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املؽش٘ت الّامت  :د .ظشوس والبي
املاظعت وسثِعت الخحشٍش :ؤٔ .ضالن َاشخي
َُئت الخحشٍش:
الخّشٍ:ٚ

ؤ.د .ؼشٍ ٚبمىسخى ِبذ الٝادس ،ظامّت ؤبي ب٢ش بلٝاًذ جلمعان،الجضاثش

مجلت ِلمُت دولُت مح٢مت جفذس ؼهشٍا ًِ
مش٠ض ظُل البحض الّلمي وحّجي بالذساظاث
ألادبُت وال٢ٙشٍت بةؼشاٗ َُئت جحشٍش ولجىت
ِلمُت زابخت مؽ٣لت مً ؤظاجزة وباحشحن مً ِذة
دو ٥وَُئت جحُ٢م جدؽ٣ل دوسٍا في ١ل ِذد.
اَخماماث املجلت و ؤبّذاَا:
ًىٙخح الخىاب ال٢ٙشي وألادبي ِلى ِذة
اِخباساث ،وٍخمىلْ لمً ظُا ٛظىظُىزٝافي
وسخياسخيً ،جّل مً جمشالجه جإخز مىلُّاث
مخباًىت٘ ،بحن الجمالي وال٢ٙشي معا٘ت جماط
…وبحن الىاٜعي والجمالي هٝاه الخٝاء ج٢ؽٙها
ً
املىا،…ٜٚوبًماها مىا بإن الحشٗ التزام
ومعاولُت ،وبإن ال٣لمت وعي واسجٝاء٘ ،ةن مجلت
ظُل الذساظاث ألادبُت وال٢ٙشٍت املجلت
ألا١ادًمُت الذولُت املح٢مت والتي جخخق بيؽش
البحىر ألادبُت واملٝاسباث الىٝذًت وال٢ٙشٍت
حععى ألن جٝذم ظذًذا بلى العاحت ال٢ٙشٍت
الّشبُت.

د.مفىٙى الٕشافي ،ظامّت ِبذ املال ٤العّذي  /املٕشب
د .ؤحمذ سؼشاػ ظامّت وشابلغ ،لُبُا
د.خالذ ١اٌم حمُذي وصٍش الحمُذاوي ،ظامّت الىج ٚألاؼشٗ  /الّشاٛ

امليع ٞالّام :ؤ .ظما ٥بلب٣اي
سثِغ اللجىت الّلمُت :ؤ.د .الىاَش سواًيُت ،ظامّت باجي مخخاس /الجضاثش
اللجىت الّلمُت :
ؤ.دِ .بذ الحمُذ ِبذ الىاحذ،ظامّت ـٙاٜغ،جىوغ
ؤ.د .لُاء ٔجي لٙخت الّبىدي ،ري ٜاس،الّشاٛ
ؤ.د.مىخفش الٕمىٙشي ظامّت املىـل الّشاٛ
ؤ.د .بحغان ٌّٝىب حعً الذً ،٤ظامّت الىجاح الىوىُت٘،لعىحن
ؤ .د .ظلُمت لى١ام ،ظامّت محمذ الؽشٍ ٚمعاِذًت،الجضاثش
د.محمذ ظشحان ٠ما ،٥ظامّت املىفىسة،مفش
د .دًً الّشبي ،ظامّت الذ٠خىس مىالي الىاَش ظُّذة  -الجضاثش
د٠.شٍم املعّىدي ظامّت الٝادظُت الّشاٛ

د.ملُ٢ت هاعيم ،ظامّت الٝشوٍحن -املٕشب

ؤِماء لجىت الخحُ٢م الاظدؽاسٍت لهزا الّذد:
ؤ.د.محمذ ظىادحبِب البذساوي ـ ظامّت املىـل ـ الّشاٛ
ؤ.د٘.اًض ال٢ىمي ـ ظامّت الخلُل ـ ٘لعىحن

ألاَذاٗ:
ـ وؽش املّش٘ت ألاـُلت ،وحّضٍض الحىاس الّلمي
الّٝالوي مً خال ٥وؽش الشؤي والشؤي املخال.ٚ

د .مفىٙى ؼمُّت ـ ظامّت ٘اط ـ املٕشب
د.ؤحمذ ٜشَؾ ـ ظامّت ؤبى ب٢ش بلٝاًذ ـ الجضاثش
د .ادسَغ ظشاداث ـ مش٠ض العىابل للذساظاث والترار الؽّبي-الخلُل٘-لعىحن

ـ جلبُت حاظاث الباحشحن وولبت الّلم ظىاء مً
ناحُت الا٠خٙاء املّشفي في مىالُْ محذدة
د .لحعً ِضوص ـ ظامّت الؽهُذ حمت لخمش الىادي ـ الجضاثش
جخماشخى وَذٗ املجلت ؤم مً هاحُت اليؽش
د .مفىٙى ِىُت ظمّت ـ ١لُت التربُت ألاظاظُت  ،الهُئت الّامت للخّلُم الخىبُٝي  ،ال٢ىٍذ.
وحشجُْ البحىر الشـِىت واملبخ٢شة.
د.خلُل ؼ٢شي َُاط ـ ظامّت الحمذاهُت ـ الّشاٛ
ـ خل ٞوعي ٜشاجي حذودٍ الخمُحز بحن ال٣لمت
د.ؤظماء ٔشٍب ـ ظامّت املّش٘ت ( )La sapienzaسوما
ألاـُلت وال٣لمت املبخزلت التي ال جٝذم ظذًذا في
د.محمذ جحشَصخي ـ ظامّت محمذ واَشي بؽاس  ،الجضاثش
ٌل اظدعها ٥اليؽش مْ املخاحاث الال٢ترو هُت.
ؤ.حعً املٕشبي ـ مذًش جحشٍش مجلت سئي الشٝاُ٘ت  /لُبُا
د .هبُل حمذي الؽاَذ ـ الجامّت الّشبُت املٙخىحت لؽما ٥ؤمشٍ٣ا.

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

4

مجلت ظُل الذساظاث ألادبُت وال٢ٙشٍت  -الّام الشاوي  -الّذد  13هى٘مبر 2015

ؼشوه اليؽش
مجلت ظُل الذساظاث ألادبُت وال٢ٙشٍت مجلت ِلمُت دولُت مح٢مت جخخق بيؽش البحىر ألادبُت واملٝاسباث
ً
دوسٍا ًِ مش٠ض ظُل البحض الّلمي ،بةؼشاٗ َُئت جحشٍش مؽ٣لت مً ؤظاجزة وباحشحن
الىٝذًت وال٢ٙشٍت ،جفذس
وَُئت ِلمُت جخإل ٚمً هخبت مً الباحشحن وَُئت جحُ٢م جدؽ٣ل دوسٍا في ١ل ِذد.جٝبل املجلت ألابحار واملٝاالث التي
جلتزم املىلىُِت واملى جُت ،وجخىا٘ش ٘ ا ألاـالت الّلمُت والذٜت والجذًت وجحترم ٜىاِذ اليؽش الخالُت:
• ؤن ً٢ىن البحض املٝذم لمً املىلىِاث التي حّجى املجلت بيؽشَا.
• ؤال ً٢ىن البحض ٜذ وؽش ؤو ٜذم لليؽش ألي مجلت ،ؤو ماجمش في الىٜذ هٙعه ،وٍخحمل الباحض ١امل املعاولُت
في حا ٥ا٠دؽاٗ بإن معاَمخه ميؽىسة ؤو مّشولت لليؽش.
• ؤن جحخىي الفٙحت ألاولى مً البحض ِلى:
 ِىىان البحض. اظم الباحض ودسظخه الّلمُت ،والجامّت التي ًيخمي بل ا. البرًذ ل٢ترووي للباحض. ملخق للذساظت في حذود ١ 150لمت وب جم خي .12 ال٣لماث املٙخاحُت بّذ امللخق.• ؤن ج٢ىن البحىر املٝذمت بةحذي اللٕاث الخالُت :الّشبُت ،الٙشوعُت و هجلحزًت.
• ؤن ال ًضٍذ ِذد ـٙحاث البحض ِلى (  )20ـٙحت بما في رل ٤ألاؼ٣ا ٥والشظىماث واملشاظْ والجذاو ٥واملالح.ٞ
• ؤن ً٢ىن البحض ً
خالُا مً ألاخىاء اللٕىٍت والىحىٍت و مالثُت.
• ؤن ًلتزم الباحض بالخىىه وؤ جامها ِلى الىحى حي:
 اللٕت الّشبُت :هىُ الخي (  )Traditional Arabicو جم الخي (  )16في املتن ،وفي الهامؾ هٙغ الخي مْ جم(.)12
 اللٕت ألاظىبُت :هىُ الخي (  )Times New Romanو جم الخي (  )14في املتن ،وفي الهامؾ هٙغ الخي مْ جم(.)10
 ج٢خب الّىاوًٍ الشثِعُت والٙشُِت ب جم  18هٝىت مْ ج خُم الخي.• ؤن ج٢خب الحىاشخي بؽ٣ل هٍامي حعب ؼشوه بشهام  Microsoft Wordفي اًت ١ل ـٙحت.
• ؤن ًش٘ ٞـاحب البحض حّشٍٙا مخخفشا بىٙعه ووؽاوه الّلمي والشٝافي.
• ِىذ بسظا ٥الباحض ملؽاس٠خه ِبر البرًذ الال٢ترووي ،ظِعخٝبل مباؼشة سظالت بؼّاس بزل.٤
• جخمْ ١ل ألابحار املٝذمت للمجلت للٝشاءة والخحُ٢م مً ٜبل لجىت مخخفت وٍلٝى البحض الٝبى ٥ال اجي بّذ
ؤن ًجشي الباحض الخّذًالث التي ًىل ا املح٢مىن.
• ال جلتزم املجلت بيؽش ١ل ما ًشظل بل ا و ي ٔحر ملضمت بخٝذًم مبرساث.
ً
• جشظل املعاَماث بفُٕت ال٢تروهُت حفشا ِلى ِىىان املجلت:

literary@jilrc-magazines.com
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الٙهشط
الفٙحت

 ؤلاٞخخاخيت

7

ً
همىطظا ،ؤ.ص ؤخمض يدحى ٖلي مدمض ،ؤؾخاط ألاصب
 نىاٖت ال٣هيضة ونياٚت الىا :٘٢ؤمل صه٣ل
والى٣ض اإلاؿاٖض٧ ،ليت ألالؿً ،ظامٗت ٖحن قمـ ،مهغ

9

 اإلاى ٠٢ؤلاي٩ىهى٦الؾتي ،(Iconoclaste)/الخ٣ىيٌ والاهتها ٥في عوايت (لها ؾغ الىدلت) ألمحن الؼاوو
صٖ.بض هللا قُاح ـ ظامٗت البليضة/2الجؼاثغ.

31

ْ ىاَغ لٛىيت في الى ٠٢والابخضاء  ،صعاؾت هدىيت نىجيت صالليت ،ص .مدمىص الخغيباث ـ ظامٗت
ال٣ضؽ اإلاٟخىخت ـ ٞغٕ صوعا.
 اإلاكغوٕ ال٨ٟغو الجهًىو وزُاب الختاوػ ٢غاءة في ؤٖماّ ٫
مدمض ٖابض الجابغو -الباخ ـ ـ ـ ـ ـ ــض :

49

بلٗ ـ ـ ــباؽ ٖبض الىَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب  ،ظامٗت :مدمض زيً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ بؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٨غة ـ الجؼاثغ .
 الخإعيش ألاصبي بحن مؿعى ّ
الخد٣يب ووا ٘٢الخىزي " :٤ألاصب الخىوسخي في ال٣غن الغاب٘ ٖكغ" ؤهمىطظا،
ّ
صٖ.بض ال٣اصع ٖليمي (ؤؾخاط مؿاٖض – ظامٗت ٢غَاط – اإلاٗهض الٗالي للٛاث بخىوـ).
 شسهيت اإلاغؤة (البُلت) و ٗٞل اإلا٣اومت في عوايت "ألاؾىص يلي ٤ب "٪ألخالم مؿخٛاهمي – ؤّ .
ظىان
ِك
ٞاَمت الؼَغاء – ظامٗت ؤبى ب٨غ بل٣ايض – جلمؿان

77

89

109

 الؼوا ٫و٢ل ٤ؤلاوؿان عخلت و٦ك٢ :٠غاءة في صيىان الؼوا ٫لؿامي مهضو ،صٖ .لي ٖبض عمًان،
ظامٗت البهغة ٧ليت التربيت للٗلىم ؤلاوؿاهيت ٢ /ؿم اللٛت الٗغبيت الٗغا.١

117

 ال٣هيضة الٗغبيت والى٣ض الاظخماعي اإلاٗانغ هدى ٖال٢ت جإويليت مسخلٟت ،ؤ .خياة ٢غيغة ،اإلاضعؾت
الٗليا لؤلؾاجظة الجؼاثغ

147

 صاللت الخ٣ي٣ت واإلاتاػ في جيؿحر الخٟؿحر للكيش مدمض بً يىؾ ٠اَٟيل ،ؤ.مدمض ٖايل ،ؤ.ؤؾماء
هىوي ،ظامٗت ابً زلضون -جياعث /الجؼاثغ

155
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الاٞخخاخيت
بعم هللا الشحمً الشحُم
هُال٘ في َظا الٗضص الجضيض مً متلت ظيل الضعاؾاث ألاصبيت وال٨ٟغيت ٢غاءجحن في
الؿغص الجؼاثغو ،بخضاَما خاولذ اؾدىُا ١عوايت "لها ؾغ الىدلت" ألمحن الؼاوو
وألازغي ٦كٟذ ًٖ ٗٞل اإلا٣اومت مً زال ٫شسهيت اإلاغؤة البُلت في عوايت "ألاؾىص
يلي ٤ب "٪ألخالم مؿخٛاهمي .و٢ض ٧ان للضعاؾاث الكٗغيت الىهيب ألاوٞغ مً زال٫
مىايي٘ مخىىٖت جىاولذ بخضاَا ههىم ؤمل صه٣ل وألازغي صيىان ؾامي مهضو ،لخىٟغص
زالشتها بالخضيض ًٖ ال٣هيضة الٗغبيت في ٖال٢تها بالى٣ض الاظخماعي اإلاٗانغ.
َظا وهتض صعاؾاث ؤزغي جىىٖذ بحن الخى٣يب في مكغوٕ الجابغو ال٨ٟغو ،و البدض
في ألاصب الخىوسخي ال٣ضيم و اؾخ٨كا ٝالٓىاَغ اللٛىيت في الى ٠٢والابخضاء.
هخمجى ؤن يؿخىفي َظا الخىىٕ اإلاىيىٖاحي قغوٍ ألاطوا ١اإلاٗغٞيت ٖلى ازخالٞها ،وؤن
يد ٤٣الٗضص مُمذ الباخشحن في الخهىٖ ٫لى مٗغٞت هىٖيت وبياٞاث ظضيضة .وبط ه٣ى٫
طلٞ ٪ةن بصاعة اإلاغ٦ؼ جىظه بلى الباخشحن الظيً ؤؾهمىا في َظا الٗضص وبلى الؿاصة
ألاؾاجظة اإلاد٨محن وؤؾغة الخدغيغ واللجىت الٗلميت ٖلى ٧ل اإلاتهىصاث الىىٖيت التي
لىالَا بٗض ًٞل هللا إلاا وانلذ اإلاتلت ُٖاءَا.

سثِعت الخحشٍش :ؤٔ .ضالن َاؼمي
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جخلي ؤظشة جحشٍش املجلت مغئولُت ا ًِ ؤي اهت ا ٟلحٝى ٛامللُ٢ت ال٢ٙشٍت
ال حّبر ساء الىاسدة في َزا الّذد بالمشوسة ًِ سؤي بداسة املش٠ض
ظمُْ الحٝى ٛمحٙىٌت لمس٠ض ظُل البحض الّلمي © 2015
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ً
همىرظا
ـىاِت الٝفُذة وـُأت الىا :ْٜؤمل دهٝل
ؤ.د ؤحمذ ًححى ِلي محمذ ،ؤظخار ألادب والىٝذ املعاِذ١ ،لُت ألالعً ،ظامّت ِحن ؼمغ ،مفش
مٝذمت :ألادب دِىة والٝاست مذِى
ؤلاوؿان ٧اثً اظخماعي بُبٗه ظملت ؤزحرة َاإلاا جغصصث في آلاٞا ١بىنٟها مً اإلاؿلماث ،والاظخمإ َاَىا ٧لمت جإزظ ٥بلى
الجماٖت التي حك٩ل بىاء مغ٦با مجي ومى ،٪ولهظٍ الجماٖت امخضاصاث جبضؤ بالجماٖت اإلادليت (ؤبىاء الىًَ الىاخض ٦مهغ ٖلى
ؾبيل اإلاشا ،)٫زم ج٨بر لخهحر ظماٖت ب٢ليميت (الجماٖت الٗغبيت ٖلى ؾبيل اإلاشا ،)٫زم جدؿ٘ لىتض ؤهٟؿىا ؤمام الجماٖت
ؤلاوؿاهيت التي جمشل الجيـ البكغو ٧له ،ؤبىاء آصم َظٍ الىٟـ الىاخضة التي مجها زغظىا ظميٗا ٖلى ازخال ٝؤلؿىت ؤبىائها
وؤلىاجهم وٖ٣اثضَم.
ً
بطا ٞةن َظا التر٦يب اللٛىو الٗب٣غو (اظخماعي) يٗض بمشابت ٢اهىن يدخم ٖلى َظا الج ػء (ؤلاوؿان/الٟغص) الالخدام/الخىانل
م٘ َظا ال٩ل (الجماٖت) ٖلى احؿاٖه..وال ق ٪في ؤن َظا البٗض ؤلاوؿاوي للخىانل ال يإحي مىُٗ٣ا ًٖ َظٍ ال٩لمت الؿاخغة وما
َ
مٗان بجها ٧لمت (ٖالم) التي حكمل مً بحن ما حكمل ألاعى التي هديا ٞى٢ها والؿماء التي جٓلىا والبذ ع والبكغ
حك٘ به مً ٍن
ً
والجماص والخيىان وؤيًا ؤلاوؿان؛ بجها ٧لمت خاقضة بطا ومً زم ٞةه ٪ؤحها ؤلاوؿان اإلاىنى ٝبـ(اظخماعي) ٖلى مىٖض م٘ َظا
ألامغ ؤلالهي "اٜشؤ" الظو بدىٟيظ ٥له جخىانل وجلخدم ٞخخٗلم لخاصو وْيٟخ ٪في بٖماع ال٩ىن؛ لظا ال عجب ؤن هتض َظٍ ال٩لمت
َ
(ٖالم) جترصص في آٞا٢ىا صاثما؛ ومً زم ٞةن ٧ل واخض ٞيىا يؿحر في صهياٍ خامال بُا٢ت صٖىة هي في ظىَغَا ٢اهىن/ؤمغ حٗ٨ؿه َظٍ
ال٩لمت "اٜشؤ" مؿخسضما ؤصواجه (الٗ٣ل/ال٣لب/الجىاعح) ليشبذ بٟاٖليخه و٢ضعجه ٖلى الخإزحر بالبىاء والخٛيحر صاثما بلى ألاًٞل ؤهه
حالش/مىظىد؛ لزا هجذ َزٍ ال٣لمت (حماسة) اوّ٣اظا لىا ْٜبوعاوي داثم ومخىاـل ٘٣ل ما حؽُذٍ ًذ وعان بىاء ِلى ما
ًخمخن ِىه ِٝله مً ٘٢شة وٜلبه مً ؼّىس ٌّذ بمشابت لبىاث في َزا البىاء الزي ال ًمشل ح٢شا ِلى ظماِت بؽشٍت بُّ ا.
َىا يإحي الضوع ِلى الٝلم لي٩ىن قاَضا مؿُغا ٖمل َظا ؤلاوؿان وفي ٦خابخه هخى ٠٢ؤمام زُحن باعػيً:
 زِ الخاعيش الظو الظو يدغم ٖلى ه٣ل ما يدهل ٦ما َى. الشاوي :زِ ال ًٟالظو يمىذ السياٞ ٫غنت وهدً وٗبر ًٖ هخاثج َظٍ اإلاٗاصلت الخٟاٖليت التي جتمٗىا بالٗالم مً خىلىاوفي َظا السِ الشاوي جٓهغ ؤمام الٗيىن :اللىخت اإلاغؾىمت ،والخمشا ٫اإلاىدىث ،وألاصب بإهىاٖه :الكٗغ ،والىثر وٞيه (ال٣هت،
اإلاؿغخيت ،الغوايت ،اإلا٣ا ،٫وفي ال٣ضيم السُبت والغؾالت والىنيت ،اإلاشل ،الخ٨مت).
ً
برا ٘ةن الٝلم وما ٌعىشٍ ٌّذ مشآة ِا٠عت لهزٍ الذِىة /ألامش /الٝاهىن "اٜشؤ" ولٝذ ؤدس٠ذ الشوح الؽاِشة العا٠ىت
هٙغ الّشبي مىز الٝذم رل ٤بح٢مت املجشب ِىذما ٜشهذ بحن مّجى ١لمت (ؤدب) والذِىة بلى الخىاـل والاظخماُ؛ بىـٙها
٘ماثل ؤو لىٝل خفاثق حؽ٣ل ٜىام الزاث البؽشٍت ِمىا؛ ٘ها َى را الؽاِش الجاَلي وش٘ت بً الّبذ ًٝى:٥
ْش
ْش
هحً في املؽخاة هذِى الجٙلى ...ال جشي دب ُ٘ىـا ًيخـٝـش
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بن الًمحر (هدً) َاَىا يكحر بلى الجماٖت التي حٗض ٖالمت ؤمان٢/ىة ٞحها يغي الٟغص مالمذ جمحزٍ ،مً صوجها عبما جىُمـ
بٌٗ مٗاإلاه ؤو لى قئىا ٢لىاَ :ىيخه؛ بن الجماٖت التي يخدضر نىث الكاٖغ َغٞت باؾمها هي (ال٣بيلت)؛ مً مىا بال ٢بيلت/
ٖاثلت ( آلاباء ،ألاظضاص ،ألاٖمام ،ألازىا )..٫زمشل ظظوعا وؾيا٢ا لهظا الٟغٕ الظو َى ؤها ..بن ألاوعا ١التي ؤؾحر ؤخملها (بُا٢تي
الصسهيت ،الكهاصاث التي جشبذ ماَالحي) حكهض ٖلى َظا الًمحر (هدً) الظو ؤؾ٨ىه ويؿ٨ىجي وْهغ ؾاَٗا في ؾماء الكٗغ
ً
ً
لضي َغٞتٞ ،إها في قهاصة اإلايالص ،واإلاضعؾت ،و٧اعهيه اإلاترو ٞالنٞ/الهت بً ٞالن بً ٞالن..بجها الٗاثلت بطا بجها الجماٖت بطا..
وٗىص بلى َظا الهىث الظو يترصص نضاٍ مىظ الجاَليت الظو ي٣ى:٫
ُت
هحً في املؽخاة ،ؤو في قخاء قضيض البروصة..جغي ماطا جٟٗل في طل ٪الى٢ذ الهٗب؟ َغٞت ي٣ى :٫هذِى الجٙلى ،ؤو هضٖى
بلى َٗامىا وقغابىا صٖىة ٖامت حكمل بمٓلتها ٧ل ٣ٞحر ومؿ٨حن وابً ؾبيل ومدخاط(.. .)1واهٓغ ؤحها الؿام٘ ل٣ىلي لتري خالي :ال
جشي دب ُ٘ىا ًيخٝش؛ بن آلاصب َاَىا بمٗجى الضاعي بلى الُٗام والكغاب ،وبطا طَبىا بلى اإلاعجم الٗغبي وظضها مً بحن ظحران
َظٍ ال٩لمت ٧لمت (مإدبت) التي جُلٖ ٤لى الُٗام والكغاب يلخ٣ي خىله ظم٘ مً الىاؽ (.)2
بن َظا آلاصب ،ؤو الضاعي شسو يدٓى ب٣ضع مً اإلاشاليت ٢ض جض ٘ٞالغاجي له الٗاع ٝبٟٗله بلى الا٢خضاء به ًٞال ًٖ خبه،
ُت ُت
مً مىا ال يدب ال٨غم وال٨غماء؟ بن اليض الٗليا ٖىض هللا هي اليض التي جبظ ٫الُٗاء ب٩ل ؤق٩اله :ما /٫و٢ذٖ /لم /زل٥ ٤عيم يغاٍ
الىاؽ ٞيخإزغون ٞيدبٗىنَ..ظٍ اليض عٞيٗت اإلا٣ام زحر مً اليض الؿٟلى التي حٗىصث ٖ ِ٣ٞلى ألازظ عبما ٧اهذ مإػومت في البضايت
ختى ؤيخى الخا ٫بمغوع الى٢ذ ؾلى٧ا ومىهج خياة..بن َظا آلاصب /الضاعي ٦ما زُه بخؿاؽ الكاٖغ َغٞت ال ًيخٝش ،ؤو ال
يسخاع( )3مً يضٖىٍ ومن يتر٦ه ،بل بن ٦غمه ٖام قامل ال يٖ ِ٣ٞ ٠٣ىض ؤبىاء ال٣بيلت ،بل يٟىذ هىاٞظٍ ليهاٞذ آلازغ مً
ؤبىاء ال٣باثل ألازغي.
بن وش٘ت الؽاِش في َزا البِذ ًمّىا ؤمام معجم ِشبي وعا٘ش ُ٘ه بلى الجزوس الذاللُت لهزٍ ال٣لمت الؽاجّت بُيىا ،ؤال
ً
و ي ١لمت (ؤدب) التي حّذ بمشابت ؤم لّذد مً ألابىاء ،مً بُ م (الؽّش)  ..بن ظىَش َزٍ ال٣لمت برا ًإخزها بلى الذِىة/
الخىاـل /ـىث ًىادي مارها في الىاط َى ـىث َزا ألادًب /املبذُ الزي مّىا ًشجذي زُاب الؽاِش ،وفي مٝابله ُ٠ان آخش
ٌعخمْ وهشظى مىه ؤن ًلبي هذاء الذاعي بهه املعخمْ /الٝاست ،بهه ؤها وؤنث .
بن َغٞت في َظا البيذ ي٣ضم لىا مشاال وهمىطظا عا٢يا لهظٍ الظاث اإلاىٟخدت بؿالم اإلاهاٞدت للٗالم مً خىلها جغي في ألاػمت
ُت
ٓه ًغا ؤهبل ما ٞيه مً زها٫؛ ٞاإلاكخاة َاَىا حٗ٨ـ ؤػمت ،وبال قٞ ٪ةن ل٩ل
ٞغنت مىاجيت للخىانل ل٩ي ي٣ضم ٧ل واخض ٞيىا م ِك
ؤػمت مً يخًغع مجها َ..ىا يدباصع ؾاا :٫ما الظو يم ً٨ؤن ج٣ضمه لٛحر ٥و٢ذ الكضة؟ َل ؾى٨دكٖ ٠ىض اإلادىت طا ٥اإلاال٥
الظو يؿ٨ىىا؟ ؤم ال؟َ..ل ؾيخدلى بهظٍ الًٟيلت التي زُها الٗغبي بهىجه ٖىضما ٢ا " :٫ال جغي آلاصب ٞيىا ييخ٣غ" بن مىا٠٢
ُت
زان.
الخياة بهٟت ٖامت حٗض بمشابت مهابيذ مًيئت٧/اقٟت جتلي ؤلاوـان ؤمام هٟؿه مً ظاهب ،وؤمام ٚحرٍ مً ظاهب ٍن
الحَ معي َىا اظخخذام الؽاِش للممحر الٍاَش املىٙفل "هحً" ،زم ج٢شاسٍ لهزا الممحر املّبر ًِ الجماِت مخفال
بالّٙل املماسُ في "هذِى" ،زم بحشٗ الجش في "ُ٘ىا" في بؼاسة بلُٕت بلى الجماِت والخحامها بامل٣ان الزي ٌؽهذ صياساث
 ابن منظور ،لسان العرب ،مادة َج َف َل ،اظتوسوعة الشعرية اإللكرتونية ،إصدار  2003م ،اجملمع الثقايف العريب ،اإلمارات العربية اظتتحدة..ب
 - 2ابن منظور ،لسان العرب ،مادة أ ََد َ
 - 3ابن منظور ،لسان العرب ،مادة نَ َقَر
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املذِىًٍ بل ا ،باإللا٘ت بلى الخحامها باللحٍت/الضمً وما ًحفل ُ٘ه مً ؤحذار حعخح ٞالىٜىٗ للىٍش /الخإمل واجخار ما
ًجب ؤن ً٢ىن مالثما ِىذ الؽذة "في املؽخاة"؛ ٘ىخاط َزا الاجفا ٥بالضمان وبامل٣ان ًبذو في َزا الحا ٥الشاقي الجمُل الزي
ًخجذد وَعخمش ،وِبر ِىه بهرٍ الجملت الّٙلُت راث الّٙل املماسُ الذاِ ٥لى الحا ٥والاظخٝبا" ٥هذِى الجٙلى".
بن ظماٖت َغٞت بً الٗبض ٖ٣ضث الٗؼم ٖلى السغوط مً م٩اجها الًي ٤لخهاٞذ الٗمىم؛ لخىٓغ بلى الٗالم مً خىلها مٓهغة
ؤمامه ؤًٞل ما ٞحها مً زها ٫جختم٘ ٧لها في َظٍ ال٩لمت الؿاخغة (ال٨غم)ٌ ،طا الٗالم اإلادؿ٘ هغاٍ في َظٍ ال٩لمت
الترازيت/ال٣ضيمت "الجٙلى".
بن الىعي الّشبي الٝذًم ً٢شط ل٢ٙشة الجماِت التي ج٢دعب جماظ٢ها مً خال ٥ظعي ؤ٘شادَا ،والىوً والحماسة في
ظىَشَما ما َما بال ظماِت جما٘شث ِىاـشَا وحّاوهذ لخٝذم (٘مُلت ال٢شم) مّماسا مادًا ومّىىٍا في الّلم وال ًٙوظاثش
ؤؼ٣ا ٥املّش٘ت دون ٜفىس في الشئٍت ًجّل مً ِىائ ا ح٢شا ِلى ٘ئت دون ؤخشي ،بهه الّىاء الزي ًفب في اًت املىاٗ
في َزا البى ٤الجامْ الزي مىه جيخ١ ْٙل ؤ٘شاد املىٍىمت البؽشٍت بال اخخُاس ؤو جمُحز ،ؤو ٠ما ٜا ٥الّشبي الٝذًم ٘ى ٛمىُت
َزٍ اللٍٙت العاحشة "آدب"" :الجشي دب ُ٘ىا ًيخٝش".
ً
برا هخلق مً رل١ ٤له بلى ؤن لٍٙت ألادب التي م ا الؽّش بالىبْ ٜذ خشظذ مً َزا الجزس الزي ُ٘ه (ؤدب) بمّجى
داُ لجراَا جىىل ٞمً لُ ٞاملعجم بلى سحابت املّجى لخلخٝي بما َى زٝافي وبوعاوي ِام.
دِا وآدب بمّجى ٍع
ؤمل دهٝل في مشمي الٝشاءة
بن الّٙل (ؤبذُ) يإزظها بلى َظٍ الٗمليت التي ٢ام بها ناخبها ،ؤو ٖمليت بهخاط اٖخمضث ٖلى مٟغصاث اللٛت وجغا٦يبها
وبم٩اهاتها في ؾبيل ج٣ضيم (مىخج) يغضخي ناخب َظٍ الٗمليت ويلبي َمىخاجه الٗ٣ليت والىظضاهيت التي صٗٞخه صٗٞا بلى مماعؾت
َظا الٟٗل..بهىا وؿمي ٌطا اإلاىخج الكٗغو الظو يتراءي ؤمام الٗيىن بهياٚت ق٩ليت وٗغٞه مً زاللها باؾم (الخجشبت الؽّشٍت)
بجها ال٣هيضة في ق٩لها ألازحر الظو اؾخ٣غ ٖليه ناخبها..لَ ً٨ظا الك٩ل ما َى بال هديتت إلاغخلت ؾاب٣ت ٖليهَ ،ظٍ اإلاغخلت
ي٨كٖ ٠جها ما يم ً٨ؤن وؿميه مٗاصلت جٟاٖليت ظمٗذ َظا اإلابضٕ بالٗالم مً خىله وما يدهل ٞيه مما يازغ في وعي ألاصيب
ويترجب ٖليه مى ٠٢يخسظٍ ويدخاط بلى ؤن يبدض له ًٖ ؾبيل يسغط مً زالله لدؿخ٣بله طواث بوؿاهيت ؤزغيٞ ،خ٩ىن اللٛت
بةم٩اهاتها الهىجيت والهغٞيت والىدىيت واإلاعجميت بمشابت الىؾيلت التي يلجإ بلحها مً ؤظل َظا الٛغى..بهىا هُلٖ ٤لى َظا
الخٟاٖل م٘ الٗالم وما يترجب ٖليه مؿمى (الخجشبت الؽّىسٍت) ؤو َظا اإلاى ٠٢الظو جٟغػٍ مٗايكت طاث ألاصيب لٗاإلاها وما
يىتم ٖىه مً ٨ٞغ وقٗىع يإزظ م٩اهه في صازلها.
الٙاِل :بما ؤهىا في مىهجىا ؾجر٦ؼ ٖلى ههىم الكٗغ الٗغبي ٞةن الٟاٖل الظو ؾيذنضي له باإلاٗغٞت/ال٣غاءة َى الكاٖغ
اإلاهغو ؤمل صه٣ل ،مً ؤمل دهٝل؟
(بىاٜت شخفُت)
 الاظم :مدمض ؤمل ٞهيم ؤبى ال٣ؿام مداعب صه٣ل ،اؾم الكهغة (ؤمل صه٣ل)1940م.
 ظىت املُالد: -م٣ان املُالد٢ :غيت ال٣لٗت بمدآٞت ٢ىا بهٗيض مهغ
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1940م،
ٖالم باألػَغ ،خهل ٖلى بظاػة الٗاإلايت (ؤو الليؿاوـ) في ٖام
 ؤظشجه :ولض ووكإ في ؤؾغة هىبيت٧ ،ان والضٍ اٞإَل ٤اؾم ؤمل ٖلى مىلىصٍ ألاو ٫جيمىا بالىتاح الظو ؤصع٦ه في طل ٪الٗام ٧ ،ان والضٍ ي٨خب الكٗغ الٗمىصو (ال٣هيضة التي
حٗخمض ٖلى هٓام الكُغيً م٘ وخضة الىػن وال٣اٞيت) يمخل ٪م٨خبت ضسمت جًم ٦خب ال٣ٟه والكغيٗت والخٟؿحر وطزاثغ الترار
التي ٧اهذ اإلاهضع ألاو ٫لش٣اٞت الكاٖغ٣ٞ ،ض والضٍ وَى في ؾً الٗاقغة ٞإنبذ مؿئىال ًٖ ؤمه وق٣ي٣خيه.
 سحلخه في الحُاة وفي ألادب :الخد ٤ب٩ليت آلاصاب في ال٣اَغة ل٨ىه اه ًٖ ُ٘٣مخابٗت الضعاؾت مىظ الٗام ألاو ٫ليٗمل فيوْاث ٠مسخلٟت ٧ان وجغ ٥الىاخضة مجها ليلخد ٤بٛحرَا والؿبب َى اههغاٞه بلى ٦خابت الكٗغ الظو ٧ان قٛله الغثيـ.
 جىظهه ال٢ٙشيٖ :غ ًٖ ٝؤمل صه٣ل خبه ل٨ٟغة ال٣ىميت الٗغبيت التي حٗجي وخضة الكٗىب الٗغبيت في ج٨خل واخضيتمٗها ويٗبر ًٖ زهىنيتها الخًاعيت التي جتم٘ ٧ل قٗىبها..و٢ض اجسظ مً الىا ٘٢اإلاديِ ومك٨الجه ماصة يهى٘ مجها
٢هاثضٍ الكٗغيت ،بهىا وؿخُي٘ ؤن ههىٟه /هًٗه جدذ َظٍ الياُٞت الكهحرة (ألادباء الىاُّٜىن) لظا ٦خب قٗغا يٗبر ًٖ
اجتاٍ الغ /ٌٞؤلاصاهت /السهىمت م٘ ٦شحر مما ي ٘٣في ٖاإلاه ،مىْٟا في طل ٪بالُب٘ السيا/٫الغمؼ الظو يمحز ألاصب ٖمىما(. )1
 املذسظت الؽّشٍت التي ًيخمي بل ا :يٗض ؤمل صه٣ل واخضا مً ؤبىاء مضعؾت الكٗغ الجضيض/الخغ/الخٟٗيلت٧ ،لها ؤؾماءحٗبر ًٖ ال٣هيضة الٗغبيت في زىب مٛايغ لشىبها الخ٣ليضو (ال٣هيضة الٗمىصيت) وطل ٪بٗض ؤن جسلهذ مً ق٩لها ال٣ضيم الظو
اٖخضهاٍ وؤلٟىاٍ مىظ الٗهغ الجاَليٞ ،خسلهذ مً البدغ الكٗغو الىاخض (مىؾي٣ى ال٣هيضة) الظو ي٣ىم ٖلى ٖضص مٗحن
زابذ مً الخٟٗيالث (اإلا ُ٘٣اإلاىؾي٣ي يُلٖ ٤ليه جٟٗيلت) ،وجسلهذ مً وخضة ال٣اٞيت (ٖىضما جيخهي ال٣هيضة بدغ ٝواخض
يؿمى خغ ٝالغوو وخغ٦ت واخضة ٧الٟخدت والًمت ؤو ال٨ؿغة)  ،و٢ض اؾدبضلذ ال٣هيضة في الكٗغ الجضيض بهظا البدغ الخٟٗيلت
جخ٨غع في الؿُغ (لم يٗض َىا ٥بيذ م٩ىن مً قُغيً بل ؤنبذ َىا في الكٗغ الجضيض ؾُغ) بٗضص ٚحر زابذٞ ،هىا ٥ؾُغ
ي٩ىن ٞيه زالر جٟٗيالث ،وآزغ ؤعبٗت وزمؿت صون جدضيض ؤو جشبيذ لٗضص مٗحن...وعاثض َظٍ اإلاضعؾت الكٗغيت التي ييخمي بلحها
صه٣ل الؽاِشة الّشاُٜت هاص ٟاملالث٢ت التي دِذ بلى َزا الؽ٣ل الجذًذ في الؽّش مً خال ٥دًىا ا ألاو" ٥ؼٍاًا وسماد"
1949م..زم بلىسث ٘٢شت ا وولّذ هٍشٍت حّبر ًِ َزا الاججاٍ الجذًذ في ٠خابت الؽّش في ٠خاب ا "ٜماًا الؽّش
في ِام
1962م  ،ومً ؤقهغ قٗغاء مضعؾت الكٗغ الخغ :نالح ٖبض الهبىع ،وؤخمض ٖبض اإلاُٗي حجاػو ،وٞاعو١
املّاـش" ظىت
قىقت ،وٞاعو ١ظىيضة ،ومً زاعط مهغ :بضع قا٦غ الؿياب ،وٖبض الىَاب البياحي مً الٗغا ،١و مً ؾىعيا :هؼاع ٢باوي
وؤصوهيـ (ٖلي ؤخمض ؾٗيض)..
1969م،
 بهخاظه الؽّشيٖ :غ ٝال٣اعت الٗغبي قٗغٍ مً زال ٫صيىاهه ألاو " :٫الب٤اء بحن ًذي صسٜاء الُمامت" ظىت1967م..و٢ض نضعث له بلى ظاهب َظا الضيىان زمـ متمىٖاث قٗغيت" :
الظو ظؿض ٞيه بخؿاؽ ال٣اعت الٗغبي بى٨ؿت يىهيى
1983م" ،ؤوعا١
1975م" ،ؤ٢ىا ٫ظضيضة ًٖ خغب البؿىؽ"
1974م" ،الٗهض آلاحي"
1971م" ،م٣خل ال٣مغ"
حٗليٖ ٤لى ما خضر"
1983م ،الظو ٦خبه ٢بل مىجه مً وحي ب٢امخه في اإلاؿدكٟى الظو ٧ان يخل٣ى ٞيه الٗالط(. )2
الٛغ"8ٝ
ة

 انظر :دائرة اظتعارف العادلية على اإلنرتنت ..www.wikipedia.org - 2انظر :دائرة اظتعارف العاظتية على اإلنرتنت www.wikepedia.org
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 ؤؼهش ؤلٝابه :الكاٖغ الهٗلى ،٥هٓغا إلاا ٧ان يٗاهيه ؤٚلب ٞتراث خياجه مً ٣ٞغ وخغمان ،بياٞت بلى ؾلى ٥الغٌٞوالسهىمت م٘ ٦شحر مما يدضر في واٗ٢ه اإلاديِ؛ ٞلم ي ً٨قاٖغ ؾلُت ي٣ترب مجها ويىاُٖ ٫اياَا ويد ٤٣مىا ٘ٞمٗىىيت وماصيت
مً زاللها()1
1983م.
 و٘اجه :جىفي في/5/21ؤما ًِ املّٙى ٥به /الٝفُذة :ؾختر٦ؼ ٢غاءجىا في قٗغ ؤمل صه٣ل ٖلى ٢هيضجحن له:
ألاولى١" :لماث ظباسجا٠ىط ألاخحرة" مً دًىاهه "الب٣اء بحن ًذي صسٜاء الُمامت"
الشاهُت" :املىث في الٙشاػ" مً دًىاهه " حّلُِ ٞلى ما حذر"
ً
1967م
بطا هدً بهضص جتغبخحن قٗغيخحن َما ابيخان لختاعب قٗىعيت لها مىٗ٢ها في الؼمً؛ بط جإزظاهىا بلى الٟترة مً الٗام
1971م التي قهضث زغوط ٢هاثض صيىاهيه :الب٩اء بحن يضو ػع٢اء اليمامت ،وحٗليٖ ٤لى ما خضر ،ب٩ل ما جدمله جل٪
بلى ؾىت
الٟترة وما جالَا مً مكاٖغ :الخؼن ،وؤلاخباٍ ،واه٨ؿاع الخلم ٖلى مؿخىي الجماٖت اإلاهغيت والٗغبيت في ؤٖ٣اب َؼيمت يىهيى
ووٞاة َظا الخا٦م الظو الخ ٠خىله ٦شحرون في مهغ والٗالم الٗغبي (ظماٖ ٫بض الىانغ)َ..زٍ املّش٘ت بال ق ٪جمشل صٖما
لل٣اعت/اإلاترظم في عخلت اؾذزغاظه للمٗجى الظو ؾيى٣له بلى لٛت مٛايغةَ ،زٍ املّش٘ت جمشل ٖخباث يٖ ٠٣لحها في ٖمليت ا٦دكاٞه
لهظٍ اإلاٗاوي اإلاغاص جغظمتها..زهىنا بطا ٧ان َظا اإلاترظم يخٗامل م٘ هو له زهىنيت ٦ىو الكٗغ ،ال٩لمت ٞيه جإحي مؿ٩ىهت
بةخؿاؽٖ/اَٟت مغصَا هٟـ َظا اإلابضٕ التي جإزغث بما خىلها واوٗ٨ـ طلٖ ٪لى ٧لمتهاٞ ،ما خغوٞها في الخ٣ي٣ت بال زاليا
جيبٌ بكٗىع اهخ٣ل بلحها مً طل ٪الىاْم/الكاٖغ٩ٞ..لما اؾخُٗذ الىنى ٫بلى طل ٪ؤلاخؿاؽ في عخلت بصعا ٥اإلاٗجى ٧اهذ
جغظمخ ٪ؤ٢غب بلى الض٢ت.
وبرا ١ان ألادب ٌّجي الذِىة ٞةهىا مضٖىون بلى بيذ ؤمل صه٣ل الكٗغو للؼياعة /جإمل بٌٗ ٚغٞاجه  ،هجهل مً مإصبخه التي
ؤٖضَا بُغي٣ت زانت جيسجم وطو٢ه ،ؤو اجتاَه في ال٨ٟغ (الىاٗ٢يت) ،واجتاَه في ال٨خابت (الكٗغ الخغ) ،وبرا ١ان ألادب ٌّجي
الذِىة ٞةهىا هتض ؤن َظٍ الضٖىة جخ٨غع وجختضص ألن ؾمتها اإلاًاعٕ الظو يٗبر ٦ما وٗغ ًٖ ٝالخا ٫والاؾخ٣با ،٫يكحر بلى طل٪
الٟٗل "هضٖى" في بيذ َغٞت بً الٗبض ؾال ٠الظ٦غ..صخيذ ؤن ٖمل ألاصيب واخض (٢هيضة٢/هت/عوايت..بلخ) ل ً٨جخٗضص ٢غاءاجه
وج٨ثر جبٗا لٗضص مً يخل٣ىهه وازخال ٝؤمؼظتهم الش٣اٞيت وما يترجب ٖلى طل ٪مً ؤزغ يتر٧ىهه في الىو بالٟهم والخدليل والخٗلي٤
ٖليه ،جماما ٦ما يتر ٥الىو بهمخه ٖلحهم بهياٚخه واخخماالث اإلاٗجى الؿا٦ىت ٞيه..
"١لماث ظباسجا٠ىط ألاخحرة" :ظٙش بلى الترار الّشبي والّاملي في املّش٘ت
في َظٍ ال٣هيضة ٖىىاجهاٖ ،باعة ًٖ جغ٦يب بيافي يخ٩ىن مً:
 مماٗ١ :لماث -مماٗ بلُه مىـىٗ :ظباسجا٠ىط ألاخحرة

 -انظر :مقدمة األعمال الشعرية الكاملة ألمل دنقل بقلم د .عبد العزيز اظتقاحل ،ص ،24الطبعة الثالثة  407ى  987 ،م ،مكتبة مدبورل ،القاىرة.
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بن َظا اإلاًا ٝبليه يضٗٞىا بلى السغوط مً هو ؤمل صه٣ل في عخلت طَىيت ونىال بلى َظٍ الصسهيت الخاعيسيت الكهحرة في
الش٣اٞت الغوماهيت  ،التي ٧اهذ همىطظا لل٣ياصة والشىعة ٖلى الٓلم وٚياب الٗض ،٫وطل ٪بهيمىت َب٣ت جمخل ٪اإلاا ٫والؿلُت ،في
م٣ابل َب٣ت مً الٗبيض طوو اللىن ألاؾىص ال يمخل٩ىن ختى ؤظؿاصَم التي يسسغَا َاالء اإلاىنىٞىن بالؿاصة في زضمتهم٧ ،ان
َظا الشاثغ الظو ٢خل في.١ 71م عمؼا متؿضا ألخالم َظٍ الٟئت اإلاؿخًٟٗت في السالم بالبدض ًٖ بوؿاهيتها اإلا٣ٟىصة ب٣ٟض
مٗجي ال٨غامت( )1بن ؤمل صه٣ل َاَىا يٟخذ طعاعي ٖاإلاه الٟجي ليهاٞذ ما َى جاعيذي ،وطل ٪في لخٓت نٗبت طا٢ذ ٞحها الجماٖت
اإلاهغيت/الٗغبيت مغاعة ٚياب الخلم بالهؼيمت التي ٦كٟذ ما َى ٧امً مً ٢هىع وؾلبياث قابذ خغ٦ت الجماٖت ومً ي٣ىصَا في
1967م)؛ بن الضيىان الظو مىه َظٍ ال٣هيضة ٢ض وكغ ٧امال بٗض الهؼيمت بـهخحن
حٗغ جاعيسيت يضع٦ها الجمي٘ (خغب يىهيى
لخٓت ٍن
1969م) بن مٗاوي " الخغيت ،الٗضالت الاظخماٖيت ،ال٨غامت ؤلاوؿاهيت" ٢ض حٗغيذ إلادىت ٢اؾيت في طا ٥الؼمً ٖلى يض ٢ىي
(
اؾخٗماعيت ٖاإلايت ولم ي ً٨لها ؤن جد ٤٣طل ٪بمٟغصَا لىال زُايا وٞ ٘٢حها ؤٞغاص الجماٖت اإلاهغيت /الٗغبيت وؤؾهمذ في الىنى٫
بلى َظا الخا..٫
هالحَ مً خال ٥ظملت الّىىان ؤن َىا ٟهاٜفا باملىٍىس اللٕىي؟ ٟٞحها ٞغا ٙيدخاط بلى ب٦ما٢ ،٫ض ي٩ىن في ؤولها
"١...لماث ظباسجا٠ىط ألاخحرة" ،و٢ض ي٩ىن في آزغَا " ١لماث ظباسجا٠ىط ألاخحرةَ "...ىا ؤظإل ُٚ٠ :٤جمؤل ٘شأاث َزٍ
الجملت ؟
ُت
جغي ماطا ي٩ىن الىا٢و؟ َل اؾم؟ ٖىضثظ ه٩ىن ؤمام ظملت اؾميت جدك٩ل مً مبخضؤ وزبر ٖلى َظا الىدىَ( :زٍ ١لماث
ظباسجا٠ىط ألاخحرة) :
َظٍ :مبخضؤ
٧لماث :زبر ،وهي في الى٢ذ هٟؿه مًا ،ٝوؾباعجا٧ىؽ مًا ٝبليه ،ألازحرة نٟت ل٩لماث مغٞىٖت وٖالمت عٗٞها الًم.
ؤم ؤن َزا الىاٜق ّ٘ل ٜذ ً٢ىن :ؤ٠خب/ؤٜى ٥مشال؟ٖ ،ىضثظ ه٩ىن ؤمام ظملت ٗٞليت جخ٩ىن مً ٗٞ :ل ،وٞاٖل ،ومٟٗى٫
به:
ؤ٦خب/ؤ٢ىٗٞ :٫ل مًاعٕ مغٞىٕ وٖالمت عٗٞه الًمت.
الٟاٖل :يمحر مؿختر ج٣ضيغٍ ؤها.
٧لماث :مٟٗى ٫به مىهىب وٖالمت ههبه ال٨ؿغة ،ألهه ييخهي بإل ٠وجاء ٦تم٘ اإلااهض الؿالم الظو يإحي مىهىبا بال٨ؿغة في
مى ٘٢الىهب.
وٜذ ً٤ون الىاٜق في اًت الجملتِ :ىذثز ً٢ىن املحزوٗ ؤو لىٝل املع٢ىث ِىه ِلى ظبُل املشا٧ :٥لماث ؾباعجا٧ىؽ
ألازحرة ؤ٢غئَا ؤو ؤ٢ىلها ؤو ؤعنضَا ؤو ؤسجلها ،ومً زم ٞىدً ؤمام:
مبخذؤ٧ :لماث مغٞىٕ وٖالمت عٗٞه الًم ،وَى في الى٢ذ هٟؿه مًا ،ٝؾباعجا٧ىؽ :مًا ٝبليه ،وألازحرة :نٟت ل٩لماث
مغٞىٖت وٖالمت عٗٞها الًم
 -انظر :دائرة اظتعارف العاظتية على اإلنرتنت..
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ؤما الجملت الّٙلُت :ؤ٢غئَا /ؤ٢ىلها /ؤعنضَا/ؤسجلها ٞهي جخ٩ىن مً ٗٞل مًاعٕ وٞاٖل ومٟٗى ٫يكحر بليه الًمحر الٗاثض
بلى ماهض (الهاء) ٞهي في مدل ع ٘ٞزبر للمبخضؤ ٧لماث.
بن الجملت الاؾميت ٦ما حٗغ ٝحٗبر ًٖ خ٣ي٣ت ،والٟٗليت حٗبر ًٖ خضر م٣ترن بؼمً ٢ض ي٩ىن في اإلااضخي ؤو اإلاًاعٕ ؤو
اإلاؿخ٣بل..في ٧ل ألاخىاٞ ٫ةن نىث الكاٖغ ؤمل صه٣ل ي٣يم ونال م٘ َظٍ الصسهيت الخاعيسيت "ؾباعجا٧ىؽ" ألهه يغي ؤن
َىا٢ ٥ضعا مً الدكابه بحن جتغبت طا ٥الغظل في ػماهه وجتغبخه َى في خ٣بت الؿخيىياث مً ال٣غن الٗكغيً في واٗ٢ه اإلاهغو
والٗغبي٢ ،ض يهل َظا الغباٍ بحن الازىحن بلى صعظت الخماهي ؤو الظوبان ٞحها  ،اإلاهم ؤن ما ؾيإحي بٗض َظا الٗىىان َى ال٣هيضة،
التي ال ق ٪في ؤن ٧لماتها مً ببضإ الكاٖغ ،بن َظا الاهٟخاح مً ٢بل ؤمل صه٣ل ٖلى ما َى جاعيذي يإحي في بَاع حؿميت لها م٩اجها
في الضعاؾاث الى٣ضيت الخضيشت هي (الخىاؿٖ )Intertextuality/ىضما يختاوػ الىو خضوصٍ الظاجيت ليٗاهٚ ٤حرٍ مً الىهىم ()1
ً
هلمذ َظٍ اإلاٗاه٣ت بضايت مً زالٖ ٫ىىان الضيىان الظو مىه َظٍ ال٣هيضة "الب٣اء بحن ًذي صسٜاء الُمامت" مً ػع٢اء اليمامت؟
َل مغعث طاث مغة ٖلى مدل للًْاعاث م٨خىب ٖليه :هٓاعاث ػع٢اء اليمامت؟ ؤو هٓاعاث الؼع٢اء؟ وما الٗال٢ت بحن مدل
للىٓاعاث والٗضؾاث  ،وػع٢اء اليمامت؟ بجها امغؤة ٖغبيت قاٖذ ؾحرتها في الٗهغ الجاَليُ ،تٖغٖ ٝجها خضة الىٓغ الظو يم٨جها
مً الغئيت والالخ٣اٍ ٖلى مؿاٞاث بٗيضة وجدضيض َبيٗت َظا اإلاغجي ،و٢ض ؤٞاص ٢ىمها مجها ٦شحرا بط ٧اهذ جسبرَم بخدغ٧اث
ٖضوَم ٢بل متيئه..ل٨جها في جهايت اإلاُا٢ ٝض ٣ٞئذ ٖيىاَا؛ بط جم ً٨الٗضو مً الاهً٣اى ٖلى ؤَلها والىيل مجها ومجهم ؛ألجهم
ً
اَخماما..ل ً٨الٗغبي بىٖيه وب٩لمخه ألاصبيت الجميلت زلض ط٦غَا في مشل قهحر "ؤبفش مً
طاث مغة سسغوا مً خضيثها ولم يُٗىٍ
ً
همىطظا لهظا الىاصر ألامحن الظو ييبه بلى السُغ ٢بل و٢ىٖه؛ بن الؼع٢اء حٗض همىطظا واضخا إلاً
صسٜاء الُمامت" ( )2بىنٟها
يىْ٢ ٠ضعاجه في ؾبيل زضمت ؤَله..والب٩اء َاَىا في ٖالم ؤمل صه٣ل الٟجي بقاعة عمؼيت/ظماليت بلى الُاب٘ الخؼيً اإلامحز
٢٫هاثضٍ في َظا الضيىان ٖلى وظه السهىمَ ،ظا الخؼن ً
خخما وزي ٤الهلت بىا ٘٢زاعجي مإؾاوو الخا ،٫ومإؾاجه جيب٘ مً
ؾلى ٥ؤَله ؤوال ٢بل ؤن ج٩ىن آجيت مً ٖضوٍ الؿا ً٦زاعظه ،ويم ً٨ال٣ى ٫بن ٢هيضة "٧لماث ؾباعجا٧ىؽ ألازحرة" هي زام
يغجبِ بٗام يدخىيه وي٨دؿب زهاثهه ٖلى مؿخىي ال٨ٟغة والٗاَٟت مً زاللهَ ،ظا الٗام َى الضيىان..
مً َظٍ الغخلت الؿغيٗت في ٖىىان ال٣هيضة ،زم في ٖىىان الضيىان هيخ٣ل بلى بٌٗ جٟانيل ال٣هيضة مً الضازل:

"مضط زان
مّل ٌق ٞؤها ِلى مؽاه ٞالفباح
وظبتهي – باملىث – محىُت
ألهجي لم ؤح ا حُت
ًا بخىحي الزًً ٌّبرون ٗياملُذان مىشٜحن
مىحذسًٍ في اًت املعاء
 انظر :د.ػتمد عناين ،اظتصطلحات األدبية اضتديثة (دراسة ومعجم) ،ص ،47 ،46الطبعة األوذل 996 ،م ،العاظتية للنشر (لوؾتمان) ،القاىرة. - 2انظر :اظتيداين  ،غتمع األمثال ،اظتوسوعة الشعرية اإللكرتونية ،إصدار 2003م ،اجملمع الثقايف العريب باإلمارات.
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في ؼاسُ ظ٢ىذس ألا٠بر
ال جخجلىا ..ولترّ٘ىا ُِىه٢م بلي
أله٢م مّلٝىن ظاهبي ِلى مؽاه ٞالُٝفش
٘لترّ٘ىا ُِىه٢م بلي
لشبما برا الخٝذ ُِىه٢م باملىث في ُِجي:
ًبدعم الٙىاء داخلي..أله٢م سّ٘خم سؤظ٢م مشة
..
٘لترّ٘ىا ُِىه٢م للشاثش املؽىىٛ
..
٘االهحىاء مش
والّى٢بىث ٘ى ٛؤِىا ٛالشظاً ٥ين الشدي
...
م ْشض ٌقط سابْ
...
ًا بخىحي الزًً ٌّبرون في املُذان في اهحىاء
مىحذسًٍ في اًت املعاء
ال جحلمىا بّالم ظُّذ
٘خل١ ٚل ُٜفش ًمىث ُٜفش ظذًذ" ()1
ُت
بن ػع٢اء اليمامت ٢ض ِ ٞك٣ئذ ٖيىاٍ ا ألن ؤَلها لم يإزظوا جدظيغَا مإزظ الجض  ،وبطا ٧اهذ الؼع٢اء جغي السُغ ببهغَا ٞةن
الكاٖغ اإلاهمىم بىاٗ٢ه وؤمشاله مً اإلاهلخحن اإلاكٛىلحن بً٣ايا ؤمتهم يغون ببهحرة ج٣ىم ٖلى الا٢تراب الكضيض والخٟاٖل
1967م ٖلى ؾبيل اإلاشا٢ ٫ض
والغنض ويًٗىن و٣ٞا لظل ٪ما يم ً٨ؤن وؿميه زغاثِ للمؿحر باجتاٍ المؾخ٣بل (جيبااث) ٞى٨ؿت
وظضث مً يخىٗ٢ها وييبه بلحها ٢بل خضوثها وْهغ طل ٪في ألاصب؛ ٣ٞهيضة "هحً ٔضاة مذًىدىا" ِلى ظبُل املشا ٥للؽاِش
محمذ ببشاَُم ؤبى ظىت التي وؽشث ٜبل َزٍ الهضٍمت بإظابُْ جبذو و٠إ ا ١اهذ جٝشؤ ما ظىٗ ًحذر ..

 -انظر :أمل دنقل ،األعمال الشعرية الكاملة ،ديوان :البكاء بٌن يدي زرقاء اليمامة" ،قصيدة " كلمات سبارتاكوس األخًنة" ،ص، 0

. 4،

والبد

من اإلشارة إلى أن النقاط المنفردة في سطور تشير إلى نصوص من داخل القصيدة لم يتم اإلشارة إليها ،وه ذا ما يشجعك على الذىاب إلى الديوان وقراءة النص كامال ،أما ىذه النقاط التي نلمحها بين كلمات أمل دنقل في

بعض سطور قصيدتو فهي من صنيعو ىو أو ربما كانت من صنيع محرر أعمالو الشعرية ،أي من جمعها وأشرف على طباعتها.
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ويم ً٨ال٣ى :٫بن اإلاترظم اإلاش ٠٣يضزل بلى ههه بمٗغٞت ؾاب٣ت حٗيىه ٦شحرا ٖلى الا٢تراب/اإلاٗايكت/الٟهم الض٢ي ٤إلاا يىىو
ه٣له بلى لٛت ؤزغي..عبما ٢غؤ ؤمل صه٣ل َظٍ ال٣هيضة للكاٖغ (ؤبى ؾىت) بٗض وكىب الخغب وما لخ ٤بىا مً َؼيمت هٟؿيت
وٖؿ٨غيت ٞإيَ ً٣ظا الضوع السُحر لؤلصيب وللكاٖغ ٞتاء ازخياعٍ الؾم ػع٢اء اليمامت لي٩ىن ٖىىاها ألخض صواويىه ول٣هيضة
بضازله جدمل الخدؿميت هٟؿها " الب٩اء بحن يضو ػع٢اء اليمامت" ..
ً
في حّامل ٤مْ ٜفُذة الؽّش اٜشؤ وسدد مشاث ولى اظخىّذ ٘اظّل رل ٤بفىث معمىُ ل ٤ؤوال وللمحُىحن ب ٤زاهُا
بن وظذث ِىذَم اظخّذادا وسٔبت في رل..٤زم لُ ً٢الذوس بّذ رلِ ٤لى ال٣لماث الفّبت هخّشٗ بلى مّاه ا في املعجم
وـلت َزا املّجى بالعُا ٛالزي حع٢ىه َزٍ ال٣لمت ،ؤي وظىدَا في داخل ظملت في داخل ٜفُذة..زم جإحي مشحلت الخحلُل
بذءا مً ال٣لمت وما جخ٢ىن مىه مً حشوٗ وبيُت ا وحمىسَا في داخل جشُ٠ب (ظملة ) وـلت َزٍ الجملت بعابٝها والالحٞ
حي بّذَا ..وـىال بلى الذاللت في اًت املىاٗ..
بهىا ه ٠٣في َظا الىو ٖلى ؾبيل اإلاشا ٫م٘ ٧لمت
 "مىشٜحن" ،و ي اظم ٘اِل مً ؤوش ٛوحّجي :الزي ًمُل سؤظه هاحُت ـذسٍ وال ًخ٣لم()1 الشدي :الهال)2( ُٟت
بن قاٖغها َاَىا الظو يغجضو زىب طا ٥اإلاهاعٕ الغوماوي الكهحر الظو صاً٢ ًٖ ٘ٞيت عٞا٢ه مً الٗبيض ختى ٢خل ي٣ى ٫لىا
في مؿتهل َظا اإلا ُ٘٣الظو يه ٠خاال ويٗبر ًٖ خ٣ي٣ت:
"مّل ٞؤها ِلى مؽاه ٞالفباح
وظبتهي – باملىث – محىُت"
بهىا َاَىا ؤمام ج٣ضيم وجإزحر في الجملت؛ ٞاللٛت الٗغبيت ال جدب الابخضاء بالى٨غة لظا ٧ان لؼاما ٖليه  -بطا ما ًًٚىا الُغٝ
ًٖ يغوعاث الًبِ اإلاىؾي٣ي – ؤن ي٣ى :٫ؤها مٗل ،٤لَ ً٨ظٍ الٗمليت التي ٖالجها البالٚيىن الٗغب في باب ٖلم اإلاٗاوي ()3
ج٣ى ٫لىا :بن ج٣ضيم ما يتب جإزحرٍ يدضر ألظل ؤن جهخم وهخىظه بإطَاهىا بلى اإلاخ٣ضم وهغ٦ؼ بهغها الٗ٣لي اإلاخإمل ٖليه؛ بن
الكاٖغ َاَىا يه ٠خالت ويهىعَا ب٩لمخه؛ ٞىدً آلان ؤمام نىعة قٗغيت حؿترعي الاهدباٍ ٞحها َظا البُل ؾباعجا٧ىؽ في ؤػمت
هي اإلاىث قى٣ا في ػمان وم٩ان ٚايت في الض٢ت " ٖلى مكاه ٤الهباح"  ،بن َظا الخغ ٝالجغ "ٖلى" يإزظها بلى اإلا٩ان (اإلاكى٣ت)
ولىذؤمل ً
مٗا َظٍ ال٩لمت الجم٘ "مكاه "٤؛ ملارا لم ًٝل :مؽىٝت التي جىاظب ٠ىهه ٘شدا؟ بهه ًشي في هٙعه همىرظا ظِخ٢شس في
١ل صمان وم٣ان؛ ٘ٙي ١ل ِفش ظىجذ ؤصحاب الٝماًا الىبُلت الزًً ًذاّ٘ىن ِ ا وٍذِىن الجمْ لاللخٙاٗ حىلها،
ً
اونجاما مْ
وٍذّ٘ىن ؤًما ؤزماها باٍَت لها ٠حُات م؛ ل٣ي يؤحي الٕذ املشظى ٠ما هخىلْ آملحن؛ لزا جإحي ١لمت "الفباح"
َزٍ الٕاًت املىخٍشة التي ًيؽذَا الؽاِش في اًت املىاٗ باسجذاثه زُاب ظباسجا٠ىط
 انظر :ابن منظور ،لسان العرب مادة :طََر َق - 2انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مادةَ :رَدى
 انظر :السيد أزتد اعتامشي ،جواىر البالغة يف اظتعاين والبيان والبديع ،باب علم اظتعاين ،مبحث التقدمي والتأخًن ،من ص 2خلدون ،اإلسكندرية.
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ً
هحً برا ؤمام ـىسة حؽحر بلى حُٝٝت وحا ٥ري للّحن ًُٝمان بىاءٍ:
ؤن ٖلى مكاه "..٤ج٨خمل َيئخه ب٣ى ٫ؤمل صه٣ل " وظبتهي – باإلاىث –
 حالش مإصوم :يٗبر ٖىه َظا ال٣ى ٫الكٗغو "مٗل ٤اُت
مدىيت" بهىا هضعَ ٥ظا الخا ٫مً زالَ ٫ظٍ الىاو التي يؿمحها هداة الٗغبيت بىاو الخا ٫وما بٗضَا ي٩ىن ظملت اؾميت جدك٩ل مً
مبخضؤ وزبر ( :ظبتهي :مبخضؤ ،وظبهت مًا ،ٝويمحر اإلاخ٩لم الياء :مًا ٝبليه) والسبر :مدىيت...ولىىٓغ مٗا بلى َظا الجاع
واإلاتغوع بحن قغَخحن " -باإلاىث "-؛ بجهما ؤو الكغَخحن يٗىيان ؤهىا ؤمام ظملت اٖتراييت وظىصَا يًي ٠بلى ال٨الم مٗجى ظضيضا،
ل٨ىىا بطا خظٞىاَا ال يسخل اإلاٗجى وال يًُغب بىاء ال٨الم٦ ،إه ٪حؿخُي٘ ؤن ج٣ى :٫مٗل ٤ؤها ٖلى مكاه ٤الهباح وظبتهي مدىيت
ً
صون ؤن ي٩ىن َىا ٥زلل؛ ٘ما الجذًذ برا الزي ًمُٙه َزا الاِتراك بالجاس واملجشوس " – باملىث –"؟ بن َظا الشاثغ لى ٧ان
يٗيٟا ؤو طليال ٞؿخ٩ىن عؤؾه بلى ؤؾٟل ؤيًا ختى وبن ٧ان في ٖضاص ألاخياء بىن ٠طل ٪ؤماعة وٖالمت ٧اقٟت ٖلى السى ٝالظو
يتٗل ناخبه ٧اإلايذ ال ي٨ٟغ ًٞال ًٖ ؤن يٗلي الهىث بد ٤ؤو بغْ ٌٞلم ،ؤما َى ؤي ظباسجا٠ىط الزي ًخٝمق دوسٍ
الؽاِش ٘هى وبن ؼى ٞحي؛ ألهه يمخل ٪نٟاث ال٣ىة والصجاٖت والجغؤة التي يشبذ بها خًىعا مخىانال في يمحر مً ؾي٣خضون
به ويؿحرون ٖلى زُاٍَ..ل جخظ٦غ ٧لماث ٖمغ اإلاسخاع اإلاىايل الليبي الكهحر يض الاخخال ٫ؤلايُالي لليبيا في الىه ٠ألاو ٫مً
ال٣غن الٗكغيً التي ٢الها لل٣اثض الٗؿ٨غو لغوما َىا.." ٥ؤما ؤها ٞؿي٩ىن ٖمغو ؤَى ٫مً ٖمغ قاه٣ي" ؟..وجإحي ظملت "ألهجي لم
ؤخجها خيت" في ال٣هيضة جىييدا وقغخا وب٦ماال لجؼثياث َظا اإلاكهض الظو يضٖى بلى الخإمل.
 الملْ الشاوي :املعخٝبل/الحلم ،الزي حؽحر بلُه في الٝفُذة ١لمت "الفباح" ،بهىا مً عخم ألاػمت هيخٓغ صاثما َظاالىليض اإلاؿخ٣بل الظو هغظىٍ ؤن يىإي بىا ًٖ مىاًَ السلل والؿ٣ىٍ والخٗثر التي يكهضَا خايغها..وجمهيض الُغي ٤إلاتيئه
ليؿذ باألمغ الهحن ؤو الشمغة التي جإجيىا بالخمجي صون ؾعي وؤزظ باألؾباب وبٖما ٫للمخاح مً ال٣ضعاث وؤلام٩اهاث؛ بن الؿماء ال
جمُغ طَبا وال ًٞت وجدهيل الىتاح ال ي٩ىن  ِ٣ٞبالضٖاء والغظاء صون ٖمل خ٣ي٣ي وجطخيت مُلىبت جمشل زمىا مضٞىٖا إلاا
ً
هغيض جدهيله مً ٚاياث جيخمي بلى َظٍ ال٣يم اإلاشاليت :الخ ٤والسحر والج ما ،٫التي جد ٤٣لىا ؾٗاصة وكخا ١بلحها؛ برا ٘ةن ١لمت
ـباح ِضٍضي الٝاست املترظم ال جخىٝ٘ ٜٚي ِىذ َزا املّجى املباؼش الزي بالٝىْ ال ًٝفذٍ الؽاِش وال ًخىِ ٜٚىذٍ ؤال
وَى الفبح الزي ٌّجي ًىما ظذًذا بّذ لُل ٘اثذ.
بن زهىنيت الىو وجمحزٍ – بد٨م زهىنيت جتغبت ناخبه وٍبيٗت الىىٕ ألاصبي الظو ييخمي بليه  -يٟغى ٖلى وعي
ال٣غاءة ؾلُت مٟاصَا ؤن الكٗغ لٗبت ج٣ىم ٖلى السيا/٫اإلاتاػ؛ ومً زم ٞةن الى٣ل الخغفي للىو يؿحئ بليه؛ بن الهباح َاَىا
و٣ٞا إلخؿاؽ الكاٖغ اإلادؿ ٤م٘ ٨ٞغجه يكحر بلى الٛض/الخلم/اإلاؿخ٣بل الؿٗيض اإلاىخٓغ بٗض ٖىاء في الىا ٘٢الخايغ اإلاٗيل،
هتر٢به وهًخي مً ؤظله؛ ًبطا ٞةن جظو ٪٢للىو ومٗايكخ ٪له ً
بىاء ٖلى مخٗت به وصعايت ب٣ىاهحن بىاثه ؾخازغ ٦شحرا ..
هيخ٣ل مً ون ٠الخ٣ي٣ت والخا ٫بىاؾُت الجملت الاؾميت في الجؼء الؿاب ٤مً ال٣هيضة بلى ؤلاوكاء/الىضاء/السُاب الظو
ي٣خطخي وظىص َغٞحن:
مىاص :ؤها /الىاَ ٤الكاٖغ الظو يخ٣مو ويمشل شسهيت ؾباعجا٧ىؽ في َظا البىاء الٟجي الخمشيلي (ال٣هيضة)
 ٍن مىاصي ٖليه :ظماٖت بهيئت يغًٞها الكاٖغ ويغٚب بدؿه ؤلانالحي الشاثغ في حٛيحرَا -ؤصاة الىضاء :يا
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" ًا بخىحي الزًً ٌّبرون في املُذان مىشٜحن
مىحذسًٍ في اًت املعاء
في ؼاسُ ظ٢ىذس ألا٠بر"
بن الىضاء ي٣خطخي وظىص مؿاٞت ٞانلت بحن َظيً الُغٞحن ،جض ٘ٞاإلاىاصو بلى الجهغ بال٣ى ،٫عبما بهىث قضيض الاعجٟإ
يًمً ونى ٫مدخىاٍ بلى َظا اإلاؿخم٘ اإلاىاصي ٖليه..واإلاؿاٞت َاَىا هخهىع ؤيًا ؤجها ليؿذ م٣هىعة ٖلى اإلا٩ان ٞدؿب ،بل
اإلاؿخ٣بل الظو يخدغ ٥في صهياٍ (ٖبر
هي مؿاٞت ٨ٞغيت وهٟؿيت بيجهما؛ َظا الشاثغ/الغا/ٌٞاإلاخمغص ٖلى بخباَاث واٗ٢ه ،وطا٥
ِك
ٖجها ؤمل صه٣ل ب٣ىله "اإلايضان") مدمال بمٗاوي الاؾدؿالم والسىىٕ والًٗ..٠لٖ ً٨لى الغٚم مً َظٍ اإلاؿاٞت ٞةن قاٖغها
يدخ ٟٔبسيِ وانل بيىه وبحن َظٍ الجماٖت اإلاٗجية بىضاثه ،هلمذ طل ٪في ٢ىله "بزىحي" ،بهه جغ٦يب مً مًا :ٝبزىة،
ومًا ٝبليه حكحر بليه َظٍ الياء السانت باإلاخ٩لم اإلاٗبرة ًٖ اإلال٨يت واليؿب ب٩ل ما جدمله مً صالالث ال٣غب واإلاىصة؛ بن
قاٖغها مىخم بلى ظماٖخه ،مدب لها ،مهمىم بمك٨التها ،ل٨ىه في الى٢ذ هٟؿه ال ي٣غ لها بًٖا مً ؾلى٦ياتها وَغ٢ها في ال٨ٟغ
وألاصاء التي ٢ض جض ٘ٞبلى مشل َظٍ الخاالث الؿلبيت وما جدكب٘ به مً مٗان يغًٞها ويخمغص ٖلحها؛ لظا ٞةهه ي ٠٣مجها ٖلى
مؿاٞت ،يداو ٫الاخخٟاّ لىٟؿه بمى ٘٢زام يغي مىه واٗ٢ه مً ظاهب ،وما يتب ؤن ي٩ىن ٖليه مً ظاهب آزغ..
بن ؤمل صه٣ل ا٫طو يمشل شسهيت ؾباعجا٧ىؽ ال يدضزىا مً ٚغٞت مٛل٣ت ي٣ضم لىا مً زاللها جإمالث بمٗؼ ًٖ ٫الٗالم
الساعجي وما ٞيه مً خغ٦ت؛ بهه يجز ٫بلى قاعٕ الخياة ،ميضان الىاؽ ،يغاَم ًٖ ٢غب ،وال ي٨خٟي بمتغص اإلاكاَضة الهامخت
اإلاؿدؿلمت ،بل يىُ ٤بما يغي ؤن لخٓخه بداظت بليه؛ بن مٟهىم الشىعة ٖىضٍ ال يٗجي الا٦خٟاء والؿٗاصة والغيا بالجلىؽ ٖلى
م٣اٖض في اؾخضيىَاث ؤو ٢اٖاث مٛل٣ت للخضيض وجباص ٫ال٩لماث والغؤو والغؤو آلازغ صون جسُي َظٍ الٗخبت..بهما يٗجي الخغ٦ت
والخٟاٖل الظو ي٣ضم عنضا للمكهض بٗحن الي٣حن؛ ومً زم اجساط ما يلؼم مً بظغاءاث مً ؤظل الخٛيحر ،ؤمل صه٣ل يداوٗٞ ٫ل
طل ٪بديىيت وواٗ٢يت قضيضة ،بهه يخٗم ٤في الؼمً اإلاًاعٕ الظو يٗيل ٞيه ،ويسخاع له – ٦ما َى الخا ٫في َظٍ ال٣هيضة وَظا
الضيىان  -مً الغمىػ الخاعيسيت التي جدمل مً الضالالث ما يىاؾب اللخٓت وما جمغ به؛ بن ؾباعجا٧ىؽ زاثغ في ػمً ألاػمت،
وػع٢اء اليمامت طاث البهغ ال٣ىو البٗيض جض ٘ٞخياتها زمىا ل٣ضعاتها التي وْٟتها في زضمت ظماٖتها..
بن ؾباعجا٧ىؽ ناخب الغؤؽ اإلاغٞىٖت /نىث ؤمل صه٣ل في ال٣هيضة يساَب ؤصخاب عءوؽ مسٟىيت "مُغ٢حن"
مصخىبت بهمذ ال ييسجم بال م٘ اإلايذ الظو ال خغا ٥له ،ل ً٨اإلاٟاع٢ت َاَىا ث٦مً ؤهىا ؤمام مىحى يخدغ٧ىن
" يٗبرون اإلايضان مُغ٢حن
مىدضعيً في جهايت اإلاؿاء"
بن الاهدضاع يٗجي الخغ٦ت بالجزو ٫مً م٩ان مغج ٟ٘بلى م٩ان مىس ٌٟيخم طل ٪في بَاع للم٩ان ؤ٦ثر ص٢ت وجدضيضا " :في قاعٕ
ؤلاؾ٨ىضع ألا٦بر"
بهىا م٘ نىث الكاٖغ هختى ٫في خالت مً ؤلازاعة والدلوي ٤مً ػمان "الهباح" بلى ه٣يًه "اإلاؿاء"  ،ومً م٩ان ٖام ٚحر
مدضص وال مٗلىم "اإلايضان" بلى زام مٗلىم "قاعٕ ؤلاؾ٨ىضع ألا٦بر" ؛ بن َظٍ الخغ٦ت جًٟي ٖلى مىؾي٣ى ال٣هيضة بي٣اٖا
يىضعط جدذ ما ُتيؿمى بـ (اإلاىؾي٣ى الضازليت)؛ ٞترجيب ال٩لماث وما بيجها مً ٖال٢اثَ :با ،١جغاص..،ٝبلخ حؿهم في بىاء َظا الىىٕ

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

19

مجلت ظُل الذساظاث ألادبُت وال٢ٙشٍت  -الّام الشاوي  -الّذد  13هى٘مبر 2015

ً
مً اإلاىؾي٣ى الظو يٗمل ظىبا بلى ظىب م٘ اإلاىؾي٣ى الساعظيت التي هلمدها بضايت في الخٟٗيلت التي حؿحر ٖلحها ؤؾُغ ال٣هيضة،
ُت
ُت
وهي " ُتم ْسؿ َخ ْسِ ٟكٗل ْسً" ومخٛحراتها بدظ ٝالشاوي الؿا ً٦لخهحر " ُتم َخ ْسِ ٟكٗل ْسً" ،ؤو بدظ ٝالؿاب٘ الؿا ً٦في ؤخيان ؤزغي لخ٩ىن مغة
" ُتم ْسؿ ْسخِ ٟكٗل" ،ومغة " ُتم َخ ْسِ ٟكٗ ْسل"
ْش ْش
ًا بخىج ْشل/

لز ْشًيُ ْشْ /

مشا:٥
بش ْشوهْ ٙشل /

ْش ْش
م ْشُذاهمي /

ْش
سْ ٜشُىا

 /O – O - -/O - - O – O -/O - - O - - / O - - O - - /O - - O – Oْش
ْش
ْش
ْش
ْش
م ْشعخّٙل ْشً/
مخّٙل ْشً/
مخّٙل ْشً/
م ْشعخّٙل ن/

ْش
مخْ ّٙشل

وال ق ٪في ؤن بحن الخٗبحريً "مُغ٢حن" و"مىدضعيً" وقاثج ٢غبى حٗبر ًٖ وظهت هٓغ الكاٖغ ال٨ٟغيت والىٟؿيت؛ بهىا ؤمام
مكهض جمشيلي خغ٧ي جلخُ٣ه ٧امحرا صه٣ل بال٩لماثٞ ،يه ظماٖت حؿحر وعءوؾها ماثلت بلى نضوعَا صون ٦الم "مُغ٢حن" ،بالتزامً
م٘ خغ٦ت هؼوليت مً ؤٖلى بلى ؤؾٟل "مىدضعيً"؛ بهىا ؤمام ظىاط هاٜق ،والجىاؽ ؤخض مىيىٖاث باب البضي٘ في بالٚخىا
الٗغبيت ،والىىٕ الىا٢و مىه يكحر بلى اجٟا ١اللٟٓخحن في بٌٗ الخغو ٝوازخالٞها في البٌٗ آلازغ م٘ ازخال ٝفي اإلاٗجى( )1بن
الكاٖغ َاَىا ط٧ي في عنضٍ وعئيخه؛ ٞازخاع إلاكهضٍ َظا الجؼثياث التي جؼيضٍ اوسجاما وويىخا في وعي ال٣اعت؛ بن ؾباعجا٧ىؽ
مغٞىٕ الغؤؽ يساَب ظمهىعا بهيئت زانتَ ،ظٍ الهيئت اؾدؿالميت ،اجهؼاميت ،والاؾدؿالم يٗجي ؤهىا ؤمام طاث يٗيٟتَ ،ابُت
ال حٗلو بكإن هٟؿها ،بل جدِ مىه؛ ٞتاء احؿا٢ا م٘ َظا الغؤو حٗبحر "مىدضعيً"؛ وبطا ٧ان الهباح في ٞهم ؤمل صه٣ل يؿاوو
ً
مٛايغا إلاا في الخايغ ٞال ق ٪في ؤن اإلاؿاء يٗجي الٗ٨ـ ،يٗجي خايغا مدبُا خؼيىا؛ لظا ؤحى لهظٍ الجماٖت
ٚضا /مؿخ٣بال ؤًٞل
التي يغ ٌٞخالها بؼمان يٗ٨ـ – بضعط ة ٦بحرة – مىٟ٢ه جتاَها "اإلاؿاء"
ً
بطا وقاٖغها الظو ياصو صوع ؾباعجا٧ىؽ يىاصو هتض ؤهٟؿىا ؤمام َظٍ الجملت الٟٗليت التي ظاءث بٗض اؾم اإلاىنى ٫الظيً:
 ٌّبرونٗٞ :ل مًاعٕ الٙاِل :يمحر مؿختر ج٣ضيغٍ َم يٗىص بلى ٢ى ٫الكاٖغ "بزىحي" في املُذان :ظاع ومتغوع مىشٜحن :خا٫ مهحذسًٍ  :خا ٫زان. في اًت املعاء :بىاء يتم٘ بحن الجغ وؤلاياٞتملارا املماسُ "ٌّبرون"؟

 -انظر :السيد أزتد اعتامشي ،جواىر البالغة يف اظتعاين والبيان والبديع ،باب البديع ،مبحث اصتناس ،من ص 320إذل ص.324
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بهه يٗبر ًٖ الخا ٫الخانلٞ ،كاٖغها وا٢عي في ٢لب الٗالم ،ي٣ضم لىا مً صازله مكهضا مختضصا؛ بن الجماٖت البكغيت
بهٟت ٖامت صاثمت الخغ٦ت مىظ زل٣ها هللا ٖلى ألاعى ،وفي خغ٦تها جختليمٓاَغ للهؼيمت والاه٨ؿاع جخُلب مجها ٖمال للبدض
والىنى ٫بلى مىاًَ للىتاح وؤلانالح وٖالط ألاػماث..
بٗض َظا الغنض إلاكهض اإلاىاصو واإلاىاصي ٖليه ،ما الشظالت التي ًشٍذ َزا ألاو ٥بًفالها للشاوي؟
" ال جخجلىا ولترّ٘ىا ُِىه٢م بلي
أله٢م مّلٝىن ظاهبي ِلى مؽاه ٞالُٝقس
٘لترّ٘ىا ُِىه٢م بلي
لشبما برا الخٝذ ُِىه٢م باملىث في ُِجي:
ًبدعم الٙىاء داخلي أله٢م سّ٘خم سؤظ٢م مشة"
بن نىث ؾباعجا٧ىؽ يغيض مً َظٍ الجماٖت اإلاُغ٢ت ؤن حؿعى بلى جبضيل خالها الؿلبي َظا ،ؤن جديل خالت السَ ٌٟظٍ بلى
ع ،٘ٞوالغ ٘ٞبالخإ٦يض ال يٗجي متغص ع ٘ٞالغؤؽ ،بل له مخٗل٣اث وجىاب٘؛ ٞااللخٟاث مً الاؾدؿالم والسى ٝبلى الجهغ بالخٖ ٤لى
َغي٣ت ؾباعجا٧ىؽ يتؿض خالت الغَ ٘ٞظٍ إلااطا؟ ألن ال٩ل في ظىَغ ألامغ ميذ؛ ٞهاالء الظيً ازخاعوا ظاهب الاؾدؿالم ٢ض
ؤماتهم الٓلم /الاؾدبضاص بةخؿاؽ السى..ٝبن السى ٝيتٗل ناخبه ٧اإلايذ ،ال يغ ٙب في ال٨ٟغ ؤلايتابي ،يختمض ٖلى خاله،
يؿ ،ً٨جماما ٧الجماص ،جماما ٧اإلايذ؛ ألهه بظل ٪يُٗل ًٞيلت ٦غم هللا بها ؤلاوؿان ٖلى ٚحرٍ ،ؤال وهي ًٞيلت
الخ٨ٟغ/الخضبغ/الخإمل بالٗ٣ل..ل ً٨قخان بحن ميذ وميذ؛ ٞؿباعجا٧ىؽ ميذ الجؿض حي بإٗٞاله التي ؤنبدذ عمؼا ؾيتض مً
ي٣خضو به ويدكبه في ؤػمىت وؤم٨ىت مٛايغة ومختضصة ،ؤما َاالء اإلاُغ٢حن ٞال ؾحرة لهم حؿخد ٤الا٢خضاء مً ٢بل مً يبدشىن ًٖ
ال٣ضوة.
بن الُٝفش َاَىا في قٗغ ؤمل صه٣ل حٗبحر عمؼو ًٖ ٧ل ؾلُت ْاإلات حؿلب ؤصخاب الخ٣ى ١خ٣ى٢هم؛ بجها جسغط مً
ٖباءتها الخاعيسيت بىنٟها حٗبحرا ًٖ خا٦م عوما الظو ٧ان يإزظ في اإلااضخي َظا الل٣ب لترجضو في ٖالم ال/ًٟالكٗغ ٖباءة ؤ٦ثر
احؿاٖا ومغوهت ٖىضما حٗ٨ـ َظٍ الخالت الؿلبيت مً الؿُىة والؿلب والاؾخدىاط والخمل..٪
وفي َزٍ الشظالت الىاـلت بحن املىادي واملىادي ِلُه:
 ؤظلىب بوؽاجي/ههي" :ال جخجلىا. ؤظلىب بوؽاجي/ؤمش" :و٥جشّ٘ىا ُِىه٢م بلي.وزلَ ٠ظا الىهي وألامغ ٖلت جبرعَما هتضَا في:
 ؤظلىب الؽشه املخ٢ىن مً ؤداة الؽشه "برا" ،وّ٘ل الؽشه "الخٝذ" ،وظىاب الؽشه "ًبدعم" " برا الخٝذُِىه٢م باملىث في ُِجي ًبدعم الٙىاء داخلي" ،وفي ظملت الجىاب َزٍ هلمح جشُ٠با ًىلِ ٞلُه البالُٔىن الاظخْاسة امل٢ىُت
وظش الجما ٘ ٥ا الدشخُق "ًبدعم الٙىاء داخلي" ؛ لٝذ ظّل الٙىاء ٠ما لى ١ان ١اثىا حُا/بوعاها ًبدعم  ،ما الزي
ًمُٙه َزا الخّبحر الجمُل بلى املّجى الزي جٝفذٍ ؤي ا املترظم لخىٝله؟:
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بن ؾباعجا٧ىؽ ؾيمىث ،طلَ ٪ى الشمً الظو ؾيضٗٞه م٣ابل مىاٟ٢ه بػاء َظا ا٫زلل ،ل٨ىه يغيض ؤن ي٩ىن إلاىجه ٢يمت/ؤزغ
يغاٍ ويؿدكٗغٍ ٖىضما يتض مً ٧اٞذ ألظلهم ٢ض بضءوا في الخٛحر /في الخبض ٫مً الؿلب بلى ؤلايتاب/مً الجمىص باالؾدؿالم بلى
شخئ مً الخغ٦ت باإلاىاظهت؛ بهه يخمجى/يدلم/يغظى ؤن يدهل طل ٪ختى ال ي٩ىن مىجه ٦مضا وخؿغة..بهه يغيض ؤن يبدؿم ابدؿامت
عيا حٗجي ؤن عخيله ليـ جهايت لل٨ٟغة ،بل بضايت لها ؾخهاص ٝمً يدملها ،يىاصو بها ،يضاٖ ٘ٞجها ،ؾختض مً جدصسو ٞيه؛
لخخدى ٫مً ٨ٞغة متغصة بلى بوؿان يُى ٝبها ،يغؾلها بلى ال٣غيب والبٗيض..اإلاهم ؤن يخدَ ٤٣ظا الٗبىع "أله٨م عٗٞخم عؤؾ٨م
مغة"..بن ؼاِشها واٜعي محبي يضعَ ٥ظٍ الخالت اإلاإؾاويت التي ٖلحها الجم٘ الظيً يساَبهم ،ل٨ىه ٖلى الغٚم مً طل ٪لم يهل
بلى ٖخبت اليإؽ اإلاُل ٤الظو يٗجي ؤال ٞاثضة..جلَ ٪ا٢ت هٟؿيت يخمحز بها – في الٛالب – اإلاهلخىن ،وؿدكٗغ طل ٪وهدً ه٠٣
مخإملحن مخظو٢حن ٢ىله "مغة"
في الكٗغ الجضيض ؾمت جمحز بٌٗ ٢هاثضٍ ،هي ؤن ناخبها ي٣ؿمها بلى م٣اَ٘ ،ل٩ل مٖ ُ٘٣ىىان زامَ ،ظا الخ٣ؿيم في
الخ٣ي٣ت َى ج٣ؿيم لل٨ٟغة وللخالت الىٟؿيت و ٤ٞهٓام مٗحن..وفي َظٍ ال٣هيضة ألمل صه٣ل هخىٖ ٠٢ىض ؤعبٗت م٣اَ٘ ،اجسظ
٧ل واخض ٞحها اؾم مؼط :مؼط ؤو ،٫مؼط زان ،مؼط زالض ،مؼط عاب٘..وفي الىمىطط الظو اؾدكهضها به مجها جىٟ٢ىا ٖىض ظؼء مً اإلاؼط
الشاوي واإلاؼط الغاب٘..واملضط في اللٕت َى :الخلي ،ؤي خلي شخئ بصخئ ُ٘فحرا ٢٠خلت واحذة ،وال ق ٪في ؤن َظٍ ال٩لمت جخ٤ٟ
والختغبت الكٗىعيت لضه٣ل التي اوٗ٨ؿذ ٖلى جتغبخه الكٗغيت (٢هيضجه) ؛ ٞىدً بهضص اؾخضٖاء لختغبت في الخاعيش
(ؾباعجا٧ىؽ الظو زاع مً ؤظل مٗاوي الخغيت وال٨غامت مً ؤظل ؤبىاء َب٣ت مٗظبت مسخى٢ت هي َب٣ت الٗبيض التي ييخمي بلحها
و٢ض اهتهذ زىعجه َظٍ ب٣خله)َ ،ظٍ الختغبت مً اإلااضخي لها ما يبرعَا في صازل الؿيا ١الؼماوي واإلا٩اوي للكاٖغ ؤمل صه٣ل..وبىٓغة
ؤوؾ٘ يم ً٨ال٣ى :٫بن الخضيض ًٖ مٗاوي مشل :الٗيل ،والخٛيحر والخغيت والٗضالت الاظخماٖيت هتضٍ يخ٨غع ويختضص في ؤػمىت
2011م ،في مهغ
وؤم٨ىت مسخلٟت ومخٗا٢بت٦ ،ما َى الخا ٫باليؿبت بلى الكٗاعاث التي عٗٞتها زىعة السامـ والٗكغيً مً يىايغ/
وما جالَا بٗض طل ٪مً هخاثج..
بن الخلم في البضايت ٢ض يىلض يٗيٟا ،زم ييخ٣ل بٗض طل ٪بلى مغخلت الٟخىة وال٣ىة والاهدكاع ،و٢ض يخٗغى في ؤو٢اث إلادً
وٖثراث بد٨م ٢اهىن الخياة اإلاؿخمغ :ل٩ل ٗٞل عص ٗٞل؛ ٩ٞل زحر خخما ؾيىاظه قغا ،و٧ل بُل هبيل ؾيىاظه مً ي ٠٣ؤمامه
ويٗترى مؿحرٍ؛ َ٨ظا ٧ان خا ٫الٟغص والجماٖت في ػمً ؾباعجا٧ىؽ وفي ػمً ؤمل صه٣ل الظو ْهغ ٞيه صيىاهه َظا ..ومً زم ٞةن
٧لمت مؼط التي ازخاعَا صه٣ل لخ٩ىن ٖىىاها ل٩ل م ُ٘٣مً م٣اَ٘ ٢هيضجه جإزظها – بهٟت ٖامت – بلى ما يم ً٨ؤن وؿميه وخضة
الختغبت ؤلاوؿاهيت وحكابه جتاعب ؤَلها؛ ٟٞي ٧ل ماى ٞاثذ ؾىتض ما يالمـ قيئا في خايغها..وبإمشلة محذدة ِلى رل٤
هخى ٜٚؤمامِ :ىترة بً ؼذاد في ٙ٠احه لذ الّىفشٍت  ،لذ ظىىة وبٝت ِلى وبٝت في الّفش الجاَلي ،هخى ٜٚفي ِفشها
الحذًض ؤمام ماسجً لىزش ُ٠ى في ؤمشٍ٣ا في زىسجه لُىا ٥العىد حٝىٜهم في مجخمْ ًجّل مً اللىن ومً ألاـل/الجزس
مُّاسا لخفيُ ٚالبؽش ُ٘ٝذم ٘ئت ٗيامل٣اهاث والحٝى ٛوٍاخش ؤخشي..وَىا ٟمعلعل ؤمشٍ٣ي ؼهحر ًىاٜؾ ِبر ِذد مً
ألاظضاء ظحرة ؤظشة ؤمشٍُ٢ت ظىداء اللىن مىز بذاًت هجشت ا مً العاحل ٘شٍٝي ِلى ًذ بّن ججاس الش ُٜٞبلى العاحل
ألامشٍ٣ي ًحمل ِىىان (ظزوس ،)Roots/وفي ظىىب ب٘شٍُٝا هضوس َزا الضُِم املىالل نًلعىن ماهذًلال الزي ّ٘ل الصخئ هٙعه
ّ٠ىترة ولىزش ُ٠ى ؛ ٘بحن َزٍ الشخفُاث ظمُّا وؼاث ٜشبى ومىاوً حؽابه وبن اخخلٙذ ؤوش الضمان وامل٣ان التي ٌهشوا
٘ ا..
في اإلاؼط الغاب٘ مً ال٣هيضة هتض اإلاكهض ؤلاوؿاوي هٟؿه يخ٨غع م٘ بٌٗ الازخالٞاث وؤلاياٞاث:
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" ًا بخىحي الزًً ٌّبسون في املُذان في اهحىاء
مىحذسًٍ في اًت املعاء
ال جحلمىا بّالم ظُّذ
٘خل١ ٚل ُٜفش ًمىث ُٜفش ظذًذ"
َىا ًبذو في ٘ماء حعائلي ال ًىٌٕ ٤ٙادس وعي الخلٝي وع ٞاظخٙهامي مٙادٍ :ما الٙش ٛبحن " :مىشٜحن" في ٜىله " ًا
بخىحي الزًً ٌّبرون في املُذان مىشٜحن" و"في اهحىاء" ٗيٜىلهً " :ا بخىحي الزًً ٌّبرون في املُذان في اهحىاء"؟
بن مُغ٢حن في الٗباعة ألاولى خا٫؛ ٨ٞي ٠الكإن باليؿبت بلى "في اهدىاء" في الٗباعة الشاهيت؟
بهىا ؤمام :ظاع "في" ،ومتغوع "اهدىاء" والجاع واإلاتغوع َاَىا في مدل ههب خا ٫قبه ظملت؛ هدً بهضص خا ٫يخ٨غع،
والخ٨غاع – ٚالبا – يإحي بٛغى الخإ٦يض والتر٦حز ٖلى مى ٠٢ومٗجى مٗحن ي٣هضٍ ناخب ال٨الم ،واإلاالخٔ َاَىا ؤن نىث
الكاٖغ ال ي٨غع ٦المه ٦ما َى بك٩ل خغفي ،بل ي٨غع م٘ بٌٗ الخٛيحر وؤلاياٞت ،و٢ض الخٓىا طل ٪وهدً ه٣اعن بٖغابيا بحن
"مُغ٢حن" ،و"في اهدىاء"؛ بن َظا التر٦يب ألازحر ٝوصاللخه يبضو ؤوؾ٘ وؤقملٞ ،ةمالت الغؤؽ باجتاٍ الهضع في "مُغ٢حن" جإحي
مصخىبت بهمذ ،لَ ً٨ظٍ الٗمليت في "في اهدىاء" ال يكترٍ ٞحها الهمذ ،بل عبما ي٩ىن َظا الاهدىاء مالػما لخالت مً
ال٨الم..بن ألامغ يبضو مً وظهت هٓغ طاث مخٟاثلت ،ؤو جمجي هٟؿها ٖلى ألا٢ل ٢ض جُىع؛ ٞهظٍ الخالت الاجهؼاميت مً ٢بل الجماٖت
اإلاصخىبت بهمذ ٦إهه اإلاىث في "مُغ٢حن" لم حٗض هي هي ،وٗم يب٣ى خا ٫الاهدىاء/الظ٦ ٫ما َى ل٢ ً٨ض يخٛحر الخا ٫صعظت
لىتض نىجا ؤو متمىٖت مً ألانىاث ٢ض بضؤث في الٓهىع والاعجٟإ ٖلى اؾخدياء..ل ً٨ؾيب٣ى الٓلم ٦ما َى ،ؾدب٣ى ؾُىة
اإلاؿدبض ٦ما هي ،ؾدب٣ى ٢يم الخغيت والٗضالت الاظخماٖيت وال٨غامت ؤلاوؿاهيت ٚاثبت بن لم يدضر حٛيحر ظظعو ٞترج ٟ٘الهاماث
في ٢ىة وشجاٖت وظغؤة لخىاظه ؤػمتها وهي جمخل ٪بعاصة ؤلاوؿان الٟاٖل الظو اؾخسلٟه عبه ٖلى ؤعيه ليٗمغَا؛ لظا يًي٠
نىث الكاٖغ في َظا اإلاؼط الغاب٘ ما لم ي٣له في اإلاؼط الشاوي:
"ال جحلمىا بّالم ظُّذ
٘خل١ ٚل ُٜفش ًمىث ُٜفش ظذًذ"
بن َظٍ الغؾالت الىانلت بحن اإلاىاصو :نىث ؤمل صه٣ل اإلاخضزغ بشىب ؾباعجا٧ىؽ ،واإلاىاصي ٖليه :الجماٖت ؤلاوؿاهيت
اإلاىدىيت/اإلاهؼومت بًٟٗها متى وظضث وؤيىما وظضث جا٦ض ٖلى واٗ٢يت َظا الغط  ٫وبيتابيخه؛ ٞاألزظ باألؾباب واإلاصخي في مىا٦ب
ألاعى ؾجن ٧ىهيت البض مجها؛ "بن هللا ال ٌٕحر ما بٝىم حتى ٌٕحروا ما بإهٙعهم" ()1
 حّلُٞمً زالَ ٫ظا الىمىطط مً ٢هيضة "٧لماث ؾباعجا٧ىؽ ألازحرة" وؿخُي٘ ؤن ه٣ى ٫آلاحي:

سورة الرعد :من اآلية

.
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 بن الٝفُذة في مجملها ِباسة ًِ " اظخّاسة" – لى ؤٗدها مً َزا املفىلح في بالٔخىا الّشبُت – لٝذ اظخّاس دهٝلشخفُت ظباسجا٠ىط وجما ى ٘ ا ،ؤي ؤراب هٙعه ٘ ا ،وٜاِ ٥لى لعا ا؛ ٘ؽاِشها لم ًٝل مشال :ظإٜى ٥مشل ظباسجا٠ىط،
ؤو ؤ٠خب ١اظباسجا٠ىط ،بل جخُل – والؽّش مشل ؤهىاُ ال ًٙألاخشي لّبت جٝىم ِلى الخُا – ٥ؤهه َى ظباسجا٠ىط راث
واحذة ،سبما لدؽابه الحاَ ٥ىا وَىاٟ؛ سبما ألهه وظذ بِىه وبحن ظباسجا٠ىط هٝاه اجٙاِ ٛذًذة ،م ا ؤن ظباسجا٠ىط ١ان
٘ٝحرا ٌّاوي الحشمان والاحخُاط ٌعخىي في رل ٤مْ الّبُذ الزًً ًيخمي بلى وبٝت م٠ ،زل ٤ؤمل دهٝل في مٍّم ٘تراث حُاجه،
ل٢ىه ؤحاٝ٘ ٥شٍ بلى واٜت بًجابُت حملها ببذاِه ًىاظه به واّٜه املإصوم..وال هيغ ؤهه ٜذ ؤولِ ٞلُه في مشحلت مً حُاجه
لٝب "الؽاِش الفّلى."ٟ
 في ٜفُذة ؤمل دهٝل بًٝاُ مىظُٝي داخلي ًمُ ٚبلى ظمالها؛ ٘ ٙا املٝابلت واملٝابلت ٠ما وّشٗ في باب البذٌْوَى مً ؤبىاب البالٔت الّشبُت حّجي الّالٜت المذًت بحن ظملخحن‘ َزٍ املٝابلت هلمحها وهحً هٝىم بفُأت الذاللت التي
وعخخشظها مً البيُت الؽ٣لُت الٍاَشة للٝفُذة :راث ؼاِشة جشىس ِلى وا ْٜظلبي ،في مٝابل :ظماِت معدعلمت بخى٘ها
ولّٙها لحالها املإظاوي َزا...وبلى ظىاس رل ٤ؤًما هلمح ٜىلهُٜ " :فش ظذًذ" ،و"ُٜفش ًمىث" ٠الَما ٌّبر ِما ًمً٢
ؤن هىلِ ٞلُه :بٝاء الىلْ ِلى ما َى ِلُه ؤو ما وعمُه في اظخخذامىا الؽاجْ "محل ٤ظش"..مارا لى ٜلذ ل ٤ا٠خب
مىلىِا جحذ َزا الّىىان" :خل١ ٚل ُٜفش ًمىث ُٜفش ظذًذ" ؤو بخّبحرها هحً "محل ٤ظش"؟ َ...ىا ٟالىبا :ٛالزي
ٌّجي الّالٜت المذًت بحن لٍٙذًً ،وَى ؤًما مً مىلىِاث البذٌْ في بالٔخىا الّشبُت ،هشي رل ٤في ١لمت املعاء وما جىحي
به في ؼّش دهٝل ،والفباح وما جشمض بلُه( )  ....وَىا ٟؤًما في الىٍام املىظُٝي الذاخلي للٝفُذة :الترادٗ الزي ٌّجي
ال٣لمخحن ًلخُٝان ِىذ مّجى مّحن ،هلمح رل ٤في :مىشٜحن ،ومىحذسًٍ؛ ٠الَما ًخٝاوْ ِىذ داللت الحش٠ت بلى ؤظٙل ،ألاولى
بالشؤط ،والشاهُت ظحرا باألٜذام..وباملشل الّالٜت الترادُ٘ت الىاـلت بحن َزٍ الخّابحر الشالزت :مىشٜحن ،مىحذسًٍ ،في اهحىاء،
َُئاث زالزت مدؽاب ت بذسظت ٠بحرة في مّاه ا املخجهت هاحُت مىـىٗ واحذ ًخمشل في جل ٤الجماِت العلبُت ٔحر الشأبت في
الخُٕحر ،الشالُت بما ي ُ٘ه ِلى ٜبحه..
 بل بن َزٍ الحالت المذًت راث الىابْ البذٌعي حّلى ٘ى ٛالىق راجه ٘خدعْ ِىذما هشـذ مخإملحن املىًٜٚ
ال٢ٙشي/الىٙسخي للؽاِش املبجي ِلى الش٘ن في مىاظهت وا ْٜخاسجي ًذًً بؽذة ما ُ٘ه؛ بهىا برا ؤمام راث محبوتَ ،ىا
ً٢ىن العاا :٥بلى ؤي مذي جفل َزٍ الزاث بحالت ا الّاوُٙتَ ،ل بلى دسظت الُإط املىلٞ؟ ؤم الحضن الزي ًخّل ٞبإَذاب
ألامل؟..
 ومً خالَ ٥زا الىمىرط ه٢دؽ ٚؤهىا ؤمام ح٣اًت ٜذ جمذ ـُأت ا بالؽّش ٘ ،ا :بىل زاثشً :مشله ـىث الؽاِشاملشجذي زُاب ظباسجا٠ىط – ظىىة وا ْٜمعدبذ ٌّبر ِىه ظمالُا :الُٝفش – ظماِت :جادي دوس املعخمّ ٚالعلبي
ِش٘ىاَا مً خال ٥حّابحر زالزت "مىشٜحن" " مىحذسًٍ" " في اهحىاء"  -صمان :املعاء الزي ٌؽحر بلى اؼخذاد ألاصمت وخلٙه
1967م – م٣انً :إخزها بلى ما َى واٜعي ٛسٍب في البِئت املفشٍت ِلى وظه الخحذًذ
صمً واٜعي ًإخزها بلى ٘ترة َضٍمت ًىهُى
"ؼاسُ ظ٢ىذس ألا٠بر" – الحذرِ :باسة ًِ شخفُت جخجه بلى مفحر مإظاوي بالؽى ٞملىاٜٙها ،وفي زىاًا َزا الحذر

 -انظر :السيد أزتد اعتامشي ،جواىر البالغة يف اظتعاين والبيان والبديع ،باب البديع ،مبحث الطباق واظتقابلة ،ص .292 ،29
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ساو ًٝىم بىٝلها والشاوي َاَىا ًادي دوس الخمشُل والشواًت مّا؛ بهه ؤمل
جٝى١ ٥لمات ا ألاخحرة ٜبُل املىث – ول٣ل ح٣اًت داثما ٍع
دهٝل الزي ًىالّىا في َزٍ الٝفُذة بشخفُت ظباسجا٠ىط.
مشثُاث ؼاِش ظىا ٥في ؼاسُ الحُاة
َل جالخٔ معي َظٍ ؤلاي٣إ البضيعي الجميل الظو جدمله ال٩لمخان :قاٖغ ،قاعٕ؛ ؤعؤيذ ٦ي ٠يخٛحر اإلاٗجى ٦شحرا ويخازغ إلاتغص
خغ ٝيخدغ ٥مً م٩اهه ؾىاء بالخ٣ضيم ؤو بالخإزحرٖ ،حن ج٣ضمذ وعاء جإزغث نغها ؤمام قاٖغ ،وفي الشاهيت الٗ٨ـٖ :حن جإزغث
وعاء ج٣ضمذ نغها في قاعٕ ..الهياٚت في اللٛت ؤقبه بلٗبت اإلاٗ٨باث ال ٪ٟوالتر٦يب ياصو صوعٍ في ج٩ىيً الك٩ل الظو
هغيض..وؤزحراَ :ل َىا ٥مً خيض اإلاٗجى ٖال٢ت جغبِ بحن قاٖغ ،وقاعٕ؟؟ ما عؤي٪؟ ..وال جيـ ؤن الكاعٕ اؾم ٞاٖل مً قغٕ ،ؤو
َظا الصسو الظو ي٣جن ،ؤو يً٘ ال٣اهىن ..والكاعٕ ؤيًا َى الصسو الظو حهم بال٣يام بٗمل مٗحن٦..إن ج٣ى :٫ؾإقغٕ في
ً
اإلاظا٦غة آلان ؤو ؤَم باإلاظا٦غة؛ بطا ؤهذ قاعٕ اؾم ٞاٖل..اإلاترظم يدمل مض٣٢ا لٛىيا يؿخُي٘ به الخهيي ٠والخميحز بحن اإلاٗاوي
التي جدملها الهياٚت الىاخضة لل٩لمتٞ :كاعٕ ؤو م٩انَ/غي ٤يؿحر ٞيه الىاؽٚ ،حر قاعٕ :ؤو واي٘ ٢اهىن وه٣ىٖ ٫ىه ؤيًا
ُتم َك ّغٕ ،اؾم ٞاٖل مً ٚحر الشالسي بطا ٧ان الٟٗل مؼيضا بالخًٗيَّ ( ٠
قغٕ)ٚ ،حر قاعٕ :بمٗجى حهم ألصاء ٖمل مٗحن..
ِك
في الّالٜت التي جفل بحن ؼاِش وؼاسُ:
الكاٖغ نىث يىُل ٤بلٛخه٢ /هيضجه في ًٞاء يخل٣اٍ يؿخم٘ بليه /ي٣غئٍَ..ىا هتض ؤهٟؿىا ؤمام ٧لمت قاعٕ..بن الكاعٕ ٧لمت
جدؿ٘ وجخمضص بمٗىاَا لخٗبر ًٖ َظا الجمهىع الظو يخل٣ى ببضإ ألاصيب ولخ٩ىن مٗبرا ًٖ وا ٘٢الخياة وخغ٦خهَ ،ظا الىا ٘٢الظو
ييخ٣ي مىه اإلابضٕ ماصة يهىٚها في ٞىهٞ..ال يىظض  ًٞييكإ مً ٖضم٧ ،ل َ ًٞى مىخج جم جهييٗه مً ماصة زام مؿخ٣اة مً
ؾاب٢ ٤ض ي٩ىن واٗ٢ا/قاعٖا يجز ٫بليه ألاصيب يخدغ ٥بحن ظىباجه يخُل٘ ببهغٍ وبٗ٣له وب٣لبه ويخإزغ ويسجل اؾخٗضاصا إلاغخلت
الخهيي٘ التي ؾخٓهغ في ق٩ل جهاجي يٗاص بعؾاله بلى الكاعٕ مغة ؤزغيٞ..الكاعٕ َاَىا ليـ متغص مدالث ،لىخاث مٗل٣ت،
وؾياعاث وهاٞىعاث..بلخ الكاعٕ :خالت مً الخٟاٖل والامتزاط بحن البكغ والجماص والخيىان يؿٟغ ًٖ ؤخضار ًٖ ،ؤ٩ٞاع جستزجها
َظٍ الٗ٣ى ٫الٗاق٣ت لل٩لمت جٓهغَا في ؤصب ؤو حٗبر ٖجها في عؾم ،ؤو في هدذ ؤو في مُ٣ىٖت مىؾي٣يت ٦خل ٪التي هىٟٗل بها م٘
واخض مشلٖ :ماع الكغيعي ،وٖمغ زحرث ..وٚحرَماَ..االء ؤيًا يٗك٣ىن ال٩لمت ل٨جهم يسغظىجها بُغي٣تهم وو٣ٞا ل٣اهىن الًٟ
الظو جسههىا ٞيه..
وّىد بلى ؤمل دهٝل:
بن قاٖغها يؿخمغ في ظىلخه في قاعٕ الخياة ٖلى احؿاٖه؛ بهىا وؿخُي٘ ؤن هخسظ مً اإلايضان والكاعٕ في ٢هيضجه "٧لماث
ؾباعجا٧ىؽ ألازحرة" َغ ٝزيِ يإزظها بلى ما يم ً٨ؤن وؿميه مؽاَذاث ؼاِش واٜعي مخجى ٥في ؼاسُ الحُاة؛ ٟٞي ٢هيضة
"اإلاىث في الٟغاف" مً صيىاهه "حٗليٖ ٤لى ما خضر" يم٨ىىا الى٢ىٖ ٝىض بٌٗ مً َظٍ اإلاكاَضاث في اإلا ُ٘٣ع٢م ( ،)2هىهذ
بلى لؿاهه الىاَ ٤بًاء ٖلى ٖيىه التي عؤث:
"ها٘ىسة حمشاء
وٙل ًبُْ الٙل بحن الّشباث
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ٌق
مٝخىلت جيخٍش العُاسة البُماء
ٌق
١لب ًح ٤ؤهٙه ِلى ِمىد الىىس
مٝهى ،مزًاٌُ ،ق
وهشد ـاخب ،وواوالث
...
ٌق
ؤهذًت لُلُت
ٌق
٠خابت لىثُت
اللح ٚالذامُت الّىىان..بُن الفٙحاث
حىاثي وملفٝاث
جذِى لشئٍت ألاب ال الغ ٘ى ٛالشجشة ،والشىسة املىخفشة !" ()1
بن الكٗغ مً الكٗىع ،والكٗىع مىبٗه ال٣لب ،وال٣لب – ٦ما ي٣ا – ٫ؾلُان الجىاعح؛ ٞبىاء ٖلى ما يمليه جيكِ الجىاعح،
الٗحن للغئيت ،وألاطن للؿم٘ وؤلاههاث ،واليض للبُل  ،وال٣ضم للخغ٦ت..بن ؤمل صه٣ل يلخ ِ٣نىعٍ الكٗغيت ٖبر اللٛت وَى
وهي في خالت مً الخغ٦ت ،يٟخذ هىاٞظٍ وال ي٨خٟي بظل ،٪بل يجز ٫للخغ٦ت/الختىا/٫الخٟاٖل٨َ..ظا قإن اإلاهمىمحن بٗاإلاهم،
ي٣تربىن مىه؛ ليلخُ٣ىا مً جٟانيله ما يؿخد ٤مً وظهت هٓغَم الغنض والخٗليٞ..٤كاعٕ ؤلاؾ٨ىضع ألا٦بر في ال٣هيضة الؿاب٣ت
مً صيىان "الب٩اء بحن يضو ػع١اء اليمامت" ي٣ترب مىه وه٣ترب مىه ؤ٦ثر ٞإ٦ثر بٗحن ؤمل صه٣ل/بلؿاهه و٢بل طل ٪ب٣لبه٦ ،إجها
ِالٜت ظما ٥والخٙفُل ،ؤو ما ًىلِ ٞلُه في باب ِلم املّاوي في بالٔخىا الّشبُت ًجاص في مٝابل وىاب ( )2ل٣ض ٖغٞىا
َظا الكاعٕ متغص اؾم في ٢هيضة ٧لماث ؾباعجا٧ىؽ  ،وَا نخً ؤوالء هيخ٣ل مً م٘ صه٣ل مً مغخلت ؤلاصعا ٥الظَجي بلى عئيت
بهغيت قضيضة الالخدام بما َى وا٢عي في ٖالم الخ٣ي٣ت ..بن الهٗلى ٥الظو ونلخىا ؤزباعٍ مىظ الٗهغ الجاَلي (٦ )3شحر الٗضو
والخغ٦ت بسٟت وؾغٖت مؿخسضما في طل٢ ٪ضميه ،وؤمل صه٣ل اإلال٣ب بالكاٖغ الهٗلى ٥يٟٗل اللتهٟؿه؛ يجز ٫بلى ؤخض قىاعٕ
الخياة في بيئخه اإلاهغيت  ،وفي مكهض حي ي٣ضم لىا ظاهبا مً خياة يىميت في ٖالم اإلاضيىت ،في َظا اإلاكهض ما يبضو مبٗثرا ال ٖال٢ت
وزي٣ت جغبِ بحن ؤظؼاثه؛ ٞهىا هاٞىعة ،وَىاَٟ ٥ل يبي٘ الٟل ال يٗغ ٝؤصخاب الٗغباث وال يٗغٞىهه؛ ٦الَما بد٨م الضوع الظو
ياصيه يىٓغ بلى آلازغ ،و٢ض ال يٗبإ بٌٗ ٢اثضو الؿياعاث ختى بمتغص الىٓغ بلى طا ٥الُٟل الباجـ٢ ،ض جدضر ٖمليت بي٘
وقغاء بحن الازىحن (يغجتحها طا ٥الُٟل) ،و٢ض ال جدضر..وَظٍ م٣خىلت نضمتها ؾياعة ،وَظا ٧لب يداو ٫الخسلو مً شخئ ياإلاه في
ٖمىص بهاعة ٦..ما ؤن ظى ا٫ليل الظو ٚاصعهاٍ في "٧لماث ؾباعجا٧ىؽ "..ما يؼا ٫خايغا مٗىا في َظا اإلا ُ٘٣مً "اإلاىث في الٟغاف"
هلمذ طل ٪في حٗبحرٍ بٗض "ؤهضيت ليليت"٦" ،خابت يىثيت"..بهىا ؤمام مكهض مؼيج/زليِ بامخياػ ،يتخم٘ ٞيه الشابذ باإلاخدغ ،٥البكغ
بالجماص والخيىان ،الؿم٘ ال٣اثم ٖلى الالخ٣اٍ باألطن م٘ البهغ ال٣اثم ٖلى الغئيت بالٗحن..ل ً٢ما الزي ًم ً٢ؤن ًجمْ َزا
املبّثر؟ بهه ظى املذًىت الفاخب ،ؤو لى ؼئذ ٜلذ :مجخمْ الٕشباء ،الضحام ،الٝادم بالٝاثم ،واملاشخي بالجالغ ..بن ؤمل
 -أمل دنقل ،األعمال الشعرية الكاملة ،ديوان :تعليق على ما حدث ،قصيدة "اظتوت يف الفراش" ،اظتقطع الثاين من القصيدة ،ص.250

 السيد أزتد اعتامشي ،جواىر البالغة يف اظتعاين والبيان والبديع ،باب علم اظتعاين ،مبحث اإلجياز ،ومبحث اإلطناب من ص 79إذل ص. 88 - 3يُراجع :لسان العرب البن منظور :مادة صعلك ،ويراجع تفصيال كتاب الشعراء الصعاليك يف العصر اصتاىلي لدكتور يوسف خليف.
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دهٝل ًجز ٥بىا في َزٍ الجىلت بلى ظاهب مً د٘تر ًىمُاث مجخمْ املذًىت َزا؛ بهه مؽهذ له ظمت الخ٢شاس بؽ٣ل ؼبه ًىمي،
ًٝذمه بلُىا الؽاِش في ظُا ٛهٍشجه بلى ؤصمت معخٙحلت في ِامله الىاٜعي املِّؾٗٞ..لى الغٚم مً ؤن الجماٖت
اإلاهغيت/الٗغبيت جمغ بلخٓاث اؾخصىاثيت نٗبت/بمإػ ١خًاعو زُحر للٛايت ،اهدؿغث ٞيه مؿاخاث ألاخالم م٘ اهدؿاع ألاعى
وجىا٢هها بالتزامً م٘ َظٍ الهجمت ال٣اؾيت للٗضو الههيىوي ومً يؿاهضٍ ويضٖمه في الٗام الؿاب٘ والؿخحن مً ال٣غن اإلاىهغم
ٞةن الخياة في متخم٘ اإلاضيىت اإلاهغو جبضو َبيٗيت بما ال ييسجم وَبيٗت جل ٪اللخٓت الهٗبت وما يضوع ٞحها مً خىاصر
ظؿام..بن ١امحرا الؽاِش التي جلخٝي بالّحن وثدون باللٕت جٝذم دلُل بداهت/ؼهادة ِلى َزٍ الجماِت حعدى٢ش ُ٘ه مىٜٙها
وحالها ..حعخىُْ بّذ رل ٤ؤن جُٝم سبىا داللُا بحن ٜىله في ٜفُذة "١لماث ظباسجا٠ىط ألاخحرة"٘" :خل١ ٚل ُٜفش ًمىث
ُٜفش ظذًذ" وجٙاـُل َزا املؽهذ في "املىث في الٙشاػ" ؛ ظِبٝى الٍلم ِلى حاله ،ظِبٝى املعدبذً ،زَب واحذ لُإحي
آخش ما بُٝذ الجماِت ِلى حالها ،والذلُل املٙفل الؽاَذ ِلى رلَ ٤زا املٝىْ الحي مً ٜفُذة ؤمل دهٝل التي بحن
ؤًذًىا ن..
ظاا ٥مً وعي الٝشاءة:
وؤهذ جشي وجٝشؤ بلحبت ؤمل دهٝل ما الىـ ٚالزي ًم ً٢ؤن جمّه لجماِت ب زا الحا٥؟ ظماِت حِّؾ ًىما زابخا
ًخ٢شس دون ظذًذ ،في وٜذ جتزاحم ُ٘ه املحً وحؽخذ ووإت ا ِلى ألامت وألاووان؟..
بن ٖىىان الضيىان "حٗليٖ ٤لى ما خضر" ليـ ببٗيض ًٖ َظا الٗىىان الٟغعي إلخضي ٢هاثضٍ "اإلاىث في الٟغاف"؛ ظغث
الٗاصة في متخمٗاجىا ؤن الظو يمىث ٖلى ٞغاقه ه٣ىٖ ٫ىه :ماث ميخت َبيٗيت ؤ٫يـ ٦ظل٪؟ في م٣ابل مً ماث في خاصزت ؤو في
خغب ؤو ؤنيب في ٖمل ٞماث..بلخ صاثما ؤبضا في ٧ل الىهىم التي ههاٞدها بال٣غاءة ٖال٢ت وزي٣ت ٢ىيت جهل الٗىىان
بالخٟانيل مً الضازل جتٗل مً َظا الٗىىان باليؿبت بلى الٗحن ال٣اعثت ُتم َبرعا وم٣ىٗا بضعظت ٦بحرة..ووؿخُي٘ ؤن هلمذ لهطا
الٗىىان لل٣هيضة ؤ٦ثر مً طعإ:
 ألاو :٫باجتاٍ الجماٖت التي بن ب٣يذ ٖلى َظا الخا ٫مً الٟٛلت ج٨غع يىمها وحٗيل خياتها صون وعي ؤو بصعا ٥لُبيٗتاللخٓت و٦يٟيت الخٗامل مٗها ٞؿيى٣طخي ألاظل وؾخمىث صون ٖالمت حكهض لها بُٗاء وبىاء يكحر بلحها ُتويب٣ي لها ط٦غا في سجل
نًإ الخًاعة..
 الشاوي :باجتاٍ َظا الشاثغ ال٣ل ٤اإلاخمغص الٛايب الظو يىٓغ بلى وا ٘٢الجماٖت ٞحزصاص ؤإلاه لضعظت ّحعجل مً مىجه َى؛
ِك
لظا هلمذ ما ٖسخى ؤن ي٩ىن ها٢ها في بىاء الٗىىان ،ؤال وَى َظا اإلاٟٗى ٫ألظله ( ً
٦مضا/خؿغة) ٦ ،إهه ؤعاص ؤن ي٣ى ٫لىٟؿه ومً
ً
ٖلى قا٧لتها مً الشاثغيً اإلاهمىمحن ولٛحرَم "َزا املىث في الٙشاػ ً
٠مذا وحعشة"
 باجتاٍ اإلاخل٣ي :في ٧ل ػمان وم٩ان ،بن الكاٖغ بهظا الٗىىان ل٣هيضجه وما يإحي جدخه يساَب ٢اعثا ٚحر مٗلىم الؼمانواإلا٩ان٦ ،إهه ي٣ى ٫لهَ :ظا اإلاىث في الٟغاف ٦ما ؤعاٍٞ ،ما ق٩ل اإلاىث في الٟغاف ٦ما جغاٍ ؟..بن جتغبت الكاٖغ الكٗىعيت
والكٗغيت جخدغ ٥في الؼمان واإلا٩ان خغ٦ت وكُت جهاٞذ مؿخ٣بلها ليضزل الازىان مٗا في خالت خىاعيت خخما ؾخٟغػ ً
قيئا
ً
ظضيضا..
في ِمَ ٞزا املؽهذ الحي هلمح محزو٘ا به ً٢خمل بيُان َزٍ الجمل التي جبذو هاٜفت بما ًخ ٞٙوَزا الىاـ ٚالشاجي
"ؤمل دنٜل "َ ،زا املحزوٗ َى اظم ؼاسةَ :زا ،وَزٍ:

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

27

مجلت ظُل الذساظاث ألادبُت وال٢ٙشٍت  -الّام الشاوي  -الّذد  13هى٘مبر 2015

َزٍ ها٘ىسة – َزا وٙل – َزٍ مٝخىلت – َزا ١لب – َزٍ حىاثي وملفٝاث...
ً
بهىا بطا ؤمام جغا٦يب اؾميت جدك٩ل مً مبخضؤ مٗغٞت (اؾم ؤلاقاعةَ :ظاَ/ظٍ)  ،وزبر في َيئت الى٨غة :هاٞىعةَٟ ،ل ،م٣خىلت،
٧لب ،ؤهضيتَ...ل يضَ ٪ٗٞظا الذه٨حر بلى الًٟى ٫لخٗغٖ ٝلى ؾبيل اإلاشا :٫مً َظا الُٟل؟ وما جٟانيل خياجه التي ٧اهذ ً
ؾببا
ؤلجإٍ بلى َظا الخا ٫اإلاإؾاوو؟ مً ٖاثلخه؟ ؤيً ؤبىٍ؟..بن ٢لم ال٩اجب وألاصيب وٖمل الٟىان بهٟت ٖامت ييكِ في مشل جل٪
الخاالث ليٗبر باإلا٣ا ٫وال٣هت والغوايت ..ليديل َظٍ الهىع المعثيت بلى ههىم لٛىيت جداوع مً ي٣غئَاَ ،ل جخظ٦غ آلان لخ٣اعن
بحن َظٍ الٟخاة اإلاؿ٨يىت في ٢هت "هٓغة" ليىؾ ٠بصعيـ وَظا الُٟل ٖىض ؤمل صه٣ل؟..بل عبما عؤث وجغي ٖيى ٪ؤمشاَ ٫االء
٦شحريً في يىمياج..٪وباإلاشل مً َظٍ اإلا٣خىلت؟ ؤيً ٧اهذ طاَبت؟ ومً ؤيً زغظذ؟ ومً ؤَلها؟ وما خالهم آلان؟ وما اإلاهحر؟
..جخىالض الخ٩اياث وجدىازغ وجسغط وجخٟخذ مً ٢لب َظٍ الخٟانيل التي جًٗها ؤمام الٗيىن ٧امحرا ؤمل صه٣ل..
بن اللىن ألاخمغ يسيم ٖلى ظى َظا اإلاكهض" :هاٞىعة خمغاء" ،م٣خىلت؛ ٞاإلا٣خىلت بال ق ٪ججز ٝصما والضم بالُب٘ لىهه ؤخمغ،
"الصخ ٠الضاميت الٗىىان" :عبما ي٣هض ؤمل صه٣ل َظٍ الٗىاويً اإلا٨برة الباعػة في نضع نٟداث الجغاثض اإلا٨خىبت باللىن
ألاخمغ ،لَ ً٨ل ي٣هض صه٣ل قيئا ٚحر طل٪؟ َل ي٣هض ؤن مًاميجها جإحي مسًبت بالضم؟ بن مهغ في جل ٪الٟترة ٧اهذ في خغب
و٢خا ،٫الهغإ بيجها وبحن الٗضو الههيىوي لم يخى ٠٢ومً زم ال ي ٠٨الضم ًٖ الجزيَ..٠ل اإلا٣هىص ؤن اإلا٨خىب الظو يغنض
ويٗلٖ ٤لى الخانل في الىا ٘٢يضٖى بلى ألاسخى ويتغح الىٟـ وياإلاها جماما ٦ما يىتغح الجؿض ٞيجز ٝالضم؟ ..ؤهذ جمغ ٧ل يىم
ج٣غيبا ٖلى الصخ ٠م٘ باج٘ الجغاثضَ ،ل جخى ٠٢ببهغٖ ٥ىض َظٍ الٗىاويً الضاميت؟ ما الظو ثؾدشحرٍ ٞي٪؟ ما الظو لٟذ
هٓغ ٥بلحها اليىم؟ ما الظو ٧ان يم ً٨ؤن جٟٗله لى ؤهذ م٩ان َظا الصخٟي الظو ٦خب َظا الٗىىان؟ ما الظو ج٣ترخه ٖليه في
الهياٚت؟ وفي الخٟانيل آلاجيت بٗض الٗىىان مً الضازل؟ ما عؤي ٪في ص٢ت ما ُتيٗغى ونض ١ما ُتييكغ؟ َل جغي صخيذ جماما ،ؤم
ؤهه ٖلى صعظت ٖاليت مً اإلابالٛت؟ ؤم ؤه ٪جغي ؤهه ي٨ظب؟ زهىنا ؤن السبر في مٗىاٍ ٦ :الم ُتيؿا ١بلى ٢اعثه ٢ض يدخمل الهض١
و٢ض يدخمل ال٨ظب؟ َل جٟىض ما ج٣غئٍ؟ جتاصله؟ ؤم ؤه ٪للىَلت ألاولى جهض ١جل٣اثيا ٧ل ما ج٣غؤ و٧ل ما حكاَض؟..وؤزحرا ٦ي٠
ؾخترظم َظا اإلا٣غوء؟..
"حىاثي وملفٞاث"
في ٢هيضة ؤمل صه٣ل َظا الخٗبحر "خىاثِ ومله٣اث" ،ما الهىع التي جدملها؟ وما ال٩لماث التي ٦خبذ ٖلحها؟ بن اإلاله٣اث
جإزظها بلى ما َى قاج٘ ومىدكغ بييىا آلان مما يٗغ ٝب" ًٟالجغاٞيتي" ( )1ؤو  ًٞالغؾم ٖلى الخىاثِ م٘ ال٨خابت بسُىٍ م٨برة
ٚليٓت بٛغى الضٖايا لصخئ مٖحن..وفي ؤٖ٣اب زىعة 25يىايغ اهدكغ َظا ال ًٟفي بلضها بضعظت ٦بحرة اوسجاما م٘ َظا الؼلؼا ٫الظو
عط ؤع٧ان اإلاتخم٘ اإلاهغو وونلذ جىابٗه بلى اإلاديُحن..
بن الشاثغ اإلاخإمل ببهغٍ ،الىاَ ٤بلؿاهه ،ال٩اجب ب٣لمه وهمىطظه الظو مٗىا آلان ؤمل صه٣ل يؿحر في قاعٕ الخياة يغنض
٫يٗلَ.. ٤ىا جيكِ اإلا٣اعهت بالتزامً م٘ َظا الؿاا ٫الًٟىلي :ما الظو ٧ان ٖلى َظٍ الخىاثِ التي عآَا ؤمل صه٣ل؟ ل٣ض ؤقاع بلحها
متغص بقاعة صون ؤن يُٗيىا جٟانيل ..ولى ؤعصها ؤن ه٣يم م٣اعهت :ما الٟغ ١بحن ما ٧اهذ جدخىيه َظٍ الخىاثِ واإلاله٣اث ٖىض
صه٣ل وفي ػماهه ،وما ج٣ضمه عؾىم الجغاٞيتي في ؤيامىا َظٍ؟..

 -انظر :دائرة اظتعارف العاظتية على اإلنرتنت www.wikipedia.org
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ً
ؤخحرا:
يم ً٨ال٣ى :٫بن اإلاخل٣ي ؤلايتابي هه٧ ٠اجب ،يتر ٥بال ق ٪بهمخه وعوخه ٖلى الىو الظو يى٣له مً لٛت بلى ؤزغي ،يبضو
طل ٪في ازخياعٍ لؤللٟاّ والجمل وفي نياٚخه لها بما يدؿ ٤واإلاٗجى وؤلاخؿاؽ الظو يٓىه يؿ ً٨ما ي٣ىم بخإويله.
بن حٗبحر "جذِى لشئٍت الجالغ ٘ى ٛالشجشة" يكحر بلى خالت الىعَت وألاػمت والٗؼلت١ ،الزي رَب لُّال خىإ ٘ىَ ْٜى
ُ٘ه ؛بهىا َىا ؤمام ٦ىايت و٣ٞا إلاهُلر البالٚت الٗغبيت وباب ٖلم البيان ٞحها الظو حهخم بتاهب السيا..٫
لىىٓغ بلى ؤلاخؿاؽ الؿا ً٦زل٢ ٠ىله "الشىسة املىخفشة!" وٖالمت الخعجب ال٩اثىت ؤمامها؛ بن قاٖغها َاَىا يسسغ مً
جؼيي ٠الىعي في وؾاثل ؤلاٖالم اإلاسخلٟت وفي ٚحرَا التي ما ػالذ في ػمان ٦خابخه لكٗغٍ َظا جخٛجى بشىعة يىليى وؤمتاصَا ،بيىما
الخا ٫الخانل َؼيمت واه٨ؿاع واهدؿاع للخلم يضٖى للب٩اء والغزاء..
ً
بهىا بطا بهضص خالت ظماليت َغٞحها وا ٘٢يؿ ً٨مىُ٣ت الىٟي ٖلى اإلاؿخىي الظَجي والكٗىعو باليؿبت بلى وعي ألاصيب ،ؤما
ًٖ ألاصاة ال٩اقٟت ًٖ َظٍ اإلاىُ٣ت ٞهي البىاء الكٗغو الظو ي٣ضم ونٟا ٞىيا لها وفي زىاياٍ وفي بىيخه الٗمي٣ت بزباث يٗض
بمشابت ٞغوصؽ م٣ٟىص ،بهه مىُ٣ت الخلم اإلاخمىاة ا٫حي جيكضَا ٖمىما ٧ل طاث بوؿاهيت م٨ٟغة ٢ل٣ت ال ج٨خٟي مً خياتها باإلاخابٗت
الؿلبيت اإلاؿدؿلمت اإلاخهالخت إلاا يكىبها ويصخبها مً م٣ىماث ؤػمت جدخاط بلى َا٢ت ص ٘ٞوم٣اومت ،حٗض بمشابت عص الٟٗل إلاغؾل
ً
وا٢عي يكٛل بما يمىط به مى ٘٢الٟٗل؛ هي بطا زىاثياث بَاعيت حٗض بمشابت الىٖاء الخايً ل٩ل مً :الىا ٘٢والٟىان ،واإلاىخج
الٟجي ،واإلاخل٣ي؛ ؤال وهي:
 زىاثيت( :الىا ٘٢وال)ًٟ زىاثيت (الٟٗل وعص الٟٗل) -زىاثيت (الىٟي وؤلازباث).
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املى٢ً ٜٚىهى٠الظتي(Iconoclaste)/
الخٝىٍن والاهت ا ٟفي سواًت (لها ظش الىحلت) ألمحن الضاوي
دِ.بذ هللا ؼىاح ـ ظامّت البلُذة/2الجضاثش
ملخق
تهضَ ٝظٍ الضعاؾت بلى مدانغة الٓىاَغ ؤلاي٩ىهى٦الؾديت التي خكضَا الىام بىعي جام ه٣ضا للٓىاَغ الؿيىؾيى-ز٣اٞيت
في اإلاتخم٘ الجؼاثغو الخضيض ،وزهىنا مىٓىمخه ألازال٢يت طاث السلٟيت ؤلاؾالميت اإلاٗلىت ،بما يتٗل الىو الظو هدً
بهضصٌ همُا ٧اقٟا للمتن الغواجي الظو ؤهتؼٍ ال٩اجب بىٞاء مُل ٤للمىهج ؤلاي٩ىهى٦السخي الهاص ٝبلى الخ٣ىيٌ والهضم ٖلى
خؿاب الٛاياث ألازغي اإلاسخلٟت التي جإحي الغوايت آلصائها بإصواع ومهام مسخلٟت.
ّ
وؤلاي٩ىهى٦الؾيت٦ ،ما بيىا في م٣ضمت َظٍ الضعاؾت ،مٟهىم ؤهختخه الش٣اٞت الٛغبيت في ال٣غون الىؾُى لهضم الي٣ييياث
الضيييت التي ؤعؾاَا ال٨هىىث اإلاؿيخي جشبيُا للىىاػٕ ال٨ٟغيت الخدغعيت التي ٧اهذ جضب بهٗىبت في مُل٘ ٖهغ الجهًت ،ألامغ
و التي
الظو ظٗل مً اؾخضٖائها متضصا بلى ًٞاء بؾالمي مٛايغ مدٌ ابدؿاع للمٟاَيم وػعٕ لها في ٚحر ؤوؾاَها الخيى ة
ؤهختتها.
ِلى ظبُل الخمهُذ.
ؤلاي٩ىهى٦الؾميت مٟهىم ٚغبي لم ييخ٣ل بلى ًٞاء الش٣اٞت الٗغبيت بالترظمت لل ٟٔؤو اإلاٗجى ٖلى الغٚم مً الاهدكاع الىاؾ٘
للخدضيض اإلاٟهىمي الظو يديل ٖليه في اإلاماعؾت ألاصبيت وال٨ٟغيت ،مشله مشل ٦شحر ؾىاٍ مً اإلاٟاَيم التي (ؤزُإثَا) ؤ٢الم ال٩اجبحن
واإلاترظمحن واإلاهخمحن باليكاٍ الى٣ضو والش٣افي في الًٟاء الٛغبي الىاؾ٘ ،ؾىاء لٛياب (اإلامازل) الش٣افي في الٗغبيت ،ؤو الوٗضام
الاهدكاع والٓهىع اإلااصو لخ٩ىن الٓاَغة اإلاؿخُ٣بت لالَخمام ال٨ٟغو والى٣ضو وؤصواجه الخدضيضيت وؤلاظغاثيت.1
حٗغ ٝؤلاي٩ىهى٦المؿميت في الٛغب ،و ٤ٞصيباظت اإلااجمغ الُالبي الظو ٖ٣ضٍ مغ٦ؼ البدض ال٨ىضو) (CRILSQجدذ ٖىىان
) ،(Discour sur l’iconoclasme : théorie et pratiqueفي مٗىاَا الخغفي بإجها (جدُيم الهىع) ،2وجدؿ٘ مٟهىميا ومتاػيا للضاللت ٖلى (
ال٨غاَيت وؾىء الٟهم والسى ٝمً بٌٖ الخمشالث والخمٓهغاث٦ ،ما جضٖ ٫لى الغ٢ابت والخظ ٝوال٣لب الهجاجي الؿازغ)،3

نشًن ىنا إذل كتابنا (نرجسية بال ضفاف ،التخييل الذايت يف أدب واسين األعرج ) الصادر عن دار اضتكمة باصتزائر سنة  ،20 2الذي افتتحناه
.
بدراسة وافية عن التخييل الذايت الذي كان ؽتارسة سردية معروفة يف الغرب ،ويف فرنسا خصوصا ،حتت مسمى ) ( L’auto fictionوالذي يتقاطع مع السًنة
الذاتية باضترص على إيراد اعتوية األعالمية اضترفية ،ومع الرواية بفتح آفاق التخييل دون حدود ،دون أن يطلق عليو ىذا التحديد الن قدي يف األدب العريب الذي
شهد ؽتارسات سردية ملتزمة بأدواتو وآلياتو دون أن جتنس ضمنو.
2
 .انظر موقع اصتامعة  /http://www.crilcq.org/rechercheو موقع المؤتمر théories et Colloque étudiant Discours sur l'iconoclasme
pratiques ».htm

 .3اظتوقع نفسو.
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ويٗغٞه مى ٘٢البدض الٟغوسخي ) (SNRTLبإجها جُلٖ ٤لى ( الصسو الظو يغ٧ ٌٞل ؤق٩ا ٫الخ٣اليض ألاصبيت والٟىيت والؿياؾيت
و الضياهت اإلاخبٗت ويماعؽ الخضمحر اإلاتاوي جتاَها ، 1).ؤما مىٞ la – definition ٘٢يٗغٞها بإجها الهٟت التي جُلٖ ٤لى ( الصسو
الظو يٓهغ ٢لت الاخترام جتاٍ ٧ل ألا٩ٞاع اإلاؿب٣ت ،والظو يؿعى بلى جدُيم الخ٣اليض و اإلاباصت وال٣يم اإلاؿخ٣غة.2).
خًغججي َظٍ اإلاٟاَيم اإلاؿخ٣غة في الش٣اٞت الٛغبيت وؤها بهضص ٢غاءة عوايت (لها ؾغ الىدلت) 3ألمحن الضاوي التي لم جترصص في
اهتها ٥ؤ٢ضؽ الغمىػ وال٣يم والٗ٣اثض الغاسست في اإلاىٓىمت ألازال٢يت ؤلاؾالميت ٖلى وظه الخدضيض ،بك٩ل لم يختغؤ ٖليه ،في
هٓغو ،بال ٖخاة اإلامخلئحن بال٨غاَيت لئلؾالم واإلاؿلمحن الىاٗ٢حن جدذ جإزحر (ؤلاؾالمىٞىبيا)  Islamophobieالتي اهدلعث مازغا
وحٛلٛلذ في ؤٖما ١الش٣اٞت الٛغبيت اإلاٗانغة ،ختى لخبضو عؾىماث الجغيضة الٟغوؿيت  Charlie Hebdoالتي جسههذ في عؾم
الغؾى( ٫مدمض) بغؾىماث ٦غجىهيت ؾازغة عخيمت ومدترمت بال٣ياؽ بلى بٌٗ الؿيا٢اث الغواثيت التي وعص ٞحها في الىو الظو
بحن ؤيضيىا ،ووعصث مخٗل٣اجه الغمؼيت والؿحريت ،وؾىاَا ال٨شحر مً ال٣يم ال٣اعة في الكغيٗت وألازال ١مٗا ،بما ظٗلىا وؿعى بلى
٢غاءة َظٍ الغوايت ٢غاءة جدليليت لبىاَا الٗمي٣ت ومًمغاتها والقٗىعَا مً ؤظل ال٣بٌ ٖلى م٣ىلت الىو ألاؾاؽ وطعاجٗها
اإلاٛيبت واإلاؿ٩ىث ٖجها.
مً ؤظل طل ٪حؿختيب الغوايت بم٩ىهاتها الؿغصيت وْال ٫مٗاهحها اإلاخضازلت ل٣ضعاث اإلاٟهىم الخإويليت ٖلى الىٟاط بلى
َب٣اث الىو الٗمي٣ت ،وم٣ىالجه ومًمغاجه الش٣اٞيت اإلاخضازلت ،وبظالء الؿجن الضاللي اإلاخد٨م في البىاء الٗام صون البدض ًٖ
حٗيحن مٗجى وخيض للٗالم الغواجي ،وصون بٟٚا ٫بم٩اهيت ؤلامؿا ٥باإلاٗجى الجىَغو ألانلي الظو ٢ض يك٩ل ٞدىي الىو وم٣ىلخه
اإلاغ٦ؼيت و ٤ٞاٖخ٣اص الهغمىؾيحن 4ػمىا َىيال و " عبما ما ػالىا ،في وظىص مٗجى ؤنلي للٗمل الٟجي َى ٚايت الٟىان وعوخه
و٢هضيخه ألاولى التي ال ٢هضيت بٗضَا.5".
بٗيضا ًٖ هٓغيت ال ًٟلل ًٟالتي يهٗب جد٣٣ها في الىهىم الؿغصيت اإلااؾؿت مً خيض اإلااَيت لخُغح ً٢ايا ووظهاث
هٓغ وجى٣ل بلى خحز الخسييل ٖىالم مخٟاوجت في (الامخالء) بالىا ٘٢اإلااصو ،وباإلاىا ٠٢وألا٩ٞاع والً٣ايا اإلادكاب٨ت م٘ الٗالم
اإلاغظعي ،بما يتٗلها ٖاظؼة بال٣ىة ًٖ اإلاماعؾت الهغ ٝللٛت والدؿغيض والخسييل ،صون ؤن جلخبـ مماعؾتها جل ٪بالىا ٘٢وؤن
جدبل باإلاٗجى ،وجدؿ٘ للخإويل ،وجدمل مًمغاث الٗالم والش٣اٞت الؿاعيت ٞيه ،واإلاىا ٠٢ال٨ٟغيت والً٣ايا التي جدملها
الصسهياث اإلاخدغ٦ت في الكب٨ت الٗالث٣يت لآللياث الغواثيت ٖلى وظه السهىم ،الؾيما وؤن الخضر في ٧ل اؾتراجيتيت ؾغصيت
َى " جى٣ل الصسهيت ٖبر خضوص الخ٣ل الضاللي ،6".بما بتٗل الىو ،في جهايت اإلاُا ،ٝمماعؾت لٛىيت ٨ٞغيت خاٞلت باإلاٗاوي التي
جدكاب ٪ؤخياها وجدبلىع وجترا٦ب لخاصو بلى مٗجى وخيض ظىَغو وؤؾاسخي ،جسخلٞ ٠يه الىهىم بدؿب مم٩اهتها ؤلايضيىلىظيت
اإلاخٟاوجت في الٗم ٤والؿُديت ،وفي ال٢٠غ والثراء الضاللي ،في جدٟحز مم٨ىاث الخإويل ؤو ال٨كَ ًٖ ٠بيٗت (عؾالتها) بؿهىلت
ويؿغ.

2

 .انظر ادلفردة وتعريفها يف موقع اظتركز / http://www.cnrtl.fr:
 .انظر التعريف يف/http://www.la-definition.fr :

 .3منشورات الضفاف ومنشورات االختالف ،ط ، /سنة ،20 2/اصتزائر.
 . 4اعترموسي مقابل عريب للمصطلح الفرنسي .herméneute
 . 5سعيد بنكراد ،السرد الروائي وجتربة اظتعىن ،اظتركز الثقايف العريب ،ط ، /سنة ،2008/ص.83:
.Iouri Lotman ; La structure du texte artistique, éd Gallimard, 1978, Paris, p : 326

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

6

32

مجلت ظُل الذساظاث ألادبُت وال٢ٙشٍت  -الّام الشاوي  -الّذد  13هى٘مبر 2015

و بطا ٦ىا ه٣غؤ الغوايت ٖلى ؤجها " ( وٖض) بإخضار ج٣ىم بةهتاػَا شسهياث هي مً نلب ٖاإلاىا بىاظهاجه ال٣يميت
اإلاخٗضصةٞ ،1".ةن الىو الظو بحن ؤيضيىا ٢ض ازخاع شسىنه وًٞاءاتها ا٢٫يميت مً السلٟيت الهامكيت اإلآلمت للىا ،٘٢بال
قٗىعَا اإلاش٣ل بالسُايا والدكىَاث الىٟؿيت الٗمي٣ت والاهدغاٞاث الؿلى٦يت والىظضاهيت وال٣يميتٞ ،بضث ٦إجها مً شسىم
الخًيٌ الاظخماعي صون ؤن ج٩ىهه ،وعاخذ حٗل ٤حكىَاتها الٗمي٣ت جل ٪ال بالٓغو ٝوالختاعب الٟغصيت واإلاالبؿاث الىاٗ٢يت
التي ؤٞغػتها ،ول ً٨باإلاىٓىمت ال٣يميت اإلاخهلت بالضيً ؤلاؾالمي ومىٗ٢ه مً اإلاىٓىمت الش٣اٞيت الٗمي٣ت التي جيخمي بلحها ،والتي
ٞؿغث ٖلى يىئها ظمي٘ (الدكىَاث) التي ؤنابذ ألاٞغاص ومديُهم الخيىو الظو يخدغ٧ىن ٞيه ،وجٟانيله الٗمي٣ت اإلاٛيبت
التي ٦يٟذ هي ألازغي و ٤ٞوؿ٣ها الكاثه طل٧ ٪اٞت الختاعب الخيىيت التي اخخًىتها.
 .1اهت اُ٠ت الّخباث.
ال يد٩ي الىو خ٩ايت مغ٦ؼيت حك٩لذ و ٤ٞالؿحروعة الؿغصيت لخ٣ى ٫مٗجى ما مً اإلاٗاوي ،ولم يدٟل ببىاء َىياث شسىنه
اإلاٗضوصة بما يسضم الهض ٝمً الغوايت واللٗبت الؿغصيت ؤؾاؾا ،وال ه٩اص وٗثر ٖلى بيداءاتها وْاللها في اليؿيج الاظخماعي الظو
يٓل ،مهما ازخلٟذ الغئي واإلاىا ،٠٢ماصة الغواجي السام التي يك٩ل مجها شسىنه وم٣ىالتها مً خيض ياؾـ للىو طاجه
لياصو م٣ىلخه السانت ،وبطا اهخٓغها ؤن وٗثر ٖلى اإلاىاػو الخسييلي في ظؿض الىو لهاء الٗىىان اإلاتغوعة (َ٫ا) الٗاثض بالًغوعة
الخإهيصيت ٖلى شسهيت ماهشتٞ ،ةهىا هيخهي مً ال٣غاءة صون ؤن هً٘ ؤيضيىا ٖلى جل ٪الصسهيت اإلا٣هىصة بالًمحر ،ولً هتض
شسهيت مً الصسهياث جدخاػ ٖلى (ؾغ الىدلت) الظو ؤخالذ ٖليه ٖخبت الٗىىان ،وبغمتذ ؤ ٤ٞالاهخٓاع الخضاولي للخٗغٖ ٝلى
شسهيت لها ؾغ الًخلت اإلادحر في نىاٖت الٗؿل ،ؤلظ ألاَٗمت ٖلى ؤلاَال ،١وفي جل ٪الخكغة العجيبت التي ال ج٣خاث بال ٖلى
عخي ٤ألاػَاعٓٞ ،لذ جديل في مسخل ٠الش٣اٞاث ٖلى عجيب الهىٗت وم٨ىىن الؿغ ومًٓ الخحرة ومًغب اإلاشل ،ومكبها لهىإ
اليؿاء وؤ٢ىمهً وؤ٦ثرًَ ببهاعا بدؿً الهىٗت والخهغ.ٝ
ٖلى زال ٝما ج٣ضم جبضو وؿىة الىو ٖلى الى٣يٌ جماما مً اإلاٗاوي التي جديل ٖلحها الىدلت وؾغَا ،ختى البُلت التي
جىلذ زيِ الغوايت و الدؿغيض م جمخل ٪ؾغا اؾخصىاثيا وال ٖاصيا جخُابٞ ٤يه م٘ الىدلت وجمخل ٪ؾغَاٞ ،هي٦ ،ما حٗغٞىا بىٟؿها،
و٦ما حٗتر ٝفي الهٟدت الشالشت مً الغوايت بة٢غاع واٖترا ٝقبحهحن باألؾ ":٠صخيذ ؤهجي ؤقخٛل مٛىيت وهاصلت وٚؿالت ؤَبا١
في َظا اإلاُٗم البؿيِ بل الخ٣حر ،وؾٗيضة ٧ل الؿٗاصة بظل ٪وم٘ طل ٪حٛىيجي ٢غاءة ٦خب الخاعيش والغخالث واإلاغاؾالث ،ؤها
التي صعؾذ ؾيخحن ب٣ؿم اللٛت الٗغبيت وآصابها في ٧ليت الٗلوم آلاصاب واللٛاث ألاظىبيت بتامٗت وَغان الؿاهيا ،زم جغ٦ذ
الجامٗت بٗض ؤن ؤٚغاوي عٞي٣ي مىمى ؤو مدىض َالب ب٣ؿم الخاعيش بالٗمل إلاضة ٢هحرة ؤمال في ظم٘ اإلاا ٫إلاٛاصعة ظهىم َظٍ البالص
بلى ظهىم ظضيضة في بالص ؤزغي ٢ض ج٩ىن بىا عخيمت ،ل٨ىجي ا٦دكٟذٞ ،يما بٗض ،ؤن ال عخمة ٞى ١ألاعى وال في ٢لىب الٗباص.
ؾإ٢و ٖلي٨م طل ٪بالخٟهيل.2" .
وختى ٖىضما هيخهي مً ٢غاءة جٟانيل ٢هتها لً وٗثر في زىاياَا ٖلى ؤو ؾغ ،ألجها ٢هت ٖاصيت لٟخاة ٖاصيت ظضا ،جغ٦ذ
الضعاؾت واقخٛلذ مٛىيت وَبازت وٚؿالت صخىن في خاهت ٢ظعة في حي يي ٤مً ؤخياء وَغان ،وخذيخبيبها التي ؤَل٣ذ ٖليه
جىني( ٠الغٞي ،)٤والظو ؾيتر٦ها الخ٣ا ٖىضما يخىب ويهبذ ماطها إلاسجض الخي ،ويُل ٤لخيخه بدشا ًٖ عظىلت م٣ٟىصة بؿبب
ع٢خه وجسىشه واهمداء عظىلخه ،لم يٗل مٗها خبا زاع٢ا ،ولم حسخغٍ سخغا ٞاث٣ا ،ولم يبض في الٗك ٤الظو ج٣اؾماٍ ما يغٗٞها بلى
 .اظترجع السابق ،ص. 52:
 .2عتا سر النح لة ،مصدر سابق ،ص . 3:
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مؿخىي الىدلت ،وال في جهغٞاتها الٗك٣يت وؤلاوؿاهيت ؤيت مسخت زاع٢ت ؤو اؾخصىاثيت جلخ٣ها باألؾغاع اإلاؿخٗهيت ،بما يتٗل
الخىني ٠الظو ؤلخ٣خه به جىنيٟا بيضيىلىظيا لم يخد ٤٣ههيا وال ؾغصياٞ ،الغٞي ٤ليـ الٗكي ٤وال الخبيب وال الهضي،٤
وبهما َى جىني ٠ما ػالذ البالص الٗغبيت لم حكهضٍ في بييتها اإلاتخمٗيت اإلاٗغوٞت ،ألجها مغاص ٝلل٩لمت الٟغوؿيت  compagnonالتي
حٗجي في الاؾخٗما ٫الٟغوسخي الغظل الظو يٗيل م٘ امغؤة ٖيل ألاػواط و٢ض يىتب مجها البىحن والبىاث ،و٢ض يمًيان الٗمغ ٧له
مٗا صون ٖ٣ض ػواط صيجي ؤو مضوي ،وَى ق٩ل ٚحر مٗغو ٝفي البيئت ؤلاؾالميت مهما ؤم ً٨للٗك ٤والخب ؤن يىمى ؤو يٗيل بحن
ألاٞغاص ،بما يتٗل مً بَال٢ه اهتها٧ا م٣هىصا للمؿخ٣غ في الٗغ ٝالاظخماعي ال يغاص به بال طل ،٪وال ختى الضاللت الكيىٖيت في
جىني ٠الؼمالت بالىٓغ لٛياب ال٣غاثً الىهيت اإلاديلت ٖلحها.
باإلياٞت بلى خياصيت الٗىىان البٗيض بال٩ليت ًٖ الخ٣اَ٘ م٘ الىو بإو وظه ،يإحي اإلاىاػو الىصخي في م٣ضم الغوايت جدذ
ٖىىان (ؤصاء اليمحن) بمشابت حٗهض و٢ؿم ممهىع بةمًاء (ؤها) ،بإهه ؾي٣ى ٫الخ٩ايت صون جدغي ٠ؤو جؼويغ وؤهه ؾيظ٦غ مً ٖغٞهم
وٖاقغَم وؤخبهم بإؾمائهم ،وؤهه لً ي٨ظب ولً يتر ٥ججزل ٤ؤو تهى ،٫زم يؿخضع ٥في ألازحر وييبه بلى ؤن (ؤٖظب الكٗغ ؤ٦ظبه)،1
ٞاجدا ؤمام الىو ابخضاء ظمي٘ اإلام٨ىاث (ال٣ىليت) بما ٞحها جل ٪التي ؾخ٩ىن ؤ٦ثر ظغؤة في مىاوقت اإلا٣ضؽ واإلاضوـ ٖلى الؿىاء،
ٞهي ٢غيبت الكبه ب ًٟالاٖترا ٝالظو ؤعسخى ج٣اليضٍ مب٨غا ال٣ضيـ ؤؤعىحن و ؤعسخى ج٣اليضٌظىن ظا ٥سوظى في ٦خابه الكهحر
(الاٖتراٞاث) ،وَى  ًٞؾحرو ٚغبي وزي ٤الهلت بالؿحرة الظاجيت ؤ٦ثر مً الخسييل الغواجي ،يٗخمض ٖلى الهض ١في عوايت جٟانيل
الختغبت الخياجيت ختى جل ٪الخميميت اإلاٛلٟت بالؿتر وال٨خمان في الش٣اٞت الٗغبيت ؤلاؾالميتٚ ،البا ما حؿدشحر في ال٤اعت الخماؾت
ل٣غاءة َظا اللىن الؿحرو إلاا يدخىيه ٚالبا مً اٖتراٞاث (ًٞاثديت) جٚ ٘٣البا جدذ صاثغة اإلامىىٕ واإلادغم.
ل٣ض ٖمض ال٩اجب ٖبر زُابه اإلا٣ضماحي بلى ؤلاحهام بمماعؾت الاٖترا ٝفي خغٞيخه الخامت ونض٢ه الهاصمٞ ،خدا لكهيت
اإلاخل٣ي الؾخ٣با ٫اإلامىىٕ و اإلا٨بىث واإلاؿ٩ىث ٖىه في اإلاىايٗاث الاظخماٖيت الٗاصيت ،وَى لً يسيب ٦شحرا جىٗ٢اث ال٣اعت مً
خيض اإلابضؤ ول٨ىه يماَله مً خيض الىىٕ الؿغصوٞ ،هى باٖتزامه جٟٗيل (ال٨ظب الكٗغو) ؾيؿخٗحر ؤصواث ؤصب الاٖترا ٝلبىاء
هو جسييلي ال يدخاط ٖاصة ألو مبرع اؾخصىاجي لحروو و٢اجٗه وؤخضازه مهما لجذ في (اإلادا )٫ما صامذ جيخمي جتىيؿيا بلى ًٞ
الغوايت اإلاىتاوػ مً خيض الخٗغو ل٩اٞت الخدضيضاث.
بٗض السُاب اإلا٣ضماحي وؤلاَضاء الخل٣ليضو يكغٕ الىو في ٞخذ ٖىاإلاه ٖبر ٖخبت الٟهل ألاو ( ٫مُٗم عامبى الخ٣حر)،
اإلامىي٘ ػم٩اهيا في مضيىت وَغان ،في ؾيا ١ػمجي ٙامٌ ومًبب هدضصٍ بهٗىبت بىاء ٖلى بقاعاث زاَٟت في بضايت الدؿٗييياث
واهُال ١ألاٖما ٫ؤلاعَابيت التي ػظذ بالبالص في مٗمٗان الٗكغيت الؿىصاء اإلاغٖبتٖ ،لى الغٚم مً طل ٪لم يبض ٖلى مغجاصو الخاهت
ؤو اَخمام بالخدىالث اإلاهحريت الجاعيت في الساعط٦ ،إجهم يٗيكىن ويٗيت ؾضيميت بىَيميت مدىعَا اللظة ألابي٣ىعيت الهغ،ٝ
صون مغاٖاة للم٣اييـ ألازال٢يت والخدضيضاث الاظخماٖيت والضيييت ،خاهت نٛحرة جمخل٨ها حهىصيت يُلٖ ٤لحها الىام اؾم
(الخاظت) ويؿحرَا اؾباوي قاط اؾمه (زىؾيه) ،ج ٘٣في حي الال٦ضو ٥الظو اقتهغ بمازىعٍ الٗغي ":٤والال٦ضو ٥ؤٖغ ١وؤقهغ
مازىع في بٞغي٣يا البربغيت مىظ زغوط ؤخٟاص ابً عقض وابً ميمىن مً اإلاؿلمحن والحهىص مً ألاهضلـ طليلحن ٧ال٨الب ،مُاعصيً
مً ٢بل اإلال٨ت بيؼابيال واإلالٞ ٪غصيىاهض ٖاق ٤الىبيظ والسيل.2".
 .انظر مقدمة الرواية ص.09:
 . 2الرواية ،ص. 2:
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ؤما وَغان اإلاضيىت ٞيلسو الىام قهغتها وٖغا٢تها في مكاَحر ؤبىائها مً المٚىحن واإلاٛىياث و الكىاط ":وَغان ،هي ما هي،
ٖانمت مىؾي٣ى الغاو ومؿ ِ٣عؤؽ مهمم ألاػياء اللىاَي الكهحر بي ٠ؾان لىعان صٞحن مغا٦ل والصخٟي الىتم ظان بيحر
ال٣باف والكيست الغيميتي التي ٢بل الججرا ٫صو ٚى ٫الىقم ألاػع ١اإلاغؾىم ٖلى ْاَغ ٟ٦حها ،وهي ؤيًا مضيىت الكاب رالض،1".
و الغظالن الكهحران اإلاظ٧ىعان ،ؾان لىعان وال٣بافَ ،ما حهىصيان مٗغوٞان ،ؤما الغيميتي والكاب زالض ٞمٛىيان ظؼاثغيان
قهحران ٦ظل ،٪وعبِ اإلاضيىت بهاالء اإلاظ٧ىعيً ،باإلياٞت بلى مال٨ت الخاهت ومؿحرَا ؤلاؾباوي ،ج٩اص ج ُ٘٣نلتها الخميمت
بًٟائها الٗغبي ؤلاؾالمي الظو جيخمي بليه ظٛغاٞيا وجاعيسيا وصيمىٚغاٞيا ،بما يتٗل مً عٚبت الىام في بيٟاء البٗض
(ال٩ىؾمىبىليتي) ٖلى اإلاضيىت يخ٨غع بةلخاح مً زال ٫ازخال ١عؾىر جاعيذي مؼٖىم للٗىهغ الحهىصو الظو يبضو ٞاقيا بك٩ل مشحر
للٛغابت ،ليـ في الٟهل ألاوٞ ٫دؿب ،ول ً٨في ٧ل اليؿيج الغواجي ،بديض بضا في بٌٗ اإلاىاًَ م٣دما ػاثضا ال ؤؾاؽ ٞجي وال
جاعيذي يؿىضٍ.
وعواص الخاهت َم " مً ٞئت الخاإلاحن بخٛيحر الٗالم :قٗغاء صون ٦خب ،ؤهبياء ؾالم بضون وحي وال عؾاثل وال بغاٖ ،١كا١
بسيباث وبإخالم ٦بحرة ،ه٣ابيىنٖ...ما ٫ميىاء ونياصون وبٌٗ اإلاشٟ٣حن...وصخٟيون  ،2".والبُلت اإلاٛىيت ٞيه التي ٖك٣ذ ؤخض
الؼباثً الضاثمحن ألهه يكبه والضَا خيض ؤَل٣ذ ٖليه اؾمه وٖاقذ مٗه مٛامغاث ظيؿيت ٖضيضة ال ج ٠٨ؤن جخهىع زاللها
ؤجها جماعؾها م٘ والضَا هٟؿه ،وٖكي٣ها (مىمى) اإلاسىض الظو ماعؽ الجيـ م٘ ؤزخه اهخ٣اما مً ٢ؿاوة والضٍ وجًٟيل ؤديٌ
ٖليه ،وَى الظو لم ما اه ٪ٟيبدض باَخمام في جاعيش وَغان ختى ٖثر ٖلى شسهيت الكيش اإلاٛغاوو التي ٞخيخه بٟخاوحها اإلاؿخدلت
ل٩ل اإلادغماثٞ ،ل ٤ٟلىٟؿه وؿبا يغبُه به٧ ":ان َظا اإلاٟتي شجاٖا متتهضا ،بط بظابت ٖلى ؾاا ٫وعص ٖليه مً
ٞذي ج٣طخي بتىاػ اخدؿاء اإلاؿلمحن السمغ ب٩ل ؤهىاٖه ،وجىاو ٫لخم السجزيغ ،وال٣يام بإو
اإلاىعيؿ٨يحن...ؤنضع ال٣ٟيه اإلاٛغاوو و
ٗٞل مدغم في الضيً ؤلاؾالمي بطا ما َم ؤظبروا ٖلى طل٦ ،٪ما ؤٞتى ؤيًا بتىاػ به٩اع الغؾى ٫مدمض ٖليه الهالة والؿالم،3".
مً ؤظل طل ٪جمجى ،في ٚمغة خماؾخه للخدغع مً ٧ل ال٣يىص الضيييت ،ؤلاؾالميت مجها زانت ،ؤن ج٨خب ٖلى ػظاظاث السمغ
و٢ىاوي البحرة مُ٣ىٖاث قٗغيت ل٨باع الكٗغاء الٗاإلايحن ،ولى جم طل " ٪لخم٨ىا مً ص ًٞالجزاٖاث اإلادخضمت بحن الضياهاث خى٫
مل٨يت هللا والخىاٞـ ٚحر الكغيٖ ٠لى حجؼ ؤًٞل ألاما ً٦في الجىت.4".
في َظا الجى اإلاٟٗم باليكىة اإلاخمغصة ٖلى ؾيا٢ها ،خيض جخد ٤٣الجزٖت (ؤلاي٩ىهى٦الؾميت) في ؤؾمى مٗاهحها ،ؾىاء
باالؾتهؼاء الًمجي مً ال٣يىص الضيييت وألازال٢يت ،ؤو الخٗغيٌ بالغؾاالث الؿماويت و عمىػَا اإلا٣ضؾت ٦ـ(البرا )١بكإن الىبي
مدمض (م) ،ؤو اؾخهجان الٗاَٟت الضيييت التي جض ٘ٞاإلاامىحن بلى التزام الخ٣ىي والخبخل َمٗا في ما وٖضث به الضياهت مً ظىان
آلازغة ،لم جترصص البُلت في الخهغيذ بإن " ٦الم الؿ٩اعي قبيه ب٨الم ألاهبياء ،وؤ٦ثر خ٨مت مً ٦الم ٣ٞهاء وؤثمت َظا الؼمً
ألاٖىط.5".

 .الرواية ،الصفحة نفسها.
 . 2الرواية ،ص.20/ 9:
 .3الرواية ،ص. 5:
 .4الرواية ،ص9/ 8:
 .5الرواية ،ص. 9:
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ؤما الٟهل الظو يٗ٣ضٍ جدذ ٖخبت (والليل بطا ٖؿٗـ) اإلاخىانت خغٞيا م٘ آلايت ال٨غيمت الىاعصة بىٟـ الهيٛت في ؾىعة
الخ٩ىيغٞ ،1يىهغٞ ٝيه للخىىي٘ ٖلى الخًىع الحهىصو في اإلاضيىت في مسخل ٠ألاق٩ا ٫الاظخماٖيت والٟىيت والش٣اٞيت ،و يؿلم
زيِ الؿغص للبُلت التي جخىلى الخ٩ي بًمحر اإلاخ٩لمٞ ،خهٖ ٠ال٢تها اإلاغجب٨ت باإلاسىض (مىمى) ،والٛحرة التي ظٗلجه يخهغٝ
بٛغابت خيا ٫الغظل ال٨هل الظو يكبه والضَا ٖىضما بضؤث ج ٘٣في ٚغامه بكهىة قب٣يت ٚغيبت ظٗلتها جهغح بال٣ى ":٫ؤخب
مماعؾت الجيـ ٖلى َغي٣ت الخيىاهاث :ال ؤظمل مً ً٢يب خماع مٛغوؽ في ٞغط ؤجان ؤو ٞغؽ وهي جلى ٥لؿاجها ومً ٞمها
يؿيل لٗاب الكهىة اإلابضٖت٦ ،2".إجها جاؾـ بهظا البيان الكهىاوي إلاىٓىمت مٗ٣ضة مً الغٚباث والكهىاث الساعظت ًٖ
اإلاخٗاع ٝواإلاإلى ٝوالُبيعي بلى خحز (الكاط) و(الكاثه) واإلاىدغ.) Le Pervers(ٝ
وفي ٖخبت (والجهاع بطا ظالَا) 3اإلاخىانت هي ألازغي م٘ آلايت الشالشت مً ؾىعة الكمـ خغٞيا ،يمًٗ الىام في اهذَا٥
٢ضؾيت الىو ال٣غآوي بال مبرع ٞجي ؤو مىيىعيٞ ،ما يغص جدذ الٗخبت مً مًامحن ال يديل بإو هدى مً ألاهداء ٖلى اإلاٗجى الظو
جديل ٖليه آلايت ال٨غيمت ،باؾخصىاء الغٚبت اإلا٨بىجت في مىاوقت اإلا٣ضؽ وابخظاله وبخالله مدل ال٨الم اإلابظو ٫ال٣ابل للمٗالجت
البكغيت ٖلى الىدى الظو يغٚب ٞيه اإلاخ٩لم صون جى ٠٢ؤو خظع ،باإلياٞت بلى طل ٪يبضو الىام َىا ٫الؿحروعة الؿغصيت خغيها
ٖلى بلخا٧ ١اٞت نٟاث ال٣بذ والى٣و بما يخهل بالضيً ؤلاؾالمي و اإلاؿلمحن ٖامت ،ؾىاء في ؾلى٦ياتهم ؤو مالبؿهم ؤو
هىاياَم ،صون ؤن جلؼمه الخاظت الٟىيت ؤو الخسييليت لظل ،٪وصون ؤن يغاص بظل ٪مٗجى مًمغ ؤو بٗيض او يمجي بال الخهغيذ
الخا ٝبالغٚبت في الدكىيه اإلا٣هىص ،ؤو الخٗبحر ًٖ م٨ىىن الٟااص جتاٍ اإلاماعؾت الضيييت اإلاخٗل٣ت بالضيً ؤلاؾالمي بالخدضيض،
ومً زم ظاءث الغٚبت في (ابخظا )٫آلاياث ال٣غآهيت بةصعاط اإلاًامحن الكائهت جدذ ٖخباجها ميسجما م٘ الغوح الكامل الؿاعو في
زىايا الىو.
ٞخدذ ٖخبت آلايت ال٨غيمت حٗغٞىا البُلت ٖلى َٟىلتها اإلاب٨غة ،وٖك٣ها اإلاب٨غ لهىث اإلااطن و٢ذ الٟتغٖ ،ك٣ا ال نلت
له بما جشحرٍ ؤنىاث اإلااطهحن في ؾاٖاث الٟتغ اللُيٟت في هٟىؽ الىاؽ ألاؾىياء ٖاصة ،مً جسك٘ وؾمى عوحووعٚبت في الخُهغ
والدؿامي ومٗاه٣ت اإلاٗاوي الغوخيت الؿاميت ،بل ٖلى زال ٝطل ٪يشحر ٞحها " الب٩اء والسى ٝواإلاخٗت التي جيخهي بغٚبت في الخبى٫
وعٖكت في الجؿض بمتغص الاهتهاء مً ع ٘ٞآلاطان ،4".خيض بن عٖكت الجؿض والغٚبت في الخبى ٫ال حٗترحها بال في اللخٓاث الكب٣يت
التي جبلٞ ٜحها بإلزاعة الجيؿيت مىتهاَا٦ ،ما ٖبرث البُلت في ؾيا٢اث مخٗضصة في الىو بهظٍ اإلاخالػمت الجؿضيت ًٖ الغٚبت
الجيؿيت التي حٗترحها .مً ؤظل طل ٪عاخذ جيخابها جل ٪الىىبت الكب٣يت ٧لما ؾمٗذ نضي٣ها اإلاسىض (مىمى) يغؾل نىجه الغ٢ي٤
ألاهشىو باآلطان مً ؤٖلى مىاعة اإلاسجض ٚحر البٗيض ًٖ مُٗم (آعزحر عامبى) الظو حكخٛل ٞيه.
وفي الؿيا ١هٟؿه ،جدذ ٖخبت آلايت ال٨غيمت ،حؿغص ٖليىا البُلت و٢اج٘ ٖك ٤ؤمها إلااطن اإلاسجض اإلاالن ٤لبيتهم الٗاثلي في
ؤ٢صخى الٛغب الجؼاثغو ،خيض ٧اهذ جدؿتر جدذ ظىذ ْالم الٟتغ لخال٢يه٢ ،بل ؤن يخ ًُٟوالضَا لخل ٪الٗال٢ت ٞيضبغ اإلا٩اثض
للماطن ويخم ً٨مً َغصٍ مً اإلاسجض ،ويىهب بضله زالتها يامىت لخ٣ىم بمهمت آلاطان ٞ ،دسخغ الىاؽ بهىتها الكجي ٞحزصاص
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ب٢بالهم ٖلى اإلاسجض ،ومىاْبتهم ٖلى الهالةٞ ،خخدؿً ؤخىا ٫ال٣غيت بك٩ل مظَل ،جُغح البر٦ت في ألاعػا ،١ويؼصاص ؤلاهخاط
ويٟكى الؿالم وألامً والؿٗاصة.
صون ؤن يلخٟذ الىام بلى الىا ٘٢الؿياسخي والاظخماعي للمغخلت الؼمىيت التي جتغو ٞحها و٢اج٘ الغوايت ،الخٟاجا طا با ،٫هتضٍ
يلمذ بؿغٖت بلى ؤن (مىمى) ٢ض اهسغٍ في هىبت جىبت وجسك٘ وجضيً جدذ َاثلت اإلاض ألانىلي الظو جٟصخى في اإلاضيىت ختى ؤنبدذ
في الجهايت بلضيت بؾالميت ،بما يديل ٖلى بضايت الدؿٗييياث وٞىػ خؼب (ظبهت ؤلاه٣اط) باالهخساباث ٢بل ؤن جىدضع البالص نىب
الٗى ٠الضمىو الظو َب٘ ٖكغيت ٧املت مً جاعيش الجؼاثغ الخضيضٞ ،إنبدذ حٗغ ٝفي ؤصبياث الصخاٞت وؤلاٖالم بالٗكغيت
الؿىصاء .ولم جتض البُلت التي ٧انث حؿغص الى٢اج٘ مً ػاويت هٓغَا السانت ؤيت عٚبت في جٟهيل ال٣ىَ ًٖ ٫ظٍ اإلاغخلت الؼازغة
بالى٢اج٘ واإلاأسخي ،بل الخٟذ ؾغيٗا بلى متغياث الدكىَاث الٗمي٣ت في جغ٦يبت الصسهياث التي جديِ بدياتها في الخاهت وفي
َٟىلتها ألاولى ،وا٦خٟذ بال٣ى ٫بما يكبه الاٖخظاع ":ؤها ؤخب ا٫خياة وؤ٦غٍ الؿياؾت.1".
جىاو ٫زيِ الؿغص للمغة ألاولى اإلااطن اإلاسىض (مىمى) جدذ ٖخبت (ؾماء اإلااطن) الظو يٗغٞىا بؿغٖت ٖلى السلٟيت
الاظخماٖيت الؿي٩ىلىظيت الٗمي٣ت التي ٧اهذ الؿبب الغثيـ في زىىزخه وحكىٍ شسهيخه وايُغابها٧ ":ان ؤدي الظو يهٛغوي
بؿيخحن وزالزت قهىع يٗامل مٗاملت الظ٧ىع ؤو الغظا ٫ولم ي ً٨يختاوػ الؿابٛت ٖكغ مً الٗمغ ،في اإلا٣ابل ٦ىذ ؤٖامل ٧ىاخضة
مً ؤزىاحي البىاث ،2".ألامغ الظو ؾيضٗٞه بلى الك ٪في عظىلخه ٖلى خض ٢ىله ،و بلى مماعؾت الٗاصة الؿغيت واؾخعجاْ ٫هىع
ٖالماث الٟدىلت ٖليه٢ ،بل ؤن ي٣ضم ٖلى مماعؾت ا٫ظيـ م٘ ؤزخه الهٛحرة مغيم التي ظض ٞي ٪لظة مًاٖٟت .وحؿخمغ مٗاهاجه
م٘ ليىهخه وجسىشه ختى وَى يضزل الجامٗت ،خيض حٗامله الُالباث ٧ىاخضة مجهً ،ي٨ك ًٟؤؾغاعًَ ؤمامه وال يشحر الٛحرة في
هٟىؽ ؤنض٢ائهً ،مما يًاٖ ٠مً مٗاهاجه وؤإلاه ،ختى اؾمه الظو َى (مدىض) اإلاغاص ٝألاماػيػي إلادمض لم يؿلم مً الدكىيه
ٞإنبذ (مىمى) ،ولم يب ٤له مً ٞغنت في اؾخٗاصة عظىلخه اإلاًمدلت بال بااللختاء بلى الضيً":مغاث ٦شحرة ٨ٞغث في الظَاب بلى
الضيً ،ؤن ؤ٧ىن ماطها ؤو بماماٞ ،اإلمامت يم٨جها ؤن جمىدجي الغظىلت اإلا٣ٟىصة.3"....
َبٗا ال يى ٪ٟفي ؾيا٢اث ؤزغي ٖضيضة يخىلى ٞحها صوع الؿاعص ؤن يٟؿغ ظمي٘ بزٟا٢اجه وحكىَاجه بخًٟيل ؤبيه ؤزيه
ألانٛغ ومٗاملخه مٗاملت ؤلاهار٦ ،ما يٗغٞىا ٖلى مداوالث الاٖخضاء الجيسخي التي حٗغى لها مً ٢بل ؤؾخاطٍ للمىؾي٣ى ٖىضما
٧ان يدتر ٝالٗؼ ٝفي اإلاُٗم وٖلى بمام اإلاسجض الظو ؤنبذ ماطها ٞيه ،و٫م يبض ٖليه في ؤزىاء جىبخه وجضيىه ؤو التزام صيجي ؤو
حٛحر عوحي يبحن جإنل الٗاَٟت الضيييت في ؤٖما٢ه ،بل ال يى ٪ٟؤن يىُ ٤بمى ٠٢الىام اإلابضجي مً اإلا٣ضؽ ،ومً الغٚبت
الجامدت في حكىحهه وابخظاله وبهؼاله مً مُل٣ه السالب بلى َحن البكغيت اإلاعجىن بغٚباث الجؿض و اإلاضوـ و الخيىاوي الهغ،ٝ
ٞلم ي( ً٨مىمى) ياطن خحن ياطن ول٦ " ً٨ىذ ؤع ٘ٞنىحي ،زمـ مغاث في اليىم ،مىاصيا بسكىٕ للهالة وؤها ؤ٨ٞغ في نىث
ٞاَي وفي طل ٪الغظل ألاهي ٤الظو ظٗلجي ؤٚاصع الخلبت مهؼوما ؤظغ ؤطيا ٫زيبت مغة٦...ىذ ؤ٨ٞغ ٞحها ؤ٦ثر مً ج٨ٟحرو في هللا ٖؼ
و ظل وفي عؾى ٌ٫ألآٖم.4".
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وفي مىي٘ آزغ ،يبضو ؤلالخاح ٖلى بصعاط (ٞاَي) مٛىيت الخاهت يمً هللا وعؾىله ؤقض وؤ٦ثر بغوػا٦ ،إن الىام يغيض ؤن
يغج ٟ٘بها بلى م٣اماث ألا٢ضؽ ؤو بهؼا ٫ألا٢ضؽ بلى خًيٌ الكهىة والكب٢ " ٤بل ؤن ؤع ٘ٞاؾم الجاللت واؾم هبيه الٗٓيم
ال٨غيم ،يسخٟي ؤمامي السلٞ ٤ال ؤعي بال نىعة ٞاَي ،وؤقٗغ و٦إهجي ؤؤطن لها وخضَا...و٦ىذ ٖلى ي٣حن ؤجها ٢اصعة ٖلى ٢غاءة
عؾالتي اإلاكٟغة بلحها ختى بحن زىايا اؾم الجاللت واؾم عؾىله الٗٓيم اإلاغٞىٖحن بخ٨بحر و حٗٓيم في آطان الٟتغ ،1".زم في لخٓت
نٟاء مٟاظئت ،يٗتر ٝبإهه " لها وخضَا ٦ىذ ؤع ٘ٞنىحي ب٩ل َظا الخبخل بلى الؿماءٖ .2".ىض الخمًٗ في الازخياعاث اللٛىيت
ؤلاٞغاصيت التي ٖغيها الؿاعص للخضاو ،٫وٖبر بها ًٖ جتغبخه السانت وبخؿاؾه الظاحي الٗمي ،٤جبضو اللٛت ٚحر مدايضة وال بغيئت،
بل مؼظذ بحن ؾيا٢حن مخًاصيً ؤقض ما ي٩ىن الخًاص ،ومخىاٞغيً بالُبيٗت ،ؽيا ١الخبخل والضٖىة بلى الهالة بمؿ٩ى٦ت آلاطان
الخاملت ل٣ضؾيت قهاصة الخىخيض ؤلاؾالميت مً ظهت ،وؾيا ١الخهغيذ بخٟٗيل اإلاؿ٩ى٦ت هٟؿها ٦غؾالت خاملت إلاًامحن ٖك٣يت
وقب٣يت باعػة بما ظٗلها ج٨ك ًٖ " ٠الغٚباث اإلاخد٣٣ت ؤو اإلا٨بىجت التي يم ً٨بصعا٦ها مً زال ٫اإلاًامحن اإلاغثيت في اللٛت وفي
الختغبت اإلادؿىؾت ٖلى خض ؾىاءٖ 3".لى خض حٗبحر بى٢شاد ًٖ اإلاًامحن ال٣بليت في الاؾخٗما ٫اللٛىو.
َظٍ الاؾخٗماالث السانت لؿيا٢اث اإلا٣ضؽ التي ؤؾلٟىا ؤلاقاعة بلحها ،هي جد ٤٣الجزٖت (ؤلاي٩ىهى٦الؾديت) وجغقض بلحها
وجضٖ ٫لحها ،ال ؾيما مً ؤلالخاح اإلاخ٨غع ٖلى الاؾخٗما ٫اللٛىو اإلاىحي بالغٚبت الًمىيت (اإلابيخت) في مىاوقت اإلا٣ضؽ وابخظاله،
ومىيٗخه مًمىهيا في ؾيا٢اث ال ييخمي بلحها بال٣ىة بال في جتاعب ٞغصيت قاطة ال جغقى لى مؿخىي جتاعب الخياة الٗمي٣ت طاث
الضالالث ؤلاوؿاهيت الثريت٣ٞ ،ىة " اإلاًامحن ال جإحي من ال٨م اإلاٗغفي الظو جدمله ال٩لماث ،بل مهضعَا همِ الهياٚت والٗغى
والخىػي٘ وجىىٕ الؿيا٢اث ،4".مً طل ٪مشال َظا اإلالٟىّ الظو جىعصٍ (ٞاَي) جدذ ٖخبت (نىعة اليؿاء) في ؾيا ١الخضيض ًٖ
اقديا٢ها لـ(مىمى) ":جمىيذ ؤن ؤٚاصع اإلا٩ان ٖلى الٟىع ألظلـ في الؼ٢ا ١الًي٢ ٤غب مسج ص الؿيضة ٖاجكت ألؾم٘ آطان الٟتغ
وؤعي في اؾم الجاللت واؾم هبيه ال٨غيم اإلاغٞىٖحن بتال ٫نىعة مىمى .5".وبظل ٪يهبذ الخهغيذ بالغٚبت في عئيت نىعة الٗكي٤
في اؾم الجاللت واؾم الىبي (م) ،الظو ظاء في ؾيا٢اث مخٗضصة ومخىىٖت ومخباٖضة في الؿحروعة الؿغصيت ال يديل ٖلى مٗجى
بيافي في بىاء الىو ب٣ضع ما يصخي باإلاٗجى ألانلي للىو وال قٗىعٍ الٗمي ،٤خيض جخ٩اج ٠الضالالث واإلاًامحن والؿيا٢اث لخا٦ض
مٗجى واخض ووخيض َى جضهيـ اإلا٣ضؽ واهتها٦ه وابخظالهٞ ،اإلاٗجى " ليـ َبت مً اإلاال ،٠بهه ؾحروعة جدك٩ل وجىمىا وجىدكغ في
الخضر ومً زالله اؾدىاصا ب٫ي ٖحن جغي وحؿم٘ وجلخ ِ٣الًمجي واإلاإلى ٝوالساع ،١و ٤ٞما يكخهي طل ٪الىعي اإلاغ٦ؼو الظو
جهضع ٖىه الغوايت.6".
لم يخى ٫الىعي اإلاغ٦ؼو في َظا الىو ،بما َى مىاػ لل٩اجب الخ٣ي٣ي ،مهمت الدؿغيض وؤلاخاَت الكمىليت بٗىاإلاه بخاَت
الغاوو الٗليم في الغواياث ال٨الؾي٨يت ،بل ازخٟى مىظ ٖخبت السُاب اإلا٣ضماحي التي ؤقاع (وٖض) ٞحها ال٣اعت بالبىح و ٢ى٫
الخ٣ي٣ت مهما ٧ان زمجها ،وا٦خٟى بخدميل الصسىم اإلاٗضوصة مهمت الغوايت وؾغص الى٢اج٘ وألاخضار التي ظاءث ٢ليلت بال٣ياؽ
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بلى الصسهياث هٟؿها التي عاخذ حٗىى الٟغا ٙالظو ؾببه ٢لت ألاخضار باؾذصٖاء الاؾخحهاماث الُٟىليت البٗيضة التي لم
جسغط في متملها مً الغٚباث الهبياهيت في ٦ؿغ الُابى واهتها ٥اإلا٣ضؽ ٖلى الىدى الظو ؤبىا ًٖ بٌٗ جمٓهغاجه في ملٟىْاث
ؾاب٣ت.
باإلياٞت بلى الصسهيت اإلادىعيت (ٞاَي) التي ٖك٣ذ ؤباَا في نٛغَا و (مىمى) الظو ماعؽ الجيـ م٘ ؤزخه بدشا ًٖ
عظىلخه اإلاسخى٢ت بتبروث والضٍ ،حؿخدًغ الؿاعصة (ٞاَي) ٖكي٣ها الجضيض الظو يكبه والضَا وؤَل٣ذ ٖليه اؾمهٞ ،ال
يسخل ًٖ ٠الهىعة الىمُيت الكائهت إلاسخل ٠الصسهياث اإلاخدغ٦ت في ًٞاء الغوايتٟٞ ،ي لخٓت خميمت مٗها ي٨ك ٠لها ًٖ
مإؾاة َٟىلخه ألاولى ممشلت في عجؼًٌٖ الؼواط مً ؤزخه الخىؤم التي ٖك٣ها ٖك٣ا ظىىهيا وٖاقغَا مٗاقغة ألاػواط ختى ػوظها
والضٍ م٨غَتٞ ،دؿاء ٫خاثغا ":إلااطا ال هتزوط ؤزىاجىا ًَ .ؤ٢غب بلى ٢لىبىا وبلى ٞهىمىا.؟".1
ؤما البُلت التي خملها جمى٘ والضَا الظو ٖك٣خه في َٟىلتها ألاولى ،وَغوب (مىمى) بلى الضيً وآلاطان٣ٞ ،ض اؾدؿلمذ
للغظل وهي حؿخدًغ نىعة والضَا وحؿم٘ آطان الٟتغ مخىاٚما م٘ بلىٚها ٢مت اإلاخٗت الجيؿيت":اؾدؿلمذ له بمخٗت وؾمٗذ
لخٓت الكب ٤ما يكبه آطان الٟتغ وجظ٦غث والضو الظو ٧ان ال يتر٦جي ؤ٢بله ٖلى ٞمه وال يؿمذ لي بالجلىؽ في حجغٍ .في ؤهٟاؽ
الغظل ٥هذ ؤبدض ًٖ والضو الظو ٧ان ظباها لم يختغؤ يىما ٖلى ج٣بيلي وؤها ابيخه التي جدبه ٦شحرا ٦شحرا .2".وَىا يبضو ال٩اجب
(م٣خىٗا) بالٗ٣ضة ألاوصيبيت التي بلىعَا ؾيتمىهض ٘شوٍذ و٢غؤ ٖلى يىئها ٦شحرا مً ٦الؾي٨ياث ألاصب الٗالمي السالضة٦ ،ما ٞؿغ
بها بٌٗ الؿلى٦ياث ؤلاوؿاهيت اإلاُغصة في خيىاث اإلاغاَ٣حن زهىنا ،و٢ض ْلذ َظٍ (الىٓغيت) مدل اَخمام اؾخصىاجي مً
ٖلماء الىٟـ والى٣اص ٖلى مغ الؼمان ٖلى الغٚم مً الاٖتراى الظو واظهخه ؾىاء في خيجها ؤو في الى٢ذ الخايغ ال ؾيما ٖلى يض
الٟيلؿى ٝالٟغوسخي اإلاٗانغ ميكيل ؤوهٙشاي الظو ٞىض ؤَغوخاجه الًٞؿيت ببدض ضسم ؤزاع ضجت ٦بحرة في ٞغوؿا.3.
بيض ؤن طل ٪ال يبضو ؤهه ص ٘ٞبإصخاب الاٖخ٣اص الغاسخ في الىٓغياث الجيؿيت الكاجٗت لٟغويض بلى بٖاصة الخ٨ٟحر ٖلى هدى
ما ٗٞل ميكيل ؤوهٙشاي ،هٓغا للجاطبيت اإلاا٦ضة التي جماعؾها جل ٪الىٓغياث في جإ٦يض الجزوٕ الاهدغافي والـلى ٥الكاط اإلاغٞىى
في ؤٚلب الش٣اٞاث ؤلاوؿاهيت٦ ،خٗل ٤الٟخاة بىالضَا وٖك ٤الٟتى ألمه وخؿضٍ لىالضٍ ،صون ؤلاقاعة بلى حٗل ٤ألاوصيبيت بالؿلُت
وعمؼَا وؤلاخؿاؽ الخاص بالغٚبت في الخدغع التي حٗترو الٟخيان في مؿتهل مغخلت الكباب ،ؾىاء مً عب٣ت الخ٣اليض ؤو ؾُىة ألاب
ؤو ال٣ىاهحن في مسخل ٠جمٓهغاتها الاظخماٖيت ،والتي جض ٘ٞبهم بلى جتاوػ اإلاؿخ٣غ هدى ؤلابضإ وجد٣ي ٤الظاث مهما بضا طل٪
الؿلى ٥في ؤٚلب ألاخيان مد٣٣ا إلاٟهىم نغإ ألاظيا ٫الىاؾ٘ الًٟٟاى ،صون ؤن جىدضع بال٣ىة نىب ٦ؿغ ألاٖغا ٝوالخ٣اليض
واهتها ٥اإلاىايٗاثٖ ،لى هدى ما ؾعى ال٩اجب بلى جد٣ي٣ت الخسييلي في مماعؾت (ٞاَي) للجيـ م٘ قبيه والضَا اهخ٣اما مً
والضَا الظو لم (يؿختيب) لخبها الُٟىلي ألاو ،٫وال ػوى اإلاداعم الظو واٗ٢ه الكبيه بالىالض و(مىمى) وؾىاَما ٦شحر في الىو.
الىا ٘٢بن بدشىا في مًمغاث الىو يخماشخى م٘ ال٣غاءة التي جغٚب في ٦ك ٠الضاللت البٗيضة واإلاٗجى الش٣افي اإلاؿختر
لخهغٞاث الٟىاٖل وملٟىْاتهم في الىوٞ ،ظل ٪وخضٍ ما يتلي ًٖ مى ٘٢الىو في السغيُت الش٣اٞيت الٗامت مً زال ٫بؾهامها
في حٛظيت اإلاكهض الش٣افي باإلاٗجى الُاػط والضاللت الب٨غ ،وبال ؤنبدذ مدٌ مماعؾت لٛىيت ال جغقى بلى الغؽور في ال٨ٟغ
والىظضان ال٣ىميحن مٗا ،ألن ال٨م الضاللي " اإلاغجي مً زال ٫ألاخ٩ام الؿياؾيت والخًاعيت وؤلاقاعث الخاعيسيت الهاصعة بك٩ل
 .الرواية ،ص. 5:
 .2الرواية ،ص. 8:
3
 .انظر كتابة Le Crépuscule d'une idole, l'affabulation freudienne, édition Grasset, Paris, 2010.
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مباقغ ًٖ الصسهياث ؤو اإلاضع٦ت مً زال ٫ؾلى٧اتهم ،ليؿذ َظٍ ما يك٩ل مىيىٕ الخدليل في جهىعهاٞ ،هي مغثيت مً زال٫
الُب٣اث الىهيت اإلابافعة ،والخا ٫ؤن اإلاغجي في ٧ل شخيء ليـ ؾىي الك٩ل الغمؼو إلاًامحن مؿخترة هي ما يتب ٖلى الخدليل
ال٨كٖ ٠ىه.1".
طل ٪بالخدضيض َى ما صٗٞىا بلى ٢غاءة َظا الىو مً الىاخيت (ؤلاي٩ىهى٦الؾيت) صون ؾىاَا ،بالىٓغ بلى اَغاص الىيٗياث
الكاطة التي ال جًي ،٠مً الىاخيت الٓاَغيت ،ؤو ظضيض بلى مًمىن الخسييل الٗام اإلاكخٛل ٖلى الٓىاَغ الاظخماٖيت
وؤلاوؿاهيت في ػم٩ان مُٗى ومدضصٞ ،ما َى ؤؾاسخي ٦ما يا٦ض بى٨غاص ،ليـ " ال٣يمت ٦ما جبضو مً زال ٫وظىصَا ،بل َغي٣ت
خًىعَا في الخاالث اإلاسهىنتٞ ،هظا الخًىع َى الظو يدضص ؤلاياٞاث الجضيضة التي يإحي بها الخد .2".٤٣وٖلى َظا ألاؾاؽ
يهبذ الغبِ الظو ؤهتؼٍ الىام في مىاي٘ قتى مً الؿغص بحن آلاطان والغٚبت الجيؿيت ،وبيىه وبحن الكهاصجحن ؤلاؾالميخحن
اإلا٣ضؾخحن وبلى ٙطعوة الغٖكت الجيؿيت ،هي ؤلاياٞت الىخيضة التي جدؿب له بلى خض آلان ،باإلياٞت بلى جإزيض الًٟاء الغواجي
٧له بصسهياث مىدغٞت وقاطة ،جماعؽ ػوى اإلاداعم وجىاصو به وجدض ٖليه ،وجدكض الظعاج٘ اإلاتهاٞخت لخبريغٍ ،وال جترصص في الغبِ
بحن مماعؾاتها جل ٪والىو ال٣غآوي اإلا٣ضؽ ،واإلاسجض ،والغؾى ٫نلى هللا ٖليه وؾلم ،و٦شحر مً الغمىػ اإلاىخميت بلى الخ٣ل
ؤلاؾالمي صون ؾىاٍ مً الضياناث الؿماويت ؤو ألاعييت ؤو الىزييت.
ؤما الٟهل الظو ٖ٣ضٍ جدذ ٖخبت (حج السياهت) ٣ٞض ٦غؾه للىيل اإلاباقغ مً شسو الغؾى ٫نلى هللا ٖليه وؾلم ،صون
عمؼيت ؤو جًليل متاػو ؤو ؾياقي ،وصون خاظت ههيت ؤو ؾغصيت ؤو زُابيت ملخت ،باؾخصىاء الغٚبت الًمىيت الؿاعيت في ٧ل
جٟاصخي ٫الىو في مىاوقت اإلا٣ضؽ و (حؿٟحهه) وابخظالهٞ ،الدج ٦ما يٗغٞه الىاؽ قٗحرة بؾالميت وع ً٦مً ؤع٧ان ؤلاؾالم ،ال
جخهل به السياهت وال يخهل بها مً ؤو وظه ،بال الىظه الظو ؤعاصٍ الىام ب٣لب الٗخبت لخهبذ (زياهت الدج) .ولم ج ً٨السياهت
بال م٘ الغؾى( ٫م) هٟؿه ،خيض وٖ ٠٢ليالغظل ،قبيه والضة (ٞاَي) في اإلاىام ،بٗض ليلت ظيـ قب٣يت ٖاعمت ،و ٠٢الغؾى٫
(م) ( يخإمل) باقتهاء ظؿضَا الٗاعو الباطر في ٖغيه وبيايه٦ ":ظا في الخلم٧ ،ان يىٓغ بلي ٪وؤهذ في هىم ٪ممضة قبه ٖاعيت،
بل ٖاعيت جماما ،لم حؿٖ ِ٣يىه ٖلي٦ ،ىذ في َظا الىظىص ٚحر مىظىص ،وقٗغث به ٦إهما هٙعه الىبىٍت حؽت ُ٦ ،٤إهما هٙعه
الىبىٍت جشٔب ُ٘ .3".٤وألهه ؤخـ باالمخىان الٗمي ٤لهظٍ الؼياعة التي ازخهه الغؾى( ٫م) بها٣ٞ ،ض ٢غع ؤن يغص له الخديت" :
ازخاعها الغؾى ٫ل٩ي يٖ ٠٣ليىا في اإلاىام بىىعٍ الكٗكٗاوي ،وجلٖ ٪المت الهٟىة٩ٞ ،ان ٖلي ؤن ؤٖ ٠٢ليٌ في ٢برٍ ال٨غيم ،ؤن
ؤعص له الؼياعة وؤ٦غمه بما عؤث هٟسخي ؤهه اقتهاٍ٧ .ان ٖلي ؤن ؤجيء ب ٪بلى م٣امه اإلاكغ٦ ،ٝما ببغاَيم ظاء بابىه بؾماٖيل ؤو
.4
بسخا..١مشل بؾماٖيل ٧ان ٖلي ؤن ؤ٢ضمٖ ٪لى ههب الٟضاء".
و٢ض ؾمٗخه ي٣ى ،٫في الخلم صاثماٖ ،ىض ٢بر الغؾى( ٫م)َ ":اهي  ٥٫يا عؾى ٫هللا٢ ،ض ظئخ ٪بها مً بالص خيض حٛغب
الكمـ...بطا ٧اهذ لٞ ٪حها عٚبت ٞهي ل ٪يا خبيب هللا ،ؤهذ ؤولى باليؿاء الجميالث مىا هدً ؤبىاء السُيئت ،5".خيض ج٣غع ؤن

 .سعيد بن كراد ،السرد الروائي وجتربة اظتعىن ،مرجع سابق.202 ،
 .2اظترجع نفسو ،الصفحة نفسها.
 .3التثخٌن من عندي ،الرواية ،ص. 44:
 .4الرواية ،ص. 46:
 .5الرواية ،ص. 52:
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جتر٦ه ألهه (زاجها) في اإلاىام م٘ الغؾى( ٫م) ":ما ٦ىذ ؤًْ ؤه ٪ؾخصخبجي يىما لتهضوي لغظل ٚغيب ختى و٫و ٧ان عؾى ٫هللا،
َظٍ زياهت ختى ولى ٧اهذ في اإلاىام.1".
وبهظا ج٨خمل ؤع٧ان الاهتها٧ ٥املت في خ ٤الغؾى ٫ألا٦غم ،بٗض الاهتها ٥الظو حٗل٣ذ به عمىػ هبىجه وعؾالخه التي ؤقغها بلحها
في ؾياَ ١ظا الخدليل ،وبٗض ابخظا ٫آلاطان والكهاصجحن وجىني ٠اإلاهلحن بال٣ظاعة وؤلامام بالكظوط ،و٧ل مالمذ الش٣اٞت
ؤلاؾالميت بالدكىٍ ،والابخظا ٫وال٣ظاعة والخىٟحر ،لم يب ٤بال شسو الغؾى ٫الشابذ في ٖم ٤اإلاخسيل ؤلاؾالمي عمؼا للُهاعة
والؿمى وال٣ضؾيت ،مٗخانا ٖلى الى٣ض والاهتها ،٥ل٨ىه ٖغيت للختغيذ (الغزيو) ٚحر اإلااؾـ الظو ما اه٨ٟذ ج٣ىم به ؤ٢الم
المؾدكغ٢حن ٢ضيما وخضيشا ،وصخاٞت الٛغب وؤصواتها ؤلاٖالميت الجباعة ،ليـ آزغَا عؾىماث (قاعلي ؤيبضو) الٟغوؿيت.
بيض ؤن اإلاشحر لالهدباٍ خ٣ا َى ولىط الىام بلى خحز (الختغيذ) في شسو الىبي مً خيض ولجذ ألا٢الم ٢ضيما ،ومً خيض ما
اه٨ٟذ ؤلؿىت البهخان جداو ٫ؤن جهيب مً ٖهمت الىبي و٢ضؾيت ؤٗٞاله وججزَه ًٖ ؤوخا ٫الُحن والكهىاث اإلاغيًت ،و مً
خيض ما ٞخئذ جضعط بسبض قبهاتها خى ٫ػواظه مً ٖاجكت في ؾجها اإلاب٨غ طل ،٪ظاٖلت مىه صليال ٖلى هؼوٖاجه الجيؿيت
(البيضوٞيليت)  Pédophilieاإلاكتهيت للهبيان ،ومً ػواظه مً وؿاء ٦شحراث ٖىىاها ٖلى (فب٣يخه ) وقهىجه الٗاعمت لليؿاء ،ألامغ
الظو ص ٘ٞال٩اجب بلى الخىام الغمؼو م٘ جل ٪الكبهاث بتٗله يكخهي ظؿض (ٞاَي) الٗاعو ،و٢يام الغظل قبيه الىالض بغخلت ؤ٦ثر
عمؼيت هدى ٢بر الىبي لي٣ىم بٟضاء قبيه بٟضاء ببغاَيم ولضٍ بؾماٖيلَ ،ى بَضائٍ ٖكي٣خه اإلاكتهاة بلى الىبي ،ألنٌ (ؤولى باليؿاء
الجميالث مىا هدً ؤبىاء السُئيت) ٦ما ج٣غع ٖباعة الىام اإلاٟٗمت بالته٨م.
اإلاشحر لالهدباٍ في ظمي٘ الؿيا٢اث (ؤلاي٩ىهى٦الؾديت) التي ؤوعصهاَا بلى خض آلانَ ،ى عجؼَا الخام ًٖ الاهبىاء حصسيهيا
لالؾخ٣غاع الجهاجي في زًم الخسييل الغواجي اإلابرع ٞىياٖ ،لى هدى ما َالٗخىا ههىم عواثيت ٖغبيت قهحرة قٛلذ َظٍ الشيماث
واقخٛلذ ٖلحها ٞىيا ٞسلهتها مً الٟتاظت والغ٧ا٦ت و(الٗغو) اللٛىو الهاصم بمباقغجه ونغاخخه الخ٣غيغيت ،ختى ٦كٟذ ًٖ
(هيتها) اإلاؿخترة و ٚغيها اإلاٛيب ًٖ ال٣هض اإلاباقغ اإلاا٦ض إلخضار الهضمت و (لٟذ) الاهدباٌٖ ،لى زال ٝعوايت (ؤوالص خاعجىا)
لىتيب محٙىً التي ؤزاعث لُٛا قضيضا وؾِ ألاوؾاٍ ؤلاؾالميت واإلادآٞت في مهغ وفي الٗالم الٗغبيٞ ،ةهىا هتضَا حؿخضعي
خاصزت ػواط الغؾى( ٫م) مً ٖاجكت مً ٦خب الؿحرة وجىْٟها جىْيٟا ٞىيا عا٢يا لم يجز ٫بلى مؿخىي ؤلاؾٟا ٝوالختغيذ في ؤو
مى ٘٢مً مىا ٘٢الغئيت بلى الخاصزت ،وا٦خٟى بخىْيٟها مؿدىضة بلى م٣ىماث مىيىٖيت ،اظخماٖيت و اؾتراجيتيت في ؾيا ١ؾحروعة
الضٖىة اإلادمضيت ،صون جدميلها ؤو مٗجى ظيسخي اؾخصىاجي ،ؤو ٚغيؼو ؤو اهدغافي في جغ٦يبت الصسهيت اإلادمضيت .ألامغ الظو
يتٗلىا هٟؿغ َظا الجزوٕ (الاهتها٧ي) و الهضامي الباخض ًٖ ؤلازاعة بال٣ٟغ الٟجي الٗاظؼ ًٖ الاعج٣اء باألصاء الخسييلي بلى مؿخىي
ؤلامخإ وؤلاصَاف بالىؾاثِ الغوايت السانت ،صون الخاظت بلى اؾخٗاعة ؤؾاليب الغوايت ؤلايغوؾيت  Le Roman Erotiqueالهاصمت
بالًٟاثديت والاهتها.٥
في الٟهلحن ألازحريً مً الغوايت ،وبٗض الاهتهاء مً مىاوقت الغمىػ ؤلاؾالميت وشسهيت الىبي (م) ،وشسهيت الجليل ابً
ظحرًً الظو لً يخىعٕ في ونٟه بإهه ٧اجب ياج٘ ما بحن ال٣ٟه والسخغ والكٗغ وال٨ظب ٖلى اليؿاء اإلاٟٛالث ،يٗ٣ض ؤخضَما
جدذ ٖخبت (باب اهخٓاع الؿاٖت) ،خيض يؼط بصسهيت الكيست (يامىت)ٖ ،اوـ في ألاعبٗحن ،و زالت البُلت (ٞاَي) ،يضٗٞها ٖضم
ب٢با ٫الغظاٖ ٫لى َلب يضَا وزىٞهم مجها بؿبب مؿخىاَا الٗلمي الغٞيٖ٘ ،لى الٟ٨غ ب٩ل شخيء ،بال٣غآن الظو ٧اهذ جدٟٓه
 .الرواية ،ص. 4 :
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وجباعو ٞيه الكيىر ،وبصخيذ البساعو الظو ٧اهذ جيسسه بسِ يضَا وجدٟٓه ٦ما جد ٟٔال٣غآن ،وختى باللٛت الٗغبيت التي
اٖترتها ٢ضاؾت ال٣غآن ٞلم حٗض ج٣ضع جخىزب م٘ قهىتها الٗاعمت للجيـ والغظا ،٫و لم " حٗغ ٝمً الغظا ٫ؾىي َظا البساعو
ناخب ((الصخيذ)) والظو لم يؿخُ٘ ؤن يىنلها بلى الُغي ٤الصخيذَ ،غي ٤ياصو بلى ؤخًان ط٦غ نالر...بل ٖلى الٗ٨ـ مً
طل٩ٞ ،٪لما خٟٓذ وجبدغث في ٦خاب صخيذ البساعو زكحها الغظا ٫ؤ٦ثر وجتىبىَا وطَب بها ((الصخيذ)) هدى ألاٖىط.1".
بما ؤن صخيذ البساعو لم ياص بها بلى الصخيذ مً الخياة ،ولم يبلٛها مُلبها مً خًً الغظل ،ولم يؼص َاالء بال هٟىعا،
وعٚبتها بال جإججا٣ٞ ،ض ؤنبدذ مبرعاث الٟ٨غ والبهخان والشىعة والخمغص ٖلى صخيذ البساعو وما ظغي متغاٍ مً اإلاٗاعٝ
ؤلاؾالميت زانت٢ ،ىيت وْاَغة وماؾؿت في هٓغَاٞ ،هغخذ صون جغصص ":ؤها مؿخٗضة ؤن ؤوسخى َظا ال٣غآن ٖلى آزغٍ ،ؾىعة
ؾىعة وآيت آيت و٧لمت ٧لمت ،وؤمدى مً مذي ٧لما خٟٓخه مً ((صخيذ)) البساعو ،مؿخٗضة ؤن ؤخى٦ ٫المه بلى بساع ؤو يباب،
وؤخغ ١ظمي٘ اليسخ التي وسستها مىه ونغٞذ ٞحها ؾىىاث مً ٖمغو م٣ابل ؤن ؤٖثر ٖلى عظل يكبٗجي ظيؿا ويكٗغوي بإهىزتي
ويمىذ َظا الجؿض خ٣ه مً الضهيا.2".
وبما ؤن َظا الترار ؤلاؾالمي اإلاهم م٨خىب باللٛت الٗغبيتٞ ،ةن َظٍ ألازحرة ؤنبدذ بضوعَا مىثال لجٗهىع الماح ًٚبها
وزىعتها التي ؤمالَا الخغمان مً مباهج الجيـ وؤقىا ١الجؿض ،وٟ٦ذ اللٛت ؤن ج٩ىن في َظا الؿيا ١متغص خامل للمًمىن
و٢ىاة جىانل ،بل جتؿضث لخمت جًم في جٟانيلها وجاعيسها ؤنل السُيئت ألاولىٟٞ ،حها وبها هخٗغٖ ٝلى الىحي وال٣غآن والؿىت
والؿحرة و٧اٞت اإلاًامحن ا٫خاملت إليضيىلىظيا الغؾالت ؤلاؾالميت و قغاجٗها ومٗخ٣ضاتها و٨ٞغَا وز٣اٞتها وخًاعتها الطسمت.
وٖلى َظا ألاؾاؽ لم جبض زىعتها ٖلى صخيذ البساعو وآياث ال٣غآن ٟ٦ايت صون الخمغص ٖلى اللٛت الٗغبيت هٟؿها٦":ىذ ؤقٗغ
و٦إن اللٛت الٗغبيت هي التي ٢اصججي بلى الٛغوب ،بط مً زال ٫ظاطبيتها ألازاطة الىاثمت في ٞخىت اإلاٗل٣اث وؾىع ال٣غآن ال٨غيم
وجىاٚم ؾحرة صخيذ البساعوَ...ظٍ اللٛت التي ؤونلخجي بلى اليإؽ اإلاٟخىح الظو ؤوؿاوي ًٖىو الجيسخي اإلاٟ٣ل ٖلى ٖظعيت ٧اطبت
ومستر٢ت عٚم اوؿضاصَاَ .3".ىا اؾخدالذ اللٛت الٗغبيت بلى مىاػ مًمىوي للش٣اٞت ال٘عبيت ،وللخاعيش الٗغبي ،ولجاهب مهم مً
الخًاعة ؤلاؾالميت التي جدمل ٢ؿغا بمًامحن الخُهغ والدؿامي والغوخاهيت الغا٢يت والٗظعيت في مسخل ٠جمٓهغاتها٦ ،إن
الٗهىع ؤلاؾالميت ألاولى لم حٗغ ٝمٓاَغ الخدغع الجيسخي التي خٟٓتها طا٦غة ألاصب في الٛلماهياث و الجىاعو وال٨خب
ؤلايغوؾيت 4التي ؾب٣ذ بها الخًاعة ؤلاؾالميت ٚحرَا مً الخًاعاث ،ختى بن جل ٪ال٨خب ما جؼا ٫عاثضة في بابها ،مضَكت بخدغعَا
وظغؤتها وعياصيتها.

 .الرواية ،ص. 59 :
 .2الرواية ،الصفحة نفسها.
 .3الرواية ،ص. 68:

 . 4نشًن ىنا إذل الكتب اظتعروفة يف ىذا الباب ،واليت ألفها علماء معروفون ،كالسيوطي وداوود األنطاكي والتفتزاني وابن حزم األندلسي ،وسواىم ؽتا ال نريد
ذكر عناوينو يف ىذا السياق ،إذ يكتشف اظتطالع عتا باندىاش ىامش اضترية اليت كان يتحرك فيها ىؤالء العلماء يف تناوعتم ألدق اظتسائل اصتنسية ،عذرىم يف كل
ذلك أهنم ال غرض عتم خارج التعريف هبذا اظتمارسات اليت تق ع يف صلب اضتياة اإلنسانية واستمراريتها ،دون رغبة يف التجريح أو اإلفساد األخالقي أو االنتقاد
ظتقومات اضتضارة اإلسالمية اليت ديثل الدين ػتورىا األساس ،بل تناولوىا من داخل منظومة القيم اإلسالمية ،فجاءت على خالف التمظهرات اصتنسية يف األدب
اضتديث ،ػتتفظة ،رغم جرأهتا ،بنصيب وافر من الوقار العلمي.
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مهما يٞ ،ً٨ةن اليؿ ٤الش٣افي يؿعى الىو بلى ازخال٢ه ،حهض ٝبالضعظت ألاولى بلى انُىإ ؤويإ جسييليت جبرع الخدغع
ال٨لي مً المؾب٣اث ال٣يميت وألازال٢يت والضيييت ؤلاؾالميت ٖلى وظه الخدضيض٣ٞ ،ض نغخذ الغاويت لؿحرة الخدغع مً ال٣غآن
والبساعو والش٣اٞت ؤلاؾالميت في لخٓت نضٖ ١ابغة ًٖ اإلا٣هض الٗمي ٤الظو ييخٓم الىو ٧له ":يا ابىت ؤزتي ،الخياة ؤَم مً
الضيً وؤٖٓم مىه ،1".وزاعط َظا اإلا٣هض الظو ؤوظؼث الٗباعة مًمىهه ،ال يمضها الىو بإو جدليل اؾخصىاجي للىا٘٢
الؿىؾيىز٣افي ؤو الؿياسخي الظو ٖاقخه الجؼاثغ في الٗكغيت الؿىصاء التي ٦يٟذ الخياة واإلاهاثغ وؤنبدذ َاظؿا مؿخ٣غا في
٢لب مٗٓم ألاٖما ٫ألاصبيت الجؼاثغيت التي اقخٛلذ ٖلى َظٍ الٟترة ،وختى ٖلى الٟتراث ا٫الخ٣ت ٖلحها ،ألجها ٧اهذ بمشابت اإلاىٗغط
الخاص الظو ٚحر الؿحروعة الىَىيت بغمتها ،حٛيحرا ظظعيا ،ؤ٣ٞيا وٖمىصيا ،ما ػا ٫لم ي٨ك ٠بٗض ًٖ ػزمه الش٣افي وؤلاوؿاوي
والخًاعو.
باإلياٞت بلى طل ،٪لم يخُل٘ الىو بلى ػياصة وٖيىا بالًٟاء الؼماوي واإلا٩اوي الظو جىاوله ،مً زال ٫جٟٗيل الخبئحر وبزغاء
وظهاث الىٓغ التي ظاءث يي٣ت وؾاطظت جهًذ بها شسهياث ٢ليلت مجه٨ت ومتهال٨ت وقائهت لم جدضر ؤلا٢ىإ الالػم ختى
بىظهاث هٓغَا الكاطة خىً٢ ٫ايا الضيً والجيـ ،ماطا ؤياٞذ الٗاإلات (يامىت) بخىنيٟها للخٓاث قب٣ها الٗليا التي صٗٞتها بلى
الٟ٨غ با٫بساعو وال٣غآن واللٛت الٗغبيت واؾخ٣بالها لظ٦غ سخي مدمض او مىدىض بإوكىصة َل٘ البضع ٖليىا ؾىي الضَكت مً
ؤلاؾٟا ٝوالابخظا ٫و(الك )٪في (الىىايا) التي عجؼث ًٖ جدميل اإلام٨ىاث الخسييليت الهاثلت التي جىٞغَا الغوايت ل٣ىَ ٫ظا اإلاٗجى
بإؾاليب ؤ٦ثر (ٞىيت) و(خغٞيت)؟٧ ":ان ًٖىٍ السكً مىخهب بحن ٞسظوٖ ،لى اؾخٗضاص للهجىم في ؤو لخٓت ،و٦ىذ ٖلى هاع،
مؿخٗضة٩٦ ،ل ليلت ،لٟخذ ؤبىاب اإلاضيىت صون م٣اومت جظ٦غ ،بل بؼٚاعيض حكبه ((وكيض َل٘ البضع ٖليىا)).2".
الخىام الخغفي بحن (مضيىت) ٞسظحها ومضيىت الغؾى( ٫م) اإلاىىعة ،وبحن اليكيض ؤلاؾالمو اإلاٗغو ٝالظو ؤوكضجه وؿاء
اإلاضيىت وؤَٟالها في اؾخ٣با ٫الغؾى( ٫م) الظو صزل اإلاضيىت مهاظغا وم٣يما ال جسُئها الٗحن ال٣اعثت اإلادايضة ،وال جسُئ الغٚبت
ألانليت ؤلاي٩ىهى٦الؾديت للغوايت التي ؤبىا ٖجها في ٦شحر مً اإلاىاي٘ٞ ،الخغم ٖلى الغبِ آلالي بحن الغمىػ ؤلاؾالمية اإلا٣ضؾت
وؤ٦ثر ألاويإ ؤلاوؿاهيت خميميت ال يؿخضعي آلياث جإويليت زاع٢ت إلصعا ٥الغٚبت اإلاا٦ضة في اهتها ٥وابخظا ٫ؤقض اإلاٗاوي ٢ضؾيت
في اإلاىٓىمت ألازال٢يت والضيييت ؤلاؾالميت .مً طلَ ٪ظا اإلا٣بىؽ ":ؤقٗغججي وػوجي ي٣ظ ٝبؿاثله اإلاىىو في ٞمي و٦إهجي ؤقغب ماء
ػمؼم الظو لم ؤط٢ه في خياحي 3".الظو عبِ ٞيه بهىعة ٖاعيت بحن اإلاجي و ماء ػمؼم ،وبحن اإلا٣بىؽ الخالي الظو ؤؾـ ٞيه لٗباصة
ظضيضة هي ٖباصة الً٣يبٖ":باصة ؤَل٣ذ ٖلحها اؾم ((ٖباصة الً٣يب)) ،وؤنبدذ مً ظغاء طل ٪تهظو الليل ٦ما الجهاع
بهلىاث حؿبذ ٞيه لؿمى الً٣يب ،4".الظو لم جغح حٗبضٍ وجضٖى لٗباصجه ٞدؿب ،ول٨جها عاخذ حؿبذ بؿمىٍ وحٗاليه وٖٓمخه.
وييخهي الىو بهظٍ اإلاٗاوي التي يٗغٞىا ٞحها في السخام بإن اإلااطن (مىمى) ٢ض ؤنبذ ؾ٨حرا يخُىح ميكضا ٖلى ٖىصٍ آَاث
الٗكا ١وآالمه ،وؤن (ٞاَي) ٢ض هجغث ٖكي٣ها قبيه والضَا ألهه زاجها في اإلاىام دياهت ال حٛخٟغ ٖىضما ٢ضمها َضيت للغؾى٫
(م) الظو بضا له مكتهيا وٖاق٣ا لها.

 .الرواية ،ص. 7 :
 .2الرواية. 75 ،
 .3الصفحة نفسها.
 .4الرواية ،ص. 77:
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زاعط َظٍ اإلاٗاوي ؤلاي٩ىهى٦الؾيت الاهتها٦يت ال ي٣ضم الىو ؤيت بياٞت جسييليت حؿاٖض اإلاخل٣ي ٖلى ٞهم الًٟاء الظو
مًاميىه لم جلتزم ٖ٣ضَا ال٣غاجي وميشا٢ها
ا
جدغ٦ذ ٞيه شسىم الىو وجىالذ ؤخضازه ،وختى الٗخباث هٟؿها التي ٞهلىا
الخسييلي مىظ ٖخبت الٗىىان التي بكغث بالىدلت وؾغَا ومىاػحها ؤلاوؿاوي ،لم وٗثر ٖلى ؤزغ لها في ؾيا ١الىو وؤهماٍ
الصسهياث التي جىلذ بىٟؿها عوايت الى٢اج٘ مً وظهت هٓغَا الظاجيتٞ( ،اَي) ؤو الٗاإلات (يامىت) ؤو الحهىصيت ناخبت اإلاُٗم .لم
جبض بخضاًَ جخىٞغ ٖلى زهيهت اؾخصىاثيت ماٖضا الخىىيه باإلاماعؾت الجيؿيت وويٗها في ؾيا٢اث اهتها٦يت للمىٓىمت الش٣اٞيت
ؤلاؾالميت وم٣ضؾاتها،وٖلى َظا ألاؾاؽ يس ٤ٟالىو ،مىظ ٖخبت الٗىىان ،في مض ظؿىع الخىانل الٟٗا ٫بحن الىو واإلاخل٣ي.
يا٦ض ٞاوؿىن ظىٗ ؤن لـ"(ٖ٣ض ال٣غاءة) مٟهىما مٗاصال َى (ؤ ٤ٞالاهخٓاع) ،طل ٪ؤن ٧ل اإلااقغاث التي ي٣ضمها الىو ٢بل
الكغوٕ في ال٣غاءة جغؾم خ٣ال مً ؤلام٩اهاث التي يضمتها ال٣اعت بىعي مىه بلى خض ما .بطا زيب الىو ؤ ٤ٞالاهخٓاعٞ ،شمت زغ١
لٗ٣ض ال٣غاءة ،ولً يدضر الخىانل بال٩ل ،1".ؤما قاع٠ ٫شٍٞ ٥ٚيا٦ض بضوعٍ ٖلى ؤهه " بطا ٧اهذ ٢غاءة الغوايت هي  ٪ٞؾغ جسييلي
مكيض يمخهه اإلاد٩ي هٟؿهٞ ،ةن الٗىىان ،بىنٟه ملخبؿاَ ،ى جل ٪الٗالمت التي يٟخخذ بها ال٨خاب :مً َىا يتض الؿاا ٫الغواجي
هٟؿه مُغوخا ،وؤ ٤ٞال٣غاءة مٗيىا ،والجىاب مإمىال .2".بيض ؤن الىو باهتهاثه اإلا٠اجئ ،اإلابدؿغ ،يسيب ؤمل الخل٣ي ويؼيض مً
الخباؾيت الٗىىان ،بل يتر٦ه مٗل٣ا ػاثضا لم ياص الىْيٟت اإلاىىَت به في قٗغيت الغوايتٖ ،لى الىدى هٟؿه الظو وعص به الىو
اإلاىاػو في السُاب اإلا٣ضماحي الظو الخبـ بالخسييل الظاحي واؾخٗاع ؤصواجه ؤلاحهاميت صون ؤن ي٩ىهه في الىا ،٘٢ووعصث به
الٟهى ٫بٗخباتها اإلاخىانت خغٞيا م٘ آياث ٢غآهيت ٖضيضة صون ؤن جديل ٖلى مًمىن عواجي مالثم إلاٗاهحها باؾخصىاء اإلاًامحن
الاهتها٦يت لؿيا ١آلاياث الٓاَغ صون ؤو مبخػى ٞجي ؤو بقاعو ؤو اؾخٗاعو وعاءَا.
 .2الٕمض ألازُم.
خًىع الٗىهغ الحهىصو في الغوايت المٖانغة التي عاخذ جىتؼَا ؤؾماء مهمت في اإلاتن الغواجي الٗغبي ٖمىما ؤنبدذ حك٩ل
ْاَغة الٞخت لالهدباٍ وللدؿائ ٫مٗا ،ألهه خًىع وباألخغي اؾخدًاع ٚحر بغوء باإلاغة ،ألن ال٣اعت الي ٔ٣ال جٟىجه الهبٛت
ؤلا٢داميت اإلاٟخٗلت ب٣ىة الهيمىت ٖلى الهىث الغواجي وليـ ب٣ىة الخًىع الاظخماعي في اإلاغظٗيت الىاٗ٢يت ،ألامغ الظو ظٗلها
حكبه الٛمؼ ٚحر البروء ألظهؼة ز٣اٞيت واٗ٢ت زاعط مىٓىمت الىو الخسييليت ،ألن ؾيُغة اللىبياث الههىيييت ٖلى بصاعة الجىاثؼ
ألاصبيت الٗاإلايت جتٗل الُامدحن بلى الخ٨غيـ الٗالمي ،والىاَضيً بلى الٟٓغ باإلاا ٫والكهغة والانحكاع ،قبه متبريً ٖلى جغويج
الضٖايت الههيىهيت للخًىع اإلا٨ش ٠للٗىهغ الحهىصو في اليؿيج الاظخماعي ؤلاؾالمي وز٣اٞخه وخًاعتها مٗا ،ج٨غيؿا للىسبىيت
الحهىصيت اإلاهيمىت ٖاإلايا ،واإلاخهاصيت م٘ ؤؾاَحر اإلادغ٢ت الىاػيت اإلاؿخضعة للُٗ ٠الٗالمي اإلايؿغ لؿُىة الحهىص وهٟىطَم ٝو
مغا٦ؼ ال٣غاع الٗالمي بما ٞيه الجىاثؼ ألاصبيت التي جماعؽ ما يكبه الغ٢ابت ٖلى الًمحر ألاصبي وؤلاوؿاوي الٗالمي.
وٖلى َظا ألاؾاؽ ال يهٗب الٗشىع ٖلى ممحزاث ٞاع٢ت في جىاو ٫الغوايت الٗغبيت اإلا٨خىبت مىظ البضاياث ختى جهايت ال٣غن
الٗكغيً ٖلى يضو ٦خاب الٗغبيت الىَىيحن ال٨باع ،الظيً وا٦بذ ٦خاباتهم مىظاث الخدغع الٗغبي وزىعاجه الا٢خهاصيت
والاظخماٖيت و السياعاث ؤلايضيىلىظيت وه٨ؿت 67وما جالَا مً نغإ م٘ ال٨يان ؤلاؾغاثيلي والامبرياليت وؾىاَا مً الهغاٖاث
ؤلايضيىلىظيت ،وبحن ال٨خاب اإلاٗانغيً اإلاتايلحن للٗىإلات وعَاهاتها ال٩ىهيت اإلالٛيت للخضوص الُ٣غيت والش٣اٞت ال٣ىميت ،اإلابكغة
 .فانسون جوف ،شعرية الرواية ،تررتة:ضتسن ازتامة ،دار التكوين ،ط ، /سنة ،20 2/دمشق ،ص.22:

.Charles grivel , Production de l’interet romanesque, Paris-Lahey, Mouton , 1973, p ;173

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

2

44

مجلت ظُل الذساظاث ألادبُت وال٢ٙشٍت  -الّام الشاوي  -الّذد  13هى٘مبر 2015

بال٣غيت ال٩ىهيت واجهياع الخضوص وؤخاصيت الُ٣بيت وَيمىت الىمىطط الٛغبي اإلاابٗض خضاسي ٖلى جٟانيل الش٣اٞت الٗاإلايت بما ٞحها
ألاصب هٟؿه.
ٟٞي الى٢ذ الظو ٧ان ٞيه ؤولئ ٪ال٨خاب (يسىيىن) ظماليا (هًالهم) ألاصبي يض ال٣ٟغ والخسل ٠والاؾدبضاص والهؼاثم
اإلاخخاليت ويىٓ٢ىن الًماثغ الٛاٞيت ًٖ مإؾاة ٞلؿُحن ،هتض ال٨خاب اإلاٗانغيً يخبىىن الُغح الههيىوي للهغإ الٗغبي
ؤلاؾغاثيلي ويسخل٣ىن خًىعا مؼٖىما للحهىص في اليؿيج الاظخماعي ؤلاؾالمي ،ابخظالا لٗىاَ ٠الىبظ اإلاؿخ٣غة في الىظضان جتاٍ
الحهىص ،وازخال٢ا لهالث مىَىمت ال ؾىض لها ؾىي الضٖايت اإلاؿىىصة باإلاا ٫وؤلاٖالم الٛغبيحن الظيً ٖلذ ؤنىاتهما ٞى ١ؤنىاث
ال٣يم والخاعيش والجٛغاٞيا مٗا.
وبطا ٧ان يهٗب الٗشىع ٖلى خًىع ما للحهىص في الىهىم التي ٦خبها هتيب محٙىً وجىٞي ٤الحُ٢م والعباعي وهبيل
ظلُمان ومدمىص املعّذي وظما ٫الُٕىاوي و الُاَغ وواس وٚحرَم ٦شحرٞ ،ةن ال٣اعت ؾيضَل للهامل الظو يديده ٦خاب
ؤمشا ٫واؾيجي ألاِشط وؤمحن الضاوي و ياؾميىت خمشا وبىٖالم ـىفا ،٥في الجؼاثغ ٖلى ألا٢ل ،لهظا الٗىهغ ،وبطا ٧ان خمشا
وـىفا٧ ٥اجبحن ٞغه٩ىٞىهيحن ي٨خبان ٢٫اعت ٚغبي ؤؾاؾاٞ ،ةن ألاِشط و الضاوي هٟؿحهما لم يترصصا في ٦خابت بٌٗ الىهىم
باللٛت الٟغوؿيت ،زال٢ا إلاىتؼَما الغواجي اإلا٨خىب ٧له باللٛت الٗغبيت ،بما يتٗل مً ال٣اعت الٛغبي م٩ىها ؤؾاؾيا في ٖمليت
الخل٣ي بغمتها ،وَى ٖلى زال ٝاإلاخل٣ي الٗغبي ،له زلٟياجه الجماليت وؤلايضيىلىظيت التي ال جغي بلى الٗىهغ الحهىيضو بالخمىلت
الىٟؿيت الاهٟٗاليت هٟؿها التي يغي ال٣اعت الٗغبي ،ألامغ الظو صَ ٘ٞاالء بلى (ازخال )١خًىع حهىصو وَجي ميسجم م٘ الش٣اٞت
اإلادليت وم٩ىهاتها الكٗبيت الٗمي٣ت ،جد٣ي٣ا ألٚغاى جخٗل ٤بالخل٣ي الٛغبي ؤؾاؾا ومضا لجؿىع الىنل م٘ اإلاىٓماث ألاصبيت
الٛغبيت ال٣اثمت ٖلى عؤؽ الجىاثؼ ألاصبيت الٗغي٣ت.
بيض ؤن طل ٪الازخال ١وطل ٪ؤلا٢دام ؾغٖان ما جبضو للٗيان ٞتاظتهما الٟىيت اإلاخىاٞغة م٘ الؿيا ١الش٣افي الٗام اإلاخد٨م في
ًٞاء الىو وزلٟياجه وْالله الٗمي٣تٞ ،ال ي٩اص يسلى هو لهاالء مً جىىي٘ ٖلى شسهياث حهىصيت ٢ليلت طإ نيتها في الٗؼٝ
والٛىاء جدضيضا٧ ،اإلاٛىيت سٍىاث ووُىما واهغي٩ى ماظُاط اإلاشحر للجض ،٫ؤو مً ازخال ١جسييلي لصسهياث حؿختم٘ ما يعجب
مً السها ٫ؤلاوؿاهيت اإلاؿخىظبت للخ٣ضيغ ،بدشا ًٖ حٗاَٚ ٠اثب ،واوسجاما م٘ السُاب ؤلاٖالمي والؿيىماتو اإلادؿيض في
الٛغب مىظ الىه ٠الشاوي مً ال٣غن الٗكغيً.
و٢ض بضؤ الىو الظو بحن ؤيضيىا مىٓىمخه الخسييليت الهاصٞت بلى جتميل الخًىع الحهىصو اإلاهُى٘ بةَال ١جىني٠
(الخاظت) ٖلى ؤم زىسخي ،مال٨ت اإلاُٗم الظو حكخٛل ٞيه (ٞاَي) وٖكي٣ها (مىمى) ":ؤنٗض الؼ٢ا ١خاٞيت وؤٞخذ باب ق٣ت ؤم
زىسخي الخاظت قهحرة الُيبت التي مىدخجي ٚغٞت متاها ومىدخجي ٢لبها وؤقٗغججي بسىٞها ٖلي ،زى ٝيكبه ما ٧اهذ ؤمي جبيىه لي
خحن ؤحٛيب ؤو ؤجإزغ ؤو جخإزغ ٖجي ٖاصحي الكهغيت ،1".مً ؤظل طل ٪لً جترصص في ؤن ج٣ى ٫لها ":ؤهذ مؿلمت ؤ٦ثر مً اإلاؿلمحن
واإلاؿلماث .2".وَ٪طا يهبذ الخىني ٠الظو يُل٣ه اإلاؿلمىن ٖلى الخاظاث خ٣ا َبيٗيا لكهحرة الحهىصيت التي حٗاملذ م٘ البُلت
ب٨شحر مً الُٗ ٠وال٨غم والىبل ،بلى خض عٗٞها بلى مؿخىي ؤٖلى مً مؿخىي اإلاؿلمحن واإلاؿلماث ظميٗا ،بما يتٗلها ؤخ٤
بالخىني ،٠ويتٗل َظا ألازحر ٖاَال ًٖ ْالله الضيييت اإلاديلت ٖلى الخ٣ىي والسكىٕ والخبخل باإلاٟهىم ؤلاؾالمي ،ويدل الضياهت

 .الرواية ،ص.35:
 .2الرواية ،ص.90:
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الحهىصيت في مغجبت مىاػيت ومؿاويت بل ؤؾمى مً ؤلاؾالم هٟؿه الظو لم يخم ً٨مً ع ٘ٞاإلاؿلمحن واإلاؿلماث بلى اإلاؿخىي ؤلاوؿاوي
الغاقي الظو ٦كٟذ ٖىه الحهىصيت (قهحرا).
وَى اإلاؿخىي هٟؿه الظو جىٞغ ٖليه ظض (زىسخي) الحهىصو ،ؤخض ؤظضاص (قهحرة) الحهىصيت ،الظو جبرٕ في الؼمً ألاو ٫ب٨ىيـ
حهىصو للمؿلمحن الظيً خىلىٍ بلى مسجض٢ ":ا ٫لي زىسخي وؤ٦ضث لي طل ٪ؤمه قهحرا بإن َظا اإلاسجض الظو يؿمى اليىم باؾم
(الؿيضو ٖاجكت) عضخي هللا ٖجها٧ ،ان في ػمً ما ظامٗا للحهىص٦ ،ىيؿا ليَىصالخي ،مل٩ا ألخض ؤظضاص زىسخي ،ي٣غت ٞيه الخىعاة
باللٛت الٗبريت ،ويغٞ ٘ٞيه اؾم هللا ٖلى صيً مىسخى ٧ليم هللاٞ ،خبرٕ به ؤخض وعزت اإلادل مً الحهىص ،و٧ان قيىٖيا ،لغٞا٢ه مً
اإلاؿلمحن ،1".وختى ظض (ٞاَي) البٗيض هٟؿه اؾخُإ الاعج٣اء ٞى ١م٣خًياث الخٗهب الضيجي ليبخجي ٝو ١ؤعيه ٦ىيؿا ومسجضا
مكتر٧ا ،يخٗبض ٞيه الحهىص واإلاؿلمىن ظىبا بلى ظىب ":يغوي ؤن َظا البىاء ٧ان في ألاؾاؽ بيذ ٖباصة مكتر ،٥مسجض و٦ىيـ
حهىصو ،و٢ض بىاٍ ظضها ألاو ٫الظو ي٣ا ٫ؤهه ظاء َظٍ البالص واؾخ٣غ بها صخبت متمىٖاث مً اإلاهاظغيً الحهىص٢ ،ضم بلحها صخبت
ػوظخيه ،بخضاَما ٧اهذ مؿلمت والشاهيت حهىصيت.2".
َىا ي٩اص الىام يؼط بى٢اجٗه الغواثيت البؿيُت في ٖىالم الىاٗ٢يت السخغيت ،خيض جخضازل الخضوص والٟىانل ويهٗب
الخٟغي ٤بحن الىا٢عي والسيالي ،بحن اإلاغظعي والخسييلي ،بحن اإلادخمل واإلام ً٨واإلاٟترى ،وج٣ضيم الٛغى ٖلى خؿاب آلياجه ،و
جبلي ٜال٨ٟغة ب ٌٛالىٓغ ًٖ اإلا٣ضماث والىؾاثِ الٟىيت والجماليت ،ببراٚماجيت ٖاعيت و ٚحر م٣ىٗتٞ ،الىو ؤؾاؾا ،ومىظ
ٞاجدت الؿغص ألاولى ،لم يترصص في حؿغيب م٣ىلخه اإلاغ٦ؼيت التي لم جؼصَا ؤصواث الدصسيو بال ْهىعا ،والتي جم بهتاػَا بؿغٖت
بملٟىْاث الصسهيت اإلاغ٦ؼوة ؤلاي٩ىهى٦الؾيت الهاصمت ،ؾىاء بابخظا ٫الغمىػ ؤلاؾالميت واهتها ٥اإلا٣ضؾاث والغ٧اثؼ الٗ٣اثضيت
ألاؾاؽ ،ؤو بةخال ٫الحهىصيت مدال مىاػيا ومؿاويا للضيً ؤلاؾالمي ،ؾىاء في اإلاماعؾت ،ؤو ال٣يمت الخاعيسيت اإلاخٗل٣ت ب٩ل مجهما،
بضٖىي اإلاؿاواة بحن ألاصيان التي اهخهى بلحها الىو ٞتإة إلاا حٗل ٤ألامغ بالضياهت الحهىصيت ،وبٗضما ٧ان ٢ض هٓغ في بضايت الىو
لًغوعة الخسلي ًٖ ألاصيان ٦كغٍ ؤؾاؽ إلخال ٫الؿٗاصة والؿالم في الٗالم.
وفي َظا الؿيا ١ألازحر ،عاح الىام ياؾـ لظل ٪الىظىص الكٗبي (الٟاهخاػو) في نميم اإلاتخم٘ الجؼاثغو وز٣اٞخه
وج٣اليضٍ ،وفي ؤ٦ثر اإلاىاًَ حٗل٣ا بالصسهيت ال٣ىميت وٖغا٢تها وؤنالتها ":خحن ٧اهذ الخاظت قهحرا ج٣ىم باإلقغاٖ ٝلى مُبش
مُٗمىا َظا٧ ،ان الىاؽ يذجؼون ؤما٦جهم يىمحن ؤو زالزا مؿب٣ا ،بًٟلها ونلذ ؾمٗت مُٗمىا بلى الٗانمت و٢ؿىُيىت ،و٧ان
حهىص ٢هبتي َاجحن اإلاضييخحن يٛاعون مما جبضٖه ؤهامل ؤمي ،و٢ض ؤَل ٤بًٗهم اؾم قهحرا ٖلى َبساث قٗبيت عاثتت اؾخىخىَا
مً ببضاٖاتهاَ ،3".ظا ما باح به (زىسخي) لـ(ٞاَي) مُغبت اإلاُٗم ،التي ؤزظث هي ألازغي ،جغوو جٟانيل ٚغام والضَا بالحهىصياث":
عبما ي٩ىن زىسخي َظا ؤدي٣ٞ ،ض ٧ان والضو ٦شحر اإلاٛامغاث م٘ اليؿاء وزانت الحهىصياث في مضيىت وَغان التي ٧ان يتيئها لي٣يم
بها ؤياما وليالي.4".
يغج٨ب ال٩اجب في َظٍ اللٗبت الخسييليت ال٣اثمت ٖلى جغؾيش الىظىص الحهىصو في اإلاتخم٘ الجؼاثغو مٛالُت جاعيسيت ْاَغة،
ٞالبُلت (ٞاَي) التي يىعص الىام ٖلى لؿاجها اإلالٟىّ الؿاب ٤جيخمي ػمىيا بلى ظيل الاؾخ٣ال٣ٞ ،٫ض جغ٦ذ م٣اٖض الجامٗت لخلخ٤
 .الرواية ،ص.83:
 .2الصفحة نفسها.
 .3الرواية ،ص.95:
 .4الرواية ،ص.97:
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باإلاُٗم مٛىيت وزاصمت في ٞترة الدؿٗييياث التي جؼامىذ م٘ بضاياث الٗكغيت الؿىصاءٞ ،هي ٖمليا ،وبدؿب ٦غوهىلىظيا الؼمً
الضازلي ،ج٩ىن ٢ض ولضث مُل٘ الؿبٗييياث ،ؤو بٗض ٖكغيت ٧املت مً الاؾخ٣ال ٫والغخيل الجهاجي لليَىص الجؼاثغيحن م٘
الٟغوؿيحن وألا٢ضام الؿىص ،ألن الحهىص (الجؼاثغيحن) ٢ض جسلىا ًٖ ظؼاثغيتهم بم٣خطخى ٢اهىن ٦غيميى ، Adolphe Crémieuوػيغ
 1870والظو ؤنبذ بمىظبه ٧ل الحهىص في اإلاؿخٗمغة الجؼاثغيت يخمخٗىن
الٗض ٫الٟغوسخي الظو ؤنضع ٢اهىهه الكهحر في ؤ٦خىبغ
بالجيؿيت ال٠عوؿيت ،زال ٝألاَالي ،الجؼاثغيحن ،ألامغ الظو ظٗل ألاواثل يتاَغون بالٗضاء للشىعة الخدغيغيت التي اهتهذ
باالؾخ٣ال ٫والغخيل الجماعي للحهىص مً الجؼاثغ.
مهما يٞ ً٨ةن اإلاؿعى الخ٣ىيطخي والاهتها٧ي الظو جدغٞ ٥يه الىو مىظ البضايت خخم ٖليه مغاٖاة بٌٗ اإلا٣خًياث
اإلاىهظيت الًغوعيت التي ابخضؤث بالخإؾيـ الخسييلي لخًىع ٚجي وٖمي ٤للٗىهغ الحهىصو في اليؿيج الاظخماعي الىَجي ،عٚم
اإلاٛالُت الخاعيسيت التي وٞ ٘٢حها واٖيا ؤو ٚحر وإ ،زم ابخظا ٫الغمىػ ؤلاؾالميت ٧اآلطان والبرا ١والهالة وٖلماء اإلاؿلمحن ٧ابً
ؾحريً وٖبض الباؾِ وؾىاَم ،زم ابخظا ٫الُابى واإلادغم بدكض َاثٟت قاطة مً الصسهياث التي اخترٞذ ػها اإلاداعم وبغعجه
وصٖذ بليه ،زم امتهان اللٛت الٗغبيت والٗاظؼة ،بمٛالُت ؤزغي ًٖ ،الخٗبحر ًٖ الخب وؤقىا ١الجؿض ومىاًَ اللظة ،وؤزحرا
جهىيغ الىبي مدمض (م) في ؤويإ جسييليت م٨غؾت للىمُيت الاؾدكغا٢يت والاتهاماث الٛغبيت اإلاٛغيت.
ال٩اجب ،في جهايت اإلاُا ،ٝياؾـ بلى ظاهب ٧ل مً بىٖالم ـىفا ٥وياؾميىت خمشا وواؾيجي ألاِشط و ٦ما ٫داود،
جىظها عواثيا خغيها ٖلى بٖاصة (جضويغ) اإلا٣ىالث اإلاؿخ٣غة في الغئيت الٛغبيت ًٖ اإلاىٓىمت ال٨ٟغيت والٗ٣اثضيت ؤلاؾالميت ،م٘
ٞاع ١بؿيَِ ،ى ؤن َاالء يماعؾىن طل ٪مً صازل اإلاىٓىمت هٟؿها وليـ مً زاعظها ،بما ياَل ههىنهم بلى الخٓىة
باؾخ٣باٚ ٫غبي ٚحر بغوء جماما.1

 .نشًن ىنا إذل اصتدل الذي أثارتو رواية كما داود (مًنسو حتقيق مضاد ) Mersault , contre-enqeueteالذي أثار جدال واسعا بسبب أقوالو اظتناىضة
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ٌىاَش لٕىٍت في الى ٜٚوالابخذاء :دساظت هحىٍت ـىجُت داللُت
د .محمىد الحشٍباث ـ ظامّت الٝذط املٙخىحت ـ ٘شُ دوسا
الخٝذًم
مً بحن الٓىاَغ التي حؿخد ٤الى٢ىٖ ٝىضَا في الضعاؾاث اللٛىيت ْاَغة الى ٠٢والابخضاء في ال٣غآن ال٨غيم ،وصعاؾت َظٍ
الٓاَغة ال جخىٖ ٠٢ىض الضعؽ ال٣غآوي ،ؤو صعاؾت خاالث الىظىب ؤو خاالث الجىاػ ،وبهما جمخض الضعاؾت بلى الجاهب اللٛىو
والضاللي وما في طل ٪بالضعاؾاث ال٨شحرة في متا ٫ؤخ٩ام الختىيض وٖلىم ال٣غآن ،و٢ض ٧ان التر٦حز ٖلى الجاهب الضاللي والىدىو،
ؤما الجىاهب الهىجيت اإلاازغة في الىنل والٟهل ؤو الى ٠٢والابخضاء ٩ٞان ههيبها ٢ليال؛ لظا ٞةن الباخض ع٦ؼ ٖلى الجىاهب
الضالليت والىدىيت اهُال٢ا مً الخإزحراث الهىجيت في خاالث الى ٠٢والكغوٕ في ال٣غاءة ؤو الابخضاء.
و٢ض ازخاع الباخض َظا البدض اإلاىؾىم بٗىىان بالٓىاَغ اللٛىيت في الى ٠٢والابخضاء صعاؾت هدىيت نىجيت صالليت هٓغا
لٗضم الٟهل بحن ٖلىم اللٛت وألن الىدى ال يىٟهل ًٖ الجاهب الضالليٞ ،اإلاٗجى ظؼء ؤلاٖغاب ،ويضزل في طلْ ٪اَغة الهىث؛
هٓغا ألن الىبر له ؤزغ ٖٓيم في الضاللت مً ظاهب وله ؤزغ ٖلى الؿام٘ مً ظاهب آزغ مما يٗمل ٖلى جدضيض اإلاٗجى اإلايكىص،
ٞالضعاؾاث الخضيشت في الضعؽ اللٛىو الخضيض ال جٟهل بحن بحن ٖلىم اللٛت وال جتٗل مجها ٖلما مؿخ٣ال ًٖ آلازغٞ ،الضعؽ
اللؿاوي ليـ بمٗؼ ًٖ ٫الٗلىم ال٣غآهيت ،وبهما وظض اللؿاهيىن يالتهم في ال٣غآن ال٨غيم إلاا ٞيه مً متا ٫لٛىو واؾ٘ لخُبي٤
الضعاؾاث اللٛىيت ،وإلاا في ال٣غآن مً حٗضص في ال٣غاءاث وؤوظه جإويل مخٗضصة و ٤ٞخ٨م قغعي ال يخإزغ مً الخإويل.
و٢ض جىاو ٫الباخض َظٍ الٓاَغة في ال٣غآن ال٨غيم مً زال ٫الىهىم ال٣غآهيت ،جل ٪الىهىم التي جٓهغ صواعي الىٖ ٠٢لى
وظه الىظىب ،وخاالث الابخضاء والكغوٕ في ال٣غاءة وما بلى طل ٪مً ؤزغ ٖلى اإلاٗجى وؤلاٖغاب ،وقغٕ الباخض في جىييذ مٗجى
الى ٠٢والابخضاء لٛت وانُالخا ،زم وضر ازخال ٝال٣غاءاث وؤزغَا في اإلاٗجى؛ ألن ازخال ٝال٣غاء في ْىاَغ الى ٠٢والابخضاء
ياصي بلى ازخال ٝفي اإلاٗاوي ،بيض ؤن َظا ييبػي ؤال يسغط ًٖ الخ٨م الكغعي ،زم ها٢ل الباخض ً٢يت الى ٠٢والابخضاء ٖىض
ٖلماء الىدى والهىث وال٣غاءة؛ هٓغا ألن َظٍ الٗلىم مخضازلت وال يتىػ الٟهل بيجها ،ألن ؤخ٩ام ٖلم الختىيض ال جىٟهل ًٖ
الضالالثٞ ،هىا ٥الٗال٢ت الىزي٣ت بحن الهىث والضاللت .و٢ض ؤقاع الباخض في مىا٢كت َظٍ الً٣ايا بلى الىظىٍ ؤلاٖغابيت الىاظمت
ًٖ ال٣غاءاث ،باإلياٞت بلى الٗال٢ت بحن الى ٠٢والابخضاء مً ظهت ،والٗال٢ت بحن َظا الٗلم وٖلم الختىيض.
وبٗض ٖغى ً٢يت الى ٠٢والابخضاء قغٕ الباخض في جدضيض هخاثج البدض الظو به ،زم الخىنياث ،باإلياٞت بلى ملسو
للبدض ،و٢ض يمً بدشه ٢اثمت مً اإلاهاصع واإلاغاظ٘ التي ؤٖاهخه ٖلى البدض ؤزىاء اإلاٗالجاث.
امللخق
بن ْاَغة الى ٠٢والابخضاء ال يتىػ ؤن جبدض بمٗؼ ًٖ ٫اللٛت ويىابِ اللٛت؛ لظا ٞةن يىابِ الى ٠٢والكغوٕ والابخضاء
في ال٣غآن ال٨غيم جغجبِ بلى خض بٗيض وٖمي ٤بٗلىم اللٛت الٗغبيت؛ألن زىام الى ٠٢جىحي بلى صالالث مٗيىت و٦ظل ٪ؤخىا٫
الكغوٕ والابخضاء جىحي بلى صالالث ؤزغيٓٞ ،اَغة الى ٠٢ال جخىٖ ٠٢لى الاهُ٣إ و٦خم الهىث ،وبهما يمخض َظا ألامغ بلى صاللت

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

49

2015  هى٘مبر13  الّذد-  الّام الشاوي- شٍت٢ٙمجلت ظُل الذساظاث ألادبُت وال

 الكغوٕ ؤو الابخضاء٪ظل٦ و،٠٢اعت بالى٣ىن هاظمت ًٖ خاظت ماؾت ايُغاعيت جلؼم ال٩ ؤو ج،ىن هاظمت ًٖ جمام اإلاٗجى٩مٗيىت ج
.يب الجضيض٦ىهت للتر٩ىيت مٛخهغ في صاللخه ٖلى ٖىانغ ل٣يض مٗجى ظضيضا ظؼثيا يٟي
 والابخضاء٠٢ت التي جغبِ ْىاَغ الى٢ وٖلل في بدشه الٗال،ىيتٛ والابخضاء مً ظىاهب ل٠٢ًيت الى٢ ل الباخض٢ض ها٢و
 والكغوٕ والىنل بىاء ٖلى، الىاظب٠٢ مً حٗليل للىبر الهىحي والى٪ت مجها الىدى والضاللت والهىث؛ إلاا في طلٛبٓىاَغ الل
ىيت التي جىاولذ ْىاَغ في ٖلم الختىيضٛ وؤقاع الباخض بلى ؤَميت الضعاؾاث الل،غآوي٣جىانل صاللي بحن ٖىانغ الىو ال
.هل والىنلٟ والابخضاء وال٠٢وبالظاث الى
 فيٝ وازخال، ؤو الابخضاء ياصو بلى جىىٕ في ؤلاٖغاب٠٢ت مبضؤ الىٟ وجبحن ؤن مسال،ًيت الىدى وؤلاٖغاب٢ وجاب٘ الباخض
 ومً ظهت،غآوي٣م الكغعي للىو ال٨ ال يسغط ًٖ الخًٝ َظا الازخال٨غاءاث واعصة ول٣ في الٝ بيض ؤن ْاَغة الازخال،الضالالث
ٝغآن ؤهه زاَبه ٖلى ازخال٣ت الٚمً بالٞ ، مً لهجت بلى ؤزغي٠غآن الٗغب بلهجاجهم وَظٍ اللهجاث جسخل٣ؤزغي زاَب ال
.ٕما قغٖيا ؤعاصٍ اإلاكغ٨غآوي ٖلى ؤن جدمل خ٣ الؿغص ال٫ بحن َظٍ اللهجاث مً زال٤ٞ وو،اللهجاث
٠٢غآهيت في الى٣هل بحن َظٍ الٗلىم زانت اإلاٗالجاث الٟال يتىػ الٞ ،ىيتٛ جضازال بحن الٗلىم الل٥ويغي الباخض ؤن َىا
ًشحر م٨ ٖلم الهىث الظو يًم ال٪ظل٦ و،هله ًٖ الضالالث واإلاٗاوي؛ ألن اإلاٗجى ظؼء ؤلاٖغابٞ ٗلم الىدى ال يتىػٞ ،والابخضاء
 مكحرا بلى الخىىٕ في،حر اإلاٗجى والخىىٕ ؤلاٖغابيٛض ٖلل الباخض ْىاَغ ح٢ و. والابخضاء٠٢ بٗلم الى٤ له اعجباٍ وزي٠٢زىام الى
.غاءاث٣ال
Abstract
The phenomenon of stopping and starting should not be considered in isolation from the
language controls the language; therefore, controls the moratorium and the initiation and starting in
the Qur'an are linked to a large and deep science Arabic language extent; because the properties of
Waqf suggest to certain connotations, as well as the conditions of initiation and starting to suggest
to other indications, however, global moratorium Do not stop to drop and mute, but this extends to a
certain connotation be caused by Tammam sense, or be caused by an urgent need compelling
obliges the reader cessation, as well as initiating or starting useful new meaning partially limited
significance on the linguistic elements consisting of the new installation.
Discussed researcher issue stopping and starting linguistic aspects, and the ills in his research the
relationship between the phenomena of stopping and starting phenomena language including
grammar, semantics and sound; because of the explanation for voice NPR suspension of duty, and
the initiation and interfaces based on semantic communication between the Quranic text elements,
and noted researcher importance of linguistic studies of phenomena in the science of intonation and
particularly stopping and starting and Chapter interfaces.
The researcher continued issue of grammar, expression, showing that the offense principle
cessation or initiation leads to variation in the expression, and the difference in semantics, however,
that the phenomenon of the difference in readings featured but this difference does not come out
from the jurisdiction of the Quranic text, on the other hand, addressed the Holy Arab accents and
these dialects different tone to another, it is the eloquence of the Qur'an that spoke to him on the
different dialects, according to these dialects through Quranic narrative that carries a provision
legitimately wanted legislator.
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The researcher believes that there is an overlap between the language of science, there may be
separation between these sciences private Koranic processors in the stopping and starting, he knew
as may not be separated from the connotations and meanings; because the meaning of expressing
part, as well as audio, which includes many of the properties of Waqf and his close association with
the knowledge endowment science and Getting Started. The researcher attributed the phenomena of
change and diversity Bedouin meaning, referring to the diversity of readings.

املبحض ألاو٥
مٙهىم الى ٜٚلٕت واـىالحا
َّ
بن ٖلم الى ٠٢والابخضاء مً اإلاىيىٖاث اإلاهمت في ال٣غاءة والترجيل ،والتي َّ
َّ
ويخضبغ
البض ل٣اعت ال٣غآن ال٨غيم ؤن يغ٦ها جماما
ُت ُت
ٗغ ٝاإلاغاص مً ال٨الم ،وبها يخٗحن اإلاٗجى ويعي الؿام٘ ٦الم ال٣اعت ٖىض الكغوٕ ومً زال ٫الىَّ ،٠٢
ويدبح ُتن
٢ىاٖضَا؛ بط بها ي
َ
ُت
ُت
َّ
اإلاٛؼي مً ٞهيذ اللؿان؛ ألن ٦الم هللا ؾبداهه وحٗالى لٛت ٖغبيت ٞهيدت ،ويخيؿغ ٖلى الؿام٘ ٞهم ما يخلى ٖليه مً آياث
وؤخ٩ام ،وبه ُتحٗغ ٝاإلاىاػ ٫التي ُّح
يصر ؤن يٖ ٠٣لحها ال٣اعت.
ّ
وي٣ا ٫في اللٛت و ٠٢و٢ىٞا ووٟ٢ا ،وؤقاع ابً ٞاعؽ ب٣ىله ( :الىاو وال٣ا ٝوالٟاء ؤنل واخض ّ
يضٖ ٫لى جم٨ض في شخيء زم
ي٣اؽ ٖليه) ( ٞ )1هظٍ ألانىاث الشالزت ؤنى ،٫والى٢ى ٝوالى ٠٢يدمل مٗجى الاهُ٣إ و ُ٘٢الخىانلٞ ،ل٩ل ل ٟٔمً ؤلٟاّ
اللٛت مٗجى وصاللت ،والى ٠٢والى٢ى ٝوالخى ٠٢بمٗجى ال ٠٨والامخىإ وٖضم الخىانل ،و٢ض وعص اإلاٗجى في اإلاٗاظم اللٛىيت يدمل
مٗجى الامخىإ والدجبٟٞ ،ي لؿان الٗغب وعص مٗجى و ٠٢بمٗجى ال ٠٨والامخىإ ٣ٞا ٫ابً مىٓىع) و : ٠٢الى٢ى : ٝزالٝ
الجلىؽ  ،و ٠٢باإلا٩ان وٟ٢ا وو٢ىٞا ٞ ،هى وا ، ٠٢والجم٘ و ٠٢وو٢ى ،ٝوي٣ا :٫وٟ٢ذ الضابت ج ٠٣و٢ىٞا ،ووٟ٢تها ؤها وٟ٢ا.
وو ٠٢الضابت ظٗلها ج )2(٠٣و٢ىلها والغ٧اب مىٟ٢ت ،ؤ٢م ٖليىا ؤدي ٞلم ؤ٢م ومً اإلاتاػ :و ٠٢ال٣ضع باإلاي٣ا ٝوٟ٢ا :ؤصامها. )3( .
ً
ً
َ ْس
َ َ
بٟخذ ٞؿ٩ىن :مهضع و ٠٢الصخيء وؤوٟ٢ه ،ي٣ا :٫و ٠٢الصخيء وؤوٟ٢ه وٟ٢ا ؤو خبؿه ،ومىه:
والى ٠٢لٛت الى ٠٢لٛتٍ :ن
و ٠٢صاعٍ ٖلى ال٣ٟغاء ألهه يدبـ اإلالٖ ٪لحهم٢ ،ا ٫ابً ٞاعؽ« :الىاو وال٣ا ٝوالٟاء ؤنل واخض يضٖ ٫لى جم٨ض في الصخيء
ي٣اؽ ٖليه»( ، )4ومً َظا ألانل اإلا٣يـ ٖليه يازظ الىٞ ،٠٢ةهه ما٦ض ألانلٞ .الى ٠٢لٛت :الخبـ ،والى ٠٢والخدبيـ
ً
والدؿبيل بمٗجى واخض ،وَى :الخبـ واإلاى٘( ، )5ي٣ا :٫و ٠٢وٟ٢ا ؤو :خبؿه ،وشخيء مى٢ى ،ٝوالجم٘ و٢ى ٝوؤو٢ا ٝمشل زىب
وؤزىاب وو٢ذ وؤو٢اث.
وَظٍ اإلاهُلر اث الى ٠٢وال ُ٘٣والؿ٨ذ ظغث ٖىض ٦شحر مً اإلاخ٣ضمحن ويغاص بها الىٚ ٠٢البا ،وال يغيضون بها ٚحر الى٠٢
بال م٣يضة ٞهي مدضصة الهض ٝوب٣هض الى ٠٢في الاؾخسضام ،وؤما اإلاخإزغيً وٚحرَم مً اإلاد٣٣حن ّ
ٞةن الٖ ُ٘٣ىضَم ٖباعة ًٖ

 .ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،ج ص
 .ابن منظور ،لسان العرب  ،مادة وقف ص359ج 9
 .الزبيدي ،تاج العروس ص  527ج 2
 .ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ، ،ص ، 35ج6
 .الفًنوز آبادي ،مادة (وقف)  ،القاموس احمليط  ،ج 3ص 205
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 ُ٘٢ال٣غاءة عؤؾاٞ ،هى ؤمغ يخٗل ٤بال٣اعت ؤزىاء ال٣غاءة وي٣هض به الاهتهاء .والىٖ :٠٢باعة ًٖ  ُ٘٢الهىث ٖلى ال٩لمت ػمىا
يدىٟـ ٞيه ٖاصة بٛيت اؾخئىا ٝال٣غاءة،والؿ٨ذٖ :باعة ًٖ  ُ٘٢الهىث ػمىا َى صون ػمً الىٖ ٠٢اصة مً ٚحر جىٟـ()1
الى ٜٚفي الاـىالح
بن اإلاٗاوي اللٛىيت للى ٠٢وعصث مخىىٖت ،بيض ؤجها ال جبخٗض ٦شحرا ًٖ اإلاٗجى ألانلي اإلايكىص والظو يٟيض ال ٠٨والخى ٠٢وٖض
مىانلت الخضيض ؤو ال٣غاءة بٛغى الخىٟـ والاعجياح مً ٢بل ال٣اعت ،واإلاٗجى في الانُالح الكغعي يٗجي الُ٘٣؛ ؤو ُ٘٢
الهىث ًٖ ال٨الم ػمىا مدضصا يدىٟـ ٞيه ال٣اعت ٖلى ؤن ج٩ىن َىا ٥هيت للخىانل ومخابٗت ال٣غاءة ؤو ا٫جغجيل .ويَ ٘٣ظا
الخىٖ ٠٢اصة في جهايت آلاياث ال٣غآهيت ،ؤو في جهاياث اإلاٗجى اإلا٨خمل ،ؤو في جهاياث الجمل وألابييت والترا٦يب.
والىَ ٠٢ى الامخىإ وال ًٖ ٠٨ال٣غاءة ؤو الى ٠٢بمٗجى الؿ٨ذ ،وَظا يإحي ٖلى ؤهىإ ،والخىىٕ في الى ٠٢ظاء متزامىا م٘
ً
الخىىٕ الضاللي ،وَظا رام بال٣غآن ال٨غيم مىظ ال٣ضم ،وال٣غآن لٛت مإزىط مً (٢غؤ) بمٗجى :جال  ،وَى مهضع مغاص ٝلل٣غاءة .
مما ؾب ٤يدبحن ؤن ال ُ٘٣والى ٠٢ال ي ٘٣بيض ال٣اعت ،وال يد ٤له بتر اإلاٗجى وال يتىػ ال ُ٘٣في مىخه ٠الل ٟٔوال في ظؼء
الجملت وال في مىاًَ حؿلخ مٗجى ًٖ مٗجى ،بل ييبػي الخيبه بلى الضالالث التي ج٧ ٘٣املت مً زال ٫ألابييت والترا٦يب ،بيض ؤن
ال٣اعت يخٗغى بلى خاالث مٟغويت ٖليه ٧الُٗـ ؤو ٖاعى في الجهاػ الىُ٣ي ي٣خطخي ال ُ٘٣والىٟٞ ٠٢ي َظٍ الخالت ال بض
مً الغظىٕ والابخضاء مً بضايت اإلاٗجى في البىاء الىصخي.
٘ةن ابخذؤ بما ًىَم رل١ ٤ان ألامش ُ٘ه لبغ وال ًلُ ،ٞوٜا ٥ابً الاهباسي ال بزم ِلُه ألن هِخه الح٣اًت ِمً ٜاله وَى
ٔحر مّخٝذ له وال خالٗ اهه ال ًح٢م بٙ٢شٍ مً ٔحر حّمذ واِخٝاد لٍاَشٍ ( )2وَعً للٝاست ؤن ًخّلم الىٜىٗ وان ًِ ٚٝلى
ؤواخش ي بال ما ١ان ؼذًذ الخّل ٞبما بّذٍ ٝ٠ىله حّالى ((ولى ٘خحىا ِل م بابا مً العماء ٍ٘لىا ُ٘ه ٌّشظىن)) ( )3وٜىله
((ألٔىٍ م ؤظمّحن)) ( . )4وبالخالي ٘ةن الى ٜٚفي الاـىالح الىحىي ؤو ِىذ الىحاة َى  ُ٘٢الىُٖ ٤ىض آزغ ال٩لمت والى٠٢
ٖلحها بهىعة ّ
مٗيىت.
والىٖ ٠٢باعة ًٖ  ُ٘٢الىُٖ ٤لى ال٩لمت الىيٗيت ػمىا يدىٟـ ٞيه ٖامت وٞيه اؾخئىا ٝال٣غاءة ،وال يإحي في وؾِ ٧لمت
وال ٞيما اجهل عؾما وال بض مً الخىٟـ مٗه ٦ما خغعٍ ناخب اليكغ وفي اليكغ ٦ما ٖؼاٍ لكغح الكاٞيت الابخضاء باإلاخدغ٥
يغوعو والىٖ ٠٢لى الؿا ً٦اؾخدؿاوي .وللى ٠٢ؤَميت ويغوعة ؤزىاء ال٣غاءة ،بط به يٗغ ٝاإلاٗجى ،ويٟهل به بحن ا٫صالالث،
ويؼو ٫اللبـ ،ويغجاح الىاَ ،٤وحٗغ ٝبه ألابييت والترا٦يب ،وال يٗ٣ل ؤن ي٩ىن هٟـ ال٣اعيء َىيال يدىاؾب م٘ اإلاؿخىي السُي
للجمل والترا٦يب وبالظاث في آلاياث التي جدؿم بالُى ،٫وبن ٧اهذ طاث صاللت واخضةٞ ،ال بض مً الى ٠٢والتريض والخىٟـ.
وللىِ ٜٚالٜت وزُٝت با٥هحى ؤٜىي مً ِالٜخه بالٝشاءاث ,لزا ٘ان ِلماء الٝشاءة وؤثمت ا لهم مزاَب في الىٜٚ
والابخذاء ١ل حعب اخخفاـه ,لزلً ٤يبغي ٘هم الىق الٝشآوي ؤوال مّخمذا ِلى ِلم الىحى ,وبّ٢عه ٘ان الٝاست ظُ ْٝفي
مخاَاث جادي به بلى الخلي باآلًاث واملٝاوْ الٝشآهُت .
 .اصتزري ،النشر يف القراءات العشر البن اصتزري ،ج ص240
 .األنباري  ،اإلنصاف يف مسائل اطتالف بٌن النحويٌن البصريٌن والكوفيٌن ، ،ص .79-76
 .القرآن الكرمي ،اضتجر  ،اآلية 5
 .القرآن الكرمي ،اضتجر  ،اآلية 82
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الابخذاء لٕت
بن مىلىُ الابخذاء مً املىلىِاث املهمت التي جىاولها ِلماء الخجىٍذ ،وِلماء اللٕت ،وٍٝفذ باالبخذاء بذاًت ١ل شخيء
ً
بضؤث الصخيءُ :ت
ًٝىم به وعانٞ ،خ٣ىُ ٫ت
ً
ابخضاء والبضءُ :ت
ٗٞل الصخيء ؤوال1( ،وبضؤ في ؤؾماء هللا ٖؼ وظل "اإلابضت" َى الظو
ٗٞلخ ُته
ؤوكإ ألاقياء وازترٖها ابخضاء مً ٚحر ؾاب ٤مشا ،٫والبضء ٗٞل الصخيء ؤو ٫بضؤ به .وال يىٟهل مىيىٕ الابخضاء ًٖ الى ٠٢وَما
بضؤث الصخيءُ :ت
مىيىٖان لٗلم واخض َى ٖلم الى ٠٢والابخضاء ،والابخضاء لٛت َى يض الى ،٠٢ج٣ىُ ٫ت
ً
ابخضاء والبضءُ :ت
ٗٞل
ٗٞلخ ُته
ً
الصخيء ؤوال )2( .وٖىضما ييخهي ؤمغ ما ويبخضؤ في ؤمغ آزغ يٗجي الاهتهاء مً اإلاٗجى الؿاب ٤والاهخ٣ا ٫بلى مٗجى ظضيض.
الابخذاء في الاـىالح.
وَى الكغوٕ في ال٣غاءة ؾىاء ٧ان بٗض  ُ٘٢واههغاٖ ٝجها ؤو بٗض وٞ ٠٢ةطا ٧ان بٗض ٞ ُ٘٢ال ّبض ٞيه مً مغاٖاة ؤخ٩ام
الاؾخٗاطة والبؿملت  -وؾيإحي بدثها في ٢ؿم الخُبي٣اث في ؤو ٫ؾىعة ا٫خمض  -وؤما بطا ٧ان بٗض وٞ ٠٢ال خاظت بلى مالخٓت طل٪
ّ
ألن الى ٠٢بهما َى لالؾتراخت وؤزظ الىٟـ .ِ٣ٞ
ومّجى الابخذاء في الاـىالحَ :ى الؽشوُ ؤو البذء في ٠الم م٢خىب ،ؤي في الٝشاءة ظىاء ١ان بّذ ٜىْ واهفشاٗ ًِ
الٝشاءة ،ؤو بّذ و ،ٜٚبٕشك الاسجُاح ؤو الخىٙغ ؤو لّاسك ما٘ ،ةرا ١ان بّذ ٜىْ ٘ال ّدبذ ُ٘ه مً مشاِاة ؤح٣ام الاظخّارة
ّد
والبعملت ،وؤما برا ١ان بّذ و٘ ٜٚال حاظت بلى مالحٍت رل ٤ألن الى ٜٚبهما َى لالظتراحت وؤخز الىٙغ ٘ٝي)3( .
ً
بن اسجباه املّجى باملبجى َى اسجباه وزُ٘ ،ٞاملّجى ًخٕحر جبّا ملىاوً الى ٜٚفي ال٢الم امل٢خىب وال٢الم امل٢خىب ،وٍىضح
ّد
ً
رل ٤ما سوي ًِ ِذي بً حاجم الىاجي :ؤهه ؤظلم سظالن في ِهذ سظى ٥هللا ـلى هللا ِلُه وظلم ٘دؽهذ ؤحذَما ٜاثال:
ؤؼهذ ؤهه مً ًىْ هللا وسظىله ٘ٝذ سؼذ ومً ٌّفهما ،زم جى ًِ ٜٚال٢الم والحذًض وَزا ٌّجي بتر املّجى٘ ،إـبح املّجى
هاٜفا في رًَ الغامْٝ٘ ،ا ٥له الشظى ٥ـلى هللا ِلُه وظلمٜ ( :م  -ؤو ارَب -بئغ الخىُب ؤهذٜ ،ل :ومً ٌّق هللا
وسظىله ٘ٝذ ٔىي) (ٜ . )4ا ٥ؤبى ِمشو الذاويٙ٘( :ي َزا الخبر ؤران ب٢شاَُت الٝىْ ِلى املعخبؽْ مً الل ،َٙاملخّل ٞبما
ًبحن حُٝٝخه ،وٍذِ ٥لى املشاد مىه ،ألهه ـلى هللا ِلُه وظلم بهما ؤٜام الخىُب ملا ٜىْ ِلى ما ًٝبح ،بر ظمْ بٝىّه بحن
حا ٥مً ؤواُ ومً ِصخى ،ولم ًٙفل بحن رل ،٤وبهما ١ان ًيبغي له ؤن ًٝىْ ِلى ٜىلهٝ٘ ( :ذ سؼذ) زم ٌعخإه ٚما بّذ
ً
ً
رل ،٤ؤو ًفل ٠المه بلى آخشٍ ُ٘ٝى( :٥ومً ٌّفهما ٘ٝذ ٔىي)  .وبرا ١ان مشل َزا م٢شوَا معخبؽّا في ا٠٥الم الجاسي بحن
ً
املخلىٜحن ٘هى في ٠خاب هللا ِض وظل ،الزي َى ٠الم سب الّاملحن ،ؤؼذ ٠شاَت واظخبؽاِا ،وؤح ٞوؤولى ؤن ًجخيب)  .وٍالحَ
َىا ؤن الشظى ٥ال٢شٍم ـلى هللا ِلُه وظلم لم ٌعإ ٥الخىُب ًِ هِخه بل ؤٜامه ملجشد ٜىّه ِلى املعخبؽْ مً ال٢الم.
بن املّجى في الىق ا٠٥المي ال ًىٙفل ًِ املّجى٘ ،املّجى َى ألاظاط في جحذًذ املىاِ ْٜشابُت ل٣ل ل َٙمً ؤلٙاً
الىق ،و ِشاب في اللٕت والىحى َى ظضء املّجى وال ًخحذد ِشاب بذون املّجى ،و٘هم الىق الٝشآوي َى ألاظاط في ولْ

 .ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مادة بدأ.
 .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة بدأ.
 .عطية قابل نصر ،غاية اظتريد يف علم التجويد  ،ص 235-233
 .الداين ،اظتكتفى33 ،
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َزا الّلم  -الىحى -بر ًجىب الٝاست الىٜىُ في اللحً والخلي في املٙاَُم الٝشآهُت وٍجّله ملما باملّجى والل َٙؤي الشبي
بحن الل َٙومذلىله ,ومً اللحً ما ٌٕ ّدحر املّجى.
واللحً َى املُل ًِ الفىاب والابخّاد ًِ الىى ٞالعلُم؛ ّ٘لم الىحى ِلم ًٝىم به اللعان ٠ ,ما وسد في ٜىله حّالى:
ّد
ْش ْش
(ؤن الله بشي ٌقء ّدمً املؽش١ين وسظىله) ( )1ولى ٠عشث الالم في (سظىله) لٕحرث املّجى جماما ,بر ظّلذ هللا ظبحاهه وحّالى ًخبرؤ
مً سظىله وَزا ال ًجىص ؼشِا ,وال ًفذٜه الّاٜلىن ,بِىما الٝشاءة اللحُحت بشْ٘ الم (سظىله) لُ٢ىن املّجى ,ؤن سظى٥
هللا بشي ٌقء مً املؽش٠حن ٠ما ؤن هللا بشي ٌقء م م ,وَزا ًٝخطخي ملام بمىابي الىحى ومّش٘ت ؤحى ٥الّى ٚواملّىىٗ
واملحل والٍاَش ،وفي ٜىله حّالى ( :ظ ْشبحاهه ؤن ً٢ىن له ول ٌقذ  -و ,ٜٚوال ًلح وـله بما بّذٍ -له ما في العماواث وما في
ّد
ً
ألا ْشسك وٙ٠ى بالله وُ٠ال) ( ٘ )2ال بذ مً الابجذاء بّذ الىٜٚ؛ألن املّجى الالح ٞال ِالٜت له بالعاب ,ٞألن املٝفىد َى هٙي
ّد
ْش ً
ً
ْش
الىلذ مىلٝا ,ومً رلٜ ٤ىله حّالى( :لخامىىا بالله وسظىله وحّ ّدضسوٍ وجىٜشوٍ  -و - ٜٚوحع ّدبحىٍ ب٢شة وؤـُال) ( , )3وللخٙشٍٞ
ّد
بحن الممحرًً٘ :الهاء في (وجىٜشوٍ) حّىد للىبي ـلى هللا ِلُه وظلم ,وَزا ألامش ًشجبي بالخٙعحر الٝشآوي ملّش٘ت ؤحىا٥
الممحر وِلى مً ٌّىد الممحر ،زم ٜا :٥وحعبحىٍ وَزا مٝفذ آخش في املّجى والممحر في حعبحىٍ ٌّىد ِلى هللا ِض وظل،
ً
ؤما الىِ ٜٚلى (وؤـُال) ٘هى جام ٠ىهه سؤط آًت ٜشآهُت ٠شٍمت.
وٜذ ِشٗ الجشظاوي الابخذاء ٜاثال(َى ؤو ٥ظضء مً املفشاُ الشاوي ،والابخذاء الّشفيً :ىلِ ٞلى الصخيء الزي ًٜ ْٝبل
املٝفىد ُ٘ىاوله((الحمذلت بّذ البعملت)) َزا َى حّشٍ ٚالابخذاء ِىذ الجشظاوي ،وٜذ اَخم الّلماء املخٝذمحن بالىٜٚ
ؤ٠ثر مً الابخذاء؛ ألن الى١ ٜٚان ؼٕلهم الؽأل وألهه ؤمش لشوسي للٝاسيء ورل ٤بٕشك الخىٙغ والاسجُاح ،وٜذ ِشٗ ابً
الجشصي الىٜ(ٜٚىْ الفىث صماها ًدىٙغ ُ٘ه ِادة بحن اظخئىاٗ الٝشاءة) ()4
الٝشاءٌّ ( :ن
٘الى ٜٚوالابخذاء ِىذ ّد
ً٘ ظلُل به ٌّشٗ ُُٙ٠ت ؤداء الٝشآن وٍترجب ِلى رل٘ ٤ىاثذ ٠شحرة واظخيباواث ٓصٍشة
وبه ّد
جدبحن مّاوي ًاث وٍامً الاحتراص ًِ الىٜىُ في املؽ٢الث) ()5
والابخضاء َى ؤو ٫ظؼء مً اإلاهغإ الشاوي .وَى ٖىض الىدىيحن :حٗغيت الاؾم ًٖ الٗىامل اللٟٓيت لئلؾىاص ،هدى :ػيض مىُل،٤
ً
ً
ً
ً
ً
ً
وَظا اإلاٗجى ٌل
ٖامل ٞحهما ،ويؿمى ألاو :٫مبخضؤ ،ومؿىضا بليه ،ومدضزا ٕهه؛ والشاوي :زبرا ،وخضيشا ،ومؿىضا.
املبحض الشاوي
اخخالٗ الٝشاءاث في الى ٜٚوالابخذاء وؤزشٍ في املّجى
خٓيذ ال٣غاءاث ال٣غآهيت باَخمام ال٣غاء بك٩ل زام واإلاؿلمحن بك٩ل ٖام مىظ جهًتهم ألاولى ٖلى يض عؾى ٫هللا نلى هللا
ٖليه وؾلم وصخابخه عيىان هللا ٖلحهم بلى يىمها َظا ،و٧ان َظا الاَخمام ٢ضيما مً ٢بل الٗلماء وال٣غاء باإلياٞت بلى ٖلماء

 .القرآن الكرمي  ،سورة التوبة  ،اآلية 3
 .القرآن الكرمي  ،سورة النساء ،اآلية 7
 .القرآن الكرمي  ،سورة الفتح ،اآلية 9
 .اصترجاين ،التعريفات ،ص . 7
 .الزركشي الربىان يف علوم القرآن  ،ج ص .4 5
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اللٛت٣ٞ ،ض اهبري ٖضص ٦بحر مً الٗلماء اإلاؿلمحن لسضمت ٦خاب هللا ٖؼ وظل ،وؤٞىىا خياتهم بخدب٘ ٧ل نٛحرة و٦بحرة خىَ ٫ظا
الٗلم الجليل اإلاخٗل ٤بٗلم الختىيض والى ٠٢والابخضاء والٟهل والىنل ،وؽَغوا ٧ل ما ظاصث به ٖ٣ىلهم الىحرة وؤ٩ٞاعَم في
٦خب ومالٟاث ووزاث ٤ؤنبدذ مٟسغة ومىي٘ اٖتزاػ للمؿلمحن ومىاعا للضاعؾحن.
ً
ً
واإلاخإمل في الضعؽ اللٛىو الٗغبي ٢ضيما وخضيشا يتض ؤن الضعؽ الٗغبي ٢ض جإزغ جإزغا واضخا بهظٍ اإلاالٟاث وال٨خب ،بط ال
ي٩اص يسلى ٌل
٦خاب في ؤنىاث الٗغبيت ونغٞها وهدىَا مً ظملت ٦بحرة مً ال٣غاءاث ،ومً آعاء الٗلماء وال٣غاء ،وما يخهل بها مً
مؿاثل وً٢ايا ومىا ٠٢مشلذ ال٣ىاٖض والًىابِ التي ؤنلذ وعٞضث مٟغصاث َظٍ الٗلىم التي ؾُغَا ٖلماء اإلاؿلمحن في ٖلم
الى ٠٢والابخضاء .و٧ان مً بحن اإلاهخمحن بخإعيش ال٣غآن ل٣غاءاث ظماٖت ؤو َاثٟت ٦بحرة مً اإلاؿدكغ٢حن ،وَاالء ع٦ؼوا ٖلى
الضعاؾاث ال٣غآهيت وٖلىم ال٣غآن.
بن ٧ل ازخال ٝفي ال٣غاءة له ؤزغ في اإلاٗجى؛ ولظا ييبػي ؤن ي٩ىن ال٣اعت ملما باإلاٗجى وبالخ٨م الكغعي الىاظم ًٖ ال٣غاءة
للىو ال٣غآوي٩ٞ ،ل ازخال ٝفي ؤصاء ألالٟاّ ال٣غآهيت ؤو الىو ال٣غآوي ،مما له ؤزغ في الخٟؿيـغ ،ياصو بلى ازخال ٝفي اإلاٗجى،
وجىىٕ في اإلاٗاوي والضالالث .وَظا بظمإ الٗلماء في ال٣غاءاث والخٟؿحر ،وال يسالٟهم في طل ٪ؤَل اللٛت٢ ،ا ٫ابً جيميت عخمه هللا
ً
ً
(وَم ُتم َّخ ِك٣ٟىن – ؤو :ألاثمت اإلاخبىٖىن مً ؤثمت ال٣ٟهاء وال٣غاء وٚحرَمٖ -لى ؤن ألاخغ ٝالؿبٗت ال ُتيسال ٠بًٗها بًٗا زالٞا
ً
ً
بًٗا٦ ,ما ُتج َ
يخًاص ٞيه اإلاٗجى ويدىا ,ٌ٢بل ُتي َ
ه ِكّض ١آلاياث بًٗها بًٗا) ()1
ه ِكّض ُت ١بًٗها
ُتويؿخٟاص مً ٦الم ابً جيميت ؤن الازخال ٝفي ال٣غاءاث يإحي ٖلى وظهحن ،ألاو ٫له ؤزغ في الخٟؿحر ،والشاوي ال ؤزغ لهٞ ،ازخالٝ
خغو ٝال٩لماث وازخال ٝالخغ٧اث ويىابِ ألالٟاّ ياصو بلى ازخال ٝاإلاٗجى وجىىٖه ،وازخال ٝال٣غاءاث في َظا الىىٕ َّبما ؤن
ّ
يبحن مٗجى آلايت ,ؤو يىؾ٘ اإلاٗجى ,ؤو يؼيل ؤلاق٩اٞ ,٫ما يبحن اإلاٗجى ؤوظه ال٣غاءة في ٢ىله حٗالى (( :مال ٪يىم الضيً)) (  )2وما ّ
يىؾ٘
ِك
اإلاًٗيهدى ؤوظه ٢غاءة ٢ىله حٗالى ((وال ج٣غبىًَ ختى يُهغن)) (  )3وما يؼيل ؤلاق٩ا ٫هدى ؤوظه ٢غاءة ٢ىله حٗالى ((َل يؿخُي٘
عب )4( ))٪ومما ال ؤزغ له في الخٟؿحر ,هدى الازخال ٝفي وظىٍ ألاصاء٧ ,الدؿهيل والخىؾِ والخد٣ي ,٤وؤلامالت وؤلاضجإ وؤلاقبإ,
وٚحرَا()5
وي٨ثر َظا الخىىٕ في ال٣غآن٢ ،ا ٫حٗالى((مال ٪يىم الضيً)) (  )6خيض ٢غؤ ٖانم وال٨ؿاجي { َم ِكال ِك }٪باألل ٠وألال ٠جٓهغ
بمضَا ب٣ضع مىاؾب مً اإلاض لها و ٤ٞؤخ٩ام الختىيض وؤخ٩ام ألال ،٠و٢غؤ البا٢ىن ( َم ِكل ِك )٪بال ؤل ٠وصون بْهاع ألال ،٠وبزٟاء
مٗاإلاها اللٟٓيت ،بيض ؤن الل ٟٔيب٣ى مؿخ٤يما ،وٞطخي بلى مٗجى آزغ مً خ٣ل صاللي آزغ يسخل ٠جماما ًٖ الخ٣ل الضاللي ألاو،٫
َّ
َ
َ
اؽ) (  )7وبالىٓغ في الخ٣ى ٫الضالليت بحن اإلاكخ( ٤مال )٪والاؾم
وجسغيج طلٖ ٪لى الىدى آلاحي :مً ٢غؤ (م ِكل ِكٞ ، )٪ىدى (م ِكل ِك ٪الى ِك
الهغيذ (ملٞ )٪ةن الضاللت ال جدباٖض ٦شحرا وبهما جلخ٣ي ألالٟاّ في الضالالث مً زال ٫الختظع وألانل  ،وألن ٧ل مل ٪مال ٪وال
 .ابن تيمية ،غتموع الفتاوى ،ج  ، 3ص 40
 .القرآن الكرمي ،سورة الفاحتة ،آية 4
 .القرآن الكرمي ،سورة البقرة ،آية 222
 .القرآن الكرمي ،سورة اظتائدة ،آية 2
 .ػتمد الطاىر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج  ،ص63
 .القرآن الكرمي ،سورة الفاحتة ،آية 3
 .القرآن الكرمي ،سورة الناس ،آية 2
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ً
ً
ٖ٨ـ ،بط ٢ض ي٩ىن مال٩ا ألقياء ،وال ي٩ىن مل٩ا لها ،وَظا صخيذ مً زال ٫صالالث ألالٟاّ.
ْس ُت ْس
ومً ٢غؤ ( َم ِكال ِكٞ )٪هظٍ ٢غاءة واعصة في ال٣غآن ٣٦ىله حٗالى(( َم ِكال َ ٪اإلال ِك )1( ))٪وألن ( َم ِكال ِكٖ )٪ىضٍ ؤٖم من َم ِكل ِك ٪مً ظهت الىن٠
للمىنىٞ ،ٝخدؿً بياٞت الاؾم بلى ظمي٘ ألاقياء ،هدى :مال ٪الىاؽ ،ومال ٪الُحر ،وهدىَا ،بسال ٝمل .٪ومً خيض اإلاٗجى
ال جًاص بحن اإلاٗىيحن ل٨ال اللٟٓحنٞ ،ل٩ل مجهما وظه في اإلاٗجى يىٟغص به ًٖ آلازغ ،ل ً٨ال يخًاصان ،وٖض الخًاص وٖضم الخباٖض
في المٖجى يٟطخي بلى صخت ال٣غاءة وص٢ت في ٞهم اإلا٣غوء.
ْس ُت َ ْس َ َ َ ُت ْس
والخىىٕ في ال٣غاءة في ال٣غآهيت ٣٦ىله حٗالى(( َواهٓ ْسغ ِكبلى ال ِكٗٓ ِكام ْ ٦سي ٠هي ِكك ُتؼ ََا)) ( ٢ )2غؤ ابً ٖامغ وٖانم وخمؼة
ُت ْس
ُت ْس
وال٨ؿاجي(هي ِكك ُتؼ ََا) بالؼاو ،والبا٢ىن (هي ِكك ُتغ ََا) بالغاء اإلاهملتٞ ،الل ٟٔهيكؼ وهيكغ ٝاليكغ بمٗجى ؤلاخياء ،و٢ض وعص بخياء الٗٓام
اَ ٫م ْسً ُتي ْسدحي ْسال ِكٗ َٓ َام َوه َي َع ِكم ٌل
في آيت ؤزغي(( ََ ٢
يم)) (  )3ومً ٢غؤ هيكؼَا بمٗجى الغ ،٘ٞؤو هغٗٞها ٞى ١بًٗها البٌٗ ،وبٗض الغ٘ٞ
ِك
ِك
هغ٦بها وهديحها ،واليكؼ ما اعج ٟ٘مً ألاعى ًٖ مؿخىاَا ،ومىه وكىػ الؼوظت ؤو اإلاغؤة ،وَى حٗالحها وحٗاْمها بتر ٥الُاٖت
والسغوط ًٖ يىابِ الكغٕ في الٗال٢ت الؼوظيت.
وهٓغا ألَميت الترا٦يب والل ٟٔواإلاٗجى ٖمىما واعجباَهما ب٨شحر مً الٗلىم ومتاالث اإلاٗغٞت والخىىٕ الٗلمي واإلاٗغفي ،لم
ج٣خهغ صعاؾتهما ٖلى متا ٫اللٛت وخضٍ الظو يٗض ؤ٦ثر مياصيً الٗلىم اَخماما بهما ؤو بالل ٟٔواإلاٗجى ( )4بل بن ٧ل اإلاتاالث
اإلاٗغٞيت طاث الهلت بهظٍ الً٣يت صعؾذ ما يسهها مجها مما يٗجي الخىىٕ اإلاٗغفي اإلاغجبِ باأللٟاّ واإلاٗاوي .ولظل ٪هتض ؤن
ً٢يت الل ٟٔواإلاٗجى في جغازىا مؿإلت ؤؾاؾيت مكتر٦ت في الٗلىم والضعاؾاث الٗغبيت التي جخهل بال٩لمت واللٛت خيض بجها
ؾيُغث َيمىذ ٖلى ج٨ٟحر اللٛىيحن والىداة والٗلماء وقٛلذ ال٣ٟهاء واإلاخ٩لمحن وال٣غاء ،واؾخإزغث باَخمام البالٚيحن في ٖلم
البالٚت والضاللت واإلاكخٛلحن بالى٣ض ،صٕ ٖى ٪اإلاٟؿغيً والكغاح الظيً حك٩ل الٗال٢ت بحن الل ٟٔواإلاٗجى مىيىٕ اَخمامهم
الٗلجي الهغيذ في ال٣غآن ال٨غيم()5
بن اإلا٣غوء اإلاىُى ١واإلالٟىّ ييبػي ؤن ي٩ىن صالا ،ويدمل صاللت ال جخٗاعى م٘ الخ٨م الكغعي اإلا٣هىصٞ ،هى ما صٖ ٫ليه
ً
الل ٟٔفي مدل الىُٖ ٤لى الخ٨م اإلاظ٧ىع ،مما يٗجي ؤن َىاٖ ٥ال٢ت بحن الضا ٫واإلاضلى ،٫وي٩ىن خاال مً ؤخىاله( )6ؤو َى
مخل٣ى مً اإلاىُى ١به اإلاهغح بظ٦غٍ مما يٗجي ؤن اإلاىُى ١ال يىُٖ ٤بشا وبهما لٛغى وإلٞاصة مٗجى مً اإلاٗاوي(٣٦ . )7ىله
حٗالىٞ(( :ال ج٣ل لهما ؤ )8 ( ))ٝمىُى٢ه جدغيم الخإٞي٠؛ ٞالٓاَغ مً الىهي يىظب الخدغيم ،واإلاىُى ١به صٖ ٫ليه؛ ألن َظا
ً
الخ٨م َى الظو يازظ مً الل ٟٔاإلاىُى ١والٔاَغ ؤو بخٗبحر آزغ َى الظو صٖ ٫ليه الل ٟٔهُ٣ا(.)9
 .القرآن الكرمي ،سورة آل عمران ،آية 26
 .القرآن الكرمي ،سورة البقرة ،آية 259
 .القرآن الكرمي ،سورة يس ،آية 78
 .جون الينز :اللغة واظتعىن والسياق  ،ط ، ، 987ص6
يان العريب ،فصول ،اجمللد السادس ،العدد األول ، 985 ،ص 2
 .ػتمد عابد اصتابري :اللفظ واظتعىن يف الب
 .الشوكاين ،إرشاد الفحول ،ص 57 - 56
 .اصتويين ،الربىان ،ج  ،ص - 450 448
 .القرآن الكرمي ،سورة اإلسراء ،آية 23
 .خليفة بابكر اضتسن ،مناىج األصوليٌن يف طرق دالالت األلفاظ على األحكام ،ص72-70
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املبحض الشالض
الى ٜٚوالابخذاء ِىذ ِلماء الفىث والىحى والٝشاءة
جتضع ؤلاقاعة بلى ؤن ٖلم الهىث له ٖال٢ت بٗلىم اللٛت بك٩ل ٖام ،والٗال٢ت بحن الهىث والهغ ٝظليت واضخت ،وٖلم
الهغ ٝله متاله ،ويبدض في ألاؾماء اإلاخم٪هت وألاٗٞا ٫اإلاخهغٞت ،والهغ ٝلٛت مإزىط مً اإلااصة اإلاعجميت (م ع  )1( )ٝومً
طل٢ ٪ىلهم :ال ي٣بل مىه نغ ٝوال ٖض ٫و٢ىلهم :ألهه ليخهغ ٝفي ألامىع ْس
ونغ ٝالضَغ خضزاهه وهىاثبه ،والهغي : ٠اللبن
يىهغ ٝبه ًٖ الًغٕ خاعا بطا خلب والهحر ٝاإلادخا ٫اإلاخهغ ٝفي ألامىع ،والهحرٝو :الهغا ٝمً اإلاهاعٞت( ، )2وٚحرَا مً
الترا٦يب اللٛىيت التي جضٖ ٫لى مٗجى الخدىيل والخٛيحر والاهخ٣ا ٫مً خا ٫بلى خا .٫وفي الانُالح (ٖلم بإنى - ٫ؤو ب٣ىاٖض -
ُت
حٗغ ٝبها ؤخىا ٫ؤبييت ال٩لمت) (  )3ويدىاوٖ ٫لم الهغ ٝألابييت وألاوػان والؼياصاث وؤلاٖال ٫وؤلابضا ٫وؤلاصٚام ،واإلاحزان الهغفي
والاقخ٣ا ١وَظٍ ً٢ايا جخٗل ٤ببييت الل ،ٟٔوؤيما حٛيحر يُغؤ ٖلى الل ٟٔياصو بلى حٛيحر اإلاٗجى( )4وٖلم الهغ ٝي٣هض به
الخدىيل والخٛيحر.
بن َظٍ الخٛحراث التي جُغؤ ٖلى بييت الل ٟٔجاصو بلى حٛحر في اإلاٗجى ،ويغجبِ طل ٪بٗلم ألانىاث ،وَىاْ ٥ىاَغ موجيت إلا٘
هتمها في ال٣غآن ال٨غيم ،وَىا ٥ال٨شحر مً الً٣ايا الىدىيت والهغٞيت ال يم ً٨ؤن جٟؿغ بال ٖلى ؤؾاؽ نىحيٞ ،مطخى الٗلماء
ٌل
ُت
الٗغب يالٟىن في الىدى والهغَ ٝمك َىب ْسح ِكن بإخ٩ام الهىث وٖلله ،ومٗخمضيً ٖلى الٓىاَغ الهىجيت ،بط ج٨مً وعاءٍ ٖلت
ّ
نىجيت جازغ ٞيه ،ؤو ْاَغة مً ْىاَغ الهىث لها ؤزغَا ،وحٗمل ٦ما يٗمل الٗامل في الىدى ،ؤو ؤجها لها ؤزغَا ٖلى اإلاٗجى
َ
ً
الهغُّ ٝح
ؤقض الخها٢ا مً الىدى بٗلم ألانىاث ،وَىا٥
والضاللت ،و٦ظل٦ ٪ما جبجى ألابييت والهي ٜفي الهغ ،ٝوال عيب ؤن
مىيىٖاث ييبػي ؤن ُتجضعط في ٖلم ألانىاث ٧اإلصٚام وؤلامالت وؤلابضا ...٫وهدىَا ،بل بن ً
٦شحرا مً مباخض الهغ ٝالغثيؿت
ّ
حٗخمض ٖلى ٖلل نىجيت بدخت ّ
ٖبر ٖجها اإلاخ٣ضمىن
بالسٟت والاؾخسٟا ٝوص ٘ٞالاؾدش٣ا)5(٫
يدىاوٖ ٫لم الهىث الىْاث ٠الهىجيت للهىث ؤلاوؿاوي في ؾيا٢ه وهُ٣ه ومالمده ،ؤو في جغ٦يب ال٨الم ،ويىضر ؤزغ
الهىث في اإلا٘وى ،وحهخم بإزغ َظا الهىث في مؿخىياث اللٛت اإلاسخلٟت مجها :الهغٞيت ،والىدىيت ،والضالليتٞ ،مىيىٖه وْاث٠
ألانىاث وصالالتها والٟغ ١بيجها ،باإلياٞت بلى حٛحراث ؤخىا ٫الل ٟٔالهىجيت()6
ّ
٧لما َز َبذ ّػ ُت
ومً نىع الخإزحر الهىحي في ال٣غآن واخخياط الٗلىم بلى بًٗها البٌٗ٢ ،ا ٫حٗالى(( ّ
صهاَم)) ( )7خيض ؤزغ نىث
الؼاو اإلاتهىع ،في نىث الخاء اإلاهمىؾت ،وَما مً مسغظحن مخ٣اعبحن في الجهاػ الىُ٣ي٣ٞ ،لب خغ ٝالخاء ػ ًايا وؤصٚم في الخغٝ
ّ
زبزصهاَم)  .وٖلى طل٧ ٪ل ؤمشلت ؤلاصٚام الهٛحر وال٨بحر ،بيض ؤن ال٨بحر ال بض ٞيه مً الدؿ٨حن
الالخ ٤لخهبذ ال٣غاءة واللِ ( :ٟٔك

 .ابن منظور مادة صرف
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َ
ؤؾ٨ىخه لخسلُه بالشاوي
ؤوال؛ ألن الخغ٦ت جدى ٫بحن الهىجحن اإلاخ٣اعبحنٞ ،خمى٘ اإلامازلت( )1وي٣ى ٫ابً ظجي(:ؤال جغي ؤه ٪بهما
َّ
َّ
ومماؾت لٟٓه بلٟٓه بؼوا ٫الخغ٦ت التي ٧اهذ خاظؼة بيىه وبيىه) ()2
مًامخه
وجتظبه بلى
وْىاَغ الخإزحر الهىحي وزانت ؤلابضا ٫في ال٣غآن ال٨غيم ٦شحرة ،وَظٍ يٗالجها الٗلم الهىحي والهغفي ومً بحن َظٍ
ْس
الٓىاَغ٢ :ا ٫حٗالى(( ُتَ ًضي ِكلل ُتم َّخ ِكَ ٣حن)) (  : )3وألانل في (اإلاخ٣حن) ( ،اإلاىج٣حن) ( ،مٟخٗلحن) مً (الى٢ايت) وَظا ٞيه ببضا٣ٞ ،٫لبذ
الىاو جاء واصٚمذ في الخاء التي بٗضَا ،وال٣لب َىا في الخغ ٝألاو ٫ؤو في الخاء ألاولى التي ؤنلها واو ، ،وخظٞذ ال٨ؿغة مً الياء
ً
اؾدش٣اال لها زم خظٞذ اللخ٣اء الؿا٦ىحن ٞب٣ي (مخ٣حن)) (  ، )4بن ما طَب بليه الُبرسخي مىا ٤ٞإلاظَب اللٛىيحن الٗغب
ً
ألا٢ضمحن( )5الظيً يغون ؤن ٞاء (اٞخٗل) جبض ٫جاء ٢ياؾا ٖىض بىاء نيٛت (اٞخٗل) ؤو ؤخض مكخ٣اتها مً مٗخل الٟاء بالىاو ؤو الياء
َّ
َّ
زم جضٚم في جاء بىاء (اٞخٗل) الظخمإ مشلحن ؤولهما ؾاٞ ً٦ىظب ؤلاصٚام في (احٗض) و(احؿغ) وألانل ٞحهما (اوحٗض) و(ايدؿغ) ،
وطل ٪الوٗضام الاوسجام الهىحي بحن نىحي الىاو والياء اإلاتهىعجحن ونىث الخاء اإلاهمىؾت بط بن ثوالحهما في جل ٪الهيٛت يدضر
ً
َّ
ً
ز٣ال واضخا ي٣خطخي طل ٪الخٛيحر ٢ ،ا ٫ؾيبىيه (:وؤما (الخاء) ٞخبض ٫م٩ان الىاو ٞاء في (اح َٗ َض) و( َّات َه َم) و(جتاٍ) وهدى طل)6( )٪
َ ْس َ ُت َ َ ْس َ ً َ ْس َ َ َ َ
ًَ
ً
َ ً
اث ؤ ْسو ُتم َّضزال)) (  (: )7وؤما ٢ىله ُتم َّضزال في ال٣غاءة اإلاكهىعة ٞإنله (مضجسال) ل ً٨الخاء
و٢ا ٫حٗالى((لى ي ِكتضون ملجإ ؤو مٛاع ٍن
ّ
ً
جبض ٫مً الضا ٫صالا ألن الخاء مهمىؾت والضا ٫متهىعة والخاء والضا ٫مً م٩ان واخض ٩ٞان ال٨الم مً وظه واخض ؤز )8 ( )٠و٧ل
طل ٪بن صٖ ٫لى شخيء ٞةهما يضٖ ٫لى الٗال٢ت بحن ٖلم الهىث وٖلم الختىيض في ال٣غاءاث و٦ظل ٪الى ٠٢والابجضاء ،وَظا الخٛحر
في الخغ٧اث وألانىاث مً بٖال ٫وببضا ٫وبصٚام في ألانىاث له يىابُه في ٖلم الختىيض وٖلىم اللٛت مً الهىث والهغ ،ٝوله
ؤزغ في الضاللت واإلاٗجىٗٞ .لم ال٣غاءاث ٖلم واؾ٘ وٖام ومخىىٕ بدىىٕ اللٛت ؤو اللهجت ول ً٨بلٛت ٖغبيت ٞهيدت ،و٢ض ٖغٞه
الُىفي(وال٣غاءاث هي ازخال ٝؤلٟاّ الىحي اإلاظ٧ىع في ٦خبت الخغو ٝؤ٦يٟيتها ،مً جسٟي ٠وجش٣يل ،وجد٣ي ٤وحؿهيل ،وهدى
طل ،٪بدؿب ازخال ٝلٛاث الٗغب) ()9
بن ٖلم الى ٠٢والابخضاء ٖلم ٢اثم ٖلى اإلاٗجى وجىييده والكغوٕ في الترا٦يب الجضيضة طاث اإلاٗجى اإلاخهل واإلاىٟهل،
ُت
َ َ ْس َ َ ْس ُت ُت َ َ َ ُت ْس ُت ْس َ َ َ ْس ُت ْس َ ُت ّ
ُت
اث الل ِكه َو ِكٞيْ ٨سم َع ُتؾىل ُته)) ( )10اؾخُإ الاؾخٟهام
و٦ظل ٪م٘ الٗلم البياوي البالغي٢ ،ا ٫حٗالى((و٦ي ٠جٟ٨غون وؤهخم جخلى ٖلي٨م آي
في آلايت ال٨غيمت ؤن ُتيل٣ي ْالله البالٚيتٞ ،االؾخٟهام َىا ليـ خ٣ي٣يا ً،بل زغط بلى مٗجى الاؾدبٗاص وؤهه ليـ نٟت اإلاامىحن،،
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ٞاؾذبٗض الٟ٨غ ًٖ اإلاامىحن وهٟاٍ ٖجهم ،وَىا اؾم الاؾخٟهام ال ي٣هض به الاؾخٟهام ،وبهما ال٣هض مً طل ٪الاؾدبٗاص ،هٓغا
ألن ما يؿخٟهم ٖىه ييبػي خًىعٍ وخهىله وَظا ٚحر مىظىص ،وَى الٟ٨غ ؤزىاء الجزو ٫ؤو الخالوة.
والى ٠٢في آلايت الؿاب٣ت ٖلى ٢ىله جٟ٨غون عبما ي ٘٣صون مبرع للى ،٠٢هٓغا ألن اإلاٗجى الالخ ٤في التر٦يب يىٟي نٟت الٟ٨غ
وال٨يٟيت لهظا الٟ٨غ ،وبالخالي ال خاظت لبتر اإلاٗجى ،والجاهب البالغي جضزل في جىييذ الاؾخٟهام.
و٢ض اقخمل اإلاصخ ٠الكغيٖ ٠لى ٖالماث للى ،٠٢وَظٍ الٗالماث والغمىػ جدمل صاللت ،ولهظٍ الضاللت نلت بالىدى،
ٞهىا ٥الغمؼ ؤو الٗالمت(م) في ال٣غآن ال٨غيم ويٗجي الى ٠٢الالػم ،بمٗجى الىظىب واللؼومٞ ،ال يتىػ الىنل ،وألن الىنل بحن
َ َ َّ َّ َ َ
يً ُ َٟ ٦تغوا
ال٩لمت وما يلحها يىَم الؿام٘ مٗجى ٚحر اإلاٗجى اإلا٣هىص ،و٢ض ياصو بلى مسالٟت في الخ٨م الكغعي٣٦ ،ىله حٗالى((وؤما ال ِكظ
َ
ََ ً
ُت
َّ ْس َ
ۚ َ َ ُت
َ َ ُت ُت َ َ َ َ َ َّ ُت َٰ َ َ َ ً ُت
َ ََ
اؾ ِكَ ٣حن)) (ٞ )1الى ٠٢الالػم ٖلى (مشال) وَىا
ٞي٣ىلىن ماطا ؤ َعاص الله ِكب َهظا مشال ي ِكً ُّحل ِكب ِكه ِ ٦كش ًحرا وح ْسه ِكضو ِكب ِكه ِ ٦كش ًحرا وما ي ِكً ُّحل ِكب ِكه ِكبال الِ ٟك
َ
ليٟهل بحن ٦الم الٟ٨اع وَى ٦الم مسخل ٠جماما ًٖ ٦الم هللا ؾبداهه وحٗالى ،و٢ىلهم(ماطا ؤعاص هللا بهظا مشال)  ،و٦الم
يغوعو؛
َ
ُت
ُت
ُت
ال٨الم ل٩اهذ
هللا ٖ -ؼ وظل – وَى (يًل به ٦شحرا وحهضو به ٦شحرا )...وج٩ىن ظملت ( :ي ِكً ُّحل ِكب ِكه ِ ٦كش ًحرا) ظملت مؿخإهٟت ،ولى و ِكنل
َ ً
وألٞاص ْسث ؤهه مً ٦الم َّ
َ
الٟ٨اع ،وَى ُت
ٚحر صخيذ .ومسال ٠إلاا وعص في الىو)2( .
نٟت ل٣ىلهَ ( :مشال)
ِك
ِك
َ
ومً الغمىػ التي جٟيض الى ٠٢مجها الخغ(ٝال) وَظا يٟيض ٖضم الى ٠٢ويؿمى ال٣بيذ ؤو اإلامخى٘٢ ،ا ٫حٗالى(( َول ِك ِكن َّاج َب ْسٗ َذ
َ
ً َ
َّ
ْس ْس
ؤ ْسَ َى َاء ُتَ ْسم ِكم ْسً َب ْسٗ ِكض َما َظ َاء َِ ٥كم ًَ ال ِكٗل ِكم ِكب َّه َِ ٪كبطا ِكإلا ًَ الٓ ِك ِكاإلا َحن)) (ٞ )3ال يتىػ الٟهل بحن ال٣ؿم والجىاب؛ ألن ا٫ظملت ٧املت ألاع٧ان
ْس ْس
ُت
ٖلى مؿخىي الجملت وألاؾلىب ،بيض ؤن الجملت ال جٟهل في اإلاٗجى والضاللت ًٖ اإلاٗاوي الالخ٣تٞ .ال يتىػ الىٖ ٠٢لى (ال ِكٗل ِكم) ؛
َ
ألهه ياصو بلى الٟهل بحن الَ ٣ؿم والجىابٞ ،هظا مً هىٕ الى ٠٢ال٣بيذ ،وٚحر مًٟل ٞال بض مً جداقيه ،وبهما هو الٗلماء
ٖلى َظٍ ال٩لمت صون ٚحرَا؛ ألن ال٣اع َت ٢ض يؿدؿي ٜالىَ ٠٢ىا لُى ٫التر٦يب ٞحرٚب بالى ٠٢للخىٟـ ،ؤو الؾديٟاء الجملت
ؤع٧اجها َّ
الهٛغي َ
الى ْسدىيتٞ ،يإحي َظا ُت
الغمؼ بمشابت الخىبيه له بلى مغاٖاة ٖضم الى٠٢؛ وطل ٪ل٨غاَيت الى.٠٢
َّ
ومً عمىػ الى ٠٢في ال٣غآن ال٨غيم والتي لها نلت بالىدى الغمؼ(ط) ويٟيض الجىاػ ،ؤو ظىاػ الى٣٦ ،٠٢ىله حٗالى(( َوِكلل ِكه
ْس َ ْس ُت َ ْس َ ْس ُتۚ َ َ ْس َ َ ُت َ ُّح َ َ َّ َ ْس ُت َّ َّ َّ
الل َه َواؾ ٌل٘)) ( )4وَى ٖالمت للى ٠٢الجاثؼ ً
ظىاػا مؿخىو الُغٞحنٞ ،اإلاٗجى الىاعص
اإلاك ِكغ ١واإلاِ ٛكغب ٞإيىما جىلىا ٞشم وظه الل ِكه ِكبن
ِك
ً
٢بل الى ٠٢ال يبخٗض ًٖ المٖجى الالخ ،٤ويالخٔ ؤن مىي٘ الىٖ ٠٢ىض َظا الغمؼ ي٩ىن مدخمال للى ٠٢والىنل؛ وطل ٪ألن
ً
ُّح
الخٗل ٤الىدىو ٞيه ي٩ىن مخىؾُا مً ظهت الل ٟٔواإلاٗجى بما بٗضٍ ،والجملت الىاٗ٢ت ٢بل الى ٠٢ظملت اؾميت بؿيُت ،ولً٨
ً
جمخض الضاللت إلال يلحهاٞ ،ليـ َظا بالخٗل ٤ال٣ىو لٟٓا بديض و٧ىن الىنل ؤولىٞ ،الىَ ٠٢ىا ؤولى مً الىنل ،ولى خهل
الىنل ل٩ان ظاثؼاٞ ،ةن َظا َى مدل الى ٠٢الجاثؼ م٘ ٧ىن الىنل ؤولى ،والظو ُتي َغمؼ له بالغمؼ (نلى)  ،وال َى بالخٗل٤
وبخدب٘ مىاي٘ َظا الغمؼ ،هتض ؤن ا ُت
الًٗي ،٠بديض ي٩ىن الى ٠٢ؤولى ،وَى الظو يغمؼ له بالغمؼ (٢لى) َّ .
لج َمل التي جإحي بٗضٍ
ً
ُّح
َّ
ً َ
مؿخ٣لت َّ
ج٩ىن
ٖما ٢بلها اؾخ٣الال ه ْسد ًّىيا لٟٓا ومٗجى ،ول ً٨بيجها وبحن ما ٢بلها حٗل ٤مً ظهت اإلاٗجى الٗام واعجبِ صاللي ،ألن
الضالالث مجها الهٛغي ومجها ال٨بري.
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ٟٞي آلايت ال٣غآهيت ال٨غيمت ج ٘٣الجملت (( َوِكل َّل ِكه ْساإلاَ ْسكغ ُتَ ١و ْسال َ ْسمٚغ ُتب)) جامت ًّ
هدىيا ،والجملت التي بٗضَا مؿخ٣لت ٖجها في الىدى
ِك
ِك
والضاللت ،والٟاء اؾخئىاٞيت ٞحها ،ل٨جها مً ظهت اإلاٗجى الٗام مغجبُت بها واإلاخإمل للك٣حن يتض بيجهما امخضاص صاللي؛ ألهه بطا ٧ان هلل
ََ
خييئظ ؤن َّ
اإلاكغ ١واإلاٛغب ٞيؿخىو
يخىظه ؤلاوؿان بلى ؤو ظهت مجهما ،مما يٗجي ؤن هللا مىظىص في ٧ل م٩ان؛ و٦ظل٢ ٪ىله((ٞش َّم
ٍن
َ ْس ُت َّ
الله))  ،ظملت اؾميت م٨خملت مً الىاخيت الىدىيت ،والجملت التي بٗضَا مؿخ٣لت ٖجها ً
هدىا وصاللت ،ل٨جها جإحي بمشابت
وظه ِك
َ
الخىييذ ِكإلاا ٢بلها ٞبيجهما امخضاص صاللي ،ؤو بياٞت مٗجى ظضيض يخٗل ٤باإلاًمىن الٗام لؿيا ١آلاياث ال٨غيمت .وفي ٢ىله حٗالى(( ِكب َّن
َ
َ
َ
َ
َ َّ ُت َ
َّ َ َ ُت
ُت َ
َ
َ ُت
َ ُت
يً َّ ٞغ٢ىا ِكص َيج ُته ْسم َو٧اهىا ِكق َي ًٗا ل ْسؿ َذ ِكم ْسج ُته ْسم ِكفي شخ ْسي ٍنۚء ِكب َّه َما ؤ ْسم ُتغ ُتَ ْسم ِكبلى الل ِكه ز َّم ُتيي ِكّب ُتئ ُته ْسم ِكب َما ٧اهىا َي ْسَٗ ٟلىن)) ( ٞ )1تملت (( ِكب َّه َما ؤ ْسم ُتغ ُتَ ْسم ِكبلى
ال ِكظ
َّ
َّ
الله)) ظملت ابخضاثيت ،ولظلُ ٪تب ِكضثذ بـ(بن) اإلا٨ؿىعة الهمؼة ،والجملت التي ٢بلها مؿخ٣لت ٖجها ً
هدىا ،ل٨جهما مخهلخان مً ظهت
ِك
ِك
اإلاٗجى الٗام.
ومً الٗلماء مً ٧ان مخم٨ىا و٧ان طا ٢ضعة ٖلى الازخياع هٓغا لخم٨ىه في ال٣غاءة ولٗلمه بالًىابِ ،وحٗم٣ه في اللٛت والىدى،
٩ٞان يسخاع مً بحن ال٣غاءاث ٢غاءة جخالءم والٗلىم اللٛىيت وجيسجم ٢ىاٖض اللٛت م٘ ال٣غاءة ،ومجهم ال٨ؿاجي ،والُبرو الظو
يٗض مً ٦باع اإلاٟؿغيً٩ٞ ،ان ال٨ؿاجي ٖاإلاا مً ٖلماء الىدى و٦ظل٢ ٪اعثا ،والخٟؿحر ٧ان للُبرو ،وَىا ٥حٛيحر ومسالٟت مً
٢بل بٌٗ ال٣غاء و٢ض عصث ٢غاءتهم ٢ضيما ٨ٞي ٠يازظ بها()2
و٢ض اج ٤ٟاإلاٟؿغون في جىظيه الاهخ٣اص لل٣غاء وجىاجغ ٢غاءاتهم مً ٢بل جالميظَم ،وؤلاظمإ ٖلى به٩اع ال٣غاءة بد٨م ٖملهم
في اإلاتا ٫ال٣غآوي وما يخهل بظل ٪مً اللٛت والغوايت والٗلىم ال٣غآهيت ،واإلاٟؿغ يتم٘ في هٟؿه ؤمىعا ٖضة ،مجها ال٣اعت  ،وٖالم
ّ
ال٣غاءاث ،واللٛىو
واإلادضر ،ومً اإلاٟؿغيً اإلاىخ٣ضيً لل٣غاءاث الُبرو والؼمسكغو وابً ُٖيت وال٣غَبي وؤبى خيان
والبيًاوو والؿيىَي والكى٧اوي وابً ٖاقىع( )3وَىاٖ ٥لماء مخم٨ىىن في الضعاؾاث ال٣غآهيت وال٣غاءاث باإلياٞت بلى ٖلماء
آزغيً ؤَلٖ ٤لحهم ٖلماء الاخختاط٧ ،ل َاالء ٧ان لهم صوع في جىظيه الاهخ٣اص لل٣غاء والغواة لخل ٪ال٣غاءاث( ، )4ولم يخى ٠٢ألامغ
ٖىض َاالء ،بل هتض ؤن الىداة واللٛىيحن ٧ان له اهخ٣اص لل٣غاءاث(. )5
املبحض الشابْ
حّاه ٞالى ٜٚفي الٝشآن ال٢شٍم
بن الى ٠٢في اللٛت ؤمغ يغوعو ،بيض ؤن ال٣اعت ييبػي ٖليه ؤن يخىدى الض٢ت في الى ،٠٢وٖلى وظه الخدضيض الى ٠٢الالػم،
ول ً٨الى ٠٢الجاثؼ ؤو الايُغاعو ي٩ىن ال٣اعت ٞيه متبرا لٗلت ما ٢ض ج٩ىن بؿبب الخىٟـ ؤو الاعجياح ،ؤو لٗاعى ما ،والى٠٢
الجاثؼ ييبػي ؤال يازغ ٖلى اإلاٗجى ،ومً نىع الى ٠٢الى ٠٢اإلاخٗاه ٤اإلاٗاه٣ت بًم اإلايم مً ٖاهٌّ :٤ل
٧ل مً ا٫عظلحن ط٢ىه ٖلى
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٦خ ٠آلازغ ،وٖى٣ه ٖلى ٖى٣ه ،ويمه بلى هٟؿه وحٗاه٣ا واٖخى٣اٞ ،هى ٖىي٣ه .و٢يل :اإلاٗاه٣ت في اإلاىصة ،والاٖخىا ١في الخغب،
و٢ض يتىػ الاٖخىا ١في اإلاىصة ٧الخٗاه)1(.٤
والى ٠٢الظو ؤَلٖ ٤ليه اإلاٗاه٣ت َى ؤن يتخم٘ وٟ٢ان في مدل واخض ،ؤو جغ٦يب واخض ؤو هو وقخمل ٖلى وٟ٢حن ،يصر
الىٖ ٠٢لى ٧ل واخض مجهما ،ؤو يتىػ الىٖ ٠٢لى ؤو مً َظيً الىٟ٢حن ،ول ً٨صخت الىَ ٠٢ىا و ٤ٞقغٍ ملؼم ،بطا و٠٢
ٖلى ؤخضَما امخى٘ الىٖ ٠٢لى آلازغ؛ ومٗجى َظا ؤهه ال يتىػ الى ٠٢في الخالخحن ؤو اإلاىيٗحن ،وبهما ي ٠٣ال٣اعت ٖلى واخض
مجهما ٞهى مسحر بإخضَما ،وبطا وٖ ٠٢ليما ٞةن َظا يبتر اإلاٗجى وياصو بلى مٗجى مٛايغ ،وؾمي بى ٠٢اإلاغا٢بت ،هٓغا ألن ال٣اعت
يتر٢ب وٟ٢ا واخضا يسخاعٍ صون وظه خ ٤في اؾخسضام الىٟ٢حن.
والى ٠٢في انُالح عؾم اإلاصخٖ ٠باعة ًٖ خغو ٝجًا ٝمغؾىمت ٞىّ ١
الىو ال٣غآوي ال٨غيم ،جغمؼ ؤو حكحر بلى مىاىٕ
الىٖ ٠٢ىض ال٣غاء وهي مخٗاعٖ ٝلحها ومىضخت في الغؾم ال٣غآوي( )2وَظا الغؾم ؤظمٗذ ٖليه ألامت ؤلاؾالميتّ ،
وجلْ ٣سخ ُته بال٣بى،٫

ؤلامام ّ
ُت
حجت ٖلى ال٣اعثحن واإلا٣غثحن بلى يىم الضيً()3
بترجيب آياجه بل ٧لماجه بل خغوٞه  ،لظا ؤنبذ مصخٖ ٠شمان
وَىا ٥ؾبب ؤو ٖلت في ازخياع الغمؼ ،الى٣اٍ الشالر ً
عمؼا لى ٠٢اإلاٗاه٣ت ؤو اإلاغا٢بت؛ ألن ماصة ٧ل مً ال٩لمخحن جدخىو
ً
خغوٞا ي٩ىن متمىٕ ه٣اَها زالزت٦ ،ما َى في ٖى ٤ؤو ع٢ب ،وبالىٓغ بلى ٧لمت ٖى ٤هتض ٖلى خغ ٝالىىن هُ٣ت ،وٖلى خغٝ
ال٣ا ٝهُ٣خحنٞ ،ىً٘ هُ٣ت الىىن ٖلى هُ٣تي ال٣اٞ ،ٝخ٩ىن زالر ه٣اٍ ٖلى ق٩ل َغم .و٧لمت ع٢ب ٞحها زالر ه٣اٍ؛ هُ٣خان
ٖلى ال٣ا ،ٝوهُ٣ت جدذ الباء؛ ٞىً٘ الىُ٣ت التي جدذ الباء ٞى ١الىُ٣خحن التي ٞى ١ال٣اٞ ،ٝيبضو لىا الك٩ل الهغمي ،الظو
هتضٍ في اإلاهاخ ٠للضاللت ٖلى الى٢ى ٝاإلاخٗاه٣ت()4
وال يتىػ ؤن ي٩ىن و ٠٢اإلاٗاه٣ت و ٤ٞعٚبت ال٣اعت ،وبهما َىا ٥مىاي٘ ي ٠٣ال٣اعت ٖىضَا ،وَظٍ اإلاىاي٘ ال يسخاعَا
هيٟا وزالزحن ً
ال٣اعت وبهما جخٗحن مً زال ٫اللٛت ولضاللت ،وٖضص و٢ى ٝاإلاٗاه٣ت في ال٣غآن ال٨غيم ً
وٟ٢ا ،بمٗجى ؤجها مدضوصة ،،مجها
ما َى مخٖ ٤ٟليه بحن وسخ وَبٗاث اإلاهاخ ،٠ومجها ما َى مسخلٞ ٠يه بحن الُبٗاث ،ومجها و٢ى ٝاهٟغصث به بٌٗ َبٗاث
اإلاهاخ ٠الكغيٟت.
و٢ض وعص و ٠٢اإلاٗاه٣ت في ال٣غآن ال٨غيم مىػٖاٟٞ ،ي ؾىعة الب٣غة زمؿت مىاي٘ ،هظ٦غ مجها بٌٗ َظٍ اإلاىاي٘٢ ،ا٫
َ َ ْس َ ُت َ
َ
اب ال َعْسي َب ِكِ ٞكيه)) (ٞ ، )5مً اإلام ً٨ؤن ج٠٣
حٗالى(( :ال َعْسي َب)) ٞةهه ُتيغا٢ب م٘ ٢ىله حٗالىِ (( :كِ ٞكيه)) في ٢ى ٫هللا –ظل وٖال(( :-ط ِكل ٪ال ِك٨خ
ٖلىَ (( :عْسي َب)) صونِ (( :كِ ٞكيه))  ،ومً اإلام ً٨ؤن جٖ ٠٣لىِ (( :كِ ٞكيه)) صونَ (( :عْسي َب))  ،وال يتىػ الىٖ ٠٢لى اللٟٓحن ،ألن طل ٪ياصو بلى
بٞاصة مٗجى آزغ.

 .ابن منظور ،لسان العرب ج  0مادة عنق
 .ػتمد بن سعيد الشريفي ،خطوط اظتصاحف  ،ص 39-38
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ُ
 .انظر اصتزري النشر ،ج ص 238
 .القرآن الكرمي ،سورة البقرة ،آية 2

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

61

مجلت ظُل الذساظاث ألادبُت وال٢ٙشٍت  -الّام الشاوي  -الّذد  13هى٘مبر 2015

َ
َ
َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْس ُت
َ ْس َ
م َّ
م َّ
الىاؽ َؤ ْسخ َغ َ
وفي ٢ىلهَ (( :و َل َخت َض َّج ُته ْسم َؤ ْسخ َغ َ
يً ؤق َغ٧ىا َي َى ُّحص ؤ َخ ُتض ُتَ ْسم ل ْسى ُتي َٗ َّم ُتغ ؤلَ ٠ؾ َى ٍنت)) ( )1
اؽ ٖلى خي ٍناة و ِكمً ال ِكظ
الى
ِك
ِك
ِك
ََ
َ ْس َ ُت
َ َّ َ َ ْس َ ُت
َ
ُت
َ
ٞالىٖ ٠٢لى ٢ىلهٖ(( :لى خي ٍناة)) ٞةهه يغا٢ب م٘ ٢ىلهِ (( :كمً ال ِكظيً ؤقغ٧ىا)) ٞةطا وٟ٢ذ ٖلى ٢ىله(( :ؤقغ٧ىا)) ال جٖ ٠٣لى ٢ىله:
َ ْس ُت
(( َخ َي ٍناة))  ،وبطا وٞ١ذ ٖلىَ (( :خ َي ٍناة)) ٞال جٖ ٠٣لى(( :ؤق َغ٧ىا))  .وبهما يتىػ الى ٠٢في مىي٘ واخض.
ُت
َ ُت َ َّ ُت
َ
َ َ َ
َ
وفي ٢ىله ٖؼ وظلَ (( :ت ْسه َخ ُتضون)) ٞةهه ُتيغا٢ب م٘ ٢ىله (( :ح ْسٗل ُتمىن)) في ٢ىله حٗالىَ (( :وِكأل ِكج َّم ِكو ْسٗ َم ِكتي َٖل ْسيْ ٨سم َول َٗلْ ٨سم َت ْسه َخ ُتضون)) ( )2
ّ ُت
َ َ َ
َ َ َ
َ
َ َ ُت ُت َ َ َ
(( َو ُتي َٗ ِكل ُتمْ ٨سم َما ل ْسم ج٩ىهىا ح ْسٗل ُتمىن)) ( ٞ )3ةطا وٟ٢ذ ٖلىَ (( :ت ْسه َخ ُتضون)) ٞال جٖ ٠٣لى ((ح ْسٗل ُتمىن))  ،وبطا وٟ٢ذ ٖلى (( :ح ْسٗل ُتمىن)) ٞال
َ
َ َ ُت ْس ُت َ ْس ُت ْس َ َّ ُت َ
َّ ُت َ
َ
الت ْسهلِ ٨كت
الت ْسهلِ ٨كت)) ٞةهه ُتيغا٢ب م٘ ٢ىلهَ (( :وؤ ْسخ ِكؿ ُتىىا)) في ٢ىله حٗالى(( :وال جل٣ىا ِكبإي ِكضي٨م ِكبلى
جٖ ٠٣لىَ (( :ت ْسه َخ ُتضون)) .وفي ٢ىله حٗالى ((
َ
َ
َ
َّ ُت َ
الت ْسهلِ ٨كت)) ال جٖ ٠٣لى ٢ىلهَ (( :وؤ ْسخ ِكؿ ُتىىا)) وبطا وٟ٢ذ ٖلى ٢ىلهَ (( :وؤ ْسخ ِكؿ ُتىىا)) ٞال
َوؤ ْسخ ِكؿ ُتىىا)) ( ٞ ، )4ةه ٪بطا وٟ٢ذ ٖلى ٧لمت(( :
َ َّ ُت َ
الت ْسهلِ ٨كت)) .
جٖ ٠٣لى ٢ىلهِ (( :كبلى
َّ
َ َّ
َ ْس َ َ ْس
وفي ٢ى ٫هللا ٖؼ وظل (( َوال َيإ َب ٧ا ِكج ٌلب ؤ ْسن َيُ ٨تخ َب)) ٞةهه ُتيغا٢ب م٘ ٢ىله (َ ٦ما َٖل َم ُته الل ُته)) (. )5
مما ؾب ٤يدبحن ؤن الى ٠٢يغجبِ باإلاٗجى والضاللت واعجباَه بضالالث الترا٦يب ؤ٦ثر مً اعجباَه بالغمىػ؛ ألن الغمىػ والٗالماث
ويٗذ مً ٢بل الٗلماء واإلاٟؿغيً وال٣غاء ،ؤما اإلاٗاوي ٞهي مالػمت للىو ال٣غآوي ،وجتضع ؤلاقاعة بلى ؤن الى ٠٢اإلاخٗاه ٤يخٗل٤
باإلاٗجى بك٩ل مباقغ وص٢يٗٞ ،٤لى ال٣اعت ؤن يخسحر وٟ٢ا مً وٟ٢حن في اإلاٗاه٣ت لختىب بتر اإلاٗجى ؤو مسالٟت الخ٨م.
وفي الضعاؾاث الخضيشت ٞةن الى ٠٢ال٣غآوي جىاوله ال٨شحر مً الضاعؾحن والباخشبن ،ول ً٨في مياصيً مسخل٠ة ،و٧ان اإلاغج٨ؼ
الهام في َظا اإلاىخى َى جإزحر الى ٠٢في ؾى ١اإلاٗجى الىدىو ،وَى ؤمغ ٧اهذ بظوعٍ مىظىصة ٖىض ال٣ضامى وزانت ٖىض الىداؽ ،
وؤبي ٖمغو الضاوي ،وؤبي ػ٦غياء ألاههاعو ،وم٩ي بً ؤبي َالب  ،وابً ؤلامام ،ومً ؤَم اإلاٗانغيً الكيش ؤخمض مال ٪خماص الٟىحي
ألاػَغو ناخب مٟخاح ألامان في عؾم ال٣غآن ،وَى مُبىٕ في الؿىٛا ٫بض٧اع وؤٖيض َبٗه بالضاع البيًاء باإلاٛغب ٖام ،و٢ض ؤوفى
مىيىٕ الى ٠٢مً خيض الغؾم ّ
خ٣ه مً الخىاو ٫والبدض()6
ومهما جىىٕ الى ٠٢في ال٣غآن ال٨غيم ٞةن َظا الخىىٕ مغصٍ اإلاٗجى واإلابجى ،ويغجبِ الى ٠٢باإلاٗجى ويضٖ ٫ليهٗٞ ،لى ال٣اعت ؤن
يمحز بحن ألابييت والترا٦يب ،وٖلى جىدي الض٢ت وخؿً الازخياع في الى ،٠٢وزانت في الى ٠٢الالػم؛ ألن طل ٪ؤ٦ثر الخها٢ا
ُت َ َ َ ْس َ ُت ُت ُت ْس َ ْس َ ْس َ َ َ َ َ ُت ْس ْس ُت ن َّ ْس َ ْس َ َ ُت َ َ ُت
َ ٠ل ُته ُتم ْسال َٗ َظ ُت
اب
ى وما ٧ان لهم ِكمً صو ِك اللِكٌ ِكمً ؤوِكلياء يًاٖ
واعجباَا باإلاٗجى والىدى٢ ،ا ٫حٗالى((ؤول ِكئ ٪لم ي٩ىهىا مع ِكج ِكؼيً ِكفي ألاع ِك
َ
َ
ْس
َ
ٌل
ُت
الؿ ْسم َ٘ َو َما َُ ٧تاهىا ُتي ْسبه ُتغ َ
بحهام ؤن ظملت ( ُتي َ
ً َ
َما َُ ٧تاهىا َي ْسؿ َخُ ُت
ون)) (ٞ )7الى ٠٢الالػم ٖلى(ؤ ْسول َي َاء) يمى٘ َ
يٗى َن َّ
اٖ ٠ل ُته ُتم ال َٗظ ُت
اب) نٟت
ِك
ِك
ِك
َ
َّ
ُت َ َ ُت َ ُت ُت ْس َ َ
ً
ُت
ل٣ىله ؤ ْسوِكل َي َاء)  ،ويٟيض هٟي ألاولياء مُل٣ا ،وؤن ظملت (يًاٖ ٠لهم الٗظاب) اؾخئىاٞيت مؿخ٣لت ٖما ٢بلهاٞ .الىدى وؤلاٖغاب
واإلاٗجى ي٣ترن بالى ٠٢ولظا ٖلى ال٣اعت ؤن ي٩ىن ملما بهظٍ الٗلىم.

 .القرآن الكرمي ،سورة البقرة ،آية 96
 .القرآن الكرمي ،سورة البقرة ،آية 50
 .القرآن الكرمي ،سورة البقرة ،آية 5
 .القرآن الكرمي ،سورة البقرة ،آية 95
 .القرآن الكرمي ،سورة البقرة ،آية 282
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املبحض الخامغ
الّالٜت بحن الى ٜٚوالابخذاء
بن ْاَغة الى ٠٢والابخضاء ال جخىٖ ٠٢لى ال٣غآن ال٨غيم ،وال يخى ٠٢ألامغ ٖلى ؤخ٩ام الختىيض ،وبهما هي ْاَغة يٗىص
الًٟل ٞحها للضاعؾحن والباخشحن في الٗلىم الضيييت وٖلى وظه الخدضيض ٖلىم ال٣غآن ال٨غيم ،وبما َّ
ؤن ال٣اعت ال يؿخُي٘
ن َ ْس َّ َ
لل َ
يتضص َه ََ ٟؿ ُته ،لظل ٪ييبػي ازخياع و ٠٢مىاؾب َّ
 ٠مً ٞترة بلى ٞترة ّ
ـ ال ُتي ِكس ُّحل باإلاٗجى،
ٟ
ه
الاؾخمغ َاع في ال٣غاءة بضو ؤن يخى٢
ٍن
ِك
ّ
ُت
ٌل
بال ْس
يإزم ال٣اعت بتر٦ه ،وال خغ ٌلام َّ
واظب َّ
الىٖ ٠٢ىض عئوؽ آلاياث وي٩ىن في وؾُهاَ .
ٌل
ؤن ي٩ى َن
وي٩ىن
يإزم به
وليـ في ال٣غآن و٠٢
ِك
َ َ َ ْس َ ْس َ ْسَ ُت ً َ َٰ َ ْس َ َ َ َ ْسَ
َ
َ
ْس
ؾبب ي٣خطخي َّ
الخ َ
دغيم ٦إن َّ
له ٌل
يخٗمض الىٖ ٠٢لى هدى ما ل٨م مً بله في ٢ىله حٗالى((ول٣ض ؤعؾ هلا هىخا ِكبلى ٢ى ِكم ِكه ٣ٞا ٫يا ٢ى ِكم
ََٰ
َ ُت
َّ
ْس ُت ُت َّ َ َ َ ُت ّ ْس ََٰ َ ْس ُت ُت َ َ َ َ َّ ُت َ
اَ ٫يا َْ ٢سىم ْس
1
َ َ ْس َ ْس َ ْس َ ُت ً
ىخا ب َل َٰى َْ ٢سى ِكم ِكه ََ ٣َ ٞ
اٖ ُتب ُتضوا الل َه َما ل٨م ِّكم ْسً ب ل ٍنه
ِك
اٖبضوا الله ما ل٨م ِكمً ِكبل ٍنه ٚحرٍ ؤٞال جخ٣ىن)) ( ) و٢ىله حٗالى((ل٣ض ؤعؾلىا ه ِك
َ ْس ُت ُت ّ َ َ ُت
اب َي ْسىم َٖٓيم)) (ْ )2س
اَ َٖ ٝل ْسي ُتْ ٨سم َٖ َظ َ
ٞةن ٢هض اإلاٗجى ٟ٦غ.
ٚحرٍ ِكب ِكوي ؤز
ٍن ِك ٍن
ومً زال ٫الىهىم ال٣غآهيت جبحن ؤن آلاياث ال٣غآهيت جدمل مٗاوي مخىىٖت وال جخسل ٠م٘ الخ٨م الكغعي ،بيض ؤن ال٣اعت ال
يخم ً٨مً مىانلت ال٣غاءة صون جىٟـ ؤو جى ،٠٢وَظا الى ٠٢ؤمغ يغوعو وخاظت ماؾت لل٢اعت مً ظهت وللمٗجى مً ظهت
ُ َّ 3ت َ َ َ َّ ُت َ ْس َ ُّح ْس َ ُّح ُت ْ َ َ ٫َ َّ َ 4س َ ْس َ َ ْس َ ّ ُت َ ّ ً َ َ ْس َ َ َ ْس َ َ ْس َ ََ َّ ٫
الخ ْسى َعاة
ؤزغي٣٦ ،ىله حٗالى((الم( ) الله ال ِكبله ِكبال َى الخي ال٣يىم( ) هؼ ٖلي ٪ال ِك٨خاب ِكبالخ ِك ٤مه ِكض٢ا ِكإلاا بحن يضي ِكه وؤهؼ
َ
َّ
َّ َ ُت ْس َ َ ٌل َ
ُت ْس َ
َ ْس ْس
يل( )5م ْسً َْ ٢سب ُتل ُتَ ًضي ل َّلى َ َ ْس َ َ ْس ُت َ َ َّ َّ َ َ َ
اب ق ِكض ٌليض َوالل ُته َٖ ِكؼ ٌليؼ طو اه ِكخٍ ٣نام)) (ٞ )6الى٠٢
اث الل ِكه لهم ٖظ
اؽ وؤنػ ٫الْ ٟسغ٢ان ِكبن ال ِكظيً ُ ٟ٦تغوا ِكبأ َي ِك
و ِكؤلاه ِكت َ ِك
ِك ِك
ٖلى (الم) خؿً أله ٪جغٗٞها بمًمغ م٣ضع ،وبما ؤن الخغو ٝالىاعصة في بضاياث الؿىع لها مضلى ٫وجدمل صاللت مٗيىت ٞيخٗحن
ؤن ي٩ىن لها مى ٘٢بٖغابي ،وَىا مىٗ٢ا الغ ٘ٞوالٗامل مًمغ و٢ضع ؤو مؿخ ،ً٨زم ي ٘٣الابخضاء والكغوٕ في مٗجى ومبجى ظضيضيً:
(هللا ال بله بال َى) ٞترٗٞه بما ٖاص مً (َى) ألن الًمحر (َى) يخٗحن ؤن ي٩ىن مً يماثغ الغ .،٘ٞوالىٖ ٠٢لى (َى) خؿً ٚحر جام
ألن ٢ىله ( :الخي ال٣يىم) وٗذ لـ (هللا) حٗالى ،والىٗذ َىا لم ي ًٖ ُ٘٣مىٗىجه في خالت الى ٠٢إلاا في طل ٪مً جىانل في اإلاٗجى
ول ً٨الى ٠٢واعص ٖلى ٢ىله حٗالى(َى) .
وييبػي ٖلى ال٣اعت ؤن ي٩ىن ملما ب٣غاءة الىهىم ،وٖلى وظه الخدضيض في ال٣غآن ال٨غيم؛ لظا ظاء ٢ىله حٗالى(( َو َع ّجل ْسال ُتْ ٣سغ َ
آن
ِك ِك
َ ً
ج ْسغِكجيال)) ( )7بإهه ؤو الترجيل جتىيض الخغو ،ٝومٗغٞت الى٢ى ٝو٢ض وؿب َظا الخٟؿحر بلى ٖلي(٦( )8غم هللا وظهه ،وؤخؿب ؤن َظٍ
َ َ
ً
َّ َ ْس ُت َ َّ ْس َ ّ ْس
ُت َ
الظَ ٦غ َوِكب َّها ل ُته ل َخا ِكٓٞىن)) ()9
الٗىايت الٟاث٣ت ما هي بال صليل ٖلى خ ٟٔهللا ل٨خابه ،مهض٢ا ل٣ىله ؾبداهه (( ِكبها هدً هؼلىا ِك
وفي الخ٣ي٣ت ؤن مغص ٖلم الى ٠٢يغظ٘ بلى ٖلماء الىدى واللٛت؛ إلاا لهم مً جم ً٨في مٗغٞت ؤخىا ٫اإلاٗجى والضاللت ، ،وال
 .القرآن الكرمي ،سورة اظتؤمنون ،آية 23
 .القرآن الكرمي ،سورة األعراف ،آية 59
 .القرآن الكرمي ،سورة آل عمران ،آية
 .القرآن الكرمي ،سورة آل عمران آية 2
 .القرآن الكرمي ،سورة آل عمران آية 3
 .القرآن الكرمي ،سورة آل عمران آية 4
 .القرآن الكرمي ،سورة اظتزمل ،آية 4
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يؿخٛجى ًٖ ٖلماء الخٟؿحر وال٣غاءة ،وٖلماء الخٟؿحر لهم بإ في مٗغٞت اإلاٗجى والخ٨م ،بيض ؤن َظا ال يٟ٨ي ،وال يؿخٛجى ًٖ
ً
اللٛت وؤَلها ،و٦ظلٖ ٪لماء ال٣ٟه ٝو بٌٗ ألاخيانٞ .الى ٠٢ليـ جى٢يٟيا ،بل َى ؤمغ اظتهاصو مدٌ ،وَظا يٗجي ؤن ألامغ
مخٗل ٤بال٣اعت وجم٨ىه و٢ضعجه ،بال ما وعصث الؿىت به ٧الىٖ ٠٢لى عئوؽ آلاو ًٗٞ .ؤم ؾلمت عضخي هللا ٖجها ٢الذ٧(( :ان عؾى٫
ّ
ي٢ ُ٘٣غاءجه .الخمض هلل عب الٗاإلاحن زم ي ،٠٣الغخمً الغخيم زم ي)1( ))٠٣
هللا نلى هللا ٖليه وؾلم ِك
والى ٠٢جىىٖذ ؤهىاٖه و٦ثرث  ،و٢ض ط٦غَا ال٣غاء واإلاٟؿغون والٗلماء ومجهم مً ػاص ٖلحها ومجهم مً خهغَا ،والغؤو ألاعجر
في الى ٠٢ؤن الى ٠٢اظتهاصو وليـ جى٢يٟيا٨ٞ ،شحر مً الخاالث التي ط٦غَا ابً ألاهباعو هغي ؤن ال٣غآن ال٨غيم يغصَا ،و٢ض
الغ ْسخمً َّ
اقخمل ال٣غآن ٖلى آياث ٢غآهيت ال جخ ٤ٟم٘ ؤ٢ىا ٫ألاهباعو ،ومً طل٢ ٪ىله حٗالى(( ْسال َخ ْسم ُتض ّلل ِكه َع ّب ْسال َٗ َ ِكاإلا َحن)) (َّ (( )2
الغ ِكخيم))
ِك
ِك
(ٟٞ )3ي َظٍ آلاياث ٞهل بحن الىٗذ ومىٗىجهٖ ،لى زال ٝما ؤقاع بليه ابً ألاهباعو ،و٦ظل ٪الٟهل بحن البض ٫واإلابض ٫مىه،
ْس
َ ْس
ّ 4
الل ِكه َّال ِكظو َل ُته َما في َّ
اث وألاعى)) (ٞ )5تاء الٟهل بحن الخاب٘ واإلاخبىٕ.
اٍ ال َٗ ِكؼ ِكيؼ ال َخ ِكميض)) ) ((
الؿ َم َى ِك
٣٦ىله حٗالى(( ِكنغ ِك
ِك
ً
وظاػ الى ٠٢في ال٣غاءة في ال٣غآن ٢بل جمام ال٨الم ،وليؿذ اإلاىا ٠٢التي جىاػٕ بها ال٣غاء قغٖا ًٖ الىبي نلى هللا ٖليه
ً
وؽلم مغويا ،وبهما ؤعاصوا بظل ٪حٗليم الُلبت اإلاٗاوي وبهض ٝالٗلم والضعايتٞ ،ةطا ٖلمىَا وٟ٢ىا خيض قاءوا ،وَىا الى ٠٢وؾيلت
مً ؤظل الىنى ٫بلى ٚايتٞ ،إما الىٖ ٠٢ىض اهُ٣إ الىٟـ ٞال زالٞ ٝيه ،وال حٗض ما ٢بله بطا اٖترا ٥طل ٪وَظا ٖاعى ال
بعاصو وؤما الىٖ ٠٢لى عئوؽ آلاو ٞظل ٪ؾىت ًٖ الغؾى ٫ال٨غيم( ، )6ومخابٗت الؿىت الىبىيت وجُبي٣ها ؤولى مً آلاعاء التي طَب
بلحها ال٨شحر مً الٗلماء()7
ُتويُلب مً ال٣اعت خا ٫الابخضاء ما يُلب مىه خا ٫الىٞ ،٠٢ال ي٩ىن الابخضاء بال ب٨الم مؿخ٣ل ٚحر مخٗل ٤بؿاب٣ه ،مىٝ
باإلا٣هىص مغجبِ بمٗجى ظضيض وبن ٧ان امخضاصا لؿاب٣ه مً خيض اإلاٗجىٚ ،حر مغجبِ بما ٢بله في اإلاٗجى التر٦يبي ،ألن اإلاٗجى
ً
ًّ
التر٦يبي السام باألبييت والترا٦يب ال يتؼؤ ،ول٩ىهه مسخاعا ٞيه بسال ٝالى٣ٞ ،٠٢ض ي٩ىن
مًُغا بليه ،وجضٖىٍ الخاظت بلى ؤن
ي ٠٣في مىي٘ ال يتىػ الىٖ ٠٢ليه ٦ما ج٣ضم جىييده ،وٖليٌٞ :ال يتىػ ؤن يبخضت بالٟاٖل صون ٗٞلهٞ ،الٟٗل مً ؤ٢ىي
الٗىانغ اللٛىيت ،ويؿخُي٘ الباخض وال٣اعت البىاء ٖليه وؤلاؾىاص بليه ،وال بالىن ٠صون مىنىٞه  ،و٢هاعي ال٣ى ٫ؤهه ال
يبخضؤ باإلاٗمى ٫صون ٖامله ،ول ً٨وعص في ال٣غآن ال٨غيم الٟهل بحن اإلاخالػمحن ،وال يغع في طل ،٪ويؿدشجى مً طل ٪ما بطا ٧ان
الابخضاء في ٧ل ما ط٦غهاٍ بغئوؽ آلاو ،وجخٟاوث مغاجب الابخضاء ٦خٟاوث مغاجب الى ٠٢في الخمام والٟ٨ايت والخؿً وال٣بذ
بدؿب جمام ال٨الم وٖضمه وٞؿاص اإلاٗجى بةخالخه بلى مٗجى ٚحر م٣هىص.
والابخضاء يٖ ٘٣لى مغاجب ومً ؤبغػَا الابخضاء الخام :وَى ما ٧ان بٗض و ٠٢جام ؤو بيان جام  ،ؤو بيان ٧افي ٧االبخضاء ب٣ىله
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 .القرآن الكرمي ،سورة الفاحتة ،آية 3
 .القرآن الكرمي ،سورة ابراىيم ،آية
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 .القرآن الكرمي ،سورة ابراىيم ،ة
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َ
ْس ُت
َ ْس َ
َّ َّ َ َ َ ْس َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُت
ىظ ْسع ُتَ ْسم ال ُتيا ِكم ُتىىن)) (  )1بٗض الى ٠٢الخام وَى ٖلى ٢ىله (اإلا ْسِ ٟكل ُتخىن) في ٢ىله
حٗالىِ ( :كبن ال ِكظيً ُ ٟ٦تغوا ؾى ٌلاء ٖل ْسح ِكه ْسم ؤؤهظ ْسعت ُته ْسم ؤ ْسم ل ْسم ج ِك
ُت َ
َ
ْس ُت
حٗالىَ (( :وؤ ْسول ِكئ َُ ٪تَ ُتم اإلا ْسِ ٟكل ُتخىن)) ( )2وفي طل ٪بقاعة بلى اإلاٗجى الجضيض والظو يخًمىه التر٦يب الجضيض ،و٦ظل ٪الابخضاء ب٣ىله حٗالى:
َ َ َ ْس ُت َ َ ُت
َ
((ب َّها َو ْسٗ َل ُتم َما ُتيؿ ُّحغ َ
هْ ٢ ٪سىل ُته ْسم)) (  )3والابخضاء ب٣ىله حٗالى:
ون َو َما ُتي ْسٗ ِكل ُتىىن)) بٗض و ٠٢البيان الخام ٖلى ٢ى ٫هللا حٗالىٞ (( :ال يدؼ
ِك
ِك
َّ
ُت َ ُت نَ
َ َ ُت ُت ْس
َ
ُت
َ
َ
َ
4
َ
((يس ِكاصٖى هللا وال ِكظيً آمىىا)) بٗض و ٠٢البيان ال٩افي ٖلى ٢ىله حٗالى (( :وما َم ِكبما ِكم ِكىحن)) ( ) ٧ل طل ٪يض ٫صاللت واضخت ٖلى
الابخضاء بمٗجى ظضيض ،وخاالث الى ٠٢ي٣خًحها اإلا٣ام اللٛىو.
ُت
وي ٘٣الابخضاء بٗض الى ٠٢اإلاخٗحن :وَى الابخضاء ب٩لمت (الظيً) بٗض جهايت آلايت التي ٢بلها ،و٧ل ما ط٦غ في ال٣غآن مً الظو
يتىػ الابخضاء به ويتىػ ونله بما ٢بله ،بال ؾبٗت مىاي٘ يخٗحن الابخضاء بها وهي:
اب َي ْسخ ُتل َىه ُته َخ َّ ٤ج َال َوجه)) (  )5بٗض ٢ىله ح٘الىَ (( :و َل ن َّاج َب ْسٗ َذ َؤ ْسَ َى ُت
 -1الابخضاء باإلابخضؤ ٣٦ىله حٗالى )) الظبً َآج ْسي َى ُتاَ ُتم ْسال ِكَ ٨خ َ
اءَم َب ْسٗ َض
ِك ِك ِك
ِك ِك
َّ
ََ
َ َ َ ْس ْس َ َ َ َ
هللا ِكمً َو ِكل ّ ٍني َوال ه ِكه ٍنحر)) (ٞ )6الظيً مبخضؤ زبرٍ يخلىهه خ ٤جالوجه ،والاؾم اإلاىنى ٫مً ألالٟاّ
ال ِكظو ظاءِ ٥كمً ال ِكٗل ِكم ما لِ ٪كمً ِك
ً
ً
اإلابهمت ومً ألالٟاّ التي لها خ ٤الهضاعة  ،وليـ لهظا حٗل ٤بما ٢بله ال لٟٓا وال مٗىا ،ؤو ؤن الاؾم اإلاىنى ٫يخٗل ٤بما بٗضٍ،
لىظىص نلخه؛ ألن الهلت جىضر الاؾم وجؼيل ببهامه ٞ ،لؼم الابخضاء به بط ألانل الابخضاء باإلابخضؤ وبما يتىػ الابخضاء به.
اءَم ّمً َب ْسٗض َما َظ َ
اءَ ْسم)) (  )7وَظا بٗض ٢ىله حٗالىَ ( :و َل ن َّاج َب ْسٗ َذ َؤ ْسَ َى ُت
-2وفي ٢ىله حٗالىَ (( :ي ْسٗغ ُتَ ٞىه ُته ََ ٦ما َي ْسٗغ ُتٞى َن َؤ ْسب َى ُت
اءِ ٥كم ًَ
ِكِك
ِك
ِك
ِك
ِك
َ ً َّ
َّ َ َ ْس َ ُت ُت ْس
َّ
ْس ْس
َ
َ
ال ِكٗل ِكم ِكب َّه َِ ٪كبطا ِكإلا ًَ الٓ ِك ِكاإلا َحن) ٞلى ونلىا ل٩ان (ال ِكظيً آجيىاَم ال ِك٨خاب) نٟت للٓاإلاحن وَظا ٚحر م٣هىص؛ لظل ٪حٗحن الابخضاء
باالؾم اإلاىنى.٫
َ ُت
َّ َ َ ْس ُت ُت َ ّ َ َ َ ُت ُت َ َّ َ َ َ ُت ُت َّ
ىم ال ِكظو َي َخس َّبُ ُته
الغبا ال ي٣ىمىن ِكبال ٦ما ي٣
 -3في خالت ٖضم وظىص حٗل ٤ؤو اعجباٍ صاللي٣٦ ،ىله َ حٗالى((:ال ِكظيً يإ٧لىن ِك
َ
َّ َ ُت ُت َ ْس َ َ
َ َ ٌل
َّ
الج َهاع ؾ ًّغا َو َٖ َاله َي ًت َُ َ ٞتلَ ْسم ؤ ْسظ ُتغ ُتَ ْسم ٖ َ
الك ْسي َُ ُت
َّ ْس َ َّ
8
ان ِكم ًَ ْساإلاَ ّ
ىض َ ِكعّب ِكه ْسم َوال ز ْسىٝ
ِك
ِك
ـ)) ( ) بٗض ٢ىله حٗالى (( :ال ِكظيً ي ِكى٣ٟىن ؤمىال ُتهم ِكباللي ِكل و ِك ِك
ِك
َ
َ
ُت َ
َٖل ْسح ِكه ْسم َوال ُتَ ْسم َي ْسد َؼهىن)) (ٞ )9ليـ لآليت الشاهيت حٗل ٤لٟٓي وال مٗىىو باآليت ألاولىٞ ،الخضيض ًٖ الغبا ومً يإ٧له في آلايت ألاولى،
وفي آلايت الشاهيت ًٖ اإلاامىحن.
اب َي ْسٗغ ُتَ ٞىه ُته ََ ٦ما َي ْسٗغ ُتٞى َن َؤ ْسب َى ُت
 -4الابخضاء باالؾم اإلاىنى ٫اإلاخٗل ٤بهلخه ٣٦ىله حٗالى)) الظيً َآج ْسي َى ُتاَ ُتم ْسال ِكَ ٨خ َ
اءَ ُتم)) ( )10بٗض ٢ىله
ِك
ِك
ُت ْس ُت َ
حٗالىَ (( :وِكب َّه ِكجي َب ِكغو ٌلء ِّكم َّما حك ِكغ٧ىن)) ( ٞ )11اإلاٗجى في آلايت الؿاب٣ت اهخهى وا٦خمل ،والابخضاء ظاء بىاء ٖلى جًمً آلايت الخاليت مٗجى
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ظضيضا.
َ َ َ ُت ْس َ َ َ ْس َ َ َ ُت ْس
َ
هللا
 -5ازخال ٝاإلاًمىن واإلاٗجى والٟئت التي جخدضر ٖجها آلايت٣٦ ،ىله حٗالى((ال ِكظيً آمىىا وَاظ ُتغوا وظاَضوا ِكفي ؾ ِكب ِكيل ِك
َ
َ
ْس َ ْس َ َّ
َ ُت َ
الٓاإلا َحن)) (  [ )2الخىبتٝ ]19:لى لم هبخضت بأيت ( َّالظ َ
يً
هللا ال َح ْسه ِكضو ال٣ىم
ِكبإ ْسم َى ِكال ِكه ْسم َوؤ ُتهِ ٟكؿ ِكه ْسم)) (  [ )1الخىبت ]20:بٗض ٢ىله حٗالى (( :و
ِك ِك
ِك
ً
ْس
َآم ُتىىا) ألوَم مٗجى ٚحر مغاص قغٖا وفي طل ٪مسالٟت للخ٨م واإلاٗجىٞ ،اآليت الالخ٣ت جخدضر ًٖ الٓلم وٖضم الهضايت ،والابخضاء
ظاء بل ٟٔنغيذ َى ل ٟٔالجاللت ،بط ال يم ً٨ؤن يىن ٠الٓاإلاىن باإلاامىحن واإلاتاَضيً واإلاهاظغيً في ؾبيل هللا حٗالى ٞخٗحن
الابخضاء بتملت وآيت ال جخٗل ٤باألولى.
َّ َ ُت ْس َ َ َ َ ُت ُت
ىَ ِكه ْسم))
ٖ -6ضم الخٗل ٤مً خيض اإلابجى وجمام اإلاٗجى في آلايت ألاولى يٟطخي بلى ابخضاء ظضيض٢ ،ا ٫حٗالى((ال ِكظيً يدك ُتغون ٖلى وظ ِك
يً ُتي ْسد َك ُتغ َ
َ َ َ ْس ُت َ َ َ َ َّ ْس َ َ
ا ٥ب ْسال َخ َّ ٤و َؤ ْسخ َؿ ًَ َج ْسٟؿ ًحرا)) (ٞ )4لى لم هبخضت بأيت ( َّالظ َ
3
ون) ألوَم طل ٪ؤن
ِك
ِك
( ) بٗض ٢ىله حٗالى(( :وال يإجىهِ ٪كبمش ٍنل ِكبال ِكظئى ِك ِك
ي٩ىن لها حٗل ٤لٟٓي ومٗىىو باآليت التي ٢بلها ،وَظا ال يخىاٞغ ،خيض اه٣طخى اإلابجى واإلاٗجى باهتهاء آلايت ألاولىّ ،
ٞخٗحن الابخضاء.

اب َّ
ف َو َم ْسً َخ ْسى َ ُت )5( ))ٌ٫بٗض ٢ىله حٗالىَ (( :و ََ ٦ظل ََ ٪خ َّْ ٣سذ َ٧ل َم ُتذ َعّب ََ َٖ ٪لى َّالظ َ
َّ (( -7الظ َ
يً َُ َٟ ٦تغوا َؤ َّج ُته ْسم َؤ ْس
ص َخ ُت
يً َي ْسدم ُتلى َن ْسال َٗ ْسغ َ
الى ِكاع))
ِك
ِك
ِك
ِك
ِك
ِك
ً
َّ َ َ ْس ُت
َ
(ٞ )6لى لم هبخضت بأيت (ال ِكظيً يد ِكملىن) ألوَم مٗجى ٚحر مغاص قغٖا بط ال يم ً٨ؤن ي٩ىن اإلاالث٨ت اإلا٨غمىن َم الٟ٨اع اإلابٗضون
ّ
ٞخٗحن الابخضاء .وآلايت ألاولى جخًمً الخضيض ًٖ اإلاالث٨ت ال٨غام ،ؤما الشاهيت ٞخخدضر ًٖ الٟ٨اع والىاع.
َ
َ
َ َ َ ُت َ ُت ُت
هللا َٖلى ٢ل ِكىب ْسهم َو َٖلى َؾ ْسم ِكٗ ِكه ْسم َو َٖلى
٧ا٧ ٝاالبخضاء ب٣ىله حٗالى ( :زخم
وَىا ٥الابخضاء ال٩افي :وَى الظو ي٩ىن بٗض وٍ ٠٢ن
َّ َّ َ َ َ ُت ْس َ َ ٌل َ َ ْس ْس َ َ َ ْس َ ُت ْس َ ْس َ ْس ُت ْس ُت ْس َ
َ ُت ْس ُت َ
7
َ ْس َ
ىظعَم ال
ؤبه ِكاع ِكَ ْسم) ( ) بٗض الى ٠٢ا٧٫افي ٖلى ٢ىله ( :ال يا ِكمىىن) مً ٢ىلهِ (( :كبن ال ِكظيً ٟ٦غوا ؾىاء ٖلح ِكهم ؤؤهظعتهم ؤم لم ج ِك
ْس َ
ُتيا ِكم ُتىىن)) ( ٟٞ . )8ي خالت جمام اإلاٗجى الىاظم ًٖ اإلابجى في الترا٦يب يخٗحن الابخضاءٞ .االبخضاء ال٩افي َى ما يدؿً الابخضاء به وله
َّ
ً
ٌل
ّ
واإلاٗىىيت هي اإلا٣ابلت.
ٖال٢ت بما ٢بله لٟٓا ؤو مٗجى٣٦ ،ىله حٗالى ((ومً ؤؾاء ٗٞلحها)) (ٞ )9الٗال٢ت اللٟٓيت هي الُٗ،٠
ً
ٌل
ٌل
والابخضاء الخؿًَ :ى الابخضاء بما ي٩ىن مٗىاٍ خؿىا ،وله ٖال٢ت قضيضة بما ٢بله ،وَى الظو ي٩ىن بٗض و ٠٢خؿً ،
٧االبخضاء ب٣ىله حٗالى(( :مً َْ ٢سب ُتل ُتَ ًضي ّل َّلىاؽ)) (  )10بٗض الىٖ ٠٢لى ٢ىلهَ (( :و َؤ َهؼ ََّ ٫
الخ ْسى َع َاة َوؤلاهت َ
يل)) (  . )11و٢ض ي٩ىن الى٠٢
ِك
ِك ِك
ِك ِك
ً
ً
٢بيدا ٧االبخضاء ب٣ىله حٗالى (( :ب َّن َ
هللا َْ ٢سى ََّ ٫الظيًَ
هللا ٌَ ٣ٞلحر َو َه ْسد ُتً َؤ ْسٚى َيأء)) ( )12بٗض ٢ىله حٗالىَّ (( :ل َْ ٣سض َؾم َ٘ ُت
خؿىا والابخضاء بٗضٍ
ِك
ِك
ِك
ِك
ِك
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َ ُت ْس
٢الىا)) (ٞ )1الىٖ ٠٢لى ٢الىا خؿً ل ً٨الابخضاء بٗضَا ٢بيذ.
وجتضع ؤلاقاعة بلى ؤن الى ٠٢يالػمه الابخضاء بال في خالت الاهُ٣إ الخام ،والى ٠٢ال يإحي بال بٗض الكغوٕ والابخضاء٨ٞ ،الَما
مخالػمان ،وال يؿخٛجي ؤخضَما ًٖ آلازغ ،وَظا مً بضحهياث ال٤عاءة ،ومؿلماث الٟهم وحكغب مٗاوي الىهىم ،لظا ييبػي ٖلى
ال٣اعت مغاٖاة مىاًَ الى ٠٢ومٗغٞت خاالث الكغوٕ والاهخ٣ا ٫بلى مٗجى ظضيض مً زال ٫الخى٣ل بحن ؤظؼاء الىو ،وحٗغي٠
الىو مً وظهت هٓغ ٖلماء الىو واللؿاهياث والضاعؾحن وٖلماء لٛت الىو ظاء بهىع مسخل ،٠بيض ؤن َظا الازخال ٝال يسغط
ًٖ ؤلاَاع الٗام إلاٟهىم الىوٞ ،الىو ٢ىٖٓ ٫يم يدمل مٗجى و٨ٞغة مخ ً٣بج٣اها بالٛا ،وَى خؿً البيان بما ٞيه مً بغاٖت
اؾخسضام أللٟاّ اللٛت ،باعٕ الخىٓيم والترجيب مً خيض الترابِ والخماؾ ،٪مً زال ٫ؤصواث مً خغو ٝو٧لماث مخُٗ٣ت لها
مٗجى ومىنىلت لها مٗان وصالالث ،مٗبرة ٞهيدت بلٛت ؾليمت يٗحها ال٣اعت والؿام٘ ،لها و ٘٢ظميل وؤزغ في الىٟىؽ ،وظمل
مىنىلت مً خيض اإلاٗجى ،ومُ٣ىٖت مً خيض اؾخ٣الليت الجملت الىاخضة بمٗجى مً اإلاٗاوي التي يكخمل الىو ٖلحها٢ ،ا٫
ألاػَغو :الىو ؤنله مىخهى ألاقياء ومبل ٜؤ٢هاَا ،وفي خضيض َغ٢ل :يىههم ؤو يؿخسغط عؤحهم ويٓهغٍ ،ومىه ٢ى ٫ال٣ٟهاء:
هو ال٣غآن وهو ّ
ُّح
الؿىت ؤو ما صْ ٫اَغ لٟٓهما ٖليه مً ألاخ٩ام(. )2
ً
ّ
الا ً
مٗجى واخضا ،وَظا يٗجي اإلاٗجى الٗام وال٨ٟغة الٗامت التي ني ٜالىو مً ؤظلها،
وحٗغي ٠الىو انُالخا ما ال يدخمل
و٢يل ما ال يدخمل الخإويل ،ؤما الخٛحراث الك٩ليت والؿُديت ٞال جازغ ٖلى اإلاٗجى في خالت اؾخسضام البضاثل واإلاتراصٞاث ،و٢يل
ً
َى ما ػاص ويىخا ٖلى الٓاَغ إلاٗجى في اإلاخ٩لم وَى ؾى ١ال٨الم ألظل اإلاٗجى وبٛغى جىييذ اإلاٗجى والغؾالت التي ٦خب مً
ؤظلها()3
املبحض العادط
الّالٜت بحن الى ٜٚوالابخذاء وُ لم الخجىٍذ
ؾب ٤الخضيض ًٖ ٖلم الى ٠٢والابخضاء ،والٗال٢ت بحن َظا الٗلم وٖلىم اللٛت وخاظت ال٣اعت بلى بج٣ان َظا الٗلم ،بيض ؤن
َظا الٗلم َى ٞغٕ ؤو مىيىٕ مً مىيىٖاث ٖلم الختىيض ،ول٨ثرة الخاظت والضعاؾت وألاَميت ؤنبذ َظا الٗلم ٖلما ٦باقي
الٗلىم ،وله م٩اهخه وؤَميخه في الضعاؾاث ال٣غآهيت واللٛىيت ،و٦ظل ٪في الضعاؾاث الخضيشت.
وٖلم الختىيض لٛتَ :ى الخدؿحن ،والخدؿحن َى الاهخ٣ا ٫بالصخيء مً خالت ووي٘ بلى وي٘ ؤًٞل وؤخؿً ،ويضزل في طل٪
ؤلاج٣ان والخم ً٨وال٣ضعة وؤلاخ٩ام ،ي٣ا ٫ظىصث الصخيء ؤو خؿيخه  ،وجتىيض الصخيء في لٛت الٗغب بخ٩امه وبج٣اهه ،ي٣اٞ :٫الن
ظىص الصخيء ؤو خؿىه وؤظاصٍ بطا ؤخ٨م نىٗه وؤج ً٣ويٗه وبل ٜمىه الٛايت في ؤلاخؿان وال٨ماٞ ،٫هى مً الجىصة والخؿً
وؤلاج٣ان والخم.ً٨
والختىيض انُالخا :مٗغٞت ال٣ىاٖض ألاؾاؾيت والًىابِ التي ويٗها ٖلماء الختىيض اإلاخٗل٣ت بال٣غآن ال٨غيم  ،وَظا ما
وؾمى بالختىيض الٗلمي ؤو الىٓغو  ،وخ٨مه باليؿبت لٗامت اإلاؿلمحن مىضوب  ،وخ٨مه باليؿبت ألَل الٗلم ٞهى واظب ٟ٦اجي ،
ً
ٞةن ٢امذ به َاثٟت مجهم ؾ ِ٣ؤلازم والخغط ًٖ باقي ألامت ،وبن لم ي٣م به َاثٟت مجهم مً الخٗلم والخٗليم ؤزمىا ظميٗا،
 .القرآن الكرمي ،سورة آل عمران ،آية 8
 .ابن منظور ،لسان العرب ،ج7ص98-97
 .اصترجاين ،التعريفات ص237
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وَىا ٥ما يؿمى بالختىيض الٗملي ؤو الخُبي٣ي ،وَى بزغاط ٧ل خغ ٝمً مسغظه صون جدغي ٠ؤو حٛيحر ؤو جبضيل.
ولٗلم الختىيض ٞىاثض ٢يمت ٦شحرة مً ؤَمها خؿً ألاصاء ،ؤو ؤصاء ال٣اعت ؤزىاء الترجيل ،وظىصة الخالوة ،ونىن اللؿان ًٖ
اللخً في ٦الم هللا _ٖؼ وظل _ واللخً َ :ى اإلايل ًٖ الهىاب ،وَى السُإ في ال٣غآن ال٨غيم ،لظا ييبػي ٖلى ال٣اعت ؤن ي٨ؼن
ملما بإخ٩ام الختىيض،وجتضع ؤلاقاعة بلى ؤن الختىيض يغجبِ بالهىث وجدؿحن ألاصاء وؤلاإلاام بال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بالختىيض،
وؤما وكإة َظا الٗلم اإلاخٗل ٤بالختىيض والخإليٞ ٠يه٣ٞ ،ض ٧اهذ بضايخه في ال٣غن الغاب٘ الهجغو ولم يظ٦غ الخإ٫ي ٠بال مً
زالٖ ٫لىم ال٣غآن والخٟؿحر ،وبن ٦خب ٖلم الختىيض ال٣ضيمت ج٩اص ج٩ىن متهىلت وظهلها ؤو ٖضم وظىصَا ال يٗجي ٖضم البدض
في َظا الٗلم ،ولضي مٗٓم اإلاكخٛلحن بالضعاؾاث الهىجيت الٗغبيت في الى٢ذ اإلادايغٞ ،التر٦حز ٧ان ٖلى اإلاتا ٫الهىحي ،وٖلم
ألانىاث ٢ضيما وخضيشا ؤٞاص في الختىيض وؤٞاص الختىيض ٖلم الهىث.
ً
والختىيض خليت ال٣غاءة( )1وػيىت الخالوة ،و٢ا ٫ابً الجؼعو(٢ا ٫ابً الجؼعو ٖىه :ال ؤٖلم ؤخضا في َظٍ ألامت عخل في ال٣غاءاث
ً
عخلخه وال ل٣ي مً ل٣ي مً الكيىر٢ ،ا ٫في ٦خابه ال٩املٞ :تملت مً ل٣يذ في َظا الٗلم زالزماثت وزمؿت وؾخىن قيسا مً آزغ
ً
ً
ً
ً
ً
اإلاٛغب بلى باب ٞغٚاهت يميىا وقماال وظبال وبدغا ،ولى ٖلمذ ؤخضا ج٣ضم ٖلي في َظٍ الُب٣ت في ظي٘ بالص ؤلاؾالم ل٣هضجه ،مً
ؤبغػ قيىزه :ؤخمض بً مدمض بً ٖالن ،ؤخمض بً هٟيـ ،الخؿً بً ٖلي بً ببغاَيم اإلاال٩ي٢ ،غؤ ٖليه :ؤبى الٗؼ ال٣الوسخي،
واؾمإيل بً ألازكيض) (. )2
ً
ّ
وعجل ال٣غءان جغجيال)) ( )3والترجيل
و٢ض عٚب هللا ؾبداهه وحٗالى ٢غاء ال٣غآن في جغجيله ،وخببهم في الخالوة والترجيل٢ ،ا ٫حٗالى(( ِك
ُت
ُّح
ُت
في جالوة ال٣غآن و٢غاءجه يٖ ٘٣لى زالر مغاجب ؤو زالر مىاػ ٫خضصَا الٗلماء ،وَظٍ اإلاغاجب هي :الخضع والخد٣ي ٤والخىؾِ بيجهما.
ٌل
ُت
ٞالخضعٖ :باعة ًٖ بصعاط ال٣غاءة م٘ اإلادآٞت ٖلى ؤخ٩ام الختىيض ،وَظا يٗجي الًبِ ال٣غآوي الؿليم م٘ التر٦حز ٖلى ٖلم
بُٖاء الخغوّ َ ٝ
ُت
ُت
ُت
ُت
وب٦ما٫
وجبيحن مساعط الخغو،ٝ
خ٣ها؛ ؤو التر٦حز ٖلى اإلا٣اَ٘ وألانىاث،
الخد٣يَ :٤ى
الختىيض ،وؤما
٧امل ِك
ِك
َّ
َّ
وال٨ميت؛ مما يٗجي ٦يٟيت الل ٟٔواإلاضة التي
ال٨يٟيت
والٗاعيت وما يخٗل ٤بها مً ويىح ،والىٞاء باإلا٣اصيغ
نٟاتها الالػمت
ِك
يؿخٛغ٢ها في هُ ٤الهىث ،وؤما الخضويغٞ :هى مغخلت وؾُيت ،ؤو جىؾِ بحن الخضع والخد٣ي ،٤ولظا ؤَلٖ ٤ليه الٗلماء
ً
َ
ُت
ُّح
ييخٓم اإلاغ َ
ً
٢ؿيما لها ،بل
اجب الشالر الخضع والخد٣ي ٤والخضويغ ،وليـ مغجبت مً اإلاغاجب الشالر ،وليـ
الخىؾِ ،وؤما الترجيل
ُت
ٌل
ٌّل
جغجيل ،وؤيا ٝالبٌٗ مغجبت زامؿت وهي الؼمؼمت وي٣هض بها ال٣غاءة في الىٟـ .والختىيض بك٩ل ٖام
يهضٖ ١لحها َّؤهه
٧ل مجها
َ
ُت
وجلُيُّ ٠ح
َ
الىُ ٤به ٖلى ٦ماَ ٫يئخه مً ٚحر بؾغا ٝوال
وجغجيبهاَ ،وع ُّحص الخغ ٝبلى مزغظه وؤنله،
َى بُٖاء الخغو ٝخ٣ى٢ها
ُّح
حٗؿ ٠وال بٞغاٍ وال ج٩ل)4(٠
بن  ًٞالختىيض َى ٖباعة ًٖ نىٗت وبن َظٍ ال٩لمت جدخىو ٖلى ٦شحر مً اإلاٗاوي الؿاميت ٧ال ًٟوالاصاء ،ويمخاػ ؤَل
الهىٗت بالض٢ت في الٗمل ،والًبِ وألاصاء ،وبما ؤن الخضيض ًٖ ألاصاء في الختىيضٞ ،ةن َظا ال يؿدشجى مىه الى ٠٢والابخضاء،
ٞالى ٠٢والابخضاء ومٗغٞت اإلاٗاوي والضالالث والكغوٕ في ٢غاءة هو ظضيض ؤو جغ٦يب الخ ٤يٗض مً ألاصاء وظؼء مً ؤلاج٣ان،
 .الداين ،التحديد ضتقيقة اإلتقان والتجويد ص .70
 .اصتزري ،غاية النهاية ،ج 2ص 397
 .القرآن الكرمي ،سورة اظتزمل ،آية 4
 .السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،ج  ،ص293
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وجخى ٠٢صاثما نىعة َظٍ الهىٗت ٖلى جم ً٨و٢ضعة ناخبها ،وبغاٖخه وعٚبخه الجاصة في حٗلم ألاخ٩ام ،وزانت يىابِ الى٠٢
والابخضاء ،والهىٗت مهضع مً نى٘ الصخي ،وؤج٣ىه وظىصٍ ،والىنى ٫بلى الٛايت في نىٗه واج٣اهه بك٩ل يلي ٤باإلا٣ام والىوٞ ،ال
يىظض ٞغ ١بحن الختىيض والهىٗت مً خيض الخٗبحر واإلاٗجى والاصاء في اإلاٗجى ألانلي ،والختىيض والهىٗت وظهان إلاٗجى واخض ،وَظا
اإلاٗجى زام بال٣غآن ال٨غيم ،وَى ؤصاء ال٣غاءة في ال٣غآن٦ ،ما ونل بلى الىبي ال٨غيم.
ومً زال ٫الضعاؾت والبدض جبحن ؤن الٗلماء وألاثمت ٧اهىا مى٣ٞحن في ؤلاإلاام والخم ،ً٨و٢ض ؤنابىا في ٖملهم وحٗل٣هم
بال٣غآن َظا الهض ،ٝوَى الهىٗت وؤلاج٣ان والض٢ت ،وظاء صوعَم َظا منضا٢ا ل٣ىله حٗالى (وعجل ال٣غان جغجيال) وعخم هللا
ؾيضها ٖليا عضخي هللا حٗالى ٖىه و٦غم هللا وظه ٖىضما ٞؿغ ٢ىله حٗالى ((وعجل ال٣غان جغجيال)) (  )1يٗجي جتىيض الخغو ٝومٗغٞت
الى٢ىٞ ،ٝتم٘ ٧ل اإلاالٟاث في الختىيض في َظٍ آلايت ال٨غيمت التي جضٖ ٫لى ٖمٞ ٤همها و٢ىة ؤصاثها ،مما يٗجي ؤن الٗلماء وؤَل
الازخهام ؤصع٧ىا جماما اإلا٣هىص بهظٍ آلايت ال٨غيمت.
يب٣ى ًٞل الختىيض ٖٓيم ،وٖغ ٝبإهه ؤقغ ٝالٗلىم لخٗل٣ه واعجباَه بإقغ ٝال٨خب وؤظلها ؤال وَى ال٣غان ال٨غيم ،ولهظا
الٗلم ؤزغ ٖلى الُالب واإلاشٟ٣حن والضعؾحن ،وييبػي ٖلى ٧ل ٢اعت ل٨الم هللا ٖؼ وظل ؤن يٗخاص الىُ ٤الؿليم لخغو ٝال٣غآن،
َّ
َّ
َ
ييبػي لل٣اعت واإلاغجل ؤن ُتي َٗ ّ ِكى َص هٟؿه ولؿاهه ٖلى ج َُّ ٟح٣ض الخغو ٝو٦يٟيت هُ٣ها ،التي ال يهل بلى خ٣ي٣ت الل ٟٔوالىُ ٤بها بال
َّ
الكضيضة والخمغؽّ ،
ّ
والخالوة ال٨شحرة آلياث ال٣غآن ال٨غيم ،م٘ الٗلم ِكب َذ ٢اث٣ها وؤَميتها ،واإلاٗغٞت بمىاػلها ومغاجبها،
بالغيايت
ِك
ِك
َ َ
ً
ممضوصا ومٗغٞت م٣ضاع اإلاضَ ،
ً
ومً َ
ٞيُٗي َّ
مهمىػا وهىٕ
اله ْسمؼ بن ٧ان
مً اإلا ِكّض بن ٧ان
خغ ٝمجها َخ َّ٣ه في الل ٟٔوالىُ، )2(٤
٧ل ٍن
َ َ
َ
َ
الهمؼَ ،
والخ َغ٦ت الؿ٩ىن.
و٦ظل ٪ؤلاْهاع وؤلازٟاء
ومً ؤلاصٚام بن ٧ان ُتم ْسضً ٚما والخاالث التي يتب ٞحها ؤلاصٚام،
وال َق ََّّ ٪
ؤن ؤبىاء َّ
ألامت ؤلاؾالميت مخٗبضون
بخصخيذ ؤلٟاّ ال٣غآن ،بمٗجى ؤجهم ملؼمىن بىُ ٤ؤلٟاْه بالهىعة التي وعصث
ِك
ًٖ الغؾى ٫ال٨غيم بالخل٣ي واإلاكاٞهت ،و٦ظل ٪جتىب السُإ واللخً ،والتر٦حز ٖلى مٗاهيه مً زالٞ ٫همهم لترا٦يبه وب٢امة
ُت َ
خغوٞه هُ٣ا ولٟٓاٖ ،لى ّ
الهٟت اإلا َخل َّ٣اة مً ؤثمت ال٣غاءة بالؿمإ واإلاكاٞهت واإلادا٧اة ،والتي جىا٢لها الٗلماء وال٣غاء ًٖ
ِك
ِك
ُت
قيىزهم باللٛت الٗغبيت الٟهيدت التي هؼ ٫بها ال٣غآن ال٨غيم ،والتي ال جتىػ مسالٟتها وال يتىػ اؾدبضالها ب٨الم آزغ ،وال
الٗضوٖ ٫جها بلى ٚحرَا٨ٞ ،خاب هللا ؾبداهه حٗالى وؾىت هبيه ال٨غيم مً ؤَم مهاصع الٟهاخت والبالٚت والبيانٟٞ ،حهما يتض
الضاعؽ للٗغبيت يالخه٣ٞ ،ض ؤهؼ ٫هللا ؾبداهه حٗالى ٦خابه بلؿان ٖغبي مبحن مخدضيا الٗغب ولٛتهم وٞهاختهم ،وٞيه مً
ألاؾاليب البالٚيت والبياهيت اإلاخىىٖت ما يعجؼ ؤعباب اللٛت والٟهاخت وؤَل الازخهام ًٖ متاعاجه وؤلاجيان بمشله ولى ب٣ليل،
ّ
ْس
ُت
الله ب ْسن ُتْ ٦سى ُتخ ْسم َ
٦ما ٢ا ٫هللا حٗالىْ َٞ (( :سإ ُتج ْسىا ب ُتؿ َ
ىع ٍنة ِّكمً ِّكم ْسش ِكل ِكه َو ْساص ُتٖىا ُتق َه َضاء٦م ِّكمً ُتصو ِكن
ن ِكاص ِكَ ٢حن)) (ٞ ، )3بهخىا ختى ٢ا٢ ٫اثلهم وَى
ِكِك
ِك
4
الىليض بً اإلاٛحرة :وهللا بن له لخالوة ،وبن ٖليه لُالوة ،وبن ؤٖالٍ إلاشمغ ،وبن ؤؾٟله إلاٛض) (.١
َّ
والىاؽ في طلَ ٪ب ْسحن ُتم ْسدؿً مإظىع ،واإلادؿً في ٞهم وحكغب اإلاٗاوي وهُ ٤الخغو٦ ٝما وعص ًٖ الغؾى ٫ال٨غيم وجىا٢له
الٗلماء وال٣غاء له ؤظغ وزىاب ٖلى ظهضٍ وٖلمه وحٗلمهُ ،توم ِكسخيء آ ِكزم وَى الظو يخٗمض السُإ والٗضو ًٖ ٫الؿىت وال٣غاءة
الؿليمت ،ؤو َم ْسٗظوع م٘ بظ ٫الجهض والغٚبت الخامت في الخٗلم وال٣غاءة الؿليمت أللٟاّ ال٣غآن ال٨غيم،؛ َ
ٞمً ٢ضع ٖلى جصخيذ
 .القرآن الكرمي ،سورة اظتزمل ،آية 4
 .الداين ،هناية القول اظتفيد ص 27
 .القرآن الكرمي ،سورة البقرة ،آية 23
 .الفضل يب اضتسٌن الطربسي ،غتمع البيان ،ج  ،5ص .387
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َّ
باللَّ ٟٔ
الصخيذ ،ؤو بالىُ ٤الؿليم والظو ؤ٢غٍ ال٣غاء والٗلماء ٦ما وعص ًٖ الغؾى ٫ال٨غيم وباللٛت الٗغبيت
٦الم هللا  -حٗالى -
ً
الٟهيدت ،وٖض ٫بلى الل ٟٔالٟاؾض العجمي ب٣هض وحٗمض وجغ ٥الهىاب م٘ ؾب ٤ؤلانغاع ٖلى طل٪؛ اؾخٛىاء بىٟؿه ْىا مىه
ً ْس
ّ
ّ ً
1
ْس
واج٩اال ٖلى ما ؤل ٠مً َخ ِكٓه؛ ألهه ٢انض
ؤهه ٖلى نىاب ،واؾ ِكد ْسبضاصا ِكب َغؤيه وخضؾه وفي طل ٪مٗهيت مىه جىتم ًٖ ٚغوع( ) ِ ،ك
ً ا ًٖ الغظىٕ بلى ٖالم َيُ ٣تٟه ٖلى صخيذ لٟٓه مٗخمضا ٖلى اظتهاصٍ وٖلمهَّ ،
ٞةهه ُتم َّ ٣
هغ آزم مسخيء لىٟؿه
ِك ٍن ِك
ِك
ؤلاؾاءة ،واؾخ٨باع ِك
ن َّلى هللا ٖليه وؾلم ّ (( :-
َّ
وٚاف بال م ْسغَيت؛ ٣ٞض ٢ا ٫عؾى ٫هللا َ -
ّ
٨خابه ،ولغؾىله،
ولٛحرٍ  ،وآ ِكز ٌلم بال عيب،
ِك
ِك
الضيً الىهيدت :هللِكِ ،كول ِك
وألثمت اإلاؿلمحن ّ
َّ
وٖامتهم)) ()2
وي٣ى ٫ابً الجؼعو في الختىيضَ َٞ :ل ْسيـ َّ
الختىيض ِكب َخ ْسم ِكًي ٜاللؿان ،واإلا٣هىص َىا ٖضم الخىييذ( )3وال َبخ ْسٗ٣حر الٟم( )4وي٣هض
بظل ٪ال٨الم مً ؤ٢صخى الخل ،٤وال بخٗىيج ال )5(٪ٟوي٣هض به التر٢ي ، ٤وال ب َت ْسرٖيض َّ
الهىث( )6وال بخمُيِ الكض( )7بمٗجى الؼياصة
ِك
َ ْس
ُّح
َّ
ٖلى اإلا٣ضاع ،وال بخُ٣ي٘ اإلاض وي٣هض بظل ٪جدغي ٪الهىث( ، )8وال بخُىحن الٛىاث  ،وجُىحن الٛىاث ،وي٣اٞ ٫يه جُىحن الىىهاث:
ُت َ
ّ
ُت
10
الُبإُّ ،ح
الَّ ٛىت( )9وال ب َد ْس
وجمتها ال٣لىب وألاؾمإ( )11؛ بل ال٣غاءة َّ
ه َغمت َّ
الؿهلت
َى اإلا َبالٛت في
الغاءاث( ) ٢ ،غاءة جىٟغ مجها ِك
ِك
َ ُّح
َّ
اللُيٟت ،التي ال َم ْس
حٗؿ ٠وال َج َُّ ٩حل ،٠وال َج َ
ًٞ ٜحها وال لى ،٥وال ُّح
ه ُّحى٘ وال ج َىُ٘ ،وال جسغط ًٖ ِكَبإ الٗغب و٦الم
الٗظبت ،الخلىة
ََ
َ ْس ْس ُت
الَ ٣غاءاث وألاصاء".
الٟصخاء ِكبىظه ِكمً وظىٍ ِك
بن ال٣غاءة الؿليمت لل٣غآن ال٨غيم جل ٪ال٣غاءة التي جًا٢لها الغواة وال٣غاء ًٖ الغؾى ٫ال٨غيم ،والتي ٞحها يبِ ؾليم،
واؾخسضام يلي ٤بدغو ٝال٣غآن ،و٢ض ههى الغؾى ًٖ ٫الخالوة وال٣غاءة بهىعة الهظعمت ،و٢ض عوو ؤن ٖاجكت ؤم اإلاامىحن
الٗ ُّحاص َ َأل ْسخ َ
٢الذُ ((:تي َد ّض ُتر َخض ًيشا َل ْسى َٖ َّض ُتٍ َ
ه ُتاٍ)) ( ٞ )12ما ٖليه الؿالم يؿغٕ في ٦المه ختى ال يٟهمٞ .األنل ال٣غاءة والترجيل الٟهم
ِك
ِك
وؤلاج٣ان واخؿً ألاصاء ،ومً َظا الٟهم والىعي وؤلاإلاام وؤلاصعا ٥ييبػي ؤن ياصو َظا بلى جم ً٨مً الى ٠٢والابخضاءٞ ،الى٠٢
والابخضاء مخٗل ٤بالٟهم واإلاٗجى والضالالثٞ ،ال ٢غاءة بال بخإن في ٧ل ٧لمت ؾىاء ٧ان الؿامٗىن ّ
وؿازا ؤو ٖلماء ؤو ّ
ٖىاما ،وألانل
ْس َ َ
َ ْس
َ
َ ْس
في الى ٠٢والابخضاء الخىييذ والٟهم والخبيحنٞ ،ك ُّحغ ال ِكَ ٣غ َاء ِكة ِكبطا َما ََظ َع َما :ؤ ْسو :ؤ ْسؾ َغ َٕ والؿغٖت في ال٣غاءة ٚحر مدمىصةٞ ،يس َٟى

 .يقصد باضتدس ىنا التخمٌن والظن مبعىن التوىم ،وىذا من قبيل التعمد واإلصرار على النطق بالفاسد.
 .صحيح مسلم ،كتاب اإلديان  ،شرح علي بن ػتمد بن عبد العزيز اعتندي ،ج  ،ص 74
 .الزبيدي ،تاج العروس مادة مضغ.
 .ابن منظور ،لسان العرب  ،مادة قعر.
 .اصتزري ،النشر يف القراءات ،ج  ،ص .203
 .غازل زتد ،الدراسات الصوتية ،ص.562
 .غازل زتد ،الدراسات الصوتية ،ص.562
 .اصتزري ،النشر يف القراءات ،ج  ،ص 20
 .القرطيب ،تفسًن القرطيب ،ج  9ص.38
 .اصتزري ،النشر يف القراءات ،ج  ،ص .20
 .اصتزري ،النشر يف القراءات ،ج  ،ص 20
 .صحيح البخاري ،ج  ،4ص 90

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

70

مجلت ظُل الذساظاث ألادبُت وال٢ٙشٍت  -الّام الشاوي  -الّذد  13هى٘مبر 2015

َ ْس
الؿ َم ُت
َّ
إ ،ويهبذ اإلاٗجى ٚامًاٞ ،يىَم الؿام٘ بمٗجى مسال ،٠و٢ض عوو ًٖ ٖمغ بً السُاب عضخي هللا ٖىه ٢ىله " ق ُّحغ ال ِكَ ٨خ َاب ِكت
ْس َ
ْس َ ّ َ
ْس ْس ُت َ
َ ْس
َ
ْس َ ْس ُت َ ُت َ َّ ُت ْس َ َ َ ُت َ َ َ ْس َ ْس ُت
وَ ٝو َٖ َض ِكم ِكبَ ٢ام ِكت ألا ْسؾ َى ِكان) َ ،وق ُّحغ ال ِكَ ٣غ َاء ِكة ال َهظ َع َمت َ ،وؤ ْسظ َى ُتص الس ِكِ ؤ ْسب َي ُتى ُته ")1(.
اإلاك( ٤وَى ِكزٟت الي ِكض وِكب ْسعؾال َها م٘ بٗث َر ِكة الخ ُتغ ِك
ومً ظملت آلاعاء التي ؤوعصَا الٗلماء خى ٫وكإة اللٛت ٢ىلهم ( :بىظىص ٖال٢ت يغوعيت بحن الل ٟٔواإلاٗجى قبحهت بالٗال٢ت
ً
ً
اللؼوميت بحن الىاع والضزان )2 ( ).بن اإلاباخض الضالليت ٢ض ؤولذ اَخماما ٦بحرا إلاىيىٕ الٗال٢ت والخالػمٖ ،ال٢ت الل ٟٔباإلاٗجى،
واعجبِ َظا بٟهم اإلابجى واإلاٗجى ،واإلاٟغصاث والجمل والتر٦يب ،وٞهم َبيٗت اإلاٗجى والضالالث الىاظمت ًٖ الترا٦يب.
الىخاث
مً زال ٫الضعاؾت والبدض جبحن ؤن مىيىٕ الى ٠٢والابخضاء بداظت بلى عٖايت واَخمام مً ٢بل اللٛىيحن؛ إلاا في طل ٪مً
نلت بحن اللٛت وْىاَغ الى ٠٢والابخضاء والٟهل والىنل في ال٣غآن ال٨غيم ،و٢ض خاو ٫الباخض الى٢ىٖ ٝلى ْىاَغ الى٠٢
وٖال٢تها بالضالالث واإلاىا ٘٢ؤلاٖغابيت ،و٦ظلْ ٪ىاَغ الكغوٕ والابخضاء وبيان اإلاىا ٘٢ؤلاٖغابيت والخٛحراث التي جهيب ألالٟاّ مً
الىاخيت الىدىيت ،و٢ض جىنل الباخض بلى هخاثج ظضيغ به ؤن يظ٦غَا وهي ٖلى الىدى آلاحي:
 الى ٠٢يٗض وٟ٢ا ول ً٨يخًمن صاللت مٗيىت. ْىاَغ الى ٠٢جغجبِ بالٗلم الهىحي اللٛىو الكغوٕ وْىاَغ الابخضاء ليؿذ بمٗؼ ًٖ ٫اللٛت وصالالتها. الخٛحراث ؤلاٖغابيت لها ٖال٢ت وزي٣ت بال٣غاءاث. جىىٕ ال٣غاءاث ال يازغ ٖلى الخ٨م الكغعي الخٛحراث التي جسً٘ لها ألالٟاّ ال جازغ ٖلى اإلاٗجى. صعاؾت الى ٠٢والابخضاء جسً٘ ألخ٩ام الختىيض وٖلىم اللٛت الٗغبيت.الخىـُاث
بن الضعاؾاث اللٛىيت التي جخٗل ٤بال٣غآن ال٨غيم وْىاَغ الٗلم ال٣غآوي مخىىٖت و٦شحرة وهي بداظت بلى جغ٦حز ومً ٢بل
الباخشحن ،والخٗغ ٝبلى ؤؾغاع اللٛت مً زال ٫ال٣غآن وما ٞيه مً بعجاػ ٖلمي في ْىاَغ الى ٠٢والكغوٕ والابخضاء والٟهل
والىنل ،و٢ض بظ ٫الباخض ظهضٍ في ؾبيل الخٗغ ٝبلى بٌٗ الٓىاَغ والٗال٢ت بحن ْىاَغ الٗلم ال٣غآوي وْىاَغ اللٛت ،وَىا٥
ال٨شحر مً الً٣ايا التي جدخاط بلى البدض الٗلمي اللٛىو ،والغبِ بحن اللٛت وٖلىم ال٣غآن ،ويىصخي بها الباخض م٘ يغوعة التر٦حز
ٖلحها ويغي الباخض ؤن ؤلاعجاػ الٗلمي اللٛىو ال٣غآوي بداظت بلى ظهض ؤ٦ثر وجغ٦حز مً ٢بل الباخشحن واللٛىيحن ،م٘ يغوعة
التر٦حز ٖلى الً٣ايا آلاجيت:
 -الغبِ بحن ْىاَغ اللٛت في الضعؽ اللٛىو الخضيض وْىاَغ في ٖلىم ال٣غآن ال٨غيم.

 .السخاوي ،فتح اظتغيث ،ج  ،3ص 52
 .أزتد ؼتتار عمر ،علم الداللة ،ص 9
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 التر٦حز ٖلى الجاهب الضاللي ال٣غآوي وعبٌِ بالخ٣ى ٫اللٛىيت. الخٗغ ٝبلى الخ٣ى ٫الضالليت ال٣غآهيت التي جاصو بلى جىىٕ في ْىاَغ ؤلاٖغاب. الى٢ىٖ ٝىض ْىاَغ الى ٠٢وٖال٢خه بالىبر والخىٛيم. التر٦حز ٖلى البدض الٗلمي الخ٩املي الظو يًم الٗضيض مً الً٣ايا اللٛىيت طاث الهلت بٓىاَغ الٗلم ال٣غآوي. الخٗم ٤في الغبِ بحن الضعؽ اللؿاوي الخضيض وْىاَغ ال٣غآن إلاا في طل ٪مً ٞاثضة ي٣ضم ال٣غآن للضعؽ اللؿاوي.املفادس واملشاظْ
1997
 -1ببغاَيم ؾليمان عقيض الكمؿان :صعوؽ في ٖلم الهغ ،ٝالىاقغ ،م٨خبت الغقض لليكغ والخىػي٘. ,
 -2ببغاَيم اؾماٖيل ألابياعو .جإعيش ال٣غآن ،صاع اليكغ :صاع ال٨خاب اإلاهغو  -صاع ال٨خاب اللبىاوي .ؾىت الُب٘ :الُبٗت
1991م) .
َ1411ـ -
الشالشت (
ُت
 -3ؤخمض بً الخؿحن بً ٖلي بً مىسخى الس ْسؿ َغ ْسو ِكظغصو السغاؾاوي ،ؤبى ب٨غ البحه٣ي (اإلاخىفىَ458:ـ) قٗب ؤلايمان ،جد٣ي:٤
ٖبض الٗلي ٖبض الخميض خامض ،الىاقغ :م٨خبت الغقض لليكغ والخىػوٕ بالغياى بالخٗاون م٘ الضاع الؿلٟيت ببىمباو بالهىض،
2003م.
َ 1423ـ -
الُبٗت :ألاولى،
 -5ؤخمض ٞاعؽ بً ػ٦غياء ال٣ؼويجي الغاػو ،ؤبى الخؿحن ،معجم م٣اييـ اللٛت ،جد٣يٖ ٤بض الؿالم مدمض َاعون ،الىاقغ:
1979م.
َ1399ـ -
صاع ال٨ٟغ،
 -6ؤخمض بً ٖبض الخليم بً ٖبض الؿالم بً ٖبض هللا بً ؤبي ال٣اؾم السًغ الىمحرو الخغاوي الضمك٣ي الخىبلي ،ؤبى
َ 661ـ)  ،متمىٕ الٟخاوي ،جد٣يٖ :٤بض الغخمً بً
الٗباؽ ،ج٣ي الضيً ابً جيميت ؤلامام ،قيش ؤلاؾالم .ولض في خغان ؾىت (
مدمض بً ٢اؾم ،الىاقغ :متم٘ اإلالٞ ٪هض لُباٖت اإلاصخ ٠الكغي ،٠اإلاضيىت الىبىيت ،اإلامل٨ت الٗغبيت الؿٗىصيتٖ ،ام اليكغ:
1995م.
َ1416ـ/
1963م.
 -7ؤخمض مال ٪خماص الٟىحي الاػَغو ،مٟخاح ألامان في عؾم ال٣غآنَ ،بٗت الضاع الؿىٛاليت (ص٧اع)
1972م
 -8ؤخمض م٩ي ألاههاعو -ؾيبىيه وال٣غاءاث ،صاع اإلاٗاع ٝبمهغ
1368م،
 -9ؤخمض مدمض بً ٖلي الٟيىمي زم الخمىو ،ؤبى الٗباؽ (اإلاخىفى :هدىَ770ـ)  ،اإلاهباح اإلاىحر في ٚغيب الكغح ال٨بحر
1987
الىاقغ :اإلا٨خبت الٗلميت – بحروث.،
 -10ؤخمض بً مدمض ٖبض ال٨غيم ألاقمىوي  -ػ٦غيا ألاههاعو ؤبى يدحى ،مىاع الهضي في بيان الى ٠٢والابخضاء ،ومٗه اإلا٣هض
1973
. – 1393
لخلسيو ما في اإلاغقض في الى ٠٢والابجضاء (ٍ الخلبي)  ،الىاقغ :مهُٟى البابي الخلبي ،2ٍ ،ؾىت اليكغ:
 -11الًٟل بً الخؿً الُبرسخي اإلاكهىع بإبي ٖلي ،متم٘ البيان في جٟؿحر ال٣غآن ،الىاقغ :صاع الٗلىم للخد٣ي ٤والُباٖت
2005
واليكغ والخىػي٘ الُبٗت :ألاولى .
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 -12بضع الضيً مدمض بً ٖبض هللا بً بهاصع الؼع٦صخي (اإلاخىفىَ794:ـ) البرَان في ٖلىم ال٣غآن ،اإلاد :٤٣مدمض ؤبى الًٟل
 1957م ،الىاقغ :صاع بخياء ال٨خب الٗغبيت ٖيسخى البابى الخلبي وقغ٧اثه.
َ 1376ـ -
ببغاَيم ،الُبٗت :ألاولى،
 -13ظىن اليجز :اللٛت واإلاٗجى والؿيا ، ١جغظمت ٖباؽ ناص ١الىَاب ،صاع اليك ــغ :صاع الكاون الش٣اٞيت الٗامت ،م٩ان
.1987
اليكغ :بٛضاص – الٗغا،١
1987
 -14زليٟت باب٨غ الخؿً ،مىاهج ألانىليحن في َغ ١صالالث ألالٟاّ ٖلى ألاخ٩ام ،1ٍ ،م٨خبت وَبت للُباٖت واليكغ. ،
 -15عضخي الضيً مدمض بً الخؿً ؤلاؾتراباطو الىدىو اإلاخىفى ؾىتَ686ـ ،قغح ،قغح الكاٞيت البً الخاظب للغضخي م٘
قغح قىاَضٍ لٗبض ال٣اصع البٛضاصو ناخب زؼاهت ألاصب ،جد٣ي :٤مدمض هىع الخؿً ،ومدمض الؼٞؼا ٝومدمض مدحي الضيً
1975م.
ٖبض الخميض ،وكغ  :صاع ال٨خب الٗلميت – بحروث،
 -16ؾليمان بً ٖبض ال٣ىو بً ال٨غيم الُىفي الهغنغو ،ؤبى الغبي٘ ،هتم الضيً (المجىفى َ716:ـ) قغح مسخهغ الغويت،
 1987م.
َ 1407ـ /
اإلادٖ :٤٣بض هللا بً ٖبض اإلادؿً التر٧ي ،الىاقغ :ماؾؿت الغؾالت ،الُبٗت :ألاولى،
 -17قمـ الضيً ؤبي السحر مدمض بً الجؼعو (ث 833ﻫ)  ،الخمهيض في ٖلم الختىيض ،جد٣ي : ٤صٚ .اهم ٢ضوعو الخمض،
2001م) .
1421ﻫ /
الىاقغ  :ماؾؿت الغؾالت (٫بىان )  ،الُبٗت  :ألاولى (
ٖ -18بض الغخمً بً ؤبي ب٨غ ،ظال ٫الضيً الؿيىَي (اإلاخىفىَ911:ـ) ؤلاج٣ان في ٖلىم ال٣غآن ،اإلاد :٤٣مدمض ؤبى الًٟل
 1974م.
َ1394ـ/
ببغاَيم ،الىاقغ :الهيئت اإلاهغيت الٗامت لل٨خاب ،الُبٗت:
ٖ -19بض الغخمً بً مدمض بً ٖبيض هللا ألاههاعو ،ؤبى البر٧اث٦ ،ما ٫الضيً ألاهباعو البيان في ٚغيب بٖغاب ال٣غآن ،جد٣ي٤
1980م.
َ1400ـ/
 :صَ.ه ٖبض الخميض َه ومهُٟى الؿ٣ا ،الهيئت اإلاهغيت الٗامت لل٨خاب،
ٖ -20بض الغخمً بً مدمض بً ٖبيض هللا ألاههاعو ،ؤبى البر٧اث٦ ،ما ٫الضيً ألاهباعو (اإلاخىفىَ577:ـ ،ؤلاهها ٝفي مؿاثل
2003م.
َ1424ـ-
السال ٝبحن الىدىيحن :البهغيحن وال٩ىٞيحن) الىاقغ :اإلا٨خبت الٗهغيت ،الُبٗت :ألاولى
1987م.
ٖ -21بض الهبىع قاَحن ،ؤزغ ال٣غاءاث في ألانىاث والىدى الٗغبي ،م٨خبت الساهجي -ال٣اَغة ،1ٍ ،
 1960م.
َ 1380ـ -
ٖ -22بض الٟخاح اؾماٖيل قلبي ،عؾم اإلاصخ ٠والاخذظاط به في ال٣غاءاث ،م٨خبت جهًت مهغ ،ؾىت
ٖ -23بض اإلال ٪بً ٖبض هللا بً يىؾ ٠بً مدمض الجىيجي ،ثَ478ــ ،البرَان في ؤنى ٫ال٣ٟه ،جد٣ي :٤نالح بً مدمض بً
.ٌ1418
ٖىيًت ،الىاقغ :صاع ال٨خب الٗلميت بحروث _،لبىان،1ٍ ،
ٖ -24شمان بً ظجي ؤبى الٟخذ ،الخ ناثو ،جد٣ي : ٤مدمض ٖلي الىتاع ،صاع ال٨خب اإلاهغيت – ال٣اَغة ،اإلا٨خبت الٗلميت.
ٖ -25شمان بً ؾٗيض بً ٖشمان بً ٖمغ ؤبى ٖمغو الضاوي (اإلاخىفىَ444:ـ) اإلا٨خٟى في الى ٠٢والابخضاء ،اإلاد :٤٣مدحي الضيً
 2001م.
َ 1422ـ -
ٖبض الغخمً عمًان ،الىاقغ :صاع ٖماع ،الُبٗت :ألاولى
ٖ -26شمان بً ؾٗيض الضاوي ؤبى ٖمغو ألاهضلسخي ،الخدضيض في ؤلاج٣ان والختىيض ،اإلادٚ :٤٣اهم ٢ضعوو الخمض ،الىاقغ :صاع
2000
. - 1421
ٖماع – ألاعصن ،ؾىت اليكغ:
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ٖ -27شمان بً ؾٗيض بً ٖشمان ألامىو مىالَمُ ،ت
ال٣غَبي ،اإلاٗغو ٝفي ػماهه بابً َّ
الهحرفي ،وفي ػماهىا بإبي ٕمغو الضاوي ،جهايت
ال٣ى ٫اإلاٟيض
1992
ٖ -28هام هىع الضيًٖ ،لم وْاث ٠ألانىاث اللٛىيت الٟىهىلىظيا ،صاع ال٨ٟغ اللبىاوي . ،1ٍ،
ُٖ -29يت ٢ابل ههغٚ ،ايت اإلاغيض في ٖلم الختىيض ،الىاقغ :ال٣اَغة ،الُبٗت 7.ٍ :
ٖ -30لي بً مدمض بً ٖلي الجغظاوي الخؿيجي اإلاد ٤٣الخىٟي ،الؿيض الكغي ٠ؤبى الخؿًُ ،توِكل َض في 24مً قٗبان ؾىت740
ٌ  ،الخٗغيٟاث ،اإلاد :٤٣يبُه وصدخه ظماٖت مً الٗلماء بةقغا ٝالىاقغ ،الىاقغ :صاع ال٨خب الٗلميت بحروث –
1983م.
َ1403ـ -
لبىان،الُبٗت :ألاولى
ٖ -31مغو بً ٖشمان بً ٢ىبر الخاعسي بالىالء ،ؤبى بكغ ،اإلال٣ب ؾيبىيه (اإلاخىفىَ180:ـ)  ،ال٨خاب (٦خاب ؾيبىيه) اإلادٖ :٤٣بض
الؿالم مدمض َاعون ،الىاقغ :الساهجي3.ٍ ،
َ
ٚ -32اهم بً ٢ضوعو بً خمض بً نالر ،آ ٫مىسخى َ ٞغط الىانغو الخ٨غيتي  ،الضعاؾاث الهىجيت ،الىاقغ  :صاع ٖماع (ألاعصن) ،
2005م) .
1426ﻫ /
الُبٗت  :الشاهيت (
٦ -33ما ٫مدمض بقغٖ ،لم اللٛت الٗام ألانىاث الٗغبيت .صاع ٚغيب للُباٖت واليكغ والخىػي٘1.ٍ ،
 ،1985م21.
 -34مدمض ٖابض الجابغو :الل ٟٔواإلاٗجى في البيان الٗغبيٞ ،هى ،٫اإلاتلض الؿاصؽ ،الٗضص ألاو،٫
 ،ٌ 1250بعقاص الٟدى ٫بلى جد٣ي ٤الخ ٤مً ٖلم ألانى ،٫جد٣ي:٤
 -35مدمض بً ٖلي بً مدمض بً ٖبض هللا الكى٧اوي ،ث:
.ٌ1419
ؤخمض ٖؼو ٖىايت  :صمك ،٤وكغ :صاع ال٨خب الٗغبي، 1ٍ ،
 -36مدمض بً م٨غم بً ٖلى ،ؤبى الًٟل ،ظما ٫الضيً ابً مىٓىع ألاههاعو الغويٟعى ؤلاٞغي٣ى (اإلاخىفىَ711:ـ) لؿان
َ 1414ـ
الٗغب ،الىاقغ :صاع ناصع – بحروث،3ٍ ،
الغػا ١الخؿيجي ،ؤبى الٟيٌّ ،
مدمض بن ٖبض ّ
اإلال٣ب بمغجطخىَّ ،
مدمض بً ّ
ّ -37
َ1205ـ)  ،جاط الٗغوؽ،
الؼبيضو (اإلاخىفى:
متمىٖت مً اإلاد٣٣حن ،الىاقغ :صاع الهضايت.
 -38متض الضيً ؤبى َاَغ مدمض بً يٗ٣ىب الٟحروػ آباصو (اإلاخىفىَ817:ـ) ال٣امىؽ اإلاديِ  ،م٨خب جد٣ي ٤الترار في
ُت
الٗغ٢ؿىسخي ،الىاقغ :ماؾؿت الغؾالت للُباٖت واليكغ والخىػي٘ ،بحروث – لبىان،
ماؾؿت الغؾالت ،بفعا : ٝمدمض وٗيم
 2005م
َ 1426ـ -
الُبٗت :الشامىت،
 -39مدمض بً مدمض الضمك٣ي ابً الجؼعو ؤبى مدمض ،اليكغ في ال٣غاءاث الٗكغ البً الجؼعو ،اإلادٖ :٤٣لي مدمض
2009م
الًبإ ،الىاقغ :اإلاُبٗت الختاعيت ال٨بري.
 -40مدمض بً ؾٗيض بً بالخاط بً ّ
ّ
الكغيٟي ، .زُىٍ اإلاهاخ٦ ،٠خب بٗىن هللا وجىٞي٣ه زالزت مً
ٖضون بً الخاط ٖمغ
ً ً
اإلاهاخ ٠الكغيٟت وٖضصا ٦بحرا مً ألاظؼاء ال٣غآهيت بٗضة عواياث مسخلٟت وهي مُبىٖت.
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 -41مدمض بً ؤخمض بً ؤبي ب٨غ بً ٞغح ألاههاعو السؼعجي قمـ الضيً ال٣غَبي (اإلاخىفىَ671:ـ) الجام٘ ألخ٩ام ال٣غآن،
َ1384ـ -
جٟؿحر ال٣غَبي ،جد٣ي :٤ؤخمض البرصووي وببغاَيم ؤَٟيل ،الىاقغ :صاع ال٨خب اإلاهغيت – ال٣اَغة ،الُبٗت :الشاهيت،
1964
.
 -42مدمض بً ظغيغ بً يؼيض بً ٦شحر بً ٚالب آلاملي ،ؤبى ظٟٗغ الُبرو (اإلاخىفىَ310:ـ)  ،جد٣ي :٤الض٦خىع ٖبض هللا بً ٖبض
 2001م.
َ 1422ـ -
اإلادؿً التر٧ي ،الىاقغ :صاع هجغ للُباٖت واليكغ والخىػي٘ وؤلاٖالن ،الُبٗت :ألاولى،
 -43مدمض ٖبض الغخمً بً ٖبض الغخيم اإلاباعٟ٦ىعو  ،جدٟت ألاخىطو في قغح ظام٘ الترمظو ،الىـاقـغ :صاثغ البكاثغ
.ٌ1430
ؤلاؾالميت – بحروث ،الُبٗت :ألاولى ،ؾـىت الُبــ٘:
 -44مدمض بً يؼيض اإلابرص ،ؤبى الٗباؽ  ،اإلا٣خًب ،اإلاد :٤٣مدمض ٖبض السالًٖ ٤يمت ،1ٍ،الىاقغ :وػاعة ألاو٢ا ٝاإلاتلـ
1994
. – 1415
ألاٖلى للكاون ؤلاؾالميت -لجىت بخياء الترار ؤلاؾالمي – ال٣اَغة ،ؾىت اليكغ:
َ1250ـ) الخٟؿحرٞ -خذ ال٣ضيغ ،الىاقغ :صاع ابً ٦شحر ،صاع ال٩لم
 -45مدمض بً ٖلي بً مدمص بً ٖبض هللا الكى٧اوي اليمجي (ث:
َ 1414ـ.
الُيب  -صمك ،٤بحروث- ،1ٍ ،
 -46مؿلم بً الدجاط ؤبى الخؿً ال٣كحرو الىيؿابىعو ،اإلاؿىض الصخيذ  ،اإلاد :٤٣مدمض ٞااص ٖبض الباقي ،قغح ٖلي بً
مدمض بً ٖبض الٗؼيؼ الهىضو ،الىاقغ :صاع بخياء الترار الٗغبي – بحروث.
 -47مدمض بً مدمض بً مدمض ٖلي بً الجؼعو الضمك٣ي الكاٞعي قمـ الضيً ؤبى السحر ٚايت الجهايت في َب٣اث ال٣غاء،
.1427
اإلاد :٤٣ط بغظؿتراؾغ ،الىاقغ :صاع ال٨خب الٗلميت،1ٍ،
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املؽشوُ ال٢ٙشي ال مىي وخىاب الخجاوص ٛساءة في ؤِماّ ٥د
محمذ ِابذ الجابشي
الباحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض :بلّ ـ ـ ـ ــباط ِبذ الىَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،ظامّت :محمذ خُم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش بعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٢شة ـ الجضاثش

ملخق:
يٗخبر اإلا٦٠غ مدمض ٖابض الجابغو مً زلت اإلا٨ٟغيً الظيً ٖملىا ٖلى بٖاصة ج٨ٟي ٪البييت اإلاٟاَيميت وألاَغ اإلاٗغٞيت
الخ٩ىيييت للٗ٣ل الٗغبي وآلياجه ،وي٣ضمىن مً زال ٫ؤ٩ٞاعَم مؿاَماث جىٓحريت ق٩لذ هُ٣ت جدى ٫في اإلاىهجيت الٗلميت
الؿاثضة في ٢غاءة الترار اإلاٗغفي ابؿديمىلىظيا ،وبؾذزضام ألاصواث الى٣ضيت في بٖاصة الخٟغ ٖىه ٢هض بٖاصة بىاثه وحك٨يله .ل٣ض
٧اهذ هٓغة الجابغو بلى الترار هٓغة جتضيضيت جتغيضيت ج٣ىم ٖلى ه٣ض وؾاثل بهخاط ال٨ٟغ وبؾخسضامها بُغي٣ت ٖ٣الهيت
ً
جدليليا ،وبألياث جٟؿغ م٩ىهاتها البييىيت وجضازلها الخ٩ىيجي ومً ّ
زم بٖاصة جإؾيـ الترار وبىاء السُاب الختضيضو
وجىْيٟيت
الظو يدىاؾب م٘ لٛت الٗهغ ومخُلباث الخايغ ،و٦ظا بىاء الىٓغة الختاوػيت التي جم ً٨مً جد٣ي ٤اإلاكغوٕ الجهًىو الٗغبي
ً
واٗ٢يا.
ال٣لماث املٙخاحُت:
اإلاكغوٕ الجهًىو ،الترار ،البييت اإلاٗغٞيت ،الٗ٣ل الٗغبي ،الى٣ض ؤلابؿخمىلىجي ،الغئيت الختاوػيت.

مٝذمت:
ً
ّ
ق٩ل اإلاكغوٕ الجهًىو الٗغبي ؤخض اإلاداوع الهامت في ٦خاباث اإلا٨ٟغيً الٗغب واإلاؿدكغ٢حن ،الظيً زايىا بضءا في جدليل
الترار الخاعيذي للى٢ىٖ ٝلى آلياث البىاء اإلاٗغفي الظو ُتيم ً٨مً جدضيض اإلاىهجيت البىاثيت والى٣ضيت وؤلابؿخمىلىظيت في ثخ٣ي٤
الاهُال٢ت الجهًىيت والخًاعيت .ول٣ض ؾاَمذ ٦خاباث الجابغو وبؾهاماجه ال٨ٟغيت بك٩ل ٦بحر في جدضيض طل.٪
ً
بن الخدضيض والختضيض ي ِكخمان جالػميا بةٖاصة ه٣ض ال٣ضيم وٖلى ؤؾاؽ طل ٪يخدضص جمى ٘٢الٗ٣ل الٗغبي وجتلياجه ٖلى ؾاخت
ال٨ٟغ الٗالمي ومضي بم٩اهيخه في جد٣ي ٤ؤلا١الٕ الخًاعو ٖلى اإلاؿخىيحن اإلادلي وال٩ىويٞ ،اإلاكغوٕ الجهًىو بهظا اإلاٗجى يٟترى
ُت
بٖاصة ٢غاءة ببؿخمىلىظيت حؿتهض ٝالخى٣يب الٗلمي واإلاجهجي في الٗلىم الؿاب٣ت وؤَغَا البىاثيت والخهىعيت زم بٖاصة حك٨يلها
بما ُتيك٩ل خل٣ت ونل بحن اإلااضخي والخايغٞ ،ال٣غاءة الجضيضة لؤلصواث واإلاىاهج جم ً٨مً جدضيض خضوص الٟهل بحن ال٣غاءة
الخاعيسيت الترازيت واعجباَها بالىا ٘٢ال٨ٟغو والاظخماعي الؿاثضة ٞيه ومضي جإزحر جىاولها بهىعة جدضيصيت ٖلى ٢غاءة الىا ٘٢الخالي
والخايغ .مً َىا جبرػ عئيت الجابغو في يغوعة جُىي٘ وؤ٢لمت اإلاىاهج الؿاب٣ت م٘ م٣خًياث اإلاىيىٕ ومخُلباجه الؼم٩اهيت،
٣ٞام بةٖاصة ج٨ٟي ٪السُاب اإلاٗانغ في ال٨ٟغ الٗغبي وه٣ض بىيخه اإلاٗغٞيت صون الىٓغ بلى مدخىاٍ ومًمىهه ،خيض ٢غع ؤهه
ً
ّ
ُت
ؾيجهاع جل٣اثيا باجهياع وجُ ٪٨ٟتبىيخه اإلاٗغفي .زم ع٦ؼ بٗض جهييٟه للسُاباث ٖلى السُاب الجهًىو
وؤٞغصٍ بىىٕ مً الى٣ض
ّ
ا٫جدليلي الظو م ً٨مً جدضيض ه٣اٍ الخىا ٌ٢واإلاٛايغة في طًَ اإلا٨ٟغ الٗغبي.
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بن ؤلاق٩اليت التي قٛلذ طًَ الجابغو َيلت ما ي٣غب هه٢ ٠غن مً الؼمً ،هي َل بةم٩اهىا بىاء جهًت بضون ٖ٣ل هاٌَ؟
وإلااطا لم جخُىع ؤصواث اإلاٗغٞت في الش٣اٞت الٗغبيت ؤلاؾالميت زال ٫جهًتها في ال٣غون الىؾُى لخمخض ختى يىمىا الخايغ؟ ول٣ض
خاو ٫الجابغو م٣اعبت ؤلاق٩اليت مً زال ٫جدليل الترار الخاعيذي وبىيخه اإلاىهجيت وؤصواجه الٗ٣الهيت الخدليليت ،وَى ي٣ىم بظل٪
اهُال٢ا مً مٗغٞخه بمى ٘٢السُاب الٗ٣الوي وصوعٍ الخدليلي في الؿيا ١اإلاٗغفي و الخ٨ٟحر الٗلميٞ ،اإلاكغوٕ الجهًىو يٟغى
ً
ُت
ُت
ُت
وبكضة يغوعة بٖاصة جغجيب الٗال٢اث بحن ؤظؼاء اإلااضخي بُغي٣ت جم ً٨الظاث مً اخخىاء جغاثها وحك٩ل مجها مغج٨ؼا إلٖاصة بىاء
ُت
الجهًت ال٨ٟغيت ،وجمى ِكُ ٢تٗه الؾدكغا ٝاإلاؿخ٣بل و ٤ٞمماعؾاث نغيدت بسُاب ٖ٣الوي اؾدىاصا بلى مٟاَيم ٖلميت.
وفي ٚمغة البدض والر ٞغ الخاعيذي ؤلابؿخمىلىجي ٧ان الجابغو ُتيٗيض الالخٟاث خىله ُتليمى ٘٢زُابه في واٗ٢ه اإلاٗانغ
ّ
وخايغٍ ال٨ٟغو٣ٞ ،ض ٧ان يضع ٥ؤهه وعٚم اوكٛاله باإلااضخي وجغازه بال ؤهه البض ؤال ييؿا ١وعاء ؤ٩ٞاع مً اإلااضخي السخي ،٤وؤن
ّ
يداو ٫ؤال يديض ًٖ الهض ٝألاؾاؽ الظو ويٗه وَى يغوعة ه٣ض ال٨ٟغ والترار الخاعيذي الؿاب ٤بما يم ً٨مً بٖاصة الخإؾيـ
لبييت مٗغٞيت ؤنيلت و ٤ٞزُاب جتاوػو يم٨ىىا مً بىاء هٓغة جإؾيؿيت إل٢الٕ جهًىو وخًاعو.
 .1مى جُت ببعخمىلىظُت في الىٝذ التراسي.
٧اهذ بضاياث الجابغو م٘ ال٨خابت والى٣ض في مغاخله ألاولى ال ُت
جسغط ًٖ ١يايا الؿياؾت وؤلايضيىلىظيا بلى ٚايت مىخه٠
ً
الؿبٗيىاث ج٣غيبا ،ؤيً خضزذ ه٣لت هىٖيت في مؿحرجه ال٨ٟغيت و الخإليٟيتٞ ,الخٟذ بلى ً٢ايا ال٨ٟغ والش٣اٞت واههغ ٝبلحها
ً
بُغي٣ت قبه ٧ليت .ول٨جها وعٚم طل ٪ليؿذ اههغاٞا جاما وُ٢يٗت بحن اإلاغخلخحن ٞهى ُتيهغ ٖلى ؤن الخ٨ٟحر ؤلايضيىلىجي وً٢اياٍ
مالػم ألو باخض ٖلمي .وَى الٟ٨يل بختليت اإلاًمىن الخ٣ي٣ي للىو التراسي وبلى َظا اإلاٗجى يكحر في ٦خابه الخضازت والترار ٢اثال:
"الخىْي ٠ؤلايضيىلىجي إلاٟهىم الترار ،الٟهم التراسي للترار ،الٟهم الساعجي (الاؾدكغاقي) للترار ..جل ٪ؤبغػ الٗىانغ الظاجىيت التي
جضزل في حك٨يل خًىع الترار ٦مٟهىم بيضيىلىجي ،في الؿاخت ال٨ٟغيت الٗغبيت الغاَىت وه٣هض بالٗىانغ الظاجىيت َىا ،ما
جًيٟه الظاث بلى اإلاىيىٕ خيىما جخسظٍ مىيىٕ مٗغٞت ،خيىما جغيض ؤن حُٗيه مٗجى يدىله بلى ٧اثً مٗغفي".1
بن مهُلر الترار في الش٣اٞت الٗغبيت الر صيشت واإلاٗانغة يدؿم بالٗمىميت والٛمىى ،ونٗىبت ؤلاخاَت ب٩ل مٟاَيمه،
وجُىي٣ه بك٩ل ص٢ي ،٤بالىٓغ بلى حٗضص مضلىالجه ومٗاهيه ،وازخال ٝطل ٪بحن اإلا٨ٟغيً ،ويٗىص ؾبب طل ٪بلى ازخال ٝوجبايً
ُت
ألاَغ واإلاغظٗياث ال٨ٟغيت لضحهم ،وحٗضص مكاعبهم الش٣اٞيتّ ،
وجىىٕ اإلا٣اعباث اإلاغظٗيت ،وجىا ٌ٢الخىٓحراث ؤلايضيىلىظيتَ .ظا ما
ص ٘ٞالجابغو بلى ؤن يكحر ؤن م٣هىصٍ بالترار في زُابه وفي ال٨ٟغ الٗغبي الجهًىو الخضيض واإلاٗانغ بهىعة ٖامت ،يخمشل في
الجاهب ال٨ٟغو للخًاعة الٗغبيت ؤلاؾالميت بما جدىيه مً ٖ٣يضة وقغيٗت ولٛت وؤصب و ًٞوٞلؿٟت وجهى..ٝالخ ،صون ج٣ييض
ػمجي لٟترة مً الٟتراث الٖخباعاث بيضيىلىظيت يتب جٟاصو السىى ٞحها٧ ،ىن طل ٪مغَىن بالخىا ٌ٢بحن ٖىانغٍ الظاجيت و
وم٩ىهاجه اإلاىيىٖيت في الىعي الٗغبي اإلاٗانغ .
الجابو في ٢غاءجه
ع
وم٘ نضوع ٦خابه "هدً والترار" والظو ٧ان ؾبب طيىٕ نيخه ،اجطخذ الغئيت واإلاىهج الظو جبىاٍ
ّ
الخدليليت٩ٞ ,ان بضايت جضقحن للضعاؾاث التي حك٩لذ وجغا٦مذ للخدغع مً الُغي٣ت ؤلاؾدكغا٢يت في صعاؾت الٟلؿٟت الٗغبيت
ؤلاؾالميت والتي ّ
٦غؾذ الخهىع خى ٫هىٕ مً ألا٩ٞاع اإلاؿب٣ت التي َبٗذ جهىعاث بٌٗ ٖلماء جل ٪الخ٣بت ٖلى ٚغاع الٟاعابي,
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ً
ً
٩ٞان ج٨ٟحرٍ مىهبا ؤ٦ثر ٖلى اإلاًمىن ؤلايضيىلىجي لسُاباث اإلا٨ٟغيً الظيً مشلىا جل ٪الخ٣بت بٗيضا ًٖ ال٣غاءاث
ؤلاؾدكغا٢يت الجاَؼة .
ً
و٢ض ٢غع الجابغو ؤن البدض في ؤلاوؿاهياث وٖلىمها ٚحر مم ً٨بخاجا في ٚياب البٗض ؤلايضيىلىجي ؾىاء بالخهغيذ ؤو الخًمحن,
ٞال يم ً٨الىٓغ بلى الترار والبدض ٞيه بىٓغة مدايضة ٚحر مباليتٞ ,الخ٨ٟحر ؤلايضيىلىجي مالػم وخايغ في طًَ الباخض صوما،
ٚحر ؤن اؾدشماع َظا الخًىع بُغي٣ت واٖيت والخهغ ٝفي يىثه بىعي ،ؤًٞل مً بٟٚاله زم اصٖاء اإلاىيىٖيت والبراءة مً
ؤلايضيىلىظيا بٗض طل.٪
وَغح الجابغو بق٩اليت اإلاىيىٖيت والاؽجمغاعيت ٦خإزحر مباقغ إلاىهجيت ٢غاءة الترار ٖلى اإلاؿخىي الظاحي واإلاىيىعي .و٢ض
جىاو ٫بصخيء مً الخٟهيل اإلاٟهىمحن ٞدضص مؿخىيحن إلاك٩لت اإلاىيىٖيت ؤولهما مؿخىي الٗال٢ت الظاَبت مً الظاث بلى اإلاىيىٕ
وهي هخاط للٗىانغ الظاجىيت ،وزاهحهما مؿخىي الٗال٢ت الظاَبت مً اإلاىيىٕ بلى الظاث ،والتي جخد٨م ٞحها الٗىانغ اإلاىيىٖيت
وَىا يؿخضعي ألامغ ٞهل الظاث ًٖ اإلاىيىٕ هٓغا لخضازل الٗال٢اث الىاسجت ل٩ل مجهما ،وخضص الجابغو زالر زُىاث ؤؾاؾيت
لخد٣ي ٤الخض ألاصوى مً اإلاىيىٖيت في صعاؾت الترار.
السُىة ألاولى هي الىٓغ بلى اإلاٗالجت البييىيت ؤو ال٣غاءة الترازيت الٓاَغيت صون السىى في الٟهم الؿاب ٤والخٟؿحراث
الؿالٟت وجدييضَا والخٗامل م٘ الىو ٩٦ل جخد٨م ٞيه زىابذ ويٛخجي باإلاخٛحراث .والسُىة الشاهيت هي الخدليل الخاعيذي والظو
يخٗل ٤في ظىَغٍ بغبِ جغار اإلا٨ٟغ بمتاله الخاعيذي ب٩ل ؤبٗاصٍ الش٣اٞيت والؿياسخية والاظخماٖيت ،وَظا يغوعو لٟهم جاعيسيت
ال٨ٟغ اإلاضعوؽ وظيىالىظيخه ،وازخباع الىمىطط البييىو الظو جم في السُىة ألاولى .ؤما السُىة الشالشت وألازحرة ٞهي جخمشل في
الُغح ؤلايضيىلىجي والظو ي٣هض به ال٨ك ًٖ ٠الىْيٟت ؤلايضيىلىظيت الاظخماٖيت والؿياؾيت التي ؤصاَا ال٨ٟغ اإلاٗجي ؤو ٧ان
ً
يُمذ ألصائها صازل الخ٣ل اإلاٗغفي الظو ييخمي بليه ،بديض يتٗله مٗانغا لىٟؿه في يىء جاعيسيخه ومًمىهه ؤلايضيىلىجي .في
خحن خضص بق٩اليت الاؾخمغاعيت ب٩ىن الترار يخٗل ٤بىا وؤهه ظؼء مىا ؤزغظىاٍ مً الظاجيت ليـ للخسلي ٖىه بل لىٗيضٍ بليىا
بهىعة ظضيضة وبٖال٢اث ظضيضة جم ً٨مً بصعا٦ه بُغي٣ت مٗانغة ٖلى مؿخىي الٟهم والخىْي ٠ال٨ٟغو بغوح ه٣ضيت ومً
مىٓىع ٖ٣الوي.1
ل٣ض ؤٞصر الجابغو ًٖ مىهجه في ٢غاءجه وجدليله للترار خحن َغح ؾااله ًٖ الخدغع مً ؾلُت الترار ٖليىا؟ و٦ي٠
هماعؽ هدً ؾلُخىا ٖليه؟ ٞإظاب في ٦خابه (الخضازت والترار) " جل ٪هي مهمت اإلاىهج الظو ه٣ترخه َىا ؤهه مىهج جدليلي ...يىُل٤
مً الىٓغ بلى اإلاىيىٕ ال بىنٟه متغص مغ٦باث بل بىنٟها بجىٞ ..خدليل اإلاغ٦ب يٗجي ٖؼٖ ٫ىانغٍ في خحن جدليل البييت مٗىاٍ
٦ك ٠الُٛاء ًٖ الٗال٢اث ال٣اثمت بحن ٖىانغَا بىنٟها مىٓىمت مً الٗال٢اث الضابخت في بَاع بٌٗ الخدىالثَ...ظا الىىٕ
مً الخدليل َى ما ؾماٍ الجابغو بالخ٨ٟي ٪ؤو ج٨ٟي ٪الٗال٢اث الشابخت في بييت ما بهض ٝجدىيلها بلى ال بييت بل بلى متغص
جدىالث ،وَظا يىضعط جدخه جدىيل الشابذ بلى مخٛحر ،اإلاُل ٤بلى وؿبي ،الالجاعيذي بلى جاعيذي ,والالػمجي بلى ػمًووبالخالي ال٨ك٠
َ
ًٖ اإلاٗ٣ىليت الشاويت وعاء ٦شحر مً ألامىع التي ج٣ضم هٟؿها ِ ٦كؿغ مُل٦،٤ميضان لالمٗ٣ى ٫مؿخ ًٖ ًٛاإلاٗ٣ىليت بٟٗل الخ٣اصم
الظو يتٗل الترار مُ٣ىٕ الهلت ًٖ ػماهيخه وؤؾباب هؼوله".2

نفس اظترجع ،ص – 32بتصرف-
 2نفس اظترجع،ص .47
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وجىتلي وبىيىح جل ٪اإلا٣اعبت ؤلابؿديمىلىظيت في ه٣ض الترار ،في بدىر حؿلخذ بإصواث اإلاماعؾت ؤلابؿديمىلىظيت
ً
ً
اإلاٗانغة ،واؾدشمغث مىاهج الٗلىم ؤلاوؿاهيت ل٣غاءة السُاب ال٨ٟغو التراسي ،وج٨ٟي٨ه جدليال وه٣ضا ،واهبذ وٖ ٤ٞضة م٣اعباث
مٟاَيميت ؤؾاؾيت ،جخمدىع في ؤولىياتها ٖلى يغوعة الُ٣يٗت ؤلابؿخمىلىظيت م٘ الٟهم التراسي للترار ،وٞهل الىو ًٖ ال٣اعت
لخد٣ي ٤اإلاىيىٖيت ،وونل ال٣اعت بالىو مً ؤظل اإلاىانلت في اجتاٍ الاؾخمغاعيت ،والاؾدىاص بلى جهىع مجهجي ي٣ىم ٖلى وخضة
ال٨ٟغ ووخضة ؤلاق٩اليت ،زم الابخضاء باإلاًمىن الخاعيذي لل٨ٟغ مً زال ٫عنض اإلاتا ٫اإلاٗغفي واإلاًمىن ؤلايضيىلىجي ،لل٨ٟغ
والٟلؿٟت ؤلاؾالميت ٖلى وظه الخسهيو.
 .2الّٝالهُت ال م ـ ــىٍت ِىذ الجابشي.
٢بل السىى في البدض ًٖ اإلا٣اعباث ال٨ٟغيت والٟلؿٟيت بحن ال٨ٟغ الجهًىو ومكغوٖه لضي الجابغو والظو ق٩لذ
ّ
ً
الٗ٣الهيت ؤبغػ ؤصواجه وؤؾلخخه الى٣ضيت البض مً ؤلاقاعة ؤوال بلى الجظوع اإلاٗغٞيت للٗ٣الهيت ونقإتها الخاعيسيت ومالبؿاث حك٩لها
واؾخ٣غاء طل ٪وجدبٗه ،لىخم ً٨مً ٞهم لجىء الجابغو بلى جبجي َظا اإلاىهج ٚحر الخ٣ليضو في الابؿخمىلىظيا اإلاٗانغة.
حٗخبر الٗ٣الهيت مً اإلاظاَب الٟلؿٟيت التي جىُل ٤مً ؤن ال٩ىن بك٣يه اإلايخاٞحزي٣ي واإلااصو ،مً اإلاؿخديل بم٩ان بصعا٦ه في
ٚياب الٗ٣ل٧ ،ىهه يمشل ألاصاة الغثيؿيت ال٦دؿاب اإلاٗغٞت بإق٩الها ،وهي مظَب بكغو ٢ضيم يبرػ ؤ٦ثر ٖىض الٟالؾٟت
ً
اليىهاهيحنْ .لذ َظٍ الٟلؿٟت طاث جإزحر بال ٜعصخا مً الؼمً في الش٣اٞت ألاوعوبيت ،و٢ض جمسًذ الٗ٣الهيت في الٗهىع اإلاخإزغة
ًٖ الهغاٖاث ال٨ٟغيت والٗ٣ضيت التي َبٗذ اإلاكهض ال٨ٟغو وجُىع ال٨ٟغ ألاوعبي مىظ ٖهغ الجهًت .وهي جمشل ؤَم اإلاغج٨ؼاث
الٟلؿٟيت التي ٢امذ ٖلحها الخًاعة ألاوعوبيت ،بدك٨يلها للمغظٗيت ال٨ٟغيت ألاولى للشىعاث الهىاٖيت والجهًىيت ٞيما بٗض.
بن الٗ٣الهيت مً زال ٫جل ٪اإلاىُل٣اث ال٨ٟغيتٞ ،لؿٟت ٚغبيت ،ناخب ٢يامها ؾ٣ىٍ الىٓام ؤلاُ٢اعي الؿاثض في ؤوعوبا في
ٖهىع ما ٢بل الجهًت وجُىع ألا٩ٞاع البرظىاػيت في ال٨ٟغ ألاوعوبي ,زم اهخ٣لذ بلى الٗالم بٟٗل ْغو ٝجاعيسيت مٗيىت قهض
اإلايضان الٟلؿٟي والؿياسخي زاللها جدىالث وج٣لباث ٦بحرة٨ٖ ،ـ اإلايضان الٗلمي الظو ْل يىانل مكىاعٍ بال جى.٠٢
ومً زالَ ٫ظٍ ؤلاَاللت اإلاىظؼة َيبرػ وبك٩ل ظلي ؤن الٗ٣الهيت ؤوعوبيت اإلايكإ٨ٖ ,ؿذ هٓغة ألاوعوبيحن للخياة وٞلؿٟتهم
الخ٨ٟحريت جتاٍ الً٣ايا التي جديِ بهم ،وؤن اهخ٣الها بلى ب٣يت الٗالم ٧اهذ و ٤ٞمالبؿاث جاعيسيت جسخل ٠بازخالَ ٝبيٗت
ّ
الاهخ٣ا ٫بدض طاجه وو ١ٝنىعٍ اإلاخٗضصةٞ ,الٗ٣الهيت ٨ٟ٦غ ٖالمي ق٩لذ هُ٣ت الخ٣اء وازخال ٝبحن اإلا٨ٟغيً الٗغب و٤ٞ
مىٓىعاتهم ومكاعبهم الش٣اٞيت .ولٗل الجابغو ؤبغػ مً ٢ضمىا بؾهاماتهم ال٨ٟغيت و ٤ٞمكغوٖه السام بىٓغة جىْيٟيت
للٗ٣الهيت ٦إصاة ابؿخمىلىظيت مىهجيت جم٨ىه مً بٖاصة جٟدو الترار وجم٨ىه مً ه٣ضٍ بألياث مىُ٣يت ؾليمت.
ُت
ال يسخل ٠ازىان خى ٫ؤن ٦خاباث الجابغو ومىهجيخه الى٣ضيت ال جؼا ٫جل٣ي بٓاللها في ؾاخاث الى٣اف ال٨ٟغو بؿبب حٗضص
اإلاىٓىعاث والغئي الخدليليت للىهىم الترازيت ،وطل ٪بهما يضٖ ٫لى جمحز اإلاكغوٕ ال٨ٟغو الظو ٢ضمه الجابغو بحن ؾالحي ه٤ص
الترار وه٣ض ؤصواث ٞهم الترار .ولٗل اإلابرع ال٨ٟغو الظو ظٗله يؼاوط بحن الٗ٣الهيت ٦ؿالح للٟهم وب٢دامه في مداولت حك٨يل
الجهًت ال٨ٟغيت َى حؿائله ًٖ بم٩اهيت جد٣ي ٤خضازت بضون ؾالح الٗ٣ل والٗ٣الهيت؟ وَل يم ً٨جد٣ي ٤جهًت بضون ٖ٣ل
هاٌَ؟
خغم الجابغو ٖلى الخميحز بين هىٖحن مً الٗ٣الهيت َما الابؿخمىلىظيت والجهًىيت ،وهي بقاعة مىه بلى ؤن للٗ٣الهيت
اؾخٗمالحن مسخلٟحنٞ ,الٗ٣الهيت ؤلابؿخمىلىظيت خضصَا وعؾم مٗاإلاها الجابغو في ؤ٦ثر مً ؾيا ١وي٣ى ٫في طل" ٪يم ً٨الىٓغ
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ً
بلى الٗ٣ل الٗغبي بىنٟه ٖ٣ال ؾاثضا ِك٢ىامه ظملت مباصت و٢ىاٖض جاؽؽ اإلاٗغٞت في الش٣اٞت الٗغبيت...ومً ظهت ؤزغي يمً٨
ً
ً
الىٓغ بلى الٗ٣ل الٗغبي بىنٟه ٖ٣ال ٞاٖال ييصخئ ويهى ٙالٗ٣ل الؿاثض في ٞترة جاعيسيت ما ،الصخيء الظو يٗجي ؤهه باإلم٩ان بوكاء
ونياٚت مباصت و٢ىاٖض ظضيضة جدل مدل ال٣ضيمت.1 "...
٧ان خًىع الٗ٣الهيت ؤلابؿخمىلىظيت ٢ى او في بضايت اإلاكىاع الخىٓحرو للجابغو وطل ٪ما يٗ٨ؿه ٦خابه "الخضازت والترار"
الظو خاو ٫ج٣ضيمه مً زال٢ ٫غاءة ٖهغيت جختاوػ السُاب الؿلٟي الخ٣ليضو ًٖ َغي ٤اؾخسضام ؤصواث الى٣ض اإلاٗانغة التي
حٗض ؤلابؿخمىلىظيت ؤبغػَا ،والاهخ٣ا ٫بلى السُاب الخضاسي الظو َى َغي ٤الاهذْام الى٣ضو في الترار .ي٣ى ٫الجابغو في َظا
الهضص "ل٣ض اهُل٣ذ في ٧ل مجهما مً الاهخٓام في جغارَ ،ى جغاثها السام ؤو ما حٗخ٣ض ؤهه ٦ظل ،٪ول ً٨ال لخٖ ٠٣ىضٍ ظامضة
عا٦ضة بل لخخ٩ئ ٖليه في ٖمليت الختاوػ الجهًىو ،جتاوػ اإلااضخي والخايغ ًٖ َغي ٤امخال٦هما وجهٟيت الخؿاب مَ٘ما في
الى٢ذ هٟؿه ،وؤلاوكضاص بالخالي بلى اإلاؿخ٣بل في جىاػن واجؼان وصوهما ٢ل ٤ؤو ييإ ؤو زى ٝمً حكىٍ الهىيت ؤو ٣ٞضان ألانالت
ؤو طوبان السهىنيت".2
لؿىا َىا بهضص ؾغص الخٟانيل البييىيت خى ٫الٗ٣الهيت ؤلابؿخمىلىظيت وظضليه الاهٟها ٫والاجها ٫ؤو اإلاىيىٖيت
والاؾخمعاعيت بخٗبحر الجابغو ٞهظا ٢ض جم قغخه في الٗىهغ الؿاب ٤ل ً٨ما حهمىا َىا َى الاهخ٣ا ٫الظو َب٘ ج٨ٟحر الجابغو في
اإلاغاخل الالخ٣ت التي جبجى ٞحها الخ٨ٟحر ؤلايضيىلىجي و جٟاٖله م٘ اإلاٗغفي في الى٣ض التراسي ٞليـ بالسٟي ؤن اإلاٗغ٦ت في الترار
ال٨ٟغو الٗغبي هي مٗغ٦ت جهٌويت باألؾاؽ ٞهي حؿدىض في طل ٪بلى الؿاا ٫ؤلايضيىلىجي ًٖ ؾبل جد٣ي٣ها.
٧اهذ الٗ٣الهيت الجهًىيت في ٨ٞغ الجابغو هي مٗاوصاث مُغصة إلٖاصة بىاء ال٨ٟغ الٗغبي في يىء الىا ٘٢الٗغبي وجدىالجه
ٞمً َىا ٥جخٟاٖل الٗال٢ت بحن اإلاٗغفي وؤلايضيىلىجي في اإلاكغوٕ الجهًىو الٗغبي ،خيض ٧ان مكغوٖا ٚحر م٨خمل بلٛت
"َابغماؽ"  ،3ومً َىا ؾعى ال٩اجب في ؾيا ١البىاء ال٨ٟغو الٗغبي ومكغوٖه الجهًىو بلى ه٣ض ألاؾاؽ اإلاٗغفي ،م٘ مداولت
جىٞي٣يت جغ٦يبيت جتم٘ بحن خؿه اإلاجهجي وبحن اإلاى ٠٢ؤلايضيىلىجي اإلاتزن الظو جبىاٍ زال ٫ج٨ٟي٨ه للسُاب التراسي واإلاىخىط
الجهًىو الٗغبي ٖمىما.
ويبرػ وبك٩ل ظلي ؤن الٗ٣الهيت الجهًىيت ؤو مكغوٕ الجهىى الٗغبي هي الىُ٣ت التي جمشل اهسغاٍ الجابغو في بٖاصة بىاء
ً٢ايا ال٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغ ،وهي ٖ٣الهيت جُبي٣يت ٖمليت ،وطل ٪ألجها جخىؾل بالٗ٣الهيت اإلاىهجيت (ؤلابؿخمىلىظيت) في
اإلاغاظٗت المٞاَيميت للً٣ايا ال٨بري ٧الىخضة والضيم٣غاَيت والضيً والضولت واإلاؿإلت الاظخماٖيت ..وهي ً٢ايا حؿخلؼم الخٟاٖل
بحن الترار اإلاٗغفي وؤلايضيىلىجي بهىعة واؾٗت .ومً َظا اإلاىُلٞ ٤ةن الٗ٣الهيت الجهًىيت الٗغبيت في ٨ٞغ الجابغو جمشل اللخٓت
الاجهاليت الخضازليت ٖلى ؾبيل ا٫جض٢ي ،٤ب٩ىجها جمشل ٖمليت الخدضيض والختضيض و ٤ٞالخهىعاث والخدىالث الاظخماٖيت
وال٨ٟغيت والؿياؾيت الٗغبيت اإلاكهىصة وم٣خًياتها .ولٗل مكغوٕ الجهًت الٗغبيت يدخاط بلى بهخاط وزل ٤جهىعاث ونىٙ
ّ
م٣ىالث زال٢ت وٞاٖلت ،خا ٫خهى ٫جٟاٖالث جدىليت ٦ىاجج ًٖ اإلاغاخل الاهخ٣اليت.
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 .3البيُت املّشُ٘ت والخذاخل الخ٢ىٍجي.
اؾتهض ٝالجابغو في جدليالجه اإلا٩ىن اإلاٗغفي في الٗ٣ل الٗغبي م٘ اؾدبٗاصٍ للمتا ٫ؤلايضيىلىجي الظو يدىو الىاجج ألاصبي
والٟلؿٟاث وآلاعاء السانت مً جهىعاجه الى٣ضيت ،وؤبغػ ما يم ً٨اؾخيباَه مً جل ٪اإلاىهجيت الخدليليت ؤمغان ازىان:
ؤولهما :ؤن الً٣ايا الخ٩ىيييت للٗ٣ل الٗغبي جى٣ؿم بلى َغخحن "الى٣ض الىٓغو للٗ٣ل" ويدىاو ٫مؿخىيحن بزىحن َما "الخ٩ىيً"
و "البييت" ،و بهما يخم عؾم وحك٨يل الٗ٣ل الٗغبي ًٖ َغي ٤آلياث مدضصة .وزاهحهما "الى٣ض الٗملي للٗ٣ل" ويدىاوٞ ٫يه َغخحن
آزغيً َما الٗ٣ل الؿياسخي والٗ٣ل ألازالقي و٧ل مجهما يُغح بق٩اليت اإلاماعؾت ؤلامبري٣يت للٗ٣ل الٗغبي ٖلى اإلاؿخىيحن الؿياسخي
ً
وألازالقي بخٗبحر الجابغو ،وعبما ٧ان جىاوله لهما بخل ٪الهىعة والترجيب بٖالء لضوع الؿياؾت في نياٚت "الٗ٣ل الىٓغو" ًٞال
ًٖ الخإزحر اإلاباقغ في نياٚت الٗ٣ل ال٘ملي  .وال جسٟى بقاعاجه اإلاخخاليت ًٖ صوع الؿياؾت ٖلى الهٗيض الٟلؿٟي والٗلمي في
الىا ٘٢الٗغبي اهُال٢ا مً حكبحهها وم٣اعبتها م٘ الٗ٣ل ألاوعوبي ،مً هاخيت الهغإ الضيجي وٞاٖليت ٧ل مجهما وجإزحرٍ.
وزاهحهماَ :ى ؤن اإلاكغوٕ ال٨ٟغو للجابغو يإزظ َبيٗت مخبايىت ٖلى نٗيض يبِ الترار وبخ٩امه بط يكحر بلى مىهجه في
صعاؾت الترار وَى اإلاىهج ؤلابؿخمىلىجي الخدليلي٦ -ما ؤقغها ؾاب٣ا  ، -زم يسلِ في يبُه باؾخسضام مىهج جغ٦يبي يتم٘ بحن
ً
الخاعيذي والبييىو ،ؤو ما ؾماٍ بالُغح ؤلايضيىلىجي في جىاوله لخدليل الٗ٣ل الٗغبي ،مبرػا ؤَم اإلادُاث الخإؾيؿيت للبييت
اإلاٗغٞيت الشالزيت للٗ٣ل الٗغبي وهي "البيان ،والٗغٞان والبرَان" ،زم قغوٖه في الخدليلي البييىو الٗمي ٤لآللياث الخٟاٖليت بحن
جل ٪ألاهٓمت ،ومً ّ
زم اؾتراجيتياث ؤلاػاخت بيجها زال ٫الٗهىع اإلاىاليت للٗهغ الخضويجي.
وهدىاوَ ٫ىا َبيٗت جل ٪البجي اإلاٗغفية والىٓم الخ٩ىيييت الشالزت للٗ٣ل الٗغبي لضو الجابغو ٞىٓام البيان َى ألانل في
حك٨يل الٗ٣ل ،بيىما آلازغان مًاٞان بليه الٖخباعاث جخٗل ٤بالخٟاٖالث البكغيت والاخخ٩ا٧اث الخًاعيت بحن البكغ .ويٗخبر
ً
مىهجيت ه٣ليت إلاٗغٞت ألانى ٫الترازيت الؿاب٣ت الشابخت ؾلٟا٧ ،ال٣غآن والؿىت الىبىيت و٦ظا في اللٛت وب٣يت اإلاٗاع ٝالترازيت
ً
الؿاب٣ت ،باخشا باألؾاؽ ًٖ مضي مٗ٣ىليخه باألؾاؽ في ال٣غآن ال٨غيم وههىنه ٖلى وظه الخسهيو.
وؤما هٓام الٗغٞان ٞهى مٗغٞت نىٞيت و مىهجيت في الخهى ٫اإلاٗغٞت وعئيت للٗالم و مى ٠٢مىه ،وَى اإلاٗغٞت "الخضؾيت"
الذوج٣ىم ٖلى ؤلالهام والاعج٣اء الغوخاوي في الؿعي إلصعا ٥الخ٣ي٣ت ال٩ليت بهىعة قاملت باَىيت لٟئت مسهىنت ومٗضوصة مً
ألاٞغاص الظيً جغج٣ي هٟىؾهم وحك ٠وجهٟى بلى مى ٘٢يمىدهم اإلاٗغٞت الٗلميت والغوخاهيت مً صون اللجىء بلى الاؾخضالالث
اإلاىُ٣يت والخضعظيت اإلاغخليت في ا٦ذؾابها اٖخماصا ٖلى ؤصواث الٗ٣ل وآلالياث الخؿيت والخضؾيت ،وَى هٓام مؿخىعص مً
اإلاكغ ١الٟاعسخي ؤو الهىضو وليـ بيخاط ٖغبي ؤنيل.
وؤزحرا هٓام البرَان الظو يكحر بلى ا٦دؿاب اإلاٗغٞت بألياث ٖ٣ليت َبيٗيت جىُل ٤ؤؾاؾا مً الٗ٣ل والخـ إلصعا ٥الخ٣ي٣ت
٦ما هي ٖليه في واٗ٢هاَ ًٖ ،غي ٤الختاعب الاؾخ٣غاثيت وحٗميمها ٖلى ٧اٞت الى٢اج٘ اإلاكابهت ٢ياؾا ٖلحها ،يمً مىٓىمت
ميسجمت ومخماؾ٨ت بألياث جضعظيت و ٤ٞمىُ ٤جدليلي يلبي الخاظت البكغيت والٗ٣ليت بلى مٗغٞت ي٣يييت .وإلاا ٧ان َظا الىٓام
ي٣ىم ٖلى ج٨ٟحر وعئيت ال جسخالن وال جخٗاعيان م٘ اإلاىهجيت التي ؾاصث في الترار الٗغبي بٟٗل ؾب ٤الىٓام البياوي للمٗغٞت
ُت
وؾياصجه ٞيهٞ ،ةن الٗمليت الخإؾيؿيت في مىٓىمت الٗ٣ل الٗغبي وجغازه ا٢خهغث ٖلى جغجيب م٩ىهاث ٧ل مً الىٓام البياوي
والبرَاوي إلٞؿاح اإلاتا ٫ؤمام هٓم البرَان ليؿىص في ز٣اٞت حٛلب ٖلحها مىٓىمت البيان وهٓمٌ.
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٦ما ؤقاع الجابغو في ؾغصٍ للخدليالث الخإويليت للبييت اإلاٗغٞيت لل٨ٟغ والٗ٣ل الٗغبي بلى اللخٓاث الخاؾمت في جضازالث
البجي اإلاٗغٞيت" ،والتي لم ج ً٨هديتت ٖىامل صازليت وخؿب ،بل ٧اهذ امخضاصا ألهىإ مً الخضازل بحن َظٍ الىٓم خضر زال٫
حك٩لها وجبلىعَا بهىعة مخمحزةٚ...حر ؤن ما خضر لم ي ً٨جضازال باإلاٗجي الض٢ي ٤لل٩لمت بل ٧ان ألامغ يخٗل ،٤في الخ٣ي٣ت،
بمداوالث جىٞي٣يت جلٟي٣يت بًٗها ب٣ي مٗؼوال ٖلى َامل َظا الىٓام ؤو طاٖ ،1"٥لى ٚغاع بقاعجه بلى لخٓت الخضازل الخ٩ىيجي -
بخٗبحرٍ السام  ، -وهي خالت الخٟاٖل ؤلايتابي زال ٫اإلاغخلت الخإؾيؿيت .ألامغ الظو م ً٨الٗ٣ل الٗغبي مً بٖاصة جمىٗ٢ه
وجإ٦يضٍ ٖلى طاجه وٞاٖليخه ال٣هىي في مىاظهت الخدىالث اإلاٗغٞيت واللخٓت الخضازليت الشاهيت التي ؤقاع بلحها الجابغو هي لخٓت
ألاػمت والتي ؾاصث زال ٫ال٣غن السامـ الهجغو ،خيىما صزلذ ألاهٓمت اإلاٗغٞيت الشالزت ٝو ؤػمت َب٘ ؤولها اإلاهالخت بحن
ً
ٞبضال مً ٖؼ ٫السخغ والكٗىطة مً الترار الٗغبي وٖؼ٫
الٗغٞان والبيان زم لخٓت اإلاهالخت بحن الٗغٞان والبرَان .وَ٨ظا
الٗغٞان الظو وظض الؿاخت ٞاعٚت ٞاهخهغ لىٟؿه ٞيه ٦ىٓام مٗغفي هاٞظ .وؤما اللخٓت الخضازليت الخاؾمت وألازحرة ٞهي لخٓت
الخ ٪٨ٟوالخضازل الخلٟي٣ي لؤلهٓمت الشالزت ٖلى يض الٛؼالي عخمه هللا" ،وؾىاء حٗل ٤ألامغ بالبيان ؤو بالٗغٞان ؤو بالبرَان،
ً
ً
٦د٣ى ٫مٗغٞيت ٞةن الٗ٣ل الٗغبي ٧ان زال ٫اإلاغخلت التي جمخض مً بضاياث ٖهغ الخضويً بلى لخٓت الٛؼالي ٖ٣ال ٞاٖال٧ ،ان
ّ
يكيض مىاهج يؿخبىحها ٦ما في البيان ؤو يٗمل ٖلى جبىحها ٦ما في الٗغٞان والبرَان ،و٧ان يكيض عئي يبىحها لبىت لبىت بإصواجه وظهضٍ
واظتهاصٍ (الغئيت البياهيت) ؤو يٗمل ٖلى ه٣لها ٩٦ل ؤو ٦إظؼاء بلى ًٞاثه ال٨ٟغو الٗامًٞ ،اء الش٣اٞت الٗغبيت ؤلاؾالميت (الغئيت
الٗغٞاهيت والغئيت البرَاهيت ) ،وٖلى الغٚم مً ٧ل الشٛغاث والخىاً٢اث...وخًىع الالمٗ٣ى ٫بهظٍ الضعظت ؤو جل ٪في الخ٣ى٫
اإلاٗغٞيت الشالزت التي ماعؽ الٗ٣ل الٗغبي ٞحها ٞاٖليخهٞ ،ةن اإلاغء ال يمل ٪بال ؤن يسجل ..ؤن ٖالم اإلاٗغٞت...في جل ٪الٟترة ٧ان ٖاإلاا
خيا بل ػازغا بالخياة" .2
 .4بِادة جإظ ــِغ البىاء املّشفي .
بن مداولت الجابغو بٖاصة الخإؾيـ ل٣غاءة جتاوػيت مازغة – جدغع الٗ٣ل الٗغبي مً الخبٗيت وبٖاصة اؾتهال ٥ألا٩ٞاع اإلاتترة
 جىُل ٤مً بٖاصة الىٓغ بلى الترار وال٨ٟغ الٟلؿٟي وجهىيبه ،ليـ ب٩ىهه خل٣ت في مىٓىمت مدؿلؿلت ،بل ًٖ َغي ٤بٖاصةجغجيب جل ٪اإلاىٓىمة بٗىانغَا و ٤ٞحؿلؿليت ميسجمت ومخ٩املت .وَظا ما ٢ام به الجابغو مً زال ٫ؤمغيً ؤولهما :بٖاصة جىٓيم
الترار الٟلؿٟي والش٣افي ،وزاهحهما :بٖاصة جىٓيمه وٖ ٤ٞالث٣يت ج٣غبه مىا ،وجتٗله يؿختيب الَخماماجىا اإلاٗانغة ،ويك٩ل لىا
مٗياعيت و مغظٗيت.
بن ألامغ يخٗل ٤في مًمىنٌ بىظىب بٖاصة الخإؾيـ لىٓغيت ظضيضة وٞاٖلت جم ً٨مً بٖاصة ٢غاءة الترار بم٣هضيت وجىىٕ
ُت
ؤ٦بر ،وطل ٪ما يباقغٍ الجابغو ويضٖى بليه مً زال ٫ج٣ضيم ه٣ض آلياث الخ٨ٟحر اإلاخإزغ التي "ال جسغط ما َى ؾاثض مً ٢غاءاث
لترازىا ًٖ َغي٣ت واخضة في الخ٨ٟحر ،وفي بهخاط اإلاٗغٞت ،وهي الُغي٣ت التي ؾماَا الباخشىن الٗغب ال٣ضامى "٢ياؽ الٛاثب ٖلى
الكاَض" .ل٣ض جغجب ًٖ َظٍ آلاليت الظَىيت التي ؤنبدذ حك٩ل الٟٗل اإلاىخج في وكاٍ الٗ٣ل الٗغبي – مً ٚحر ٞدو وال
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جض٢ي - ٤هخاثج زُحرة مجها :بلٛاء الؼمان والخُىعٞ ،الخايغ ٧ل "خايغ" ي٣اؽ ٖلى اإلااضخي ،و٦إن اإلااضخي والخايغ واإلاؿخ٣بل
ٖباعة ًٖ بؿاٍ ممخض ال يخدغ ،… ٥ومً َىا ال جاعيسيت ال٨ٟغ الٗغبي".1
وبهما ٢ام الجابغو بظل ٪بهض ٝجتاوػ الخ٨ٟحر الظَجي بٗيىبه البييىيت واإلاىهجيت ،وَى ما ظٗله يٗمل و ٤ٞم٣اعبت ه٣ضيت
مغخليت وجضعظيت ،ج٣ىم في َغخها ٖلى ه٣ض بيضيىلىجي و ٤ٞزهىنياجه اإلاًمىهيت والخاعيسيت ،ومبرعاجه اإلاٗغٞيت٦ ،ما يؿدىض
ٖلى الى٣ض ؤلابؿخمىلىجي واإلاٗغفي ،ويكخٛل ٖلى جتليت ؤولىياث البييت اإلاٗغٞيت مً زال ٫الخدب٘ الاؾخ٣غاجي إلاؿاعَا الخ٩ىيجي
واهخٓامها البييىو ،مما يًٗىا ؤمام مكغوٕ ٨ٞغو يكخٛل ٖلى الخٟغ اإلاٗغفي لبييت اإلاٗغٞت الٗغبيت ،ويٗمل ٖلى عنض ج٩ىيييت
السُاب الؿياسخي الٗغبي في ؾيا٢ه الخاعيذي.
في البضايت يتب الى٢ىٖ ٝلى اإلاؿاع الى٣ضو ؤلايضيىلىجي الظو جبىاٍ الجابغو في جدليالجه الترازيت ٞهى يؿدىض في ٦خابه "هدً
والترار" ٖلى ٢غاءة بيضيىلىظيت و ٤ٞمٗياع مدضص يختلى في يغوعة الخمحيػ بحن اإلاًمىن اإلاٗغفي الظو عوظخه الٟلؿٟت
ؤلاؾالميت ،واإلاًامحن ؤلايضيىلىظيت التي ٦غؾتها ،وَى ما جغجب مىه الٗضيض مً اإلاٛالُاث اإلاىهجيت وؤق٩ا ٫السلِ اإلاٗغفي .وَظا
ألامغ الظو ؤزبدخه ال٣غاءاث الترا٦ميت اإلاخخابٗت خى ٫الخاعيش والٟلؿٟت الٗغبيت .ويلخمـ الجابغو في نْغجه الى٣ضيت اإلاظ٧ىعة
مبرعاجه "بإجها ٢غاءة بيضيىلىظيت واٖيت ،وهي بظل ٪ؤًٞل ؤل ٠مغة …مً ؤن وؿخمغ في ٢غاءة جغازىا ٢غاءة بيضيىلىظيت ٚحر واٖيت،
٢غاءة مؼيٟت م٣لىبت". 2
واإلابرع اإلاجهجي ألازغ يخمشل في ؤن ؤلاق٩اليت الغثيؿيت التي َيمىذ ٖلى جغازىا الٟلؿٟي هي بق٩الية بيضيىلىظيت باألؾاؽ ،ؤو
بق٩اليت الخىٞي ٤بحن الى٣ل والٗ٣ل ،بحن الضيً والٟلؿٟت… ،زم َل يم ً٨الاصٖاء بإن ٢غاءة ما جهضع ٖىا هدً الٗغب
اإلاٗانغيً ،يم ً٨ؤن ج٩ىن مخدغعة مً الهاظـ ؤلايضيىلىجي..؟٦ ،ما بغع طل ٪بإن ما هضٖىٍ بالٟلؿٟت ؤلاؾالميت ال يٗجي ؤهىا
ؤمام "٢غاءة مخىانلت ومختضصة لخاعيسها السام٦ ،ما ٧ان الكإن باليؿبت للٟلؿٟت اليىهاهيت ،و٦ما َى الخا ٫باليؿبت للٟلؿٟت
ألاوعوبيت … بل بن الٟلؿٟت في ؤلاؾالم ٧اهذ ٖباعة ًٖ ٢غاءاث مؿخ٣لت لٟلؿٟت ؤزغي هي الٟلؿٟت اليىهاهيت٢ ،غاءاث وْٟذ
هٟـ اإلااصة اإلاٗغٞيت ألَضا ٝبيضيىلىظيت مسذلٟت مخبايىت" .3
يخدضص الىٓام اإلاٗغفي الجضيض الظو ييبػي الخإؾيـ له خؿب الجابغو – باالؾدىاص ٖلى الؿي٩ىلىظيا الخ٩ىيييت  -و" ٤ٞظملت
مً اإلاٟاَيم واإلاباصت وؤلاظغاءاث التي حُٗي للمٗغٞت في ٞترة جاعيسيت ما ،بييتها الالقٗىعيت"  .4و يم ً٨الخميحز في يىء ما ؾب٤
بحن ٖضص مً الؿماث ،مجها ؤن اٖخماص الىٓام اإلاٗغفي يم ً٨مً بوكاء وؿ ٤جهييٟي للسُاباث ،ؤو جدب٘ اإلاؿاعاث الٗالث٣يت التي
جد٨مه زالٞ ٫ترة مٗيىت ,بما يم ً٨مً ونٟه وجدليله بهىعة ص٢ي٣ت.
وؤن اٖخماص الىٓام اإلاٗغفي ال يضٖ ٫لى "ؤ ٤ٞؾا ،"ً٦بل يسً٘ إلاتمىٖت مً ؤلاهؼياخاث والخ٠اوجاث في "حك٩له" و"ا٦خماله"
ٞ -هى ؤنال مماعؾت جاعيسيت  . -ويترجب ًٖ طل ٪ؤن ٖال٢ت ألاهٓمت اإلاٗغٞيت ببًٗها جسً٘ لٗضص مً ؤلاهؼياخاث والخٟاوجاث
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ً
والانُضاماث ،مما يٗجي نياٚت َغح ظضيض "للخإعيش" ،ي٩ىن مسالٟا ٧ليا إلاا حٗىصها ٖليه مً مالٟاث حٗجى بالخإعيش في نبٛت
ال٪الؾي٨يت واإلايخاٞحزي٣يت .1
بن ما جتضع ؤلاقاعة بليه ؤن الشىعة ؤلابؿديمىلىظيت التي ؤ٢امها الجابغو في الىٓغ بلى اإلاىعور اإلاٗغفي الٗغبي جلخمـ ظضواَا
اإلاٗغٞيت اؾدىاصا بلى ؤق٩ا ٫الهيمىت التي جماعؽ ٖلى خ٣ل الخاعيش بك٩ل ٖام ،والػالذ جماعؽ في جاعيش الش٣اٞت الٗغبيت ؤلاؾالميت
بك٩ل زام .والظو جمحز بٗضص مً الٗىاث ٤ؤلابؿديمىلىظيت ،يؿخٗغيها الجابغو٦ ،ما يلي:2
 زًىٕ الخإعيش في ز٣اٞخىا الَخماماث ؾياؾيت مباقغة ،جاعيش "ٞغ "١و"َب٣اث" ،جاعيش الازخال ٝفي الغؤو وليـ جاعيش بىاءالغؤو.
 َيمىت ؤق٩ا ٫الخ٨غاع ،واإلادؿمت ٖاصة بما باالهخ٣اء لضعظت حكىيل اإلاًامحن اإلاٗغٞيت وؤلايضيىلىظيت ،وبما بخ٨ضيـ مىاصمٗغٞيت ج٨ضيؿا وظضث ٞيه ٖ٣ليت الؿب ٤الخاعيذي ،متاال زهبا إلزباث عٚباتها الظاجيت.
 اظتراع الخهييٟاث الخ٣ليضيت للٗلىم (ٖلىم ه٣ليتٖ ،لىم ٖ٣ليت)ٖ( ،لىم صيًٖ ،لىم اللٛت) ،وهي الخهييٟاث التي ما ػالذً
ؾاثضة ،مما ؤصي بلى ٖضم بصعا ٥بييت الاهخٓام التي جد٨م ٖضصا مً اإلاتاالث اإلاٗغٞيت ،اٖخبرث مٗؼولت ًٖ بًٗها.
 .5الٝىُّت مْ الترار والشئٍت الخجاوصٍت.
بن اإلاخدب٘ للخدليالث الى٣ضيت للجابغو في جىاوله إلق٩اليت الُ٣يٗت م٘ الترار الؿاب ٤في ٦خابه "هدً والترار" يضع ٥ظيضا ؤن
ال٩اجب يٟغ ١بحن ؤهىإ ٖضيضة مً الُ٣يٗت ؤولها الُ٣يٗت بحن الىماطط الترازيت ،زم الُ٣يٗت م٘ ال٣غاءة الخ٣ليضيت ال٣ضيمت
(الؿلٟيت) للترار و٦ظا الُ٣يٗت بحن اإلا٨ٟغيً ،زم الُ٣يٗت بحن الخ٣ى ٫اإلاٗغٞيت بًٗها ببٌٗ.
هدىاو ٫بصخيء مً ؤلايتاػ جل ٪ألاهىإ الذوَغخها الجابغو .باليؿبت للُ٣يٗت م٘ الىماطط الؿاب٣ت ٧ان ال٩اجب ؤخغم ما
ُ٢يٗت
ي٩ىن ٖلى يغوعة الاؾخٟاصة ال٣هىي مً الترار و طل ٪بةخضار ُ٢يٗت مٗغٞيت م٘ بٌٗ الىماطط "ٞىاصي بةخضار
ٍن
ببؿخمىلىظيت جامت م٘ بييت الٗ٣ل الٗغبي في ٖهغ الاهدُاٍ وامخضاصاتها بلى ال٨ٟغ الٗغبو الخضيض واإلاٗانغ" .3وييبػي وي٘
٧لمت ٖهغ الاهدُاٍ بالبىِ الٗغيٌ إلاا جدىيه َظٍ ال٩لمت مً صاللت في الؿيا ١الخٟؿحرو إلاىُل ٤الجابغو في َظا الاجتاٍ
خيض َب٘ ٖهغ الاهدُاٍ ع٧ا٦ت وج٣لو ٖلى مؿخىي اإلاىٓىمت الٗلميت ٞا٢خهغث ٖلى الىدى وال٣ٟه والخىخيض وخهغ آلياث
الخ٨ٟحر الٗغبي في همىطط واخض وَى ال٣ياؽ ،والظو جم َغخه واؾخٗماله بهىعة مٟغَت صون السًىٕ إلاىهجيخه ؤلاؾخضالليت،
زم اهخ٣لذ َظٍ الغئيت الىمُيت لدؿىص في واٗ٢ىا الخايغ مً ٢بل بٌٗ الضاٖحن بلى ؤلانالح والخهٟيت ،خيىما ٢غعوا يغوعة
الاؾدىاص بلى الترار اإلااضخي لبىاء اإلاؿخ٣بل ٢٥ياؽ مىُ٣ي -مً وظهت هٓغَم ،-ل ً٨في هٓغ الجابغو ،ال يم ً٨ؤن يخد ٤٣مكغوٕ
الجهًت ال٨ٟغيت بال باؾخسضام َغ َ
اثٖ ٤لميت مىيىٖيت خضيشت لخد٣ي ٤الجهًت.
ؤما الُ٣يٗت م٘ ال٣غاءة الؿلٟيت اإلااييت للترار ٣ٞض صٖا الجابغو بلحها ،ألجها خؿبه ٢غاءة الجاعيسيت ،وبالخالي ٞهي ال ثهخج
ّ
ي٨غع هٟؿه ٞالُ٣يٗت التي
٢غاءة زال٢ت وال ببضاٖيت ،وبهما ؾخ٩ىن ٢غاءة جغازيت للترار ،ولً جسغط ًٖ َظا الؿيا ،١ألن الترار ِك
ػتمد عابد اصتابري ،تكوين العقل العريب ،مرجع سابق  ،ص332
 2نفس اظترجع ،ص.333
 3ػتمد عابد اصتابري ،ؿتن والرتاث -قراءة معاصرة يف تراثنا الفلسفي ،-مرجع سابق ،ص . 9
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يضٖى بلحها الجابغو ليؿذ الُ٣يٗت م٘ الترار بل الُ٣يٗت م٘ هىٕ مً الٗال٢ت م٘ الترار ،الُ٣يٗت التي ّ
جدىلىا مً ٧اثىاث جغازيت
بلى ٧اثىاث لها جغار.
ً
وبما ؤهه البض مً بيتاص البضيل اإلاىاؾب لخد٣ي ٤الُ٣يٗت٧ ،ان لؼاما ٖلى الجابغو ؤن ي٣ضم همىطظه البضيل ل٣غاءة الترار
٣ٞضم ٢غاءجه التي حؿدىض بلى ؤؾـ جاعيسيت مىيىٖيت وٖلميت ،جُغح الىهىم الترازيت ٗ٦ال٢اث ج٩ىيييت ،وحٗالج و ٤ٞم٣اعبت
بييىيت ،م٘ جدليل جاعيشويغبِ اإلا٣غوء بؿيا٢ه الاظخماعي والش٣افي والؿياسخي .ؤو بن الجابغو يضٖى بلى ٢غاءة جغازيت مٗانغة ال
ج٨خٟي بمتغص الختمي٘ والخدليل والخإويل ،وبهما حٗالج بق٩اليت الىو بغئيت ٖهغيت ٚحر مخ٣يضة بٟهىم و مٗان ؾاب٣ت لبيئت
مٗغٞيت ما ،وهي بهظا اإلاٗجى جدىاوٞ ٫هل ال٣اعت ًٖ اإلا٣غوء و ٤ٞالؿيا ١الؼماوي الخاعيذي ،ول٨جها جهله بىا ٖلى مؿخىي الٟهم.
ؤو بهىا هٟهمه في بَاع الٓغو ٝالخاعيسيت التي ؤٞغػجه.
ؤما الىمىطط الشالض مً الُ٣يٗت َى الُ٣يٗت بحن م٨ٟغ وآزغ ٞالجابغو ل٩ي يد ٤٣ؤَضاٞه اإلاٗغٞيت ب٣غاءة مٗانغة للترار
الب ؤن يٟغ ١بحن جىظهحن ؤؾاؾيحن .اإلادخىي اإلاٗغفي واإلاًمىن ؤلايضيىلىجي ٞاإلادخىي اإلاٗغفي لهظٍ
الٟلؿٟي للٗغب٧ ،ان ص
ٌل
الٟلؿٟت َى في مٗٓمه َّ
ماصة مٗغٞيت ميخت ٚحر ٢ابلت للخياةّ ،ؤما اإلاًمىن ؤلايضيىلىجي ٞهى يدك٩ل في نىع مسخلٟت ٖلى مغ
ألاػمىت .مً َىا ٧ان البض مً بخضار الُ٣يٗت بحن الخىظهاث ؤلايضيىلىظيت للم٨ٟغيً الٖخباع الخٛحراث والخدىالث اإلاخخابٗت في
الؿيا ١الخاعيذي والؼماوي.
وآزغ هماطط الُ٣يٗت ٖىض الجابغو هي الُ٣يٗت بحن الخ٣ى ٫اإلاٗغٞيتٞ ،يكحر بلى ؤن بٌٗ اإلا٨ٟغيً يداولىن الخىٞي ٤بحن
الٗ٣ل والى٣ل ،وصمج الضيً بالٟلؿٟت والٟلؿٟت بالضيً ٞتاء ابً عقض وع ٌٞمداوالتهم جل .٪ي٣ى ٫الجابغو " :ل٣ض  ُ٘٢ابً
عقض َظا الىىٕ مً الٗال٢ت بحن الضيً مً ظهت والٗلم والٟلؿٟت مً ظهت ؤزغيٞ ،لىإزظ مىه  -بطا ٧ان ّ
البض مً اؾخٗماَ ٫ظٍ
ال٩لمت مغة ؤزغيَ -ظٍ الُ٣يٗت ولىختىب جإويل الضيً بالٗلم وعبُه به ,ألن الٗلم يخٛحر ويدىا ٌ٢ويلػي هٟؿه باؾخمغاع،
ولىختىب ج٣ييض الٗلم بالضيً لىٟـ الؿبب .بن الٗلم ال يدخاط بلى ؤيت ٢يىص جإجيه مً زاعظه ،ألهه يهى٘ ٢يىصٍ بىٟؿه".1
بن الجابغو ال يضٖى بلى ُ٢يٗت ببؿخمىلىظيت جاعيسيت م٘ الترار ،وبهما بلى ُ٢يٗت م٘ هماطط مٗيىت مً الترار في ٖهىع
الاهدُاٍ وم٘ ال٣غاءاث واإلاىاهج ٚحر اإلاىيىٖيت في الخٗامل م٘ الترار والتي ؾاصث زالٞ ٫تراث جاعيسيت مٗيىت .بن الجابغو
عئيت جتاوػيت مٗانغة ،يدهل مىه الترار ؤلايتابي ووؿدشجي مىه الباقي بما يم٨ىىا مً
يضٖى بلى جتضيض الترار ،ال بلى بلٛاثه ،وٍ ٤ٞن
ُت
جد٣ي ٤بييت مٗغٞيت حؿهم في جد٣ي ٤الجهًت ال٨ٟغيت للٗالم الٗغبيٞ ,خدضيض الترار يٗجي اهخ٣اء الىماطط الىاٗٞت مً الترار
اؾدىاصا ٖلى الٟهم والخميحز والى٣ض واإلاٟايلت وظٗل الهالر مجها مىُل٣ا بلى ؤلابضإ والابخ٩اع .و٢ض و ٤ٞالجابغو بلى خض ما في
ً
ً
بهخاط زُاب و ٤ٞعئيت جتاوػيت ه٣ضيا ومىهجيا بما يم ً٨مً جد٣ي ٤عئيت جهًىيت ٖلى مؿخىي ال٨ٟغ الٗغبي وجغازه.
خاجمت.
ً
ً
ّ
بن ما يم ً٨ج٣غيغٍ بٗض َظٍ اللمدت اإلاىظؼة ًٖ اإلاكغوٕ ال٨ٟغو الجهًىو ؤن الجابغو ٢ضم بؾهاما ضسما يخمشل في عئيت
مٗانغة لى٣ض الترار الٗغبي ؤلاؾالميً٦ ،غوعة ملخت لبىاء بييت مٗغٞيت ظضيضة جىُل ٤مً واٗ٢ىا اإلاٗانغ ،مدؿلخت باألصواث
ؤلابؿخمىلىظيت واإلاٗغٞيت الالػمت مىهجيا .مً ؤظل الاهُال ١في الخإؾيـ لسُاب جتاوػو يم ً٨مً جد٣ي ٤الجهًت الٗغبيت
والىخضة اإلايكىصة بحن مسخل ٠ؤُ٢اع الىًَ الٗغبي ال٨بحرٚ ،حر ؤن طل ٪اإلاكغوٕ وعٚم قمىليخه ال يسلى مً الى٣هان ٦إو
نفس اظترجع ،ص .73-7
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ٖمل بكغو يدذمل الخٗضيل والخإويل ،زهىنا ٞيما يخٗل ٤ببٌٗ مىا ٠٢اإلا٨ٟغيً الؿاب٣حن التي جىاولها الجابغو و٦ظا بٌٗ
اإلاأزظ ال٣ٟهيت .
املشاظْ:
.1991
.1مدمض ٖابض الجابغو ،الترار والخضازت ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضة الٗغبيت ،بحروث –لبىان،
.1990
. .2مدمض ٕابض الجابغو ،بق٩الياث ال٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغ ،ميكىعاث صعاؾاث الىخضة الٗغبيت ،الُبٗت الشالشت،
.2001
.3مدمض ٖابض الجابغو ،بييت الٗ٣ل الٗغبي ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضة الٗغبيت ،بحروث-لبىان،
 .4مدمض ٖابض الجابغو ،ج٩ىيً الٗ ٫٤الٗغبي ،الجؼء ألاو ،٫الُبيٗت الشامىت ،ميكىعاث اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي وصاع اليكغ
.2000
اإلاٛغبيت ،الضاع البيًاء،
.2009
 .5مدمض ٖابض الجابغو ،ه٣ض الٗ٣ل الٗغبي ،الُبٗت الخاؾٗت ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبيت ،بحروث،
.6مدمض ٖابض الجابغو ،هدً والترار٢ -غاءة مٗانغة في جغازىا الٟلؿٟي،-الُبٗت الؿاصؾت ,اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي وصاع
.1993
الُليٗت ،الضاع البيًاء -بحروث ،
.7الٟايل ببغاَيم الٗيؿىو ،مضازلت جدذ ٖىىان " :ػياعة ظضيضة للمكغوٕ الجهًىو الٗغبي" ،الٗضص ،1-383متلت
.2010
اإلاؿخ٣بل الٗغبي( الهاصعة ًٖ مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبيت) ،بحروث،
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ّد
الخإسٍخ ألادبي بحن مععى الخحُٝب ووا ْٜالخىزُ:ٞ
"ألادب الخىوسخي في الٝشن الشابْ ِؽش" ؤهمىرظا
ّد
دِ.بذ الٝادس ِلُمي (ؤظخار معاِذ – ظامّت ٜشواط – املّهذ الّالي للٕاث بخىوغ)

ّد
ملخق البحض:
يىضعط البدض في ؾيا ١الاهٟخاح ٖلى مؿاعي جإعيش الكٗغ الخىوسخي اإلاٗانغ في ال٣غن الٗكغيً ،ويؿعى بلى مداوعة ؤخض ّ
ؤَم
ّ
ّ
الم ّ
الشلض ّ
ألاو ٫مً ال٣غن الٟاثذ ،وه٣هض به ٦خاب ػيً الٗابضيً الؿىىسخي " :ألاصب
نىٟاث التي ٖالجذ اإلاؿإلت مىظ ؤوازغ
1927م)،وججهٌ اإلاداوعة في ظىَغَا يمً مؿخىيحن :هٓغو وجُبي٣ي .خاولىا في اإلاؿخىي ّ
الخىوسخي في ال٣غن ّ
ألاو٫
الغاب٘ ٖكغ (
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الخإعيسيت,
واإلاىهجيت التي اؾخإوـ بها ناخب الخهيي ٠في مداولخه
والىٓغيت
إلاٟهىميت
الخهىعاث وألاَغ ا
اؾخضٖاء ظمىٕ
ّ
ّ
ّ
وَضٞىا في اإلاؿخىي الشاوي بلى ال٨ك ًٖ ٠وؾاثُه ؤلاظغ ّ
الخُبي٣يت لٟٗل الخإعيش ألاصبي .وَغخىا ؤؾئلت
اثيت وجمشل م٣اعبخه
ّ
ظىَغيت مً ٢بيل :ما الٟغ ١بحن الخىزي ٤والخد٣يب؟ ماهي م٘ايحر ّ
ّ
الخد٣يب ألاصبي؟ وَا ٫الدؿائ ٫بٌٗ اإلاٟاَيم التي اؾدىض
ّ
ّ
ّ ّ
ما٦ضيً ّ
اإلاال ٠في وي٘ ّ
ؤن مؿإلت جإعيش ألاصب وجد٣يب خ٣به مؿإلت ص٢ي٣ت ،قاث٨ت،
زم ،اجتهىا بلى الاؾخيخاط
مهىٟه.
بلحها
وجبضو في ّ
مخسحر ػيً الٗابضيً الؿىىسخي ّ
ظليت ْاَغة.
املٙخاحُت :جإعيش ألاصب – ّ
ّد
الخد٣يب ألاصبي -الكٗغ الخىوسخي -الخهيي -٠الى٣ض ألاصبي.
*ال٣لماث
ِلى ظبُل املذخل
ّ
ألاؾاؾيت لهظٍ ال٣غاءة الؿعي بلى حٗغي٦ ٠خاب"ألاصب الخىوسخي في ال٣غن الغاب٘ ٖكغ" ،لهاخبه ػيً الٗابضيً
مً الٛاياث
ّ
الؿىىسخي حٗغيٟا يتم٘ بحن الٗغى والاؾخ٣هاء ،والخدليل والى٣ضّ .
ختى هديِ بتملت آلالياث التي اؾدىض بلحها اإلاال ٠في جإعيسه
ّ ّ
الهحن ،بط هي ٖمليت ّ
زانت و مؿإلت الخإعيش لؤلصب ليؿذ باألمغ ّ
لؤلصب والترظمت لجملت مً ؤٖالمهّ ،
مٗ٣ضة ال حؿخىو بال بخىٞغ
ّ
مٗيىت وقغوٍ ٖضيضة ،1و بخاَخىا بتملت َظٍ آلالياث ال يم ً٨ؤن ّ
مُٗياث ّ
جخد – ٤٣في الىا – ٘٢بال بٗغى ال٨خاب ٖغيا
بالىٓغ في مىهجه ومدخىاٍ .ول٢ ً٨بل السىى في َظٍ ؤلاق٩اليتّ ،
قامال ،ص٢ي٣اّ ،
وختى ج٩ىن اإلا٣اعبت ؤ٢غب بلى الىيىح ،عؤيىا مً
ألاوؿب ؤلاقاعة بلى ٖال٢ت ػيً الٗابضيً الؿىىسخي باألصب الخىوسخي والسىى في مضي بؾهامه في الخغ٦ت ال٨ٟغيت ٝوٖهغٍ.
 -الواد ،حسٌن" :في تاريخ األدب ،مفاىيم و مناىج"( ،تونس :دار اظتعرفة للنشر.) 980 ،
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ِلى ظبُل الخّشٍٚ
 .1868جل٣ى ج٩ىيىا ػيخىهياّ ،
وجدب٘
ولض ػيً الٗابضيً الؿىىسخي بًاخيت "ؾيضو بىؾٗيض" الىاٗ٢ت قما ٫مضيىت جىوـ ،ؾىت
ّ
ّ
زم ،اهخ٣ل بٗض طلّ ٪
ّ .)1922
ّ
السانت
لياؾـ متلخه
-1921
اؾتهل وكاَه ألاصبي في متلت ˝البضع˝(
زُى والضٍ في صهيا ألاصب .و٢ض
ّ
ّ
ّ ،)1924التي ٧ان يُبٗها بمُبٗت ˝الٗغب˝ّ .
 ،)1930جلحها "الٗالم ألاصبي" ،التي ؾاٖضجه
زم ،ؤوكإ متلخه "الٗالم" (
-1924
˝الٗغب˝(
ٖلى اإلاؿاَمت ّ
الٟٗالت في الخغ٦ت ألاصبيت وال٨ٟغيت والى٣ضيت في ٖهغٍ .1وٖلى اٖخباعٍ ؤخض ّ
قبان طل ٪الجيل ٞؿى ٝي٩ىن له
ّ
ّ
السانت ˝،مُبٗت الٗغب˝ ،ومتلخه ال٨بري التي َبٗذ َظٍ الٟترة
˝صوع باعػ في جيصخيٍ الخياة ألاصبيت بًٟل مُبٗخه
الخاعيسيت˝ .2باإلياٞت بلى مؿاَماجه الصسهيت في ؤلاهخاط الى٣ضو وألاصبي ،بط ؤنضع ٦خابحنّ :
ألاوَ ،٫ى ال٨خاب مىيىٕ َظٍ
ّ
 ،)1955صون ؤن جهمل – َبٗا -
ّ ،)1927ؤما الشاويٗٞ ،ىىاهه˝ :مدمىص ٢اباصو˝(
ال٣غاءة˝ :ألاصب الخىوسخي في ال٣غن الغاب٘ ٖكغ˝ (
ّ
ّ
واإلاخمشلت في اٞخخاخياجه وم٣االجه الصخٟيت ّ
وم٣ضماث الضواويً التي ّ
زو بها ؤنض٢اءٍ مً ألاصباء.3
ؤوكُخه ألاصبيت ˝اإلاىاػيت˝
ّ
٦ما ّ
جمحز بإوكُخه في متاالث ببضاٖيت ؤزغي٦ ،متا ٫ال٣هت ،بط قاع˝ ٥بى٠ؾه في جُىيغ الغئيت ،خحن خاو ٫السغوط بهظا اللىن
ألاصبي مً بَاع الخ٩ايت ،وعبُها بدياة ّ
الىاؽ ،وظٗل لها ع٦ىا ّ
زانا ؤؾماٍ ˝ :مً ٢هو الخياة˝ٞ ،4ؿاَم بظل ٪في جتضيض
٢الب ال٣هت ومىيىٖها مٗا .وال جٟىجىا ؤلاقاعة بلى اَخمامه بيكاٍ ببضاعي آزغ ّ
ؤص ١مً ألاوكُت اإلاكاع بلحها ،وه٣هض بؾهامه
ّ
ٞمتلت "الٗالم ألاصبي" اؾخُاٖذ بًٟل مىاّ ٠٢
ماؾؿها وههغجه لخغ٦ت
في خغ٦ت الترظمت ًٖ آلاصاب ألاظىبيت في ٖهغٍ،
الختضيض وٖ٣ليخه ّ
ّ
ّ
اإلاخٟخدت ؤن ّ
ّ
ج٣ضم ل٣غائها هماطط مخٗضصة مً ألاصب ألاظىبي ،لم ج ً٨جغظمتها ٖلى صعظت ٦بحرة مً ؤلاج٣ان ،ل٨جها
ْسه٣لذ بإؾلىب ّ
قي ٤مشل ؤؾلىب مدمض الخليىو وابً جىمغثٗٞ ،غٞىا عوؾى ،وجىلؿخىو ،ومىؾيه ،وبىصلحر وٚحرَم.5
ّ
اليكغ ّ
والى٣ض وؤلابضإ ونلخه الىزي٣ت
طلَ ٪ى بطن ،ػيً الٗابضيً الؿىىسخي ،وجل ٪إلادت ًٖ بؾهاماجه في متا ٫خغ٦ت
ّ
ّ
باألصب الخىوسخيّ ،
ؾغ َظٍ ّ
الهلت ال يم ً٨ؤن يى٨كّ ٠
ول٨ىىا وٗخ٣ض ؤن ّ
ويخم – بهٟت ؤص – ١بال بٗض الىٓغ في مدخىي ٦خابه
"ألاصب الخىوسخي في ال٣غن الغاب٘ ٖكغ".

 للوقوف على قيمة اصتهود الّيت بذعتا السنوسي يف خدمة األدب التونسي ،انظر ما يورده جعفر ماجد يف قول لو يصف ىذه اجمللة ...":ىي سيّدة اجملالّت يف ذلك العهد،منرب اصتيل و حاملة مشعل النهضة األدبية ،فقد استطاعت بأعدادىا التسعة والستٌن أن تنفح اضتماس يف األدبا ء الشبّان ،وكان عتا الفضل يف الكشف عن بعضهم والتّعريف بو
الشايب الّذي
الشايبّ وساندت حركة التّجديد ،فأيّدت الطاىر اضتداد يف دعوتو إذل حترير اظترأة من خالل كتابو اطتطًن ˝امرأتنا يف الشريعة واجملتمع ˝ ،و ّ
للجمهور مثل أيب القاسم ّ

دعا يف ػتاضرتو ˝اطتيال الشعري عند العرب ˝ ،إذل خلق أدب جديد وتق ّدم بآراء يف األدب العريب أثارت حفيظة احملافظٌن  .وبالرغم من أ ّن "العادل األديب " ،كانت تُشبّو مبجلة
حّت يف اإلخراج واضتجم ،فقد كانت عتا مبادرات يف غتال الشعر جتعلها أقرب إذل غتلة "أبوللو" يف ػتاوالهتا التّجديد ية...ظتزيد التفصيل ،راجع فصل" :األدب
للزيات ّ
"الرسالة" ّ
التونسي فيما بٌن اضتربٌن" ،الوارد ضمن كتاب "تاريخ األدب التونسي الحديث والمعاصر"( ،تونس :بيت اضتكمة ،قرطاج ،) 993 ،ص ص .42-4
" -2تاريخ األدب التونسي الحديث والمعاصر" ،ص .4

3
تكون األدب العريب ووجوب تطور ظتزيد التّدقيق ،انظر  :خزندار،
 من ذلك اظتق ّدمة الّيت كتبها للجزء الثّاين من ديوان ػتمد الشاذرل خزندار ،والّيت وشتها ب ّ ":يهتم هبا
ػتمد الشاذرل " ،الديوان" ،ج ( ،تونس :دار العرب 923 ،م) .وقد علّق أحد النّقاد على شاىد أورده من ىذه اظتق ّدمة بقولو ":من مق ّدمة خطًنة دل ّ

للتوسع ،راجع  :صمود ،زتادي " :من تجليّات الخطاب األدبي :قضايا تطبيقية"( ،تونس :دار قرطاج 999 ،م)،
السنوسي لديوان خزندارّ ،
الّدارسون كتبها ّ
ص  ،3ىامش عدد.3

4
للتوسع ،راجع فصل  " :األدب التونسي فيما بين الحربين " ،الوارد ضمن كتاب "تاريخ األدب التونسي الحديث والمعاصر"( ،تونس :بيت اضتكمة،
ّ -

قرطاج 993 ،م) ،ص.43
 -5السابق نفسو ،ص.44
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ّد
ِ-Iشك املفىٚ
ّ
"ألاصب الخىوسخي ال٣غن الغاب٘ ٖكغ" ،مىخسب ؤلٟه ػيً الٗابضيً الؿىىسخي وؤنضعجه مُبٗت الٗغب ،بٗانمت جىوـ ،ؾىت
ّ
ّ
يًم الجؼء ّ
متلض واخض ،يدخىو ٖلى 480نٟدتّ ،
 ،1927في ظؼؤيً ّ
ألاو 320٫نٟدتّ ،ؤما الجؼء الشاوي ٞيدخىو ٖلى
يًمهما
اؾتهل الؿىىسخي الجؼء ّ
ألاو ٫مً مىخسبه بةَضاء ّ
زو به والضٍ مدمض الؿىىسخيّ ،
ّ
ومما ظاء ٞيه " :بلى مً
 160نٟدت ،و٢ض
ّ
ؤلهمجي َظا الٗمل بما ظمٗه مً ؤصب ؤؾالٞه ومٗانغيه ،و٢ض ٢طخى وجغ٦جي ّ
نبيا مغيٗاٞ ،لم ؤ٦بر بال قاٖغا بةيها ٫خل٣اث
نضعٍ ّ
الـضَغ" .1زم ّ
بم٣ضمخحن٢ ،2بل قغوٖه في ّ
ٖمليت الخإعيش لؤلصب الخىوسخي في ال٣غن الغاب٘ ٖكغ .
ٜ -1شاءة في " ّد
مٝذمت ؤولى"
ه٣غؤ في ال٨خاب" ّ
م٣ضمت ؤولى" ،3جدذ ٖىىان "بماطا يٗغ ٝهبى ٙالكاٖغ ؤو ال٩اجب " ،لهاخبها مدمض البهلي ّ
الىبا ،٫و٢ض ط٦غ في
ّ
بضايتها ؾٗاصجه بؿعي نضي٣ه الؿىىسخي بلى جإلي٦ ٠خاب "صخ ٠مسخاعة مً ألاصب الٗهغو الخىوسخي" ،4بل وطَب بلى جإ٦يض ؤهه
ّ
ّ
ّ
ّ
جىّ ٤ٞ
ختى آلان في َظا الُ٣غ لسضمت ألاصب وألاصباء بإمان ونضّ .5"١
زم ،و
"وبةَالٖه ٖلى ُٗ٢ت مىه ٖلم ؤهه الىخيض الظو
ّ
بؤلاياٞت بلى نٟت الغياصة وَبيٗت اإلاؿخ٨كّ ٠التى ؤؾىضَا ناخب ّ
اإلا٣ضمت بلى مال ٠ال٨خاب ،هتضٍ ال يسٟي بعجابه بـ"هؼاَخه
ألاصبيت" ،و"ظغؤجه الى٣ضيت" ،و"نغاخخه ّ
الخامت" في ج٣ضيم ألاصباء بما ّ
يمحزَم ،وه٣ضَم وج٣ييمهم بما يالثم َبيٗت بهخاظاتهم
ألاصبيت٣ٞ .ا ٫في َظا ا٫نضص " :وال ؤزٟي بعجابي بهغاخخ٨م ّ
الخامت في ه٣ض مٗانغي٨م مً ؤَل بالص٦م ألاصباء وبْهاع نىعَم في
ّ
ّ
زم اهخ٣ل ّ
بال ما ٧ان َبيٗيا في ؤنله ومبىاٍ"ّ .6
الىبا ٫بٗض طل ٪بلى
مال٨ٟم َظا ،خاٞلت بإلىان ؤصبيت ال ؤزغ للؼزغ ٝال٩اطب ٞحها،
ٖاما مً ؤٚغايه " ،7لى٣غؤ ٖلى بزغَا ّ
ٖغى ٧لمخه ّالتي ؤعاصَا ج٣ضيما لل٨خاب ،بط جدىاوٞ – ٫يما يغي– "ٚغيا ّ
م٣ضمت زاهيت
ّ
ّ
ّ
ّ
ؾجر٦ؼ ٖليه في َظا ؤلاَاعٞ .ما َى مىهج َظٍ ّ
اإلا٣ضمت؟ وَل جىٞغ ٞحها ما يتب ؤن يخىٞغ في مشيالتها
اإلاهى ،٠وَى ما
لهاخب
مً ج٣اليض في ٦خابت "جإعيش ألاصب" ،وه٣هض بظل ٪جسهيو ٢ؿم هٓغو يبؿِ ٞيه اإلاال ٠آعاءٍ في ألاصب والخاعيش وجاعيش ألاصب،
ويًبِ خضوص الٗمل الظو ُتيٗجى بالخ٣ضيم له بما ّ
ييؿغ السىى في بق٩االجه.8
ٜ -2شاءة في" ّد
مٝذمت زاهُت".
ّ
للمال ٠وظام٘ اإلاىخسباث ّ
اإلا٣ضمت ألاولى ؾالٟت البؿِ ،ه٣غؤ في ال٨خاب ّ
بزغ ّ
الىهيت ػيً الٗابضيً الؿىىسخي،
م٣ضمت زاهيت
جًمىه ّ
وؾمها بـ"م٣ضمت ال٨خاب" ،وَى ٖىىان ال يم ً٨ؤن يىحي في بَال٢يخه بما ّ
ههها مً مىيىٖاث وبق٩االث مسهىنت،
ولٗل ّ
ؤعاص اإلاال ٠ؤن ي٨كٖ ٠لحها اإلاتن ،صوهما ؤصوى بقاعة بلى بًٗها ؤو ّ٧لها في الٗىىان ألانليّ ،
ؤَم َظٍ اإلاىيىٖاث ،ؤوالَا،
 السنوسي ،زين العابدين" ،األدب التونسي في القرن الرابع عشر"( ،تونس :مطبعة العرب 927م) ،ج  ،ص.32
ست صفحات ،وثانية تح ت عنوان  " :مقدمة الكتاب " ،لصاحبها زين العابدين
 الكتاب حيتوي على مق ّدمتٌن أوذل حملمد البهلي النبّال ،و دتت ّد على ّالسنوسي.
 -3جتدر اإلشارة -يف ىذا السياق -إذل أنّنا لن نتعمق يف قراءة ىذه اظتق ّدمة األوذل أل ّن التّعمق قد خيرج بنا عن إطار ىذه القراءة .
4
لكن اظتق ّدم سعى إذل إعادة تركيب العنوان.
 -ىذا العنوان ؼتالف للعنوان األصلي الّذي وضعو السنوسي و ّ

" -5األدب التونسي يف القرن الرابع عشر" ،ص .6
 -6السابق نفسو ،ص .7

 -7السابق نفسو ،الصفحة ذاهتا.
 -8لنا يف مقدميت "تاريخ األدب العريب" لرجيس بالشًن ،و كارل بروكلمان ،مثاالن داالّن على أمهيّة األطر النّظرية يف مصنّفات تاريخ األدب.
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جغصصٍ في ؤمغ بنضاع مىخسبهّ ،
جُغ ١بليٌ مىظ اٞخخاخها ،وَى مىيىٕ ّ
ّالظو ّ
جغصصا يغظٗه بلى ما يٗغٞه ًٖ وا ٘٢الؿاخت ألاصبيت
وال٨ٟغيت وما المؿه  -شسهيا -مً "ؾماث ٞغصيت " ّ
جمحز "ٖمىم ألاصباء في جىوـ" ًٖ ٚحرَمٞ ،هى يسصخى – ٞيما يسصخى– بطا ما
يٗض ٖمله  -لى ّ
ام بنضاع َظا ال٨خاب ،ؤن يشحر خٟيٓت بًٗهم بإن ّ
٢ضم ٧ل ؤصيب بما يٗغٞه ٖىه بلى ّ
ال٣غاء" -جضزال في خياة
ع
ّ
ّ
ّ
"
ّ
ّ
ألاصيب الصسهيت"" ،ومًاي٣ت للٟغص في زهىنياجه الظاجيت  ،ولى ٖض طل٦ ٪ظل ،٪وج٣يض اإلاال" ٠بما يخٟىٍ به الكاٖغ ؤو
ألانليت التي ُتؤ ّل ٠مً ؤظلها ،وإلاا اؾخٟاص ال٣اعت ٞيه قيئا يظ٦غّ ،
ّ
ّ
ألاصبيت –
ألن ٞهم ال٨خــاب ــاث
ال٩اجب" ،2ل٣ٟض ال٨خاب ٢يمخه
ّ ّ
ّ
ّ
الٗ٣ليت،3
الىٟؿيت وجغبيخه
الهلت التي بيجها وبحن ال٩اجب و ؤخىاله
خؿب الؿىىسخي– لم يٗض ٢انغا ٖلى الخ٨م بضون الىٓغ بلى
ألن ّ
بل ّبهه يختاوػٍ "بلى نلت طل٧ّ ٪له باالظخمإ"ّ ،4
ّ
ّ
والسام
الٗام
الى٣ض ألاصبي  -خؿب عؤيه٢" -ض ؤنبذ ممتزظا بالخاعيش
وبىٟىؽ ّ
.5
ال٨خاب وخياتهم الصسهيت"...
ّ
اإلاال ٠بلى زال ٝما ي٣خهغ ٖليه ّ
ال٨خاب وألاصباء وؤن يتم٘ مً اإلاٗلىماث ّ
الٗامت
ومً َظا اإلاىُل ،٤ال عجب ؤن يٗمض
ّ
ّ
ّ
والسانت اإلاخٗل٣ت بهم ،ما به ي٣يم نغح ال٨خاب ٖلى الىهج الظو ؤعاصٍ " :ههج ؾاهذ بى ،ٝوجحن ،وؤقباَهما مً ؤصباء الى٣ض
الخضيض" ،6ولَ ً٨ل ّ
ّ
اإلادكبض بالٗخا١؟"َ ًٖ .7ظا الؿاا ،٫يتيبىا
يدؿجى َظا ألامغ لهاخب اإلاىخسب في بيئت ونٟها ب ـ"الىؾِ
ّ
الؿىىسخي بظابت ؤولى ّ ،
متغص نضي إلاا ّ
٦ىا هساله مٗها ٢ض اؾخداّ ٫
يغصصٍ الكٗغاء وألاصباء ًٖ ؤهٟؿهم ،وإلاا جمليه َبيٗت ال٨ٟغ
ّ ٫
بال ّ
ّ
و ألاصب في ٖهغٍ ،بظابت "زاوٗت" ،مؿدؿلمت ّ
اإلادكبض بالٗخا١
ؤن مغاٖاجىا لهظا الىؾِ
للؿاثض ال٨ٟغو واإلاٗغفي ،ي٣ى " :
ّ
،8
٧اهذ حكيذ بىا ًٖ طل ٪اإلاىهج ،وحٛغيىا باالبخٗاص لئال هشحر ٖلى ؤهٟؿىا ٖانٟت هدً في ٚجى ٖجها"
ل٨ىه ال يٟخإ ؤن ي٨دك ٠بٗض اؾخ٩اهخه لهظا الغؤو ّ
و ّ
والىٓغ ٞيما ُتؤ ُّحل ٠ؤن ُتي ّ
ٗض ٫مً مىهجه وَغي٣ت اؾخ٣هاثهٞ ،خ٩ىن
ّ
ٞلما ؤجممىا ما ّؤلٟىاٍ ،وؤعصها ؤن هل٣ي بىٓغة ّ
الشاهيت ًٖ الؿااّ ٫الظو َغخىاٍ ،ي٣ىّ " :٫
ٖامت ٖليه اؾخىخكىا ما
بظل ٪بظابخه
ّ
ّ
زُُىاٍ ،ولم هتض في ؤهٟؿىا البهج ة التي ّ
٦ىا ّ
ه٣ضعَا له". 9
ّ
بن الؿىىسخي َ -ىا -ال يٖ ٠٣ىض جل" ٪الىخكت" والاؾدى٩ا ٝو٢خا َىيال ،يىعص بٗض طل ٪ما يلي " :مطخى ٖلى طلْ ٪س
خى٫
ّ
ّ
حٛحر جماما في ألامغ ،بط هدً هغي ؤن ما ّ
٦ىا ّ
هٓغها ٢ض ّ
وههْ ٠س
زُُىاٍ ،وبطا ُت
هخىَمه جضزال في
الخى ٫عؤيىا بٗضَا ؤن هغاظ٘ ما
ّ
يترظىن ألاٞغاص ّ
مغة ) ،وال ٚغو ٞما هدً ممً ّ
قاون الٟغص ليـ َى ّ
مما يم ً٨ؤن يٗخبرٍ وؾُىا (خ٣ي٣ت ّ
بدؿَٟ ِ٣ىاتهم وجدب٘
ؾُ٣اتهمّ ،بهما هدً هترظم مسلى٢اث بكغيت لها ؤ٩ٞاعَا وخاالتها" .10و٢ض ّبغع مىٟ٢ه الجضيض بما يلي ّ ... " :زم ُت
بٗضٞ ،ىدً لم

"األدب التونسي يف القرن الرابع عشر" ،ص،ص. - 0 -2السابق نفسو ،ص .
 -3السابق نفسو ،ص. 4
 -4السابق نفسو ،الصفحة ذاهتا.
 -5السابق نفسو ،الصفحة ذاهتا.
-6السابق نفسو ،الصفحة ذاهتا.
 -7السابق نفسو ،الصفحة ذاهتا.
 -8السابق نفسو ،الصفحة ذاهتا.

 -9السابق نفسو ،ص. 3
 -5السابق نفسو ،ص. 5
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ّ
هترظم الظيً جغط مىاَم لي٣غؤ ٦خابىا خًغاث اإلاترظمحن ؤهٟؿهم ،ؤو ليؿم٘ ؤخ٩امهم ٞيما ه٨خبه ٖجهم ،بل ه٨خب للخ٣ي٣ت
ّ
ّ
ولىهىع لؤلظيا ٫آلاجيت ؤزيلت مٗضوصة مً مىاْغ ٖهغها الظو وٗيل ٞيه بهٟىاجه وًٞاثله ٦ما زل٣ه هللا ٚحر مبخىعة
وألاصب
مىه بنب٘ الكيُان".1
ّ
ؤ٢غٍ في الجهايت وؾيلت مشلى إلاٗالجت ّ
اإلاال٦ ٠شحرا في اهتهاط اإلاجهاط ألازحر ّالظو اعجأٍّ ،
ل٣ض ّ
قتى ّ
ول٨ىه ّ
الؿحر والترظماث
جغصص
الىهىم ،بط ال يٟ٨ي لترظمت الكاٖغ ؤو ّ
واهخ٣اء مىخسباث ّ
الىازغ  -خؿب عؤيه " -ؤلاجيان بخد٣ي٣اث ص٢ي٣ت ًٖ مىلضٍ ّ
وم٣غٍ و
ؤقباٍ طل ٪مً الخ٣اث ٤الجامضة" .2ال وٟ٦ي طلّ ،٪
ألن مشل َظٍ السهاثو يم ً٨ؤن يكترٞ ٥حها ؤ٦ثر مً ؤصيب ؤو قاٖغ ٖلى
ألاصبيت و ّ
الغٚم ّمما يم ً٨ؤن يٟهل بيجهم مً ّ
َىة ،وما يم ً٨ؤن ي٨خىٟهم مً ازخال ٝبطا ما َالذ اإلا٣اعهت بيجهم ال٨خابت ّ
ّ
الىىاػٕ
والجماليتّ ،
ال٨ٟغيت و اإلايىالث ّ
وللخضليل ٖلى وط اَت ؤيه  ،بسهىم ما يٗخبرٍ "خ٣اث ٤ظامضة " ّ
ّ
ّ
يٗخض بها بًٗهم في
الٟى ّيت
ع
٧ل جل ٪ألاوؾاٍ ّ
الخاليّ " :
جغظمتهم ألاصباء يىعص الؿىىسخي الخمشيل ّ
ّ
ّ
بن ّ
وزهىنياتها ٢ض ج٨خى ٠الخىؤمحن
بٗمىمياتها
الخاعيسيت
وختى بييت وَبيٗت " ،3والٛايت مً ّ
ٞييكأن ٖلى َغفي ه٣يٌ ؤزال٢ا وؤصبا ّ
الخمشيل واضخت ال حؿخىظب ؤلايًاحٞ ،خل٪
ّ
ألاؾاؾيت " ّ
" ّ
ّ
للىا٢ض اإلاترظم " ،بل ّبجها ال ج٨دؿب ّ
ؤَميتها بال مً زال" ٫عبُها بيخاثتها في الصسو
ألاولياث" ،4ليؿذ هي الٛايت
بإَم اإلاهاصٞاث ّالتي اٖتريخه والاؾتهىاءاث ّالتي اؾخمالخه"ّ ،5بجها -بازخهاع – وح ؾب ما ّ
اإلاترظم ،م٘ الاٖخىاء ّ
يخبىاٍ ناخب
اإلااصة والغوح مٗاّ ،
ّ
ماصة الترظمت ال عوخها" .6والؿىىسخي يبػي – ٞيما يبػي – ّ
اإلا٣ضمت مً عؤوّ " ،
ألن ٚايخه – ٦ما ؤؾل – ٠عبِ جل٪
ّ
ّ
اإلاال ٠في ّ
ألاولياث بيخاثتها .طل ٪بطن َى ؤلاق٩اّ ٫
ّ
ّ
اإلا٣ضمت ،بق٩ا ٫يخٗل ٤بالدؿائ ٫خى٫
ال٨يٟيت اإلاشلى التي
ألاو ٫الظو يبؿُه
ّ
الخىؾل بها في ج٣ضيمه ألاصباء والترظمت لهم٦ ،ما يُا ٫مٟهىم "ٖمىم ألاصباء في جىوـ"ّ ،7
ّ
إلا٣ىماث َظٍ الترظمت وما يمً٨
يمً٨
ّ
ّ
ؤن ج٩ىن ٖليه ،وَى بلى طل ٪ه٣ض لىا ٘٢ألاصب وألاصباء مٗاٗٞ" ،مىم ألاصباء ال يٗغٞىن – ؤوَم يساٞىن– الى٣ض الظاحي و ي٣ىلىن
يٓىىن جغظمت الكاٖغ ؤو ّ
"ا٦٫الم م٘ ال٨الم"  ،8 "...وَم " ّ
الىازغ يٟ٨ي ٞحها ؤلاجيان بخد٣ي٣اث ص٢ي٣ت ًٖ ّ
م٣غٍ ومىلضٍ وؤقباٍ
ّ
طل ،9"٪لظلٞ ٪إٖل ٤الهٟاث بهم ،هي ّؤجهم "ما الىا ّ
الٓهىع" ،10ومً ّ
مخ٨خمحن يساٞىن
ؤَم ؤمشالهم الغاثتت بيجهم وبحن "ٖمىم
ػ
ّ
ّ
ّ
ألاوؾاٍ" هي"الٓهىع ي٣ؿم الٓهىع"َ ،11ظا ،باإلياٞت بلى بيماجهم بتملت مً آلاعاء التي ج٣ىم ٖلى مٛالُاث ٦بـحرةٞ ،هم
ّ
اليكــغ بخاجــا ّ
يٗخ٣ضون– مشال– " ّ
ؤن مً ؤخغػ ٖلى وْـي ٠خ٩ىمـي ُتؾــلبذ مىه ّ
ختى في ؤبـؿِ ألاقياء" .*12جل ٪هي زهاثو
خغيـت
 السابق نفسو ،ص. 6 -2السابق نفسو ،ص. 4
 -3السابق نفسو ،ص. 5
4
اظتقر واظتهنة اخل  ،)...وأشباه ذلك ونظائره ؽتّا يرد يف تررتة األدباء عادة .
 -العبارة للسنوسي أوردىا يف "مق ّدمتو" ،واظتقصود منها (اظتولد و ّ

"-5األدب التونسي في القرن الرابع عشر" ،ص ص. 5- 4

 -6السابق نفسو ،ص. 4
 -7العبارة للسنوسي ،أوردىا يف "مقدمة الكتاب" ،ص. 2
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ّ
٣اٞيت و الىؾِ ال٨ٟغوَ ،ظٍ البيئت التي الػالذ ّ
الش ّ
جدكبض
ألاصباء ،وطلــَ ٪ى ٖمىم مٗخ٣ضَم ،وَى ما اوٗ٨ـ ؽلبا ٖلى البيئت
ّ
مؿخٗضة "لهًم الخ٣اث٦ ٤ما زل٣ها هللا"ّ ،2بجها بيئت مخسلٟت ،و"وؾِ
بالسغاٞاث و جامً باألوَام . 1وهي لُـبيٗتها جلٚ ،٪يـغ
ّ
ّ
بخُىعاث ال٨ٟغ وألاصب و ال يىا٦ب ّ
مدكبض بالٗخا ،3"١ال يإبه ّ
ومؿختضاث الخًاعة .
مخٛحراث الش٣اٞت
ّ
ّ ّ
ّ ّ
اإلاال ٠في اٞــخخاخه ّ
ّ
م٣ضمخه ّ
مما ؾل ٠ؤن
ألاؾاؾيت التي يبؿُها
الجىَغيت وؤلاق٩االث
زم ،بهه بلى ظاهب َظٍ ألاَغوخاث
ٖغيىا له ،هتضٍ يسىى في مىايي٘ ؤزغي ّ
هٓغيت هي في اٖخ٣اصها ؤله ٤بما يم ً٨ؤن يغص في م٣ضمت مىخسب ُتيٗجى بالخإعيش لؤلصب
ّ
ّ
الىهيت ،ووٗجي بظل ٪بؿُه لجملت
الخىوسخي في"ال٣غن الغاب٘ ٖكغ" وجد٣يب خ٣به ،مـمشـلت ٞـي ظـملت مً الـ ّـىماطط واإلاىخسباث
ّ
ّ
ّ
جخسُى خضوص البيئت ّ
الكٗغ ،ومٟهىم ّ
آلاعاء ّالـتي جس ّ
ّ
٣ليضوة،
الخ
الى ٣ــض وألاصب وألاصيب والترظمت ،وهي في متملها آعاء
ـو :مٟهىم
ّ
ّ
الكٗغ خضيض ّ
وجتاوػ الىؾِ ّالظو " ّ
الىٟـ
يٗض ألاصب هماع ١لٟٓيت يتمٗها البلي ٜفي قُغجحن" ،4ي٣ى ٫في حٗغيٟه الكٗغ":
ّ
ّ
وجغهم الٛاٞل و ؤهه ال٣لب" .5وألاصيب َى طل ٪الظو ال يم "ً٨ؤن يبخٗض ًٖ خالخه الصسهيت في ؤصبه ومُغو٢اجه وزلجاث
الًمحر ،وَى مًٛىٍ  ،وؾُه البيثت ّالتي يٗيل ٞحها"ّ .6ؤما باليؿبت بلى مٟهىمه للى٣ضٞ ،ىتضٍ ّ
ّ
يدبجى َغخا "مؿخدضزا " – في
ّ
الخاليّ " :
الك٩ل ّ
ٞالى٣ض في ظملخه ال
طل ٪الٗهغ– لؤلؾخاط ؤخمض يي ،٠مً ٦خابه "م٣ضمت لضعاؾت بالٚت الٗغب" ،ؤوعصٍ ٖلى
والى٣ض اإلابجي ٖلى ال٣ىاٖض ّ
واللٚىو ّ
يسغط ًٖ ه٣ض ال٨خاباث وجدليلهاّ ،
ّ
ول ً٨الى٣ض البياوي ّ
والهغٞيت ؤنبذ آلان ٚحر ٧اٝ
الىدىيت
ّ ّ
في الخ٨م ٖلى ٦باع ّ
ال٨خاب في مىاَبهم ،ولم يٗض ٞهم ال٨خاباث ّ
الهلت التي بيجها وبحن
ألاصبيت آلان ٢انغا ٖلى الخ٨م بضون هٓغ بلى
ؤن ّ
٧ل طل ٪وزالنخهّ :
ال٩اجب ،وؤخىاله ّ
الىٟؿيت وجغ٦يبخه الٗ٣ليتّ ،
٧لٌ باالظخمإ" ،7ومتمل ّ
زم بلى نلت طلّ ٪
الى٣ض ألاصبي
السام ،بىٟىؽ ّ
الٗامّ ،
ؤنبذ آلان ممتزظا ّ
ّ
ّ
ّ
الصسهيت"ّ ،8
ولٗل الؿىىسخي في بؿُه لجملت
ال٨خاب وخياتهم
وبالخاعيش
بالخاعيش
ّ
ّ
وجبييه لهظٍ ألاَغوخاث يٗلً – ٦ما ؾب ٤وؤقغها – عًٞه ّ
ّ
يسخو
لب٣يت اإلاىا ٠٢والاجتاَاث التي حؿىص ٖهغٍٞ ،يما
َظٍ آلاعاء
ّ
ن ّ ّ
والى٣ض وألاصب :آ اء ومٟاَيم ٖخي٣ت٣ٖ ،يمت– ٞيما يغي– ّ
بالكٗغ ّ
زم بهه
وبن جتاص ٫بكإجها اإلاختاصلىن وازخهم اإلاسخهمى ،
ع
وبٗغيه ظملت مً اإلاٟاَيم ّالتي يؼٖم ّ
للغا٥ص و ّ
ظضتها ومىا٦بتها ّ
لخُىع الخًاعة واإلاتخم٘ وألاصب يٗلً متاوػجه ّ
الؿاثض ،ي٣ى:٫
فصل السنوسي القول يف ىذه الظاىرة ضمن ىامش أورده ،و قد ارتأينا سعيا منّا إذل التّوضيح نقلو على صورتو ،يقول  " :نذكر من ذلك أنّنا كنّا نشرنا
* لقد ّ
بتفرزاتو (ىكذا) ،للسيد ......يف التّقومي االجتماعي لسنة  345ه ،فما راعنا إالّ أنّو كتب على صفحات بعض الصحف
الربيع واإلشادة ّ
قصيدة يف وصف ّ
يتربأ من إرادة النّشر لتلك القطعة مع أنّو دل يصبح بعد موظّفا رشتيّا يف اضتكومة ،بل ال زال يف أثناء م ّدة التّطوع لدى العدلية التونسية .وقد أبينا تصديق ىذا
ّ
السالفة كانت مسرحا لنشر قصائده العذبة ،على أنّنا ال
قاومي
الت
رتيع
ن
أ
مع
فيو
ذكر
لو
يكون
أن
دون
دينا
و
تق
إثر
صدر
أخيو
تقومي
لكن
و
ذاك،
إلنكاره
عليل
ّ
ّ
التّ
ّ
ّ

حّت يكون ا إلنسان على بيّنة من
وحري باضتكومة أن تعلن بقانون اظتوظّفٌن ّ
صرف ،فإ ّن اللّوم واقع على من ّروج ىذه األضاليلّ ،
نلومو شخصيّا على ذلك التّ ّ
وسع ،راجع" :مقدمة الكتاب" ،صفحة  ، 7ىامش عدد .
األمة حقوقا ال ديلكها شخصيّا " .ظتزيد التدقيق والتّ ّ
حقوقو و واجباتو فال يُضيّع على ّ
الرجال ،ويزيد اظتستع ّدين تقهقرا يف الفكرة واظتران "...
 -يورد السنوسي ما يلي ..." :أضف إذل ذلك ومها ال يزال يسود أوساطنا ،فيزيد ىذا الشعب فقرا يف ّ

ونسي في القرن الرابع عشر" ،ص. 6
راجع" ،األدب الت
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" ّ
ٞةن ّ
الؼمان ٢ض صاع وابخٗض ًٖ َظٍ اإلاغجبت ابخٗاصا قاؾٗا " ،1بل و يا٦ض في مٗغى ٦المه ًٖ مٟهىم الكٗغ واعجباَه ب٣اٖضة
ّ ّ
ؤن الظو " ١هبا ًٖ جل ٪اإلاٗالم" ،2وَى في مٗالجخه إلاؿاثل ألاصب ال يبخػي الشىعة ٖلى ؤؾاليب الى٣ض
"ؤخؿً الكٗغ ؤ٦ظبه"
ّ
ّ
ّ
ال٣ضومت ومىاويل الكٗغيت الٗخي٣ت ٞدؿب ،بهه يتتهض لُغح الخلى ٫والبدض ًٖ البضاثل ،ما جتؿض واضخا مً زال ٫بخؿاؾه
بش٣ل مؿاوليت جإلي ٠مىخسب ّ
ّ
الخىوسخيّ ،
يهغح ٢اثالَ ..." :ظا بٌٗ ما ٖغى لىا في جضويً جغاظم ٦خابىا،
ياعر مً زـالله ألاصب
مما يىىء بدمله طو ٖؼم ٞ ،ما بال ٪بمشلي و٢ض عمى بىٟؿه في ّجياع َظٍ الخياة صون ؤن يؿخ٨مل ّ
وال ّ
قّ ٪ؤهه وخضٍ ّ
مٗضاث
ّ
الٟ٨اح"٦ ،3ما يٗغى بلى متمىٖت مً الٗغا٢يل التي اٖتريذ َغي ٤جإليٟه مىخسـب "ألاصب الخىوسخي في ال٣غن الغاب٘ ٖكغ"،
ّ
ّ
اإلااصة واهخ٣اء ّ
جخٗل ٤بتم٘ ّ
التراظم وجغجـيب ال٨ذاب ونٗىبت َبٗه وج٣ؿيمه بلى ؤظؼاء ّ
جيؿغ صعاؾخه وجضاوله
الىهىم وجضويـً
ّ
ّ ّ
ّ
واإلاشٟ٣حن وٖمىم ّ
الىاؽ ،و٢ض ّ
وزو ٦ال مجها بةقاعة مىٟهلت ،في ق٩ل
ٞهل اإلاال ٠ال٣ى ٫في َظٍ الهٗىباث،
بحن ألاصباء
ٖىىان ٞغعيٞ ،إوعص في قإن"ظم٘ ال٨خاب واهخ٣اء ألاصب" ما يلي ّ ..." :ؤما مؿإلت الجم٘ ٞهي ؤنٗب مً زغٍ ال٣خاص ،بط ي٨خىٟها
ّ
ّ ّ
شر الكٗغاء و اؾدبضاصَم اإلاغَ .4"٤وؤ٦ض في ٖىىان ٞغعي وؾمه ب ـ"حٗالي ٤ال٨خاب" ٖلى اَخمامه بالجم٘
بَما ٫ألاصباء و
ّ
ّ
ّ
ّ 5
ّ
ّ
واههغاٞه بلى ج٩ىيً ماصة ال٨خاب وجضويً التراظم" ،ألامغ الظو اؾخٟغٞ ٙيه مٗٓم ٢ىاٍ"  ،ؤما في ما يسو "جغجيب ال٨خاب"
وجبىيب ّ
ماصجه ٞىتضٍ يا٦ض ّؤهه "ليـ في الٗالم شخيء يؿتهحن به مشل مؿإلت ج٣ضيم ألاشسام ٖلى بًٗـهم" ،6لظل٣ٞ ٪ـض خاو٫
ّ 7
ّ
بال ّ
ؤن ي ّـغجب "ؤشسام ّ
ؤن صون َظٍ الٛايت مهاٖب ومشبُاث ؤظملها اإلاـ ــال ٠في َظٍ الٗباعاث:
٧ل ظؼء ٖلى خغو( ٝؤبتض)" ،
ّ
ّ
بال ّ
وجإزغ البٌٗ ًٖ ؤلاظابت خا ٫صون طلّ ،٪
٣ٞضمذ ما ّ
جيؿغ صون هٓغ لصخيء ٚحر ؤلام٩ان" ،8وهتضٍ يىعص
ؤن ظم٘ ألاصب
"...
جدذ ٖىىان ٞغعي زالض وؾمه ب ـ "َب٘ ال٨خاب" ّ
ؤَم نٗىبت يم ً٨ؤن حٗغى إلاً يغٚب في بنضاع ٦خاب ،نٗىبت هي ألازحرة في
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلاالّ ،٠
ألاقض مً خيض ٢ضعتها ٖلى ؤن حٗه ٠بالجهض ٧له ؤو ؤن حؿاَم في بزغاط الٗمل ٖلى
ول٨جها
ؾلم ما يم ً٨ؤن يىاظهه
ّ ّ ّ ١
ٚحر ما ُتؤ َ
مخبرما مً َظا ألامغَ " :ب٘ ٦خاب يؿخضعي ؤمغيً ؤؾاؾيحن َما ّ
عيض له ،ي٣ىّ ٫
ٞإما اإلااصة ٣ٞض خالذ
اإلااصة والظو ،
ّ
ّ
بالهىع ّ
الالػم ّ
ختى جهبذ ؤ٢غب بلى الٟىجىٚغ ّ
اٞيت مجها للهىع
اعجٟاٖاث ألازمان وج٣لباث ألاؾٗاع الٛغيبت صون اهخ٣اء الىع١
ّ
الىان٘ الظو ّ
اله٣يل ّ
هخم ً٨مً ا٢خىاء الىعّ ١
الُباٖيت ،و٦ظل٣ٞ ٪ض زاهىا وعّ ١
ّ
٦ىا ٖاػمحن ٖلى ببغاػ
ب٣يت ال٨خاب بط لم
ال٨خاب ٞيه ،وال يسٟى ؤن ظىصة الىع ١مً ّ
٧ل طل ،٪عٚم ّ
ؤَم اإلاازغاث في عوه ٤ال٨خاب و جتميله" ،9ول ً٨عٚم ّ
٧ل َظٍ
ّ
حٗىذ ّ
اإلاال ٠مً ّ
ال٨خاب و"بَما ٫ألاصباء ّ
وشر الكٗغاء" ،و"اعجٟاٖاث ألازمان
اإلاهاٖب في ظم٘ ماصة ال٨خاب ،وما ال٢اٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
يسخو بكإن الُباٖت وؤزمان الىع٣ٞ ،١ض اؾخٗاى ًٖ طل٧ ٪له باإلاشابغة والجهض الصسصخي ي٣ى:٫
وج٣لباث ألاؾٗاع" في ما
ّ
ّ
الترجيب الُباعي ّ
"ٖلى ّؤهىا ٢ض بظلىا م٣ابل طل ٪الجهض في ّ
والخىٓيم وال هدؿب ؤهٟؿىا بال ٢ض ٢مىا
الخٗىيٌ ًٖ طل ٪بةج٣ان
 السابق نفسو ،ص. 7 -2السابق نفسو ،الصفحة ذاهتا.
 -3السابق نفسو ،ص ص. 8- 7
 -4السابق نفسو ،ص. 8
 -5السابق نفسو ،ص. 9
 -6السابق نفسو ،ص نفسها.
 -7السابق نفسو ،ص نفسها.
 -8السابق نفسو ،ص نفسها.
 -9السابق نفسو ،ص نفسها.
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الى٣و في ألاظؼاء ّ
هامل صاثما بإن وؿخضعّ ٥
بالىاظب مً َظٍ الجهتٖ ،لى ّؤهىا ّ
الخاليت" .1ليسخم في جهايت م٣ضمخه –اإلاىظؼة ّ
وؿبيا–
ّ
ّ
جخمشل في ؤن ي٩ىن ٦خابه "في ّ
بالخإ٦يض ٖلى ّ
ّ
ؾخت ؤظؼاء مى٣ؿمت بلى ٢ؿمحن :هٓم ،وهثر" ،2ول ً٨ظملت الٗغا٢يل التي
ؤن عٚبخه
عجر اخخما ٫بنضاع بٌٗ ألاظؼاء ّالتي حٗجى ّ
ؾب ٤ؤن بؿُها خالذ صون عٚبخه جل ،٪لظل٣ٞ ٪ض ّ
بالىثر ٢بل بجمامه ال٣ؿم
ّ
ّ
بمًيه ّ
ّ
الضئوب في ؾبيل بن ــضاع ب٣يت ألاظؼاء ،ي٣ىٖ" :٫لى ؤهىا ؾىداو ٫بنضاع
الكٗغو "بطا ا٢خًذ الٓغو ٝطل٦ ،3"٪ما وٖض
َ
ب٣يت ؤظؼاء ال٨خاب في ّ
ّ
مضة وظحزة" ،4و٢ض ؤوعص ّ
٧ل طل ٪جدذ ٖىىان ظؼجي زامـٖ ،ىىاهه " :ؤظؼاء ال٨خاب" .وَى ما ؤههى به
ّ
م٣ضمخه.
ّد
ّد
ّد
مفىّ ٚد
العىىسخي بحن مععى الخحُٝب و وا ْٜالخىزُ.ٞ
/ II
ّ
بزغ َاحين ّ
اإلاال ٠في الخإعيش لؤلصب الخىوسخي في ال٣غن الغاب٘ ٖكغ ،و٢ض ّ
ّ
ازخو ّ
٧ل
٢ؿم ٦خابه بلى ظؼؤيً
اإلا٣ضمخحن ،5قغٕ
ّ
ّ
ّ
الكٗغو" ،خؿب ٖباعجه الىاعصة في جهايت ّ
زُا واضخا اٖخمضٍ في الجؼء ّ
ألاو – ٫و
م٣ضمخه ،و٢ض اجب٘ في طل٪
مجهما ب ـ "ال٣ؿم
ّ
ّ
ّ
ّ
٦إهما ا٦دك ٠هتاٖخه – ٞىانل ٕلى طاث مىىاله في الجؼء الشاوي مً ال٨خاب ،وَظا اإلاىهج الظو اٖخمضٍ يخمشل في اهخساب ظملت
ّ
ّ
للكٗغ الخىوسخي في جل ٪الخ٣بت)ّ ،
ّ
زم الترظمت لهم بخ٣ضيم هبظة ًٖ جاعيش الىالصة
جمشيليتهم"
مً الكٗغاء (يٗخ٣ض اإلاال ٠في "
ّ
ّ
ّ
ّ
وج٣لب ٞحهاّ ،
زم الاهخ٣ا ٫بٗض طل ٪بلى اؾخ٣هاء
وم٩اجها والبيئت التي ٖاف ٞحها اإلاترظم له و"اإلاهً" ؤو"الىْاث "٠التي ج٣لضَا
وممحزاجه ّ
الٟىيت في باب اإلاىٓىم ّالتي ّ
"زهاثهه الكٗغيت" ّ
جمحزٍ ًٖ ٚحرٍ مً الكٗغاءّ ،
زم زخم ّ
٧ل طل ٪باهخساب ظملت مً
و ّ ّ
ّ
ّ
الكٗغيت ّالتي يٗخ٣ض في ظضواَا ّ
ّ
والٟجي للصسو اإلاترظم له.
للخٗبحر ًٖ ظملت الً٣ايا ؤو الاجتاٍ الكٗغ
الىهىم
وظملت ألاؾئلت ّالتي يم ً٨ؤن جُغح هٟؿها بةلخاح َ -ىا -هيَ :ل ّ
ؤن َظٍ الترظماث للكٗغاء اإلاىخسبت ههىنهم ٢ض
ّ
ّ
ّ
خآٞذ ٖلى طاث الخمصخي والسهاثو التي ؤقغها بلحها ،بمٗجى ؤهه ٢ض وٗ٢ذ جغظمتهم بظاث اإلا٣اييـ صوهما بَىاب في "ؤلاقاصة"
بسهاثو َظا الكاٖغ ّ
والخٛاضخي ًٖ ّ
ّ
الخىؾ٘ وؤلاإلاام بمالبؿاث خياة َظا ألاصيب ،والا٦خٟاء باإليماء وؤلاقاعة
ممحزاث طا ،٥ؤو
زم ماطا ًٖ ّ
الىهىم؟ َل ها ٫الكٗغاء اإلاىخسبت ههىنهم طاث ّ
البر٢يت" ّ
يسو ٚحرٍ؟ ّ
" ّ
ّ
الخحز مً اإلاتن ،بمٗجى
الؿغيٗت في ما
ّ
ّ
الىهىم اإلاىخسبت لٛحرٍ و ي٣اعبها؟ ؤم ّ
ل٩ل قاٖغ ي٩افئ ٖضص ّ
َل ؤن ٖضص الىهىم اإلاىخسبت ّ
ؤن طاث الٗىامل التي جد٨مذ في
ّ
الترظمت ٢ض اهخ٣لذ "ٖضواَا" بلى ّ
الىهىم٩ٞ ،ان طل ٪الخٟاوث والخىاٞغ؟ ّ
زم – وَظا ؤ٦يض – َل ُتو ٤ٞالؿىىسخي في مؿٗاٍ
الخىزي ٤لجملت مً ّ
مهىٟه ال يسغط ًٖ صاثغة ّ
ؤن ّ
جدىالجه ال٨بري؟ ؤم ّ
لخد٣يب ؤَىاع الكٗغ الخىوسخي وعنض ّ
الىهىم والترظمت
ّ
الشلض ّ
ألاو ٫مً ال٣غن الٗكغيً؟
لٗضص مً ؤٖالم الكٗغ في
ّ
الخٟهيليحن ّ
مما يم ً٨ؤن وؿخيخته وهتيب ٖىه مً زالَ ٫ظيً الجضولحن ّ
ّ
بن َظٍ ألاؾئلت وٚحرَا ٦شحر ّ
الخاليحن اللظيً
ؤزبدىا ٞحهما ؤؾماء الكٗغاء وبٌٗ زهاثو الترظمت اإلاؿىضة بلحهم وٖضص نٟداتها٦ ،ما ؤزبدىا ٖضص ّالىهىم اإلاىخسبت ّ
ل٩ل

 السابق نفسو ،ص نفسها. -2السابق نفسو ،ص ص .20- 9

 -3السابق نفسو ،ص.20
 -4العبارة للسنوسي اقتطفت من اظتق ّدمة ،ص .20
5
ػتمد البهلي النبّال ومق ّدمة زين العابدين السنوسي.
 -نقصد هبما :مق ّدمة ّ
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ّ
قاٖغ وٖضص ّ
اإلاسهو له مً ظملت اإلاتن ،وَما ٖلى َى ٫اإلاُٗياث الىاعصة مً زاللهما ٟ٦يالن بالىنى ٫بلى
الهٟداث الجملي
ّ
ّ
واإلا٣غعاث التي ؾىداو ٫بظمالها بٗض بيغاصَما.
ظملت مً الىخاثج
ّد
بحفاثُت
ٜ -1شاءة
خاؿ بالجضء ّد
ّد
1927
ألاو ٥مً ال٢خاب الفادس ظىت
ؤ -الجـ ــذو ِ ٥ــذد:1

بّن ما ؤوسدٍ املالٚ
في الترظمت

مدمض
()1
الكاطلي
زؼهضاع

()2

ؤبى الخؿً
بً
قٗبان

( )3خؿحن الجؼيغو

ِذد
ـٙحاث
الترظمت

حّالُ ٞالترظمت

 "وكإ وؾِ البالٍالخىوسخي و جغٖغٕ في الترٝ
ّ
 ؤَىب اإلاال ٠في جغظمخهو الىٗيم ،وبج٣ان ألاؾاليب
ّ
وزهىنا في ما حٗل ٤باهخماثه
"الغؾميت" في اإلاتاملت
ّ
الٗاثلي ووكاَه الؿياسخي ،وٖؼله
والٗٓمت".
ًٖ وْيٟه...بلخ...
 ؤوعص اإلاال ٠ظملت مًّ
ّ
الٟغٖيت ّ
 بن جىاجغ مشل َظٍ الٗىاويًيمجها
الٗىاويً
ّ
ّ
هو الترظمت ،وظاءث ٖلى الجؼثيت في هو الترظمت ،بياٞت
ّ
بلى َى ٫الترظمت ٖ-مىما -بطا ما
الىدى الخالي:
ّ
٢اعهاَا بٛحرَا ٟ٦يل بةزاعة اهدباٍ
* "سسغيخه و ته٨مه"
الباخض وحؿائله في آن.
* "ؾياؾذٌ في قٗغٍ"
* "َيامه ألاصبي"
* هٟؿيخه في بل٣اثه".
ّ
والقّ ٪ؤن إلآاَغ
" جغظمت الكاٖغ م٣خًيت بطا ماالُمإهيىت والجال ٫التي
٢ىعهذ بترظمت زؼهضاع.
يغوى ٖلحها ػٖماء
و بطا ما خظٞذ مجها جل٪
ّ
اإلاخهىٞحن ؤهٟؿهم ؤزغا
اإلا٣خُٟاث مً بٌٗ ٢هاثضٍ
ّ
ّبيىا في لُاٞت ؤصبه الظو
٫
وهي "م٣خُٟاث" ؤَى مً ؤن جغص
يخٛلٛل في هٟـ ال٣اعت
في جغظمت قاٖغ.
ويمؤل ٖليه مكاٖغٍ".
ّ
 لم ّيخىؾ٘ اإلاال ٠في صعاؾت ما
ّ
 ا٦خٟى اإلاال ٠بةيغاصؤوعصٍ جدذ ٖىىان٨ٞ" :غجه" وا٦خٟى
ٖىىان ٞغعي واخض في
ببٌٗ اإلاالخٓاث الؿغيٗت" ّ
مضٖما
ّ
جغظمخه َى الخالي:
طل ٪بكىاَض مً قٗغ الكاٖغ.
* ٨ٞغجه "
ّ
ّ
 "عظل يتم٘ في شسهه  -ع٦ؼ اإلاالٖ ٠لى بٌٗ السهاتمّ
في قٗغ الجؼيغو٦" ،مخاهت
وخب ألاصب
بحن اليكاٍ
ّ
ّ
ألاؾلىب" و "جسحر ألالٟاّ" م٘ ميله
م٘ مؼاط ٖهبي خاص،
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يتٗل ل٨خابخه جإزحرا ٖمي٣ا
في هٟىؽ ّ
٢غاثهٖ ...لى ؤهه
ّ
ٞازخو
ؤميل بلى ال٩ٟاَت
بخدغيغ "اإلاطخ ،"٪و ٦خب
في "جخا"ّ ،
مضة َىيلت".
 "و في  3ظماصو الشاوي،1921 -2 / 12 – 1339
ؤنضع ظغيضجه (الىضيم)،
ؤصبيت ٩ٞاَيتٞ ،إْهغ
وكاَا َاثال في بصاعتها،
ومتهىصا ٖخيضا لخىٓيم
بغوػَاٞ ،هى ّ
مدغع ظمي٘
ٞهىلها ،ومضيغ ؤٖمالها
ّ
٧لها و ال٣اثم بتمي٘
قاوجها".

( )4ؾٗيض
ؤبى ب٨غ

( )5نالر ّ
الىيٟغ

ّ
بلى السسغيت وال٩ٟاَت٦ ،ما ع٦ؼ
ٖلى بٌٗ ؤوكُخه "اإلاىاػيت"
ليكاَه الكٗغو ٧ازخهانه في
ال٨خابت الصخٟيت ،و٢يامه بىْيٟت
ّ
ّ
الٗغبيت)
اإلال ً٣لجمٗيت (الكهامت
الخمشيليت.
 ظاءث جغظمت الجؼيغو م٣خًبتم ّ
في ما يش ّ
ممحزاث ههىنه
ّ ّ
ّ
اَخم اإلاال–٠في
الكٗغيت ،و ٢ض
م٣ابل طل -٪اَخماما واضخا
بيكاَه الصخٟي وبنضاعاجه في
َظا اإلاتا ،٫مشل ظغيضجه "الىضيم"
زهها ّ
التي ّ
بدحز ّ
مهم مً الترظمت.

جمغص في ّ
 "َى ّممً ّ
ٞخىجه
و قبابه ٖلى ٢يىص آلاباء،
وَغاث ٤ألاظضاص ألاظضاص - ،جىاو ٫اإلاال ٠ظىاهب ٖضيضة مً
ٞسسغ مً خضوصَا وٖمل خياة اإلاترظم له :وكإجهَ ،بيٗخه،
ٖؼوٞه ًٖ الخ٣ليض ،وكاَه
ٖلى جتاوػ جسىمها ،ال ًٖ
ج٣ليض ّ
ّ
للخياع الجضيض ،و ال الاظخماعي وزهاثهه ألاصبيتَ.ظا،
ّ
ًٖ مؿايغة لىاب ،ٜبل ّ
و٢ض ع٦ؼ ٖلى جل٪
ألجها
ّ
اإلاداوالث"الختضيضيت"التي َالذ
جًاي٣ه و ال يغيض ؤن
بي٣إ ال٣هيضة ٖىضٍ .
يٗغٞهاًٞ ،ال ٖلى ؤن
ّ
 ظاءث جغظمت ؾٗيض ؤبي ب٨غ ملمتيٗتر ٝبها".
ّ
بتىاهب ٦شحرة مً خياجه وقٗغٍ.
 يمخاػ ؤصبه بالجضةوالُغاٞت ٞهى ظضيض في
٢ىاٞيه،ظضيض في عوخه".
"٢ ...ا ٫الكٗغ ٢بل ؤنيلخد ٤بالجام٘ ؾىت
ّ ،1335
زم قاع ٥في
ظمٗيت الجامٗت الؼيخىهيت
خيض ّ
جمغن ٖلى ألاصب
الغاقي في اظخماٖاتها
الضوعيت".
ّ
يخهىع ناخبىا
 "البنالخا اظخماٖيا و ال
خغ٦ت ؾياؾيت وال جهًت

ّ
 ّ٢ؿم اإلاال ٠الترظمت بلى ٢ؿمحن:
٢ؿم صعؽ ٞيه ؤصب الكاٖغ،
و٢ؿم صعؽ ٞيه مظَبه الؿياسخي،
و٦الَما ّ
ي٣ضم نىعة ظؼثيت ًٖ
الكاٖغ وقٗغٍ مٗا.
 جغظمت م٣خًبت بطا ما ٢ىعهذبترظمت ؤبي ب٨غ.
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(ّ )6
مدمض الٟاثؼ

( )7الهاصو اإلاضوي

ّ
(ّ )8
مدمض اإلا٩ي بً
خؿحن

( )9ؤبى ال٣اؾم الكابي

ّ
ؤو خغيت بال ًٖ َغي٤
الضيً".
ّ
ّ
 ع٦ؼ اإلاترظم ٖلى صعاؾت البيئت "َ ...ى قاٖغ ؤلم ؤ٦ثر مماالتي وكإ ٞحها ا٫قاٖغ وؤزغَا في
َى قاٖغ ؾٗاصة وٞإ ،٫بل
هدً بطا ّ
ج٩ىيىه :مُالٗاجه ألاولى،مىَبخه
حٗم٣ىاّ ،عبما
ّ
الٗلمي،زم اهخ٣ل
ألاصبيت ،جدهيله
لخٓىا ؤن الغوح ألاصبيت
بٗض طل ٪بلى صعاؾت زهاثهه
في ظمي٘ بالص ال٣حروان لها
ألاصبيت.
ظىىح ْاَغ بلى ون٠
ّ
ّ
 لم يخٗم ٤اإلاترظم في حؿليِالك٣اء وٖلله وجدليل
الًىء ٖلى زهىنيت اإلاىايي٘
الباؽ وه٨باجه".
ّ
وألاؾلىب في ههىم مدمض
 " ّؤما ع٢ت ؤصبه ،وؾالؾخهالٟاثؼّ ،
و٧ل ما ؤوعصٍ في َظا
ٞهى مٓهغ مً مٓاَغ
الؿياَ ١ى بقاعاث ؾُديت.
صمازت ؤزال٢ه".
 "و٢ض ول٘ بالكٗغوألاصب ،زهىنا قٗغ
(ظميل نضقي الؼَاوو)
ّ
الٗغاقي٩ٞ ،ان يبدض ًٖ ٢ -ؿم اإلاترظم الترظمت بلى ٢ؿمحن:
* ّؤو ٫يٗجى بيكإة اإلاترظم له
قٗغٍ في الجغاثض
ّ
ّ
ّ
وؤزال٢ه.
الكغ٢يت ،ختى
واإلاتالث
* زان ّ :
ٖغٞ ٝيه ؤصبه.
اهُب٘ قٗغٍ ٖليه وهبٜ
 ل٣ض اؾخٟاى اإلاترظم في الخضيضهبىٚا ظميال في الكٗغ
ًٖ ال٣ؿمحن ،وَى ما يؿخضعي
الؿهل اإلامخى٘".
ظملت مً الدؿائالث ًٖ ّ
ؾغ
 "يمخاػ ؤصب الهضي٤ّ
بالؿهىلت والبؿاَت ٖلى ازخهاع بٌٗ الترظماث الؿاب٣ت.
ما في خماؾياجه مً
بخؿاؽ ّ
ٞياى ،و عوح
وَىيت ملتهبت" .
 "يدب ألاصب و ّل٨ىه ي٨غٍ
الخدليل وؤلاَىاب ،وظمي٘
ّ
م٣االجه ؤقبه بمظ٦غاث
ّ
ٖلميت مجها باإلا٣االث.

ّ
 ّ٢ؿمحن
:
٢ؿم اإلاال ٠الترظمت ب٫ي
ّؤوّ ٫
اَخم ٞيه بيكإة اإلاترظم له
ّ
ّ
الٗلميت ،وزان ع٦ؼ
وؤَىاع خياجه
ٞيه ٖلى زهىنياث ؤصبه.

 "ٖ...لى ّؤن قٗغٍ ال يسلىمً عوح قٗغيت خؿىت و
بطا ٧ان يى٨غ طلٖ ٪لى
هٟؿه".

ٖلى ٖ٨ـ جغظمخه
للهاصو اإلاضوي لم يؿخ ٌٟاإلاترظم
في الخضيض ًٖ ال٣ؿمحن (وعصث
الترظمت م٣خًبت الترظمت في زالر
نٟداث).
ّ
 عٚم ما ّنغح به اإلاال ٠مً ٖضم

" -ال ؤٖغ ًٖ ٝالغظل
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( )10ؤخمض
زحر الضيً

(ّ )11
مدمض مىاقى

قيئا شسهيا ّ
مٗغٞت ّ
ظيضة باإلاترظم له٣ٞ ،ض
ختى يم٨ىجي
خاو ٫الاؾخٟايت في جغظمخه و
ؤن ؤصعؽ ماييه ،ومىاب٘
ّ
ّ
الخىؾ٘ ٞحها.
اإلاخمغصٞ ،لم
عوح الٛغيب
ّ
ّ
ّ
ؤٖغٞه بال إلااما ،ولم ؤ٢ابله -زهو اإلاال٧ ٠امل الترظمت -
ّ
ج٣غيبا -لئلخاَت بالسهاثو ّ
بال م٣ابالث ج٩اص ج٩ىن
الٟىيت
ّ
ّ
(عؾميت)ّ ،
في قٗغ الكابي ،و لم يغ٦ؼ ٖلى
حٗغٞىا ٞحها به ،و
ّ
ّ
وكإجه وْغوٞها بال في ؤؾُغ
حؿمٗىا ٞحها ؤصبه و٧ان ٞحها
٢ليلت وعصث في زاجمتها.
زجىال زاٞذ الهىث،
ّ
ختى بطا ؾمٗىا ما ؾمٗىا
٦بر الٟتى في ؤٖييىا و عؤيىا
مىه ّ
ظباعا مً ظبابغة
ألاصب الٗخيض".
 " ّؤما ناخبىا ٣ٞض امخل٪هانيت السيا ٫واإلاىايي٘
اإلاىاؾبت لغوح الٗهغ صون
ّ
ّ
ألاظىبيت
ؤن جمخل٨ه اللهجت
ؤو جٟؿض ٖليه اإلاُالٗت
الٛغبيت طو٢ه الٛىاجي."..
 "ولض الكيش اخمض زحرّ
الضيً ؾىت َ1324ــ،
ّ
 ع٦ؼ اإلاترظم ٖلى امخضاص نٟدخحنبالٗانمت الخىوؿيت
ّ
مدؿلؿال مً ٖاثلت ٦غظيت ٖلى وكإة الكاٖغ وؤنله ومغاخله
ّ
الخٗليميت.
."...
ّ
 لم يكغ اإلاترظم ّمتغص ؤلاقاعة بلى
 "و ٢ض ؤل ٠ال٨خبّ
قٗغ الكاٖغ وا٦خٟى بةيغاص بٌٗ
الخاليت:
ّ
ّ
جسخو بمتاالث
ٖىاويً ٦خبه التي
*الجمهىعيت في ؤلاؾالم
ؤصبيت ؤزغي"
(٦خاب اظخماعي).
*الٗىان ٠و الٗىاَ٠
(ؤصب).
 "...و ٧ان ّمياال بلى ألاصب و  -هي مً الترظماث اإلاؿخٟيًت –
وؿبيا -م٣اعهت ببٌٗ الترظماث
البدىر
الؿاب٣ت (جغظمت ؤخمض زحر الضيً
الاظخماٖيت٨ٞ،خب ٦شحرا،
مضال).
ووكغث له الصخ٠
 ّمدمض مىاقى َى ؤؾخاط ػيً
ال٣هاثض البضيٗتٟٞ ،اح
ّ
الٗابضيً الؿىىسخي٦ ،ما ؤ٦ض
ط٦غٍ واهدكغ ٖغٞه ،عٚم
ّ
اإلاال ٠في جغظمخهٞ ،هل لهظٍ
جسٟيه وميله بلى
الٗال٢ت بيجهما مً ؤزغ ؤو بٌٗ ؤزغ
الاهؼواء."...
ّ
ّ
في الاؾخٟايت في الترظمت له،
 "ٖغٞىا ألاؾخاط ؤيام ٦ىاّ
ّ
زانت و ؤهه لم يكغ بلى زهاثو
هشجي ع٦بخيىا ٖلى خهحر
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قٗغٍ.

ّ
( )12ؾالم ألا٧ىصو

(ٖ )13لي الىيٟغ

اإلاٗهض الؼيخىوي لخل٣ى
ّ
الٗلم ٩ٞان ؤؾخاطها الظو
هتض مىه ؤزال ١اإلاغقض
ا٦ثر مً ؤزال ١اإلاٗلم
ٞىميل بليه."...
 "...و مىظ طل ٪الخحنّ
 ع٦ؼ الؿىىؽو في جغظمخه ٖلىّ
امخض ٢لمٌ للصخ٨ٞ ٠خب
بٌٗ ألاوكُت ألاصبيت اإلاىاػيت
في ّ
ؤَم الجغاثض الخىوؿيت
ليكاٍ الكاٖغ ألانلي (الكٗغ)،
مشل ( ّ
ّ
والغقضيت
الخ٣ضم
مً ٢بيل ٦خاباجه الصخٟيت التي
واإلابكغ
واإلاٗاعٝ
ّ
زو بها ؤٚلب الصخ ٠في
ّ
والىػيغ ومغقض ألامت
ٖهغٍ٦ ،ما ّ
اَخم بضعاؾت بٌٗ
والؼَغة والجهًت ونضي
زهاثو الكاٖغ الىٟؿيت
ّ
الؿاخل والاجداص)".
والؿلى٦يت.
ّ
 "ولٗل هبىٚه في السُابت ّ -اَخم اإلاال ٠بـ ـ"مىَبت" السُابت
اليىم ؤٖٓم ما اٖخاى به
التي ّمحزث اإلاترظم له واؾخٟاى في
ًٖ ّ
جٟى٢ه ال٣ضيم في
ا٫خضيض ٖجها٦ ،ما لم يىٗل م٘
نياٚت ألاصب و٢غى
قٗغ الكاٖغ.
الكٗغ."...
 "والخد ٤بالجام٘ ألآٖمبٗض ؤن ٖجي به والضٍ ّ
مضة
الازجي ٖكغ ؾىت الؿالٟت ّ -
٢ؿم اإلاترظم الترظمت بلى ٢ؿمحن
 ّؤو ٫اَخم باليكإة والخدهيلول٣ده بمباصت الضيً
الٗلمي.
والتربيت وال٣غاءة".
ّ
وزان ع٦ؼ ٖلى زهاثو ألاصب. "...و ٧اهذ الهيٛتّ
ّ
ّ
 زمٞ ،هل اإلاال ٠ال٣ى ٫في بٌٗالٗمىميت الٛغى
ّ
زهاثو الكٗغ ٖىض اإلاترظم له،
والٓاَغ الظو ييكإ ٖليه
ّ
عٚم ؤن الترظمت ظاءث ّ
ظض
٢هاثضٍ بهما َى الٗلم و
الٗلماء خؿب ّ
م٣خًبت (جمخض ٖلى نٟدخحن).
الؿىت
ّ
اإلاخبٗت بحن ؤبىاء
الجام٘."...

5

2

7

6

12

8

17

10

ّد
ّد
الشاوي مً ال٢خاب ّد
ّد
.1928
الفادس ًِ مىبّت الّشب ،جىوغ
ًخق الجضء
ب -الجذو ٥الشاوي:
ّ
ّ
الشاوي مً مىخسب "ألاصب الخىوسخي في ال٣غن الغاب٘ ٖكغ" ،ال يدخىو ٖلى ّ
م٣ضمت "جمهيضيت" ،مشلما َى الكإن باليؿبت
الجؼء
ّ
ّ
بلى الجؼء ّ
ألاو ٫مً ال٨خاب ،و ٦إن الخإعيش لؤلصب ٢ض اؾخىي"ٖلما" ،واإلاىهج في طل ٪ال يؿخىظب مشل جل ٪اإلاضازل الىٓغيت ،و
ّ
ّ ّ
متلض واخضٞ ،ا٦خٟى ّ
زو بها ظؼء ال٨خاب ّ
بم٣ضمت ؤولى ّ
ّ
ألاو ،٫ل ً٨وؾبب بيغاصها
لٗل ٖظع اإلاال ٠ؤهه ٢ض ؤوعص الجؼؤيً في
ّ
اإلاالخٓت َى الازخال ٝفي جاعيش َب٘ الجؼؤيًّ ،
 ،)1928وَى ما
 ،1927والشاوي بٗض ؾىت ٧املت مً وكغ الجؼء ألاو( ،٫
ألاو٧ ٫ان ؾىت
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ّ
ألاو ،٫وحٗضيلها ،وجلّ ٪
يؿخىظب-في اٖخ٣اصها -مغاظٗت بٌٗ آلا اء ّ
الىٓغيت الىاعصة في ّ
م٣ضمت الجؼء ّ
ؾىت صؤب ٖلحها اإلاالٟىن في
ع
ّ
ّ
ّ
َظا اإلاتا . ٫واإلاال ٠في الجؼء الشاوي ا٦خٟى بمباقغة اإلاىيىٕ :ؾا ١جغظمت الكٗغاء ،زم ؤوعص الىهىم.
الؽّشاء
املترظم لهم
مشجحن حعب
وسودَم

( )1مهُٟى
آٚا

( )2مدمض
ّ
بىقغبيت

ّد
بّن ما ؤوسدٍ املال ٚفي
الترظمت

حّالُ ٞالترظمت

ّ
ّ
اإلاالٖ ٠لى ّ
ؤَم
 ع٦ؼزهاثو اليكإة ٦ما
 "...وكإ ٝو مديِ البظراَخم بضعاؾت بٌٗ
وال٨براء و مٓاَغ الٗىايت
ّ
الجىاهب الىٟؿيت
والختمل ،و همى في يؿغ ال
وألازال٢يت ّالتي ّ
جمحز
ق٣اء ٞيه ،و٢ض ما ٫بلى ألاصب
ٞضعط ٞيه ٖلى ما ّ
الكاٖغ.
ؤخب."...
 "وٖلى ٢هغ مٗاقغجىا لخًغة  -ؤوعص اإلاال ٠في جغظمخهبٌٗ السهاثو ّ
الٟىيت
اإلاترظم يم٨ىىا ؤن ه٣ى ٫ؤن
ّ
عوح الاه٨ماف التي يؿحر ٖلحها التي جسو قٗغ الكاٖغ
ّ
و٢ض اؾخ٣ى طل ٪مً
في ظمي٘ ؤخىاله ليؿذ ظبلت
ٞيه ،بل ال بض ؤن ج٩ىن َىا ٥بٌٗ هماطظه الكٗغيت
ّ
٣٦هيضة "البروء
و١اج٘ ٚغبيت و مهاصٞاث قاطة
اإلاًُهض" و٢هيضجه
صخغظخه بلحها."...
"َىض و ؤليـ".
 "ولض مترظمىا في بيذ ّ٦ض و
ّ
 ٢ؿم الترظمت بلىٖمل بمضيىت ال٣حروان...و ٢ض
٢ؿمحن:
وكغث له ّ
ؤَم الصخ٠
ّ
* ّؤو٫
يسخو باليكإة
الىَىيت ٢هاثض بضيٗت ؤوازغ
و٢ض ظاء مىظؼا .
ّ
ّ
مضة صعاؾخه ٦ما ؤهه ٧ان
ّ
يسخو باألصب.
*زان
ّ
مدغعا بتغيضة (ال٣حروان)."..
 ؤوعص اإلاال ٠في " و َ٨ظا جغاٍ في ؤصبه صاثبالترظمت بٌٗ هماطط
الؿىصوو ّ
الخماؽ ّ
ختى لخ٩اص
ّ
مً قٗغ الكاٖغ التي
جدؿبه آيؿا مً ّ
٧ل بنالح،
يم ً٨ؤن حؿاٖض ٖلى
ّ
وي٩اص يمشل في ٖهٟه طا ٥صوع
ّ
جمشل ّاجتاَه ّ
الٟجي
اإلاىخ٣م مً َظا الجيل
وال٨ٟغو.
ّ
الًا."...٫
 وعصث الترظمت ّ "...وَاَى ّظض
ختى ٦خابت َظٍ
م٣خًبت (نٟدت
ألاؾُغ ،لم يتتز ٖخبت 18
واخضة).
عبيٗا مً خياجه ،م٘ ّؤن في
ّ
 لم يكغ اإلاال ٠بلى ّؤيتقاٖغيخه ما يُغب ال٨باع
ّ
ّ
زانيت جمحز قٗغ
ويعجبهم."...
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( )3مدمىص
بىع٢يبت

()4ابغاَيم بً
قٗبان

( )5الُاَغ
ّ
الخضاص

(ٖ)6مغ الىيٟغ

 "...وَى ؤنٛغ مً هترظمهم فيَظا ال٨خاب ،وم٘ طل ٪ليـ
ّ
ّ
ؤ٢لهم ٢يمت ّ
ؤصبيت وع٢ت
ٖاَٟت."...

الكاٖغ.

"...وَ٨ظا عٞذ الكيش ابغاَيمّ
ّ
 ع٦ؼ اإلاالٖ ٠لى اليكإةبٗض ؤن ّ
ج٣ضم بلى الامخدان
و بٌٗ مالمذ مً
الجهاجيٞ ،اه ًٖ ُ٘٣الٗلم،
اليكاٍ الؿياسخي
واختر ٝالختاعة."..
للكاٖغ.
ّ
 "...و٧ان ٢ض ؤل ٠عوايت بؿِ ؤقاع اإلاترظم بلى بٌٗٞحها مىا ٠٢الاٖخهام ؤؾماَا
ّ
ّ
اإلاالٟاث ألازغي التي
ّ
(ٓٞاج٘ اإلا٣امغة) ،بال ّؤن
٦خبها اإلاترظم له ولم يكغ
الخ٩ىمت ّ
حٗغيذ في بْهاعَا
ّ
البخت بلى بٌٗ
ّ
بط طاٞ ٥إنضع ٦خاب (اللىاء)
زهاثهه في متا٫
ّ
الظو بؿِ ٞيه للٗمىم
الكٗغ.
خ٣اث ٤الضيً."...
 ّ٢ؿم الترظمت بلى
٢ؿمحن:
"وكإ في وؾِ قغي ٠الّ
* اليكإة  */ألاصب
يٗغ ٝالٗيل بال مً يميىه."...
 "في مٗاوي نضي٣ىا ّو٢ض وعص ٦الَما
الخضاص ما
م٣خًبا.
يٛىيه ًٖ الضيباظت وَى ٚحر
ّ
 الترظمت ظض م٣خًبتم٨ثر مً الىٓم...والٚغو ٞهى
ناخب ٦خاب ّ
وَى ما يُغح ؤ٦ثر مً
الٗما٫
ّ
حؿائٖ ٫ىض م٣اعهتها
الى٣ابيت".
والخغ٦ت
بٛحرَا مً الترظماث.
لً بالكيش ازخالٍ  -الترظمت ّ
ظض م٣خًبت
 " ...و ليـ اّ
٧ا ٝختى هبدض – ٦ما هغيض – و لٗل الؿبب في طل٪
َى ٖضم مٗغٞت
ؤزال٢ه و ؤصبه،
ّ
ول٨ىىا وٗغٖ ٝىه ّ
الؿىىسخي ال٩اٞيت
خب ألاصب
ّ
بصسو اإلاترظم له ،و
الخُىع اإلاىاؾب".
وعٚبت
َى ما خاو ٫جإ٦يضٍ في
ّ
هو الترظمت.
 ؤَمل الاقاعة بلىزهاثو الكٗغ
وا٦خٟى بةيغاص بٌٗ
ال٩لماث ّ
الٗامت ،مجها
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مٗغٞخه ّ
خب الكاٖغ
لؤلصب و عٚبخه في
جُىيغٍ.

( )7ابغاَيم
بىعٗ٢ت

"٧...ان مٗغوٞا بمماخ٩اجه ولجاظخه في بدىزهّ ،
ختى ٖغٝ
بالكظوطّ ،
وَضص بالُغص مً
اإلاٗهض."...
ّ
 "...و٢ض ٖغٞىا ؤهه بهضصجإلي( ٝمعجم الغظا٫
الخىػعيحن) ،وَى ٖمل قاّ١
ّ
لخٟغصٍ به"...

(ّ )8
مدمض بً
ظٟٗغ

 "٧ان مٗانغا لىا في ّالضعاؾت
ّ
بال٩ليت الؼيخىهيت"
 "ال ج٩اص جٟٓغ لخًغجه بٛحرّ
الٛؼلياث الغ٢ي٣ت وَى ٞحها بهما
ّ
يتهيب الجما ٫لظاجه"...

 جغظمت ّظض م٣خًبت
ّ
جغ٦ؼث ٖلى اليكإة
ومغاخل الخٗليم وبٌٗ
ألاوكُت ألاصبيت اإلاىاػيت
لكٗغ الكاٖغ.
 ّجىؾ٘ في ؤلاقاعة بلى
بٌٗ ظهىص الكاٖغ في
متاالث البدض
والصخاٞت ولم يكغ
بلى قٗغٍ ّؤيما بقاعة.
 جغظمت م٣خًبت ّظضا
ّ
٢ؿمها بلى ٢ؿمحن ّ
٧ل
٢ؿم ال ي٩اص يختاوػ
بً٘ ؤؾُغ:
* اليكإة  */ألاصب
 ٫م يختاوػ اإلاال٠الشالزت ؤؾُغ – ؤو ؤ٢لّ
– في خضيشه ًٖ قٗغ
الكاٖغ.

2

1

4

9

4

15

6

16

* اظخيخاظاث الٝشاءة:
ّ
ّ
بن ظملت اإلاُٗياث اإلاخىاٞغة في الجضولحن ّ
الؿاب٣حن جشحر ؤ٦ثر مً اؾخٟهام خىٖ ٫ياع ازخياع الكٗغاء ،1وجغجيبهم ،2وٖضص
ّ
ّ
والتي ّ
الىهىم اإلاىخسبت لهم وٖضص نٟداتها ،والاؾخٟهام يُاٞ – ٫يما وٗخ٣ض – جل" ٪اإلاسخهغاث" ّالتي ّ
جمخض ٖلى
٢ضمهم بها

األول من مصنّفو (ص:) 7
تذرعو بكونو يضع "منتخبا" خيضع فيو لذائقتو الشخصية ،يقول يف اصتزء ّ
مربرا دقيقا الختياره الشعراء ،رغم ّ
 دل يق ّدم اظتؤلّف ّلعل أىون ما زتلنا يف تأليف كتابنا انتقاء ما ننشر  ."...ىذا ،وقد اعرتف اظتؤلّف يف عديد اظتواضع بعدم معرفتو بالشاعر وشعره  ،يقول يف تررتتو لعمر النّيفر :
" ّ
ٍ
حّت نبحث كما نريد أخالقو" .ظتزيد التفصيل راجع"،األدب التونسي في القرن الرابع عشر" ،اصتزء الثّاين ،ص . 29
"وليس لنا بالشيخ اختالط كاف ّ
2
متخًنه بالقول التّارل " :حاولت أن أرتّب أشخاص كل جزء على حروف (أجبد) ،إالّ أن
توخاه إلدراج ّ
يربر السنوسي "ال منطقيّة" ّ
الرتتيب الّذي ّ
الشعراء يف ّ
 ّتيسر دون نظر لشيء غًن اإلمكان " ،وىو تربير غًن منطقي – يف نظرنا – ألنّو كان
رتع األدب و ّ
تأخر البعض عن ا إلجابة حال دون ذلك فق ّدمت من ّ
الرد ،ومن ّة ترتيبهم ترتيبا منطقيا .ىذا ،و
مادة كتابو كاملة و يتم ّكن من اإلحاطة جبملة من اظتعطيات عن ّ
حّت جيمع ّ
الشعراء الّذين ّ
بإمكانو االنتظار ّ
تأخروا يف ّ
ػتمد الشاذرل خزندار (وىو من الشعراء اظتنتخبة نصوصهم ) ،قد ساعد المؤلّف يف "تصحيح الكتاب كلّو " ،يقول
تزيد شكوكنا يف ىذا اجملال إذا علمنا أ ّن ّ
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مضي نٟداث ٖضيضة في بٌٗ ألاخيان ،1لخ٣خهغ ٖلى ّ
خحز ال يختاوػ ألاؾُغ ال٣ليلت في ؤخيان ؤزغي .2وَى ما ّؤزغ ٖلى ّ
٦م
ّ
الكٗغاءَ ،ظا وال جٟىجىا ؤلاقاعة في َظا ا٫ؾيا ١بلى ّ
ّ
اإلاخسحر بتؼؤيه ٢ض ّ
يم ٖضصا مً ألاؾماء
ؤن
اإلاٗلىماث اإلاخىاٞغة بكإن
ّ
ّ
ّ
الكٗغ ّ
الكٗغيت ّالتي جخٟاوث ٢يمتها – ّ
الخىوسخي في جل ٪الخ٣بت ،بط خىي بحن صٞخيه ههىنا لكٗغاء َبٗىا
ٞى ّيا – في ؤزغَا ٖلى
ّ
الشلض ّ
ألاو ٫مً ال٣غن الٟاثذ بُابٗهم ٖلى ٚغاع ّ
مدمض الكاطلي زؼهضاع ،ومهُٟى آٚا واَ٫اصو اإلاضوي وخؿحن الجؼيغو
ّ
والكابي ،في م٣ابل آزغيً ّ
ؤ٢ل ؤزغا ٖلى وا ٘٢الكٗغ – وَظٍ خ٣ي٣ت ّ
ؤ٢غَا الؿىىسخي هٟؿه في جغظمخه لبٌٗ مجهم – مً ؤمشا:٫
الىيٟغ وٖمغ ّ
الىيٟغ وؾالم ألا٧ىصو وٖلي ّ
نالر ّ
ومدمض بً ظٟٗغ ،وَى ما ّؤزغ ٞيما هدؿب ٖلى ّ
ّ
٦م
الىيٟغ وابغاَيم بىعٗ٢ت
الخٟاوث بحن ٖضص ّ
الىهىم هالخٔ بيؿغ مبلّ ٜ
ل٩ل قاٖغٞ .مً زال ٫هٓغة ٞاخهت ل٣اثمت ّ
ّ
الىهىم اإلاىخسبت ّ
الىهىم
ّ
اإلاىخسبت ّ
ل٩ل قاٖغ ،جٟاوث يخإعجر بحن وٞغة جتلب الاهدباٍ ،و جشحر ٖضيض ألاؾئلت  ،و ٢لت الٞخت و صاٖيت لالؾخٟهام ؤيًا .و
ألاو ٫هتض ّ
الؿاب٣حنٟٞ ،ي الجضوّ ٫
مما ظاء في الجضولحن ّ
جمشيلىا ٖلى طل ٪ه٣خُٟه ّ
ؤن الؿىىسخي ٢ض اهخسب ألبي ال٣اؾم الكابي
ّ
إلادمض مىاقىّ ،
(ّ )27
وؾخت ههىم ّ
هها ،في م٣ابل اهخ٣اثه زمؿت ( )5ههىم ّ
إلادمض اإلا٩ي بً خؿحن ،وؾبٗت ( )7ههىم
ّ
لهالر الىيٟغ ،و٢ض بل ٜالخٟاوث ّ
الشاوي مً" ّ
بىقغبيت (ّ )48
ّ
اإلاخسحر" ٕهضما اهخسب ّ
هها ،في م٣ابل ؤعبٗت ()4
إلادمض
خضٍ في الجؼء
وؾخت ( )6ههىم إلادمىص بىع٢يبتّ ،
ههىم إلبغاَيم بىعٗ٢تّ ،
وؾخت ( )6ههىم إلبغاَيم بً قٗبانٞ ،هل مً ّ
ؾغ وعاء َظا
ّ
الخٟاوث الخانل بحن ٖضص ّ
ّ
الىهىم اإلاىخسبت للكٗغاء؟
ّ
ّ
ّ
ّ
جتىػا ّ
بن ػيً الٗابضيً ّ
الكابيٞ ،ى٣ىّ ٫
لٗله بةم٩اهىا ؤن ه٨ك ٠طلّ ٪
الؿىىسخي ٢ض جًُٟ
الؿغ في ما يخٗل ٤بإبي ال٣اؾم
"بدضؾه" و "َبيٗخه ّ
جٟغص جل ٪الىهىم و ّ
الى ّ
جمحزَا ّ
٣ضيت" بلى ّ
مما يم ً٨ؤن يًٟي ٖلى ناخبها ل٣ب قاٖغ"بامخياػ" ،ولً٨
ؾغ َظا الٗضص ال٨بحر مً ّ
ماطا ًٖ ههىم ؤبي ّ
قغبيت؟ وما َى ّ
الىهىم اإلاىخسبت له؟ .
ّ
ّ
اإلاىُ٣ي و" ّ
ّ
لٗل ّ
ّ
اإلااص ّو" الىخيض الظو همل٨ه بحن ؤيضيىا ،والظو اؾخسلهىاٍ مً َبيٗت َظٍ ال٣هاثض الىاعصة في
اإلابرع
ّ
اإلاخسحر ّ
ّ
الهٛحرة ،ؤو لى٣ل مً "ال٣هاثض الكظعاث" ّالـتي ال يمّ – ً٨
ؤن ؤٚلبها مً اإلاُ٣ىٖاث ّ
بإيت خا – ٫ؤن
الجؼء الشاوي مً
ّ
ّ
ّ
ّ
الُىا .4٫جل ٪هي ّ
ؤَم
جختاوػ ألاعبٗت ؤو السمؿت ؤبياثٖ ،3لى ٖ٨ـ الكابي الظو اهخسب له اإلاال ٠ظملت مً ال٣هاثض
ّ
ّ
ّ ّ
ظىَغيت ها٦ض وظىبها في َظا الؿيا ،١وهي مالخٓاث جخٗل ٤باإلاىهج الظو
الاؾخيخاظاث ،ل ً٨ب٣ي ؤن هشحر ظملت مً مالخٓاث
ّ
اٖخمضٍ الؿىىسخي في جإليٟه مىخسب"ألاصب الخىوسخي في ال٣غن الغاب٘ ٖكغ"٣ٞ ،اعت ال٨خاب يتض هٟؿه مضٞىٖا بلى الدؿائًٖ ٫
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلاخسحرٞ ،مٟهىمه لؤلصب و جإعيسه وم٣اييـ ازخياعٍ الكٗغاء اإلامشلحن للكٗغ في الشلض
بٌٗ اإلاٟاَيم التي اؾدىض بلحها واي٘

تطوع بتصحيح الكتاب كلّو واإلشراف على منتقآتو ورتعه" ،ىذا و قد وردت تررتة خزندار
السنوسي حتت الفتة (شكر) يف الصفحة اطتامسة من الكتاب" :فقد ّ
األول من الكتاب !!! .
وأشعاره يف اظترتبة األوذل من اصتزء ّ
ػتمد الفائز القًنواين ( 6ص) ،وأيب اضتسن بن شعبان ( 6ص) ،وسعيد
 من ذلك تلك ّاألول من الكتاب ،والّيت ّ
كل من ّ
الرترتات الواردة يف اصتزء ّ
خص هبا ّ
الشايب ( 7صفحات).
أيب بكر ( 8ص) ،واعتادي اظتدين ( 8ص) ،وأيب القاسم ّ
2
لكل من الشعراء  :الطاىر
 نذكر منها تررتتو يف اصتزء ّاألول ل  :عمر النيفر (2صفحات) ،وػتمد اظتكي بن حسٌن ( 3صفحات) .و تررتتو يف اصتزء الثّاين ّ
ػتمد بن جعفر (صفحة واحدة) ،ػتمود بورقيبة (صفحة واحدة) ،و عمر النيفر (صفحة واحدة).
اضتداد (صفحة واحدة) ،ابراىيم بورقعة (عدد  2صفحات)ّ ،
3
اظتتخًن ،ص ص .89 – 49
 -أحصينا لو يف ىذا اجملال )24( ،قصيدا ،ؽتّا ديكن أن يع ّد من "الشذرات" ،ظتزيد التفصيل ،راجع اصتزء الثّاين من ّ

4
اضتب"...
 -من ىذه القصائد نذكر" :أيّها الليل"" ،يا شعر"" ،أغنية األحزان"" ،يف سكون اللّيل"" ،جدول ّ
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ّ
ألاو ٫مً ال٣غن الٗكغيً ،ومىهجه في حٗامله م٘ َاالء ألاٖالم ،وٚحر طل ٪مً الً٣ايا ّالتي حؿخضعي ٞ -يما هغي – ببضاء ّ
الغؤو و
الخٗم ٤في صعاؾتهاَ ،ى ّ
ّ
مما يضٗٞىا بلى ج٣غيغ ما يلي:
ّ
 ّجىزي٣يا – ّ
الشلض ّ
ٖغّ ٝ
ّ
بالضعظت ألاولى – ٞيه ّ
ألاو ٫مً ال٣غن
بإَم الكٗغاء في
بن ٖمل الؿىىسخي يم ً٨اٖخباعٍ ٖمال
الهحن ؤن ّ
الٗكغيً و بؿِ ههىنهم ،وَى ٖمل ليـ باليؿحرٞ ،ليـ مً ّ
يخٗ٣ب باخض بمٟغصٍ جاعيش ألاصب ٖلى امخضاص زالزت
ّ
ّ
يا٦ض هتاٖت البٗض ّ
ىزي٣ي لل٨خاب ،بط ّ
اإلاال ٠نىعة واضخت ًٖ وا ٘٢الكٗغ في جل ٪الخ٣بتّ ،
الخ ّ
زانت و٢ض ؤعبي
٢ضم
ٖ٣ىص ،ما
ّ
ّ
ٖضص الكٗغاء الظيً جغظم لهم ّ
.1
و٢ضم ههىنهم في الجؼء ّ
ألاو ٫والشاوي مً مىخسبت ٖلى ( )21قاٖغا
ّ
بن هتاٖت َظا "البٗض ّ
 ّالخ ّ
ىزي٣ي" ،ال جىٟي وظىص ؤ٦ثر مً زلل في َظا "الخىزي ،"٤وَى ما جتلى مً زال ٫اإلا٣اعهاث
ّ
يسخو بضواعي ازخياع الكٗغاء ،وجمايؼ مسخهغاث الترظمت وٖضص الىهىم اإلاىخسبت...
الؿاب٣ت ٞيما
ّ
ّ
 ّل٨جها ّ
مالٟاث جاعيش ألاصب ،و ّ
ا٣٫و " هي ّ
ظض الٞخت في ٖمل ػيً الٗابضيً الؿىىسخي (َظا بطا
مما جؼزغ به
بن مؿإلت " ه
زانت ّ
اٖخبرها ؤن ّ
مخسحرٍ يىضعط في بَاع مالٟاث "جاعيش ألاصب")ّ ،
والى٣و في ال٨خاب َى ّ
مما ال يم ً٨ؤن هىظؼ ٞيه باإلاالخٓت

ّ
الؿغيٗت و ؤلايماءة العجلى .
بن مؿإلت ّ
 ّالخإعيش لؤلصب وجد٣يب خ٣به ،مؿإلت ص٢ي٣ت و قاث٨ت .2و جبضو في ّ
مخسحر الؿىىسخي ّ
ظليت  ،واضخت ،وجٟ٨ي –
ّ
ّ
الشلض ّ
ألاو ٫مً ال٣غن الٗكغيً ،وجخمشل َظٍ الُغي٣ت – ٦ما ؤؾلٟىا الظ٦غ – في:
َىا – ؤلاقاعة بلى َغي٣ت جغظمخه لكٗغاء
 الا٢خهاع في مداولخه جد٣يب ألاصب الخىوسخي ٖلي ّالخدضيض ّ
يٗغ ٝبٗهغ ألاصيب واإلاغاخل ّالتي ّ
الؼمجي ّالظو ّ
مغ بها في
ّ
خياجه ،وما جىالذ ٖليه مً ٞتراث ،م٘ اهخساب ظملت مً ههىنه الكٗغيت .
ّ
ال٨مي" و" ّ
 الخٟاوث " ّالىىعي" بحن الترظماث.

 الخٟاوث بحن ٖضص الىهىم اإلاىخسبت ّل٩ل قاٖغ.
ّ
٧ل طلّ ،٪
اإلاال ٠في بىاء ّ
مخسحرٍَ ،ى ّ
وزالنت ّ
مما يىإي بال٨خاب ًٖ صاثغة جإعيش ألاصب و يسغط به ًٖ
ؤن اإلاىهج الظو اٖخمضٍ
ّ
ّ
مالٟه)ّ ،
لي٣غبه مً ٦خب التراظم،
هُا ١جد٣يب ؤَىاعٍ ومغاخله (طلَ ٪ى اإلاؿعى ألاؾاسخي الظو َض ٝبليه الؿىىسخي مً زال٫
بط ّؤهه – و َظا اٖخ٣اصها بٗض ص اؾت مؿخٟيًت – يسال٥ ٠جب جإعيش ألاصب و يديض ًٖ مىهجها (باؾخصىاء جلّ ٪
اإلا٣ضمت ّالتي ّ
مهض
ع
بها الجؼء ّ
ألاو ٫مً ال٨خاب) ،و َى ما يتٗله بلى زاهت الاهُباٖيت والخىزي٣يت ؤ٢غب ،بط يٟخ٣غ بلى ّ
٧ل بٗض جدليلي ،ج٣ييمي وجإليٟي.
خاجمت
ً٢يت ّ
ظض ّ
ّ
َامت وهي
ل٣ض ٧ان الٛغى ألاؾاسخي مً َظٍ ال٣غاءة إلاىخسب "ألاصب الخىوسخي في ال٣غن الغاب٘ ٖكغ" ،ؤلاقاعة بلى
ّ
ً٢يت جإعيش ألاصب – و وٗجي به الخإعيش لؤلصب و ه٣ضٍ – ٞهظا "اليكاٍ" ٧ان وال يؼا ٫مً ّ
ّ
ؤَم الىؾاثل لخىييذ اإلاازغاث التي
ّ
ّ
ّ
جىالذ وؤزغث في ٖ٣ليت ألامت وزبدذ في طا٦غتها ،ولخىييذ آلازاع التي جغ٦تها هي في ٙيغَا مً الكٗىب٦ ،ما بهه – ؤو جاعيش ألاصب –
ّ
الخهىعٗٞ -اليت يبِ وجيؿي ٤ببضاعي و٨ٞغو لؤلصاء
ؤصاة للخٗغي ٠بصسهياتها وؤٖالمها وٖبا٢غتها و مبضٖحها ،وَى – و٣ٞا لهظا
متخًنة ل ( ) 3شاعرا ،و يف اصتزء الثّاين ل ذتانية ( )8شعراء.
األول من ّ
السنوسي يف اصتزء ّ
 -3ترجم ّ

 -2انظر يف ذلك ،مثال :الواد ،حسٌن "يف تأريخ األدب :مفاىيم ومناىج" ،دار اظتعرفة للنشر ،تونس . 980
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زم ّبهه – مً خيض وْيٟخه – مؿاَمت ّ
ٖمليت نى٘ وعي ّ
ظض هاظٗت في ّ
الش٣افي ٖمىماّ ،
ٖام وجهىى ٢يمي وجظ ّو ١ظمالي .ومداولت
الهحن ؤن ّ
ػيً الٗابضيً الؿىىسخي لم جسغط ًٖ هُاَ ١ظٍ اإلاؿاَمت والٟٗاليتٞ ،الٗمل ليـ باليؿحرٞ ،ليـ مً ّ
يخٗ٣ب باخض
ّ
بمٟغصٍ جاعيش ألاصب ٖلى امخضاص زالزت ٖ٣ىصَ .ظا ،ويم ً٨الخىهيو ٖلى ما يليّ :
بن ظملت الى٣اثو التي يم ً٨ؤن حكىب
اإلاداولت ،ال حؿخِي٘ ؤن جذجب – ّ
بإيت خا٢ – ٫يمت السهاثو اإلاغا٣ٞت لها ،زهىنا الاؾخ٨كا ٝوالغياصة في متا ٫جإعيش ألاصب
ّ
الشلض ّ
ألاو ٫مىه.
الخىوسخي ،مىُل٣ه بضاياث ال٣غن الٗكغيً وجهايخه
ٜاثمت املفادس واملشاظْ
 /Iاملفادس
.1928
-1927
 الؿىىسخي (ػيً الٗابضيً) ،ألاصب الخىوسخي في ال٣غن الغاب٘ ٖكغ ،صاع الٗغب،1ٍ ، /IIاملشاظْ
.1923
 زؼهضاع (مدمض الكاطلي) ،الذًىان ،جىوـ ،صاع الٗغب،ّد
 ّ.1999
نمىص (خماصو) ،مً ججلُاث الخىاب ألادبيٜ :ماًا جىبُُٝت ،جىوـ ،صاع ٢غَاط،
.1999
 (متمىٖت مً الباخشحن) ،جاسٍخ ألادب الخىوسخي الحذًض واملّاـش ،جىوـ ،بيذ الخ٨مت١ ،عَاط،.1980
 -الىاص (خؿحن) ،جاسٍخ ألادب ،مٙاَُم ومىاه  ،جىوـ ،صاع اإلاٗغٞت لليكغ،
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شخفُت املشؤة (البىلت) و ّ٘ل املٝاومت في سواًت "ألاظىد ًلُ ٞب "٤ألحالم
معخٕاهمي
ّد
– ؤ .ظىان ٘اومت الضَشاء – ظامّت ؤبى ب٢ش بلٝاًذ – جلمعان
ّد
امللخق :
ج٢دسخي شخقًت املشؤة حمىسا ممحزا في الشواًت الّشبُت ِمىما و الجضاثشٍت خفىـا٘ ،هي ٠بر٠ت املُاٍ الفاُ٘ت
جىّ٢غ ِل ا الحُاة ب٣ل جٙاـُلها وجىاٜمات ا ،بحلىَا و مشَا  ،في ِض ؤصمات ا و في ِض معشات ا ..باِخباس محزات ا الجيعاهُت
٠ى ا ؤهثى ؤوال و ٠زا باِخباس محزات ا الىٙعُت و الاظخماُِت زاهُا.
و املشؤة بىبّها "ال٢عحر" جخخز في ٔالبُت ألاحُان مى ْٜاملٝاومت و الذ٘اُ ًِ هٙعها و ًِ حٝىٜها في مىاظهت خش،
ظىاء ١ان َزا خش ظلىت اظخماُِت ٘شلت ا الّاداث و الخٝالُذ ؤو ظلىت ر٠ىسٍت ؤبىٍت ؤو "ٔشامُت" .و جإخز َاجه
املٝاومت في سواًت "ألاظىد ًلُ ٞب "٤ألحالم معخٕاهمي ـىسا مخّذدة ..مً ظالح اللٕت ممشال في مخاهت ا ِىذ ال٣اجبت بلى ٜىة
ال٢ٙشي و الحى٢ت اللٕىٍت مً خال ٥محاوسات ا الذاخلُت و
الشٝا٘ت و ال٢ٙش حُض حعخجمْ البىلت ١ل ـٙاث الى
الخاسظُت ،وـىال بلى ؤٜىي و ؤلّ ٚؤظلحت ا في آن واحذ ،و ر ٟ٥ححن جخجلى ألاهىزت سمىصا و دالالث جإظش ب ا خش
"الز٠ش" في ِاملها العاحش ..بال ؤ ا جفل ؤحُاها دسظت جإخز ِلى املشؤة ُ٠ا ا لدعخحُل في "ظاحت املّش٠ت" مٝاجلت بىٙعُت
"ؤظحر"١ !..ل جل ٤الخجلُاث باإللا٘ت بلى ٔحرَا مً املذلىالث ألاخشي ظىحاو ٥ا٠دؽا٘ها في ٌل مٝاسبت وـُٙت جحلُلُت
لشخفُت املشؤة (البىلت) في سواًت "ألاظىد ًلُ ٞب "٤ألحالم معخٕاهمي.
ال٣لماث املٙخاحُت :الشخفُت ،البىل ،املشؤة ،ؤحالم ،معخٕاهمي ،املٝاومت ،الشواًت.
مٝذمت:
جىلض الغوايت مً عخم الىا ٘٢و حؿخلهم شسهياتها مً نميمهٞ ،الخياة هي التي جمض الغواجي ب٣ؿماث وظه مً الىظىٍ ،و م٘
َ
ٞيضعؽ شسهياجه صعاؾت متغصة
طلٞ ٪هي جب٣ى ٧اثىاث يهىٗها ال٩اجب و يىٟش ٞحها الغوحٖ ،لى ؤن "ي ٠٣مجها مىٟ٢ا مدايضا
َّ
ٞخخدضص بظل ٪الصسهياث مً زال ٫قب٨ت ٖالث٣يت مً
وي٨كٖ ًٖ ٠يىبها ومٛامؼَا٦ ،ما يبرػ مداؾجها و ًٞاثلها".1
الدكابهاث و التراجبيت و الاهخٓام م٘ الصسهياث ألازغي ٖلى مؿخىي الؿيا ١ألاصبيٞ 2اإلاال ٠يؿىض لصسهياجه "عجبت" مدضصة
خحن يتٗل مجها شسهياث عثيؿيت و ؤزغي ٖابغة ،و َظٍ الًغوعة الك٩ليت ؤنبدذ مً ال٣ىة بديض ؤن ال٣اعت يبدض بالُٟغة

ػتمد يوسف ؾتم ،فن القصة ،دار الثقافة ،بًنوت ،لبنان ،ط ، 966 ،5ص.96
 2ينظر :فيليب ىامون ،شتيولوجية الشخصيات الروائية ،تررتة سعيد بنكًناد ،دار كرم الو للنشر و التوزيع ،اصتزائر القبة ،20 2 ،ص .34
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ًٖ َظٍ التراجبيت بحن الصسهياث "..1ما يتٗل للصسهيت (البُلة ) جدضيضا ؤَميت ٢هىي باٖخباع صوعَا الباعػ ،و زالنت
ال٣ى ٫باليؿبت للصسهيت ؤجها حك٩ل صٖامت الٗمل الغواجي ألاؾاؽ٦ ،ما يم ً٨ال٣ى ٫ا٢خباؾا ؤجها في ظملت الخياة الغواثيت
ٞاٖل الخضر و اإلاٟٗى ٫به.
ومما ال قٞ ٪يه ؤن الغوايت ّ
ّ
ٖبرث مً زال ٫شسهيت الٟغص ًٖ الىا ...٘٢و ٦ظا مً زالٖ ٫ال٢اث ٖىهغو الىظىص البكغو
ُت
الغظل و اإلاغؤة َ ،اجه ألازحرة التي حٗخبر ؤ٦ثر اؾخُ٣ابا لخغ٦ت الىا ٘٢و ؤٚجى صاللت لخدضيض مى ٠٢ألاصيب مىه ،2ما بال ٪بن ٧اهذ
جدخل في الىهىم ألاصبيت مغ٦ؼ الهضاعة..؟ خيض جىٗ٨ـ ٖلحها مالمذ ؤػماجه بك٩ل ظلي .مً ؤػمت الخغوة ٖلى اإلاؿخىي
الاظخماعي ونىال بلى ألاػماث الظاجيت ٖلى اإلاؿخىي الىٟسخي ...و الجؼاثغ ٧ىا ٘٢ظيىؾياسخي لم حكظ ولم جدض ًٖ ٧ل ؤػماجه
اإلاٗيكت ،و ظاءث الغوايت الجؼاثغيت اوٗ٩اؾا له ...وهي في جهىيغَا للمغؤة جدبايً بدؿب مهاصع اؾخ٣ائها ،مً الىا ٘٢الشىعو ؤو
وا ٘٢ما بٗض الشىعة (الاؾخ٣الٞ ،)٫هىعث مؿاَمت اإلاغؤة في نىاٖت الشىعة٦ ،ما ٖالجذ ً٢يت الهغإ الٗىي ٠بحن الُب٣اث في
مغخلت الاؾخ٣ال ٫و ٖ٨ؿذ وؾاثل طل ٪الهغإ 3لخإحي اإلاغؤة الجؼاثغيت ؤصيبت و جخدضر ًٖ ً٢اياَا بىٟؿها .وألن ألاصب بظاجه
لىن مً ؤلىان ج٣لبها و جدغ٦ها في الخياة ،عاخذ اإلاغؤة جىٟظ مً زالله بلى اإلاتخم٘ بمسخل ٠قغاثده و ٢ضعاجه وخؿاؾياجه،4
ّ
ليلم٘ هتم الٗضيض مً ألاصيباث اللىاحي خملً لىاء الخغيت و الخدغع مً ؤمشا ٫ػييب ألاٖىط و ًٞيلت الٟاع ١وؤخالم
مؿخٛاهمي 5...و َاجه ألازحرة هي مدل صعاؾدىا .مدؿاثلحن ًٖ َغي٣ت ٖغيها إلاؿإلت اإلاغؤة مً خيض الك٩ل و اإلاًمىن .مغ٦ؼيً في
ُت
٣ض ُتم ٖلحها شسهيتها اليؿىيت (البُلت)في مىاظهت ؤػماث الىا ٘٢و جدضياجه ممشلت في
بق٩ا ٫عثيـ ٖلى ؤهماٍ اإلا٣اومت التي ج ِك
اإلاتخم٘ و في الٟغص الظ٦غ؟
املشؤة و ّ٘ل املٝاومت في الشواًت:
 -1املٝاومت ِبر ال٢خابت (ظالح اللٕت):
ٝوعخلتها إلزباث الظاث اجسظث اإلاغؤة الٗضيض مً الىؾاثل و ٖلى عؤؾها ال٨خابت ،مستر٢ت ؤؾىاع اللٛت التي جٓهغ جاعيسيا و
واٗ٢يا ٖلى ؤجها ماؾؿت ط٧ىعيت ...و َ٨ظا عاح السيا ٫ألاهشىو يبخ٨غ لٛخه السانت 6في قتى اإلاياصيً ألاصبيت ،الكٗغيت و الىثريت،
لخبرػ ؤزحرا في الغوايت باٖخباعَا اإلايشا ١ألاهشىو الظو حؿعى ٞيه اإلاغؤة لخمايت وظىصَا اإلااهض مً حؿلِ الش٣اٞت الظ٧ىعيت 7و جبرػ
٦خاباث ؤخالم مؿخٛاهمي ٦ؿي ٠لٛىو ٢اَ٘ ،خيض هتض ال٩اجبت جدخٟي باللٛت اخخٟاء باعػا يصخي بخم٨جها و بغٖاتها وم٣اومتها..
ٞهي حؿخمغت ال٨خابت طاث الهٟت الاوكاثيت ٚالبا م٣للت مً ؤَميت الخضر( ،عبما) قٗىعا مجها ؤن الخسٟي ٠مً خضة الخضر
ليـ ؤ٦ثر مً ا٦دؿاب للمٗلم الجيؿاوي ألاهشىو و زغوظا يدخٟى به ٖلى ؾلُت الغظل باٖخباعٍ متؿضَا .و هي مغاَىت ٖلى
حسن حبراوي ،بنية الشكل الروائي  :الفضاء الزمن الشخصية ،اظتركز ال ثقايف العريب ،الدار البيضاء ،اظتغرب ،لبنان ،ط

 .2009 ،2ص ،209نقال

عنproblèmes du réalisme , ed l’arc , 1975, p 90/George lukacs:

 2ينظر :طو واحدي ،صورة اظترأة يف الرواية اظتعاصرة ،دار اظتعارف ،القاىرة ،ط. 980 ،2
 3ينظر :مفقودة صاحل ،اظترأة يف الرواية اصتزائرية ،جامعة ػتمد خيضر ،بسكرة ،ط ،2009 ،2ص.55-54
 4ينظر :غتموعة من األدباء ،أدب اظترأة :دراسة نقدية ،رابطة األدب االسالمي العاظتية ،مكتب البالد العربية ،الرياض ،ط ،2008 ،ص . 9
 5بوضياف غنية ،كتابة األنثى/أنوثة الكتابة ،جامعة ػتمد خيضر ،بسكرة ،جوان ،20 ،ص 20
 6عبد اهلل الغذامي ،اظترأة و اللغة ،اظتركز الثقايف العريب ،بًنوت ،الدار البيضاء ،ط ،2006 ،3ص
 7هنال مهيدات ،اآلخر يف الرواية النسوية :يف خطاب اظترأة و اصتسد و الثقافةن عادل الكتب اضتديث ،ط  ،2008 ،ص .
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الهياٚت الكٗغيت و ختى ؤلاَىاب في الىن ٠و الاقخٛا ٫ؾغصيا به ٖلى خؿاب همى الصسويت و جإنيلها في اإلا٩ان
والؼمانٞ.1هي ٖلى مؿخىي الهىعة اإلا٩اهيت مشال "حؿدىُ ٤الؿا ً٦و تهمـ للمسبىء ،و ٦إن الخدى ٫ألاهشىو الٟاٖل يلبـ
اإلا٩ان( )...خلت ؤهشىيت و ٖىاَ ٠آصميت جختاوـ م٘ الظاث الؿاعصة في زل ٤وا ٘٢مخسيل حهمـ و يخ٩لم و يبىح" 2مشا ٫طل٪
ونٚ ٠ابت بىلىهيا في الغوايت " ألاشجاع التي يٗغ ٝؤؾماءَا ووؿبها ،ومىاؾم ازًغاعَا ،و مً ؤو بالص هللا الىاؾٗت جيء بها.
َى الظو ما ٧ان يتىص ٖلحها ؾىي بض٢اثٖ ٤لى الهاج ،٠يبضوا ؤهه مىذ ألاشجاع مدؿٗا مً الى٢ذ( )...يؿمي لها ألاشجاع واخضة
واخضة٦ ،ما لى ٧ان ُتي ّ
ٗغٞها بةهار ؾبًَ٣ا بلى ٢لبه"ٞ..3األشجاع و ال٣هىع و الخياة٧ ،..لها ٚضث بهار في هابٌ "الً ِٛو
اإلا٣اومت" بحن الظ٦غ و ألاهثى (اإلاغؤة) ..و ال٩اجبت نى ٠مخمغؽ ٖلى اإلاتابهت بال٨خابت ،ج٣ى" : ٫حٗىصث ؤن ؤٖيل ٖلى صٞتي ال٨خب،
ؤن ؤخب و ؤ٦غٍ و ؤٞغح و ؤخؼن و ؤ٢تر٧ ٝل زُاياو ٖلى الىع ..١ثٖلمذ ؤن ؤ٧ىن ٧اثىا خبريا( )...و ؤن ج٨خب يٗجي ؤن ج٨خب يض
هٟؿ ٪ؤن جتاص ٫ان حٗاعى ؤن جتاػٞ .ٝؿغ ال٨خابت و مخٗتها ي٨مىان في ٧ىجها بٖاصة هًغ و مؿاءلت صاثمت للظاث ؤو ٧ىجها
متاػٞت صاثمت"4و حكحر ال٩اجبت في ٖباعة نغيدت خحن خضيثها ًٖ جتغبتها الكٗغيت ؤجها ظاءث بلى ا٫قٗغ في لخٓت جدض إلاً ظائوا
5
ليدا٦مىَا بتهمت ؤهىزتها و بتهمت ال٨خابت ًٖ الخب..
اإلاالخٔ بطن ؤن الغواثيت جدل ٤بتىاحي الابضإ اللٛىو في ًٞاء عواياتها .و يم ً٨ال٣ى ٫ؤن اإلاغؤة ٢غعث جسُي الخىاظؼ
وصزىٖ ٫الم ال٨خابت و ؤلابضإ ألاصبي٩ٞ ،اهذ ال٨خابت باليؿبت بلحها ٗٞل زالم بل عصا ٖلى ال٣هغ الىظىصو الٗامٞ ..ال٩اجبت
جتٗل مً ال٨خابت وؾيلت جٟغي ٜو خال لخىاً٢اتها م٘ الغظل و اإلاتخم٘ ،6في لٛت جسُ ٠ألاهٓاع و جإزظ ٥في ٖالم عواجي مليء
باإلبهاع البالغي و الاؾخٗغاى اإلاغجبِ بلٛت الؿغص.7..
- 2املٝاومت ِبر شخفُت البىلت:
 -1-2الّشك العشدي لشخفُت البىلت:
جسل ٤الغواثيت في ههها متمىٖت مً الصسهياث اليؿاثيت ،و هي بدؿب الخضعط في ألاَميت و الخًىع ،بُلتها َالت الىافي و
ُت
ًٞلذ صعاؾت شسهيت
ابىت زالتها هتالء و ؤمها الؿىعيت ألانل بياٞت بلى خبيبت ؤزحها ٖالءَ ،ضي الصخاٞيت الٟاعة ،و ٢ض
البُلت باٖخباعَا ؤًٞل مً يمشل مًمىن الٗال٢ت ؤو هُ٣ت الخماؽ بحن الظاث و آلازغ 8و آلازغ َىا ممشل في ظهاث مسخلٟت :
في اإلاتخم٘ الجؼاثغو خيض مؿ ِ٣عؤؽ البُلت و اإلاتخم٘ اإلاهٛغ ممشال في ؤؾغتها ،و اإلاتخم٘ الظ٧ىعو في شسهيت عثيؿيت
مىاػيت َى خبيبها اللبىاوي ألانل َالَ ٫اقم و زُيبَاالؿابٖ ٤بض ال٣اصع و ٦ظا ٖمها.
ينظر :إبراىيم ػتمود ،حول رواية أحالم مستغامني "األسود يليق بك " النص الروائي اظتؤجل ،مقال جريدة القدس العريب،العدد  25 ،7548سبتمرب ،20 3
ص. 0
 2فاطمة ؼتتاري ،الكتابة النسوية :أسئلة االختالف و عالمات التحول ،رسالة دكتوراه ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،20 4-20 3 ،ص . 99
 3أحالم مستغامني ،األسود يليق ِ
بك ،دار نوفل للنشر و التوزيع ،بًنوت ،لبنان ،ط6ن  ،20 3ص. 76
 4مقاالت لقاءات قصائد أحالم مستغامني من اظتنشور يف الصحافة العربية ،رتع أبو ميشال.
 5نفسو.
 6بوضياف غنية ،كتابة األنثى/أنوثة الكتابة ،مرجع سابق ،ص .202
 7إبراىيم ػتمود ،حول رواية أحالم مستغامني النص الروائي اظتؤجل ،مرجع سابق ،ص . 0
 8مصطفى فاسي ،البطل اظتغرتب يف الرواية العربية ،رسالة دكتوراىن جامعة اصتزائر .2006-2005 ،ص.3
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ازخاعث الغواثيت ؤن ج٣ضم شسهيت البُلت ًٖ َغي ٤نىتها الؿاعص ،و هي و بن ازخاعث ؤن حؿغص ً٢يتها بًمحر الٛاثب ما
يىحي بغؾم مؿاٞت بحن الٗالم اإلاهىع و بحن مً جغوو و ج٨خب 1بال ؤن اإلاالٟت مىظىصة صازل الىو ألاصبي بك٩ل واضر بهٟتها
عاويت لؤلخضار و مخٗاَٟت م٘ البُلت ،و ما يم ً٨اؾخيخاظه ؤن َىا ٥شسهيخحن جخ٣اؾمان ألاخضار في َظٍ الغوايت بخضاَما
هي شسهيت البُلت و ألازغي هي شسهيت 2ؤخالم مؿخٛاهمي ،ما يٗؼػ َظا الاجتاٍ ؤن شسهيت البُلت حٗغى "و ٤ٞهمىطط
الصسهيت "الخبئحريت" (  )focal charactereو هي الصسهيت التي حٗغى و٣ٞا لىظهت هٓغَا الى٢اج٘ و اإلاىا ٠٢اإلاؿغوصة ،و ج٩ىن
مشل الصسهيت اإلاغ٦ؼيت".3
ؤما اؾم البُلت "َالت الىافي" وم٘ ٧ىن الاؾم َّ
مخسيال بلى ؤهه ليـ بٗيضا ًٖ الىاٞ ،٘٢هى "مً الىاخيت الخسيليت مٗض بةج٣ان،
خيض َالت جبرػ سخغَا و الىافي ا٦خما ٫ههاب الـخغ بمىُ ٤الظ٧ىعة" .4و اؾم البُلت يغجبِ في ٢ىجه ووقمىر خغوٞه
اعجباَا وزي٣ا بالٗىىان "ألاظىد ًلُ ٞبٞ "٤هى في الخ٣ي٣ت ال يلي ٤بها ق٨ال وخؿب بل و ختى مً الىاخيت الصسهيتٞ ،اللىن
ألاؾىص مً الىاخيت الىٟؿيت َى "ال" اإلاًاصة "٫وٗم ألابيٌ ،و ألاؾىص هٟؿه ٦ؿلب يمشل ثزليا ...وله جإزحر ٢ىو ٖلى ؤو لىن
يإحي مٗه في هٟـ اإلاتمىٖت ما٦ضا و م٣ىيا زهاثو َظا اللىن٨ٞ 5إن الٗىىان ب٢غاع واٖترا ٝمً الظ٦غ بالخإزحر الظو جماعؾه
"َالت ألاؾىص ألاهشىو" ٖليه٦ .ما ؤن البُلت جبرػ في اؾمها ٦ما في لباؾها ؾمت جدض و م٣اومت لؿلُاث الؿلب ألازغيٞ ...ىي٘
الغواثيت للىن ألاؾىص ٧ازخياع مًٟل للبُلت يضلل ٖلى ؤجها "جغيض ؤن جخسلى ًٖ ٧ل شخيء هاجج ًٖ مٗاعيت خغوهت (ّ )...
وؤجها في
زىعة يض ال٣ضع ؤو يض خٓها ٖلى ألا٢ل.6..
 -2-2شخفُت املشؤة و ظماث املٝاومت:
7

اإلا٣اومت جختلى في ؤبٗاص زالزت هي ؤبٗاص الصسهيت هٟؿها :ا٫بٗض الساعجي ،البٗض الاظخماعي و ٦ظا الىٟسخي ؤو ال٨ٟغو

 )1البّذ الٙحزًاجي ؤو الخاسجي :هتض ال٩اجبت ؤَملذ َظا الجاهب ؤو ٧اصث ،و َظٍ ؾمت ؤٚلب "الغواثياث الٗغبياث اللىاحي
خاولً جدغيغ نىعة اإلاغؤة مً ٧ىجها ظؿضا م٘ التر٦حز ٖلى الىىاحي الٟىيت لخياة اليؿاء"8بل ؤ٦ثر من طلٞ ٪البُلت َالت في
الغوايت ليؿذ ٖلى صعظت ٦بحرة مً الجما ،٫ختى ؤن البُل "الظ٦غ" يغي ؤجها "ليؿذ ظميلت خض ٣ٞضان عظل مشله نىابه".9
ٞخىت مً هىٕ آزغ٦ ..ما جغ٦ؼ الغواثيت ٖلى َاب٘ لباؽ البُلت
٨ٞإن ال٩اجبت جؼيذ ًٖ بُلتها ٢ىإ الٟخىت الك٩ليت لخلبؿها خلت ٍن
ينظر :غتموعة باحثٌن ،الكتابة النسوية  :التلقي اطتطاب و التمثالت ،اظتركز الوطين للبحث يف األنرتوبولوجيا االجتماعية و الثقافية ،وىران ،اصتزائر،20 0 ،
ص 69-65
 2ينظر :مصطفى فاسي ،البطل اظتغرتب يف الرواية العربية ،مرجع سابق ،ص .45
 3عماد علي سليم أزتد اطتطيب ،داللة أشتاء الشخصيات يف الرواية األردنية (دراسة سيميائية يف مناذج ؼتتارة ) ،مقال غتلة جامعة القدس اظتفتوحة لألحباث
والدراسات ،عدد  ،25أيلول  ،20ص . 28
 4إبراىيم ػتمود ،حول رواية أحالم مستغامني النص الروائي اظتؤجل ،مرجع سابق ،ص . 0
 5ينظر :أزتد ؼتتار عمر ،اللغة و اللون ،عادل الكتب للنشر و التوزيع ،القاىرة ،ط2ن  ، 997ص . 95
 6نفسو ،ص . 96
 7علي عبد الرزتن فتاح ،تقنيات بناء الشخصية يف رواية ثرثرة فوق النيل ،مقال غتلة كلية اآلداب ،جامعة صالح الدين ،العدد  ، 02ص. 49
 8فاطمة ؼتتاري ،الكتابة النسوية :أسئلة االختالف و عالمات التحول ،مرجع سابق ،ص . 58
 9أحالم مستغامني ،األسود يليق بك ،مصدر سابق ،ص.43
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الظو يؿذخىط ٖليه اللىن ألاؾىص اإلاظ٧ىع في الٗضيض مً اإلا٣اَ٘ٞ ..ؤلو ٫مغة عآَا َالٖ ٫لى الخلٟاػ ٧اهذ جغجضو ألاؾىص و خحن
عآَا ؤمامه ٖلى ْهغ الُاثغة " ٧اهذ صازل مُٗ ٠ؤؾىص ؤهي ٤صون بهغظت 1"..ولؤلؾىص ٦ما ؾب ٤و عؤيىا صالالث هٟؿيت ٦شحرة..
ٞهى ؾيض ألالىان و َى يسخاع ؤؾياصٍ٦ ،ما ؤن مً م٨غ ألاؾىص ٢ضعجه ٖلى اعجضاء ٖ٨ـ ما يًمغٞ 2..األؾىص باليؿبت للمغؤة و بن
٧ان صليل ؤبهت ٞهى ٦ظل ٪صليل زى ٝو خؼن ٖلى ما خل بالظاث ألاهشىيت مً َمىم ٦ضعث خياتها 3..ألاؾىص بطن في ؤها٢خه يدمل
نٟاث ٢ىجه و قغوٍ مماوٗخه و صالالث عًٞه.
 )2البّذ الاظخماعي :جغحؿم شسهيت البُلت َالت الىافي في وؾِ بَاع اظخماعي يسل ٤في ج٩ىيجها نٟاث اإلا٣اومت ،و جمىدها
الغواثيت مً الخىاٞؼ ؤ٢ىاَا ،ممشال في الشإع الظو "وخضٍ ٧ان يٗىحها" ..4الشإع ؤوال لىالضَا " ّ
اإلاٛجي" الظو اٚخاله ؤلاعَابيىن ..و الشإع
٢بل َظا لىٟؿها ختى مً والضَا ا٫طو "نان نىجه ب٣غ ما خغؽ نمتها ،لظا ؤعاص لها مهىت ال يؿم٘ لها ٞحها نىث بال بحن ظضعان
اله ٠ألاعبٗت"ٞ5ال٩ٟا ٥مً الغ٢ابت ألاؾغيت و م٣اومت الؿلُت ألابىيت ممشلت في والضَا و مً بٗضٍ ٖمها ٧ان َاظؿها ألاو،٫
٢بل م٣اومت عب٣ت ؤلاعَابيحن ؤهٟؿهم ،ج٣ى ":٫ل٣ض ٚحر تهضيض ألا٢اعب ؾلم مساوفي ،بن امغؤة ال جسصخى ال٣خلت ،جسا ٝمتخمٗا
يخد٨م خماة الكغ ٝفي ع٢ابه ،زمت بعَاب مٗىىو يٟى ١ظغاثم ؤلاعَابيحن" .6وكهض ٖلى اإلاغؤة بطن و ٢ض ؤخالها الىؾِ الاظخماعي
بؿلُاجه الظ٧ىعيت ألابىيت و ؤلاعَابيت بلى امغؤة "واٟ٢ت في خلبت مال٦مت ( )...جٟخذ بصجإتها قهيت الغظاٖ ٫لى َؼيمتها" ،7و ٦غصة
مخدض اجسظث البُلت مً الٛىاء مهىت لها بٗض اٖتزا ٫الخٗليم٧ ،ي جىاظه ال٣خلت بالٛىاء بضال مً الضمىٕ.
م٣اوم و
ٗٞل
ٍن
ٍن
ٍن
و مً بحن الخ٣ىياث الؿغصيت التي جخطر مً زاللها مالمذ "اإلا٣اومت" في شسهيت اإلاغؤة "الخىاع" ؾىاء ؤ٧اهذ خىاعاجها
الضازليت ؤو الساعظيت "اإلاخلٟؼة" خيض ُتيإزظ اإلاظي٘ ب٨المها و ي ٠٣الغظل "البُل" بٗض ؾماٖها مظَىال مدؿاثال "ؤو لٛت جخ٩لم
َظٍ الٟخاة؟ و ٦ي ٠حؿجى لها الجم٘ بحن ألالم و الٗم ،٤و ؤن ج٩ىن ٖؼالء و بهظا ال٣ضع مً ال٨برياء٣ٞ ،8ىة شسهيتها ج٨مً في
٦بريائها و ٢ىة ٦برياتَا جختلى في لٛتها ،ليجيء الخىاع مخ٩اٞئا م٘ شسهيتها مٗبرا ًٖ مؿخىاَا الش٣افي و اجتاَها الىٟسخي
ومؿخىاَا اللٛىو 9باٖخباعَا ؤؾخاطة لٛت ٖغبيت و باٖخباع ْهحرتها (ال٩اجبت) و ما جخمحز به مً بغاٖت ألاؾلىب ،جل ٪ال٣ىة التي
ظابهذ بها الغظل و ؤبهغجهٞ ،ليـ ظمالها َى ما يإؾغٍ و ل ً٨خحن ناصٞذ ٧لماتها ؤطهه ؤوٗ٢خه في ٞخىت ؤهىزت ما زبر مً ٢بل
بهاء ٖىٟىاجها "ٞهظٍ اإلاغؤة خحن جخ٩لم جغا٢و عوخه٨ٞ ،المها مؼيج مً الاٚغاء و الٗى ٠و ألاهٟت".10

نفسو ،ص .57
 2ينظر :نفسو ،ص .85
 3فاطمة ؼتتاري ،الكتابة النسوية :أسئلة االختالف و عالمات التحول ،مرجع سابق ،ص . 95
 4أحالم مستغامني ،األسود يليق بك ،مصدر سابقن ص . 5
 5نفسو ،ص .27
 6نفسو ،ص . 6
 7نفسو ،ص . 7
 8اظتصدر السابق ،ص . 8
 9ينظر :علي عبد الرزتن فتاح ،تقنيات بناء الشخصية يف رواية ثرثرة فوق النيل ،مرجع سابقن ص .58
 0أحالم مستغامني ،األسود يليق بك ،مصدر سابق ،ص .5
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 )3البّذ الىٙسخي :جغ٦ؼ ال٩اجبت في ون ٠بُلتها ٖلى الجاهب الضازلي مً ٢ىة ال٨ٟغ و نغاٖاث الىٟـٞ ،هي امغؤة شجاٖت
و م٩ابغة٦ ..ما ؤن َى ١اإلاتخم٘ و ؾىصاويت الٓغوٞ ٝغيا ٖلحها الخٗامل بمىُ ٤الغظا"ٝ ٫ؤصواتها اليؿاثيت ج٨مً في نٟاتها
الغظاليت ...هي التي ٧اهذ في اهخٓاع اإلاىث عظال يمؤلَا ال٨برياء ..و هي ٚحر ظاَؼة ؤن جسل٘ مباصئها ألظل عظل 1..و م٘ طلٞ ٪هي جب٣ى
ؤنسى يٗيٟت ؤمام ؾلُان خب الغظل ،الظو يدلىا له ؤن يخد٨م في وكغتها الٗاَٟيت مضا و ظؼعا٦ ،ما "يؿليه جإمل اليؿاء في
جظبظب مىاٟ٢هً و ٚباء جهغٞهً ؤمام ؤلاقاعاث اإلاؼوعة للخب!" . 2والخب و بن ٧ان يىمي في هٟـ البُلت بظعة الخمغص 3بال ؤن
وٖحها الش٣افي و مىبتها الاظخماعي يتٗل هٟؿها جخدى ٫بلى ؾاخت نغإ ٖىي ٠بحن ما َى مختضع في ٖم ٤اإلاتخم٘ و بحن ال٣يم
البضيلت٢"ٝ4لبها ؤخم ٤ي٣ى٢ ٫ىمي و اَلبيه ..وٖ٣لها ؤخم ٤آزغ يغصص ٖيب 5!"..و البُلت في ؾحرَا "الؿاطط" وعاء ٢لبها ،يب٣ى
ظل ما جسكاٍ َى ؤن يسلِ بيجها وبحن بهار الكهىة و ناثضاث ا٫زغوة ..و ؤن ي٩ىن ؤؾاء الًٓ بهاٞ 6..للبُلت بطن واػٕ طاحي
يضٖىَا لختىب الكبهاث واج٣اء ؾىء الًٓ ..لخ ٠٣بحن جتاطباث اإلاكاٖغ و الكغاج٘ مخظبظبت ٞ ،هي حٗلم ؤجها وخضَا مً
ؾخدمل وػع زُيئتها ليب٣ى الظ٦غ ٞى ١الكبهاث.
و البُلت م٘ ٧ل اإلا٣اومت التي جبضحها جتاٍ هٟؿها ا٫يٗيٟت و ألاماعة بالؿىء ؤخياها في م٣ابل الغظل الظو يداو ٫ظاَضا
بي٣اٖها ليؿخدىط ٖلى مباهجها ،7جخٛلب ٖلحها هؼٖت الكغ ٝفي جهايت اإلاُا ٝخحن "يؿخٗيض ظؿضَا ٞتإة طا٦غجه ال٣بليت،
وعظا٢ ٫بيلتها يباقغون هىبت خغاؾتهم" 8لخخدى ٫شسهيت َالت مً شسهيت مؿخلبت بلى شسهيت مخذ ععة ب٩ل ما لل٩لمت مً
مٗجىٞ ،دك٩ل جدىال في َض ٝالغوايت ،و جيخهغ ٢ىة الجضيت و اإلاؿاوليت ٖلى ٢ىة الٗبض والالمٗ٣ى 9...٫و م٘ ؤن البُلت ٧اهذ
ما جؼا ٫جدب الُغ ٝآلازغ بال ؤجها ًٞلذ ال٩ٟا ٥مىه لخٛضو جل ٪اإلاٗاصلت وؾيلت ؾغصيت إلاؿاءلت الىاٞ ،٘٢هي في الجهايت
"٧الكٗىب الٗغبيت ختى وهي جُمذ للخدغع جدً لجالصَا ..و جسل ٤ؤنىامها .10..وبٗض نغاٖها الٗىي ٠و م٣اومتها الًاعيت ج٨ؿب
ّ
ليٛجي نىتها في الجهايت لخغيتها و يهضح اخخٟاء بها( )...و ألو ٫مغة ج ٘٣في خب هٟؿها!..
البُلت الغَان
 -3اظتراجُجُاث املٝاومت:
اؾخُاٖذ ال٩اجبت ؤن ُتح ّ
سخ ع اؾتراجيتياث مخٗضصة للبُلت لدؿخُي٘ السغوط ًٖ الهمذ ،لخٛضو الغوايت وؾيلت زالم و
ِك
ُت
صٞإ مً زال ٫شسهيت وَميت جهىٗها ال٩اجبت لخد ٤٣خلمها و لختٗلها جضيً الىا ٘٢و جخمغص ٖليه و جسغط بلى الخغيت

ينظر نفسو ،ص .2 8
 2نفسو ،ص .72
 3فاطمة ؼتتاري ،الكتابة النسوية :أسئلة االختالف و عالمات التحول ،مرجع سابق ،ص . 6
 4نفسو ،ص . 55
 5أحالم مستغامني ،األسود يليق بك ،مصدر سابق ،ص .48
 6نفسو ،ص . 29
 7اظتصدر السابق ،ص .278
 8نفسو ،ص نفسها.
 9علي عبد الرزتن فتاح ،تقنيات بناء الشخصية يف رواية ثرثرة فوق النيل ،مرجع سابق ،ص .67
 0أحالم مستغامني ،األسود يليق بك ،مصدر سابق ،ص .308
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َ
ٞخٟغى
اإلاؼٖىمت .1وبياٞت بلى ٖامل الصسهيت يبرػ ٖاملحن ؾغصيحن آزغيً َىٖتهما ا٧٫اجبت ليٗمال لهالر البُلت ومباصئها،
مً زال ٫الًٟاء ػماهيا و م٩اهيا ؾلُت ألاهثى ٖلى الظ٦غ ،و ليٛضوا ٗٞل م٣اومت بيافي:
أ ِ -ىفش الضمان :ؾجر٦ؼ بال٣ىٖ ٫لى ٖىهغ الؼمان الىٟسخي ٞهى الظو يٓهغ نحروعة اإلا٣اومت و مضي الهبر مسخىبا
ٖلى الصسهياث و بالخدضيض شسهيت ا٫بُلت باٖخباعَا مىيىٕ الضعاؾت ،و "َى ػمً طاحي يدك٩ل في وعي الاوؿان و وظضاهه
٦ما ؤهه مٟاع ١للؼمً الٗاصو ،ل٣ضعة الاوؿان ٖلى جتاوػ اللخٓت الخايغة و اإلاؿخ٣بل و ٤ٞمُٗياث اإلااضخي"2و الؼمً بما له مً
جإزحر ظلي ٖلى الصسهيت ،حؿدىٟظ ال٩اجبت ظل ٢ضعاتها لختٗل مىه خليٟا َ٫ا ،جلج مً زالله صَالحز الٗالم الغ٢ابي٦ ..ما يب٣ى
البٗض الىٟسخي َى الىظه آلازغ للؼمً مً زال ٫ج٣ىياث زانت جٓهغ ؤزغ الؼمً في البييت الؿي٩ىلىظيت للصسهياث 3ؤما
بالظَاب بلى الغوايت الىمىطط ٞةهىا هتض جل ٪الاوٗ٩اؾاث جإزظ َاب٘ اإلاىاظهت و اإلاهابغة خيض يسخبر ٧ل َغ ٝمً "الخبيبحن"
٢ضعة الُغ ٝآلازغ ٖلى الخدمل و هتض البُلت ج٨ؿغ اإلاؿخديل و حٛالب َب٘ اإلاغؤة ،ج٣اوم في هٟؿها الًٟى ،٫و حٛلب الغظل
في لٗبت الى٢ذَ ،ى الظو ٧ان يغاًَ ٖلى ًٞىلها ل٨ؿغ خاظؼ الؼمً بيجهما بال ؤن اإلاغؤة البُلت " جداٖ ٔٞلى مؿاٞت ألامان،
(ٖ)ٝلى لهٟتها بليه ،جبُئ الؿحر هدىٍ ، 4"..و في اهخٓاع اجهالها يتض الغظل "ألاؾُىعة" هٟؿه يخ٣ٟض َاجٟه ٢بل السلىص بلى
الىىم (ل )ً٨صون ظضوي ...جى ٘٢ؤن يكه٢ ٤لبها خحن جغي ع٢مه(زاب ؤمله)  ..و َؼمخه 5و بحن اإلا٩اإلات ألاولى و الشاهيت جبضو اإلاغؤة
هٟـ اإلا٣اومت و جؼايض ٖليه م٩ابغة ..و بٗض اهً٣اء زالزت ؤيام صون ؤن يإجيه اجها ٫مجها ..بضؤ يك ٪في هٓغياجه ..و نض٢ ١ىلها "ؤن
ال ؤَى ٫نبرا مً ألاؾىص"٦ .ما جتٗل البُلت الخاعيش سجال لخىزي ٤اهخهاعاتها ٖلى الغظل  ٞـ ـ" ما ؤخبخه (َالت) خ٣ا َى جاعيش5
6
صيؿمبر (لخسل٘ الؿىاص ووحٛجي لً٣يت ؤ٦بر٧ )..اهذ ثخخاط بلى جاعيش لخىزي ٤اه٣البها"
ب ِ-ىفش امل٣ان :بن ؤٚلب اليؿاء يغبًُ بىعي ؤو بٛحر وعي مؿإلت الخغيت بالىاخيت الجيؿيتٞ ،ال يتضن مً وؾيلت
للخٗبحر ٖجها ؾىي ؤظؿاصًَ ..و ألن َظا اإلاٟهىم يخٗاعى م٘ ٖاصاث اإلاتخمٗاث الٗغبيت ٖغٞا و قغٖا٣ٞ ،ض عاخذ اإلاغؤة
"اإلاخمغصة" جبذ ر لها ًٖ ًٞاءاث ؤوؾ٘ و ؤبٗض إلاماعؾت جل ٪الخغيت ..و بما ؤن َالت َّ
ج٣ض ُتم في الغوايت باٖخباعَا نىعة للخُىع
الخانل في مؿاع شسهيت اإلاغؤة الٗغبيتٞ ،هي جمل ٪شسهيتها اإلاؿخ٣لتٞ ..دؿاٞغ ؤوال باجتاٍ ؾىعيا مؿ ِ٣عؤؽ ؤمها باٖخباع
ًٞاء الجؼاثغ لم يدؿ٘ إلاماعؾت اإلا٣اومت يض ؤلاعَاب و ال ختى الخٗبحر بدغيت في مىاػاة زُاب الؿلُت "ٞاإلٖالم الغؾمي الظو
عاح بضايت يباع ٥جمغصَا و يغوط لها ٦ىمىطط لجؼاثغ الهمىص و الصجاٖت٧ ،ان في الىا ٘٢يهٟي مً زاللها خؿاباجه م٘
ؤلاؾالميحن ،و ؾغٖان ما جدى ٫بلى جهٟيت خؿاباجه مٗها(٧)...اهىا يغيضوجها خُب اإلادغ٢ت" 7زم حؿاٞغ بلى لبىان مً زم باعيـ
مىه بلى ٞييىا ..باٖخباع ًٞاء ؾىعيا لم يدؿ٘ ل٣هت خبها ٞهي" لم جلخ ٤مً ٢بل م٘ عظل في مضيىت جدىٟـ الخغيت ،و ال ٧اهذ يىما
خغة ،لٗلها ٞغنتها ل٨ؿغ ٢يىصَا ..و ا٦دكا ٝالٗالم"8و حؿخظ٦غ البُلت في اإلاضيىت اإلاٟخىخت ،الًٟاءاث المٚل٣ت خيض ٧ان ٖمها
فاطمة ؼتتاري ،الكتابة النسوية :أسئلة االختالف و عالمات التحول ،مرجع سابق ،ص . 4
 2مها حسن قصراوي ،الزمن يف الرواية العربية ،اظتؤسسة العربية للدراسات ،بًنوت ،ط  ،2004 ،ص .24
 3ينظر :فاطمة ؼتتاري ،الكتابة النسوية :أسئلة االختالف و عالمات التحول ،مرجع سابق ،ص . 76- 69
 4أحالم مستغامني ،األسود يليق بك ،مصدر سابق ،ص .52
 5نفسو ،ص .47
 6نفسو ،ص .323
 7اظتصدر السابق ،ص .79
 8نفسو ،ص .54
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يماعؽ ٖلحها ؾلُت ألاب  ٞـ ـ "لى ؤهه في باعيـ ل٩ان ؤٞؿض ٖلحها ٞغختها بىٖيضٍ٦ ،ما في الجؼاثغ ،متهما بياَا بخضهيـ قغٝ
الٗاثلت ..لى ٧ان ؤ٦ثر جٟهما و خىىا لغبما ب٣يذ في الجؼاثغ ..لٌ ً٨ل
٦شحر ٖلحها ؤن جسىى مٗاع ٥ختى يض ؤَلها"ٞ .1الغوايت بطن
"ٕوانميت بما ؤجها جغؾم خضوص جى٣الث البُلت مً بحروث و باعيـ و ٞييىا و الكام و خلب و ٚحرَا .2"..و م٘ ؤن الغظل يداو ٫ؤن
يماعؽ ٖلى اإلاغؤة ؾلُت اإلا٩ان باالؾخٗاهت بؿُىة اإلاا٦ ،٫إن يذجؼ مشال ٧ل م٣اٖض خٟلها في ال٣اَغة ويؿخدىط ٖلى نىتها له
َ
ٞيىٓغ بلى "٧ل شخيء باجـ و بك٘ زلٟها،
وخضٍ ..ؤو ؤن يلخ٣ها لٟىض٢ها اإلاخىاي٘ في باعيـ ،مداوال حٗغيت اإلا٩ان الظو جىظض ٞيه
ويخإمل ٞىياَا و ب٣ايا الٗكاء اإلاخىاي٘ ٖلى َاولتها" 3مسلٟا لضحها بخؿاؾا بالًألت مىٗ٢ا بياَا" للخٓاث مظَىلت زجىلت
٦إهه عآَا ٖاعيت و مطخى"4و هي التي ما اه٨ٟذ حٛالب وىٖها اإلاالي و جى ٤ٟبسساء في ؾبيل ٦بريائها ختى ؤجها ؤزصذ ق٣ت ظضيضة في
بحروث ٖلها جتاعو ٞسامخه...و م٘ صَكت اإلابُلت ٖىض ولىظها ٖاإلاا "لم حكاَضٍ بال في ألاخالم" ،بال ؤن اإلاغؤة ٞحها لم جًٗ ٠ؤمام
بظر اإلا٩ان بالغٚم مما ؤخاَخه به الغواثيت مً ال٨شاٞت الخٗبحريت و ٚؼاعة الهىعة 5..لخضع ٥بُٟغتها و هي ج٨دك ٠جل ٪الٗىالم
بغ٣ٞخه ،بخضي زؿاعاث الغظل و اهخهاعاتهاٞ" ،ال٣ٟحر زغو بضَكخه ،ؤما الٛجي ٣ٟٞحر لٟغٍ اٖخياصٍ ٖلى ما يهى٘ صَكت
آلازغيً" ..6و ٢غعث ؤزحرا ؤن جٟغ بىٟؿها مً ؾلُاهه و ؾُىجه "٨ٞما يؿغ ٪٢اإلاا ٫مً هٟؿ ،٪يؿغ ٪٢اإلا٩ان بٞسامخه طل ٪ؤن
٧ل شخيء ٞسم َى قيُاوي ألهه ػوع" ،يى٨ك ٠بطن ػي ٠اإلا٩ان و جدؿلل اإلاغؤة مىه ٦إهما حؿخل هٟؿهاّ " ..
ظغث خ٣يبتها ،و ؤٚل٣ذ
زلٟها باب الجىاح"٢ ،7اومذ ؾلُت اإلا٩ان ألهه يمشل ؾُىة الغظل الظو ٚضث بٗك٣ها له ،سجييخه و في ٖؼ خغيتها مٗه،
ؤؾحرجه!..

نفسو ،ص .60
 2إبراىيم ػتمود ،حول رواية أحالم مستغامني النص الروائي اظتؤجل ،مرجع سابق ،ص . 0
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 4نفسو ،ص نفسها.
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الضوا ٥وٛل ٞوعان سحلت و٠ؽٜ :ٚشاءة في دًىان الضوا ٥لعامي مهذي
دِ .لي ِبذ سممان ،ظامّت البفشة ١لُت التربُت للّلىم وعاهُت ٜ /عم اللٕت الّشبُت الّشا.ٛ

جىوئــت
ال يم ً٨بدا ٫مً ألاخىا ٫ؤن جىمخي ٖال٢ت ؤلاوؿان بمديُه ،ؤو ال يٓهغ لهظٍ الٗال٢ت ؤو جإزحر في ؾلى٦ه ومىاٟ٢ه ،يتض
ً
هٟؿه مىخميا بلى طل ٪اإلاديِ .ولم يخىَ ٠٢ظا الاهخماء وَظٍ الٗال٢ت بحن ؤلاوؿان وبحن مديُه ٖلى الؼمان واإلا٩ان اللظيً
يكهضان خياجه مىظ والصجه ختى مماجه ،بل الٗ٨ـ مً طل٪؛ ٗٞال٢ت ؤلاوؿان واهخماثه البض ؤن يختاوػا طل ٪بلى اللخٓت التي بضؤ
ً
ٞحها ؤلاوؿان يعي وظىصٍ ويعي ٖال٢خه بال٩ىن مً خىله ويىٓغ في مهحرٍ ومهحر ألاقياء مً خىله ؤيًا ،مىظ ؤن بضؤث بوؿاهيخه
بيسج زيىَها ٖبر الٗهىع وألاظيا ٫عابُت بحن مايحها وخايغَا ومؿخ٣بلها.
وبطا وعى ؤلاوؿان طل ٪وخغم ٖلى جمشله ٞةن ؤقض ما يسكاٍ َى ؤن يٛخا ٫بوؿاهيخه ووظىصٍ ؤو ٚاثل٨ٞ .ي ٠بطا ٧ان
طاَ ٥ى اإلاىث والؼوا ،٫ؤو الخبض ٫والخدى ٫الظو هسً٘ له صون بعاصجىا وصون عياها في ؤٚلب ألاخيان؟ .وَبيعي ؤن يبدض
ؤلاوؿان بػاء طل ًٖ ٪زالم؛ وَبيعي ؤن ي٩ىن وعاء بدشه َظا ٢ل ٤وزى٢ ٝض ي٨بر ؤو يدؿ٘ ٖلى ٢ضع ألازغ الظو يتر٦ه الؼوا٫
ً
في هٟـ ؤلاوؿان الظو يعي اهخماءٍ إلاا خىله والظو يعي ؤيًا اهخماءٍ بلى ماييه وخايغٍ ومؿخ٣بلهٞ .إيً ي٩ىن اإلاغء مً طل٪
٧له؟ و٦ي ٠ي٩ىن؟ وؤو الؿبل يسخاع لبلىَ ٙضٞه ؟َ .ظا مىيىٕ ٢غاءجىا في َظا البدض الظو جدب٘ عئي ؾامي مهضو في صيىاهه
الؼوا .٫بجها ٢غاءة هغظى لها ؤن جتض هٟؿها بين ٢غاءاث َظا الىو ٚحر اإلاىتهيت.
املذخل:
ال٣ل ٤في اللٛت يخًمً مٗجى الايُغاب في اإلاكاٖغ واهخٟاء ؾ٨يىت الىٟـ ؤو َمإهيىتها .ول٦ ً٨خب اللٛت ؤوظؼث طل٪
بكضة ٞدهغجه باالهؼٖاط( ،)1وبن ػاص بًٗها ٞظ٦غ الباٖض ٖلى ال٣ل ٤وَى الهم( .)2وٚحر زٟي ؤن َىا ٥زمت مىاؾبت بين ؤنىاث
لٟٓت ( ٢لـ )٤وبحن مضلىلها اللٛىو ٞخل ٪ألانىاث جىحي بضاللت الخغ٦ت الضازليت اإلاًُغبت.
ؤما مٟهىم ال٣ل ٤مً وظهت الىٓغ الىٟؿيت ٞهى (خالت مً الخدؿـ الظاحي يضع٦ها اإلاغء ٖلى ق٩ل قٗىع مً الًي٤
وٖضم الاعجياح م٘ جى ٘٢وقي ٪لخضور الًغع ؤو الؿىء وهي خالت ؤفبه ما ج٩ىن في َبيٗتها الكٗىعيت وفي اهٟٗاالث الجؿم

 .ينظر لسان العرب  ،واظتعجم الوسيط  :مادة ( قلق).
 .نفسو
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ً
ً
اإلاهاخبت لها بدالت السى . )1( ).... ٝو٢ض ٖ ّـض بًٗهم ال٣ل ٤مغيا هٟؿيا هىاجه السى ٝالظو َى ؾبب ؤنيل لخضوزه ونحروعجه
ً
مغيا (.)2
ً
ويم ً٨ال٣ى ٫بن قٗىع ال٣ل ٤ؤ٢غب بلى ٧ىهه جتغبت بوؿاهيت قاملت ،وجىاٞغٍ في الًٞـ لم يٟٖ ً٨ىا ب٣ضع ما ي٩ىن يغوعة
ً
ج٩امل هٟسخي جسضم ؤٚغايا مهمت في خياة ؤلاوؿان وٖال٢خه بمديُه .ومً الهٗىبت ؤن هخهىع الٗالم ؤلاوؿاوي وَى زا ٫مً ؤو
ؤزغ لل٣ل ،٤ولى ٧ان طل ٪لٗاف ؤلاوؿان ليىمه ال يخ٣يض بمؿاوليت ؤو شخيء مً َمىح ؤو َض .)3( ٝومً ؤَم م٩ىهاث ال٣ل٤
الكٗىع باإلاؿاوليت والكٗىع باإلخباٍ والكٗىع بالى٣و والعجؼ والكٗىع بٗضم الخ٨ي ٠م٘ الىا.٘٢
ً
بن ال٣ل ٤في خضوصٍ الُبيٗيت َى ْاَغة جسضم ؤٚغايا مهمت في خياة ؤلاوؿان وَى مى ٠٢بوؿاوي يًُغ بليه الٟغص
ٖىضما يكٗغ ب٣ىة ما تهضص وظىصٍ باالهخ٣ام والخضمحر ،وؤلاوؿان (ألاصيب زانت) ٖىضما يهىع الٓىاَغ الىٟؿيت في هخاظه
ألاصبي ال يم ً٨بدا ٫مً ألاخىا ٫ؤن ي٩ىن بمىإي ًٖ جٟاٖالث الخياة؛ ومً زم ج٩ىن جل ٪الخٟاٖالث مدا٦ت يمً وؿيج ٢ل٣ه
وقٗىعٍ الىاظم ٖىه٩ٞ( .ل ؤزغ ؤصبي بهما َى مهىع ظميل لخالت هٟؿيت ،ال بل َى مهضع شسصخي جخ٨كٞ ٠يه صوازل الكاٖغ
()4
ؤو ألاصيب).
الكٗغ َى حٗبحر ًٖ عئيت الكاٖغ إلاديُه ب٩ل ما ٞيه مً جتاعب وؤ٩ٞاع ومىاٖ ٠٢اقها الكاٖغ ؤو اوكض بلحها ؤو جٟاٖل
مٗها .ومً زال ٫بصعا٦ىا ألبٗاص َظٍ الغئيت ؤو الختغبت هٖ ٠٣لى ظىاهبه الىٟؿيت وما جىُىو ٖليه مً مىا ٠٢جتاٍ ال٩ىن
والخياة واإلاتخم٘ ،ومً بيجها ٢ل٣ه الظو يٗاهيه لىٖيه بمكا٧ل الٗهغ وؤلاوؿان والىظىصٞ .ـدحن (يهحر الكٗغ ْاَغة في الكاٖغ
ً
ً
مٗبرة ًٖ ال٣ل ٤مغيا وًٖ الكاٖغ مغيًا ،ي٩ىن َظا الكٗغ َى قٗغ السى ٝوَى هخاط الساث ٠الظو لم يؿخُ٘ ؤن ييخهغ
ً
ٖلى زىٞه ٓٞل وجؼامً واقخض ٞهاع ٢لـ٣ا)(.)5
بن ا٫طو يُل٘ ٖلى صيىان الؼوا ٫يتض ؤن ؾامي مهضو ٦غؽ جتغبت هٟؿيت ٖاقها ب٩ل ؤبٗاصَا وماػط بيجها وبحن عئاٍ التي
اؾخمضَا مً وا ٘٢جإنلذ ٞيه ظظوعٍ بماييه وخايغٍ ومؿخ٣بله .و٢ض ولضث جل ٪الختغبت في صوازله قٗىعا بال٣ل ٤ؾببه
السى ٝمً اإلاهحر اإلادخىم الظو مااه ٪ٟيل ٠ؤقياء ا٫وظىص ٧لها مً خى ٫الكاٖغ ،ويب٣ى ـ َظا اإلاهحرـ صيضهه مً بضء الؼمان
ختى مىتهاٍ.
ْس
لؿىا بهضص ج٣ضيم زالنت لغؤيىا في الضيىان ٢بل الكغوٕ بضعاؾت ٢هاثضٍ وجدليلهاٞ ،ما ألامغ بهظا اليؿغ ولُ ً٨تلىلمذ بلى ؤن
طل ٪ييكغ ْالله ٖلى َى ٫جتغبت الضيىان.
بن ٖم ٤وعي الكاٖغ باإلاصخيع ؤلاوؿاوي وٖال٢خه بالىظىص مً خىله ٧ان وعاء جتغبت الكاٖغ َظٍ التي مشلها صيىان الؼوا.٫

 .النفس  ،انفعاالهتا وأمراضها وعالجها  :ص ( .) 6
 .ينظر  :نقد الشعر يف اظتنظور النفسي  :ص ( .) 68
 .ينظر  :النفس انفعاالهتا وأمراضها وعالجها  :ص ( .) 6
 .دراسة نفسية لشخصية اظتتنيب من خالل شعره ( حبث )  :ص ( .) 2 4
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ً
ويم ً٨ال٣ىَ ٫ىا بن لٟٓت الؼواٖ ٫ىىاها للضيىان جتؿضث اؾتهالال جدمل صالالث وبيداءاث ٞايذ بها جتغبت الكاٖغ
بٗم٣ها الىٟسخي وال٨ٟغو؛ ٞهظٍ اللٟٓت ؤصث صوع ال٩لمت اإلاهىعة التي حك٘ مجها ٧ل الغئي التي جضوع صازل بَاع َظا اإلاٗجى ال٨بحر
اإلا٣ل ٤الظو ْل يل ٠الىظىص مً بضثه وما يؼا ٫ختى مىتهاٍ٦ ،ما ؤوخذ لىا لٟٓت الؼوا ٫بامخضاص زيىَها مً اإلااضخي ٖبر
الخايغ مختهت بةنغاع هدى اإلاؿخ٣بل ٣ٞض ظاءث اللٟٓت مخهضعة الضيىان مدملت ب٩ل الضالالث الٗمي٣ت التي يىحي بها اإلاٗجى
ّ
ً
ّ
وم٨شٟت الؼوا ٫مٗجى وٗٞال.
مغ٦ؼة ِك
وحكٗباجه ِك
ّ
ألامداء والخالشخي التي حكهضَا اإلاىظىصاث في الخياة  ،و( ؤلاوؿان) في م٣ضمت ٢اٞلتها اإلادؿاعٖت هدى
بجها َىا مهىعة لٗمليت ِك
ً
مهحرَا اإلادخىم ،وال هبخٗض ٦شحرا بطا ٢لىا ؤن الؼواَ ٫ىا خالت يبابيت مغٖبت جىحي بش٣ل ممخض ببِء يل ٠هٟؿيت الكاٖغ التي لم
ً
يٛب ٖجها َظا الش٣ل ،وؤصع٦ذ بٗم ٤ؤجها ٖاظؼة ًٖ صعثه ؤو الٟغاع مىه؛ مما يتٗل لٟٓت الؼواٖ ٫ىىاها للضيىان طاث ٖال٢ت
ً
ً
وَيضة بالىهىم الكٗغيت التي جًمجها بطا ٖغٞىا ؤن الاؾتهال ( ٫ليـ ٖىهغا مىٟهال ًٖ بييت ال٘مل الٟجي ٧له ٦ما يىَم
ً
مىٗ٢ه في بضء ال٨الم ٦ ،ما ؤهه ليـ خاال ؾ٩ىهيت يمٖ ً٨ؼلها والخٗامل مٗها ٦ما لى ٧ان بييت مٛل٣ت ٖلى طاتها وبهما هي الؿضي
البىاجي والخاعيذي اإلاخىلض مً الٗمل الٟجي ٧له  ،الساي٘ إلاىُ ٤الٗمل ال٨لي .وفي الى٢ذ هٟؿه ٞهى ٖىهغ له زهىنيخه
()1
الخٗبيعيت باٖخباعٍ بضء ال٨الم والبضايت هي الٟاٖل ألاو ٫لعجلت الىو ٧له).
*

*

*

ٜفاثـذ الضوا٥
يىُل ٤الكاٖغ في بضء صيىاهه مً اؾخيباٍ طاحي ي٨ك ٠لىا ًٖ وٟ٢ت جإمليت في ال٩ىن وؤقياثه ـ صون ؤن يٟٛل هٟؿه ناصعا
ًٖ وعي بدغ٦ت الىظىص مً خىله ،ل٨جها خغ٥ة آزظة في ٖضم اؾخ٣غاع ؤو زباث آيلت بلى ػوا ٫ي٣ٟض ٞيه ما يد ٤٣وظىصٍ (اإلا٩ان
()2
والؼمان) ٞيىٟحهما ًٖ هٟؿه ٞي٣ى:٫
ال م٣ان له
ًىل ِلى ّد
وَى ساب ُّل
١ل ما في الجهاث
ٍع
ال صمان له
وَى في ّد
باسٜت مازل
١ل ٍع

ً
ًخىخـى وشٍٝا
ْش
ً
ْش
وٍيصخئ ظعشا بلى هللا مً ١لماث
ً
بؼاسة سٜم ( :)1لم يظ٦غ الكاٖغ لهظٍ ال٣هيضة ٖىىاها ،و٢ض ظاءث في م٣ضمت الضيىان ٢بل البضء بمتمىٖت ٢هاثضٍ.
ْس
ً
ؤو ٫ما ُتيُلٗىا ٖليه ؾامي مهضو َىا َى هٟي اإلا٩ان ًٖ هٟؿه٨ٞ ،إهه وظض هٟؿه مىٟيا ٖىه و٦ظلٗٞ ٪ل م٘ الؼمانٞ ( ،هى
عاب يُل ٖلى ٧ل ما في الجهاث وَى في ٧ل باع٢ت مار .)٫بن وعي الكاٖغ وبصعا٦ه الٗمي ٤لؼوا ٫اإلا٩ان والؼمان َى الظو ظٗله
 .االستهالل  ،فن البدايات يف النص األديب  :ص ( .) 5
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يىٟي اهخماءٍ لهما وَظا ما يٗ٨ـ خالت مً ال٣ل ٤امخضث بلى ٖم ٤هٟؿيت الكاٖغ وؤلخذ ٖليه ؤن يىدى َظا اإلاىخى ويخسظ
ً
ً
مىٟ٢ه الشابذ َظا مً اإلا٩ان والؼمان .بطن ٞما ٧ان ٖليه بال ؤن (يخىدى َغي٣ا) باخشا ًٖ بضيل آمً لهما بهه َغي ٤السالم مً
ً
الؼوا ٫ومً ال٣ل ٤اإلاهاخب له ٞي٣ترن م٘ بدشه َظا ؤهه ( ييصخئ ظؿغا بلى هللا مً ٧لماث) ليخٗل ٤بال٣ضعة اإلاُل٣ت اإلاديُت ب٩ل
ً
ً
شخيء ؤمال في زالنه( .ظؿغا مً ٧لماث).
ولٗله ٖىضما هٟى ؤَم ع٦ىحن مً ؤع٧ان الىظىص (الؼمان واإلا٩ان) وؤقاع بلى ٖٓم الخالت ال٣ل٣ت التي يٗيكها وبدض ًٖ بضيل
آمً لهما وظضٍ ٖىض هللا حٗالى ألن الؼوا ٫مداٖ ٫ليه وَى وخضٍ واَب الخياة والىظىص ،ومً زم ؾيٟلذ ؤلاوؿان مً الؼوا٫
ٖىضما يلجإ بلى طل ٪الٗالم اإلاُل ٤الظو ال يدضٍ ػمان ؤو م٩ان.
بؼاسة سٜم (:)2
الكاٖغ في َظٍ ال٣هيضة ( ّ
اإلا٣ضمت) يشبذ ٞحها مدىعيً ظىَغيحن في جتغبخه :ؤولهما :الؼوا ٫الظو يل ٠وظىص ؤلاوؿان وؤقض
ِك
ما جمشل في اإلا٩ان والؼمان .وزاهحهما :عص ٗٞل ؤلاوؿان (الكاٖغ) في مىاظهت َظا الؼوا ٫الظو جمشل بالخُل٘ بلى السالم و٢هضٍ
وفي الى٢ذ طاجه حٗل٣ه بال٣ىة الٛيبيت التي هي الؿغ في بوكاء الىظىصٞ .هي ال٣ىة الىخيضة التي حؿخُي٘ ؤن جى ٠٢ػوا ٫الىظىص
وجىدكل ؤلاوؿان مً صوامت ٢ل٣ه.
بؼاسة سٜم (:)3
بن اإلاؿاٞت التي يكٛلها الؼوا ٫مً هٟؿيت الكاٖغ هي ألا٦بر وألاٖم ٤لظل ٪احؿٗذ صاثغة الكٗىع بال٣ل ٤لخًىع الؼوا ٫في
ً
ً
وا ٘٢ؤلاوؿان وٚياب السالم الظو ٖى ٫الكاٖغ في جد٣ي٣ه ٦شحرا ٖلى (هللا) ال٣ىة اإلاُل٣ت صون ؤن يىظض لىٟؿه ٗٞال مباقغا
ً
ً
ً
مىظها بلى الؼوا ،٫وَىا هلمـ ج٨شيٟا لخالت ال٣ل ٤مً ظهت  ،ومً ظهت ؤزغي حٗل٣ا ؤ٦بر بال٣ىة اإلاُل٣ت .وصون ؤلاقاعة بلى
الىامىؽ الُبيعي الظو ظبلذ ٖليه الخياة وَى البضء والاهتهاء.
ل٣ض ؤخـ الكاٖغ ؤن خغ٦ت ٧ل شخيء مً خىله وخغ٦خه ؤيًا هي خغ٦ت ٖكىاثيت ال ٚاثيت يسلو مجها بلى مخاَت ؤلاوؿان في
ً
ً
ً
ٖالم يؿحر هدى اإلاتهى ٫بٟٗل الٟىاء والخالشخي ،وَظا ما يتٗل السى ٝيدكغب في ؤوناله ختى الٗم ٤مؿببا له ٢ل٣ا واضخا.
) )1
ي٣ى ٫الكاٖغ في ٢هيضة (المنٗض ):
ٌق
ـاِذ ؤها
ؤو هاص٥
لعذ ؤدسي
٘ما بحن حذًً مً ٌلمت و٘شآ
ّد
ٌق
مفّذ ال ٜشاس له،
ٌّلـٝجي
بِىما ً ٚٝخشون،
َىـا وَىـاٟ
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سٍبت
ِلى ٍع
في اهخٍـاسي
ً
يخسظ الكاٖغ مً اإلاهٗض َىا م٩اها جخطر ٞيه َبيٗت نلخه بالخياة ،ول٩ي جى٨كَ ٠ظٍ الهلت يخسظ اإلاهٗض خغ٦ت
ٖكىاثيت مًُغبت بحن الهٗىص والجزو ٫في آن واخضة وَظا ما يىحي به الخغ( ٝؤو) ( ناٖض ؤها  /ؤو هاػٞ )٫اجتاٍ الخغ٦ت ٚاثب
ًٖ وٖيه (لؿذ ؤصعو) وبطا زبذ في الظًَ ؤن زمت خغ٦ت ما جل ٠ؤلاوؿان ٞهظٍ الخغ٦ت مًُغبت في صوامت الؼوا ٫ال حٗغٝ
الشبىث .وؤ٢سخى َغٞحن يهلهما ؤلاوؿان طعاء خغ٦خه ال٣ل٣ت َظٍ في الخياة َما الٓلمت والٟغا ،ٙوَظا يٗجي الكٗىع بالًيإ
والىٟيٞ (.ما بحن خضيً مً ْلمت وٞغا / ٙيٗل٣جي مهٗض ال ٢غاع له).
بن بصعا ٥الؼوا٢ ٫ض ٞغى خغ٦ت ٢ل٣ت ٖلى وظىص ؤلاوؿان وهي خغ٦ت لم ج٣خهغ ٖلى وظىصٍ وجسبِ مؿاعاجه ،بل حٗضث
طل ٪بلى ٞغى ٕػلخه ًٖ آلازغيً مً ؤبىاء ظيؿه ٞتربهىا ٖلى عيبت به .وال يسٟى ما في َظا اإلا ُ٘٣مً خالت قٗىعيت صازليت
٢اثمت بٗى ،٠هي خالت ال٣ل ٤مً جٟخذ ٖال٢ت ؤلاوؿان بإزيه ؤلاوؿان وػوالها.
ل٣ض زيمذ ٨ٞغة الؼواٖ ٫لى عئي الكاٖغ ،وؤصع ٥ؤن ٗٞل الؼوا ٫يمطخي بىا بةنغاع ليديلىا ب٫يال وظىص خخمي ،لظا بضا
ً
ً
الكاٖغ في عخلخه م٘ الؼوا ٫مخٗ٣با ل٨ٟغجه ومخمٗىا حك٩لها في اإلاىظىصاث وَظا ما ٚغؽ في ؤٖما ١هٟؿه بظعة ال٣ل ٤التي بضؤ
همىَا مؿاعٖا م٘ حؿاعٕ خغ٦ت الؼوا ٫واحؿاٖها .ل٣ض وظض ؾامي مهضو ؤن ٧ل شخيء مً خىله يدمل زىاءٍ ومىجه في صازله ٞهى
ً
ما بن يبضؤ ختى ياو ٫بلى جهايت واخضة ال يب٣ى مىه ٚحر ؤزغ صاٖ ٫ليه في ػمً مطخى ختى لخ٩اص اإلاٗغٞت الاؾميت جهبذ مٟهىما
ً
()1
متهىال وَظا ما هتضٍ في ٢هيضة الٗىاويً:
الّىاوًٍ ٘مٙالت
والزي ًخفذُ م ا ٌق
٠شحر
وؤ٠ثر مىه الزي ًخأ١ل
مً ـذؤ
ؤو سهحن
وؤما الزي ًدبٝى
٘اظما لها :
صخشٗ جالٚ
ؤو معامحر
ْش
ؤو بّٝت مً دَان .
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َظٍ هي خ٣ي٣ت وظىص ألاقياء ٞما يب٣ى مجها ؾىي بقاعة وييٗت بلى وظىص جم ػواله .وفي خالت مً ال٣ل ٤والسى ٝوإلصعا٥
ً
الكاٖغ ٦ىه خ٣ي٣ت ألاقياء وَى اإلاىث اإلاختىَغ ٞحها وجىانل الخياة به ،هتض الكاٖغ يخسظ مىٟ٢ه مً َظا الخاٞ ٫ي٨مل ١اثال:
في حشوب الّىاوًٍ
آزشث ؤن ؤحؽبض باظم ؤبي
وؤصوٓ
ْش
ْش
وؤخـلي لآلخشًٍ امل٣ان.
ٞهغوبا مً َظا الىا ٘٢يدكبض الكاٖغ باإلااضخي مخسليا ًٖ بهغظت اإلآاَغ وجأ٧لهاٞ ،ما اهخٟاٖه بم٩ان ؤَىن ما ي٣ضمه بليه
َى ؤن يىنله ب٣اٞلت اإلاىثٞ .ليضٕ بطن طل ٪لآلزغيً الظيً لم يضع٧ىا ما ؤصع٦ه الكاٖغ وَى جىظههم هدى ػوا ٫خخمي وَم في
()1
ٟٚلت الاوكٛا ٫باإلآاَغ اإلابهغظت.
ولَ ً٨ل يى ٟ٘الكاٖغ مىٟ٢ه َظا ؟َ ،ل يىتيه مما ؤ٢ل٣ه وؤػعجه؟ وَل يبٗض ٖىه قبذ السى ٝالظو جغؾم ؤمام ٖيييه
ولى ؤَب٣هما ؟.
(بن ؾامي مهضو يٟتٗىا مً خيض يددؿب ؤو ال يددؿب ،بهه يٟتٗىا مً خيض ؤهه يٗغيىا وي٨ك ٠ؾىءجىا ؤو ؾىءة ٖاإلاىا
()2
ؤمام اإلاغآة ختى مً صون وع٢ت جىث.)...
َظا الكاٖغ ؤصع ٥الؼوا ٫وٗٞله بصعا٧ا ٖمي٣ا خيا ْل يٗيل مٗه ٧ل لخٓت ٞتزامً م٘ بصعا٦ه َظا ٢لٖ ٤مي ٤وبخؿاؽ ٌّل
مغ
ّ
تهغئها وجالقحها ؾىاء ؤ٧اهذ ٖلى هُا١
بال٣ٟض وػوا ٫ألاقياء التي َى ظؼء مجها .ؤن ٢ل٣ه مخإث من عئيخه ألاقياء مً خىله جإزظ في ِك
ماصو ؤم مٗىىو خيض ٖال٢اث ؤلاوؿان باإلوؿان وٖال٢ت ؤلاوؿان باإلاىظىصاث مً خىلهٞ ،ليـ ؤمامه بطن ـ بػاء ٧ل طل ٪ـةال ؤن
ييخٓغ صوعٍ في ٖمليت التهغئ جل ٪ليإزظ َى آلازغ في جالقيه وػواله ،وبال ٞما باله يا٦ض َظٍ الخ٣اث ٤جإ٦يضا مدًا جدـ به
ُت
يسغط مً ؤٖما ١هٟؿه اإلا٣هىعة اإلاٟتىٖت اإلاخدؿغة ٢بالت ٞل ٪ػوا ٫ألاقياء اإلاؿخضيمت صوعجه ( ٞما ي٩اص ؤلاوؿان ؤن يغي قيئا
ويإلٟه ختى يٟاظإ بؼواله  ...،وما ي٩اص ؤلاوؿان ؤن ياؾـ ٖال٢ت ما م٘ بوؿان آزغ ختى جؼوٞ ٫اآلزغون يىُّ ٠ح
يىن بؿغٖت ٖىه
()3
وَى ال يتض مً يخلبض مجهم ليىسغٍ في ٖال٢ت خميمت).
وألاؾغة ؤ٢غب هُ٣ت يىُل ٤مجها الكاٖغ في عئيخه جلٞ ٪هي جمشل ؤنض ١عابُت ج٣اعب بحن ؤظؼائها (ؤٞغاصَا) وؤٖم٣ها لً٨
الخ٣اعب وألالٟت يىتهيان َما آلازغان٩ٞ ،ل ما في الخياة يتغو ويهب في ػوا ٫ال يٗغٚ ٝحر َل مً مؼيض .ي٣ى ٫في ٢هيضة بي٣إ
()4
ألاؾغة :

 .ينظر قصيدة  ( :اظتارة )  :ديوان الزوال  :ص ( )35؛ فهي تؤكد غفلة الناس عن موهتم اظتزروع يف أنفسهم دون أن يلتفتوا إليو إذ يتقون أشياء عرضية يهتمون
هبا.
 .اظتنزالت  :ج منزلة اضتاثة  :ص (.)255
 .الشاعر وعصره رؤية خاصة  :ص(.)43
 .ديوان الزوال :ص ( ،)37واجملموعة الشعرية  :ص(.)263
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دوسة ي:
ٌّن ّد ٌق
ؤم مازـشت،
ٌق
وؤب معخُٝم،
وفي دوسة ألاب ّد
وألام
ْش
ًيخٍم الىلذ حتى الهال.ٟ
ُّل
الحب ؼ٣ل العالالث
وٍخخز
و سر ؼ٣ل الٝىاهحن
والبِذ ؼ٣ل الٝبىس.
دوسة ي،
بًٝاِها مشٝل بالشجابت والخىٗ
لىال دم ًذلٍى
وٍحش ٛبّن الجزوس.
(وَىا يهل الكاٖغ بلى صعظت مً الخإػم الىٟسخي ألن اإلاىث اإلا٩اوي والؼماوي ؤنبذ ٢اب ٢ىؾحن ؤو ؤصوى )1( )...،وفي طل ٪مضٖاة
ل٣ل ٤ؤلاوؿان ٞهظٍ الغجابت في خض طاتها هي مىث  ،هي ٣ٞض لىمى الغابُت ألاؾغيت وجإنلها في هٟىؽ ألاٞغاص ومً زم زىائَا وػوا٫
م٣ىماتها ٗٞ ،ال٢ت الاهخماء هي ٖال٢ت زاٞخت ج٩اص ؤن ج٩ىن مٗضومت ( يخسظ الخب ق٩ل الؿالالث وؤلاعر ق٩ل ال٣ىاهحن و.)...
ً
ً
ً
بٗض ؤن ؤصع ٥ؾامي مهضو خ٣ي٣ت الؼوا ٫التي جمشلها قٗغيا في ٢هاثضٍ ٞهى لم يى٣لها ٢اهىها َبيٗيا( ،)2بل ؤخالها بلى قٗغيت
ً
جتٗل مجها قيئا يدـ ويذخغ ٥ويىاػو ألاقياء في خغ٦تها  ،ال بل يؼاخمها في وظىصَا هٟؿه و يُغصَا بلى خيض الىٟي والًيإ ،
ً
ً
لظا ّ
ج٩ىن له ٢ل ٤مً َظا اإلاهحر الظو ال مٟغ مىه وؤن العجؼ ًٖ خيلت السالم ٚضا قيئا ٢اثما بىٟؿه ال خاظت لضليل يشبخه.
ي٣ى ٫ؾامي مهضو ( :بن الكاٖغ هٟؿه ال يمل ٪ؤيت ومٞت إله٣اط ؤلاوؿان بل َى ال يمل ٪مشل َظٍ الىنٟت ختى لىٟؿه٨ٞ ،ي٠
بطن زالنه؟)٩ٞ )3(.ل شخيء آيل بلى اهتهاء وَظا وعي مً لضن الكاٖغ بؿُىة الؼوا ٫وجد٣٣ه .
والؿاا ٫الظو يضوع َىا َى :بطا ٧ان ؾامي مهضو مضع٧ا بىعي ٖمي ٤خ٣ي٣ت الخياة اإلاخمشلت بؼوالهاٗٞ ،الم ٢ل٣ه َظا ؟.
بن بصعا ٥ؾامي مهضو َظا ال يٗجي ؤهه اؾخٛجى ًٖ ٧ل شخيء في خياجه ؤو ػَض ب٩ل ما يغبُه بها ،بهه يؿخٗغى ٗٞل الؼوا٫
ً
ً
ْس
مخإإلاا ومخإمال و٢ض مؤل جإمالجه خؼها ٖمي٣ا ُتيكٗغ بةخؿاؾه بال٣ٟض وب٨بر صاثغة عجؼٍ ؤمام طل ٪ال٣ٟض والؿلب اإلاؿخمغ الظو
ً
ؤزظ يتغص ؤلاوؿان مً ٧ل شخيء؛ ووب٣يه مٟغصا ٖلى الغٚم مً متاَضاجه للدكبض بإقياثهٞ .هى وخضٍ يكهض صوعة عجلت الؼوا٫
 .الزمن يف شعر سامي مهدي  :ص(.)43
 .ينظر  :كتاب اظتنزالت  :ص(.)250
 .الشاعر وعصره رؤية خاصة :ص(.)47
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ً
التي حٗبض ب٩ل ما خىله وجبضص طاجه مً صون ؤن يٗغ ٝؾبيال إلي٣اٞها وبه٣اط ما يدغم ٖلى ب٣اثه مً ٞخ٨ها .و٢ل٣ه َظا يدكٓى
مىه خلمه ؤلاوؿاوي الىبيل (بهه خلم مً يغيض الخٟاّ ٖلى صٝء ال٘ال٢اث ؤلاوؿاهيت وألالٟت م٘ ألاقياء .خلم مً يكٗغ ؤن َظٍ
الخي ُّح
اإلاضيىت مضييخه وَظا ُّح
خيه ،وَظا البيذ بيخه وؤن َمً َم خىله ؤَل وظحران .خلم مً يغيض ؤن يٗيل ٧ل لخٓت مً ٖمغٍ
()1
ويؿخىفي مجها ٧ل َصيً).
ً
ً
ً
ولظل٣ٞ ٪ض ؤزظ بخؿاؾه بالىخضة والٛغبت والٟىاء يدؿ٘ احؿاٖا م٘٢ضا ٞ .هى (يىاظه ويٗا ؤقض نٗىبت خحن يغي في
ً
حٗمي٣ا الٚترابه )2()...ومً زم ٞمً خ٢ ٤ل٣ه ؤن يؼصاص وَى يغي الخ٣ي٣ت اإلاغة ُّح
جمض ؤَغاٞها
الاهضماط وفي مداولت الازخالٍ باآلزغيً
ٖلى ؾماء هٟؿه ٞدؿلب ٧ل ٖؼيؼ مىه وَى ال يمل ٪بال ؤن يغا٢ب طل ٪مختغٖا مغاعة ٣ٞضٍ .ومما وقهض ٖلى خالخه جل٢ ٪هيضجه
(الٗكاء ألازحر)( )3التي ظاءث نىعة خؼيىت مشلذ ٚغبت ؤلاوؿان وزيبخه في الاهٟخاح ٖلى آلازغيً:
ً
ً
ِؽاء ٘اخشا
١ان
ّد
ْش
ُ٘ه مً الىّام ؤؼهاٍ
وُ٘ه مً خمىس ألاسك ؤص١اَا
و٠ىذ ٘شح ًـا بمً دِىث مً ّد
ؤحباجي
ً
واحذ م م
ومؽخاٜا ل٣ل ٍع
( ) ......
ً
ٌق
ظاخً /
لزا ْٜدث واهخٍشث مً دِىث  /واهخٍشث ظاِت  /وظاِخحن  /لُلـت  /ولُلخُـً واهخٍشث  /واهخٍشث  /والىّام
ً
باُ٠ا  /ومً دِىث سحلىا ظشًا ّ /د
مخخىم ٘ /لم ًجئجي م م ٌق
ٌق
وظذوا في الشحُل .
ؤحذ  /ؤو ٌّخزس ١ /..... /....ان ِؽاء
والخمش
ٞةطا ٧ان َظا الٗكاء بما ومٞه يمشل مدُت مً مدُاث الؿٗاصة التي ييكضَا ؤلاوؿان في الخياة ويداو ٫ؤن يٛخىم ٞحها
ً
لظجه التي ال جخم بال بدًىع ؤخبخه ومكاع٦تهم وطل ٪ما هتضٍ م٨شٟا في ٢ىله (و٦ىذ ٞغخا  ، ..ومكخا٢ا  ،واهخٓغث  .)..لً٨
ْس
الكٗىع بالؿٗاصة ؾغٖان ما ؤزظ يسبى ويخًاء ٫مىظ ؤن بضؤ اهخٓاع الكاٖغ يُى ،٫وَىا ُتيكٗغها ؾامي مهضو بما يٛخا٫
ؾٗاصجه وخلمه ؤلاوؿاوي.بط يدي ً٣ؤن الؼوا٢ ٫ض اٚخا ٫طل ٪الخلم وبضص ؾٗاصجه التي ؤبغػ ما ٞحها َى ل٣ائٍ بإخبخه وهي بقاعة بلى
جىَيض ٖال٢ت ؤلاوؿان باإلوؿان وهي البييت الغوخيت التي اٞخ٣ضَا الكاٖغ بحن بجي البكغ في ٖهغ الؼوا .٫وفي اإلا ُ٘٣ألازحر مً
ال٣هيضة هتض ٦شاٞت الخؼن واإلاإؾاة التي باث الكاٖغ يٗاهحها إلاٟغصٍ بٗض ؤن جبضص خلمه وؤخـ بعجؼٍ ًٖ اؾترصاص ما ؤزظ مىه
وَىا بقٗاع بٗٓم ٞاظٗت هٟؿه ٞغخيل ألاخبت (َ ..ى الؼوا ٫الظو ال وؿخُي٘ متابهخه ٖىضما يؿُى ٖلى ألالٟت بحن البكغ
ً
()4
ويىن ٠طل ٪الغخيل بالؿغيت ٧اقٟا ًٖ ٚمىى يلٟه ويتٗلىا ٖاظؼيً ًٖ مىاظهخه وصعثه).

 .السابق نفسو  :ص(.)47
 .يف حداثة النص الشعري  :ص(. ) 79 - 78
 .ديوان الزوال :ص( ، )39واجملموعة الشعرية  :ص(. )265
 .أسلوبية البناء الشعري  ،دراسة أسلوبية لشعر سامي مهدي  :ص(.) 75
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بن ؾامي مهضو في ٢هاثض الؼوا ٫ي٣ضم لىا مخابٗت لخمٓهغ الؼوا ٫في الخياة ؤلاوؿاهيت مً ٧ل ظىاهبها وفي ألاقياء وما يدب٘
طل ٪مً حٛحر وجدى ٫ي٣ٟض ٧ل شخيء وظىصٍ .ويب٣ى ؤلاوؿان َى الىُ٣ت الذوجخ٩از ٠خىلها ؤق٩ا ٫الؼوا ٫ومٓاَغٍ في ال٩ىن
وألاقياء .وليـ ؤصٖ ٫لى ييإ ؤلاوؿان في َظا مً يٟٗه وعجؼٍ في عص ألاقياء التي ُتي ْسؿ ُتلبها وَى في ٟٚلت مً ؤمغٍ وال٨ٟغة في
()1
قإههٟٞ .ي (وع٢ت ليؿذ ل٩ا٩ٞا) ي٣ى ٫الكاٖغ:
دب الٝشاد بلُه
٘اظترخى
وهام
وج٣ازشث صمش الٝشاد ،
٘ما ؤحغ
وٌل ًحلم بالعالم .
ْش
حتى برا ما مش ًىم واظخٙاٛ
جخلّذ ؤوشا٘ه مً ظاهبُه
ْش
الٍّام .
ولم ًجذ بال
بن الخ ٪٨ٟوالخٟسخ الظو حهضص ؤلاوؿان في عخلت خياجه َى نىعة مازلت ؤمام ٖيجي الكاٖغ في ٧ل خحن وَى يغاَا في ٧ل شخيء
مً خىله ،ويهاخب وٖيه َظا قٗىع ب٣ل ٤مؿخضيم وَى قٗىع وظىصو لم جسل مىه الختغبت ؤلاوؿاهيت ٖلى مغ الؼمً.
ولى جابٗىا ٢هاثض الؼوا ٫في َظا الضيىان لىظضها ؤن الكاٖغ يؿعى بلى حسجيل ؤ٦بر ٢ضع مً مٓاَغ الؼوا ٫في ال٩ىن
وألاقياء وؤلاوؿان وَى بهظٍ ال٣هاثض يٗ٨ـ لىا ؾٗت اإلاؿاخت التي يكٛلها خًىع الؼوا ٫في الخياة .و٦ظل ٪ؾٗت صاثغة
الكٗىع بال٣ل ٤التي يًُغب في صوامتها ؤلاوؿان (الكاٖغ) بلى الضعظت التي جيخٟي ٖىضٍ ي٣يييت اهخماثه للم٩ان والؼمان( .ال م٣ان
له  /وَى ساب ًىل ِلى ١ل ما في الجهاث  /ال صمان له  /وَى في ١ل باسٜت مازل).
بن متغص بصعا ٥الكاٖغ لًيإ ألاقياء مً خى ٌ٫و٣ٞضَا َى ٖحن بصعا٦ه ل٣ٟض وظىصٍ َىٞ ،مً خ٣ه بطن ؤن يُل ٤نغزخه
اإلاضويت التي جد٩ي ز٣ل ٢ل٣ه الجازم ٖلى هٟؿه في ٢هيضة ( الؼوا )2() ٫التي نىعث طل٧ ٪له زحر جهىيغ :
ؤوٜٙىا الّالم
٘األؼُاء ت ُّلتز
وججشي دون ببىاء
وجمطخي املذن
 .ديوان الزوال  :ص( ، ) 3واجملموعة الشعرية  :ص( .)24
 .السابقٌن نفسيهما  :ص( ،)43-42وص( .)267
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ألام٢ىت  /الىاط  /البـجى  /ألا٘٣اس  /مً حىلي  /وال  /ؤٜذس  /ؤن  /ؤمع / ٤م ا  /ؤي  /شخيء  /ؤي  /شخيء .... /
( بن بٗثرة ال٩لماث بهظٍ الُغي٣ت جتؿض بك٩ل ناعر ٖضم ال٣ضعة ٖلى ؤلامؿا ٥بإو ظؼء مً ؤظؼاء َظا الٗالم اإلابٗثرة ،
والظو يمطخي بلى الؼوا ٫ؾغيٗا وَى ؤمغ يل٣ي بالكاٖغ في طعوة بخؿاؾه بالٛغبت والهج عان ))1(.ول ً٨ألاػمت التي ظٗلذ الكاٖغ
يغي ألاقياء في الهىعة التي جبضو ٞحها مىٟلخت ًٖ بًٗها ومؿخٗهيت ٖلى ؾيُغجه هي ؤػمت الخُىع اإلااصو الهاثل الظو يكهضٍ
الٗهغ و٢ض ؾببذ له مك٩لت عوخيت ٖمي٣ت ٖلى خض ٢ىله ( :وهي بةيتاػ بزٟا ١ؤلاوؿان في اؾديٗاب الخُىع اإلااصو الهاثل
والخ٨ي ٠مٗه ٞ .اإلوؿان الظو ؤصاع عجلت الخُىع بيضيه لم يٗض ٢اصعا ٖلى اللخا ١بها  ...وَ٨ظا لم يٗض باؾخُاٖخه ؤن يتؼم بإهه
َى الظو يضيغَا وليـ الٗ٨ـٞ .هي جبضو آلان و٦إجها جتغو بٟٗل آليت زانت ،آليتها ،وحسخبه زلٟها مهضٖت َي٩له الغوحي
()2
ومالئت بيياهه الىٟسخي بال٤عوح وال٨ضماث).
بن خغ٦ت ػوا ٫ألاقياء مً خى ٫الكاٖغ مؿخمغة صون جى ٠٢وصون ؤن ج٨ترر هي ألازغي بمداوالجه اإلاؿخمغة لئلمؿا٥
ً
ً
ً
ً
بإو شخيء مجها ،ؤو شخيء ،نٛحرا ٧ان ؤم ٦بحرا ،ماصيا ؤم مٗىىياٞ ،يؿخمغ ٞكله جبٗا لظل .٪بن مجيء ٧ل خضر َىا في نيٛت
اإلاًاعٕ يٗم ٤صال٫ة الاؾخمغاعيت جل ،٪ويىحي بضوام ال٣ل ٤والخىجغ اإلاهاخب لها (تهتز  ،جتغو  ،جمطخي  ،ال ؤ٢ضع  ،ؤن ؤمؿ.) ...، ٪
وبٗض بصعا٦ه ٞكله في مىاظهت الؼوا ٫يٗىص بلى طاجه ليختغٕ مغاعة ال٣ٟض والىخضة واهخٓاع اإلاهحر اإلاالم الظو ال مٟغ مىه؛ ٞي٣ى٫
ّ
بظاث اليؿ ٤اإلاخىازغ مً ٧لماث ٦إجها ؤقالئٍ التي يعجؼ ًٖ ِكإلاـها:
٘إخل ا
وؤبٝى
زاوٍا
وحذي
بال
ظاس
وال
ؤي
ـذًٞ
آٍ ،
ما ؤظشُ ما ؤب٣ي
وما ؤضح٤

 .يف حداثة النص الشعري  :ص(.) 77
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ما ؤظشُ ؤن ؤوظذ في ال٢ىن
و ؤحُا
وؤمىث.
ّ
ل٣ض شخً الكاٖغ ٧لماجه التي ؤعاص لها ؤن ج٩ىن نىعة ُتم َم ِكشـلت ألقياء َظا الٗالم التي ٞغ٢ها الؼوا ،٫شخجها بٗم ٤ؤؾاٍ
ُت
و٢ل٣ه اإلاصخىن بالخؼن وألالم والسى ٝمً جل ٪الؿغٖت التي ج ْسمؼط ضخ٨ه بب٩اثه وجسخهغ اإلاؿاٞت بحن ؤن يدحى ويمىث .
بن ألاؾُغ الشالزت ألازحرة مً ال٣هيضة جىظؼ بٗم ٤و٦شاٞت هٓغة الكاٖغ بلى الخياة التي يضَمها اإلاىث ؾغيٗا٦ .ما ؤن مجيء
الٟٗل اإلاًاعٕ (ؤمىث) ٝوجهايت ال٣هيضة يدمل صاللت اإلادُت ألازحرة التي جهحر بلحها خياة ؤلاوؿان وألاقياء مً خىله ،صوهما
جى. ٠٢
ومً زم ٣ٞض عؤي الكاٖغ اإلاىث َى اإلآهغ الخ٣ي٣ي للخياة وَى وظهها الخ٣ي٣ي اإلاخسٟي ٞحها٩ٞ ،ل مىا يدمل مىجه في صازله.
()1
ي٣ى ٫في ٢هيضة (البظعة) :
مٍهش للحُاة ٌو املىث
بل وظهها خش املخخٙي ...
( ) ......
مٍهش للحُاة َى املىث
بل بزسة هبدذ مّىا في ؤظىدىا
وهمذ في دواخلىا ،
٘هي ُ٘ىا
جشا٘ٝىا حُض ٠ىا
ِلى حف ٍعش سز ٍعت
ؤو ِـشوػ .
وٖلى َظا ي٩ىن اإلاىث َى الكازو الظو لم يٟاعٖ ١حن الكاٖغ ،ولم يٛب ًٖ وٖيه لخٓت ،بهه يتضٍ ٢غيبا ل ً٨ال يٗغٝ
ؤيً ومتى ؾيال٢يه ،وَىا مبٗض ٢ل٣ه وجغ٢به ٞهى يدـ بالسُغ يضهى مىه في ٧ل خحن صون ؤن يمل ٪عصٍ .والظو يٗم٢ ٤ل٣ه َىا
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ؤهه لم يتض ُت
بٗض ؾبيال لسالنه .وٖلى الغٚم مً طلٞ ٪ةهه لم ييإؽٞ ،ما ػا ٫يداو ٫ويمض ٖيييه بلى ألا ٤ٞاإلاٟخىح ٖله يتض
( )1
ٞسخت مً زالم .ي٣ى:٫
.....
ال بذ ؤخحرا مً ؤ٘ ٞمٙخىح
وسثاث ؤخشي
وُِىن ؤخشي
وٜلىب ؤخشي
ً
ال بذ ؤخحرا مً ؤن جىىل ٞالشوح
مً ؤظش الضمً امل٢خن
ّد
املدعشب مىـا
الضمً
الضمً
الشٍح.
ً
ً
الكاٖغ جغ ٥الٗىىان َىا مٟخىخا ٞما ػا ٫السالم ٖىضٍ خلما لم يدك٩ل خ٣ي٣ت ،و٦ما عؤي َغاص ال٨بيسخي ؤهه يم ً٨ؤن
يً٘ ٧ل مىا ٖىىاها لهظا السالمٞ ،ما ػالذ ألاقياء جضوع في خغ٦ت جدى ٫وجبض )2(.٫وما ػا ٫ال٣ل٢ ٤اثما ألن ال٣ٟض والٟىث ماصاما
٢اثمحن .
ول ً٨الؿااَ .. ٫ل َظا السالم ممً٨؟ بن ؾامي مهضو يهغح لىا بإهه ال يمل ٪بحن يضيه آلان (ؤيت ونٟت إله٣اط ؤلاوؿان،
بل َى ال يملَ ٪ظٍ الىنٟت ختى لىٟؿه٨ٞ ،ي ٠بطن زالنه؟))3(.بن السالم َى في جىٞغ الخياة ؤلاوؿاهيت الثريت التي يٛىم
ؤلاوؿان ٧ل لخٓت ٞحها ويؿدىٟظَا جتغبت وجإمال  ،ويهٗض بها مً الجؼجي بلى ال٨لي ومً الخسخي بلى الغوحي ويهى٘ مً طل٪
ٞغصوؾه السام  )4(.لظا ب٣ي الخ الم خلما مخٗل٣ا في ألا ٤ٞاإلاٟخىح ـ ( في َظا ال٣ؿم مً الضيىان ) ـ بطن ٞلىيخٓغ متيئه ،
ٞللؼوا ٫ب٣يت في جتغبت ؾامي مهضو لم ج٨خمل بٗض هتضَا في مضن الخايغ واإلااضخي.
ٜفاثـذ املذن ومشحلت ال٢ؽٚ

 .ديوان الزوال  :ص(. )45
 .ينظر  :اظتنزالت  ،اضتداثة  :ص(.)252
 .الشاعر وعصره رؤية خاصة  :ص(.)47
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لم يٛب ًٖ وعي ؾامي مهضو خا ٫اإلاضن وما ييخابها مً ٗٞل زٟي للؼواٞ .٫ه و٦ما ؤلاوؿان وألاقياء وظضَا مىخميت بلى
ع٦ب الؼوا ٫مخى٨غة الهخمائها َظا ؤو مختاَلت ؤو ٚاٞلت ( .بن الشيمت التي جخألٞ ٠حها اإلاضن والىاؽ وألاقياء هي الخٛحر والخأ٧ل
()1
والٟىاء٧ .ل شخيء ملٛىم مىظ البضء بالخٛحر والٟىاء وال زالم وال مىتاة ألخض .) ..
وٖىضما هٖ ٠٣لى ٖخبت مضن الكاٖغ الؼاثلت هتضَا جهُى٘ الٛىايت لخٛغو ٖكا٢ها بالضزى ٫وجمىحهم بييل لظاتهم
وؾٗاصتهم ،وما ؤن يضزلىَا ختى جهضمهم ،ؤجهم ٖكا٢ها ال٣ٟغاء الظيً عؤوا ٞحها خلمهمٞ .هي مضن ؾهلت (عزيهت) عزىة في
ج٩ىيجها وفي ٖال٢اتها ؤلاوؿاهيت التي حٛحرث بييتها ٖما ٧اهذ ٖليه في اإلااضخي ولم يب ٤لئلوؿان مً طل ٪بال شخيء مً ط٦غياث .ل٣ض
ٖهٟذ بهظٍ اإلاضن عيذ الخٛحر والخبض ٫وآلذ بلى ػوا ٫جالقذ به مٗالم ؤلاوؿاهيت ٞحها.
()

املـذن

مذن ١اليعاء
ل٣ل شجاَا برا ؤـبحذ،
ٍع
ؤىاًت ا ححن ًإحي املعاء.
ْش
مذن حلىة ححن حٕىي
ّد
ووُّت ححن جاحى
وال جذقي ٔحر ِؽاٜها الٝٙشاء
مذن ظهلت ٌق
ٌق
سخىة
مذن ١الحعاء.
الكاٖغ َىا لم يسو مضيىت بٗيجها ٞهى قهض ٞىاء اإلاضن صون جدضيض وقهض ٞىاء ؤقيائها وج ٪٨ٟالبجى ال٣اثمت ٞحها وخالت
الخدلل والًيإ الؿاثضة ٞحهاٞ ،ليـ للمغء بال ؤن يكٗغ بالىٟي والخبضص والاٚتراب وَى يٗيل ػخمت اإلاضن وؾغٖت جُىعَا التي
جتٗلها حٗيل خغ٦ت حٛحر وجبض ٫جل ٠ؤلاوؿان ٞال يؿخُي٘ اخخىاءَا ؤو الؿيُغة ٖلحها.
بن خالت الؼوا ٫التي حكهضَا اإلاضن هي نىعة ٦بري لؼوا ٫ؤلاوؿان الظو يؿ٨جها .ولٗل َظا ما ؤعاص ؾامي مهضو ؤلاقاعة بليه
وَى ي٣ضم ل٣هاثض اإلاضن في َظا الضيىان ب٣ىلت ق٨ؿبحر ( :ما اإلاضن بن لم ج ً٨الىاؽ )ٞ )3(.ما خا ٫اإلاضن التي وٖ ٠٢ىضَا
الكاٖغ بمسخلٟت ًٖ خا ٫ؤلاوؿان الظو ييخٓغ صوعٍ في لٗبت الخياة ال٣اثمت ٖلى الخبض ٫والؼوا ،٫وليـ ؤمامه ٚحر زىٞه و٢ل٣ه

 .اظتنزالت  ،اضتداثة  :ص(.)252
 .ديوان الزوال  :ص(.)47
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ً
مً الجهايت ال٣اصمت صون ببُاء  .وبهظا ج٩ىن اإلاضن عمؼا ٖمي٣ا ل٣ل ٤ؤلاوؿان (الكاٖغ) الظو ال يغي ٞحها ٚحر مىث وقي ٪وجى٨غ
()1
للٗض ٫وألامان .ي٣ى ٫في ٢هيضة ( ٧ابىصو عو٧ا)
.....
ـ ما الزي خلَ ٚزا املحُي ظىي املىث؟
ٜا ٥املٕحرون.
ـ بل ِالم ؼاظْ وىسد هللا ُ٘ه
٘ما ٛبه مل٢ه
واهضوي ًيؽذ ألامً في الخلىاث.
بن الكاٖغ ؾامي مهضو ٖىضما يدىاو٨ٞ ٫غة الؼوا ٫بهما (يضؽ وٖيه في متغياث الخياة اليىميت مٗبرا ًٖ الخالت الالواٖيت
ؤو الالمدؿىؾتـ بالغٚم مً خؿيتها ـ في خياة ؤلاوؿان اليىميت وخغ٦ت ألاقياء في حٛحرَا وؤلاوؿان في ال وٖيه للخٛيحر الظو
يخٗغى له ٧ل يىم وآن))2(.ومً زال ٫طلَ ٪غح ؾامي مهضو ؤمامىا َظٍ ال٨ٟغة بك٩لها اإلادؿىؽ اإلادك٩ل في َيإة مصخىهت
بالغوح والخغ٦ت  ،جل ٪الهيإة التي جتشم ْاللها ٖلى عوخه ٞخشحر في صازله السى ٝوال٣ل ٤و٢ض جمشلتها جتغبخه في عخلخه َظٍ م٘
الؼوا.٫
وَىا ج٩ىن ٢هاثض اإلاضن مخًاٞغة م٘ ٢هاثض الؼوا ٫في ٦ك ٠اإلاؿاخت ال٨بري التي يكٛلها الؼوا ٫مً هٟؿيت الكاٖغ
وجٓليلها بلىن ال٣ل ٤اإلاهاخب له ليدبحن لىا اإلادىع الجىَغو مً جتغبت الكاٖغ في صيىاهه ،وَظا ما ؾب ٤الخىىيه له في نضع
البدض (ؤلاقاعة ع٢م.)2:
يىُل ٤الكاٖغ مً ميضان الؼمً اإلااضخي السخي ٤الظو قهض ؤلاوؿان وَىاٍ في مغ نٟداجه ليا٦ض ٪ٞعة الؼوا ٫وؾٗت
مضاَاٟٞ .ي ٢هاثضٍ ( مً ؤلىاح ؾىمغ) هتض خًىعا واضخا للؼمً اإلااضخي مدك٨ال في ؤبغػ نىعٍ بالٟٗل ( ٧ان ) اإلااضخي .بن
َظٍ ال٣هاثض هي مداولت مً لضن الكاٖغ إلاٗايىت الخالت ليـ في لخٓت خضوثها ؤو الىعي بها ،وال في مالخ٣تها بلى ما ؾخاو ٫بليه،
بل في اؾترظإ ما ٧اهذ ٖليه بضؤ .وهي حكخمل ٞيما حكخمل ٖليه وعي ؤلاوؿان باألقياء ٢بل ؤن جخدضاٍ وج٨ك ٠عجؼٍ.
بن اوكٛا ٫الكاٖغ ومخابٗخه ألزغ الؼوا ٫في الىظىص ليٗ٨ـ ٞيما يٗ٨ـ مضي ٢ل٣ه وقٗىعٍ بالسُغ اإلادض ١بهٞ .هى
صاثما وفي ٧ل ألاخىا ٫بما ٞحها اؾترظاٖه للؼمً اإلااضخي يغجج  ٝيٗيٟا ؤٖؼ ٫وَى يىاظه في لخٓت ٚحر مدضصة وال مٟهىمت مهحرٍ
اإلادخىم.
والكاٖغ َىا في اؾترظاٖه الؼمً اإلااضخي يى٣ل الىا ٘٢الظو يٗيكه في ؾلبياجه ؤو يكحر بليه ٞيٗلً ٞضاخت اللخٓت
الخايغة مً زال٢ ٫غجها باإلااضخي اإلاؿترظ٘ٞ .هى في ٢هيضجه (لىح ؤوعو٧ا ظيىا) ٦إهه يً٘ ؤنبٗه ٖلى الؿغ الظو ٣ٞضجه اللخٓت
الخايغة و٣ٞضٍ ؤلاوؿان والٗهغ واإلاضيىت٩ٞ .ان َظا ال٣ٟض بمشابت الش٣ب الظو حؿغب مىه الؼوا ٫بليىا صون ؤن وكٗغ .طل٪
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الؿغ َى نلت ؤلاوؿان (الؿل )٠الىزي٣ت بالغب واإلاخمشلت بالخ٨مت وخب ؤلاوؿاهيت وؾياصة الٗضالتٗٞ .لى َظا ٢امذ خياتهم ب٘ص
()1
ؤن ّ
ٖمغوا الجاهب الغوحي في متخمٗهم ؤلاوؿاوي .ي٣ى ٫ؾامي مهضو في َظٍ ال٣هيضة :
١اهىا ؤظال٘ا ال وّشٗ وعبت م
ل ً٢لهم ؤ٠ثر مً ـلت بالشب
و١اهىا ح٢ماء
ًحبىن الىاط
وال ظلىان لهم ٘ م بال بالح٢مت ...
............
وبطا ٧ان ؾامي مهضو ٢ض عنض ٖمغان الجاهب الغوحي في اإلا ُ٘٣ألاو ٫مً َظٍ ال٣هيضة ،وبييت ألاعى وؤلاوؿان التي ٢امذ
ٖليه في اإلا ُ٘٣الخالي الظو ي٣ىٞ ٫يه:
ؤما ألاسك
٘٣اهذ بعخاها مٙخىحا
والىاط ملى١ا ٘ ا
١اهىا ولٝاء
ؤصحاء ..
برا ظاِىا ؤ١لىا
وبرا حّبىا اسجاحىا
ْش
والىلذ ٠شحر
والٝىث و٘حر.
ٞةهه يكحر بلى هخاط ٖمغان الجاهب الغوحي اإلااؾـ ٖلى الهلت بالغب والخ٨مت مً الٗض ٫وألامً والُمإهيىت والضٖت
والسحرَ .ظا الىخاط الظو لم يتضٍ في ػمىىا الخايغ ؤو واٗ٢ه الظو يٗيكه .وَظا ما مشله اإلا ُ٘٣ألازحر مً ال٣هيضة الظو يخٛحر
ػمىه بلى اإلاًاعٕ و٢ض ظاء بهيٛت الاؾخٟهام ليىم ًٖ خحرة و٢ل ٤بػاء الىي٘ الظو ناع بليه بوؿان الخايغ ٞا٢ضا ٖىانغ البىاء
الغوحي والخًاعو .ي٣ى:٫
َزا ما ًشوٍه باء
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جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

131

مجلت ظُل الذساظاث ألادبُت وال٢ٙشٍت  -الّام الشاوي  -الّذد  13هى٘مبر 2015

ُ٘ٙم حٕحر ؼإن الىاط
ؤ مً خىإ م م؟
ؤم مً خىإ آخش ..
ؤم ٠ثر الىزس وِض املىزوس؟ .
بن ؾامي مهضو مٗجي بؼوا ٫الخالت ؤلاوؿاهيت واهخٟاء وظىصَا في مضهه الخايغةٞ ،اإلوؿان (لم يٗض يكٗغ بدميميت
الاهخماء بلى بييت يدغم ٖلحها وجدغم ٖليه  )1(.)..لظل ٪يم ً٨ال٣ى ٫ؤهه في الى٢ذ الظو يؿختلي ٞيه الهىعة الىانٗت لخل٪
الخميميت في اإلاضن الؿالٟت ٞ ،ةهه في الى٢ذ طاجه يىعى جل ٪الخميميت ويكحر بلى ٣ٞضَا وٚيابها ًٖ مضن واٗ٢ه الخايغ  .وفي
َظا ما يٟ٨ي إلزاعة ٢ل٣ه وزىٞه مً اإلاهحر الظو يتربو بخل ٪الخميميت ،وحهضصَا .ؤن الكاٖغ يدغم َىا ٖلى ببغاػ الجاهب
()2
الغوحي وؤلاوؿاوي في اإلاضن ال٣ضيمت (مضن ألاؾال )ٝفي ؤ٢صخى صعظاث جغابُه وحٗال٣ه؛ ٞجراٍ ي٣ى ٫في ٢هيضة (ؤعيضو) :
١اهذ َىا
وَىا ّد
جىهش ؤو ٥ألاظالٗ
واظخىصخى بأخشَم،
ُّل ّد
الفىاُ هبى ا
٘٢ىا ِبر ؤظُا ٥مً
ووّلي ؤو ٥ألابشاط ٘ ا
( ) ......
ل٣ض جد ٤٣وظىص َظٍ اإلاضيىت وجد٣٣ذ ٦يىىهتها بخدَ ٤٣هغ ؤلاوؿان ٞحها وٖم ٤ؤلاوؿاهيت التي جمشلها ألاؾال ٝوَم
يؿخىنىن بأزغَم مً صون اهُ٣إ ٖال٢تهم بالغب:
ّد
وصها ألاسك باألحالم،
ً
ؼذها مذها ؤخشي
وؤخشي
دون ؤن وٕتر ؤو هيسخى
ّد
ّد
٘٢ىا ححن ًإحي اللُل هب٣ي
ّد
١لىا هب٣ي
لئال هجحذ ألاسباب

 .الشاعر وعصره  : ..ص(.)43
 .ديوان الزوال :ص(.)59
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ؤو وعخٕمب ألاظالٗ في ؤمش
و١ان ظشاجىا ًب٢ىن في الخلىاث
خؽُت ؤن ًملىا ؤو ًجىسوا
ّد ً
ظشا
١ان
ً
١ان جاسٍخا مً الخٝىي
و١ان بلهىا ُ٘ىا.
بن الخظع مً الٟٛلت ًٖ الاجها ٫بالغب والسى ٝمً الى٢ىٕ في السُيئت َى ؤَم ما جمؿ ٪به ألاؾال ٝوَم يبىىن مضجهم
ُت
عوخيا وماصيا .وَى ؤيًا ؤَم ما يا٦ضٍ الكاٖغ في َظٍ ال٣هاثض و٦إن ؤلاوؿان ٞحها ًْ ؤهه بضؤ حهخضو بلى الؿبيل التي ج ْسىتيه
ّ
مً الؼوا ،٫وجامً عوٖه وزىٞهٞ .اإلوؿان ٝوَظٍ ال٣هاثض ؤزظ ( يخىدى َغي٣ا  /وييصخئ ظؿغا بلى هللا مً ٧لماث ) .وَظا ما لم
هتض له خًىعا في ( ٢هاثض الؼوا ) ٫التي وٟ٢ىا ٖىضَا ؾلٟا .
بن اإلاديِ الظو يٗيكه ألاؾالَ ٝى مديِ مدٟى ٝباإلاساَغ اإلادض٢ت ب٩ل بم٩اهاث الخياة( .لظل٣ٞ ٪ض بضؤ الضيً م٘ ؤو٫
ُت
زُىة زُاَا الٗ٣ل البكغو لخإهيـ الُبيٗت مً خىله .،ي٣ى ٫ؤ.ؤو .ظيمـ :حُٗى ألاخضار اليىميت ـ في اإلاتخمٗاث البضاثيت ـ
ؤَميت ألاؾغاع اإلا٣ضؾت بغبُها ب٣ىي ٞىَ ١بيٗيت بىنٟها اإلاىب٘ اإلاُل ٤للسحر والغخمتٞ .خلبيت الاخخياظاث الؼمىيت مخىٖ ٠٢لى
الٗال٢ت الصخيدت التي ج٣ىم م٘ َظٍ ا٢٫ىي الالمىٓىعة ))1(.وبهظا ييكإ ألايمان ويخٗم ٤في الىٟىؽ ٞيىظب ألالٟت والخب والىٞاء
ويدحي ؤلاوؿاهيت في اإلاتخم٘ ٞ ،هي الباٖض ٖلى صيمىمت ب٢با ٫الخياة في جل ٪اإلاضن  ،وبدغم يا٦ض الكاٖغ طل ٪ويؿختليه ب٩ل
ص٢اث٣ه صون ؤن يٟٛل الٟٗل ( ٧ان )اإلااقغ الىاضر لٟٗل الؼوا . ٫ؤن الكاٖغ بإؾلىبه َظا يماػط في عئيخه َىا بحن الخى ١بلى
ب٢با ٫الخياة وصيمىمتها وؤلاقاعة ـ في آن واخضة ـ بلى اٞخ٣اصَا وزلى مضهه الخايغة مً م٣ىماث ج٩ىيجها الصخيت ومً زم بخؿاؾه
بي٣يييت زًىٖها بلى ٢بًت الؼوا ٫الغَيبت.
ولٗل مضن ألاؾال ٝالتي وٖ ٠٢ىضَا ؾامي مهضو واؾختلى مٓاَغ ج٩ىيجها الٗامغة هي هٟؿها التي َّ
جىدى ٞحها زالنه
ٞتراءث في ؤخالمه وَى يىٓغ بلى ألا ٤ٞاإلاٟخىح في عخلخه م٘ الؼوا .٫و٦إهه ًْ ؤن بييتها الٗامغة جل ٪بطا ما جىاٞغث في مضهه
الخايغة ٧اهذ زحر وؾيلت إلاتابهت الؼوا ٫والسالم مىه.
وبطا ٧ان الٟغح ١ص وظض في جل ٪اإلاضن الؿالٟت بما وَضٍ ؤَلها مً ٖال٢ت بالغب وؤلاوؿان ٞةن وظىص ؤػمىت الٟغح ٧ان ٖابغا
ٚحر مؿخضيم؛ ٞهي لم حؿاٖض ٖلى جبضيض الكٗىع بال٣ل ٤بال في متاالث يي٣تٟٞ .ي ٢هيضة ( عوايت ًٖ الُىٞان ) هتض جد٤٣
لخٓت الٟغح التي ؤٖ٣بها ٢ل ٤وجتضيض لخالت الكٗىع بسِع الؼوا. ٫
و ال ؤج ٤ٟم٘ مً يغي ؤن َظٍ ال٣هيضة هي آزغ ٢هاثض الؼوا ٫ؤو ؤجها زاجمت عوايت الؼوا)2(.٫بل هتض ٞحها جهايت نغإ
ؤلاوؿان م٘ الؼوا ( ٫مهؼوما ) مً زالُّ ٫ح
جي٣ىه مً ٞكل متابهت َظا اإلااعص اإلاسي ، ٠وه٩ىنه بلى خيض ؤلاطٖان بليه وجبضص خلم
 .الصورة يف الشعر العريب حّت أواخر القرن الثاين اعتجري  :ص(.)39
 .ينظر  :الزوال وفلسفة اظتنظور اطتاص يف إسقاطاتو على األشياء والكائنات (،حبث)  :ص(.)24
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السالم مىه ٞ .م٘ ثخ ٤٣لخٓت الٟغح اإلاىَىمت التي جمشل جىَ ٠٢ظا الهغإ ،يصخى ؤلاوؿان ٖلى خالت مً ال٣ل ٤اإلاغيغ بط
جىٟلذ مً بحن يضيه ٧ل آما ٫السالم ،ولم حٗض جًغٖاجه جتضو هٟٗا٦ ،ما ؤخـ ّ
بتهغت بييت الجاهب الغوحي الظو ٧ان مؿدىضا
بليه في عخلخه الُىيلت جل.٪
بن ٢هيضة ( عوايت ًٖ اَ٫ىٞان )( )1بضؤث بٗضة ه٣اٍ  .و٦إن َظٍ الى٣اٍ جمشل ٧ل ألاخضار اإلاغٖبت التي قهضَا ؤلاوؿان في
نغاٖه م٘ الُىٞان ( عمؼ اإلاىث وظبروجه) .
............
 ...وملا ٙ٠ذ ألامىاس
واهجلذ الّىاـ، ٚ
١ان مً في الٙلٜ ٤ذ حّبىا ،
٘ىامىا  ،واظخىابىا الىىم ..
هامىا سبما ؼهشًٍ
ؤو ظدىحن ..
هامىا مزِىحن
وبر ؤ٘اٜىا لم ًشوا في ألا٘ٔ ٞحر املاء ...
............
َظٍ الى٣اٍ التي جإزظ خحز ؾُغ مً ال٣هيضة جٟخذ للمخل٣ي باب جهىع ما ؤنابهم مً صَكت وعوٕ ،وما صاع بيجهم مً
ل ِٛألن اإلااء لم يؼ ٫بٗض ،و٧اهىا ْىىا ؤن السُغ ٢ض ػاٞ ٫ىامىا  ..واؾخُابوا الىىم .وال هخسُى ل( ٟٔألاَ )٤ٞىا صون ؤن ه٠٣
ٖلى صاللخه اإلا٨شٟت لل٣ل ٤واإلاشحرة للسى ٝوالجؼٕ ٞ ،هى ؤ ٤ٞحٛيم ٞيه الغئيت  ،ؤ ٤ٞي٨مً ٞيه قبذ اإلاىث وَى َىا ٖلى الٗ٨ـ
مً ألا ٤ٞاإلاٟخىح الظو جغٞ ٝيه ؤخالم السالم والىتاة ٞ .مً الُبيعي بٗض طل ٪ؤن يبضؤ الدؿائ ٫اإلالب٘ بالخحرة والضَكت
وال٣ل... ٤
ٜالىا :
(( ٠م لبصخم ؟ ))
(( سبما ًىمحن ))...
ٜالىا:
(( سبما ًىمحن))...
 .ديوان الزوال  :ص(.)62
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َ
والكاٖغ وَى يؿىَ ١ظا الىىٕ مً الدؿائٖ ٫لى ٚغاع ما ظاء في ال٣غآن ال٨غيم ليىحي بتى الضَكت والظَى ٫والسى ،ٝو٦إن
ؤولئ ٪الىاثمحن إلاا اؾديٓ٣ىا ْىىا ؤن ال٣يامت ١ص خاهذ وَم ٖلى وق ٪ؤن يال٢ىا مهحرَم ألابضو مً صون مٟغ .ومما يٗؼػ طل٪
صاللت الؿُغيً الخاليحن بط يىخيان باؾخدالت السالم وجي ً٣الًيإ:
ؤما الٙل٘ ٤اَترؤث ظىاهبه
وِاد بال بؽاثش ١ل وحر ؤولٝىٍ
تهغؤ ُت
وَىا ج٨شي ٠للخالت ال٣ل٣ت بط ّ
الٟل( ٪الىتاة) ،والُحر بال بكاثغ ٖاص (ألامل) .وجضٖيما لغئيدىا بإن ال٣هيضة جدمل صاللت
بطٖان ؤلاوؿان لؿلُت الؼوا ٫وجسليه ًٖ خلمه في السالم جإحي ألاؾُغ ألازحرة مً ال٣هيضة مىضخت طلٞ ٪ما ٖاصث الهلت
بالغب ( و٢ض ظاءث بٗض ٞىاث ألاوان ) طاث ظضوي ألن الؼوا ٫ؤخ٨م ٢بًخه بةنغاع ليٟطخي باإلوؿان بلى خا ٫مً ال٣ل ٤يىاظه
ٞحها مهحرٍ مهؼوما:
٘إ٠ثروا الفلىاث
واهخٍشوا ..
وملا ؤًٝىىا ؤال مٙش ،اظخٕٙشوا ؤسباب م ،وب٢ىا
وهامىا مشة ؤخشي ...
............
وما ج٨غاع َظٍ ُّح
الىَ ِ٣ىا ؤيًا بال بقاعة بلى ما ؾ٨ذ ٖىه الىو ؤو الغاوو مً ؤخضار يخهىعَا اإلاخل٣ي وَى يؿدكٗغ
جتغبت ا٫قاٖغ ويضزل َّ
ظىَا .بن َظٍ ال٣هيضة جمشل الهؼة التي ؤيٓ٣ذ ؤلاوؿان مً خلمه ال٣هحر بالُمإهيىت ليضوع صوعة زاهيت
م٘ الؼوا ،٫ول ً٨ػوا ٫اإلاٗغٞت َظٍ اإلاغة ؤو ما ًْ ؤهه صخيدا مما ا٦دؿبه مً جتغبخه ؤو عخلخه الؿاب٣ت م٘ الؼواٞ .٫ما ٖليه
بٗض َظٍ الهؼة بال ؤن يٗيض خؿاباجه ويخصبذ مً صخت جهىعاجه التي جغاءث له وَى يؿخ٨مل جتغبخه ٞيما مطخى مً ٢هاثض َظا
الضيىان.
ال ق ٪ؤن اإلاٗغٞت مً ؤزمً ما حٗتز به البكغيت .ؤلم ج ً٨اإلاىظب لسجىص اإلاالث٨ت ٧لهم آلصم خحن ٖلمه هللا حٗالى ألاؾماء
٧لها ؟ (.وماطا لى ُتخغم ؤلاوؿان مً َظٍ اإلال٨ت الشميىت ؤو قٗغ بإن مٗاعٞه ٧لها ْس
بن هي بال مدٌ ٖماء ؟  ،ؤلم ي ً٨ليخإلم وي٣ل٤
؟ طل ٪ما وٗخ٣ضٍ ٚحر مغجابحن))1(.ولٗل الك ٪والترصص في ٢بى ٫الشىابذ ال٨ٟغيت َى ٖخبت الٗماء الظو يل ٠مٗغٞت ؤلاوؿان وَى
يٗيل ويٗا هٟؿيا ٢ل٣ا مهؼوػا ومهؼوما ٞ .بٗض ال٣هيضة الؿاب٣ت جإحي ٢هيضة ( ٦ؿغة مً لىح ُتٖثر ٖلحها مهاصٞت ) جمشل خالت
مً الك ٪والهؼيمت الىٟؿيت والترصص مً ٢بى ٫ما جهىعٍ ؤلاوؿان ( الكاٖغ) صخيدا في اإلاغخلت الؿاب٣ت وؾعى مً ؤظل بلىٚه
بلى صعظت ؤهه صزل في نغإ مغيغ م٘ الىٟي الىظىصو وإلاا اؾخ٣غ في ٞهمه ؤهه مهؼوم ال مدالت ٖاص بلى طاجه مدؿاتال ـ وإلاا يؼ ٫في
()2
صوامت زىٞه و٢ل٣ه ـ مً اإلاهحر الظو ؤوق ٪ؤن يال٢يه  .ي٣ى ٫في َظٍ ال٣هيضة :

 .ظاىرة القلق يف الشعر اصتاىلي  :ص(.)57
 .ديوان الزوال  :ص( ، )65واجملموعة الشعرية  :ص(.)286
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َل وهش الىى٘ان سظغ ألاسك
واظدبٝى مً الّباد ؤجٝاَم ؟
ومارا لى جبٝى سٔم ١ل لشاوة الىى٘ان
ّد
٘جاس وهفابىن ؟
مارا لى ججبر بّن مً في الٙل٤
واثخمشوا بمً مّهم ؟
ّد
الجىدي
ؤٟان ظُمحٞ
ؤم جىىي ِلى الٙل ٤املُاٍ؟
بن َظٍ الدؿائالث ًٖ خ٣اث ٤اؾخ٣غث في اإلاٟهىم ؤلاوؿاوي جدمل ٞيما جدمل مً ؤبٗاص هٟؿيت مًُغبت ،تهكما مٗغٞياٞ .ها
٢ض بضؤ الخأ٧ل والخالشخي يمخض ـ بٗضما ٖار في مديِ ؤلاوؿان ـ بلى مٗاعٞه وما ٦ؿبه مً زبرةٞ .ةطا ٧ان ألاؾال٢ ٝض جُهغوا مً
ؤولهم واؾخىنىا بأزغَم و٧ان لهم ؤ٦ثر مً نلت بالغب ٞ ، ..ها َى الك ٪والترصص بضؤ يٓهغ ؤمام ٢بى ٫طل ٪ليديله بلى ي٣يييت
مهؼوػة ؤو ال ي٣يييت مؿخ٣غة ٞ .مً ٢ا ٫بن الُىٞان ٢ض َهغ الىاظحن وؤزلههم ؟ ،ومً ٢ا ٫بن عظـ ألاعى ٢ض اهمخى مجها ؟،
وَل ال٣لت الًاظيت ه٣لذ ؤزباعا ناص٢ت ؤم ٧اطبت؟ ليدؿجى للسل٢ ٤بىلها ؤو عصَا:
وَل هجذ مً ٔمبت الىى٘ان بال ٜلت
واظخإزشث بشواًت ألاخباس ِىه
ْش
وَل لىا بال الٝبى ٥بما سوث
بن ِضث ألاخباس
ؤو ٠ثر العاا ٥؟
............
............
وبطا مشلذ َظٍ ال٣هيضة مغخلت مً جتغبت ؾامي مهضو في صيىاهه ،هي مغخلت ق ٪ؤلاوؿان و٢ل٣ه وجغصصٍ بػاء ؤلا٢غاع
بخد ٤٣لخٓت الىتاة وَهغ ؤلاوؿان وَى يغػح جدذ وَإة الؼوا ٫الظو ما اه ٪ٟمىه لخٓتٞ ،ةن ال٣هيضة الخاليت جتؿض الخالت
التي جمسًذ ٖجها خالت الك ٪جل ٪وتهكم البييت اإلاٗغٞيت لضي ؤلاوؿان وػوالها .جل ٪الخالت هي هُ٣ت ال٨ك ٠التي ؤصع ٥بوؿان
الؼواٖ ٫ىضَا ٖضم ي٣يييت السالم وؤهه ٧ان مىَىما بسيِ صزان ًْ ؤهه ؾيىنله باإلاضيىت الخلم التي اح يبدض ٖجها ّ
ويمجي
ع
الىٟـ ببلىٚها وَى في ػخمت متاَضاجه للسالم مً عجلت الؼوا ٫الضاثغة.
ل٣ض عمؼ ؾامي مهضو إلاضييخه (الخلم) وٖاإلاه الهافي الُاَغ الظو عاح ييكضٍ وياؾؿه بٗيضا ًٖ ٢بًت الؼوا ٫وبٞؿاصٍ
ً
الظو َاإلاا ؤ٢ل٣ه ّ
و٦ضع ٖليه اهخماءٍ الىظىصو وؤلاوؿاوي ،عمؼ بلى طل ٪بمضيىت (صإلاىن) ألاؾُىعة التي ٖغٞها ؤلاوؿان ٢ضيما (بلضا
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للُهغ والهٟاء وعٚض الٗيل ،ؤعى ال مغى وال مىث وال ّ
بمشاب ظىت الٟغصوؽ والسلض التي ال جهايت لها ؤو إلاً
ة
قغ ٞحها)ٞ )1(.هي
صزلها  .ولَ ً٨ل بل ٜالكاٖغ (ؤلاوؿان) مضييخه َظٍ؟ و٦ي٧ ٠ان الُغي ٤بلحها ؟ ،ؤم ؤن الؼوا ٫الظو بضص ٧ل شخيء ؤي ٔ٣الكاٖغ
()2
لحريه الخ٣ي٣ت اإلاغة التي جىاظه َالبها بٗض الجهض والٗىاء ؟ ي٣ى: ٫
دملىن
ٌق
وىٍل
الىشٍٞ
ٌق
وملخبغ
ْش
الىشٍٞ
ووساء
ٌق
ٔامن
ؤ٘ٞ
ما ج٣اد جىالّه الّحن حتى ًمُ. ٞ
٧ل ما في َظا اإلا ُ٘٣يؿهم في حك٨يل خالت ال٨ك ٠التي جميِ اللشام ًٖ جل ٪الخ٣ي٣ت اإلاغةٞ ،الكاٖغ يُالٗىا مىظ البضايت
ُت
خ٣ي٣تها بٗض ؤن ٧ان مىَىما بها خحن اجسظَا خلما عاوصٍ َىيالُٞ .ى ٫الُغي ٤والخباؾه
بمالمذ جل ٪اإلاضيىت التي ج٨كٟذ له
يىٟخذ ٖلى ؤٚ ٤ٞامٌ ُتم ْسض ّ
لهم ليـ ٞيه ٢بـ مً هىع ،ما ج٩اص جُالٗه الٗحن ختى يًي .. ٤بهه ٚحر طل ٪ألا ٤ٞاإلاٟخىح الظو ٧ان
يإمل ؤن يتض ٞيه زالنه .وَىا هلمـ ٦شاٞت خالت ال٣ل ٤بط يضزل ؤلاوؿان في َّ
الخ ْسيه ويبابيت الغئيت ٞخى ُ٘٣به ؾبل الىتاة
َ
وجظَب مداوالجه في الخشبذ والخي ً٣ؤصعاط الغياح ،ويى٨و ح ِكٗبا مغيبا: .
والعشاة بلى ؤسك دملىن ٜذ حّبىا
٘اظترابىا
بن يبابيت الُغي ٤بلى صإلاىن و٧ابىؾيخه ؤصث بالؿغاة بلى الخٗب والغيبتٞ .هل ٖالم صإلاىن ٧اثً في الخ٣ي٣ت ؟ ،وَل يدؿجى
ألخض بلىٚه؟ .وَ٨ظا يىمى قٗىع بالٗماء ُتيميذ آما ٫ؤلاوؿان ويىٟي بعاصجه ويٟطخي به بلى ال٣ل ٤والسى ، ٝومً زم يىنله بلى
ال ًٖ ٠٨بظ ٫الجهض وجدمل الٗىاء مً ؤظل ؤقياء صزلذ في صاثغة الىَم بط ال ي٣بٌ اإلاغء مجها ٖلى شخيء.
ودملىن لِعذ ظىي حلم وبشوٛ
ؤًً ظىات ا
وَُا١لها
وِلى ؤي ؼىأ ا وا٘ذ الشوح
٘اظدىٙشثَاالّشوٛ؟

 .مقدمة يف أدب العراق القدمي  :ص(.)88
 .ديوان الزوال  :ص(.)67
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وٞيما جؼصاص ٖالماث الخعجب وألاؾئلت يؼصاص ٢ل ٤ؤلاوؿان وخحرجه وَى ي ٠٣وخيضا ؤٖؼ ٫ؤمام مهحرٍ ٞدتى خلمه وؤمله
ببلى ٙالسالم بضؤ يخالشخى قيئا ٞكيئاٞ .إيً هي صإلاىن؟ ،ؤيً ظىاتها وظاللها وقُأجها؟ ،ؤيً ٧ل جل ٪الٗىانغ اإلا٩ىهت إلاضيىت
الخلم التي ٧اهذ خايغة في يمحر ؤلاوؿان م٘ بضء الغخلت ؟.
(ؤ ي مازلت ؟  /ؤًً ؟  /في ولل  /ؤم وٝىط ؟  /ومً ّد
ؤي ؤسباب ا هىلب الفٙح  /بن ّدهت م بالّٝى ٛ؟) .
٧ل َظٍ ألاؾئلت وؤماعاث الخعجب جٟطخي باإلوؿان ـ في مغخلت ال٨ك ٠ـ بلى ج٣بل الخ٣ي٣ت اإلاغة وهي اهخٟاء خ٣ي٣ت صإلاىن ،ال في
الىظىص اإلااصو ال٣ضيم ( الُلل )  ،وال في ألازغ الغوحي ال٣ضيم ( الُ٣ىؽ ) :
ّد
( لِغ زمت دملـىن  / ..ؤو ٘لىٝل /:لِغ ّدزمـت م ا ظىي الىَم  / ..دملـىن ؤظىىسة  /ـأها ١اًَ زم ماث  /وٌلذ ٠ما بذؤث /
ؼىحت في خُاِ ٥خُـ.).ٞ
وَىا يؿخ٨مل الكاٖغ طعوة الختغبت الىٟؿيت بط يسلو بلى ي٣يييت اهخٟاء خ٣ي٣ت صإلاىنُ ،تويىهي خلمه ٖلى خ٣ي٣ت مغة وهي
زيبت مؿٗاٍ ويٟٗه ؤمام الؼوا.٫
ولم يب ٤لضيه بٗض طل ٪ال٨ك ٠بال ؤن ي ٠٣واٖيا ،مضع٧ا لخ٣ي٣ت ٖالم ؤلاوؿان وألاقياء مً خىله وهي عًَ للٟىاء والؼوا٫
ليٟهل في طل ٪ـ مصر خا هٓغٍ ـ بحن ٖالم ؤلاوؿان اإلااصو اإلادضوص ،والٗالم آلازغ اإلاُل ٤الظو ال
مىظ بضء الخياة ختى مىتهاَا؛ ِك
يهل بليه ما ي٨ضع نٟى الٗيل ،الٗالم الظو ازخهذ به آلالهت صون البكغ ٦ما اؾخ٣غ في ٞهم ألاؾال ٝمً ٢بل .وفي يىء َظا
الٟهم الجضيض ( ال٨ك )٠الظو بلٛه ؤلاوؿان بٗض جل ٪الغخلت الُىيلت م٘ الؼوا ٫وال٣ل٧ ٤ان ٖليه ؤن يشىب بلى عقضٍ ويٗىص بلى
طاجه ليٖ ٠٣لى البىن الكاؾ٘ بحن ٢ضعاجه مسلى٢ا يٗي ٠ال٣ىي ٖ ،غيت للٟىاء  ،وبحن آلازغ اإلاُل ٤طو ال٣ىة ألابضيت التي ال
()1
جؼو. ٫ي٣ى ٫في ٢هيضة ( حٗلي ٤ألمحن م٨خبت آقىع باهيبا:) ٫
٠م بله
و٠م ١اًَ ّد
بجل العىمشي
و٠م مّبذ ؼاد واخخفه بالخمازُل
ؤما الشقى والىزوس
وؤما التراجُل والفلىاث
٘ال ِذ ًحفشَا ..
حّب العىمش ّدي
ولم جخّب لهت.
ليـ لىا ؤن همغ ٖلى ٖىىان ال٣هيضة ٞىٟٛل ط٦غ ( اإلا٨خبت ) ٞيه صون ؤن هضع ٥ؤلايداء بصبىث خ٣ي٣ت ما جخمدىع ٖلحها
ال٣هيضة ؛ بط ؤن اإلا٨خبت في اإلاٟهىم ؤلاوؿاوي هي م٩ان لخ ٟٔالٗلىم والخ٣اث ٤وألا٩ٞاع التي جىنل بلحها الٗ٣ل البكغو وٖالجها،

 .نفسو  :ص( . )7
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بطن ٞشمت خ٣ي٣ت البض مً ط٦غَا في آزغ اإلاُا ٝوهي ؤن الؼوا ٫مسخو باإلوؿان وٖاإلاه صون الٗالم آلازغ اإلاُلٞ ، ٤هى ـ ؤو
ؤلاوؿان ـ مهما خاو ٫مكاع٦ت طل ٪الٗالم ولى في ؤ٢ل نٟاجه ٞؿخ٩ىن الىديتت ٞكله وؤٞى ٫هتمه ( .حٗب الؿىمغ ّو  /ولم جخٗب
آلالهت )  .الؿىمغو ( ؤلاوؿان ) الظو ؤو٧ل ٧ل شخيء لآللهت ( ال٣ىة اإلاُل٣ت ) واهخٓغ مجها ؤيًا ٧ل شخيء في جد٣ي ٤زالنه وصعء
الؼواٖ ٫ىه  .بط لم جغص في جل ٪ال٣هاثض وال في ال٣هاثض الؿاب٣ت ؤيت بقاعة بلى ٗٞل بوؿاوي يىاظه الؼوا ٫مباقغة ،بل هتض ؤن
ؤٗٞا ٫ؤلاوؿان ال جخٗضي الخًغٕ والخ٣غب والاج٩اٖ ٫لى آلالهت في عص السُغ وجد٣ي ٤الُمإهيىت .وَظا ما ؤعاص الكاٖغ َىا ـ في
مغخلت ال٨ك ٠ـ عًٞه وٞطخه ٦ىُ٣ت يٗ ٠اهُىث ٖلحها بعاصة ؤلاوؿان في ٖهغ الؼواٟٞ ٫كلذ في الجهايت.
بن اؾخد٩ام ٢بًت الؼوا ٫وزًىٕ ؤلاوؿان عٚم بعاصجه بلحها و٦ظل ٪ألاقياء مً خىله ،وخخميت ّ
تهغت اإلاديِ ؤلاوؿاوي
وٞىاثه َى الخ٣ي٣ت التي ما ٧ان يخ٣بلها ؤلاوؿان في عخلخه م٘ الؼوا ٫وَى يدغم ٖلى خياجه اإلااصيت وصيمىمتها ،ل٨ىه يخىنل بلى
جل ٪الخ٣ي٣ت بىٟؿه بٗض عخلت ؤقبٗخه ؤإلاا و٢ل٤ا ومٗاهاة.
ّ
بن زُإ ؤلاوؿان َى الٟٛلت ًٖ الخ٨ٟغ في ؾبيل زالنه ،ال في بدشه ًٖ السالم .لظا ٧ان ٢ل٣ه ٢ل٣ا ؾلبيا لم يختاوػ به
خض السى ٝوالترصص وجإمل السالم وجغ٢به صون الؿعي بلى جد٣ي٣ه والسغوط به مً ٖالم ألاخالم .بطن ٧اهذ مغخلت ال٨ك ٠هي
الظعوة التي اهتهذ بليَاعخلت ؤلاوؿان ال٣ل ٤م٘ الؼوا ،٫ليٖ ٠٣لى خ٣ي٣ت ٖاإلاه اإلادضوص الٟاوي .ومً زم ٣ٞض جىظب ٖليه (بٗض
َظا ال٨ك )٠ؤن يٗيل الهٟدت اإلاكغ٢ت مً جتغبخه ،يٗيل صخىجه التي جدك٩ل ٞحها مً ظضيض مؿاعاث خياجه الصخيدت،
ويىٓم مٟاَيمه وؤٗٞاله وؤخالمه ٖلى و ٤ٞعئيت ظضيضة ٢اثمت ٖلى الىعي ب٣ضعاجه بوؿاها في ٖالم مدضوص له بضايت وجهايت.
ٜفاثذ اللحى
بٗض ؤن ؤصع ٥بوؿان الؼوا ٫في جتغبت ؾامي مهضو زُإ خغنه ٖلى خياجه اإلااصيت وؤمله في صعء الؼواٖ ٫جها٣ٞ ،ض ؤٞطخى به
ألامغ بلى جبحن الؿبيل التي جد ٤٣له زلىصٍ اإلاٗىىو ال اإلااصو الظو ؤز ٤ٟفي بلىٚه مً ٢بل وَظا ما ؾىدخبٗه في الصخى الظو
 ،1981وعؤيذ ما عؤيذ ،ؤو ٞيما
بلٛه الكاٖغ في جتغبخه بٗض ؤن اه٣طخى قُغَا ألاو ،٫طل ٪ؾي٩ىن في ٢هاثض الصخى ،وؾيدان
جب٣ى مً ٢هاثض الضيىان.
لٗل زحر ما يمشل بضء خالت الصخى جل٢ ٪هيضة (صخىة) التي ظاءث مىخيت ببضء ظضيض لخياة ظضيضة بط هتض جتضيضا
( )1
لخغ٦ت الؼمان واإلا٩ان و٧ل ما يكخمالن ٖليه بٗض ؤن ج٨كٟذ الٓلمت التي ؤٚغ٢ذ ألاقياء ٧لها في ع٢اص َىيل .ي٣ى:٫
صحىة
ٌلمت جخ٢ؽٚ
والؽاسُ املخشاثب
سٜاد وىٍل
ًذْ٘ ًِ ٠خُٙه بٝاًا ٍع
( ) ......
ٔحر ؤن املىاصٜ ٥ذ بذؤث جخململ:
 .نفسو  :ص (.)79
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ها٘زة ٘خحذ مً َىا
واصدٍ ث ؼش٘ت مً َىاٟ
ّد
ودب مْ المىء وُ ٚظمُل ..
بشَت زم جٙختن ألاسك:
جبزٓ حا٘لت
زم ؤخشي
وؤخشي
وٍىذْ٘ الىاط في ١ل مىّى ٚوظبُل.
٧ل شخيء في َظٍ ال٣هيضة يخدى ٫بلى خياة ظضيضة في ْل َظٍ الصخىة التي َغصث الٓلمت (الخياة الؿاب٣ت) بط يضب م٘
الًىء َي ٠ظميل ،بهه الؿبيل الجضيض الظو يتض ٞيه ؤلاوؿان هٟؿه ،وٖليه يد ٤٣خلمه مً زال ٫خغ٦خه الىاٖيت اإلاخشبخت
و٢ض جبحن َضٞه ٞاهض ٘ٞبلى الخياة في ٧ل مىُٗ ٠وؾبيل .ول ً٨اإلاهم َىا في ٢غاءجىا َظٍ َل ؤلاوؿان في ٢هاثض الصخى وما
بٗضَا لم يٗض بداظت بلى ال٣ل ،٤ؤو لم يَ ً٨ىا ٥ما يضٖى بلى ٢ل٣ه؟ .
ُت
ط٦غ في نضع َظا البدض ؤن قٗىع ال٣ل ٤ؤ٢غب ما ي٩ىن جتغبت بوؿاهيت قاملت ،وجىاٞغٍ في الىٟـ لم يٟٖ ً٨ىا ب٣ضع ما
ي٩ىن يغوعة ج٩امل هٟسخي جسضم ؤٚغايا مهمت في خياة ؤلاوؿان؛ ومً الهٗىبت ؤن هخهىع زلى الٗالم ؤلاوؿاوي مً ال٣ل.٤
والخ٣ي٣ت ؤن ٢ل ٤بوؿان الصخى لم يخىلض مً ٚحر اللٖىع بسُغ الؼواٟٞ ،٫ي ٢هاثض الصخى وما بٗضَا مً ٢هاثض الضيىان
هتض بْهاعا وحك٨ال للٟٗل ؤلاوؿاوي الىاعي اإلاتابه لهظا السُغ .و٢ض ظاء الٟٗل ؤلاوؿاوي َظٍ اإلاغة هديتت ٢ل ٤صا ٘ٞومدٟؼ
الؾدشماع ٧ل لخٓت مً الخياة في ؾبيل ؾٗاصة ؤلاوؿان ل٩ي يد ٤٣ما اؾخُإ ٞغصوؾه اإلايكىصٞ .اإلوؿان ٦ما جٓهغٍ َظٍ
ال٣هاثض (يبدض ًٖ خياة زغيت ال يضٕ مجها ؤو لخٓت صون ؤن يخُىح بها طاث اليمحن وطاث الكما ٫ويؿدىٟظَا جتغبت وجإمال
ويهٗض بها مً الجؼجي بلى ال٨لي ومً الخسخي بلى الغوحي ،ويهى٘ ٞغصوؾه السام .وبهظا يد ٤٣زغاءٍ الغوحي الظو بدض ٖىه
()1
ظاَضا ولم يج صٍ مً ٢بل ال في َلب اإلاخٗت الخؿيت وال في نىع ؤلاقغا ١الهىفي وَى يخٗل ٤باآلزغ اإلاُلَ ٤لبا للسالم).
٢لىا بن ٢هاثض الضيىان في مغخلت الصخىة َظٍ ج٨ك ًٖ ٠ؾبيل يخسظ ٞيه الٟٗل ؤلاوؿاوي اإلاتابه للؼوا ٫خحزا ٦بحرا
ومؿاخت واؾٗت ختى ُتلخُػي ٖلى ؤزغ الؼوا ٫هٟؿه في جل ٪ال٣هاثض؛ مً ٚحر ؤن وٗضم وظىصا لل٣ل ٤الضا ٘ٞللٟٗل ؤلاوؿاوي طا٥
واإلادغ ٥ألاو ٫له ،ول ً٨في ْل وعي ؤلاوؿان بةم٩اهاجه بوؿاها ،وبالؿبل التي جد ٤٣لىظىصٍ الب٣اء ختى بٗض وٞاجه وعخيله ًٖ
)2
َظا الٗالم اإلادضوص .ويب٣ى هىٕ الٟٗل الظو يخدهً به ؤلاوؿان مً زُغ الؼوا ٫مغَىن بالهىعة التي يإحي ٖلحها الؼوا ٫هٟؿه.
وما صام الؼوا٢ ٫ض جمٓهغ بهىعة الخغب ٣ٞض ٧اهذ اإلاٗغ٦ت والتزام زِ الضٞإ َى الؿبيل ألامشل إلاتابهخه وصعء زُغٍ  .وَظا ما
 ، )1981و( عؤيذ ما عؤيذ ) ٟٞ .ي ٢هيضة (زيمت الىاع) هتض اَخضاء ؤلاوؿان بلى اإلا٪ان الظو ج٩ىن ٞيه
هتضٍ في ٢هاثض ( ؾيدان

 .ينظر  :الشاعر وعصره رؤية خاصة  :ص(.)47
 .كمثال على ذلك ينظر  :قصيد (اصتواد) يف ديوان الزوال  :ص(.)75

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

140

مجلت ظُل الذساظاث ألادبُت وال٢ٙشٍت  -الّام الشاوي  -الّذد  13هى٘مبر 2015

متابهت الؼوا .٫و٧ان طل ٪اإلا٩ان َى ٢غيت ؾيدان بخضي ال٣غي الىاٗ٢ت ٖلى قِ الٗغب و٢ض بلٛتها هحران الخغب بٗض ؤن ٧اهذ
()1
ظىت آمىت .ي٣ى ٫ؾامي مهضو :
خُمت الىاس
خشط الؽّش مً ٌلمت الشوح
ًبحض ًِ بّٝت آمىت
٘خٝلب بحن الحُٝٝت والىَم حتى املال٥
ّد
هاس بعُحان
٘ما َضٌٔحر خُمت ٍع
آوي بل ا
دام ،بماظىسة ظاخىت.
وؤوجذَا ،وَى ٍع
وبطا ؤم ً٨ؤن وٗض الكٗغ في َظٍ ال٣هيضة مٗاصال مىيىٖيا لئلوؿان (الكاٖغ) بإخالمه وآالمه وآماله ٞةهىا هضعَ ٥ىا ٦ي٠
ّ
يسغط مً سجىه الظاحي اإلآلم يخىدى بىعي بٗ٣ت آمىت ،وبىظىص َظٍ البٗ٣ت جخد ٤٣اإلاٗاصلت الضالليت بحن الكٗغ ٧ىها زانا وبحن
ألامان ٢اٖضة ؤو ْغٞا يدٞ ٤٣يه الكٗغ وظىصٍ .بط يخد ٤٣وظىص ؤلاوؿان وؤلاوؿاهيت في آن واخضة.
بهه يخىدى بٗ٣ت آمىت يإوو بلحها ،لظا ٧ان ٖليه ؤن يد ٤٣جل ٪البٗ٣ت بىٟؿه ٞلم يتض ؤمامه ؾبيال بلى طلٚ ٪حر الضٞإ ًٖ
ؾيدان التي امجضث يض الؼوا ٫بلحها (الخغب).
وفي ٢هيضة (الخ٨مت) يختلى الٟٗل ؤلاوؿاوي في ؤبهى نىعٍ وؤٖم٣ها صاللت وؤ٦ثرَا زباجا في مىاظهت زُغ الؼوا ،٫و٧ان طل٪
()2
ؤيًا ٖلى ؤعى ؾيدان .بط ي٣ى ٫الكاٖغ في َظٍ ال٣هيضة :
ّد
( في بعاجحن ظُحان ّد
ؼب الّشا / ٛهخُال وماء  / ) ..... ( /في بظاجحن ظُحان ٠ /ىا وّلم ؤهٙعىا ً ُٚ٠متزط هللا بالىاط /
والىاط بالىحن  /والىحن بالح٢مت ألاصلُت).
بهه الؿبيل الظو يد ٤٣الكاٖغ مً زالله الثراء الغوحي ،بهه الٟٗل الباٖض للسلىص وجىَيض ؤلاوؿاهيت والؿمى بها بلى اإلاغجبت
ُت
َ
ؤؾلىب الكٗغ.
بي٣إ اإلالخمت و٨ٞغة ال٩ىعؽ
ؤلالهيت .ويب٣ى مؿاع الصخى واخضا في ٢هيضة (عؤيذ ما عؤيذ) التي قاعٞ ٥حها
وججيء ؾيدان يمتزط ٞحها ألاؾُىعو بالىا٢عي بط ج٩ىهذ جتغبت الكاٖغ الٛىيت باإلاىا ٠٢الىٟؿيت اإلاخلىهت بخلىن الخالت
ُت
الكٗىعيت ٞحها .وما ػلىا م٘ ال٣ل ٤والؼوا ٫وؤلاوؿان بيجهما ٞىتض نىعا مٗبرة في زىايا َظٍ ال٣هيضة جٓهغ لىا ٢ل ٤ؤلاوؿان وٗٞله
بػاء الؼوا ٫في قٗغيت ٖاليت مً زال ٫م٣اَ٘ ال٣هيضةٞ .بٗض ؤن ي٣ضم الكاٖغ ونٟا للغظا ٫الظيً خلىا بؿيدان (عمؼ السلىص)
و٦إن ظلجامل جىػٕ ٞحهم ٞخىظهىا ييكضون السلىص في ؾيدان (الجىت آلامىت) التي بدض ٖجها ؤلاوؿان في ال٣ـم ألا٦بر مً

 .ديوان الزوال  :ص( .)9
 .نفسو  :ص(.)93 – 92
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جتغبت الضيىان .وبٗض ؤن يه ٠مباهج ؾيدان وٖظوبتها ،يؿدكٗغ السُغ اإلادض ١بها ٞيضٖى ؤولئ ٪الغظا ٫للخإَب لض٘ٞ
()1
السُغ ٖجها :
ظُحان ِزساء ًا سظا٥
صاسا ٌؽت ا
وصاسا ًشٍذَا ؤمت في َُ٣له!
ول٨جها مً صون ؤن حكٗغ بالسُغ جمطخي بضٖىة ؤولئ ٪الغظا ٫بلى وٗيمها والخلظط بإَايبها .وبإؾلىب الخىاع يؿختلي الكاٖغ
زُغ الؼواُ ٫تويٓهغ ٢ل٣ه بػاء طل ٪السُغ الظو يٗضو خشيشا ليلتهم ؾيدان ويدغم ؤلاوؿان مً ظىخه جل:٪
( ما لهزا ظئىا ًا ـبُت  / ..ما لهزا ظئىا / .سؤًىا هحران صاسا ٘ٙضِىا / .صاسا مخلى ٛوشدجه لهت  /وؤه٢شجه ِؽخاس / ) ... ( /
وؤهذ بخىخ ٤وسماه / ٤وهذا ٟوؤوُاب / ٤ت ُجحن ٔشاثضٍ ِ٘ؽت ُ / ٤وٍشٍذ ٟؤمت في َُ٣له .) .
وَىا يبضو ال٣ل ٤واضخا بٗض اؾدكٗاع السُغ الظو يضهى مً ؾيدان ،وَظا ال٣لَ ٤ى ٢ل ٤صا ٘ٞالجساط مىٞ ٠٢اٖل يخمشل
بالخهضو للؼوا .٫وَىا يغؾم ؤلاوؿان لىٟؿه ؾبيل السالم الخ٤ي٣ي الظو ييخهي بسلىصٍ وجمتيض ٗٞله .ولهظا هتض الكاٖغ
يضٖى عٞا٢ه لض ٘ٞزُغ الؼوا ًٖ ٫ؾيدان وَم في صخىة مً ؤمغَم:
َزٍ ظُحان ًا س٘اٛ
وَزا مُّادها
وَىا الّؽبت التي هشٍذ
٘لىمنح بىذاَا ألاظعاد
ولىىل ٞفي ظىاث ا ألاسواح.
()........
ولىبذؤ ..
هبذؤ الضمان مً ؤوله
هبدؤ مً دملىن
ْش
ولىىٙز مّا في ؼمغ الٕذ.
الخُي سُْ٘ ًا س٘اٛ
واملىث مّجى مً مّاوي الحُاة.

 .نفسو أيضا  :ص(.) 04
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املىث اًت ؼ٣ل
والحُاة ججذدٍ.
بجها صٖىة بلى هبظ ؤؾلىب ألامل ال٣ضيم والى٢ىٖ ٝىض ألاخالم واإلاجى  ،ِ٣ٞبجها صٖىة الٞترإ َغي ٤ظضيض ،بضايت ظضيضة
ي٣ترن ٞحها الخلم بالٗمل ليخذ  ٤٢صوهما اهخٓاع .ل٣ض ناع باؾخُاٖت بوؿان الصخى ؤن يهى٘ ؤخالمه ويد٣٣ها بىٟؿه صون ؤن
يً٘ زى ٝاإلاىث ههب ٖيييه ،ألن اإلاىث بدض طاجه ناع خياة ومٗجى مً مٗاوي الخياة ( الكهاصة ) .
وَ٨ظا يبضؤ الهغإ م٘ الؼوا ( ٫ا ا ) الظو ّ
يدبضي في َيإة زجزيغ بغو  ،ويؼصاص ال٣ل ٤ال٠اٖل الظو يض ٘ٞؤلاوؿان بلى ؤن ي٨مل
ػع
خياجه ويهى٘ ٞغصوؾه بىٟؿه ،ويدخضم الهغإ م٘ َظا السجزيغ  ،وما ؤن ييخهي الهغإ بمىث السجزيغ يجهمغ اإلاُغ ليٛؿل ؤصعان
()1
ألاعى ويُهغَا :
( مىش  ..مىش  /ؤًً الخجزًش  /مىش  ..مىش  /ظٝي الخجزًش  /مىش  ..مىش  /ماث الخجزًش)
ر جبضؤ الخياة مً ظضيض بٗض ٖىصة ؾيدان آمىت مُمئىت ( ،ؾيدان ) اإلا٩ان الظو خ ٤٣ؤلاوؿان ٞيه وظىصٍ وزلىصٍ
ومً م
بىٟؿه بط بل ٜمغاصٍ :
().........
وؼٝذ البزوس ظلذ ألاسك
وِاد بالّؽبت ظلجامؾ والٙخُان
وا٠خملذ ٠ما اؼت ُذ  ،دوسة الضمان
وؤِلً الشبُْ
بؽاسة الىالدة الجذًذة
ظُحان
ًا ظُحان
َزا ؤوان ما اهخٍشث مىز ظال ٚألاوان.
بجها الجهايت التي َاإلاا بدض ٖجها ؤلاوؿان في عخلخه م٘ الؼوا ،٫ل٨ىه بلٛها بٗض ؤن ٖغ ٝؾبيل زالنه الصخيذ الظو ٧ان ٖليه
ؤن يؿل٨ه في مىاظهت الؼوا ٫بب٣اء لضيمىمت خياجه بوؿاها ،وجد٣ي٣ا لثراثه الغوحي ال اإلااصو .وٍ ٦ظا ج٨خمل جتغبت الكاٖغ في َظا
الضيىان في عخلخه م٘ الؼوا ٫وال٣ل ،٤وفي جدبٗه مٓاَغٍ ومداوالث صٗٞه ،لييخٓم الضيىان ٧له في جتغبت قٗغيت واخضة مخ٩املت.

 .نفسو  :ص(.) 24
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خالـت البحض:
اهُال٢ا مما ؾب ٤يم ً٨ال٣ى ٫بن صيىان الؼوا ٫مشل جتغبت قٗغيت واخضة ،بضا مً زاللها الكاٖغ مخدبٗا ل٨ٟغة الؼوا٫
وخغ٦خه التي جل ٠ؤلاوؿان وما خىله مً مىظىصاث َظٍ الخياة .و٢ض ناخب طل ٪مىا ٠٢قٗىعيت وهٟؿيت و٨ٞغيت ؤيًا ؤل٣ذ
بٓاللها ٖلى طل ٪ؤلاوؿان وؤؾهمذ في َبيٗت حٗامله م٘ الؼوا ٫ووٖيه به وبدشه ًٖ زالنه مىه .و٢ض حك٩لذ َظٍ الختغبت مً
زال ٫مغاخل زالر:
ـ اإلاغخلت ألاولى  :وٞحها ٌل
جدب٘ إلآاَغ الؼوا ٫الظو يد٨م ٢بًخه ٖلى الىظىص ٧له  ،و٢ض مشلتها( ٢هاثض الؼوا ، ٫و٢هاثض اإلاضن )
وفي جل ٪ال٣هاثض هتض الكاٖغ يى٣ل مٗاهاجه التي ٞتٗذ هٟؿه لخهضٕ ٖال٢اث ألاقياء ٞيما بيجها وجٟخذ ٖال٢خه ٦ةوؿان بما
خىله ٞ ،بضا بوؿان الؼوا ٫في َظٍ ا٢٫هاثض يٗيٟا مسظوال ال يتض له بػاء الؼوا ٫اإلادض ١به ٚحر زىٞه و٢ل٣ه وييإ ؤخالمه
وعخيل ؤخبخه (ولظل ٪ايُغب جىاػهه الىٟسخي واؾخىلى ٖليه قٗىع بالخٗب وٖضم الاؾخ٣غاع والٛغبت والالَمإهيىت ) .وَظا ما
صٗٞه الؾترظإ الؼمً اإلااضخي والى٢ىٖ ٝلى ما ٧ان يىٗم به الؿل ٠ؤلاوؿاوي ٞ ،هى ه٩ىم قٗىعو ؤملخه ٖليه خالخه الىٟؿيت
التي َى ٖلحها في ػمً يكهض ؤلاوؿان ٞيه هٟيا و٣ٞضا وظىصيا وعوخيا ٩ٞ .اهذ ٢هاثض (مً ؤلىاح ؾىمغ) قاَضا ٖلى طل.٪
ـ اإلاغخلت الشاهيت :مغخلت ال٨كَ ،٠ظٍ اإلاغخلت جإحي في جهايت ٢هاثض ألاؾال ٝبط قهض بوؿان الؼواٞ ٫حها جي٣ىه مً ٞكل
متابهت َظا اإلااعص اإلاسي ( ٠الؼوا ، )٫وٞكل خلمه بالسالم مىه  .وؤصع ٥ؤن زُإٍ ٧ان في الٟٛلت ًٖ الخ٨ٟغ في زالنه ،ال في
بدشه ًٖ السالم .وَىا بل ٜؤلاوؿان خالت مً الخدى ٫اإلاٗغفي وهي ب٢غاعٍ بالٟىاء ووٖيه لخ٣ي٣ت ٖالم ؤلاوؿان الظو َى عًَ
للٟىاء والؼواٞ ،٫ى ٠٢ليصدر هٓغٍ ٞيٟهل بحن ٖالم ؤلاوؿان اإلااصو اإلادضوص وبحن الٗالم آلازغ اإلاُل ٤ألابضو .مً َىا بضؤ
بدشه ًٖ ؾبل ؤزغي في حٗامله م٘ الؼوا ٫ليخدىٞ ٫حها ٢ل٣ه الؿلبي بلى ٢ل ٤صا ٘ٞومدٟؼ الٚخىام ٧ل ٞغنت يسلض ؤلاوؿان ٞحها
هٟؿه ويتر ٥ؤزغٍ .وبظا يىاظه الؼوا ٫بإٗٞاله َى ال باج٩اثه ٖلى اإلاجى الؼاثٟت.
اإلاغخلت الشالشت :وهي مغخلت صخى ؤلاوؿان التي َ
جبحن ٞحها مؿاعاث صخيدت للى٢ى ٝؤمام الؼوا ،٫يؿدشمغ ٞحها ٢ل٣ه وزىٞه،
ٞيد ٤٣ما يغيض بإٗٞاله ويبجي خياجه مً ظضيض ٦ما يكاء ويكخهي .و٢ض مشلذ َظٍ اإلاغخلت ٢هاثض (الصخى ،وؾيدان ،وعؤيذ ما
عؤيذ) بط ظاءث زاجمت لختغبت الكاٖغ ٞكهضث مغخلت وعي ؤلاوؿان في مىاظهت مهحرٍ ،وفي بىاء خياجه .بن مغخلت الصخى َظٍ
٦كٟذ ًٖ ؾبل يخسظ ٞحها الٟٗل ؤلاوؿاوي اإلاتابه للؼوا ٫خحزا ٦بحرا ومؿاخت واؾٗت َٛذ ٖلى ؤزغ الؼوا ٫هٟؿه .وَظا ما
اٞخ٣ضهاٍ في (٢هاثض الؼوا ٫و٢هاثض اإلاضن).
وَ٨ظا جخًاٞغ ٢هاثض الضيىان ٧لها في جمشل َظٍ الختغبت الكٗغيت التي جىاولذ ٨ٞغة الؼوا ٫وؤلاوؿان ،والتي ٧اهذ ٚىيت
باإلاىا ٠٢الىٟؿيت والكٗىعيت وال٨ٟغيت؛ بط نىعث لىا ٢ل ٤ؤلاوؿان وعصة ٗٞله بػاء الؼوا ٫في مى ٠٢قٗغو ممحز ٦كًٖ ٠
وعي الكاٖغ الٗمي ٤بما يضوع خىله والخٟاٖل مٗه والخٗبحر ٖىه بكٗغيت ٖاليت ،وَىا مشلذ ٢هاثض الكاٖغ ؤهمىطظا قٗغيا
خضازيا هاجخا.
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الٝفُذة الّشبُت والىٝذ الاظخماعي املّاـش هحى ِالٜت جإوٍلُت مخخلٙت
ؤ .حُاة ٜشٍشة ،املذسظت الّليا لؤلظاجزة الجضاثش
م٣ضمت
ٖىضما هخدضر ًٖ اإلاىهج الاظخماعي في الى٣ض ألاصبي جدباصع بلى ؤطَاهىا ٦شحر مً اإلاٟاَيم واإلاهُلخاث ،التي جخضازل ٞيما بيجها
بلى خض يهبذ الخمحز بيجها ؤمغا يغوعيا مً الىاخيت اإلاىهجيت.
ولٗل ؤبغػ الخباؽ يدهل ل٣اعت َظا اإلاىهجَ ،ى جضازله م٘ مهُلر الىاٗ٢يت الظو يدمل صاللت مظَبيت ،جديل ٖلى ٞلؿٟت
في ألاصب والٟىىن ٖامت ،في خحن يب٣ى مٟهىم اإلاىهج الاظخماعي بقاعة بلى َغي٣ت في جىاو ٫الىو ألاصبي مً ػاويت ما يدمله
مًمىهه مً مٓاَغ اظخماٖيت.
ولٗل َظا الخضازل َى الظو خضا ببٌٗ الضاعؾحن بلى الالخٟاث بلى صاللت اإلاهُلر وما ٢ض يديل ٖليه مً ؤبٗاص مسخلٟت ،
هاَي ًٖ ٪جدضيض مؿإلت ألاؾب٣يت في الىظىص اإلاٗغفي والٟلؿٟي َل  :اإلاىهج الاظخماعي ؤم الىٓغيت الىاٗ٢يت؟ بط صٗٞه َظا
الؿاا ٫بلى ؤلا٢غاع بإن » البزوس ألاولى في املى الاظخماعي حّاوي مً الخذاخل بحن الىاٜعي والاظخماُي،وَى هٙغ الخذاخل
الزي ًالحَ في املزَب الىاٜعي في الٝشن الخاظْ ِؽش (ِ )...لى ـُّذ املفىلح الىٝذي ،بن الاججاٍ الاظخماعي في الىٝذ َى
ألاب الؽشعي للىٍشٍت الىاُّٜت في ألادب .)1( «..
ها٦ض ؤيًا ؤن الالخباؽ ليـ خانال ٖ ِ٣ٞلى مؿخىي الخضازل بحن اإلاهُلخحن٣ٞ ،ض يُغح ؤيًا حٗضص اإلاٗاوي التي يدملها
٧ل مهُلر ٖلى خضة بط يض ٫اإلاىهج الاظخماعي ٖلى مغظٗيخه التي اهبش ٤مجها  " :املجخمْ " والظو يٗجي الىظىص اإلااصو لؤلٞغاص ،وما
يخسلل َظا الىظىص مً يغوعاث ٖالث٣يت حٗ٨ـ في هٟـ الى٢ذ ٨ٞغة الخٗايل وجباص ٫اإلاهالر الٟغصيت والُبيٗيت  ،في خحن »
ًالحَ ؤن ١لمت " الىا " ْٜمشل ١لمت الحُٝٝت ؤو الىبُّت ؤو الحُاة – مشحىهت بمّان ٠شحرة ظىاء ِلى املعخىي الٙلعٙي
ؤم ِلى معخىي الاظخّما ٥الّادي  ،وٍذلىا جاسٍخ ال٢ٙش وألادب ِلى ؤن ١ل الٙىىن في املاضخي١ ،ان َذ٘ها بؽ٣ل ما َى َزا
الىا.)2( « ...ْٜ
بن جضازل اإلاهُلخحن ؤو حٗضص مٗاهحهما ،لً يمىٗىا مً جدضيض اإلاٗاوي ال٨بري التي يم ً٨اٖخباعَا ال٣ىاؾم اإلاكغ٦ت بحن
الُغٞحن ،وهي التر٦حز ٖلى ظاهب الىا ٘٢الاظخماعي في ؤلاهخاط الىصخي ،وبُٖائٍ الضاللت اإلاغ٦ؼيت ٖلى نٗيض اإلاًمىن الظو
يدمله.

 .مناىج الدراسات األدبية الحديثة  :د .عمر محمد الطالب ،ص  ،107ط ،1نوفمبر  ،1988دار اليسر للنشر والتوزيع ،الدار البيضاء ،المغرب.
 .مناىج النقد األدبي بين النظرية والتطبيق ( شعر أبي نواس نموذجا)  /د .محمد الواسطي  ،مطبعة أنفو برانت ،فاس-المغرب  ،ط  ، 1ص 104 :
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ٞاألصب ٖىضما يغجبِ باإلاتخم٘ٞ ،هظا ي٘وي ؤهه يٗ٨ـ الختلياث الاظخماٖيت التي جازغ ٞيه ٦ما يدمل بعَاناث الىا٘٢
اإلاىيىعي الظو يخدضر ٖىه ،وفي هٟـ الى٢ذ يترظم آما ٫الىاؽ وَمىخهم وؤَضاٞهم و٧ل الهىاظـ التي يٗيكىجها ؾىاء ٧اهذ
ماصيت ؤو مٗىىيت.
لهظا الؿبب ٧اهذ ٖال٢ت ألاصب باإلاتخم٘ ،هي ٖال٢ت جإزحر وجإزغ باإلاٗجى الظو يؼ٧ي ظضليت الٗال٢ت ويا٦ض بٗضَا اإلااصو
والخاعيذيٞ .الىو ألاصبي الظو يٗ٨ـ خياة الىاؽ البض ؤن يدمل في َياجه البىاٖض اإلااصيت التي ج ٠٣وعاء جدغ٧اتهم ،بد٨م ؤن
اإلاىهج الاظخماعي يىٓغ بلى الٓغو ٝاإلااصيت هٓغة ي٣يييت :ؤو ٧ىجها ٖىانغ جدٟحزيت مهمت في ٖمليت ؤلاهخاط ألاصبي.
و٢ض اهبش٣ذ ًٖ َظٍ ألا٩ٞاع ٖضة ؤَغوخاث هٓغيت جهب ٧لها في اجتاٍ جىَيض الٗال٢ت بحن ألاصب واإلاتخم٘ ،ؤو بحن ألاصب
والىا ٘٢الظو ؤٞغػٍ .ما بحن واٗ٢يت ه٣ضيت ،ؤو واٗ٢يت اقترا٦يت .و٧لها اجتاَاث ازخلٟذ في بٌٗ اإلا٣خًياث اإلاىهجيت ،ل٨جها لم
جسخل ٠في جذ صيض اإلاىُل ٤الظو يغؾم مٗالم وزُى ؤلابضإ ألاصبي ،ؤال وَى الىا ٘٢ب٩ل مؿخىياجه الاظخماٖيت والؿياؾيت
والا٢خهاصيت.
بال ؤن الؿاا ٫الظو يٟغى هٟؿه َىَ :ل الٓغو ٝالاظخماٖيت صاثما هي ٖىامل عثيؿيت في ؤلاهخاط ألاصبي؟ بمٗجىَ :ل ألاصب
َى اوٗ٩اؽ ظضلي إلاا َى مىظىص في الىا ٘٢؟ ٦ي ٠جل٣ى مهُٟى هان ٠اإلاىهج الاظخماعي و٦ي ٠ي٣ضمه؟
 .بحن الىٝذ الاظخماعي والىٝذ الخإوٍلي:
برا جإملىا في ألاوشوحت الخإوٍلُت الىاـُٙت ٘عىجذٍ ًى٢ش ٖلى الٓغو ٝالاظخماٖيت جإزحرَا ٖلى الىو ألاصبي ،ويىٟي ؤن
ي٩ىن ألاصب اوٗ٩اؾا مباقغا لهظٍ الٓغوٞ .ٝاألصب ليـ مغآة لٓغوٞه ،وال يم ً٨لل٣اعت ؤن ّ
يٗىٖ ٫لى الٓغو ٝاإلاديُت بالىو
لٟهم مًمىهه  .بن ٖمل الٟهم ييبػي ؤن يب٣ى متغصا مً الخإزحراث التي جديِ بالصخيء اإلاىيىٕ لل٣غاءة ،ألن الٓغو ٝالاظخماٖيت
شخيء ،والىو ألاصبي شخيء آزغ ..وال٣اعت اإلاٗىٖ ٫لى َظٍ الٓغو ٝلٟهم الىو ال يم٨ىه ٞهم َظا الىو ولُ ً٨تيم٨ىه م٣ابل طل٪
ٞهم ْغوٞه.
يسهو هان ٠الٟهل الشاوي مً ٦خابه صعاؾت ألاصبي الٗغبي لخدليل ومىا٢كت الٗال٢ت بحن الٓغو ٝالاظخماٖيت ومٗجى
الٗمل ألاصبي ،ليسلو بلى هٟي ٨ٞغة الخإزحر والخإزغ اإلاخباصلت بيجهما .ولٗل ؤَم ما يؿدىض ٖليه في َظا الىٟي َى ٧ىن اإلاٗجى ألاصبي
ال يخإل ٠يغوعة مً َظٍ الٓغو ،ٝهاَي ًٖ ٪ؤن ٧لمت ْغو ٝجدمل مٗجى واؾ٘ يكمل ٧ل ما يغجبِ بالبكغ وما يدخاظىن
بليه.
بن ب٢با ٫اإلادضزحن ٖلى الىٓغ في جإزحر الٗىامل الاظخماٖيت في الىو ألاصبي َى وليض ٢هىع في ٞهم َبيٗت الٗال٢ت اإلاٟتريت
بحن الُغٞحنَ :ىا ٥خ٣ا ما يهُلر ٖليه بالٓغو ٝالاظخماٖيت ،وَىا ٥في ظاهب آزغ ٖمل ٞجي /قٗغو ،واإلاؿاٞت بيجهما يتب
ؤن جٟهم ٖلى ؤؾاؽ ؤن َىا ٥مىٟ٢ا هٟؿيا يدى ٫صون جإزحر الُغ ٝألاوٖ ٫لى الُغ ٝالشاويٞ .الٗىامل الاظخماٖيت جغجبِ
بالٗمل الٟجي وجازغ ٖلى املى ٜٚالىٙسخي الظو يخسظٍ الٟىان /الكاٖغ ،لَ ً٨ظا الخإزحر يىدهغ في َظا اإلاى ،٠٢وال يخٗضاٍ بلى
ُت َ ّ
متا ٫الٗمل ألاصبي  .لهظا ٞال يم٨ىىا الخضيض ًٖ جإزحر مباقغ ب٣ضع ما يم٨ىىا الى٢ىٖ ٝلى متغص خىاٞؼ جي ِككِ ج٨ٟحر الكاٖغ.
٘ - 2.1هم الىا ْٜمً خال ٥الىق :
بن الىا ٘٢الظو جغنضٍ ال٣هيضة الٗغبيت له اؾخ٤الليخه اإلااصيت ؤو له خ٣ي٣ت مىيىٖيت مىظىصة في اؾخ٣ال ٫جام ًٖ الىعي
الظو ي٣ىم بضوع حك٨يل وجمشل ألاهماٍ الش٣اٞيت التي حٗ٨ـ َظا الىا ٘٢وجتؿضٍ .بيض ؤن هانٟا ال ي٣غ بهظا الخإزحر ،ويٗخبرٍ في
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ؤ٢صخى الخاالث متغص جإزحر ٚحر مباقغ حهم اإلاى ٠٢الىٟسخي للمبضٕ ؤ٦ثر مً الىو هٟؿه .وٖليه ٞةن جىْي ٠اإلاُٗياث
الاظخماٖيت والا٢خهاصيت في جٟؿحر الٗمل ألاصبي ،يدىافى م٘ اإلاٟهىم الظو يدمله خى ٫ال٣غاءة.
٣ٞض الخٓىا ؤن ٢غاءة الخإويل ٖىضٍ جىهب ٖلى الىو الظو يٟترى ؤن يك٩ل ٖبر بَاعٍ الظاحي ،اإلاغظ٘ الىخيض وألاوخض في
ؤو وكاٍ جٟؿحرو ي٣ىم به ال٣اعت .وَظا ييسجم بلى خض ٦بحر م٘ الخهىع اإلاٗا٦ـ الظو يدمله خى٨ٞ ٫غة الخإزحراث الا٢خهاصيت
والاظخماٖيت ٖلى ألاصب ،خيض يغي ؤن الٗىامل الش٣اٞيت وال٨ٟغيت هي التي جازغ في ال٣ىالب الا٢خهاصيت والاظخماٖيت ،وبالخالي
ُت َ ّ
ٞالش٣اٞت حؿهم في زل ٤الخياة َوحك ِكُ ٩تل الٓغو ٝالاظخماٖيت طاتها.
جبٗا لهظا الغؤو يم ً٨ال٣ى ٫بن ألاصب َى بياٞت هىٖيت حؿاٖض ٖلى ج٩ىيً اإلاتخم٘ ألن » الّمل الٙجي لِغ اوّ٣اظا ،وبهما
َى بلا٘ت حُُٝٝت بلى الٍشوٗ الاظخماُِت ،ومً جم ٌعهم في ج٢ىًٍ املجخمْ .وبّباسة ؤخشي بهىا هخحذر ًِ املىابْ
الاظخماُِت لؤلدب ،ومً باب ؤولى ؤن هخحذر ًِ املىابْ ألادبُت للمجخمْ وٌشو٘ه.)1( «..
يتب ؤن ه٣غ ٢بل الخضيض ًٖ ؤ ٤ٞالاهضماط الى٣ضو الىانٟي ،ؤن البضيل اإلاجهجي الظو ي٣ترخه هان ٠ظغاء عًٞه "ٞهم
الىو" مً مىُل ٤اظخماعي مدٌَ ،ى الخإ٦يض ٖلى يغوعة وظىص زبرة ظماليت لضي ال٣اعت جم٨ىه مً ٞهم الٓغوٝ
الاظخماٖيت هٟؿها .وَظا يضزل يمً الىٓغة الجماليت التي يدملها اجتاٍ الٗمل الٟجي  .وؾى٣ىم في الٟهل الالخ ٤ببؿِ
مٟاَيم الخل٣ي الجمالي ٖىضٍ بمىاػاة م٘ مٟاَيمه الخإويليت .
 - 2الىق الؽّشي والحُاة :
ُت
َىا ٥نلت ما بحن الكٗغ والخياة ،ل ً٨يتب ؤال جٟهم ٖلى ؤن وظىص ألاو ٫عَحن بالشاهيت٦ ،ما ال ييبػي الكغوٕ في الخ٨م ٖلى
الكٗغ مً مىُل ٤حٗبحرٍ الض٢يٖ ٤لى مك٨الث الخياة الاظخماٖيت والا٢خهاصيت .طل ٪ؤن زلى الىو الكٗغو مً ؤلاخاالث
الساعظيت٢ ،ض يٟهم مً َغ ٝصٖاة اإلاىهج الاظخماعي ؤهه ٢هىع ٞجي ؤو عجؼ في ببال ٙالىا ٘٢للمخل٣ي ؤو ٌو ببُا ٫لىْيٟت الكٗغ
الاظخماٖيت.
 - 1.2املذح ٔشك هٙعي :
بن الٗال٢اث الاظخماٖيت اإلابييت ٖلى ؤؾاؽ الهاظـ الا٢خهاصو حٗبر ًٖ الخياة الصسهيت لؤلٞغاص ،وال حٗبر ًٖ بهخاظاتهم
الٟىيت :ؤو ؤن الخ٨ؿب بالكٗغ َى هؼٖت طاجيت مدًت ال ٖال٢ت لها باإلاًمىن الكٗغو الظو جدمله ال٣هيضة  .مً َظا اإلاىُل٤
ٞةن البدض ًٖ مٓاَغ الخ٨ؿب في الكٗغ ييبػي ؤن ُتي َى َّظ َه بلى الخاعيش الصسصخي للكاٖغ ال بلى قٗغٍ .بط ال ظغم ؤن التر٦حز في
ٞهم ال٣هيضة ٖلى ؤبٗاصَا الا٢خهاصيت الىٟٗيت ؾياصو ال مدالت بلى اٖخباع الكٗغ متغص آلت صٖاثيت لؤلٞغاص الاظخماٖيحن ،ؤو َى
متغص خغٞت اؾترػا٢يت ؤو نىاٖت جضع الغبذ ٖلى ناخبها.
بن ٢اعت الكٗغ مُالب بٟهمه ٖلى يىء زبرجه الجماليت التي جإزظ مىاحي مسخلٟت :ؤَمها اٖخباعٍ ٦ياها مخٗاليا ًٖ الُم٘
اإلااصوٞ .الكاٖغ في الىٓغ الىانٟي ناخب عئيت ٧ىهيت قاؾٗت ،وناخب مباصت بوؿاهيت ،والكٗغ ٦ما عؤيىا ٦خاب ؤلاوؿاهيت

 .دراسة األدب العربي  ،ص.99 :
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اإلاٟخىح ألن » الّالٜاث الاظخماُِت الّٙىت مً مشل الخ٢عب بالؽّش لُّذ وؤ٘عذث ٠شحرا مً ؤح٣امىا ِلى ال ًٙوجحلُلىا
له ،وؤـبح مً الؽاجْ في ٠شحر مً الذواثش ؤن ًىٍش بلى الؽّش الّشبي الٝذًم باِخباسٍ ـىاِت ؤو حش٘ت.1( «..
يىٓغ هان ٠بلى ال٣هيضة الك٘عيت هٓغة مٛايغة ًٖ جل ٪التي يىٓغ بلحها بٌٗ اإلادضزحن اإلادؿلخحن باإلاىاهج الى٣ضيت
الخضيشت .ؤو ختى اإلاخإزغيً في ؤخ٩امهم الى٣ضيت بالترار الى٣ضو والبالغي الٗغبي ال٣ضيم وفي َليٗت َاالء ألاؾخاط "ؤحمذ ؤمحن"
الظو يم ً٨اٖخباعٍ عاثض الٟئت الضاٖيت بلى البدض ًٖ اإلآاَغ الخ٨ؿبيت في الكٗغ اهُال٢ا مً ٨ٞغة ألاٚغاى الكٗغيت.
يدبحن مً زال ٫طل ٪ؤن ٢غاءة الكٗغ ،والُمىح بلى ؾبر ؤٚىاعٍ ،عَحن بةؾ٣اٍ ٖضة اٖخباعاث مىهجيت ومبضثيت ،والخمغص ٖلى
متمىٖت مً الشىابذ الٟىيت التي ْلذ ٖال٣ت بظَىيت اإلاخل٣ي٨ٟ٦ ،غة الٗىامل والٓغو ٝالاظخماٖيت و٨ٞغة ألاٚغاى.
مً َىا يم ً٨ال٣ى ٫بن ؤَم ما يتب بٖاصة الىٓغ ٞيه َى َبيٗت الٗال٢ت بحن الكٗغ والخياة ٞ ،بالٗىصة بلى َظٍ ال٨ٟغة
وؿخُي٘ ؤن ها٦ض ؤن بصعا٧ا خ٣ي٣يا لُبيٗت َظٍ الٗال٢ت ؾياصو بلى جُبي٘ الغئيت خى ٫الكٗغ .وؾيض ٘ٞبال٣اعت بلى ب٢امت
جىا٣ٞاث بحن ٖىانغ جبضو ٖلياإلاؿخىي الك٨لي ٚحر ٢ابلت لالوسجام .و٦مشاٖ ٫لى طلَ ٪ظٍ الٗال٢ت التي هدً بهضصَا والتي
يٟترى ؤن جتم٘ بحن ٚغى اإلاضح ٣٦الب ٞجي ،وبحن الٗىامل الاظخماٖيت التي حؿهم في زل ٤ال٣هيضة .بط ؤن الغبِ بيجهما ي٨ك٠
ًٖ جىظه ظضيض هدى ب٢امت ٖال٢ت ظضيضة بحن الكٗغ والخياة ،بعيصا ًٖ ٨ٞغة الضٖايت التي ي٣ىم بها اإلااصح.
 - 2.2مٙاسٜاث الؽّش  :بىاء الالجىا٘: ٞ
ال ج٣ىم الٗال٢ت بحن الكٗغ والخياة ٖلى ؤؾاؽ جىا٣ٞي ،بل ٖلى ؤؾاؽ مً الخىاٞغ ،والخٗاعى ،والخبايً ،الصخيء الظو يٗض٫
مً وْيٟت الكاٖغ ويتٗلها ٚحر ما هي ٖليهٞ ،الكاٖغ بطا ٧ان ماصخا ٞهى ال ُتي َٗ ِكّبر ؾىي ًٖ هؼٖت طاجيت مغجبُت بٓغو ٝمدضصة
بيىما َى في ظىَغ خ٣ي٣خه يمضح الجماٖت التي يديا بيجها ًٖ َغي ٤الخٗبحر ًٖ ال٣يم وال٣ىاؾم اإلاكغ٦ت بحن ؤٞغاصَا ،ويدغم
٧ل الخغم ٖلى بعياء اإلاتمىٕ ال اإلامضوح وخضٍ .ألن » ١ل ؼاِش ٍُِم ًحشؿ ِلى بعجاب الجماِت المزٙٝت بؽّشٍ ؤ٠ثر مً
حشـه ِلى الٍٙش بّىاء املمذوح (٘ )...ؽّش صَحر برن ال ًم٘ ً٢همه ٘هما دُٜٝا برا هحً ؤـشسها ِلى ؤن مىلىُ َزا
الؽّش َى مذح َشم بً ظىان.)2(«..
في َظا ال٣ى ٫هىٕ مً السغوط ًٖ اإلاإلى ٝالى٣ضو الظو اٖخاص الىٓغ بلى ٚغى اإلاضح ،باٖخباعٍ حٗبحرا ًٖ ا٫خياة الاظخماٖيت
والخًاعيت ،خيض ؾاصث َظٍ الىٓغة في مٗٓم الٗهىع ألاصبيت وؤضخذ هىٖا مً الشىابذ الٟىيت اإلاخٗاعٖ ٝلحها ،بط ال يتض
ال٣اعت ؤمام ؾياصتها وظاَؼيتها ،ؾىي البدض ًٖ جٟانيل الهٟاث التي يدٓى بها اإلامضوح؛ مغ٦ؼا ٖلى الجىاهب التي ؤناب ٞحها
الكاٖغ وما مضي مِاب٣تها ؤو ٖضم مُاب٣تها إلا٣خطخى الخا ٫الؿاثض .وَظا ٧له في الىٓغ الىانٟي جبؿيِ لٗمل ال٣اعت وحٗبحر
ًٖ عجؼٍ في مىاظهت الخباؽ الىو وٚمىيه .
بن الخهىع الظو يىُل ٤مىه هان ٠في ٞهم الٗال٢ت بحن ألاصب والخياة ،ييبجي ٖلى بصعا ٥مٛايغ لُبيٗت اإلاتخم٘ طاجه؛ بما َى
بَاع يذ جًً ؤوؿا٢ا مً الٗال٢اث اإلاسخلٟت بحن ألاٞغاص َوي َٗ ِكّبر ًٖ ازخال ٝفي اإلاؿخىياث الُب٣يت والش٣اٞيت بيجهمٞ .اإلاىهج
الاظخماعي في هٓغٍ ال يخهىع َظٍ الٗال٢ت ؾىي ٧ىجها حٗبحرا ًٖ الخإزحر والخإزغ ؤو جد٣ي٣ا لخاظاث وٚاياث يغوم الكاٖغ
 .دراسة األدب العربي  ،ص .106 :

 .طو حسين والتراث  :مصطفى ناصف  ،ص .16 :
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جد٣ي٣ها ،مً زال ٫حٗبحرٍ باإلاضح ٝ .وخحن يخى ١اإلاتخم٘ بلى جد٣ي ٤الاوسجام والخىا ٤ٞبحن َب٣اجه ًٖ َغي ٤حٛجي ٞئت اإلاشٟ٣حن
والكٗغاء ُ٦ب٣ت ٖليا ،بٗىاَ ٠وؤخالم متمىٕ الكٗب ُ٦ب٣ت ؾٟلى ،ل» ً٨برا ١ان املجخمْ ًحخاط بلى وظاثل ؤاًاث
محذدة ٘هى في ؤؼذ الحاظت ؤًما بلى ألادب الزي ً٢شٍ ؤن ً٢ىن وظُلت ،ؤو ؤداة ،جبخغي ب ا املىاْ٘ والحاظاث  ،ولم ًً٢
ألادب ًىما ؤداة في ًذ ٔاًاث مّلىمت حعخز ٥وعان .ألادب َى الزي ًجّل وعان ؤ٠بر مً املادة وؤ٠بر مً الؽبْ
والجىُ .)1( «..
بن َمىح اإلاتخم٘ ؤ٦بر مً َمىح الكاٖغ ألهه يخى ١بلى اخخًاهه ٦ظاث مخٗاليت ًٖ الٛغاثؼ الًي٣ت ال ٦إصاة لخٟغيَ ٜظٍ
الٛغاثؼ ...وَظا يٟؿغ بلى خض بٗيض مٟهىم الكٗغ ٖىض هان ٠والظو ؾب ٤وعؤيىاٍ يدؿ٘ ليهبذ ٦خاب ؤلاوؿاهيت اإلاٟخىح .
بالىٓغ بطن بلى جبايً الٗال٢ت بحن َبيٗت الكٗغ وَبيٗت الخياة ،جدبحن لىا اإلاٟاع٢اث الغثيؿيت بيجهما ،ال الخىا٣ٞاث ٦ما يغي
ؤصخاب اإلاًهج الاظخماعي.
يتب الخىبيه َىا بلى هُ٣ت لها ؤَميت زانت ٞيما يسو مؿإلت الخىا ٤ٞبحن ألاصب والخياة ٦غؽ لها ؤصخاب اإلاظَب
الاظخماعي ال٨شحر مً الجهض الىٓغو  ،وهي الخإ٦يض ٖلى اوٗ٩اؽ البيياث الاظخماٖيت في البيياث الضالليت للىو ،اوٗ٩اؾا ظضليا،
ؤو ؤن ألاصيب َى نىعة ٖ٫هغٍ ومغآة لبيئخه ،وَظٍ اإلا٣ىلت اٖخاص عواص اإلاىهج الاظخماعي جغصيضَا في ٦شحر مً ألاخيان واإلاىا..» ٠٢
ل ً٢ما مّجى َزٍ البذي ُت ؟ برا ١اهذ جٙترك ؤن ألادب  ،في ؤي وٜذ محذد٢ٌّ ،غ الىلْ الاظخماعي الٝاثم بؽ٣ل صحُح،
٘هي باولت ،و ي ظىُٜت ،مبخزلت ،ؤاممت ( )...ؤما الٝى ٥بإن ألادب ٌّ٢غ الحُاة ؤو ٌ ّد
ّبر ِ ا ٘هى ٜى ٥ؤ٠ثر بب اما.)2( «..
ل٣ض ُتو ِكي َٗ ْسذ م٣ىلت الاوٗ٩اؽ اإلااصو الجضلي للىا ٘٢في ألاصب مىي٘ ق ،٪وعيبت بما جدمله مً صالالث الى٣ل اإلاي٩اهي٩ي
ُت ُت
ُت
للىا ٘٢في ألاصب ،ختى ز ِكّيل بلى ال٣اعت ؤن الىهىم ألاصبيت هي ٖباعة ًٖ ٢ىالب طاَؼة ج ْسَ ٟغٞ ٙحها ما يعج في اإلاتخم٘ مً ؤخضار
ومخٛحراث .
وَ٨ظا ؤنبدذ ال٣هاثض الكٗغيت التي جخٛجى بدغوب ال٣باثل وجى٣ل الى٢اج٘ وجه ٠اإلاٗاع ،٥وجخٟجن في ون ٠جٟانيل
ألاخضار ،جمشل الىماطط اإلاشلى لظا الاجتاٍ وػاص ٖلى طل ٪ال٣ى ٫بإن الكاٖغ لؿان ٢ىمه .و٢ض الخٓىا مً زال ٫الىو الؿاب ٤ؤن
مشل َظا الخىظه ال يسضم ٞهمىا لؤلصب ،ب٣ضع ما يسى ٫للكاٖغ ال٣يام ألصواع ووْاث ٠بٗيضة ًٖ َبيٗخه الٟىيت ،وال يم ً٨ؤن
ّ
ج٣ىم بها بال اإلاٗاع ٝاإلاسخهت »ومً زم خ ّدُل بلُىا ؤهىا هىف ٚالؽّش الّشبي في الّفش الجاَلي ححن هٝى ٥بن الؽاِش الّشبي
لعان اٜ٥بُلت ٌ ،نجل مأزشَا  ،وٍذاْ٘ ِ ا في املىاوً التي جحخاط بلى د٘اُ ( )...بهىا هبحض في الؽّش ًِ ٜماًا وؤٔشاك
ـىسث في ٠خب ؤخشي وهحخ لزلٜ ٤اثلحن في دَؽت ؤلِغ ألادًب ـىسة لّفشٍ ومشآة لبُئخه؟.)3(«.
بن مهمت ٢اعت الكٗغ هي ٞهم اإلاٟاع٢اث التي يم ً٨ؤن جتم٘ بحن الكٗغ وْغوٞه الاظخماٖيت ،والى٢ىٖ ٝلى اإلاؿاٞت التي
جٟهل بيجهما :ؤو ؤن الكاٖغ ٖىضما ي٨خب ًٖ واٗ٢ت ما ،ال ي٩ىن بالًغوعة ميسجما م٘ َظٍ الىاٗ٢ت ،ؤو مخىا٣ٞا مٗها .و٢ض
ؾب ٤ؤن عؤيىا ؤن الخٛجي بالخغوب في الكٗغ ،يم ً٨ؤن يهبذ وؾيلت للخىضيض بها والاخختاط ٖلحها ،وليـ بالًغوعة الغياء ٖجها
 .نفسو  ،ص .28 :

 .نظرية األدب رونيو ويليك  :أوستين وارين  ،ترجمة محيي الدين صبحي  ،ط ، 1983 ،3المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،ص. 98 :
 .دراسة األدب العربي  ،ص .111/110 :
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٦ما ٢ض هٟهم مشال مً قٗغ صَحر بً ؤبي ظلمىٞ .اإلاك٩لت التي لم يؿخُ٘ اإلادضزىن اؾديٗابها هي ؤجهم ظاعوا الكاٖغ في ٢هاثضٍ،
وؤعجبىا بخُاب٣ها م٘ الىا ٘٢الظو ّ
ٖبر ٖىه بٗضما بدشىا ٖجها في ٦خب الخاعيش والخًاعة ،واٖخ٣ضوا ؤجهم بظل ٪يٟهمىن مٗاوي
ال٣هيضة وؤبٗاصَا ،وَم في طل ٪لم يٟ٣ىا ؾىي ٖلى ٢كغتها الساعظيت/اللٛت ،ولم يخم٨ىىا في هٓغ هان ٠مً الىٟاط بلى ٖم٣ها
الضاللي بؿبب اؾخٗاهتهم بمىاهج بٗيضة ٧ل البٗض ًٖ السهىنيت ؤلابضاٖيت والجماليت للكٗغ.
 -3الىق الؽّشي وجمشُل الىا: ْٜ
َ ُت
بن الكاٖغ في الىٓغ الىانٟي يىُل ٤مً اإلاسؼون اإلاكخـغ ٥الظو ُتيِ ّ ٨كـىن طا٦غة ظماٖخه ،وه٣هض باإلاسؼون اإلاكتر ٥الخاعيش
الالػمجي الظو يستز ٫اإلاىعور ؤلابضاعي والخًاعو  ،و٧ل ما ياؾـ للىظىص الش٣افي للجماٖت التي يٗيل ٞحها الكاٖغ .لظلٞ ٪ةن
ْغوٞه ؤلابضاٖيت هي ظؼء ال يختؼؤ مً ْغوٖ ٝامت حكتر ٥في نىاٖتها  ٫٥الُب٣اث الاظخماٖيت٦ ،ما ؤن الٟاٖليت الكٗغيت هي
ظؼء ال يختؼؤ مً الخمىلت الالقٗىعيت اإلاتخمٗيت ؛ ؤو ؤجها حٗبحر ٖما يستزله الالوعي الجمعي الٗام للمتخم٘ ،وليـ ِ٣ٞ
الالوعي الٟغصو للكاٖغَ .ظا ما ي٣غٍ هان ٠ويدض ٖلى البدض ٞيه بصخيء مً الهبر وٖضم الدؿغٕ.
مً ظهت زاهيت وفي ؾيا ١الخإ٦يض ٖلى وظىص طا٦غة مكتر٦ت حٗ٨ـ َىاظـ الجماٖت وَمىخاتها بٗيضا ًٖ ؾيا ١الٓغوٝ
َ
الٗيييت اإلاباقغة  ،يغي هان ٠ؤن ما يستزهه اإلاتخم٘ مً مىعوزاث ز٣اٞيت مستزلت جخٗايل في ِكهُ ٍنا ١مً الخضازل والترابِ ،بك٩ل
يؿخديل ٞهم م٩ىهاث َظا اإلاسؼون بال في وظىصَا مظخمٗت ،ؤو ٧ىخضة ال ٦إظؼاء .وَظا يىُب ٤بلى خض بٗيض ٖلى الكٗغ باٖخباعٍ
ؤخض اإلآاَغ الخٗبحريت التي حٗ٨ـ َظا اإلاكتر ٥الجمعي ٣ٞ .ض ؾب ٤ؤن ؤقغها بلى ؤن مٟهىم الىو ٖىض هان ٠يإزظ نبٛت
ال٨يان الىاخض الظو ال يختؼؤ بلى مىيىٖاث ؤو ؤٚغاى .وختى بن صٖذ الًغوعة اإلاىهجيت الىٓغ بلى َظا ال٨يان و ٤ٞمبضؤ
الخ٣ؿيماثٞ ،ةن ٞهم الجؼء ال يخم بال في خًىع ال٩ل .وَظا يٗجي ؤن مٛؼي وصالالث ألاٚغاى يتب ؤن ج٣غؤ في جغابُها الضاللي ال
في اهٟها ٫بًٗها ًٖ بٌٗ .ألن جل٣ي الٛغى في مٗؼ ًٖ ٫باقي ألاٚغاىٖ ،مل ال يم ً٨ؤن ياصو بلى هديتت ما صام ؤن »
مىكوِاث ألادب الجاَلي ٠شحرة ،ول ٢ا ٜابلت للترابي  ،وال ًم ً٢ؤن ٌعخُٝم الٙهم برا لم ٌؽ ٞالٝاست ِلى هٙعه بالبحض
ًِ الخماظ ٤ؤو الترابي املم ً٢بحن مّاسك الخ٢ٙحر التي ًدىاولها الؽاِش  .ومٕضي الخ٢ٙحر ال ًىٙفل ًِ اسجباه ؤظضاثه،
وَزٍ ي املعإلت ألاظاظُت التي جىاظه الباحض في ألادب الجاَلي .)1( «..
بن مؿإلت الخ٨ؿب في الكٗغ بطن يتب ؤن يىٓغ بلحها ال مً خيض الضواٞـ٘ الاظخماٖيت التي ج ٠٣وعاءَا ،وال مً خيض ٧ىجها
ٖىامل ج ٠٣وعاء بهتاػ ال٣هيضة،
بل بن ال٣اعت مُالب بخل٣ي َظا اإلاىيىٕ في جغابُه الًمجي م٘ باقي اإلاىيىٖاث ألازغي ،ؤو في جضازله السٟي م٘ مىيىٖاث
ُت َ
٢ض جبضو لل٣اعت الٗاصو ؤجها مخ٣ابلت ول٨جها باليؿبت لل٣اعت اإلاا ّ ِكو ،٫حك٩ل حٗبحرا ًٖ عوابِ صازليت حٗخمل في ؤٖما٢ه مً ظهت
وحك٩ل باليؿبت للمتخم٘ مغظٗيخه الالقٗىعيت.
بن اٖخماص الٟهم ٖلى اإلاُٗياث الىاٗ٢يت اإلاباقغة ،وألاؾباب الٗيييت ياصو بلى مٛالُاث ٢ض حكىف ٖلى ؤلاصعا ٥الخ٣ي٣ي
للمٗجى الكٗغو .و٢ض ياصو طل ٪بلى اٖخماص مىاهج في الخٟؿحر جسضم مىاهج الٗلىم ألازغي ؤ٦ثر مما جسضم الكٗغ طاجهٞ .االٖخماص
ٖلى الىا ٘٢ييسجم بلى خض ٦بحر م٘ آلالياث اإلاٗغٞيت لٗلم الخاعيش ؤو ٖلم الخًاعاث  ،و٢ض يسضم ال٣اعت الخاعيذي اإلاٗغٞت
 .قراءة ثانية لشعرنا القديم  ،مصطفى ناصف  ،ص .75 :
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الخاعيسيت ؤ٦ثر مً زضمخه اإلاٗغٞت الكٗغيت ،ويهبذ الىو ألاصبي وزي٣ت اظخماٖيت مهمت باليؿبت للماعر ،بما يدمله مً ؤزباع
ًٖ ألاخضار والى٢اج٘ ،والدجت في طلَ ٪ى الاوٗ٩اؽ اإلااصو الجضلي للىا ٘٢في الكٗغ ؤو مبضؤ الخىا ٌ٢الظو يغبِ الكٗغ
بالىا ٘٢ويد٪م الىا ٘٢هٟؿه.
ل ً٨الىٓغ الىانٟي يغَ ٌٞظا الاصٖاء عًٞا ٢اَٗا ويهغح بإهه « ؤسٍذ ؤن اٜترب مً َمىم الىٝاد املّاـشًٍ بىشٍٝت
واضحت .ولّل هٝىت البذء ي النخشٍت مً اظخّما١ ٥لمت الىا . ْٜو ي ١لمت ؼذًذة املشوهت واملشاؤت حٝا ،ل ً٢بّن
الباحشحن ال ًشي ؤبذا ب ًّذا مً الاِخماد ِل ا ومحاولت جحذًذَا في لىء مبذب الخىاٜماث َ .زٍ الخىاٜماث بحن الّمل ألادبي
وما ًجشي خاسظه ( .)...وبّباسة ؤخشي جفبح ١لمت الخمشُل خادِتً ،جب اظدبّادَا .)1( »...
خاجمت:
بن السالنت التي يم ً٨السغوط بها َىا هي ؤن ٧لمت جمشيل الكٗغ للىا ٘٢هي ٖباعة زاصٖت ال يم ً٨الاٖخماص ٖلحها في جل٣ي
الكٗغ ال٣ضيم ،وبالخالي وظب مغاظٗتها مغاظٗت جامت بالك٩ل الظو ياصو بال٣اعت بلى ٞهم الىو بٗيضا ًٖ اإلا٣خًياث
الاظخماٖيت ؤو الا٢خهاصيت  .وَظا ماصاٍ ؤن الىاْغ بلى الكٗغ يتب ؤن يمًٗ في الخىاً٢اث واإلاٟاع٢اث الضالليت التي يٗيكها َى
ال الىا ٘٢الاظخماعي.
املفادس و املشاظْ:
 ،1988داس الِعش لليؽش
 .1مىاه الذساظاث ألادبُت الحذًشت  :دِ .مش محمذ الىالب ،ؿ ،107ه ،1هى٘مبر
والخىصَْ ،الذاس البُماء ،املٕشب.
 .2مىاه الىٝذ ألادبي بحن الىٍشٍت والخىبُ ( ٞؼّش ؤبي هىاط همىرظا)  /د .محمذ الىاظىي  ،مىبْة ؤهٙى بشاهذ،
٘اط-املٕشب  ،ه1
 .3دساظت ألادب الّشبي داس ألاهذلغ للىباِت واليؽش والخىصَْ( ،دون جاسٍخ).
2000م .
 .4وه حعحن والترار  :مفىٙى هاـ ٚالىادي ألادبي الشٝافي ،ه ، 1ماسط
 ، 1983املاظعت الّشبُت للذساظاث
 .5هٍشٍت ألادب سوهُه وٍلُ : ٤ؤوظخحن واسًٍ  ،جشظمت مححي الذًً ـبحي  ،ه،3
واليؽش
ٜ .6شاءة زاهُت لؽّشها الٝذًم  ،مفىٙى هاـ ، ٚميؽىساث الجامّت اللُبُت( ،دون جاسٍخ)
 1993م.
 .7الىظه الٕاثب  :د .مفىٙى هاـ ، ٚالهُئت املفشٍت الّامت لل٢خاب ،ه،1
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داللت الحُٝٝت واملجاص في جِعحر الخٙعحر للؽُخ محمذ بً ًىظ ٚاوِٙؾ
ؤ.محمذ ِاٌؾ ،ؤ.ؤظماء هىوي ،ظامّت ابً خلذون -جُاسث /الجضاثش

امللخق:
ً
اَخماما ً
٦بحرا لضاللت الل ٟٔخالت
بن الكيش مدمض اَٟيل(ث1332ﻫ) ٢ض حٗامل م٘ ههىم ال٣غآن ال٨غيم بٗلم٩ٞ ،ان ُتيىلي
و٢ىٖه للخ٣ي٣ت ؤو اإلاتاػُ .توي ّبحن ؤزغ طل ٪في الؿياٞ ،١تاء ٦خابه جيؿحر الخٟؿحر ً
مليئا بالهىع البالٚيت ال٣اثمت ٖلى اإلاتاػ
ِك
ً
بإهىاٖه اإلاسخلٟت ،م٘ جدليالث مٟيضة لبيان اإلاٗجى وجىييده ،مؿخٗمال في طل ٪ظمي٘ مهاصع الخٟؿحر اإلاخٗاعٖ ٝلحها بحن
ً
ؾاَ٘اُ ،تي ّبحن لىا ٦يٟيت ِكب ْسٖ َماله للٗ٣ل ،والخضوص التي جًبِ َظا الٗ٣لٞ ،ةطا ٧اهذ
الٗلماء ،و٢ض ٧ان مىٟ٢ه مً الخإويل صليال
ً
واؾٗا في جإويل بٌٗ آلاياث اإلاُت َك َّ٩لت ؤو الٛغيب لٟٓهاٞ ،ةنَّ
ً
اللٛت والبالٚت ؤو اإلاتاػ ٖلى وظه الخدضيض٢ ،ض ٞخدا له متاال
الٗ٣ل َى ً
مٟهىم ِكهم ِكلٗ٣يضة الخىخيض٢ ،ض ٞخذ له اإلاتا ٫لؿبر
ؤيًا وًٖ َغي ٤مبضؤ الخىـؼيه اإلاُل ٤الظو يخمؿ ٪به ؤلاباييت في
ِك
ؤٚىاع اإلادكابه الٛامى زانت في آياث الهٟاة.
و٧اهذ بق٩اليت َظا البدض مخمشلت في بٌٗ الدؿائالث ؤَما :ما مى ٘٢الضاللت البالٚيت :الخ٣ي٣ت واإلاتاػ في ٨ٞغ مدمض
اَٟيل ؤلاباضخي؟ .وما مضي مؿاَمت الضاللت اإلاج اػيت في جد٣ي ٤م٣هضيت الىو في جٟؿحر مدمض اَٟيل؟ .و٦ي٧ ٠ان جإويل
الكيش مدمض اَٟيل آلياث الهٟاث؟.
ال٣لماث املٙخاحُت :الضاللت ،الخ٣يت ،اإلاتاػ ،جيؿحر الخٟؿحر ،ال٣غآن ،ؤلاباييت ،الخإويل ،الؿيا.١
جىوئت:
ً
ؤظم٘ ؤَل البالٚت والبيان ً
٢ضيما ،وخضيشا ٖلى ؤن ال٣غآن ال٨غيم بل٢ ٜمت البالٚت ،وطعوة الٟهاخت ،وال ؾبيل إلاٗغٞت ؤؾغاع
بياهه ،وبضي٘ لُاثٟه ،صون مٗغٞت ؤؾاليب البالٚت وٞىىجها ،لهظا جًاٞغث خىله الجهىص بالضعاؾت والبدض والخٟؿحر مً ؤظل
ببغاػ ألاعجاػ اللٛىو وألاؾغاع البالٚيت التي يؼزغ بها الىٓم ال٣غآويٞ ،ازخلٟذ اإلاظاَب وحك٘بذ الضعاؾاث ال٣غآهيت وال ػالذ
الجهىص مؿخمغة في جٟؿحر َظا ال٨خاب الٗٓيم ،الظو ال جى٣طخي عجاثبه.
لهظا ٖىيذ َظٍ الضعاؾت بختليت الخ٣ي٣ت واإلاتاػ ٖىض ؤَم قيىر ؤلاباييت وَى الكيش مدمض اَٟيل في ٦خابه جيؿحر
الخٟؿحر ،وؤُٖيذ َظٍ الضعاؾت ٨ٞغة ولى مىظؼة ًٖ صاللت الخ٣ي٣ت واإلاتاػ ٖىض اإلاضعؾت ؤلاباييت ،وَضٞذ بلى بيان بخضي
ؤَم الً٣ايا اللٛىيت والبالٚيت في َظا الخٟؿحر؛ ألن الكيش اَٟيل َغ ١في ٦خابه جيؿحر الخٟؿحر مسخل ٠مباخض البالٚت ،و٢ضم
ال٨شحر مً الهىع اإلاخىىٖت اإلاخٗل٣ت بٗلم اإلاٗاوي والبيان والبضي٘ ،وا٢خهغها في َظا البدض ٖلى الجاهب الضاللي مً زال٫
الخ٣ي٣ت واإلاتاػ؛ طل ٪ؤن الكيش في جٟؿحرٍ ٛ٦حرٍ مً اإلاٟؿغيً ،يلجإ بلى الخ٣ي٣ت ؤو اإلاتاػ في اؾخ٣غاء الىهىم ،زانت في
ً٢ايا الخٗضص والاخخما ٫في الضاللت.
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جشظمت الؽُخ محمذ بً ًىظ ٚؤوِٙؾ:
اَٟياف ّ
ّ
ّ
ّ
باإلاض ،وَى الل٣ب الٗاثلي للكيش،
اَٟيل ؤو
اَٟيل ؤلاباضخي ،واقتهغ بل٢ب
َى مدمض بً يىؾ ٠بً ٖيسخى
ِك
ويٗغً ٝ
ؤيًا بل٣ب الُ٣ب وَى مً ُتعجب اإلاخهىٞت ،وازخو به في واصو محزاب ،وٖىض ؤلاباييحن ظميٗهم بلى يىمىا َظا(.)1
ولض ّ
اَٟيل ؾىت َ1238ـ 1821/م في بجي يؼ ً٢بٛغصايت ،وجىفي ٞحها ؾىت 1332ﻫ مً الهجغة اإلاىا ٤ٞلكهغ ماعؽ ؾىت 1914
ميالصيت.
آزاسٍ ومالٙاجه :لٗل َ٦ثرة جإلي ٠الكيش مدمض ؤَٟيل ظاءث مً اقخٛاله بالخضعيـ والخٗليم ٣ٞض ُتي ّ
هى ٠لُالبه وجالميظٍ،
ِك
ختى ؤن اإلاترظمحن للكيش ازخلٟىا في ٖضص مالٟاجه التي جتاوػث اإلائاث ،ل٣ض ٞؿغ الكيش مدمض ؤَٟيل ٦خاب هللا زالر مغاث
ً
متلضا ،والشاوي جٟؿحرٍ (صاعي الٗمل ليىم ألامل) وَى جٟؿحر ٚحر
ؤولهاَ ( :ميان الؼاص بلى صاع اإلايٗاص) مُبىٕ وي ٘٣في زالزت ٖكغ
٧امل وماػا ٫مسُىٍ بسِ يضٍ ،الشالض جٟؿحرٍ اإلاؿمى (جيؿحر الخٟؿحر) وَى آزغ جٟاؾحرٍ ُّح
وؤَمها٦ ،ما ؤل ٠في الخضيض،
والختىيض ،والؿحرة والخىحيص ،والخاعيش والىدى والبالٚت واللٛت واإلاىُ ٤والخؿاب وؤنى ٫ال٣ٟه وال٣ٟه وَى ؤوؾ٘ متالث
جإليٟه ومً ؤَم مالٟاجه ٞيه (قغح ٦خاب الىيل وقٟاء الٗليل) وَى مىؾىٖت ٣ٞهيت ظامٗت آلعاء اإلاظاَب ؤلاؾالميت (.)2
الذاللت البالُٔت :الحُٝٝت واملجاص
ُت
ل٣ض ِ ٢كّضم ال٨شحر مً الضعاؽاث والبدىر في متا ٫البالٚت الٗغبيت وجًاٞغث ظهىص الٗلماء ظميٗها مً ؤظل ال٨كًٖ ٠
ؤنىَ ٫ظٍ الٗلىم وٖجي بها اإلاٗاوي والبيان والبضي٘( )3ولٗل الخ٣ي٣ت واإلاتاػ مبدشان مً مباخض ٖلم البيان اللظان ٖىيا بالضعؽ
والخدليل ٖلى مغ الٗهىع ،زانت إلاا حٗل ٤ألامغ بخٟؿحر ال٣غآن ال٨غيم وجإويل ههىنه بحن ما ُتي َ
دمل ٖلى ْاَغٍ وما ي٣خطخي
نغٞه بلى ٚحرٍ مً اإلاٗاوي؛ ؤو ما يدمل ٖلى الخ٣ي٣ت وما يهغ ٝبلى اإلاتاػ.
ً
وانُالخا وهسهو الٗىهغ الشاوي لخض اإلاتاػ
لظل ٪ؾى ٠٣في الٗىهغ ألاو ٫مً َظا البدض ٖلى حٗغي ٠الخ٣ي٣ت لٛت
ً
ٖما يدخمل الخ٣ي٣ت واإلاتاػ ً
وانُالخا ؤيًا ووكحر في سخيا ١البدض َّ
مٗا.
لٛت
حّشٍ ٚالحُٝٝت واملجاص:
ؤوال :حّشٍ ٚالحُٝٝت:خاولىا مً ؤظل الى٢ىٖ ٝلى مضلى" ٫الخ٣ي٣ت" ؤن وؿخ٣غت بٌٗ حٗغيٟاث ٖلماء اللٛت والبالٚت
وٖلماء الكغٕ اؾخسلهىا ما يلي:

( ) – ينظر :مصطفى بن ناصر ويننت ،آراء الشيخ ػتمد ابن يوسف اطفيّش العقدية ،نشر رتعية الرتاث القرارة غرداية اصتزائر ،دط1996 ،م ،ص. 19 :
( – )2ينظر :يف تررتة الشيخ ػتمد أطفيش  :معجم أعالم اإلباضية (من ق ى إذل ق  5ى) ،رتعية الرتاث ،صتنة البحث العلمي ،قسم اظتغر ب ،رقم الرترتة
 .846دار قرطبة ،ط 2008 ،م ،ص  .55 :وينظر بكًن سعيد أعوشت  ،ػتمد بن يوسف اطفيش حياتو ،آثاره الفكرية ،جهاده ،مكتبة الظامري للنشر
والتوزيع ،سلطنة عمان  .وينظر :ػتمد بن موسى بابا عمي وآخرون ،معجم أعالم اإلباضية من القرن األول إذل العصر اضتديث قسم اظتغرب اإلسالمي ،رتعية
الرتاث صتنة البحث العلمي ،دار اظتغرب اإلسالمي2000 ،م ،ج ، 2ص.399 :
( – )3ينظر :صورية عبيب ،أساليب اضتقيقة واجملاز يف القرآن ،دار قرطبة ،ط 2008 ،م ،ص.55 :
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 -1الخ٣ي٣ت حٗجي الشباث والىظىبٞ ،د ٤الصخيء ؤو زبذ ( )1وح ّ ١الصخيء ُّح
يد ٤بالًم وال٨ؿغ بطا وظب وزبذ ٞمٗىاٍ الشابذ
وخ٣٣ذ الصخيء ؤخ٣ه بطا ؤزبدخه ٞمٗىاٍ اإلاشبذ(« )2والخ٣ي٣ت ما يدٖ ٤لى الغظل ؤن يدميه» (.)3
ْش
ْش
ْش
ْش
وفي ال٣غآن ال٨غيمٜ﴿ :ا ٥الزًً حِ ٞل ْش م الْ ٝشى )4(﴾ ٥و٢ىله حٗالى ﴿:ولْ ٢شً حٝذ ١لمت الّزاب ِلى ال٣ا٘شًٍ﴾(ٟٞ )5ي آلايت
ألاولى ظاء الٟٗل خ ٤بمٗجى زبذ وفي آلايت الشاهيت ظاء بمٗجى وظبذ وزبدذ وؤخ ٤هللا الخ ٤ؤْهغٍ وؤزبخه ،وخ٣٣ذ الٗ٣ضة ؤخ٣ها
بطا ؤخ٨مذ ّ
قضَا.
 -2الخ٣ي٣ت :وػجها مً خ ٤الصخيء ؤو زبذ ،وٗٞيل ٢ض ي٩ىن بمٗجى الٟاٖل و٢ض ي٩ىن بمٗجى اإلاٟٗىٗٞ ،٫لى ج٣ضيغ ألاو ٫ي٩ىن
مٗجى الخ٣ي٣ت الشابخت وٖلى الشاوي ي٩ىن مٗىاَا اإلاشبخت وال٩لمت اإلاؿخٗملت ٞيما هي مىيىٖت له مشبدخت في مىيٗها ألانلي(،)6
والخاء في الخ٣ي٣ت للى٣ل ًٖ الىنٟيت بلى الاؾميتٞ ،ةن الٗغب بطا ونٟذ بٟٗيل وهُ٣ذ باإلاىنى ٝخظٞذ الخاء ا٦خٟاء بخإهيض
اإلاىنى ،ٝؤما بطا خظٞىا اإلاىنى ٝؤزبخىا الخاء ٞي٣ىلىن مشال :امغؤة ٢خيل وعؤيذ ٢بيلت بجي ٞالن .لظل٢ ٪يل الخاء للى٣ل ًٖ
الىنٟيت بلى الاؾميت ؤو هي للخإهيض بمٗجى الشابخت واإلاشبخت لخ٣ضيغ ل ٟٔالخ٣ي٣ت ٢بل الدؿميت نٟت ماهض ٚحر متغاث ٖلى
اإلاىنى ٝوَى ال٩لمت(.)7
 -3صاللت ال٩لمت ٖلى اإلاٗجى مى٢ىٞت ٖلى الىي٘؛ ؤو حٗيحن الل ٟٔللضاللت ٖلى مٗجى بىٟؿه خيض ال يٟهم ؾىاٍ وال يؿدىض
392ﻫ) ب٣ىله« :بن الخ٣ي٣ت ما ؤ٢غ
ٞيه لٛحرٍ؛ ٞالخ٣ي٣ت بطن ٦مٟهىم يغاص بها ٖحن ما وي٘ له الل ٟٔؤنال ويٗغٞها ؤبً ظجي(ث
395ﻫ) في ٢ىله« :ال٨الم اإلاىيىٕ مىيٗه الظو
لالؾخٗماٖ ٫لى ؤنل ويٗه في اللٛت»( ،)8وهٟـ الخٗغي ٠ي٣ضمه ابً ٞاعؽ(ث
ليـ باؾخٗاعة وال جمشيل وال ج٣ضيم ٞيه وال جإزحر»( )9وهي «يض اإلاتاػ»( )10في مسخاع الصخاح وبالىٓغ إلاا ؾب ٤وباٖخباع ؤن
َّ
الخ٣ي٣ت مى٢ىٞت ٖلى الىي٘ ألانلي الظو وي٘ لل ،ٟٔوإلاا ٧ان الل ٟٔيدـم باهدكاع الضاللت مً زال ٫الخُىع الضاللي لل٩لمت
مً ٖهغ بلى ٖهغ ،ؤو مً بيئت بلى بيئت ؤو ختى مً صاللت لٛىيت بلى صاللت قغٖيت ؤو ٖغٞيت ،ؤو مً صاللت ٧لمت ما ٖلى مٗجى
الاؾميت وجدىلها للضاللت ٖلى مٗجى الٟٗليت ومشا ٫طل :٪ل ٟٔالهالة مىيىٕ لٛت للضٖاء زم ه٣ل مً ٦يٟيت مسهىنت مٗغوٞت،
ٞاإلاٗجى ألاو ٫خ٣ي٣ت لٛىيت واإلاٗجى الشاوي خ٣ي٣ت قغٖيتٞ ،ةطا اؾخٗملها ؤَل اللٛت ٞهي خ٣ي٣ت بمٗجى الضٖاء وٚحر خ٣ي٣ت
باإلاٗجى الكغعي .وبطا اؾخٗملها ال٣ٟهاء بمٗىاَا الكغعي ج٩ىن خ٣ي٣ت وج٩ىن ٚحر طل ٪باليؿبت للٛىيحن .وخييئظ البض مً ٖال٢ت

( ) – ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر للطباعة والنشر ،بًنوت ،د.ط 955 ،م ،مج ، 0مادة حقق.
( – )2ينظر :علي عبد الكايف السبكي ،اإلهباج يف شرح اظتنهاج ،دار الكتب العلمية ،ط  983 ،م ،مج  ،ص.37 :
( – )3ػتمد بن أيب بكر الرازي ،ؼتتار الصحاح ،تعليق مصطفى ديب البغا ،دار العلوم ،ط 990 ،4م ،ص. 02 :
( – )4سورة القصص ،اآلية.63 :
( – )5سورة الزمر ،اآلية.7 :
( – )6ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مج ، 0مادة حقق.
( – )7ينظر :الرازي فخر الدين ،احملصول يف علم أصول الفقو ،دراسة وحتقيق طو جابر فياض العلواين ،ط  979 ،م ،ج ،2ص.396-395 :
( – )8ابن جين ،اطتصائص ،حتقيق ػتمد علي الغبار ،اظتكتبة العلمية ،د.ت ،د.ط ،مج ،2ص.442 :
( – )9ابن فارس ،الصاحيب يف فقو اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها ،حتقيق أزتد حسن ،دار الكتب العلمية ،بًنوت ،لبنان ،ط  997 ،م ،ص:
. 49
( – ) 0ػتمد بن أيب بكر الرازي ،ؼتتار الصحاح ،ص. 02 :
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ً
مًاعٖا ماييه ػ َاص زم اهخ٣ل
بحن اإلاى٣ى ٫واإلاى٣ى ٫مىه( )1وألامغ هٟؿه في ٢ىلىا «يؼيض ٖلم ٖلى عظل٣ٞ ،ض ٧ان ٢بل الٗلميت ٗٞال
مىه بلى الٗلميت»()2؛ لظل٢ ٪ؿم الٗلماء الخ٣ي٣ت مً خيض انُالح الل ٟٔوصاللت ال٩لمت اإلاغجبُت بىي٘ ما ،يخ٣غع بخٗضص
وايٗه ٞى٣ى ٫خ٣ي٣ت لٛىيت بطا ٧ان ناخب ويٗها واي٘ اللٛت وه٣ى ٫خ٣ي٣ت قغٖيت بن ٧ان ناخب ويٗها الكاعٕ ،وختى
يخٗحن ناخبها ه٣ى ٫بجها خ٣ي٣ت ٖغٞيتٞ ،هظا ج٣غيغ ٖلى ؤن الخ٣ي٣ت جى٣ؿم بلى ما يلي:
ّ
 -1الحُٝٝت اللٕىٍت :الخ٣ي٣ت اللٛىيت هي ال٩لمت التي ويٗها واي٘ اللٛت وصلذ ٖلى مٗان مهُلر ٖلحها في جل ٪اإلاىاىٖت،
ؤو هي «اؾخٗما ٫اللٞ ٟٔيما وي٘ له ابخضاء ؤو في ؤنل ما ويٗذ له اللٛت؛ ألن اإلاٗخبر في َظٍ الخ٣ي٣ت َى وي٘ اللٛت ال
ّد
ٚحر»(٧ ،)3اؾخٗما ٫ؤلاوؿان في الخيىان الىاَ ٤والظثب في الخيىان اإلاٟترؽ ومشالها مً ال٣غآن ال٨غيم ٢ىله حٗالى﴿ :بوي هز ْشسث
ّد ْش
ْش
للش ْشحمً ـ ْشى ًما ٘ل ْشً ؤ١لم الُ ْشىم بوع ًُّا﴾(ٞ )4الهىم في َظٍ آلايت بمٗجى الهمذ ؤو ؤلامؿا ًٖ ٥ال٨الم.
 -2الحُٝٝت الؽشُِت :وبًٟلها بضؤث الٗغبيت جسُى زُىاتها ألاولى هدى بيتاص ٢امىؽ للمهُلر الٗلمي ؤلاؾالمي الظو
يخهل بإخ٩ام الضيً وٖلىمه ومٟاَيمه ويكمل قتى الج واهب التي اؾخدضثها ال٣غآن ال٨غيم؛ ٞالخ٣ي٣ت الكغٖيت ٦ما ٖغٞها
635ﻫ)هي «اؾخٗما ٫الاؾم الكغعي ٞيما ٧ان مىيٗها له ؤوال في الكغٕ»(.)5
آلامضو(
ٞاإلاىيىٖاث الكغٖيت اؾخدضزذ لىٟؿها مؿمياث لم ج ً٨مٗهىصة بىٟـ صاللتها ٖىض الٗغب ٢بل مجيء ؤلاؾالم لظل ٪وي٘
لها الكاعٕ ؤؾماء ووي٘ ألاؾامي بةػاء اإلاٗاوي الكغٖيت؛ ٗٞضث الخ٣ي٣ت الكغٖيت هي التي ونٟها الكغٕ مشل ٧لمت الدج ٞهي في
ؤنل اللٛت ٖباعة ًٖ ال٣هض بمٗجى ٧اهذ مىيىٖت إلاُل ٤ال٣هض زم جسههذ بؿبب الكغٕ ب٣هض البيذ الخغام ؤن يىٓم
بليه الى٢ى ٝوالُىا ،ٝوَ٨ظا في قا٧لها مً ألالٟاّ التي جسذم بالضاللت ٖلى اإلاٗاوي الكغٖيت مشل الهالة والهىم والؼ٧اة
(..)6الخ.
ٖاما ؤم ً
 -3الحُٝٝت الّشُ٘ت :وهي التي ويٗها الٗغ ٝؾىاء ؤ٧ان ً
زانا؛ ٞالٗغٞيت الٗامت ٦ةَال ١ل ٟٔالضابت ٖلى طواث
ألاعب٘ مً الخيىاهاث والسانت ٧انُالخاث الىداة وألانىليحن وٚحرَم (ٞ ،)7هي بطن اللٟٓت التي اهخ٣لذ مً مؿماَا بلى ٚحرٍ
بٗغ ٝالاؾخٗما ٫وهي هىٖان:
ُت
ؤ -الحُٝٝت الّشُ٘ت الخاـت :هي الل ٟٔاإلاؿخٗمل في مٗجى ٖغفي انُلر ٖليه ظماٖت ؤو َاثٟت مٗيىت وحؿمى خ٣ي٣ت
انُالخيت ٞهي في اؾخٗمالها خ٣ي٣ت وبن زالٟذ ألاويإ اللٛىيت «وَظا هدى ما يتغيه الىدىوون في انُالخاتهم مً الغ٘ٞ
والىهب والجؼم ،وما يؿخٗمله اإلاخ٩لمىن في مباخثهم في ٖلىم الىٓغ ٧الجىَغ والٗغى والؿ٩ىن٩ٞ...ل ٖلم ازخو بمتمىٖت

( ) – ينظر :وىبة الزحيلي ،أصول الفقو اإلسالمي ،دار الفكر ،دمشق ،ط  986 ،م ،ج  ،ص.294 :
( – )2ينظر :صورية عبيب ،أساليب اضتقيقة واجملاز يف القرآن ،ص.58 :
( – )3الزركشي بدر الدين ،البحر احمليط يف أصول الفقو ،قام بتحريره الشيخ عبد القادر عبد اهلل العاين ،راجعو عمر سليمان األشقر ،دار الصفوة للطباعة
والنشر ،الفردقة ،الكويت ،ط 992 ،8م ،ج ،2ص. 55- 54 :
( – )4سورة مرمي ،اآلية.26 :
( – )5اآلمدي أبو اضتسن ،اإلحكام يف أصول األحكام ،دار اإلحتاد الغريب للطباعة والنشر ،القاىرة 967 ،م ،ج  ،ص.28:
( – )6صورية عبيب ،أساليب اضتقيقة واجملاز يف القرآن ،ص.6 -60 :
( –)7ينظر :الزركشي بدر الدين ،البحر احمليط يف أصول الفقو ،ج ،2ص.8 :
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ً
مسالٟا لؤلويإ اللٛىيت»()1؛ ألن َظٍ اإلاٗاوي اجسظث لىٟؿها صالالث زم الانُالح ٖلحها بحن
مً اإلاهُلخاث اإلاؿخٗملت اؾخٗماال
َاتٞت مً الٗلماء ٞيما ي ٘٣الخساَب به ويٟهمىهه ٞيما بيجهم.
ب -الحُٝٝت الّشُ٘ت الّامت :وجىدهغ في نىعجحن؛ ٞالهىعة ألاولى ٦إن يكي٘ اؾخٗما ٫اإلاتاػ ختى يٛضو اؾخٗما٫
الخ٣ي٣ت ُتم ً
255ﻫ)طل ٪في ٢ىله «و٦ما ؾمىا عظي٘ ؤلاوؿان الٛاثِ ،وبهما الٛيُان البُىن التي ٧ان
ى٨غا و٢ض بحن الجاخٔ (ث
يىدضعون ٞحها بطا ؤعاصوا ً٢اء الخاظت للؿتر ،ومىه الٗظعة وبهما الٗظعة الٟىاء»(ٞ ،)2هاعث ألالٟاّ اإلاتاػيت خ٣اث ٤بالخٗاعٝ
مً ظهت ؤَل اللٛت خيض جدباصع بلى ألاطَان مٗاهحها اإلاتاػيت بمتغص ط٦غَا.
ؤما الهىعة الشاهيت ٞخٗجي ٢هغ الاؾم ٖلى ب٘ى مؿمياجه وجسهيهه به وَظا هدى لٟٓه الضابت ٞةجها ظاعيت في
ويٗها اللٛىو ٖلى ٧ل ما يضب مً الخيىاهاث(٣٦ )3ىله ﴿ والله خل١ ٞل داب ٍعت م ْشً م ٍعاء﴾(ٞ )4الضابت اؾم ل٩ل خيىان ً
ط٦غا ؤم ؤهثى،
ٖا٢ال ؤم ٚحر ٖا٢ل زم ٚلبذ ٖلى ٚحر الٗا٢ل ٞازخهذ ببٌٗ البهاثم وٍ وطواث ألاعب٘.
ً
ظميٗا ؤو زانت بطا اهدهغث
ومً َىا يم ً٨ال٣ى ٫بن الخ٣ي٣ت الىٞيت ج٩ىن ٖامت بطا اؾخ٣غث في مخٟاَم الىاؽ في بالصَم
في مخٟاَم ٞئت ؤو ؤَل خغٞت ؤو مهىت مٗيىت ،ألهه يتب خمل ٦الم الىاؽ ٖلى ما َى مٗهىص في جساَبهم(.)5
ً
637ﻫ) ٣ٞض ٖغٞه ب٣ىلهَ« :ى ما ؤعيض به ٚحر
٘املجاص بطا َى الخٗضو والٗبىع ،ي٤ا ٫ظؼث الضاع ؤو ٖبرتها ،ؤما ابً ألازحر (ث
اإلاٗجى اإلاىيىٕ له في ؤنل اللٛت ،وَى مإزىط مً ظاػ مً َظا اإلاىي٘ بطا جسُاٍ بليه»(.)6
ومً زال ٫جدبٗىا لهظٍ اللٟٓت في لؿان الٗغب وظضها ؤجها جإحي بٗضة مٗان ؤَمها الؿحرة في اإلاىي٘ وظىػ له وؤظاػٍ عؤيه ؤهٟظٍ
ً
وجتىػ في نالجه ؤو زٟٟها وظٗل ألامغ ً
متاػا ؤو؛ مؿل٩ا وجتىػ في ٦المه ؤو ج٩لم باإلاتاػ(ٞ ،)7ماصة "ظىػ" حٗجي ٖىض ابً مىٓىع
الٗبىع والخٗضو واإلايل والدؿىي ٜوؤلاظاػة والدؿاَل والخسٟي ،٠وظاء في الخضيض الكغي ٠بمٗجى الؿحر والٗبىع والخسٟي ٠في
٢ىله نلى هللا ٖليه وؾلم في خضيض الهغاٍٞ « :إ٧ىن ؤها وؤمتي ؤو ٫مً يتىػ وال يخ٩لم يىمئظ بال الغؾل»( )8وفي ٢ىله ؤيًا« :
ؤؾم٘ ب٩اء الهبي ٞإجتىػ في نالحي»( ،)9ؤو ؤزٟٟها وؤؾغٕ بها وحٗجي الخٗغيٟاث الؿاب٣ت بل ٟٔاإلاتاػ والختاوػ «ؤن يخٗضي
الل ٟٔاإلاٗجى الظو وي٘ في اللٛت به مٗجى آزغ٦ ،ختاوػ الٟٗل اإلاخٗضو بلى اإلاٟٗى ٫به م٘ ٖمله في ع ٘ٞالٟاٖل٨ٞ ،ظا اللٟٔ
صاللخه ٖلى مٗىاٍ ألانلي»(.)10
( ) – اظترجع السابق ،ص.63-62 :
( – )2اصتاحظ ،اضتيوان ،حتقيق وشرح عبد السالم ػتمد ىارون ،مطبعة بايب اضتليب وأوالده ،مصر 938 ،م ،ج  ،ص.332-33 :
( – )3أبو عبيدة ،غتاز القرآن ،حتقيق ػتمد فؤاد سزكٌن ،الناشر ػتمد سامي أمٌن اطتاؾتي ،مصر ،د.ط 954 ،م ،ج  ،ص.285:
( – )4سورة النور ،اآلية.45 :
( – )5ينظر :صورية عبيب ،أساليب اضتقيقة واجملاز يف القرآن ،ص.65-64 :
( – )6ابن األثًن ،اظتثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ،حتقيق ػتمد ػتي الدين عبد اضتميد ،اظتكتبة العصرية ،بًنوت ، 979 ،ج  ،ص.74 :
( – )7ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مج ،5مادة "جوز".
( – )8أخرجو اإلمام أزتد بن حنبل يف مسنده ،اظتكتب اإلسالمي ،بًنوت ،ط ، 983 ،4ج ،2ص.293 :
( – )9أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو ،دار اعتدى للطباعة والنشر والتوزيع ،اصتزائر ، 992 ،ج  ،كتاب اصتماعة واإلمامة ،باب من أخف الصالة عند
بكاء الصيب ،ص.250 :
( –) 0عرايب أزتد ،جدلية الفعل القرائي عند علماء الرتاث ،دراسة داللية حول النص القرآين ،ديوان اظتطبوعات اصتامعية ،اصتزائر ،د.ط ،د.ت ،ص. 5 :
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ؤما اإلاٗجى الاـىالحي للمتاػ ٞيٗجي ؤجهم ظاػو به مىيٗه ألانلي ؤو ظاػ َى م٩اهه الظو وٞ ٘٢يه ؤوال زم اقترٍ في بَال١
اإلاتاػ ٖلى الل ٟٔاإلاى٣ى ًٖ ٫ؤنله ؤن ي ٘٣ه٣له ٖلى وظه ال يغي مً مالخٓت ألانل ،ومٗجى اإلاالخٓت ؤن اإلاتاػ ال ي ٘٣بال بىظىص
ٖال٢ت بيىه وبحن الخ٣ي٣ت(.)1
843ﻫ) ب٣ىله «َى ال٩لمت اإلاؿخٗملت في ٚحر ما ويٗذ له بالخد٣ي ٤في انُالح الخساَب م٘
وٖغٞه الكغي ٠الجغظاوي(ث
٢غيىت ماوٗت ًٖ بعاصجه ،ؤو بعاصة مٗىاَا في طل ٪الانُالح»( ،)2وجغ ٥ؤؾلىب الخ٣ي٣ت واؾخٗما ٫ألاؾلىب اإلاتاػو ظاثؼ ال ُتي َغص
متاػا وؤنلها للجاعخت لٗال٢ت بيجهما وهي َّ
وال ُتيمى٘ ومشاله اؾخٗما ٫اليض بمٗجى اللٛت ً
ؤن قإن الىٗمت ؤن جهضع ًٖ اليض ومجها
286ﻫ) ب٣ىله «وللٗغب اإلاتاػاث في ال٨المٟٞ...حها الاؾخٗاعة والخمشيل وال٣لب
جهل بلى اإلا٣هىص بها٦ ،ما يغي في طل ٪ابً ٢تيبت (ث
والخ٣ضيم والخإزحر والخظ ٝوالخ٨غاع وؤلازٟاء وؤلاْهاع والخٗىيٌ وؤلاٞهاح...وال٣هض بل ٟٔالسهىم مٗجى الٗمىم وبلٟٔ
الٗمىم مٗجى السهىم»(.)3
ومما ؾبٞ ٤ةن اإلاتاػ الانُالحي يخد ٤٣بالى ٫٤م٘ وظىص ٖال٢ت ؤو مىاؾبت بحن اإلاٗجى ألانلي الظو ونٟذ له ال٩لمت
واإلاٗجى اإلاتاػو الظو اؾخٗملذ ٞيهٞ ،ةَال ١ل ٟٔالكمـ مشال ٖلى الىظه اإلاليذ متاػ ،وبهظا الانُالح يهبذ له صاللخان
بخضاَما خ٣ي٣يت وهي ال٩ى٦ب اإلاٗغو ٝوألازغي متاػيت وهي الىظه اإلاليذ(.)4
490ﻫ) ب٣ىله« :اإلاتاػ اؾم ل٩ل ل ٟٔوَى مؿخٗاع الصخيء ٚحر ما وي٘ له ومىه ٢ى ٫الغظل لٛحرٍ خب٪
ويكحر الـعزسخي (ث
بياو متاػ ؤو َى باللؿان صون ال٣لب الظو َى مىي٘ الخب في ألانل»( )5بلى ما ي٣غعٍ الض٦خىع ؤخمض ٖغابي ب٣ىله «اؾخٗما٫
الل ٟٔفي ٚحر ما وي٘ له ،زغ ١في صاللت ألالٟاّ ألامليت اإلاعجميت ،بال ؤن ما وي٘ لهٖ ،باعة ٚامًت ولهظا ٢ض ي٩ىن اؾخٗما٫
الل ٟٔللضاللت ٖلى اإلاتاػ ٞيما وي٘ له ؤيًا ويم ً٨بٗض طل ٪ؤن ه٣ى :٫بن اؾخٗما ٫بٌٗ ألالٟاّ ٞيما يبضو ؤهه خ٣ي٣ت متاػ
والٗ٨ـ صخيذ»(.)6
ولى ؤهىا جدبٗىا صاللت َظا الل ٟٔلضي الٗلماء خؿب الترجيب الخاعيذي لىظضها ؤهه حٗغى لخُىع صاللي واؾ٘ الاؾخٗما٫؛
ً
ٞاألنىليىن( )7يظَبىن
مظَبا يغوون مً زالله ؤن اإلاتاػ ال يخم بزباجه بال بما يالػم الل ٟٔمً ال٣غاثً ٖىض اؾخٗماله في ٚحر ما
وي٘ له في اللٛت.
داللت املجاص في جِعحر الخٙعحر:
ؾب ٤بيان ؤن ألانل ؤن وخمل اللٖ ٟٔلى الخ٣ي٣ت ٞةطا ٢امذ ال٣غيىت ٖلى بعاصة اإلاتاػ ٞةن الل ٟٔيدمل ٖلى اإلاتاػ و٢ض
جسخل ٠مىا ٠٢اإلاٟؿغيً في َظٍ ال٣غيىتٞ ،مجهم مً يغي ؤجها جل٣ي لخمل اللٖ ٟٔلى اإلاتاػ ٞيدملىهه ٖليه.
( ) – ينظر :عبد القاىر اصترجاين ،أسرار البالغة يف علم البيان ،حتقيق ػتمد الفاضلي ،اظتكتبة العصرية ،بًنوت ،لبنان ،ط200 ،3م ،ص. 344-343 :
( – )2اصترجاين الشريف ،التعريفات ،دار الكتب العلمية ،بًنوت ،لبنان ،د.ط 995 ،م ،ص.204 :
( – )3ابن قتيبة ،تأويل مشكل القرآن ،شرح ونشر السيد أزتد صقر ،اظتكتبة العلمية ،ط 98 ،3م ،ص.2 -20 :
( – )4ينظر :صورية عبيب ،أساليب اضتقيقة واجملاز يف القرآن ،ص.72 :
( – )5أبو بكر زتد بن أزتد بن أيب سهل ،أصول السرخسي ،حققو أبو الوفاء األفغاين ،دار اظتعرفة ،بًنوت ،لبنان ،د.ط 979 ،م ،ج  ،ص. 70 :
( – )6عرايب أزتد ،جدلية الفعل القرائي عند علماء الرتاث ،دراسة داللية حول النص القرآين ،ص. 8 :
( – )7ينظر :اظترجع نفسو ،ص. 9 :
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بيىما يغي آزغون ؤجها ٚحر ٧اٞيت لظلٞ ،٪يب٣ىن ٖلى ألانل ويدملىهه ٖلى الخ٣ي٣ت ويًا ٝبلى طل ٪ازخالٞهم في ظىاػ خمل
مٗاَ ،
وؾى َّ
اللٖ ٟٔلى خ٣ي٣خه ومتاػٍ ً
دبحن مى ٠٢الكيش "مدمض بً يىؾ ٠اَٟيل" مً زال ٫جٟؿحرٍ وما مضي مؿاَمت
ً ْش ْش ً
ْش
ْش
ؾس٠ت والضاهُت ال ًى٢حها بال ص ٍعان ؤ ْشو
الضاللت اإلاتاػيت في جد٣ي ٤اإلاٗجى ،ومشا ٫طل٢ ٪ىله حٗالى﴿ :الضاوي ال ًى٢ح بال صاهُت ؤو م
ْش
ْش ْش
مؽش ٌق ٟوح ّدشم رلِ ٤لى املامىحن﴾(.)1
يىُ ٨تذ» َل َى الىٍء ؤم الٗ٣ض ،وطل ٪ألن «الى٩اح يُل ٤في اللٛت ٖلى
ازخل ٠اإلاٟؿغون في جٟؿحر َظٍ آلايت في ٢ىله حٗالىِ «:ك
الىٍء خ٣ي٣ت وٖلى الٗ٣ض ً
متاػا»( ،)2وفي الخٟؿحر ٢ا ٫اإلاٟؿغ(« :الؼاوي ال يى٨ذ) ال يتزوط (بال ػاهيت) مشله ػوى لها ٚحرٍ ال َى «ؤو
مكغ٦ت» ْس
ؤؾ َىء مجها ولى ٚحر ٦خابيت (والؼاهيت ال يى٨دها) ال يتزوظها (بال ػان) بٛحرَا مشلها »(.)3
ْش
ويٓهغ الازخالً ٝ
ؤيًا باإلياٞت بلى ل ٟٔالى٩اح في التر٦يب في ٢ىله حٗالى﴿ :الضاوي ال ًى٢ح﴾ ٞالتر٦يب خ٣ي٣ت في السبر متاػ
في ؤلاوكاء( )4ؤو ؤهه خ٣ي٣ت في هٟي و٢ىٕ ه٩اح الؼاوي مً ٚحر الؼاهيت ؤو اإلاكغ٦ت.
ومٗجى اإلاؿإلخحن « ؤن الالث ٤طل ٪باإلاىاؾبتٞ ،الٟٗي ٠مً الغظا ٫ؤو اليؿاء يخسغط مً ه٩اح ٚحر الٟٗي )5(»٠و٢ض ؤوعص
اإلا٠ؾغ َىا ً٢ايا ٣ٞهيت َّ
صٖمها بإخاصيض قغيٟت وط٦غ ؾبب هؼو ٫آلايت ال٨غيمت ،وَى َلب "مغجض بً ؤبي" بلى الغؾى ٫نلى هللا
ٖليه وؾلم ،مً جؼوط "ٖىا "١و٧اهذ ػاهيتٞ ،جزلذ آلايت ومشل لخىظهه ببيخحن مً الكٗغ(٢ )6اٞ ٫حهما:
ُّح ُت ْس ُت َّ َ ُت َ ْس ً
َ ْس َ َ ُت َ ْس َ َ ْس َ
يان
ؤحها اإلاى ِك٨ذ الثريا ؽَيال ٖمغ ٥هللا ٦ي ٠يلخ ِكِ ٣ك
ْس َ َّ
َ ٌل
ْس َ
اؾ َخَّ ٣ل َي َم ِكان
اؾ َخ٣ل ْسذ َو ُتؾ َه ْسي ٌلل بطا
ِكه َي ق ِكام َّيت بطا ما
ٞمٗجى آلايت مً زال ٫الخٟؿحر ؤن الؼاوي ال يتزوط بال مً هي مشله مً الؼهاة ،ويهبذ اإلا٣هىص بالى٩اح َىا ٌو الٗ٣ض .وَظا
عؤو الؼمسكغو في ال٨كا )7(ٝوالكى٧اوي في ٞخذ ال٣ضيغ(.)8
ْش
ْش
ْش ْش
داللت اللمغ :وجٓهغ صاللت اإلاتاػ ً
ؤيًا في ٢ىله حٗالى﴿ :وبن ٠ىخ ْشم م ْششضخى ؤ ْشو ِلى ظٍ ٙعش ؤ ْشو ظاء ؤح ٌقذ مىْ ٢شم مً الٕاثي ؤ ْشو
ّد
اليعاء ٘ل ْشم ججذوا م ًاء ٘خُممىا ـّ ً
ُذا و ّدُ ًبا ٘ ْشامنحىا بىظىَْ ٢شم وؤ ْشًذًْ ٢شم بن الله ١ان ًِّ ٙىا ًٔ ٙ
ىسا ﴾ (.)9
الم ْشعخم
ٞاالزخال ٝلضي اإلاٟؿغيً ٧ان في ٢ىله حٗالى ﴿ :الم ْشعخم ﴾َ ،ل يدمل ٖلى ُتمٗىاٍ الخ٣ي٣ي وَى مـ البكغة ؤم ٖلى مٗىاٍ
اإلاتاػو وَى الجمإ؟ وفي جيؿحر الخٟؿحر ي٣ى ٫الكيش اَٟيل في (ؤو المؿخم اليؿاء) « :ظامٗخىًَ ،و٢الذ الكاٗٞيت
( ) – سورة النور ،اآلية.3 :
( – )2اصتصاص أزتد بن علي الرازي ،أحكام القرآن ،دار الكتاب العريب ،بًنوت ،لبنان ،د.ط ،د.ت ،ج ،3ص.39 :
( – )3ػتمد بن يوسف اطفيش ،تيسًن التفسًن ،حتقيق إبراىيم طالي ،اظتطبعة العربية ،غرداية ،د.ط ،2003 ،ج ، 0ص.67:
( – )4ينظر :اصتصاص أزتد بن علي الرازي ،أحكام القرآن  ،ج ،3ص.39 :
( – )5اظتصدر السابق ،ج ، 0ص.67 :
( – )6ذكرمها اظتفسر دون ذكر صاحبهما.
( – )7ينظر :الزؼتشري ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ويليو اإلمام اضتافظ أزتد بن حجر العسقالين ،الكايف الشايف يف
أحاديث الكشاف ،دار اظتعرفة ،بًنوت ،لبنان ،د.ط ،د.ت،ج ،3ص.206 :
( – )8ينظر :ػتمد بن علي الشوكاين ،الفتح القدير اصتامع بٌن فين الرواية والدراية من علم التفسًن ،دار الفكر ،بًنوت ،د.ط ،د.ت ،ج ،4ص.5 :
( – )9سورة النساء ،اآلية.43 :

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

ختريج

161

مجلت ظُل الذساظاث ألادبُت وال٢ٙشٍت  -الّام الشاوي  -الّذد  13هى٘مبر 2015

ُت
مؿؿخمىا ؤبضاجهً بإيضي٨م ؤو ٚحرَا ويغصٍ ؤهه نلى هللا ٖليه وؾلم ،يمؿهً وال يٗيض الىيىء »( ،)1و٢ا ٫الؼمسكغو« :ؤصزل في
خ٨م الكغٍ ؤعبٗت وَم اإلاَ ْسغ َ
ى واإلاؿاٞغون واإلادضزىن وؤَل الجهابت ٞمً حٗل ٤الجؼاء الظو َى ألامغ بالخيمم»( )2وَظا عؤو
الُبرو( )3والجهام( )4والكى٧اوي(.)5
داللت الُذ :ويٟؿغ الكيش ؤَٟيل (اليض) في ال٣غآن ال٨غيم بال٣ضعة وؤلاخاَت والاؾديالء ومشا ٫طل٢ ٪ىله ٖؼ وظل ﴿ جباسٟ
ْش ْش
الزي بُذٍ املل« )6(﴾ ٤و(بيضٍ اإلال )٪اؾخٗاعة جمشيليتٞ ،ال يتىػ في بٌٗ ؤٞغاصٍ ،وهي ؤولى في ؤن يتٗل (اإلال )٪خ٣ي٣ت ٖلى خضة
و(يض) ً
متاػا ًٖ ؤلاخاَت والاؾديالء »(ٞ )7اليض حٗبحر متاػو اإلاغاص مىه خ٣ي٣ت اإلال ٪واللٛت وجٓهغ َظٍ الضاللت ؤيًا في ٢ىله َّ
ظل
ْش
ْش ٌق
ْش
ْش
وٖال﴿ :وٜالذ ال ىد ًذ الله مٕلى٥ة ٔلذ ؤ ْشًذي ْشم ولّىىا بما ٜالىا ب ْشل ًذاٍ م ْشبعىوخان ًىْ ٠ ٞٙشٌُ ٚؽاء ولحزًذن ٠ش ًحرا م ْش ْشم
ْش
ْش
ْش
ْش
ْش
ْش ْش
ْش ً ْش
ْش
ما ؤهض ٥بل ْشُ ٤م ْشً سّدب ٤وُٕاها وً ٙ٠شا وؤلْ ٝشُىا ب ْشُ م الّذاوة والبٕماء بلى ً ْشىم الُٝامت ١لما ؤ ْشوٜذوا ه ًاسا للح ْششب ؤوٙإَا الله
ْش
ْش ْش
وَ ْشعّ ْشىن في ألا ْشسك ٘ع ًادا والله ال ًح ُّلب املٙعذًً﴾(.)8
يغي اإلاٟؿغ ؤن «هللا َّ
ظل ظالله ال َّيخه ٠باليض و٢ض ٢يل بجها بمٗجى الىٗمت ...واليض ال٣ضعة ؤو ٖلى ْاَغٍ»( )9و١ا ٫في لٟٔ
مٛلىلت َّؤجها م٣بىيت ًٖ جىؾي٘ الغػ ١وهي ٦ىايت ًٖ البسل ؤو مُل ٤اإلاى٘ ،ؤو متاػ اؾخٗاعو «وال٨ىايت ال يلؼم جد٧ ٤٣لما
تهايل الػمها ولى لم جخد٧ ٤٣لماتها ؤو ًٖ ال٣ٟغ حٗالى هللا ٖىه»(.)10
وفي ٢ىله َّ
ظل قإهه ﴿ :ب ْشل ًذاٍ م ْشبعىوخان ﴾( .)11ي٣ى ٫الصخير ؤَٟيل « بهه ظىاص باؾِ للىٗمت ،وَ٨ظا اإلاغاص ال بزباث
ً
بٖالما بإهه في ٚايت الجىص ،وال٨ىايت يغاص الػمها وخضٍ جاعة وَى َىا ٦ثرة الُٗاء ال مٗىاَا
الجاعخخحن ول ً٨زجى اليض
الخ٣ي٣ي...اليضان الىٗمخان :وٗمت الضهيا ووٗمت آلازغة ؤو وٗمت بُٖاء السحر ووٗمت نغ ٝالًغ ،ؤو وٗمت الضهيا ووٗمت الضيً ؤو
وٗمت الٓاَغ ووٗمت الباًَ...و٢يل الخشييت للشىاب والٗ٣اب ،و٢يل للخ٨شحر ٦ـ "٦غجحن" و" لبي "٪و"مغة بٗض ؤزغي"»(.)12
و"يضاٍ مبؿىَخان" ؤو؛ عػ٢ه مبؿىٍ ٖلى ظمي٘ زل٣ه وٚايت ما ي٩ىن مً الجىص ،وَظا اإلاٗجى ٢ض طَب بليه
1250ﻫ) وَى ما يكحر بليه الض٦خىع ؤخمض ٖغابي في ٦خابت":ظضليت الٟٗل ال٣غآوي" ٖىضما ي٩ىن بهضص الخضيض ًٖ
الكى٧اوي(ث
( ) – ػتمد بن يوسف اطفيش ،تيسًن التفسًن ،ج ،3ص.230 :
( – )2الزؼتشري ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،ويليو اإلمام اضتافظ أزتد بن حجر العسقالين ،الكايف الشايف يف ختريج أحاديث
الكشاف ،ج 3ص.270 :
( – )3ينظر :ابن جرير الطربي ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،دار الفكر ،بًنوت ،لبنان ،د.ط ،د.ت ،ج ،5ص. 05:
( – )4ينظر :اصتصاص ،أحكام القرآن ،ج ،2ص.52 :
( – )5ينظر :ػتمد بن علي الشوكاين ،الفتح القدير اصتامع بٌن فين الرواية والدراية من علم التفسًن ،ج  ،ص.270 :
( – )6سورة اظتلك ،اآلية. :
( – )7ػتمد بن يوسف اطفيش ،تيسًن التفسًن ،ج ، 0ص. 83 :
( – )8سورة اظتائدة ،اآلية.64 :
( – )9اظتصدر نفسو ،ج ، 0ص.84-83 :
( –) 0ادلصدر نفسو ،ج ، 0ص.83 :
( ) – سورة اظتائدة ،اآلية.64:
( – ) 2الشوكاين ،الفتح القدير اصتامع بٌن فين الرواية والدراية من علم التفسًن ،ج ،2ص.57 :
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جغقيض الضاللت اإلاتاػيت في ال٣غآن ال٨غيم( )1وَى اإلاٗجى هٟؿه الظو يكحر بليه الض٦خىع مؿلم الىَيبي ٖىضما يؿدكهض ب٣ىله حٗالى
ىما م ْشحع ً
مساَ ًبا هبيه ال٨غيم ﴿وال ج ْشجّ ْشل ًذ ٟم ْشٖلىل ًت بلى ِى ٤ٝوال ج ْشبع ْشىها ١ل ْشالب ْشعي ٘خ ْشّٝذ مل ً
ىسا ﴾(٢ )2اٞ« ٫ىهى ًٖ
ِك
ْش
ْش
ْش
()3
ْش
الخ٣خحر والخبظيغ»  ،وهٟـ الضاللت هتضَا لضي اإلاٟؿغ ٖىضما ياو٢ ٫ىله حٗالى ﴿ٜاً ٥ا ببلِغ ما مىّ ٤ؤن حنجذ ملا خلٝذ
ْش
ْش ْش
ْش
طج٢ب ْشرث ؤ ْشم ٠ىذ مً الّالحن ﴾( ،)4في ؤن اليض حٗجي الىٗمت والخشييت" يضو" جضٖ ٫لى الخٗٓيم والخإ٦يض ٖلى الىٗمت «وال
بُذي ؤ
َ
ْس
ّ
ٖملخه يضٍ وي٣اِ ٫كإلاً ال
يسٟى ؤن طا اليضيً يباقغ ألاٖماٛٞ ٫لب الٟٗل بهما ٖلى ؾاثغ ألاٖما ٫ختى ي٣ا ٫في ٖمل ال٣لب :بهه مما ِك
ْش
ْش
ْش
يضيً ٖ ٌ٫ملخه يضا )5(»٥ومىه ﴿ ؤول ْشم ًش ْشوا ؤها خلٝىا له ْشم مما ِملذ ؤ ْشًذًىا ؤوّ ًاما ٘ه ْشم لها مال٢ىن﴾(.)6
آلاياث الؿاب٣ت ظميٗها التي جىاولذ ل" ٟٔاليض" بمٗجى ال٣ضعة وؤلاخاَت والىٗمت وال٣ىة و٧ل طلٖ ٪لى ؾبيل الضاللت
اإلاتاػيت ٦ما ؤوضخىا مً زال ٫جٟؿحر الكيش اَٟيل.
داللت الاظخىاء :ول٣ض ازخل ٠اإلاٟؿغون في جإويل الاؾخىاء في ٢ىله ٖؼ وظل ﴿الش ْشحمً ِلى ْشالّ ْششػ ْش
اظخىي﴾( ،)7بحن آزظ
بٓاَغ الىو وبحن ماو ٫بضاللت متاػيت باٖخباع الاؾخىاء مً مدكابهاث ال٣غآن ال٨غيم.
ُت ّ
او ٫الكيش اَٟيل الاؾخىاء باالؾديالء واإلال ٪والٛلبت وله في " جيؿحر الخٟؿحر" ٦الم يُى ٫هىعص مىه ما يتؼم البدض
ي ِك
ٞدؿب في ٢ىله« :ومٗجى اؾخىاثه ٖلى الٗغف ؤهه مل٨ه...واؾخىاء هللا ٖلى َظا الجؿم الٗٓيم مل٨ه بياٍ حٗالى هللا ًٖ
الخلى...٫ومظَبىا ومظَب ؤبي الخؿً ألاقٗغو جإويل اإلادكابه»( ،)8وؤييَّ ٠
ؤن الؼمسكغو يظَب َظا اإلاظَب في ال٨كا ٝويغي
ؤن الاؾخىاء إلاٗجى الاؾديالء باإلال ٪والٛلبت وال٣ىة والخضبحر(ٞ ،)9اؾخىاء الباعت حٗالى ٖلى الٗغف باإلال ٪والخضبحر وال٣ىة.
والاؾخىاء ٖلى الٗغف ٖىض ألاقاٖغة مً زال ٫جٟؿحر الغاػو «٦ىايت ًٖ اإلال٣ٞ ٪الىا اؾخىي ٞالن ٖلى البالص يغيضون مل٪
وبن لم يٗ٣ض ٖلى الؿغيغ البخت وبهما ٖبروا ًٖ خهى ٫اإلال ٪بظل ٪ألهه ؤنغح وؤ٢ىي في الضاللت»(.)10
و٢ض عوي ناخب "جيؿحر الخٟؿحر "عوايت طل ٪ألاٖغابي الظو يؿإ ٫الخؿً وَى يٗٔ الىاؽ ًٖ ظلىؽ هللا ٖؼ وظل ٖلى
الٗغف ًٛٞب الخؿً ،وهو الغوايت ٧اآلحي٢ :ا ٫ألاٖغابي« :يا ؤبا ؾٗيضَ ،ؤ َظ َ
لـ ُّحعبىا ٖلى الٗغف؟ ًٛٞب٣ٞ ،ا ٫يؼيض الغ٢اشخي:
( ) – ينظر :عرايب أزتد ،جدلية الفعل القرائي عند علماء الرتاث ،ص.79-78-77 :
( – )2سورة اإلسراء ،اآلية.29 :
( – )3مسلم بن سادل الوىيب ،الفكر العقدي عند اإلباضية حّت هناية القرن الثاين اعتجري ،مكتبة الضامري للنشر والتوزيع ،سلطنة عمان ،ط 2006 ،م ،ص:
.247
( – )4سورة ص ،اآلية.75 :
( – )5ػتمد بن يوسف اطفيش ،تيسًن التفسًن ،ج  ، 2ص.225 :
( – )6سورة يس ،اآلية.7 :
( – )7سورة طو ،اآلية.5 :
( – )8ػتمد بن يوسف اطفيش ،تيسًن التفسًن ،ج ،9ص. 20- 7 :
( – )9ينظر :الزؼتشري ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ويليو اإلمام اضتافظ أزتد بن حجر العسقالين ،الكايف الشايف ،ج  ،2ص:
.427
( – ) 0الشيخ ػتمد بن عبد الرزتن اظتغرواي ،اظتفسرون بٌن التأويل واإلثبات يف آيات الصفات ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بًنوت ،لبنان ،ط ،
2000م ،ص.928 :
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ٞإظ ْسب بن ٧ان ٖىض ٥ظىاب»...
يا ؤبا ؾٗيض ل٣ض عؤيىا نضع َظٍ ألامت يب ٌٛؤخضَم الؿاا ًٖ ٫هللا ؾبداهه وحٗالى زم يتيب ِك
ّ
٣ٞا ٫ألاٖغابي :بيا ٥ؤؾإ ٫يايؼيض عخم ٪هللا٣ٞ ،ا «:٫يال ٘٨بهما ي٣ىم مً يمل الٗ٣ىص ويٗ٣ض مً يمل ال٣يام...ويخ٩ئ مً يمل
الٗ٣ىص وال٣يام...ؤما الغب ؾبداهه ٞال مشل له وال يخهل بصخيء وال يمؿه شخيء وال يىاله شخيء وَى ؤٖؼ وؤمخ٘ ؤن يخجز ٫بدالت
الاجها...٫وال خض هلل حٗالى وال ٚايتٞ...ال مشل له ٞيما ٚاب وال ٞيما ب٣ي وال يُلب با٦٫ي ٠بهما يغاص بال٨ي ٠الكبه والٗض ٫وهللا
حٗالى ليـ ٦مشله شخيء»(.)1
واإلاٟؿغ بهظا يغيض هٟي الٟى٢يت والٗلى بال٣هغ والٛلبت ال باإلا٩ان والجهت ويا٦ض َىا اإلاٗجى جإويل ال٨غسخي بالٗلم « جمشيل
ً
ً
مد٣٣ا واإلاٗ٣ى٫
مدؿىؾا...ؤو ٦غؾيه ٖلمه...ؤو
الٗٓمت اإلاد٣٣ت الٗ٣ليت بالخسخي اإلاخىَم وطل ٪ؤبل ٜألن الخمشيل يغي ٪اإلاخسيل
ْش
ْش ُّل ْش
ٌق
ْش
ٌق
ُّل
مل٨ه ألن ال٨غسخي مدل الٗالم والؿلُان»( 2وطل ٪في ٢ىله حٗالى﴿ :الله ال بله بال َى الحي الُٝىم ال جإخزٍ ظىت وال هىم له ما
ْش
ْش
ْش
ْش
ْش
ْش
في العماواث وما في ألا ْشسك م ْشً را الزي ٌؽِ ْٙىذٍ بال بةرهه ٌ ْشّلم ما ب ْشحن ؤ ْشًذي ْشم وما خلٙه ْشم وال ًحُىىن بصخ ْشي ٍعء م ْشً ِلمه بال
ْش
ْش
ْش
ْش
بما ؼاء وظْ ْ ٠ششظ ُّلُه العماواث وألا ْشسك وال ًئىدٍ حٍٙهما وَى الّل ُّلي الٍُّم﴾(.)3
ويٟؿغ ناخب اإلاىظؼ ٢ىله حٗالى ﴿ الش ْشحمً ِلى ْشالّ ْششػ ْش
اظخىي﴾(٢ )4اثال« :الغخمً مشل ٢ىله هللا ومشل ٢ىله وَى ،و٦ظل٪
٢ىله "ٖلى" مً ٢ىله "ٞى "١و٦ظل " ٪اؾخىي" م٩ان ٢ىله "ٚالب" وم٩ان ٢ىله "ال٣اَغ"»(ٞ )5اهلل ٖاٖ ٫لى ٖغقه بال٣ضعة وْاَغ
ٖليه بالؿلُان.
داللت الىظه :ومً ؤظل جد٣ي٣ٖ ٤يضة ؤلاباييحن في هٟي حكبيه السال ٤باإلاسلى ١لجإ الكيش ؤَٟيل بلى جإويل آلاياث الضالت
ْش
ْش ْش
ٖلى الىظه في ال٣غآن ال٨غيم ٧اآلحي ٟٞي ٢ىله ظل قإهه﴿ :وٍ ْشبٝى و ْشظه سّدب ٤رو الجال ٥و ٠شام ﴾(٢ ،)6ا ٫ناخب "جيؿحر
الخٟؿحر"« :ؤلاياٞت للبيان ،ؤو :طاث َى عب ٪ؾبداهه ٧اؾخٗما ٫الجؼء في ال٩ل ٖلى الختىػ الاعؾالي ألانلي ،حٗالى هللا ًٖ
ألاظؼاء وًٖ ال٩ل و٢يل ؤنله الجهت واؾخٗماله في الظاث ٦ىايت»( )7وهتضٍ ّ
يًٗ ٠مً ٢ا ٫بإن "الىظه" َى ال٣هض ويب٣ى ما
ّ
ويًٗ٢ ٠ى ٫ال٣اثل بإن "الىظه" َى الجهت التي ؤمغها هللا بالخىظه بلحها وهي الٗمل الهالر
ي٣هض به هللا مً ألاٖما ٫الهالخت
وطل ٪ب٣ىله«:وال يسٟى يٗ ٠ال٣ىلحن َظيً بال ّ
ؤن الشاوي ٞيه ٢غب وفي ال٣ىلحن هٓغ ألجهما ال يٟيان ب٩ل مً ٖلحها الؾخماله ٖلى
مً ؤقغ ٥ؤو ٞؿ ،)8(»٤ويكحر الض٦خىع مؿلم الىَيبي بلى ٧ىن ابً ٖباؽ والطخا ٥ومتاَض و ابً مال٢ ٪ض طَبىا َظا اإلاظَب
ؤيًا(.)9

( ) – الشيخ اطفيش ،تيسًن التفسًن ،ج ،9ص. 8- 7 :
( – )2اظتصدر نفسو ،ج ،2ص. 38 :
( – )3سورة البقرة ،اآلية.255 :
( – )4سورة البقرة ،اآلية.255 :
( – )5عمار طاليب ،آراء اطتوارج الكالمية ،اظتوجز األديب عمار الكايف اإلباضي الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،اصتزائر ،د.ط 978 ،م ،ج  ،ص.367 :
( – )6سورة الرزتن ،اآلية.27 :
( – )7ػتمد بن يوسف اطفيش ،تيسًن التفسًن ،ج ، 4ص.227 :
( – )8اظتصدر نفسو ،ج ، 4ص.228 :
( – )9ينظر :مسلم بن سادل الوىيب ،الفكر العقدي عند اإلباضية حّت هناية القرن الثاين اعتجري ،ص.248 :
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وجإو" ٫الىظه" بالظاث ؤلالهيت مً ٢بيل ط٦غ الجؼء للضاللت ٖلى الك٩ل وليـ ال٩ل ألن الكيش اَٟيل ُتي ّجزٍ هللا ظل قإهه ًٖ
ال٩ل ٦ما عؤيىا ٞيما ؾب ،٤وَظا اإلاٗجى هٟؿه يظَب بليه الؿٗضو ظميل في ٢ىله« :وإلاا ٧ان هللا ٖؼ وظل ٢ضيما لم يتؼ ؤن ي٩ىن
طا ؤبٛاى ومً َىا بُل ؤن ي٩ىن وظهه ٖلى ما وٗ٣ل مً وظىَىا في ؤظؿاصها»( .)1ؤما ناخب ال٨كاٞ ٝي٣ى" « :٫وظه عب"٪
(2
طاجه والىظه يٗبر به ًٖ الجملت والظاث ومؿا٦حن م٨ت ي٣ىلىن ؤيً وظه ٖغبي ٦غيم يى٣ظوي مً الهىان»
ْش ْش
وفي ٢ىله حٗالى ﴿:وال ج ْشذُ مْ الله بل ًها آخش ال بله بال َى ُّ ١لل شخ ْشي ٍعء َال ٌق ٤بال و ْشظهه له الح٢م وبل ْشُه ج ْششظّىن﴾(ٟٞ )3ي (٧ل
ّ
بال هللا ٖؼ وظل ّ
وٖبر بالىظه ألن مٗٓم الصخيء وظهه
شخيء َال ٪بال وظهه) اإلا٣هىص َى هللا ٖؼ وظل ٣ٞىله حٗالى (بال وظهه) «
()4
والاجها ٫ؤنل في الاؾخصىاء ٞخٟيض آلايت ؤن هللا ّ
يؿمى قيئا وَى شخيء ال ٧األقياء ،ال ي٣بل الٗضم ألن وظىص طاحي»  ،وي٣غ الكيش
اإلاٛغاوو( )5ؤن الغاػو في جٟؿحرٍ ال يديض ًٖ َظا الخإويل بٗض ؤن يىعص ٦الما َىيال في جإويل نٟت الىظه ٞي٣ىَّ « :
ؤن الىظه نلت
٣٦ىله ﴿ُّ ١لل شخ ْشي ٍعء َال ٌق ٤بال و ْشظهه﴾ وي٣ى ٫الىاؽَ :ظا وظه ألامغ ال يغيضون قيئا آزغ ٚحرٍ بهما يغيضون به مً َا َىا ييبػي ؤن
ي٣هض َظا ألامغ وؤٖلم ّ
ؤن َظا الخٟؿحر صخيذ في اللٛتٞ ...ما مٗجى ٢ىله حٗالى٘﴿ :شم و ْشظه الله﴾ ( )6م٘ ؤهه ال يتىػ ٖليه اإلا٩ان
ٞالبض مً جإويله بإن اإلاغاص ٞشم ٢بلخه التي يٗبضَا ؤو زم عخمخه ووٗمخه وَغي ٤زىابه والخماؽ مغياجه»(.)7
ويالخٔ مً زال ٫ما ؾب ٤طل ٪الخىا ٤ٞفي جإويل نٟت الىظه بحن الكيش اَٟيل في "جيؿحر الخٟؿحر" وبحن الؼمسكغو
ناخب "ال٨كا "ٝو٦ظا الغاػو في جٟؿحرٍ في مٗٓم آلاياث التي اقخملذ نٟت الىظه ،و٧لها يميل بها اإلاٟؿغون الؿاب٣ىن الظ٦غ
بلى الضاللت اإلاتاػيت التي حٗجي الظاث ؤلالهيت.
ـٙت الّحن :ل٣ض ؤوعص ّ
الؿٗغو في ٢امىؾه( )8ظملت مً اإلاٗاوي لل( ٟٔالٗحن) خؿب ٦الم الٗغب ٞمجها ما يغاص به الجاعخت التي
في الغؤؽ ومجها ما يغاص الخ ٟٔوالمقاَضة ومجها ما يغاص به الضاللت ،ومجها ما يغاص به الجىصة وما يغاص به الجاؾىؽ.
بن بيغاص َظٍ الخٗغيٟاث يهل بىا بلى جإويل نٟت الٗحن في ال٣غآن ال٨غيم ٖىض الكيش اَٟيل الظو يىٟي الٗحن الجاعخت ًٖ
هللا ٖؼ وظل خحن ي٣ى «:٫و(ٖلي ٖيجي) خا ٫مً يمحر (جً٘) ومٗىاٍ بمعؤي مجي وطلٖ ٪لى الاؾخٗاعة الخمشيليت للخ ٟٔوالهىن
()9
ٞةن اإلاهىن يغاعي ويغا٢ب الصخيء بالٗحن ويدًغ ٖىضٍ بطا اٖخجي به وَظا ب٦غام وجسهيو وليـ اإلاغاص مُل٧ ٤ىهه باهلل»
ْش ْش ْش ْش
ْش
ْش
ْش ْش
وطل ٪في جٟؿحرٍ لآليت ال٨غيمت في ٢ى ٫هللا ظل ظالله﴿ :ؤن اٜزُ٘ه في الخابىث ٘اٜزُ٘ه في الُ ّدم ٘لُلٝه الُ ُّلم بالعاحل ًإخزٍ

( ) – السعدي رتيل ،قاموس الشريعة اضتاوي طرقها الوسعية ،وزارة الرتاث القومي والثقافة ،سلطنة عمان ،د.ط 984 ،م ،ج ،5ص.265:
( – )2الزؼتشري ،الكشاف عن حقا ئق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ويليو العسقالين ،الكايف الشايف ،ج ،4ص.5 :
( – )3سورة القصص ،اآلية.88 :
( – )4ػتمد بن يوسف اطفيش  ،تيسًن التفسًن ،ج  ،ص.37 :
( – )5ينظر :الشيخ ػتمد بن عبد الرزتن اظتغرواي ،اظتفسرون بٌن التأويل واإلثبات يف آيات الصفات ،ص .932-93 :
( – )6سورة البقرة ،اآلية. 5 :
( – )7ينظر :اظترجع نفسو ،ص.932 :
( – )8ينظر :رتيل بن ستيس السعدي ،قاموس الشريعة اضتاوي طرقها الوسعية ،ج 5ص.307 :
( – )9اظتصدر السابق ،ج ،9ص. 50 :
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ِذ ٌّنو لي وِذ ٌّنو له وؤ ْشلْ ٝشُذ ِل ْشُ ٤محب ًت م ّدجي ولخ ْش
فىْ ِلى ِ ْشُجي﴾( ،)1ال ق ٪ؤن اإلاٗجى الٓاَغ في آلايت الؿاب٣ت (للٗحن) ال ي٣خطخي
صاللت الخ٣ي٣ت (الٗحن) الجاعخت؛ ألن اإلاساَب َى مىسخى ٖ-ليه الؿالم٨ٞ -ي ٠ي٩ىن نىٗه ٖلى ٖحن هللا ظل قإهه؟ ولٗل طل٪
مدا.٫
ْش
لهظا ؤو ٫الكيش اَٟيل (ٖلى ٖيجي) بٗلمي وخٟٓي وبغٖايتي ومهىهتي و٦ظل ٪ؤو ٫آلايت ال٨غيمت﴿ :و ْش
اـب ْشر لح٢م سّدب٘ ٤ةه٤
بإ ْشُِيىا وظ ّدب ْشح بح ْشمذ سّدب ٤ححن جٝىم ﴾( )2ب٣ىله« :في ؤٖييىا ؤو :خٟٓىا ،ال يهلىه ٪بما ج٨غٍٞ ،الٗحن متاػ ًٖ الخًٖ ٟٔ
َّ ً
خٟاْا يدٟٓىهه بإٖيجهم»(.)3
اإلادآٞت وظم٘ الٗحن إلياٞخه بلى (ها) وفي طل ٪مبالٛت في خٟٓه حٗالى ،ؤو ٦إن مٗه مً هللا
وألن هللا ٖؼ وظل مجزٍ ًٖ ألاًٖاء والجىاعح وألابٗاى ٞىظب اإلاهحر ٞيه بلى الخإويل مً وظه ؤن الٗىايت بالصخيء حؿخضعي
وي٘ الٗحن ٖليه ،وإلاا ٧ان وي٘ الٗحن ٖلى الصخيء ً
قببا إلابالٛت الاخخياٍ والٗىايت ظٗل الٗحن ٦ىايت ًٖ الاخخياٍ ولهظا ٢ا٫
اإلاٟؿغون مٗىاٍ بدٟٓىا وَظا مظَب الغاػو( )4والؼمسكغو(.)5
ٟٞي ٢ىله حٗالى﴿ :ج ْشجشي بإ ْشُِيىا ظض ًاء مل ْشً ١ان ٙ٠ش﴾(" ،)6بإٖييىا" يٗجي بٗلمىا وخٟٓىا «خ ٟٔؾٟيىت هىح ٖليه الؿالم مً
الُىٞان ،وخ ٟٔمىسخى ٖليه الؿالم مً ٞغٖىن و٢ىمه»( )7وطَب " ّ
الؿٗضو" بلى ال٣ى ٫بخإييض الخٟؿحر الؿاب ٤ألن لى ٞغى
ألازظ بٓاَغ آلايت ٞةهه ي٣خطخي ّ
ؤن له ؤ٦ثر مً ًٖيً في ٢ىله "بإٖييىا" وطل ٪مما ال يصر ال٣ى ٫به ٖىه ؾبداهه وحٗالى(.)8

يالخٔ في جإويل ما ؾب ٤في نٟت (الٗحن) ؤن الترظيذ ً
صوما يىداػ بلى الضاللت اإلاتاػيت لىٟي الجؿميت ًٖ الظاث ؤلالهيت وبالخالي
ً
ً
ههىنا ال يم٨ىىا خملها بال
ههىنا ال يتىػ خملها بال ٖلى اإلاتاػ ٦ما ؤن َىا٥
جد٣ي ٤مظَب اإلاٟؿغ ومهما يٞ ً٨ةن َىا« ٥
ٖلى الخ٣يت»(.)9
ْش ْش
ْش
داللت ـٙت الىٙغ :ؤما في ٢ى ٫هللا ٖؼ وظل﴿ :وبر ٜا ٥الله ًا ِِسخى ْشابً م ْششٍم ؤؤهذ ٜلذ للىاط اجخزووي وؤ ّدمي بله ْشحن م ْشً
ْش ْش ْش
ْش
ْش
ْش
دون الله ٜا ٥ظ ْشبحاه ٤ما ً٢ىن لي ؤن ؤٜى ٥ما ل ْشِغ لي بح ٍع ّد ٞبن ٠ىذ ٜلخه ْ٘ ٝشذ ِل ْشمخه ح ْشّلم ما في هٙسخي وال ؤ ْشِلم ما في هٙع٤
ْش
ْش
ْش
به ٤ؤهذ ِالم الُٕىب﴾(ٞ ،)10مٗجى الىٟـ في ﴿وال ْشِلم ما في هٙع ﴾٤مٗلىماج ٪التي لم جُلٗىا ٖلحها ؤو ما ٖىض.٥
ٞهٟت الىٟـ في آلايت الؿاب٣ت مً زال" ٫جيؿحر الخٟؿحر" ظاءث بمٗجى الٗلم واإلاٗغٞت والٛيب و٢ض هدا ّ
اإلاٟؿغ َظا اإلاىخى
ِك
ْش
ْش
في جٟؿحرَا ٧ي يىا ٤ٞجٟؿحرٍ جد٣ي٣ٖ ٤يضجه في الخىخيض بٗضم مكابهت السال ٤للمسلى ١ومً َظا اإلاٗجى ﴿٠خب سُّلب٢م ِلى هٙغٌ

( ) – سورة طو ،اآلية.39 :
( – )2سورة الطور ،اآلية.48 :
( – )3ػتمد بن يوسف اطفيش  ،تيسًن التفسًن  ،ج ، 4ص. 9 :
( – )4ينظر :الشيخ ػتمد بن عبد الرزتن اظتغرواي ،اظتفسرون بٌن التأويل واإلثبات يف آيات الصفات ،ص.958-957 :
( – )5ينظر :الزؼتشري ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ويليو العسقالين ،الكايف الشايف ،ج ،2ص.46 :
( – )6سورة القمر ،اآلية. 4 :
( – )7مسلم بن سادل الوىيب ،الفكر العقدي عند اإلباضية حّت هناية القرن الثاين اعتجري ،ص.249-248 :
( – )8ينظر :السعدي رتيل ،قاموس الشريعة اضتاوي طرقها الوسعية ،ج 5ص.259 :
( – )9عرايب أزتد ،جدلية الفعل القرائي عند علماء الرتاث ،ص.56 :
( – ) 0سورة اظتائدة ،اآلية. 6 :
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اـىى ْشّخ ٤لى ْشٙسخي﴾(﴿ )2وٍح ّدزس٠م الله ه ْشٙعه﴾(« ،)3والىٟـ الظاث ،ؤظاػٍ ٢ىم ً
الش ْشحمت ﴾( )1و ﴿و ْش
مُل٣ا في خ ٤هللا حٗالى ،و٢يل
َّ
ال بال للمكاع٦ت»( )4وال يبخٗض الض٦خىع مؿلم الىَبي ًٖ َظا اإلاٗجى في جٟؿحر الىٟـ ٖلى ؤجها الٗلم والٛيب(.)5
ْش
ُّل ْش
غ راثٝت امل ْشىث﴾( )6وحٗجي الخى٦يض ل٣ىلهم َظا
ٞةطا ٧اهذ "الىٟـ" حٗجي الىٟـ اإلاىٟىؾت ٦ما في ؾىعة آٖ ٫مغان ﴿١ل هٍ ٙع
ّ
ّ
()7
يجزٍ هللا ٖؼ
الخ ٤هٟؿه وحٗجي ؤلاعاصة والٗحن والًمحر وحٗجي "ال ِكىٟـ" ب٨ؿغ الىىن الضم مً ٢ىلهم هٟؿاء ٞ .ةن الكيش اَٟيل ِك
وظل ًٖ الدكبيٌ ويٗخض بالضاللت اإلاتاػيت في جإويل نٟت الىٟـ وَى مظَب ألاقاٖغة واإلاٗتزلت.
ـٙت الشئٍت :الىٓغ بالٗحن ؤو ال٣لب وماصة (هٓغ) َظٍ ألاخغ ٝالشالر ؤنل يضٖ ٫لى هٓغ وببهاع بٗحن ؤو بهحرة٢ ،ا٫
اللخياوي ٢ا ٫ال٨ؿاجي اظخمٗذ الٗغب ٖلى َمؼ ما ٧ان مً عؤيذ واؾترؤيذ واعجإيذ في عئيت الٗحن وبًٗهم يتر ٥الهمؼ وَى
٢ليل ٦ما ج٣ى ٫الٗغب :عؤيخه بمٗجى عؤيخه( ،)8و٢ا ٫ابً ؾيضٍ :الغئيت الىٓغ بالٗحن وال٣لب ج٣ى ٫هٓغث بلى ٦ظا و٦ظا مً هٓغ
الٗحن وهٓغ ال٣لب وي٣ا ٫عؤي عئيت هٓغ بالٗحن وعؤي عؤيا اٖخ٣ض بالٗ٣ل(.)9
ؤما عئيت الٗحن ٞخخٗضي ٖلى مٟٗى ٫واحص هدى :عؤي ػيض ال٣مغ ،وهي ما جدهل باإلاٗايىت واإلاكاَضة ،ؤما عئيت ال٣لب ٞخخٗضي
بلى مٟٗىلحن ٞي٣ا ٫عؤيذ ػيضا ٖاإلاا وهي الغئيت التي جدهل بالٗلم واإلاٗغٞت(.)10
وظاء في جٟاؾحر و٦خب ٖلماء ؤلاباييت ؤن «الىٓغ في لٛت الٗغب ٖلى مٗان هٓغ ٖلى ظهت الاهخٓاع مشل ٢ىلهم ؤهٓغ الٟغط مً
هللا حٗالى زم ٖلى يضزالن بمٗجى اهخٓغ ألن طا ٥ال جيخٓغٍ الٗحن»( )11وظاء في ٦خاب ال٨ك ٠البيان لل٣لهاوي( )12ؤن الىٓغ ٖلى ظهت
ؤلام٩ان :مً ٢ىلهم :اهٓغ مً َظا وَظا ،واهٓغ ٖلى ظهت الخ٨م مً ٢ىلهم :اهٓغ بييىا ؤو اخ٨م بييىا و٢ىلهم :ما ؤخؿً ما
هٓغث بييىا ؤو خ٪مذ بييىا وهٓغث ٖلى ظهت الخشبيذ مشل ٢ىلهم :اهٓغ ما ي٣ىٞ ٫الن ؤو جشبذ وجبحن وهٓغ ٖلى ظهت الٗ٣يضة
والغخمت ؤو مً ال يىٓغ هللا بليه ال حكمله عخمخه .وهٓغ ٖلى ظهت السل ٤بلى هللا حٗالى اهخٓاع ًٞله وعػ٢ه ٦مغا٢بت في الضهيا
وآلازغة.

( ) – سورة األنعام ،اآلية.54 :
( – )2سورة طو ،اآلية.4 :
( – )3سورة آل عمران ،اآلية.28 :
( – )4ػتمد بن يوسف اطفيش ،تيسًن التفسًن ،ج ،3ص.289 :
( – )5ينظر :مسلم بن سادل الوىيب ،الفكر العقدي عند اإلباضية حّت هناية القرن الثاين اعتجري ،ص.349 :
( – )6سورة آل عمران ،اآلية. 85 :
( – )7ينظر :ػتمد بن عبد الرزتن اظتغرواي ،اظتفسرون بٌن التأويل واإلثبات يف آيات الصفات ،ص.940-939 :
( – )8ينظر :ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق عبد السالم ىارون ،القاىرة ،ط  968 ،م ،ج ،2ص. 473 :
( – )9ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،5ص.2 5 :
( – ) 0ينظر :اطتليلي أزتد ،اضتق الدامغ ،نشر وزارة الرتاث القومية والثقافية ،عمان ،د.ط 988 ،م ،ص.25 :
( ) – عبد اهلل بن علي الطعيمي ،التأويل الكالمي عند اإلباضية ،ؼتطوط رسالة ما جستًن ،كلية الرتبية ،جامعة اظتلك سعود ،اظتملكة العربية السعودية،
2004م ،ص.246 :
( – ) 2ينظر :اظترجع نفسو ،ص.246 :
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وإلاا ٧اهذ الغئيت بمٗجى اإلاكاَضة ال جتىػ في خ ٤هللا حٗالى في ٖ٣يضة ؤلاباييحن؛ ألن طل ٪يىظب الخلى ٫وهللا مجزٖ ٫ىه ويشبذ
الخدحز وي٣غ الٓغٞيت ويد ٤٣الخلىن وي٣طخي بالجهت وهدى طلٞ .)1(٪ةن الكيش اَٟيل ياو ٫الغئيت في ٢ىله حٗالى ﴿ :ال ج ْشذس٠ه
ْش
ْش
ْش
ألا ْشبفاس وَى ً ْشذس ٟألا ْشبفاس وَى اللىُ ٚالخبحر ﴾( ،)2ي٣ى ٫الكيش اَٟيل « (ال جضع٦ه ألابهاع ) في الضهيا وال في آلازغة ،وال
يسخٟي ؤلاصعا ٥بال٨ىه ،بل مً ؤصعَ ٥غ ١شخيء ٣ٞض ؤصع٦ه ولى يضع٦ه ٧له»(.)3
ٞما يضع ٥مً هللا هي ؤٗٞاله التي جضٖ ٫لى ؤوناٞه اإلاىظبت لىظىصٍ بال ؤ٢ل ولىخضاهيخه «وَى مسال ٠للخىاصر وظىبا ،وما
وظب مسالٟخه للخىاصر ال جضع٦ه الخىاصر؛ ألن بصعا٦ها بياٍ يىا ٌ٢اإلاسالٟت ،والٛغى اإلاسالٟت»( )4وهٟي ؤلاصعا ٥مضح وما َى
مضح يؿخمغ في الضهيا وفي آلازغة «وال يضع ٥بال٣لب ؤيًا ألهه بطا نىعٍ ال٣لب لؼم جدحزٍ»(.)5
ومً الجضيغ باإلاالخٓت َىا َى هٟي الغئيت بالٗحن الجاعخت وبال٣لب ؤيًا؛ طل ٪ألن اإلاٟؿغيً مً ي٣ى ٫بالغئيت الٗيييت ومً
ي٣ى ٫بالغئيت ال٣لبيت ً
ؤيًاٞ ،بٌٗ الهىٞيت ٖىض ألاقٗغو( )6في "م٣االجه" ال يى٨غون عئيت هللا حٗالى في الضاع الضهيا باألبهاع
الجاعخت وال يى٨غون ؤن ي٩ىن بٌٗ مً يل٣ىهه في الُغ٢اث ،وؤظاػ ٖليه بًٗهم الخلى ٫في ألاظؿام.
وظاء في ٦خاب الخىخيض خضيض ألبي طع  -عضخي هللا ٖىه٢« -ا ٫عآٍ ب٣لبه ولم يغٍ بٗيىه»( ،)7ويؿدكهض مً يظَب َظا اإلاظَب
ْش
ً ْش
ْش ْش
ْش
ب٣ىله حٗالى في ؾىعة الىتم ﴿ ما ٠زب الٙااد ما سؤي  ،ؤ٘خماسوهه ِلى ما ًشي  ،ولْ ٞشد سآٍ ه ْشضلت ؤخشي ِ ،ىذ ظ ْشذسة املىخهى ﴾(،)8
ٚحر ؤن الكيش اَٟيل( )9يغي ؤن اإلاغجي في َظٍ آلايت َى نىعة ظبريل ٖ-ليه الؿالم -ألن عئيت هللا ظل ظالله مىاٞيت ل٣ىله حٗالى:
ْش
﴿ل ْشِغ ٠مشله شخ ْشي ٌقء﴾(.)10
ويدمل جٟؿحر الكيش اَٟيل ٖلى اإلاتاػ وصوعٍ في جد٣ي ٤م٣هضيت الىو ويختلى طل ٪في ٢ىله« :وؤلاوؿان في﴿ :ال ج ْشذس٠ه
ْش
ألا ْشبفاس﴾ متاػ ٖ٣لي ،ؤو :ال يضع٦ه ؤولىا ألابهاع ،والٟٗليت للختضص والاؾخمغاع الختضصو والاؾميت للضوام»( ،)11و٢ض ؤوعص

( ) – ينظر :اظترجع نفسو ،ص.246 :
( – )2سورة األنعام ،اآلية. 03 :
( – )3ػتمد بن يوسف اطفيش ،تيسًن التفسًن ،ج ،4ص.409 :
( – )4اظتصدر نفسو ،ج ،4ص.409 :
( – )5اظتصدر نفسو ،ج ،4ص.409 :
( – )6ينظر :أبو اضتسن األشعري ،مقالت اإلسالميٌن واختالف اظتصلٌن ،حتقيق ػتمد ػتي الدين ،اظتكتبة العصرية ،بًنوت ،لبنان ،د .ط 990 ،م ،ج  ،ص:
.263
( – )7ينظر :عبد اهلل بن علي الطعيمي ،التأويل الكالمي عند اإلباضية ،ؼتطوط رسالة ماجستًن ،ص.249-248 :
( – )8سورة النجم ،اآليات. 4- 3- 2- :
( – )9ينظر :ػتمد بن يوسف اطفيش ،تيسًن التفسًن ،ج ، 4ص. 32- 3 :
( – ) 0سورة الشورى ،اآليات. :
( ) – اظتصدر نفسو ،ج ،4ص.4 0 :
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الكيش اَٟيل ً
٦شحرا مً ألاخاصيض الكغيٟت التي جضٖم عؤيه ال يؿٗىا اإلا٣ام َىا لظ٦غَا وجدبٗها( ،)1وَظا مظَب الؼمسكغو
وألاقاٖغة(.)2
606ﻫ) «ألابهاع ظم٘ بهغ يُلٖ ٤لى الجاعخت الىاْغة وٖلى ال٣ىة التي ٞحها وٖلى البهحرة وَى ٢ىة ال٣لب
ي٣ى ٫ألالىسخي (ث
ْشْش
اإلاضع ٥وبص ا ٥الصخيء ٖباعة ًٖ الىنى ٫بلى ٚايخه وؤلاخاَت به ...وَظا يضٖ ٫لى ّ
ؤن ٢ىله حٗالى﴿ :ال ج ْشذس٠ه ألابفاس﴾ يٟيض ٧ىهه
ع
ظاثؼ الغئيت»( ،)3وَظا مظَب الغاػو ؤيًا في الخٟؿحر ال٨بحر ب٣ىله« :ؤما بطا ٧ان ظاثؼ زم بهه ٢ضع ٖلى حجب ألابهاع ًٖ عئيخه
وًٖ بصعا٦ه ٧اهذ َظٍ ال٣ضعة ال٩املت صالت ٖلى اإلاضح والٗٓمت ٞشبذ ؤن َظٍ آلايت صالت ؤهه حٗالى ظاثؼ الغئيت بدؿب طاجه»(.)4
الخاجمت:
ُت
ً
ؤزحرا ما لخٓىاٍ في َظا البدض ْهىع ؤزغ مظَب الكيش اَٟيل ؤلاباضخي ومىهجه الٗ٣لي وز٣اٞخه ال٨الميت ،والخٓىا في
َّ
جٟؿحرٍ ؤهه ٧ان يدىاو ٫مؿاثل اللٛت ويدل ٤في ؾماء الٗغبيت ،ويخٟجن في لٛتها ويٓهغ طل ٪مً زالٖ ٫ىايخه ببالٚت ال٣غآن ال٨غيم،
وبعجاػٍ البياوي ،وٖغٞىا مضي اٖخماصٍ ٖلى مؿاَمت الضاللت اإلاتاػيت في جد٣ي ٤اإلاٗجى.
٦ظل ٪اخخل الخإويل في اٖخ٣اص ؤلاباييت م٩اهت َامت ويغوعيت واؾخسضمىٍ ٧ىؾيلت ؤؾاؾيت للخٟاّ ٖلى ما ؤؾمىٍ ظملت
الخىخيض.
املفادس واملشاظْ:
ال٣غآن ال٨غيم بغوايت خٟو.
1992م.
صخيذ ؤلامام البساعو ،صاع الهضي للُباٖت واليكغ والخىػي٘ ،الجؼاثغ،
1983م.
مؿىض ؤلامام ؤخمض بً خىبل ،اإلا٨خب ؤلاؾالمي ،بحروث،4ٍ ،
 -1ابً ألازحر يياء الضيً ،اإلاشل الؿاثغ في ؤصب ال٩اجب والكاٖغ ،جد٣ي ٤مدمض مخي الضيً ٖبض الخميض ،اإلا٨خبت الٗهغيت،
.1979
بيعوث،
 -2ابً ظجي ؤبى الٟخذ ٖشمان ،السهاثو ،جد٣ي ٤مدمض ٖلي الٛباع ،اإلا٨خبت الٗلميت ،ص.ث ،ص.ٍ.
1955م.
 -3ابً مىٓىع مدمض بً م٨غم  ،لؿان الٗغب ،صاع ناصع للُباٖت واليكغ ،بحروث ،ص،ٍ.
1968م.
 -4ؤبى الخؿً ؤخمض بً ٞاعؽ ،معجم م٣اييـ اللٛت ،جد٣يٖ ٤بض الؿالم َاعون ،ال٣اَغة،1ٍ ،

( ) – اظتصدر نفسو ،ج ، 4ص. 3 :
( – )2ينظر :الزؼتشري ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ويليو العسقالين ،الكايف الشايف ،ج  ،2ص.477:
( – )3شهاب الدين األلوسي ،روح اظتعاين يف تفسًن القرآن العظيم والسبع اظتثاين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بًنوت ،د.ط ،د.ت ،ج ،5ص.463 :
( – )4فخر الد ين الرازي ،اظتشتهر بالتفسًن الكبًن ومفاتيح الغيب ،دار الفكر  ،بًنوت ،لبنان ،د.ط 98 ،م ،ج ، 3ص. 25:
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 -5ؤبى الخؿحن ؤخمض بً ٞاعؽ ،الهاخبي في ٣ٞه اللٛت الٗغبيت ومؿاثلها وؾجن الٗغب في ٦المها ،جد٣ي ٤ؤخمض خؿً ،صاع
1997م.
ال٨خب الٗلميت ،بحروث ،لبىان،1ٍ ،
 -6ؤبى ب٨غ خمض بً ؤخمض بً ؤبي ؾهل ،ؤنى ٫الؿغزسخي ،خ٣٣ه ؤبى الىٞاء ألاٛٞاوي ،صاع اإلاٗغٞت ،بحروث ،لبىان ،ص،ٍ.
1979م.
1981م.
 -7ؤبى ٖبض هللا بً مؿلم بً ٢خيبت ،جإويل مك٩ل ال٣غآن ،قغح ووكغ الؿيض ؤخمض ن٣غ ،اإلا٨خبت الٗلميت،3ٍ ،
 -8ؤبى ٖبيضة مٗمغ بً اإلاشجى ،متاػ ال٣غآن ،جد٣ي ٤مدمض ٞااص ؾؼ٦حن ،الىاقغ مدمض ؾامي ؤمحن الساهجي ،مهغ ،ص،ٍ.
1954م.
 -9ألاقٗغو ؤبى الخؿً ،م٣الث ؤلاؾالميحن وازخال ٝاإلاهلحن ،جد٣ي ٤مدمض مخي الضيً ،اإلا٨خبت الٗهغيت ،بحروث ،لبىان،
.1990
ص،ٍ.
.2003
 -10اَٟيل مدمض بً يىؾ ،٠جيؿحر الخٟؿحر ،جد٣ي ٤ببغاَيم َالو ،اإلاُبٗت الٗغبيتٚ ،غصايت ،ص،ٍ.
 -11ألالىسخي قهاب الضيً ،عوح اإلاٗاوي في جٟؿحر ال٣غآن الٗٓيم والؿب٘ اإلاشاوي ،صاع بخياء الترار الٗغبي ،بحروث ،ص،ٍ.
ص.ث.
1967م.
 -12آلامضو ؤبى الخؿً ،ؤلاخ٩ام في ؤنى ٫ألاخ٩ام ،صاع ؤلاجداص الٛغبي للُباٖت واليكغ ،ال٣اَغة،
 -13ب٨حر ؾٗيض ؤٖىقذ ،مدمض بً يىؾ ٠اَٟيل خياجه ،آزاعٍ ال٨ٟغيت ،ظهاصٍ ،م٨خبت الٓامغو ٫ليكغ والخىػي٘ ،ؾلُىت
ٖمان.
 -14الجاخٔ ؤبى ٖشمان ٖمغو بً بدغ ،الخيىان ،جد٣ي ٤وقغح ٖبض الؿالم مدمض َاعون ،مُبٗت بابي الخلبي وؤوالصٍ،
1938م.
مهغ،
1995م.
 -15الجغظاوي الكغي ،٠الخٗغيٟاث ،صاع ال٨خب الٗلميت ،بحروث ،لبىان ،ص،ٍ.
 -16الجغظاوي ٖبض ال٣اَغ ،ؤؾغاع البالٚت في ٖلم البيان ،جد٣ي ٤مدمض الٟايلي ،اإلا٨خبت الٗهغيت ،بحروث ،لبىان،3ٍ ،
2001م.
 -17الجهام ؤخمض بً ٖلي الغاػو ،ؤخ٩ام ال٣غآن ،صاع ال٨خاب الٗغبي ،بحروث ،لبىان ،ص ،ٍ.ص.ث.
1988م.
 -18السليلي ؤخمض ،الخ ٤الضام ،ٜوكغ وػاعة الترار ال٣ىميت والش٣اٞيتٖ ،مان ،ص،ٍ.
1981م.
 -19الغاػو ٞسغ الضيً ،الخٟؿحر ال٨بحر ومٟاجيذ الٛيب ،صاع ال٨ٟغ ،بحروث ،لبىان ،ص،ٍ.
1979م.
 -20الغاػو ٞسغ الضيً ،اإلادهى ٫في ٖلم ؤنى ٫ال٣ٟه ،صعاؾت وجد٣يَ ٤ه ظابغ ٞياى الٗلىاوي،1ٍ ،
 -21الؼع٦صخي بضع الضيً ،البدغ اإلاديِ في ؤنى ٫ال٣ٟه٢ ،ام بخدغيغٍ الكيش ٖبض ال٣اصع ٖبض هللا الٗاوي ،عاظٗه ٖمغ
1992م.
ؾليمان ألاق٣غ ،صاع الهٟىة للُباٖت واليكغ ،الٟغص٢ت ،ال٩ىيذ،8ٍ ،
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 -22الؼمسكغو مدمىص بً ٖمغ ،ال٨كا ًٖ ٝخ٣اث ٤الخجزيل وٖيىن ألا٢اويل في وظىٍ الخإويل ويليه الٗؿ٣الوي ؤخمض بً
حجغ ،ال٩افي الكافي في جسغيج ؤخاصيض ال٨كا ،ٝصاع اإلاٗغٞت ،بحروث ،لبىان ،ص ،ٍ.ص.ث.
 -23الؿٗضو ظميل بً زميـ٢ ،امىؽ الكغيٗت الخاوو َغ٢ها الىؾٗيت ،وػاعة الترار ال٣ىمي والش٣اٞت ،ؾلُىت ٖمان،
.1984
ص،ٍ.
 -24الكى٧اوي مدمض بً ٖلي ،الٟخذ ال٣ضيغ الجام٘ بحن ٞجي الغوايت والضعايت مً ٖلم الخٟؿحر ،صاع ال٨ٟغ ،بحروث.ص ،ٍ.ص.ث.
َ -25البي ٖماع ،آعاء السىاعط ال٨الميت ،اإلاىظؼ ألاصبي ٖماع ال٩افي ؤلاباضخي الكغ٦ت الىَىيت لليكغ والخىػي٘ ،الجؼاثغ ،ص،ٍ.
1978م.
 -26الُبرو ابً ظغيغ ،ظام٘ البيان ًٖ جإويل آو ال٣غآن ،صاع ال٨ٟغ ،بحروث ،لبىان ،ص ،ٍ.ص.ث.
 -27الُٗيمي ٖبض هللا بً ٖلي ،الخإويل ال٨المي ٖىض ؤلاباييت ،مسُىٍ عؾالت ماظؿخحر٧ ،ليت التربيت ،ظامٗت اإلال ٪ؾٗىص،
2004م.
اإلامل٨ت الٗغبيت الؿٗىصيت،
2008م.
ٖ -28بيب نىعيت ،ؤؾاليب الخ٣ي٣ت واإلاتاػ في ال٣غآن ،صاع ٢غَبت،1ٍ ،
ٖ -29غابي ؤخمض ،ظضليت الٟٗل ال٣غاجي ٖىض ٖلماء الترار ،صعاؾت صالليت خى ٫الىو ال٣غآوي ،صيىان اإلاُبىٖاث الجامٗيت،
الجؼاثغ ،ص ،ٍ.ص.ث.
1983م.
ٖ -30لي ٖبض ال٩افي الؿب٩ي ،ؤلابهاط في قغح اإلاجهاط ،صاع ال٨خب الٗلميت،1ٍ ،
1990م.
 -31مدمض بً ؤبي ب٨غ الغاػو ،مسخاع الصخاح ،حٗلي ٤مهُٟى صيب البٛا ،صاع الٗلىم،4ٍ ،
 -32مدمض بً مىسخى بابا ٖمي وآزغون ،معجم ؤٖالم ؤلاباييت مً ال٣غن ألاو ٫بلى الٗهغ الخضيض ٢ؿم اإلاٛغب ؤلاؾالمي،
2000م.
ظمٗيت الترار لجىت البدض الٗلمي ،صاع اإلاٛغب ؤلاؾالمي،
2008م.
 -33معجم ؤٖالم ؤلاباييت ،ظمٗيت الترار ،لجىت البدض الٗلمي٢ ،ؿم اإلاٛغب ،ع٢م الترظمة .846صاع ٢غَبت،1ٍ ،
 -34اإلاٛغواو مدمض بً ٖبض الغخمً ،اإلاٟؿغون بحن الخإويل وؤلازباث في آياث الهٟاث ،ماؾؿت الغؾالت للُباٖت واليكغ
2000م.
والخىػي٘ ،بحروث ،لبىان،1ٍ ،
1986م.
 -35وَبت الؼخيلي ،ؤنى ٫ال٣ٟه ؤلاؾالمي ،صاع ال٨ٟغ ،صمك،1ٍ ،٤
 -36الىَبو مؿلم بً ؾالم ،ال٨ٟغ الٗ٣ضو ٖىض ؤلاباييت ختى جهايت ال٣غن الشاوي الهجغو ،م٨خبت الًامغو لليكغ
2006م.
والخىػي٘ ،ؾلُىت ٖمان،1ٍ ،
 -37ويىتن مهُٟى بً هانغ ،آعاء الكيش مدمض ابً يىؾّ ٠
اَٟيل الٗ٣ضيت ،وكغ ظمٗيت الترار ال٣غاعة ٚغصايت الجؼاثغ،
صٍ1996 ،م.
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