الؿحرة والغوايت .وال ي٣هض بالخهجحن مٗجى ؾلبيا،
بهما ي٣هض به التر٦يب الظر يؿخٗحر ٖىانغٍ مً ؤهىإ لها قغٖيت مٗغوٞت في جاعيش ألاصب ،وبٖاصة نىٚها و٢ ٤ٞىاٖض جىاؾب
ال٨خابت الجضيضة "  ،وفي زًم َظٍ التر٦يبت يٗاص بهخاط الهىيت الجضيضة للؿغص التي ي٩ىن ٞحها زلِ واضر بحن الىا٢عي
واإلاخسيلٞ ،ال هجض َىا ٥ما يجبر الصخهيت ٖلى الخ٣يض بالخىاصر الخاعيسيت ختى يدضر جُاب ٤بيجها ،وال هجض الاهٟالث جاما مجها
٦ما َى الخا ٫في الغوايتٞ ،ميشا ١الؿغص َىا يمؼط بحن الغواجي والغاور بط ؤجهما اإلا٩ىهان ألاؾاؾيان للؿحرة الغواثيت ،لظا ج٩ىن
ٖال٢تهما مصخىبت بالخماهي واإلاالػمت و ٤ٞقغوٍ ججم٘ بحن ما َى ؾحرر وما َى عواجي ما يجٗل "الهىيت الؿغصيت مغهت وٚحر
م٣يضة" .
هجض في الىو الظر بحن ؤيضيىا همُا ظضيضا مً ال٨خابت ال يؿخجيب إلاا َى ؾاثض ٢بلهٞ ،يٛيب الخضعط الخاعيخي وال هلمـ
طا ٥البٗض الظاحي للصخهيت الٟغصيت وهي حٗغى ججغبتها ال٨ٟغيت والىظضاهيت ٦،ما جدكٓي الٗىانغ اإلا٩ىهت للى٢اج٘ والخىاصر،
مما ياصر خخما بلى حكٓي الؼمان واإلا٩ان ٞيهبذ الىو ٚحر مدضص اإلاٗالم ومجهى ٫الىٓام الظر يخد٨م في وسجه.
بن الخ٩امل الظر ي٣ىم بحن الٗىىاهحن ألاؾاسخي والشاهىر "ؤوعا ١ؾحرة بصعيـ الظَىيت" يض ٘ٞبال٣اعت بلى البدض ًٖ مغسخى
لهظا ؤلاحهام الظر يىٗ٢ه ٞيه ال٩اجب ،وال٩اجب في طاث الى٢ذ يداو ٫جىظيه ال٣اعت بلى مغسخى مدضص مؿب٣ا ؤزىاء ٖمليت ال٨خابت
وبض بقاعاجه في الىو ،وما ٖلى ال٣اعت بال التر٦حز في ٖمليت ال٣غاءة والى٢ىٖ ٝلى ؤَم الى٣اٍ التي هثرَا ال٩اجب لخدضص َىيت
الىو وجاصر صوعَا بخ٣ضيم الجاهب الىا٢عي الظر يٗض ؤؾاؽ ٦خابت الؿحرة الظاجيتٞ ،الىو يدخىي ٖلى اإلا٩ىن الؿحر طاحي لً٨
ؤلاق٩ا ٫يخمشل في مضي ٢ضعة ال٩اجب ٖلى جىْيَ ٠ظا اإلاغظعي في الىو بُغي٣ت يؿخٟيض ٞحها مً الخيا ٫صون الخغوط ًٖ صاثغة
ظيـ الؿحرة الظاجيت٦ ،ما وؤن ٖلى ال٣اعت مؿاوليت جدغر الخ٣ي٣ي مً اإلاخسيل في الىو وؤر الجيؿحن ؤخ ٤بإن يًم َظا
الىو .الٗىىان مغ٦ب مً ظؼؤيً مخ٩املحنٞ ،ةن وعصث "ؤوعا " ١وخضَا جتر ٥لل٣اعت مجاال عخبا يبدغ مً زالله بلى ٖضة
اخخماالث ٢ض جخىا ٤ٞوالىو و٢ض جسخلٖ ٠ىه ،لٖ ً٨ىضما هًي" ٠ؾحرة بصعيـ الظَىيت" ٞهي ٖباعة م٨ملت ألوعا ١جىضر
مدخىي َظٍ ألاوعاٞ ،١االعجباٍ وزي ٤بحن الجؼؤيً وؾ٣ىٍ ؤخضَما ؤ٦يض ؤهه ؾيشحر يبابيت لضي اإلاخل٣ي.
هداو ٫في َظا الهضص ٖغى م٩ىهاث الؿحرة الظاجيت .و٦ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلى ؤن ٞيليب لىظىن يغي ؤن الؿحرة الظاجيت هي
ؾغص هثرر ي٣ىم به شخو وا٢عي ًٖ وظىصٍ الخام ،وطل ٪خيىما يغ٦ؼ ٖلى خياجه الٟغصيت ،وٖلى جاعيسه الصخعخي ،ويًي٠
ؤهه ل٩ي ج٩ىن َىا ٥ؾحرة طاجيت يجب ؤن ي٩ىن َىا ٥جُاب ٤بحن اإلاال ٠والغاور والصخهيت ،وطل ٪يخد ٤٣بما بهىعة يمىيت
بالخهغيذ الىاضر ؤن الىو ؾحرة طاجيت ،وَظا َى الك٩ل ألاو ،٫ؤما الك٩ل الشاوي ٞيخمشل في ؤن يخ٣ضم الغاور بجملت التزاماث
ٔعبد اهلل إبراىيم :السرد واالعَباف ،واذلوية ،ادلؤسسة العربية للدراسات ،بّبوت ،الطبعة األوىل .ٕٓٔٔ ،ص ٖ.ٔٚ
ٕ -ادلرجع نفسو ،صٖ.ٔٚ
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لل٣اعت بإهه ؾيخهغٖ ٝلى ؤهه اإلاال ،٠بديض ال يتر ٥جإ٦يضٍ ؤر ق ٪في ؤهه يديل ٖلى اإلاال ٠اإلاشلذ اؾمه ٖلى ٚال ٝال٨خاب،
ؤو بهىعة ظليت وطل ٪مً زال ٫الخُاب ٤الىاضر في ٧ل شخيء بحن الغاور والصخهيت ،بما في طل - ٪وَظا ؤَم ع -ً٦ؤن ي٩ىن
ًا
الغاور َى الصخهيت ،وَاجان َما َغي٣خا الخُاب ،٤وفي الٛالب يخم صمج الُغي٣خحن مٗا ،وَظٍ البراَحن ج٩ىن ٧اٞيت إلبغام ٖ٣ض
بحن ال٣اعت والىو يشلذ بإن ما ي٣غؤٍ ال٣اعت َى ؾحرة طاجيت ،وَى ما يُلٖ ٤ليه لىظىن "ميشا ١الؿحرة الظاجيت".
وبةػاء َظا اإلايشا ١يهبذ مً الالػم ؤلاٖالن ًٖ "اإلايشا ١الغواجي" ؤر الٗ٣ض الظر يًبِ مؿاع جل٣ي ال٣اعت ويىظهه هاخيت
اٖخباع الىو عوايت ،وَىا ي٣ضم لىظىن مٓهغيً لظل ٪اإلايشا ،١ؤولهما :بٖالن ٖضم الخُاب ٤بحن اإلاال ٠والصخهيت في الاؾم،
ًا
وزاهحهما :الخهغيذ بالخسيل ،وٚالبا ما ي٩ىن طل ٪مً زال ٫مهُلر " عوايت" الظر يٗبر ًٖ وْيٟت ؤؾاؾيت في اٖخباع الىو
ًا
جسيال " .
بن "ؤوعا "١جدمل َىيتها اإلاهغح بها ٖلى الٛال ٝب٩ىجها ؾحرة طَىيت لهاخبها بصعيـ ،وفي َظا بٖالن مً َغ ٝاإلاال٠
ٖلى ؤن ما يدمله الىو مً و٢اج٘ وؤخضار ال جسهه وال جمذ له بهلت بل هي ٧لها زانت بصخهيت "بصعيـ" اإلاهغح بها
واإلاٗغوٞت في الىهىم الؿاب٣ت لل٩اجب ،وم٘ طل ٪هجض في الىو ػزما ٦بحرا مً ؤلاقاعاث التي جىضر بك٩ل ؤ٦يض ؤن َظا الٗمل
َى ؾحرة طاجيت ،وهي اؾخسضام اإلاال ٠ألخضار وشخىم وؤما ً٦جغجبِ بدياجه الصخهيت ،جمشل ْاَغة ال يم ً٨ؤن حٛيب ًٖ
َّم ًا
ؤر ٢اعتٞ .ال٩اجب يىُل ٤في ههىنه مً ٧ل ما يخهل بدياجه مغ٦ؼا ٞحها ٖلى جاعيسه الصخعخيٞ .مً زال ٫الخُاب ٤بحن ال٩اجب
والغاور والصخهيت ج٨ك ٠الؿحرة الظاجيت ًٖ طاتهاٞ .مً م٩ىهاث الؿحرة الظاجيت ؤن ي٩ىن َىا ٥جُاب ٤بحن اإلاال ٠والغاور
والصخهيت ،وَظا الخُاب ٤واضر بحن اإلاالٖ" ٠بض هللا الٗغور" وبحن الغاور الظر َى هٟؿه اإلاال ٠وبحن الصخهيت الغثيؿت في
الٗمل ،والتي هي اإلاال٦ ٠ظل ٪ول ً٨يدًغ جدذ اؾم بصعيـ وهي َغي٣ت م٣ىٗت يخسٟى وعاءَا اإلاال ٠ليماعؽ ؾلُت التزؤب٤
ًا
ٖلى ال٣اعت ،وطل ٪اٖخماصا ٖلى جدليل َظا الٗمل.
حٗض "ؤوعا "١هها ؾغصيا خضيض اليكإةٞ ،هى بٗيض ًٖ الىهىم ال٣ضيمت ؤيً "يٛيب ٧ل ميشا ١جهييٟي للمال)...( ٠
٦ما يٛيب ؤر مىاػ هعخي (م٣ضمت) للمال ٠يم٨جها ؤن جدضص الٛايت مً جإليَ ٠ظا ال٨خاب ،ؤو جهييٟه يمً َظا الجيـ ؤو
ّو
طاٞ . "٥الىو ٢ضيما ال ي٣ضم لل٣اعت بيداءاث جم٨ىه مً جدضيض ؤ ٤ٞلل٣غاءةٞ ،مداولت ججىيـ الىو جغج٨ؼ ٖلى مُٗياث زاعط
ههيت بٗيضة جماما ًٖ جىظحهاث اإلاالٚ ،٠حر ؤن الىو ؤلابضاعي ٢ضيما لم ي ً٨له مجاالث واؾٗت يغح٘ ٞحهاٞ ،األظىاؽ ٧اهذ
مدضصة بما قٗغ ؤو هثر وَظا ألازحر ؤما ٢هت ؤو عوايتٞ ،األظىاؽ مدضصة.
ط٦غ الٗغور ٖلى الٛال ٝبإن ٦خابه ييخمي بلى ظيـ الؿحرة الظاجيتٚ ،حر ؤهه بظل ٪ؤزاع بق٩االث ٖضيضة خىَ ٫ظٍ الؿحرة
اإلادضصة٩ٞ ،لمت "طَىيت" لم جغص مً ٢بل ولم يضعؽ الى٣اص مضي مكغوٖيت اؾخسضامها ولم يدضصوا مؿب٣ا ما بطا ٧ان َظا ظاثؼا
في ظيـ الؿحرة الظاجيت ؤم ال ،هجض ؤن الٗغور ٢ض التزم بميشا ١الؿحرة مً زال ٫ما ط٦غٍ ٖلى الٛال ،ٝول٨ىه التزام ظضيض مً
هىٖه يجؿض الخجلي والخسٟي في طاث الى٢ذ ،و٦إن ال٩اجب يداو ٫زغ ١اإلايشا ١مً الضازل ،جهغيذ مىظىص ول٨ىه يخإعجر بحن
الالتزام والالالتزام ،وَظٍ الُغي٣ت لٗبذ صوعا ٦بحرا في قيىٕ الىو بحن ال٣غاء والضاعؾحن والى٣اص ،إلاا خمله الالتزام مً ٚمىى
ٚحر مٗهىص.

 .فليب لوجون :السّبة الذاتية (ادليثاق والتاريخ األديب)  ،ترمجة وتقدمي :عمر حلي طٔ ،ٜٜٔٗ ،ادلركز الثقايف العريب .صٕٗ.
ٕ -د.سعيد جبار :التخييل وبناء األنساق الداللية ضلو مقاربة تداولية ،الطبعة األوىل ،ٕٖٓٔ،ص ٗ.ٜ
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ٖىىان الىو م٩ىن مً ٢ؿمحن" ،ؤوعا "١وَى الٗىىان ال٨بحر اإلا٨خىب ّو
بالبىض الٗغيٌ ،و" ؾحرة بصعيـ الظَىيت" وَى
الٗىىان الٟغعيٞ ،إما الٗىىان ال٨بحر ٞيظ٦غها ب٨خاب "ألاوعا "١ألبي ب٨غ مدمض بً يخي الهىلي وَى ٦خاب ّو
ٖجي بالكٗغ وقغخه
وه٣ضٍ .وال يديلىا ٖلى مٗجى آزغ مدضص بض٢تٚ ،حر ؤهىا يم ً٨اٖخباعٍ –بٗض الاَالٕ ٖلى الىوّ -و
اللب الظر جإؾـ ٖليه اإلاىيىٕ،
الىو حك٩ل ؤؾاؾا مً مسلٟاث بصعيـ والتي بضوعَا ؤؾؿذ خىاقحها مً حٗلي٣اث اإلاال ٠وقٗيب ،ؤما الٗىىان الٟغعي
ٞيدضص الجيـ ألاصبي الظر ييخمي بليه الىو ال٨خابت الؿحريت٦ ،ما يدضص بُل الىو "بصعيـ" وهي الصخهيت اإلاٗغوٞت في
ألاٖما ٫الؿاب٣ت (الٛغبت  -اليديم  -الٟغي ،) ٤ويدضص ؤيًا الُبيٗت الؿحريت وهي الظَىيت ،وبما ؤجها طَىيت ٞهي جديل ٖلى عنض
مؿحرة حك٩ل وعي ووظضان البُلٞ ،هي ؾحرة ٨ٞغيت وظضاهيت بٗيضة ًٖ اإلاإلى ٝمً ط٦غ الىؾِ الٗاثلي ومغاخل الٗمغ.
ي٣ى ٫الٗغور في بضايت ٦خابه "لخَ ً٨ظٍ ؾحرجه (بصعيـ) ولتزن ما جؼن .الؿحرة ممخىٗت ال ال٣ى ٫في امخىاٖها .لهمذ
بصعيـ نضي .اهى و جى٧ل" .
يا٦ض الٗغور ما ط٦غٍ ٖلى الٛال ٝويبحن ؤن الؿحرة جسو بصعيـٞ ،هي ؾحرة ٚحريت بٗيضة ًٖ اإلاالٚ ،٠حر ؤن اإلاال٠
خايغ في خىعٍ م٘ قٗيب ٦ي ٠ال وَما نضي٣ا بصعيـ اللظان ي٣ضمان لىا ؤوعا٢ه التي جغ٦ها مداولحن جدليلها ومىا٢كتها وجإويلها
٢هض مٗغٞت ؾلب مىجه "٧ل واخض مً الهضي٣حن ي٣غؤ ألاوعا ١ويٟهمها خؿب ج٩ىيىه الظَجي وازخياعٍ الٗ٣اثضر"  .وظىص
اإلاال ٠يٗخبر ؤخض م٩ىهاث الؿحرة الظاجيت  ،وَظا ألازحر إلاؿىا وظىصٍ ٚحر اإلادضص والظر يهل بىا في ٦شحر مً الخاالث لضعظت
الخلِ في الخىاع بحن ٦الم اإلاال ٠و٦الم قٗيبٞ ،هى خًىع ٗٞلي ملمىؽ ّو
ظلي ،ول ً٨بُغي٣ت جدخاط بلى جغ٦حز ٦بحر وبلى بٖاصة
ال٣غاءة ؤ٦ثر مً مغة للى٢ىٖ ٝلى الخميحز الخ٣ي ٤بحن ٢ى ٫اإلاال ٠و٢ى ٫قٗيبٞ ،مً الهٗىبت الجؼم بيؿبت ٢ى ٫ما في مىي٘
ما بلى ٢اثل بٗيىه.
حكحر ألاٖما ٫الغواثيت الؿاب٣ت للٗغور بلى ؤن "قٗيب" نضي" ٤بصعيـ" ٖاف مٗه في طاث الخي وطاث البلضة ،اٞتر٢ا
بٗضما ازخاع ٧ل واخض مجهما ؾليال يسخلٚ ًٖ ٠حرٍ في الخٗليم٩ٞ ،ان ؾليل قٗيب الخٗليم ألانيل ،ل ً٨الٟغ٢ت لم ج٢ ً٨اَٗت
للىص والخىانلٞ ،هى الهضي ٤الظر ال ي٩اص ي٣ٟه ٚحر الخُابت" :ل٨جي ؤها ٚحر مىل٘ بالؿيىما ،ال ؤ٧اص ؤٖغَ ًٖ ٝظا ال ًٟقيئا،
بل ال ؤ٧اص ؤٖغ ٝقيئا ًٖ ّو
ؤر  ًٞؾىي  ًٞالخُابت"  ،عا ٤ٞالغاور الظر ٧اهذ ٖال٢خه ب"بصعيـ" ؤقض وؤ٢ىي بد٨م مالػمخه
له َيلت مؿحرجه الضعاؾيت في اإلاٛغب وباعيـٞ ،اع٢ه بٗضما ونال بلى صعب مؿضوص ال ظضيض ٞيه إلاىانلت الخىاعٞ ،هى ؤ٢غب مً
قٗيب ،يمل ٪قغٖيت جغجيب ألاوعا ١والخٗليٖ ٤لحها بما يغاٍ يدىاؾب واإلاٗغٞت اإلاؿب٣ت ًٖ بصعيـ ناخب ألاوعا ،١ؤما قٗيب
ٞهى الهضي ٤البٗيض للبُل واإلاالػم للمال ٠الظر يمل ٪الخ ٤في بُٖاء عؤيه واإلاكاع٦ت ب٣ىة في الخىاع.
هجض ؤن قٗيب والغاور ي٨مالن بًٗهما البٌٗ ،و٦إجهما شخهيت واخضة جداوع طاتها ،ل ً٨بمىٓىعيً يخهل ألاو٫
بالجاهب الش٣افي الٗغبي التراسي الظر ال يٗغ ٝبال الخُابت (قٗيب) ،يداوع الجاهب الش٣افي الٛغبي اإلاخدًغ الظر يٗغ ٝالؿيىما
بما جديل ٖليه مً مٗاوي الخ٣ضم والخمضن ،وٖليه يم٨ىىا ال٣ى ٫بن قٗيبا والغاور شخو واخض ،يخماَيان في شخهيت بصعيـ
وَظا ألازحر َى شخو الٗغور ،وبالخالي ي٩ىن الٗغور َى البُل و٧ل ألانىاث صازل الىو ؤنىاجه ل٨ىه ٢ام بخىػيٗها ٖلى
شخهياث وع٢يت لخخطر الهىعة ويخطر مٗها اإلاٗجى في ؤبٗاصٍ الخىاعيت.

ٔ -ادلدونة ،ص ٓٔ.
ٕ -ادلدونة ،ص .ٙ
ٖ -ادلدونة ،ص .ٕٖٜ
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يخًمً الىو بقاعاث ٖضيضة جخُابٞ ٤حها خياة بصعيـ م٘ خياة الٗغور ،لضعظت جماَحهما م٘ بًٗهما البٌٗ،
ٞخخضازل ؤ٩ٞاعَما وجخُاب ٤ؤخضاثهما ختى يٓهغ لىا الغاور بإهه يٗلم ٧ل الخٟايا والىىايا و٦إهه يخدضر ًٖ هٟؿه.
يخًمً الىو ما يبرػ شخهيت بصعيـ مىظ ؤن ٧ان نٛحرا "ؤعاص بصعيـ ؤن يىٟهل ًٖ هٟؿه ليخإملها مىٗ٨ؿت في اإلاغؤة.
ٞسُِ خياة مسالٟت لخياجهٚ .حر ؤهه لم يهمض ؤمام هجمت الىاٞ . "...٘٢هى شخهيت ججزٕ بلى الىخضة والخ٨ٟحر الٗمي٦ ، ٤ما ؤن
الغاور ون ٠الخالت و٦إهه يٗيكها َى .ي٣ى ٫ؤيًا "في الؿىت الخامؿت مً الشاهىر ؾُٗذ قمـ هدكه ٖلى طًَ بصعيـ،
ؤٞخ٨غ آلان ؤهه تهيإ مىظ ؾىىاث للخإزغ به ٖىضما ٧ان يُال٘ ؾاعجغ ومالغو وظيض ....ا٦دك ٠بصعيـ جالػم ٨ٞغة البُىلت ومٟهىم
الى٣اوة والهٟاء٨ٞ ، "...ي ٠لهضي ٤ؤن ي٨دك ٠ؾغ اهجظاب نضي٣ه بلى ٢غاءة ٦خاب مٗحن؟ و٦ي ٠يخإحى له جدضيض الؿلب ب٩ل
ز٣ت ؟ ؤوليـ ؤمغ يشحر الدؿائ ٫والك.٪
حؿغص "ؤوعا "١خياة بصعيـ وج٣ضمها مً زال ٫ما جغ٦ه مً ؤوعا ١و٦ىاهيل ،والؿاعص َى نضي٣ه وعٞي ٤الخياة
والضعاؾتٖ ،اف مٗه ججاعبه وعخالجه ،وؤوعا٢ه جد٩ي لىا مؿاع ظيل بإ٦مله ،ظيل ٖاف "ٖكغيً ؾىت في ْلماث الاخخال٫
وٖكغيً ؾىت في هىع الاؾخ٣الٞ ، "٫هى الجيل الظر عٚم ٧ل الٓغو ٝؤنغ ٖلى الغقي بٗلمه ختى ي٩ىن هسبت اإلاجخم٘ اإلاٛغبي
والظر ٖمل ٖلى وي٘ ؤؾـ ظضيضة مضعوؾت وواٖيت لبىاء مٛغب مؿخ٣ل وخغ ٢اثم ٖلى ع٧اثؼ نلبتٖ" ،ىضما زامغججي ٨ٞغة
ون ٠الجى الش٣افي الظر ٖاف ٞيه الجيل الظر ؤهخمي بليه ٧ ...ان ال مٟغ لي مً ؤن آزظ بصعيـ عمؼا لظل ٪الجيل ،الجاهب
الىا٢عي مً خياجه مٗغو ٝمؿب٣ا"  ،وبصعيـ َى الصخهيت التي مهض لها الٗغور في ٦خاباجه الؿاب٣ت ،و٦إهه ي٨ٟغ مىظ ػمً بٗيض
في َظا اإلاكغوٕ الؿحررٞ ،بحن لىا الجىاهب الىاٗ٢يت لخياة بصعيـ التي ج٣اَٗذ ٦شحرا م٘ و٢اج٘ خياجه وَظا الخ٣اَ٘ وْ ٠في
ظاهب الهضا٢ت التي ظمٗخه م٘ بصعيـٞ ،هى هىٕ مً الخملو مً الظاجيت في ال٨خابت الؿحريت .
هجض ؤن الٗغور يٗيل هٟـ الجى الظر يٗيكه بصعيـٞ" ،تى مً بلضحي ٖاقغجه َىا ٫ؾىىاث الضعاؾت اؾخمٗىا بلى هٟـ
ألاؾاجظة ،ؾ٨ىا حجغاث مخجاوعة امخُيىا ؾىيا ُ٢اعاث وؾٟىا وَاثغاث .جظا٦غها وجىا٢كىا ختى ظ ٠عي٣ىا" َ ،ظا الخمهيض
يجٗل ال٣اعت يخجاوػ الٗضيض مً الدؿائالث خى ٫الخُاب ٤قبه الخام بحن الصخهيخحن ،و٦إن الٗغور ؤعاص مىظ البضايت جىييذ
ظى الخ٣اعب الى٢اجعي بيىه وبحن بصعيـٞ ،هى يخداشخى ال٣ى ٫بإجها ؾحرجه الظاجيت اإلاجؿضة في شخهيت بصعيـ الىع٢يت ،والتي
ونلذ بلى خض الخُاب ٤م٘ طاجه "٦ىذ ؤعي ؤهه مغآة جىٗ٨ـ ٞحها عوحي وؤها مغآة جىٗ٨ـ ٞحها عوخه"  ،و٦إهه يٛل٧ ٤ل ؤبىاب
الدك٨ي ٪في ؤن ألاوعا ١شخهه ،وؤن الؿحرة ؾحرجه.
ولض الٗغور بةخضي ٢غي اإلاٛغب .جل٣ى حٗليمه بمغا٦ل في مغخلت الشاهىيت زم ؾاٞغ بلى باعيـ وصعؽ بجامٗت الؿىعبىن
وبمٗهض الضعاؾاث الؿياؾيت وهي هٟـ اإلاغاخل التي مغ بها بصعيـ "مغا٦ل بٗيض الخغب ال٩ىهيت الشاهيت .م٨شىا في زاهىيتها ؤعب٘
ؾىىاث ".زم اهخ٣ل بلى زاهىيت الغباٍ "ظئىا بلى زاهىيت الغباٍ ،بصعيـ وؤها وجلميظ زالض...اهخ٣لىا مً مٛغب الجىىب ٖلى باب
ٔ -ادلدونة ،ص.ٜٔ
ٕ -ادلدونة ،ص .ٕٜ
ٖ -ادلدونة ،ص.ٜٓ
ٗ -ادلدونة ،ص ٘ٓ.
٘ -ادلدونة ،ص ٔٔ.
 -ٙادلدونة ،ص ٔٔ.
 -ٚادلدونة ،ص.ٕٙ
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الصخغاء وبٞغي٣يا بلى اإلاٛغب الىؾِ ٖلى قاَئ البدغ في اججاٍ ؤوعبا ".هي جٟانيل نٛحرة ل٨جها حؿاَم في الخ٩ىيً الظَجي
للُلبتٞ ،اإلا٩ان يازغ في َغي٣ت الخ٨ٟحر٦ ،ما وؤن الاهخ٣االث والؿٟغاث جىٗ٨ـ ٖلى ال٨ٟغ وَظا ما هٖ ٠٣ليه الخ٣ا.
حٗلم الٗغور في مضعؾت ٞغوؿيت ،و٧اهذ هُ٣ت البضايت التي اهٟخذ ٞحها ٖلى ؤلاهخاط الٟغوسخي وال٨ٟغ الٟغوسخي ٖامت " زم
طَبىا بلى البيًاء خيض وظضها ظىا آزغ ،في مضعؾت ٞغوؿيت ال يمشل ٞحها اإلاٛاعبت اإلاؿلمىن بال ؤ٢ليت"  .و٧ان َظا الجى مبٗشا
لؤل٩ٞاع الجضيت " وبضؤ بصعيـ ي٨ٟغ ظضيا في الاججاٍ هدى الخضعيـ  ...وٖاص لي٨ٟغ في امتهان الُب " ٞ ،ىظض هٟؿه في ظى ظضيض
مليء بالخغيت والجما ٫وال ًٟواليؿاء ٖىضما "ؾاٞغ بصعيـ بلى باعيـ" ٗٞ ،اف ؤٚغب ٢هت خب في خياجه ،خب لم يبذ به
للخبيبت إلاا خمله ّو
الجى مً ظضةٞ ،ازخلُذ ٖليه ألامىع ولم يجض ال٣ضعة ٖلى جميحز هىٕ الخب الظر يكٗغ به ،طل ٪ؤهه ٖاف "في
خٓحرة ٖاثلت م٩ىهت مً ؤب وظضة وؤزىة ،وجغبيت ال جلٗب ٞحها اإلاغؤة ؤر صوع بٗض الؿىت الؿابٗت ؤو الشامىت .ماطا ٖؿاٍ ؤن
ي٨دك ٠ؾىي الخب"  ،وفي َظا الجى حٗغٖ ٝلى الؿٟىع والخغيت والخب وجدغع اإلاغؤة وؾم٘ ًٖ ؤن "اإلاؿيذ َى الخب" و
"الضيً خب والخب صيً" وًٖ َ٣ىؽ ال٨ىيؿت ومٟاَيم الخٗبض.
٦ما ؤن الٛغبت لها صوع ٦بحر في ا٦دكا ٝاإلاٛترب لىَىيخه ،وؤلاخؿاؽ ؤ٦ثر بهىيخه ،وَظا بالًبِ ما خضر م٘ بصعيـ في
باعيـ " :ظاء بصعيـ بلى باعيـ ٞؼاص وٖيه بىَىيخه اإلاٛغبيت ،وػاص ؤيًا وٖيه بسهىنيخه الخًاعيت .بضؤ يٟهم مٗجى ٢ىله :ؤها
مؿلم ٧ ...ان طل ٪ظاهبا مً ج٩ىيىه ال٨ٟغر والىَجي" .
وفي ٞغوؿا حٗغ ٝالٗغور ٖلى الغوايت الجضيضة و٧ل زهاثو الخجغيب ،وَظا ما هلمؿه في ٦خاباجه الغواثيت وفي الىو
الظر بحن ؤيضيىا ،بط َبٖ ٤ليه الخجغيب ب٩ل ما جدمله ال٩لمت مً مٗجى٣ٞ ،ض خاو٦ ٫خابت ؾحرة طاجيت في ٢الب الؿحرة الٛحريت
ول ً٨في طاث الى٢ذ هجض ؤهه زغ ١ال٨خابت الؿحريت ،خيض ؤهه مؼط بحن الؿحرر والغواجي واإلاٗغفي ،و٧لها مؿخىياث جٟاٖلذ ٞيما
ًا
ًا
ًا
ًا
بيجها لخيخج هها مخٟغصا متزؤب٣ا ومؿخٗهيا .
جمحزث شخهيت الٗغور بالخىىٕ الش٣افي وؾٗت اإلاٗغٞتٞ ،ىجض ؤهه اَل٘ ٖلى ال٨خاباث الؿحريت التي ؾب٣خه والتي ٖغٞذ
ًا
ْهىعَا ألاوٖ ٫لى يض اإلاكاع٢ت ،هجضٍ مُلٗا ٖلى ٦خاباث َه خؿحن ومٗانغيه "٦خب ؤؾخاطَ ٥ه ؾحرجه ياها ؤهه جىاسخى ما
جغا٦م في طَىه مً مٗلىماث ٦ك ًٖ ٠ظظوعٍ٢ ".بل قغوٖه في ال٨خابت ٖاص بلى ههىم البضاياث ووٖ ٠٢لى ؾلبياتها ٢بل
ايجابياتها ختى ّو
ج٩ىن له الىعي الخام بما ي٣ضم ٖليه مً ببضإ خ٣ي٣ي يؿخٟيض ٞيه مً ؤزُاء الؿل.٠
ٖغ ٝالٗغور بصخهيخه الشاثغة والٛايبت والىا٢مت ٖلى ألاويإ الؿاثضة ،وهي طاث الهٟاث التي هجضَا لضر بصعيـ
"ٖغٞىا بصعيـ َاصثا متزها ل٨ىه مىظ ؤن وعى بىٟؿه وَى ها٢م؟ زاثغ ٚايب؟ بل مىٟهل ًٖ هٟؿه .لم يَ ً٨ضوئٍ اَمئىاها ،لم
ٔ -ادلدونة ،ص .ٕٛ
ٕ -ادلدونة ،ص .ٖٙ
ٖ -ادلدونة ،ص .ٖٚ
ٗ -ادلدونة ،ص ٕ.ٚ

٘ -ادلدونة ،ص .ٛٙ
 -ٙادلدونة ،ص.ٛٚ
 -ٚادلدونة ،ص .ٛٛ
 -ٛادلدونة ،ص .ٜٔٔ
 -ٜادلدونة ،ص .ٜٓ
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جٞ ً٨غخخه ؾٗاصةٞ ".هي خالت مً ال٣ل ٤يٗيكها ٧ل بوؿان ٚحر عاى بىاٗ٢ه وعاٚب ٧ل الغٚبت في الخٛيحر والبدض ًٖ
ألاًٞل ،والٗغور ٖغ ٝبغٚبخه الكضيضة في الخٛيحر وَظا ما اوٗ٨ـ في ظل ٦خاباجه ال٨ٟغيت والٟلؿٟيت وؤلابضاٖيت.
بصعيـ شخهيت حٗيل ال٣ل ٤اإلاٗغفي ،ما ظٗله ي٣غؤ بجهم قضيض وفي ٧ل اإلاجاالثٞ ،خإزغ ب٨باع اإلا٨ٟغيً ؤمشا ٫هدكه
وؾاعجغ وٚحرَم "في الؿىت الخامؿت مً الشاهىر ؾُٗذ قمـ هدكه ٖلى طًَ بصعيـ .اٞخ٨غ آلان ؤهه ٧ان مهيإ مىظ ؾىىاث
للخإزغ به ٖىضما ٧ان يُال٘ ؾاعجغ ومالغو وظيض ولى ٧ان ال يضع ٥مً َاالء بال ما يضع٦ه قاب في ؾً الشالشت ؤو الغابٗت ٖكغ" .
ٞدؿه اإلاٗغفي َى الظر ٧ان يخد٨م ٞيه وي٣ىصٍ بلى ال٣غاءة والبدض ٖما ي٣ل٣هٞ ،هى يٗيل عخلت بدض ٖما ما يد ٤٣لىٟؿه
الُمإهيىت والؿ٨يىت والهضوء٦ ،ما ٢غؤ بصعيـ "لضي٩اعث م اج املعطؿة والىحاب في الىـؽ .ا٦دك ٠قيئا اؾمه اإلاىيىٖيت.
ٖلم ؤهه بجاهب صٖىة ؾ٣غاٍ (اٖغ ٝهٟؿَ )٪ىا ٥صٖىة ؤزغي (اٖغ " .)ٝالخ ٤شخيء والهض ١شخيء آزغ .ال يٟ٨ي ؤن جخجاوب
م٘ طاج ٪بطا لم جخجاوب م٘ الٗالم الخاعجي .ؤ٦بر ألاوَام مخٗل٣ت بالىٟـ" هجضٍ ؤيًا مُلٗا ٖلى "٦خاب خى ٫الخغب الٗغبيت
الاؾغاثليت ألاولى" ٧ ،ل َظٍ اإلاُالٗاث في ؾىىاث الضعاؾت ،ظٗلذ مىه شخهيت مشٟ٣ت وَظا ما إلاؿىاٍ لضي الٗغور الظر يبهغ
٧ل مخدبٗيه بال٨م الهاثل مً الخىىٕ اإلاٗغفي .
اٖخمض الٗغور ٖلى بؾتراججيت مىخضة ؾاع و٣ٞها ٖلى امخضاص الىو ،ي٣ضم ٣ٞغة ٦خبها بصعيـ مخٟاوجت الصخىت ال٨ٟغيت
والخىٗ٢اث واإلاٟاَيم وألاخاؾيـ ،زم يٗ٣ب ٖلحها باٖخباعٍ اإلاال ٠ويدىا٢ل م٘ "قٗيب" الظر ي٩ىن صاثما في مىي٘ الؿاثل ًٖ
٧ل شخيء يسو بصعيـ ،وبهظا الخمىي٘ هجضٍ و٦إهه يمشل ال٣اعت الظر يدؿاء ٫صوما ًٖ ألا٩ٞاع اإلا٣ضمت ،صون ؤن هيسخى ؤن
قٗيب َى الهضي ٤الشالض في الكلت ،وَظا الخمىي٘ الخام به بهما َى لخىظيه ال٣اعت ختى يدبىؤ مٗ٣ضٍ م٩ان قٗيب ،و٦إن
خ٣ه مً الاؾخٟؿاع ال يخٗضي خ ٤قٗيب وال يجىػ زغ ١خضوص ما صون طل ،٪ؤما الٗغور اإلاالَ ٠ى مً يخىلى الكغح والخدليل
وجىييذ ال٨ٟغة وجضٖيمها بإ٩ٞاع ؤزغي ،وؤخياها يخدمـ ل٨ٟغة ٞيٗىص بلى ؤنىلها ألاولى و٦ي ٠ج٩ىهذ وما الهض ٝوعاء ج٩ىجها.
يدباصع بلى الظًَ ؤن الٗغور ي٣ضم ال٨ٟغة في ٣ٞغة مً جى٢ي٘ بصعيـ ،زم يخىلى الكغح والخدليل و٦إهىا وكاَض ألازباع،
جبضؤ بمىظؼ زم ج٣ضم لىا الخٟانيلٞ ،ي٩ىن الٗغور َى الصخافي الظر يضيغ الخىاع ويدىا٢ل م٘ قٗيب الظر يمشل ٖيىت
اإلاخٟغظحن ،يؿإ ٫ما ٢ض يدباصع بلى طَجهم ليىضخه الٗغور ويخٗضي طل ٪ليهىع الجى الظر ٢يلذ ٞيه" :ؤجهىع ؤهه ٦خب الُٗ٣ت
وَى في اإلاٛغب جدذ ؤهٓاع اإلاىاَىحن والؼٖماء يٟىض ؤ٢ىا ٫اإلاٗاعيحن زاعط وعبما ختى صازل الخؼب ،مداوال ب٢ىاٖهم ؤن
الٓغو ٝال حؿمذ بةهجاػ ؤ٦ثر مما ؤهجؼ ٗٞال. "...
يٗمل بصعيـ ٖلى اؾخجهاى الهمم وبض ألامل والخٟائ ٫في عوح الكباب اإلاٛغبي ،يلجإ لخد٣ي ٤طل ٪الٗؼٖ ٝلى وجغ الهىيت
وال٣يمت "ال ؤؾى٦ ١الم ظىعظيى ألصٖ ٫لى بٞالؽ الخًاعة الٛغبيت ،ب٣ضع ما ؤعيض ؤن ؤزلذ للكباب اإلاٛغبي الظر يكٗغ اليىم
بمغ٦ب ه٣و :ال مىظب لليإؽ ،ؤمامىا مؿخ٣بل ،ؤمامىا صوع اخخ ٟٔلىا الخاعيش به ،بطا لم هدى٨غ لىٟؿىا .بطا ظاَضها وخآٞىا
ٖلى َىيدىا ؤلاؾالميت الكغ٢يت .لىا اإلاكغ ١و لهم اإلاٛيب. "...
ٔ -ادلدونة ،ص ٘ٔ.
ٕ -ادلدونة ،ص .ٕٜ
ٖ -ادلدونة ،ص .ٖٚ
ٗ -ادلدونة ،ص .ٗٛ

٘ -ادلدونة ،ص .ٔٔٚ

 -ٙادلدونة ،ص ٕٓٔ – ٕٔٔ.
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ومً زال ٫خىاع الٗغور وقٗيب يسلو الٗغور بلى ؤن َظا الىعي يٗض "هُ٣ت اهُال ١في مؿحرة بصعيـ ال٨ٟغيت مؿحرة
ٖاصث ٖلى ؤٖ٣ابها واوٗ٨ؿذ ٖلى هٟؿهاٞ ".هى يبحن الجاهب الؿلبي في ٨ٞغ بصعيـ ،وفي طاث الؿيا ١يٗ٣ب ٖلى ظهل بصعيـ
ب٨شحر مً ألامىع.
و٦إن الٗغور يدبجي ٨ٞغ الكباب اإلاٛغبي في جل ٪اإلاغخلت وما ٖاقه بضوعٍ ،ويىا٢كه م٘ قٗيب في مداولت مىه لخىييذ
اإلاٛالُاث التي ٧ان يٗخ٣ضَا الكبابٞ ،هى يىا٢ل ٨ٞغا جٟصخى في ألاوؾاٍ اإلاٛغبيت والٗغبيت ٧اٞت ،وفي ؤؾلىبه َظا عٚبت ٦بحرة
وَض ٝيغمي به بلى جىظيه ٨ٞغ الكباب بلى مؿاع بٗيىه ،بلى بٖاصة الخ٨ٟحر مً ظضيض ٞيما يٗخبرٍ الكٗب مؿلماثٞ ،ةٖاصة
الىٓغ هي ألاؾاؽ الظر يض ٘ٞبليه الٗغور ٧ل ٢اعت.
يٗمل الٗغور ٖلى الىنى ٫بلى ٧اٞت الكٗب الٗغبي ال اإلاٛغبي ٞدؿبٞ ،هى يساَب ٧ل مؿلم ييخمي بلى التراب الٗغبي
ويٗاوي مً ؤلاخؿاؽ بالى٣و ،بن بٖاصة الخ٨ٟحر وبٖاصة ٢غاءة الخىاصر الخاعيسيت هي ألانل الظر يًمً لىا ٞهم خ٣ي٣ت ألامىع
الؿاثضة ،وجى ٘٢ما ؾيدضر مؿخ٣بال ،وٖليه ٞةهه باإلم٩ان وي٘ ؤ٢ضامىا ٖلى ؤو ٫صعظت مً ؾلم الخ٣ضم.
ها٢ل الٗغور في ههه مٗٓم الً٣ايا التي بدض ٞحها زاعط َظا الىو ،في م٣االجه و٦خبه ال٨ٟغيت الؿاب٣ت وختى في
مدايغاجهً٣٦ ،يت الٗلماهيت وال٨ىيؿت والضيً وعظا ٫الضيً ،وهي ٧لها ً٢ايا ُتٖضث لؼمً َىيل مؿلماث ال ه٣اف ٞحها،
ٞالضيً والؿياؾت يٗضان مً اإلادٓىعاث ،بضؤ في ج٣ضيمها بىي٘ م ُ٘٣زُابي إلصعيـ جالٍ ه٣اقه م٘ قٗيب ليبحن زبايا
اإلاىيىٕ وي٣ضم ؤص ١جٟانيله" :بن الٗلماهيت مً اإلاؿاثل التي يجب ؤن ه٨ٟغ ٞحها باؾخمغاع وبجض ألن الٟهل ٞحها نٗب للٛايت.
ليؿذ الً٣يت ؤن ه٩ىن م٘ ؤو ّو
يض الضولت الٗلماهيت ،ولَ ً٨ل الؿاا ٫هٟؿه طو مىيىٕ في هُا ١مجخم٘ بؾالمي .ؤال يجب ؤن
هبضؤ بخدليل جاعيخي للمٟهىم؟....لم ج ً٨اإلاؿيديت في بضايت ألامغ مغجبُت بىٓام اظخماعي مٗحن. "...
ًا
ُت
يىْ ٠الٗغور شخهياث ؤ٢غب بلى الىاٗ٢يت و٦خب خ٣ي٣يت٦ ،ما ؤهه يىا٢ل بًٗا مً ؤ٩ٞاع َظٍ ال٨خب وؤ٩ٞاع ٦خابها،
٧ال٩اجب ٖال ٫الٟاسخي ناخب ٨ٞغة "ال عَباهيت في ؤلاؾالم ،ال ٦ىيؿت في ؤلاؾالم ،ال جىظض في الاؾم ؾلُت يخمخ٘ بها عظا ٫الضيً،
بطن ال مٗجى لل٨الم ًٖ وظىب ٞهل الؿلُخحن ،بط ؤلاؾالم َى صيً وَجي جدغعر اظخماعي صيم٣غاَي٦ ، ".ما يخُغ ١بلى مال٪
بً هبي ليٗىص بلى مالبؿاث ْهىع ٦خابه "صٖىي الاؾخالم" وٖلى لؿان قٗيب يداو ٫ببغاػ الٟلؿٟت التي جإزغ بها ال٩اجب ي٣ى" :٫بن
اإلاال ٠مخإزغ ظضا بٟلؿٟت ؤعهىلض َىيىليى ؤو ؾٟالض قلىٛلغ  63/التي ج٣ى ٫بن الخًاعة جيخ٣ل مً مىُ٣ت بلى ؤزغي ٖبر
ألاخ٣اب...ما هي ؤؾباب اهدُاٍ ؤلاؾالم؟...يى٣ض اإلاال ٠بكضة ػٖماء ؤلانالح الظيً جاَىا في ال٣ٟهياث ولم يغوا ؤن ما يى٣و
الٗالم ؤلاؾالمي َى ٞلؿٟت ٖمليت حصج٘ ٖلى ؤلابضإ والاهجاػ٣ٞ "...ض جسُى الخضيض ًٖ مال ٪بً هبي بلى ببغاػ ٖال٢ت الخإزحر
والخإزغ بحن ٧ل مً الٗالم ؤلاؾالمي والٗالم الٛغبي ،و٦إن الغاور يغبِ بحن الٟلؿٟت وجإزحرَا البالٖ ٜلى اإلاش ٠٣ومً زمت جإزحرَا
ٖلى الخىظه الٗام للٗالم الٛغبي والٛغبي ٖلى خض ؾىاء.
بٗض اهتهاء َظا اإلا ُ٘٣الخُابي يٗ٣ب الٗغور وي٨ك ًٖ ٠ؤؾغاع ٖضيضة جسو خياة بً ّو
هبي٦ ،ما يداو ٫الضٞإ ٖىه
بٗض ما ه٣ضٍ بصعيـ وخ٨م "خ٨ما ٢اؾيا ٖلى عظل طإ نيخه في الكغ ١الٗغبي"  ،زم ٦ك ٠الٗغور ًٖ خ٣اثٖ ٤ضيضة زانت
ٔ -ادلدونة ،ص ٕٔٔ.
ٕ -ادلدونة ،ص ٖٕٔ.
ٖ -ادلدونة ،ص .ٕٔٚ
ٗ -ادلدونة ،ص .ٕٜٔ
٘ -ادلدونة ،ص ٖٔٔ.
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بالغظل ،في َظا الجاهب هلمـ ٢ضعة الٗغور ال٨بحرة ٖلى جىْي ٠الىا٢عي والخ٣ي٣ي والخاعيخي بٗم٣ه ،ؾىاء ؤ٧ان طلٖ ٪لى لؿان
بصعيـ ؤم في مىا٢كاجه م٘ قٗيب.
لُاإلاا اَخم الٗغور ٦شحرا بالً٣ايا ال٨بري التي جد٨مذ في جى٢ي٘ اهخهاعاث الٛغب ،و٦إهه يضٖى بلى بٖاصة ٢غاءة الخاعيش
مً زال٢ ٫غاءجه وهٓغجه َى ،ليبرػ ألازُاء الىاٗ٢ت والتي يجب ججاوػَا ختى ال جخ٨غع الهؼيمت ويٗاوص الٟكل"،لم ي ً٨خٔ
ألاوعوبيحن ؤخؿً مً خٔ الخًاعاث التي ؾب٣تهم ول ً٨خًاعتهم ؤجها ظاءث مخإزغة ٞاؾخٟاصث مً ؤٖما ٫ؾاب٣اتها" .
ويداو ٫الخٗم ٤في اإلاىيىٕ ٞيىا٢ل ال٨ٟغة الؿاب٣ت التي ٢الها قٗيب ويًي ٠ليىضر مك٩لت مؿمياث ٖال٢ت الكغ١
بالٛغب "الاؾخٗماع والخسل ،٠الٛغب والٗالم الشالض ،الخجضيض والخ٣ليض...اإلاؿغح واخض ،خى ٫هُ٣ت ؤلاهاعة ٞيخٛحر اإلاىٓغ،
اإلاٗلىماث ألاوليت واخضة والاؾخيخاظاث مسخلٟت بلى ؤر شخيء يٗىص الازخالٝ؟ بلى جدىيل اإلاىٓىعٞ ، "...هى يسىى في ً٢ايا ٦بري
جخد٨م في ج٣ضم الكٗىب وجسلٟها ،و٧ل َمه جد٣ي ٤الىعي الظر جبضؤ به الاهخهاعاث في اهخٓاع الىنى ٫بلى ٢مت الهغم الخًاعر.

امللسض:
 - 1املسوهة :
. 2006
1989الُبٗت الؿابٗت،
ٖبض هللا الٗغور :ؤوضاق (ػحرة بزضَؽ الصَىُة) ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي،
 -2املطاحع بالعطبُة :
.2013
 .ؾٗيض ظباع" :الحذُُل و بىاء ألاوؼاق الساللُة هحى ملاضبة ثساولُة" ،الُبٗت ألاولى ،
.2011
ٖ .بض هللا ببغاَيم" :الؼطز والاعتراؾ ،والهىٍة ".اإلااؾؿت الٗغبيت للضعاؾاث ،بحروث ،الُبٗت ألاولى،
 ،1994اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي .
ٞ .ليب لىظىن" :الؼحرة الصاثُة (املُثاق والحاضٍر ألازبي)" ،جغظمت وج٣ضيمٖ :مغ خلي ٍ،1

ٔ -ادلدونة ،ص ٔٗٔ.
ٕ -ادلدونة ،ص ٔٗٔ.
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ًًالسوض الحواضي للس
زضاػة ثحلُلُة ملـهىم وزوض "الـىطة السًيُة املطهبة" عىس مالً بً هبي
 كٌط/  حامعة حمس بً دلُـة/ ولُة السضاػات ػالمُة/ً بسضان بً لحؼ.ز

:ملخم باللؼة العطبُة
ها فيْٟ وو، ومً ألاصواث الخدليليت التي جمحز مىٓىعٍ الخًاعر، بً هبي٪غ مال٨ٞ اَيم ألاؾاؾيت فيٟيٗخبر الضيً مً اإلا
ّو
،بت٦اإلاغ
ِ غة٨ٟ هي ال،ٍغة الضيييت في هٓغ٨ٟ وال.)غة الضيييت٨ٟ ٖليه اؾم (ال٤ض ؤَل٢ و،ىَها٣يامها وؾ٢ صعاؾت ْاَغة الخًاعة في
.اٖل بحن الٗىانغ ألاوليت للخًاعةٟالتي حٗمل ٖلى الخ
 زم،ًهىمه للضيٟ زم م،هىمه للخًاعةٟ؛ م٫ت البدشيت جدىاو٢ةن َظٍ الىعٞ  صوع الضيً في بىاء الخًاعة ٖىض بً هبي٫جىاو٫و
غة الضيييت التي جدضر ٖجها ابً هبي٨ٟهىم الٟ بلى جدضيض م٫ للىنى٪ وطل،ىم به الضيً في البىاء الخًاعر٣عئيخه للضوع الظر ي
وؤُٖاَا ًا
صوعا ًا
.مهما في بىاء الخًاعة
٪ جل،غ٨ٟم ال٨اهىها يد٢ىهيت وجاعيسيت و٧ هىم الضيً باٖخباعٍ ؾىتٟت البدشيت بلى ؤن ابً هبي يؿخٗمل م٢ض جىنلذ الىع٢و
يهٞ ل٩حر الىؾِ الظر يدكٞ جى٫يم الخًاعيت مً زال٣ي لل٣ي٣ب الخ٦ وؤن الضيً َى اإلاغ،ُغ هللا ٖلحها ؤلاوؿانٞ الؿىت التي
 بخجؿيض،)اياث ما وعاء ؤعييت (ؤزغويتٚ اجه بلى٢غ ؤلاوؿان وجىظيه َا٨ٞ  جضزل الضيً في جىٓيم٫ ومً زال،ٕغص واإلاجمىٟؤها ال
يمت إلاا٢ اهىن ألازالقي الظر يمىذ٣حر الٞ جى٫ مً زال٪ظل٦ و،ت اظخماٖيت٢ت الغوخيت بحن هللا وؤلاوؿان في نىعة ٖال٢الٗال
.ٍىم به ؤلاوؿان وما يديا٣ي
English Abstract:
Religion is one of the basic concepts in Malik Bennabi’s thought, and analytical tools that characterize his
civilizational perspective. He applied it in the study of civilization in its rise and fall course. He called it (the religious
idea), which is – in his point of view- the catalyzer that provide the atmosphere for the interaction between the primary
elements of civilization.
To discuss the role of religion in civilization building according to Bennabi, this paper addresses; his concepts of
civilization and religion, then his view of the role played by religion in civilization building, so as to define the concept
of the religious idea which Bennabi developed and gave it an important role in civilization building.
The research paper found that Bennabi conceptualized religion as a cosmic and historical pattern and law that
governs thought. Moreover, it is fitrah (Innate nature) that Allah has created people upon it. In addition, religion alone
is the catalyst of the civilizational values by providing the atmosphere in which the individual and community ego, and
by its intervention in the organization of human thought and directing its energies to purposes beyond the daily life
(hereafter) through realization of the spiritual relationship between Allah and human being in the social relationship
forms, as well as through the provision of the moral law, which gives value to what a person does and lives.
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ملسمة:
٢ضم اإلا٨ٟغ الجؼاثغر مال ٪بً هبي ؤَغوخخه في مٗالجت مك٨الث الخًاعة بُغي٣ت جمحزٍ ًٖ ٚحرٍ ،خيض ؤهه اؾخٟاص مً
جغار الؿاب٣حن ٖليه ،ل٨ىه بجى مىٓىعا لضعاؾت الخًاعة ال يم ً٨حؿميخه بال مىٓىع ابً هبي.
وفي مكغوٖه ال٨ٟغر ٢ضم عئيخه الخًاعيت ،ومٟاَيمه ،وَغ ١جدليله إلاك٨الث الخًاعة ،و٢ضم خلىال هٓغيت إلاا ٧ان يغاٍ ؤهه
ييبػي التر٦حز ٖليه مً ؤظل اؾخٗاصة الخًاعة الاؾالميت صوعَا في الخاعيش.
وتهضَ ٝظٍ الىع٢ت البدشيت بلى الاَخمام بالضيً و"ال٨ٟغة الضيييت" ٖىض بً هبي ،وجداو ٫ؤن ج٣ىم بخدليل وظهت هٓغ بً هبي
ومٟهىمه للضيً ،وصوعٍ الخًاعر .طل ٪ؤن الضيً يٗخبر مً اإلاٟاَيم ألاؾاؾيت في ٨ٞغ مال ٪بً هبي٦ ،ما يٗخبر مً ألاصواث
الخدليليت التي جمحز مىٓىعٍ الخًاعر ،والتي وْٟها في صعاؾت وجدليل ْاَغة الخًاعة في ٢يامها وؾ٣ىَها ،و٦ظا الخٛحر
ّو
اإلاغ٦بت ،التي حٗمل ٖلى الخٟاٖل بحن
الاظخماعي ،و٢ض ؤَلٖ ٤ليه اؾم (ال٨ٟغة الضيييت)  .وال٨ٟغة الضيييت في هٓغٍ ،هي ال٨ٟغة ِ
الٗىانغ ألاؾاؾيت (الٗىانغ الشالزت) ألاوليت للخًاعة .
وفي ؾليل جىاو٨ٞ ٫غة ابً هبي في صوع الضيً في بىاء الخًاعةٞ ،ةهىا هدىاو ٫مٟهىمه للخًاعة ،زم مٟهىمه للضيً ،زم بٗض طل٪
هدىاو ٫عئيت مال ٪بً هبي للضوع الخًاعر الظر ي٣ىم به الضيً ،لىهل بلى جدضيض مٟهىم ال٨ٟغة الضيييت التي جدضر ٖجها ابً هبي
وصوعَا الخًاعر.
 .1الحواضة في مـهىم مالً بً هبي:
وبطا ظئىا بلى حٗغي ٠بً هبي للخًاعة ٞةهىا ؾىجض خًىع الىعي بضالالث حٗغيٟاتها اللٛىيت والانُالخيت في الؿيا٢حن
ؤلاؾالمي والٛغبي٦ ،ما ؤهه اؾخٟاص مً الترار الٗلمي الؿاب ٤له في جدضيض مضلى ٫الخًاعة ويبِ مٟهىمهاٚ ،حر ؤهه يخجه بها
اججاَا آزغ مً زال ٫مداولت الىٓغ بلحها مً ػوايا مخٗضصة لخد٣ي ٤ؤ٦بر ٢ضع مً الكمى ٫في ٞهمها وبصعا ٥خ٣ي٣تها.
ولهظا ٞةن بً هبي يٗغ ٝالخًاعة مً زال ٫الىٓغ بلحها مً ٖضة ظىاهب؛ ٞهى جاعة يٗغٞها مً الجاهب البييىر (مغ٦ؼا ٖلى بييت
الخًاعة وٖىانغ جغ٦يبها) ،وجاعة مً الجاهب الىْيٟي (مغ٦ؼا ٖلى وْيٟت الخًاعة) باٖخباعَا جاصر صوعا في اإلاجخم٘ ،وجاعة
يٗغٞها مً ظاهب ٚايتها مً خيض ؤجها ٚايت الخغ٦ت الاظخماٖيت في الخاعيش .وبٗباعة ؤزغي ٞهى يُٗي الخٗغي ٠الخدليلي للخًاعة
الظر ّو
يبحن ٦يٟيت جغ٦يب الخًاعة في ٖىانغَا ألاوليت ،ويُٗي حٗغيٟا للخًاعة مً زال ٫صوعَا (وْيٟتها) في الخاعيش٦ ،ما يدضص
خ٣ي٣تها الغؾاليت .
ؤما الخٗغي ٠الخدليلي ٞةهىا هجضٍ يٗغ ٝالخًاعة مً الىظهت الخدليليت (جدليل بييتها) باإلاٗاصلت الغياييت الخاليت :الخًاعة=
بوؿان+جغاب+و٢ذ .وفي طل ٪ي٣ى ٫بً هبي " :خًاعة = بوؿان+جغاب+و٢ذ ،وجدذ َظا الك٩ل حكحر الهيٛت بلى ؤن مك٩لت

ٔ مالك بن نيب ،شركط النهضة ،ترمجة :عمر كامل مسقاوي ،عبد الصبور شاىْب( ،دمشق :دار الفكر ،)ٜٔٛٔ ،صٕٔ ٖٔ ،وما بعدىا.

ٕ مالك بن نيب ،شركط النهضة ،ص .ٗٚ

ٖ بدران مسعود بن حلسن ،الحضارة الغربية في الوعي الحضارم االسالمي( ،اجلزائر :دار بن مرابط ،)ٕٓٔ٘ ،صٓ٘.

ٗ بدران بن حلسن ،يف مفهوم احلضارة .أنظرhttp://ftp.islamtoday.com/nawafeth/artshow-40-3205.htm :
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الخًاعة جىدل بلى زالر مك٨الث ؤوليت :مك٩لت ؤلاوؿان ،مك٩لت التراب ،مك٩لت الى٢ذٞ .ل٩ي ه٣يم بىاء خًاعة ال ي٩ىن طل٪
بإن ه٨ضؽ اإلاىخجاث وبهما بإن هدل اإلاك٨الث الشالزت مً ؤؾاؾها" .
ٞبن هبي يجمل ؤر ظهض ؤو مىخج خًاعر ،في نىعة َظا الخٟاٖل ألاولي بحن ٖىهغ ؤلاوؿان ناخب الجهض اإلاىجؼ ،وٖىهغ
التراب بهىىٞه التي هي مهضع ؤلاهجاػ اإلااصر ،وٖىهغ الؼمً الظر َى قغٍ ؤؾاسخي ألر ٖمليت بهجاػيت ي٣ىم بها ؤلاوؿان .
وباٖخباع ؤن الخًاعة بهجاػ مىظه في الخاعيشٞ ،ةجها – بضون ق - ٪بهخاط ل٨ٟغة جُب٘ نبٛتها ٖلى ظهض ؤلاوؿان ٞخمحزَا في
ّو
اإلاغَ ٦بت؛ التي هي ال٨ٟغة
الخاعيش ،ولهظا ال ي٨خٟي بً هبي بهظٍ الٗىانغ التر٦يليت ألاوليت للخًاعة  ،ِ٣ٞبل يًي ٠بلحها ال٨ٟغة ِ
ّو
مغ٦ب ال٣يم الاظخماٖيت ،و ي٣ىم الضيً بهظا الضوع في خالخه الىاقئت ،خالت اهدكاعٍ وخغ٦خهٖ ،ىضما يٗبر ًٖ
الضيييت (الضيً)ِ ،
٨ٞغة ظماٖيت  ،ؤر ال ي٩ىن ٨ٞغة مجغصة بٗيضة ًٖ نياٚت ّو
مكتر.٥
وؤصاء اظخماعي
َم ظماعي ٍت
ٍت
ٍت
َظٍ الٗىانغ الشالزت ٦ -ما يغي بً هبي  -جخٟاٖل ٞيما بيجها بٟٗل الكغاعة التي جدضثها ال٨ٟغة الضيييت ،وجخد ٤٣في وا ٘٢جاعيخي
ي٣خضخي وظىص مجمىٖت مً الٗالث ٤جد ٤٣وخضة الٗمل الخاعيخيَ ،ظٍ الٗالث ٤هي ما يؿميه بً هبي (قب٨ت الٗال٢اث
الاظخماٖيت) ٞ .كب٨ت الٗال٢اث الاظخماٖيت هي الٗىهغ التر٦يـبي آلازغ الظر يخد ٤٣بىظىصٍ الجهض ؤلاوؿاوي في نىعة بهجاػ
خًاعر في الخاعيش .
ٞالخًاعة مً َظٍ الىظهت الخدليليت ج٣ىم ٖلى ٖىانغ ؤلاوؿان والتراب والؼمً ،في وظىص قب٨ت مً الٗال٢ت الاظخماٖيت التي
حك٩ل اإلايالص الخ٣ي٣ي للمجخم٘ في الخاعيش وبضايت بهجاػٍ الخاعيخي ٖلى يىء ال٨ٟغة الضيييت.
ؤما الخٗغي ٠الىْيٟي ٞةن بً هبي ي٣ى ٫بكإهه " :بن الخًاعة يجب ؤن جدضص مً وظهت هٓغ وْيٟيتٞ ،هي مجمىٕ الكغوٍ
ألازال٢يت واإلااصيت التي جديذ إلاجخم٘ مٗحن ،ؤن ي٣ضم ل٩ل ٞغص مً ؤٞغاصٍ ،في ٧ل َىع مً ؤَىاع وظىصٍ مىظ الُٟىلت بلى
الكيسىزت ،اإلاؿاٖضة الًغوعيت له في َظا الُىع ،ؤو طا ٥مً ؤَىاع همىٍ" ٞ .هي طل ٪الٗمل الاظخماعي الظر ي٣ىم به اإلاجخم٘
في ؾليل جىٞحر الًماهاث التي جاَل الٟغص إلاماعؾت صوعٍ في الخاعيش.
ٞمً وظهت الىْيٟت التي جاصحها الخًاعة ٞةن بً هبي يىٓغ بلى الخًاعة بم٣ضاع ما ج٣ضمه مً الًماهاث للٟغص ،جل٪
الًماهاث التي ي٣ضمها اإلاجخم٘ ألر ٞغص مً ؤٞغاصٍ في مغخلت جاعيسيت مٗيىت مً مىلضٍ بلى مماجه .ؤر بلى ؤن يى٣ضخي وظىصٍ
ّو
اإلاٗىىيت
الاظخماعيَ .ظٍ الًماهاث هي بمشابت قغوٍ طاث وظهخحن ماصيت ومٗىىيت .وبٗباعة ؤزغي ؤجها في الىا ٘٢ظملت الٗىامل
واإلااصيت التي جديذ إلاجخم٘ ما ؤن يىٞغ ل٩ل ًٖى ٞيه ظمي٘ الًماهاث الاظخماٖيت الالػمت لخُىعٍٞ .الٟغص يد ٤٣طاجه بًٟل
٢ضعة وبعاصة جيبٗان مً اإلاجخم٘ الظر َى ظؼء ٞيه ٞ ،الخًاعة ؤصاء اظخماعي إلاجخم٘ ما في الخاعيش.
ٔ مالك بن نيب ،شركط النهضة  ،ترمجة :عبد الصبور شاىْب(،دمشق :دار الفكر ،)ٜٜٔٙ،ص٘ٗ.
ٕ بدران بن حلسن ،يف مفهوم احلضارة ،مرجع سابق.

ٖ مال بن نيب ،كجهة العالم اإلسالمي ،ترمجة :عبد الصبور شاىْب( ،دمشق :دار الفكرٜٔٛٙ ،م).صٕٖ.
ٗ

مالك بن نيب ،ميالد مجتمع ،ترمجة :عبد الصبور شاىْب ،الطبعة الثالثة( ،دمشق :دار الفكر ،)ٜٔٛٙ،ص.ٕٚ

٘ مالك بن نيب ،فكرة اإلفريقية اآلسيوية في ضوء مؤتمر باندكنغ( ،دمشق :دار الفكر ،)ٜٔٛٔ ،صٖٗٔ.
 ٙمالك بن نيب ،آفاؽ جزائرية( ،القاىرة :مكتبة عمار ،)ٜٔٚٔ،ص.ٖٛ

 ٚمالك بن نيب ،مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي( ،دمشق:دار الفكر،)ٜٔٛٛ،صٕٗ.
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ٞةطا ٧ان مجخم٘ مٗحن يؿخُي٘ في مغخلت جاعيسيت مٗيىت ج٣ضيم وجىٞحر مشل َظٍ الكغوٍ ألازال٢يت واإلااصيت التي جديذ للٟغص
ؤن يماعؽ صوعٍ الُبيعي في اإلاجخم٘ٞ ،ةن اإلاجخم٘ يٗيل خالت خًاعة .و٦إن بً هبي مً َظٍ الؼاويت يغ٦ؼ ٖلى الخ٣ي٣ت
اإلاىيىٖيت التي جلخمـ الخًاعة في ؤزغَا في الىا ،٘٢وتهخم باإلاىٓىع الاظخماعي (الؿىؾيىلىجي) للٓاَغة الخًاعيت .
ًا
ومً َظٍ الجهت (الىْيٟيت) ٞةن الخًاعة هي ؤوال قغوٍ ؤزال٢يت وماصيت وَظا يجٗل الخًاعة زايٗت للخىاػن الظر
ًا
يدٟٓها مً الاهدغاٞ ،ٝةطا ازخل ظاهب اهدغٞذ الخًاعة مً َظا الجاهب اإلاسخل ،والخًاعة زاهيا ٖمل اظخماعي ،وَظا يكحر
بلى ؤَميت اإلاجخم٘ وؤؾب٣يخه في ٖمليت ؤلاهجاػ الخًاعر ،وطل ٪مً زال ٫جغ٦حز بً هبي ٖلى ؤَميت وظىص ٖالم قب٨ت الٗال٢اث
الاظخماٖيت باٖخباع ؤن الخًاعة بهجاػ ي٣ىم به اإلاجخم٘ بمجمىٕ ؤٞغاصٍ ،ويخم في بَاعٍ وبةعاصجه وبم٩اهه ،ختى ؤهه يم ً٨ال٣ى٫
ًا
ؤن الخًاعة هي ٖمل قب٨ت الٗال٢اث الاظخماٖيت طاتها ،وزالشا ؤن ؤلاوؿان (الٟغص) يإزظ ؤَميت زانت مً زال ٫اٖخباع الخًاعة
ًا
مً الىظهت الىْيٟيت ٖمليت ج٣ضيم للًماهاث لهظا الٟغص ختى يخم ً٨مً مماعؾت صوعٍ اإلاىىٍ به اظخماٖيا ،وعابٗا ؤن الخًاعة
ٖباعة ًٖ يماهاث بطا هٓغها بلحها مً َظٍ الىظهت ،وهي يماهاث جديذ للُا٢اث الٟغصيت والاظخماٖيت ؤن جىُل ٤وجم ً٨الٟغص مً
ًا
الخُىع ماصيا ومٗىىيا٦ ،ما ؤن الخًاعة زامؿا ٖباعة ًٖ ؤَىاع اظخماٖيت يمغ بها اإلاجخم٘ ،وفي َظا بقاعة بلى الٓاَغة الضوعيت
التي جمغ بها الخًاعة.
 .السًً في مـهىم ابً هبي.
في َظا الؿيا١؛ ؤر ؾيا ١جدضيضٍ إلاٟهىم الخًاعة مً وظهت جدليليت ،ومً وظهت جغ٦يليت ،ومً وظهت وْيٟيت ،وظضها ؤن بً
هبي يا٦ض ٖلى اَميت ال٨ٟغة الضيييت وصوعَا في جىٞحر الىؾِ الظر جتر٦ب ٞيه ٖىانغ الخًاعة .ول ً٨يب٣ى الؿاا ًٖ ٫مٟهىم
الضيً في ٨ٞغ بً هبي ،و٦ي ٠يىٓغ بليه بً هبي؟ ٞهل الضيً ؾىت ٧ىهيت؟ وَل َى ؾىت جاعيسيت؟ ؤم ٢اهىن يد٨م ال٨ٟغ؟
وبن الىاْغ في الترار ال٨ٟغر لبن هبي يجض ان الٗىانغ اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ في نيٛت اؾئلت ٧لها خايغة ،وجمشل ؤبٗاص عئيت بً هبي
للضيً.
أ .السًً ظاَطة هىهُة وػىة ثاضٍذُة:
ُت
َ
يغي ابً هبي ؤهىا خيىما هخإمل ال٣غآن "يبضو الضيً ْاَغة ٧ىهيت جد٨م ٨ٞغ ؤلاوؿان وخًاعجه٦ ،ما جد٨م الجاطبيت اإلااصة،
ًا
ًا
زانا بال٨ٟغ ،الظر يُى ٝفي مضاعاث
٢اهىها
وجخد٨م في جُىعَا .والضيً ٖلى َظا يبضو و٦إهه مُبىٕ في الىٓام ال٩ىوي،
ُت
ّو
اإلاىخض بلى ؤخِ الىزيياث البضاثيت" ٞ ،هى ٢اهىن مً ٢ىاهحن هللا ٖؼ وظل التي ُٞغث ٖلحها الىٟـ
مسخلٟت ،مً ؤلاؾالم ِ
ؤلاوؿاهيت.
لٗل َظا الىو يظ٦غها بإن الضيً ؤمغ ُٞغر في الاوؿان ال يٟاع٢ه ،ؤوحى به هللا مىظ زل٢ ٤اصم ،بل مىظ ٖالم الظع٦ .ما اهه
مً خيض الخجغبت جاعيسيت ٞةن اللكغيت ال جى ًٖ ٪ٟالخضيً مىظ ٞجغ الخاعيش بلى اليىم.

ٔ بدران بن حلسن ،يف مفهوم احلضارة ،مرجع سابق.

ٕ مالك بن نيب ،الظاىرة القرآنية ،ترمجة عبد الصبور شاىْب( ،دمشق :دار الفكرٜٔٛٗ ،م ،صٖٓٓ.
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ًا
وبخإمل آلاياث وألاخاصيض الىبىيت هجض ؤن الُٟغة ق٩لذ في البضايت ؤؾاؾا إل٢امت مجخم٘ الخىخيض ،و٧ان ؤلاوؿان -ممشال في
َ َ َّم ُت ُت َّم ًا َ َ ًا َ َ َ َ َّم
الل ُته َّم
الىل ّوي َحن ُتم َل ّوكغ َ
يً
الجماٖت ؤلاوؿاهيت ٧لها -يماعؽ زالٞت هللا ٖلى ألاعى و٣ٞا لظل ٪؛ ﴿٧ان الىاؽ ؤمت و ِاخضة ٞبٗض
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ْن َ َ َ
ْن َ َ ُت
َ ُت ْن َ َ َ ْن َ َ َ َ ُت ُت ْن َ َ ْن َ ّو َ ْن ُت َ َ ْن َ َّم
ٞ ٠يه ب َّمال َّمالظ َ
يً ُتؤ ُتوج ُت
ىٍ م ْنً َب ْنٗ ِض َما َظ َاء ْنت ُتهمُت
اؽ َِ ٞيما ازخلٟىا ِِ ٞيه وما ازخل ِ ِ ِ ِ
ِ
ومى ِظ ِعيً وؤهؼ ٫مٗهم ال ِ٨خاب ِبالخ ِِ ٤لي َد٨م بحن الى ِ
ْن َ َ َ
َّم ُت َّم َ ُت َ ْن َ َ ُت
ْن ّو َ ُت َ ْن َ َ َ َ
َ ْن َ ّو ْن َ َّم ُت
اٍ ُتم ْنؿ َخ ٍِ ٣تيم﴾
ال َب ِيىاث بً ٛايا ب ْنيج ُته ْنم َ ٞهضي الله ال ِظيً آ َمىىا ِإلاا ازخلٟىا ِِ ٞيه ِمً الخ ِِ ٤ب ِةط ِه ِه والله َح ْنه ِضر َمً يك ُتاء ِبلى ِن َغ ٍت
َ َ ْن َ ْن َ َ ّو َ ًا ْن َ َ َّم َّم َ َ َ َّم َ َ َ ْن َ َ َ ْن َ َ ْن َّم َ َ ّو ُت ْن َ
يً الِّ ٣وي ُتم
الض
[الب٣غة:
 .]213و٢ا ٫حٗالىٞ﴿ :إ ِ٢م وظهِ ٪ل ِلض ِيً خ ِىيٟا ُِٞغة الل ِه ال ِتي ُٞغ الىاؽ ٖلحها ال جب ِضيل ِلخل ِ ٤الل ِه ط ِلِ ٪
َو َلَّ ٨مً َؤ ْنَ ٦ث َر َّم
الىاؽ َال َي ْنٗ َل ُتمى َن﴾ [الغومَ ،]30:
﴿وب ْنط َؤ َز َظ َعُّجب َ ٪م ْنً َبجي َآ َص َم م ْنً ُتْ ُتهىعَ ْنم ُتط ّوعَّمي َت ُته ْنم َو َؤ ْنق َه َض ُتَ ْنم َٖ َلى َؤ ْنه ُتٟؿه ْنم َؤ َل ْنؿ ُتذ ب َغّوب ُت٨مْن
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ ِ
ِ ِ
َ ُت َ َ َ ْن َ َ ْن َ ُت ُت َ ْن َ ْن َ َ َّم ُت َّم َ ْن َ َ َ
َ
.]172
٢الىا بلى ق ِهضها ؤن ج٣ىلىا يىم ال ِ٣يام ِت ِبها ٦ىا ًٖ َظا ٚا ِِ ٞلحن﴾ [ألاٖغا:ٝ
ٞاججاٍ ؤلاوؿان الُٟغر هدى الخضيً ،اججاٍ ج٩ىيجي طاحي ،وظض م٘ ؤلاوؿان مىظ بضايت وظىصٍ ٖلى َظٍ ألاعى .وَظا الاججاٍ
يٟؿغ ٢ىة الض ٘ٞألانليت والجزوٕ الظاحي ،في ج٩ىيً ؤلاوؿان هدى الخٗبض والخ٣ضيـ والاججاٍ هدى م٣ضؽ ٖٓيم ،يٗبر ؤلاوؿان
ًٖ قٗىعٍ ،وؤخاؾيؿه الخٗبضيت هدىٍ .
ًا
ومً ظهت ؤزغي ٞةهه ي٣ىم في طًَ ؤلاوؿان حؿائ ٫وظىصر بهٟت ُٞغيتٞ ،ما يبضؤ في الخٗامل م٘ البيئت ال٩ىهيت حٗامال
ٖ٣ليا ختى يغص ٖلى زاَغٍ ؾاا ٫طو زالزت ه٣اٍ ؤؾاؾيت :مإحى الٗالم ،ومهحرٍ ،وخ٣ي٣ت خغ٦خه ٞيما بحن اإلاإحى واإلاهحر .
ٞال٣غآن ال٨غيم يٗغى الضيً ،ليـ ٖلى ؤهه حكغي٘  ،ِ٣ٞبل ٖلى ؤهه ؾىت مىيىٖيت مً ؾجن الىظىص ،و٢اهىن صازل في
نميم جغ٦يب ؤلاوؿان وُٞغجه ،بل َى ُٞغة هللا التي ُٞغ الىاؽ ٖلحها ،ال يم ً٨جبضيلها ،وال يم ً٨ؤن جىتزٕ مً ؤلاوؿان ألجها
ظؼء مً ؤظؼاثه التي ج٣ىمهٞ ،الضيً ليـ م٣ىلت خًاعيت م٨دؿبت يم ً٨بُٖائَا ويم ً٨الاؾخٛىاء ٖجهاٞ ،هى ال يم ً٨ؤن
ًا
بوؿاهاٞ ،الضيً يٗخبر ؾىت لهظا ؤلاوؿان .
يى ًٖ ٪ٟزل ٤هللا ما صام ؤلاوؿان
ومً ظهت ازغيٞ ،ةن بً هبي يغي ؤن الضيً ؾىت جاعيسيت؛ بمٗجى ؤجها مً زىابذ جاعيش ؤلاوؿان ،وؤهه لم يسل الخاعيش ؤبضا مً
وظىص ال٨ٟغة الضيييت ٖىض ؤر ؤمت مً ألامم ؤو قٗب مً الكٗىب ،بإر نىعة مً الهىع .ولظلٞ ٪ةن بً هبي يغظ٘ بلى الخاعيش
باٖخباعٍ السجل ألامحن للخدىالث التي قهضتها اللكغيتٞ ،يجض الخاعيش يكهض ؤن الضيً زابذ مً زىابذ الصخهيت ؤلاوؿاهيت،
ليـ َظا ٞدؿب ،بل بن الضيً ٧ان مً وعاء ٧ل اإلاىجؼاث اللكغيت.
ولهظا ٞابً هبي ييخ٣ض هٓغيت (جىيىبي) في الخدضر والاؾخجابت ،ألجها وبن ٧اهذ جٟؿغ ٢يام بٌٗ الخًاعاث ٞةجها ال جٟؿغ لىا
٢يام بًٗها آلازغ٦ ،ما ييخ٣ض ما طَب بليه (ماع٦ـ) ومضعؾت اإلااصيت الخاعيسيت ،بط ؤن مً الخًاعاث ما ال يم ً٨ؤن هٟؿغ
٢يامها بالٗامل اإلااصر ،مشل الخًاعة ؤلاؾالميت ،وختى الخًاعة الٛغبيت هٟؿها٦ ،ما ييخ٣ض ما طَب بليه صٖاة الخٟى ١الٗغقي،
ًا
ًا
جٟؿحريا ل٣يام الخًاعاث ومىجؼاتها ٖبر الخاعيش.
و٢يام الخًاعاث ٖلى ؤؾاؽ الٗغ ،١وي٣ضم الضيً بضيال
ًا
ؾُىعا مً
ي٣ى ٫ابً هبي٧ " :لما ؤوٚل اإلاغء في اإلااضخي الخاعيخي ،في ألاخ٣اب الؼاَغة لخًاعجه ،ؤو اإلاغاخل البضاثيت ،وظض
ال٨ٟغة الضيييت .ول٣ض ؤْهغ ٖلم آلازاع ًا
صاثما  -مً بحن ألاَال ٫التي ٦كٖ ٠جها -ب٣ايا آزاع زههها ؤلاوؿان ال٣ضيم لكٗاثغٍ
ٔ زلمد باقر الصدر ،السنن التاريخية في القرآف( ،دار التعارف للمطبوعاتٜٔٗٓ ،ىـٜٜٔٛ /م) ،صٗ٘ٔ.
ٕ الفقيو ،محمد جواد ،اإلنساف كالدين( ،بّبوت :دار األضواء ،طٖٔٔٗٔ ،ىـٜٜٖٔ/م) ،صٔٔ.

ٖ عبد اجمليد النجار ،خالفة اإلنساف( ،ىّبندن :ادلعهد العادلي للفكر االسالمئٜٜٖ ،م) ،صٖٕ.
ٗ الصدر ،السنن التاريخية في القرآف ،صٓ.ٜٔ-ٜ
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الضيييتً ،اؤيا ٧اهذ جل ٪الكٗاثغ"  ،ليـ َظا ٞدؿـب ،بل بن الخًاعاث ما ؤقغ٢ذ بال مً ؤمشا ٫الٗ٨بت ؤو مٗبض ؾليمان ،ومً
َىا٧ ٥اهذ حكغَ ١ظٍ الخًاعاث ل٩ي جىحر الٗالم.
ولهظا ي٣غع ؤن الضيً الظر َى الخٗبحر الخاعيخي والاظخماعي ًٖ َظٍ الخجاعب اإلاخ٨غعة زال ٫ال٣غون ،يٗض في مىُ ٤الُبيٗت
ًا
ؤؾاؽ ظمي٘ الخٛحراث ؤلاوؿاهيت ال٨بري ،وبطا ٞلً وؿخُي٘ ؤن هدىاو ٫الىا ٘٢ؤلاوؿاوي مً ػاويت اإلااصة ٞدؿب .
ب .السًً كاهىن ًحىم الـىط:
وابً هبي ال يغي ال٨ٟغة الضيييت ًا
وؿ٣ا مً ألا٩ٞاع الٛيليت  ،ِ٣ٞوال ي٣هغَا ٖلى الضيً الؿماور  ، ِ٣ٞبل هي ٢اهىن يد٨م
٨ٞغ ؤلاوؿان ،ويىظه بهغٍ هدى ؤ ٤ٞؤوؾ٘ ،ويغوى الُا٢ت الخيىيت لئلوؿان ،ويجٗلها مسههت للخًاعة  ،وهي في هٓغٍ ٧ل
ٚيليا ًا
ًا
مٗبىصا ًا
ووٖضا ؤٖلى ،ابخضاء مً ؤلاؾالم اإلاىخض بلى ؤخِ الىزيياث .
٨ٞغة ج٣ضم
ًا
ولهظا ٞهى يٗ٣ض ٞهىال ،زانت في ٦خابه (قغوٍ الجهًت) ،لخدليل صوعجحن مً صوعاث الخًاعة; َما الخًاعة ؤلاؾالميت
والخًاعة اإلاؿيديت الؾخسغاط الؿغ الظر ص ٘ٞب٩لخا الخًاعجحن بلى مؿغح الخاعيش ،وجدضيض اإلاى ٘٢الظر يمشله الضيً في خغ٦ت
ّو
يغ٦ب الٗىانغ الشالزت ألاؾاؾيت للخًاعة;
الخًاعة .وَى بخدليله لهظيً الضوعيً ييخهي بلى جإ٦يض ؤن الؿغ ال٩ىوي الظر ِ
ؤلاوؿان والتراب والى٢ذ ،ويبٗثها ٢ىة ٞاٖلت في الخاعيش َى الضيً .
٩ٞلخا الخًاعجحن جىُل٣ان "مً ال٨ٟغة الضيييت التي جُب٘ الٟغص بُابٗها الخام ،وجىظهه هدى ٚاياث ؾاميت"  .بل ؤن ابً هبي
هبي يغي ؤن َظا ال٣اهىن الضا ٘ٞللخًاعة ال هجضٍ في الخًاعجحن ؤلاؾالميت والٛغبيت ٞدؿب ،بل يخٗضاٍ بلى ب٣يت الخًاعاث التي
سجلها جاعيش ؤلاوؿاهيت٧ ،الضياهت البىطيت في الخًاعة البىطيت ،والبرَميت في الخًاعة البرَميت .ؤر ؤن ٧ل خًاعة في ؤؾاؾها طاث
ًا
ومجهاظا ،ؤو هي -
مبٗض صيجي .وال يم ً٨للخًاعة ؤن جٓهغ في هٓغ ابً هبي "بال في نىعة وحي حهبِ مً الؿماء ي٩ىن للىاؽ قغٖت
ٖلى ألا٢ل -ج٣ىم ؤؾؿها في جىظيه الىاؽ هدى مٗبىص ٚيبي باإلاٗجى الٗام" .
ومً َىا ٞالخًاعة جبضؤ ٖىضما يمخض هٓغ ؤلاوؿان بلى ؤ ٤ٞؤٖلى مً يىمه وًٖ خ٣بخه التي يٗيكها ،ومً َىا ييبػي ٖليىا ؤن
هخدب٘ جإزحر الضيً مً زال ٫جغ٦يبه بحن الٗب٣غيت ؤلاوؿاهيت والكغوٍ ألاوليت للخًاعة ،ؤر جدب٘ طل" ٪الاَغاص بحن الٟغص وال٨ٟغة
الضيييت التي جبٗض الخغ٦ت واليكاٍ" .

ٔ بن نيب ،الظاىرة القرآنية ،ص.ٜٙ

ٕ بن نيب ،كجهة العالم اإلسالمي ،ص ٗ٘ٔ.
ٖ بدران بن حلسن ،الحضارة الغربية ،ص٘٘.

ٗ مالك بن نيب ،القضايا الكبرل( ،بّبوت :دار الفكرٜٜٔٔ ،م) ،صٓٔٔ.
٘ بن نيب ،الظاىرة القرآنية ،صٖٓٓ.
 ٙبن نيب ،شركط النهضة ،ص ٓ٘.
ٚبن نيب ،شركط النهضة ،صٔ٘.

 ٛبن نيب ،شركط النهضة ،ص.ٙٚ

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

128

مجلة حُل السضاػات ألازبُة والـىطٍة  -العام الثاوي  -العسز  10ؤػؼٌؽ 2015

 .3السوض الحواضي للسًً:
وبطا اهخ٣لىا مً جدضيض مٟهىم الضيً و٦ي ٠يغاٍ بً هبي ٚلى الخضيض ًٖ الضوع الخًاعر للضيًٞ ،ةهىا هجض ابً هبي يخدضر
ًٖ ٚايت الضيً ،ويخدب٘ ٖمل الضيً في الخاعيش مً زال ٫ججغبت الخًاعجحن الاؾالميت واإلاؿيديت ،و٦ظل ٪الىٓغ في الضوع
الاظخماعي للضيً.
أ .ػاًحا السًً في هىء اللطآن:
يغي بً هبي ؤن الضيً في يىء ال٣غآن له ٚايخانٞ ،ةن ٢ىله حٗالى﴿ :وما زل٣ذ الجً وؤلاوـ بال ليٗبضون﴾ (الظاعياث،)56:
يبحن ؤن الضيً ٚايخه ؤن يغبِ ألاعى بالؿماء ،وَى خحن ييصخئ الكب٨ت الغوخيت التي جغبِ الٟغص واإلاجخم٘ باهللٞ ،ةهه في الى٢ذ
هٟؿه يبجي قب٨ت الٗال٢اث الاظخماٖيت التي جديذ لهظا اإلاجخم٘ ؤن يًُل٘ بمهمخه ألاعييت ،وؤن ياصر وكاَه اإلاكتر ،٥وَى
بظل ٪يغبِ ؤَضا ٝالؿماء بًغوعاث ألاعىٞ ..هظا ال٣اهىن الظر بييخه آلايت ،لم يغص ؤن يٟهل الىاؽ ًٖ ألاعى ،ول ً٨ؤعاص ؤن
يٟخذ لهم ًا
َغي٣ا ؤٖٓم ًا
زحرا ليًُلٗىا بٗملهم ألاعضخي .
مً َظٍ الىظهت يىٓغ ابً هبي بلى الضيً باٖخباع ؤن له وْيٟت الغبِ باهلل ًٖ َغيَ ٤ظا الىي٘ ؤلالهي٦ ،ما ؤن له ؤن يٟخذ
ًا
آٞا٢ا ؤوؾ٘ لئلوؿان خيىما يغبُه بإبٗاص الؿماء ،ويغ ٘ٞبهغٍ بلى ما بٗض خياجه ألاعييتٞ .هىاٚ ٥ايخان للضيً; عبِ الهلت باهلل،
وبىاء قب٨ت الٗال٢اث الاظخماٖيت التي جضزل باإلاجخم٘ صاثغة الخًاعة .
ب .هُف ٌعمل السًً ثاضٍذُا:
وباٖخباعٍ يبدض ًٖ ال٣ىاهحن التي جد٨م الخٛيحر الاظخماعي ،ويىٓغ في قغوٍ البىاء الخًاعرٞ ،ةن ابً هبي يغ٦ؼ ٖلى
ًا
مٗخمضا في طلٖ ٪لى الاٖخباعاث الىٟؿيت الاظخماٖيت باإلياٞت بلى الاٖخباعاث الخاعيسيت ٞ ،هى يسخبر
الىْيٟت الاظخماٖيت للضيً،
َظٍ الىْيٟت مً هاخيخحن; مً هاخيت حسجيل ال٨ٟغة الضيييت في الىٟىؽ ،ومً هاخيت حسجيل ال٨ٟغة الضيييت في الخاعيش ،وَى ما
بيىه في ٦خابه (قغوٍ الجهًت)  ،وَظا الازخباع لٗمل ال٨ٟغة الضيييت ،ظٗله يسخاع صعاؾتها في بَاع صوعجحن خًاعيخحن مسخلٟخحن،
مسخلٟخحنَ ،ما; صوعة الخًاعة ؤلاؾالميت ،وصوعة الخًاعة الٛغبيت .
ٞمً الجاهب الخاعيخي ،يخدب٘ ابً هبي ٦يٟيت ٖمل ال٨ٟغة الضيييت ،مً زال ٫الخ٣اث ٤الخاعيسيت اإلاى٣ىلت ،ؤما مً الىاخيت
الىٟؿيت الاظخماٖيتٞ ،ةهه يخدب٘ بالخدليل والتر٦يب ٦يٟيت صزى ٫ال٨ٟغة الضيييت في بىاء الصخهيت ؤلاوؿاهيت ،و٦يٟيت صزىلها
في جغ٦يب ز٣افي مٗحن ،و٦يٟيت بخضاثها للخٛيحر الاظخماعي ،زم ٦ي ٠جهب ٜججغبت مٗيىت مً زال ٫بُٖائها اإلابرعاث اإلاخمشلت في
اإلاشل ألاٖلى .
وٞيما يخٗل ٤بالخًاعة الٛغبيت مشالٞ ،ةن بً هبي جدضر ًٖ اإلاؿيديت وبضيالتها الضيييت والالصيييت في الخًاعة الٛغبيت .وَى
ي٣غن ميالص الخًاعة الٛغبيت بدسجيل ال٨ٟغة اإلاؿيديت في الىٟىؽ.

ٔ بن نيب ،ميالد مجتمع ،صٖ.ٚ

ٕ بن نيب ،شركط النهضة ،ص ٖٔ.

ٖ أنظر :بن نيب ،شركط النهضة ،فصل أثر الفكرة الدينية يف بناء احلضارة ،وفصل الدورة اخلالدة.
بدران بن حلسن ،الحضارة الغربية ،ص.٘ٚ
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ًا
ي٣ى ٫بً هبي" :بن ال٨ٟغة اإلاؿيديت ٢ض ؤزغظذ ؤوعوبا بلى مؿغح الخاعيش .ول٣ض بيذ ٖاإلاها ال٨ٟغر اهُال٢ا مً طل .٪وم٘ ٖهغ
الجهًت اؾخٗاصث ا٦دكاٞها الٗالم ؤلاٚغي٣ي ٞخٗغٞذ ٖلى (ؾ٣غاٍ) باٖض ألا٩ٞاع ،و(ؤٞالَىن) اإلااعر لخل ٪ألا٩ٞاع ،و(ؤعؾُى)
مكغٖهاٚ .حر ؤن َظا الٗالم الظر الخ٣ذ به زاهيت وهي ج٣خٟي ؤزغ الخًاعة ؤلاؾالميت ٢ض ا٦دسخى مىظ (جىما ألا٧ىيجي) نبٛت
مؿيديت" .
ٞاإلاؿيديت ُتحٗخبر في هٓغ ابً هبي ًا
ًا
ؤؾاؾيا في حك٨يل ؤوعوبا ٨٦يان خًاعر ،بالغٚم مما ؤيي ٠بلحها مً بٗض بٚغي٣ي.
صاٗٞا
٦ما يا٦ض طل( ٪جىيىبي) هٟؿه ،بإن اإلاؿيديت ٧اهذ ًا
مغ٦با ًا
مهما مً مغ٦باث الخًاعة الٛغبيت ،واٖخبرَا مً ألاصيان ال٨بري التي
اعجبُذ بدًاعاث جاعيسيتٞ ،ةطا ٧اهذ البىطيت اعجبُذ بالهحن والهىضوؾيت بالهىض وؤلاؾالم بالخًاعة ؤلاؾالميتٞ ،ةن اإلاؿيديت
اعجبُذ بالخًاعة الٛغبيت .
وابً هبي هٟؿه يديلىا بلى الٛغبيحن ب٣ىله٨َ" :ظا يجب ؤن هلخٟذ هدً بلى مسخبر الخاعيش ليضلىا ٖلى اإلاغ٦ب الظر جضزل في
جغ٦يب الٗىانغ الشالزت :الغظل ،والتراب ،والى٢ذ٦ ،يما ي٩ىجها خًاعة .وال ؤعيض َىا بَالت ال٨الم ٖلى جإزحر الضيً ٗ٦امل مغ٦ب
للخًاعةٞ ،مً صعؽ جاعيش الخًاعة الٛغبيت( ،جىيىبي) ؤو (ماؾيـ) ،يغي ؤزغ ال٨ٟغة اإلاؿيديت في جغ٦يبها" .
وَظا (بغها )٫في ٦خابه (الٗلم في الخاعيش) ٖىضما يخدضر ًٖ خغ٦ت ؤلانالح البروحؿخاهتي ي٣ى٧ " : ٫اهذ الخغ٧اث التي ً٢ذ
ٖلى ؤلاُ٢إ والىٟىط ال٨يسخي هي هٟؿها التي ً٢ذ ٖلى الٗبىصيت وألاهٓمت اإلاخسلٟت اإلاخىاعزت ،و٦ما في الؿياؾت ٦ظل ٪في الٗلم
ًا
مسجىها ٞحها"  ،وَظا َى
خضزذ زىعة ٖلى الخ٣اليض ،التي خغعث ٖ٣ل وببضإ ؤلاوؿان وؤزغظخه مً الضاثغة الًي٣ت التي ٧ان
الضوع الظر ٧ان ابً هبي يىٓغ بليه خيض ؤن "ال٨ٟغة اإلاؿيديت ق٩لذ ؤها ألاوعوبي ؤو طاجه٦ ،ما ناٚذ مىٓغ ؤوعوبا الظر وكهضٍ
في مىخهَ ٠ظا ال٣غن .
ّو
اإلاك٩ل ألاو ٫للٟغصيت ألاوعوبيت،
وبما ؤن ال٨ٟغة الضيييت حك٩ل ألاها ،الٟغصر والجماعيٞ ،ةن َظٍ ال٨ٟغة اإلاؿيديت ٧اهذ
ِ
وألاها اإلاخٟى ١الظر ٧ان يكٗغ به الٛغبي في بضايت خملت الخىؾ٘ الاؾخٗماعر الٛغبي في الٗالم ،ي٣ىَ( ٫اهدىجخىن) " :اإلاؿيديت
ًا
الٛغبيت  -ال٩ازىلي٨يت ؤوال زم البروحؿخاهديت -هي اإلامحز الخاعيخي الىخيض ألا٦ثر ؤَميت في الخًاعة الٛغبيت .وفي الخ٣ي٣ت ،زال٫
ألالٟيت ألاولى  -ما ناع يٗغ ٝاليىم بالخًاعة الٛغبيت٧ -ان يؿمى الٛغبي اإلاؿيخي .وَىا ٥قٗىع مؿيخي مكتر ٥بحن الٛغبيحن
يجٗلهم يدؿىن بغوابِ بيجهم جمحزَم ًٖ التر ٥والبحزهُيحن وٚحرَم .
بل بن اإلاؿيديت ٧اهذ ال٨ٟغة الىخيضة ،والضا ٘ٞألازالقي الظر وْٟخه ؤوعوبا ٦-ما ؾب -٤لٛؼو الٗالم ،ي٣ى ٫ابً هبي" :في َظا
اإلاجخم٘ طر الًٟاثل الجظبيت ألازغة  -التي ؾيذ الخٗاون وظهلذ ؾىت الًياٞت -ؤوصٖذ اإلاؿيديت (زمحرة) الخىؾ٘ ألازالقي،
ٔ بن نيب ،مشكلة األفكار ،ص ٔٗ.ٕٗ-

Arnold Toynbee, Change and Habit, (Oxford: One World Publications, 1992), pp. 161-183.

ٕ

ٖ مالك بن نيب ،تأمالت ،الطبعة اخلامسة( ،دمشق :دار الفكرٜٜٔٔ ،م) ،ص .ٜٜٔ

جون ديزموند برنال ،العلم في التاريخ ،ترمجة :شكري إبراىيم سعد ،الطبعة األوىل( ،بّبوت :ادلؤسسة العربية للدراسات والنشرٜٕٔٛ ،م) ،جٕ /ص.ٖٔٙ

٘ بن نيب ،ميالد مجتمع ،ص  .٘ٙوالقرن ادلقصود عند بن نيب ىو القرن العشرون ادليالدي.

, Foreign Affairs, November/ December "Samuel Huntington, "The West Unique Not Universal ٙ

– 1996, p. 30.
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الظر اؾخسضم ٞيما بٗض طعيٗت للخغوب الهليليت ،وللمكاعي٘ الاؾخٗماعيت"  .بل ٦ما يغي (َاهدىجخىن) ؤن الٛغبيحن في ال٣غن
الؿاصؽ ٖكغ إلاا اهُل٣ىا في ٚؼوَم للٗالم٧ ،ان طل ٪مً ؤظل هللا ومً ؤظل الظَب ًا
ؤيًا .
ويؿدكهض ابً هبي بالخٟؿحر الظر طَب بليه ٖالم ألاصيان ألاإلااوي (٦ؿغلىج) الظر يغي الخًاعة الٛغبيت ألاوعوبيت باٖخباعَا
جغ٦يبا ًا
ًا
م٩ىها مً عوح اإلاؿيديت وج٣اليض الجغماهيت .ومً ٢بله اإلااعر الٟغوسخي (ظحزو) الظر ٧ان يىٓغ بلى ألاقياء مً َظٍ الؼاويت
هٟؿها ٢بل (٦ؿغلىج) ب٣غن ٧امل .
٧ل َظا الخإ٦يض مً ابً هبي ٖلى ؤن اإلاؿيديت ٧اهذ ّو
اإلاٟٗل ألاو ٫لكغوٍ الخًاعة ألاوليت في الٛغب ،يضٗٞىا بلى الدؿائًٖ ٫
ِ
مى ٘٢الالصيييت ،ؤو بخٗبحر ؤصر ما مى ٘٢اإلااع٦ؿيت ؟ وما مى ٘٢اإلااصيت مً جٟؿحرٍ لضوع الضيً ? ؤيً الضيً في الخجغبت اإلااع٦ؿيت،
بل وفي ؤوعوبا الخضازت وما بٗض الخضازت ؟
يغي ابً هبي ؤن اإلاؿيديت التي ق٩لذ الٛغب ،ليؿذ هي مؿيديت ٖيسخى ٖليه الؿالم والخىاعيحن ،وبهما هي اإلاؿيديت التي
همذ في ؤوعوبا وسجلذ وظىصَا الىٟسخي في الٛغب بٗض زالزت ٢غون مً حسجيلها في الخاعيش ،وزًٗذ زال ٫طل٧ ٪له بلى حك٨يل
زام ؤصزل في ج٩ىيجها البٗض ؤلاٚغي٣ي والحهىصر ،مما يم ً٨ؤن وؿمحها ال٨ٟغة ؤلاٚغي٣يت الحهىصيت اإلاؿيديت ،وناعث حك٩ل ؤلاَاع
الىٟسخي الظر جدك٩ل ٞيه الخمحرة ألازال٢يت ،ويىمى ٞيه ألاها الٛغبيً ،ا
ًا
ظماٖيا ..وبما ؤن الضيـً ؾىت مغجبُت بالىظىص
ٞغصيا ٧ان ؤو
ؤلاوؿاوي ٦ما ؾلٞ ،٠ةن ال٨ٟغة الضيييت جبـ٣ى حٗمل" ،وج٣ىم بضوعَا الاظخماعي ما ب٣يذ مخمؿ٨ت ب٣يمتها الٛيليت ...ؤر ب٣ضع ما
ج٩ىن مٗبرة ًٖ هٓغجىا بلى ما بٗض ألاقياء ألاعييت" .
وٖىضما ج٣ٟض َظٍ ال٣يمت الٛيليتٞ ،ةجها جتر ٥م٩اجها ،ؤو حٗمل بىاؾُت بضيالتها الالصيييت هٟؿها  ،وَظا ما خضر في الٛغب،
ًا
ٖىضما ٧اهذ اإلاؿيديت ال جملً ٪ا
بٗضا ًا
مخماؾ٩اٞ ،ةجها ب٣يذ ًا
بَاعا ؤو بييت جدخيت ؤهخجذ اإلااع٦ؿيت ،التي هي في خ٣ي٣تها صيً
ٚيليا
بمٟهىمها الٗام بما ج٣ضمه مً جٟؿحر للىٓغة ال٩ىهيت ،وبما ج٣ضمه مً وٖىص ،وبما ٢امذ به مً عبِ وص ٘ٞهٟسخي إلاٗخى٣حها.
ًا
ًا
ٞاإلااصيت بطا مٟهىميت صيييت في خ٣ي٣تها خيىما جُغح هٟؿها بضيال للضيً .
ج .ألابعاز الاححماعُة للسًً:
بن الضيً ؤو ال٨ٟغة الضيييت بخٗبحر مال ٪بً هبي ييبػي الىٓغ بلحها مً ؤوظه ٖضة؛ باٖخباع الضوع الظر ج٣ىم به ٗ٦امل
اظخماعي يازغ في جىظيه الخاعيش  ،مً زال ٫جضزلها (ؤر ال٨ٟغة الضيييت) في نياٚت بوؿان الخًاعة وجىظيه ال٣يم الىٟؿيت
والاظخماٖيت.

ٔ بن نيب ،كجهة العالم اإلسالمي ،ص ٓٗ.

ٕ Huntington, the West Unique Not Universal, pp. 30-31.
ٖ بن نيب ،شركط النهضة ،ص ٗ.ٙ٘-ٙ
ٗ بن نيب ،شركط النهضة ،صٗٔ.

٘ بن نيب ،قضايا كبرل ،ص ٓ.ٙٔ-ٙ
 ٙبن نيب ،قضايا كبرل ،ص ٓٔٔ.
 ٚبن نيب ،شركط النهضة ،صٕٔ.
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بمٗجى ؤن هىٓغ بلى ؤزغ ال٨ٟغ الضيييت في الضوعة الخًاعيت مٗخمضا َظٍ اإلاغة ٖلى الاٖخباعاث الىٟؿيت الاظخماٖيت باإلياٞت بلى
الاٖخباعاث الخاعيسيت ٞ .الٗىهغ الضيجي بهٟت ٖامتًٞ-ال ًٖ ؤهه يٛظر الجظوع الىٟؿيت الٗامت ٖلى ما بيىا -يخضزل مباقغة في
الٗىانغ الصخهيت التي ج٩ىن ألاها الىاٖيت في الٟغص وفي جىٓيم الُا٢ت الخيىيت التي جًٗها الٛغاثؼ في زضمت َظٍ ألاها .
ٚحر ؤن َظٍ ال٨ٟغة الضيييت ال ج٣ىم بضوعَا اٖخباَا ،وال ج٣ىم بضوعَا بك٩ل اجٟاقي ،بل بن ال٨ٟغة الضيييت ال ج٣ىم بضوعَا
الاظخماعي بال ب٣ضع ما ج٩ىن مخمؿ٨ت ب٣يمتها الٛيليت في هٓغها .ؤر ب٣ضع ما ج٩ىن مٗبرة ًٖ هٓغجىا بلى ما بٗض ألاقياء ألاعييت .
ولظا ٞةن الخاعيش يسبرها ؤن ال٨ٟغة الضيييت ٧اهذ وعاء الخدىالث ال٨بري في الخاعيش ،ألن ال٩لمت إلاً عوح ال٣ضؽ ،بجها حؿاَم بلى
خض بٗيض في زل ٤الٓاَغة الاظخماٖيتٞ ،هي طاث و ٘٢في يمحر الٟغص قضيض ،بط جضزل بلى ؾىيضاء ٢لبهٞ ،دؿخ٣غ مٗاهحها ٞيه،
لخدىله بلى بوؿان طر مبضؤ وعؾالتٞ .ال٩لمت يُل٣ها بوؿان حؿخُي٘ ؤن ج٩ىن ٖامال مً الٗىامل الاظخماٖيت خحن جشحر ٖىان٠
في الىٟىؽ حٛحر ألاويإ الٗاإلايت .
ًا
ومً وظه آزغٞ ،ةن ال٨ٟغة الضيييت حكغٍ ؾلى ٥ؤلاوؿان ختى ججٗله ٢ابال الهجاػ عؾالت مدًغة .ولهظا ٞالضيً "ًٞال ًٖ
ّو
ج٩ىن ألاها الىاٖيت في الٟغص ،وفي جىٓيم
ؤهه يٛظر الجظوع الىٟؿيت الٗامتٞ ،ةهه يخضزل مباقغة في الٗىانغ الصخهيت التي ِ
الُا٢ت الخيىيت التي جهىٗها الٛغاثؼ في زضمت َظا ألاها" ٚ .حر ؤن صوع ال٨ٟغة الضيييت ال ي٨خٟي بالى٢ىٖ ٝىض َظا الخضٞ .هي
جدل لىا مك٩لت هٟؿيت اظخماٖيت ؤزغي طاث ؤَميت ؤؾاؾيت جخٗل ٤باؾخمغاع الخًاعة.
ٞاإلاجخم٘ ال يم٨ىه مجابهت الهٗىباث التي يىاظهه بها الخاعيش ٦مجخم٘ ما لم يٖ ً٨لى بهحرة ظليت مً َض ٝظهىصٍ .وٖالوة
ٖلى طلٞ ٪ال٨ٟغة الضيييت التي حكغٍ ؾلى ٥الٟغصٞ ،ةجها جبٗض في ٢لىب اإلاجخم٘ بد٨م ٚاثيت مٗيىت (مٟهىم آزغة) وطل ٪بمىدها
بياَا الىعي بهض ٝمٗحن ،جهبذ مٗه الخياة طاث صاللت ومٗجى .وهي خيىما جم ً٨لهظا الهض ٝمً ظيل بلى ظيل ومً َب٣ت بلى
ؤزغيٞ ،ةجها خييئظ ج٩ىن ٢ض م٨ىذ لب٣اء اإلاجخم٘ وصوامه وطل ٪بخصبيتها ويماجها الؾخمغاع الخًاعة .
٦ما ؤن ال٨ٟغة الضيييت جىٞغ ألاعييت ألازال٢يت ؤو ال٣اهىن ألازالقي الظر يؿحر ٖليه اإلاجخم٘ ،والظر به يم ً٨للمجخم٘ ؤن
ياؾـ لكب٨ت ٖال٢اجه الاظخماٖيت ويدٟٓها مً الخ٩ٞ ،٪٨ٟلما خضر بزال ٫بال٣اهىن الخل٣ي في مجخم٘ مٗحن خضر جمؼ ١في
قب٨ت الٗال٢اث التي جديذ له ؤن يهى٘ الخاعيش ٞ .الضيً يخضزل في التر٦يب الاظخماعي في ق٩ل ٢يم ؤزال٢يت ،مخجؿضة في الٗغٝ
والٗاصاث والخ٣اليض وال٣ىاٖض ؤلاصاعيت واإلاباصت الدكغيٗيت .

ٔ ادلصدر نفسو ،صٖٔ.

ٕ بن نيب ،ميالد مجتمع ،ص.ٙٙ
ٖ

بن نيب ،شركط النهضة ،صٗٔ.

ٗ ادلصدر نفسو ،صٕٕ.

٘ بن نيب ،ميالد مجتمع ،ص .ٙٙ

 ٙبن نيب ،شركط النهضة ،ص ٕ ٚ٘-ٚبتصرف.
 ٚبن نيب ،ميالد مجتمع ،ص.ٜٗ
 ٛادلصدر نفسو ،ص ٓ.ٙ
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ؤما مً الجاهب الغوحيٞ ،ةن مال ٪بً هبي يىٓغ بلى الٗال٢ت الغوخيت بحن هللا وبحن ؤلاوؿان ٖلى ؤجها "هي التي جلض الٗال٢ت
الاظخماٖيت ،وَظا بضوعٍ يغبِ ما بحن ؤلاوؿان وؤزيه ؤلاوؿانٗٞ...لى َظا يم٨ىىا ؤن هىٓغ بلى الٗال٢ت الاظخماٖيت والٗال٢ت
الضيييت مٗا مً الىظهت الخاعيسيت ٖلى ؤجهما خضر ،ومً الىظهت ال٩ىهيت ٖلى ؤجهما ٖىىان ٖلى خغ٦ت جُىع اظخماعي واخض...
ٞالٗال٢ت الاظخماٖيت التي جغبِ الٟغص باإلاجخم٘ هي في الىاْ ٘٢ل الٗال٢ت الغوخيت في اإلاجا ٫الؼمجي" .
ولظل ٪يا٦ض بً هبي ؤهه ؾىاء ٦ىا بهضص اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي ؤو اإلاجخم٘ اإلاؿيخي ،ؤم ٦ىا بهضص اإلاجخمٗاث التي جذجغث اليىم
ؤو ازخٟذ جماما مً الىظىص ،وؿخُي٘ ؤن ه٣غع ؤن ال٨ٟغة التي ٚغؾذ بظعتها في خ٣ل الخاعيش هي ٨ٞغة صيييت٦ .ما ؤن جُىع
ؤلاوؿاهيت َى ما يدضر مً همى في مكاٖغَا الضيييت اإلاسجلت في وا ٘٢ألاخضار الاظخماٖيت ،جل ٪التي جُب٘ خياة ؤلاوؿان وٖمله
ٖلى وظه اللؿيُت .ؾىاء ٧ان ؤلاوؿان الٟغص مً زال ٫جضزل الضيً ؤيًا في جدضيض الٗىانغ الصخهيت للٟغص ؤو ألاها ،ؤو في
جضزل الٗىهغ الضيجي ٗ٦امل جىٓيم هٟسخي بضوع عثيسخي ال مً خيض ؤهه يٗمل في نىعة مباصت مىظهت جىُب٘ في طاجيت ألاها
لخهبذ صوا ٘ٞو٢ىاٖض للؿلىٞ ٥دؿب ،ول ً٨ألجها ٦ظل ٪حؿخُي٘ ؤن جخجلى في نىعة جدغي ٪ماو٘ في بٌٗ الٓغو ٝاإلاغييت
ؤو الٗهيبت .
داثمة:
في ألازحرٞ ،ةهىا بطا اعصها بظما ٫الخضيض ًٖ ال٨ٟغة الضيييت وصوعَا الخًاعرٞ ،ةهه يم٨ىىا ال٣ى٦ ٫ىديجت لهظا البدض ؤن
ابً هبي يؿخٗمل مٟهىم الضيً باٖخباعٍ ؾىت ٧ىهيت وجاعيسيت و٢اهىها يد٨م ال٨ٟغ ،جل ٪الؿىت التي ُٞغ هللا ٖلحها ؤلاوؿان ،وؤن
الضيً َى اإلاغ٦ب الخ٣ي٣ي لٗىانغ الخًاعة ولل٣يم الخًاعيت ،وَى الظر يُٗي قغاعة الاهُال ١لخضزل الخًاعة في الخاعيش،
وجخد ٤٣في ٖالم ؤلاهجاػ مً زال ٫جىٞحر الىؾِ الظر يدك٩ل ٞيه ؤها الٟغص واإلاجمىٕ ،ومً زال ٫جضزل الضيً في جىٓيم ٨ٞغ
ؤلاوؿان وجىظيه َا٢اجه بلى ٚاياث ما وعاء ؤعييت (ؤزغويت) جخجاوػ به يي ٤الؼزم اليىمي وطل ٪بخجؿيض الٗال٢ت الغوخيت بحن
هللا وؤلاوؿان في نىعة ٖال٢ت اظخماٖيت .و٦ظل ٪مً زال ٫جىٞحر ال٣اهىن ألازالقي الظر يمىذ ٢يمت إلاا ي٣ىم به ؤلاوؿان وما
يدياٍ .وبهظا ٞةن للضيً صوعا خًاعيا ٗٞاال ال ييبػي بَماله بطا اعصها ان ههى٘ صوعجىا الخًاعيت الاؾالميت الجضيضة .وهللا ؤٖلم.
كائمة امللازض واملطاحع:
.)2015
 .1بضعان مؿٗىص بً لخؿً ،الخًاعة الٛغبيت في الىعي الخًاعر الاؾالمي( ،الجؼاثغ :صاع بً مغابِ،
ظىن صيؼمىهض بغها ،٫الٗلم في الخاعيش ،جغظمت :ق٨غر ببغاَيم ؾٗض ،الُبٗت ألاولى( ،بحروث :اإلااؾؿت الٗغبيت
1982م) ،ط.2
للضعاؾاث واليكغ،
1993م)
ٖ .بض اإلاجيض الىجاع ،دالؿة وؼانَ( ،حرهضن :اإلاٗهض الٗالمي لل٨ٟغ الاؾالمي،
.)1971
 .مال ٪بً هبي ،آٞا ١ظؼاثغيت( ،ال٣اَغة :م٨خبت ٖماع،
1991م).
 .مال ٪بً هبي ،جإمالث ،الُبٗت الخامؿت( ،صمك :٤صاع ال٨ٟغ،
ٔ ادلصدر نفسو ،صٕ٘.
ٕ ادلصدر نفسو ،ص ٕ٘ ٙٙ-بتصرف.
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1984م).
 .مال ٪بً هبي ،الٓاَغة ال٣غآهيت ،جغظمت ٖبض الهبىع قاَحن( ،صمك :٤صاع ال٨ٟغ،
.)1981
 .مال ٪بً هبي ،قغوٍ الجهًت ،جغظمتٖ :مغ ٧امل مؿ٣اورٖ ،بض الهبىع قاَحن( ،صمك :٤صاع ال٨ٟغ،
.)1996
 .7مال ٪بً هبي ،قغوٍ الجهًت  ،جغظمتٖ :بض الهبىع قاَحن(،صمك :٤صاع ال٨ٟغ،
.)1981
 .8مال ٪بً هبي٨ٞ ،غة ؤلاٞغي٣يت آلاؾيىيت في يىء ماجمغ باهضوو( ،ٜصمك :٤صاع ال٨ٟغ،
1991م).
 .9مال ٪بً هبي ،الً٣ايا ال٨بري( ،بحروث :صاع ال٨ٟغ،
.)1988
 . 0مال ٪بً هبي ،مك٩لت ألا٩ٞاع في الٗالم ؤلاؾالمي( ،صمك:٤صاع ال٨ٟغ،
.)1986
 .مال ٪بً هبي ،ميالص مجخم٘ ،جغظمتٖ :بض الهبىع قاَحن ،الُبٗت الشالشت( ،صمك :٤صاع ال٨ٟغ،
1986م).
 .مال ٪بً هبي ،وظهت الٗالم ؤلاؾالمي ،جغظمتٖ :بض النبىع قاَحن( ،صمك :٤صاع ال٨ٟغ،
1989م).
َ1409ـ/
 .مدمض با٢غ الهضع ،الؿجن الخاعيسيت في ال٣غآن( ،صاع الخٗاع ٝللمُبىٖاث،
1993م).
َ1413ـ/
 .مدمض ظىاص ال٣ٟيه ،ؤلاوؿان والضيً( ،بحروث :صاع ألايىاء،1ٍ ،
.Arnold Toynbee, Change and Habit, (Oxford: One World Publications, 1992 .
Samual Huntington, "The West Unique Not Universal', Foreign Affairs, November/ December – 1996. .
 . 7بضعان بً لخؿً ،في مٟهىم الخًاعةhttp://ftp.islamtoday.com/nawafeth/artshow-40-3205.htm :
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ّ
ّ
الىم :في املـاَُم والحسوز
الحساولُة وكلسًة
ز.شَبُة حمى الحاج  /حامعة مىلىز معمطي ،ثحزي وظو  ،الجعائط

ّ
ملخم ّ
السضاػة:
خاو ٫ؤلاوؿان بما محزٍ هللا مً ٖ٣ل ًٖ باقي اإلاسلى٢اث ،ؤن يٟهم الٓىاَغ التي جديِ به وحكاع٦ه َظا الٗالم ،ومً
صون قّ ٪و
ؤن ؤ٦ثر الٓىاَغ الخها٢ا به َظٍ ألانىاث التي يهضعَا ٖبر ظهاػٍ الهىحي ،ليخىانل م٘ ؤبىاء ظيؿهَ ،ظٍ اللٛت التي
جم٨ىه مً الخٗبحر ًٖ ؤ٩ٞاعٍ ومكاٖغٍ وبلى ٙم٣انضٍ .ل٣ض ّو
اه٨ب الٗلماء والٟالؾٟت والضاعؾىن مىظ ال٣ضمٖ ،لى صعاؾت َظٍ
الٓاَغة٧ ،ل خؿب عئيخه وزلٟياجه ومىُل٣اجه وجىظهاجه ال٨ٟغيت والضيييت والٟلؿٟيت ،وبهظا حٗضصث اإلاىاهج وجىىٖذ آلالياث،
وجضازلذ اإلاٟاَيم وجىؾٗذ الض اؾاث ،وْهغث ٖلى بزغَا ما يضعى ّو
بالخضاوليت ،التي مجالها ألاؾاؽ مخبلىع في اؾخٗما ٫اللٛت،
ع
ّو
و٧اهذ ال٣هضيت مً بحن ؤَم ما ع٦ؼ ٖليه الباخشىن ،و٢ض ظغَم طل ٪بلى الٗضيض مً الدؿائالث ؤبغػَا:ما ٖال٢ت الىو بم٣انض
ؤلاوؿان؟ وَل يم ً٨ؤن يبجي الىو صون م٣انض؟ ؤم ؤجها ٖىهغ ؤؾاؽ في بهخاط الىهىم وبطا ٧ان ألامغ ٦ظال٦ ،٪ي ٠يخىنل
اإلاخ٩لم بلى الخٗبحر ًٖ م٣انضٍ باؾخسضام اللٛت؟ و٦ي ٠يؿخُي٘ اإلاخل٣ي باٖخباعٍ َغٞا في ٖمليت الخساَب ٞهم جل ٪اإلا٣انض
وبصعا٦ها؟
الىهيتّ ،و
اليلمات املـحاحُة :الؿيا ،١الخل٣يّ ،و
ّو
الىو ،الخُاب.
الخضاوليت ،ال٣هضيت،
ؤزبدذ الخضاوليت اليىم ؤَميت وظىصَا مً خيض اَخمامها بالخُاب ،وب٩ل الجىاهب اإلاخٗل٣ت به مً :مداصزت ومداظت
وجًمحن وؤهماٍ وؤٗٞا٦ ٫الم ...وبازخهاع صعاؾت الٓاَغة الخىانليت في ٖمىمها اهُال٢ا مً ْغو ٝبهخاط الخُاب طاجه بلى
ّو
اإلا٣انض اإلاىخٓغة مً وعاثه ،بلى ما يم ً٨ؤن جسلٟه مً آزاع في اإلاخل٣ي ،و٧ل ما يخد٨م ٞيه الؿيا ١مً مٓاَغ الخىانل .وألاَميت
ّو
جمشلذ في مداولت ؤلاظابت ًٖ ؤؾئلت ظىَغيت ّو
جدضص مٗالم الىهىم مً ٢بيل :مً يخدضر؟ مً َى اإلاخدضر
الٗٓمى للخضاوليت
بليه؟ إلااطا هلجإ بلى الخلميذ؟ ما َى مهضع ؤلايًاح وٖضمه؟ ٦ي ٠هخدضر ًٖ شخيء وههبى بلى شخيء آزغ؟ٞ ...بهظٍ الاوكٛاالث
ججاوػث الخضاوليت الىٓغياث اللؿاهيت الؿاب٣ت في َغوخاتها خى ٫الخىانل٣ٞ ،ض هٓغث بليه في مٟهىمه ألاوؾ٘ اإلاغجبِ بالىظىص
ّو
والىا ٘٢والؿلىّ ،٥و
مما يٟضخي بلى مهُلر الؿلُت ،والخٟاٖل ،والخهغٞاث ،وقغوٍ ؤلاهخاط اللٛىر .ولهظا ألامغ بالظاث قهضها
وجىىٖها ّو
اليىم بغوػ جضاولياث ٦شحرة :جضاوليت ٞلؿٟيت ،وجضاوليت لؿاهيت ،وجضاوليت بالٚيت ،وجضاوليت خىاعيتّ ...،و
وحٗضصَا ّو
يبرع
باليكإة ٚحر اإلاؿخ٣غة لهظا اإلايضان ،وفي آلان طاجه يد٨م ٖلى الخضاوليت باالمخضاص ٚحر اإلادضوص مً و٢ذ بلى آزغ .ولى ٖضها بلى ؤ٢ضم
حٗغي ٠للخضاوليت وظضهاٍ«:الخضاوليت ظؼء مً الؿيمياثيت التي حٗالج الٗال٢ت بحن الٗالماث ومؿخٗملي َظٍ الٗالماث»( وَى
 ،)1938والٗىصة بلى ما ّو
ياؾـ الخضاوليت ٨ٞغيا وز٣اٞيا هي ٖىصة بلى مٟهىم اللٛت وبلى مٟهىم ؾىؾىع،
حٗغي ٠قاع ٫مىعيـ ؾىت
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ّو
ّو
ّو
اللكغيت مشا ٫ل٩ل ألاهٓمت الضالليت ألازغي ٚحر اللٛىيت التي جاصر وْيٟت الخىانل في جىاٞغ قغوٍ مدضصة ،وفي طل٪
ٞاللٛت
ّو ّو
ّو
ّو
جخدضص ؤلاقاعاث والغمىػ ،واإلاىايٗاث اإلاسخلٟت ،بال ّوؤجها ال جٟهم بال باللٛت التي حكملها ظميٗا.
ّو
ل٣ض خضر زال٦ ٝبحر بحن عوالن باعر وؾىؾىع في مؿإلت "ٖلم الٗالماث" ٞاألو ٫يجٗله يىدضع مً ٖلم اللٛت( ٖلم
ّو
ّو
ّو
ّو
اللٛت َى ألانل في هٓغٍ) ،بيىما يجٗله الشاوي خاويا لٗلم اللٛت( ٖلم اللٛت َى الجؼء في هٓغٍ)ٞ ،ؿىؾىع ي٣ىٖ«:٫لم اللٛت َى
ّو
ظؼء مً ٖلم ؤلاقا اث الٗام»* ،في خحن يظَب بٌٗ الباخشحن بلى ّو
الىٓغ في اللٛت مً ظاهبحن :الجاهب الؿيمياجي(ؤلاقاعر)
ع
ّو
ّو
ّو
والجاهب الضاللي ،وباٖخباع َظيً الجاهبحن اخخلذ اللٛت م٩اهت ؤعقى م٣اعهت باألهٓمت ألازغي ٚحر اللٛىيت التي ال جاصر وْيٟتها بال
ّو
ّو
ألهه ال يمٞ ً٨هم ؤر عمؼ مً الغمىػ صون
مً الجاهب ؤلاقاعر  ،ِ٣ٞبيىما الىنى ٫بلى الجاهب الضاللي يخُلب الخإويل بلى اللٛت،
جغظمت مًمىهه لٛت .يغج٨ؼ الجاهب ؤلاقاعر ٖلى الٓىاَغ الك٩ليت اإلاىظىصة في البييت ،بيىما ي٣ىم الجاهب الضاللي ٖلى مسخل٠
الضالالث التي يم ً٨ؤن جهىٚها َظٍ البييت ،ول ً٨الاؾخٗاهت بهظيً الجاهبحن يدى ٫صون الىنى ٫بلى مٟهىم الخىانل الخام
والكامل ،طلّ ٪و
ؤن الٗمليت الخىانليت حؿخضعي لىجاخها ٖىانغ مً َبيٗت مسخلٟت( وَى ما جٟغيه الٓغو ٝالخاعظيت مً
جإويل وؾيا .)١ومً َظا اإلاىُلّ ٤و
جإؾؿذ هٓغياث:
ّو
 الىٓغياث ألاولى :اَخمذ بالجاهب ؤلاقاعر والجاهب الضاللي مخالخمحن ،وهي هٓغياث ق٩ليت تهخم بما يضعى باللٛاثّو
الُبيٗيت Les Langues Naturellesوهي اللٛاث التي يم ً٨ونٟها صون عبُها بالىْيٟت الخىانليت ،ومٗالجتها جخم ٖلى مؿخىي
التر٦يب والضاللت.
ّو
 الىٓغياث الشاهيت :هي التي جإؾؿذ ٖلى بزغَا الخضاوليت ،وج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ الىْيٟت ،وؤن بييت اللٛاث الُبيٗيت ال جخدضصّو ّو
ّو
بن اللٛاث الُبيٗيت بيياث جدضص زهاثهها-ظؼثيا ٖلى ألا٢لْ -غوٝ
زهاثهها بال مً زال ٫اؾخٗمالها ،ي٣ى ٫ؤخمض اإلاخى٧ل«:
اؾخٗمالها في بَاع وْيٟتها ألاؾاؾيت ،وْيٟت الخىانل» وبهظٍ الغئيت ّو
ج٣ضم اإلاؿاوليت للٓغو ٝالاؾخٗماليت لخدضيض مك٩ل
البييت اللٛىيت خيض جخالءم ٧ل بييت لٓغو ٝاؾخٗمالها ،وَى ما ّو
ججؿض ٖىض الٗغب في م٣ىلتّ «:و
ل٩ل م٣ام م٣ا ، »٫وبطا ؤم٨ىىا
اٖخباع َظٍ ال٨ٟغة الٗغبيت مً بحن مىُل٣اث ّو
الخ٨ٟحر الخضاولي الخضيض ،يىظض بلى ظاهب طل ٪مهاصع ؤزغي مً ٞلؿٟت ومىُ٤
ّو
ولؿاهياث ق٩لذ مىب٘ الخُاب وبغئيت خضازيت.
ّو
ّو
بن الٗىصة بلى اإلاىب٘ الٟلؿٟي للخضاوليت َى ٖىصة بلى ٞلؿٟت اللٛت بؼٖامت ٧ل مً ٞجيكخايً ( مال٦ ٠خاب الٟلؿٟت
ّو
ّو
اللٛىيت) الظر ٢ضم ٞلؿٟخه خى ٫اللٛت الٗاصيت ،م٣ابل ٧ل مً ٞغيج  Fregeوعوؾلٞ( Russelالؾٟت وٖلماء عيايياث) الظيً
َ
اَخما بالٟلؿٟت الخدليليت ،و٧اهذ مهضعا خخميا للٟلؿٟت ألاوؾخيىيت التي جىاوٞ ٫حها الٓىاَغ الخضاوليت مشل :ألاٗٞا ٫ال٨الميت،
ّو
ّو
الاؾخلؼام الخىاعر ،وؤلاخالتٞ ...ما ّو
يمحز َاالء الٟالؾٟت هي هٓغتهم اإلاسخلٟت بلى اللٛت٣ٞ ،ض ججاوػوا بٟلؿٟتهم اإلاك٩لت اللٛىيت
ّو
ّو
ّو
وججؿض
التي جدهغَا في خضوص البييت ،بلى مك٩لت اللٛت في خالت اؾخٗما ٫مً خيض ونٟها ؤصاة للخىانل الاظخماعي واللٛىر،

*ونقصد بذلك علم العالمات.

 أمحد ادلتوكل ،الوظائف التداولية يف اللغة العربية ،منشورات اجلمعية ادلغربية للتأليف والَبمجة والنشر ،دار الثقافة ،الدار البيضاء٘ ،ٜٔٛص.ٕٓٛ -أبو اذلالل العسكري ،كتاب الصناعتْب ،طٕ ٙ ،بقيق علي زلمد البجاوي وزلمد أبو الفضل إبراىيم ،دار الفكر العريب ،صٖٖ.

P. Blanchet, La pragmatique d’Austin à Goffman, Edition Bertrand Lacoste, Paris 1995, p14-15.-
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اللٛت في ق٩ل لٗبت يٗجي اخخ٩امها بلى ٢ىاٖض مًبىَت ،وفي َظا الهضص يم ً٨ؤلاخالت بلى ٞجيكخايً* ،الظر اؾدبض ٫مٟهىم
ّو
الخىانل بمٟهىم الخٗبحرّ .و
بن الخٗبحر يٟضخي بلى الخإزحر في آلازغ واللٛت مغجبُت ؤقض الاعجباٍ باإلاىا ٠٢الخىانليت اإلادؿىؾت.
 "1921وؤنبذ بظل ٪مً
ل٣ض ؤوضر ٞجيكخايً مٟهىم لٗبت اللٛت في ٦خابه اإلاىؾىم " :بدض في الٟلؿٟت واإلاىُ ٤ؾىت
لل ّو ٚت ،وبمٗجى آزغ ّو
ع٧اثؼ الخضاوليت خضيشا ،وجإويل ال٨الم ال يخد ٤٣بال باإلاماعؾت الٟٗليت ّو
ٞةن ألالٟاّ التي هىُ ٤بها جغجبِ
ؤقض الاعجباٍ بمسخل ٠ؤق٩ا ٫الخياة ومىاٟ٢ها ،وما حؿمذ به اإلاىايٗاث الاظخماٖيت في خضوص الٟهم وؤلاٞهام  ،وما جٟغيه
اإلاهالر التي ههبى بلحها مً جىٓيماث .ؤما ؤوؾخحن ٣ٞ J.L.Austinض ٢يل ٖىه ال٨شحر مً ال٨الم الؾيما ٦خابه اإلاىؾىم٦ ":ي ٠هىجؼ
ّو
ؤٗٞاال باأللٟاّ" ٞهى الظر وي٘ حٗاصال بحن بييت ال٨ٟغ وبييت اللٛت ختى ؤنبدا قيئا واخضا في هٓغٍ ،ومٗاعيخه إلابضؤ الهض١
ّو
والخُإ الظر يد٨م الجملت ٖمىما ٖىض اإلاىاَ٣ت ،وبظل ٪ي٩ىن مً ألاواثل الظيً اهخبهىا بلى صاللت الجملت في اللٛت الٗاصيتٞ ،هىال
ّو
يدهغ وْيٟتها في ؤلازباع  ،ِ٣ٞبهما يٟضخي بلى صالالث ؤزغي جٟهم مً الؿيا ،١والٗغب ألاواثل ٖبروا ًٖ َظٍ ال٨ٟغة في
ّو
بال ؤن ؤوؾخحن  Austinؾىي بحن " ال٣ى ٫والٟٗل"  ،بٗض ؤن اهُل ٤مً مبضؤ ّو
الخًاص زم
خضيثهم اإلاؿهب ًٖ الخبر وؤلاوكاء،
التراص ٝاليؿبي .وال يسخل ٠بىعؽ  ،J.S.Peirceفي ألاؾـ الٟلؿٟيت التي اٖخمضَا مً خيض صعاؾخه للٗالمت التي ؤنبدذ جخجاوػ
ّو
ّو
اللٛت بٓغو ٝالخىانل .ل٣ض ّومحز بىعؽ بحن الخٗبحر ّو
بٗضٍ همُا ،وبحن ما ي٣ابله في ؤزىاء الاؾخٗما،٫
مجالها اللٛىر ،ججاوػ يغبِ
وبهظا ٞهى ّو
يمحز بحن ما َى صاللي وما َى جضاوليٞ ،الضاللت يٗخبرَا صعاؾت للماوالث ،والخضاوليت في هٓغٍ تهخم بهظٍ ّو
اإلااوالث ولً٨
مً خيض آزاعَا وب٣اياَاّ .وؤما قاع ٫مىعيـ٣ٞ Ch.Morrisض ظٗل الخضاوليت ظؼءا مً الؿيمياثيت ،وبظل ٪جخدضص الٗالمت مً
ّو
خيض ٖال٢تها بمؿخسضمحها ،وهي ٨ٞغة ججٗل الٗالمت جخجاوػ اإلاجا ٫اللؿاوي بلى اإلاجا ٫الؿيمياجي .ومً ؤَضا ٝقاع ٫مىعيـ
ّو
الٗلميت حٗميم هٓغيت الٗالماث لدكمل الٗلىم الٟحزياثيت وؤلاوؿاهيت ٖلى ّو
ُّج
ٞيهغ بلى ظاهب صعاؾت
خض ؾىاء ،ؤما صعاؾت اللٛت
بييتها الك٩ليت ٖلى صعاؾت َظٍ البييت في ٖال٢تها باإلاىيىٖاث اإلاخضاولت ،وباألشخام اإلاؿخٗملحن لها ،وَى ألامغ الظر صاٖ ٘ٞىه
ّو
٧اع ٫بىَلغ  K.Buhlerفي َغخه الٟلؿٟي ،بط ال يغٚب في الى٢ىٖ ٝىض البييت الىٓاميت للٛت صون الاَخمام بجاهبها ؤلابالغيٟٞ ،ي
ّو
هٓغٍ جدخمل الٗالمت اللٛىيت زالزت وْاث:٠
 الىْيٟت الخمشيليت :مغجبُت باألخضار والى٢اج٘ ال٨الميت. الىْيٟت الخٗبحريت :مغجبُت باإلاغؾل. -الىْيٟت الىضاثيت :مغجبُت باإلاغؾل بليه.

ّو
ل٣ض حٗضصث ظهىص الٟالؾٟت بٗض ؤوؾخحن ،وجمشلذ في ما ٢ضمه ؾىع J. Searle٫الظر ؤٖاص الىٓغ في جهيي ٠ألاٗٞا٫
ال٨الميت ،بلى ظاهب ٖضص مً اإلاىاَ٣ت ؤمشا ٫ظغايـٞ ،غيج٦ ،غهاب ،ظىعصن ،وال٧ىّ ...ٝو
٩ٞل َغوخاتهم جٟضخي بلى مٛؼي ؤؾاؽ
ّو
ّو
زم ّو
اللٛت ؤلاوؿاهيت ٞلؿٟيا وٖلمياّ ،و
بن الىنى ٫بلى ٦يىىهتها وظىَغَا يؿخضعي ؤلاإلاام بٗىانغ زٟيت ماولت
خيض يم ً٨م٣اعبت
ّو
ّو
قمىليت الخلٟيت اإلاٗغٞيت /اإلاىؾىٖيت لٟهم ال٣ى ٫وما وعاء ال٣ى،٫
جخُلب الظ٧اء والُٟىت والدؿلر بمٗاع ٝمسخلٟت بمٗجى
*يع ّد فجنشتاين من الفالسفة األوائل الذين نظروا إىل اللّغة يف حال استعمال ،فقد كانت أعمالو مؤسسة منذ البداية على الفلسفة وادلنط ق ،وانتهت يف ٜٔٔٛ
بآراء حول ٛبثيلية للّغة عمال بثنائية الصحة واخلطأ يف ادللفوظات.
ٔ -اجلاحظ ،البيان والتبيْبٙ ،بقيق عبد السالم ىارون ،ط٘ ،مكتبة اخلاصلي ،جٔ  ،الكويت ٘ ،ٜٔٛص.ٚٙ
- J.L.Austin,Quand dire c’est faire, Traduction Française ; Gilles Lane, Edition du Seuil, Paris 1970,
p129.
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ّو
وججؿيضا لهظٍ ال٨ٟغة ٢ام جياع ما بٗض البييىيحن بالبدض في خ٣ي٣ت اإلاٗجى وطل ٪في مسخل ٠ألاهٓمت ال٨ٟغيت واللٛىيت وألاصبيت
والٟلؿٟيت ،وَى الخهىع الظر ّوؤصي بلى بزاعة ً٢ايا ظىَغيت مغجبُت بالىو ألاصبي والىو الضيجي والىو الٟلؿٟيٞ .ؿىاء حٗل٤
ّو
ألامغ بالٟلؿٟت ؤو بالضيً ؤو باألصبٞ ،ةن ّو
الخهىع الخضاولي الخضيض ظٗل الباخشحن ييخ٣لىن في جدليلهم اللٛىر مً ال٩لمت بلى
زم بلى الىو .ؤنبذ الىو وبالٗىايت بٓغوٞه اإلا٣اميت مىيىٖا ّوللؿاهياثٞ ،الجملت لم حٗض ّو
الجملت ّو
تهم الباخشحن ب٣ضع ما تهمهم
مخخاليت مً الجمل اإلاىٛل٣ت ،ألامغ الظر ؤٞضخى بلى ما يضعى بلؿاهياث الىو  ،Linguistique textuelleي٣ىٞ ٫ان صي«:٪ويغي ٖلم
ّو
الىو ؤن مهمخه هي ؤن يه ٠الجىاهب اإلاسخلٟت ألق٩ا ٫الاؾخٗما ٫اللٛىر وؤق٩ا ٫الاجهاٞ ، »...٫يبضو بطن اَخمام جياع الى٣ض
ّو
ّو
البييىر بالجاهب الخبليػي في اللٛت وقغوٍ بهجاػَا ،بلى ظاهب ما ج٣ضمه لؿاهياث الىو واللؿاهياث الىْيٟيت.
ّو
بن الخضاوليت التي هخدضر ٖجها اليىم هاَي ًٖ ٪اإلاغظٗيت الٟلؿٟيت جدخ٨م بلى ما ّو
٢ضمه الك٨الهيىن الغوؽ ببدثهم في
الىْيٟت ؤلاوكاثيت ،وما ّو
٢ضمخه اإلاضعؾت اليؿ٣يت التي اَخمذ بالىْيٟتٞ ،لم حٗض الجملت ٧لماث ب٣ضع ما هي ٗٞل لٛىر ومى٠٢
ّو
ّو
ّو
ّو
اللؿاهيىن ّو
بػاء وا ٘٢مٗحن .وباإلاٟهىم الجضيض للىْيٟت لم يٗض اإلادللىن
يدضصون بييت اللٛت مً زال ٫الخىانل ،وبهما ْغوٝ
ّو
ّو ّو
ّو
الكغوٍ الخضاوليت هي التي ّو
الخىانل هي التي ّو
جدضص الخهاثو التر٦يليت والهغٞيت .وبهظا اإلابضؤ يمً٨
جدضص بييت اللٛت ،ألن
ّو
اللٛاث الُبيٗيت اإلاسخلٟت ؤهماَها ،وصعاؾت الجمل للىلىط بلى ٢ىالبها و٣ٞا إلاا ّو
يجؿضَا مً ّو
ٖملياث طَىيت لضي
عنض زهاثو
اإلاساَب ،وبهظا يم ً٨الخضيض ًٖ جىٓحر زُابي قامل ،والىنى ٫بلى زهاثو الخُاب الُبيعي مهما ٧ان ق٩له وهمُه
ّو
وْغو ٝبهخاظه ٞ ،يم ً٨ال٣ىّ ٫و
ؤن الاَخمام بالخىانل Communicationوالاؾخٗما ٫الخ٣ي٣ي للٛت يك٩ل الخلٟيت الش٣اٞيت
ّو
ّو
اإلادضص الغثيسخي لبييت اللٛت التر٦يليت بلى ظاهب الٓغو ٝاإلا٣اميت التي
وال٨ٟغيت التي اعج٨ؼث ٖلحها الخضاوليتٞ ،االؾخٗماَ ٫ى
ّو
ّو
جٟغى هٟؿها ال مدالت .وبطا ٧اهذ للخضاوليت ؤَضا ٝجد٣٣ها مخجاوػة الخياع الؿىؾىعرٞ ،ةن الخياع ألاوؾديجي الظر وكِ بٗض
ّو
ؾىؾىع بٗضص مً الؿىىاث ظٗل اللؿاهياث الخضاوليت ّوجخسظ جهىعاث مخٗضصة ،وؾمذ للباخشحن بالخضيض ًٖ اإلايخا-جضاوليت* La
ّو
 Méta Pragmatiqueالتي حكحر بلى جىْي ٠الخُاب باٖخباعٍ ٗٞال مغظٗيا يخمشل َضٞه في جدضيض ٖال٢ت الٗالماث ٞيما بيجها في
ّو
ؤزىاء الاؾخٗما ٫صون ٞهلها ًٖ الؿيا ١الظر وعصث ٞيهٞ ،مجا ٫الخضاوليت في اللؿاهياث الخضيشت ٚحر مدهىع خهغا جاما هٓغا
ّو
ّو
لخىىٕ اإلاكاعب وحٗضص اإلاجاالث٣ٞ ،ض جبلىعث في ق٩ل جهىعاث مجها ّو
وجهىع ٞغاوؿىاػ
وجهىع َاوؿىن،
جهىع ظىن ؾغٞىوي،
ؤعميى٩ى.
ّو
التي اهُل٣ذ ٞغاوؿىاػ ؤعميى٩ى  F.Armengautفي ٦خابها " اإلا٣اعبت الخضاوليت" مً الخميحز بحن جضاوليت اللٛاث الك٩ليت
ّو
ّو
اللٛاث الُبيٗيتّ ،و
ّو
الخىظه ال٩اهُي في اللٛت ،وهٓغا لٗال٢ت
وبن وكىء الخضاوليت ألاولى في هٓغَا يٗىص بلى
(الهىعيت) ،وجضاوليت
ّو
ّو
َظٍ الخضاوليت بخدليل ٞالؾٟت اللٛت الٗاصيت ؤمشاَ ٫اوؿىن وؾخلىا٦غ ٖ ،الجذ ٖال٢ت الخل ٟٔبملٟىْه ،وٖال٢اث الجمل
ّو
الخىظه بلى جدليالث
بؿيا٢اث اؾخٗمالها ،وَى ما قهضهاٍ ٖىض ٞجيكخايً وقتراوؾً وٚحرَما  ،وحٗغيذ الجمل في َظا
واَخماماث واؾٗت ،ونلذ بلى مداولت ال٨ك ًٖ ٠خضوؽ اإلاخساَبحن ،و٦ظا اٖخ٣اصاتهم ،وما يدكاع٧ىن ٞيه مً ميىالث
 فان ديك :علم النص ،مدخل متداخل االختصاصات ،ترمجة وتعليق :سعيد حسْب ٕبّبي ،طٔ ،دار القاىرة للكتاب ،القاىرة ٕٔٓٓ ،صٔٔ. أمحد ادلتوكل :قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية ،بنية اخلطاب من اجلملة إىل النص ،ط ،دار اآلمان للنشر والتوزيع ،الرباط ٕٔٓٓ ،ص .ٕٚٙ صيغة توسع الصيغة اللسانية ادلعروفة بادليتا-لغوية  ،Méta Linguistiqueوتقوم بإثرائها.
ٖ -فرانسواز أرمينكو :ادلقاربة التداولية ،ترمجة سعيد علوش ،مركز اإلمناء القومي ،الرباط ،ادلغرب ،ٜٔٛٙصٔٔ.ٕٔ-
ٗ -زلمود فهمي زيدان :يف فلسفة اللغة ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بّبوت ٘ ،ٜٔٛص ٔ..ٕٙ-ٙ
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ّو
ّو
ّو
وجهىعاث .بيىما اَخمذ جضاوليت اللٛاث الٗاصيت بالبدىر التي ؤولذ الٗىايت للهٟت الخٗبحريت في اللٛت مما يغبُها بالىا٘٢
وبالىظىص ،بط ال يم ً٨الىٓغ بلحها بال مً زال٧ ٫ىجها ؤصاة للخٗبحر ًٖ اإلاك٨الث الٟلؿٟيت والاظخماٖيت .وبلى ظاهب جضاوليت
ّو
ّو
واللٛاث الك٩ليت ،هجض ٖىض ؤعميى٩ى ما ٖغ ٝبخضاوليت ّو
الخل .ٟٔالخل ٟٔالظر ّو
ٖض نىاٖت وجبلىع في ٨ٞغة ؤلٗاب
اللٛاث الُبيٗيت
ّو
اللٛت لٟجيكخايً ،ومٟهىم ؤٗٞا ٫ال٨الم ٖىض ؤوؾخحن وؾىع ،٫وجضاوليت اإلالٟىّ  La Pragmatique de l’énoncéالظر ّو
البض ؤن
ي٩ىن لك٩له صاللت مغجبُت بالكب٨ت الؿيا٢يت التي ّو
جخٟ٨ل بدب٨ه .في خحن هجض جهىع َاوؿىن ،الظر ليـ بال ججؿيضا
ّو
لالمخضاصاث التي ٖغٞتها الخضاوليت٣ٞ ،ض َضَ ٝظا الباخض في ّو
جهىعٍ بلى جىخيض ؤظؼاء الخضاوليت مؿخٗيىا بالؿيا ١وما يمشله مً
ّو
حٗ٣ضاث مً ٢ؿم بلى ٢ؿم آزغٞ ،الخضاوليت ٖىضٍ صعظاث ؤنبدذ مكهىعة في الضعاؾاث الخضيشت .بن جد ٤٣اللٛت في هٓغ
سجل مً ألاصلت ،زم ّو
َاوؿىن يغج٨ؼ ٖلى زالزت ؤهماٍ ،مً خيض هي ّو
ٖضَا هٓاما ،وفي ألازحر اٖخباعَا وكاَا ،وجهبذ في َظٍ
الخا ٫مً اَخماماث لؿاهياث ّو
الخلٞ ،ٟٔالخضاوليت عبُذ مٗاإلاها باإلاجا ٫الٟلؿٟي الظر ٢ام بخُىيغَا بةُٖائها مٟاَيم ظضيضة،
ووكإث ٖلى بزغ طل ٪جضاولياث ّو
مخٗضصة مً:
 الخضاوليت وٞلؿٟت الٟٗل م٘ ؤبىؾديل Apostel الخضاوليت الٗ٣الهيت م٘ ٧اقحر .Kacher الخضاوليت الاؾخحراجيجيت م٘ َاعمان Hermann الخضاوليت الٗاإلايت م٘ َابغماؽ Abermas الخضاوليت الخىاعيت م٘ ٞغوؿيـ ظا.٥ّو
وفي اإلاجا ٫اللؿاوي وكهض لٓهىع جضاولياث:
ّو
 الحساولُة ألاكلُة :الخضاوليت في َظا ؤلاَاع ال ج٨مل ٖلم الضاللت ،وبهما جىدضع مىه.جإؾؿذ ٖلى ؤؾاؽ لؿاوي ومخضازلت م٘ ّو
 الحساولُة املسمجة :هجضَا ٖىض اوؿ٩ىمبر وصي٨غوّ ،والخل. ٟٔ
ّو
جسخو ّو
ّو
بالىٓام اللؿاوي.
 الحساولُة املعطؿُة  : P. cognitiveوكإث ٖلى ؤؾاؽ مغ٦ؼر للخ٨ٟحر ،والجخإنل ظظوع الخضاوليت ٖىض ظىن ؾغٞىوي  J.Cervoniمً زال ٫وظهت هٓغ ؤوؾىالض صي٨غو ناخب ٦خاب ،Dire et ne pas dire
ّو
ّو
ٞهى يسال ٠صر ؾىؾىع في هٓغجه بلى اللٛتٞ ،هي ٖىضٍ مجمىٖت مً الاجٟا٢اث التي حؿمذ بالٟٗل اإلاخباص ٫بحن ألاٞغاص
اإلاخساَبحن مما يٟضخي بلى ٞغى ؤهٟؿهم ،وجباص ٫ألاصواع ال٨الميت .بيىما وظهت هٓغ ؤالن بغوهضوهغٞ ،A.Berrendonnerمسالٟت
لىٓغة ؤوؾخحن ٞيما يخٗل ٤ب٨ٟغة "اللىٌ ٌعجي الـعل" ،بط باليؿبت بليه ال٣ى ٫ال ياصر بلى ّو
ؤر ٗٞل ،وؤلاهجاػ َى ٖضم ؤلاهجاػ
ّو
خيض حؿخسضم ألا٢ىا ٫ؤلاهجاػيت إلخال ٫ال٨الم مدل الٟٗل اإلااصر٣ٞ ،ى " :٫ؤعلً عً اؿححاح الجلؼة" ليؿذ بال اؾدبضالا
خض ّو
َىع بغوهضوهغ ؤ٩ٞاعٍ في َظا الؿيا ١بلى ّو
لخغ٦ت الجلىؽ والاهُال ١في الٗمل بهٟت ٦الميت مٗاصلت لخل ٪الخغ٦ت٣ٞ...ض ّو
ٖض
ال٨الم ه٣يٌ الٗمل ؤو الٟٗل ،بيىما الٟٗل الىخيض الظر صاٖ ٘ٞىه ٞيخمشل في الخغ٧اث الهىجيت التي جغاّ ٤ٞو
الخلّ .ٟٔو
ومما يبضو،
ّو
ّو
ٞةن َغوخاث بٌٗ اللؿاهيحن ظٗلذ الخضاوليت ٚحر ميسجمت ومخ٩املت في هٓغيت واخضة ،وحٗاملذ مٗها ٖلى ؤؾاؽ ّوؤجها
1

- J.Moeshler, A.Reboul, Dictionnaire Encyclopédique de Pragmatique, Edition du Seuil, Paris1994,
p79.
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ّو
مجمىٖت مً الىٓغياث جىُل ٤مً مبضؤ اؾخٗما ٫اللٛت وٖال٢تها بمؿخٗملحها٨ٞ ،كٟذ ًٖ مباخض مخٗضصة جبلىعث ٖلى ق٩ل
هٓغياث :هٓغيت الخُاب ،هٓغيت الؿيا ،١هٓغيت ا٫جٟاٖل ،هٓغيت الدجاط ،هٓغيت ّو
الخل ،ٟٔهٓغيت ألاٗٞا ٫ال٨الميت ...وؤزظ
الؿيا ١بٗحن الاٖخباع يٗجي ب٢امت الخضاوليت ّو
الهلت بما ظاوعَا مً الٗلىم مً لؿاهياث ،ولؿاهياث هٟؿيت ،ولؿاهياث اظخماٖيت،
ّو
ولؿاهياث حٗليميت ،وهدى وْيٟي...ومً ؤؾـ الخضاوليت بٖاصة الاٖخباع لل٨الم الظر ٧ان مبٗضا في الضعاؾت اللؿاهيت ٖىض
ؾىؾىع٣ٞ .ض ؤبٗض ال٨الم ما٢خا هٓغا ّو
وجىىٖه ّو
لخٗضصٍ ّو
وجلىهه ،بلى ظاهب ٖضم وظىص ٖلم ي٣بل ٖليه بالضعاؾت واإلاالخٓت ،وبمٗجى
ّو
آزغ جغ ٥ال٨الم ظاهبا بلى خحن بيجاص ؤلاظغاءاث اإلاىهجيت التي جم ً٨مً صعاؾخه هٓغا لٗضم احؿامه بالىخضة والاوسجام.
ّو
ّو
ّو
باإلاخ٩لم وهىاياٍ وؾياّ ١و
جلٟٓه،
ل٣ض اَخمذ اللؿاهياث البييىيت بؼٖامت ؾىؾىع بضعاؾت اللٛت باٖخباعٍ هٓاما صون الاَخمام
ّو ّو ّو
ّو
بال ّوؤهىا ال يم ً٨ؤن هدهغ الخضاوليت في لؿاهياث ال٨المٞ ،هظا ألامغ ّو
ؤن اللٛت
يًي ٤مً خضوصَا ويىا ٌ٢ما ط٦غهاٍ ؾاب٣ا ،زم
ّو
وال٨الم مخالػمانّ ،و
ألن اللٛت ال جخد ٤٣بال ٖلى مؿخىي ال٨الم وجهُب ٜبسهاثو الصخو الظر ياصحهاٞ ،ليـ ال٨الم
ّو
ّو
الؿىؾىعر بال مٓهغا مً مٓاَغ جد٣ي ٤اللٛت في الىا ،٘٢ي٣ى ٫زليٟت بىظاصر ...«:وصعاؾخه ( ي٣هض بظل ٪ال٨الم) هي صعاؾت
ّو
الىا ٘٢الٟٗلي ّوللٛت ،والخضازل واضر بيجهما ،مما يٟغى الخاظت بلى ص اؾت مخ٩املت ،ؤن ّو
وٗخض بىٓام اللٛت صون بلٛاء الخهاثو
ع
ّو
الٟغصيت والخميحزيت التي جُبٗه ؤزىاء ألاصاء »...ول ً٨ب٢غاع ؾىؾىع بخالػم اللٛت وال٨الم ال يٗجي جالػم الضعاؾت ؤيًاٞ ،الضاعؽ
ّوللٛت ي٩ىن بهضص ص اؾت ّو
الىٓام وقغح قغوَه و٢ىاهيىهٞ ،الضعاؾت ج٩ىن لؿاهيت مدًت ،بيىما الضاعؽ لل٨الم يم ً٨ؤن يدبجى
ع
ّو
الضعاؾت الخضاوليت باٖخباع ؤجها جضعؽ اؾخٗما ٫اللٛت الظر يتر ٥ؤماعاث في الخىانل.
ّو
ّو
بن الخإمل ّو
ألاو ٫في اللؿاهياث والخضاوليت يبرػ بق٩اليت الٟهل بيجهما ،باٖخباع الخضاوليت مٓهغا مً مٓاَغ اللؿاهياث،
ّو
ّو
اللؿاهياث الىٟؿيت والاظخماٖيت ،بال ّو
٩ٞل هٓغيت مً ّو
ؤن
الىٓغياث اللؿاهيت جخُلب البٗض الخضاولي ،و٦ظا الاؾخٗاهت بمُٗياث
ّو
ؤٚلب الباخشحن يٗترٞىن بخىاظض الخضاوليت زاعط الىٓغيت اللؿاهيت ٖمال بخٟغ٢ت حكىمؿ٩ي بحن ال٣ضعة وؤلاهجاػ.جٟغ٢ت لها م٣امها
ا٫عثيسخي في الضعاؾاث الخضيشتٞ ،االهجاػ الظر ؤعاصٍ حكىمؿ٩ي ليـ بال مماعؾت اللٛت في بَاع الخل ٤وؤلابضإ و ٤ٞما يمليه
اإلا٣ام ،في خحن اه٨مكذ ال٣ضعة في جمشيل الغنيض اللٛىر الشابذ وال٩اثً في ؤطَان ظماٖت مٗيىت ،وهي الخضوص التي جىٟ٢ذ
ٖىضَا اللؿاهياث ٖىضما زايذ بق٩اليت ص اؾت اللٛت في طاتها ومً ؤظل طاتهاّ .و
بن مهمت اللؿاهياث جىدهغ في صعاؾت َغاث٤
ع
الخىٓيم بحن مجمىٕ ألانىاث ومجمىٕ اإلاٗاوي ،في خحن جخجاوػ الخضاوليت بق٩اليت الك٩ل واإلاٗجى لُغح ً٢ايا ؤزغي مً ٢بيل:
الخًمحن ،الدجاط ،الاؾخضال ،٫الاٞتراى....و٧ل خالت مً َظٍ الخاالث جسً٘ لكغوٍ وم٣خًياث ّو
جبرع مالءمت ق٩لها إلاٗىاَا،
ّو
اإلاخ٩لم والؿام٘ ،وإلاا ّو
يخمحز به ٧ل مجهما مً ُٞىت وط٧اء ّو
و٢ىة طا٦غة ومؼاط
وبطا ٧اهذ صعاؾت اإلالٟىّ جىلي الٗىايت لصخهيت
ّو
مٗحن ،وهي ٖىامل لها جإزحر ٦بحر في جإصيت ألاٞغاص ل٨المهم ،وطل ٪يٗجي الاؾخٗاهت بم٣ىالث اللؿاهياث الىٟؿيت ومُٗياتهاّ .وؤما
ّو
ٞاإلا٩ىن الاظخماعي ٧ان مغٞىيا في اإلاضعؾت
هٓحرتها( اللؿاهياث الاظخماٖيت)ٞ ،خخ٣اؾم م٘ الخضاوليت ألاؾاؽ الظر جبيخه،
البييىيت ٖمىما ٞ ،يكإتها ٧اهذ ّوعصة ٗٞل في ألاؾاؽ ،والاقترا ٥اإلابضجي للمجالحن يٗجي في خ٣ي٣ت ألامغ جضازلهما ،مً خيض
مداوالتهما ببغاػ ؤزغ الٗال٢اث الاظخماٖيت بحن اإلاكاع٦حن في الخُاب ،بياٞت بلى مُٗياث ال ج٣ل ؤَميت ٦ـ :ظيؿهم ،مغاجبهم
الش٣اٞيت والاظخماٖيت ،ميىالتهم...

 -خليفة بوجادي  :يف اللسانيات التداولية مع زلاولة تأصيلية يف الدرس العريب القدمي ،طٔ ،دار احلكمة للنشر والتوزيع ،اجلزائر  ،ٕٜٓٓصٖٕٔ.ٕٔٗ-
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ّو
ّو
بن الخضاوليت خؿب ما َى مخضاو ٫وزي٣ت الهلت بالٗلىم ألازغي ،بط جىضخذ ٖال٢ت ألازظ والُٗاء(الخإزحر والخإزغ) ،في
خحن ٧ان الخُاب ٦مهُلر ؤقغها بليه ؤ٦ثر مً ّو
مغة ،مدل اَخمام ػيليج َاعيـ Z.Harrisالظر حٗغى بليه ألو ٫مغة مً زال٫
* ّو
بال ّوؤهه م٘ بضايت الؿخيىاث جٓهغ ّو
ٖضة
 ،1952ؤقاع ٞيه بلى امخضاص ؤلاظغاءاث الخىػيٗيت لبٌٗ وخضاث الجملت ،
م٣ا٦ ٫خبه في
ّو
مداوالث حصج٘ ٖلى الخ٨ٟحر في زهىنياث الىو ألاصبي( وه٣هض بظل٧ ٪ل ما َى هثر وقٗغ) ،وطل ٪م٘ َايمـ و٢امبرػ Hymes
،)1967
 ،1964بلى ظاهب الخدليل الخىاعر ل٣اعٞى٩ل(Garfinkel
 ،et Gumperzمً زالٖ ٫ملها اإلاىؾىم بـ " ؤزىىٚغاٞيا الخىانل" في
ّو
ّو
ّو
الخُىعاث الخانلت في الاججاٍ الخضاولي الخضيض وهٓغياث الخل ،ٟٔوفي َظا الهضص يم ً٨ؤلاقاعة بلى ظهىص ٧ل مً ميكا٫
و٧ل
ّو
ٞى٧ى M. Foucaultفي صعاؾت ألاق٩ا ٫الخلٟٓيت ،وظهىص ميساثيل بازخحن في صعاؾت ؤهىإ الخُاب والبٗض الخىاعر لٗمليت
الخساَب  .وبن وظض الخُاب ؤؾؿه (اإلاخٖ ٤ٟلحها) في الضعؽ اللؿاوي ،طل ٪مً خيض اٖخباعٍ ٦الما باإلاٟهىم الؿىؾىعرٞ ،ليـ
خا ٫الخضاوليت التي حٗاوي مً مك٩لت اإلاغظٗيتٞ ،هي التي جه ٠الظاجيت والٗال٢ت بحن الظواث اإلاجؿضة ًٖ َغي ٤ال٨الم( اإلاخ٩لم
واإلاخل٣ي)ٟٞ ،ى٧ى يغي في اإلالٟىّ مىا ٘٢مً الظاجيت ٚحر اإلاٟهىلت ًٖ م٣انض اإلاخ٩لمحن ،مشلما يً٘ اإلالٟىْاث يمً الكغوٍ
ّو ّو ّو
ّو
ؤن اللٛت الخُابيت وبهىعة ص٢ي٣ت جمخاػ
اإلااصيت وهمِ ْهىعَا ،وػماجهاٞ...مٟهىم الخُاب ال يمٞ ً٨هله ًٖ مٟهىم اللٛت بال
ّو
ّو
اللٛت  ،زم ّو
بن مغظٗيت ٧ل مً اللٛت والخُاب ال جىدهغ في الظاث ؤو في اإلااؾؿت،
بخل ٪الخهاثو التي جسخل ٠بها ًٖ مٟهىم
ّو
وبهما وظىصَا يىحي بمٗالم وزلٟياث مسخلٟتٞ ،مٟهىم الخُاب ٖىض َظا الٟيلؿى ٝال يخإؾـ ٖلى ؤنى ٫ؤلؿييت ؤو مىُ٣يت،
ّو
ولٖ ً٨لى ما صٖاٍ ٞى٧ى باإلاىُى٢اث التي حك٩ل مىٓىماث مىُى٢يت.
ّو
ّو
ل٣ض اَخمذ الخضاوليت بالخإزحراث التي جدضثها بٌٗ الىؾاثِ الخىانليت( مشل ما جازغ به ال٨خابت ٖلى اإلاماعؾت اللٛىيت)،
ٞهى خضيض ًٖ آلازاع وألاماعاث التي يتر٦ها الخُاب في اإلالخ٣ى( الُغ ٝآلازغ) ،وبهظا يبضو ؤن اإلا٣اعبت الخضاوليت وم٣اعبت ميكا٫
ّو
ٞى٧ى ال جٗ٣ان في هٟـ اإلاؿخىي ،خيض ّو
بن الخضاوليت ّو
جدلل ٦يٟيت اؾخٗما ٫ؤلام٩اهاث اللٛىيت في اإلاماعؾاث ال٨الميت ختى جديل
ّو
ٖلى ؤقياءّ ،و
وحٗبر ًٖ م٣انض ،زم زلٖ ٤ال٢اث بحن الظواثّ .وؤما الخٟغيت اللٛىيت التي يبدض ٖجها ٞى٧ى تهض ٝبلى قغح ٦يٟيت
بهخاط اإلالٟىْاث جاعيسيا ،وجدضيض ألاقياء التي ج٣ىم بةبغاػَا ،واإلاىا ٘٢الظاجيت التي حُٛحها ،والدك٨يالث الخساَبيت التي جضزل
يمجها ،و٦إن الخضاوليت جخدضص في مؿخىي ؤنٛغ ( جٟؿحر اإلاماعؾت ال٨الميت باٖخباعَا خضزا) ،بيىما يخدضر ٞى٧ى ًٖ مجمىٖاث
ؤ٦بر بمٗجى ّو
لم اإلالٟىْاث في مجمىٖاث ٦بحرة ،وَىا جمتزط اإلاؿخىياث التي حك٩ل اإلايضان اإلاكتر ٥بحن اإلا٣اعبخحن ،بط يدا ٫بلى
ّو
ّو
بؿاَت اللٛت اليىميت ،وبخهاء ألاق٩ا ٫ألاصبيت .ل٣ض ع٦ؼث الخضاوليت بطن ٖلى الخٟاٖالث اليىميت ،في خحن ع٦ؼث الخٟغياث

* تعود الجذور األولى لتحميل الخطاب إلى التمييز الذي وضعو دي سوسور بين المغة والكالم ،ورغم اعتباره الكالم نشاطا فرديا ال

يمكن دراستو دراسة موضوعية دقيقة ،وأرجأه إلى حين إيجاد اإلجراءات الالزمة لتحميمو ،فقد أبعده من ال دراسة المسانية ولم ييممو
ثم إن تأثير الشكالنيين الروس أدى إلى تأسيس
إىماال مطمقا ،والدليل عمى ذلك حديثو عن لسانيات الكالم مقابل لسانيات المغة ّ .
جديد لمتحميل األدبي ،ومدرسة جنيف صمدت إلى غاية الخمسينات حيث ظير تيار ييتم بالكالم وتعارض الوظيفة التبميغية
لتستبدليا بالوظيفة التعبيرية المرتبطة بالظواىر االنفعالية التأثيرية ،الذاتية والفردية .
- D. Mainguenau, P.Charaudeau, Dictionnaire d’analyse du discours, Editions du seuil, Paris 2002,
P 41.
 عبد الواسع الحميري ،الخطاب والنص " المفيوم -العالقة -السمطة" ،ط  ،مجد المؤسسة الجامعية لمنشر والتوزيع ،بيروت1
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ّو
ّو
اللٛىيت ٖلى الىهىم اإلاٗغٞيت اإلاغجبُت بىهىم ؤزغي ،وَى ما يدبلىع في مٟهىم الخىام مً خيض جًمحن الٟٗل اللٛىر
والٗال٢اث الخُابيت في الىهىم اإلا٨خىبت .وبالخالي يخمٓهغ الخُاب ٖلى ٚغاع وظهت هٓغ ٞى٧ى ٦مجا ٫ؤو جسهو حهخم
ّو
َ
بضعاؾت اللٛت ٦يكاٍ مخجظع في ؾيا ١مٗحن ،والاؾخٗاهت بالىهىم ألازغي إلبغاػ الضاللت يٗض ؤيًا ؾيا٢ا ،وَىا جٓهغ ٚاياث
ّو
اللٛت التي ؾىّ ٝو
جدىىٕ مً اظخماٖيت ،وحٗبحريت ،ومغظٗيت ،واهٟٗاليت...بن الخضاوليت ٖالجذ الخُاب بةظغاءاث لم
اؾخٗما٫
ّو
ّو
ّو
ّو
ج ً٨مٗغوٞت في الضعؽ البىىر ،بال ؤهه مً الهٗب خضَا بدضوص واضخت٣ٞ ،ض وٗ٢ذ في مٟتر ١ألابدار الٟلؿٟيت واللؿاهيت،
وعٚم ٖضم الاؾخ٣غاع والشباث ،خاولذ الخضاوليت ؤلاظابت ًٖ ؤؾئلت لم جُغخها الضعاؾاث الؿاب٣ت مً ٢بل ،وَى ألامغ الظر
ّو
ّو
ّو
الخُىع والخىؾ٘ .وَى ما ظٗل ألاؾئلت اإلاُغوخت بٗض اإلاضعؾت البييىيت ججض
م٨جها مً ٞغى وظىصَا وم٨جها في آلان طاجه مً
اٖخباعاث ٦شحرة ٖىض ؤنىا ٝمً اإلا٨ٟغيً يم ً٨خهغَم في:
 املىاًلة -الـالػـة :ل٣ض ّوحكلض َاالء بالجملت الخىانليت ،وما يخٗل ٤بالجمل التي هىُ ٤بها يىميا وَى ما يضعى بـ"
ّو
اللٛاث الٗاصيت" ٦ما اَخمىا بمك٩لت خًىع ؤها ،وؤهذ...،في الخُاب ،ومً بحن َاالء هجض عوؾلٞ ،غيج ،و٦غهاب ،ومٗالجتهم
لئلق٩االث اإلاُغوخت ظٗلهم يخُغ٢ىن للبٗض الخضاولي للخُاب اليىمي ،ؤو ما يخٗل ٤بالضوع الظر ياصيه اإلاخ٩لمىن في ؾيا١
مدضص.
ّ
 ًبلة اللؼاهُحن والىـؼاهُحن :ؤمشا ٫بغإلاان وجدي٩ا ،بيحر بىعصيى ،ؤؾىالض صي٨غوٞ ،هاالء اَخمىا باآلزاع التي يتر٦هاالخُاب في اإلاخساَبحن ،والخضيض ًٖ آلازاع َى خضيض ًٖ ألاٗٞاٞ ،٫هىاٖ ٥ال٢ت بحن الجملت والضاللت.
ّ
ّو
 ؿالػـة اللؼة العازًة :يمشلها ٧ل مً ٞجيكخايً ،وقتراوؾً ،يجم٘ الباخشان بحن زالزت ٖىانغ ؤؾاؾيت للخُابوهي :الجملت والضاللت والاؾخٗما.٫
ّو
بن آعاء َاالء الباخشحن ظميٗا ٖلى ازخال ٝمكاعبهم وزلٟياتهم اإلاٗغٞيت جغمي بلى ؤلاإلاام بالخُاب ،وجدضيضٍ جدضيضا ص٢ي٣ا،
وَى ألامغ الظر لم يىجر ٞيه ٦شحرونٞ ،ل٣ض خضر الخباؽ في مٟهىم الخُاب ،بط لم يجض له الباخشىن ؤر مغاص ٝفي مٗٓم
ّو
اللٛاث ٧االهجلحزيت والجغماهيت( اللٛاث ٚحر الغوماهيت) ،والؿلب في ٖضم جدضيض اإلاٟهىم يٗىص خؿب بٌٗ الباخشحن بلى و٢ىٕ
ّو
اللٛت وال٨الم) ،وزاعط زىاثيت وٗىم حكىمؿ٩ي (ال٣ضعة والاهجاػ) ًٞال ًٖ طلّ ٪و
ٞةن ٧ل
الخُاب زاعط الشىاثيت الؿىؾىعيت (
مً ؾىؾىع ويامؿال ٝلم ّو
ي٣ضما جدضيضا ص٢ي٣ا وبظغاثيا للخُاب  ،وعبما هي خخميت بضحهيت ،هٓغا ل٩ىن ؾىؾىع لم يؿخدًغ
٧لمت "زُاب" ولى إلاغة في مدايغاجه.
ّو
ل٣ض ون ٠بصعا ٥الخُاب ٖلى ؤؾاؽ ّوؤهه الخض الٟانل بحن اللٛت وال٨الم ،وعبما ظاء الخُاب لى ٌ٣الشىاثياث بمىٓىع
َغمان باعر( جغظمت مدمض ؤؾيضاٍ) ؾىاء حٗل ٤ألامغ بصىاثيت اللٛت وال٨الم(ؾىؾىع) ؤو ال٣ضعة والاهجاػ(حكىمؿ٩ي) ؤو الخٗبحر
واإلادخىي(يمؿال .)ٝوالخضيض ًٖ خضوص الخُاب ٞيما يسو الىٓغيت اللؿاهيت والبييت الىدىيت خضيض ًٖ ٖضم جمً٨
الباخشحن مً بيجاصَا ،ؤو ٖلى ألا٢ل عؾمهاٞ ،ماعجيجي A. Martinetمً اإلاضعؾت الىْيٟيت بل ٜبه الاٖخ٣اص ّو
بإن الخُاب والجملت
ّو
مدؿاويان في م٩ىهاتهما وَظا صون الىٓغ بلى ما يم ً٨ؤن ج٣ضمه ٧ل مً اإلال٨ت اللٛىيت(باٖخباعَا ال٣ضعة الاظخماٖيت واإلاٗغٞيت ٖلى
ؤلاهخاط اللٛىر) ،والخإويل للخدضيض الابؿخمىلىجي للخُاب .ويبضو ّو
ؤن اللؿاهياث الىْيٟيت جىاؾذ الخٟغ٢ت ألاؾاؾيت التي
عزام :النص الغائب( تجميات التناص في الشعر العربي) ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق  ، 00ص. 8
 محمد ّ -ىرمان باري :الخطاب ،ترجمة محمد أسيداه ،في نوافذ

 ،ديسمبر  ، 005ص.88
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ويٗتها مضعؾت بغا ٙبحن ٖلم ألانىاث وٖلم ألانىاث الىْيٟي٣ٞ ،ض صعؾىا الجملت اهُال٢ا مً مٟهىم الخىانل ،وختى بن
وظضها في الٟهل الغاب٘ مً ٦خاب Elément De Linguistique Généraleألهضعر ماعجيجي جدليال للملٟىْاثٞ ،لم جىُل ٤مً جدضيض
ماَيت الخُاب وبهما مً اإلاٟهىم الخىانلي للٛت .زم ّو
ؤن ما يازظ ٖلى َظا الخىظه اللؿاوي َى صعاؾت اللٛت في مؿخىياتها الجؼثيت
الهىجيت والهغٞيت والىدىيت والضالليت ،مما ي٣ٟضَا َابٗها الخىانلي ،وَى ألامغ الظر اؾخضع٦خه اإلاضعؾت الؿيا٢يت-بؼٖامت
ٞحرر -التي صٖذ بلى ٖضم بٟٚا ٫البٗض الاظخماعي والىٟسخي والش٣افيٞ ،اللٛت في هٓغَا ْاَغة ؾيمياثيت واظخماٖيت.
بن الىٓغة الٟاخهت في الىٓغياث اللؿاهيت جا٦ض ٖضم جُل٘ بًٗها بلى مهُلر "الخُاب" ول ً٨اإلاىخى الىْيٟي الظر
٦كٟىا ٖىه م٘ ؾىؾىع  F.Dessaussureوؤهضعر ماعجيجي وٞحرر. Firthؾمذ بةوكاء ٖلم يضعى بالىدى الىْيٟي الظر يىٓغ بلى
اللؿاهياث مً خيض هي ون ٠لل٣ضعة الخىانليت لضي اإلاخ٩لم واإلاؿخم٘ ،ويخدضص ٖىض ؾيمىن صي ٪ب٣ىلهٖ«:لى الىدى الىْيٟي
ؤن يؿخ٨ك ٠زهاثو الٗباعاث اللٛىيت اإلاغجبُت ب٨يٟيت اؾخٗماَ ٫ظٍ الٗباعاث ،وؤن يخم الاؾخ٨كا ٝفي بَاع ٖال٢ت َظٍ
ّو
الخهاثو بال٣ىاٖض واإلاباصت التي جد٨م الخىانل اللٛىر .يٗجي َظا ؤهه يجب ؤال هخٗامل م٘ الٗباعاث اللٛىيت ٖلى ؤؾاؽ ؤجها
مىٗؼلت بل ٖلى ؤؾاؽ ؤجها وؾاثل يؿخسضمها اإلاخ٩لم إلبال ٙمٗجى مٗحن في بَاع ؾيا ١جدضصٍ الٗباعاث الؿاب٣ت ومى ٠٢جدضصٍ
الىؾاثِ إلاى ٠٢الخساَب ».وَى ما يدبلىع في مهُلر الٟ٨ايت الخضاوليت بمٟهىم ؤخمض اإلاخى٧ل ،بال ّو
ؤن َظٍ الٟ٨ايت ّو
جخدضص في
ال٣ضعة ٖلى جىظيه الٗ٣ل هدى ألاقياء ،ؤر ما يدبلىع في مٟهىم ال٣هضيت ،التي ؤضخذ مبدشا ّو
٢يما في جدضيض ألابٗاص الخضاوليت
لؤل٢ىا ٫والٗباعاث.
الللسًة ومؿاَُمها
في مٗاظم اللٛت الٗغبيت هجض٢ :هض الغظل و٢هض له :مصخى بليهّ ،و
ووظه بليه ٢ -هضٍ :هدا هدىٍ -وؤ٢هضوي بلي ٪ألامغ:ؤر
َ
خملجي ٖلى بجياه _٪وال٣انض في ال٨ىيؿت َى ّو
الغؾى ٫الظر يغؾله البابا بلى جابيٗها هاثبا ٖىه_ وال٣هض :ألا ّوم
والاٖخماص_ال٣هض:اؾخ٣امت الُغي_٤اإلا٣هض:اإلا٩ان الظر ي٣هض و٢ض وعصث في ال٣غآن ال٨غيم في ٢ىله حٗالى((:وعلى هللا كلس
الؼبُل وم ا حائط ولى ؿاء هللا لهساهم ؤحمعحن))  ،ؤر ٖلى هللا بيان ٢هض الؿليل وَى ؤلاؾالم ،و٢هض الؿليل اؾخٗاهت
الُغي ،٤ي٣اَ ٫غي٢ ٤انض ؤر ياصر بلى مُلىب ( جٟؿحر ال٣غَبي) .وهجض الض٦خىع َه ٖبض الغخمان يجٗل مً ال٣هض مغاصٞا
للدجت ٢اثال«:الل ٟٔالٗغبي"حج" يٟيض"٢هض"ٞ ،خ٩ىن ٧ل ّو
حجت بمشابت َح َّمجت ،وإلاا ٧اهذ ال٣هضيت هي التي حؿىض لل٣ى٢ ٫يمت
الٟٗل ،اجطر ّو
ؤن ؤونا ٝالٟٗل ممشل بإظلى مٓاَغٍ في الدجت اإلاىظهت"»  ،ؤما في اللٛت ألاظىليتٞ ،Intentionnalitéاللٟٓت
الكض ّو
مكخ٣ت مً ال٩لمت الالجيييت Intendoؤو ، Intentioوحٗجي ّو
ّو
الخىظه هدى ،زم اؾخسضمه الٟالؾٟت اإلاخإزغون في ال٣غهيحن
واإلاض ؤو
الشالض ٖكغ والغاب٘ ٖكغ ليضٖ ٫لى اإلاٟهىم  ، Conceptوحؿخسضم ال٩لمت للخٗبحر ًٖ(الخىظه هدى)ٞ ،ال٣هضيت باإلاىٓىع
الٟلؿٟي هي جىظه الىعي هدى مىيىٖه ؤو الٗال٢ت التي جغبِ الىعي بمًمىن ْاَغة ما  ،بمٗجى ٢ضعة الٗ٣ل ٖلى جىظيه طاجه
هدى اإلاىظىصاث في الىا ،٘٢ي٣ى ٫ؾىع":٫ال٣هضيت هي جل ٪الخانيت لل٨شحر مً الخاالث والخىاصر الٗ٣ليت التي جخجه ًٖ
 سيمون ديك  :نقال عن أحمد المتوكل ،المنحى الوظيفي في الفكر المغوي العربي ،األصول واالمتداد ،دار األمان ،مطبعةالكرامة ،الرباط  ، 006ص .6
 سورة النحل اآلية""ٜٖ-طو ،عبد الرمحان ،التواصل واحلجاج ،سلسلة الدروس االفتتاحية (الدرس العاشر) ،مطبعة ادلعارف ،كلية اآلداب والعلوم االنسانية ،الرباط ،صٓٔ.
ٗ -نادية بونتقة ،فلسفة إدموند ىسرل :نظرية الرد الفينولوجي ،الطبعةٕ ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،ٕٓٔٔ ،ص٘.ٜ
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ّو
٧الخب وألامل والغٚبت والخظ٦غ والخى ٝوٚحرَا" ،
َغي٣ها بلى ألاقياء ؤو جضوع خىلها ؤو جخٗل ٤بهاٞ ،خًم ْىاَغ ٖ٣ليت ٦شحرة،
ويضا ٘ٞالٟالؾٟت ًٖ ّو
ّو
ّو
الىو ّوبهما ي٣هض مً "مىُى١
الىو" بخضار جإزحراث ٖلى ظمهىع ما مً زال ٫الخٗغيٖ ٠لى
ؤن مىخج
م٣هضٍ.
يكحر مهُلر ال٣هضيت باإلاٗجى ألاوؾ٘ بلى ظمي٘ الُغ ،١التي ّويخسظَا مىخجى ّو
الىهىم في اؾخٛال ٫ههىنهم مً ؤظل
بلى ٙم٣انضَم ،وجد٣ي ٤ؤَضاٞهم ،و٢ض ُتز ّو
ّو
الىو
هو ٢ضع ٦بحر مً البدض في مسخل ٠اإلاجاالث اإلاٗغٞيت ٗ٦لم الاظخمإ وٖلم
ّو
الىهىم مً ميضان آلزغ ،وليـ مً الخ٨مت ؤن ّو
همغ بلى البدض ًٖ مٟهىم ال٣هضيت في
والٟلؿٟت لضعاؾتهاٖ،لى ازخالٝ
الضعاؾاث الخضيشت ،وما جىنلذ بليه الىٓغياث الٛغبيت ،صون ؤن وٗغط ٖلى بؾهاماث الٗغب في جدضيض َظا اإلاٟهىم ،ويٟ٨ي ؤن
وٗغّ ٝو
ؤن اهُال٢تهم في صعاؾت ّو
الىهىم ال٣غآهيت وألاخاصيض الىبىيت الكغيٟت ٧ان بهضٞ ٝهم م٣انض الكغيٗت ،وعٚم ؤجهم لم
يٟغصوا لهظا اإلاٟهىم ؤبىابا بٗيجها،بال ؤجهم ؤصع٧ىا ؤَميتها٢ ،ا ٫ابً ال٣يم الجىػيت٢ " :اٖضة الكغيٗت اليجىػ َضمها،ألن اإلا٣انض
ّو
الخ٣غباث والٗباصاثٞ،ال٣هض والىيت والاٖخ٣اص يجٗل الصخيء
والاٖخ٣اصاث مٗخبرة في الخهغٞاث والٗباعاث٦،ما هي مٗخبرة في
خالال ؤو خغاما،وصخيدا ؤوٞاؾضا ،وَاٖت ؤو مٗهيت" ّ .و
بن اللٛت في بٌٗ ؤخ٩ام الكغيٗت ؤصاة ؤؾاؾيت لل٨ك ًٖ ٠اإلا٣انض،
واقتراَها يٗض ؤؾاؾيا في ٢بى ٫ؤو بُالن بٌٗ الٗباصاث ؤو اإلاٗامالثٞ ،الظر يٗخى ٤ؤلاؾالم مشال ال بض له مً هُ ٤الكهاصجحن
وَى صليل ٖلى ّوهيت الالتزام بخٗاليم َظا الضيً ،وي٣ا ٫طلٖ ٪لى بٌٗ الٗباصاث والٗ٣ىص ٧الؼواط والُال ١والبيىٕ وٚحرَا مما ال
يىجؼ بال بٟٗل الخل ٟٔاإلاصخىب ب٣هض.
ؤما في الضعاؾاث اللٛىيت والبالٚيت والٟلؿٟيت٣ٞ ،ض ع٦ؼ ٖلحها الجاخٔ والؿ٩ا٧ي والخٟاجي وابً زلضون في صعاؾاتهم
لؤلخىا ٫واإلا٣انض٩ٞ ،اهذ ؤؾاؾا للخٗ٣يض وبىاء ألاخ٩ام والىٓغياث ،وزحر صليل ٖلى طل ٪الجغظاوي ،الظر اجسظ مً ال٣هضيت
مدىعا لبىاء هٓغيت الىٓم٦ .ما ؤصع ٥ابً ّو
ظجي َظا اإلاٗجىٞ ،غاح يؿخجلي زهاثو اللٛت الٗغبيت ،ويبحن خ٨متها وظماليتها في
٦خاب الخهاثو ،ي٣ى":٫و٦الم الٗغب ٦شحر الاهدغاٞاث ولُي ٠اإلا٣انض والجهاث،وؤٖظب ما ٞيه جلٟخه وجشييه" ٞ ،يبضو ّو
ؤن ابً
ّو
ّو
ظجي وإ بسهاثو اللٛت والكٗغيت مجها بالخهىم.
ّو
ق٩ل مهُلر ال٣هضيت مدىع ّو
الضعاؾاث الخضيشت في مجا ٫جدليل ّو
الىهىم وٞهم ال٨الم٣ٞ ،ض جىاوله الٟالؾٟت في
هٓغيت الاؾخٗما ٫اللٛت ،و٢ام بخٗمي٣ه "ؤوؾتن" ومً بٗضٍ جلميظٍ"ؾىعْ ."٫هغ َظا اإلاهُلر ٦مٟهىم ٞلؿٟي مً زال٫
 ، 1859خيض بدض في الٗال٢ت بحن
الٟلؿٟت الٓاَغاجيت (الٟيىىمىىلىظيا) ،التي اعج٣ى بها"بيضمىهض َىؾغ-1938HUSSERL٫
ّو
الٗ٣ل وبحن اإلاىظىصاثٞ ،اإلاٗغٞت الخ٣ي٣يت للٗالم ال جإحي بمداولت جدليل ألاقياء ٦ما هي زاعط الٓاَغ ،وبهما بخدليل الظاث
هٟؿها بالخٗغٖ ٝلى الٗالم ،ؤر بخدليل الىعي و٢ض اؾدبًُ ألاقياء ٞخدىلذ بلى ْىاَغٞ ،PHENOMENAالىعي ال ي٩ىن مؿخ٣ال
وبهما َى وعي بصخيء ما ّ .و
بن الٓىاَغ جخمحز ًٖ بًٗها بًٗا ،وبن حكابهذ في اإلااصة اإلا٩ىهت لها ،والازخال ٝبحن نىع الٓىاَغ َى
ٔ  -واشن دالل ،القصدية من فلسفة العقل إىل فلسفة اللغة ،رللة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،العدد ،ٙجامعة بسكرة ،اجلزائر ٕٓٔٓ ،ص٘.
وفصلو وضبط غرائبو وعلّق حواشيو زلمد زلي ال ّدين عبد احلميد ،ج ٖ ،ص .ٔٓٛ-ٔٓٚنقال عن
رب العادلْب ،ح ّققو ّ
 ابن قيم اجلوزية ،إعالم ادلوقعْب عن ّالشهري ،اسَباتيجيات اخلطاب ،مقاربة لغوية تداولية ،طٔ ،دار الكتاب اجلديد ،بّبوت لبنان ٕٗٓٓ ،ص.ٔٛٙ
عبد اذلادي بن ظافر ّ

ـٖ -اخلصائصٙ ،بقيق زلمد علي النجار ،الطبعة الثالثة ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب،
www.fikrwanakd.aljariabed.net

 .ٜٔٛٙنقال عن زلمد مشبال ،حكمة اللغة العربية

ٗ -نادية بونتقة ،فلسفة إيدموند ىسرل:نظرية الرد الفينولوجي ،ص٘.ٜ
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مدل ؤلاق٩ا ،٫ؤوظض َىؾغ ٫ؤَم مٟهىم حؿدىض بليه هٓغيخه وَى مٟهىم ال٣هضيت ؤو الُاب٘ ال٣هضر للىعي ،وبىاؾُخه ؤو
الٗال٢ت بحن الىعي والىظىص ٞ ،ال يم ً٨ؤن وؿمي الىعي وٖيا بال بةخالخه بلى شخيء ؤو مىيىٕ مٗحن٦ ،ما ال يم ً٨ون ٠ؤٗٞا٫
الىعي بإجها واٖيت بال باهضماظها م٘ مىيىٖاتها ،وال يىظض ٨ٞغ صون مىيىٕ الخٟي٨غ ٞيه ،وبالخالي ّو
ٞةن الٗال٢ت بحن الىعي
واإلاىيىٖاث ٖال٢ت اعجباٍ مباقغ وليؿذ مؿخ٣لت ٖىه ،وال جخد ٤٣ال٣هضيت بال بالخىخيض بحن ما َى "طاحي" وما َى
"مىيىعي" ٧.ان لهظٍ الٟلؿٟت ؤَميت ٦بحرة٣ٞ ،ض ؤٞغػث ٖضة هٓغياث ؤقهغَا:هٓغيت ظغايـ اإلاٗغوٞت ب باالؾخلؼام الخىاعر
وهٓغيت ألاٗٞا ٫ال٨الميت التي وي٘ ؤؾؿها ؤوؾتن وَىعَا جلميظٍ ؾىع.٫
يغج٨ؼ بدض ظغايـ اإلاىؾىم ب"اإلاىُ ٤والخىاع" ٖلى اإلاغؾل ،الظر يٗبر ًٖ ٢هضٍ م٘ يمان ٢ضعة اإلاغؾل بليه ٖلى جإويله
وٞهمهَ ،ب٣ا إلاا ؤؾماٍ بمبضؤ الخٗاون بحن َغفي الخىاع يهل ٧ل مجهما بلى بصعا٢ ٥هض آلازغ ،و٢ض ناٚه ٖلى الىدى الخالي:ليً٨
بؾهام ٪في الخىاع بال٣ضع الظر يخُلبه الؿيا ،١وبما يخىا ٤ٞم٘ ال٣ضع اإلاخٗاعٖ ٝليه ؤو الاججاٍ الظر يجغر ٞيه طال ٪الخىاع،
و٢ض ٞغٕ ٖىه ٖضص مً ال٣ىاٖض ألاؾاؾيت هي:
_٢اٖضة ال٨م:لخ ً٨بٞاصج ٪للمساَب ٖلى ٢ضع خاظخه مً ٚحر ػياصة وال ه٣هان.
_٢اهىن الهيئت ؤو الجهت:اخترػ مً الٛمىى وؤلاَىاب والايُغاب.
_٢اٖضة الٗال٢ت ؤو اإلاىاؾبت:لترإ اإلاىاؾبت في ال٨الم.
_٢اٖضة ال٨ي:٠الجظ٦غ بال ما حٗلم نض٢ه ؤو ج٣ضع ٖلى بزباجه.
وجدذ ٧ل ٢اٖضة ؤصعط مجمىٖت مً الخىنياث ،اٖخبرَا ٟ٦يلت بى٣ل اإلاٗجى ،وحؿيحر اإلاداصزاث هدى ؤلاٞهام ،وجد٣ي ٤الهضٝ
اإلاكتر ،٥وَىا هلمـ ؤن للٗال٢ت بحن اإلاخساَبحن صوعا ؤؾاؾيا في مغاٖاة ال٣ىاٖض ؤو زغ٢ها ٖىض الخل ٟٔبالخُاب ،والتر٦حز ٖلى
ؤن ظغايـ لم يٗغى َغي٣ت حٗامل اإلاخساَبحن ّو
اإلاٗجى ٦ما ي٣هضٍ اإلاغؾل،وما ييخج ٖىه مً زُاباث مخىىٖت  ،عٚم ّو
بالخٟهيل،
وطل ٪لتر٦حزٍ ٖلى جٟؿحر وجبريغ ٖضم جُاب ٤اإلاٗجى اإلاىُى ١لضاللت الخُاب اإلاىُ٣يت ،ؤو ما ُتٖغ ٝباالؾخلؼام الخىاعر ،الظر
ّو
يؿخضعي ّو
الغ٧ىن بلى َظٍ ال٣ىاٖض الخىاعيت وما يخُلبه مً حٗاون.
ّو
بن ؤبل ٜما جإزغ به ٖلماء اللٛت َى اإلاضزل الٟلؿٟي ،الظر نغ٧ ٝل الجهىص بلى مؿإلت ٦يٟيت الغبِ بحن اإلا٣انض مً ظهت
وبحن مٗجى اإلاىُى٢اث وق٩ل بزغاظها مً ظهت ؤزغي ،و٢ض ا٢ترح "ؾىع٦-"٫ما ؤؾلٟىا-بصزا ٫حٗضيالث ٖلى الىن ٠الظر ٢ضمه
"ظغايـ" للمٗجى و اإلا٣انض ،مٗخمضا ٖلى ما جىنل بليه ؤؾخاطٍ"ؤوؾتن" في جُىيغ هٓغيت ؤٗٞا ٫ال٨الم ،ؤر ألاٗٞا ٫التي ياصحها
ّو
مىُى ١الىو ٖغٞا ؤو ٢هضا .ل٣ض عبِ ؾحر٢ ٫هضيت ألاٗٞا ٫الٗ٣ليت ب٣هضيت ألاٗٞا ٫ال٨الميتٟٞ ،ي ٦خابه (ال٣هضيت) ؤ٦ض
ّو
ؤن":بٌٗ الخاالث والخىاصر الٗ٣ليت وليـ ظميٗها جمل٢ ٪هضيتٞ ،اٖخ٣اصر وعٚباحي البض مً ؤن ج٩ىن صاثما خى ٫شخيء ما،
ولٖ ً٨هليتي و٢ل٣ي ال ي٩ىن بهظٍ الُغي٣ت خى ٫شخيء ماٞ ،ما ٧ان مجها مىخيا ٞهى طا ٢هض وما لم ي ً٨مىخيا ٞال يمل٢ ٪هضيت
ؤبضا"  .واهُال٢ا مً ال٣هضيت الٗ٣ليت ّو
ٞؿغ ؾىع٢ ٫هضيت ألاٗٞا ٫ال٨الميت٣ٞ ،هضيت اللٛت خؿبه هي ٢ضعة ألاٗٞا ٫ال٨الميت
ٔ ادلرجع نفسو ،ص.ٜٙ
ٕ -ادلرجع السابق ،ص.ٜٙ
ٖ
الشهري ،اسَباتيجيات اخلطاب ،مقاربة لغوبة تداولية ،طٔ ،دار الكتاب اجلديد ،بّبوت لبنان ٕٗٓٓ ،ص.ٜٙ
 عبد اذلادي بن ظافر ّٗ -واشن دالل ،القصدية من فلسفة العقل إىل فلسفة اللغة ،ص.ٔٛ
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ٖلى جمشيل ألاقياء في الٗالم ًٖ َغي ٤خاالث ٖ٣ليت ،ي٣ى":٫بلي ٪اإلاٟخاح لٟهم اإلاٗجى:اإلاٗجى نىعة مً ال٣هضيت اإلاكخ٣ت
وال٣هضيت ألانليت ؤو الباَىيت لخ٨ٟحر اإلاخ٩لم جيخ٣ل بلى ال٩لماث والجمل والٗالماث وَلم ظغا ،ومً ٚحر ال٣هضيت ٞةن ما
وؿمٗه ال يٗضو ؤن ي٩ىن مجغص لٛى ؤو مىظاث نىجيت ؤو خبرا ٖلى وع ١ال ٖبرة مىه" ٧.اهذ ظهىصٍ ؾىع ٫اللٛىيت والٟلؿٟيت
ّو
مغ٦ؼة ٖلى ؤلاظابت ًٖ بق٩الياث ؤزغث هٓغيت ألاٗٞا ٫ال٨الميت ،و٢ض ؤل٦ ٠خابا جدذ َظا الٗىىانٞ ،اإلاك٩لت ٖىضٍ ليؿذ ٦ي٠
ّو
ج٩ىن اإلاٗغٞت مم٨ىت؟ ؤو ما الظر يم ً٨ؤن وٗغٞه؟ وبهما٦:ي ٠هدلل الٗ٣ل؟و٦ي ٠هٟهم الىعي وال٣هضيت؟وَل جغجبِ ٢هضيت
الٗ٣ل ب٣هضيت اللٛت؟و٦ي ٠همشل ألاقياء بىاؾُت ال٩لماث ؤو الجمل؟ وٖليه ٣ٞض بجي ؤوؾخحن هٓغيخه ٖلى زالزت ٖىانغ
ؤؾاؾيت هي:
/1ؿعل اللىٌ :يغاص به بَال ١ؤلٟاّ في ظمل مٟيضة وؾليمت الترا٦يب وجدمل في َياتها خمىلت ً٢ىيت وبزباعيت ،وبالخالي
حكخمل ٖلى مؿخىي نىحي وجغ٦يبي وصاللي.
/2الـعل هجاظي املحومً في اللىٌ :وَى الٟٗل ؤلاهجاػر الظر يدضص الٛغى اإلا٣هىص بال٣ى٢ ،٫ض ال يضَ ٫ظا الٗىهغ
ٖلى صاللت مباقغة بل يٟيض مٗجى بهجاػيا آزغ ٚحر مباقغ يدضصٍ الؿيا.١
/3الـعل الحإرحري الىاث عً اللىٌ:ؤر ما ييخج ًٖ ال٣ى ٫مً آزاع لضي اإلاخل٣ي بزغ ٗٞل ال٣ى(٫ب٢ىإ،بعقاص،جىظيه،
جًليل. )...
يخطر لىا ّو
ؤن الٟٗل ؤلاهجاػر يغجبِ باإلاغؾل و الٟٗل الخإزحرر مغجبِ باإلاخل٣ي ،ؤما ٗٞل ال٣ىٞ ٫هى اإلاٟخاح ،الظر البض مىه
لل٨ك ًٖ ٠اإلا٣انض ،وجىىٕ ألاٗٞا ٫ال٨الميت مد٩ىم ب٣هض اإلاغؾل بالضعظت ألاولى مً زال ٫اإلاالثمت بحن الك٩ل اللٛىر
اإلاىاؾب وبحن الٗىانغ الؿيا٢يت ،وال يم ً٨ؤن ي٩ىن اإلاٗجى الخغفي للٛت َى اإلاٗجى الىخيض للخُاب .وخؿب جهيي ٠ظغايـ
وظب الخميحز بحن الٗالماث طاث الضاللت الُبيٗيت والٗالماث طاث الضاللت اإلا٣هىصة:
العالمة شات املعجى الٌبُعي:عٚم ٧ىجها جدمل مٗجى ل ً٨ال٣هض ال يخضزل في جدضيضٍ مشل ٖالمت الضزان التي جضٖ ٫لى
وظىص الىاع.
العالمة شات املعجى املللىز:ال يخدضص مٗىاَا بال مً زال٢ ٫هض اإلاغؾل ،ويخجلى بظل ٪اعجباٍ ال٣هض بالٗالمت ٖىض
الاؾخٗماٞ ،٫هى يخضزل في جهييٟها مً خيض الخلى مً اإلاٗجى لخهبذ طاث مٗجىٞ.الضزان الضاٖ ٫لى وظىص الىاع ٢ض يٟهم مىه
م٣انض ٦شحرة ٧اإلعقاص ؤو ال٨غم ،ؤو ٚحرَا..
مً َظٍ الؼاويت جىاو ٫هٓغيت ؤصخاب هٓغيت ألاٗٞا ٫ال٨الميت اإلا٣هض وصوعٍ في الخٟغي ٤بحن الٟٗل الخٗبحرر وال٣ىة الٛغييت
لؤلٗٞا٣ٞ ،٫ض يخل ٟٔاإلاخ٩لم بمٟغصاث طاث صاللت وبجى خغٞيت صخيدت هدىيا بال ؤجها ال جىجؼ ٗٞال وال جدضص ٢ىجه بال بطا ناخبها
ّو
باليكىء ّو
٢هض ما .وَى ألامغ ،الظر ؾمذ ّو
والخ ّو
ُىع ،خيض ؤزاعث بإصواتها وآلياتها اإلاىهجيت بق٩اليت اؾخٗما ٫اللٛت في
للخضاوليت
مٗحن وبالٗىايت بالتر٦يب ّو
ؾياّ ١و
والضاللت.
ٔ -ادلرجع السابق،صٕٗ.
ٕ  -مجيل محداوي ،من البالغة الكالسيك ية والبالغة اجلديدة ،شبكة األلوكة ،ص ٖٓ .الرابط ىو  ،www.alukah.net :تاريخ النّشر ىو -ٔٓ-ٕٖ :
ٖٕٔٓ.
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ّو
جمـ ههىنا مخىىٖت ،ومجها الىو ألاصبي
ظاءث الخضاوليت لتهخم بمسخل ٠ألاؾئلت الهامت وؤلاق٩االث الجىَغيت التي
1985
 ،1985و٦خاب الىْاث ٠الخضاوليت في اللٛت الٗغبيت ألخمض اإلاخى٧ل
بسهىنياجه اإلاخمحزةٓٞ ،هىع ٦خاب "اإلا٣اعبت الخضاوليت"
ٞخذ الٗضيض مً آلاٞا ١اإلاىهجيت لخدليل الخُاب .والٗىصة بلى ٦خاب "اإلا٣اعبت الخضاوليت" لٟغوؿىاػ ؤعميى٩ى هي ٖىصة بلى مغظٗيت
الخضاوليتٞ ،هظٍ الباخشت ّو
حٗض مً بحن ٦شحر مً الباخشحن الظيً ؤؾهبىا في اإلاغظٗيت الٟلؿٟيت للخضاوليت ،وبن ؤَىلذ ٦شحرا في َظا
اإلاجا ،٫وٖاصث زُىاث ٦بحرة هدى الىعاء بدشا ٖما ياؾـ للخضاوليت – َظا الٗلم الجضيض -مً ظظوع ٞلؿٟيت ( ٞلؿٟت جدليليت،
ٞلؿٟت اللٛاث الُبيٗيت ،)...بال ّو
ؤن طل ٪ؤلاؾهاب ٧له ال يسضم الٗمل اللٛىر بال بيؿبت ٢ليلت ظضا .والٗىصة بلى ٦خاب ؤخمض
اإلاخى٧ل اإلاىؾىم بـ "الىْاث ٠الخضاوليت" ،هي ٖىصة بلى ؤلاؾهام الخضاولي الىدىر ،وال يمـ الخ٣ل ألاصبي مباقغة ،ولَ ً٨ظٍ
الخضاوليت التي يم ً٨ؤن هُلٖ ٤لحها بالخضاوليت الىدىيت حؿمذ بخ٩ىيً ؤ ٤ٞظىَغر في اإلا٣اعبت الخضاوليت الخاليتٖ ،لما ّو
ؤن م٩ىهاث
٧ل زُاب ؤصبي جديل ٖلى مغظٗياث اظخماٖيت وٞلؿٟيت ،وعنيض ز٣افي مدضص ،وٖال٢اث طاجيت جاعة ومىيىٖيت جاعة ؤزغي،
وبهظٍ اإلا٩ىهاث يم ً٨للخُاب ألاصبي ؤن يلم ب٩ل الٗىانغ الخضاوليت.
ّو
بن ؤلاإلاام بجمي٘ الٗىانغ يٗجي في خ٣ي٣ت ألامغ اٖخباع الخضاوليت مىهجا ؤو هٓغيت جدخ٨م بلى ٖىانغ وؤ٩ٞاع مترابُت حٗمل
و ٤ٞمىُ ٤ميسجم ،وطلٖ ٪لى ٚغاع بٌٗ الباخشحن الظيً يبدشىن في َظا اإلاجا ٫ولٖ ً٨لى ؤؾاؽ الخجؼثت ،والٗ٩ىٖ ٝلى
٨ٞغة واخضة صون ٚحرَاٞ ،األ٩ٞاع الخضاوليت ( وه٣هض بظل ٪مباخثها) يجب ؤن جىي٘ في مىٓىمت جغاعي ؾحروعة البدض الخضاولي
بمٗجى مغاٖاة حؿلؿل اإلاؿاثل وجخالي ألا٩ٞاع ٢هض ؤلاإلاام ب٩ل الٓىاَغ ومً ظمي٘ الجىاهب ،زم يجب ؤن هٟهم ؤن ما يىاؾب هها
٢ض ال يىاؾب هها آزغٞ ،مشال الىو ألاصبي بسهىنياجه اإلاخمحزة( الخيا ٫واإلاجاػ) ٢ض هلخٔ ٞيه ج٨غاعا ؤو بَىابا ،وهي ْىاَغ
يهغ ٖلحها ال٩اجب خيىا هٓغا إلاا جمليه الًغوعة ألاصبيت٢ ،ض ال هجض ما يالثمها مً مباصت ظغايـ مً مبضؤ ال٨م الظر يٟغى ٖلى
اإلاخ٩لم ؤن ي٣ى ٫ما َى يغوعر صون ؤلا٦شاع ؤو الؼياصة ومبضؤ ألاؾلىب الظر يٟغى ٖلى اإلاخ٩لم ججىب ؤلابهام والللـ وؤلاَىاب.
ّو
بن الخضاوليت خ٣ا هي زُاب ما بٗض الخضازت ،ول ً٨يجب ؤن هإزظ مٗاإلاها بدظع ختى ال وٛيب ألا٩ٞاع ٖلى خؿاب الجمل
اللٛىيت ،زم ّو
بن ما ؤزظهاٍ ًٖ الخضاوليت باللٛت الٗغبيت ليـ بال وليض الترظمت وبٌٗ اإلاالٟاث الٗغبيت التي احؿمذ بالىيىح
واللؿاَت م٣اعهت باألولى .ول ً٨ؤٚلب اإلاالخٓاث ج٣ىّ ٫و
ؤن الضعاؾاث الخضاوليت ٖىض الٗغب جداو ٫بظباع الترار ٖلى الاٖتراٝ
بخضاوليخهٞ ،هي صعاؾت اؾدىُا٢يت بؾ٣اَيت ،والىديجت التي يم ً٨الىنى ٫بلحها هي مالءمت الترار للخضاوليت مشلما جإ٦ضث
مالءمت الىهىم الترازيت للبييىيت في ػمً ليـ بالبٗيض ظضا.
وما ييبػي مٗغٞخه ختى بن بضث الخضاوليت صعاؾت ؾهلت ،بهه ال يٟ٨ي الى٢ىٖ ٝىض ْاَغة واخضة ،ألن الىن ٠الخضاولي
يخُلب ج٩امل خل٣اجه واوسجامه ،هٓغا لُبيٗت الٗال٢اث التي جغبِ بيجها .بهه ومً زال٢ ٫غاءة ال٨خب اإلاهىٟت في اإلاجا ٫الخضاولي
ْهغ لىا ؤهه صعؽ ّو
ٚجي وزغر ،و٢ض ظاء لخُٛيت بٌٗ الى٣و ،وبياٞت الجضيض في صعاؾت اإلاٗجىٞ ،إ٦ؿبه خلت ظضيضة وخاو٫
ّو
وق٩ل بظل ٪زُىة ّو
ظض مخ٣ضمت في مؿاع الضعؽ اللؿاوي ،وال٨خب اإلاالٟت واإلاترظمت في َظا
ؤلامؿا ٥بإَغاٞه وبن ٧اهذ مجزل٣ت،
اإلاجا ٫مخٗضصة ،ول٨جها لم جهل بلى ما يمحز الضعاؾت الخامت والكاملت٣ٞ ،ض ٖاب ٖلحها بٌٗ الباخشحن يٗ ٠الترجيب واٞخ٣اصَا
للدؿلؿل اإلاىُ٣ي لؤل٩ٞاع ،وعٚم َظٍ الى٣اثو اإلاالخٓت مً ٢بل اإلاسخهحن بال ؤن اللٛت الٗغبيت َ
قضث هٟؿها صاثما بالغ٦ب
الخًاعر وجداو ٫اللخا ١به .والخضاوليت ليؿذ اإلاؿإلت ألاولى ؤو ألازحرة التي جىاظهها اللٛت الٗغبيت وجخ ًُٟبلى ؤجها ٢غيبت مجها مً
خيض اإلاىُل٣اث وبٗيضة مً خيض الخى٣يب والخُبي ،٤بط ل٩ل لٛت خًاعتها وزهاثهها.
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الطاؿعي الـلُه الـُلؼىؾ ؤو اػحئىاؾ اللىٌ الـلؼـي في املؼطب الحسًث
ز.ببطاَُم بىضؿاؿً ،املطهع الجهىي ملهً التربُة والحىىًٍ ـ اللىٌُطة ـ املؼطب

ملسمة:
للس ؤموجي مىهى محمس الطاؿعي بجملة مً ألاػئلة التي واهد وما ثعاٌ ثطاوزوي حىٌ ًبُعة وـإة الـىط الـلؼـي في
املؼطب املعاكط ،بش مً املعطوؾ واملحساوٌ ؤن الـلؼـة في َصا البلس كس اهت د مع محىة ابً ،ضؿس وػازضت مىً ا بلى
الوـة ألادطي بعس مىثه بللُل ،ولعل هلل حثماهه مً مطاهف بلى ألاهسلؽ أله ر زاللة ضمعٍة على شلً ،وؤن الصي ؤعاز
ثسؿحن اللىٌ الـلؼـي في املؼطب َى املطحىم محمس ععٍع الحبابي ،عىسما وـط هحابه ألاوٌ؛ مً اليائً بلى الصخم.
لىً هُف ًمىً اعحباض الحبابي هصلً وكس ػبله بلى َصا الوطب مً اللىٌ ضحل ؤهجبحه ؤظمىض في مُسان الـىط ،هما
كاٌ عبس هللا العطوي في ػطبحه ،الـلُه الـُلؼىؾ محمس الطاؿعي؟
والللس مً َصا اللىٌ َى البحث في ًبُعة عالكة ملحبؼة للطاؿعي مع اللىٌ الـلؼـي ،هاؿؽ ب ا الحبابي ،لى ا
كلطت به عً الطٍازة الـلؼـُة في املؼطب الحسًث ،لـطوي مىهىعُة وشاثُة ؤدٌإت ؿل ىا الـُلؼىؾ وحوطت بلىة
عىس ؿُلؼىؾ املؼطب ألاوٌ؛ محمس ععٍع الحبابي.
1ـ دلىكُة وـإة الطاؿعي:
ؤظمىض مهس الطاؿعي
في َصٍ املسًىة السوالُة ،وكبل مائة ورالرحن ػىة ولس محمس بً ؤحمس الطاؿعي السوالي البىععٍعي ،وللبه وؼبة بلى ؤوالز
ضاؿع بلبُلة ؤوالز بىععٍع بىاحُة الجسًسة .وـإ ًخُما ،لىىه وحس في حسٍ ألمه ؤبا وؿُذا ومطبُا ،ؿيان ؤن ػطغ ؿُه ؿوُلة
ح العلم؛ ؿ ل مىه في ؤظمىض ومساضغ كبُلة ؤوالز بىععٍع.
وكس وان الطاؿعي ًحيي "عً اظزَاض العلم في ؤظمىض ،وٍصهط ؤن دعاهات هح حاؿلة بىـائؽ الىح اللسًمة وان ؤزضهها
في ؤظمىض" وكس ثمىً مً زضاػة هح واهد ععٍعة على الىاغ ،وٍصهط املذحاض الؼىسخي مً شلً هحاب " هلاؾ في مؼائل
الخالؾ" الصي ًيؼبه بلى ابً العطبي املعاؿطي ،وَى هحاب ًصهط الؼىسخي ؤن ال ؤحس شهطٍ ػحر "ألاػحاش الثلة" ،1هما ٌؼمي
الطاؿعي .ولعله ؤن ًىىن الىحاب امليؼىب بلى ابً ػُس البٌلُىسخي .رم اهحلل الطاؿعي بلى بازًة ؤظمىض لُسضغ في مساضػها
العحُلة ً ل مً العلىم كبل ؤن ًيحلل بلى ؿاغ بجامعة اللطوٍحن .بعس َصٍ السضاػة ألاوازًمُة ،بن صح اللىٌ ،ػِحـطغ
الطاؿعي للمٌالعة حُث وان "مً ؤعج الىاغ في املٌالعة ،مع ثثبد ؿ ا واػح هاض وحـظ" ،ؿحلبح عالكحه بالىحاب
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عالكة عـم زائم ،ؿلس وان "ًٌالع ول ما وحسٍ مً مذحلف هح الـىىن ؤًا واهد  ...ؿاملٌالعة لم ًحذطج مً ػىي
مسضػت ا في ؿىىن ؿتى" .1وكس ػاعسٍ على زلً ؤهه عاؾ ععبا ،عاظؿا عً الىظائف ،ولم ًىً له َم في محا السهُا ،2ؿوال
عً حبه للمىاظطة لِؼحىي عاملا ًوا ي علماء املؼطب الىباض.
ؿهطة الطاؿعي
ٌـهس املذحاض الؼىسخي في مـُذة لؼُحن على ؿهطة الطاؿعي" ،الباكعة الجسًس" هما ٌؼمُه عىس ؤوٌ للاء به
بالجسًسة" ،وَؼخحؼطب "هُف ثخؼع ؿهطة الطحاٌ وهُف ًلع حما على ضحل هاٌ ما هاٌ" .3لىً عبس الهازي بىًال
ًلُس َصٍ الـهطة ؿُجعلها عىس هذبة هُلة ولِؽ عىس علماء املؼطب واؿة ،بش بن الطاؿعي كلط حهسٍ العلمي على مً ًطثاز
بِحه في الجسًسة ،4ؿحطم ؿعا ضػم عبلطٍحه .ؤما ؿهطة الطاؿعي ؿياهد ثتراوح بحن هىهه ؿل ا ثُجاهُا وؿُلؼىؿا محـححا،
عىس زائطة هُلة ،وبحن مثىله ؤمام محىمة الجً بالؼىؼاٌ ،عىس العىام .5ؿهطثان ؿ ما مً املـاضكة الىثحر ولى ا ثسالن
معا ،في املذُاٌ الاححماعي ،على مياهة الطحل العلمُة بحن الثللحن.
عالكة الطاؿعي بمعاكطٍه:
وان بِد الطاؿعي مياهه املـول ،6بش ؿُه اػحلبل العلماء واملؼخـطكحن الصًً واهىا بىن بلُه ،لسلً لم ًيحـع به
معاكطوٍ وداكة وؤهه "اهخبص عً مجاالت السضاػة ...ؿلىع بالهسوء والؼىىن بالجسًسة" .7لىً َسا العـم لـ"الجسًسة"
لم ًحل والطاؿعي والطحلة ،ؿلس وان الطاؿعي هثحر العٍاضة ملسًىة الطباي حُث اححمع ؿ ا بالـُر ؤبي ؿعُ السوالي،8،
وواهد له معه مطاػالت ،9وٍبسو مً ضػالة الععاء التي ؤوـاَا الطاؿعي بعس مىت ؿُر الؼلـُة في املؼطب ؤن ؿل ىا وان
ًححطن في الـواء العلمي للـُر ،وؤهه وان ًجس مىه الؼىس والسعم .10ولعل َصا ًـؼط لىا بهباضٍ للـُر محمس عبسٍ
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محكمة الجن ،كانو رافع مرافعة برأتو من دـ القنفد ،حيث أبرز أف كل من انتحل صفة ليست ىي صفتو الحقيقية يقتل شرعا ،أنظر شيخ فالسفة
المغرب ص 45

ٙـػ يدكر المختار السوسي أف مسكن الرافعي بالجديدة كاف عارية من رجل كريم فقط ،مشيخة اإللغيين ،ص269
 ٚـ مشيخة اإللغيين ،المصدر نفسو كنفس الصفحة.

 8ػ انظر عبد اهلل الجرارم ،المحدث الحافظ أبو شعيب الدكالي ،الشركة الجديدة للثقافة الطبعة الثانية  1979ص 14ك شيخ فالسفة المغرب ص

40ػ 42

 99ػ شيخ فالسفة المغرب ،صر 61

 ،،10يقوؿ الرافعي في الرسالة  ":كلي أف أقوؿ متحريا ،إنكم ،كغيركم ،المشاركوف لي في األسف كاألسى بفقده من ىذا العالم ،الذم لوال كجود أمثالو،

كقل لو المثيل كالنظير ،ما حال بعيني اإلقامة فيو ،كلو فواؽ ناقة ....فما عيشي بعد فقدم ألمثالو بعيش ،كال حياتي بحياة "" شيخ فالسفة المغرب ص

97ػ98
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ؤًوا .1وبن لم ًىً مى را لطؿُس ضها .2هما للُه بالطباي ؤهثر مً مطة ؤحمس العبسي الطباًي ،الصي ًصهط ؤن هثحرا مً الٌلبة
الٌلبة بالطباي اػحـازوا مً علم الـلُه ـ الـُلؼىؾ السوالي ،3وٍصهط محمس الؼائح هـؽ ألامط .4وؤدص عىه هصلً ألاػحاش
ألاػحاش عبس الطحمً السوالي ،ووعاٍ بإبُات شهط ؿ ا اهه وان ؿُذه.5
للس جعسزت عالكات الطاؿعي بمعاكطٍه لىً حسًثي َىا ػُىىن عً عالكة الطاؿعي السوالي بالسهحىض محمس ععٍع
الحبابي في ؿإن ألاػبلُة الـلؼـُة في املؼطب .مع العلم ؤن ال ؤحس للي شخم دط .لىً َصٍ امللاضهة لً ثىىن َىا بال
عطها ،ألن الللس مً َصا اللىٌ ؤن وعطؾ بصخلُة مؼمىضة في رلاؿحىا املؼطبُة ،وثىـُىا حاالت اللماحة لطحل ًبلد
ؿهطثه ؿاق لِؼحلُم اللىٌ العلمي َاَىا.
2ـ الطاؿعي والـلؼـة:
الطاؿعي ؿل ا و"ؿُلؼىؿا":
للس وكف الطاؿعي بإهه "مـىط ع ُم وؿُلؼىؾ دٌحر" هما كاٌ كسًله ومعاكطٍ ألاػحاش ؤحمس ظٍاز بً الحؼً في
الصهطي ألاضبعُيُة لىؿاثه .ووكـه ألاػحاش عبس هللا الجطاضي ،الصي اححمع به ،بـ"عالم املؼطب وؿُلؼىؿه الىازضة" .6ووكـه
املىىوي "بالـُلؼىؾ املؼطبي" .7ووكـه ابً الحاج بإهه "العالمة الـُلؼىؾ الـهحر" .8وػماٍ كسًله العالمة محمس
الؼائح ب "كاعلة العلم املحيلم الـُلؼىؾ" .9ووكف في ملسمة ضػالحه في مؼإلة اللُام للحع ُم ب"الـُلؼىؾ
الىبحر" .10ووػمحه حطٍسة الؼعازة ،و ي ؤوٌ حطٍسة ثلسض في املؼطب ،ب"حامل لىاء املىٌم والبُان واملعلىٌ واملىلىٌ".11
هما وكف ب"الـُلؼىؾ املحيلم" .12بل بن الطاؿعي ملا كطخى هحبه لم ٌؼمع الىاغ بال عً وؿاة عالم ؿُلؼىؾ .13ؿىُف
ًصح ،بعس َصا وله ،ؤن ًخؼلم ػحر الطاؿعي ظمام الطٍازة الـلؼـُة في املؼطب؟ ؤلِؽ مً هلاؾ بعازة ألامىض بلى هلاب ا
واعحباض محمس الطاؿعي مسؿىا لللىٌ الـلؼـي في املؼطب؟.
 1ػ مشيخة اإللغيين ،مرجع سابق ص 264

2ػ يذكر المختار السوسي أف سبب دلك يرجع إلى

التبصر" ،نفس المصدر كالصفحة.

"مضغ الشيخ رضا "بأعراض الصوفية ،كيرل أف ما يصدر عن المذكور إنما ىو الغيبة كعدـ

3ػ احمد زيادم ،شيخ فالسفة المغرب ،ص 36
 4ػ شيخ فالسفة المغرب ،ص 63

 5ػ نعم ،مات شيخي الرافعي كإنو ػ ػ لركن الهدل يا للهدل قد تثلما  ،شيخ فالسفة المغرب ص 53
 6ػ المحدث الحافظ ،مرجع سابق ص 14
 7ػ شيخ فالسفة المغرب ،ص 46
8ػ شيخ فالسفة المغرب ،ص 46
 9ػ شيخ فالسفة المغرب ص 59

 10ػ شيخ فالسفة المغرب ،ص117

 ،،11شيخ ؼالسفة المغرب ،ص 103

 12ػ سل النصاؿ ص  ، 97ذكره أحمد كافي في مقلتو عن العلماء المغاربة العزاب ص 97
13ػ شيخ فالسفة المغرب ،ص77
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1ـ الطاؿعي ًىح عً َُجل:
عىسما هلف عىس امللالة التي هح ا الطاؿعي عً َُؼل ،والتي ادححر لها عىىان "ما الصي ؤؿهم مً َُؼل؟" ،1هجس ؿ ا
هثحرا مً املعٌُات التي ثسلىا على بعى مً شخلُة َصا الـلُه الـلؼـُة:
ؤولها ،اَحمامه بالحطهُة الثلاؿُة الـلؼـُة في علطٍ ،و ي ما ثٌطح علُىا بعى ألاػئلة؛ ؿامللالة هما ًلطح الطاؿعي
ؤثد بعس ؤن "حطي البحث في ؿلؼـة َُؼل ألاملاوي الحلىلُة عً معجى الؼل و ًجاب في هالمه" .هـهم مً َصا ؤن وػٌا
رلاؿُا مؼطبُا واهد ت مه ؿلؼـة َُؼل وٌٍطح ما ثثحرٍ َصٍ الـلؼـة مً بؿياالت ؿياهد ملالة الطاؿعي حىابا عً َصا
الؼااٌ .بن حىاب الطاؿعي واهد له داكِححن؛ ألاولى ؤهه ؤحاب "بما وان حاهطا ًلىح مً دالٌ هالمه" ،ؿالجىاب ؤؿبه ما
ًىىن حىابا ثللائُا.
الثاوي ؤن الجىاب ٌع ر عً اكحىا الطاؿعي بمىكـه مً َُؼل الصي ػىؾ ًلـه ؤوال ب"الحلىلي" .كبل ؤن ًسمؼه
ب"الـُلؼىؾ املحعؼف املازي الجهىٌ الصي ال ًطحى هلل وكاضا" ،معح را ؤن َُؼل كس اححصي "حصو اػبِىىظا ال رجؼالي
وٍذٌى دٌىٍ ،وٍى ط بلى ؤبعس مما ه ط بلُه" ،مىحلسا كىلهما بىحسة الىحىز ،حُث "شَ هالَما بلى ؤن الحم ،حل
حالله وجعالى عما ًلىٌ ال املىن واملعٌلىن علىا هبحرا،حلُلحه كىة ًبُعُة ولُة محللة بالىىن ول اثلاٌ ول كىة
ًبُعُة بمٌبىعها ،ؿعالة ؿُه على السوام ،ؿعل ول ًبُعة بال ؿعىض وال بضازة" ومىحلسا كىلهما بما ػماٍ "الحبٍ" ؤي
ضزَما الى ام و ثلان املالحظ في الىىن بلى هىهه ؿلٍ "عً مجطز امللازؿة".
وال جؼحٌُع ؤن ثمحز في هالم الطاؿعي بحن مىكـه وبحن ملالة الىىهد زي هالضرا التي كطح ؤهه اعحمس عل ا في هحابحه عً
َُجل ،بال َصٍ الطوح الـلهُة التي ثذترق امللالة لؼة وضوحا.
بن اللىٌ عً َُؼل وان ػببه ػاالا "عً معجى الؼل و ًجاب" في هالم َُؼل ،وٍصهط الطاؿعي ؤهه اعحمس في حىابه،
ثسكُلا وبمعاها ،على هحاب الـُلؼىؾ الاػباوي الؼابم ،وَى "هحاب في الحىمة الى طٍة الباحثة عً حلُلة العلل
و زضان الحلىضي والحلسًلي ومعجى الـعىض والاهخباٍ وحلُلة الىحىز وًطٍلة اكحىاكه ثلىضا وحىما" هما ًلىٌ َىا،
وٍلىٌ في ميان آدط بن َصا مىهى الىحاب "الحىمة الى طٍة الباحثة في حلُلة العلل و زضان الحلىضي والحلسًم،
هما ٌعالج ؤبحارا هـؼُة عً الـعىض والاهخباٍ وحلُلة الىحىز".
ؿما معجى الؼل و ًجاب مىهى امللالة؟
ًىلل الطاؿعي عً الـُلؼىؾ الاػباوي ؤن الـالػـة ألاوضوبُحن ٌؼحعملىن َصًً املعىُحن؛ " ًجاب والؼل في الحعلم
اليؼبي الصي ًىىن بحن ًطؿحن" ،بحُث ثلحطخي "ول وؼبة ًطؿحن" ،وَصٍ اليؼبة ي وؼبة عامة ثحجاوظ الحإرحر والحإرط ؤو
الؼب والىخُجة ،ؿُىىن الـاعل بًجابا واملـعىٌ به ػلبا .وٍلسم الطاؿعي على شلً ؤمثلة "مثاٌ ..الحعلم الصي بحن املسضن
واملسضن ،واملىخبه واملىخبه بلُه ،والعالم واملعلىم ،واللازض وامللسوض ،واملطٍس واملطاز" ،وٍترث على َصا كواًا ؤهٌلىحُة
ثحعلم بعالكة هللا باملازة .وبشا وان الطاؿعي وػم َُؼل مً كبل ب"الـُلؼىؾ املحعؼف املازي الجهىٌ" ،ؿؤلهه ًصَ ؤًوا
 1ػ انظر نص المقالة في مجلة الثقافة المغربية العدد  21السنة الخامسة مؤسسة بنشرة للطباعة كالنشرػ البيضاء  ،1981بتقديم حسن السائح.
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بلى ؤن هللا عىسٍ "مارط في الىىن وله..و[ؤن] الىىن وله مازة له ...ؿِؼمى بملحطخى َصا مىحبا ،ومحل ثإرحرٍ الصي َى املازة
...مىهىعا وػالبا" ،و"بحىطاض َصا الحإرحر واملحإرط ،والـعل والاهـعاٌ"؛ ؤي بحىطاض " ًجاب والؼل  ،واػحمطاضٍ ؤحلابا
ًىٍلةً ،حٌىض الىىن وٍيحلل مً حالة بلى حالة ،محسضحا في الطقي ....بلى ؤن ًبلؽ ول مً اللاوع وامللىى ػاًحه في الىماٌ
الالئم به" .لىً اػبِىىظا ،حؼ الـُلؼىؾ الاػباوي هما ًىلل الطاؿعيًٌ ،لم في " بعى جعالُمه ؤهه جعالى ،مع هىهه كىة
ًبُعُة حاهمة على ول اللىي التي مً حيؼهاَ ،ى محلف بحُاة ي مبسؤ ول حُاة في ول حي مما َا َىا ،وبةضازة وعلم َما
ألاكالن ألاكُالن ملا ًىحس في الىىن مً علم وبضازة ،بال ؤهه جعالى ال ًذطج عً هىهه كىة ًبُعُة ،واثلاله باملازة اثلاال
حلُلُا على املعهىز" ،وَؼخىىط الطاؿعي َصٍ الىخُجة ػبِىىظٍة كائال بعس َصا العطن "جعالى ضبىا عما ال ًلُم بجىابه
ألاكسغ".
بن الطاؿعي وكس عطن بلؼة ؿلهُة وحؽ ؿلؼـي ما بسا له مً كىٌ الـُلؼىؾ الاػباوي في الؼل و ًجاب مً دالٌ
َُؼل واػبِىىظاً ،ىهي ملالحه بما ؿهمه َى مً مصَ َُؼل "على ما في العباضات املترحمة لـلؼـحه مً حـاؾ" ،هما
ًلىٌ ،وهإن َصا ػباوي كسم مصَ ما بعباضة هُلة ؿيلد الوطوضي الصي ال ًخؼع لؼحرٍ مما ًجعل ألامط علُه
مؼحعلُا؛
ماشا ؿهم الطاؿعي مً َُؼل؟ ؿهم ؤهه ًلىٌ ب "الحٌىض املىٌلي" مثل ؤضػٌى وٍلىٌ ب"ه طٍة الخلم املؼحمط"
و"ثجسز الخلم هما َى ضؤي زًياضت" مع ؤ ا لِؼد مً مبحىطاثه الـلؼـُة ،وهـؽ َصا املعجى ٌع ر عىه َُؼل "بسوام
الحطهة والترقي للمٌلم" وبلىله بن "العالم ال وحىز له مً شاثه ،بل مً دالله ."...وكس ع ر َُؼل عً الخالم ب "املٌلم
ؤو املثاٌ" ،ولصا ػمى الطاؿعي مصَ َُؼل ب "مصَ املثاٌ الباًجي اللائل بإن ال وحىز لؤلؿُاء العاملُة بال في الـىط،
وبىاػٌحه" ،وٍيحهي الطاؿعي بلى دالكة َُؼلُة ثلىٌ بن "العالم مىحىز وػحر مىحىز" ،بل ألن ًىىن ػحر مىحىز ؤحطي
مىه ؤن ًىىن مىحىزا ،وَؼخـهس الطاؿعي بلىٌ ملال راوف ؤن "حلُلة ألاؿُاء الخاضحُة لِؼد ماهسة لىا بال بالىحي".
الطاؿعي واملـاَُم الـلؼـُة :
في الحلطٍظ الصي هحبه الطاؿعي لىحاب "زلُل الحج والؼُاحة" للاحبه ؤحمس الهىاضي ث رظ بعى مً شخلُة الطاؿعي
الـلؼـُة ،ػىاء مً حُث املـاَُم املىظـة دالٌ امللالة مً مثل "واح الىحىز"" ،الىماالت الىـؼاهُة"" ،الحىمة
الى طٍة"" ،الىماٌ ألاوٌ"" ،الجىَط العاكل"" ،اللىة الـىطٍة"،املاَُات" و"اللىض" و"عالم اللىة وعالم الـعل"
و"الىحىز الصَجي" و"الىحىز الخاضجي" ،وػحرَا مً َصٍ املـاَُم التي ؤوـإ ب ا ثلطٍ ه .لىً ما ًلـد املـحؼل بالـلؼـة
في َصٍ امللالة َى ما دحمه ب ا مً حسًث ؿلؼـي عً ما ًمحز وؼان عً ػحرٍ مً اليائىات وعً زاللة ما ًترهه مً آراض
علمُة ثسٌ علُه؛
بن الىحاب الصي ؤلـه الؼُس الهىاضي ًىـف ؤن َصا الطحل ًحمحز بعلل ضاجح .وبعس ؤن ًىضز الطاؿعي بعى ألابُات
الـعطٍة التي جـحر بلى َصا املعجى وهصا بعى ؤكىاٌ الحىماء ًىح داثمة ؿلؼـُة ً رظ ؿ ا ثحلُم شلً وػطٍ هما ًلىٌ؛
بن َصا الؼط والححلُم ًىحس في "الحىمة الى طٍة" حُث ثحمحز ألاهىا زادل ؤحىاػها بـلىلها امللىمة لها ،ؿ صٍ
الـلىٌ ثذطج ألاهىا مً "ححن ب ام بلى ؿواء الحـلُل ،والحمُحز الحام عً ول مـاضن في ألاحعاء الصاثُة" ،وٍترث عً
الىماٌ ألاوٌ ليل وائً ًبُعي "آراضٍ الخاكة به" .وباليؼبة لئلوؼان ؿلس "ؤًبم ؤوٌ الى اض عً آدطَم ؤن ال ممحز ؤهمل
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مً اللىة الـىطٍة والجىَط العاكل املذحم باإلوؼان" ،وَؼحسلىن على شلً بأراضٍ "وما دم به مً الاػحعساز لالثلاؾ
بؼائط الـوائل وهسَا ،وكبىٌ الححلي بأراض ألاػماء الحؼجى املذحلـة امللحوُات و راض" .وما زام وؼان َى بالطوح
ولِؽ بالجؼم بوؼان ،ؿةن آراض وؼان في "مثاٌ حلُلي ثام للىضثه العلمُة التي ي في الحلُلة حلُلحه" ،وبن "ؤهمل
راض العلمُة" ما
راض عىس هملة الطحاٌ وكىازًس الى اض ،ي راض العلمُة" التي "ثـىق ول ؤرط مازي" ،ألن "كاح
ًيـئه َى مجطز "عً املىاز ومالبؼها" ،وبالحالي ؿهى ال ًلف عىس حس وػاًاثه ال محىاَُة ،ؿـ"مً َىان ًحـجن وٍخىى ،
وٍجىٌ في مجاالت ال اًة لها بل ي ؤضقى مً عاملىا ومسضواثىا ،وٍإجي م ا بالعجائ والؼطائ  ."...وَىصا ًذلم الطاؿعي بلى
ؤهه مازمد "آراض وؼان زلُل علُه ،وؤهمل راض وان مً باب العلم و ثلان ؿُه" ،ؿةن ضحلة الؼُس الهىاضي "حاءت
زلُال وامال وؿاَسا محؼىػا على ما له مً الحظ ألاوؿط والىلِ ألاه ر مً حؼً زضان وحؼً البُان".1
 3ـ الطاؿعي وعلم الـلً:
لم ًىً الطاؿعي محبا للـلؼـة ؿلٍ ،بل وان محبا للعلم ؤًوا ومماضػا له ،وبذاكة علم الـلً الصي وان ؤرحرا عىس
ؿالػـة ػالم .ؿلس هاكف الطاؿعي الـطٍف الجطحاوي في كوُة علمُة ثحعلم باللىاعم وال رق وكطح ؤن "ما شهطٍ ـ
الجطحاوي ـ في ػب ال رق واللىاعم وثىى ما َى دالؾ ما شَ بلُه حل علماء الٌبُعة مً اللسماء ودالؾ بحما ؤَل
الـً والحىمة مً العلطٍحن ،وما ًياز ًىحس له زلُل وال في ؤحٍ ضثبة في ال ً اللهم بال ؤن ًاوٌ هالمه" .2بن الطاؿعي
ًححسذ بثلة ه ري في املىهى ألهه حمع بلى حاه البعس الى طي بعسا عملُا عىؼه اؿحؼاله الخاق بعلم الـلً .وكس
ؤَسي الؼلٌان املىلى عبس الحـُظ الطاؿعي بػٌطالبا ثلسًطا له على َصا الاَحمام .3ؿهل ب صا الجمع بحن الـلؼـة والعلم
والـىط الىلسي اػحٌا الطاؿعي ؤن ٌؼحإهف كىال مؼطبُا ؿلؼـُا وان كس اهحهى مً َصا البلس مىص ظمً بعُس؟
الؼمات الـلؼـُة في شخلُة الطاؿعي:
للس اححمعد للطاؿعي عىامل هثحرة وان مً املمىً ؤن ثجعله كاح الطٍازة املإمىلة.
وان الطاؿعي ًمحاظ بإدالق ؿلؼـُة ضؿُعة.
الطاؿعي كاضئا حُسا:
وان الطاؿعي كاضئا حُسا ،بشا وان ابً ضؿس ًحيي عً هـؼه ؤهه ما ثطن اللطاءة ػىي لُلححن؛ لُلة وؿاة والسٍ ولُلة بىائه
بإَله ،ؿةهه ًحيى عً الطاؿعي ؤهه وان ال ًىام بال عىس الـجطْ ٌ ،تؼهطٍ ؿلٍ عـله الىحاب .وٍصهط املذحاض الؼىسخي في
مـُذحه وَى الصي ثحلمص للطاؿعي وعطؿه عً هث  ،ؤن الطاؿعي وان كاضئا ما للـلؼـة ػالمُة والـلؼـة الُىهاهُة ،وله
في "ؤحازًثه حىالن هثحر في ضحاٌ الـلؼـة الحسًثة واللسًمة ،وكس زضغ اللسًمة زضاػة واؿُة ،ؿِؼمع مىه الجلِؽ عً
 1ػ انظر نص التقريظ في شيخ فالسفة المغرب ص
 4232ص 16ػ 23

103ػ 110كىو موسوـ ب " ما الحلي إال زينة لنقصيو ،ككاف قد نشر بجريدة السعادة العدد

ػ .2ذكرىا موسى أزدم ،في مقالتو الصغيرة القيمة محمد بن أحمد الرافعي المولود بأزمور حوالي  1883كالمتوفى بالجديدة  1940ضمن أعماؿ
ندكة :دكالة تاريخ كفكر التي نظمتها جمعية دكالة مع جامعة شعيب الدكالي بالجديدة ،1989

3ػ شيخ فالسفة المغرب ص67
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املـائحن و ؿطاكُحن ،والـاضابي وابً ضؿس وابً ًـُل وابً باحه مً ػالمُحن ،وعً ؤضػٌى وؤؿالًىن وػلطاي مً
الُىهاهُحن ،ما ًلطخي بع عجبا ،ؿِؼطز شلً هما ٌؼطز ػحرٍ ؤبىاب عطاب وؿطائى اللالة ومؼائل بُى حاٌ والىاضرحن
مً الطحاٌ واليؼاء" .1وثحمحز الىح التي كطؤَا الطاؿعي بما وان ًذٌه على َىامـها "مً اهحلازات وجعلُلات ومطاحعات
ومالح ات وثلىٍبات واػحسضاوات وثطحُحات وببٌاٌ" .ومً ؤَم الىح التي وان الطاؿعي مالظما كطاءت ا وعل ا َىامف
بذٍ ًسٍ؛ هحاب الع ر البً دلسون ،ؤمالي اللالي ،وؿُات ألاعُان البً دليان ،هحاب ألاػاوي لؤلك اوي ،هحاب اًة ألاضب في
ؿىىن ألازب لـهاب السًً الىىٍطي ،املحلى البً حعم ،املىاكف لئلًجي ،كلة الـلؼـة الُىهاهُة وػحرَا مً الىح  ،وبعس ؤن
اهـطي علس مىحبة الطاؿعي وثـطكد هحبه ؿصض مسض ؤكبح الحعطؾ على شخلُة َصا الطحل العلمُة مً اللعىبة بميان.
هما ؤهه هما ًبسو في َصٍ الىح ؤن الىح الـلؼـُة ثياز ثىعسم في ححن ؤن العللُة الـلؼـُة التي ثمحز ب ا الطاؿعي وؿص ب ا
عً ؤكطاهه وؿف ب ا عل م ما وان لها ؤن ثحىىن لسًه لىال بمعاهه في مٌالعة الىلىق الـلؼـُة .وما بإًسًىا مً معٌُات
ال ثياز ثـي ب صا الؼطن ػىي ؤهه ًالع هحاب الـُلؼىؾ الاػباوي الىىهد زي هالضرا ،وَى هحاب في املُحاؿطٍلا ٌعالج هما
ًلىٌ الطاؿعي "الحىمة الى طٍة الباحثة عً حلُلة العلل و زضان الحلىضي والحلسًم هما ٌعالج ؤبحارا هـؼُة عً
الـعىض والاهخباٍ وحلُلة الىحىز" .2وَـحر كسًله حؼً الؼائح ؤن الطاؿعي وان ًسضغ الـلؼـة الؼطبُة زضاػة
ابؼحمىلىحُة معطؿُة ولم ًىً ًسضػها بًسًىلىحُا وادحُاضا ومىكـا . 3ولىىىا هـحلس معٌُات َامة عً َصا الجاه مما
ًجعل مً العؼحر علُىا ؤن هلىال كىال ؿلال في َصا الؼُاق.
الطاؿعي والؼااٌ:
وان الطاؿعي محبا للؼااًٌ ،ـححح به ضزوزٍ على معاضهُه ،وٍىحهه بلى علماء العلط؛ ـ ؿـي ضزٍ على هحاب "كـاء
املىضز ،في عسم اللُام عىس ػما املىلس" والصي هحبه الـلُه محمس بً الحؼً الحجىي ،ملا الحظ ؤن الىاغ بـاغ عىس
اححـالهم بمىلس الطػىٌ علُه الؼالم وعىس ػطزَم "املىلس الـطٍف ،والىكىٌ بلى شهط وهع ؤمه له كلى هللا علُه وػلم،
ً ى حمُع مً حوط وكىؿا على ألاكسام ،وٍبلى اليل على ثلً الحالة مسة لِؼد بالللحرة ؤهثر مً مسة اللالة على
الجىاظة بىثحر" .وكس ؤؿتي الحجىي بإن "حىم اللُام َى الىطاَة ،ؤما ًىٌ اللُام[...ؾ] املىع" ،وكسم ؤزلحه.4
كبل ؤن ًطز الطاؿعي على الحجىي كسم بحن ًسي ملاله حملة ؤػئلة َ :ل اللُام لحىطٍم الع ُم مىاكى لصخيء مً
ملاكس الـط الثالرة ؤو مىمالت ا؟ وبن وان معاهؼا لؤلػطان التي ثسعى بل ا ،حاضٍا على ػحر ًطائلها ،ؿإي بًاَا هاكى؟
وهُف وحه مىاكوحه؟ وما بُان املـؼسة التي اؿحمل عل ا مما سم كىاعس شخيء مً ثلً امللاكس هطوضٍة واهد ؤو حاحُة
ؤو ثحؼُيُة؟ وؤي شخيء ًسؿعه عً السدىٌ في َصٍ ألادحرة ،ولى بىحه ما؟ وؤي شضَعة ؿحح على املىمل املحعحن ؿطعا للؼس
واللس عً ثىضي املهالًّ ،
ومعاٌ الوالالت السحُلة؟ وبن وان مىه ؿحح ؿُج البُان لىى ا شضَعة وملطثبت ا مً الصضائع
َل البعس ؤو اللطب ؤو الحىػٍ ؤو الحجاشب؟ حتى ٌعطؾ وحه الاعحباض ؤو لؼاء ؤو ضػاٌ ،وما محلها مً الاعحباض وما
معه مً ول كؼم له ،لححسز املطاث  ،وهىن البعى م ا محـلا علُه ،والبعى مذحلـا ؿُه ،والبعى مطػال ّ
حىاهُا،
 1ػ مشيخة اإللغيين ،مرجع سابق ص  263ػ264
2ػ شيخ فالسفة المغرب ص  35ػ 36
 3ػ شيخ فالسفة المغرب ،ص 39
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والبعى ػطٍبا في ضػاٌ؛ بحُث ال اعحباض في حاهبه ؤكال ،وال بلؼاء؟ وَل َصا اللُام ًمىً ؤن ٌؼخثجي مً مح ىضات
ؤبىاب الححؼحن التي كبلد مً الاػححؼان ما ال ًحٍُ بمجمىعه وكف ،وال ًإجي عسز على حعئُاثه ،ؤو ال ػبُل لصلً بيل
وحه وول اعحباض؟ وَل املللىز في َصا الحىم العحطي ًحلل ًلُىا ؤو ظىا ؤو ؿيا ؤو وَما؟ وبحبُحن شلً ًخبحن حلُا ما
لؤلئمة في الى ائط...
بن حطق الطاؿعي على ًطح ألاػئلة كبل ؤن ً جم على البحث لسلُل على عللُة ه مت ا املماضػة الـلؼـُة .هحً َىا
ؤمام علل ؿلُه ًبحث عً الحجة "حتى ثىلٌع معصضة ول معحصض" مع الحطق على "ببساء الحعلُل ليل بُان بؼٌُا ؤو
مطهبا ،ولى على وحه دالة" ،1وَى ٌعلم ؤن املؼإلة التي ًٌطحها املىهى "لِؼد في ألاَمُة بلى َصا الحس ،والىاح
الاؿحؼاٌ باألعجى ؿاألعجى" .2لىً ًبسو ؤن حىاب الطاؿعي ،ضػم َصا ًاض الـلؼـي ،واهد ثحىمه مىاكف مؼطكة في الحللُس
الاححماعي لؼمً ألاًط الاححماعُة ـ الثلاؿُة التي وان ًححطن زادلها.
الطاؿعي وعلماء العلط:
وان الطاؿعي ًطاػل علماء علطٍ ،وٍبعث لهم ؤػئلة .وان ٌـبه الـاًبي الصي وان ٌؼخـحر علماء علطٍ في هثحر مً
اللواًا العلمُة ،وٌٍطح عل م ؤػئلةً .طح الطاؿعي على ؤحمس بً املىاظ ؤػئلة ػد بمىاػبة كسوض هحابه " جة املىصضًٍ،
على ثىٌع املىىطًٍ" .هما وحه مثُال لها بلى الـُر ؤبي ؿعُ السوالي في ألاكىٌ والـله والحسًث وألازب ،م ا ػااٌ ؤللي
على ؿُر ػالم َاثـُا مً الجسًسة وَى "كىلهم ؤؿعل هصا ،بحىٌ هللاَ ،ل َىان ما ًسٌ له مً الـط " .3وهثحرا ما وان
ًبعث ؤػئلة لبعى العلماء بال ؤهه ػالبا ال ًح ى بجىاب .واهد ألاػئلة ثسدل في بًاض الاَحمام الـلهي .ووان اللهاء ال
ًجُبىهه ،بؼب ؤ م واهىا ًلمؼىن مىه ،هما ال حظ شلً املذحاض الؼىسخي ،ثطؿعه عً ؤؿياض َم  .4ؤو بؼب "ما واهىا
ٌـمىن ؿ ا مً ...محاولة الحعجحز".5
لىً رلاؿة الطاؿعي الـلؼـُة واهد جؼمح له ؤن ٌؼحسضن على مً هح في َصا ًاض حُث بهه ملا ظهط هحاب "كلة
الـلؼـة الُىهاهُة" اػحسضن على ؤحمس ؤمحن وظوي هجُ محمىز "ؤؿُاء ي مً كمُم الـلؼـة ػطٍلُة" هما الحظ
كسًله احمس ظٍاز.
هما ػمحد له َصٍ الثلاؿة مً الحإرحر في معاكطٍه حُث هجس ألاػحاش امليي الىاكطي ًىح هلا عً ػلطاي ،هما هحبا
كسًله الؼائح عً زًياضت ،وػُىح الحجىي ،بعس وؿاة الطاؿعي ،هلا في الحىؿُم بحن الـلؼـة والعلم والسًً؛ والصي
ْت
ًجعلجي ؤكىم ب صا الطبٍ ؤن ألاػحاش امليي الىاكطي وان على كلة بالـُلؼىؾ السوالي هما ً هط شلً الجىاب الصي ؤحاب
به عً الـحىي التي ؤضػلها له الىاكطي ؿُما ًحعلم بلالة الخؼىؾ .ووان الؼائح كسًم الطاؿعي املـول هما واهد
للطاؿعي مىاوؿات ؿىطٍة مع الحجىي.
 1ػ انظر نص الرسالة في الفصل السابع من شيخ فالسفة اؿمغرب مرجع سابق ص  118ػ154
 2ػ الرسالة القياـ للتعظيم ،مرجع سابق ص 154

3ــ شيخ فالسفة المغرب ص 84

 4ػ مشيخة اإللغيين ،مرجع سابق ص 264
 5ػ شيخ فالسفة المغرب ص 82
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ثصوكه للمىػُلى :
ال اكلس باملىػُلى َىا الـً الخامؽ مً العلىم الطٍاهُة ،بهما ؤكلس ًطب ألاػحاش الطاؿعي للحً الجمُل وثصوكه
لليلمة الؼعلُة البلُؼة على ػحر عازة الـلهاء .بل بن املذحاض الؼىسخي ؤهىط على الـلُه ،في حـلة لٌطب امللحىن ،ثصوكه
لئلوـاز ،ؿطز علُه الطاؿعي بمطاؿعة علمُة حمُلة وؤ اٍ بعحاب ضكُم؛ حُث ؤللى علُه "زضػا في امللحىن ،وؤهه ًحمل مً
املعاوي الطكُلة والؼعٌ املؼحٌاب والـعىض الخي ،ما ال ًىىن مىحىزا في مى ىمات مً ًععمىن ؤ م ؿعطاء بلؼان عطبي
مبحن" رم شهط له "ؤػماء ؿعطاء امللحىن وؤ م مً اػطب الطحاٌ وؤزكهم ه طا" رم ؿطح له ؤن "َسا الـعط مً بلُة العحل
املعطوؾ الصي شهطٍ ابً دلسون في ملسمحه" هما ؿطح له ما ًلىله امليـس ألاعمى الصي وان "ًحطن ضؤػه ًمُىا وؿماال،
ًحٌاوٌ بطؤػه ؤمامً ،حخبع هُـُة بوـازٍ ...ؿصهط ؤبُاثا حعل ًحـلؼف في معىاَا" وَعاث املذحاض الؼىسخي كائال له "ؤًً
زوكً ألازبي؟ ؤًً ؿاعطٍحً؟ ؿةن هىد ال جؼححؼً َسا املعجى ،ؿةن زلً ػِبعث ضٍبا هبحرا مجي في زوكً" .1ؿيان الطاؿعي
مثاال ًحاوي مىكف الـالػـة مً املىػُلى واللحً الجمُل واليلمة الطكُلة.
الطاؿعي ،هاكسا ،عسال ،ومىاظطا:.
وان الطاؿعي شا عللُة هلسًة ،و ي العللُة التي ثىىهد لسًه بؼب بكباله على زضاػة العلىم ػالمُة ،وهصا على
زضاػة العلىم العللُة ،واهـحاحه على العلط ،ػىاء مً دالٌ محابعاثه للصحف واملجالت اللازمة مً الـطق ،ؤو مً
دالٌ اػحؼطاكه في مٌالعة الىح مً مذحلف املـاضب العلمُة ،ومً حبه للمىاظطة والحىاض.
ووان الطاؿعي ضحال عسال .ؿطػم شخلِحه العىُـة التي عطؾ ب ا ؿلس وان مىلـا في مىاكـه ،و ي ،عىسي ،دلم ؿلؼـي
اؿت ط به مً ؿالػـة ػالم؛ ابً ضؿس .ؿـي الـحىي التي ؤؿتى ب ا امليي الىاكطي هجس الطاؿعي ًيحلط له ضػم ؤن الىاكطي
َاحم في هحابه "بظهاض الحلُلة وعالج الخلُلة" الٌطٍلة اللىؿُة لـل ىا الـُلؼىؾ.
ووان الطاؿعي مىاظطا ،ؿلس هاظط ؿُر املذحاض الؼىسخي الـُاللي في "الـُر مخي السًً بً عطبي" ،حُث وان الطاؿعي
"ًطؿع ملامه وَـُس بصهطٍ" ،2في ححن وان الـُاللي "ًىكس زوهه حتى باب ػالم ب جج وبطاَحن مً ملاالثه ثترن وؼان
مـسوَا ححران" هما ًلىٌ الؼىسخي .3وان الطاؿعي ًاٍس كىٌ ابً عطبي بىحسة الىحىز وٍلىٌ بن ول مً دٌإ ابً عطبي مً
اللسماء واملحسرحن "لم ًـهمىا املللىز ب ا" ،4وؤهه ؤهـم في ؿهمها عـطًٍ ػىة بعسما جع ابً عطبي في بلىضة معاه ا ،وؤن
ثـهم ما لآلدطًٍ لِؽ باألمط الؼهل ،5لىً الـُر الـُاللي وان ال ًلحىع له بطؤي وٍلط على "ثىـحرٍ" البً عطبي.
هما ؤن ملسمة ضػالحه في مؼإلة اللُام للحع ُم ثسٌ على شخلُة حـُة ب"املباحثة واملىاكـة" على عازة "ػائط
الى اض ...مً لسن كسض ػالم بلى وكحه ،شا كسض ضح في كبىٌ الادحالؾ ،حُث ًإشن ليل مً لم ًىاؿم هالمه ؤن ٌعطن
1ــ حوؿ ىدا الموقف بين الرجلين يراجع مشيخة اإللغينن ص 266ك267
2ػ مشيخة اإللغيين ،مصدر سابق ص 264
3ػ المصدر نفسو كالصفحة.
4ػ المصدر نفسو كالصفحة

 5ػ المصدر نفسو ص  ، 264يشير ناشر مشيخة اإللغيين إلى أف شيخ الرافعي في إدراكو "ماىية كحدة الوجود " عند محيي بن عربي كاف ىو محمد

التادلي الرباطي ،كإف كاف الرافعي ينكر دلك ،انظر ىامش  01صفحة  270من المصدر نفسو .
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عىه ،وَعلً ؤن مللسٍ ألاه ر مً الىحابة َى"ًل الحم" لِؽ ػحر ،1داثما ضػالحه بحىاهع الـالػـة في ازعائ م الجهل
وثإهُس املحبة للحم و ؿازة به ،وعسم علمت م مً الخٌة .2وال ٌعجي َصا الحىاهع العلمي ،الصي ًلطح ب ا َىا ،ؤن الطحل
واهد بواعحه في العلم معحاة ،ؿهصا املذحاض الؼىسخي الصي ثحلمص له في مطاهف ًلىٌ عىه :بهه "العالم الىحُس الصي
ثطثجف ؿطائم هثحرًً مً ؤؿصاش علماء املؼطب الُىم ،ألن جحه معه ،مع حطؤة ثطػمً على اللبىٌ ،والحم واللىلة بشا
ثحسا ؿهىان كىة جؼٌُط على ول شخيء" .3لصا وان ؤكسكاءٍ ومطٍسوٍ ٌعجعون عً ثـؼحر شخلُة الطاؿعي حتى كاٌ
الؼماللي" :ؿالطاؿعي شخلُة ًحاض العلل في جعلُل مساضهها".4
للس امحلً الطاؿعي ما لم ًمحلىه هثحر مً معاكطٍه ،ؿلس ظاوٌ "الـلؼـة هثحرا وزضػها زضاػة عمُلة وجـبع مً
مصاَ ا وآضائ ا ؿحىُف ب ا ؿىطٍ ،واكٌبؽ ب ا شَىه ،ؿيان ًـطغ ما ًللي علُه مً املعلىمات على كال ا وٍىؼىٍ بحلت ا،
وٍسضػه على هىئ ا ،ؿال ًطي بال بعحن الىلس والححلُل والـحم والحعلُل ،ال هما ًطي وؼان العازي على حس جعبحر
الـالػـة" ،5هما ؿهس بصلً كسًم الطاؿعي محمس الؼائح ،بل ؤحمس العبازي اعح رٍ "ؿُر ؿالػـة املؼطب".
ؿهل ًمىً ؤن هٌمئن بعس َصا وله بلى اللىٌ بطٍازة الحبابي لللىٌ الـلؼـي في املؼطب ،وَى الصي وـط ؤوٌ ؤعماله
 ،1954ؤي بعس وؿاة الطاؿعي بـ رالرة عـطة عاما؟ بن شخلا َىصا ال بس ؤن ًىىن ؿُلؼىؿا مؼطبُا هبحرا؟
الـلؼـُة في ػىة
3ـ ثطاذ الطاؿعي:
ال ًمىً للمطء ؤن ًحؼم في َصا ؿياٌ في الىكد الصي ثىىن هحابات الطاؿعي الـلؼـُة ععٍعة ،ؿهل ًمىً ؤن هحصخي
ما ثطهه الطاؿعي مً هلىق؟
بن هحابات الطاؿعي ال ثحجاوظ جعالُله على ما كطؤٍ ؤو ضػائل شخلُة ،ؤو ضػائل ؿلؼـُة هطػالحه في وحسة الىحىز
وؤدطي في ثحلُم معجى العلل والىـؽ اليلُة وؤدطي كؼحرة في ثـؼحر الهُىلى ،وضػالة في ألاًىاٌ ،وهحابة في كىٌ للمىلى
عبس الؼالم بً مـِف ،6و ي ضػائل لم ًلسض الاًال عل ا .ولععوؿه عً الحإلُف ثيبإ له ؤحسَم بإن اليؼُان ػِسح
"علُه شًله هما سحبه على ػحرٍ مً علمائىا الصًً ما ؤلـىا وال هحبىا" .7هما ؤن الطاؿعي لم ًىً محذللا ،بل وان محمىىا
مً علىم هثحرة "والػُما مً علم ألاكلحن والخالؾ العالي وعلىم ألاوائل والحلىؾ ومعطؿة الىحل واملصاَ " ،هما ًلىٌ

 1ػ شيخ فالسفة المغرب ،ص 118ػ119

 2ػ يقوؿ الرافعي  ...":فقد ذكرت ما ذكرتو ،كإني العبد المفلس من كل علم ،بداع من المحبة في الحق ،كاإلشادة بو بهدـ ما يخل بو ،أك بناء ما يرفع
مناره ...كإف زللت أك خطلت فأنا أىلو "...ض154

 3ػ مشيخة األلغيين من الحضريين ،مرجع سابق ص 263
 4ػ شيخ فالسفة المغرب ص 70
 5ػ شيخ فالسفة المغرب ص60

6ػ شيخ فالسفة المغرب ،ص 60

 7ػ شيخ فالسفة المغرب ،ص 76ػ77
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كسًله محمس الؼائح ،1وكس جؼاءٌ كسًله احمس ظٍاز وَى ٌعسز م اَط عبلطٍحه ":وبال ؿإًً اليلُة التي ولجها حتى وان
ؿُلؼىؿا؟".2
بن الطاؿعي ،وان مىػىعُا ،ؤدس مً ول علم بٌطؾ "ووان ال ٌعطؾ الاكحلاض على هى واحس مً العلم في بحثه ،بل
ًخىلل بمىاػبة ،ؿترجع معه في حسائم مذحلـة ألالىان في رماض كىىان وػحر كىىان" هما ًلىٌ املذحاض الؼىسخي الصي
حالؼه .3ولعل مطز زلً ؤن الطاؿعي لم ًإدص الـلؼـة على املجطي اللىاعي ،بل ؤوحس هـؼه بىـؼه ب مه بلى اللطاءة حُث
وان ً ل وٍبِد "في املىاظطات واملٌالعات وامللابالت" هما ًلىٌ .4ؿلس وان مالظما "للمٌالعة والحلُُس" ،هما ً هط مً
"َىامف الىح التي ًٌالعها هما ؤػلـىا .وعسم ؤدص الـلؼـة على املجطي اللىاعي واهد مً املأدص اللىٍة التي ؤدصَا
ابً ضؿس الـُلؼىؾ على ؤبي حامس الؼعالي في "ت اؿد الت اؿد" وحعلها في ؿلل امللاٌ مً ؤػباب العلل في الـلؼـة ،ولعله
مً َصٍ الجهة ؤًوا ؤوجي الطاؿعي وبن شَ البعى بلى ؤن َصٍ الهىامف لى وـطت لىحس ؿ ا "البحث الـلؼـي املؼطبي
5
ؤػؼا كىٍة ًلُم عل ا زعائمه" .لىً َل ًمىً حلا ؤن هـُس م ا مع ًحمحز به ؤػلىب الطاؿعي مً ضزاءة
داثمة :
وؤدحراَ ،ل وان الطاؿعي ؿُلؼىؿا ؤم وان ؿلٍ مً ضَاكات الى ري لللىٌ الـلؼـي في املؼطب؟
ًبسو مً هلىق الطاؿعي املحبلُة ؤن الطحل لم ٌؼحٌع ؤن ًحلم ثلً اللـعة العلمُة التي حللها ؿلُه ـ ؿُلؼىؾ مثل
ابً ضؿس؛ ؿطػم ؤن الـلُه والـُلؼىؾ ألاهسلسخي وان كاضخي الجماعة بلطًبة ؿةن حُاثه العلمُة الـلهُة لم ثىً بؼعة
حُاثه العلمُة الـلؼـُة ،ؿلس ؤزضن ابً ضؿس ؤن الحُاة ألاولى ًىـي ؿ ا هحابا في الـله امللاضن وهحابا في العلائس وهحابا في
الىحى وهحابا في الوطوضي في املىٌم ومذحلطا في ألاكىٌ ،ؤما الحُاة الثاهُة ،و ي الحُاة بالحلُلة ،ؿياهد مخؼعة عىسٍ
بؼعة هلىق ؤؿالًىن وؤضػٌى بذاكة وػعة ما هح في علطٍ مً هلىق علمُة وؿلؼـُة ،واػحٌا ابً ضؿس بصلً
ؤن ًححطض مً اللؼة الـلهُة وٍبجي لؼة ؿلؼـُة ػُعطؾ ب اً .بسو ؤن الطاؿعي لم ٌؼحٌع ؤن ًحلم ؿِئا مً شلً ،ؿلس ظلد
اللؼة التي وان ًىح ب ا لؼة ؿلهُة حتى الثمالة ،و ؿيالُة التي ًححطن في ؿوائ ا بؿيالُة مجحمعُة رلاؿُة ثللُسًة،
1ػ شيخ فالسفة المغرب ص 59

2ػ شيخ فالسفة المغرب ،ص 66

3ػ مشيخة اإللغيين ،المصدر نفسو ص  ،265كيذكر المختار السوسي "أف دماغ األستاذ ...يتسع لكل ما يسمعو منو ،كخصوصا في الفلسفة

كالحديث كالتفسير كالتاريخ ،فهناؾ يجوؿ جوالنو في الحديث كذكره للمخرجين ،تسمع كراء أصحاب الكتب الست كالموطإ كالمسند ذكرا للدارؽطني

كابن عربي كابن بقي كابن عبد البر كالخطيب البغدادم كابن نعيم كابن حزـ كالحاكم ،كنظرائهم من األساطين المعتنين بالحديث كفقهو ،كما تسمع من
أنواع التفاسير األثرية ،كغيرىا عشرات فعشرات ،تنتثر أسماءىا من فم األستاذ ،كإف جرل التاريخ فإنو تحسبو لم يتوفر على سواه ،فإف ؿ

ق مشاركة

عظيمة في التاريخ العاـ كالخاص  .كبالجملة فإف لدماغ األستاذ الرافعي خزانة من لم يرىا أك لم يجلس أمامها شهورا ،فإنو سيحمل المحدث على

التغالي فيما يحدث بو ،أما نحن فقد جالسناه ما شاء اهلل ،كعرفنا منو ما عرفنا من النواحي التي يمكن أف نطلع عليها بمجالسات عامة ك خاصة" ص

 265ػ 266

 ،،4دكرىا المختار السوسي في مشيخة اإللغيين ،المصدر نفسو كالصفحة.

 5ػ دكر المختار السوسي أف عبد الجليل ابن القزيز سأؿ الرافعي عن مسائل فأجابو بكراسة اجتهد أف يقرأىا فلم يستطع  :مشيخة اإللغيين المصدر

نفسو ص  ٜٔٙكقد أىداني األستاذ الجليل عباس الجرارم نسخة من كراسة للرافعي لم أستطع فك ألغازىا إلى الوقت.
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والؼب في شلً ،على ما ًبسو ،ؤن الطحل لم ًحىؿط له متن ؿلؼـي كىي بلؼة كىمه وال ؿُىخ ٌعلمىهه الـلؼـة على املجطي
اللىاعي .للس وان معاكطوٍ ًطون ؿُه عاملا مً العلماء الصًً هلطؤ ع م في الحاضٍر ،1مما ًاهس ؤن الطاؿعي وان ًى ط بلُه
على ؤهه عالم ثللُسي لم ًحجاوظ بؿيالُة اللسماء ال في الى ط وال في املى ج بال كلُال ،وَصا املذحاض الؼىسخي عىسما للُه ؤوٌ
مطة وحسٍ "ًلطض زلُل املالىُة والجمهىض مً الحسًث في بًجاب م حطام على مً ًطٍس ؤن ًسدل مىة ػحر مترزز بل ا ، " ...
وعىسما هطي بلى مىاكـاثه مع املذحاض الؼىسخي وهصا مع ػحرٍ مً ؿلهاء العلط هطي ؤن الطحل "ًىضز عً البُواوي والؼُس
الحـتزاوي وػحرَم هثحرا مً عباضات م ٌؼح هطَا هما ٌؼح هط الـاثحة ظٍازة على هالم ألاؿعطي واملاثطٍسي" .2ؿالطاؿعي لم
ًحلم اللٌُعة التي ػُحللها الحبابي؛ بش مع الحبابي ؿيالُة حسًثة واملى ج حسًث ؤًوا ،ألامط الصي حعل مً الحبابي
ؿُلؼىؾ املؼطب ألاوٌ في العلط الحسًث.
ؿيالُة حسًثة و ي بؿيالُة الخصخلً والحطٍة ،و ي الهم الصي وان ٌعطؿه علط الحبابي مع الصخلاهُة
والىحىزًة وال رػؼىهُة؛ للس ػطؾ الحبابي مً معحن الـلؼـة الحسًثة وؤوـإ ؿلؼـة ثذلله مً املعاهاة التي ٌعاه ا
هةوؼان مً العالم الثالث ًطظح ثحد هحر الاػحعماض وٌٍمح بلى ثحلُم الحطٍة والححطض .ومً َىا واهد هحابه "مً اليائً بلى
 1956وَما الىحابان اللصان زؿً ب ما الحبابي املماضػة الـلؼـُة
 ،1954وهحابه "حطٍة ؤم ثحطض" ػىة
الصخم" ػىة
الحسًثة في املؼطب ،وحاوٌ ؿ ا بزماج الـلؼـة في الؼُاق العطبي ػالمي مً دالٌ َسا الجهس الصي كام به وَى ًلطا
الصخلاهُة الـطوؼُة مً دالٌ الىحي والثلاؿة العطبُة ػالمُة ،3لُثبد في ألادحر هطبا مً الجمع بحن الوـححن " .بن
وؼان ،حؼ الحبابي ،لِؽ ما هحً علُه ولىً ما ًحىح ؤن هىىهه ،بهه الهسؾ املعُاضي ال ائي لؼحروضة الصخلىة".
الصخلاهُة ثبسؤً ،لىٌ الحبابي" ،ححن ًطؿى الصخم كُم الخوى والٌاعة وَعترؾ بالعلل والطوح هلُمة ؤعلى مً
ػحرَا "،بشا وان الحبابي َى الـُلؼىؾ الصي ؤػحإهف الـىط الـلؼـي في املؼطب ،ؿةهه ؿعل شلً بسؿع الحـىحر الـلؼـي
هحى الاهخباٍ بلى مـاَُم الصخم والحطٍات والسًملطاًُة"  ،بهىا ؤمام حؽ ؿلؼـي حسًس ًحمحز بالجطؤة واللىة والخطوج
على املإلىؾ ،وَى ما لم ًىً للطاؿعي ؤن ًجطؤ علُه.
للس وان الحبابي شا كلس ؿلؼـي واضح مً هحاباثه ،وَى الللس الصي ؤدٌإ الطاؿعي الصي وان ٌعالج الـلؼـة
بالعطن ،بمعجى وان ًىظـها ألػطان ثمؽ العلُسة ،ؤو الـله ،ؤو الحلىؾ ،ولِؽ معالجة ؿلؼـُة داللة هما هجس عىس
الحبابي في هم ؿلؼـي كىي مثل مً اليائً بلى الصخم مثال .ؿحتى ًلبه مً ؿُر ػالم ؤن ٌعطؿه على مصَ ابً
مؼطة لم ًىً لللس معطفي دالم هما َى ؿإن املعطؿة الـلؼـُة ،5واهحلاضٍ ملخي السًً بً عطبي وان اهحلاضا عاًـُا لم
لم ٌؼحٌع ؤن ٌعلله ضػم الحاح كسًله علُه.6
 1ػ محمد المختار السوسي ،مشيخة اإللغيين من الحضريين ،مطبعة المعارؼ الجديدة  ،الرباط الطبعة األكلى  2010ص 258
 2ػ مشيخة اإللغيين ،مرجع سابق ص 261

بالفلسف عند الحبابي،
ة
ٖـ نأمل ،إف أنسأ اهلل في العمر ،أف نفرد دراسة عن عالقة الوحي

59ػ محمد كقيدم  ،الشخص كالحرية كالديمقراطية ،على صفحتو على الفايسبوؾ

https://www.facebook.com/mohamed.wakidi/posts/97384057263155

4

 5ػ طلب الرافعي من الشيخ أبي شعيب الدكالي معلومات عن ابن مسرة
 6ػ مشيخة اإللغيين ،المصدر نفسو ،ص 264
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بن شخلُة ،مثل شخلُة الطاؿعي ،في هبىػها ،لى ثىؿطت لها بِئة مالئمة لياهد لها الطٍازة الـلؼـُة ال محالة .ومع
شلً ؿةن الباحث املىلف ال ٌؼحٌُع ،في هجىة عً هلىق الطاؿعي الوائع م ا واملذٌىي ،ؤن ًحىم بلىٌ ؿلل في َصا
املجاٌ.
لم ٌعف الطاؿعي حُاة ؿلؼـُة والتي عاؿها الحبابي ،ؿما زضغ الـلؼـة كٍ وال ؤلف ؿ ا هلىكا هعازة املحـلؼـة
والـالػـة ،ولعله لهصا الؼب لم ً ْتسضج في ؤي ربد ًاضخ للـىط الـلؼـي في املؼطب .1ؿلس اؿت ط الطاؿعي بىىهه ؿل ا
ثُجاهُا ؤهثر مىه مـىطا ؿُلؼىؿا .2لىً ً ل الطاؿعي همىشحا ضائعا للمثلف املؼطبي الحللُسي املـبع بطوح الحـلؼف في
الىلف ألاوٌ مً اللطن العـطًٍ ،ؿلس وان ؿل ىا شا عللُة ثمحز ألاكىٌ عً الـطو  ،واليلُات عً الجعئُات .مهمىمة
بالؼااٌ والبحث واملىاظطة.
لم ًىً َم الطاؿعي َما ه طٍا ،للس وان َم الطحل َما بكالحُا ـ ؿلهُا ،ؿحطن الـواء العلمي املؼطبي بحؼ الجهس
والحوىض ،ولعل شلً ؤه ر ؤرط ًمىً ؤن هحؼبه لهصا الـلُه ـ الـُلؼىؾ.

 1ػ مثال  :عبد السالـ بنعبد العالي  :الفكر الفلسفي في المغرب ،دار الطليعة بيركت ،الطبعة األكلى 1983
ــ مشيخة اإللغيين ،المصدر نفسه ص 264
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ّ
و
ثجلي ثُمة العىف في ض اًات بـحر مـتي
ّ
ّ
أ .ػامُة ػـحر باحثة في ألازب الجعائطي  ،كؼم اللؼة العطبُة و آزاب ا ،حامعة باجي مذحاض -عىابة -
ّ
ملخم:
اثغيت والتي ّو
خحزا ٦بحرا مً اَخمام ّو
تهضَ ٝظٍ ّو
اخخلذ ّو
الغوايت الجؼ ّو
الضعاؾت بلى ال٨ك ًٖ ٠ججلي جيمت الٗى ٠في ّو
الضاعؾحن
ؤلاوؿاهيت ،و ٢ض ؤوالٍ ّو
ّو
و الباخشحن و ّو
ال٨خاب الجؼاثغيحن
الغواثيحن  ،وججغبت الٗى ٠ليؿذ ظضيضة ؛ بل هي ٢ضيمت ٢ضم الخجغبت
م٩اهت ّو
زانت و جىاولىٍ ب٨ثرة في ؤٖمالهم ،و يغظ٘ طل ٪بلى زلٟياجه الٗضيضة و ؤزغٍ البال ٜفي خياة الكٗب الجؼاثغر الظر طا١
ّو ّو
يض الكٗب الجؼاثغ ّور ألاٖؼ ٫ليدك٩ل ؤيًا في ٖى٠
ويالجه مىظ ٖهض الاؾخٗماع الٟغوسخي الظر ماعؽ ؤ٢سخى ؤق٩ا ٫الٗى٠
ّو
ّو
ّو
واثيتّ ،و
الغ ّو
الخدغيغيت و الاهدغاٞاث التي ٧اهذ جماعؽ في الخٟاء و التي ٦كٟذ ًٖ نٟداتها اإلاضوؿت بٌٗ الىهىم ّو
زم
الشىعة
ّو
ّو
الشىعة الاقترا٦يت و ججاوػاتها الخُحرة  ،ليمخض بلى ؾىىاث ألاػمت التي ٧اهذ ججغبت مغيغة ٖاف ٞحها الكٗب الجؼاثغر بكاٖت
الٗى ٠مً ٢خل و مىث و اٚخيا ٫ليخهاٖض مضاٍ في و٢خىا الخايغ خيض جٟصخى بهىعة عَيبت في ظمي٘ اإلاجاالث  ،و ٢ض خاو٫
الغواثيحن مٗايكت وا ٘٢الٗى ٠الجؼاثغر و ه٣له بهىعة ص٢ي٣ت ،و جهىيغٍ بمسخل ٠ؤق٩اله و ؤهىاٖه و ّو
ججلياجه ،و مجهم ّو
ّو
الغواجي
ّو
ّو
الغ ّو
بكحر مٟتي الظر اقخٛل ٖليه ب٨ثرة في ؤٖماله ّو
ٞاٖليت ال٨خابت.
ألاَميت في
واثيت إلاا له مً ؤزغ بالٜ
ّ
اليلمات املـاثُح :ثُمة العىفّ ،
الجعائطٍة ،دلـُات العىف الجعائطي ،ؤؿياٌ و ؤهىا العىف ،ؤرط العىف في
الطواًة
الط ّ
ّ
ؿاعلُة الىحابة ّ
وائُة.
ّ -1
ملسمة:
ّو
اثغيت اإلاٗانغة ،وفي مٗٓم ؤٖما ٫ظيل الكباب  ،و ٢ض ّو
الغواثيت الجؼ ّو
ّو
احؿ٘ مضاٍ
يك٩ل الٗى ٠مدىع مٗٓم ألاٖما٫
ّو
ؤ٦ثر ّو
زانت في ؾىىاث الدؿٗييياث م٘ ْهىع ما يٗغ ٝب "عوايت الٗى "٠ؤو "عوايت ألاػمت"  ،و مً الُبيعي ؤن يؿىص الٗى٠
ّو
ّو
ّو
الكٗب الجؼاثغر بهٟت ّو
زانت ويدًغ الٗى٠
ٖامت ،و َب٣ت اإلاشٟ٣حن بهٟت
الخؿاؾت التي ٖايكها
باٖخباع ّوؤجها الخجغبت
بهىعة مهيمىت في ؤٖماّ ٫و
الغوايت الجضيضة ؤمشا" ٫واؾيجي ألاٖغط" و"ٖؼ ّو
الضيً ظال وجي" و" ّو
٦خاب ّو
مدمض ؾاعر" و "مغػا١
بُ٣اف" و" بكحر مٟتي" َ ،ظا ألازحر الظر اجسظجه ٦إهمىطط لضعاؾتي و يٗؼي طل ٪ألؾباب ؤظملتها ٞيمايلي:
ّو
ججلي مكاَض الٗى ٠في ّو
٧ل ػاويت مً ػواياَا.
 َيمىت مىيىٖت الٗى ٠بهىعة َاٚيت في عواياث" بكحر مٟتي" ،وّو
 اؾخدًاع الغواجي ؤخازا جاعيسيت ّوَامت مً جاعيش الٗى ٠الجؼاثغر اإلاٗانغ ممشلت في الٗكغيت الؿىصاء ٦دضر عثيـ
مهيمً ،بياٞت بلى ٖى ٠الشىعة وآزاع الاؾخٗماع ،وما ّو
ؾلبه مً جغا٦ماث هٟؿيت واظخماٖيت.
 ّوجهضٕ الظاث ومكاٖغ ألالم و الٛغبت و ال٣ل ٤الىظىصر التي اوٗ٨ؿذ ٖلى شخىم الغواياث  ،وٖلى اإلاشٟ٣حن ّو
ألجهم
ٖايكىا الٗى ٠بجمي٘ ؤق٩اله .
٨ٞيّ ٠و
نىع الغواجي "بكحر مٟتي" الٗى ٠؟ و٦ي ٠جمٓهغ في الغواياث ؟ و٦ي ٠ججلى الٗى ٠في الىو الغواجي؟
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ّو
ّ
ممشلت في عوايت" بذىض ّ
الؼطاب" "،ؤشجاض اللُامة" "زمُة الىاض".
و٢ض اٖخمضث في الضعاؾت ٖلى زالر عواياث
 -2مـهىم العىف:
ّو
اللٛىيت واإلاعجميت ٖلى ّوؤهه ال يىظض حٗغيّ ٠و
ّو
لدكٗب اإلاياصيً التي
مدضص إلاٟهىم الٗى ٠وطل٪
ججم٘ ؤٚلب الضعاؾاث
ّو
ّو
ّو
ّو
يدخىحها  ،بياٞت بلى ازخال ٝو جىىٕ اإلا٣اعباث اإلاٟاَيميت الباخشحن بازخال ٝو جىىٕ جسههاتهم ٩ٞلمت ٖى ٠في اللٛت الٗغبيت
ّ
ّو
ّو
و٢لت ّو
الغ ٤ٞبه  :ل٣ض ظاء في معجم لؿان الٗغب ؤهه الٗىَ ٠ى " الخطق باألمط و كلة
مً الجظع(ٕ – ن )ٝ-وَى الخغ ١باألمغ
ّ
ّ
الطؿم به  ،و علُه ٌعىف عىـا وعىاؿة و ؤعىـة و عىـة و جعىُـا  ،و َى عىُف بش لم ًىً ضؿُلا في ما ال ٌعٌي على العىف ،
الطهىب ولِؽ له ضؿم بطهىب الخُل  ،و ؤعىف الصخيء ؤدصٍ ّ
مّ ".ؤما ألاعىف والعىُف و العىُف الصي ال ًحؼً ّ
بـسة و
ّ
1
اعحىف الصخيء هطَه والعىُف  :الحىبُر و الحلطٍح و اللىم".
خضة ّو
٧ل ؾلى ٥ؤو مٗاملت ناخبخه ّو
ّوؤما مً الىاخيت اإلاعجميت ييسخب ٖلى ّو
وقضة صون ليىهت ؤو ع ، ٤ٞيُغح" الالهس" في
ّو
مىؾىٖخه مٟهىم الٗى ٠بإهه "ػمة ظاَطة ؤو عمل عىُف باملعاوي  ،وَى الاػحعماٌ ػحر املـطو ؤو على ألاكل ػحر كاهىوي
ّ
2
باللىة ".
ّو
و يبضو َظا ّو
الخٗغي٢ ٠ابال للخض٢ي ٤و الخىخيض ٖلى ٖ٨ـ الخٗغي ٠اللٛىر.
ّوؤما في ّو
ّو
ؤلاوؿاهيت ٞيىدهغ مٟهىم الٗى ٠في الؿلى ٥ال٣اسخي و الٗضواوي و ؤلالؼام ٖلى ٗٞل بياٞت بلى ؤلا٦غاٍ ،
الخٗغيٟاث
ّ
و اهُال٢ا مً طلّ ٪و
يٗغ ٝالٗى " ٠بإهه الؼلىن املـىب باللؼىة والعسوان واللهط و لعام  ،وَى عازة ػلىن بعُس عً
ّ
ّ
ّ
الحمسن جؼخثمط ؿُه السواؿع و الٌاكات العسواهُة اػخثماضا كطٍحا بسائُا والوطب والحلحُل لؤلؿطاز و الحىؼحر
الححوط و
والحسمحر للممحليات  ،و اػحذسام ّ
3
اللىة".
 -3دلـُات العىف الجعائطي:
اعجبِ الٗى ٠في الجؼاثغ في باصت ألامغ بالشىعة الخدغيغيت  ،وما هجم ٖجها مً اهدغاٞاث و ازخالالث في نٟىٞها ٞ ،م٘
ّو
ّو
اهُال ١الٗمل اإلاؿلر وبضؤ الخ٨ٟحر في مهحر الجؼاثغ اإلاؿخ٣لت وما هجم ٖىه ٦شلت مً جًاعب آلاعاء و ألا٩ٞاع ٞ ،اهدكغث
ّ
الخالٞاث و الخهاصماث " ؿالخالؿات واهد مً اللىة والعىف  ،بحُث لم ثىس ّ
ثححس الحطهة الىًىُة بال في الؼىىات ألاولى
ّ
ػُاػُة ّ
ّ
معُىة و بعوها ّ
ظل
مً الحطب الححطٍطٍة  ،ػحر ؤن بعى الخالؿات ادحـى ؤرىاء الثىضة ؤو كطخي علُه ل طوؾ
كائما بالطػم مً َصٍ ال طوؾ".

 .أبو الفضل ابن منضور :لسان العرب  ،دار صادر ،طٔ ،بّبوت  ،اجمللّد التاسع ،ٜٔٙٛص.ٕ٘ٚ
 .ينظر ،ادلرأة والعنف يف اجملتمع اجلزائري  ،أطروحة الدكتوراه إعداد الطالبة قنيفة نورة  ،جامعة منتوري  ،قسنطينة ،السنة اجلامعية  ،ٕٓٔٓ -ٕٜٓٓص.ٔٙ
 .فرج عبد القادر طو  :موسوعة علم النفس و التّحليل النفسي  ،الكويت  ،دار سعاد الصبّاح  ،ٜٜٖٔ ،صٔ٘.
 .واسيِب األعرج :الطّاىر وطّار ٘بربة الكتابة الواقعية ،ادلؤسسة الوطنية للكتاب دط اجلزائر ،ٜٜٔٛ ،ص.ٜ٘
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ّو
الؿبٗييياث خيض قهضث َظٍ الٟترة جهاٖض الٗى ٠بؿلب جًاعب في ألا٩ٞاع
و هلخٔ امخضاص الٗى ٠الجؼاثغر ؾىىاث
ول ثىاكوات ا التي ّ
وؤلايضيىلىظياث " وعلُه حاءت مطحلة الثىضة السًملطاًُة ثابعة للثىضة الىًىُة حُث وضرد ّ
ثجؼست
في ّ
1
اللطا بـيل ؤهثر وهىحا بعس ؤن ؤدص ثواضب امللالح ًٌـى بلى ألاعلى".
 1988خيض ٧اهذ ؤ٦بر مغخلت مً مغاخل ّو
جدىالث الٗى ٠في جاعيش
٦ما هلمـ جهاٖض مض الٗى ٠مىظ ؤخضار ؤ٦خىبغ
ّو
ّ
ّو
مٗ٣ضة " بن ؤحساذ ؤهحىبط لم
الجؼاثغ ،و ؤٖٓم ججغبت ظىَغيت ٖاقها الكٗب الجؼاثغر و٧ان لها ؤزغ ؾلبي بال ٜو جغا٦ماث
ّ
2
محللة وهخُجة لتراهم ؤدٌاء و ثىاكوات واهد وامىة في املجحمع الجعائطي مىص الاػحلالٌ".
ثىً في حلُلة ؤمطَا ػحر
بطن ٧اهذ َظٍ ألاخضار البضايت الٟٗليت للمإؾاة الىَىيت وهي هخاط الاخخ٣ان الكضيض في الخياة ّو
الؿياؾيت و ججاوػاث
ّو
ّو
الدؿٗييياث.
الؿلُت ،و٢ض جىؾ٘ مض الٗى ٠ؤ٦ثر ٞإ٦ثر في
يغبِ ال٨شحر مً الضاعؾحن ؤؾباب الٗى ٠بلى" ثىكُف املؼاض الاهحذابي وبلؼاء السوض الثاوي مً الخـطَعات الصي ضاؿلحه
 )1992و ػلم باب الحىاؿؽ ّ
حملة واػعة اهت د ّ
الؼُاسخي ،حُث ؿهس املجحمع
بحل حعب الج ة ػالمُة لئلهلاش (ماضغ
ّ
ّ
الجعائطي في ظل َصٍ ألاحساذ املخؼاضعة بساًة الحلعُس في مؼحرة العمل املؼلح ع ّ رت عً شضوة ألاظمة التي ّمحزت العالكة
"3
بحن ّ
الؼلٌة و الج ة.
ؤن ؤػمت الٗى ٠في الجؼاثغ ما الذ جُغح ألاؾئلت خى ٫ؤؾبابها و مالبؿاتها و ْغوٞها الٟٗليت ّو
و يم ً٨ال٣ىّ ٫و
ألن الباخشحن و
ػ
الضاعؾحن لم يؿخُيٗىا الىنى ٫بلى خ٣ي٣ت جل ٪ألاؾباب ًٖ الٗىّ ٠و
الؿياسخي و الضمىر في الجؼاثغ.
ّ
ّ
الجعائطٍة:
الطوائُة
 -4ؤثط ثُمة العىف في ؿاعلُة الىحابة
ّو
ّو
ّو
يٗض الٗى ٠جيمت عثيؿت اؾخلهم مجها الغواثيىن الجؼ ّو
ّو
وزانت ٞترة الدؿٗييياث التي احؿٗذ ٞحها
الغواثيت
اثغيىن ههىنهم
ّو
اه٨ب ّو
الغوايت ّو
عٗ٢خه و ْهىع ما ّو
٦خاب ّو
زانت ٖلى جهىيغ الىا ٘٢بإص ١جٟانيله و ؤبٗاصٍ و يٗؼي
يؿمى باألصب ؤلاؾخعجالي خيض
طل ٪ل٩ىجها ؤ٦ثر الٟىىن الخها٢ا بالىا ٘٢والخياة ؤلاوؿاهيت " ّ
الـً َى زائما ؤن ّ
ًحطن وؼان بيلُحه  ،و ؤن ٌؼمح لؤلها
ّ
بالحمارل بحُاة دطًٍ  ،و ؤن ًمى ّ ا ّ
مما لم ثمىىه  ،و ما ي حسًطة بإن ثىىن ؿالـً هطوضي ليي ٌؼحٌُع وؼان ؤن ًـهم
ّ
العالم و ّ
4
ّ
السحط الصي ًالظمه".
ٌؼحرٍ ولىىه هطوضي ؤًوا بؼب
ّو
ّو
يك٩ل الىا ٘٢الظر يؿعى الخُاب ّو
وواٗ٢يت و٧اهذ الغوايت ؤ٦ثر ألاظىاؽ
الغواجي بلى حصخيهه وه٣له بهىعة ناص٢ت
ّ
ّ
ّ
ّو
بحٌىضَا هـيل ؤزبي سؾ بلى
ألاصبيت جهىيغا للىا ٘٢بجؼثياجهٞ ،ةؾهامها ظليل وٖٓيم " ألن بػهامها الخاق ًلطن عازة

 .إدريس بوذيبة  :الرؤية و البنية يف روايات الطّاىر وطّار ،طٔ ،اجلزائر ٕٓٓٓ،صٖٗ.ٗٗ -

التحوالت  ،مذكرة مق ّدمة لنيل شهادة لدكتوراه دولة يف اآلداب و العلوم اإلنسانية جامعة قسنطْب ة،
 .ينظر ،حسان راشدي  :الرواية العربية اجلزائرية مرحلة ّ
سنة ٕٓٓٓ ،ص.ٖٙٛ
 .ينظر :محدون سعاد  :صورة ادلثقف يف روايات بشّب مفٍب ،مذكرة مق ّدمة لنيل شهادة ادلاجيسَب ٚبصص أدب جزائري معاصر ،جامعة قاصدي مرباح –
قادلة.ٕٓٔٓ-ٕٜٓٓ -
 .فسَب أرنست  :ضرورة الفن  ،ترمجة ميشال سليمان  ،دار احلقيقة  ،دط  ،بّبوت ٘ ،ٜٔٙص.ٔٙ
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ن ّ ّ
ّ
وكف الحُاة وكـا زكُلا ؤو واكعُا ومً املـترن ّ
ؤؿس الىاغ اَحماما هما َى واكعي حتى وَى
بالطوائي ثللُسًا ؤن ًىى
ّ
املحؼىات ّ
1
ّ
ٌؼحعمل ألاػٌىضة ؤو ّ
لُىػع مً ؿهمىا للعالم".
الطمعٍة  ،بهاؿة ًىظف مثل َصٍ
واظخماٖيت و ا٢خهاصيت ّو
ّو
ّو
مغث الجؼاثغ بإػمىت الٗىّ ٠و
ل٣ض ّو
زانت مغخلت الاؾخٗماع الٟغوسخي الظر
هٟؿيت
ؾبلذ جغا٦ماث
ماعؽ ؤ٢سخى ؤق٩ا ٫الٗى ٠يض الكٗب الجؼاثغر بياٞت بلى الخجاوػاث التي وٗ٢ذ ببان الشىعة الخدغيغيت  ،مغوعا بمغخلت
ّو
الؿبٗييياث  ،يلحها الخضر ألابغػ وَى الٗكغيت الؿىصاء و التي ٧اهذ لها آزاع ؾلبيت مً ٞؿاص و صماع و ٖ٣ض هٟؿيت للكٗب
ٖامت و لُب٣ت اإلاشٟ٣حن ّو
ّو
زانت ّ ،و
٧ل ؤػمىت الٗى ٠جل ٪ؤزغث في ظمي٘ اإلاؿخىياث ومجها ال٨خابت الغواثيت خيض ؤلهمذ ال٨خاب و
ّ
ًمثل الحُاة والحُاة في ؤوػع ملاًِؼها حلُلة اححماعُة ّ
معُىة
ٞخ٣ذ ٢غاثدهم و ٚظث ههىنهم بديماث ظضيضة ٞاألصب "
2
ال ًمىً ؤن ثىىن ؤن ثىىن ؿطزًة كطؿا".
الغواثيحن حكغيذ الىا ٘٢اإلاإؾاور و ه٣له بهىعة ص٢ي٣ت  ،وهلخٔ خًىع مكاَض الٗى ٠في ّو
وخاو ٫بٌٗ ّو
٧ل مً ههىم
ّو
ّو
ّو
ّو
"الُاَغ وَاع" " الالػ" " ،الؼلؼاٖ" ، "٫غؽ بٛل" " ،الكمٗت والضَالحز" وههىم واؾيجي ألاٖغط "و ٘٢ألاخظيت الخكىت" " ،
قغٞاث بدغ الكما " "٫مهغٕ ؤخالم مغيم الىصيٗت" و ههىم "بكحر مٟتي" " اإلاغاؾيم و الجىاثؼ"" ،ؤعزبيل الظباب" " قاَض
الؿغاب"  "،صميت ّو
الٗخمت"  "،بسىع ّو
الىاع" " ،ؤشجاع ال٣يامت" " ،ؤقباح اإلاضيىت اإلا٣خىلت" و ٚحرَا مً الىهىم ال٨شحرة التي عٚم
ّو
ٖى ٠ألاػماث التي الخ٣ذ الجؼاثغ ٖبر جاعيسها بال جٟاٖلذ م٘ ألاخضار وؾايغتها ،و اؾخلهمذ مً وخحها ال٨شحر مً ال٣هو ،و
ّو
ّو
بالغٚم مً ّو
خضة الٗى٧ ٠ان ّو
الؿغص مخض٣ٞا  ،لم ي٨خٟي بالى٣ل و الخهىيغ وبهما ٚام بلى ٧ىامً الىٟىؽ و الٗ٣ى ٫وشخو
ّو
ّو
الخؿاؾت ألهه ٧ان مؿتهضٞا ؤ٦ثر مً ٚحرٍ ،بياٞت بلى اٖخباعٍ نىث
الخالت الكٗىعيت لل٩اجب باٖخباعٍ ٖايل جل ٪الخجغبت
ّو
ّو
الخانت  ،وَظا ما هالخٓه في ججغبت "بكحر مٟتي" .
الكٗب ٞداو ٫عنض الىا ٘٢وجهىيغ آالم وؤخالم الكٗب و ججغبخه
 -5ؤؿياٌ العىف في ضواًات بـحر مـتي:
خاو ٫الغواجي "بكحر مٟتي" الخإعيش إلاغاخل ّو
جدىالث الٗى ٠الجؼاثغر ب٩ل جٟانيلها وظؼثياتها و الامتزاط بالغاًَ الظر
ّو
ق٩ل َاظؿا اؾخضٖاٍ في ٧ل عواياجه ويخمٓهغ الٗى ٠في الخجغبت الغواثيت اإلاٟخيت في ؤق٩اٖ ٫ضيضة ٖ :ى ٠الشىعة ٖ ،ى٠
يض اإلاشٖ ،٠٣ىّ ٠و
الؿلُت  ،الٗى ٠الؿياسخي  ،الٗىّ ٠و
ّو
الىو.
ؤ -عىف الثىضة :
اثغيت ،و ما الذ ّو
حٗض الشىعة مىيىٖت عثيؿت ّو
ّو
جدخل ّو
الغوايت الجؼ ّو
خحزا ّو
َاما في ال٨خابت و ؤٞغصوَا ٦خاب ّو
ل٨خاب ّو
الغوايت
ػ
الؼاويت التي ؤلٟىاَا ؾاب٣ا ٖىض مٗٓم ّو
زانت ول ً٨ليـ مً ّو
الجضيضة نٟداث ّو
ال٨خاب الظيً ؾمىا بها بلى ال٣ضاؾت و ألاؾُغة و
ّو
ّو
ّو
ّو
التهليل بٗٓمتها ،وخاو ٫ظيل الكباب الؿحر ٖلى زُى " الُاَغ وَاع" في عوايت " الالػ" و " ؤخالم مؿخٛاهمي" في عوايتها " طا٦غة
الغوايخحن ٦كٟخا الجاهب اإلآلم و اإلاؿ٩ىث ٖىه و ه٣ضجا اإلاغظ٘ الشىعر الجؼاثغر ليـ مً ػ ّو
الجؿض" ٞهاجحن ّو
اويت ه٣ض الشىعة في
ّو
خض طاتها؛ و ّوبهما ه٣ض ؤولئ ٪الخىهت الظيً يمشلىن الشىعة و يٗخبرون ؤهٟؿهم نىتها و لؿاجها في خحن ّوؤجهم باٖىا اإلاباصت و ّو
ال٣يم
ّو
الشىعيت التي هاصث بها.
 .زلمود سليمان ياقوت :اللّغة و الرؤية ،دار ادلعرفة اجلامعية ،دط ،القاىرة ٜٜٕٔ ،صٕ.ٙ
التحوالت يف اجلزائر ،دراسات نقدية يف مضمون الرواية ادلكتوبة بالعربية  ،اٙباد الكتاب العرب  ،دط  ،دمشق
 .خلوف عامر  :الرواية و ّ
ٗ.ٙ
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٦خب الغواجي" بكحر مٟتي" في عواياجه جاعيش الجؼاثغ الخضيض و اإلاٗانغ بُغي٣ت ّو
ّو
وشخو الشىعة و خاو٫
ٞىيت مد٨مت ،
٦ك ٠اإلاؿخىع ًٖ الاهدغاٞاث و الخالٖباث التي وٗ٢ذ ٞحها مً زال ٫حصخيو ألانىاث اإلا٣مىٖت التي ؤزغؾذ ؤنىاتها.
ل٣ض ّواجسظث عواياث "مٟتي" ؤخضازا ّو
مهمت مً الشىعة و الٗىٞ ، ٠غواياجه خاولذ ٦خابت ألاػمت الشىعيت بىعي ٦بحر  ،و ٦ك٠
ًٖ الازخالالث ػمً الشىعة مً زالٞ ٫طخه ماامغاث اإلاخٗاملحن م٘ الخ٩ىمت الٟغوؿيت ّوببان الشىعة الخدغيغيت " َصا ػلىن
ثحترم علُه ًا ابجي لِؽ َىان ؤػىؤ مً ّ
البُاعحن  ،للس عاهِىا م م ظمً الثىضة  ،و ن ًج ؤن هلىٌ ألهـؼىا الحلُلة لم
ّ
1
ثحؼحر ؤمىضها هحى ألاحؼً".
و يٟخذ "بكحر مٟتي" الهٟداث ّو
اإلاضوؿت مً جاعيش الشىعة الجؼاثغيت وجخمشل في الخياهاث التي وٗ٢ذ مً ٢بل بٌٗ
ألاشخام الظيً ّويضٖىن الىَىيت و الجهاص و يٓهغ طل ٪في عوايخه " ؤشجاع ال٣يامت" " _ الثىضة التي داهد ؿع ا_
ّ
ّ
مً دان مً؟ ؤػإله ؿال ًجُ  ،و هىد ؤؿعط بإهه ال ٌعطؾ،مثلي ال ٌعطؾ ،ؿاضن في الثىضة ،و ٌـعط بصخيء ما ثحٌم
زادله ،و بالخُاهة ؤًوا ،وبالطحاٌ الصًً هصبىا علُه ،و على املالًحن مً ؤمثاله،زون ؤن ٌعطؾّ ،رم بلُد حُاثه هما ًلىٌ
ّ
باللىضة التي ؤدصت ا بعسَا ،ولىً ؤؿعط ب ا في كلبه
َىصا بؼٌُة و محىاهعة حمُلة بـيلها الصي ّي علُه ،و جعِؼة
2
ثىاحُجي :الثىضة ّي املىت بحن ًّسي ألاضن ،و ألاضن ي الجطح املـحىح بال اًة".
وييخ٣ل ّو
الغواجي مً الخضيض ًٖ ٖى ٠الشىعة الخدغيغيت بلى ٖى ٠الشىعة الؼعاٖيت في ٖهض بىمضيً والخجاوػاث التي وٗ٢ذ
ّو
ٖىضَا ؛ ّو
ألن جل ٪الٟترة ٧اهذ هُ٣ت اهخ٣اليت في خياة الجؼاثغيحن ٞهي التي ٧اهذ جدمل آمالهم و جُلٗاتهم في ٚظ ؤًٞل  ،وي٨ك٠
ّو
الؿبٗييياث ٖلى لؿان ؤخض ضخايا هٓام بىمضيً طهبه الىخيض ّو
ّو
ؤهه ٖاعيه ٞ ،ها َى يخ٩لم ٖىه بُغي٣ت ٞحها
اإلاؿخىع في ٞترة
ّ
كمة الؼطوض الصي ثلىعه ع مة ّ
ال٨شحر مً الى٣ض و السخغيت الالطٖت " بىمسًً ّ
3
َى ّ
اللىة لحىؼط ع مة الـعىب".
ب -عىف ّ
الؼلٌة:
الؼُ ّ
الؼلٌة ّ
ّ
اػُة :
الىاع ليؿخدًغ جاعيش الؿلُت و يٟخخذ مظ٦غاث ّو
الغواجي " بكحر مٟتي" في عوايت صميت ّو
الخاعيش ّو
يٗىص ّو
الؿياسخي ؾىىاث
الخدغع مً الاؾخٗماع الٟغوسخي ّو
ّو
ّو
زم الكغوٕ في بىاء الضولت الىَىيت ،و يداو ٫الخٟغ في مىاَ٣ها اإلآلمت ل٨ك٠
الؿبٗييياث بٗض
ّو ّو
ّو
ليصخو ألانىاث اإلا٣مىٖتٞ ،داو ٫ه٣ضَا ّو
ّو
اإلاغظٗيت الشىعيت و مباصئها
؛ألجها زالٟذ
ليهغح باإلاؿ٩ىث ٖىه و
زباياَا  ،و
ّو
ّو
ّو
ّو
ّو
وخاولذ جد٣ي ٤مأعبها الصخهيت صون الاَخمام بمهلخت الٗامت مً الكٗب٦ ،ما ؤجها ٧اهذ َغٞا ؤؾاؾا في مٗايكت الكٗب
جدىالجه ّو
الجؼاثغر لؿىىاث الٗى ٠و ّو
الؿ ّو
لبيت.
ّ
ّ
ويىُل" ٤بكحر مٟتي" مً وٖيه ّو
الحاضٍخي الصي ّ
ًححطن في
وٍـؼط وعي ألازً وعُه
الؿياسخي بخاعيش الٗى ٠الجؼاثغر "
ّ
حلل ّ
معحن مً ّ
اللطا و الىواٌ  ،وَى ٌـحر مً دالٌ وعُه العام  ،وال ًىععٌ عىه ؤبسا؛ بل َى كائم ؿُه  ،ؤو لىلل ؤن

 .بشّب مفٍب :دمية النّار ،منشورات االختالف ،طٔ ،اجلزائر ،ٕٓٔٓ ،صٖٖ.
 .بشّب مفٍب :أشجار القيامة ،منشورات االختالف ،طٔ ،اجلزائر ،ٕٓٓ٘ ،صٓ٘.
 .بشّب مفٍب :دمية النّار ،ص.ٖٙ
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ّ
ًحجسز عىسما ٌعالج مىهىعا بإزوات ّ
معُىة  ،ؿالياث ال ًيح الىاكع ضوائُا اهٌالكا مً وعي مؼحلل اػمه
َصا الىعي
ّ
1
الىعي الطوائي ؛ وبهما ًىٌلم مً وعُه العام".
وٖبر زُاب ؤصبي ؾازغ يؼعٕ الغواجي "بكحر مٟتي" الدك٨ي ٪في زُاب ّو
الؿلُت وخاو٦ ٫ك ٠زباياَا ٦ ،ما ج٣ىم
الؿلُت " التي جماعؽ ّو
الهغإ الىظىصر بحن البُل "عيا قاوف" و اإلااؾؿت " ّو
الغوايت ٖلى ّو
يض "قاوف" ٖمليت اإلاسخ ٞهي
ّ
الغوحي في الٟغص و مدى بوؿاهيخه ّو
٦جهاػ ماصر جداو ٫جضمحر الجاهب ّو
و٢يمه" ّػلٌة مً ؿطن جؼلٌها و اهخـاضَا ال ثحوط في
ّ
الىم ػىي في كىضة ؤؿباح واؿيا  ،مىػلة في ػسًمت ا وفي ؤػٌىضٍت ا  ،عباضة عً حهاظ ًىخـط شاثُا و ّ
ًحىػع وؿم ه ام
كاهىن الاهح ام الصاجي ل ُمً على العالم ّ
الطوائي "

2

يسً٘ "عيا قاوف" بلى يٛىَاث مً مىٓىمت ّو
الؿلُت حؿاَم في جدىيل مؿاع خياجه مً بوؿان مشالي مٟٗم بالخياة
مدب لل٨خابت و ألاصب بلى بوؿان ّو
ّو
مخىخل ٞاؾض ٞا٢ض لل٨غامت و ؤلاوؿاهيت .
ّو
واإلاخمغص ٖلى
جبضؤ الغوايت بالخضيض ًٖ شخو "عيا قاوف" طل ٪اإلاغاَ ٤الكٛى ٝباإلاٗغٞت و٢غاءة ال٣هو الغوماوؿيت
الىٓامٚ ،حر ّو
ؤن الخياة ْلمخه ٞيخٗغى ّو
إلاُباث ٖىيٟت ّوؤولها ٖى ٠ؤبيه الظر ٧اهذ ؾمٗخه ؾيئت بٗض ظغاثمه الابوؿاجيت و
هٟؿيت و ؤلاَاهاث مً ٢بل ؤبىاء ّو
ّو
خيه
ظغاثمه في السجً و حٗظيبه الٗضيض مً اإلاٗاعيحن لىٓام "بىمضيً" وما هجم ٖىه مً ٖ٣ض
 ،بياٞت بلى الخاصزت ال٣اؾيت في خياجه و هي ٖك٣ه " لغاهيا مؿٗىصر" التي لم جباصله اإلاكاٖغ و جؼوظذ ٚحرٍ  ،و ٧اهذ َظٍ
اإلاغاخل ألاولى للؿ٣ىٍ " ٫عيا قاوف" ّ ،و
وحكخض اإلاغاخل ٖىٟا ٖىض اٚخهابه للمغؤة التي ّو
ؤخبها " عاهيا مؿٗىصر" مغوعا بالخاصزت
جدىله بلى ٖميل ّو
للؿلُت و ّو
التي ٢خلذ ٞيه بوؿاهيخه بهىعة جهاثيت ٖىض اهًمامه بلى الجهاػ ألامجي ّو
يىٟظ زُُها الكغيغة " ال
ّ
ؤزضي ؟ ولىً في ثلً ّ
ول شخيء كس ؿلس وحهه مثلما ؿلست ؤها ضوحي  ،كاض العماء ّ
السوامة وان ّ
ولُا و الهُاج الالمطئي
ولُا َى دط  ،كطت ؤها و لؼد ؤها  ،كاض الطابٍ بحن ّ
للحُىان املـترغ ّ
ألاوٌ و الثاوي معسوما  ،ولم ٌعس وحهي ًحُل على
3
ّ
مؼعطة  ،ؿةشا بي ؤو لصخم آدط ملُا بإؿُاء ؤدطي".
وحهي  ،و شاهطجي ثلُإت ماه ا ال ريء لىلصؿه في حمإة هاض
مما ّو
و بالغٚم ّو
يد٣٣ه "عيا قاوف" مً اعج٣اء و هٟىط وونىله بلى طعوة اإلاجض اإلاّواصر باإلا٣ابل يىانل ؾ٣ىَه ّو
الخغ في

الجاهب ألازالقي وفي ؾلم اإلاباصت و ّو
ال٣يم " عجُ ؤمط الحُاة  ..للس وكلد للصضوة ؿةشا ب ا ث هط ههاوٍة مـحىحة  ،ػطزاب
ّ
ّ
ؤن الىكىٌ َى ال اًة في ّ
ّ
حس شاثه! و الؼطٍ ؤهجي
محلىة و لىً ؿاضػة ً ،طٍم ال ًىحس بعسٍ ًطٍم  ،هما لى
م لم  ،كلعة
لم ؤًل َصٍ الحُاة ؤو لم ؤػع بل ا  ،هما لم ثىً َصٍ ػاًتي مً وحىزي على َصٍ ألاضن في َصٍ البالز  ،ولىً الحُاة
ؿاءت ؤن ؤشَ ححن لم ّ
ؤكطض الصَاب  ،ؤن ؤكل بلي حُث وان مً املـطون ؤن ال ؤكل  ،وؤن ؤبلؽ مطحلة ًحلم الجمُع
4
بالىكىٌ بلى عحبت ا".
ّو
جخٛلب مىٓىمت الٟؿاص " ّو
الؿلُت" ٖلى طاث البُل "عيا قاوف" ٞيهحر َظا ألازحر بوؿان بال عوح  ،بال ّو
٢يم
بطن في الجهايت
 ،يٗيل ٖلى صماء آلازغيً  ،وج٩ىن جهايخه مإؾاويت .
الرواية ادلغاربية تش ّكل الوعي الروائي يف ضوء البعد اإليديولوجي دار الرائد للكتاب  ،طٔ ،اجلزائر  ،ٕٓٓ٘،ص.ٚٚ
 .إبراىيم عبّاسّ :
اذلوية إىل سياسة االختالف ،منشورات االختالف ،طٔ ،اجلزائر ،ٕٓٔٗ ،صٗ.ٙ
زلمد ّ
ّ .
بوعزة  :سرديّات ثقافية  ،من سيّاسات ّ
 .بشّب مفيت :دمية النّار ،صٕٓٔ.
 .ادلصدر نفسو  ،ص ٖ٘ٔ.
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الؼلٌة ّ
عىف ّ
ألابىٍة:
ّو
ّو
ألابىيت بك٩ل الٞذ في عواياث "بكحر مٟتي" ؛ ّو
ألجها ّو
الؿلُت ّو
جدًغ ّو
الؿلُت ألا٦ثر ٖىٟا و حؿلُا و ٢مٗاٞ ،يمشل ألاب
ّو
في عوايت " صميت ّو
الىاع" همىطط ألاب الٗىي ٠اإلادؿلِ اإلاىالي للىٓام وبًٟل والثه جغقى بلى مضيغ سجً  ،وؤبغػ" مٟتي" اٖخماصٍ
ال٣ىة وال٣ؿىة و ألاوامغ  ،وَى عمؼ ّو
ٖلى ٖىهغ ألاب في عواياجه يٗىص بلى َبيٗت اإلاجخم٘ الجؼاثغر الظر يؿخمض مً ألاب ّو
للؿلُت
و ألامان .
و٢ض ّو
ظىض ألاب ظهضٍ وو٢خه لخضمت الؼٖيم باإلا٣ابل ؤَمل واظباجه اججاٍ ؤؾغجه " ثطقى ؤبي في عهس بىمسًً بلى مسًط سجً ،
ووان شلً واؿُا لُجعله ٌـعط ّؤهه ضكما ّ
مهما َى دط في ه ام الطئِؽ  ،ه ام محىم ػالق  ،مـحىح على ؿطؿة للحلم ،
1
وؿطؿة للهاوٍة".
و ٦شمً الاعج٣اء في ؾلم ّو
الؿلُت ٢ابله ابخٗاصٍ الجؿضر و الٗاَٟي ًٖ ػوظخه و ؤبىاءٍ ٞلم ي ً٨يجالؿهم ؤو يالَٟهم ؛
بل يغم٣هم بىٓغاث ٚغيبت " هىد ؤحلم ؤن ؤحلؽ بلُه و ؤػمعه ًحيي لي ّ
كلة حُاثه  ،هُف كاوم وهُف بجى هـؼه  ،ما ي
ّ
ًحلىض املؼحلبل ؟ ّرم ول شخيء ّ
هإي ؤب ًمىىه ؤن ًجالؽ ابىه وَؼطز بلُه
ألاؿُاء التي حلم ب ا و ألاؿُاء التي ثطهها ؟ هُف
ّ
2
كلحه مً ؤلـها بلى ًائ ا".
٧ل ألالؿىت ًٖ ّو
و٢ض ا٦دؿب والض "عيا قاوف" ّو
الؿمٗت ؾيئت في الخي و٧اهذ ؾحرجه جخضاوٖ ٫لى ّو
٢ىجه وظبروجه و حٗظيبه
ّو
ّو
لؤلبغياء اإلاٗاعيحن للىٓام بال عخمت  ،ويظ٦غ الابً ّو
٢هت خضزذ له بإهه اٖلم ؤبيه بما ٢يل ٖىه ٩ٞ ،اٞئه بجؼاء ٢اؽ ؛ ألهه لم
ّ
ّ
ّ
يضاٖ ٘ٞىه ؤمام ؤبىاء ّو
الخي "مىص شلً الىكد ؿعطت ؤهجي ؿلست احترام ؤبي و َى لم ٌعس ًيلمجي بال وَى ًىعحجي بالجبان  ،لم
ّ
ّ
مجي ؤن ؤهىن شجاعا ؤمام ػيان ّ
الخي واػخىىط عسم كُامي بالىاح الصي
ؤؿهم هالمه حُ ا وبن ؤزضهد ؤهه وان ًيح ط
3
ثـطهه ّ
علي كطابتي مىه  ،واهخؼابي له".
ولم حٗض الٗال٢ت بحن ألاب و ابىه  ِ٣ٞؾيئت ؛ بل ٧اهذ م٘ ػوظخه ؤطا٢ها ؤلىان الٗى ٠و الٗظاب  ،و يٗغى بٌٗ
الخٟانيل الخياجيت اإلااإلات " ال ؤثصهط ًـىلتي ّ
حُسا  ،بعى الىموات الخاًـة ؿلٍ التي جعىز عىزة ؤلُمة ،بلىضة
ّ
مطة ًوطب ّؤمي هطبا عىُـا و َى ًلطخ ب صًان في وحهها _ :لى ؿعلتي ّ
مىؼطة و مـىؿة ،مثلما ضؤًد ؤبي ّ
ّ
مطة
محلٌعة ،و
4
راهُة للحلحً!"
و يىانل "قاوف" ٖغى اإلاؼيض مً اإلاكاَض اإلاإؾاويت خىٖ ٫ى ٠و ظبروث ألاب " لم ؤثصهط كٍ ػب شلً الوطب ،
ّ
ػب شلً العىف و اللطاخ ،و العىٍل و البياء  ،واللحم ألاحمط و السم الىاظؾ ،و الىحه املهان  ،ؤثصهط ؿلٍ حالة ألالم

 .بشّب مفٍب :دمية النّار  ،صٕٖ.
 .ادلصدر نفسو ،صٖٖ.
 .ادلصدر نفسو  ،صٕ٘.
 .دمية النار ،صٕ٘.
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ّ
الصي ّ
ػب ا املىكف حُ ا بسادلي  ،هما لى ؤهه دلم مىٌلة كامحة ،و حطحا ال ً رؤ ،حطحا عمُلا هاؿصا ،لم ثللحه بعسَا
1
مىاظط ظَى ضؤًت ا بحن ؤبي و ّؤمي".
ّو
اجسظ "قاوف" ّو
ٖمي الٗغبي بضيال ًٖ ألاب البيىلىجي  ،و٧ان والضٍ ّو
الغوحي  ،و مغقضٍ التربىر و
و بؿلب ٖى ٠ألاب
ّو
الؿياسخي.
ّوؤما في عوايت " بسىع الؿغاب" جخمٓهغ ؾلُت ألاب الظر ماعؽ الاؾخٗباص و الاؾدبضاص في خ ٤ابىه" اإلادامي" الظر ٧ان
ّ ّ
هىا ؤضحُة آلبائىا ،و ؤ ّ م ّ
ّو
ػممىا
ضخيت ؤبيه التي ؾلذ له ٖ٣ض هٟؿيت و ؤلاخؿاؽ بالًيإ ي٣ى ًٚ ٫طل " :٪حؼاغ ؤهىا
ّ
ّ
ّ
املؼٌط بمؼٌطة ّث ّ
حسز ّ
حُاثىا ّ
الصحُح مً
بيل ثلً الترَالت الؼُ مً حهة ،الحاضٍر مً حهة ؤدطي ،الىاكع املىحئ
2
الخٌإ ،الحالٌ مً الحطام ،الحلُلة مً الىصب".
ج -العىف ّ
الؼُاسخي ( ضَاب):
ّو
ّو
الؿياسخي  ،ويىظض قبه اجٟاّ ١و
وجدىىٕ ّو
جخٗضص ّو
ّو
بإن مٟهىم الٗىّ ٠و
اإلاخٗل٣ت بالٗىّ ٠و
الؿياسخي يخٗل ٤بٓاَغة
الخٗاعي٠
ّو
ؾي ّو
اؾيت طاث صوا ٘ٞو ٚاياث ّو
ؾي ّو
ّو
اؾيت  ،و عٚم ازخال ٝالباخشحن في جدضيض مٟهىمه بال ّوؤجهم يجمٗىن ٖلى حٗغي ٠الٗى٠
ّ ّ
ّو
اإلااصيت ؤو ّو
ال٣ىة ّو
بإهه اؾخسضام ّو
ؾي ّو
التهضيض باؾخسضامها لخد٣ي ٤ؤَضاّ ٝو
ّو
اؾيت ،و ّو
َى اللجىء بلى
يٗغٞه" جيض َىضعيل "
الؿياسخي
اللىة ًحوطَا اللاهىن وٍىحهها إلحساذ ّ
مسمطا هس ألاؿطاز ؤو ألاؿُاء لجىء بلى ّ
ّ
ّ
ّ
الؼُاػة في ه ام ؤو
جؼحر في
اللىة ؤو
ّ
ؿةهه مىحه ؤًوا إلحساذ ّ
3
جؼحرات في وحىز ؤؿطاز في املجحمع".
ؤشخاق  ،ولصلً
ّو
ويسُإ ال٨شحر مً الباخشحن في جإعيش الٗىّ ٠و
الؿياسخي بٟترة الدؿٗييياث م٘ ْهىع ألاصب الاؾخعجالي وبهما يٗىص بلى ٞترة
ّ
ّ
الؼبعُيُات ،وحاء بـيل كطٍح في ضواًة
الؿبٗييياث " والىاكع ؤن ؿاضة بلى ظاَطة ضَاب في الىحابة الطوائُة بسؤت مىص
ّ
ّ
وًاض ( العـم و املىت في ّ
4
العمً الحطاشخي) "
الٌاَط
زانا ولض مً عخم الىا ٘٢اإلاغيغ ،و خاوّ ٫و
بطا ٧اهذ اإلادىت التي ٖغٞتها الجؼاثغ ّو
إلاضة ٖكغ ؾىىاث ٢ض ؤهخجذ ؤصبا ّو
ال٨خاب
الجؼاثغيىن ٢غاءة الغاًَ الجؼاثغر و بزاعة ً٢اياٍ و بق٩االجه ّو
وبن الً٣ايا اإلاُغوخت في الغوايت ٢غيبت ّو
ظضا مً ػمً ال٨خابت بلى
ّو
صعظت يم ً٨اٖخباعَا مً ألاصب الدسجيلي ؛ ّو
ألن الغواجي "بكحر مٟتي" َغح ظملت مً الدؿائالث اإلاخٗل٣ت بالغاًَ الجؼاثغر ،
بياٞت بلى مداولخه البدض ًٖ ظظوع َظٍ ألاػمت التي ٧ان لها ؤزغ ٖميٖ ٤لى الىٟىؽ و الٗ٣ىٞ .٫سالٞ ٫ترة الدؿٗييياث ٚغ٢ذ
الخُغ ،ٝو بغػث مٓاَغ الضماع و الٟؿاص و ّو
َى الؿاثض و اإلاهيمً ّو
البالص في ّو
حٗخم ألا ٤ٞو ٧ان اإلاىث ّو
ّو
و٢ضم
صوامت مً الٗى ٠و
ّو
الغواجي هماطط مً الصخهياث ؤلاعَابيت التي بصذ الٟىضخى و الٗى ٠هجض في عوايت "بسىع الؿغاب" شخهيت " الُاَغ ؾمحن"
ّو ّو
و َى ػوط "ميٗاص"  ،يٗمل في ّو
الصخاٞت  ،و ٧ان ي٨ظب ٖلى ػوظخه بسهىم ؤؾٟاعٍ بال ؤهه الخد ٤باإلعَاب و ؤنبذ بعَابي  ،و
ّ
ّ
ؤَمُة اللبى علُه باليؼبة بلُىاّ ،
الٌاَط ػمحن و ّ
ؿهى لِؽ ؿلٍ بضَابُا عازًا
ي٣ىٖ ٫ىه ؤخمض " :ؤعحلس ؤهً ثـهم هىعُة

 .ادلصدر نفسو ،صٕ٘.
 .بشّب مفٍبٖ :بور السراب ،منشورات االختالف ،طٔ ،اجلزائر ،ٕٓٓ٘ ،ص.ٜٔٓ
 .تيد ىندريش العنف السيّاسي :فلسفتو -أصولو -أبعاده ،ترمجة عيسى طنوس و آخرون ،دار ادلسّبة ،طٔ ،بّبوت،ٜٔٛٙ ،صٕٖ.
التحوالت يف اجلزائر ،منشورات إٙباد كتاب العرب دط  ،دمشق ،ٕٓٓٓ،صٛٛ
الرواية و ّ
 .سللوف عامر ّ :
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ّ
ّ
ّ
ّ
ٌؼب لىا مـاول هثحرة بهه ىسغ العملُات الى ري ،و ؤعحلس ؤهه مً الىاح اللبى
و لىً مذٌٍ هبحرَ ،صا الىى
1
علُه".
الكغيغة باؾم ّو
ّو
الضيً " َل جعطؾ م م
و يٗغى الغواجي في هٟـ الغوايت بيضيىلىظيت بٌٗ ؤلاعَابيحن و زُُهم
ضَابُىن َىا؟ كسوض ػاضق الىعاج في ألاػىاق ألاػبىعُة ،حلُم بً الـُر ،ػاعس بً الـُر الصي اػحلبه ؤدىٍ في
ّ
ّ
اللؼط  ،الٌاَط ولس الحاج مباضن الصي وان ًطؿى كُام ضموان و عـم دسوحة ؿام جعٌي له...وان ًىـي ؤن ًحوط
الؼلـُة و ًححل املسجس ؿهىض حتى ًسدلهم حمُعا في مـطوعه الىبحر في الجهاز ّ
محذطج مً الجامعة ّ
ّ
السًجي،
شخم
"2
َاالء الوالمُىن َم ؤبىاء اللطٍة ال املة.
ز -محىة املثلف مع ضَاب:
ّو
ل٣ض َالذ ألاػمت الىَىيت اإلاش ٠٣الجؼاثغر و خاولذ بزماص نىجه ؛ ألهه يمشل نىث الخ ٤الغا ٌٞو اإلاخمغص ٖلى هٓام
ؤلاعَاب  ،و ل٣ض ؾاَمذ الغوايت الجؼاثغيت في عنض ٖضيض الٓىاَغ التي ؤٞغػتها ألاػمت ؤزىاء الٗكغيت الؿىصاء  ،و خاولذ حسجيل
ّو
اهُباٖاث ّو
٦خابها و مىاٟ٢هم و آعائهم خى ٫ما يدضر في الجؼاثغ  ،و لظل ٪ؾٗذ الغوايت بلى بؾمإ نىجه و هى٣ل بخؿاؾه ؛ ألهه
ألاو ٫مً َغ ٝالجماٖاث ؤلاعَابيت " و املثلف الصي وان له ضؤي مىاَى و ّ
اإلاؿتهضّ ٝو
مىسز ملا ًحسذ في الجعائط و املحمثل في
ّ
الىحاب و ألازباء و الـىاهحن و الصحاؿُحن  ،و هخُجة ملجاَطثه بطؤًه و ؿطحه للجطائم كىبل بطز عىُف وعىك بإؿس ّ
مما
وان ًحىكع  ،و للس بلىضت الطواًة الجعائطٍة مىكـا للمثلف و ّ
3
كىضت ألاحساذ التي ّ
مطت ب ا".
ّو
شخهيت اإلاشٟ٣حن الظيً طا٢ىا ويالث الٗى ٠وازخلٟذ مهاثغَمٟٞ .ي عوايت "بسىع
و في عواياث " بكحر مٟتي" جُالٗىا
ّو
ّو
شخهيت اإلاش " ٠٣زالض عيىان" الصخهيت الغثيؿت اإلاخمغصة ٖلى ألاويإ و الضاٖيت للخٛيحرٞ ،ىجض ّو
الغاور
الؿغاب" هجض
حطٍحً ألاولى ّ
يدضزه " للس كٌعد ؿىًا ًىٍال مع الحُاة  ،جعاهس هٌـل  ،دؼطت ّ
هس دط ّرم َا ؤهد ال جعطؾ ؤًً هوع
ول دٌىة رلُل َى العمً ّ ،
َصٍ اللسمّ ،
هُلة ي ماٌ ،هخؼاءٌ بن هىد ال ثعاٌ كازضا على الححسي ،ثحسي مً؟ بن وان
4
ال ًعاٌ ؿًُ شخيء ٌؼحٌُع ؤن ًلىٌ ال ّرم ال"...
واإلاش ٠٣وَى في َغي ٤بٖالءٍ لهىث الخ ٤جهحر خياجه ؤ٦ثر حٗ٣يضا و زُىعة ،و ّو
يخٗغى لالٖخ٣ا ، ٫و يىاظهه زُغ
الاٚخيا ٫و اإلاىث في ّو
٧ل لخٓت  ،ي٣ى ٫الغواجي " ضحىت دالس ضهىان ؤن هلحلي ؿطح ّ بالـىطة  ،عىسما َحـد له كباحا كاٌ
لي ػإهح طن بؼُسي ؿطج وان ًلُم َىان مع عسز مً الصحاؿُحن الصًً ؤضت م ّ
الؼلٌة في شلً الـىسق الىبحر دىؿا على
حُات م مً الاػحُاالت امل رمجة ّ
"5
هسَم.
شخهيت ؤزغي واظهذ واٗ٢ا مغيغا وَى " ّو
ّو
خضاص" ؤؾخاط بجامٗت ٢ؿىُيىت  ،ول٣ض واظه الٗضيض مً
ويٗغى الغواجي
اإلاكا٧ل في الجامٗت وخي٨ذ خىله ألا٢اويل وؤتهم باإللخاص وؤؾخليذ صمه ٞ ،هظٍ ّو
هي خياة اإلاشّ ٠٣و
الخٗغى صاثما للخُغ و اإلاىث
 .شّب مفٍبٖ :بور السراب ،ص.ٔٗٚ
 .ادلصدر نفسو ،ص ٕٖٔ.
 .عبد اللّطيف حي :الرواية اجلزائرية ووعي الكتابة ،أعمال ادللتقى الثاين يف األدب اجلزائري ،الوادي.ٕٜٓٓ ،
 .بشّب مفٍبٖ :بور السراب ،ص.ٛٙ
 .ادلصدر نفسو ،ص.ٛٚ
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ّ
ّ
ّ
ّ
حلل زمي وعً ّ
ول ثلً الـائعات بلسزي لم ثىً بال البساًة إلعٌاء
" ؤؿىط حسًا في ثطن الجامعة ؿحؼ ما ػمعد للس
1
ؿطعُة مللحلي ً ،لحلىهجي ححما  ،لم ٌعس عىسي ؿً في شلً".
ّو
شخهيت ؾاٖض الظر ٧اٞذ مً ؤظل بعؾاء الضيم٣غاَيت و جدؿحن ألاويإ الاظخماٖيت
وجُالٗىا في عوايت " ؤشجاع ال٣يامت"
ّ
ّ
ّ
ّ
 ،ج٣ىٖ ٫ىه ػوظخه ػَغة " بهه لِؽ رىضٍا حاملا ،و ال مثالُا ؤبلها  .بهه ًساؿع عً حم ٌعطؾ ؤهه لً ًححلم ؤبسا .بهه ٌعِف
ّ
ّ
2
ب صٍ ألاؿُاء ولها ،بلىاعة ؤن علُه الاػحمطاض بلى ؤن ًحسذ شخيء ؤو ًمىت".
والكغَت ؤيًا ٧ان صوعَا باعػا ؾىىاث ألاػمت  ،و جدًغ ٗ٦ىهغ باعػ في عوايت "بسىع الؿغاب" خيض هجض اإلاٟدل
ؤخمض جغ٧ ٥ل شخيء وجٟغ ٙإله٣اط وَىه مً اإلاخُغٞحن ي٣ى " ٫ألامط كع للؼاًة ،ومىص ػىىات وهحً هحاضب م ّ
بلىة و َم
ًحاضبىن املجحمع بعىف وال ؤحس ًطحم ؤحس[ ،]...مىص بساًة املىاحهات ثطهد ول شخيء وضائي  ،مهمتي ّ
محسزة ن اللواء
3
عل م وهـى".
ٞغٚم ٖى ٠ؤلاعَاب و مداولخه جضمحرٍ و ٢خله باٖخباعٍ ع٦حزة ّو
َامت في اإلاجخم٘ يٓل اإلاش ٠٣نامضا واٟ٢ا يضاً٢ ًٖ ٘ٞيت
وَىه باؾخمالت و شجاٖت ٦بحرجحن إلعؾا ٫نىجه و جبلي ٜعؾالخه.
ّ
ٌ -عىف الىم:
جخلىن بهبٛت الٟجاثيت ،و يٛلب ٖلى الغواياث خًىع اإلاىث ّو
جضزل ال٨خابت اإلاٟخيت خالت َؿخحريت ّو
الؿاثض ٖلى مكاَضَا
ّو
الصخهياث مإػومت خيض هجضَا حٛىم في ألاؾئلت الىظىصيت و مهاثغَا مإؾاويت.
وويٗيت
جىُل ٤عوايت "ؤشجاع ال٣يامت" مً لخٓخحن َامخحن لخٓت الخ٩ي جغنض وا ٘٢بوؿاوي ٖىي ٠و ؤزغي جغنض َاظـ ال٨خابت
و ج٣غخاتها اإلاليئت بإوظإ الظاث جهى ٙألالم ٞلؿٟيا و جىٟخذ الغوايت بلخٓت ّو
زانت و اؾخصىاثيت في ال٨خابت يٗيكها ظؿض ّو
الغاور
في اللخٓت الغاَىت لخٓت يمىث ٞحها الجؿض في ٚغٞت ؤلاوٗاف ألاقبه بالؼهؼاهت ،و هي لخٓت الاؾدي٣اّ مً ٚيبىبت ال يٗغ٦ ٝم
اؾخٛغ٢ذ مً الى٢ذ ٞ ،بٗض مداولت ٢خله ؤو اهخداعٍ والتي ؤه٣ضوٍ مجها ليجض الخياة جىاصر ٖليه و جضٗٞه للم٣اومت  ،و ظاء بي٣إ
الغاور " حاملا اػخُل د و حست العالم هثُـا ؤمامي ،كاض مثل لىحة ّ
الىو ٖىي ٠و لٛخه ٖىيٟت وٖاعيت ي٣ىّ ٫و
مجطزة
وعاضٍة ،ملُئة ّ
ّ
بالسَـة و ألالؼاظ ،كاض لؼة ؤدطي ،بحطا ًحماوج ،و ػماء ت ّسز بالعاكـة ،هىد كس همد ًىٍال و ؿىطت في
ّ
4
ؤن عىزجي ػحىىن محعبة ،ولىً حسًطة بإن ثىىن".
و يخهاٖض ٖىّ ٠و
الىو ّو
خضة "ما ؤضٍسٍ ن َى ؿحح الجطح ،و جـطٍح الجثة ،و كىٌ الحلُلة و َم ًسؿىىهجي هىد ؤوزعهم
بعُجي املبحللححن في ّ
ّ
الؼماء ،هىد ؤبلط الـطاغ ًحٍُ بي ،و العالم ًىخسحه الؼىازٌ ،ـُعىهجي بحعن ،ؤو َصا ما حؼبحه

 .ادلصدر نفسو ،صٕ٘ٔ.
 .بشّب مفٍب :أشجار القيامة ،صٕٜ
 .بشّب مفٍبٖ :بور السراب ،صٕٖٔ
 .بشّب مفٍب :أشجار القيامة ،ص.ٚ
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ػاعت ا ،الحعن املومط في املحاحط هلٌع الـىىالًة بحن الــححنً ،موؼىن الحعن مثل اللبان ،مثل ّ
ؤي شخيء ٌؼت لً
"1
ػاعة الىزا ً ،موؼىن حعويً ،موؼىن حثتيً ،موؼىن شاهطجي ّرم ًبللىن على ألاضن ،وٍسؿً ثاضٍخي.
ّو
اإلاخإمل لل٣ٟغجحن يالخٔ اؾخٗما ٫الغواجي ؤلٟاّ ٖىيٟت( ٖاعيت ،يخماوط ،الٗانٟت ،الجغح ،حكغيذ الجشت يضٞىىهجي،
و
الؿىاص ،الخؼن)
ويكخض ٖىّ ٠و
ّو
ّو
ٞجاجٗيت جخلىن بغاثدت اإلاىث " َا
الىو في الغوايت ليهل بلى ؤ٢هىاٍ م٘ جهايت الغوايت خيض ج٩ىن الجهايت
ؤها بعس ؤن كحلىوي و ضمىوي في الل ر،ؤضان واكـة بجاهبي وٍسن ؿىق ًسي ،ؤكابعىا املـخبىة و املـترهة ،و ؤزضن ؤ ّ م كحلىوي
ّ
"2
ولىً ما كحلىوي وؤهجي ؤكبحد ضٍحا ػت ّ عاكـة وبً ػإػحمط...
دالكة:
و نٟىة ال٣ىّ ٫و
ؤن عواياث بكحر مٟتي ٧اهذ قاَضا ٖلى ؤػمىت الٗى ٠الجؼاثغر و ٖلى ّو
جدىالجهٞ ،ل٣ض اٚترٞذ جيماتها مً
ؤػماث الىًَ و مدىه ،و جمٓهغ الٗى ٠في الغواياث في ؤق٩اٖ ٫ضيضة وا٦بذ ّو
جدىالث الٗى ٠مً ػمً الشىعة الخدغيغيت بلى ٚايت
ّو
ّو
الصخهيت مٗه باٖخباعٍ مشٟ٣ا و ٧ان مؿتهضٞا ؤ٦ثر مً ٚحرٍ .
الدؿٗييياث مً ال٣غن اإلااضخي ٦ ،ما عنضث لىا ججغبت الغواجي
كائمة امللازض و املطاحع :
ؤ -امللازض :
. 2005
 -1بكحر مٟتي :ؤشجاع ال٣يامت ،ميكىعاث الازخال ،1ٍ ،ٝالجؼاثغ،
. 2005
 -2بكحر مٟتي :بسىع الؿغاب ،ميكىعاث الازخال ،1ٍ ،ٝالجؼاثغ
 -3بكحر مٟتي :صميت ّو
. 2010
الىاع ،ميكىعاث الازخال ،1ٍ ،ٝالجؼاثغ،
ب -املطاحع :
ّ
بالعطبُة :
ّو
 ببغاَيم ّوٖباؽّ :و
الغوايت اإلاٛاعبيت حك٩ل الىعي الغواجي في يىء البٗض ؤلايضيىلىجي صاع الغاثض لل٨خاب ٍ 1الجؼاثغ،
. 2005
ّو
ّو
. 2000
 بصعيـ بىطيبت  :الغئيت و البييت في عواياث الُاَغ وَاع ،1ٍ ،الجؼاثغ،ٞ -3غط ٖبض ال٣اصع َه  :مىؾىٖت ٖلم الىٟـ و ّو
الخدليل الىٟسخي  ،ال٩ىيذ  ،صاع ؾٗاص ّو
الهباح. 1993
مدمض ّو
ؾياؾاث ّو
ّو
ؾغصياث ز٣اٞيت  ،مً ّو
ّ -4و
. 2014
الهىيت بلى ؾياؾت الازخال ،ٝميكىعاث الازخال 1ٍ ،ٝالجؼاثغ،
بىٖؼة :
ّو
. 1992
 -5مدمىص ؾليمان يا٢ىث :اللٛت و الغئيت ،صاع اإلاٗغٞت الجامٗيت ،صٍ ،ال٣اَغة،

 .بشّب مفٍب :أشجار القيامة  ،ص.ٔٙ
 .ادلصدر نفسو ،صٕٗٓ.
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ّو
 -6مسلىٖ ٝامغ ّ :و
 ،2000م.88
الخدىالث في الجؼاثغ ،ميكىعاث بجداص ٦خاب الٗغب صٍ  ،صمك،٤
الغوايت و
ّو
ّو
.1989
 -7واؾيجي ألاٖغط :الُاَغ وَاع ججغبت ال٨خابت الىاٗ٢يت ،اإلااؾؿت الىَىيت لل٨خاب صٍ الجؼاثغ،
املترحمة :
 -1جيض َىضعيل الٗىّ ٠و
. 1986
الؿياسخيٞ :لؿٟخه -ؤنىله -ؤبٗاصٍ ،جغظمت ٖيسخى َىىؽ و آزغون ،صاع اإلاؿحرة 1ٍ ،بحروث،
ٞ -2ؿتر ؤعوؿذ  :يغوعة ال ، ًٟجغظمت ميكا ٫ؾليمان  ،صاع الخ٣ي٣ت  ،صٍ  ،بحروث. 1965
ج -املعاحم:
ّو
.1968
 -1ؤبى الًٟل ابً مىًىع :لؿان الٗغب  ،صاع ناصع ،1ٍ ،بحروث  ،اإلاجلض الخاؾ٘،
ّ
الجامعُة:
ز -الطػائل
الخدىالث  ،مظ٦غة ّو
ّو
م٣ضمت لىيل قهاصة لض٦خىعاٍ صولت في آلاصاب و
 -1خؿان عاقضر :الغوايت الٗغبيت الجؼاثغيت مغخلت
. 2000
الٗلىم ؤلاوؿاهيت  ،ظامٗت ٢ؿىُيىت ،ؾىت
 -2يىٓغ :خمضون ؾٗاص :نىعة اإلاش ٠٣في عواياث بكحر مٟتي ،مظ٦غة ّو
م٣ضمت لىيل قهاصة اإلااظيؿتر جسهو ؤصب ظؼاثغر
. 2010
-2009
مٗانغ ،ظامٗت ٢انضر مغباح – ٢اإلات-
٢ -3ىيٟت هىعة  :اإلاغؤة والٗى ٠في اإلاجخم٘ الجؼاثغر  ،ؤَغوخت الض٦خىعاٍ  ،ظامٗت مىخىعر ٢ ،ؿىُيىت ،الؿىت الجامٗيت
. 2010
-2009
ٌ -امللحلُات :
ّو
اللُي ٠حيّ :و
الغوايت الجؼاثغيت ووعي ال٨خابت ،ؤٖما ٫اإلالخ٣ى الشاوي في ألاصب الجؼاثغر ،الىاصر 2009
ٖ -1بض
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مىثیف الح ّ واملىت عىس ػمیح اللاػم
 ؿط اللؼة العطبیة وآزاب ا بجامعة ثطبیة مسضغ في ًهطان ـ بًطان،حامس پىضحـمتي. ؤ،دلیل پطویجى. ز، رر ضوؿىـکط.ز
ّ
:امللخم
ّو
ّو
ّو
ّو
 مهُلر ّو٠بن اإلاىجی
ألاصبیت وجدلیلها وَظٍ الٓاَغة
٫ض ألاٖما٣اعسخي ویلٗب صوعا عثیؿا فی هٟوال
الٗغبي
غبي واعص فی ألاصبحنٚ
ّو
ت ّوٞضها ٖلی مٗغٞغوؿیت حٗخبر بخضی مهُلخاث ظضیضة جغٟال
ّو
ؿها ٖلی هدىٟکغة اإلاهیمىت ٖلیه ٖاعيت هٟماَیت الىو وجمشل ال
ّو
اؾیت اإلاساَب ّو
لظلک ّوٞ ؼٍ ٖبر اإلاُاعصة؛ٞیلم بدىا
زانا للىعي ّو
ماقغا ّو
غر ّوٛ جکغاع
ختى ّو
خؿ ّو
کغة لهاخبٟبخُىع ال
٠ٗض اإلاىجی
ّو
ویخجلی في ّو
ّو
 ّو.والكٗىعیت
ّو
ّو
ّو
ت وَیضة٢ ٖلی ٖال٫یضٞ
اؾم٣لؿُیجي ؾمیذ الٟال
 ٖىض الكاٖغ٠وؤما اإلاىجی
الظاجیت
خحز ججاعبه
الىو
ّو
ّو
ّو
ّو
 والغمؼ وول ما٫الب الخیا٢ کغ اإلاکغعة؛ ویخجؿض فيٟ وال، والٗباعاث، الجمل،ّاٟىلیاجه والهىعة التي یغؾمها باأللٛبحن مك
ّو
٫ض الكاٖغ ٖلی الىنىٞیغ
.اومت٣ي بلی مًمىن اإلا٣باإلاخل
ّو
اؾم م٘ ؤلاقاعة بلى الضالالث٣الخب واإلاىث في قٗغ ؾمیذ ال
یٟ مىجی٠ َظٍ الضعاؾت حؿلیِ الًىء ٖلی جىْی٫جداو
ّو
ّو
ّو
ّو
ک الغمىػٞض ٖلی جدلیل الىو وٞالؿیمیاثیت کمىهج عا
ض٣جدلیلیت وه
-یتٟون
ت٣يه مٗخمضة ٖلی َغیٞ والهىع الکامىت
.والضالالث
ّو
ّو
. اإلاىث،الخب
،اؾم٣ ؾمیذ ال،٠ اإلاىجی،لؿُیجي اإلاٗانغٟال
 الكٗغ:الکلمات الطئیؼة

Motif of love and death to samih al-Qasim
Abstract:
Motif Ghrbyst term entered by Arabic literature Vfarsy and Fundamental role it plays in literary criticism and
analysis examined. French phenomenon of new terms that will help in understanding the nature of the text ,
indicating that it is the dominant idea he repeated manner sensitive to show to the audience to follow it noted its
motivations, For that special indicator to determine the course of the text known ideas and personal experiences
and emotional range he will be but the motif of Palestinian poet ,Samih al-Qasim indicates a strong relationship
between it and a picture of his concerns through words ,Vjmlh and Vbart and duplicate Vandyshh offers and
every thing to his form of fantasy Vsmbvl help to bring the viewer to the theme of resistance ,manifested.
This is to remove the veil of Samih al-Qasim motif in the poetry of love and death besides pointing to the
images lies in its implications prospective and randomized manner ,with an emphasis on critiquing the semiotics
as a method of helping to analyze the implications of the text Vgshaysh symbols.
Keywords: Contemporary Poetry Palestine, Motif, samih al-Qasim, love, death.
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ّ
امللسمة
ّو
ّو
بن صعاؾت مدخىي الىو واهذ وماجؼا ٫هُ٣ت ّو
ومدضصا
خؿاؾت في الضعاؾاث ألاصبيت لکىن الٟدىي حجغ ألاؾاؽ للىو
ظمالیاث الىوّ .و
ّو
ووٗض اإلاىجی)motif( ٠
مى ٠٢ناخب الىو الٟکغ ّور وعؾالخه ،بدیض جيخهي اإلاداوالث خىله بلى الکكًٖ ٠
مهُلخا ّو
ّو
الصخهیاث والهىع ّو
،)448
اإلاکغعة (واصن 2013،م :م
ه٣ضیا ظضیضا یىًىر جدذ لىاء صعاؾت اإلاکامً اإلاخىاظضة في
ًّ
ّ
زالا ضاؿسا علی ؿهم املسلىٌ ومىكـا مى ّ
الؼٌحُة حیث یؼحىع مجمىعة حثیثة مً
جُا في كیاػة الىم
ویىكف
ّ
ّو
يدل ّو
العىاكط الؼطزًة املحعاهسة لحکىیً بيُة عمُلة و ّو
الجماليت ٖلى الىو.
مدل الهىعة إليٟاء
ّو
ویضٖ ٫لی ّو
ّو
ؤن وعاء الکىالیـ شخىء مکىىن یُالب باإلکترار ویىُىر ٖلی ٖىانغ
یخجلی اإلاىجی ٠بخکغاع ؿخلٟذ الٗىایت
ّو
جىظه ّو
جمشل صوع قیٟغة ّو
اإلاخل٣ي بلی الهض ٝالغثیـ ّو
وؤما الخکغاع في ّو
ّو
ؤر شخىء ٞمً اإلامکً ؤن یازظ بٗحن ؤلاٖخباع ویکىن
مکغعة
ّو
ّو
ّو
ّو
ٖمىمیت اإلادخىیاث ،ووكغَا كخمل ٖلی ّو
حٗبحریت إلٚىاء اإلاٗجى وعٗٞه بلی
بمکاهیاث
ول
جدضیضا مًبىَا للمىجیٟاث الضالت ٖلی
ّو
ّو
)263؛ ّو
ّو
مخکغع وخامل للمٗجى الظر
الجمالیاث وه٣ضَا کجؼء
ٞیخم ٖغى اإلاىجی ٠إلاٗغٞت
2014م ،م
مغجبت ألانالت (اإلاالثکت،
یضزل في بيیت الكکل والٟدىی إلاسخل ٠ؤلاهخاظاث.
ّو
ّو
ّو
ؤلابضاعي وحؿاٖض ٖلی اؾخ٨كا ٝألاؾغاع وبصعاک بهاثه ،وفي ٚایت ألاَمیت
بن صعاؾت اإلاىجی ٠وظهت جدلیلیت جٟدل ًٖ الٗمل
ّو
جخدلی بإصب اإلا٣اومت الظر ٗخبر مغآة لضو ّور ما ی ٘٣في اإلاجخم٘ مً ألاخضار والكضاثض ،ویًمً ٖىامل يّٗ ٠و
و٢ىة جهاب
خیىما
ّو
ّو
ّو
بها الىٟـ ؤلاوؿاهيت في ٚمغة اخخما ٫آلاالم وزیبت ألامل؛ ٩ٞان للبيئت ؤلاؾالميت ألانيلت التي جغٖغٕ الكٗغاء الٟلؿُیيیىن ٞحها
الٗاإلایت؛ لظلک واهذ ٢هائهم ّو
ّو
ّو
ّو
ّو
ؤقض ال٣غب مً هبٌ
الكٗغيت وؤٖمالهم
شخهيتهم
ومما اخخمال زالٖ ٫یكهم ،و ٘٢بال ٜفي جىمیت
ّو
ّو
ّو
وٞاٖلیت بدیض الیإحي الكاٖغ الهىعة الىاٗ٢ت في ؾاخت الخیا ٫بال ٖلی ٢ضعما ؿغص ًٖ وا ٘٢ملمىؽ
الیىمیت ٗٞال
الخیاة
الُبیعي ؤن ج٣ىی نىعة الكاٖغ ّو
ٗا ل ول ّو
ّو
مخهلت باألعى وقضیضة الٛلیان ،والشىعة،
1993م :مٞ ،)23مً
ظؼثیاجه (ؾ٣حر،١
ّو
ّو
والٟاٖلیت في الضٞإ ًٖ ألاعى وَى الظر الیسخل ًٖ ٠الضٞإ ًٖ الظاث.
ّو
ّو
ّو
ّو
ّو
بً٣یت
جسخو مٗٓمها
الكٗغیت في ؤقٗاع ؾمیذ ال٣اؾم وجکغاعَا ٞهىٗذ معجما مً اإلاىجیٟاث التي
وؤما ؤلاقاعاث
ّو
جضّ ٫و
الخب والٟغا ١خیض ّو
ؤر مجهما ٖلی التزام الكاٖغ بً٣یت الىًَ بىنٟها َاظؿت
اإلا٣اومت مشل اإلاىجیٟحن الغثیؿحن وَما
ّو
مخخالیت الیخمکً مً الالمباالة لها؛ لظلک لم یکً فی بوكاصٍ الَيا ،ولم يىٓم الكٗغ مًاَاة ؤو مباَاة بل حٗکـ ؤهاقیضٍ
ؤخاؾیـ اإلاجخم٘ ،ونضي ظلباث ّوؤمت يا٢ذ طعٖا بإلىان الخىکیل والكضاثض.
 1.1ؤػئلة البحث
ّو
ّو
الٟلؿُیجي اإلا٣اوم؟
 ماَى اإلاىجی ٠وکی ٠یخجلی في الكٗغالخب واإلاىث ٖىض ؾمیذ ال٣اؾم وکیّ ٠و
ّو
یخم ج٣ضیمهما ٖلی ٢الب الٟکغة ،والهىعة ،والىا٘٢؟
 ماَى صوع مىجیٟیّ
دلـیة البحث
2.1
ّو
بن اإلاىجیٗ ٠خبر مىيىٖا َاػظا فی ٖالم ألاصب والحٗىص الضعاؾت خىله بلی ػمً بٗیض ولکً اإلاداوالث ألاولی في َظا اإلاًماع
ٚغبیت؛ ّو
ّو
ّو
ؤلامغیکي وواهذ صعاؾخه َظٍ ٖلی هُا ١معجم اإلاىجیٟاث في
ٞإو ٫مً ٢ام بالضعاؾت خى ٫اإلاىجی ٠وان "اؾخیذ جامؿىن"
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ّو
ّو
ّو
ّو
الٗاإلایت
الكٗبیت
 ،1946عامیا مً زال ٫الٗىایت باإلاىجی ٠بلی جهيی ٠الخکایاث
الكٗبیت" ؾىت
الكٗبي في کخابه "الخکایت
ألاصب
ّو
ّو
ّو
الٗالمي" و"مىجی ٠ألاصب
في بضایاث ال٣غن الٗكغیً ،زم جلیه الضعاؾخان مً "الحزابذ ٞغهؼیل" ألاإلااهیت في کخابیه "مًامحن ألاصب
ُت
ّو
ّو
ألاعوبیت ٖىهغا وكیُا
1388ؾ :مّ ،)8-9وؤما فی ٖاإلاىا الیىم ٞإ ِزظ اإلاىجی ٠بٗحن ؤلاٖخباع فی اإلاجخمٗاث
الٗالمي" (ج٣ىر وصَ٣ان،
ّو
ّو
ّو
ألاصبیت وجدلیلهاّ ،و
ّو
وظل الٗىایاث خى٫
الٗغبي
ٞاٖلیخه الحٗىص بال بلی الؿىىاث ألازحرة ٚحرؤهه الیدٓی فی ألاصبحن
فی ه٣ض ألاٖما٫
ّو
ّو
ّو
ّو
ّو
ّو
ّو
الٟاعسخي ؤٖماٖ ٫ضة جضٖ ٫لی ؤهه ؾب ٤اللٛت الٗغبیت في َظا الخ٣لٖ ،لی ؾلیل
والٟاعسخي بسلٟیت واؾٗت؛ ٞجغث فی ألاصب
اإلاشا:٫
ّو
 1383وظٗلذ
ال٣هت» ،کخبتها بغویً ؾالظ٣ت ؾىت
ّوجمذ صعاؾت حٗىىن ب«کاض طز مىثیف زض زاػحان :جىْی ٠اإلاىجی ٠فی
ّو
ّو
مٟدكت ًٖ ؤٖماله فی ه٣ض مٗخمض ٖلی الخدلیل ّو
وٞغٖخه بلی زالزت يغوب:
ٞحها اإلاىجی ٠هُ٣ت مؿتهلت لىظهت هٓغ الغمؼ فی ألاصب
ّو ّو
والتي ّو
ّو
ّو
ّو
اإلاخکغعة فی ظمی٘ ؤٖما٫
ألاصبي ،اإلاىجیٟاث
حٗض َاظؿت الکاجب ؤو الكاٖغ فی الٗمل
اإلاخکغعة فی ٖمل زام
اإلاىجیٟاث
ّو
ألاصیب ؤو فی بًٗها ّو
اإلاخکغعة التي ججلى فی ّو
ّو
ول شخىء وجمىده محزة
اللخٓىیت ؤو الخالضة واإلاىجیٟاث
مما یتراءی ؤن جٓهغ َاظؿخه
ّو
مٗىىیت.
ّوؤما الضعاؾت التى ؤؾهمذ بؾهاما باعػا فی مٗغٞت اإلاىجی ٠وجىٟیظٍٞ ،کاهذ بدشا کخبه مدمض ج٣ىر وبلهام صَ٣ان بدؿمیت
ّو
«مىثیف چیؼد وچگىهه ؿکل می گحرز :ما َى اإلاىجی ٠وکیّ ٠و
ّو
ألاصبي بجامٗت جغبیذ
یخکىن» ،والظر اهدكغ فی مجلت الى٣ض
ّو
 ،1388و٢ام الباخشان ٞیه بخٗغی ٠اإلاىجی ٠اللٛى ّور
واإلاهُلخي ،ووْیٟخه في ٖالم ألاصب وجدلیل ألاٖما٫
مضعؽ بُهغان ؾىت
ألاصبیت ّو
ّو
زم ؾا٢ا الکالم بلی نلخه بمهُلخاث مدكابهت مٗهًٞ .ال ًٖ طلک کخلذ عؾالت اإلااظؿخحر ب٣لم بلهام صَ٣ان وبقغاٝ
مدمض ج٣ىر بدؿمیت «مىثیف وگىهه َا وکاض طزَار آن زض آراض زاػحاوی كازق َساید :اإلاىجی ٠وؤهىاٖه ووْاثٟه فی ؤٖما٫
ّو
ّو
 ،1388خیض جىْ ٠الباخشت اإلاىجی ٠في ٢هو ناصَ ١ضایذ واٟ٢ت ٖلی ؤيغابه مشل
ال٣ههیت» ،اهدكغث ؾىت
ناصَ ١ضایت
ّو
والخمشیلي ،ومىجی ٠الٟکغة والٗاَٟت؛ ّو
ّو
والٗكىاجي ،واإلاىجیّ ٠و
ّو
الكٗغیت.
زم حكحر بلی ٖال٢خه بؿاثغ الٗىانغ
الٟجي
اإلاىجی ٠الىاعي
ّو
ّو
الٗغبي ب٣لم عؾى ٫بالور في ظامٗت ٞغصوسخي وهي "ثىظیف
الٟاعسخي کخلذ ؤَغوخت في ألاصب
وجبٗا لهظٍ الضعاؾاث فی ألاصب
ّو
ؤَم اإلاىجیٟاث في قٗغ الؿماو ّور وانال بلی ؤن اإلاٟغصاث ٞیه ّو
املىثیف في ؿعط یححى الؼماو ّي" ،ویغجکؼ ٞحها ٖلی ّو
جکىن معجم
ّو
اإلاعجمیت بلی صالالث ظضیضة ّو
ّو
الخٗبحریت مشل
زم یىُل ٤الباخض بلی الخ٣ىیاث
الكاٖغ اللٛى ّور وج٣بل عمىػا جسغط مً ٢الب الضالالث
اؾخضٖاء الصخهیاث ،وألاؾاَحر ،واإلاضن ،وألالىان التي بکشاٞت في قٗغ الؿماور وزخم البدض بدىاو ٫اإلاًامحن الٓاَغة في
قٗغٍ مشل الىًَ والاٚتراب وظٗل ُ٢اٖا إلاىجی ٠اإلا٣اومت والكهاصة في قٗغٍ.
ّو
الٟلؿُیيیت جخىاٞغ ّو
ّو
ّو
ظضا ،لظلک ّو
همغ بالبدىر اإلاخىازغة خىلها وهؼیض
والؾیما اإلا٣اومت
بن الضعاؾاث التي اؾتهضٞذ اإلا٣اومت
مً جغکحزها ٖلی ػاویت ّو
مما ٗجي بؿمیذ ال٣اؾم ٖلی مىٓىع ألاصب اإلا٣اوم:
ّو
ّو
والشىعیت في ؤقٗاع ؾمیذ
الاظخماٖیت
عؾالت اإلااظؿخحر "موامحن اححماعي واهلالبي زض اؿعاض ػمیح اللاػم :اإلاًامحن
 ،1379حٗخبر بدشا بهضص الخٗغی ٠بؿمیذ
ال٣اؾم" کخبها اؾماٖیل خؿیجي ؤظضاص هیاوي في ظامٗت الٟغصوسخي في مكهض ٖام
ّو
ّو
ّو
الٟلؿُیيیت.
الكٗغیت وً٢ایاٍ الغثیؿت في اإلا٣اومت
ومخمحزاجه
ال٣اؾم وؤٖماله
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عؾالت "ثحلیل عىاكط ملاومد زض اؿعاض ػمیح اللاػم ،ػیس حؼً حؼیجى وكیلط امحن پىض :ثحلیل عىاكط امللاومة
ّو
الٟلؿُیجي
 1389في ظامٗت جغبیت مضعؽ ،مخىاوال ٞحها ٖىانغ اإلا٣اومت في الكٗغ
في ؤؿعاض ،"...کخبها مغجضخى ػاعٕ بغمي ؾىت
اوي بلی ظاهب الخدلیل واإلاىاػهت بحن ؾمیذ ال٣اؾم وبحن ؤ٢غاهه مً الكٗغاء اإلا٣اومیحن في ألاصب ؤلایغ ّو
وؤلایغ ّو
اوي.
یکٟي ّو
لٗلى قإن َظا الكاٖغ ؤن جکخب صعاؾت جدىم خىّ ٫و
ؾغ زلىص ؤقٗاعٍ هي «ضاظ ماهسداضر ػطوزٍ َار ػمیح اللاػم:
 1390خیض ّو
ّو
ی٣ضم ٞحها
ؾغ الخلىص ألهاقیض ؾمیذ ال٣اؾم اإلا٣اومت» ،بکخابت ؾیض ًٞل هللا محر ٢اصعی وخؿحن کیاوی ؾىت
الباخشان ّو
ّو
ّو
ویخُغ٢ان بلی ؤؾباب زلىص
الٟلؿُیيیت م٘ الىٓغة اإلاىظؼة بلی خیاة ؾمیذ ال٣اؾم
م٣ضمت ٖلی ْهىع قٗغ اإلا٣اومت
ّو
ؤقٗاعٍ مكحریً بلی م٣ضعجه الٟظة ٖلی اخخما ٫الكضاثض وزل ٤الٟىىن والهىع الجمیلت في عؾم الى٢اج٘ وه٣ل ألامل في اإلاؿخ٣بل
ّو
اللكغیت.
الؼاَغ بلی قٗبه وفي الجهایت التزامه بالىاظباث
.

املىثیف

 1.2الحعطیف باملىثیف
ّو
ّو
ّو
ّو
ّو
مىؾی٣یت (ؤلىان
الٟغوؿیت  movereوَى یترظم ٞحها بلی الباٖض ،والضاعي ،والضا ،٘ٞوالٗلت ،وٞکغة
بن اإلاىجی ٠ؤجسظ مً اللٛت
ألاصبیت وحٗغى نضٞت في ّو
ّو
ّو
ً٢یت واخضة بهىعة
وشخهیت حكی٘ في کشحر مً ألاٖما٫
 )551ؤو نىعة
2004م 552،و
وآلازغون،
ّو
ّو
ّو
الٗاإلایت ألازغی بیضؤهه في
الٟغوؿیت بلی اللٛاث
 )162وؤنل اللٟٓت بهظٍ الهیئت و٢ضصزلذ مً
2001م :م
الیذ مىجی( ٠بالضیک،
الٟاعؾیت ّو
ّو
ّو
ّو
ّو
جل٣ی مًمىها زاَئا بترظمخه بلی "بً مایه" ؤو "صعون مایه"؛ ألن "بً مایه" في صعاؾت الىو یدٓی بدحز واؾ٘ وعبما
ّو
ّو
ّو
ّو
ؿخدب يمً مٗالجت
باإلاخل٣ي بلی اإلاًمىن ولکً اإلاىجی ٠بخضی َظٍ الُغ ١وٖالمخه جکغاع مازغ
ول َغی ٤یمکً ؤن جهل
اإلاًمىن.
ّو ّو
ّو
ظلها ًٖ شخيء واخض ّو
لکجها جسخل ٠في ٖم ٤ألالٟاّ و٢ضیکىن ٞکغة ؤو نىعة مهیمىت
جهضی اإلاىجی ٠في ألاصب لخٗاعی ٠حٗبر
ّو
یجغ ّو
ألاصبيّ ،و
ختى ّو
ّو
اإلاخل٣ي
ٖلی الىو ؤو بٗباعة ؤزغی ٞدىی یخجلی في جًاٖی ٠اإلاٟغصاث ،والٗباعاث ،والهىع ،و  ...صازل الىو
ّو
ّو
ّو
ّو
ؿدبض به وَى مىيىٕ ٗکـ في ؾغیان
خؿاؾیت ألاصیب بمىيىٕ
ویضٖ ٫لی «
زال٢یت ناخب الٗمل
بلی الىعي بُغی٣ت
ّو
الٟىیتّ ،و
 :1384مّ ،)85و
ّو
ال٣هت بلی الىخضة ّو
ویدبض ٫بلی ٞکغة جٓهغ ظهخه ؤلاصع ّو
اکیت ّو
لکىه
وججغ
زال٢یخه الٟىیت»(خؿً ىع آالقتى،
یغا ٤ٞجکغا ا یدضر جإزحر ّو
ّو
والصخهیاث ،وألاٖما ٫التي ّو
جخکغع في
ٞىیا مباقغا یيكإ ًٖ َغی ٤نىع الخیا ٫وألالٟاّ ،والٗباعاث،
ع
ّو
ّو
الجمالیت ویغّ ٘ٞو
ّو
ّو
الخدلیلیت
٢ابلیخه
 :1376مٞ ،)42یىْٟه ألاصیب فی ههه لحزیض به مً ٢یمت الٗمل
ألاصبي(محرناصقي،
الٗمل
ّو
والى٣ضیت وم٣ضعجه ٖلی الخٗبحر ّو
ٖما كٛله ٖلی الخىالي.
 2.2وظیـة املىثیف
ّو
ّو
خیىما حكٛل ّو
ً٢یت با ٫ألاصیب ٞال مغاء فی ّوؤجها جخجلی فی ؤٖماله ومً َىا یىُل ٤صوع اإلاىجی٠؛ ألهه یدضر ٖال٢ت وَیضة بحن
ّو
مكٛىلیاث ألاصیب وؤٞکاعٍ وَىاظؿه بالهىعة التى یغؾمها ؤو بٗباعة ؤزغیٌ ،د
ز٣ب فی نضع ألاصیب ُتلیسغط ما ٞیه مً اإلاٗخ٣ضاث،
ّو
ألاؾلىبیت التي جااػع ّو
ّو
ّو
ألاصبي وخؿب ما یإزغ فی اإلاساَب مً
اإلاخل٣ي ٖلی ٞهم الىو
وألاخؼان ،وؤلابتهاظاث و ....؛ ٞهى مً الٗىانغ
ّو
ّو
1391ؾ :م.)43
بهٟٗالي الیمکً ٞهم الىو بال مً زال ٫صعاؾخه (بالور وآلازغون،
جإزحر

1

- Leitmotif.
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ّو
ّو
ّو
الكٗغیت بل ما ّو
الیخىٖ ٠٢ىض جکغاع ّو
ّو
الاهٟٗالي اإلالخىّ فی اإلاؿخلم خیض
حهم ٞیه َى الى٘٢
ً٢یت فی البيیت
وبن اإلاغاص باإلاىجی٠
ّو ّو
ّو
ّو
ّو
اإلاخکىهتّ ،و
هٟؿیت
یخًمً صالالث
ٞکل مىجی٠
الجضعک صعظت َظا الخإزحر والخإزغ بال ٖبر مٗالجت اإلاىجی ٠والٗشىع ٖلی ٖىانغٍ
ّو
وجإزغیت جُالب بها َبیٗت ؤلاَاع الكٗغ ّور ولىال جلک لیهبذ بالخإکیض جکغیغا بدخا صون الغمي بٛغى ومٗجى؛ ٞهى بخضی ألاصواث
اإلاٟغ بلی الً٣ایا ؤلاٞتر ّو
ّو
ّو
ّو
جسو خیاجه صون ّو
ايیت.
واٗ٢یت
الجمالیت التى حؿٗ ٠ألاصیب لکي ُتیى ِٗم ٖلی ٖمله بهىعة
ّوؤما اإلاىجیٖ ٠ىض ؾمیذ ال٣اؾم ٞةخضی الٓىاَغ ّو
ّو
ّو
الىٟؿیت
و٢ضجدىىٕ مٓاَغٍ خؿب الخالت
الٟى ّویت الباعػة في ٢هاثضٍ
ّو ّو
ّو
الكٗىعیت ولخٓت ؤلابضإ؛ بط َىالک بٌٗ اإلاىايی٘ ،وألاٞکاع ،والهىع
والكٗىعیت التي جدض ١بالكاٖغ ؤزىاء لخٓت ججغبخه
ّو
لکل ألاخضار ّو
ّو
ٞیکغعَا للمىاکبت ّو
ألازحرة ّوالتي حٛلبه بٌٗ ألاخایحن؛ ّو
2001م :م )76بٛیت الخإزحر في
بً٣یخه َظٍ (ال،ِ٣
اإلاخهلت
الخب واإلاىث اللظیً جکؿلىا صعاؾتهما ٞهما ّو
ٖاما مً قٗغٍ اإلا٣اوم ّو
ّو
اإلاساَب ؤو بػالت الؿخاع ًٖ ّو
ّو
ٖما یاإلاه
باَجي مشل
خـ
ّو
ّو
والیخمکً مً کخماهه؛ ّو
لی٣لل مً ؤوظإ مابغخذ ّو
جمـ بها.
ٞی٣ضمهما يمً ؤهاقیض ٚغامیت
ّو
الخٟجن في البیان؛ بل ّو
ّو
ّو
ٖكىاجي ّو
ّو
ظمالیت هي بزاعة
یاصر وْیٟت
یضٖ ٫لی
للىو ٖلی اإلاىجیٟحن في جکغاع
ولم یىٛمـ الكاٖغ
ّو
ّو
الخب واإلاىث ٖىض ؾمیذ
الكٗغیت خى ٫اإلاىجیٟحن
اإلاساَب اإلاساَب وبخالخه بلی ً٢یت مدیُت به؛ ٞالبدض ًٖ الهىعة
ّو
ال٣اؾم بالغٚم مً ّوؤجهما قیئان مخىاً٢ان ولکً کشاٞتهما جکك ًٖ ٠ججغبخه الشىعیت في بَاع َض ٝواخض َى الٟکغة اإلا٣اومت،
لیٗم ٤الضاللت في طًَ ّو
ٞیؿخٗحن بخکغاعَما مً زال ٫الخیا ٫والغمؼ ّو
اإلاخل٣ي.
 3.2مىثیف الح ّ :
ّو
ّو
ّو
الخب ،والصجً ،وزیبت ألامل ،والغظاء،
وحؿخمغ ختى آلان مشل
ٛو يمحر اللكغ بٗىاَ ٠مخىاً٢ت ٢ضواهذ مىظ الىالصة
والخى ،ٝوالصجاٖت ،وّ ....و
لکً الٗاَٟت وجإزحرَا َضّ ٝو
 :1383م)29
جهاجي للكٗغ الىاجج ًٖ الخسییل وبزاعة الٗىاَ( ٠ػع٢اوي،
ّو
قٗىعیت ّو
ّو
ّو
ّو
وجدل في مجا ٫الكٗغ
جخکىن بالخٟاٖل بحن الكاٖغ والٓىاَغ التي یدىم خىلها
الكٗغیت هي جٓهغ بٗال٢ت
والٗاَٟت
ّو
ّو
ّو
ّو
ّو
ّو
ّو
الخاعجی وألاخضار الىاٗ٢ت في ؤعظاثه مشل ً٢یت الىًَ التي حكیض ظاهب
الضازلي واإلاٗىىر وجسبر ًٖ کیٟیت حٗامله م٘ الٗالم
ّو
ّو
ّو
ٞیؿخدب الىًَ في وظضان ّو
ول
1391ف :م)8؛
بالخب للىًَ (محرظلیلی وآلازغون،
الخب وؤلالتزام به؛ ٞیسلِ هللا حٗالی ؾغیغجه
ویطخيه بىٟؿه؛ ّو
قاٖغ ّو
ّو
ّو
یخٛجى ّو
ظيؿیت الكاٖغ ومايیه ،وخاله ،ومؿخ٣بله.
ألن الىًَ ٛمغ
بدبه له
ّو
وؤما ؾمیذ ال٣اؾم ٞدكخمل ٢هاثضٍ ّو
الخب ّویت ٖلی زالر ٢هاثض ٖلی الخدضیض ،ألاولی والشاهیت ٢هیضجا "صعب الخلىة" ،و"یىم
ّو
ال٣هت اإلاٗهىصة خحن ی٣ٟض الل٣اء مٗىاٍ ویبظّ ٫و
اإلادبان ظهضا ؤن ؿخٗیضا ٖىاَٟهما ال٣ضیمت ٞاطا بها
ألاخض" ،والشالشت جغور
ّو ّو
ّو
ّو
ّو
ّو
جدى ٫بلی شخىء ٖبض یش٣ل وىاَلهماٚ ،حرؤن ظلها جدٓی بهىعة خؿیت ؤهی٣ت وحكبحهاث ج٣لیضیت ؿخمضَا الكاٖغ مً مٓاَغ
ّو ّو
ّو
بالخب
مما یظکغها بإؾلىب ألازُل الهٛحرَ .ظا وجٟیٌ ؤقٗاعٍ
الُبیٗت مشل حكلیه الٗیىحن بالىجمحن والكٟخحن بؼَغجحن
ّو
ّو
ّو
ّو
ّو
ومٟغصاث صالت ٖلیه مشل الٗىاویً التي ی٣خُبها ؾمیذ ألهاقیضٍ "لخٓت الخب" ،و"قهضاء الخب" ،و"ؤخبک" ،و"ؤخبک کما
ّو
ّو
الخب بغوح اإلاإؾاة والًیإ ّو
ّو
لیيؿ ٤بحن َاجحن
یخدضر ًٖ
كخهي اإلاىث" ،و"خبیبتي" ،و"للظر یُلب خبیبي" وؤزىاءَا
الخجغبخحن ٖلی جکاملهما.
خب ٗىص بلی ػمً الُٟىلت ووؿخدبٗه مغخلت ّو
وَى في ٢هیضجه "إلاً ؤُٖیک" ٗیض طکغی ّو
یخسبِ ٞحها في الخیاة ال٣اؾیت؛
ّو ّو
ّو
ّو
کمایدىٗم به مٗٓم ألاخایحن في ّو
َیاث ٢هاثض جٟىح ٞحها
بالخىضع
الجهاجي یىْ ٠ؤؾلىبا ؾهال جمتزط ٞیه اإلاغاعة
ٞلخمهیض ٣ٞضٍ
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ول مُ٣ىٖخه بؿااّ ٫و
الخب وَى "إلاً ؤُٖیک ّو
ّو
ّو
ال٣ىمیت مشل َظٍ ال٣هیضة ّوالتي یسخم ؾمیذ ّو
یاخبي إلاً
یىظهه بلی
الغاثدت
ؤُٖیک":
إلاً ؤُٖیک یا ّو
خبي ..إلاً ؤُٖیک
ویاقٗغ الهىی ٢ل لي ..إلاً ؤُٖیک؟
لم؟ وألاعى ٢اؾیت ..بال٢لب
إلاً؟ والكىک ؤکضاؽ ٖلی صعبي
إلاً ؤُٖیکّ ،و
)580
1987م ،ط /1م
یاخبي؟ (ال٣اؾم،
ّو ّو
والخّ ٤و
الخب الظر الیضعر إلاً یمىده؛ ٞیٗؼٖ ٝىه بُبیٗخه؛ ویداو ٫الهغب مىه بلی ٖالم
ؤن ؾمیذ ال٣اؾم یدیه في بدغ
ّو
ألهه ال ٗخبر ؤخضا نالخا لىٟؿه ّو
ختى ّو
ی٣ضم له ّو
خبه خحن ٢ؿیذ ألاعى وجغاکمذ ألاقىاک خىله؛ ٞیمجى بالهضام بحن
الخضیض؛
ّو
ّو
ّو
ّو
الىاّ ٘٢و
ّو
ّو
مما یىاظهه مً خب ؤعضخي مؼی ٠ومایٟدل ٖىه في زیاله مً خب مشالي ناص ١ولیؿذ هدیجت الهضام َظا لكاٖغ مشله
ٚحر بزاعة ألالم ،والخؼن ،والکابت( ّو
 )174ولکً الخىاع الجاعر بحن الكاٖغ وبحن ّو
خبه ٛضو محزة مً محزاث الكٗغ
1990م :م
َضاعة،
ّو
الضع ّو
الغوميؿیت بىنٟه نبٛت الجبلٚ ٜایت الضعاما بمٗىاَا الض٢ی ٤ولکً جىٗم بمالمدها مشل
امي الظر یمکً البدض ٖجها ٖىض
ّو
ّو
ّو
ّو
الضازلي وحٛیحر اإلاكاَض؛ ٞکلها ؿاٖض ؾمیذ ؤن ُتیسٟي مكاٖغٍ ویدیدها مجاال ؤعخب لئلبضإ الخال١
ال٣هعخي واإلاىىلىٙ
الُاب٘
ّو
الصخهیاث ،وون ٠ألاظىاء ،وؤلاؾخٗاهت بالخىاع.
مً زال ٫اهخ٣الها بحن
ّو
وؤما ّو
ّو
عمؼیت نىعة الكاٖغ ّو
الخبیت ٞخبضر ونىله بلی مغجبت ؤلاٖتزاػ بالىًَ ،والغ٢ت ،والخىان الظر ٗغيها بمٗان الجسخل٠
ّو
الخب للىًَ ولکً ُتیللؿها ؾمیذ ال٣اؾم ّو
ّو
ّو
ّو
الُٟىلیت البریئت والخؼن
ظضة وؤنالت م٘ الغوح
ٖما یىْٟها آلازغون في الخٗبحر ًٖ
ِ
ٖغبیت ّو
اإلاالم ّوالظر جکمً ٞیه عناهت ّو
ّو
الكٗبي؛ ٞیؿخلهم الكاٖغ زیاله ومكاٖغٍ الضٞیىت بخهىیغٍ ألاعى ّوؤما
وعّ ١و ة الٛىاء
جملک ؤظمل الىبًاث في ٢لبه ووٗخبر هٟؿه ؤحٗـ مجها ویُلب مىه الخلبیت وابً مىکىب یدخاط ّو
ؤقض ؤلاخخیاح بلی ؤلاقٟا١
والُٗىٞت:
یا ؤظمل الىبًاث في ٢لبي
ُت
وٗمذ لضیک بالخب
یا مً
ؤجغ َ
ای ؤق٣ی ٞیک بالبٌٛ؟
ّو
ابىک..
عصر ٖلی ِ
َ
)486
1987م ،ط /1م
ببىک اإلاٟجىٕ ..یا ؤعضخي(ال٣اؾم،
ّو
ظغب مظا٢ه ّو
ّو
الخ٣ی٣ي خحن ّو
وان ّوؤوّ ٫و
ّو
ّو
ؤلاوؿاوي بىظىص ألاعى
بدب الىًَ وألاعى؛ ٞیلخو وظىصٍ
الخب
حٗغ ٝالكاٖغ بلی
الخب ّو
ّو
ول جٟاٖالث الكاٖغ وججاعبه ّوالتي جغبُه باألعى ّو
ّو
جىخضا ّو
ّو
ومىيىٖیا ؿخىٖب ّو
عمؼیا خیض
طاجیا
ویخىخض بها في الخٟخیل ًٖ
ّ ّ
ّو
جخى ٠٢العالكة الطمعٍة بحن املطؤة وألاضن على ؤػاغ الاهـعاٌ املحبازٌ ّ
ّ
هبابي مً
ضمعیت ا بال ع ر ظحاج
مما ثلع معطؿة
ّ
)198؛ ؿحيحلل عالكة الـاعط بالح ّ واملطؤة بلی ألاضن بحکم الترابٍ اللائم بحن
1983م :ق
وؼاهیة (زا ى،
ألاحاػیؽ
ّ
ّ
ّ
الطمعًٍ في الساللة الىاحمة عً الىظُـة التي ثحلخم في ّ
ضمعٍة الىالزة و دلاب ،وثجسًس الحُاة ،ؿوال عً هى ما ًمثل
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ّ
ضمعٍة الحماًة وألامانَ ،ى ألامط ّالصي حعل املطؤة ثححىٌ بلى وًً الـاعط ،ؿالىًً ٌؼسو حبُبحه ّ
وؤمه التي ثحىى علُه،
ّ
وثمسٍ بالحىان وألامً.
وؤیًا ّو
جدبض ٫لٛت الخُاب الكٗغ ّور بلی مٗاصّ ٫و
ّو
مىُ٣يت الیُاب٤
عمؼر یلىط به الكاٖغ في م٣اومخه لئلقاعة بلی خ٣ی٣ت ٚحر
ّو
ُت
ّو
الىاّ ،٘٢و
یلض ٞحها بٌٗ الٗىانغ الضع ّو
ٞیضزغ في ّو
ُلٗىا ٖلی
مسیلخه ویدلم به ،ویٓهغ َظا ؤلاججاٍ في بٌٗ مُ٣ىٖاث
امیت التي ج ِ
م٣ضعجه ّو
جًمجها ظمی٘ ألابٗاص والضالالث ٖلی ٚغاع ما ّو
ظغاء ّو
٢ضجدل ّو
ّو
مدل لىخت کبحرة مً ّو
ٗبر ٞحها
الٟى ّویت والترکحز ٖلی عؾم نىعة
اإلاغة یغمي بيذ ألاخالم ّو
لخدّ ٤٣و
الخب ّو
عمؼیا خحن یساَب ّوؤما ّو
ّو
ّو
ق٣یت وَظٍ ّو
الخب:
ؤمىیخه ًٖ
الكاٖغ ًٖ
وخغو ٝسجض الىحي لها

لؿىی ٖاَٟتي لم حسجض
ظؿضر ؤخالم ّو
خبيّ ..و
ّو
ظؿضر

یاابىت ألاخالم في ٚیبىبتي
اإلاىاٖیض ّوالتي لم َه َ
)143
1987م ،ط /1م
ؤمـ ..هدیاَا ٚضا ..في مىٖض(ال٣اؾم،
دحها
ِ
ظیاقت الیدؿاوی مٗها الىحي وهي ٖاَٟت ع٢ی٣ت جسغط مجها خغو ٝمىخیت وبالغٚم مً ّو
یغی الكاٖغ ٖاَٟخه ّو
ؤن َظٍ الٗاَٟت
ّو
حٛلب ؤقٗاعٍّ ،و
لکىه الیخىٚل ٞحها ٖكىایا مؿغٞا مشل کشحر مً الكٗغاء اإلالتزمحن بً٣یت طاث َاب٘ مٟج٘ مشل ً٢یت ٞلؿُحن
ّو ّو
ّو
ّو
الٗاَٟیت الٗاثضة بلی نلت
الٟکغیت التي ؿخٗحن بها ليكغ الٛمىى ،وبحن الٗىانغ
وؤما ؾمیذ ٞی٣یم جىاػها مٗ٣ىال بحن الٗىانغ
ّو
ّو
الٗغبی ،وبما كمل ألامجاص والاهکؿاعاث .وؤخیاها حٗتریه الٛغبت لخسلٟه ًٖ ال٣ىاٞل الجاهدت بلی خلب
الكاٖغ بإعيه ،وبمايیه
ّو
ّو
وٖضن للم٣اومت؛ ٞیدؿضَا الكاٖغ ووٗبر ًٖ َظٍ الخؿغة مخمؿکا بالى٣ل الُلی ٤بحن جٟانیل الیغبُها ٚحر الكٗىع بالٛغبت
ّو
اخخل مکاهت واؾٗت في ؤقٗاعٍ وبالخکغاع اإلاشحر لبٌٗ اإلا٣اَ٘ مشل ظملت "مٗکم خبیبي عاح" الخاویت
وؤلابخٗاص وای٣إ شجحن
ّو
ّو
ّو
ٖاَٟیت ٖمی٣ت جکىن ججغبخه الكٗىعیت:
شخىت
یا عاثدحن بلی خلب
مٗکم خبیبي عاح
لیٗیض زاجمت الًٛب
ّو
في ظشت الؿٟاح
یا عاثدحن بلی ٖضن
مٗکم خبیبي عاح
لیٗیض لی وظه الىًَ
)353
- 354
 ،1987ط /1م
وجهایت ألاقباح(ال٣اؾم،
ّو
حٗل٣ه به ّو
ٖیل الكاٖغ بالٛغبت وماوٖ ٘٢لی بالصٍ مً ألاخضار اإلاٟاظئت الیجٗله یيسخى ّو
ختى
خبه للىًَ؛ ٞحزیض طلک مً
ّو
ٖهلیخه إلاکان جيب٘ ؤنالخه ٖىهٞ ،یه ٠مىَىه ببيذ اؾمها لیلی الٗضهیت
ؿٟغ فی يمحرٍ ًٖ ْاَغة الٗغوبت اإلاٟصخت ًٖ
ُت
ّو
وهي ٞخاة ٖغبیت ٢خل ؤبىَا مداعبت إلهجلتراٞ ،خدمل الؿالح بضال مىه وحؿخدض في اإلاٗغکت ٖؼم الغظا ٫بمىجه؛ ٞکاهذ لیلی
ّو
ّو
ّو
ّو
ّو
ملخمیت؛ بط واهذ ؤٖمالها لؿمیذ مشحرة ؤلاعجاب وطلک ؤهه الٞهل
شخهیت
مإؾاویت جهحر ٖىض ؾمیذ بلی
شخهیت
الخبیبت
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ّو
ّو
ّو
شخهیاث ّو
جمغ بالٟجاج٘(ٚىیمي َال ،٫الجا :م)81؛ ٞبُل اإلاإؾاة
وشخهیاث اإلاإؾاة مً خیض هي
شخهیاث اإلالخمت
بحن
اوؿان مً الٛحر ویدخمل اإلاٗاهاة ٖلی ٢ضع بُل اإلالخمتٞ ،کاهذ لیلی الخبیبت بُلت مدبىبت للكاٖغ والیغضخى بإن جهاب
ّو
بالهضمت طاَبا بلی ّو
ؤن ؾ٣ىَها ٗجي ؾ٣ىٍ الٗغوبت وظشتها ٖٓیمت الحؿخىٖبها التربت ،ولىواهذ التربت َظٍ عمال کشحراٞ ،مهما
وان لیـ له ؤن ؿترَا؛ ّو
ألجها مٓهغ عاسخ للبالص الٗغبیت ّو
بغمتها:
ؾُ٣ذ لیلي الخبیبت
ؾُ٣ذ ..باؾم الٗغوبت
ؾُ٣ذ لیلي ..ولکً
٢ؿما لً جضٞىىَا
)170
1987م ،ط /1م
٢ؿما ..لً یُمـ الغمل بالصر الٗغبیت(ال٣اؾم،
ّو ّو
القک في ّو
ؤن ؤکبر ٖاجّ ٤و
ّو
ّو
یًُغ بلی
الخب ؤهه
ؿض َغی ٤قٗغاء مشل ؾمیذ لیٓهغ ؤ٢عخى ما بىؾٗه مً ؤلابضإ في خ٣ل
ّو
ّو
جهىیغ مإؾاجه ّو
مجغصة جهب٢ ٜهاثضٍ ّو
اإلاخمحزة؛ ٞیلخٗض ؤخیاها ًٖ الخُاب اإلاباقغ
لکل وا ٘٢نبٛخه
الخبیت في ٢الب نىعة
ّو
لً٣یت قٛلذ باله ویًٟي ٖلی ٢هیضجه ٢ضعة ؤلایداء الٛامٌ والكامل ّو
ختى یخمکً بهظٍ الُغی٣ت مً ؤلاکؿاب لخجغبخه محزة
ّو
ّو
قٗىعیت واؾٗت ومً ظهخه ی٣ضع ٖلی زل ٤معجم مً اإلاٟغصاث والهىع الخاْیت بالغمؼ وؤلایداء؛ ٞهى في ٢هیضجه «نىث
طاجیت
ّو
یخٟصخى ٞحها ّو
ظى مً الٛمىى ولىال ٖىىان ال٣هیضة الیٟهم ما َىال٣هض بهىث یؼاوله
الجىت الًاجٗت» یغمؼ بلی ظىت ياجٗت
ؾمیذ ال٣اؾم؟ ومً َى الُحر اإلادبىب في زُابه «ٖض لىا یا َحرها اإلادبىب»؟ ولکً ما مً الىاضر مً ّو
الجى ّو
الٗام لكٗغٍ یمکً
امي ٢ضيإ الیىم وَاع بلی آلاٞا ١البٗیضةٖ ،لی هُا٢ ١هت ّو
مىه اؾخيباٍ مىًَ ٚغ ّو
خب ّویت یمضخي مَ ُ٘٣ىیل مجها وماػالذ
الجضعک مجها صاللت واضخت ّو
ختى ّواجها جهل بلی مغخلت ٢بیل الجهایت؛ ٞیل٣ي الكاٖغ ٖلحها يىءا ّو
مٗبرا ًٖ اإلاٛؼی:
هدً مً بٗضک قى ١لیـ حهضا
ٌد
وٖیىن ُتؾ َّمه ٌدض جغهى وجىضی
وهضاء خغَ ١
ٌد
ألا ٤ٞابتهاالث ووخضا
ُتٖض لىا یاَحرها اإلادبىب ٞاآلٞاًٚ ١بى..
مض ّو
1987م ،ط /1م)61
لهمه (ال٣اؾم،
ّو
لخب ؾمیذ ال٣اؾم ٢ض ا ّو
ألهه کما كخهي اإلاىث ؤن یضهى مً اللكغّ ،و
والیمکً ؤن یىزظ بٗحن ؤلاٖخباع ّو
ٞدبه ؤیًا
مدضصا؛
ع
ؾلبي یلخٗض ٖىه ؤلاوؿانّ ،و
وجدؿبا إلاا ّویخطر ّو
یىاػی اإلاىث في ّو
ّو
ؤن اإلاىث ْاَغ ّو
لکىه ٖىض الكاٖغ ْاَغة مىدؿبت
قضة ؤلاقدیا١؛
وهاظمت ًٖ نىعة یغؾمها ّو
ّو
ّو
الؿلبیاث؛ بطن ؿخجضر الٗىایت مً مدبىبه اإلاٗىى ّور وَى ألاعى ویُلب
الجمالیت مً
ختى ؿخسغط
اعخبه؛ ٞالٚغو في ّو
ّو
یخدؿب خغاعة ّو
مجها ؤن الجىدكله والجدىله صون اؾخمغ ّو
خبه للىًَ ٖلی ٢ضع ٢غب اإلاىث مً اللكغ:
ؤن ؾمیذ
ّو
ؤخبک
الجىضمي
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ّو
الجمضر یضا لخىدكلیجي
اؾمخي لي ؤن ّو
ؤخبک
کما كخهي اإلاىث..
ّو
)493
 ،1993ط /2م
ؤخبک ..کما كخهي اإلاىث (ال٣اؾم،
 4.2مىثیف املىت:
وحهؼ ال٣لىب ،وجغظ ٠له الضوازل ّو
اإلاىث جهایت ول واثً و٧لمخه لٛؼ ّو
یدحر الٗ٣ىّ ،٫و
ووٗض َى نغاٖا َىیال في ٖ٣ى ٫الصجٗان
ّو
وجدبض ٫ألاويإ ّو
والمديو مىه ،خیض مهما ّو
لکً الىديجت واخضة هي ٞغا ١الخياة وبهٟها ٫الغوح ًٖ الجؿض
جخٛحر ألاخىا٫
1974م :م)25؛ وَى ٖىضثظ بضایت لخیاة جؼزغ باإلاُامذ ،وآلاما ،٫والهغاٖاث؛ ٞیإبی ؤلاوؿان في نغاٖه م٘ اإلاىث ؤن
(ٖىى،
ّو
ؿخکحن للهؼیمت ّو
ؤؾُىعيت ٛلب ٞحها ؤلاهبٗار ٖلی اإلاىث ویمىده قٗىعا ّو
مما ّو
لیبرع خیاجه ووٗیضٍ بلی خالت
یجغٍ بلی مٗمىعة
ما٢بل الکیىىهت.
ّو
ّو
ّو
الج٣ل
مً اإلاىجیٟاث ألازغی التي ؿخٗحن بها ؾمیذ ال٣اؾم مغاعا بكکل ؿخلٟذ الىٓغ َى "اإلاىث" الظر یىحي بمٗان ٖمی٣ت
ّو
ّو
ؤلاوؿاهیت؛ ّو
معجمیت ّو
ّو
ّو
مٗیىت وبهما َى یدىاؾ ٤م٘ الؿیا٢اث التي
ألن اإلاىث ٖىضٍ ٖالمت الجلض مٗاهیا
ًٖ نىعة الىا ٘٢في الىٟـ
ّو
ّو
ٞخخٗضص ؤقکاله ومغاصٞاجه ویٓهغ بهىعة الضم ،وؤلاؾدكهاص ،وال٣خل ،والهلب ،وال٣بر ،والخابىثّ ،و
ومماجغجبِ
یدضصَا الكاٖغ،
ّو
به بعجباَا ّو
ومٗىىیا الیسغط مً صاثغة معجمه اللٛى ّور ًٖ ّو
ً٢یت اإلاىث وَى بىنٟه مً ؤکثر الهىع بغوػا في ؤٖماله مشل
خؿ ّویا
ّو
اإلاسخهت بهظٍ الدؿمیت مشل "اإلاىث الکبحر" ،و"ؾإزغط مً نىعحي طاث یىم" ،و" ّو
ؤخبک کما كخهي اإلاىث" ،و"٢غآن
مجمىٖاجه
ّو
اإلاىث والیاؾمحن" ،و"بلهي بلهي إلااطا ٢خلخجي" ،و"صمي ٖلی ّو
یهب ٖلحها الكاٖغ إلادت مً مكاٖغٍ ّو
ّو
مما یظکغ الباّ ٫و
ویمهضٍ
کٟي"؛ بط

ّو
الٟلؿُیجي ز٣ت بالىٟـ ،والضاٗٞت ؾمیذ ال٣اؾم بلی الٗشىع
للٗىصة بلی اإلااضخي واؾخٗاصة ظظوع الهىعة اإلاًٟیت ٖلی الكٗب
ّو
ّو
الیخد ٤٣اإلاىث ّوبال خحن یؼیل ؤلاخؿاؽ بالخُغ ّو
مما ّو
ی٣غبه مً ؤلاوؿان ٢بل ؤواهه؛ ألن ٚیاب
ٖلی مٗاإلاها في ٖاإلاه الىا٘٢؛ ولکً
ّو
)519؛ ّو
وؤما ؾمیذ ال٣اؾم ٞیُل٘ ٖلی
1981م :م
الكٗىع باإلاىث نضٞت یغا ٤ٞببضاء م٣اومت ی٣خًحها طلک اإلاى( ٠٢الهاقمي،
ّو
کمایمشلها في ٖالم الُبیٗت ّو
لی٣غبها مً ألاطَان مشل جغؾیمه ُ٢یٗا
اإلاىث وؾغٖت و٢ىٖه؛ ٞیجلى زیاله ویغؾم له نىعا عاجٗت
ّو
مً زیى ٫ظامدت ّو
جٓل ٖىض الكاٖغ عمؼ زىعة الیمکىه ای٣اٞها؛ ألجها لم جلجم ولً جلجم؛ ٞی٣بل خضور اإلاىث ٖىضٍ ّو
للخکهً وٚحر
٢ابل للخیلىلت صوهه:
ّو
1978م ،ط /1م)27
ظیال ٖلی ظیل وإلاا جلجم (ال٣اؾم،
هًٟذ زیى ٫اإلاىث ًٖ نهىاتها
هٓغا بلی ّو
خـ یسامغ الكاٖغ باإلاىث ال٣اصم ّوالظر یجٗل خیاجه وخیاة قٗبه ّو
جخٗغيان للتهضیض والجخىاٞغ لضحهما ال٣ضعة ٖلی
ّو
مجغص آلت جمى٘ ًٖ اإلاىث ّوالظر یهُدبه الخالشخي وؤلايمدال ٫وٖضم ّو
ألهه ّو
التزوص به
مىاظهخهٞ ،ی٣خضخي طلک بج٣ان الىًا٫؛
ّو
ٞیخدى ٫الىًاَ ٫ظا بلی زالجت كخٛل بها الكاٖغ مً زال ٫الكٗىع باإلاىث الباعػ مً زال ٫ؤلاخخال٫
ال ٗجي ٚحر اإلاىث؛
ّو
ّو
ّو
الىًالیت ّو
ّو
زم یؼاو ٫شخهيت مشل صون ٦يسىجه
ومباصعاجه؛ ٞیٗخبرخیاجه مخىٟ٢ت ٖلی ؤجها جمضخي في خالت الخٟخذ لًٗ ٠اإلاباصعة
الصخهیت في ّو
بن ّو
جد ٤٣اإلاىث؛ ی٣ىّ ٫و
ّو
بىنٟه ٞاعؾا ّو
وَميا یسىى اإلاٗاعک يض َىاخحن الهىاء وإلْهاع اإلاكابهت بیىه وبحن َظٍ
ألاوؿان مهما وان مً بُل قاَغ ٞلیـ له الهغب مً اإلاىث:
ّو ّو
ؤخـ ؤهىا همىث
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ّو
ألهىا ..الهخ ً٣الىًا٫
ّو
ألهىا وٗیض صون کیكىث
ّو
1987م ،ط /1م)37
ألهىا ..لهٟي ٖلی الغظا( ٫ال٣اؾم،
ّو
اإلاخدضیت بًٟل ب اصة اللكغ ویامً ّو
ّو
ّو
بإن
الشىعیت
اإلاخی٣ىت اإلاخٟاثلت باإلاىث ٗخمض ٖلی هٓغجه
وبالغٚم مً ٖ٣یضة الكاٖغ
ع
ّو
ّو
ّو
والج٣یض عٚباتهم بل ٗضٍ هُ٣ت اهُال ١هدى جد٣ی ٤اإلاؿخدیل
زكیت اإلاىث ٖىض الكٗىب الحؿضَم ًٖ الىیل للمغامي
ّو
والخهىٖ ٫لی الىهغة ّو
ختى في َىیئاث جخٛلب ٖلی ناخبها زیبت ألامل ،والصجً ،والٟكل ،بىنٟه وٟ٢ت یلخ٣ها الٟٓغ.
ّو
ّو
ّو
ّو
الؿماویت وألاؾاَحر
الخُغ ١بلی الضیاهاث
الٟلؿٟیت للمىث ولم یمىٗه ًٖ
الشىعر لم یهغٞه ًٖ الىٓغة
ومى ٠٢الكاٖغ
ّو
ّو
الكٗبیت ًٖ اإلاىث؛ ٞتززغ ٢هاثضٍ باإلیماء بلی شخهیاث مشل َابیل و٢ابیل ،وظلجامل کما مً الىاضر مؼاولخه إلالخمت
ظلجامل ّوالتي ج٣ىٗىا ّو
ّو
الخخمیت
بإن اإلاىث مً زال ٫ما و ٘٢لها مً ألاخضار للخهىٖ ٫لی ٖكبت الخلىص وجغیا ١الخیاة َى الجهایت
له:
َظا ؤها "ظلجامل" ؤلاوؿان
ُت
زلشار ؤلاله
ٌد
وَم
وزلثي للٟالة
ٌد
ظؿض حٛاصعٍ الخیاة
حهب الخلىص إلاىجه
ویغی بدکمت ّو
میذ وضخذ عئاٍ
ّو
ؤن الخیاة هي الخیاة
ؤظل ّو
مؿمى الؾىاٍ
والؾىاٍ
)202
2000م :م
والؾىاٍ (ال٣اؾم،
ول الىظىص مسالٟا للضاء ّوالظر ّو
لکل واثً ومهحرا لجمی٘ اإلاهاثغ ویهیب ّو
ووان اإلاىث في ملخمت ظلجامل مهحرا ّو
جخم بنابخه
ّو
لجؼء مً الجشمان ووان مجاال للمهحر الغَیب اإلاغجبِ بالخؼن ٖلی مىث نضی٣ه الخبیب ؤهکیضو 1ألهه خاصر ٖىی ٠یکؿغ
بی٣إ الخیاة الغجیب ّو
ّو
1984م :م)21؛ ٞکان اإلاىث ٖىض ؾمیذ ال٣اؾم ملهما لئلبضإ
ظظعيا مٗه الضماع (قىعون،
ووٛحر حٛیحرا
ّو ّو
ّو
ّو
ؾلبیت وبهما َى في عؤیه ْاَغة
الٟج ّوي وصاٗٞا ٖلی بعاصة ال٣ىة والٟٗل ،ولیـ ٖىضٍ مىي٘ هٟىع یغجبِ بةهٟٗاالث ٖىیٟت واججاَاث
ّو ّو
ّو
بیىلىظیت مشل الىالصة والبلى ٙومهما یدضر هدیجت إلاكغوٕ ّو
ّو
ایجابي یخمشل فی
الىمىٞ ،إیىما واهذ الخیاة ؾیکىن اإلاىث؛ ألهه هٟي

–Enkidu.
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ّو
ّو
وجخدى ٫کغ ّو
اَیخه بلی مٛالبت العجؼ
ٞیخٛحر مًمىن اإلاىث ٖىضٍ
الخیاة الجضیضة بىنٟه ُٖاء ظضیضا ج٨مً اعاصجه ٖىض الكاٖغ؛
صازلت في ًٞاثاث اإلاجض وألامل:
لم ؤٖض ؤيمغ لک
ؤر خ٣ض ّوؤحها اإلاىث
ِ
وول مجض لک
1993م ،ط /2م)26
َىطا اإلاىث(ال٣اؾم،
وخیىما یىاظه ؾمیذ ال٣اؾم ْاَغة اإلاىث لم یکً مً الكٗغاء الغازحن ؤهٟؿهم في لخٓت ؤلاخخًاع خیض ٗترحهم ّو
خـ
ٖىیّ ٠و
بمض اإلاىث مسالبه بلحهم ّو
ّو
ٞیخسیلىن ّوؤجهم ٢ضل٣ىا خخٟهم ٗٞال ویىُل٣ىن الغزاء
وؤجهم ؤمام اإلاىث وظها لىظه،
ّو
2011م )816:وطلک ّو
وبها َى ّو
ّو
ؤن ؾمیذ ال٣اؾم لم ّویمغ بخجغبت اإلاىث کما ّو
ظضاعیخه وفي
ٖبر ٖجها في
مغ به آلازغون
ألهٟؿهم(الضیک،
ّو
ؤؾُىعر ٢ضیبٗض ًٖ الىا ٘٢وخضوص الٗ٣ل واإلاىُ٤؛ ٞیيكإ اظخمإ اإلاىث والخیاة ٖىض الكاٖغ في لخٓت واخضة وی٣یمه
مىار
مً مغ٢ضٍ ویىعصٍ مً الىا ٘٢بلی ػمً ؤزحر ّور وآلهت ّو
یخٗهض بها مشل ؤوػوعوـ وصمىػی وجمىػ وؤجیـ خیض ّو
جخدغع عوخه في الؼمً
هٟؿه ٗ -جي خالت اإلاىث -مً ظىاػیغ الجؿض خهىال ٖلی ال٣ضعة ٖلی البىح ،والکك ،٠وؤلالخ٣اء بٗاإلاه ّو
ألاو.٫
ّو
الههیىوي ویبىح ّو
ّو
بکل ما في هٟؿه مً کشاٞت ألالٟاّ ٖلی زل ٤نىعة یخابٗها مشل آلان؛ ٞحزاو ٫اإلاىجحن ،مىجه
الٗضو
یساَب
ّو ّو
ّو
ّو
ّو
الغَحن بمٗاَضة ألاَٟا ٫وآلهخه؛ ٞیلتزم بها ووٗض هً٣ه مٗهیت مً ٖىضٍ ،والشاوي مىث الٗضو الههیىوي الظر یدؿلب به نىث
ّو
ؾمیذ اإلا٣اومّ ،و
وجخم مماعؾخه َظٍ ٖلی هُا ١الخٟاّ ٖلی جٟٗيلت مٟاٖيلً باألؾلىب الغ٢غا ١الٗظب الخامل نىع زالبت
ّو
وواٗ٢يت:
ؤها ٖاَضث -ختى اإلاىث -ؤَٟالي وآلتهي
ولً یدٓی بمٗهیتي
عؾیـ ًٖ ،عماص البٗل ...یلهض زل ٠مغکبتي
ّو
كض زىا٢ه نىحي
ووٗهغ ٢لبه نىحي
)547
1987م ،ط /1م
وی٣خله ..بالمىث(ال٣اؾم،
ّو
یخىٖ ٠٢ىض لٟٓت اإلاىث؛ ّو
ألن اإلاىجی ٠الیىدهغ في جکغاع لٟٓت واخضة بل ّو
ماحهمه
واؾخٗاهت ؾمیذ ال٣اؾم بمىجی ٠اإلاىث لم
ّو
ّو
 )169ووان ؤلاهدكاع اإلاکش ٠للمٟغصاث الضالت ٖلی اإلاىث ٖىضٍ
1999م :م
في صعاؾت البيیت َىجکغاع الٟکغة والهىعة (آبغاَامؼ،
ّو
ّو
ًٞال ًٖ جإزحرٍ ٖلی الجاهب ّو
ّو
اإلاخمغص؛ ّو
ّو
ٞجغجه الٗىایت
والكکلي ألقٗاعٍ ؿاٖضٍ ٖلی زلٖ ٤الم قٗغ ّور ُٛي جٟکغاجه
الٟج ّوي
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باإلاىث بلی ما یضهى مىه ،مشل اللیل ،وألاسخم - 1،خیض وان اللیل َىا عمؼ الؿىاص والٓلم ،وَىله ٗجي امخضاص ؤلايُهاص -ومشل
ّو
الكهضاء وصمهم الظر كغ ١مشل الكمـ:
ّو
ولیجهٌ ّو
اإلاىث ٞحها خکمت ومٗلم
اإلاضزغون بكاعة
عبسذ ٖلیىا الٗاصیاث وٞغزذ

والُیلَ ،ا ٫اللیل َا ٫ألاسخم

ّو
)414
1993م ،ط /2م
قمـ مً الكهضاء كٗلها الضم (ال٣اؾم،
ولکل ٞجغ قمؿه ولٟجغها
ّو
ؿغر الضم في ألاوعصة والكغایحن ویيكغ ّو
اللكغیت في الخالیا وبن یى ُ٘٣طلک ًٖ الجؿم ی٣ٟض الجؿم خغاعجه
مکىهاث الخیاة
ّو
ّو
بدـ مغَ ٠بلی َظا الؿاثل الخیى ّور اإلاغا ١مً صم الكهضاء
وخیىیخه ووؿٟغطلک ًٖ مٟاع٢ت الخیاة؛ ٞیىٓغ ؾمیذ ال٣اؾم
ّو
ّو
ؿخد٣ىجها؛ بط وان الضم ٖىض الكاٖغ عمؼ الٟضاء وهبراؽ ّو
الخغیت
ویهىع به ؤٖتى وؾاثل الضماع وال٣خل ٖلی بُٖاءَم مکاهت
ٖاصیا بل صم مغا ١مً بُل ّو
ولیـ صما ّو
یًخي بىٟؿه لیإمً مً یلخ٣ه؛ ٞکان البُل قمؿا جدٓی بغمؼیت الٓهىع ،وألامً،
ّو
الایجابیت َظٍ ولم جبٞ ٤حها مٗالم مً ؤلانٟغاع والُلىٕ بل امتزظذ بالخمغة اإلاؿخ٣اة مً الضم
والُمإهیىت ٚحر ّوؤجها ؤياٖذ محزتها
وهي نىعة یدىاوٞ ٫حها الكاٖغ جهایت الؼوا.٫
ّو
ّو
وجخىٖ ٠٢لى الٗال٢ت الکامىت بحن الكغيٗت ّو
ّو
ّو
قغعي یغجبِ
واإلايذ؛ وههجها
ؾببي للمىث
وؤما الكهاصة ٞهي ؤیًا يغب
ّو
ّو
ٞاٖليتها البُىلیت ّو
ّو
وبهما هي ّو
ّو
بالغؾالت؛ ٞالحٗجي ّو
للٗضو
اإلاٗبرة ًٖ اإلاىاظهت
وحكضص ٖلی
ججؿض وا ٘٢الخياة،
جسلیا ًٖ الخياة
مکغؾت ولیؿذ هي ّو
بؿالح الخطخیت في َغیّ ٤و
مجغصة خاصر صام ٢ضیٖ ٘٣ىض بٌٗ ألامم في جاعیسها ولیؿذ مىجا یٟغيه الخهم
ّو
ّو
وبهما هي لٟٓت یدٓی ٞحها ؾمیذ بمىانٟاث مشل الٗلم ،والخًىع ،والهض ،١وؤلابهاع ،والىعي ّو
بُىاٖیت
وجخم
ٖلی اإلاجاَض
ّو
ّو
ّو
ّو
طاحي لخد٣ی ٤اإلا٣هىص ،کما ّو
وصاّ ٘ٞو
خ٣ی٣یت ال ؿغر لها الکظب
یهغح بإن مىجه یىٗم باإلاکاهت اإلاغمى٢ت؛ ألهه یدؿم بكهاصة
والخض ٗت:
ٌد
نض ١قهاصحي
ویا٢اجلي الیىم

)351
1993م /ط ،2م
ومىث اإلادبحن اإلاٗامیض واطب(ال٣اؾم،

 .هحائ البحث
والؾیما فی الى٣ض قیٟغة ّو
ّو
ّو
ّو
ألاصبيت وَى یٓهغ ٖبر جکغیغ
َامت لٟهم ٞدىی ألاٖما٫
ألاصبیت
ٗخبر اإلاىجی ٠فی مٗٓم البدىر
ّو
ؿخلٟذ ٖىایت ّو
ّ
ّ
اإلاخل٣ي بإلااما بهض ٝعثیـ یخىزاٍ ألاصیب في ٖمله؛ وثبلي كىة املىثیف علي البلاء في حُاة ألازب والـً عىلطا
ّ
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
الجمالیة؛ ؿیکىن املىثیف زالا
ألازبي لحزیس مً دال ّبیحه
بىائُا یحجلی بلىضة العالمة ،وبطمع املححىر ،وبحجطبة في العمل
ّ
ّ
ضاؿسا علی ؿهم املسلىٌ ومىكـا مى ّ
الؼطزًة
الؼٌحُة حیث یؼحىع مجمىعة حثیثة مً العىاكط
جُا في كیاػة الىم
ّو
يدل ّو
املحعاهسة لحکىیً بيُة عمُلة و ّو
الجماليت ٖلى الىو.
مدل الهىعة اليٟاء
ّ
ّ
وؤما زضاػة املىثیف في ؿعط ػمیح اللاػم ؿحللد علی ؤهه ماظاٌ یٌطح علیسثه عً ألامىض املذحلـة علی هٌاق كىال
ّ
ّ
ّ
ؿیحکىن املىثیف في زواویىه همً هٌم مذحلـة ثلع
مـؼىلیاثه وَىاحؼه؛
ثکطاضیة یکمً ؿ ا ػطن الحإ یس و لحاح علی

ٔ – األسحم[ :ذو] السواد ،وسوا ُدهُ السُّحْ َمة ويقال للَّيل

أسحم.
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ّ
ّ
في اللـ ة ،والجملة ،والعباضة ،واملعاوي ّ
ّ
املحللي بلی الحسذ الـعط ّي
الصاثیة بحیث
املکطض في ؤحىاء الـاعط
مما یؼخثحر
الخاكة مثل " ّ
ّ
الح " و"املىت".
یویف بل ا الـاعط بلمة مً ؤحاػیؼه
ّ
وبالطػم مً ؤن "الح ّ " و"املىت" ؿیئان محبایىان ولکً یلتربان عىس ػمیح مً العلیسة املـتر ة عً الىًً
ّو
وامللاومة؛ ٞکان ّو
قٗىعیت ج٣ترب مً محزاث الكٗغ الضع ّو
امي اإلاخىاظض بىٞغة في ؤقٗاعٍ مشل الُاب٘
خبه حٗبحرا ًٖ ججغبخه
ّو ّو
ّو
ّو
ّو
ّو
الىاٗ٢یت.
عوميؿیا زال٢ا بلی ظاهب هؼٖخه
الضازلي وحٛیحر اإلاكاَض وظلها ؿاٖض ؾمیذ لیُٗي قٗغٍ ٢البا
ال٣هعخي واإلاىىلىٙ
ّو
ّو
ّو
ووان الكاٖغ في الىا ٘٢في ّو
و٢ضیجؿض لؤلعى
بالغمؼیت لیٗغب ٖىه
ؿخد٣ه جماما ٚحر الىًَ؛ ٞیؿخٗحن
خبه جائها ال ٗغ ٝمً
ّو
ْاَغا ّو
بكغیا خىىها مشل ّو
ّو
ّو
الخب يمً
الغوميسخي بیىه وبحن
للمك٣اث؛ و٢ضیکخٟي بالخىاع
ألام والبيذ ویخٗاَ ٠مٗهما في ؤلانابت
مالبـ مً الهىع اإلاسخلٟتّ .و
ّو
الخام وؤلٟاّ مشل الضم وؤلاؾدكهاص
وؤما اإلاىث ٞهى وان ٖىض الكاٖغ مىجیٟا صاعظا في لٟٓه
ّو
ؾلبیت ٞیه ٚحر ّو
ّو
بیجابیا مخٟاثال ّو
ّو
وال٣خل وبالغٚم مً خ٣ی٣ت ّو
والخجضص
یخُىٖه؛ ألهه لضیه كابه الىالصة
ؤنٌ یىاٖ ٫ىض ؾمیذ ْاَغا
ویالػم الخیاة کماجالػم الخیاة لئلوؿان ،وؤٖلی مکاهت اإلاىث ٖىضٍ قهاصة جغجضر لباؾا ّو
بُلیا ووٗخبر الضم اإلاغا ١في َغی٣ها عمؼا
للٟضاء وهبراؾا للكهضاء.
امللازض:
1391ف)« .مىثیف الىذلة في ؿعط یححى الؼماوي» ،الجامٗت
 بالور ،عؾى ،٫مغيیت آباصٖ ،باؽ َالب ػاصٍ(ّو
مجلت الضعاؾاث ّو
ّو
ألاصبیت ،الٗضص ،76،77،78م.65-86
البىاهیت»،
ّو
جسهعخي
1388ف)« .مىثیف چیؼد وچگىهه ؿکل می گحرز»ٞ ،هلىامه
 ج٣ىر ،مدمض ،بلهام صَ٣ان(ه٣ضاصبي ،ف ،8نو.7-32
1384ف)ً .طظ ثاظٍ؛ػبک ؿىاسخى ػعٌ ػبک َىسر ،تهغان :اهدكاعاث سخً.
 خؿً ىع آالقتى ،خؿحن(ّ
ػیکىلىحیة ألاعماق ،جغظمت وظیت ؤؾٗض ،صمك :٤ميكىعاث وػاعة
1983م) .املطؤة؟ بحث في
 صاوى ،بیحر(ّو
ال٣ىمي.
الش٣اٞت وؤلاعقاص
ّو
2011م)ّ « .
ضمعیة اللىا في ػطبیة ػمیح اللاػم"کلمة الـلیس في مهطحان ثإبیىه"» ،مجلت
 الضیک ،بخؿان (.805
ظامٗت ألاػَغ بٛؼة ،ؾلؿلت الٗلىم ؤلاوؿاهیت ،اإلاجلض ،13الٗضص ،1م-834
1383ف) .چـک اهساظ ؿعط معاكط ایطان ،تهغان :وكغزالض.
 ػع٢اوي ،مهضر(ّ
الـلؼٌیجي امللاوم في حیله الثاوي؛ مً كلیسة الثبات بلی كلیسة
1993م) .الـعط
 ؾ٣حرَ ،١لٗذ(املححل ،صمكّ :٤واجداص ّو
ّ
الکخاب الٗغب.
هحـاهة في الىًً
ّ
الؼطبي ،جغظمت وامل یىؾ ٠خؿحن ،الکىیذ :اإلاجلـ الىَجي
1984م) .املىت في الـکط
 قىعون ،ظاک(للش٣اٞت والٟىىن وآلاصاب.
ّ
العطبي الحسیث ،عؾالت اإلااظؿخحر ،الجامٗت
1974م) .ؤػٌىضة املىت و هبعاذ في الـعط
 ٖىى ،عیخا(ّو
ألامغیکیت ،بحروث.
 ٚىیمي َال ،٫مدمض(الجا) .كوایا معاكطة في ألازب والىلس ،ال٣اَغة :صاعجهًت مهغ للُب٘ واليكغ.1987م) .زیىان ػمیح اللاػم ،ط ،1بحروث :صاعالٗىصة.
 -ال٣اؾم ،ؾمیذ(
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2000م) .ػإدطج مً كىضجي شات یىمٖ ،1ٍ ،کا :ماؾؿت ألاؾىاع.
 ال٣اؾم ،ؾمیذ(1993م) .ألاعماٌ الکاملة للـاعطػمیح اللاػم،ط ،2الکىیذ :صاعؾٗاص الهباح.
 ال٣اؾم ،ؾمیذ(ّو
ّ
العطبي الحسیث ،ال٣اَغة :صاع ٚغیب للُباٖت واليكغ والخىػو٘.
2001م) .في ألازب
 الٖ ،ِ٣بضال٣اصع(2014م) .كوایا الـعطاملعاكط ،5ٍ ،بحروث :صاعالٗلم للمالیحن.
 اإلاالثکت ،هاػک(1391ف)« .وًً زوػتى اظ زیسداٍ
 محرظلیلیٖ ،لی مدمض ،کما ٫صخغاجی اعصواوی /خمیضٍ ؾاصاث مىؾىیان(كطآن وضوایات» ،مجله کخاب ٢یمغيا ٫ف ،5نو.7-34
1376ف) .عىاكطزاػحان ،تهغان :اهدكاعاث سخً.
 محرناصقي،ظما(٫1981م) .ماكالحه الىذلة للبحط؛ الـعط املعاكط في البحطیً ،بٛضاص :صاعالخغیت.
 الهاقميٖ ،لىر(ّو
ّ
الٗغبیت.
العطبي الحسیث ،1ٍ ،بحروث :صاعالٗلىم
1990م) .زضاػات في ألازب
 َضاعة ،مهُٟی (ّ
هجلحزیة:
امللازض
abrams,m.h(1999): a glossary of literary terms, printed in the united states of America.Alwan, f.s, m.saio, gl. Simon, m.sassine(2004): dictionnaire francais-arabe, beyrouthBaldick, chris(2001): the concise oxford dictionary of literary terms, oxford univer sity press.Cuddon, j.a.(2013): Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. Fifth edition.Wiley-blackwell.-
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العطاق في الطواًة الؼطبُة الحسًثة ؤهحلجيؼُا الححطض وػىػُىلجُا اللُىز
ؤ.مؼاض ػاظي ؿىاوة  ،حامعة شي كاض/ولُة زاب  /حمهىضٍة العطاق

امللخم
يدىاوَ ٫ظا البدض بالضعاؾت والخدليل صوع الىسبت الٗغا٢يت اإلاشٟ٣ت (ألاهخلجيؿيا ) اإلاخمشلت بغظا ٫الؿياؾت الٗلماء واإلا٨ٟغيً
وألا٧اصميحن ،وعظا ٫الضيً ....ؤلخ  ،في ؤي٣اّ وبوٗاف الخاٞؼ في طا٦غة اإلاجخم٘ الٗغاقي إلاىاظهت الخدضياث التي يمغ بها اإلاجخم٘
الظر ٧ان وال يؼا ٫يغػر جدذ َيمىت ألاؾخٗماع والاؾدبضاص والدؿلِ بىىٖيت الضازلي الظر جماعؾه الخ٩ىمت باإلاجخم٘ والخاعجي
اإلاخمشل باالؾخٗماع ألاظىبي وبىؾاَت َظٍ الخدضياث بغػث ؤَميت الخدغع مً الاؾدبضاص والاؾخٗماع ٣ٞ ،امذ الىسب بةي٣اّ
ًا
الخاٞؼ الخدغعر والشىعر في طا٦غة اإلاجخم٘ ووظضاهه  ،والخسلو مً ال٣يىص التي ؤنبدذ قبه مؿخضيمت اظخماٖيا.
و٢ض ها٢ل البدض َظا الضوع الخدغعر في ٨ٞغ آلازغ الٛغبي بىؾاَت ٖيىت مً الىهىم الغواثيت لغواثيحن ٚغبيحن مجهم مً
ٖايل الصخهيت ألاهخلجيؿيت الٗغا٢يت في الىا ٘٢ؤر بىؾاَت الخجغبت الظاجيت ومجهم مً ٖغٞه ًٖ َغي ٤وؾيِ ز٣افي .
Abstract:
This research deals with the study and analysis of the role of the elite Iraqi intellectuals (intelligentsia) of
men of politics, scientists, intellectuals, academics, clergy .... etc, to awaken and revive motivation in Iraqi
society memory to meet the challenges experienced by the community, which was and still is Arzach under the
domination of colonialism and despotism and domination practiced by the quality of the internal government
and external community of foreign colonialism and mediated these challenges emerged importance of freedom
from tyranny and colonialism, so she awaken the liberal elites motivation and revolutionary in society and an
honorable memory, get rid of the constraints that have become almost socially sustainable.
Find discussed this liberation role in the other Western thought brokered a sample of fiction texts Western
novelists for whom personal Ayesh Iraqi Alontgansah in fact mediated by any self-experience and some of
them knew through a cultural broker.

اإلاش ٠٣والخغيت نىىان مخالػمان ؤخضَما ٢غيب مً آلازغ بلى صعظت الدكابه والخضازل الخام  ،ول ً٨ليـ ؤر مش ٠٣وؤر
ز٣اٞت  ،بل اإلاش ٠٣الىاعي إلاكا٧ل ؤمخه والظر يداو ٫ؤن يجهٌ بها ب٣ضع اإلاؿاوليت اإلال٣اة ٖلى ٖاج٣ه  ،لظا ٧ان ابخٗاص اإلاش٠٣
ًا
ًا
ًا
ًٖ الخغيت يٗجي يٟٗا وجغاظٗا وعبما جضمحرا لبجى اإلاجخم٘  ،ؤما خًىع ؤخضَما بلى ظاهب آلازغ ٞيٗجي اػصَاعا ل٩لحهما ،
ًا
ٞاإلاشٟ٣ىن الظيً يازغون في الىاؽ ويهىٗىن الٟاعَ ١م مً يسل ٤ز٣اٞت اإلاجخم٘ ؤ٦يضا ؛ ألن اإلاشَ ٠٣ى مً (( حهخم بخىظيه
الغؤر الٗام  ،ؤو مً يىٓغ في السجا ٫الٗمىمي صٞاٖا ًٖ ٢ى ٫الخ٣ي٣ت ؤو خغيت اإلاضيىت ؤو مهلخت ألامت ؤو مؿخ٣بل اللكغيت ،
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ٞهظٍ نٟخه ومهمخه بل هي مكغوٖيخه ومؿاوليخه ))( ) .ويم ً٨ال٣ى ٫اإلاش ٠٣الخ٣ي٣ي َى (( الخامل لغؾالت اإلاى ٠٢ولغئيت
ًا
هٓغيت ومؿخ٣بليت  ،وَى ؤيًا الضاٖيت واإلادغى وناخب ألايضيىلىظيا ؤو خاملها  ،واإلاضا ًٖ ٘ٞالخ٣ى ١والخغياث  ،واإلالتزم
بالضٞإ ًٖ الً٣ايا الؿياؾيت الٗاصلت ؤو ال٣يم الش٣اٞيت واإلاجخمٗيت ؤو ال٩ىهيت بإ٩ٞاعٍ ؤو ب٨خاباجه ومىاٟ٢ه ججاٍ الغؤر الٗام ،
َظٍ نٟخه ومىهجيخه  ،بل هي مكغوٖيخه ومؿاوليخه ججاٍ ٖمليت الخٛيحر التي يضٖى بلحها ))( ).
ول٩ي يجهٌ اإلاش ٠٣بمهمخه ومكغوٖه الخدغيغر البض له بن يخه ٠بال٨ٟغ الخغ الظر يم٨ىه  -في اإلاغخلت ألاولى – مً الخدغع
مً ٢يىص ؤَىاثه الىٟؿيت وال يخم طل ٪بال ًٖ َغي ٤ه ٌ٣اإلاهلخت ألاهاهيت بمشا ٫ؤزالقي مغٚىب و٦إن ٖليه ؤن ي٩ىن ٦ما يجب
ؤن ي٩ىن  ،ؤن يىاظه اإلاجخم٘ اإلاؿيُغ ببضيل اظخماعي مخدغع مً الؿيُغة جديذ لئلوؿان مهما ٧ان لىهه وويٗه ومٗخ٣ضٍ خياة
ًا
مبرؤة مً ال٣م٘ والخغمان  ،وؾىاء ٧ان البضيل ٢ابال للخد ٤٣ؤم ْل عٚبت ؤبضيت الخإظيل .زم يخدغع – في اإلاغخلت الشاهيت – بٗض
زهىمخه م٘ هٟؿه مً ؤَىاء آلازغيً  ،والٗهليت الُاثٟيت والخؼبيت  ،ومً زم يخدغع مً ألا٩ٞاع اإلاؿخىعصة التي ال جدؿم م٘
ًا
الش٣اٞت الىَىيت والضيييت بىنٟها وؿ٣ا آمً بىظىصٍ  ،وؤخ٣يخه في الامخشا ٫له.
ًا
و٢ض باجذ ال٣يىص جالخ ٤اإلاش ٠٣الٗغاقي ٖلى مغ ألاػمان وال ػالذ ٢يىصا مً قتى ألاهىإ وألاق٩ا٢ ، ٫يىص جٟغى ٖليه ؤهه
ييخمي بلى ٖالم ألا٩ٞاع والخهىعاث ٞ ،هى ييخج ألا٩ٞاع ويبضٕ الخٗبحر ل ً٨بهخاظه ال ييخمي للٗالم بال بم٣ضاع جٟاٖل الٗالم مٗه ؛
ألن طاث اإلاش ٠٣ال جخ٩ىن بمٗؼ ًٖ ٫اإلاديِ الظر يٗيل ٞيه( ) ٦ما يا٦ض طل " ٪عوظغػ " ناخب هٓغيت الظاث في اإلاجا٫
الؿي٩ىلىجي الظر يغي (( بن بىاء الظاث يخ٩ىن مً الخٟاٖل بحن آ – ٫ؤها  -واإلاجا ٫الاظخماعي يمً همِ مىخٓم مغن مدؿ ٤مً
ؤصواع ٧اهذ وٖال٢اث بحن آ - ٫ؤها م٘ ال٣يم التي جغجبِ بهظٍ اإلاٟهىماث  ،وٖىضثظ يهبذ بىاء الظاث نىعة ٢اثمت في الىعي ٦ك٩ل (
قٗىع واضر ) ولل٣يم الايجابيت والؿلبيت التي جغجبِ بهظٍ الهٟاث والٗال٢اث التي جضع ٥بىنٟها مىظىصة في اإلااضخي ؤو الخايغ
ًا
ؤو اإلاؿخ٣بل ))( )،لظا وٟ٢ذ الؿلُت وٖلى مغ ألاػمان مىٟ٢ا مًاصا مً اإلاش (( .٠٣بجها جداو ٫ؤن ج٣هغٍ وججٗله جابٗا لها ،
ًا
ًا
ًا
مٗبرا ٖجها ؤر ؤجها جؼاخم طاجه وحؿخلب اؾخ٣الليخه ٦ظاث وليـ مىٟ٢ا ؤيضيىلىظيا ))( )  ،وال ه٣هض بالؿلُت َىا الىٓام الخا٦م
 ، ِ٣ٞؤر الخ٩ىماث اإلاٗانغة للمشٞ ، ٠٣هىا ٥ؾلُاث ؤزغي لها ؤزغ بال ٜفي مؿاعاث اإلاش ٠٣وزياعاجه و٢ىاٖاجه وؤوياٖه
اإلاٗيكيت وال٨ٟغيت  ،ؾلُاث ٢مٗذ اإلاش ٠٣وصظىخه ؤو وٟ٢ذ ٖاث٣ا ؤمام مكغوٖه ؤو ٖلى ألا٢ل وؾمخه بميؿمها الخام ومجها
ؾلُت اإلاجخم٘ ٞ ،هي ؾلُت زانت مً زال ٫ؾيُغة الٗاصاث والخ٣اليض اإلاؿخد٨مت في ع٢اب اإلاجخم٘ بغمخه بىنٟها ٧ىابذ جازغ
ًا
ًا
وؤيًا ّو
حٗض الخيكئت ألاؾغيت ظؼءا مً الؿلُاث التي تهيمً ٖلى
في مكغوٕ اإلاش ٠٣الظر يغيض اهخ٣اص جل ٪الٗاصاث والخ٣اليض
اإلاش ٠٣بُغي٣ت ؤو بإزغي( )،وجخٟاوث جل ٪الؿلُاث في قضة َيمىت وؾُىتها ٖلى اإلاش ، ٠٣ويخجلى طل ٪في حٗاملها مٗه  ،ومما
ًا
ًا
ًا
القٞ ٪يه ؤن اإلاش (( ٠٣بىنٟه ٧اثىا مسخلٟا يىاظه مشلض الؿلُاث الظر يخ٩ىن مً اإلاجخم٘ والضيً والضولت مٗا ٞ ،اإلاجخم٘

(ٔ) أوىام النخبة أو نقد ادلثقف ،د .علي حرب  ،ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،بّبوت ،طٖٕٓٓٗ ،م .ٖٛ :

(ٕ) ادلثقف العريب واحلاكم .ٕٛ :
(ٖ) ينظر  :السلطة وشخصية ادلثقف يف الرواية العراقية .زلمود أمحد السيد  ،عبد الرمحن رليد الربيعي امنوذجا .ٜٔ :
(ٗ) السلطة وشخصية ادلثقف يف الرواية العراقية .زلمود أمحد السيد  ،عبد الرمحن رليد الربيعي امنوذجا .ٜٔ :
(٘) م.ن .ٜٕ :
( )ٙينظر  :يف نقد ادلثقف والسلطة واإلرىاب  ،عبد الرسول أمين  ،رؤية للنشر والتوزيع  ،القاىرة  ،طٔ ٕٓٓٗ ،م .ٖٔٛ :
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ًا
يماعؽ ؾلُاجه اؾدىاصا لؿلُت هي ؾلُت الضيً والضيً واإلاجخم٘ زايٗا في الجهايت لؿلُت الضولت  ،الؿلُت الؿياؾيت بما
جهضعٍ مً قٗاعاث  ،وما ج٣ىلبه مً ؤوٖيت جىاؾب مهالخها في الجهايت ))( ).
َّم
وبن مدىت اإلاش ٠٣الٗغاقي مغجبُت بالضعظت ألاولى بخٗغيه لخإزحراث ؤهٓمت ؾياؾيت جخد٨م في حٗابحر الش٣اٞت اإلاٗلىت لهظا
بالخدضيض ال مش ٠٣بال اؾخ٣الليت وال ٢يمت للمش ٠٣بال شجاٖت زهىنا في الخٗامل م٘ مىار ؾياسخي ال يصج٘ ٖلى الى٣ضيت
والغؤر اإلاسخل ، ٠وفي ه٣اف صوع اإلاش ٠٣الخدغعر جىٞغ لىا الغوايت الٛغبيت في " ػاٞان ؤنالن "( )وَى مً الصخهياث اإلادىعيت
في عوايت ( خ٩ايت مً بٛضاص ) همىطظا ٞاٖال إلاش ٠٣له ٖلىمه ومٗاعٞه ال٨ٟغيت وألاصبيت  ،باإلياٞت بلى ما يمشله مً مى٠٢
خًاعر ٖام اججاٍ ٖهغٍ ومجخمٗه  ،و٢ض ٧ان " ؤنالن " ممشال للمشٟ٣حن في بضايت ال٣غن الٗكغيً  ،خيض ٧ان يؿعى بلى
جسليو مجخمٗه مً ؾيُغة الخ٩ىمت الٗشماهيت التي خ٨مذ الٗغا ١مئاث الؿىحن وصزل الٗغا ١زاللها في ه ٤ٟمٓلم ونحرجه
ًا
مدكغطما  (( ،ؤن الاػحلالٌ ال ًححلم في ظل حىىمة ؤحىبُة عىسما ثىىن َصٍ الحىىمة ػحر مححوطة  ...على الـع ؤن
ًحعلم وٍححطض  ..بالسعاًة باإلعالم  ..باإلعالم في ؤوضبا كس ثحعالى بعى اللعىات في ؤوضبا علُىا ولىىىا ًج ؤن هىاكل العمل،
هحً ال هطٍس ؤن جؼـً السماء وهإمل بثىضة هحلً التي كامد ب ا ثطهُا الـحاة وألاثطان ))( ).ل٣ض ٖاوى الٗغا٢يىن مً الايُهاص
والٓلم اإلاؿخمغ مً لضن الؿلُت الٗشماهيت  ،والؾيما ألا٢لياث ٧األعمً الظيً ٖاهىا ما ٖاهىا مً اهتها ٥الجيل الٗشماوي ألبىائهم
وَخ ٪ؤٖغاى وؿائهم وؾغ٢ت صوعَم وؤمىالهم  ،والخسلو الظر يغيض " ؤنالن " ال ؾليل بليه بال بشىعة  ،ل ً٨زىعة ال ج٣ىم ٖلى
ؾ ٪ٟالضماء ؤو اللجىء بلى ؤيت وؾيلت مً وؾاثل الٗى ، ٠زىعة ٦خل ٪التي ٢امذ بها جغ٦يا الٟخاة وألاجغا ، ٥ويجب ؤن ي٩ىن
مىبٗها مً صازل الكٗب الٗغاقي والاعمجي ٖلى وظه الخدضيض وليـ باالٖخماص ٖلى آلازغ ألاوعبي ٦ما ٧ان يٗىٌ ٫د
٦شحر مً ألاعمً
ٖلى الغوؽ والاهجلحز مخإملحن ؤن يٟٗلىا قيئا مً ؤظلهم ((  ..ؿىثحر مً ألاضمً ٌعىلىن على الطوغ وٍععمىن الالححاق
بحىىمة اللُلط وَصا لِؽ صحُحا  ،هما ؤهه لِؽ صحُحا الحعىٍل على اهيلترا وألامل بإن ثـعل ؿِئا مً ؤحلىا ))( ) ،
ٗٞلى الغٚم مً ؤن " ؤنالن " ٧اهذ مىاب٘ ز٣اٞخه ؤوعبيت ومخبييا لل٨شحر مً اإلاٟاَيم وألا٩ٞاع الٛغبيت ل ً٨بيماهه بإن الشىعة
ّو ًا
الىاجخت ال يم ً٨ؤن ججهٌ بال بجهىص ؤبىائها وفي خضوص ال٣ىاٖت اإلاجخمٗيت التي ّو
جسُيا للؿىؾيىلىظيا الًاُٚت
يٗض ؤلايمان بها
ًا
ًا
ٖليه ؤزال٢يا ألجهم َم ؤصخاب الً٣يت وال يم ً٨ؤن يكٗغ بإَميتها ومضي الخاظت بلحها ٚحرَم  ،و٧ان صوعٍ بىنٟه مشٟ٣ا
بي٣اّ وبوٗاف الخاٞؼ في طا٦غة اإلاجخم٘ ووظضاهه (( وعلُىا ؤن هلىي معىىٍات ؿعبىا وضوحهم البٌىلُة لُىىهىا وًىُحن
كابطًٍ كىٍمي الؼلىن ًحترمىن ؤهـؼهم .) ()) .وؤنالن بىنٟه مشٟ٣ا لم ي ً٨ناخب قٗاعاث ٞدؿب .بل ٧ان ناخب
مكغوٖا جهًىيا حهض ٝللجهىى ببييت اإلاجخم٘ ٞمً هاخيت ٧ان ي٣ىم بخإلي ٠ال٨خب ٦ما ظاء ٖلى لؿان " نىفي " الصخهيت
اإلادىعيت في الغوايت ((  -اهه ًالف الىح  -وعم ؿلس ؤلف العسًس م ا وبعسة لؼات  ،اهه ًجُس الححسذ رالرحن م ا على ألاكل
(ٔ)يف نقد ادلثقف والسلطة واإلرىاب.ٔٛٙ :

( ) أصالن شاب ارمِب درس اذلندسة ادلعمارية  ،ومل تكن ثقافتو تنبع من أصول شرقية خالصة ألنو كان (( يتنقل من تبليس إىل وان ومن اسطنبول إىل روسيا
وباريس  ، )) ..وقد عرف بتأليف الكتب كما جاء على لسان صويف الشخصية احملورية
واالرمنية والعربية  ،ينظر  :حكاية من بغداد .٘ٛ :
(ٕ) حكاية من بغداد .ٙٛ :
(ٖ) حكاية من بغداد.ٙٛ :
(ٗ) م.ن .ٙٛ :
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))( ) التي يك٩ى ٞحها جٓلم قٗبه مما ال ٢ىٍ مً ظىع وحٗؿ ٠واؾدبضاص بد٣ى٢هم ومُالبهم ؤن يدهلىا مشل ٚحرَم مً ؤبىاء
ألامم واإلاجخمٗاث ألازغي ٖلى الخغيت والٗضالت واإلاؿاواة والاؾخ٣ال ، ٫وَى خ ٤مكغوٕ ل٩ل بوؿان و٢ض ٖاوى اإلاشٟ٣ىن والؾيما
ألاعمىيحن مجهم في ْل الدؿلِ الٗشماوي ما ٖاهىٍ مً مالخ٣اث ومًاي٣اث بىنٟهم (( مغ٦ؼ وعي مىاٌَ وٚحر مهاصن إلاا َى ٧اجم
ومٗاص لخ٣ى ١ؤ٢غاهه  ،وؤلابضإ وؤظىاؾه اإلاخٗضصة  ،وصوعٍ في ٦ك ٠سٛغاث الؿلُت ))( ) ٣ٞ ،ض وي٘ الىالي
لهامل خغيخه
ٍت
ًا
الٗشماوي اإلا٣يم في بٛضاص " مدمض باقا " ٖيىها ٖلى ؤبىائها ولٖ ( ً٨هبت الاجداص والترقي ) جلض ظىاؾيؿها و٦ما ٧ان ألامغ في
اإلااضخي وَم اط٧ى مً ؤؾالٞهم ٩ٞان ؤبىاء بٛضاص يخظ٦غون خ٩ىماث ؤيام " ٖبض الخميض " وهي ألاؾىء ل٨جها زحر مً َٛيان
الُٛاة و٦ما ظاء ٖلى لؿان" صيٟيض " الاه٩لحزر الظر ظاء في ػياعة لٗمه الاهجلحزر اإلا٣يم في بٛضاص  ،وب٣ي بٗض وٞاجه يغعى مهالر
ابيخه " نىفي "  ،وفي خىاع له م٘ " ؤنالن " (( كاٌ زًـُس  :ظىيد بن ؤًام الجىاػِؽ كس ولد مع عهس الؼلٌان عبس الحمُس.
ولىً علبة الاثحاز والترقي ثبث حىاػِؼها هما ألامط في املاضخي وَم ؤشوى مً ؤػالؿهم .بن املذابطات الؼطٍة ثيلف ن
اكل وان واهد ؤهثر ؿعالُة بحُث ًحً املطء ؤحُاها بلى ؤًام عبس الحمُس ً ..اكسًلي لم ٌعس ن باز ؿاٍ بهما لسًىا ن
بسؿاَات هثحرون ))( ).
ومً هاخيت زاهيت ٧ان " ؤنالن " يهضع ظغيضة ؾغيت ٖىىاجها ( َايؿخان ) ٧ان مالخ٣ا بؿببها مً ٢بل الىالي " مدمض باقا "
و٢ض حٗض صماعٍ ألا٦يض ؤن جم يبُها ٖىضٍ( ) ؛ ولٗل َظا اإلايكىع ّو
الؿغر ي٨خى ٠ؤهخلجيؿيا الصخهيت الٗغا٢يت " انالن " التي
جىايل في ألايضيىلىجي والىَجي  ،ول٨جها في َاجي ٪الىًا ٫ال جداو ٫ؤن جخجاوػ الًىابِ اإلاجخمٗيت التي ال جدبظ اإلاىث ؤو الخغاب
بىنٟها ؾىؾيىلىظيا م٣ىىت ٖ ،لى الغٚم مً ؾٗحها بلى الخدغع ٞ ،األهخلجيؿيا الٗغا٢يت في الغوايت الٛغبيت الخضيشت جداو ٫ؤن
جسً٘ مدمىالتها ال٨ٟغيت  ،وبَغوخاتها الخدغعيت بلى ؾلُت الؿىؾيىلىظيا اإلاجخمٗيت ٣ٞ ،ض ٧ان ؤنالن يلض بىؾاَت ميكىعٍ
ّو
الؿغر ؤ٩ٞاعٍ ال٣اثمت ٖلى جىٖيت ؤبىاء قٗبه وجدغيًهم ٖلى وظىب مىاًَت الٓلم الظر يٗاهىهه مً ٢بل الخ٩ىماث الجاثغة
ًا
واإلاؿدبضة بهم  ،ألهه ٧ان مامىا ؤن قٗبه بن جدغع مً طل ٪الٓلم ؾحرج٣ي بلى ال٣مم (( كاٌ ؤكالن  .. :بن ؿعاضي دسمة ؿعبي
 ...بن كل كىمي لحرجعف ؤمام الىلىز  ،في ححن وان ًج ؤن ًطجعف مً احل الحطٍة ! بن علىضا مً ألاػالٌ والاػخـهاز
ػلبد ؤضواحهم  ..بش ثحطض َصا الـع ؿؼحرثلي بلى اللمم  ..ؤما وَم في كُىزَم ؿان حطٍت م ي الىلىز ؿلٍ.) ()) .
َّم
بن مهمت " ؤنالن " وصٖىجه بلى الخغيت ٧اهذ جىُل ٤ؤوال مً ؤنالح طاث ٢ىمه ليدؿجى لهم بٗضَا مُالبت آلازغ بدغيتهم ؛ ؤر
يجب ؤن يخدغعوا ؤوال مً ؤَماٖهم الصخهيت اإلاخمشلت بدبهم لؤلمىا ٫التي ٧اهذ هُ٣ت الًٗ ٠التي اؾخُإ ألاجغا ٥بىؾاَتها
قٛلهم بها ًٖ اإلاُالبت بإَم خ٣ى٢هم ( الخغيت والاؾخ٣ال ) ٫طل ٪ؤن مما ٖغ ًٖ ٝألاعمىيحن خبهم الكضيض للما ٫ؤر ؤن ألاجغا٥
ًا
٦ما ظاء في الش٣اٞت الكٗبيت ( ٖغٞىا مً ؤيً جا٧ل ال٨خ٩ٞ ، ) ٠اهذ مهمت " ؤنالن " بىنٟه مشٟ٣ا ناخب عؾالت جيب٘ ؤوال مً
جدغيغ الظاث ( ٢ىمه ) مً ؤَماٖها ألاهاهيت وجدُيم ال٣يىص الؿىؾيىلىظيت التي زً٘ لها الٗ٣ل ألاعمجي لخخم ً٨خيجها جل٪
(ٔ) م.ن .٘ٛ :

(ٕ) شخصية ادلثقف يف روايات علي بدر  -دراسة ٙبليلية  ،زلمد فاضل جدوع ادلشلب  ،أشراف الدكتورة فوزية لعيوس غازي اجلابري  ،كلية الَببية  ،جامعة
ادلثُب ٕٓٔٗ ،م .ٖٛ :
(ٖ) حكاية من بغداد .ٙٙ :
(ٗ) ينظر  :م.ن .ٔٛٙ :
(٘) م.ن .ٔٗٚ :
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الظاث مً الخدغع مً آلازغ اإلاؿدبض ولم يخمشل آلازغ الظر ٧ان ٖلى الظاث مىاظهخه في الؿلُت الٗشماهيت ٞدؿب بل ٧ان ٖليه
ؤن يىاظه آلازغ الٗغاقي ؤر ٖليه الخدغع مً ي ِٛاليؿ ٤اإلاؿلم الظر ٧ان يمشل ألاٚلبيت صازل اليؿيج الٗغاقي خيض حٗغى
ألاعمً مً ٢بل اإلاؿلمحن لل٣خل والخى٨يل وجهب ؤمىالهم وممخل٩اتهم ٦ما ظاء ٖلى لؿان " ٧اجغيً " ؤخضي الصخهياث في الغوايت
(( ؿلالد واثطًٍ  .. :ػالم عائلة واحسة ؿما ؤن ٌعم د ر شبح ألاضمً بال الىطز مطَـحن وضاءَم .ؤن َىا مً العواض في
الياظمُة وبؼساز مً ٌؼطَم بىا وشبحىا  ،شَ ٌعلىب كباحا بلى الؼىق لـطاء اللحم ؿإؿط الللاب ػىُيحه وًعً
اللحم وكاٌ :
 َصا ما ًـعلىهه بالىـاض َىان.ؿعاز ٌعلىب مطعىبا زون ؤن ٌـتري ؿِئا.
ؿلاٌ معترها  :ال  ،وعم وان ما حسذ حلُلة.
 اَا  ..اهه حلُلة  ..كلبي ًلىٌ شلً.) ( )) .لظل٣ٞ ٪ض الخ ٠الٗضيض مً ألاعمً خى " ٫ؤنالن " و٢ض آمىىا بما يضٖىا لهوٖغٞىا في الى٢ذ طاجه بةزالنهم و(( الجمُع مذللىن ألكالن ؤؿىسي  ..وَىان مً َى مؼحعس حتى املىت بشا ؤمطَم ؤكالن
بصلً ، ) ()) .ولٗل بزالم َاالء ألاعمً النالن مىبٗه بيماجهم بإن ما يضٖىا بليه ال يسغط ًٖ بَاع اإلاُالبت بدغيتهم واؾخ٣اللهم
ٌد
بزالم لً٣يتهم في ألاؾاؽ.
؛ ٞةزالنهم له بهما َى
َّم
بن شخهيت " ؤنالن " مشلذ باعة اإلاشٟ٣حن في جل ٪اإلاغخلت مً جاعيش الٗغا ١بىنٟه شخهيت جخدلى بالٗضيض مً الهٟاث
ًا
الايجابيت التي ٧اهذ نٟاث عا٦ؼة في اإلاش ٠٣الخ٧ ٤الصجاٖت ونٗىبت الاه٣ياص والخماؾ ٪الظاحي ًٞال ًٖ ز٣اٞخه وصٖىجه بلى
بنالح ٢ىمه ومُالبخه في الى٢ذ هٟؿه بدهىلهم ٖلى خغيتهم وخ٣ى٢هم مشلهم مشل ٚحرَم مً ؤبىاء اإلاجخمٗاث ألازغي و٢ض
ججؿض طلٖ ٪بر مالٟاجه وظغيضجه الؿغيت ٞ ،هى شخهيت ؾاٖيت بلى الخدغع مً صون الاه٣الب بمٟاَيم اإلاجخم٘ ألازال٢يت  ،م٘
خثها اإلاجخم٘ ٖلى الخسلو مً ال٣يىص ٚحر اإلاٟيضة في اػصواظيت مٟاَيميت جبرت اإلاجخم٘ مً مىعوزاجه مً ظهت وجىظهه هدى َضٝ
ؤؾمى مً ظهت ؤزغي ٞيدكغب ال٣يض في َض ٝؤؾما يمً بييت اهخلجيؿيت ج٨ك٨ٞ ٠غ اإلاش ٠٣الٗغاقي.
ًا
وي " ٠٣مدمض خيضع " ؤخض الصخهياث اإلادىعيت في عوايت ( خبي الًاج٘ في بٛضاص ) مشاال إلاشٖ ٠٣هغر له ٖلىمه ومٗاعٞه
التي ؤ٦دؿبها ًا
بىاء ٖلى صعاؾخه في ٧ليت الهىضؾت اإلاي٩اهي٨يت  ،ومً ظغاء ٖمله مترظما م٘ الصخٟي ألامغي٩ي " ماي٩ل َؿدىٛؼ "
2003م) .وصعاؾت " مدمض " ألا٧اصيميت ٖامال مباقغا َيإ له ٞغنت الٗمل في اإلاجا٫
الظر عا ٤ٞظيل الاخخال ٫ألامغي٩ي في الٗام (
آلازغ – الترظمت  -بؿب بج٣اهه اللٛت الاهجلحزيت التي ا٦دؿبها مً صعاؾخه  ،و٢ض مىدخه جل ٪الش٣اٞت عئيت واٖيت في جدليله لؤلمىع،
و٦ما يسبرها "ماي٩ل" الصخهيت اإلادىعيت في الغوايت (( ؿهى لِؽ مجطز مترحم لىىه مثلف كازض على ثحلُل ألامىض .ؿلس مسوي
ُت
بلسض ال بإغ به مً الـهم لىهع البالز .) ()) .ومدمض خاله خا ٫مٗٓم الٗغا٢يحن َخل َم بالخالم له ولكٗبه مً هٓام " نضام "
ًا
هٓام طو زُاب ؾلُىر ٞىقي اؾدبضاصر  ،جد٨م بمهاثغ الكٗب الٗغاقي زمؿا وزالزحن ٖاما مىنىلت ومخىانلت م٘ مسخل٠
(ٔ) حكاية من بغداد .ٜٔٛ :
(ٕ) م.ن .ٕٜٓ :
(ٖ) حيب الضائع يف بغداد .ٜٔٗ :
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ؤؾاليب ال٣م٘ وؤلاباصة الٟغصيت والجماٖيت بما ٞحها الخغب ال٨يماويت في مضيىت خلبجت وخمالث ألاهٟا ٫طاث ال٣ضعة ال٣خاليت
الٗاليت اإلاؿتهضٞت ٞغى الؿيُغة اإلاؿلخت الكاملت ٖلى ٦غصؾخان الٗغا ، ١و٢مٗه للكيٗت في مىاَ ٤الىؾِ والجىىب وػط
آلاال ٝمجهم في السجىن بؿلب اهخمائهم إلاظَب ب ٫البيذ (ٖلحهم الؿالم) ،وٚحرَا مً الجغاثم التي ؤنبذ الخاعيش قاَضا ٖلحها،
ول ً٨الخالم الظر ٧ان ييكضٍ مدمض لكٗبه مً طل ٪الىٓام الاؾدبضاصر الٟاشخي ٢ض جدٖ ٤٣لى يض ؤصاعة زاعظيت وليـ بصاعة
الكٗب الضازليت و٢ىاٍ الؿياؾيت ،وفي البضء ٧ان مدمض مشله مشل مٗٓم ؤبىاء الكٗب الٗغاقي يغي ؤن جدغيغَم مً هٓام "
نضام " ٖلى يض ٢ىي ؤظىليت م٣بىال ومؿدؿاٚا ولى بيؿبت يئيلت ألهه اإلاسغط الىخيض مً البئر اإلآلم الظر ؤل٣اَم به نضام
ًا
َىا ٫زمـ وزالزحن ٖاما اإلاىهغمت (( وان محمس كس دطج بالى طة الجىاهُة ألاولى ثجاٍ الاححالٌ ألامطٍيي  ..ؿهى ًطي الجاه
ً
الٌُ مً ألامطٍىُحن وما ًحاولىن عمله وان ًىطٍ كساما  .) ()) ..ول ً٨ؤ٦ظوبت الخدغيغ التي ؤ٢ى٘ الٗغا٢يىن بها ؤهٟؿهم
ؾغٖان ما طاب ٖجها الجليض  ،ليجض مدمض هٟؿه وقٗبه ؤمام مىته ٪ؤ٦بر ومؿدبض ؤٖٓم بدغيتهم ألهه ال يم ً٨ل٣ىي ؤظىليت بال
ؤن ج٩ىن مدخلت ٚاػيت َامٗت بسحراث البلض اإلادخل لخخدى ٫هٓغتهم بلى (( معٍ مً دُبة ألامل وعسم الحلسًم الصي ثحىٌ مع
الىكد بلى ؤمل ؤدص بالحالشخي الؼطَع ) ()) .خيض اػصاص الىا ٘٢صمىيت في الٗغا ١ومؿاخت اهتها٧اث خ٣ى ١ؤلاوؿان جدؿ٘ ٖلى يض
الجيل ألامغي٩ي واإلايليكياث اإلاؿلخت التي حٛظحها ال٣ىة اإلاخىٟظة ماليا وؾياؾيا في الٗغا.١
ووظض " مدمض " هٟؿه في ْل ٧ل ما يدضر (( ًحلاض مع ػااٌ مازاٍ ما بشا وان مً ألاؿول العِف في عالم مً اللمع
السهحاثىضي ؤو في عالم مً الـىضخى املازًة بلى الجىىن ))( ) َّم
وبن الخالت الٟىيىيت التي ؤنبذ ٖلحها خا ٫الٗغا ١بٗض الخغب هي
التي ؤزاعث ليـ ٖىض " مدمض "  ِ٣ٞبل لضي مٗٓم الٗغا٢يحن طل ٪الؿاا ٫اإلا٣اعوي بحن اإلااضخي ال٣معي والخايغ الضمىر
والٟىيىر  ،خيض ؤنبذ الٗغا ١ؾاخت للهغإ الُب٣ي والُاثٟي والضيجي ٧ ،ل شخيء ؤنبذ زاعط هُا ١اإلاإلى ٝوخضوص اإلاىُ٤
واإلاٗ٣ى ،٫ؤنبذ الٗىَ ٠ى اللٛت الؿاثضة وال يٗغ ٝالٗغا٢يىن ٚحرَا لم يٗض َىا ٥عاصٖا ًٖ ؤر شخيء ليـ َىا ٥ؾلُت ؤو
ؾياصة ي٣يم لها الٗغا٢يىن وػها ختى ؾلُت الجيل الظر ٧ان له م٩اهت ٦بحرة ٖىض الٗغا٢يحن في الؿاب ٤لم ّو
حٗض له ؾيُغة مُل٣ت
 ،وججى ٫الهىعة الىاٗ٢يت في مسيا ٫الصخهيت ألاهخلجيؿيت ويخإؾغ ي٣ٖ ِٛلي ٖلى طاتها ٞخداو ٫اظتراح ٨ٞغ ؤهخلجيسخي
يخجلى في مىجيٟاث مىىلىظيت جغجض ٞحها الصخهيت بلى طاتها (( هُف ًىىن لبلس حِف ٌؼحٌُع بًالق الىاض علُه وال ًحسذ شخيء
لهم ؟ بن َصٍ ال ثسعي ػُازة ؤو ػلٌة .ال ًمىً ؤن ٌؼمح بحسوذ شلً في عهس كسام  ..ؿالـع ًىً الاحترام للجِف
))( ) و٦ظل ٪خا ٫الخ٩ىمت الجضيضة ٣ٞض ٧اهذ مٛيبت ًٖ الىعي (( ثىلد الحىىمة العطاكُة الجسًسة الؼلٌة بطئاػة هىضي
املاليي  ،ضئِؽ الىظضاء الـُعي .ؤ ا ضابع حىىمة عطاكُة في ػوىن ؤضبع ػىىات .والحىىمة بالياز ثازي ؤعمالها ؛ و ي ػائبة
275
عً الىعي مع م في ألاوكات .بما حلؼات مجلؽ ألامة ؿُحم بلؼائَا بلىضة مىح مة الن ما ًلل عً هلف ألاعواء الـ
ًحوطون للعمل .واللىات ألامطٍىُة ثحساؿع وحل بؼُة اححىاء العىف الٌائـي املحلاعس وَم ًلٌعىن وعىزا باػحعازة
الىهع ألامجي والى ام بلى بؼساز ))( ) ل٣ض ٧ان اإلااضخي ٖلى الغٚم مً الٓلم الجىع الظر ؤ٦خىٟه مً هٓام نضام بال اهه ٧ان
(ٔ) م.ن  ،ٔٙٗ :وينظر  :السبت ٔٓٔ :
(ٕ)حيب الضائع يف بغداد.ٔ٘ٓ-ٜٔٗ :
(ٖ) م.ن .ٔٙٗ :
(ٗ)حيب الضائع يف بغداد.ٕٔٙ :
(٘) م.ن.ٕٗٔ-ٕٗٓ:
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َىا ٥خا ٫مً الخىاػن يٗيكها الٗغا٢يىن الىٓام وال٣اهىن مٟغصة ٞاٖلت في ٢امىؽ اإلاجخم٘ الٗغاقي اليىمي ختى وان ٧اهذ جماعؽ
ٞاٖليتها جدذ الً ِٛوؤلا٦غاٍ الؿلُىر الهضامي ٖ ،لى خحن ٣ٞضث ٞاٖليتها في الخايغ الضيم٣غاَي الظر لُاإلاا ٧ان خلم
ًا
الٗغا٢يحن ظميٗا .بطن بضؤ " مدمض " يضع ٥ؤن ما يدضر ال يم ً٨ؤن ي٩ىن ؾلُت ؤو ؾياصة ؤجها ٞىضخى ٖاعمت ججخاح بييت اإلاجخم٘
 ،لظل ٪البض مً ؾليل للجهىى بالىا ٘٢اإلاٗيل  ،ومدمض بٗض اَالٖه ٖلى خياة الٛغب التي ٖغٞها ًٖ َغي ٤وؾيُه الش٣افي
الترظمت ومجابلت آلازغ الٛغبي بٗض ؤن ايُغجه ْغو ٝالخياة الهٗبت بٗض الخغب بلى جغ ٥الٗمل يمً مجا ٫ازخهانه
والٗمل م٘ ال٣ىاث ألامغي٨يت ٖلى الغٚم مً ٖضم ز٣خه بالؿياؾت ألامغي٨يت  ،ولم يؿخُ٘ مدمض ؤلاٖالن ًٖ ٖمله م٘ ٢ىاث
الاخخال ٫ختى أل٢غب ؤ٢غباثه ألن ؤلاٖالن ًٖ ٖمله م٘ ألامغي٩ان يٗغى خياجه للخُغ (( لم ًىً محمس ًثم بالؼُاػة ألامطٍىُة
ؿُما ًحعلم بالعطاق .ؿلسًه ًـالن ال ًلىٌ لهما اهه ٌعمل لسي مجلة الىُىظٍىن  ،بل ؤن ظوححه ؿلٍ ي التي جعطؾ شلً.
وؤكسكائٍ وؤؿطاز ؤػطثه املمحسة ً ىىن ؤهه ماظاٌ ٌعمل همهىسغ لحللُح املىُـات الهىائُة  ...ووان محمس ٌعطؾ ؤهه لى
حاظ ألاشخاق ػحر املىاػبحن على َصٍ املعلىمات ؿلس ًحعطن  ..لللحل ))( ) ،وبٗض مضخي ؾيخان اهخ٣ل للٗمل في صخيٟت ( يى
 ) 2005خيض بضؤ ي٨ؿب ٢ضعا مً اإلاا ٫يؼيض ٖما ٧ان يخ٣اياٍ في ٖهض نضام ؤهخ٣ل ٖلى ؤزغٍ
ؤؽ بر جىصار ) ألامغي٨يت في الٗام (
بلى بيذ ؤًٞل  ،و٢ام بازخياع ألاشخام ال٣اثمحن ٖلى ه٣ل ؤزار بيخه مً الًباٍ البٗشيحن ال٣ضامى الظيً ٧ان مدمض يهضع
ًا
ؤوامغٍ لهم  ،ول٨ىه وظض ال٣ليل مً اإلاخٗت في َظا الىي٘ الؿازغ( ) .ألهه وظض هٟؿه ؤمام َامل مً الخغيت لم يٗهضٍ ؾاب٣ا ٧ىن
ًا
لضيه قٗىعا باألسخى وؤلاخباٍ وؤخياها بالٗاع ألهه وظض ال٣ىاث ألاظىليت حؿيُغ ٖلى وَىه٩ٞ .ان البض مً الخمغص ٖلى الىا٘٢
للخا ١بما ونل بليه الٛغب ختى وان ٧ان طل ٪الخمغص خلما مً ؤخالم الالوعي التي يدلم بها ؤلاوؿان ؤزىاء هىمه والتي ؤَلٖ ٤لحها "
مدمض " بـ ( ؤخالم اإلاخمغصيً ) (( كاٌ محمس " :وعم ؤ ا ؤحالم املحمطزًً  ..لسي م ا ))( ) و٢ض اهبرث جل ٪ألاخالم لضي " مدمض "
بٗض اخخ٩ا٦ه بالجيل ألامغي٩ي ؤزىاء ٞترة ٖمله مٗهم مجها ٖلى لؿان ماي٩ل (( بست بؼساز وهإ ا حطم مسجسي ؿىق الحلة.
ؿلامد مجمىعة مً املطاػلحن على ما ؤظً – بالؼحر هحى ماٌـبه املطهع الثلافي ووان َىان ػلؼلة مً هلاي الحسكُم لىً
العـ ؤدوط وؤشجاض اللبل هثحرة ؿلم ًىً َىان ما ًسعى للللم  ،واملحمطزون ال ً هطون في مثل َصا الٌلؽ وفي بِئة
همىشحُة ))( ).
بن ٧ل ما ظاء في الخلم يدمل صاللت ؾيمياثيت بقاعيت يديل ٖلى الخلم بدياة ٖلى ٚغاع الخياة في بالص الٛغب ٞازخياعٍ الىباث
جمشل في هىٕ مً ألاشجاع التي حؿمى ( ال٣ب٣ب ) ؤو ( ؤلاؾٟىضان ) وَى هىٕ مً ألاشجاع يىمى في عوؾيا وؤوعبا و٦ىضا( )  ،و٦ظل٪
ازًغاع ألاعى وه٣اٍ الخض٢ي ٤التي حكحر بلى الض٢ت والىٓام في ؾحر الخياة هي مً قىاَض خا ٫الخياة في الٛغب  ،ؤر ؤن الٛغب
يمشل له م٩اها ؤإلاٗيا لؤلمً والاؾخ٣غاع والغٞاَيت  ،وان اإلاخمغصيً ال يٓهغون في بيئاث يٗمها الىٓام والاؾخ٣غاع والغٞاَيت بل َم
يخمغصون ٖلى الىا ٘٢الٟىيىر وال٣معي الظر حٗاهيه قٗىبهم ومجخمٗاتهم.

(ٔ)حيب الضائع يف بغداد.ٔٗٛ :
(ٕ) ينظر  :م.ن.ٔٙٗ :
(ٖ)م.ن.ٔٙ٘ :
(ٗ) م.ن .ٔٙٙ :
٘
( ) ينظر http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Gography11/geography/sec1952.htm :
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ولٗل ؤخالم الخمغص جللؿذ " مدمض " هديجت ما عآٍ ؤزىاء طَابه بلى مغ ( ٤ٞصر ٞا ) ٥لخىاو ٫الُٗام بصخبت " ماي٩ل " ((
وؤعج محمس بمطؿم ػؼل ألاًسي املعلم واملؼاػل الـوُة وألاهىاء املـطكة واللابىن املواز للبىترًا إلظالة الجطارُم.
وبُيد ملحمس دُاضات الٌعام ..ؿىحً في العطاق لىً َصٍ اليسخة ألامطٍىُة مىه .وَىان اٌؼىطٍم " باػىحن ضوبجز " وهى
مً الؼىسوَـات ٌؼمى ثاهى  ،وزحاج محمط وَام رػط وجـحزبطػط ومعىطوهة وحمُع ؤهىا الؼاثىضٍس واللىزا التي ًمىً
ؤن جـطب ا .بما العماٌ َىان ؿهم مً الـلبُيُحن والهىىز الصًً ثم بحواضَم بىاػٌة ؿطهة وي بي ؤض ( )KBRإلًعام
َ َ
الامطٍىحن ))( ) َ ٞدلم " مدمض " بٗغا ١يُاب ٤مىانٟاث الٛغب الخضيض  ،ول٩ي يدضر طل ٪البض مً الخمغص ٖلى الىا.٘٢
وفي َظا الخيا ٫الغاجي لصخهيت ألاهخلجيؿيا الٗغا٢يت جبلىعة نىعة الٗغا ١ألامغي٩ي الظر بهبجى في ٖ٣ل شخهيت " مدمض "
ًا
 ،وهي نىعة يخجاطبها َغٞان  ،يخمشل الُغ ٝألاو ٫في ع ٌٞاإلا٩ىن الاظخماعي ٚالبا وجباص ٫ألا٩ٞاع والغئي م٘ شخهيت آلازغ
ًا
الٛغبي  -ال٣ىاث ألامغي٨يت ٖ -لى خحن يخجؿض الُغ ٝالشاوي في عئيت شخهيت ألاهخلجيؿيا للخلم اؾدكغا٢يا  ،و٧ان الُغ ٝألاو٫
٢يضا مدخما ٖلى الصخهيت ألاهخلجيؿيت يض ٘ٞبها بلى ٖضم البىح بم٨ىىجها ال٨ٟغر  ،وق٩ل ه٩ىنا جدغيغيا امخىٗذ الصخهيت
ًٖ الخهغيذ به ٖ ،لى خحن ٧اهذ الؿىؾيىلىظيا الًاُٚت جض ٘ٞالصخهيت " مدمض " بلى الىلىط في عئيخه الالواٖيت  ،ولً٨
بيمان شخهيت ألاهخلجيؿيا بالخدغع صٗٞها بلى مماعؾت بٌٗ ج٣ىاجه ٖلى جسىم الىًَ ٞ ،اؾدبضا ٫البيذ الظر يك٩ل قٟغة
ؾيمياثيت صالت ٖلى الىًَ يٗجي اوٛماؽ الصخهيت في زيمت الخدغع وجخٗايض جل ٪الكٟغة الؿيمياثيت م٘ وؿ ٤صاللي آزغ جمشل
في اؾخضٖاء البٗشيحن للٗمل ٦ىايت ًٖ اهتهاء نىعة البلض ال٣ضيم وجغظيذ نىعة البلض الخاثبت في ٨ٞغ الصخهيت ألاهخلجيؿيت
الٗغا٢يت وفي ٧ل طل ٪جىض ٘ٞالصخهيت للخالم مً ال٣يىص الؿىؾيىلىظيت والغؾى ٖلى يٟا ٝالخدغع.
وفي " ظىاها " الصخهيت اإلادىعيت في عوايت ( مٛامغة خب في بالص ممؼ٢ت ) يخجلى همىطط إلاشٟ٣ت ٖغا٢يت جمخل ٪عئيت واٖيت
ومى ٠٢خًاعر ٖام اججاٍ مجخمٗها وٖهغَا  ،طل ٪ؤجها وٖذ ومىظ وٗىمت ؤْٟاعَا مٗاهاة قٗبها ال٨غصر الظر ْل وٖلى مضي
ٖ٣ىص َىيلت يغػح جدذ َيمىت واؾدبضاص وحؿلِ البٗض (( الحعب الؼُاسخي الصي اػحلم الؼلٌة ػساة آدط الاهلالبات كبل
 ) ( )) .1968ولٗل وعي ظىاها وخبها وجمؿ٨ها بالً٣يت ال٨غصيت وفي الىًا ٫مً ؤظل خغيت الكٗب
ؤضبع ػىىات ؤي في العام
ال٨غصر الظر هما و٦بر في ٢لبها مىظ الُٟىلت (( ؤزضهد حتى في َصٍ الؼً اللؼحرة ؤهجي اهحمي بلُه ولِؽ بلى بؼساز " .ؤها ؤح
هطزػحان ! " ))( ) .مغصٍ بلى ٧ىجها جىدضع مً ٖاثلت لها بإ َىيل في الؿياؾت ؾىاء مً ظهت ألاب الٗغبي ال٣ىميت ؤو مً ظهت بالم
ًا
ال٨غصيت ال٣ىميت  ،خيض يٗض " ظٟٗغ الٗؿ٨غر " ؤو ٫وػيغ صٞإ في الٗغاٖ ١ما لها( ) ؛ و٦ظلٖ " ٪ؼيؼ " ٖاػ ٝاإلاىؾي٣ى ومًٛ
مىَىب الظر اٖخاص الٗؼٖ ٝلى الىار  ،و٧ان ٖغيت لٗضص مً الاٖخ٣االث التي ٧ان يكجها الجيل الٗغاقي في الؿليماهيت ٖلى
الُلبت والكبان الظيً جتراوح ؤٖماعَم ما بحن الغابٗت ٖكغ والخامؿت والٗكغيً  ،و٢ض خمل ظؿضٍ قىاَض مٗخاصة ٖلى
ًا
الخٗظيب الظر ٧ان يماعؾه عظا ٫ألامً يض اإلاٗخ٣لحن آهظا ٥وؤبغػَا ٖالماث خغو ١وهؼٕ ألاْاٞغ .زاال لها – ؤر ظىاها  ، ) ( -ؤما

(ٔ) حيب الضائع يف بغداد .ٔٙٗ :
(ٕ) مغامرة حب يف بالد شلزقة .ٗٗ :
(ٖ) م.ن .٘٘ :
(ٗ) ينظر  :م.ن .ٔ٘ٗ :
(٘) ينظر  :مغامرة حب يف بالد شلزقة .ٛٗ-ٚٛ :
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عٖض ألار ألا٦بر لجىاها ٣ٞض ٧ان اخض اليكُاء في الً٣ايا ال٨غصيت ٖغ ٝبىالثه لـ " اإلاال مهُٟى البرػاوي " و٦ظل ٪اهخماثه بلى (
1970م)( ).
اجداص الُلبت ألا٦غاص ) الظر ؤنبذ ٢اهىهيا هديجت الاجٟا٢يت التي ؤبغمذ ٖام (
و٧اهذ " ظىاها " مىظ الهٛغ وَىا ٫مضة ب٢امتها م٘ ؤؾغتها في بٛضاص م٘ ؤؾغتها والتي يدملها الغواجي – ؤر بٛضاص  -صاللت
ؾيمياثيت وبقاعيت بلى الىًَ ( الٗغاٞ ، ) ١الىًَ طل ٪اإلا٩ان الجميل الظر يديل ٖلى مٗاوي ألامان والاؾخ٣غاع وعٚض الٗيل ،
ًا
ًا
ؤنبذ في ْل هٓام البٗض واٗ٢ا مغيغا وجخيما و٢ىصٍ مً ٖك٣ه مً مسلعخي ؤبىاثه اإلاسلهحن  ،بط ٧ان طل ٪الىٓام يخٗامل م٘
خغيت ال٨ٟغ واإلاشٟ٣حن بمىُ ( ٤ؤن لم ج ً٨م٘ ٞإهذ يض )  ،ومجغص اهخماء ظىاها وؤَلها في اليؿب بلى ٖالم ألا٦غاص ٧ان يشحر
الكبهت ويؿخضعي ال٣ل ٤لضي الؿلُت (( حطٍمحىا ؤهىا ولسها ؤهطازا ))( )  ،ولٗل الؿلُت ٧اهذ جضع ٥ؤن ؤبىاء اإلاجخم٘ ال٨غصر ما ؤن
ؾىدذ لهم الٟغنت ختى يدملىا الؿالح يضَا للمُالبت باالؾخ٣ال ٫الظاحي والاهٟها ًٖ ٫خ٩ىمت بٛضاص  ،وَى ما يىز٣ه ٢ى٫
ًا
ظىاها مداوعة ؤزحها ألا٦بر عٖض (( ؤؿً لح ة في بهجي عىسما ؤكبح هبحرة بما ًىـي وي اػحٌُع حمل الؼالح ػإحس ؤمامي
الىثحر مً املعاضن وي ؤدىهها ًبسو ؤن معاضهىا ي معاضن ؤبسًة ،وان الحؼُحر الىحُس َى في وحىٍ ؤعسائىا وَىٍات م ))( ) ،
ٞإبىاء اإلاجخم٘ ال٨غصر واإلاشٟ٣حن ٖلى وظه الخدضيض يٗيكىن في نغإ مؿخمغ ومٗاع ٥ؤبضيت ال جيخهي بال بٟٓغَم بالخغيت ؤو
ًا
اإلاىث .لظل ٪ؾٗذ الؿلُت ل٨ؿب طل ٪اإلاش ٠٣بمسخل ٠الىؾاثل وبكتى الؿبل  ،لخدىله بلى جاب٘ لها ومٗبرا ٖجها ؤ٦ثر مما َى
مٗبرا ًٖ طاجه ؤو عئيخه للٗالم بىؾاَت طاجه  ،وج٩ىن خيجها م٣ىالث الؿلُت مغظٗيخه الشابخت التي ؾى ٝجهبذ ٧ل هخاظه ومً
زم ٞإن مً يبدض ويدلل بهخاظه ؾيجض طاث الؿلُت وليـ طاث اإلاش ،) (٠٣و٢ض ٖملذ ؾلُت البٗض في بٛضاص ٖلى اؾخُ٣اب
الجمي٘ والؾيما مً الكباب في الجامٗاث واإلاىْٟحن في اإلااؾؿاث والضواثغ الخ٩ىميت و٦ظل ٪الُ٣إ الخام بلى الاهخماء بلى
جىٓيم خؼب البٗض لخخم ً٨مً ج٨ميم ألاٞىاٍ وج٨بيل الٗ٣ى٧ ٫ي ال ي٩ىن اإلاش ٠٣حجغة ٖثرة في وظه جىٟيظ مكاعيٗها ويٗاصر
مسُُاتها وجىظهاتها بما يٗغيه وي٣ترخه مً مكاعي٘ َىباويت ججٗله ال٣لـ الظر يجظب ألاهٓاع بليه  ،وَى ما جسبرها به ظىاها
ًٖ عب ٖملها في م٨خب الؿياخت الظر ٧اهذ حٗمل ٞيه بٗض جسغظها مً ٧ليت الهىضؾت (( ؤعطؾ ؤهه بعثي  ،لىجي ؤعطؾ ؤًوا اهه
اهخؼ بلى الحعب للؼب هـؼه الصي زؿع الىثحر مً العطاكُحن بلى الاهخؼاب بلى شلً الحعب  :لم ًىً ؤمامهم ؤي دُاض
آدط ))( )  ،و٦ظلَ ٪ى خا ٫نضي٣تها في الجامٗت " ظىان " ((  ..حىان ثىطٍ حعب البعث في الحلُلة  ،ؤما الؼب الىحُس
الهومامها ؿيان عسم امحالهها عصضا مىاػبا لعسم اهومامها بلى الحعب .اهومد حىان بلى الحعب بعس ؤن جعطهد لوؼىي
هثحرة .عللد كسًلتي الععٍعة بامللُسة واهحهى ب ا ألامط لحلبح واحسة مً آالؾ املترززًً الصًً ًحملىن بٌاكات الاهخؼاب
))( )  ،وٚحرَما آلاال ٝمً الٗغا٢يحنٞ ،جىاها التي ؤبذ ؤن ج٩ىن بوؿاها مهمكا زايٗا ومظٖىا مىظ الهٛغ لؿلُت آلازغ ؤيا ٧ان
ومهما ٧اهذ الٓغو ٝوالاٖخباعاث (( اعح ر ػعس حامي اليؼاء في البِد بعس ضحُل ضعس عىه ؤػـد لهصا الىهع ألهجي هىد

(ٔ) ينظر  :م.ن.ٔٓ٘ :

(ٕ)م.ن.ٔٓٛ :
(ٖ) م.ن .ٔٓٛ :
(ٗ) ينظر  :السلطة وشخصية ادلثقف يف الرواية العراقية زلمود أمحد السيد وعبد الرمحن رليد الربيعي امنوذجاً .ٜٖ :
(٘) مغامرة حب يف بالد شلزقة .ٕٜ٘ :
( )ٙم.ن .ٕٚٓ :
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ًـلة محمطزة  ،وثىللجي الصَىُة التي جؼمح لي بحللي ألاوامط مً دطًٍ ))( )٨ٞ .ي ٠بها ؤن جغضخ لؿلُت ال٣معي والٓالم
اإلاؿدبض بد٣ى٢ها ومً ابؿُها خغيت الازخياع  ،وخغيت اإلاكاع٦ت  ،وخغيت الخى٣ل  ...الخ  ،وهي التي عًٞذ ؾلُت ؾٗض ألار الظر
ًا
٧ان ي٨برَا ؾىا وبىنٟه ؾلُت بضيلت لبٌٗ الى٢ذ ًٖ ؤزحهما ألا٦بر عٖض الظر ا٢خيض مً ٢بل ؤػالم الىٓام البٗثي بلى اإلاٗخ٣ل
بىنٟه هاقُا مً وكُاء الً٣يت ال٨غصيتٞ ،اههياٖها و٢بىلها الاهدؿاب بلى خؼب البٗض ٧ان يٗجي باليؿبت لها جسلحها ًٖ خ٣ها
في الخياة الظر َى في الىا ٘٢خ ٤قٗبها ال٨غصر وَى الٗيل بدغيت وعٗٞت و٦غامت .ألن اإلاشٟ٣حن ؤمامهم َغي٣حن ٦ما يغي اإلا٨ٟغ
"ظىليان بىضا " ليؿل٩ىا ؤخضَما ٞ :إما ؤن يسخاعوا الخ٩لم واإلاىاظهت بصجاٖت ومً صون جغصص يض ؤر ٖمل مً ؤٖما ٫الٓلم
الظر جماعؾه ٖلحهم الؿلُت  ،ؤو ؤن يؿحروا ٧األٚىام م٘ الُ٣ي٘( ).
وَم ٖلى خض حكليه اخض الباخشحن الاظخماٖيحن بمشابت ال٣كغة الىؾُيت في ألاعى اهُال٢ا مً ؤن ألاعى جتر٦ب مً هىاة
ملتهبت صاثمت الاهههاع  ،و٢كغتها ٖليا مخهلبت  ،وماصة زالشت جخىؾُها وجخمحز بالخٛلٛل وٖضم الشباث  ،وفي جل ٪اإلا٣ىالث الغواثيت
الؿغصيت يخجؿض ال٣يض الؿىؾيىلىجي الظر ٚضا ٢يضا مجخمٗيا يسً٘ له ؤبىاء اإلاجخم٘ ظميٗا مً صون الاٖخضاص باإلايل ال٨ٟغر
ؤو ال٣ىاٖت الٗ٣ليت ٣ٞ ،ض ؤخ٨مذ الؿلُت ٢بًتها ٖلى ع٢اب اإلاشٟ٣حن والؾيما ؤولئ ٪الظيً لم يخم٨ىىا مً الهمىص في مىاٟ٢هم
مجها ٞ ،إنبدذ لهم ٢ىاة جىانل مٗها ٖلى الغٚم مً ٦غَهم وٖضائهم لها وجم٨ىذ مً ظظبهم ّو
وَحهم جدذ ظىدها ولم ي ً٨خا٫
ظىاها اًٞل مً خا ٫نضي٣تها ظىان ؤو ختى عب ٖملها في م٨خب الؿياخت ٣ٞض حٗغيذ للً ِٛالكضيض وباؾخمغاع لخىدؿب بلى
خؼب البٗض (( ؤضاز الٌالب البعثُىن اهحساب عوى مً بُ م لُوؼٍ ّ
علي باالهومام  ،ؿحٌىعد حىان لهصٍ املهمة.
ً
اعحازت في مؼاءات هثحرة ؤن جعترهجي في ؤضوكة الجامعة لت مؽ لي " زعُىا هخىاوٌ اللهىة معا ًا حىاها  ،ألهه مً املـترن ؤن
ؤهؼٍ علًُ الُىم " ))( ) وهي بظل – ٪ظىاها٢ -ض جىداػ بلى الىىاة اإلالتهبت الشاثغة وجهبذ ظؼء مً م٩ىهاتها ٦ ،ما ٢ض ججزل ٤هدى
الُب٣ت الٗليا اإلاخهلبت ٞخهبذ بخضي وؿماتها وجسخو بسهاثهها( ) .وظىاها مً اإلاشٟ٣حن الظيً ازغوا الاهًمام بلى الىىاة
اإلالتهبت الشاثغة اإلاخمشلت ب٣ىاث " اللكمغ٦ت " ال٩امىت في ظبا٦ ٫غصؾخان  ،ل٧ ً٨ىجها امغؤة قابت جخمخ٘ ب٣ضع ٖالي مً الجما ٫ولم
ج٢ ً٨ض جؼوظذ بٗض ٞليـ مً اليؿحر ٖلحها اللخا ١بهٟى ٝاإلاىايلحن في الجبا ٫الىٖغة .لظل٧ ٪ان البض مً ؾليل يدملها ٖلى
جد٣ي ٤طل ، ٪وما ؤن وٞغث لها الخياة ٞغنت الل٣اء بم٣اجل قاب وظؿىع مً اللكمغ٦ت " .قاعباؾذ " مً اإلاشٟ٣حن الظيً
سخغوا خياتهم للىًا ٫يض مماعؾاث الىٓام الالمكغوٖت والٓاإلات بد ٤قٗبه ال٨غصر ٞ ،هى ال حهاصن وال يسً٘ وال يساٝ
ً
الىٓام الجاثغ وؤٖىاهه (( لؼد دائـا مً الحىىمة العطاكُة  ...الحُلة َىا ي ثىكع املىت  ،وبشا عاؾ املطء ؿؼحىىن حُاثه
بمثابة مياؿإة له .كطضت محاضبت م حتى املىت ! )) ( )  ،وما ؤن ؾمٗذ " ظىاها " طل ٪ختى حٗل٣ذ به خبا وبإ٩ٞاعٍ وشجاٖخه
وجدىلذ خياتها ب٩املها في جل ٪اللخٓت بالظاث ألجها وظضث ؤمامها م٣اجل ( بكمغ٦ت ) خ٣ي٣يا ! بٗض ؤن ٧ان خلما ٦بر مٗها مىظ
الهٛغ  ،لخبضؤ خملت مً اظل الخب الظر َى في الىا ٘٢خبا للخغيت  ،و٢ض جىط طل ٪الخب بؼواظها مً قاعباؾذ  ،لخلخد٤
بٗضَا بؼوظها والاهسغاٍ في نٟى ٝاإلا٣اجلحن في ظبا٦ ٫غصؾخان  ،لخجض ؤجها ليؿذ اإلاىايلت الىخيضة بيجهم (( لؼد املىاهلة

(ٔ) م.ن .ٕٚٓ :
(ٕ) ينظر  :صور ادلثقف .ٕ٘ :
(ٖ) مغامرة حب يف بالد شلزقة .ٕٚٓ :
(ٗ) ينظر  :متابعات يف الثقافة واألدب  ،عامر سللوف  ،منشورات إٙباد الكتاب اجلزائريْب  ،اجلزائر  ،طٔ ٕٕٓٓ ،م .ٜٔٔ :
(٘) مغامرة حب يف بالد شلزقة .ٜٖٔ :
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الىحُسة مً احل الحطٍة َ ..ىان ؤضبع وؼاء ػحري مً بُ ً ظوحة مؼاوٌ ضؿُع في " البـمطهة " ثللح ألن ثىىن كسوة لىا
حمُعا ، ) ()) .ووظىص َاالء اإلاىايالث ؤزاع في هٟـ ظىاها َىاظـ الىضم لخإزغَا في اللخا ١بهٟى ٝاإلاىايلحن مً اظل الخغيت
((  ..وان مً ألاحسض بي لى ؤهجي وهعد هـسخي في دسمة اللوُة عىسما هىد اكؼط ػىا ))( ) .وان وظىص " ظىاها " في الجبا ٫لم
ي ً٨باألمغ الهحن ٞلم حٗخض الخياة الىٖغة التي ال٢تها .ل ً٨الهض ٝالظر ظاء بها بلى َىا ٧ان ٖامال ؤؾاؾيا في مؿاٖضتها ٖلى
الخ٨ي ٠وجل ٪الخياة (( عىزت هـسخي على الحىُف مع الحُاة الجسًسة في مجزلىا .هىد حُ ا ؤؿىط في ماَى ؤضح وؤعمم :
الحطحُة مً ؤحل اللوُة الىطزًة .لم ًىً م ؤًً اػىً.) ()) .
بطن مً ؤظل الخغيت والخدغع مً الخٗؿ ٠الظر جماعؾه الؿلُت وماؾؿاتها ال٣مٗيت والخٗبىيت يض ؤبىاء اإلاجخم٘ ال٨غصر
ومً اظل ؤن جدهل ألاظيا ٫الالخ٣ت ٖلى خياة خغة ٦غيمت ٚحر مٛمؿت بااله٨ؿاع وال بال٣م٘ (( هحً ألاهطاز  ،هعض ألحُاٌ
الحلة  ،لؤلحىة الصًً هحملهم في ؤحـائىا  ،هحً اليؼاء  ،مً ؤحل حُاة حطة لهم  ،ػحر مؼمؼة باالهىؼاض وال باللمع ،
وهحً مؼحعسون للحطحُة بيل شخيء مً ؤحل الىكىٌ بلى حطٍخىا ))( ) .لم ج٨ٟغ " ظىاها " بهٗىبت الٗيل بل خاولذ الخ٨ي٠
م٘ الخياة الجضيضة ؛ الن َّم
ظل َمهما ؤن ي٩ىن ٚض ألاظيا ٫ال٣اصمت ٚحر م٨بل ب٣يىص الؿلُت التي جداوَ ٫مـ َىيتهم وؾلبهم
ؤَم خ ٤مً خ٣ى٢هم ؤن يٗيكىا ؤخغاعا ٛ٦حرَم مً ؤبىاء اإلاجخمٗاث ألازغي  ،ويبضو ؤن الغواجي ؤعاص بزباعها ٖبر شخهيت ظىاها
ومً ٧ان خىلها مً الصخهياث ألازغي ؤن للمشٟ٣حن صوع عياصر وَليعي وزىعر وظظعر في الشىعاث الخدغعيت واإلاٗاع ٥الٟ٨اخيت
وال٣خاليت والبُىليت في ؾليل الاؾخ٣ال ٫والخدغع مً ألاهٓمت الغظٗيت وال ق ٪ؤن جل ٪الصخهياث الىسبىيت بهما هي شخهياث
ًا
ؤهخلجيؿيت انُٟاَا الغواجي الٛغبي وَى يؿخ٣غرء الٗغا ١عواثيا.
وان ؤصعاط الغواجي الٛغبي لـ " ظىاها " في خ٣ل اإلاش ٠٣الخدغعر واإلاخمغص  ،بهما يىم ًٖ عئيت ه٣ضيت ظضيضة جدؿم بالىاٗ٢يت
الى٣ضيت ٖلى نٗيض اإلاى ٠٢مً اإلاغؤة الكغ٢يت ٖمىما والٗغا٢يت ٖلى وظه الخدضيض ٞمى ٠٢ظىاها الخًاعر الجغرء الظر
ججؿض ٖبر مكاع٦تها الٟاٖلت في الضٞإ ًٖ ً٢يتها ال٣ىميت ظىبا بلى ظىب م٘ الغظل .لم يضٖها ٞغيؿت الىٓغة اإلاخسلٟت التي ججض
ًا
في جدغعَا مٓهغا الهدُاٍ ٢يمت اإلاغؤة الاظخماٖيت ب٣ضع ما ؤْهغَا و٦إجها بخؿاؽ طاحي مً ٢بلها بًغوعة الخٗاون الٛغيؼر بٛيت
الجهىى بالىا ٘٢اإلاإؾاور الظر خل بهم ٞ ،ـ " ظىاها " ٧اهذ حكٗغ بىاظبها الىَجي اججاٍ مجخمٗها وؤجها ؾيان م٘ الغظل ليـ في
الخ٣ى ِ٣ٞ ١بل في الىاظباث ؤيًا لظل٧ ٪ان ٖلحها ؤن ج ٠٣وحؿاهضٍ ختى في ؾاخاث ال٣خا ٫ولٗل َى ما ؤْهغ امخٗايها مً
٢غاع ال٣اصة في ( اللكمغ٦ت ) مً ٖضم الؿماح للمغؤة مً الجزو ٫بلى ؾاخاث ال٣خا (( ٫اهععجد بؼب اللطاض الصي اثذصٍ كازثىا
 ،والصي ًلطخي بعسم الؼماح لليؼاء بالحىحه بلى ح ات اللحاٌَ .ل حُاجي ؤػلى مً حُاة ؿاضباػات ؟ اعحلس حُاثىا
مخؼاوٍحان في اللُمة ))( ).
ّو
بن ال٣يىص اإلاجخمٗيت التي عسخذ في ؾىؾيىلىظيا ٢اعة خاولذ " ظىاها " ؤن جخسلو مً جل ٪ال٣يىص في اَغوخاث ٨ٞغيت ،
ًا
وهي َاصٞت في طل ٪بلى َغح مبضؤ الخٛيحر وج٩ىيً بهمىطط ي٣خضي به مجخمٗيا ٩ٞ ،ان تهميل وؿ ٤اهٟ٨اء اإلاغؤة ٖلى ٖلى ال٣خا٫
(ٔ) م.ن .ٕٖٚ :
(ٕ) م.ن .ٖٖٚ :
(ٖ) مغامرة حب يف بالد شلزقة .ٖ٘ٔ :
(ٗ)م.ن.ٕ٘٘ :
(٘) حيب الضائع يف بغداد.ٖٚٚ :
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ًا
اإلاؿلر والخ٨ي ٠ظٛغاٞيا م٘ وا ٘٢ظضيض مدضصاث مغٞىيت صٗٞذ الصخهيت ألاهخلجيؿيت بلى الخمغص ٖلحها ووي٘ زيمت الؼواط
ًا
ًا
خال عاجخا لها  ،في ٧ل َظا بهما جداو ٫شخهيت ألاهخلجيؿيا الٗغا٢يت في الغوايت الٛغبيت ؤن حؿعى بلى جد٣ي ٤مخبيياتها ال٨ٟغيت في
الخغيت والىًا ٫وجد٣يَ ٤مىم الجماَحر.
وٖلى و ٤ٞما َّم
مغ هدبحن ؤن اإلاش ٠٣الخدغعر يخسظ ؤخض الُغي٣حن في جد٣ي ٤ؤَضاٞه الخدغعيت بط يخمشل ؤولهما ٖ :بر َغح
اإلاٟاَيم وألا٩ٞاع ووي٘ الخلى ٫الؿلميت ٦ما َى الخا ٫م٘ " ػاٞان ؤنالن " ؤخض الصخهياث اإلادىعيت في عوايت ( خ٩ايت مً
بٛضاص ) و" مدمض " اإلاترظم  ،وَى مً الصخهياث الشاهىيت في عوايت ( خب الًاج٘ في بٛضاص )  ، ،ؤو ؤن يلجإ اإلاش ٠٣بلى اؾخٗما٫
َغي ٤ال٣ىة واإلاىاظه اإلاباقغة ؾليال لخد٣ي ٤مكغوٖه الخدغعر ٦ما َى الخا ٫م٘ " ظىاها " اإلاىايلت في ( اللكمغ٦ت ) وهي
الصخهيت اإلادىعيت في عوايت ( مٛامغة خب في بالص ممؼ٢ت ) .و٦ظل ٪مً اإلاالخٔ ؤن شخهيت اإلاش ٠٣الخدغعر ٖلى ازخالٝ
ًا
جمشالتها في الغوايت جبضو مؼصوظت ألا٩ٞاع  ،طل ٪بن ٢ؿما مً اإلاشٟ٣حن ي٣ىم ٨ٞغَم الخدغعر ٖلى ؤؾاؽ الهىيت الٟغصيت ؤر جدغع
طاحي وبىؾاَت طاجيخه يدـ اإلاش ٠٣بظاجيت آلازغ  ،ؤر اهه بىؾاَت جدغع طاجه يىُل ٤بلى جدغع آلازغ ٦ما يخطر طل ٪في شخهيت
" ؤنالن " اإلاش ٠٣ألاعمجي و٦ظل ٪في "مدمض" الكيعي اإلاظَبٞ .هم ي٨ٟغون ؤوال في الخدغع مً الخسل ٠والٓلم والاؾدبضاص
وحؿلِ آلازغ اإلاخمشل بؿلُت الىٓام الخا٦م ؤو الٗاصاث والخ٣اليض ؤو حؿلِ ألاؾغة وفي اإلاغة الشاهيت ي٨ٟغون في الخدغع مً َىيت
آلازغ الٗغاقي طاجه ٞاإلاؿيخي ٖلى ؾليل اإلاشا٧ ٫ان ٖليت الخسلو مً ؾلُت الضولت الٗشماهيت التي بَاخت بهم ْلما وظىعا
و٦ظلٖ ٪ليه الخدغع مً ألازغ الٗغاقي اإلاؿلم  ،ؤر بن اإلاش ٠٣ال يؿخُي٘ الخسلو مً َىيخه الضيييت ٖلى الغٚم مً اهخماثه
ال٣ىميٖ.لى خحن يظَب ٌد
٢ؿم آزغ مً اإلاشٟ٣حن في جدغعَم ٖلى ؤؾاؽ الهىيت الجماٖيت ٞجىاها ال٨غصيت ٧اهذ حؿعى بلى جدغع
اإلاجخم٘ مً ْلم الخا٦م الٟغصر طا ٥تهض ٝمً وعاثه الخدغع الٗام ل٩ل ؤبىاء اإلاجخم٘ الٗغاقي الظر ٖاوى ما ٖاهاٍ مً ْلم
الىٓام الٟغصر ال٣اثم آهظا ، ٥و٦ظل ٪باليؿبت لل٨غصر ؤن ي٩ىن مشاال الٗغاقي ٖلى وظه الٗمىم  ،ألهه ومً اإلاخٗاعٖ ٝليه ؤن
م٩ى ٌدن مً ؤٚلبيت قيٗيت ٖغبيت وم٩ىن ٖغبي ؾجي بياٞت بلى وظىص ّو
الٗغاَّ ١م
م٩ىن ٦غصر ٦بحر بياٞت بلى وظىص ؤ٢لياث صيييت ؤزغي
مخٗضصة مجها اإلاؿيديت والحهىصيت والحزيضيت  ...الخ ٞ ،هظا الاهخماء ألايضيىلىجي َى ما وي٘ اإلاش ٠٣في جدغع مؼصوط ؤر ٖلى مؿخىي
الُاثٟت وٖلى مؿخىي ال٣ىميت.
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