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صَ.امل قُش ـ اإلاغ٦ؼ الجامعي بلخاط بىقُٗب ٖحن جمىقيذ ـ الجؼاثغ
ص .وؾام مجُض ظابغ الب٨غي ـ ظامٗت اإلاؿدىهغٍت ـ الٗغا١
ؤ.بً ًمُىت ٦غٍم مدمض ـ ظامٗ ـ ــت ص .مىالي الُاَغ – ؾُٗضة – الجؼاثغ
مؿاٖضي ـ الجؼاثغ
ة
ؤٖ.اًضة ؾٗضي ـ ظامٗت مدمض الكغٍ٠
العلميعئي ز٣اُٞت ـ لُبُا
البحثمضًغ مجلت
خؿً اإلاٛغبي ـ
لمركز ؤ.جيل

© 2015

4

مجلة حُل الدزاطات ألادبُة والفىسٍة  -العام الثاوي  -العدد  14دٌظمبر 2015
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مجلة حُل الدزاطات ألادبُة والفىسٍة مجلة علمُة دولُة محىمة ثخحف بيؼس البحىذ ألادبُة وامللازبات
ً
دوزٍا عً مسهص حُل البحث العلمي ،ببػساف َُئة ثحسٍس مؼيلة مً أطاثرة وباحثحن
الىلدًة والفىسٍة ،ثـدز
وَُئة علمُة ثحؤلف مً هخبة مً الباحثحن وَُئة ثحىُم ثخؼيل دوزٍا في ول عدد.ثلبل املجلة ألابحاذ وامللاالت التي
ثلتزم املىكىعُة واملى جُة ،وثحىافس فح ا ألاؿالة العلمُة والدكة والجدًة وثحترم كىاعد اليؼس الحالُة:
• أن ًىىن البحث امللدم كمً املىكىعات التي جعنى املجلة بيؼسَا.
• أال ًىىن البحث كد وؼس أو كدم لليؼس ألي مجلة ،أو مئثمس في الىكد هفظه ،وٍححمل الباحث وامل املظئولُة
في حاٌ اهخؼاف بؤن مظاَمحه ميؼىزة أو معسوكة لليؼس.
• أن ثححىي الـفحة ألاولى مً البحث على:
 عىىان البحث. اطم الباحث ودزححه العلمُة ،والجامعة التي ًيحمي الح ا. البرًد لىترووي للباحث. ملخف للدزاطة في حدود  150ولمة وب جم خى .12 اليلمات املفحاحُة بعد امللخف.• أن ثىىن البحىذ امللدمة ببحدي اللغات الحالُة :العسبُة ،الفسوظُة و هجلحزًة.
• أن ال ًصٍد عدد ؿفحات البحث على (  )20ؿفحة بما في ذلً ألاػياٌ والسطىمات واملساحع والجداوٌ واملالحم.
• أن ًىىن البحث ً
خالُا مً ألاخواء اللغىٍة والىحىٍة و مالتُة.
• أن ًلتزم الباحث بالخوىن وأ جامها على الىحى جي:
 اللغة العسبُة :هى الخى (  )Traditional Arabicو جم الخى (  )16في املتن ،وفي الهامؽ هفع الخى مع جم(.)12
 اللغة ألاحىبُة :هى الخى (  )Times New Romanو جم الخى (  )14في املتن ،وفي الهامؽ هفع الخى مع جم(.)10
 ثىح العىاوًٍ الستِظُة والفسعُة ب جم  18هلوة مع ث خُم الخى.• أن ثىح الحىاش ي بؼيل ه امي حظ ػسون بسهام  Microsoft Wordفي اًة ول ؿفحة.
• أن ًسفم ؿاح البحث جعسٍفا مخحـسا بىفظه ووؼاهه العلمي والثلافي.
• عىد ازطاٌ الباحث ملؼازهحه عبر البرًد الالىترووي ،طِظحلبل مباػسة زطالة اػعاز برلً.
• ثخلع ول ألابحاذ امللدمة للمجلة لللساءة والححىُم مً كبل لجىة مخحـة وٍللى البحث اللبىٌ الج اثي بعد
أن ًجسي الباحث الحعدًالت التي ًول ا املحىمىن.
• ال ثلتزم املجلة بيؼس ول ما ًسطل الح ا و ي غحر ملصمة بحلدًم مبرزات.
ً
• ثسطل املظاَمات بـُغة الىتروهُة حـسا على عىىان املجلة:

literary@jilrc-magazines.com
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الاٞخخاخُت
بظم هللا السحمً السحُم
ثصامىا مع الاححفاٌ بمىلد طُد الخلم طُدها محمد ؿلى هللا علُه وطلم وبالُىم العاملي
للغة العسبُة ؿدز َرا العدد مً مجلة حُل الدزاطات ألادبُة والفىسٍة ،محلمىا عددا
مً املىاكُع التي ثحمل ملمىهُة مخحلفة :دزاطات لغىٍة ـ هحىٍة ولظاهُة وؿىثُة ـ
دزاطات طسدًة ـ دزاطات هلدًة في الؼعس العسبي و طباوي.
وهما ثمحز العدد باخحالف مىاكُعه ثمحز أًلا بمؼازهة عسبُة واطالمُة مخحلفة ،ثؤهُدا
لسوح الحعدد والحىازٍة العلمُة الهادتة التي ثبحعد عً الحظاطُات اللوسٍة التي جظب ا
بئز الحىثس الظُاطُة .
أوحه ػىسي الى حمُع املظاَمحن في َرا العدد ،والى الظادة املحىمحن وأعلاء أطسة
الححسٍس وأعلاء اللجىة العلمُة والى زتِظة املسهص على ول املجهىدات الىىعُة امللدمة
هما أوحه ػىسي الى ول املهحمحن واملحابعحن وأكىٌ:
هيح س مالح اثىم ....جعلُباثىم ....

زتِظة الححسٍس :أ .غصالن َاػمي
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ثخلي أطسة ثحسٍس املجلة مظئولُت ا عً أي اهت ان لحلىق امللىُة الفىسٍة
ال جعبر زاء الىازدة في َرا العدد باللسوزة عً زأي ادازة املسهص
حمُع الحلىق محفىظة لمزهص حُل البحث العلمي © 2015
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ػعس عبد هللا بً امللفع(َ153()1ـَ155/ـ) حمع وثحلُم
ّ
أ.م.د .عامس ؿالٌ زا ي الحظىاو ّي ،حامعة املثنى/ولُة التربُة للعلىم وظاهُة /كظم اللغة العسبُة/العساق

ّ
امللخف:
صؤبذ في َظا اإلاجمىٕ الكٗغي ّ
ُت
َُاث ال٨خب ّ
خباث ٖ٣ض ابً اإلا ٟ٘٣الكٗغٍت التي جىازغث بحن ّ
لم قخاث ّ
اإلاد ٤٣بلى ّ
وؤماتها وبن
ّ
ًا
ّ
ؤزغ ٧ان مدِ هٓغة قؼعة جخه٠
بضث هؼعة ٢لُلت بال ؤجها ٢ض ؤيٟذ هخاظا للمضوهت الٗغبُت الكٗغٍت ،وؤٖاصث الخُاة في ٍر
ّ
ّ
ًا
بالضوهُت خُىما ج ٠٣ؤ٢الم الى٣اص ٖىض قٗغ ابً اإلا ٟ٘٣مخدحرة في ٖضم ونىله بلى مها ٝقهغة هثرٍ؛ وٖلت ألامغ ٢لت ما بحن
ؤًضحهم مً طل ٪الكٗغ؛ وألظل طل٣ٞ ٪ض جدامى اإلاد ٤٣جل ٪ألا٢الم الخاثغة ّ
وقمغ ًٖ ؾاٖضًه في اٖخماص ميكىعٍ َظا ٖلى
ظم٘ الىهىم الكٗغٍت مً اإلاهاصع واإلآان بٗض ؤن جمسًذ ٖملُت الخىُ٣ب ألاولى با٫بدض في هخاط ابً اإلا ٟ٘٣هٟؿه ٖؿاٍ ؤن
ّ
خيء اؾمه مجمىٕ قٗغي ؤو صًىان خحن جظ٦غ اإلاهاصع والٟهاعؽ آزاعٍّ ،
ولٗل ؤَم هدُجت جمسٌ ٖجها َظا الىخاط
ًٖ ٠٣لى ٍر
ّ
الخد٣ُ٣ي الى٢ى ٝوبالضلُل ال٣اَ٘ والؾُما في ما ط٦غ مً خ٣اث ٤جاعٍسُت ؤوعصهاَا في مُ٣ىٖخه الُٗيُت ؤ٦ضث ّ
ؤن وٞاة ابً
َ155ـ ،ولِـ ٦ما صعط ٖىض الى٣اص والباخشحن واإلااعزحن مً ّ
ؤن وٞاجه ج ٘٣بحن ٖامي
اإلا٧ ٟ٘٣اهذ جتراوح بحن ٖاميَ153ـ/
َ145ـ ٖلى وظه الخ٣غٍب.
َ142ـ/
اليلمات املفحاحُة :قٗغ ،ابً اإلا ،ٟ٘٣ظم٘ وجد.٤ُ٣

(ُ) أبو يزل ٌمد عبد اهلل بن ادلقفع  :بالفارسية :أبو حزلى َّمد عبد اهلل ركزبو بن داذكیو ،مف ٌكر فارسي يكلًد رلوسيان لكنو اعتنق اإلسبلـ ,كعاصر يكبلن من اخلبلفة
األمویة كالعباسية ،درس الفارسية كتعلٌم العربية يف كتب األدباء كاشًتؾ يف سوؽ ادلربد  .نقل من اؿؼىلویة إُف العربية كليلة كدمنة .كلو يف الكتب ادلنقولة األدب
الصغَت كاألدب الكبَت فيو كبلـ عن السلطاف كعبلقتو بالرعية كعبلقة الرعية بو كاألدب الصغَت حوؿ هتذیب النفس كتركیضها على األعماؿ الصاحلة كمن أعمالو
أیضان مقدمة كليلة كدمنة.
ینظر ترمجتو يف :كتاب مجل من أنساب األشراؼ :الببلذرم ،ِٗٔ-ِٖٗ/ْ :ككتاب الوزراء كالكتاب  :اجلهشيارم  ،َُُ-َُّ :ككتاب الفهرست  :ابن
الندًن  ،ُِّ :كشرح نو ج الببلغة  :ابن أيب احلدید  ،َِٕ-ِٔٗ/ُٖ :كادلنتظم  :ابن اجلوزم  ،ٖٓ-ِٓ /ٖ :ككفيات األعياف  :ابن خلكاف ،ُٓٓ-ُُٓ/ِ :
كتاریخ اإلسبلـ  :الذىيب  ،ََِ-ُٖٗ/ٗ :كسَت أعبلـ النببلء  :الذىيب  ،َِٗ-َِٖ/ٔ :كالبدایة كالنهایة  :ابن كثَت  ،َُِ/َُ :كالوايف بالوفيات  :الصفدم :
ُٕ ،ِّْ-ّّٗ/كالقاموس احمليط  :الفَتكزآبادم  ،َٕ/ّ :لساف ادليزاف  :ابن حجر  ،ّٕٔ-ّٔٔ/ّ :كخزانة األدب  :البغدادم  ،َُٖ-ُٕٗ/ٖ :كتاج
العركس (مادة  :قفع ) :الزبيدم  ،ّْٗ /ُُ :كىدیة العارفُت  :امساعيل باشا البغدادم  ،ّْٖ/ُ :كمعجم ادلطبوعات  :یوسف إلياف سركيس ،ُِٓ-ِْٗ/ُ :
كالكٌت كاأللقاب  :عباس القمي ،ِْٓ-ُِْ/ُ :كمستدركات علم رجاؿ احلدیث :علي النمازم ،َٓٓ/ٖ :كأمراء البياف  :زلمد كرد علي  ،ُٖٓ-ٗٗ/ُ :كيف
األدب العباسي :زلمد مهدم البصَت ،ّٗ-ٕ :كاألعبلـ :خَت الدین الزركلي ،َُْ/ْ :كمعجم ادلؤلفُت :د.عمر رضا كحالة ،ُٓٔ/ٔ :كقاموس الرجاؿ :زلمد
تقي التسًتم.ُْٔ-ّٔٗ/ُُ :
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امللدمة
الخمض هلل عب الٗاإلاحن ،والهالة والؿالم ٖلى ؤقغ ٝا٫زل ٤واإلاغؾلحن مدمض اإلاهُٟى وآله ألاَهاع اإلاىخجبحن ومً اجب٘ َضاَم
بلى ًىم الضًً.
ابً اإلاٞ ٟ٘٣غص ػماهه في الىبى ٙوؤوخضٍ في بماعة ال٨الم ٠ُ٦ ،ال؟! و٢ض ٧ان عاب٘ ؤعبٗت لم ًضع ٥مشلهم في ٞىىجهم( ،)1وؤقهغ
بلٛاء الٗغبُت وؤط٧اَم بٗلىمها بكهاصة مٗانغٍه ومً جالَم مً ظهابظة الى٣ض والغواًت ٧الٟغاَُضي وألانمعي والجاخٔ وؤبي
ًا
ًا
ّ
الُٗىاء وؾىاَم(ًٞ ،)2ال ًٖ ايُالٖه للترظمت وال٨خابت الٟىُت اإلاىقاة بالخ٨مت واإلاهُبٛت ب ٌُٟالٗ٣ل وألاصب مٗا ،وَظا
مخإث مً ظمٗه لٟهاخت الٗغب الظًً وكإ بحن ْهغاهحهم ،واؾخضٖاثه لخ٨مت ؤبىاء ظلضجه مً ٞاعؽ ّ
وجضبغٍ آلصابهم٩ٞ ،ان ابً
ٍر
ًا
ًا
اإلا ٟ٘٣بد ٤ؤعيا زهبت جال٢دذ ٖلى ؤُٞائها وبُجها مسخل ٠الش٣اٞاث :الٟاعؾُت والهىضًت والُىهاهُت ًٞال ًٖ الٗغبُتٞ ،مً
ّ
ّ
ّ
ًخدهل ٖلى الٗغبُت بال بالخٗلم!! ولى ٢ضع له جدهُله ّبًاَا
العجب بم٩ان ؤن ًهل الغظل بلى َظٍ اإلاجزلت الغُٗٞت وَى لم
ًا
ّ
بالىعازت -بُٗضا ًٖ الىٓغٍاث الخضًشت وما صعظذ ٖلُه مىعوزاجىا ألاصبُت الضًيُت والتربىٍت الٗلمُت مً ؤن الُٟل ٧الهٟدت
ّ
البًُاء جى٣ل ٞحها ّؤوى قئذ مً اإلاٗاعّ ،ٝ
وؤن الخٗلم في الهٛغ ٧الى٣ل ٖلى الدجغ ،وؤن ؤلاوؿان ًىلض ٖلى الُٟغة وؤبىاٍ
ًا
ًا
ّ
ًمجؿانٌ ؤو ًىهغاهه -مً ؤبىًٍ ٖغبُحن نلُبت ٧ابغا ًٖ ٧ابغ ًٞال ًٖ ا٦دؿابه ؤنى َل ٫الٗغبُت و٢ىاٖضَا وٞىىجها
حهىصاهه ؤو
ّ
بالخٗلم واإلاغان إلاا صاهاٍ مً ٞصخاء الٗغب ؤخض في َب٣خه ،وال ظاعاٍ مً بلٛائهم في خهاٞخه اإلاُبىٕ ٖلحها ظهبظ مجهم.
ّ
خغٍت بالضعؽ والبدض والخىُ٣ب ًٖ جغاثها بحن ّ
اإلااَالث آلاه ٠ط٦غَا ظٗلذ مً ابً اإلا ٟ٘٣فزهُت َّ
َُاث ال٨خب وصٞاث
ًا
اإلاهاصع ،ألامغ الظي خضا باإلاد ٤٣ؤن ًً٘ بحن ًضي ال٣اعت ال٨غٍم ظهضا اؾخسلهه مً ؤ٦ضاؽ ّؤماث ال٨خب التي اٚخيذ بها
ّ
بعر ٢ض ج ٫٠٨الؼمً بٟٗاثه ،وَى بعر مً ألاَمُت بم٩ان
م٨خبدىا الٗغبُت بمسخل ٠مُاصًجها اإلاٗغُٞت والش٣اُٞت ،والؿعي إلخُاء ٍر
باليؿبت البً اإلا ٟ٘٣هٟؿه مً ظهت بجمامه لٗ٣ضٍ ألاصبي بٗضما ؤخ٨م الغظل ؾُُغجه ٖلى ػمام الىثر مىه ،وباليؿبت للمخل٣ي
ّ ًا
ًا ًا ّ ًا
ًا
ًا
مدؿُ٣ا للج صًض مً آزاعٍ.
مدبا لؤلصب الٗغبي
بمسخل ٠ؤَُا ٝوُٖه الش٣افي ؾىاء ؤ٧ان باخشا ؤ٧اصًمُا ؤم ٢اعثا ٖاما
ججمٗذ ماصة البدض وُُٗ٢ت بخهاء ألابُاث الكٗغٍت التي وٖ ٠٢لحها ّ
وبٗض ؤن ّ
اإلاد -٤٣ب ٌٛالىٓغ ًٖ ٦ثرة ا٦خىاَ ٝظا
َُاث البدض ووعٍ٣اجهٖ ،مض ّ
اإلاجمىٕ ٖلى اإلايؿىب في قٗغٍ وبضعظت ٦بحرة وَى ما ؤٞصخذ ٖىه ّ
اإلادٖ ٤٣لى مىهج ٖلمي زابذ
ّ ًا
ًا ّ
وبِذ ًدُم -و٢ىامه آلاحي:
في ع٢م َظا اإلاجمىٕ الكٗغي -الظي ظاء في ()16
هها بـ( )50بِخا جىػٖذ بحن ٢هُضة ومُ٣ىٖت ٍر
ًا
ًا
ّ .1
جم جغجِب ألاقٗاع جغجِبا جاثُا.
ّ .2
ّ
الًم -الٟخذ-الؿ٩ىن) ،وما ًلخ ٤طل ٪مً َاء ؾا٦ىت ؤو
وؿ٣ذ ال٣هاثض واإلاُٗ٣اث ٖلى و ٤ٞخغ٦ت الغوي (ال٨ؿغ-
ؤل ٠ؤلاَال.١
 .3ؤلاقاعة بلى البدغ الظي هٓمذ ٖلُه ؤقٗاع اإلاجمىٕ.
)ُ) یيركل عن حيِت بن خالد أنٌو قاؿ  (( :أربعة َف یدرؾ مثلهم يف فنوهنم  :اخلليل بن أمحد ،كابن ادلقفع ،كأبو حنيفة ،كالفزارم )) .ینظر :معجم االدباء :
ٓ ،ِِْٗ/كالوايف بالوفيات.ُِٓ/ُ :
)ِ) ینظر :سَت أعبلـ النببلء ،َِٗ/ٔ :أمراء البياف.ُُِ ،َُٖ -َُٔ :
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 .4اظتهضها في ٖىىهت ألاقٗاع بدؿب اإلاىيىٖاث التي ٖالجتها ،هدى :الؼَض ،اللىم ،الٟسغ ،التهىئت ،السمغ وؾىاَا مً
اإلاىيىٖاث ألازغي ،ؤو بدؿب اإلاىاؾباث اإلاكاع بلحها في بٌٗ ّؤماث ال٨خب التي ّ
جم الخسغٍج مجها.
ٖ .5مضها بلى يبِ ألاقٗاع بالك٩ل.
ّ .6
جم جغجِب مهاصع الخسغٍج خؿب ٢ضمها ٢ -ضع ؤلام٩ان .-
ّ .7
ٖىلىا ٖلى ط٦غ ازخال ٝالغواًاث بطا ما وظضث ،ووؿبذ ألاقٗاع بلى َلمً قاع٧ىا ابً اإلا ٟ٘٣بوكاصَا.
ًا
ومً هاٞلت ال٣ى :٫آمل ؤن ؤ٧ىن ٢ض ّ
وُ ٣ٞتذ بةياٞت خيء -وبن ٧ان ٌؿحرا -للمضوهت الكٗغٍت ٖسخى ؤن ًُٟض مًٌ وكإ اإلاؿخ٣بل
مً الباخشحن والضاعؾحن ،و٢ض جإزظ الباخض الٗؼة بالىٟـ بلى ال٣ى ٫بٛل ٤باب الاؾخضعاٖ ٥لى ما ّ
يمىه في َظٍ ؤلايمامت مً
ؤقٗاع وَظا ما ال ًىىء به ّاصٖائٍ ،بل ٚاًت ما ّ
٢ضمه َى ٖهاعة ظهضٍ وال٨ما ٫مٗىػ ،وهللا اإلاى ٤ٞوبه اإلاؿخٗان.
ٍر
ػعس ابً امللفع
ب
٢ -1ا ٫في اللىم((:)1املحلازب)
ف ــال ثلم امل ــسء ف ــي ػ ــؤهه

ْم
ـىم ول ْمم ًره
فـ ـ ــسب ملـ ـ ـ ٍم

ت
ًا
٢ -2ا ٫مهىئا ؤخض ؤنض٢اثه بجاعٍت ولضث له((:)2الىافس )

(ُ)
الظنیة بقولو(( :قاؿ الشاعر ،كأظنٌو ابن ادلقفع)).احليواف :اجلاحح.ِّ-ِِ/ُ :
أكرد اجلاحح البيت يف احليواف على سبيل ٌ
النسبة بعد أف جاء بقوؿ األحنف  (( :ر َّ و
ً
ب لىو )) ،مث أنشد البيت أعبله مسبوقان بقو لو (( :كقاؿ ابن ادلقفع )).
يف حُت أكرده يف البياف كالتبيُت مؤَّكد
ي
ب ملوـ ال ىذنٍ ى
البياف كالتبيُت :اجلاحح.ّْٔ/ِ :
و
مثل قالو األحنف و
ذـ عنده الكمأة بالسمن ،مث أتى هبذا البيت من دكف
لرجل َّ
كقد جاء بو الزسلشرم يف ادلستقصى يف(باب الراء ) (( :ير َّ
ب ملوـ ال ىذنٍ ى
ب لىو )) ه
نسبة .ادلستقصى يف أمثاؿ العرب :الزسلشرمٗٗ/ِ :
مر آنفان -كابن
عجز البيت كما ٌ
تبُت ىو من أمثاؿ العرب ادلشهورة كقد أيختيلف يف قائلو ،فمن القدامى من نىسبو لؤلحنف كمنهم اجلاحح ،كالزسلشرم -كما ٌ
قتيبة ،كابن عبد ربو األندلسي ،كالراغب االصفهاين ،كمنهم من نسبو لؤلكثم بن صيفي ،كیضرب دلن قد ظهر للناس منو أمر أنكركه ع ليو كىم ال یعرفوف حجتو
كعذره فيو ،أمثاؿ :أيب عبيد القاسم بن سبلـ ،كاجمللسي ،كمنهم من عمد اُف ذكر النسبتُت معان كمن ىؤالء :ادليداين كالنویرم.
ینظر :كتاب األمثاؿ :أبو عبيد القاسم بن سبلـ  ،ّٔ :كعيوف األخبار  :ابن قتيبة ،ُٕٗ/ّ :كالعقد الفرید  :ابن عبد ربو األندؿسي  ،ٕ/ٖ ،ُٖ/ِ :كزلاضرات
األدباء :الراغب األصفهاين ،ِٗٗ/ِ :كرلمع األمثاؿ :ادليداين ،َّٓ/ُ :كهنایة األرب يف فنوف األدب :النویرم ،ِٗ/ّ :كْتار األنوار :اجمللسي.ِٕ/ّّ :
(ِ) احملاسن كادلساكئ :البيهقي.ََِ-ُٗٗ/ِ :
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ّ
جظـ ـ ُّرـس ب ـ ـ ـ ــا عُـ ـ ــىن الىاظسات

خ ْمود( )1بّهُ ـ ًـة ّ
عم ـ ـ ـ ـ ــا كلُ ٍمـل
فبازن فـ ــي فوُمة(ُّ )2ر
زب مىس ى

وأهبت ـ ـ ـ ـ ــا هبـ ـ ـ ـ ــات الـالحات

ً
وشادن عاحـ ـ ـ ــال أخسي طـ ــىاَا

ْم
ْم
ل خوً اذ خود على البىات

ح
٢ -3ا ٫في السمغ((:)3الىافس)
طؤػسب ما ػسْمبد على هعامي

ً
رالر ـ ـ ـ ـ ـ ــا رم أثسه ـ ــه صحُحا

ً
فل ْمظد بل ـ ـ ـ ـ ــاز ٍمف مىه رـ ـ ــاما

ْم
ول ْمظ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ــساه ٍم مىه كبُحا

د
٢ -4ا ٫في الؼَض((:)4املحلازب)
أح ـ ـ ـ ــدن ً ــا هفع َل جعلمحن

ً
حدًدا على الدَس ًبلـى حدًدا

وَل ه ـ ـ ــان للىاض كبلـ ــي بل ـ ٌءـاء

فؤزحى البلاء وأبغ ـ ـ ـ ــي المشٍدا

ْم
وَــل ذكد مً هعم هىٌ الحُاة

ً
ً
اال مـ ـ ـ ـ ـ ــسازا وعِؼ ـ ـ ـ ــا شَُدا

واال ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالوة وعـ ــد الغسوز

ً
ً
زح ـ ـ ـ ـ ـ ًـاء هروب ـ ــا وهفظا هىىدا

وبعد الىسام ـ ـ ـ ــة ثللى اله ـ ــىان

وبع ـ ـ ـ ــد ألاحب ـ ـ ـ ــة ثبلى فسٍدا

)ُ)
الس ىخط :عدـ الرضا ،كالغضب .ینظر :ؿساف العرب  :ابن منظور( :مادة :سخط) ٕ.ُّّ-ُِّ/
الس ٍخط ك َّ
ُّ
)ِ(
أظن -اسم ادلولدة ادلهنأ هبا فقد ذكر الفراء اف العرب ال تصغر فاعل على فػي ىعيلة إالٌ أف یكوف امسانٌ ،أما
فيطيمة(بضم الفاء) تصغَت لػ(فاطمة) كىو -على ما ٌ
ظن احملقق  .ینظر :لساف العرب  ( :مادة:
ال ىفطيم(بفتح الفاء) :فصاؿ
ي
الرضيع عن ِّأمو ،كالفطيم یقع عُف الذكر كاألنثى؛ لذا ال تلحقو اذلاء ،كىو ما یؤید صواب ٌ
فطم) ُِ ،ْْٓ/ك(مادة :أیا) ُْ.ِٔ/
(ّ) زلاضرات األدباء ،ّٕٔ/ِ :كینظر :التذكرة الفخریة :ادلنشئ األربلي.ّٖٔ :
(ْ) أخبار الدكلة العباسية  :مؤلف رلهوؿ  ،ِِْٗ-ّْٖ :كىنا یفخر بفرساف خراساف كىزديتهم جیش الشاـ بقيادة ابن ضبارة ادلرم كقتلو على ید احلسن بن
قحطبة(تُُّىػ)  -كىو من القادة الشجعاف استخلفو ادلنصور على أرمينية فأكغل يف ببلد الركـ القتل حىت أطلقوا عليو اسم (التنُت) -يف كقعة جابلق بالقرب
من أصبهاف عاـ ُُّىػ .ینظر :تاریخ اؿیعقويب ،ِْٓ-ِّْ/ِ :كتاریخ ادللوؾ كاألمم :الطربم ،ٓٔ-ِٓ/ٔ :كاألعبلـ.ُُِ/ِ :
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ً
ً
وهى ــا أهاط ـ ـ ـ ـ ـ ــا زشكى ـ ـ ــا شماها

ً
ً
ً
كلىب ـ ـ ـ ــا حمُع ـ ــا وبؤطا ػدًدا

فلمـ ـ ـ ـ ـ ــا زهبىا ع ـ ــام ألامىز

هلُع الحل ــىق ووعدو الحدودا

ً
للُى ـ ـ ــا عبُدا وهىـ ـ ـ ـ ـ ــا هجاها
ً
مـ ـ ـ ـ ــسزها طساعـ ـ ــا عل ـي عام ٍمس
ـىم عل ــى هُ ٍمة
مسزهـ ـ ـ ـ ــا بلـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍم

()1

فآب ـ ـ ـ ــىا هجـ ـ ـ ــاها وأبىـ ــا عبُدا

()2

ً
ثـ ـ ــد ُّرب ألاط ـ ـ ـ ــاود( )3دبا عىُدا

()4

ً
فؤبى ـ ـ ـ ــا خصاًا وأوبـ ـ ـ ـ ـا حمُدا

()5

فىم ك ـ ـ ـ ــد ثسهىا غ ــداة الهًاج

ً ّ
ً
هعاب ـ ـ ــا( )6ثبىــى وهف ـ ـ ــال ولُدا

وخ ـ ــىد ًا( )7أكُع ْمد خالٌ ّ
الدًاز

ثـ ُّرً( )8الجبُــً وثدمي الخدودا

وثدع ـ ـ ـ ـ ــى الحلُل ببعىاله ـ ـ ــا

وبالىٍ ـ ـ ـ ـ ــل ثدعى د ـ ـ ًـاء وحُدا

وم ـ ـ ـ ـ ـ ــا ه ـ ــان فح ا و ال كبلها

ً
هداود( )9ؿب ــسا وفي الىاض حىدا

ًى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّرـس ؿبىز ًا لى ْمكع ُّر
الظُىف

وٍؤبـ ـ ــى لدي املىت اال ىدا

()10

)ُ) اذلجاف :كرًني احلىس ً
ب نقيُّو .ینظر :لساف العرب( :مادة :ىجن) ُّ.ِّْ/
ى
)ِ) عامر :بػلى هد ً
الس َّك ً
اف ،ذك ًعمارة .ینظر :لساف العرب( :مادة :عمر) ْ.َْٔ/
آى هل بً ُّ
ى
)ّ( األساكد :اجلمهور ا لعظيم اجملتمع على طاعة السلطاف ،كأساكد األمراء كسوادىا  :ثقلها ،كلفبلف أساكد كسواد  :أم ماؿ كثَت .
(مادة :سود) ّ.ِِٓ/

ینظر :لساف العرب :

)ْ) النية :السفر .ینظر :لساف العرب( :مادة :نوم) ُٓ.ّْٗ/
)ٓ) كأنٌنا بابن ادلقفع ىهنا يف العجز بعدما استعرض حاؿ العبيد كاألمراء يف البيتُت السابقُت جاء ليؤكد حالو كحاؿ قومو من االتعاظ كعدمو هباتُت الفرقتُت،
فبعضهم كاف نصيبو اخلزم كنصيب أسياد الدنيا /رلرمي اآلخرة ،كبعضم اآلخر كانت هنایتو محيدة كىؤالء ىمن كاف حيسبهم األمراءي عبيدان يف الدنيا لكنٌهم كانوا
أحراران يف اآلخرة.
)ٔ) الكاعب :الفتاة إذا هند ثدیها كأشرؼ .ینظر :لساف العرب( :مادة :كعب) ِ.ُٕٗ/
)ٕ) اخلود :مجع خود :الشابَّةي الن ً
َّاع ىمةي احلى ىسنىةي اخلىلٍ ًق .ینظر :لساف العرب( :مادة :خود) ّ.ُٔٓ/
ي
ىٍ
)ٖ)
الصص :الضرب الشدید .ینظر :لساف العرب( :مادة :صكص) َُ.ْٓٔ/
ٌ
)ٗ) ادلقصود نيب اهلل داكد  كصربه على اضطهاد ابنو ابشالوـ الذم تآمر على قتل ق ،كعلى الرغم من ذلص یوصي داكد  اتباعو كجنوده أف حيًتزكا من أف ديسوا
أبشالوـ بسوء ،لكنو قيتًل رغمان عنهم ،كدلا بلغ داكد خرب موتو استسلم حلزف شدید ضلو ابنو العاؽ.
ینظر :اصليل برنابا( ّٔ :الفصل ْٔ).
)َُ)
لعدكىم إذا صمدكا كشرعوا يف قتالو .ینظر :لساف العرب( :مادة :هند) ّ.َّْ-ِْٗ/
كم ى
نىوى ىد  :نػى ىه ى
ضى ،كنػى ىه ىد ي
ض ى
القوـ ٌ
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فـ ـ ـ ـ ـ ــال ًبعدن أخ ـ ـ ـ ـ ــى هجد ٍمة

ً
فل ـ ـ ــد زام بالل ـ ــىٌ أمسا طدًدا

جع ـ ـ ـ ـ ـ ــسق للم ـ ــىت ال ًيثني

ل ـ ـ ـ ــى ان املىاًـ ــا ثسٍـ ــد املصٍدا

ثؤخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس عىـ ـ ـ ـ ــه ملادًسٍ

لُ ْمح ـ ـ ـ ــدذ لللـ ـ ــىم ػسا حدًدا

ز
 -5وله في الخظع مً ألا٢ضاع((:)1اليامل)
ً
حر ٌءز أم ـ ــىزا ال ثخاف و مً

ما لِع مىجُ ـ ـ ــه مً ألاكداز

 -6وله في الؼَض((:)1الوىٍل)
(ُ) البيت من شواىد سيبویو ،استشهد بو حوؿ إعماؿ (فىعًل) فنصب (أموران) ْتى ًذر؛ ألنٌو تكثَت حاذر كىو للمبالغة ،ك (أموران) يف زلل نصب مفعوؿ ليحذر ،كىو
ما َف يُيزه ادلربد؛ أل ٌف احلذر شيء يف اذليأة؛ لذا فقد أمجع النحویوف على ندرة ىذا النصب؛ إذ إ ٌف النعت إذا جاء على صيغة (فىعًل) ال یتعدل إُف مفعوؿ .ینظر:

الكتاب :سيبویو ،ُُّ/ُ :كادلقتضب  :ادلربد ،ُُٔ-ُُْ/ِ :كشرح الرضي على الكافية  :رضي الدین األسًتبادم  ،ِِْ/ّ :كغَتىا من ادلصادر اليت سنأيت
=
على ذكرىا.
= قيل :إ ٌف ىذا البيت مصنوع كليس بعريب ،كقد أيختيلف يف نسبتو -أك قي ٍل صانعو -فزعم قوـ أ ٌف سيبویو قد سأؿ أباف بن عبد احلميد البلحقي الشاعر ادلعركؼ
ً
رد أىل العلم ىذه الركایة كشنعوا على قائلها -أم أباف البلحقي -بعدـ األمانة كخيانتو للركایة
شاىدان يف تعدم (فىعل) كإعماذلا ،فعمل لو ىذا البيت ،كقد ٌ
خرب عن نفسو بعمل یبط ؿ اجلماؿ عنده ،كیثبت عليها العار إُف األبد ،كمن مث يبعد يف النفوس أف یيسأؿ من قبل سيبویو
الصحيحة ،كمثلو ال یيقبل قولو بعد أف ٌ
ادلشهور بدینو كعقلو كعلمو ،فضبلن عن أخذه من الثقات غَت ادلشكوؾ بعملهم كصحة نقلهم -يف حاؿ ثبوت صحة تلص الركایة.-
كقد ش ٌكص بعض النحویُت يف ىذه الركایة كطعنوا هبا؛ أل نو من غَت البلئق نسبة البلحقي إُف نفسو ما یشُت لو أك ُّ
حيط من قدره ،كبادلقابل فأمانة سيبویو كثقة
صنعت(أك)عملت] لو ىذا البيتٔ ،تعٌت (ركیتيوي).
تأكلوا قوؿ البلحقي :فػ[
كضعت(أك) ي
ي
اآلخرین بركایتو تدفع بو إُف الًتفٌع عن القياـ هبكذا عمل؛ كلذا فقد ٌ
كذكر البغدادم قائبلن (( :كزعم قوـ أ ٌف البيت البن ادلقفع ال لبلحقي))
خزانة األدب ،ُِٕ/ٖ :كمنظر :شرح أبيات سيبویو :السَتايف ،َّٔ/ُ :كالتبصرة كالتذكرة :الصيمرم ،ِِٕ/ُ :كالصحاح(مادة :حذر) :اجلوىرم،ِٔٔ/ِ :
كاذلوامل كالشوامل  :التوحيدم ،ُٕٔ :ككتاب احللل يف إصبلح اخللل  :البطليوسي ،َِِ-ُِٗ :كأماِف ابن الشجرم  :ىبة اهلل بن الشجرم ،ّْٕ-ّْٔ/ِ :
كاحملرر الوجيز :ابن عطية األندلسي ،ِِّ/ْ :كاجلامع ألحكاـ القرآف(تفسَت القرطيب) :القرطيب ،َُُ/ُّ ،ُٗٔ/ٖ :كالبسيط يف شرح مجل الزجاجي :ابن أيب
الربيع السبيت ،َُٓٗ-َُٖٓ :كلساف العرب (مادة :حذر) ،ُٕٔ/ْ :كتفسَت البحر احمليط  :أبو حياف األندلسي ،ِٓ/ٖ ،ُٕ/ٕ ،ٕٔ/ٓ :كشرح ابن عقيل :
ابن عقيل اذلمداين  ،ُُٓ/ِ :كادلزىر  :السيوطي ،َُٖ/ُ :كتاج العركس (مادة :حذر) ،ّْْ/ُُ ،ِٕٓ/ٔ :كفتح القدیر  :الشوكاين،َُُ/ْ ،ّٕٕ/ِ :
كحواشي بعض ىذه ادلصادر.
كمن اجلدیر بالذكر فقد اختلفت الركایات يف صدر البيت؛ إذ كرد كما مثبٌت يف ادلنت عند البغدادم كيف ادلعجمات الواردة يف احلاشية أعبله.
ً
ً ً
ادلربد كابن عقيل كالسَتايف كالصيمرم كالبطليوسي كالسبيت كابن الشجرم كالسيوطي كبقیة كتب التفسَت.
يموران الى تىضَتي ىكآم هن )) عند ٌ
ككرد (( :ىحذهر أ ى
ً
آمن )).
يموران ىما يٗتى ي
كأكرده الرضي االسًتبادم (( :ىحذهر أ ى
اؼ ىك ي
ً
ً
ف )).
يموران الى تى يكو يف ىك ىخائ ه
يف حُت أكرده أبو حياف (( :ىحذهر أ ى
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دلُلً أن الفلـ ــس خ ٌءحر مً الغنى

وأن كلُل امل ـ ــاٌ خ ٌءحر مً املثري

ً
للاإن مخلىكا عـــى هللا بالغنى

ً
ول ْمم ث ــس مخلىكا عـ ــى هللا بالفلس

 -7وله في الشكر((:)2انطويم)

(

) أدب الدنيا كالدین :ادلاكردم ،ُٖٔ :مثلما أكرده الصفدم منسوبان البن ادلقفع لكن ركایة البيتُتكاآليت:
أن ال َفقـ ـ ــر َخير ِمن ِ
ك َّ
الغنَى
َدلِيلُ َ
َ ٌ َ
ِ
ـاؤك إنسانَاً َعصى اهلل لِ ِ
لغنَى
َ َ
ل َقـ ـ ـ َ َ

ِ
أن ال َقلِيل ِ
َو َّ
المث ِري
المال َخيـ ـ ـ ـ ٌـر م َن ُ
َ َ
إنسـ ـ ـ ــانَاً َع ـَـى اهللَ لِل َفق ِر
َولَ ْ َـ ـ ـ َـر َ

ِ
ـاؤك إنسانَاً َعصى اهلل في ِ
الغنَى
َ َ
ل َق ـ َ َ

صى اهللَ في ال َفق ِر
إنسانَاً َع َ
َولَ ْ َـ ـ َـر َ

الوايف بالوفيات.ّّٗ/ُٕ :
كالبيت یينسب لئلماـ علي ( ،)كأكثر مؤلفات الشيعة يٕتمع على ىذه النسبة للبيتُت أعبله  .ینظر :دیواف اإلماـ علي  :تصحيح نعيم زرزكر  ،ٗٓ :كْتار
األنوار ،ٖٓ/ٕٓ :كمستدرؾ سفينة البحار :علي النمازم ،ِٕ/ٖ :كميزاف احلكمة :زلمد الریشهرم ،ِّْْ/ّ :كمطالب السؤكؿ :زلمد الشافعي.َّّ :
كقد ركل الدیلمي البيتُت أعبله من دكف نسبة ألحد  ،كجاء ثاين البيتُت على كفق اآليت:
أعبلـ الدین يف صفات ادلؤمنُت :ابن أيب احلسن الدیلمي .َُٔ :

كقد نسبهما ابن داكد األصبهاين لئلماـ علي( )لكن بركایة أكؿ البيتُت على ما أكرده الصفدم ،كثانيهما على ما جاء بو ادلاكردم:
أن ال َفقـ ـ ــر َخير ِمن ِ
ك َّ
الغنَى
َدلِيلُ َ
َ ٌ َ
ِ
ـاؤك م لُ وَاً َصى اهلل بِ ِ
الغنَى
َ َ
ل َقـ َ َ

الزىرة :ابن داكد األصفهاين.ّّْ :

(

ِ
أن ال َقلِيل ِ
َو َّ
المث ِري
المال َخيـ ـ ـ ـ ٌـر م َن ُ
َ َ
صى اهللَ بِال َفق ِر
َولَ ْ َـ ـ ـ ـ ـ َـر َم لُ وَاً َع َ

)
احلر العاملي على لساف ابن عباس ( )يف حدیثو مع أـ ادلؤمنُت عائشة ( )بعد كاقعة اجلمل حينما بعث بو اإلماـ
احملاسن كادلساكئ  ،ْٗ/ُ :كقد جاء بو ٌ

مشادة كبلمية بينها كبُت ابن عباس ( )يف أیٌهما أقرب للرسوؿ األعظم ( )ىي أـ
علم( )إليها یأمرىا بتعجيل الرحيل من البصرة كقلة اإلقامة فيها ،فحصلت ٌ
علي()؟ بعد أف امتنعت عن االمتثاؿ ألمر اإلماـ( )حىت كصل القوؿ بابن عباس( )أف یتمثٌل حاذلا قائبلن(( :كما مثلص إالَّ كما قاؿ أخو بٍت فهر:
ت َعلَـ ـ ــى وَ ِمي فَأب ُدوا َع َد َاوةً
َمنَـنْ ُ
ضاً ِمن ِمثلِ ُك لِص ِد ِيقهِ
ِ
فَِفيـ ـ ـ ـ ــه ِر َ
َ

ُّكرا
فَـ ُقل ُ
ْت ل َُهـ ـ ـ ـ ـ ْ ُك ُّفـ ـ ـ ـ ـ ـ ا َ
الع َد َاوةَ َوالن َ
ِ
فرا
أأحى ب ُك أ ْن َ
َو َ
تَ
غي َوال ُك َ
جم ُع ا البَ َ

ت َعلَـ ـ ــى وَ ِمي فَأب ُدوا َع َد َاو ًة
َمنَـ ْن ُ
فَِف ِيه ِر َ ِ ِ ِ ِ
ص ِد ِيق ِه
ضاً من مثل ُك ل َ

ُّكرا
فَـ ُقل ُ
ْت ل َُه ْ ُك ُّف ا َ
الع َد َاو َة َوالن َ
و َِ
فرا
أأج ب ُك أ ْن ُ َ
َ
غي َوال ُك َ
حمعُ ا البَ َ

ت َعلَـ ـ ــى وَ ِمي فَأب ُدوا َع َد َاوةً
َمنَـنْ ُ
ضاً ِمن ِمثلِ ُك لِص ِد ِيقهِ
ِ
فَِفيـ ـ ـ ـ ــه ِر َ
َ

الع َد َاوةَ َو ُّ
كرا
فَ ُل ُ
ْت ل َُه ْ ُك ُّف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا َ
الش َ
ِ
ِ
فرا
غي َوال ُك َ
َو َ
أأرى ب ُك أ ْن ُظه ُـروا البَ َ

كسائل الشيعة  :اٌفٌر العاملي  َِْ/َِ :ىامش(ٖٗٔ) ،كینظر  :الدرجات الرفيعة  :علي خاف ادلدين  ،َُٗ :كمعجم رجاؿ احلدیث  :أبو القاسم اخلوئي :
ُُ ،ِْٗ/كمن أعبلـ الصحابة كالتابعُت :حسُت الشاكرم ،ّٗ/ٖ :كالركض النضَت :فارس حسوف كرًن.ُّٖ :
كل من الطوسي كاجمللسي كادلياصلي اؿبيتُت أعبله هبذه الصورة:
كقد أكرد ٌ
اختيار معرفة الرجاؿ :أبو جعفر الطوسي ،ِٕٗ/ُ :كینظرْ :تار األنوار ،َِٕ/ِّ :كمواقف الشيعة :علي األمحدم ادلياصلي.َْ/ِ :
ٌأما أبو حنيفة النعماف فيتمثل شاىد ابن عباس( )بػ((كما قاؿ أخو بٍت أسد)) كليس [أخو بٍت فهر] ،مث یأيت بالبيتُت على ىذه الركایة:
شرح األخبار :أبو حنيفة النعماف.ِّٗ-ُّٗ/ُ :
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ْم
ْم
ُّر
فللد لهـ ْمـم هفء العداوة والؼىس

ْم
ً
مىيد علـ ــى كىمي فؤبدوا عداوة

َل ًا
ّ
َّ
ُت
ّ َّ
مشل ٪ماثت
هٟـ ،ولى ٢خلىا
ُ٢ -8ل :بن ؾُٟان اإلاهلبي إلاا َم ب٣خل ابً اإلا٢ ،ٟ٘٣ا ٫له ألازحر :وهللا به ٪لخ٣خلجي ٣ُٞخل ب٣خلي ؤلٍ ٠ر
ًا
بىاخض ،زم ؤوكإ ٢اثال((:)1الىافس)
ما وٞىا
ٍر
اذا مـ ــا مات مثلي مـات ش ٌء
خف

ًم ـ ـ ـ ــىت بمىثـ ـ ـ ــه خ ٌء
لم هثحر

وأهد ثم ـ ــىت وحدن لِع ًدزي

بمىث ـ ـ ـ ــً ال الـغحر وال الىبحر

ع
 -9وله في الغزاء((:)2الوىٍل)

(

) كتاب الوزراء كالكتاب ،َُُ :كینظر :الوايف بالوفيات ، ُّْ/ُٕ :كقد أكرد اجلاحح أكؿ البيتُت من دكف نسبتو البن ادلقفع بالصورة اآلتية:
ات ِمثلِـ ــي َم َ
إذَا َما َم َ
ات شيءٌ

ش ٌر َكثِ ُير
ت بِ َم ِـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـه بَ َ
يَ ُمـ ـ ـ ـ ـ ُ

البياف كالتبيُت.ّّٓ/ِ :
لكن هبذه الصورة:
يف حُت جاء بو القاضي اجلرجاين منسوبان البن ادلقفع ٌ
ِ
يماً
َوَقتُـلُنـ ـ ـ ـ ـ ــي فَـتَقتُ ُل ب ـ ــي َك ِر َ

ش ٌر َكثِ ُير
ت بِ َم ِـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـه بَ َ
يَ ُم ـ ـ ـ ـ ـ ُ

الوساطة بُت ادلتنيب كخصومو :القاضي اجلرجاين.ُّٖ :
كقد أكرد القاِف عجز البيت نفسو الوارد يف ركایة اجلاحح كالقاضي اجلرجاين ،ـ ثلما جاء بداللة البيتُت عينها الواردة يف ركایة الصفدم ادلثبتة يف ادلنت على
لساف إحدل األعرابيات:
الرِزيَّةُ فَـ ْقـ ـ ـ ـ ُد َم ٍ
ال
ل ََعم ـ ـ ـ ُـر َك َما َّ
الرِزيَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـةَ فَـ ْقد وَـرمٍ
ول ِ
َك ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـن َّ
ُ ْ
َ

ت َو َ بَِع ُير
َو َ َش ـ ـ ـ ــاةٌ َ ُمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ِ
ش ٌر َكث ُير
ت بِ َم ِـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـه بَ َ
يَ ُمـ ـ ـ ـ ـ ُ

كتاب األماِف :القاِف.ِِٕ/ُ :
يف حُت نسبهما ابن عساكر َفالص بن طوؽ التغليب كجاء هبما على ىذه الصورة :
الرِزيَِّة فَـ ْق ُد َم ٍ
ال
َيي ِم ـ ـ ـ ـ ـ َـن َّ
َول َ
ول ِ
الرِزيَّةَ فَـ ْقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُد َش ٍ
َك َّن َّ
َ

ت َو َ بَِع ُير
َو َ َشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاةٌ َ ُم ُ
يمـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ ِ ِ ِ
اس َك ُِير
ت ل َم ـ ـ ـ ـ ــه نَ ٌ
َُ

ٍ

ت بِ َم ِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـه َعلَ ٌ َكبِ ُير
يَ ُم ـ ـ ـ ـ ـ ُ

=

تاریخ مدینة دمشق ،َّْ/ُِ :كینظر.ّْٔ/ٓٔ :
كقد زاكج ابن حجر العسقبلين بُت رلموع الركایات تلص فجاء هبا يف بيت كاحد غَت منسوب و
لقائل ىو:
الرِزيَّـ ـةُ فَـ ْق ُد َش
مر َك َما َّ
ل ََع ُ

اإلصابة :ابن حجر العسقبلين.ُِّ/ُ :
(ِ) شرح دیواف احلماسة  .ْٖٔ-ّٖٔ/ُ :قاذلا يف رثاء حيِت بن زیاد الكويف ،كعلى الرغم من إمجاع أكثر الركاة كالنقاد القدامى على نسبة ىذه ادلقطوعة البن
ادلقفع إالَّ أ ٌف الشكوؾ -أحيانان -قد طالت الراثي كادلرثي معان ،كقد أخذ ابن خلكاف على عاتقو بياف دكاذلا كمناقشتها  ،كمن مث بياف أقرب تلص الدكاؿ لدائرة
الصواب ،فبعد أف ذكر ٌأهنا يف رثاء أيب عمرك بن العبلء النحوم عاد مستدركان((كقد قيل :إٌّنا يرثي هبا حيِت بن زیاد بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عبد ادلداف احلارثي
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ـسو وال ح ـ ـ ــي مثله
زشتى ـ ــا أبا عمـ ٍم

فلل ــه زٍ الحـ ـ ـ ــادرات بم ْمً وك ْمع

ْم
فـ ـ ــبن ثً ك ـ ـ ـ ْمـد فازكحىا وثسهحىا

ذوي خل ٍمة()1ما في اوظد ٍماد لها هم ْمع

ً
فل ـ ـ ـ ـ ْمـد حس هفعا فلدهـ ــا لً أهىا

أمىا علـ ــى ه ـ ـ ّـل السشاًا م ــً الجــص

ْم ( )

=

الكويف الشاعر ادلشهور ،كىو ابن خاؿ السفاح أكؿ خلفاء بٍت العباس ،رضي اهلل عنو؛ كقيل  :بل رثي هبا عبد الكرًن بن أيب العوجاء ،كاألكؿ أشهر ،كاهلل أعلم؛
أقوؿَّ :
إف ىذه ادلرثية إ ٍف كانت يف أيب عمرك ادلذكور فما ديكن أف تكوف لعبد اهلل ألنٌو مات قبل
كقيل :إ ٌف ىذه األبيات حملمد بن عبد اهلل ادلقفع ،كاهلل أعلم  .ك ي
ً
ً
ً
ً
ً
یب احلىادثىات ٔتى ٍن
موت أيب عمرك ،كإ ٍف كانت حملمد فيمكن ذلص ،كلكنها مشهورة يف أيب عمرك ادلذكور )) ،كقد أكرد ابن خلكاف عجز البيت األكؿ (( :فىللو ىر ي
فى ىج ٍع)).كفيات األعياف.ْٔٗ/ّ :
)ُ)
يس ىد ٍد ٌخلَّتىوي ،كیقاؿ يف الدعاء للميت  :اللهم اي ٍس يد ٍد ىخلَّتىوي أم الثُّلمة اليت ترؾ ،كأصلو من التخلٌل
كي عن العرب :اللهم أ ٍ
اخلى َّلة (بفتح اخلاء) :الفقر كاحلاجة ،ي
كح ى
بُت الشيئُت .ینظر :لساف العرب( :مادة :خلل) ُُ.ُِٓ /
كدكف ٖتتها أنٌو ((قيل :رثاه هبا عبد اهلل بن ادلقفع،
)ِ( ذكر اليافعي يف أحداث سنة أربع كمخسُت ة
كمائ كفاة أيب عمرك بن العبلء ،مث أكرد األبيات أعبله يف رثائوٌ ،
كقيل :حيِت بن زیاد الشاعر ادلشهور خاؿ السفاح ،كقيل  :غَت من ذكر )) ،ككأنٌو یشَت بعبارة  [ :كقيل غَت من ذكر ] إُف االختبلؼ كاخلبلؼ الذم ذكره ابن
خلكاف يف الراثي كادلرثي ،كقد أكرد اليافعي أكؿ األبيات من غَت مهز مع إبداؿ بعض األلفاظ فجاء بو على النحو اآليت:
ِ
ينـا أَبَا َعمر ٍو َو َ َأ َّي مثلَهُ
ُرِز ـَ

له ريب الح ِ
ِِ
ادثَـ ـ ِ
ـات بِ َم ْن فَ َح ْع
فَل َ ُ َ

اروتَـنَا َوَـ َركتَـنَا
لَئِـ ـ ـ ـ ـ ْـن َـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـك وَ ْد فَ َ

إلَ ــى َخلَّ ٍة ما فِي اِ ِ
نس َد ٍاد ل ََها طَ َم ْع
َ

مرآة اجلناف كعربة اليقظاف :اليافعي.ِٓٔ/ُ :
كإذا ما فىف ابن خلكاف رثاء ابن ادلقفع أليب عمرك بن العبلء للسبب ادلذكور أعبله ،فإ ٌف احمل ٌقق ینفي رثاء ابن ادلقفع للشخصيت ً
ُت األخریُت ؿ لسبب عينو؛
َّ
ألف حيِت بن زیاد قد مات يف خبلفة ادلهدم ضلو سنة َُٔىػ .ینظر :تاریخ بغداد  :اخلطيب البغدادم  ،ُُُ/ُْ:كتاریخ مدینة دمشق ،ِِْ-ُِِ/ْٔ :
كلساف ادليزاف ،ِٓٔ/ٔ :كاألعبلـ.ُْٓ/ٖ :
ك ٌأما ابن أيب العوجاء فقد قتل عاـ ُٓٓىػ على ید عامل ادلنصور يف الكوفة زلمد بن سليماف بن علي ،كعند التحقيق صلد أ ٌف ابن أيب العوجاء قد قتل قبل
ىذا التاریخ أم يف عاـ ُّٓىػ ،كىو العاـ الذم عزؿ فيو اٍف ليفة ادلنصور زلمد بن سليماف عن إمارة الكوفة كاستعمل عليها عمرك بن ىبَت الضيب ،ككاف من
أسباب عزلو :قتلو البن أيب العوجاء -كىو خاؿ معن بن زائدة الشيباين -بعد أف كثر شفعاؤه عند اخلليفة  .ینظر :كالكامل يف التاریخ :ابن األثَت ،ٕ/ٔ :كالبدایة
كتیخ ابن خلدكف  ،َِِ/ّ :كالكٌت كاأللقاب.َُِ/ُ :
كالنهایة ،ُُِ/َُ :ار
كبناء على ما تق ٌدـ ديكننا القوؿ -إذا ما أردنا ترجيح أحق الثبلثة هبذه ادلرثية : -إ ٌف عبد الكرًن بن أيب العوجاء ىو ادلرثي احلقيقي يف عينية ابن ادلقفع ْتكم
الصحبة الوطيدة بُت االثنُت كىو ما تؤكده أكثر ادلصادر  ،فهو أقرب الثبلثة إُف نفس صاحبنا ،فضبلن عن احلقائق التارخيية اليت تؤید اكتنافهما حلقبة زمنية أكثر
مؤداىا  :إعادة
قربان من غَتىا -بالنسبة أليب عمرك بن العبلء كحيِت بن زیاد -كىو ما أكمأنا إليها يف أعبله ،كمن مث ینبٍت على ىذا =
= األمر نتيجة أخرل ٌ
النظر يف كفاة ابن ادلقفع نفسو أم ٌأهنا بيعيد منتصف القرف الثاين للهجرة يف حدكد عاـ ُّٓىػ ،أك ُٓٓىػ ْتسب ما أكرده ادلؤرخوف من أحداث خبلؿ تلص
السنوات اليت نلمح فيها أ ٌف ابن ادلقفع ال زاؿ على قيد احلياة ،كَف یو ً
افو األجل عاـ ُِْىػ ،أك ُْٓىػ كما ىو شائع يف ترمجتو.
كمن مثٌ فإذا ما أرجعنا كالدة ابن ادلقفع إُف عاـ َٖىػ ْ -تسب ما ذكره األستاذ زلمد كرد علي -فهذا یعٍت أ ٌفق قد أمضى ّٓعامان -أقل أك أكثر بقليل-
ٖتت مظلٌة احلكم األموم ِّ-ُِ ،عامان -باختبلؼ الركایات اليت أشرنا إليها فيما مضى -قضاىا يف كنف العباسيُت ،أم أ ٌف سٍت عمر ابن ادلقفع تًتاكح ما
بُت ّٕ ٕٓ-عامان على أرجح التقدیرات.
كقد كرد البيت الثاين عند الصفدم هبذه الصورة:
الوايف بالوفيات.ّّٗ/ُٕ :
كذكر ابن أيب احلدید النص دكف عزك البن ادلقفع كعلى النحو اآليت:
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ل 
ًا
ًا
ًا
ُ -10تًظ٦غ ّ
ؤن عظال زُ٣ال ٧ان ُتًجالـ ابً اإلا ٟ٘٣وَى ٌؿدش٣له(ٞ ،)1جاء طا ٥الشُ٣ل طاث ًىم بلى ناخبىا و٧ان مٗلىال و٢ض ؤزظ
للخىُٞ ،لب الغظل مً ٚالم ابً اإلا ٟ٘٣باؾدئظان ؾُضٍ لهٞ ،إزبرٍ الٛالم ّ
الضواء ّ
بإن ؾُضٍ ٢ض
ٗٞىضثظ ٦خب الغظل البً اإلا ٟ٘٣في ٢غَاؽ((:)2الخفُف)
ؤزظ صواء ولِـ بلى طا ٥مً ؾبُل،
ٍر

ِ
ثلُه
ُرِز ْـ
ئَـن ـ ـ ـ ـ ــا أَبَا ُع َمر َو َ َأ َّي م ُ
اروتَـنَا َوَـ َركتَـنَا
فَ ـ ـ ــإ ْن َـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـك وَ ْد فَ َ
َك أنَّـنَا
فعـ ـ ـاً فَق ُدنَا ل َ
لََق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْد َج َّر نَ َ

له ريب الح ِ
ِِ
ادثَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـات بِ َم ْن َـ َق ْع
فَل َ ُ َ
ذَ ِوي َخلَّ ٍة ما فِي اِ ِ
نس َد ٍاد ل ََها طَ َم ْع
َ
ِ
ز
الح
ن
م
ا
اي
ز
الر
ل
ك
أ َِمنَّا َع ـَـل ـ ــى ُ ِّ َّ َ َ َ َ َ ْ

شرح هنج الببلغة :ابن ايب احلدید.ِٓ/ُّ :
كقد جاء ابن محدكف بالبيتُت األخَتین فقط يف تذكرتو ،ناسبان إیٌامها البن ادلقفع يف رثاء حيِت بن زیاد باالتكاء على ما جاء بو اَف رزكقي يف محاستو ،مث أعقب
البيتُت بالقوؿ(( :فقاؿ أبو الریاش :ىذا مأخوذ من قوؿ النمرم منصور:
لََقـ ـ ـ ـ ـ ـ ْد َعـ ـ ــزَّى َربِ َيعةَ َّ
أن يَ َماً

ِ
ـك َ يَـ ُع د
ثل يَ ِمـ ـ َ
َعلَ َيه ـ ـ ـ ـ ـ ــا م َ

ل ََع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِري لَئِ ْن فَـ َقدنَـ ـ َ
ـاك َسيِّ َداً
َك إنَّـنَا
فعاً فَق ُدنَا ل َ
لََق ـ ـ ْد َجـ ـ ـ ـ َّـر نَ َ

ـاو ِ
ش َوال َف َز ْ
يماً لَهُ َأ ُّ التـَّنَـ ـ ُ
َك ِر َ
أ َِمنَّا َعلَــى ُك ِّل َّ
الح َز ْ
الرَزايَا ِم َن َ

ً
ً
شعره يف
ٌ
كإّنا یأخ يذ األحدث من األقدـ ،كابن ادلقفع قيتل يف خبلفة ادلنصور ،كالنمرم ٌإّنا يعرؼ ي
ادلقفع)) .التذكرة احلمدكنية.ِٕٕ-ِٕٔ/ٕ :
كذكر ابن منقذ ثالث األبيات فقط يف باب [السابق كالبلحق ] كمن دكف نسبتو البن ادلقفع ،كأبدؿ كلمة القافية (اجلىىز ٍع) بػ(ال ىفىز ٍع) .ینظر :البدیع يف نقد
الشعر :ابن منقذ.ِْٕ :
كجاء ابن األثَت بالبيت الثالث كذلص  ،لكن يف باب [سلخ ادلعاين ] مشيدان بدقة معٌت البيت الذم ال یبلغ شأكه ما جاء بعده ،معتمدا على ركایيت ادلرزكقي
كابن محدكف يف نسبة البيت البن ادلقفع راثيان حيِت بن زیاد ،كأخذ النمرم من ابن ادلقفع كليس العكس ،مثلما أكر ده الراغب يف زلاضراتو ضمن باب [يف ادلوت
كأحوالو] ،كمن دكف نسبة كذلص .ینظر :ادلثل السائر :ابن األثَت ّ ،ِّٕ/كزلاضرات األدباء.ُِٕ/ْ :
كقد أكرد ادلعاىف البيتُت األخَتین يف باب [أحسن ما قيل يف الرثاء ] لكن من دكف نسبتهما البن ادلقفع ،مع تغيَت طفيف يف مفردات البيتُت لكنهما ،حيمبلف
الداللة نفسها اليت جاء هبا صاحبنا:
خبلفة الرشيد ،فهو األكُف بأف ینسب إُف اقتفاء ابن

اجلليس الصاٌف الكايف كاألنيس الناصح الشايف :ادلعاىف بن زكریا.َِٔ/ِ :

مثلما جاء اخلفاجي ببييت ادلعاىف أعبله مع تغيَت يف ألفاظ أكؿ البيتُت ،كذلما الداللة العامة عينها لدل ابن ادلقفع:
ل ََعمـ ـ ـ ـ ِري أل ْن ُكنَّا فَـ َقدنَ َ
اك َسيِّ َداً
َك إنَّـنَا
فعاً فَق ُدنَا ل َ
لََق ـ ـ ْد َجـ ـ ـ ـ َّـر نَ َ

ي ِح ُ لَنَا طُـ ـ ـ ُل التَّحز ِ
الهلَ ْع
ُّن َو َ
َ
َ
ِ
ِ
ز
الح
ن
م
ا
اي
ز
الر
ل
ك
ـى
ـ
ل
ع
َّا
ن
َم
َ
أ َ ُ ِّ َّ َ َ َ َ َ ْ

َه ـ ـ ـ ـ ـ ِ ِ
اج ٍة إل َ ِ
يل
ـل لذي َأ َ
ْ
َيك َسب ُ

ِ
ـل َـلَبُّثِـ ـ ـ ــي َ َكثِ ُير
َو َلقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ

ِ
ِ ِ ِ
يل
َ
أنت يَا َ
صـ ـ ـ ــاأ َ
ب الكتَاب ثَق ُ

ِ
ـل ِم َن الث َِّقي ـ ـ ِـل َكثِ ُير
َووَليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ

رحيانة األلبا كزىرة احلياة الدنيا :شهاب الدین اخلفاجي.َّٕ :
(ُ) الثقيل :نفيض اخل ٌفة ،كادلستثقل :الثقيل من الناس .ینظر :لساف العرب( :مادة :ثقل) ُُ.ٖٖ ،ٖٓ/
(ِ) ذـ الثقبلء :ابن خلف بن ادلرزباف ،ِٕ :كيف ركایة البيهقي :إ ٌف ىذا الرجل الثقيل حينما َف یصل البن ادلقفع يف طلب حاجتو أرسل األكؿ لؤلخَت بيتان يف رقعة
جاء فيو:
فوقٌع ابن ادلقفع ٖتتو:

كأضاؼ البكرمَّ :
إف الرجل حُت كصل إليو توقيع ابن ادلقفع ،أجابو:
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َـ ـ ْمـل لري حاح ٍمة الًُ طبُل

ال ًوُـ ـ ــل الجلـ ــىض اال كلُل

زم عمى ال٣غَاؽ في الضاع وطَب بلى ؾبُلهٗٞ ،ثر ٖلُه ابً اإلا ٟ٘٣و٢غؤٍٗٞ ،غ ٝناخب ال٨خاب ّ
وصون ؤؾٟله:
أهد ًا ؿــاح الىحاب رلُل

وكلُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌءـل مً الثلُل هىٍل

 -11وله في الخؼم في َلب الخىاثج((:)1البظُى)
نك بُِف ٍ
حش
اب ِم َ
بَ
الح َ َ
وَ ـ ـ ْد دَ
أت َ

أنت بِال ُف ِ
حش َوالبِـ ـ ـ َذ ِاء َج ِد ُير
َ

َهـ ـ ـ ـ ـ ِ ِ
ـاج ٍة إل َ ِ
يل
ـل لذي َأ َ
ْ
َيك َسب ُ

ِ
ِ
يل
َ َكثيـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـر ُجلُ َســهُ بَ ْل وَل ُ

ِ
ِ ِ ِ
يل
َ
أنت يَا َ
صـ ـ ـ ــاأ َ
ب الكتَاب ثَق ُ

ِ
ِ ِ
ِ
يل
َوَكثيـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـر م َن الثَّقي ـ ِـل ال َقل ُ

أنت يا ِ
ـاأب ِ
الكتَ ِ
اب الثَِقيل
َ َ َ
صـ ـ َ

ِ
ـل ِم َن الث َِّقي ـ ـ ـ ـ ِـل َكثِ ُير
َووَليـ ـ ـ ـ ـ ٌ

ً
عندئذ ضحص ابن ادلقفع كقضى حاجتو.احملاسن كادلساكئ.ِِْ/ِ :
كأكرد البكرم البيتُت بتغيَت طفيف يف ألفاظهما مع احملافظة على مضموهنما كتساكقهما احلدثي ،فالثقيل كتب يف رقعتو:
فأجابو ابن ادلقفع:

مسط اللآلِف يف شرح أماِف القاِف :البكرم.ّْٕ/ِ :
يف حُت نسب ابن عساكر ىذه احلادثة يف تارخيو أليب عمرك بن العبلء ،يف رك و
ایة ینقلها عن أحد أحفاد أيب عمرك كىو (معاكیة بن ساَف بن خالد بن معاكیة
رد أيب عمرك بن العبلء فقط على ذاؾ الرجل الثقيل الذم كاف یستعطفو كىو یستثقلق ،فكتب إليو أبو عمرك:
بن أيب عمرك بن العبلء) جاء فيها ٌ
تاریخ مدینة دمشق.ُُٕ/ٕٔ :
فحجب عن الدخوؿ عليو ،فكتب محٌاد إليو یستأذنو:
ٌأما الراغب األصفهاين يف زلاضراتو فقد ذكر إ ٌف محٌادان الراكیة قصد مطيع بن إیاس يف حاجة ي
َهـ ـ ـ ـ ـ ِ ِ
ـاج ٍة إل َ ِ
يل
ـل لذي َأ َ
ْ
َيك َسب ُ

فأجابو ابن إیاسّ -تواب ابن ادلقفع عينو يف ركایة البكرم:-
ِ
ِ ِ ِ
يل
َ
أنت يَا َ
صـ ـ ـ ــاأ َ
ب الكتَاب ثَق ٌ

ِ
َ نُ ِطيل الحلُ ِ
يل
سف َ
ُ ُ َ
يم ْن يُط ُ

وَكثِيـ ـ ـ ـ ـ ــر ِمن الث َِّقي ـ ِـل وَِ
يل
ٌ َ
َ
الل ُ

زلاضرات األدباء ،ِْْ-ِّْ/ُ :كینظر :غرر اخلصائص الواضحة.ْٓٔ :
(ُ) نسبو ابن عبد الرب القرطيب البن ادلقفع ،بعد أف جاء بقوؿ األخَت يف (باب طلب احلاجات )(( :احلاجة یعًتم صاحبها اخليفة من مكانُت :االستقباؿ هبا قبل
كقتها ،كالثاين حىت تفوت)) ،مث أعقبو بإفشاده ذلذا البيت  .هبجة اجملالس كأنس اجملالس :ابن عبد الرب القرطيب.ُِّ/ُ :
يف حُت نسبو ابن ىشاـ يف مغنيو لؤلعشى ،كأكرده بالصورة اآلتية:
ـل أم ِره
فات وَ َماً ُجـ ـ َّ
َوُربَّ َمـ ـ ــا َ

الحزم ل َع ِحل ا
ِم َن التّأنّي َوكا َن
ُ

َو ِّد ْ ُهريرةَ َّ
حل
إن َّ
الرك ـ ـ َ
ـب ُمرَ ُ

الر ُج ُل
َو َه ْل ُطي َ َوداعاً أيُّها َّ

ِ
أمره
َوُربَّ َمــا َ
فات ُ
بعع الق م َ

الحزم ل َع ِحل ا
ِم َع التّأنّي َوكا َن
ُ

مغٍت اللبيب عن كتب األعاریب :ابن ىشاـ.َْْ/ّ :
أخل بو دیواف األعشى فلم یرد يف الميتو ادلشهورة -كىي الوحيدة يف دیوانو من البحر البسيط ،فضبلن عن كوهنا مضمومة الركم -اليت مطلعها:
كقد َّ
دیواف األعشى الكبَتٖ :تقيق زلمد حسُت=.ّٔ-ٓٓ :
= يف حُت نسبو أبو الفرج األصفهاين لػ( ىمثىل)جاریة إبراىيم بن ادلدبر ،كجاء بو على ىذه الصورة:
اإلماء الشواعر :أبو الفرج األصفهاين.ُٕٗ :
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ً
وكد ًفىت أهاطـ ــا بع ـ ـ ــم ما هلبىا

ّ
عىــد الحؤوي فًان الحصم ل ْمى عجل ـ ــىا

 -12وله في الجالصة وال٣ىة((:)1الوىٍل)
ْم ْم
لل ْمد ك ّمىد حل ــد اللىي وان ًحلى

به حاه ـ ـ الثغس املخـ ـ ــىف شالشل ْمه

و 
 -13و ٘٢بحن ابً قبرمت( )2وابً ؤبي لُلى( )3جباٖض ٞداو ٫ابً اإلا ٟ٘٣ؤلانالح بُجهماٞ ،إبى ابً ؤبي لُلى طا ٥الهلر ،و٧ان ابً قبرمت
ًا
نضً٣ا البً اإلا ،ٟ٘٣الظي امخٌٗ مً ّ
جهغ ٝابً ؤبي لُلى وؤعاص الاهخهاع لهاخبه((:)4الوىٍل)
ً
ثىىكد فــي حظان ل ْمم ٌ حاَدا

الـ ــى ْمابً أبي لُلـى فـُـ ـ ـ ــسٍ ذما

ووهللا م ـ ــا س ي على فىت ػىسٍ

ولى ـ ـ ــً طىء السأي ًحدذ ل ْمي غما

وماذا ًل ـ ـ ُّرـس املسء م ْمً كىٌ كات ٍمل

ْم
اذا َ ـ ـ ـ ــى ل ْمم ٌغؽ الدهاءة و رما

لكن ىناؾ غَت ناقد قد نسبوا البيت للقطامي مع اختبلؼ يف صورتو  .ینظر :كتاب ادلوشى :الو ٌشاء ،ُٖٗ/ِ :كاإلعجاز كاإلُياز :الثعاليب ،ُُٓ :كٖتسُت
عاليب ،ٗٓ :كمعاىد التنصيص :العباسي ،ٔٓ/ُ :كغرر اخلصائص الواضحة.ّْٔ :
القبيح كتقبيح احلسن :الث
أخل بو كَف ُيئ بو يف نسختو اليت ح ٌققها د.إبراىيم السامرائي كأمحد مطلوب ،كذلص يف الميتو اليت مطلعها:
كحُت العود إُف دیواف القطامي فقد ٌ
إنَّا ُمحيّ َك فَاسلَ ْ أيُّـ َه ـ ــا الطَّلَ ُل

بك الطِّيَ ُل
بليت ،وإ ْن طـ ـ ــال ْ
َت َ
َوإ ْن َ

يف حُت كرد البيت بصورتو اليت نسبها ابن ىشاـ لؤلعشى ،كذلص يف نسختو اليت حققها إم .جي .بارث .ینظر :دیواف القطاميٖ :تقيق د.إبراىيم السامرائي
كأمحد مطلوب ،َّ-ِّ :كینظر :دیواف القطامي :شرح بارث.ِ:
(ُ) زلاضرات األدباء ،ُُٗ/ْ :كقد أكرد أبو فرج األصفهاين ىذا البيت للشمردؿ بن شریص الَتبوعي من قصيدة یرثي هبا أخاه كائبلن ،مطلعها:
َت أ ِ
َخي َد ُار فُروَ ٍة
ل ََعمـ ـ ـ ـ ـ ِري لَئِ ْن غَال ْ

ِ
و ِ
آب إلينَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َسي ُفــهُ َوَرَواألُهُ
َ َ

كتاب األغاين  :أبو الفرج األصفهاين  ،ّّٓ/ُّ :كینظر  :كتاب األماِف  :اليزیدم ،ِّ :كالتذكرة احلمدكنية  ،ِٔٗ/ْ :كمنتهى الطلب من أشعار العرب  :ابن
ادلبارؾ ،ّٓٓ/ّ :كاحلماسة البصریة :البصرم ،ِِْ/ُ :كالوايف بالوفيات.َُٔ/ُٔ :
(ِ) عبد اهلل بن شربمة الضيب ،فقيو العراؽ یعمل بالرأم كالقياس ،ككاف قاضيا للخ ليفة ادلنصور على سواد الكوفة ،تويف يف خراساف عاـ ُْْىػ ،كاف عفيفان،
صارمان ،عاقبلن .ینظر :سَت أعبلـ النببلء ،ّْٗ-ّْٕ/ٔ :كالوايف بالوفيات.ِِٓ/ِِ ،َُُ-َُٗ/ُٕ :
(ّ) زلمد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى ،مفيت الكوفة كقاضيها ،من أصحاب اإلماـ جعفر الصادؽ ( ،)لو منافرات مع أيب حنيفة ،كاف صدكقان ،مؤمنان ،لكنو سيء
احلفح ،تويف عاـ ُْٖىػ .ینظر :نقد الرجاؿ :التفرشي ،ُِْ/ْ :كمعجم رجاؿ احلدیث ،ِٖٖ/ُٕ :كْتار األنوار ُٗٔ/ّٗ :ىامش(ْ).
(ْ) كتاب مجل من أنساب األشراؼ.َِٗ/ْ :
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 -14وله في الخؿض((:)1السمل)
ّ
ْم
حظـ ـ ــدوا الىعمة ملا ظهست

فسمىَ ـ ـ ـ ــا بؤباهُ ـ ـ ـ ــل اليل ْمم

ً
واذا م ـ ـ ـ ــا هللا أطدي وعمة

ّ
ل ْمم ًل ـ ـ ـ ــسٍ كىٌ حظاد الىع ْمم

ن
ًا
٢ -15ا ٫مته٨ما((:)2البظُى)
ً
م ـ ــا هىد أعج مم ْمً ناٌ مِظسة

()3

حح ـ ـ ــى م ــسزت عل ــى د ٍماز لظفُان

ال جعجب ـ ـ ــً ،فل ْمد ًللي الىسٍم له

ح ٌّدد عث ٌء
ىز وٍلحي الىغد ذا ػان

ً
ْم
ان هى ـ ـ ـ ــد ال ثدعي بِحا له كد ٌءم

()5

اال بلــ ـ ــسن ل ْمم ثج ـ ـ ـ ْم
ـم بؤزوان

ٌء
ط ـ ـ ـ ـ ــام ّ
السحاٌ بآب ٍماء له ْمم ػسف

ثلً الفلُل ــة ال م ـ ــا ػُد الباوي

( )

(ُ)
خلق دينءه ،كمن دناءتو أنٌو یبدأ باألقرب فاألقرب )) من دكف فصل
ادلربد البيتُت عقب قوؿ ابن ادلقفع يف احلسد  (( :ي
احلسد ه
ادلربد ، ََُ:فقد أكرد ٌ
الفاضلٌ :
بينهما بعبارة معينة قد درج على استعماذلا يف ثنایا فاضلو ضلو  [ :قاؿ اآلخر ،قاؿ بعض أصحابنا ،قاؿ بعض احملدثُت ،كأنشد ،كأنشدين (فبلف من الشعراء )،
كغَتىا من العبارات اؿفاصلة ،األمر الذم یشي أف ادلربد قد نسبهما البن ادلقفع .
كقد نسبهما ابن عبد ربو كالقرطيب لرجل من قریش ،كجاء عجز ثاين البيت عندمها على كفق اآليت:

ِ
عمةً
َوإِذَا َمـ ـ ـ ـ ـ ــا اهللُ أس َدى ن َ

ِ
لَ ي ِ
ضَ
رهـ ـ ـ ـ ـ ــا وَ ُل أع َداء النـ َ
َْ
ِّع ْ

ِ
عمةً
َوإِذَا َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اهللُ أب َدى ن َ

ِ
لَ ي ِ
ضَ
رهـ ـ ـ ـ ـ ــا وَ ُل أع َداء النـ َ
َْ
ِّع ْ

العقد الفرید ،ُِٕ/ِ :كینظر :اجلامع ألحكاـ القرآف(تفسَت القرطيب).ِِٓ/ٓ :
كقد نسبهما صاحب نور القبس حملمد بن كناسة الشاعر (َِٕىػ) راكیة الكميت ،كقد جاء أكؿ عجز البيت الثاين  (( :ىَف ی ً
ضرىا  .))...كتاب نور القبس :
ٍى
ادلرزباين.ََّ :
كقد كردا من دكف نسبة يف ركضة العقبلء ،كجاء البيت الثاين هبذه الصورة:
ركضة العقبلء :البسيت.ُِْ :
(ِ) لقد ش ٌكص الببلذرم يف نسبة ىذه األبيات؛ إذ ذكر(( :كقاؿ ابن ادلقفع ،كیقاؿ حيِت بن زیاد احلارثي)).كتاب مجل من أنساب األشراؼ.ِّْ/ْ :
(ّ) ىو سفياف بن معاكیة ادلهليب كاِف البصرة ،كقد كاف مصرع ابن ادلقفع على یدیو.
(ْ) (شأف) يخفف اذلمز إلقامة الوزف.
(ٓ) لقد أكرد الزسلشرم كابن محدكف ىذ البيت كالذم یليو فقط كقد نسبامها البن ادلقفع؛ لكن بركایتُت سلتلفتُت ،فركامها الزمخشرم :
ِ
كرَمةً
إ ْن ُك َ
نت َ َدَّع ــي َمح َداً َوَم ُ
الر َج َ ِ
جال بِِه
الر ُ
سم ِّ
ام ِّ
َس َ
ال ب َما َ ُ

ـع بِأرَك ِ
ان
إ َّ بَِقص ِر َك لَ ْ َ َنهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
لك الم َكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِرم َ َشيي ُد بني ِ
ِ
ان
ُ
َُ
َ َ

ربيع األبرار :الزسلشرم.ِٗٗ-ِٖٗ/ُ :
يف حُت ذكر ابن محدكف عجز أكؿ البيتُت يف ركایة الزسلشرم ... (( :ىَف ینهض بًأرىك ً
اف)) .التذكرة احلمدكنية.َٗ/ِ :
ٍىى ٍ
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ً
ْم
وان طمىت بُىم العل ــس()1مفحخسا

فـ ـ ــرلً الع ـ ــاز للباكـ ــي وللفاوي

ْم
ْم
واذه ْمس لُال ــي طل ٍمم( )3اذ ثسهد له

ما ف ـ ـ ـ ــي زحالً م ْمً م ـ ـ ٍمـاٌ ووظىان

ّ
ً
ف ل ًفـ ــسي أدًم ألاشد كاحُ ـ ـ ــة

فسٍـ ـ ـ ـ ًـا وأمع ْمىد مى ـ ـ ـ ــه ّ
أي امع ـ ــان

( )

ي
ًا
٢ -16اَ ٫اظُا((:)4الوىٍل)
ثؤملد أط ـ ـ ــىاق العساق فل ْمم أح ْمد

ده ـ ــاهُج ْمم اال علح ـ ـ ـ ـ ــا امل ـ ــىالُا

ً
حلىطا علح ــا ًىفل ـ ــىن لحاءَ ْمم

ْم
هم ــا هفلد ع ْمجف البغاٌ املخالُا

(ُ) العقر :اسم دلواضع عدة منها  :عقر بابل كفيو كاقعة عظيمة بُت مسلمة بن عبد ادللص كیزید بن ادلهلب بن أيب صفرة ،أفضت هنایتها عن مقتل یزید عاـ
َُِىػ بعد خلع ق لطاعة بٍت مركاف .ینظر :ادلعارؼ :ابن قتيبة  ،ّْٔ :كتاریخ مدینة دمشق  ْْٕ/ِٔ :ىامش(ٓ) َٔ/ْٖ ،ىامش(ِ) ،كمعجم البلداف :
ْ.،ُّٔ/
(ِ) كأ ٌف ابن ادلقفع خياطب سفياف بن معاكیة إذا ما افتخرت ٓتلع أجدادؾ لبٍت مركاف – كىم ملوؾ الزماف كخلفاؤه -كتنصلهم عن طاعتهم ،فالعار أ ٌف [الفاين/
=
یزید بن ادلهلب] َف یقتل بطعنة أك ضربة(( ،بل انس ٌدت أذناه كمنخراه كامتؤل فمو بغبار العسكر فمات ،فبل یعرؼ مثلو قتيل غبار)).
= معجم األدباء.ُٕ-َٕ/ُ :
ك ٌأما عار [الباقي] فهو من التوریة كٖتتمل أ ٌف ادلراد سفياف نفسو كمن مث فليس لو من فخر ّتدكده من آؿ ادلهلب كقد قتلهم غبار ادلعركة كَف یثبتوا يف مستنقع
ادلوت رجلهم كیشهركا اسلحتهم كتلص ىي هنایة الشجعاف ،كقد ٖتتمل داللة (الباقي) بٍت مركاف أنفسهم ،كىو ما يُييب عنو كثَت عزة بعدما جاءه خرب مقتل آؿ
ضحى آؿ أيب سفياف بالدین یوـ الطٌف ،كضحى بنو مركاف بالكرـ یوـ العقر)).
ادلهلٌب بالعقر ،فقاؿ(( :ما َّ
أجل اخلطب! ٌ
كتاب األغاين.ِِ/ٗ :
(ّ)
توُف إمارة البصرة ليزید بن عمر بن ىبَتة أیاـ مركاف احلمار ،مث كليها أیاـ ادلنصور العباسي ،يع ًرؼ
ىس ٍلم بن قتيبة بن مسلم بن عمرك الباىلي (تُْٗػق)ٌ ،
برجاحة عقلو ،كعدلو يف الرعية.
ینظر :الوايف بالوفيات ،ُٖٕ/ُٓ :كالنجوـ الزاىرة :ابن تغرم.ُٔ-ُٓ/ِ :
(ْ) ادلستطرؼ يف كل فن مستظرؼ :األبشيهي.ِّٕ :
كقد جاء اجلاح ظ بالبيتُت يف رسائلو كالزسلشرم يف ربيعو؛ لكن من دكف نسبتهما البن ادلقفع ،مع تغيَت طفيف يف اللفح ال الداللة ،فاجلاحح ذكر (دكاكينها) يف
حلاى يم) يف صدر الثاين.
عجز األكؿ ،كالزسلشرم( ي
ینظر :رسائل اجلاحح :اجلاحح ،ُِٓ/ِ :كربيع األبرار.َِّ/ِ :
كقد أكرد الثعليب كاؿقرطيب كالشوكاين يف تفاسَتىم ثاين البيتُت فقط كمن دكف نسبتو البن ادلقفع كبالصورة اآلتية:
ِ
ض ــاب ينف ُ ِ
ض َن ل َح ُ
َو ُخص ٌ ع َ ٌ َ
اه ُ

فع البـر ِاذي ِن ِ
الع ـ ـ ـر ِ
الم َ الِيَا
اب َ
َكنَ ِ َ َ

الكشف كالبياف(تفسَت الثعليب) :الثعليب ،ُٖٕ/ٖ :كینظر :اجلامع ألحكاـ القرآف(تفسَت القرطيب) ،ُٔٓ/ُٓ :كفتح القدیر.ِْٓ/ْ :
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الخاثمة
ّ
لٗل ؤَم الىخاثج التي جمسٌ ٖجها َظا اإلاجمىٕ جخمشل باآلحي:
الخإُ٦ض ٖلى ُ٢مت الكٗغ وبُان مهضاُ٢ت الغؤي ال٣اثل ّ
بإن الكٗغ لؿان خا ٫اإلاجخمٗاث ؤو اوٗ٩اؽ لىا ٘٢جل ٪اإلاجخمٗاث،
ًا
ًٞال ًٖ ُ٦ىىهخه مغ ًاآة لظا ٥الٗهغ الظي اهخجه ،وَظٍ الُ٣مت جترؤي في ببضاء وظهت هٓغ ظضًضة ٚحر ما جىاجغ ٖلى ه٣له ّ
الى٣اص
والباخضن اإلادضزىن بسهىم وٞاة ابً اإلا ٟ٘٣وَى ما ّ
ج٣هاٍ اإلاد ٤٣بالضلُل الخإعٍذي اإلااٍض لُ٨ىىهت مهغٖه ٢ض
و
ال٣ضامى
جبحن في مغزِخه الُٗيُت ،و٦ظل ٪الجؼم في ّ
َ155ـ٦ ،ما ّ
ؤن اإلاغسي بهظٍ اإلاُ٣ىٖت َى ابً ؤبي
خضر ٖلى ألاعجر بحن ٖاميَ153ـ-
اٖ٫ىظاء ولِـ ؤبى ٖمغو بً الٗالء ؤو ًدحى بً ػٍاص ٦ما ؤقاعث الى٣ىٞ ،٫الضلُل الٗ٣لي اإلاخ٩ئ ٖلى الى٣ل الكٗغي ٧ان الُٟهل
في ّ
البذ في مؿإلت اإلادُا واإلاماث البً اإلا.ٟ٘٣
ّ
ّ
ّ
ًا
ًٞال ًٖ انُباٚه َّ
بالى َلٟـ
وُٞما ًخٗل ٤بمجمىٖه الكٗغي ٣ٞض اجه ٠بالجزع وال٣لت ،وٚلبت اإلا ُ٘٣الكٗغي ٖلُه،
الخ٨مي الضاعط في ؤؾلىب ابً اإلا ٟ٘٣في ّ
ق٣ه الىثري الؿهل اإلامخى٘ ،ولٛخه الىاضخت التي لِـ بها خاظت بلى معجمٞ ،ؿاع
ّ
ًا
ًا
ّ
الك٣ان [الكٗغ/الىثر] ظىبا بلى ظىب مىيىٖا ولٛت؛ بط لم ً٣ل قإو لٛخه الكٗغٍت ًٖ قإن لٛخه الىثرًت ٖلى الغٚم مً ٢لت
ّ ّ
ظاهب مىه ٌٗ٨ـ زهب ججغبت طل ٪الكٗغ العجباٍ ؤٚلب اإلاىيىٖاث التي َغ٢ها ابً
هخاظه ا٫قٗغي ٦ -ما ؤٞصخىا-بال ؤهه في
ٍر
اإلا ٟ٘٣بىاٗ٢ه الخُاحي اإلاِٗلٞ ،جاءث مًامُىه الكٗغٍت جدؿم بى٣لها الٟجي ومٗاهحها الغُٗٞت وفي َظا جإًُض لٗضم صخت صٖىي
بٌٗ اإلاىاًَحن لكٗغ الٗلماء ّ
وججىحهم المبالٖ ٜلُه ووٗتهم ّبًاٍ بالًٗ ٠والسساٞت والغجابت؛ ّ
ولٗل صالُت ابً اإلا ٟ٘٣الٟسغٍت
ًا ًا
زحر صلُل ٖلى عناهت قٗغٍ نىعة ومىيىٖا ولٛت.
ّ
ْػص ٖلى طل ٪ابخٗاص ّ
ظل قٗغٍٖ-لى ٢لخه ًٖ -عجابت ؤؾلىب الٗلماء وا٦خىاَه للمٗاْلت اللُٟٓت واإلاٗىىٍت ،بل هجض ابً اإلاٟ٘٣
٢ض ؤزظ ٕلى ٖاج٣ه َغ ١مىيىٖاث هي مً نمُم اإلاجخم٘ الٗباسخي وواٗ٢ه و٢خئظ ،ختى جألٟذ صالثله الكٗغٍت ومًامُىه في
مٗالجتها لبٌٗ اإلاُُٗاث اإلاخىاً٢ت التي َٟذ ٖلى ؾُذ طا ٥اإلاجخم٘ آهظا ٥بسجُت ٖغبُت زالهت ،مخىهلت بضعظت ٦بحرة
ًا
ًٖ ٖغ٢ها الٟاعسخي الخاه ٤بضؾاجؿه ٖلى الٗغب ظمٗاءّ ،
مما وؾم ابً اإلا ٟ٘٣بىنٟه قاٖغا بى٣اوة َبٗه الظي ٢ض  -ال -هبالٜ
ّ
٦شح ًارا في ال٣ى ٫بم٣اعبخه إلاها ٝالٟدىلت في ّ
جىىٖه اإلاىيىعي م٘ وخضجه هدى ٢ىله في ؤصخاب اللخى والغٍاءٖ-لى ؾبُل الخمشل.-
وآزغ صٖىاها ؤن الخمض هلل عب الٗاإلاحن.
املـادز واملساحع:
 ؤزباع الضولت الٗباؾُت :مال ٠مجهى ٫مً ال٣غن الشالض الهجغي ًٖ[ ،مسُىٍ ٞغٍض في م٨خبت مضعؾت ؤبي خىُٟت-
بٛضاص] ،جد ٤ُ٣صٖ.بض الٗؼٍؼ الضوعي وصٖ.بض الجباع اإلاُلبي ،صاع الُلُٗت للُباٖت واليكغ ،مُاب٘ صاع ناصع ،بحروث،
1971م.
َ460ـ) ،جصخُذ وحٗلُ ٤محر صاماص ألاؾترباصي،
 بزخُاع مٗغٞت الغظا ٫اإلاٗغو ٝبـ(عظا ٫ال٨شخي) :ؤبى ظٟٗغ الُىسخي(
َ1404ـ.
جد ٤ُ٣مهضي الغظاجي ،مُبٗت بٗشذ٢ ،م،
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1987م.
َ1407ـ-
َ450ـ) ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،1ٍ ،بحروث -لبىان،
 ؤصب الضهُا والضًً :اإلااوعصي(
َ852ـ) ،جدٖ ٤ُ٣اص ٫ؤخمض ٖبض الجىاص وٖلي مدمض ٖىيً صاع
 ؤلانابت في جمُحز الصخابت :ابً حجغ الٗؿ٣الوي(
.1995
َ1415ـ-
ال٨خب الٗلمُت ،1ٍ ،بحروث -لبىان،
1897م.
َ350ـ) ،قغح بؾ٨ىضع آنا ،ٝاإلاُبٗت الٗمىمُت ،1ٍ ،مهغ،
 ؤلاعجاػ وؤلاًجاػ :ؤبى مىهىع الشٗالبي(
.1980
َ1410ـ) ،صاع الٗلم للمالًحن ،5ٍ ،بحروث -لبىان،
 ألاٖالم :زحر الضًً الؼع٦لي(
 ؤٖالم الضًً في نٟاث اإلاامىحن :ابً ؤبي الخؿً الضًلمي ،جد ٤ُ٣وَب٘ ماؾؿت آ ٫البِذ ٖلحهم الؿالم إلخُاء الترار،
٢م( ،ص.ث).
1984م.
َ1404ـ-
َ356ـ) ،جدلُل ص.ظلُل الُُٗت ،صاع الىًا ،1ٍ ،٫بحروث -لبىان،
 ؤلاماء الكىاٖغ :ؤبى الٟغط ألانٟهاوي(
َ542ـ) ،جد ٤ُ٣مدمىص مدمض الُىاحي ،مُبٗت اإلاضوي ،1ٍ ،اإلااؾؿت
 ؤمالي ابً الصجغيَ :بت هللا بً الصجغي(
1992م.
َ1413ـ-
الؿٗىصًت بمهغ ،ال٣اَغة،
2003م.
َ1424ـ-
َ1374ـ) ،صاع آلاٞا ١الٗغبُت ،ال٣اَغة،
 ؤمغاء البُان :مدمض ٦غص ٖلي(
 بهجُل بغهابا :جغظمه ًٖ الاه٩لحزًت ص .زلُل ؾٗاصة ،الُبٗت ألانلُت ٖلى ه٣ٟت مُبٗت اإلاىاع لهاخبها الؿُض مدمض
عقُض عيا( ،ص.ث).
1983م.
َ1403ـ-
َ1111ـ) ،ماؾؿت الىٞاء ،2ٍ ،بحروث -لبىان،
 بداع ألاهىاع :مدمض با٢غ اإلاجلسخي(
1988م.
َ1408ـ-
َ774ـ) ،جدٖ ٤ُ٣لي قحري ،صاع بخُاء الترار الٗغبي ،1ٍ ،بحروث -لبىان،
 البضاًت والجهاًت :ابً ٦شحر(
َ584ـ) ،جد ٤ُ٣ص.ؤخمض ؤخمض بضوي وص.خامض ٖبض اإلاجُض ،وػاعة الش٣اٞت وؤلاعقاص
 البضٌ٘ في ه٣ض الكٗغ :ؤؾامة بً مى٣ظ(
ال٣ىمي ،الجمهىعٍت الٗغبُت اإلاخدضة( ،ص.ث).
َ688ـ) ،جدّ ٤ُ٣
ُٖاص بً ُٖض الشبُتي ،صاع الٛغب ؤلاؾالمي،
 البؿُِ في قغح ظمل الؼظاجي :ابً ؤبي الغبُ٘ الؿبتي(
1986م.
َ1407ـ-
ماؾؿت ظىاص للُباٖت ،1ٍ ،بحروث -لبىان،
َ436ـ) ،جد ٤ُ٣مدمض مغسخي السىلي ،صاع
 بهجت اإلاجالـ وؤوـ اإلاجالـ وشخظ الظاًَ والهاظـ :ابً ٖبض البر ال٣غَبي(
1982م.
َ1402ـ-
ال٨خب الٗلمُت ،2ٍ ،بحروث -لبىان،
َ255ـ) ،جدٖ ٤ُ٣بض الؿالم مدمض َاعون ،م٨خبت الساهجي للَباٖت واليكغ والخىػَ٘ ،مُب٘
 البُان والخبُحن :الجاخٔ(
1988م.
َ1418ـ-
اإلاضوي ،7ٍ ،اإلااؾؿت الؿٗىصًت بمهغ،
َ1205ـ) ،جدٖ ٤ُ٣لي قحري ،صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ
 جاط الٗغوؽ مً ظىاَغ ال٣امىؽ :مدب الضًً الؼبُضي(
1994م.
َ1414ـ-
والخىػَ٘ ،بحروث -لبىان،
1971م.
َ1391ـ-
َ808ـ) ،ماؾؿت ألاٖلمي للمُبىٖاث ،بحروث -لبىان،
 جاعٍش ابً زلضون :ابً زلضون(
َ748ـ) ،جد ٤ُ٣صٖ.مغ ٖبض الؿالم جضمغي ،صاع ال٨خاب الٗغبي ،1ٍ ،بحروث -لبىان،
 جاعٍش ؤلاؾالم :قمـ الضًً الظَبي(
1987م.
َ1407ـ-
َ463ـ) ،جد ٤ُ٣مهُٟى ٖبض ال٣اصع ُٖا ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،1ٍ ،بيعوث  -لبىان،
 جاعٍش بٛضاص :السُُب البٛضاصي(
1997م.
َ1417ـ-
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َ571ـ) ،جدٖ ٤ُ٣لي قحري ،صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ،بحروث -لبىان،
 جاعٍش مضًىت صمك :٤ابً ٖؿا٦غ(
َ1415ـ.
َ310ـ) ،مغاظٗت وجصخُذ هسبت مً الٗلماء ألاظالء،
 جاعٍش اإلالى ٥وألامم اإلاٗغو ٝبـ(جاعٍش الُبري) :ابً ظغٍغ الُبري(
ماؾؿت ألاٖلميللمُبىٖاث ،بحروث -لبىان( ،ص.ث).
َ284ـ) ،صاع ناصع -بحروث ،ماؾؿت وكغ ٞغَى ٪ؤَل بِذ ٖلحهم الؿالم٢ ،م -زُابان،
 جاعٍش الُٗ٣ىبي :ؤخمض الُٗ٣ىبي(
(ص.ث).
 الخبهغة والخظ٦غة :ابً بسخ ٤الهُمغي،جد ٤ُ٣صٞ.خخي ؤخمض مهُٟى ٖلي الضًً ،صاع ال٨ٟغ ،1ٍ ،صمكَ1402،٤ـ-
1982م.
َ350ـ) ،جد ٤ُ٣قا٦غ الٗاقىع ،الجمهىعٍت الٗغاُ٢ت ،وػاعة
 جدؿحن ال٣بُذ وج٣بُذ الخؿً :ؤبى مىهىع الشٗالبي(
1981م.
َ1401ـ-
ألاو٢ا ٝوالكاون الضًيُت ،بخُاء الترار ؤلاؾالمي ،ماؾؿت اإلاُبىٖاث الٗغبُت ،1ٍ ،بحروث -لبىان،
َ562ـ) ،جد ٤ُ٣بخؿان ٖباؽ وب٦غ ٖباؽ ،صاع ناصع للُباٖت واليكغ ،1ٍ ،بحروث-
 الخظ٦غة الخمضوهُت :ابً خمضون(
1996م.
لبىان،
َ692ـ) ،جد ٤ُ٣ص.هىعي خمىصي الِ٣سخي وص.خاجم نالر الًامً ،مُبٗت اإلاجم٘ الٗلمي
 الخظ٦غة الٟسغٍت :اإلايشخئ ألاعبلي(
1984م.
َ1404ـ-
الٗغاقي،
َ745ـ) ،جدٖ ٤ُ٣اص ٫اخمض ٖبض اإلاىظىص وآزغًٍ ،صاع ال٨خب الٗلمُت،1ٍ ،
 جٟؿحر البدغ اإلادُِ :ؤبى خُان ألاهضلسخي(
2001م.
َ1422ـ-
بحروث -لبىان،
َ671ـ) ،جصخُذ ؤخمض ٖبض
 الجام٘ ألخ٩ام ال٣غآن ال٨غٍم اإلاٗغو ٝبـ(جٟؿحر ال٣غَبي) :ؤبى ٖبض هللا مدمض ال٣غَبي(
َ1405ـ1985-م.
الٗلُم البرصووي ،صاع بخُاء الترار الٗغبي ،2ٍ ،بحروث -لبىان،
َ390ـ) ،جد ٤ُ٣ص.مدمض مغسخي السىليٖ ،الم ال٨خب،
 الجلِـ الها٫ح ال٩افي وألاهِـ الىاصر الكافي :اإلاٗافى بً ػ٦غٍا(
1993م.
َ1413ـ-
ٍ ،1بحروث،
َ659ـ) ،جصخُذ ص.مسخاع الضًً ؤخمض ،مُبٗت مجلـ صاثغة اإلاٗاع ٝالٗشماهُت
 الخماؾت البهغٍت :نضع الضًً البهغي(
1964م.
1383ـٌ-
بدُض آباص الض ،1ٍ ،ً٦الهىض،
َ255ـ) ،جدٖ ٤ُ٣بض الؿالم مدمض َاعون ،م٨خبت ومُبٗت مهُٟى البابي الخلبي وؤوالصٍ بمهغ،
 الخُىان :الجاخٔ(
1965م.
َ1384ـ-
َ1093ـ) ،جد ٤ُ٣مدمض هبُل َغٍٟي وامُل بضٌ٘ ٌٗ٣ىب ،صاع
 زؼاهت ألاصب ولب لباب الٗغبٖ :بض ال٣اصع البٛضاصي(
1998م.
ال٨خب الٗلمُت ،1ٍ ،بحروث -لبىان،
َ1120ـ) ،ج٣ضًم مدمض ناص ١بدغ الٗلىم ،ميكىعاث م٨خبت
 الضعظاث الغُٗٞت في َب٣اث الكُٗتٖ :لي زان اإلاضوي(
َ1397ـ.
بهحرحي٢ ،م،
1950م.
 صًىان ألاٖشخى ال٨بحر(مُمىن بً ِ٢ـ) :جد ٤ُ٣مدمض مدمض خؿحن ،ألاؾ٨ىضعٍت،
1985م.
َ1405ـ-
 صًىان ؤلامام ٖلي( :)ظم٘ وجصخُذ وُٗم ػعػوع ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث -لبىان،
 صًىان الُ٣امي :جد ٤ُ٣ص.ببغاَُم الؿامغاجي وؤخمض مُلىب ،صاع الش٣اٞت ،1ٍ ،بحروث160،م.
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ُت
1902م.
 صًىان الُ٣امي(ٖمحر بً قُِم بً ٖمغو الخٛلبي) :قغح ؤي.جي.باعر ،مُبٗت لُضن،
َ309ـ) ،جد ٤ُ٣ص.مإمىن مدمىص ًاؾحن ،ماؾؿت ٖلىم ال٣غآن ،صاع ابً ٦شحر،1ٍ ،
 طم الش٣الء :ابً زل ٠بً اإلاغػبان(
َ1412ـ.
الكاع٢ت،
َ538ـ) ،جدٖ ٤ُ٣بض ألامحر مهىا ،ماؾؿت ألاٖلمي للمُبىٖاث ،1ٍ ،بحروث-
 عبُ٘ ألابغاع وههىم ألازباع :الؼمسكغي(
2002م.
َ1412ـ-
لبىان،
َ255ـ) ،جدٖ ٤ُ٣بض الؿالم مدمض َاعون ،م٨خبت الساهجي ،مُبٗت الؿىت اإلادمضًت،
 عؾاثل الجاخٔ :الجاخٔ(
1964م.
َ1384ـ-
ال٣اَغة،
 عويت الٗ٣الء وهؼَت الًٟالء :ؤبى خاجم ُت
َ354ـ) ،جد ٤ُ٣مدمض مخي الضًً ٖبض الخمُض ومدمضخامض ال٣ٟي،
البؿتي(
1949م.
َ1368ـ-
م٨خبت الؿىت اإلادمضًت،
َ1419ـ.
 الغوى الىًحر في مٗجى خضًض الٛضًغٞ :اعؽ خؿىن ٦غٍم ،مُبٗت صاول١ ،م  -بًغان،
َ1306ـ.
َ1069ـ) ،اإلاُبٗت الٗشماهُت ،مهغ،
 عٍداهت ألالبا وػَغة الخُاة الضهُا :قهاب الضًً السٟاجي(
َ297ـ)ٖ ،ىاًت ص.لىَـ هُ٩ل وببغاَُم َى٢انَ ،ب٘ بغٖاًت اإلاٗهض الكغقي في ظامٗت
 الؼَغة :ابً صاوص ألانٟهاوي(
1932م.
قُ٩اٚى،
َ487ـ) ،جدٖ ٤ُ٣بض الٗؼٍؼ اإلاُمجي ،مُبٗت لجىت الخإلُ ٠والترظمت
 ؾمِ الآللي في قغح ؤمالي ال٣الي :ؤبى ٖبُض الب٨غي(
1936م.
َ1354ـ-
واليكغ،
َ748ـ) ،جد ٤ُ٣قُٗب ألاعهاوٍ وخؿحن ألاؾض ،ماؾؿت الغؾالت،9ٍ ،
 ؾحر ؤٖالم الىبالء :قمـ الضًً الظَبي(
1993م.
َ1413ـ-
بحروث -لبىان،
َ769ـ) ،جد ٤ُ٣مدمض خخي الضًً ٖبض الخمُض ،اإلا٨خبت الخجاعٍت ،14ٍ ،مهغ،
 قغح ابً ُٖ٣ل :ابً ُٖ٣ل الهمضاوي(
1964م.
َ1384ـ-
1996م.
َ1416ـ-
َ385ـ) ،جد ٤ُ٣مدمض الغٍذ َاقم ،صاع الجُل ،1ٍ ،بحروث -لبىان،
 قغح ؤبُاث ؾِبىٍه :الؿحرافي(
َ363ـ) ،ثخ ٤ُ٣مدمض الخؿُجي الجاللي ،مُبٗت ماؾؿت
 قغح ألازباع في ًٞاثل ألاثمت ألاَهاع :ؤبى خىُٟت الىٗمان(
َ1414ـ.
اليكغ ؤلاؾالمي٢ ،م اإلاكغٞتن
َ1411ـ-
َ421ـ) ،وكغٍ ؤخمض ؤمحن وٖبض الؿالم َاعون ،صاع الجُل ،1ٍ ،بحروث -لبىان،
 قغح صًىان الخماؾت :اإلاغػوقي(
1991م.
َ686ـ) ،جصخُذ ًىؾ ٠خؿً ٕمغ ،ماؾؿت الهاصَ ،١هغان،
 قغح الغضخي ٖلى ال٩اُٞت :عضخي الضًً ألاؾترباصي(
1975م.
َ1395ـ-
َ656ـ) ،جد ٤ُ٣مدمض ؤبى الًٟل ببغاَُم ،صاع بخُاء ال٨خب الٗغبُت،
 قغح ههج البالٚت :ابً ؤبي الخضًض اإلاٗتزلي(
1967م.
َ1387ـ-
ال٣اَغة،
َ393ـ) ،جد ٤ُ٣ؤخمض ٖبض الٟٛىع ُٖاع ،صاع الٗلم للمالًحن،4ٍ ،
 الصخاح جاط اللٛت وصخاح الٗغبُت :الجىَغي(
1990م.
بحروث -لبىان،
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َ328ـ) ،جد ٤ُ٣ص.مُٟض مدمض ٢مُدت وصٖ.بض اإلاجُض ظُجي ،صاع ال٨خب الٗلمُت،
 الٗ٣ض الٟغٍض :ابً ٖبض عبه ألاهضلسخي(
1983م.
َ1404ـ-
ٍ ،1بحروث -لبىان،
1996م.
َ276ـ) ،مُبٗت صاع ال٨خب اإلاهغٍت ،2ٍ ،ال٣اَغة،
ُٖ ىن ألازباع :ابً ٢خِبت(
َ718ـ) ،جصخُذ مدمض الهبا ،ٙصاع الُباٖت
ٚ غع السهاثو الىاضخت وٚغع الى٣اثٌ الٟاضخت :ؤبى بسخ ٤الىَىاٍ(
َ1284ـ.
الؿيُت ،بىال -١مهغ،
َ1250ـ)ٖ ،الم ال٨خب ،بحروث -لبىان( ،ص.ث).
ٞ خذ ال٣ضًغ الجام٘ بحن ٞجي الغواًت والضعاًت مً ٖلم الخٟؿحر :الكى٧اوي(
.1955
 في ألاصب الٗباسخي :مدمض مهضي البهحر :مُبٗت الؿٗضي ،بٛضاص،
َ1419ـ.
٢ امىؽ الغظا :٫مدمض ج٣ي الدؿتري ،جد ٤ُ٣ووكغ ماؾؿت اليكغ ؤلاؾالمي٢ ،1ٍ ،م اإلاكغٞت،
َ817ـ) ،الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب[وسست مهىعة ًٖ الُبٗت الشالشت للمُبٗت
 ال٣امىؽ اإلادُِ :الٟحروػآباصي(
1979م.
َ1399ـ-
َ130ـ]،
ألامحرًت1
1966م.
َ1386ـ-
َ630ـ) ،صاع ناصع للُباٖت واليكغ ،بحروث -لبىان،
 ال٩امل في الخاعٍش :ابً ألازحر الكِباوي(
1988م.
َ1418ـ-
َ180ـ) ،جدٖ ٤ُ٣بضالؿالم مدمض َاعون ،م٨خبت الساهجي ،3ٍ ،ال٣اَغة،3ٍ ،
 ال٨خاب :ؾِبىٍه(
1950م.
َ1369ـ-
َ356ـ) ،مُبٗت صاع ا٦٫خب اإلاهغٍت ،ال٣اَغة،
٦ خاب ألاٚاوي :ؤبى الٟغط ألانٟهاوي(
َ356ـ) ،مغاظٗت لجىت بخُاء الترار الٗغبي في صاع آلاٞا ١الٗغبُت ،صاع الجُل ،2ٍ ،بحروث -لبىان،
٦ خاب ألامالي :ال٣الي(
1987م.
َ1407ـ-
َ310ـ) ًٖ[ ،وسست ٖاقغ ؤٞىضي] ،مُبٗت مجلـ صاثغة اإلاٗاع ٝالٗشماهُت بدُض آباص الض،ً٦
٦ خاب ألامالي :الحزًضي(
1948م.
َ1367ـ-
ٍ ،1الهىض،
َ224ـ) ،جد ٤ُ٣صٖ .بض اإلاجُض ُ٢امل ،صاع اإلاإمىن للترار ،1ٍ ،صمك-٤
٦ خاب ألامشا :٫ؤبى ٖبُض ال٣اؾم بً ؾالم(
1980م.
َ1400ـ-
بحروث،
َ279ـ) ،جد ٤ُ٣ص.ؾهُل ػ٧اع وص.عٍاى ػع٦لي ،صاع ال٨ٟغ للُباٖت
٦ خاب ظمل مً ؤوؿاب ألاقغا :ٝؤخمض البالطعي(
1996م.
َ1417ـ-
واليكغ ،1ٍ ،بحروث -لبىان،






َ521ـ) ،جد ٤ُ٣ؾُٗض ٖبض ال٨غٍم ؾٗىصي ،صاع
٦خاب الخلل في بنالح السلل مً ٦خاب الجمل :ابً الؿُض البُلُىسخي(
الُلُٗت للُباٖت واليكغ( ،ص.ث).
َ438ـ) ،جد ٤ُ٣عيا ّ
1971م.
َ1391ـ-
ججضصَ ،هغان،
٦خاب الٟهغؾذ :ابً الىضًم(
ّ
َ1302ـ.
َ325ـ) ،ه٣له ُتعصل ٠ابغوهى اإلاحر٧اوي ،مُبٗت بغٍل ،لُضن،
٦خاب المو خى  :ؤبى بسخ ٤الىقاء(
َ348ـ) ،بزخهاع ؤبي اإلاداؾً الُٛمىعي ،جد٤ُ٣
٦خاب هىع ال٣بـ اإلاسخهغ مً اإلا٣خبـ :ؤبى ٖبُض هللا اإلاغػباوي(
1964م.
َ138ـ-
عوصل ٠ػلهاًم ،صاع اليكغ ٞغاهدـ قخاًجر بِٟؿباصن4،
٦خاب الىػ اء ّ
َ331ـ) ،جد ٤ُ٣مهُٟى الؿ٣ا وببغاَُم ألابُاعي وٖبض الخ ُٟٔقلبي،
وال٨خاب :ابً ٖبضوؽ الجهكُاعي(
ع
.1938
مُبٗت مهُٟى البابي الخلبي وؤوالصٍ ،1ٍ ،ال٣اَغة،

َ427ـ) ،جد ٤ُ٣ؤب مدمض بً ٖاقىع ،جض ٤ُ٢هٓحر
 ال٨ك ٠والبُان اإلاٗغو ٝبـ(جٟؿحر الشٗلبي) :ؤبى بسخ ٤الشٗلبي(
2002م.
َ1422ـ-
ا٫ؾاٖضي ،صاع خُاء الترار الٗغبي للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ،1ٍ ،بحروث -لبىان،
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َ1359ـ) ،ج٣ضًم مدمض َاصي ألامُجي ،الىاقغ م٨خبت الهضعَ ،هغان( ،ص.ث).
 ال٨جى وألال٣ابٖ :باؽ ال٣مي(
1363ف.
َ1405ـ-
َ711ـ) ،وكغ ؤصب الخىػة٢ ،م -بًغان،
 لؿان الٗغب :ابً مىٓىع(
1970م.
َ1390ـ-
َ852ـ) ،ماؾؿت ألاٖلمي للمُبىٖاث ،2ٍ ،بحروث -لبىان،
٫ ؾان اإلاحزان :ابً حجغ الٗؿ٣الوي(
َ638ـ) ،جد ٤ُ٣ص.ؤخمض الخىفي وص.بضوي َباهت ،صاع جهًت
 اإلاشل الؿاثغ في ؤصب ال٩اجب والكاٖغ :يُاء الضًً بً ألازحر(
مهغ للُباٖت واليكغ ،الٟجالت -ال٣اَغة( ،ص.ث).
1955م.
َ1374ـ-
َ518ـ) ،جد ٤ُ٣مدمض مخي الضًً ٖبض الخمُض ،مُبٗت الؿىت اإلادمضًت،
 مجم٘ ألامشا :٫اإلاُضاوي(
1906م.
َ1225ـ-
َ320ـ) ،جصخُذ مدمض بضع الضًً الىٗؿاوي ،مُبٗت الؿٗاصة ،مهغ،
 اإلاداؾً واإلاؿاوت :البحه٣ي(
َ502ـ)ٖ ،ىاًت ص.سجُ٘ الجبُلي ،صاع ال٨خب الٗلمُت،
 مدايغاث ألاصباء ومداوعاث الكٗغاء والبلٛاء :الغاٚب ألانٟهاوي(
2009م.
ٍ ،1بحروث -لبىان،
َ546ـ) ،جدٖ ٤ُ٣بض الؿالم ٖبض الكافي مدمض ،صاع ال٨خب
 اإلادغع الىظحز في جٟؿحر ال٨خاب الٗؼٍؼ :ابً ُُٖت ألاهضلسخي(
1993م.
َ1413ـ-
الٗلمُت ،1ٍ ،بحروث -لبىان،
َ768ـ) ،وي٘ خىاقُه زلُل اإلاىهىع ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،1ٍ ،بحروث -لبىان،
 مغآة الجىان وٖبرة الُٓ٣ان :الُاٞعي(
1997م.
َ1417ـ-
َ849ـ) ،جد ٤ُ٣مدمض ؤخمض ظاص اإلاىلى ومدمض ؤبى الًٟل ببغاَُم وٖلي
 اإلاؼَغ في ٖلىم اللٛت وؤهىاٖها :الؿُىَي(
مدمض البجاوي ،م٨خبت صاع الترار،3ٍ ،ال٣اَغة( ،ص.ث).
َ1412ـ.
َ1405ـ) ،مُبٗت قَ ،1ٍ ،٤ٟهغان،
 مؿخضع٧اث ٖلم عظا ٫الخضًضٖ :لي الىماػي(
َ1405ـ) ،جد ٤ُ٣خؿً بً ٖلي الىماػي ،ماؾؿت اليكغ ؤلاؾالمي٢ ،م اإلاكغٞت،
 مؿخضع ٥ؾُٟىت البداعٖ :لي الىماػي(
َ1418ـ.

 اإلاؿخُغ ٝفي ٧ل ّ
َ850ـ) ،الىاقغ م٨خبت الجمهىعٍت الٗغبُت ،مُبٗت اإلالَض الخؿُجي ،مهغ،
 ًٞمؿخٓغ :ٝألابكُهي(
ٍر
َ1385ـ.
َ538ـ) ،مغا٢بت مدمض ٖبض اإلاُٗض زان ،مُبٗت مجلـ صاثغة اإلاٗاع ٝالٗشماهُت
 اإلاؿخ٣صخى في ؤمشا ٫الٗغب :الؼمسكغي(
1962م.
َ1381ـ-
بدُض آباص الض ،1ٍ ،ً٦الهىض،
َ652ـ) ،جد ٤ُ٣ماظض بً ؤخمض
 مُالب الؿاو ٫في مىا٢ب آ ٫الغؾىٖ(٫لحهم الؿالم) :مدمض بً َلخت الكاٞعي(
الُُٗت( ،ص.مِ)( ،ص.ث).
َ276ـ) ،جد ٤ُ٣ص.زغوث ٖ٩اقت ،صاع اإلاٗاع ،4ٍ ،ٝال٣اَغة( ،ص.ث).
 اإلاٗاع :ٝابً ٢خِبت(
َ1316ـ.
 مٗاَض الخىهُو قغح قىاَض الخلسُوٖ :بض الغخُم الٗباسخي ،اإلاُبٗت البهُت ،مهغ،
1993م.
َ626ـ) ،جد ٤ُ٣ص.بخؿان ٖباؽ ،صاع الٛغب ؤلاؾالمي ،1ٍ ،بحروث -لبىان،
 معجم ألاصباءً :ا٢ىث الخمىي(
1979م.
َ1399ـ-
َ626ـ) ،صاع بخُاء الترار الٗغبي ،بحروث -لبىان،
 معجم البلضانً :ا٢ىث الخمىي(
َ1411ـ) ،مُاب٘ مغ٦ؼ وكغ الش٣اٞت ؤلاؾالمُت،5ٍ ،
 معجم عظا ٫الخضًض وجٟهُل َب٣اث الغواة :ؤبى ال٣اؾم السىجي(
1992م.
بًغانَ1413،ـ-
 معجم اإلاالٟحن :صٖ.مغ عيا ٦دالت ،الىاقغ م٨خبت اإلاشجى وصاع بخُاء الترار الٗغبي ،بحروث -لبىان( ،ص.ث).
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َ1401ـ.
َ1351ـ) ،مُبٗت بهمً٢ ،م اإلا٣ضؾت،
 معجم اإلاُبىٖاث الٗغبُت واإلاٗغبتً :ىؾ ٠بلُان ؾغِ٦ـ(
َ646ـ) ،جد ٤ُ٣صٖ.بض اللَُ ٠مدمض السُُب ،1ٍ ،ال٩ىٍذ،
 مٛجي اللبِب ًٖ ٦خب ألاٖاعٍب :ابً َكام ألاههاعي(
2000م.
َ1421ـ-
 اإلا٣خًبّ :
َ285ـ) ،جد ٤ُ٣مدمض ٖبض السالًُٖ ٤مت ،اإلاجلـ ألاٖلى للكاون ؤلاؾالمُت ،لجىت بخُاء الترار
اإلابرص(
1994م.
َ1415ـ-
ؤلاؾالمي ،ال٣اَغة،
َ1418ـ.
 مً ؤٖالم الصخابت والخابٗحن :خؿحن الكا٦غي ،مُبٗت ؾخاعٍ٢ ،2ٍ ،م اإلا٣ضؾت -بًغان،
َ597ـ) ،جد ٤ُ٣مدمض ٖبض ال٣اصع ُٖا ومهُٟى ٖبض ال٣اصع
 اإلاىخٓم في جاعٍش اإلالى ٥وألامم :ؤبى الٟغط بً الجىػي(
1992م.
َ1402ـ-
ُٖا ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،1ٍ ،بحروث -لبىان،
َ589ـ) ،جد ٤ُ٣ص.مدمض هبُل َغٍٟي ،صاع ناصع ،1ٍ ،بحروث -لبىان،
 مىخهى الُلب مً ؤقٗاع الٗغب :مدمض بً اإلاباع(٥
1999م.
َ1416ـ.
 مىا ٠٢الكُٗتٖ :لي ألاخمضي اإلاُاهجي ،ماؾؿت اليكغ ؤلاؾالمي٢ ،1ٍ ،م اإلاكغٞت،
َ1416ـ.
 محزان الخ٨مت :مدمض الغَكهغي ،جد ٤ُ٣وَب٘ صاع الخضًض٢ ،1ٍ ،م،
َ874ـ) ،ج٣ضًم مدمض خؿحن فمـ الضًً ،صاع ال٨خب
 الىجىم الؼاَغة في ملى ٥مهغ وال٣اَغة :ابً حٛغي ألاجاب٩ي(
1992م.
َ1413ـ-
الٗلمُت ،1ٍ ،بحروث -لبىان،
َ1418ـ.
 ه٣ض الغظا :٫مهُٟى الخٟغ خي ،جد ٤ُ٣وَب٘ ماؾؿت آ ٫البِذ ٖلحهم الؿالم إلخُاء الترار٢ ،1ٍ ،م،
َ1424ـ-
َ772ـ) ،جد ٤ُ٣ص.خؿً هىع الضًً ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،1ٍ ،بحروث -لبهان،
 جهاًت ألاعب في ٞىىن ألاصب :الىىٍغي(
2004م
َ1339ـ)َ[ ،ب٘ بٗىاًت و٧الت اإلاٗاع ٝالجلُلت في
َ ضًت الٗاعٞحن ؤؾماء اإلاالٟحن وآزاع اإلاهىٟحن :بؾماُٖل باقا البٛضاصي(
مُبٗتها البهُت باؾخيبى٫
 1951وؤٖاصث َبٗه باألوٞؿذ صاع بخُاء الترار الٗغبي ،بحروث -لبىان( ،ص.ث)].
 الهىامل والكىامل :الخىخُضي(َ414ـ) ،ج٣ضًم ؤ.ص.نالح عؾالن ،وكغٍ ؤخمض ؤمحن والؿُض ؤخمض اله٣غ ،الهُئت الٗامت
2001م.
ل٣هىع الش٣اٞت ،قغ٦ت ألامل للُباٖت واليكغ ،ال٣اَغة،
َ764ـ) ،جد ٤ُ٣ؤخمض ألاعهائوٍ وجغ٧ي مهُٟى ،صاع بخُاء الترار ،1ٍ ،بحروث-
 الىافي بالىُٞاث :نالح الضًً الهٟضي(
2000م.
َ1420ـ-
لبىان،
 وؾاثل الكُٗت بلى جدهُل الكغَٗتّ :
َ1104ـ) ،جد ٤ُ٣مدمض الغاػي ،حٗلُ ٤ؤبي الخؿً الكٗغاوي ،صاع
الخغ الٗاملي(
بخُاء الترار الٗغبي ،بحروث -لبىان( ،ص.ث).
َ392ـ) ،جد ٤ُ٣مدمض ؤبى الًٟل ببغاَُم وٖلي مدمض البجاوي،
 الىؾاَت بحن اإلاخىبي وزهىمه :ال٣اضخي الجغظاوي(
2006م.
َ1427ـ-
اإلاِبٗت الٗهغٍت ،1ٍ ،الضاع الىمىطظُت ،نُضا -بحروث،
َ681ـ) ،جد ٤ُ٣بخؿان ٖباؽ ،صاع الش٣اٞت ،لبىان( ،ص.ث).
 وُٞاث ألاُٖان وؤهباء ؤبىاء الؼمان :ابً زل٩ان(
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بيُة الصمً في زواًة " مرهبىن لىن دمهم في هفي " للسواثي الجصاتسي الحبِ الظاتح
أ.ػسٍى زابح ـ حامعة ثلمظان " الجصاتس "
مهخص انذراسة:
ًداوَ ٫ظا اإلا٣ا ٫م٣اعبت الؼمً في عواًت " مظهبىن لىن صمهم في ٟ٦ي " للغواجي الجؼاثغي " الخبِب الؿاثذ " مً زـال٫
ما اؾخـ٣غ في الىعي الى٣ضي ٞ،م٣ىلت الؼمً ٢ضًمت ٢ضم ؤلاوؿاهُت ٣ٞ ،ض وظضث مىظ بضء الىظض ٞ،الؼمً ٌٗض ع٦حزة
ؤؾاؾُت في بىاء وحكُِض مٗماعٍت الىو ٞىُا وظمالُا واهُال٢ا مً ٨ٞغة ؤَمُت الؼمً في السُاب ألاصبي ٖمىما و
الغواجي زهىنا بعجإًىا ؤن وؿلِ الًىء ٖلى ؤَم الخمٟهالث الـؼمىُت التي خـىاَا الىو الؿغصي "مظهبىن لىن صمهم
في ٟ٦ي " مً زال ٫الخُـغ ١للؼمً الىٟـسخي و الؼمً ؤلاؾخظ٧اعي ؤو ؤلاعجضاصي والؼمً ؤلاؾدكغافي والؼمً اإلاُ٣احي
الغٍاضخي و الؼمً الخاعٍذي و الؼمً الؿُاسخي .
اليلمات املفحاحُة :السُاب الغواجي – الؼمً – مٗماعٍت الىو – بيُت الىو .
ثىهئـة:
ٌٗـض الؼمً مً ؤَـم الخ٣ـىُاث وؤص٢ـها في البـيُت الؿغصًــتٞ ،هـى ٖىهـغ ؤؾاؾـي لـه جـإزحر ٦بحر ٖلى صالالث الؿغص ،وبًٟله
جدـضص الؿمــاث ألاؾـاؾُت للغواًـت ألن ؤي ٖمـل ؾـغصي ال ٌؿخ٣ـغ ٖلى خـا ، ٫وال ج٣ىم لـه ٢اثمـت في ْـل ُٚــاب َظا الٗىـهـغ
ٞالــؼمً َـى الـظي ًخًمً خغ٦ت الٟٗل ؤو الخضر و٦ظل ٪الصسهـُتٞ ،هى الظي ًدـغ٦ها وَـى ؤؾــاؽ وظـىصَا وُ٦ىىهتهاٞ ،هي
مغجبـُت به اعجباَـا وزُ٣ـا وال ًٟاع٢ـها لخٓـت واخضة  ،وهـٓغا العجبــاَه بالصسـهُت٣ٞ ،ـض جدى ٫بلى مىيىٕ للغواًت «ٞالؼمً ؤنبذ
في ؤٖــما" ٫بغوؾذ" و"٧ا٩ٞا" َى الصسهُــت الـغثِؿت في الـغواًت اإلاٗانغة بًٟل اؾخٗما ٫الـٗىصة بلى اإلااضخي وُ٢ـٕ الدؿلؿل
الؼمجي  ،وبـاقي الخ٣ىُـاث الؼمىُت التي ٧اهـذ لهـا م٩اهت مغمى٢ت في ج٨ـىًٍ الؿغص وبىاء مٗماعٍ »1مما ًا٦ض ؤَمـُخه وصوعٍ في الٗـمل
2
الغواجي وجإزحرٍ ٖلى بيُت الغواًت «بط ٌٗخبر ج٣ىُـت مـً ؤص ١الخ٣ىُاث التي جازغ مبـاقغة في البيُت الٗامت »
ؤما في الانِالح٣ٞ :ـض ط٦غ ابً مىـٓىع الٟـغوٕ الضاللُت إلااصة "ػمـً " وؤوظه الازخال ٝبِىـها وبحن الضَغ في ٢ىله « بطا ٧ان الؼمان
3
ًُلٖ ٤لى الٗهغ وٖلى جدلـُل الى٢ذ و٦شحرٍ ٞ،ان الضَغ ٌٗبر ًٖ اإلاضة ال٨شحر » ِ٣ٞ
في خحن ؤن الؼمً في جمشُل " ؤهضعي الالهض "« مخهىع ٖلى ؤهه يغب مً الـسُِ اإلاخدغ ٥الظي ًجغ ألاخضار ٖلى مغؤي مً
4
مالخٔ »
وَٗض الك٨الهُىن الغوؽ مً ألاواثـل الظًً جـُغ٢ىا بلى مٟهـىم الـؼمً وؤَمُـخه وصوعٍ في ألاٖما ٫الؿـغصًت مً زال ٫ج٣ـضًمهم
لخٗغٍٟـاث له « ول٨جهم لم ٌؿخــ٣غوا ٖلى جدضًـض مـٟهىم الـؼمً»  5ممـا ًٟخذ اإلاجـا ٫للبدـض و الخىـُ٣ب ؤمام الضاعؾحن و اإلا٨ٟغًٍ .

 . 1بوشوشة بن مجعة  ،سردیة التجریب كحداثة السردیة يف الركایة العربية اجلزائریة ،ص. ُّ:

2
3

 .بشَت بوُيرة زلمد ،بنية الزمن يف اخلطاب الركائي اجلزائرم ( َُٕٗ) ُٖٗٔ ،جلزائر  ،دار الغرب للنشر كالتوزیع ،ط ُ . ََُِ ،ص..ٔٓ:

 .ابن منظور ،لساف العرب ،ج ٕ ، ،دار صادر الطباعة كالنشر ،بَتكت ،ط ُ ،د،ت صَٔ:
4
 .عبد ادللص مرتاض  ،يف نظریة الركایة  ،ص .ْٔ :
5

 .ادلرجع نفسو ،ص .ْٗ:
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و٢ض طَب الكــ٨الهُىن الغوؽ بلى الخــمحز بحن ػمً ال٣هت وػمً السُاب مً زال ٫جـُُ٣مهم للـٗمل الـغواجي بلى مبجى ومتن ،
«ول٩ل زهـاثهه اإلامحزة له ٞاألو ٫البض له مً ػمً ومىًُ ٤ىٓم ألاخضار التي ًخًمجها  ،ؤما الشاوي ٞال ًإبه لخل ٪ال٣غاثً الؼمىُت
1
واإلاىُُ٣ت ٢ضع اَخـمامه بُُٟ٨ت ٖـغى ألاخـضار وج٣ضًمها لل٣ـاعت جبـٗا للىـٓام الظي ْهغث به في الٗمل»
وٍبـ٣ى الــؼمً مً اإلاٟاَُم ال٨بـغي التي ازخلـٟذ ٞحها وظهاث هٓغ الٗلماء والٟـالؾٟت في ؤلاظمإ ٖلى حٗغًٟها وَظا ما ص" ٘ٞ
2
باؾ٩ا "٫بلى ال٣ى ٫ؤهه « مً اإلاؿخدُل و الٛحر اإلاـجضي ؤًًا جدضًض مٟهىم الؼمً »
فصمً اللـةَ :ى « الؼمً الظي وٗ٢ذ ُٞه ألاخـضار خ٣ـُ٣ت ؤو جسُُال ً ،دضص بى٣ـُت وٍيخـهي بىُ٣ت له َى ٫مدضص ٗٞلُا
ؤو اٖخباعٍا  ،و٢ض ًـغجبِ بالـىا ٘٢و٢ـص ًغجبـِ بالخـسُل وٍٓـهغ َظا الؼمً في اإلاـاصة الخـ٩اثُت طاث بـضاًت وجهاًت  ،بجها ججغي في ػمً
3
ؾـىاء ٧ان َظا الؼمـً مسجال ؤو ٚحر مسجـل ٦غهىلـىظُا ؤو جاعٍسُا "
وٍخدضص ػمً ال٣هت في عواًت " مظهبىن لىن صمهم في ٟ٦ي " اهُال٢ا مً اهضالٕ زىعة الخدغٍغ اإلآٟغة ،خُض ٌٗض َظا الؼمً
ؤو ٫ألاػمـىت مً خُض الخـغجِب الدؿلؿلـي في َظا الٗمل الؿغصي.
ولخإُ٦ض طل ٪هإحي بهظا اإلا ُ٘٣الؿغصي الظي ًهىع لىا خغب الخدغٍغ في ٖـامها الشالض وألاٖـما ٫الجـلُلت التي ٦ـان ً٣ـىم بها
اإلاجاَـضون مً ؤظــل الخٗغٍ ٠بالــشىعة والً٣اء ٖلى السىهت واإلاغجؼ٢ت.
« وإلاا ٧اهذ خغب الخدغٍغ صزلذ ٖامها الشالض هؼ ٫ابىه الُُب مً الجبل ظىـضًا ٞـباٚذ هجـل ( ال٣اًض ) لُال في مجزله وزحرٍ بحن
4
اإلاىث ٞىعا وبحن ؤن ًسلِ بُضٍ مُشا٢ا بال٣ؿم ٖلى جىُٟظ ما ؾُهضع بلُه مً ؤوامغ ،زم ؤزظ مىه ماهت وما» ٫
لُخىانل َظا الؼمً في الؿُـغوعة بلى ؤن ًهـل بلى ؤخـضار السامـ مً ؤ٦خىبغ وما جـالَا مً ؤٖما ٫قٛب مؿذ الىًَ ٧له،
وٚحرث الساعَـت الؿُاؾُت مً الخــؼب الىاخض بلى الخٗضصًت الخؼبُت ،وَظا ما ظؿضٍ الغواجي في َظا اإلا: ُ٘٣
« ...ختى بطا اهٟجغث خىاصر ؤ٦خىبغ ٢بل بخضي ٖكغ ٖاما ،اؾذٖاصث مىهـتها خُاجـها بإلىان ؤزغي مسخلٟت وبسُاباث ظضًضة
5
مباقغة مدغيت ٢اؾُت وٖىُٟت »
زم ًىانل َظا الؼمً همـىٍ وجـُىعٍ بلى ؤن ًهل بلى ٚاًت نـضوع ٢اهىن الىثــام اإلاـضوي واإلاـهالخـت الىَىُت ،وَى ٢اهىن ؾيخـه
الضولت مً ؤظـل بعؾـاء الؿـلم والـىثام ،وبٖـاصة الجؼاثغ بلى ما ٦ـاهذ ٖلُـه في الؿاب ، ٤لَ ً٨ظا ال٣اهىن ٢بل بالغٞـٌ مً ٢بـل
ضخاًا اإلاإؾـاة الىَىُـت " ٞبـىع٦بت" اإلاجـاَض الُٛـىع ٖلى وَىه ًغٞـٌ الؿماح والٟٗـى ًٖ مً صوؿـىا وزغبىا وَـضمىا َظا البلـض
وَى ما نـىعٍ لىا الـغواجي في َظا اإلا:ُ٘٣
6

«مً ٖالماث الؿاٖت ؤن ًخدى ٫قٗب بإ٦مله بلى الهلٗ٨ت ! َ...ل حؿم٘ ب٣اهىن ؤو قغٕ ًبـغثان اإلاظهبحن مً ٚحر مدا٦مت ؟ »

1
2

 .ادلرجع نفسو  ،ص .ُِٔ :
 .ادلرجع نفسو ،ص .ِّٔ :

3

 .عبد احلميد احملادین  ،التقنيات السردیة يف ركامات عبد الرمحن منيف ،ط ُُٗٗٗ ،ـ ،ص.ُٔ:

5

 .الركایة  ،ص .ُُٗ :

 . 4احلبيب السائح ،مذنبوف لوف دمهم يف كفي  ،ص.ُِٓ :

6

 .الركایة  ،ص .َِ :
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ؤما شمً الخوابٞ :هى ػمً ًبخٗض ًٖ همـُُت الـؼمً الُبُعي طي السُُت اإلاٗهىصة وَـى الؼمـً الظي ً٣ضم الـغواجي ُٞه عئٍخه
في ؾُـا ١ظضًض ألهه َــى الظي ٌؿخُُ٘ الخإزُـغ في زــُُت الؼمً واعجباَه ُٞجٗله ػمىا مخجؼثا مى٨ؿغا ال ًسً٘ للدؿلؿل
والخٗا٢ب ًىظهه خُض ؤعاص.
ٞالـغواجي ٢ـاصع ٖلى الخالٖب بهـظٍ ألاػمىت والخد٨م ٞحهـا،و الؼمً ٌٗض «ٖىهغا مً الٗـىانغ ألاؾـاؾُت التي ًـ٣ىم ٖلــحها ٞـً
1
ـً ػمىُا ٞان ال٣ـو َى ؤ٦ثر ألاهىإ ألاصبُت الخها٢ا بالؼمً »
ال٣ـو ٞةطا ٧ان ألاصب ٌٗخبر  ٞا
ٞـؼمً السُاب مً و ي٘ الغواجي ًخهـغُٞ ٝـه خؿب ؤٚغايهُٞ ،ـُٛـغ وٍبض ٫ألؾباب جخٗل ٤بخ٣ىُت الؿغص ،خُض «ًىُل٤
2
مً الخايغ لُٗىص بلى اإلااضخي ،زم مً الخايغ بلى اإلاؿخ٣ـبل»
واإلاسـُِ الخالي ًىضر الٟغ ١بًً ػمً ال٣هت وػمً السُاب:
 -ػمً ال٣هت

ماضخي
ب

ؤ
 -ػمً السُاب

ط

خايغ
ب

ؤ

خايغ

مؿخ٣بل .

ماضخي

مؿخ٣بل .

ط

مؿخ٣يم ال ً٣ـبل الاه٨ؿاع ؤو الـضوعان ٞهى ػمً حؿلؿلي
ـ
مً زالَ ٫ظٍ السُاَت ًخطر ؤن شمً اللـة ٌؿحر وٞـ ٤زِ
جغابُيً ،ىُل ٤مً اإلااضخي لُهل بلى الخايغ ومىه بلى اإلاؿخـ٣بل ؤما شمً الخواب ًذنغُٞ ٝه الغواجي ٦ما ٌكاء ٣ٞض ً٣ضم ؤو
ًازغ ؤو ًدظ ٝوَظا و ٤ٞج٣ىُت الؿغص.
ومجمل ال٣ــى ٫ؤن« الؼمـً في السُاب ًسـخلٖ ٠ىه في ال٣هـت٨ً ،ـىن مـخىاػها ؤي مً اإلاـم ً٨ؤن ًـ ٘٣خـاصزان في و٢ذ واخـض ،
ولـ ً٨خحن ًخدـىَ ٫ظا بلى زُـاب ٞان السُاب ال ً٩ىن بال مجىالُا مهما ججـغؤ ؤو ج٨ؿغ  ،بِىمـا َى في ال٣و ً٨ــىن مخىاػٍـا بطا
3
٧اهذ ألاخضار متزامىت »
ٞـؼمً السـُاب ًسخـلٖ ٠ـً ػمً ال٣ـهت  ،خُـض ًمـ ً٨ؤن جدـضر بٗـٌ الى٢ـاج٘ في ػمـً واخـض  ،بِىمـا ال ًمـ ً٨ؤن ًـدضر َـظا
في ػمـً ال٣هـت.
وٍـا٦ض " مـِؼاٌ بىثىز" نـٗىبت ٖــغى ؤخضار الغواًت و ٤ٞجغجِب الخـٗا٢ب « ألهىا ال وِٗل الـؼمً باٖخـباعٍ اؾخمـغاع بال في
بٗـٌ ألاخـُان  ،وؤن الٗــاصة وخـضَا َـي التي جمىـٗىا مً الاهـدباٍ ؤزىـاء ال٣ـغاءة بلى الخ٣ـُٗاث والى٢ـٟاث وؤخُـاها الٟ٣ـؼاث التي
4
جدىاوب ٖلى الؿغص »
1
2

 .سيزا قاسم  ،بناء الركایة  ،دارسة مقارنة يف ثبلثية صليب زلفوظ ،بَتكت  ،دار التنویر للطباعة كالنشر  ،ط ُ ُٖٗٓ ،ـ  ،ص.ّّ :
 .عبد ادللص مرتاض ،يف نظریة الركایة ،ص .ُِِ:

 . 3بوشوشة بن مجعة  ،سردیة التجریب كحداثة السردیة يف الركایة العربية اجلزائریة  ،ص.ُٔٓ:
 . 4عبد احلميد احملادین  ،التقنيات السردیة يف ركایات عبد الرمحاف منيف  ،ص.ُٔ:

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

33

مجلة حُل الدزاطات ألادبُة والفىسٍة  -العام الثاوي  -العدد  14دٌظمبر 2015

ؤي بن ٖغى ألاخضار في الغواًت لِـ بالًغوعة ؤن ً٩ىن ٖـغيها مدؿلؿـال مترابُا ًسً٘ بلى الخٗا٢ـب الؼمجي ال٨ـغوهىلىجي
ٞ ،لـم حٗض الـغواًت _زهىنــا الجضًضة _حٗخـمض ٖلى طل ٪الدؿــلؿل والخخابـ٘ الؼمـجي  ،بل ؤنـبدذ حٗــخمض ٖلى البـٗثرة في الخـٗبحر
ًٖ ألاخــضار ٝالترجِب الـؼمجي لِـ بلؼامـا في الٗمـل الؿغصي .
وَظا ما ص ٘ٞبـ " ظحراع ظُيذ " بلى ال٣ـى « ٫بن الٗـال٢ت ال٣ـاثمت بحن ػمـً ال٣هـت وػمً السُاب مبىـُت ٖلى زالر مداوع
ؤؾاؾُت وهي " مدىع الىٓام "ومىه هٟهم اؾخدـالت الخـىاػن بحن الؼمىُحن الزخالَ ٝبُٗتها ( مخٗضص ،ؤخاصي ) و"مدىع اإلاضة" التي
٢ض جدؿـ٘ ؤو جخ٣لو ُٞىـخج ًٖ طل ٪مٟاع٢اث ػمىُت لِـ مً اإلام ً٨صاثما ُ٢اؾها ٧الىٟ٢ت والخظ ٝواإلاكهـض وؤزـحرا "مدىع
»1
الخىاجغ" وٍسو َغٍ٣ت الخ٩ي التي ًسخاعَا اإلاال ٠لؿـغص ٢هخه ( الؿغص اإلاىٟغص الؿغص اإلاخ٨غع – الؿغص اإلاخىاجغ)
وٍم ً٨الخضًض ًٖ بيُت ػمً في عواًت " مظهبىن لىن صمهم في ٟ٦ي" وط٦غ اإلا٩ىهاث الؼمىُت ألا٦شـغ جىُْٟـا في َظا الىو :
 /1الصمً الىفس ي :
ًغجبِ الؼمً الىٟـسخي ؤو الؼمً الضازلي* بالظاث ؤلاوؿـاهُت ٞـهى هاجج ًٖ ؤخىا ٫الىٟــ وؤونـابـها ٞهى « ػمً ال٣ـلب وما
حكٗـغ به الصسـهُت مً ؤخـاؾِـ واهٟٗاالث بهه ػمـً وظضاوي ًدمـل َمـؿاث الىٟــ وؤشجـاجها بهه ؤنـضاء إلاـا ًجـغي في
»2
صازـلها
ٞهظا الؼمً ًغجبِ بالٗىاَ ٠والاهٟـٗاالث ،مجاله الظاث ،وَى الظي ًلـىن الـىظىص بلـىهه و٢ض ًُـىٖ ٫لى الىٟــ وطل ٪في
خا ٫الكضة والًُ ٤وال٣ـل، ٤وٍ٣هغ في خـالت الؿـٗاصة والٟغح والؿغوع ،ػمً جاَـغٍ الىٟـ البكغٍت ٞ ،هى « ػمً جُٞ ٠٣ه
ؾاٖ ــت الخاثِ لخـض ١ؾـاٖت ال٣ـلب » 3بهه ًخـدضص بمضي مٗاهاة الكــسهُت وجهىٍغ خـالتها الىٟؿُت ،ال ً٣ـاؽ وال ًخدضص باإلاضة
الؼمىُت اإلاٗـغوٞت  ،وبهما ًخـدضص من ٢ـبل الـظاث التي جًـٟي ٖلُـه َـالـت مً الُـى ٫ؤو ال٣هـغ « ٣ٞـض ج٨ـىن ألاًـام مدـؿاوٍت
باليؿـبت بلى الؿـاٖت ول٨جها لِؿـذ ٦ظلٖ ٪ىـض البكـغ » ، 4ػمـً مغجبـِ بالظ٦ـغٍاث وآلامـا ،٫خلـىَا ومغَـا مخإعظـذ بحن ال٣لـ٤
والهضوء ،بحن الخـىجغ والاؾخـ٣غاع « جمـخض ظظوع َظا الؼمـً في الظ٦ـغٍاث وآلامـا ٫اإلاجهـمغة ٖبر الدكـ٣٣اث الٗاَُٟـت واإلاخـضاولت بحن
الاهـٟٗا ٫والهـضوء خُىـا وبحن الخضة والٟخىع ؤخـُاها ؤزـغي »ٖ ،5لى خض حٗبُـغ الض٦خىع "بكحر بىٍجغة" ٞهى ٚاثغ في الىٟــ
البكــغٍت « ًخـسظ مً الالوعي مؿخـ٣غٍ  ...وٍهُٟي مـن اإلاـاضخي ألاخضار الباعػة الىاجـئت والتي وؾمـذ ؤلاوؿان مً خُـض ال ٌٗلم
بهظٍ الؿـمت ؤو جل 6»٪ػمـً ال ًخـجؿض ٖـلى ؤعى الـىا ٘٢بال مـً زـال ٫بٗـٌ اإلاـالمذ وآلازـاع البـاصًت ٖلى الصسـهُت « ال وٗغٝ
لــه وظىصا خُ٣ـ٣ـُا ٦ـل ما وٗـغٞه َـى آزـاعٍ التي جـضٖ ٫لُه٦ ،ـل مىـا ًدــمل في ظىٞه  ،ؤو بحن زىاًا يلىٖه وزـالًاٍ وؤوؿـجخه ماقغا
مشُـغا ًبضو لىا و٦إهما َى ؾاٖت مًبىَت » 7هدُجت الخـٛحر والخبض ٫التي ًُغؤ ٖلى الٗالم الضازلي للصسهُت.

 . 1زلبة حاج معتوؽ  ،أثر الركایة الواقعیة الغربية يف الركایة العربية ،ص.ٔٓ :

2

 .ینظر :بشَت بوُيرة زلمد  ،بنية الزمن يف اخلطاب الركائي (َُٕٗ_ ُٖٔٗ) ص.ُٕٔ :
3
 .عبد ادللص مرتاض  ،يف نظریة الركایة  ،ص ِٓ:
4
5

 .سيزا قاسم  ،بناء الركایة  ،ع  ،س  ،ص .ٔٗ :

 .عبد الصمد زاید  ،مفهوـ الزمن يف اخلطاب الركائي اجلزائرم ،ص .ُٕٔ:
6
 .عاَف الفكر  ،رللة تصدرىا كزارة اإلعبلـ كاالتصاؿ  ،الكویت  ،د  ،عبد احملسن صاٌف  ،الزمن البيولوجي ،العػدد َِ ،سبتمرب ُٕٗٗ ،ـ  ،صَٗ :
7

 .ادلرجع السابق ،ص .ُٖ:
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و٢ض ججؿض َـظا الؼمـً في عواًـت " مـظهبــىن لـىن صمهـم في ٟ٦ي " باٖخـبـاع ؤن الغواجي ٌٗالج ٞترة ٖـهِبت مً جاعٍش الجؼاثغ  ،لظا
هجــض شسهُاجه حِٗـل خالت هٟؿُـت مًُغبت خؼٍىت  ،جدً بلى مايـحها وجدـاو ٫الهـغوب مً خايغَا ألالُـم ٞالىا٢ـ٘ ال ًدمـل لها
ؾىي ألالم ،واإلاؿخ٣بل ًبـضو ٚاثمـا ومٗخمـا وال ؤمـل لـها في حُُٛـغ َظا الـىا ٘٢ؤلاوؿاوي.
وَظا ما جـا٦ضٍ الخالت الىٟؿُت الهـٗبت واإلادبــُت التي ٖاقها " ؾٗــاصة " ٖىــضما صاَمخه مجمىٖت مؿلخت وؤظبرجه ٖلى
1
بًىائها « ،عاح ؾٗاصة ًغوي للًابِ لسًغ ٢ ٠ُ٦طخى لُــلت مغٖبت ٧لما ٟٚا زاللها وٖ ٠٢لُه قبذ لخى» ٫
ٞمً زالَ ٫ظا اإلا ُ٘٣الؿغصي ًخـطر ؤن الغاوي اؾخسـضم الؼمً الىٟسخي مً زال ٫اللُـلت الهٗـبت التي ً٢اَا " ؾٗاصة "
٧لما جظ٦غ جل ٪الجماٖاث اإلاؿلـدتٞ ،ـ٣ض ٦ـاهذ َظٍ اللُـلت جؼصاص َىال ٖلى شسهُت " ؾٗاصة " هدُجت السى ٝوالغٖب الظي
جغ٦خه الجماٖت ؤلاعَابُت في طا٦غتها.
ولم ً٨ـخ ٠الؿـاعص بهـظا اإلا٣ـُ٘ ،بل وانـل ٖـغى ألاخـضار اإلاـغجبُت بالـؼمً الىٟـسخي مـً زال ٫جدـؿغ وجـإلم " عقُـض" ٖلى
٣ٞـضاهه لٗـاثلخـهٞ ،ـ٩ان َـظا الـى٢ـذ َىٍـال ٖؿُـغا ٖلى الصسـهُت وطل ٪بؿبـب الخالت الىٟـؿُت الؿـِئت التي جُبـ٘ خُاتها« .
ٞإٞـسخذ له بهـمتي واٟ٢ـا ظىـبه ،ؤخؿـه ًب٩ي زـغابه الـضازلي »ٞ ، 2اؾخٗـما ٫الـغاوي للـٟٓت " زغابه الضازلي " جض ٫صاللـت
واضخت ٖلى الخالت الىٟؿُت اإلاخىجغة وال٣ـل٣ت التي ٧اهذ جمحز شسهُت " عقُض ".
وعٚم ؤن الـىالض ؤعاص بزـٟاء خؼهه ٖلى ٞلـظة ٦بضٍ ،بال ؤن عيهاٍ ٞطخخه وؤٞكـذ ؾـغٍ « ٞىاصًتها ًا نٛحرحي الصجاٖت  ،ونلىا
3
وٞخدذ الباب مكدذ ؤلاخؿاؽ ال ؤؾخُُ٘ ؤن ؤزٟي ما ٧ان ؾُٓهغ في ٖـُجي »
ماػالذ الصسهُت حِٗل خالت مً الخىجغ وال٣ل ٤والخـمؼ ١الضازلي مً ؤظـل مٗـغٞت َىٍخـها وجاعٍسـها والبـدض ًٖ طاتها
الًـاجٗت ،ولذـإُ٦ض طل ٪هإحي بهظا اإلا٣ـُ٘ الؿـغصي:
4

« (زىٍا) عقُضَ ،ىا ٥خيء ما في ٢لبي ؤخؿؿخه ماث ؤعصجه ؤن ال ًض ًٞفي نضعي »

مً زالَ ٫ـظا اإلا ُ٘٣الؿغصي ًخطر ؤن " محمد الؼاوي " ٦ـان ًسبئ قِئا ما في هٟؿـه ٞهظٍ الصسهُت حِٗل خالت
هٟؿُـت نٗبت وو٢خـا َىٍال ٧لما جظ٦غث ال٨مـاثً التي هجذ مجهـا باٖخـباع ؤن " مدمض الكاوي" ٧ان ٌٗمل ظىضًا و٦ـشحرا ما ٧ان
ً٣ىم بٗمـلُاث الخمكُـِ بدـشا ًٖ الجـماٖاث اإلاؿـلخت.
 /2الصمً الاطحروازي:
َى قـ٩ل مً ؤقـ٩ا ٫الغظـىٕ بلى اإلااضخي ٣ً ،ىم ُٞه الؿـاعص باؾخدـًاع اإلاايــي بدُـض ًدُلىا ب٫يؤخـضار ظـغث في اإلاايـي ،
والٛغى مً جىَُْ ٠ظا ألاؾـلىب َـى الشىعة ٖلى خايغٍ  ،والخـٗبحر ًٖ الكـٗىع بالخـىحن بلى اإلاـاضخي ،مما ًـىلض ؾُـُغة الىـؼٖت

1
2

 .علي خلضارم  ،الزمن يف ركایة عابر سریر ألحبلـ مستغاّني،مذكرة مقدمة لنیل شهادة ادلاجستَت ،جامعة تيارتََُِ ،ََِٗ ،ـ  ،صّٖ :

 .الركایة  ،ص .ِِْ:
3
 .الركایة ،ص .ِّ :
4

 .الركایة  ،ص ِّٕ :
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الدـكائمُت ٖلى هُ٣ـٌ ما هـغاٍ خـحن اؾدكـغاٞه اإلاؿخـ٣بل مً الىـؼٖت الخـٟائلُت ٞهي « ؤخضار جسغط ًٖ خايغ الىو لترجبِ
1
بٟترة ؾاب٣ت ًٖ بضاًت الؿغص»
٣ٞض ٌؿـخٗض الغاوي ؤخضازا اهً٣ـذ ؤو ججاعب خضزـذ له ،لهظا « جلخ٣ي بالؼمً اإلاايـي صازل ههىنىا الغواثُت و٦إهه ٌك٩ل
عاٞضا مً عواٞـض الٗـملُت ؤلابـضاُٖت خـتى ٧ان الٗىـهغ الخـاؾم في ٖمـلُت السـل ٤ؤلابضاعي وألاؾاؽ الجمالي الكغعي لُ٨ىىهتها ٞ ،ال
2
ه٩اص وٗثر ٖلى هـو واخض زلى مً الاعج٩اػ ٖلى ٞؿُٟـؿاء وامخضاصاجه الٓلُلت»...
و٢ض ٌٗىص الؿـاعص بـظا٦غجه الؾـخٗاصة اإلااضخي ،وَظٍ الـظ٦غٍاث ٢ـض ج٨ـىن ؾٗـُضة و٢ــض ج٩ىن ؤلُمت ومدؼهت.
ٟٞي الٗمـل الغواثـي جخضازل ألاػمىـت  ،اإلاــاضخي بالخايغ  ،باإلاؿخ٣بل ٖلى ؤن الخظ٦حر باإلااضخي في الى٣ض الغواجي « ٌٗجي الاعجـضاص
هدـى خ٨ـاًت ٧ان ًمـ ً٨ؤن جــظ٦غ في مىيىٖها مً الؿُا ١الؿغصي ٞ ،ـإعجئ ج٣ضًمها بلى ٚـاًت مً الٛاًـاث الٟىُـت ،التي مجها خـب
3
اإلاـؼط بحن الخـايغ واإلاايـي  ،وبصمـاط ؤخـضَما في آلازـغ بُـغٍ٣ت جخىزـى الخُـىٍت والخـغ٦ت اإلاخـجضصة في الؿـغص »
ٞالـغاوي ؤو الؿـاعص ً٣ىم باؾخـغظإ اإلااضخي وٍضمجه م٘ الخايغ وَى بـظل ٪ال ًـغاعي الـترجِب الـؼمجي ال٨ـغوهىلىجي  ،وبهما
ً٣ـىم بـظل ٪و ٤ٞما جـملُه اٖ٫ملُـت ؤلابضاٖــُت وبٛغى ٞىـي مدـٌ.
وعواًت " مظهبىن لىن صمهم في ٟ٦ي " ال جسلى مـً َـظٍ الخ٣ىُت  ،خُض هجــض ؤن الغاوي اؾخسضم َظا الىىٕ (الؼمً
الاؾخـظ٧اعي) ٦شحرا في ههه الؿغصي.
« وَؼ وظضاوي جظ٧اعاث مً ؾـاٖاث ؤقـضَا وٗ٢ـا ٦ـاهذ جـل ٪التي ٚ ٌٞكاء ممـتها هبـى ؤُٖــغة هاعٍت»....

4

ٞمً زالَ ٫ظا اإلا ُ٘٣الؿغصي ًخبُـً ؤن الؿاعص اؾخٗمل الـؼمً الاؾـخظ٧اعي مً زال ٫الغظىٕ بإ٩ٞاعٍ بلى ػمً ؤلاعَاب
والاٚخُاالث٣ٞ ،ـض اؾخٗـمل مهُلر " جـظ٧اعاث " للـضاللت ٖلى اؾخدًـاع اإلااضخي ،و٢ض اؾخـٗاص الـغواجي الؼمً اإلاـاضخي مغٚما عٚـم
ألالم الظي ًهُـبه ظـغاء جـظ٦غٍ ( اإلااضخي ).
ًىعص الؿاعص َظا اإلا ُ٘٣للضاللت ٖلى خًىع اإلااضخي في ٢ىلــه :
« خضر طل٢ ٪بل واخض وؤعبٗحن ٖاماً ،ىما واخضا ٖلى و ٠٢بَـال ١الىاعٞ ،ؿـإلخجي بن ٦ـان طل ٪ؤٞؼٖجيٞ ،إظبتها ؤوي لم ؤَغب
5
٦إمشالي مً ألاَٟا»...٫
ولٗل الغاوي ًخظ٦غ ؤًام َٟىلخه ؤزىاء الخ٣بت الاؾخٗماعٍت  ،ؤو باألخغي ؤًـاما ٢بـل الاؾخ٣الٞ ٫هى ً٣ىم بؿغص ؤخضار ػمىُت
مًذ  ،جمشلذ في مٗاملخه مً ٢بـل الــجِل الٟغوسخي وؤهه ٦ـان طو شجاٖت ولم حهغب ؤو ًٟؼٕ ٖ٨ـ بُ٣ت ألاَٟا. ٫
عٚم ؤن الؿاعص ٧ان ٌؿعى بلى وؿُان ؾىحن الجمغ والضماع ،بال ؤن الالٞخـاث اإلاٗل٣ت ؤٖـاصث بلى طَىه ما ٧ان ٌؿعى بلى وؿُاهه.

1
2
3

 .بوشوشة بن مجعة ،سردیة التجریب كحداثة السردیة،ص .ُٔٔ:
 .بشَت بوُيرة زلمد ،بنية الزمن يف اخلطاب الركائي اجلزائرم (َُٕٗ ، )ُٖٗٔ-ص. ُِٗ:

 .عبد ادللص مرتاضٖ ،تليل اخلطاب السردم  ،ص ُِٕ:
4
 .الركایة  ،ص ُِ:
5

 .الركایة  ،ص .ُْ :
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« ط٦غٍ طل ٪بهىع مشلها ٧اهذ مٗل٣ت ٢بل زمؿت ؤٖىام في مضزل ألاؾىا ١وٖلى (خُُان) الؿاخاث الٗمىمُت وجدذ ٧ل واخضة
1
ع٢م ٦بحر بمبل ٜاإلا٩اٞإة ٖلى الخبلُ» ٜ
ل٣ض جظ٦غ الؿاعص خحن عؤي جل ٪الهىع ؾىحن الــضم والضماع ٖىضما ٧اهـذ جً٘ اإلاهالر ألامىُت نىع لئلعَابُحن ،وجدذ ٧ل
نىعة مبلٛا مالُا م٣ابل الخبلُ.ٜ
" ٞخظ٦غث مً بحن ما جـظ٦غث ؤًاما مً جـل ٪ألانُا ٝالتي بضث بٗـُضة إلاا ٦ىذ ؤها وػوظتي خىعٍت (هُل٘) مخٗاهٞ ًً٤غاعا مً جحر
2
الؿمىم الجاٞت "
بن لجىء الؿاعص بلى الؼمً الاؾخظ٧اعي٧ ،ان مً ؤظل اؾخـدًاع مدُاث مً خُاجه الؼوظُت خحن ٧ان ع٣ٞت ػوظخه " خىعٍت
" في لخٓاث اؾخجمام بُٗضا ًٖ خغ الهُ٠
3

« ٢ ...بل ؾبٗت ؤٖىام ،في ط٦غي الاؾخ٣ال ٫التي صؤب ٖلى بخُائها في بيـخه م٘ عٞـا٢ه في الؿالح الظًً ب٣ىا ٖلى ُ٢ض الخُاة»
ل٣ض مغ ٖلى ُٖـض الاؾخ٣ـال ٫ؾب٘ ؾىـىاث ،وهي ط٦ـغة زــالضة صؤب "بـىع٦بت " ٖلى بخُائها في بِخه م٘ عٞا٢ه في الؿالح .

وٍىانل الغواجي خضًشه ًٖ الــؼمً الاؾخظ٧اعي مً زال ٫خىُـً الكـسهُت بلى مايحها اإلاكغ ،١الظي ٌٗض الًٟاء الـىخُض ،
الظي حؿـترص ُٞـها ؤهٟـاؾها وجسـ ٠ٟمً آالمها هدُجـت خايغَا ألالُم  « ،هؼو ٫اإلاُغ عطاطا ْل ٌٛغ٢جي في خىحن عومـاوسخي بلى
4
َٟىلتي٦ ،ىذ ؤحؿمـغ مً زـل ٠ػظاط هاٞظة ؤع٢بـه ًضاٖب خكِل خضً٣ت البِذ»
بن طا٦غة الغاوي ال ػالذ جدخ ٟٔبخل ٪اإلاكاَض اإلاغوٖت  ،مكاَض اإلاظبدت التي عاح ضخُتها ٖاثلت بإ٦ملها لم جىج مجها بال
الهٛحرة " هجاة "
« َُلت جل ٪ألٖىام ْللذ ؤع٦ب ما ٧ان طا نلت باإلاظبدت ،وما جالَا ٦إظؼاء لٗبت مشلما ؤه٣ل لىجاة زؼاهـت مً السكب الغ ُ٘ٞمً
5
زـال ٫جٟانـُل اظخمٗذ لي الخـ٣ا ٧اهذ مً زالتي »
ٌٗىص الغواجي بظا٦غجه بلى جل ٪ألاًام اإلاصخىهت بالٗى ، ٠وبلى جظ٦غ طل ٪الخىاع الظي صاع بِىه وبحن " بىع٦بت " مً ؤظل
الخد٨م في الىي٘ .
« و٧ان بىع٦بت ٢ا ٫لي في جل ٪ألاو٢اث اإلاصخـىهت بالٗى ،٠بهه ال بض مً ه٣ل السـى ٝبلى الُغ ٝآلازغ ،إل٢امت جىاػن الغٖب زم
6
الؿُُغة ٖلى ألاويإ التي ٧اهذ مٟلخت»
وباٖخباع ؤن "بىع٦بت " مً ألاشسام الظًً صاٗٞىا ًٖ ب٣اء الجمهىعٍت٣ٞ ،ض ٧ان ٢اثضا ًسُِ ل٩ل الٗملُاث وَظا ما ص٘ٞ
بؼمُله بلى جظ٦غ جل ٪الىهاثذ التي ٧ان ٌؿخ٣حها مىه.

1

 .الركایة ص.ِِ :
2
 .الركایة  ،ص ُٖ :
3
4

 .الركایة  ،ص .ٕٓ :

 .الركایة  ،ص .ِٓٗ:
5
 .الركایة  ،ص .ُُ:
6

 .نورالدین السد ،األسلوبية كٖتليل اخلطاب ،ص ُٕٔ:
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 /3الصمً الاطخؼسافي:
وٍ٣هض به الاؽجبا ١الؼمجي ،ؤي الخيبا بما ؾُـدضر مؿـخ٣بال ٞهى« ٖملـُت ؾغصًت جخمشـل في بًغاص خضر آث ،ؤو ؤلاقاعة بلُه
مؿب٣ا ٢بل خـضوزه  ،وفي َـظا ًخـاب٘ الؿــاعص حؿلؿـل ؤخضار الىو اإلاـخسً بجغاح اإلااضخي ،زم ًخى ٠٢بخ٣ـضًم هٓغة مؿخ٣ـبلُت،
1
زـم جغص ٞحها ؤخـضار لم ًبلٛها الؿغص بٖض ،وٍم ً٨جى٢ـ٘ خضور َظٍ ألاخضار »
ٞالغاوي ًخجاوػ الخـايغ لُخيبإ باإلاؿـخ٣بل ٞ ،هـى ًظ٦غ بـدضر لم ًدـً و٢خـه بٗـض ؤي ؤن خـضوزه مغجبِ باإلاؿخـ٣بل ال
بالخايغ .وَـؿمي " ظحراع ظُىـذ" الـؼمً الاؾدكغافي "ؤو" الؿـغص الاؾدكغافي" بـ « الاؾدكغا ٝالساعجي »  ، 2وَؿاٖض " الؼمً
الاؾدكغافي" ال٣ـاعت ٖلى الخسـُل ؤو جـيبإ بمـا ًدـضر مؿخـ٣بال ؤو الخ٨هً بما ًدضر للصسهُاث مؿخ٣بال ٞ ،هى « جىَـئت الخ٣ت
ًجغي ؤلاٖـضاص لؿغصَا مً َـغ ٝالغاويٞ ،خ٩ىن ٚاًتها في َظٍ الخالت هي خمل ال٣ـاعت ٖلى جــى ٘٢خاصر ما ؤو الخـ٨هً بمؿخ٣ـبل
3
بخـضي الصسهُاث»
« ؾلمجي الؿالح وهٓمذ مٗه اإلا٣اومت ظىبا لجىب مٗغيا هٟسخي للمىث في ٧ل لخٓت في الكـاعٕ...زال ٫ال٨ماثً اللُلُت وفي
4
الاقدبا٧اث التي جدضر َىا وَىا»٥
ٞالـغاوي َىا ًخى ٘٢ما ؾُدهل له مؿخ٣ـبال بؿـبب خمله الؿالح في وظـه الجـماٖاث اإلاؿلختٞ ،هى بظٌٗ ٥٫غى هٟؿه
للمىث في ٧ل لخٓت مً زـال ٫الٗـملُاث ؤلاعَـابُت وال٨ماثً اللـُلـُت.
وَىا٦ ٥شحر مً الغواًاث التي اؾخسضم ٞحها الؼمً الاؾدكغافي زهىنا عواًـاث ػمً اإلاـدىت مشـل عواًت " بسىع الؿغاب"
لبكحر مٟتي ،والتي ٧اهذ ُٞـها الصسهـُاث جخُل٘ بلى مؿخ٣بل مكغٌ ١ؿىصٍ ألامً والاؾخ٣غاع وما ط٦غ اإلاغؤة بال عمــؼ للجؼاثغ «
5
ؾإخب و٢ض ؤ٦غٍ  ،ؾإحٗل ٤بهظٍ اإلاغؤة ؤو جل ٪وماطا بٗض؟ ماطا ؾُـ٩ىن مهحري ال٣غٍب والبُٗض »...
ٞالغاوي ًدؿاءٖ ٫ما ؾُدضر مؿخ٣بالَ ،ل ؾُ٣ـ٘ في خب امـغؤة ؤم ال؟ وٍدؿـاء ًٖ ٫مهُـغٍ ال٣غيب ؤو البُٗض.
وَىا ٥ؤلٟاّ جضٖ ٫لى الؼمً الاؾدكغافي ٞ ،دحن ٌؿخٗمل الغواجي لٟٓت "ؾِىـُل "٤ؤو " ؾِبضؤ " ٞهظا ًضٖ ٫لى الاؾدكغاٝ
٦ ،ما َى مازل في َظا اإلا.ُ٘٣
6

"ؾُُل ٤الىاع ٖلى ؤو ٫مً ًخدغ ٥ولى ب٩لمت"...

مً زالَ ٫ظا اإلا ُ٘٣الؿغصي ًدبحن ؤن الؿاعص اؾخٗمل الؼمـً الاؾدكـغافي مً زال ٫لٟـٓت " ؾُُل "٤التي جضٖ ٫لى
اإلاؿخ٣بل ٞ ،الـغاوي ًخيبإ بما ؾُـدضر للصسـهُاث مً زال ٫مداولـت " بىع٦بت " بَال ١الىاع ٖلى ٧ل مً ًخدغ ٥ؤو ًخـلٟٔ
7
ب٨ـلمت ،خُض ظاءث بٌٗ ألاخـضار « جاقـغ ػمىـُا ٖلى ألاػمـت التي خـلذ ببالصهـا »
1
2

 .بوشوشة بن مجعة ،سردیة التجریب كحداثة السردیة،ص ُٕٔ.

 .ادلرجع نفسو ،ص .ُٔٔ:
3
 .الركایة ،ص .ٖٓ :
4

 .بشَت مفيت ٓ ،تور السراب  ،منشورات االختبلؼ ،اجلزائر ،ط ََُِْ ،ـ .ص.ْٕ :

5

 .الركایة  ،ص .ُِّ :

7

 .دلصدر السابق  ،ص.ٖٓ :

- l analyse de recit yves reuter –collection 128/2001 : p39..
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ولم ً٨خ ٠الغواجي بهظٍ اإلا٣ـاَ٘ الؿغصًت التي جبحن وجىضر " الؼمً الاؾدكغافي" والظي جخُل٘ الصسهُت مً وعاءٍ بلى
مؿخ٣بل ؤًٞل مً الظي حِٗكه .
1

« ٩ٞل خىاؾـي ٧اهذ مخـإَبت ألهه ؤؾخـ٣بل مىـه ؤي َلب آزغٚ ،حر مىخٓغ ؤن ٌؿــخإطن في ؤن جؼوع هجاة في مؿدكٟى اإلاضًىت »
بن الصسهُت ٧اهذ ٖلى ؤَبت الاؾخـٗضاص ألن حؿـخ٣بل ؤي َلب ًإجحهـا مً السـاعط .
 /4الصمً السٍاض ي املُلاجي:

َى ٦ـل ػمـً ٌؿخسـضم في جدـضًضٍ ؤو ُ٢ـاؾه وخـضاث ػمـىُت مُٗـىت٧ ،األع٢ـام والؿاٖـاث وألاًـام وألاٖـىام ٞ ،هـى ػمـً ٢ابـل
للُ٣ـاؽ مؿخمغ وصاثـم ً « ،ىـُل ٤في جدــضًضٍ مً وخـضاث ػمىـُت مٗـغوٞت مً خُض خـمىلتها اإلاـُ٣اجُت ٞ ،الؼمً الغٍاضخي ًخـٗامل
مـ٘ ألاع٢ــام والخ٣ــضًغاثٞ ،الىخضاث َىا مـٗغوٞت ٦مـُا ٞهي التي جدــضص مٟهــىم الخٗا٢ـب الظي ًضٞـ٘ بلى ألامـام وَظا الؼمــً الـظي
2
ج٣ـىم ُٞه اإلاخ٘ا٢ـباث َـى الؼمً الغٍاضخي ال٣ـابل للُ٣ـاؽ ؤو ما وؿمُه بالضًمىمت».
وٍا٦ض " ؾُٗض ًُ٣حن " ؤن َظا الؼمً ًدىاو٧ ٫ل ماَى مغجبِ بال٩ىن ،وبالجاهب الضازــلي للكـسهُت مً زال ٫الـظ٦غٍاث
واإلاكاٖغ وألاخاؾِــ ٞهـى « ٌكمل ٧ل ماَى ٦ـىوي وٍخًمً الٟهى ٫وألاًام والكهىع ،واإلااقغاث الؼمىُت...وَكمل ٦ظل٪
()47
ماَى ؾُ٩ىلىجي وًٍـم مسخل ٠الظ٦غٍاث وألاخاؾِـ ومكاعَ٘ التي ً٣ىم بها البـُل»
وٍخدضص َظا الؼمً مً زال ٫اؾخٗما ٫مهُلخاث مُٗىت مشل :الؿاٖـاث ،ألاًــام الؿىحن وَظا ما هجضٍ مازال في عواًت "
مظهبىن لىن صمهم في ٟ٦ي " مً زال ٫اإلا٣اَ٘ الؿغصًت الخالُت:
3

« ؤط٦غ ؤهه لم ً٨ض ًمغ ٖلى ًىم مً ٚحر ؤن ؤ٧ىن ٖضث بلى جل ٪ألاوعا» ١

4

« ول٨جها ٧اهذ ٢بـل رالرة أعىام وظـضججي جغصصث مُٓٛا مدــؼوها ؤن ؤنـ ٠لهـا مكـهض اإلاظبدت»...
5

« ًىم بل ٜالٗى ٠ؤ٢صخى صعظاجه»...

مً زالَ ٫ظٍ اإلا٣ـإٍ الؿـغصًت ًدبحن ؤن الـغاوي اؾخٗمل " الـؼمً الغٍاضخي الـمُ٣احي " مً زال ٫جىُْٟه اإلاهُلخاث
السانت به مشل " ًىم  ،الظىحن ،رالرة أعىامٞ ،هـى ٌؿخسضم وخضاث ػمىُت مٗـغوٞت ٌ ،ؿخـُُ٘ اإلاخل٣ـي ؤن ًخٗـغٖ ٝلحهـا صون
ظهـض وٖىـاء.
 /5الصمً الظُاس ي:
ووٗـجي به « الؼمـً اإلاخٗل ٤بالؿـلُت وألاظـهؼة الغؾمُـت الٗـلُا في البلـض ،وما حؿـىه مً ٢ىاهحن ومـكاعَ٘ وختى زُب مىاظهت
ألاٞـغاص ،وَى اإلاؿُُغ ٖلى ػمـام ألامـىع وؾُـض اللخٓت آلاهُت ». 6
1
2
3

 .بشَت زلمودم ،البنية السردیة يف الركایة اجلزائریة ادلعاصرة ،البحث عن الوجو اآلخر ّنوذجا ،رسالة ادلاجستَت جامعة كىراف  ،اجلزائر ، )ُٗٗٗ-ُٖٗٗ(،ص.ٖٗ:
 .سعيد یقطُتٖ ،تليل اخلطاب الركائي ( ،الزمن ،السرد ،التبئَت )،بَتكت ،ادلركز الثقايف العريب  ،طْ  ،ََِٓ ،ص.ْٕ:

 .الركایة  ،ص .ٓٔ:
4
 .الركایة  ،ص .ُِ :
5

 .الركایة ص.ُّ :

 . 6بشَت بوُيرة زلمد ،بنية الزمن يف اخلطاب الركائي (َُٕٗ، )ُٖٗٔ-ص. ْٖ :
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و٢ض اخـخىث عواًت " مـظهبىن لىن صمـهم في ٟ٦ي " ٖلى الؼمـً الؿُاؾـي وججــلى في الهغإ الؿُاسخي ال٣اثم بحن الؿـلُت
والجمـاٖاث ؤلاؾـالمُت اإلاؿلـدت مً ظـهت ،وعصوص الٟٗـل مً ٢بل يـداًا اإلاـإؾاة الىَىُت خـى٢ ٫اهىن " الىتام املدوي" و "
املـالحة الىهـىُة " الظي ًبرت اإلاجغم وًٍٗه في اإلا٣ام هٟؿـه م٘ الطخُت مما ؤو٢ـ٘ الجؼاثغ في ٞخىت حكبه " الخغب ألاَلُت "
٣ٞض جلىهذ الغواًت بإلـىان اإلاـىث والغٖب والضماع مما ولض ٞىضخى ٖـمذ ؤوؾـاٍ الكٗب الجؼاثغي.
« َظا الىٓام ًجب ؤن ٌؿ ِ٣بدض الؿالح ! ٧ان طل ٪ؤزغ ما ؾمـٗخه مىه ٢بل ؤن ؤعاٍ مىظ ؾـاٖاث في الجبل وٖلى مالمده
1
الؿا٦ىت ب٣اًا مً بغاءة ٢ضًمت»
مً زالٌ ٫طا اإلا ُ٘٣الؿغصي ًبحن لىا الغاوي ؤن َـىاَ ٥ىة بحن اإلاش٣ـ ٠والؿـلُت ،بضلُل ؤن َظٍ الصسهُت جخمشل في َالب
ظامعي مخسهو في ٖلم ألاخُاء ًبضي جظمغٍ مً الؿلُت لضعظت ؤهه الخد ٤بالجبل بُٛت بؾ٣اٍ الىٓام
٦ما نىع لىا الؿاعص الاهـٟجاعاث التي زلٟتها الٗمـلُاث ؤلاعَابُت  ،وما جـغجب ٖىــها مً صزــان مخهـاٖض.
الػالذ الصسهُت جهب ظام ًٚـبها ٖلى الؿلُت ،وٍٓهغ طل ٪بـهىعة ظـلُت مً زال ٫الخىاع الظي صاع بحن شسهُت "
مُمىن" واإلاجاَض " بىع٦بت " الظي ً ً٨خ٣ـضا صُٞىـا للؿـلُت هدُـجت مماعؾـاتها الخٗـؿُٟت ،وَظا اإلا٣ـُ٘ الؿـعصي ًبحن طل.٪
« مً ٖالماث الؿاٖت ؤن ًخدى ٫قٗب بإ٦مله بلى الهـٗل٨ت ! ومـً صالثـل السُاب ؤن جاو ٫الـضولت بلـى مسسغة !َل حؿم٘
2
ب٣اهىن ؤو قغٕ ًبرثان اإلاـظهبحن مً ٚـحر مدا٦مت! »
بن لجىء الؿاعص بلى الؼمـً الؿُاسخي في َظا اإلآً ،ُ٘٣هغ مً زــال ٫خـضًض الـغاوي ًٖ الاهتها٧اث التي جماعؾها الؿلُت ٖلى
الكٗـب بٛغى جهب وؾلب الــما ٫والٗ٣اع.
« َا هي خغب ؤزغي َمجُت جمؼ٢ىا مىظ ؾب٘ ؾىحن ،جضًغَا عئوؽ الٟـخىت مً الؿُاؾُحن الُمىخحن ومً ٦باع اإلاىٟظًً الظًً
3
ًخ٣اجلىن بضمىا للؿُُغة ٖلى اإلاا ٫الٗام والٗ٣اع »
وماػالذ وجحرة الهغإ مخىانلت بحن الؿلُت واإلاىاَىحن هدُجت الٓغو ٝالؿِئت التي ًمغ بها البلـض مما ؤٞغػ بٌٗ ال٣غاعاث
الؿُاؾُت الخٗؿُٟت التي ػاصث مً ًٚب اإلاىاًَ وجىجغٍ ،وَظا ما وظضهـاٍ مازال في َظا اإلا ُ٘٣الؿغصي.
« ...وَىا ٥مخلمؿا مؿضؾه ،الظي ناع ًدمله زل ٠زانغجه مىظ ؾبٗت ؤٖىام مً بـٗض ما عٞـٌ حؿـلُم عقاقـه ًىم حجـؼ
4
الضع ٥ؤؾلخـت الهُض وألاؾـلخت ألازغي بإمـغ مً الضولت »
وباٖخبـاع ؤن الغواجي ٌٗالج ًُ٢ت ؾُـاؾُت جخمشل في عصة ٗٞل بٌٗ ؤبىاء الكـٗب الجؼاثغي اججاٍ ٢اهىن اإلاهالخت٣ٞ ،ض ظاء
َظا الىو زهبا ملُئا باألػمىت الؿُاؾُت.
1

« ألن الظهب ًب٣ى طهبا! وجخهٟذ ٖجهم بٗض طل !٪ؤما الٟٛغان ٞلً ًىالىٍ ألن هللا وخضٍ ٌٟٗى وَٟٛغ ًىم الُ٣امت »

1
2

 .ادلصدر نفسو  ،ص .ِِٕ :

 .ادلصدر نفسو،ص. َِ :
3
 .الركایة  ،ص ّٓ :
4

 .الركایة  ،ص .ِّ :
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َظا الخضًض هاب٘ مً ؤخض ضخاًا اإلاإؾاة الىَىُت ،مً زال ٫جدمُله اإلاؿاولُت للؿلُت التي حٟٗى ًٖ الجاوي وجهىٟه في
اإلا٣ام هٟؿه م٘ الطخُت.
« حٗلً بلى ؾ٩ان اإلاضًىت ؤن مىٖضا اهخسابُا ٖلى ألابىاب هاصعا ما لم ً٨ـً خملت عثـاؾُت بمغقـذ وخُض ختى بطا اهٟجغث خىاصر
ؤ٦خىبغ٢ ،بل بخضي ٖكغ ٖاما ،اؾخٗاصث مىهتها ،خُاتها بإلـىان ؤزغي مسخلٟت وبسُاباث ظضًضة مباقغة مدغيت ٢اؾُت
2
وٖىُٟت »
في َظا اإلا ُ٘٣الؿغصي ًبحن لىا الغواجي ٦ثرة وحٗضص السُاباث الخدغًٍُت اإلاُالبت بةؾ٣اٍ الضولت زانت بٗض ؤخضار
السامـ مً ؤ٦خىبغ.
/6الصمً الحازٍدي:
بن ؤي ٖمل عواجي ال ًسلى مً الاٖخماص ٖلى خضر ؤو ٢هت ما والتي ًجب ؤن ج ٘٣في ػمً مٗحن ؤو جاعٍش مٗحن.
ٞالٗمل ؤلابضاعي ال ٌـٗخمض ٖلى السُا ٫البدذ ،وبهما ؤنبدذ الغواًت ٦ما خـضصَا " مدمىص ؤمُـً الٗالم " « جاعٍسـا مخـسُال
3
طا ػمـاهُت مخمـحزة زانت صازل الخاعٍش اإلاىيىعي ولم حٗض مجغص ؾغص ؤصبي لخاعٍش مىيىعي في بىِخه الخضًشت الساعظُت »
ٚحر ؤن اهخـ٣ا ٫الخاعٍش بلى ألاٖما ٫والىهىم ؤلابضاُٖت ألاصبُـت ،ال ٌٗجي ؤجها حٗاوي مً َُمىت اإلاىيىٖـُت الخاعٍسُت ٖلى
الؿُا ١الخسُـلي بل ٖلى الٗ٨ـ مً طل.٪
ً٣ى ٫الـض٦خىع " ببغاَُم ٖبـاؽ " « بن الخضر الخاعٍذي مً َـىا ًىاظه الىا ٘٢الظي مطخى بىا ٘٢خايغ ،مٛظًا جُىع خضازِخه
4
اهـُال٢ا مً بٖاصة ج٩ىًٍ الىا ٘٢بماصة عمؼٍت ٦خابُت»
وَ٨ظا ًم ً٨للغاوي ؤن ًهبَ ٜظٍ ألاخضار بهبٛت ٞىُت ظمالُتَ ًٖ ،غٍ ٤الخدلـُل والخـإوٍل والاؾخيخاط .وَظا ما هداو٫
اؾخجـالءٍ في َظا الٗـمل الغواجي ( مظهبىن لىن صمهم في ٟ٦ي) ٞـ٣ض هجض الغواجي " الخبِب الؿاثذ ٢ض وَْ ٠ظا الٗىهغ في
عواًخه.
»5

«ؤجها ٧اهذ ما جؼا ٫نٛحرة ًىم قاَضث ؤباَا ؤعصي بإٖحرة هاعٍت ٖؿ٨غٍا مً اإلآلُحن

ًـهىع لىـا الغواجي "ٞلـت" وهي َٟلـت نُٛـغة حكـاَض ؤبـاَا وَى ٌٛخـا ٫مً َغ٢ ٝىاث الاؾخٗماع  ،وَىا ًٓهغ الؼمـً الخاعٍذي
مً زال ٫الخضًض ًٖ اإلاؿخٗمغ الٟغوسخي واؾخٗما ٫مهُلر "ًىم" للضاللت ٖلى الؼمً.
6

« ل٩ىهىا زال ٫زالزحن ٢غها لم وٗغ ٝؾىي الخغوب! »

وٍىانل الؿـاعص الخضًض ًٖ الؼمً الخاعٍذي ،مً زـال ٫الخـغوب الاؾخٗماعٍت التي مغث ٖلى الجؼاثغ .
1
2

 .الركایة  ،ص.ِٔ :
 .الركایة  ،ص ُُٗ :

 . 3إبراىيم عباس ،تقنيات البنية السردیة يف الركایة ادلغاربية ،ص.ُٖ :

4

 .ادلػرجع نفسػو ،ص .ٕٗ:
5
 .الركایة ،صُُٗ :
6

 .الركایة ،ص.ِْ :
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.1

« ل٩ىهىا زال ٫زالزحن ٢غها لم وٗغ ٝؾىي الخغوب! »

ولم ًخى ٠٢الؿاعص ًٖ َظا الخض ،بـل وانل اؾخٗغاى ؤَم اإلادـُاث الخاعٍسـُت التي مـغث بها الىًَ مً زال ٫الخضًـض ًٖ
جل ٪الخـغوب التي جىالـذ ٖلى ؤعى الجؼاثغ مً ؤظل هـهب وؾلب زحراتها ،واإلا ُ٘٣الؿغصي الخالي ًشبذ طل: ٪
«وبن هدً خٟغها ًٖ ؤزغ مغوعها في الخاعٍش وظضها ط٦غ آلازغًٍ الظًً اخخلىا ؤعيـىا ؤو ٞخدـىَا مً الٟىُ٣حن وال٣غَاظىُحن
2
وٚحرَم مغوعا بالغومان »
والؼمً الخاعٍذي في َظٍ الغواًت لم ً٣خهغ ٖلى الشىعة الخدغٍغٍت اإلآٟغة ،وبهما حٗضاٍ بلى الخضًض ًٖ ؤخضار السامـ مً
 1988الظي ًمشل بضاًت ألاػمـت الؿُـاؾُت في الجؼاثغ ،وَظا ما إلاؿـىاٍ مً زـال ٫اإلا٣ـُ٘ الؿـغصي :
ؤ٦خىبغ ٖام
« وع ٘ٞقٗاعتها مشٟ٣ىن خاإلاىن وناٚه بلـٛتها بحرو٢غاَُت خؼبُت٢ ،بل ؤن جدضر الغظٟت في زغٍ ٠زمىُت وزماهحن لُتهاوي نغح
3
الىَم ٧ىع٢ت صلب ومٗها قٗاع آزغ مهلىؽ عٗٞىٍ ٖاما مً ٢بل  :صًـً واخض ،قٗب واخض خؼب واخض »
ال ػالذ اهخهاعاث الشىاع _ؤزىاء خغب الخدغٍغ_ ٖال٣ت بظا٦غة الصسهُت٦ ،ما َى الخاٖ ٫ىض شسهُت اإلاجاَض " بىع٦بت "
اإلاعجب بصسهُت " ؤخمض " الٟتى الظي ًـُالب َى ألازـغ بالخُٛـغ وَظا اإلا ُ٘٣الؿغصي ًا٦ض طل:٪
« لى ؤعاص الخاعٍش لخغب الخدغٍغ ؤن جخإرع ألقٗلها ظُل٨م ٞ ،اهه ٧ان ٞتى مشلي بخل ٪الُا٢ت السُٟـت اإلاٗخملت في الىظضان ٖىضما
4
اهضٗ٦ ٘ٞكـغاث آلاال ٝزم مئـاث آلاالٖ ٝلى صعب ألاظضاص لغص الٗضوان الخاعٍذي بال٣ىة »
ومجمل ال٣ى ٫إلاا ؾبـ ٤ؤن الغواًت جخمحز بهظا الٗىـهغ الـظي َــى ػمىِخـها ٞإَـمُت َظا الٗىهغ باليؿـبت للـغواًت ًخـإحى مً
٦ـىهه بمـشابت عوخـها اإلاخٟـخ٣ت و٢لبـها الىابـٌ ألن اوٗضام ٖىهغ الؼمً ً٣ٟض ألاخضار خغُ٦تها .

1
2

 .الركایة  ،ص .ٖٓ :

 .الركایة ،ص.ِٓٔ :
3
 .الركایة  ،ص .ِٕٓ:
4

 .الركایة  ،ص .ٕٕ:
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"طوىة امليان واغتراب الرات"

ّ
ّ
ملازبة ّ
ثؤوٍلُة في كـُدة "ػالالت هُاغازا" لُحيى ػامي
داللُة

()1

ٌظسي ًحيى ػامي ـ الجامعة اللبىاهُة ـ
ُت
اإلالسو:
لُاإلاا اعجبِ الكٗغ بٓاَغة الاٚتراب ،الٖخباع الكٗغ ؾبُال للخٗبحر ًٖ ٧ل ما ًجى ٫في الىٟـ مً مكاٖغ وؤخاؾِـ
مغَٟت ًخدؿؿها الكاٖغ الظي ًسال ٠البكغ الٗاصًحن بكضة جإزغٍ؛ ٣ٞض وظض ال٨شحر مً الكٗغاء ؤهٟؿهم في ٖالم مٟ٣غ،
جغاظٗذ ُٞه اإلاشل الغوحية والاظخماُٖتُ ،ت
واٞخ َِ ٣لضث ؤوانغ الخب ؤلاوؿاوي الظي ًدكىٞىن بلُهٗٞ ،اهىا مً الاٚتراب ؤًما
مٗاهاة ،وعاخىا ًبرػوهه في ٖضة نىع ومً ٖضة ظىاهب٢ .هُضة "قالالث هُاٚاعا" لُدحى قامي هي واخضة مً ٢هاثض الكٗغ
ًا
اإلا٩اوي التي جستزن في َُاتها نىعا الٚتراب اظخماعي-ؾُاسخي ٌِٗكه الكاٖغ اػاء ج٣ه٣غ الُ٣م واإلاباصت الؿامُت التي ٖغٞذ بها
خًاعجه الكغُ٢ت واػاء ج٣اٖـ الخ٩ام الٗغب ًٖ ههغة ؤعى ٞلؿُحن ،لظا َضٞذ َظٍ الضعاؾت بلى ابغاػ مالمذ الاٚتراب
Alienationفي ال٣هُضة وصعاؾت عمؼٍت اإلا٩ان وؤزغٍ في اْهاع اٚتراب الكاٖغ ،مؿخُٗىت في م٣اعبتها الى٣ضًت بالى٣ض اإلاىيىٖاحي
والخإوٍلي الظي َى مً اججاَاث الى٣ض الخضًشت التي جىـهٌ ٖلـى مؿخىي الضاللت في الىو ،وجدُذ اؾخسضام ٧اٞت اإلاٟاجُذ اإلام٨ىت
مً ْىاَغ وظىصًت ،وظمالُـت ،وه٠ؾـُت وٚحرَا.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :اإلا٩ان  -الاٚتراب  -الكغ - ١الٛغب.

امللدمة:
ّّ
ّ
ُت
ّ
َل
ال٣اعت ل٣هُضة "قالالث هُاٚاعا"(ُ ،)2تًازظ ِب ِض٢ت ون ،٠وظما ٫جهىٍغ ،وٚؼاعة نىع حؿاٞغ به هدى طا ٥الكال،٫
ًا
ُت
ّ
ّ
ىخهبا ؤمام طا ٥اإلاكهضَ ،لًىٓغ بلُه ّ
الخهىٍغٍت التي جبهغ
بإم ُٖىه ،وٍخٟاٖل م٘ خغ٦خه الضاثبتَ...ظٍ اإلا٣ضعة
ِٞكٗغ ؤهه ًُ ٠٣تم
ُت
َل
ّ
للىامؿه
ال٣اعت وجضَكه ج٣ىصٍ بلى وؾم َظٍ ال٣هُضة ب٣هُضة ونُٟت٦ ،خبها الكاٖغ هدُجت جدٟحز َظا اإلا٩ان اإلاضَل ِ
َل
ّ َل ْ َل ّ
َل
َل
ّ ُت
ؤلم وؤسخى َلً٪ؾى َظا الهغح الخهىٍغي
الكٗغٍت ،بُض ؤن الخجى ٫في بغاعي ال٣هُضة ،وؾبر ؤٚىاع هههاًٟ ،صر ًٖ قٍ ٠ُٟر
ًا
ًا
ّ ُت
بًٗا مً ْاللها ٖلُهَ ،للُٓهغ طاُ ٥ت
ُغ ًاػا بمسخت اٚتر ّ
ّ
ألالُ ٤تم ّ
ابُت ،مكىبا بالخؼن
الجمالي الظي ؤبذ طاث الكاٖغ بال ؤن جل٣ي
ِ
ِ
ُت
َل
وألاسخى ،طلّ ٪
ػم٩اهُت اٚتر ّ
ّ
ّ
ابُت ٌِٗكها الكاٖغ؛ وبخجاوػ َلٖخبت اإلاٗجى الٓاَغ
اإلاخإهُت لهظٍ ال٣هُضة ج٨ك ًٖ ٠ؤػمت
ؤن ال٣غاءة
ّ
للىو ،واؾخضٖاء صالالجه الغا٢ضة في ؤٖما٢ه ،جهبذ َظٍ ال٣هُضة وؾُلت للخىِٟـ والخٗىٌٍ ٖما ُتٌٗاهُه الكاٖغ "مً خالت
( ) يحيى عبد األمير شامي  ،أدیب كأكادديي جامعي ،كلد يف مدینة بنت جبيل يف اجلنوب اللبناين سنة ُّٓٗ ،لو عشرات ادلصنفات ادلنشورة يف سلتلف
ً
احملجة البيضاء ،بَتكت،
ميادین العلوـ اإلنسانية ،منها يف اجملاؿ األديب  :دیواف "زلض الوالء " ( منشورات یوسف بيضوف ،بَتكت ،)ُٗٗٗ ،كدیواف "العلِّية" (دار ٌ

َُِٓ).

( )
الش ٌبلالت الشهَتة اليت تقع بُت كندا كالوالیات ادلتحدة األمَتكية ،زارىا الشاعر صيف عاـ ُٓٗٗ .فكانت القصيدة ادلوسومة باسم ىذه
"نَياغارا" ،اسم ٌ
الشبلالت ،كاليت نشرت يف جریدة صدل الوطن األمَتكية يف عدد ٘توز ُٓٗٗ ،كالحقان نشرت يف دیواف "العًلِّية" يف الصفحة ُٗٗ منو.
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ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ٖضم الخىاػن
ال٣ىلي  /الكٗغ ّي"()1؛ طل ٪ؤن اإلاؿإلت،
الٗاَٟي الظي ال ًخإحى بال ًٖ َغٍ ٤ؤلابضإ
والىظضاوي /
وؤلاظخماعي
الىٟسخي
وبدؿب حٗبحر ؤصوهِـ ،لِؿذ مخمشلت بإن هٟهم الكٗغ الظي لِـ له جسىم ،بل ؤن هخإمل في ؤبٗاصٍ ،لِؿذ ؤن وؿخىٖبه بل ؤن
ًا
ًا
ًا
ًا ّ
ًا
ًٞاء(.)2
هىا٦به ،وَ٨ظا لم َلٌٗض ظاثؼا ؤن ه٣غؤ ال٣هُضة زُُا ؾُغا ؾُغا ،وبهما ًجب ؤن ه٣غؤَا ٦إهىا ه٣غؤ
ّّ
ّ
ّ
ًا
َل
َل
ججلُاجه ومىُل٣اجه؟ ما َى ُت
البٗض الغمؼي لهظا الكال٫؟
بطا ٠ُ٦ ،ه٣غؤ َظا الاٚتراب في "قالالث هُاٚاعا" ،وما هي ؤَم
ّ
الىو الكٗغ ّي ُتمؿاءلت ّ
ّ
جإوٍلُت،
صاللُت
و ٠ُ٦ؾاَم َظا اإلا٩ان في ٦ك ٠اٚتراب الكاٖغ؟ ؤؾئلت حؿخضعي ِم ّىا ُتمؿاءلت َظا
ُت
اُ ٢٫ت
ّ
ّ
ٞالىو
م٣م اإلاسبىء اإلاؿخٗصخي ٖلى الضاللت اإلاباقغة" ،
الىو الكٗغ ّي ل٨ك٠
ؤخكاء َظا
وؿعى ِم ًْ وعائها بلى الخٛلٛل في
ِ
ًا
ًا
َل
ّ
٦باعة للمٗجى ؤو َل
الىو ُت
ّ
ًٟ٦اء للضاللت"( ،)4مؿدىُ٣ا شخىاجه
ُتمًٛت وال٣اعت َلیسل٣ها ِمً َلبٗض زل ٤زل٣ا آزغ"()3؛ بدُض بهه َلی٣غؤ
َل
ّ
ّ
اإلادكُٓت.
الضاللُت اإلاؿخترة زل ٠عمىػٍ
الاهجراب الى امليان:
ّ
ّ
قالالث َلهُاٚاعاُ ،تباعة َلجىجغ ال٣هُضة ،بط ٧اهذ ُتمىُل ٤الكاٖغ ُتومىتهاٍ في ق٩ل صاثغ ّي ّ
لىلبي َلج ّ
ٟغٖذ ٖىه
ل٣ض ق٩لذ
ٍر
ًا
ًا
ّ
ْ ُت
ّ
ّ
اإلا٩اوي".
ؤن هضعظه يمً "الكٗغ
الىو الكٗغ ّي الظي ِجبٗا لظل ٪وؿخُُ٘
بٌٗ الخُماث ،ل٨جها جضازلذ ظمُٗا لدكُ٨ل
ُت
وقٗىعَا ،وطلَ ٪لٖ َلبر ّ
واإلا٩ان َى "الًٟاء ألامشل الظي َلججهل مىه ٕ ّ
ٖملُت الخجاص ٫بِىه وبحن
ملُت ؤلابضإ لضي الكاٖغ جهىعاتها
ِ
الظاث"()5؛ طلّ ٪
ُت
ّ
ّ
والغمؼٍت ٌ ّ
ٗم٣ان عئٍت الكاٖغُ ،توٍىاٞدان ًٖ مكاٖغٍ
الخًاعٍت
ؤن الاهجظاب بلى اإلا٩ان واؾدىُا ١صالالجه
وؤخاؾِؿه الباخشت ًٖ ّ
الخ.٠ُ٨
َل َل
ُت
ّ
بن ؤبُاث ال٣هُضة جٟصر ًٖ خالت بعجاب ُتمٟغٍ بهظا اإلاكهض الُبُعي٦ ،إن لم حٗخض َلخىاؽ الكاٖغ َلومإلىٞه
ّ َل
ًا
ّ
البهغي عئٍخه م ًْ طي َل٢بل ،بط َلٖ٣ضث الغَبت َله ْٟـ الكاٖغ ،وؤٚل٣ذ َلمىاٞظ ّ
جإملهٞ ،خٗلَ ٤غٞه باإلا٩ان مكضوَا ،وؤزظ ُتًغجل
ِ
َل
وكُض الٗٓمت وال٨برًاء ِلٗٓم الضَكت التي اؾخىلذ ٖلى مجام٘ ٖ٣لهٞ" ،الكٗغ َى ابً الضَكت ،وال ًم ً٨ؤن ً٩ىن َىا٥
َل
ّ
الىو الاؾخصىاجي،
ِقٗغ ِمً صون جىاٞغ ٖىهغ ِمً ٖىانغ ؤلاصَاف ،بط ٢ض َلً٨خب ألاصًب ما َلٌكاء ،ل ً٨خحن ً٩ىن الخضًض ًٖ
ٞال ُتب ّض مً وظىص َلوٞغ قٗىعي اؾخصىاجي"(َ .)6ظا الظَى ٫الظي ؤناب الكاٖغّ ،
ّ
ؤلابضاُٖتٞ ،جاءث َظٍ ال٣هُضة
ٞجغ َا٢اجه
ِ
ُت
هدُجت لظا ٥الظَى ٫الظي َى "خالت وؾُى بحن الىعي وؤلاؾخالب ،وهي خالت قبحهت بالًباب الك ٠ُٟالغ ٤ُ٢الظي ًدُذ
الغئٍتّ ،
ول٨ىه َلًمدى اإلاؿاٞاثَ ،لوٍىتزٕ مً ألاق٩اّ ٫
خضتها؛ ٞالظَى ٫مضزل لُُ ٠للخإمل ،ولىال الظَى ٫ما اؾخُإ الكٗغاء
ِ
ًا
ّ
الخىٖ ٠٢ىض ؤص ١الض٢اثِ ٤مً ألاخاؾِـ اإلاغَٟت التي ٌؿخسغظىجها بزغاظا ،وَى ؤقبه خيء باإلا٩اقٟت الخاإلات"(.)7

(

) ابن سينا:

(

) منذر عياشي :الكتابة الثانية كفاٖتة ادلتعة ،صُْ.

(

) وادة عقاق :داللة ادلدینة يف اخلطاب الشعرم ادلعاصر ،ص.ِٕٗ .

(

) أدونيي :الثابت كادلتحوؿ ،ص.ِٕٔ .

( )

(

)(http://fes-today.com

علي أرب ،نقد ﺍلنﺹ ،ﺹ.ِِ .

) فضل خلف جبر :كثَتكف یكتبوف خارج ببلدىم فهل یصح احلدیث عن أدب مهجرم جدید؟

( )

http://www.syrianstory.com

أبيب م نسي :فلسفة ادلكاف يف الشعر العريب ،ص.ُٗ .
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ؤلابضاُٖت ،وطا ٥الؿُل مً اإلاكاٖغ؟؟!! َلؤ ْ
ّ
لم
ِٞل َلم َظا الظَىِ ٫ولم جل ٪الضَكت؟ ِل َلم َظا الىن ٠الساع ١وجل ٪الُا٢ت
ِ
ّ
ّ
اللبىاهُت السالبت التي َلؾلبذ َلٖ٣ل ومكاٖغ قٗغاء اإلاهجغ،
الُبُُٗت ،وَى ابً الُبٌٗت
َلٌٗهض الكاٖغ ِمشل َظٍ اإلاكاَض
ّ
ًا
الكال ٫ما َللم ُتٌ ّ
ؤبضا؟ ِل َلم َلؤ ّ
ؿغٍ ألخض؟ ِل َلم جل ٪الىضاءاث
ؾغ لهظا
ٞدملىَا مٗهم في خ٣اثب ؾٟغَم و٦إجهم ما ٞاع٢ىَا
ّ
َل ًا
ّ
َل
والاؾخٟهاماث التي ال جخى ،٠٢وجل ٪الخحرة والخىجغ وال٣ل٤؟ ما ِؾ ّغ جل ٪الىقاثج ،بحن الكاٖغ وطا ٥الكال ،٫ختى اجسظٍ ظاعا
ًا
غٍا٢ا لظاجه َل
الٗلُلت...؟
و ِج
ّ
ّ
الكالّ ،٫
اإلاخ٨غعة ًٖ ّ
ّ
وؾغ َظٍ الضًمىمت
ؾغ ب٣اء َظا
م٘ اإلاىاظهت ألاولى له م٘ الكالَ ،٫لبضؤث ُتمؿاءلت الكاٖغ
ًا
ًا
ّ
َل
َل
ّ
الخعجبي الظي ال َلحهضٝ
الظئا بلى الاؾخٟهام
الالمخىاَُتٞ ،خاعة ًدؿاء ًٖ ٫مهضع َظا اإلااء الضاثم ،وَىعا ًٖ مضة َظا الجغٍانِ ،
ّ
ّ
الىصخي ِمً ٦المه ،ال َلًبخػي ِمً وعاثه بظابت وال َلًهبى بلى
بلى ؤلاظابت ًٖ ُتؾاا ٫ما ،بل َى "اهٟجاع لٛىي إلاى ٠٢اإلاخ٩لم
ًا
َلمٗغٞت"( ،)1م٨خُٟا باإلٞهاح ًٖ مضي اهبهاعٍ بهظٍ الشىعة وَظٍ الضًمىمت ،بط اٞخخذ ٢هُضجه بال٤و: ٫
ً
ْم
أبدا ثدفم باملُ ـ ـ ــاٍ غصازا
َري هُ ـ ــاغازا حست أ ــازا
ْم
والى متى ثجسًٍ ًا هُاغازا؟
مً أًً َرا امل ــاء في حسٍاه ــه
ً
وعلًُ َرا ّ
الدَس ًىمــا حازا؟
أفما أؿابً ما ًـِ مً السدي
ّ
ْم
ّ
عل
ثححدزًٍ هم ــا السواطــي مً ٍم
ْم
أفهىرا ما اهف ــً دأبــً مر خلد
ً
أفهىرا ما اهفـ ـ ــً ماإن دافل ــا
ّ
ُّر
لى ــؤهما الىوف العراب حمُعها
ّ ْم
ثجمعد
وهـ ــؤن ول املاء فًُ

وثصلصلحن ك ـ ــسازَا ألاغىازا
ْم
ثل ـ ــً العـىز فؤثبعد أعـازا؟
ً
ه ـ ــحى الحلُم مجلجال مىازا؟
ّ ْم
ؿازت الًُ فؼيلد ّثُـ ـ ـ ــازا
ّ
خلجاهه حتى غدون بحـ ـ ــازا

َل
ّ َل َل
ّ
مجام٘ َلٖ٣ل الكاٖغ و٢لبه ٞغاح ُتًبرػٍ في ؤ٦ثر ِمً مٗغى ،وبإ٦ثر ِمً نىعة وؤؾلىب،
بن مكهض الشىعة والخض ٤ٞؤزظ ِب ِ
ّ
َل
َل
ّ
ّ
شسهُت هبي هللا هىح مغاث ِٖ ّضة في ٢هُضجه،
ختى ؤهه اؾخضعى نىث الخاعٍش لُبٗض اإلااضخي ُتوَكا٧له بالخايغٞ ،جراٍ ٢ض وْ٠
ًا
ّ
ميسخبا ٖلى اوسجام اإلاكهض ّ
لشىعي م٘ ِ٢هت الُىٞان٣ُٞ ،ى:٫
اإلااجي ا
كد هاف ف ْم
ماذا ٌء
هى ثجاوش امللدازا؟
أهىح كام أم هىفاهه
ْم
والفلً ثلً وكد حست ي فلىه
ً
ّ
ْم
ُّر
عبثا جؼ ـ ـ ــم املاء وَى هـِ ٍم
وَمى ال ّ حاب على ال ّ حاب فظاكه
ٌء
ماذا َىالً في الحلُم أرىزة؟
(

ْم
في اللا ما ان جظحوُع كسازا؟
ْم
فالساط ـ ـ ــُات ثف ّ زت أ ازا
ً
هظفا وأزطلد الظما مدزازا
ّ
اوي ألملح في الحلُم غبازا

) محمد فكري الحزار :لسانيات االختبلؼ ،ص ُْٖ.
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ّاوي ألطمع ؿىثه ّ
الهدازا

وٍـ ُّرً طمعي مىه بعم ّ
دوٍه
ٌء
شبد و خس مثله
شبد على ٍم
ً
كد ػف عً مثل الغمام غمامة
ٌء
أحسب ثلً َاج َُاحها
ماذا

ًسبى علُه فِظححُل هثازا

وامحد في فاق حتى هازا
ًّ
ُّر
أم أهه الحىىز حلا فازا؟
ّ
ّ
ًا هىح ْم
اوي خؼِد على ألاهام بىازا
أكلعً ،ا مُاٍ ثىكفي
ًا
ًا
ًا
َل ّ
َل َل
ؾغ ما هداو ٫ؤن ّ
ك ًٖ ٠بعجاب ُتمٟغٍ َلً٨مً وعاءٍ ّ
هخلمؿه قِئا
وهغي جهاٖضا مؿخمغا في وجحرة الاهبهاع الظي ٌ
ّ
ًا
ؾغ َظا اإلااء ،بٗض ْ
ٞكِئا ،ألامغ الظي َلص ٘ٞالكاٖغ َلم ّغة ُتؤزغي بلى ْ
الكالّ ًٖ ٫
ؤن اؾخُغص ِبم ُ٘٣ونٟي َلبدذَ ،لون٠
ؤن ُتٌؿاثل
َل
ُت
ّ
ّ
ًا
َل
ًا
ُٞه َلمىٓغ الكال ٫لُال َلونٟا امتزط ُٞه َلظما ٫الكال ٫م٘ َلظما ٫اللٛت والهىعٛٞ ،ضا الخأل ٠بحن الجمالحن ِمً ؤعوٕ ما َلً٩ىن ،بط
ًا
ّ
ّ
الكٗغٍت التي َل
ّ
خا٧ى الكاٖغ َلظما ٫الُبُٗت ِبجما٢ ٫هُضجهِ ،مً زال ٫الهىع
ناٚها ِبٗب٣غٍخه الٟظة ،ما ق٩ل مكهضا بضٌ٘
اإلاىٓغّ ،
مخٗضص ألالىان٣ً .ى:٫
ّ
ما أع م الؼالٌ في ْم دازٍ!
ّّ
ما أبد الؼالٌ وَى مجل ٌءل
كص ٌءح َىان أكامَ ،را كىطه

ْم
ما أزو ألامىاٍ و ي ثبازي!
بالىبرًاء اذا هىان ازا!
ْم
و جد ذواء بدٌعه املخحازا
ّ ْم
لدت أ جازا
مثل اللالدة ه

ً
ّ
أبدا تزًٍ الؼمع مً ألىاهه
ّ ْم
ما أحمل ألاكىاء ان ي طلود
فاألخلس الفحروش مً فحروشٍ
ْم
والالشو ْمزد هما ّ
الظماء اذا صحد
ال جظؤلً عً احمساز ػلُله

ً
لُال علُه فؼعؼعد أهىازا
ْم
أكفى علُه فصادٍ اخلحرازا
ً
ّ
وألاؿفس الفحان ثبرا ؿازا
لىؤهما الُاكىت فُه ثمازي

ًا
َل ّ
الىضاء التي مً قإجها ْ
اإلاغة بلى ؤؾالُب ّ
ْ َل
ُت ّ
َل
الظئا َظٍ ّ
ؤن
وقضة جإزغٍ بهظا اإلا٩ان،
ِ
ِ
وال ًلبض ؤن ٌٗىص الكاٖغ لُٗبر ًٖ اهبهاعٍ ِ
ّ
ّ
ّ
ّ
ُتج ّ
خمُمُت الٗال٢ت بحن الظاث الكاٖغة واإلا٩ان الظي َلبهغ الكاٖغ ختى ؤهه َلخاع
٣غب اإلاؿاٞت بين ال ـ"ؤها "وال ـ"ؤهذ" ،لُا٦ض طلٖ ٪لى
في َلَ ٦لجهه ل ّ
كضة َلٖٓمخه َلو َلَُبخه ،بط ً٣ى:٫
ِ
ّ
وظم املُاٍ فؼادَا أطىازا؟
ًا ُّرأي ا الؼالٌ ما َرا الري
ّ
الؼ ّالٌ أًً ُّر
جؼدَا
ًا ُّرأًها
ّ
ّّ
ًا ُّرأي ا الؼالٌ ما لي ولما
ً
مىرا ثىىن ول ْمم أزان مصمجسا
أفؤهد طبع الغاب غاب طباعه
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حباز البحازٌ ،ء
أفؤهد ّ
أمازد
أو فُلظىف أهد كاق بما ٌعي
ٌء
ػاعس ي ىي املالحم أهد ًا
أم

فل الحدًد فما ًوُم اطازا؟
ً
ْم
ذزعا فآرس أن ًثىز فثازا؟
ّ
ػالٌ زحد ثـىغها أػعازا؟

ّّ
ًا ُّرأي ا الؼالٌ ًّأًا ػشد ه ْمً

ببالل ملدازا
ما هىد مىً ٍم

َل
َل
ّ
ؾغ َظا الاهبهاع بهظا الض ٤ٞوجل ٪الشىعة ّ
ّ
بن الخىٖ ٠٢ىض ّ
الىو ( ِمً
اإلااثُت ،ومً وحي قظعاث ألاسخى اإلابشىزت في ًٞاء
ّ
ًا
الكال ًٖ ٫الغصي وظىع ألاًام عٚم ّ
ؤن مكهضا ٦هظا ال بض ؤن ُتًشحر في الىٟـ الغاخت
بضاًت ال٣هُضة ؤزظ الكاٖغ ُتٌؿاثل
ّ
ؤؾلىبُت حؿخضعي َلوٟ٢ت ِمً ال٣اعت،
والُمإهِىت)َ ،لً٣ىصها بلى ٢غاءة َظا الىو الكٗغي ٢غاءة ٞاخهت َلبغػث ُٞه ِٖضة ْىاَغ
وبٖما٨ِٞ ٫غ مىه لخٟؿحر َلمضلىالتها وؤبٗاصَا ،وهي:
ًا
ًا
ّ
 ؤلا٦شاع ِمً اإلاجاػاث وال٨ىاًاث والاؾذٖاعاث التي حك٩ل ِبمجملها اهدغاٞا واهؼٍاخا ًٖ الضاللت اإلاباقغة للٛت ،لخاصي صوعَا
ّ
الكال( ٫ؤؾىاع اإلاُاٍّ ...
قض الغما...٫ؾإم اإلاؿاع...ػمجغة الكال ٫وٖغبضجه...اإلاكابهت بِىه وبحن ؾب٘
في جهىٍغ َلٖٓمت َظا
الٛاب ؤو اإلااعص..ؤلخ).
ّ
 الخ٨غاع الظي َى "ؤصاة لخهىٍغ خالت ن ّ
ٞؿُت ص٣ُ٢ت ؤو َلمجغي الالقٗىع ِمً بوؿان مإػوم خُض ًخٗلَ ٤لوعي ؤلاوؿان في
َل
لخٓاث ا ِإلادً ؤو ألاػماث ب٩لمت ؤو نىعة اؾخضٖاَا وُٖه ِمً اإلااضخي وَغ٢ذ ِطَىه في َظٍ اللخٓت ،و٦إهما َلتهبِ بٗض طل٪
ًا
بلى الالقٗىع وجب٣ى خبِؿت ُٞه ٞترة مً الؼمً ّ
زم ِلخُٟى بلى الىعي بحن ا٫خحن والخحن َلوٍترصص نضاَا مؿمىٖا في ألاٞا،)1("١
ِ
ّ
ّ
َّ
و٢ض ججلى طل ٪في ج٨غاع الٗضًض مً ؤلٟاّ وٖباعاث خؼن وؤسخى (ظىع ألاًام ،الغصي ،ؤوي قاٖغ ؤػعي به َى ٫اإلا٣ام ٛٞظَا
َل
ؤؾٟاعا ،ؤها الٛغٍب ،ػٞغة ػٞغث٦ ،)...ما ججلى في ج٨غاع هضاءاث واؾخٟهاماث حشخي باهبهاع الكاٖغ ِبٗٔمت الكال ،٫و٢ض
ّ
َل
ّ
ّ
الضاللُت.
الىو
ق٩لذ َظٍ الخ٨غاعاث هىاة
ّ
 الخًاص :وَى ْاَغة ؤؾلىبُت ججم٘ بحن اإلاخىاً٢اث ،وَظا َل
ّ
الىو
الجم٘ ٌك٩ل نضمت اإلاخل٣ي ،ما َلٌؿخٟؼٍ للضزى ٫بلى
ّ
والبدض ًٖ ؤؾغاعٍ ومٗاهُه .و٢ض ججلى الخًاص في ؤ٦ثر مً مى ٠٢للكاٖغ وبسانت في اإلا ُ٘٣ألازحر من ال٣هُضة إلاا ؤن
٢ابل بحن ما ٧ان الكغٖ ١لُه مً ؾمى ٗٞا ٫وبحن ما َى ٖلُه آلان مً ط ٫وَىان و٦بذ للخغٍاث ،وَظا ما ؾى ٝهخُغ١
ًا
بلُه الخ٣ا.
 الاهخ٣ا:٫
ّ
َل
ِمً ون ٠الكال ٫ومساَبخه بلى الخضًض ًٖ الكغ.١
ِمً َلػمً الخايغ بلى اإلااضخي زم الٗىصة بلى الخايغ مً ظضًض.
ّ ّ
الضاللُت م٘ ألازظ بٗحن الاٖخباع ُت
ّ
ّ
ّ
ّ
والاظخماعي
الخاعٍذي
الىٟسخي و٦ظل٪
البٗض
بن ؤلاج٩اء ٖلى َظٍ الٓىاَغ وجل ٪الكب٩اث

ّ
الىوَ ،لً٣ىصها بلى:
لهاخب

ّ 
جلمـ خالت اٚتراب ٌِٗكها الكاٖغ في بالصٍ.
(

) نازك المالئكة :قضایا الشعر ادلعاصر ،ص َِّ.
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ّ
ّ ُت ًا ّ َل
الكال ،٫وحؿخُُ٘ ْ
ؤن ُتج ّ
ّ
صًىامُُ٨ت َظا الخٟاٖل بحن
ٟؿغ
ٖضة ج٩ىن ُٟ٦لت ِبجظب الكاٖغ هدى طا٥
 ب٦ؿاب الكال ٫عمىػا
ّ
ًا
َل
ّ
واهُالُ٢ت
الكاٖغ والكالٞ .٫ى ٤ٞجهىعهاُ ،تًهبذ الكالَ ٫لعمؼا للٛغب ب٩ل ما َلًمخل٨ه ِمً خغٍت وصًمىمت واوؿُاب
ّ
ُت
َلًٟخ٣ضَا الكاٖغ في بالصٍ التي حُٗلذ ٞحها الخغٍاث وّ ٦بلذ الشىعاث.
ُت
َل
ّ
ّ
عوماوسخي ،وَى صخُذ في خالت
وبىاء ٖلى طل ،٪ال ُتًم٨ىىا جٟؿحر لجىء الكاٖغ بلى َلمكهض الُبُٗت َظا بإهه َلمؿل٪
ًا
الكٗىع بالخغمان ؤو الىخضة ،بط ّ
بن الكاٖغ َلً ّ
الط آمً.
ٟغ بلى الُبُٗت بدشا ًٖ َلم ٍر
ًا
اإلا٩اهُت لِـ َلمبٗثها الهىي الغوماوسخي بضعظت ؤؾاؽ ،بل ّ
ّ
بن َىا ٥جٟاٖال بحن الظاث واإلا٩ان٣ٞ ،ض وظض
ل ً٨هؼٖت الكاٖغ
ّ
ّ
َل ْ
الكاٖغ في َظا الكال - ٫الغمؼ ما ُتخغم مىه في بالصٍٞ ،هى مىًَ للخدغع والاهٟخاح والاهُال٢ت ،وما ؤوؿىت اإلا٩ان-الكال ،٫و ِهضائٍ
ًا
ّ
ّ
صًىامُُ٨ت َظا الخٟاٖل .وٍم٨ىىا ّ
ّ
الًضًت:
جهىع َظا الخٟاٖل وَ ٤ٞظٍ الشىاثُت
الظي ًجٗله ٢غٍبا ِمً الظاث ،بال صاللت ٖلى

الشالل


ث رة -فحير طاوات



الغرب



حرر وانطالويّة

الشاعر

≠



ث رة مكب ة



الشرق



ومع للحريات

انحذاب الشاعر نح الشالل

َل
ّ
الكال ،٫و ٤ٞجهىعها َظا ،ص ٤ٞمُاٍ وظغٍان واهدضا اث ّ
جدضَا الجٛغاُٞا ،ب٣ضع ما ناع في ؤٚىاع الىٟـ زىعة
لم َلٌ ُتٗض
ع
ِ
ًا
ّ
بال ّ
ّ
ؤن الكاٖغ
اإلا٩اهُت وقضة وَإتها
و٦كٟا ًٖ مسبىء وجٟجحر م٨بىث ٢مٗخه الؿُاؾاث وؤلاًضًىلىظُاثٞ ،غٚم ٚغبت الكاٖغ
ّ
ًا
وظض في الكال-٫الغمؼ خغية ٞاث٣ت في الخٗبحر ًٖ ٧ىامً الىٟـ و٧ل ما ًجى ٫في ال٨ٟغ ٦ما ؾىٓهغ جباٖاٖ ،لى ٖ٨ـ ما ٌٗاهُه
َل
َل
الكاٖغ مً ٦بذ و٢م٘ في بالصٍ وبزماص زىعاث الكٗب ومجخم٘ ًخًاعب وعئٍا الكاٖغ وٞلؿٟخه٣ٞ ،ض ؾاٖض َظا اإلا٩ان الكاٖغ
ّ
ًا
خ٩امه وؾُاؾاجه الؿاثضةٞ .لى ّ
جإملىا مشال ؤلٟاّ
ٖلى بزغاط زىعجه اإلا٨بىجت بُغٍ٣ت ُتممىَت ،زىعة يض الىا ٕ١الٗغبي ب٩ل
ألانىاث الىاعصة في ألابُاث ؾىجض مضي ّ
خضة زىعة الكاٖغ اإلا٨بىجت٣ٞ ،ض ظاءث َظٍ ألالٟاّ لخخًامً م٘ الضاللت ّ
ال٩لُت
َل
ّ
ًا
ّ
ّ
ّ
الشىعٍتٞ ،ك٩لذ جل ٪ألانىاث (جؼلؼ /ًً٫مجلجال /صويً /ه ٪ؾمعي /نىث
اإلاخمغصة
للىو ،بط ؤؾبٖ ٜلحها الكاٖغ ِمً عوخه
ًا
ًا
ًا
ًا
َضاعا /تهضاعٍ /مؼمجغا /جؼآعاَ )... /لظىا ٖانٟا ،ملُئا بإنىاث الخٟجحر والخضمحر والشىعة الالمخىاَُت٩ٞ ،لها ؤنىاث مٟؼٖت جخضازل
ّ
واإلاضمغة ،ل٨إن الكاٖغ ٌؿعى بلى الخُٛحر ،بلى جضمحر وسخٌ ٤طا الاٚتراب
م٘ بًٗها ُتلخدضر زىعة مً ألانىاث ال٣اجلت
الاظخماعي -ال٨ٟغي -الؿُاسخي الظي ٌٗاهُه في بالصٍ ،بلى جٟجحر َا٢اجه وَا٢اث ٧ل بوؿان ٢مٗخه ألاًضًىلىظُاث ومهالر
الخ٩ام...
ًا ًا
َل
ّ
الكٗغٍت َلًلٗب صوعا َاما في جٟؿحرَا ومًمىجهاٞ" ،األخغي باأللٟاّ التي جضٖ ٫لى الهىث
ٞةطا ٧ان الهىث في ال٩لمت
ًا
ْ َل
ؤن جلٗب َظا الضوع؛ ألجها ًٞال ٖما جمىده لل٣هُضة مً ججؿُض نىعي ،وعهحن بً٣اعيٞ ،ةجها حٗ٨ـ ٖم ٤ججغبت الكاٖغ
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ًا
َل
الاهٟٗالُت بخ٨شُ ٠قٗىعي وصاللي مٗا( ...")1ل٣ض اؾخُاٖذ َظٍ الشىعة ؤن ججظب الكاٖغ بلى َلمضاعَا وجبهغٍ إلادا٦تها لشىعجه
ًا
ًا
اإلا٨بىجت٦ ،ما ّؤجها ِمً هاخُت زاهُت ،ؤًٓ٣ذ في هٟؿه مكاٖغ ؤلاًمان ونض ١الخىظه بلى هللا ،بط عاح ًىاجي هللا مٗترٞا بظهبهَ ،البا
ًا
الخُهغ والاهبٗار ِمً ظضًض٣ُٞ ،ى ٫مساَبا الكال:٫
ْم
خفُد ّ
علي طبر ا أغىازا!
حظبي اححالء طىان هم مً حىمة
ْم
ّ ْم
حظست بىىز كُائ ا ألابـازا!
هم ٍمًة ب ـ ـ ـ ـ ــً لإلله ثمثلد
ّ
ْم
ش ٌءيء ثساٍ فبن ز ن ثىازي!
ما أحلس وظان ًصعم أهه
ً
وفخست حتى ما ثسهد فخازا
كد هىد هاولد الجباٌ حماكة
ّ
هحن خللد فلم ْم
أشد أػبازا
ووظِد أوي بعم خلم هللا م ْمً
ٍم
ْم ّ
ّ
ّ
وظىيد أوي ال أػ ُّرم غبازا
ًىم للىزي
ؿعست خدي ذات ٍم
ّ
ْم
هفس ي َىالً هُف َىد ؿغازا
ملا زأًحً وٍح هفس ي ْمأدزهد
ْم
وزأًد ؿىع هللا واملاء الري

ْم
مىه الحُاة ثخللد أهىازا

املاض ي ...محاولة للهس الاغتراب:
ّ
ّ
ّ
وججضصٍ بلٛخه السانت ،ظاء صوع الكاٖغ ّ
ٖالهُت
لُٗغٝ
بٗضما ؤٞصر الكال-٫الغمؼ ًٖ ُٖٓم ٦برًاثه وخُىٍخه
ّ
ّ
بىٟؿه ،وٍٟصر ًٖ ؾبب اٚترابه بٗضما ؤإلاذ لظل ٪ببٌٗ الكظعاث التي بثها في ًٞاء الىو٣ٞ .ض آن ألاوان ِل َلُٗلم َظا الكال٫
ّ
الكال٫؟ ماطا ّ
َلمً طا الظي ُتًساَبه ،وما الظي ظاء به بلى َظٍ البالص؟ ما ّ
ؤلم به؟ ماطا وعاء الؿاا ًٖ ٫الغصي
ؾغ اهبهاعٍ بهظا
وظىع ألاًام؟ ماطا ًسٟي َظا الكاٖغ الىظضاوي مً آالم وؤسخى؟ آن ؤوان ؤلاههاث بلى الظاثٞ ..غؾم الكاٖغ ؤؾئلت مُغوخت مً
ّ
الكال ٫لخ٩ىن بمشابت مٟخاح ؤو باب ًلج مىه بلى ٦ك ٠اإلاسبىءٞ ،جراٍ ًًقض:
وأدزت لي لغة الىالم حىازا
اًه هُاغازا ،فلى طاز ْمزثني،
ٍم
وطؤلحني ْم
وعالم حئد وكد هؤًد دًازا
مً أًً حئد وم ْمً أها؟
َظا الخىاع اإلاخسُل ،الظاحي ؤو اإلاىهىلىط ٧ان زحر مىٟظ ؤَل مىه الكاٖغ ،لِؿدىُ ٤طاجه ُتوَ ّ
ٗبر ًٖ زلجاجه صون
جضزل مباقغ ،بط ٥ان له الًٟل ال٨بحر في بْهاع اإلاسبىء في هٟـ الكاٖغٞ ،اإلاىهىلىط َى "ق٩ل ؤصبي وؿم٘ مً زالله ؤنىاث
ًا
ّ
ّ
ّ
خمُمُت وألا٦ثر ٢غبا مً ال وٖحها"(ٞ ،)2ةن ؾىء الخا ٫الظي ونل بلُه الكاٖغ ،مً اٚتراب ػماوي
الضازلُت ألا٦ثر
الصسهُت
ّّ
ًا
ٌٗاهُه في بالصٍ ،وآزغ م٩اوي ؤط٦خه الٛغبت ،ظ٘له ٌِٗل خالت جسبِ وايُغاب ؤمام َظا الكال-٫الغمؼ ،لظا خاو ٫ظاَضا ؤن
ّ ّ
ّ
مُُت ٖله مً زالٞ ٫سغٍ ًى ٠٢هؼ ٝظغوخه ال٩لمىُٞ ،شبذ هٟؿه ؤمام َظا
ًخ٣اوي ُتوٍلملم قٓاًا ٢لبه اإلامؼٞ ،١اجسظ الٟسغ

(

) أأمد راضي جعفر :االغًتاب يف الشعر العراقي ادلعاصر ،ص ُٖ.

( )

سماح بن خروف :االغًتاب يف ركایة كراؼ اخلطایا ،ص.ُُٖ .
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ّّ
ًا
ّ
الكال-٫الغمؼ ؤو ٌؿخُٗض قِئا مً َىٍخه الًاجٗت .وألن خايغ الكاٖغ مدؿم بالسلسالث ال٨ٟغٍت ،الاظخماُٖت ،والؿُاؾُت،
وازخالٍ الخىظهاث والغئي ،لجإ الكاٖغ بلى ُتبٗض آزغ ومؿاخت ؤزغي ًغمي ٖلحهما ٖىاءٍ الىٟسخيٞ ،غاح ًٟخسغ باألمجاص اإلاايُت
ّّ
ًا
ّ
ألمخه ،لُهبذ اإلااضخي مهضع ٢ىجه في مىاظهت َظا الكالٞ ،٫ىلٟي الكاٖغ ًغظ٘ ِبىا بلى ػمً مطخى ،مخٟازغا بخاعٍش بالصٍ اإلاجُض،
ّ ًا
م٣غا بدبه وَُامه لهظا الكغ ١الظي
بالص الكغ ١مهض الخًاعاث ،ومهبِ الغؾاالث الؿماوٍت ،وبالص الخىىٕ والجما ٫الُبُعي،
ًا
َل
وكإ وهما ٖلى ُتخبهٞ ،يؿمٗه ميكضا:
أها مً بالد َمد في ّ
وعؼلد فح ا الدوح وألاهُازا
حبي لها
ٍم
وزكعد ؿفى لبا ا مؼحازا
ه ّحلد عحنيمً طىاد حسازَا
بالد ػع م ْمً صحسائ ا
أها مً ٍم
ّ
فح ا ُّر
كبلة
الىبي طسي ألوٌ ٍم
ْم ْم
وبوىز طِىاَا اليلُم له اهثيد

هىز ُّر
الى ّ
بىة ف ْماشد ى أهىازا
وعلى أدًم املاء عِس ى طازا
ولمات ّزبً ححن وع هازا

ً
ُّر
الىلاز ،صحازي
أبدا ثسًٍ ،هما
حصٍسة صحساإَا
أها مً زماٌ
ٍم
ْم
والىػىػات اذا َمد أ حازا
بؤبي الخُام الخافلات وم ْمً ب ا
ّ
ً
ْم
ان طسي
فح ا اليظُم ؿبا فهص عسازا
هجد
بـؤبي البواح بواح ٍم
ّ
ْم
والوالعات مً الىخُل هلازا
بابل وهسومها
أها مً حىاتً ٍم
ً
ومً الخلُ لئا ومحازا
أها م ْمً كفاف الىُل مً أَسامها
َظٍ ألابُاث ٖ٨ؿذ الخمشُل الضا ٫لٗهغ مً ألاخالم الٗغبُت التي ٚغبذ قمؿها في َظا الؼمًّ .
٨ٞإن الكاٖغ ً٣ى٫
ٍر
ّ
هدً في خ٨م الُٛاب ًٖ الخايغٞ ،الؼمً ججاوػها ولم هجض بال اإلااضخي لىدباهى به؛ ٞجاءث مداوالجه َظٍ باؾخدًاع اإلااضخي
ومأزغٍ لحزعٕ الًىء في ال٣هُضة ٞخىع ١الهىعة وجؼَغ.
ُت
ُت ّ ّ
دضص للكال ٫وَىه ألا ّم ٞهى مً لبىان وًَ ألاعػ وألاؾاَحر ،بط ً٣ى:٫
زم ال ًلبض الكاٖغ ؤن ً
أها مً ذزي لبىان اي َري التي
ً
أفما طمعد بؤزشٍ ًىما أما

ّ
ْم
ثجسًٍ ،اوي مىه ًا هُاغازا
ً
ًىما طمعد ببعل أو عؼحازا

ومغة ؤزغي ًمطخي الكاٖغ هدى الكغ ،١لُخٛجى َظٍ ّ
اإلاغة بإزال ١وقُم ؤَله الٛابغًٍٞ ،هم ؤَل الخٗاٌل الضًجي،
وؤَل الخمُت والىسىة والسل ٤ال٨غٍمٞ ،جراٍ ً٣ى:٫
ّ ّ
اال الؼمىض وأهلع ألاكمازا
أو ما أثان حدًث ػس ٍمق ما حلى
ّ
ُّر
والُعسبي هجازا
عني ،أها،
دًني َى طالم ّاما جظؤلي
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ّ ّ
محم ٍمد اال على
ما كام دًً
كىمي َم ألاكىام واهىا عىدما
وط ْم
مىا بؤخالق الىسام وما ْمازثل ْمىا

َ ْمدي املظُح ،فىحً فُه هـازي
ُّر
ػدوا على َام الؼمىض اشازا
ّ
ً
اال الفلُلة مى جا وػعازا

ّ
ل٣ض خاو ٫الكاٖغ مً زالٞ ٫سغٍ َظا ؤن ًشبذ هٟؿه ّ
وٍد ٤٣طاجه ؤمام َظا الكال-٫الغمؼ؛ بط بضا الكاٖغ في ٞسغٍ
ًا
ًا
ًا ًا
بوؿاها ٢ىٍا مخٗالُا ،مهُمىا بما ًمخل ٪مً ماَالث (جاعٍش الكغ ١الخاٞل ،ؤزال ١ؤَله ،ظما ٫البالص )...ما ؾمذ له بالؿُُغة
ّ
ّ
والٗلى ٖلى عمؼٍت َظا الكال ،٫وما ًا٦ض َظا الخٗالي َى الخًىع الباعػ للظاث في يمحر اإلاخ٩لم (ؤها) الظي ًمخاػ مً الىاخُت
ّ
ّ
ًا
ّ
اعجباَُت ًٖىٍت م٘ الظاث اإلاذ٧لمت الٟاٖلت واإلاىخجت للٟٗل ،مك٨ال ُتبيُت ٦بري جخإل ٠مً مدىعًٍ
الؿُمُاثُت بـ"ٖال٢ت
ّ
ؤؾاؾُحن في الٗملُت الخساَبُت( ،ؤها) الظاث اإلاخ٩لمت( ،وآلازغ) الظي ًإحي في صعظت جغاجبُت ؤ٢ل مً الظاث مهضع السُاب"(،)1
ّّ
ًا
٣ٞض ؾعى الكاٖغ مً وعاء ج٨غاع َظا الًمحر بلى جد ٤ُ٣الظاث اإلاٛتربتٞ ،إوظض ٫هٟؿه م٩اها ًًاهي َظا الكال -٫الغمؼ وٍ٣اعٕ
ّ
ظبروجه ،بط ّ
بن ج٨غاع (ألاها) ًإحي "٦غص ٗٞل ٚغٍؼي ًهضع مً الظاث اإلاخ٩لمت ؤن جب٣ى هي الؿاثضة واإلاهُمىتٞ ،اعجٟإ ؤل ٠اإلاض
٢ىٍت ظاطبت إلاضاعاتها ٖىالم الغئٍا والاؾخ٨كا ،ٝألجها مصخىهت ب ّ
ونٗىصَا ًُل٣ه الالقٗىع٦ ،صخىت ّ
٢ىة بًداثُت ٦غمؼ ٞاٖل،
وحؿخضعط آلازغ بلى ؤلاطٖان والدؿلُم"(.)2
الافـاح عً طب الاغتراب:
ّ
ّ
ل٣ض خاو ٫الكاٖغ باؾخدًاعٍ اإلااضخي ؤن ُتٌُٗل الؼمً ،وؤن ٌِٗل ؤػمىت ؤٞل هجمهاٖ ،له ًشبذ طاجه ؤمام َظا
ًا َل
ّّ
ًا
َل
اٞؿا َظا الؼمً الهاثغ الظي ًدامعٍَ ،لب ُْ َلض ّ
ؤن َلؾبدت السُاَ ٫ظٍ لم جُل َىٍالٞ ،إلم
الكال-٫الغمؼ وٍ٣طخي ٖلى اٚترابه ع
ّ
ًا
الخايغ ٧ان ُٟ٦ال ؤن ًىٓ٢ه وٍغظٗه بلى واٗ٢هٞ ،اٖخظع للكالَ ًٖ ٫ظا الكُِ السُالي الظي ؤبٗضٍ ًٖ خ٣ُ٣ت الىا ،٘٢بط
ًا
مخىاؾُا واٗ٢هم الغاًَّ ،
ّ
وسجُخه جإبى ؤن ال ًى٣ل ا٫خ٣ُ٣ت ٦ما هي عٚم بكاٖت
و٦إن هٟـ الكاٖغ الهاص٢ت
ط٦غ مأزغ ّؤمخه
ّ
ؤن نىعة الخايغ مٓلمت م٣خمت؛ لظا ّ
بال مهضا ١لخل ٪الىٟـ الغ٣ُ٢ت الهاص٢ت ،بط ًتهُإ لىا ّ
جمى٘
نىعتها .وما الاٖخظاع
ّ
ُت
الكاٖغ ًٖ جهىٍغَا ،وًٖ ط٦غ ؾبب اٚترابه الظي عخىا هخلمؿه َىا ٫ؤبُاث الىو الكٗغي ،مً زال ٫بض قظعاث خؼن وؤسخى
ّ
الىوٞ ،لغبما زجل الكاٖغ ؤن ُتًٟصر ًٖ ؾبب اٚترابه ،ؤو لغبما ؤعاص مً َظا الاٚتراب ؤن ًب٣ى خبِـ ٢لبه ال٩لم،
في ًٞاء
ّ
َلب ُْ َلض ؤن ؾُىة اإلا٩ان ٧اهذ ؤ٢ىي مً ّ
جمىٗه وٖهُاهه ،بط اؾخُاٖذ ؤن حؿلب مىه الظاث ،بدُض جم ً٨اإلا٩ان ِمً ؤن ًدخىي
طاجه اخخىاء اؾخالب ال اخخىاء صمجٞ" ،الضمج ًذ ج ٟٔللظاث ب٣ضع مً وٖحها واهٟهالها ،ؤما الاؾخالب ُُٛٞان اإلا٩ان ّ
٧لُت ٖلى
ًا
الظاث"( .)3و٢ض " ًُٞؤبى عَكت" بلى طل ٪الُُٛانٞ ،ساَب هٟؿه ٢اثال:
كفي ،كدمي ان َرا امليان ٌغُ به املسء عً ّ
حظه

()4

(

) ابن السائح األخضر :سيميائيٌة الضمَت " أنا "-يف الدالالت كبناء التأكیل.

(

)أبيب م نسي :فلسفة ادلكاف يف الشعر العريب ،ص.ّٕ .

( )

(

)(http://bensayahlakhdar.ibda3.org

ادلرجع السابق.

) عمر أب ريشة :الدیواف ،ص.ُِٓ .
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ًا
ٗٞال ل٣ض اخخىي َظا اإلا٩ان طاث الكاٖغٞ ،اؾخُإ ؤن ٌؿخضعظه لُ٣ظ ٝبا٫ججغبت اإلاغٍغة التي ٌِٗكهاُٟٞ ،صر ًٖ
ّ
الك ّالّ ٫
م٨بىث ّ
وقضة ص٣ٞه ؤمضجا الكاٖغ بصجاٖت و٢ىة لى٣ض وا٘٢
ؤؾغٍ ،آإلاه وظٗله ٌِٗل خالت اٚتراب صئوبتٞ ،ل٨إن ٢ىة
ًا
ًا
ّ
الٗغبُت اإلاهترتٞ ،إجاخذ له الاهٟالث مً ٢یىص الخٗبحر ،وٞسخذ مجاال واؾٗا لخهىیغ آالم ّؤمخه ب٩ل نض ،١ومىيىٖیت،
ّؤمخه
ًا
ًا
ٞغاح ً٣اعن بحن واّ ٘٢ؤمخه اإلااضخي وواٗ٢ها الخايغ مخإؾٟا ٖلى طا ٥اإلاجض الًاج٘ ،وجل ٪ألازال ١والكُم الباثضةَ ،البا ِمً
َلهُاٚا ا ٖ ّضة مغاث ْ
ؤن ال َلحؿإله ًٖ واّ ٘٢ؤمخه وخالها ،ما َلٌشخي بٗم ٤مٗاهاجه ّ
وقضة ؤإلاه وجإؾٟهٞ ،ؿاالها َظا ُتًشحر في هٟؿه ألاسخى
ع ِ
ّ
ُتوحهُج آلامه وؤخؼاهه٦ ،ما ّ
ؤن الكاٖغ ًخجل مً ؤلاظابت ٖلُه ّ
لكضة ٚحرجه ٖلى ّؤمخه عٚم ٢بُذ ؾىءاتها .و٢ض ججلذ َظٍ الٛحرة
ِ
ًا
بإبُاث ج ٌُٟباأللم وبالهض ١والٗاَٟتٞ ،ةن ؤبىاء ّؤمخه َم الظًً بىىا الخاعٍش ،وَم ؤهٟؿهم مً ؤؾُ٣ىٍ بإًضحهم م٣خىالٟٞ ،ي
َظٍ ألابُاث جلخ٣ي اإلاخباٖضاث واإلاخىاٞغاث ،بط ً٣ى ٫الكاٖغ:
ً
َرا الخُاٌ وخلد فُه غمازا
عفىا هُاغازا اذا ما ػى بي
ً
ّ ْم
ثلً التي كد خلدت رازا
فرهست ػِئا مً مآرس ّأمتي
وطترت عىً عُىب كىمي اذ أها
ال جظؤلُني الُىم عج م فاأللى
ْم
ً
أأحىا وكد وَىىا وَاهىا أهفظا
ّ
طىسوا مً اللرات حتى أ ّ م
ال جظؤلي عج اّ ،
الدًاز وأَلها
ال جظؤلي عج ا ،هُاغازا ،فلد
هجس الحمى أحسازٍ وخالبه
ال جظؤلُني عج م كىمي فلد
عىفىا على أؿىامهم وث اَسوا
وزكىا بؤػباٍ ّ
السحاٌ جظىطهم
ّ
م ْمً كاٌ اها ال هرود عً الحمى

مج م وحالي حالهم ما دازا
ً
واهىا ألاباة وطادة أحسازا
ّ
وثبدلىا بؼرا الىسامة عازا
ّ
ًترهحىن وما َم بظيازي
فللد ثىشعد ّ
الدًاز دًازا
ْم
دزطد فال جظحـسخي ّدًازا
ً
مً وان عبدا ًلحل ألاحسازا
ّ
ُّر
ملىا الىفاح وولىا ألادبازا
ً
ّ
بالدًً شوزا مدعحن وكازا
ّ
م ْمً كاٌ اها هحً غحر غُازي؟
ّ
م ْمً كاٌ اها ال هـىن ذمازا؟

ّ ًا
م٣غا بٟؿاص ّؤمخه وؾىء الخا٫
بٗض مداولت ًاجؿت ل٣هغ اٚترابه ،تهاوث ٢ىي الكاٖغٞ ،اٖتر ٝبؿبب َظا الاٚتراب
ّ
ًا
الظي آلذ بلُهّ ،
ول ً٨هٟـ الكاٖغ ّ
ألابية الُٟٟٗت ؤعاصث مً َظا الاٖترا ٝؤن ًب٣ى ؾغا ،وؤن ال ُتًظإ لئال ُتًجغح ٞااصٍ مغجحن،
ُت
َل
حّ ٛ
ٌ الُغٖ ٝلى َظٍ الؼٞغة التي ؤَل٣ها ٖٟىاً،ا بط ً٣ى:٫
لظا َلب ِمً "هُاٚاعا" ؤن
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ً
ٌء
ْم
ْم
شفست فغ ّض ي الوسفً ،ا هُاغازا
عفىا هُاغازا ،فهري شفسة
ّّ
ًا
ًا
ّ َل
ّ
اإلا٩اهُتَ ٞ ،لبٗض ؤن
َظا الجغح ألالُم والٛاثغ ص ٘ٞالكاٖغ الجساط َظا الكال-٫الغمؼ وَىا مؿخٗاعا عٚم وَإة الٛغبت
ّّ
ًا ًا
ًا
َل
حٗبذ مسُلت الكاٖغ وَضَا الخهىع ،وؤحٗبها الخسُلٞ ،دل٣ذ باإلاٗجى جيكض مهبُا آمىا ٞلم ججض ؤَال لظل ٪ؾىي َظا الكال٫
ًا
ّ
بالص ظٞ ٠حها ماء الخُاة وٚاع ،ه٣مت إلاً ال ًغضخى خُاة الظ ٫والهىان٣ُٞ ،ى:٫
بٗضما ؤيخى الِٗل في ٍر
ً
املاء فُم هللا عىدن حازٍا
لى وان لي ،وأها الغسٍ  ،أهاَ ،ىا

حُاء ،غازا
واملاء فُىا مً ٍم
ٌء
حاز فبوي ما عدوثً حازا

ّ
ّ
وَىا حؿخىٟ٢ىا ٧لمت " ُت
الىو جاؾـ لجض ّلُت الخُاة واإلاىث٦ ،ما جل٣ي الًىء ٖلى صاثغة الُٛاب
اإلااء" ٗ٦المت صالت في
ًا
مٗاّ .
ّ
ّ
بن الهضي الظي
ومجضصٍ في آن
والخجضص التي ًٟغيها اإلاخل٣ي ناو٘ السُاب
والخًىع مً زال ٫مٗاوي الخىالض والاؾخمغاع
ّ
ججؿضٍ ٧لمت "ماء" في جاعٍش الش٣اٞاث َى الىظىص والُ٨ىىهت والهىٍت والشباث والخجضص والاؾخمعاعٍت والب٣اء (وظٗلىا مً اإلااء ٧ل
خيء حي) ،و٧ل َظٍ الضالالث ّ
اإلااء ٖىضُ /...٥ت
جبضصث في بالص الكغ١؛ ٞةطا ما جىٟ٢ىا ٖىض زىاثُت اإلااء ( ُت
واإلااء ُٞىا )...واؾخ٣غؤها
بقا اتها ،لىظضها ّ
ؤن الكاٖغ َغح في زُابه "ؤػمت ّؤمت"٣ٞ ،ض ؤنبذ مىٗ٢ىا اإلاخ٣ضم في خ٨م الُٛاب بٗض الاوؿالر مً الجظوع
ع
و٧ل الُ٣م واإلاٗاًحر والظا٦غة ،والخى٨غ لؤلنل ،والخاعٍش ،والهغوب مً الخايً الش٣افي والضًجي الظي ؤوكإها ؤو ٫مغة ،وَظا ما
ًا
ًٓهغ ظلُا ؾبب اٚتراب الكاٖغ وٍإؾه.
الخاثمة:
ًا
ًا
" ّ
ٌٗبر ًٖ الىا ٘٢مً ظهة ،ومً ظهت ؤزغيّ ،
مؼصوظاٞ ،هى ّ
ٌٗبر ًٖ وا٘٢
بن ٧ل ٖمل ٞجي ؤصبي ًدمل في َُاجه َابٗا
ّ
آزغ ؤو خ٣ُ٣ت ؤزغي ال جيب٘ بال مً صازل الٗمل الٟجي ،ومً صازله (1)"ِ٣ٞ؛ ٞدحن هخإمل في َبُٗت َظٍ ال٣هُضة ،وهخى٠٢
ّ
ّ
ونُٟت باَغةَ ،لب ُْ َلض ؤن ٢ىة ال٣هُضة ججلذ ٦دغ٦ت مدؿاثلت للظاث
ظمالُت
ٖىض ُ٢متها الٟىُت ٦مُٗاع ؤو ،٫ؾىلمـ ؾلُت
ّ
الىصخي في ال٣هُضة م٘ ظملت مً اإلاٗاًحر الاظخماُٖت والخاعٍسُت والؿُاؾُت،
وآلازغ واإلااضخي والخايغ٣ٞ ،ض جٟاٖل السُاب
ّ
ٞىُت ٞغٍضة ّ
والتي ٧ان مً قإجها ؤن جبرػ خالت اٚتراب ٌِٗكها الكاٖغٞ ،ـ"قالالث َلهُاٚاعا" َظٍ ،هي لىخت ّ
ٖبرث ًٖ طاث مغَٟت
ًا
واُٖت ،ؾمذ ٞى ١واٗ٢ها ومدُُها اإلاخ٣ه٣غٛٞ ،غ٢ذ في بدغ ألاسخى والصجىنٞ ،اٚتربذ ،خاولذ مغاعا ؤن ج٣هغ اٚترابها ٞباءث
ًا
بالٟكل ،بط بضا الكاٖغ في ٢هُضجه َظٍ ًاجـؿا مً خاّ ٫ؤمخه؛ ولم ًسغط باهٟغاط ؤمل ؤو بخٟائً ٫ىّ ٔ٢ؤمخه مً ؾباتهاٞ ،لجإ
ّّ
ًا
بغوخه الخائهت بلى َظا الكال-٫الغمؼ بٗض ؤن وظض ُٞه جغٍا٢ا الٚترابه.

()1

Hans Robert Jaus: "Pour une esthétique de la réception", Trad. de l'Allemand par Claude Maillard, Éd. Gallimard,
Paris, 1978, p. 38.
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حمالُات الؼفسة الثلافُة ثىظُف الحىاؾ في زواًتي دلؼاد لظلُم بسوات
وملامات اطماعُل الربُح لعبد الخالم السوابي(كساءة مىاشهة)
أ.د .محمد حىاد حبِ البدزاوي
حامعة املىؿل/ولُة التربُة للعلىم وظاهُة

م.م .حظً احمد طِحى
حامعة شاخى ـ العساق

ًا
ًا
حٗغٍ٠
ًدؿم الخىام بةق٩الُت حٗغٍٟه في ألاوؾاٍ الى٣ضًت الخضًشت ل٩ىهه مهُلخا َُالمُا مً الهٗب جدضًض
ٍر
ُت
مدضص لهٞ ،هى مهُلر؛ و ؤصاة مً ؤصواث اإلا٣اعبت الى٣ضًتَّ ،
ههىم ٖضة؛ ول٩ىجها جمشل
ألهه ٌؿخمض وظىصٍ مً جضازل
ٍر
ٍر
َّ
ٌن
ًمٌ ػمً َىٍل ٖلى بغوػٍ؛ و بن َظا البروػ
مجمىٖت مً الغئي و الخضازالث ُٞما بُجها لخ٩ىًٍ َظا اإلاهُلر الظي لم ِ
َّ
َّ
هٓ َلغ له اإلا٨ٟغ الغوسخي مُساثُل بازخحن في هٓغٍخه( الخىاعٍت)؛ الظي ؤ٦ض ُٞه َّ
بن(:
ظاء مً عخم اإلابضؤ الخىاعي الظي
لىن ٠الٗال٢ت ال٣اثمت بحن السُاباثٖ ،لى اٖخباع َّؤجها جيخمي بلى ٖالم السُاب ال ٖالم اللؿان ،و جخٗل ٤بالٗبر -لؿاهُت و
لِـ باللؿاهُاث ،و طل ٪لُ٣امها ٖلى اإلاؿخىي الضاللي اإلاكتر ٥بحن اإلاخساَبحن ،1).و َى بهظا اإلاىُُ ٤تي ّ
ٖبر ًٖ اهخماء
ِ
ّ
مخٗل٣ت بلؿاهُت السُاب و لِـ ٖلم اللؿاهُاث ،ل٩ىجها ٢اثمت ٖلى اإلاؿخىي الضاللي
الخىام بلى السُاب الى٣ضي؛ و ل٩ىجها ِ
بحن اإلاخساَبحن في بهخاط الىو الظي َى ِب َلغًَ ال٨خابت.
ّ
َّ
و جخمش ُتل خىاعٍخه مً زال ٫نُاٚخه إلاٟهىم ألاها و آلازغ (:خُض ال جخٗغ ٝألاها ٖلى طاتها بال مً زال ٫آلازغ) ،2وَظا
ًضٖ ٫لى َّ
ؤن الهىث الىاخض ال ًلبي خاظاث الىو؛ بل ٖلُه البدض ًٖ مكاع ٥ؤو مكاع٦حن آزغًٍ لخىُٓم َظا الىاخض
يمً صاثغة ؤلاهخاط الىصخي الغواجي؛ و للهىث آلازغ يغوعة ملخت في بهخاظه للىو.
و ٌٗض الخىام خـب حٗغٍ ٠ظىلُا ٦غؾدُٟا التي جغي َّ
ؤن ٧ (:ل هو َى ٖباعة ًٖ لىخت ٞؿُٟؿاء مً
ُت
الا٢خباؾاث ،و ٧ل هو َى َلح ّ
كغب و جدىٍل لىهىم ؤزغي) ،3الىظه الغؾمي لهظا الخضازل الىصخي ٖلى اٖخباعٍ الخاوي
الغثِـ لهظا الخٗضص الظي َى اإلادىع اإلاهم لهظٍ ألانىاث اإلاكاع٦ت في بهخاط الىو؛ و جخمدىع اإلالٟىّ صازل الىو بلى
ُت
مىِ ٘٢إللخ٣اء َظٍ اإلالٟىْاث التي جإزظ مً ههىم ؤزغي مبٗثرة و مخدُمت صازل ُتبجى ههىم ميؿُت لكٗىب مجاوعة؛
ٍر
ؤو صازل الىًَ ،ل٩ىن َظٍ اإلالٟىْاث ٖباعة ًٖ (:مى ٘٢الخ٣اء صازل الىو للملٟىْاث اإلاإزىطة مً ههىم ُتؤزغي ،بههَّ
ُت
ٌن
جدىٍل إلالٟىْاث ؾاب٣ت و متزامىت مٗه) ،4و التي حٗض بمشابت مى ٘٢صازل الىو لل٣اء اإلالٟىْاث التي ؤزظث مً ههىم
ؤزغي ؾاب٣ت في اوكائها؛ ؤو متزامىت مٗها .و حٗض هٓغٍت الخىام قب٨ت مً الالمخىاَُاث التي جخ٩ىن مً الكٟغاث و
الخ٣اَٗاث التي جدمل نُٛت ؤلاقاعٍت؛ و ًضع٦ها ال٣اعيء ،بط ُتٌٗغَٝا باعثَّ (:
بن هٓغٍت الخىام جخجه بلى الىو وخضٍ

ُ -حواریة باختُت :دراسة يف ادلرجعيات ك ادلفردات ،صلاة عرب الشعبة ،رللة التواصل يف اللغات ك الثقافة ك اآلداب ،جامعة باجي سلتار –
عنابة ،اجلزائر ،عدد ُّ سبتمرب َُُِِٖ :
ِ  -ميخائيل باختُت :ادلبدأ احلوارم ،تزفيتاف تودكركؼ ،ترمجة ،فخرم صاٌف  ،رؤیة للنشر القاىرةٕ : َُِِ ،
ّ  -عَف النص جوليا كرستيفا ،ترمجة فرید زاىي ،دار توبقاؿ ،الدار البيضاءُْ :ُٕٗٗ ،
ْ  -سيميائية النص األديب ،أنور ادلرٕتي ،نقبلن عن شعریة التناص يف الركایة العربية ،د .سليمة عذاكرم ،دار  ،القاىرةْٓ :َُِِ ،
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لخجٗله جل ٪الكب٨ت الالمخىاَُت مً الكٟغاث و الخ٣اَٗاث ؤلاقاعٍت ،التي ُتًم ً٨ؤن ُتًضع٦ها اإلاخل٣ي ،و الخىانُت ٢ضع ٧ل
ًا
هو مهما ٧ان ظيؿه ،ال ج٣خهغ خخما ٖلى ًُ٢ت اإلاىب٘ ؤو الخإزحرٞ ،الخىام مجاٖ ٫ام للهُ ٜاإلاجهىلت الذيًىضع مٗغٞت
ٍر
َل
َل
1
ؤنلها ،واؾخجالباث ال قٗىعٍت ٖٟىٍت ، ).و ًخدضر باعث ًٖ ٢ضع الىو صون الغظىٕ بلى مالٟه الظي ؤبٗضٍ مىظ بٖالهه
مىث اإلاال٠؛ و ٚحر مدضص بجيـ٦ ،ما ؤبٗض ٖىه مىَىه و مىب٘ الىو ألانلي؛ ُتز َّم َّ
ظغصٍ مً جإزحرٍ ٖلى الىو الالخ ،٤و
َل ّ
ٖام ،و ظٗله مجهى ٫ألانل ،و اؾخسضامه ُتٌك ِ٩ل خالت ال قٗىعٍت و بهىعة ٖٟىٍت.
ٖمم و ظىصٍ في مجاٍ ٫ر
ؤما لُدل(ٞ (Leitchله هٓغة ؤزغي في عئٍت الىو؛ و َى خؿب وظهت هٓغٍ ٖباعة ًٖ ؾلؿلت مً الٗال٢اث م٘
ًا
طاجا مؿخ٣لت ؤو ماصة مىخضة و َّ
ههىم ؤزغي ،خُض ًغيَّ (:
ل٨ىه ؾلؿلت مً الٗال٢اث م٘ ههىم ؤزغي)،2
بن الىو لِـ
ًا
ّ
و بهظا ال ً٩ىن الىو بال مجمىٖت مً الٗال٢اث ُٞما بُجها؛ م٩ىهت هها آزغ؛ ؤو َى ِب َلغ ًَْ بهخاط الىو ،مً مجمىٖت َظٍ
ُت
الٗالث ٤التي جخ٩ىن مً قٓاًا ههىم ؤزغ ،ؤو هخاط جدُُم لىهىم مً قٗىب مجاوعة إلاخىام الىو الخ٩ىٍجي الغاًَ.
ُت
و ظاء في اإلاعجم اإلاىؾىعي لٗلىم اللٛت؛ لضً٨غ ،و جىصوعوَّ (:ٝ
بن ٧ل هو َى امخهام و جدىٍل ل٨شحر مً ههىم ؤزغي.
ٞالىو الجضًض َى بٖاصة بهخاط لىهىم و ؤقالء ههىم مٗغوٞت ،ؾاب٣ت ؤو مٗانغة٢ ،ابٗت في الىعي و الالوعي ،الٟغصي
ّ
و الجماعي ،3).بط َّ
بن الىو خؿبما ما ظاء في اإلاعجم اإلاىؾىعي لٗلىم اللٛت ما َى بال امخهام و جدىٍل و ب٣اًا الشٛىع و
الؼواًا اإلايؿُت؛ و ما حكٓى مً ما جب٣ى في طا٦غة الكٗىب مً ههىم مٗغوٞت و ميؿُت ،و جب٣ى في طا٦غة الىعي و الالوعي
إلاىخج الىو اإلاٗانغ.
ً
الحىاؾ لغة و اؿوالحا:
ٖىض البدض ًٖ اإلاٗجى اإلاعجمي إلاهُلر الخىام؛ ال بض مً البدض في اإلاٗاظم الٗغبُت ال٣ضًمت و الخضًشتٞ ،هى في
٦خب اإلاٗاظم ال٣ضًمت ًإحي بمٗان ال جمذ للمهُلر الخضًض بهلت٣ٞ ،ض ظاء في لؿان الٗغب :في باب ( َّ
ههو)(:الىو:
ٍر
ُت
ًا
ُت َّ 4
ُت
َّ
ع ٪ٗٞالشخيء ،و َله َّ
و الخضًض لُىهه هها :عٗٞه .و ٧ل ما ؤْهغ ،هو) .
هو الشخيء عٗٞه و ؾمي به َّ
و ظاء في ال٣امىؽ اإلادَُِّ :بهه( َلمً َلههىنه الشخيء :ظم٘ هو مً َّ
ألهه مغٞىٕ الغجبت
َّ
جىام ال٣ىم :اػصخمىا) .ومً نُٛت  (:جىانو) َى مهضع الٟٗل ٖلى ػهت
ٖلى ٚحرٍ)  ،ؤما مٟغصة جىام مغجبُت بال٣ىم ٞـ(
(جٟاٖل)؛ جإحي مً ازىحن ؤو ؤ٦ثر ،و َى مهضع نىاعي للٟٗل( َّ
هو)  ،و اظغائَا ٖلى َظا الىػن صخُذ ،و ٌؿدىض بلى ُ٢اسخي
وػوي و اظغاجي واضر في الٗغبُت.5
و للى٢ىٖ ٝلى مٗىاٍ في الانُالح الخضًض؛ ُت
البض مً البدض في مٗاظم اإلاهُلخاث الٗغبُت الخضًشت للى٢ىٖ ٝلى
ما جدمله َظٍ اإلاٗاظم مً صالالث لهظا اإلاهُلر الظي ؤيخى مغَىن الٟٗل في الى٢ذ الغاًَ؛ وال ُتٌؿخٛجى ٖىه في ؤي ٖمل
ؤصبي ل٩ىهه ًدمل مًامحن ألاٖما ٫الؿاب٣ت و التي هي ظؼء مً ؤي ٖمل ظضًض؛ بما ًدمله مً جضازالث م٘ بًٗه

ُ  -ركالف بارت ،نظریة النص ،ضمن دراسات يف النص ك النصية ،ترمجة زلمد خَت البقاعي ،مركز اإلّناء احلضارم ،حلبَٔ :ُٖٗٗ ،
ِ ٖ -تليل اخلطاب الشعرم( اسًتاتيجية التناص) ،زلمد مفتاح ،ادلركز الثقايف العريب ،بَتكتُٕ : ُٖٗٔ ،
ّ  -النص الغائب ،زلمد عزاـ ،من منشورات اٖتاد الكتاب العرب ،دمشقِٕ :ََُِ،
ْ  -لساف العرب :باب نصص.
ٓ  -القاموس احمليط ،رلد الدین زلمد بن یعقوب الفَتزابادم،
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ًا
البٌٗ٣ٞ ،ض ٖمض ٖلىف بلى حٗغٍَ ٠ظا اإلاهُلر؛ ٖلى و ٤ٞج٣ضًغٍ ،و ٞهمه لهظا المنُلر٢ ،اثالٌٗ .1(:خبر الخىام ٖىض
ُت
٦غؾدُٟا ،ؤخض ممحزاث ألاؾاؾُت ،و التي جدُل ٖلى ههىم ؤزغي
ؾاب٣ت ٖجها ؤو مٗانغة لها.
٦شحرة ،بدُض ٌٗخبر
ً .2غي ؾىلحر ،الخىام في ٧ل هوً ،خمىي٘ في مخل٣ي
ههىم ٍر
ٍر
ًا
ًا
٢غاءة ظضًضة و حكضًضا ج٨شُُٟا.
 .3و ً٩ىن الخىامَ ،ب٣اث ظُىلىظُت ٦خابُت ،جخم ٖبر بٖاصة اؾدُٗابٚ ،حر مدضص ،إلاىاص
ُت
الىو ،بدُض جٓهغ مسخل ٠م٣اَ٘ الىو ألاصبيٖ ،باعة ًٖ جدىٍالث إلا٣اَ٘ ،مإزىطة.
مً زُاباث ؤزغي ،صازل م٩ىن ؤًضًىلىجي قامل.
 .4و ْهىع الخىام م٘ الخدلُالث الخدىٍلُت ٖىض ٦غَؿدُٟا في الىو الغواجي.
ًا
ً .5غي ٞى٧ىَّ ،
بإه ُته ال وظىص لخٗبحر ،ال ُتًٟترى حٗبحرا آزغ ،و ال وظىص إلاا ًخىلض مً طاجه ،بل
مً جىاظض ؤخضار مدؿلؿلت و مخخابٗت ،و مً جىػَ٘ للىْاث ٠و ألاصواع.
ًا
 .6ؤما باعث في لسو بلى َّ
ؤن ال جهاثُت الخىام ،هي ٢اهىن َظا ألازحر ،1).و ٢ض ؤوعص ٖضصا مما
ًا
ًا
ٖام ٢اثالَ (:ى ال٩لماث اإلاُبىٖت ؤو
٢اله ٖضص مً ه٣اص الٛغب ،ؤما َى ٞلم ًؼص ٖلى مٗجى ٍر
2

اإلاسُىَت التي ًخإل ٠مجها ألازغ ألاصبي).
الحىاؾ في املىزوذ العسبي المدًم :

ال جسلى الظا٦غة الٗغبُت مً مهُلر الخىام؛ ؤو ما ًدمل نٟاجه و ممحزاجه الى٣ضًت في الخهضي و الخىانل في
الؿاخت الى٣ضًت الٗغبُت ال٣ضًمت؛ و للخىام حؿمُاث ٖضة ًٟغيها خاظت الىو بلى وظىصٍ في الى٣ض الٗغبي ال٣ضًم،
ّ
ٞالخٗغٖ ٝلى لٟٓه مغَىن بضاللخه المٖىىٍت ،ؤو جدمُله للمٗجى الًمجي؛ و بظا ًجب البدض ٖىه يمً ٦خب الترار
ُت
اإلاعجمُت؛ و ٦خب الى٣ض الٗغبي ال٣ضًمت و بما جدمله مً صالالث ٞغيذ ٖلُه مً ٢بل الى٣اص ،لظا مً الهٗب الٗشىع ٖلُه
جدذ حؿمُخه اإلاٗانغة و بىٟـ الضالالث التي جضٖ ٫لُه في الى٣ض الخضًض ،وٖىض البدض ٖىه في اإلاٗاظم؛ هجض له صاللت
مٛاًغة للضاللت اإلاٗانغة.
ؤما في اإلاىعور الٗغبي ال٣ضًم َّ
ٞةن َىا ٥نٟاث ج٣ىم م٣ام َظا اإلاهُلر؛ لم وٗثر له ٖلى مٟغصة جدمل َظٍ
ًا
ًٞال ًٖ صالالجهْ ،
ل ً٨ظاء جدذ حؿمُاث محٗضصة؛ ٞغيخه
الهٟاث بظاتها؛ و ج٣ىم م٣ام ما ُتٌٗغ ٝبالخىام ب٩امل ٖمله
ًا
ًا
صاللت الدؿمُت ،و جدمل في َُاجه ظؼءا ؤو بًٗا مً نٟاجه التي وظض مً ؤظله َظٍ الدؿمُت ؤو جل.٪

ُ  -معجم ادلصطلحات األدبيةُِٓ :
ِ  -نفسؤُِ :
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ل٣ض حٗامل ٦خاب آزغون في مؿإلت الىو الؿاب ٤و الىو الالخ٤؛ و ؤ٦ضوا ٖلى ًٞل الؿابٖ ٤لى الالخ ٤في
اإلاٗجى ،و ٖضوَا مغجبُت بمغظعية الىو٣ٞ ،ض اؾخسضمىا جضاو ٫اإلاٗاوي و اؾماَا ؤبى َال ٫الٗؿ٨غي بخىاعص السىاَغ؛ و
٢ض ٢ا ٫اإلاخىبي (:الكٗغ ظاصة؛ و عبما و ٘٢الخاٞغ ٖلى مىي٘ الخاٞغ) .1و َىا ٥مً ؤقاع بلى َّ
ٌن
مخلبـ بًٗه
ؤن ٦الم الٗغب
ًا ًا
ببٌٗ ،و ؤزظ اإلاٗجى خحزا ٦بحرا ٖىضَم .و ال ٌؿلم قاٖغ مً الىٓم من ٚحرٍ مهما خاو ٫ؤن ًبضٕ ؤو ُتًبٗض هٟؿه ًٖ ألازظ
مً آلازغًٍ؛ و مهما خاو ٫ؤن ٌؿخسضم َغ ١قتى في مجا ٫ببٗاص ههه ،و ابً َباَبا ٌكحر بلى َظا مً زال ٫صعاؾخه
للىو و َّ
2
بن اإلاٗاوي ٢ض اؾخسضمذ مً ٢بل قٗغاء ؾاب٣حن؛ و َّبجهم ٖملىا ٖلى الاؾخٟاصة مجها.
ُت
ؤما اؾذزضام َظا اإلاهُلر مً ٢بل الى٣اص الٗغب ٣ٞض اؾخسضم ب٨ثرة؛ جدذ حؿمُت الؿغ٢ت؛ وؤَلٖ ٤لُه لٟٓت
الخالمٞ ،هظا اإلاهُلر له خ ٤اؾخسضام صاللت الخىام بما ًدمله مً م٣اعبت؛ و ُٞه و ما ًدىٍه مً صالالث ال ًسخل ٠في
خيء مً مٗاوي الخىام في الى٣ض ألاصبي الخضًض٦ ،ما وعصث لٟٓت الخالم اإلاغاصٞت للٟٓت الؿغ٢ت في ألاٖما ٫الى٣ضًت
بخىؾ٘ ٦بحر مً ٢بل الى٣اص ال٣ضامى في مالٟاتهم.
ّ
ًا
مٗان؛ و
بن اَال ١مهُلر الؿغ٢ت ٖلى اهخ٣ا ٫اإلاٗجى مً هو بلى آزغ ظاء بىاء ٖلى ما خمله الالخ ٤مً الؿاب ٤مً ٍر
ًا
ًا
التي وْٟها في هو الخ ٤ظضًض ًدمل بًٗا ؤو ٦ال مً اإلاٗجى ال٣ضًم؛ او ًدمل مالمذ الىو ال٣ضًم.
وؤما الى٣اص ال٣ضامىَّ ،
ٞةجهم َّبهه اؾخسضمىا َظا اإلاهُلر جدذ مٟاَُم ٖضة ،مجها الؿغ٢اث الكٗغٍت ،و ٧ان
ُت
ًا
الٛغى مىه البدض ًٖ الخضازل في اإلاٗاوي في الكٗغ الٗغبي؛ بط ؤؾخسضم ب٨ثرة في مالٟاتهم الى٣ضًت؛ ًٞال ًٖ ما ًىضعط
ُّ
جدذ َظا اإلاهُلر مً حؿمُاث وعصث في ٦خاباتهم الى٣ضًت ب٨ثرة ،و ٢ض ٢ام الى٣اص ال٣ضامى بضعاؾت الخإزحر و الخإزغ ،في
الؿغ٢اث الكٗغٍت و ويٗىَا جدذ ٖىىان عثِـ؛ ؤال و َى الؿغ٢اث ،و ل٣ض حٗامل الى٣اص الٗغب ال٣ضامى م٘ َظا
اإلاهُلر بمٟاَُمه و صالالجه و ؤلٟاْه اإلاسخلٟت؛ بط ُتٌٗض الجاخٔ مً ؤواثل مً جيبه بلى مىيىٕ ًٞل ألالٟاّ في الىو
الجُض َّ
ألن اإلاٗاوي مخضازلت؛ بدُض ٌٗغٞها الجمُ٘ و ال ًٞل ألخض في ا٦دكاٞها ٞهي مُغوخت و مخضاولت ٖىض الجمُ٘،
خُض ٢ا (:٫اإلاٗاوي مُغوخت في الُغٌٍٗ ٤غٞها العجمي و الٗغبي و البضوي و ال٣غوي ،و بهما الكإن في ا٢امت الىػن و جسُحر
الل ٟٔو ؾهىلت اإلاسغط3).؛ بهظا ُتٌُٗي الجاخٔ ؤَمُت لؤللٟاّ في اٖاصة ج٩ىًٍ اإلاٗاويٖ ،لى اٖخباع َّ
ؤن اإلاٗاوي مىدكغة
ٌٗغٞها ٧ل الىاؽ ،بد٨م ٧ىن الجمُ٘ ًخ٩لمىن لٛت واخضة؛ و ٌؿخسضمىن اإلاٗاوي طاتها في الخضًض و ٝيالىهىم ألاصبُت،
و ً٩ىن الًٟل لؤللٟاّ.
ًا
ًٞال ًٖ ما ؾمي بالؿغ٢اث َىا ٥مجاالث ؤزغي ط٦غَا الى٣اص ال٣ضامى مجها:
مشاٖ ٫لى طل ٪الى٣اثٌ.
مٗان مخضازلت؛ و زحر ٍر
اإلاٗاعياث الكٗغٍت :خُض ٖض مً خ٣ى ٫الخىام إلاا جدمله مً ٍر
الا٢خباؽ و الخًمحن:
4
الخ ٟٔالجُض.

ُ -ادلتنيب ،مؤسسة النور للثقافة ك االعبلـ ،الرابط www.alnoor/ register.asp
ِ  -ینظر مرجعيات النص ،د إیاد كاظم طو السبلمي ،جامعة بابل ،الرابطhttp:// www>halasour.com news.php?newsid=6089،
ّ  -كتاب احليواف جػّ  ،أبو عثماف عمرك بن ْتر اجلاحح ،مكتبة اخلاصليٖ ،تقيق عبد السبلـ ىاركف ،القاىرةُُّ : َُٗٔ ،
ْ  -ینظر :رحلة التناصية إُف النقد العريب القدًن ،معجب العدكاين ،شبكة االنرنيت ،الرابطwww.m-adwani.8m.com،
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و ٢ض ؤوعص الخاجمي في خلُت الخايغة؛ بط ً٣ى ... (:٫و٦الم الٗغب ملخبـ بًٗهم ببٌٗ ،و زظ ؤوازغٍ مً ؤواثله .و
ًا
اإلابخضٕ مىه و اإلاسترٕ ٢لُل ،بطا جهٟدخه و امخدىخه .و اإلادترؽ اإلاخد ٟٔاإلاُبىٕ بالٚت و قٗغا مً اإلاخ٣ضمحن و اإلاخإزغًٍ
ًا
ال ٌؿلم ؤن ً٩ىن ٦المه آزظا مً ٦الم ٚحرٍ ،و بطا اظتهض في الاختراؽ ،و جسلل َغٍ ٤ال٨الم ،و باٖض في اإلاٗجى ،و ؤ٢غب في
َّ
اإلاخهى٘ و اإلاٗخمض ال٣انض)٣ٞ .1ض اهدبه الى٣اص الٗغب بلى
الل ،ٟٔو ؤٞلذ مً قبا ٥الخضزل٩ً ٠ُ٨ٞ ،ىن طل ٪م٘ اإلاخ٩ل٠
َظٍ الىاخُت مً جضازل ٦الم الٗغب بًٗهم ببٌٗ؛ ألن لٛتهم واخضة و جدمل طاث الضالالث في مٗاهحهم ،ومٗاوي ؤولهم َى
طاث صالالث مٗاهحهم ال٣ضًمت اإلاؿخسضمت مً ٢بل قٗغائهم ،لظا َّهبه بلى َّ
ؤن َغٍ ٤ال٨الم واخضة؛ مهما خاو ٫الكاٖغ
مٗان ظضًضة.
الابخٗاص ٖىه ،و ج٩ل ٠إلًجاص ٍر
الحىاؾ في ثفاعالت الىلد الحدًث:
ًا
وٗمض في َظٍ اإلا٣اعبت الىهُت عنض ؤصواع الخىام في الىو و ال٣غاءة؛ مداوال اإلاغاَىت ٖلى اَاللت اإلااضخي مً
ًا
ًا
ًا
ًا
زال ٫جٟاٖله م٘ الخايغ في اوكاء هو ِبغًَ ال٨خابت ،و ابغاػٍ مىخجا ٞاٖال مخجضصا؛ و مداوال الابخٗاص ًٖ جلىر الٗالمت
اللٛىٍت مً الها ١تهمت الخالم به ،و َى بظا ُتٌ ُّ
ٗض لٗبت الٗالث ٤مً زال ٫صالالجه الغمؼٍت ،و الجمالُت؛ بط ًُل الىو
الغثِـ مً زالله ٖلى اإلاىخج الجضًض ،و اخخىاثه ٖلى ب٣اًا و ٞخاث اإلاىخج ال٣ضًم الظي ؾاَم مً زالله ٖلى اهخاظه للىو
َل
اإلاغَىن اهخاظه ،و َى بظا ًخمىي٘ مً زال ٫زىاًا هٓام ز٣افي؛ في مدانغة الًام و الىو ،ومً ز َّم اإلاىخج -مىخج الىو،
ًا
2
بغ٧ام مً السُاباث التي جىانل اإلادانغة إلاىخج الىو اإلاغَىن اهخاظه.
الظي ًجض هٟؿه مداَا ٍر
و ٌٗمض اإلاالٖ ٠لى الٗمل بغوٍت و ٢ىة ٖلى ال٣غاءة الخدُُمُت التي ًىته ٪مً زاللها الىو الجضًض ُتبجى الىو
3

الؿاب ٤و ًبٗثرَا صون ق٣ٟت.
ًا
ًا
و ٌٗض الخىام مىيىٖا ٢اثما بظاجه؛ له محزجه الجظعٍت التي ًم ً٨الخٗغٖ ٝلُه بؿهىلت صون الخاظت بلى ٢غًٍ ًض٫
َّ
جدىٍل للىهىم بط ُتٌ ّ
ٗحن واٗ٢ت في ٧ىهه في ًٞاء َّ
ٌن
مؿخمضة مً ههىم
هو ٖضص مً اإلالٟىْاث
ٖلُه ،و َى في اؾاؾه
ِ
ُت
ًا
ؤزغي جخ٣اَ٘ و ًلػي بًٗها ب٘يا؛ و َى ٌؿخمض ٗٞله الاظغاجي مً خُضً (:ضزل ٗٞالن لُٟٓان ،حٗبحران ازىان ،في هىٕ
زام مً الٗال٢ت الضاللُت هضٖىَا هدً ٖال٢ت خىاعٍت .و الٗال٢ت الخىاعٍت هي ٖال٢اث صاللُت بحن ظمُ٘ الخٗبحراث التي
ج ٘٣يمً صاثغة الخىانل اللٟٓي).4
ّ
بط ُتٌٗض الخىام( )Intetextualityحكُ٨ل هو مً ههىم ؾاب٣ت له؛ و َظٍ الىهىم ماهي بال ههىم ٢ض ُتمدُذ
مً ؤزغ ألاصب اإلا٨خىب للكٗىب لؿبب ؤو آلزغ ،و لم ًب ٤لها ؤزغ ؾىي ؤنىلها اإلاٗىىٍت في طا٦غة مىخج الىو الخالي ،والظي
ًا
وعي مىه ،ؤو م٣هضًت في
صزل بلى مىٓىمتها ال٨ٟغٍت صون وعي مىه ،و ال ًدمل ٖجها ؾىي ؤوَامها اإلاخ٘ل٣ت في طا٦غجه ،صون ٍر

ُُ  -حلية احلاضرة ،أليب علي زلمد بن احلسُت بن ادلظفر احلا٘تي ،ت ،حيدر الكتاين ،نقبلن من التناص ك آفاؽ التنظَت ،د خالد بن ربيع بن محمد الشافعي
ِ  -ینظر :شؤكف العبلماتَُٖ-ُٕٗ ،
ّ  -نفسو َُٖ
ْ  -ادلبدأ احلوارمُٕٓ :

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

59

مجلة حُل الدزاطات ألادبُة والفىسٍة  -العام الثاوي  -العدد  14دٌظمبر 2015

بهخاط الىو الالخ٤؛ خُضً (:خٟاٖل بىاؾُتها الىو م٘ اإلااضخي و الخايغ و اإلاؿخ٣بل و جٟاٖله م٘ ال٣غاء و الىهىم
ُت
ألازغي) ،1بط ًخٟاٖل اإلاال ٠بىؾاَت ههه َظا بلى الخٟاٖل بحن الىهىم اإلاايُت و الخايغة و التي جيخج في اإلاؿخ٣بل.
ُت
ًا
و ٌٗض الىو الظي ؤهخج ؤو ِب َلغ َْ ًِ ال٨خابت ًدىي صالالث اإلااضخي و الخايغ و اإلاؿخ٣بل ل٩ىهه ًدىي ٢ضعا مً اإلاجمىٖت
التي جدمل صالالجه اإلاٗىىٍت في خايغ بهخاظه ،و جب٣ى َظٍ الىهىم مبٗثرة في زىاًا الخ٩اًاث الكٗبُت؛ ؤو في هٓام ؤصبهم
الظي ؤهضزغ ٢ؿم مىه ،ولم ًب ٤مىه ؾىي ط٦غٍاث ٖلى نىعة ؤمشا ،٫ؤو مٗاوي جظ٦غ في طا٦غة الكٗىب؛ ًخلٟ٣ها ٧اجب
الىو الالخ ٤صون ؤن ٌٗغ ٝم٩ان اهخاظه ،ؤو مالٟه ألاو٫؛ و بظا حٗض مبٗثرة في طا٦غة الخاعٍش صون مغظُٗت زابخت له ،و لظا
حؿخسضم صون بقاعة ؤو ط٦غ ل٩اجبه ألاو.٫
ُت
ًا
ٌّ
مىامَ ،ىا ٥ههىم ؤزغي
٢٫ض ٦خب باعث ًٖ بٗثرة الىهىم و بٖاصة بهخاظه ٦ىو آزغ ٢اثال٧ (:ل هو َى
مؿخىٍاث مسخلٟت ،جدذ ؤق٩اَّ ٫
٢ابلُ ُتتها ألن ًخم الخٗغٖ ٝلحها جتزاًض ؤو جدىا٢و؛ ههىم الش٣اٞت الؿاب٣ت
خايغة ُٞه ،في
ٍر
ٍر
َّ
ُت
هو َى وؿُج ظضًض من ؤلاؾدكهاصاث اإلاخىامُت .جخسل ُتل الىوَّ ،
و ههىم الش٣اٞت اإلادُُت؛ ُّ ٧ل ّ
جخىػٕ ُٞه مً ظضًض،
ٍر
ّ
ًا
َّ
ؤمكاظا مً الؿجن ،مً َّ
الهُ ،ٜمً الىماطط ؤلاً٣اُٖت ،م٣اَ٘ مً اللٛاث الاظخماُٖت[ ]...اإلاىام خ٣ل قامل مً الهُٜ
اإلاجهىلت اليؿب ،خُض ألانل ًهٗب حُِٗىه ،اؾدكهاصاث ٚحر واُٖت ؤو آلُتَّ ،
٢ضمذ صون ؤن ثوي٘ بحن ؤ٢ىاؽ) ،2و ٢ى٫
باعث ًضلل ٖلى مضي جبٗثر الىهىم مً زال ٫عخلخه الخاعٍسُت الُىٍلت و ختى ونىله بلى ناخب الىو ألازحر الظي ً٣ىم
ُت
بةزغاط ههه؛ صون ؤن ُتًٓهغ مضي جضازل الش٣اٞاث ألازغي في ههه اإلاىخج؛ ؤو جإزغٍ بالش٣اٞاث اإلادُُت به ،و ٌٗض ٧ل هو
َى وؿُج ظضًض ًدمل في َُاجه مجمىٖت مً الىهىم الؿاب٣ت له صون بقاعة بلى مهضعٍ ؤو ٧اجبه ألاو٫؛ ٞهى مغَىن
بدايغٍ صون ظظوع له في مايُِه؛ ؤو م٩ان البضء في بهخاظه ،خُض ً٣ىم بلملمت َظٍ الجظوع اإلابٗثرة في زىاًا طا٦غة
الكٗىب التي ٖاقذ َىا؛ ؤو اإلادُُت به و اهخ٣ل الترار ال٨ٟغي بلُه بُغً٣ت الخجاوع ،ؤو الهضٞت ،و ٖمل اإلاالٖ ٠لى
هو بغًَ الخ٩ىًٍ مً َظٍ الب٣اًا اإلابٗثرة في َُاث الخاعٍش.
ًا
ًا
َّ
بن الىو الجُض ما َى ؾىي ٌن
وسج مً الا٢خباؾاث؛ لٛت و جضازال و مغاظ٘ ًٞال ًٖ ز٣اٞاث ٢ضًمت؛ ؤو مٗانغة
ًا
جخجاوػ ؤخُاها الىو ال٣ضًم و جسُٟه ًٖ ألاهٓاع ؤو جخٟاٖل مٗه ،ؤو نىث لهً ،دمل مساَباجه الش٣اُٞت ال٣ضًمت بلٛت
ًا
٢اثال َّ
ٌن
وؿُج مً ٖضص مً الا٢خباؾاث و مً اإلاغاظ٘ ومً ألانضاء :لٛاث
بإن الىو(:
ظضًضة و جدخىٍه ،بط ًا٦ض باعث طل٪
ز٣اُٞت ؾاب٣ت ؤو مٗانغة ،جخجاوػ الىو مً ظاهب بلى آزغ في ججؿُمت واؾٗتَّ .
بن الخىام ،الظي ًجض هٟؿه ُٞه ٧ل
ًا
ّ َّ
ّ
ْ
ّ
ٖما ؤزغ ُٞهَ ،ى
ؤنل للىو :البدض ًٖ ًىابُ٘ ٖمل ما ؤو
بإي ٍر
هو ،لِـ بال جىانا لىو آزغ ،ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًسخلِ ِ
اؾخجابت ألؾُىعة اليؿبٞ ،اال٢خباؾاث التي َّ
ًخ٩ىن مجها هو ما ،مجهىلتٖ ،ضًمت الؿمت ،و م٘ طلٞ ٪هي م٣غوءة مً
ٌن
َل ْ ُت َّ
3
ّ
بإي ؤنل لىو
٢بل :بجها ا٢خباؾاث بال ٢ىؾحن)  ،و البدض ًٖ َظٍ الُىابُ٘ مجهىلت اليؿب لظا ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًسخلِ ِ
ٌن
آزغ ،و اؾخجابخه ليؿب ألاؾُىعة ًى٣ظٍ مً مجهىلُخه لهظا اليؿب؛ و بظا ً٩ىن
ا٢خباؽ صون ؤ٢ىاؽ إلاجهىلُت مىام
الىو ألاو ٫الظي اهؼاح ًٖ الىظىص م٘ اهؼٍاح ؤزغ ههه ألاو.٫

ُ  -النقد ك الداللة ضلو ٖتليل سيميائي لؤلدب ،زلمد عزاـ ،منشورات كزارة الثقافة ،دمشقُْٖ :ُٗٗٔ ،
ِ  -ركالف بارت ،نقبلن من مدخل إُف التناصُٔ-ُٓ:
ّ  -آفاؽ التناصية – ادلفهوـ ك النظور ،ركالف بارت ،ترمجة زلمد خَت البقاعي ،اذليئة ادلصریة العامة للكتاب ،القاىرةُٖ :ُٖٖٗ ،
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ؤهماٍ مً اإلاخٗالُاث الىهُت،
ًمُحز ظحراع ظُىِذ الخىام( و التي ؤَلٖ ٤لحها اإلاخٗالُاث الىهُت بحن زمؿت
ٍر
ًا
ًا
مىُل٣ا في طل ٪بك٩ل جغاجُبي مً اإلالمىؽ بلى اإلاجغص ٞاأل٦ثر ججُضا و هي(:
1ـ الخىام( :)Interteualiteو ًغاص بها الٗال٢ت بحن ههحن ؤو ؤ٦ثر ،و ًخجلى طل ٪في الاؾدكهاصًاث ،و الخلمُداث ،و بًداءاث ،و
الؿغ٢اث.
ًا
2ـ اإلاُخاههُت( :)Metatextualiteؤو ما وعاء الىو ،وَى ٖال٢ت الخٗلُ ٤الظي ًغبِ هها بأزغً ،خدضر ٖىه صون ؤن ًظ٦غٍ.
3ـ الخٗل ٤الىصخي( ،)Hypertextualiteؤو الىو ألاٖلى :و َى الٗال٢ت التي ججم٘ بحن هو ؤٖلى وهو ؤؾٟل ،وهي ٖال٢ت
جدىٍل ،و مدا٧اة.
4ـ اإلاىانت( :)Pratextualiteو هجضٍ في الٗىاوًٍ ،و الٗىاوًٍ الٟغُٖت ،و اإلا٣ضماث و السىاجم .و ٌؿخسضم ؾُٗض ًُ٣حن(:
َّ
هحن ،و َّ
الٗلت الهغُٞت ،خُض لجإ بلى اؾم الٟاٖل ،اإلاىام و الظي ًُٟض الاقترا ٥و الجىاع بحن َّ
الى َّ
ؤن
اإلاىام مً هاخُت
1
مهضع َّ
هام َى مىام) .
ًا
ًا
ًا
 -5و ؤزحرا مٗماعٍت الىو( ، )(Arehitextualiteؤو ظام٘ الىو :و َى همِ ؤ٦ثر ججغٍضا و جًمىا ،و ًخًمً مجمىٖت
السهاثو التي ًيخمي بلحها ٧ل هو ٖلى خضة ،في جهيُٟه ٦جيـ ؤصبي .بهظٍ ألاهماٍ َّمحز ظُىِذ الخىام؛ خُض ٖضًٖ ٫
م٣ىالجه الؿاب٣ت في (مضزل لجام٘ الىو)  ،2و ؤَلٖ ٤لحها اإلاخٗالُاث الىهُت ،و اٖخبر مىيىٕ الكٗغٍت لِـ َى الىو؛
َّ
وبهما َى مٗماعٍت الىو.
ًا
ًا ًا
و ؤوعص ظُىِذ للخىام نىعا زالزا هي (:الاؾدكهاص Citation:وهي الهىعة ألا٦ثر ويىخا و ؾُدُت ،و هي الخُبُ٤
الخ٣لُضي الظي ٌٗخمض ٖلى اؾخٗما ٫اإلاٗى٢تين و ؤلاخالت اإلادضصة و ٚحر اإلادضصة.
الؿغ٢ت ألاصبُت Plagiat :هي اؾخٗاعة ٚحر مٗلىت و َّ
ل٨جها ؾُدُت.
ًا
الخلمُذ ؤو ؤلاًداء ،Allusion :و َى الهىعة ألا٢ل ويىخا و ؾُدُت ،و هي ٖال٢ت ٌٗخمض في جدضًضَا ٖلى الظ٧اء -اَالٕ
ًا
ال٣اعت -اهُال٢ا مً الٗال٢ت التي بحن ملٟىّ و آزغ).3
لُات الحىاؾ:
للخىام آلُاث جخجؿض ٞحها الخىام ؤو ًخم جُبُ٣ه مً زاللها ،وٍخم ٖلى و٢ ٤ٞىاٖض زالزت :ال٣اٖضة ألاولى :الاظتراع ،ؤو
ًا
الاؾخضٖاء :و َى ما ًجضٍ ألاصًب مً ههىم ُٞما مطخى ،و مؿخدًغا الىو الٛاثب ،بىعي لُبضٕ و ًيخج ٖىانغ
مىٟهلت ًٖ الىو الؿاب ،٤و مخميػة ٖجها و ًب ٤اإلاجض للؿاب.٤
ٌن
مًُغ المخهانه.
ال٣اٖضة الشاهُت :الامخهام ،و َى ؤٖلى صعظاث اظتراع الىو ،و اإلاال٠
ال٣اٖضة الشالشت :الخىاع ،ؤو الخدىٍل ،و َى ؤٖلى صعظت مً ؾابُ٣ه ،و َى ٌٗخمض ٖلى ال٣غاءة الىاُٖت اإلاٗم٣ت ،و التي
1
بىؾاَتها جدى ٫الىهىم مً الىاخُت الك٪لُت و الضاللُت بلى هو ظضًض.
ُ  -انفتاح النص الركائي ،سعيد یقطین ،ادلركز الثقايف العريب ظِ ،الدار البيضاءَُِ :

ِ  -األسس التكوینية دلفهوـ التناص ،د .شكَت فيبللة ،ادلغرب الرابط ،http: www.aljabriabed.net/n28 09fikrassad.htm ،ك

ینظر طركس األدب على األدب ،جَتار جينيت ،ترمجة زلمد خَت البقاعي ،مقاؿ بعنواف أضواء على النص ادلًتجم ،بقلم ادلًتجم ،ك ینظر النص الغائبُُٕ :
ّ  -نفسو.
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مظحىٍات الحىاؾ:
َّ
بن الاهخ٣ا ٫بلى مؿخىٍاث الخىام ،هٟغػ مؿخىٍحن ازىحن:
ألاو ،٫الخىام الساعجي :خُض ًخجابه اإلاال ٠اإلاٗانغ م٘ مال ٠ؾابٌ ،٤ؿخُُ٘ الؿُُغة ٖلُه ؤو ٫ألامغُٞ ،دضر بُجهما
نغإً ،خجاطبان مً ؤظل الؿُُغة؛ و الاهذناع لىهه ،و الهُمىت ٖلى آلازغ ،و ال بض مً اهخهاع ؤخضَم ٖلى آلازغ لٛغى
ًا
ًا
مً ؤظل الهُمىت بُجهما ،بط ًخم بٗض طل ٪جٟؿحر الٗملُت الابضاُٖت و٣ٞا للخىام ،بهٟتها نغاٖا ًضًغٍ اإلاال ٠م٘ اؾالٞه
ال٣ضامى ،وطل (:٪لخ٣ضًم ٦شحر مً اإلاماعؾاث الخىانُت بحن ألاٖما ٫و آلازاع ألاصبُت)َّ ،2
ألن َظا الهغإ ما َى مً ؤظل
الهُمىت ٖلى اإلاىعور ألاصبي ،و ا٢امت هو ظضًض بغًَ الخ٩ىًٍ مً ٢بل اإلاال ٠اإلاٗانغ في جىمه الٗىُ٠؛ المخهام ما
ًدمله الىو ال٣ضًم مً مىعور ٨ٞغي و ؤصبي ،لًُُٟها (:إلاسؼوهه الهاثل مً اللٛت اإلاىعوزت) ،3مً ؤظل الُ٣ام بةهخاط هو
ًخدغع مً َُمىت اإلاال ٠الؿاب ،٤ولُضزل في ًٞاء ال٣غاءة.
ًا
و الشاوي :جىام صازلي ؤو طاحي :في َظا اإلاؿخىي ًدىام اإلاال ٠م٘ اهخجه اإلاىجؼ ؾاب٣ا ،بط ُتًجغي ٖلُه ٖملُاث ٞحها
ًا
ظضًضة)َ ،4ظا الخُٛحر الظي
ههُت
ؾُا٢اث
الخضازل و الخدىٍغ والازخال ،ٝخُض ٌٗمض ٞحها (:بلى الخُٛحر؛ م٩٨ٟا بًاٍ بلى
ٍر
ٍر
ٍر
ُت
بإلٟاّ مٛاًغة ًٖ ما مىظىص في
ُتًجغٍه اإلاال ٠صازل مىخجه ال٣ضًم؛ لُُٗضٍ بلى الخُاة مً ظضًض ،جدذ حؿمُت ؤزغي؛ و
ٍر
ُت
ههه ألاو ،٫في َظا اإلاؿخىي ٌٗمض ال٩اجب بلى ٦خاباجه الؿاب٣ت و التي وؿِذ؛ ؤو جىاؾاَا ،لُدُمها و ًبٗثرَا وٍبٗض ًٖ
ُت
ًا
هٟؿه مٗغٞخه بها ،خُض ٌُٗضَا للخُاة مغة ؤزغي بشىب ظضًض؛ مبٗضا بها ًٖ اهخاظه الظي بضؤٍ ؤو ٫زُىاجه في ٦خابت
الىهىم ألاصبُت.
ّ
و وؿخسلو مً ٧ل طلَّ ٪
بال :بهخاط ع ٌن
خ٩اًاث ،ؤو ههىم ٢ضًمت؛ َامذ في ٢ضمها ٖلى
اًَ؛ مً ب٣اًا
بن الخىام ما َى
ٍر
م٣بل ال ًغخم ،و ال٨خابت
مضي الؼمً ،و مدكُٓت ،و مضمغة
٨ٞغ؛ جدُم ٖلى ًِض ػمً ٍر
ٍر
بةخ٩ام ؤمام عجلت الخاعٍش ،و ُتزالنت ٍر
مً بعَاناث اإلااضخي اإلاخجلي في خايغٍ جدذ حؿمُت الاهبٗار ،و ؤٖلً ًٖ وٞاة مالٟهم جدذ وَإة ج٣اصم الؼمً السخُ،٤
َل
خايغ ٝيببضاٖه.
هام ماَغ؛
ًَ الخ٩ىًٍ مً ٢بل ٍر
و ُ٢ام ٍر
ٍر
هو ظضًض ٖلى ؤه٣ايهم ،ؤو هو ِبغ ِ
الحىاؾ في زواًة دلؼاد ،فسا خ الخلىد امل جىزة:
ال ًبخٗض بغ٧اث ًٖ الخىام في هههٞ ،هى ًدمل َمىمه و َمىم لٛخه و ًبثها مً زال ٫الاجها ٫بمايُه الظي ًدلم به
لبىاء خايغٍ الظي َى لِـ ؤًٞل مً مايُه ،بط ٌٗمض بلى الخىام في ؾغصٍٞ ،هى صاثم البدض ًٖ آالمه مً زال ٫الخٗالي
الىصخي الظي اٖخمضٍ في اؾتراجُجُخه في ال٨خابت.
ّ
ّ
و َظا الىو ما َى بال جضازل للىهىم التي ُتٖ ِل٣ذ في طًَ ال٩اجب مً مترا٦ماث جاعٍش قٗبه ؤو الكٗىب اإلاجاوعة
اإلاىٚلت في ال٣ضم ،ل٩ىن الخىام مٟهىم صون خضوص ُتً ّ
ُ٣ضَا؛ والخىام صاثم الخج صص و َى خُىي ٚحر ظامض ًخٟاٖل م٘ خغ٦ت
ِ
ًا
الخاعٍش اإلاخجضصة صوما لبىاء جغار ٌؿخمض ظظوعَا مً الىهىم اإلابٗثرة ،و اإلاخدُمت ،و اإلادكُٓت؛ ٖبر خغ٦ت الخُاة
ُ  -النص الغائب ،ِٓ :ك ینظر شؤكف العبلمات ،ُِٖ :ك ینظر :علم التناص ادلقارف ،عزالدین ادلناصرة ،دار رلدالكم للنشرُٕٓ :ََِٔ ،
ُ -شؤكف العبلماتُْٖ :
ّ  -نقبلن من شؤكف العبلمات.
ْ  -شؤكف العبلماتُٖٕ :
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اإلاخجضصة و الىاُٖت و اإلاؿخىٖبت للترار الكٗبي لظاث الكٗب ؤو مً ظاوعَم مً ألا٢ىام طاث الترار ألاصبي ،و ما ًهل بلى
الظًَ مً ال٨ٟغ ؤلاوؿاوي ،ؤو ما ًخٗل ٤مىه هدُجت الخُىع البكغي ٖبر الٗهىع مً ؤصب مخىاعر في ٖ٣ل اإلاال .٠الظي
ؤؾخىٖبه في مؿحرجه الخُاجُت ٖبر مخاَاث الٗظاب و الدكغٍض الظي ال٢اٍ هدُجت لتهمِكه م٘ ٢ىمه في خايغٍ اإلاالم.
و بغ٧اث ًبضؤ الخىام في عواًخه مىظ ال٩لمت ألاولى في ههه ،ؤال وَى الٗىىان؛ خُض هلخٔ ُٞه جىام م٘ ٢ضعٍ
ًا
اإلاىعور مىظ ألاػ٫؛ ًبضؤ عواًخه بٗىىان له ظظوع في الترار ال٩ىعصي٣ٞ ،ض وي٘ للغواًت ٖىىاها ًدمل مٗاهاة َظا الكٗب ؤال
و َى (:صلكاصٞ ،غاسخ السلىص اإلاهجىعة)؛ بط ًىحي الٗىىان في الاؾتراجُجُت التي ويٗها بغ٧اث بمىاػاة ههه؛ و التي هي
اؾتراجُجُت ال جىٟهل ًٖ الىو طاجه مً خُض م٣ىماجه ألاؾاؾُت في اوكاء الىو ،الظي ٌٗض الىو الكغٞت التي ًُل
مجها ٖلى الىو؛ و ال٣اعيء الظي ٌؿاوي الىو.
ًا
ًا
بط َّ
بن الٗىىان له صاللت ٢ىمُت و هٓغة بلى ٞهم اؾتراجُجُخه مً زالَ ٫ظا الٗىىان؛ الٗىىان ًدمل ؤؾما مٟغصا،
ًا
ًا
مٗىىٍت في اإلاٟهىم ال٣ىمي لل٩ىعصَّ ،
ألن ٧لمت(صلكاص) ٌكحر في مٗىاٍ بلى ال٣لب اإلاٟغح؛ و َى بهظا
ول ً٨طو صاللت لٛىٍت و
مبهج ٖلى الصسهُت
الاؾم ًُمذ بلى ببٗاص قبذ الخؼن و ألاسخى و السى٢ ًٖ ٝىمه مً زال ٫الخٟائ ٫في بَالٍ ١ر
اؾم ٍر
ًا
ًا
الغثِؿت في عواًخه؛ و التي جدمل الغواًت اؾم الصسهُت طاتها جُمىا و مخٟاثال به .ال ً٨خٟي بغ٧اث بهظا الٗىىان  ِ٣ٞبل
ًا
ًا
ًًُ ٠بلُه ٖىىاها ٞغُٖا آزغ َى( ٞغاسخ السلىص اإلاهجىعة)؛ وُٞه جىام آزغ مً الترار ؤلاوؿاوي ال٣ضًم ،بط ٧اهذ
اإلاؿاٞاث ج٣اؽ بالٟغاسخ ،و َى ٖىىان مؿاٞاث في الخاعٍش٣ٞ ،ض اؾخمض جىانه مجها لُضلل ٖلى بٗض اإلاؿاٞاث بحن ؤظؼاء
َظا الىًَ اإلاخباٖض هدُجت لخ٣ؿُمه ٖلى ؤظؼ ٍراء مخىازغة َىا و َىا ٥صون اٖترا ٝألخض بهظا الكٗب َّ
اإلاجؼء و الظي ال ٌٗترٝ
ٍر
بهىٍخه ؤخض؛ َظٍ الٟغاسخ الٗضًضة و التي َّ
ٖضَا اإلاال ٠زماهُت؛ و َى ًخمجى ؤن ج٩ىن بقاعة جٟائ ،٫و لَ ً٨ظٍ الٟغاسخ و
التي هي بمشابت ؤُ٢اع مخباٖضة بؿبب الخ٣ؿُم؛ مهجىعة ،و اإلاهجىعة لِـ بمٗجى زلىَا مً ؾا٦ىحها ،بل زلىَا مً لٛتها
ال٣ىمُت ،و مً ؤؾماء ال٩ىعص ٞحها؛ ٟٞحها ؤؾماء جغُ٦ت ب٩ىجها مً ممخل٩اث الضولت الٗشماهُت طاث الُاب٘ التر٧ي لٛت و
ُت
ٖاصاث و ج٣الُض التي َٛذ ٖلى ال٩ىعص في جغاثهم ال٨ٟغي و ج٣الُضَم ،و ؤزغي ٖغبُت ل٩ىن ألا٦ثرًت الؿاخ٣ت مً ال٩ىعص
مؿلمحن ،و لظا ج٨ثر ألاؾماء الٗغبُت ٖىضَم و التي هي في خ٣ُ٣تها بؾالمُت؛ صون ألاؾماء ال٩ىعصًت.
و بظلً ٪دًغ الىو ٖبر الٗىىان ً٫دًغ وظىصٍ و ُ٦ىىهخه التي ٞحها صاللت ٖلى الهىٍت ال٣ىمُت؛ و بظا ً٩ىن
الىنى ٫بلى الهضٖ ٝبر صاللت الٗىىان في ظظبه للىو ،و جدضًض َىٍخه؛ و َ٨ظا اؾخٛل بغ٧اث الخىام في ٖىىاهه لخإؾِـ
مىاػ له ًدمل صالالث الهىٍت ُٞه ،و مخىانل م٘ الترار ال٣ىمي لل٩ىعص في صاللت اؾمائهم و جٟائالتهم مً َظا الاؾم.
هو ٍر
ُت
ؤَىاع ؤزغي؛ ٞهى ٌؿخٛل شسىنه للسىى في ً٢اًا جخٗل ٤بالجاهب
ٌؿخمض بغ٧اث جىانه مً الترار الضًجي في
ٍر
ًا
الغوحي للمجخم٘ ،الظي َى في ؤ٦ثرًخه مؿلمت؛ خُض ً٩ىن للخىام م٩ان ٦بحر ٞحها ،ؾىاء ؤ٧ان َظا الخىام خغُٞا ؤو
ًا
ه٣اف خى ٫مؿإلت الخُاة و اإلاىث؛ و جىانه خىَ ٫ىٖ ٫مغ ؤلاوؿان و ٦م مً الؿىحن
يمجياً ،إحي جىام بغ٧اث في
ٍر
ًا
ٌِٗكهٌ ،ؿخمض َظا الخىام مً ٢ىله حٗالى (:و َّ
بن ًىما ٖىض عب٦ ٪إل ٠ؾىت مما حٗضون) .1اؾخسضم الخىام مً ٢بل
ًا
شسهُاث جىا٢ل مىيىٖا ًخٗل ٤بالخُاة و اإلاماث؛ و َاالء ؽطط في مٗغٞتهم بالىهىم ال٣غآهُت ،في بقاعة واضخت بلى
التهمِل الظي ٌِٗكه ال٩ىعص؛ و ٢لت اإلاخٗلمحن ٞحهم هدُجت الوٗضام الخٗلُم بُجهم ،خُض ًضوع الخضًض بُجهم ٦ما ًلي... (:
للؼم ّجي بلى مجلـ الٗلماء .صاَمهم َّ
خمل َلَ ٞلغح ٢لبه ب٣ضوم الجهاًت اإلاىٖىصة َل
ُت
ألاٖماع؟ ؾاءلهمٞ ،غصوا:
بسٟت شسهه :ما هي
ِ
ُ  -سورة ،اآلیة:
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ُت
قٗلت ؾغ ِاط نٛحر.
٦م ُتًلؼم الكٗلت ؤن جُٟئ؟ ،ؾاءلهمٞ ،غصوا:
هدً هدُا ٚمًت ٖحن٢ ،اٞ ،٫إظابىٍ:
َل ْ َل
بل ؤ٢ل ،1).بهظا الى٣اف الظي صاع بحن مجلـ الٗلماء و بحن باج٘ خلىي الؿمُض ٢ل٣ماػ و مجلـ الٗلماء الظًً اٞترى
باج٘ الخلىي َّبجهم الٗاعٞىن بإمىع الضًً ؤ٦ثر مً ٚحرَم ،وَى الساث ٠مً هللا ؾبداهه و حٗالى؛ ؤن ً ٘٣في السُُئت،
لظل ٪باصع بالؿاا ٫خى ٫اإلاىث و الخُاة و َىٖ ٫مغ ؤلاوؿان ٖلى َظٍ ألاعى؛ و ٦م ً٣ابله ٖىض هللا ؾبداهه وحٗالى
بم٣اًِـ الؿىىاث ألاعيُت.
َّ
بن َظا اإلاىُ ٠٢تًضٖ ٫لى بؿاَت ؤلاوؿان الظي ٌِٗل ٖلى َظٍ ألاعى ،و َى ال ًدمل اؾم ؤصخابها ألانالء؛ و
ًا
ًا
ً٨خ ٠ناخب الؿاا ًٖ ٫ؾااله َظا  ،ِ٣ٞو َّبهما ٧ان مخإ٦ضا مً صزىله بلى
َّبهما اؾما للضزالء ٖلى َظٍ ألاعى ،لم
ِ
ًا
صوما؛ خُض الخُاة الغُٚضة و الىٗم ،و َّ
بن ٞحها ما ال عؤجه الٗحن وال ؾمٗذ به ألاطن ،و ٧ل َظا
الجىت التي ٧ان ٌؿم٘ بها
الىُٗم مخىٞغ للمامىحن الظًً ًضزلىجها ،و هٓغ بلى خاله و الخٗب الظي ًل٣اٍ مً ؤظل ٦ؿب ل٣مت ِٖكه؛ و ما ٌٗاهُه
هدُجت لُلب الغػ ١البؿُِ ،باصع بلى طَىه ؾاا ٫خى ٫الجىت و وُٗمها؛ و َل َظا الىُٗم ًإحي صون حٗب؟ ؤم ُٞه حٗب
ًا
٢اثال (:ؤٌٗترًىا ٌن
الجىت؟  ،ؾاءلهمٞ ،غصوا:
حٗب في
للخهىٕ ٫لى َظا الىُٗم؟ ،لظا اؾخمغ في حؿائالجه
ِ
ال حٗب في الجىت .ال مغى .ال وًَ .ال جسمت .ال ٞخىع .ال اعجساء.2).
بهظٍ ألاؾئلت البؿُُت و التي جضٖ ٫لى بؿاَت ؾاثلها؛ خى ٫الخُاة في الجىت و ُُٟ٦ت الِٗل ٞحهاً ٫ٌ ،خٗب
ؤلاوؿان َىا٦ ٥ما ًخٗب َىا ٖلى َظٍ ألاعى؛ و التي ًخٗب و ٌك٣ى ٞحها مً ؤظل الخهىٖ ٫لى ل٣مت الِٗل البؿُُت
ٞحها؛ و جىام بغ٧اث ٞحها ٌؿخض ٫مً ههىم ال٣غآن ال٨غٍم في الخضًض ًٖ الجىت و وُٗمها ،و خُاة ؤلاوؿان اإلاامً ٞحها
خُض الىُٗم و الجلىؽ ٖلى ؾغع مخ٣ابلحن و الخهىٖ ٫لى ما ٌكتهُه الىٟـ بمجغص الخ٨ٟحر ُٞه صون حٗب ،و السضم
الظًً ً٣ىمىن بسضمت ؤلاوؿان.
بن اؾخسضام بغ٧اث الخىام آلًاث مً ال٣غآن ال٨غٍم بلى جغبِخه الضًيُت؛ بط َّ
خُض َّ
بن والضٍ عظل صًًٞ ،هى مال
بغ٧اث ،ولهظا جإزحر ٦بحر في وكإجه و مٗغٞخه ب٨شحر مً ؤمىع الكغَٗت؛ و ُ٢امه باؾخٛالَ ٫ظٍ اإلاٗغٞت في جىظُه ههىنه
بلى الىظهت التي ًغٍض ب٣ىة مً َّ
جبدغ في َظٍ الٗلىم ،و عئٍخه ل٨شحر مً البؿُاء ٌؿإلىن ؤؾئلت ؾاطظت باليؿبت بلى
شسو مخٗلم و له صعاًت في الٗلىم الكغُٖت و الضًيُت.
ٖمض بغ٧اث بلى م٣هضًت واضخت في اؾخٗماَ ٫ظٍ الىهىم اإلا٣ضؾت في جِؿحر ههه بلى الىظهت التي ًغٍضَا
مً ؤظل بًًاح عئاٍ ال٨ٟغٍت و ألاصبُت التي ويٗها في زضمت ٞىه الابضاعي لخمغٍغ ؤ٩ٞاعٍ التي هي بالخإُ٦ض حٗاعى ٨ٞغ و
ؤًضولىظُت الىٓام الخا٦م َىا٥؛ خُض َّبهه مى٘ مً صزى ٫بلضٍ بؿبب ؤ٩ٞاعٍ ال٣ىمُت ٫بلض ُٞه خىالي هه ٠ملُىن
مىٗىا مً خمل ظيؿِخه.

ُ  -دلشاد.ْٓ-ّٓ :
ِ  -نفسوْٓ :
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ّ
ٌؿخمغ بغ٧اث في اؾخسضامه للخىام في ههه؛ خُض َّ
بن َظٍ الىهىم ما هي بال ٖباعة ًٖ مجمىٖت ههىم
مخضازلت في بًٗها إلهخاط هو ظضًض ٢اثم ٖل حكُٓت َظٍ الىهىم الؿاب٣ت ،و هي زالنت لىهىم جضازلذ م٘
بًٗها؛ و لم ًب ٤مًَاؾىي ألازغ ،و ٢ض جغ٦ؼث في طًَ اإلاال ٠مً زال٢ ٫غاءاجه لهظٍ الىهىم ،ؤو َّبجها ٢ض ُتٖل٣ذ في
طَىه هدُجت لؿماٖه لها ٖىض جضاولها في مدُُه اإلاٗا خي ،ؤو عواًت ،خ٩اًاث مجؼثت؛ و مُ٣ىٖت ًٖ هانها ألاو ،٫و
ًا
ُت
هو ظضًض ًخمدىع خى ٫جل ٪ألا٩ٞاع
مىٚلت في ال٣ضم جُٟى ٖلى الؿُذ مً ظضًض؛ و ال ًإ ٫اإلاال ٠ظهضا إلهخاط ٍر
هو ظضًض.
اإلاخٟاٖلت م٘ بًٗها البٌٗ ،و طوباجها في ٍر
ًا
ًا
ٌؿخسضم بغ٧اث في ههه صلكاص ُُٟ٦ت ن ٪الى٣ىص في ألاًام السىالي؛ ٖىضما ٧ان ل٩ل والًت مٗمال ؤو مدال له٪
الى٣ىص ،صون الخ٩ىمت اإلاغ٦ؼٍت آهظا٥؛ َّ
ألن الخالت الصخُدت ؤن ج٣ىم الضولت بةنضاع الٗملت ،و َظا ًدضر في ألاػمىت
ًا
جىانُا ،في ههه؛ و بظل ٪ؤٞترى َّ
ؤن الضولت ال ػالذ في مضن و طاث اؾخ٣ال ٫طاحي؛ و ج٣ىم
الٛابغة ،و اؾخٗاعَا بغ٧اث
بةنضاع ُت
الٗملت ،ؤو لُضلل بظلٖ ٪لى يٗ ٠الضولت الٗشماهُت آهظا٥؛ خُض جدضر ًٖ صاع اإلاؿ٩ى٧اث التي ح٘وص بلى
ًا
ًا
ْ َل
ألامحر مهغان ٢اثال (:جىلى صًىان َلمكٛل اله٩ى ،٥مؿخدضزا مبا ِ َلج السلىص بحن ٞغن اإلاٗاصن الهٛحر و آالث الً ،ِٛالتي
ّ
ًا
السِ و الى٣ل٧ .ان ؾُٗضا باهدكاع مه٩ى٧اجه( مؿ٩ى٧اجه) اإلاٗضهُت مً
ُتًضًغَا ابً ؤزُه بمٗىهت الى٣اف -ؾُض
ِ
ؤلاؾ٨ىضعوهت ختى جسىم ألاهايى ٫الكغُ٢تٞ ،1).غخه ٦بحر بٟغهه الهٛحر الظي َلًهٞ ٪حها اإلاٗاصن ،و التي اهدكغث في
ًا
مؿاٞت قاؾٗت مً ألاعى و البلضان؛ بط ًؼصاص ٞغخا بهظا الاهدكاع مً ؤلاؾ٨ىضعوهت بلى خضوص ألاهايى ٫الكغُ٢ت ،و هي
ًا
خضوص ٦غصؾخان جغُ٦ا؛ ؤي َّ
ٌن
مؿخٗمل صازل البٗ٣ت التي ٌؿ٨جها ال٩ىعص ،بن ٧ان اإلاؿاولىن ٞحها ؤجغ٧ا،
ؤن َظا اإلاؿ٩ى٥
ُت
ؤال َّ
ؤن ألامحر ًخدضر اللٛت ال٩ىعصًت و الظي َلب مً صلكاص جغظمت ٦خاب( اإلاسخهغ في خؿاب اإلاجهى)٫؛ لم ً٨خ٠
ًا
ًا
ٞلؿا مً َظٍ اإلاؿ٩ى ،٥بط ً٣ى ٫بغ٧اث (:صلكاصُ ،ت
هٟؿه،
صلكاص بهظا ال٣ضع مً ألازباع بل ػاص ٖلُه مؿغوعاَّ ،بهه ًمل٪
ًا
ًا
ه٣ل الٗهمت :الٗحن و الؿَُ ،2).٠ظا الٟلـ الظي ونٟه َّ
بإهه ٌن
مضوعا ٖلُه ُت
مضوع؛ ُٞه جىام ،ل٩ىن الضًىاع
ا٢ذوى ٞلؿا
ًا
ًا
ًا
و الضعَم ؤلاؾالمي ٧ان مضوعا؛ و ًدمل ه٣ىقا ،و ٢ض اؾخٗاع بغ٧اث جىانُا َظٍ الى٣ىف ،و ؤَلٖ ٤لحها ه٣ل الٗهمت
م٨غوٍ ،الٗحن ٖالمت الخؿض؛ ؤو الى١اًت مً الخؿض ،و حٗض بمشابت الغُ٢ت للخاو ٫صون انابخه بالٗحن ،و الؿُ٠
مً ٧ل
ٍر
ٖالمت ال٣ىة ،و الخدضي إلاً ًاطًهٖ ،المت إلٖاصة الخ ٤بلى ؤَله اإلاخىػٖحن بحن الجحران؛ في صولهم صون الاٖترا ٝبهم و
بلٛتهم.
ٌن
مبٗثر في ؤن٣إ قتى بحن قٗىب جداو ٫اطابتهم في مجخمٗاتهم؛ إللٛاء
و بظلٌ ٪ؿخسضم بغ٧اث الخىام ،الظي مايُه
وظىصَم ال٣ىميً .دٟل هو بغ٧اث( صلكاصٞ ،غاسخ السلىص اإلا٣ٟىصة) ب٨شحر مً الخ٩اًاث؛ و السغاٞاث ،و ألاؾاَحر
ًا
َل
اإلاخضاولت ٢ضًما ،والتي ٧اهذ في مدُُه ،ؤو ما ج َلى َّ٣ل بلُه مً الكٗىب اإلاجاوعة ،و اؾخسضمها في اهخج ههه الخاليَ ،ظٍ
ًا
ػمً؛ ٧ان
ألا٧ٝاع التي قاٖذ في و٢تها و جى٣لذ بُغ ٍرٖ ١ضة مجها الخ٩اًاث ،ؤو عواة ال٣هو ،الظي ٧ان ؾاثضا في ٍر
الخ٩ىاحيَ ،ى اإلاخىٟـ الىخُض للهى ،وً٢اء الى٢ذ ،و باألزو لُالي الكخاء الُىٍلت ،خُض ٖمض بلى بصزا٢ ٫ؿم مً
َظٍ الخ٩اًاث و الٗاصاث بلى صازل ههه ،بط ً٣ى (:٫هدغ ص٫قاص زالزت صً٨ت ٖلى باب اإلا٨خبت ...هُ٣ذ ٢لىبها بإؾغاع
ُت
ُت ْ
ّ
ُت
الغَل ب٩لماث ألاٗٞا ٫الالػمىُتَ :ظٍ َبت زُالي لً ٪ا ؾُض ٢اصٌكا.
اإلاخٗحن الهغٍذ اإلاك٩ل ،و جالمـ
ِ
ُ -دلشادِّ :

2
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ًا
ْ ْ
هاَ٣اَّ ،1).
بن هدغ ال٣غابحن ٖىض الُ٣ام بإي ٖمُٞ ٫ه م٨ؿب
ٞاظ َلٗلجي
ؤها خُىان ؤعجم مً نى ٠الُحر الظي ال ًُحر،
َّ
مُٗحن ،ؤو الخُٗحن في وُْٟت ما ،ألن الخطخُت
بٗمل
ٍر
لهاخب الىدغ ؤمغ ٢ضًم خضًض؛ خُض ً٣ىم مً ًىىي الُ٣ام ٍر
لىظهت هللا ؾبداهه و حٗالى ٌن
ؤمغ ُٞه ال٨شحر مً الخ٣غب بلى هللا حٗالى ،و ًٓهغ مضي ظضًت ناخب الخاظت في الُلب بلى
هللا حٗالى لً٣اء خاظخه؛ و ٌن
ج٣غب بلى هللا حٗالى ،و لِـ ٦ما ٧ان ًٟٗل اإلاكغ٧ىن ؤًام الكغ٢ ٥بل الضًاهاث الؿماوٍت؛
خُض ٧ان الخ٣غب بلى آلالهت( لُ٣غبىها بلى هللا ػلٟى) ،و َظا الخ٣لُض ٢ضًم؛ ٟٞي الضًاهاث ال٣ضًمت الخطخُت بإٚلى خيء
للخ٣غب بلى آلالهت؛ بٗ٨ـ الضًاهاث الؿماوٍت ،خُض الخ٣غب بلى هللا و خضٍ ال قغٍ ٪له ،مشل جطخُت ببغاَُم ٖلُه
الؿالم بابىه بؾماُٖل ٖلُه الؿالم ،و ًإحي اؾخسضام بغ٧اث للخىام ،لُضلل ٖلى مضي جإزغٍ بالٗاصاث ال٣ضًمت ،و التي
ًا
ًا
ؤضخذ ُٞما بٗض ،مً يمً حٗالُم الضًً؛ بط ً٣ضم حجاط بِذ هللا الخغام ألاياحي ٢غباها هلل حٗالى ،و ٖمال بؿحرة
ًا
ببغاٍ ًم ٖلُه الؿالم؛ و صلكاص ٢ضم َظٍ ألاياحي الشالر ٢غباها لضزىله ٖالم الترظمت التي هي وُْٟت له ٌِٗل مجها ،و
ًا
٢ضم َظٍ الطخُت ٖلى باب اإلا٨خبت التي ؾُٗمل ٞحها مترظما مً اللٛت الؿغٍاهُت بلى اللٛت ال٩ىعصًت.
ًا
و اؾخضعى بغ٧اث اإلاىعور الكٗبي و الضًجي في ههه؛ بط ظٗل مً اإلاىعور الضًجي جىانا في ج٣ضًم ألاضخُتٖ ،ىض
ًا
ًا
جلُ٣ه زبرا بخُِٗىه مترظما في م٨خبت ٧ىماظُىا ،خُض له ٖمل مدضص ؤن ُتًترظم مً اللٛت الؿغٍاهُت بلى اللٛت ال٩ىعصًت ،و
ّ
ؤزباع مخدُمت ،و مدكُٓت مىدكغة في ؤعظاء اإلاضًىت جدمل في َُاتها مىعور ؤمت
َظا الاؾخضٖاء الخىاصخي ما َى بال ب٣اًا
ٍر
٢ضًمت في ج٣ضًم ألاياحي ،م٘ جغار صًجي مٟٗم باألمل َّ
بإن الخطخُت ما َى بال للك٨غ هلل ٖلى بهجاػ الٗمل و الخ٣غب
ًا
بلُه ،و لِـ قغَا للخهىٖ ٫لُه مً ٖضمه؛ ٦ما ًٟٗل ٢ؿم مً الىاؽ ،وُٞه قغٍ ،وَىا الك٨غ صون الكغٍ.
ًا
ًخماصي بغ٧اث في ههه ،مداوال بٗض الترار مً ظضًض جدذ ٖباءة الخىام ،و طل ٪مً زالُ٢ ٫امه بخدغٍ ٪الترار
َل
ًا
إلهخاط ظضًض ِبغًَ الخ٩ىًٍ؛ و الٗمل ٖلى ل ْم ما ُتبٗ ِثر مً جغازه ال٣ىمي في ب٣اًا الخاعٍش اإلابٗض َى ؤؾاؾا ٖجها ،بهٟخه ٚحر
ٍر
ًا
ُت ّ
مشل اإلالى ٥و ألامغاء؛ هاؾُا خغ٦ت الخاعٍش و مؿاَمت الكٗب ٞحها؛
ً
الظي
الخاعٍش
َظا
ظلضجه،
بجي
بؿبب
ُٞه
مغٚىب
ِ
خُض ًخدضر ًٖ جاعٍش مىٚل في ال٣ضم ًمخض ِآلال ٝالؿىحن ،بط ً٣ى (:٫في محزان اإلاخساَبحن بلؿان البرػرَّ ،ؤجها ٖ٣لٌن
ٍر
ٍر
ُت
ُت
2
ُت
َّ
ٖحن ؤزغي هي هٓاثغَا الخغة مً الٗلىم اإلاؿخىعة ، ).في
آالٝ
ؾخت
ج٣ابلها
و
اإلاىٓىعة،
مسُىَاتها
ٖحن هي
ٍر
بؿخت آالٍ ٝر
ُت
قٗب ؾلخ مً جاعٍسه ،و مًا ٝله ؾخت ؤزغيَ ،ظٍ الخ٣بت
جاعٍش ًمخض لؿخت آال ٝمً الؿىحن؛ جل ٪هي خًاعة
ٍر
ٍر
الٗمُ٣ت في الخاعٍش؛ هي مُالص قٗب ،و ٖمغٍ في اإلاؿاَمت في جاعٍش البكغٍت؛ الخاعٍش الظي ٖمل ُٞه قٗبه و اإلاكاع٦ت في
الٗلىم و الٟىىنَ ،ظا الكٗب الموسخي ًٖ ٖمضٌٗ ،مل بغ٧اث بلى ببغاػٍ ،و بُان مؿاَمخه في نى٘ الخًاعة ،و ٌؿترؾل
ًا
ُت
بغ٧اث في الخضًض ًٖ اإلاؼٍض مً مؿاَمت َظا الكٗب في الترار ؤلاوؿاوي٢ ،اثال (:و ٢ض ز ِل َل٘ بابها السكب اإلاؼًٍ بخٗاعٍ٤
الخضًض و ٤ٞالسُا ٫البحزهُي ،و ُته ِهب ٖلحها ٌن
باب آزغ مً ؤلاعر الؿابذ ٖلى هضاء ال٨ما -٫هضاء الٗهمت ؤلاؾالمُت،3).
ٌؿخمغ بغ٧اث في اؾخضٖاء اإلااضخي مً جغار ٢ىمه في جىانه الظي ًد٩ي خ٩اًت َظا الكٗب اإلايسخي جدذ عجلت الخاعٍش؛
ّ
الخاعٍش الظي ؤَمله في جٟاٖالجه في نحروعة خغ٦ت الخاعٍش الظي ال ًخدضر بال بما ًغٍض اإلالى ٥و ألامغاء و الخ٩ام ؤن
ّ
ًخدضر ،و بسال ٝطلٞ ٪ةهه ُتحهمل ٧ل خيء و ال ًظ٦غ بال ؤٖمالهم ِ٣ٞ؛ ؤما اإلاؿاَمىن في نى٘ الخًاعة مً ٚحر
اإلاغٚىب ٞحهم ،ؤو اإلاهمكىن ٞال ًظ٦غون ،و بغ٧اث ؤعاص ب٦ما ٫الهىعة؛ مً ازىتي ٖكغة ؾىت جاعٍش ال٩ىعص الٗمُ ،٤مىظ
1
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ًا
وظىصَم ٖلى الساعَت ،مغوعا بالٗهض الغوماوي الظًً خ٨مىا الكغ ،١و م٣غَم (الاؾخاهت) ،بط ًخدضر بٗض طلْ ًٖ ٪هىع
ؤلاؾالم؛ و َّ ٠ُ٦
ؤن ال٩ىعص ٢ض صزلىا َظا الضًً صون ٢خا ٫و َّبهما إلًماجهم به و بُٗ٣ضجه و حٗالُمه الؿمدت؛ و َظا
الخىام اإلاىعور مً بعر الضًً ؤلاؾالمي اؾخسضمه بغ٧اث لُا٦ض بًمان ٢ىمه به ،و َّبجهم ٢ض ؽاَمىا في بوكاء َظٍ
الخًاعة مؿاَمت ٞاٖلت ،وزضمىا الضًً و اللٛت الٗغبُت باٖخباعَا لٛت الضًً ؤلاؾالمي.
الحىاؾ في زواًة ملامات اطماعُل الربُح:
ًا
ٖمض الغ٧ابي في ٖىىان ههه( م٣اماث بؾماُٖل الظبُذ) بلى اؾخسضام الخىام؛ و طل ٪مٗخمضا ٖلى آلاًت ال٨غٍمة
خلُمٞ ،لما بل ٜمٗه الؿعي ٢اً ٫ا بجي بوي ؤعي في اإلاىام ؤوي ؤطبدٞ ٪اهٓغ ماطا جغي ٢اً ٫ا
بٛالم ٍر
في ٢ىله حٗالىٞ (:بكغهاٍ ٍر
ؤبذ اٗٞل ما جامغ ؾخجضوي بن قاء هللا مً الهابغًٍ) ،1خُض اؾخىحى ٖىىاهه مً ال٣هو ال٣غآوي ،و طل٢ ًٖ ٪هت
ِ
َّ
ببغاَُم ٖلُه الؿالم م٘ ابىه بؾماُٖل ٖلُه الؿالم؛ مً زال ٫عئٍا إلبغاَُم ٖلُه الؿالم ،و َظٍ الغئٍا ج٣ى :٫بن هللا
ؾبداهه و حٗالى ًإمغ الىبي ببغاَُم بظبذ ابىه بؾماُٖل؛ و ًمخشل ببغاَُم ٖلُه الؿالم ألمغ هللا ؾبداهه و حٗالى؛ بط ً٣ىم
طبذ ُٖٓم ،و َظا ألامغ ؤيخى مً مىظباث الدج ،ؤال و
بمداولت طبذ ابىه ،و الابً ال ًماو٘؛ و ٞضاٍ هللا ؾبداهه وحٗالى ب ٍر
َّ
َى ألاضخُتَ ،ظا ما ظاء في ال٨ٟغ ؤلاؾالمي ،و َى ٖ٨ـ ما ظاء في ال٨ٟغ الحهىصي الظي ً٣ىلىن بن الظبُذ َى اسخ٤
ٖلُه الؿالم ،2و الظي ٌٗىِىا َى ما ظاء في ال٨ٟغ ؤلاؾالمي .و اؾخسضام الخىام ًإحي َىا باٖخباع بؾماُٖل ٌن
ؤب للٗغب
ًا
الٗاعبت ،وَم الظًً ًىدضع بُ٣ت الٗغب اإلاٗانغًٍ مجهم؛ و الخىام َىا ًإحي َّ
ؤن بؾماُٖل ُتًمشل الٗغب ظمُٗا في
ًا
خايغَمٞ ،لظا َّ
بن اؾخسضام اؾم بؾماُٖل الظبُذ َلً ُتضٖ ٫لى الٗغب ظمُٗا ل٩ىجهم ًغظٗىن بيؿبهم بلُه ،لظا ُتٖ َّض
ًا
بؾماُٖل الظبُذ مدىع عواًخه ،و التي ثبضؤ بغواًت جاعٍش الٗغب عواثُا؛ و جى٣ل بُل الغواًت في ؤعظاء البلضان الٗغبُت ما
ّ
ُت ّ
بال ٌن
صلُل ٖلى ؤنل الٗغب الىاخض ،و الظي ًغظ٘ بلى الىبي بؾماُٖل ،و الظي ؤيا ٝله ال٩اجب الهٟت التي ج َلم ِشله؛ ؤال
َى
و َى الظبُذ ،الظي ٧ان لُ٣ضم اضخُت هلل حٗالى.
ًا
ُ٦ان
و الاؾم ًمشل وخضة الٗغب في هؼاٖهم م٘ آلازغًٍ لىُل خ٣ى٢هم اإلاكغوٖت و ُ٢ام صولتهم التي ججمٗهم ظمُٗا في ٍر
ًا
واخض؛ و ؤن ُتً٣غعوا مهحرَم بإهٟؿهم بُٗضا ًٖ خ٨م آلازغًٍ لهم بالىُابت؛ و ٌؿخمغ هًا ٫و مداوالث بؾماُٖل
ٍر
ًا
ًا
الظبُذ في ٧ل البلضان الٗغبُت ،ؤو في ٧ل ألاما ً٦اإلاخىجغة؛ ِبضؤ بٟلؿُحن ،و الٗغا ١مؿ ِ٣عؤؾه ،و مغوعا بؿىعٍا،
ولبىانَ ،ظٍ اإلاىاَ ٤اإلاخىجغة و التي ًخدضص ُٞه مهحر الٗغب؛ ل٩ىن الشىعة الٗغبُت ال٨بري اهُل ٤مً الدجاػ ،وقبه
ُت
الجؼٍغة الٗغبُت ،ز َّم ؾىعٍت و الٗغا ،١ؤو بالص الكام بهىعة ٖامت.
ًا
ًا
ٚغبُاَّ ،
و ؤٖلً ال٩اجب في ههه مكاع٦ت البُل في ٧ل الخغوب التي ٢امذ يض الاخخال٫؛ ٌن
ألن
ؾىاء ؤ٧ان ٖشماهُا ؤو
ًا
الٛغب ٧ان ممشال بةه٩لترا و ٞغوؿا ،الضولخان اللخان ؾُُغجا ٖلى ألاعاضخي الٗغبُت باٖخباعَا ٧اهذ مً ممخل٩اث الضولت
الٗشماهُت.
ًا
َّ
بن مكاع٦ت بؾماُٖل الظبُذ في ظمُ٘ مٗاع ٥الٗغب آهظا ٥جضٖ ٫لى وخضة الٗغب و جماؾ٨هم ،و و٢ىٞهم نٟا
ًا
ًا
ًا
واخضا في مىاظهت الاخخال ٫ؤًا ٧ان ،و جى٣ل البُل و مكاع٦خه في الخغوب؛ بضؤ مً مٗغ٦ت الكُٗبت في الٗغا ،١و مٗاع٥
ُ  -القرآف الكرًن ،اآلیةَُِ-َُُ :
ِ  -ینظر ادلبحث األكؿ ،العنواف.
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ٞلؿُحن ،و ؾىعٍا في بالص الكام لضلُل ٖلى الىخضة و ٖلى ألانل الٗغبي الىاخض الظي ؤعاص ال٩اجب جصبًخه مً زال٫
بَال ١اؾم بؾماُٖل الظبُذ ٖلى الصسهُت الغثِؿت في ههه.
و ؤعاص اإلاال ٠ؤن ًؼٍض مً ألاوانغ بحن الٗغب في ٧ل ؤُ٢اعَم مً زال ٫ػواط بؾماُٖل الظي ولض في الٗغا ١بامغؤة
مً ٞلؿُحن ،الظي ٖضٍ الٗغب مدىع هًالهم في الؿىىاث الخالُت؛ و ًا٦ض ٖلى َّ
ؤن الضم الٗغبي ٌن
واخض ،و َّبجهم قٗب
بن ؤوالص بؾماُٖل جىػٖىا في ؤلا٢امت في ٧ل البلضان الٗغبُت و ٖضم ؾ٨جهم في بلض واخضَّ .
واخض ،خُض َّ
بن اؾخسضام
ٍر
ٍر
الخىام في عواًت الغ٧ابي( م٣اماث بؾماُٖل الظبُذ)؛ بضؤ مىظ الهٟدت ألاولى و ٢ض ؤٖلً ٖىه بىٟؿه ٖىضما ؤوعص آلاًت
ْ
ال٨غٍمت المقاع بلحها في ؤو ٫اإلابدض؛ لُٗلً اٖخماصٍ ٖلى الخىام في ههه ،و ؤ٦ض ٦ظلٖ ٪لى جىانُت ههه ٖىضما ؤل َلخ َل ٤في
ههه مالخ ٤و مهاصع(مىانت)؛ و التي جا٦ض اٖخماصٍ ال٩امل ٖلى الخىام في عواًخه.
خُض اٖخمض الغ٧ابي في جىانه ٖلى ُ٢ام ؤبُاله صازل الىو بالُ٣ام بإٖمإ ٫ؾ٨غٍت بُىلُت في مٗاع ٥الخدغٍغ ،و
ًا
طل ٪جىانا ِألبُا ٫الٗغب في جاعٍسهم الجاَلي و ؤلاؾالمي ،و طل ٪إلا٩اهت َاالء ألابُا ٫في الخاعٍش الٗغبي ،و خاظت الٗغب
ًا
ُت ّ
ظ٦غَم بإمجاصَم في اإلااضخي ،لظلٖ ٪مض بلى ببغاػَم في َظٍ اإلاٗاع ،٥ظٗل مجهم عمىػا في
في الٗهغ الخضًض بلى ؤبُا ٫ج ِ
الخاعٍش اإلاٗانغ؛ م٘ ٖضم اٟٚا ٫الضًاهاث ألازغي مً َظٍ اإلاكاع٦ت و بُان مكاع٦تهم في الخهضي لالخخال ٫في اإلاىاَ٤
التي ٌؿ٨ىىن ٞحها لخ٩ىن اإلاكاع٦ت ٖامت و ال ج٣خهغ ٖلى اإلاؿلمحن طاث ألاٚلبُت في َظٍ البلضان.
ًا
ٖضصا مً ألابُا ٫في هههٖ ،ىضما َّ
قبه
و ٢ام الغ٧ابي باؾخضٖاء الخىام مً ماضخي ؤبُا ٫اٖ٫غب؛ خُض ط٦غ
بؾماُٖل الظبُذ بهم في ػوع زاهت الضَاهت؛ َّ
بن ط٦غ ألابُا ٫مً جاعٍش ألامت ُتٌكٗغ اإلاىاًَ بالغاخت ،و زانت بطا جيء
بأزغ ٢ض ًىاػحهم في ٢ىجه ،لظل ٪ؤؾخٛل الغ٧ابي َاالء ألابُا ٫لخظ٦حر الىاؽ َّ
بن ألابُا ٫في الترار ًىظض مً ًىاػحهم ،ؤو
ً٣ابلهم في الٗهغ الغاًَ٣ٞ ،ض ط٦غٖ ،ىترة الٗبسخي ،و الؼٍغ ؾالم٦ ،ىماطط لهاالء ألابُا٫؛ خُض ٧اهذ ٢هههم
قاجٗت في بضاًت ال٣غن الٗكغًٍ ٖىضما ٧ان الخ٩ىاحي ً٣هها ٖلى الىاؽ في اإلا٣اهي و الجلؿاث السانت ،لظا ٧ان بعجاب
ًا
ًا
الىاؽ بهم قضًضا٣ٞ ،ض ط٦غ الغ٧ابي طل ٪في ههه ٢اثال (:و ٧اص ق ٠ٛبؾماُٖل باإلاهاعٖت ًخسُى قٟٛه ال٣ضًم باعجُاص
ّ
م٣اهي اإلاُضانٞ ،ال ً٩اص ٌٛاصع( ػوع زاهت) الضَاهت بال ُٞما هضعٞ ،تراٍ في َلُٗت ػمالثه ٌكاع٦هم في مماعؾت الخماعًٍ
ًا
ًا
ُت ّ
ىٛم يغباجه ؾاعصا ٖلى مؿامَ٘م ؤقٗاعا خماؾُت ،و م٣اَ٘ مً ؾحر ألابُا٫
الُىمُت ٖلى وَ ٘٢بلت( اإلاغقض) و َى ً ِ
الٛابغًٍ ،ؤمشاٖ :٫ىترة و الؼٍغ ؾالم ،و ؤيغابهما مً الٟغؾانٌٗ ،1).ىص الغ٧ابي بدىانه بلى ؤبُا ٫الٗغب الظًً ٧ان لهم
خًىع صاثم في الظا٦غة الٗغبُت؛ و ٧اهذ ٢هههم جمؤل الىظضان الٗغبي في بضاًت ال٣غن الٗكغًٍ ،خُض ًٟخسغ الًاؽ
بهم و ًداولىن ج٣لضحهم في بُىالتهم و ؤٖمالهم السحرًت؛ خُض ؤنبذ الىاؽ ًخضاولىن َظٍ ألاؾماء ب٨ثرة و ًل٣بىن
ًا
ًا
ؤهٟؿهم بإؾمائهم ،خبا بهم و ٧ىجهم ٧اهىا ًمشلىن ظُال مً الصجٗان في جاعٍش ألامت ،بط جسلى بؾماُٖل خُاة الُغب و
الؿهغ في ؤما ً٦الُغب في مىُ٣ت اإلاُضان ا٫حي ٧اهذ ج٨ثر ٞحها ؤما ً٦اللهى و الُغب بلى ؤما ً٦نى٘ الغظا ٫آهظا ٥في
الىىاصي الغٍايُت و التي ٧ان الكاب ٌٗمض بلى ج٣ىٍت ظؿضٍ ًٖ َغٍ ٤ألالٗاب الغٍايُت و اإلاهاعٖت و الجزا ٫بحن
ًا
اإلاخباعًٍ في اإلادالث الكٗبُت؛ و٧اهذ حؿمى َظٍ ألاما ً٦بإؾماء مسخلٟت في ؾاثغ ؤهداء الٗغاُٞ ،١ىعا هي هاصي عٍاضخي؛
و آزغ هاصي ع ٘ٞالخضًض و ج٣ىٍت الًٗالث ،و ل ً٨في بٛضاص ٧ان له حؿمُت جسخل ًٖ ٠بُ٣ت ألاماٞ ً٦هي الؼوع زاهت؛ و
ًا
هي ٧لمت جغُ٦ت ،ؤو ؤزظث مً لٛتهم ٨٦شحر مً ال٩لماث اإلاخضاولت في اللٛت الٗغاقي الضاعظت و طل ٪هٓغا للىظىص التر٧ي
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الُىٍل في ال٘عا ،١و هي اإلا٩ان الظي ًجغي ُٞه الكباب ألالٗاب الغٍايُت لخ٣ىٍت ؤظؿاصَم في َظٍ ألاما ً٦التي ٧اهذ
مىدكغة في الٗضًض مً خاعاث بٛضاص آهظا ،٥و ػوع زاهت الضَاهت واخضة مً َظٍ الؼوع زاهاث ،خُض جضعب ٞحها
ًا
ًا
بؾماُٖل ؤنى ٫اإلاهاعٖت و اللٗب و اؾخُإ ؤن ًىا ٫ؤعجاب الىاؽ في مهُ٣تهم ،و اٖخبروٍ شسها مهما؛ بن لم
ًا
ًا
ٌٗضوٍ بُال ٢ىمُا ؤو زغوة وَىُت باليؿبت لهم.
ًا
و الخضعٍب َى الظي ّ
٢ىي مً ؾاٖضٍ و ظٗل مىه بُال إلادلتهم ،و ٖىض ُ٢ام اإلاباعٍاث التي جُ٣مها الؼوع زاهاث ٧اهذ
ًا
ٌن
خكىص مً الىاؽ جدًغ لغئٍت َظٍ اإلاباعٍاث؛ و جغاًَ ٖلى مً جغاٍ ؤَال للبُىلت ،خُض ٧ان ؤَالي مدلت الضَاهت
ًغَىىن ٖلى ٞىػ بؾماُٖل و َم واز٣ىن مً اهخهاعٍ ٖلى باقي اإلاخباعًٍ ،و بغوػ بُل في َظٍ اإلاغخلت ٌكٟي ٚلُل الىاؽ
اإلاخُٗكت لٓهىع َظا البُل.
ًا
٣ٞض اؾخضعى الغ٧ابي جىام ألابُا ٫مً جاعٍسه ال٣ىمي لُبرػ بُال آزغ ظضًض ٝيخُاة الىاؽ و لُبرع حُٗل الىاؽ
له؛ إلاا ٧ان للبُل مً ؤَمُت في الضٞإ ًٖ الخاعة إلاً ًداو ٫الىُل مً خاعجه ،و لُُٗض بلى ألاطَان ما ٧ان الىاؽ
ٌؿمٗىهه مً ؾحرة ألابُا ٫في خ٩اًاث الغواة مً ُ٢امهم بالظوص ًٖ قغ ٝالخاعة ،و التي هي الهىعة اإلاهٛغة للبلض
بإظمٗه.
ًا
ٌٗمض الغ٧ابي بلى الٟغوؾُت ،و مٓاَغَا في الخاعٍش ال٣ضًم؛ و ه٣لها جىانُا بلى الؼمً الخايغ مً زالُ٢ ٫ام ٖضص
مً الٟغؾان الكباب بالُ٣ام بدغ٧اث بهلىاهُت جضٖ ٫لى الخمؿ ٪بالٟغوؾُت؛ و الدكبه بٟغؾان الٗغب ؤًام ُ٢ام
الخغوب ،ؤو خهى ٫اٖخضاء ٖلى ؤعايحهم؛ و طل ٪مً زالُ٢ ٫امهم بالخضعٍب و التهُا للُ٣ام بهض الٗضوان اإلاغج٣ب ٖلى
ًا
بالصَم ،اؾخىحى الغ٧ابي ٧ل طل ٪في ههه الظي ه٣ل ُٞه ُ٢ام ٖضص مً الٟغؾان بغ٧ىب السُل ،و اإلاباعػة بالؿُى ٝتهُإ
لل٣خا ٫و مداعبت الٗضو الظي ًتهُإ لضزى ٫الخضوص و اخخال ٫البلض ،اؾخسضم الغ٧ابي الخىام و ه٣ل خغ٦ت الٟغؾان مً
جاعٍش الٗغب ٖىض تهُاَم لل٣اء الٗضو بلى ههه الغواجي؛ خُض ٢ا٧ (:٫اهذ ؤزبا ًاعا ناٖ٣ت ؤطَلذ البٛضاصًحنَّ ،
ل٨جها ،في
الى٢ذ هٟؿهَّ ،
خٟؼتهم ؤ٦ثر ٖلى الاهًمام بلى ٢ىاٞل اإلاجاَضًً؛ ٣ٞض ؾم٘ بؾماُٖل َّ
بإن السُام ههبذ في ْاَغ
ال٩اْمُت ،و يا٢ذ الؿاخاث ال٣غٍبت مً زان( ال٩ابىلي) بالىاؽ خُض ؤزظ الٟغؾان ٌكهغون ؾُىٞهم لُُاعص بًٗهم
ًا
ؤًام هدى
بًٗا عاٗٞحن ؤنىاتهم بـ( الخضاء) البضوي ،و َم ًضٖىن بلى الجهاص لخدملهم الؿُٟىت( خمُضًت) ،بٗض ٍر
الجىىب.1).
بٗض ألازباع التي ونلذ بٛضاص مً تهُا ؤلاه٩لحز ٫صزى ٫البهغة و اخخال ٫الٗغا١؛ جىاصي الٗغاُ٢ىن للضٞإ ًٖ
وَجهم يض اإلادخل الجضًض ال٣اصم مً الٛغب؛ خُض ٖمض الغ٧ابي بلى الخىام لى٣ل نىعة الٗغاُ٢حن ؤمام اخخاللحن،
اخخال٢ ٫ضًم و ل٨ىه ًضًً باإلؾالم ،و اخخال ٫آزغ ال ًضًً بضًً الٗغاُ٢حن؛ و ٧ان ٦ال الاخخاللحن مغٞىيحن ،و لً٨
ُت
اإلاٟاع٢ت في ٢بى ٫ألاولى لضخغ الشاوي زم التهُا للشاويَ ،ظٍ الهىعة التي اؾخٗغَا الغ٧ابي مً الٗغب ؤًام حٗغيهم لهجىم؛
ُت
واخض ججاٍ ٖضو م٣بل ،زم ُ٢ام الٟغؾان باإلاُاعصة و الخباعػ م٘ بًٗهم البٌٗ
ن٠
ٍر
َى الخىاصي للخغب و اجساط ٍر
ًا
اؾخٗضاصا للمٗغ٦ت؛ و لغ ٘ٞمٗىىياث اإلاجاَضًً الظًً ًخُىٖىن للظَاب بلى اإلاٗغ٦ت في ا٢صخى الجىىب ،و بمٗضاث
ٖؿ٨غٍت بؿُُت ،و اؾلخت شسهُت ًمخل٨ها اإلا٣اجلَ ،ظٍ الهىعة التي اؾخىحى مجها الغ٧ابي اؾخٗضاص ؤَل بٛضاص؛ ما
ّ
هي بال نىعة بٛضاص ،و ل ً٨في بخضي ٖهىعَا الؼاَغة؛ خُض ًدىاصي الىاؽ في اإلاؿاظض و ا٫زاهاث و الؿاخاث للظَاب
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ًا
ُت
بلى م٣اجلت ألاٖضاء اإلاتربو بالضولت ٖلى خضوصَاَّ ،
بن ؤمً اإلاىاًَ مً ؤمً الضولتَ ،ظٍ هي الهىعة التي ه٣لذ جىانُا بلى
الٗهغ الخضًض ،و جا٦ض ٢ضعة ال٩اجب ٖلى اؾخٛالله للخىام في ه٣ل نىعة خُت هاَ٣ت؛ مً اؾخٗضاص الىاؽ في
ًا
ٖلما َّ
بن الىاؽ لم ً٩ىهىا ٖلى صًً ملى٦هم في ال٣ىمُت ،و ٧اهىا ًخى٢ىن بلى
الخايغ إلاداعبت الٗضو اإلاتربو بالىًَ،
الخسلو مً الاخخال ٫التر٧ي الجازم ٖلى نضوعَم؛ إلاداولت َظٍ الؿلُت بؿِ هٟىطَا ال٣ىمي ٖلى الٗغب ،ولِـ
الخ٨م ٦ضولت بؾالمُت؛ الىاؽ ٞحها مدؿاوون ؤمام الضولت ،خُض الخ٩ام ؤجغا ،٥و ٢اصة الجىض ؤجغاٌ ،٥ؿى٢ىن الكباب
ًا
بلى الجىضًت بال٣ىة ،ل٨جهم لبىا هضاء الىًَ ختى ال ٌؿدبضلىا اخخالال بأزغ.
خُض َلٖ َّض الىاؽ الجهاص مً ؤظل هُل خ٣ى٢ها ال٣ىمُت مً الضولت الٗشماهُت واظب وَجي؛ وٖلى الجمُ٘ الخُىٕ في
ؾغاًا الجهاص؛ و ل ً٨الجهاص يض الخكىص ؤلاه٩لحزًت آلان ؤيخى ؤَم إلاداعبت ٖضو مكتر ٥إلؾ٣اٍ الخ٨م ؤلاؾالمي في
البلضان الٗغبُت ،لظل ٪جُىٖىا مجاَضًً للضٞإ ًٖ الىًَ و الضًً.
ًا
اؾخسضم الغ٧ابي ؤخض ألامشا ٫الٗغبُت ال٣ضًمت جىانا؛ لخُبُ٣ه ٖلى وا ٘٢خايغ للٗغب ،خُض جدضر الغ٧ابي ًٖ
جٟغ ١الٗغب و انُٟا٢ ٝؿم مجهم م٘ ؤٖضاء الٗغب في مداعة ؤزىتهم في ال٣ىمُت و الضًً ،و َظا ما ؤصي بلى جٟغ١
الٗغب و يُإ مؿخ٣بلهم ،و وخضتهم؛ َّ
بن اهدُاػ ٢ؿم مً الٗغب بلى اإلاٗؿ٨غ اإلاىاٌَ ألزىتهم جدذ ؤي طعَٗت ٧اهذ،
ًا
هي اهدضاع للسل ٤الٗغبي ال٣ىٍم و جماؾ٨هم ،خُض ًغوي الغ٧ابي اخضازا ٢غٍبت و ٗ٢ذ مما ؤصي بلى بلخا ١يغع ٦بحر
بالٗغا ،١و اٖخمض ٖلى الخىام لى٣ض َظا الؿلى٥؛ خُض ً٣ى (:٫و في الؼاوٍت اإلاٗهىصة مً اإلا٣هى ّ
٦ىا هخلٟذ بلى ظمُ٘
ُت
الاججاَاث للخإ٦ض مً ٖضم وظىص مً ًدىهذ بلُىا ٢بل ؤن هضلي بخىٗ٢اجىا:
الًغبت ٢اصمت ال مدالت.
و ؾخ٩ىن َظٍ اإلاغة ٢انمت للٓهغ.
( ٖلى هٟؿها ظىذ بغا٢ل)؛ طلَّ ٪
ألهه ٧ان ًٟترى بؿاؾدىا الاهدىاء ٖىض َبىب الٗانٟت ال الى٢ى ٝفي وظهها ،1).في
ًا
َظا الخىاع الظي اؾخسضم ُٞه الغ٧ابي اإلاشل الٗغبي ال٣ضًم جىانا؛ ًخدضر ًٖ ٢غب جىظُه يغبت ٢ىٍت للٗغا،١
خُض ًتهامـ ٌن
ظم٘ مً الكباب في بخضي م٣اهي بٛضاص( م٣هى الكابىضع ؤخض م٣اهي بٛضاص الخاعٍسُت  .و٧ان ً ٘٣في
 2007بىؾاَت
قاعٕ اإلاخىبي -قاعٕ اإلا٨خباث٢ -بالت ال٣كلت م٣غ الىالة الٗشماهُحن في الؿاب ،٤و٢ض جم جٟجحرٍ في ٖام
ؾُاعة مٟخست ٞخدى ٫بلى ؤه٣اى ٞى ١ظشض الٗكغاث مً عواصٍ الظًً ٧اهىا مً ؤصخاب اإلا٨خباث و مً اإلاشٟ٣حن،
ًا
و ٖكا ١ال٨خب) ًىا٢كىن مؿخ٣بل بالصَم؛ بُٗضا ًٖ ؤٖحن الؿلُت ،و اؾخسضام اإلاشل بمشابت اهخ٣اص للؿُاؾت
الٗغبُت الساَئت ،خُض ٖضم ؤزظ الً٣اًا اإلاهحرًت بجضًت ،و الاٖخماص ٖلى ما ُتًى٣ل بلى اإلاؿاولحن مً ؤزباع ٧اطبت،
بٗمل ٖؿ٨غي ٦بحر يض
و اوٗضام الغئٍت الهاثبت في خؿم ألامىع؛ ٧ل َظٍ ألازُاء ؤصث بلى ُ٢ام ؤمغٍ٩ا و خلٟائَا ٍر
سخيء ًخيباون ب٩اعزت خُ٣ُ٣ت في الًغبت اإلاخىٗ٢ت
الٗغا ،١و الكباب اإلاجخمٗىن في بخضي اإلا٣اهي إلاىا٢كت وي٘ ٍر
ًا
ظضًا؛ بل جهىع َّ
ؤن ألامغ هي مباعػة الٟغؾان في مىاظهت بًٖهم البٌٗ ،و ال
للبلض ،و الؿلُت ال ج٨ٟغ بظل٪
ًا
جخٗضي ؾ٣ىٍ السهم و اهتهاء اإلاك٩لت ،و هٓغا لهظٍ الٗ٣لُت الؿاطظت ،و ٖضم الاؾخٗضاص ال٩امل للمٗغ٦ت اإلا٣بلت؛
و الخهغٍداث الىاعٍت و التهضًض بظبذ اإلادخل ،صون ؤن ً٩ىن َىا ٥اؾخٗضاص ٧امل لهظٍ اإلاىاظهت ،خُض السؿاعة
واضخت للمخاب٘ لؤلخضار بهىعة ظضًت ،و لهظا ً٩ىن الؿاؾت ٢ض ظىىا ٖلى ؤهٟؿهم في الخغب ال٨المُت .ِ٣ٞ
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ًا
ًا
وجىام الغ٧ابي في َظا اإلاشل مُاب ٤لخا ٫الؿاؾت اللظًً لم ً٩ىهىا مؿخٗضًً اؾخٗضاصا ٧امال إلاجابهت ٖضو مدؿلر
ًا
ًا
جُىعا؛ و حؿاهضَا صو ٌن ٫خلُٟت لها جمخل ٪ؤؾلخت ال ُّ
ج٣ل ؤقض مجها ٞخ٩ا.
بإٖتى ؤؾلخت الضماع و ؤ٦ثرَا
ًا
اؾخمغ الغ٧ابي في اؾدشماع ألامشا ٫الٗغبُت جىانُا في ههه؛ لالؾخٟاصة مجها في عٞض ههه بٗب ٤اإلااضخي الخلُض ،و
بإلٟاّ وظحزةَ ،ظٍ الخًاعة التي
مٗان ٦شحرة
ٍر
لُضلل ٖلى خًاعة َظا اإلااضخي الجمُل في اؾخسضامه لؤلمشا ٫للضاللت ٖلى ٍر
ؤونلذ نىتها بلى الٗا٫م ؤظم٘ في و٢تها .خُض ٖمض الٗالم اإلاٗغو ٝآهظا ٥في مداولت ج٣لُض لهظٍ الخًاعة ،و بما ؤنَّ
ُت
ًا
الغ٧ابي ٢ض ؤزخحر ل٨خابت جاعٍش الٗغب عواثُا يمً مؿاب٣ت ُ٢غ الٗاإلاُت؛ لظلٗٞ ٪لُه اؾخٛال ٫و ابغاػ ٧ل ما مىظىص في
ًا
َظٍ الخًاعة؛ لظلٖ ٪مض الغ٧ابي بلى ألامشا ٫إلاا عؤي ٞحها مضزال لخىيُذ عئاٍ.
اؾخمغ خضة الى٣اف بحن ألانض٢اء الجالؿحن في اإلا٣هى الظي ًىا٢كىن ُٞه مؿإلت الخغب ٖلى الٗغا١؛ ٣ٞض ويٗىا
باللىم ٖلى ظهاث زاعظُت ؤظىبُت في مؿإلت َظٍ الخغب و ؾ٣ىٍ و ج ٪٨ٟؤخض اإلاٗؿ٨غًٍ ال٨بحرًً في الٗالم ،و بغوػ
مٗؿ٨غ الُ٣ب الىاخض ،و اهٟغاصٍ باٖ٫الم؛ خُض حؿاءلىا ُٞما بُجهم ًٖ ؾبب اجهُاع َظا اإلاٗؿ٨غ الكغقي؟ خُض َّبهه
٧ان الؿبب في ْهىع ٢ىة ُٖٓمت واخضة ،بط ٢الىاٖ - (:لُىا ؤن َّ
هترخم ٖلى الاجداص الؿىُُٞتي ،و اإلاٗؿ٨غ الاقترا٧ي؛ ٞلى
ال اجهُاعَما إلاا اهٟغصث ؤمغٍ٩ا بُ٣اصة الٗالم ٖلى َغٍ٣ت ال٩او بىي.
جٟغ٢ىا َّ
ال فؤن الجهُاع الاجداص الؿىُُٞتي بما ًجغي ،بل الُٗب ُٞىا هدً الٗغب؛ ٞبؿبب ّ
شجٗىا ؤٖضاءها ٖلى
ُت
ًا
واخضا ٖ٣ب آلازغ و( ُتؤ ُت
٧لذ ًىم ؤ َِ ٧لل الشىع ألابٌُ).
الاهٟغاص بىا
بل ما ًجغي َى ٌن
ؤمغ َبُعي في ٖالم لم ٌٗض ُٞه م٩ان للؿلُت الكمىلُت اإلاُل٣ت.
ًا
ًا
عباهُا َّ
خل بىا ظؼاء اهدغاٞىا ًٖ َغٍ ٤هللا؟).1
و إلاا ال ً٩ىن ما يظغي ٖ٣ابا
اؾخٗاص الغ٧ابي في جىانه اإلاخمشل في ألامشا ٫الٗغبُت اإلاؿخسضمت لٛغى الخىام في هههَ ،ظا اإلاشل للضاللت
ٖلى ّ
بلض
جٟغ ١الٗغب و ابخٗاصَم ًٖ وخضتهم؛ و اهدُاػ ٢ؿم ٦بحر مجهم بلى مٗؿ٨غ ألاٖضاء ا٫طًً ؤعاصوا جضمحر ٍر
ٖغبي ،و ؾاَمىا مٗهم في اخخالَ ٫ظا البلض ،و ٢ض خاو٢ ٫ؿم مً الجالؿحن الها ١ؾبب َظٍ اإلاأسخي ظمُٗها
ٍر
باجهُاع الاجداص الؿىُُٞتي و اإلاٗؿ٨غ الاقترا٧ي ،اللظًً لى ال ؾ٣ىَهما إلاا اؾخُاٖذ ؤمغٍ٩ا ُ٢اصة الٗالم لىخضَا،
اصٕ ًغصٖها ،وَظا الاجهُاع َى الؿبب اإلاباقغ ل٩ل َظٍ الى٨ؿاث و الهؼاثم
و
الخضزل في قاون صو ٫اإلاىُ٣ت صون ع ٍر
ُت
التي ؤلخ٣ذ باألمت الٗغبُت ،هاَُ ًٖ ٪صزىٖ ٫ضص مً صو ٫اإلاىُ٣ت الٗغبُت بمؿاهضة َظا الٗضوان؛ جدذ مؿمُاث
مسخلٟت؛ و ل ً٨الٗ٣الء مً َاالء الكباب ويٗىا ٧ل َظٍ ألاؾباب و ال٩ىاعر ٖلى ٖاج ٤اٖ٫غب ؤهٟؿهم ،خُض َّ
ؤن
ُت
ُت
ًا
صولها ٢ض ؤ ِ٧لذ الىاخضة بٗض ألازغيَ ،ب٣ا للمشل الظي ؤوعصٍ الغ٧ابي لخٗلُل ؤؾباب اخخال ٫الٗغا ،١و ما جبٗها بٗض
ُت
ُت
طل ٪مً خىاصر؛ خُض ؤ٧لذ الىاخضة بٗض ألازغي.
اٖخمض الغ٧ابي في جىانه ٖلى اإلاىعور ألاصبي مً ألامشا ،٫و َى طو هٓغة وا٢عية و مؿخ٣بلُت؛ خُض َّ
جيبإ
باإلاؿخ٣بل مً زالَ ٫ظٍ ألامشا٢ ٫بل خضوثها ،و ّ
جيبإ بؿ٣ىٍ خ٩ام مٗٓم الضولت الٗغبُت ال٣ىٍت؛ و التي وٟ٢ذ ؤو
ؾاهضث الخل ٠الشالزُجي ٖلى الٗغا ،١الىاخضة بٗض ألازغي؛ ٖلى َغٍ٣ت ؾاهضوي و قاع٦جي للخسلو مً َظا
الض٦خاجىع ،و ؤهذ في مإمً مً ٧ل ما ًجغي في خىل ،٪وَ٨ظا صاعث الضاثغة ٖلى الجمُ٘ جدذ ُٚاء الغبُ٘ الٗغبي ،و
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جيبإ الغ٧ابي بٟكله؛ و ؾ٣ىٍ ٧ل مً و ٠٢إلاداعبت و اؾ٣اٍ الخ٨م في الٗغاَّ ،١
الظي َّ
ألجهم يٟٗىا ،و٧اهذ اإلا٣ضمت
إلؾ٣اٍ بُ٣ت الٗغوف.
اؾخٗان الغ٧ابي بالترار الٟجي إلجمام جىانه ٝي ههه( م٣اماث بؾماُٖل الظبُذ) ،بط ط٦غ مجمىٖت مً الخد٠
ًا
جدٞ ٠ىُت حٗغى ؤمام مً لم ٌكهض جل ٪الخ٣بت مً
الٟىُت و التي جم الاخخٟاّ بها ٖلى و يٗها ألانلي؛ لُ٩ىن جغازا و ٍر
جاعٍش الٗغا ،١ؤًام وظىص الىالة الٗشماهُحن بلباؾهم الغؾمي و َم ًًٗىن ألاوؾمت و الىُاقحن ٖلى نضوعَم .و َظا
ّ
الخٗغٖ ٝلى
الخىام الظي اؾخسضمه الغ٧ابي في هههَّ ،بهما لُ٩ىن له صاللت ٖلى مً خ٨م الٗغا ١و الٗالم الٗغبي؛ و
ًا
ؤلبؿتهم و عجبهم في الضولت الٗلُت٣ٞ ،ض ط٦غ جل ٪ألالبؿت و الىُاقحن ٖلى لؿان ؤخض شسىنه ،لُ٩ىن بضًال ٖىه في
عواًخه لها٦ (:ىذ ؤ٢هض في جهاًت طولتي ،م٣هى( الكابىضع) الىا٢ ٘٢بالت ؾى ١الؿغاي و الظي جُل بخضي واظهخُه ٖلى
الكاعٕ و ألازغي ٖلى( ال٣كلت) م٣غ الىالة الٗشماهُحن ختى وكىب الخغب الٗاإلاُت ألاولى.
و ٧ان َظا اإلا٣هى ٢ض َّ
جدى ٫بلى ملخ٣ى لؤلصباء و اإلاشٟ٣حن بٗض اهضزاع صوع م٣هى( البلضًت) و( البرإلاان) و جدىلهما بلى خىاهِذ
ُت ّ ْ ّ َل
غث و ُتٖ ِل٣ذ واخضة ظىب
لبُ٘ ال٨مالُاث٦ .ىا هخجم٘ ٖاصة في ػاوٍت مؼصاهت بهىع ٞىجىٚغاُٞت باألؾىص و ألابٌُ و ٢ض ؤ َِ
ُت ُت
1
ألازغي .و ٧اهذ ٧لها ،صون اؾخصىاء ٢ض الخُ٣ذ ؤوازغ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ و بضاًت ال٣غن الٗكغًٍ ، ).في جىام الغ٧ابي
َّ
م٣اٍ زانت باإلاشٟ٣حن؛ ًخضاولىن قاون الش٣اٞت و ألاصب،
بُان لخ٣ي٢ت بن اإلاشٟ٣حن ٧اهىا ًً٣ىن ؤًامهم في الجلىؽ في ٍر
وطل ٪لسىٞهم مً الٓهىع الٗلجي إلاىا٢كت مؿاثل جخٗل ٤بالىًَ زاعط هٓغة الىٓام ،و عؤحهم في َظٍ اإلاؿاثل؛ و اوٗضام
ُت َل
ؤصواث الخىانل الش٣افي بُجهم ،و طل ٪لسىٞهم مً بَل الىٓام ،و لظل ٪ا٢خهغث ٖلى الل٣اءاث التي ٧اهذ حُٗ ٣تض في
ُت
مىخضًاث ز٣اُٞت مً
اإلا٣اهي اإلاسههت لؤلصباء و الٟىاهحن لخىا٢ل َظٍ اإلاؿاثل .و َظٍ اإلا٣اهي التي جضٖ ٫لى ٧ىجها حٗض
ٍر
زال ٫ما ًضاع ٞحها مً ه٣اقاث ز٣اُٞت و خىاعاث جسو الؿُاؾت ،ألاصب ،و ال .ًٟاؾخمغ الغ٧ابي في ٖغى مشل َظٍ
ُت
ألاما ً٦لٛغى الى٣اقاث؛ و الَالٕ ال٣اعيء ٖلى ما جدىٍه َظٍ اإلا٣اهي التي حٗض بمشابت ٢اٖت ٖغى لهىع و وزاث٤
ُت
ٞىجىٚغاُٞت جسو ٞترة مهمت مً ٞتراث جاعٍش الٗغ ١الخضًض بما جدىٍه مً نىع ٢ضًمت جمشل خ٣بت مهمت مً جاعٍش َظا
البلض ،و جٓهغ عظاالث طل ٪الٗهغ بمالبؿهم التي ٧اهذ الؼي الغؾمي آهظا٥؛ و ٦ظل ٪ألاوؾمت و الىُاقحن التي ٧اهذ
ؾاثضة في طل ٪الى٢ذ ،خُض ًٓهغ الغ٧ابي طل ٪في ههه (:جداوَ ٫ظٍ الهىع ظاَضة ببغاػ َاب٘ جل ٪الٟترة بىالتها
الٗشماهُحن بسخىاتهم الجهمت و قىاعبهم ال٨شت حٗلى عئوؾهم الُغابِل اإلاٗهىصة ،و ب٨باع ال٣اصة ببزاتهم الٗؿ٨غٍت
َل
اإلاؼصاهت بالىُاقحن و ألاوؾمت و ٢ض ج٣لضوا الؿُى ،ٝو بالؿُاؾُحن اإلاكهىعًٍ و عظا ٫الضًً ،و ز َّمت نىع جخىػٕ بحن جل٪
ًا
ًا
ًا
ّ
ُت
ُت
جمشل ػ٢ا٢ا بٛضاصًا ُتمؼصاها
الهىع الصسهُت لخ٩ىن بمشابت الضً٩ىع الظي ًجؿض َاب٘ الٗهغٞ :هىعة ٖل٣ذ َىا ِ
ُت
ُت ّ
ُت
مش ُتل بخضي وؾاثِ الى٣ل اإلاىضزغة -الترمىاي الظي حسخبه السُىٖ ٫لى ؾ٨ت الخضًض،
بالكىاقُل ،و ؤزغي ٖل٣ذ َىا ٥ج ِ
ًا
ًا
ًا
و الٗغباث اإلاُ٣ىعة بلى السُى ٫ؤًًا و ما ؤقبه -و زالشت جمشل ظؿغا زكبُا ًغبِ الغناٞت بال٨غر ،ؤو جمشل بخضي
الكغاج٘ و ٢ض َّ
ججمٗذ ٖىضَا ال٣ىاعب و ال.2).٠ٟ٣
في ٌطا اإلا٣هى الظي َى بمشابت ملخ٣ى ألاصباء بٗض ؤن يا٢ذ بهم ألاعى بما عخبذ؛ ًلخ٣ي اإلاشٟ٣ىن في َظا اإلا٣هى الظي
ًد٩ي جاعٍش بٛضاص في جل ٪الخ٣بت مً الؼمً بالهىع التي اػصاهذ بها خُُان اإلا٣هى ،خُض نىع خ٩امها في ؤًام الخ٨م
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الٗشماوي ،إلاا جدىٍه مً نىع عظاالث الخ٨م آهظا ٥وَم ًغجضون البؿتهم الغؾمُت ،و ًًٗىن ألاوؾمت و الىُاقحن التي
٧اهذ ؾاثضة في طل ٪الى٢ذ؛ و التي جمشل مكاع٦تهم في الخغوب ؤو ألاوؾمت التي ؤوٗم بها ٖلحهم الباب الٗالي في الاؾخاهت،
و طل ٪هٓحر زضماتهم للضولت الٗشماهُت ،و ٧اهذ جٓهغَم بسخىاتهم اإلاخجهمت التي جضٖ ٫لى ُٖٓم ٢ضع ؤمغَم؛ و
ًا
بكاعَم ال٨شُ ٠الظي ٧ان ؾمت الىالة ؤو الخ٩ام في طل ٪الى٢ذًٞ ،ال ًٖ بٌٗ الهىع اإلاىدكغة َىا و َىا ٥والتي
جغمؼ بلى مؼاًا بٛضاص في طل ٪الى٢ذ ،مً نىع للبُىث التي ج٩ىن مؼصاهت بالكىاقُل ،و وؾاثِ الى٣ل آهظا ٥مً
الترمىاي الظي ٧اهذ حسخبه السُىٖ ٫لى ؾ٨ت الخضًض؛ و الٗغباث التي حسخبها السُى ،٫الجؿغ السكبي الظي ٧ان ًغبِ
ُت
ال٨غر بالغناٞت ،ؤو لخجمٗاث الىاؽ خى ٫اإلاغا٦ب التي ٧اهذ جخسظ آهظا ٥في ه٣ل اإلاؿاٞغًٍ بحن يٟتي الجهغ٧ ،اهذ
جخسظ ٧ىؾُلت للهى ،و الؿٟغاث في جهغ صظلت.
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البيُــة طىادًـة املجسدة في الفىس الىحىي العسبي
د.ؿالح الدًً مالوي ،د.لُلى وادة  -ولُة داب واللغات ،حامعة محمد خُلس -الجصاتس

امللخف:
ٌؿعى اإلا٣ا ٫اإلاىجؼ بلى بؿِ ال٣ى ٫في جهىعاث الىدىٍحن لئلؾىاص ،باٖخباعٍ بيُت نىعٍت مجغصة ؾاب٣ت للخعجُم ،
جخ٨هً بمسخل ٠يغوب ألابيُت اإلاىجؼة ؛ مخجاوػا بظل ٪ما جىانٟه البالُٚىن في مىٓىمتهم مً ٖال٢ت بؾىاصًت مىدضعة بلى
الجاهب السُابي مً ال٨الم ،مجغاَا ،في ألاقُ٘ ألاٖم ،ألا٢ىاٖ ٫لى مؿخىي الخىجحزٞ .الُغح ًاؾـ إلاٟهىم البيُت
َّ
ّ
ؤلاؾىاصًت ؤلاوكاثُت التي ّ
حٗضّ ،
ّ
واإلاؿحرة لهاٞ ،ه يجمشل الضعظت الهٟغ في ؾلم
بد ،٤البيُت الىدىٍت ألاولى اإلايكئت للمٗاوي
ألابيُت اإلاىجؼة.
٦ما ًخىدى البدض اإلاىجؼ الٟٓغ بخ٣ؿُم ظضًض لئلؾىاصً ،خجاوػ ما عسخ في اإلاىٓىمت الىدىٍت ،وٞكا في مهىٟاث
ؤعبابهاًٞ ،ال ًٖ مؿاءلت بٌٗ الخهىعاث الىدىٍت اإلاىنىلت باإلؾىاصٗ٦ ،ضَم الٟٗل مغ٦با ًاؾـ لىىاة بؾىاصًت.
ّ
ٌٗض ؤلاؾىاص بد ٤مً ّ
ؤَم الٗال٢اث الىُُْٟت َّ
اإلاجغصة التي ججهٌ ٖلى ؤؾاؾها الجملت الٗغبُتٞ ،هى ٢غٍىت مٗىىٍت تهضي
بلى صع ٥مدهى ٫الٟاثضة ،وج٣ىص بلى جد ٤ُ٣الغباٍ اإلاغ٦ؼي بحن الىخضاث الهغُٞت في الترُ٦ب الىدىي اإلاخماؾ.٪
ألظل طل ٪اَخم به الضاعؾىن اللٛىٍىن ال٣ضامى والمخضزىن ٖلى ّ
خض ؾىاءٞ ،الخٟخىا بلُه باخشحن وممدهحن ،وؤؾبٛىا
ٖلُه الاَخمام ٖلى ازخال ٝبُجهم ،بالىٓغ بلى ٧ىهه ًاؾـ لٗال٢ت مدىعٍت ؾاب٣ت للخعجُم ،جخ٨هً بجمُ٘ يغوب ألابيُت
اإلاىجؼةٞ ،ال ٌٛجى ٖجها السُاب اللٛىي في ظمُ٘ ُّ
جلىهاجه٣ٞ .ض ٢ا ٫السلُل بً ؤخمض الٟغاَُضي« :ال٨الم ؾىض ومؿىض٣٦ ،ىل:٪
ٖبض هللا عظل نالرٗٞ ،بض هللا ؾىض ،وعظل نالر مؿىض بلُه» 1،وفي اإلا٣ى ٫بقاعة ٢ىٍت بلى مضي ويىح َظٍ ال٣غٍىت اإلاٗىىٍت في
جهىعٍ ،لُسلٟه جلمُظٍ ؾِبىٍه٣ُٗٞ ،ض لئلؾىاص بابا ًضٖىٍ «َظا باب اإلاؿىض واإلاؿىض بلُه»ّ ،
وٍٟؿغ َغُٞه ب٣ىله« :وَما ما ال
ٌٛجى واخض مجهما ًٖ آلازغ ،وال ًجض اإلاخ٩لم مىه بضاٞ .مً طل ٪الاؾم اإلابخضؤ واإلابجي ٖلُه .وَى ٢ىلٖ :٪بض هللا ؤزى ،٥وَظا
ؤزى 2.»٥وٍخطر مً َظا الخٗغٍُ٢ ٠ام ؤلاؾىاص ٖلى ظهت اعجباٍ بخضي ال٩لمخحن باألزغي ٖلى ؾبُل ؤلاٞاصة .ل ً٨ؤهي ٞاثضة
السبر اإلاجخىاة مً يغوب ال٣ى ٫اإلاىجؼ ،والغاظٗت بلى مؿا ١الخساَب خؿب ما ًٟهم مً ٖباعة البالُٚحن ،ؤم هي خيء ُّ
ؤص ١مً
طل ٪مىٚل في الخجغٍض٦ ،ما ًٟاص مً بقا اث ٦شحر مً الىدىٍحن؟ في اإلاؿإلت ٢ىالنَ :لٞه َلم بٌٗ الضاعؾحن ّ
ؤن مضاع ؤلاؾىاص ٖلى
ع
ِ

 . 1اخلليل بن أمحد الفراىيدم ،كتاب العُت ،رتبو كحققو عبد احلميد ىنداكم ،دار الكتب العلمية ،بَتكت-لبناف ،طُُِْْ ،ىػََِّ-ـ.ِّٖ/ِ ،
 . 2سيبویو ،الكتابٖ ،تقيق كشرح عبد السبلـ زلمد ىاركف ،دار اجليل ،بَتكت-لبناف ،طُ( ،د.ت).ِّ/ُ ،
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ألا٢ىا ٫اإلاىجؼة الخامت التي ًدؿً الؿ٩ىث ٖلُـها ؛ بط َى باعة الجملت وهىاتهـاٞ 1.لم ّ
ًترصص الخاط نالر في بزغاط ؤلاؾىاص مً
ّ
خحز البيُت الهىعٍت بلى الجاهب السُابي الخبلُػي الضاللي لل٨الم 2.وهٓحرٍ مدمض نالح الضًً الكغٍ3٠؛ بط ً٣ى« :٫وٖلى ّ
٧ل ٞال
مٗجى لئلؾىاص في البيُت ؤلاٖغابُت [الترُ٦بُت] اإلاجغصة ،بط ؤلاؾىاص الجهاله في الاؾخٗما ٫بضاللت ؤلازباع ناع مً مهُلخاث
ألابيُت اإلاىجؼة اإلادُلت ٖلى اإلا٣ام»4.و٢ض ٧ان الباخشان مضٞىٖحن بما ؤلُٟاٍ لضي ال٣ضامى ٖامت ،والبالُٚحن زانت ،مً ٖباعاث
ُت
جىحي بهظا اإلاٟهىم ،وجىمئ بلُه ؛ مجها ٢ى ٫ابً ٌِٗل« :وجغُ٦ب ؤلاؾىاص ؤن جغ٦ب ٧لمت م٘ ٧لمة ،جيؿب بخضاَما بلى ألازغي […]
ٖلى الؿبُل الظي ًدؿً به مى ٘٢السبر ،وجمام الٟاثضة» 5.ومىه ٢ى ٫ألاعصبُلي« :وؤلاؾىاص َى وؿبت ؤخض الجؼثحن بلى آلازغ لُُٟض
ّ
ّ
اؾخ٣غ َظا اإلاٗجى لضي ٖلماء اإلاٗاوي ،إلاا ٧اهىا ؤٖجى بـ«ـخدب٘ زىام جغاُ٦ب
اإلاساَب ٞاثضة جامت ًدؿً الؿ٩ىث ٖلحها»6.و٢ض
ال٨الم في ؤلاٞاصة»ٞ 7،ظ٦غوا َّ
8
ؤن ٍرؤلاؾىاص خ٨م« ،وَى وؿبت ؤمغ بلى ؤمغ باإلزباث ؤو الىٟي».
َّ
ٚحر َّ
ؤن اإلاد٣٣حن مً الىداة ،إلاا ٧اهىا مٗىُحن «بخجاوػ ْاَغ ألامىع ووا ٘٢الاؾخٗما ٫بدشا ًٖ اهضعاظها في هٓام
مخ٩امل عٚم ازخال ٝمُُٗاتها ،مخماؾ ٪عٚم جىىٕ م٩ىهاجه ،ؤو بىي٘ ظهاػ هٓغي ٌٗ٣لً ما ًبضو ٞىيىٍا ،وٍغظ٘ ما َى في
واٗ٢ه اؾخٗماالث ٞغصًت في م٣اماث مخباًىت وألٚغاى مسخلٟت بلى همِ ّ
مىخض ًٟي ّ
ب٩ل ٦الم مهما ٧اهذ صواُٖه وٚاًاجه ،ومهما
ؤًتهم َلُ ُٞتىىا بلى َّ
جهغ ٝاإلاخ٩لم ُٞه»9،ع َل
٧ان ُّ
ؤن ؤلاؾىاص مٟهىم ًستز ٫ألاوكِة ال٨المُت ظمٗاء ،وٍخجاوػ مٟهىم السبر وؤلازباع
ِ
ّ
ُّ ّ
ألهه ّ
ؤٖم بط ٌكمل اليؿبت
الغضخي« :وبهما ٢ا ٫باإلؾىاص ولم ً٣ل باإلزباع
باٖخباعٍ الًغب ألاو ٫مً يغوب ال٨الم اإلاىجؼ٢ ،ا٫
َّ
ّ
َّ
ُت
التي في ال٨الم السبري والُلبي وؤلاوكاجي» 10،وٖلُه ابً ٌِٗل ب٣ىله« :وبهما ٖ ِبر باإلؾىاص ولم ٌٗبر بل ٟٔالسبر ،وطل ٪مً َِ ٢لبل
ؤٖم مً السبرَّ ،
َّ
ؤن ؤلاؾىاص ُّ
٩ٞل زبر مؿىض ،ولِـ ُّ
ألن ؤلاؾىاص ٌكمل السبر ،وٚحرٍ مً ألامغ والىهي والاؾخٟهامُّ ،
٧ل مؿىض

 . 1ینظر :مصطفى محيدة ،نظاـ االرتباط كالربط ،نظاـ االرتباط كالربط يف تركيب اجلملة العربية ،مكتبة لبناف ناشركف ،بَتكت ،كالشركة ادلصریة العادلية للنشر
لوصلماف ،طُُٕٗٗ ،ـ ،صُُٔ.
 . 2ینظر :عبد الرمحن احلاج صاٌف« ،اجلملة يف كتاب سيبویو» ،ادلربز ،ادلدرسة العليا لآلداب كالعلوـ اإلنسانية ،اجلزائر ،عِ ،جویلية-دیسمربُّٗٗـ ،
صَُ ُُ ،؛ كخولة طالب اإلبراىيمي ،مبادئ يف اللسانيات ،دار القصبة للنشر ،اجلزائرَََِ ،ـ ،صُُُ.
 . 3شلَّا ُيب ذكره َّ
لتعرب عن العبلقة [ففا] مهما كاف مظهر [مفا (مف)]ْ ،تيث یصَت مفهوـ اإلسناد ادلعركؼ يف
أف ىذا الباحث یوسع ،يف ٖتليلو ،دائرة اإلسناد ٌ
النحو العريب نوعا من أنواع اإلسناد الذم یعنيو .ینظر :زلمد صبلح الدین الشریف ،الشرط كاإلنشاء النحوم للكوف ْتث يف األسس البسيطة ادلولدة لؤلبنية
كالدالالت ،سلسلة اللسانيات ،ُٔ ،منشورات كلية اآلداب ّتامعة منوبة ،تونسََِِ ،ـ .ِّٗ/ُ ،
 . 4نفسو.ِٕٖ/ِ ،
 . 5ابن یعيش ،شرح ادلفصل للزسلشرم ،ق ٌدـ لو ككضع ىوامشو كفهارسو إميل بدیع یعقوب ،دار الكتب العلمية ،بَتكت-لبناف،طُُِِْ ،ىػ-
ََُِـ.ِٕ/ُ،
 . 6األردبيلي ،شرح األّنوذج يف النحو للعبلمة الزسلشرم ،حققو كعلَّق عليو حسٍت عبد اجلليل یوسف ،مكتبة اآلداب ،القاىرة( ،د.ت)،صٔ.
 . 7السكاكي ،مفتاح العلوـ ،مصطفى البايب احلليب كأكالده ٔتصر ،طُُُِْ ،ىػَُٗٗ-ـ ،صُٗ.
 .هباء الدین السبكي ،عركس األفراح يف شرح تلخيص ادلفتاحٖ ،تقيق خليل إبراىيم خليل ،دار الكتب العلمية ،بَتكت-لبناف ،طُُِِْ ،ىػََُِ-ـ -ُ ،
ِ ُِّ/؛ كینظر :زلمد عبد الرؤكؼ ادلناكم ،التوقيف على مهمات التعاریفٖ ،تقيق زلمد رضواف الدایة ،دار الفكر ادلعاصر ،بَتكت ،كدار الفكر ،دمشق،
طَُُُْ ،ـ ،صُِٗ.
 .عبد القادر ادلهَتم ،النحو بُت بساطة التقعيد كقضایا التأصيل ،الدركس العمومية ،منشورات كلية اآلداب ،منوبة ،تونسَُٗٗ ،ـ،صّٖ.
 . 1االسًتاباذم ،شرح الكافية يف النحو ،دار الكتب العلمية ،بَتكت-لبنافُُْٓ ،ىػُٗٗٓ-ـ .ٖ/ُ ،
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ُّ
زبرا»1.ومً َّزمت ال ُّ
بال بيُت مجغصة ٢ابلت للىؾم اللٟٓي ٖلى مؿخىي ؤلاهجاػً« ،ىٗ٣ض بها اإلاٗجى الىدىي
ًصر اٖخباع ؤلاؾىاص
َل
ألاٖم»ٞ 2.هي ،ألظل طل ،٪قغٍ في خهى ٫الٟاثضة ؛ «[َّ ]...
َّ
اإلاجغص ّ
َّ
ألاو ٫في اإلاؿخىي
ألن الٟاثضة بهما جدهل باإلؾىاص» 3.ل٨جها
ِ
لِؿذ بظاث ٞاثضة ًدؿً الؿ٩ىث ٖلحها خُشما وظضثٞ ،هيٖ ،لى ّ
خض ٖباعة الٟا٦هيُّ « ،
٧ل ٧لمخحن ؤؾىضث بخضاَما بلى ال٩لمت
ِ
4
ألازغي ؾىاء خهل م٘ ؤلاؾىاص ٞاثضة ؤم ال».
ؤن حٗغٍ ٠ؾِبىٍهً ،ا
جد ٤ُ٣ال٣ىُٞ ٫ما ؾبًٓ ٤هغ َّ
خ٣اٌّ ،
هو في ُ٢ام ؤلاؾىاص ٖلى ؤؾاؽ مً ٖملُت الترُ٦ب

(الخإلُ ،)٠وج ُ٘٣بظلٖ ٪باعة «وَما ما ال ٌٛجى واخض مجهما ًٖ آلازغ»َّ .ؤما نغٞه ظهت ؤلاٞاصة الخامت التي ًدؿً الؿ٩ىث
ٖلحهاٞ ،اصٖاء ال بغَان ٖلُهٞ .مىخهى ٖباعة «وال ًجض اإلاخ٩لم مىه بضا» ؤلاقاعة بلى َّ
ؤن باب ؤلاؾىاص ،بإع٧اهه الشالزت :اإلاؿىض بلُه،
ّ
اإلاجغصة التي ججم٘ ظمُ٘ ؤيغب ال٨الم اإلاىجؼَّ ،
ًمشل الىىاة ّ
٨ٞإهما َى الٗال٢ت الترُ٦بُت ألاولى ،وما
واإلاؿىض ،وعابُت ؤلاؾىاصِ ،
اص ٖلحها ٞمً باب ّ
جمضص الٗباعة ،ؤو حٗضص ؤلاؾىاص ٞحها.
ػ
ُت
قَّ ٪
وال َّ
ٖباعة ؤلاؾىاص َّبهما مإجاٍ مً ؾُا٢اث اؾخٗمالهاَّ .ؤما الٗباعة في ؤنلها َّ
ألاوٞ ،٫ال
ؤن الش٣ل الضاللي الظي ؤقغبخه
حٗجي ؾىي ظٗل ؤخض الكِئحن مخ٨ئا ٖلى آلازغ 5،ومبيُا ٖلُه ،ؾىاء ؤخهلذ الٟاتصة ؤم لم جدهل مً َظا الاعجباٍ.
و٢ض و ٠٢الضاعؾىنٖ ،لى ازخال ٝؤػمىتهم وجباًً مكاعبهمٖ ،لى الغباٍ الظي جترجب ٖلُه الٗال٢ت ؤلاؾىاصًتٗٞ ،بروا
ّ
ظلى الغضخي اإلاؿإلت ب٣ىله« :وطلّ ٪
ؤن ؤخض ؤظؼاء ال٨الم وَى الخ٨م ؤي ؤلاؾىاص
ًٖ طل ٪بٗباعاث واضخت صالت ٖلى ال٣هض٣ٞ .ض
6
الظي َى عابُت ،وال بض مً َغٞحن مؿىض ومؿىض بلُه»  ،وٍإحي في الؿُا ١هٟؿه ٢ى ٫ابً مال« :٪ؤلاؾىاص ٖباعة ًٖ حٗلُ ٤زبر
بمسبر ٖىه ،ؤو َلب بمُلىب مىه» ،7وٍجم٘ َظًً اإلاٗىُحن ٢ى ٫التهاهىي[« :ؤلاؾىاص] وؿبت بخضي ال٩لمخحن بلى ألازغي؛ ؤي:
8
يمها بلحها وحٗل٣هاٞ ،اإلايؿىب َّ
ٌؿميمؿىضا ،واإلايؿىب بلُه :مؿىضا بلُه».
وٍمطخي ٖلى الُغٍ٣ت هٟؿها مهضي اإلاسؼوميُٗٞ ،غ ٝؤلاؾىاص ٖلى ؤؾاؽ ٧ىهه ٖملُت طَىُت جغبِ اإلاؿىض باإلاؿىض
9

بلُه.

 . 1شرح ادلفصل.ِٕ/ُ ،
 . 2خالد ميبلد ،اإلنشاء النحوم يف العربية بُت الًتكيب كالداللة ،سلسلة اللسانيات ،مج ُٓ ،جامعة منوبة كلية اآلداب ،كادلؤسسة العربية للتوزیع ،تونس،
طُُُِْ ،ىػََُِ-ـ صْٓ.
3
مكرـ كعبد اؿسبلـ زلمد ىاركف ،مؤسسة الرسالة ،بَتكت-لبناف ،طُِٖٕٗ ،ـ ،
 .السيوطي ،مهع اذلوامع يف شرح مجع اجلوامعٖ ،تقيق عبد العاؿ ساَف ٌ
ُ.ّّ/
 . 4الفاكهي ،شرح احلدكد النحویة ،حققو كق ٌدمو زلمد الطيب اإلبراىيم ،دار النفائس للطباعة كالنشر كالتوزیع ،طُُُْٕ ،ىػُٗٗٔ-ـ صّٕ.
 . 5نظر :الشرط كاإلنشاء النحوم للكوف.ِٕٖ/ِ ،
 . 6شرح الكافية.ٖ/ُ،
 . 7ابن مالص ،شرح التسهيلٖ ،تقيق عبد الرمحن السيد ،مكتبة األصللو ادلصریة ،طُُْٕٗ ،ـ .ٖ/ُ ،
 .التهانوم ،كشاؼ اصطبلحات العلوـ كالفنوفٖ ،تقيق لطفي عبد البدیع كعبد النعيم زلمد حسُت ،اذليئة ادلصریة العامة للكتاب( ،د.ت) .ّّٔ/ِ ،
 .ینظر :مهدم ادلخزكمي ،يف النح ك العريب نقد كتوجيو ،الرائد العريب ،بَتكت-لبناف ،طَُِْٔ ،ىػُٖٗٔ-ـ صُّ.
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ّ
ل٨ىه ًمطخى ،مً ظهت ؤزغي ،بلى اٞتراى َّ
ؤن الجملت الٗغبُت ٧اهذ جخًمً في اؾخٗماالتها ال٣ضًمت قِئا مً الغابِ
َّ
ؤلاؾًاصي اللٟٓي٧ ،ان مٗبرا ٖىه بٟٗل الُ٨ىىهت ،بُض َّؤهه اه٣غى في الاؾخٗما ،٫ولم جدخ ٟٔالٗغبُت بال بب٣اًا مىه ،جغقضها
ُت
1
بلُه ،وجضلىا ٖلُه .مً هٓاثغَا ٢ى ٫الكاٖغة ؤ ِ ّم َلُٖ٣ل ابً ؤبي َالب:
ْم
2
أهد ثىـىن ما ح ٌءـد هبُ ــل***اذا ُّر ـ ُّر ػ ْممــؤ ٌءٌ بلُـٌ
3

ومشله ٢ى ٫الكاٖغ:

ْم
ْم
ْم
ً
وما و ُّرل م ْمً ً ْمبدي البؼاػة واتىا***أخان اذا ل ْمم ثلفه لً مىجدا
خُض ؤظغي ل ٟٔالُ٨ىىهت إلاجغص الغبِ ؤلاؾىاصي ،ولِـ لىظىصٍ مً ٞاثضة ؤزغي ؛ بط لى ُ٢ل :وما ُّ
٧ل مً ًبضي البكاقت ؤزى٥
4
ؤو ؤر ل ،٪إلاا ُتؾلب ال٨الم خيثا مً مٗىاٍ ؤو صاللخه.
بل وٍمطخي اإلاسؼومي بلى ؤبٗض مً َظا ،مٟتريا َّ
ؤن الٗغبُت ما لبصذ ؤن ؤزظث حؿخٛجي ًٖ اؾخسضام ٗٞل الُ٨ىىهت،

َّ
والؾُما في الجمل الاؾمُت التي ً٩ىن ٞحها َغٞا ؤلاؾىاص مٗغٞخحنُٞ ،جاء بًمحر
مؿخًُٗت َّبًاٍ بًمحر الٟهل ؤو الٗماص «َى»،
َّ
ْ َل
َّ ْ َل َل ْ ْ َل
الٟهل ع٘ٞا للبـُٞ ،هحر ال٨الم ًّ
هها في ؤلاؾىاص٦5،ما في ٢ىله (َ  :)لوال ُتله الِ ٛج ُّي َلوؤه ُتخ ُتم ال ُتَ ٣ٟلغ ُتاء6،و٢ىله ؤًًاَ  :لوال ُتله ُتَ َلى الِ ٛج ُّي
ْ
ُت 7
ال َلخ ِمُض.
و٢ض َّ
م٣ا٫جه ؛ ٞظَب ؤخمض ؾلُمان ًا٢ىث بلى َّ
حٗ٣ب اٞترايه ظماٖت مً الباخشحنٞ ،إه٨غوا ٖلُه َل
ؤن اللٜاث الؿامُت
لم حٗغٗٞ ٝل الُ٨ىىهت باٖخباعٍ ابُا بؾىاصًا مُل٣اَّ ،
وبهما مإحي به ػاثضا ٢هض ب٢امت الىػن ال ٚحر ؛ بضلُل و٢ىٖه في قىاَض
ع
8
ؤزغي خُض ًخٗظع ؤلاؾىاص٧ ،الظي بحن ّ
الجاع واإلاجغوع ،والىٗذ واإلاىٗىث ،واإلاُٗى ٝواإلاُٗىٖ ٝلُه.
وؤعظ٘ ّ
٧ل مً مهُٟى ظما ٫الضًً وٕ زمان ؤمحن ال٣ى ٫بالغابِ بلى ب٢دام ً٢اًا اإلاىُ ٤في الضعؽ الىدىي 1.واعجإي
الجباع جىامت ؤن ًدمل ٦الم اإلاسؼومي ٖلى مدمل الخىا ٌ٢؛ بط ط٦غ َظا ألازحر َّ
ٖبض ّ
ؤن ظملت «مدمض الكاٖغ» اؾخىٞذ

ُّ . 1أـ عقيل :فاطمة بنت أسد بن ىاشم بن عبد مناؼُّ ،أـ علي بن أيب طالب (رضي اهلل عنهما) .ینظر :ابن حجر العسقبلين ،اإلصابة يف ٘تييز الصحابة ،دار
الكتب العلمية ،بَتكت( ،د.ت).َُٔ/ٖ .
 . 2البيت من شواىد ابن عقيل ،شرح ألفية ابن مالص ،كمعو كتاب زلمد زلي الدین عبد احلميد «منحة اجلليل بتحقيق شرح ابن عقيل» ،دار الفكر للطباعة
كالنشر كالتوزیع ،بَتكت-لبنافَُْٓ ،ىػُٖٗٓ-ـ ،مجُ ِِٗ/ُ ،؛ كاألمشوين ،شرح ألفية ابن مالص ،قدَّـ لو ككضع ىوامشو كفهارسو حسن حمد ،إشراؼ
إميل بدیع یعقوب ،دار الكتب العلمية ،بَتكت-لبناف ،طُُُْٗ ،ىػُٖٗٗ-ـ  ِْْ/ُ ،؛ كمهع اذلوامع.ٗٗ/ِ ،
البليل :الرطب.
 . 3قائلو رلهوؿ .كىو من شواىد ابن مالص ،أكضح ادلسالص إُف ألفية ابن مالص ،معو كتاب زلمد زلي الدین عبد احلميد «ع ٌدة السالص إُف ٖتقيق أكضح
ادلسالص» ،ادلكتبة العصریة ،صيدا-بَتكت( ،د.ت)ِّٗ/ُ ،؛ كشرح األمشوين ِِٖ/ُ ،؛ كمهع اذلوامع.ٕٖ/ِ ،
 . 4ینظر :يف النحو العريب نقد كتوجيو ،صُّ.ِّ ،
 . 5ینظر :نفسو ،صِّ.ّّ ،
 . 6زلمد.ّٖ/
اطر .ُٓ/
.7ؼ
 .ینظر :أمحد سليماف یاقوت ،ظاىرة اإلعراب يف النحو العريب كتطبيقها يف القرآف الكرًن ،دار ادلعرفة اجلامعية ،اإلسكندریةُْٗٗ ،ـ  ،صِٕ.ِٖ ،
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2

قغوٍ ؤلاؾىاص ومخُلباجهٞ .ةطا جيء بًمحر الٟهل٧ ،ان الٛغى بػالت اللبـُٞ ،هحر الًمحر ال لٛغى ؤلاؾىاص ،بل لخىُ٦ضٍ.
و٢ض ؤناب مدمض زان؛ بط لم ًغ صاُٖا بلى ّ
جسُل لّ ٟٔ
ًضٖ ٫لى ؤلاؾىاصٞ ،الٗال٢ت مٗىىٍت نغ ،ٝلِـ باإلاخ٩لم ايُغاع بلى
جمدل ج٣ضًغ عابِ لٟٓيٞ 3.ـ«ـال ٌٗضو َظا الغؤي ؤن ً٩ىن مجغص اٞتراىٞ ،ال ًيبػي ؤن وؿلم به بط ّ
ّ
ل٩ل لٛت َبُٗتها وزهاثهها.
4
ٞةطا وظض لّ ٟٔ
ًضٖ ٫لى ؤلاؾىاص في بٌٗ اللٛاث الٗاإلاُتٞ ،لِـ بالػم ؤن ًىظض في ظمُ٘ اللٛاث».
خانل الىٓغ ُٞما ج٣ضم ًٓهغ ّ
ؤن ؤلاؾىاص في اللٛت الٗغبُت ٖال٢ت يمىُت مجغصة في ويٗها ألاو٢ ،٫ابلت للخعجُم ٖلى
مؿخىي ؤلاهجاػً ،يكئها الظًَ ٢هض الخإلُ ٠بحن ٧لمجحن ؤو ما ٧ان في خ٨مهما ،وحٗلُ ٤بخضاَما باألزغي ٖلى هدى ًٟي
َّ
بخدهُل الٟاثضة التي هي مٗ٣ض ال٨ـالمٞ .اإلؾىاص ،اهُال٢ا مً َظا الٟهمً ،مشل الضعظت الهٟغ في ؾلم ألابيُت اإلاىجؼةٞ ،هى
ّ
َّ
ُت ّ ْ
ًمشل الضعظت ألاولى مً صعظاجه ،ؤي َّ
بن الابخضاء وؤلاؾىاص ال ًسخلٟان بال
ؾاب ٤لهاٞ ،ةطا ع ِجمذ بىِخه ناع يغبا زبرًا ابخضاثُاِ ،
اإلاجغصة .وال ظغم َّ
مً خُض اججاٍ ألاو ٫ظهت البيُت اللُٟٓت َّ
اإلاعجمت ،واججاٍ الشاوي ظهت البيُت َّ
ؤن بحن البىِخحن زُُا عُٗٞا ًجب
الخ ًُٟبلُه ؛ ٣ٞىل :٪مؿىض بلُه+مؿىض،ؤو مبجي ٖلُه +مبجي 5،حٗبحر مى ًٖ ٪البيُت ؤلاؾىاصًت (الجملت) ،وجمشُل ٪بٗباعة:
مدمض ٦غٍمٖ ،باعة ًٖ ٦الم مىجؼ مً الًغب السبري الابخضاجيٞ .هظا وظه الٟغ ١ومدهى ٫السال.ٝ
 بحن طىاد واليظبةّ :
بن الىٓام الضاللي ٖىض الىدىٍحن ٢اثم ٖلى مٟهىم ؤلاؾىاص ،وَى ٢اثم ٖىض هٓغائهم ألانىلُحن
ٖلى ؤؾاؽ مً ال٣ى ٫باليؿبت ،وهي ّ
ؤٖم مً ألاو ،٫الهُال٢ها ٖلُه وٖلى ٚحرٍ مً ّ
صوا ٫اليؿبت ألازغي ،وهي زالزت
6
ؤهىإ:

ؤ .اليؿبت الترُ٦بُت الجؼثُت٧ :الترُ٦ب الجؼجي اإلا٩ىن مً الخغ ٝومضزىله.
ب .اليؿبت الترُ٦بُت الىا٢هت :وجخمشل في اليؿب ال٣اثمت بحن ؤَغا ٝاإلاغ٦باث الخُُ٣ضًت.
وجضٖ ٫لحها الجمل ّ
ط .اليؿبت التر٧يبُت الخامتّ :
الخامت زبرًت ٧اهذ ؤم بوكاثُت.
وَب٣ا لهظٍ ألاهىإّ ،
ٞةن ؤلاؾىاص ال ًؼٍض ًٖ ٧ىهه هىٖا واخضا مً ؤهىإ اليؿبتٚ ،حر َّؤهه «وؿبت م٣ىمت للمغ٦ب ًٟاص بها
اإلاساَب»7في هٓغ مدمض بً ٖلي الجغظاويّ .
ٞإما اليؿبتٞ ،جيـ ٌكمل وؿب التراُ٦ب اللُْ٠ت ٧لها ،وُ٢ض الخ٣ىٍم مسغط ما
1
ّ
حٗلُ٣ا ،وُ٢ض ؤلاٞاصة مسغط ما ٧ان مً اإلاغ٦باث بياُٞا ؤو ونُٟا.
٧ان مً اليؿب

 . 1ینظر :مصطفى مجاؿ الدین ،البحث النحوم عند األصوليُت ،دار الرشيد ،بغدادَُٖٗ ،ـ ،صُٕٓ ؛ كعثماف أمُت ،فلسفة اللغة العربية ،الدار ادلصریة
للتأليف كالًتمجة ،القاىرةُٗٔٓ ،ـ ،صِٓ.
 . 2منظر:عبد اجلبار توامة ،القرائن ادلعنویة يف النحو العريب( ،رسالة دكتوراه-سلطوط) ،معهد األدب كاللغة العربية ،جامعة اجلزائرُٗٗٓ-ُْٗٗ ،ـ ،صْٕ.
 . 3ینظر :لغة القرآف الكرًن (دراسة لسانية تطبيقية للجملة يف سورة البقرة) ،دار اذلدل للطباعة كالنشر كالتوزیع ،عُت مليلة-اجلزائر ،طََُِْ ،ـ  ،صٔٗ.
 . 4نفسو ،صٓٗ.
ٌ . 5أما قولص :مبتدأ+خرب ،فهو أدىن إُف الكبلـ ادلنجز منو إُف بنيتو اجملردة.
 . 6ینظر :موسى بن مصطفى العبيداف ،داللة تراكيب اجلمل عند األصوليُت ،األكائل للنشر كالتوزیع كاخلدمات الطباعية ،دمشق-سوریا ،طََُِِ ،ـ،
صُٔ.ُٗ-
 . 7زلمد بن علي اجلرجاين ،اإلشارات كالتنبيهات يف علم الببلغة ،علٌق عليو ككضع حواشيو كفهارسو إبراىيم مشس الدین ،دار الكتب العلمية ،بَتكت-لبناف،
طُُِّْ ،ىػََِِ-ـ ،صِٔ.
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وؾبُل طل ٪ؤن ًمدٌ اليؿبت للضاللت ٖلى ظمُ٘ الٗال٢اث الؿُاُ٢ت اإلاستزلت في ال٣غاثً اإلاٗىىٍت ألاؾاؾُت الشالر:
٢غٍىت ؤلاؾىاص ،و٢غٍىت الخسهُو بمسخلٞ ٠غوَٕا ،و٢غٍىت اإلاكاع٦ت.
 أكظام طىاد:
خغ ُّي بالظ٦غ َّ
ؤن ما ِؤلٟه البالُٚىن مً ج٣ؿُم ؤلاؾىاص بلى يغبحن :بؾىاص زبري وبؾىاص بوكاجي 2،لِـ َظا بابه ،وال َى
ّ
ّ
ألهه ؤصزل في ؤيغب السُاب اإلاىجؼ مىه في البجى ّ
اإلاجغصة.
مما هدً بؿبُله ؛
ً٣ؿم بلى :بؾىاص بوكاجي وبؾىاص بخالي ً٢ىي؛ ٖلى َّ
ؤن َّ
َّؤما ؤلاؾىاص باٖخباعٍ ٖال٢ت مظغصةٞ ،إولى ؤن َّ
ألاو ٫ما ٧ان
َّ
َل
ميكئه .والشاوي ما ٧ان مغصوصا بلى اإلاخ٩لم ٖىه ،مما ج٩ىن له وؿبت بلى الساعط،
مىٗ٣ضا بظاث اإلاخ٩لم ،وعاظٗا بلُه ،باٖخباعٍ ِ
جُاب٣ه ؤو ال جُاب٣ه.
َل
ٞاإلؾىاص ؤلاوكاجيَ ،اَىا ،وْيٞت مجغصة ال َّجخهل بالٗباعة اإلاىجؼةَّ ،
وبهما حؿب٣ها باٖخباعَا هي البيُت الىدىٍت ألاولى
التي جيشخئ اإلاٗاوي ّ
وحؿحرَاُّ .
٩ٞل ملٟىّ له نلت ما بالٓٞه  ،هضٖى ؤْهغَا 3باإلؾىاص ؤلاوكاجي ،وج٣ىم بحن اإلاخ٩لم الىاي٘ مً
ُت َّ
ُّ
بان
ظهت ،وم٣هىصٍ مً ظهت زاهُت ،و٦شحرا ما ال حعجم ٌطٍ الٗال٢ت اؾخٛىاء بضاللت الالتزام ؛ بط حؿخلؼم ٧ل بيُت هدىٍت وظىص ٍر
ُت
جيؿب بلُه.
جغجض بلى اإلاخ٩لم بؾىاصا ّ
وٍضٗٞىا بلى ّ
ٖض الٗال٢ت التي ُّ
ؤن الىدىٍحن ؤهٟؿهم اٖخضوَا ٦ظلٖ ،٪ىضما وظضوا بٌٗ
اإلالٟىْاث ال جدُل بلى الساعط ،وال ججهٌ بحن ما ًدُل بلُه ْاَغَا ٕال٢ت بؾىاصًت ما ،م٘ َّؤجها جامت اإلاٗجى واضخت الضاللتٞ ،لم
ُّ
ًجضوا مىانا ،وَم ال٣اثلىن باإلؾىاص ؤؾاؾا في ّ
٧ل ٦الم ،مً حؿمُت حٗل ٤الٟٗل ال٨المي باإلاخ٩لم بؾىاصا٦ ،ما في الىضاء،
ِ
وال٣ؿم ،وهدىَما.
ًا
ًا
٧ل بيُت هدىٍت مهما ٧اهذ ُّ
جد٣٣اتها ؤلاهجاػٍت ٖلى مضعط الخساَب٢ ،اثمت ٖلى
ٍر
اؾدشماعا لهظا الخهىع وجىؾٗت له ،جهحر ُّ ٍر
ّ
ًال ٠بحن اإلاخ٩لم وٚغيه مً ال٨الم ،ؾىاء ؤ٧ان َىال ٪بؾىاص ً٢ىي ؤم ال .وبهظا هخجاوػ بٌٗ الشخيء ما ٢امذ
بؾىاص هدىي ِ
ٖلُه الىٓغٍت الىدىٍت الترازُت ،باٞتراى بيُت بؾىاصًت ؾاب٣ت لئلوكاء والسبر البالُٚحن .وبىاء ٕلُهٞ ،ةطا ؤلُٟىا بؾىاصا ً٢ىٍا،
ٞهىُٗ٢ ،ا ،مد٩ىم بةؾىاص بوكاجي ،وال ًىٗ٨ـ٣ٞ .ىلٖ ٪لى مؿخىي ؤلاهجاػ :الٗلم هىعًُ ،ىي بحن ظىباجه بؾىاصان ال بؾىاصا
ّ
ٞإما َّ
ألاو ،٫وَى ألانل والٗمضةٞ ،ةؾىاص ؤلازباث بلى اإلاخ٩لم ،ولم ًىؾمَّ .
واخضاَّ .
وؤما الشاوي ،وال ً ٘٣بال ًٞلت ،وؤٚلب ؤخىاله ؤن
ّ
وَعجمٞ ،ةؾىاص الىىعاهُت بلى الٗلم ،وال مٗجى له ما لم ً ً٨مؿحرا باإلؾىاص ّ
ًىؾم َّ
ألاو ٫اإلاصسو ل٣هض اإلاخ٩لم اإلا٣امي مً ظهت
٧ىهه مشبخا ؤو هاُٞا ؤو مؿخٟهما وٚحر طلٞ .٪ل ٪ؤن ج٣ى :٫ما الٗلم هىع ،ؤو َل الٗلم هىع؟ ٞخهحر بظ٦غ« ٥ما» و«َل» ٢ض
َّ
ؤن الٗلم هىع ،وؤها ؤهٟي ّ
مدل ْي ؤلاؾىاص ؤلاوكاجي .وبطا ٢لذ :ؤها ؤزبذ ّ
ّ
ؤن الٗلم هىع ،وؤها ؤؾخٟهم ًٖ
عجمذ مدال واخضا مً
هىعاهُت الٗلم ،نغث ٢ض ّ
عجمذ اإلادلحن مٗا .و٢ض ً٩ىن مً ألاوؿب في باب مٗالجت ؤلاؾىاص ؤلاوكاجي ٖضم حؿمُت اإلاخ٩لم ُتم ْؿ َلى ًاضا
 . 1ینظر :نفسو
2
كخرج آیاتو بویج غزاكم ،دار إحياء العلوـ ،بَتكت-لبناف ،طَُُْٖ ،ىػُٖٖٗ-ـ صِِ ؛
 .ینظر :القزكیٍت ،اإلیضاح يف علوـ الببلغة ،راجعو ٌ
كصححو ٌ
كابن یعقوب ادلغريب ،مواىب الفتاح يف شرح تلخيص ادلفتاحٖ ،تقيق خليل إبراىيم خليل ،دار الكتب العلمية ،بَتكت-لبناف ،طُُِْْ ،ىػََِّ-ـ،
ُ ُّٓ/؛ كعركس األفراح يف شرح تلخيص ادلفتاح.ِِٖ ،ُِٗ/ِ-ُ ،
 . 3أعٍت العبلقة اليت ال ديكن االستغناء عنها ْتاؿ من األحواؿ.
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بلُه ؛ بضٖىي َّ
َل
ميشخئ الٗال٢ت
ؤن َظا الانُالح ٌكحر بلى اإلاٟٗىلُت ال بلى الٟاٖلُتٞ .األولى ؤن ٌؿمى ُتم ْؿ ِى ًاضا (نٟت ٞاٖل) ،ؤي
ّ
الٛغى  ،جبٗا لظلَ ( ،٪لؾ َلى ًاضا)٩ُٞ ،ىن ؤلاؾىاص ؤلاوكاجي مسخها بمهُلخي :اإلاؿ ِىض (ب٨ؿغ الىىن) َّ
ُت
والؿ َلىض،
وَؿمى
ؤلاؾىاصًت،
ُت
َل
َل
ّ
ًسخو ؤلاؾىاص ؤلاخالي الً٣ىيٝ ،ي اإلا٣ابل ،بمهُلخي :اإلاؿىض بلُه واإلاؿىض (بٟخذ الىىن) ،وُٞه جمُحز .وبُان طل ٪في
بِىما
اإلاٗالجت الخالُت:
هالم
اطىاد كلىي

اطىاد اوؼاثي
امل ْمظىد

املظىد الُه

العَهد

املظىد

(Øأها)

( Øأربد)

العلم

هـىز

(Øأها)

ما (بمعنى أهفي)

العلم

هـىز

(Øأها)

َل (بمعنى أطحفهم)

العلم

هـىز

َ ل الفعل بيُة اطىادًة باللسوزة؟
ٚحر وظُه ؛ َّ
للمخعجل َّ
ّ
َل
ؤن َظا الدؿائ َلُ ٫ت
الدؿلُم اإلاُل ٤بضاللت الٟٗل ٖلى
ألن مً الغاسخ في الخ٣الُض الىدىٍت
٢ض ًبضو
ِ
ّ
ّ ّ
ٞاٖله ،مما ي ِئل ٠بحن مغ٦بحن بؾىاصًحن وظىبا .ل٨ىىا هازغ الدك ٪ُ٨في ٧ل مؿلمت ،ختى بطا ما ٢ىٍذ حجتها واؾدبان صلُلها،
ّ
وبال َغخىاَا ظاهبا ،ولم ُته٣م لها وػها ،وال هباليّ .
َّ
اؾخ٣غ مً
ولٗل ما ًذجب الخ٣اثَ ٤ى ٖضم بعؾا ٫الىٓغ ُٞما
ُٗ٢ىا بها،
ُّ
ُت
َّ
اإلاٗاع ،ٝواعج َل
طخي مً الىخاثجٞ .ال ؤػعي بالباخض مً ؤن ًُ٣م بدشه ٖلى خهاثل ؾاب٣ت لم ًخد ٤مً نىابهاٞ .ال ًٟ٨ي الخٗلل
ألن ؤلاظمإ لِـ بذجت ٖلى بَال٢ه٢ ،ا ٫ابً ظجي ،وَى مً ؤ٧ابغ الىدىٍحن« :اٖلم ّ
باإلظمإ في َظا الهضص ؛ ّ
ؤن بظمإ ؤَل
ّ
البلضًً [البهغة وال٩ىٞت] ّبهما ً٩ىن ّ
ؤال ًسال ٠اإلاىهىم واإلاِ٣ـ ٖلى اإلاىهىمّ .
ٞإما بن لم
حجت بطا ؤُٖا ٥زهمً ٪ضٍ
ٌِٗ ًضٍ بظلٞ ٪ال ً٩ىن بظماٖهم ّ
1
حجت ٖلُه».
مما هدً بؿبُله ُّ
َّ
ٖضَم الٟٗل ٖلى مؿخىي الاؾخٗما ٫ظملت ؛ بط اٞتريىا بٗضٍ يمحرا مؿخترا ،بن زٟي ٞاٖله ،وبلُه
2

ؤقاع ابً مال ٪في «زالنخه»:
ب ْمعد ف ْمعل فاع ٌءل فب ْمن ظه ْمس***فهى واال فلم ٌءحر ْم
اطحت ْمر
ٍم
والخَّ ٤
ُّ
ؤن الٟٗل وخضٍ لِـ ؾىي ٧لمت مٟغصة ال ؤزغ للترُ٦ب ؤلاؾىاصي ٞحهاٞ ،هى ال ًسخل ٠بَال٢ا ًٖ ؤ٢ؿام ال٩لمت ألازغي
َّ
ّ
مً َظا اإلاىٓىع ،والضلُل ٖلُه ؤه ٪بطا قغٖذ في ٦الم ابخضاجي٣ٞ ،لذ مشال :ظاء ،لم ً ً٨اإلالٟىّ به ؾىي ٧لمت لم جتر٦ب ٖلى
ؤن اإلاغاص :ظاء َىٞ ،ال وظه له ؛ بضلُل ّ
مضٕ ّ
َل َّ َل َّ
ًمغ ًيبػي ؤن ُتٌؿب ٤باإلآهغ ،وٍ٩ىن َلز َلل ًاٟا له وٖ َلى ًا
ُت ّ
ؤن اإلاُت َل
يا
ِ
هٓحرتها بٗض .ؤما ؤن ًضعي ٍر
مىه .وما َى بمؿبى ١في اإلاشا ٫اإلاظ٧ىع لىجٗل له يمحرا مؿخترا ،وهؼٖم ،بٗضثظّ ،ؤجهما ًالٟان ظملت ٗٞلُتٞ .الهىاب ّ
ؤن الٟٗل
٧لمت مٟغصة جتر٦ب م٘ هٓحراتها ألازغٍاث ،قإجها قإن ألاصاة والهٟت وال٨ىاًت والسالٟت ،وال ٞغ.١
 . 1ابن جٍت ،اخلصائصٖ ،تقيق زلمد علي النجار ،دار اذلدل للطباعة كالنشر ،بَتكت-لبناف ،طِ( ،د.ت).ُٖٗ/ُ ،
 . 2ابن مالص ،األلفية يف النحو كالصرؼ ،دار الكتب العلمية ،بَتكت-لبناف( ،د.ت) ،صِِ.
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وبطا ّ
ج٣غع َظا ،ظئىا بلى الٟٗلٞ ،إلُٟىاٍ ًخجاوػ البيُت ؤلاؾىاصًت ،لِكٛل وْاث ٠جغُ٦بُت مسخلٟت ٘٣ُٞ ،مٟٗىال به
ؤن» اإلاهضعٍت ،في هدى ٢ىل :٪ؤعٍض ؤن ؤهامٞ ،ال ج٩ىن بىا خاظت «وُُْٟا لخ٣ضًغ ما بٗض (ؤن) ظملتّ ،
بٗض « ْ
ألن اإلاؿىض بلُه واخض
في الٟٗلحن ،ولِـ وُُْٟا ؾب٨هما في مهضع ماو٦ ٫ما ط٦غواّ ،
ألن اإلاهضع [ ]...ال ًاصي مٗجى الٟٗل ،ال خضزُا وال ػمىُا» 1.وٍ،٘٣
َل ْ
اءج ُته ب ْخ َلض ُتاَ َلما َلج ْمشخي َلٖ َللى ْ
اؾ ِخ ْد َلُاء َ 2،ل
وبضٗٞ ٫ل
ِ
ؤًًا ،مٟٗىال زاهُا في مشلْ :ىيخه ًىجر ،وخاال في هدى ٢ى ٫اإلاىلى ٖؼوظل :ظ ِ
َل َل ُت
َل
َل ُت ُت َل ُت ْ ُت َل ْ َل َل
َل َل ْ َل ْ َل ْ َل َل َل ْ َل َل َل ًا ُت َل َل ْ
3
َ ٠لل ُته َل
الٗ َلظ ُت
اب
اب ُتًظ ِّب ُتدىن ؤ ْب َلى َلاءْ ٦م 4،و٢ىله ؤًًا :و مً ًٟٗل ط ِلً ٪ل ٤ؤزاما ًًاٖ
مً ٗٞل في ٢ىلهٌ :ؿىمىه٨م ؾىء الٗظ ِ
ُامت َلو َلٍ ْس ُتل ْض ُٞه ُتم َله ًااهاٞ5.لِـ بىا ايُغاع بلى ّ
َل ْ َل ْ َل
ٖض الٟٗل في مشل َظٍ اإلاىا ٘٢ظملت ،بل اخدؿابه مٟغصا ؤظضي وؤه.ٟ٘
ِ ِ
ًىم ال ِِ ٣
َّ
ؾلمىا ،ظضالَّ ،
بإن الٟٗل ًيشخئ ظملت ٗٞلُت،
وٍترجب ٖلى ال٣ى ٫بظل ٪مؿاثل زالُٞت جخٗل ٤بخدضًض هىٕ الجملتٞ .ةن
ًا
ّ
إلاا ٧ان ًلُه ٞاٖله بالًغوعة  ،نغها بلى اٖخباع الٗباعة التي ًخ٣ضم ٞحها اإلاؿىض بلُه ٖلى ٗٞله ظملت اؾمُت ٦بري طاث وظهحن،
وٞغ٢ىاَا ّ
ٖما ًخ٣ضم الٟٗل ٞحها .والضاعي بلى الٟهل ما َّ
ج٣غع لضي الىداة مً امخىإ ؤن ٌٗمل ٖامل واخض في مٗمىلحن مخمازلحن،
ّ
بال ٞغٍ٣ا مً ؤٍ  ٫ال٩ىٞت ؛ ٖلما َّ
ؤن الُ٣اؽ في الٟٗل ،مً خُض َى خغ٦ت الٟاٖل ،ؤن ًلُهّ ،
ول٨جهم عظىٖا
وٖلُه ظمهىع الىداة،
6
بلى ؤنىٖ ٫املُت ،ؤوظبىا جإزحر الٟاٖل وج٣ضًم الٟٗل.
والخّ ٤
ػٍض ،ؤم ٌن
ؤن مظَب ال٩ىُٞحن ؤولى باالٖخباعٞ ،ؿىاء ٢ىل٢ :٪ام ٌن
ُّ
ػٍض ٢امٞ .الٗال٢ت ؤلاؾىاصًت واخضة ال جسخل ٠بحن
ّ
الترُ٦بحنٞ .إهذ حؿىض ّ
الُ٣ام بلى ػٍض ٖلى ؾبُل الٟاٖلُت ٞحهما مٗا ،وما نيُٗ ٪بال مً باب الخ٣ضًم بحن ٖىهغًٍ لٛىٍحن ،وما
ّ
بال ٖلى ؾبُل ّ
الخىعٍ في حٗلُل الٓاَغة اللٛىٍت بالٗلل الٟلؿُٟت ،و٧ان طلّ ٪
مما ّ
خغ ٝالىدى ًٖ وظهخه،
مظَب اإلاسالٟحن
ُت
ّ ّ
ُت
ّ
بمىهج لٛى ٍري نغ ٝال ًإزظ بال بالٗلت
وخمله ٖلى ؾلى ٥لِـ مً َبُٗذٌ ،وَى مىهج في ٚاًت الٟؿاص ،ألاولى جغ٦ه ،واؾدبضاله
ٍر
ّ
اإلاىتزٖت مً الىا ٘٢اللٛىي؛ ً٣ى ٫مهُٟى ّ
ومما ّ
الؿ٣اّ « :
جىعٍ ُٞه الىداة ٢ضاماَم و مدضزىَم بال ٞغٍ٣ا مً ؤَل ال٩ىٞت
حٗلُل ألاخ٩ام الىدىٍت بالٗلل الٟلؿُٟت ،مشل ٢ىلهم :ب ّن الٟاٖل ًجب ؤن ًخإزغ ًٖ الٟٗل ّ
ألن الٟٗل ٖامل ُٞه ،واإلاازغ ًجب
7
ؤن ًخ٣ضم ٖلى اإلاخإزغ به ،وَظا خ٨م ٖ٣لي ال لٛىي».

 . 1عبد اجلبار توامة« ،ادلنهج الوظيفي اجلدید لتجدید النحو» ،ضمن أعماؿ ندكة تيسَت النحو ادلنعقدة يف ِّ ِْ-أفریلََُِـ ،منشورات اجمللس األعلى
للغة العربية ،اجلزائرََُِ ،ـ ،صِٖٗ.ِٗٗ ،
 . 2القصص.ِٓ/
 . 3ینظر :أبو حياف األتدلسي ،البحر احمليط يف التفسَت ،بعنایة صدقي زلمد مجيل ،دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزیع ،بركت-لبنافُِْٔ/ُِْٓ ،ىػ-
احلمادم ،مكتبة مصر ،الفجالة،
ََِٓـ  ُّّ/ُ ،؛ كالزسلشرم ،الكشاؼ عن حقائق التنزیل كعيوف األقاكیل يف كجوه التأكیل ،شرحو كضبطو كراجعو یوسف ٌ
(د.ت).ّْْ/ّ ،
 . 4البقرة.ْٗ/
 . 5الفرقاف.ٔٗ ،ٖٔ/
 . 6ینظر :ابن یعيش ،شرح ادلفصل للزسلشرم ،ق ٌدـ لو ككضع ىوامشو كفهارسو إميل بدیع یعقوب ،دار الكتب العلمية ،بَتكت-لبناف،طُُِِْ ،ىػََُِ-ـ
.َِِ/ُ ،
 . 7يف النحو العريب نقد ك توجيو ،صٖ.

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

82

مجلة حُل الدزاطات ألادبُة والفىسٍة  -العام الثاوي  -العدد  14دٌظمبر 2015

ّ
ألاصلت ّ
ؤَمها ما ؤوعصٍ ؤبى الٗباؽ اإلابرص في
واإلااوٗىن ٌؿخضلىن ٖلى ٞؿاص مظَب ال٩ىُٞت في الخ٣ضًم بجملت مً
ّ
بال ٖلى ظهت ه٣ل َّ
اإلا٣ضم مً خ٨م بلى خ٨م آزغ ،وبُٖاثه بٖغابا ٚحر بٖغابه،
«م٣خًبه» 1مً ٖضم بظاػة الخ٣ضًم في ٌطا الباب
ّ
ِٞؿخجحز خمله ٖلى الابخضاء ال ٖلى الٟاٖلُت .وبن ػٖم ػاٖم ؤهه مغٞىٕ بٟٗل مخإزغ ٖىه٣ٞ ،ض ؤخا ٫مً ظهاث:
ّ
ؤ .مجها ّ
ؤن «٢ام» ٗٞل ال ً٣ىي ٖلى عٞ ٘ٞاٖلحن بال ٖلى ظهت ؤلاجبإ ،هدى١ :ام ٖبض هللا وػٍضً ٠ُ٨ٞ ،غٖ« ٘ٞبض هللا» ،ويمحرٍ؟
ّ
و ؤهذ بطا ؤْهغث الًمحر بإن ججٗل في مىيٗه ٚحرٍ بان ل ،٪هدى ٢ىلٖ :٪بض هللا ٢ام ؤزىٍٞ ،ةهما يمحرٍ في مىي٘ ؤزُه.
ّ
ب .مجها ؤه ٪ج٣ىٖ :٫بض هللا َل ٢ام؟  ٘٣ُٞالٟٗل مٗه بٗض «َل» الاؾخٟهامُت ،ومدا ٫ؤن ٌٗمل ما بٗض خغ ٝالاؾخٟهام ُٞما
٢بله.
واخخج ابً الؿغاط ٖلى بُالن مظَب ال٣اثلحن بالخ٣ضًم مً خُض ّبهه لى ظاػ ع« ٘ٞػٍض» في ٖباعةٌ :ن
َّ
ػٍض ٢ام ،بـ «٢ام»،
2

لجاػ ؤن ج٣ى :٫الؼٍضان ٢ام ،والؼٍضون ٢ام ،جغٍض٢ :ام الؼٍضان ،و٢ام الؼٍضون.
ّ ّ
ؤصلت ًم ً٨ججاوػَاٞ ،ال جَّ ٠٣
خُا ٫الخ٣ضًم ،وٍجاب ؤصخابها بما ًلي:
ومً الىاضر ؤجها
ّ
ّ
وؿلم ّ
ؤن الٟٗل ٖامل ٖلى ؤلاَالٞ ،١ما ُ٢ل في ٞلؿٟت الٗمل ٢ض ٌؿخًٗ ٠في مىيٗهٞ .ةن ُت
ألازغ ؤلاٖغابي بال ٖالمت
ؤ-ال
ِ
حؿخجلب ٖمىما لخهىٍغ اإلاٗجىُٞ ،يخٟي الخ٨م الظي ؤؾـ ٖلُه اإلاى٘ ،وَى ٖضم بظاػة بٖما ٫الٗامل الىاخض في مٗمولحن
ّ
ّ
مخمازلحنَ .ظا مً ظهت ،ومً ظهت ؤزغي ّ
بن الخٗلل بالًماثغ التي جلخ ٤ألاٗٞا ٫في خا ٫الخ٣ضًم ٖلى ّؤجها ؤصلت ٖلى الٟىاٖل،
ؤي مغظىحٞ .مً الىاضر ّ
ّ
والؾُما في خا ٫الخشيُت ،والجم٘ ع ٌن
ؤن بلخا ١جل ٪الٗالماث بباب الًماثغ ًسلى مً ؤلانابتٞ .خمام
ّ
الخدٞ ٤ُ٣حها ّؤجها خغوّ ٝ
صوا ،٫ؤو ٖالماث ًاحى بها جد٣ُ٣ا للمُاب٣ت بحن الٟٗل ،وٞاٖله ،ؤو اإلاؿىض ،واإلاؿىض بلُه .و ً ٪ُٟ٨ؤهه
ًلؼم ٖلى ما ٢اله الىداة ؤن ال جخهل جل ٪اللىاخ ٤باألٗٞا ٫بطا ؤْهغث ٞىاٖلها .وألاُ٦ض ّؤجها جٓهغ في ٚحر قاَض مً ٦الم الٗغب،
وزغط ٖلحها ٢ىله حٗالىَ :لو َلؤ َلؾ ُّغوا َّ
الى ْج َلىي َّالظ َل
ّ
ًً
ِ
ُٞجمٗىن بحن الٟاٖل ،وما انُلر ٕلُه بالًمحر ،هدى لٛت «ؤ٧لىوي البراُٚض»ِ ،
َل َل َل َل ُت َل ُت ْ َل َل ٌن َّ
الل ُْل َلو َلمالث َلٌ ٨نت ب َّ
4
َل َل ُت ُ 3ت ّ
الج َله ِاع».
ْلمىا  ،وزغط ٖلحها ،ؤًًا٢ ،ىله (ً« :)خٗا٢بىن ِ٨ُٞم :مال ِث٨ت ِب ِ
ِ ِ
٢بُل مً الىداة ّبضا مً ال٣ى ٫بدغُٞتها في مشل َظٍ اإلاىاي٘ بظغ ًااء لها مجغي جاء الخإهِض٦ ،ما ّ
ولم ًجض ٌن
هو ٖلُه
ّ
6
ُت
الىاْم في زالنخه:
ؾِبىٍه 5،وؤ٦ضٍ
ْم
وك ْمد ًلاٌ :طعدا وطعدوا*** والف ْمعل لل اَس ب ْمعد م ْمظىد
وبن ما ٫بًٗهم بلى جسغٍجاث واَُت جمؿ٩ا باؾمُتها ،ومً ّ
زم جىظُه الاؾم الٓاَغ بٗضَا ٖلى البضلُت ،ؤو ٖلى اإلابخضثُت
ؤثمت اللٛت اج٣ٟىا ٖلى ّ
ؤخـ ابً الىاْم بخٗؿ ٠الخسغٍج َاَىاٞ ،لم ًجؼ َظا الخمل؛ « ّ
ألن ّ
اإلاازغة 1.و ٢ض ّ
ؤن ٢ىما مً الٗغب

 . 1ینظر.ُِٖ/ْ :
 . 2ینظر :ابن السراج ،األصوؿ يف النحو ٖتقيق عبد احلسُت الفتلي ،مؤسسة الرسالة ،بَتكت ،طُّٖٖٗ ،ـ .ِِٖ/ِ ،
 . 3األنبياء.ّ/
 . 4صحيح البخارم ،ضبطو كرقمو مصطفى دیب البغا ،موفم للنشر ،اجلزائر ،كدار اذلدل للطباعة كالنشر كالتوزیع ،عُت مليلة( ،د.ت) ،َِْ/ُ ،رقم
احلدیث .َّٓ:كموطأ مالص (على ركایة حيي بن حيي) ،دار الكتب ،اجلزائر( ،د.ت)صٖٖ ،رقم احلدیث.ُُْ :
 . 5ینظر :الكتاب.َِٗ/ّ،
 . 6األلفية ،صِّ.
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٦إجهم بىىا طلٖ ٪لى ّ
ًجٗلىن ألال ،٠والىاو ،والىىن ٖالماث للخشيُت ،والجمّ٘ ،
ؤن مً الٗغب مً ًلتزم ،م٘ جإزحر الاؾم الٓاَغ،
ألال ٠في ٗٞل الازىحن ،والىاو في ٗٞل ظم٘ اإلاظ٦غ ،والىىن في ٗٞل ظم٘ اإلااهضٞ ،ىظب ؤن ج٩ىن ٖىض َاالء خغوٞا ،و٢ض لؼمذ
للضاللت ٖلى الخشيُت ،والجم٘٦ ،ما ٢ض جلؼم الخاء للضاللت ٖلى الخإهِض ،ألجها لى ٧اهذ اؾما للؼمّ :بما وظىب ؤلابضا ،٫ؤو الخ٤صًم
2
والخإزحرّ ،
مغجحنّ ،
وبما بؾىاص الٟٗلحن ّ
و٧ل طل ٪باَل ،ال ً٣ى ٫به ؤخض».
اؾخض ٫به اإلابرص مً بم٩ان بْهاع الًمحر م٘ وظىص الاؾم اإلاغٞىٕ م٣ضما ٖلى ٗٞله في هدىٖ:بض هللا ٢ام ؤزىٍٞ ،ال َل
َّ
وظه
بّ -ؤما ما
ػٍض ٢ام ،ووظه الٟغّ ١
ٖما هدً ُٞهٞ ،لِـ َظا هٓحرٌ :ن
ؤن بؾىاص الٟٗل في الترُ٦ب ّ
له ُٞه الزخال ٝالترُ٦ب ّ
ألاو ٫بلى ؤدي ػٍض ال
بلُه ،في خحن ّؤهه بؾىاص بلُه هٟؿه في الترُ٦ب الشاويُٞ ،يخٟي وظه الكبه بُجهما ،ومً ّ
زم ًسخل ٠خ٨مهما الىدىي.
ّ
ٞاألْهغ بٗض َظا ّ
ؤن الٟاٖل ظاثؼ ج٣ضًمه ٖلى ٗٞله م٘ ب٣اء ٞاٖلُخهُٞ ،ترجرّ ،
لضي٢ ،ى ٫ال٩ىُٞت ؛ ألهه ألاصوى بلى
الخ٨ٟحر اللٛىيّ .
ٞإما بق٩الُت يماثغ ألاٗٞا ٫اإلاؿىض بلحها الٟٗل ٖلى ػٖم الىداةٞ ،م٣ضوع ٖلحها بةخالتها بلى بابها ألاولى بها ،وَى
باب الخغو ،ٝو٢ض ّ
هو اإلااػوي ٖلى خغُٞتهاٞ 3،هي ّ
مجغص ٖالماث جُٟض اإلاُاب٣ت ،والٗالمت خغ ،ٝولِؿذ اؾماٞ ،ال بؾىاص بلحها
البخت؛ ً٣ى ٫مهضي اإلاسؼومي« :وال بؾىاص في عؤًىا بلى مشل َظٍ ال٨ىاًاث ّ
ألجها لِؿذ ؤؾماء ؤو يماثغ ٦ما ًؼٖم الىداة ،بل هي
4
٦ىاًاث ؤو بقاعاث حكحر بلى ظيـ اإلاساَب ؤو ٖضصٍ».
ّ
َّؤما ؤن ً٣اّ :٫
بن َىالٞ ٪غ٢ا واضخا بحن ظملتي :خًغ ػٍض ،وػٍض خًغ ،مً خُض بن الك٩ل ألاو ٫مٛل ٤هدىٍا،
والشاوي ٚحر مٛل ،٤الخخما ٫ؤن ً٩ىن الخايغ ٚحر ػٍض٦ ،إن ج٣ى :٫ػٍض خًغ ؤبىٍٞ 5،ال وظه له ؛ ّ
ألن الك٩ل ّ
ألاو ،٫ؤًًاً ،م٨ىه
ؤن َّ
ًمخض ًٖ َغٍ ٤البضلُت ،هدى ٢ىل :٪خًغ ػٍض ؤبىٍ.
َل
ٞالىظه َّ
ًخ٣ضم ٖلى ٗٞله ،وال ًى٣له ُّ
اإلاؿىض بلُه َّ
ج٣ضمه ًٖ خ٨مه ،وال ًسغظه مً وُْٟخه ،وَظا ٖلى زال ٝما ٞكا
ؤن
ُت
ضوو ٫في مهُلخُتهم.
في مهىٟاث الىدىٍحن ،وج ِ
خانل الىٓغ ُٞما ؾب ٤هجمله في آلاحي:
 .1البيُت ؤلاؾىاصًت بيُت ّ
مجغصة ؾاب٣ت للخعجُم٢ ،ابلت للىؾم اللٟٓي ٖلى مؿخىي الخىجحز.
.2البيُت ؤلاؾىاصًت بيُت وُُْٟت.
اإلاجغصة التي ث ّ
 .3البيُت ؤلاؾىاصًت هي الىىاة ّ
ج٨هً بظمُ٘ ؤيغب ال٨الم اإلاىجؼٞ ،هي الٗال٢ت الترُ٦بُت ألاولى.
ّ
ؤزو مً اليؿبت.
.4ؤلاؾىاص
 .4الٟٗل ال ًجهٌ باٖخباعٍ بيُت بؾىاصًتٖ ،لى زال ٝما عسخ في اإلاىٓىمت الىدىٍت الٗغبُت ،وٞكا في مهىٟاث ٖلمائها.

 . 1ینظر :مهع اذلوامع.ِٕٓ/ِ ،
 . 2شرح ابن الناظمٖ ،تقيق زلمد باسل عيوف السود ،دار الكتب العلمية ،بَتكت-لبناف ،طَُُِْ ،ىػَََِ-ـ ،صُِِ.ِِِ ،
 . 3ینظر :شرح ادلفصل.ِٕٗ/ِ ،
 . 4يف النحو العريب نقد ك توجيو ،صُِِ.
5
عماف-األردف ،طََُِِ ،ـ ،
 .ینظر :حسن مخيس ادللخ ،التفكَت العلمي يف النحو العريب :االستقراء-التحليل-التفسَت ،دار الشركؽ للنشر كالتوزیعٌ ،
صُّٕ.
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ثُمة املىت في الؽعس طباوي
 املغسب-  حامعة محمد الخامع السبان، عبدالسحمان لعىٍىة.د.أ

:ملخف
اًت عنض ججلُاث مىيىٕ ٖغيُت الخُاة وخخمُت اإلاىثٛغاء ههىم ألَم ؤٖالم الكٗغ ؤلاؾباوي ب٣ َظٍ الضعاؾت بلى اؾخٝتهض
 بن عئٍت.هُضة ؤلاؾباهُت ٖبر جاعٍسها ظمالُت وقٗغٍت ظض ممحزة٣ؿبذ ال٦ظا مجاػاجه و اؾخٗاعاجه التي ؤ٦ و صالالجه الغمؼٍت و
ً ؤَم ما ًمحز َظٍ الغئٍت َى٨ ل.حراث الىظضاهُت و الىظىصًتٛىم ٖلى ظملت مً الشىابذ و اإلاخ٣اإلاىث في مسُلت َاالء ؤلاٖالم ج
٘غة السلىص ٖبر الاهههاع م٨ٞ  الاخخماء وعاء٫ىاء مً زالٟاهُت ججاوػ صالالث ال٩ُض ٖلى خخمُت اإلاىث وفي طاث آلان ٖلى بم٦الخإ
 وٖضم ؤلاطٖان إلاهحر١ الظاث في طاث اإلاٗكى٤ُ٣ جد٫اتها الالجهاثُت و ؤًًا مً زال٧ىن والخُه و الظوبان في خغ٩ٖىانغ ال
.ًاَغة ؤو لٗغيُت الؼم٣ىة اإلاىث ال٣حها لٞ غة ال ؾلُان٦ و بالخالي ٖبر جإؾِـ طا،ٕخابت و الخضوًٍ و ؤلابضا٨اليؿُان ٖبر ال
.تراب و الجزٖت الىظىصًتٚ الا، الكٗغ الاؾباوي ظضلُت الؼمً و السلىص، جُمت اإلاىث:اليلمات املفحاحُة

L'objectif de cette étude est de proposer une réflexion sur la production poétique de certains des
poètes espagnols les plus emblématiques en vue de saisir l’étendue de la thématique de la mort et
ses significations sémantiques et symboliques, ainsi que ses différentes expressions esthétiques. La
vision de la mort, dans l’imaginaire de ces poètes, s'articule autour d’une constellation de constantes
et variables ontologiques et émotionnelles. Toutefois la caractéristique essentielle de cette vision
réside dans la conscience constante de l'inéluctabilité de la mort et, en même temps, dans le fait
d’envisager la possibilité d'une rédemption moyennant le rêve de surmonter les conséquences
tragiques de la mort, l'aspiration à l'éternité hors du temps réel, à travers la quête d'une fusion avec
les éléments de la nature ou avec l'être aimé, ainsi que par le biais du recours à la puissance
libératrice et immortalisatrice de la parole poétique susceptible de construire un lieu de mémoire
pour perpétuer une présence singulière qui puisse transcender l'éphémérité de la vie et vaincre
l’angoisse ontologique de la mort.
Mots clés: Vision de la mort, poésie espagnole, dialectique du temps et de l’éternité, aliénation et
tendance ontologique.

اث ؾاثغ الكٗىب و في زُاباث ألاصًان جماماٞا٣ل الخًاعاث و ز٧ ىة في مسُلت٣ باإلاىث خايغ ب٫اٛبن الاوك
ل٩ و ماصي َظٍ الاٖخباعاث ؤن اإلاىث بهظا الك.ىُت ٖمىماٟ ؤلابضاٖاث ألاصبُت و الٝل ؤنىا٧ ما َى خايغ في٦
ىاء وُٟٗت اإلاغة و ما جدمله مً صالالث ال٢هاظـ بوؿاوي مخسظا ؤبغػ ججلُاجه في الخجغبت الىا٦ ؿهٟغى هٞ
البا ما ًإزظٚ ىهه٧ ًم مٚ و بالغ.اصعة الغوح للجؿضٛ والغخُل اإلاالم و الخهضٕ الىاجج ًٖ م١غاٟ و ال٫الؼوا
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ٖلى ؤهه ْاٍ عة َبُُٗت بال ؤهه ؤع ١ال٨ٟغ ؤلاوؿاوي ٖبر الٗهىع هٓغا ل٩ىهه ق٩ل ٖلى الضوام لٛؼا مدحرا لِـ
لخخمُخه و اؾخدالت جدىٍل مؿاعاجه ٞدؿب ،بل ل٩ىهه ؤًًا طا ٥اإلاجهى ٫الٛاثب-الخايغ الظي ًًغب َىعا
زبِ ٖكىاء و َىعا آزغ ًبضو و ٦إن له زُت مؿب٣ت و اهخ٣اثُت .و إلاا ٧اهذ ؤٚلب الش٣اٞاث ٢ض عجخذ الاٖخ٣اص
بإن اإلاىث و الخُاة وظهان لٗملت واخضةٞ ،ةن َظٍ الغمؼٍت ٢ض ؤيٟذ مٗاوي و بًداءاث الٓالم ٖلى اإلاىث و
ظٗلذ ٧لمت الخُاة حعج بضالالث الىىع و بخاالجه الغمؼٍتٞ .الخُاة و اإلاىث يثٖا٢بان حٗا٢ب اللُل و الجهاع .و
ؾحروعة الؼمً اإلاخ ُ٘٣خؿب َظٌ اإلاٗاصلت (جهاع -لُل) جٟهم في الضًاهاث الؿماوٍت ٖلى ؤجها هىٕ مً اإلادا٧اة
لخٗا٢ب الخُاة و اإلاىث٩ٞ .ل اهبالط ٞجغ ظضًض َى في خض طاجه والصة ظضًضة و ٧ل بؼو ٙلٛؿ ٤اإلاُٛب َى بمشابت
ؾ٨غاث جىعى مىجا مٗلىا .ال ظغم بطا ؤن ً٩ىن الىىم ق٨ال مً ؤق٩ا ٫اإلاىث ،و الاؾدُ٣اّ مىه ٖىصة بلى الخُاة.
جغجبِ الًُ٣ت بطن باوكٛا ٫باإلاٟاع٢اث الجىَغٍت بحن ْاَغجحن مخًاصجحن صٗٞخا باإلوؿان لِـ  ِ٣ٞبلى
مجاَضة الىٟـ ٖلى ٢بى ٫ال٣ضع اإلادخىم بل بلى خض مداولت بًجاص وؾُلت للخٛلب ٖلُه بُٛت جغظُذ ٟ٦ت الخُاة.
ٞا٦دكا ٝخخمُت اإلاىث في ألاؾاَحر ؤلاٚغٍُ٣ت و الُىهاهُت ،و بالخالي الى٢ىٖ ٝلى َكاقت ٧ل ؤق٩ا ٫الخُاةَ ،ى
ما ؤصي بلى بلىعة عئٍت مٟجٗت مً زال ٫الخـ التراظُضي باإلاىث ،ؤصث بضوعَا بلى عئٍت وظىصًت مًاصة جيخهغ
ٞحها الخُاة ٖلى الٟىاء و ًخجاوػ ٞحها ؤلاوؿان بخؿاؾه بالغَبت و السى ٝمً جضاُٖاث البالء اإلاذ جىم و لى بك٩ل
مجاػي .و مً ججلُاث َظٍ اإلاىا ٠٢البُىلُت هجض ٨ٞغة البدض اإلاًجي ًٖ ؾبل السلىصٞ .ؼٍغَـ و بحرؾٟىن ،و
ؤوعفي وؽ صا٢ىا مغاعة اإلاىث ل٪ن ٨ٞغة اهبٗاثهم حٗض جإُ٦ضا ٖلى بم٩اهُت جسلُو ؤلاوؿان مً ٧ل صالالث الٟجُٗت
التي جغثبِ باإلاىث٦ .ما ؤن الضًاهاث اإلاهغٍت ال٣ضًمت و مٗخ٣ضاث خًاعاث ألاػجُ ٪و ألاه٩ا و ٚحرَا٧ ،اهذ جغوط
ل٨ٟغة ألابضًت َظٍ زانت مً زال ٫ؤلاًمان بىظىص خُاة ماصًت ؤزغي بٗض اإلاىث٦ .ما ان الضًاهاث الؿماوٍت
بضوعَا صٖذ للدؿلُم بىظىص آلازغة و ؤلاٖضاص لها ٖبر جًُٟل مؿخىٍاث السحر و ألاٖما ٫و جغؾُش اإلاشل ألاٖلى
لخُهحر الغوح و بٖضاصَا لجىت السلض.
ال ٚغابت بطن ،و ٖلى يىء َظٍ اإلاُُٗاث ،ؤن هجض ؤن الكٗغ الاؾباوي قإهه في طل ٪قإن ٧ل ما ظاصث به
٢غاثذ قٗغاء الٗالم في ٖبر الٗهىعً ،ؼزغ بىهىم جىاولذ ًُ٢ت اإلاىث مً ظمُ٘ ظىاهبها و من مىُل٤
الُغوخاث التي ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلحها .و اإلاشحر لالهدباٍ في َظا الهضص َى ؤهه عٚم ازخالٞاث الغئي في مسُلت قٗغاء
بؾباهُا و عٚم جباًً اهخماءاتهم بلى خغ٧اث و ؤظُا ٫ؤصبُت مخباٖضة و مخًاعبت ؤخُاها ،بال ؤن جمىٟ٢هم ؤمام جُمت
اإلاىث ً٩اص ً٩ىن مىخضاٞ .ؿىاء حٗل ٤الامغ بكٗغاء الغوماوؿُت ٦بُ٨غ و بؾبرووؿُضا ؤو ؤُ٢اب الباعو٧ى
ُُٟ٨٦ضو ؤو لىَـ صي ٚىوٛىعا ؤو ؤظُا ٫قٗغاء ال٣غن اإلااضخي (٦جُل 98و ،27و ظُل ما بٗض الخغب ألاَلُت و
ؤُ٢اب الكٗغ الاظخماعي زال ٫السمؿِىاث ؤو ختى ما ؾمي بكٗغاء الُلُٗت و الكٗغاء الجضصٞ ،)،ةن ال٣اعت
اإلاخمًٗ للمسؼون الكٗغي ال٣كخالي ًغي ؤن ألابٗاص ؤلاوؿاهُت و الضالالث ال٩ىهُت إلاٗالجت مىيىٕ اإلاىث جخ٨غع
عٚم جباًً ألاؾالُب البالُٚت و الهىع الكٗغٍت اإلاؿخٗملت في جىاولها و ٖغيها في متن ال٣هُضة.
ًخسظ اإلاىث في ال٣هاثض التي ؤبضٖها قٗغاء بؾباهُا ؤوظها مخباًىت و ؤبٗاصا مخٗضصةٞ .خاعة ًخم ججؿُضٍ،
ُٞهبذ له بظل ٪خًىعا ماصًا ًجٗله ٌكٛل الًٟاء و ًخدغ ٥في الؼمً ،و جاعة ؤزغي ً٩ىن طاجا ؾماوٍت ؤو مال٧ا
ؤو مجغص خًىع ٌؿدكٗغ مشىله بحن البكغ صون ؤن جضع٦ه الخىاؽ آلاصمُت٦ .ما ؤهه ًم ً٨ؤن ً٩ىن مىجا ظؿضًا
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 بُى٫وظُا ؤو مىجا ؾُ٩لىظُا ؤو مُخاٞحزًُ٣اٞ .هى ًإحي ؤخُاها بهىعجه الخ٣لُضًت التي زلضتها الخ٩اًاث الكٗبت٦إل ٠لُلت ولُلت ،باٖخباعٍ "َاػم اللظاث و مٟغ ١ألاخباب و الجماٖاث"ٞ .خإحي ال٣هُضة عزاء ًىطر بإخاؾِـ
ألالم و الخؼن الظي ًسلٟه ٣ٞضان الخبِب بلى ألابضٟٞ .ي ٢صخيصة "ما َكمه اإلاىث" Lo que la muerte ha roto
ٌؿى ١ؤهُىهُى ماحكاصو ججغبت شسهُت:
في لُلت مً لُالي الهُ٠
صل ٠الخمام بُتي
صوى مً ٞغاف ٢غة الٗحن،
لم ٌٗغوي اهدباَا،
و جدذ ؤهامله السُٟٟت
خيء ما اهٟض.ٙ
بهضوء و صوهما الخٟاجت،
٦ما خل اعجدل.
ما الظي ٗٞلخه؟ ؾإلذ.
ؤجاوي ظىابه وظىما.
بضث زلُلتي ؾا٦ىت،
و ألاسخى ًىسغ ٞااصي،
آٍٖ ..لى ما اؾخإنله اإلاىىن
٧ان زُُا ؾيُا،
َاإلاا ظمٗىا ؾىٍا .1
ٞالسُِ الغ ُ٘ٞالظي جم بترٍ ًغمؼ َىا بلى ججغبت وٞاة مٟجٗت للخبِبت .و ًٓهغ اإلاىث ٖلى َُئت ػاثغ لُلي واز٤
السُىة ،زابذ في ؾُ٨يخه و غيع آبه بىظىص خبِب مٛلىب ٖلى ؤمغٍ ال ٌؿٗه بال ؤن ٌكهض بدؼن و ؤسخى ُ٘٢
زُِ الىنا ٫الظي َاإلاا وخض طاجه بظاث زلُلخهً .دل الًُ ٠اإلادخىم و ًغخل جماما بىٟـ الهضؤة التي خل بها،
ل٨ىه ًغخل و جغخل مٗه ٧ل آما ٫قاٖغ لم ًب ٤ؤمامه ؾىي زُاع الخٗامل م٘ نضٕ مالم ًىبئه ببضء مٗاهاة
ثاب .
الٟغا ١و وظ٘ الا ٙع

- Antonio Machado, Campos de Castilla (1907-1917), Madrid, Cátedra, 1974, p.111.
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و لٗل مشل َظٍ الخجغبت اإلاغة هي ما ص ٘ٞبالكٗغاء ؤلاؾبان بلى مداولت بصعا٦ ٥ىه اإلاىث .ل ً٨هٓغا الؾخدالت ؾبر
ؤٚىاعٍ جٟىىىا٧ ،ل مً مىُل ٤عئٍخه و ججغبخه السانت ،في حٗغٍٟه ٞجاءث ٢هاثضَم ػازغة بهىع قٗغٍت و
مج اػاث و اؾخٗاعاث ؤ٦ؿبذ مىيىٕ اإلاىث ظمالُت و قٗغٍت ممحزة صون ؤن جسل بُبُٗت الخا ٫مً صالالث
بوؿاهُتٗٞ .مُض قٗغاء اإلاىظت الغوماوؿُت ،ؤصولٟى بُ٨حر ًا٦ض ٖلى ٖضم بم٩اهُت الى٢ىٖ ٝلى خ٣ُ٣ت اإلاىث و
ًسخم ٢هُضجه " "Rima LXXIIIبؼزم مً ألاؾئلت جبحن مضي يبابُت ماَُخه :
ؤ ًاوب الغٚام بلى الغٚام؟
ؤجاو ٫الغوح بلى الؿماء؟
ؤ٧ل خيء ٧ان مجغص ماصة،
و ٖ ًٟو زغي لِـ بال؟
لؿذ ؤصعي...
َىال ٪خيء ٖؿحر الخبُان،
خيء ما مشحر لؤلسخى و الىٟىع
ًمؤل ألاظضار ٦غبا،
و ًد٨م ٖلى اإلاىحى بالٗؼلت .1
و في مغزُت زىعدي ماهغٍ٩ي الكهحرة  Coplas por la muerte de su padreو التي هٓمها جإبِىا لغوح ؤبُه هلٟى نىعة قاجٗت للخُاة و
اإلاىثَ ،اإلاا جغصصث في ؤبُاث الكٗغاء و ؤ٢ىا ٫الٟالؾٟت و ٦غؾتها الخٗابحر اإلاؿ٩ى٦ت و ألامشا ٫في ٧ل الش٣اٞاث:
للخُاة اوؿُاب مشلما الجهغ
مُاَه جيخا ٫في ٖغى البدغ،
و البدغ مىث،
موًغ ًيخهي بلُه الجهغ الجاعٝ
و ألاجهاع بمسخل ٠ألاحجام،
٢ضع ًيخهي بلُه ٧ل الًغاٚم
و ٧ل ألازغٍاء و ٧ل طا متربت.
()...
هي الىالصة بضء الؿٟغ،
1

- Lucrecia Mendez de Penedo, Rimas y Leyendas: lo mejor de Adolfo Gustavo Bécquer, Guatemla, Editorial Piedra
Santa, p.23.
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و السُى َىحهاث وِٗكها بغَت بغَت،
بلى ؤن ًدحن ؤوان الجالء،
ٞىمىث ٧ي وؿترًذ.1
جهىع الخُاة بطا ٖلى ؤجها عخلت بضاًتها والصة و جهاًتها مىث مدخىم .و اإلا٣هىص َىا ؤن َظا ألازحر ًًخى في
مسُلت الكاٖغ َضٞا و ٚاًت في خض طاتها .و ما صامذ الىالصة بٖالن لبضء الؿٟغٞ ،ةن الخُاة حٛضو وؾُلت و ؾبُال
زُذ مؿب٣ا جماما ٦ما الجضاو ٫اإلادٟىعة ٖىىة لخ٣ىص مُاٍ الجهغ بلى ٖم ٤البدغ .و َظٍ الهىعة الكٗغٍت
ال٣اثمت ٖلى مىُ ٤مخىاػٍت عخلت اإلااء و عخلت ؤلاوؿان ،جبحن خخمُت السُى اإلاد٩ىمت بالؼمً الىاٞ .٤ٞالغخلت في
٧لخا الخالخحن جضوم صوام ٖمغ اإلاؿاٞت هدى الجهاًت .و ما صامذ اإلاؿاٞت ٢هحرةٞ ،ةن الخُاة بضوعَا حٛضو ٢هحرة
ؤًًا .و إلاا ٧اهذ مُاٍ الجهغ بالٛت خخما مهبهاٞ ،ةن ؤلاوؿان بال ٜخخٟه ال مدالت .لهظا ج٣بل ألاها اإلاخ٩لمت في قٗغ
ؤهُىهُى ماحكاصو الخُاة ٖلى ؤجها هىٕ مً الخجلي و اإلاىث ٖلى ؤهه ُٚاب ،و بحن َظا الخًىع و الُٛاب َىال٪
مدؿ٘ لغخلت بال ٖىصة و ال بًاب ج٣بلها الظاث الٟاهُت ٢ؿغا:
ًىم ًإوون مىٖض ا٫ظالء ألازحر
و جغؾى ٞل ٪ال حٗغ ٝؤلاًاب،
ؾى ٝؤبدغ م٘ اإلابدغًٍ
َُٟٟا بال ػاص و ال خ٣اثب،
بال٩اص ٧اؾُا ٖغَي جماما ٦إبىاء البدغ.2
و َظٍ الدكُ٨لت السُالُت للخُاة اإلاىث حٗتريىا ؤزىاء ٢غاءجىا للٗضًض مً ؤقٗاع ؤهُىهُى ماحكاصوٟٞ .ي ٢هاثض
" "Proverbios y cantaresجشحر اهدباَىا الضالالث الغمؼٍت للجهغ و البدغ و التي جىْ ٠بىٟـ اإلاٗجى الظي ْهغث به
في ؤبُاث زىعدي ماهغٍ٩ي ل ً٨م٘ التر٦حز ٖلى عمؼٍت الُغٍ: ٤
ؤحها الؿاثغ ما الُغٍ٤
بال ؤزاع زُا ٥و ال خيء آزغ،
ؤحها الؿاثغ ال ممشخى ؤمام ٢ضمُ،٪
هي الؿبُل ًبخضٖها و ٘٢ؤ٢ضامىا.
٥إلاا زُىها ًٟغف مكِىا الُغٍ،٤
و بن هدً الخٟخىا هلمذ ؾبُال

- Jorge Manrique, Coplas por la muerte de su padre, Quito, Libresa, 1958, p.95.
- Antonio Machado, Antología comentada: poesía, Ediciones de la Torre, Madrid,1999, p.145.
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لً جُإٍ ؤ٢ضامىا مً ظضًض.
ؤحها الؿاثغ ال وظىص للُغٍ٤
هي آزاع ال ٚحرٞ ،ى ١لجت ماء البدغ.
ٞلم وؿمي قغور الهضٞت َغ٢ا؟
ما الؿاثغ في الُغٍ ٤بال مغجدال
ًمشخي مشلما ِٖسخى ٞى ١ؤصًم البدغ.1
و بن ٧اهذ ٢ىلت َغ٢لُُـ الكهحرة "ال ؤخض ٌؿخدم في الجهغ هٟؿه مغجحن" جىظؼ خ٣ُ٣ت الؼمً الهاعب ،ل٩ىن
مُاٍ الجهغ ال جخى ٠٢ؤبضا ًٖ الجغٍان هدى مهبها ؤو ٞىاءَا ٞةن ؤهُىهُى ماحكاصو ٌٗبر ًٖ ٖغيُت الخُاة و
اوؿُاب الؼمً هدى صًاظحر اإلاىث بدىام ٌؿدبضُٞ ٫ه نىعة الؼمً/الجهغ بهىعة الًٟاء /الُغٍ " : ٤ال ًمً٨
للؿاثغ ؤن ًمشخي في الُغٍ ٤هٟؿه مغجحن"ٞ .الًٟاء بضوعٍ مخٛحر ومخجضص ججضص خاالث ؤلاوؿان هٟؿه و الُغٍ٤
التي ًغاَا اإلاغجدل لِؿذ ؾىي نىعة مً نىع اإلااضخي الظي بمجغص ما ٌٗاف ًًخى ؤزغا في الظا٦غة .و َظٍ
الخ٣ُ٣ت ؤ٦ضَا بىعزِـ ب٣ىله " بن الؼمً ٌكبه صاثما جهغ َغ٢لُُـٞ )...( ،ىدً صاثما َغ٢لُُـ ًخإمل ْله في
مُاٍ الجهغ .وَى ً٨ٟغ في ؤن َظا الجهغ لِـ َى َى ،ألن اإلاُاٍ ُٞه حٛحرث ،وٍ٨ٟغ ؤًًا في ؤهه لِـ َى َغ٢لُُـ
هٟؿه ألن ٧ان شسها آزغ بحن اللخٓت التي عؤي ٞحها الجهغ في اإلاغة الٟاعَت وبحن اللخٓت الغاَىت .وبخٗبحر آزغ،
ٞىدً ٧اثىاث جخٛحر باؾخمغاع"َ . 2ظا َى خا ٫الؼمً في ٢هُضة ماحكاصو ،ػمً ٌك ٤لىٟؿه َغٍ٣ا هدى مخىاٍ
ألانلي ال لشخيء بال ل٩ىهه ًغػر جدذ خخمُت اإلاىث٣ٞ .ىاٖت الكاٖغ بإن 'صوام الخا ٫مً اإلادا '٫جض ٘ٞبه بلى
ؤلاًمان بدخمُت الؼوا ،٫ال ٚغابت بطن ؤن ًاو٢ ٫ضع ٧ل بوؿان بلى مجغص زُى ًسُىَا في الؿغاب ؤو في َغٍ ٤هي
ال َغٍ( ٤ال وظىص للُغٍ )٤و في ٦ى ٠ػمً ميؿاب بال َىاصة هدى مهحر ال مٟغ مىه .و  ٠ُ٦ما ٧ان الخاٞ ،٫ةن
َكاقت الخُاة ،باٖخباعَا مجغص اٚتراب و اعجدا ٫مً اإلاهض بلى اللخض في َغٍ ٤ال جبرخها ُٖىن ال٣ضع ،هي نىعة
ؾب ٤و ؤن ؤؾخٗملها مُُٛل صي ؤهامىهى في قٗغٍ ٦ما جبحن طل ٪ألابُاث الخالُت:
ؤحها الؿاثغ ؤهٓغ زل ٠زُا٥
جغي ما جب٣ى ل ٪مً الُغٍ،٤
ٞمً مكغ ١اإلاهض
ًىحر ل ٪ال٣ضع ما جب٣ى للخض.3
بن ٖامل ٞىاء الؼمً و َكاقخه ؾغٖان ما ً٨ضان خ٣ُ٣ت َكاقت الخُاة هٟؿها مما ًغسخ الاٖخ٣اص في مسُلت
الكاٖغ ؤلاؾباوي ب٣ىاٖت مٟاصَا يغوعة و خخمُت ٞىاءٍ الظاحي و ٞىاء ٧ل ما ًدُِ به مً ججلُاث الىا ٘٢الخي.
1

- Antonio Machado, “Proverbios y cantares”, in Obras completas, Madrid, Espasa Calpe, 1989. p. 575.
- Jorge Luis Broges “El tiempo” in Conférences, Paris, éd., Collection Folio essais n° 92, Gallimard, p.23.
3
- Miguel de Unamuno, De Fuerteventura a Paris, Paris, Editorial Excelsior, 1925. p.313.
2
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ٞخمسخي الؿاٖاث و اللخٓاث عمؼا لسُىاث جضهى نىب الجهاًت ،و ًخال خى مٟهىم الؼمً ٦ؼمً للخُاٍ لًُخى ػمىا
للمىث و ًخدى ٫الجؿض بلى ججغبت اٚتراب طاثًت ًهبذ ٞحها اإلاغء ٚغٍبا ختى صازل بضههٞ .الجؿم ٞـ مدؿىب
ٞغاوؿِؿ٩ى صي ُُٟ٦ضو ؾغٖان ما ٌٛضو ٢برا و عمؿا ًل ٟٔعوح ناخبه متى ؾغٕ الؼمً زُاٍ هدى قٟحر
اإلاىث:
ًغًٞجي بضوي الظي ناع لي عمؿا
ًخال خى ألامـ و الٛض ال اهبالط لٟجغٍ،
و الُىم ًمغٌٛ ،ضو مايُا،
و ججغٞجي رَاٍ ألجغصي في ٗ٢غ اإلاىث.
مجاع ٝهي الؿاٖاث و الؼمً
جدٟغ مأزغ لخُاحي
ظؼاء ألجغاحي و إلاا ظىخه ًضي.1
و َظا الىعي بدخمُت الترصي في َىة اإلاىث َى ما ًجٗل ُُٟ٦ضو ًضع ٥خ٣ُ٣ت طاجه و ُ٦ىىهخه و مٗها جٟاَت
الخُاة و ٧ىجها مجغص خلم ٖابغ .و ًخلمـ ال٣اعت هىٖا مً "ا٫هحهُلُت ' التي جىحي بإن ٧ل خيء ال ٌٗضو ٧ىهه مجغص
وَم و ؤن الخ٣ُ٣ت ال٨بري هي الٗىصة بلى التراب -الغٚامٞ .الخُاة خؿب َظٍ الغئٍت لٗبت بلهاء ٖغيُت ال ٚحر،
ٞهي "صزان" ًخال خى و هي في ألانل ال خيء و عٚم "ال قئُتها" ًم ً٨ؤن حؿُج الظاث ؤلاوؿاهُت بن هي اههاٖذ
إلالظاجها و بالخالي الض ٘ٞبها هدى ججغبت اٚتراب مىظٗت:
باألمـ ٧ان خلما و ٚضا ٌؿخدُل عٚاما
٢بل هؼع ٌؿحر ٧ان مدٌ ال خيء،
و بٗضَا بهىحهاث باث صزاها ال ٚحر،
ؤمجي هٟسخي ببً٘ عٚباث
و ؤُٖ ٠جسىما حؿُججي.2
ج٨دؿب جُمت الاٚتراب في الٗضًض مً ألاقٗاع ؤلاؾباهُت صالالث و مٌامحن ممحزةٞ .خ٣ىم بيُاث ال٣هاثض التي
جخدضر ًٖ مىيىٕ اإلاىث ٖلى خ٣ل صاللي ًخإؾـ ٖلى مٟغصاث و ٧لماث جغجبِ في وعي الكاٖغ ٦ما في طًَ
ال٣اعت بضالالث الٟغا ١و البٗض و اإلاىٟى و الاؾدئها ٫مً اإلا٩ان و الؼمان ؤو ختى الاهٟهام صازل الجؿض الىاخض.
ُٞهضح ؤلاخؿاؽ بالٛغبت ٝيال٣هُضة و ًخم عبُه مباقغة بداالث اإلاىث و الغخُل والُٛاب ،ؤي بالخاالث التي

1

- Francisco de Quevedo, Pablo Antonio de Tarsia, Obras de d. Francisco de Quevedo Villegas, T. IV. Madrid, J. Ibarra,
impresor de Cámara, 1772, p.46.
2
 ، -ص 48 .نفس المرجع
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جهُضم ٞحها الظاث الكاٖغة –ؤو اإلاخ٩لمت صازل الىو الكٗغي– بماو٘ ٢ؿغي ؤو خاثل مالم ًٟغى ٖلحها ججغبت
مٟجٗت تهضص وظىصَا ؤو وظىص مً جدبه بالٟىاء و اإلاىث .و ٖلى َظا ألاؾاؽ ،و بٛاًت او٘جا ١الظاث مً وظ٘
اإلاىث و جدغٍغَا مً عَاب الخٗ ًٟو الؿ٣ىٍ في اليؿُانٞ ،ةن ال٣هُضة جمىذ بضاثل و خلىال جم ً٨الكاٖغ-
ؤلاوؿان مً ججاوػ مهحر الؼوا ٫و الاهخهاع ٖلى اإلاىث باللجىء بلى الاخخماء وعاء ٨ٞغة السلىص ؾىاء ٖبر الخب ؤو
ؤلاًمان باآلزغةٞ .مً ًدب ال ًمىث و مً ًامً باهلل ًخىلض لضًه الُ٣حن بإن اإلاىث لِـ ٞىاء بل ٖبىعا هدى خُاة
ؤًٞلٞ .مً اإلاٗلىم ؤن الخب في الكٗغ ؤلاؾباوي ٖمىما ،و لضي قٗغاء الغوماوؿُت بالسهىم٢ ،ض ا٢ترن
باإلاىثٞ .هى ٦شحرا ما ًٓهغ في ال٣هاثض بهىعجه "الخهىُٞت" ٖلى ؤهه ه٨غان للظاث اإلادبت مً ؤظل الاهههاع م٘
الظاث اإلادبىبت و الظوبان ٞحها .و َظا الىىٕ مً الاهمداء َى في خض طاجه مىث ازخُاعي للسلىص في عوح و طا٦غة
اإلادبىبتٞ .الٟىاء الخ٣ُ٣ي باليؿبت للكاٖغ ؤلاؾباوي زاُٞحر ُٞاعوجُا في صًىاهه "الخىحن بلى اإلاىث" لِـ َى
اإلاىث البُىلىجي ؤو الجؿضي ،بل َى الاظخضار مً ُٖىن الخبِبت و البٗض ٖجها .لهظا هجض الكاٖغ ًمىث ؤل ٠مغة
في الُىم ،ال لشخيء بال ألن هضًمت ٢لبه ج٣ىم جاع٦ت بًاٍ في الؿغٍغ ؤو جل ٟٔظملت ٚحر م٨خملت ،ؤو ال حؿم٘ ؾاالا
َغخه ؤو جسلض بلى الىىم و الؿهاص ٢ض مطجٗه:
هدً الازىان وٗغ ٝؤن اإلاىُت جخسظ ق٩ل الٛغٞت
و ؤن اله ُ٘٣في ٢لب الٛغٞت
ًمخض مشلما ظضاع بُيىا
و ًهحر ػظاظا و جبلُما.
ٞإصع ٥بإن اإلاىث َى ٞغاٙ
جسلُٟىه وعاء ٥خحن ج٣ىمحن
ؤو جبرخحن الؿغٍغ.
()...
َى ظملت جلُٟٓجها ٚحر م٨خملت،
او ؾااً ٫اع٢جي و ال ًُا ٫مؿمُٗ٪
ؤو ال جٟهمُىه ُٞب٣ى بال ظىاب.
َى الهمذ اإلاترصي ً٣بر٥
متى ؾهغث ؤععى بٟٚاء ٥و ؤ٢اوخه.
ال ؤخض ٚحري ٌٗغ ٝؤن اإلاىث َى
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٦الم ٪اإلابخىع و ؤهِى ٪آلازغ.1
و مً ٞغٍ ازخباع خغ٢ت الغصي آال ٝاإلاغاث ًهبذ اإلاىث قِئا اٖخُاصًا في مسُلت الكاٖغ .و ًبضو ؤن حٗا٢ب
اإلاىث و الاهبٗار في َظا الخب الٗظعي ماصاٍ وظىص نحروعة مً اٖ٫ىاَ ٠الجُاقت اإلاٟٗمت باليكىة َىعا و
باإلاٗاهاة َىعا آزغ ،ل٨جها ،في ٧ل ألاخىا ،٫نحروعة جاَل الكاٖغ/اإلادب لخجاوػ هىا٢هه ؤلاوؿاهُت ؤمام اإلاىث،
و بالخالي ججاوػ مدضوصًت طاجه البكغٍت ٖبر الٟ٣ؼ بلى ػمً و ًٞاء الخب خُض ال ؾلُان للمىث الجؿضي .مً
َظا اإلاىُل ٤هجض مُُٛل بعهاصًؼ ًيكض اإلاىث مً زال٢ ٫غاهه بؼوظخه:
جل ٪الُٗىن ٧لما جباصلذ الىٓغاث
جغاءث لها مؿاٞاث الٗم،٤
جىإًان ًٖ بًٗهما،
و عٚم مؿاٞاث البٗض جىههغان .
()...
جخإجج الغٚبت و بحن الٗٓم و الٗٓم،
جى٨مل اإلاؿاٞت،
و متى عمىا للغخُ ٤الهاعب مىا،
٢ظٞىا بإظؿاصها وعاء جسىم الخُاة.
آٍ مً وكىة خحن ه٣طخي هدبىا !
ًا ل٨ما ٫الُمً في ٦ى ٠الٗىا،١
2

و ُٖىهىا جائهت للخٓت في عخابت ألا!٤ٞ

َى الخب بطا اهههاع و اجداص في طاث واخضة ،و َى بٖالن ب٣ظ ٝالجؿض "وعاء جسىم الخُاة" و َى ج٣لُو
للمؿاٞاث بحن اإلادبحنَ .ى ٦ما ٫و ؾٗاصة و ًمً-و جدلُ ٤في ألا ٤ٞبدغٍت ال ًم ً٨ان جُالها ماصًاث الىا ٘٢و
ُ٢ىصٍ .لهظا ال ٚغابت في ٧ىن ٢هُضة مُُٛل بعهاصًؼ ؤجذ لخخٛجى باالهخهاع ٖلى اإلاىث مً زال ٫زل ٤خالت ُٚاب
صاثم للٗاق٣حن ًٖ الٗالم اإلااصي اإلادُِ بهما و مً زال ٫اٚترابهما ؤلاًجابي في ججغبت اليكىة زاعط خضوص الؼمان
و اإلا٩ان الضهُىٍحن .بهظا ًمسخي مً خ ٤الٗاق ٤ؤن ًؼ ٝلىا زبر زلىص ججغبت الٗك:٤
بُض ؤهىا لً هٟجى،
ٞالخُاة ٖكىاَا بى ج،

- Xavier Villaurrutia, Nostalgia de la muerte, Madrid Huerga Y Fierro Editores, 1999, p. 62.
- Miguel Hernández, Poemas, Barcelona, Plaza & Janés, 1967, p.119.
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٦ما الكمـ في ُٖىجها،
لً هًل الُغٍ،٤
بط ٚضوها بظعجان باجذ بهما اإلاىُت خبلى.1
ًجض الٗاق ٤هٟؿه في مشل َظٍ الخاالث سجحن عٚبت ٖىُٟت في الِٗل زاعط جسىم الخىاهي البكغي ،و زال٫
مجابهخه ل٩ل جمٓهغاث الٟىاء التي تهضص ُ٦ىىهخه بالٟىاء ٠٣ً ،وظها لىظه ؤمام ؤق٩ا ٫مسخلٟت مً الاٚتراب ل٨ىه
بؿلُان الخب ًيخهي ٖاق٣ا مٛتربا ًٖ الخُاة الضهُىٍت مد٣٣ا عٚبخه في السلىص ٖبر اجهاله بظا٦غة الٗك ٤و ٖبر
اهوَاعٍ في طاث خبُبخه و طل ٪في ػم٩ان طي ؤبٗاص مُخاٞحزًُ٣ت جب٣ى في مإمً مً جضاُٖاث الؼوا ٫التي ًمشلها
اإلاىث الجؿضي.
و بن ٦ىا هخدضر َىا ًٖ صًالُ٨خُ٩ا الخب و اإلاىث ٞةهىا ال ه٣هض َىا  ِ٣ٞالىله الاهٟٗالي اإلاد٩ىم بمىُ٤
الغٚبت الجيؿُت ،بل هدُل بلى ٖٝل مغ٦ب ٌك٩ل ظؼء ال ًخجؼؤ مً خغ٦ت ٧ىهُت /ؤًغوجُُ٨تُٞ .م ً٨لظاث
الٗاق ٤في جٟاٖلها م٘ بخؿاؽ الاٚتراب ؤمام مهحر الؼوا ٫ؤن ججزٕ في خغ٧اتها هدى ٧ل ال٩اثىاث ؤو ٧ل مٓاَغ
الُبُٗت باٖخباعَا ؤق٩اال وظىصًت حكبه في وْاثٟها وْاث ٠الخبِبت اإلاٗكى٢ت .ال ٚغابت بطا ؤن ًجض ال٣اعت هٟؿه
ؤمام ٢هاثض بؾباهُت حعج بخجلُاث الهظًان ال٩ىوي خُض الظاث الكاٖغة جبضو جىا٢ت بلى السلىص ٞخٗغط هدى
ٖىانغ ال٩ىن و الُبُٗت (الهىاء ،التراب ،اإلااء ،الىاع) لخد ٤ُ٣الظاث ؤو البدض ًٖ السلىص ٖبر الاهههاع مٗها ؤو
الظوبان في ُ٦ىىهتها .و َظًان مً َظا ال٣بُل ًتراءي لىا ٖ ،لى ؾِبل اإلاشا ،٫في ٢هُضة "ؤوكىصة" للكاٖغ صامؿى
ؤلىههى:
ًىص البٌٗ الغ٢ىص في ؤيغخت
ل٩ل ط٦غي في خُُاجها مصجب،
بحن ظضعاجها ال جب ٪الُٗىن.
ؤما ؤها ٞ ...لؿذ قبحههم
و ؤوكضَا في َا الصجى.
ألوي:
وصصث لى ؤٞجى في ؤجىن الغٍذ
و مشل البداعة
جهحر لي ججاوٍ ٠الغٍذ عمؿا.
٦م َى مغٍذ

1

ص - - 123.نفس المرجع
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ؤن ًدٟغ لي ٢بر في بًُ ٖانٟت ؤو بٖهاع
ؤن ؤ٧ىن ٢بُاها للغٍذ
و مشلما ٢بُان البدغ
ؤل٣ى خخٟي في ٖغى اإلادُِ.1
ًبضو ؤن ال٣هُضة ج٣ىم في بىائها ٖلى مغ٦باث نىعٍت جخٗضي ٧ىجها نُٛا لٛىٍت بؿُُت ل٩ىجها جيبجي ٖلى
بقاعاث و بخاالث عمؼية طاث مؿخىي صاللي و ؾمُاجي ًجب جبُاههٞ .بظ ٫الاؾخ٩اهت بلى الغاخت ألابضًت التي ٌٗىحها
الغ٢اص /الؿ٩ىن/الغؾىر في ظى ٝألاعى و الاهمداء ال٨لي ٖبر الغظىٕ بلى ألانل ،هغي الكاٖغ ًغوم هدى زُاع
اهههاع مً هىٕ آزغ ال ٌكل خغ٦خهٞ .الغٍذ و الٗانٟت و ؤلاٖهاع هي ٖىانغ جغمػ بلى ال٣ىة اإلاخجضصة لل٩ىن و
البدغ واإلادُِ ٌٗضان بضوعَما مً ؤ٦ثر ؤظؿاص الُبُٗت صًىامُ٨ت ،و خغ٧اتهما ألاػلُت -الضاثمت /السالضة – مض و
ظؼع ،ؾ٩ىن و َُجان ،جمىدهما صالالث ال٨ما .٫لهظا هغي الكاٖغ ًىص ازترا ١خضوصٍ الظاجُت التي جٟهله ًٖ
الغٍذ و البدغ و ًخى ١بلى الخالخم م٘ ٖىهغي الهىاء و اإلااء لخد ٤ُ٣الاجها ٫اإلاُل ٤الظي ال اهٟهام بٗضٍ .و
الاهههاع م٘ الغٍذ ؤو الظوبان في ٢لب ػوبٗت ؤو امخُاء الٗانٟت وٗكا و ٢برا صاثمحن هي نىع جمشل في مسُلت
الكاٖغ خاالث بغػزُت جلػي وظ٘ الاهٟهام و ؤالم الؼوا ٫و الاهضزاعَ .ى بطا اٞخخان وُْٟي بالُبُٗت و وله و
ٖكٚ ٤حر بغيء ججاٍ ٖىانغ ال٩ىن ال لشخيء بال ل٩ىهه جغظمت لغٚبت في جدغٍغ الظاث مً ٢ل ٤الٟىاء و مً وظ٘
الاؾدئها ٫مً ًٞاء و ػمان ٖغيُحن وظضا ؤنال لخدضًض وظهت ؾٟغ و عخُل خضصث مٗاإلاه و مدُاجه مؿب٣ا.
بن الكاٖغ بهظا الك٩ل ًداو ٫ظاَضا الىزب مً الضاللت الىظىصًت اإلادضوصة لٓاَغة اإلاىث بلى ظاللت عمؼٍت
ؤٖم ٤و ؤبٗضٞ .دحن ًخإمل ٞشُُي ؤلُ٨ؿاهضعي اإلاىث بُٗىن الٗاقٞ ٤ةهه ً٧ ٪ٟل عمىػ ظضلُت الٓاَغ و الباًَ
لخجلُاث الٟىاء ،ؤو بٗباعة ؤوضر ما ًبضو ٖلُه اإلاىث ٧ىظ٘ مصخىب بغَاب الٟىاء في ا٫ال خيء ،و ما ًغاٍ
الكاٖغ/الٗاق ٤مً زال ٫ججغبخه الٛغامُت اإلاخمحزة .مً َىا ًى٨ك ٠لىاْغي الظاث الكاٖغة/الىلهاهت ما ال
ًى٨ك ٠للُٗىن ألاؾحرة في ْالم اإلاىث باٖخباعٍ ٞىاء مُل٣ا .لهظا جإحي ال٣هُضة مٗبرة ًٖ ججاوػ الكاٖغ ل٣ل٣ه
اإلاٗغفي ججاٍ اإلاىث و بجزوٖه هدى ٞهم قامل لظاجه و لخ٣ُ٣ت الٗالم مً خىلهٞ .ةن ٧ان الدكبض بالخُاة باليؿبت
لسىعدي مجرً٩ي "يغب مً يغوب الجىىن"ٞ ،ةن بل٨ؿاهضعي ًم٣ذ الهىؽ بالخُاة و الخمؿ ٪بالظاث الٟاهُت.
و ب٣ضع ما ًطج قٗغٍ بىعي مٟاصٍ ؤن اإلاىث ٢ىة ٢اَغة  ،ب٣ضعما ًغوط ل٨ٟغة الخب ٦مالط ،بالغٚم مً ٧ىنٌ ً٨خجز
خخمُت ججاوػ ألالم و"الضماع" الىاججحن ًٖ جهضٕ الظاث اإلادبت مً ؤظل الالخدام بالظاث اإلاٗكى٢ت .و حٗىص بلى
ؤطَاهىا نىعة اإلاىث التي زلضتها اإلاسُلت ٖبر اإلاُخىلىظُا الُىهاهُت ٖلى ؤهه ٖبىع هدى الًٟت ألازغي .بال ؤن
الكاٖغ ٌؿدبض ٫نىعة الجهغَ -غٍ ٤الغخلت/ا٫ؾٟغ -بهىعة قٗغٍت ؤزغي ؤ٦ثر حٗبحرا ًٖ صاللت الخُه و مٗاوي
الاٚتراب في اإلاجهى ٫و هي نىعة "الٟالة اإلاىخكت" ؤو السالء الٟ٣غ:
ؤٖبر ٞالة مىخكت

- Dámaso Alonso, Valentín García Yebra, Madrid, Gredos, 1998, p.228.
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و ٖؼلتها الؿغٍت بال اؾم ،
لل٣لب ًبـ الدجغ،
و ل٨جهه ؤو ال قُئُخه
َغَ٣اث لُلُت.
بُض ؤوي ؤعي هىعا ؤػلُا،
ٞإٖغ ٝؤوي لؿذ وخُضا،
عٚم ٧ل اإلاداوالث
لِـ جمت و ال ختى ومٌُ ٨ٞغة
بىؾٗها مجابهت اإلاىث،
ل٨جي م٘ طل ٪لؿذ وخُضا.
جلمـ ًضي ًضا قاَغججي خُاحي
و بحن زُىٍ ٟ٦حها ؤخ ٤٣طاحي،
ؤصاٖب ؤقُاء ؤخببتها
ٞإعج٣ي بها لٗلُاء الؿماء.

1

وؿدك ٠مً زالَ ٫ظٍ ألابُاث ؤن للذيا ٫صازل ال٣هُضة وُْٟت مٗغُٞت و بصعاُ٦ت جم ً٨الظاث الكاٖغة-
اإلاىاظهت للمىث -مً الٗغوط هدى بلىعة عئٍت زانت لىظىصَا ٖبر ٖضم الا٦ترار بالىٓغة الًُ٣ت لٗاإلاها و ؤًًا
مً زال ٫ججغبت الٗكٞ .٤الخب َى ألامل الظي جبر ١بكاثغٍ في آزغ الُغٍ ٤و َى البهجت و الىىع الظي ًمىذ
الضٝء للٗابغ هدى بغوصة اإلاىث ،و َى ؤًًا الُا٢ت التي جِؿغ ٖلى الكاٖغ الاعج٣اء هدى ٖلُاء الؿماء.
ٝزُا ٫الكاٖغ ًدى ٫ال٣هُضة بلى ًٞاء ًاؾـ ُٞه ٖاإلاا ال مخىاَُا له َىضؾخه و امخضاصاجه و اوٗغاظاجه و
جمىظاجه السانت .مً َىا جإحي الغٚبت الجامدت في الؼح  ٝنىب الىىع و الاهضٞإ هدى الالمخىاهي و مد ٤صالالث
الٟىاء ،و بالخالي الٛغ ١في ؤبضًت الاهههاع م٘ الظاث اإلاٗكى٢تٞ .الُض التي ًخلمؿها الكاٖغ في صًجىع الٗبىع هدى
الًٟت ألازغي لِؿذ ؾىي ًض الخبِبت التي قاَغجه عخلت الٗك ٤في الٗالم اإلااصي اإلادؿىؽ .ل ً٨للُض في
المزُلت ؤبٗاص عمؼٍت ؤزغي ًم ً٨ؤن حٛجي ٢غاءة ال٣هُضة في هٟـ ؾُا ١الخى ١بلى ألابضًتٞ .بهغ ٝالىٓغ ًٖ
٧ىن ال ٠٨جغمؼ بلى ٦خاب مٟخىح ًم٢ ً٨غاءجه باٖخباعٍ ٌكبه نٟدت جًم زُىَا و ججاوٍ ٠و اوٗغاظاث
جدا٧ي خُاة اإلاغء و ٢ضعٍٞ ،ةجها ؤًًا عمؼ لئلبضإ و ال٨خابت .لهظا جىٟلذ ألاها الكاٖغة مً خضوص ػماهُتها ٞجرنض
حٛحراث مٟٗمت بالغٚبت في خُاة ابضًت زالضة .و هي عٚبت ج٣ترن بٗك ٤مً هىٕ آزغ َى ٖك ٤ال٨خابت بىنٟها
- José Ángel Valente, Palabra y materia, Círculo de Bellas Artes, 2006, p. 16.
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ق٨ال مً ؤق٩ا ٫الخضوًٍ الظي ًسلض الخجغبت الصسهُت ٖبر الؼمً الٟحزًاجيٞ .مُٛل ؤهامىهى ٦كاٖغ و ُٞلؿىٝ
و عواجي ًامً ب٣ىة ألاها اإلابضٖت .لهظا هلٟاٍ ٢ض ؤ٢دم طاجه ُٞما هٓمه مً قٗغ و ُٞما ٦خبه مً ههىم
عواثُت و ٞلؿُٟتٞ .ؿىاء حٗل ٤ألامغ بم٣االجه الكهحرة"ؤلاخؿاؽ التراظُضي للخُاة" و "ؾغ الخُاة" ؤو بغواًخت
"الًباب" ؤو بضواوٍىه الكٗغٍتٞ ،اإلاهم في ؤلابضإ في مدؿىبه َى "ؤها" ال٩اجب و ٖملٌ ؤلابضاعي التي جسلضٍ ٖلى
مغ الٗهىع .لهظا الؿبب هجضٍ ًغ٦ؼ في"خُاة صون ُ٦سىجُي و ؾاوكى" ٖلى شسهُتي اإلاخجى ٫ألاؾُىعي و
مغا٣ٞه بىنٟهما ًدُالن بلى ججغبت زلضَا جاعٍش ألاصب و الظا٦غة الجماُٖت ،و بالخالي ججاػوَما إلاهحر الترصي في
َي اليؿُان ا٫ط ي ٌٗض مً ؤبغػ و ؤمٛو ججلُاث اإلاىث ٨َ.ظا و ب٣ضع ما ًغوم ُٞلؿى ٝظُل 98بلى بًجاص ؾبُل
هدى ألابضًت  ،هجضٍ ٦غواجي و قاٖغ ًجٗل مً ًٞاء ببضاٖاجه مجاال لخسلُض ججغبخه يماها الؾخمغاعٍتها صازل
زُا ٫ال٣اعت اإلاخل٣ي ختى بٗض مىجه .مً َىا ًإحي الخىاع الظي جًمىخه ٢هُضة "بٗض مىحي" و اإلاىظهة ل٣اعت
اٞتراضخي ًخمى ٘٢زاعط ػمً ال٨خابت و في مؿخ٣بل ً٩ىن ُٞه الكاٖغ ٢ض ٢طخى هدبه:
ؾى ٝؤواعي التراب
و لً ً٩ىن في وؾعي الخإمل في اإلاغآة.
ؤههذ خُجها ؤحها ال٣اعت،
و جإمل ؤو ؤخلم ! ()...
ؤن ٜللهىث الهاعب مً ٚحهب ٢بري،
ًىقىف في مؿمُٗ: ٪
"لم ٌٗض لي وظىص ؤحها ألار.
اهمدُذ مً الىظىص،
بُض ؤن شجىي ماػاً ٫هضح،
ًدمل ٞى ١ألاعى ط٦غي ْل ٧ان ْلي
و ط٦غي ٦أبت الشخيء الظي ٦ىخه.1
ًبضو ؤن الاخخماء وعاء ال٨خابت ،بىنٟها يغبا مً يغوب الخضوًٍ ًاؾـ بك٩ل جل٣اجي طا٦غة زالضة لؤلها
اإلابضٖت ،و بالخالي ًمىذ ال٩اجب لىٟؿه مً رال ٫اللٛت مالطا آمىا ؤمام ال٣ىة ال٣اَغة للمىثٞ .السُا ٫السهب
ًدا٧ي الىظىص هٟؿه و اللٛت الكٗغٍت جغضخي ظمىح الكاٖغ لُجزوي بحن صالالث ال٣هُضة و نىعَا و مجاػاتها و
اؾخٗاعاتها و ٢ىاٞحهاُٞ ،إحي البِذ الكٗغي ببضاٖا ًخجاوػ مٗاوي الٟىاء و ًسلض في الظا٦غة ط٦غي اإلابصٕ هٟؿه.
اهُال٢ا مً َظٍ ال٣ىاٖت ألاوهامىهُت هلٟى الكاٖغ ٌٗبر ،في لخٓت يٟٗه آلاصمي ؤمام ظبروث اإلاىث ًٖ ،عٚبخه
في الاٚترا ٝمً ؾغمضًت ببضاٖاجه :
- Miguel de Unamuno, Para después de mi muerte, Obas Completas, T.XIII, Madrid, Castalia, 1973, pp.207-208.
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ؤ شجىي ٖل ؤبض الضَغ بٗض ٞىاجي!
ؤٍ ًا ؤؾٟاعي ًا بىاث عوحي،
لم ال ؤٖمغ مشلما حٗمغًٍ؟
لم ال ًغحكٞ ٠مي ألابضًت
مً  ٌُٞجهض ٥اإلاضعاع ؟

1

و بههاٞا للمغؤة الكاٖغة في َظا الؿُا ١ال بض مً بصعاط همىطط للىٓغة ألاهشىٍت لجضلُت الخُاة و اإلاىث .و
وؿىَ ١ىا همىصظا مٗبرا ًخمشل في قٗغ ٧اعمحن ٧ىهضي التي اؾخُاٖذ بىٖحها الشا٢ب و بىٓغتها اإلاخمحزة ؤن
حؿخٛل ججغبتها الخُاجُت اإلا٠ظٗت (والصة َٟلت مُخت و مٗاهاتها الىٟؿُت ل٣ٟضاجها ألمل ؤلاهجاب مً ظضًض) لخدُل
وظ٘ ألامىمت الًاجٗت بال عظٗت بلى حٛاعٍض قٗغٍت .و ٖلى َظا ألاؾاؽ ؤجذ ؤٚلب ٢هاثضَا ًٖ اإلاىث مغجبُت
اعجباَا وزُ٣ا بهظٍ الى٨ؿت التي ٖاهتها ٖلى اإلاؿخىي الصسصخيٞ .هى ٫الجىحن الظي ز٩لخه ؤمه ختى ٢بل والصجه ،و
اظخشه اإلاىث اظخشازا ًٟؿغ ؤلاخؿاؽ التراظُضي بالًُإ الظي حعج به صواوًٍ قٗغٍت مشل":امغؤة بال ظىت ٖضن"
و"الخىاعاث الظاجُت للُٟلت" و "ألاعى اإلاًاءة"ٞ .هىعة الغخم الظي ًىجب اإلاىث في ٢هُضة ٖىىاجها "والصة
اإلاىث" هي مً ؤ٦ثر الهىع اإلاازغة ا٫حي جٟصر ًٖ الىظه التراظُضي للخُاةٞ .ةن ٧اهذ ألامىمت جغمؼ ٖمىما،في
الكٗغ ٦ما في الىثر ،بلى ال٣ىة السخغٍت ألاهشىٍت ال٣اصعة ٖلى مجابهت اإلاىث مً زال ٫يمان اؾخمغاعٍت الجيـ
البكغيٞ ،ةن ال٣اعت ألقٗاع ٧اعمحن ٧ىهضي ٦شحرا ما حؿخىٟ٢ه َظٍ الخجغبت اإلاغة التي جىٗضم في َا َظٍ الغمؼٍت.
٨ُٞدك ٠نىع اإلاساى اإلاىظ٘ و ألامىمت اإلاؿلىبت و مجاػاث الٗ٣م ٧األعى ال٣اخلت و الصجغة الٗا٢غ و الغخم
الٟ٣غ:
٧ل صمي ؤعٍ ٤مجي ٚهبا،
شجغة ال جخمغ ٞا٦هت،
ؤمىمت مخٟخ٣ت بال زمغ ،
مىبىطة بال مً ؤوظاعي.
ًٟخ٣جي اإلاىث،
ٞإجغصي في الهمذ ختي اإلاىث،
ًملاوي السىاء ٞإَٟى
ٞى ١خلم ما ٧ان لي و اؾخدا ٫ؾغابا،
َٟلت وٞضث مً ؤجىن ظىفي

1

نفس المرجع ،ص-212 .
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و خغمذ مجها في صًاظحر ألاعى الٓلماء.1
ل ً٨عٚم وظ٘ اإلاىث ٖلى مؿخىي الخُاة الصسهُت ،اهتهذ الكاٖغة ٖبر زُالها اإلاجىذ بلى ؤلاًمان بما ؤؾمخه
'ألامىمت الالمخىاَُت" في بخضي ٢هاثض صًىاجها "الخىاعاث الظاجُت للُٟلت" و َى صًىان زلضث مً زالله
الكاٖغة ط٦غي ابىتها الىخُضة التي ؤهتزٖها اإلاىث ٢بل والصتها .و َى الشخيء الظي ًدخم ٖلُىا ؤلاقاعة بلى ؤن
الكاٖغة عٚم ٖى ٠ججغبت ألامىمت اإلاٛخهبت لم جٓل خبِؿت عئٍت مإؾاوٍت  /حكائمُت بل خىلذ آالمها بلى ببضإ
ججاوػ خضوص اإلاىث و طل ٪مً زال ٫زلًٞ ٤اء مُخاٞحزً٣ي للخىانل م٘ ابىتهاٞ .الضًىان اإلاظ٧ىع ٌعج بالٗضًض
مً الخىاعاث بحن ألام الش٨لى و َٟلتها و طل ٪صازل ٖالم ال٣هُضة خُض ٌٛضو ٧ل خيء مم٨ىا .و بهظا ًمً٨
ال٣ى ٫ؤهه عٚم وظىص ؤالم الٟغا ١و مٛو الاهٟها ٫في الٗالم اإلادؿىؽٞ ،ةهه ال وظىص في مسُلت الكاٖغة إلاٗاوي
الاه٨ؿاع ؤو الاهدىاء ؤمام بعاصة اإلاىث.
٦ما ؤن الضاعؽ لكٗغ ٧اعمحن ٧ىهضي ال بض و ؤن جلٟذ اهدباَه ،في َظا الؿُا ،١خ٣ُ٣ت ٧ىن الكاٖغة ٢ض
ججاوػث الىٓغة الًُ٣ت لؤلمىمت (ٖلى اإلاؿخىي الصسصخي) لالعج٣اء بها بلى بٗض بوؿاوي ؤعخب و ؤوؾ٘ ،زانت
بٗض ما ٖاٌكذ ؤَىا ٫الخغب ألاَلُت ؤلاؾباهُت و ؤزغث ٞحها ؤَىا ٫اإلاىث و َى ًؼَ ٤بٗكىاثُت الٗضًض مً ؤعواح
ألابغٍاء .و َ٨ظا ؤنبدذ ألام نىجا مضوٍا جهضح به ال٣هُضة ٖا٦ؿت بجالء البٗض ؤلاوؿاوي إلاإؾاة الخغب و
بكاٖت بعا٢ت الضم في ؾاخاث ا٢خخاُ٣ٖ ٫م جهىعٍ لىا الكاٖغة مً زالُٖ ٫ىن ؤم مش٣لت بإخؼاجها ج ٠٣في
ؾاخت الىغى واإلاىث خُض جغا ١صماء ؤلازىة ألاٖضاء .و ججضع ؤلاقاعة َىا بلى اؾخٛال ٫الضالالث الغمؼٍت لىظىٍ
ؤهشىٍت –بهجُلُت ٦دىاء التي جتراءي لىا في خالت اهٟهام ؤمىمي خاص ،مكضوَت و ميكُغة بحن ٢ابُل و َابُل و هي
جخظوٖ ١ل٣م اإلاىث بؿبب مىاظهت صامُت ال مٗجى لها و ال اهخهاع ٞحها بال لٗبصُت اإلاىث .لهظا هغاَا جىاصي في
٢هُضة ٖىىهتها "خىحن امغؤة"  Nostalgia de mujerبالخب ٦مالط ؤزحر و خحن جغي ؾاخاث الغصي ٚانت بالجشض
جلؿٗها خغ٢ت اإلاىث ٞتر ٘ٞحواء ُٖىجها هدى الؿماء و هي ج٩اص ج٣ٟض بًماجها في خب السال: ٤
ما زل٣خجي بال لتري وظه ٪في اإلاغآة،
لئال ج٩ىن وخض ٥في ٢ضعجٖ ٪لى ٧ل خيء.
ؤها الال خيء،
ؤها مً ػمً،
خلم لِـ بال،
ماء ًيؿاب ٢ؿغا نىب زلض،٥
هبخت َُٟلُت ججخجها صوهما خب.

2

2

- Carmen Conde Abellán, Mujer sin Edén, Ediciones Torremozas, 2007, p.56.

1
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جإؾِؿا ٖلى ٧ل ما ؽل ٠جبُاهه هسلو بلى ال٣ى ٫بإن ما ًشحر الاهدباٍ ٖىض ٢غاءة ؤي هو قٗغي بؾباوي
ًخدضر ًٖ اإلاىث َى الؿلى ٥اإلاٗغفي الظي ًىهجه الكاٖغ ججاٍ ْاَغ الٟىاء ،و بالخالي ججاٍ الظاث و آلازغًٍ و
الٗالم الظي ٌِٗل في ٦ىٟه .و بهظٍ الُُٟ٨ت جخم مٗالجت مىيىٕ جُمت صازل الىو بإق٩ا ٫مخباًىت ،جسخل٠
بازخال ٝالخجاعب و بازخال ٝالغئي الكٗغٍت طاتها .مً َظا اإلاىُلً ٤م ً٨للغئٍت ؤن جدُل بلى اإلاىث البُىلىجي/
الجؿضي مما ًجٗل ال٣هُضة في مجملها هها مىاؾباجُا ؤو عزاثُا ؤو َللُا/ب٩اثُا ًهُٞ ٠ه الكاٖغ خىِىه
ووظضٍ ججاٍ ُ٣ٞض ؤو ًٞاء ؤو ؤنى ٫وظىصًت يتهضصَا اليؿُان٦ .ما ؤن اإلاىث ًم ً٨ؤن ًإحي م٣ترها بىْاث ٠و
ٚاًاث حٗلُمُت ٩ُٞىن في َظٍ الخالت مدمال بضالالث و مٗاوي صًيُت جظ٦غ اإلاغبىب بغبه جماما ٦ما ًم ً٨ؤن ٌعج
بغؾاثل ًٖ الخُاة و بالضٖىة بلى ا٢خىام الٟغم و الِٗل في عٚض بضٖىي ٖغيُت الضهُا و ػوالها .ل٨ىىا عؤًىا
ؤًًا ؤن الكٗغ ًم ً٨ؤن ًترظم في مٗغى خضًشه ًٖ اإلاىث ؤبٗاصا وظىصًت و ٞلؿُٟت و ؤخُاها نىُٞت ججبر
ال٣اعت ٖلى مالخ٣ت صاللتها الغمؼٍت و بالخالي اجساط ْىاَغَا مُُت بُٛت ال٨ك ًٖ ٠بىاَجها .و َظا خا ٫ؤٚلب
ال٣هاثض ؤلاؾباهُت التي حٛىذ باإلاىث في ٖال٢خه بالخب.
و الىا ٘٢ؤهىا بطا ما ؤزظها بٗحن الاٖخباع جىىٕ ال٨خاباث الكٗغٍت في بؾباهُا و٦ظا حٗضص الخجاعب ؤلابضاُٖت و
جباًً مؿاعاتها و مكاعبها و ؤق٩الها البالُٚت و ؤًًا ظملت الخغ٧اث ألاصبُت التي جهل مجها قٗغاء َظا البلض ٞةهىا
ؾىالخٔ خخما جمىٟ٢اث و عئي جخًاعب ؤخُاها و جدىاٚم ؤخُاها ؤزغي .و َظا الىىٕ مً الخىاٞغ و الخىاٖ ٤ٞبر
جاعٍش الكٗغ ؤلاؾباوي َى في هٓغها ْاَغة صخُت ًم ً٨عنضَا في اإلاسؼون الكٗغي ل٩ل الش٣اٞاث و الخًاعاث.
بُض ؤهىا وٗغط هدى الترظُذ بإن صعاؾت جُمت اإلاىث في اإلاسُلت الكٗغٍت ؤلاؾباهُت ٖلى وظه الٗمىم جبحن ؤن عئٍت
اإلاىث ج٣ىم ٖلى ظملت مً الشىابذ و اإلاخٛحراث الىظضاهُت و الىظىصًت في الى٢ذ هٟؿه .ل ً٨ؤَم ما ًمحز َظٍ
الغئٍت َى الخإُ٦ض ٖلى خخمُت اإلاىث وفي طاث آلان ٖلى بم٩اهُت ججاوػ صالالث الٟىاء مً زال ٫الاخخماء وعاء ٨ٞغة
السلىص ٖبر الاهههاع م٘ ٖىانغ ال٩ىن والخُه و ا٫طوبان في خغ٧اتها الالجهاثُت و ؤًًا مً زال ٫جد ٤ُ٣الظاث في
طاث اإلاٗكى ١وٖضم ؤلاطٖان إلاهحر اليؿُان ٖبر ال٨خابت و الخضوًٍ و ؤلابضإ و بالخالي مً زال ٫جإؾِـ طا٦غة ال
ؾلُان بحن ججاوٍٟها و جمىظاتها ل٣ىة اإلاىث ال٣اَغة و لٗغيُت الؼمً.
كاتمة املساحع:
Alonso, Dámaso. (1998). Valentín García Yebra, Madrid, Gredos.ـ1
Broges, Jorge Luis. (1984). “El tiempo” in Conférences, Paris, éd., Collection Folio essais n° 92, Gallimard.ـ2
Conde Abellán, Abellan. (2007). Mujer sin Edén, Ediciones Torremozas.ـ3
Hernández, Miguel. (1967). Poemas, Barcelona, Plaza & Janés.ـ4
Machado, Antonio. (1974). Campos de Castilla (1907-1917), Madrid, Cátedra.ـ5
Machado, Antonio. (1989). “Proverbios y cantares”, in Obras completas, Madrid, Espasa Calpe.ـ6
Machado, Antonio. (1999). Antología comentada: poesía, Ediciones de la Torre.ـ
Manrique, Jorge. (958). Coplas por la muerte de su padre, Quito, Libresa.ـ
Mendez de Penedo,Lucrecia. . (1993). Rimas y Leyendas: lo mejor de Adolfo Gustavo Bécquer, Guatemla,ـ 1
Editorial Piedra Santa.
Quevedo, Francisco de. (1772). Pablo Antonio de Tarsia, Obras de d. Francisco de Quevedo Villegas. T. IV.ـ11
Madrid, J. Ibarra, impresor de Cámara.
Unamuno, Miguel de. (1925). De Fuerteventura a Paris, Paris, Editorial Excelsior.ـ12

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

100

مجلة حُل الدزاطات ألادبُة والفىسٍة  -العام الثاوي  -العدد  14دٌظمبر 2015

الحلاه املياوي بحن كظىوُىة وبازَع في زواًة عابس طسٍس لـ " أحالم مظحغاهمي،
أ .بً عىدة دوالت طسوزي ـ حامعة وَسان ـ الجصاتس
ّ
ملخف البحث:
ًا
ُت ّ
ّ
مؿخٛاهمي " في عواًتها " ٖابغ ؾغٍغ " ؤن حك٩ل ؤ ٤ٞاهخٓاع لضي ال٣اعت ،زهىنا بٗض جىُْٟها ألم٨ىت
اؾخُاٖذ " ؤخالم
ّ
ّ
واُٗ٢ت اؾدشاعث بىاؾُتها ُتم ّ
ّ
بمهضاُ٢ت و٢اج٘ ّ
الغواًت .وٍخدٖ ٤٣ىهغ اإلاٟاظإة خُىما ًدؿجى لل٣اعت ا٦دكاٝ
زُلخه وؤوَمخه
ّ
ًا
اللٛت ّالتي جمخل ٪مً الُا٢ت ّ
ٞىُتٞ ،خبٗشه في نىعة ظضًضة ُتم ّ
سُُلُت ما ُتً ّ
مسخت ّ
الخ ّ
سىلها ؤن ُتج َل
ٛاًغة جماما
ًٟي ٖلُه
اإلا٩ان ٖبر
ٍر
ّ
ّ
ّ
مد٩ىم ب٨ٟغة الخ٣اَب الىا خئ ًٖ جٟاٖل الص ّ
ٌن
إلاا اهُب٘ في ألاطَان .واإلا٩ان ّ
سهُاث م٘ ألام٨ىت ،وما ًخمسٌ ًٖ َظا
الغوات ّي
ّ
َل
ّ
ّ
وٍخدّ ٤٣
بًجابيُٞ ،دهل ّ
وٍخىلض نغإ ّ
سهُت واإلا٩ان بطا ٧ان ألازغ ّ
الص ّ
ّ
ّ
الخٗاٌل
ؾلبُا،
خاص بحن
الخىاٞغ
ؾلبي ؤو
مً ؤز ٍرغ
ُت
بًجابُاّ .
والخ٣اَب في عواًت " ٖابغ ؾغٍغ " ٌن
ّ
٧امً بحن مضًىتي " ٢ؿىُُىت" و "باعَـ" ،اإلاسخلٟخحن ازخالٞا
وألالٟت بطا ٧ان ألازغ
ّ
ُت
ُتٌٛغي بة٢امت م٣اعهاث ّ
جدبضي مً زاللها اإلاٟاع٢اث التي ّ
حٗغي الىا ٘٢وجضًىه.
املفحاحُة  :اإلا٩ان – ّ
ّ
الخ٣اَب – ٢ؿىُُىت – باعَـ – اإلاٟاع٢ت.
اليلمات

ثلدًم:
ّ ّ
ْ
ّ
الص ّ
ُتٌٗخبر اإلا٩ان ّ
الغ ّ
ي
نى٘
في
بتها
غ
جج
وجسىى
الٟاٖلت
اث
سهُ
جستر٢ه
بط
ألاخضار،
ٖلحها
ججغ
تي
ال
واجي َى ألاعيُت
ِ
ّ
ّ
الخضرٞ ،ـ « حُىما هحابع حسهة َرٍ الشخىؾً ،يؼؤ بـىزة غحر مباػسة احظاض بامليانَ .»1ظا ألازحر الظي ًم ً٨اٖخباعٍ
ً
ّ
ّ
سهُت ُتوج ُت
الص ّ
َل
غظماها إلاا ًسخلج في صوازلها مً ُتع ًا
حلُلُا
وؤخاؾِـ ،ما ًجٗله ًبضو « هما لى وان خصاها
ئي
مغآة ٖا٦ؿت لخغ٦ت
ّ
2
ّ
لألفياز واملؼاعس والحدوض ،حُث ثيؼؤ عالكة بحن وظان وامليان ،عالكة محبادلة ًئرس فح ا ول هسف على خس ».
واجي ًضٖىها بلى يغوعة ّ
الخمُحز بِىه وبحن اإلا٩ان الىا٢عي ؤو الجٛغ ّ
والخضًض ًٖ اإلا٩ان ّ
الغ ّ
افي ،بدُض ال مجا ٫للمُاب٣ت بحن
ّ
ّ
واجي وبحن ما ّ
واجي « م ٌء
ًخسُلهٞ ،اإلا٩ان ّ
ما ٌِٗل ُٞه ّ
الغ ّ
الغ ّ
هس مً م اَس الجغسافُا ولىىه لِع ب ا .»3ما ٌٗجي « أن ألامىىة
ّ
ّ
ّ
الهىدطُة لِظد ي ألامىىة املرهىزة في ّ
السواًة حتى وان جؼاب د أو ثوابلد في أطمائ ا
املحددة بؤبعادَا
الىاكعُة

ُ
الركائي كالعبلقات النٌصيٌة ،رللة ادلعرفة ،كزارة الثقافة ،دمشق ،العدد ْْٗ ،ََُِ ،ص ُُٗ.
_ خالد حسُت حسُت ،الفضاء ٌ
2
العريب ،الدار البيضاء ،بَتكت ،َُٗٗ ،ص ُّ.
 حسن ْتراكم ،بنية ٌالشكل ٌ
ائي ،ادلركز الثقايف ٌ
الرك ٌ
3
السرد ،عاَف ادلعرفة ،اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب ،الكویت ،ُٖٗٗ ،ص ُِّ.
 -عبد ادلالص مرتاض ،يف نظریة الركایةْ ،تث يف تقنيات ٌ
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ّ
ّ ّ
ًيكض ّ
ُت
وؿفا ا مع مثُال ا في الىاكعّ .» 1
ٞالغ ّ
الخٗغٍ ٠به وال ونٟه ،و« اهما غسكه
واُٗ٢ا ٞةهه ال
واجي خُىما ًىعص م٩اها
اطخثازة ّ
ثخُل اللازة واي امه بمـداكُة الحىادذ وواكعُة املجحمع ّ
السواثي .»2وَى ما هجضٍ في عواًت " عابس طسٍس " لـ "
الاظخماعي ّالظي ػ َل
ّ
امً ٗٞل ال٨خابت ،ما ؤؾهم في
أحالم معجغاهمي " بط هلمـ خغنا قضًضا ٖلى جدضًض ألام٨ىت ُتومدا٧اة للىا٘٢
ّ
الظي ٌٗغٞه ُتمؿب٣اّ ،
ول٨ىه خخما ؾِكٗغ باإلاٟاظإة خُىما
اهخٓاع لضي ال٣اعت مً زال ٫جٟاٖله م٘ َظا الىا٘٢
حكُ٨ل ؤ٤ٞ
ٍر
ّ
َل
ُت
ْ
ٌن
ّ
ً٨دك ٠واٗ٢ه ٖبر اللٛت التي حُٗض ثقُ٨له بما جمخل٨ه مً َا٢ت جسُُلُت ،بدُض ًدهل صمج ال ؾبُل بلى جمُحزٍ ؾىي ٧ى ِهىا
ّ
ّ
ه٣غؤ ٖمال ّ
الدصسُو اإلا٩اوي « ًجعل مً أحداذ ّ
السواًة باليظبة لللازة ػِئا مححمل الىكى بمعنى و ْمَم
ؤصبُاٞ ،هظا
ّ
واكعُت ا.»3
ّ
ّ
ّ
ٌن
ّ
ًخد٨م في اإلا٩ان ّ
الغ ّ
واجي ،ثج٨كٖ ٠برٍ قب٨ت الٗال٢اث التي جغبِ َظا الٗىهغ م٘ بُ٣ت ٖىانغ
ؤؾاسخي
ج٣اَب
ّزمت
ّ
ّ
ّ
مك٩لت زىاثُاث ّ
ّ
يضًت جخىلض مً زال ٫جٟاٖل الصسهُاث م٘ ألام٨ىت ،وما
الؿغص ألازغي ،بدُض ججخم٘ الٗىانغ اإلاخٗاعيت
ّ
ً
مباػسة َىاءة وألفة ذان امليانّ ،
بًجابي ؤو ّ
ّ
وأما
ؾلبي ٞ ،ـ « معاٌؼة ميان حمُل وهلل ثجسبحه ًثحر في الرًَ
ًيخج ٖىه مً ؤزغ
ّ
ّ
عدواهُا ،وعلى العمىم فجمُع ألامىىة ثىدزج
طلظلة حباهات التي ٌعاهح ا املسء في ميان خس فحجعل مً َرا ألاخحر مياها
ّ
ّ
ّ
ّ
ًخد٨م بلى ّ
ّ
خغُ٦ت الصسهُاث٣ٞ .ض ُتًجبرَا ؤخُاها ٖلى مالػمت م٩ان بُٗىه،
خض ما في
كمً َرا الحلاه ألاطاس ّي ،»4الظي
ّ
ّ
ٌؿدبض بها اإلا٩ان وًٍُُ ٤توٍىخلُٞ ،دهل ّ
ّ
وٍخىلض نغإ ّ
الص ّ
٦ما ٢ض ُتج ّ
سهُت واإلا٩ان
خاص بحن
الخىاٞغ
ًُغ بلى اإلاٛاصعة خُىما
ما َا ٫ب٣ائَا ُٞه.
ّ
ّ
ُٞه مٗٓم ألاخضار
والخ٣اَب في عواًت " عابس طسٍس " ٧امً بحن مضًىتي " كظىوُىة" و "بازَع"َ ،ظٍ ألازحرة التي جضوع ا
ّ
و٢لُل مجها في ٢ؿىُىُت .وم٘ طلّ ٪
جٓل ٢ؿىُُىت اإلا٩ان الخايغ ٖلى الغٚم مً ُٚابه؛ وحك٩ل « بازَع املعنى امللابل
ً
ً
ً
للظىوُىة ،فحىىن مياها للغسبة ،عىدما ثىىن كظىوُىة وهىا للدفء ،وجغدو وهىا ًحاوٌ" خالد " اعحُاد ألاػُاء فُه ،بعد
ّ
ًا
ّ
َل
اللخان جيكُغ خُاة ّ
الخًىع
وخىِىا ،وجىاوبخا في طَىه
الغاوي بُجهما ٚغبت
ثحىٌ كظىوُىة الى غسبةٞ .» 5هاجان اإلاضًيخان
ُت
والُٛاب ،وظضَما مسخلٟخحن ازخالٞا ُتٌٛغي بة٢امت م٣اعهاث ّ
َل
جدبضي مً زاللها اإلاٟاع٢اث ّالتي ّ
حٗغي الىا ٘٢وجضًىه.
 ) 1مدًىة كظىوُىة :وهً املاض ي  /غسبة الحاكس :ّ
ّ
ّ
بال ّ
بالغٚم مً ّ
ؤن ّ
ظل ؤخضار ّ
ّ
ؤن " ٢ؿىُُىت " ْلذ اإلا٩ان الخايغ الظي حؿخدًغٍ الظا٦غة،
الغواًت جضوع في " باعَـ "
ّ
ّ
ّ
ً
طّ ٥٫
وهؤهه ّ
ؤن « امليان ّالري ّ
ًحجه الى مخحلف ألاماهً دون
هحبه ًسفم أن ًبلى مىغللا بؼيل داتم ،اهه ًحىش وٍبدو

ُ  -عمارة حسُت ،مجالية ادلكاف يف ركایة " فوضى احلواس " ألحبلـ مستغاّني ،مذكرة ماجستَت يف األدب العريب ،جامعة قاصدم مرباح كرقلة-ََُِ ،
َُُِ ،ص ْٔ
ِ
الركایة العربيٌة السوریة ،اٖتاد الكتاب العرب ،دمشق.ُٗٗٓ ،ص ِّٖ
 مسر ركحي الفيصل ،بناء ٌّ
السردم ،ادلركز الثقايف العريب ،بَتكت ،طُُُٗٗ ،ـ  ،ص ٓٔ.
 محيد حلمداين ،بنية النٌص ٌْ
الشعر العريب احلدیث ( سعدم یوسف ،كعز الدین ادلناصرة ) رسالة ماجستَت ،جامعة قسنطينة ُٕٗٗ ،مؤسسة االنتشار
 فتيحة كحلوش ،ببلغة اَفكاف يف ٌالعريب ،بَتكت ََِٖ ،ص ِٔ
ٌ
ٓ  -رائدة عبد اللطيف حسن یاسُت ،تأثَت الركایة اجلزائریة يف الركایة الفلسطينية ،أحبلـ مستغاّني ،كمصطفى العيلة ّنوذجا ،أطركحة ماجستَت يف اللغة العربية،
جامعة النجاح الوطنية ،فلسطُت ،ََِٓ ،ص 172
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ّ
والالٞذ ّ
ُت
ّ
ؤن ّ
الغاوي ٧ان ًغ٦ؼ في اؾخظ٧اعٍ لهظٍ
وٍححسن هحى أشمىة أخسي وعلى مخحلف مظحىٍات الحلم والراهسة.»1
ؿعىبة،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلاضًىت ٖلى خالها في الؼمً اإلااضخي ،وٖبر ال٣غاءة ًدبضي لل٣اعت  ٠ُ٦ؤن صاللت اإلاضًىت حٛحرث مً ؤلاًجاب بلى الؿلبَ .اجه
ّ
اإلاضًىت التي « في غمسة اهدَاػهم ب ا ،أهلم اللدامى على كظىوُىة اطم " املدًىة الظعُدة" .»2اؾم ًهلر للمضًىت في مايحها
َل ُت ّ
وجًاصٞ .الىاٌ ٘٢شخي ّ
الجمُلّ ،
ّ
بإن ّ
ك٩ل مٟاع٢ت إلاا بحن " ٢ؿىُُىت " وبحن ّ
الؿٗاصة ٚاصعث قىاعٕ
الؿٗاصة مً جىاٞغ
ل٨ىه الُىم ٌ
ًا
ُت
ّ
ُت ُت
ىص َلع ْث ُٞه
وًَ ن ِ
اإلاضًىت وؤػ٢تها وظؿىعَا بٗضما ناع الخب والبهجت والطخ ٪والاخخٟا ٫ؤٗٞاال مكبىَت جماعؽ زلؿت في ٍر
ّ
ّ
ّ
الشخيء بىًُ٣ه ًدمل بحن َُاجه بظوع مٟاع٢تْ ،
٦إن ًدمل
ألاٞغاح وخلذ مدلها اإلاأسخي وألاخؼان والاٚخُاالث واإلاجاػع ٞ ...دؿمُت
ّ
ّ ّ ّ
ٛحر الظي َغؤ ٖلى اإلاضًىت ظٗلها بِئت َاعصة ألَلها الظًً ناعوا ٌكٗغون ٞحها بالٛغبت
شسو طمُم اؾم " وؾُم " َ ،ظا الخ
ّ
دببا بلى ّ
ُت
بٗضما ٧اهذ م٩اها ؤلُٟا ُتم ّ
الىٟـٞ ،خضاٗٞىا ٖلى ال٣ىهلُاث في َىابحر َىٍلت ٖسخى ؤن ٌؿٟٗهم الخٔ في الخهىٖ ٫لى
ّ
" ٞحزا "َ .ل
٧ل ّ
وباث ُتخلم ّ
قاب َى « الحـىٌ على أوزاق لإلكامة في بازَع ،بعد أن هسٍ العِؽ في كظىوُىة التي واهد مالذ
الفلحر فؤؿبحد مدًىة الفلساء .وان املححاج ًلـدَا لعلمه بثراء أَلها وهسمهم ،وأؿبح ن ًلُم فح ا مع الف الفلساء
الرًً حاإوَا مً ّ
ول ؿىب وأفلسوا أَلها.»3
جخىاظه َظٍ ّ
جىم ًٖ ّ
الخ٣ابالث مٟغػة مٟاع٢اث ّ
َىة سخُ٣ت بحن ما ٧اهذ ٖلُه اإلاضًىت وما ؤنبدذ ُٞه٦ ،ما ؤؾهم ج٨غاع
ّ
ّ
ُت
الل ّ
الص ّ
ٛىٍت ( ٧اهذ  / ...ؤنبدذ  ) ...في ج٨غَـ ما آلذ بلُه اإلاضًىت مً صاللت ّ
سهُاثّ ،
وبالغٚم مً طل ٪هلٟي
ؾلبُت لضي
البيُت
ًا
ٖىضَم خىِىا بلحها ّ
ًىم ًٖ عٚبتهم في ؤن حؿخُٗض َظٍ اإلاضًىت بغٍ٣ها.
وال عٍب ّ
ؤن ال٣اعت ٢ض ّ
جيبه ل٣ضعة جل ٪الاهؼًاخاث ٖلى لٟذ الاهدباٍ بما جستزهه مً ٢ضعة ٖلى ؤلاصَاف .اهؼٍاخاث ما ٧اهذ
الؿُا ١بىاؾُت ّ
الخ ّ
ّ
ًاص ّالظي لٗب َل
لخدضر لىال ٦ؿغ ّ
صوع ّ
ّ
ٌؿخٟؼ ال٣اعت وَؿخضعظه إلاماعؾت ٢غاءة واُٖت ُتٌُٗض
ؤؾلىبي،
مىبه
ّ
اجهاع مً ّ
قضة ّ
ٞحها حكُ٨ل ؤ ٤ٞظضًض ٚحر طاّ ٥الظي َل
الهضمت ّالتي ّ
زلٞها و٢ىٞه ٖلى وا ٘٢ظضًض إلاضًيخه .جل ٪اإلاضًىت التي ٌٗغٞها
َل ْ َل
ّ
ج٨كٟذ له مً زالّ ٫
ّ
الىو ّالظي ؤٖاص حكُ٨لها بٍعٍ٣ت ّ
ٞىُت و ٤ٞعئٍت ال٩اجب ،بٗض ؤن إلال َلم
ل٨ىه وٖ ٠٢لى ؤقُاء ظضًضة
ظىب ٧اقٟا ًٖ مٟاع٢اتها.
جىاً٢اتها وعنٟها ظىبا بلى ٍر
حٗغيذ لها شسهُاث ّ
الغواي جٟؿح ًارا لخل ٪السؿاعاث الجؿُمت ّالتي ّ
٦ما لم ًجض ّ
الغواًت ؾىي ٧ىجهم مً ؤبىاء مضًىت
ّ
ّ
الشىعة ٧اهذ ُتمجضًت للخُلىلت صون و٢ىٖهاّ .
شسهُت "
ولٗل في اؾخضٖاثه
٧امل مً ؤبىاء
الصسغةٞ ،ال ظهىصٍ وال ظهىص ظُل ٍر
ال٣ؿىُُجي " في ّ
طحزًف " ُت
ّ
ٖبصُت الخُاة٣ً ،ى « :٫عىدما ثىلد فىق صخسة ،محىىم علًُ أن ثىىن
جمشُل إلاإؾاة "
زحر
ٍر
ّ
ّ
طحزًف ،ذلً أهً مىروز للخظازات الؼاَلة ،لفسن ازثفا أحالمً.
ً
الَثا حتى ّ
اللمة .هُف
هحً مً جظلم حباٌ الىَم ،وحمل أحالمه ،ػعازاثه ،مؼازَعه ،هحاباثه ،لىحاثه ،وؿعد ب ا
ً
ول الري وكع مىا في ّ
حُال بعد خس هحى مىحدزات الهصاتم؟ مً ًسفع ّ
الظفح؟ٞ .»4لجىء ّ
الغ ّ
واجي بلى
ثدحسحىا بحمىلحىا

ُ  -باشبلر غاستوف ،مجاليات ادلكاف ،تر :راغب ىلسا ،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات كالنٌشر كالتٌوزیع ،بَتكت ،طِ.ُْٖٗ ،ص ٕٖ
ِ  -أحبلـ مستغاّني ،عابر سریر ،منشورات  ،ANEPطبعة اجلزائر ،ََِْ ،ص َّٔ
ّ  -ادلصدر نفسو ،ص ََّّٓٔ-
ْ  -ادلصدر نفسو ،ص ِّٓ
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جىُْ ٠ؤؾُىعة " طحزًف " بما جدمله مً صاللت ّ
عمؼٍت ،ظاء لٛغى عؾم نىعة واضخت اإلاٗالم لىا ٘٢مإؾاو ّي ّ
جخسبِ ُٞه
ّ
سهُاث ،خُض ؾاَم َظا ّ
٧ل ُت
الص ّ
بُٗض ّ
ّ
ألاؾُىعي في بصاهت واّ ٘٢
البٗض ًٖ ق٘اعاث زىعة هىٞمبر السالضة.
الخىام
ؾلبي ٍر
الغاوي ًٖ اؾدُٗاب اإلاى ،٠٢ولم حهًم  ٠ُ٦ونل بهم الخا ٫بلى َظا الىي٘ اإلاؼعيّ ،
ل٣ض عجؼ ّ
٩ٞل اإلاُُٗاث ٧اهذ
ّ ّ
ؤًٞل ،ووؾِ مىظت الخٟائَ ٫لُ ٦تبرث ألاخالم وحٗاْمذ آلاماّ .٫
َل
َل
وٖىى الاعج٣اء
للخىٗ٢اث
ل ً٨ما خضر ُتمسال ٠جماما
جىحي بٛض
ّ ّ
ّ
بلى مها ٝألامم ّ
الغاُ٢ت ،جضخغط الجمُ٘ بدمىلخه بلى مىدضعاث الهؼاثم ،وؾ ِ٣الىًَ في مؿدى ٘٣الخسل ،٠وألن الٟجىة ٦بحرة
ّ
ًا
الغاوي وٍ٨ك ًٖ ٠مٟاع٢ت ُتجشحر في ّ
ٗٞال٣ٞ ،ض ظاء الاؾخٟهام ُتلُ ّ
ٗبر ًٖ خحرة ّ
الىٟـ
بحن ما ٧ان ُتًخى ٘٢خهىله وما خهل
ّ
الغاوي ٢ض ؤصع ٥نٗىبت السغوط مً َظا ّ
العجبّ .
ولٗل ّ
الى ٤ٟاإلآلم الظي آلذ بلُه ألاويإ ،لظا هجضٍ ٌؿخجضي ْهىع "
ُت ّ
ّ
سلو " ّ
قٗب ؤٖؼ ٫جم ً٨مً ٢هغ صولت
ًخٟ٨ل بخصخُذ ألاويإ وٍغ ٘ٞما ؾ ِ٣مً جاعٍش مجُض وجغار خاٞل بةهجاػاث
ٍر
م ِ ٍر
ّ
ٖٓمىّ .
ل ً٨جل ٪ؤلاهجاػاث باجذ الُىم في هٓغ ّ
الغاوي مً نيُ٘ الىَم ( هدً مً حؿل٣ىا ظبا ٫الىَم ) ،خمله ٖلى بنضاع َظا
ّ
الاهخ٣اصي قؿاٖت ّ
ّ
ّ
عوماوؿُتَ ،ضم ٞحها ّ
الغاوي ظهىص ؤظُا٫
الهىة بحن اإلاإمى ٫والىا ،٘٢ما ٌٗجي ؤهىا هضوع في ٞل ٪مٟاع٢ت
الخ٨م
ّ
بٗباعة واخضة ،ظٗل ٞحها مً ظبا ٫الشىعة ظبا ٫وَمَ .ظا الاهؼٍاح ّ
الض ّ
ث٨ىذ مً جد ٤ُ٣ؤولى ؤَضاٞها
اللي ٌٗجي ؤن الشىعة وبن ّم
ّ
ّ
ّ
اإلاؿُغة لم ُتً٨خب لها ّ
بال ّ
ّ
ّ
ٞخبسغث جل ٪الكٗاعاث واإلاكاعَ٘ وألاخالم
الخد،٤ُ٣
ؤن بُ٣ت ألاَضاٝ
اإلاخمشل في َغص اإلاؿخٗمغ،
ًا
واؾخدالذ ؾغابا.
ّ
ّ
ّ
وبهما ّؤمت بإؾغَاُ ،تخ َِ ٨لم ٖلي ظهىصَا ؤن جظَب ًا
َباء
ٞالطخُت لِـ ٞغصا
ضخُت اإلاٟاع٢ت،
ُتًدُلىا الًمحر " هدً" بلى
ّ
ًا
ًُ٣ىا ّ
وٖم ٤مً ّ
بد٨م اهخمائها بلى مضًىت الصسىعّ ،
قضة اإلاٟاع٢ت جل ٪الٟٛلت التي ظٗلتهم ٌٗخ٣ضون
بخد ٤٣ؤخالمهم في اإلاؿخ٣بل
ل ً٨الخايغ خمل مٟاظإة ٚحر ؾاعة ّبضصث ّ
الخىٗ٢اثٞ ،اعحؿمذ ٖالماث الخحرة ّ
ال٣غٍبّ ،
والضَكت وحٗالذ ألانىاث
َل
مؿخٟؿغة ٠ُ٦ :خضر َظا ؟
ّ
اللظىوُيُة:
 اللــسٍة
ًا
ًا
ّ
ٞاٖال وهُ٣ت اهُال ١ألاخضار .وال٣غٍت بك٩ل ّ
م٨ش ٠في ّ
ٖام
الغواًتَ ،ظا الخًىع ظٗل مجها ٖىهغا
جدًغ ال٣غٍت بك٩ل
ًا
ًا
ْ
ّ
َل
ُت
ّ
جدخل مىٗ٢ا ظٛغاُٞا مخمحزا ًُ ٣تغب مؿاٞت مً الجبل وٍبخٗض ًٖ اإلاضًىتَ ،ظا الازخال ٝبحن البُئخحن ّ
ًىجغ ًٌٖ جباًً ٖلى
مسخل ٠ألانٗضة ،طلّ ٪
ّ
ّ
ّ
واًدًىلىجي.»1
اححماعي وهفس ّي
الوىبىغسافي بحن الفلاءات ًـاحبه داتما اخحالف
ؤن « الاخحالف
ّ
جاعٍسُت باٖخباعَا اإلا٩ان ّالظي اخخًً ّ
ّ
ّ
الاؾخٗماعٍت واإلاجاَضًً ّببان الٟترة
الهغإ بحن ال٣ىاث
مغظُٗت
وال٣غٍت ج٨دسخي
ّ
ّ
ُت ًا
ّ
ّ
الاؾخٗماعٍت ،بط لُاإلاا ٧ان ٖغيت الهخ٣ام الاؾخٗماع الظي ٧لما ٞكل في الىُل مً اإلاجاَضًً ،جدىلذ ؤهٓاعٍ بلى ال٣غي ال٣ابٗت
ًا
ّ
الؿبُٗىاث ّالتي ُتح ُّ
ٗض ٞترة ػاَُتّ ،
وجدضًضا زالٞ ٫ترة ّ
جدىلذ ٞحها ال٣غٍت
في ؾٟىح الجباٞ ٫ض٦ها بىحران َاثغاجه .وبٗض الاؾخ٣ال٫
الغثِـ " َىازي بىمدًً " لل٣غي باٖخباعَا خل٣ت ّ
بلى مغ٦ؼ ظظب واؾخُ٣اب مً زال ٫الٗىاًت ّالتي ؤوالَا ّ
َامت في الا٢خهاص
الؿلب بٗضما ناعث الخل٣ت ألايّٗ ٠التي ُتً ّ
جدىلذ صاللتها مً ؤلاًجاب بلى ّ
الىَجيّ .ؤما زال ٫الدؿُٗىاث ٣ٞض ّ
ّ
ؤلاعَابُىن
ًٟل
ّ
ّ
الل ّ
ُلُت ُتً َلظ َّب ُتذ ٞحها ّ
الغظاُ ٫توتهخ ٪ؤٖغاى اليؿاء ..وبهظا ناعث م٩اها
اؾخٗغاى بُكهم ٖلى ؤَالحهاٛٞ ،ظث ُتٖغيت لئلٚاعاث
ؾلبي ّ
ُتمٛل٣ا ّ
الخ٣اَب في ػمً ال٣هت.
ُ  -كردة سلطاين ،التشكيل ادلكاين يف النٌص الثورم ،قصص زىور كنيسي أّنوذجا ،رللة جامعة أـ القرل لعلوـ الشریعة كاللغة العربيٌة كآدابوا ،ج ُٗ ،عَْ،
ربيع األكؿ ُِْٖ ،ص ِّٔ.
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والغاوي خحن ًىعص ال٣غٍت ٦م٩انّ ،
اإلا٩اوي ًهاخبه خًىع لٗىهغ ّ
ّ
ّ
ٞةن َظا الخًىع
الؼمان ،بط ًخٗال ٤خايغ ال٣غٍت
ّ
ّ
مك٨ال نىعة مخىاٞغة ُتجهيء ال٤اعت وجضزله في ّ
ظى اإلاٟاع٢اث٣ً ،ى « :٫املـادفة ي التي كادثني ذات ؿباح الى ثلً
بمايحها
اللسٍة  ...هىد مع شمُل عىدما اطحىكفحىا كسٍة لم جظخُلظ مً وابىطها ،وماشالد مرَىلة أمام مىثاَا  ...واهد اللسي
ّ
ّ
ّ
ّ
الوالبي في
عاهفُا في ذاهسجي مر هىد أشوزَا في مىاه الفسح
الجصاتسٍة أمىىة جغسٍني بحـىٍسَاّ .زبما ألن لها مخصوها
ّ
الظبعُىات ،مع كىافل الحافالت الجامعُة لالححفاٌ بافححاح كسٍةّ ،
ّ
ًحم ثدػُج ا غالبا بحلىز
زطمي لستِع الدولة ،كمً
ّ
اػتراهُةَ ..م الرًً أوملىا لىا بالللُل الري واهىا ًملىىن ،ما أحصهني أن أهىن ػاَد ثـىٍس على والتم
مؼسو ألف كسٍة
زإوطهم امللوىفة.»1
ُت َل َل
ّ
جًٗىا ال٩اجبت ٢بالت واٗ٢حن :واً ٘٢مشل ماضخي ال٣غٍت خُىما ٧اهذ بِئت ظظب حؿتهىي ػاثغحها ،ؤولتها الضولت ٧امل ٖىاًتها بط
والىسبت ّ
ؾمُتّ ،
ّ
الغ ّ
ّ
اإلاشٟ٣ت مً َلبت الجامٗاث .وب ّ
عؾمُا لخضقحن ال٣غي الجضًضة جدًغٍ الىٞىص ّ
الغٚم مً
زههذ خٟال
ّ
بال ّؤجهم ٧اهىا ُتً ّ
دًغون الىالثم ّ
ّ
بؿاَت خُاة ؤَل ال٣غي
لؼواعَم وٍىدغون الظباثذ جغخُبا بًُىٞهمُ .تً٣ابله
ومدضوصًت صزلهم،
ّ
واّ ٘٢
وألاظىبُت لخدّ ٤ُ٣
الؼمً الخايغ ( ػمً ال٣هت ) الظي ناع ٌؿتهىي ّ
ّ
ّ
الؿب٤
اإلادلُت
الصخاٞت بط تهغو ٫وؾاثل ؤلاٖالم
ّ ن ًا
خٟي بخهىٍغ اإلاجاػع ّ
ّ
ّ
لُالٗٞ .ىضما وّ ٠٢
الص ّ
الغاوي
ال٣غوٍحن اإلاخىازغة َىا وَىا ٥بٗض ؤن ؤٚاع ٖلحهم ؤلاعَابُى
اإلاغوٖت وعئوؽ
ؤمام ظشذ ألاَالي اؾخدًغ مكهضا مً اإلااضخي خُىما ٧ان ؤصخاب جلّ ٪
الغئوؽ اإلاٟهىلت ًىدغون مىاقحهم حٗبحرا ًٖ ٞغختهم
بًُىٞهم ،وبطا بهم الُىم ّ
ًخدىلىن بلى طباثذ.
ّ
ّ
ٞالغاوي بى٣له جٟانُل مكهضًً ٖلى َغفي هّ ٌُ٣
ّ
ضخُتها
ج٣مو صوع اإلاغا٢ب الظي ًى٣ل لىا مٟاع٢ت ملخىْت عاح
وبالخالي ّ
ال٣غوٍىنٞ ،ما خضر ُتمسال ٠إلاا ٧ان ًجب خضوزهّ ،
الؿاعص ٢ض َلَ ٦لؿ َلغ ّ
ٞةن ٖىهغ اإلاٟاظإة مًمى ٌنن ماصام ّ
ّ
الؿُا١
ِ
ًا
بىاؾُت ّ
الخ ّ
ّ
الهىة بحن خا ٫ال٣غٍت في ّ
مهمت الى٢ىٖ ٝلى حجم ّ
جاع٧ا لل٢اعت ّ
الٗكغٍت
الؿبُٗىاث وما هي ٖلُه في ػمً
ًاص،
الؿىصاء ،بحن مايحها الخالم وخايغَا الٓالم ،بحن ؤماّ ٫
ّ
الؼمً الجمُل وآالم الىا ٘٢اإلاغٍغ.
ّ ّ
ّ
ضخُت ّ
ّ
ّ
الاؾخٗماعٍتّ ،
ّ
ّ
اثغٍت التي لم
للؿلُاث الجؼ
زم و٢ىٖهم
لهمجُت ٞغوؿا زال ٫الٗهضة
ضخُت
بن و٢ىٕ ؤَالي ال٣غٍت
ّ
ّ
َمجي ّ
ّ
جىٞغ لهم ؤؾباب الِٗل ال٨غٍمّ ،
وه٩ل بجشخـهمّ ،
ّ
ّ
٧ل َظا خمل ال٩اجبت بلى الاٖخ٣اص
٢خلهم
بعَابي
ضخُت ٨ٞغ
زم و٢ىٖهم
ًا َل
ُت
ّ
خغب ،لخًُٟلهم الب٣اء في
بىظـىص لٗىت ما في اإلا٩ان (ال٣غٍت)ٞ ،هم مىظ ؤظُا ٫مخٗا٢بت ًجترون الخُاة هٟؿها ،وٍمىجىن خغبا ِجلى ٍر
اإلا٩ان السُإ هٟـٌ .ج٣ى « :٫لىؤ ّ م حاَدوا قّد فسوظا ودفعىا أهبر كسٍبة في كظمة الاطخؼهاد ،فلى لحىىن لهم بلدًة
ّ
ّ
ّ
حصاتسٍة،
بؤًد
هح علح ا ػعاز "مً الؼع والى الؼع " ًسفسف علح ا علم حصاتسي ،وثحىفل بحىفحر كبر لجثث م املىيل ب ا ٍم
ّ
الحجسٍة الباثظة مع مىاػح م الهصٍلة.
ثترنَم خلفً ؿامدًً حتى املىت امللبل ،في أهىاخهم
ًىسزون الحُاة ذا ا ،وٍمىثىن ً
 لىؤ ّ م مىر أحُاٌ ّحسبا بعد أخسي هُابة عً خسًٍ ،لىحىدَم في امليان الخوؤ
هفعٌ.» 2
ّ
ّ
ّ
ّ
ًا٦ض ّ
ؾلبُت اإلا٩ان الظي ناع ًمشل ٖ٣بت في َغي ١الصسهُاث وٖاث٣ا ًدى ٫بُجها وبحن جد ٤ُ٣مبخٛاَا.
ما ؾب٢ ٤ىله

ُ  -أحبلـ مستغاّني ،عابر سریر ،مصدر سابق ،ص َِّٗ-
ِ  -ادلصدر نفسو ،ص َْ
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ّ
اللظىوُيُة:
 الغــابة
ّ
مخُٗ٣ت مً ّ
ّ
ّ
ُتجظ٦غ الٛابت في ّ
جاعٍسُت هٓغا لضوعَا الٟاٖل ّببان الشىعة
مغظُٗت
الؿغص ،وهي م٩ان طو
الغواًت ٖلى ٞتراث
ّ
ّ
ّ
الخ ّ
دغٍغٍت ،خُض ٧اهذ بلى ظاهب الجبل وال٣غٍت ّ
ؤَم ألام٨ىت التي اخذييذ الشىاع ووٞغث لهم ألامان مً بُل الاؾخٗماع،
ّ ّ
ّ
ًا
ّ
َاظؿا للجؼاثغٍحنّ :بهه " ّ
بمهمت مداعبت ّ
لخًُل٘ زالٞ ٫ترة ّ
الؿبُٗىاث ّ
صخغ" الظي جًاٞغث الجهىص
الخ
ٖضو آزغ ق٩ل
ّ
ًا
ّ
ّ
ّ
وج٩للذ الجهىص بـ " ّ
ّ
الُبُعي .ل٣ض
الٗضو
الؿ ّض ألازًغ " الظي و ٠٢خهىا مىُٗا في وظه َظا
إلاداعبخه بخ٨شُ ٠خمالث الدصجحر،
الؿبُٗىاثّ ،
ل٨جها ٣ٞضث صاللتها ّ
الاؾخٗماعٍت وختى ؾىىاث ّ
ّ
ّ
وجدىلذ بلى م٩ان ّ
ؾلبي
بًجابُت زال ٫الٗهضة
٧اهذ صاللت َظا اإلا٩ان
ّ
ُّ ١ت
ن ّ
الدؿُٗىاث بٗضما ناعث و٦غا لئلعَابُحنَ .ظا الىي٘ الجضًض ؤقٗغ ّ
٣ضم
زال٫
الغاوي ب٨شحر مً الخؼ  ،ألهه لم ًً ً٨خى ٕ ؤن ج ِ
ّ
الؿلُاث الجؼ ّ
ّ
اثغٍت ٖلى ٢ه ٠الٛاباث وخغ٢ها بظعَٗت مداعبت ؤلاعَاب ،وَى ّ
الخل هٟؿه الظي ٧اهذ ٢ىاث الاخخال ٫حٗمض بلُه
بظعَٗت مداعبت " الٟال٢ت "٣ً .ىّ ٫
الغاوي  «:أرىاء مغادزجي ،اهحابني حصن ال ح ّد له .فلد فاحؤوي مى س مىحع لغابة واهد على
مؼازف ثلً اللسٍة ،وثم بعد شٍازجي ألاخحرة حسكها حسكا ّ
ثاما مً كبل الظلوات ،إلحباز زَابُحن على مغادز ا ،برزَعة
حماًة املىاهىحن مً اللحلة.
في ّ
ول حسب أرىاء ثـفُة حظاب بحن حُلحن مً البؼسً ،مىت حُل مً ألاشجاز ،في معازن ًحجاوش مىولها فهم
الغابات.
ّ ّ
"مً ًلحل مً؟" مرٍ وال ٌظؤٌ ّ
مسة ألن فسوظا أحسكد أشجازٍ
الؽحس .وال وكد ألحد وي ًجُ حبال أؿبح أؿلع،
ّ ّ
الجصاتسٍة كـفحه كـفا ّ
ّ
حسكا ّ
حىٍا ػامال حتى ال ثترن لإلزَابُحن مً
ومسة ألن الدولة
ثاما وي ال ثترن للمجاَدًً مً ثلُة،
مالذ.
باطحواعحىا أن هبيي :حتى ألاشجاز لم ٌعد ببميا ا أن ثمىت واكفة.
ّ
الشجس أن ًفعل ّ
كد وهً ًلمس حسٍلا ّ
ليل مً ًىخظ الُه ؟ وببميان البحس أن ً حً :لم ٌعد
ماذا ٌظحوُع
ّ
ّ
الىساَُة.» 1
العدو ًؤثِىا في البىازج .اهه ًىلد بُيىا في أدغاٌ
ّ
ًخسلى ٞحها ناو٘ اإلاٟاع٢ت (ال٩اجب) ًٖ م٩اهه لٛغيع ؤو ّ
ٞج ُتًغاص ؤن ًىٓغ بلُه ٖلى
ًًٗىا السُاب ؤمام مٟاع٢ت مهىىٖت
ُّ ّ
ّ
ّ
ؤهه ٚحر ناخب اإلاٟاع٢ت  ..وَى بمشابت الُٗم الظي ًجٗل مً الطخاًا في مخىاو ٫ناخب اإلاٟاع٢ت .ل ً٨البضًل ال ٌعي خ٣ُ٣ت ما
ّ
ّ
ًدضرِٞ ،ؿإَ ٫ظا ّ
الٟج ؤؾئلت ؤو ُتًضلي بخٗلُ٣اث ال ُتًضع ٥مٛؼاَا ال٩امل الجهاٞه بجهل مٛل ٠بالبـغاءة .2وَظا الٛغٍغ لِـ
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
الصجغ ٖاٌل خغب ّ
الخدغٍغ التي ٧ان ٞحها
ؾىي الصجغ الظي عجؼ ًٖ بصعا ٥ما ًضوع خىله ُٞدؿاء " : ٫مً ً٣خل مً؟ " ،وألن
ّ
ّ
الهغإ صاثغا بحن قٗب مدخل وآزغ ُتمؿخٗمغٌ ،ن
ّ
ؤظىبيّ ،ؤما الُىم ٞال٣اجل
والٗضو
خغب واضخت اإلاٗالم السهم ٞحها مٗغوٝ
ِ
ٍر
ّ
ظؼاثغ ّي والم٢خى ٫ظؼاثغ ّي ال ؾبُل بلى ّ
ّ
ّ
ضخُت ل٣ه٠
والٗضوٟٞ .ي ٧لخا الخغبحن ص ٘ٞالصجغ الشمً و٧ان
الخمُحز بحن الخلُ٠
ًا
ل ً٨الٟغّ ١
مضٞعي ًجخشه مً ظظوعٍّ ،
ؤن في الخغب ألاولى ٧ان ُتمىدا ًاػا بلى ظاهب ًٖ وعي ّ
ّ
جام مىهّ ،ؤما الُىم ٞى ٠٢مظَىال ٖاظؼا
ٍر
ًٖ ؤن ّ
ًمحز بحن الهضً ٤والٗضو.
ُ  -ادلصدر نفسو  ،ص َُْْ-
ِ  -دم.سي.ميویص ،موسوعة ادلصطلح النقدم -ادلفارقة  ،تر :عبد الواحد لؤلؤة ،اجمللد الرابع ،ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر  ،بَتكت ،طُ. ُّٗٗ ،ص
ّٖ
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ّ ّ ٫
ل٩ل مً َلُ ٢ت
الصجغ ناع ُتمٗاصال ّ
ه َلغ ٞهمه ًٖ بصعا ٥خ٣ُ٣ت ما
ومً زالَ ٫غح ال٩اجبت ًم ً٨ؤن هظَب بلى ال٣ى بإن
ّ
ؤي ؤولئّ ٪الظًً ّ
جبىىا ؤَغوخت " مً ً٣خل مً؟ "ّ ،
ًدضر في الجؼاثغْ ،
وؤما الٛابت ٣ٞض ناعث ُتمٗاصال للىًَ الظي ًإ٧ل ُٞه
ّ
حٗمض ال٩اجبت ّ
ولٗل في ّ
ال٣ى ّي الًُّٗ .٠
الصجغ بضًال ٖجهاٌ ،ن
حٗبحر مجها ًٖ مىٟ٢ها مً
الخسلي ًٖ م٩اجها ٦هاو٘ مٟاع٢ت وبخال٫
مما ًضعؤَا .ومىٟ٢ها َظا ّ
ؤولئّ ٪الظًً اوؿا٢ىا وعاء ظضُ٣ٖ ٫م ال َاثل مىهُ ،تًظ٧ي هاع الٟخىت ؤ٦ثر ّ
ًخطر ؤ٦ثر في ٢ىلها« :
ٍر
اححدم الىلاغ ًىمها بحن بعم ّ
1
الصواز حىٌ "مً ًلحل مً" في الجصاتس .هؤ م واهىا ًيح سون أن ًلحلىا وي ًخحلفىا ».
ًا
ّ
ُت
ّ
ّ
٧ل مً ّ
ّ
وجدضًضا ّ
ّ
واهجغ وعاء َظا الدؿائٚ ٫حر اإلاجضي.
نض ١ال٨ٟغة
ٞطخُت َظٍ اإلاٟاع٢ت لِـ الصجغ ،وبهما َم البكغ
ّ
ّ
ّ
ّ
ؤن ّ
٦ما ّ
الخُٛحر الظي َا ٫الٗىانغ التي ًتر٦ب مجها السُاب ،بخ٣ضًم بيُت " مً ٌؿإ ٫مً ؟ " ًٖ " مظَىال ٌؿإ ٫الصجغ"،
ّ ّ
ّ
العام الري ًلىم علُه
بياٞت بلى ج٣ضًم الخا ًٖ ٫الٟٗل والٟاٖل في الجملت التي جلحهاَ ،ى في خ٣ُ٣ت ألامغ « عدو ٌءٌ عً ألاؿل
ّ
ّ
الترُ٦ب الجضًض ّالظي ًيخج ًٖ اهخ٣اّ ٫
ّ
والخؼىَؽ على زثبت ا ،»2خُض ّ
الضا ٫في خغ٦ت ّ
ؤُ٣ٞت -
ًخدىَ ٫ظا
العسبُة
بىاء الجملة
ًا
ّ
ّ
ّ
مىبه حٗبحري ًشحر طاث اإلاخل٣ي ،وٍىحي بإن ّزمت ٢هضا ّ
مً مىيٗه ألانلي بلى مىي٘ َاعت  -بلى ّ
مُٗىا مً وعاء َظا الخ٣ضًمَ .ظا
ّ ّ
الؿعي وعاء َظٍ ّ
ما ًض ٘ٞال٣اعت بلى ّ
السُٟت التي حٗ٨ـ عئٍت ال٩اجبت ومىٟ٢ها اإلاىاوت لالوؿُا ١وعاء البدض ٕن َىٍت
الضاللت
ال٣اجل واإلا٣خى ،٫والاوكٛا ًٖ ٫البدض ًٖ وؾاثل ُٟ٦لت إلزغاط البلض مً َظا ّ
ّ
الٗضو ُٞىا
الى ٤ٟاإلآلم ،زهىنا بٗض ؤن ناع
ّ
ًتربى بُيىا في ؤصٚا ٫وًَ ً٨خىي ّ
٧ل مً ًيخمي بلُه بىحراهه ،ختى ألاشجاع لِؿذ ُٞه بمىإي ًٖ ألاطي.
ًا ُت ّ
ّ
سُِ ّ
حك٩ل م٩اها زُحرا ُتٌ ّ
الىاؽ لؼٍاعجه والاؾخجمام ُٞه ّ
ٗض
٧ل جهاًت ؤؾبىٕ ،ؤنبدذ
ٞالٛابت بٗضما ٧اهذ م٩اها آمىا ً
اعجُاصٍ يغبا مً الاهخداعٞ ،ـ « الُىم  ،ال أحد ًجسإ على اللُام بجىلة ؿُد ،مر أؿبح اللحلة ًجزلىن مدججحن ّ
بالظىاهحر
والفئوض وأدوات كوع السإوض ،لُـوادوا أحاًاَم مً البؼس .»3وٖمىما ًم ً٦ال٣ىّ ٫
الغواًت ّ
بإن الٛابت ٦م٩ان في ّ
مدل
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ؾلبُت َاعصة إلاا حك٩له مً تهضًض لخُاة
ؤلاًجابي وا٦دؿذ خلت ظضًضة خُض ؤنبدذ بِئت
الضعاؾت٣ٞ ،ضث ج٣اَبها
ّ
الص ّ
سهُاث.
ّ
اللظىوُني :
 البِد
ّ ّ
ُتٌ ّ
الازخُاعٍت اإلاٛل٣تّ ،
ّ
مهما باليؿبت
ًخمحز باأللٟت باٖخباعٍ خا ٔٞؤؾغاع ؾا٦ىُه ،وٍ٨دسخي َابٗا
ٗض البِذ مً ؤما ً٦ؤلا٢امت
ً
ّ
لئلوؿان الخخًاهه ط٦غٍاث الُٟىلت ،لظا ٚالبا ما ّ
ًدً ؤلاوؿان بلُهٞ ،ـ « البِد َى زهىىا في العالم ،اهه هما كُل مسازا ،هىهىا
ّ
الغاوي ٌٗىص بظا٦غجه بلى ؤًام ّ
ألاوٌ .»4لظا هجض ّ
الهبا ،وَؿخدًغ مكاَض مً البِذ الظي ٥اهذ ججخم٘ ؤؾغجه جدذ ؾٟ٣ه،
ّ ّ
ّ ّ
ّ
ال٣ؿىُُيُت ،خُض اهخ٣ى لىا مً
الظ٧ىعي الظي ٖاهذ مىه ظمُ٘ البُىث
وَظا البِذ لم ً ً٨ؾىي همىطط ًٖ طل ٪الدؿلِ
ًا
وَٗتز بظلّ ٪
بصسهُت والضٍ ّ
ال٣ؿىُُجي وَٗ٨ـ ألاويإ ّ
ّ
ّ
الؿاثضةّ .
مكهضا ُتٌ ّ
الخاعٍش
ٞالغاوي وبن ٧ان ًٟخسغ
ٗغي البِذ
طا٦غجه
ّ
ًا
ّ
ّ
ّ
ونِخا في اإلاضًىتٞ ،ةن طل ٪لم ًمىٗه مً ؤن ٌؿغص ٖلُىا خاصزت جىا ٌ٢جماما م٩اهخه
الىًالي الُىٍل الظي ؤ٦ؿب ألاب قهغة ِ
الغُٗٞت ٣ٞ :ض اٖخاص ألاب ؤن ًُلب مً ؤٞغاص ٖاثلخه ؤن َل
ًجز ُتووا في ٚغٞت خحن ٌؿخ٣بل في بِخه عٞا٢ه في ّ
ّ
الؿالح مً اإلاجاَضًً،
جسو الشىعةّ ،
ظلؿاث ّ
ّ
خُض ٌٗ٣ضون
ؾغٍت ًدكاوعون ٞحها ًٖ ؤمىع
ؤخُان ؤزغي ٧ان ٌؿخ٣بل ٖكُ٣اجه ُتمىَما ػوظخه
ل٨ىه في
ٍر
ٍر
ُ  -أحبلـ مستغاّني ،عابر سریر ،مصدر سابق ،ص ّٓ
ِ  -زلمد مفتاحٖ ،تليل اخلطاب الشعرم ،اسًتاتيجية التناص ،بَتكت ،الدار البيضاء ،ادلركز الثقايف العريب ،ط ُِّٗٗ ،ـ  ،ص َٕ
ّ  -أحبلـ مستغاّني ،عابر سریر ،مصدر سابق ،ص َٗ

ْ  -باشبلر غاستوف :مجاليات ادلكاف ،مرجع سابق ،صّٔ.
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ّ
وبُ٣ت ؤٞغاص ألاؾغة ّ
وجخٟ٨ل ػوظت ألاب اإلاسضوٖت بـ « اعداد أػهى الوعام للمجاَدًً و
ؤن يُىٞه مً اإلاجاَضًً،
ّ
ّ
"املجاَدات" ،اللادمحن لح ّىَم " مً الجباٌ الؼامخات الؼاَلات" ،وفسغ طسٍسَا بؤحمل ما في حهاشَا مً ػساػف
ّ
ّ
الححسٍسٍة في طسٍسَا ّ
ّ
الصوجي على
موسشة ،واملض ي للىىم حىاز ؿغحر ا في غسفة اللُىف ،بِىما وان أبي ًخىق معازهه
ّ
أمحاز مج اّ .
وزبما واهد أرىاء ثلل ّ ا في فساػها ،ثبحث عً وحىٍ وأطماء ليظاء فاحسات ًدخلً بِحها ثحد حؼمة املالًة وعفة
الجهاد لُلاحعً شوحها في حلس ا.»1
ّ
ٞخم ً٨ألاب مً بخًاع ٖكُ٣اجه بلى البِذ في خًىع ػوظخه وباقي ؤٞغاص ؤؾغجه ،مؿخٛال وكاَه ّ
الى ّ
ًالي ومؿخٗمال خُلت
ّ
ّ
ّ
ضخُت مٟاع٢ت ،ج٣ىم ًٖ ٟٚلت مجها بةٖضاص الُٗام وتهُئت ؾغٍغَا لٟاظغاث ُتًًاظًٗ
ٞى ١الكبهاث ،ظٗلذ مً ػوظت ألاب
ػوظها في خًغتها٦ .ما ّ
ؤن ا٦دكا ٝالابً لخ٣ُ٣ت ؤبُه ّالظي ُتٌ ّ
ٗض مً وظهاء مضًىت ٢ؿىُُىت ظٗله جدذ وَإة ّ
الهضمت اإلاٟاظئت
ّالتي لم ًً ً٨خىٗ٢ها ٖلى ؤلاَال ،١وفي آلان هٟؿه ّ
الهىعة ّ
ٞةن َظا ألامغ ظٗله ُتٌُٗض خؿاباجه وٍمخي مً طَىه جلّ ٪
اإلا٣ضؾت ًٖ
ّ
ّ
اليؿاء اإلاددكماث ّاللىاحي ًغجضًً اإلاالًت ّ
الؿىصاءٞ .هى خحن ج ًُٟلسضٖت ؤبُه لم ً٨ً ً٨دك٠
آلاباء وًٖ اإلاجاَضًً وختى ًٖ
ّ
ّ
ّ
« طىي كظىوُىة التي لم ًىً ذلً البِد العحُم طىي ؿىزة لحلالُد هفاكها .دفعة واحدة أدزهد أن باء ًىربىن ،وأن
ّ ّ
ّ
املجاَدًً لِظىا مجزَحن عً الخوُئة ،وأن اليظاء الالثي ًلبظً مالًات لظً فىق الؼ ات.» 2
ّ
جدغع مً ُ٢ىص مٗاعٞه ّ
الغاوي با٦دكاٞه َظا ً٩ىن ٢ض ّ
بن ّ
الؿاب٣ت ،وٍغٚب في ؤن ُتٌكغ ٥ال٣اعت ُٞما ونل بلُه ،لظلٞ ٪هى
ّ
ّ
ومجزَاّ ،
ًضٗٞه بلى ؤن ُتٌُٗض ّ
ألن ألاب لِـ ّ
٣ضؾا ّ
الىٓغ في ُتمضع٧اجه ،وجدضًضا ما ًساله ُتم ّ
مجزَا مشلما َى الخا ٫باليؿبت لليؿاء
ّ
ّ
ّ
٩ٞل ألاقُاء ج٣بل بٖاصة ّ
ًدك٩ل ؤ ٤ٞظضًض ّ
الغئٍت ّ
بؿىاص اإلاالًاثّ .
جدؿ٘ ٖبرٍ ّ
ًدؿترن
وٍتهُإ ال٨ٟغ
الىٓغ ،وبىاؾُتها
اللىاحي
ِ
َل
الىاظم ًٖ جل ٪ألاخ٩ام اإلاؿب٣ت ّ
لخ٣بل الجضًض اًٞا الجمىص ّ
ّ
ّ
اإلاىيىُٖت.
والخُُ٣ماث الْ ٣ب ّلُت ا٫بُٗضة ًٖ
ع
ّ
ال٣ؿىُُجي مغحٗا ّ
ّ
ّ
ّ
ط٧ىعي ال ًدخ٨م بلى ٢ىاٖض
لُدل مدلها حؿلِ
للخىاً٢اث ،خُض جخال خى ألالٟت
وَ٨ظا ٌٛضو البِذ
ُت
ّ
ّ ُت
ّ
ّ
ُت
ُت
ّ
ـ مخِىت ٢ىامها اإلادبت وألالٟت ،وبهما جبجى ُٟ٦ما اجٟٞ ،٤ٟي "
الٗ٣ل ؤو محزان الضًً ،طل ٪ألن ؤٚلب ألاؾغ ٞحها ال حكاص ٖلى ؤؾ ٍر
ّ
ًخظىع في أشكة ألاكدازّ ،
ّ
ولىً امسأة أخسي طححبل مىه ارس حادذ طسٍس.»3
عاهفُا وَى
٢ؿىُُىت" ٢ض « ًسثى املسء حادرا
ّ
ّ
ّ ُت
ّ
ّ
ّ
ّ
لظا ٞةهىا هلٟي ٞحها ٦شحرا مً ألاػواط الؿاصًحن الظًً ًخلظطون بةحٗاؽ قغٍ٩اتهم في الخُاة الؼوظُت ،ختى حٛظو ؾٗاصتهم مغجبُت
ً
ًا
ّ
ّ
ّ
ّ
خُاتهً مٗهم مىجا٣ً ،ىّ « : ٫رمة مً ًسبى طعادثه بحله في أن ًجعلً جعِظا ،بحىم أهه ػسًٍ
بخٗاؾتهًٞ ،دـجدُل
ً
ّ
مىثا لً .»4وبهظا ّ
ال٣ؿىُُجي بد٨م اهخماثه للمضًىت ال ّ
ّ
ٌكض في ج٣اَبه ًٖ
ٞةن البِذ
لحُاثً ،جؼعس أن الحُاة معه أؿبحد
ّ
ُت
الخ٨م ّ
لص ّ
الؿابُٛٞ ،٤ظو م٩اها ّ
سهُاث.
ؾلبُا جىٟغ مىه ا
 ) 2بــازَع:َل
ّ
وبالغٚم مً الٗضاء ّ
زىاثُت ّ
الخ ّ
اإلا٩اويّ .
ّ
اعٍذي بحن
للخ٣اَب
ج٣ب٘ باعَـ ٖلى الًٟت ألازغي م٣ابلت ٢ؿىُُىت ومك٩لت مٗها
ّ
ّ
ّ
بال ّ
ّ
ّ
ّ
بًجابي ،وجىٞغ اإلاىار
الخغٍاث وناصع الخ٣ى ١بأزغ
الؿلبي ٦مؿخٗمغ لُاإلاا ٢م٘
ؤن باعَـ جخسلى ًٖ صوعَا
اإلاضًيخحن
ُ  -أحبلـ مستغاّني ،عابر سریر ،مصدر سابق ،ص ُُْٕٕٓ-
ِ  -ادلصدر نفسو ،ص ُٕٓ
ّ  -ادلصدر نفسو ،ص ُٕٓ
ْ  -ادلصدر نفسو ،ص ُٕٗ
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ّ
ّ
ّ
ّ
اإلاًٟلت بٗضما ناعث ّ
للص ّ
مهضصة في مىَجها الظي اٞخ٣ض ألامً ،وحكغٕ
سهُاث التي ججٗل مً َاجه اإلاضًىت وظهتها
اإلاىاؾب
ّ
ّ
طعاٖحها الؾخ٣باّ ٫
الُىمُت في الجؼاثغٞ .خٛضو باعَـ
الٟاعًٍ مً َى ٫الاٚخُاالث واإلاجاػع التي ناعث الٗىىان ألابغػ للصخ٠
ّ
بالغ ّؾام ّػٍان وٞحها ًلخ٣ي هانغ ُت
َغٍض الٗضالت الجؼ ّ
ّ
اإلاهىع زالض بمدبىبخه خُاة ٦ ،ما ًلخ٣ي ؤًًا ّ
اثغٍت
وُٞه ًلخ٣ي
م٩اها لل٣اء ا
ّ
ّ
ّ
وبالغٚم ّ
بإمه ّ ...
مما مىدخه باعَـ مً مجض وزغوة لبٌٗ الصسهُاث ،بال ّؤجهم ٌعجؼون ًٖ الاهضماط ٞحها .لخب٣ى ٢ؿىُُىت
ّ
سهُاث ؤمان الىًَ وخىاههًٓ .هغ طلّ ٪
الص ّ
ّ
قبدا ّ
ظلُا ٖلى
وجٓل باعَـ م٩ان ٚغبت جٟخ٣ض ٞحها
ًٓل ًُاعصَم وٍدُا بضازلهم
ّ
مما ؤُٖاٍ ،طلّ ٪
ًهغح ّ
بإن اٚترابه في باعَـ ؤزظ مىه ؤ٦ثر ّ
الصسهُاثٞ ،هظا " ّػٍان " ّ
ألن « كـاؾ الغسبة ًىمً في
لؿان
ّ
ّ
ّ
هى ا ثىلف مىً ما حئد ثؤخر مج ا .بلد ولما اححليحً ،اشداد الـلُع في داخلً ،أل ا في ّ
ول ما جعوًُ جعُدن الى
ً
حسماهً ّ
ألاوٌ .ولرا ثرَ هحى الغسبة لحىخؼف ػِئا  ..فحىىؼف باغترابً.» 1
ّ ّ َل ّ
ّ
ومؿخٟؼا ّبًاٍ بسغوظه ًٖ اإلاإلى ٝوالجم٘ بحن ما ال ًجخم٘ٞ ،هى ؤخض الخُل
ًاص ُتمك٨ال نضمت للمخل٣ي
ًخجاوع الخ
ومىبه ًشحر ال٣اعت وٍدمله ٖلى اإلاكاع٦ت في ال٨ك ًٖ ٠زهاثو اإلا٩ان .ما ٌٗجي ّ
ألاؾلىبُت ّ
ّ
ؤن صوع ال٣اعت « ال ًىىن مً خالٌ
ّ ّ ّ
ّ
واهما باملؼازهة باهفعاٌ في املى ّ ات ّالتي ًصزعها املبد في ّ
هـه ،فب ّ ا جعمل على ؿعُدًً في ن
الحللي الظاذج الظلبي،
ّ
الىف ،وؿعُد فحح طُل ّ
واحد :ؿعُد احداذ ّ
ّ
ّ
الـىز
الىحداهُة املىثالة عً
الاهفعالُة ححن ٌكاء املحللي بلغة
الـدمة
ّ ّ
ّ
ًمغ ٖبر ّ
ألاطلىبُة .» 2وبالخالي ّ
الخ ّ
ىغل داخل جعحُم ّ
ّ
ٞةن ال٨ك ًٖ ٠اإلاٗاوي ّ
ًاص باٖخباعٍ
الـُاغة
هسٍم الحخُُل ،ححن الح
ّ
َل
ّ
ّ
ؤؾلىبُا ووؾُلت جإزحر في اإلاخل٣يُ ،تً َلخ َلى َّؾ ُتل به بعٚامه ٖلى مغاظٗت بٌٗ اإلاٟاَُمٞ .ىٓغة ال٣اعت بلى الٛغبت ٚحر جل ٪التي ه٣لها
مىبها
ّ
و٧لما َالذ ّ
مضة م٩ىزه بها اؾدكٗغ خىِىا بلى صٝء الىًَ
لىا مً ٖاٌل ججغبتهاٞ ،هي جى٣و مً ُتمغٍضَا ما ظاء ًُلبه مجها،
ّ
ّ
ًا ّ ّ
ّ
ّ
وًَ ٧ان ٖلُه ؤن
الظي اٞخ٣ضٍ في الٛغبت ،وبالغٚم مً ؤجها ٢ض حُُٗ ٪زغوة وظاَا ،بال ؤجها صوما حكٗغ ٥بإه ٪مدغوم مً ٍر
ّ
ًدخًىَ ٪ى وَُُٗ ٪ما جدخاظهُٞ ،ىٞغ ٖىٖ ٪ىاء الٛغبت.
َل َل
ّ
والطخُت في َظٍ اإلاٟاع٢ت َم مً ل َلْ ٟٓت ُتهم ٢ؿىُُىتٞ ،لم ًجضوا ُتب ّضا مً مٛاصعتها والاخخماء بضولت خاعبىَا في ألامـ
ّ
ال٣غٍب ،ووظضوا ؤهٟؿهم الُىم جدذ عخمتهاٞ .ال َم اؽجٟاصوا مً زحراث وَجهم وال الىًَ اؾخٟاص مً زبراتهم ،ختى الثراء
ّ
ّ
واإلا٩اهت وٚحرَما مً اإلا٨دؿباث ّالتي ّ
بال مغاعة وخؿغة إلخؿاؾهم ّ
الص ّ
بإجهم ٣ٞضوا وَىاً .ى٣ل
سهُاث لم جؼصَم
خ٣٣تها بٌٗ
ً
ّ
ّ
ّ
أملا ؟ ّ
مسة ل ىً
اإلاهىع زالض َظا ؤلاخؿاؽ ب٣ىله « :هُف مليان أن ًجمع في ظسف أًام ،الرهسي ألاحمل ّرم ألاخسي ألاهثر
لىا
ً3
ً
ّ
ّأهً اطحعدت فُه حبِباّ ،
ومسة إلدزاهً في ما بعد أهً فلدت فُه وهىا ».
ل٣ض ؤصع ٥زالض وَى في ّ
الباعَسخيّ ،
ق٣ت ٖلى يٟا ٝجهغ " ّ
ّ
ؤن ٞغخخه بل٣اء مدبىبخه " خُاة " ُتؾغٖان ما ؤنبدذ
الؿحن "
ّ
ّ
َل ْ َل
ّ
ُت ّ
ايُغا بلى ؤن ٌؿلما ػمام ؤمغحهما
آمً لٗكُ٣حن
وًَ لم ً٣ى ختى ٖلى جىٞحر مالط ٍر
مجغص ط٦غي ظمُلت ،بضصَا ًً٤ىه ب٣ٟضان ٍر
ًا
ّ ّ
ّ
خب ّ
مىٖضا زاعط مضن السى ٝإلاماعؾت َ٣ىؽ ّ
سهُت لظة
ماظلتٞ .هظا اإلا٩ان وبن ٧ان ٢ض مىذ الص
للمهاصٞت ٧ي جًغب لهما
ّ
ّ
ّ
الخب جدذ ؽٟ٢ه ،بال ؤهه ُتؾغٖان ما جالقذ جل ٪اإلاكاٖغ وألاخاؾِـ
باخخًاهه خبِبحن وجمُ٨جهما مً مماعؾت قٗاثغ
ّ
ًا
ْ
ّ
ّ
ّ
ّ
الص ّ
خل ّ
لبي الضاثم الظي ّ
سهُت بظوع الُإؽ والخؿغة ؤؾٟا ٖلى ٣ٞضان وًَٞ ،هظا الكٗىع الؿ ّ
مدل
الجمُلتَ ،للخج َلز ِع َلٕ في طاث

ُ  -ادلصدر نفسو  ،ص َُُ
ِ  -حبيب مونسي ،فلسفة ادلكاف – قراءة موضوعاتية مجالية ،اٖتاد الكتٌاب العرب ،دمشق ،ََُِ ،ص ُُٔ
ّ  -أحبلـ مستغاّني ،عابر سریر ،مصدر سابق ،ص ِٔٓ
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ّ
ّ
ق٩ل ٖىهغا ُتم ّ
بياٍ بلى حكُ٨ل ؤ ٤ٞظضًض ّ
ًاصا٦ ،ؿغ ّ
مسلٟا مٟاظإة لل٣اعت ،صاٗٞا ّ
ّ
ًسىله مىانلت
الؿُا١
بًجابي ما٢ذ
آزغ
ّ
ّ
زمشل باعة ّ
ّ
ّ
ّ
وم٣هضًت ناخبه.
الىو
مٗان
ال٣غاءة الجاصة التي جمىذ خ ٤ال٣بٌ ٖلى ما جىاعي مً ٍر
خاثمة :
مً زال ٫ما ؾبً ،٤م٨ىىا ال٣ىّ ٫
الغواًت ٢ض جغاوح بحن بُئخحن عثِؿخحن ق٩لخا ج٣اَبا ّ
ؤن اإلا٩ان في ّ
م٩اهُا ُ٢باٍ ٢ؿىُُىت
ّ
ّ
ّ
ّ
مشلذ ألاولى ّ
ؾلبُت اإلا٩ان الظي ُتٌُٗ ٤الصسهُاث وَك٩ل تهضًضا لها ،بِىما ظاءث
وباعيؽ ،وجباصلخا الخًىع والُٛاب بدُض
ّ
ّ
الشاهُت في نىعة البِئت ّالتي ّ
سهُاث الُغٍضة وججم٘ قملها ..واإلاالخٔ ّ
الص ّ
ؤن
جخٟ٨ل بةنالح ما ؤٞؿضجه ٢ؿىُُىتٞ ،دؿخ٣بل
ّ
ال٩اجبت ٢ض عنضث ال٨شحر مً المٞاع٢اث في مضًىت ٢ؿىُُىت ،وَظا ّ
ًضٖ ٫لى حجم الٟؿاص الظي لخ ٤باإلاضًىت وبؿا٦ىحها،
ّ
ّ
ّ
معلم بحن املىت والحُاة ،بحن الىهً والغسبة ،بحن ّ
والؼلاءً ،
ّ
ثماما
الظعادة
ٞال٣ؿىُُجي « معلم بحن ألاكداد مىر وحد،
ّ
ألي مج ما مىر وحد ،ولم ًيحمي ً
هجظس ،ال ًيحمي ّ
فعلُا الى أي هسف َ ..ىان أهاض ولدوا َىرا على حظس معلم .حاإوا الى
ّ
العالم بحن زؿُفحن وهسٍلحن وكازثحن ،ولدوا وطى مجسي ّ
امللادة ،وهبروا وَم ًحاولىن أن ًـالحىا بحن ألاكداد
السٍاح
ّ
وبالغٚم مً ٦ثرة ّ
ّ
شسهُاث ّ
داخلهمّ .»1
الغواًت للمضًىت واهخ٣الهم بلى بِئت جالثم
الخىاً٢اث التي َبٗذ خُاة ٢ؿىُُىت ،و جغ
ّ
ّ
ّ
ّ
بال ّ
ؤن ٢ؿىُُىت ختى وهي ٚاثبت ْلذ اإلا٩ان الخايغ الظي جىُب٘ نىعجه في ؤطَان الصسهُاثً ،دملهم الخىحن
َمىخاتهم،
ّ
ّ
والكى ١بلحها وٍغظىن لها السحر والهالح.
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امللازبة الحؤوٍلُة للؼعس الـىفي وححرة الحوبُم
أ.خدًجة هسوغ ،الجامعة :حامعة الحاج لخلس /باثىة /الجصاتس

امللخف:
ٌٗض الكٗغ الهىفي مماعؾت ٖغٞاهُت وههُت َ ،غخذ ٖبر جاعٍسها اإلامخض حٗضصًت اإلاٗجى والجهاثِخه ل٩ىجها ججغبت ٦كُٟت طوُ٢ت .
و٢ض اظتهض الى٣اص وٚحرَم في ٞهم َظا الىىٕ مً السُاب وخاولىا م٣اعبجه بٛغى حؿهُله ٖلى اإلاخل٣ي  -الظي ًبضو له زُابا
ٞاجىا ،قاَدا ًخمدىع خى ٫اإلاؿاؽ باإلا٣ضؽَ -ظا ما حٗ٨ؿه اإلاىجؼاث اإلا٣ضمت في اإلاىيىٕ والتي ؤزظث خحزا ال بإؽ به في
اإلا٨خبت الٗغبُت ٖلى وظه السهىم ولٗل ال٨ك ًٖ ٠صالالث َظا الىىٕ مً الكٗغ وظمالُاجه ،وج٣غٍب ٞهمه ١ص اؾخٟاص مً
ٖضة م٣اعباث ٧اإلا٣اعبت الخإوٍلُت ألامغ الظي ًبٗض ٖلى الاَخمام ٞالدؿائ ٫زم الخ٨ٟحر في الٗ٣باث والخحرة التي ًىاظهها اإلا٣اعب
للسُاب الكٗغي الهىفي  .وٖلى َظا ألاؾاؽ ؾُداوَ ٫ظا البدض بماَت اللشام ًٖ الخٗاعى الظي ًُٞ ٘٣ه مُب ٤الخإوٍلُت ،
وَى ً٣اعب الكٗغ الهىفي زانت وؤن َظا الىو له زهىنِخه وواٗ٢ه الش٣افي واللٛىي الظي ؤهخج ُٞه ،و٢ض اؾخإوؿىا في
جبُان َظٍ الٗ٣باث ببٌٗ الضعاؾاث وألابدار التي وْٟذ الخإوٍلُت في ٢غاءتها لهظا الكٗغ.
اليلمات املفحاحُة، :املحللي ،الحؤوٍلُة  ،الؼعس الـىفي ،الحوبُم ،العلبات.
بن الخضًض ًٖ م٣اعبت الىهىم ألاصبُت  ،لم ٌٗض ًسً٘ مىظ ػمً ال بإؽ به لالهُباُٖت والظاجُت في الخدلُل بط ع ً٦بلى
هٓغٍاث ،ومىا ج خضًشت جخىؾل آلُاث بظغاثُت ص٣ُ٢ت لها ؤنىلها ومغظُٗاتها وؤَضاٞها ،ومً َظٍ الىٓغٍاث واإلاىا ج التي هجضَا
خايغة لِـ  ِ٣ٞفي ألاٖما ٫ألاصبُت ،بل ٦ظل ٪في الىهىم الٟلؿُٟت ،والضًيُت والهىُٞت وجٟؿحر ألاخالم ...وٚحر طل٪
"الخإوٍلُت".
ل٣ض ا٦دسخذ الخإوٍلُت خحزا ومىٗ٢ا ممحزا في مىُ٣ت الىٓغٍت ألاصبُت والى٣ضًت اإلاٗانغة ،بل وعبُتها ٖال٢اث ص٣ُ٢ت ومدكٗبت
م٘ بٌٗ اإلاىا ج الى٣ضًت ٧الؿُمًىَُ٣ا،والخضاولُت والخُ٨ُ٨ٟت وٖلم الىو وجدلُل السُاب وٚحرَا...و٢ض ْهغث في ألاٖما٫
ألاصبُت جدذ الًغوعة والخاظت اإلالخت بلحها ٗٞ،ملُت الٟهم والخإوٍل جداو ٫صوما ؤن حٗامل الىهىم مٗاملت جسخلًٖ ٠
ؾاب٣اتها وطل ٪بةًجاص مٗان ظضًضة لها ٞـ « الىو مىاث وال٣غاءة /الخإوي ٫جبٗض ُٞه الخُاة  ،وحُٗض زل٣ه مً بٗض زل ٤زل٣ا
آزغ ٖلى ٚحر مشا ، ٫وهي م٘ طل ٪ال حؿخٟؼٍ ؤو جدُِ به ٞهما ،بال في خضوص ما ًدُده لها ٖبر ٞجىاجه ،ومىاَ ٤الُٛاب ُٞه،
بىنٟها مضازل بٚغاء  ،وٚىاًت ُٞ،خٗضص بها ههىنا  ،وجخٗضص به ٢غاءة ٦/خابت /ههىنا ال جيخهي ٖضصا » ،1وبالخالي ًب٣ى الىو في
خغُ٦ت مخىانلت  .ولِـ َظا وخؿب بل حؿعى الخإوٍلُت ٦ظل ٪للبدض في خغُ٦ت َظا الىو وٖال٢خه بال٣اعت ؤو اإلاخل٣ي الظي
مىدخه ٞغنت ال٣غاءة ،وظٗلذ الىهىم ألاصبُت مل٩ا مكاٖا بحن ال٣غاء الٗاصًحن واإلاخسههحن.
 1عبد الغٍت بارة :اذلَتمنيوطيقا كالفلسفة ،ضلو مشركع عقل تأكیلي ،منشورات االختبلؼ،طُ،ََِٖ،ص ُّ .
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بطن الخإوٍلُت مهمت ويغوعٍت ،ألجها ثع٦ؼ ٖلى الخإوٍل باٖخباعٍ ٖملُت البض مجها «ل٩ل ٧اثً بكغي ؾىي ٌٗحر الاهدباٍ بلى ما
ًدُِ به مً ْىاَغ ال٩ىن ٞحرًض ؤن ًخٗغٖ ٝلى جٟانُل ما ْهغ مجها ،وج٣ىصٍ ٖملُت الخٗغٖ ٝلى الٓىاَغ بلى َلب مٗغٞت ما
زٟي مجها وما بًُ  ،وبطا ٧اهذ الٓىاَغ ؤو ألاٗٞا ٫ؤو يغوب الؿلى ٥ال جخالءم م٘ ما ٌؿخيبُه مً مٗاعٞ ٝةهه ًلجإ بلى ٖملُت
الخإوٍل ...لُجٗلها ميسجمت مخىاٚمت م٘ مٗاعٞه السلُٟت » 1ومً َظا اإلاىٓىع ًهبذ ٧ل هو له ْاَغ وباًَ ،ما َى ؾُخي ُٞه
وما َى ٖمُ. ٤
ولٗله ٢بل البضء في بماَت اللشام ًٖ ؤلاق٩الُاث التي ًٞ ٘٣حها مُب ٤الخإوٍلُت ٖلى الىهىم الكٗغٍت الهىُٞت ٞةهه ً٩ىن
لؼاما مىهجُا ؤلاخاَت ببٌٗ اإلاالبؿاث اإلاٗغُٞت والخاعٍسُت بهىعة وظحزة لها ،بياٞت بلى وي٘ الُض ٖلى الًىابِ والخضوص التي
ج٣ضمها وآلالُاث ،والُُٟ٨اث التي ًخم ٞحها ٞخذ باب الؿاا ٫لالقخٛا ٫الخُبُ٣ي ٖلى الىهىم .
ال ق ٪ؤن الٗملُت الخإوٍلُت لِؿذ مبخضٖت ٧ل الابخضإ في جاعٍش الخ٨ٟحر ؤلاوؿاوي ختى في بضاًاجه ،بط ٧ان ٌٗغ ٝؤلاوؿان ؤن
زلَ ٠ظٍ الٓىاَغ وألاٗٞا ٫الٓاَغة بىاًَ جسٟحها ٞ،داو ٫ا٦دكاٞها ًٖ َغٍ ٤الخإمل زم ْهغ بمغوع الؼمً الـخإوٍل ظلُا في
ْ َل
ٖى َلىن ؤعؾُى بخضي عؾاثله ب ـ ( باب الخٟؿحر (
آلاصاب والٟىىن ال٣ضًمت َ،ظا ما ربذ مً زال ٫ال٨خاباث التي ونلذ بلُىا بط
 1 pre_hermencaisوعؤي ؤن في ٧ل ٦الم جإوٍال ،و ؤن ٧ل زُاب «٣ً...ى ٫قِئا ًٖ خيء ما ً،هل ً /او ٫في اإلادهلت بلى ٢ى٫
خيء آزغ ».2بال ؤن َظا الخهىع ال ًىٓغ ب ٫الىو باٖخباعٍ خما ٫ؤوظه مخٗضصة مً اإلاٗجى بهما هٓغ بلُه الخهىع ألاعؾُي ٖلى
ؤهه ال ًمل ٪بال وظها واخضا مً الضاللت بط ٢ام « بخدب٘ مٟانل السُاب مً زال ٫زىاثُت الخ/٤الباَل ؤو الهض/١ال٨ظب ٦،شمغة
مً هخاثج اإلاىُ ٤الظي ًغي بلى الجملت ؤو السُاب بٗحن البرَان ؤو الخ٣ُ٣ت الىاخضة »٦ 3ما هجض ٦ظل ٪بلى ظاهب َظٍ ال٨ٟغة
خى ٫الخإوٍل ٖضة ٖملُاث جإوٍلُت ومداوالث جٟؿحر وٞهم ؤٖما ٫بٌٗ الكٗغاء ،ؤمشاَ ٫ىمحروؽ ؤو ٚحرٍ مً الكٗغاء ؤلاٚغٍ. ٤
ْم
ْم
ات م ْمحىم ٌء
ًاب م ْمىه ً ٌء
ات ًَ
٦ما ؤن الخإوٍل بهظا الانُالح هجضٍ في ال٣غآن ال٨غٍم ل٣ىله حٗالىَ ﴿:ى الري أهصٌ عل ْمًُ ال ث
ْم
ْم
ْم ْم
ْم
ٌء
أ ُّرم ْمالىحاب وأخس مخؼاب ٌء
ات َۖ فؤما الرًً في كلىب ْمم شْمَل فُخبعىن ما جؼابه مىه ْمابحغاء الفحىة و ْمابحغاء ثؤوٍله َۗ وما ٌ ْمعلم ثؤوٍله
ْم ْم
ْم ْم
ْم
اال الله َۗ والسا خىن في العلم ًلىلىن مىا به و ٌّدل م ْمً عىد زّبىا َۗ وما ًرهس اال أولى ألالباب ﴾ ٌ عمسان ً /ة 07و في ٚحرَا
مً آلاًاث ال٨غٍماث .وهجضٍ ٦ظل ٪خايغا ٦مهُلر وٖملُت ٢غاثُت في الترار الٗغبي ال٣ضًم بمسخل ٠ؤق٩اله ومجاالجه،
زانت بٗض هؼو ٫ال٣غآن ال٨غٍم واحؿإ مؿاخت السالٞت ؤلاؾالمُت الجٛغاُٞت واهٟخاح الٗ٣ل الٗغبي ٖلى ز٣اٞاث ؤزغي  «.و٢ض
جإؾـ الخإوٍل في الخًاعة ؤلاؾالمُت ٖلى مُُٗاث بًضًىلىظُت ومٗغُٞت ٖضة مجها:
.1اهٟخاح الىو ال٣غآوي .
.2احؿإ اللٛت الٗغبُت أل٦ثر مً مٗجى .
.3الهغاٖاث الؿُاؾُت والُٗ٣ضًت .
1زلمد مفتاح  :رىاف التأكیل ،من قضایا التلقي كالتأكیل  ،منشورات كلية اآلداب كالعلوـ اإلنسانية بالرباط،سلسلة ندكات كمناظرات رقم ّٔ  ،مطبعة الدار
اجلدیدة بالرباط ،ط ُ ُْٗٗ، ،صِّ.
1
أمحد كاعظي :ماىية اذلَتمنيوطيقا ،رللة احملجة ،لبناف،بَتكت،عِ،ََِّ، ،ص ُّ
2
عبد الغٍت بارة :اذلَتمنيوطيقا كالفلسفة ،ص ُٖٓ
3
ادلرجع نفسو،ص ِْٓ.
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1

.4الاعج٩اػ بلى الٗ٣ل ».

خُض ٧ان الىو ال٣غآوي زانت َى مجا ٫الخإوٍل ٓٞ ،هغث مظاَب مسخلٟت جداو ٫الىٓغ ُٞه وجاو ٫اإلادكابه مىه بط هجض
ال٣ٟهاء واإلاخهىٞت ،وٚحرَم ٧ل واخض مً َاالء ًداو ٫ج٣ضًم الخإوٍل و ٤ٞالُغٍ٣ت التي ًغاَا مىاؾبت « ٣ٞض اؾخسضم
اإلاخ٩لمىن مً ألاقاٖغة واإلاٗتزلت وٚحرَم الخإوٍل مً زال ٫اإلاىانٟاث اللٛىٍت ،و٢ض جم طل ٪مً
2

زال ٫ألاِ٢ؿت اإلاىُُ٣ت التي جبدض في الٗلت واإلاٗلى، ٫والسال ٤واإلاسلى، ١والخىاصر واإلاىظىصاث » .

٦ما حؿاء ٫اإلاٗتزلت ًٖ ٢ضعة الٗ٣ل وبم٩اهِخه في ٞهم ال٣هض ؤلا٫هي مً زال ٫السُاب ال٣غآوي .في اإلا٣ابل ٢ام اإلاخهىٞت ب٨ؿغ
اإلاىُى ١الٗ٣الوي الٟلؿٟي  ،وعؤوا ؤن الىو ال٣غآوي له ْاَغ وباًَ بط ٢الىا بىظىص بقاعاث ٧امىت في بىاًَ آلاًاث ال ٌٗلمها
بال ؤَل الٗغٞان مً الظًً ؤُٖاَم هللا َظا الًٟل صون ٚحرَم .ألامغ الظي ًجٗل صاثغة الخإوٍل الهىفي يُ٣ت ال ًضزلها بال
مً ؤوحي مً اإلاٗغٞت الخضؾُت ،والاؾدبُان ،والٗلم اللضوي الخٔ الىٞحر ٦ما ؤن ال٨ك ًٖ ٠اإلاٗغٞت والىنى ٫بلى الخ٣ُ٣ت
_ٖلى الغٚم ؤهه مً ٚحر اإلام ً٨في هٓغَم الىنى ٫بلحها _ًغج٨ؼ ٖلى «خغ٦ت مؼصوظت :الٗبىع مً الٓاَغ بلى الباًَ صون بلٛاء
الٓاَغ ،بهه ًداٖ ٔٞلحهما في ٖال٢تهما البرػزُت ً٣ى ٫ابً ٖغبي  ":بن في ٖباصٍ مً خغم ال٨ك ٠وؤلاًمان – وَم الٗ٣الء ٖبُض
ألا٩ٞاع والىاٟ٢ىن ٖلى الاٖخباع ٞجاػوا مً الٓاَغ بلى الباًَ مٟاع٢حن الٓاَغ ٗٞ،بروا ٖىه بط لم ً٩ىهىا ؤَل ٦ك ٠وال بًمان
إلاا حجب هللا ؤُٖجهم ًٖ مكاَضة ما هي ٖلُه اإلاىظىصاث في ؤهٟؿها [=الضاللت الىظىصًت ()..وؤما اإلاامىىن الهاص٢ىن [=الهىُٞت
]ٗٞبروا بالٓاَغ مٗهم ال مً الٓاَغ بلى الباًَ وبالخغُٖ ٝىه بلى اإلاٗجى ،ما ٖبروا ٖىه ٞغؤوا ألامىع بالُٗىحن ٗٞبروا[=الٓاَغ
3
والباًَ ]».
وفي زًم َظٍ الازخالٞاث اإلاظَبُت بحن الجئ للٗ٣ل ،وآزغ للى٣ل وزالض للظو ١والخجغبت ٞال٨ك ٠ختى جدهل اإلاٗغٞت
والخ٣ُ٣ت في مجا ٫اؾخ٣غاع الىو وخغُ٦ت صاللخه  ،مً زالَ ٫ظٍ الاظتهاصاث وكإ الخإوٍل وجغٖغٕ في الش٣اٞت ؤلاؾالمُت .بال ؤن
َظٍ الاظتهاصاث التي ْهغث ٢ضًما ٖلى مؿخىي الخ٣ى ٫الضًيُت ،اإلاٗغُٞت والجمالُت واإلاخٗل٣ت بالخإوٍل ،وٖلى الغٚم مً ؤجها
خاولذ ؤن حؿُج الخإوٍل وجً٘ آلُاث له ،بال ؤجها لم ج٨ٟغ بهىعة مىخضة وٖاإلاُت في اٖخباع الخإوٍل هٓغٍت ؤو مىهجا ًُبٖ ٤لى
٧اٞت الىهىم زانت ألاصبُت مجهاَ ،ظا بطا جم اؾخصىاء الىهىم الهىُٞت التي ؤخضر جل٤حها ظضال واؾٗا وٞخذ اإلاجا ٫لجمُ٘
ّ
اإلااو ٫هدُجت ًُ٣يُت زابخت ،وَظا
ال٣غاء وختى ٚحر اإلاخسههحن للسىى ٞحها ٦ما ؤن السُاب الخإوٍلي في َظٍ الٟترة ٖض مً َغِ ٝ
ًجٗله « ًغقى بظاجه بلى مؿخىي الُ٣حن اإلاُل ٤وٍخدى ٫بلى ٢ىة ٧ىهُت حؿخإزغ بمجا ٫اإلاٗغٞت وج٣صخي الخإوٍالث المزالٟت ،وٍدى٫
1
اللٛت بالخالي مً ٧ىجها ؤصاة ومجاال للمٗغٞت بلى ٧ىجها مجاال للؿلُت » .
بن ال٨خب الى٣ضًت التي جاعر للخإوٍلُت حٗخبر ؤن لٟذ الاهدباٍ للخإوٍلُت وٞخذ باب الدؿائ ٫والخإؾِـ لها ،بضؤ في اإلاجا ٫الضًجي
،خُض ْهغث مداوالث ٞهم الىو الضًجي اإلاؿُخي الظي ٌِٗل َىة بِىه وبحن اإلاخل٣ي بؿبب الخباٖض اللٛىي ؤو الخاعٍذي ِٞكٗغ
اإلاخل٣ي باالٚتراب مً هاخُت ،بياٞت بلى الاٖخ٣اص بىظىص مٗان زُٟت زل ٠اإلاٗجى الؿُخي وٚحرَا مً ألاؾباب التي ًدهغَا

1ینظر محدكف السعفي :عبلقة اللغة بالفكر الدیٍت من خبلؿ التأكیل ،حوليات اجلامعة التونسية ،ع ّٔ،ُٗٗٓ ،صَُّ ُّٔ.،
2ادلرجع نفسو:ص ِِّّّٗ ،
3عبد احلق منصف:أبعاد التجربة الصوفية ،احلب،اإلنصات ،احلكایة ،إفریقيا الشرؽ،ََِٕ ،ص ِّ .
1عبد احلق منصف:أبعاد التجربة الصوفية ،ص ُٗ.
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مدمض مٟخاح في ٨ٞغجحن ٢اثال «:مهما ازخلٟذ الخإوٍالث بازخال ٝألاصًان وألاظىاؽ وألامم والجماٖاث وألاٞغاص وجُىعاث ألاٞغاص
ٞ.ةن ؤنل وكإجه وؾحروعجه وبظغاثه ًغظ٘ بلى م٣ىلخحن  :ؤولهما ٚغابت اإلاٗجى ًٖ الُ٣م الؿاثضة  ،الُ٣م الش٣اُٞت والؿُاؾُت
وال٨ٟغٍت  ،وزاهُتهما بض ُ٢م ظضًضة ؤي بعظإ الٛغابت بلى ألالٟت ،وصؽ الٛغابت في ألالٟت » . 2
ألامغ الظي ؤصي بلى الاظتهاص للىنى ٫بلى اإلاٗجى اهُال٢ا مً « جىاػ ؤو مىاػهت بحن مٗىُحن اإلاٗجى الخغفي وَى الٗهض ال٣ضًم
واإلاٗجى الغوحي وَى الٗهض الجضًض و٢ض ججاوػ َظٍ الشىاثُت بلى زالزُت ٞغباُٖت ،وهي ؤن الىو ًدخىي ٖلى اإلاٗجى الخغفي ؤو اإلاٗجى
الخاعٍذي واإلاٗجى ألازالقي واإلاٗجى الهىفي ؤو اإلاٗجى الغوحي ؤو ٖلى ؤعبٗت وهي اإلاٗجى الخغفي والخمشُلي والسل٣ي والُٛبي » .3وبهظا
حٗضصث اإلاٗاوي ٦،ما ؤن جإوٍل ووي٘ جٟؿحر لل٨خاب اإلا٣ضؽ ٞغنت ال جخإحى ألي ٧ان ،بط ا٢خهغ طلٖ ٪لى الظًً بلٛىا مغجبت
ّ
وخهلىا جدهُال ٧اُٞا اإلاٗغٞت السا٫نت َ،م  ِ٣ٞالظًً ٧اهىا ٢اصعًٍ ٖلى اؾخ٨ىاٍ واؾخ٨كا ٝبىاَىه .
ال٨ما٫
و٢ض وٗ٢ذ الهغاٖاث بحن مً ًبخٛىن لهظا الىو اإلاؿُخي مٗجى ؤخاصًا ومً ً٣ىلىن بخٗضصٍ بط خاو ٫بًٗهم «..جٟؿحر
الخىعاة زاعط الخٟؿحراث الغؾمُت ؤو اإلاٗخمضة لضي ؤلا٧لحروؽ ،ؤو عظا ٫ؤلانالح الضًجي  ،réformateursالظًً ًهغون ٖلى
يغوعة ؤن ً٩ىن الٟهم ؤخاصًا  ،littéralementبُٗضا ًٖ الخإوٍل اإلاجاػي ( الغمؼي ) »  ،1زم بضؤث الخإوٍلُت في ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ
باالهٟها ًٖ ٫مجاٞ ٫هم الىهىم الضًيُت لخهبذ ٖلما مؿخ٣ال ًبدض في آلُاث الٟهم والخإوٍل ٚحر ؤن الهحرمىُىَُ٣ا ،مههجا
ومٟهىما وٞلؿٟت جُىعث بٗض طل ٪خُىما امخضث بلى مجاالث ؤ٦ثر احؿاٖا قملذ خ٣ى ٫الٗلىم ؤلاوؿاهُت ٧الخاعٍش  ،الٟلؿٟت
وألاهثروبىلىظُا والى٣ض ألاصبي وٚحرَا...
وَٗىص الًٟل في بزغاط الخإوٍلُت مً اإلاجا ٫الضًجي بلى الخ٣ى ٫اإلاٗغُٞت الؿاب٣ت للُٟلؿى ٝقلحرمازغ بؿبب عٚبخه اإلالخت
في الاقخٛاٖ ٫لى الخإوٍل زاعط ؤلاَاع الضًجي لِكمل اإلاجاالث ألازغي٦ ،ما ؤن الخإوٍل باليؿبت بلُه ؤنبذ يغوعة حٗض الىهىم
في خاظت بلحها مهما ٧ان اإلاجا ٫الظي جيخمي بلُه ٞلؿٟي ،ؤصبي ،ؤو ٚحر طل ٪وَى ًغي ؤن الخإوٍل ًشحر ُٞىا ٗٞل «..الخاظت بلى
الٟهم ٧،ىهىا هخٗغى ٧ل خحن ،بك٩ل ٖٟىي ،بلى ؾىء الٟهم ؤ٦ثر مً ػٖمىا ؤهىا هٟهم ألاقُاء ٞهما خُ٣ُ٣ا ؤو مىاؾبا ،ال ؾُما
بطا ٖلمىا ؤن الٟجىة بُيىا وبحن الىهىم جؼصاص ٧لما ج٣ضم الؼمًٞ ،خهبذ ؤ٦ثر ٚغابت وببهاما ».2
٦ما اظتهض ٦ظل ٪بٌٗ الٟالؾٟت واإلاهخمحن باألصب ؤمشا ٫صلخايٚ ،اصامحر ،بى ٫عٍ٩ىع ،بمبرَى بً٩ى وٚحرَم ..إلزغاط الخإوٍل
مً ٖباءة الخهىع ال٨الؾُ٩ي في ٞهم الىو واؾخإوؿىا في صٖم َظا الخهىع باال٦دكاٞاث اللؿاهُت الخضًشت التي بضؤث بإ٩ٞاع
الٗالم اللٛىي صوؾىؾحر ،والتي جىظذ بٓهىع الى٣ض البيُىي والخُ٨ُ٨ٟت وهٓغٍاث الخل٣يَ .ظٍ الىٓغٍاث التي لٗبذ صوعا ٦بحرا ال
ًمٚ ً٨مُه في الاَخضاء بلى الخإوٍلُت وجُىٍغَا ختى ج٨ك ًٖ ٠صاللت الىهىم وج ٪ٟعمىػَا وؤؾغاعَا وفي الى٢ذ هٟؿه ججٗل
َظٍ الضاللت ماظلت ُتوم ْغ َلظإة بلى ؤظل ٚحر مٗلىم.

2زلمد مفتاح :رىاف التأكیل،قضایا التلقي كالتأكیل ،ص ِْ.
3زلمد مفتاح :رلهوؿ البياف ،دار توبقاؿ ادلغرب ،َُٗٗ،ص َُٗٗ. ،
1عبدالغٍت بارة :اذلَتمنيوطيقا كالفلسفة،صٗٗ
2ادلرجع نفسو ،ص ُٖٕ.
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ٚحر ؤهه ٖلى الغٚم مً اؾخٟاصة الخإوٍلُت مً َظٍ اإلاىا ج بال ؤجها ج٣ىم ٖلى ج٣ىٌٍ مبضؤ الشىاثُت التي «ؤعؾاَا ال٨ٟغ البيُىي
،الخدلُل/الترُ٦ب ،و٧ل جغُ٦ب جدلُال ؤي ؤن مإعب ؤًت ٢غاءة ؤو جإوٍل ال ً٩ىن صوما جدلُال مً ؤظل بٖاصة الترُ٦ب ٞ،هى ٦ظل٪
بلى خحن ًإحي جدلُل جغُ٦بي ًسل ٤جدلُال جغُ٦بُا بلى ما ال جهاًت »3.وفي ٧ل جدلًل جغُ٦بي ٢ض ًخجضص اإلاٗجى.
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الخإوٍلُت ٩٦ل الٗلىم والٟىىن لم جبضؤ واضخت ْاَغة للُٗان مبرؤة مً الازخالٞاث والخىاً٢اث ويبابُت
الغئٍت ،بل بجها لم جسغط ًٖ َظٍ ال٨ٟغة بط الخبؿذ بمهُلخاث ؤزغي ٧ :الخٟؿحر ،والخدلُل والهغمىُىَُ٣ا  ،والخإوٍل
والًْغٍت الخإوٍلُت و ٚحر طل ..٪بدؿب ألاَغ اإلاٗغُٞت واإلاغظُٗاث الىٓغٍت ل٩ل باخض .
و٢ض مغث الخإوٍلُت بمغاخل ٧ان ؤولها بلٛاء ال٣هضًت اإلاؿلُت ٖلى الىهىم والتي جى ٠٢اإلاٗجى في مؿاع جاعٍذي ال جخجاوػٍ ،
٦ما صٖذ بلى اإلاىيىُٖت في صعاؾت الىهىم ألاصبُت وم٣اعبتها وؽلُذ الًىء ٖلى  :الىو ال٣اعت  ،اإلاال ٠بال ؤن اإلاغاخل التي
مغث بها وجمغ بها الخإوٍلُت « لِؿذ في الىا ٘٢مغجبُت بدخاب٘ جاعٍذي ٣ٞ ،ض حٗاٌكذ ؤخُاها في لخٓت واخضة » 1واإلاهم ؤجها ظٗلذ
الىو ٧اثىا ؾىضباصًا « ...ؤها الؿىضباص شسهُت "ؤل ٠لُلت ولُلت " ًمخض ال لُٕ ٠٣هض خض ؤو جهاًت ،بهه ٧اثً اإلاىٗغظاث
والخدىالث والخبضالث ،ناخبه عوح اإلاٛامغة اإلابدغة صاثما ٖ،ما َى زٟي ،و٦كٟا إلاا َى مجهى ٫وعجُب ،وطل ٪لخد ٤ُ٣مبضؤ
2
ؤلاخؿاؽ بُ٣مت الخُاة ».
و٢ض صزلذ الخإوٍلُت الؿاخت الى٣ضًت الٗغبُت ًٖ َغٍ ٤الضعاؾاث والترظماث مً طل ٪ا٦٫خب التي ْهغث لـ  :ههغ خامض
ؤبى ػٍض ٟ٦لؿٟت الخإوٍل ،الاججاٍ الٗ٣لي في الخٟؿحر وٚحرَا ، ...و اإلاخمدىعة خى ٫مداولت ٢غاءة الىهىم وَ ٤ٞغٍ٣ت الخإوٍلُت
الخضًشت ؤو الهحرمىُىَُ٣ا ٦،ما خاولذ لٟذ الاهدباٍ إلاا ًدضر في الٛغب مً اَخمام بالخإوٍل .
ولم جضزل الخإوًلُت الضعاؾاث الٗغبُت بهظا اإلاهُلر بهما حٗضصث اإلاهُلخاث وازخلٟذ ٞىجض الخإوٍلُت ،الخإوٍل
،الهحرمىُىَُ٣ا ..وٚحرَا مً اإلاهُلخاث .و٢ض ٌٗىص َظا الخٗضص في اإلاهُلر بلى ؤؾباب ٖضة ال ًسخو اإلا٣ام بظ٦غَا ول ً٨هظ٦غ
مجها «ُٚاب الىعي اإلاجهجي وال٣ضعة ٖلى جإنُل اإلاهُلر في جغبت الش٣اٞت اإلاؿخ٣بلت خا ٫صون وي٘ يىابِ وآلُاث بظغاثُت لخبجي
وجإؾِـ اإلا٣ابل ألالُ، ٤الظي ًخ ٤ٟوزهىنُت الش٣اٞت الٗغبُت ،و اإلاخإمل ل٩لمت " مهُلر "في اإلاٗاظم اللٛىٍت ًجض ؤجها
مإزىطة مً ماصة " نلر " الضالت ٖلى الهلر والخهالر والانُالح ،ؤي الاجٟا ١والخىا٥، ٤ٞؤن جخَ ٤ٟاثٟت مً الىاؽ ٖلى خيء
مسهىم  ،ول٩ل ٖلم انُالخاجه ». 3بطن يبِ اإلاهُلر ً٩ىن بالٗىصة بلى مغظُٗاجه ومٗغٞت زهىنُت الش٣اٞت وألاهٓمت
اإلاٗغُٞت لخل ٪الش٣اٞت .
وبًٟل الضعاؾاث الٟلؿُٟت والى٣ضًت الؿاب٣ت و الترظماث ٖ -لى ازخالُ٢ ٝمتها الٗلمُت وجىظهها اإلاٗغٝي وؤلاًضًىلىجي -
بضؤث الخإوٍلُت في الاهدكاع ،والٓهىع والخىؾ٘ ٞكغٕ الضاعؾىن والباخشىن في جُبُ٣ها ٖلى الىهىم للسغوط ًٖ الىمُُت
الؿاثضة في البدىر والضعاؾاث مً هاخُت ومً هاخُت ؤزغي زهىنُت َظا الٗهغ الظي وِٗل ُٞه _ ٞهى ٖهغ جخمخ٘ ُٞه
السُاباث بىظىص ألا٢ىٗت التي جخٛظي مً الخسُُل _ صٗٞخمه هدى الخإوٍلُت٦.ما ؤن مماعؾت الخإوٍل ٖلى الىهىم ٌؿمذ
3ادلرجع نفسو ،ص ِِ.
 1محيد حلممداين :اخلطاب األديب ،من قضایا التلقي كالتأكیل ،ص َُ.
2ادلرجع نفسو،ص ُْ.
 3ادلرجع نفسو،صِٖ
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بخضازل وحكابٖ ٪ضة مجاالث مٗغُٞت بك٩ل ٞؿُٟؿاجي ممخ٘ ،وطل ٪لل٨ك ًٖ ٠بىاًَ الىهىم وبال و ٘٢اإلاىث ومً زم
الاهُ٣إ ٞالىهىم « ؤو الخ٣اث ٤ال حُٗى ؤو ج٣ضم ٖلى ؤجها خ٣اث٢ ٤اعة ،زابخت بلٛذ مً ال٨ما ٫ما ًجٗلها ال جسً٘ للخإوٍل ؤو
1
بٖاصة الخ» ٪ُ٨ٟ
ومً َظٍ الىهىم ألاصبُت التي قٛلذ الؿاخت الى٣ضًت ،و٧اهذ وال جؼا ٫مجاال زهبا لخُبُ ٤الخإوٍلُت "الكٗغ الهىفي
"الظي ٌٗض ْاَغة مٗ٣ضة بالٛت الخُٗ٣ض جشحر الًٟى ، ٫والدؿائ ، ٫والاٞتراى والخسمحن العثباَه بٗضة مجاالث مٗغُٞت مخمشلت
في  :الٟلؿٟت  ،ألاصب  ،الضًً  ....ولِـ َظا وخؿب ٞالكٗغ الهىفي ٢ض ججاوػ اللٛت الٗاصًت بلى لٛت الغمؼ وؤلاقاعة التي جشلج
نضع الهىفي  ،وجبل ٜمغماٍ  ،وجبىح بمىاظُضٍ السانت  ،وٖلى َظا ألاؾاؽ ً٩ىن الكٗغ الهىفي هخاط ججغبت طاجُت وظضانًت
ٌِٗكها اإلاخهىً ، ٝترقى في م٣اماتها وٍخ٣لب بحن ؤخىالها .
ولٗل َظا الهىفي ٢ض وْٖ ٠ضة ؤظىاؽ ؤصبُت للخٗبحر ًٖ ججغبخه الٗغٞاهُت ول٨ىه لم ًجض وؾُلت ؤخؿً للبىح ،مً الكٗغ
ألهه لٛت الىظضان وَى ًجظب الىٟـ وٍُغبها إلاا ُٞه مً ٖباعاث  ،ومٗان لُُٟت وَظا ما ًاٍضٍ ١و ٫ابً ٖغبي في صًىاهه "
جغظمان ألاقىاٞ..« ١اؾخسغث هللا حٗالى جُُ٣ض َظٍ ألاوعا ، ١وقغح ما جًمىخه بم٨ت اإلاكغٞت مً ألابُاث الٛؼلُت في خا٫
اٖخماعي في عظب وقٗبان وعمًان ؤقحر بها بلى مٗاع ٝعباهُت وؤهىاع بلهُت وؤؾغاع عوخاهُت وٖلىم ٖ٣لُت ،وظٗلذ الٗباعة ٖىض
طل ٪بلؾان الٛؼ ٫والدكبِب ولخٗك ٤الىٟىؽ بهظٍ الٗباعاث ٞخخىٞغ الضواعي ٖلى ؤلانٛاء بلحها وَى لؿان ٧ل ؤصًب ْغٍ٠
2
عوخاوي لُُ.» ٠
وهٓغا لهظٍ السهاثو وٚحرَا ؤزاع َظا الكٗغ اَخمام ال٣ضماء ٦ما ؤزاع اَخمام اإلاٗانغًٍ  ،ؤزاع اَخمام ال٣ضماء للهضام
الضاللي واللٛىي الظي ؤخضزه م٣اعهت بالسُاب الؿاثض واإلاإلى ٝآهظاَ ٥ل
ٟٞ،خذ الباب للى٣اص وال٣ٟهاء بٛغى جإوٍله و٢ض ؤزاع
اَخمام الى٣اص اإلاٗانغًٍ إلاُل الكٗغاء اإلاٗانغًٍ للكٗغ الهىفي وجىُْٟه َغبا مً « ....الىا ٘٢اإلاسُب والغٚبت في مٗاه٣ت
اإلاُل ٤والخُل٘ بلى الكٗىع باألمان والغاخت وهؼٖت الخمعص ٖلى جخىص الخُاة اإلاٗانغة اإلاخمضهت ،التي ج٨ؿغ باؾخمغاع ؤخالم
الكاٖغ وجدغ ١مضهه وج٣خل ُٞه جمحز ؤلاوؿان بةخالخه بًاٍ بلى ٞغص ؤو بلى ؤ٢ل مً َظا  ....بلى ع٢م .1»8
وٖىص ٖلى بضء ه٣ى٢ : ٫ض خاو ٫الضاعؾىن والى٣اص الٗغب اإلاٗانغون جُبُ ٤الىٓغٍت الخإوٍلُت_ ولم ًغ٦ىىا في طل ٪بلى اججاٍ
جإوٍلي بُٗىه _ٖلى الكٗغ الهىفي ٧ل ٌنٌخؿب مهاصعٍ ومكاعبه اإلاٗغُٞت .بال ؤن جُبُ٣ها ٖلُه ٢ض زً٘ لبٌٗ اإلاُٗ٣اث
واإلاؼال ٤اإلاخٗضصة واإلاسخلٟت  ،وهٓغا لهظا الخٗضص والازخال ٝؾدكخٛل َظٍ اإلاضازلت ٖلى عنض بٌٗ َظٍ اإلاُٗ٣اث وؤلاق٩الُاث :
أوال  /محاَات املعنى :
أ /مسهصٍة املعنى وَامؼُة الؼيل :
بن البدض في اإلاٗجى ؤو خىله ٢ض ؾاص جغازىا الٗغبي ٦ ،ما ؾاص الىٓغٍاث واإلاىا ج الٛغبُت التي ج٣اعب الىهىم ٖلى ازخالٝ
اهخماءاتها .ومجها الخإوٍلُت التي جابٗذ اإلاٗجى ؤًىما خل واعجدل وخاولذ بىاء جهىع له  ،بُٛت زل ٤مٗان ظضًض وال جهاثُت للىهىم
ألاصبُت ٞمداولت البدض ًٖ مٗجى جهاجي ،وَى في خ٨م اإلاخٗظع الىنى ٫بلُه جاصي بلى مخاَت ؤو جض ٤ٞلؿُل ،ال ًىًب مً
1محيد حلممداين :اخلطاب األديب ،من قضایا التلقي كالتأكیل صُْٔ،
2ابن عريب :ترمجاف األشواؽ ،دار صادر ،بَتكت  ،ُِٗٗ،ص َُ.
1سفياف زدادقة:احلقيقة كالسراب (قراءة يف البعد الصويف عند أدكنيس مرجعا كشلارسة ) ،منشورات االختبلؼ ،اجلزائر ،طُ ،ََِٖ ،ص ٕٗ.
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اإلاٗاوي .و٢ض اجطخذ بق٩الُت البدض ًٖ اإلاٗجى ؤ٦ثر م٘ الترظمت وَظا ما طَب بلُه ظىن ٚغٍدل الظي عؤي ؤن اإلاك٩ل ًُغح
بض٢ت ٖىض الكغوٕ في الترظمت « خُض ال ًمل ٪اإلاترظم بط طا ، ٥بال ألاماهت والىٞاء لؤلنل ،و٦إهه آلت ظامضة ال حعي وال حٗ٣ل ،و
ال خ٣ى ١لها في ؤلاياٞت وجهبذ اللٛت ،وبن حٗضصث واخضة ،والش٣اٞاث وبن جباًيذ ز٣اٞت واخضة  ،والخًاعاث وبن جباًيذ واخضة
» ٞ2ةطا ٢ام بخُٛحر ألانل وؾلِ ٖلى الىو اإلاترظم ٨ٞغجه التي ال مدالت جيخمي لش٣اٞت مُٗىت ؾُُغح ألامغ بق٩اال ًهٗب خله
زانت ُٞما ًخٗل ٤باإلاٗجى  .وٖلُه ًغي ٚاصامحر ؤن « بٖاصة بىاء الكغوٍ ألانلُت ومداولت اؾخٗاصة اإلاٗجى ألانلي مداولت ٞاقلت
ٞما وُٗض بىاثه لِـ الخُاة ألانلُت ،والخإوٍل بمٗجى اؾخٗاصة اإلاٗجى ألانل َى مجغص ه٣ل إلاٗجى مُذ.3».
و٢ض ؤصي البدض ًٖ اإلاٗجى لضي ؤصخاب الىٓغٍت الخإوٍلُت بلى الخ٨ٟحر في ؤلاظغاءاث التي جم٨جهم مً بٖاصة بىاثه وحؿهُل
ٞهمه ٖلى ال٣اعت ٣ٞ،اصَم طل ٪بلى ال٨شحر مً ألاؾئلت خى ٫الضاللت الخاعٍسُت للٛت و ٠ُ٦جسخل ٝصاللت ألالٟاّ مً ٖهغ بلى
ٖهغ ومً ٢اعت بلى ٢اعت .و٢ض صٖا بًٗهم مشل قلحرمازغ بلى البدض ًٖ اإلاٗجى بالجاهب اللٛىي ؤو الجاهب الخغفي وٞسر
اإلاجا ٫لل٣غاءة بط ال مٗجى للىو بال بىؾاَت ال٣غاءة ٞال٣غاء اإلا٣خضعون َم الظًً ًمىدىن الىهىم مٗان مخجضصة بىاؾُت
اللٛتٞ ،اللٚت « ال جى٣ل الٓاَغ ؤو اإلاؿخىع بىنٟه مىظىصا بلى اإلاىٟخذ ٞ،دُض ال جىظض اللٛت مشلما َى ألامغ في الدجغ ،والىباث
والخُىان ،ال ًىظض َىا ٦ظل ٪اهٟخاح اإلاىظىص وجبٗا لظل ٪اهٟخاح اإلاىظىص إلاا َى ٚحر مىظىص وإلاا َى ٞاع ،1» ٙوٍخم البدض ًٖ
اإلاٗجى و ٤ٞالىٓغٍت الخإوٍلُت بواؾُت اٞتراى مٗجى مؿب ٤للىو وَى اإلاٗغٞت ألاولُت له ،وَٗض الاٞتراى مً ؤبجضًاث الٟهم
وؤلاصعا ٥الجمالي للىهىم .
بياٞت بلى اٖخماص مبضؤ الخىاع« ؤي ج٨غَـ مبضؤ اإلاكاع٦ت في حكُ٨ل مٗجى مكتر [، ٥اهههاع ألاٞا ،١وجضازل الٗىالم
،وحكاب ٪الخهىعاث]  ،و٢ض جدىَ ٫اطؽ الخىاع بلى خغُ٦ت ٞاٖلت في جىمُت الىعي وجدضًض همُه »٦ ،2ما ًجٗل مبضؤ الخىاع
البدض ًٖ اإلاٗجى ؤو الخ٣ُ٣ت قِئا ًبجى بالؿاا ٫ولِـ مُٗى ظاَؼا .بال ؤن َظا الخىاع م٘ الىو ًدخاط بلى ٟ٦اءاث ٢غاثُت
جىلض اإلاٗجى َ ،ظٍ الٟ٨اءاث جًبِ الىو و« آلُاث همىٍ واهخٓامه ولِـ جإوٍله ؾاثبا ٚحر زاي٘ ألًت بلؼاماث ؤو َظًاها
مدمىما ال َاثل مىه »،3خُض ٌك٩ل الؿاا ٫الظي ًُغح ٖلى اإلااو ٫وَى ً٣ترب مً الىو ُ٢ب الغحى في الٗملُت الخإوٍلُت
،خُض ؤن ٞهم الىو ًٟخذ اإلاجا ٫للخىانل وؤلاههاث لآلزغ لٟهم الؿاا، ٫و َظا الؿاا « ٫ال ًيخٓغ بظاباث ،وٍضخٌ ٫٥
4
زُاب ظاَؼ ال ٌؿم٘ بال نىجه ،وال خ٣ُ٣ت بال ٦المه »
بن مداولت الىٓغٍت الخإوٍلُت التر٦حز ٖلى اإلاٗجى واٖخباع الك٩ل وؾُلت لخدٚ ٤ُ٣اًت ًاصي بلى بَما ٫الك٩ل الكٗغي للىو
الهىفي زانت اللٛت ٞ ،هي لٛت ٚحر ٖاصًت حؿخد ٤الاَخمام بجها لٛت مخمحزة لم جإلٟها ؤطن المجل٣ي آهظا ٥بط نضعث في بيُاث
ؤؾلىبُت ٚحر ج٣لُضًت .ختى ؤنبدذ حؿخٗصخي ٖلى الٟهم ألجها ه٣لذ مىاظُض الهىُٞت الضازلُت وجإمالتهم الظاجُت بهىعة
ٚامًت .ولٗل خؿحن الخالط بلٛخه الهىُٞت ًمشل طعوة الٛمىى ٣ٞض ٧ان ٦شحرا ما ًل٣ي بإقٗاعٍ الهىُٞت بحن الىاؽ .
2عبد الغٍت بارة :اذلَتمنيوطيقا كالفلسفة ،صَُ.
3خَتة محر العُت  :الشعریة كانفتاح النصوص تعددیة الداللة كال هنائية ادلعٌت ،رللة اخلطاب ،تيزم كزك ،اجلزائر .ع ٔ  ،ََُِ،ص ُِ
1عبد الغٍت بارة :اذلَتمنيوطيقا كالفلسفة ص ِِٔ
2خَتة محر العُت :الشعریة كانفتاح النصوص تعددیة الداللة كال هنائية ادلعٌت ،ص ُُ.
3زلمد مفتاح ،رلهوؿ البياف ،ص َُٖ
اذلَتمنيوطيق كالفلسفة ،صِِ
ا
4عبد الغٍت بارة :
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اللٛت الهىُٞت بطن ،هي لٛت ظمالُت جدخاط ٦ظل ٪بلى اٖخباعَا َضٞا ال وؾُلت ؤو مجغص ق٩ل ًدمل مًمىها ؤو وٖاء ًدمل
مدخىاٍ ،بل بن الك٩ل واإلاًمىن وظهان لٗملت واخضةٞ « ،ةطا ٧ان ًلُ ٤للٗلم الىٓغ بلى ال٩لمت ٗ٦المت جضٖ ٫لى خيء ٞ،ةهه في
ٖلىم الغوح ؾلب لُبُٗتها ؤلابضاُٖت في ؤن ج٩ىن طاتها  ،و٢خل لىْاثٟها التي ال جيخهي ٖضصا وخبـ ل٣ضعتها ٖلى ببضإ ألاقُاء مً
ٖضم ،ؤو بٖاصة زل ٤ألاقُاء مً ٖضم ؤو بٖاصة زل٣ها مً ظضًض زل٣ا آزغ ».1
ولٗل ٦ظل ٪مً ؤَم محزاث اللٛت الهىُٞت اٖخماصَا ٖلى عمؼٍت الخغو ٝالتي لجإ بلحها اإلاخهىٞت وَلبىا بها صالالث ٚاثغة
وٖمُ٣ت ،واٖخبروَا بدغا مً البدىع التي ال جىًب للبىح بخجاعبهم الهىُٞت .ل٣ض ٚضث الخغو ٝوؾُلت مً وؾاثل الهىفي
لالجها ٫الغوحي الضاثم باإلادبىب الظي ًغومه  .بياٞت بلى ؤن ،اإلاهُلخاث الهىُٞت ٧الؿ٨غ والصخى وال٣بٌ والبؿِ و
ٚحرَا ..اجسظَا الهىفي ؤصواث بظغاثُت للخسلي ًٖ الظاث في ؾبُل هللا حؿخد ٤الاَخمام ال في مٗىاَا وخؿب بل ٦ظل ٪في لٛتها
التي ج٣ىم ٖلى ألايضاص .
وال ج٨مً ألاصبُت ؤو ظمالُت الىو في اللٛت و ،ِ٣ٞبهظا اإلاىٓىع ؤو بدهغَا في اإلاٗجى ٦ما ع٦ؼ ٖلُه ؤصخاب الخإوٍلُت بل
جخٗضاَا في الكٗغ الهىفي بلى ظىاهب ؤزغي ٧الجاهب ؤلاً٣اعي زانت ما ًخٗل ٤باإلوكاص ،بوكاص ال٣هاثض الهىُٞت ،الظي ٌٗ٣ض
له اإلاخهىٞت خال٢اث الظ٦غ .ألامغ الظي ًًٟي ٖلى الىو الكٗغي الهىفي ظمالُت ال ًم ً٨به٩اعَا لهالر البدض ًٖ اإلاٗجى
٦.ما ؤن َظا اإلاٗجى في الكٗغ الهىفي الظي جبدض ٖىه الخإوٍلُت ،وج٣ضم له الىٟـ والىِٟـ لل٨كٖ ٠ىه ٢ض ال ً٩ىن طا با ٫و٢ض
ًاؾـ لُ٣م زاَئت مً خُض اإلابضؤ ٢انغة مً خُض الٟهم في عؤي البٌٗ ألن َظا اإلاٗجى نضع ًٖ« عظل ٌِٗل ؤخالم ًٓ٣ت
وؤهه ٖاظؼ بالُبُٗت ال ًىجؼ قِئا ال لىٟؿه وال لٛحرٍ »2ػٍاصة ٖلى ؤن الخإوٍلُت حؿعى للبدض ًٖ اإلاٗجى اإلاىظىص في الىا ،٘٢ولً٨
َظا اإلاٗجى ال٣اب٘ في الىظىص في هٓغ الكٗغ الهىفي ما َى بال حجاب للمٗغٞت وللخ٣ُ٣ت .
ب -اللـدًة والالكـدًة :جعددًة املعنى واػيالُاثه :
حٗض ٢هضًت وال٢هضًت (اإلاال ، ٠الىو  ،ال٣اعت ) ،مً ألا٩ٞاع وآلالُاث ؤلاظغاثُت للىٓغٍت الخإوٍلُت ا٫حي ها٢كها مىٓغو
الخإوٍلُت ٖلى هُا ١واؾ٘ .و٢ض ٞخذ َظا الى٣اف الباب واؾٗا لٟٗل ال٣غاءة  ،وحصجُ٘ ٗٞل الىبل والخٟغ ًٖ « ...اإلاٗاوي
الٛاثبت و ٤ٞحٗبحراث الكٗغٍت واإلاىهجُاث الخضًشت بجها جٟهم ال٣غاءة ٖلى ؤجها ٗٞل ،وال٣اعت ٞاٖلً ،خٗضي الٟٗل ٖبر ظؿض
الىو الظي حكُضٍ ألالٟاّ مستر٢ا ؾُدها بدشا ًٖ ؤٖما٢ها». 1بن الخضًض ًٖ ال٣هضًت ٢هض الىو ؤو اإلاال ٠ظٗل
بمبحرَى بً٩ى ًبحن ؤن َظٍ ال٨ٟغة جسً٘ للخٗاعى ٞةما :
ؤوال  :ؤن ًخم البدض ًٖ ٢هض الىو بالٗىصة بلى اوسجامه الؿُاقي السام به وألاهٓمت الضاللُت التي ًدُل بلحها

ؤو

زاهُا :ؤن ًخم البدض ًٖ ٢هض الىو بٗىصة ال٣اعت بلى مؿاثلت هٟؿه  ،وما ًغٍضٍ مً الىو بالغظىٕ بلى عٚباجه ومغامُه.12
وبطا ؤحى مُب ٤الىٓغٍت الخإوٍلُت بهظٍ ال٨ٟغة و٢غؤ بها الىو الهىفيٞ ،ةهه ؾُ ٘٣في بق٩ا ٫زانت ما ًخٗل ٤بال٨ٟغة الشاهُت
،وَى ً٣اعب الكٗغ الهىفي طو السوونُت والخؿاؾُت البالٛت وٖلى وظه السهىم في اإلاجخم٘ الظي ؤهخج ُٞه ،هٓغا إلاا ًدىٍه
1اعبد الغٍت بارة  ،اذلَتمنيوطيقا كالفلسفة ،صِِّ
2زكي صليب زلمود:ادلعقوؿ كالبلمعقوؿ يف تراثنا الفكرم ،دار الشركؽ ،القاىرة  ،ط ْ ،ُٖٕٗ،ص ّٗ.
1بساـ قطوس :ادلدخل إُف مناىج النقد ادلعاصر ،دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر ،اإلسكندریة ،مصر ،ط ُ ،ََِٔ ،ص ُٕٕ.
Umbrto Eco :Les limites de l’ interprétation ,traduction de myriem bouzahar ,édition Grasset ,paris ,1992, p 29-30.
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مً بٚغاب حٗبحريٞ .التر٦حز َىا ٖلى عٚباث ال٣اعت ومغامُه ؾُٟخذ اإلاجا ٫ؤمامه لُضلي بخإوٍالجه التي ٢ض جسً٘ لخىظهاث ٨ٞغٍت
مىدغٞت و٢غاءاث قاطة ال جخالءم م٘ زهىنُت الش٣اٞت ؤلاؾالمُت وبالخالي ًجض الضاعؽ َىا خغظا ألهه ٌؿٖ ِ٣لى الىو
الكٗغي الهىفي واٗ٢ا ز٣اُٞا ٚغٍبا وفي َظٍ اإلاُ٣ىٖت وهي للخالط ما ًترظم َظا الخ٨م :
أها مً أَىي ومً أَىي أها

هحً زوحان حللىا بدها

هحً مر هىا على عهد الهىي

ًلسب ألامثاٌ للىاض بىا

فبذا أبـسثني أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسثه

واذا أبـسثه أبـسثىا

زوحه زوحي وزوحي زوحه

1

مً زأي زوححن حلد بدها

جدىاوَ ٫ظٍ اإلاُ٣ىٖت الخضًض ًٖ الٟىاء و َى ُٚاب ًٖ الظاث ،بهه« خالت مً الُٛبت المؾخضًمت ًٖ الظاث والاؾخٛغا ١ال٨لي
في عنض قىاَض الجما ٫ؤلالهي »ٞ12ال ًدـ وال ٌكٗغ بال بالٗالم الظي صزله وبالُ٣مت اإلاُل٣ت لهظا الجما . ٫والٟىاء مً الخٗابحر
اإلادٓىعة الهاصعة ًٖ الهىفي إلاا جدؿم به مً الالخباؽ والٛمىى ٦ما َى مالخٔ  ،ومً الٟ٨غ واإلاغو ١بطا خ٨مىا ٖلُه
بالىٓغة الخغُٞت الضًيُت .
بن ٞخذ باب الاقخٛا ٫الخُبُ٣ي ٖلى َظا الىو ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫لل٣اعت بمغامُه وعٚباجه ٢ض ًهل بلى جهاصم م٘ ٢غاءاث
ؤزغي وٍتر٦ه ٌٗبض بالىو ٦ما ٌكاء .وَظا الخ٨م ال ًجٗل ال٣اعت للسُاب الكٗغي الهىفي بسانت والهىفي بٗامت ً ٠٣في
وط ٌ الخإوٍلُت بهما مً اإلاُٟض وخؿب ،ؤلاقاعة بلى يغوعة « ؤ٢لمتها في التربت اإلاٗغُٞت صازل ؤ٢الُمىا ،مً مىُل ٤الخٟاٖل
ًدضٍ ّ
الخًاعي السال ١الظي ال ّ
خض،وخ٧ ٤ل خًاعة في وي٘ جىُْ ٠وؤ٢لمت اإلاٟاَُم ؤلاوؿاهُت ،الٟلؿُٟت والٗلمُت والٟىُت
»٦،3ما ؤن الضٖىة بلى ٢هضًت الىو وال ٢هضًخه وجىؾِ ال٣اعت بُجهما ًاصي بلى حٗضص ال٣غاءة وفي َظا ً٣ى ٫ؾخاهلي ِٞل « ال
وظىص لشخيء في الىاٌ ٘٢ؿمذ بال٣ى ٫بهىا ٖلى زُإ ؤو ٖلى نىاب وال وظىص ألي خيء مً َظا في َبُٗت ألاصب(َ )..ىا٢ ِ٣ٞ ٥غاء
4
وه٣اص لهم بٌٗ اإلاٗخ٣ضاث وال ً٣ىمىن بال بما ٢امىا به »
بن جُبُ٨ٞ ٤غة حٗضص ال٣غاء وحٗضص اإلاٗجى وال جهاثِخه ججٗل اإلاٗجى وؿبُا ختى ٖلى مؿخىي ال٣اعت الىاخض ٞما ه٣غؤٍ مىظ ػمً
مطخى ،زم وُٗض ٢غاءجه هجض ؤن ٢غاءجىا له جسخل ٠بازخال ٝالٓغو ٝالتي ويٗىا ٞحها ؾىاء ٧اهذ ْغوٞا هٟؿُت ؤو مٗغُٞت ؤو
بًضًىلىظُت ؤو ٚحر طل٦. ٪ما ؤن حٗضص اإلاٗجى بهظا الك٩ل وٖضم جُُ٣م ال٣غاءاث وٖضم الؿماح لل٣غاء باهخ٣اص بًٗهم البٌٗ
ً،اصي بلى اهخٟاء اإلاُٗاع الظي ًمحز بحن الٟهم وؾىء الٟهم ٣ً،ى ٫ابً الٟاعى :
و ث هس للعؼاق في ول م هس

مً اللبع في أػياٌ حظً بدٌعة

1احلبلج  :الدیواف كمعو أخبار احلبلج ككتاب الطواسُت ،كضع حواشيو كعلق عليو زلمد باسل عيوف السود،دار الكتاب العلمية ،بَتكت،لبناف ،طِ ََِِ،ص
ُٕ.
11
2عبد احلق منصف :أبعاد التجربة الصوفية ،صّٖ.
3عبد الغٍت بارة :اذلرمنيوطيقا كالفلسفة ،صْٕ
:4بُت السيميائيات كالتفكيكيات ،تر:سعيد بن كراد،ادلركز الثقايف العريب،ط ََِْ،ِ،صُُْٖٖٓ. ،
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ففي مسة لبنى وأخسي بثِىة

1

و وهة ثدعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى بعصة عصت

ٟٞي َظًً البِخحن اإلا٣خُٟحن مً الخاثُت البً الٟاعى و هي هو قٗغي نىفي وعص الخضًض ُٞه بهُٛت اإلااهض و ؤؾماء
اإلادبىباث اللىاحي وعصن في َظًً البِخحن حؿمذ بالخٗضص الضاللي ختى ٖلى مؿخىي ال٣اعت هٟؿه  ،خُض ؤن مً هخاثج ال٣غاءة  :ؤن
« ال جخُاب٢ ٤غاءجان لل٨خاب هٟؿه ؤبضا ،في ال٣غاءة هدب٘ ؤزغ همِ ؾلبي مً ال٨خابت ٞىدً هًُ ٠ما هغٚب في الٗشىع ٖلُه  ،ؤو
2
هدظ ٝما هخداقاٍ مً الىو »
٣ٞض جضَ ٫ظٍ ألاؾماء ٖلى الظاث ؤلالهُت  ،و٢ض جضٖ ٫لى ؤؾماء مدبىباث ؤو وؿاء ًدًغن في مسُلت الكاٖغ الهىفي و
خًىعًَ ٢ض ًضٖى للخإمل في ظمالهً «ٚ...حر ؤن َظٍ الجمالُت السانت بالك٩ل الىظىصي جٓهغ له مجغص امخضاص لجمالُت ؤوؾ٘
هي بالًبِ ظمالُت الظاث ؤلالهُت التي جخجلى ٖبر ٧ل خيء » 3.وبالخالي ج٩ىن الضاللذان خايغجان مٗا الظاث ؤلالهُت واليؿاء ؤو
اإلاغؤة التي حٗض عمؼا لخجلُاث الجما ٫ؤلالهي في الىظىص ولِـ َظا وخؿب ٣ٞض ًهل ال٣اعت «ٖ ..بر َظٍ الضاللت الغمؼٍت
اإلا٨كىٞت بلى ا٦دكا ٝصالالث ؤزغي ؤٖم ٤وؤبٗض ٞ.غمؼٍت الجما ٫ؤلالهي مٗبر لغمؼٍت الجال ٫ؤلالهي ومٓاَغٍ وَظٍ ظـع للٗبىع
بلى ا٦دكا ٝؤؾغاع الخُاة وال٣ضعة وؤلاعاصة وٚحرَا  4»...وَ٨ظا ًهل ال٣اعت الىاخض للبِخحن الؿاب٣حن بلى زالزت مٗان في آلان
هٟؿه ؤؾماء اإلادبىباث ،الظاث ؤلالهُت الجال ٫ؤلالهي ٞما بال ٪بخٗضص ال٣غاء ؟٦ .ما ؤن اخخمالُت الىنى ٫خؿب الخإوٍلُت بلى
مٗجى جهاجي ٝيخ٨م اإلاخٗظع الىنى ٫بلُه.
وال ًسخل ٠ازىان في ؤن الكٗغ الهىفي قٗغ ٚامٌ ،ال ًخإحى ٦ك ٠بىاَىه ألي ٧ان وٍدخاط بلى جىيُذ وبػالت الٛمىى
ختى ٌكٗغ اإلاخل٣ي بػاثه باإلاخٗت والغاخت ٞ،ةطا بخٗضص اإلاٗجى ًؼٍض ألامغ لبؿا ٦ما ؤن َظا الىو الكٗغي الهىفي ٢ض جىظه م٣اعباجه
بلى مؿخىٍاث حٗلُمُت صهُا ألامغ الظي ًدضر ايُغابا وٖضم الش٣ت في َظٍ اإلا٣اعباث ؤو اٖخباع ٧ل اإلا٣اعباث صخُدت .
راهُا /حلىز الىف وغُاب ؿاحبه والظُاكات املحُوة به :
مً الً٣اًا التي جخٗل ٤بالخإوٍلُت والتي ؾالذ ٞحها ؤ٢الم مىٓغي الخإوٍلُت بق٩الُت اإلاال ٠والٓغو ٝالىٟؿُت والاظخماُٖت
والخاعٍسُت اإلادُُت به للبدض ًٖ اإلاٗجى ٞهىا ٥مً ًغي ؤهه مً الًغوعي ؤزظ الٓغو ٝالؿاب٣ت اإلادُُت به بٗحن الاٖخباعَ .ظٍ
ال٨ٟغة ًضاٖ ٘ٞجها َىعف في ٦خابه الصخت في الخإوٍل خُض ً٣ى »: ٫بن ؤي جإوٍل صخُذ ًجب ؤن ً٩ىن مبيُا ٖلى بصعا ٥ال٣اعت
إلاا ً٣هضٍ اإلاال ،1» ٠ؤي ألازظ بٗحن الاٖخباع الٓغو ٝالىٟؿُت اإلادُُت بالىو٦،ما ًضٖى قلحر مازغ ٦ظل ٪بلى الاٖخماص ٖلى
الجاهب الىٟسخي للمال ٠وخُاجه ال٨ٟغٍت والضوا ٘ٞالتي ظٗلخه ً٨خب الىو وما بلى طل ٪مً الؿُا٢اث الخاعٍسُت والىٟؿُت
والاظخماُٖت.
بال ؤن َىا ٥مً ًل ٜي الٓغو ٝوالؿُا٢اث الؿاب٣ت وَٗخبرَا ٖضما ،ال وظىص لها وَُٗي في اإلا٣ابل ٧ل ألاَمُت للمخل٣ي ؤو
ال٣اعت بما بخهغٍذ مباقغ ٦ما هي الخا ٫لضي الخُ٨ُ٨ٟت ؤو لضي بى ٫عٍ٩ىع الظي ً٣ى ٫في خضًشه خى ٫البدض ًٖ اإلاٗجى «
1ابن الفارض:الدیواف ،شرحو كقدـ لو:مهدم زلمد ناصر الدین ،دار الكتب العلمية ،بَتكت،لبناف ،دط،دت ،صُُْٓ. ،
2عبد الغٍت بارة :اذلرمنيوطيقا كالفلسفة،ص ِٖ.
3عبد احلق منصف:أبعاد التجربة الصوفية،ص ِْ
4ادلرجع نفسو ،الصفحة نفسها
1اجليبلِف الكدیة /تأكیل النص األديب :نظریات كمناقشة ،من قضایا التلقي كالتأكیل ،صّٕ.
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الُغٍ٣ت الىخُضة التي ًم ً٨ؤن هخسُى بها َظٍ الٗ٣بت ٌي جىيُذ ٖال٢ت الٗمل بظاجُت اإلاال ٠وحُٛحر التر٦حز الخإوٍلي ٖلى
البدض اإلا٨شٖ ٠لى الظواث السُٟت بلى التر٦حز ٖلى اإلاٛؼي »٦12ظلَُ ٪ضٚغ الظي ُتٌٗض اإلابضٕ في عؤًه َمؼة ونل بحن اللٛت والٗالم
وخؿب خُض ً٣ىم بٟٗل «ؤلاههاث الظي ًخدى ٫بلى ؤصاء ًدك٩ل ٧لمت ؤو ٖباعة ٢الها الىظىص ٞدملها ؤلاوؿان بٗض طلُٞ ٪ما
ًبضٕ  ،ال بىنٟها زل٣ا ٖلى ٚحر مشا ٫ؤو نىٗت طاجُت ًًٟل بها ٚحرٍ ،بل خؿبه ،بن ٧ان له مً ًٞل ؤن خٓي بهظٍ ال٨غامت
٦غامت ج٨ك ٠الٗالم وججلُه له ،مً زال ٫اللٛت في ق٩ل عمىػ ٞىُت بلى ٖمله ؤلابضاعي ُٞ ،يخ٣ل بلُه ه٣ال وٖبىعا ال ببضاٖا ؤو
ؤنال » 3وفي َظا ب٢هاء واضر ونغٍذ للمال ٠والؿُا٢اث الىٟؿُت والاظخماُٖت اإلادُُت به .
ولَ ً٨ل ًم ً٨ؤزىاء ٖملُت الخإوٍل ٞهل الكٗغ الهىفي باٖخباعٍ ٖالمت ههُت ًٖ مالٟه ومغظٗه؟ لٗل قِئا مشل َظا ألامغ
٢ض ً٩ىن مىاُٞا إلاىُ ٤البدض الخإوٍلي في الكٗغ الهىفي الظي ًسً٘ لسهىنُاث هٟؿُت في اإلا٣ام ألاو ٫وجاعٍسُت واظخماُٖت
في اإلا٣ام الشاويٞ ،هظا الكٗغ ناصع ٦ما ؾب ٤الظ٦غ ًٖ ججغبت نىُٞت ٖغٞاهُت طوُ٢ت ٞغصًت جىُل ٤مً ألاها هدى آلازغ اإلا٣ضؽ
ًخمخ٘ بها الهىفي وخضًٍ ،هٟها لىا «بهغ ٝالىٓغ ٖما بطا ٧ان ًمخل ٪ال٣ضعة ٖلى خؿً ألاصاء » 24في ونَ ٠ظٍ الخجغبت التي
ج٣ىم ٖلى ظاهبحن :
«ظاهب ٖملي وآزغ وَبي ؤما الجاهب الٗلمي ُٞخمشل ُٞما ؤؾماٍ اإلاخهىٞت باإلا٣اماث وَى ظاهب ٦ؿبي ٌكٛل اإلاخهى ٝبه بضهه
وهٟؿه وٍغويهما ختى ًلُىا وٍغ٢ا  ،وؤما الجاهب الىَبي الظوقي ٞهى ما ؤؾماٍ اإلاخهىٞت باألخىا ٫وألاطوا ١التي ال ًم ً٨ألي
مخهى ٝؤن ًهلها بال بطا خ ٤٣الجاهب الٗملي »31ومً ٢بُل جىيُذ الجاهبحن ؤ٦ثر ًم ً٨ال٣ى: ٫بن الجاهب ال٨ؿبي اإلاخٗل٤
باإلا٣اماث ًخسلى ُٞه ؾال ٪الُغٍ ًٖ ٤الهٟاث ؤلاوؿاهُت اإلاظمىمت وٍسلو الٗباصاث والُاٖاث الكغُٖت وٍخدلى بًٟاثل
ألازال ١وبٗض َظا ًم ً٨ؤن ًهل بلى اإلاكاَضة وال٨ك ٠وَى ٦ك « ٠مُخاٞحزً٣ي ٚامٌ الهىعة والُبُٗت والهض ٝختى ؤهه ال
ً٩ىن مُٟضا لٗامت الىاؽ  ،وال ًاصي بلى ػٍاصة في اإلاٗغٞت اإلاخضاولت ألهه ٚحر ٢ابل لالخخجاط وال للبرَىت ،وألاَم ؤهه ٚحر ٢ابل
2
للخ٨غاع وال ًم ً٨جلُ٣ىه ٞال٨ك ٠الخانل ٦ك ٠شسصخي طاحي ٢ض ً٩ىن ُتمٗمى وٚحر مٟؿغ ختى إلاً و ٘٢له».
بطن َظا الىو الكٗغي الهىفي ًخٗل ٤بما َى هٟسخي بط مغ الهىفي بالخجغبت الؿاب٣ت ووظض نٗىبت ٦بحرة في البىح بها وَظا
ماًشبخه ابً زلضون في ٢ىله « بن الٗباعة ًٖ اإلاىاظُض نٗبت  ...ومً لم ُتٌٗلم ًٞله وال اقذَغٞماازظ بما نضع ٖىه مً طل ٪بط
لم ًدبحن لىا ما ًدملىا ٖلى جإوٍل ٦المه  ،وؤما مً ج٩لم بمشلها وَى خايغ في خؿه ولم ًمل٨ه الخاٞ ٫ماازظ ؤًًا» 3وهجض ٦ظل٪
في َظا الؿُا٢ ١ى ٫الكبلي «٦ىذ والخالط قِئا واخضا بال ؤهه ؤْهغ و٦خمذ » ٦،44ما ًخٗل ٤بما َى اظخماعي وَى الخ٣اء
الهىُٞت م٘ بًٗهم البٌٗ والبىح لبًٗهم البٌٗ وٚمىى زُاباتهم ًٖ آلازغًٍ في اإلاجخم٘ الظي ٌِٗكىن ُٞه ٦،ما
ًىضر ابً زلضون بياٞت بلى الخاعٍش الظي ٦خب ٞحها الىو .
ُ خَتة محر العُت :الشعریة كانفتاح النصوص تعددیة الداللة كال هنائية ادلعٌت ،صُٓ
3
عبد الغٍت بارة :اذلرمنيوطيقا كالفلسفة،ص ِِٕ.
4
ِناىضة ستار :بنية السرد يف القصص الصويف(،ادلكونات ،الوظائف ،كالتقنيات) ،اٖتاد الكتاب العرب ،دمشق، ََِّ ،ص ِّ.
1عبد احلميد ىيمة :اخلطاب الصويف كآليات التأكیل (قراءة يف الشعر ادلغاريب ادلعاصر ) ،موفم للنشر كالتوزیع،اجلزائر ،ََِٖ،ص ٗٔ.
2سفياف زدادقة :احلقيقة كالسراب (قراءة يف البعد الصويف عند أدكنيس مرجعا كشلارسة ) ،صٕٗ
3ینظر :حسُت الشافعي كأبو اليزید العجمي:يف التصوؼ اإلسبلمي ،دار السبلـ للطباعة كالنشر ،مصر ،طُ، ََِٕ ،ص َٔ.
ْاحلبلج :الدیواف كمعو أخبار احلبلج ككتاب الطواسُت،ص ُٕ
2
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وٖلُه َل ًمٞ ً٨هل َظٍ الٓغو ًٖ ٝالىو ؟ وٍب٣ى باب الؿااَ ٫ىا مٟخىخا .بن بٖالن مىث اإلاال ٠و الٔعو ٝاإلادُُت
به ً،اصي بلى هو بال عوح  ،وبطا ٖضها بلى بٌٗ الضعاؾاث التي ؾٗذ لضعاؾت الكٗغ الهىفي و ٤ٞالىٓغٍت الخإوٍلُت ؤو ما ؤٞغػجه
مً اَخمام بال٣اعت وال٣غاءة مشل صعاؾت آمىت بلٗلى " جدلُل السُاب الهىفي في يىء اإلاىا ج الى٣ضًت اإلاٗانغة " ٞةهىا هجضَا
جُب ٤بٌٗ آً٫اث الخإوٍل ووؾاثله ٧التر٦حز ٖلى اإلاخل٣ي ؤو ٦ما جهُلر ٖلُه بالظاث اإلاخلُ٣ت وهجض ؤهه ٢ض ؤُٖض الاٖخباع لها في
بىاء اإلاٗجى بال ؤجها ال جسً٘ لخُُ٣ض الىٓغٍت الخإوٍلُت في ؾٗحها إللٛاء اإلاال ٠والٓغو ٝالىٟؿُت والاظخماُٖت التي ؤهخج ٞحها
الىو الكٗغي الهىفي ،وج٣ضم لىا قغخا البً ٖغبي إلخضي ٢هاثضٍ وهي الُلل الضاعؽ 1التي ًبضؤَا ب٣ىله :
ًاهلال عىد ألارُل دازطا

العبد فُه ّ
خسدا أواوظا

2

بط جغي ؤهه اؾدىض بلى اإلاٗجى اللٛىي لُهل بلى اإلاٗجى الهىفي وَى ؤلاَالٕ ٖلى اإلاٗاع ٝواللُاث ٠ؤلالهُت مً ِ٢بل الٗاع ،ٝزم
جغي ؤهه في جإوٍله لل٣هُضة بهما اؾدىض بلى الجاهب اللٛىي اإلاخمشل في ال٩لماث ؤو ألالٟاّ و٦ظل ٪الجاهب الىٟسخي وما ًخٗل٤
باإلاالٞ ٠خ٣ى ٫ماٍضة َظٍ الُغٍ٣ت بك٩ل يمجي :بن الخجغبت الىٟؿُت والاظخماُٖت التي ٖاقها اإلاخهى ٝو٢ضمها لىا في ق٩ل
قٗغي ال جسً٘ ٫إلاٗجى الخغفي  ِ٣ٞبل جغجبِ ٦ظل ٪بجىاهب ؤزغي٦ .iما هجض ٦ظل ٪مً َب ٤الىٓغٍت الخإوٍلُت ؤو
الهحرمىُىَُ٣ا ٖلى الىو الهىفي وونل بلى ؤن جإوٍل « ..البٗض الهىفي في جُلٗه هدى الخ٣ُ٣ت اإلاُل٣ت وألاػلُت ،لً ً٩ىن
مىيىُٖا ؤو لً ًداو ٫ؤن ً٩ىن مىيىُٖا ما لم ًخلبـ بالخجغبت الهىُٞت وٍُغ ١ؤبىابها لُدؿجى له الضزىٞ ٫حها » 3وبال ٚضا
الىو الكٗغي الهىفي صخغاء ٌعجؼ ألابُا ٫الًٛاعٍ ٠مً ال٣غاء ٖلى ٞ ُ٘٢لىاتها .
زخاما بن الىٓغٍت الخإوٍلُت ال ًم ً٨به٩اع ًٞلها في ٞخذ اإلاجا ٫واؾٗا للٗضًض مً ال٣غاءاث ولخٗضص اإلاٗاوي وبزغائها وفي
الاٍ جمام بال٣غاءة وال٣اعت ،ومىده ؤًًا مجزلت ال ًم ً٨ججاوػَا.وبطا ٧ان الىو ٖلى ازخال ٝمجا ٫اهخماثه ٢ض ٢لو اإلاؿاٞت بحن
الٗالم ؤو الىظىص واللٛت ٞ،ةن الخإوٍل ٢ض ٢لو اإلاؿاٞت بحن الىو وال٣اعت وظٗله ًخٟاٖل مٗه وٍبدغ في بىاَىه صوهما زى،ٝ
٢ل، ٤ي. ِٛبال ؤن الىهىم جسخل٩ٞ ٠ل هو له زهىنِخه ال٨ٟغٍت والك٩لُت وَظا ما لم ًغص في خؿبان مىٓغي الخإوٍلُت بط
جبضو الىهىم جدذ مجهغَا ٦إجها واخضة ال ازخال ٝبُجها وَٗض الىو الكٗغي الهىفي واخضا مً َظٍ الىهىم التي جخمى٘
ًٖ ال٣غاءة بألُت بلٛاء ٢هض اإلاال ٠وْغو ٝبهخاط ههه ،وؤلاههاث  ِ٣ٞل٣هض الىو ؤو ال٣اعت مما ًيكإ ٖىه ٖضم الخمُحز
بحن الٟهم الصخُذ والساَئ ٦ما ؤن بلٛاء اإلاؿاٞت الخاعٍسُت والىٟؿُت التي جدُِ بالىو بلٛاء جاما جاصي بلى خالت مً الالٞهم ،
وجًٗىا ؤمام هو ٖضمي بامخُاػ ٖ.لى الغٚم مً ؤن الٟهم حجغ ألاؾاؽ في الٗملُت الخإوٍلُت .بلى ٚحر طل ٪من اإلاُباث التي
ًل٣اَا ٢اعت السُاب الهىفي زانت مً الى٣اص والباخشحن الظًً لم ًُب٣ىا آلُاتها جُبُ٣ا خغُٞا ٞإزظوا مجها ما ًدىاؾب م٘
الىو الكٗغي الهىفي  ِ٣ٞوججاوػوا ما ال ًدىاؾب مٗه .
زخاما بن ؤلاقاعة بلى َظٍ ؤلاق٩الُاث ًشحر ُٞىا ٗٞل الاهدباٍ بلى ٖضم ٢ضعة بٌٗ الضعاؾاث الى٣ضًت الٗغبُت ٖلى الاهؼٍاح ًٖ
ال٨ٟغ واإلايكإ الظي ْهغث ُٞه الخإوٍلُت وؤهه ال ًم ً٨الاهٟالث مً ٢بًت الخإوٍلُت الٛغبُت ٦ما ًضٖىها ألامغ بلى بٖاصة الخ٨ٟحر في
1آمنة بلعلى ٖ:تليل اخلطاب الصويف يف ضوء ادلناىج النقدیة ادلعاصرة ،دار األمل للطباعة كالنشر ،تيزم كزك ،اجلزائر ، ََِٗ،ص ٕٔ
2ینظر :ادلرجع نفسو،ص ٖٔ.
3زلمد ساَف سعد اهلل:سلسلة النقد ادلعريف ِ ،أطياؼ النص،دراسات يف النقد اإلسبلمي ادلعاصر ،جامعة ادلوصؿ ،ص ٔٔ.
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اإلاغظُٗاث التي جهضع ٖجها َظٍ الىٓغٍاث واإلاىا ج ،و٦ظا مداولت الاهخهاع ٖلى اإلاٗى١اث ٖلى ازخال ٝهىٖها وظيؿها و٦مها
والؿعي إلًجاص مباصت ونُاٚت ٢ىاهحن ويبُها ،جغاعى ٞحها زهىنُت الىهىم وزهىنُت الش٣اٞت التي ؤهخجتها.
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ّ
املـولح ّ
املحعددة اللغات املعجم املىحد
املعسب في املعاحم اللظاهُة الثىاتُة و
ملـولحات اللظاهُات—همىذحا
أ.عبد الغني بً ؿىله (حامعة محمد الؼسٍف مظاعدًة-طىق اَساض ـ الجصاتس)

امللخف:
ال ًسٟى ٖلى ٧ل قاٚل بالضعؽ اللؿاوي وختى الخ٣ى ٫ألازغي ما ٌٗاهُه الىًَ الٗغبي به ٠زانت مً ٞىضخى الانُالخاث
َل
خضة َظا ؤلاق٩اٖ ،٫لما َل
مما ُتًبظُ ٫توٍ٨خب ُتوٍيكغ في ؾبي ٫الخس ٠ُٟمً ّ
خُىا ،ويبابُت مٟهىمها خُىا آزغ بالغٚم َل
ؤن اإلاٗغٞت
٦ما َاثال مً الانُالخاث ؤو اإلاهُلخاث الجضًضة في ّ
ؤلاوؿاهُت ججابه وجدخًً ًىمُا ّ
قتى اإلاُاصًً والٗلىم.وماصمىا هدً
َل
الٗغب هماعؽ ؤٚلب الٗلىم-ومجها اللؿاهُاثٖ-لى ؤعيُت ٚحر ألاعيُت التي ولضث وجغٖغٖذ ٞحها٧ ،ان لؼ ًااما ٖلُىا الخهضي ل٩ل
ّ
واٞض ظضًض بخىٞحر اإلا٣ابل الٗغبي اإلاىاؾب ؤمام اإلاهُلر ألاظىبيَ.ظا الهيُ٘ – بن ٧ان ًٖ ٢هض ؤو ٚحر ٢هض-ولض ما ٌٗغٝ
بالًُ٣ت الانُالخُت الٗغبُت بن صر ال٣ى.٫وفي َظا البدض  -بن قاء هللا -عنض ألَم ؾماث َظٍ الًُ٣ت مصخىبت بإؾبابها
وؾبل الخ٣لُل مجها مً زال ٫ج٣ضًم همىطط جُبُ٣ي في معجم مً اإلاٗاظم اللؿاهُت الٗغبُت اإلاخٗضصة اللٛاث.مىيىٖه جدب٘ آلُت
الخٗغٍب بالى٣ض والخدلُل ؤمال في اْهاع وازباث الٟغيُاث الخالُت:
ال ؾبُل بلى جىخُض اإلاهُلخاث-زهىنا في اإلاٗاع ٝؤلاوؿاهُت-والُٟهل الىخُض في ٖلى ٗ٦ب مهُلر ٖلى آزغ ٌوالاؾخٗما ٫والؼمً.
مً قإن الًىابِ اإلاُ٣ضة في اؾخٗما ٫آلُت الخٗغٍب جىخُض اإلاهُلخاث اإلاٗغبت بك٩ل ٦بحر بطا ما ٞغيذ ع٢ابت ناعمت ٖلحها.Résumé :
Il n'y a pas de secret pour ceux qui sont intéressés dans les études de linguistique et même d'autres
domaines, la souffrance du monde arabe dans le développement du terme, en dépit de ce que font et
écrire et de publier dans le domaine de l'expression et de la terminologie, noter que la connaissance
humaine est confrontée à quantité quotidienne énorme de conventions ou nouvelle terminologie
dans divers domaines naturellement. Cela parce que nous pratiquons la science étrangère à travers
la traduction.
- Dans cette recherche, si Allah le veut, la surveillance des caractéristiques les plus importantes de
cette affaire ainsi que leurs causes et les moyens de les minimiser en fournissant un modèle pratique
dans un dictionnaire de lingiustique multilingues.pour suivre la critique de localisation et d'un
mécanisme d'analyse, dans l'espoir de montrer et de prouver les hypothèses suivantes :
-les Contrôles limités dans l'utilisation d'un mécanisme de localisation contribuent de manière
significative à l'unification des termes arabisés si elle imposé une censure stricte
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ً
أوال:امللدمة
ما صؤب ٖلُه الىًَ الٗغبي ،وما خ٣٣ه في اإلاجا ٫الانُالحي ّ
جمحز ببُئه بؿبب ما ُتٌؿخجض ًا
ًىمُا مً مهُلخاث ٖاإلاُت
زايٗت للض٢ت في الاؾخٗما ٫الٗلمي لم ٌٗغٞها اإلاعجم الٗغبي في اإلااضخي ،و لم حٗاٌكها الظَىُت الٗلمُت ال٣ضًمت التي ٚاب ٖجها
جهىع َغٍ٣ت و هٓغٍت انُالخُت حٗمل ؤًًا في اججاٍ جيؿُ ٤ما بُجها مً مٟغصاث عاظذ في الٗالم ؤلاؾالمي الٗغبي.1
٦ما ؤن الىي٘ الانُالحي اإلاٗخمض في الىًَ الٗغبي ؤصي باالٖخ٣اص بإن وي٘ اإلاهُلخاث ؾُٓل بحن ؤًضي مسخهحن مً طوي
اإلاباصعاث الٟغصًتَ ،2ظٍ اإلاباصعاث الٟغصًت بُٛاب الخيؿُّ ٤ؤصث بلى جدـى ٫وي٘ اإلاهُلر مً ويُٗت ٞىُت بلى ًُ٢ت ق٩لذ
ٖ٣بت ؤزغي مً ٖ٣باث جل٣ي اللؿاهُاث ،وباجذ« اإلاهُلخاث الٗغبُت الخضًشت في قتى الٗلىم مخىىٖت ،مخسالٟتٞ ،حها مً
الايُغاب و الخىا ٌ٢ما ًاو ٫بلى الٟىضخى اإلاعجمُت».3
ّ
ؤما مك٩لت جىخُض اإلاهُلر الٗلمي ٞهي لِؿذ ًا
خ٨غا ٖلى الٗغبُت ،و بهما مىظىصة في لٛاث ؤزغي ،و ل ً٨اٞ٫غ ١بحن َظٍ و جل٪
ج٨مً في الخضةٞ ،اإلاهُلر الٗغبي ٌٗاوي ٞىضخى ايُغاب و حكدذ ٦بحرة زانت في مهُلخاث الٗلىم اإلاؿخىعصة (اإلايؿىزت بن
صر ال٣ى.)٫
أطباب الاكوساب:
« مً ؤؾباب نٗىبت نى ٙاإلاهُلر َى ُٚاب مىهجُت لىي٘ اإلاهُلرٞ ،ال حؿخُُ٘ ؤن جىجر في وي٘ اإلاهُلخاث ما صمىا
نٞخ٣غ بلى مىهجُت واضخت مدضصة لهظا الٛغى»ٞ .4بالغٚم مً الجهىص ال٨شحرة مً اإلاجام٘ و اإلاىٓماث في وي٘ اإلاهُلخاث « لم
ًا
جىخُضا ،مً مٗاًحر و
جىٞغ لىا واخضة مجها مىهجُت قاملت ظامٗت ،جإزظ بٗحن الاٖخباع ما ًخُلبه وي٘ اإلاهُلخاث ،جغظمت و
مىا ج» .5و َظا مغظٗه ُٚاب الخيـً ٤بحن َاجه اإلااؾؿاث الىٓامُت الظي ّؤصي بلى خالت مً الٟىضخى الانُالخُت ،مً ج٨غاع و
اػصواظُت ولبـ في اإلاٟهىم.
و ؤبٗض مً طل ٪الجزٖت الخٗهبُت لضي الباخشحن و الُ٣غٍت التي ؤصث بلى ُٚاب الخىانل الٗلمي بحن الٗغبٟٞ ،ي مجا٫
اللؿاهُاث ًٟ٨ي بًغاص اإلا٣ابالث اإلاىيىٖت ؤمام اإلاهُلر ألاظىبي ٞ ،linguistiqueبدؿب اإلاؿضيُ 6توي٘ لهظا اإلاهُلر 23م٣ابال
ٖغبُا ٞ ،ـ« بن اللؿاهُحن الٗغب الظًً لم ًخم٨ىىا مً الاجٟاٖ ١لى حؿمُت واخضة إلاجا ٫جسهههم ال ًم ً٨ؤن هيخٓغ مجهم
الاجٟاٖ ١لى آال ٝاإلاهُلخاث».7

 . 1ینظر زلمود فهمي حجازم :األسس اللغویة لعلم ادلصطلح،دار غریب للنشر كالتوزیع ،مصر(،د.ت) ،صٗ.
 . 2ادلرجع نفسو ،ص ّٕ
 . 3زلمد راشد احلمزاكم :العربية ك احلداثة ،دار الغرب اإلسبلمي ،بَتكت ،لبناف ،ُٖٗٔ ،ص ٗٗ.
 . 4إبراىيم كاید زلمود ،ادلصطلح ك مشكلة ٖتقيقو ،اؿلساف العريب ،عََِٔ.ٓٓ،
 . 5شاىُت عبد الصبور :اللٌغة العربية لغة العلوـ النقية ،دار اإلصبلح ،طُُّٖٗ ،ـ ،ص ُُٗ.

 . 6عبد السبلـ ادلسدم،قاموس اللسانيات ،مقدمة يف علم ادلصطلح ،الدار العربية للكتاب ،تونسُٖٗٔ،صِٕ.
 . 7ینظر :علم ادلصطلح لطلبة العلوـ الصحية،ادلكتب اإلقليمي للشرؽ األكسط ،ادلغرب ََِٓ،ص ٔٔ.
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خ٣ُ٣ت ألامغ« ال جؼا ٫جى٣هىا الغئٍت ا٫واضخت التي ًترجب ٖجها ٖضم الش٣ت في ٧ل ما ً٣ضم في مجا ٫اإلاهُلر٦ ،ما ال جؼا ٫جى٣هىا
ؤلاعاصة ال٣ىٍت الىابٗت مً الش٣ت في الىٟـ ،وؤلاعاصة الالػمت التي ال جترصص في نُاٚت ٧ل ما ًلؼم مً مهُلخاث حٗبر ًٖ ٧ل ما
ًجض في خُاجىا ب٩ل ظىاهبها».1
ٞماػا ٫وي٘ اإلاهُلر الٗلميًسً٘ بلى اإلاغاؽ و اإلاؼاط الٟغصي الظي ٧ان ؾببا وؿبُا في َظٍ الٟىضخى،بط هجض ؤن ؤَم ما
"ًدؿم به وي٘ اإلاهُلر َى الُاب٘ الٟٗىي ،و هي ٖٟىٍت ال ج٣ترن بمباصت مىهجُت ص٣ُ٢ت ،و ال با٦ترار ألابٗاص الىٓغٍت
للمك٩ل اإلاهُلخي ،و ٢ض ٢اصث َظٍ الٟٗىٍت بلى ٦شحر مً الىخاثج الـلبُت ،في م٣ضمتها الايُغاب و الٟىضخى في وي٘
اإلاهُلر".2
وفي َظا الؿُاَُ( ٠ًًُ ١امؿالّ )ٝ
ؤن« اإلاهُلر بهما َى مؿإلت طو ١و ال ًمذ بلى خ٣اث ٤ألامىع بهلت » ٞ 3ىاي٘
ّ
اإلاهُلخاث وظب ٖلُه الامخُاػ بالش٣اٞت الىاؾٗت و ًا
ملما بمجا ٫جسههه و ٖلى صعاًت ٦بحرة بسباًا اللٛتٞ ،ال ًٟ٨ي مشال ؤن
ؤ٧ىن َبِبا ألي٘ مهُلخاث الُب ،و ال لٛىٍا ألي٘ مهُلخاث الُ٨مُاء.
وؾُٗا وعاء الخس ٠ُٟمً خضة َظٍ الًُ٣ت.ؤوكئذ ماؾؿاث عؾمُت ومجام٘ لٛىٍت ؾهغث ٖلى الٗمل اإلاخىانل بُٛت الىنى٫
بلى مهُلخاث مىخضة حكُ٘ في ألاُ٢اع الٗغبُت.ومً بُجها م٨خب جيؿُ ٤الخٗغيب الظي ٖمل ٖلى بنضاع ؾلؿلت مٗاظم مىخضة
في ازخهاناث قتى.
لِـ اإلاهُلر مجغص ٖالمت لؿاهُت ٞ ،ِ٣ٞةياٞت بلى طلً ٪مشل الىٖاء اإلاٗغفي الظي مً زالله جهى ٠م٣ىالث ال٨ٟغ و
جبىب اإلاٗغٞتٞ ،الغنُض اإلاهُلخي ًمشل وؿبت ٦بري طلّ ٪
ؤن اإلاٟاَُم جلسهها ألاؾماء الانُالخُت(.)1
و مً َىا ٞةن ٖضم الخمشل ّ
الض ٤ُ٢للمٟهىم ًىجم ٖىه يبابُت في اإلاهُلر اإلاىيىٕ و ًخجه بالٗ٣ل بلى الى٢ىٕ في الايُغاب،
ٞجل َظا الخمشل الساَئ للمٟاَُم اللؿاهُت عاظ٘ بلى ٖضم وظىص جهىع مؿب ٤لهظا الٗلم ٞ ،لى ٧ان مؿخىٖبا ؤو ولُض الش٣اٞت و
البِئت الٗغبُت ،ليكإث اإلاهِلخاث و هطجذ م٘ هًىط َظا الٗلم الجضًض.
ّ
٦ما ؤن مداولت اللٛىٍحن الٗغب ج٣غٍب الضعؽ اللؿاوي الٛغبي مً الضعؽ اللؿاوي الٗغبي ؤصي َى آلازغ بلى جضازل اإلاٟاَُم ُٞما
بُجهاَ ،ظا ألامغ ؤصي بلى وكىء بق٩الُت ؤزغي و هي اإلاهُلر الٗغبي الخًاعي و التراسي.
و مً ؤمشلت يبابُت اإلاهُلر الٗغبي هظ٦غ اإلاشالحن الخالُحن:
 مهٗ٣ت ٦م٣ابل لـParatonnerre :مهٗ٣ت :اؾم آلت مً الٟٗل (نٗ )٤ويٗذ للجهاػ الظي ٌؿخ٣بل الهاٖ٣ت.
 الىػن مٟٗا ٫في ٚالب ألاخُان ًدُل ٖلى الىُْٟت مباقغة و مهُلر مهٗ٣ت جُٟض ٖ٨ـ اإلاٗجى ٧لُا ٞهي حٗجي بخضارالهىاٖ.٤

 . 1مصطفى غلفاف ،ادلعجم ادلوحد للمصطلحات اللسانيات ،أم مصطلحات ألم لسانيات ، ،رللة اللساف العريب ،ع ْٔ.ُٖٗٗ ،

 . 2ابراىم كاید ،ادلصطلح ك مشكلة ٖتقيقو،نسخة إلكًتكنية.
3
اللغة العربية ،منشورات عویدات ،بَتكت ،طُُٖٗٔ ،ـ ،ص ّٓٗ.
 .الفهرم ،عبد القادر الفاسي ،اللسانيات ك ٌ
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 ؤما اإلاهُلر الشاوي اإلاىيىٕ ٞهى " ماوٗت الهىاٖ "٤و لى هٓغها بلى وُْٟت  Paratonnerreلىظضهاٍ ً٣ي و ًدمي مً الهىاٖ،٤ٞاإلاهُلر ألاوؿب بطن َى واُ٢ت الهىاٖ ،٤و مً بحن اإلاكا٧ل ألازغي التي ٌٗاوي مجها اإلاهُلر الٗغبي البِء في ويٗه «  ..ما
صؤبىا ٖلُه آلان و ما خ٣٣ىاٍ في اإلاجا ٫الانُالحي ،جمحز ببُئه ،بؿبب ما ٌؿخجض ًىمُا مً مهُلخاث ٖاإلاُت زايٗت للض٢ت في
الاؾخٗما ٫الٗلمي لم ٌٗغٞها اإلاعجم الٗغبي في اإلااضخي ،ولم حٗاٌكها ؤو جماعؾها الظَىُت الٗلمُت ال٣ضًمت ».1
راهُا -املـولحات املعسبة في املعاحم اللظاهُة.
-/1الحعسٍ Arabisation:
أ-لغة
ًخسظ مهُلر الخٗغٍب صالالث مسخلٟت في اإلاٗاظم الٗغبُت ،بط وعص في لؿان الٗغب « ؤلاٖغاب و الخٗغٍب مٗىاَما واخض ،و َى
ؤلاباهت ...و حٗغٍب الاؾم ألاعجمي :ؤن جخٟىٍ به الٗغب ٖلى مىا جها..و الخٗغٍب ؤن ًخسظ ٞغؾا ٖغبُا ..و ؤلاٖغاب ،و ؤلاٖغابت ،و
الٗغابت بالٟخذ و ال٨ؿغ :ما ٞخذ مً ال٨الم – ابً ألاٖغابي ،الخٗغٍب و الخبُحن و ؤلاًًاح في ٢ىله الشِب حٗغب ًٖ هٟؿها٢..ا :٫و
الخٗغٍب :اإلاى٘ و ؤلاه٩اع »ٞ.2الخٗغٍب في مٗىاٍ اللٛىي الٗام َى البُان والىيىح.
ب-اؿوالحا:
ّ
ّ
ّ
الظي ٌكحر بلى هُ ٤الاؾم ألاعجمي ٖلى مجهاط اللٛت الٗغبُت ،و ً٨مً
اج ٤ٟمٗٓم اللٛىٍحن الٗغب ٖلى مٟهىم الخٗغٍب
الازخال ٝبُجهم في خضوص مٟهىم الخٗغٍب م٘ مٟهىم ّ
الضزُل ،خُض مجهم مً ًٟغ ١بُجهما ٦ما ٗٞل ابً ٞاعؽ في ٦خابت "مجمل
ّ
اللٛت"ٞ ،الخٗغٍب ٖىضٍ زام باأللٟاّ ألاعجمُت التي َغؤ ٖلحها حٛحر في جغُ٦بها ّ
الهىحي بُٛت ؾى٢ها ٖلى اللؿان الٗغبي٦ ،ما في
مٗغب" و َى بالٟاعؾُت ٦غٍ .3و ّ
الضزُل مغجبِ باأللٟاّ ألاعجمُت التي لم ًُغؤ ٖلحها ؤي ّ
٢ىله " ٦غطٞ :اعسخيّ ،
حٛحر ،بط ه٣لذ
نىجُا ٦ما في مٗىاَا اإلاى٣ىٖ ٫جها.4
الضزُل ُُٞل٣ىن ٖلى اإلاٗغب صزُال ،و ّ
و َىا ٥مً لم ًٟغ ١بحن الخٗغٍب و ّ
الضزُل ًا
مٗغبا٦ ،إبي مىهىع الجىال٣ي ،و قهاب
الضًً الجٟاجي ،و ظالّ ٫
ّ
الضًً الؿُىَي.
ً٣ى ٫ؤبى مىهىع الجىال٣ي.. « :و لِـ في ؤنى ٫ؤبيُت الٗغب اؾم ُٞه هىن بٗضَا عاءٞ ،ةط مغ ب ٪طلٞ ،٪اٖلم ؤن طل ٪الاؾم
ّ
مٗغب ،هدى هغظـ ،و لِـ في ٦المهم ػاي بٗض صا ٫بال صزُل مً ط ٥٫الهىضاع اإلاجهضع».5
وَىا ٥مً ً٣ؿم ال٩لماث اإلاٗغبت التي صزلذ بلى الٗغبُت بلى ؤعبٗت ؤ٢ؿام:
املعسب و الدخُل و الٟاع ١بُجهما ً٣ىم ٖلى ؤؾاؽ جاعٍذي٣ً ،ى ٫الض٦خىع خؿً ْاْا « اللٟٓت ألاظىبُت التي اؾخٗملها الٗغب
الظًً ًدخج ب٨المهم جهحر مً الٗغب ختى و لى لم ج ً٨مً خُض بىائها و وػجها ّ
الهغفيّ ،
مما ًضزل في ؤبيُت ٦الم الٗغب ،ؤما ما
 . 1النویرم زلمد :كاقع العلم ك ىواميس ادلصطلح ،رللة عبلمات يف النقد األديب ،جٖ ،رللد ِ ،زلرـ ُُْٗ ،ص ِِٓ.
 . 2ابن منظور:لساف العرب،دار صادر،بَتكت ،لبناف ،ََِّ،مادة (عرب).
 . 3ادلرجع نفسو مادة (:كرج).
 . 4أمحد بن فارس :رلمل اللٌغة ،دراسة ك ٖتقيق :زىَت عبد احملسن سلطاف ،جّ ،مؤسسة الرسالة ،بَتكت ،لبناف ،ُْٖٗ ،ص ّّٖٕٖٔ.
 . 5أبو منصور اجلوالقي :ادلعرب من الكبلـ األعجمي على حركؼ ادلعجم ،تح :أمحد زلمد شاكر ،دار الكتب ادلصریة ،القاىرة ،مصر ،ص ُُ (ُّٔق).
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ّ
صزل بٗض طلٞ ٪ةهه ٌٗخبر مً ّ
ًا
مؿخٗاعا مً اللٛاث ألاظىبُت لخاظت الخٗبحر بلُه ،و َظا
الضزُل الظي ظغي ٖلى ألالؿىت و ألا٢الم
الخدضًض ألازحر َى الظي همُل بلُه و هًٟله».1
ّ
الل ٟٔالظي اؾخٗمله الىاؽ بٗض ٖهغ ّ
الغواًت ،و املحدذ طل ٪الل ٟٔاإلاؿخٗمل لضي اإلادضزحن في الٗهغ
و املىلدٌٗ :جي
الخضًض.2
٦ما زهو اإلادضزىن زالزت مٗاوي ؤؾاؾُت إلاهُلر الخٗغٍب.
 -1اإلاٗجى ألاوً: ٫ى٣ؿم بلى ٢ؿمحن
 املعسب :الل ٟٔألاظىبي الظي زً٘ لؤلوػان الٗغبُتَل
الْ ٨غَلبلت = Geolization
الدخُل :الل ٟٔألاعجمي ٦ما َى بُضظً = Pidginؾمي َظان ال٣ؿمان بخٗغٍب الل.3ٟٔ
ّ
ّ
ّ
الىو.4
 -2الترحمة :ه٣ل ال٩لمت ؤو الىو مً بخضي اللٛاث ألاظىبُت بلى اللٛت الٗغبُت ،و ٢ض ؾمي بخٗغٍب
ّ
ّ
ًا
 -3جعسٍ الحعلُم :جغ ٥اللٛت ألاظىبُت في مجا ٫الخٗلُم و بخال ٫اللٛت الٗغبُت بضال مجها ،و ؾمي بخٗغٍب
اإلاجا.5٫
بٗض َظٍ اإلا٣ضمت والتي حٗغيىا لها-بازخهاع -بلى مٟهىم الخٗغٍب اللٛىي والانُالحي ،ؾىٗمض بلى بخهاء ّ
ظل اإلاهُلخاث
اإلاٗغبت في اإلاعجم اإلاىخض إلاهُلخاث اللؿاهُاث ،وجدلُلها وه٣ضَا ٖلى يىء ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ اإلاجام٘ اللٛىٍت واإلااؾؿاث
الغؾمُت
وؿف املعجم.
ُت
-1حاه الؼيل:مً الىاخُت الك٩لُت ّ ٢ؿم اإلاعجم اإلاىخض بلى زمؿت ؤ٢ؿام.
ًا ّ
ّ
جًمً اإلاهُلخاث اللؿاهُت مغجبت ًا
اللظم ألاوٌّ :حؿلؿلُت،
ؤلٟباثُا باللٛت الاهجلحزًت (لٛت اإلاضزل) ،مصخىبت بإع٢ام
جغجِبا
ُتوؤ َل
ُٖي ل٩ل مهُلر م٣ابل ؤو ؤ٦ثر باللٛذًً الٟغوؿُت والٗغبُت.
اللظم الثاوي:اقخمل ٖلى ٞهغؽ باللٛت الٟغوؿُت ،مغجبت و ٤ٞخغو ٝاإلاعجم لىٟـ اإلاهُلخاث الىاعصة في ال٣ؿم ألاو.٫ّ
اللظم الثالث:خىي الٟهغؽ الٗغبي ،مغج ًابا بىٟـ الترجِب الؿاب ٤ط٦غٍ. . 1حسن ظاظا  :كبلـ العرب ،من قضایا اللٌغة العربية ،دار النهضة العربية ،بَتكت ،لبناف ،ُٕٗٔ ،ص ِٕ.

 . 2صربم إبراىيم السيد :علم اللٌغة االجتماعي ،مفهومو ك قضایاه ،دار ادلعرفة اجلامعية ،اإلسكندریة ،مصر ،ُٗٗٓ ،ص ُٗ .ٕٗ-

 . 3دكر ادلصطلح العلمي يف الًتمجة ك التعریب" ،رللة التعریب" ،عُْ ،ُٕٗٗ ،ص ِْ.
 . 4ادلرجع السابق (ّ)
 . 5ادلرجع السابق ،ص ِٓ.
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ًمخاػ اإلاعجم بؿهىلت البدض ُٞه مً زالَ ٫ظا الترجِب وألاع٢ام الدؿلؿلُت اإلاهاخبت للمهُلخاث.
ُ ،)1989ت
اللظم السابعّ :وؾب٣ذ هي ألازغي بخ٣ضًم
جًمً اإلا٣ضمت ،و٢ض ؾب٣ذ بالخ٣ضًم واإلا٣ضمت اللظًً وعصا في الُبٗت ألاولى(
زام بها جًمً ؤَم اهجاػاث م٨خب الخٗغٍب في مُضان اإلاٗاظم٦ ،ما ٧اهذ ُٞه بقاعة بلى يغوعة الالتزام بهظٍ اإلاٗاظم
اإلاىخضة<< ّ
بن َظٍ اإلاجمىٖت مً مٗاظم اإلاهُلخاث الٗلمُت اإلاىخضة،التي ويٗذ ًٖ َغٍ ٤مكاع٦ت واؾٗت مً ألامت
ّ
>>1
الٗغبُت،خ٩ىماتها وماؾؿاتها الٗلمُت ومجامٗها اللٛىٍت ،وٖلمائها اإلاسخهحن ،جمشل ٖمال ٢ىمُا،جلتزم به الهُئاث وألاٞغاص..
٦ما ؤقاع الخ٣ضًم بلى يغوعة جدضًض اإلا٘اظم ّ
اإلاىخضة.
خىث م٣ضمت الُبٗت الشاهُت الضا ٘ٞبلى جدُحن الُبٗت ألاولى مً اإلاعجم اإلاىخض إلاهُلخاث اللؿاهُاث <<مً صواعي الخ٨ٟحر في
الىىُٖت التي ٖغٞها َظا اإلاجا ٫في الٗ٣ضًً ألازحرًً ّ
جدُحن معجم اللؿاهُاث اإلاىخض ،الُٟغة ّ
والخُىع الخانل في اإلاضاعؽ
ّ
ّ
والىٓغٍاث والمنُلخاث الٗضًضة التي جمسًذ ٖجها وًٖ هماطظها ومىا جها>>.2
والبض ؤن هظ٦غ ّ
ؤما ًٖ َضَ ٝظا اإلاعجم ٞهى<<ّ ...
>>3
ؤن َضٞه ألاوَ ٫ى ببال ٙاإلاٗاع ٝألاؾاؾُت في َظا اإلاجا ٫بلى ال٣اعت الٗغبي
 ،)1989التي ُتؤ َل
٦خٟي ٞحها بةًغاص اإلا٣ابالث.
ج٨مً ؤَمُت َظا اإلاعجم في ظاهب الخٗغٍ ٠الظي خىاٍ ٖلى ٚغاع الُبٗت ألاولى(

٦ما جًمىذ اإلا٣ضمت اإلاىهجُت التي اإلاٗخمضة في َظٍ اإلاغاظٗت ،خُض ٖمض اإلاغاظٗىن بلى تهظًب الُبٗت ألاولى ،واٚىاثه بةياٞاث
ؤزغي اٖخماصا ٖلى اإلاالٟاث اللٛىٍت واإلاعجمُت الٗغبُت ،وبٌٗ اإلاالٟاث الاظىبُت.4
٦ما خغنىا ٖلى بًغاص ا٫قاج٘ اإلاؿخٗمل مً اإلاهُلخاث.
 -2جم املادة الاؿوالحُة:
ًا
مضزال،بمٗجى ؤهه جم الخسلو ّ
ٖما ً٣اعب هه ٠اإلاهُلخاث التي
1744
اقخمل اإلاعجم اإلاىخض إلاهُلخاث اللؿاهُاث(ٍٖ )2لى
،)3059بدُض جم التر٦حز ٖلى اإلاهُلخاث اللؿاهُت ألاؾاؾُت ٦ما وعص في اإلا٣ضمت.
وعصث في الُبٗت ألاولى(
-3لجىة املساحعة:
ّ
جمشلذ لجىت اإلاغاظٗت اإلاكغٞت ٖلى اإلاكغوٕ في الدهحىزة لُلى املظعىدي والدهحىز محمد ػباكة َ.ل ا٢خهغث اللجىت ٖلى
ّ
َظًً الصسهحن ؤم ؤهه لم جخم ؤلاقاعة بلى ظىىص السٟاء الظًً ؾاَمىا بضوعَم في بزغاط َظا اإلاعجم.

 . 1ادلعجم ادلوحد دلصطلحات اللسانيات(اصلليزم-فرنسي-عريب)،ادلنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلوـ ُّص،ََِِ.
 . 2ادلصدر نفسة،صُٓ.
 . 3ادلصدر نفسة،صُٓ.
 . 4ادلصدر نفسوُٓ.
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/3املـولحات املعسبة في املعجم املىحد
 3.1احـاء املـولحات املعسبة:
املـولح ألاحىبي
Cenematics
Chrone
Chronéme
Créole

امللابل العسبي
ؾِىمُاث
٦غون
٦غوهُم
٦غٍى٫

زكم املدخل
312
328
329
437

588

Ergatif

اع٧احي

591
681
682
725
731
877
979
980
1012
1023
1177
1425
1426
1552
1552

Ethno linguistics
Glosséme
Glossematique
Hierogliphe
Boite de Hochet
Kleene
Mérisme
Merismatique
Monéme
More
Philologie
Sémiologie
Sémiotique
Tagméme
Tagmémique

ازىى لؿاهُاث
٧لى ؾُم
٧لى ؾُماجُتّ
ًٌغو ٚلُُٛت
ظضوَ ٫ىُ٦ذ
٧لحن
مغؾُم
ِ
مغؾماجُتّ
مىهُم
مىع
ُٞلىلىظُا
ؾُمىلىظُا
ؾُمُاثُاث
ْ
جا٦مُم
جا٦مُمُت

الـفحة في املعجم
29
30
30
38
52

52
62
62
66
67
81
91
91
94
94
111
134
134
148
149

اليظبة

%1.14

-3.2ثحلُل معوُات الجدوٌ:
بلٛذ ٖضص اإلاهُلخاث اإلاٗغبت في اإلاعجم اإلاىخض (  20مهِ ًا
 ) 1744و
 %1.14مً بظمالي اإلاهُلخاث الىاعصة (
لخا ) ؤي ما ًمشل
ّ
هي وؿبت يُٟٗت م٣اعهت م٘ آلالُاث ألازغي التي ( ُتاؾخٗملذ في ّ
مخىٗ٢ت في الى٢ذ هٟؿه بط ّ
ًٟؿغَا لىا
ؾ ٪اإلاهُلخاث .و
 ،1981الظي ّ
هو بىضٍ الؿاصؽ ٖلى« :
ال٣غاع الهاصع ًٖ " هضوة جىخُض مىهجُاث وي٘ اإلاهُلر الٗلمي الٗغبي ( الغباٍ –/02/20
ًا
ّ
اؾخسضام الىؾاثل اللٛىٍت في جىلُض اإلاهُلخاث الٗلمُت الجضًضة باألًٞلُت َب٣ا للترجِب الخالي :الترارٞ ،الخىلُض ( مجاػ،
1
اقخ٣ا ،١حٗغٍب ،هدذ)

 . 1ندكة توحيد منهجيات كضع ادلصطلح العلمي العريب ،الرباط (ُٖ)ُُٖٗ/ِ/َِ-
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ًا
خُض هالخٔ ؤن الخٗغٍب ً٩ىن مالطا ايُغاعٍا بٗض اؾدىٟاط الىؾاثل ألازغي (اقخ٣ا ،١مجاػ .) ..
ً٣ىٖ ٫بض ال٣اصع اإلاٛغبي – عثِـ اإلاجم٘ الٗلمي الؿىعي  « -بطا ٖغى لىا ل ٟٔؤظىبي جغظمىاٍ بلى لٛخىا ،و بطا حٗظعث جغظمخه،
ًا
1
انُىٗىا له ًا
اؾما مً لٛخىا ،و بن لم ً ً٨خيء مً طل ،٪هلجإ بلى حٗغٍبه ؤؾىة باإلاٗغباث الؿاثضة في لٛخىا »
و طَب الُٗبىصي ؤن الخضًض ًٖ ٖملُت جىلُض اإلاهُلخاث بىاؾُت الا٢تراى ُتًضعط يمً الساهاث الخىلُضًت الايُغاعٍت .2و
ًخاب٘ الكهابي ُٞما ًدٌ الخٗغٍب « و بطا حٗظع ٖلى الىا٢ل ال٠٨ء وي٘ لٖ ٟٔغبي بالىؾاثل اإلاظ٧ىعة ٖىض بلى الخٗغٍب مغ ًا
اُٖا
3
٢ىاٖضٍ ٖلى ٢ضع اإلاؿخُإ »
مً زالَ ٫ظا الُغح لبٌٗ آلاعاء ًّخطر ؤن الخٗغٍب ٧ىؾُلت لخىلُض اإلاهُلخاث حٗامل مٗها بدظع و خُُت مً زال ٫جُ٣ضَا
بكغوٍ ،خُض ّ
يُ ٤هُا٢ها و اؾخٗمالها مغَىن باؾدىٟاط الىؾاثل ألازغي.
ّ
ّ
٧ل َظا الخظع و الخدٌٗ ٟٔلله السىٖ ٝلى ه٣اء اللٛت الٗغبُت ،و الؿعي بلى اإلادآٞت ٖلى زهاثهها ... « ،و يلىح لي ؤن زحر
ّ
ْ ُت
ؤن ج ّى٣ذ مً قاثبت
وؾُلت جًمً بوٗاف اللٛت و ؾحرَا م٘ مضهُت الٗهغ الخايغ ،و جد ٟٔظىَغَا مً حؿغب السلل بلُه،
العجمت و الغ٧ا٦ت ،و ال ُتٌؿاع بلى ّ
الضزُل ؤو ّ
الٗامي بال ٖىض العجؼ ٖما ًغاصٞها مً الٟهُذ،ألن الدؿامذ في اؾخٗمالها ًٟطخي بلى
ّ
4
بٞؿاص اللٜة و ج٨شحرَا بٛحر ٞاثضة،و الخباؽ الٟهُذ بٛحرٍ»
ُت
ٚحر ؤن َظٍ الىؾُلت ال جخاح بال مً زالٖ ٫مل ظباع جخ٩اجُٞ ٠ه الجهىص وجسهو له ؤلام٩اهُاث ،وحؿُغ لها مىهجُاث جدض
مً الاؾخحراص الٗكىاجي لؤللٟاّ ؤو اإلاهُلخاث ،وجغا٢ب ٖملُت الىي٘ مً َغ ٝألاٞغاص والجماٖاث.
و ٦ما َى مإلى ٝفي الٗلىم ال ّ
مٟغ مً الازخالٞ ،ٝإههاع الخٗغٍب الىاؾ٘ ًغون ؤن ألالٟاّ ؤو اإلاهُلخاث اإلاٗغبت ال جًغ
ّ
ّ
اللٛاث ألاوعوبُت باأللٟاّ ّ
الضزُلتٟٞ ،اثضة الخٗغٍب بدؿبهم « بقاٖت اإلاهُلخاث
بيُت اللٛت ،و ٌؿخضلىن في طلٖ ٪لى زغاء
الٗلمُت و الٟىُت بحن الىاَ٣حن بال٘عبُت ،و هي مهُلخاث ٖلمُت ٖامت ج٩اص ج٩ىن مكتر٦ت بحن الٗلماء و الباخشحن و اإلاسترٖحن في
مسخل ٠البالص اإلاخدًغةٞ ،مٗغٞت ههىنها جم ً٨الباخشحن مً مٗغٞت ؾماتها الخُ٣ُ٣ت مٗغٞت ص٣ُ٢ت ال لبـ ٞحها و ال ببهام.
ُٞخابٗىن ما ّ
ًضوهه الٟىُىن ٖجها ،وما ًُغؤ ٖلحها في البلضان ألاظىبُت.5».
ّ
بهظا ال٨ٟغ ً٩ىن مهُٟى الكهابي ٢ض آزغ ألاًٞلُت الٗلمُت ٖلى ألاًٞلُت اللٛىٍت ،و ما ػاص َظا بال جإنُال للخبُٗت للُغٝ
آلازغ م٘ الٗلم ؤهه مً ؤ٦ثر اإلاضاٗٞحن ًٖ الٗغبُت.
و ؤبٗض مً طلً ٪مشل ٦الم ٌٗ٣ىب نغوً ٝا
جدحزا واضخا للٛت ألاظىبُت « ما الٟاثضة مً جغ٧ ٥لمت بٞغهجُت قاجٗت بُيىا ،و
الخٟخِل ًٖ ٧لمت ٢ضًمت خىقُتً ،دخمل ؤن ال جاصي مٗجى اللٟٓت ؤلاٞغهجُت.6».

 . 1خليفة القراضي :رللة التعریب ،العدد َْ ،َُُِ ،ص ِْ.
 . 2ینظر :خالد اليعبودم .آليات توليد ادلصطلحات يف ادلعاجم اللسانية الثنائية كادلتعددة اللغات،فاس ،ادلغرب .ََِٓ،ص ّٔ.
 . 3ینظر :زلمود فهمي حج ازم  :األسس اللٌغویة لعلم ادلصطلح ،ص ُْٗ.
 . 4انتعاش العربية ،رللة اجملمع العلمي العريب ،اجمللد ٓ .اجلزء ٗ .دمشق ،ُِٗٓ ،ص ّٗٗ.
 . 5ینظر ادلرجع السابق .ص ُْٗ.
 . 6آراء األعضاء ،رللة اجملمع العلمي العريب ،دمشق ،ـِ ،جُ.ُِِٗ ،
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بن الخضًض ًٖ الاؾخٗما ٫اإلاٟغٍ لل٩لماث ألاعجمُت في اللٛت الٗغبُتٌ ،ك٩ل ؤ٦بر ألازُاع ٖلحها،ولى ٞخذ الخٗغٍب ٖلى
ُت
مهغُٖه ،ؤنبدذ الٗغبُت مً اللٛاث ال٣ضًمت ا٫حي جخلى في اإلاىاؾباث وبٌٗ اإلاغاؾم الخ٣لُضًت ٧اللٛت الالجُيُت.
و ٦غص ٖلى َظا ال٨الم ً٨خٟي بًغاص ما جُغ ١بلُه ؾلُم الجىضي ب٣ىله « ؤن الىخكت التي هجضَا في بٌٗ ال٩لماث الٗغبُت لم
ججيء بال مً َى ٫جغَا و اهُ٣إ اإلاىانلت بُيىا و بُجها ،و لى جضاولتها ألالؿً عص ًاخا مً الؼمً لؼالذ ٖجها جل ٪الىخكُت و
ؤنبدذ زُٟٟت الىٖ ٘٢لى اللؿان و الؿم٘.1».
لٗل ما ظاء في ٦الم ألاؾخاط ؾلُم الجىضي ( ًٖى في اإلاجم٘ الٗلمي )ً ،لسو الهض ٝالؿامي و َى بخُاء الترار الٗغبي مً
زال ٫بلباؾه خلت ظضًضة ختى الًىضزغ و ًى٣غى.
و بهغٍذ الٗباعة ً٣ى ٫ظغجي ػٍضان « آن لىا ؤن هسلو ؤ٢المىا مً ُ٢ىص الجاَلُت ،و هسغظها مً سجً البضاوة ،و بال ٞال
حؿخُُ٘ الب٣اء في َظا الىؾِ الجضًضٞ .ال ًيبػي لىا اخخ٣اع ٧ل ما لم ًىُ ٤به ؤَل الباصًت مىظ بً٘ ٖكغ ٢غها؛ ألن لٛت
2
البىاصي و السُام ال جهلر للمضن و ال٣هىع .بال بطا ؤلبؿًاَا لباؽ اإلاضن».
ّ
واضر و ظلي ما في ٦الم ػٍضان مً ججً و اخخ٣اع للٛت الٗغبُت و عئٍخه في ٢هىعَا في جلبُت مخُلباث الٗهغ و اللخا ١بغ٦ب
عجلت الخُىعٞ.ما خ ٟٔالٗغبُت َى طل ٪الثرار اللٛىي الٛجي بمأزغٍ مً قٗغ وعواًاث ،الظي ماػاً ٫مشل لالاة الٗغبُت بٗض
ال٣غآن ال٨غيم والخضًض الكغٍَ ٠بٗا.
ًا
ججاوػا خحن صٖا بلى جُىٍغ اللٛت الٗغبُت مً زال ٫اؾخسضام اللىان « ٤و ما اإلااو٘ ؤًًا
و مً طَب مظَب ظىعجي ٧ان ؤ٦ثر
مً بصزا ٫ؤقض اللىان ٤لؼوما للٛت الٗغبُت مً مشل (  )ANTIو ( .)AUTOو الالخ٣حن ( )AFFIXEXمً لٛاث ؤظىبُت ،بطا نٗب
ٖلُىا بًج اص لىان ٤م٣خهبت مً ظظوع ٖغبُت .3».
ّ
ّ
لٗل اإلااو٘ واضر ّ
ّ
وبحن و َى ؤن اللٛت الٗغبُت لٛت اقخ٣اُ٢ت و ؤن هٓام ؤلالها ١زام باللٛاث الالجُيُت .و بط ٧اهذ َظٍ الغئٍت
ّ
اللٛت ( الاهجلحزًت ؤو الٟغوؿُت) ؤزظث مً اللىان ٤الالجُيُت و الُىهاهُتّ ،
ؤو الُغح هاب٘ مً ٧ىن
ٗٞلة طل ٪جىضعط يمً شجغة
لٛىٍت واخضة و جدكاع ٥في ؤٚلب السهاثو والهٟاث.
ٖلى يىء ماٍض للخٗغٍب بخد ٟٔو خظع ،و صإ بلى الخىؾ٘ ُٞه ،خاولىا جٟؿحر و حٗلُل وؿبت اإلاهُلخاث في اإلاعجم اإلاىخض،
ٞاإلاىٓمت حٗاملذ بدظع في اؾخٗما ٫الخٗغٍب ٧ىؾُلت لى٣ل اإلاهُلر ألاظىبي.ووؿبت الذٖغٍب ُٞه ٧اهذ مٗ٣ىلت هٓغا لُبُٗت
اإلاهُلخاث ألاظىبُت التي ٧اهذ في ؤٚلبها ؤؾماء ؤٖالم ووخضاث ُ٢اؽ.
ٗٞلى ٢ضع ؾهىلت الخٗغٍب في وي٘ اإلاهُلر الٗلمي جإحي زُىعجه.

 . 1انتعاش العربية ،رللة اجملمع اؿعلمي العريب ،ص ََْ.
 . 2جرجي زیداف :اللٌغة كائن حي ،دار اذلبلؿ.مصر ،ص ُّٗ.
 . 3آراء ك أفكار ،رللة اجملمع العلمي بدمشق ـٖ جُِ .دت ،ص ُٕٓ.
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- 4مى جُة املى مة في جعسٍ املـولحات:
ًضٗٞىا الدؿائ ًٖ ٫اإلاىهجُت التي اٖخمضتها اإلاىٓمت في الخٗغٍب بلى ّ
الخُغ ١بلى ال٣ضامى و َغاث٣هم في الخٗغٍب اللٟٓي لجري بلى
ّ
ؤي مضي خآٞذ ٖلحها.
 -4.1فىُف جعامل اللدامى مع املعسب ؟
ٌِٗل ؤلاوؿان صازل قب٨ت جىانلُت مٗ٣ضةً ،ازغ و ًخإزغ بما خىله ٖلى ظمُ٘ ألانٗضةٞ ،ال هخهىع قٗبا ٖاف بمٗؼًٖ ٫
الكٗىب ألازغي و ا٦خٟى بظاجه في ظمُ٘ اإلاجاالث.
ّ ّ
اللٛاث مً َظا الخٟخذ ٦دٔ ؤلاوؿان ًا
جماماٞ ،ال ًم ً٨ألي لٛت ؤن جخُىع بمٗؼ ًٖ ٫الخإزحراث الساعظُت .و َ٨ظا ٧ان
وخٔ
خا ٫لٛت الٗغب الظًً لم ً٩ىهىا ًا
ًىما بمٗؼ ًٖ ٫الكٗىب اإلاجاوعة ّ
ظغاء ؤؾباب جغاوخذ ما بحن ا٢خهاصًت و ؾُاؾُت و
اظخماُٖت.
ّ
٧انث الخاظت ؾببا ًا
٧اُٞا في ؤن ًإزظ الٗغب مً اللٛاث ألازغيّ ،بما بالىي٘ ؤو الا٢تراى.وَظٍ هي َبُٗت الخُاة
الاظخماُٖت،ومحزة الٗغب في حٗغٍبهم ؤجهم ٧اهىا ٌٗغبىن بدؿب الخاظت بلى ٚاًت بًجاص اإلا٣ابل الٗغبي اإلاىاؾب٣ٞ.ض ؤزظ الٗغب مً
الُىهاهُت ما ًلي:
املـولح الُىهاوي و امللابل العسبي:
املـولح الُىهاوي

العسبي

Diàbolos

ببلِـ.

)Smille-ee

ؤػمُل.

)Khàrtees

٢ىَاؽ.

Télesma

َلؿم.

Kassiter
Khymas
)Kyb-os
Syndyks

٢هضًغ.
ُ٦مُاء.
٧ىب.
ؾىضؽ.
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٦ما ؤزظوا ًٖ الغوم ما ًلي:
املـولح السومي و امللابل العسبي:
العسبي
الامبراَىع.
الُ٣هغ.
البُغٍ ٤ط بُاع٢ت.
ال٣ىهل.
مىجىُ.٤
جغؽ.
البالٍ.

املـولح السومي
Impero
Caesar
Patricus
Consul
Magganicon
Thyreos
Palatuim

ّؤما ًٖ الٟاعؾُتٞ ،الخإزغ ٧ان ًا
٢ىٍا ل٣ىة الاجها ٫بحن الٟغؽ و الٗغب٦.ما ؤجهم ؤزظوا ًٖ الترُ٦ت بٗض الخٟخذ واإلاهاَغاث ا٫حي
خضزذ في الٗهغ الٗباسخي.
ّ
-4.2مى ج العسب اللدامى في الحعسٍ :
ّؤما ًٖ اإلاىهج الظي اٖخمضٍ ال٣ضامى في اؾخٗما ٫الل ٟٔألاعجميُٞ ،ظ٦غ الجىال٣ي في باب مظاَب الٗغب في اؾخٗما٫
ألاعجمي « اٖلم ؤجهم ًا
٦شحرا ما ًجترثىن ٖلى حُٛحر ألاؾماء ألاعجمُت بطا اؾخٗملىَاُٞ ،بض٫ون الخغو ٝالتي لِؿذ مً خغوٞهم
مسغظا ،و ّعبما ؤبضلىا ما بٗض مسغظه ًا
ًا
ؤًًا ،و ؤلابضاٌ ٫ن
الػم لئال ُتً ْض ِزلىا في ٦المهم ما لِـ مً خغوٞهم و ّعبما ٚحروا
بلى ؤ٢غبها
البىاء مً ال٨الم الٟاعسخي بلى ؤبيُت الٗغب ،و َظا الخُٛحر ً٩ىن بةبضا ٫الخغ ٝمً خغو ٝؤو ػٍاصة ؤو ه٣هان خغ ،ٝؤو ببضا٫
1
خغ٦ت بدغ٦ت و بؾ٩ان مخدغ ٥ؾا ً٦و ّعبما جغ٧ىا الخغٖ ٝلى خاله لم ٌٛحروٍ».
و ما ظاء به ؾِبىٍه في باب ما ؤٖغب مً ألاؾماء ألاعجمُت « اٖلم ّؤجهم مما ٌٛحرون مً الخغو ٝألاعجمُت ما لِـ مً خغوٞهم
الؿختّ ،
ٞغبما ؤلخ٣ىٍ ببىاء ٦المهم ،و ّعبما لم ًلخ٣ىٍ».

2

لٗل ما ظاء في ؤ٢ىا٧ ٫ل مً ؾِبىٍه و الجىال٣ي ًلسو لىا بك٩ل ٦بحر حٗامل ال٣ضامى م٘ الل ٟٔألاعجمي٣ٞ ،ض اٖخمضوا ٖلى
ظاهبحن مهمحن:
ًا
يغوعٍا زىٞا ٖلى ؤن ًضزل بلى الٗغبُت خغٚ ٝحر خغو ٝالٗغبُت ؤما الجاهب
الجاهب الهىحي ؤو ؤلابضا ٫الهىحي و ظٗلىٍ
الهغفي و الىدىي في ْهغ ؤن البٌٗ عاٖاٍ و البٌٗ آلازغ و طل ٪مً زالٖ ٫باعة « و عبما ٚحروا الباء مً ال٨الم الٟاعسخيٖ»..ىض
الجىال٣ي و«ٞ.غبما ؤخ٣ىٍ ببىاء ٦المهم ،و عبما لم ًلخ٣ىٍ» ٖىض ؾِبىٍه.

 . 1أبو منصور اجلوالقيي ،ادلعرب من الكبلـ األعجمي على حركؼ ادلعجم،ص ُّ.

 . 2الكتاب ،سيبویو :تح عبد السبلـ ىاركف .جْ ،طِ ،دار الرفاعي بالریاضُِٖٗ،ـ ،ص َّّ
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لٗل الٟاثضة مً خغم ال٣ضامىٖ ،لى الخُٛحر الهىحي و الالتزام به ،هابٗت ًٖ الخغم الكضًض ٖلى ه٤اء اللٛت الٗغبُت ،والٛحرة
ال٨بحرة التي اٞخ٣ضجها في ؤًامىا َظٍ،خُض باجذ الٗغبُت حؿم٘ مً زال ٫اإلاؿلؿالث اإلاضبلجت ومىاي٘ السسغٍت ،وٍىجلي ّ
٧ل َظا
في ٢ى ٫الجىال٣ي «  ...زٟي طلٞ ٪اثضة ظلُلت و هي ؤن ًدترؽ اإلاكخٞ ٤ال ًجٗل قِئا مً لٛت الٗغب لشخيء مً لٛت العجم.1».
ًا
ّؤما ًٖ الُُٟ٨ت التي ّ
ٖغب بها الٗغب « ٞ ..هما ٚحروٍ مً الخغو ٝما ٧ان بحن الجُم و ال٩ا ،ٝو عبما ظٗلىٍ ٧اٞا ؤو ٢اٞا ل٣غب
َل
َل
2
ال٣ا ٝمً ال٩ا٢ ٝالىا ْ ٦غَلبذ و بًٗهم ً٣ىْ ٢ ٫غب».٤
الٟغهض و الٟىض ،١و عبما ؤبضلىا الباء ألجهما ٢غٍبخان ظمُٗا٢ ،ا٫
و « ًبضلىن مً الخغ ٝالظي بحن الباء و الٟاء :الٟاء هدىِ :
الب ِرهض
بًٗهم ِ
3
ٞالبضُ ٫تم ُّغ ٌنص في ٧ل خغ ٝلِـ مً خغوٞهمً ،دبض ٫مىه ما ُت
٢غب مىه مً خغو ٝؤعجمُت».
ِ
هسغط مً زالَ ٫ظا ؤن الٗغب في حٗغٍبهم ٖمضوا بلى:
 حٗغٍب الخغو ٝالتي لها هٓاثغ في الٗغبُت بىٟـ الخغو.ٝ حٗغٍب الخغو ٝالتي لِؿذ مً خغوٞهم بإ٢غب الخغو ٝلها٧ .الكحن التي ٢ابلىَا بالؿحن «  ..و ّؤما ال ًُغص ُٞه البضٞ ٫الخغٝالظي َى مً خغو ٝالٗغب ،هدى ؾحن حؿغاوٍل ،و ٖحن اؾماُٖل ،ؤبضلىا للخُٛحر الظي لؼمٛٞ ،حروٍ إلاا ط٦غث مً الدكبُه
باإلياٞتٞ ،إبضلىا مً الكحن هدىَا في الهمـ ،و الاوؿال ٫مً الشىاًا ،و ؤبضلىا [ مً الهمؼة ] الٗحن ،ألجها ؤقبه الخغوٝ
4
بالهمؼة».
ّ
ٚحر ؤهه ال ًم ً٨الجؼم ؤن َىا ٥مىهجُت مدضص ٖىض الٗغب ال٣ضامى في حٗغٍب ألاؾماء ألاعجمُت ،و ٖلى الٗمىم ّ
لٗل اإلاُل٘
ٖلى ٦خاب الجىال٣ي و ٦خاب ؾِبىٍه (باب ما ؤٖغب مً الاؾماء ألإ ظمُت ًٟهم َظا «  ًٖ ...ؤبي الٗالء ٢ا ٫ابغاَُم اؾم ٢ضًم
5
لِـ بٗغبي و ٢ض ج٩لمذ به الٗغب ٖلى وظىٍ ٣ٞالىا ابغاَُم  ..و ابغاَام ،ابغاَم ،و ؤبغَم »..

 . 1ینظر ادلرجع نفسو،صُّ.
 . 2ادلرجع نفسو،صُْ.
 . 3ـ.ف
 . 4ادلرجع نفسو،صُْ.
 . 5الكتاب ،سيبویو .جْ ،ص َّٔ.

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

138

مجلة حُل الدزاطات ألادبُة والفىسٍة  -العام الثاوي  -العدد  14دٌظمبر 2015

()3

التعامل الص ي مع المعرب عند القدامى

ما يطّرد فيه اإلبدال

ما يطّرد فيه اإلبدال

كل أرف واف الحروف العربية

كل أرف ليي من أروف العربية

ذكر العرب خمسة يطرد فيها اإلبدال و

الحرف الذي بين الحي و الكاف أبدل كافًا
باءا أو فاء
أو وافا .ما بين الفاء ،و الباء أبدل ً

هي :السين ،الشين ،العين ،الالم ،الزاي

٦ما جدامىا مٗه مً زال ٫حٛحيع الخغ٦ت ٦ما في َلػ ْو ْع ،و آقغب بلى ُتػ ٌن
وع و ُت
ؤقغب ،و عبما َظا ما اٖترى ٖلُه ؾِبىٍه و لم َلً ُتغ ِ٢ه « ..
1
و َى الخسلُِ؛ ألن َظا لِـ مً ٦المهم».
ُت
و ؤخُاها ٧اهىا ًتر٧ىهه ٖلى خاله بطا ٧ان خغوٞه مً خغوٞهم مً مشل زغؾان ،و ّ
زغم .و ال٨غ٦م.
ّ
و بىٟـ الىجحرة ٧ان حٗامل الٗغب م٘ اللٛت ؤلاٚغٍُ٣ت و الالجُيُت « بط ه٣ل الخغ ٝالالجُجي  Cبلى ألاخغ ٝالٗغبُت (  .٥ .١ط .ؽ.
2
ح .ٝ .ف) و الخغ )Y( ٝبلى حؿٗت ؤخغ»ٝ
ّؤما الخاالث الٛالبت لى٣ل ٧ل خغ٩ٞ ٝاهذ:
ط

J

ب

P

ب

V

١

C

٥

Q

 . 1ینظر :ادلرجع السابق .ص َّٔ.
 . 2ینظر:ليلي صدیق ،طرائق القدامى يف التعریب اللفظي، ،ادلغرب .َُُِ ،ص ُّٔ.

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

139

مجلة حُل الدزاطات ألادبُة والفىسٍة  -العام الثاوي  -العدد  14دٌظمبر 2015

ٍ

T

و

W

ف

X

ػ

Z

١

K

بط ؾبب الاَغاص في ه٣ل ألانىاث ألاعجمُت هاجج ًٖ جباًً و ازخال ٝزهاثو ألانىاث٦ ،ظل ٪الخُىع الهىحي الظي ًُغؤ ٖلى
ّ
اللٛاث.
مً زال ٫ما جم الخٗغى بلُه ؾُداو ٫البدض الى٢ىٖ ٝلى الُُٟ٨ت التي جم بها ه٣ل ألانىاث ألاعجمُت في اإلاهُلخاث الٗغبت
للمعجم الىاخض.
/5هُف هللد ألاؿىات ألاعجمُة في املعجم املىحد.
٦ما ؾل ٠الظ٦غ بلٖ ٜضص اإلاهُلخاث اإلاٗغبت 20مهُلخا ،وٗؼ ٫مجها مهُلر " ؤهشىلؿاهُاث " " 1"Thnolinguistiqueالظي
ّ
ًىضعط يمً اإلاهُلخاث اإلاى٣ىلت بالترظمت الجؼثُت ( حٗغٍب  +جغظمت ) ،و ٧اهذ الٛاًت مً بصعاظه جبُان ؤهه لم ًَ ً٨ىا ٥صإ
بلى حٗغٍبه.
ٞمهُلر ازىى " "Thnoله ما ً٣ابله في الٗغبُت و َى مهُلر ؾاللت ؤو " ِٖ ِغ ،"١و بالخالي ٧ان ٖلى اإلاىٓمت الاؾخٛىاء ًٖ الخٗغٍب
ًا
بضال ختى مً مهُلر لؿاهُاث ؾاللُت 2طل ٪ؤن مهُلر "ٖغ "١ؤ٢غب ّ
للضاللت ٖلى البكغ ،بٗ٨ـ
و وي٘ لؿاهُاث ٖغُ٢ت
ِِ
مهُلر ؾاللت الظي جخ٣اؾمه مجاالث ٖضة ( ؾاللت خُىاهُت ،ؾاللت هباجُت )..
ّؤما ًٖ ألانىاث ألاعجمُت في َظا اإلاعجم ٞؿخ٩ىن بضاًت م٘ الهىامذ.
 - 1الـامد (:)C
خغ )C( ٝالجُجي ً٣ابله في الُىهاهُت ( ّ
٦با) K
خغ )C( ٝالؿا ً٦له خالخان مً الىُ ٤خؿب الهىث الهاثذ الظي ًإحي بٗضٍ:
3
بٗض (ً )eىُ ٤بـ ( )Sهدىّ ( :
مىؾِ) Centralisé
بٗض (ً )Iىُ ٤بـ ( )Sهدى( :خًاعة) Civilisation

1

 . 1ابراىيم بن مراد :منهجية يف تعریب األصوات األعجمية ،رللة ادلعجمية ،عُ ،ُٖٗٓ ،ص ّٔ.

 . 2ادلعجم ادلوحد .ص ِٗ .رقم ادلصطلح ُّٓ.
 . 3ادلصدر نفسو .ص َّ .رقم ادلصطلح ّّّ
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و بطا ٧ان ٚحر َظٍ ألاخغ ٝهُ K ٤في مشل:
– Cliché. Coda – Communication.)4(Compétence
وعص خغ )C( ٝفي ؤعب٘ مهُلخاث ،زالزت مجها ٧ان ما بٗضٍ خغ ٝنامذ ( )Hو هي:
ْ
Chrone
ُ ٦تغون
٦غوهُم

Chronéme

٦غٍى٫

Créole

و واخض ما بٗضٍ ناثذ ( )eفي Cenematics
هالخٔ ؤن اإلاىٓمت في حٗاملها م٘ الهىث (٢ )Cض ٢ابلخه في اإلاهُلخاث الشالزت الؿاب٣ت بدغ ٝال٩ا ،ٝو في اإلاهُلر الغاب٘
2
بدغ( ٝالؿحن) و الًابِ َىا في َظا الخٗغٍب َى مغاٖاة الىُ ٤ألاوعوبي الخضًض لهظا الهىث ب ٌٛالىٓغ ًٖ ؤنله الُىهاوي
ًا
ّ
٢ض ؤقاع مجم٘ اللٛت الٗغبُت بال٣اَغة بلى ؤن الخغ )C( ٝؤو (٨ً )Kخبان ؾىاء في اؾم ًىهاوي ؤو الجُجي – ٢اٞا ؤو ٧اٞا ،زم ما
3
ٞتئ ؤن ٚحر اإلاجم٘ ٢ضاعٍ بإن ً٨خبا بالؿحن ؤو ال٩ا ٝو طل ٪خؿب َغٍ٣ت هُ٣ه
و في َظا حؿهُل و جِؿحر للظًً ٌٗغبىن مً لٛاث ؤوعوبُت ٖلى ّ
4
خض حٗبحر ألاؾخاط مهضي ٖالم في ماجمغ اإلاجم٘
ّ
ًٓهغ ؤن اإلاىٓمت ٢ض ؤلتزمذ بإخض ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ اإلاجم٘ اللٛت الٗغبُت و َظا ج٨غَؿا إلابضؤ الخىخُض.
ًّىص البدض ؤلاقاعة بلى ؤن خغ )C( ٝلم ًغص ؾىي في َاجه اإلاهُلخاث ألاعبٗت و جهضعَا و ٚاب ًٖ البُ٣ت ،ال في ؤولها و ال في
وؾُها و ال في آزغَا.
ّ
٦ما ؤن اإلاهُلخاث الشالزت (٢ ) Chronéme - Chrone -Créoleض ّ
ٖغبذ بال٨خابت الهىجُت صون بلخا٢ها بإخض ألاوػان الٗغبُت.
٦ما هالخٔ ؤن اإلاىٓمت حٛايذ ًٖ ؤخض ٢غاعاث هضونة جىخُض مىهجُت وي٘ اإلاهُلر ال٣اضخي بًبِ اإلاهُلخاث ٖامت و
اإلاٗغبت زانت بالك٩ل ّ
ّ
خغنا ٖلى صخت هُ٣ها و ص٢ت ؤصاثه.
ْ
َل
خُض وعص الك٩ل في ؾب٘ مهُلخاث ( ُتمىع – ُتمىهُم ُ .تَ ْ َل
ا٦مُمُت ) و ٚاب ًٖ ألازغي ،في خحن هغي ّؤجها
ِ
ى٦ذ – م ِغؾُم .جِ ٩امُم – ج ِ
ِ
َل
َل
ق٩لذ مهُلخاث ؾهلت وال حؿخضعي الك٩ل وٛمه ْ ْTonغ – Circonstanciel ٝم ْهمىػ glottalisé
ّ
ْ
مً َىا ٌؿخ٣غؤ الباخض اإلاهُلخاث (ُ ٦تغون – ٦غوهُم – ٦غٍى ٫بدؿب هُ٣ها في اللٛت ألاظىبُت لخ٩ىن ٧الخالي:
ْ ُت ْ ْ ُت ْ ْ
٦غون – ٦غو
هُم – ِ ٦غُتٍى ْ.٫

1

. Compétence: dans la terminologie de grammaire générative, la compétence est le système de règle intériorisé par les sujets prlant
et constutiant Jean Dubois et autre, librairie la rousse, 17,rue du Mon tarnaise, paris 1973,p 484

 . 2زلمود فهمي حجازم :األسس اللٌغویة لعلم ادلصطلح ،ص ُٕٔ.
 . 3ادلرجع نفسو .ص ُٕٔ.
 . 4ادلرجع نفسو .ص ُٕٔ.
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 - 2الـامد (:)G
ّ
ّ
اللٛت الالجُيُت خغّ ( ٝ
ٚما)
الخغ )G( ٝمً ألانىاث ٚحر اإلاىظىصة في اللٛت الٗغبُت ،و َى طو ؤنل الجُجي و ً٣ابله في
ّ
ّ
ًىُ ٤خغ )G( ٝبدؿب اللٛت التي ًيخمي بلحهاٞ ،ىُ٣ه في الاهجلحزًت قبُه بىُ ٤الجُم في اللهجت ال٣اَغٍتّ ،ؤما في اللٛت
الٟغوؿُت ُٞىُ ٤بدؿب ما بٗضٍ.
.1

E + Gؤو ً Iىًُ ٤ا
ظُما في مشل ال٩لماث الخالُت (.)géographie, générer générative..etc
ماٖضا طلً ٪ىُ ٤مشل الخغ ٝالظي بحن ال٩ا ٝو الجُم في الٟاعؾُت (گ).
بلٖ ٜضص اإلاهُلخاث اإلاٗغبت التي خىث خغ )G( ٝزماوي مهُلخاث مً مجمىٕ 20مهُلخاث .ؾُ٣ؿمها البدض بلى زالر
مجمىٖاث بدؿب مى ٘٢الخغ ٝفي اإلاهُلر ،لىدهل ٖلى الجضو ٫الخالي:

حسف ( )Gفي الـدازة

في الىطى
Hiéroglyphe

glossématiques Glossème

Tagmème
Tagmémique

٧لىؾُم
٧لىؾُماثُت

ّ
َحروٚلُُٟت
جا٦مُم
جا٦مُمُت

في الج اًة
Semiologie
Philologie

ؾُمىلىظُا.
ُٞلىلىظُا.

ما ًم ً٨مالخٓخه َى جىاوب خغ( ٝط.ٙ.ک) ٦م٣ابالث للهىث ألاظىبي( .)Gبال ّ
ؤن الٛالب َى خغ( ٝک).
بن جدى ٫نىث ( )Gبلى الجُم الٟهُدت مإلىٖ ٝىض الٗغب٣ٞ ،ض ط٦غ ؾِبىٍه ؤجهم « ًبضلىن مً الخغ ٝالظي بحن ال٩ا ٝو
2
الجُم .الجُم ل٣غبها مجها ،و لم ً ٠٨مً ببضالها ،ألجها لِؿذ مً خغوٞهم ،و طل ٪هدى الجبربغ ،و آلاظبر ،و الجىعب».
و بالخالي هلخٔ ؤن اإلاىٓمة في حٗغبحها لخغ )G( ٝفي اإلاهُلخحن ( Semiologie

 . 1ینظر :سلطاف بن ناصر اجملبوؿ،نقل ادلصطلحات اللسانيات االجتماعية يف القرف العشرین ( رسالة ماجستَت-متاحة على اإلنًتنت).
 . 2ینظر سيبویو .الكتاب .جْ .ص ِّْ.
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ؾُمىلىظُا) و ُٞ( Philologieللىظُا) عاٖذ ؾىت الٗغب في حٗغٍبها ب ٌٛالىٓغ بلى مى ٘٢الخغ٦ ،ٝما اٖخمضث ٖلى الجُم
الٟهُدت ل٣غب هُ٣ها مً ( )Gفي الٟغوؿُت م٘ الهاثذ Iو .e
ّؤما في اإلاهُلر َ( Hieroghipheحروٚلُُٟت)٣ٞ ،ض ٢ىبل خغ )G( ٝبىٓحرة خغ )ٙ( ٝفي الٗغبُت.
ًا
ًا
ُت
جدى )G( ٫بلى الٛحن ( )ٙفي الٗغبُت ً٩اص ً٩ىن جدىال مُغصا مُل٣ا
بُضاٚىظُا

Pédagogie

ٚغام

gramme

ؤزىىٚغاُٞا

Ethnographie

صًمٛغاُٞا

Démographie

مىٛىحز

manganèse
gas

ٚاػ

ّ
لٗل اإلاىٓمت في حٗغبحها لـ ( )Gبـ (الٛحن) اٖخمضث ٖلى اإلابضؤ الكاج٘ في الخٗغٍب لضي اإلادضزحن ،و التزمذ بإخض ٢غاع مجم٘ اللٛت
ّ
الالذام ٌؿ ِ٣بالىٓغ بلى اإلاهُلخاث ألازغي
الٗغبُت ال٣اضخي بغؾم خغُٚ )G( ٝىا بال ُٞما ٖغبه الٗغب بالجُم ،1بال ؤن َظا ػ
التي عؾم ٞحها بدغ( ٝط) و ال٩ا.ٝ
الالٞذ للىٓغ َى ُٚاب الخغ٦ )١( ٝم٣ابل للخغ )G( ٝخُض ً٣ى ٫ؾِبىٍه «  ..و ّعبما ؤبضلىا ال٣ا ٝألجها ٢غٍبت ؤًًا٢ ،ا٫
2
بًٗهم ٦غب ٤و ٢غب».٤
ّؤما اإلاهُلخاث اإلاخبُ٣ت:
٧لىؾُم

Glosséme

٧لىؾُماجُت

glossématique

اع٧اوي

Ergatif

جا٦مُم

Tagmème

جا٦مُمُت

Tagmémique

 . 1زلمود فهمي حجازم :األسس اللٌغویة ،ص ُٕٔ.
 . 2ادلرجع السابق .ص ِّْ.
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ًا
اؾدىاصا بلى ما جم الخُغ ١بلُه ُٞما ًسو عؾم الخغٞ ،)G( ٝىالخٔ ؤن اإلاىٓمت جٟغصث بغؾمها ال٩ا٦ ٝم٣ابل للخغ.)G( ٝ
و
جهب بلُه مً زال ٫وي٘ َظا اإلاعجم.
و بهظا ٢ض ج٩ىن ؤياٞذ مخاٖب ؤزغي و ابخٗضث ًٖ مؿعى الخىخُض الظي ٧اهذ و
ّ -3
الـىامد :K. M. S. T
ّ
لهظٍ الهىامذ (  )K. M. S. Tهٓاثغ في اللٛت الٗغبُت ( ث .ؽ .م )٥ .و بالخالي اإلابضؤ الظي ؾحراعى َى م٣ابلت الهىامذ ألاظىبُت
بىٓاثغَا في الٗغبُت
مىع

More

مغؾُم

Merisne

مغؾماجُت Merismatique
ؾُمىلىظُا Sémiologie
ؾُمُاثُاث Sémiotique
جا٦مُم

Tagméne

جا٦مُمُت Tagmémique
٧لحن

Kleene

بٗض مذ اولت عنض مىهجُت اإلاىٓمت في ه٣ل بٌٗ الهىامذ ألاظىبُت بلى الٗغبُت ،ؾِخُغ ١البدض بلى الىٓغ في ُُٟ٦ت حٗاملها م٘
الهىاثذ.
 - 4الـاتد ( :)a
ًغؾم الهاثذ ( )aباألل ،٠و بطا ٧ان في ؤو ٫ال٩لمت ُت ؾم ًا
ؤلٟا ٖلحها َمؼة 1و بدؿب َغٍ٣ت الىُ ٤للهامذ (ٞ )aةن الخغ٦ت
ع
اإلاًاؾبت للهمؼة ؾخ٩ىن الٟخدت.
ّ
اإلاٗغبت في ؾذ مىاؾباث ،و في ظمُ٘ الخاالث ُتعؾم ؤلٟا لُىت ( جا٦مُم  ،)Tagmeneو في َظا
ْهغ الهاثذ ( )aفي اإلاهُلخاث
هالخٔ هىٕ مً الاَغاص اليؿ٣ي في عؾم َظا الهاثذ.
 -5الـاتد ( :)e
ّ
اللٛت الٗغبُت « ًغؾم الهاثذ (ً )eا
ؤلٟا لُىت بطا وعص في وؾِ الاؾم و ٖلُه هبرة هُُ٣ت مشل زاون».Theon :
٧ان مً ٢غاعاث مجم٘

2

 . 1ینظر :مصطفى الشهايب :ادلصطلحات العلمية يف اللٌغة العربية بُت القدًن ك احلدیث .ص ُُِ.

 . 2رلمع اللٌغة العربية :زلاضر اجللسات .دكر االنعقاد الرابع ،القاىرة ُّٗٗ.
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ًا
ًا
بلٖ ٜضص اإلاهُلخاث التي ّ
مهُلخا 10،مجها ّ
جم ٞحها ٟ٢ل الهاثذ ()e
مهُلخا مً مجمىٕ20
جىؾُها الهاثذ ( )eاخضي ٖكغة
ب٨ؿغة َىٍلت و هي:
Chroneme

٦غوهُم

glosseme

٧لىؾُم
٧لىؾُماثُت

glossematque

َُىٚلُُٟت

Hierogliphe
Kleene

٧لحن
مىهُم

Monene
Tagméme

جا٦مُم

Tagmemique

جا٦مُمُت
٦غٍى٫

Creol

و هً٘ ًا
ؾُغا جدذ اإلاهُلخاث Kleene – Hieroghiple – Craole
ِمغؾُم

Merisne

ؾُمىلىظُا

Sémiologie

ؾمُاثُاث

Semiotique

و مً زالَ ٫ظا هغي ؤن اإلاىٓمت اهخهجذ اإلاىهجُت الشاهُت ال٣اثلت « ًى٣ل الهامذ ( )eبال٨ؿغة الُىٍلت و بال٨ؿغة ال٣هحرة
ّ
1
بلى اللٛت الٗغبُت».
ؤما ُٞما ًسو جىاو ٫ال٨ؿغة ال٣هحرة و الُىٍلت في اإلاهُلخاث ٣ٞض ؤقاع مدمىص ٞهمي حجاػي بلى « ؤن ال زــالٞ ٝــي ٦خاب ــت
الخــغ٧اث الُىٍلــت ألاظىبُــت ٞــي ال٩لمــاث اإلاٗغبت بدغ٧اث َىٍلت ٖغبُت ،و ل ً٨مك٩لت الخغ٧اث ال٣هحرة ؤن جضوهحها في ال٨خابت
2
الٗغبُت ؤمغ ازخُاعي».
و ًٟؿغ لىا ٚلبت حٗغٍب الهاثذ ( )eبال٨ؿغة الُىٍلتّ ،
ؤن حٗغٍبه بال٨ؿغة ا٢٫هحرة ؾُاصي بلى حٗضص اخخماالث هُ٣ه و بالخالي
السغوط ًٖ ّ
الضاللت اإلاىظىصة ،بياٞت بلى ُٚاب الك٩ل في مٗٓم اإلاهُلخاث « :الاٖخماص ٖلى الك٩ل في اإلاهُلخاث الٗلمُت
1

ُٞه الً٣اء ٖلى َظٍ اإلاهُلخاث ،ألن ؤخضا مً الٗلماء لً ٌك٩ل َظٍ اإلاهُلخاث ٖىض ٦خابتها».
 . 1زلمد كامل حسُت :القواعد العامة لوضع ادلصطلحات العلمية .ص ُِْ.
 . 2محود فهمي حجاز :األسس اللٌغویة ،ص ُّٖ.
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ًا
اٖخماصا ٖلى ما ؤوعصٍ مدمىص ٞهمي
ًٓهغ ؤن المهٓمت خآٞذ ٖلى هٟـ مىهجُت حٗغٍب ( )eفي اإلاٗاظم اإلاىخضة ألازغي و طل٪
في مهُلخاث مٗغبت 2في اإلاعجم اإلاىخض للمهُلخاث الٗلمُت ٦خمشُل ًٖ ُُٟ٦ت حٗغٍب الهىاثذ .باعامِؿُىم
Porameciun
Cobra

٧ىبغا
٦غوماجىؾىم

Chromatosme

٧اؾىاعي

Cassowary

خُض هالخٔ ؤن ظمُ٘ الهىاثذ ألاظىبُت ٖغبذ بدغ٧اث ٖغبُت َىٍلت.
ّؤما ُٞما ًسو اإلاهُلخاث الشالزت:
٦غٍى٫

Creol

٧لحن

Kleene

َُىٚلُُٟت

Hiéroglyphe

هالخٔ ججاوع ناثِخحن ( ،)ie( )ee ( )eoفي اإلاهُلر ألاو٦( ٫غٍى )٫عؾم الهاثذ ( )eب٨ؿغة ٢هحرة ؤما الهاثذ (ٞ )oغؾم بدغ٦ت
َىٍلت م٘ مغاٖاة َغٍ٣ت هُ ٤الهاثذ اإلاغ٦ب (ِ ( )eoثى).
و اإلاهُلر الشاوي (ُٓٞ )Kleeneهغ ؤن اإلاىٓمت حٗاملذ م٘ الهاثذ (ٖ )eeلى ؤهه ناتث واخض ( )eخُض ٢ابلخه ب٨ؿغة َىٍلت
(٧لحن).
و َظا اظ٘ بلى ّ
ؤن ٖملُت الخٗغٍب حٗخمض ٖلى الجاهب الهىحي ال الجاهب الك٩ل٨ٞ ،شحرة هي الخغو ٝفي اللٛت الٟغوؿُت ج٨خب و
ع
ال جىُ.٤
اإلاهُلر الشالض حٗامل مٗه بىٟـ الُغٍ٣ت في اإلاهُلر ألاو.٫
 -6الـاتد (:)o
« ًغؾم َظا الهاثذ بالهمؼة اإلاًمىمت بطا ٖ٣به خغ ٝؾا ً٦و واو بطا ٖ٣بهما خغ ٝمخدغ ،٥ؤو واو في وؾِ الاؾم».3
و ٢ض ؤقاع اإلاجم٘ في ؤن عؾم ( )oبن ٧ان في وؾِ الاؾم ً٩ىن واوا .و َظا ما هالخٓه ،خُض اَغاصا في ه٣لت ًا
واوا في اخضي ٖكغة
ًا
مهُلخا جىؾُه الهاثذ (ٖ .)oضا مهُلر  Sémiotiqueالظي ٖغب بـ ؾُمُاثُاثٞ .هظا اإلاهُلر مغ٦ب مً Semio + ique

 . 1ادلرجع السابق ،ص ُِْ.
 . 2ادلرجع السابق ،ص ُْٖ.
 . 3أنظر :رلمع اللٌغة العربية :زلاضر اجللسات .دكر االنعقاد الرابع ،القاىرة ُّٗٗ.
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الخ٣ت  +اؾم
ٖغب َظا اإلاهُلر ٖلى قا٧لت مهُلر  ،Linguistiqueبط ُتجىبلذ الالخ٣ت  iqueباألل ٠و الخاء ّ
خُض ّ
للضاللت ٖلى الٗلم.
ظل اإلاهُلخاث التي ٖغبذ في اإلاعجم اإلاىخض ٧ان حٗغٍبها نىجُاَ .ظا ٌٗجي ٖضم بلخا٢ها باألبيُت الٗغبُت.
هحات الدزاطة:
 )1744مهُلخا وعص في اإلاعجم ،والؿبب في طل ٪مدضوصًت
ُٞ-)1ما ًسو الخٗغٍب ،بلٖ ٜضص اإلاهُلخاث اإلاٗغبت ( )% 1.14مً (
َظٍ آلالُت ،وجُ٣ضَا مً َغ ٝألاًٖاء والهُئاثُ ،توٍلجإ بلحها ٖىض الًغوعة بٗض اؾدىٟاط الىؾاثل ألازغي ،ما ص ٘ٞاإلاىٓمت بلى
الخٗامل مٗها بدظع قضًض.
ّ
والبض مً حٗغٍبها ّ
ّ -)2
ؤن اإلاهُلخاث اإلاٗغبت٧ ،ان ّ
ألن ال ؾبُل بلى ه٣لها بال بالخٗغٍب ،باؾخصىاء مهُلر ؤو مهُلخحن ٖلى ألا٦ثر.
ّ -)3
ؤن مىهجُت اإلاىٓمت في الخٗغٍب٧ ،اهذ ِه َلخاط جماػط مىهجُت ال٣ضامى ومىهجُت اإلادضزحن ،من زال ٫ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ
ّ
اإلاٗاظم اللٛىٍت ،زانت ُٞما ًسو ه٣ل ألانىاث ألاعجمُت.
ؤن َظٍ اإلاىهجُت لم ج ً٨مدضصة بض٢ت٣ٞ ،ض ؤًىا ّ
ّ -)4
ؤن بٌٗ ألانىاث ألاعجمُت ٢ض ه٣لذ بإ٦ثر مً م٣ابل ٖغبي.
ع
ّ -)5
جٟغصث اإلاىٓمت بى٣ل بٌٗ الهىامذ وَظا ما ًدىافى م٘ مىيىٕ الخىخُض (َض ٝاإلاعجم).
ّ -)6
ؤن ص٢ت الخٗغٍب مغَىهت بمضي اخترام ال٣ىاهحن وال٣غاعاث الهاصعة ،و٢ض عؤًىا َظا ٖىض الخٗغى بلى ه٣ل الهىامذ
والهىاثذ في اإلاعجم.
ٖ-)7ضم مغاٖاة بٌٗ اإلاباصت اإلاىهىم ٖلحها في هضوة جىخُض اإلاهُلخاث مً ٢بل اإلاىٓمت ٢ض قىٍ بٌٗ اإلاٟاَُم ً٦بِ
إلاٗغب بالك٩ل.
اإلاهُلخاث ا ة
ّ
ّ -)8
ؤن اهسٟاى وؿبت الخٗغٍب في اإلاعجم اللؿاوي ،عاظ٘ بلى َبُٗت الٗلم (لؿاهُاث) ٟٞي الٗلىم ألازغي لهظٍ آلالُت م٣بىلُت
٦بحرة ٧الُ٨مُاء و الٟحزًاء....الخ
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ّ
ّ
ّ
ّ
الؼ ّاذة ّ -
الحىحُه ّ
الـىاتد أهمىذحا-
الـىجي لللساءات ألازبع
الى حر الؼعس ّي ودوزٍ في
د.حماٌ هىٍحل /حامعة الُامحن دباغحن  -طوُف – 2الجصاتس
امللخف:
مً بحن الكغوٍ ّالتي ويٗها ّ
الٗغبُت ولى اخخماال؛ طلّ ٪
ّ
ّ
ألن ال٣غآن هؼ٫
لصخت ال٣غاءة :مىا٣ٞت
مد٣٣ى ال٣غاءاث ال٣غآهُت
ّ
ٖغبُا وال ً٩ىن ُٞه ما ًسال٢ ٠ىاٖضَم ّ
ّ
ختى وبن ّ
٢ل ؤو قظ.
ّ
ّ
وإلاّا ح٘ ّصصث لٛاث الٗغب ولهجاتهم ّ
الٓىاَغ ّ
ّ
الهىجُت ٖىض ّ
ال٣غاء بالكاط
الىو ال٣غآوي و٢غاءاجه بغػث بٌٗ
وؤجها مدخىاة في
ّ
ّ
ألن الاؾخٗما ٫الُىمي ًجحزَا وٍٟغيهاّ ،
اللٛىي م٣بىلت ّ
قاطةّ ،
وللخإُ٦ض ٖلى طل ٪عاح
ل٨جها في الىا٘٢
ُتٖ ّضث ٢لُلت ؤو هاصعة ؤو
ّ
ّ
ّ
واإلاٟؿغون ًبدشىن ًٖ ّ
ّ
الضلُل الظي ً٣ىم ٖلحها َظا الىا ٘٢اللٛىي بما ًٌٗضَا مً ٦الم الٗغبٞ .جاء
ٖلماء اللٛت وال٣غاءاث
ّ
الهىجُت ّ
الكٗغي في جىظُه َظٍ ألاصاءاث و ّ
َظا البدض لُبرػ صوع ّ
والخضلُل ٖلى ّ
الخلىٍىاث ّ
صخت نىعَا بما ًىاْغَا مً
الىٓحر
قٗغ الٗغب.
ّ
ُت
البدض الىًٔغ الكٗغي ٧ىهه ُتٌ ّ
دخج لها والتي ال ُتج ّ
اللٛىٍت اإلاُت ّ
َّ
و٢ض َلز َّ
زو
غص ٖىض الٗلماء٦ ،ما
ٗض مً ؤ٢ىي الىٓاثغ
و
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
اللٛىٍتّ ،
الك ّاطة صون ٚحرَا ّ
وؤن ؤوظهها ال٣غاثُت ّ
التي ُتٖ ّضث قاطة لها ما
ألجها مً ؤٚجى مإزىعاث الترار باإلااصة
ال٣غاءاث ألاعب٘
ً٩اٞئها مً ٦الم الٗغب.
ّ
اليلمات املفحاحُة :هٓحر قٗغي– لهجاث ٢ -غاءاث ؤعب٘ قاطة – ْىاَغ نىجُت -نىاثذ.
Poetic parallel and its role in guiding orally the four anomalous readings
 - The case of vowelsAbstract:
Some acoustic phenomena appear to have been four anomalous reading and that summers
considered rare or exceptional, but in fact it is acceptable because the daily use the licensed and
taxed. This research highlights the role of poetic like, which helps guide the readings and the
different acoustic phenomena and shows which explain their purity by giving its parallel from the
Arabic poetry. We have chosen the poetic parallel because its considered as a big proof that can
never be questionable. And we have chosen the four anomalous reading because they are the
specific traditions of the richest rule language heritage.
Keywords: poetic parallel - dialect - four anomalous reading - acoustic phenomena - vowels.
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ثمهُد:
ّ
آهُت مً خُض حٗغٍٟها ،وؤهىاٖها ،وقغوَها ،وٖال٢اتها بال٣غآن ال٨غٍم مً اإلاىايُ٘ ّ
ٌٗض مىيىٕ ال٣غاءاث ال٣غ ّ
الهامت التي
ّ
ّ
ّ
قٛلذ باّ ٫
اإلاخٗضصة؛ نىجا
الضاعؾحن اللٛىٍحن ال٣ضامى واإلادضزحن بجمُ٘ ؤنىاٞهم٣ٞ ،ض ٖٟ٨ىا ٖلى جىاولىَا مً وظهتها اللٛىٍت
ختى ؤوٞىَا ّ
وبيُت وجغُ٦با وصاللت ،وطل ٪خؿب مٗغٞتهم وبص ا٦هم وٞهمهم ّ
خ٣ها في يىء ما ؤجُذ لهم مً بم٩اهُاث ّ
لٛىٍت
ع
ّ
ّ
ّ
ّ
٦شحر مً الدؿائالث التي خحرث
مخىىٖت ،مخىاولحن ٝي طل ٪ظمُ٘ ال٣غاءاث مخىاجغَا وقاطَا بالىن ٠والخدلُل ،مجُبحن ٖلى ٍر
الباخشحن مً خُض قغوٍ ّ
صختها مً ظهت و٢غآهُتها وٖضمها مً ظهت ؤزغي.
ّ
آهُت بهٟت ّ
وعٚم الجهىص اإلابظولت في َظا اإلاُضان ال ًؼا ٫البدض في خ٣ل ال٣غاءاث ال٣غ ّ
ٖامت وال٣غاءاث ألاعب٘ الكاطة بهٟت
ّ َل
ّ
ّ ّ
حٗل ٤ألامغ ّ
ّ
بالضعاؾاث ال٣ضًمت ؤو
زانت واؾٗا ،ألهه ٧لما اَل ْٗ َلذ ٖلى مىيىٕ مً مىيىٖاجه ،ؤو مؿإلت مً مؿاثله ،ؾىاء
ّ
مما ًض ٪ٗٞبلى حؿلُِ ّ
بال واهخاب ٪قٗىع بخ٣هحر في ؤلاإلاام ببٌٗ ظىاهبهّ ،
الًىء ٖلُه.
الخضًشت
ٍر
جىنلذ طَىص ّ
الٗشماويّ ،
صخت ّ
ل٣ض ّ
ّ
الؿىض،
مد٣٣ي ال٣غاءاث ال٣غآهُت بلى وي٘ قغوٍ لصخت ال٣غاءة هي :مىا٣ٞت اإلاصخ٠
ٖغبُا وال ً٩ىن ُٞه ما ًسال٢ ٠ىاٖضَم ّ
ومىا٣ٞت الٗغبُت ولى اخخماال .واقترَىا الكغٍ الشالض ٧ىن ال٣غآن هؼّ ٫
ختى وبن ّ
٢ل ؤو
ّ
ّ
ّ
ول ً٨إلاّا ّ
حٗضصث لٛاث الٗغب ولهجاثَم ّ
قظْ .
الٓىاَغ ّ
ّ
الهىجُت للٛت ٖىض
الىو ال٣غآوي و٢غاءاجه بغػث بٌٗ
وؤجها مدخىاة في
ّ
ّ
ّ
اللٛىي م٣بىلت ّ
قاطةّ ،
ّ
ألن الاؾخٗما ٫الُىمي ًجحزَا وٍٟغيهاٞ ،ىظب ٖلُىا
ل٨جها في الىا٘٢
ال٣غاء بالكاط ُتٖ ّضث ٢لُلت ؤو هاصعة ؤو
ّ
ّ
ّ
ّ
اللٛىيّ .
واللٛىٍىن ًبدشىن ًٖ ّ
ّ
وؤال ّ
الضلُل
واإلاٟؿغون
وللخإُ٦ض ٖلى ّؤجها مً اللٛت عاح ٖلماء ال٣غاءاث
هىٗتها بالكظوط
٢بىلها،
ّ
ّ
ّ
ّ
الظي ً٣ىم ٖلحها َظا الىا ٘٢اللٛىي بما ًٌٗضَا مً ٦الم الٗغب قٗغَم وهثرَمٞ .جاء َظا البدض لُبرػ صوع الىٓحر الكٗغي
ّ
الكاطة ّ ،
والخضلُل ٖلى ّ
صخت نىعَا بما ًىاْغَا
٦كاَض لٛىي في جىظُه َظٍ ألاصاءاث و الخلىٍىاث ال٣غاثُت في ال٤عاءاث ألاعب٘
ّ
ّ
وج٣ىٍت الغؤي ٞحها زم جشبُذَا٣٦اهىن نىحي ّ
ًخلمؿه ّ
ال٣غاء بما ًىا ٤ٞخغ ٝلهجتهم وٍمُلىن بلُه ٧لما جىاٞغث
مً قٗغ الٗغب
ؤؾبابه وٖلله.
ّ
ّ
ُت
ّ
ٗض مً ؤ٢ىي ّ
البدض الىٓحر الكٗغي ٧ىهه ُتٌ ّ
والتي ال ُتج ّ
اللٛىٍت اإلاُت ّ
و٢ض َلز َّ
غص ٖىض الٗلماء ،وألهه ًغي ُٞه اإلاغآة
دخج لها
الىٓاثغ
و
زو ال٣غاءاث ألاعب٘ الكاطة صون ٚحرَا ّ
الٗا٦ؿت للش٣اٞت ٖىض الٗغب ،واإلاىعص الهافي ّللٛت ٖىضَم٦ .ما ّ
ألن عواًاتها اإلاسخلٟت
ّ
ّ
ؤؾاسخي ّ
اللهجاث الٗغبُت ّ
ّ
وجىىٖها وازخال ٝؤلؿىتها ،بل هي مهضع ًمشل خا ٫اللٛت
للضعاؾت الخضًشت خى ٫زهاثو
مهضع
ّ
ّ
ّ
اللٛىٍت ،وؤنّ
الٟهخىّ ،
ّ
٩ٞل قاعصة ؤو واعصة ٞحها بال ولها ما ًمشلها في الىا ٘٢اللٛىي
الٗغبيٞ ،هي بطا ؤٚجى مإزىعاث الترار باإلااصة
ّ
ؤوظهها ال٣غاثُت ّ
التي ُتٖ ّضث قاطة لها ما ً٩اٞئها مً ٦الم الٗغب.
الى حر الؼعسي:
ّ
بن الى٢ىٖ ٝىض مٗاوي ّ
ّ
الىٓحر الىاعصة في مٗاظم اللٛت وألاصب ًجٗلىا ها٦ض حؿاوي مٗاهحها وصالالتهاٞ ،هي
والىض ،والٟ٨يء)ٟٞ .ي الصخاح(( :هٓحر الشخيء مشله ،وال ّىٓغ ّ
ٖىضَم( :الكبُه ،واإلاشُلّ ،
والىٓحر بمٗجى واخض))(.)1
ِ
ّ
ألهه بطا هٓغ بلحهما ّ
الىاْغ عآَما .....و هٓحر الشخيء:
وٖىض ابً مىٓىع َى(( :اإلاشل .وُ٢ل :اإلاشل في ٧ل خيء .وٞالن هٓحر ٥ؤي مشل،٪
مشله))(.)1
ُ  -الرازم( :زلمد بن أيب بكر بن عبد القادر) سلتار الصحاحٖ ،تقيق :زلمود خاطر ، ،مكتبة لبناف ناشركف ،بَتكتُُْٓ ،ىػ ُٗٗٓ -ـ ،ج ،ِ:ص.ُّٖ:
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ٞةن ؤخؿً ما ُتط٦غ في الىٓحر ما طَب بلُه الخمىي؛ خُض ٢ا (( :٫وَى في الانُالح ؤن ًجم٘ ّ
وؤما في الانُالح ّ
ّ
الىاْم ؤو
ّ
الىازغ ؤمغا وما ًىاؾبه م٘ بلٛاء ط٦غ ا٫جًاص لخسغط اإلاُاب٣ت ،ؾىاء ٧اهذ اإلاىاؾبت لٟٓا إلاٗجى ،ؤو لٟٓا لل ،ٟٔؤو مٗجى إلاٗجى ،بط
ال٣هض ظم٘ الشخيء ٖلى ما ًىاؾبه مً هىٖه ،ؤو ًالثمه في ؤخض الىظىٍ))(.)2
ّ
ّ
ٞالىٓحر َى ما ظمٗه اللٛىٍىن والباخشىن في مُضان ال٣غاءاث ال٣غآهُت مً آًاث ٢غآهُت ،ؤو ؤخاصًض هبىًت قغٍٟت ،ؤو ٦الم
ّ
الٗغب قٗغَم وهثرَمَ ،لًغ ْوهه مكابها ،ؤو مُاب٣ا ،ؤو مشلُا لخل ٪اإلاؿإلت اإلاسخلٞ ٠حها مً الىاخُت اإلاٗىىٍت ؤو اللُٟٓت٢ ،هض
جبرًغَا ؤو الخ٨م ٖلحها زم جشبُتها.
ّ
الىٓحر الكٗغ ّي في َظا البدض جىُ٦ض ٖلى ّ
الغثِـ مً ٨ٞغة ّ
ّ
ؤن ال٣غاءة ا ّلتي ظىذ بلحها ّ
بن الهضّ ٝ
ال٣غاء ألاعبٗت بالكاط ؤو
ّ
صخت وظهها ّ
مهم ٖلى ّ
وبهما صلُل ّ
ألجها ٖلى َغٍ٣ت ٦الم الٗغب.
ؤخضَم لم ًضازلها الكظوط،
ّ
ّ
ّ
ّ
والهىجُحن
واإلاٟؿغًٍ بهٟت ٖامت،
الٗغبي باَخمام ٦شحر مً الباخشحن اللٛىٍحن،
ولهظا الهض ٝولهظٍ ألاَمُت خٓي الكٗغ
ّ
ّ
ّ
الكٗغٍت إلاٗاوي ألالٟاّ ال٣غآهُت في ٦خبهمٞ ،لى ٖضها بلى ّ
ؤي ٦خاب في الخٟؿحر ،ؤو الىدى ،ؤو
بهٟت زانت٨ٞ ،ثرث الكىاَض
ّ
ّ
البالٚت لىظضهاٍ ملُئا بالٟىىن ألاصبُت اإلاسخلٟت زانت الكٗغٞ ،هظا ٦خاب ؾِبىٍه ًدىي ٖلى ما ً٣اعب ؤلٟا وزمؿحن بِخا مً
ّ
لٛىٍت ٦شحرةُ .توٍظ٦غ ّ
الكٗغ ،اؾخٗمله ٦كىاَض ٖلى ْىاَغ ّ
ّ
الكٗغ ٖىضما ُتٌؿإّ ًٖ ٫
جسو
ؤي مؿالت
ؤن ابً ٖباؽ ٧ان ُتًيكض
الخٟؿحر(.)3
ّ
جُ٣ضٍ بالىػن وال٣اُٞت وب٣اهىن ًجىػ للكاٖغ ما ال ًجىػ لٛحرٍ ُتٌ ّ
ٞالىٓحر الكٗغ ّي عٚم ّ
ٗض ؤصاة مهمت ًغظ٘ بلحها ٖلماء
ّ
مغظُٗت ٌؿدىض بلحها مً ؤظل الاؾخضال ٫بها ٖلى ّ
ّ
ّ
صخت الٗضًض
واإلاٟؿغون٦ ،ما ًلجإ بلحها اللٛىًىن ،مً ؤظل حكُ٨ل
ال٣غاءاث
ّ
ّ
مً الاؾخسضاماث اللٛىٍت التي ًسخاعَا ال٣اعت في خغٞه.
الىٓحر الكٗغ ّي ّ
ٞةن اؾخضٖاء ّ
وَ٨ظا ّ
للخضلُل ٖلى ظىاػ الاؾخسضاماث ّ
اله ّ
ىجُت لل٣غاءاث ألاعب٘ الكاطة ب٢غاع بصختها ٖلى
ّ ّ
ّ
ّ
ُت
ّ
اإلاهم الظي اؾخٗان
الاٖخماص ٖلُه في واٗ٢ىا اللٛى ّي .لظلٞ ٪مً واظبىا بماَت اللشام ٖلى َظا الغاٞض
ألا٢ل ٦مؿل ٪لٛى ّي ًمً٨
ّ
ّ ّ
ّ
اللٛت الٗغبُت في ظاهبها ّ
ّ
به اللٛىٍىن
الهىحي،
وؤخؿىا بشخيء مً الُمإهِىت ٖىض اؾخٗماله ٢هض ببغاػ ال٣ىاهحن والٗلل التي جسو
ّ
ّ َل
وجغخالهم٦ ،ما اؾخٗان به
خلهم
ِ
و٢ض ًٞلىٍ ٖلى بُ٢ت اإلاهاصع ألازغي لكُىٖه واهدكاعٍ بحن ال٣باثل٣ٞ ،ض ٧ان مخىٟؿهم في ِ
ّ
ٖلماء ال٣غاءاث بجمُ٘ ؤ٢ؿامها؛ الصخُدت والكاطة ٦ىٓاثغ صاٖمت آلعائهم وجىظحهاتهم وحٗلُالتهم لبٌٗ مىاًَ السالٝ
ّ
اللٛىٍت بجمُ٘ مؿخىٍاتها ؾىاء بخصبِذ ما طَبىا بلُه مً آعاء ؤو هُٟه.
اللساءات ألازبع الؼاذة:
ّبجها ال٣غاءاث اإلاٗغوٞت الُىم بكهغة قظوطَا واإلاهىٟت يمً ال٣غاءاث ألاعبٗت الؼاثضة ٖلى الٗكغة ،وعٚم الاٖتراى ٖلحها هي
ّ
ّ
وم٩ي بً ؤبي َالب ،وما ّ
ؤ٢غٍ الباخشىن
مً ال٣غاءاث اإلا٣بىلت في ؤوظهها اللٛىٍت بطا ؾلمىا بغؤي مد٣٣ي ال٣غاءاث ٧ابً الجؼعي،
ّ
ٖمً اقتهغوا بالهض ١وألاماهت ،والٗلم بال٣غآن وؤخغٞه ّ
في ال٣غآن وما حٗل ٤به ٠ُ٦ ،ال وهي ّالتي ُتٖغٞذ ّ
وممً ٧اهىا مخًلٗحن في
 - 1ابن منظور(:زلمد األفریقي ادلصرم) لساف العربٖ ،تقيق :عبد الرمحن زلمد قاسم النجدم ،دار صادر ،بَتكت ،لبناف ،طُُُٕٗ ،ـ،ج ،ٓ:ص.ُِٗ:

 - 2الحموي( :ابن حجة أبو بكر تقي الدين بن عبد هللا بن علي بن محمد) خزانة األدب وغاية األرب ،تحقيق :عصام شقيو ،دار الهالل ،بيروت،
لبنان ،ومكتبة البحار ،بيروت ،لبنان 2004 ،م  ،ص.131:

 - 3ینظر :السيوطي (جبلؿ الدین)  ،اإلتقاف يف علوـ القرآف ،دار الندكة ،مكة ادلكرمة ،السعودیة (د-ت) ج ،ُ:ص.ُِّ:
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قتى ٖلىم الٗغبُتٞ ،الخؿً البهغي (جـَ110:ـ) ٧ان بدغا في الٗغبُت ،وٖاإلاا ٦بحرا ،وابً مدُهً اإلا٩ي(جـَ123:ـ) مً ٦باع ٖلماء
ّ
َ202ـ) ٧ان ٖاإلاا في اللٛت والىدى والكٗغ ،وَم
ال٣غاءاث ،وألاٖمل ال٩ىفي(جـَ148:ـ) ٧ان ُتًل٣ب باإلاصخ ،٠والحزًضي البهغي (جـ:
ُت
مً الُب٣اث التي ٢بلذ زُاعاتهما.
ّ
َظٍ ال٣غاءاث بالض اؾت صون ٚحرَا ّ
زو الباخض َل
و٢ض ّ
ألن ؤصخابها ًمشلىن مضاعؽ ٢غاثُت مسخلٟت حٗبر ًٖ ؤصاءاث مخىىٖت
ع
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
باجٟا ١ظمهىع الٗلماء ٢ضًما وخضًشاٞ ،هي ّ
لها ما ّ
باإلااصة اللٛىٍت،
بد ٤مً ؤٚجى مإزىعاث الترار
ًبرعَا مً وظىٍ اللٛت الٗغبُت
ّ
ّ
وؤن الً٣اًا ّ
الهىجُت ّالتي ٖغٞتها ّ
والتي ُتٖ ّضث قاطة لها هٓحرَا في ٦الم الٗغب ،اؾخٗملها الٗلماء بجمُ٘ اججاَاتهم لضٖم بٌٗ
ما طَبىا بلُه مً آعائهم وجىظحهاتهم وال زال ٝبُجهم في طلٞ ،٪هي في مؿخىي اإلاكهىع مً خُض الٟهاخت ،بل ؤ٢ىي مً ٦الم
الٗغب ّالظي ال ؾىض له في ّ
الىٓغ ٞحها ،والاؾخضال ٫بها في اقخ٣ا ١ال٣ىاٖض وألانى ٫والُ٣اؽ ٖلُه٢ .ا ٫الؿُىَي ":و٢ض ؤَب٤
ّ
الًاؽ ٖلى الاخخجاط بال٣غاءاث الكاطة في الٗغبُت ،بطا لم جسالُ٢ ٠اؾا مٗغوٞا ،بل ولى زالٟخه ُتً ّ
دخج بها في مشل طل ٪الخغٝ
بُٗىه "(.)1
ّ
ّ
مً الللاًا ّ
الـىثُة للى حر الؼعسي:
ّ
ّ
اللٛىٍت ٖلى ّ
ججم٘ ّ
الهىجُت مً ّ
ّ
ؤَم اإلاىيىٖاث التي لُ٣ذ اَخماما بالٛا مً ٢بل الباخشحن في مُضان
ؤن الً٣اًا
الضعاؾاث
آهُت بهٟت زانت ،ؾىاء ؤ٧اهذ مخىاجغة ؤم قاطة ،و ّإلاا ٧ان ّ
ال٣غآن ال٨غٍم بهٟت ّ
ٖامت ،وال٣غاءاث ال٣غ ّ
الىٓحر الكٗغ ّي٦ ،ما َى
ّ
مٗغو ٝمٟخاخا جغج٨ؼ ُٞه زالنت ٧ل هدُجت٧ ،اهذ خاظت الباخض في مجاّ ٫
جمـ الىٓام ّ
ّ
الخٛحراث التي ّ
الٗغبُت في
الهىحي للٛت
ّ
الكاطة بلُه خاظت ملمىؾت٧ ،ىجها ُتح ّ
ٗض مضزال ل٩ل صعاؾت لٛىٍت.
مُضان ال٣غاءاث ال٣غآهُت
ّ
قاطة وال ُتٌ ّ
جدب٘ الباخض لل٣غاءاث ألاعب٘ الكاطة وظضَا جدخىي ٖلى ٦شحر مً الاؾخٗماالث الهىجُت جىنّ ٠
وٖىض ّ
ٗخض بها
بإجها
ّ
ّ
ّ
ألجها مخباًىت م٘ ٢ىاهحن اللٛت ً٦٫ ،الىا ٘٢اللهجي ًٟغيها هدُجت ْغو ٝبُئُت ؤو لٛىٍت ،وٍم٨ىىا الاؾخضالٖ ٫لى صخت َظٍ
ّ
الاؾخسضاماث اللٛىٍت بما ًىاْغَا مً قٗغ الٗغب الظي " َى ؤ٦بر ٖلىم الٗغب وواٞغ خٓىّ ألاصب وؤخغي ؤن ج٣بل
ّ
ّ
٢ل وما ٦ثرٞ ،ال ٚغو ؤن وؿخإوـ به ّ
اللٛت ب٩ل مؿخىٍاتها ،وؤخاَىا ب٣ىاهُجها ما ّ
للخضلُل ٖلى بٌٗ ما
قهاصجه"( )2مىه حٗلمىا
ؾىظ٦غٍ مً ً٢اًا نىجُت.
أوال :الحرف ّ
الـىجي:
ّ
ّ
ّ
ّ
اللٛت الٗغبُت ،بط ُتح ّ
ٗض مً بحن ّ
ؤَم الً٣اًا اللٛىٍت التي اٖخجى بها الباخشىن .و٢ض
بن ْاَغة الخظ ٝزانُت مً زهاثو
ّ
والهغُٞتّ ،
ّ
ّ
والىدىٍت .والخظٌٗ ٝجي بؾ٣اٍ ظؼء مً ال٨الم ؤو ّ٧له بطا ّ
مؿذ َظٍ الٓاَغة ّ
ص٫
٧ل مؿخىٍاث اللٛت؛ الهىثًت،
ّ
ّ
ٖلُه صلُل٢ .ا ٫ابً ّ
ظجي ((:و٢ض خظٞذ الٗغب الجملت ،واإلاٟغص ،والخغ ،ٝوالخغ٦ت .ولِـ خيء مً طل ٪بال صلُل ٖلُه .وبال ٧ان
ّ
الكاطة ّ
ُٞه يغب مً ج٩لُٖ ٠لم الُٛب في مٗغٞخه))( .)3وجبرػ َظٍ اإلاؿإلت ّ
زانت ما
اللٚىٍت بك٩ل واضر في ال٣غاءاث ألاعب٘
ّ
اللٛت هي ؤ٦ثر الٗىانغ جإزحرا بًٗها في بٌٗ في ؤزىاء ّ
حٗل ٤مجها بالجاهب الهىحيّ ،
الخلىٍىاث ألاصاثُت اإلاسخلٟت ؤو
ألن ؤنىاث
1
فجاؿ ،دار البحوث للدراسات اإلسبلمية ديب ،اإلمارات العربية ادلتحدة،
 السيوطي( :جبلؿ الدین)  ،االقًتاح يف أصوؿ النحو كجدلو ،تح :زلمود یوسف ٌطُِّْ ،ِ:ىػََِّ ،ـ ،ج ،ُ:ص.ُِْ ،َِْ:
 - 2احلدیثي خدُية  ،الشاىد كأصوؿ النحو يف كتاب سيبویو ،مطبوعات جامعة الكویتُّْٗ ،ىػُْٕٗ ،ـ ص.ََُ:
3
النج ار ،دار الكتب ادلصریة ،القاىرة ،ج  ،ِ:ص.َّٔ:
 ابن ٌجٍت(:أبو الفتح عثماف) ،اخلصائص ،تح:زلمد علي ٌ

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

152

مجلة حُل الدزاطات ألادبُة والفىسٍة  -العام الثاوي  -العدد  14دٌظمبر 2015

ًا
ّ
الخىىٖاث الهىجُت الؿُاُ٢ت هدُجت ؤؾباب ُ٢اؾُت ونىجُتّ ،
ولٗل مً بحن ؤ٦ثر ألانىاث ح٘ ّعيا للخظ ٝفي ال٣غاءاث ألاعب٘
ّ
ّ
ّ
الكاطة الهىاثذ الُىٍلت (الىاو والُاء وألالّ )٠
اللٛىٍت مُال بلى ّ
الخٛحر ّ
وؤقضَا يٟٗا في ؤزىاء
والؿ٣ىٍ،
ألجها ؤ٦ثر ألانىاث
ّ
الخإلُ ،٠وؤظىذ مً ٚحرَا ٖلى الخىاٞغ والخأل.)1( ٠
ّ
ّ
الُىٍلت وظٗلها خغ٦ت ٢هحرة ّ
اللٛت ٖىض صعاؾتهم لٓاَغة خظّ ٝ
ؤن ّ
الخباص ٫بُجهما ٌٗىص في
الهىاثذ
ل٣ض الخٔ ٖلماء
ّ
ألاؾاؽ بلى الٗال٢ت الىزُ٣ت اإلاىظىصة بُجهما؛ ٞهما في ألانل خيء واخض ًغجبِ بًٗها ببٌٗ اعجباَا خمُما ،وَظا ما ؤ٦ض ٖلُه
ٌؿمىن الٟخدت ألال ٠الهٛحرة وال٨ؿغة الُاء الهٛحرة والًمت الىاو الهٛحرة٢ .ا ٫ابً ّ
ّ
مخ٣ضمى الىدىٍحن خُض ٧اهىا ّ
ظجي:
ّ ّ
واللحن ،وهي ألال ٠والُاء والىاو٨ٞ ،ما ّ
ؤن َظٍ الخغو ٝزالزت٨ٞ ،ظل ٪الخغ٧اث زالر ،وهي
((الخغ٧اث ؤبٗاى خغو ٝاإلاض
ّ
ّ
الٟخدت وال٨ؿغة والًمت))(ٚ ،)2حر ؤن الٟغ ١بُجهما ٦ما ًظَب بلُه الٗلم الخضًض ً٨مً في اإلاضة الؼمىُت التي ًذ جاظها ٧ل هىٕ
ّ
إلهخاظه؛ " ّ
ٞاإلاضة الؼمىُت الالػمت إلهخاط الخغ٦ت ال٣هحرة ،ؤ٢هغ مً اإلاضة الؼمىُت إلهخاط الخغ٦ت الُىٍلت ،م٘ مغاٖاة اجداص
الخغ٦خحن بالؿغٖت والبِء"(.)3
ّ
ٞالخسلو مً الهىاثذ ؾىاء ؤ٧اهذ في ٞاء ال٩لمت ؤم في ُٖجها ؤم في المها مؿل ٪نىحي ظاثؼ و٦شحر في ٦الم الٗغبّ ،
وؤن ؾببه
ّ
الخسّ ٠ُٟ
والؿغٖت في ال٨الم٢ .ا ٫ؾِبىٍه ":وظمُ٘ ماال ُتًدظ ٝفي ال٨الم وما ُتًسخاع ُٞه ؤن ال ُتًدظُ ،ٝتًدظ ٝفي الٟىانل
وال٣ىافي...وبزباث الُاءاث والىاواث ؤِ٢ـ ال٨المحن .وَظا ظاثؼ ّ
ٖغبي ٦شحر .وجغ٦ها في الى ٠٢ؤِ٢ـ وؤ٦ثر"(.)4
ُت
وخظ ٝالهىاثذ الُىٍلت ْاَغة نىجُت جىاَ ٤ٞبُٗت ال٣باثل البضوٍت التي جيؿبذ بلحها ،وَم مً ًمُلىن في الٛالب بلى
الؿغٖت في الىُٞ ،٤هظٍ الؿغٖت جضٗٞهم بلى الاؾخٛىاء ًٖ بًٗها صون ؤلازال ٫باإلا٣هىص مً ال٨الم٣ً .ى ٫ببغاَُم ؤهِـ":
جمُل ال٣باثل البضوٍت بلى الؿغٖت في هُ٣ها ،وجلمـ ؤٌؿغ الؿبلٞ ،خضٚم ألانىاث بًٗها في بٌٗ ،وحؿ ِ٣مجها ما ًمً٨
الاؾخٛىاء ٖىه صون بزال ٫بٟهم الؿام٘"(ّ .)5
ومما ظاء مً خظ ٝالهىاثذ الُىٍلت
في ال٣غاءاث ألاعب٘ الكاطة:
أ -حرف ّ
الـاتد الىاو:
َل
ٌء
ُت ٌن
٢ىله حٗالىَ َّ َّ :ل َّ
ّ
وف َلع ِخ ٌن
اؽ لسإ
الًمت صلُال
ُم﴾ -الب٣غةَ ( ،-143:لعئ )ٝبدظ ٝالىاو ٞحها م٘ ؤلاب٣اء ٖلى
٢غؤ الحزًضي
ِ
﴿بن الله ِبالى ِ
َل
َل
جدى ٫نُٛت (ُ ٞتٗى )٫اإلامضوصة بلى (ُ ٞتٗل) اإلا٣هىعة ّ
ٖلحها ،وهخج ًٖ طلّ ٪
للخس ،٠ُٟوهي ٖاصة الٗغب مًَ :ىاػن وٖلُا ِ٢ـ
ّ
وؤؾض ( )6الظًً ًمُلىن في هُ٣هم بلى الاظتزاء بالخغ٧اث ًٖ ؤخغ ٝاإلاض.
 - 1ینظر :ادلصدر السابق نفسو ،ج ،ِ:ص.ِْٗ :
2
جٍت(:أبو الفتح عثماف) ،سر صناعة اإلعراب ،تح :حسن ىنداكم ،دار القلم ،دمشق ،طُُّْ ،ِ:ىػُّٗٗ ،ـ ،ج ،ُ:ص.ُٕ:
 ابن ٌ - 3استيتية مسَت شریف ،التنوع الكمي للحركات ، ،رللة جاـعة ادللص سعود ،ـ ،ٗ:اآلداب ُُْٕ ،ىػُٕٗٗ ،ـ ،ص.ُٕٓ:
 - 4سيبویو( :أبو بشر عمرك بن عثماف بن قنرب) ،الكتاب ،تح :عبد السبلـ ىاركف ،مكتبة اخلاصلي ،القاىرة ،طَُّْ ،ٓ:ىػََِٗ ،ـ ج ،ْ:ص،ُْٖ:
ُٖٓ.
 - 5أنيس إبراىيم  ،يف اللٌهجات العربية ،مكتبة األصللو ادلصریة ،القاىرة ،طُٗٔٓ ،ّ:ـ ،ص.ُْٖ:
 - 6ینظر :سيبویو ،الكتاب ج ،ْ:ص ،ُُِ:كالفراء(:أبو زكریا حيي بن زیاد) ،معاين القرآف  ،تح :عاَف الكتب ،بَتكت ،لبناف ،طُّٖٗ ،ّ:ـ ،ج،ُ:
ص.ُٗ:
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ال٣غاء مالىا بلى اإلاض (عئوّ )ٝ
واإلاض وال٣هغ في َظٍ ال٣غاءة لٛخان بمٗجى واخض(ّ ،)1
ّ
ألن بىاء (ٗٞىُ )٫ت
وؤن ؤ٦ثر ّ
ؤ٦ثر في ٦المهم مً
ّ
ّ
ًا٦ض طل ٪وظىص نٟاث حكبهه مجهاٟٚ :ىع وق٩ىعٚ .حر ّ
( ُت
ؤن الحزًضي في خغٞه َظا ما ٫بلى خظ ٝالخغ٦ت الُىٍلت
ٗٞل) ،والظي
ّ
ّ
ّ
ُٞه ؾغٖت في الىُّ ٤
ًا٦ضٍ وًَٗضٍ ّ
ّ
الىٓحر
وزٟت ٌؿهل مٗها الل ٟٔوٍدلى ،وَظا مىخى نىحي ظاثؼ في ٦الم الٗغب ،والظي
ألن ا
الكٗغي مً ٢ى ٫الىلُض بً ٖ٣بت(:)2
ُّ ّ
الُال َلب ْحن َلَ ٞلال َلج ْ
الغ ُتئ َِّ ٝ
٨ىه ب َل٣ا ِج ِل َلٖ ِّمه َّ
الغ ِخ ُِم.
وقغ ِ ِ
ِ
ّ
الغئو )ٝبلى ( ّ
ما ٫الكاٖغ بلى خظ ٝالهاثذ الىاو فيّ ( :
الغئ٦ ،)ٝما َى الخا ٫في ٢غاءة الحزًضي ،وَى لٛت ٞاقُت في اللؿان
ّ
الٗغبي ،هدى ٢ىلهم :عئ ٝوعئو ٝوعث٦ ٠دظع وعؤ .)3(ٝوَظا الجىىح مً ٢بل ال٣اعت والكاٖغ زانُت مً زهاثو اإلاخ٩لم
ّ
الٗغبي ؾببه اإلاُل بلى الخِؿحر والدؿهُل خؿب مظَب الٗلم الخضًض خُض هجض ؤن الخظ ٝالىا ٘٢في ٧لمت (عئو )ٝبلى (عئ)ٝ
ّ
الخسلو مً م ُ٘٣مخىؾِ مٟخىح وحٗىًٍه باإلا ُ٘٣ال٣هحر ّ
اإلادغع:
َى
( 0/0-//0-/0: ra/uu/funم ح /م ح ح /م ح م) بلى ( 0/0-/0-/0: ra/u/funم ح/
ّ
ّ ّ
م ح /م ح م) .واإلا ُ٘٣اإلاخىؾِ اإلاٟخىح( )uuعٚم اهٟخاح مظغي الهىاء ٖىض بهخاظه بال ؤهه ًخُلب ظهضا
بياُٞا مً اإلا ُ٘٣ال٣هحر(.)u
ب -حرف ّ
الـاتد الُاء:
ْ َل ْ َل َل ًا َل َل ُت َل ًا َل َل َل
َّ َل َل
ىيت َ ٞلما ْ ٞىَ ٢لها﴾  -الب٣غة- 26:
هللا ال ٌ ْمظح ْمحيي ؤن ًً ِغب مشال ما بٗ
﴿بن
٢غؤ الخؿً البهغي وابً مدُهً ٢ىله حٗالىِ :
( َلٌ ْؿ َلخ ِخي) بُاء واخضة وهي لٛت بجي جمُم ًجغوجها مجغي (ٌؿخبي) ،وهدى ٢ىلهم ( :ال ؤصع في ال ؤصعي) ،في خحن ٢غؤَا الجمهىع بُاءًً
وهي لٛت ؤَل الدجاػ وَى ألانل(.)4
ّ
اللٛت ّ
الىٓحر الكٗغي مً ٢ىّ ٫
اإلاخىبي:
وًَٗض َظٍ
هٟؿه َلَ ٦لغ ْٖ َلً بؿ ْبذ في بهاء َل
ى َل
مً ْ
َلبطا َلم ْ
اؾ َلخ َلد ْح َلن َل
اإلااء َلٌ ْٗغ ُت
الىع ِص ()5
ٍر
ِ ِ
ِ

 - 1ينظر :العكربم (أبو البقاء) ،التبياف يف إعراب القرآف ،تح:علي زلمد البجاكم ،دار إحياء الكتب اؿعلمية ،عيسى البايب احلليب كشركاه ،القاىرةُٕٗٔ ،ـ،
ج ،ُ:ص.ُِْ:
 - 2ىو الوليد بن عقبة بن أيب معيط أبو كىب األموم القرشي كآؿ من فتياف قریش كشعرائهم كأجودىم مات سنةُٔ( :ىػ) .سَت أعبلـ النببلء ،الذىيب(:اإلماـ
مشس الدین زلمد بن أمحد بن عثماف) تح :شعيب األرنؤكط ك زلمد نعيم العرقوسي ،مؤسسة الرسالة ،بَتكت ،لبناف ،طَُْٓ ،ُ:ىػُْٖٗ ،ـ ،ج،ٖ:
ص.ُِِ:
 - 3ینظر :ابن عطية(:أبو زلمد عبد احلق بن غالب) ،احملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزیز ،تح :عبد السبلـ عبد الشايف زلمد ،دار الكتب العلمية،بَتكت،
طُِِْ ،ُ:ىػََُِ ،ـ ،ج ،ُ:ص.ُِِ:

ْ  -ینظر :أبو حياف( ،زلمد بن یوسف) ،البحر احمليط ،تح :عادؿ أمحد عبد ادلوجود كعلي زلمد معوض ،دار الكتب العلمية ،بَتكت ،لبناف ،طُ،ُُّْ:ىػ،
ُّٗٗـ  ،جُ ،صِْٔ .ِٔٓ،

5

 -ينظر :البحر المحيط ،ج ،1:ص.256:
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ّ
خُض خظً ٝا
ًاء وا٦خٟى بىاخضة جماما ٦ما ٗٞل الخؿً البهغي وابً مدُهً في خغٞحهماٖ ،لتهم في طل٦ ٪ثرة صوعان َظٍ
ال٩لمت في ؤلؿىتهم.
الهىحي ّالظي لخ٧ ٤لمت (ٌؿخخي) ٧ان لضواعي ّ
الؿاب٣ت ّ
ًبضو مً زالّ ٫
ؤن الخظّ ٝ
الخٗلُالث ّ
الخس ،٠ُٟوَى زانُت مً
ّ
زهاثو بٌٗ ال٣باثل الٗغبُت ؾببه ٦ثرة الاؾخٗما ٫ألهه مً ٖاصة الٗغب بطا ٦ثر اؾخٗمالهم لشخيء ؤخضزىا ُٞه جسُٟٟا بىظه
ّ
ّ
ّ
ّ
مً الىظىٍ ،وَظا ُ٢اؾا ٖلى ما ظاء في ّ
الكٗغي ّ
الكاٖغ مً الُاءّ ،
مما ّ
ًضٖ ٫لى ؤهه مٓهغ مً
الؿاب ،٤خُض جسلو
الىٓحر
والخىىَ٘ ٞحها جِؿحرا لٗملُت ّ
الهىجُت ّ
الىُ٣ي بلى ّ
الخ٣لُل مً اإلا٣اَ٘ ّ
ّ
ّ
الىُ ٤وا٢خهاصا في الجهض
الٗغبي في ؤصاثه
مٓاَغ مُل
ّ
الًٗلي صون بزال ٫باإلاٗجى ،خُض جسلو مً م ُ٘٣مخىؾِ مٛل )0/0-tah(٤وٖىيه بم٢ ُ٘٣هحر( )/0-taوال٨خابت ّ
الهىجُت
ّ
جىضر طل:٪
 ( //0 -)0/0 (-0/0 :Yas/tah/yiiم ح م /م ح م /م ح ح) بلى  ( //0-)/0( -0/0: yas/ta/hiiم ح م /م ح /م ح ح)٨ٞ .ثرة
اؾخٗما ٫اإلا ُ٘٣اإلاخىؾِ اإلاٛل ٤في ٧لمتٌ( :ؿخدحي) ُتٖ ّىى باإلا ُ٘٣ال٣هحر( ٌؿخخي) جسُٟٟا.
ج -حرف ّ
الـاتد ألالف:
ُت َل
ْ
َل ْ ُت َل َل َل َل ُت ْ َل ّ
الي َلؿ ِاء َلمز َلجى ورالذ وزبا )) -اليؿاء ،-3:بدظ ٝألال ٠في(:زلض ُتوع َلب٘)
٢غؤ ألاٖمل ٢ىله حٗالىٞ ((:اه ِ٨دىا ما َاب ل٨م ِمً ِ
ّ
للخس.٠ُٟ
ّ
ؤظاػ ؤَل اللٛت ج٣هحر خغ٦ت الٟخدت الُىٍلت في (زالر وعبإ) وظٗلها خغ٦ت ٢هحرة (زلض وعب٘) اؾخسٟاٞا.
ّ
٢ا ٫ابً ظجيً ":يبػي ؤن ً٩ىن مدظوٞا مً (عبإ) جسُٟٟا .والىٓحر الكٗغي الظي ًمشل مشل َظا الخظ٢ ٝى ٫الكاٖغ:
َل ْ ُت ّ
َّ
الُلل
مشل الى٣ا َّلبضٍ يغب ِ
َّ
ّ
الُ َلال ٫ظم٘ ّ
ألٗٞلً ٦ظاً ،غٍض (ؤما)" (.)1
َل ...ومما خظٞذ ؤلٟه جسُٟٟا ؤًًا ٢ىلهمَ :لؤم وهللا
ًغٍض
ّ
الًب:
و٢ا ٫ابً ُُٖت في جىظُه َظا الخظ ":ٝوجل ٪لٛت م٣هضَا الخس٦ ٠ُٟما ٢ا ٫الكاٖغ ٖلى لؿان
َل َل
َّ
َل َل ْ
ال ؤق َلخ ِهي ؤ ْن ؤ ِع َلصا ِبال َلٖ َلغاصا َلٖ ّغصا
َل َل َل
َل َل ْ َل ًا
نلُاها َلبـغصا
ـ٨خشا َلملخـبضا و
وٖى
ُت َل
َل
ًغٍض :باعصا"( .)2ومشلها ؤًًا ٢ىلهم( :زُم) بدظ ٝؤل ٠وؤنلها (زُام) ،و( ُتٖل ِبِ وػل ِؼ )٫وألانل ٞحها (ٖالبِ
وػالػ٦ ،)٫ما خظٞذ في ٢ىلهم ؤم وهللا (.)3

1
جٍت(:أبو الفتح عثماف) ،احملتسب يف تبيُت كجوه شواذ القراءات كاإلیضاح عنها ،تح :زلمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بَتكت ،لبناف ،ط،ُ:
 ابن ٌُُْٗىػُٖٗٗ ،ـ ج ،ُ:ص.ُِٖ ،َِٖ:
 - 2احملرر الوجيز ج ،ِ:ص.ٕ:
 - 3ینظر :التبياف يف إعراب القرآف ج ،ُ:ص ،ِّٖ:كالبحر احمليط ج ،ّ:ص.ُُٕ:
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مً زال ٫ما ؾب ٤مً جدلُل وجىظُه لٓاَغة خظ ٝالهاثذ ألال ٠هخىنل بلى ال٣ىّ :٫
بن وظه خظ ٝألال ٠في (زالر وعٍإ)
وؤجها لٛت مؿمىٖت ٖىض الٗغب ومخضاولت ٖلى ؤلؿىتهمّ ،
ظاثؼ للخسّ ٠ُٟ
وؤن ألابُاث الكٗغٍت الؿاب٣ت صلُل ٖلى َظا الخىظُه
وهٓاثغ له .وما ُ٢ل في خظ ٝالىاو والُاء مً حٗىٌٍ بحن اإلا٣اَ٘ الهىجُت ُتً٣ا ٫في خظ ٝألال:٠
 ( /0-)/0(-/0: u/la/م ح /م ح /م ح) وما ُ٢ل في خغ ٝألاٖمل

 ( /0-)//0( -/0: u/laa/م ح /م ح ح /م ح) بلى
ُتً٣ا ٫في ٧لمت الكاٖغ( َلب ِغص).
ّ
جازغ ٖلى اإلاٗجى ّ
ٖىض ّ
وؤن َظا
جدبٗىا لٓاَغة الخظ ٝالهىحي في ؤوظه ال٣غاءاث الؿاب٣ت وما ًىاْغَا مً الكٗغ ًالخٔ ّؤجها لم
وؤجهم ظىدىا بلُه جُبُ٣ا ل٣اهىن ّ
الخظً ٝسو بٌٗ الٗغب صون ٚحرَم ّ
الخس ٠ُٟال ٚحر.
راهُاّ :
الصٍادة ّ
الـ ّ
ىثُة:
ّ
جىنلذ الضعاؾاث الهىجُت بلى ا٦دكا ٝالٗال٢ت اإلاىظىصة بحن الهىاثذ الُىٍلت وال٣هحرة خُض ؤقاعث بلى ّؤجها ال جدؿاوي ال
ْ
مً خُض ّ
وظضث جىاوبا بُجها ٞخاعة جخٗغى الهىاثذ الُىٍلت للخظٝ
٦مُتها الىُُ٣ت ،وال مً خُض ُ٢متها في بىاء ال٩لمت .لظل٪
ّ
ختى جهحر ٢هحرة ٦ما ؾبْ ٤
ّ
الظي ّ
وؤن عؤًىا ،وجاعة ّ
ٌؿمُه
جخٗغى الهىاثذ ال٣هحرة للؼٍاصة في َلم ّضتها ختى جهحر َىٍلت .وَظا
والًمت وال٨ؿغة) ّ
ختى جيكإ ٖجها خغوّ ٝ
مض ججاوؿها ّ
ّ
ألجها مً بًٗها
ال٣ضماء بقبإ الهىاثذ ال٣هحرة الشالر (الٟخدت
البٌٗ ،وبظلّ ٪
ّ
والًمت بلى واو ،وال٨ؿغة بلى ًاء.
جخدى ٫الٟخدت بلى ؤل،٠
ّ
ّ
ّ
ّ
الهىجُت اإلاخىاً٢ت ؾلى ٥لٛىي مغجبِ بٗاصاث هُُ٣ت ًٟغيه ّ
الشىاثُت ّ
بالسٟت والش٣ل
الخظو ١وؤلاخؿاؽ
بن َظٍ
الخظوً ١ضّ ٘ٞ
الهىحي ّ
والخىاؾ ٤ؤلاً٣اعيَ ،ظا ّ
ؤو باالوسجام ّ
بالىاَ٣حن بلى اإلاُل بلى الجهت التي ًغوجها ؤولى باإلجبإ
ّ
ّ
اللبـ وبدؿب ّ
مً ألازغي ؾىاء بدظّ ٝ
الؿُا ١التي ُ٢لذ ُٞه.
الهاثذ ؤو بؼٍاصجه م٘ مغاٖاة ؤمً
ختى جهحر خغ٧اث َىٍلت٢ .ا ٫ابً ّ
الهىاثذ ال٣هحرة وٗجي بها ؤلاَالت ٞحها ؤو بقباٖها ّ
ّ
بن ّ
الؼٍاصة في ّ
ظجي (( :وبطا ٗٞلذ الٗغب
طل ٪ؤوكإث ًٖ الخغ٦ت الخغ ٝالظي مً ظيؿها ٞ ،خيشخئ بٗض الٟخدت ألال ،٠وبٗض ال٨ؿغة الُاء ،وبٗض الًمت الىاو))( ،)1وَظا
ّ
ّ
الكٗغ الٗغبي ّ
اإلاؿلّ ٪
ختى ٚضا ْاَغة ّ
الىُ٣ي هغاٍ قاجٗا في ؤصاءاث ّ
لٛىٍت مٗغوٞت بُجهم
ال٣غاء ألاعب٘ بالكاط وله ما ًىاْغٍ مً
هُُ٣ت ،وَظا ّالظي ّ
لهجُت ،وزهاثو ّ
ؤملخه ْغوّ ٝ
ؾىبُىه -بن قاء هللاُٞ -ما ؾُإحي.
أّ -
الصٍادة في ّ
الـاتد الفححة:
َل
َل
َل َل َل
َل َل
ْ
ً
٢غؤ الخؿً البهغي ٢ىله حٗالىٞ ﴿ :ل َّما َلؾ ِم َلٗ ْذ ِب َلمِ ٨غ َِ ًَّ ؤ ْع َلؾل ْذ ِبل ْح ِه ًَّ َلوؤ ْٖ َلخ َلض ْث ل ُته ًَّ محىئا﴾ً -ىؾ ،-31:٠بةقبإ ٞخدت
مخ٩اء) ٗٞلى بقبإ ال٩ا ٝمً ( ّ
وؤما ( ّ
ختى ناعث ؤلٟا ( ُتم َّخ َلً ٩ااء) ٖلى لٛت مً لٛاث الٗغب٢ .ا ٫ابن ّ
ال٩اّ ٝ
ظجيّ ":
مخ٨إ))( .)2والؼٍاصة
ّ ّ
ّ
ُت
مض الٟخدت وبَالتها ّ
في ّ
ختى جهحر ؤلٟا هي مً ّ
الًغوعاث الكٗغٍت ٚحر ؤهه وإلاا ُتؾم٘ ٖلى ٚحر ُ٢اؽ صوعاهه ٖلى ألالؿىتٖ ،لى لٛت
ّ
ومض الهىث وبَالخه ٖىض ّ
الؿٗت بلى ال٣غآن ال٨غٍم مً زال٢ ٫غاءاجهّ .
حؿغب ٖلى ّ
اإلاكبٗحن( )3مً الٗغب ّ
الىُ ٤بالخغ٦ت الُىٍلت

 - 1ينظر :اخلصائص ج ،ّ:ص.ُُِ:
 - 2احملتسب ج ،ِ:ص.ُُ:
 - 3ینظر :االسًتاباذم(:الشيخ رضي الدین زلمد بن احلسن) ،شرح شافية ابن احلاجب ،تح :زلمد نور احلسن ،زلمد الزفزاؼ ،زلمد زلي الدین عبد احلميد،
دار الكتب العلمية ،بَتكت ،لبناف ،طَُِْ:ىػُِٖٗ ،ـ ،ج ،ُ:ص.َٕ، ٔٗ:
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ًا
ّ
ّ
اخت ّ
والاج٩اء َىا ّ
بهما ً٩ىن بطا
للىٟـ ،وَلبا للخإوي ،وُٞه ؤًًا جىاؾ ٤واوسجام نىحي ،جُغب له ألاطن وجغجاح له الىٟـ.
بع
ّ
ّ
ؤعٍض بَالت اإلا٨ض ،واؾتراخت للىٟـ والبضنٞ ،هظا اإلاٗجى وا ٤ٞمبجى (مخ٩اء).
ّ
مضة الٟخدت وبقباٖها ّ
ًا٦ض ٖلى َظا جىظُه الؼٍاصة في ّ
ّ
للمؿىٚاث الؿاب٣ت ٢ى٫
ختى جهحر ؤلٟا
ومً الىٓحر الكٗغي الظي
ابً َغمت:

َل
ُت
َل َل ْ
ٞإه َلذ مً الٛىا ِث ِل خحن ج ْغمى ومً ط ِ ّم الغظاِ ٫ب ُتم ْىتز ِاح ()1
ّ ّ
ّ
ًغٍض (بمىتزح)ٞ .ؼاص في ّ
الٛم الظي ؤنابه خحن ٣ٞض
مضة الٟخدت ختى ناعث ؤلٟا خؿب مظَب ؤ٦ثر ؤَل اللٛت ،لحرًذ هٟؿه مً
ّ
ابىه مً ظهت ،ولُ٩ىن َىا ٥جىاؾ ٤واوسجام بحن الخالت الىٟؿُت للكاٖغ وؤلاً٣إ اإلاىؾُ٣ي لل٩لمت مً ظهت ؤزغي .ومشل َظا
اإلاؿلّ ٪
الهىحي ٦شحر في ٦الم الٗغب ،وَى ؾىت مً ؾىجها ،وهمِ لهجي ٨ً ،ثر في الكٗغ وٍ٣ل في الىثر  ،ومىه ما ط٦غجه بٌٗ
الٟغاء ًٖ بٌٗ الٗغب ٢ىلهمُ ( :ت
لخم قاة) ،وما خ٩اٍ ؤخمض بً ًخيُ (:تز ْظ ُتٍ ْ
خما َلقاة) ؤيَ ( :ل
ؤ٧لذ َلل َل
اإلاهاصع( )2ه٣ال ّ
ٖما خ٩اٍ ّ
مً
ُت
خُض َل
ولِؿا) ،ؤي(:لِـ) بةقبإ خغ٦ت الٟخدت ٞيكإث ٖجها ألال.٠
ّ
بن ما خضر في َظٍ ال٣غاءة وما ًىاْغَا مً قٗغ ابً َغمت َى مُل في خغ٦ت الٟخدت ختى ناعث ؤلٟا
وال٨خابت الهىجُت جىضر طل( 0/0-/0-/0-0/0: mut/ta/ ka/an :٪م ح م /م ح /م ح /م ح م) بلى -//0-/0-0/0: mut/ta/kaa/an
ّ
وبهما لجإوا بلى طلّ ٪
ّ
ألن في
ٞخدى َل ٫اإلا ُ٘٣ال٣هحر ( ) ka- /0بلى مَ َ٘٤ىٍل (،)kaa -//0
 ( /0م ح م /م ح /م ح ح /م ح)،
ّ ّ
الىُ ٤باألل ٠ب اخت ّ
بَالت ّ
للىٟـ وَلب للخإوي.
ع
ب -الصٍادة في الـاتد الىظسة:
ّ َل َل َل
َل
َل ْ َل َل ُت ُت ْ َل َل َل ُّ ْ
الضه َلُا َلو ِػ َلٍى َلت َلها هىف ِبل ْح ِه ْم ؤ ْٖ َلمال ُته ْم﴾ – َىص -15:بخس ٠ُٟالٟاء ومُل
٢غؤ الخؿً البهغي ٢ىله حٗالى ﴿ :مً ٧ان ً ِغٍض الخُاة
خغ٦ت ال٨ؿغة ّ
ختى ناعث ًاء( :هىفي).
٢ا ٫ؤبى خُانٞ((:اخخمل ؤن ً٩ىن مجؼوما بدظ ٝالخغ٦ت اإلا٣ضعة ٖلى لٛت مً ٢ا :٫ؤلم ًإجُ ،٪وهي لٛت لبٌٗ الٗغب))(.)3
ّ
الؼٍاصة في َلم ّضة ال٨ؿغة ّ
ختى جهحر ًاءّ ،
جمشل نىعة مً نىع ّ
وؤجها جإحي ٖلى ّ
الؿٗت في ال٨الم ٖلى لٛت مً ٢ا:٫
ٞال٣غاءة َظٍ
(بهه َلم ًْ َلً َّخ٣ي) بةقبإ ال٨ؿغة عٚم ّ
ؤن ألانل ظؼم الٟٗل بدظٞها.
ِ
ّ
ّ
ّ
والىٓحر الكٗغي الظي ًجحز مشل َظٍ الهىعة الىُُ٣ت وٍا٦ض ٖلحها ٢ى ٫ػَحر بً ؤبي ؾلمى:

َل َل َل ُت
َل َل ْ َل ْ َل َل ْ َل
َُ ٪لوألاه َلب ُتاء ج ْى ِمي ِب َلما الْ ٢ذ ل ُتبىن َلب ِجي ِػَلٍ ِاص
ؤلم ًإ ِج
ؤن ُتًجؼم بدظٞهاّ ،
ألن الٟٗل مٗخل آلازغ وْاَغٍ ْ
بةزباث الُاء في(ًإجُ )٪وألانل ؤن ُتجدظّ ٝ
ّ
اإلاكبٗحن مً
ل٨ىه ؤب٣اَا ٖلى لٛت
ّ
الٗغب ،وَظا مظَب ؤبي البر٧اث بً ألاهباعي ( )1الظي ؤي ّ
ؤن الكاٖغ ظؼم الٟٗل (ًإحي) بدظ ٝخغ ٝالٗلت مشل ما جضٖى بلُه
ع

 - 1ابن ىرمة إبراىيم  ،الدبواف  ،تح :زلمد جبٌار ادلعيبد مطبعة اآلداب ،النجف األشرؼ ُٗٔٗ ،ـ ،ص.ٖٕ:
 - 2ينظر :اخلصائص ج ،ّ:ص ،ُِّ:كاحملتسب ج ،ُ:ص.ُّٕ:
ّ  -البحر احمليط ج ،ٓ:ص.َُِ:
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ْ
ّ
ّ
٢ىاهحن اللٛت (لم ًإ ِجٚ ،)٪حر ؤهه ؤقب٘ ٦ؿغة الخاء ختى ناعث ًاء ،وَظٍ الُاء ًاء ؤلاقبإ ولِؿذ الم ال٩لمت ،وَى ٦شحر في
٦المهم .وٍم ً٨لهظٍ الؼٍاصة ؤن جٓهغ بال٨خابت الهىجُت:
( /0-0/0-/0nu/waf/fiم ح /م ح م /م ح) بلى ( //0-0/0-/0nu/waf/fiiم ح /م ح م /م ح ح) ٣ٞض ّ
جدى ٫اإلا ُ٘٣ألازحر مً
٢هحر ( )/0 fiبلى م ُ٘٣مخىؾِ مٟخىح(.)//0 fii
ج -الصٍادة في ّ
ّ
اللمة:
الـاتد
ُت
ْم ْم َل َل ْ َل
 -145بةقبإ خغ٦ت الًم (ؾإ ِوعٍ٨م) ،وهي ٦ظل ٪في
اؾ َِ ٣لحن﴾ -ألاٖغا:ٝ
٢غؤ الخؿً البهغي ٢ىله حٗالى ﴿ :طؤوزٍىم صاع الِ ٟ
عؾم اإلاصخ ٠ل ً٨بىٟ٢ت زُٟٟت ٖلى الىاو.
الىثر ّ
ختى ناعث واوا ،وعؤي ّؤهه نالر في ّ
مضة يمت الهمؼة ّ
ظىػ ابً ظجي مشل َظا اإلاؿل ٪الهىحي وَى مً ػٍاصة في ّ
ّ
والىٓم،
ُت ّ
ّ
ّ
وؤن الظي ّ
ٞم ً٨الهىث ُٞه
خؿً في اخخما ٫الىاو في َظا اإلاىي٘ ؤهه مىي٘ وُٖض وبٚالّ
ّ
وػاص بفباٖه واٖخماصٍٞ ،إلخ٣ذ الىاو ُٞه( . )2وَظا الىظه مً ّ
الخىظُه ٢ا ٫به ؤًًا ٦شحر مً ّ
اإلاٟؿغًٍ اللٛىٍحن
( )3وعبُىَا بالؿُا ١التي ُ٢لذ ُٞه ،وظٗلىَا لٛت ووؿبىَا بلى الدجاػٍحن.
ويٟٗه في الىثر .وؤ٦ض ٖلى ّ
خؿىه في الكٗغ ّ
ؤما ؤبى خُان ٣ٞض ّ
ؤن َظا ؤلاقبإ لٛت ووؿبه بلى ؤَل ألاهضلـ،
ّ
وق ٪ؤن ج٩ىن لٛت حجاػٍت مشلما طَب بلى طل ٪الؼمسكغي .خُض ٢ا " :٫وٍيبػي ؤن ُتًىٓغ في ُّ
ّ
جدَ ٤٣ظٍ اللٛت،
ؤهي في لٛت الدجاػ ؤم ال ؟"(.)4
ّ
مما ؾب ٤ط٦غٍ مً جىظحهاث ؤعي ّ
ّ
ؤن الؼمسكغي ،وؤبا خُان ٢ض اج٣ٟا ٖلى جسغٍج ٢غاءة الخؿً ٖلى م٣خطخى ّاَغة ؤلاقبإ؛
٧ىجها ْاَغة ٞاقُت في لٛاث بٌٗ الٗغبّ ،ؤما ابً ظجي ٣ٞض ؤيا ٝقِئا آزغ ّ
مهما ًخٗل ٤بغبِ نىعة الخغ٦ت اإلاكبٗت بضاللت
الؿُا ١في الىو ال٣غآوي ،بط عؤي ؤن مُل الخغ٦ت في َظا اإلاىي٘ مغجبِ بمىي٘ آلاًت وَى التهضًض والىُٖضّ ،
ل٨جهم ًسخلٟىن في
ّ
والىثر مٗا؟ ،ول ً٨وُٟ٦ما جهغٞذ الخاٞ ٫ال٣ىّ ٫
بإن بَالت الًم
َل َظٍ الٓاَغة الهىجُت زانت بالكٗغ  ِ٣ٞؤم بالكٗغ
ّ
ّ
ّ
جسخو بالكٗغ  ِ٣ٞبل حٗضجه بلى
ومضٍ ختى جهحر واوا ميؿىبت بلى ؤصخابها ،وَم الدجاػ وألاهضلـ وَيء .و٧ىجها لٛت ٞهي لم
ّ ّ
ّ
الىثر بهٟت ٖامت وال٣غاءاث ألاعب٘ الكاطة بنٟت زانت ٖلى ؾٗت ال٨الم ل ً٨بك٩ل يُٗ.٠
ّ
ّ
ّ
والىٓحر الكٗغي الظي ًا٦ض ٖلى قغُٖت َظا اإلاؿل ٪الهىحي الظي اجبٗه الخؿً البهغي في ٢غاءجه وجإنُله في اللؿان
الٗغبي ٢ى ٫ابً َغمت (:)5

صریُت كالكوفيُت ، ،تح :زلمد زلي
ُ  -ینظر :ابن األنبارم( :كماؿ الدین أبو الربكات عبد الرمحن بن زلمد بن أيب سعيد) اإلنصاؼ يف مسائل اخلبلؼ بُت الب
الدین عبد احلميد ،دار الطبلئع ،القاىرة( ،د -ت) ،ج ،ُ:ص.ْْ:
 - 2ینظر :احملتسب ج ،ُ:ص.ُّٕ ،َّٕ:
ّ  -ینظر :احملرر الوجيز ج ،ِ:ص ،ّْٓ:كإعراب القراءات الشواذ ج ،ُ:صُٓٔ:
ْ  -البحر احمليط ج ،ْ:ص.ّٖٖ:
ٓ  -الدیواف ،ص.ُِٖ:

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

158

مجلة حُل الدزاطات ألادبُة والفىسٍة  -العام الثاوي  -العدد  14دٌظمبر 2015

ّ
ْ ُت َل ْ َل ْ َل َل َل
هغي م ًْ َلخ ُْ ُتض َلما َلؾ َلل ُت٩ىا َلؤ ْص ُتهى َلَ ٞلإ ْه ُتٓ ُت
ىع
وؤه ِجي خُش َلما ؤزجى ال َلهىي ب ِ ِ
ُت
اإلاٗغيّ (( :
ٞإهٓغ) ٞإقب٘ خغ٦ت الًم ٞخىلضث ٖجها الىاو٢ .ا ٫ؤبى الٗالء ّ
بن َُئا ج٣ى ٫ؤهٓىع في مٗجى اهٓغ))(.)1
ؤعاص( :
و٢ا ٫الكاٖغ(: )2
َم ْ
ىصا ْ
ؤن َلً ْغ ُتَ ٢ل
ٌ َلُ ٞتك َّض ا ِإلا ْ َلز َلع ْ
ٞاج َله ْ
ٖمغا َّ
َلل ْى َلؤ َّن ْ
اإلاٗ ُت٣ىصا
ُت
ؤعاص( :ؤن ًغ٢ض)ٞ ،إقب٘ الًمت ختى ناعث واوا .وَظا الخُىٍل في خغ٦ت الًمت ًٓهغ بال٨خابت الهىجُت آلاجُت:
( 0/0-//0-0/0-/0Sa/aw/rii/kumم ح /م ح م /م ح ح /م ح م) بلى ( 0/0-//0-//0-/0 sa/uu/rii/kumم ح  /م ح ح /م ح
ح /م ح م) ،وال٨خابت ّ
اله ّ
ىحية
ُت
ُت
الًم ّ
ّ
ختى جهحر واوا.
ل٩لمتي الكاٖغًٍ( :ؤهٓىع – ًغ٢ىص) الهىجُت جٓهغ ؤًًا جُىٍل خغ٦ت
رالثا :الاو جام ّ
الـ ّ
ىجي:
ّ
ّ
حٗلّ ٤
الىُُ٣ت ّ
اللٛت الٗغبُت في ٢ىاهُجها ّ
ّ
اله ّ
ّ
بالهىاثذ ا٢٫هحرة خُض
زانت ما
ىجُت بلى بٌٗ الاهدغاٞاث في ؤصاءاتها
جخٗغى
خغ٧اث ظضًضة هدُجت جإزحر بًٗها في بٌٗ بدشا ًٖ ّ
ٌن
ّ
السٟت في الاؾخٗما٫
الخُ٣ُ٣ت ٞخيكإ ٖجها
ّجخسظ نىعا ٚحر نىعَا
ّ
ّ
ّ
اللٛىيّ ،
والخىاؾب ّ
الهىحي الظي ٌؿخُ٣م به لؿان َظٍ ال٣بُلت ؤو جل ،٪وٍد ٤٣لها الؿهىلت في الىُ ٤وٍىٞغ لها و٢خا ؤ٢هغ
ّ
والظي ّهضُٖه ّ
وظهضا ًٖلُا ّ
ؤن َظٍ الهىع مً الخغ٧اث ٧اهذ ؤلىاها مً ألاصاء حٗ٨ـ ازخال ٝال٣باثل
ؤ٢ل٢ .ا ٫ؤخض الباخشحن":
الٗغبُت في هَُ ٤ظٍ الخغ٧اث ،ؤو ٢ل هي ألانىاث اإلاسخلٟت لهظٍ الخغ٧اث"(.)3
ّ
ّ
بن َظٍ ّ
الخٛحراث ألاصاثُت في الهىاثذ ال٣هحرة ٧اهذ صاٗٞا ّ
٢ىٍا للباخشحن اللٛىٍحن ؤن ًبىىا ٖلحها ْىاَغ نىجُت مسخلٟت مجها
ّ ّ
ْاَغة ؤلاجبإ ،وْاَغة ٦ؿغ ؤخغ ٝاإلاًاعٖت .ول٣ض الخٔ الباخض ّ
ؤن َظٍ ّ
الهىع جىدكغ في ال٣غاءاث ألاعب٘ الكاطة بك٩ل ًضٖى
الخإمل ٞحها وفي صواٗٞها التي ُتؤ ّؾؿذ ٖلحها ٢ىاٖضَا م٘ عبُها بما ًىاْغَا مً ٦الم الٗغب باٖخباعَا ّ
بلى ّ
ؾىت ظاعٍت في لؿاجها.
أ -ثبا الحسوي:
ؤلاجبإ الخغ٧ي يغب مً يغوب ّ
الخ ّإزغ ّ
الهىحي بالخغ٧اث ال٣هحرة بحن الخغو ٝاإلاخجاوعة بًٗها ببٌٗ في ال٩لمت الىاخضة،
ّ
الخُىع في خغ٧اث ال٩لماث؛ ٞال٩لمت التي حكمل ٖلى خغ٧اث مخباًىت جمُل في جُىعَا بلى الاوسجام بحن
ؤو َى "ْاَغة مً ْىاَغ
ّ
ّ
4
الخغ٧اث ختى ال ًيخ٣ل اللؿان مً يم بلى ٦ؿغ بلى ٞخذ في الخغ٧اث اإلاخىالُت"( ) صون ؤن ًاصي طل ٪بلى ازخال ٝفي اإلاٗجى.
ل٣ض ُتٖؼٍذ َظٍ الٓاَغة بلى :جمُم ،وِ٢ـ ،وؤؾض ،وعبُٗت ،وؾٟلى مًغ ،وَظًل ،وبٌٗ ؤَل الدجاػ ،وؤ٦ثروا في اؾخٗمالها
ّ ّ
ّ ّ
ختى ماعث ٖىضَم ٦إجها ؤنل ُتً٣اؽ ٖلُه ( .)1ول٨ثرة اؾخٗمالها ّ
٢غائها التي
حؿغبذ بلى ال٣غاءاث ألاعب٘ الكاطة ٓٞهغث في ؤصاءاث
ُ  -ابن عصفكر( :أبو احلسن علي بن مؤمن بن زلمد بن علي) ،ضرائر الشعر ،ضرائر الشعر ، ،تح :السيٌد إبراىيم زلمد ،دار األندلس للطباعة كالنشر كالتوزیع،
بَتكت ،لبناف ،طَُٖٗ ،ُ:ـ ،ص.ّٔ:
ِ
جٍت ،سر صناعة اإلعراب ج ،ُ:ص ،ِٔ:كاخلصائص ج ،ِ:ص.ُّٔ:
 من شواىد ابن ٌ - 3خاطر زلمد أحمد  ،يف اللهجات العربية مقدمة للدراسة ،مطبعة احلسُت اإلسبلمية القاىرةُٕٗٗ ،ـ ،ص.ُِْ:
ْ  -يف اللهجات العربية ص.ٖٔ:
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ؾىبُجها ووكغخها في آلاحي ط٦غٍ م٘ التر٦حز ٖل الًمت وال٨ؿغة ٧ىجهما زُ٣لخحن ،وؤلاجبإ ّبهما ً٩ىن ٞحهما ٖلى زال ٝالٟخدت ّ
ّ
ٞةجها
زُٟٟت.
١ؤ الخؿً البهغي وألاٖمل ٢ىله حٗالىُ ﴿ :تً َلب ّك ُتغ ُتَم َل ُّب ُته ْم ب َلغ ْخ َلمت ّم ْى ُته وز ْم
والًاص ( ُتع ُت
ّ
كىان﴾-الخىبتّ ،-21:
بًم ّ
يىان) ٖلى
الغاء
ع
ع ِ ٍر ِ
ِ
ٍم
ؤلاجبإ.
اإلاخدب٘ لهظا ؤلاجبإ ًجض ّ
ّ
مغث بمغخلخحن؛ ألاولى جم ٞحها ببضا ٫الؿ٩ىن يمت (ع ُت
بن ّ
ؤن ال٩لمت ّ
ي َلىان) ٞى ٘٢اؾدش٣ا ٫في الىُ٤
ِ
ّ ّ
يمت ّ
الٗغبي ً٨غٍ الاهخ٣ا ٫مً ٦ؿغة الغاء بلى ّ
الًاص ،وَما خغ٦خان مخالػمخان في بىاء ال٩لمت٢ ،اّ ٫
ّ
الٟغاءٞ ((:ةهما
ألن اللؿان
بال٩لمت،
ّ
ّ
ّ
ّ
الًمت وٍما ٫ؤخض ّ
اللص٢حن بلى ال٨ؿغة
ٌؿدش٣ل الًم وال٨ؿغ ألن إلاسغظحهما ماوهت ٖلى اللؿان والكٟخحن جىُم الغٗٞت بهما ُٞش٣ل
زم ظاءث اإلاغخلت الشاهُت ّ
ُت
ٞتري طل ٪زُ٣ال))(ّ .)2
التي جم ٞحها ببضا٦ ٫ؿغة ّ
الغاء يمت إلجبإ الًم الًم ( ُتعيىان) لُدضر بظل ٪هىٕ مً
الخجاوـ الهىحي ،والسٟت في الىُ ٤بالخغ٦خحن .وَظا ّ
الخ٣غٍب
ُت
ّ
اللؿان الٗغبيٞ ،هى ّ
ّ
ؾىت مً ؾجن جمُم وِ٢ـ وب٨غ في الىُ ، ٤وهي مشل ٢ىلهمُ :تؾلُان(ٖ )3لى
الهىحي ظاثؼ في
ُت
نُٛت (ُ ٞتٗالن) ،وَى ظاثؼ في ؤبيُت ألاؾماء.
ّ
ّ
ّ
ّ
ًمشل َظا اإلاؿلّ ٪
الهىحي ٢ىَ ٫غٞت:
والىٓحر الكٗغي الظي
ُت
َلؤ ُّح َلها الْ ٟخ َلُ ُت
ان ِفي َلم ْج ِل ِؿىا َلظ ّ ِغ ُتصوا ِم ْج َلها ِو َلع ًااصا وق ُتْ ٣غ (.)4
ِ
ّ
خغ ٥ال٣ا ٝبدغ٦ت الكحن إلجبإ الًم الًم ّ
ًغٍض ُتق ْ٣غاّ ،
ل٨ىه ّ
ختى جمازل لها لئال ًيخ٣ل اإلاخ٩لم مً خغ٦ت بلى خغ٦ت مىاً٢ت
ّ
ّ
لها ولُ٩ىن بُجهما ججاوـ نىحي ّ
وزٟت في ّ
الىُ ،٤وَظا مٓهغ مً مٓاَغ مُل اللٛت بلى ازخُاع الىؾاثل اللٛىٍت التي ججٗل مً
ال٨الم ؾهال في هُ٣ه ظمُال في وٛماجه.
ّ
ُّ ُت ُت
اليؿاء ،-11:وَ ﴿ :لخ َّتى َله ْب َلٗ َلض في أ ّمها﴾ -ال٣هو ،-59:و﴿ :في ُتؤ ّم الَ ٨لخاب﴾ّ -
الؼزغ-4:ٝ
و٢غؤ ألاٖمل ٢ىله حٗالى﴿ :فأل ّمه الشلض﴾ –
ِ
ِ ِ ِ ِ
 ،ب٨ؿغ َمؼة ( ِب ِ ّم) في ظمُٗها بجباٖا في خالت الىنل.
ط٦غ ّ
الٟغاء ؾبب َظا ؤلاجبإ ب٣ىله ((:وبهما ًجىػ ٦ؿغ ؤلّ ( ٠ؤم) بطا ولحها ٦ؿغة ؤو ًاء))(ٞ ،)5لهظا ٦ؿغ ألاٖمل الهمؼة ألاولى
بجباٖا ل٨ؿغة الالم ٢بلها ،و٦ؿغ الشاهُت والشالشت مىاؾبت للُاء ٢بلها.
ّ
ُت
ّ
ُت ّ
الٓاَغة خُض طَبىا بلى ّ
ؤن (ؤم) اؾم ٦ثر اؾخٗماله ونضع بالهمؼ وَى خغٝ
بٌٗ اللٛىٍحن (ِٖ )1لت ؤزغي في جىظُه َظٍ
وط٦غ
ّ
مؿدش٣ل و٧ان مؿبى٢ا ب٨ؿغة ؤو ًاء ٨ٞغَىا السغوط مً يم الهمؼ بلى طل ٪ال٨ؿغ ؤو الُاء ٞلما اؾدش٣لىا الىُ ٤به ظىدىا بلى
الخس ٠ُٟباإلجبإ.
ُ  -السيوطي ،األشباه كالنظائر يف النحو  ،جبلؿ الدین السيوطي ،دار الكتب العلمية ،بَتكت ،لبناف(،د -ت) ،ج ،ُ:ص.ُٕ:
ِ  -معاين القرآف ج ،ِ:ص.ُّ:
ّ  -ینظر :السمُت احلليب(( :أمحد بن یوسف) ،الدر ادلصوف ،تح:أمحد زلمد اخلراط ،دار القلم ،دمشق ،سوریا( ،د -ت) .ج ،ّ:ص.ٖٔ:
 - 4طرفة بن العبد ،الدیوف ،شرح :مهدم زلمد ناصر الدین ،دار الكتب العلمية ،بَتكت ،لبناف ،طََِِ ،ِ:ـ ،ص.ْْ:
 - 5معاين القرآف ج ،ُ:ص.ٔ:

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

160

مجلة حُل الدزاطات ألادبُة والفىسٍة  -العام الثاوي  -العدد  14دٌظمبر 2015

ّ
والسٟت في ّ
بن بجبإ ال٨ؿغ لل٨ؿغ في( :ؤم) ّ
ّ
الىُ ٤لٛت خ٩اَا ؾِبىٍهُ ،ت
وٖؼٍذ بلى َىاػن وَظًل .والىٓحر الكٗغي
للخىا ٤ٞالخغ٧ي
ّ
الظي ًمشل َظٍ الٓاَغة الهىجُت وٍجاعحها ٢ى ٫الكاٖغ:
َل
ا ْ
الؿاْ ٢حن ب ِّم َلُ ٪ت
َابل()2
ي ِغ ِب
ِ
ِ ِ
ؤعي ّ
ؤن الكاٖغ َل
الؿا٢حن ) ٢بلها ،زم ٦ؿغ مُم ( ِّبم َل ) ٪بجباٖا ل٨ؿغة َمؼجه ٞإجب٘ ال٨ؿغ
٦ؿغ َمؼة ( ِّبم َل ) ٪بجباٖا ل٨ؿغ هىن (
ِ
ّ
ّ
ألن َظا ّ
اللؿان ّ
َل
الخخاب٘ الخغ٧ي ًجٗل ٖمل اللؿان مً وظه واخض ٩ُٞىن ظهضٍ
ال٨ؿغ ،والٛغى مجها ؾهىلت الىُ ٤بها ،وزٟتها ٖلى
ّ
ؤز ٠مىه إلاا ً٩ىن الاهخ٣ا ٫مً ال٨ؿغ بلى الًم ؤو الٗ٨ـ والٗغب ج٨غٍ طل.٪
ب -هظس أحسف امللازعة:
ُتح ّ
ٗض ْاَغة اهدغاٞ ٝخدت ؤخغ ٝاإلاًاعٖت (ؤ-ن-ي-ث) ًٖ نىعتها بلى نىعة ظضًضة وهي ال٨ؿغ مً بحن الٓىاَغ التي
حكُ٘ في ال٨الم الٗغبي إلاا لها مً زٟت واوسجام م٘ ما جمُل بلُه ال٣باثل البضوٍت مً ؾغٖت ألاصاء ٖىض الخ٩لم  ،وهي مُغصة
ّ
ٖىضَم م٘ خغو ٝألال ،٠والىىن ،والخاء ،وهي ألانل في الاؾخٗما ٫اللٛىي خؿب عؤي بٌٗ الٗلماء؛ بضلُل وظىصَا في
ؤن البٌٗ ًغي ّ
الؿامُت ال٣ضًمت ٧الٗبرًت ،والؿغٍاهُت ،والخبكُتٚ .حر ّ
ؤن الٟخذ
َى ألانل( ،)3وبه هؼ ٫ال٣غآن ال٨غٍم.
َل
ّ 4
بال في ّ
٧ل ٗٞل ٧ان مً باب الشالسي الظي مايُه ٖلى وػن (ِٗ ٞل) م٨ؿىع
وال ج٩ىن َظٍ الٓاَغة – خؿب ؤَل اللٛت) ( -
ّ
َل
والظي ً٩ىن مًاعٖه ٖلى وػن ( َل
ًٟٗل) مٟخىح الٗحنّ .
ٞإما ما ظاء ٖلى وػن (ِٗ ٞل ًِْٗ ٟل) ب٨ؿغ الٗحن في اإلااضخي واإلاًاعٕ
الٗحن،
ٞال ً٨ؿغ مىه خغ ٝاإلاًاعٖت ٖىض ؤخض مً الٗغب ،وٖلت طل ٪ز٣ل ال٨ؿغ بٖض ال٨ؿغ.
ؤ٢ل قهغة في ؤلؿىتهم٢ .ا ٫ابً ّ
واؾخصىىا مً َظٍ الٓاَغة ٦ؿغ الُاء لىضعة وعوصَا ،وبن ُتوظضث ّ
ٖضوَا قاطة٧ ،ىجها َل
ظجي(( :
َّ
بال ٢ىلهم في الُض الِؿغيٌ :ؿاع ب٨ؿغ الُاء وألاٞصر َلٌؿاع بٟخدها .و٢الىا ًا
ؤًًا
ولِـ في ٦الم الٗغب اؾم في َّؤوله ًاء م٨ؿىعة
ِ
ّ 5
وٖلت َظٍ الىضعة الش٣ل؛ طلّ ٪
ألن ال٨ؿغة مً
في ظم٘ ًٓ٣ان٣ًِ :اّ ،وفي ظم٘ َلٌ ْٗ ٍرغ وَى الجضي ٌِ َلٗ َلغة ،وفي ظم٘ ًابـًِ :باؽ))( ).
َّ
ًا
ألصي طل ٪بلى الش٣ل٢ .ا ٫ابً ظجيَّ ((:
جى٨بىا َل
ظيـ الُاء ٞلى ٦ؿغوَا ّ
َل
ٖىضي اؾدش٣اال لل٨ؿغة في الُاء ،ولِؿذ ٧الىاو
طل٪
وبهما
ًا
َغبا مً َّ
اهًمذ ُتَم َلؼ ْث ًا
الً َّمت ٞحهاَّ .
َّ
ؤوال))( .)6و٢اّ ٫
الغضخي ":وجغ٧ىا
ٞلما لم ًٞ ً٨حها ال٣لب لم ٌؿخجحزوا ٦ؿغَا
التي بطا
ِ

 - 1ینظر :إعراب القرآف ،ج ،ُ:ص ، ،َْْ:ك احملرر الوجيز ،ج ،ِ:ص ،ُٕ ،ُٔ:كإعراب شواذ القراءات ،ج ،ُ:ص ،ّّٕ:كالبحر احمليط ،ج،ّ:
ص ،ُّٗ:كالدر ادلصوف ،ج ،ّ:ص.َُٔ:
ِ  -ینظر :الكتاب ج ،ْ:ص.ُْٔ:
 - 3ینظر :شاىُت عبد الصبور ،القراءات القرآنية يف ضوء علم اللغة احلدیث ،مصتبة اخلاصلي ،القاىرة (د.ت) ،ص.ّّ:
 - 4ینظر :سيبویو ،الكتاب ج ،ْ:ص.َُُ:
 - 5ابن جٍت ،ادلنصف ،تح:إبراىيم مصطفى ،كعبد اهلل أمُت ،طُِّٕ ،ُ:ىػ ُْٗٓ ،ـ ،كزارة ادلعارؼ العمومية ،إدارة إحياء الًتاث القدًن ،القاىرة ،ج،ُ:
ص.ُِٕ:
ٔ  -ادلصدر السابق نفسو.
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ال٨ؿغ؛ َّ
ألن الُاء مً خغو ٝاإلاًاعٖت ُتٌؿدش٣ل ٖلحها"(ٞ .)1لهظٍ ألاؾباب جغ٦ذ بٌٗ ال٣باثل التي ج٨ؿغ خغو ٝاإلاًاعٖت
ال٨ؿغ في الُاء.
وفي ال٣غاءاث ألاعب٘ الكاطة ؤمشلت ٦شحرة ٧ان ٞحها ال٨ؿغ ٢ض ّ
زو ألاخغ( ٝألال ٠والىىن والخاء)٦ ،ما زو خغ( ٝالُاء) ،ولها
هٓاثغ مً الكٗغ ّ
جضٖم َظا اإلاؿل ٪الهىحي ُتوج ّ
٣غ بىظىصٍ في الىا ٘٢اللٛىي.
اَ ٥لو ْٗ ُتب ُتض َلوب ًَّ َل
٢غؤ ألاٖمل ٢ىله حٗالى﴿ :ب ًَّ َل
ا ٥و ْمظحعحن﴾ -الٟاجدت -5:ب٨ؿغ هىن (و ْؿ َلخ ُت
ٗحن).
ِ
ِ
ِ
ُت
ْ
٢ا ٫الىداؽ ((:وَظٍ لٛت جمُم ،وؤؾض ،وِ٢ـ ،وعبُٗتُ ،تٗٞل طلّ ٪
اؾخٗ َلىن
ٌؿخٗحن وألانل في (وؿخٗحن)
لُضٖ ٫لى ؤهه مً
َل
ُت ُت
و ْؿ َلخ ْٗ َلىن ِ ٢لبذ خغ٦ت الىاو ٖلى الٗحن ٞلما اه٨ؿغ ما ٢بل الىاو ناعث ًاء))(.)2
في خحن وؿبها ابً ُُٖت وً ٙغٍ ( )3بلى بٌٗ ٢غَل ،وهي في الخ٣ُ٣ت لهجت بضوٍت ،وزهها ببٌٗ ؤخغ ٝاإلاًاعٖت ،وهي الىىن
ّ
والخاء والهمؼة صون ًاء الٛاثب ،وعؤي ّ
ؤن َظا اإلاؿل ٪الهىحي ال ً٩ىن بال في ٧ل ٗٞل ؾمي ٞاٖله ُٞه ػواثض ،ؤو ُٞما ًإحي مً
َل
َل
وقغب ،و٦ظلُٞ ٪ما ظاء مٗخل الٗحن هدى :زا٫
الشالسي ٖلى ِٗ ٞل ًٟٗل ب٨ؿغ الٗحن في اإلااضخي وٞخدها في اإلاؿخ٣بل هدى ِ
ٖلم ِ
َل
ًساٞ ،٫ةجهم ً٣ىلىن ِجساِ ٫وبزا.٫
وظاء مً بٗضٍ الؿمحن الخلبي وخاو ٫ؤن ّ
ًٟؿغ َظٍ ال٣غاءة جٟؿحرا نىجُا خُض ٖؼا ؤؾباب َظا الجىىح الهىحي بلى
ّ
ّ
الخس٣ٞ ٠ُٟا((:٫وهي لٛت مُغصة في خغو ٝاإلاًاعٖت ،وطل ٪بكغٍ ؤال ً٩ىن خغ ٝاإلاًاعٖت ًاء لش٣ل طلٖ ،٪لى ؤن بًٗهم
٢اَ ً :٫ل
ُجل مًاعٕ َلو ِظل ،و٦إهه ٢هض بلى جس ٠ُٟالىاو بلى الُاء ٨ٞؿغ ما ٢بلها))(.)4
ِ
َل
َل
َل
َّ
َل
َل َّ ُت
َل
ًً ْل ُتمىا فحمظىم َّ
﴿وال َلج ْغُ ٦تىىا بلى الظ َل
و٢غؤ ألاٖمل ٦ظل٢ ٪ىله حٗالىَ :ل
 -113ب٨ؿغ جاء ( ِجمؿ٨م).
الى ُتاع﴾َ -ىص:
ِ ِ
ؤظاػ الىداؽ َظٍ الٓاَغة الهىجُت وط٦غ صواٗٞها ب٣ىله ":وؤه٨غ َظا ؤبى ٖبُض ٢ا :٫ألهه لِـ ُٞه خغ ٝمً خغو ٝالخل.٤
ّ
٢ا ٫ؤبى ظٟٗغ :ال مٗجى ل٣ىله :لِـ ُٞه خغ ٝمً خغو ٝالخل٤؛ ألن خغو ٝالخل ٤ال ججلب ال٨ؿغة ،وَظٍ اللٛت ط٦غَا السلُل
ّ
َل
وؾِبىٍه ًٖ ٚحر ؤَل الدجاػ بطا ٧ان الٟٗل ٖلى َ ِٗ ٞلل ٦ؿغوا ؤو َلُ ٫تم ْؿ ْخَ ٣لبله لُضلىا ٖلى ال٨ؿغة التي في مايُه ،و٧ان ًجب ؤن
َل
ُتً٨ؿغ زاهُه لُخ ٤ٟم٘ اإلااضخي ٞلم ًجؼ طل ٪للؼوم الشاوي ؤلاؾ٩ان ٨ٞؿغوا ألاو٣ٞ ،٫الىاًِ :دظع وهي مكهىعة في بجي ٞؼاعة
وَظًل...و٦ظا بطا ٧ان في مايُه ؤل ٠ونل م٨ؿىعة ٦ؿغوا ؤو ٫اإلاؿخ٣بل هدى ِوؿخٗحن"(.)5
٦ما ؤظاػَا ابً ظجي ،وؤ٦ض ٖلى وظىصَا في ٦الم الٗغب ،وطَب في حٗلُلها ،وط٦غ ؾبب وظىصَا مظَب الىداؽ الظي ؾب٣ه
في َظٍ اإلاؿإلت ،و٢ض زهها ببٌٗ الهُ ٜصون ٚحرَا٢ .اَ(( :٫ظٍ لٛت جمُم ،ؤن ج٨ؿغ ؤو ٫مًاعٕ ما زاوي مايُه م٦ؿىع ،هدى:

ُ  -الرضي ،شرح الكافية ،تح :یوسف حسن عمر ،منشورات جامعة قاریونس ،بنغازم ،ليبيا ،طُٗٗٔ ،ِ:ـ ،ج ،ْ:ص.ُٗ:
 - 2إعراب القرآف ج ،ُ:ص.ُْٕ ،ُّٕ:
 - 3ینظر :احملرر الوجيز ج ،ُ:ص ،ْٕ ،ّٕ:ك القراءات القرآنية يف ضوء علم اللغة احلدیث ،ص.ّّ:
ْ  -الدر ادلصوف ج ،ُ:ص.َٔ:
 - 5إعراب القرآف ج ،ِ:ص.َّٕ ،َّٔ:
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َلٖ ِلمذ ِح ْٗلم ،وؤها ِبٖلم ،وهي ِحٗلم ،وهدً ِهغ٦ب .وج٣ل ال٨ؿغة هدى ٌِٗلمِ ،وٍغ٦ب اؾدش٣اال لل٨ؿغة في الُاء ،و٦ظل ٪ما في ّؤو٫
مايُه َمؼة ونل م٨ؿىعة ،هدىِ :جىُل ،٤وٍىم ِحؿىص وظىٍ و ِجبٌُ وظىٍ٨ٞ ،ظلَ (( :٪لِ ٞخ َّ
مؿ٨م ُت
الىاع)) ))(.)1
جضٖ ٫لى ّ
ٞهظٍ ال٣غاءاث ّ
ؤن ٦ؿغ ؤخغ ٝاإلاًاعٖت مىهجا لهجُا لل٣باثل الٗغبُت ومؿل٩ا ؤصاثُا ٖىض ال٣غاء بالكاط ألاعبٗت.
ّ
ّ
ّ
ّ
والىٓحر الكٗغي الظي ًا٦ض ٖلى وظىص َظٍ الٓاَغة في الىا ٘٢اللٛىي ٢ى ٫ؤخض قٗغاء بجي جمُم:
َل ُت ْ
َل
َل َل
ل ْى ٢ل َلذ َلما ِفي ْ ٢ى ِم َلها – ل ْم ِجِش ِم-

َل ْ ُت ُت
ًلها ِفي َلخ َلؿ ٍرب َلو َلم ِْ َلؿ ِم
ًٟ

و٢ا ٫ؤبى طئٍب الهظلي:
ْ
َل ُت َل ّ َل
َل ْ َل
َل َل َل َل ْ َل ْ َل ُت
ا ٫ؤ ِوي ال ِخ ٌنُ ٤تم ْؿ َلخد ِب ُت٘ () 2
ان ٍرب ِوبز
له ِ
ٛٞبرث بٗضَهم ِبِٗ ٍر
ّ
ّ
ُت
ٖلتها ّ
الخس ٠ُٟوالاوسجام
٣ٞض ٦ؿغ خغٞا اإلاًاعٖت (الخاء) في( :جِشم) ،و(الهمؼة) فيِ ( :برا ،)٫و٧لها ٖاصاث هُُ٣ت ٖغٞتها الٗغب
ّ
م٘ ما جمُل بلُه ال٣باثل البضوٍت مً ؾغٖت ألاصاء ٖىض الخ٩لم.
ّ
ّ
اللٛىٍت بلى ّ
ؤن ٦ؿغ ؤخغ ٝاإلاًاعٖت (الهمؼة والىىن والخاء) مُغصة في ٦الم الٗغب ،واؾخصىذ
جظَب الضعاؾاث
(الُاء) لش٣لها م٘ ال٨ؿغةٚ ،حر ّ
ؤن َظا اإلاؿدشجى له وظىص في ال٣غاءاث ألاعب٘ الكاطة ٣ٞض ٢غؤ :الخؿً البهغي وألاٖمل ٢ىله
ّ ُت
﴿ً َلُ ٩تاص ْال َلب ْر ُتْ ً ١مخوف َلؤ ْب َل
حٗالىَ :ل
ه َلاع ُتَ ْم﴾-الب٣غة ،-20:ب٨ؿغ الُاء والساء والُاء ( ًِ ِس ُِ.)٠
ّ
َل
َل
٢ا ٫ألازٟل (( ":ومجهم مً ٢اِ ًِ ( ٫س ُِ)٠؛ ٦ؿغ (الساء) الظخمإ الؿا٦ىحن زم ٦ؿغ(الُاء) ،ؤجب٘ ال٨ؿغة ال٨ؿغة وهي ٢بلها،
ْ
٦ما ؤجبٗها في ٦الم الٗغب٦ .شحرا ًدبٗىن ال٨ؿغة في َظا الباب ال٨ؿغة ً٣ىلىنِ ٢ِ ( :خلىا) و( ِِ ٞخدىا) ًغٍضون :اَ ٞلخ ِخ ُتدىا))(.)3
ّ ُت
ّ ُت
و٢ا ٫ابً ظجي(( ":ومجهم مً ً٨ؿغ خغ ٝاإلاًاعٖت بجباٖا ل٨ؿغة ٞاء الٟٗل ما ب٘صٍ ٣ُٞىِ ًِ :٫س ُِ ،٠وؤها ِب ِز ُِ ...٠وٖلى َظا
ّ
٢الىا في مايُهِ :ز ُِ ،٠وؤنلها ازخُٞ ،٠إؾ ً٨الخاء لئلصٚام ٞاه٨ؿغث الساء لؿ٩ىجها وؾ٩ىن الخاء ٞدظَ ٝمؼة الىنل
ّ
لخدغ ٥الساء بٗضَا ،وؤصٚمذ الخاء في الُاء ٞهاعِ (:ز ُِ.)4()) )٠
ُت
ومً الىٓحر الكٗغي الظي ِ ٦ؿغث في ٌ (الُاء) ٢ى ٫الكاٖغ مخمم بً هىٍغة (:)5
َل َل
ُضَ ٥لؤ ْن َلال ُتح ْؿمُٗجي َلم َلال َلم ًات َلو َلال َلج ْى َل٨ئي َلْ ٢غ َلح ْال ُتَ ٟلااص َلَ ُٞل
ُج َلٗا
ِ ِٗ ٢
ِ
ِ ٍر ِ
ِ ِ
٣ٞض ٦ؿغ ًاء (ًُج٘) بٗضما ؤبض ٫الىاو ًاء مًً(:ىظل) وطل ٪تهغبا مً ز٣ل اظخمإ الىاو بٗض الُاء ،و٦ؿغ خغ ٝاإلاًاعٖت
ألجها جىاؾبها ّ
ٞإصي َظا ال٨ؿغة بلى ٢لب الىاو ًاء ّ
الُاء بٗضما ٧اهذ مٟخىخت ّ
وؤن الُاء م٘ الُاء ؤز ٠مً الىاو بٗض الُاء .و٢ض

 - 1احملتسب ج ،ُ:ص.ّْٓ ،ِْٓ:
 - 2ینظر :اخلصائص ج ،ِ:ص ،َّٕ:كاحملتسب ج ،ُ:ص.ّْٓ ،ِْٓ:
 - 3األخفش( :أبو احلسن سعيد بن مسعدة ) ،معاين القرآف ، ،تح :ىدل زلمود قراعة ،مكتبة اخلاصلي ،القاىرة ،طُُُْ ،ُ:ىػ َُٗٗ ،ـ  ،ج،ُ:
ص.ٓٔ ،ٓٓ:
 - 4احملتسب ج ،ُ:ص.َُْ:
 - 5ینظر :ادلنصف ج ،ُ:صَِٔ:
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ُت
وؿبذ َظٍ الٓاَغة الهىجُت بلى بٌٗ ال٣باثل الٗغبُت مجها جمُم وؤؾض(ٞ .)1هظا البِذ الكٗغي ًا٦ض وظىص ٦ؿغ خغٝ
اإلاًاعٖت (الُاء) في الىا ٘٢ال٨المي لظلّ ٪
حؿغب بلى ال٣غاءاث ألاعب٘ الكاطة.
الخاثمة:
ّ
 لٗب الىٓحر الكٗغي صوعا باعػا في جىظُه ال٣غاءاث ألاعب٘ الكاطة في ظابها ّالهىحي زانت ما حٗل ٤بالهىاثذ ال٣هحرة
ّ
ّ
وبحن ّ
والُىٍلتّ .
ؤن َظٍ ألاصاءاث ال٣غاثُت ما هي بال نىع مً نىع الىُ ٤اؾخٗملها الٗغب في مىاي٘ ؾُاُ٢ت بُٗجها ؤملتها ٖاصاث
هُُ٣ت زانت ببِئت صون ٚحرَا ،وؤظاػتها ٖىامل نىجُت بدخه مً هدى اإلاُل بلى الخس ٠ُٟوالاوسجام الهىحي والا٢خهاص في
الجهض الًٗلي.
ّ
ّ
 ُتٌ ّحكُ٨ل
ٗض الىٓحر الكٗغي عاٞضا مهما في ببغاػ ال٣ىاهحن والٗلل التي جسو اللٛت اٖ٫غبُت في ظاهبها الهىحي ،وؤصاة مهمت في
ِ
ّ
ّ
مغظُٗت ُتٌؿدىض بلحها مً ؤظل الاؾخضال ٫بها ٖلى صخت الٗضًض مً الاؾخسضاماث اللٛىٍت التي ًسخاعَا ال٣اعت في خغٞه.
ٍر
ّ
 ُتٌ ّّ
واإلاٟؿغون،
ٗض الىٓحر الكٗغي مغظٗا ٌؿخٗحن به ٖلماء ال٣غاءاث بجمُ٘ ؤ٢ؿامها؛ الصخُدت والكاطة،
ّ
ّ
واللٛىٍىن ٦ىٓاثغ صاٖمت آلعائهم وجىظحهاتهم وحٗلُالتهم لبٌٗ مىاًَ السال ٝاللٛىٍت في ظاهبها الهىحي ؾىاء
بخصبِذ ما طَبىا بلُه مً آعاء ؤو هُٟه.
 ّبن اؾخضٖاء الىٓحر الكٗغي للخضلُل ٖلى ظىاػ ّ
بصخخه ٖلى
ا
جىىٕ الاؾخسضاماث الهىجُت لل٣غاءاث ألاعب٘ الكاطة ب٢غاع
ّ
ألا٢ل ٦مؿل ٪لٛىي ًم ً٨الاٖخماص ٖلُه في واٗ٢ىا اللٛىي.
 ّؤ٦ض الىٓحر الكٗغي ٖلى ّؤن الهىع الىُُ٣ت اإلاسخلٟت التي وعصث في ال٣غاءاث ألاعب٘ الكاطة هي ؤصاءاث جسو بٌٗ الٗغب
لجإث بلحها ألؾباب مجها :الخس ،٠ُٟؤو ٦ثرة الاؾخٗما ،٫ؤو للضاللت ٖلى مٗجى مٗحن صون ٚحرٍ ،ؤو لالوسجام الهىحي.
كاتمة املـادز واملساحع:
ّ
1965م.
 -1ببغاَُم ،ؤهِـ ،في اللهجاث الٗغبُت ،م٨خبت ألاهجلى اإلاهغٍت ،ال٣اَغة،3:ٍ ،
 -2ابً ألاهباعي٦( :ما ٫الضًً ؤبى البر٧اث ٖبض الغخمً بً مدمض بً ؤبي ؾُٗض) ؤلاهها ٝفي مؿاثل السال ٝبحن البهغٍحن
وال٩ىُٞحن ، ،جذ :مدمض مخي الضًً ٖبض الخمُض ،صاع الُالج٘ ،ال٣اَغة( ،ص -ث).
2002م.
 -3ابً الٗبض َغٞت  ،الضًىن ،قغح :مهضي مدمض هانغ الضًً ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث ،لبىان،2:ٍ ،
 -4ابً ّ
ظجي(:ؤبى الٟخذ ٖشمان) ،السهاثو ،جذ:مدمض ٖلي ّ
الىجاع ،صاع ال٨خب اإلاهغٍت ،ال٣اَغة(ص-ث).
 -5ابً ّ
ظجي(:ؤبى الٟخذ ٖشمان) ،اإلاددؿب في جبُحن وظىٍ قىاط ال٣غاءاث وؤلاًًاح ٖجها ،جذ :مدمض ٖبض ال٣اصع ُٖا ،صاع ال٨خب
1998م .
َ1419ـ،
الٗلمُت ،بحروث ،لبىان،1:ٍ ،

 - 1ینظر :األخفش ،معاين القرآف .،ج ،ِ:ص.ُِْ:

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2015

164

مجلة حُل الدزاطات ألادبُة والفىسٍة  -العام الثاوي  -العدد  14دٌظمبر 2015

 -6ابً ّ
1993م.
َ1413ـ،
ظجي(:ؤبى الٟخذ ٖشمان) ،ؾغ نىاٖت ؤلاٖغاب ،جذ :خؿً َىضاوي ،صاع ال٣لم ،صمك،2:ٍ ،٤
1954م ،وػاعة اإلاٗاع ٝالٗمىمُت ،بصاعة بخُاء الترار
َ1372ـ،
 -7ابً ظجي ،اإلاىه ،٠جذ:ببغاَُم مهُٟى ،وٖبض هللا ؤمحن،1:ٍ ،
ال٣ضًم ،ال٣اَغة.
 -8ابً ٖهٟىع( :ؤبى الخؿً ٖلي بً مامً بً مدمض بً ٖلي) ،يغاثغ الكٗغ ،يغاثغ الكٗغ ، ،جذّ :
الؿُض ببغاَُم مدمض ،صاع
1980م.
ألاهضلـ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ،بحروث ،لبىان،1:ٍ ،
 -9ابً ُُٖت(:ؤبى مدمض ٖبض الخ ٤بً ٚالب) ،اإلادغع الىظحز في جٟؿحر ال٨خاب الٗؼٍؼ ،جذٖ :بض الؿالم ٖبض الكافي مدمض ،صاع
2001م.
َ1422ـ،
ال٨خب الٗلمُت،بحروث،1:ٍ ،
 -10ابً مىٓىع (مدمض ألاٞغٍ٣ي اإلاهغي) لؿان الٗغب ،جدٖ :٤ُ٣بض الغخمً مدمض ٢اؾم الىجضي ،صاع ناصع ،بحروث ،لبىان،
1971م.
ٍ،1
 -11ابً َغمت ،ببغاَُم  ،الضبىان  ،جذ :مدمض ّ
1969م.
ظباع اإلاُٗبض مُبٗت آلاصاب ،الىج ٠ألاقغ، ٝ
 -12ؤبى خُان( ،مدمض بً ًىؾ ،)٠البدغ اإلادُِ ،جذٖ :اص ٫ؤخمض ٖبض اإلاىظىص وٖلي مدمض مٗىى ،صاع ال٨خب الٗلمُت،
1993م.
َ1413ـ،
بحروث ،لبىان،1:ٍ ،
َ1411ـ
 -13ألازٟل( :ؤبى الخؿً ؾُٗض بً مؿٗضة ) ،مٗاوي ال٣غآن ، ،جذَ :ضي مدمىص ٢غاٖت ،م٨خبت الساهجي ،ال٣اَغة،1:ٍ ،
1990م .
،
 -14الاؾتراباطي(:الكُش عضخي الضًً مدمض بً الخؿً) ،قغح قاُٞت ابً الخاظب ،جذ :مدمض هىع الخؿً ،مدمض الؼٞؼا،ٝ
1982م.
َ1402ـ،
مدمض مخي الضًً ٖبض الخمُض ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث ،لبىان:ٍ ،
1974م.
َ1394ـ،
 -15الخضًثي زضًجت  ،الكاَض وؤنى ٫الىدى في ٦خاب ؾِبىٍه ،مُبىٖاث ظامٗت ال٩ىٍذ،
 -16الخمىي( :ابً حجت ؤبى ب٨غ ج٣ي الضًً بً ٖبض هللا بً ٖلي بً مدمض) زؼاهت ألاصب وٚاًت ألاعب ،جدٖ: ٤ُ٣هام قُ٣ى ،صاع
الهال ،٫بحروث ،لبىان ،وم٨خبت البداع ،بحروث ،لبىان 2004 ،م .
 -17الظَبي(:ؤلامام قمـ الضًً مدمض بً ؤخمض بً ٖشمان) ؾحر ؤٖالم الىبالء ،جذ :قُٗب ألاعهاوٍ و مدمض وُٗم الٗغ٢ىسخي،
1984م.
َ1405ـ،
ماؾؿت الغؾالت ،بحروث ،لبىان،1:ٍ ،
َ1415ـ -
 -18الغاػي (مدمض بً ؤبي ب٨غ بً ٖبض ال٣اصع) مسخاع الصخاح ،جد :٤ُ٣مدمىص زاَغ ، ،م٨خبت لبىان هاقغون ،بحروث،
1995م.
1996م.
 -19الغضخي ،قغح ال٩اُٞت ،جذً :ىؾ ٠خؿً ٖمغ ،ميكىعاث ظامٗت ٢اعٍىوـ ،بىٛاػي ،لُبُا،2:ٍ ،
 -20الؿُىَي (ظال ٫الضًً)  ،ؤلاج٣ان في ٖلىم ال٣غآن ،صاع الىضوة ،م٨ت اإلا٨غمت ،الؿٗىصًت (ص-ث).
 -21الؿُىَي (ظال ٫الضًً)  ،الا٢تراح في ؤنى ٫الىدى وظضله ،جذ :مدمىص ًىؾّ ٠
ٞجا ،٫صاع البدىر للضعاؾاث ؤلاؾالمُت
2003م.
َ1423ـ،
صبي ،ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة،2:ٍ ،
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 -22الؿُىَي ،ألاقباٍ والىٔاثغ في الىدى  ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث ،لبىان(،ص -ث).
 -23الٗ٨بري (ؤبى الب٣اء) ،الخبُان في بٖغاب ال٣غآن ،جذٖ:لي مدمض البجاوي ،صاع بخُاء ال٨خب الٗلمُتِٖ ،سخى البابي الخلبي
1976م.
وقغ٧اٍ ،ال٣اَغة،
1983م.
 -24الٟغاء(:ؤبى ػ٦غٍا ًخي بً ػٍاص) ،مٗاوي ال٣غآن  ،جذٖ :الم ال٨خب ،بحروث ،لبىان،3:ٍ ،
1979م.
 -25زاَغ ،مدمض ؤخمض  ،في اللهجاث الٗغبُت م٣ضمت للضعاؾت ،مُبٗت الخؿحن ؤلاؾالمُت ال٣اَغة،
َ1430ـ،
 -26ؾِبىٍه ( :ؤبى بكغ ٖمغو بً ٖشمان بً ٢ىبر) ،ال٨خاب ،جذٖ :بض الؿالم َاعون ،م٨خبت الساهجي ،ال٣اَغة،5:ٍ ،
2009م .
 -27قاَحن ٖبض الهبىع ،ال٣غاءاث ال٣غآهُت في يىء ٖلم اللٛت الخضًض ،م٨خبت الساهجي ،ال٣اَغة (ص.ث).
1997م.
َ 1417ـ،
 -28قغٍ ٠اؾخِخُت ؾمحر ،الخىىٕ ال٨مي للخغ٧اث ، ،مجلت ظامٗت اإلال ٪ؾٗىص ،م ،9:آلاصاب،
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مٗاًحر الىو والى٣ض ألاصبي
ؤ.مُلىص مهُٟى ٖاقىع ،ص .ؤًاص ٖبض هللا ،ص .ػًٍ الغظاٖ ٫بض الغػا،١
Text standards, and literary criticism
Milood Mustafa Ashur (author) The Faculty of Major Language Studies University Science Islamic Malaysia
DR. Ayad N. Abdullh Faculty of Major Language Studies, USIM &Dr. Zainur Rijal Abd Razak Faculty of
Major Language Studies, USIM

ملخف
ؤ ٤ٞزام لِـ له خضوص مُٗىتٞ ،هى ًٞاء جخجلى ُٞه مجمىٖت مً الضالالث
ٖىضما هخدضر ًٖ الىو ألاصبي ٞةهىا هدُل ٖلى ٍر
ٌؿمذ بها َظا الىو وٍخٗحن ٖلى ال٣غاءاث الى٣ضًت جدضًض م٩ىهاتها ،و٦كٟها وجٟؿحرَا بمىهج ٖلمي مىيىعي ،و٢ض ؤيخى
اإلاهخمىن بلؿاهُاث الىو ًىٓغون بلى الىو ٖلى ؤهه قب٨ت جخ٩ىن مً ٖال٢اث صازلُت وؤزغي زاعظُتٞ ،الضازلُت ًد٨مىن
ٖلحها مً زال ٫مُٗاعي الخماؾ ٪والاوسجام ؤما الساعظُت ٞهي الٗال٢ت اإلاخىاٞغة بحن اإلاغؾل والغؾالت واإلاخل٣ي ،التي ًد٨مىن
ًا
ٖلحها بمٗاًحر اإلا٣امُت وؤلاٖالمُت وال٣هضًت واإلا٣بىلُت .بياٞت إلاُٗاع الخىام الظي ًدضص ٖال٢ت الىو بٛحرٍ مً الىهىم.
وتهضَ ٝظٍ الىع٢ت بلى حؿلُِ الًىء ٖلى مٟاَُم َظٍ اإلاٗاًحر الىهُت الؿبٗت ،وبُان ؤَمُت مىهج هدى الىو في الضعاؾاث
ًا
ألاصبُت والى٣ضًت الخضًشت .اهُال٢ا مً ؾاا ٫مٟاصٍ َل جٟي اإلاٗاًحر الىهُت بداظاث الىا٢ض لضعاؾت الىو ألاصبي؟ و٢ض زلهذ
ًا
ًىم مضي هجاٖخه في ه٣ض وجدلُل الىهىم الكٗغٍت؛ خُض ؤىحى مً ؤَم
الىع٢ت بلى ؤن مىهج هدى الىو ًشبذ ًىما بٗض ٍر
اإلاىا ج الى٣ضًت التي جه ٠الىو الكٗغي وج٨كُ٢ ًٖ ٠مخه ألاصبُت ،مً زال ٫مىا٢كت الىو في ؾُا ١الخىانل والٗىامل
الاظخماُٖت والىٟؿاهُت التي جازغ في الىو.
اليلمات املفحاحُة :معاًحر ،الىف ،هلد ،الؼعس
ملدمة
الخمض هلل عب الٗاإلاحن والهالة والؿالم ٖلى زاجم الىبُحن ٖلُه وٖلى آله وصخبه ؤًٞل الهالة وؤجم الدؿلُم وبٗض
جُغح اللؿاهُاث مىظ بؼوٞ ٙجغَا ٖلى ًض صي ؾىؾحر بق٩الُت الٗال٢ت بحن اإلاكاع واإلاكاع بلُه ؤو الضا ٫واإلاضلى ،٫وحؿعى بلى
صة لخدلُل مؿخىٍاث ال٣ى:٫
ون ٠اللٛت وجدلُل م٩ىهاتها ،وبُان الٗال٢ت بحن الخهىعاث واإلاٟاَُم ،خحن ٢ضمذ هماطط مخٗض ٍر
ًا
ابخضاء مً مدايغاث صي ؾىؾحر زم ؤٖماَ ٫اعَـ ،وبىِٟؿذ ،وحكىمؿ٩ي التي اٖخمضوا
ال٩لمت والجملت زم السُاب ،وطل٪
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ٞحها ٖلى ؤلاظغاءاث اللؿاهُت الىنُٟت بهض ٝا٦دكا ٝبيُت الىو( .)1وم٘ مىخه ٠ال٣غن اإلااضخي ْهغ مهُلر (هدى الىو) في
ًا
الضعاؾاث اللؿانًت ألاوعوبُت الخضًشت ٩ٞان امخضاصا إلاهُلر هدى الجملت( )2وحٗضصث جغظماجه بلى الٗغبُتٞ ،مجهم مً جغظمه بلى
ًا
ُت
(هدى الىو) وجغظمه آزغون بلى (ٖلم لٛت الىو) ،وجغظم ؤًًا بلى لؿاهُاث الىو ؤو اللؿاهُاث الىهُت ،وَىا ٥مً ًُل٤
ًا
ٖلُه لؿاهُاث السُاب( .)3وُٞما ًلي هىا٢ل مٟهىم الىو ٖىض الٗغب والٛغبُحن و٦ظا ؤَمُت هدى الىو باٖخباعٍ مىهجا لخدلُل
وه٣ض السُاب ألاصبي.
 .1في مفهىم الىف ألادبي
حؿعى ال٣غاءاث الى٣ضًت بلى جدضًض م٩ىهاث الىو ألاصبي ،و٦كٟها وجٟؿحرَا بمىهج ٖلمي مىيىعي ،خُض ّ
جدب٘ قب٨ت مترابُت
مً م٣ىماث الىو وج٣ىُاجه الٟىُت اإلاخمشلت في وؾاثل جماؾ٨ه ،وؤق٩ا ٫الخ٨غاع والخىاػي وؤلاً٣إ والخهىٍغ ،والخىام ،التي
ٌّ
ًخمحز بها الىو ألاصبي ًٖ الىهىم اللٛىٍت ألازغي ،وال٣اعت
مضٖى بلى ؤلامؿا ٥بسُىٍ َظٍ الكب٨ت ختى ًخبُجها وٍخىنل بلى
صالالث الىو وظمالُاتها.
ً
 .1,1الىف لغة
َل
َّ ّ َل
َل
ُت
ألاٖغابيَّ :
و ؤلا ْؾ ُت
الى ُّ
ٌن
ىاص ِبلى
يغب مً الؿحر ؾغَ٘  ...و٢ا ٫ابً
وٚاًخه ،زم ؾمي به
و ؤ٢صخى الشخيء
ظاء في اللؿان " :ؤنل الى
ِ
َل
َّ ُّ ْ ُت
خيء :مىتهاٍ  . . .ومىه ٢ى ٫ال٣ٟهاءَ :له ُّ
وهو ّ
ُّ
ُّ
و ال٣غ ِآن
خيء ما . . .
الخى ِ،٠ُ٢
الغثِـ ألا٦بر ،والىو
٧ل ٍر
والىو الخُٗحن ٖلى ٍر
ِ
َل
َّ َل
و الؿىام :اعج ٟ٘واهخهب .ومً اإلاجاػُ :ته َّ
ألاخ٩ام" )4(.و٢ا ٫الؼمسكغيْ :اه َلخ َّ
َلوه ُّ
ُت
و
ْاَغ لٟٓهما ٖلُه مً
الؿًة ؤي ما ص٫
و
ًا
و ٌن
ؾُضا ؤي ُته ّ
الشخيء َله َّ
ُت
الخضًض بلى ناخبهُ ،توه َّ
هه ؤي مىتهاٍ )5(.وه٣ل الشٗالبي ٢ى ٫بًٗهم  :بطا ظاء الىو
ه َلب  . . .وبلٜ
ٞالن
ِ
ُت
بُل الُ٣اؽ( ،)6ؤي ؤن ما ظاء ُٞه هو صاٖ ٫لى خ٨م مٗحن ال ًصر الاظتهاص بالُ٣اؽ مٗه .و٢ا ٫الجاخٔ في البُان والخبُحن:
ْ َل
"ُ٢ل لغظل مً الخ٨ماء :ما ظ َلم ُت
إ البالٚت؟ ٢ا :٫مٗغٞت ّ
اإلاٗخل ،وٞهل ما بحن اإلاُت ّ
ّ
ًمً واإلاُل ،٤وٞغ ِ ١ما بحن
الؿلُم مً
ٍر
ِ
َل
ّ ()7
اإلاكت َلر ٥واإلاٟغص ،وما ًدخمل الخإوٍل مً اإلاىهىم اإلاُ٣ض"  .وَؿخٗمل ؤبى خُان الخىخُضي لٟٓت (هو) بٗض ؤن ؾغص عئٍا
٢هذ ٖلُه خُض ٢اَ" :٫ظا هو ما خٟٓخه ٖىه ،وبن ٦ىذ ٢ضمذ بٌٗ الل ٟٔوؤزغثٞ ،ةوي لم ؤخغ ٝاإلاٗجى ،ولم ؤػص ُٞه مً
ًا
ًا
ٖىضي قِئا"( .)8ومٗجى طل ٪ؤهه ًا٦ض ٖلى ؤهه التزم بؿغص ؤخضار الغئٍا ٦ما ؾمٗها ،ولم ًؼص ٞحها قِئا مً ٖىضٍٞ ،هان بظل٪
مٗىاَا مً الؼٍاصة والى٣هان ،ألامغ الظي ٢ض ًازغ في حٗبحرَا وجٟؿحرَا ،ؤي ؤهه عواَا َلبى ّ
هها .ووؿخيخج مً طل٧ ٪له:
ِ
أ .ؤن صاللت (ن م م) جضوع خى ٫ما َى مخٗحن وْاَغ وباعػ ،و٧ل جبُحن وبْهاع ٞهى هو ،و٧ل مٓهغ ٞهى مىهىم.

ُ  .عبد اجمليد مجيل .ُٖٗٗ .البدیع بُت الببلغة العربية كاللسانيات النصية .طُ اذليئة ادلصریة للكتاب .ص.ٔٓ :

ِ  .ینظر :نفسو.
ّ  .سعد مصلوح" .ُُٗٗ .ضلو أجركمية للنص الشعرم .دراسة يف قصيدة جاىلية" .رللة فصوؿ .اجمللد َُ .العدداف ُك ِ .صُّٓ :
ْ :ابن منظور .ُٗٔٓ .لساف العرب .دار صادر للطباعة كالنشر .بَتكت .مادة ( ف ص ص)
ٓ :جار اهلل زلمود الزسلشرم .َََِ .أساس الببلغة .دار الفكر بَتكت .مادة (ف ص ص)
أب منصور الثعاليب .د/ت .خاص اخلاص .د/ط مكتبة احلياة بَتكت .صُٕ :
ٔ :ك
ٕ :أبو عثماف اجلاحح ُٖٗٗ .البياف كالتبيُتٖ .تقيق :موفق شهاب الدین .طِ .دار الكتب العلمية .بَتكت .جُ .صٕٔ:
أب حياف التوحيدم .د/ت .البصائر كالذخائرٖ .تقيق كداد القاضي .ط ْ .دار صادر بَتكت .ج .ِ :صَُٔ:
ٖ :ك
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ًا
ًا
ب .ؤن الخٟسخيعاث اإلاعجمُت والاؾخٗماالث اللُٟٓت التي ٢ضمىا همىطظا مجها ،جا٦ض ؤن مٗجى الىو ب٣ي مدهىعا في الضاللت ٖلى
ًا
ال٨خاب والؿىت ،باإلياٞت بلى صالالث ؤزغيَ ،ل
َل
٦ى َّ
الشخيءَ :لعَ ٞلٗه َل
وؤْهغٍ ،وبطا ٧ان خضًشا ؤؾىضٍ بلى ٢اثله.
و
ت .عٚم ٦ثرة اؾخٗما٧ ٫لمت هو في ٦خب الترار بال ؤهىا لم وٗثر ٖلى حٗغًٍ ٠بحن ماَُت َظا اإلاهُلر ُٞما اَلٗىا ٖلُه مً
مهاصع ٖلى حٗغًٍ ٠بحن ماَُت َظا اإلاهُلر.
ث .ؤن ؤ٢غب اؾخٗما ٫في ٦خب الترار للٟٓت "هو" إلاٗىاَا الانُالحي في الضعاؾاث الى٣ضًت الخضًشت ،ما ظاء ٖلى لؿان ؤبي
ًا
خُان الخىخُضي الظي ط٦غهاٍ آهٟا.
ًا
ًخ ٤ٟالباخض م٘ مىظع ُٖا خي ُٞما اؾخسلهه مً زهاثو للىو اؾدىاصا بلى الضالالث اإلاعجمُت والخٟؿحراث الترازُت
ًا
ًا
ًا
بكضة ،وصاثم الخسل٤؛ ألهه صاثما في قإن ْهىعا وبُاها ،ومؿخمغ في
الٗغبُت ،خُض ً٣ى " :٫الىو صاثم ؤلاهخاط؛ ألهه مؿخدضر
ٍر
الهحروعة؛ ألهه مخدغ ٥و٢ابل ل٩ل ػمان وم٩ان؛ ألن ٞاٖلُخه مخىلضة مً طاجِخه ّ
الىهُت ،وَى بطا ٧ان ٦ظلٞ ،٪ةن وي٘ حٗغٍ٠
ِ
ٍر
ٍر
ُت
()1
ّ
ًا ُت
الىهُت" .
لـه ٌٗخبر جدضًضا ًلػي الهحروعة ُٞه ،وَُٗل في الجهاًت ٞاٖلُخه ِ
ً
 .1,2مفهىم الىف اؿوالحا
اعجبِ ْهىع مهُلر (الىو) بمغاخل جُىع اإلاجخم٘ البكغي ٖبر الخاعٍش ،و٧اهذ ؤولى َظٍ اإلاغاخل :مغخلت ْهىع ال٨خابت مً
ًا
ٌن
خُض بجها وؾُلت لخٗىٌٍ الًٗ ٠الظي اهخاب طا٦غة ؤلاوؿان ،ولخجاوػ ٗٞل الؼمً ٞحها؛ ٞاجسظ بظل ٪اإلالٟىّ خحزا في الًٟاء
واؾخ٣ل بىظىصٍ ،وَظا ما َُإ لـه الاؾخ٣غاع والخضاو ٫مً ظُل بلى ظُل .وَىا ٥نٗىبت في البدض ًٖ حٗغٍ ٠إلاٟهىم الىو
ًا
وً٢اًاٍ في الضعاؾاث الى٣ضًت الخضًشت وطل ٪هٓغا لخٗضص مٗاًحر َظا الخٗغٍ ،٠ومًامُىه ،وزلُٟاجه اإلاٗغُٞت في ٖلم
اللؿاهُاث ،وألاؾلىبُت وٚحرَما مً مُاصًً الضعاؾاث اللٛىٍت وألاصبُت .والىا ٘٢ؤن َظٍ الهٗىباث اإلاىهجُت في البدض ًٖ
مٟهىم للىو "جبضؤ مً ٖملُت جدضًض ما َى هو وما لِـ بىو ألن َظا ألامغ ًغظ٘ بلى ز٣اٞت ّ
ألامت ،ومىٓىمتها اللٛىٍت وَغٍ٣ت
ُت
ًا
ًا
ز٣اٞت ؤزغي"(.)2
جهىعَا لؤلقُاءٞ ،ال٨الم الظي حٗخبرٍ ز٣اٞت ما هها٢ ،ض ال ُتٌٗخبر هها في
ٍر
 .1,2,1مفهىم الىف عىد علماء الغسب
ًا
ًا
ملٟىّ٢ ،ضًما
واؾ٘ ،خُض ًُل٣ه ٖلى ؤي
ٍر
ٌؿخٗمل الٗالم ألالؿجي الضاهماع٧ي (َُلمؿلُ )Hjelmslev ٠مهُلر الىو بمٗجى ٍر
ًا
ًا
ًا
ًا
ًا
٧ان ؤم خضًشا ،م٨خىبا ؤم مدُ٨اَ ،ىٍال ؤم ٢هحرا(.)3
ؤما اللؿاوي (ٞان صًٞ )Van Dijck ٪إقاع بلى مٟهىم الىو في خضًشه ًٖ البجى ال٨بري خُض خضصٍ في ٧ل ما ججاوػ
ٌن
ٌن
بهخاظُت ألٗٞا ٫وٖملُاث ّ
ٌن
واؾخٗما ٫صازل هٓام
جل،٤
الجملت ،واٖخبرٍ جخابٗاث مً الجمل لها بيُت ٦بري(٦ )4ما ؤن الىو ٖملُت
ٍر
ِ ٍر

ُ  .منذر عياشي .ُِٗٗ .النص شلارستو كٕتلياتو .رللة الفكر العريب ادلعاصر ،ع .ٕٗ-ٗٔ/ص.ّٓ :
ِ  .أمحد احلذیرم .ُٖٖٗ .من النص إُف اجلنس األديب .رللة الفكر العريب ادلعاصر ،ع .َُُ-ََُ/صُْ :
ّ :ینظر :زلمد عزاـ .ََُِ .النص الغائب .منشورات اٖتاد الكتاب العرب .دمشق .ص ُٓ:
ْ :ینظر :فاف دیص ََُِ .علم النص مدخل متداخل االختصاصات .ترمجة :سعيد ْتَتم.طُ .دار القاىرة للكتاب .القاىرة .صْٕ :
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وجاعٍسُت( .)1وَظا ًضٖ ٫لى هٓغة (ٞان صً)Van Dijck ٪
وز٣اُٞت
ومٗغُٞت
جضاولُت
ؾُا٢اث،
الخىانل والخٟاٖل ٘٣ً ،في ٖضة
ٍر
ٍر
ٍر
ٍر
ٍر
للىو مً زال ٫ؾُا٢ه وؤبٗاصٍ الخضاولُت.
ًا
ًا
ؤما (عوالن باعر ٞ )ROLAND BARTHجٗل الىو مغاصٞا لليؿُج ل٨ىه ٌؿخضع٢ ٥اثال " :ول ً٨بِىما اٖخبر َظا اليؿُج
ٌن
 صاثما بلى آلان ٖ -لى ؤهه ٌنٌن
ظاَؼ ً٨مً زلٟه اإلاٗجى ،وٍسخٟي بهظا ال٣ضع ؤو طاٞ ،٥ةهىا آلان وكضص صازل اليؿُج ٖلى
وؾخاع
هخاط
صاثم ،جى ٪ٟالظاث وؾِ َظا اليؿُج ،ياجٗت
ال٨ٟغة الخىلُضًت التي جغي ؤن الىو ًهى٘ طاجه ،و ُتيٖمل ما في طاجه ٖبر
ٍر
حكابٍ ٪ر
ّ
جظوب طاتها في ؤلاٞغاػاث اإلاكُضة ليؿُجها ،ولى ؤخببىا اؾخدضار ألالٟاّ ،ألم٨ىىا حٗغٍ ٠هٓغٍت الىو بإجها
ُٞه٦ ،إجها ٖى٨بىث ِ
ٖلم وؿُج الٗى٨بىث"( .)2ومً ؤَم زىام الىو التي اؾخيبُذ مً هٓغٍت الىو لضي عوالن باعر ما ًلي :
ًّ
ًا
زاعظُا ،وبهما َى ٌن
ٌن
ؤصبُت.
مخ٣اَ٘ ًسترٖ ١مال ؤو ٖضة
بهخاط
خيء ًم ً٨جمُحزٍ
-1الىو لِـ مجغص ٍر
ؤٖماٍ ٫ر
ٍر
ًا
ًا
ٌن
ٌن
-2الىو ٢ىة مخدغ٦ت جخجاوػ ظمُ٘ ألاظىاؽ اإلاخٗاعٖ ٝلحها لخهبذ واٗ٢ا هًُ٣ا ل٣ىاٖض اإلاٗ٣ى ٫واإلاٟهىم.
 -3الىو ًماعؽ الخإظُل الضاثم ،وازخال ٝالضاللت وَى ال جهاجي.
ٌن
 -4الىو ًخ٩ىن مً ه٣ى ٍر٫
ٖضًضة ،ج٨خمل ُٞه زاعَت الخٗضص الضاللي ،وَى
وز٣اٞاث
للٛاث ؤزغي،
وؤنضاء
اث،
ٍر
ٍر
مخًمىت ،وبقاع ٍر
ٍر
ٍر
ال ًجُب ًٖ الخ٣ُ٣ت وبهما ًدبضص بػاءَا.
 - 5بن وي٘ اإلاالً ٠خمشل في مجغص الاخخ٩ا ٥بالىوٞ ،ال ًدُل ال٣اعت بلى بضاًت الىو ،وال بلى جهاًخه.
ٌن
ٌن
بؾهام في الخإلُ.٠
اؾتهال ،٥وال٣غاءة
مكاع٦ت ،ولِـ ٖملُت
ٖملُت
مٟخىح ًخجه بلى ال٣اعت ،في
 -6الىو
ٍر
ٍر
ِ
ٌن
ٌن
وظىص ٌن
مخٗل ٤به.
مبهم ال ًخد ٤٣بال بال٣اعت ،ومهحرٍ
 -7الىو
 -8الىو ٌن
ٌّ
ا٢خباؽ مً اإلاؿخىصٕ اللٛىي(.)3
ؾُاقي ًيكإ ًٖ ٖملُاث
جىلُض
ٍر
ًا
ٖبر لؿاوي ٌُٗض جىػَ٘ هٓام اللؿان"( ،)4وطل٪
ؤما (ظىلُا ٦غَؿدُٟا ٞ )Julia Kristevaخً٘ حٗغٍٟا الىو بإهه "ظهاػ ٍر
ٌن
ٌن
مباقغة ،جغبُها ؤهماٍ مسخلٟت مً ألا٢ىا ٫الؿاب٣ت ٖلحها
بُاهاث
ب٨ك ٠الٗال٢ت بحن ال٩لماث الخىانلُت مً زال ٫ؤلاقاعة بلى
ٍر
ٍر
واإلاتزامىت مٗها .وبدؿب حٗلً ٤نالح ًٞل ٖلى َظا الخٗغٍٞ ٠ةن الىو ٖىض ظىلُا ٦غَؿدُٟا ٌٗخبر ٖملُت بهخاظُت حٗجي ؤمغًٍ:
ألاوَ :٫ى ٖال٢ت الىو باللٛت التي ًخمىٞ ٘٢حها؛ بط جهبذ مً ٢بُل بٖاصة الخىػََ٘ ًٖ ،غٍ ٤الخ ،٪ُ٨ٟوبٖاصة البىاء،
ًا
وعٍايُت .
مىُُ٣ت،
بم٣ىالث
مما ًجٗله نالخا ألن ٌٗالج
ٍر
ٍر
ٍر
ههىم ؤزغي ،ؤي ؤهه (ٖملُت جىام)ٟٞ ،ي ًٞاء الىو جخ٣اَ٘
والشاويً :خمشل في ؤن الىو ٖملُت اؾدبضا ٫مً
ٍر
ٌن
ٌن
ٌن
ؤ٢ىاٖ ٫ضًضة ،مإزىطة مً ههىم ؤزغي مما ًجٗل بًٗها ً٣ىم بخدُُض البٌٗ آلازغ ،وهً٣ه وبالخالي بجهاء مهمخه ،وَٗخبر
ًا
ًا
َل
ًا
ًا
مخٗضصة(.)1
وز٣اٞاث
للٛاث ؤزغي،
وؤنضاء
اث،
ٍر
ٍر
الىو ؤً٣ىهت مخٗضصة الضالالث؛ ل٩ىهه ًمشل ه٣ىال مجًمىت ،وبقاع ٍر
ٍر
ُ :ینظر :زلمد عزاـٖ .ََِّ .تليل اخلطاب األديب يف ضوء ادلناىج النقدیة احلدیثة .طُ .منشورات اٖتاد الكتاب العرب .دمشق .صُٖٖ :
ِ :ركالف بارث .ُٖٖٗ .لذة اؿنص .ترمجة :فؤاد صفا كاحلسُت سبحاف .طُ .دار توبقاؿ الدار البيضاء .صِٔ :
ّ :ینظر :صبلح فضل .ََِِ .مناىج النقد ادلعاصر .دار إفریقيا الشرؽ .بَتكت .ص.ُِٗ :
ْ :جوليا كریستيفا .ُٕٗٗ .علم النص ترمجة  :فرید الزاىي .طِ .دار توفاؿ للنشر الدار البيضاء .ادلغرب .ص.ِِ:
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وؤما (ظا ٥صًغٍضا ٞ )Jacques Derridaحري ؤن الىو وؿُج مً الخضازالث ،وَى لٗبت مىٟخدت ومىٛل٣ت في آن واخض ،وؤن
ًا
ًا
ًا
ًا
ًا
واخضا ،وبهما ٌن
وؿ ٤مً الجظوع ،زم بن الاهخماء الخاعًذي لىو مً الىهىم ،ال ً٩ىن ؤبضا
الىهىم ال جمل ٪ؤبا واخضا ،وال ظظعا
ًا
()2
مؿخُ٣مٞ ،الىو صاثما مً مىٓىع صًغٍضا الخ٩ُ٨ٟي ،له ٖضة ؤٖماع مدكٗبت خؿب الجظوع التي ؤؾهمذ في ج٩ىٍىه
زِ
في ٍر
ٍر
َل
ّ ًّ
زُاب ّجب ـشـ ـ ْـخه ال٨خابت"( ،)3وٖلى َظا ألاؾاؽ ٞال٨الم ًسخلًٖ ٠
ليؿم هها ٧ل
ٍر
بِىما ً٣ى( ٫بى ٫عٍ٩ىع ِ " )Paul Ricoeur
ّ
ّ ٌن
ّ
بًداجي ،جدُل بًداثِخه ٖلى ٖاإلاه الضاللي،
هٓام
الىو في ٧ىن ألازحر مخصبـذ بال٨خابت ،وٍترجب ٖلى طل ٪ؤن ٢غاءة الىو هي ٢غاءة ٍر
ٍر
وؤقُاثه التي ُتٖ ّبـغ ٖجها ُتبب ًا
مىٟخذ
٦ضلُل
لٛىٍتٞ ،خخٟدهه الؿُمُىلىظُا ،وجىٓغ بلي زهىنِخه ؤلاهخاظُت ال ٦مىخىط ،بل
ـجى
ٍر
ٍر
ِ
ٍر
()4
ومخٗضص الضالالث
ًا
واؾدىاصا بلى ٧ل ما ؾبً ٤م ً٨ال٣ى ٫بإن الىو ٖىض ٖلماء الٛغبَ :ى ٖملُت ججؿُض لىٓام اللٛت وؤن اللٛت في
اٖخ٣اصَم جيخج اإلاٗجى ولِؿذ خاملت له  .ِ٣ٞوالىو ملٟىّ مخٟغص ومؿخمغ ،وال٨خابت الٟىُت جىُٓم آزغ م٣ابل لئلهخاط اللٛىي
الكٟىي .وهالخٔ ؤن اإلاً ج البيُىي ً ُ٘٣الىو ًٖ مالٟه ؤو مبضٖه ،وؾُا٢ه الاظخماعي ؤو الخاعٍذي؛ ختى ناع بٌٗ
اإلاسخهحن ًُل٣ىن ٖلى َظٍ ال٨ٟغة البيُىٍت (مىث اإلاال )٠بِىما هجض الىٓغٍت الؿُمُاثُت ٢ض ٢غهذ الىو بمهُلر (الخىام)
وجغي ؤن الىو ٖباعة ًٖ مجمىٖت مً الىهىم اإلاخضازلت ،ؤو ٞؿُٟؿاء مً الا٢خباؾاث.
 .1,2,2مفهىم الىف وخـاتـه عىد اللظاهُحن والىلاد العسب
ظاء في معجم الخىهجي اإلاٟهل في ألاصب "(الىو) َى ال٨الم اإلاُبىٕ ؤو اإلاسُىٍ الظي ًخإل ٠مىه الٗمل ألاصبي٣ُٞ ،ىلىن هو
()5
اإلاؿغخُت ،وهو الغواًت ،وهو ال٣هُضة"..
ًا
ًا
ٌن
وٍ٣ى ٫ظابغ ٖهٟىع :زمت مجمىٖت مً اإلاؿلماث ناخبذ اؾخسضام ٧لمت (هو) بىنٟها مهُلخا ه٣ضًا( )6ومً َظٍ اإلاؿلماث:
 .1الىو َى اإلاجا ٫اإلادضص اإلاٛل ٤اإلا٨خٟي بىٟؿه مً خُض صاللخه.
 .2الىو الىاضر الٓاَغ الجلي البحن َى الظي ال ًدخمل الٛمىى وال ً٣بل ؤلابهام ٞهى ٧الؼظاط الكٟا ٝالظي ًبحن ما وعاءٍ.
 .3الىو ؤخاصي الضاللت ال جخٗضص مٗاهُه ،وال جخٗ٣ض الٗال٢ت بحن صاله ومضلىلهٞ ،مهضعٍ ٌن
واخض ،وَضٞه واخضٌ،ن ٞهى ٧ال٣ظًٟت
ُت
ًا
مهضعَا ٌن
ٌن
مدضص؛ بط جىُل ٤مً ال٣اط ٝمباقغة بلى الهض ،ٝوما ِ ٢هض بعؾالهَ ،ى بُٗىه ما ًخم اؾخ٣باله؛ لظا ٞةن
واخض ،وَضٞها
ٌن
ما ُٞه ٌن
اظتهاص ،ؤما السال ٝبحن هُ٣تي ؤلاعؾا ٫والاؾخ٣باٞ ،٫هى ٧السال ٝبحن الًىء واوٗ٩اؾه ،ؤو الهىث
هو لِـ ُٞه
ونضاٍ.
ُ :ینظر :صبلح فضل .مناىج النقد ادلعاصر .مصدر سابق .ص ُِٕ كما بعدىا.
ِ .ینظر :سارة كوفماف كالبورت .ُُٗٗ.مدخل إُف فلسفة دریدا .ترمجة :إدریس كثَت كعز الدین اخلطايب .الدار البيضاء .ص.ّٖ :
ّ .بوؿ ریكور .ََُِ .من النص إُف الفعل ،ترمجة زلمد برادة كحساف بورقية ،طُ  ،الناشر عُت للدراسات كالبحوث االنسانية كاالجتماعية ،القاىرة .ص:
َُٓ.
ْ :ینظر :زلمد عزاـٖ .تليل اخلطاب األديب يف ضوء ادلناىج النقدیة احلدیثة .مصدر سابق .ص ُُٗ:كینظر :صبلح فضل  ،مناىج النقد ادلعاصر ،مصدر
سابق .صُّّ.
ٓ :زلمد التوصلي .ُٗٗٗ .ادلعجم ادلفصل يف األدب .طِ .دار الكتب العلمية .بَتكت .جِ .صَٖٔ :
ٔ :ینظر :جابر عصفور .ُٕٗٗ .آفاؽ العصر .طُ .منشورات دار ادلدل للثقافة كالنشر .صُّٕ :
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 .4الىو مغآة حٗ٨ـ شسهُت اإلايشخئّ ،
وحٗبر ًٖ ٖاإلاه وز٣اٞخه ،وجغؾم مالمذ ٖاَٟخه؛ لظلٞ ٪ةن الٗال٢ت بحن ألانل والهىعة
ِ
هي ٧الٗال٢ت بحن الىٖاء وما ًدىٍه ،وظالء الهىعة وويىح َا مً نٟاء اإلاغآة وظالئها.
ٌن
ٌن
ًّ
وبدؿب مدمض ٖؼام :للىو زالزت ٖىانغ( :)1ؤولها الٗىهغ البيُىي :وٍخ٩ىن مً ؤعب٘ بيُاث :بيُت صاللُت :حؿخىٖبه صالا
ٌن
ٌن
ٌن
ٌن
ًا
نغُٞت وهدى ٍرًت ًخم
صازلُت،
بيُاث
ومضلىال .وبيُت نغُٞت وهدىٍت :وما جخه ٠به مً حٗال٣اث ُٞما بُجها .وبيُت ههُت :هي ظمإ ٍر
ٍر
ٍر
ٌن
ٌن
بهخاط الىو يمجها .وبيُت ز٣اُٞت واظخماُٖتً :يخج الىو في بَاعَا.
ًا
وزاهحهاٖ :ىهغ ؤلاهخاظُت :وَى ٌن
جٟاٖلُت بحن البيُاث اإلاظ٧ىعة ،بىنٟها لِؿذ مٗؼولت ًٖ بًٗها ،وبةم٩اجها ؤن
ٖال٢اث
هاظم ًٖ
ٍر
ٍر
ُت
جيخج طاتها في بَاع ٖال٢اتها م٘ اإلاىيىٕ الظي جىظض ُٞه ،وهدُجت ثياٞغ الٗىهغًٍ البيُىي وؤلاهخاجيً ،خإؾـ اهٟخاح الىو،
ًا
ههىم ؤزغي ،و ً٩ىن بهخاط الىو مؼصوظا مً ٢بل ال٩اجب وال٣اعت.
وٍخضازل م٘
ٍر
مدضصة ًغجبِ الىو بؼمىه الخاعٍذي
واظخماُٖت
ز٣اُٞت
بيُت
ٍر
ٍر
والٗىهغ الشالضَ :ى ٖىهغ الؼمً والؿُا ١الخاعٍذي ٟٞي بَاع ٍر
ٍر
ًا
وؾُا٢ه الاظخماعي وٍخٟاٖل مٗها ،ومً زم ً٩ىن وزُ٣ت ًٖ طل ٪الٗهغ.
وهخلف مً ول الحعسٍفات بؤن للىف رالرة مظحىٍات:
ٌن
ٌن
َ .1ب٣ت ؾُدُت للىو :وهي ال٨خابت بإلٟاْها وظملها وم٣اَٗها.
َّ
ٌن
َ .2ب٣ت وؾُى :وهي الجؿض اإلااصي للىو اإلاال ٠مً ههىم مخ٣اَٗت ُٞما بُجها ،صازل الىو اإلاجمل ؤو ما ٌؿمى (بالخىام).
َّ
 .3الُب٣ت الٗمُ٣ت  :وهي ّ
مخخالُت ج٨مً صالالتها في ٖال٢اتها
حٗبـغ ًٖ اهٟخاح اللٛتٞ ،الىو اإلا٨خىب َى هو الجهاجي ،مكٌ ٨نـل مً
ٍر
ِ
ًا
ٌن
ٌن
()2
ُّ
ٌن
ببًٗها ،وال٣اعت
مغٚم ألن ًهبذ َغٞا ٞحها  .وباإلياٞت بلى طلٞ ٪ةن للىو م٘ للمخل٣ي خاالث مخُىعة بخُىع ٢غاءاجهٞ ،للىو
ٌن
ٌن
قإن ٖىض مباقغجه للمغة ألاولى ،زم لـه ٌن
ٌن
وقإن زالض ٖىض ازتزاهه ،و ع ٌن
قإن ٌن
اب٘ ٖىض الخضًض ٖىه ،وَى في ٧ل
آزغ ٖىض مٗاوصجه،
ًا
ًا
مغة ٦إهما ٢ض ناع هها ظضًضا(.)3
ٍر
بن مهُلر هو في الى٣ض الخضًض ًخًمً مٗجى ألازغ اإلا٨خىب في قمىلُخه ،وٖبر مؿخىٍاجه الخىُٓمُت ،ومٟاَُمه
الاظخماُٖت ،والسُالُت ،والظاجُت والىنُٟت ،وٍمشل مغاخل الخُىع التي ٖغٞتها ال٨خابت ألاصبُت .وَى مضوهت ٦المُت ،وٗ٢ذ – ألجها
خضر -في ػمان وم٩ان مُٗىحن؛ وتهض ٝبلى جىنُل مٗلىماث ومٗاع ،ٝوه٣ل ججاعب بلى اإلاخل٣يٞ ،الىو مٛل ٤وجىالضي في ٍرآن
واخض؛ ٞمٛل :٤بٟٗل اوٛال ١ؾمخه ال٨خابُت التي لها بضاًت وجهاًت ،ؤو مُل٘ وزاجمت ،وجىالضي :ألن الخضر اللٛىي لِـ مىبش٣ا مً
ٍر
ٖضم ،وبهما َى مخىالض مً ؤخضار جاعٍسُت ولٛىٍت ،واظخماُٖت وهٟؿُت جدىاؾل مجها ؤخضار لٛىٍت ؤزغي الخ٣ت لها(.)4
 .2هحى الىف
الىو ألاصبي في ؤبؿِ مٓاَغٍ ٦الم ،وألهه ٦ظل ٪وظضث ٖلىم اللؿان بلُه ؾبُالٞ ،الىو ببضإ ٞغصي ،ولظا وظضث الٗلىم
اإلاهخمت باألٞغاص َغٍ٣ها بلُه ،والىو ألاصبي ًيخجه ٞغص مىٛغؽ في الجماٖت ،وٍخجه به بلى ظمىٕ ال٣غاء ،ولهظا جىاوله ٖلم
ُ :ینظر :زلمد عزاـٖ .تليل اخلطاب األديب يف ضوء ادلناىج النقدیة احلدیثة .مصدر سابق .صُّٗ :
ِ :ینظر :عبد السبلـ ادلسدم .ُٗٗٓ .قضية البنيویة .دراسة كّناذج .دار اجلنوب للنشر .تونس .ص.ِْ :
ّ  .ینظر :عبد السبلـ ادلسدم .قضية البنيویة .مصدر سابق .صِٓ :
ْ  .ینظر :زلمد عزاـ . ََُِ .النص الغائب ٕتليات التناص يف الشعر العريب .طُ منشورات اٖتاد الكتاب العرب .دمشق .صُٓ:
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َّ
الىو باٖخباعٍ الىخضة اللٛىٍت ال٨بري ،وَؿخُٟض
الاظخمإ بالضعؽ ،وَ٨ظا بلى آزغ الٗلىم ؤلاوؿاهُت"( .)1وهدى الىو ٖلم ًضعؽ
ًا
مً مىجؼاث الٗلىم ألازغيٗ٦ :لم َل
ّ
ّ
الىٟؿُت
بالسلُٟت
البالٚت وٖلىم اللٛت وٖلم الىٟـ وٖلم الاظخمإ ،ؤي ؤهه ُتًىلي اَخماما
ّ
الاظخماعي و٦ظل ٪ألابٗاص الش٣اُٞت وال٨ٟغٍت التي وكإ ُٞه الىو( .)2ومً َىا ٧ان البض لـ (هدى الىو) مً ؤن ٌؿدىض في
والؿُا١
ٍر
ًا
ًا
ّ
ً٨مل الجاهبحن آلازغًٍ وال ٚجى له ٖجهما ،وَظٍ الجىاهب هي :الجاهب الىدىي،
٢ىامه ٖلى زالر ع٧اثؼ ،جمشل ٧ل ٍر
ع٦حزة ظاهبا مهما ِ
والجاهب الضاللي ،والجاهب الخضاولي(.)3
 .2,1هجاعة املعاًحر الىـُة في هلد الىـىؾ الؼعسٍة
جم٨ىذ لؿاهُاث الىو ؾُما في الٗ٣ىص ألازحرة مً جبىء م٩اهت مغمى٢ت في ٖالم الضعاؾاث الى٣ضًت٣ٞ ،ض اهٟخدذ ؤمامها ٌن
آٞا١
ٍر
ٍر
ٌن
٩٦ل "خُض ًجغي جُىٍغ وؾاثل الخدلُل اللٛىي ،وعٟ٦ ٘ٞاءتها؛ لخ٩ىن
واؾٗت مً البدض الٗلمي اللٛىي في مجا ٫جدلُل الىو ٍر
ًا
٢اصعة ٖلى مٗالجت الٗال٢اث الىدىٍت ُٞما وعاء الجملت"( .)4وحهضٖ ٝلم الىو بلى ّ
خل ال٨شحر مً الً٣اًا اإلاخٗل٣ت بخدلُل الىو،
ًا
مجاوػا ال٣هىع الظي ًيكإ مً الاٖخماص ٖلى الجملت في الخدلُالث اللٛىٍت اإلاٗغوٞت بـ (هدى الجملت)؛ وطل ٪ألن الجملت في خض
()5
٩٦ل،
طاتها ال جٟ٨ي لىن ٠الٗمل ألاصبي ٞاالٖخماص ٖلحها ٌٗجي اظخشاثها مً سخيا٢ها اللٛىي ،وبَماٖ ٫ال٢تها بجاعاتها في الىو ٍر
والا٦خٟاء بىن ٠الكاَض ؤو اإلاشا.ِ٣ٞ ٫
وُٞما ًسو ألاٖما ٫الكٗغٍت ٞةن (هدى الىو) باٖخماصٍ  -في الخدلُل والضعاؾتٖ -لى ال٣هُضة ؤو الٗمل الكٗغي
٩٦لً ،غمي بلى بُان ججلُاث الٗمل ألاصبي ،ومضي بم٩اهاث جإزحرٍ في المجل٣حن ،مً زال ٫ال٨ك ًٖ ٠ؤؾغاع ؤصبِخه ،وصوع ٧لماجه
ٍر
ٌن
ٌّ
وٖباعاجه في جد ٤ُ٣الخٟاٖل الخمُم بحن اإلابضٕ واإلاخل٣ي ،ومضي مالءمت الىو للٗىامل الساعظت ٖىه ،بهه مىهج ه٣ضي ال ٌؿعى
مٗحن مً الىو ،بل ًتر ٥له ٧امل الخغٍت في الخ٨م ٖلى قٗغٍت َظا ا٫هو ،وج٣ضًغ ٟ٦اءجه ،وجُُ٣م
لض ٘ٞاإلاخل٣ي الجساط
ٍر
مىٍ ٠٢ر
ٌن
ٌن
ٌّ
ه٣ضي خضًض ٌؿعى بلى مىا٢كت الىو الكٗغي "في ؾُا ١الخىانل الكٗغي ،مً
ظىصجه .لظلٞ ٪ةن هٓغٍت (هدى الىو) مىهج
()6
خُض ؤلاهخاط ،والاؾخ٣با ،٫والٗىامل الكٗغٍت الاظخماُٖت والىٟؿاهُت التي جازغ في الىو"  .لظل ٪جدٓى مٗاًحر هدى الىو
بال ٜلضي الى٣اص؛ بط حٗض ؤخضر الىٓغٍاث الى٣ضًت اإلاخبٗت في جدلُل وه٣ض الىهىم ألاصبُت .وج٨كُ٢ ًٖ ٠مخه ألاصبُت.
ٍر
باَخمام ٍر
ًا
بن الىو ٖىضما ًدبلىع وٍسغط للىظىص ًسغط ببٗضٍ اليؿ٣ي وخؿب بل ببٗضٍ الؿُاقي ؤًًاٞ ،ةطا ٧ان ؤلاَاع اليؿ٣ي
للىو ٧الغثخحن لئلوؿان ٞةن البٗض الؿُاقي َى الهىاء الظي ًدىٟؿه وٍدُا بهٞ .الؿُا ١للىو ٧الؿماء للىجم ـ ٖلى عؤي مدمض
ٖؼام ـ "بط ٦ما ؤهه ال وظىص للىجم زاعط ؾماثه٨ٞ ،ظل ٪لِـ للىو وظىص زاعط ؾُا٢ه"( .)7وَظا ما جا٦ضٍ الىٓغٍت الىهُت

ُ .حسُت الواد .ُٖٗٓ .يف مناىج الدراسات األدبية .طُ .درا سراس .تونس .ص.ّٕ :
ِ  .ینظر :أمحد عفيفي . ََُِ .ضلو النص إتاه جدید يف الدرس النحوم .طُ .مكتبة زىراء الشرؽ .القاىرة .ص ُْ :كینظر :سعد مصلوح .ضلو أجركمية
للنص الشعرم .دراسة يف قصيدة جاىلية .مصدر سایق .صُّٓ :
ّ .منظر :زلمد زلمود .ََِٗ.التوحد اإلبداعي يف ضلو النص .رللة الدراسات العربية .مج .ْ.عُٗ .ص.ُّّْ :
ْ  .سعد مصلوح .ََِّ .يف الببلغة العربية كاألسلوبيات اللسانية .طُ .رللس النشر العلمي جامعة الكویت .الكویت .ص.ُٕ :
ٓ  .ینظر :نفسو.
ٔ  .سعد مصلوح .يف الببلغة العربية كاألسلوبيات اللسانية .مصدر سابق .ص.ِٕ :
ٕ  .ینظر :زلمد عزاـٖ .تليل اخلطاب األديب يف ضوء ادلناىج النقدیة احلدیثة .مصدر سابق .صُِٕ:
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ًا
وحٗخمضٍ في صعاؾت الىو الكٗغيٟٞ ،همىا للىو ًًل ٢انغا ما لم ُتًضعؽ ٩٦ل واخض ال ًخجؼؤ٨ٞ .ما ؤن ال٩لمت اإلاٟغصة لِـ لها
ًا
ًا ًا
ُ٢مت ٞىُت جخمحز بها بضاللتها اإلاعجمُت٦ ،ظل ٪جٓل ُ٢مت البِذ الكٗغي زاعط ٢هُضجه والجملت ها٢هت زاعط ههها.
بن ال٩لمت اإلاٟغصة حؿخمض ظما ٫مىٗ٢ها ٖىضما جضزل في الجملت ،و٦ظل ٪الجملت ال ج٣ضع ُ٢متها الٟىُت بال مً زال٫
ًا
ّ
حك٩ل َظٍ
ؾُا ١الىو وم٣خًُاجه ،ولظلٞ ٪ةن ٧ل ٍر
لٟٓت جىي٘ في هو ما ٌٗخبر َظا الىو ؤو اليؿ ٤اللٛىي ؾُا٢ا لها؛ خُض ِ
ًا
ًا
اللٟٓت م٘ ؤزىاتها في الترُ٦ب ؾُا٢ا زانا ًسخل ٠مٗىاَا في ْله ًٖ مٗىاَا اإلاعجمي وهي في خالت بٞغاص ،و٦ما ؤن َظٍ اإلاٟغصة
ًا
ًا
ًا ًا ّ
ّ
ج٩ىن ٦ظل ٪م٘ ٚحرَا مً الجمل صازل الىو ؾُا٢ا ٖاما ًمشله َظا
حك٩ل م٘ ٚحرَا صازل الجملت ؾُا٢ا زاناٞ ،ةن الجملت ِ
الىو ،واخا ٫طاجه م٘ البِذ الكٗغي ٞال ج٨خمل صاللخه وال جخجلى ظمالُخه بال مً زال ٫ال٣هُضة ٧لها.
 .2,2معاًحر الىف واملمازطة الىلدًة
بن مً ممحزاث هٓغٍت هدى الىو اؾخٟاصتها مً هٓغٍاث ومىا ج الٗلىم اإلاسخلٟت وجىُْٟها في صعاؾت الىهىم .مً طل٪
اؾخٟاصتها مً اإلاجا ٫الىٟسخي واإلاجا ٫الٟلؿٟي ومً هٓغٍت الخل٣ي وال٣غاءة والخإوٍل والىٓغٍت الؿُاُ٢ت واٖخمضث مغج٨ؼاث
()1
خض ؾىاء؛ "ٞمٗخ٣ضاث اإلاخ٩لم
الخدلُل الخضاولي  ،الظي ع٦ؼ اَخمامه في جدلُل الىهىم ٖلى اإلاىخج واإلاخل٣ي والىو ٕلى ٍر
وم٣انضٍ ،وشسهِخه وج٩ىٍىه الش٣افي ومً ٌكاع ٥في الخضر السُابي ،واإلاٗغٞت اإلاكتر٦ت بحن اإلاخساَبحن والى٢اج٘ الساعظُت
والٓغو ٝاإلا٩اهُت والؼمىُت ،والٗال٢اث الاظخماُٖت بحن ألاَغا ٝهي ؤَم ما جغ٦ؼ ٖلُه الخضاولُت"( )2وهي ٦ظل ٪بىٟـ ال٣ضع مً
ألاَمُت في هٓغٍت هدى الىو.
ولخإوٍل ٖىانغ الىو ج٣غ هٓغٍت هدى الىو بًغوعة مٗغٞت الٗىانغ التي جغص ُٞه وحؿهم في ج٩ىٍىهٞ" ،مً الًغوعي
ًا
ًا
ؤن وٗغ ٝمً َى اإلاخ٩لم ،ومً َى اإلاؿخم٘ ،وػمان وم٩ان بهخاط السُاب"( .)3وجخىٖ ٠٢ملُت ٞهم الىو ٞهما ؾلُما ٖلى:
 مٗغٞت ز٣اٞت ميكئه الظي جل ٟٔبه. مٗغٞت ػمان الىو وم٩اهه ؤي متى ٧ان وؤًً؟ مٗغٞت ٖال٢ت الىو بٛحرٍ مً الىهىم ،وَظا ما حهخم به الخىام. مٗغٞت مضي جماؾ ٪ؤظؼاثه ،واوسجام مٗاهُه ،وَظا ما حهخم به مُٗاعا الخماؾ ٪والاوسجام. إلااطا ٦خب اإلايشخئ الىو ؤو جل ٟٔبه؟ ؤي ما ٢هض به؟ وَل ٚاًخه ؤلازباع ،ؤم ؤلا٢ىإ ،ؤم الخٗلُم ،ؤم الامخإ ،وَظامُٗاع ال٣هضًت.
٦ظل ٪مٗغٞت :مً ٧ان الؿام٘ ،ؤو مً َى ال٣اعت؟ًا
ًا
ًا
ًا
م٣غوء ،ؤم مىُى٢ا/مؿمىٖا)؟
 -و ٠ُ٦جم الخىانل؟ وما وؾُلخه؟ (ؤ٧ان م٨خىبا/

ُ ینظر :أمحد بوحسن .ُّٗٗ .نظریة التلقي يف النقد العريب احلدیث .منشورات كلية اآلداب ك العلوـ اإلنساينة .الرباط .ص.ِٔ :

ِ صبلح فضل .ُِٗٗ .ببلغة اخلطاب كعلم النص .سلسلة عاَف ادلعرفة  .اجمللس الوطٍت للثقافة .الكویت .العدد ُْٔ .ص.ٗٗ :

ّ .زلمد خطايب .ُُٗٗ .لسانيات النص مدخل لتحليل اخلطاب .طُ .ادلركز الثقايف العريب .بَتكت .صِٕٗ :
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 و٧ل َظا ًد٨مه مٟهىم الخىانل الاظخماعي اإلاُ٣ض بإٖغا ٝؤَل اللٚت اإلاغجبِ بؿُا ١اإلا٣ام والٓغو ٝاإلاهاخبتلٗملُت الخىانلُت وجىا٢كها مٗاًحر :ؤلاٖالمُت واإلا٣بىلُت ،واإلا٣امُت ؤو اإلاىُٟ٢ت.
ًا
ًّ
ًا
َل
الىا٢ض مً الىلىط بلى الىو وجدب٘ صالالجه وا٦دكا ٝه٣اٍ
لظل ٪ؤيخى مىهج هدى الىو مىهجا ه٣ضًا مخ٩امال ًمً٨
ال٣ىة ومىاًَ الًٗ ٠في الىو ألاصبي؛ خُض جد ٤٣بمٗاًحرٍ الؿبٗت ٞاثضة بالٛت ألاَمُت في جدلُل الىهىم وه٣ضَا وٞهمها؛
٧ىهه ًضٖى بلى جُبُ ٤الىٓغة ال٩لُت للىو ،والىٓغ في ٖال٢خه بالىهىم ألازغي ،وٖال٢خه بهاخبه ومخلُ٣ه(.)1
 .2,2,1معُازي الحماطً والاو جام
جبضؤ ٖملُت جدلُل الىو وبظغاءاث ه٣ضٍ و٦ك ٠طمالُاجه مً البدض في وؾاثل جماؾ ٪الىو الك٩لُت ،وآلُاث
اوسجامه الضاللُت .وَما ؤَم مُٗاعًٍ مً مٗاًحر الىٓغٍت وٍخهالن بالىو طاجه وَؿخُٟض مجهما الىا٢ض في صعاؾت ٧ل ما ًخٗل٤
ًّ
ًّ
بُ٨ىىهت الىو ق٩لُا وصاللُا .خُض ً٨كٟان ًٖ حٗال ٤الٗىانغ الىهُت وٍبرػان مىاًَ الٟجىاث والٟغاٚاث الىهُت التي
حؿهم في جُٟٗل ٖملُت الخإوٍل وجىلُض الضالالث وجىؾُ٘ اإلاٗاوي .وٍدُدان للىا٢ض الامؿا ٥بسُىٍ اإلاٗجى الٓاَغ وًٍُٟان به بلى
ًا
ًا
ًا
الٛىم في ؤٖما ١الىو وا٦دكا ٝالضالالث البُٗضة وجإوٍلها جإوٍال مىُُ٣ا م٣بىال.
 .2,2,2معُاز الحىاؾ
ًا
ًا
ٌٗض مً ممحزاث هٔعٍت هدى الىو اٖخماصَا الخىام مُٗاعا ه٣ضًا يمً مٗاًحر الخ٨م ٖلى الٟ٨اءة الىهُتٞ ،بهظا
ج٩ىن الىٓغٍت الىهُت ٢ض ٦ؿغث الجمىص الظي زلٟخه بٌٗ اإلاىا ج الى٣ضًت ،التي ؾلُذ الًىء ٖلى البيُت الضازلُت للىو،
ًّ
ًا
وؤٟٚلذ ٖال٢خه بٛحرٍ مً الىهىم اإلاغظُٗت .لظل ٪اٖخمضث الىٓغٍت الىهُت الخىام مُٗاعا ه٣ضًا لغنض الٗىانغ التي حك٩ل
الىو ،والًٟاءاث واإلاىاب٘ التي جهل مجها مبضٕ الىو وجإزغ بها .وبدؿب صي بىظغاهض ٞالخىام "ًخًمً الٗال٢اث بحن هو ما
وههىم ؤزغي مغجبُت به وٗ٢ذ في خضوص ججغبت ؾاب٣ت"( .)2وألن الخىام ؾمت مً ؾماث الىهُت؛ لظلٞ ٪ةن "البدض في
ًا
آلالُاث التي جخد٨م في ٖملُتي ؤلاهخاط والخل٣ي ظٗل مً الخىام مدىعا لضعاؾت الٗال٢ت بحن الىهىم ،إلاداولت ٞهم الىو
وجٟؿحرٍ"( )3ولظل ٪اٖخمضث الىٓغٍت مُٗاع الخىام لبُان ٖال٢ت الىو بٛحرٍ مً الىهىم ولل٨كٖ ًٖ ٠الم الكاٖغ وؾماجه
الصسهُت ومغظُٗاجه ال٨ٟغٍت وألاصبُت والاظخماُٖت ،و٦ك ٠مىاًَ ؤلابضإ والاجبإ في الخجغبت الكٗغٍت.
 .2,2,3معُاز الاعالمُة
ًا
ُتٌٗجى مُٗاع ؤلاٖالمُت بٓاَغة اإلاخى ٘٢والالمخى ٘٢لضي ال٣اعت ،وجىا٢ل ظىاهب َظٍ الٓاَغة اؾدىاصا ألزغَا البال ٜفي ٖملُت
ًا
الخل٣ي .مً زال ٫عنض واؾخ٣هاء َبُٗت الٗىانغ الىو التي جد ٤٣هىٖا مً الخل٣ي ؤلاًجابي بالىٓغ بلى مضي ظضتها ومسالٟتها
للخى ٘٢مما ً٣ىص بلى مكاع٦ت خُ٣ُ٣ت بحن الىو واإلاخل٣ي .في مداولت للسغوط بالىو مً الىمُُت والغجابت التي ججٗل مً ٖملُت

ُ .ینظر :مصطفى أمحد عبد العليم .ََِٕ .العبلقات النصية يف القرآف الكرًن دراسة ضلویة جلهود ادلفسرین .رللة الشریعة كالقانوف .جامعة االمارات ادلتحدة كلية القانوف،
العدد ِّ .صَِٓ :
النص كاخلطاب كاإلجراء .طُ .القاىرة .ترمجة٘ .تاـ حساف .عاَف الكتب .صَُْ :
ِ  .ركبرت أالف دم بوجراندٌ .َُٖٗ .
ّ  .عزة شبل .ََِٗ .عَف لغة النص النظریة كالتطبيق  .طِ .مكتبة اآلداب .القاىرة .صْٕ :
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الخل٣ي ٖملُت اؾتهالُ٦ت مدًت( .)1وَؿخُٟض الىا٢ض مً َظا اإلاُٗاع في عنض اإلا٩ىهاث الىهُت التي حٗؼػ الٟ٨اءة الىهُت بالىٓغ
ًا
بلى مضي ظضة الٗىانغ الىهُت وؤؾلىب جغُ٦بها وزغوظها ًٖ هُا ١جىٗ٢اث اإلاخل٣ي ،مما ًد ٤٣هىٖا مً اإلاٟاظإة ً٩ىن مً
قإجها جدٟحز اإلاخل٣ي وبزاعة اَخمامه إلاىانلت ال٣غاءة والخٟاٖل م٘ الىو .ؤي ؤن مضاع ألامغ في البدض ًٖ صعظخه ؤلاٖالمُت ً٩ىن
خى ٫ما َى ّ
مكى ١وظضًض وببضاعي.
 .2,2,4امللامُة
حٗخبر الىٓغٍت الىهُت ؤن مً َبُٗت اإلا٣ام الاهٟخاح واإلاغوهت خُض ٌكمل مُُٗاث مكتر٦ت بحن ال٩اجب وال٣اعت واإلاى ٠٢الش٣افي
والىٟسخي ،والخجاعب واإلاٗاع ٝو٧ل ْغو ٝبهخاط الىو .وبهظا الٟهم للم٣ام جخجاوػ الًْغٍت الىهُت ال٣هىع الظي ُتسجل ٖلى
ُت
لؿاهُاث الجملت التي ؤزظ ٖلحها ا٢خهاعَا ٖلى الاَخمام بالبجى الضازلُت للىو وبٟٚالها ألاَغا ٝاإلاكاع٦ت في ببضإ وجل٣ي الىو،
وٖال٢خه بالؼمان واإلا٩ان( .)2ولظا ال ج٨خٟي هٓغٍت هدى الىو بالىٓغ بلى السُاب ٖلى ؤهه مخىالُت ههُت مىٛل٣ت ٖلى هٟؿها ،بل
جىٓغ بلُه ٖلى ؤهه مجمىٖت مً الترابُاث والٗال٢اث الترُ٦بُت والضاللُت واإلا٣امُت .وجىُل ٤في مٗالجتها للىو مً اٖخباعٍ بيُت
جغجبِ بًٟاءاث ػماهُت وم٩اهُت جد٨مها ؤًضًىلىظُاث مخٗضصة ،جازغ ْغو ٝبهخاط الىو.
 .2,2,5اللـدًة
ال حٗخمض الىٓغٍت الىهُت في ا٫ونى ٫بلى م٣انض اإلاخ٩لم ٖلى اإلاٗجى الخغفي للىو ٞدؿب ،بل جضعؽ اإلاٗجى الظي ًغمي بلُه
ًا
ًا
الىو اؾدىاصا بلى َىٍت اإلاىخج ،وم٩ان السُاب ،وػماهه ،والٓغو ٝالتي ج٨خى ٠السُاب( )3مٗخمضة ٖلى ما جدُده ٖىانغ
الخماؾ ٪الىصخي وآلُاث الاوسجام الضاللي مً مُُٗاث جىظه الىو هدى َض ٝمٗحن وم٣هض مدضص .ؤي بن م٣هضًت الىو
ّ
جدك٩ل بدؿب هُت الىام ،وُُٟ٦ت جىظحهه للٗىانغ الىهُت هدى ٚغى مٗحن ،وَظا ما ًازغ في ٞاٖلُت الىو ؤو ال٣هُضة
ًا
ًا
ًا
وُُٟ٦تهاَّ .
ألن مخل٣ي ال٣هُضة ًتهُإ للخٟاٖل مٗها عًٞا ؤو ٢بىال ،بىاء ٖلى اإلاُُٗاث التي ً٣ضمها الكاٖغ ؤوال ،زم بً ًااء ٖلى
اإلاٗغٞت اإلاخضاولت ؤو اإلاكتر٦ت بحن الىام والىو وال٣اعت واإلاى .٠٢وفي ْل مىهج هدى الىو؛ ؤنبذ مً الىاظب ٖلى الىا٢ض
ّ
ًا
ًا
ّ
الىو ،ؤن ًغاعي ظىاهب ٚحر لٛىٍت هي زاعط الىو .بمٗجى ؤهه ًجب اٖخباع الىو مضوهت اؾخٗمل ٞحها ال٩اجب اللٛت ؤصاة
مدلل
ًا
َل
ّ
مدضصة( .)4وَظا ٌٗجي ؤن الاَخمام ًمخض مً الىو ٧ىهه
وٚاًاث
م٣انض
مٗان بُٗجها لخد٤ُ٣
ٍر
ٍر
ؾُا ١معيٍرن للخٗبحر ًٖ ٍر
جىنُلُت في ٍر
الٗالمت الىا٢لت وؤلاقاعة الضالت بلى ما ًدُِ بهظا الىو ،مً مالبؿاث وْغو ٝوؤخىا٫؛ جازغ في َبُٗت الٗال٢ت بحن الىو
واإلاخل٣ي ،وجازغ في الٗملُت الخىانلُت .لظلُ ٪تيهٓغ بلى مٟهىم ال٣هضًت مً ػاوٍخحن؛ ٞمً ػاوٍت ههُت يُ٣ت :ج٨مً ال٣هضًت في
مٗحن ولخد٤ُ٣
الهض ٝالظي ًغمي بلُه ناخب الىو ،مً زال ٫جىُْٖ ٠ىانغ الخماؾ ٪والاوسجام الىهُحن إلبغاػ مٗجى ٍر
مدضص .ومً ػاوٍت بغاظماجُت عخبت :ج٨مً ال٣هضًت في ظمُ٘ الُغ ١التي ًخسظَا مىخج و الىهىم في اؾخٛال ٫الىهىم
َضٝ
ٍر
مً ؤظل مخابٗت م٣انضَم وجد ٤ُ٣ؤَضا ٝمُٗىت(.)5
النص كاخلطاب كاإلجراء .مصدر سابق .ص.َُٓ :
ُ .دم بوجراندٌ .
ِ .فاف دیص .علم النص مدخل متداخل االختصاصات .مصدر سابق .صَِ :
عماف ،دار
ّ  .ینظر :صبلح فضل .ببلغة اخلطاب كعلم النص .مصدر سابق .ص .ٗٗ:ىكعبد اٌفميد مصطفى السيد  .ََِْ .دراسات يف اللسانيات العربية .طٌُ .
احلامد .ص.َُِ :

النص كاخلطاب كاإلجراء .مصدر سابق .صَُّ :
ْ  .دم بوجراندٌ .
ٓ  .حساـ فرج .ََِٗ .نظریة علم النص رؤیة منهجية يف بناء النص النثرم .طِ .مكتبة اآلداب .القاىرة .صْٖ :
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ًا
وَؿدىض الىا٢ض في صعاؾت ال٣هضًت في هو ما ٖلى :الهض ٝمً بوكاء الىو ؤوال ،زم جد ٤٣الخماؾ ٪اللٟٓي
والاوسجام اإلاٗىىي ،زم جىظُه الىو مً زال ٫الخماؾ ٪والاوسجام لخد ٤ُ٣الهض ٝمً بوكاء الىو٦ .إن ٌؿعى الكاٖغ بلى
جهىٍغ ٨ٞغة ؤؾاؾُت جخمشل في الاؾدؿالم للخؼن وال٨أبت بٗض ٞغا ١ألاخبت؛ ٖىضَا حٗمل وؾاثل جماؾ ٪الىو وآلُاث اوسجامه
ًا
اإلاٗىىي ٖلى جد ٤ُ٣الهض ٝالٗام وزل ٤الجى اإلاىاؾب له ،إلخضار جغابِ بحن ؤ٩ٞاع الىو الجؼثُت جغابُا ًىحي بضوعٍ بمٗاوي
الىخضة والٗؼ٫ة والاهُىاء ٖلى الىٟـ ،ل٩ي ًخجلى ال٣هض وٍخد ٤٣الهض .ٝوطل ٪ألن ال٣هضًت جدضص ُُٟ٦ت حٗبحر الكاٖغ ًٖ
ٚغيه خُض حٗمل ال٣هضًت ٧البىنلت التي جىظه ٖىانغ الىو وججٗلها جخماؾ ٪وجيسجم ّ
وجىظه مٗجى الىو بلى َض ٝمدضص.
ِ
وبدؿب مدمض مٟخاح "ٞال٣هضًت اإلاىُل٣ت مً الىعي والالوعي في الكٗغ جدضص ازخُاع الىػن وألالٟاّ اإلاالثمت وجغُ٦بها بُغاث٤
مُٗىت لخاصي اإلاٗجى الٗام"( .)1ومٟاص طل ٪ؤن ٢هض الكاٖغ ًخد٨م في ؤؾلىب وسج ال٣هُضة وَغٍ٣ت جماؾ٨ها واوسجامها ،خحن
ًا
ٌؿخضعي ؤلٟاْا مُٗىت وجغاُ٦ب مىاؾبت للهض ٝالظي ٌؿعى الكاٖغ بلى جد٣ُ٣ه .وَظا ما ؤ٦ضثٌ هٓغٍاث ال٣غاءة والخل٣ي التي
ًا
ًا
ًا
ظٗلذ مً ال٣هضًت يابُا ًدك٩ل في يىثه اإلاٗجى ألاصبي ،وحؿهم بؾهاما ٞاٖال في ٖملُت الٟهم لضي اإلاخل٣ي.
 .2.2,6امللبىلُة
ًا
ًا
َل
ُت ّ
٩ىن هها مخماؾ٩ا
جخٗل ٤اإلا٣بىلُت بمى ٠٢اإلاخل٣ي مً ٢بى ٫الىو ؤو عًٞهٞ ،هى الخ٨م الظي ً٣غ بإن اإلاىُى٢اث اللٛىٍت ج ِ
ًا
م٣بىال"()2؛ خحن ًخجلى ال٣هض مً طل ٪الىٓام الخٟاٖلي وٍاصي بلى ٦ك ٠اإلاٗجى اإلايكىص الظي ًمشل ال٣هضًت في الىو .ألن ٞهم
الىو -بدؿب ٖلماء الضاللتٌٗ -خمض ٖلى مٗغٞت ما جدضزه ٢ىاٖض الىدى وما ؾُدبٗه مً مٗجى وما ًخىلض ًٖ جغاُ٦ب الىو مً
مضلى )3(٫و٦ظلَ ٪ى ٖىض اللؿاهُحن اإلاٗانغون خُض ًخ٣ٟىن ٖلى ؤن ٖال٢ت ال٩لمت م٘ ال٩لماث ألازغي في الىو هي التي جدضص
مٗىاَاٞ ،اإلاٗجى ال ًىجلي بال مً زال ٫حؿُِ ٤الىخض اللٛىٍت يمً اإلاخخالُت الىهُت ،ألن "الىو وخضة صاللُت ،والجمل وؾُلت
ًخد ٤٣بها الىو"(ٞ )4لىال الترُ٦ب الىدىي ما وكإ المٖجى الضاللي.
مً َىا ٞةن الٗىانغ الىهُت اإلا٩ىهت للىو بما حكمله مً ؤؾالُب جغُ٦ب اإلاٟغصاث وَغاث ٤جماؾ ٪ظمل الىو ،وما
ًا
ًيخج ٖجها مً خظ ٝوٞجىاث ههُت وج٣ضًم وجإزحر ،وٚحر طل ٪مً ؤؾالُب الخٗبحر؛ ل٩ي ج٩ىن "م٣بىلت صاللُا البض ؤن جخًمً
ٖال٢اث جالئمُت صخُدت ،وَظٍ ال٘ال٢اث ٖال٢اث ؤُ٣ٞت ؤي بجها جغُ٦بُت"( .)5وَظا ٌٗجي ّ
ؤن ؤؾلىب جماؾ ٪ؤظؼاء الىو وَغاث٤
اوسجامه ُٞما بُجها ًم ً٨اٖخباعٍ الىؾُلت اإلاباقغة التي ًخإؾـ ٖلحها الخ٨م بم٣بىلُت الىو .وَظا ٌٗجي ؤن م٣بىلُت الىو ٖىض
اإلاخل٣ي جبضؤ مً ٖملُت الٟهم التي ًاؾـ لها جىاٞغ مُٗاعي الخماؾ ٪والاوسجام في الىو خُض جدكاب ٪اإلاٗاوي الجؼثُت
وجخٟاٖل ؾاُٖت بلى ٚاًت مؿتهضٞت مجها ،هي ٢هض اإلاخ٩لم "بلى ببغاػ مٗجى صاللي واخض"( )6لُإحي ال٣اعت وٍخٗاَى م٘ الىو بما ُٞه

مفتح .ُٖٗٗ .سيمياء الشعر القدًن .ادلكتبة األدبية العادلية إصدار دار الثقافة يف ادلغرب .ص.ّٓ :
ُ .زلمد ا
ِ .ینظر :زلمد زلمود .التوحد اإلبداعي يف ضلو النص .مصدر سابق .ص.ُْٕٔ :
ّ .ینظر  :أمحد سلتار عمر .ُٖٖٗ .علم الداللة .طِ .عاَف الكتب .القاىرة .ص ٖٔ :كما بعدىا.
ْ .زلمد خطايب  .لسانيات النص مدخل لتحليل اخلطاب .مصدر سابق .ص.ُّ :
ٓ .مصطفى محيدة .ُٕٗٗ .نظاـ االرتباط كالربط يف تركيب اجلملة العربية .طُ .دار نوبار للطباعة .القاىرة .ص ُُّ .
ٔ .نفسو .ص. ُُّ :
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ًا
ًا
مً ٖىانغ الخماؾ ٪وآلُاث الاوسجام "مؿخُٗىا بمٗغٞخه للٗالم وججاعبه الؿاب٣ت ومٗغٞخه السلُٟت ٖمىما"( .)1وٖىضَا جدضر
ّ
للىو وٍبضؤ الخٟاٖل بحن الىو واإلاخل٣ي.
اؾخجابت اإلاخل٣ي

الخاثمة
الىهُت ،مً خُض َى ٖامل هاجج ًٖ ؤلاظغاءاث الاجهالُت ّ
بن الٗمل ألاَم للؿاهُاث الىو ًخمدىع خى ٫صعاؾت مٟهىم ّ
اإلاخسظة
مً ؤظل اؾخٗما ٫الىو؛ ٞةن َظا ًا٦ض ؤَمُت صعاؾاث هدى الىو ٧ىجها حؿعى بلى جدلُل البجي ّ
الىهُت واؾخ٨كا ٝالٗال٢اث
جماؾّ ٪
الىهىم وآلُاث اوسجامها وال٨ك ًٖ ٠ؤٚغايها الخضاولُت.
الىحات
ًا
ًّ
ًا
َل
الىا٢ض مً الىلىط بلى الىو ألاصبي وجدب٘ صالالجه وا٦دكا ٝه٣اٍ ال٣ىة
ل٣ض ؤيخى مىهج هدى الىو مىهجا ه٣ضًا مخ٩امال ًمً٨
ًا
ومىاًَ الًُٗٞ ٠ه خُض ًد ٤٣بمٗاًحرٍ الؿبٗت ٞاثضة بالٛت ألاَمُت في جدلُل الىهىم وه٣ضَا وٞهمها؛ ٧ىهه ًضٖى ؤؾاؾا
بلى جُبُ ٤الىٓغة ال٩لُت للىو ،ومً ظىاهب مخٗضصةٞ .هى مىهج ه٣ضي:
 ًضعؽ بيُت الىو ومضي جماؾ ٪ؤظؼائها وجغابِ ؤَغاٞها بمُٗاع الخماؾ.٪ وٍضعؽ الٗال٢اث الضاللُت التي ججم٘ قخاث الىو لخ٩ىن مًمىهه ،بمُٗاع الاوسجام. وٍضعؽ ٖال٢ت الىو بٛحرٍ ،وٍ٨ك ًٖ ٠ظىاهب مهمت مً شسهُت اإلايشخئ ومغظُٗاجه ال٨ٟغٍت والش٣اُٞت بمُٗاعالخىام.
 ًضعؽ ؤبٗاص الىو ؤلاٖالمُت ،وقٗغٍت اإلاٗجى ،وبغاٖت الخإلُ ٠مً زال ٫مُٗاع ؤلاٖالمُت. ًضعؽ الهض ٝفي الىو بمُٗاع ال٣هضًت. ًضعؽ م٣ام الىو وؾُا٢ه ُتوَٗجى بىىُٖه الضازلي والساعجي بمُٗاع اإلا٣امُت. ًضعؽ م٣ىماث ٢بى ٫الىو ،ومضي بم٩اهُت جإزحرٍ في اإلاخل٣ي بمُٗاع اإلا٣بىلُت.مساحع البحث
 .1965لؿان الٗغب .صاع ناصع للُباٖت واليكغ .بحروث.
 .1ابً مىٓىع.
 .2ؤبى خُان الخىخُضي .ص/ث .البهاثغ والظزاثغ .جد ٤ُ٣وصاص ال٣اضخي .4ٍ .صاع ناصع بحروث.
 .1998البُان والخبُحن .جد :٤ُ٣مى ٤ٞقهاب الضًً .2ٍ .صاع ال٨خب الٗلمُت .بحروث.
 .3ؤبى ٖشمان الجاخٔ.
ُ .زلمد خطايب .لسانيات النص مدخل لتحليل اخلطاب .مصدر سابق .ص. ّٖٔ :
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 .4ؤبى مىهىع الشٗالبي.ص/ث .زام السام .ص .ٍ/م٨خبت الخُاة بحروث.
.101
-100
 .1988مً الىو بلى الجيـ ألاصبي .مجلت ال٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغ/ٕ .
 .5ؤخمض الخظًغي.
 .1993هٓغٍت الخل٣ي في الى٣ض الٗغبي الخضًض .هٓغٍت الخل٣ي بق٩االث وجُبُ٣اث .ميكىعاث ٧لُت
 .6ؤخمض بىخؿً.
آلاصاب و الٗلىم ؤلاوؿاهُت .الغباٍ.
 .2001هدى الىو اججاٍ ظضًض في الضعؽ الىدىي .1ٍ .م٨خبت ػَغاء الكغ .١ال٣اَغة.
 .7ؤخمض ُٖٟٟي.
ٖ .1988لم الضاللتٖ.2ٍ .الم ال٨خب .ال٣اَغة ,مهغ.
 .ؤخمض مسخاع ٖمغ.
 .بى ٫عٍ٩ىع .2001.مً الىو بلى الٟٗل ،جغظمت مدمض بغاصة وخؿان بىعُ٢ت ،1ٍ ،الىاقغ ٖحن للضعاؾاث
والبدىر الاوؿاهُت والاظخماُٖت ،ال٣اَغة.
 .1997آٞا ١الٗهغ .1ٍ .ميكىعاث صاع اإلاضي للش٣اٞت واليكغ.
 .1ظابغ ٖهٟىع.
 .2000ؤؾاؽ البالٚت .صاع ال٨ٟغ بحروث.
 .11ظاع هللا مدمىص الؼمسكغي.
ٖ .1997لم الىو جغظمت ٞ :غٍض الؼاهي .2ٍ .صاع جىٞا ٫لليكغ الضاع البًُاء .اإلاٛغب.
 .12ظىلُا ٦غَؿدُٟا.
 .2009هٓغٍت ٖلم الىو عئٍت مىهجُت في بىاء الىو الىثري .2ٍ .م٨خبت آلاصاب .ال٣اَغة.
 .13خؿام ٞغط.
 .1985في مىا ج الضعاؾاث ألاصبُت .1ٍ .جىوـ .صعا ؾغاؽ .جىوـ.
 .14خؿحن الىاص.
 .1997هٓام الاعجباٍ والغبِ في جغُ٦ب الجملت الٗغبُت .صاع هىباع للُباٖت .1ٍ .ال٣اَغة.
 .15خمُضة مهُٟى.
ّ
الىو والسُاب وؤلاظغاء .1ٍ .ال٣اَغة .جغظمة  .جمام خؿانٖ .الم ال٨خب.
.1980
 .16عوبغث ؤالن صي بىظغاهض.
 .1988لظة الىو .جغظمتٞ :ااص نٟا والخؿحن ؾبدان .1ٍ .صاع جىب٣ا ٫الضاع البًُاء.
 .17عوالن باعر.
 .1991مضزل بلى ٞلؿٟت صعٍضا .جغظمت :بصعَـ ٦شحر وٖؼ الضًً السُابي .الضاع البًُاء.
 .1ؾاعة ٧ىٞمان والبىعث.
 .1991هدى ؤظغومُت للىو الكٗغي .مجلت ٞهى .٫اإلاجلض .10الٗضصان1و.2
 .1ؾٗض مهلىح.
 .2003في البالٚت الٗغبُت وألاؾلىبُاث اللؿاهُت .1ٍ .مجلـ اليكغ الٗلمي ظامٗت ال٩ىٍذ .ال٩ىٍذ.
 .2ؾٗض مهلىح.
ٖ .2000لم اللٛت الىصخي صعاؾت جُبُُ٣ت ٖلى الؿىع اإلاُ٨ت .1ٍ .صاع ٢باء .ال٣اَغة.
 .21نبخي ببغاَُم ال٣ٟي.
 .1992بالٚت السُاب وٖلم الىو .ؾلؿلت ٖالم اإلاٗغٞت .اإلاجلـ الىَجي للش٣اٞت والٟىىن وآلاصاب.
 .22نالح ًٞل.
ال٩ىٍذ .الٗضص.164
 .2002مىا ج الى٣ض اإلاٗانغ .صاع بٞغٍُ٣ا الكغ .١بحروث.
 .23نالح ًٞل.
 .2004صعاؾاث في اللؿاهُاث الٗغبُتّ .1ٍ .
ٖمان .صاع الخامض.
ٖ .24بض الخمُض مهُٟى الؿُض.
ًُ٢ .1995ت البيُىٍت .صعاؾت وهماطط .صاع الجىىب لليكغ .جىوـ.
ٖ .25بض ا٫ؾالم اإلاؿضي.
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 .1998البضٌ٘ بحن البالٚت الٗغبُت واللؿاهُاث الىهُت 1ٍ .الهُئت اإلاهغٍت لل٨خاب.
ٖ .26بض اإلاجُض ظمُل.
ٖ .2009لم لٛت الىو الىٓغٍت والخُبُ .2ٍ .٤م٨خبت آلاصاب .ال٣اَغة.
ٖ .27ؼة قبل.
 .1999اإلاعجم اإلاٟهل في ألاصب .2ٍ .صاع ال٨خب الٗلمُت .بحروث .ط.2
 .2مدمض الخىهجي.
 .1991لؿاهُاث الىو مضزل لخدلُل السُاب .1ٍ .اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي .بحروث.
 .2مدمض زُابي.
 .2001الىو الٛاثب ججلُاث الخىام في الكٗغ الٗغبي 1ٍ .ميكىعاث اجداص ال٨خاب الٗغب .صمك.٤
 .3مدمض ٖؼام.
 .2003جدلُل السُاب ألاصبي في يىء اإلاىا ج الى٣ضًت الخضًشت ٍ .1ميكىعاث اجداص ال٨خاب  .صمك.٤
 .31مدمض ٕػام .
ً 2009ىاًغ .الخىخض ؤلابضاعي في هدى الىو .مجلت الضعاؾاث الٗغبُت .مج.19ٕ .4.
 .32مدمض مدمىص.
 .1989ؾُمُاء الكٗغ ال٣ضًم .اإلا٨خبت ألاصبُت الٗاإلاُت بنضاع صاع الش٣اٞت في اإلاٛغب.
 .33مدمض مٟخاح.
 2007ؤ٦خىبغ .الٗال٢اث الىهُت في ال٣غآن ال٨غٍم صعاؾت هدىٍت لجهىص اإلاٟؿغًٍ.
 .34مهُٟى ؤخمض ٖبض الٗلُم.
مجلت الكغَٗت وال٣اهىن .ظامٗت الاماعاث اإلاخدضة ٧لُت ال٣اهىن .الٗضص.32
 .1997هٓام الاعجباٍ والغبِ في جغُ٦ب الجملت الٗغبُت .1ٍ .صاع هىباع للُباٖت .ال٣اَغة.
 .35مهُٟى خمُضة.
 .1992الىو مماعؾخه وججلُاجه .مجلت ال٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغ.97-96/ٕ .
 .36مىظع ُٖا خي.
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حمالُات السمص في الؼعس الجصاتسي املعاؿس  -ػعس عبد اللادز زابحي أهمىذحا-
أ .بً حبازة ماحدة طعدًة حامعة طُدي بلعباض/الجصاتس

ملخف البحث:
ًا
ًا ًا
ّ
ّ
خ٣٣ذ ججغبت ا٫قٗغ الجضًض في الجؼاثغ خًىعا مازال وبالٛا في ٖملُت ؤلابضإ الكٗغ ّي اإلاٗانغ ،وإلاا ًدمله َظا ألازحر
مً بًماءاث وبًداءاث وبياءاث ٞىُت ،و٦شاٞاث قٗغٍت وظمالُت خضًشت طاث اإلاٛؼي الضاللي (الغمؼي) ،الظي ً٨مً جإزحرٍ وجٟاٖله
ّ
في هٟـ ال٣اعت اإلاخل٣ي ،وٍدبحن ّ
الك ّ
ٗغٍت الجؼاثغٍت اإلاٗانغة جمحزث بخمٓهغاث ٞىُت وظما٫ية عاُ٢ت ،ؤصث بها بلى اعج٣اء
ؤن الخج عبت
ّ
الك ّ
ّ
ٗغٍت وج٨شُٟها الٗالي والٗمُ ٤الظي ًشمغ وٍثري
الىو ؤلابضاعي بضالالث ظضًضة ومخٗضصة ،حؿخضعي مً الظاث
مؿخىي لٛتها
ال٣اعثت اؾخ٨ىاٍ مٗجى اإلاٗجى ،و ٪ٞالغمىػ والكٟغاث ؤلابصاُٖت زالٖ ٫ملُت ال٣غاءة ،خُض حٛضو ظمالُت اللٛت وممحزاتها ؤؾاؾا
ًا
ّ
ّ
ّ
الكٗغ ّي
ؤلابضاعي ،وبظلٞ ٪اللٛت ؤؾاؽ الكاٖغ (اإلابضٕ) ومهضع ببضاٖه ومُٗاع جُلٗاجه ال٨ٟغٍت وعئاٍ
ٞاٖال في ٖملُت ؤلاهخاط
اإلاٗانغة.
ّ
والىو.
اليلمات املفحاحُة :الكٗغ – الخل٣ي وألازغ – الغمؼ وظمالُاجه -الكٟغاث ؤلابضاُٖت والُ٣مت الجمالُت -اإلاخل٣ي (ال٣اعت)
ملدمة:
ّ
ّ
الك ّ
ٗغٍت الجؼاثغٍت اإلاٗانغة هي اَخمام ؤصخابها بٓاَغة الغمؼ ،خُض ظىذ الكاٖغ اإلاٗانغ
بن ؤَم ما ًمحز الخجغبت
ّ
(اإلابضٕ) بلى بزغاء ججغبخه الكٗغٍت بةًداءاث وقٟغاث ببضاُٖت وظمالُت جطخيء مًمغاتها وصالاللتها الالمخىاَُت ،وجًٟي ٖلى
ّ
ّ
ّ
الىو ؤؾاؾا بالٛا مً الٗم ٤اإلاىيىعي وُ٢مخه الجمالُت طاث اإلاؿخىي ؤلاًداجي في ال٨ك ًٖ ٠م٨ىىن
ألاصبيٞ'' ،الغمؼ
الىو
َى٢ ،بل ٧ل خيء ،مٗجى زٟي وبًداء ،بهه اللٛت التي جبضؤ خحن جيخهي لٛت ال٣هُضة ؤو َى ال٣هُضة التي جخ٩ىن في وعي ٥بٗض
ًا
٢غاءة ال٣هُضة ،بهه البر ١الظي ًدُذ للىعي ؤن ٌؿدكٖ ٠اإلاا ال خضوص له'' ،1خُض ًخجؿض طل ٪في ا٦دكا ٝاإلاٗجى الظي ًىجؼٍ
ّ
الىو الباَىُت (السُٟت).
اإلاخل٣ي (ال٣اعت) مً زال ٫جىٚله في مًامحن
ّ
بن ٧ل ججغبت ببضاُٖت مهما ٧اهذ ُ٢متها الضاللُت والجمالُت ،جغج٨ؼ ٖلى م٘وى عمؼي جبرػ لل٣اعت (اإلاخل٣ي) بم٩اهُاث

ّ
الىوٞ ،الخجغبت ؤلابضاُٖت صاللت عمؼٍت ؤي ؤجها "ظهض حٗبحري ًددكض بالضالالث
صاللُت مخٗضصة ،ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ ؾبر ؤٚىاع
الغمؼٍت التي جخٟاوث خُىٍت وٞغاصة مً قاٖغ بلى آزغ'' ،2خُض ٌٗخبر – الغمؼٖ -امال ؤؾاؾُا في جد ٤ُ٣نىعة اإلا٘وى اإلاخجلُت في
ّ
قب٨ت مً ؤلاًداءاث وؤلاًماءاث ،و٢ضعجه البالٛت في زضمت اإلاىيىٕ الكٗغي وُ٢مخه الجمالُت.
ّ
الك ّ
ٗغٍت للخٗبحر ًٖ ؤ٩ٞاعٍ
وٍم ً٨ال٣ى ٫ؤن الكاٖغ الجؼاثغي اإلاٗانغ لم ًلجإ بلى جىُْ ٠ج٣ىُت الغمؼ في ججغبخه
ًا
وججاعبه اإلاسخلٟت ،بل ''خضازت ال٣هُضة الٗغبُت ال ج٨مً ٣ٞض في زغوط الكاٖغ الٗغبي ٖلى الىػن وال٣اُٞت ،بل جخمشل خ٣ا ،في
ُ
الشعر ،دار الساقي ،بَتكت ،لبناف ،الطبعة السادسة ،ََِٓ ،ص ِٗٔ.
 أدكنيس ،زمن ٌِ
الشعرم ،دراسة نقدیة ،دار الشركؽ للنشر كالتوزیع ،عماف ،األردف ،الطبعة األكُف ،اإلصدار األكؿ ،ََِّ ،ص ْٓ.
النص ٌ
 -علي جعفر العبلؽ ،يف حداثة ٌ
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اوُٗاٞاجه ال٨بري لبلىعة عئٍا زانت به ،وما جغجب ٖلى طل ٪مً بدض ًٖ عمىػ وؤؾاَحر وؤ٢ىٗت ّ
ًجؿض ٞحها ،ومً زاللها عئٍاٍ
ًا
ًا ًا
ًا
وٍمىدها ق٨ال خُا ملمىؾا'' 1مجؿضا في مضلى ٫عمؼي لى٣ل ججغبخه الخضازُت السانت.
ّ
ثجلُات السمص وألاطوىزة في ػعس الؼاعس عبد اللادز زابحي:
 السمص الراجي:ّ
ٌٗخبر الغمؼ الظاحي مً ؤَم الغمىػ السانت التي ؾعى الكاٖغ اإلاٗانغ بلى جىُْٟها ،وججؿُضَا يمً ببضاٖاجه
ّ
ّ
ّ
ٗغٍت ،وٍبضو ّ
الك ّ
الك ّ
ٗغٍت ؤو جغجبِ بٗاإلاه الكٗغ ّي السام
ؤن ل٩ل مبضٕ عمىػٍ الظاجُت (السانت) به ،والتي جدك٩ل يمً ججاعبه
ّ
به ،خُض جمحز الكاٖغ  -عبد اللادز زابحي -بمسؼون ز٣افي ومٗغفي واؾ٘ حهض ٝبلى اهضماظه باألؾاؽٖ ،لى ع٦حزة ؤؾاؾُت جخمشل
ّ
ّ
بالٗىصة بلى ؤَمُت الترار وبخُاء ُ٢مه البالٛت ؤي اؾدشماع الترار في الخايغ.
ّ
ّ
ولٗل الجىَغ الٟجي والجمالي لل٣هُضة ًخمشل في  ٪ٞالغمىػ والكٟغاث وؤلاًماءاث ،...خُض ؤن الكاٖغ اإلابضٕ ًخىظه
ّ
بىهه بلى الظاث اإلاخلُ٣ت (الظاث ال٣اعثت اإلاخظو٢ت)؛ بط '' ّ
ّ
بن الُ٣م الجمالُت واإلاٗغُٞت ال٩امىت في الٗمل الكٗغ ّي ال جخدٗٞ ٤٣لُا،
ّ
ّ ّ
بال في لخٓت ّ
الكٗغ ّي وعنضٍ ّ
ألَم آلازاع
جل٣حها'' ،2وٍغج٨ؼ الضوع الٟٗا ٫للمخل٣ي في جدب٘ جل ٪ؤلاًداءاث وؤلاًماءاث في الىو
ّ
ّ
ّ
الك ّ
ٗغٍت ،ؤي اإلا٣انض التي ؤومإ بلحها الكاٖغ اإلابضٕ ،والٛاًت التي ابخٛاَا ،وَظا ما ظؿضٍ الكاٖغ -
الجمالُت ال٩امىت في ألاٖما٫
عبد اللادز زابحي -في ٢هُضة ''ثح ست ّأمي'' في صًىان ''الظفُىة والجداز'' خُض ً٣ى:٫

ُت
َل جَلى َلاءي ُت
الج ْغُتح َلو ْ َلاه َلته ِذ الُ ٨تغ ُتوم
َل
َل ْ ْ
َلو ْلم ؤ ْٖ ِغِ ٝل َل٣ل ِب َِ ٪لما ًـ ُتغ ُتوم
َل
َل َل ُت
ُت
َلوَلما ؤ ْق َلهى اإلا َلض َلام بـ َِلها مـالط
َل
َل َل
ِبلى َلٖ َُْلى ْـُ ِ ..٪ل ْى َ ٧لاه ْذ َل ج ُتض ُتوم
َل َل َّ ُت َل ُت ُت َل
ًا
ِب ٞـًاتى َلظ ِغٍدا
وؤو ٫ما ً ِه
َل ْ
ُت
زـ َل َّغٍ ٌناثَ..لوجـخـ َلب ُت٘ َلَا ُّالى ُتج ُتىم .
ّ
َل
وٍجؿض اؾم جحهغث بخالت جاعٍسُت َامت جىمئ بلى ِج َلحه ْغ ْث ،ؤو ج َلاَ ْغ ْث مضًىت الكاٖغ ٖبض ال٣اصع عابخي التي ولض ووكإ ٞحها
ّ
الكاٖغ ب٨غ بً ّ
خماص'' ،وجاَغث بٟخذ الخاء وؾ٩ىن الغاء ؤو جحهغث ب٨ؿغ الخاء مضًىت ٢ضًمت ٧اهذ مىظىصة بال٣غب مً
ومضًىت
مضًىت جُاعث الخالُت في الجهت الٛغبُت وٖلى بًٗت ؤمُا ٫مجها ،وَظٍ اللٟٓت ؤي جاَغث ؤو جحهغث بغبغٍت ومٗىاَا في اللٛت الٗغبُت
الغ ّ
اللباة'' ،4وبخالت عمؼٍت زاهُت جدُل بلى مضًىت جحهغث ٖانمت الضولت ّ
ؾخمُت التي ؤؾؿها ٖبض الغخمً بً عؾخم ؾىتَ160ـ،

ُ
الشعرم ،دراسة نقدیة ،ص ْٔ.
النص ٌ
 علي جعفر العبلؽ ،يف حداثة ٌِ
عرم ،دار العلم كاإلدياف للنشر كالتوزیع ،د ط ،د ت ،ص َُْ.
 أبو ىزید بيُّومي ،التٌوازف يف عملية إبداع النٌص ٌالش ٌ
ّ  -عبد القادر راْتي ،السفينة كاجلدار ،شعر ،منشورات ليجوند ،الطبعة األكُف ،ََِٗ ،ص ُٕ.
ْ  -زلمد األخضر عبد القادر السائحي ،بكر بن محٌاد شاعر ادلغرب العريب يف القرف الثالث اذلجرم ،اجلزائر عاصمة الثقافة العربية ،ََِٕ ،صُٓ.
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خُض ٌٗخبر ''ؤو ٫ماؾـ لضولت بؾالمُت ظؼاثغٍت مؿخ٣لت'' ،1مبضؤَا مبجي ٖلى الٗض ٫الاظخماعي وؤؾاؾها ٢اثم ٖلى ال٣غآن
والؿىت ،خُض ٖغٖ – ٝبض الغخمً بً عؾخم -ب٨غم ؤزال٢ه وُ٢مه الىبُلت في جل ٪الخ٣بت واجه ٠بدب السبر والٗض ٫ولُٟه في
مٗاملت الىاؽ وظمُ٘ اإلاؿلمحن.2
ّ
ًلىٌ الؼاعس في وؿفه لحح ست:

َل
َلو ِؾ ّ ِغي ِفي اإلا َلضي ُتظ ْغ ٌنح َلظ ِض ٌنًض
َل
َلو َلطََّ ٦لغ ِوي ب ِه َل
الٗ ْه ُتض ال٣ـ ِض ُتًم
ِ
َل َل َل َل
ٞـِ ٠ُْ ٨لٗـ ِاب ٍرغ َِ ٞلـحها َلؾبِ ٌنُل
َل
َل ْ َل
َلو ِفي ؤخـكـا ِث ِه َلوَ ٌنـً ُتم ُِ ٣تُم
ّ َل
الغٞاُ ١تُ ٧تا ُت
َل َل ْ
وؽ ِٖ ْك ٍر٤
وٖه ِضي ِب ِ ِ
َّ
ُت
َلو َلٖ ْه ِضي بـِاإلاَلى َلاص َلم ِـت الىـ ِض ُتًم
َل َل
َلوْ ٢ض ؤْ َلوص ْٖ ُتذ ِفي ِج َلحه ْغ َلث َلو ْظ ًاها
َل
َل َلوو َّص َلٖ ِجي ِبـ َلـها َلالى ْظ ُته الِ ٨غ ُتٍم
َل
َل
َل ْ َل
َلوؤ ْخ َلؿ ُتب ؤ َّن ِلي ٢ـلـ ًابا ُ٦تخ ًاىما
ّ ْ َل
َل َل ْ ُت ُت َل
الًلـ ُت٘ الُ٨تخ ُتىم
وٍد ِغؾه م ِعي ِ
َل َل
َل
َلوؤ ْخ َلؿ ُتـب َّؤه ِجي ؤ ْز َلُ ُْ ٟتذ ُتظ ْغ ًاخا
َل َل َّ َل
ؤلالـ َله ِب ِـه َلٖـلـ ِ ُتُم
ولـ ِِ ً٨
َل
َل
َل ُت ٌن 
جُتى ُتىء ِب ِد ْم ِل ِه الٛا ِفي ''ظؼو''٫
َل َلوٍ ْد ُتمل ُته َلم ِعي ظ ْؿ ِمي َّ
الؿ ُِ ٣تُم .
ِ
ِ

 - عبد الرمحن بن رستم بن هبراـ مؤسس أكؿ دكلة جزائریة إسبلمية مستقلة كأكؿ من ملص الرستميُت فيها ،كاف من فقهاء اإلباضية يف إفریقية  ،معركفا بالزىد
التاضع ،ككاف على جانب عظيم من العلم كالعمل كالعدؿ  .كقد أقاـ بتيهرت إُف أف تويف سنة ُُٕىػ كىو فاسي األصل  .عادؿ نویهض ،معجم أعبلـ اجلزائر،
ك ك
من صدر اإلسبلـ حىت العصر احلاضر ،مؤسسة نویهض الثقافية ،بَتكت ،لبناف ،الطبعة الثانيةََُْ ،ىػَُٖٗ ،ـ ،ص ص.ُْٖ -ُْٕ .
ُ  -محمد الطمار ،تاریخ األدب اجلزائرم ،الشركة الوطنية للنشر كالتوزیع ،اجلزائر ،ُُٖٗ ،ص ِٖ.
ِ  -ینظر :زىَت إحدادف ،شخصيات كمواقف تارخيية ،منشورات  ،ANEPد ط ،د ت ،ص ُْ.

 - تقع تيهرت يف منطقة داخلية منطویة على نفسها يف السفح اجلنويب جلبل كزكؿ .زلمد عيسى احلریرم ،ا لدكلة الرستمية بادلغرب اإلسبلمي حضارهتا كعبلقاهتا
اخلارجية بادلغرب كاألندلسَُٔ ،ىػ ٔٗٔ -ـ ،دار القلم للنشر كالتوزیع ،الكویت ،الطبعة الثالثةَُْٖ ،ىػُٖٕٗ -ـ ،ص ٓٗ.
ّ  -عبد القادر راْتي ،السفينة كاجلدار ،شعر ،ص ُٖ.
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ّ ّ
ّ
الىو
ؤن الكاٖغ اإلابضٕ ٌؿخإزغ اَخمام ال٣اعت اإلاخل٣ي في اؾخيباٍ مٗاوي
ًيبػي الدكضًض في َظا اإلاًماعٖ ،لى
اإلاًمغةّ ،
بإن الٗىاًت بالٗلىم والش٣اٞت بضؤ م٘ بضاًت الضولت ّ
الغؾخمُت خُض ؤعؾذ لٛت الضًً ؤلاؾالمي ٦إؾاؽ لها ،وال٣غآن
ّ
الٗغبُت اللؿان الظي ًىُ ٤به الغؾخمُحن ،خُض '' ؤن ٖاثلت الغؾخمُحن
ا٦٫غٍم مبضؤَا في حؿُحر ألانى ٫ؤلاؾالمُت .و٧اهذ اللٛت
اقتهغث بٗلمها في الخ٣اث ٤ألاؾاؾُت ٧ال٣ٟه والخإوٍل وباهخهاعَا في اإلاىاْغاث الضًيُت مهما ٧ان زهمها وبمٗغٞتها اللٛت الٗغبُت
وال٣ٟه والىدى وٖلم الٟل ،1''٪وبظل ٪ؤثمت بجي عؾخم لم ًيكٛلىا في الؿُاؾت والا٢خهاص ،بل ٧اهىا عظاٖ ٫لم وطل ٪مً زال٫
بَالٖهم اإلاٗغفي الىاؾ٘ بالٗلىم ؤلاؾالمُت في جل ٪الٟترة.
ًدبحن ّ
وجإؾُا ٖلى ما ؾبّ ،٤
ؤن مضًىت  -جحهغثٖ -غٞذ وكاَا بالٛا في مجا ٫جُىع الخغ٦ت ال٨ٟغٍت والش٣اُٞت ،خُض
ونٟها الُعلىبي زال ٫ال٣غن الشالض الهجغي – الٗاقغ مُالصيَّ -
بإن '' اإلاضًىت الُٗٓمت جاَغث حؿمى ٖغا ١اإلاٛغب بها ازالٍ مً
الىاؽ حٛلب ٖلحها ٢ىم مً الٟغؽ ً٣ا ٫لهم بىى مدمض بً ؤٞلر بً ٖبض الىَاب بً ٖبض الغخمً بً عؾخم'' .2وؤضخذ جحهغث
ًا
ؤؾاؾا ز٣اُٞا خُض ٧ان بؾهام َظٍ الضولت ٢ىٍا في مجا ٫الٗلم ،وزهىنا في مجا ٫الش٣اٞت الضًيُت ،خُض ٦ثرث اإلاضاعؽ
ًدبحن ّ
وازخهذ اإلاؿاظض بمجالـ الٗلم والخٗلُم ،ومً زال ٫طلّ ٪
الغؾخمُت هي ؤو ٫صولت ظؼ ّ
ؤن ''الضولت ّ
اثغٍت خاولذ وكغ
نلُت ،وجدُٟٓهم ال٣غآن ،وجغوٍتهم الخضًض ّ
الٗغبُت ًٖ َغٍ ٤حٗلُم الىاؽ مباصت الضًً ؤلاؾالمُت بلٛخه ألا ّ
ّ
الىبى ّي''ٖ 3لى
اللٛت
ٚغاع البربغٍت التي ٧اهذ بمشابت الٗامُت في ٖهغَم.
ّ
ًجؿض الكاٖغ ٖ -بض ال٣اصع عابخي -خىِىه واقدُا٢ه بلى وَىه ألام جحهغث في ٚغبخه خُض ًلىٌ:

ُتجـ َلُّ ٣ـ ُت٘ بـ َل
الخ ِى ِحن َلبَلى ُتاث َلص َْ ٍرغ
ِ ِ
َل َلؤًاصي َلق َّضَا ُت
الجـ ْـغُتح َلالى ِؾ ُتُم
ِ
َل َل
َلوَلما َل ج َلغ َل ٥اإلاالَلمت َلٌ ِلـي َلن ِض ٌنً٤
َل َل َل َل ُت
َلوَلم ًْ َلزبـ ِ َلغ اإلاالَلمت ال َلًلـ ُتىم
َل َل َل
ُت َل
السُ َلـاًا
ؤُ ِٟ ّ ٦تغ ِب َلالهجـ ِ ِحر ٖ ًِ
َلوفي ْج َلـغا َلجها َل
الس َل ُتُإ َل
الج ِؿ ُتُم
ِ ِ ِ
َل َل ْ َّ َل ُت ُت ُت ُت َل َل ْ
ى
ومـً ِمىا ًجىب صعوب ؤع ٍر
َل َل َل
ُتً َلجا َِ ٞلحهاَ ...لو لـِْ َلـ لـ ُته ِ ٚغ ُتٍم.

ّ ّ ّ
ؤن الكاٖغ – ٖبض ال٣اصع عابخيًًٟ -ي ٖلى اإلاخل٣ي  récepteurجمشُال مً الٛمىى لُلج به بلى الٗالم الباَجي
ًخبين
(السٟي) ،وٍجؿض بةًداءاجه الٗمُ٣ت السُٟت لُخم ً٨ال٣اعت " "lecteurمً ا٦دكا ٝمًامحن اإلاتن الباَىُت التي ًىمئ بلحها
ُ  -سلتار حساين ،موسوعة تاریخ كثقافة ادلدف اًفزائریة ،مدف الغرب ،اجلزء الرابع ،دار احلكمة ،اجلزائر عاصمة الثقافة العربية ََِٕ ،ص َُّ.
ِ  -سلتار حساين ،موسوعة تاریخ كثقافة ادلدف اجلزائریة ،مدف الغرب ،جْ ،ص ُّٓ.
ّ  -عبد ادللص مرتاض ،األدب اجلزائرم القدًن ،دراسة يف اجلذكر ،دار ىومة ،اجلزائر ،د ط ،د ت ،ص ْٔ.
ْ  -عبد القادر راْتي ،السفينة كاجلدار ،ص ُٗ.
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ّ
ّ
اإلابضٕٞ'' ،مدبت الىًَ خيء قامل لجمُ٘ الىاؽ ،وٚالب ٖلى ظمُ٘ الجحرة'' ،1وبظلً ٪ضلل الكاٖغ – ٖبض ال٣اصع عابخي -ب٣ىة
وٍيكض خىِىه وقى٢ه بلى وَىه ألام – جحهغث -في ٚغبخه حُث ًلىٌ:

ُت
َلوَلم ْه َلما ِْ ٚب ُتذ َلٖ ًْ ِج َلحه ْغ َلث ...ؤ ّ ِمــي
َل ُت
ُت َل ْ ُت
ٞـإ ّ ِمـي ِٞـي ألالـى َلبُـ ٌنذ َلعئ ُتوم
َل ُت ُت َل ْ
ًا
ؤَـىِ ٝبـ٣ـلـبـ َِلها َِ ْٟال َلٕ ِن ًُّـا
ُت
َل َل ْ
ٞـخـٛـ ُِ ٟتغ ِليَ ...ل ُتوَ ْؿ ِٗ ُتض َلَا ال٣ـ ُتض ُتوم
َل ْ َل
َل ًا َل
ط ِعٞـ ُتـذ أل ْظ ِل َلها ق ْى٢ـا َلوظـ ْم ًاغا
َل
َلون ْـغ ُتث َل َّ
٦إه ِجي ُتظ ْـغ ٌنح ٞـُـ ِ ُتـُم
ِ
َل َل
َّ
َلؤه ُتام ٦ـ َلما َل جَلىـ ُتـام بـ َِلها اللـ َلـُا ِلي
ُت
َل ُتوٍى ِ٢ـٓـ ِجي بـ َِلها َلالب ْ ُترص ال َّـى ُتا ُتوم
َل َل ْ ُت ُت َل َل
لئلل ِه  ٦ـ َلما َلص َلٖـاهـِي
وؤؾــجض ِ
َل ْ َل ْ َل َل َل ُت
ؤلال ـ ِه ل ـ َلها ؤ ٢ـ ُتىم .
و ِمً بٗ ِض ِ

ّ
ّ
بن ؤَم ما ًمحز ال٣هُضة وػاص في ج٨شُ ٠ظمالُاتها َى اعجباٍ الكاٖغ الخمُمي الىزُ ٤والٗمُ ٤بإعى الىًَ ألام،
ّ
ّ ٫
الكاٖغ – ٖبض ال٣اصع ابخيّ ،-
بإن ''٦خابت الكاٖغ ؤو ؤلاوؿان في غيع وَىه جًُ ٠هىٖا مً الجضًت في
وَظا ما ؾىترنضٍ في ٢ى
ع
ًا
مداولت الا٢تراب مً ألاقُاء ...جًُ ٠قِئا مً الجضًت في جهىٍغ الىًَ ٦جؼء ؤو عمؼ ًجب الا٢تراب مىه قٗغٍا 3''...وٍجؿضٍ
يمً ججاعبه ؤلابضاُٖت السانت.
َل َل ُت َل َل َل َل ُت َل َّ
ّ
الب ْر ُتص َّ
الل َلُاليَ ،لو ُتٍىُ ٢تٓجي ب َلها َل
الى ُتا ُت
وم) ٖلى بخالت َامت حؿخضعي مً ال٣اعت اإلاخل٣ي
ِ ِ ِ
ًجؿض ٢ى ٫الكاٖغ (ؤهام ٦ما جىام ِبها ِ
ّ
الكاٖغ – ب٨غ بً ّ
خماص -ببروصة
بزاعة وظضاهه واؾخضٖاء ط٦غٍاجه وبخُائها بالٟٗل ،واؾخدًاع ألزغ مضًىت جحهغث التي ونٟها
الُ٣ـ زانت في ٞهل الكخاء ،وٖغٞذ ب٨ثرة َُى ٫الشلىط ،وطل'' ٪العجٟاٖها ٖلى مؿخىي البدغ بػَاء ؤل ٠وماثت متر''٣ٞ ،4ض
اؾخُإ مً زال ٫جىُْٟه للغمىػ ومضلىالتها الجمالُت الخإزحر في اإلاخل٣ي وبخضار الى ٘٢الجمالي في هٟىؽ ال٣غاء.

ُ  -زلمد الشيخ ،دليل الًتاث العريب إُف العادلية ،الشبكة العربية لؤلْتاث كالنشر ،بَتكت ،لبناف ،طُ ،مایو ََِٖ ،ص ُِٓ.
ِ  -عبد القادر راْتي ،السفينة كاجلدار ،ص ص َِ.ُِ -
ّ
الشاعر عبد القادر راْتي ،جریدة السبلـ ،العدد ِّٓ ،األحد ُٖ
 عبد القادر قدار'' ،ليس ىناؾ قارئ حقیقي للشعر يف غياب نشر حقيقي '' ،لقاء مع ٌزلرـ ُُّْىػ ادلوافق لػ ُٗ جویلية ُِٗٗ ،ص َٖ.
ْ  -عبد ادللص مرتاض ،األدب اجلزائرم القدًن ،دراسة يف اجلذكر ،ص ِٔ.
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 السمص ألاطوىزي:ّ
ّ
ًدبحن ؤن جىُْ ٠واؾخسضام الكاٖغ للغمؼ ًخجؿض في َبُٗخه الٟىُت واإلاىخُت بالضالالث الغمؼٍت اإلاخٗضصة طاث ألابٖاص
ّ
ّ
الك ّ
ٗغٍت ؤلابضاُٖت ،والٟاٖلت في هٟـ اإلاخل٣حن (ال٣غاء) ،ول٣ض اٖخمض الكاٖغ – ٖبض ال٣اصع عابخي-
الجمالُت اإلاجؿضة في الخجغبت
ّ
ٖلى الصسهُت الؿحزًُٟت طاث الُاب٘ ألاؾُىعي التي جدمل ؤبٗاص ٞىُت وظمالُت ،خُض ''حؿٗ ٠الكاٖغ ٖلى الغبِ بحن ؤخالم
الٗ٣ل الباًَ ووكاٍ الٗ٣ل الٓاَغ والغبِ بحن اإلااضخي والخايغ ،والخىخُض بحن الخجغبت الظاجُت والخجغبت الجماُٖت'' ،1وبظل٪
ًا
ّ ّ
الىو الكٗغ ّي ٢ضعا مً الاؾخمغاعٍت والٗم ٤ال٨ٟغي واإلاىيىعي.
جمىذ – ألاؾُىعة-
ًا
َّ ّ
ّ
ؤن الكاٖغ ٌؿخضعط شسهُت ؾحزً ٠للخٗبًغ ًٖ آلاالم التي ًىاظهها اإلاغء
ولٗل الجىَغ ألا٦ثر ظماال في َظا اإلاىيىٕ،
ٖامت ،وعبُها ألَم ألاٖالم ال٣غآهُت ؾُضها ًىؾٖ ٠لُه الؿالم ٖلى وظه السهىم ،وزانت جل ٪اإلادً واإلاهاٖب التي ّ
مغ بها
ّ
الكاٖغ اإلاٗانغ مً ألاؾُىعة زباًا صالالتها الجمالُت وظىَغَا ألاؾاسخي في اؾخمغاعٍتها ،وٍدبحن ّ
ؤن ''
في خُاجه ،خُض ٌؿخ٨ىه
ًا
ًا
ّ
ّ
ألاٖالم ال٣غآهُت وجىُْٟها جىُْٟا ًاصي بلى بٚىاء الخجغبت الكٗغٍت ،وٍمىدها ؤبٗاصا ٚحر مباقغة ،وٍ٣غبها بلى الىظاػة والخ٨شُ٠
الظي َى صٖامت ؤؾاؾُت مً صٖاثم الغمؼٍت'' 2وٍمىدها ال٣ضعة ٖلى ؤلاًداء والخإزحر في ال٣اعت اإلاخل٣ي الظي ًخل٣ى الٗمل ألاصبي.
ً
ّ
الك ّ
ٗغٍت للكاٖغ ٢هُضة ''عىدة طحزًف'' في صًىان ''أزي شجسا ٌظحر''.
ومً الىماطط
ّ
ًلىٌ الؼاعس:

َل َل َّ ُت
ُت
َل َل
ِخ َلحن َلًمـ ُتٌ ُّع َلٖلـى ِ ٧اَ ِلي
َل
ُتظ ـ ْـغُتح ِؾ ِحزً٠
َل
ُت
ؤ ْ َلج ُت٘ ِخ َلحن ُتً َله ّ ِض٢ـ ِجي
ُت ُت
خـ ْؼهـ ُته
َل ْ َل َل ْ ُت َل َل
ّ َل
اح
وَى ًظعو ِظغاخا ِج ِه ِل ِ
لغٍ ِ
َلو َلً ْهب ـ ِ ُتغ...
َل َل ْ
َل
الظي َ ٞلاث ؤ َل٦ب ُتر ِم َّما َل ج َلب َّ٣ى
ٖ َّل ِ
َلو َلٖ َّل الــظي َلًَلخ َل َّٗل َلم ُته ُت
الج ْغ ُتح..
ِ
ؤجـ َلـغٍـض..

ّ
الك ّ
ٗغٍت
ل٣ض اَخم قٗغاء الخجغبت الجضًضة اَخماما بالٛا باؾخدًاع الصسهُاث الضًيُت (ألاٖالم ال٣غآهُت) في مخىجهم
ًا
لُٗبروا مً زاللها ًٖ م٣انضَم وججاعبهم اإلاٗانغة ،وبما ٞحها من بًداءاث عمؼٍت وآزاعا ظمالُت مجؿضة في الىٟىؽ البكغٍت،
ًا
ًا
ًا
ّ
وبخضار الى ٘٢الجمالي للظاث ال٣اعثت اإلاخلُ٣ت ،خُض اخخلذ الصسهُت الضًيُت مجاال واؾٗا ومهما في قٗغ الكاٖغ  -عبد
ُ  -إحساف عباس ،إتاىات الشعر العريب ادلعاصر ،اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب ،عاَف ادلعرفة ،ُٖٗٗ ،ص ُِٗ.
ِ
شراد ،أثر القرآف يف الشعر العريب احلدیث ،مؤسسة الثقافة اجلامعية ،د.ط ،د.ت ،ص ُٗٓ.
 شلتاغ عبود ٌّ  -عبد القادر راْتي ،أرل شجران یسَت ،شعر ،منشورات ليجوند ،اجلزائر ،الطبعة األكُف ،َُُِ ،ص َِ.
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اللادز زابحي -وطل ٪إلٞاصجه مً ؤلاًماءاث الغمؼٍت اإلاخٗضصة في جىُْٟه ألَم ألاٖالم ال٣غآوية ،وٍخجؿض َظا اإلاىخى في الصسهُت
ْ ّ ّ
ؤن الكاٖغ ًًٟي ٖلى َظٍ الصسهُت ألازحرة َابٗا ؤؾُىعٍاٞ ،ؿحزً ٠في َظا
الىبىٍت ''طُدها ًىطف علُه الظالم'' ،بُض
الؿُا – ١عمؼ قٗغيً -دمل بًداءاث صالت في ال٣هُضة ،ججؿض مٗجى ؾحزً ٠البُل ألاؾُىعي الظي ًدمل الصسغة بلى ؤٖلى
الجبل وٌٗىص لخملها مً ألاؾٟلٞ ،مٛؼاٍ مجؿض في مٗجى نبر – ًىؾٖ ٠لُه الؿالم -وما واظه مً مدً ومهاٖب ،والخٟائ٫
ّ
هبـ ُتغَ ...لٖ َّل الظي َلَ ٞل
َل َل ْ
ّ
اث
ِ
باهلل ٖؼ وظل والغيا بً٣اثه والاؾخمغاعٍت مً مٗاوي الخُاة الىاُٗ٢ت وَظا ما ظؿضٍ الكاٖغ في ٢ىله و ً ِ
ّ
َل ْ
َل
ب٣ىة ّ
وٍضلل بإن ًىؾٖ ٠لُه الؿالم جل٣ى ٧ل اإلاهاٖب والٓلم واإلادً ّ
الى ّبىة ؤلالهُت وخ٨متها الُٗٓمت.1
ؤَ ٦لب ُتر ِم َّما ج َلب َّ٣ى،)...
ّ
خُض ً٣ى ٫الكاٖغ:

ْ

َل

ْ

َل

َل
َل
َل
اؾ َلض ٍْ..
َلوٍل َلٗ َلب ِمشـ َللٌ ِ
الَ ٨لب ِاع ِبإ ْؾ ِلخ ٍرت ِ ٞ

ّ ْ َل َل
َلً ْج َلغُتح الُـِٟـ ُتل ؤ ْخالَلم ُته
َل ُت
َلوجـظ ُّع الـ َّ َلـغم َلاص
ُت

َل

لَلخ ْدغ َلؾ ُته م ًْ ه ُتذَلوء ْ َل
َل
اؾ َلض ٍْ..
ِ
اث ؤٖضا ِث ِه الخ ِ
ِ ِ ِ

َل
َل ًا
َلؤج َله َّ ُتىع ُتٍ  ٞـ ِاعٖا
َل
َل
َل َل َل
الج ِمُال ُتث َل ْحه ِضًـ َلـً ْؤً ِ َّض ُتحه ًَّ ل ُته..
و
َل
َّ َل
َلٖل ُته َلًَلخل َُّ ٟتذ َلٖ ًْ َ ْى ِٖ ِه ِل َلً َلٟا ِث ِغ َِ ًَّ
ألاع ُت
َلَ ٞلخـ ْىـ َلخـبـ ُته َل ْ
ى...
ِ
َل ْ
جـه ـ ُتغُتر:
َل َل
ُت ْ ُت َل ْ ُت ُت َل ْ ُت
ىءاجه.
َظ ا ِ
الظي ٦ىذ َلعاوصجه ًٖ ه ُتب ِ

ًا
ّ
ّ
الك ّ
ٗغٍت اإلاىخُت في ججغبخه ؤلابضاُٖت٢ ،هضا
ًجؿض الكاٖغ مً زال ٫مٗاهُه اإلاًمغة والخ٨شُ ٠الٗمُ ٤في ؤلاًماءاث
ًا
ًا
وؤزغا ظمالُا بالٛا في جىُْٟه ٢هت ًىؾٖ ٠لُه الؿالم ،وطل ٪إلبغاػ مٗالم الظ٦غ الخُ٨م في بعؾاء اإلاىهج والُٗ٣ضة ؤلاؾالمُت،
خُض ّ
ؤن ؤولى ''معجؼاث ال٣غآن ا٦٫غٍم – ٦خاب هللا اإلاعجؼ -ؤهه هؼ ٫بلى الٗغب بلٛت الٗغبٞ ،هي لٛتهم التي ؤج٣ىىَا وؤظاصوَا
وٚانىا في ؤٖما٢ها وٖغٞىا ؤؾغاع ظمالها وبضاثه بالٚتها'' 3الغاجٗت ،خُض ًدبحن طل ٪مً زال ٫آًاث الظ٦غ الخُ٨م في ٢ىله حٗالى:
ْم
﴿الس ث ْملً ًات ْمالىحاب ْماملبحن .اها أ ْمهصْملىاٍ ك ْمس ًها عسب ًُّا لعلى ْمم ج ْمعللىن .ه ْمحً هل ُّر
ف عل ْمًُ أ ْمحظً اللـف بما أ ْموح ْمُىا ال ْمًُ َرا
ْم
ْم
ّ
ْم ْم
الل ْمس ن وان هىد م ْمً ك ْمبله ملً الغافلحن﴾ ،4وبظل ٪حك٩ل الُ٣مت الخٗبحرًت الجمالُت بًماءة بلى ال٣غآن الُٗٓم الظي ؤهؼله هللا
حٗالى ٖلى ٖبضٍ وعؾىله ال٨غٍم مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم بإٞصر لٛت'' ،وطلَّ ٪
ألن لٛت الٗغب ؤٞصر اللٛاث وؤبُجها وؤوؾٗها،
ُ  -ینظر ربيع بن ىادم ادلدخلي ،منهج األنبياء يف الدعوة إُف اهلل ،فيو احلكمة كالعقل ،دار الفتح ،الشارقة ،الطبعة األكُفُُْٓ ،ىػُْٗٗ/ـ ،ص ّٔ.
ِ  -عبد القادر راْتي ،أرل شجران یسَت ،ص ص ِْ.ِٓ -
ّ  -عيد سعد یونس ،التٌصویر اجلماِف يف القرآف الكرًن ،عاَف الكتب ،القاىرة ،الطبعة األكُفُِْٕ ،ىػََِٔ/ـ ،ص ُِٔ.
ْ  -سورة یوسف ،اآلیات من ُ إُف ّ.
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وؤ٦ثرَا جإصًت للمٗاوي التي ج٣ىم بالىٟىؽٞ ،لهظا ؤهؼ ٫ؤقغ ٝال٨خب بإقغ ٝاللٛاثٖ ،لى ؤقغّ ٝ
الغؾل ،بؿٟاعة ؤقغٝ
اإلاالث٨ت ،و٧ان طل ٪في ؤقغ ٝب٣إ ألاعى ،وابخضت بهؼاله في ؤقغ ٝقهىع الؿىت وَى عمًان٨ٞ ،مل مً ٧ل الىظىٍ ،ولهظا ٢ا:٫
َل
َل ْ َل
َل
َل ْ ُت َل ُت ُّ َل َل ْ َل َل ْ َل َل ْ َل َل
و ِب َلما ؤ ْو َلخ ُْ َلىا ِبل ُْ َلَ ٪لَظا ال ُتْ ٣غآ َلن» 1الُٗٓم.
« هدً ه٣و ٖلُ ٪ؤخؿً ال٣ه ِ
َل َل َل ُت َل ْ َل َل
َل
ّ
ًً ؤ ًْ ِض ًَّ ُته َّن ل ُتهٖ )...لى بخالت جغمحزًت َامت حؿخضعي مً الظاث اإلاساَبت (اإلاخلُ٣ت)
ًض٢ ٫ى ٫الكاٖغ (و الج ِمُالث حه ِض
اؾخدًاع ؤزغ ظمالي طو ُ٢مت صًيُت بالٛت ،وطل ٪بما ظؿضجه ال٣هت مً مغاوصة امغؤة ٖؼٍؼ مهغ لؿُضها ًىؾٖ ٠لُه الؿالم،
ٌء
وصٖىتها وؿىة اإلاضًىت لغئٍت ظماً ٫ىؾ ٠الباَغ والبضٌ٘ طو البهاء الجمُل ،2وال٣ى ٫له ما ًبرػٍ في ٢ىله حٗالى﴿ :وكاٌ و ْمظىة في
ْم
ْم
ْم ْم
ْم
ْم
املدًىة ْمامسأة العصٍص ثساود فحاَا ع ْمً هفظه ك ْمد ػغفها ح ًّبا اها لجراَا في كال ٍمٌ مب ٍمحن .فلما طمعد بمىسًَ أ ْمزطلد ال ْمح ً
ْم
ْم
ْم
ّ ً
ً ْم
ْم
وأ ْمعحدت لهً محىؤ و ثد ول واحد ٍمة م ْمج ً طىُىا وكالد اخس ْمج عل ْمح ً فلما زأ ْمًىه أهب ْمرهه وكو ْمعً أ ْمًدي ً وكلً حاغ لله ما َرا
َل
ْم
بؼ ًسا ان َرا اال مل ٌءً هس ٌءٍم﴾ ،3خُض ظغخً ؤًضحهً صَكا لغئٍت ًىؾ ٠الهضًٖ ٤لُه الؿالم ولجماله وبهاثه الٟاث٣ٞ ،٤ض
وَبه هللا حٗالى قُغ الخؿً ،وظما ٫الُ٨ان وخؿً السل ٤ونٟاء الغوحٞ ،4هظٍ الهٟاث التي ججؿضث في الصسهُت الىبىٍت
ًا
ًا
ّ
ؤضخذ عمؼا مىخُا في ججغبت الكاٖغ ؤلابضاُٖت التي ؤومإ بلحها والٛاًت الجىَغٍت الٟىُت التي ابخٛاَا مً وعاء اؾخدًاعَا إلعؾاء
ُ٢مها الجمالُت والضًيُت الخُ٨مت.
ّ
وٍلىٌ الؼاعس:

ُت ْ ُت َل ْ ُت ُت َل ْ ُت
َل َل
ىءاجه
َظ ا ِ
الظي ٦ىذ َلعاوصجـه ًٖ هـ ُتب ِ
َل َل َل
ـىم
طاث ًـ ٍر
َل ُت ْ ُت َّ ُت ُت َّ
ُه..
و ٦ـىـخـً لـ ْمـخـى ِجي ِِ ٞ
َل
َلَ َلظا الظي َلخ َل َلغمْخجي الج َلب ُتاَ ٫ل
الخ ِؼ َلٍى ُتاث ِم ًْ ِ ُْ ٚم ِه
ِ
ِ ِ
ّ ُت ُت
َل ْ
الؿـىـون ..
خ َل َلغمـخ ِـجي ِ
َل ْ َل َل َل ْ َل َل ُّ َل
الؿ ُتيبل ْه..
و ِمً ًى ِمها لـم ؤع
َل ْ َل ْ ُت ُت ُت َل َل
َل ْ
َل
لم ج ُِغ بِي خ٣ـى٫
الخ ِى ِحن بلى َلما َل جغاَ ٦لم ِفي ٢ل ِب ِه
ِمـ ْـً َلخـ ِى ٍرحن

ُ  -احلافح ابن كثَت ،عمدة التٌفسَت ،سلتصر تفسَت القرآف العظيمٖ ،تقيق  :الشيخ أمحد شاكر ،أعده أنور الباز ،الطبعة الثامنةُِْٖ ،ىػََِٕ/ـ ،دار الوفاء،
اجمللد الثاين ،ص ِْٖ.
اجلوزم ،القاىرة ،الطبعة األكُف،
ِ  -ینحر :احلافح عماد الدین أيب فداء إمساعيل بن كثَت ،قصص األنبياءٖ ،تقيق  :زلمد ناصر الدین األلباين ،دار ابن
ٌ
ُِْٔىػََِٓ/ـ ،ص ُٖٖ.
ّ  -سورة یوسف ،اآلیتاف َّ.ُّ -
ْ  -ینظر :أمحد شبايب ،قراءات يف سورة یوسف ،منشورات مكتبة الرشاد ،اجلزائر ،الطبعة األكُفُِْٓ ،ىػََِْ/ـ ،ص ْٓ.
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َل

َل

ُت َل

َل َل ْ َل
الس ْج ُتً ْؤب َلى َلاب ُته اإلا َْ ٣لٟل ْه...
ولـ ْم ًٟخ ِذ ّ ِ
ّ
ومما ًجضع ط٦غٍّ ،
ؤن ال٣اعت اإلاخل٣ي ٌؿهم بؾهاما ّ
ّ
ٗٞاال وبالٛا في  ٪ٞفٞغاث اإلاتن الكٗغ ّي وعمىػٍ للىنى ٫بلى ؤؾاؽ
ُت
َل َل
ّ
الظي ْ ٦ى ُتذ
اإلاٗاوي الباَىُت وصالالتها الجمالُت التي جىًىي في ألابٗاص الٟىُت لل٣هُضة ،خُض ًدبحن مً زال٢ ٫ى ٫الكاٖغ (َظا ِ
َل َلاو ْص ُتج ُته َلٖ ًْ ُته ُتبىءاجهَ ،لو ُتْ ٦ى ُتت َّن ُتإلاْ ُتخ َّىجي ُٞهّ ،)..
بإن ًىؾّ ٠
الهضًٖ ٤لُه ا٫ؾالم مٗهىم مً الى٢ىٕ في السُإّ ،
ولٗل مغص طل ٪في
ع
ِ ِ ِ
ِ
الخ٨مت ؤلالهُت للسال ٤ال٨غٍم في ّ
هبىة ًىؾٖ ٠لُه الؿالم ،وظٗله مً ألاهبُاء الٗٓماء ٗٞهمه – عبه حٗالى ًٖ -الى٢ىٕ في
ًا
ًا
ًا
ًا
الٟدكاء ،واؾخجابخا لضٖاثه زاقٗا مخًغٖا ،ومؿخٗاطا مً ُ٦ض اليؿاء الُٗٓم ﴿ كاٌ ز ّب ال ّ ْمج ن أح ُّر الي مما ً ْمدعىهني
ْم
ـس ْمف ع ّني ه ْمُدًَ أ ْم
ال ْمُه واال ث ْم
ؿ ال ْمح ً وأه ْمً مً ْمالجاَلحن .ف ْم
اطحجاب له زُّربه فـسف عىه ه ْمُدًَ اهه َى الظمُع
ْم
العلُم﴾.2
ّ
بن ظىَغ َظٍ الصسهُت الىبىٍت ي٦مً في ؤؾاؽ الُ٣م واإلاٗاوي اإلاًمغة (السُٟت) وؤلاًماءاث الظي ًُغخها اإلاتن
ّ
ّ
الك ّ
ٗغٍت،
الكٗغ ّي وظمالُخه ،والغمىػ الضًيُت اإلاخٗضصة الضالالث التي جسل ٤بضوعَا ؤؾغاع الُ٣مت الجمالُت اإلاجؿضة في الخجغبت
ّ
ًا
ّ
ؤوال في الٟىان وجضٗٞه بلى الخسلُٚ ٤حر ّ
ولظلّ ٪
الك ّ
ؤن ال ًٟاإلاخسل ٤مجها ًغهى –
ٗغٍت وبن ٧اهذ جخد٨م
ٞةن ''الخجغبت (ؤلابضاُٖت)
صاثما -بلى اإلاخل٣ي ب٣هض بزًاٖه لها ،وبخضار حٛحر ُٞه''ً 3خجؿض يمً الى ٘٢الجمالي لضي ال٣اعت.
ًا
ّ
هو
بن َظا الخًىع الضاثم والهاثل مً الخ٨شُ ٠الٗمُ ٤للغمىػ الضًيُت في ٢هُضة ''عىدة طحزًف'' ،ظٗل مىه ّا
ّ
ًا
ًا
ّ
ّ
الىو ،خُض ًضلل الكاٖغ – ٖبض ال٣اصع عابخي-
ببضاُٖا مخمحزا ٌؿخضعي مً ال٣اعت اإلاخمحز ٢غاءة جإوٍلُت للىلىط بلى ؾبر ؤٚىاع
َل
ُت َل
الؿ ُتيب َلل ْهَ ،..لو َلل ْم َل ْيَ ٞلخذ ّ
ب٣ىله ( َلَ َلظا الظي ُتْ ٦ى ُتذ َلع َلاو ْص ُتج ُته َلٖ ًْ ُته ُتبىءاجهَ ،لخ َلغ َلم ْخجي ّ
الؿ ُتىى ُتنَ ،لوم ًْ َلًىم َلها َلل ْم َلؤ َلع ُّ
الس ْج ُتً ؤ ْب َلى َلاب ُته اإلا َْ ٣لٟل ْهٞ )...شمت
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ّ
ّ
بخالت بلى ّ
هبىة ًىؾٖ ٠لُه الؿالم خُض ؤن الكاٖغ جمحز بمسؼون ز٣افي و٨ٞغي واؾ٘ مؿخىحى مً ال٣غآن ال٨غٍم اإلاجؿض في
٢ىله حٗالى ﴿ :وهرلً ً ْمجحبًُ زُّربً وَع ّلمً م ْمً ث ْمؤوٍل ْمألاحادًث وٍ ُّر
دم و ْمعمحه عل ْمًُ وعلى ٌ ٌ ْمعلىب هما أثمها على أبى ْمًٍ م ْمً
ُم حى ٌء
ك ْمبل ا ْمبساَُم وا ْم حاق ان زبً عل ٌء
ُم﴾،4خُض ّمحز هللا ؾبداهه وحٗالى ًىؾٖ ٠لُه الؿالم بد٨مخه الُٗٓمت وؤخؿً بلُه
ًا
ًا ًا
ًا
ْلماّ ،
بالىبىةُٞ ،ىؾٖ ٠لُه الؿالم ّ
ّ
واإلاٗبر لغئٍا مل ٪مهغ٧ ،اهذ طل ٪خضزا َاما وؾببا مً ؤؾباب الخ٨مت ؤلالهُت
الؿجين
ْم
ّ
الُٗٓمت لئلٞغاط وزغوط ًىؾ ٠الهضً ٤مً السجً ،خُض ٢ا ٫عب الٗؼة ّ
ظل ط٦غٍ في عئٍا اإلال ﴿ :٪وكاٌ امللً اوي أزي ط ْمبع
ْم
ْم ْم
ْم
ٌء
ْم
ْم
ْم ْم
ْم
ات ًا أ ُّري ا املأل أفحىوي في زإٍاي ان هىح ْمم ل ُّرلسإٍا ج ْمعبرون﴾،5
ات طم ٍمان ًؤولهً ط ْمب ٌءع عجاف وط ْمبع طيبال ٍمت خل ٍمس وأخس ًابظ ٍم
بلس ٍم
وٍدبحن طل ٪في خ٨مت ؤلاله الظي ٢ضع الٟغط ًٖ ًىؾ ٠الهضًٞ ،٤إعجؼ هللا السخغة وال٨هىت في جٟؿحر الغئٍا إلال ٪مهغ لخ٩ىن
ًا
ؾببا في هجاة ًىؾ ٠مً السجً باخترام وج٣ضًغ.6
ًا
وجإؾُا ٖلى ما ؾبّ ،٤
ًدبحن ؤن الغمىػ وؤلاقاعاث التي جخىاعي زلٟها اإلاٗاوي الشىاوي طاث الُ٣م الجىَغٍت في ال٣هُضة،
ّ
الىو التي
ؤؾهمذ بؾهاما ٗٞال في بخضار الخإزحر في الظاث اإلاخلُ٣ت اإلاخظو٢ت لجما ٫مٗاوي ال٣هُضة وصالالتها وسخغ عمؼٍت ٚ٫ت
ُ  -عبد القادر راْتي ،أرل شجرا یسَت ،صِٓ.
ِ  -سورة یوسف ،اآلیتاف ّّ.ّْ -
ّ
عرم ،ص ُّٗ.
 أبوزید بيومي ،التوازف يف عملية إبداع النٌص ٌالش ٌ
ْ  -سورة یوسف ،اآلیة ٔ.
ٓ  -سورة یوسف ،اآلیة ّْ.
ٔ
الصابوين ،صفوة التفاسَت ،تفسَت القرآف الكرًن ،دار الصابوين ،الطبعة األكُفُُْٕ ،ىػُٕٗٗ /ـ ،القاىرة ،اجلزء الثاين ،ص َٓ.
 -ینظر :زلمد علي ٌ
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ًا ًا
ّ
ظؿضَا الكاٖغ – ٖبض ال٣اصع عابخي -في الصسهُت الىبىٍت ًىؾٖ ٠لُه الؿالم التي يمجها بٗضا عمؼٍا ؤؾُىعٍا ،وصالالث جمشلذ
ّ
ّ ُت
ٞالؿ ُتىىن'' جىمئ بلى ألاخضار الاظخماُٖت التي ٖاقها ؤَل مهغ في جل ٪الخ٣بت ،وهي جىمئ بلى ؾب٘ ؾىحن
في نىع قٗغٍت صالتِ '' ،
مً ا٫زحر وٍلحها ؾب٘ ّ
ؾجي مً الجىٕ والكضة وال٣دِ ٖلى الىاؽ ،1وطل ٪ما ظؿض في حٗبحرًت – ًىؾ )٠للغئٍا في السجً إلال٪
ْم
ْم
ْم
ً
مهغ في ٢ىله حٗالى ﴿ :كاٌ ث ْمصزعىن ط ْمبع طىحن دأ ًبا فما حـ ْمدث ْمم فرزوٍ في طيبله اال كلُال مما ثؤولىن .رم ًؤجي م ْمً ب ْمعد ذلً
ط ْمب ٌءع ػد ٌءاد ً ْمؤو ْملً ما كد ْممح ْمم لهً اال كل ًُال مما ث ْمحـىىن .رم ً ْمؤجي م ْمً ب ْمعد ذلً ع ٌء
ام فُه ٌغاذ الىاض وفُه ٌ ْمعـسون﴾2؛ ؤما
ّ
'' ُّ
الؿ ُتيب ْله'' ٞهي طاث بًداءاث بالٛت ومىخُت حكحر بلى صالالث م٨شٟت ٖمُ٣ت وزُٟت ،جدُا بالغمؼ الكٗغ ّي اإلاٗم ٤باإلًماءاث
ّ
الكاٖغ اإلاًمىت بش٣اٞاجه الىاؾٗت ،خُض ّ
ًدبحن طل ٪في ٢ىله حٗالى ّ
ظل ط٦غٍ ﴿ :مثل
الضًيُت الضالت والغامؼة اإلاجؿضة في ججغبت
ْم
ْم
ْم
ْم
الرًً ًىفلىن أ ْممىاله ْمم في طبُل الله همثل حب ٍمة أهبخد ط ْمبع طىابل في و ّل طيبل ٍمة مئة حب ٍمة والله ًلاعف مل ْمً ٌؼاء والله
ُت
ْ
ْ
ُّ
والؿ ُتيبلت '' ّ
ؤؾ َلبل َّ
وألا ُتع ّػ وهدىٍ بطا مالذ .و٢ض ْ
الؼعٖت اإلااثلتَّ ،
ُم﴾ُّ ،3
واط ٌءع عل ٌء
الؼ ْع ُتٕ بطا َلؾي َلبل واَّ ٫ؾ َلبل:
والؿبىلت هي ُتؾي ُتبلت الظ ّعة
ِ
ْ
الؿ ْي ُتبل ،و٢ض َلؾ ْي َلب َلل َّ
الؿ َلبل ُّ
الؿ ْي ُتبل ،وُ٢ل َّ
ؤَغاُّ ٝ
الؼ ْع ُتٕ ؤي زغط ُتؾي ُتبله''.4
ّ ّ
ّ
ؤن الكاٖغ اإلاٗانغ – ٖبض ال٣اصع عابخي -اؾخمض مً ز٣اٞخه الٗغٍ٣ت وال٣غآهُت ٖلى وظه
الخهىعً ،بضو
اهُال٢ا مً َظا
ًا
السهىم٢ ،هُضة قٗغٍت ببضاُٖت ٚىُت بالغمىػ الضًيُت اإلاىخُت ،بط وبظل ٪خ٣٣ذ خًىعا ٖمُ٣ا وبالٛا في مجا ٫الُ٣مت
ّ
الكٗغ ّيٞ ،الؿيبلت مشلذ ًىؾّ ٠
الهضًٖ ٤لُه الؿالم و٢هخه التي وعصث في ال٣غآن ال٨غٍم ،وجل٪
الجمالُت واإلاىيىُٖت للمتن
َل
ّ
َل
اإلادً واإلاهاٖب التي واظهها في خُاجه وخىِىه بلى ؤعيه ألام واقدُا٢ه بلى ؤبُه ،وَظا ما طؾضٍ الكاٖغ في ٢ىله (ل ْم ج ُِ ْغ ِبي
َل
ُت َل
ًا
ظماال ّ
ُت ُت ُت َل
الخىحن َلبلى َلما َلجغ َلاَ ٦لم في َلْ ٢لبه ،م ًْ َلخىحنَ ،لو َلل ْم َلً َْ ٟلخذ ّ
ؤن الخىحن ًغجبِ
الس ْج ُتً ؤ ْب َلى َلاب ُته اإلا َْ ٣لٟل ْه )...والجىَغ ألا٦ثر
ِ ِ
ِ ِِ ِ
ِ ٍر
خ٣ىِ ِ ٫
ّ
اعجباَا وزُ٣ا بخجغبت الكاٖغ اإلابضٕ زانت في خىِىه بلى وَىه ألام – جحهغث -ؤًام ٚغبخه ًٖ الىًَ الخبِب وًٖ ألاَل وألاخباء.
ُت َّ
ًا
ّ
ل٣ض ع٦ؼ الكاٖغ ٖلى الصسهُت الضًيُت (ًىؾ ٠الهضً )٤ومىدها بٗضا ؤؾُىعٍا يمجها ٖالم قبه ؤؾُىعي مـشـل
بمٗاهاة ؾحزً ٠ومإؾاجه الٗ٣ابُت التي ٞغيتها آلالهت ٖلُهْ ،بُض ّ
ؤن مٗاهاة ؾُضها ًىؾٖ ٠لُه الؿالم وقضاثضٍ ومدىه في الخُاة

٢ضعث مً اإلاىلى ّ
ظل ط٦غٍ ،و٧ان الٟغط وزغوظه مً السجً ؤؾاؽ َمخه الُٗٓمت في ْل خ٨مخه ؤلالهُت ،طل ٪ؤؾاؽ الضاللت
ّ ّ
الكٗغ ّي ؤلابضاعي ّ
ألن ألاؾُىعة ''جمخل ٪ال٣ضعة ٖلى الخًىع
الغمؼٍت لصسهُت ؾحزً ٠ألاؾُىعٍت وصوعَا في جىاؾ ٤الىو
الضاثم والا٫ج٣اء اإلاخجضص بخجاعب ؤلاوؿان ٖلى مغ الٗهىع ل٨جها – ألاؾُىعة -وؿ٣ا ال ػماهُا وهي ال ػماهُت في ٧ىجها خايغة''،5
ّ
ّ
ومً ؤظل ج٨شُ ٠اإلاٗجى الكٗغ ّي لجإ الكاٖغ اإلاٗانغ بلى ْاَغة الغمؼ لخٗمُ ٤الضاللت وببغاػ ُ٢مها الجمالُت ؤلابضاُٖت ،ومً
ّ
زالَ ٫ظٍ اإلاغج٨ؼاث ٣ٞض ؤٞلر ا٫قاٖغ الجؼاثغي اإلاٗانغ – ٖبض ال٣اصع عابخي -في اؾخسضام الغمؼ الظي ظؿض ٖبرٍ جىاؾ ٤ظمالي
ّ
الكاٖغ التي ّ
ّ
جهىع مٗاهاة ؤلاوؿان اإلاٗانغ في الخ٣ُ٣ت الىاُٗ٢ت واعجباَها الىزُ ٤بالضاللت الغمؼٍت في ال٣هُضة
ٗٞا ٫بحن ججغبت
ّ
يمً ؾُا٢ها الكٗغ ّي ؤلاًداجي.

ُ
شراد ،أثر القرآف يف الشعر العريب احلدیث ،ص ُْٕ.
 ینظر :شلتاغ عبود ٌِ  -سورة یوسف ،اآلیات ْٕ.ْٗ -ْٖ -
ّ  -سورة البقرة ،اآلیة ُِٔ.
ْ  -زلمد بن كرـ ابن منظور ،لسا يف ً
العرب ،اجمللٌد احلادم ىعشر ،دار صادر ،بَتكت ،طُُّْْ ،ىػُْٗٗ/ـ ،مادة (سبل) ،ص ُِّ.
ٓ  -أمحد إمساعيل النعيمي ،مقاالت يف الشعر كالنقد كالدراسات ادلعاصرة ،ص َٗ.
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 السمص الحازٍدي:ّ
ّ
اَخم الكاٖغ (اإلابضٕ) الجؼاثغي اإلاٗانغ باؾخدًاع الترار الخاعٍذي واؾخضٖاء الصسهُت الخاعٍسُت ٖلى وظه
ّ
الك ّ
ٗغٍت ،لُٗبر مً زاللها ًٖ عئاٍ الجضًضة واإلاٗانغة التي ًغٍض ؤن ًى٣لها ٖبر عؾالت ؤو قٟغة ظمالُت
السهىم في ههىنه
بلى ال٣اعت اإلاخلُ٣تٞ '' ،األخضار الخاعٍذية والصسهُاث الخاعٍسُت لِؿذ مجغص ْىاَغ ٧ىهُت ٖابغة جيخهي باهتهاء وظىصَا
الىا٢عيّ ،
ٞةن لها بلى ظاهب طل ٪صاللتها الكمىلُت الباُ٢ت وال٣ابلت للخجضص – ٖلى امخضاص الخاعٍش -في نُ ٜوؤق٩ا ٫ؤزغي'' ،1وبظل٪
ّ
ًغج٣ي اإلابضٕ بةعؾاء ألانالت الخاعٍسُت في ؤلاهخاط الكٗغ ّي الخضًض.
ّ
وَؿتهل الكاٖغ ٢هُضجه ''و ْمعد'' ب٣ىله:

َل

ّ
ًً َلمَلىا ُِ ٢تب ِٖ َّض ٍْ...
ِل َلهال ِح ِ
الض ِ
آز ـ ِ ُت َلغَا...

َل
ْ
َلن َّض َل ١مـا في َلال٣ـلـ ِب
َل
َلو َلخ ّ ٣ـ َلَ ٤لو ْٖ َلض ٍْ...
ّ
ُت
اهُال٢ا مً َظا الخهىعً ،دبحن ّ
ؤن ججغبت الكاٖغ ؤلابضاُٖت جىحر بةًماءاث عامؼة وبياءاث بًداثُت ٚىُت بالضالالث
والخٟؿحراث اإلاخٗضصة ،خُض وظض – اإلابضٕ -في الغمؼ الخاعٍذي ٚاًخه التي ابخٛاَا مً وعاء اؾخدًاعٍ للصسهُت الخاعٍسُت،
ّ
الىو ؤلابضاعي ،خُض ٌؿخلهم شسهُت ''ؿالح ّ
الدًً ُّر
ّ
ألاً ّ
ىبي'' إلبغاػ مٗالم
لُسل ٤بظلٖ ٪اإلاه الكٗغ ّي السام به وفي ج٩ىًٍ
ؤزغ اإلااضخي وظما ٫الترار الخاعٍذي الظي ًغؾله بلى ال٣اعت (اإلاخل٣ي) ٖبر ببضاٖاث ظمالُت مخإل٣ت ،وبحن الىا ٘٢الخايغ الخ٣ُ٣ي
وؤزغٍ.
ّ ّ
ّ
ؤن الكاٖغ اإلاٗانغ ًجؿض شسهُت ''الىانغ نالح الضًً'' لُبرػ وا ٘٢اوٗ٩اؾاث الخجغبت
ولٗل مً اإلاهم ؤلاقاعة بلى
ؤلاوؿاهُت اإلاخمشلت في ُ٢م البُىالث التي ٢ام بها ال٣اثض ،وبما خ٣٣ه مً ٞخىخاث واهخها اث بالٛتّ ،
ألن مٗاوي وُ٢م البُىلت
ع
ًا
3
وصاللت الاهخهاع جٓل ٖبر مغوع الؼمً ؤزغا عاسسا ًم ً٨اؾخدًاعٍ في مجاالث مخٗضصة وؤخضار جاعٍسُت ظضًضة  ،لخدمل بظل٪
صالالث وجإوٍالث مخٗضصة جيب٘ مً ٖم ٤الخجغبت ؤلابضاُٖت ٦بٗض ظمالي ٌـاَم في زل ٤الخٟاٖل والخإزحر في ال٣اعت اإلاخل٣ي ،وبظل٪
ّ
ٞالىو ألاصبي ًدمل صالالث مخىىٖت و ٤ٞما جدضصٍ ال٣غاءاث اإلاخٗضصة التي جسخل ٠هي ألازغي بازخال ٝاإلا٩ىهاث ؤلاصعاُ٦ت
''

ُ  -علي عشرم زاید ،استدعاء الشخصيات الًتاثية يف الشعر العريب ادلعاصر ،ص َُِ.
ِ  -عبد القادر راْتي ،أرل شجران یسَت ،شعر ،ص ٕٗ.
 - ىو أبو ادلظفر یوسف بن أیوب بن شادم ادللقب بادللص الناصر صبلح الدین ،كلد سنة ِّٓىػُُّٕ/ـ يف قلعة تكریت بلدة قددية أقرب من بغداد منها
إُف ادلوصل ،كَف یزؿ صبلح الدین ٖتت كنف أبيو حىت ترعرع ،ككانت سلایل السعادة عليو ،كمنو تعلم صبلح الدین طرائق اخلَت ،كفعل ادلعركؼ كاالجتهاد يف
أمور اجلهاد ،كتويف سنة ٖٗٓىػ.
أمحد نافد احملتسب ،شخصيات إسبلمية عرفها التاریخ كلن ینساىا -نبذة عن حياهتم كأركع بطوالهتم -دار غيداء ،عماف ،ََِٕ ،الطبعة األكُفُِْٗ ،ىػ/
ََِٖـ ،ص ص ُِٓ.ِِٓ -
ّ  -ینظر :علي عشرم زاید ،استدعاء الشخصيات الًتاثية يف الشعر العريب ادلعاصر ،ص َُِ.
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ًا
لل٣اعت اإلاىٟخذ ٖلى بَاعٍ الخًاعي الظي ًيخمي بلُه ...مخسظا ؾبُل الاهٟخاح ٣٦ىة صاللُت لخٟج ًغ م٨بىجه اإلا٨خىم'' 1وؤؾاؽ
اؾدُٗابه الٗمُ.٤
ل٣ض ظىدذ ال٣هُضة (الخجغبت ؤلابضاُٖت الجضًضة) للكاٖغ – ٖبض ال٣اصع عابخي -في مًامُجها بلى الخإزحر والخإزغ بسها٫
وم٩اعم الخؿً السل٣ي لل٣اثض البُل نالح الضًً ٞاجذ ال٣ضؽ و٢اَغ الهلُبُحن وبُل مٗغ٦ت خُحن ،خُض جمحزث شسصخيجه
بسها ٫خمُضة وخؿً زل٣ي ع ُ٘ٞؤصي به بلى جد ٤ُ٣ؤَضاٞه ،بط ؤهه همىطط ؤنُل لصسهُت جاعٍسُت بؾالمُت ُٖٓمت مً
نمُم ؤلاؾالم ،وؤزغ الترار الخاعٍذي ،وهىعص في َظا الهضص ٢ى ٫ابً ظبحر في ال٣اثض الىبُل '' :بإهه طو اإلاأزغ الكهحرة ،واإلاىا٢ب
الكغٍٟتٞ ،ةطا اهخهى ط٦غٍ بالضٖاء ،اعجٟٗذ ؤنىاث الُاثٟخحن بالخإمحن ،بإلؿىت جمضَا ال٣لىب السالهت والىُاث الهاص٢ت،
ًا
ًا
وجس ٤ٟألالؿىت بظل ٪ز٣ٟاً ،ظًب ال٣لىب زكىٖا ،إلاا وَب هللا لهظا الؿلُان الٗاص ٫مً الشىاء الجمُل ،وؤل٣ى ٖلُه مً
مدبت الىاؽ ،وٖباص هللا قهضاثه في ؤعيه''ٞ ،2هالح الضًً ٞاعؽ وبِٖ ٫لى صعب ٦باع ؤبُا ٫الخاعٍش ،وطل ٪ما ظؿضٍ الكاعٕ في
ًا
ًا
َل َل ّ
ّ
ّ
الضًً َلم َلىا ُِ ٢تب ِٖ َّض ٍّْ )...
الىو ظماال وٚمىيا ٌؿخضعي مً ال٣اعت الٟٗلي  ٪ٞعمىػ
الىو
ولٗل الى٣اٍ اإلاخخالُت جؼٍض
٢ىله ( ِلهال ِح ِ ِ
واؾخيباٍ مٗاهُه الباَىُت والٗمُ٣ت ،واؾخ٨ىاٍ صالالجه اإلاسخلٟت طاث ال٣يم الجمالُت والٟىُت.
ّ
َل ْ
ّ
وٍضلل ب٣ىة في ٢ىله (آز ُتغ َلَاَ ،...ل
ن َّض َلَ ١لما في ال٣ل ِبَ ،لو َلخ ََّ ٣لَ ٤لو ْٖ َلض ٍْٖ )...لى هبل وشجاٖت البُل ال٣اثض نالح
ًا٦ض الكاٖغ
ِ
ّ
الك ّ
ٗغٍت
الضًً في ؤَمُت ٢ضعجه ٖلى جىخُض ألامت والجهاص في ؾبُل هللا؛ وبالخالي جدٗٞ ٤٣لي اهجغ مً زال ٫طاث وٖم ٤الخجغبت
ًا
ؤلابضاُٖت التي ؤعؾذ وٗ٢ا ظمالُا مجؿضا في الظاث ال٣اعثت اإلاخلُ٣ت اإلاخظو٢ت ،وبعؾاء ؤزغ اإلاٗاوي والُ٣م التي مشلتها شسهُت
نالح الضًً الظي خ ٤٣وٖضٍ في مٗغ٦ت خُحن ،مٗغ٦ت جدغٍغ ٞلؿُحن٣ٞ '' ،ض ٞخدذ َغٍ ٤الىهغ بلى بِذ اإلا٣ضؽ وباقي
ٞلؿُحن ،وونٟذ وٗ٢ت خُحن بمٟخاح الٟخىح ؤلاؾالمُت ،وبها ّ
جِؿغ ٞخذ اإلا٣ضؽ'' ،3وبًٟل مغوءة وهبل ٞخىخاث نالح الضًً
اؾخٗاص بِذ اإلا٣ضؽ وخ ٤٣وٖضٍ.
ّ
الـىفي:
 السمصّ ّ
الكاٖغ اإلاٗانغ – ٖبض ال٣اصع عابخيُّ -
جمحز ظلُل ،في جمشُل وججؿُض الغمؼ ٦ضاللت بًداثُت حك٘ وج ٌُٟبها
ًبضو ؤن
ًا
ّ
اإلاخىن الكٗغ ّية الجؼاثغٍت ؤلابضاُٖت ٖلى وظه السهىم .وبظل٧ ٪ان الغمؼ الهىفي خايغا ًطخيء بةًماءاجه الجمالُت في ججاعبه
ًا
السانت ،ومً بحن ؤَم اإلاهاصع الترازُت التي اؾخ٣ى مجها قاٖغها اإلابضٕ شسهُاث وآزاعا ًبرػ مً زاللها ًٖ ٚاًاجه ،وعئاٍ،
ّ
لك ّ
ٗغٍتّ ،
ولٗل ''الغئٍت الهىُٞت في الكٗغ الجؼاثغي الخضًض هي بدض مؿخمغ ًٖ
وؤبٗاصٍ ال٨ٟغٍت واإلاىيىُٖت في الخجغبت ا
الغمؼ ؤلاوؿاوي في مٗىاٍ ألاؾمى ومداولت ونل الظاث بهظا اإلاٗجى لخإنُل ظىَغٍخه ،بىنٟه امخضاصا عوخُا ألنالت الظاث...
واإلاشاٖ ٫بر ظضلها م٘ الىا ٘٢ال٣اثم ٖلى الخإمل والُٗان والاؾدبهاع'' 4والغئٍت الظاجُت.

ُ  -عبد القادر فيدكح ،إراءة التأكیل كمدارج معٌت الشعر ،دار صفحات للدراسات كالنشر ،سوریة ،دمشق ،اإلصدار األكؿ ،ََِٗ ،ص َٖ.
ِ
صبلح ال ٌدین األیُّويب ،كجهو ده يف القضاء على الدكلة الفاطمية كٖتریر بيت ادلقدس ،دار ادلعرفة ،بَتكت ،لبناف ،الطبعة األكُف،
الصبلٌيب،
 علي زلمد ٌي
ُِْٗىػََِٖ/ـ ،ص ِِٖ.
ّ  -زلمد سهيل ط ٌقوش ،تاریخ األیوبيُت يف مصر كببلد الشاـ كإقليم اجلزیرةُٔٔ-ٓٔٗ ،ىػ ُِّٔ -ُُْٕ/ـ ،دار النفائس ،بَتكت ،لبناف ،الطبعة األكُف،
َُِْىػُٗٗٗ/ـ ،ص ُْٓ.
ْ  -عبد القادر فيدكح ،الرؤیا كالتأكیل ،مدخل لقراءة القصيدة اجلزائریة ادلعاصرة ،ص ِٓ.
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ّ
ّ
ّ
الك ّ
ٗغٍت بالخجغبت الهىُٞت وطل ٪لىزى ١نلتهما (الكاٖغ /الهىفي) لِك٩ل
و٢ض خاو ٫الكاٖغ الخضاسي عبِ ججغبخه
ًا
ًا
ّ
مً زاللها واٗ٢ه وٖاإلاه الكٗغ ّي السام به ،خُض حٗض شسهُت الهىفي ''الفُلظىف الؼهُد الظهسوزدي'' مهضعا جغازُا
َل ًا
ّ
ًدبحن '' ّ
ؤخ َلؼ ُت
ان ُتظ ْىض ّي َلٖاثض بلى َلْ ٦غَلبالء'' ،خُض ّ
الكاٖغ – ٖبض ال٣اصع عابخي -في ٢هُضجه ؤلابضاُٖت '' ْ
ؤن
ُتم َلىز٣ا في ٢هُضة
ِ ٍر ِ ٍر
الصسهُاث الهىُٞت التي حؿخضٖحها ال٣هُضة الجضًضة ،لم ج ً٨شسهُاث مىٟٗلت في ٖهغَا ب٣ضع ما ٧اهذ ٞاٖلت ُٞه ،ل٣ض
ّ
زايذ نغاٖاث اظخماُٖت وؾُاؾُت ٢اصتها بلى الٟاطٖتٞ ،اظٗت اؾدكهاصَا'' ،1وٍىعص الكاٖغ اؾم الؿهغوعصي بما ًدمله َظا
ّ
ألازحر مً بًداءاث مجؿضة في ججغبت قٗغٍت ببضاُٖت م٨شٟت بضالالث ٚىُت اإلاٗجى وٖمُ٣ت اإلاٛؼي.
ّ
ًلىٌ الؼاعس:

ُت ْ ُت َل
ُتم ْـىظ َلمـلـُـى ِن ٖـ ْام
ُت ْ ُت ْ ُت َّ َّ َل َل َل ُت ُّ ُت
ىٍ
٦ىذ ؤٖ ِغ ٝؤن الخى ِاعٍش آ ِثلت ٌ
للؿ٣ـ ِ
ْ ُت
َلو َّؤن ُت
الس َلُى في َّ
الص َلخ َلاعي ُتم َلج َّ ُتغص ؤ٦ظ َلوب ٍرت
ِ
َل و ِسخ َلي َّ
الؿـ ْـه َل َلغو ْع ِص ُّي ْؤخـ َلـؼ َل َلاجها
َل
َل
َلو ِلظ ِل َلْ ٪ؤزـٟـ ُْ ُتذ َل ه ْـِ ٟسخ َلي ِفي َلً ْى ِم ْم ْى ِح َلي
َل
َّ
َلٖـلـ ٌِي ْؤؾـ َلـم ُت٘ نـ ْى ِح َلي
َل
ِفي َلن ْغ َلز ِت ْام َلغؤ ٍرة ل ْم َلً ِه ْل َلن ْ ُتم َلتها ِل َللٗ ِك َلحر ِة
َل َل
َل ُت َل ْ َل َل ْ ُت ّ
الغٍ ُتـذ ْؤٖ َلغ َلاؾ َلها
ٖل ٌِي ؤولض ِفي بظع ٍرة جد ِمل ِ
َل ُت َل ّ ُت َل ُت ُت َل َل َل ُّ َل
الغْ ٧ام .
ـاث َـظا
وجـسـ ِباَا ِفي بُىج ِ

ّ
ًىْ ٠الكاٖغ اإلاٗانغ – ٖبض ال٣اصع عابخي -في ججغبخه ؤلابضاُٖت بخضي ؤبغػ عمىػ الهىُٞت اإلاخجؿضة في شسهُت
الكهُض الؿهغوعصي اإلا٣خى ،٫عمؼ الظاث ؤلاوؿاهُت اإلاؿدكغ٢ت التي تهض ٝللىنى ٫بلى اإلاٗاعَ ًٖ ٝغٍ ٤الخـ والظو ١والبدض
َل
ًا
ًا
ًا ّ
الغوخاوي'' ،و٧ان َل
ُت
ْ
ىاْ ْغ ؤخضا بال ْؤعبى ٖلُه'' ،3وَظا ما
ؤوخض في خ٨مت ألاواثل ،باعٖا في ؤنى ٫ال٣ٟهُ ،تمٟغٍ
الظ٧اءٞ ،هُدا ،لم ً ِ
ّ
ّ
ٗغٍت بالخجغبت الهىُٞت وعبُها بالغمؼ الخاعًش آلاه( ٠نالح الضًً ّ
الك ّ
ألاًىبي) ،لُجؿض مً
ظٗل الكاٖغ اإلابضٕ ًمشل الخجغبت
زاللها ًٖ عئاٍ الجضًضة ؤو اإلاٗانغة ٖبر صالالث جغمحزًت ظمالُت ،حؿتهض ٝال٨ك ًٖ ٠عئٍت الجىضي الٗاثض مً خغب وصماع

 - كلد الشيخ شهاب الدین حيي بن حبش السهركردم يف عاـ ْٗٓىػ ُُٓٓ/ـ يف مدینة سهركرد الواقعة يف الشماؿ الغريب من إیراف ،كادلدینة آنذاؾ مزدىرة
إباف االضطرابات ادلغولية ،كاف أكحد أىل زمانو يف العلوـ احلكيمة جامعا للفنوف الفلسفية بارعا يف األصوؿ الفلكية ،مفرط الذكاء ،جيد الفطرة  ،...ت سنة
ٕٖٓىػ .موسى ادلوسوم ،من السهركردم إُف الشَتازم ،دار ادلسَتة ،بَتكت ،ادلطبعة األكُف ،ُٕٗٗ ،ص ص ُُ.ُِ -
ُ
السياب /سعدم یوسف /دركیش /أدكنيس'' ّنوذجان ،ص ُٕٓ.
 زلمد لطفي اليوسفي ،يف بنية الشعر العريب ادلعاصر '' ٌِ  -عبد القادر راْتي ،حنُت السنبلة ،شعر ،منشورات االختبلؼ ،الطبعة األكُف ،ََِْ ،اجلزائر ،ص ُٖ.
ّ  -سيِّد حسُت الع ٌفاين ،سَت أعبلـ الن ً
ُّببلءٖ ،تقيق :خَتم سعيد ،اجلزء اخلامس عشر ،ادلكتبة التوفيقية ،القاىرة ،مصر ،ص ُُْ.
ي
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٦غبالء وع٧ام ألاخضار الخاعٍسُت ونغاٖاتها ،وهٓغة الجىضي إلا٣خل الُٟلؿى ٝالؿهغوعصي الظي ٧ان ًىاْغ ال٣ٟهاء ،حًض جم
جىُٟظ ؤمغ ٢خله مً َغ ٝال٣اثض الىانغ نالح الضًً البىه الؿلُان اإلال ٪الٓاَغ.1
ّ ّ
ّ
ّ
ؤن الكاٖغ ٌؿخلهم الصسهُت الهىُٞت في ججغبخه السانت ٢ىاٖا
الىو ؤلابضاعي،
ولٗل الجىَغ ألا٦ثر ؤَمُت في َظا
ًخ٣مو مً زالله شسهُت الجىضي في الخايغ ،لُٗبر ًٖ مٗاهاة الظاث ؤلاوؿاهُت مً ع٧ام ألاخضار والى٢اج٘ والهغاٖاث ٖبر
هىاخحها اإلاسخلٟت في ْل ججغبت قٗغٍت ببضاُٖت بوؿاهُت حٗ٨ـ الىا ٘٢والخُاة ٖبر عئٍت مٗانغة.
ّ
ّ
ًدبحن ؤن الخىاؾ ٤الٟجي الظي امخاػ به الكاٖغ الجؼاثغي ظٗل مً الغمىػ وؤلاًداءاث التي جخىاعي زلٟها اإلاٗاوي
ّ
َل
ّ
َل
ْ
الٗمُ٣ت ،مهضع الُ٣مة الجمالُت وؤؾاؾها في الٗمل ؤلابضاعي ،خُض ًضلل الكاٖغ ب٣ىلهَ ( :لوِلظ ِل َل ٪ؤز َلُ ُْ ٟتذ ه ِْ ٟسخ َلي ِفي َلً ْى ِم ْم ْى ِح َلي،
ُت ُت َل َل َل ُّ َل
ْ َل ُت َل ْ َل َل َّ
َل َّ
ؤٖ َلغ َل َل ُت َل ُت َل
الغ ُتٍذ ْ
َل ُت َل ْ َل َل ْ ُت ّ
الغْ ٧ام)ٖ ،لى ثظؿُض الىا ٘٢ؤلاوؿاوي
اث َظا
اؾ َلها ،وجس ِّباَا ِفي بُىج ِ
ٖل ِجي ؤؾم٘ نى ِحيٖ ،ل ِجي ؤولض ِفي بظع ٍرة جد ِمل ِ
ّ
وؤخضازه في ؤؾمى نىعٍ ،لُٗبر ًٖ ؤؾاؾه الظاحي الظي ًغجبِ بهىعة وزُ٣ت بالكُش الؿهغوعصي ٨ٞالَما (الكاٖغ /الهىفي)
ّ
ّ
الىو هي التي جدضص ُ٢مت ألاخضار الخاعٍسُت الترازُت ،وبالخالي جمشل
ًمُالن بلى الٗالم الباَجي (السٟي)ٞ ،الُ٣مت الجمالُت في
ّ
بليً ٙثري ججغبت الكاٖغ الكٗىعٍت (الظاجُت) السانت به وبغئٍت ٖمُ٣ت حؿخضعي مً الظاث ال٣اعثت (اإلاخلُ٣ت) ببغاػ ؤزغَا الجمالي
في بٗضَا الجىَغي.
خاثمة:
ّ ّ ّ
ؤن الكاٖغ الخضاسي – ٖبض ال٣اصع عابخي -مً بحن قٗغاء الخجغبت الجضًضة اإلاٗانغة الظي لم ًىُٗ٣ىا جماما ًٖ
ًدبحن
ّ
الذار الٗغبي وؤلاؾالمي ،للخٗبحر ًٖ ججاعبهم الك ّ
ٗغٍت ؤلابضاُٖت مً زال ٫ببغاػ ؤَم الُ٣م ؤلاوؿاهُت وما جىُىي ٖلُه مً آزاع
ع
جاعٍسُت زالضة واوٗ٩اؾاتها ٖلى الىا ٘٢الخايغ اإلاٗاف ،وبحن ألابٗاص ال٨ٟغٍت للكاٖغ اإلاٗانغ الٛىُت بالضاللت اإلا٨شٟت و٧ل
اإلااضخي ٦ترار بوؿاوي.
ّ
ّ
ّ
ّ
الك ّ
اللٛت وزهاثو ّ
وظىَغٍت ق٩لذ
ٞىُت
ٗغٍت ،خُض جمحزث ببضاٖاجه بغمؼٍت
اؾخُإ الكاٖغ ؤن ًبضٕ في ججاعبه
مٟاع٢اث ظمالُت في مجا ٫ال٨خابت ؤلابضاُٖت التي ج ٌُٟبةًماءاث بًداثُت بالٛت ألاَمُت جهل اإلاخل٣ي بخل ٪الكٟغاث ؤلابضاُٖت،
وبظلًًٟ ٪ي اإلابضٕ ٖلى الظاث ال٣اعثت جمشُال مً الغمىػ لُلج بها بلى ٖاإلاه السٟي الظي ٌٗ٨ـ في ألاؾاؽ مدخىي ججغبخه
ّ
الك ّ
ٗغٍت السانت.
ّ
ّ
الك ّ
ٗغٍت (ؤلابضاُٖت) بلى اإلاخل٣ي اإلاٗانغ ،الظي ًبرػ ظمالُاث ومؿخىي
جىظه الكاٖغ "ٖبض ال٣اصع عابخي" بىهىنه
ّ ّ
ّ
ّ
الىو ومخلُ٣ه ،بط
ألاصبي والجمالي بحن
ألاصبي والكٗغ ّي ٖلى وظه السهىم ،وججؿُض ٖملُت الخىانل
ألازغ الظي ًيخجه الٗمل
خ٣٣ذ َظٍ الٗال٢ت الخٟاٖلُت خًىعا مازال وبالٛا في مجا ٫ؤلاهخاط ؤلابضاعي الجؼاثغي اإلاٗانغ.

ُ  -ینظر :موسى ادلوسوم ،من السهركردم إُف الشَتازم ،ص ص ُِ.ُّ -
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مىحبة البحث :
 اللس ن الىسٍماملـادز واملساحع
.1
.2
.3
.4

ّ
.2005
ؤصوهِـ ،ػمً الكٗغ ،صاع الؿاقي ،بحروث ،لبىان ،الُبٗت الـاصؾت،
ّ ّ
الىو الكٗغي ،صعاؾت ه٣ضًت ،صاع الكغو ١لليكغ والخىػَٖ٘ ،مان ،ألاعصن ،الُبٗت
ٖلي ظٟٗغ الٗال ،١في خضازت
.2003
ألاولى ،ؤلانضاع ألاو،٫
ّ ّ
الىو الكٗغي ،صعاؾت ه٣ضًت ،صاع الكغو ١لليكغ والخىػَٖ٘ ،مان ،ألاعصن ،الُبٗت ،I
ٖلي ظٟٗغ الٗال ،١في خضازت
.2003
ؤلانضاع ألاو،٫
ّ
الخىاػن في ٖملُت ببضإ ّ
ؤبى َل ٍض ُّبُىميّ ،
الىو الكٗغ ّي ،صاع الٗلم وؤلاًمان لليكغ والخىػَ٘ ،ص ٍ ،ص ث.
ػ

.2009
ٖ .5بض ال٣اصع عابخي ،الؿُٟىت والجضاع ،قٗغ ،ميكىعاث لُجىهض ،الُبٗت ألاولى،
 .6مدمض ألازًغ ٖبض ال٣اصع الؿاثخي ،ب٨غ بً ّ
خماص قاٖغ اإلاٛغب الٗغبي في ال٣غن الشالض الهجغي ،الجؼاثغ ٖانمت
.2007
الش٣اٞت الٗغبُت،
ٖ .7اص ٫هىحهٌ ،معجم ؤٖالم الجؼاثغ ،مً نضع ؤلاؾالم ختى الٗهغ الخايغ ،ماؾؿت هىحهٌ الش٣اُٞت ،بحروث،
1980م.
َ1400ـ،
لبىان ،الُبٗت الشاهُت،
.1981
 .مدمض الُماع ،جاعٍش ألاصب الجؼاثغي ،الكغ٦ت الىَىُت لليكغ والخىػَ٘ ،الجؼاثغ،
 .ػَحر بخضاصن ،شسهُاث ومىا ٠٢جاعٍسُت ،ميكىعاث  ،ANEPص ٍ ،ص ث.
 .1مدمض ِٖسخى الخغٍغي ،الضولت الغؾخمُت باإلاٛغب ؤلاؾالمي خًاعتها وٖال٢اتها الساعظُت باإلاٛغب وألاهضلـَ160،ـ-
َ1408ـ1987-م.
696م ،صاع ال٣لم لليكغ والخىػَ٘ ،ال٩ىٍذ ،الُبٗت الشالشت،
2009م.
ٕ .11بض ال٣اصع عابخي ،الؿُٟىت والجضاع ،قٗغ ،ميكىعاث لُجىهض ،الُبٗت ،I
 .12مسخاع خؿاوي ،مىؾىٖت جاعٍش وز٣اٞت اإلاضن الجؼاثغٍت ،مضن الٛغب ،الجؼء الغاب٘ ،صاع الخ٨مت ،الجؼاثغ ٖانمت
.2007
الش٣اٞت الٗغبُت
 .13مسخاع خؿاوي ،مىؾىٖت جاعٍش وز٣اٞت اإلاضن الجؼاثغٍت ،مضن الٛغب ،ط.4
ٖ .14بض اإلال ٪مغجاى ،ألاصب الجؼاثغي ال٣ضًم ،صعاؾت في الجظوع ،صاع َىمت ،الجؼاثغ ،ص ٍ ،ص ث.
.2008
 .15مدمض الكُش ،صلُل الترار الٗغبي بلى الٗاإلاُت ،الكب٨ت الٗغبُت لؤلبدار واليكغ ،بحروث ،لبىان ،1ٍ ،ماًى
ّ
ٖ .16بض ال٣اصع ٢ضاع'' ،لِـ َىا٢ ٥اعت خ٣ُ٣ي للكٗغ في ُٚاب وكغ خ٤ُ٣ي'' ،ل٣اء م٘ الكاٖغ ٖبض ال٣اصع عابخي ،ظغٍضة
.1992
َ1413ـ اإلاىا ٤ٞلـ 19ظىٍلُت
الؿالم ،الٗضص ،523ألاخض 18مدغم
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ٖ .17بض اإلال ٪مغجاى ،ألاصب الجؼاثغي ال٣ضًم ،صعاؾت في الجظوع ،صعاؾت في الجظوع ،صاع َىمت ،الجؼاثغ ،ص ٍ ،ص ث.
.1998
 .1بخؿان ٖباؽ ،اججاَاث الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ ،اإلاجلـ الىَجي للش٣اٞت والٟىىن وآلاصابٖ ،الم اإلاٗغٞت،
 .1قلخاٖ ٙبىص ّ
قغاص ،ؤزغ ال٣غآن في الكٗغ الٗغبي الخضًض ،ماؾؿت الش٣اٞت الجامُٗت ،ص ،ٍ.ص.ث.
ًا
.2011
ٖ .2بض ال٣اصع عابخي ،ؤعي شجغا ٌؿحر ،قٗغ ،ميكىعاث لُجىهض ،الجؼاثغ ،الُبٗت ألاولى،
 .21عبُ٘ بً َاصي اإلاضزلي ،مً ج ألاهبُاء في الضٖىة بلى هللاُٞ ،ه الخ٨مت والٗ٣ل ،صاع الٟخذ ،الكاع٢ت ،الُبٗت ألاولى،
1994م.
َ1415ـ/
ُٖ .22ض ؾٗض ًىوـّ ،
2006م.
َ1427ـ/
الخهىٍغ الجمالي في ال٣غآن ال٨غٍمٖ ،الم ال٨خب ،ال٣اَغة ،الُبٗت ألاولى،
 .23الخا ٔٞابً ٦شحرٖ ،مضة ّ
الخٟؿحر ،مسخهغ جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓم ،جد :٤ُ٣الكُش ؤخمض قا٦غ ،ؤٖضٍ ؤهىع الباػ،
2007م ،صاع الىٞاء ،اإلاجلض الشاوي.
َ1428ـ/
الُبٗت الشامىت،
 .24الخاٖ ٔٞماص الضًً ؤبي ٞضاء بؾماُٖل بً ٦شحر٢ ،هو ألاهبُاء ،جد :٤ُ٣مدمض هانغ الضًً ألالباوي ،صاع ابً
ّ
2005م.
َ1426ـ/
الجىػي ،ال٣اَغة ،الُبٗت ألاولى،
2004م.
َ1425ـ/
 .25ؤخمض قبابي٢ ،غاءاث في ؾىعة ًىؾ ،٠ميكىعاث م٨خبت الغقاص ،الجؼاثغ ،الُبٗت ألاولى،
2011م.
ٖ .26بض ال٣اصع عابخي ،ؤعي شجغا ٌؿحر ،ميكىعاث لُجىهض ،الجؼاثغ ،الُبٗت ألاولى،
ّ
 .27ؤبىػٍض بُىمي ،الخىاػن في ٖملُت ببضإ ّ
الىو الكٗغ ّي ،صاع الٗلم وؤلاًمان لليكغ والخىػَ٘ ،صٍ ،صث.
 .2مدمض ٖلي ّ
1997م ،ال٣اَغة،
َ1417ـ/
الهابىوي ،نٟىة الخٟاؾحر ،جٟؿحر ال٣غآن ال٨غٍم ،صاع الهابىوي ،الُبٗت ألاولى،
الجؼء الشاوي.
 .2قلخاٖ ٙبىص ّ
قغاص ،ؤزغ ال٣غآن في الكٗغ الٗغبي الخضًض ،ماؾؿت الش٣اٞت الجامُٗت ،ص ،ٍ.ص.ث.
 .3مدمض بً ٦غم ابً مىٓىعُ ،ت
ّ
1994م ،ماصة (ؾبل).
َ1414ـ/
اإلاجلص الخاصي َلٖكغ ،صاع ناصع ،بحروث،3ٍ ،
الٗغب،
لؿان
ِ
ٖ .31ؼ الضًً بؾماُٖل ،الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغً٢ ،اًاٍ وْىاَغٍ الٟىُت واإلاٗىىٍت ،صاع الش٣اٞت ،بحروث ،لبىان ،ص.ٍ.
.2012
 .32ؤخمض بؾماُٖل الىُٗمي ،م٣االث في الكٗغ والى٣ض والضعاؾاث اإلاٗانغة ،صاع صظلتٖ ،مان ،ألاعصن،
1997م.
َ1417ـ/
ٖ .33لي ٖكغي ػاًض ،اؾخضٖاء الصسهُاث الترازُت في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،ال٣اَغة،
 .34ؤخمض هاٞض اإلاددؿب ،شسهُاث بؾالمُت ٖغٞها الخاعٍش ولً ًيؿاَا -هبظة ًٖ خُاتهم وؤعوٕ بُىالتهم -صاع ُٚضاء،
2008م.
َ1429ـ/
 ،2007الُبٗت ألاولى،
ٖمان،
ٖ .35بض ال٣اصع ُٞضوح ،بعاءة الخإوٍل ومضاعط مٗجى الكٗغ ،صاع نٟداث للضعاؾاث واليكغ ،ؾىعٍت ،صمك ،٤ؤلانضاع
.2009
ألاو،٫
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ّ ّ
نالح ّ
ُت
الضًً ُّ
ألاًىبي ،وظهىصٍ في الً٣اء ٖلى الضولت الٟاَمُت وجدغٍغ بِذ اإلا٣ضؽ ،صاع اإلاٗغٞت،
الهالبي،
ٖ .36لي مدمض
2008م.
بحروث ،لبىان ،الُبٗت ألاولىَ1429،ـ/
 .37مدمض ؾهُل ّ
1263م ،صاع الىٟاجـ،
-1174
َ661ـ/
َ٣ىف ،جاعٍش ألاًىبُحن في مهغ وبالص الكام وب٢لُم الجؼٍغة-569،
1999م.
َ1420ـ/
بحروث ،لبىان ،الُبٗت ألاولى،
.1994
ٖ .3بض ال٣اصع ُٞضوح ،الغئٍا والخإوٍل ،مضزل ل٣غاءة ال٣هُضة الجؼاثغٍت اإلاٗانغة ،صاع الىنا ،٫الُبٗت ألاولى،
.1979
 .3مىسخى اإلاىؾىي ،مً الؿهغوعصي بلى الكحراػي ،صاع اإلاؿحرة ،بحروث ،اإلاُبٗت ألاولى،
ًا
 .4مدمض لُٟي الُىؾٟي ،في بيُت الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ '' ّ
الؿُاب /ؾٗضي ًىؾ /٠صعوَل /ؤصوهِـ'' همىطظا ،ؾغاؽ
.1996
لليل ،جىوـ ،الُبٗت الشالشت ،هىٞمبر
 ،2004الجؼاثغ.
ٖ .41بض ال٣اصع عابخي ،خًًً الؿيبلت ،قٗغ ،ميكىعاث الازخال ،ٝالُبٗت ألاولى،
ؾُض خؿحن ّ
ُّ
ّ .42
الٟٗاويُ ،ت
بالء ،جد :٤ُ٣زحري ؾُٗض ،الجؼء السامـ ٖكغ ،اإلا٨خبت الخىُ٣ُٞت ،ال٣اَغة،
ؾحر ؤٖالم الى ِ
ِ
مهغ.
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