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ؼشوه اليؽش
مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىشٍة مجلة ِلمُة دولُة محىمة ثخحق بيؽش البحىذ ألادبُة وامللاسبات
ً
دوسٍا ًِ مشهض حُل البحث الّلمي ،بئؼشاف هُئة ثحشٍش مؽيلة مً ؤظاثزة وباحثحن
الىلذًة والفىشٍة ،ثفذس
وهُئة ِلمُة ثحإلف مً هخبة مً الباحثحن وهُئة ثحىُم ثخؽيل دوسٍا في ول ِذد.ثلبل املجلة ألابحاذ وامللاالت التي
ثلتزم املىلىُِة واملى جُة ،وثحىافش ف ا ألاـالة الّلمُة والذكة والجذًة وثحترم كىاِذ اليؽش الحالُة:
• ؤن ًىىن البحث امللذم لمً املىلىِات التي جّجى املجلة بيؽشها.
• ؤال ًىىن البحث كذ وؽش ؤو كذم لليؽش ألي مجلة ،ؤو مؤثمش في الىكد هفعه ،وٍححمل الباحث وامل املعؤولُة
في حاٌ اهخؽاف بإن معاهمحه ميؽىسة ؤو مّشولة لليؽش.
• ؤن ثححىي الففحة ألاولى مً البحث ِلى:
 ِىىان البحث. اظم الباحث ودسححه الّلمُة ،والجامّة التي ًيحمي إل ا. ال رًذ لىترووي للباحث. ملخق للذساظة في حذود  150ولمة وب جم خي .12 اليلمات املفحاحُة بّذ امللخق.• ؤن ثىىن البحىذ امللذمة بئحذي اللغات الحالُة :الّشبُة ،الفشوعُة و هجلحزًة.
• ؤن ال ًضٍذ ِذد ـفحات البحث ِلى (  )20ـفحة بما في رلً ألاؼياٌ والشظىمات واملشاحْ والجذاوٌ واملالحم.
• ؤن ًىىن البحث ً
خالُا مً ألاخىاء اللغىٍة والىحىٍة و مالئُة.
• ؤن ًلتزم الباحث بالخىىه وؤ جامها ِلى الىحى جي:
 اللغة الّشبُة :هىُ الخي (  )Traditional Arabicو جم الخي (  )16في املتن ،وفي الهامؾ هفغ الخي مْ جم(.)12
 اللغة ألاحىبُة :هىُ الخي (  )Times New Romanو جم الخي (  )14في املتن ،وفي الهامؾ هفغ الخي مْ جم(.)10
 ثىح الّىاوًٍ الشئِعُة والفشُِة ب جم  18هلىة مْ ث خُم الخي.• ؤن ثىح الحىاش ي بؽيل هٍامي حع ؼشوه بشهام  Microsoft Wordفي اًة ول ـفحة.
• ؤن ًشفم ـاح البحث جّشٍفا مخحفشا بىفعه ووؽاوه الّلمي والثلافي.
• ِىذ إسظاٌ الباحث ملؽاسهحه ِ ر ال رًذ الالىترووي ،ظِعحلبل مباؼشة سظالة إؼّاس بزلً.
• ثخمْ ول ألابحاذ امللذمة للمجلة لللشاءة والححىُم مً كبل لجىة مخحفة وٍللى البحث اللبىٌ ال ائي بّذ
ؤن ًجشي الباحث الحّذًالت التي ًىل ا املحىمىن.
• ال ثلتزم املجلة بيؽش ول ما ًشظل إل ا و ي غحر ملضمة بحلذًم م رسات.
ً
• ثشظل املعاهمات بفُغة الىتروهُة حفشا ِلى ِىىان املجلة:

literary@jilrc-magazines.com
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بعم هللا الشحمً الشحُم
الاٞخخاخُت
ًحممً هزا الّذد مىالُْ ؼّشٍة محىىِة ،حُث اؼحغل بّن الباحثحن ِلى الؽّش
اللذًم واملّاـش مثل دًىان إًمان مفاسوة وهمارج مً الؽّش الّشاقي املهمؾ وؤؼّاس ؤبي
الفحح البعتي وؤبي فشاط الحمذاوي وفذوي وىكان ،هما اؼحغل البّن خش ِلى العشد
مثل هىابِغ اللُلة البُماء لّبذ اللادس لُف هللا وحياًة بلعجىه الخشافُة ،هزا
وثممً الّذد دساظة حىٌ جاحُة الخؽبُه في الحذًث الىبىي ،وؤخشي فىشٍة ثىاولد
الّالكة ؼيالُة بحن املثلف والعلىة.
وهحً إر هشهض ِلى الاظحمشاس في خىىا الزي ظىشهاه مىز البذاًة واملشثىض ِلى الحىاـل
الجُلي فئهىا هذِى دائما الباحثحن إلى مضٍذ ثىاـل واكتراح بما ًممً للمجلة ثىىسها
وثإللها.
في ألاخحر ؤوحه ؼىشي إلى ول الباحثحن الزًً ظاهمىا في هزا الّذد بمىادهم ،وهزا إلى
ؤظشة املجلة ِلى ول املجهىدات الىىُِة امللذمة :سئِعة املشهض ـ ؤظشة الححشٍش ـ اللجىة
الّلمُة ـ لجىة الححىُم.

سئِعة الححشٍش :ؤ .غضالن هاؼمي
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ثخلي ؤظشة ثحشٍش املجلة معؤولُت ا ًِ ؤي اهت ان لحلىق امللىُة الفىشٍة
ال جّ ر ساء الىاسدة في هزا الّذد بالمشوسة ًِ سؤي إداسة املشهض
حمُْ الحلىق محفىٌة لمسهض حُل البحث الّلمي © 2016
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ّص
هق حـىـاًـة "بلعجىه" ملاسبة ظُـمُائـُة
ؤ.د.حىسٍة بً ظالم ـ حامّة مىلىد مّمشي ـ الجضائش

ملخق الذساظة:
ّ
اإلاًمن لخ٩اًت " بلعجىٍ "و ٦ظا الضالالث
نداو ٫من زال ٫هظا البدض ال٨كٖ ٠ن البنُت الترُ٦بُت للنو الخغافي
ّ
ّ
الؿغصي ٖن َغٍ ٤اؾخجالء الٗال٢اث ّ
الدؿلؿل ّ
الؿُاُ٢ت واؾخسغاط ٖال٢اث الخًاص ال٩امنت ُٞه
التي ًدخىحها بضءا بمغاٖاة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
النو ؤو الترؾُمت ّ
الُبُٗت الاؾدبضالُت .ونٗجي باإلاؿاع ّ
ّ
الؿغصًت  ،وهي طاث َبُٗت زُُت
الؿغصي البناء الٟىقي الظي ًُاَغ
طاث
ُ
ّ
النو الخغافي العجاثبي؛ ّ
ّ
ّ
زث ًلي اؾخسغاط ألاصواع
النو بناءه وهُ٩له و٣ٞا ل٣ىاٖض جنؿُُ٣ت ألنمىطط مدضص وهى هنا
 ،ج٨ؿب
ّ
بالصخهُاثّ ،
الخٗغٖ ٝلى الىْاث ٠اإلاُؿنضة بلى ٞاٖلحها .وجدمل ّ
مما ٌُ ّ
ؿهل ّ
٧ل وُْٟت
الٛغيُت ٖن َغٍ ٤جمُحز ٖال٢ت ألاٗٞا٫
ّ
ًخث بصزاٖ ٫نهغ زالض ً٩ىن ظؿغا إلاغوع ٖال٢ت ّ
ًمشل مدىعا صاللُا ً٩ىن ُ٢باه في ٖال٢ت ّ
زث ّ
الخًاصّ ،
الخًاص .وَٗخمض
ٚغيا
الخًاص وجهاًت ّ
بنجاػ مؿاع و ُْٟت ٖلى ّ
الخًاص .وؾننُل ٤من الخُاب باٖخباعه جخابٗا ألخضار الخ٩اًت الخغاُٞت العجُبت في
ّ
ّ
الخجلي ّ
النصخيّ ،
مما ًٟخذ اإلاجا ٫إلاٗالجت مؿخىي ّ
مؿخىي
الغؾالت اإلابشىزت ؤو اإلاٗجى الٗمُ ٤الظي ًٟخذ لنا مجاال الؾخنباٍ
ّ
ّ
للنو اإلادلل بٛحره من ّ
ّ
النهىم وٖال٢اتها باإلاجخم٘ الظي ًخضاولها.
الٗال٢ت اإلاٟتريت
ا٧٫لماث اإلاٟخاخُت :الخ٩اًت ،الخغاٞت ،الىُْٟت ،اإلاخىالُت ،الترؾُمت الؿغصًت ،الصخىم ،ألاصواع اإلاىيىُٖت
الٛغيُت ،الؿُا ،١الٗال٢اث الؿُاُ٢ت ،ملٟىّ الخا ،٫ملٟىّ ؤلانجاػ ،اإلاٗجى الٗمُ ٤للنو.
مل ّصـذمة مى جُة :
ّ
ّ
ج٩ىن انُال٢خنا ،في اإلا٣اعبت اإلانهجُت ّ
للنو الخغافي العجُب الظي نٗتزم جدلُله ،من اإلاٟهىم الظي ًغي ُٞه خامال لضالالث،
ّ
الؿغصي ٖن َغٍ ٤اؾخجالء الٗال٢اث ّ
الدؿلؿل ّ
الؿُاُ٢ت واؾخسغاط ٖال٢اث
حؿعى الضعاؾت بلى ال٨كٖ ٠جها بضءا بمغاٖاة
ّ
ّ
الخًاص ال٩امنت ُٞه طاث الُبُٗت الاؾدبضالُت .وؾننُل ٤من الخُاب منٓىعا بلُه ٦خخاب٘ ألخضار الخ٩اًت الخغاُٞت العجُبت
ّ
ّ
الخجلي ّ
النصخيّ ،
مما ًٟخذ اإلاجا ٫إلاٗالجت مؿخىي ّ
في مؿخىي
الغؾالت اإلابشىزت ؤو اإلاٗجى الٗمُ ٤الظي ًٟخذ لنا مجاال الؾخنباٍ
ّ
ّ
للنو اإلادلل بٛحره من ّ
ّ
النهىم وٖال٢اتها باإلاجخم٘ الظي ًخضاولها.
الٗال٢ت اإلاٟتريت
ُنباقغ جدلُل ّ
زث ون ٠البنُاث ّ
٧ل مخىالُت بلى وْاثّ ،٠
النو الخ٩اجي ٖن َغٍ ٤جُُٗ٣ه بلى ُمخىالُاثّ ،
زث ّ
الهٛغي في ٖال٢اتها
م٘ البنُاث ال٣اٖضًت ؤو ال٨كري  macrostructuresاإلاُ ّ
٩ىنت ألخضار الخ٩اًت اإلادىعٍت وألاوز ٤نلت باإلاىيىٕ ،وألا٦ثر ظىهغٍت،
ُ ّ
ؤن ج ُُ٘٣الخ٩اًت الخغاُٞت العجُبت ٌٗخمض ٖلى اإلابضؤ ّالظي ٌٗخكر ّ
بمٗجى ّ
ؤن الخ٩اًت جمشل ملٟىْا ماصي ٖن َغٍ ٤وخضاث
جىػَُٗت ّ
مدضصة هي الىْاث ٠واإلاخىالُاثٞ ،اإلاُ٣ىٖاث وهي وخضاث ؾغصًت.
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ُ ّ
جؿض مكهضا ٢ههُا مخ٩امال ًُ٣ابل ّ
النو الخ٩اجي ،وهي ُج ّ
ّ
الخىالي اإلانُ٣ي لشالر
وجمشل الىُْٟت ؤبؿِ وؤنٛغ وخضة ؾغصًت في
وٍخث طلٖ ٪ن َغٍ ٤جدضًض اإلاؿاع ّ
مغاخل  :إلاا ٢بل  /ؤزناء  /إلاا بٗضّ ،
الؿغصي الٗام من زالٖ ٫ملُت ججغٍضًت  abstractionللخىاصر
ِ
ِ
ّ
ّ
ألاؾاؽ التي ًخًمجها النو الخغافي العجُب ،من بضاًخه بلى جهاًخه.
ّ
ّ
ّ
ّ
الترؾُمت ّ
ونٗجي باإلاؿاع ّ
ّ
الؿغصًت  ،schéma narratifوهي طاث َبُٗت زُُت ،linéaire
النو ؤو
الؿغصي البناء الٟىقي الظي ًُاَغ
ُ
النو بناءه وهُ٩له و٣ٞا ل٣ىاٖض جنؿُُ٣ت ألنمىطط ّ
النو الخغافي العجاثبي؛ ّ
ّ
ّ
زث ًلي اؾخسغاط ألاصواع
مدضص وهى هنا
ج٨ؿب
ُ
ّ
بالصخهُاثّ ،
مما ٌُ ّ
ّ
الخٗغٖ ٝلى الىْاث ٠اإلاؿنضة بلى
ؿهل
الٛغيُت ٖ les rôles thématiquesن َغٍ ٤جمُحز ٖال٢ت ألاٗٞا٫
ّ
ًمشل مدىعا صاللُا ً٩ىن ُ٢باه في ٖال٢ت ّ
زث ّ
الخًاصّ ،
ٞاٖلحها .وجدمل ّ
ًخث بصزاٖ ٫نهغ زالض ً٩ىن ظؿغا
٧ل وُْٟت ٚغيا
الخًاص وجهاًت ّ
الخًاص .وَٗخمض بنجاػ مؿاع وُْٟت ٖلى ّ
إلاغوع ٖال٢ت ّ
الخًاص.
وجهخث ،في جدلُلنا بصخىم ّ
النهىم الخ٩اثُت ،و ٤ٞمؿخىٍحن :
ّ ّ
ّ
الصخهُت مٟهىما قمىلُا ّ
حهخث بالظواث اإلانجؼة لها.
مجغصا حهخث باألصواع وال
-1املعحىي الّاملي ،وُٞه ًّخسظ ٖنهغ
ّص
ّ
ّ
النو الخ٩اجيٞ ،هى شخهُت ٞاٖل
 – 2املعحىي املمثلي ،وُٞه ًّخسظ مٟهىم ٖنهغ الصخهُت نىعة ٞغص ً٣ىم بضوع ما في
ٌكاع ٥م٘ ٚحره في جدضًض صوع ٖاملي واخض ؤو ّ
ٖضة ؤصواع ٖاملُت.1
ّ
ّ
والؿُاّ ١
ٗكر ٖن ّ
الؿُا ١اإلاٗغفي ّالظي ٌُ ّ
صون ؤن ننسخى ال٨كٖ ٠ن ّ
ّ
ّ
النٟسخي –
النو الخ٩اجي
النٓغة بلى الٗالث التي ٌُصخهها
ّ
النو وٖال٢تها ّ
والخدىالث ّ
النٟؿُت اإلاُ ّ
ّ
ّ
بالنٓام الاظخماعي الظي جهٟه الخ٩اًت.
ٗكر ٖجها في
الاظخماعي ُبُٛت الاؾخ٨كاٖ ٝن الخاالث
ّ
ّ
ًخإؾـ ألانمىطط الٗاملي ،لضي ٚغٍماؽٖ ،لى ّ
جخمشل في  :اإلاُغؾل ،اإلاُ َ
ّ
غؾل بلُه ،الظاث ،اإلاىيىٕ ،اإلاؿاٖض
ؾخت ٖىامل
ِ
واإلاٗاعى .وج٣ىم الٗىامل ّ
الؿخت ٖلى زالر ٖال٢اث هي :
ؤ ِ -الكة ّص
الشغبة :relation de désir
ّ
ّ
ّ
جمغ ّ
ّ
الغاٚبت واإلاىيىٕ اإلاغٚىب ُٞه ،وهظه الٗال٢ت ّ
الظاث ّ
ًخجؿض ؤؾاؾا في
بالًغوعة ٖكر ملٟىّ الخالت الظي
التي ججم٘ بحن
ّ
اإلالٟىْاث ّ
جخجؿض بضوعها في الاجها )( jonction ٫ؤو الانٟها .)( disjonction ٫وٍ٨دسخي ٖنهغ ّ
الغٚبت نٟت
الؿغصًت التي
ال٣ىة ّالتي جضٗٞه بلى الُ٣ام بالٟٗل (بنجاػ ّ
اإلادغ ٥ألاؾاسخي للٟاٖل ؤو ّ
ّ
الضوع) و ٤ٞهظه الخُاَت آلاجُت :
ملٟىّ الخالت
مىيىٕ طو ُ٢مت

طاث الخالت

الانٟها٫

الاجها٫

(ط  /م)

(ط  /م)

2

السردم من منظور النّقد األديب ،2000 ،ص .52
 .يُنظر  :محيد احلمداين ،بنية ّ
النص ّ
 .يُنظر  :ادلرجع السابق ،ص .34
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ّ
ّ
ًخًمن طاث الخالت ( ،)Sujet d’étatوهي طاث ّجخجه ندى مىيىٕ له ُ٢مت
نجض يمن هظه الخُاَت ملٟىّ الخالت الظي ال ّبض ؤن
ّ
ّ
الاججاه هى ّالظي ًُ ّ
دضص عٚبت الظاث.
( ،)Objet de valeurوهظا
ٞةما ؤن ج٩ىن في خالت ّاجها ٫م٘ اإلاىيـىٕ (ّ ،)S  O
ًّخسـظ ملـٟىّ الخـالت نىعجحن ّ :
وبما ؤن ج٩ىن في خالت انٟهاٖ ٫ن اإلاىيىٕ
1
ّ
ًترجب ٖجها ّ
جُىع يغوعي ٢اثث ٖلى ملٟىْاث ؤلانجاػ ٖ énoncés de faireلى خؿب ما ؤَلٖ ٤لُه
()S1 O؛ وملٟىْاث الخالت هظه
ّ
ُ ّ
دىٌ faire transformateur ٫ؿعى بلى جُىٍغ الخ٩يٞ ،ةنه ًُٟطخي بلى زل ٤طاث ؤزغي ّ
ٌؿمحها ٚغٍماؽ طاث
ٚغٍماؽ .وهظا ؤلانجاػ اإلا ِ
ؤلانجاػ (ُ ،)Sujet de faireوج ّ
ىضخه هظه الخُاَت :
ملفىً هجاص
رات هجاص ()S2
ّص
ثحىٌ اهففالي
(ر  /م) ( ر  /م)
اثفاٌ

اهففاٌ

ّص
ثحىٌ اثفالي
(ر  /م) ( ر  /م)
اهففاٌ

اثفاٌ

ّ
مجؿضا في ؤلانجاػ ّ
الؿغصي ّ
جدىّ ٫اجهالي٩ُٞ ،ىن بظل ٪الكرنامج ّ
وه٨ظا ًُم٨ن إلالٟىّ ؤلانجاػ ؤن ًإحي في ق٩ل ّ
اإلادى ،٫وممشال
ّ
بظاث ؤلانجاػ ٖامال ٖلى جدىٍل خالت الانٟها ٫بلى خالت الاجها.1٫
ّص
ب – ِالكة الحىاـل :relation de communication
الخىانل ّ
ج٩ىن ٖال٢ت ّ
مدغّ ًُ ٥
مد٣٣ت في اإلاؿاع ّ
الؿغصي ،وال ّبض ؤن ٌؿبّ ٤
٧ل عٚبت صا ٘ٞؤو ّ
جؿضه ٖامل ؤو ٖىامل ًُُلٖ ٤لُه
غؾل بلُه ٖال٢ت عٚبت ،بمٗجى ٖال٢ت ّ
غؾال  ،destinataireوال ّبض ؤن ججم٘ بحن ٖنهغٍن اإلاُغؾل واإلاُ َ
ٚغٍماؽ ُم َ
الخىانل هظه ًجب
ِ
ّ
الظاث باإلاىيىُٕ ،ج ّ
ؤن ّ
جؿضها هظه الخُاَت :
جمغ ٖكر ٖال٢ت
ّ
ُ
الظاث  اإلاىيىٕ  اإلاُ َ
غؾل بلُه
غؾل 
اإلا ِ
ّ
ّ
ّ
ّ ُ
غؾل بلُه ٞهى ّالظي ٌٗتر ٝلظاث ؤلانجاػ ّ
الظاث عٚبت في جد ٤ُ٣شخيء ماّ ،ؤما اإلاُ َ
بإجها ؤٞلخذ في
غؾل هى الظي ًُىلض وٍسل ٤في
نلخٔ ؤن اإلا ِ
الُ٣ام ّ
باإلاهمتاإلانـىَتبها ؤخؿن ُ٢ام.
حـ  -املؽاسهة :
ُ ّ
الغٚبت ّ
ك٩ل هاجان ّ
والخىانلّ ،
حؿهغ هظه الٗال٢ت ّبما ٖلى جد ٤ُ٣وبنجاح ٖال٢تي ّ
ال٣ىجان اإلاخٗاعيخان
وبما ٖلى من٘ خهىلهما .ح
ّ
ُ
 :اإلاؿاٖض  ،VSاإلاٗاعى  مدىع ّ
ُ
واإلاٗاعى  .opposantوه٨ظا
اإلاؿاٖض adjuvant
الهغإُ ،وَك٩ل ٖال٢ت نغإ relation de lutte
ّ
ج٨خمل نىعة الترؾُمتالٗاملُت ٖنض ٚغٍماؽ.
 .يُنظر  :ادلرجع السابق ،ص .35
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اإلاغؾل

ٖال٢ت  /مٗغٞت

ُ
اإلاغؾل بلُه

اإلاىيىٕ
ّ
الظاث
ٖال٢ت بعاصة
اإلاٗاعى

ٖال٢ت ٢ /ضعة

اإلاؿاٖض

1

ّ
الضاللُت من اإلالٟىْاث ّ
الضاللي وبُا٢اتها ّ
الصخهُاث وُ٦اجها ّ
النهُت م٘ جباًن مسخل ٠الٗال٢اث
وؾُ٩ىن ُمنُل٣نا في صعاؾت
ّ
ّ
ّ
زث مداولت جٟؿحر جل ٪الٗال٢اث ٖلى يىء اإلاُُٗاث واإلاىظىصاث ّ
الصخهُاث ُٞما بُجهاّ ،
ّ
ًخًمجها
الؿغصًت التي
التي جغبِ هظه
ّ
ّ
النو الخ٩اجي الظي ندن بهضص جدلُله.
ّ
الؿعي ( )Objet de quêteانُال٢ا من البنُت ّ
الظواث وٖال٢اتها بمىيىٖاث ّ
ّ
الؿُدُت للخُاب
ًنهب اهخمامنا هنا ٖلى
٦ما
ِ
ّ
ّ
الخ٩اجي وُُٟ٦اث جمٟهلها للىنى ٫بلى خهغ الصخهُاث في الخاناث التي جدخلها وجخمىٞ ٘٢حها بُٛت جهنُٟها لل٨كٖ ٠ن
بُا٢اتها ّ
الضاللُت.
ّ
ّ
ّ
وانُال٢ا من هظه اإلاُُٗاث ّ
الترا٦ماث ّ
اإلاخٗل٣ت ّ
ب٩ل شخهُت من الصخهُاث الٟاٖلت في
الهىعٍت
النٓغٍت ،ؾنؿعى بلى ظم٘
ّ
ّ
ّ
النصخي ،و٦ظا ا٦خما ٫الخكر وجد ٤ُ٣الامخالء ّ
ٞالصخهُت ،في ّ
الخجلي ّ
جهىع ُٞلُب هامىن  « ،Philippe Hamonال جدك٩ل
الضاللي،
ّ
ّ
ُصٗٞت واخضة ّ
ّ
النو ،خُض ّ
ّ
الخدىالث
جخث مجمل
ألجها ُمغُٞث ٞاع ٙفي البضاًت ،وإلاا ٧انذ ٦ظلٞ ٪هي ال جمخلـئ بال في آزغ نٟدت من
ّ
التي ٧انذ هظه الصخهُت ٞاٖال ٞحها وؾنضا لهـا ».2
ّص
هق حياًة "بلعجىه": 3
في ٢ضًث ّ
الؼمانٚ ،غؽ "بلعجىٍ" شجغة جحن لُال ،وفي الٛض نبدذ ،وؤوع٢ذ ،وؤزغظذ زماعها ناضجت .نٗض ٖلحها "بلعجىٍ" ،وؤزظ
ْ ْ َََ ْ ْ ََْ ْ ُ َ َ ْ ْ ُ َ ْ ْ ْ
َ َ
ْ
ٍ» .4بِنما ٧ان ًُ ّ
غصص هظه ال٩لماث ،ؤ٢بلذ "ؾخىث"
ً٣ى ٫بإٖلى نىجه َ « :م ْن ُه ؤ َعََك ْن ِز َبس ِؿ ِؿن ن بببج ِِ ُٛة ِصونإﭭٍ ؤ ٫ط ً ُِِ ؤهن ِخٗ ِغ
َ ََ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ
َ َ
َ
جُلب منه ٢اثلت َ « :ؤ َه َؤم ْْ ُ٨ٞضُ ،ؤ َمـش ً َى ْر »ّ ،5
ؽ زَ ُُ ٠ؾ ِخ ْم ِةحك ْب َد ْن ْذِ،بج َغْب َد ْن ْذ»ٞ ،1إظابذ ٢اثـلت « :
ٞغص ٖلحها  « :ز ِِ ؤًث ِظض ،ؤ٦ؿض
ِ ِِ
ِ ِ
َ
َ َ َْ ْ َ ْ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ؽ ز ُْ ٟؿ ِخ ْ ِبحك ْب َدنذ ِبج َغْب َدنذ».2
ز ِـِ ؤ ِم ،ؤِ ٦ؿ ُِـض
Voir, Greimas, Sémantique structurale, Ed. Presses Universitaires de France, 1986, p. 180.
الشخصيات الركائية ،ترمجة سعيد بن كراد ،دار الكالـ ،املغرب،1990 ،ص50
 .فػيليب ىاموف ،سيميػولوجية ّ
الرجل النّحيف كاذلزيل.
ّ .
الرجل النّحيف ،النّاضجة ليال ،كاليت مل يذقها طائر» .
« .من يأكل تني ّ
« .ىيا يا بينِ ،
أعطين كلو كاحدة» .
ّ
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ْ
ْ
خبت جحن ،وٖنضما ّ
ؤمؿ٨خه من ًضه ّ
 ٠ُ٢لها ّ
ؤصزلخه في ِ٦ـ من ظلض ،وخملخه ٖلى ْهغها ،وؤزظث جمصخي
زث
٢ضمها لها،
ّ
ّ
وؤنليّ ،
وجمصخي ،وجمصخي ،وٖنضما ونلذ بلى م٩ان ٢الذ له  « :اٗ٢ض هنا ًا ّ
زث نىانل َغٍ٣نا ».
ألجىيإ
بجي ،وؤنا ؤنؼ ٫بلى الىاصي
ّ
ّ
جخىيإّ ،
مؼ" ١بلعجىٍ" الِ٨ـ الجلضي وزغطّ ،
زث مؤله باألحجاع ،وبهٖ ٤لُه بٗض ؤن عبُه بةخ٩ام ،وإلاا ٞغٚذ
بِنما ٧انذ
ُ
ّ
"ؾخىث" من نالتها ٖاصث وؤزظث جساَب "بلعجىٍ" « ٢ث لنىانل َغٍ٣نا بلى الضاع » .خملخه ٖلى ْهغها ،وؤزظث حؿحر،
٩ٞانذ جل ٪ألاحجاع ُجإإلاها في ْهغهاٞ ،خ٣ى ٫له  « :ابٗض ٢لُال ع٦بدُٖ ٪ن ْهغيّ ،بجهما جاإلاانجي »ّ ،
ٞحرص ٖلُه طل ٪البه « : ٤هه !
ِ
ًا ؤمي ظُضة».
الناع ،ويعي الُاظحن٣ٞ ،ض ؤجِذ بالن٣ٟت » .ؤقٗلذ بنتها ّ
الضاع زاَبذ ابنتها  « :ؤؾغعي ،ؤيغمي ّ
وٖنضما ونلذ بلى ّ
الناع ،وويٗذ
ّ
الُاظحن ،وؤزظث ّ
الِ٨ـ ،وإلاّا ؤزظجه من ؤؾٟله ُلخٟغ ٙما ُٞه في الُاظحن ،امخؤل الُاظحن باألحجاع التي ّ
جّ ٪ٟ
٦ؿغجه،
الغبِ ٖن
ووٗ٢ذ صازل ال٩انىن.
نٓغث "ؾخىث" بلى ابنتها ،وٖـالماث الًٛب باصًت ٖلى ُمدُاهاّ ،
زث ٢ـالذ ّ
مخجهـضة  « :آه ! ل٣ض زضٖخجي ًا بلعجـىٍ ،زضٖ ٪هللا،
ول٨ن ؾإ٢بٌ ٖلُ ٪آظال ؤو ٖاظال ».
ّ
ّ
الخاليٖ ،اص "بلعجىٍ" ٞى ١شجغة ّ
وفي الُىم ّ
الخحن ،وؤزظ ّ
ًغصص نٟـ ال٩لماث والٗباعاث ّ
الؿاب٣ت الظ٦غٞ ،خم٨نذ "ؾخىث" من
ّ
ّ
ّ
مغة ؤزغي ،ويٗخه في ِ٦ؿها الجلضي ّ
ال٣بٌ ٖلُه ّ
زث انهغٞذ ،وإلاا ؤجُا بلى نٟـ اإلا٩ان الظي نلذ ُٞه "ؾخىث" ،لث ًخم٨ن
ّ
"بلعجىٍ" من ؤلاٞالث مجها .ؾإلها ٢اثال ّ « :بن ٪لث ُجهلي ًا ّؤمي ظُضة »ّ ،
ٞغصث ٖلُه ٢اثلت  « :ال ،ال ،ال ؤنلي ٢بل ؤن نهل بلى
دضر "ؾخىث" ٖن ظؿمه الهؼٍل ّ
الضاع » .وؤزناء الُغٍ ٤ؤزظ "بلعجىٍ" ًُ ّ
ّ
والندُ٣ٞ ،٠ا ٫لـها  « :ماطا جإ٧لحن من بلعجىٍ ؟
ّ
اللخث الُغ ّي ًُٗٞجي في ُؤأ 3٠من ّ
الخمغّ ،
و٢ضمي لي
لِـ ُٞه ؾىي الٗٓام والجلضٞ ،لن ججضي ما جإ٧لحن ! بطا ؤعصث ؤن جإ٦لي
ِ
َ
َ
ُ
ُْ
َ ُ
ّ
ّ
ْ
ؤ َؾ ْح ُر4وؤ ْػط ْػ 5ومتى ؤْهغث ل ٪ؤ َؾ ْح ُرٞ ،اٖلمي ؤنجي بُ٣ذ مشلما ٦نذ ،ومتى ؤُُٖخ ٪ؤػطػٞ ،اٖلمي ؤنجي ٢ض امخؤلث شخما ولخما،
ُ
وخُنئظ اطبدجي ،و٦لي من لخمي» .
ُ
َ ُ
وٖنضما ونلذ "ؾخىث" بلى بُتها ،ؤصزلخه في َؤ ُأ ٠من ّ
الخمغ ّ
و٢ضمذ له ؤ َؾ ْح ُر وؤ ْػط ْػ .وبٗض ّؤًام مًذ ،ؾإلخه "ؾخىث" ٠ُ٦ « :
ِ
َ
خالً ٪ا بلعجىٍ ؟ »ٞ ،إزغط لها ؤ َؾ ْح ُر٣ٞ ،الذ في نٟؿهـا  «:ال ًؼا٦ ٫ما ٧ان  ،» .وبٗض ّؤًام ؤزغي ،ؾإلذ ٖنه "ؾخىث" ٠ُ٦ « :
َ ُ
خالً ٪ا بلعجىٍ ؟ »ٞ ،إزغط لها ؤ ْػط ْػ ٣ٞالذ في نٟؿها  « :آلان ٢ ِ٣ٞض امخؤل شخما ولخماً ،م٨ن لي ؤن ؤطبده ».
ّ
ّ
َلبذ "ؾخىث" من ابنتها ؤن جظبذ "بلعجىٍ" وجُٗ٣ه بعبا بعبا وجُبسهّ ،
ؤؾناجهن ل٩ي ًدًغن
وجإمغهن بجزٕ
زث جظهب بلى زاالتها
ّ
اللخث الُغ ّيّ .ؤمـا هي ٣ٞض طهبذ ُلخدًغ الخُب من الٛابت ،و٧ان "بلعجىٍ" ٌؿترّ ١
الؿم٘.
أل٧ل

 « .ال يا أمي جيدة ،اقطفي بيدؾ اجلميلة كادلرحبة» .
بين ،اقطف يل بيدؾ اجلميلة كادلرحبة» .
 « .ال يا ّ
" .اخلابية".
" .قطعة خشبية طوذلا  50سم ،تُستعمل لتمديد العجني".
" .قطعة خشبية طوذلا  50سم ،نصفها األسفل ضخم كخشنّ ،أما نصفها األعلى فهو رقيق ،كيُستعمل لدرس ما تب ّقى من الغلّة".
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ّ
ُ
ّ
اججهذ "ؾخىث" قُغ الٛابتّ ،ؤما ابنتها ٣ٞض نامذ ٢غب ال٩انىن .زغط "بلعجىٍ" وطبذ البنذ واعجضي زُابها ،وٖل ٤مجىهغاتها،
ّ
ّ
ّ
وبل ّ
ٛهن ّ
بالغؾالت .وبٗض ٢لُل عظٗذ "ؾخىث" و٢ض ؤخًغث
وُٗ٢ها بعبا بعبا ،وَبسها .وإلاا اؾخىي ألا٧ل ،طهب ٖنض زاالث البنذ
ّ
ٞغص ٖلحها  «:نٗث ،ل٣ض ُ
الخُب .ؾإلـذ ابـنتها  « :هل طبدخه وَبسخه ؟ »ّ ،
طبدخه وَبسخه ،وبلٛذ زاالحي بالخًىع » .ؤزظث
ِ
ِ
ّ
ّ
ّ
ؤؾناجهنّ ،
زث خـًغن بلى البِذ .قـغٖن في جناو ٫اللخث الُغي٣ٞ ،الذ "ؾخىث" البنتها  « :اظلسخي ًا
الخاالث ِب َػ ْم ِؼٍَ ْن 1وا٢خلٗن
ابنتي لخإ٦لي ؤنذ »ّ ،
ماء » .ؤزظ "بلعجىٍ" ؤلابغٍّ ،٤
ٞغص ٖلحها  « :صُٖجي ؤمؤل هظا ؤلابغًٍ ٤ء
زث زل٘ ِزُابه ،وٟ٢ؼ ٞى ١ؾ ٠٣اإلاجز،٫
ـْ ،ل َُ ٛل َز ْد َ
ـ َ ْل ََ ْ٘ ٣و َز ِام ْ
ـ َؤ ِط ْؾ َُ ْغ َعب َؤ َط ِن ْ
ل ًَ ِل ْ
ــِ ََ ،ل ْ
وؤزظ ًهُذ بإٖلى نىجه ِ ََ « :ل ْ
ـ »٢ .2امذ و٢الـذ  « :ماطا ً٣ى ٫؟
ِ
َ َ
َ َ ْ َ َ
ُ
عظله و٢ا ٫لها ِ « :و ْٕ ِو ِْٕ ،و ْٕ ِو ْٕ ،زُ ٠ؤ َػ ْع ز ْخ ِْ ٛل طَ ْغ» .3ؤَل٣ذ ِعظله وؤزظ
»ٞ ،إٖاص نٟـ ال٨المٟ٢ .ؼث لخمؿ ٪به ٣ٞبًخه من ِ
ّ
وهن اظخمٗن خى ٫ظظٖها ٣ٞاّ ٫
وهن ًجغٍن وعاءه .وٖنضما ؤحى شجغة ٖالُت نٗض بلحهاّ ،
ًجغيّ ،
ؤعصجن ؤ٦ليٞ ،اطهكن
لهن «:بطا
ْ
بلى الٛابت ،واخًغن الخُب ،وؤيغمن ّ
صوزجي ّ
ل٨ن ؤ٧ل لخمي »ْ .
ؾُ٣ذ ،وخُنظاً ٥م٨ن ّ
الناع ،وبطا ّ
طهكن ،وؤخًغن
الضزان
ّ ٫
الخُب ،وؤيغمن ّ
قغ ّ
الصجغة ،وبٗض ٢لُل ؤل٣ى بغنىؾه ٞهجمن ٖلُه واختر٢ن ّ٧لهن وبظل ٪نجا "بلعجىٍ" من ّ
هن
الناع خى
ّ
وقغ "ؾخىث".
ثحلُل ّص
هق حياًة "بلعجىه" :
ْ
ّ
ّ
ل٩ل مجها ؾمت صالت ٖن خا ٫ؤو ّ
ّ
جدك٩ل من ظمل بؾناصًتّ ،
البنُت ال٨كري
جدى٣ٞ .٫ض وعصث
للنو الخ٩اجي "بلعجىٍ"
ِ
نلخٔ ؤن ِ
الندى ّ
الؿغصًت ُٞه ٖلى ّ
الىْاث ٠ؤو الىخضاث ّ
الخالي :
 – 1الىلْ الابحذائي :
ّ
ّ
للنو الخ٩اجي« ٚغؽ "بلعجىٍ" شجغة جحن لُال ،و٢ض ؤوع٢ذ وؤػهغث وؤزغظذ زماعها ناضجت في اللُلت
ًدمل اإلاى ٠٢الاٞخخاحي
ّ
نٟؿها » ،وؾخ٩ىن هظه الصجغة الخضر الظي ّ
ؾبب مخاٖب لـ "بلعجىٍ".
ّ
ّ
ال ٌُك٩ل الىي٘ الابخضاجي للخ٩اًت وُْٟت ،بل ًُمشل ٖنهغا مىعٞىلىظُا مهما في بناء الخ٩اًت.
ّ
ًدك٩ل اإلاى ٠٢الاؾتهاللي من زالزت اؾناصاث هي :
ّ
ؤ – ٚغؽ بلعجىٍ لصجغة جحن وحؿل٣ها.
ب – عٚبت "ؾخىث" الٗاعمت في ؤلامؿا ٥به.
ّ
حٛلب الخحر ٖلى ّ
الكغ.
ظـ -
ٌُ ّ
ٗكر اإلاى ٠٢الاٞخخاحي ٖن خالت الُ٨نىنت من زال ٫الجملت الاؾناصًت ألاولى  :شجغة جحن ،زماعها ًانٗت ونٗىص "بلعجىٍ" ٞى٢ها
للخظو ١من َٗث ّ
ًضٖى ّ
الناؽ بهىث مغج ٟ٘بلى ؤلا٢با ٫ندىه ّ
الخحن.
ُ
ّ
ّ
قغٍغةّ ،
الشالشت بانخهاع الخحر ٖلى ّ
الشانُت بلى وظىص شخهُت ّ
الكغ.
زث ًلمذ بلى الجملت الاؾناصًت
وحكحر الجملت الاؾناصًت
" .آلة تُستعمل خللع األسناف".
" .ادلوت كالفناء ذلا ،ادلوت كالفناء ذلا ،الغولة قد أكلت ابنتها ،أنزؿ اهلل بطنها كسط دارىا".
غغة ىي ،أمسكت بعركؽ ،كظنّتها رجال".
" .غبية ىيّ ،
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ّ
الكغ ،وَٗمل الـمؿاع ّ
ّ
النو الخ٩اجي ،وهى انخهاع الخحر ٖلى ّ
وه٨ظا ًُسكرنا الىي٘ الابخضاجي بمدمى٫
الخدىلي ٖلى
الؿغصي
جبُانه .وجلي اإلاى ٠٢الابخضاجي ظملت من الىْاث ٠نىعصها ُٞما ًلي :
ّ
جم٨نذ "ؾخىث" ّ
الضاهُت ،ب٩لماتها اإلاٗؿىلت ،من ال٣بٌ ٖلى "بلعجىٍ" البُل ّ
الطخُت وويٗه في ِ٦ـ ظلضي ،وبظل٪
ل٣ض
جىؾُهما جىاَا "بلعجىٍ" خُنما ّ
جث زضاٖه ،وهظا الخضإ ؤوظض انسضاٖا ّ
ّ
٢ضم لها جِنت بُضه وبظل ٪ؤلخ٣ذ به ألاطي وزل٣ذ
بؾاءة .وهظه الىُْٟت جلٗب صوعا مدىعٍا في زل ٤ظمُ٘ الىْاثّ ٠
ألجها ُح ّ
الخالُت ّ
ٗض الخاٞؼ  stimulateurلٓهىع ؾاثغ الىْاث٠
ُ ّ ّ
النؿُج ّ
النصخي لخ٩اًت "بلعجىٍ" الخغاُٞت العجُبت.
التي حك٩ل
ّ
ؾِخٟ٨ل اإلاؿاع ّ
الؿغصي من ببغاػ مجمىٖت من ؤٗٞا ٫ألاطي ّالتي ّ
حٗغى لها البُل "بلعجىٍ" ،وهي في ا٢خًاب :
ؤؾاءث "ؾخىث" بلى البُل "بلعجىٍ" خُنما ٚضعث به وؤمؿ٨ذ به وؤصزلخه الِ٨ـ الجلضي وؤخ٨مذ الٟ٣ل والٛلٖ ٤لُه٦ ،ما
ّ ّ
ٚظاء ّ
الشانُت خُنما ٢بًذ ٖلُه وؤصزلخه زابُت من جمغّ ،
٢غعث طبده وج٣ضًث لخمه ًء
زث ّ
قهُا لها والبنتها
ؤلخ٣ذ به ؤطي للمغة
ّ
ّ
بال ّ
الكغٍغة ،خُض ٧ان في ّ
٧ل ّ
مغة ًدخا ٫وٍنخهغ ٖلحها،
ؤن "بلعجىٍ" ٧ان ؤط٧ى من "ؾخىث"
وؤزىاتها خحن ًمخلئ شخما ولخما،
ّ
و٢ض جم٨ن من الً٣اء ٖلحها وٖلى ابنتها وؤزىاتها خغ٢ا ،وبظل ٪نجا من بُل "ؾخىث" وؤيخى مٗافى.
ّ ُ ّ
٧انذ "ؾخىث" هي التي ّ
٢ضمذ وؾاَت ؾمدذ لـ "بلعجىٍ" من الٟغاع والنجاة ٖنضما َلبذ منه ّ
ختى جهلي
الترًض والانخٓاع
نالتها.
ّ
ّ ّ
ألجها م٨نخه من الخسلو من الِ٨ـ وملئه باألحجاع وبل٣اء به٣ه ٞى٢ه .وٖنضما ٖاصث
٧انذ الىؾاَت ناجخت لـ "بلعجىٍ"
ّ
الجهغ ّ
"ؾخىث" من ّ
وؤصث نالتها ،لث ًسُغ ببالها ؤبضا ؤن الِ٨ـ ػاص ز٣له من ّ
ظغاء جل ٪ألاحجاع ،بل ؤل٣خه ٖلى ْهغها ووانلذ
ّ
َغٍ٣ها بلى خُض جُ٣ن .وإلاا ٦كٟذ الخ٣ُ٣ت ؤزظ الًٛب ًخُاًغ من ُٖنحها وؤزظث ٖهضا ٖلى نٟؿها ؤن ج٣بٌ ٖلى "بلعجىٍ"
ُٟ٦ما ٧ان الخاّ .٫
جد٣٣ذ هظه الىؾاَت ٖن َغٍ ٤زغوط "بلعجىٍ" من الِ٨ـ وملئه باألحجاع وٚل٣ه ّ
زث بل٣اثه البهٞ ٤ى١
الِ٨ـ٣ٞ ،ض جل٣ى اإلاؿاٖضة من الُبُٗت ومن اإلادُِ الُبُعي ،خُض مؤل "بلعجىٍ" الِ٨ـ باألحجاع ،و٦ظا البه ٤الظي
ٖىى نىث "بلعجىٍ" الُبُعي ،بط ٧ان البهًُ ٤جُب "ؾخىث" ّ٧لما ّ
ّ
خضزخه.
ّ
بّ ٌٛ
ٞالصخهُت ،في ّ
ّ
جهىعهّ ،
النٓغ ٖمن
مجغص صوع ًاصي في الخ٩ي
ًم٨ن ؤن ً٩ىن الٗامل  ،actantفي نٓغ ٚغٍماؽ ،ظماصا،
ًاصًه.
٦ـان البهُ ٤مغا٣ٞا لـ "ؾخىث" ٖلى امخضاص الُغٍ ،٤وهي جسُى زُىاث خشِشت وجنخٓغ ٖلى ّ
ؤخغ من الجمغ متى جبل ٜصاعها
الخى  " :ؤؾغعي ،ؤيغمي ّ
لدكىي "بلعجىٍ" وجلتهث لخمه .وإلاّا بلٛذ بُتها ٢الـذ البنتها ٖلى ّ
الناع ويعي الُاظحن٣ٞ ،ض ؤخًغث
الن٣ٟت".
ّ
الخىّ ٠٢
و٢ض ّ
لخاصي نالتهاّ ،
جث بنالح ؤلاؾاءة ٖنضما ٢بًذ "ؾخىث" ٖلى "بلعجىٍ" ّ
وؤنغث ٖلى
مغة ؤزغي وعًٞذ ٢بىَ ٫لبه في
ّ
ّؤجها ال جهلي نالتها بال خُنما جهل بلى مؿ٨جها.
ّ
وٖنضما اظخمٗذ "ؾخىث" وؤزىاتها وبضؤن ًلتهمن اللخث في جهث قضًض ،ا٦دكٟذ "ؾخىث" البُل اإلاٗخضي "بلعجىٍ" و٢ض
ّ ّ
بكهُت ٦بحرة ّ
ّ
زث انخهى ألامغ بها وبإزىاتها بلى الهال ٥واإلاىث خغ٢ا.
للمغة الشانُت ،بط ٢ام بظبذ ابنتها وؤنبدذ جإ٧ل منه
زضٖها
ّ
وناع "بلعجىٍ" ًدنٟـ ّ
الهٗضاء خحن اؾترظ٘ ؤمنه وخغٍخه ووظىصه بالً٣اء ٖلى ّ
الكغ الظي ما ٞتئ ًُاعصه.
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ّص
 – 2الـشخىؿ :
ّ
ّ
ّ
جخدضص ًٞال ٖن طل ٪بصخىنها.
جخدضص بىْاثٟها والٗنانغ اإلاؿاٖضة ٞدؿب ،بل ّبجها
بن الخ٩اًت الخغاُٞت العجُبت ال
ّ
وجخىػٕ شخىم الخ٩اًت الخغاُٞت العجُبت "بلعجىٍ" ٖكر مسخل ٠مغاخل اإلاؿاع ّ
الؿغصي خؿب ألاٚغاى والُ٣ث التي جدملها
هظه ألاَغا.ٝ
ّ
ّ
الظاث الٗاملت في ّ
وٍخمشل في مىيىٕ ّ
الغٚبت في ؤلامؿا ٥بـ
نو "بلعجىٍ" الخغافي العجُب من زال ٫شخهُت "ؾخىث"
جٓهغ
ّ
ّ
ّ
"بلعجىٍ"ً .بضو ّ
ظلُا ؤن ّزمت ٖال٢ت مخِنت٢ ،ىٍت ،بحن الظاث واإلاىيىٕ ،بمٗجى بحن "ؾخىث" وؤلامؿا ٥بـ "بلعجىٍ" .جخجلى هظه
ّ
٣ضم لها ّ
الكضًض ٖلى "بلعجىٍ" ؤن ًُ ّ
الٗال٢ت ّ
الخحن بُضه الجمُلت واإلاغبدت ،وطلٖ ٪ن َغٍ ٤ؤ٢ىالها
الهلبت في بنغاع "ؾخىث"
واإلاخ٨غعة ّ " :
هُا ؤُٖجي جِنت ولى واخضة ًا ّ
بجي" و"ا ٠ُ٢لي جِنت واخضة بُض ٥الجمُلت اإلاغبدت" ،ولخد ٤ُ٣هظه ّ
ّ
الغٚبت
اإلاٗؿىلت
ّ
ّ
الٗاعمتً ،خُلب زلٖ ٤ال٢ت ونلت ؤزغي بحن الظاث و"بلعجىٍ" ٖن َغٍ ٤بًجاص ٟ٦اءة مؼصوظت لخد ٤ُ٣عٚبخحن مخًاصجحن هما
ّ
ّ
ّ
جخجلى من ّ
النو الخغافي العجُب "بلعجىٍ" الىُْٟت (ع٢ث
الانٟها ٫في ؤلامؿا ٥ببلعجىٍ الظي ًُمشل زانت ؤلاٌٗاػ والاجها.٫
والًغع بـ "بلعجىٍ"ٞ ،هظه الخاظت ُٞغيذ ٖلى "ؾخىث" من الخاعطّ ،
 )8التي حٗمل ٖلى بلخا ١ألاطي ّ
ألن "بلعجىٍ" هى الظي
وػٍن لها ّ
وختى ّ
الخحن الظي نطج واؾخىي لُالّ ،
لخخظو ١وجإ٧ل ّ
ًضٖىها بلى ؤلا٢با ٫ندىه ّ
َاثغا لث ًظ٢ه ،وهى الظي ؤٚغاها ّ
ؤن ًء
الخحن
ّ
الظي ًسغط ٖن اإلاإلى ،ٝفي خحن ّ
ؤن قٗىع "ؾخىث" باٞتراؽ "بلعجىٍ" في وُْٟت (ع٢ث )10بنما نب٘ من صازلهاٞ ،هى بخؿاؽ ؤو
قٗىع صازلي اندباها.
ّ
ّ
ّ
ّ
جخمشل في "الُض" ،وهنا ٖلى ؾبُل بَال ١الجؼء ٖلى ّ
ال٩ل،
لصخهُت "ؾخىث"
شخهُت مؿاٖضة
ل٣ض ؤوظض ال٣ام الكٗبي
بمٗجى ّ
ؤن "بلعجىٍ" ٢ض ؾاٖض "ؾخىث" ٖلى ؤلامؿا ٥به ٖن َغًٍ ٤ضه ،ول٨ن "ؾخىث" انُضمذ ،بٗض ؤلامؿا ٥بـ "بلعجىٍ"،
ّ
بٗضة ٖغاُ٢ل خالذ صون جد٣ـُ ٤عٚبتها.
ّ
طاجا ٖاملت صون ؤن ج٩ىن ًء
٦ـما زل ٤وؤنكإ ًء
طاجا باإلاٗجى الخ٣ُ٣ي٧ ،ىجها لِؿذ وعاء بغامج ؾغصًـت ّ
يضًت جنىي بنجاػها إلٞكا ٫مسُِ
ّ
"ؾخىث" ،وجخجلىهظه اإلاٗاعيتالٟٗىٍتفي :
ّ
ؤ – خلى ٫ػمن ؤصاء "ؾخىث" لهالتها وهي ّ
مخجهت قُغ بُتها وجىٟ٢ها ألصائها.
ّ
ب –جىٞغ ألاحجاع في طل ٪اإلا٩ان وملء الِ٨ـ بها.
ّ
خل ّ
اإلاخ٩لث الظي ّ
مدل "بلعجىٍ".
ظـ  -البه٤
ّ
الظواث بلى جًلُل ال٩اثن الظي ٧انذ "ؾخىث" جدمله في طل ٪الِ٨ـٞ ،هي ّالتي ّؤصث بلى جهُٗض ّ
الخإػم للٗال٢اث
ّؤصث هظه
ّ
ّ
الؿببُت التي ؤؾهمذ في الخضهىع الخضعٍجي وببٗاص "ؾخىث" ٖن جد ٤ُ٣الٛاثُت .و٢ض ا٦دكٟذ "ؾخىث" ،خحن ونىلها بلى بُتها،
ّ
ّؤجها ؤزُإث الهض ،ٝو٢ض جم٨ن "بلعجىٍ" من الٟغاع بحن مسالبها ولث ً٨ن ل٣مت ؾاجٛت لها .وهظه الٗغاُ٢ل ٖملذ صون جد٤ُ٣
ّ
عٚبتها ،وٍم٨ن ؤن نمشله في الخُاَت آلاجُت: 1

. Voir, A. J. Greimas, op. cit., p. 180.
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ٖال٢ت  /مٗغٞت
اإلاغؾل

اإلاغؾل بلُه

ؤلامؿا ٥ببلعجىٍ
ؾخىث

ؾخىث
ؾخىث
طاث الٟاٖل ٖال٢ت  /بعاصة
اإلاؿاٖض

اإلاٗاعى
ؤصاء ّ
الهالة

ٖال٢ت ٢ /ضعة

ًض بلعجىٍ

الدجاعة

الخحن
البه٤

ّ
ُ ّ
قّ ٪
مشل عؾالت جدمل صاللتٞ ،ال ّ
ؤن الٗال٢ت الجامٗت بحن ألاَغا ٝاإلاكاع٦ت في هظه ّ
الغؾالت جخمشل في
وما صامذ الخ٩اًت ج
ْ
ّ
الخًاص .ومن هنا نلخٔ ّ
ننٟحن ًسًٗان لٗال٢ت ّ
ؤن الٗال٢اث التي جغبِ بحن ألاَغا ٝظمُٗا جخمشل في ؤنماٍ صاللُت ّ
مدضصة،
ٞالخ٣ابل بحن مغؾل/مغؾل بلُه ٌٗجي نمِ اإلاٗغٞتّ ،
ّ
والخ٣ابل بحن مؿاٖض/مٗاعى ٌٗجي نمِ ال٣ضعة ،والخ٣ابل بحن طاث الٟاٖل
واإلاىيىٕ ٌٗجي نمِ ؤلاعاصة.
وه٨ظاّ ،
ٞةن هظه اإلاُ٣ىٖت ّ
جخإؾـ ٖلى بنِخحن صاللُخحن ؾىاء ٖلى مؿخىي الىخضاث الىُُْٟت ؤو ٖلى مؿخىي ال٣اثمحن باألصواع
ّ
لخالٟا البنُت ال٩امنت لهظه اإلاُ٣ىٖت ،وبظلّ ٪
الٛغيُتّ ،
جخمخ٘ بضوعها باؾخ٣ال ٫طاحي ٖن بُ٣ت
وؤن هاجحن الىخضجحن جخ٩امالن
ّ
مُ٣ىٖاث ّ
نو خ٩اًت "بلعجىٍ" الخغافي العجاثبي ،وجخىٞغ ٖلى قغوٍ الخ٩اًت اإلاخ٩املت.
ّ
ّ
ُ
وٍم٨ن ؤن نمشل جغؾُمت ؤزغي جكرػ ؾبب ٞكل "ؾخىث" في ؤلامؿا ٥بـ "بلعجىٍ" ٖلى الك٩ل الخالي :
ّ
الٛاثُت
الخدحن
الٛغيُت  :ؤلامؿا ٥ببلعجىٍ
الُض

ؾلبُت

ّ
ُ
ُ ّ
ّ
الغٚبتّ ،
الُغٍ٣ت والُُٟ٨ت التي ّ
ًخث بها ججؿُض ّ
مشل الٛغيُت ٖنهغ ّ
زث الٛاثُت ٞهي
الخدحن ٞهي
الغٚبت اإلاغاص جد٣ُ٣هاّ ،ؤما
ج
ندُجت الٟغيُت.
ُ
و٢ض ٧انذ الخابُت والُٗ٣ت الخكبُت التي حؿخٗمل لخمضًض العجحن والُٗ٣ت الخكبُت التي ً٩ىن نهٟها ألاؾٟل ضخما ونهٟها
ّ
ُ
الضعؽ ّ
الٛلت بٗض ٖملُت ّ
والخهُٟت في البُضع ،ومالبـ بنذ "ؾخىث" ُ
وخلحها وبناء اإلااء
ألاٖلى ع٣ُ٢ا حؿخٗمل لضعؽ ما جب٣ى من
ُ ّ
ّ
مشل ّ٧لها طواجا ٖملذ ٖلى حُُٗل جد ٤ُ٣اإلاكغوٕ ّ
الؿغصي لؿخىث ( programme
والجضاع والؿ ٠٣والصجغة والناع والكرنىؽ ج
ّ
ّ
ّ
الك٩ل آلاحي الظي ّ
والخدحن والٛاثُت :
ًجؿض ُٞه الٛغيُت
ُ .)narratifوٍم٨ن ؤن نمشل لهظا اإلاكغوٕ بالخُاَت آلاجُت ٖلى
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الٛغيُت :

ّ
الخدحن

ؤلامؿا ٥ببلعجىٍ
اإلاؿاٖض
الخابُت

الٛاثُت
الُض

ّ
الظاث

ؾلبُت
اإلاٗاعى
عًٞها ألصاء نالتها

ؾخىث

ّ
ّ
الخلي ،ؤلاناء  ،الجضاع والصجغة.
الُٗ٣خان الخكبُت  ،اإلاالبـ،
ّ
الؿغصي الظي لث ّ
الترؾُمت وظضنا ّ
ؤن اإلاكغوٕ ّ
ًخدٌٗ ٤٣ىص بلى ط٧اء وخن٨ت "بلعجىٍ" في بًجاص
وبطا ظئنا بلى جٟؿحر هظه
وؤصي هظا الٟكل بلى ّ
مغة ٖلى بٞكا ٫جد" ٤ُ٣ؾخىث" لغٚبتهاّ .
ٖغاُ٢ل ٖملذ في ّ
٧ل ّ
جإػم ألاخضار ؤؾهمذ في مىث وٞناء
"ؾخىث" وابنتها التي طبدها "بلعجىٍ" واعجضي مالبؿها ّ
وجؼٍن بدلحها .وبظل ٪نجا "بلعجىٍ" من بُل "ؾخىث".
ّ
ّ
ّ
ّ
الصخهُت ّ
وْٟها ّ
النمُُت
الغاوي/الكٗبي في هظه الخ٩اًت الخغاُٞت العجُبت طاث اإلاؿخىي الىاخض ،وهي
ظاءث الصخىم ،التي
ّ
ُ ّ
البؿُُت ،في نغاٖهاٚ ،حر ّ
ّ
وجٓل ؾاثضة ٞحها من بضاًت النؿُج الخ٩اجي بلى جهاًخه،
مٗ٣ضة وجمشل نٟت ؤو ٖاَٟت واخضة،
ّ
وَٗىػها ٖنهغ اإلاٟاظإة ،بط من ّ
الؿهل مٗغٞت نىاخحها بػاء ألاخضار ؤو الصخهُاث ألازغي.1
ّ
ّ
ّ
الصخهُاث ؤٌؿغ وؤؾهل جهىٍغا وؤيّٗ ٠
الخجلي ّ
ًمشل هظا ّ
النصخي ً٩ىن ٢اثما ٖلى
ٞنا٧ ،ىن جٟاٖلها م٘ ؤخضار
الهن ٠من
ًنث وٍ٨ك٦ ٠شحرا ٖن ؤٖما٢ها ّ
ؤؾاؽ بؿُِ ال ّ
النٟؿُت.2
ّ
ّ
ؤن هظا ّ
بن اإلاُلٟذ لالندباه ّ
ّ
الصخهُاث ٦شحرا ما ٌُٛب في الخجلي ّ
النصخي بؿغٖت ،بط ًٟ٨ي ٖن ؤصاء صوع بانتهاء اللٟٓت
النىٕ من
ْ
ّ
ونلخٔ ّ
التي ازخاعها لها البار الكٗبي لخإصًتهاّ ،
ؤن ّ
نو "بلعجىٍ" لث ًخىٞغ ٖلى جنىَٗاث
زث بٗض طل ٪ال ٌٗغٖ ٝجها قِئا.
ّ
واضخت في ُُٟ٦ت بنِنت الصخهُاث  structuration des personnagesؤو  techen du personnageمن منٓىع ُٞلُب هامىن ،وهظا ما
ّ ّ ّ
ّ
مىخض ألنه إلاا ًنمخي الازخالٝ
النو نٟؿه٦ ،ما لث نجض جناٚما عئوٍا ًاصي بلى بناء يمجي
و ٠٢خاثال في زل ٤ؤ٩ٞاع مخباًنت في
ّ
بحن الصخهُاث جضزل في ٖالث مُٗاعي ًُ٣ٟضها زهىنُاتها.
 – 3ألادواس املىلىِاثُة :
وبطا ظئنا الؾخسالم ألاصواع اإلاىيىٖاجُت لصخهُت "بلعجىٍ" انُال٢ا من البُا٢اث ّ
الضاللُت لها ،نجض :
" – 1- 3بلعجىه" :
 – 1– 1– 3املعاس ّص
الفىسي: 1
"من ًإ٧ل جحن ؤبي بج ُِٛالناضجت لُال ،والتي لث ًظ٢ها َاثغ".
"الً ،ا ّؤمي ظُضة ،اُٟ٢ي بُض ٥الجملُت واإلاغبدت".
القصة اجلزائرية ادلعاصرة ،الكاتب العريب ،1984 ،ص .25
 .عبد ادلالك مرتاضّ ،
الشخصية يف ّ
 .يُنظر :زلمد غنيمي ىالؿ ،النّقد األديب احلديث ،ص .66
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 – 2– 1– 3املعاس ّص
الفىسي: 2
" ّ
مؼ ١بلعجىٍ الِ٨ـ الجلضي وزغط منهّ ،
زث مؤله باألحجاع ،وبهٖ ٤لُه بٗض ؤن عبُه عبُا مد٨ما".
 – 3– 1– 3املعاس ّص
الفىسي: 3
"ماطا جإ٧لحن من بلعجىٍ ،لِـ ُٞه ؾىي الٗٓامٞ ،ال ججضًن ما جإ٧لُنه".
 – 4– 1– 3املعاس ّص
الفىسي: 4
"ؤزغط لها ْ
ؤؾح ُر".
ُ
" ّ
زث ؤزغط لها ْؤػط ْػ".
 – 5– 1– 3املعاس ّص
الفىسي: 5
ّ
"طبذ بلعجىٍ بنذ ؾخىث ،واعجضي زُابها ،وٖل ٤مجىهغاتها".
 – 6– 1– 3املعاس ّص
الفىسي: 6
ّ
"هغب ،وٖنضما ؤحى شجغة ٖالُت حؿل٣ها".
ّ
ّ
"ؤل٣ى بكرنىؾه ٞىّ ١
الناع ٞهجمذ ٖلُه النؿاء ٞاختر٢ن ٧لهن".
الهىعٍت ّ
الؿخت لصخهُت "بلعجىٍ" ّ
حٗ٨ـ هظه اإلاؿاعاث ّ
م٣ىماث البُل في الخ٩اًت الخغاُٞت العجُبت.
ّ
ُ
ّ
الُاب٘ الخغافي العجُب لصجغة ّ
الهىعي ّ
ً٨ك ٠اإلاؿاع ّ
الخحن ،ألنه ال ٌٗ٣ل ؤن حٛغؽ شجغة لُال وجنبذ وجىع ١وجسغط
ألاوٖ ٫ن
ّ
ّ
زماعها ًانٗت في اللُلت طاتها٦ .ما ً٨ك ٠هظا اإلاؿاع ٖن الٗالث اإلاليء باإلاؿخدُالث ٞهى الٗالث الظي نلٟي ُٞه الجبا ٫جخمسٌ ٞخلض
ّ
ّ
ٞإعا ،وجُحر الظثاب والخمحر في الهىاء ،والظثب ًدمي  ُُ٘٢الٛنث ،والٛؼاً ٫نخهغ ٖلى ألاؾض ،والب٣غة حؿب ٤ألاعنبٞ ...هى الٗالث الظي
جخدغّ ٥
جُػى ٖلُه الٗنانغ ٞى ١الُبُٗت والتي ّ
جدغ٧ا ال ً٣بله اإلانُ.٤
ّ
ّ
ّ
الظ٧اء الخاع ١الظي ٧ان ّ
والغابٗت والخامؿت ّ
وج٨ك ٠اإلاؿاعاث ّ
والشالشت ّ
ًخمخ٘ به البُل
والؿاصؾت ٖن
الهىعٍت الشانُت
"بلعجىٍ" ،بط ٧ان صوما ً ٠٣خاثال ؤمام جد" ٤ُ٣ؾخىث" لغٚبتها .ومن هنا تهض ٝالخ٩اًت بلى الىنى ٫بالبُل بلى الخُاة
ّ
ق ٪نمُا عومانؿُا بحن ؤنماٍ ّ
الجملُت ،والتي حؿخسضم ؤؾلىبا سخغٍا لخد ٤ُ٣هظا الهضّ ٝ
حٗض بال ّ
الخٗبحر الكٗبي.
" – 2– 3ظحىت" :
 – 1– 2– 3املعاس ّص
الفىسي: 1
"ال ًا ّ
بجي ،ا ٠ُ٢لي بُض ٥الجملُتواإلاغبدت".
 – 2– 2– 3املعاس ّص
الفىسي: 2
ّ
ألجىيإ وؤنلي ّ
"اٗ٢ض هنا ًا ّ
زث نىانل َغٍ٣نا".
بجي ،وؤنا ؤنؼ ٫بلى الىاصي
"٢ث لنىانل َغٍ٣نا بلى ّ
الضاع".
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"ؤبٗض ٢لُال ع٦بدُٖ ٪ن ْهغي ّ
ألجهما جاإلاانجي".
 – 3– 2– 3املعاس ّص
الفىسي: 3
"ؤؾغعي ،ؤيغمي ّ
الناع ،ويعي الُاظحن٣ٞ ،ض ؤجِذ بالن٣ٟت".
"آه ،ل٣ض زضٖخجي ًا بلعجىٍ زضٖ ٪هللا ،ول٨ن ؾإ٢بٌ ٖلُ ٪آظال ؤم ٖاظال".
 – 4– 2– 3املعاس ّص
الفىسي: 4
ّ ّ
بال بٗض ؤن نهل بلى ّ
الضاع".
"ال ،ال ؤنلي
 – 5– 2– 3املعاس ّص
الفىسي: 5
" ٠ُ٦خالً ٪ا بلعجىٍ ؟".
" ٠ُ٦خالً ٪ا بلعجىٍ ؟".
"آلان ٢ ِ٣ٞض امخؤل شخما ولخماً ،م٨ن لي ؤن ؤطبده !".
"هل طبد ِخه وَبس ِخه ؟".
 – 6– 2– 3املعاس ّص
الفىسي: 6
"ماطا ً٣ى ٫؟."...
الهىعٍت ّ
حٗ٨ـ هظه اإلاؿاعاث ّ
الؿخت لصخهُت "ؾخىث" زهاثو البُل في الخ٩اًت الخغاُٞت العجُبت.
ّ
ٞةن شخهُاث ّ
ألنه٦ ،ما هى مٗغوّ ،ٝ
الهىعي ّ
ً٨ك ٠اإلاؿاع ّ
النمِ الخغافي
ألاوٖ ٫ن الُاب٘ الخغافي لصخهُت "ؾخىث"
ّ
اللخث البكغي ،وحٗمل باؾخمغاع وٖلى ّ
ّ
الضوام ٖلى بًظاء البُل ،ؤو ؤخض ؤٞغاص ألاؾغة.
مُالت بلى التهام
ّ
ّ
ّ
ّ
والغابٗت والخامؿت ّ
وج٨ك ٠اإلاؿاعاث ّ
والؿاصؾت ٖن ّ
والشالشت ّ
وال٣ىٍت التي حكٗغ
الغٚبت الكضًضة والجامدت
الهىعٍت الشانُت
بها "ؾخىث" في ؤلامؿا ٥بـ "بلعجىٍ" ّ
ألن "ؾخىث" ظاجٗتُٖ ،صخى ،جغٍض ؤن جغوي من صم "بلعجىٍ" وجُٟغ بلخمه وشخمه.
نو خ٩اًت "بلعجىٍ" ؤن نؿخسلو ما ًلي ّ :
وه٨ظا٣ٞ ،ض ؾمدذ لنا هظه اإلاؿاعاث ّ
الهىعٍت اإلابشىزت في زناًا ّ
بن شخهُت
ّ
ّ
الكٗبي ،هي شخهُت جخه ٠بالهؼ ٫والًٗ ٠والنداٞت ّ
ول٨جها ناخبت ط٧اء و٢اص ،بِنما "ؾخىث"
"بلعجىٍ" ،في الٗغٝ
ٚبُت ،ظاجٗت ٖلى ّ
شخهُت قغٍغةّ ،
الضوامّ ،جىا٢ت بلى لخث وصم بجي البكغٞ ،هي ،في الخ٩اًت الخغاُٞت العجُبت ،جنمى من الخاعط
ّ
ُ
حهضصها من ّ
٧ىجها ال جىاظه الخُغ الظي ّ
الضازل ،بل حٗخمض اٖخماصا ٧لُا ٖلى مٗىنت ال٣ىي الخاعظُت التي جمنذ لها ،بط ال جخٟاٖل
ّ
وجهغٞاجه وعصوص ؤٗٞاله بُٗضة ٖن ٖاإلاه ّ
ّ
الضازلي ،و٢ض ؾعى ال٣ام الكٗبي بلى ظٗل
مٗها ،خُض نلٟي البُل ٌِٗل مٛامغاجه
ّ
ّ
خ٩اًخه جسضم ٚغيا نٟؿُا واخضا هى ال٨كٖ ٠ن ججاعب الالقٗىع ونغاٖه الضاثث م٘ الكٗىع من ؤظل الىنى ٫باإلنؿان بلى
شخهُت ٧املت.
ُ
ٗحن ّ
ّ
بن ألاصواع الٛغيُت وقب٩اث ٖال٢اتها اإلاخباصلت ُح ّ
النٓث الاظخماُٖت والش٣اُٞت للىؾِ الظي جخضاوُٞ ٫ه الخ٩اًت ،وجٟطخي
ّ
هظه الٗنانغ ّ
ّ
النو والؿُا ١الاظخماعي والش٣افي بلى جبُان صالالث الخ٩اًت.
الؿغصًت التي جغبِ بحن مٗجى
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 – 4صمً الحياًة :
ّ
مخنىٖا ّ
انُال٢ا من ّ
ؤن ّ
بال ّؤنه ال ًإحي ّ
ومٗ٣ضا ومخضازال في الخ٩اًت الخغاُٞت العجُبت
الؼمن مىظىص في مسخل ٠ؤق٩ا ٫الخ٩ي،
الغواجيٞ ،هى ٖنهغ ؤؾاؽ ويغوعي ال ًُم٨ن ججاوػه ،و٢ض ًُ٨ؿب ّ
الؼمن في ّ
مشلما هى الخا ٫في ألاصب ّ
نو بلعجىٍ من ٧ىنه
ّ
ّ
ًدضص مجمىٕ ّ
ؤهث الٗنانغ الدكىٍُ٣تٞ ،هى الظي ّ
اإلادغ٦ت لؤلخضارّ ،
ّ
الضواّ ٘ٞ
ٞالؼمان ًخسلل الخ٩اًت ٧لهاٞ ،هى الهُ٩ل الظي
جنبجي ٖلُه الخ٩اًت ،وهى زانُت ؤؾاؽ للىا ٘٢ال٣هصخي.
ّ
ّ
الٓهىع إلاّا نٗض ٞى ١شجغة ّ
الخحن ،وحٗالى نىجه ،وٍىانل ّ
الغاوي الكٗبي في عواًخه لؤلخضار
جبضؤ ؤخضار خ٩اًت "بلعجىٍ" في
ّ
ّ
النو الخ٩اجي ًسلى من ّ
ّ
زُي واخض ،لث ً ُ٘٣حؿلؿل الخضر ّ
الؿىاب ٤واللىاخ ٤بإنىاٖها ومن اإلاٟاع٢اث
مما ظٗل
في اججاه
ّ
الؿغصًت٦ ،ما اؾخسضمها ظحراع ظُناث .Gérard Genette
جخًمن خ٩اًت "بلعجىٍ" الخغاُٞت العجُبت ّ
ّ
الؿغص آلانيٞ ،هى ّ
مجغص وؾُلت إلحهام ال٣اعت بىظىص جُاب ٤بحن الخ٩اًت وػمن
ّ
الكغوٕ في ؾغصها ،ج٩ىن ٢ض ا٦خملذ .وٍخجلى هظا ّ
الؿغصّ ،
ّ
النمِ في ّ
نو هظه الخ٩اًت ٖنضما زاَب
ألن الخ٩اًتٖ ،نض
"بلعجىٍ" " ؾخىث" ،بٗض ؤن ؤمؿ٨ذ به٢ ،اثال لها " :ماطا جإ٧لحن من بلعجىٍ ،لِـ ُٞه ؾىي الٗٓام والجلضٞ ،ال ججضًن ما
ّ
ّ
اللخث الُغ ّيًُٗٞ ،جي في زابُت من جمغ ّ
و٢ضمي لي َؤ َؾ ْح ُر ْ
وؤػ ُط ْػ ،ومتى ؤْهغث لَ ٪
ؤؾ ْح ُر ٞاٖلمي ؤنجي
جإ٧لُنه .بطا ؤعصث ؤن جإ٦لي
ُ
ّ
بُ٣ذ مشلما ٦نذ ،ومتى ؤْهغث لْ ٪ؤػط ْػ ٞاٖلمي ؤنجي ٢ض امخؤلث شخما ولخما ،وخُنئظ اطبدُجي و٦لي من لخمي".
نو الخ٩اًت ج٨غاع ؤٗٞا ٫ألامغ ّ
ظلُا في هظه ّ
ًبضو ّ
الُٗنت التي اظتزؤناها من ّ
للضاللت ٖلى الخايغ ،وهي مُاب٣ت في ػمن خضوثها
ّ
الؿغص ُمدُلت بظل ٪بلى عٚبت ال٣ام في ّ
لؼمن ّ
الصخهُتّ ،
مما ًجٗلنا نٗخكره ،بهظا اإلانٓىع ،ؾغصا آنُا ،وٚالبا ما
الخُٛحر من وي٘
اإلاخ٨غع ،وتهضَ ٝا٢ت ّ
النو الخ٩اجي "بلعجىٍ" ٖلى ّ
ًإحي ّ
ّ
ّ
الؿغص آلاني للخايغ ،و٢ض اخخىي
الخ٨غاع بلى زضمت خضر
الخىاجغ
ّ
جخإنل ُ٢مخه من زال ٫بٖاصة نُاٚخه و ٤ٞجغاُ٦ب وؤلٟاّ ٖضًضة.1
ّ
ًدؿل ٤ظضا ا َلبا ّ
ـْ ،ل َُ ٛل َز ْد َ
ل ًَ ِل ْ
ـِ ََ ،ل ْ
وقغ "ؾخىث" ِ ََ « :ل ْ
للنجاة من وٍل ّ
ـ
مـثـال ٣ً :ى" ٫بلعجىٍ" بإٖلى نىجه وهى
ع
ُ
وٍغصص هظه اإلا٣ىلت ّ
ـ »ّ ،
ـ َ ْل ََ ْ٘ ٣و َز ِم ْ
َؤ ِص ْؾ َُ ْغ َعب َؤ َط ِن ْ
ٖضة ّ
مغاثٞ ،إؾغٖذ "ؾخىث" جغٍض ال٣بٌ ٖلُهٞ ،إمؿ٨ذ بجظوع نبخت
ِ
ْ ْ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ ْ َ َْ
ّ
ّ
ّ
ْنا مجها ّؤجها ؤمؿ٨ذ بغظلي "بـلعجىٍ" الظي انُـلً ٤غصص بهىث ًهث ألاطان ّ
نما ِ « :وٕ ِوِٕ ،وٕ ِوٕ ،زُ ٠ؤػع س ِٛل ط َغ ».
ّ
ّ
ّ
الكغ بلى ألابض٦ .ما ّ
الخسلو من "ؾخىث" عمؼ ّ
٦غع
ول٣ض ٖمض ال٣ام الكٗبي بلى ج٨غاع اإلاىث والٟناء ،طل ٪لُا٦ض ٖلى ؤمنِخه من
ٚبُت هي" لحرمؼ بلى ّ
ؤن البُل في الخ٩اًت الخغاُٞت العجُبت –ؾخىث  -شخهُت ّ
" ّ
ٚبُت ،ال ط٧اء لها وال جمل ٪خغٍت ال٣غاع.
ّ
النو بؿبب ُٚاب ْهىع الىْاث ٠وجإُ٦ضا للمٗاني ّ
ّ
الؿاب٣ت .وبطا ظئنا
لِؿض سٛغاث في
و٢ض ظاء الخىاجغ الؿغصي (الخ٨غاع)
ّ
ّ
ّ
ًخًمجها ّ
نو الخ٩اًت وطلً ٪ء
ّ
للنو الخ٩اجي بهٟت واضخت جكرػ الٗنانغ
بناء ٖلى الؼمنُت الضازلُت
لخدلُل ؤلايماعاث التي
الؼمنُتّ ،
ّ
وجبحن  ِ٣ٞالخدامها.

القصة ،ص .87
 .يُنظر  :مسري ادلرزكقي كمجيل شاكر ،مدخل إىل نظرية ّ
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وؤلايماع – ٦ما هى مٗغو – ٝهى الجؼء اإلاُؿ ِ٣من الخ٩اًت ،ؾىاء ّ
نو ٖلى صًمىمت هظا ؤلاؾ٣اٍ ؤو لث ًنو ،مشال  " :وبٗض
ّ
الندُ ٠لخما وشخما ّ
ختى ًمخلئ "بلعجىٍ" ّ
ألن "ؾخىث" ُمغٚمت ٖلى الانخٓاع ؤًاما ٖضًضة ّ
ؤًام ...وبٗض ؤًام ؤزغي"ّ ،
ختى جخلظط
بلخمه وجغجىي من صماثه .وؤلايماع هنا ٩ً éclipseىن ػمنه نٟغا وػمن الخ٩اًت ّ
الؿغٖت.
العُاق الحذاولي ّص
ّ – 5ص
لىق الحياًة :
ّ ُ
ٗض خ٩اًت "بلعجىٍ" ،في ؾُا٢ها ّ
ُح ّ
الخضاوليٖ ،باعة ٖن ؤٗٞا٦ ٫المُت تهض ٝبلى الاؾخمخإ ّ
ألجها جغوي لُال
والؿمغ وبػظاء الى٢ذ،
والٗمت ؤخُانا والخالت ناص اّ ،
ألن اإلاغؤة ،في اإلاجخم٘ ال٣باثلي ،هي التي ج٣ىم ّ
ّ
في خل٣ت ججم٘ ّ
٧ل من ّ
الغاوٍتٚ ،البا العجىػ
بمهمت
ع
ّ
الغظاٞ ٫لهث انكٛاالث ؤزغيّ ،
ّ
ً٨ضون وَك٣ىن في ّ
الكٟاهيّ ،ؤما ّ
ّ
الجهاع من ؤظل
والخٟاّ ٖلى اإلاىعور
الغواًت بالضعظت ألاولى ِ
ّ
جلبُت خاظُاث ألاؾغة ،وٍجضون اللُل مالطا الؾترظإ ٢ىاهث وَا٢اتهث لٛض ٢اصم.
ُ
ًنبئ ّ
و٧ل ما ُٞه ّ
الغاوٍت ظمهىع اإلاؿخمٗحن من ٖالث الىا ٘٢اإلاِٗل اإلادٟى ٝباإلاساَغ ّ
ٞخن٣ل ّ
بالؼوا ٫بلى ٖالث الخُا ٫الظًن

الكغ في ّ
ًدلمىن به٣ٞ .ض خغنذ الخ٩اًت الخغاُٞت العجُبت ٖلى ببغاػ ّ
اإلاخُغٞت لل٣ٟغ و٦ظل ٪انخهاع الخحر ٖلى ّ
ّ
الهىع
الجهاًت
ّ
٦بضجه مدنا ٦شحرة ّ
الكٗبي ٖلى هظه الُبُٗت ال٣اؾُت التي ّ
وشخذ ٖلُه بمىاعصها الُبُُٗت ال٣لُلت
وهى بمشابت انخهاع الٟغص
ِ
ّ
الهالخت ّ
الؿهىّ ٫
ج٣ل ٞحها ّ
ل٩ىجها ؤعيا سجسجا٢ ،اخلت ،ماخلت ،ظغصاء ،ج٩اص ج٩ىن ٧لها ظباال ووهاصا وعبىّ ،
للؼعاٖت ؤو
ّ
ّ
البؿدنتّ ،
ؾ٩ان منُ٣ت ال٣باثل الخهانت في ّ
٧ل شخيء ،ألامغ الظي صّ ٘ٞ
بالغاوٍت ألن جبض آمالها التي جدلث
مما ؤيٟى ٖلى خُاة
ّ ّ ّ
الصخيء الىاضر هى ّ
بها ُٞما جدُ٨ه وجنسجه من ؤق٩ا ٫حٗبحرًت ّ
ؤن
ٖضة ومجها الخ٩اًاث الخغاُٞت العجُبت « ،وٖلى ٧ل ٞةن
ّ
ّ
الكٗب الظي ٧ان ًغجاح بلى هظا ّ
ألنه ّ
ًهىع له الٗالث الجمُل الظي ًهبى
الخٗبـحر
الخ٩اًاث الخغاُٞت حٗبحر عومانسخي ٖن آما٫
بلُه ».1
ّ ّ ي ّ
نو خ٩اًت "بلعجىٍ" ّ
الكٗبي ّ
السخغٍت اإلا٣امُت التي جه ٠ويُٗت مغظُٗت ًُضع٦ها الجمهىع اإلاؿخم٘ ٧ىيُٗت
٦ما يمن الغاو
2
ؾازغة ،باٖخباعها جدخىي ٖلى جنا ٌ٢صازلي ما .
ٞالسخغٍت اإلا٣امُت طاث نبٛت صاللُت خضًشت٧ ،امنت في نلب ّ
ّ
ّ
ّ
للنو ،بدُض ٌؿعى اإلاؿخم٘ ؤو ال٣اعت بلى
الخُىعي
النٓام
ّ
اؾخ٨كاٞها وبصعا ٥مىاَن انبشا٢ها وحك٩لها.3
ّ
ّ
بالصخهُت ّ
الهىث ّ
بن بنغاع "ؾخىث" ألاٖمى الظي نلمؿه في ٖال٢ت ّ
مدضصة إلا٣انضها وؤٗٞالها ٌٛضو مالػما ّ
ل٩ل
الؿغصي
جدغ٧اتها ،وٍاصي بهاٖ ،لى ّ
وجُٟ٨ه ّ
الضوام ،بلى الٟكل الظعَ٘ ؤمام ط٧اء "بلعجىٍ" ّ
ّ
الؿغَ٘ م٘ اإلاىا ٠٢الُاعثت التي ًسل٣ها هى
ّ
ّ
ؾدخىلض ٖجها اإلاىاّ ٠٢
ّ
النو ،بل
الؿازغة في
بنٟؿه ؤو جسل٣ها "ؾخىث"ٞ ،هظه اإلاٟاع٢ت حؿهث بك٩ل واضر في زل ٤الكغوٍ التي
ّ
ًم٨ن اٖخباع هظه اإلاٟاع٢ت ٖالمت ؾازغة بحن ّ
الؿاعص والصخهُت من ظهت ،وبحن "ؾخىث" وشخهُتها نٟؿها .وانُال٢ا من هظا
ّ
جخجلى مؿحرة ّ
اإلابضؤ ّ
ّ
النو.4
الؿلؿلت السخغة في
الؿازغ

الشعغ من الركمانسية إىل الواقعية ،دار العودة ،بريكت ،1974 ،ص .7
 .نبيلة إبراىيم ،قصصنا ّ
. Voir KerbatOrecchioni, « L’ironie comme trope », in poétique du récit, 1978, p. 427.
النص كاجلسد كالتأكيل ،أفريقيا ،بريكت ،لبناف ،2003 ،ص .169
 .يُنظر :الزاىي فريدّ ،
 .ادلرجع نفسو ،ص .170
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ّ
الته٨ث من "ؾخىث" وؤٗٞالها ومىاٟ٢ها خُا ٫ط٧اء "بلعجىٍ" ،وهظا ٌٗجي ّ
وحؿتهض ٝهظه ّ
ؤن ٖال٢ت شخهُت
السخغٍت بلى
ّ
الؿغصًت ونبٛتها ّ
جخد٨ث بك٩ل واضر في بنخاط ّ
الضاللت الخضًشت ٧ىن ّ
"ؾخىث" مغجبُت بالٗملُت ّ
السخغٍت ْاهغة
الخنُٓمُت التي
ّ
ّ
ج٨دسخي ؤهمُتها من ٧ىجها ّ
الُاب٘ ّ
الؿازغ
مدضصة بلخٓاث الانخ٣ا ٫وفي اعجباَها بالخضوص الٟانلت بحن ألاخضار والٓىاهغٞ ،هظا
لصخهُت "ؾخىث" هى الظي ًض ٘ٞبها بلى مغا٦مت اإلاٛامغاث طاث الندُجت اإلاٗ٩ىؾت والتي جؼٍض الىيُٗت جإػما ،ومن ّزمت،
ّ
ّ
ٞاإلاؿاٞت ّ
الصخهُت ّ
الغاٚبت "ؾخىث" ومىيىٕ عٚبتها
الؿازغة التي حك٩ل اؾخجابت مغآوٍت للمؿاٞت الخ٩اثُت التي جٟهل
ّ
(ؤلامؿا ٥ببلعجىٍ) ّ
مما ًاصي بلى حٗا٦ـ مؿاع الصخهُت م٘ َمىخاتها.1

 .يُنظر  :ادلرجع السابق ،ص .171
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ظُمُاء البىح وسهىص الذاللة في بيائُات الىداُ ألاخحر للؽاِشة إًمان مفاسوة
ألاظحار الذهحىس ِىاد واٌم الغضي حامّة ري كاس ـ ولُة داب ـ الّشاق
ًء
ًء
ٌك٩ل النو الكٗغي الخضًض نؿ٣ا مخجانؿا جخىاشج ُٞه مجمىٖت ؤً٣ىناث ق٩لُت ومًمىنُت جبضؤ من عؤؽ النو وٖنىانه
ًء
ًء
ًء
ًء
ًء
ًء
نؿًٓ ٜل عابُا لجؿض النو وواقُا بخمغ٦ؼ
مغوعا بانخٓامه ٦خابُا ونىعٍا وٖالماجُا  ،وانتهاء بدكُٓاجه اإلاىيىُٖت  ،ول٨ن زمت
ٍغ
ًء
هظه ألاً٣ىناث والخ٣نُاث خىله وهى ال٨ٟغة الخاينت للنو ٞ ،مشلما ًدًن النو ا٩ٞاعا ومىيىٖاث ٞ ،ةنه ًدًن ؤً٣ىناث
ظاطب في النو ًخجؿض في ال٨ٟغة الكٗغٍت .
وج٣نُاث جخمدىع خى ٫مغ٦ؼ
ٍغ
ًء
ًء
وإلاا ٧انذ النهىم الكٗغٍت الخضًشت جداو ٫اؾدشماع الخحز ال٨خابي والخمضص في ًٞاثه صاللُا ٞ ،ال عٍب ؤن جسل ٤نهىنا
ًء
ًء
مىاػٍت لها في هاجُ ٪الخحز جخسظ اق٩اال مخباًنت ٞ ،النو اإلاىاػي ٧ل (( ما ًهن٘ به النو من نٟؿه ٦خابا  ،وٍ٣ترح طاجه بهظه
ُ
ًء
الهٟت ٖلى ٢غاثه  ،وٖمىما ٖلى الجمهىع  ،ؤي ما ًدُِ بال٨خاب في ؾُاط ؤولي  ،وٖخباث بهغٍت ولٛىٍت)). 1
ّ
بن ما جُٟن له ظُنِذ في النو اإلاىاػي ًدُل ٖلى ؤن النو ألاصبي ٦خلت واخضة  ،وهظا بضوعه ًدُل ٖلى ام٩انُت ؤن ًًمغ
ُ
اإلاتن بٌٗ صاللخه في ؤً٣ىناجه ؤو ج٣نُاجه  ،و٢ض ًبضو للىهلت ألاولى بن مٟهىم النو اإلاىاػي ؤقمل من مٟاهُث النو ألازغ  ،بط
ًء
ً٨خن ٠اإلاتن النصخي وماًخهل بهٞ ،هى(( مجمىٕ ٖنانغ الٛال ٝالخاعجي الظي ًاَغ النو مًاٞا بلحها ما ًىي٘ في مكاعٝ
ًء
النو  ،وفي ممهضاجه  ،وفي ؤٖ٣ابه ًٞ ،ال ٖن ٖنىاناجه الضازلُت  ،و٧ل هظه الٗنانغ ؾدؿهث  -صون قٖ - ٪لى ندى مباقغ ؤو
ٚحر مباقغ في بناء ظهاػ صاللي مؿخ٣ل ببنُخه الخانت ً ،خٟ٨ل بدمل عؾالت هي بك٩ل ما جىاػي جل ٪الغؾالت التي حؿخُُ٘ من
النو الابضاعي)).2
وَٗض الٗنىان ؤخض ؤً٣ىناث النو اإلاىاػي  ،وننٖ ٠لى ؤنه نو ملٟىّ ؤو ملخىّ 3ؤو هى ج٨غاع لٟٓي واًداجي ،4ؤو هى مىلض
ًء
ًء
وآًضًىلىظُاٖ ،5لى خحن ًغي آزغون ّ
بن الٗنىان البًُت ال٩ىنُت التي جبظع النو ،6ؤو جلملث ؤوناله ومخٟغ٢اجه
النو ٨ٞغٍا
ًء
وحكٗباجه بىؾاَت الخًُٗ ٠والخمغ٦ؼ والخىؾٗت ،7وٍبضو ان اإلا٣ىالث الؿالٟت الحٗضو ؤن ج٩ىن بدشا في ٖال٢ت الٗنىان بمخنه ،
مما ص ٘ٞبٌٗ النا٢ضًن بلى ال٣ى ٫بن (( الٗنىان الغثِـ  ،والٗنىان الٟغعي ،والٗنىان الخجنِسخي  ،و٦ظل ٪الٗنىاناث الضازلُت ،
ًء
٩ٞل جل ٪الٗنانغ هي في نمُث بنُت النو ٦ما ابضٖها مالٟها  ،و٢بل ؤن جهبذ ٦خابا  ،و٢بل ؤن جُغؤ ٖلُه م٨مالجه النكغٍت)). 8

Genette CGerard .Seuils, collpoetique prais:1987.p.7.
 .قراءة العنواف الركائي – زلاكلة يف التصنيف كالتنظري كالتطبيق . 49 :
 .ينظر  :بنية العنواف يف قصيدة السياب . 30:
 . 4ينظر  :عالقات احلضور كالغياب .38 :
 . 5ينظر  :السيميوطيقيا كالعنونة . 106 :
 . 6ينظر  :يف نظرية العنواف . 46 – 45 :
 . 7ينظر  :الوصوؿ اىل الطريق – قراءة يف قصيدة شناشيل ابنة اجللغ ( دراسة ) . 124:
 . 8ؽراءة العنواف الركائي . 52 :
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وهظا الٟهث ـ بدؿب ٖباؽ الضصة ـ ٌٗجي جىخض الٗخباث ٧لها في نو واخض ًُلٖ ٤لُه النو اإلاىاػي  ،وهى خانل ظمعي
ًء
ًء
ًء
لها ،1و٢ض ؤزبدذ ال٨خابت الخضًشت (( بن الٗنىان ؤو النو اإلاىاػي ٖمىما ٌٗ ،خكر مضزال يغوعٍا ل٨شحر من ؤنىإ الخُاباث ٦ما ؤن
ًء
الٗناًت به ًٓل مٗكرا مهما ًدؿغب منه ال٣غاء بلى ؤٖما ٫ابضاُٖت بُٗجها)).2
ًء
ًء
وحك٩ل ٢غاءة الٗنىان نٗىبت بالٛت في الىنى ٫بلى مضلىالجه بىنٟه نها قٗغٍا ًخٗالى ٖلى الخ٣اث ٤وٍخجاوػ الىا ، ٘٢وٍٟ٣ؼ
ًء
ًء
ٞى ١اإلاٗ٣ى ، 3٫ولِـ بالًغوعة ان ً٩ىن الٗنىان مسكرا بمىيىٕ اإلاتن وواقُا به.4
ول٨ننا وندن نؿخ٣غي مجمىٖت ب٩اثُاث الىصإ ألازحر ًم٨ننا ؤن نلمذ نلت بحن ٖنىان النو ومخنه الكٗغي  ،و٢ض ّ
٢ؿث
الباخشىن هظه الهلت ٖلى ٖال٢اث ٞ ،هي بما ؤن ج٩ىن امخضاصًت ؤو اعجضاصًت ؤو ججاوعٍت ، 5وفي الٗال٢ت الامخضاصًت ٌٛضو الٗنىان
بنُت عخمُت جدناؾل مجها مٗٓث صالالث النو ، 6وجخسظ لها مؿاخاث اقخٛا ٫بىنٟها ـ ؤي الٗنىاناث ـ ٖال٢اث طاث َبُٗت
اػصواظُت جنكغ متن النو الظي جخهضعه وفي الى٢ذ طاجه ٢ض جدُل ٖلى نو آزغ . 7وفي جل ٪الاػصواظُت جدؿىم الٗنىاناث
ًء
ًء
ًء
بؿُماث الٗالمت الؿُمُاثُت التي ج٨خن ٠مضلىال وجدُل ٖلى نو زاعجي ًدناؾل مٗه وٍالمده ق٨ال ومًمىنا. 8
و٢ض صلٟذ ٖناوٍن ب٩اثُاث الىصإ ألازحر بلى خ٣ل الٗالماث والاخالت الؿُمُاثُت بط وَضث ٖال٢اتها الاعجضاصًت بما جناؾل مجها
ًٞاء ؾُمُاجي صا ٫ممهىع بانخماثه الى عخمها الضاللي .
من نو ٍغُ ،واخالت ٖلى
ٍغ
بن اؾخ٣غاء بنُت الٗنىان بىنٟه ٖالمت ؾُمُاثُت في مجمىٖت ب٩اثُاث الىصإ ألازحر للكاٖغة بًمان مهاعوة ٌصخي بإن بناءه
ًء
ُ
ًٞاء جضاولُا ٖلى مؿخىي الك٩ل ال٨خابي بط جن٣ؿث الٗنىاناث بىنٟها ٖخباث نهُت واقُت بما ًلخد ٤بها من مخىن ٖلى
ًدضر
ًء
خؼم جبضو مخٟاع٢ت ق٩لُا  ،ومخىاثمت في انصُاالتها ال٨ٟغٍت ٖ ،لى ؤن اإلاٟاع٢ت الك٩لُت لث جمن٘ و٢ىٕ جضاو٨ٞ ٫غي بحن ٖخبت
الٗنىان والنو واإلالخد ٤به من ظهت  ،وبحن ق٩ل الٗنىان وصاللت الٗنىاناث ألازغي في ؾُمُاء حك٩لها من ظهت ؤزغي.
ًء
ًء
ًٞاء ٦خابُا لها ًدُل ٖلى الك٩ل الؿُاقي  ،وٍضٖ ٫لُه البضًل واإلاؿدبض ٫منه :
وجإزظ جل ٪الخباصلُت البناثُت
الٗخبت ًٞاء اإلاتن ال٨خابي
9

 ؤزنذ الٗهض ؤم زانخ ٪ؤمنُتي10

 -حعجل صون اندباه

4
6

 . 1ينظر  :ـ  .ف . 55- 54 :
 . 2عتبات النص يف ديواف ( آدـ الذم  ) ..للشاعرة حبيبة الصويف . 48 :
 . 3ينظر  :العنواف يف الشعر العراقي احلديث – دراسة سيميائية . 106 :
 . 4ينظر  :ـ – ف . 122 :
 . 5ينظر  :ـ – ف . 270 ، 250 ، 197 :
 . 6ينظر  :السيميوطيقيا كالعنونة . 106 :
 . 7ينظر  RIFATarre,M(1983) : semiotique la possie . seuil.P.130 :الرأم
 . 8ينظر  :السيميوطيقيا كالعنونة . 98 :
 . 9ينظر  :بكائيات الوداع األخري . 7 :
 . 10ينظر  :ـ – ف . 11 :
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ًء
 -الضم٘ ًغصي لهُبا

1

2
2

 -زُى خاثغة ٞى ١الثري

6
3

 -ؤ٢ض في ٣ٞض الهىي ؤَاللي

5

4

 -زلىص وٖهىص باُ٢ت

4

5

 -ندُب ال٣مغ

3
6

 -جدخًغ اإلاؿاٞت بُننا

3
7

 -و ٘٢الُٛاب ٖلى الجبحن

4

8

 -لن جىع ١ألاًام بٗض٥

4

9

ٖ -لى ؤنحن الٗغوبت

4
10

 -نث في ظىاع ال٣لب

5
11

 -ؤوصٖذ ٢لبي في الثري

4
12

 ؤؤخُا وؤنذ البُٗض هنا٥13

 -لي ٚغبخان بجزٕ الغوح

4
2

14

 -ما ػلذ خُا ًا ؤبي

5

 . 1ينظر  :ـ – ف . 17 :
 . 2ينظر  :ـ – ف . 19 :
 . 3ينظر  :ـ – ف . 29 :
 . 4ينظر  :ـ – ف . 30 :
 . 5ينظر  :ـ – ف . 34 :
 . 6ينظر  :ـ – ف . 37 :
 . 7ينظر  :ـ – ف . 40 :
 . 8ينظر  :ـ – ف . 44 :
 . 9ينظر  :ـ – ف . 48 :
 . 10ينظر  :ـ – ف . 52 :
 . 11ينظر  :ـ – ف . 57 :
 . 12ينظر  :ـ – ف . 61 :
 . 13ينظر  :ـ – ف . 65 :
 . 14ينظر  :ـ – ف . 67:
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1

 -جإمالث في وا ٘٢النؿُان

3

2

 -بٌٗ خغٍ ٝغُ ناػٍ ٝغُ

5

3

 -صٖىا ٢لبي

4
4

 -ؾٟغ الل٣اء

5
5

 -إلان جإوي الخىابِذ

4

ًء
وندن بط نداو ٫ج ٪ُ٨ٟالٗنىان صاللُا وال٨كٖ ٠ن ججلُاجه الؿُمُاثُت في جباصلُخه البناثُت م٘ اإلاتن ٞ ،ةننا ال نٟٛل ؾمت
ًء
قٗغٍت ؤزغي جخمٓهغ في ٖنىنت ب٩اثُاث الىصإ ألازحر جخمشل في ا٢تراب الٗخبت الٗنىانُت ومخجها النصخي صاللُا من ٖخبت الٗنىان
الغثِـ للمجمىٖت -:
بيائُات الىداُ ألاخحر

الذاللة

املتن
الفماء الىفُالفماء الفىشي

ثذاوٌ فىشي

ححز هص ي

محما ي  /غحر محما ي

محىابم  /غحر محىابم

رات /آخش

رات  /آخش

وظىص ٞ /ناء

وجدُلنا جل ٪الشناثُاث ٖلى وظىص جباصلُت نهُت ٨ٞغٍت في نهىم اإلاجمىٖت واقُت بما جًمغه الظاث الكاٖغة  ،وما جداو٫
البىح به  ،وؾنداو ٫عبِ الشناثُاث النهُت والضاللُت ُٞما بُجها للىنى ٫الى اإلا٩ىن الظاحي للكاٖغة :
 . 1ينظر  :ـ – ف . 72 :
 . 2ينظر  :ـ – ف . 75 :
 . 3ينظر  :ـ – ف . 80 :
 . 4ينظر  :ـ – ف . 84 :
 . 5ينظر  :ـ – ف . 89 :
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نهُت
الضاللت

اإلاتن
٨ٞغٍت

بن ٦ك ٠الٗالثُ٣ت بحن صاللت اإلاتن من ظهت  ،وصاللت الٗنىان ؤو الٗخبت النهُت من ظهت ؤزغي ًدُل ٖلى ؤن الٗخبت النهُت
ًء
ًء
للٗنىان جنٟخذ ٖلى ًٞاء نصخي ًخىاثث مٗها ؾُاُ٢ا  ،وٍم٨ن ؤن ًخجلى طل ٪بناثُا في مجمىٖت خؼم :
 -1الخؼمت الغباُٖت :
1

ؤزنذ الٗهض ؤم زانخ ٪ؤمنُتي2

 -زُى خاثغة ٞى ١الثري

3

 ؤ٢ض في ٣ٞض الهىي اَاللي4

 -زلىص وٖهىص باُ٢ت

5

 و ٘٢الُٛاب ٖلى الجبحن6

 لن جىع ١ألاًام بٗض٥7

 -نث في ظىاع ال٣لب

8

 -ؤوصٖذ ٢لبي في الثري

9

 ؤؤخُا وؤنذ البُٗض هنا٥10

 لي ٚغبخان بجزٕ الغوح11

 -ما ػلذ خُا ًا ؤبي

 . 1ينظر  :ـ – ف . 7 :
 . 2ينظر  :ـ – ف . 19 :
 . 3ينظر  :ـ – ف . 25 :
 . 4ينظر  :ـ – ف .30 :
 . 5ينظر  :ـ – ف . 40 :
 . 6ينظر  :ـ – ف . 44 :
 . 7ينظر  :ـ – ف . 52 :
 . 8ينظر  :ـ – ف . 57 :
 . 9ينظر  :ـ – ف . 61 :
 . 10ينظر  :ـ – ف . 65 :
 . 11ينظر  :ـ – ف . 67 :
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1

 جإمالث في وا ٘٢النؿُان -2الخؼمت الشالزُت :
2

 حعجل صون اندباهًء 3
 -الضم٘ ًغوي لهُبا

4

 جدخًغ اإلاؿاٞت بُنناٖ -لى ؤنحن الٗغوبت

5
6

 بٌٗ خغٍ ٝغُ ناػٍ ٝغُ7

 -إلان جإوي الخىابِذ

 -3الخؼمت الشناثُت :
8

 ندُب ال٣مغ9

 -صٖىا ٢لبي

 -ؾٟغ الل٣اء

10

وال منضوخت من ال٣ى ٫بن ازًإ نؿ ٤الٗخباث بلى ال٣غاءة البناثُت ًٓهغ ؤن ؾُا ١الخؼمت البناثُت الغباُٖت هى النؿ٤
ًء
ًء
اإلاهُمن اؾلىبُا ٖلى بنُت ٖخبت الٗنىان بط ق٩ل ازجي ٖكغ ٖخبت ٖ ،لى خحن ٧انذ الخؼمت الشالزُت حك٩ل ؾخت ؾُا٢اث  ،والخؼمت
الشناثُت زالزت ؾُا٢اث .
ًء
ًء
وال عٍب ؤن جضٚث الخضاولُت بٌٗ الخؼم ببًٗها  ،بط ًٓهغ جٖ ٪ُ٨ٟخبت الخؼمت الشالزُت  ،واٖاصث جإوٍلها حٛحرا نؿُ٣ا ،
ًء
ٞالؿُا٢اث اللٛىٍت في الخؼمت الشالزُت جنضٚث جضاولُا في الؿُا٢اث اللٛىٍت للخؼمت الغباُٖت طل ٪ؤن ؤو ٫ؾُا٢اث الخؼمت الشالشت

 . 1ينظر  :ـ – ف . 72 :
 . 2ينظر  :ـ – ف . 11 :
 . 3ينظر  :ـ – ف . 17 :
 . 4ينظر  :ـ – ف . 37 :
 . 5ينظر  :ـ – ف . 48 :
 . 6ينظر  :ـ – ف . 75 :
 . 7ينظر  :ـ – ف . 89 :
 . 8ينظر  :ـ – ف . 34 :
 . 9ينظر  :ـ – ف . 90 :
 . 10ينظر  :ـ – ف . 84 :
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حعجل صون اندباه ) جٟخذ الٗخبت ُٞه بناءها بالٟٗل ( ّ
( ّ
حعجل ) طاث الجظع الشالسي ( َع َجل) 1اإلا٣غون بخاء اإلاًاعٖت من ظهت
ًء
والخًُٗ ٠من ظهت ؤزغي مما ؤؾهث في جدىٍل بناثه اإلاُ٣عي الىاخض بلى بناء من مُٗ٣حن ًضلٟه بلى الشناثُت اإلاُُٗ٣ت ًٞ ،ال
ٖن الاًجاػ في بناء ؾُا ١الٗخبت بط اؾ ِ٣ؤخض اإلاخالػمحن من بنُتها ( صون = من صون ) ،وحكُ٨ل ْهىعها الؿُاقي الجضًض في نؿ٤
عباعي ؤو طي خؼمت عباُٖت :
 ّحعجل صون اندباه .
 حعجل من صون اندباه .ًء
وؤما زاني الخؼمت الشالزُت ( الضم٘ ًغوي لهُبا ) ٞإنه ال ًُُل اإلا٩ىر في جهنُٟه ألاولي  ،بط ًدُل ( ؤ ) ٫الخٗغٍ ٠في بنُت ( الضم٘
ًء
) ٖلى جُىٍل بناجي لٟٓي  ،و٦ما ًدُل الاقبإ الهىحي ( لهُبا ) ٖلى جُىٍل بناجي نىحي من ظهت ؤزغي  ،وطل ٪ما ًن٣ل الؿُا١
ًء
بىؾاَت الاياٞت البناثُت ( ؤ )٫وؤلاياٞت الهىجُت ( لهُبا ) من خؼمخه الشالزُت بلى خؼمت عباُٖت .
ًء
 ؤ ٫صم٘ ًغوي لهُبا . الضم٘ ًغوي َلهُب ْن .
ولث ًٟاع ١الؿُا ١الشالض من الخؼمت الشالزُت صاللخه ٖلى البناء الؿُاقي الغباعي ( جدخًغ اإلاؿاٞت بُننا )  ،بط ًٓهغ الخإوٍل
ال٣غاجي للبنُت اللُٟٓت ( بُننا ) صاللت زناثُت جدُل ٖلى ( ألانا  /ألانذ )  ،ؤو ( الندن  /ألانخث )  ،مما ٌٗجي بن الؿُاً ١خضاو ٫بنُت
ًء
ّ
اؾخ٣غ جإوٍلها في طهن اإلاخل٣ي  ،وَٛضو الخإوٍل ٢اعا بضاللت ( جدخًغ اإلاؿاٞت بُجي وبِن ، ) ٪ؤو ( جدخًغ اإلاؿاٞت بُننا
مٗغُٞت
وبِن٨ث ) ٞ ،ما ؤيمغه البناء في زالزُت الٗخبت ؤْهغه الؿُا ١في عباُٖت الضاللت .
 جدخًغ اإلاؿاٞت بُجي وبِن. ٪ جدخًغ اإلاؿاٞت بُننا وبِن٨ث .ًء
ولِـ طل ٪ببُٗض ٖن عاب٘ الخؼمت الشالزُت ( ٖلى ؤنحن الٗغوبت ) بط ًم٨ن للخإوٍل ؤن ٌؿخضعي اإلادظو ٝصاللُا  ،وَٛضو الٗنىان
ًء
َالبا اجمام مٗنىي وصاللي ًٓهغ في ازٟاء النشِض الخنُُ٣ي من الؿُاٖ ( ١لى ؤنحن الٗغوبت  ، )...واطا ما خاولنا جإوٍل النشِض
الخنُُ٣ي في بنُت الؿُاٞ ١ةننا ناو ٫بلى الخضوٍل البناجي ( ٖلى ؤنحن الٗغوبت الهامخت  /الٛاثبت  /ال٩اطبت  /الخانٗت  /اإلاؼٍٟت /
الجغٍدت  /اإلاُخت  /الخاطلت  /الخا٢ضة  /الخاثنت  /الًُٟٗت  /اإلامؼ٢ت  /اإلاؿدباخت  )..../وعبما ًدُل الخإوٍل الخضاولي ٖلى مٗان ٦شحرة
ًء
ًء
ًء
 ،ول٨ننا الًم٨ن ان نجٗل باب الخإوٍل الخضاولي مٟخىخا ما لث نغبُه صاللُا باإلاتن وما ًدُل ٖلُه  ،وبه ًم٨ن ؤن نؿ٦ ِ٣شحرا من
الخإوٍالث الاخخمالُت  ،وما حهمناهنا الهحروعة الغباُٖت  ،وجدىالث الؿُا ١من خؼمخه الشالزُت بلى خؼمت عباُٖت :
ٖلى ؤنحن الٗغوبت .....
ٖلى ؤنحن الٗغوبت الهامخت
ٖلى ؤنحن الٗغوبت الٛاثبت

 . 1ينظر  :ترتيب كتاب العني . 1146 / 2 :
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...........
............
..........
ًء
ًء
وَك٩ل الخظ ٝوالخ٨شُ ٠ملمدا بناثُا آزغ في عاب٘ الخؼمت الشالزُت بط ًخجلى طل ٪في ؾُا ١الٗخبت ( بٌٗ خغٍ ٝغُناػٍ ٝغُ) ،
ًء
ًء
و٢ض ؤباخذ ال٣غاءة اإلاٗغُٞت للؿُا٢اث اللٛىٍت الٗغبُت ؤن ًإحي النو م٨شٟا ؤو ماوال بمدظوٞ ، ٝالخ٣ضًغ ٖلى الابخضاء ( هظا
ًء
ناػٌ )ٝصخي بخدىالث بناثُت في الؿُا ١من الخؼمت الشالزُت الى الخؼمت الغباُٖت ًٞ ،ال ٖن الخُىٍل بىؾاَت
خغٍ ٝغ
بٌٗ ٍغ
الخًاً ٠اللٛىي :
ناػ. ٝ
خغٍ ٝغ
 هظا بٌٗ ٍغْ
ناػْ ٝن.
خغ ٝن ِ
 بٌٗ ِوٍبضو بن هُمنت البناء الغباعي لؿُاٖ ١خبت الٗنىان ٖلى الكاٖغة ظٗلها حؿخضعي ٖالماث الترُ٢ث التي ٢ض جإحي خاملت نىعة
ًء
ًء
ق٩لُت جدُل ٖلى مٗجى صاللي ٞ ،االؾخٟهام ٖالمت نىعٍت حٗجي ق٨ال مخمما للهىعة في ؤ ٤ٞاإلاخل٣ي ( إلان جإوي الخىابِذ ؟) وهي
ًء
ًء
ًء
ق٩ل ٦خابي ًإزظ خحزا نهُا وصاللُا بط ْل ٨ٞغ الكاٖغة ٌٗخمل في يىء مدضصاث عباُٖت للٗخبت  ،مما ؤؾهث في جدى ٫البناء
الشالسي الى بناء عباعي صالٍ ٠غُ الى الخؼمت الغباُٖت .
وفي هاجُ ٪الخدىالث جدكغب بـ الخؼمت الغباُٖت ؾُا٢اث الخؼمت الشالزُت وجبؿِ هُمنتها ٖلى ٖخبت الٗنىان في مجمىٖت ب٩اثُاث
ًء
ًء
ًء
الىصإ ألازحر  ،وَٛضو النؿ ٤البناجي ٢اعا بصُمت ع٢مُت جخجؿض في الغ٢ث [ ]4الظي ٌٗجي نؿ٣ا ٨ٞغٍا ً٨خن ٠طاث الكاٖغة ،
وٍغٚمها ٖلى الانؼٍاح بلُه في ال وٖحها الكٗغي  ،و٦ما ٌٗجي بنه مٗجى ًخجلى في النو الكٗغي وؾُا٢اجه البناثُت .
وال ٌؿخُ٣ث طل ٪لنا ما لث ن ٪٨ٟالخؼمت الشناثُت في يىء ما بضا لنا من صالالث في الخؼمت الغباُٖت والشالزُت بط حك٩لذ
الخؼمت الشناثُت من زالر ٖخباث ٧ان ؤولها ٖخبت ( ندُب ال٣مغ)  ،وٖىصة الى اإلاضونت اإلاٗغُٞت الٗغبُت جدُلنا ٖلى نُٛت الخظٝ
والاًجاػ والخ٨شُ ٠في بنُت الٗخبت  ،بط ًم٨ن لنا ج٣ضًغ مدظو ٝفي ؤو ٫الٗخبت ج٣ضًغه ( هظا ) وٍخدى ٫الؿُا ١اللٛىي بلى ( هظا
ندُب ال٣مغ )  ،ول٨ن الضاللت جٓل مبهمت بط قإ في ؤ ٤ٞالانخٓاع ال٣غاجي للخل٣ي بن ال٣مغ ٌم
ٌم
وؾاهغ وٍنخٓغ  ،وما
باؾث وظمُل،
ًء
لث ًاو ٫الؿُا ١في هظا النؿ ٤ال جخد ٤٣اؾخ٣امخه جضاولُا:
 هظا ندُب ال٣مغ الباؾث . هظا ندُب ال٣مغ الجمُل . هظا ندُب ال٣مغ الؿاهغ . هظا ندُب ال٣مغ اإلانخٓغ.وال ق ٪ان جل ٪ال٣غاءاث الخإوٍلُت الخضاولُت هي ٢غاءاث ٧اطبت  ،وما ٖلُنا بال ان نبدض ٖما ًدُل ٖلُه الؿُا ( ١ندُب ال٣مغ)
بط ٌصخي بالخؼن وألاٞى ٫والان٨ؿاع  ،وخُجها ً٩ىن الخضاو-: ٫
 -هظا ندُب ال٣مغ الخؼٍن .
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 هظا ندُب ال٣مغ آلاٞل . هظا ندُب ال٣مغ اإلان٨ؿغ .بط ًخُلب ٗٞل (الندُب) زُمت خؼن ؤو ؤٞى ٫ؤو ان٨ؿاع  ،وبظل ٪اؾخٗاص الؿُا ١مدظوٞاجه  ،وانٟخذ ٖلى م٨شٟاجه ٖكر
جدىالجه من الخؼمت الشناثُت بلى الخؼمت الشالزُت  ،ومن زث الخؼمت الغباُٖت .
والٌؿخٗصخي ٖلى ال٣غاءة الخإوٍلُت الخضاولُت زاني ٖخباث الخؼمت الشناثُت (صٖىا ٢لبي)ٞ ،هى بناء ٌكىبه الخظ ٝوالاًجاػ  ،بط
ام٨ن الاؾخٛناء ٖن مظ٧ىع ؤمن اللبـ ُٞه ( صٖىا )الظي جغ٦ب ُٞه الٟٗل والٟاٖل ٞ ،اإلخالت الًماثغٍت في (صٖىا) ٖلى ( ؤنخث)
ؤم٨ن الاؾخٛناء ٖجها  ،والا٦خٟاء بما ْهغ من صلُل ٖلحها ُ ،
ٞد ّ ِى ٫ألانل من ( صٖىا ؤنخث ٢لبي ) بلى ( صٖىا ٢لبي)  ،و٦ما ؤن الاخالت
ًء
ًء
الًماثغٍت في الترُ٦ب الشاني اؾهمذ في الاًجاػ والخ٨شُ ٠بط ًإحي بناء الترُ٦ب ( ٢لبي) منؿىبا ومخمل٩ا ،وال ق ٪ؤنه انؼٍاح ٖن
ٌم
وا٦خٟاء بما في الًمحر من خُاػة  ،وبظلً ٪خدى ٫الؿُا ١مغة ؤزغي من الخؼمت الشالزُت
البناء ألانلي الظي ًخجلى في ( ٢لبي لي ) ،
ًء
التي لث ًُُل اإلا٩ىر ٞحها ٢غاثُا الى الخؼمت الغباُٖت التي ججظبه ب٣ىة وَٛضو :
 صٖىا ؤنخث ٢لبي ليوفي يىء اإلاغ٧ىػاث اإلاٗغُٞت ًإحي زالض ؾُا٢اث الٗخبت في الخؼمت الشناثُت (ؾٟغ الل٣اء) ٞ ،ال ًم٨ن ؤن نٟٛل اإلادظوٝ
وجإوٍله في ؤو ٫البنُت ( هى  /هظا  /ؾُإحي)  ،وبه جخملو البنُت من خؼمتها الشناثُت ٢انضة الانًىاء في الخؼمت الشالزُت-:
 هى ؾٟغ الل٣اء . هظا ؾٟغ الل٣اء . ؾُإحي ؾٟغ الل٣اء .ًء
وال ًم٨ن جغظُذ جضاولُت الاخخما ٫بحن ( هى  /هظا  /ؾُإحي ) طل ٪بن جماهي الل٣اء بٗضم الى٢ىٕ بىؾاَت نحروعجه ؾٟغا ًجٗله
ًء
ًء
ًء
ًء
ًء
مغججى ؤو مامال ؤو مىٖىصا  ،وبظل ٪نؿخُُ٘ جإوٍل آزغ البنُت اإلادظو ٝلٟٓا واإلاٗلن صاللت -:
ل٣اء
 هى ؾٟغ الل٣اء اإلاغججى . هى ؾٟغ الل٣اء اإلاامل . هى ؾٟغ الل٣اء اإلاىٖىص .ًء
ًء
وبىؾاَت جُٗ٣ض الٗخبت ؾُاُ٢ا في مدظوٞاتها ومًمغاتها  ،وجإوٍلها جضاولُا ًخد ٤٣الخدى ٫من الخؼمت الشالزُت الى الخؼمت
الغباُٖت .
وآن لنا ؤن ن٣ى ٫بن الخؼمت الغباُٖت هي البنُت النهُت اإلاهُمنت ٖلى نؿ ٤الٗنىان في مجمىٖت ب٩اثُاث الىصإ ألازحر
للكاٖغة بًمان مهاعوة ولِـ ؤصٖ ٫لى طل ٪من الترابِ الدكُٗبي بحن الخؼم النهُت من ظهت  ،وبنُت الٗنىان الغثِـ
ًء
ًء
للمجمىٖت من ظهت ازغي  ،بط ٦شحرا ما ًهن٘ الكاٖغ من ٖنىان نو ٍغُٖنىانا إلاجمىٖخه  ،ول٨ن الٓهىع الغباعي للٗنىان ،
ًء
ًء
ًء
ًء
ًء
واؾخدًاع صاللت الغ٢ث [ ]4ظٗل الكاٖغة ججترح ٖنىانا ظضًضا مٟاع٢ا لٛىٍا وبناثُا لٗخبت الٗنىاناث في اإلاتن -:
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ب٩اثُاث الىصإ ألازحر
الحزمة الثالثية

الحزمة الرباعية
الداللة []4

التحوالت
الحزمة الرباعية

الحزمة الرباعية

الداللة []4

الحزمة الثنائية
التحوالت
الداللة []4
الداللة []4

بن ما لث جهل بلُه الكاٖغة في صاللت الغ٢ث [ ]4مباقغة ونلذ بالُه بىؾاَت الخدىالث ٚحر اإلاباقغة  ،و٢ض جمغ جل ٪الخدىالث
ّ
بمغخلت ؤو مغخلخحن وما ًض ٘ٞالكاٖغة بلى طل ٪هى ما ًسخلج في الظاث من ٖاَٟت بط ججظع الغ٢ث [ ]4في الٗنىان الغثِـ
للمجمىٖت (ب٩اثُاث الىصإ ألازحر)الظي ًدُل جإوٍله ٖلى جمام ؾُا٢ه ( هظه ب٩اثُاث الىصإ ألازحر ) :
بكائيات الوداع
االخير

الحزمة
الرباعية

هذه
الحزمة
الثالثية

الحزمة الثنائية

وؤما مداولت اؾدبُان اإلاتن في مجمىٖت ب٩اثُاث الىصإ ألازحر ٞاجها جدُل ٖلى ؤن الًٟاء النصخي ًخماهى في صاللت الغ٢ث [ ]4بط
ظاءث حؿٗت نهىم جدك٩ل ًٞاءاتها النهُت في صاللت الغ٢ث [ ]4وما ًدُل ٖلُهٖ ،1لى ؤن جل ٪الًٟاءاث النهُت جضٖ ٫لى ما
بضا لنا من جدىالث في الٗخبت الٗنىانُت التي جناوبذ في ْهىعها الك٨لي بحن الخؼمت الغباُٖت والخؼمت الشالزُت  ،والخؼمت الشناثُت :

 . 1ينظر  :بكائيات الوداع األخري . 89 ، 80 ، 61 ، 57 ، 48 ، 44 ، 40، 30، 7 :
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ؤزنذ الٗهض ؤم زانخ ٪ؤمنُتي .
زلىص وٖهىص باُ٢ت .
الحضمة الشباُِة

و ٘٢الُٛاب ٖلى الجبحن .
لث جىع ١ألاًام بٗض .
ؤوصٖذ ٢لبي في الثري .
ؤؤخُا وؤنذ البُٗض هنا. ٥

الحضمة الثالرُة

ٖلى ؤنحن الٗغوبت .
إلان جإوي الخىابِذ .

الحضمة الثىائُة

صٖىا ٢لبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

ًء
وزمت نهىم ججاوػث صاللت الغ٢ث [ ]4في حكُ٨ل ًٞائها النصخي  ،ول٨ننا ال ًم٨ن ؤن نن٨غ جناؾلها منه  ،واجها الحك٩ل زغوظا
ًء
ٖلى جل ٪الضاللت  ،بط ٢ض ًُى ٫نٟـ الكاٖغة ٢لُال ؤو ً٣هغ  ،و٦ما بن ال٨خابت ألاولى مٛاًغة لل٨خابت ألازحرة  ،بط ق٩لذ
ًء
ًء
ًء
ًٞاء نهُا ًخجاوػ صاللت الغ٢ث [ ]4زمؿت نهىم ، 1وطل ٪ما ً٣اٖ ٫ن النهىم التي ق٩لذ ن٩ىنا
النهىم التي قٛلذ
ًء
بؿُُا ٖن صاللت الغ٢ث [ ]4في ًٞائها النصخي  ،بط ظاءث في زالزت نهىم.2
واطا ماججاوػنا صاللت الدكُ٨ل النصخي للًٟاء ال٨خابي الشاني ٞال ق ٪بن حكُ٨لها الًٟاجي ألاو ٫لخٓت الانصُاالث الكٗغٍت
ًء
ًء
ًخمٓهغ صاللُا في بنُت الضاللت الغ٢مُت [ ، ]4وبه حٛضو مخىن اإلاجمىٖت التي صاعث في ٦ن ٠الضاللت [ ]4ؾبٗت ٖكغ نها  ،مما ٌٗجي
ًء
ًء
وانتهاء بالدكُ٨ل الًٟاجي
ؤن صاللت الغ٢ث [ ]4ج٨خن ٠اإلاجمىٖت من بنُت الٗنىان الخاعجي مغوعا بالبنُت الضازلُت للٗنىان ،
ال٨خابي للنو .
ًء
والعٍب ان الكٗغاء وهث ًجترخىن ٖخباث ّ
نهُت للمخىن الكٗغٍت ًٗ٣ىن جدذ جإزحر عئٍت واُٖت جخجؿض ال قٗىعٍا في النو ،
ِ
ًء
وبن مداولت ٢غاءة الٗخبت النهُت للٗنىان  ،وجغابُها الدكُٗبي بالًٟاء النصخي للمتن وٖالث٣ها الضاللُت بالغ٢ث [ ]4حك٩ل مضزال
ًء
ؾىؾُىلىظُا  ،ال٦خناه طاث الكاٖغة اًمان مهاوعة  ،وجإوٍلها في ْل الضاللت اإلاخسُلت  ،بط لث ً٨ن ْهىع هظه البنُت ال٣اعة
ًء
ًء
ْهىعا ٞنخاػٍا  ،بل هى م٨نىن طاحي اظخماعي ؤوظبخه الٗاَٟت اإلان٨ؿغة  ،والؾُما بطا اؾٟٗخنا اإلاخىن الكٗغٍت بصُمت عزاثُت خاصة
 ،وبىح ب٩اجي مغٍغ .

 . 1ينظر  :ـ – ف . 84 ،75، 67، 52 ، 29 :
 . 2ينظر  :ـ – ف . 72 ، 37 ، 34 :
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ًء
بن اؾخ٣غاء اإلاخىن الكٗغٍت في مجمىٖت ب٩اثُاث الىصإ ألازحر وال٨كٖ ٠ن زُمت الغزاء ٞحها ًٓهغ ؤن ؤَغاٞا ؤعبٗت جخمدىع
خىلها النهىم الكٗغٍت  ،هث ( الظاث  /آلازغ  /ألابناء  /الىَن )  ،واما مداولت ٖ٣ض الهلت الاظخماُٖت بحن الاَغا ٝاإلاغزُت ٞانه
ٌصخي بخدىٖ ٫اَٟي ًخجلى ُٞه ٞىاٖل ألاَغا ٝألاعبٗت في ( ألانا الكاٖغة ٖ /لي  /ألازذ  /ألابناء ) :
ألابناء

الظاث

عوقاث

ألازذ
=

الىَن

ٞلؿُحن

آلازغ

ٖلي

وال منضوخت من ال٣ى ٫بن الغزاء والبىح الب٩اجي وحٗال٣ه بضاللت الغ٢ث [ ]4في قٗغ بًمان مهاعوة هى صاللت ج٩املُت جداو٫
الكاٖغة ؤلامؿا ٥بإَغاٞها ألاعبٗت  ،و٦ما ٌٗجي بن الكاٖغة ج٣اسخي جإزحر ٣ٞضان ع٦ن من هظه ألاع٧ان ألاعبٗت  ،مما ؤلر ٖلى ال وعي
ًء
الكاٖغة  ،وؤْهغه ج٩املُا  ،وال ٌٗجي طل ٪بن هظه الاع٧ان ألاعبٗت ٢ض جٟغصث في الهُمنت ٖلى اإلاؿاخت النهُت الكٗغٍت الغزاثُت ،
عزاء ألازذ ،1ول٨ن الخ٣ابلُت الىظىصًت
بل ٌٗجي بن الضاللت الخ٩املُت ال جخد ٤٣بال بهاجُ ٪ألاع٧ان ألاعبٗت ٞ ،ال يحر من وظىص ٍغ
ًء
ًء ًء
جدُل ٖلى نحروعة الؼوط ( ٖلي ) َغٞا ٢اعا في عباُٖت الدكُ٨ل اإلاىيىعي للمخىن ً٣ابل ألانا  ،بط ق٩لذ زُمت عزاثه نؿٛا ًجغي في
النهىم وال ًٟاع٢ها في الخهغٍذ والخلمُذ.2
ٖلي

ألانا

ًء
ًء
والجن ٪ٟنلت هظه الشناثُت الخ٣ابلُت ٖن نالتها الازغي بط ٧ان وعوص الىَن م٣ابال ألً٣ىنت ألابناء  ،صالا ٖلى جُاب ٤وظىصي
بُجهما :
ٞلؿُحن

ألابناء

ًء
وحك٩ل في هاجحن الشناثِخحن صالالث ال جخد ٤٣بال في الخ٣ابلُت الاؾدبضالُت ٞخ٩ىن ألانا بضًلت ٖلي وألابناء بضًال ٖن الىَن :
ألابناء

ألانا
ٞلؿُحن

ٖلي

 . 1كرد رثاء األخت مرات عدة  ،ينظر  :بكائيات الوداع األخري . 65 ، 61 ، 55 ، 43 ، 40 ، 20 :
 . 2ينظر  :بكائيات الوداع األخري 61 ، 60 ، 59 ، 58 ، 57 ، 55 ، 53 ، 49 ،45 ، 39 ، 38 ، 34 ، 32 ، 31 ، 29 ، 27 ، 26 ، 25 :
. 83 ، 81 ، 78 ، 76 ، 68 ، 65، 63،
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وٍدُلنا هظا ٖلى ؤن الغزاء عص ٗٞل لهضمت مٟاظإة اٖترث ( ألانا ) وخاولذ تهكُث ع٦ن من ؤع٧ان الغباُٖت اإلاخجظعة في زلض
الكاٖغة وبضاللت الغ٢ث [ٞ ، ]4خد٣٣ذ ان٨ؿاعاث ؾىؾُىلىظُت  ،وجإؾـ زى ٝمن جل ٪الان٨ؿاعاث في مساى ٨ٞغي جدلُٞ ٤ه
ًء
الظاث الكاٖغة مُخاٞحزًُ٣ا ندى الخ٩امل زاعط الىظىصًت الىاُٗ٢ت  ،م٨خنٟت بنُت الغظاء والخإمُل للخالم من نضمت الىا. ٘٢
ًء
ل٣ض اخدكضث َب٣اث الغ٢ث [ ]4الضاللُت في مجمىٖت ب٩اثُاث الىصإ ألازحر من الٗنىان مغوعا بالٗخباث النهُت وًٞاءاث
النو ال٨خابُت بلى زُمت اإلاىيىٕ الغزاثُت ٩ٞانذ الٟىاٖل ألاعبٗت ( الكاٖغة  /ألابناء ٖ /لي ) ًخ٣اؾمىن صاللت الغ٢ث [ ، ]4وحهُمىن
ًء
ًء
صاللُا ٖلى النو ؤزغ مداولت الكاٖغة ان٩اع الُٛاب ال٣ؿغي واؾخضٖاء الٟىاٖل وظىصًا للٓهىع في النو الكٗغي .
الخاجمت والنخاثج :
اؾخٓهغ البدض مجمىٖت من النخاثج ًم٨ن اظمالها ُٞما ًلي :
 1ـ ـ ـ نسجذ الكاٖغة ٖنىان اإلاجمىٖت في بنُت ٖالماجُت جدُل ٖلى صاللت عا٦ؼة في وعي الكاٖغة حؿللذ الى الى الوٖحها .
 2ـ ـ ـ هُمن الغ٢ث (ٖ )4لى عٚىة النو الٓاهغة والٗمُ٣ت ٞسل ٤جضاُٖاث صاللُت .
 3ـ ـ اؾدشمغث الكاٖغة صاللت ألاؾماء لخىا ٤ٞمخبنُاتها الدكٟحرًت .
 4ـ ـ ـ جم٨نذ الكاٖغة من الانٟخاح بىؾاَت ألانا ٖلى آلازغ ٞاؾخضٖخه خًىعٍا في النو .
 5ـ ـ ـ ج٣ابلذ في مجمىٖت ب٩اثُاث الىصإ ألازحر زناثُاث مخىا٣ٞت ؤخُانا ومخًاصة ؤخُانا ؤزغي .
 6ـ ـ ـ ـ بىؾاَت الخ٣ابل الشناجي اؾدشمغث الكاٖغة زناثُت اإلاىث والخُاة لهحروعة ألامىاث ٞىاٖل وظىصًن .
 7ـ ـ ـ ـ جم٨نذ الكاٖغة من زل ٤صالالث ؾُمُاثُت في النو ججٗل من الىَن ٞاٖال وظىصًا ًخماهى به آلازغون و٦ما ًخماهى هى
بهث.

املفادس :
. 2013
 .ب٩اثُاث الىصإ ألازحر  :بًمان مهاوعة  :صاع الجنضي للخىػَ٘ والنكغ  : 1ٍ :ال٣ضؽ :
. 1999
 .بنُت الٗنىان في ٢هُضة الؿُاب ( اإلاى ٘٢والخدىالث )  :مدمىص ٖبضالىهاب  :مجلت ألا٢الم : 3ٕ :
 .جغجِب ٦خاب الٗحن  :الخلُل بن ؤخمض الٟغاهُضي  :جد : ٤ُ٣ص.مهضي اإلاسؼومي  ،ابغاهُث الؿامغاجي  :ماؾؿت اإلاُالص :
1414هـ .
ٍ٢ : 1ث
. 1997
 .الؿُمُىَُُ٣ا والٗنىنت  :ص .ظمُل بضوي  :مجلت ٖالث ال٨ٟغ  :مج: 3ٕ : 25
ٖ .خباث النو في صًىان ( آصم الظي )...للكاٖغة خبِبت الهىفي  :ؾُٗض ألاًىبي  :مجلت ٖالماث . 19ٕ :
ٖ .6ال٢اث الخًىع والُٛاب في قٗغٍت النو ألاصبي – م٣اعباث ن٣ضًت : -ص .ؾمحر زلُل  :صاع الكاون الش٣اُٞت الٗامت :
. 2008
ٍ : 1بٛضاص :
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2007
 .7الٗنىان في الكٗغ الٗغاقي الخضًض – صعاؾت ؾُمُاثُت  : -خمُض الكُش ٞغط  :صاع الخ٩ىٍن للُباٖت والنكغ ، 1ٍ :
.
٢ .8غاءة الٗنىان الغواجي – مداولت في الخهنُ ٠والخنٓحر والخُبُ : ٤ؤ.صٖ .باؽ عقُض الضعة  :صاع الٟغاهُضي للنكغ
. 2013
والخىػَ٘  : 1ٍ :بٛضاص :
. 1993
 .9الىنى ٫بلى الُغٍ٢ – ٤غاءة في قناقُل ابنت الجلبي  :ص.مال ٪اإلاُلبي  :مجلت ألا٢الم : 4-3ٕ :
Genette (Gerard) , seuils ,collpossique prais.1987. 10.
Rifatarre .M. semiotique la possie . Seuil.paris.1983..
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الفىسة الشمضٍة في املجمىِة اللففُة "هىابِغ اللُلة البُماء"
لــّبذ اللادس ّص
لُف هللا
الذهحىس  :خلُفي ظُّذ ـ املشهض الجامعي ؤحمذ صباهة ـ غلحزان (الجضائش)
امللخق :
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
واإلاؼٍت
الٟنُت
الؿغصًت زهىنا  ،والتي حؿعى بلى جد ٤ُ٣اإلاخٗت
الخُٟت التي جدخٟي بها ألاٖما٫
بن الضالالث
والضاعؾحن ٖلى ّ
ؤهث الٛاًاث وألابٗاص اإلا٣هىصة لضي اإلابضٖحن ّ
الجمالُت ،ؤضخذ من ّ
ّ
خض ؾىاءٞ ،هي ال جٖ ٠٣نض خضوص اإلاٟهىم
عمؼٍت جدُل ّ
الؿُخي ال٣غٍب  ،بل ّ
جخٗضاه بلى ٖنانغ طاث مٗان جبضو في ْاهغها ٚامًت وٚحر مٟهىمت  ،و ٤ٞبنُت ّ
الن ّ
و ألاصبي
ُ
حٗضص ّ
بلى ٖالث قاؾ٘ من آٞاّ ١
وجنىٖها  ،يمن ما ٌٗغ ٝبٗلث الؿُمُىلىظُا ؤو ّ
الضاللت ّ
الؿُمُاثُت ؤو الهغمىنُُ٣ا...التي حٗجى
ٌٗض هظا البٗض ّ
اإلاخهىعاث والاؾتراجُجُاث اإلاخٗل٣ت بإق٩ا ٫ال٣غاءة ّ
ؤهث مٓاهغ ّ
والخإوٍل ،و ّ
ّ
ّ
اإلاخمحز ّ
الجضة في
الٟج ّي
بخ٣ضًث
ّ
ْ
ّ
ّ
ّ
ال٣هت الجؼاثغٍت ال٣هحرة  ،بن ٖلى مؿخىي الك٩ل ؤو ٖلى مؿخىي اإلاًمىن  ،وهظا ما ؤلُٟناه مجؿضا بك٩ل الٞذ في
ّ
اإلاجمىٖت ال٣ههُت "٧ىابِـ اللُلت البًُاء" للمبضٕ الجؼاثغي الكاب ٖبض ال٣اصع ّ
الهىع
يُ ٠هللا  ،من زال ٫ظملت من
ّ
زث ّ
الغثِـ للمجمىٖت ّ ،
ٞاللٛت ّ
الغمؼٍت  ،والضالالث الؿُمُاثُت،اٖخباعا من الٗنىان ّ
الغمؼٍت.
عمؼٍت اإلاغؤة ،
اليلمات املفحاحُة  :الهىعة  ،الغمؼ  ،الضاللت  ،الؿُمُاثُت  ،الخإوٍل  ،ال٣غاءة  ،الٗنىان ،...
ّص
ظُمُائُة الّىىان:
1ـ
ّ
ًمشل الٗنىان ؤوٖ ٫خبت لىلىط ٖالث ّ
ّ
و ٞ ،هى ّ
الن ّ
البىابت التي ًضزل مجها ال٣اعت بلى مًمىن
ال٣هت ،وٚالبا ما ً٩ىن في
اإلاهمت ل٣غاءة ّ
ج٩املُت مٗه  ،لظلّ ٪
و ألاصبي ّ
ّ
الن ّ
ٌٗض من اإلاٟاجُذ ّ
و ٪ٞاؾخٛال٢ه،نٓغا للخ٨شُ ٠الضاللي الظي ًدخىٍه
ٖال٢ت
ّ
الٗنىان بما ًمهض لٗملُت الٟهث التي جخضعط ٖكر خل٣اث مخىالُت جبضؤ به ،وجنخهي باؾدنُا ١مسخلُ ٠
النهُت ألازغي ،ولظل٪
البجى
ّ
و ّ
ألي ٦خاب ً٩ىن ٖباعة نٛحرة حٗ٨ـ ٖاصة ٖالث ّ
الن ّ
ؤي ٖنىان ّ
ٞةن " ّ
اإلاٗ٣ض الكاؾ٘ ألاَغا ،"1ٝوجبٗا لظلٞ ٪ةنه من
ّ ّ ّ
ّ
و اإلا٨ش ٠ؤو
ُٞسهه بىٟ٢اث طاث وعي قضًض واهخمام زام ٞ "،هى الن
الًغوعي ؤن ًدٓى الٗنىان باهخمام ال٩اجب وٖناًخه ،
ّ ّ
ّ ًء
ًء
الل ٟٔوؤ٦ثر ّ
هى ّ
نو ٢هحر ًستز٫
الضاللت .
نها َىٍال ،" 2ول٨ن بإ٢ل
ّص
ّص
اللُلة البُماء" ثشهُ لغى ّصي ّص
واللُلة  ،والبُماء ّ ،ص
فإما اليابىط فهى لغي
مىىن مً رالرة ؤحضاء :هىابِغ،
و"هىابِغ
ّص ّص
ّص
ّص
ؼذًذ ًلْ ِلى ـذس الىائم  ،وهى ما ٌّشف ِىذ ِامة الىاط "بالجارىم" ؤو هى الحلم املفضُ  ،ؤما اللُلة فهي الفترة الضمىُة
ّص
التي جعبم ال اس ،وثمحاص بالٍالم والعىىن وهىم مٍّم املخلىكات ف ا  ،وحمّها لُاٌ ّ ،ص
وؤما البُماء فهي ـفة مؽحلة
ٍل
1
الركاية كالقصة كادلسرح (قراءة الفنية كاجلمالية السردية) ،منشورات اجلزائر عاصمة الثقافة العربية ،اجلزائر ،2000 ،د.ط ،ص.138
 زلمد ربريشي  :يف ّ - 2عبد ادلالك مرتاض  :ربليل اخلطاب السردم (معاجلة تفكيكية سيميائية حلكاية محاؿ بغداد ) ،د .ط ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،بن عكنوف ،اجلزائر ،
 ،1993ص.277
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ّص
ّص
ّص
ّص
اللىن ألابُن ،الزي ًشمض في الّادة إلى ّص
واملحبة وألامان ،وكذ اكترهد هزه الففة باللُلة  ،التي وسدت
والففاء
العالم
مً
ّص
ّص
ثذٌ إما ِلى اللُلة املثلجة التي هعا ف ا الثلج ألابُن ّص
مىـىفا ممافا إلى ما كبله  ،فإـبحد ِباسة "اللُلة البُماء" ّص
ول
ّص
ؼـ ـ ـ ــيء  ،ؤو اللُلة الىىٍلة التي ًىّذم ف ا الىىم.
والٓاهغ ومن زال ٫بٌٗ ال٣غاثن اللٛىٍت وألاق٩ا ٫الؿغصًت الىاعصة ؤن الضاللت ألاولى مؿدبٗضة  ،باٖخباع ؤن ٢هو هظه
ًض ٫ؤو ًشــبذ طلّ ، ٪ؤما اللُلت التي ًنٗضم ٞحها ّ
النىم ٞ ،ةطا ا٢ترنذ بال٩ابىؽ ّ ،
اإلاجمىٖت زالُت ّ
ٞةجها ّ
مما ّ
جضٖ ٫لى ي ِٛقضًض
ّ
الكٗب الجؼاثغ ّي في ٞترة ّ
مدضصة من جاعٍسه اإلاغٍغ ٧ ،ان ٞحها من الخىّ ٝ
والغٖب ما ًجٗل ؤلانؿان ٌكاهض ال٩ىابِـ
ٖاٌكه
ّ
اإلاؼعجت ختى في ًٓ٣خه  ،وما ججضع ؤلاقاعة بلُه في ٖباعة " ٧ىابِـ اللُلت البًُاء " ؤن لٟٓت ٧ىابِـ ظاءث بهُٛت ظم٘
ّ
ًضٖ ٫لى ّ
ّ
الخ٨ؿحر  ،وهظا ّ
ؤن ال٩ابىؽ لث ً٨ن واخضا ًمخاػ بالؿغٖت والانً٣اء ؤو م٣خهغا ٖلى شخو بُٗنه  ،وبنما ٖلى قٗب
ًء
عٖبا ال خضوص له ًُ ،بٗض ّ
ّ
النىم ٖن ُٖىجهث  ،وٍجٗل
بغمخه ٟٞ ،ي الُىم الىاخض ؤو اللُلت الىاخضة ٧ان ٌِٗل مالًحن ألاشخام
ال٩ىابِـ جغاوصهث وجالػمهث في نىمهث وٍٓ٣تهث  ،في ؾغهث وظهغهث  ،في خلهث وجغخالهث ٧"،..ان ٧ابىؾا وانجلى وٖمغا ال ؤٖغٝ
ّ
ٖ ٠ُ٦كخه وال ؤٖلث هل ٌٗاوصني في ًىم آزغ ؤم ال ّ "1...
ومغث جل ٪اإلاغخلت ال٣اؾُت ،وبُ٣ذ ؤماني الكٗب الجؼاثغ ّي ؤن ال ٌٗىص
ّ
مغة ؤزغي  ،جماما مشلما ّ
بلحها وال حٗىص بلُه ّ
ًخمجى الناثث الظي ًغي ال٩ىابِـ ؤال ًالقي طل ٪في ًٓ٣خه  ،بل ألا٦ثر من طلٞ ٪هى
وؤن ما ٧ان ًدضر في جل ٪الٟترة ٖلى مغؤي ّ
ًدمض هللا ّؤجها مجغص ٧ىابِـ ولِؿذ خ٣ُ٣ت  ،زانت ّ
الناؽ ومؿمٗهث ؤٚغب وؤعجب
ّ
مما ٢ض ًغاه ّ
الغاجي من ٧ىابِـ مؼعجت وهى ناثث.
 2ـ سمضٍة املشؤة في املجمىِة:
والغواًاث و٦ظا الكٗغ  ،وله ّ
الغمؼ ق٩ل من ؤق٩ا ٫الخٗبحر ألاصبي ٌُ ،ؿخسضم في ال٣هو ّ
ّ
ٖضة ؤوظه و خاالث " ،عمؼ
٢ىة ّ
الخٗبحر ٖن َغٍ ٤ؤلاًداء بال٩لمت ّ
والغمؼ ًملّ ٪
ّ
ّ
ٞلؿٟي ؤو ّ
ؤؾُىعٍت ؤو ٚحرهاّ ."2
ّ
والهىعة
زلُٟت
وعمؼٍت طاث ٖم٤
ز٠ُٟ
ًء
مُٗنا٦ ،ما ًُنؿب لل٩لمت ُ٢مت زانت في ّ
" ُِٞؿنض الهىعة بٗضا ّ
الخٗبحر والهُاٚت ،"3بُغٍ٣ت ججٗل ال٣اعت ًبظ ٫ظهضا ٨ٞغٍا،
ًء
ّ
مٗغُٞا ّ
والغمؼ في حٗغٍٟه ّ
ّ
الغمىػ واؾخسالنها ّ ،
ًخم٨ن من اؾخنخاط بًداءاث جلّ ٪
الؿُمُىلىجي هى
ختى
وَؿخدًغ عنُضا
ضعّ ٥
"بًداء ٖام بلى مٗجى ًُ َ
خضؾُاًُ ،دُل بلى مٗناه ،مشل الؿلخٟاة عمؼ للبِء ،وألاٞعى عمؼ للٛضع ،ومن هنا ّ
ٞالغمؼ له ال٣ضعة
ٖلى جمشُل الخى ٝوالخؼن والٗض."4...٫
ُ
ّ
ّ
ال٣هت ال٣هحرة ّؤجهث ًلجئىن بلى جىُّْ ٠
الىَنُت
الغمؼ الخ" ٠ُٟفي مٗالجت الً٣اًا
واإلاالخٔ ٖنض مٗٓث ّ ٦خاب
ّ
بالك٩ل الظي ًجٗلها ؤٌؿغ في ّ
ّ
الخ٩ىٍن وفي الىنى ٫بلى ظمُ٘ ّ
ال٣غاء".5مما ًجٗل ٖملُت الخىانل مخاخت ومِؿغة
والاظخماُٖت
صونما ٖناء ؤو حُٗ٣ض .
 - 1ضيف اهلل عبد القادر  :كوابيس الليلة البيضاء( ،رلموعة قصصية) منشورات دار األديب ،ط  ،2007كىراف ،اجلزائر ،ص .30
2
القصة اللبيّة القصرية) ،ادلؤسسة الوطنية للفنوف ادلطبعية ،اجلزائر  ،1986ص.91
 عمر بن قينة ( :أشكاؿ التعبري يف ّ - 3اجملموعة القصصية  :ص30
- 4حبيب مونسي  :القراءة كاحلداثة ادلقاربة ( الكائن كادلمكن يف القراءة العربية ) منشورات ارباد الكتّاب العرب ،دمشق – سوريا  ،2000د .ط ،ص -236
.237
5
القصة الليبيّة القصرية) ،ص.91
 -عمر بن قينة ( :أشكاؿ التعبري يف ّ
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ّ
ؤهث ّ
وؾنخى ٠٢هنا ٖنض ّ
الغمؼٍت الباعػة في ّ
الهىع ّ
ظل ٢هو مجمىٖت "٧ىابِـ اللُلت البًُاء" التي مشلتها عمؼٍت اإلاغؤة
بك٩ل الٞذ لالندباه.
ّ
مشلخه اإلاغؤة اإلاىمـ العجىػ ،وطل ٪في ٢ىلهّ " :
الغمؼ هي ّ
٢هت ّ
ّؤوّ ٫
ًجؿض ٞحها هظا ّ
لُ٨ؿغ حٗنذ
٢هت "اإلا٣هلت" ،والظي
العجىػ اإلاىمـ ،" 1التي ؤٖضمذ سخي خمُضة ،وؤم سخي خمُضة التي بٗض لها آزغ ٧لمت ٢بل بٖضامه ،وطل ٪في ٢ىله " ّبجها ألمي آزغ
ّ
َ
ؾلها من لؿانهٞ ،"2خإحي اإلاغؤة اإلاىمـ العجىػ هنا عم ًءؼا ّ
للنٓام الؿاثض الظي َخ٨ث البالص في جل ٪الٟترة  ،والظي زظ٫
٧لمت
ّ
الكٗب ولث ً٨ن في مؿخىي جُلٗاجه  ،و٢ض مشل هظا الكٗب سخي خمُضة ،بِنما ألام التي ّ
يخى من ؤظلها سخي خمُضة ٞهي
الجؼاثغ.
ّ
ّ
ّ
ّ
نجض في ّ
والجضة ٞ ،األم
٢هت "الطخاًا" الصخهُاث النؿاثُت التي وْٟها ال٩اجب مخمشلت في ألام اإلاىمـ والجاعة الثرزاعة
هث الخُاة ُ ،مداولت ّ
ّ
ال٣هت  ،وهي التي طهب ػوظها وجغ٦ها م٘ ٖاثلتها جهاعٕ ّ
ّ
الخٟ٨ل بهظه الٗاثلت
الكاب بُل
اإلاىمـ هي والضة
ِ
ًء
بكتى الُغ ، ١و٢ض ج٩ىن عمؼا للجؼاثغ التي ٖانذ ّ
ألامغٍن  ،بؿبب الؿلُت الخا٦مت التي مشلتها الكغَت من ظهت  ،وبؿبب "
ّ
الؼوط ؤلاعهابي " الظي مشل آلازغ من ظهت ؤزغي.
ظغاء التهاٞذ ّ
ل٣ض مشلذ نٟت اإلاىمـ التي ُؤله٣ذ باألم ونمت الٗاع التي لخ٣ذ بالجؼاثغ بما ا٢ترٞه ؤبنائها ّ ،
والهغإ
ٖلى ّ
الؿلُت  ،و٧ان الطخُت ؤبناء الجؼاثغ ؤنٟؿهث .
ّ
ّؤما الجاعة الثرزاعة ٦ما ونٟها ّ
الؿاعص  ،والتي ٧انذ نضً٣ت ألام ُٞ ،م٨ن ؤن ج٩ىن ٢ض مشلذ بخضي الضو ٫الٗغبُت اإلاجاوعة ؛
ؤي اهخمام إلاا ٧ان ًدضر في الجؼاثغ الجاعة وألازذ ّ ،
اإلاٛغب ؤو جىنـ ؤو لُبُا ؤو مىعٍخانُا  ،التي لث ُح ِٗ ْغ ّ
و٦إن ألامغ ال ٌٗنحها في
ؤي مؿاٖضة ؤو مباصعة ٢ ،ض ّ
جس ٠ٟمن ّ
شخيء ٞ ،لث ّ
ج٣ضم ّ
قضة الىَإة التي ّ
جمغ بها ظاعتها  ،بل ا٦خٟذ بالثرزغة و٦ثرة ال٨الم الظي
ٚالبا ما ًهل بلى صعظت الاؾتهؼاء والسخغٍت  ،ولث حٗلث ؤن الضوع ٢ض ًإحي ٖلحها مؿخ٣بال بطا لث جإزظ بإؾباب النجاة والاؾخٟاصة
من ججاعب آلازغٍن .
الجضة ُٞم٨ن ؤن ن٣ىّ ٫ؤجها مشلذ عم ًءؼا ألنالت الجؼاثغ وٖغا٢تهآٞ ،لذ جب٩ي ٖلى الخا ٫التي آ ٫بلحها قٗبها " ّعصصث ّ
ّؤما ّ
الجضة
يُ٘ نٟؿه ّ
ابجي ّ
ويُٗنا مٗه  ،إلااطا ًا عب...؟ . "3

ّ ّ
ّ
ال٣هت  ،والتي ْهغث ّ
ّ
في ّ
و٦إجها جغمؼ
خهُت النؿاثُت الىخُضة في هظه
٢هت " الخُىاث ألازحرة " ٧انذ مُمىنت هي الص
ّ
للكٗب الجؼاثغي ب٩ل ؤَُاٞه  ،الظي ّ
يخى بإٚلى ما ًمل ٪من ؤظل الجؼاثغ ّببان الشىعة الخدغٍغٍت يض اإلاؿخٗمغ الٟغنسخي ،
الؿاعص "ز ٤ٟنبٌ الخالقي بُجهث في ّلج الشىعة م٘ الخاوة ٧ ،انذ ّ
ول٨ن لث ًُلخٟذ لخطخُاجه جل ، ٪بط ً٣ىّ ٫
الؿغٍت َ٣ـ ً٣ام ٧ل
ّ
لُلت في بِذ مُمىنتٞ ،" 4الكٗب الجؼاثغ ّي بطن ،هى الظي ٧ان ّ
وٍدًغ لهث الُٗام واإلااونت ،
ًسبئ الجنىص في البُىث وألا٧ىار ،
ل٨ن بٗض الاؾخ٣ال ٫لث ًإزظ خ٣ه ٦ما ٧ان منخٓغا  ،ألن الكٗب الجؼاثغي ّ٧له ّ
يخى وؾاٖض بما ؤوحي من ٢ىة من ؤظل ؾُاصة
ّ
ّ
جىلى ّ
الؿلُت بٗض الاؾخ٣ال ،٫ا٢خهغ حٗىًٍه ٖلى ؤشخام َّ
مُٗنحن مشلهث ؤبى ٚغٍب  ،عٚث ؤن اإلاك٩لت لِؿذ
وَنه ،ول٨ن من
 - 1اجملموعة القصصية  :ص.10
 - 2ـ.ف ،ص.ف.
 - 3اجملموعة القصصية  :ص .16
 - 4ـ.ف ،ص.63
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الؿلُت  ،ب٣ضع ما هي في بن٩اع الجمُل ٞ ،مُمىنت ّ
في َمن ًإزظ ّ
ّ
بخطخُتها  ،وهي
ضخذ  ،ول٨ن ؤبا ٚغٍب هظا ًخجل من الاٖتراٝ
ُ
التي ؤن٣ظجه من الهال ٥اإلاد ٤٣ؤًام الاؾخٗماع " ؤؾ٨تي ؤًتها الخغ٢اء ! حٗالي بلى الضازل لنخدضر بهضوء وِّٟ ٦ي ٖن ط٦غ اؾمي في
ّ
هظا اإلا٩ان ّ ،ػمها وؤصزلها م٨خبا ٢غٍبا  ،صٗٞت واخضة هاظمها باللىم" .1
ّ
ّ
الكٗب الجؼاثغ ّي في ؤزناء الاؾخٗماع بخطخُاجه  ،وفي الخايغ مشلذ قٗبا ُؾلب ّ
خ٣ه لضعظت ظٗلخه
" ٞمُمىنت " مشلذ
ِ
ً٣ٟض ألامل في ّؤمخه ومجخمٗه " ل٣ض ماث الُٟل ...ماث ! لخب٣ى الخحرة ؾاالا في خل ٤اإلاضًنت جسا ٝؤلاظابت ٖلُه ، " !2...هظا
الُٟل هى ألامل الظي ناخب مُمىنت َُلت خُاتها وٖاقذ به ،ول٨ن ها هي ج٣ٟضه في آزغ اإلاُا.ٝ
وٍم٨ن ال٣ىّ ٫
بن اإلاغؤة ،في ٖمىم هظه اإلاجمىٖت٢ ،ض خملذ ؤبٗاصا مٗنىٍت ٦بحرة وُ٢ما بنؿانُت ظلُلت ،باٖخباعها عمؼا
ّ
ّ
للُٗاء ّ
والنماء وألامان ٠ُ٦ ،ال وهي جمشل ألاعى والىَن والكٗب  ،جمشل ألام الخنىن التي ًنام في خًجها ظمُ٘ ؤبنائها
وَؿخمُخىن في ّالضٞإ ٖجها خُنما ٌكٗغون ّ
بإي زُغ صاهث .
ّص
اللغة ّص
الشمضٍة وحذود الحإوٍل:
3ـ
البض من مداولت بًجاص الٟغو ١بحن هظا اإلاهُلر ومهُلر ّ
٢بل الخضًض ٖن ّ
الخإوٍل ّ
الخٟؿحر ،اللظًن ًبضوان في ْاهغهما
متراصٞحن ٞ ،الخٟؿحر "ال ٌٗضو ٧ىنه ٞهث ّ
النو من زالٞ ٫هث مٟغصاجه وظمله ،وقغخها بدؿب اإلاٗجى اإلاعجمي اإلاخٗاعٖ ٝلُه،"3
ّ
اإلاٗجى،ؤما الخإوٍل ٞهى "اؾخسغاط مٗجى ال٨الم ال ٖلى ْاهغه  ،بل
وطل ٪باؾدبضا ٫ال٩لماث الٛغٍبت ب٩لماث مخضاولت م٩اٞئت لها في
ًء
ّ
ٖلى وظه ًدخمل مجاػا ؤو خُ٣ُ٣ت ( )...م٘ اخخما ٫له بضلُل ًٌٗضه ،" 4وهظا ٌٗجي ؤن جإوٍل النهىم ٌٗخمض ٖلى ْاهغها
للىنى ٫بلى باَجها انُال٢ا من ؤلام٩انُاث ال٩امنت ٞحها ،وهنا ً٨من الٟغ ١بِنه وبحن الخٟؿحر .
ّ
ّ
باإلاخل٣ي  ،الظي ٌُٗض نُاٚت ّ
والخإوٍل في ّ
ّ
الغمؼي اإلانٟخذ الظي ًدخمل الخإوٍل ،والظي ّ
ّ
النو ّ
ًخمحز
ألاصبُت مخٗل٤
النهىم
وحٗضص ّ
في مٗٓث ألاخُان بإؾلىبه البُاني اإلاٗخمض ٖلى اإلاجاػ والانؼٍاح ّ
الضاللت  ،انُال٢ا مما ًدخىٍه من ٞجىاث ًتر٦ها اإلابضٕ ٖن
ِ
ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
وعي ٧امل لل٣اعت لُُٗض مؤلها بما ًدناؾب ومغظُٗخه ال٨ٟغٍت  ،وؤصواجه الن٣ضًت  ،يمن ما ٌٗغ ٝبالخإوٍل  ،الظي ٚالبا ما ً٩ىن
ؤلابضاُٖت  ،ولِـ في ّ
مخىاظضا في ّ
النهىم ّ
ّ
ّ
النهىم ّ
الندىٍت وال٣ىانحن
اإلادضصة واإلانًبُت بكغوٍ مٗلىمت ٧ ،ال٣ىاٖض
الٟنُت
الشابخت والنهىم الٗلمُت...
والخإوٍل مغجبِ بٟٗل ال٣غاءة  ،ول٨ن لِـ ال٣غاءة الؿاطظت " التي جلتزم بمؿحرة ّ
ّ
ّ
الخُُت ألاُ٣ٞتّ ،"5
ؤي الٟهث
ال٨خاب
ّ
للنو ،ومنه ّ
داو ُ ٫الىنى ٫من زاللها بلى البنُت الٗمُ٣ت ّ
الىاُٖت الٗاعٞت ّ
الؿُخي ّ
٣ضًت التي ًُ َ
الن ّ
ّ
ٞةن
للنو  ،وبنما ال٣غاءة
ٞغيُت ظامٗت خى ٫اإلاًمىن الٗام لهظا ّ
ال٣اعت في ؤزناء مباقغجه ّ
ّ
للنو ًبجي ّؤو٫
للنو  ،وفي هظا اإلاجاٌٛ ٫ضو ٗٞل ال٣غاءة
جُبُُ٣ت للىنى ٫بلى مٗجى من مٗاني ّ
النو اإلاخٗضصة ّ
ّ
ّ
ّ
بخٗضص ّ
مغظُٗاتهث وؤصواتهث
ال٣غاء ومؿخىٍاتهث وؤخىالهث  ،وبازخالٝ
ٖملُت
َّ ًء
بن ال٣اعت في لخٓت ب٢باله ٖلى ّ
اثُت  ،خُض ّ
ز٣اُٞت وؤٖغاّ ٝ
ّ
ؤلاظغ ّ
ؤصبُت ومناهج
مدمال بغواٞض
النو ال ًإحي من ٞغا ،ٙبل ًإحي
 - 1ـ.ف ،ص.65
 - 2ـ.ف ،ص.69
 - 3زلمد راتب احلالؽ  :النّص كادلمانعة ( مقاربات نقدية يف األدب كاإلبداع) ،منشورات ارباد الكتّاب العرب ،دمشق  ،سوريا  ،1999د.ط ،ص.15
 - 4ـ.ف ،ص.16
أكيل األديب كقضاياه (دراسة) ،منشورات ارباد الكتّاب العرب ،دمشق  ،سوريا  ،2001 ،د.ط ،ص.33
 - 5حسن مصطفى سحلوؿ  :نظريات القراءة كالت
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ّ ّ
ّ
ّ
بَاع ًهنٗه هظا ال٣اعت ؤو طا ٥بما
ن٣ضًت  ،ووعي بالخاعٍش ألاصبي  ،وبمسؼون من النهىم الؿاب٣ت واإلاٗانغة ُٞ ،خث الخإوٍل في ٍغ
ّ
مؿب ٤ؤو مٗغٞت ّ
لضًه من ٞهث َ
حك٩ل البناء ال٣بلي للٟهث ّ ،
ؤي البناء اإلاٗغفي وؤلاًضًىلىجي الظي جنُل ٤منه ٖملُت الٟهث ،
ُٞغٍت
َ َّ
ٞال٣غاءة ّ
الن٣ضًت جغجبِ بما حك٩ل لضي اإلاخل٣ي في مسؼونه اإلاٗغفي بمسخل ٠النهىم ألاصبُت ٖن ٢هض ؤو ٚحر ٢هض  ،والتي
جد٨مها ؤ٩ٞاعه وز٣اٞخه وانخمائه الاظخماعي  ،والخاعٍذي والخًاعي بك٩ل ٖام...
ّ
ّ
ألاؾاؾُت ،والٗنهغ الخُى ّي في ؤلابضإ ألاصبيّ ،
اللٛت هي ّ
ّ
ٞةن الخإوٍل بظغاء ًبضؤ من اللٛت وٍنخهي بلحها ،بما
اإلااصة
وألن
ّ
ّ
ّ
جمخل٨ه من انؼٍاخاث وْال ، ٫ججؿضها ألالٟاّ والتراُ٦ب ومسخل ٠الؿُا٢اث وألانؿا ، ١وال ًم٨ن الخإوٍل بضوجها.
ومٓاهغ ّ
بخجلُاتها في ّ
ّ
٢هت " ألا٢دىانت الغجغٍت " ،باٖخباعها ؤ٦ثر
الخإوٍل ٦شحرة في هظه اإلاجمىٖت ال٣ههُت  ،و٢ض ا٦خُٟنا
ّ
ّ
ًء
ٞال٣هت جبضو في ْاهغها ّ
ّ
الل ّ
٢هت ّ
قاب ُؤعجب بٟخاة ّ
ؾماها "ؤ٢دىانخه "  ،ؾم٘ نىتها
ٛىٍت،
ال٣هو ججؿُضا لهظه الٓاهغة
ٖكر ألازحرّ ،
مغة ٩ٞان قى٢ه ًؼصاص لل٣ائها ِٞ ،ؿاٞغ بلحها في مضًنتها البُٗضة ،الىاٗ٢ت في ؤ٢اصخي ّ
خضثها ؤ٦ثر من ّ
الصخغاء ،جاع٧ا
مضًنخه الىاٗ٢ت في الهًاب الٗلُا الجؼاثغٍتٚ ،حر آبه بأالم الٛغبت ُ
والبٗض ٖن ٖاثلخه٧ ،ان ًدلث بل٣ائها والجلىؽ مٗها والخدضر
ّ
بالنؿبت له ٧ابىؾا ًُبٗضه ٖجها ،ول٨ن ال بض " للخلث ُٞه من و ٘٢خغي لُخالشخى في الظا٦غةّ ،
٧ل
بلحها ،و٧انذ الٗىصة بلى الىا٘٢
ًء
شخيء ؤنبذ وظها لىظه ،" 1ؤ٢دىانخه لث جالُ٢ه بالىظه الظي َاإلاا خلث بهٞ ،الجٟاء الظي ٢ابلخه به ٧ان نضمت ٖنُٟت ؤًٓ٣خه
وْل نضي نىتها ًُالػمه ُوٍالخ٣ه بغنحن ُمىزؼ ًسترَ ١م َ
اإلاغة وزُبت ألاملّ ،
من خلمه ٗٞ ،اص ؤصعاظه ٖلى و ٘٢الجهاًاث ّ
ؿامٗه
ِ ٍغ ِ
ّ ُ
ٗضه ٖجها ،واؾخدالت الٟٓغ بها .
ظغاء ب ِ
و٦مل ُ
َ
واإلاالخٔ في ٖنىان هظه ال٣هت ،ؤنه ظم٘ بحن قِئحن عمؼٍحن  ،اعجبُا ببًٗهما بًٗا َّ
ؤخضهما آلازغٞ ،األ٢دىان نىٕ
ًخىؾُه بٌٗ ّ
من ألاػهاع ًجظب الناْغ بلُه لنًاعجه وظماله الٓاهغ ،وللىنه ألاخمغ الظي ّ
الؿىاصّ ،ؤما الغجغٍت ٞهي٦ ،ما ٢ا٫

ٖجها الض٦خىع ٖبض اإلال ٪مغجاى في ٦خابه ال٣هت الجؼاثغٍت اإلاٗانغة ،في خضًشه ٖن جٟؿحر لٟٓت الغجغٍت الىاعصة ٖلى لؿان
ًء
ّ
ّ
ال٣هت ال٣هحرة ٢اثال  " :ما صمنا ؤلٟنا ؤن نُلٖ ٤لى اإلاغؤة ألاظنبُت نٟت الغجغٍت في خا ٫ؤو في ؤزغي" 2.
٦خاب
ُ
ومن طلً ٪بضو ّ
ّ
ؤن نٟت الغجغٍت ًُ٣هض بها ّ
ؤظنبُت  ،والتي بطا ا٢ترنذ بلٟٓت ألا٢دىانت ،جهحر صو ٫الًٟت ألازغي،
ؤي صولت
َ
جظب الجمُ٘ بجمالها اإلاؼٖىم ،وطل ٪هغوبا من وا ٘٢اإلاجخمٗاث التي ٌِٗكىن ٞحها ،
بالنؿبت للكباب اإلادبِ  ،مشل الىعوص التي ج ِ
بإي زحر ،ولث َ
ؤي ؤمل ًُنخٓغ  " ،انخٓغث ٦شح ًءرا٧ ،ان م٩ان ٖمل ٪صٖىة ّ
والظي لث ُ
مبِخت ألب٣ى ؤناعٕ ّ
ًبُٞ ٤ه ّ
ٌٗض ًبكغ ّ
خمى
ّ
مملت ّ
جمحز الٗالث الشالض".3..
الانخٓاع ،ؤؾئلت ٦شحرة
ًدضص ال٩اجب اؾمه وال هىٍخه لُتر٦ه في ل ٟٔالٗمىم ّ ،
الكاب الظي لث ّ
ّ
ٞدتى ٖنضما ّ
ٌٗغ ٝهظا
ٞال٣هت جبضؤ بغخُل طل٪
ِ
الكاب بنٟؿه ً٣ى " ٫ؤلث حٗغُٞجي ...ؤنا !ٗٞ،" 4...المت الخظ ٝاإلاترو٦ت ٢هضا بٗض يمحر اإلاخ٩لث " ؤنا " لها صاللتها ٞ ،لٗلها ٧انذ
ًء
ّ
للخٗمُث والخٗخُث ٞ ،ال٩اجب لث ٌكإ ؤن ًُ ّ
دضص شخها بُٗنه  ،هظا الصخو الظي ؾاٞغ جاع٧ا " صٝء ألام اإلامخلئت بالخنان

 - 1اجملموعة القصصية  :ص.36
2
القصة اجلزائرية ادلعاصرة  ،دار الغرب للنشر كالتوزيع ،ط ، 2004كىراف اجلزائر ،ص.52
 عبد ادلالك مرتاض ّ : - 3اجملموعة القصصية  :ص.37
 - 4ـ.ف  ،ص.35
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بالغٚث من صٝء الٗاثلت وخناجها ،ول٨ن في م٣ابل طلّ ،٪
ٞةن ّ
الغخُل والابخٗاص ٖن الىَن ّ
والغٖل ،" 1و٧ان ّ
الغٖب والخىٝ
ّ
خُ٣ُ٣ت و٧اُٞت للهجغة والابخٗاص ٖنه ٩ٞ ،انذ عخلخه
و٣ٞضان ألامل في اإلاؿخ٣بل صازل الىَن ،ؤضخذ ؤؾبابا م٣نٗت وصوا٘ٞ
ّ
ّ
الكغُٖت ندى
مٗبإة باإلاساَغ وألاحٗاب ،جدُُها اإلاُاه من ٧ل ظانب ،وهظه خ٣ُ٣ت مغة ًىاظهها مٗٓث الكباب في هجغتهث ٚحر
ّ
هكت ْ ،
وؾِ بداع هاثجت ملُئت باألمىاط الٗاجُت  ،إلاجغص ؾماٖهث ؤنىاجا ٖن ٖالث ظمُل
الضو ٫ألاوعوبُت ٖلى متن ٢ىاعب مىث
في الًٟت ألازغي َ ،اإلاا خلث بها ٦شحر من الكباب ،وهظا جإوٍل لهىث ألا٢دىانت التي ؾمٗها ٖكر ألازحر وخلث بل٣ائها ،صون ؤن
ُ
ّ
بىلِؿُت جنسج الخىاظؼ بؿغٖت
دض٢ت به  ،وال بـ " ؤؾئلت
ًغاها ؤو ٌٗغ ٝق٩لها ؤو َباٖهاٞ ،الكباب حهاظغ ٚحر ِآب ٍغه باإلاساَغ اإلا ِ
َ
ّ ََ
جخٛحر ُ
لخنمى ُ٦دالب ؾامت  ،لخصبِ ٖؼم الل٣اء ،" 2ول٨ن ؾغٖان ما ّ
ألن ٖاإلاها الخ٣ُ٣ي ،لِـ ٖالث
نٓغتهث لهظه ألا٢دىانت ،
ّ
وٍخمناها ّ ،
ًخسُلها الكباب ّ
ّ
الىعصًت التي ّ
الٓمأن ًء
ماء ،ختى بطا ظاءه لث ًجضه قِئا ،و٢ض
ول٨نه مجغص ؾغاب هاثث ًدؿبه
ألاخالم
٧انذ الندُجت الخخمُت هي وؤلاخباٍ وزُبت ألامل "ؤومإث ل٧ ٪ي ججلسخي ب٣غبي لٗلها آزغ ٞغنت في ػمن الخُبت ألؾخجم٘ ٢ىاي
وخغاعحي وامخو من ٪ما يإ في الُٛاب ،ل٨ن ٪آزغث الانهغا ٝألصزل ٦دلؼون مغٖىب صازل ٢ىٗ٢خه ،جغاءث ؤَُا ٝؤلاخباٍ
والن٨ؿت بحن ناْغي ،"3...وهظا هى مهحر ما ًالُ٢ه ' ّ
الخغاڤت ' في خالت ونىلهث بلى الًٟت ألازغي  ،بن لث جبخلٗهث ألامىاط
وج٣ضمهث ٞغَؿت ؾاجٛت لخُخان البدغ.
ّ
مشل ٞحها اإلاغؤة  ،ونٓغة اإلاجخم٘ بلحهاّ ،
ّؤما ّ
وؤجها ّ
ّ
الؿبب
ال٣ههُت ٣ٞ ،ض ٧انذ زاجمت
الجهاًت التي ٦خبها ٖلى ٚال ٝاإلاجمىٖت
ّ
في ّ
٧ل ألازُاء " ال٩ل ًغمي الدجغ ٖلى اإلاغؤة ّ ،بجها خبل زُاًانا اإلامخض الظي نٗلُٞ ٤ه ٢بدنا " لخهبذ الجؼاثغ الطخُت مشل
اإلاغؤة ٖنض ٦شحر من الغظا ،٫ال ًلخٟخىن بلحها بال خُنما ًغٚبىن في جد ٤ُ٣اإلاخٗت واإلانٟٗت الظاجُتٞ ،بًٗهث ًداو ٫الهغوب مجها
ّ
ّ
ٞال٩ل ُّ
همه الىخُض نٟؿه وٌِٗ ٠ُ٦ل ٚ ،حر آبه ٖلى
بٗضما ًجهب زحراتها " نمض ؤًضًنا وؤنابٗنا ( )...ل٩ي نٟىػ بلخٓاث اللظة "
ّ
خؿاب من ٌِٗل " نإزظ ونإزظ ونضوؽ صون ؤن نلخٟذ لدجث الجماظث اإلاضقكت جدذ ؤ٢ضامنا " و " ال ؤخض ٌٗتر ٝبسُُئخه "
ول٨ن ّ
ال٩ل ٌُكب٘ نؼواجه مجها خُنما جدانغه اللظة والكب ،٤مخناؾُا ؤو ناؾُا ؤن ؾاٖت الخؿاب آجُت ال عٍب ٞحها  ،وؤن هللا ًمهل
وال حهمل.
كائمة املفادس واملشاحْ:
ّ
ال٣هت ّ
،1986ص.ٍ.
اللُبُت ال٣هحرة) ،اإلااؾؿت الىَنُت للٟنىن اإلاُبُٗت ،الجؼاثغ
 )1بن ُ٢نت ٖمغ ( :ؤق٩ا ٫الخٗبحر في
 )2جدغَصخي مدمض  :في ّ
الغواًت وال٣هت واإلاؿغح٢( ،غاءة الٟنُت والجمالُت الؿغصًت)  ،منكىعاث الجؼاثغ ٖانمت الش٣اٞت
 ،2000ص.ٍ.
الٗغبُت ،الجؼاثغ،
 )3خؿن مهُٟى سخلى : ٫نٓغٍاث ال٣غاءة والخإوٍل ألاصبي وً٢اًاه (ص اؾت) ،منكىعاث اجداص ّ
ال٨خاب الٗغب ،صمك ،٤ؾىعٍا،
ع
 ،2001ص.ٍ.

 - 1اجملموعة القصصية  :ص.33
 - 2ـ.ف ،ص.37
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النو واإلامانٗت (م٣اعباث ن٣ضًت في ألاصب وؤلابضإ) ،منكىعاث اجداص ّ
 )4الخال ١مدمض اجب ّ :
ال٨خاب الٗغب ،صمك ،٤ؾىعٍا،
ع
 ،1999ص.ٍ.
 )5زلُل اإلاىسخى٢( :غاءاث) ،منكىعاث اجداص ال٨خاب الٗغب ،صمك ،٤ؾىعٍا ،ص.ث ،ص.ٍ.
.2007
 )6يُ ٠هللا ٖبض ال٣اصع ٧ :ىابِـ اللُلت البًُاء( ،مجمىٖت ٢ههُت) منكىعاث صاع ألاصًب ،وهغان ،الجؼاثغٍ،
 )7مغجاى ٖبض اإلال : ٪جدلُل الخُاب الؿغصي (مٗالجت جُ٨ُ٨ٟت ؾُمُاثُت لخ٩اًت خما ٫بٛضاص)  ،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت،
 ،1993ص.ٍ.
بن ٖ٨نىن ،الجؼاثغ،
ّ
.2004
ال٣هت الجؼاثغٍت اإلاٗانغة  ،صاع الٛغب للنكغ والخىػَ٘  ،وهغان ،الجؼاثغٍ ،
 )8مغجاى ٖبض اإلال: ٪
 )9مىنسخي خبِب  :ال٣غاءة والخضازت اإلا٣اعبت (ال٩اثن واإلام٨ن في ال٣غاءة الٗغبُت) ،منكىعاث اجداص ّ
ال٨خاب الٗغب ،صمك،٤
 ،2000ص.ٍ.
ؾىعٍا،
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ّص
الحىشاسٍة في الخىاب الىىكاوي
البيُة
الذهحىسة لُلى محمذ ظّذ ـ لبىان ـ
حهض ٝهظا البدض بلى صعاؾت ج٩ىٍناث البنُت الخ٨غاعٍت في الخُاب الكٗغي لخجغبت "ٞضوي َى٢ان" في مداولت لل٨كٖ ٠ن
مٗالث الٓاهغة الخ٨غاعٍت وؤلىاجها وؤنماَها ،والخٗغ ٝبلى مٗماعٍت بنائها وَا٢اتها الاً٣اُٖت وصوعها الجمالي ووُْٟتها وحكُ٨لها في
ج٩ىٍناث ج٨غاعٍت ٢اصعة ٖلى ججؿُض ججغبت الكاٖغة والخٗبحر ٖن ؤ٩ٞاعها وقٗىعها وعئٍتها ،وما لهظه البنُت من صوع ٌٗ٨ؿه
ّ
الخالخث بحن ؤظؼاء ال٣هُضة ًخٟاٖل م٘ خغُ٦ت نمىها وامخضاصها صازل الخُابٌ ،صخجها الض ٤ٞالاً٣اعي الخهب اإلاك٩ل من
ّ
م٩ىناث نىجُت واً٣اٖاث جمازلُت وججنِؿاث حِٗل صازل الخضر الكٗغي ،وٖلى اإلاخل٣ي ؤن ًكرػ هظه الٓاهغة وؤن ًدٟل
بجىانبها ٧اٞت.
و٢ض التزمذ باإلانهج البنُىي  -الؿُمُاجي ،وبدؿب ٚغٍماؽ ؤي "نٓام ؾُمُاجي هى نٓام ٖالماث (=  1".)signesواؾخٗنذ
بإؾـ اإلانهج الٟجي إلاا لئلً٣إ من صوع ظمالي وٞجي ًًُٟه ٖلى البناء الكٗغي٦ ،ما ًخأػع م٘ الٗنانغ اإلاىؾُُ٣ت في قب٨ت من
ًء
الخٗال٣اث والخجاوعاث ألامغ الظي ًىلض ًٞاء مٟخىخا الزخُاع اخخماالث جإوٍل الضاللت اإلانبش٣ت ٖن اإلاًمىن الٗمُ ٤في نؿُج
الخُاب .و٢ض و ٘٢ازخُاعي ٖلى صعاؾت البنُت الخ٨غاعٍت في الخُاب الكٗغي الُى٢اني وطل ٪لؿبُكن :الخًىع الٟاٖل ألنماٍ
ّ
انهب اهخمامي ٖلى
الخ٨غاع في الخُاب ،وٖضم وظىص صعاؾت ٖلمُت جدناو ٫البنُت الخ٨غاعٍت في قٗغ ٞضوي َى٢ان ،و٢ض
مجمىٖت من النماطط الكٗغٍت التي من قإجها ؤن ج٨كٖ ٠ن ْاهغة الخ٨غاع وؤنماَه وؤق٩اله وظمالُخه.
 جّشٍف الحىشاسَ
ّ
و٦غ َع الصخي َوْ ٦غ َ٦غه :ؤٖاصه ّ
الّ ٨غ بمٗجى الغظىٕ ٖلى الصخيء ،ومنه الخ٨غاعّ .
وال٨غة:
مغة بٗض ؤزغي.
الخ٨غاع في اللٛت مإزىط من
َ
2
ال٨غاث .وٍ٣اّ ٦َ ٫غ ْع ُث ٖلُه الخضًضْ ،
اإلاَ ّغة .والجم٘ ّ
و٦غْ ٦غجه بطا عصصجه ٖلُه".
ًء
وؤما الخ٨غاع في الانُالح ٣ُٞى ٫ابن ألازحر "وؤما الخ٨غٍغ ٞةنه صاللت اللٖ ٟٔلى اإلاٗجى مغصصا ٣٦ىل ٪إلان حؿخضُٖه ؤؾغٕٞ ،ةن
4
اإلاٗجى مغصص والل ٟٔواخض٦ 3".ظل ٪هى "ج٨غاع الل ٟٔؤو الضا ٫ؤ٦ثر من مغة في ؾُا ١واخض".
ؤما في الٗهغ الخضًض وفي الضعاؾاث اللٛىٍت الخضًشتٞ ،لث ٌٟٛل الضاعؾىن اإلاٗانغون هظه الٓاهغة الاؾلىبُت ،وخُٓذ
ًء
ًء
اهخمام الن٣اص الٗغب ٢ضًما وخضًشا ل٩ىجها بنُت لها ؤنماَها وؤنىاٖها وَا٢اتها الاً٣اُٖت من زال ٫حؿلُِ الًىء ٖلى ج٨غٍغ
الىخضاث الكٗغٍت وما لها من ؤهمُت في ج٨شُ ٠الضالالث واٚناء الخماؾ ٪النصخي صازل جغاُ٦ب لٛىٍت مخجضصة ونامُت ،وجناولىا
ال٣ى ٫في حٗغٍ ٠الخ٨غاع وٞهلىا ؤنىاٖه وؤنماَه وؤؾالُبه الضاللُت وبىاٖشه ووْاثٟه.
Greimas Alegirdas Julien, Du sens 1, Essais Sémiotiques, Editions du Seuil, Paris, 1970, p: 23..
العريب ،ط  ،3ال ت ،.ص .64
 .ابن منظور ،لساف العرب ،مادة (كرر) ،دار إحياء الرتاث ّ
 .ابن األثري ،ادلثل السائر يف أدب الكاتب كالشاعر ،ربق :أمحد احلويف ،دار هنضة مصر للطباعة كالنشر ،القاىرة ،ال ط ،.ال ت ،.ص .345
 .نقالن عن :فايز عارؼ القرعاف ،يف بالغة الضمري كالتكرار ،عامل الكتب احلديث ،اربد ،األردف ،ط  ،2010ص .119
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ّ
ّ
حٗغ ٝناػ ٥اإلاالث٨ت الخ٨غاع بإنه "ٌؿلِ الًىء ٖلى نُ٣ت خؿاؾت في الٗباعة وٍ٨كٖ ٠ن اهخمام اإلاخ٩لث بها٦ 1".ما ًُدؿب
ًء
"نُ٣ت مغ٦ؼٍت في ال٣هُضة التي جدخىٍه ،جغبِ ٦شحر من الضالالث وألا٩ٞاع به ٖكر الخُىٍ الخٗبحرًت اإلاسخلٟتًٞ 2".ال ٖن ؤن
3
الخ٨غاع ًخإؾـ ٖلى ؤؾاؽ "ؤن الُ٣ث الكٗىعٍت والخٗبحرًت هي الخالًا واإلا٩ىناث ألاؾاؾُت للٗمل ألاصبي".
وجٓهغ ؤلىان الخ٨غاع في ج٨غاع الخغ ٝؤو ج٨غاع ال٩لمت ؤو ج٨غاع الٗباعة ؤو ج٨غاع اإلا٦ ،ُ٘٣ما ًغجبِ الخ٨غاع ببناء الخُاب
الكٗغي ،وباألنؿا ١الضاللُت ،وله ؤق٩ا ٫مخنىٖت ّ
جهن ٠يمن ؤنماٍ جدنىٕ بحن الخ٨غاع الكٗىعي والخ٨غاع البُاني والخ٨غاع
الاؾتهاللي والخ٨غاع الخخامي وج٨غاع الالػمت وج٨غاع الهنضسخي (ج٨غاع الخ٣ؿُث) الظي ًًث ؤنىإ (الخ٨غاع الضاثغي وج٨غاع اإلاُ٘٣
والخ٨غاع البنُىي اإلاصجغ والخ٨غاع الترا٦مي).
ّ
ألاؾلىبُت التي ًلجإ بلحها الكاٖغ الخضًض ،وهى ْاهغة نىجُت جمحزث بها ال٣هُضة
وه٨ظاٌُٗ ،ض الخ٨غاع من ؤبغػ الخهاثو
ّ
الخضًشت بل لىن من ؤلىان الخجضًض في الكٗغ الخضًضً ،اصي وُْٟت اً٣اُٖت وصاللُت ٦ظلً" ٪ا٦ض اإلاٗجى الظي ٌؿُُغ ٖلى
ًء ّ ًء
ُٞدخل خح ًءزا ؤ٦كر من بخؿاؾاجه وج٨ٟحرهّ ،
ّ
ّ
٧اُٞا لخجضًض الخغ٦ت
بً٣اعي ؤو نبًا
زث ً٩ىن مغ٦ؼ انُال١
الكاٖغ ؤ٦ثر من ٚحره،
ًء
ّ
ؤلاً٣اُٖتًٞ 4".ال ٖن ُ٢مخه اإلاىؾُُ٣ت الجمالُت "ٞالكٗغ نىعة ظمُلت من نىع ال٨الم بط بن ج٨غاع الٟٗل ؤو الخغً ٝتر٥
ّ
ّ ًء
ًء
ًء
ًء
ًء 5
ّ
اإلاًمىني في نٟـ اإلاخل٣يٞ ،اللٛت َا٢ت ج٨من ٞحها اإلاكاٖغ وألا٩ٞاع مٗا".
مىؾُُ٣ا ظمُال ًٞال ٖن جإزحره
بً٣اٖا
وٍغي الن٣ض الخضًض ؤن الخ٨غاع ْاهغة ؤصبُت حؿهث في بناء النو وحٛنُه صاللت واً٣اٖا ٦ما حك٩ل اخضي الخهاثو الاؾلىبُت
ًء
ًء
للنو ،وٍنضعط يمن الاً٣إ الضازلي و"البنُت الخ٨غاعٍت في ال٣هُضة الخضًشت ؤنبدذ حك٩ل نٓاما زانا صازل ُ٦ان
ال٣هُضة٣ً ،ىم هظا النٓام ٖلى ؤؾـ نابٗت من نمُث الخجغبت ومؿخىي ٖم٣ها وزغائها ،و٢ضعتها ٖلى ازخُاع الك٩ل اإلاناؾب
الظي ًىٞغ لبنُت الخ٨غاع ؤ٦كر ٞغنت مم٨نت لخد ٤ُ٣الخإزحر من زالٗٞ ٫الُخه التي جخجاوػ خضوص الام٩اناث الندىٍت واللٛىٍت
ًء 6
الهغ ٝلخهبذ ؤصاة مىؾُُ٣ت وصاللُت في آن مٗا".
وبناء ٖلى ما ؾب٣ٞ ٤ض ؤنبذ الخ٨غاع ْاهغة مهمت في الكٗغ الٗغبي الخضًض ولها صوع واضر في ٞهث ابٗاص الخجغبت الكٗغٍت
وعٞضها بالبىاٖض الجمالُت والٟنُت ما ٌؿخضعي الالخٟاث بلحها وصعاؾتها وجدلُلها وطل ٪من ؤظل ال٨كٖ ٠ن ؤبٗاصها الضاللُت
وجٟاٖالتها الجمالُت صازل الخُاب الكٗغي.
ونٓ ًءغا ألهمُت الخ٨غاع ،وقُىٖه في الخُاب الُى٢اني ،وما ًد٣٣ه من ٞاٖلُت وانسجام في بناء ال٣هُضةُ ،
ؤظض ؤن ملمذ الخ٨غاع
ًء
له خًىع ٞاٖل وبإنماٍ مخٗضصة وؤنىإ مسخلٟت بل ؤن ٖضصا ال بإؽ به ً٣ىم ٖلى مٗماعٍت الخ٨غاع بإلىان مخباًنت جىخضث في
 .نازؾ ادلالئكة ،قضايا الشعر ادلعاصر ،دار العلم للماليني ،بريكت ،لبناف ،ط  ،14حزيراف  /سنة  ،2007ص .276
 .فهد ناصر عاشور ،التكرار يف شعر زلمود دركيش ،ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر ،بريكت ،لبناف ،ط  ،1سنة  ،2004ص .36
 .ادلدخل لدراسة الفنوف األدبية ،قسم اللغة العربية ،كلية اإلنسانيات كالعلوـ اإلجتماعية ،دار قطرم بن الفجاءه للنشر كالتوزيع ،الدكحة ،قطر ،ط ،2
سنة 1983ـ ،ص .234
 .خليل ادلوسى ،بنية القصيدة العربيّة ادلعاصرة ،منشورات ارباد الكتاب العرب ،دمشق ،سوريا ،2003 ،ص .199
الشعرم ،دار جرير ،عماف ،األردف ،ط  ،1سنة  ،2010ص .27
 .ينظر :درابسة زلمود ،تشكيل ادلعع
ّ

 . 6زلمد صابر عبيد ،القصيدة العربية احلديثة بني البنية الداللية كالبنية اإليقاعية ،منشورات ارباد الكتاب العرب ،دمشق سنة  ،2001ص ص – 183
.184
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مٟانل ال٣هُضة ،وازخلٟذ ؤنماَها وؤق٩الها وؤلىاجها ،واعجبُذ بضالالث مخنىٖتٞ .ما ؤق٩ا ٫الخ٨غاع وؤنناٞه في الخُاب
الُى٢اني؟ وما ؤبٗاصه الضاللُت؟
ؤلىان الحىشاس وؤهماوه في الخىاب الىىكاوي
 الحىشاس الؽّىسيهى الخ٨غاع الناشخئ ٖن "خالت قٗىعٍت قضًضة الخ٨شًُ ٠غػح الكاٖغ جدتها وال ًمل ٪لنٟؿه جدىال ٖجها اط جب٣ى ملخت ٖلُه وال
جٟاع٢ه 1".ومن زث ٞةن الٗباعة اإلا٨غعة "جاصي بلى ع ٘ٞمؿخىي الكٗىع في ال٣هُضة بلى صعظت ٚحر ٖاصًت 2".و٢ض ً ٘٣الخ٨غاع في ؤو٫
3
ألاقُغ "وج٩ىن ال٩لماث ؤو ألاخغ ٝبمجزلت مٟاجُذ ال٨الم التي جخ٨غع في ّؤو ٫البِذ ؤو في ّؤو ٫الكُغ".
ًء
ًبضؤ الؿُغ الكٗغي لل٣هُضة بخ٨غاع ٧لمت ؤدي بك٩ل ٖامىصي ،وٍمخض الخ٨غاع الاؾتهاللي بلى منخه ٠ال٣هُضة ج٣غٍبا،
وٍخ٩ىن من البنُت النضاثُت ما ٌٗؼػ الدكا٧ل الانؿاني (الار  /الكاٖغة) وٍخىالض في ؾُا٢اث جاؾـ للك٩ل الاً٣اعي وٍخٗال٤
بًٟاءاث صاللُت حكدب ٪م٘ الك٩ل الاً٣اعي لل٣هُضةٞ ،خ٣ى:٫
ُّ
"ؤخي ًا ّ
ؤخب نضاء ًغٝ
ًء
ٖلى قٟتي مش٣ال بالخنان
َ
اعجُمذ
ؤخي ل ٪نجىاي مهما
بُ٣ض اإلا٩ان وُ٢ض الؼمان
ًء
ؤخ٣ا ًدى ٫الغصي بُننا
وٍٟهلجي ٖن ٪سجن ُ٦اني
ٞما لي اطا ما ط٦غج ٪ؤقٗغ
ؤن ٪خىلي ّ
ب٩ل م٩ان...
ًء
ؤخي ؤمـ واللُل ٌٗمٚ ٤ىعا
وٍدًن ٢لب الىظىص ال٨بحر
وط٦غا ٥حٗمغ ؤُ٢اع نٟسخي
وجمؤل ٢لبي بٚ ٌُٟمحر
.....

 .فهد ناصر عاشور ،التكرار يف شعر زلمود دركيش ،ص .44
 .نازؾ املالئكة ،قضايا الشعر ادلعاصر ،ص .287
 .احملسن زلمد حسن عبد ،مجاليات الشعر يف سورية (1950 – 1900ـ) ،شراع للدراسات كالنشر كالتوزيع ،دمشق ،سورية ،ط  ،2000ص .65
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ؤخي وهخٟذ بها وانضٗٞذ
ب٩ل خناني ّ
بلُّ ٪
وخبي
ؤخي ٚحر ؤن ٪عخذ جهىب
اإلاكغثب
ُٖنُ ٪ندى اإلاضي
ِ
و٦نذ خؼٍنا و٧انذ ٖلى
ظبِن ٪مسخت ٚث و٦غب
....
ؤخي ؤعؤًذ الًُ٣ت ٠ُ٦
1

انتهذ ،ؤعؤًذ اإلاهحر الغهُب".

ًهضح عنحن نضاء "ؤدي" ما ًٟخذ الباب ؤمام جإوٍل ًً٘ مدىع ألار بحن الخًىع والُٛاب ،الاجها ٫والانٟهاٞ ،٫الكاٖغة
مٗان ٖاَُٟت
حؿخدًغ نىعة ألار الٛاثب (ابغاهُث) في الىا ٘٢الخايغ ،وهى الظي خا ٫بُجها وبِنه الغصي ،وجدمل هظه اللٟٓت ٍغ
وؤزىٍت ،جنضمج في ؾُا٢اث جستزن صاللت الخب والخظ٦غ والخنان ما ٌٗؼػ بنُت ال٣ٟضان الٗاَٟي والخنحن٦ ،ما جخماوط بالكٗىع
الخؼٍن حٗم٣ه الجغاح الىَنُت ما ًضٖث البٗض الىَجي من زال ٫عؾث نىعة ٢اجمت للىي٘ الخايغ اإلاإؾاوي الظي حِٗكه الظاث
في ْل ؤظىاء الاخخال ٫وؤٗٞاله الاظغامُتٞ .هظا الخ٨غاع الاؾتهاللي ًدمل اًداءاث صاللُت جمشل ص٣ٞت قٗىعٍت وقٗغٍت جدناؾ ٤م٘
البنُت الخ٨غاعٍت الضاللُت لل٣هُضة ،ونكرػ البنُت الٗمُ٣ت في الك٩ل آلاحي:
 خؼن ؤدي ٣ٞضانال قاٖغة

الكاٖغة (ًٟهلجي)  +خؼن
٣ٞ +ضان
ال ؤر

 الحىشاس الاظت الليهى ج٨غاع ٧لمت واخضة ؤو ٖباعة في ّؤوّ ٫
٧ل بِذ من مجمىٖت ؤبُاث مخخالُت ،ووُْٟت هظا الخ٨غاع "الخإُ٦ض وازاعة الخى ٘٢لضي
الؿام٘ للمى ٠٢الجضي ،إلاكاع٦ت الكاٖغ اخؿاؾه ونبًه الكٗغي 2".وخحن ًنكض الكاٖغ قٗغه "ٌؿخُٗض جل ٪الخالت
3
النٟؿُت التي جمل٨خه في ؤزناء النٓث ،ختى ٌكغ٦ه الؿام٘ في ّ
٧ل ؤخاؾِؿه وَكٗغ قٗىعه".
ّ
حؿتهل الكاٖغة ٢هُضتها بالًٖ ِٛلى
ومن ؤمشلت الخ٨غاع الاؾتهاللي في الخُاب الُى٢اني ؾُا٢ ١هُضة "ؤوهام في الؼٍخىن"،
٧لمت "هنا" والدكضًض ٖلحها بك٩ل ؤ٣ٞي وٖامىصي بىجحرة ج٨غاعٍت زمـ مغاث ما ًجٗلها باعة اً٣اُٖت ج٨غاعٍت جخٟاٖل م٘ اإلااقغ
()1

 .فدكل طوقاف ،األعماؿ الشعرية الكاملة ،دار العودة ،بريكت ،لبناف ،ط  ،2011ص ص .172 – 171

 .عصاـ شرتح ،ظواىر أسلوبيّة يف شعر بدكم اجلبل ،منشورات ارباد الكتّاب العرب ،دمشق ،سنة  ،2005ص .8
 .رشيد شعالؿ ،البنية اإليقاعيّة يف شعر أيب سباـ ،عامل الكتب ،األردف ،ط  ،2011ص .26
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البنُىي الترُ٦بي "في ْل ػٍخىني" في اقاعة بلى مٛاعؽ الؼٍخىن ًٌٗضها اإلانام في الخاقُت ُ
الٗلُا ٞخ٣ى" ٫في الؿٟذ الٛغبي من
ظبل ظغػٍث ،هنا ٥ؤلٟذ الٗ٣ىص في ؤنُل ّ
٧ل ًىم ٖنض ػٍخىنت مباع٦ت جدنى ٖلى نٟسخي ْاللها ،وجمسر ٖلى عؤسخي ٖظباث
ّ
ؤٚهاجها ،وَاإلاا زُل ّ
ٞخدـ بخؿاسخي وحكٗغ قٗىعيٞ 1".خ٣ى:٫
بلي ؤجها جباصلجي ألالٟت واإلادبت،
"هىا هىا في ٌـ ّصـل صٍحىهتي
وجسلض النٟـ ُ
ــ بلى ٖـ ـؼ ٍغلت

جد ـُ ــث ال ــغوح ُ٢ىص الثري
ُ
ُ
الهمذ لٛى الىعي
ًسنٞ ٤حها

هىا هىا في ٌـل صٍ ـحــىهتي
ؤنػي بلى ال٩ىن وإلاّا جؼ ْ٫

في ي ٟــت الىاصي بؿٟذ الجبل
آًــاجه ج ــغوي خ ــضًض ألاػ٫

ُ
ـالث
هىا حهُث ال٣لب في ٖ ـ ٍغ
ًء
أل٣ٞه في ناْغي عوٖ ــت

جسل٣ــه ؤخ ــالمـ ــي اإلابهمه
2

وللغئي في مؿم ــعي هُنمه".

ْل ؤظىاء الُبُٗت التي ّ
ّ
وجمخض في ّ
جخ٩ىن البنُت الخ٨غاعٍت من ْغ ٝاإلا٩ان هنا  /صاللت اإلا٩ان ،جدضصه ْال ٫الؼٍخىن
حٗض مالط
الكاٖغة والخًن الضافئ "في يٟت الىاصي بؿٟذ الجبل" ما ًً٘ نُ٣ت الخالقي بحن اإلا٩ان (الُبُٗت) والكاٖغة ،وَٗؼػ الدكا٧ل
اإلا٩اني الُبُعي  /الانؿانيٞ ،هظا اإلا٩ان ًدُذ للظاث ؤن جخإمل بغ٣ٞت وخضتها و"جسلض النٟـ بلى ٖؼلت" ال٩ىن وألاقُاء ،وفي هظا
اإلا٩ان ما ًبٗض ٖلى الاخالم ،وٍىلض هظا الجى الاخؿاؽ الجمُل والغاج٘ في ْل ؤظىاء الؿُ٨نت والُمإنِنت ،وٍغؾث هظا الخ٨غاع
ٖال٢ت انسجامُت في اإلا٩ان الُبُعي في عٚبت قضًضة للهغب من الىا ٘٢الؼمجي اإلاإؾاوي.
وجخجلى ٞاٖلُت هظا الخ٨غاع من زال ٫الخناؾ ٤الاً٣اعي الظي ّ
ًمض ال٣هُضة بض٣ٞت قٗىعٍت جشبذ الهضوء والٗؼلت والخإملٞ ،حهُث
ال٣لب في ٖاإلاه ما ٌٗؼػ مدىع اإلا٩ان والؼمان ،الُبُٗت والخُا ،٫الؿُ٨نت والًىياء ،ونكرػ البنُت الٗمُ٣ت في اإلاغحؿث آلاحي:
 +ؾُ٨نت هنا

الكاٖغة يىياء

ٖ +ؼلت
 +ؤخالم ال قاٖغة ال َبُٗت

 ٖؼلتال هنا  -ؤخالم

 الحىشاس الخحاميًء
ًء
ًء
ًاصي الخ٨غاع الخخامي صوعا قٗغٍا م٣اعبا للخ٨غاع الاؾتهاللي من "خُض اإلاضي الخإزحري الظي ًتر٦ه في نمُث حكُ٨ل البنُت
ًء
الكٗغٍت لل٣هُضة ٚحر ؤنه ًندى منخى نخاظُا في ج٨شُ ٠صاللي واً٣اعي ًخمغ٦ؼ في زاجمت ال٣هُضة 3".وللخمشُل ٖلى الخ٨غاع
الخخامي نإزظ ؾُا٢ ١هُضة "الُاٖىن"ٞ ،خ٣ى:٫
"ًىم ٞكا الُاٖىن في مضًنتي
 .فدكل طوقاف ،األعماؿ الشعرية الكاملة ،ص .60
 .ادلصدر نفسو ،ص ص .61 – 60
 .زلمد صابر عبيد ،القصيدة العربية احلديثة بني البنية الداللية كالبنية اإليقاعية ،ص ص .190 – 189

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

51

مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىشٍة  -الّام الثالث  -الّذد  15حاهفي 2016

ُ
زغظذ للٗغ ْاء
َ
مٟخىخت الهضع بلى الؿماء
ُ
ْ
بالغٍاح
ؤهخ ٠من ٢غاعة ألاخؼان
ّ
هبي وؾىقي ندىنا ّ
الس َ
خاب ًا
ْ
عٍاح
وؤنؼلي ألامُاع
ّ
جُه ُغ الهىاء في مضًنتي
َ
َ
والجبا ٫وألاشجاع
البُىث
وحٛؿل
ّ
هبي وؾىقي ندىنا السخاب ًا
عٍاح
ولحجزٌ ألامىاس !
ولحجزٌ ألامىاس !
1

ولحجزٌ ألامىاس !".

جخالخ ٤الاً٣اٖاث الخ٨غاعٍت في جغُ٦ب لٛىي ّ
ًخ٩ىن من الك٩ل آلاحي:
ج٨غٍغ زناجي

ج٨غٍغ زالسي زخامي

ّ
هبي وؾىقي ندىنا السخاب ًا عٍاح
ّ
هبي وؾىقي ندىنا السخاب ًا عٍاح

ولخجز ٫ألامُاع
ولخجز ٫ألامُاع
ولخجز ٫ألامُاع

ًخ٨غع نؿٖ ٤باعة الخىاػي الترُ٦بي ال٩امل "ولخجز ٫ألامُاع" في الخخام زالر مغاث ،وٍخأػع م٘ ألاؾلىب الانكاجي الُلبي اإلاخنىٕ بحن
جالخ ٤ؤٗٞا ٫ألامغ "هبي – ؾىقي – ؤنؼلي" وٍخٟاٖل م٘ البنُت النضاثُت "ًا عٍاح" ما ٌٗؼػ خغ٦ت حٗلى وتهبًِ ،دنا ٌ٢مدىعها
 .فدكل طوقاف ،األعماؿ الشعرية الكاملة ،ص .437
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ّ
الكغ والخحر ،وٍغمؼ الضا ٫الُاٖىن بلى اإلادخل الظي ًٟخ ٪بالكٗب
الضاللي بحن الخُهحر وآلازام ،بحن الٟخ ٪والنًا،٫
ّ
اإلادخل ،وَؿحر ج٩ىٍن البنُت الخ٨غاعٍت في
الٟلؿُُجيٞ ،الكاٖغة جغ ٘ٞصٖىاها بلى الؿماء وجضٖى ٧ي ًُهغ الهىاء اإلاضًنت من عظـ
خغ٦ت ناػلت بلى ؤٖلى بلى ؤصنى لخٗؼٍؼ بنُت الخحر والخهب في اؾخٗضاص للنًا ٫والشىعة من ؤظل جُهحر ألاعى ،ونكرػ البنُت
الضاللُت في الك٩ل آلاحي:
ّ
ؤنؼلي
هبي
ؾىقي
ًا عٍاح
ولخجز ٫ألامُاع

ولخجز ٫ألامُاع
ولخجز ٫ألامُاع

(الخحر)
(الخهب)

(النًا ٫من ؤظل الخُاة الُاهغة الٗؼٍؼة ٖلى ألاعى)

 ثىشاس الالصمةًء
ًء
ًء
ّ
ّ
قٗغٍت ،حك٩ل بمؿخىٍحها ؤلاً٣اعي والضاللي مدىعا ؤؾاؾُا ومغ٦ؼٍا
ً٣ىم الخ٨غاع الالػمت "ٖلى انخساب ؾُغ قٗغ ّي ؤو ظملت
من مداوع ال٣هُضةّ .
ًخ٨غع هظا الؿُغ ؤو الجملت بحن ٞترة وؤزغي ٖلى ق٩ل ٞىانل جسً٘ في َىلها و٢هغها بلى َبُٗت ججغبت
بنُت ال٣هُضة من ظهت ؤزغي ،و٢ض ّ
ال٣هُضة من ظهت وبلى صعظت جإزحر الالػمت في ّ
جخٗضص وْاث ٠هظا الخ٨غاع خؿب الخاظت بلحها
1
وخؿب ال٣ضعة ٖلى ؤلاصاء والخإزحر".
ل٣ض اؾدشمغث الكاٖغة بنُت ج٨غاع الػمت بك٩ل ٖ٨ـ الترابِ بحن ؤظؼاء ال٣هُضة ،وظٗلذ من ٖباعة "لى ؤني
ًء
ًء
عظٗذ نٛحرة" الػمت جترصص ٖلى مؿاٞاث مخباًنت ،وجد ٤٣جغصًضا نٛمُا ًدؿاو ١م٘ الخنا ٌ٢الضاللي بحن الهٛغ وال٨كر ،جمجي
ظكرًت وال ّ
وال جمجيّ ،
الخدغع وال ّ
ّ
جدغعٞ ،خ٣ى:٫
ظكرًت٢ ،ضعٍت وال ٢ضعٍت،
"خبا ٫خماُ٢ه
َ
وؤزُاجي اإلاايُه
ُ
جلٖ ٠لى َ
٦خُٟه
جٓل
وجمطخي ّ
جدؼ وج٣ؿى ّ
ٖلُه
 ٠ُ٨ٞالخالم ،وؤًن اإلاٟغ
***
لى ؤوي سحّد ـغحرة
 .زلمد صابر عبيد ،القصيدة العربية احلديثة بني البنية الداللية كالبنية اإليقاعية ،ص .204
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ّ
لخىلذ مجغي خُاحي
ّ ُ ّ
رث زِ اججاهي
لٛح
ّ
وخغعث طاحي
وما ُ
٦نذ ؤؾل ٪نٟـ الضعوب
صعوبي الىٖحره
لى ؤوي سحّد ،سحّد ـغحره
***
ُ
ول٨ن ،جغي لى سحّد ـغحره
بسكرة ؤزُاثُه
بسكرة ججغبتي اإلاايُت
ؤؤمل ٪حُٛحر مجغي خُاحي
وجدغٍغ طاحي؟
ًء
ؤ٦نذ ّ
ؤبض ٫خ٣ا مهحري
وؤمل ٪حؿُحر زُىاجُه؟
مدا ٫مدا٫
لى ؤوي سحّد ـغحره
لى ؤوي سحّد ومل ّ
ًضًه
ججاعب ٖمغي وزكراجُه
وما ل٣نخجي الخُاة ال٨بحره
وما ٖلمخجي الؿنىن ال٨شحره
ُ
لٗضث بغٚمي ألزُاثُه
ونٟـ خما٢اجُه
ُ
ل٨نذ ؤواظه نٟـ اإلاهحر
ونٟـ الًُإ
ّ
جلٖ ٠لى ّ
٦خُٟه
وطاث الخبا ٫جغوح
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وجمطخي ّ
جدؼ وج٣ؿى ّ
ٖلُه
1

زالم وما من مٟغ".
وما من
ٍغ

امخضث هظه الالػمت في زناًا ال٣هُضة لخٗكر ٖن مإؾاة الىظىص الانؿاني وؾاعث في اججاهحن ،اججاه ٌٗؼػ بنُت الخدغع والخدى٫
في الخُاة ،واججاه ٌٗؼػ ٖضم ال٣ضعة ٖلى حُٛحر اإلاهحر وجدغٍغ الظاث ،ولهظا الترصًض ؤزغ ظمالي ّ
قض َا٢ت ال٣هُضة الخٗبحرًت،
وؤمضها بُا٢اث ظمالُت ججلذ من زال ٫جغصًض الالػمت٦ ،ظل ٪نجض ؤن ال٣هُضة ظمٗذ بحن نمُحن من ؤق٩ا ٫الخ٨غاع،
ٞاؾخٗاصث اإلا ُ٘٣ألاو( ٫البضاًت) في جهاًت اإلا ُ٘٣الشالض "مما ٌؿمذ لل٨ٟغة الكٗغٍت بإن جلخ ٠خى ٫نٟؿها وحٛل ٤ال٣هُضة،
وه٨ظا ّ
2
حكضص ٖلى انُبإ الخل٣ت والضاثغة اإلاٛل٣ت".
 الحىشاس الهىذس يّ
للنو ،بط ً٣ىم الكاٖغ بخ٨غٍغ ٧لمت ؤو ٖباعة ،جسً٘ لنىٕ من الهنضؾت اللُٟٓت
ً٣ىم هظا الخ٨غاع ٖلى "الك٩ل الخاعجي
الض٣ُ٢ت ،وحهض ٝمن وعائها ؤن ًىظه ال٣هُضة في اججاه مٗحن ،ؤو لخإُ٦ض مى ٠٢ما ّ
ألن الٗباعة ّ
اإلا٨غعة جاصي بلى ع ٘ٞمؿخىي
الكٗىع في ال٣هُضة بلى صعظت ٚحر ٖاصًت 3".ومن النماطط الكٗغٍت التي ج٣ىم ٖلى هظا النمِ ٢هُضة بٗنىان "ؤنكىصة لُنا"
ّ
بدُض بغػث ؤق٩ا ٫ج٨غاعٍت قتى ججلذ من زال ٫الك٩ل الخاعجي ،والهنضؾت الاً٣اُٖت الضازلُت لل٣هُضة ،وحؿاو٢ذ ٖىامل
اً٣اُٖت مجها الخهغَ٘ والترنُ٘ والخجنِـ والدسجُ٘ والخمازالث الهىجُت ،و٧لها جناٚمذ م٘ ج٩ىٍناث البنُت الخ٨غاعٍت لخٗؼٍؼ
البنُت الضاللُت ،ولغ ٘ٞظمالُت ال٣هُضةٞ ،خ٣ى:٫
"لُ ـى ــا لالاة خ ـم ـغاء

جخىهج في ٖ٣ض الكهضاء
ٚنتها ؤعى  ٞــلؿُُنا
صمه اإلا ـخ ُ
ـض ٤ٞوالنبٌ

لُ ــىا ٚنىة خــب وٞــضاء
لُــىا لُ ــىا ٢لــب ألاعى

لُىا لُىا ن ــىث ال ــغ ٌٞحــٗغٞه ؤعى ٞلؿُُنا
لُىا نىث الك ــٗب الهاصع

لُىا ًٚب الجُل الشاثغ

لُ ـىـ ــا نىع الخ ــ ٤الباهغ ٌؿُ٘ في ؤعى ٞلؿُُنا
لـ ـُـ ـى ــا ٖ ــُناها ٌم
ًنبىٕ وؤنــابٗها وعص وقمىٕ
وي ـٟــاثغها ٌم
ٖلث مغٞىٕ ًس ٤ٟفي ؤعى ٞلؿُُنا
الثر ّ
لُىا ؤنبدذ الغمؼ ألا٦كر خُ ــن الن ــب٘ ُّ
جٟجغ
ًء
من ٖن ٪٣صٞا ٢ــا ؤخ ــمغ ٌؿ ـ٣ـي ػٍخىن ٞلؿُُنا
 .فدكل طوقاف ،األعماؿ الشعرية الكاملة ،ص ص .328 – 327 – 326
 .زلمد صابر عبيد ،القصيدة العربية احلديثة بني البنية الداللية كالبنية اإليقاعية ،ص .186
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ُّ
ال٨ـ ــ ٠الٗمُاء الضمىٍت
ل ـ ٨ـ ـنــ ٪ط٦غي ؤبضًت

٢خلخٖ ٪لى صعب الخغٍت
1

جد ــُا في ٢لب ٞلؿُُنا".

من اإلاالخٔ ؤن ألابُاث جخجؼؤ بلى قُغٍن ،وجدناْغ ٞحها البنُت بك٩ل ؤ٣ٞي وٖامىصي ما ٌٗؼػ البنُت الخ٨غاعٍت
في الخُاب٦ .ظل ٪اٖخمضث الكاٖغة الخهغَ٘ والترنُ٘ في ألاقُغ الكٗغٍت ،وعبُذ جهغَ٘ الكُغ ألاو ٫والشاني من البِذ
ألاو ٫بالكُغ ألاو ٫من البِذ الشاني ما ٖؼػ ال٨شاٞت الهىجُت اإلاخمشلت بخ٨غٍغ نىحي للٟىنُماث واإلا٣اَ٘ الهىجُت (زالر مغاث)،
وٍخد ٤٣الترنُ٘ من زال ٫الخناْغ اإلاىؾُ٣ي لؤلظغاؽ الهىجُت وجدناٚث في خل٣ت مىؾُُ٣ت .وهظا الانخ٣اء الخ٨غاعي ً٣ىي البنُت
ًء
ًء
٦ما ًخٟاٖل م٘ جأل ٠الضوا ٫اإلاغنٗت ،وجبضو ال٩لماث ٦إجها ؤلخان جخٗاصٞ ٫حها اإلا٣اَ٘ الهىجُت ما ًمنذ النو امخضاصا اً٣اُٖا،
ونكرػ الترنُ٘ ،والخ٩ىٍن الخ٨غاعي للٟىنُماث وللم٣اَ٘ الهىجُت ،ونغمؼ بلى الٟىنُث بؿُغ واإلا ُ٘٣الهىحي بؿُغٍن في الك٩ل
آلاحي:
خمغاء – قهضاء – ٞضاء
ًنبوٕ – قثوٕ – مغٝوٕ

 /ألاعى – النبى – الغٝى  /الهاصع – الشاتع – الباه ع
/

ألا٦ب – جٟج ع – ؤخثع
ع

 /الضمىًت – الخغًت – ؤبضًت

ًء
ومن الهىع التي اؾخسضمتها الكاٖغة الخهضًغ في ظؿض البِذ الكٗغي ،وهى ؤ٢ىي الهىع جإزحرا نىجُا إلاا ٌكخمل ٖلُه من
ممازلت نىجُت حٗؼػ جىػَ٘ الضاللت في البِذ ،و٢ض ٖمضث بلى عبِ لُنا في بضاًت الكُغ ألاو ٫ب٩لمت ٞلؿُُنا في جهاًت الكُغ
الشاني ما ٌٛجي الؿُغ الكٗغي بامخضاصاث اً٣اُٖت جضٖث ألابٗاص الضاللُت.
لُىا ٚ /نىة خب وٞضاء

ٚنتها ؤعى  /فلعىُىا

وٍدنامى الاً٣إ وٍخهاٖض لخٗؼٍؼ ًٞاء صاللي ناجج ٖن جٟاٖل بحن ؤلاً٣إ واللٛت ،ومن اإلالٟذ ؤن الكاٖغة اقخ٣ذ ؤنىاث اؾث
الٗلث "لُنا" من انىاث اؾث الىَن "ٞلؿُُنا" ٩ٞانذ ٧لمت اإلاٟخاح لُنا و٧لمت الجهاًت ٞلؿُُنا ما ٌٗؼػ الدكا٧ل الانؿاني /
ًء
الىَجي ،وهظا الدكُ٨ل الخ٨غاعي ًدؿب عاٞضا نىجُا ًخٟاٖل م٘ اإلآاهغ الاً٣اُٖت ،وجسخاع ؤنىاث ظهغٍت (  – ٫ي – ن – ا)
ٞلؿُُنا" ٖنضما ًدضر الخمازل الخام في نىجحن مخجاوعٍن ،2وطل٪
وهظا ما ٌؿمى باإلاسالٟت الهىجُت " Dissimilationلُنا
ًء
ًء
بةصزا ٫حٗضًالث ٖلى ؤخضهما ،و٦إن الهاثذ الُىٍل (نا) اإلاكتر ٥بحن الاؾمحن ًمنذ ال٣هُضة امخضاصا اً٣اٖا ً٩اص الهىث ال
ًنخهي.
ًء
ًء
ًء
ًء
وما ؤخضر نٛما نىجُا مغجٟٗا وممحزا ؤن الكاٖغة لجإث بلى جُغٍؼ ؤبُاث ال٣هُضة من زال ٫الخمازل الهىحي بخىاجغ ال٣اُٞت
"ٞلؿُُنا" ( 6مغاث) الامغ الظي ؤٞطخى الى حٗمُ ٤الضاللت وحٗؼٍؼ البٗض الىَجي.
ًخ٨غع اؾث الٗلث اإلاانض "لُنا" وجبل ٜوجحرجه ؤلاً٣اُٖت بترصًضه اخضي ٖكغة مغة بك٩ل ٖامىصي وؤ٣ٞي ،وَٗؼػ الجؼء الشاني من
ٖنىان ال٣هُضة الغثِـ (ؤنكىصة لُنا) ًمشل الباعة الاً٣اُٖت في النو٦ ،ما جترصص ٧لمت "ٞلؿُُنا" ؾذ مغاث ،بك٩ل ٖامىصي

 .فدكل طوقاف ،األعماؿ الشعرية الكاملة ،ص .611
 .عصاـ نور الدين ،علم األصوات اللغوية "الفونيتيكا" ،دار الفكر اللبناين ،ط  ،1992 ،1ص ص .196 - 189
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ما ٌك٩ل ص٣ٞت اً٣اُٖت بك٩ل بناء صاثغي هاعمىني ،وٍغجبِ بؿنضاث اً٣اُٖت جستزجها الاػصواظُت من زال ٫جىالي الجمل اإلاش٣لت
بالخىاػناث الترُ٦بُت وؤلاً٣اٖاث الهىجُت والخمازالث
والخجنِؿاث ،وؾن٣ىم بمٗاًنت الدكُ٨ل الخ٨غاعي في اإلاغحؿث آلاحي:
لالاة خمغاء ٚنىة ّ
خب وٞضاء ٢لب ألاعى نىث الغٚ ٌٞنتها ؤعى فلعىُىا  /حٗغٞه ؤعى فلعىُىا
الكٗب الهاصع

نىث ًٚب الجُل الشاثغ

نىع الخ ٤الباهغ

ُٖناها ًنبىٕ

ؤنابٗها وعص وقمىٕ

يٟاثغها ٖلث مغٞىٕ

ؤنبدذ

ٌؿُ٘ في ؤعى فلعىُىا
ًس ٤ٟفي ؤعى فلعىُىا

ٌؿ٣ي ػٍخىن فلعىُىا

الغمؼ ألا٦كر
جدُا في ٢لب فلعىُىا

لينا

جخدغ ٥الضوا ٫في ال٣هُضة من زال ٫حكُ٨ل ؾلؿلت هنضؾُت من ؤلاً٣اٖاث التي حكتر ٥في الدكُ٨ل الضاللي ما ًغؾث مدىع
الخنا ٌ٢بحن :خ ٤وال خ ،٤خغٍت وال خغٍتِٖ ،ل وال ِٖل ،اؾخ٣غاع وال اؾخ٣غاع٢ ،لب وؤعى ،عاًت واٚخُا ،٫وجبضو الهىعة
بإبٗاص وَنُت حٗؼػ ؾلب الُ٣ث الانؿانُت والىَنُت.
وٍبضو ؤن الكاٖغة ٖؼٞذ ٖلى ؤوجاع الهىث والهىعة والخـ ،ولخٗمُ ٤الضاللت ازخاعث جدٟحز خاؾتي البهغ والؿم٘،
ًء
اعحؿمذ الضاللت ألاولى من زال ٫الهىعة اإلاغثُت التي ٌٗ٨ؿها اللىن ألاخمغ "لالاة خمغاء  -من ٖن ٪٣صٞا٢ا ؤخمغ" في اخالت بلى
صماء الكهضاء ،ومن الهىع البالُٚت ال٣اثمت ٖلى الخىاػناث "ُٖناه ًنبىٕ – ؤنابٗها وعص وقمىٕ – يٟاثغها ٖلث مغٞىٕ" لخٗؼٍؼ
ع ٘ٞعاًت الخغٍت٦ ،ظل ٪البنُت الؿمُٗت اإلاالٟت من صوا ٫جدناوب ٞحها اً٣اٖاث الخىاػن الهىحي "نىث الغ – ٌٞنىث الكٗب
الهاصع – ًٚب الجُل الشاثغ – نىع الخ ٤الباهغ" للدكضًض ٖلى نىث الغ ٌٞفي اخالت بلى ع ٌٞالٓلث الهاصع لخ٣ى ١الكٗب
النا٢ث ٖلى ؾلب الخ٣ى ١ما ًاجج ًٚب ألاظُا ٫في صٖىة بلى اٖالن الشىعة في وظه الُٛاة والٓاإلاحن.
ونجض الخدى ٫البنُىي من زال ٫ؾمت الالخٟاث من زال ٫الانخ٣ا ٫من حكُ٨ل ؾلؿلت الاؾماء بلى نُاٚت ٗٞلُت جضٖ ٫لى
الخدى" ٫ؤنبدذ" ،وحٗؼػ البنُت اإلاٗنىٍت "الغمؼ ألا٦كر" عمؼ اٞخ٣اص ُ٢ث ألامان والاؾخ٣غاع في الىَن ،وجنكُغ البنُت الك٩لُت
لل٣هُضة م٘ جغُ٦ب ٖباعة "ال ٠٨الٗمُاء الضمىٍت" ما ًغؾث نىعة صمىٍت حٗلن بنُت الاٚخُا ،٫وٍسخٟي جغصًض لُنا وٍدل مدله
٢خلخ "٪في اقاعة بلى ال٣خل ما ٌٗؼػ صاللت ؾالبت لُ٣ث الخغٍت ،وجهبذ لُنا ط٦غي ؤبضًت في صاثغة الكهضاء ،حِٗل
٧ا ٝالخُاب " ِ
خغٍتها م٘ ألاعواح و٦غامتها جدذ جغاب وَجها.
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٦ما جخأػع م٘ الترُ٦باث اإلاخىاػنت واإلاخالخ٣ت في ألابُاث الكٗغٍت ما ٌٗؼػ بنُت الهغم البنُىي للنو وٍد ٤٣انسجامه وجغابُه
الًٗىي من زال ٫حكُ٨ل ؾلؿلت جغاُ٦ب " ٚنتها ؤعى ٞلؿُُنا  -حٗغٞه ؤعى ٞلؿُُنا ٌ -ؿُ٘ في ؤعى ٞلؿُُنا ً -س ٤ٟفي
ًء
ًء
ؤعى ٞلؿُُنا ٌ -ؿ٣ي ػٍخىن ٞلؿُُنا" وجدؿب هظه البنُت الترُ٦بُت ٖنهغا ؤؾاؾا ًُب٘ ال٣هُضة بُا٢ت اً٣اُٖت ،وحٗؼػ
ّ
ألا٩ٞاع البنُىٍت ٦ما مشل الترُ٦ب ألازحر في النو الخدى ٫البنُىي  -الؿُمُاجي من ؤعى بلى ٢لب "جدُا في ٢لب ٞلؿُُنا"،
لخهبذ لُنا قهُضة الخ ٤والخغٍت وألاعى والىَن ٦ظلً ٪دخىحها ٢لب ٞلؿُحن ،وهظا الخضازل بحن الخاعط والضازل ؤٞغػ بنُت
هغمُت حك٩لُت ٖؼػث النو باخخىاء ألابٗاص الىَنُت وؤلانؿانُت والضًنُت.
ومن ؤنىإ الخ٨غاع الهنضسخي :الخ٨غاع الضاثغي والخ٨غاع النؿ٣ي اإلاصجغ.
 الحىشاس الذائشيّ
اإلامخض
وهى لىن من ؤلىان الخ٨غاع" ،بط ً٣ىم الكاٖغ بخ٨غاع ٧لمت جدمل ٖنىان ال٣هُضة ،وحك٩ل خغ٦ت صاثغٍت ،لها في ؾُا٢ها
جٟغص وجمحز ،بدُض ًاصي ج٨غاعها في جهاًت ّ
ّ
٧ل م ُ٘٣قٗغي بلى جض ٤ٞمىظت انٟٗالُت ،ج٨ؿغ خاظؼ الغجابت والانٛال ،١وجاصي بلى
جناؾّ ٤
النو في نىعجه اإلاك٩لت ٖلى زاعَت ألاصاء ونؿُجه اإلاخناٚث 1".وللخمشُل ٖلى هظا النىٕ الخ٨غاعي نإزظ ٢هُضة "مغزاة بلى
نمغ".
"واعججٟذ مشلىظت ؤنابعي ٖلى
وع٢ت الكرًض
هث ً٨ظبىن
هث ً٨ظبىن
ؤنذ جدلمحن جدلمحن
بل ِ
اؾدُٓ٣ي خلث زُ٣ل ال ًُا١
ّ
وخض٢ذ ُٖناي في ألاقُاء
وامخضث ًضي
جالمـ الخىان وال٨خاب وألاوعا١
اؾدُٓ٣ي ٌم
خلث زُ٣ل ال ًُا١
ّ
وخض٢ذ ُٖناي في وع٢ت الكرًض
من ظضًض
وؤَب٣ذ مشلىظت ؤنابعي ٖلى
وع٢ت الكرًض
 .عصاـ شرتح ،ظواىر أسلوبيّة يف شعر بدكم اجلبل ،ص  ،27كتسميو نازؾ ادلالئكة  /تكرار التقسيم.
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ًا همش ال ًا همش ًا همش
***
ًا همش ًا حبِ ؤخحً ال٨ؿحرة الجناح
ً
ً
ًا همش ًا حشحا حذًذا ٚاع في
٢لبي اإلاٛصخى بالجغاح
ؤه٨ظا بال وصإ ًا حبُبىا ًا
ؤمحرها الجمُل
ال ٢بلت ٖلى َغاوة الخضًن والجبحن
ًء
ال نٓغة ؤزحرة ندملها ػاصا لنا
في وخكت الٟغا١
ًا همش ًا حبُبىا وٍا ؤمحرها لى ؤنه
ٞغا ١ؤٖىام خملنا ز٣له
ل٨نه ٞغاٖ ١مغ
1

ل٨نه ٞغاٖ ١مغ".

حٗب ٤الضوا ٫الكٗغٍت لل٣هُضة بجى خؼٍن ًدمل نبإ مىث "نمغ" ق ٤ُ٣الكاٖغة وهي في بالص الٛغبت (لنضن) ما
ٌٗؼػ الدكا٧ل الانؿاني بحن ألار وألازذ ،وبنُت الاٚتراب ،والخنا ٌ٢الضاللي بحن الخُاة واإلاىث ،وجخمسٌ ٖجها زناثُاث :ال٨ظب
والخهضً ،٤الخ٣ُ٣ت والخلث ،الل٣اء والٟغا ،١وطل ٪من زال ٫جىاجغ ج٨غٍغ زناجي من زال ٫الك٩ل آلاحي:
ج٨غٍغ زناجي
واعججٟذ مشلىظت ؤنابعي ٖلى  /هث ً٨ظبىن  /جدلمحن  /خلث زُ٣ل ال ًُاّ / ١
خض٢ذ ُٖناي  /ل٨نه ٞغاٖ ١مغ
وع٢ت الكرًض

/

وؤَب٣ذ مشلىظت ؤنابعي ٖلى  /هث ً٨ظبىن  /جدلمحن  /خلث زُ٣ل ال ًُاّ / ١
خض٢ذ ُٖناي  /ل٨نه ٞغاٖ ١مغ

وع٢ت الكرًض

 .فدكل طوقاف ،األعماؿ الشعرية الكاملة ،ص ص .378 – 377
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ًء
٦ما ًتهنضؽ ج٩ىٍن الخ٨غٍغ الضاثغي و ٤ٞحكُ٨ل ٞجي انُال٢ا من الٗنىان "مغزاة بلى نمغ" ،وٍضوع في ٞل ٪صاثغي ج٨غٍغي ًخإل٠
من مجمىٖت ج٨غاعٍت ،جخأػع م٘ اإلاؿخىٍاث الهىجُت ؤلاً٣اُٖت واإلاعجمُت والندىٍت ،وجد ٤٣الانسجام م٘ البنُت الضاللُت ،ونغنض
صاثغتها الخ٨غاعٍت في الك٩ل آلاحي:

يا نمر

يا نمر يا حبيبنا
ويا أميرنا
يا حبيبنا ويا
أميرنا الجميل

يا نمر

يا نمر  /يا جرحا ً
جديداً

يا نمر
يا نمر  /يا
حبيب أختك

جنمى بنُت النضاء "ًا نمغ" في مؿاع صاثغي ٌٗمل ٖلى ج٨شُ ٠الباع الضاللُت من زال ٫جىالي الؿُا٢اث ،ونجض ؤن الكاٖغة
حصخن اإلاناصي باؾخُ٣اب "خبِب ؤزخ - ٪خبُبنا – ؤمحرنا الجمُل" اجها نضاءاث حٗؼػ صالالث اإلاكاٖغ ألازىٍت والغٗٞت والجما٫
ما ًؼٍض من جهُٗض نضمت الخىجغ الضازلي ٖكر الخمىظاث الهىجُت التي حؿهث في الخٗبحر ٖن اإلاكاٖغ الٗاَُٟت الىظضانُت ٦ما
جدناغى م٘ بنُت الاؾخض ا" ٥ل٨نه ٞغاٖ ١مغ" لخٗؼٍؼ ّ
ججضص وظ٘ الٟغا ١ألابضي ،وما لهظه الٟجُٗت من ؤزغ ٖلى الكاٖغة جغظمخه
ع
البنُت الك٩لُت والاً٣اُٖت للنو.
 ثىشاس امللىْومن نىع الخ٨غاع الهنضسخي "ج٨غاع م ُ٘٣بُٗنه صازل ال٣هُضة ؤو ج٨غاع ٖباعة ما في جهاًت ٖضص من اإلا٣اَ٘ ؤو بضاًتهاًُ 1".دؿب
ًء
اإلا ُ٘٣ؤ٦كر ظؼء من ؤظؼاء ال٣هُضة الخضًشت ،و"لهظا ٞهى ؤ٦كر الاظؼاء اإلاخ٨غعة حجما ،وٍضزل يمن نمِ الخ٨غاع الهنضسخي،
وَؿهث في جدضًض ق٩ل ال٣هُضة الخاعجي وفي عؾث مٗالث هنضؾُتها جماما٦ ..ما ًمشل ؤًًا الػمت مىؾُُ٣ت ٖلى اإلاؿخىي الاً٣اعي

 .فهد ناصر عاشور ،التكرار يف شعر زلمود دركيش ،ص .38
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ومٗنىٍت ٖلى اإلاؿخىي ال٣هُضة 1".وجنب٘ خغ٦ت هظا الخ٨غاع من زال ٫ظٗله محزة في صاثغة ٦بحرة جمشل نُ٣ت البضاًت والجهاًت ٞحها
واخضة٦ ،ما في ٢هُضة "هباء" ٞخ٣ى:٫
"ؤما مً اًة
لذسبي الىىٍل
إالم ؤظحر ّص
ألًة غاًة
ّص
ؤحش العىحن
وما مً وـىٌ
***
جغي ِل َث ؤظغي وماطا ؤعٍض
َ
وُٞث َىافي
بهظي الُٟافي
ّ
ٓ٦ل قغٍض
***
ل٣ض ؤ٧لذ ٢ضمي الصخىع
وهىط الغٍاح ّ
جٓل جضوع
معي وجضوع
وؤظغي ؤنا ٖكر هظا الخىاء
وهظا الخالء
هباء هباء
ؤمامي وزلٟي وخىلي هباء
وؤظغي وؤظغي وما في ًضي
ؾىي الىهث شخي
***
حٗبذ حٗبذ ؤما مً اًة
 .ادلرجع نفسو ،ص ص .126 – 125
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لذسبي الىىٍل
ألًة غاًه
ّص
ؤحش العىحن
ودسبي وىٍل
وما مً وـىٌ".

1

ًخ٨غع م ُ٘٣بضاًت ال٣هُضة في جهاًتها ٖلى ق٩ل الػمتٞ ،الباعة اإلاغ٦ؼٍت في ج٩ىٍن الخ٨غاع ٖباعة "صعبي الُىٍل" جخ٨غع مغجحن في
اإلا ُ٘٣ألاو ٫ومغجحن في اإلا ُ٘٣ألازحر ،وحك٩ل اً٣اٖاتها ع٧اثؼ حٗؼػ مدىع الىظىص والهباء ،هض ٝويُإ ،جهاًت ال جهاًت ،وٍاصي
الضوعان الضاللي للبنُت الخ٨غاعٍت حٗؼٍؼ بنُت الهباء ويُإ الهض ٝوٖضم اإلاٗغٞت ما ًىػٕ بنُت الدكٓي وٖضم الاؾخ٣غاع الخُاحي في
ًٞاء ال٣هُضة ،والخٗب من اإلاؿحر الخُاحي ،وَٗلن ٖضم الىنى ،٫ونغؾث البنُت الضاللُت للخ٨غاع في الك٩ل آلاحي:
(الحّ في الحُاة)

ؤما مً اًة
لذسبي الىىٍل

(املعحر هباء)

ألًة غاًه

(لُاُ)
ّص
ؤحش العىحن
ودسبي وىٍل

وما مً وـىٌ .

( ال اًة  /ال وـىٌ لححلُم ؤي هذف في الحُاة)

 الحىشاس البيُىي اليعلي املشجشٌكمل هظا النمِ "زالزت ؤبُاث مخخالُت م٘ حُٛحر َ ٠ُٟفي البِذ الشالض ،خُض ًخٛحر ُٞه ٧لمت ؤو ٧لمخان ،وهظا الل ٟٔاإلاخٛحر
ؤقبه بماقغ عمؼي ًاصي بلى ج٨شُ ٠الُا٢اث ال٩امنت في النو ،بط ًخدى – ٫الل ٟٔاإلاخٛحر – بلى شخنت جخأػع وما ؾب٣ها وجخأل٠
ًء
ًء
وما لخ٣ها مكضوصة بلى وجغ ّ
الؿُا ١الٗام ،وطل ٪بدكُ٨لها ًُٞا من الاًداءاث اإلاخخالُت ،التي جستز ٫ؤ٩ٞاعا مخٗضصة ،حؿهث في
حٗمُ ٤عئٍت النو ،وحٗضص ام٩اناجه وَا٢اجه الضاللُت )1(".ولهظا الخ٨غاع خًىع ٞاٖل في الخُاب الُى٢اني في ؾُا٢ ١هُضة
مغاه٣ت ،وهى ناب٘ من ٢ضعة الكاٖغة ٖلى حكُ٨ل نُاٚت ٞنُت جسضم البنُت الاً٣اُٖت ،وجنسجث م٘ البنُت الضاللُت الخ٨غاعٍت،
ٞخ٣ى:٫

 .فدكل طوقاف ،األعماؿ الشعرية الكاملة ،ص ص .253 – 252
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"ًا هخلتي ًحبجي ارىان
هالهما هىسد هِعان
هالهما ؤحلى مً العىش
وثاه كلبي الفغحر بُ ما
ّصؤي ما ّص
ؤحبه ؤهثر؟؟
ّصؤي ما ًا هخلتي ؤحمل؟
كىلي لللبي إهه ًجهل
***
في الغ٢هت ألاولى
بحن ّ
ْل وهمـ مىؾُ٣ى
وقىقجي ّ
ألاو٫
و٢ا ٫لي ما ٢ا٫
ّ
ع ٝظناحي ٢لبي اإلاش٣ل
بالىهث باألخالم بالخُا٫
ؤصع ما ؤ٢ى ٫ؤو ؤٗٞل
لث ِ
***
في الغ٢هت ألازغي
خانغني الشاني
ْ
وَى٢ذ زهغي طعاٖان
جهغان من قى ١وجدنان
و٢ا ٫لي ما ٢ا٫
َّ
ع ٝظناخا ٢لبي اإلاش٣ل
بالىهث باألخالم بالخُا٫
ؤصع ما ؤ٢ى ٫ؤو ؤٗٞل
لث ِ
***
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واححرجي! ًحبجي ارىان
هالهما ؤحلى مً العىش
ّصؤي ما ًا هخلتي ؤحمل؟

هالهما هىسد هِعان
ؤي ما ّص
ؤحبه ؤهثر؟
1

كىلي لللبي إهه ًجهل".

ؤو ٫ما ًلٟذ في حكُ٨ل ال٣هُضة اً٣اٖاث الٟغا ٙبحن ألاؾُغ الكٗغٍت ،وجنؿُ٣ها ٖلى ق٩ل ؤعبٗت م٣اَ٘ ًٟهل بحن اإلاُ٘٣
واإلا ُ٘٣اقاعة م٩ىنت من زالزت ن٣اٍ ؤُ٣ٞت *** ،وزمت جؼاوط بحن الاخؿاؽ الك٨لي واإلاًمىني للنو ما ًمنذ ال٣هُضة ظمالُت
جغؾث الاخؿاؽ الك٨لي بال٩لماثٞ ،خبضو و٦إجها لىخت حكُ٨لُت جنؿُ٣ت جنبٌ بةً٣اٖاث نىجُت جخمٓهغ من زال ٫البنُت
الخ٨غاعٍت والخىاػي بحن الٗال٢اث الًٗىٍت اإلا٩ىنت من جإؾِـ ج٨غاع مُ٣عيً ،خٟاٖل م٘ ج٨غاع مُ٣عي آزغ ،وجبضو الٗال٢ت
الخ٨غاعٍت مخالثمت بحن اإلا ُ٘٣ألاو ٫وألازحر٦ ،ظل ٪بحن اإلا ُ٘٣الشاني والشالض ،وزمت ازخال ٝفي اإلا ُ٘٣ألازحر الظي ٌكهض خغ٦ت
جدىٍلُت في الك٩ل ٞاإلا ُ٘٣ألاوً ٫خ٩ىن من ؾبٗت ؤؾُغ قٗغٍت ،جهبذ زالزت ؤؾُغ في اإلا ُ٘٣ألازحر م٘ ج٨غٍغ نىحي للبنُت
الندىٍت والترُ٦بُت ُٖجها ،واؾدبضا ٫الترُ٦ب ألاوً" ٫ا نسلتي" بالترُ٦ب "واخحرحي" وهظا الانخ٣ا ٫من الخاعط بلى الضازل ؤلانؿاني
ٌٗؼػ ؾماث الخحرة الىظضانُت٦ ،ما قهض اإلا ُ٘٣ألازحر خظ ٝالؿُغ الكٗغي "وجاه ٢لبي الهٛحر بُجهما" ،وجخٟاٖل البنُت
الخ٨غاعٍت لغؾث اً٣اٖاث حكُ٨لُت جنبٌ باػصًاص الخحرة ،وجغسخ بنُت الًُإ ،ونكرػ الخ٣ابل والخمازل في الك٩ل آلاحي:
ّؤحهما ؤخبه ؤ٦ثر؟
٦الهما ٧ىعص نِؿان
=

ًدبجي ازنان

الكاٖغة

#

٢ىلي ل٣لبي بنه ًجهل
احهما ًا نسلتي ؤظمل؟

٦الهما ؤخلى من الؿ٨غ

ٖلى نُٗض الجمل نجض جناوب في اؾخسضام الاؾلىب الخكري والانكاجيُٞ ،ما حٗؼػ ؾمت الالخٟاث بغاٖت من الانخ٣ا ٫من
ّ
الخب بحن صاللت الجهل والخحرة
ألاؾلىب الخكري "ًدبجي ازنان" ،بلى ألاؾلىب الاؾخٟهام " ّؤحهما؟" الضاٖ ٫لى الخحرة ما ًً٘ خغ٦ت
وجخأػع م٘ بنُت ألامغ "٢ىلي" ،وجنكغ بنُت الاؾلىب الخكري اإلاا٦ض بإصاة "بن" صاللت الخإُ٦ض ٖلى الجهل "بنه ًجهل" ،زث جدناوب
ٞخإحي بنُت النضاء "ًا نسلتي" ما ٌٗؼػ الدكا٧ل بحن الكاٖغة  /الغظل ،حكا٧ل بحن انؿان َ /بُٗت ،وؤما الٗال٢ت بحن اإلا ُ٘٣الشاني
والشالض ٞخٓهغ البنُت الضاللُت ٦ما في الك٩ل آلاحي:
في الغ٢هت ألاولى
في الغ٢هت الشانُت

بحن ْل ومىؾُ٣ى
خانغني الشاني
= قى ١وخنان

وقىقجي ألاو٫
وَى٢ذ زهغي طعاٖان

جهغان من قى ١وجدنان
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حؿحر الضاللت في اججاه ٌٗلن خغ٦ت ص٢اث ال٣لب بحن الىا ٘٢والخُا ،٫وجغؾث خُاة مش٣لت باألوهام وألاخالم والخُا ٫في
اإلاُٗ٣حن ل٨ن الندُجت جُػى بؿُُغة صاللت ظهل وُٚاب اجساط ال٣غاع ما ًجٗلها جضوع في خل٣ت مٛل٣ت من الخحرة وٍٟ٣لها
الًُإ.
وجخ٨غع مجمىٖت من ألانؿا ١اللٛىٍت جدمل مالمذ نىجُت مخ٣اعبت جستزن في زناًاها َا٢اث ظمالُت نابٗت من الخجانـ
الهىحي ،والخ٣ابل الضاللي ،والخىاػي ال٩امل لخ٨غاع اإلاُٖ ُ٘٣نه وما ً٨ش ٠صاللتها ؤجها جترصص يمن وجحرجحن في بضاًت ال٣هُضة وفي
جهاًتهاٞ ،خ٣ى:٫
ًء
"وٍىم امخُى نهىة الٗالث الهٗب ًدمل ٚهنا بُض
ًء
وٍدمل ؾُٟا بُض
وٍىم الخبِبت في ألاؾغ ّ
هبذ ٖلحها الغٍاح
ّ
مدملت بالل٣اح
ظغث منخهى
جّلم ؤكماس ؤفشاحها في العماء الىبحرة
وجّلً ؤن املىاف اللذًم اهحهى
وجّلً ؤن املىاف الجذًذ ابحذا
***
"بٛغٞتها ّؤمها اإلاخٗبت
جلملث ؤوعا٢ها اإلاضعؾُت
خظاع الٗضي ًا ّ
بنُه
ٗٞحن الٗضو جهِب"
وما ٦ظب ال٣لب ٧ان ٖضو الخُاة ًُاعصها في اإلاؿحرة
وٍنكب في ٖن٣ها مسلبه....
***
وما ٢خلىها منخهى وما نلبىها
ول٨نما زغظذ منخهى
ّص
جّلم ؤكماس ؤفشاحها في العماء الىبحرة
وجّلً ؤن املىاف اللذًم اهحهى
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1

وجّلً ؤن املىاف الجذًذ ابحذا".

خآٞذ الالػمت ٖلى ج٩ىٍن ؤنؿا٢ها بحن اإلاُٗ٣حن ما ٖؼػ بنُت مىؾُُ٣ت ويٗذ الخلمُظة (منخهى خىعاني) بحن مدىع الكراءة
والاٚخُا ،٫البضاًت والجهاًت وحؿاو٢ذ في جٟاٖل اً٣اعي جىاػي بك٩ل ظؼجي ج٣ابلذ ُٞه "اإلاُا ٝال٣ضًث  #اإلاُا ٝالجضًض  /انخهى #
ابخضا" ،وجدنامى الضاللت في اإلا ُ٘٣ألازحر لخٗلن ؾماث الغٗٞت والكهاصة والٗؼم الكضًض في ج٣ضًث الكهضاء ٖلى مظبذ خغٍت
ّ
الىَن ،وه٨ظا ٧ان مهحر الُالبت الكهُضة التي خظعتها ؤمها من ؤٖما ٫الٗضو الظي َاعصها في الخُاة ،ونكب في "ٖن٣ها مسلبه"،
وه٨ظا ،ؤنبدذ منخهى عمؼ ّ
٧ل جلمُظة ؾُ٣ذ بُلت ٖلى ؤعى الىَنٖ ،ان٣ذ الكهاصة وعٗٞذ باؾمها عاًت البُىلت واإلا٣اومت.
٦ما جضازلذ بنُت الخ٨غاع اإلاُ٣عي في بضاًت اإلا ُ٘٣ألاو ٫وجهاًت اإلا ُ٘٣ألازحر ٖلى ق٩ل الػمت ؤل٣ذ بٓاللها الاً٣اعي والضاللي
ٖلى ًٞاء ال٣هُضة.
 الحىشاس التراهميّ
ًخدضص الخ٨غاع الترا٦مي "ب٨ٟغة زًىٕ لٛت ال٣هُضة بىاٗ٢ها اإلالٟىّ بلى ج٨غاع مجمىٖت من اإلاٟغصاث ؾىاء ٖلى مؿخىي
ًء
الخغو ٝؤم ألاٗٞا ٫ؤم ألاؾماء ج٨غاعا ٚحر منخٓث ،ال ًسً٘ ل٣اٖضة مُٗنت ؾىي لىُْٟت ٧ل ج٨غاع وؤزغه في نُاٚت مؿخىي
2
صاللي وبً٣اعي مدضص ،وصعظت احؿا٢ه وجٟاٖله م٘ الخ٨غاعاث ألازغي التي جترا٦ث في ال٣هُضة بسُىٍ جدباًن في َىلها و٢هغها".
وٍخىؾل هظا الخ٨غاع حٗضاص الضوا" ٫لخإُ٦ض وخضة اإلاضلى 3".٫ونإزظ ٢هُضة "خغٍت الكٗب"ٞ ،خ٣ى:٫
"نكُض:
حشٍتي !
حشٍتي !
حشٍتي !
نىث ؤعصصه بملء ٞث الًٛب
جدذ الغنام وفي اللهب
ُّ
وؤْل عٚث الُ٣ض ؤٖضو زلٟها
ُّ
وؤْل عٚث اللُل ؤٟ٢ى زُىها
ًء
مدمىال ٖلى ّ
ّ
مض الًٛب
وؤْل
ًء
وؤنا ؤنايل صاُٖا حشٍتي !

 .فدكل طوقاف ،األعماؿ الشعرية الكاملة ،ص ص .505 – 504 – 503
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حشٍتي !
حشٍتي !
وٍشدد ال ش امللذط والجعىس
حشٍتي !
والمفحان ثشددان حشٍتي !
ومّابش الشٍح الغمىب
والشِذ و ِفاس وألامىاس في ووجي
ثشددها معي:
حشٍتي ! حشٍتي ! حشٍتي !
***
ّ
ؾإْل ؤخٟغ اؾمها وؤنا ؤنايل
في ألاعى في الجضعان في ألابىاب في ُقغ ٝاإلاناػ٫
في هُ٩ل الٗظعاء في اإلادغاب في َغ ١اإلاؼاعٕ
في ّ
٧ل مغج ٟ٘ومندضع ومنُٗ ٠وقاعٕ
في السجن في ػنؼانت الخٗظًب في ٖىص اإلاكان٤
عٚث الؿالؾل عٚث نؿ ٠الضوع عٚث لٓى الخغاث٤
ؾإْل ؤخٟغ اؾمها ختى ؤعاه
ّ
ًمخض في وَجي وٍ٨كر
ّ
وٍٓل ً٨كر
ّ
وٍٓل ً٨كر
ختى ٌُٛي ّ
٧ل قكر في زغاه
الخغٍت الخمغاء جٟخذ ّ
ختى ؤعي ّ
٧ل باب
واللُل حهغب والًُاء ًض ٥ؤٖمضة الًباب
حشٍتي !
حشٍتي !
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وٍشدد ال ش امللذط والجعىس
حشٍتي !
والمفحان ثشددان حشٍتي !
ومّابش الشٍح الغمىب
والشِذ و ِفاس وألامىاس في ووجي
ثشددها معي:
1

حشٍتي حشٍتي حشٍتي".

ًاؾـ الؿُا ١الخ٨غاعي لخ٨شُ ٠ج٨غٍغ باعة "خغٍتي" وجنخٓث هظه البنُت الخ٨غاعٍت يمن ؾلؿلت من ؤلىان
البجى الخ٨غاعٍت التي جدك٩ل من ؤلىان ج٨غاع ٗٞلي " ّ
ؤعصص – ّ
ؤْل – ؤنايل – ً٨كر" وجدؿاو ١م٘ ج٨غٍغ خغفي "في" باإلياٞت بلى ج٨غاع
مُ٣عي ،ونغؾث جٟاوث زاعَت ج٩ىٍن البنُت الخ٨غاعٍت في اإلاغحؿث آلاحي:
ثىشٍش ِباسة حشٍتي
 - 1حشٍتي
 - 2حشٍتي
 - 3حشٍتي
 - 4حشٍتي
 - 5حشٍتي
 - 6حشٍتي
 - 7حشٍتي
 - 8حشٍتي
 - 9حشٍتي
- 10حشٍتي
- 11حشٍتي
- 12حشٍتي
- 13حشٍتي
- 14حشٍتي
- 15حشٍتي
- 16حشٍتي
- 17حشٍتي
- 18حشٍتي

ثىشٍش حشف "في"

ثىشاس فّلي

في ألاسك
في الجذسان
في ألابىاب
في ؼشف املىاصٌ
في هُيل الّزساء
في املحشاب
في وشق املضاسُ
في ّص
ول مشثفْ ومىحذس
في السجً
في صهضاهة الحّزً
في ِىد املؽاهم

ّص
ؤٌل  /ؤسدد  /ؤهالل
ّص
ؤٌل ً /شدد  /ؤهالل
ّص
ؤٌل  /ثشددان
ّص
ظإٌل  /ثشددها
ّص
ظإٌل
ّص
ًٍل
ّص
ًٍل

 .فدكل طوقاف ،األعماؿ الشعرية الكاملة ،ص ص .498 – 497 – 496
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ج٨غٍغ مُ٣عي
خغٍتي !
خغٍتي !
ُ
وٍغصص ُ
اإلا٣ضؽ والجؿىع
الجهغ
خغٍتي !
والًٟخان جغصصان خغٍتي !
ومٗابغ الغٍذ الًٛىب
ُ
ُ
ُ
وألامُاع في وَجي
وؤلاٖهاع
والغٖض
جغصصها معي:
خغٍتي ! خغٍتي ! خغٍتي !

جخٟاوث نؿبت الخ٨غٍغاث في ال٣هُضة ،وجدباًن ؤلىاجها بحن م ُ٘٣وٖباعة وٗٞل واؾث وخغ ٝما ًغؾث الخغ٦ت الضاللُت للنو
بخ٩ىٍناتها الخ٨غاعٍت التي ًدنا ٌ٢مدىعها اإلاغ٦ؼي بحن الخغٍت والٗبىصًت ،وًٍ٘ باعة الخغٍت بحن الخًىع والُٛاب ،بحن ال٣ٟضان
والُلب ،لظا ًترجب ٖلى هظا البنُت خغ٦ت اً٣اُٖت جناؾبها وٍترا٦ث ج٨غاع ٖباعة "خغٍتي" بدضوص زماني ٖكغة مغة ،بك٩ل ٖامىصي
وؤ٣ٞي ،وٍدؿب وخضة مغ٦ؼٍت ج٨غاعٍت وهىٍت صاللُت لل٣هُضة ،وجنههغ م٘ بنُت الٗنىان "خغٍت الكٗب" الضاٖمت لخٗمُ٤
ًء
الضاللت اإلاندكغة ٖلى مؿاخت النو ٦ما حٗؼػ اإلاُالبت بالخغٍت والنًا ٫من ؤظلها ألجها خ ٤من خ٣ى ١الكٗىب ،وع٦نا ؤؾاؾُا
في مؿحرة الانؿان ،وهي التي ناصث بها الكغاج٘ الؿماوٍت ٧لها ،وؤ٦ضث ٖلى خغٍت الانؿان ،وَالب بها ألاصباء والكٗغاء ،وٍخٟاٖل
الخغٍت الخمغاء جٟخذ ّ
جغُ٦ب "ختى ؤعي ّ
٧ل باب" وٍدنام م٘ البنُت الترُ٦بُت للبِذ الكٗغي ل٣ى ٫الكاٖغ ؤخمض قىقي.
ُ َ ُّ 1
ّ
وللخغٍّت الخمغاء ٌم
ب٩ل ٍغًض ّ
" ّ
ظت ًض".١
باب
مًغ ٍغ
ِ
ُ
ج٣ىم الكاٖغة باؾخضٖاء الخغٍت ونٟتها الخمغاء من ؤظل حٗؼٍؼ ص ٘ٞالشمن لنُل الخغٍتٞ ،الخغٍت ال جنا ٫بال بضماء الكهضاء ما
ًٟخذ الباب ؤمام حٗؼٍؼ صاللت الٟضاء والخطخُت م٣ابل خغٍت الكٗىب.
ُٞما ًخ٨غع خغ ٝالجغ "في" ( 11مغة) في ق٩ل نؿ٣ي ما ؤٞطخى بلى خغ٦ت جهاٖضًت ٌٗم ٤البنُت الضازلُت لل٣هُضة ،وٍ٨ش٠
البنُت الضاللُت في ؤلانغاع ٖلى َلب الخغٍت في خحن ًخدغ ٥اللىن الخ٨غاعي الٟٗلي لُضٖث

 .أمحد شوقي ،الديواف ،دار صعب ،بريكت ،لبناف ،ط  ،3سنة  ،1978ص .326
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خغ٦ت جناػلُت ( 8مغاث) بؿغٖت مىؾُُ٣ت "ؤْل – ؾإْل – ًًل" ٌٗم ٤التر٦حز الضاللي ٖلى ؤن ٌؿخ٣غ في مىانلت النًا ٫من
ؤظل الخغٍت ،وٍدؿب ج٨غٍغ الهنضؾت الك٩لُت لؤلٗٞا ٫اإلاخالخ٣ت (ؤعصص – جغصص – جغصصان – ًغصصها) الٗنهغ الضاللي اإلاؿاٖض في
حٗؼٍؼ بنُت النًا ٫جخأػع م٘ ج٨غٍغ زناجي للترُ٦ب الندىي "ؤنا ؤنايل" ،وفي زخام ال٣هُضة ًخ٨غع اإلاٖ ُ٘٣لى ق٩ل الػمت ما ٌٗؼػ
الاؾخ٣غاع الاً٣اعي والضاللي ،وٍمنذ ال٣هُضة ظمالُت ق٩لُت مىؾُُ٣ت جخىاشج م٘ جضُٖث البنُت الضاللُت.
 خاثمة البحثل٣ض ٖمضث الكاٖغة الؾدشماع ج٣نُت الخ٨غاع بإلىاجها وؤنماَها اإلاخٗضصة وؤق٩الها اإلاخنىٖت ،واؾخمضث من البنُت الاً٣اُٖت
م٣ىماث صاللُت جٟاٖلذ م٘ ج٩ىٍناث الٗال٢اث الضازلُت للؿُا ١و٧ان لها صوع في ع ٘ٞمؿخىي الخجغبت الكٗغٍت ومندها ؤؾـ
ًء
ًء
ظمالُاث الاً٣إ والضاللت ،وجٟاوجذ الانماٍ الخ٨غاعٍت وجىػٖذ ؤلىاجها وؤق٩الها وٚناها اإلاىؾُ٣ي ما بٗض ٞحها عوخا صاللُا
ظضًضة ،وق٩لذ ؤنماٍ الخ٨غاع لخإؾِـ الابٗاص الضاللُت وجىاشجذ م٘ البناء الكٗغي لخىظُه اإلاٗاني ندى حٗمُ ٤باع ظىهغٍت
صاللُت جناٚمذ بك٩ل هنضسخي اً٣اعي.
ًء
للخ٨غاع في الخُاب الُى٢اني زانُت بناثُت وٍدؿب م٩ىنا ؤؾاؾُا من م٩ىناث النهىم الكٗغٍت ،وٖكرث من زال ٫ؤنماَه
ٖن مداوع صاللُت ؤٚنذ الخُاب الكٗغي باإلاًمىن ال٨ٟغي ،والغئٍا الكٗغٍت.
عؾث الخ٨غاع الكٗىعي لبنُت ال٣ٟضان الٗاَٟي ،وازتزن بنُت خًىع ألار وُٚابه في ْل ؤظىاء الخايغ اإلاإؾاوٍت ،وٖؼػ
ًء
الخ٨غاع الاؾتهاللي الدكا٧ل الُبُعي  /الانؿاني ما ؤومإ لُُٛان الاخؿاؽ الجمُل والخالث وؾِ ؤظىاء الُبُٗت بُٗضا من
ّ
الكغ والٓلث
يىياء الخُاة ،وؤؾؿذ ج٩ىٍناث البنُت الخ٨غاعٍت للخ٨غاع الخخامي إلادىع الخحر والخهب لخُهحر ألاعى من
ّ
والخدغع ما ٖمث ٨ٞغة ٢ضعٍت
والاٖخضاء ٦ما ازتزن ج٨غٍغ الالػمت حٗؼٍؼ مإؾاة الىظىص الانؿاني وٖضم ال٣ضعة ٖلى حٛحر اإلاهحر
الانؿان.
وبغػث ؤق٩ا ٫الخ٨غاع الهنضسخي الظي ٖؼػ الخُاب النصخي بدكُ٨الث لىخُت ج٨غاعٍت حؿاو٢ذ بك٩ل هنضسخي ٦ما جٟاٖلذ م٘
البجى الاً٣اُٖت ٧الخهغَ٘ والخمازل الهىحي والخجانـ والخُغٍؼ بخ٨غاع ال٣اُٞت مغاث ٖضة في ال٣هُضة ُٖجها ما صٖث مداوع
صاللُت جناً٢ذ بحن خ ٤وال خ ،٤خغٍت وال خغٍتِٖ ،ل وال ِٖل ،اؾخ٣غاع وال اؾخ٣غاع٢ ،لب وؤعى ،عاًت واٚخُا٦ ٫ما اخخىث
الابٗاص الىَنُت والانؿانُت والضًنُت.
وعؾمذ بنُت الخ٨غاع الضاثغي في هنضؾت صاثغٍت الدكا٧ل الانؿاني بحن ألار وألازذ ،وبنُت الاٚتراب ،والخنا ٌ٢الضاللي بحن
الخُاة واإلاىث ،وجمسًذ ٖجها زناثُاث :ال٨ظب والخهضً ،٤الخ٣ُ٣ت والخلث ،الل٣اء والٟغا ،١وؤؾـ ج٨غاع اإلا ُ٘٣للضوعان
الخ٨غٍغي لخٗؼٍؼ بنُت الهباء ويُإ الهض ٝوٖضم اإلاٗغٞت ،وعؾمذ
بنُت الدكٓي وٖضم الاؾخ٣غاع الخُاحي في ًٞاء ال٣هُضة ،والخٗب من اإلاؿحر الخُاحي ،وجٟاٖلذ البنُت الخ٨غاعٍت م٘ بنُت
ّ
الخب.
ألانؿا ١البنُىٍت وعؾمذ اً٣اٖاث حكُ٨لُت نبًذ بالخحرة ،وعسخذ بنُت الًُإ في
٦ما صٖمذ بنُت الخ٨غاع الترا٦مي صاللت الخغٍت اإلا٣ٟىصة والنًا ٫من ؤظلها ،و٢ض ؾاعث هظه الانماٍ و ٤ٞحكُ٨ل ٖؼػجه
الخىجغاث الهىجُت والخ٨غٍغاث والخمازالث والدكُ٨الث ما ّ
قض بناء الٗمل ألاصبي وخ ٤٣له ظمالُت اً٣اُٖت انسجمذ م٘ ؤلىان
البنُت الخ٨غاعٍت وؤنماَها الضاللُت.
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 مفادس البحث.2011
( ) َى٢ان ٞضوي ،ألاٖما ٫الكٗغٍت ال٩املت ،صاع الٗىصة ،بحروث ،لبنانَ ،بٗت ؾنت
 مشاحْ البحثّ
الٗغبي ،الُبٗت الشالشت ،ال جاعٍش.
( ) ابن منٓىع ،لؿان الٗغب ،صاع بخُاء الترار
( ) ابن ألازحر ،اإلاشل الؿاثغ في ؤصب ال٩اجب والكاٖغ ،جد :٤ُ٣ؤخمض الخىفي ،صاع جهًت مهغ للُباٖت والنكغ ،ال٣اهغة ،ال
َبٗت ،ال جاعٍش.
.2001
( ) ظابغ ٖهٟىع ،اؾخٗاصة اإلااضخي "صعاؾاث في قٗغ الجهًت" ،ال صاعَ ،بٗت
ّ
ّ
.2005
ؤؾلىبُت في قٗغ بضوي الجبل ،منكىعاث اجداص ال٨خاب الٗغب ،صمك ،٤ؾنت
( ) قغجذ ٖهامْ ،ىاهغ
ّ
.2011
ؤلاً٣اُٖت في قٗغ ؤبي جمامٖ ،الث ال٨خب ،ألاعصنَ ،بٗت ؾنت
( )6قٗال ٫عقُض ،البنُت
.1978
( )7قىقي ؤخمض ،الضًىان ،صاع نٗب ،بحروث ،لبنان ،الُبٗت الشالشت ،ؾنت
.2010
(ٖ )8اع ٝال٣غٖان ٞاًؼ ،في بالٚت الًمحر والخ٨غاعٖ ،الث ال٨خب الخضًض ،اعبض ،ألاعصنَ ،بٗت
(ٖ )9اقىع ٞهض نانغ ،الخ٨غاع في قٗغ مدمىص صعوَل ،اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث والنكغ ،بحروث ،لبنانَ ،بٗت ؤولى ،ؾنت
.2004
(ٖ ) 0بُض مدمض نابغ ،ال٣هُضة الٗغبُت الخضًشت بحن البنُت الضاللُت والبنُت ؤلاً٣اُٖت ،منكىعاث اجداص ال٨خاب الٗغب،
.2001
صمك ٤ؾنت
.2007
( ) اإلاالث٨ت ناػً٢ ،٥اًا الكٗغ اإلاٗانغ ،صاع الٗلث للمالًحن ،بحروث ،لبنان ،الُبٗت الغابٗت ٖكغ ،خؼٍغان  /ؾنت
.2010
( ) مدمىص صعابؿت ،حكُ٨ل اإلاٗجى الكٗغ ّي ،صاع ظغٍغٖ ،مان ،ألاعصنَ ،بٗت ؤولى ،ؾنت
.2003
( ) اإلاىسخى زلُل ،بنُت ال٣هُضة الٗغبُت اإلاٗانغة ،منكىعاث اجداص ال٨خاب الٗغب ،صمك ،٤ؾىعٍا،
1950– 1900م) ،قغإ للضعاؾاث والنكغ والخىػَ٘ ،صمك،٤
( ) مدمض خؿن ٖبض اإلادؿن ،ظمالُاث الكٗغ في ؾىعٍت (
.2000
ؾىعٍتَ ،بٗت ؾنت
.1992
( ) نىع الضًن ٖهامٖ ،لث ألانىاث اللٛىٍت "الٟىنُدُ٩ا" ،صاع ال٨ٟغ اللبناني ،بحروث ،لبنانَ ،بٗت ؤولى ،ؾنت
( ) 6اإلاضزل لضعاؾت الٟنىن ألاصبُت٢ ،ؿث اللٛت الٗغبُت٧ ،لُت ؤلانؿانُاث والٗلىم ؤلاظخماُٖت ،صاع ُ٢غي بن الٟجاءه للنكغ
1983م.
والخىػَ٘ ،الضوختُ٢ ،غَ ،بٗت زانُت ،ؾنت
(17) Greimas Alegirdas Julien, Du sens 1, Essais Sémiotiques, Editions du Seuil, Paris, 1970.
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بالغة الخؽىُل الفىسي وظُمُاء الحذلُل :كشاءة لىمارج مً الؽّش الّشاقي املهمؾ
ؤ.م.د .خلُل ؼىشي هُاط ،حامّة الحمذاهُة /ولُة التربُة  -كعم اللغة الّشبُة ـ الّشاق ـ
امللخق
الكٗغ واخض من النهىم ؤلابضاُٖت التي ج٣ىم ٖلى الهىعة ،وهي جغُ٦بت قٗغٍت جدبإع ٞحها قتى اإلا٩ىناث( :الىا ٘٢والخُا،)٫
(اللٛت وال٨ٟغ) ،و(ألاؾُىعة والغمؼ) ،و(الخـ البهغي والخـ البهحري) ،و(ألانا والٗالث) وٚحرها ،وٍدناؾب الجمُ٘ وٍدكاب٪
لُال ٠عئٍت قٗغٍت حؿاهث بك٩ل ٞاٖل في بنخاط النو.
ؤما ؤهمُت صعاؾت الهىعٍت صعاؾت ؾُمُاثُتٞ ،خإحي من ٧ىن هظا اإلانهج ٌٗالج اإلاٗجى وٍنٓغ بلُه ٖلى ؤنه لٛت زانُت (مُخالٛت)
ًء
مىيىٖا للخدلُل ،وال ًُ َ
ستز ٫في قغح بؿُِ ٌؿخُٗض بك٩ل مسخل ٠اإلاُُٗاث ال٣اٖضًت
بالنؿبت بلى ٖالث اإلاٗجى الظي ٌٗخ٣ضه
خؿب مبضؤ الخ٩اٞا ،بل ًخٗم ٤في ظملت من اإلاُُٗاث التي جٟغػها ال٩لمت والجملت ٖلى و ٤ٞمبضؤ الترابِ واإلانُ.٤
وفي يىء هظه الخهىعاث اإلااؾؿت للم٣ترب النٓغي وؤلاظغاجي ،الظي ٌكخٛل الخُاب الؿُمُاجي و ٤ٞمُ٩انحزماجه
ويىابُه ،جداو٢ ٫غاءجنا مداوعة نهىم من قٗغ الكاٖغ هاقث عقاص ؤ٢هى اإلاترظمت من اللٛت التر٦مانُت بلى اللٛت الٗغبُت،
وقٗغ الكاٖغ الٗغاقي ػهحر بهنام بغصي الٗغبُت بن٨هخه الؿغٍانُتٖ ،لى و ٤ٞمؿخىٍاث ٢غاثُت مخٗضصة جٟغيها َبُٗت اإلاتن
الكٗغي ٖنض الكاٖغٍن ،في ؾعي منا لخ٣ضًث وظه آزغ من وظىه ؤصبنا الٗغاقي الثر واإلا٨خجز ب٩ل ما هى ظمالي وزال ،١ل٨نه مهمل
ًء
لث جُله ًض الن٣ض بال إلااما ،ألؾباب مخٗضصة وقاث٨ت ،لٗل من ؤهمها ؤن الش٣اٞت الٗغاُ٢ت  -مجها الن٣ض الٗغاقيْ -لذ جغػح لخ٣بت
َىٍلت جدذ مُغ٢ت الؿلُت اإلاغ٦ؼٍت ال٣ابًت بُض من خضًض ،وؾنضان َب٣ت من اإلانخٟٗحن واإلاؿخٛلحن الظًن حؿل٣ىا ٖلى ؤ٦خاٝ
ألاصب والٟن والن٣ض اإلااصلج واإلاؿِـ ،ومجها ما ًخٗل ٤بصناثُت اإلاغ٦ؼ والهامل التي جمسًذ ٖجها ج٣ابالث يضًت ٖضًضة مجها
م٩انُت جمشلذ باإلاغ٦ؼ (الٗانمت) ،والهامل بُ٣ت اإلادآٞاث الٗغاُ٢ت ،ومجها ٢ىمُت جمشلذ بال٣ىمُت الٗغبُت بىنٟها اإلاغ٦ؼ،
وبُ٣ت ال٣ىمُاث ٖلى ؤجها الهامل ،ومجها بزنُت خحن الٛذ الؿلُت ألاصب الضًجي وصٖمذ وؾانضث ب٩ل ما جمخل ٪ألاصب الٗلماني،
ًء
ًء
ظاٖلت من ألاو ٫هامكا ومن الشاني مغ٦ؼا.
اليلمات فححاحُة :الهىعة الكٗغٍت -الدكُ٨ل الهىعي -هاقث عقاص ا٢هى -ػهحر بهنام بغصي( -اللُل بلى آلان) -الغ-٠ُٚ
ُ٢غاث اإلاُغ -الخماهي.
املذخل:
ًء
ًء
ًء
ٌك٩ل الجانب الدكُ٨لي في ؤي ٖمل ؤصبي ظؼءا خُىٍا وٞاٖال ال ًم٨ن ججاوػه ؤو الخٟغٍِ بهٞ ،هى ٦ما ًغي عوالن باعث
ظىهغ الٗملُت الكٗغٍت )1(،م٘ ٖضم بٟٚا ٫ؤو ججغٍض الٗمل من مدخىاه اإلاًمىني ،بط ال ًم٨ن بإي ق٩ل من ألاق٩اٖ ٫ؼ٫
الك٩ل ٖن اإلاًمىن.

) ) 1مناىج الدراسة األدبية ادلعاصرة ،عمر زلمد الطالب ،247:نقال عن :ادلرآة كالنافذة :دراسة يف شعر سعدم يوسف ،د .مسري خوراين(9 :ادلقدمة)
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ًء
الهىعة الٟنُت ب٩ل ججلُاتها الخؿُت واإلاٗنىٍت حك٩ل ج٣انت حكُ٨لُت مهمت ال ج٩اص ًسلى مجها ؤي نو ببضاعي مغثُا ٧ان ؤو
ًء
ًء
ؾمُٗا ؤو ٢ىلُا ،والكٗغ واخض من النهىم ؤلابضاُٖت التي ج٣ىم ٖلى الهىعةٞ ،هى ٦ما ًغي ًا٦بؿىن ج٨ٟحر بالهىعة ،وال ن٩اص
نغي ٢هاثض من صون نىع )1(،وهي جغُ٦بت قٗغٍت جدبإع ٞحها قتى اإلا٩ىناث( :الىاكْ والخُاٌ)( ،اللغة والفىش) ،و(ألاظىىسة
والشمض) ،و(الحغ البفشي والحغ البفحري) ،و(ألاها والّالم) وٚحرها ،وٍدناؾب الجمُ٘ وٍدكاب ٪لُال ٠عئٍت قٗغٍت حؿاهث
()2
بك٩ل ٞاٖل في بنخاط النو.
هظا الخدضًض إلاٟهىم الهىعة الكٗغٍت ًًٗنا ؤمام مؿإلخحن مهمخحن في الهىعة ؤولها " :حٗضص الٗنانغ اإلاك٩لت لها،
وزانحهما ٧لُت هظه الٗنانغ وبثخالٞها وجضازلها"ٖ )3(،لى ندى جسل ٤مٗها قٗغٍتها الخانت ،ال٣اثمت ٖلى بض الغئي والضالالث
ًء
والخإزحر ظمالُا في اإلاخل٣يٞ ،الهىعة بهظا اإلاٗجى هي اإلاٗاص ٫اإلاىيىعي لئلخؿاؽ الظي ًىص الكاٖغ بًهاله بلى اإلاخل٣ي ،بجها "صا٫
صا ٫ؤزغ ًب٣ى اإلاضلىُٞ ٫ه هى نٟؿه في الخالخحن" )4(،وهظا ٌٗجي ؤن لل٩لمت في الخهىٍغ الكٗغي م٩انتها ؤلاًداثُت
بضًل ٍغ
()5
والخىلُضًتٞ ،هي ٞاٖل مهث من ٞىاٖل حكُ٨ل الهىعة التي هي "عؾث ٢ىامه ال٩لماث" ،في بقاعة واضخت لٗم ٤الٗال٢ت الغابُت
ًء
لِـ بحن ٞن الغؾث وبحن الكٗغ خؿب ،بل بِنه وبحن الٟنىن ألازغي ؤًًا.
من هنا جإحي ؤهمُت صعاؾت الهىعٍت صعاؾت ؾُمُاثُت ٧ىن هظا اإلانهج ٌٗالج اإلاٗجى وٍنٓغ بلُه ٖلى ؤنه لٛت زانُت (مُحالغة)
ًء
مىيىٖا للخدلُل ،وال ًُ َ
ستز ٫في قغح بؿُِ ٌؿخُٗض بك٩ل مسخل ٠اإلاُُٗاث ال٣اٖضًت
بالنؿبت بلى ٖالث اإلاٗجى الظي ٌٗخ٣ضه
خؿب مبضؤ الخ٩اٞا )6(،بل ًخٗم ٤في ظملت من اإلاُُٗاث التي جٟغػها ال٩لمت والجملت ٖلى و ٤ٞمبضؤ الترابِ واإلانُٞ ،٤الٟٗل
الؿُمُاجي بظل٢ ٪اثث ٖلى مبضؤ اإلاالءمت وال ًماعؽ بال بٗض اخخٟاْه بالخهاثو اإلاكتر٦ت م٘ الخنىٍه ؤن ٧ل مخٛحر مم٨ن ؤن
ًء
ًء
ٌٗض ٖلى الخىالي زابخا ٌؿمذ باؾخ٨كا ٝم٣اعن ؤ٦ثر ص٢ت لؤل٢غب ٞاأل٢غب وخؿب ػواًا الغئٍت ألا٦ثر جنىٖا )7(.ه٨ظا حٛضو
ًء
ًء
ًء
الؿُمُاثُت "نٓغٍت الٗالماث الًغوعٍت ج٣غٍبا ،ؤو الك٩لُت ،وبىنٟها منُ٣اٞ ،ةجها حك٩ل ٞغٖا من الٟغوٕ الشالزُت اإلا٩ىنت
()9
للٗلىم اإلاُٗاعٍت م٘ ٖلث الازال ١وٖلث الجما )8(،"٫و٧لها جخإؾـ ٖلى الٓاهغاجُت التي جخإؾـ هي ألازغي ٖلى ٖلث الغٍايُاث.
ًء
ًء
بن الؿُمُاء بىنٟها منهجا ٢غاثُا ٌٗجى بضعاؾت الٓىاهغ ؤلاقاعٍت ،من خُض َبُٗتها وزىانها وؤنؿا٢ها وؤق٩الها ،ومهمتها
ال٨كٖ ٠ن الٗىامل والكغوٍ اإلااصًت بلى نكىء ؤلاقاعاث وجدضًض ال٣ىانحن التي جسً٘ لها ،ؤو جدضًض ٖملُت الدؿمُا ،وهي
ًء
بضوعها جخسُى ألالؿنُت بلى ؤق٩ا ٫الخىانل البكغي ألازغيٞ ،الشُاب مشال حك٩ل لٛت جىانل ألجها جن٣ل بلى آلازغ اإلاخل٣ي
ًء
بنُباٖا ٖن البؿها ،ؾىاء من خُض ٖمغه ،ؤو م٩انخه الاظخماُٖت ،ؤو طو٢ه٦ ،ظل ٪البِذ الظي ٌُٗي اإلاخل٣ي ٨ٞغة ٖن ؤؾلىب
) ) 1النظرية األلسنية عند ركماف جاكوبسوف :دراسة كنصوص ،فاطمة الطباؿ بركة80 :
) ) 2الشعر العريب ادلعاصر :قضاياه كظواىره الفنية كادلعنوية:
) ) 3أكىاج احلداثة :دراسة يف القصيدة العربية احلديثة ،د .نعيم اليايف.174 :
) ) 4مفهوـ األدبية ،تزفيتاف تودكركؼ ،ترمجة :منذر العياشي.78 :
) ) 5الصورة الشعرية ،سي دم لويس ،ترمجة :أمحد نصيف اجلنايب كمالك مريم كسلماف حسن إبراىيم.21 :
) ) 6مدخل إىل السيميائية السردية كاخلطابية ،جوزيف كورتيس ،ترمجة :د.مجاؿ حضرم.56 :
) ) 7ـ .ف57-56 :
) ) 8السيميائيات أك نظرية العالمات ،جريارد كلو داؿ ،ترمجة :عبد الرمحن بو علي.23 :
) ) 9نقال عن ـ .ف23:
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ًء
ًء
وٖهغ بناثه ،وَبُٗت ؾا٦نه اظخماُٖا وا٢خهاصًا ،لظل ٪حٛضو ٧ل الٓىاهغ الُبُُٗت والش٣اُٞت لها ٖنانغ بقاعٍت جمٟهلذ
وانخٓمذ ٧اللٛتٖ ،لى و ٤ٞؤنؿا ١و٢ىانحن ،واؾخجابدنا إلاٗجى ؤلاقاعاث ًضٖ ٫لى ازخُاعنا للُُٟ٨ت التي حٗمل بها جل ٪ألانؿا١
()1
وال٣ىانحن يمن ًٞاء ز٣افي وٖغفي إلاجخم٘ ما.
وفي يىء هظه الخهىعاث اإلااؾؿت للم٣ترب النٓغي وؤلاظغاجي ،الظي ٌكخٛل الخُاب الؿُمُاجي و ٤ٞمُ٩انحزماجه
ويىابُه ،جداو٢ ٫غاءجنا مداوعة نهىم من قٗغ الكاٖغ هاقث عقاص ؤ٢هى اإلاترظمت من اللٛت التر٦مانُت بلى اللٛت الٗغبُت،
وقٗغ الكاٖغ الٗغاقي ػهحر بهنام بغصي الٗغبُت بن٨هخه الؿغٍانُتٖ ،لى و ٤ٞمؿخىٍاث ٢غاثُت مخٗضصة جٟغيها َبُٗت اإلاتن
الكٗغي ٖنض الكاٖغٍن ،في ؾعي منا لخ٣ضًث وظه آزغ من وظىه ؤصبنا الٗغاقي الثر واإلا٨خجز ب٩ل ما هى ظمالي وزال ،١ل٨نه مهمل
ًء
لث جُله ًض الن٣ض بال إلااما ،ألؾباب مخٗضصة وقاث٨ت ،لٗل من ؤهمها ؤن الش٣اٞت الٗغاُ٢ت  -مجها الن٣ض الٗغاقيْ -لذ جغػح لخ٣بت
َىٍلت جدذ مُغ٢ت الؿلُت اإلاغ٦ؼٍت ال٣ابًت بُض من خضًض ،وؾنضان َب٣ت من اإلانخٟٗحن واإلاؿخٛلحن الظًن حؿل٣ىا ٖلى ؤ٦خاٝ
ألاصب والٟن والن٣ض اإلااصلج واإلاؿِـ ،ومجها ما ًخٗل ٤بصناثُت اإلاغ٦ؼ والهامل التي جمسًذ ٖجها ج٣ابالث يضًت ٖضًضة مجها
م٩انُت جمشلذ باإلاغ٦ؼ (الٗانمت) ،والهامل بُ٣ت اإلادآٞاث الٗغاُ٢ت وال ؾُما جل ٪التي ٧انذ ٖلى ٚحر وٞا ١م٘ الٗانمت جمشلذ
ًء
بالجنىبُت مجها والكمالُت (جدضًضا ال٨غصًت مجها) ،ومجها ٢ىمُت جمشلذ بال٣ىمُت الٗغبُت بىنٟها اإلاغ٦ؼ ،وبُ٣ت ال٣ىمُاث ٖلى ؤجها
ًء
الهامل ،ومجها بزنُت خحن الٛذ الؿلُت ألاصب الضًجي وصٖمذ وؾانضث ب٩ل ما جمخل ٪ألاصب الٗلماني ،ظاٖلت من ألاو ٫هامكا
ًء
ومن الشاني مغ٦ؼا ،و٧انذ من مسغظاث هظا التهمِل بهما ٫ألاصب والن٣ض والٟن اإلاسخل ٠م٘ ؤصب ون٣ض وٞن اإلاغ٦ؼ ،ولث ًٓهغ
 ،2003لُجض الٗغاقي ( ألاصًب ،والنا٢ض والٟنان) نٟؿه ؤمام
طل ٪للُٗان ٖلى ندى ملمىؽ بال بٗض ػوا ٫ؾلُت اإلاغ٦ؼ بٗض ٖام
ؤصب ون٣ض وٞن زغ ؤزظ ًٓهغ ٖلى ندى الٞذٞ ،جراه ًٖ ٠٣نض ؤصب اإلاهجغ الٗغاقي ،وؤصب اإلا٩ىناث الٗغاُ٢ت ألانُلت (ال٨غصًت
ًء
والتر٦مانُت والكبُ٨ت والؿغٍانُت) الظي ْل مُٛبا لخ٣ب من الؼمن ،وما و٢ىٞنا ٖنض هظًن الكاٖغٍن بال لنا٦ض ٖكر صعاؾت
ًء ًء
ًء
ن٣ضًت مىيىُٖت ؤن هظا ألاصب ال ً٣ل قإنا وٞنا وظماال ٖن ما جناولخه ؤ٢الم الن٣اص الٗغاُ٢حن والٗغب من ؤٖما ٫للمكاهحر من
ألاصباء الٗغاُ٢حن في الخ٣ب الؼمنُت اإلاايُت.
الّىىان :الفىسة الّحباثُة
الٗنىان بنُت من البنُاث الٗخباجُت التي ؤوالها الن٣ض الٗغبي ؤهمُت زانت بىنٟها جإحي ٖلى عؤؽ الهغم الٗخباحيٞ ،هي م٘ البنُت
ال٨كري  /النو حك٨الن بنُت مٗاصلُت ،حٗض ألاولى نىاة للشانُت جمضها باإلاٗجى النابٌ ،وج٣ضم لل٣اعت مٗغٞت ؤولُت جًبِ مؿاع
ال٣غاءة ،وهي ٖالمت ؾُمُاثُت "جماعؽ الخضلُل وجخمىٖ ٘٢لى الخض الٟانل بحن النو والٗالث ،لخهبذ نُ٣ت الخ٣اَ٘
الاؾتراجُجُت التي ٌٗكر مجها النو بلى الٗالث ،والٗالث بلى النو" )2( ،من ظهت ،وحك٩ل هظه البنُت في ًٞائها الٗام مجمىٕ
الٗالماث اللؿانُت التي ًم٨ن ؤن جضلل ٖلى النو ،وحُٗنه ،وجغؾث ًٞاءه ال٣غاجي من ظهت ؤزغي ،وحٗض الشانُت  -ؤي بنُت النو
– اإلاؿنض الظي ٌؿدنض ٖلُه الٗنىان الظي ال ٌؿخُُ٘ الٗمل من صونه ألنه بنُت اٞخ٣اع ،ال حٗمل بمٗؼٖ ٫ما حٗنىنه ،وال جدمل في
طاجها نٟت الا٦خٟاء الضاللي ،ألامغ الظي ٌؿخىظب من ال٣اعت ٢غاءة مغخلُت ال جخجاوػه وال جٖ ٠٣نض خضوصه خؿب ،مما ًضزل

) ) 1سيمياء براغ للمسرح :دراسات سيميائية ،رلموعة مؤلفني ،ترمجة كتقدمي :أدمري كوريّة ( 4-3 :ادلقدمة)
( )2شؤكف العالمات من التشفري إىل التأكيل ،خالد حسني. 47 :
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ٖلى ٗٞل ال٣غاءة بم٩انُت ٢غاءة الٗنىان ٢غاءة اؾترظاُٖت ،ؤي من الٗنىان بلى النو زث الٗىصة بها بلى الٗنىان زانُت( .)1من هنا
جخإحى مهمت الٗنىان الغثِؿت في ٧ىنه ٌك٩ل خل٣ت ونل بحن اإلاغؾل واإلاغؾل بلُه الظي ًضزل بلى الٗمل من بىابت اإلاغؾلت
ًء
(الّىىان) بىنٟها ٖالمت ٧املت ،طاث صا ٫ومضلى٦ ،٫ما هي الخا ٫م٘ (الىق) الظي ٌٗض ٖالمت ٧املت ؤًًا ،وجإحي الٗال٢ت
()2
الخملُت بحن الٗالمخحن لخسلٖ ٤المت وؾُُت بحن الٗالمخحن ،جبجى من جٟاٖل مضلى ٫الٗنىان م٘ صا ٫النو ،وهي هض ٝال٣غاءة.
حكخٛل اإلانٓىمت الٗنىاناجُت في ٢هاثض هاقث عقاص ؤ٢هى اإلانخسبت للضعاؾت والخدلُل ( الغُ٢ ،٠ُٚغاث اإلاُغ ،الخماهي
ًء
ًء
نىعٍا طاث َبُٗت ٖالماجُت ياُٚت جُ٣ث ظؿ ًءغا من الخىانل ال٣ىي والٗمُ ٤بحن الضا ٫واإلاضلىُ ،٫
لخٗك َر ٖكر ٗٞل
) اقخٛاال
وإ ًن٣ل ال٣غاءة من الىي٘ الانُباعي بلى الىي٘ الخإملي
ال٣غاءة بلى منُ٣ت الخإوٍل التي حٗمل ٖلى جإؾِـ ؤ٢ ٤ٞغاجي ٍغ
والٟلؿٟي ،لخ٨دؿب في الجهاًت اإلاٟخخذ ال٣غاجي اإلامشل بالٗنىان قٗغٍت زانت ج٨خجز في َُاتها بياءاث بقاعٍت زال٢ت ،من طل ٪ما
ظاء في ٖنىان (الشغُف) طي اإلادمى ٫الهىعي الظي ًدُل ٖلى ٢غم الخكز اإلاهضع الٛظاجي الغثِـ لئلنؿان ؤًنما ٧ان ،وٖكر
ًء
ًء
مٗتر ٥الخُاة منظ ؤو ٫الخلُ٣ت وبلى جهاًت الخل ،٤هظا الضا ٫الٗنىاني اإلاٟغص في جغُ٦به خمل في مضلىله ٖم٣ا ٢غاثُا مٟاصه ٞغاصة
ًء
وزهىنُت هظا اإلا٩ىن في الخُاة ،لظا لث ٌكإ اإلاال ٠ؤن ًلخ ٤به ؤًت مٟغصة ؤزغي ،وبمٗانا في طل ٪ظاء به مٗغٞا لُ٨ؿبه ؤهمُت
ًء
وزهىنُت بياُٞت .ؤما صاللُا ٣ٞض اقخٛلذ هظه الٗخبت ال٣غاثُت ٖكر ال٣غاءة الجىالت بُجها وبحن الجملت الاؾتهاللُت اقخٛاال
ًء
ًء
ػمنُا مايىٍا (ؤمغ في مّاسن الجىُ) لخ٩ىن منُ٣ت الاقخٛا ٫الكٗغي ،هظه الجملت الكٗغٍت التي جبضؤ الظاث الكاٖغة نهها
ًء
ًء
ومسلها من اإلاىث ،وبطا ما ّ
جمٗنا ؤ٦ثر في الضاللت،
جٟخذ ؤ ٤ٞال٣غاءة ٖلى ُ٢مت صاللُت ٦بحرة للٗنىان (الشغُف) الظي ٌٛضو من٣ظا
نغي ؤن هظا الٗنىان ًٟصر ٖن وي٘ اظخماعي ًٞائه ال٣ٟغ والٗىػ الظي ً٣ىص ؤلانؿان بلى زىى مٗاع ٥ياعٍت يض ٧ل
مٓاهغ الجىٕ.
الهىعة الكٗغٍت الشانُت التي ججؿضها ٖخبت الٗنىان ٖنض الكاٖغ هكام عقاص جخمشل في نىعة ماثُت جسل٣ها الجملت اإلا٩ىنت
ًء
من مًا ٝومًا ٝبلُه ( كىشات املىش) ،هظه الترُ٦بت ظاءث زكرا إلابخضؤ مدظو ٝج٣ضًغه (هزه) في مؿعى من الظاث الكاٖغة
لدؿلُِ الًىء ٖلى الهىعة الكٗغٍت ال٣اثمت ٖلى منٓغ ؾ٣ىٍ اإلاُغ ب٩ل ما ًدمله من َا٢ت جضلُلُت مىظبت حٗمل ٖلى بٗض
الخُاة والضًمىمت في ألاعىٞ ،اإلاُغ بىنٟه ًء
ماء هى "ُ٦ان مٗغفي ال خض ل٣ضعجه ٖلى الخىلُض والخ٩ىٍن والدكُ٨ل والخإوٍلٞ ،اإلااء
ْ
ْ
و ٤ٞالبٗض الضًجي٦ ...لي ال٣ضعة {{ وحّلىا مً املاء ول ش ْي ٍلء ّص ٍلي }}( ،)3وهى و ٤ٞالبٗض اإلااصي ٦لي ألاق٩ا :٫نلب ،ؾاثل ،وٚاػ،
وهى و ٤ٞالبٗض الجٛغافي ٦لي ألاما٦ن :مدُِ ،وبدغ ،وجهغ ،وهىع ،ومؿدن ،٘٣وقِ ،وظضو ،٫وبدحرة ،ونب٘ ،وظى ،ٝوهى و٤ٞ
البٗض الهىعي ٦لي اإلاىا :٘٢في الؿماء ،وفي ألاعى ،وجدذ ٢كغتها ،وفي الهىاء ،وفي ألاظؿام ،وفي الصجغ ،وفي الدجغ ،وهى و٤ٞ
الهىعة الٟاٖلتًُٞ :ان ،وٖانٟت ،...،وؾ٣ي ،وعواء ،وقغاب ،وهى و ٤ٞالبٗض البناجيً :نبذ ،وٍدحي ،وٍمُذ" )4(،و٧ل هظه
ًء
ًء
ًء
الخجلُاث اإلااثُت ججض لها خًىعا ٞاٖال ومازغا في اإلاُغ ،وؾنٖ ٠٣نض بًٗها في جدلُلنا للنو الكٗغي الظي ًدؿُضه هظا
الٗنىان.
) ) 1عنواف القصيدة يف شعر زلمود دركيش  :دراسة سيميائية  ،جاسم زلمد جاسم  ،رسالة ماجستري ،اشراؼ أ  .ـ  .د .عبد الستار عبد اهلل صاحل  ،كلية
الرتبية  ،جامعة ادلوصل 99: 2001 ،
) ) 2العنواف كسيوطيقيا االتصاؿ األديب ،زلمد فكرم اجلزار20-19 :
) ) 3سورة األنبياء ،اآلية30:
) ) 4شعرية ادلاء :مقاالت يف نقد الشعر :ياسني النصري7 :
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ؤما ٖخبت الٗنىان الشالشت (ثفاهم) ،التي ال جٟصر للىهلت ألاولى ٖن نىعة قٗغٍت ،بطا ما نٓغنا بلحها نٓغة ؾُدُت ؤو
ًء
انُباُٖتٞ ،مٟغصة (ثفاهم) بهُٛتها (الىىشة) جسل ٤ظىا من الٗمىمُت والًبابُت ال جٟصر ٖن َبُٗت وجىظه هظا الخٟاهث ،و٧ل
ما حُُٗه من مضلى٢ ٫غاجي هى ؤن الخٟاهث ٌؿخضعي بلى منُ٣ت ال٣غاءة وظىص ؤ٦ثر من شخهُت نهُت ،ألن الخٟاهث ال ًخث ٖكر
شخهُت واخضة ،وهنا جمؿ ٪ال٣غاءة بجلباب الهىعة التي جخطر مٗاإلاها بالىلىط بلى صازل النو لخ٨كٖ ٠ن ألاَغاٝ
اإلاكاع٦ت في الخٟاهث وهما الكاٖغ ومٗكى٢خه اإلامشلت في النو بالًمحر هي ( وي جعمّجي ي ،وؤظمّها ؤها) ،وٖخبت الٗنىان هظه
جسل ٤اؾتراجُجُت ٢غاثُت مٛاًغة للٗنىانحن الؿاب٣حنٖ ،نضما حٗمل ٖلى زل ٤قٗغٍت الخمن٘ واإلاىاعاة التي ال جٟصر لل٣غاءة ٖن
نٟؿها بؿهىلت.
ًإحي الٗنىان آلازغ ( اللُل ......إلى ن) الظي ظاء ٖلى عؤؽ مجمىٖت ػهحر بغصي الكٗغٍت لُجؿض لنا نىعة اللُل بمضلىلها
ًء
ًء
ًء
ًء
الؼمجي ججؿُضا ظمالُا ممحزا ،بط ٌكخٛل هنا اقخٛاال حكُٓٓا ٌؿعى بلى خًىع ٞاٖل ومازغ في ؤٚلب نهىم اإلاجمىٖت_ بن لث
ًء
ً٨ن في ٧لها_ مٗلنا بظلٖ ٪ن ؤهمُخه ال٣غاثُت ٖلى ندى ال ًم٨ن ججاوػه ،لُٛضو في الجهاًت قمٗت ٢غاثُت جًحئ الُغٍ ٤ندى
النو ،ومن ؤولى بقاعاجه الالٞخت ٖالمخه الؼمنُت اإلاىخُت ب٣غاءة ؾغصًت ياُٚت جغبِ اإلااضخي بالخايغ ٖكر صا( ٫اللُل) الظي
ٌٗمل بمضلى ٫اخخىاجي ًًث بحن ظنباجه ٧ل اإلاغج٨ؼاث ال٣غاثُت ألازغي من ظهت ،وَٗمل بمضلى ٫زبىحي بػلي ال ًم٨ن ججاوػه ٧ىنه
ًء
ًء
ًء
ٖنهغا ٧ىنُا خايغا في ٧ل ػمان وم٩ان من ظهت ؤزغي ،هظه ال٣غاءة الؼمنُت الخاوٍت في الٗنىان ًخجؿض ؤًًا في ال٣غاءة
ًء
البهغٍت للٗنىان ٖنضما ًخٗمض الكاٖغ الٟهل بحن مٟغصة (اللُل) وبحن بُ٣ت الجملت بن٣اٍ ؾذ جمشل ٢غاثُا الخِ الؼمجي
ًء
الؿاثغ من اإلااضخي بلى الخايغ ،وبمٗانا في ججؿُض هظه الضاللت ال٣غاثُت ًً٘ الكاٖغ بُ٣ت الجملت في ؾُغ زاني بلى ألاؾٟل من
ًء
مٟغصة (اللُل) م٘ ػخ ٠بلى الِؿاع ٢لُال.
ًء
ال٣غاءة ال٩املت للجملت الٗنىانُت (اللُل ......إلى ن) ًسلًٞ ٤اء مٟخىخا ٌٛغي ال٣غاءة لئلبداع في لجت الاؾخ٨كاٖ ٝن
ًء ًء
ججلُاث صاللُت ل ـ (اللُل) الظي ٚضا م٩ىنا ؤزحرا لضي الكاٖغ صازل النو ٖكر جمىظاجه الٗالمُت ،وزاعط النو ٖكر جإزحره الٗمُ٤
ٖلى الكاٖغ ٖلى ندى ؤنخج مٗه مجمىٖت قٗغٍت مسخهت بُ٨نىنت اللُل وهي جخمشل في نىع قٗغٍت خُت جىلض من صهالحز
الظا٦غة مغة ،ومن نب٘ الخُا ٫مغة ،ومن عخث الخإمل مغة ،ومن ٖم ٤ال٨ٟغ مغة ،ومن نضي الخلث مغة ،ومن طل ٪هظا الخإمل في
ًء
ًء
اللُل واإلادك٩ل حك٨ال ٖالماجُا ًخجاوػ اإلاٗجى الىا٢عي للمكهض بلى مٗجى عمؼي ؤٖم:٤
ً
ثإم ْل مفباح الؽاسُ ملُا
ل ّْه ِلى ـذسن
وامن
ً
الىسد ظخىٍش ححما إلًُ
ً
ال ثُإط ؤبذا
ِلى ما مش ِلًُ مً الُىم هزا
ال لحر مً رلً
مهل
امن ِلى ٍل
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وثفادي ؤن ثلف
ّص
الٍل ( ) .
وجعلي في
ًء
ًء
بن هظا اإلا ُ٘٣اإلادك٩ل حكُ٨ال واُٗ٢ا ٖكر ظملها الكٗغٍت الًاعبت في الىيىح واإلاىظهت بلى مساَب يمجي ٢اب٘ صازل
النوً ،خل٣ى الخىظُه والخ٨مت من الظاث الكاٖغةٌٗ ،مل بكٗغٍت الخإمل وَؿعى بلى بلىعة عئٍت ٞلؿُٟت جٟلؿ ٠اإلاٟغصاث
الخُاجُت وحكٗغجهاٖ ،لى ندى جسل ٤مٗها ٖالماث حؿمحئ الىا ،٘٢وجض ٘ٞبه بلى منُ٣ت الٗكرة والخ٨مت من ظغاء ججاعب واُٗ٢ت
ًء
ٖاقها الظاث الكاٖغة ؤوال ،وألهمُتها وظمالُتها ججؿضها الظاث في عئٍت قٗغٍت نابًت بالجما ٫زانُا ،ولٗل باعة الخ٨مت
الكٗغٍت في هظا اإلا ُ٘٣ج٨من في اإلاصخي بمهباح الكاعٕ اإلاخدى ٫من نىعجه الىاُٗ٢ت بلى ٖالمت قٗغٍت ًم٨ن ؤن جخجؿض في
ًء
ًء
ًء
ُ٦نىناث خُاجُت مسخلٟت ٧لها حٗمل ٖلى بياءة الُغٍ ،٤وحك٩ل ؾالخا ٞخا٧ا في مىاظهت نٗاب الخُاة ،ؤو في ٧ىجها زالنا
ًء
لخاملها من ٞش الؿ٣ىٍ في اإلاهال ٪اإلامشل نهُا ب ـ ـ (الٍل) ب٩ل ما جدمله اإلاٟغصة من مٗجى الٗخمت الغوخُت وال٩ىنُت ،ومن هنا
ًء
جإحي الهىعة اللُلُت اإلاٗكرة ٖجها ب٣غاثن واضخت ؤهمها ٌّل
الٓل ومهباح الكاعٕ ،لدك٩ل مكهضا قٗغٍا جضٖى ٞحها الظاث الكاٖغة
ًء
ٖا ٫طاتها واإلادُِ وج٨ٟغ ملُا بغؾث زاعَت َغٍ ٤جامن لها الىنى ٫بلى اإلابخػى
الصخهُت ال٩اثنت في النو لخخإمل بةخؿاؽ ٍغ
ًء
بغوح مخٟاثلت ال حٗغ ٝالُإؽ ،وال جسصخى ؤهىا ٫الٓلمت ماصام مدؿلخا بؿالح النىع ،وفي طل ٪ججؿُض واضر النخهاع ٢ىي النىع
اإلاصخىن بالخٟائٖ ٫لى ٢ىي الُإؽ اإلالٛىمت بمخاٖب ما هى ًىمي من ؤهىا ٫الخُاة.
املتن الىص ي :الفىس الفغشي وفاِلُة جؽىُل الفماء
ال ق ٪في ؤن النو الكٗغي ًبجى من زال ٫ظملت من البنُاث الهٛغي التي حك٩ل في مجمىٖها بنُت ٦كري ًدك٩ل ٖكرها
الًٟاء النصخي ،و٢ض اخخل هظا اإلاىيىٕ ؤهمُت ٦كري "ٖلى نُٗض جُىٍغ ال٣هُضة الٗغبُت الجضًضة ،بط ًم٨ن للكاٖغ بىؾاَت
ؤنماٍ البناء اإلاخٗضصة اإلاخاخت واإلاخُىعة باؾخمغاع من جُىٍغ وجىٞحر ؤخضر الؿبل للخٗبحر اإلابضٕ والجضًض ٖن ججغبخه" )2(.من
ًء
ًء
هنا جدك٩ل ٖال٢ت ظضلُت بحن البناء والخجغبت اإلاُالت صوما ندى الخجضص والخُىع انسجاما م٘ عوح الٗهغ التي جغا ٤ٞالٗملُت
ًء
ًء
ؤلابضاُٖت وجسل ٤نىٖا من الخ٩اٞا والخىاػن بُجهما ،وهظا ما نغاه مجؿضا في نهىم الكاٖغ هاقث عقاص ؤ٢هى الشالزت (
الشغُف ،وكىشات املىش ،وثىهم) التي جخ٩ىن ٌّل
٧ل مجها من زالر نىع نٛغي حك٩ل في جٓاٞغها وحٗايضها الهىعة ال٨كري في
ًء
ًء
ًء
النوٖ ،لى الندى الظي ًجٗل مجها ظمُٗا ًٞاء قٗغٍا مكٗا بالغئي والضالالث.
في ٢هُضة (الشغُف) جسل ٤مٟغصة (ؤمغ) بمدمىلها الؼمجي زالر نىع قٗغٍت ججٗل من طاتها ظىهغ الٗالمت الكٗغٍت وباعتها
ًء
ًء
آؽ ،وجدُل بلى وي٘
التي جخمدىع خىلها الهىعٞ ،خإحي الهىعة ألاولى مدملت بظ٦غٍاث مدؼنت جدمل مٗها بخؿاؾا مغٍغا
بماى ٍغ
ٍغ
٢اؽ ،حؿدنجض مٗها الظاث ال٣ابٗت في النو بإزحها ،ؤ٢غب الناؽ بلحها:
مٗاشخي ٍغ
ؤمغ في مّاسن الجىُ
ِىذما كلد لً ًا ؤخي
حعبحً ؤها
) ) 1الليل إىل اآلف ،زىري هبناـ بردل.27 :
) ) 2عضوية االداة الشعرية :فنية الوسائل كداللية الوظائف يف القصيدة اجلديدة ،أ.د .زلمد صابر عبيد29 :
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حعبحجي ؤهد
حٗمل الهىعة الكٗغٍت في هظا اإلاٖ ُ٘٣لى جنهُو الظا٦غة ،وظٗلها في زضمت الخضر الكٗغي الناب٘ من ًٞاء خمُمي
ًء
جسل٣ه الظاث الكاٖغة بمُٗت ؤزحها لخبضص هى ٫وٓٞاٖت الجىٕ ،الناجج من ٣ٞضان الغ ٠ُٚالظي ججٗله الظاث ٖنىانا للنو ،في
مؿعى من الظاث الكاٖغة لخجؿُض نىعة من الهىع التي ًنخجها الغٖ ،٠ُٚنضما حٛضو ٖالمت ٢غاثُت حٗمل بُا٢تي جضلُل
ًء
مخنا ٌ٢جسل ٤زناثُت الجضب والُٗاء مٗا ،جخجؿض صاللت الجضب في الؿُغ الكٗغي ألاو ٫من الهىعة (ؤمغ في مّاسن
الجىُ) ،وجخجؿض صاللت الُٗاء في اإلاخب٣ي من الهىعة الكٗغٍت التي جخًاٞغ ٞحها ظهىص ألازىٍن في الخٛلب ٖلى مٗاع ٥الجىٕ.
مخىاع زل ٠الخضر (ؤمغ ِىذما رابد الحشاسة) لُ٣ىص الخضر اإلاايىي بلى منُ٣ت بالُٚت
وججهٌ الهىعة الشانُت ٖلى ٞاٖل
ٍغ
٢ىامها الدكبُه ،الظي ٌٗمل هنا ٖلى جإزِض ؤع٧ان الهىعة:
وان الجمُْ
هىحر جعاكي
ٍل
مً ال رد
حٗمل اللُ٣ت الهىعٍت هنا ٖلى زل ٤ؾُا ١خغ٧ي صعامي ًخمٓهغ من زالٗٞ ٫ل الدؿا ِ٢الظي ًخىؾِ ٖ٣ض الخضر ،بحن
ػمن ما ٢بل الؿ٣ىٍ خُض الجمُ٘ في ويٗهث الُبُعي ٢بل ػوا ٫الخغاعة التي ظاءث هنا مدملت بُا٢ت الُمإنِنت ،وبحن ما بٗض
الؿ٣ىٍ خُض الخدى ٫الدكبُهي الظي ًجٗل من الجمُ٘ ًخدىلىن من نىعتهث ؤلانؿانُت بلى نىعة الُحر اإلادؿا ِ٢من ظغاء
انخهاع الكرص ٖلى الضٝء وبػاخخه من ؤعى النو ،وفي هظه ٖالمت ٢غاثُت جلخو ًٞاء الهىعة بانخهاع الكغ ب٩ل ججلُاجه ٖلى
٢ىي الخحر ممشلت بالخغاعة ،لنهل بال٣غاءة الخإوٍلُت بلى طعوة الهغإ الظي بضؤ في الهىعة ألاولى بخٛلب الُٗاء ٖلى الجىٕ،
بانخٓاع ما ؾدؿٟغ ٖجها الهىعة الشالشت من ؤوظه الهغإ.
جإحي الهىعة الشالشت لترجر ٟ٦ت الخحر وجداٖ ٔٞلى نىامِـ الخُاة التي ال ًم٨ن ؤن حؿخمغ من صون ؤن ج٩ىن للٗضالت ؤلالهُت
٧لمتها الٟهل في صًمىمت الخُاة:
ؤمغ ِىذما ولّد ًذن
في ًذي
ؤًلىد ؤن ّص
ألاخىة ي
سغُف ٌر
حاس.
حؿى ١الظاث الكاٖغة ٢بل ؤن جسخخث نهها الكٗغي ٖكر الالػمت الخ٨غاعٍت الؼمنُت (ؤمغ) الهغإ بلى منُ٣ت الخؿث ،التي
جدبإع في الدكبُه البلُ( ٜألاخىة سغُف حاس) عاؾمت بظل ٪نىعة مٗنىٍت جا٦ض من زاللها الخ٣ُ٣ت ألاػلُت في ؤن اإلادبت ؾالح
ّ
ٞخا ٥في مىاظهت اإلاهاٖب ،وزُمت بنؿانُت ُم َىِلضة ،جىلضث مجها زُماث الخٗايض والخٗاون والخىخض والخماهي.
في النو الكٗغي الشاني (كىشات املىش) حؿدنض الظاث الكاٖغة في حكُ٨ل نىعها الكٗغٍت الهٛغي بلى ًٞاء ؾماوي
ًء
ًنسجث وَبُٗت الٗنىان من ظهت ،وٍ٨ؿب النو ظىا من الخىجغ والتر٢ب من ظغاء جىاظض الهىع الٟىقي ،واإلاٟخىح ٖلى
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ًء
ًء
اخخماالث الجزو ٫في ؤًت لخٓت وباال ؤو ُٚشا ،هظه الهىع جىلض وجخدغ ٥يمن ؤ ٤ٞعئٍىي جسُُلي تهُمن ٖلحها ج٣انت الدكبُه التي
ًء
جنسج الهىع الكٗغٍت الشالر من زال ٫مٟغصة الٗلى التي جخجلى في ججلُاث صاللُت مخٗضصةٞ ،هي ًم٨ن ّ
ٖضها عمؼا للخدغع من
هُمنت ٧ل ما هى ؤعضخي من الُ٣ىص ،وهي جدمل في َُاتها عئٍت قمىلُت جٟترى وظىص آٞا ١واؾٗت بداظت بلى بَاللت قاملت
جدُِ بخٟانُل اإلاغجي البهغي ،وحؿدبُن ما هى عئٍىي بهحري ،وهي في آلان نٟؿه حؿخضعي مٗاني الاعج٣اء والخٗالي والترٖ ٘ٞن
٧ل ما هى ؾلبي في الخُاة ٦ما هى مجؿض في الهىعة الكٗغٍت ألاولى في النو:
لً ؤِلى
حاسح
ٍل
هيعش ٍل
الفترط الحمامات وؤخىلها
حكخٛل قٟغة الـ ـ (الٗلى) في هظه الهىعة الكٗغٍت بُا٢ت النٟي التي ج٣ترن بها وجخٗايض م٘ َا٢ت الدكبُه ،لخسل٣ا نىعة
مغثُت جنبٌ بغئٍت قٗغٍت واُٗ٢ت مدملت بىظ٘ انؿاني َاإلاا ٖانذ منه ؤلانؿانُت ٖلى مغ الضهىع وفي قتى ألاما٦ن ،من هنا
جغنض ٖحن ال٣غاءة ٢هضًت الظاث الكاٖغة في ججغٍض النو من ػم٩ان مدضص ًاَغ الخضر الكٗغي ،وججٗلها مٟخىخت ٖلى
مخإث من ْلث الٓاإلاحن اإلاخدل٣حن ٦نؿىع ظاعخت همها
اإلاُل ٤لِـ في هظا اإلا ُ٘٣خؿب ،بل في ٧ل النو ،هظا الىظ٘ ؤلانؿاني ٍغ
الانً٣اى ٖلى الٟغَؿت ( وعاهُة بيل ثجلُات ا) ،لظل ٪جغ ٌٞالظاث الكاٖغة ؤن ج٩ىن ٖلىها ٖلى خؿاب ُ٢مها ومباصئها.
ًء
وٖلى زال ٝالهىعة الكٗغٍت ألاولى التي ججهل من الىا ٘٢جإحي الهىعة الكٗغٍت الشانُت لدكخٛل في منُ٣ت الًض جماما ٖنضما
ًء
ًء
ًء
ًء
جخسظ من الخُا ٫زُمت ومغج٨ؼا قٗغٍا عثِؿا في حكُ٨ل الهىعة الكٗغٍت:
لً ؤِلى
بؽْ
مثل ٍل
خُاٌ ٍل
ظشاب
ألكل الىاكْ إلى
ٍل
في الهىعة الشانُت – ؤًًا – نلخٔ اخخٟاّ ألاصاة (لن) بمغ٦ؼ الهضاعة وُ٢اصتها لضٞت الهىعة الكٗغٍت بمُٗت قٟغة (الٗلى)
وج٣انت الدكبُه ،هظه الالػمت الخىانلُت حٗمل بُا٢ت الاؾتهال ٫اإلاكهضي ل٩ل نىعة قٗغٍت في النو لخدضر نىٕ من ؤلازاعة
ًء
ال٣غاثُت لضي اإلاخل٣ي ،وج٣ىصه مكضوصا من ٧ل خىاؾه بلى جٟدو وجمٗن الهىعة الكٗغٍت.
ًء
ًء
بؽْ) جدضر جدىال واندغاٞا في مؿاع انؿُابُت الهىعة
بال ؤن الانُٗاٞت الهىعٍت ال٣اثمت ٖلى حكبُه هالمي (مثل ٍل
خُاٌ ٍل
ًء
ًء
اٞا في مؿاع الٗالمت التي ٚضث حٗمل ٖلى زلًٞ ٤اء ّ
٢اع ٢ىامه الُإؽ ،الظي ً٣لب (الىاكْ
الكٗغٍت ،ؤخضزذ مٗها جدىال واندغ
إلى ظشاب) بٟٗل (الخُاٌ) وجمٓهغه الٗالمي (البؽْ) ب٩ل مدمىالجه الخىنُُٟت اإلاصخىنت بالخناٞغ والاقمئزاػ ،هظا الخنامي
الضاللي الؿالب الظي جسل٣ه الهىعة الكٗغٍت ج٣ىصنا بلى ٖالمت ٢غاثُت ؤٖم ٤ج٨كٖ ٠ن ٖم ٤الىظ٘ ؤلانؿاني الناب٘ من مكهض
الىا ٘٢اإلاترصي خض البكاٖت وال٣غ.ٝ
ؤما الهىعة الشالشت ٞخإحي زىعة قٗغٍت جنخٖ ٌٟلى الهىعجحن الكٗغٍخحن الؿاب٣خحن ،لخنخهغ إلانُ ٤الخُاة التي ال ج٣بل
ّ
وجنًث بلى ًٞاء ٢هُضة الغ ٠ُٚالتي ؤبذ في جهاًت اإلاُا ٝبال ؤن جنخهغ باإلادبت وألازىة ٖلى اإلاىث وال٣ٟغ
بالهؼٍمت والخظالن،
ٞخهن٘ عُٟٚها الخاع:
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بخاس
إرا ِلىت فعإِلى مثل ٍل
ًح الحُاة
ًح الشبُْ
ًح الحبىب
ْ
ألحل ؤن
ًخعاكي ِلى ؤسك الحمائم
ًء
ًء
ًء
ًء ُ
ّ
زباث ٖلى زل ٤نىعة ٖلى مٛاًغة جماما جدناؾب وَبُٗت
٣ض َم ب٩ل ٍغ
ًإزظ الٗلى هنا مؿاعا بظغاثُا آزغ ًنخي ؤصاة النٟي ظانبا لخ ِ
ًء
الشىعة الكٗغٍت التي جإحي ؤًًا بشىب الدكبُه مجؿضة بظل ٪ؾُاصجه ٖلى ؾاخت النو بمجملها ،ل٨ن هظه الهىعة الكٗغٍت
ّ
جسلو النو الكٗغي من ظى الخىجغ الناظث ٖن نٟؿُت نا٢مت ٖلى الىاّ ٘٢
اإلاغ ،الظي ٧انذ حٗاني مجها
ال٣اثمت ٖلى الدكبُه
الظاث الكاٖغة في الهىعجحن الكٗغٍخحن الؿاب٣خحن في النو ،وجسل ٤نىعة ؤزغي ٢ىامها الخٟائ ٫والخدغع من الىا ٘٢لدؿدكغٝ
اإلاؿخ٣بل من زال( ٫ظحن الاظحلباٌ) في مٟغصة (ظإِلى) /م٘ الخنىٍه بإن هظا الاؾدكغا ٝمغهىن بإصاة الكغٍ (إرا) التي جدض
ّ
من زُمت الخٟائ ٫وج٨بله بكغٍ الهمت والٗؼٍمت ،وفي هظا الخىظه ٖالمت ٢غاثُت ٢ىامها شخظ الهمث من ؤظل الجهىى والخسلو
من هظا الىاّ ٘٢
اإلاغ ،زث ًإحي اإلاكبه به (بساع) لُٟٗل ٗٞله اإلاازغ واإلاباقغ صازل هظه الشىعة الكٗغٍت ،بط ًخمٓهغ بخمٓهغاث
ٖالماجُت ُٚصُت بن٣اطًت ٖنضما جخدىٖ ٫كر صوعجه الخُاجُت بلى مُغ ًدب (الحُاة والشبُْ والحبىب) ،ومن ؤظل طل ٪حصخظ همث
ال٩اثناث ألاعيُت لخخدى ٫بلى خماثث بىظه ؤٖضائها من النؿىع ال٩اسخت والخُاالث البكٗت.
في النو الكٗغي الشالض (ثفاهم) حٛاصع الظاث منُ٣ت الٟٗل الكٗغي في حكُ٨ل الهىع الكٗغٍت بلى منُ ٤الغٚبت والخلث
ًء ًء
ُ
في حكُ٨ل ٖاإلاها الخام الظي جغٍضها الظاث عومانؿُا خاإلاا جازض هي وٖلى طو٢ها م٩ىناجه ومٗاإلاه وجسخاع َم ْن حكاع٦ها الىظىص
ًء
بٛض
والخُاةٞ ،دؿخضعي ؤو ٫ما حؿخضعي ؤ٦ثر ال٩اثناث ع٢ت جخمشل بالىعصة التي حٛضو ٖالمت اٞخخاخُت جدمل في َُاتها اؾدكغاٞا ٍغ
ًء
ؤ٦ثر بقغا٢ا من ماضخي وخايغ الكاٖغ اإلاخجلُحن في النهحن الكٗغٍحن الؿاب٣حن:
ً
ؤسٍذ وسدة
ثلُم بللبي
هظا الاٞخخاح الاؾتهاللي للنو الكٗغي ًدمل في َُاجه ٖالمت جىنث الظاث الكاٖغة بجزٖت مٟغَت بالغومانؿُت ،جهل بالغئٍت
وعصة ،بل واخضة جغضخي ٚغوع الظاث وجمنذ ال٣لب ؾُ٨نت وهناء ،والىعصة
ال٣غاثُت بلى منُ٣ت الجرظؿُت الٗالُت التي ال جسخاع ؤًت ٍغ
ًء
ًء
بمدمىلها الٗالمي ألاٖمً ٤م٨ن ؤن جخدى ٫بلى عمؼ لؤلنىزت اإلاكتهاة التي جغٍضها الظاث ٧اثنا مكاع٧ا لها في ٖاإلاها الغومانسخي
الخالث ،جخمٓهغ مٗاإلاها ؤ٦ثر م٘ الدكبحهاث الشالزت التي جاَغ َبُٗت الٗال٢ت ال٣ىٍت الغابُت بحن الظاث الكاٖغة والىعصة التي
ًء
ٖا ٫ظضا ٖلى زل ٤نىع قٗغٍت قضًضة الخؿاؾُت ،ومٟغَت في الخمُمُت جهل بلى خض الخماهي والخىخض:
حٗمل بجهض ج٨شُٟي ٍغ
ظمىة
مثل
ٍل
ماء
وبشهة ٍل
مثل الفىت
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وألارن
مثل اللعان
والؽفة
الهىعة الدكبحهُت ألاولى ٖلى الغٚث من ؤجها حٗمل بُا٢ت ازتزالُت ٦بحرة بال اجها اؾخُاٖذ حكُ٨ل نىعة حكُ٨لُت ٢ىامها
اإلاكبه (الزات الؽاِشة والىسدة) ،وؤصاة الدكبُه (مثل) ،واإلاكبه به (العمىة وبشهة املاء) ،وبإؾلىب جغُ٦بي زل٣ذ مٗه الظاث
الكاٖغة لُ٣ت قٗغٍت قضًضة الٗم ٤وٖمُ٣ت الخهىع ،ججٗل الٗال٢ت بحن الظاث الكاٖغة والىعصة ٖال٢ت مهحرًت ال انٟهام
ًء
مٗها ،وال خُاة من صون وظىصهما مٗا ،وطلٖ ٪كر حٗال ٤حكبُهي م٘ الُغ ٝآلازغ اإلاكبه به (العمىة واملاء) ،التي ال ًم٨ن لها
ؤنمىطط لٗم ٤الخماهي والخىخض٢ ،اثمت ٖلى
ؤن جنٟهل جدذ ؤي ْغ .ٝبط بن الٗال٢ت بحن الؿم٨ت واإلااء التي جخدى ٫هنا بلى
ٍغ
الٗم ٤الباَجي لٗالمت اإلااء في ججلُاتها الضاللُت التي جخدى ٫بلى مبٗض للىظىص لِـ للؿم٨ت خؿب ،بل ل٩ل من في الىظىص من
ال٩اثناث الخُت.
ؤما الهىعة الدكبحهُت الشانُت ٞجاءث خؿُت ،حك٩لذ من زالٖ ٫ال٢ت جىخضًت بحن مضع ٥مٗنىي (الفىت) وبحن مضع٥
ًء
خسخي (ألارن) ،ؾُٗا من الظاث الكاٖغة للٟذ ٖحن ال٣غاءة بلى الٗم ٤الخُاحي للهىعة الكٗغٍت من زال ٫ال٨كٖ ٠ن ؤوانغ
هظه الٗال٢ت الخ٩ىٍنُت ألاػلُت بُجهما ،التي جغٍضها الظاث الكاٖغة ؤن جخجؿض في َبُٗت الخىانل والخٗال ٤بحن الظاث الكاٖغة
والىعصة ،وهظه الهىعة الدكبحهُت –ؤًًا -ال جسغط من صاثغتها الترُ٦بُت التي حٗمل ٖلى زل ٤نىع ج٣ابلُت بحن اإلاكبه واإلاكبه به،
من ؤظل زل ٤ظى من الانٟخاح الخسُُلي لل٣غاءة.
ًء
ًء
هظا الترابِ والخٗايض في الٗال٢ت بحن الظاث الكاٖغة والىعصةً ،إزظ وظها حكبحهُا آزغ في الهىعة الكٗغٍت الشالشتً ،هب
وَٗم ٤من صاللت الخالخث اإلاخىزاة ٖكر ٖال٢ت جىخضًت بحن مضع٦حن خؿُحن هما (اللعان) و (والؽفة) ،ب٩ل ما ًدمالن من
ُ
ًء
مدمىالث صاللُت حٛمغ الهىعة الكٗغٍت ب٣غاءة لظوٍت ،وجٓهغ ٢ضعا ٦بحرا من ظمالُت الهىعة ،بط حكحر هظه الٗال٢ت الهمُمُت
ًء
بحن اللؿان والكٟت ٖالماجُا بلى ؤ٦ثر من مسغط صاللي ًإحي في م٣ضمخه ،ؤجهما مٗكرًن مهمحن ًسغط من بُجهما لالا ال٨الم وٍضزل
مجهما ٢ىث ؤلانؿان ،وهظا ٌٗجي ٖضم بم٩انُت الخسلي ٖجهما جدذ ؤي ْغ ،ٝوهى ظل م٣هضًت الظاث الكاٖغة التي جغٍض بيٟاء
هظه ألاهمُت في الٗال٢ت ٖلى طاتها والىعصة ٧ي جهل بنا ندن ال٣غاء بلى خالت الخناٚث والخىائم الخامت التي جغٚب الظاث ب٢امتها م٘
وعصتها في جهاًت اإلاُا:ٝ
وي جعمّجي ي
وؤظمّها ؤها
وي ؤظمّها ؤها
وجعمّجي ي
ُ
هظه البنُت الخخامُت للظاث الكاٖغة جإحي بمشابت الًغبت الكٗغٍت التي ج َد ِّملها الظاث ،زالنت ما جغجئحها من ظملت الدكبحهاث
الهىعٍت اإلاخجؿضة في النو ،وهي بظل ٪جغؾث ؾِناعٍى خلمي هى ٚاًت ما جخمناه الظاث الكاٖغة ،وما الخ٨غاع الجملي بخ٣لباتها
الهُاُٚت (وي جعمّجي ي وؤظمّها ؤها ،وي ؤظمّها ؤها وجعمّجي ي) بال جإُ٦ض صاللي لهظه الٛاًت اإلاغظىة.
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الكاٖغ ػهحر بغصي حهُ٩ل مٗماعٍت مجمىٖخه الكٗغٍتٖ ،لى ندى مٛاًغ إلاا عؤًناه ٖنض الكاٖغ هاقث عقاص ؤ٢هى الظي ؤ٢ام
مٗماع نهىنه الشالزت ٖلى هنضؾت بناثُت مدؿاوٍت من خُض الجؼثُاث البناثُت التي ظاءث بهىع بناثُت زالر ل٩ل نو ،بط لث
ًء
جخُ٣ض البنُاث الهٛغي في هظه اإلاجمىٖت بهظا الغؾث الهنضسخي الض ،٤ُ٢ماندا الكاٖغ بًاها خغٍت ٦بحرة في بخخال ٫اإلاؿاخت التي
جدخاظها صازل البِذ النصخي ؾىاء ٖلى نُٗض البناء الجؼجي للبنُت صازل ال٣هُضة ،ؤو ٖلى نُٗض بناء ال٣هُضة صازل
ًء
ًء
اإلاجمىٖت ،وألن صعاؾت ٧ل طل ٪جدخاط بلى بٞغاص صعاؾت زانت ومُىلت للمجمىٖت ًم٨ن ؤن حؿخٛغ ١مالٟا زانا بها،
ٞؿن٣خهغ في صعاؾدنا هنا ٖلى الغنض البنُاث الهٛغي التي ق٩لذ عئي زانت بخجلُاث اللُل وحكُٓخاها في اإلاجمىٖت،
ًء
ًء
بىنٟها زُمت عثِؿت في اإلاجمىٖت والتي ظاءث الٗخبت الٗنىانُت مىنىٞا بها وماقغا بلحها.
ًء
في ٢هُضة (ثحد الؽشفات الضسكاء) للكاٖغ ػهحر بغصي حكخٛل زُمت (اللُل) بقخٛاال بؾتهاللُت ٖكر نىعة ؾِنماثُت جخٓاٞغ
ٞحها َا٢ت الؿغص بمُٗت َا٢ت الىن ٠في حكُ٨لها:
ثحد الؽشفات الضسكاء
ٌر
ؤحذ ًمش
حذسان ت مغ
خلف
ٍل
ٌعلم اللُل ؤسغىه
ّص
وحُذ
هىجي
ٍل
إلى ٍل
ٌّضف فمه
في بىق هحاط
ٌُ َس ِخ ُغ الكاٖغ في هظه اإلاَ ُ٘٣ا٢اث الؿِنما وٍجٗلها في زضمت الهىعة الكٗغٍت ،وطلٖ ٪كر ٧امحرة جلخ ِ٣نىعجحن
خغُ٦خحن ججؿض ألاولى مغوع ؤخض ما (ثحد ؼشفات صسكاء ،وخلف حذسان ت مغ) ،وججؿض الشانُت مكهض اللُل اإلاخدىٖ ٫كر
ُ ْ َّ َ
ضًت وؤنابِب ومٟاجُذ لخنُٛث
ج٣انت الدصخُو وهى (ٌعلم ألاسغً) ،وهي آلالت اإلاىؾُُ٣ت الُىنانُت التي جدخىي ٖلى مناُٞش ِظل
الهىث ،بلى ٖاػ ٝالبى ،١زث ًإحي اإلاىنخاط لُجمٗهما في لُ٣ت مكهضًت واخضة جنبٌ بجمالُت ؾُما_قٗغٍت ،جٟغػ مٗها ٖالماث
٢غاثُت جؼٍض من لظة ال٣غاءة ،وجندى بها ندى جإوٍل مٗمٞ ،٤الهىعة ألاولى ( :جدذ الكغٞاث الؼع٢اء /ؤخض ًمغ /زل ٠ظضع ٍغان
تهمـ) ،ج٣ىص بىنلت ال٣غاءة ندى مكهض م٩اني خُىي ومإلى ،ٝومنٟخذ ٖلى اإلااخى ،٫حٗلىه الكغٞت الؼع٢اء ب٩ل مدمىلها
ؤلاَاللي الٗامل هنا ٖلى ٦ك ٠وٞطر ما ًجغي في اإلا٩ان ،وجداطًه الجضعان بمدلى ٫عنضي جغا٢ب وحصخو ما ًجغي في اإلا٩ان،
ًء
ًء
و٧ل هظا ًنبئ ؤن قِئا ؾغٍا ًجغي في هظا اإلا٩ان ًجٗل الجضعان تهمـ ،وؤخضا ال اؾث له وال هىٍت ًمغ في اإلا٩ان ،ؤما الهىعة
ّص
هىجي وحُذٌّ /ضف فمه /في بىق هحاط)ٞ ،خٗمل ٖلى ؤلاٞهاح ٖن ػمنُت اإلا ُ٘٣الكٗغي
الشانُتٌ( :علم اللُل ؤسغىه /إلى ٍل
ًء
(اللُل) التي ْلذ مخىاعٍت في الهىعة ألاولى من ظهت ،وج٣ضًث مكهض آزغ مٛاًغ جماما ٖن اإلاكهض ألاو ٫خحن ً ٌٟالكاٖغ ب٩اعة
ًء ًء
الخضر الؿغي لُ٣ضم خضزا آزغا مٗلنا ًخمشل بدؿلُث اللُل اإلاخدى ٫بلى ٧اثن حي ناخب البى ١النداسخي من ظهت زانُت،
ًء
ًء
والكاٖغ في هظه الهىعة ٌؿعى بلى منذ اللُل صوعا عثِؿا في حكُ٨ل اإلاٖ ُ٘٣نضما ًخدى ٫بلى نُ٣ت بياءة ج٨كٖ ٠ن ػمنُت
()

( )1الليل إىل اآلف29 :
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ًء
ًء
ًء
ًء
النو ،وٍدضر ٖكر شخهنخه بنؼٍاخا نىعٍا بال ٜالخإزحر ًٟٗل من َا٢ت الٗالمت وٍمندها بٗضا جإوٍلُا ًجٗل من اإلا ُ٘٣الكٗغي
ًء
ًٞاء صاللُا ًدناػٖه زناثُت الؿغٍت والٟطر.
وجإحي ٢هُضة (ثحذًم في البخد) التي تهُمن ٖلحها ػمنُت اللُل من بضاًت النو (ؤظحر إلًُ اللُلة) ،لخ٣ضم نىعة ؤزغي لـ ـ
(اللُل) ٖنضما ًخدى ٫بلى مإوي لل٣اءاث الؿازنت:
ٌر
ؤها مىحَ باملشاًا
لزا ي شب الٍالم ؤمامي
وثىمم الحىسٍات
مً الؽشفات
كاحل
بّشاء
ٍل
ٍل
ِىؾ
وكالئذ مً
ٍل
ٍل
ْ ()
وهذًل ال ًشحم.
ٍل
ج٨خجز الجملت الكٗغٍت ألاولى بمضلى ٫صاللي جىلُضي جىلض من عخمه ٗٞال (الهشوب ،و ًماء) اللظان ٌٗمالن ٖلى زل ٤نىعجحن
قٗغٍخحن هما( :هشوب الٍالم مً ؤمام الزات الؽاِشة) ،و(وإًماءات الحىسٍات بّشاء كاحل ،وكالئذ مً ِىؾ ،وهذًل ال
ًشحم) اإلاجؿضة إلاضلىالث بًغوجُُ٨ت جنبئ بغٚبت ٖاعمت لل٣اء عومانسخي خالث بحن الظاث الكاٖغة والخىعٍاث جدذ ٖباءة اللُل
ًء
الؿاجغة ،عٚبت الظاث الكاٖغة حٗ٨ؿها ا٦خٓاْها باإلاغاًا التي ججؿض ٢غاثُا وهج الظاث وجإل٣ها النٟسخي وهي جدض الخُى ندى
(ألاهثى /الحىسٍة) ،وعٚبت (ألاهثى /الحىسٍة) حٗ٨ؿها الجؿض ال٣اخل الظي لث ًٖ ٘٣لُه ٗٞل الغيٓٞ ،لذ ال٣الثض ُٖصخىٖ ،لى
الغٚث من نضاء الهضًل الظي ال ًغخث.
الخًىع الٟاٖل واإلاازغ لـ (اللُل) ًخجلى – اًًا -في ٖنىان ٢هُضة (ظىىس ظىداء فىق حائي اللُل) الظي ًدك٩ل بُا٢ت
ونُٟت حٗمل ٖلى ج٣ضًث نىعة قٗغٍت ٧ا٩ٞىٍت جخسظ من اللىن ألاؾىص ؤصاة لدكُ٨ل ؾُماثُت النو /اللىخت ،التي جدُلنا
ًء
٢غاثُا بلى الٗضم والخالشخي من زال ٫طوبان الؿُىع الؿىصاء ٖلى خاثِ مٓلث ًخىؾضه اللُل ب٩ل بعزه الضاللي ومدمىله النصخي
ًء
في ال٣هُضة ُ٢ض الغنض الظي ٌٗمل في ًٞاء الٗنىان ال٩ا٩ٞىي ،بط ٌٛضو خاثِ اللُل سجال ؤو قاقت ؤو مغآة ٖا٦ؿت لخُاة
الكاٖغ بإزُاثه وؤخؼانه وؤوهامه وُٚباجه:
حُاثً مؤلي
بإخىاء ال ثحص ى
فحفادي ؤن ثشهم هفعً
وجّىد إلى الىساء.

()
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ًء
بن ال٣غاءة الٟاخهت لهظا اإلا ُ٘٣الكٗغي جٓهغ ظلُا جمٓهغ اللُل بمضلىالجه اإلاظ٧ىعة ٢بل اإلا ُ٘٣لِك٩ل ٖالمت ٢غاثُت
باعػة تهُمن ٖلى النو ،وحٗمل ٖلى زل ٤نىع قٗغٍت لخُاة مٓلمت جنبئ بالخ٣ه٣غ ؤو الؿُ٨نت للظاث ال٩اثنت في النو ٖلى ندى
ال ًضٕ لها مجاال للخ٣ضم ،وفي مداولت من الظاث الكاٖغة للخس ٠ُٟمن ٢ىة الؿلب التي تهُمن ٖلى اإلا ُ٘٣حٗمض الظاث الكاٖغ
بلى لٛت الخض من زال ٫جىظُه زُاب بلى الظاث ال٩اثنت في النو جضٖىه بلى الخجلض والهكر ومىانلت اإلاكىاع صون النٓغ بلى
الخل ٠ب٩ل ؤزُاثه ومأؾُه.
وفي ٖنىان ٢هُضة (ففىؿ ٌالم) ًخدى ٫اللُل بلى نىعة قٗغٍت ٦كري جمشل ٖالمت ٢غاثُت ٞاع٢ت ومهُمنت ،جدك٩لن في
اإلاتن ٖلى هُئت نىع ٞهىنُت نٛغي جظهب بال٣غاءة بلى ًٞاء حٗبحري ج٨خٔ بالٗالماث والغئي ٖلى ندى جنخج قٗغٍت زانت
للُل بىنٟه باعة اإلاكهض اإلاخجي ،ومن ؤهث الٗالماث الكٗغٍت اإلاخمسًت من الٗنىان ،مضلىله الًضي ال٣اثث ٖلى الُبا١
الخانل بحن الٟو ب٩ل ما ًبٗشه من يىء وبغٍ ،٤وبحن الٓالم الظي ٌٗمل ٖلى مدى ألاقُاء من زال ٫جالقحها في الٗضم ،وج٩ىن
الظاث الكاٖغ بظل٢ ٪ض وظه ال٣اعت بلى ٢غاءة نهه ٖلى و ٤ٞزناثُت ظضلُت هي الًىء والٗخمت التي نغاها خايغة في اإلاتن وب٣ىة:
مححف
هىان كشب
ٍل
مىحؾ
فىاء
في ٍل
ٍل
مً الىشٍم اللمشي
ال ؤدخل البِد
ول معاء بسجادة.
اإلآلت اللُلُت في اإلا ُ٘٣الكٗغي ججؿض ٖكر زناثُت الٟناء اإلاىخل ب٩ل ما ُٞه من مضلىالث الخى ٝوالٟؼٕ ،والُغٍ ٤ال٣مغي
ب٩ل بهائها وظمالها الباٖشت للُمإنِنت والهضوء زناثُت نٟؿُت مدىعها ألاو ٫بنٛالقي جخ٣ى ٘٢الظاث ٖلى نٟؿها من ظغاء الخىاظض في
هظا الٟناء اإلاىخل الخامل للٗخمت ول٩ل ما هى مٟاجئ وٚحر مخى ،٘٢ومدىعها الشاني منٟخذ ٖلى ظمالُت اإلاكهض الخامل للًىء
والباٖض ٖلى الغاخت والُمإنِنت التي ججٗل الظاث ال ج٨ٟغ بالضزى ٫بلى البِذ.
املتن الىص ي :الفىسة الى ري والفماء الذاللي
حٗض الهىعة ال٨كري في النو ؤلابضاعي بك٩ل ٖام ،والنو الكٗغي بك٩ل زام طاث ؤهمُت ٢غاثُت زانت ،بىنٟها ججؿض
خكض من الهىع
الغئٍت الكمىلُت ل٣غاءة النو ،ولها ال٣ى ٫الٟهل "في جدضًض ماهُت الكٗغ" )2(،وهي بضوعها جخإل ٠من
ٍغ
الهٛغي اإلاخخابٗت اإلاغجبُت لِـ ٖلى و ٤ٞالنؿ ٤الُبُعي للؼمن ،بل ٖلى و ٤ٞالخالت النٟؿُت الخانت إلاالٟها اإلاخ٩ىنت من
زهىنُت الخجغبت ونىٖها ،و٦ظلٖ ٪لى و ٤ٞالغئٍت الكٗغٍت التي ً٣خًحها النوٞ )3(،خهبذ بظل ٪الهىعة الكٗغٍت ال٨كري

( ) 1ـ .ف26 :
) )2االذباىات اجلديدة يف الشعر العريب ادلعاصر ،د .عبد احلميد جيدة374 :
) )3ـ .ف365 :
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باعة لغئي وٖىاَ ٠وؤخاؾِـ الكاٖغ من ؤظل "بصعا ٥لخٓت من الخجانـ ال٩ىني"( )1حٛضو ٞحها الظاث الكاٖغة والكٗغ ظىهغ
الىظىص ومغآتها الٗا٦ؿت.
ًء
ًء
في ٢هُضة (الشغُف) ًغؾث النو في نىعجه ال٨كري صعاما نٟؿُت ًسل٣ها الٟٗل الضعامي اإلاخنامي نٗىصا ندى الظعوة زث ؾحرا
ندى الخلٞ ،نجض الظاث الكاٖغة جض ٘ٞبالظاث ال٣ابٗت في النو بلى ؤن جخمؿ ٪بؿبل الخالم اإلاخمشل باألزىة بٗض ؤن ججٗلها
منكُغة بحن ُ٢بي :الهال ٥الظي عبما ً٣ىصها بلى اإلاىث بٟٗل الجىٕ ،وُ٢ب النجاة الظي ًخد ٤٣بٟٗل الخٗايض والخىخض
ًء
والخماهي الناجج من الشُمت الباعة (اإلادبت) ،ؾاثغا بالظاث ندى عئٍت ؤٖم ٤جض ٘ٞبالهىعة الىاُٗ٢ت ال٨كري (الشغُف) اإلادؿُضة
للنو منظ الٗنىان وختى الجملت ألازحرة من النو ،بلى نىعة عمؼٍت جن٣ل ػمنُت النو من اإلااضخي بلى آلاني لدؿخمض مجها ال٣ىة في
مىاظهت طاث الخُىعة التي ٧انذ جدض ١بها في اإلااضخي ،وهي _ ؤي الظاث الكاٖغة_ في طل ٪ججؿض عئٍت مهحرًت جخجاوػ
ًء
ًء
الخ٣ؿُماث الؼمنُت (املاض ي الحالش املعحلبل) بلى ػمنُت مُل٣ت و٧ىنُت ًٓل ٞحها ؤلانؿان مداعبا ومضاٗٞا ٖن ُ٦نىنت وظىصه،
ًء ًء
لُٛضو بظل ٪الهىث الكٗغي في النو نىجا نابٗا من نىث ؤ٦كر هى نىث الجماٖت.
ًء
الهىعة الكٗغٍت ال٨كري في ٢هُضة ( كىشات املىش) جغؾث ٖكر لُ٣اث قٗغٍت ممنخجت ًٞاء قٗغٍا جدناػٖه ٖالمخان
قٗغٍخان مغ٦ؼٍخان جمشالن ُ٢بي الهغإ في النو الكٗغي بغمخه ،هما :اإلاىث اإلاجؿض قٗغٍا في الهىعة الكٗغٍت ألاولى والشانُت
ّ
ّ
ٖالمي مساجل خحن ج٣لب الىا ٘٢ب٩ل
ٖالمي مباقغ في (إفتراط الحمامات وخىلها) ،وٖلى ندى
في النو ،بط جخمٓهغ ٖلى ندى
ٍغ
ٍغ
ًء
نبًه الخُاحي بلى ؾغاب ب٩ل ججلُاجه الٗضمُت ،والخُاة اإلاجؿضة قٗغٍا بالهىعة الخخامُت التي ج٩اٞذ يض الهىعجحن الؿاب٣خحن
ًء
ًء
من ؤظل الخٟاّ ٖلى نبًها ٖكر بخُاء الغبُ٘ والخبىب وشخجهما بُا٢ت اإلا٣اومت ؤوال ،ومن زث بقٗا ٫الكرا٦حن بًظانا ببضء الشىعة
ٖلى ؤٖضاء الخُاة.
ؤما الهىعة الكٗغٍت ال٨كري في ال٣هُضة الشالشت (ثىهم)ٞ ،خٗمل ٖلى حُِٛب اإلاىث الظي ٧ان َغٞا في َبُٗت الهغإ الضاثغة
ٖلى ؾاخت النهحن الؿاب٣حن ،في مؿعى مجها لخ٨غَـ بعاصة الخُاة التي ججؿضث في (الشغبة بالحفىٌ ِلى الىسدة) ،وفي ٢ىة
الخالخث اإلاهحري بحن (الزات الؽاِشة والىسدة) من ظهت ،وبحن (العمىة واملاء) و (الفىت وألارن) و (اللعان والؽفة) من
ظهت ؤزغيٖ ،كر ظملت من الهىع الدكبحهُت اإلاغ٦بت التي زل٣ذ بة٦خٓاْها الهىعي ،وا٢خهاصها وج٨شُٟها اللٛىٍحن٢ ،ىة
ُ
ًء
حٗبحرًت ،وٖم٣ا ٖالماجُا ،اؾخُاٖذ مٗها الظاث الكاٖغة من ج٣ضًث مكهض عومانسخي ًدمل في َُاجه ٢ىة زال٢ت حؿخُُ٘
الانخهاع للخُاة ب٩ل ججلُاتها ٖلى اإلاىث ب٩ل نىعه.
ؤما مجمىٖت الكاٖغ ػهحر بغصي (اللُل ......إلى ن)٣ٞ ،ض حؿُضها اللُل الظي ق٩ل ٖالمت عثِؿت ،هُمنذ وبؿُذ نٟىطها
ٖلى اإلاتن الكٗغي ،بُغٍ٣ت اإلآلت الضاللُت اإلاٟخىخت ٖلى الؼم٩ان الكٗغي ،واإلادكُٓت في ؤص ١مٟانل الخُاة للظاث الكاٖغة
ًء
ًء
ًء
اإلاؿ٩ىنت باللُل ،والظي ٚضا نضً٣ا خمُما جداوعه الظاثٞ ،خبض ُٞه لىاعجها ومساوٞها وؾغها وًٞاثدها ،ومإوي ؾغٍا حؿ٨نه
ًء
ًء
ًء
لخماعؽ ُٞه َ٣ىؾها الٛغامُت ب٩ل خغٍت ولظة ،و٧اثنا ٚامًا جسكاه ٖلى الغٚث من ٢غبها الكضًض منهٞ ،جراه خايغا في اإلا٩ان
واللىخت والخضر وال٨ٟغة والخلث والظا٦غة والخب وال٨غه ،وماضخي الظاث وخايغها ومؿخ٣بلها اإلاجؿضًن ٖلى ندى ال ً٣بل
ًء
ًء
الك ٪منظ ٖخبت الٗنىان (إلى ن)٦ ،ما نغاه ٧اثنا نابًا بالخُاة ًدصخهن وٍدبإع في ُُٟ٦اث وظىصًت وَبُُٗت مسخلٟت ،وهى
ًء
ؤًًا مغآة الظاث ،جغي ٞحها نٟؿها ب٩ل ؤٗٞالها (الجمُلة واللبُحة)( ،العُّذة والحضٍىة)( ،الصحُحة والخاوئة)( ،الحلُلُة
) )1الشعر كالتجربة ،أرشيباللد مكليش ،ترمجة :سلمى خضراء اجلويسي.81 :
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ًء
ًء
واللىاُِة)( ،املّلىة والعشٍة) ،مك٩لت –ؤي الظاث الكاٖغة -من (اللُل) في جهاًت اإلاُاًٞ ٝاء قٗغٍا مترامي ألاَغا ،ٝجنٗث في
ْله ،وجضوع في ٞل٨ه ٧ل ما في النهىم من ؤخضار وعئي وؤ٩ٞاع وط٦غٍاث ومىا.٠٢
من هنا نؿخُُ٘ ال٣ى :٫بن النهىم الكٗغٍت ُ٢ض الغنض ٖملذ ب٩ل نىعها الهٛغي وال٨كري ٖلى ججؿُض ُ٢ث ظمالُت
جبلىعث في زُماث خُاجُت مهمت ،وزناثُاث خُاجُت ٦كري ،ؤزظث ٖنض الكاٖغٍن ويٗها الكٗغي في الخٗبحر ٖن زُىٍ الخجغبت
وٖم٣ها بلٛت مٟٗمت باإلخؿاؽ الٗالي ،والٗاَٟت الصجُت ،في مداولت مجهما الخٛلب ٖلى الخُاة في ظانبها اإلاإؾاوي ،واؾخٗاصة
ًء
ؤل٣ها اإلاايىي في ظانبها الخمُمي ،من زال ٫مداولتهما حٗىًٍها بِٗكها زانُت في النو ،ؾُٗا مجهما للخغوط من منُ٣ت الخؼن
الكٗغي ُٞما ًسٌ الجانب اإلاإؾاوي ،والغ٧ىن بلى الظ٦غٍاث الخُت الجمُلت في ظانبها الخمُمي ،بال ؤن هظا الخٗىٌٍ ٖلى
الهُٗض النصخي ال ًٖ ٠٣نض خض الخٗبحر اإلاداًض ٖن الخجاعب ،بل ًداو ٫اؾدبُان الظاث ٖلى و ٤ٞعئٍت واُٗ٢ت زانت "حٗخمض
ًء
منه ٞنا ب٩ل ما ًنُىي ٖلُه هظا
ٖلى خظ ١اإلاهىع (الؽاِش) وبغاٖخه وط٧اثه في انخساب اللُ٣اثٖ ،لى الندى الظي ًجٗل ا
اإلاٟهىم من ٢ىانحن و٢ىاٖض وقب٨ت ٖال٢اث" )1( ،حٗمل ٖلى زضمت الغئٍت الكٗغٍت التي حؿعى الظاث ج٣ضًمها في النو.
مىحبة البحث
ًء
ؤوال  :اإلاغاظ٘:
.2011
 اللُل بلى آلان ،ػهحر بهنام بغصي ،صاع جمىػ ،صمك -٤ؾىعٍا،1ٍ ،
ًء
زانُا :اإلاهاصع
.1980
 الاججاهاث الجضًضة في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ ،صٖ .بض الخمُض ظُضة ،ماؾؿت نىٞل ،بحروث،1ٍ ،
.1993
 ؤوهاط الخضازت :صعاؾت في ال٣هُضة الٗغبُت الخضًشت ،ص .نُٗث الُافي ،منكىعاث اجداص ال٨خاب الٗغب ،صمك،٤
 جمٓهغاث الدك٩ل الؿحرطاحي٢ :غاءة في ججغبت مدمض الِ٣سخي الؿحرطاجُت ،ص .مدمض نابغ ٖبُض ،اجداص ال٨خاب الٗغب ،صمك،٤
.2005
ٍ،1

( )1سبظهرات التشكل السريذايت :قراءة يف ذبربة زلمد القيسي السريذاتية ،د .زلمد صابر عبيد.33 :
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 ؾُمُاء بغا ٙللمؿغح :صعاؾاث ؾُمُاثُت ،مجمىٖت مالٟحن ،جغظمت وج٣ضًث :ؤصمحر ّ
٧ىعٍت ،ؾلؿلت صعاؾاث ن٣ضًت ٖاإلاُت (،)31
.1997السخيمُاثُاث ؤو نٓغٍت الٗالماث ،ظحراعص ولى صا ،٫جغظمت:
منكىعاث وػاعة الش٣اٞت ،الجمهىعٍت الٗغبُت الؿىعٍت  -صمك،٤
ٖبض الغخمن بى ٖلي
.2008
 قاون الٗالماث من الدكٟحر بلى الخإوٍل ،زالض خؿحن ،صاع الخ٩ىٍن للخإلُ ٠والترظمت والنكغ ،صمك،٤
.1963
 الكٗغ والخجغبت ،ؤعقِباللض م٩لِل ،جغظمت :ؾلمى زًغاء الجىَسخي ،صاع الُٓ٣ت الٗغبُت ،بحروث،
.1981
 الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغً٢ :اًاه وْىاهغه الٟنُت واإلاٗنىٍتٖ ،ؼ الضًن اؾماُٖل ،صاع الٗىصة وصاع الش٣اٞت ،بحروث،3ٍ ،
.2012
 قٗغٍت اإلااء :م٣االث في ن٣ض الكٗغً :اؾحن النهحر ،صاع ؾغصم للُباٖت والنكغ٦ ،غصؾخان الٗغا _١الؿلُمانُت،1ٍ ،
 الهىعة الكٗغٍت ،سخي صي لىَـ ،جغظمت :ؤخمض نهُ ٠الجنابي ومال ٪محري وؾلمان خؿن ببغاهُث ،صاع الغقُض للنكغ،
.1982
الجمهىعٍت الٗغاُ٢ت،
ًٖ ىٍت الاصاة الكٗغٍتٞ :نُت الىؾاثل وصاللُت الىْاث ٠في ال٣هُضة الجضًضة ،ؤ .ص .مدمض نابغ ٖبُض ،صاع مجضالوي للنكغ
.2007
والخىػَٖ٘ ،1ٍ،مان -ألاعصن،
.1998
 الٗنىان وؾُىَُُ٣ا الاجها ٫ألاصبي ،مدمض ٨ٞغي الجؼاع ،الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب ،ال٣اهغة،1ٍ ،
 مضزل بلى الؿُمُاثُت الؿغصًت والخُابُت ،ظىػٍ٧ ٠ىعجِـ ،جغظمت :ص .ظما ٫خًغي ،الضاع الٗغبُت للٗلىم ناقغون  -بحروث
.2007
ومنكىعاث الازخال – ٝالجؼاثغ،
.2007
 اإلاغآة والناٞظة :صعاؾت في قٗغ ؾٗضي ًىؾ ،٠ص .ؾمحر زىعاني ،صاع الٟاعابي ،بحروث -لبنان،1ٍ ،
.1999
 مٟهىم ألاصبُت ،جؼُٞخان جىصوعو ،ٝجغظمت :منظع الُٗاشخي ،1ٍ ،صاع الظا٦غة ،خمو،
 النٓغٍت ألالؿنُت ٖنض عومان ظا٧ىبؿىن :صعاؾت ونهىمٞ ،اَمت الُبا ٫بغ٦ت ،اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث والنكغ
.1993
والخىػَ٘ ،بحروث -لبنان،1ٍ ،
ًء
زالشا :الغؾاثل الجامُٗت
ٖ نىان ال٣هُضة في قٗغ مدمىص صعوَل :صعاؾت ؾُمُاثُت  ،ظاؾث مدمض ظاؾث  ،عؾالت ماظؿخحر ،اقغا ٝؤ .م  .صٖ .بض
99: 2001
الؿخاع ٖبض هللا نالر ٧ ،لُت التربُت  ،ظامٗت اإلاىنل ،
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املثلف الّشبي بحن الغُاب ّص
وثحىالت اللُم
ؤ .ولُذ ؼمىسي  -حامّة محمذ بىلُاف – املعُلة

امللخق:
ّص
ًبذو الُىم ؤهىا في ؤؼذ الحاحة إلى مثلف ِشبي ًححلى بلذس هبحر مً الىعي  ،مثلف كادس ِلى اظخُّاب مّىُات
الّفش ،والحفاِل مْ ما ًذوس حىله مً ؤحذاذ وـشاِات واثجاهات  ،والحّبحر ِ ا بإماهة ومعؤولُة  ،وٍحإجى هزا ألامش
مً خالٌ بذاُ في مخحلف املجاالت  ،وَؽتره ؤًما ؤن ًمحلً املثلف الّشبي ثلً الثلافة املىظىُِة ِلى هحى ما وان
ّص
ِلُه ظابلىه مً املثلفحن فمىز رىسات ما ّص
ٌعمى بالشبُْ الّشبي ،واملثلف الّشبي ًحللى هلذا الرِا ؛ألهه ِلى سؤي البّن
لم ًىاـل اللُام بذوسه ِلى ؤهمل وحه ،بل ره بّمهم إلى اللىٌ :ؤن دوس املثلف الّشبي الُىم بذؤ ًحالش ى ثذسٍجُا،
ّص
وليى ٌّىد إلى ظابم ِهذه وح ِلُه ؤن ًذسن ؤهمُة ؤن ًىىن له ـىثا هابّا مً هفعه وواصِه،وواكّه وكماًاه التي
ًحبىاها  ،وؤن ال ًىىن ثابّا للعلىة ؤوؤي حهة واهد  ،هما ِلُه ؤن ال ٌعحلل فىشٍا ،ألن الاظحلاللُة ثيح هىِا مً العلبُة
ّص
التي ثلط ي بالحالي ِلى ؤهم ملىمات الثلافة وألابذاُ.
اليلمات املفحاحُة :املثلف الّشبيّ -ص
ثحىالت اللُم
م٣ضمت:
قّ ٪
ال ّ
ّ
جخجؿض واُٗ٢ا ،من
ؤن الش٣اٞت ق٩ل مٗغفي وإٌ ،ؿعى بلى جغؾُش الخ٨ٟحر اإلانُ٣ي ،وصعظت الىعي باإلاضاع ٥الٗامت ،التي
زال ٫خغا ٥اظخماعي ؾُاسخي َبُعي ّ ،
ولٗل اإلاؿاو ٫ألاوٖ ٫ن هظا الك٩ل اإلاٗغفي – ؤي الش٣اٞت -هى ما ًهُلر ٖلُه
الباخشىن واإلا٨ٟغون ،اإلاش٠٣؟ ،بٗضه واعزا قغُٖا ،ونا٢ال لجملت من اإلاٗاعٖ ،ٝكر ٖضة مُاصًن ،ؾىاء ٧ان ٧اجبا ؤو مٗلما ؤو
ٖامال ،ولى انه وظب ال٣ى " :٫لِـ ٧ل مٗلث ؤو ٖامل ؤو ٧اجب؛ ًىن ٠باإلاش، ٠٣وبُبُٗت الخا ٫صاللت ٧لمت مش٢ ،٠٣ض
حٛحرث ٖن ؾاب٣تها في الٗهغ الخضًض ٞلث حٗض بظل ٪اإلاٟهىم الضاللي الًٟٟاى الظي ٧انذ ٖلُه .
وٍٟترى الُىم ،ؤن اإلاش ٠٣الٗغبي ٢ض لٗب صوعا هاماُٞ ،ما ّ
ٌؿمى الغبُ٘ الٗغبي" ؾىاء صاٖما للشىعاث ،ؤو عاًٞا لها وم٣ضما
البضاثل والخلى،٫وهى ما جناولخه ٖضًض ّ
الضعاؾاث ،بالبدض والخنٓحر ومداولت البدض في بق٩الُاث جخٗل ٤باإلاش ٠٣الٗغبي
وؤصواعه اإلانىَت به ،لِـ  ِ٣ٞفي نغاٖاجه م٘ الؿلُت الؿُاؾُت الخا٦مت؛ بل بلى صوعه في الخُاة  ،وٖال٢اجه م٘ ؾلُاث
ؤزغي ٧الجمهىع واإلاٗغٞت والؿلُت الجضًضة ،اإلاخمشلت في ٖالث الكب٨ت التي خخمذ وظىص مش ٠٣قب٩ي ظضًض ًجلـ م٘
مش ٠٣نمُي بًضًىلىجي .من هنا اعجإًذ ؤن ؤجناو ٫وا ٘٢اإلاش ٠٣الٗغبي وٖال٢اجه بمسخل ٠الؿلِ و٢ض َغخذ ؤلاق٩الُت
آلاجُت:
ما هي الغهاناث والخدضًاث التي جىاظه ّ
اإلاش ٠٣الٗغبي ؟
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و٢ض جخٟغٕ ٖجها حؿائالث مجها:
هل اإلاش ٠٣بػاء ز٣اٞت ظضًضة في ْل الخُىع الخ٨نىلىجي؟
ّ
ّ ّ
لُدل مدله اإلاش ٠٣الكب٩ي؟
هل ولى ٖهض اإلا٨ٟغ النمُي وؤلاًضًىلىجي
وبهظا ظاءث مداوع البدض ٧اآلحي:
 م٣ضمت 1من هى اإلاش٠٣؟-2اإلاش ٠٣والؿلُت،
ؤ -اإلاش ٠٣الخكرًغي (الخ٣لُضي)
 ب -اإلاش ٠٣الن٣ضي (الٟاٖل) ط -اإلاش ٠٣الهامذ(اإلاؿخُ٣ل) -3اإلاش ٠٣والجمهىع
اإلاش ٠٣وؾلُت اإلاغظُٗت ال٨ٟغٍت:
اإلاش ٠٣الٗغبي في ٖهغ الخ٨نىلىظُا والكب٨ت:
جىنُاث وخلى:٫
زاجمت.
-1مً هى املثلف؟
بن الخضًض ٖن اإلاش ،٠٣ؾُدُلنا من صون ق ،٪بلى حكٗباث ٦شحرةً ،ء
بضء بخدضًض مٟهىمه بض٢ت ،زث جهنُٟاجه؛ بط ال ًنبػي ؤن
ّ
نخجاوػ بضاًاث هظا اإلاٟهىمٞ،دؿب ما ًغي مدمض ق٨غي ؾالم ٞةن" حٗغٍ ٠اإلاش ،٠٣لِـ باإلظغاء النٓغي الؿهل؛ ألنه
ٖملُت جخسظ ٦مىيىٕ لها خ٣ال مخٛحرا خغُ٦ا زانا باأل٩ٞاع وؤلاًضًىلىظُاث ،التي جغجبِ بهٟت ٚحر مباقغة ،وم٣نٗت
بمهالر مىيىُٖت"، 1ول٣ض بغػث الٗضًض من الخٗغٍٟاث خى ٫مٟهىم اإلاش٧ ٠٣انذ حٗغٍٟاث ٖامت ومجها:
ّ
بن اإلاش ٠٣هى الظي ٌٗمل لهالر الُ٣اٖاث الٗغًٍت في اإلاجخم٘.
اإلاشً ٠٣خمحز بان لضًه ال٣ضعة ٖلى الن٣ض الاظخماعي والٗلمي.
وٍغي ظان بى ٫ؾاعجغ ؤن" اإلاش ٠٣بنؿان ًخضزل ،وٍضؽ ؤنٟه ُٞما ال ٌٗنُه"

ادلتغري ،رللة ادلستقبل العريب،ع(،)200أكتوبر ،1995ص.66
 -زلمد شكرم سالّـ ،كظائف ادلثقف كأدكاره بني الثابت ك ّ
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وَٗخ٣ض ٚغامصخي ؤن اإلاش ،٠٣شخو ًمخل ٪مؿاولُت ججاه الُب٣ت الاظخماُٖت التي ًنخمي بلحها خُض ً٣ىّ ":٫
بن اإلاش ٠٣ال ٌك٩ل
ّ
1
انٗ٩اؾا للُب٣ت الاظخماُٖت؛ وبنما هى ًاصي وُْٟت اًجابُت في جد ٤ُ٣عئٍتها وجهىعها للٗالث بك٩ل مخجانـ"
-2املثلف والى ج مالئي للعلىة العُاظُة :ال جؼا ٫بق٩الُت ٖال٢ت اإلاش ٠٣الٗغبي بالؿلُت من ؤهث ؤلاق٩الُاث اإلالخبؿت؛ٞهي
ّ
طاث َاب٘ جاعٍذي،ججلذ ُٞما ٌؿمى بإ خاب ال٣لث من ٦خاب،ومٗلمحن،و٣ٞهاءٌٛ،كىن صواوٍن الؿالَحن والخلٟاء وألامغاء بلى
بن ونلذ في ٖهغ الجهًت خمىالث ٚغبُت،وٟ٢ذ ٖنض مهضعه اللٛىي وٖال٢اجه اإلاٗغُٞت الخالهت،و٢ض خاو ٫ال٨شحرون ٖلى
امخضاص جل ٪الٗ٣ىص ؤن ًجضوالاػمت الش٣اٞت واإلاش،٠٣في ٖال٢خه بالؿلُت خلىال ٣ٞ ،ض ؾُغث من ؤظلها ال٨خب والضعاؾاث
ونضعث جىنُاث ل٨ن صون ظضوي.م٘ ألازظ بٗحن الاٖخباع ؤن للؿلُت ٖضة جىنُٟاث وٍم٨ن ببغاػ ٖال٢ت اإلاش ٠٣بالؿلُت من
زال ٫زالر ؤننا:ٝ
أ  -املثلف الح رًشي (الحللُذي):وهى مشُ٣ً ٠٣ث ٖال٢ت جدال ٠وانسجام ،بِنه وبحن الؿلُت ،ختى ًهٗب الخمُحز بحن
الؿُاسخي واإلاش ٠٣مجهما  ،وهظا الهن ٠من اإلاشٟ٣حن ً٩ىن ًء
ظؼء من نؿُج الؿلُت ،بل ٢ض ًبضو ؤصاة ٞاٖلت من ؤصواتها
ً،جٗل منه ٞا٢ضا لؤلهلُت الش٣اُٞت في نٓغ البٌٗ ،بط ٌؿعى بلى صٖث مكاعَ٘ الؿلُت مٗغُٞا و٨ٞغٍاّ ،2بما ا٢خناٖا بظل- ٪
وله الخ ٤في ازخُاع مىٟ٢هّ -
وبما لخدٚ ٤ُ٣اًاث ومأعب شخهُت ،منخهجا بظل ٪ؾُاؾت جكرًغٍت حٗخمض ٖلى اإلاٛالُاث
الىاُٗ٢ت التي جسل ٤واٗ٢ا ّ
مؼٍٟا.
ّ
بن هظا الهن ٠من اإلاشٟ٣حن الٗغب٢ ،ض ًخٛاضخى ٖن جل ٪الشٛغاث الىاضخت في صازل ألاظهؼة والخنُٓماث الؿُاؾُت
ّ
،وفي ٧ل ؾحروعة بصاعٍت،وهى ما ّ
ٌؿمُه اإلا٨ٟغ اإلاهغي نهغ خامض ؤبى ػٍض باإلاش ٠٣الخكرًغي الظي عاهن ٖلى ٗٞل الؿلُت 3التي
حؿعى ٖكر مؿلؿل من اإلاماعؾاث اإلاخالخ٣ت بلى ٞغى بعاصتها ب٩ل الؿبل التي جمل ٪ػمام ؤمغها بحن ًضحها ،هظا الٟغى ًملي نهجه
ٖلى ؤبناء اإلاجخم٘ صون ؤن ًدُذ لهث ٞغنت الاؾخمإ الى الغؤي آلازغ ًن٣ض هظا اإلانهج الامالجي .4والجزٖت الخكرًغٍت هظه هي ؤلانخاط
ال٨ٟغي والش٣افي الٗغبي طاث مهاصع مخٗضصة ومسخلٟت لٗل منث ؤبغػها الشمالت ؤلاًضًىلىظُت ؤو اإلاهلخت الصخهُت ؤو ألاؾغ
الضوٚماحي للمغظُٗت.
ًغي اإلاش ٠٣الخكرًغي ،بطن ،ؤن الخ٣ُ٣ت منجؼ ظاهؼ،وهى جهىع ًدض من خغٍت باقي ألاَغا ،ٝوٍىؾ٘ الهىة بُجهث ،
وٍ٣خل ؤلابضإ وٍلػي آلازغ و وظىصه في اللٗبت الؿُاؾُتٖ ،لى اٖخباع "ان الؿلُت جىظض خُشما ؤٞغى بعاصحي" عٚث م٣اومت
آلازغٍن لها خؿب حٗبحر ما٦ـ ُٞكر ،والؿلُت خؿب ٞىلخحر ج٣ىم ٖلى ظٗل آلازغٍن ًخهغٞىن جبٗا الزخُاعاحي .5مخناؾُا ؤن
الخ٣ُ٣ت التي ال ظضاٞ ٫حها "انه ال ًىظض من ًمل ٪بمٟغصه الخ٣ُ٣ت ،واصٖاء ٧ل َغ ٝامخال ٥هظا الٛحر مملى ٥لهً ،ؼٍض من
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مؿاخت عًٞه لؤلزغ وٍؼٍض من اػصعاثه له ومن مىانلت ب٢هاثه ًدظوه بًمان ال ًتزٖؼٕ ،بإنه ًمخل ٪ال٣ضعة وخضه ٖلى جهُٗض
الهغإ ال٣اثث م٘ آلازغ" وال ًؼاٖ ٫لى خاله بلى ؤن ٌٗتر ٝمناوثه وٍنٓث بلى نهجه ونهج الؿلُت.1
ب املثلف الىلذي (الفاِل) :وهى اإلاش ٠٣الظي اجسظ ٖلى ٖاج٣ه  -من بضاًت اإلاغخلت -ؤن ً٩ىن زىعٍا منٟهال ٖن الؿلُت ،وايٗابِنه وبُجها مؿاٞت ؤمان ّ
ً،اصي صوع الغانض لٟٗلها واإلاخاب٘ إلاماعؾاتها ،و٢ض ًبضو هظا الهن ٠من اإلاشٟ٣حن ،وُٞا إلاباصثه ،مدل٣ا في
عٚبت  ،ملخا ٖلى يغوعة الابخٗاص ٢ضع ؤلام٩ان ٖن النهج ؤلامالجي الظي جماعؾه الؿلُت الؿُاؾُت ٖلى اإلاجخم٘ ٖمىما وٖلُه
زهىنا  ،ل٨ن ما ٢ض ٌٗاب ٖلى هظه الٟئت ؤجها " ٢ض ج٩ىن مهابت بضاء الاؾخ٣اللُت من الٗمل الٗام وؤٖباثه وجًٟل ؤن جمغ من
زل ٠مجمىٖت ُ٢ث جامن بها ّ
ل٨جها ال ججٗل من ؤظلها ال٨شحر". 2
و٢ض ْهغ هظا الهن ٠من اإلاشٟ٣حن ُٞما ّ
ٌؿمى الغبُ٘ الٗغبي ٦،نماطط مدؿىبت ٖلى ؤلاؾالمُحن ؤو الٗلمانُحن ،وانكري
بُغ٢ه بلى ن٣ض الؿلُت والُاتها وماؾؿاتها  ،وججاوػه بلى ن٣ض اإلاجخم٘ والظاث اإلانجؼة ل٩ل زُاب جمازلي  ،والىاٗ٢ت في ٞش
اإلاُاب٣ت ووهث الخمازل في ؾبُل جد ٤ُ٣الظاث وبؾمإ الهىث٦ ،ما ًغي ٖلى خغب خُض ً٣ى ":٫بنه انسغاٍ في الٗالث وانٟخاح
ٖلى ال٩ىن ونسج ٖال٢ت بالىظىص ًد ٤٣من زاللها ؤلانؿان طاجه بإنماٍ وبً٣اٖاث مسخلٟت" .3وبالخالي خاو ٫هظا الهن ٠ؾاُٖا
للبدض ٖن ٚض ؤًٞل لئلنؿان الٗغبي ٖن َغٍ ٤الش٣اٞت وايٗا خغٍخه و٦غامخه وجد ٤ُ٣الٗضالت نهب ُٖنُه.
ط -املثلف الفامد(املعحلُل) :وهى ازُغ ألاننا ،ٝخُض ٌٗمض بلى مؿ ٪الٗها من الىؾِ ٞال هى مدؿىب ٖلى اإلاشٟ٣حن من
الهن ٠ألاو ،٫التي جخمسر بالؿلُت الخا٦مت ،وجضٖث مكاعَ٘ ولى ٧انذ ٢مُٗت مؿدبضة حسخيء للٟغص واإلاىاَن البؿُِ ،وهي
م٨كىٞت ألاصواع ومٗغوٞت النكاٍ وال هى من اإلادؿىبحن ٖلى الهن ٠الشاني ،الظي ؾمُخه اإلاش ٠٣الن٣ضي ؤو الٟاٖل ؤو
اإلاٗاعى اإلاتهث باالؾخ٣الت ،ؾىاء ٧انذ اًجابُت ؤم ؾلبُت .بن هظه الٟئت ججُض لٗب صوعها في نؿُج الؿلُت ،وجخمحز ٦ظل ٪ب٣ضع
من الىٞاء للمش ٠٣الخغ صون ؤن حسخيء لُغ ٝمما ًجٗلها جدذ ألايىاء من َغ ٝالؿلُت الخا٦متٞ ،خنا ٫عياها ،وما
ٌؿاٖضها ٖلى اؾخمغاعٍتها هى ط٧ائها الٗالي في ٦ؿب عيا الجمُ٘.
ال ًخىعٕ اإلاش ٠٣الهامذ في ن٣ض الؿلُت وعمىػها  ،وبْهاع ٢ل٣ه الكضًض ٖلى خالت اإلاجخم٘ الٗغبي ،بل ٢ض ّ
ًجغم
الؿلُت ّ
ول٨نه باإلا٣ابل لن ًترصص في مداباتها ومجاملتها والخمسر بها بل ٢ض ًكرع لها بزٟا٢اتها ؤخُانا ،مما ًسلٞ ٤ىيىٍت في الُغح
واػصواظُت مُ٣خت٦ ،ما ًغي الكروِٞؿىع الؿٗىصي ٖبض هللا الُٟٟي "ؤن آٞت اإلاش ٠٣الٗغبي الُىم ،ال ج٨من في الدؿُِـ بل في
الخضظحن ،ألن اإلاشّ ٠٣
اإلاؿِـ ،اإلابضجي له زُاعه وجل ٪خغٍخه؛ ٞةطا ٧ان ًغي هظا الخىظه ؤو طاٖ ٥ن ا٢خنإ وٖن عاخت يمحر
ّ
والخلىن هما امؿار اإلاش ٠٣وهاوٍخه ألاوؾ٘ (بالخاء) بجها ،بطن ،ؤػمت
وبازخُاع خغٞ ،له طل ،٪وخؿابه ٖلى الخاعٍش.ل٨ن الاػصواط
4
ز٣اُٞت ن٣ضًت ،وز٣اٞت بال خـ ن٣ضي مخى٢ض بًضًىلىظُا ال ز٣اٞت .
-3املثلف وظلىة الجمهىس :من بضهي ال٣ى ،٫ؤن ً٩ىن اإلاش ٠٣طا وُْٟت في مجخمٗه الظي ٌِٗل ؤو ٖاف ُٞهُٞ،مشل َب٣خه وٍضا٘ٞ
ٖجها وٖن آ ائهاّ ،
وٍدبجى بٌٗ ؤ٩ٞاعها ؤخُانا،هظا ألامغ ؾُجٗله مُ٣ضا في مٗٓث ألاخُان ،زايٗا لؿلُت ظضًضة ،لِؿذ
ع
 حسن عبد ربّو ،الثقافة كربجيم ادلخاكؼ ص.181 عبد اهلل القفارم  ،ادلثقف العريب كالسلطة ..العالقة ادللتبسة ،جريدة الرياض ع 14630.ص.22 على حرب نقد احلقيقة.ادلركز الثقايف العريب،الدار البيضاء،بريكت ط 3،2005ص.91 -عبد اهلل الفيفي ،حوار يف جريدة الشاىد اجلزائرية العدد  722ص .18
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بالؿلُت الؿُاؾُت  ِ٣ٞوبنما ؾلُت الجمهىع ؤو اإلاجخم٘ ،التي من قاجها ؤن جازغ بك٩ل واؾ٘ ٖلى جىظهاجه ال٨ٟغٍت ،وججٗل
منه مشٟ٣ا جابٗا لها ً ،ضاٖ ٘ٞن وٖحها الخام،وما ًضٗٞه بلى طل – ٪مجكرا -هى ججنب النٗغاث الُاثُٟت والهغاٖاث خى٫
الٗاصاث والخ٣الُض وهي ؤزُغ من الهغإ ال٣اثث م٘ الؿلُت الخا٦مت.
ختى ولى ٧انذ جىظهاث مجخمٗه جدُض ٖن الهىاب ،ؾىاء ٖ٣اثضًا ؤو ٖغُٞا ؤو الٗ٨ـ جماما ،وبالخالي ؾخ٣ل – هنا-
ٞاٖلُت اإلاش ٠٣في نكغ ؤ٩ٞاعه التي ًامن بها وٍداو ٫بًهالها ٦ما ًظهب مِكُل ٞى٧ى بلى ال٣ى":٫بننا نِٗل في مجخم٘ ًنخج
وٍنكغ زُابا همه هى الخ٣ُ٣ت ،ؤو ٌٗخكره الناؽ ٦ظل ،٪وله من ظغاء طل ٪ؾلُت زانت" ٠ًُٗٞ،بًمانه بها وٍبضؤ جضعٍجُا في
٣ٞضان الامل وٍهاب بدالت بخباٍ وٍإؽ قضًضًن ألنه لِـ مضٖىما من َغ ٝاإلاٗاصلت ألاهث في اٖخ٣اصي وهى الجمهىع ُٞهبذ
٦المه ٞغٗ٢اث في الهىاء ال َاثل من وعائها ؾىي بزاعة اإلاكا٧ل.
-4املثلف وظلىة املشحُّة الفىشٍة:ال ق ٪ؤن اإلاش ٠٣الٗغبيٛ٦ ،حره من اإلاشٟ٣حن ً ،نُل ٤من زُاباث مخباًنت٢ ،ض جغظ٘ بلى
الاًضولىظُا ؤوالى الانُال ١من ُٖ٣ضة ّ
مُٗنت؛ وبالخالي جخٗضص الخُاباث ل٨ن ًب٣ى ٧ل َغ ٝزاي٘ لؿلُت زُاباجه ًمُنُا ٧ان
ؤو ٌؿاعٍا ؤو بؾالمُا ؤو ٖلمانُا لُكرالُا ؤو قمىلُا ٞغصًا ؤو اظخماُٖا ،وبهظا جدك٩ل لضًنا نماطط مسخلٟت للمش ٠٣الٗغبي و٤ٞ
مغظُٗخه ال٨ٟغٍت مجها:
الىمىرج الاظالمي :الظي ًنخج ٨ٞغا ًغبِ ُٞه نٟؿه باإلؾالم من خُض الخض ٖلى الُ٣ام بةنالخاث ؤؾاؾها الٗض ٫والكىعي ٦ماًٟهمها هظا الخُاب من ناخُت ومن ناخُت ؤزغي ٞانه ً٣ى ٫بالىخضة ؤلاؾالمُت وألامت ؤلاؾالمُت خُض بن ؤلاؾالم ال ٌٗترٝ
بدضوص الجٛغاُٞا ،وال ٌٗخض بالٟىاع ١الجنؿُت الضمىٍت ،وٍغي اإلاؿلمحن ظمُٗا ٦إمت واخضة ،وَٗض الىَن ؤلاؾالمي وَنا واخضا
مهما جباٖضث ؤُ٢اعه وجناءث خضوصه.
الىمىرج الىوجيً :نُل ٤من وا ٘٢ظٛغافي مدضص ،وخالت ٢انىنُت ّمُٗنت ،خُض ،بنه صولت طاث ٖنانغ هي ب٢لُث وقٗب وخ٩ىمت
وؾُاصة ،جخمخ٘ باٖترا ٝاإلاجخم٘ الضولي ٣ً،ى ٫ؾُٗض بن ؾُٗض" في النمىطط الىَجي ٌؿخٗمل مٟهىم الىَن للضاللت ٖلى عٗ٢ت
ظٛغاُٞت مسههت ٌِٗل ٞى٢ها قٗب ٌٗخكر ألاٞغاص اإلا٩ىنحن له مىاَنحن جغبِ بُجهث عوابِ ٢انىنُت ووظضانُت وٍنخمىن بلى صولت
مٗلىمت الؿُاصة ؤو صولت ج٩اٞذ من اظل اؾخحراص الؿُاصة" .وبالخالي ٞان زُاب هظا النمىطط من اإلاشٟ٣حن ًنُل ٤من مغظُٗت
٢انىنُت صؾخىعٍت بدخت.
 الىمىرج اللىميً :بخٗض ٢لُال ٖن الضاللت الضؾخىعٍت اإلاٗانغة  ،ول٨نه ًلجا بلى الاعجباٍ بالىَن الٗغبي اعجباَا وظضانُا ال ًضٖمه٢انىن ؤو صؾخىع واضر ،وبالخالي ً٩ىن زُابه طو مغظُٗت ٢ىمُت مدكبٗت بُ٣ث الٗغوبت.1
5ملثلف الّشبي في ِفش الحىىىلىحُا والؽبىة:
٧انذ الش٣اٞت جدنا٢ل بحن الناؽ ٖكر الٗهىع ،بىؾاثل مسخلٟت ،بما ٖن َغٍ ٤جل٣حها مباقغة وبما من زال ٫ال٨خب والغؾاثل ووؾاثل
ؤلاٖالم الٗهغٍت ٚ ،حر ؤن الٗالث ّ
حٛحر بك٩ل ظظعي م٘ ْهىع الخ٨نىلىظُا الخضًشت والكب٩اث الاظخماُٖت مشل :الِٟـ بى،٥
جىٍترً ،ىجُىب ،وانؿخٛغام وٚحرها ،بط حٗض من ؤؾغٕ الىؾاثل ،في جد ٤ُ٣الخىانل م٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘ ،بل لها م٣ضعة ٖالُت ظضا،

 -ينظر  ،تركي احلمد ،الثقافة العربية يف عصر العودلة،دار الساقي ،ط، 2003 1ص  118كمابعدىا.
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ٖلى الخإزحر ٞحهث ،واإلاش ٠٣الٗغبي هى ظؼء من هظا الٗالث وبالخالي وظب ؤن ًىا٦ب هظا الخ٣ضم الٗلمي الهاثل في مجا٫
الخ٨نىلىظُا وهى ما ًدخث ٖلُنا ؤن نُغح حؿائالث هامت مجها:
ما م٩انت اإلاش ٠٣الٗغبي في هظه الخ٨نىلىظُاث ؟
ّ
هل ولى ٖهض اإلاش ٠٣الاًضًىلىجي النمُي بٓهىع مش ٠٣آزغ قب٩ي؟
هل ٌؿخٗمل اإلاش ٠٣الٗغبي هظا الًٟاء في جد ٤ُ٣الخباص ٫الش٣افي ونكغ الُ٣ث اإلاجخمُٗت ؤم ؤن اؾخسضامه ً٣خهغ ٖلى ظىانب ا٢ل
اهمُت؟
ماهي الخدضًاث التي جنخٓغ اإلاش ٠٣الٗغبي الكب٩ي؟
ؤ  -في مفهىم املثلف الؽبيي:
ازخلٟذ ػواًا ّ
النٓغ خى ٫نكإة هظا اإلاهُلر ،ومغظُٗخه الابؿدُمُت وزلُٟخه الضاللُت وؤهمُخه الٛاثُت ،و٢ض ؤصلى الضاعؾىن بضلىهث
في جدلُالتهث لهظا اإلاهُلر الجضًض ،ومن هاالء الباخض اإلاٛغبي في الخاعٍش (ببغاهُث ال٣اصعي بىحكِل) الظي ًغي ،ؤن اإلاش٠٣
الكب٩ي ،هى مش ٠٣ظضًض  ،خمل لىاء الخُٛحر في منهاث الخىانل الاظخماعي ،وم٘ طل ٪عؤي ؤن ؤصواجه ال ج٨خمل بال بدًىعه في
اإلاُاصًن والؿاخاث الٗمىمُت التي جدُذ له ؤلانهاث لنبًاث اإلاجخم٘ والدصخُو الض ٤ُ٢إلاك٨الجه".1
ب-هل هملً مثلفا ؼبىُا ِشبُا؟
ندن في ٖهغ اإلاٗلىماث وقٟاُٞتها ٖ،هغ خضزذ ُٞه ج٨خالث ٖاإلاُت وب٢لُمُت وؾُاؾُت وا٢خهاصًت وبٖالمُت
وج٨نلىظُت ،بِنما و ٠٢الٗغب مخٟغظحن صون مداولت إل٢امت خىاع اظخماعي بحن خ٩ىماجنا وقٗىبنا للخغوط من ألاػماث
والخغوب والخبُٗت ال٨ٟغٍت والا٢خهاصًت والٗلمُت والؿُاؾُت للٛغب ،وهظا الىي٘ ٢ض ًضٖى لل٣ل ٤وٍجٗلنا ننعى خالت اإلاش٠٣
الٗغبي وننعى ؤمىعنا الش٣اُٞت ٞكٗغ ًمىث ،ومؿغح ًدخًغ ،و٢غاءة جنٗضم  ،ومٗض ٫انخاط ؾِنماجي ًدنا٢و بلى ماصون ٖكغة
ؤٞالم ؾنىٍا بٗض ؤن ٧انذ باإلائاثّ . 2
و٧ل هظه اإلااقغاث جنبى باندؿاع صوع اإلاش ٠٣ؾىاء النمُي ؤو الكب٩ي.
وخؿب عؤي بٌٗ الباخشحن ٞةننا ال نمل ٪مشٟ٣حن قبُ٨حن ٖغب باإلاٗجى الخ٣ُ٣ي ٖ،ضا بٌٗ الناقُحن ،وبغعوا طل،٪
بعجؼهث وٖضم ٢ضعتهث ٖلى ججاوػ الجهل الخ٨نىلىجي ،و٦ظا ٖضم ججاوػهث للبجى ال٨ٟغٍت والٗ٣لُاث النمُُت الؿاثضة ،ختى
ؤولئ ٪الظًن ٢ضمىا مكغوٖاث ٨ٞغٍت ،هث ًجىلىن في خل٣ت مٟغٚت ،ال جم٨جهث من ج٣ضًث ؤي بياٞت ،ؤو بًهالها بلى البٗض
الٗالمي؛ لُٛاب ن٣ض ٗٞلي خضًض  ،وجهىعاث ٨ٞغٍت طاث بٗض ٖلمي ظضًض٢ ،ض ال ًخٗل ٤بالخضازت وبنما باإلاؿخىي الخ٨نىلىجي
الٗهغي.وفي هظا ًنٟي ٖبض هللا الُٟٟي وظىص مشٟ٣حن قبُ٨حن وبًضًىلىظُحن ٣ُٞى":٫بن الخ٣نُت لث جؼصنا – ُٞما ًبضو بال ٖك٣ا
لٗىاإلانا البضاثُت الٛغٍؼٍت اإلاخ٣ضة  ،بط وْٟذ للتروٍج لخل ٪الٗىالث الضنُا ال اعجٟاٖا بلى ما ًٟغيه ٖاإلاها الغ٢مي من ُ٢ث الٗ٣ل
والٗلث وال٨ٟغ والغوح وؤلابضإ والخىخض ؤلانؿاني " ّ
ولٗل طلً ٪سً٘ لٗضة اؾباب مجها:
 ظلىة املاٌ :بن اإلاخدب٘ لئلخضار الجاعٍت ٖكر الٗالث ً ،جزٕ الك ٪من الُ٣حن ،وٍضع ٥ؤننا في ػمن ماصي ،ػمن بضؤث جؼو ٫منه جل٪الُ٣ث الخلُ٣ت وال٨ٟغٍت والؿُاؾُت ختى جل ٪الُ٣ث الشابخت مجها  ،وجدىلذ ٞحها الُ٣ث وفي م٣ضمتها َُٛان ٖغ ٝاإلاا ٫الظي بضؤث
 ادلوقع االلكرتكينm.alhewar.org/s.asp : -نبيل علي،الثقافة العربية كعصر ادلعلومات -رؤية دلستقبل اخلطاب الثقايف العريب،عامل ادلعرفة ط، 2001ص.32
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جخل٨إ جدذ ؾُىجه و٢هغه جل ٪الُ٣ثٞ،من ًمخل ٪اإلااً ٫مخل ٪الٗالث اإلاخ٣ضم بجمُ٘ زحراجه وم٣ضعاجه ،ختى ناعث ٧ل ألامىع ال
جسً٘ بال له ٞهى ٢ىة حكتري ال٨ٟغ ،والخ٣نُت وألاٞغاص والضو، ٫اإلاا٧ ٫ل ٢ىة و٧ل ؾلُت والباقي ٖبُض.
في ػمن الخ٨نىلىظُا والكب٨ت ،الػا ٫اإلاش ٠٣الٗغبي ٌِٗل ٚغبت خُ٣ُ٣ت صازل مجخمٗهٞ،لث حٗض اإلاجخمٗاث الُىم
جدٟل بغؤًه وال باؾدكاعجه،ال ؤخض ًىلي اهخماما للش٣اٞت الخُ٣ُ٣ت ،وال للمش ٠٣الخ٣ُ٣ي بال في خضوص مجخمُٗت يُ٣تٞ،الخدى٫
في الُ٣ث ظٗل ألاظُا ٫الجضًضة جغي في نٟؿها ؤجها بظل ٪الىعي الظي ًبجي شخهُتها ،صون الخاظت ألخض ،وبٗضها ال نؿخٛغب ؤن
ّ
1
واإلاٛنُت واإلامشل واإلامشلت*
ًهبذ الٖب ٦غة ٢ضم ٢ضوة ًنا ٫اإلاالًحن ،وبنٟا٢ا من الؿلُاث ٖلى اإلاٛجي
ظلىة ِالم :هنا ٥جدى ٫ظلي في مؿخىي ؤلاٖالم الٗغبي ،في مداولت بػاخت اإلاش ٠٣الٗغبي الخ٣ُ٣ي وحٗىًٍه بأزغ مؼٍ ،٠بٛغىماصي اؾتهال٧ي وؾغَ٘ ػوا"، ٫ناع بةم٩ان ؤلاٖالم الُىم – ولِـ ٧له -ؤن ًهضع للجُض في زىب الغصيء وٍهضع للغصيء في زىب
الجُض وبةم٩انه ٦ظل ٪ؤن حهلل ل٩ل ؾُخي ٖابغ وؾغَ٘ ػوا ٫وبالخالي ظٗل اإلاخل٣ي مؿتهل٩ا ل٩ل شخيء ً٣ضم له صون وعي ؤو ن٣ض ؤو
ٚغبلت وألازُغ منه ،ؤن ًجٗله ًخهىع ؤن ٧ل طل ٪هى ّ
لب اإلاٗغٞت ومنخهى وٚاًت الِٗل ".
 -6حلىٌ وثىـُات:مما ال قُٞ ٪ه ،ؤن وخضة الش٣اٞت الٗغبُت باجذ ّ
ملخت ظضا ،في هظا الٗهغ من ؤظل ججضًض اإلاكغوٕ الخًاعي الٗغبي،
و٦ظا مداولت ججضًض آٞا ١الكٗىب الٗغبُت و٢ض ًخإحى طل ٪بـ:
 ؤًمان اإلاشٟ٣حن الٗغب بإنٟؿهث وصعا الخٟغٍِ والتهاون وججاوػ الٗ٣باث والن٨ؿاث.
 زل ٤ؤ ٤ٞمجخمعي ظضًض ًغاعي خغٍت الاظتهاص ال٨ٟغي وخغٍت الغؤي وؤلابضإ ألاصبي ّ
والٟجي.
 الؿعي بلى جُىٍغ اإلانٓىمت الخٗلُمُت ٖكر مسخل ٠ألاَىاع وبنالح الجهاػ اإلاضعسخي ومدى ألامُت الال٨ترونُت وحصجُ٘ البدض
الٗلمي وجإمحن اإلاكاعَ٘ الٗلمُت وجضُٖث الابخ٩اع.
 الؿعي الى الخمؿ ٪بالُ٣ث الضًنُت والهىٍت الٗغبُت الاؾالمُت.م٘ الضٖىة الى اإلاشاٟ٢ت والخىاع الش٣افي م٘ مسخل ٠قٗىب الٗالث
في اَاعه اإلا٣بى.٫
 جإمحن ونى ٫الش٣اٞت بلى اإلاجخم٘ وزل ٤وعي ز٣افي ٢غاجي لضي الٟغص الٗغبي.
 صٖث اإلاكاعَ٘ الش٣اُٞت طاث الجىصة وؤلاٞاصة وٖضم جًُِ ٤الخناٖ ١لى اإلاش ٠٣الٗغبي وحؿّ ٠ُ٣
خغٍخه ؤو مُاعصجه.
 زغوط اإلاشٟ٣حن الٗغب ٖن نمتهث إلاىاظهت اإلاساَغ التي جىاظه مجخمٗاتهث ٖلى ٚغاع تهىٍض ال٣ضؽ ،وَغح ً٢اًاهث وألاؾئلت
التي حكٛل بالهث من ؤظل ّ
مض ظؿغ بحن اإلاجخم٘ اإلاضني والؿلُت.
الخاثمة:
من زال ٫مٗالجخنا إلق٩الُت اإلاش ٠٣الٗغبي وصوعه ،إلاؿنا وظىص جل ٪الٗال٢ت اإلالخبؿت للمش ٠٣م٘ الؿلُت الؿُاؾُت
التي خخمذ وظىصة ؤنناٖ ٝضًضة من اإلاشٟ٣حن،ولث ًخى ٠٢ألامغ ٖنض خضوص الؿلُت الؿُاؾُت بل ججاوػه الى ؾلِ ؤزغي جازغ
)*( -ىنا ادلقصود عدـ ادلساكاة بني اجلميع كالتميز احلاصل يف درجة االىتماـ كوف ىؤالء ينتموف إىل اجملتمع الثقايف نفسو.
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وجخإزغ ٖلى ٚغاع ؾلُت الجمهىع واإلاغظُٗت ال٨ٟغٍت،وم٘ ْهىع الخ٨نلىظُا واإلاٗلىماجُت ٚ،اب اإلاش ٠٣الٗغبي لُدل مدله ناقِ
قب٩ي ًاصي صوعه في جناوً٢ ٫اًا مجخمٗه ،مماؤصي الى ج ٪ُ٨ٟمٟهىم اإلاش ٠٣الٗغبي اإلاؿخ٣ل ؤو ناخب الغؾالت وال٨ٟغ
وؤلابضإ.
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حاحة الّشب إلى ّص
املّشب ؤهم م رس في الاكتراك اللغىي
د /ؤحمذ كشَؾ ـ حامّة ؤبي بىش بللاًذ ثلمعان /الجضائش

ملخق البحث:
ّ
مغ ّ
ؤصزل الٗغب ال٣ضامى في لٛتهث ما ٖغبىه من ألالٟاّ ّ
والتراُ٦ب ألاعجمُت الٗامت ٖلى ّ
الخاعٍشًٞ ،ال ٖلى ما
والهُٜ
ّ
ن٣لىه ؤو ؤصزلىه من ألالٟاّ ّ
والخٗابحر الانُالخُت الخانت .ولث ًدٓغ ٖلماء اللٛت الٗغب حٗغٍب ألالٟاّ ألاعجمُت ؤو
ّ
ّ
الؿبل ّ
اللٛت ّ
اإلااصًت بلى هظا
بصزالها ،وؤنى لهث ؤن ًدٓغوا طل ٪و٢ض وعص ٖضص مجها في ٦خاب هللا الٗؼٍؼ( ،)1ولث ٌؿضوا ٖلى
ّ
ّ
الخٟاٖل الُبُعي ،و ٠ُ٦لهث طل ٪والٟخىخاث ؤلاؾالمُت ٢ض ؤجاخذ للٗغب ٞغنا لالخخ٩ا ٥م٘ ألامث ألاعجمُت التي قملها
ّ
ّ
ّ
الٟخذ .وما ٖملُت ّ
الخٗغٍب بال بياٞت بًجابُت للٛت ،جترظث بجالء جٟخذ ؤهلها ٖلى اللٛاث ،وامخال٦هث آللُاث بزًإ ما ٧انىا
ؤخىط بلُه من ؤلٟاّ بلى يىابِ لٛتهث ألانلُت التي حٗ٨ـ عخابتها و٢ضعة اؾدُٗابها الخاع٢ت ،وما طل ٪بال آًت من آلاًاث الٗضًضة
ّ
التي زهذ بها هظه اللٛت ،والتي ٧انذ الخاٞؼ ٖلى ؾكر ؤٚىاعها.
Ancient Arabs integrated in their language what they arabized as words, formulations, and general constructions
throughout history in addition to what they brought or integrated as words and idioms. Arab linguists did not prohibit the
arabization and integration of Persian words. How can they prohibit them when a number of these words were stated in the holy
book of ALLAH, and they did not block the language routes leading to such interaction, how could they do that when the Islamic
conquests granted Arabs communication opportunities with the nations covered by the conquest. The process of arabization is
nothing but a positive addition to the language clearly reflected in the openness of its people for languages and their possession of
the mechanisms of subjecting words they were in need of to the norms that rule their original language and reflect its great
permissiveness and ability to absorb, and this is only one of the many proofs that characterize this language and motivates its
researching it deeply.
اليلمات املفحاحُة :اللٛت ،اإلاُ َّ
ٗغب ،العجمت ،الخٗغٍب ،اإلاهُلخاث ،ن٣اثو.
ّ
اللٛاث ل٩انذ الٗغبُت في اإلا٣ام ّ
ألاو ،٫التي انُل٣ذ
بطا ٧ان ال ّبض من حُٗحن لٛت ؤنلُت طاث جإزحر ؤ٦ثر في ٚحرها من
٧لهجت يُ٣ت طاث صعظت ٖالُت من الٟهاخت ،واعج٣ذ بلى لٛت بجزو ٫ال٣غآن بها ٞإنبذ ً٣غؤ ال٣غآن بها ال٣غشخي وٚحرهّ ،
زث
ّ
ؤنبدذ لٛت ٖاإلاُت ٖن َغٍ ٤الٟخىخاث ؤلاؾالمُتٟ٨ُٞ ،ي هنا ؤ٦كر صلُل ،وهى ّ
ؤن زلض اللٛت الٟاعؾُت من ؤنل ٖغبي( .)2وبطا
( )1نظرية اللغة الثالثة :دراسة يف قضية اللغة العربية الوسطى ،أمحد زلمد ادلعتوؽ ،ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ادلغرب ،ط2005 ،1ـ ،ص.66
( )2ادلعرب كالدخيل يف اللغة العربية كآداهبا :زلمد ألتنوخي ،ط ،1دار ادلعرفة بريكت :لبناف1426 ،ىػ2005 ،ـ ،ص.91
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ّ
٧ان ال ّبض من ؤلاقاصة بلٛت خُٓذ بالضعاؾت والخإلُ ٠و ٤ٞمناهج في ٚاًت من ألاهمُت من منٓىع لؿاني خضًض ل٩انذ اللٛت
الٗغبُت .وبطا ٧ان ال ّبض من جسهُو في هظه الض اؾاث ّ
ٞةن اللؿان الٗغبي من ألالؿنت ال٣لُلت ٖكر جاعٍسها الظي نا ٫خٓا واٞغا
ع
ّ
من الخمدُو ّ
والخدلُل ّ
الض ٤ُ٢اللظًن ٧ان من نخاثجهما الىنى ٫بلى ظغص ص ٤ُ٢إلاا هى من ؤنل ٚحر ٖغبي من ألالٟاّ التي
جؼزغ بها اللٛت ،والبدض في ؤنىلها اإلاسخلٟت وفي ما صزلها من جصخُّ ٠
مخ ٠ُ٨م٘ نامىؽ اقخ٣ا٢اتها ،اإلاٗغوٞت باأللٟاّ
ّ
اإلاٗغبت.
ّ
اللٛت الٗغبُت في مسل ٠مجاالتها ومُاصًجهاّ ،
٧ل خؿب ازخهانه،
جىالذ ظهىص ٖلماء اللٛت الٗغب وحٗا٢بذ في زضمت
ٞمجهث من ّاججهىا ندى اؾخ٣غاء ٢ىاٖضها ويىابُها ّ
ّ
الندىٍت والهغُٞت ،ومجهث من خملىا ٖلى ٖاج٣هث ظم٘ مٟغصاتها وجغاُ٦بها
ّ
ونُٛها ،ومجهث من اقخٛلىا في وي٘ م٣اًِـ ّ
للخمُحز بحن ألانُل من مٟغصاتها ٖن الضزُل ،والٟهُذ من ٚحره ،ومجهث من جىلى
ٖملُت ظغص وبخهاء ألالٟاّ ألاعجمُت اإلاٗغبت ّ
ّ
والضزُلت ،ووي٘ اإلا٣اًِـ ّ
والهغُٞت التي جًبِ ٖملُت الٟغػ،
الهىجُت
ّ
اللٛت(ّ .)1
ألن ألانل في
وال٣ىانحن التي ج٣غع نالخُتها ؤو جم٨ن من جدُُضها وصمجها ؤو بصزا ٫ما جضٖى الًغوعة إلصزاله مجها في
ّ
ّ
ّ
ّ
اللٛت اخخىاء الُ٣مت ون٣لها ٦ما صلذ ٖلى طل ٪ال٨خب الؿماوٍتٞ ،اللٛت مضاؽ ًدخىي ؤؾمى ما ًم٨ن ؤن ًخٗل ٤به الٟغص من
مضلىالث .وفي البضاًت "٧انذ ال٩لمت"ّ .ؤما ما ا٢تريه وؤصزله ألاٞغاص اإلاخدضزىن من ؤلٟاّ و حٗابحر مؿخدضزت ٞظلٌٗ ٪خكر لٛت
ّ
اللٛت ألانلُت جبٗا لخاالث ٞغصًت ؤو اظخماُٖت ؤو جاعٍسُت .هظا ما ًشبذ ٖلى ّ
ؤزغي ّ
ؤن اللٛت ٧اثن
جث بصزالها بًجابا ؤو ؾلبا ٖلى
اظخماعيٞ ،خ٣ضمها وجإزغها مغهىنان في اإلا٣ام ألاو ٫بمضي اؾخٗمالها في اإلاجخم٘ٞ ،هي من ناخُت جنمى وجخُىع وجبل ٜؤوط نطجها
وؤ٦مل جُىعها بطا لث ً٣هها مخدضزىها من الاؾخٗما ،٫وهي من ناخُت ؤزغي ّ
حكل ٖن نمىها وجُىعها بطا زبذ ب٢هائها ولى
ظؼثُا من الاؾخٗما ،٫و٢ض جخٗغى من ناخُت ؤزغي بلى الان٣غاى بطا خغمذ ٧لُا من الاؾخٗما.٫
ّ
ٖغبٌٗ ،غٞه ناخب الصخاحّ " :
والخٗغٍب ٞهى من ماصة ّ
حٗغب ،ؤي حكبه بالٗغب .وحٗغب بٗض هجغجه ؤي ناع ؤٖغابُا...
ّ
والخٗغٍب ُ٘٢ :ؾٗ ٠النسل وهى الدكظًب ...وحٗغٍب الاؾث ألاعجمي :ؤن جخٟىه به الٗغب ٖلى مجهاظها ،ج٣ىّ ٫
ٖغبخه الٗغب
وؤٖغبخه ؤًًا"(.)2
ّ
ّ
ّ ّ
ّؤما انُالخا ٣ٞض ؤظمٗىا ٖلى ؤنه الل ٟٔالظي صزل الٗغبُت ،وٖىمل مٗاملت الل ٟٔالٗغبي من خُض الىػن
ّ
ؤن ّ
وٖغٞه الخٟاجي ب٣ىله " :واٖلث ّ
والاقخ٣اّ .١
الخٗغٍب ن٣ل الل ٟٔمن العجمُت بلى الٗغبُت ،واإلاكهىع ُٞه الخٗغٍب( .)3وٍُل٤
ٖلُه ؤًًا :بٖغاب٣ُٞ ،ا ٫خُنئظ ّ
مٗغب ُوم ْٗ َغب.
ّ
واللٛت الٗغبُت ٖلى زغاء عنُضها الظي ًؼٍض ٖن ماثت ؤل٧ ٠لمت ،الًامن لؿحروعة نكاَها ٖكر الخاعٍش ،وٖلى عقا٢ت
ّ
ؤلٟاْها وختى بنائها بدُض ال ًىظض ٞحها من الش٣ل والاٖىظاط ما ًىظض في ٚحرها من اللٛاث( )4ايُغ ؤهلها بضا ٘ٞالخاظت بٛغى
ّ
اؾدُٗاب الجضًض الظي ازتر ١بِئتهث والظي ٧ان ال ّبض من ؤن ً٣خدث مجا ٫لٛتهث بلى الا٢تراى اللٛىي.

( )1نفسو ،ص.42
األكؿ مادة (عرب).
( )2الصحاح :إمساعيل بن محاد اجلوىرم ،ربقيق  :أمحد عبد الغفور عطار ،ط1982 ،2ـ ،اجمللد ّ
( )3شفاء الغليل :شهاب الدين اخلفاجي ،الطبعة الوىابية ،مصر1383 ،ىػ ،ص.3
( )4التطور الغوم التارخيي :إبراىيم السمرائي ،دار األندلس للطباعة كالنشر كالتوزيع ،ط1983 ،3ـ ،ص.22
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ّ
مهنٟاتهث ظملت ؤخ٩ام ج٣غٍغٍت جُٟض ّ
اإلاٗغبت التي ٖغيىها في ّ
اللٛت ال٣ضامى من ٢ىاثث ألالٟاّ ّ
بإن
واؾخسلو ٖلماء
ّ
٦ثرة ٦شحرة مجها ّ
ٖغبذ بضاْ ٘ٞغو ٝاظخماُٖت مدًت ال صزل ٞحها إلابضؤ جإزحر الٛالب في اإلاٛلىب ،ؤو مبضؤ ولىٕ اإلاخسل ٠بما هى
ّ
ّ ّ
اللٛت الٗغبُت ٧انذ في منإي ٖن ّ
الدؿلُُت الخخمُتّ ،
ّ
ٞإجها ا٢خبؿذ ٦شحرا
الخإزغاث
اإلاخدًغ.هظا لِـ مٗناه ؤن
مىظىص بحن ًضي
ّ
ّ
الهىجُتّ ،
اللٛاث الٛاػٍت ٖكر جاعٍسها الُىٍل ،مسًٗت بًاها ل٣ىانُجها ّ
وَىٖذ ال٨شحر مجها إلا٣اًِـ ؤبنُتها ،وظغي بها
من ؤلٟاّ
ّ
الاؾخٗماّ ٫
ختى ناعث هظه ألالٟاّ ّ
الضزُلت( )1بمغوع ّ
الؼمن ٖغبُت ،وبهظا ج٩ىن اللٛت الٗغبُت ٢ض اؾخلٟذ ٧لماث ٖضًضة من ؤمث
طاث ؤنى ٫مخماًؼة ،ومن ؤما٦ن مسخلٟت ،اؾخٗمـلذ بًٗهـا بنٟــ مضلىالتها ومٗانحها ،وؤياٞذ ٖلى بٌٗ آلازـغ ْالال بياُٞت
ٖلى اإلاٗجى ،وفي ؤخُان ؤزغي اندغٞ ٝحها اإلاٗجى ألانلي.
ّ
ّ
اللٛت في اؾدُٗاب الجضًض اإلاغجبِ باؾدُٗاب ّ
جضّ ٫
ال٩لماث ّ
الخُاعاث الىاٞضة م٘ جدىٍغها
ب٨مُتها ٖلى ٢ضعة
وهظه
ّ
ّ
ّ
وبٖاصة نُاٚتهاّ ،
مما ؤ٦ؿبها بٌٗ اإلامحزاث التي محزتها ٖن ؾىاها من اللٛاث ألازغي.
للنٓغ ّ
خ٣ا ،هى ّ
واإلالٟذ ّ
ؤن الٗغب ايُغوا بلى ا٢خباؽ بٌٗ ألالٟاّ ألاعجمُت ،م٘ وظىص نٓاثغ لها ٖنضهث من خُض
ّ
مخ٣لهت م٘ اؾخٗماالتهث لها( ،)2و"َبُعي ّ
صاللتهاّ ،
ؤن ٦ثرة ٖضص اإلاٟغصاث التي ج٣خبؿها لٛت من لٛاث ؤزغي ال ٌٗجي ٖلى
ول٨جها
ّ
و٧ل لٛت ٢اصعة ٖلى ّ
ؤلاَالّ ١
ؤي شخيء في خُاة الناؽ )3(".و٢ض ً٩ىن ّ
الخٗبحر ٖن ّ
ؤ٢ل من هظه ّ ...
اللٛت ّ
الضا ٘ٞبلى طل ٪هى
ؤن جل٪
ّ ّ
الل ٟٔاإلاؿخٗاع ،وؾهىلت نُ٣ه بطا ما ِ٢ـ بمغاصٞه في لهجتهث ،ؤو ؤ اصوا ّ
الخضّ ٤ُ٢
الضاللي.
زٟت
ع
ّ
ؤن ّ
اللٛىٍت خ٣ُ٣ت مٟاصها ّ
ؤ٢غث ّ
ّ
ّ
واؾخمغث بلى و٢خنا الخالي،
الخٗغٍب ْاهغة زايها الٗغب منظ ال٣ضًث،
الضعاؾاث
ّ
ّ
حٛلب ُٞه ّ
وبم٣اعنخه م٘ ّ
الضزُل ٖلى
الضزُل ٞةنه في الٗهىع الٗغبُت ال٣ضًمت ؤ٦ثر ٖضصا منه ،بسال ٝالٗهغ الخضًض الظي
ّ
ّ
اإلاٗغب( .)4وبضاعي الخاظت منظ ٢ضم الؼمن بلى اإلاٗغب بالغٚث من هظا الخٟاوث بحن الٗهغٍن الظي ّبغعه ٖلماء اللٛت بجملت من
ألاؾبابً )5(،ب٣ى ّ
الخٗغٍب من عٞضا هاما من الغواٞض اإلاٛظًت ّللٛتّ ،
ٌؿض خاظتها ،وٍ٨مل ن٣هها وٍثري عنُض ؤ خابها .وال جسً٘
ّ
ّ
اللٛت ألانلُت٦ ،ما لث ًندهغ ّ
الخٗغٍب في لٛاث ألامث اإلاجاوعةٞ ،ا٢ترى الٗغب
ٖملُت الا٢تراى اللٛىي إلاٗاصلت ٢ىة ؤو يٗ٠
ّ
من ؤمث بٞغٍُ٣ت ٧الخبكت ،وؤ٢باٍ مهغ ،وؤماػَ ٜقما ٫بٞغٍُ٣ا ،ومن ؤمث ؤوعبا ٧الُىنان ،والالجحن ،ومن ؤمث آؾُت ٧الٟغؽ
والهنض ،والهحن ،وجغ٦ؿخانّ .ؤما ّ
الخٗغٍب الخضًض ٞا٢خهغ ٖلى الضو ٫الٛغبُت وٖلى وظه الخهىم ٞغنؿا وبغٍُانُا.

مستقرة كبنيتها األصلية ،فبإمكاهنا أف زبرتؽ نطاقو ا اجلغرايف أك حيّزىا ادلكاين إذا
( )1الدخيل :كل كلمة أدخلت يف كالـ العرب كليست منو ،كالكلمات غري
ّ
توفرت ذلا األسباب زلتفظة دبدلوالهتا ادلعجمية.
( )2يف رحاب اللغة العربية :عبد اجلليل مرتاض ،اجلزائر :ديواف ادلطبوعات اجلامعية2004 ،ـ ،ص.34
( )3اللغة كالتواصاؿ :عبد اجلليل مرتاض ،اجلزائر :دار ىومة2000 ،ـ ،ص.94
يشتق منو دلخالفتو األكزاف العربية ،فاستخدمتو العرب بشكلو كقالبو الذم دخل العريب ة،
( )4الدخيل ىو :اللفظ األعجمي الذم أدخل كالـ العرب من غري أف ّ
من قوذلم":الدخيل من دخل يف قوـ كانتسب إليهم كليس منهم " .ينظر ادلعرب كالدخيل يف اللغة العربية كآداهبا  :زلمد ألتوجني ،بريكت لبناف :دار ادلعرفة للطباعة
كالنشر كالتوزيع ،ط1426ق2005 /ـ ،ص. 13
( )5العودة إىل ادلرجع السابق.
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ّص
دواعي الحّشٍ :
ّ
ّ
ّ
بن قغٍ الًغوعة ـ ؤو (الٗىػ) ٦ما ّ
ٖكر ٖنه الض٦خىع مدمض اإلاٗخى ١ـ هى قغٍ ؤؾاسخي لال٢تراى من اللٛت ؤو اللٛاث
ألاظنبُت( .)1ولظا لث ج٨ن خاظت الٗغبي بلى الا٢تراى بضا ٘ٞالبدض ٖن بضًل لعجؼ في لٛخه ؤو ٢هىعّ ،
ألن عنُض لٛخه الظي ٞا١
اإلااثت ؤل٧ ٠لمت ًُٟ٨ه وٍؼٍض ٖن ّ
ؾض خاظاجه ،ول٨ن مؿخدضزاث الخُاة التي لث ٌٗهضها الٗغبي ٧انذ وعاء طل .٪و٢ض ّ
ٖغب الٗغب
الخجاع والخغُٞحن ،وٖامت ّ
بمسخلَ ٠ب٣اتهث ـ َب٣ت الٗلماء واإلاشٟ٣حن ،وَب٣ت ّ
الناؽ ـ ما ٧انىا ؤخىط بلُه في خُاتهث الٗامت
والخانت .وزلو مدمض ؤلخىنجي في صعاؾخه للمٟغصاث ّ
اإلاٗغبت بلى ظملت من ألاؾباب( )2نىعصها ُٞما ًلي:

 )1ؤمىع َبُُٗت مخٗل٣ت بالبِئت الصخغاوٍت اإلادضوصة الُٗاء من الؼهغ والُحرٞ ،خا٢ذ نٟـ بضاة الٗغب وؤهل الخًغ
مجهث بلحهاّ ،
ٗٞغبىا :نغظـ ،وٍاؾمحن ،وػٍؼٞىن ...
ّ ّ
ؤن ٢لت اؾخ٣غاع الٗغب لث حؿمذ بةقاصة ألابنُت لٓغو ٝما حٗل ٤مجها بماصة البناء نٟؿها ،ؤو منازُت لث حصج٘ ٖلى
٦ما
الاؾخ٣غاع اإلاؿخمغٞ ،الٗغب خحن ؤعاصوا بٖاصة بناء الٗ٨بت اؾخٗانىا ببناثحن عومُحن ايُغوا بلى الغؾى بؿُٟنتهث لكضة الغٍاح
و٢ىتها ٖلى قاَئ ظضة٩ٞ ،ان َبُُٗا ؤن ًدضر جإزحر ّ
حؿغبذ بٟٗله ٌٖ ؤؾماء ألابنُت٧ ،ال٣نُغة ،والكرط ،والبتراء ...
ٌؿضون به ّ
 )2ومجها ما هي مخٗل٣ت بالجانب الٗ٣اثضيٞ ،ا٢ترى اإلاؿلمىن ما ّ
الن٣و في هظا الجانبٗٞ ،غبىا مدغاب من
ّ
الخبكت ،ومخ٨إ وآمحن( )3من ال٣بُُت ،واللهث( )4من الٗكرًت ،والخنض ١من الٟاعؾُت.
٦ما ؤجاخذ الٟخىخاث ؤلاؾالمُت للٗغب اإلاؿلمحن ٞغنت مٛاصعة بِئتهث الصخغاوٍت والاخخ٩ا ٥ببِئت لث ًإلٟىها،
ومجخمٗا لث ٌٗغٞىهٞ ،اؾتهىتهث ؤقُاء ّ
ٗٞغبىا لًغوعتها مؿمُاتها ،ختى بطا خل الٗباؾُىن ٞإؾؿىا خًاعة ،وقاٖذ في
ٖهضهث ظلؿاث ؤلانـ والُغبّ ،
ٗٞغبىا وؾاثلها٦ ،إؾماء ال٩اوؽ٧ ،الناظىص (٦إؽ الخمغ الٟساعي) ،والباَُت (٦إؽ الخمغ
الٗغٌٍ)٦ ،ما ا٢تريىا إلاا ًنسجث م٘ هظه اإلاجالـ من ؤؾاء لىؾاثل مىؾُُ٣ت٧ ،الكربِ (الٗىص) ،والناي (ال٣هبت) ،والهنج
ال٨مان(ال٣ىؽ)٦ .ما حؿغب الجىاعي والٛلمان من الٟغؽ وألاخباف والغوم بلى ٢هىع ألامغاء٦ .ما ؤصزل الٗنهغ الىاٞض ٖلى
بالص الٗغب ؤؾماء ؤَٗمت ،ندىَ :باهج ،و٦باب ،ولىػنج ،وٞؿخ :٤وبنض٦.١ما اؾخٗان اإلاترظمىن الٗغب ببٌٗ اإلاهُلخاث
الٗلمُت التي اٞخ٣غوا بلحها٦ ،مهُلخاث الٟلؿٟت ،وال٣انىن والضؾخىع وٚحرها.
 )3وؤمىع جسو اإلاجاّ ٫
الخجاعي ٦مؿمُاث الؿل٘ التي ٧انذ جٟض بلى ؤؾىا ١الـٗغب٧ ،اإلاؿ ،٪وال٩اٞىعّ ،
وال٣ؼ ،والخىابل
٧الٟلٟل ،وال٣غن٣ل ،وال٨غاوٍت ،والؼنجبُل.
وبلى ظانب هظا ٧له لجإ الٗغب بلى حٗغٍب بٌٗ اإلاٟغصاث بًشا ا ّ
للخٟت ُ٢اؾا بمغاصٞاتها الٗغبُت ،ندى :جىث ٖغبحها
ع
الٟغناص ،والغنام ٖغبحها ُ
الهغٞان ،واإلاؿٖ ٪غبحها اإلاكمىم.
ِ
( )1ينظر نظرية اللغة الثالثة :أمحد زلمد ادلعتوؽ ،السابق ،ص. 76
( )2ينظر ادلعرب كالدخيل :زلمد ألتنوخي ،ادلرجع السابق ،ص  16ػ .17
( )3اختلف يف شأهنا علماء النحو ،فعدىا بعضهم اسم فعل أمر دبعع استجب  .كمنهم من ذىب غري ذلك معتربين أ ّف اللفظة ليست عربية الفتقار العربية إىل
كزف (فاعيل) يف األكزاف الصرفية ،كأرجعوىا إىل أصل فرعوين (آموف) كىو اسم أحد آذلتهم .
( )4حللها النحاة كأعربوىا بتأكيل كاحتماؿ ،فاعتربكا ادليم عو ضا من "يا" النداء ،كمنهم من أرجعها إىل أصل عربم "إلوىيم" ك معناىا اآلذلة استخدموىا إباف
كثنيتهم.
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ّؤما ؤهضاّ ٝ
الخٗغٍب ُٞم٨ن بظمالها في ؤهضا ٝزالزت عثِؿت:
ّ
اللّ ٟٔ
الهضّ ٝ
والنُ ،٤ؤي ٖنضما ّ
ٌٗغبىن ألالٟاّ،
ألاو :٫وهى ج ٠ُُ٨الٗغب ؤلٟاْا ؤعجمُت ٖلى َغٍ٣تهث في
ًسًٗىجها بلى ألاوػان الٗغبُت وبً٣اٖها ،وَغ ١اقخ٣ا٢اتها.
ّ
ّ
الهض ٝالشانيً :غمي بلى ن٣ل ّ
النهىم من بخضي اللٛاث ألاظنبُت بلى اللٛت الٗغبُت ،وهنا ًنهغ ٝالخٗغٍب بلى
الترظمت.
ّ
ّ
اللٛت الٗغبُت لٛت ؤؾاؾُت وخُاجُتّ ،
مخٟخدت ٖلى اللٛاث ألازغي ،ؤي ظٗلها
الهض ٝالشالض :حهض ٝبلى ظٗل
ّ
ّ
لٛت الٗلث والٗملٞ .اؾخُاٖذ بظل ٪منظ ؤن حؿخىٖب مٗاع ٝوٖلىم ألامث التي ٧ان لها مٗها اجهاٞ ،٫نما عنُضها ختى بجها
ّ
ؤنبدذ لٛت الٗلث الؿاثضة في طل ٪الؼمان٣ٞ ،ض ّ
نىع الجاخٔ هظا الخم٨ن ب٣ىله " :و٢ض ن٣لذ ٦خب الهنض ،وجغظمذ خ٨ث
الُىنانُت وخىلذ آصاب الٟغؽ ٞبًٗها اػصاص خؿنا وبًٗها ما انخ ٌ٣قِئا ولى خىلذ خ٨مت الٗغب لبُل طل ٪اإلاعجؼ الظي
هى الىػن"(ّ .)1
ٞؿغ الٗغبُت العجُب الظي وٖ ٠٢لُه الجاخٔ هى بإلاامها ب٩ل ما جضٖى بلُه الخُاة ،و٢ضعتها ٖلى جدىٍل الصخيء
بلى خؿن والخؿن بلى ؤخؿن.
ؤن ّ
وآًت طل٧ ٪له ّ
الخٗغٍب ؤيخى قاهضا للٗغبُت ٖلى مغونتها٦ ،ما ّ
ص ٫في طاث الى٢ذ ٖلى ابخٗاصها ٖن الجمىص
ٖغبذ ٖن ٦شحر من ألامث ألاعجمُت ،ختى ّ
والانٛالّ ،١
ٗٞىلذ ٖلُه الٗغبُت منظ الجاهلُت ،بط ّ
بن ال٣غآن ال٨غٍث خٟل بإلٟاّ
٦شحرة من ّ
مٗغب الجاهلُت (.)2
وخاظخنا بلى ّ
الخٗغٍب في ٖهغنا ؤنبدذ ؤ٦ثر من طي ٢بلّ ،
ٞخث حٗغٍب ال٨شحر من ألالٟاّ والهُ ٜألاظنبُت الٗامت التي

ظغ ٝبها الؿُل الخًاعي بلُنا ،بندى ٚحر بعاصي في مٗٓمها ،وَىعا بندى بعاصي ٖلى ؤًاص مخسههت إلاا ًدُده من ٞاثضة ٦بحرة
في مجا ٫اإلاهُلخاث إلاؿخدضزاث ٦شحرة.
ّ
ّ
اإلاا٦ض ّ
ؤن الاؾخٟاصة من اللٛاث ألازغي و"بصزا ٫ألالٟاّ ألاظنبُت لِـ بضٖا وال زُغا ًسصخى منه ،بطا
لظا ؤنبذ من
جناوله ال٨خاب والٗلماء واإلاؿخٗملىن للٛت بما ًنبػي من الىعي والاخخُاٍ"(.)3
ّ
ولظا ًٟترى ؤن جخماشخى خغ٧اث ّ
الخٗغٍب والٗناًت باأللٟاّ والتراُ٦ب واإلاهُلخاث ألاظنبُت ،وألازظ مجها بال٣ضع الظي
والخىانل ّ
الخٗامل ّ
الًغوعة ،وج٣خًُه خاظت الخُاة الخضًشت ،ومؿخجضاتها وؾبل ّ
جضٖى بلُه ّ
والخٟاٖل ٞحها ،وما ج٣خًُه
ّ
ّ
ّ
اللٛىي ّ
ؤن ّ
باللٛت ،باٖخباع ّ
الخىؾ٘ وؤلازغاء ،وصواّ ٘ٞ
يغو اث ّ
الخُت ّ
اللٛت ألاظنبُت ّ
ٌٗض
الناجر من
الخٗغٍب
الخُل٘ ندى الاعج٣اء
ع
ّ
ّ
في اٖخباع ألامث اإلاخُىعة ،وؤنى ٫اللؿانُاث الخضًشت ،و مهض ا من مهاصع ّ
النمى لضي اللٛاث والخًاعاث مايُا وخايغا(.)4
ع

( )1احليواف :اجلاحظ ،ادلطبعة احلميدية ،مصر 1223 ،ىػ ،ج ،1ص .38
( )2مجعها جالؿ الدين السيوطي يف كتابو ادلهذب فيما كقع يف القرآف من ادلعرب ،كىي يف حدكد مائة كأر بع كعشركف كلمة ،منها  29فارسية ،ك 28حبشية،
ك 24نبطية ،ك 20سريانية ،ك20عربية ،ك 9ركمية ،ك 7قبطية ،ك 7بربرية ،ك 3ىندية 3 ،زجنية ،ككاحدة تركية.
( - )3كالـ العرب :حسن ظاظا ،بريكت :دار النهضة العربية1976 ،ـ ،ص.85
( - )4نظرية اللغة الثالثة :أمحد زلمد ادلعتوؽ ،ادلرجع السابق ،ص.165
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ّ
ّ
ًخىٖ ٠٢لى ما ّ
ؤ٢غجه اإلاجام٘ اللٛىٍت ٖلى اؾخٗماله ٖنض الًغوعة ٖلى َغٍ٣ت الٗغب في حٗغٍبهث .وٖلى جد٤ُ٣
ونجاح الخٗغٍب
()1
ؤهضا ٝبالٛت ألاهمُت ٖلى ظمُ٘ ألانٗضة :الىَنُت وال٣ىمُت و الاظخماُٖت :
ّ
ّ
ّ
ّؤما ّ
الهُٗض الىَجيٞ ،ةنه ًىَض ؤوانغ الىخضة الىَنُت ،وٖغي ألالٟت بحن ؤبناء الكٗب في الُ٣غ الىاخض ،وٍجٗل
ألا٢لُاث الٗغُ٢ت والضًنُت جؼصاص انضماظا بالخُاة الىَنُت بؿبُل الٗغبُتٗٞ ،ن َغٍ ٤هظا الؿبُل ًهل اإلاىاَن الضاعؽ بلى
قتى مجاالث ال٨ٟغ الٗغبي من آصاب وٖلىم وٞنىن.
ّ
ّ
ّؤما الهُٗض ال٣ىميٞ ،ةنه ًخٗظع وظىص خ٣ُ٣ي طو مٗجى إلاجخمٗاث بكغٍت ،نٛحرة ؤو ٦بحرة ،بضون عابِ لٛىي ًِؿغ
الخىانل والخٟاٖل الاظخماعي ،والخماؾ ٪بحن ؤٞغاصها وٞئاتها اإلاسخلٟتٞ ،اللٛت اإلاكتر٦ت بحن ألاٞغاص واإلاجخمٗاث هي ألاؾاؽ
ال٣ىي للخبلىع الٟٗلي للخ٣اعب ،والكٗىع الجماعي والىخضة بُجهثٞ ،الخًامن ال٣ىي منظ ؤ٦ثر من ؤعبٗت ٖكغ ٢غنا بحن قٗىب
وجاصي ُٞه اللٛت الٗغبُت صوعا مغ٦ؼٍا(ّ .)2
الٗالث الٗغبي ؤصث ّ
والخٗغٍب ّ
ٌٗؼػ ؤ٦ثر من ج٣ىٍت هظه الغابُت الهامت التي جغبِ بحن ؤبناء
ألامت الٗغبُت في ؤُ٢اعهث اإلاسخلٟت.
ّ
٦ما ؤنه ًدُذ للٗغبٖ ،لى ازخال ٝمؿخىٍاتهث الٗلمُت والش٣اُٞت ؤن ٌٗملىا وَِٗكىا هنا وهنا ٥في ألاُ٢اع الٗغبُت،
ّ
وٍ٩ىن الىَن الٗغبي ٧له ؾاخت ٖمالت ًدٞ ٤٣حها اإلاىاَنىن ؤهضاٞهث ،وجغبذ ألاُ٢اع الٛغبُت ظهىصهث البناءة.
خفىـُات املّشب :
لث ًغص ٖن الٗغب ّؤجهث ّ
ٖغبىا ؤ٦ثر من زالزت آال ٝلٟٓت ختى منخه ٠الٗهغ الٗباسخي ،وػاص هظا الٗضص ٢لُال في
الٗهغ الٗشمانيّ )3(،
ؾضوا بها خاظاتهث الخىانلُت ،وؤزغوا بها لٛتهث ،وا٦دسخى الل ٟٔاإلاٗغب ؾىاء بخإزحر الاؾخسضام ؤم بضونه
بٌٗ الخهىنُاث ،مجها:
ؤ) زغوط اللٟٓت اإلاٗغبت ٖن مٗناها ألانلي ٧لُا ؤو ظؼثُا ،ندى :بٌُ بغ ْقذ :نه ٠ؾل ،٤في خحن ّ
ؤن مٗناها الٟاعسخي
ِِ
ألانل :الكى ُي ال٩امل(.)4
ب) ال٨شحر من ألالٟاّ اإلاٗغبت خآٞذ ٖلحها الٗغبُت ٖلى خحن ّ
ؤن ؤنىلها ٣ٞضث.
ط) قمل ّ
ٖغب في الجاهلُت بك٩ل ّ
الخٗغٍب بٌٗ ألالٟاّ ؤ٦ثر من مغة ،وفي ؤػمنت مخٟاوجت وؤما٦ن مسخلٟت ،مجها ما ّ
زث
ؤُٖض حٗغٍبه في الٗهغ الٗباسخي بك٩ل آزغ ،وبًٗها ن٣ل بلى الٗغبُت مباقغة ٖن َغٍ ٤الخلُج والٗغاّ ،١
زث ن٣ل مغة ؤزغي
بُغٍ٣ت ٚحر مباقغة ٖن َغٍ ٤الؿغٍان ؤو الٗشمانُحن.
ّ
ٞاعسخي ؤو جغ٧ي ،ندىْ :
ص) ّ
ؤظ َؼزانت،
جًمنذ بٌٗ ألالٟاّ اإلاغ٦بت ؤنلحن مخماًؼٍن ،ظؼء ٖغبي ،وآلازغ
ُ
وخ ّغٞذ بلى ؤػصزانت :الهُضلُت ،واإلاٗجى بِذ ألاظؼاء(.)5
( )1دراسات يف الرتمجة كادلصطلح كالتعريب :شحادة اخلورم ،دمشق :دار طالس،ط1989 ،1ـ ،ص .170
( )2مسألة اذلوية :العركبة كاإلسالـ  ...كالغرب ،زلمد عابد اجلابرم ،سلسلة الثقافة القومية ،ص.27
( )3ادلعرب كالدخيل يف اللغة العربية :زلمد ألتوجني ،السابق ،ص.23
( )4نفسو ،ص.25
( )5نفسو ،ص.26
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مٗغبت طاث ؤنل ٖغبي ،ا٢تريتها لٛت ؤزغي ّ
ٞدىعث من نىتها ومٗناهاّ ،
هـ) ؤلٟاّ ّ
زث ٖاصث بلى الٗغبُت بك٩لها
الجضًض ،ندى :حٗغٞت ،وؤنلها "َغٍ "٠اؾث مضًنت ٖغبُت ؾاخلُت في ألانضلـ ،جٟغى ٞحها يغاثب الؿٟن ،وهي بالٟغنؿُت
الُىم .TARIF
و) بٌٗ ألالٟاّ اإلاٗغبت ٧انذ الخاظت بلحها ْغُٞتّ ،
زث ؤهملذ ،ندىَ :ون :آلت مىؾُُ٣تَ ،ىر :قٗغ طًل الخُى.٫
ػ) ّ
جث حٗغٍب بٌٗ ألالٟاّ ٖلى مٗجى واخض اخخاط بلُه الٗغب ،وهي في ألانل طاث مٗان ٖضًضة.
َْ
ح) ٖغٞذ بٌٗ اإلاغباث ؤق٩ا ٫مسخلٟت في الخٗغٍب ،ندى :جنبى ،٫وجنبا،٫
و جنبل٦ :ؿى.٫
ٍ) ؤزُإ الٗغب في اؾخسضام بٌٗ ؤؾماء ألاٖالم ألاعجمُت ّ
مٗغٞت بـ"ا ،"٫ندى :الٟغػص ،١واإلاؿُذ ،وألاؾ٨نضع،
وألانضلـ.
اإلاٗغبت ٧ان اؾخٗمالها يُ ،٤ا٢خهغ ٖلى قاٖغ واخض صون ٚحره ،ول٨جها ّ
ي) بٌٗ ألالٟاّ ّ
جغسخذ بالكاهض ٖلى ٚغاع
ُ
لٟٓت (ْ ٢غ )١الكربغٍت التي حٗجي النٗل،
وعصث في ٢ى ٫ابن ٢غمان:
ّ
ّ
َب َٗ ْش ُذ ُْ ٢غقي بلى ّ
ال٣غاً ١هلخه ** و٢ض حٗظع ٢حراٍ من الشمن.
ّص
ملاًِغ عجمة اللفَ:
ّ
اإلاٗغباث بٌٗ اإلا٣اًِـ من قإجها ؤن ّ
اللٛت من ّ
جمحز عجمت ؤلٟاّ من ٚحرها من الٗغبُت ،ومن
ل٣ض اؾخ٣غي ٖلماء
طل: )1(٪
) لث ٌؿخسضم الٗغب خغوٞا لِؿذ في ؤل ٠بائهث ،وخ٨مىا ٖلى ّ
٧ل لٟٓت جًمنذ خغٞا من صون هظه الخغو ٝبالعجمت،
ومن هظه الخغو ٝالٟاء اإلاهمىؾت " "vالالجُنُت ،والجُث ال٣اهغٍت " "١اإلاشلشت ،والتي ًُلٖ ٤لحها بال٣ا ٝالترُ٦ت.
) ال ًجخم٘ ظُث و٢ا ٝفي ٧لمت واخضة ،ندىُ :ظىال :٤وٖاء من اللُ ،٠وزنض.١
) ال ًجخم٘ ناص وظُث في ٧لمت واخضة ،ندى :نىلجانّ ،
وبظام.
) ال جلي الغاء النىن في ال٩لمت ،ندى :نغظـ ،ونىعط.
) وال ًجخم٘ َاء م٘ ظُث في لٟٓت واخضة ،ندىَ :اظن.
 )6وال ًجخم٘ ؾحن وطا ٫في لٟٓت واخضة ،ندى :ؾاطط.
 )7وال ًجخم٘ ناص وَاء في ٧لمت واخضة ،ندى:وانُبت :مكا٢ت.
ُ
٧ )8ل لٟٓت زالٟذ الىػن الٗغبي ٞهي ؤعجمُت ،ندى :زغؾان ٖلى وػن َٗ ٞالن.
( )1ينظر ادلزىر يف علوـ اللغة كأنواعها :جالؿ الدين عبد الرمحاف السيوطي ،بريكت ادلكتبة العصرية1986 ،ـ ،ج ،1ص.270
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ّ
 )9ال جدك٩ل ال٩لمت الٗغبُت من الخغو" ٝب ،ؽ ،ث" ،ندى :بؿخان .
 )10ال جغص ٧لمت عباُٖت ؤو زماؾُت بٛحر خغ ٝؤو خغٞحن من خغو ٝالظال٢ت ،و هي (ع ،ن ،ٝ ،٫ ،ب ،م) ٞةن وظضث ٞإعجمُت.
وظائل الحّشٍ :
ّ
ّ
اللٛتّ ،
ومهمخه الخؿاؾت وما
اإلاسههحن في
ؤنبدذ ٖملُت نناٖت اإلاهُلخاث في ٖهغنا هظا م٣هىعا ٖلى الٗلماء
جخُلبه من ظهىص ظباعة ،ج٣خطخي جىٞحر ٖىامل مؿخلؼماث لُد ٤٣ؤهضاٞه اإلاغظىة ،مجها:
ؤ -الٗامل البكغي:
ّ
ًخُلب الخٗغٍب جىاٞغ ٢ىي بكغٍت مخسههت ،ؤي ّ
ؤن هظا الٗمل وما ًدخاظه من ظهىص ،بنما ًخىٖ ٠٢لى
٢ضعة ؤهل الازخهام من ٖلماء وباخشحن ،وج٣نُحن.
ب -الٗامل اإلااصي:
ً٣خطخي الخٗغٍب جىٞحر بم٩انُاث ماصًت ،جخمشل في ألاظهؼة واإلاٗضاث الٟنُت وألاصواث والىؾاثل الخٗلُمُت
الًغوعٍت.
ط -الدكغَ٘ والخنُٓث:
٦ما ج٣خطخي ٖملُت الخٗغٍب ُ٢ام الجهاث اإلاسخهت بًبِ الٗمل ،وعؾث خضوصه وجبُان مىظباجه ويغوعاجه،
وطل ٪بةزًاٖه ل٣ىانحن ومغاؾُث و٢غاعاث ولىاثذ جنُٓمُت.
ثزبزب إهحاج املفىلحات:
ّ
الخظبظب في بنخاط اإلاهُلخاث في البالص الٗغبُت ،وٖضم ّ
الض٢ت التي جسللذ اإلانخىط زل٣ذ نٗىباث وٖغ٢ل باألؾاؽ
جل٣ي وؤزظ الٗلىم من ٚحرنا ومن هظه الهٗىباث:
ّ
ّ
بال ّ
ؤن
َُٛ -1ان اللٛاث ألاظنبُت ٖلى اللٛت الٗغبُت :بط ؤنه عٚث الجهىص الجباعة التي بظلذ في مجا ٫حٗغٍب الٗلىم
اللٛخحن – الٟغنؿُت ؤو ؤلانجلحزًت في بلضاننا الٗغبُت– ال ػالذ مؿُُغة ٖلى ؤٚلب الٗلىم الخانت مجها الٗلىم الض٣ُ٢ت (الُب،
الٟحزًاء.)...
" -2ن٣و اإلاغاظ٘ الٗلمُت وال٨خب الضعاؾُت الٗغبُت في ٦شحر من اإلاىيىٖاث الٗلمُت التي جضعؽ في ال٩لُاث الٗلمُت وفي
م٣ضمتها ال٨خب الُبُت والهُضالنُت والهنضؾُت والُ٨مُاوٍت والٟحزًاثُت والغٍايُاث الٗالُت ،وَٗانىن ن٣ها في اإلاهُلخاث
اإلاٗغبت ،وبن وظضث ٞلِـ زمت اجٟاٖ ١لى مهُلر مىخض"(.)1
هلائق الحّشٍ :
ّ
ّ
جث عنض بٌٗ الن٣اثو التي ؤزغث في خغ٦ت الخٗغٍب اإلا٣هىصة في الىَن الٗغبي مجها:

( )1مشاكل كمعوقات التعريب :زلمود احلبيب ،رللة اللساف العريب ،العدد1979 ،17ـ ،ص  178ػ .179
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ّ
ؤ) جٟاوث اإلا٣ضعة اللٛىٍت بحن اإلاٗغبحن جٟاوجا ٦بحرا (ٞمجهث من هى مُل٘ ٖلى الٗلىم وٍجهل اللٛت الٗغبُت ،وٖلى نُٗض
ّ
آزغ هنا ٥من ًخ٣ن اللٛت الٗغبُت ل٨نه ال ً٣ٟه قِئا في الٗلىم الخضًشت).
ّ ّ
ب) ازخال ٝاإلاازغ اللٛىي ألاظنبي في بالص الٗغبُت ؤجاح ازخالٞا في اإلاٟاهُث والن٣ل والترظمت والخٗبحر(.)1
ط) عواط بٌٗ اإلا٣االث الصخُٟت الٗلمُت ،التي ً٣ىم ؤ خابها باعججا ٫اإلاهُلخاث اعججاال زًىٖا لٗامل الى٢ذ.
ّ
ّ
الخٗبحر ّ
ص) ازخال ٝاإلاناهج في ّ
والخٗغٍب ما بحن الجامٗاث الٗغبُت واإلاجام٘ اللٛىٍت والاجداصاث الٗلمُت واإلانٓماث،
ّ
اللٛىٍت الٗغبُت ؤو بلى الىي٘ ّ
والخىلُض ،وبًٗها ٌٗغب
ٞبًٗها ًترظث مٗجى اإلاهُلر جغظمت ًغظ٘ في ازخُاعها بلى اإلاٗاظث
اإلاهُلر حٗغٍبا ؤي ًبُ٣ه ٖلى ما نُ ٤به في ؤنل لٛخه ،م٘ بٌٗ الخدىٍغ لُهاٖ ٙلى وػن نغفي م٣بى ٫في خضوص ؤلام٩ان"(.)2
ﻫ) وظىص ٞىضخى في الخإلُ ٠اإلاضعسخي والجامعي ،خُض ّ
بن ٧ل مضعؽ ؤو ؤؾخاط ً٣ىم بخٗغٍب اإلاهُلخاث ٖلى خؿب
مٗغٞخه و٢ضعجه الٗلمُتٞ ،نجض للمٗجى الىاخض ّ
ٖضة مهُلخاث مسخلٟت.
املفادس واملشاحْ:
 )1الخُىع اللٛىي الخاعٍذي :ببغاهُث الؿمغاجي ،صاع ألانضلـ للُباٖت والنكغ
1983م.
والخىػَ٘،3ٍ ،
1989م.
 )2صعاؾاث في الترظمت واإلاهُلر والخٗغٍب :شخاصة الخىعي ،صمك :٤صاع َالؽ،1ٍ ،
1223ﻫ ،ط.1
 )3الخُىان :الجاخٔ ،مهغ ،اإلاُبٗت الخمُضًت،
1383هـ.
 )4قٟاء الٛلُل ُٞما في ٦الم الٗغب من الضزُل :قهاب الضًن ؤخمض الخٟاجي ،الُبٗت الىهبُت ،مهغ،
 ،1982اإلاجلض ّ
ألاو.٫
 )5الصخاح :بؾماُٖل بن خماص الجىهغي ،جد ٤ُ٣ؤخمض ٖبض الٟٛىع ُٖاع،2ٍ ،
2004م.
 )6في عخاب اللٛت الٗغبُتٖ :بض الجلُل مغجاى ،الجؼاثغ :صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،
2000م.
 )7اللٛت والخىانلٖ :بض الجلُل مغجاى ،الجؼاثغ :صاع هىمت،
 )8مؿإلت الهىٍت :الٗغوبت و ؤلاؾالم  ...والٛغب ،مدمض ٖابض الجابغي ،ؾلؿلت الش٣اٞت ال٣ىمُت م.27
1979م.
 )9مكا٧ل ومٗى٢اث الخٗغٍب :مدمىص الخبِب ،مجلت اللؿان الٗغبي ،الٗضص،17
1986م،ط.1
 )10اإلاؼهغ في ٖلىم اللٛت وؤنىاٖها :ظال ٫الضًن ٖبض الغخمان الؿُىَي،بحروث اإلا٨خبت الٗهغٍت،
 )11اإلاٗغب والضزُل في اللٛت الٗغبُت وآصابها :مدمض ؤلخىنجي ،بحروث لبنان :صاع اإلاٗغٞت للُباٖت والنكغ والخىػَ٘،
2005م.
1426هـ ،
ٍ،1

( )1السابق ،ص .180
( )2م ن ،ص .181
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 )12نٓغٍت اللٛت الشالشت ،صعاؾت في ًُ٢ت اللٛت الٗغبُت الىؾُى :ؤخمض مدمض اإلاٗخى ،١اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي ،الضاع
2005م.
البًُاء اإلاٛغب،1ٍ ،
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جاحُة الخؽبُه و دوسه كىاعي في الحذًث الىبىي الؽشٍف
ألاظحار الجمعي حمُذات ـ حامّة ظىُف 02ـ الجضائش

ملخو البدض :
ؤهث ّ
ٌُ ّ
ٗض الدجاط من بحن ّ
النٓغٍاث التي تهخث بها الخضاولُت ،في ْل ججضص الاهخمام بالضعؽ البالغي في الٗهغ الخضًض ،والظي
ؤصي بلى ْهىع "بالٚت ظضًضة" ،زانت خحن اٖخمضث ٖلى الٗال٢ت الالػمت بحن البالٚت وصعاؾت وؾاثل ؤلا٢نإ ٧،اإلقاعاث
،والٗباعاث والدجج ،وٚحرها.
ُ
ٗٞالُتها في ؤلا٢نإ ،إلاا ًىٞغه
و "الدكبُه" ج٣نُت زانت في الٗملُت الدجاظُت ٖنض البالُٚحن ال٣ضامى ،والٛغب اإلادضزحن ،لها
من َا٢ت حجاظُت ٢،اصعة ٖلى بزاعة اإلاخل٣ي ،وقٛل ج٨ٟحره ،بالبدض ٖن الٗال٢ت التي ججم٘ بحن نىعة "اإلاكبه" و"اإلاكبه به"،
وما جدضزه هظه "الٗال٢ت الخهىعٍت" من ؤزغ في نٟـ اإلاخل٣ي جدمله ٖلى ؤلا٢نإ وال٣بى ٫بخل ٪الدكبحهاث في الخضًض النبىي
الكغٍ.٠
ولمات مفاثُح :الدجاط  ،الدكبُه ،الدكبُه الخمشُلي  ،الدكبُه البلُ، ٜؤلا٢نإ  ،الخضًض النبىي الكغٍ.٠
ج٣ضًث :
ّ
حك٩ل اهخمام الخضاولُت في ْل ّ
ٌُ ّ
ججضص الاهخمام بالضعؽ البالغي في الٗهغ الخضًض  ،مما
ٗض الدجاط من ؤهث النٓغٍاث التي
ّ
٢اثمت ٖلى جدضًض الٗال٢ت الالػمت بحن البالٚت وصعاؾت وؾاثل ؤلا٢نإ التي جىْٟها ٧اإلقاعاث و
ظضًضة
ّؤصي بلى ْهىع بالٚت ٍغُ
ٍغ
ٍغ
ؤلاًماءاث وٚحرها ......
٦ما ٌُ ّ
ٗض الدكبُه بخضي الخ٣نُاث التي حؿخٗملها الٗملُت الدجاظُت ٖنض البالُٚحن ال٣ضامى و٦ظا الٛغب اإلادضزحن  ،نٓغا إلاا
ُ ّ
ىٞغه من َا٢ت حجاظُت حٗمل ٖلى بزاعة ّ
اإلاخل٣ي وقٛل ج٨ٟحره ،وطل ٪في مداولت البدض ٖن الٗال٢ت التي ججم٘ بحن نىعة
ج
ٍغ
"اإلاكبه و اإلاكبه به"،وما جدضزه هظه الٗال٢ت الخهىعٍت من ؤزغ في نٟـ ّ
اإلاخل٣ي جدمله ٖلى ؤلا٢نإ و ال٣بى ٫بخل ٪الدكبحهاث .
ّ
ولٗل اعجباٍ الدكبُه بالدجاط ٦ -ألُت بالُٚت – ل٩ي ًاصي صوع ؤلا٢نإ ٧ان الضا ٘ٞلغؾث نىعة من نىع ؤؾالُب الضٖىة بلى
َ
زاَئت
مٟاهُث
هللا التي ؾل٨ها الغؾى– ٫نلى هللا ٖلُه وؾلث -وؤملى بها حجخه ؤلا٢ناُٖت و الخإزحرًت في ٢ىمه  ،ؾُٗا منه لخُٛحر
ٍغ
ُّ
ّ
الخهىعٍت بحن "اإلاكبه و
ا٢خنٗىا بها ٞ ،ما خٔ هظه آلالُت في ؤخاصًض اإلاهُٟي ٖلُه الهالة الؿالم ؟ ،وماؤزغ هظه الٗال٢ت
اإلاكبه به" في نٟـ اإلاخل٣ي وخمله ٖلى ؤلا٢نإ و ال٣بى٫؟
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ما مٟهىم الدجاط وما هي ؤهث نٟاجه؟  ،ما هي ال٣ىاٖض التي عاٖاها الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلث في خضًشه م٘ اإلاساَب؟َ .
ُٞث
ج٨من ؤبغػ الخهاثو الدجاظُت في الخضًض النبىي الكغٍ ٠خحن ً٩ىن الخُاب ظضلُا اخخجاظُا؟.ما هي ؤهث آلالُاث والُغ١
الدجاظُت من زال ٫خضًشه ٖلُه الهالة و الؿالم ؟.ما الٗال٢ت الغابُت بحن الدجاط وؤلا٢نإ في خضًض الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه
ٌم
وؾلث م٘ مساَبه؟.وطل ٪من زال ٫هظه ؤلاَاللت في عخاب ألاصب النبىي ،و التي ُعؾمذ من زاللها مٗالث ٌمُحجاظُت في يغوب
بالُٚت مسخلٟت ،الهض ٝمجها ؤلا٢نإ من ظهت  ،و الخإزحر في اإلاخل٣ي من ظهت ؤزغي.
ل٣ض ٦كّ ٠
ججضص الاهخمام بالضعؽ البالغي في الٗهغ الخضًض ٖن َغوخاث ٖلمُت ُمٛاًغةّ ،ؤصي بلى ْهىع "بالٚت ظضًضة"

ّ
الخدى٫
زانت خحن اٖخمضث ٖلى الٗال٢ت ال٣اثمت بحن "البالٚت" وصعاؾت "وؾاثل ؤلا٢نإ" ظٗلذ من "الدجاط "في عخاب هظا
ّ
مُلبا ؤؾاؾُا في ّ
٧ل ٖملُت اجهالُت حؿخضعي ؤلاٞهام وؤلا٢نإ.
 - 01مفهىم الحجاج ّ :
بن م٣اعبت ؤولُت ملفهىم"الحجاج" ُجٓهغّ " :ؤنه مٟهىم ٖاثثً ،هٗب خهـ ُـغه وؤلاخاَت به ،وطل ٪إلاا ّ
ًخمحز
َْ
به من ٦ثرة الخ٣ى ٫الٗغبُت التي جناولخه ،بط نجضه مخىاجغا في ألاصبُاث الٟلؿُٟت واإلانُُ٣ت والبالُٚت الخ٣لُضًت ،وفي الضعاؾاث
ال٣انىنُت ،واإلا٣اعباث اللؿانُت والنٟؿانُت والخُابُت اإلاٗانغةّ 1"،...
ل٨نه م٘ طلً ٪ب٣ى "الدجاط" بؾتراجُجُت لٛىٍت ،ج٨دؿب
ٌم
ّ ّ
مُٗنت من ّ
٦المي ًخد ٤٣في الىا ٘٢و ٤ٞمُُٗاث ّ
ّ
الؿُا ،١في
ؤن اللٛت نكاٍ
ُبٗضها من ألاخىا ٫اإلاهاخبت للخُابٖ ،لى اٖخباع
جل ٪الٗال٢ت الخساَبُت بحن اإلاخ٩لث واإلاؿخم٘ خىًُ٢ ٫ت ما ٞ،اإلاخ٩لث ًُ ّ
واإلاؿخم ُ٘
ضٖث ٢ىله بالدجج والكراهحن إل٢نإ مساَبه،
ِ
ُ ُّ
ّص
٧ل منُى ١به ُ،م ّ
بإههُّ " :
ىظه بلى اإلاساَب إلٞهامه صٖىي
ٗغٞه ( :وه ِبذ الشحمان)
له خ ٤الاٖتراى ٖلُه بن لث ً٣خن٘ ،لظلٌ ٪
ّ
ُّ
ً،د ٤له الاٖتر ُ
مساَ َب (ب٨ؿغ
اى ٖلحها، 2"...بل ًظهب بلى ؤبٗض من طل ٪في ٢ىله " :بنه" :ال زُاب بٛحر حجاط و ال
مسهىنت
ِ
َ
ُ
الُاء) من ٚحر ؤن ج٩ىن له وُْٟت اإلا ّضعي ،وال مساَب ( بٟخذ الُاء) من ٚحر ؤن ج٩ىن له وُْٟت اإلاٗترى.3"...
لُخىؾ٘ هى نٟؿه في حٗغٍٟه "للدجاط "في ٦خاب":في ؤـىٌ الحىاس وثجذًذ ِلم الىالم" وَُٗي للدجاط ـفححن سئِعِححن:
ٞهى "ثذاولي" ّ :
ألن َابٗه ال٨ٟغي ز٣افي واظخماعي ،بط ًإزظ بٗحن الاٖخباع ُم٣خًُاث الخا ٫من مٗاع ٝمكتر٦ت ومُالب ازخُاعٍت
ًء
ّ
وجىظهاث ْغُٞت ،وحهض ٝبلى ؤلاقغا ٥ظماُٖا في بنكاء مٗغٞت ٖملُت بنكاء مىظها ب٣ضع الخاظت ٞ ، 4"...الهٟت الخضاولُت
ّ
ؤي مؿخىي.
للدجاط جمنذ الٟغنت للجمُ٘ في الاقتراُٞ ٥ه صون اؾخصناء ،ومن ِ
َ
ُ
ؤما الهٟت الشانُتٞ ،هي ٧ىنه"حذلُا" ّ :
بلىُ ٚه ٖلى التزام ُ
ٌم
ّ
ن َى ٍغع اؾخضاللُت ؤوؾ٘ وؤٚجى من البنُاث
٢،اثث
ب٢ناعي
ألن هضُ ٞه
ّ
ُ
الًُ٣ت ،بط ُج َ
ال٨شحر
بجى الانخ٣االث ُٞه ٖلى نىع مجخمٗت ٖلى مًامُجها ّؤًما اظخمإ ،وؤن ًُُىي في هظه الانخ٣االث
الكرهانُت
من ّ
ُ
،وال٨شحر من النخاثج .5"...
اإلا٣ضماث

 .زلمد طركس – النظرية احلجاجية من خالؿ الدراسات البالغية كادلنطقية كاللسانية ،دار النشر للثقافة ،مطبعة النجاح ،الدار البيضاء .
ادلغرب ،ط، 2005 1ص.06
 .طو عبد الرمحاف -اللساف كادليزاف أك التكوثر العقلي -ادلركز الثقايف العريب -الدار البيضاء  ، 1997ص .226
 .ادلرجع نفس  ،ص. 226
 .طو عبد الرمحاف :يف أصوؿ احلوار ،ربديد علم الكالـ ،ادلركز الثقايف العريب – الدار البيضاء  ،2000ص.65:
 .ادلرجع نفسو  ،الصفحة نفسها..
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لحرجبِ مٟهىم الدجاط صاثما باإلكىاُ،وهى ما طهب بلُه (ِبذ الهادي بً ٌافش الؽهشي) :في "اظتراثُجُات خىابه" بط ّ
ٖغٝ
َ
ُ
ُ
ُ
اإلاغؾل اللٛت ٞحها وجخجؿض ٖكرها اؾتراجُجُت
ألابغػ التي ٌؿخٗمل
الدجاط بٗض عبُه باإل٢نإ في ٢ىله ":الدجاط هى آلالُت
ّ
ًء ّ
ٌم
هضٌ ٝم
1
ُ
مٗحن،وهى الاؾخمالت والخإزحر ٖن َغٍ ٤الدجج اللٛىٍت
هباء بال ومن وعاثه
غؾل ًُغؾل زُابا
ؤلا٢نإ ٞ ، "...لِـ هنا ٥م ِ
ّ
،وختى ٚحر اللٛىٍت ٧اإلقاعاث وؤلاًماءاث...
ٗٞالت ؤملى بها ّ
ل٣ض جنىٖذ ؤؾالُب الضٖىة بلى هللا التي ؾل٨ها الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلث  ،وهي ؤؾالُب ّ
حج َخه ؤلا٢ناُٖت
ًء
َ
ّ
َ
مٟاهُث زاَئت ا٢خنٗىا بها ٩ٞ ،انذ
والخضبغ ،واؾخما٢ ٫لىب الناؽ ،وّ ٚح َر
َُوالخإزحرًت َُ ،وصٖا من زاللها ال٨ٟغ للخإمل
ّص
"ألاؾالُب الخىظحهُت" من "حىاس" ٦إصاة للخىانل وجباص ٫ألا٩ٞاع ،والخٗبحر ٖجها بالدجج والكراهحن ،بلى "ؤظلىب الحلىف "في
بالغ ٤ٞواللحن"  ،بلى ؤؾلىب "الحذسج" وحٗامله بالخ٨مت م٘ الناؽ ٞ ...بظلّ ٪
الخٗامل م٘ اإلاساَب وال٨الم مٗه ّ
ؤؾـ َم ْن َهجا
ُ
ًخجؿض في مغاٖاة ؤخىا ٫اإلاخل٣حن ؤو اإلاساَبحنّ ،
ّ
ألن ِقٗاعه
مخ٩امال ًنخهي (ًسلو) بلى ؤلا٢نإ والخإزحر ،والخٗبحر بإؾلىب آزغ
ّ
نلى هللا ٖلُه وؾلث "مساَبت الٗ٣ى ٫وال٣لىب ٌّل
ٞن ال ًُجُضه بال من ًمخل" ٪ؤدوات كىاُ "م٘ جىاٞغ الٓغو ٝاإلاناؾبت
إلخضار الخإزحر".
َ
ُ
بن هظا ّ
ّ
الخنىٕ في اؾتراجُجُاث الخٗامل م٘ اإلاساَب من ٢بل الغؾى - ٫نلى هللا ٖلُه ؾلث -مبٗشه َبُٗت اإلاخل٣ي(اإلاساَب)
من ع ٌٞوبطٖان ،وٖضم جهضً ٤إلاا ظاء به ٖلُه الهالة والؿالم ،مما ٌٗ٨ـ َ
ٖضم جد ٤ُ٣ؤهضا ٝالخُاب  ،وطل ٪باٖخماص
ٍغ
ٍغ
َ
ُ
ًء
اؾتراجُجُت ظضًضة من قإجها ؤن جدضر حُٛحرا في اإلاى ٠٢ال٨ٟغي والٗاَٟي لضي اإلاغؾل بلُه(اإلاخل٣ي)،ؤال وهي "ؤلا٢نإ" بمسخل٠
آلُاجه.
 -02جّشٍف كىاُ :
ّ
ٌُ ّ
بصخيء ما "ٞ 2اإل٢نإ هنا ٖملُت َغح
ٗغ ٝؤلا٢نإ ٖلى ؤنه ":ج٣ضًث الدجج واإلانا٢كاث لخمل الٟغص ٖلى ٗٞل شخيء ؤو الاٖخ٣اص
ٍغ
ّ
اإلاخ٩لث،وهنا ٥مٟهىم ًغي ّ
ؤن ؤلا٢نإ هى ":الٗملُت التي ًُازغ بها
الدجج ومداولت خمل اإلاساَب ٖلى ؤلاطٖان في ٢بى ٫ما ًُغخه
ُ
الخُاب في مىا ٠٢ؤلانؿان وؾلى٦ه صون ب٦غاه ؤو ٢ؿغ".3
ؤؾاؾا في ّ
ج٨من ُٞما ًُ ّىل ُض ُه من ب٢نإ لضي َ
ّ
ًء
ؤن ؤهمُت الدجاط ُ
اإلاغؾل بلُه وهظا الا٢خنإ ال
جخجؿض
ٗٞال٢ت الدجاط باإل٢نإ
ّ
َّ ّ
ّ
ُ
ؤن نٓغٍت الدجاط في اللٛت جنُل ٤من ٨ٞغة مٟاصها "ؤننا نخ٩لث ٖامت ب٣هض الخإزحرّ ،
اللٛت ،مما ًا٦ض ّ
وؤن
ًخإحى بال باؾخٗما٫
ٌم
ٌم
ؤؾاؾُت للٛتّ ،
وؤن اإلاٗجى طو َبُٗت حجاظُت".4
الدجاط وُْٟت

 .عبد اذلادم الشهرم :اسرتاتيجيات اخلطاب ،مقارةبلغوية تداكلية ،ط ،1دار الكتاب اجلديد ،بريكت  -2004ص .456
 .زلمد مشاؿ حسن – الصورة كاإلقناع  ،دار اآلفاؽ العربية  ،بريكت ،ط 2006 1ص .30
 .بن عيسى بالطاىر ،أساليب اإلقناع يف القرآف الكرمي ،الدار البيضاء،ط 2000 ،1ص.21
 .عبد اذلادم الشهرم -إسرتاتيجية اخلطاب ،ص457 :
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 -03جاحُة الخؽبُه في الحذًث الىبىي:
ّ
ق ٪في " ّ
ّ
بالخإني اإلاٗخمض ٖلى الخدلُل ل٨ك ٠الٗال٢ت بُجهما ،بط ال ّ
ؤن ٖال٢ت
بن الغبِ بحن "البالٚت والدجاط " عبِ ظضًغ
ٌم
مٗ٣ض"ّ 1
البالٚت بالدجاط ب ٌم
ق٩اُ ٫م ٌم
واخض بحن
،اهخث به ال٣ضامى ٢بل اإلادضزحن ،بط جغاهث لث ًُسُئىا خحن ظمٗىا في
شحر
مجمىٕ ٍغ
ِ
ٍغ
2
ّ
ّ
البالٚت والٗنانغ الٟٗلُت للدجاط بم٩ىناجه الىظضانُت والجمالُت .ومنه "ال مٟغ من البالٚت ألي حجاط" .
ُ ّ
ىٞغه لل٣ى ٫من ظمالُت ٢اصعة ٖلى جدغٍ ٪وظضان ّ
اإلاخل٣ي والخإزحر ُٞه ٞةطا انًاٞذ جل٪
وج٨من ؤهمُت الىؾاثل البالُٚت ُٞما ج
ٍغ
ٍغ
َ
ُ
وجهل بحن ؤ٢ؿامه ،ؤم٨ن للمخ٩لث جدٚ ٤ُ٣اًخه في
الجمالُت بلى "حجج مخنىٖت وٖالماث حجاظُت" جغبِ بض٢ت ؤظؼاء ال٨الم
ّ
الخُاب ،ؤي ُ٢اصة "اإلاخل٣ي" بلى ٨ٞغة ما ،ؤو عؤي ُم َٗ ّحن ،ومن ّزم َت جىظُه ؾلى٦ه الىظهت التي ًغٍضهاْ ،
ؤي ؤن "الدجاط ال ٚجى له
ٍغ
َ
3
ّ
ُ
ٖن الجماٞ ،٫الجماً ٫غٞض الٗملُت ؤلا٢ناُٖت ُوٍِؿغ ٖلى اإلاخ٩لث ما ًغومه من نٟاط بلى ٖىالث اإلاخل٣ي ال٨ٟغٍت والكٗىعٍت" .
ّ
ًء
ٖامال ُمه ًءما في ٖملُت الدجاطُ ،وٍ ّ
نمي
ٞما خٟلذ به ألاخاصًض النبىٍت الكغٍٟت من يغوب بالُٚت مسخلٟت من قإنه ؤن ٌُك٩ل
ِ
ٖال٢ت مسخل ٠ألاؾالُب البالُٚت ببًٗها من ظهت ،وبذجاظُت الخُاب من ظهت
٢ضعة اإلاساَب ٖلى ؤلا٢نإ من زال٫
ِ
ؤزغي،والتي ٧انذ ٖامال ًّ
٢ىٍا في بزباث ال٣ضعة ؤلا٢ناُٖت باٖخباعها ٖامال ُم ْن َخ َه ًءجا في الخإزحر والاؾخمالت وؤلا٢نإ ،الؾُما و"هى
الظي ؤوحي ظىام٘ ال٩لث" ،ومن هظه آلالُاث البالُٚت":الدكبُه".
ًء ًء
ًء ًء
ُ َ
َ
وجغهُبا مغة ؤزغي،
جغُٚبا مغة
الصخيء بالصخيء
،وَك ّبه
٨ٞشحرا ما ٧ان الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلث في صٖىجه ًًغب اإلاشل
ُمغاُٖا في طل ٪م٣خطخى الخاُٖ ٫مىما ،ومنه حٗضصث "م٣اماث الدكبُه "التي ظاء ٞحها هظا النىٕ من البُان ُمغاُٖا خا ٫اإلاساَب
ْ
ّ
حٗلُث و ٚحرها."...
من "
جغُٚب و ٍغ
جنٟحر و ٍغ
ٍغ
زناء و مض ٍغح و ٍغطم و ٍغ
ؤن ّ
-3ا  -الىمىرج ألاوٌٖ :ن ؤبي مىسخى ألاقٗغي عضخي هللا ٖنهّ ،
النبي نلى هللا ٖلُه وؾلث ٢ا": ٫مثل ما بّثجي هللا به مً الهذي
ْ
ْ ْ ْ
ْ
ٌر
ْ
ْ
والّ ْل ْم ،همثل الغ ُْث الىثحر ؤـاب ؤ ْ ً
لا ،فيان م ْ ا هلُة ،كبلد املاء ،فإهبخد الىؤل والّؽ الىثحر  ،وواهد م ْ ا ؤحادب،
س
ْ
ْ
ْ
ْ
ً ْ
ْ
ٌر
ْ
ْ
ؤ ْمعىد املاء ،فىفْ الله ب ا الىاط فؽشبىا وظلىا وصسِىا ،وؤـابد م ا وائفة ؤخشي ،إهما ي كُّان ،ال ثمعً املاء وال
ْ
ً
ّص
ْ
ْ
ْ
ْ
ثىبد هؤل ،فزلً مثل م ًْ فله في دًً الله وهفّه ما بّثجي الله جّالى به فّلم وِلم ،ومثل م ًْ لم ً ْشف ْْ بزلً سؤ ًظا ،ول ْم ًلب ْل
ْ
ْ
هذي هللا الزي ؤ ْسظلد به.4"..
ّ َ
ٌم
نمىطط من حكبحهاث الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلث في نىعة "حكبُه جمشُلي" ّ
الهىعة
،قبه ُٞه الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلث
َ
َ
ُ
،وٖالث
ٖامل ب٩ل ما ُٞه خؿب َا٢خه
امن به ٍغ
ٍغ
الظهنُت الخانلت من بٗشه بىحي هللا ،وان٣ؿام الناؽ خى ٫ما ظاء به ،مابحن م ٍغ
َ
ٌٗل ُث و ال ْ
ُ ْ
َُ ّ
ُ
ٌٗ َم ُل ،بط ّ
قبه الغؾى ٫نلى هللا
غى ٖن الخ ٤ال
ِب ِ
امن م٣ه ٍغغ ٖالث ٍغُ ِ
٧اٞغ مٗ ٍغ
كغٖ ِه ،و بحن م ٍغ
٢،لُل الٗمل  ،و٢ؿث ٍغُ ٍغ
َ ًء
ٖلُه وؾلث هظه ألاننا ٝالشالزت بالهىع الخؿُت الخانلت من "نؼو ٫اإلاُغ"(الُٛض) ٖلى ألاعى بما ظاء به من الضًن ممشال

 .سامية دريدم – احلجاج يف الشعر العريب القدمي ،عامل الكتب احلديثة ط 2008-1ص .118:
 .ادلرجع نفسو – ص .120
 .سامية دريدم – احلجاج يف الشعر العريب القدمي -ص120 :
 .صحيح البخارم حديث رقم  ،79كتاب العلم باب فضل من علم كعلم :ج، 1ص. 42:
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ُ
ؤن الُٛض ًُخي َ
"بالُٛض" الٗام الظي ًإحي الناؽ في خا ٫خاظتهث بلُه٨ٞ....ما ّ
ال٣لب ّ
البلض ّ
َ
اإلاُذ،
اإلاُ َذ٨ٞ ،ظا "ٖلىم الضًن" ج ْدحي
زث ّ
قبه الؿامٗحن له باألعى اإلاسخلٟت التي ًجز ٫بها الُٛض ٩ٞ ،ان :
ّ
ُ ّ
َ
،وؤنبد ْذَ ،
َ
ُ
ٞنٟٗذ ٚحرها* .مجهث الجام٘ للٗلث
ٞانخْ ٟٗذ في نٟؿها
الٗامل اإلاٗل ُثٞ :هى بمجزله ألاعى الُُبت قغبذ ،
الٗالث
*مجهث
ّ
ّ
ّ
ٌؿخ٣غ ٞحها
اإلاؿخٛغ ١لؼمانه ُٞه ٚ ،حر انه لث ٌٗمل بنىاٞله ،ؤو لث ًنخ ٟ٘بما ظم٘ ،ل٨نه ؤصاة لٛحرهٞ ،هى بمجزلت ألاعى التي
ُ
ُٞ،نخ ٟ٘الناؽ بها.
اإلااء
*مجهث من ٌؿم٘ الٗلث ٞال ًدٟٓه وال ٌٗمل به ،وال ًن٣له لٛحرهٞ،هى بمجزلت ألاعى الؿبست ؤو اإلالؿاء التي ال ج٣بل اإلااء ؤو
ّ
جٟؿضه ٖلى ٚحره.1..وٍم٨ن جمشُل طل ٪حجاظُا و ٤ٞالؿلث الدجاجي الخالي:
ؤ /الُاثٟت ألاولى:
"نا ٘ٞو ُمنخ"ٟ٘
"ناُ ٘ٞومنخ" ٟ٘
ن
ّ
ؤنبدذ ما ًدخاظه الناؽ "٦ؤل ٖكب"ٖ .لث ٚحره طا ٥الٗلث.

ن

انخٟٗذ في نٟؿها.

نٚ ٟ٘حره بٗلمه.
ّ
ج٣ٟه في الضًن.

ؤعى نُ٣ت.

عظل ٖالث.

قغبذ اإلااء .

ب/الُاثٟت الشانُت:
ن

"ناٚ – ٘ٞحر منخ"ٟ٘

" ناٚ -٘ٞحر منخ."ٟ٘

لث ًنبذ ٦ؤل وال ٖكبا.

نٚ ٟ٘حره صون نٟؿه.

ن

قغب منه الناؽ وؾ٣ىا(نٟٗذ ٚحرها) .لث ٌٗمل بٗلمه ولث ًنخ ٟ٘به.
ّ
ُمٗلث لٛحره هظا الٗلث.
ؤمؿ٨ذ اإلااء .
ظام٘ للٗلث ال٨شحر.

ؤعى ؤظاطب.

ط /الُاثٟت الشالشت:
ن

" ٚحر نا ، ٘ٞوٚحر منخ" ٟ٘

"ٚحر نا ٘ٞوٚحر منخ"ٟ٘

ن

لث ً٣بل هضي هللا.

لث جمؿ ٪ولث جنبذ.
ُج ّ
جًُِ٘ للٗلث.
ًُ٘ اإلااء.
ّ
ُ
ال جمؿ ٪ماء ،وال جنبذ ٖكبا .ال ٌٗمل به ،وال ٌٗلمه لٛحره.
ؤعى ُٗ٢ان.

من ٌؿم٘ الٗلث ٞال ًدٟٓه.

 .ابن حجر العسقالين ،فتح البارم على شرح صحيح البخارم ،دار احلديث القاىرة ،ج ،1ص.215 :
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ّ ُ
ّ
ُ
ًء
ًء
خؿنا ،زث ُاجب٘ ُّ
٧ل ٢ؿث بما ًسهه،
ج٣ؿُما
جغُ٦بي "ّ ٢ؿمذ ُٞه ألا٢ؿام
وظمُ٘ هظه الٟئاث ٦ -ما مشلنا  -ظاءث في "بناء
ج٣بل اإلااء ،زث اجبٗها بازخال ٝالناؽ في ٢بى ٫الهضاًتٞ ،هى "حكبُه جمشُلي" ّ
ََ ٞظ ََ ٦غ ٖلُه الهالة والؿالم ازخال ٝألاعاضخي في ّ
ألن
ِ
وظه الكبه ُٞه هى الهُئت الخانلت من ٢بى ٫ألاعى إلاا ًِغص ٖلحها من الخحر م٘ ْهىع ؤماعاجه وٖالماجه ٖلى وظه ٖام وهى "الشمغ"،
ُ
قبه منتزٕ من ؤمىع مخٗضصة ( ٢بى ٫ألاعى للماء  +الانخٟإ به  +بنباث ال٨ؤل والٗكب  +انخٟإ الناؽ به.)..
وهى وظه ٍغ
ل٣ض ٖمض الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلث بلى ؤلا٢نإ الٗ٣لي ،وبً٣اّ الكٗىع والٗاَٟت لضي اإلاساَبحن ٞاؾخٗان باألؾالُب
والىؾاثل اإلام٨نت للىنى ٫بلُه ،مجها "اإلانهج الخمشُلي ال٣هصخي" الظي ظؿث ُٞه اإلاٗنىٍاث وٖغيها بهىعة مدؿىؾت
وملمىؾت ً،غجًحها الٗ٣ل واإلانُ، ٤وٍإنـ بها الكٗىع والىظضان ًٞ،ال ّ
ٖما جغ٦ه في نٟـ اإلاخل٣ي من آزاع نٟؿُت ٖمُ٣ت٢ ،لما
ًهل بلحها نىٕ آزغ من ؤنىإ البُان.
-3ب -الىمىرج الثاويٖ :ن ؤبي مىسخى ألاقٗغي عضخي هللا ٖنه ٢ا ٫النبي نلى هللا ٖلُه وؾلث ":مثلي ومثل ما بّثجي هللا به،
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ّص
ٌر
ْ
همثل سح ٍلل ؤجى ك ْى ًما فلاًٌ " :ا ك ْىم ،إوي سؤ ًْد الج ِْؾ بّ ُْجي ،وؤها "الىزًش الّ ْشٍان" فالىجاء الىجاء ،فإواِحه وائفة
(ؤواِه) فإ ْدلجىا ِلى م ْهله ْم فىج ْى ،وهزبحه وائف ٌرة ففبحهم ا ْلج ِْؾ ف ْ
اححاحهم( 1".وشف الحذًث في صحُح البخاسي
ْ
ْ
ْ
" 6854باب الاٖخهام
:فزلً مثل م ًْ ؤواِجي فاثب ْْ ما حئد به ،ومثل م ًْ ِفاوي وهزب ما حئد به م ًْ الحم"...ع٢ث
بال٨خاب والؿنت".
ّ
ّ
الخضًض نىعة من نىع الدكبُه النبىي بط ًُجؿض نىعة ّ
خُت لخاله ٖلُه الهالة والؿالم في ؤلانظاع ،وألخىا ٫الؿامٗحن
َ
َ َ
قبه نٟؿه م٘ ٢ىمه بهىعة النظًغ الٗغٍان(،والنظًغ الٗغٍان ألانل ُٞه ّ
إلنظاعه ،بط ّ
ؤن عظال ل٣ي ظِكاَ ٞ ،ؿلبىه وؤ َؾغوه
ّ
َ
ّ
ٞ،انٟلذ بلى ٢ىمه ٣ٞاّ : ٫بني ُ
ض٢ه ّ
ألجهث ٧انىا ٌٗغٞىنه وال ًخـهمىنه في النهُدت
ٞخد٣٣ىا ِن
ؤًذ الجِل ٞؿلبىنيٞ ،غؤوه ُٖغٍانا
ع
ْ
ُ
ٗغيُٗ٣ٞ ،ىا بهض٢ه لهظه ال٣غاثن" 2بط يغب ّ
ٖاصجه ّ
بالخ ّ
النبي نلى هللا ٖلُه وؾلث لنٟؿه وإلاا ظاء به مشال بظل، ٪إلاا
 ،وال َظ َغث
ؤبضاه من الخىاع ١واإلاعجؼاث ّ
الضالت ٖلى ال ُ٘٣بهض٢ه ج٣غٍبا ألٞهام اإلاساَبحن بما ًإلٟىنه وَٗغٞىنهٞ ،جٗل حهخ ٠مجهث
ّ
ّ
ألاصلت ٟٞ ،اػ من ّ
ّ
نض١
،ونض٢خه
ؤمغ ،ؤ٦ضجه الكىاهض
بالجملت التي اٖخاصوها ٖنض و٢ىٕ ؤمغ ظلل "النجاء النجاء "بجام٘ نىعة ٍغ
ّ
،وهل ٪وزؿغ من ٦ظب.
وانُال٢ا من الهٟت الجامٗت بحن الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلث (اإلاكبه)،والنظًغ الٗغٍان (اإلاكبه به) ًدمل مٗجى "الٗغي"
ّ
ٌم
ًء
صلُال ٖلى نض ١النظًغ ال٣اَ٘ باؾخٗما ٫الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلث إلاا٦ضاث هي ( :عئٍت ُٖنُت "بُٗجي"  ،بني  +ؤنا  +الٗغٍان
ُّ
)٧،لها "عوابِ حجاظُت" جض ٘ٞبلى الهغب من الخُغ اإلادض ١به  ،وهظه الهٟاث للنظًغ بقاعاث جطخيء ظىانب" اإلاكبه" –
الغؾى" - ٫م" الظي عؤي مىاَن الخُغ ٞإزكر بها ،لُب٣ى النظًغ الٗغٍان "حجت" ٖ٣لُت ظاء ًدملها ٖلُه الهالة والؿالم
ّ
واضخت ناص٢ت ٖلى ؤنه ناص ١ؤمحن.

 .صحيح البخارم ،حديث رقم  6854 /6117باب االنتهاء عن ادلعاصي ،كتاب الرقاؽ ،فتح البارم ،حديث رقم 6482 :ج ،11
ص. 357 :
 .ابن حجر ،فتح البارم ،ج، 1ص :358
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ًء
ما٦ضا َ
ؤمغ نض٢ه بكتى وؾاثل
لُٗ٨ـ الخضًض "حجج" الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلث مغة ؤزغي ،خحن ٌٗلى نىث النظًغ
َ
َ
النجاء "منهىب ٖلى ؤلاٚغاء ،بٛغى جإُ٦ض ألامغ واإلابالٛت ُٞه ،ال ؾُما "بخ٨غاع" الل ٟٔحعجُال بالهغوب
النجاء
الخإزحر ،ب٣ىله "
٢بل مضاهمت الجِل .و لخٓهغ نىعة الدكبُه "ندُجخه" من زالَ ٫باج٘ النٟىؽ في اؾخجابتها للضواعي ،بط ان٣ؿث ال٣ىم بلى:
01

َاثٟــت ؤَاٖذ

ؾاعث ؤو ٫اللُ ــل

و ؤصلجـ ــىا

َ
ٞنج ـ ــىا

02

َاثٟــت ٦ظبذ

ج٨ظًب م٘ ٖهُــان

ٞإنبدـ ــىا

اظخاخهـث الٗـضو

*فالىائفة ألاولى ّ " :
نض٢ذ ٞىع بنظاعهاٞ ،إَاٖخه ٞ،إصلجىا" ،مما ٌٗ٨ـ ؾغٖت ال٣ىم في َلب النجاء٩ٞ ،ان ُ
هغوبهث بصالظا في
ّ
ّ
ظى ٝاللُل ،بط قبه الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلث من ؤَاٖه واجبٗه ،واجب٘ ما ظاء به وازخاع لنٟؿه ؤًٞل َغٍ....٤خاله ٦دا٫
ُ
ّ
ََ
َمن ّ
ُ
ّ
وٖغيه و "وظه الكبه" بحن الُغٞحن "َاٖت جغجب ٖحها نجاة وٞىػ"ً،غؾمها
وؾلث ماله
نض" ١
النظًغ الظي خظعه ٞ ،نجا ِ
الؿلث الدجاجي الخالي:
(الٟئت ألاولى) :
ن

نجاة وٞىػ

"وظه الكبه"

نجاة وؾالمت الٗغى واإلاا. ٫
اصالط ومصخي ؤو ٫الُغٍ. ٤
جهضًٞ ٤ىع ؤلانظاع .

نجاة وٞىػ .

ن

ازخُاع من الُغٍ ٤ؤًٞلها.
ّ
َاٖخه و اجبإ ما ظاء به.

جهضً ٤الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلث .

ّ
صاعي الخُٛحر" ّ
٦ظبذ وعًٞذ َ
وحكبشىا بما هث ٖلُه ،ووٟ٢ىا في م٩اجهث ختى هل٩ىا " ٦ظبذ
*اما الىائفة الثاهُة ٞ :هي َاثٟت "
ّ
ّ ...
نبدهثٞ، " ...انٗ٨ـ طل ٪في "وظه الكبه ،اإلانتزٕ من مخٗضص ،واإلاىحي بإن "الٗهُان وج٨ظًب ما ظاء به الغؾى ٫نلى هللا
ٖلُه وؾلث ًىظب الهال ٥اإلادخىم والخؿغان اإلابحن " .
(الٟئت الشانُت
وٟ٢ىا ٖلى م٩اجهث ختى هل٩ىا .
ا لدكبض بما هث ٖلُه ( ّ
نبدهث) .
ع ٌٞصاعي الخُٛحر .
ج٨ظًب م٘ ٖهُان .
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لخ٩ىن الٟاثضة من "الدكبُه" الضٖىة بلى خخمُت الاؾخجابت للنظًغ في "اإلاكبه به" َلبا لؤلمن من اظخُاح الجِل ،وفي "اإلاكبه"
مدخىم ،وزؿغان ٌمُ ٌم
بخىظُه ال٣ىم بلى ّاجبإ الغؾىٖ ٫لُه الهالة والؿالم ،وبال ٌم
ٌم
مبحن بط "الندُجت منُُ٣ت "إلاا ؾب٣ها من
هال٥
ّ ّ
ّ
"م٣ضماث" ّ
جدخث ٖلى ؤنه "٧لما ُوظض نظًغ ًُنظع ٢ىمه ،بال وظبذ ٖلحهث الُاٖت جد٣ُ٣ا للنجاة".
-3ج -الىمىرج الثالث ٖ :ن مٗاط عضخي هللا ٖنه ٢ا ".....:٫كلد ًا سظىٌ هللا اخ روي بّمل ًذخلجي الجىة و ًباِذوي مً الىاس
ْ
ْ
ً
؟كاٌ :للذ ظإلد ًِ ٍُِم ،و إهه لِع ٌرحر ِلى مً ّص
ٌعشه هللا ِلُه ،جّبذ هللا ال جؽشن به ؼ ِْئــا وثلُم الفالة ،و ثؤجي
ٌر
الضَواة ،و ثفىم سممان و ث ج الب ِْد ،رم كاٌ :ؤال ؤد ُّللً ِلى ؤ ْبىابَ ْ
الخُـش ؟الف ْىم حىة  ،و الفذكة ثىفم الخىُئة
هما ًىفم املاء الىاس ،و ـالة الشحل في ح ْىف اللُل ...رم ّصََثال كىله جّالى ":ثحجافى حىىب مّْ ٌ.........ملىن" ،رم كاٌ :ؤال
ؤ ْخ رَن بشْؤطَ ألا ْمش ،و ِمىده و ر ْسوة ظًَامه؟ ك ْلد بلى ً،ا سظىٌ هللا ،كاٌ:سؤط ألا ْمش ْظالم ،و ِمىده ّص
الق ّصََالة
1
َو ر ْسوة ظىامه الجهاد."...
ٌٗ٨ـ الخضًض نىعة من نىع خىاع الصخابت عضخي هللا ٖجهث م٘ الغؾى – ٫نلى هللا ٖلُه وؾلث -في ؤمىع صًجهث و صنُاهث
ّ
،جخجلى ُٞه عٚبت الصخابي في مٗغٞت ؤمىع الضًن ،و خغم الغؾىٖ ٫لُه الهالة و الؿالم ٖلى حٗلُمها و جىنُلها،خُض انُل٤
هث " خت الُٗ٣ضة" ،زث ّزجى ّ
من اإلاُ ّ
بالنىاٞل "ُ٢ام اللُل ،الهض٢ت ،الهىم الخُىعي " ،زث ّ
جضعط به بلى بُان ما ً٣ىم ٖلُه هظا
ِ
َّ
الضًن ،خحن قبه الضًن باإلنؿان ،خظ" ٝاإلاكبه به" و ؤب٣ى الػمت جضٖ ٫لُه "عؤؽ"،زث "بالخُمت" التي لها ٖماص ج٣ىم ٖلُه ،في
ّ
،لِكبه ؤلاؾالم ّ
بالغاخلت
٢ىله :و "ٖمىصه الهالة" ٞاؾخٗاع "ٖمىصه" من الخُمت ووْٟها للهالة ٖلى ؾبُل الاؾخٗاعة
ّ
"الجمل"،خظ ٝاإلاكبه به و جغ ٥نٟت من نٟاتها "طعوة الؿنام"وطعوة الؿنام بمٗجى ؤٖاله ،ألنه باعػ و ْاهغ ٦كروػ ؤلاؾالم
ّ
،وجمحزه ٖن ألاصًان ألازغي .
ٟٞي هظا الخضًض جخجلى مٗالث الدجاط من زالّ ٫
جضعط الغؾى" ٫م" ّ
جضعظا منُُ٣ا في خىاعه م٘ مٗاط بن ظبل عضخي هللا
ُ
حٗ٨ؿه ؤصواث الدجاط من زال:٫
ٖنه،طل ٪ما
ـ اٚخنام ٞغنت جىاظضه عضخي هللا ٖنه م٘ الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه و ؾلث.
ٌم
ٌم
ٌم
حكىٍ ٤للمٗغٞت و اؾخضع ٌم
اط لئل٢نإ و الخإزحر ومن َّزمت اؾخجابت
ـ بظاباجه نلى هللا ٖلُه وؾلث ٖن ؤؾئلت مٗاط تهُئت للجى ،و
ٌم
وجنُٟظ.
ُّ
ـ ؾاا ٫الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلث مٗاطا" :ؤال ؤزكر"،" ٥ؤال ُؤصل "٪حٗ٨ـ اؾخٗضاصه الُٟغي من ظهت ،وعٚبخه في الاؾتزاصة
ّ
لُخطر ُ
ؤمغ مؿاءلخه من ظهت ؤزغي.
ُ
ـ ّ
جضعط الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلث في ؤلاظابت ٖن ألاؾئلت من الٗام بلى الخام ،ؤو"اإلاهث بلى ألاهث".
ّ
ـ ا٢خنإ مٗاط ٖن َغٍ ٤ؾااله":ؤو ماازظون بما نخ٩لث به" بما ؤعاص الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلث جبُِنه له .
هظه الن٣اٍ الدجاظُت حٗ٨ـ ؾلما حجاظُا ًم٨ن جمشُله ٦ما ًلي :

 .النوكم أبو زكريا بن شرؼ  ،رياض الصاحلني ،تح عبد العزيز رباح  ،دار السالـ الرياض ،ط ، 1991، 3ص447 :
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ن

صزى ٫الجنت .

الجهاص (زمن لضزى ٫الجنت).
م4
بؾالم +نالة +ظهاص (مىث في ؾبُل هللا).
م3
ّ
ّ
نىم جُىعي +نض٢ت ُ٢ +ام لُل (نىاٞل ) .م٣ضماث
م2
بًمان باهلل +نالة  +نىم +حج (ؤع٧ان).
م1
ؤن "الندُجت منُُ٣ت" إلاا ؾب٣ها من "م٣ضماث" ،ال ؾُما ّ
الؿلث الدجاجي ّ
٨ُٗٞـ ّ
وؤن ُصزى َ ٫الجنت"٦ندُجت " ًُغٍضها مٗاط بن
ّ
ظبل زانت ،واإلاؿلمىن ٖامت ،والىنى ٫بلحها ال ًخد ٤٣بال بـ :
ـ بًمان خُذ وُٖ٣ضة ؾلُمت "ؤلاجُان باألع٧ان".
ـ الٗمل الٟٗلي والترظمت لؤلع٧ان من زال ٫الترُٚب في ؤلاجُان بالنىاٞل .
ـ ؤٖلى صعظاث ؤلاًمان ؤن ًُكرهن اإلاؿلث ّؤنه ٢اصع ٖلى بُ٘ نٟؿه هلل حٗالىّ ،
وؤن هللا اقتراها منه"الجهاص".من ؤظل الخهىٖ ٫لى
ّ َ ُ
ُ
َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َّ َ ُ ُ َ َ
ّ َْ
الج َّنت ًُ َ٣ا ِجلى َن ِفي َؾ ِب ُِل الل ِه ُ ٣ْ َُ ٞخلى َن
الجنت ِمهضا٢ا ل٣ىله حٗالىِ " :ب َّن الل َه اقت َري ِمن اإلاا ِم ِنحن ؤنٟؿهث وؤمىالهث ِبإن لهث
ُ َ
َو ٍُ َْ ٣خلىن "....الخىبت آلاًت.111

ُّ
َ
َ
٢ابلُت مٗاط لالؾتزاصة ٖ،ن َغٍ ٤ؾاا ٫اؾخٟهام" :ؤال ُؤ ُ
لُىانل الغؾى" ٫م" مُضان ؤلا٢نإ خحن ًغي
زكر ََ ٥بمالِ ٥طل َ٧ ٪له
َّ
،ؾُٗا منه ل٩ي ّ
الد ّجت الضامٛت" التي ّ
" ،وهي " ُ
ًء
ًد ٤٣ما ً٣ىم به وطل ٪بد ٟٔظاعخت اللؿان ٠٦"،
٢ضمها الغؾى" ٫م" إلاٗاط
ّ
َ
ٖلُ ٪هظا"  ،وهى ٗٞل "ؤمغ" ٟٗ٦ل انجاػي ٚغيه "الخدظًغ" من ٖا٢بت بَال ١الٗنان للؿان ،ظٗلذ من مٗاط ٌؿخٟهث ُمخعجبا
ًء ُ ًء
٣نٗت ُم ّ
بِن ًءت َّ
ؤن بَال ١الٗنان ٢ض ً٩ىن ؾببا في صزى ٫الناع
":ؤو ماازظون بما نخ٩لث به"ٞ ،إظاب ٖلُه الهالة والؿالم بظابت م
،بؿبب ما ًدهضه هظا اللؿان من آزام ٧الُٛبت والنمُمت وقهاصة الؼوع وٚحرها ،وهي نىع ّ
حٗكر ٖن ُٖٓث ما ًدهضه هظا
اللؿان من آزام ،صون مغاٖاة لُُب ال٨الم من ٢بُده ؤزناء بَال ١الٗنان له ،وج٨من حجاظُخه في ّ
ؤن:
ّ
* ُّ
ال٨ب ٖلى الىظه في الناع ؾببه خهاص اللؿان (ندُجت).
*بَال ١الٗنان ّللؿان هى الى٢ىٕ في ّ
اإلادغماث ٧الُٛبت والنمُمت (م٣ضمت).
ُ
خؿناث ناخبها (م٣ضمت).
*الُٛبت والنمُمت وقهاصة الؼوع جظهب
ِ
ّ
ّ
*مال ٥ألامغ ٧له :وظىب خ ٟٔاللؿان "ٖ ٠٦لُ ٪هظا" (م٣ضمت).
لخب٣ى حجاظُت الدكبُه ّ
جاصي صوع ؤلا٢نإ و الخإزحر من زال ٫نىعة ج٣ابلُت عؾث ٞحها البُان النبىي زىاب ؤلاجُان بالنىاٞل بٗض

الاظتهاص في جدهُل ألاع٧ان ،ببُان ُٖٓث ؤظغ "الهض٢ت"زانت خحن ج٩ىن ؾببا في جٟ٨حر الظنىب و الخُاًا  ،جخ٣اَ٘ في "وظه
ّ
للكبه" -من خُض ألازغ و ؤلاػالت  -م٘ اإلااء وصوعه في بَٟاء الناع٨ٞ،ما حٗمل الهض٢ت الخُٟت ٖلى بَٟاء ناع الخُُئت ًُ،م٨ن اإلااء
من بَٟاء لهُب الناع و ؾٗحرها....
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ّ
خُا ًء
ًء
َ
الل ، ٟٔجغي بها الجماص ًّ
ٞهُدا وألاظؿام
وألاعجث
ناَ٣ا،
هظه النماطط النبىٍت حُُٗ ٪ال٨شحر من اإلاٗاني بالِؿحر من
ُ
الخغؽ مخِنت ،واإلاٗاني خُ٣ُ٣ت باصًت ظلُت ......لخب٣ى في ألازحر خ٣ُ٣ت وظىب ؤن ً٣ترن
ظما ٫ألاؾلىب بٗامل ؤلا٢نإ في اإلالخ٣ى
ُ
ُ ُّ
َ
م٘ ٖضم الٟهل بُجهما ّ ،
وبهاءه٦ ،ما َّ
عون٣ه َ
ؤن ظما ٫اإلاٗجى
جمله وٍد ٟٔله
ؤؾلىب ً
ألن اإلاٗجى ٧ي ً٩ىن ُم٣نٗا ٢ض ًدخاط بلى
ٍغ
ًؼٍض في ٢ضعة الخإزحر في ّ
اإلاخل٣ي والاؾخجابت له.
ّ
ولٗل اعجباٍ "الدكبُه بالدجاط" لُاصي صوع ؤلا٢نإ والخإزحر في الؿام٘ ً،دهل من بَاللخنا هظه في خضًصنا ٖن الدكبُه –
ن٣غ ّ
اعجباَه بالجملت الُلبُت – ًجٗلنا ّ
ؤن الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلث اؾخٗمل الجمل "ؤلانكاثُت الُلبُت" ٧األمغ و الاؾخٟهام
ّ
و النضاء ....في ؤصاء اإلاٗاني التي ٢ض ال ًُلبحها الخكر٩ٞ ،ان ُ
حٗبحره ٖن ؤ٩ٞاعه ومٗانُه بـ"الجمل الُلبُت "اؾخجابت إلاا ًخُلبه اإلا٣ام،
ًء
وعٚبت منه في ن٣ل مكاٖغه بلى اإلاساَب لِكاع٦ه بها وٍخٗاون مٗه في ؤزناء ٢ىلها ،و٢ض اؾخٗمل الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلث هظه
التراُ٦ب للخٗبحر ٖن مٗاني خُ٣ُ٣ت وؤزغي مجاػٍت مغاٖاة لخا ٫اإلاساَب مجها:
الترغُ " بما ًحمذ فّله للمخاو ٞ ،هى الخُىة ألاولى لئل٢نإٞ ،حزًض اإلاساَب جغُٚبا وحكىٍ٣ا ،وٍبٗض ُٞه ّالهمت في
جدهُله ،ومشا ٫طل ٪خضًض ٖبض هللا بن ٖمغ عضخي هلل ٖجهما خحن ؤعاص الدكضًض ٖلى نٟؿه في الٗباصةٞ ،إعاص الغؾى ٫نلى هللا
ّ
ًغٚبه في جغ ٥الدكضًض ٣ٞا ٫له " :آمغا" " :ـ ْم ْ
ـىم هب ّصي هللا داوود  ...وان ًفىم ً ْى ًما وٍ ْفى ًش ً
ًىما ،وال ًف ُّلش إرا
ٖلُه وؾلث ؤن
ّ
َ
القىّ ، 1"..
الهىم الظي ؤعاصه ،بهىم "صاووص" ٖلُه الؿالم جغُٚبا لٗبض هللا بالخس ٠ُٟمن
ٞكبه النبي ٖلُه الهالة و الؿالم
حكضًضه ٖلى نٟؿه.
ُ
ومما ؤؾهث في طل ٪الترُٚب "خظ ٝؤصاة الدكبُه" ،وخظٞها ٌُكٗغ اإلاساَب بخد ٤٣ون" ٠اإلاكبه به" وفي "اإلاكبه" وهى الظي
ٌؿمُه البالُٚىن " :الدكبُه البلُ،"ٜؤو" الدكبُه اإلاًمغة ؤصاجه " بط ُٞه [الدكبُه البلُ٩ً ]ٜىن الدكبُه ؤبل ٜوؤوظؼ من الدكبُه
الظي ْهغث ؤصاجهّ ،ؤما ٧ىنه " َ
ػٍض ٌم
ابلٞ "ٜؤلن ٪بطا ٢لذٌ " :م
ؤؾض" ٣ٞض ظٗلخه نٟـ هظه الخ٣ُ٣ت من ٚحر واؾُت  ،بسال٢ ٝىله
ٌم
ؤوظؼ" ّ
وؤما ٧ىنه" َ
مدظوٞت منه ٞ ،لهظا ٧ان َ
"٧األؾض"ٞ :لِـ ًُٟض ّبال مُل ٤اإلاكابهت ال ٚحرّ ،
ؤزه َغ من ظهت
ٞ،ؤلن ؤصاة الدكبُه
لٟٓه".2
 وٖ٨ـ الترُٚب في الُ٣ام بالصخيء ،نجض "الحىفحر مىه" ّوطمه بن ٧ان ٢بُدا ،وطل ٪ما خغم ٖلُه الغؾىٖ ٫لُه الهالة و
ْ
ّص
ْ
ط ٍلفي ظبُل هللا ،فإلاِه الزي وان ِىذه،
الؿالم في خضًشه لٗمغ بن الخُاب عضخي هللا ٖنه الظي ٢ا " :٫حملد ِلى فش ٍل
ّص
ْ
ْ
ّص
ْ
ْ ْ ْ
ْ
ق ،فعإلد الىبي ـلى هللا ِلُه وظلم ،فلاٌ" :ال جؽت ْره" ،و"ال جّ ْذ في ـذكحً"
فإسدت ؤن ؤؼترًه ،وٌىيد ؤهه بائّه بشخ ٍل

 .صحيح البخارم حديث رقم 1878:كتاب الصوـ باب صوـ داككد عليو السالـ ج 2ص  679كفتح البارم حديث رقم  1977ج
،4ص257 :
 .العلوم ،الطراز ادلتضمن أسرار البالغة ،مراجعة زلمد عبد السالـ شاىني ،دار الكتب العلمية ،بريكت الطيعة  1415، 1ىػ ،ص
:150
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ْ
وإ ْن ْ
اِىاهه بذ ْسه ٍلم ،فئن الّائذ في ـذكحه والّائذ في ك ُْئه ،وفي سواً ٍلة ٌّىد في كُئه" 1.وهى الخضًض الظي ؤزغظه البساعي
ْ
ّص
2
ٖن ػٍض بن ؤؾلث ٖن ؤبُه ٢ا: ٫ؾمٗذ ٖمغ بن الخُاب ، ........فئن الّائذ في ـذكحه واليل ٍل ٌّىد في ك ُْئه "...
َ ْ َ
ه ِغٖ" ٝمغ" عضخي هللا ٖنه ٖن الغظىٕ ٖن نض٢خه بٗض ؤن
ٝع َاص الغؾى ُ ٫نلى هللا ٖلُه وؾلث من وعاء هظا الدكبُه ؤن ً
ؤ
ٞجهاه "ال حكتره" ٖن قغاء ٞغؾه الظي ّ
ؤزغظ َها ُ ،
َ
ُ
الخامل لٗمغ ٖلى
جهض ١به ،ختى ال ً٩ىن ٦من ٖاص في نض٢خه ،و٢ض ٧ان
ّ
ّ
الكغاء هى ُع ْز ُ
اإلاخهض ١الظي ٌٗىص في نض٢خه" بهىعة :ال٩لب الظي
،لُهىع الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلث نىعة "
و الشمن
ً٣يء ،زث ٌٗىص ُٞه" ،وهي نىعة قنُٗت ٢بُدت جبٗض ٖلى الخنٟحر والظم ،وهظا ما ؤعاصه ٖلُه الهالة والؿالم من حكبحهه٦ ،ما
ّ
ؤن ط٦غ ال٩لب ًؼٍض الهىعة ٢بدا وبكاٖت ،خُض ظاء الدكبُه بال٩لب في م٣ام الظم والخنٟحر في ال٣غآن ال٨غٍث والؿنت ٦،ما في
ْ
ْ
ْ
ْ
٢ىله حٗالى":واثل ِل م هبإ الزي ؤث ِْىاه آًاثىا فاوعل م ْ ا ،فإثبّه الؽ ُْىان فيان مً الغاوًٍ ،ول ْى ؼئىا لشف ّْىاه ب ا ولىىه
ْ
ْ
ّص
ْ ْ ْ ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ؤخلذ إلى ألا ْسك واثبْ هىاه فمثله همثل اليل إن ث ْحم ْل ِل ُْه ًلهث ؤ ْو ثترهه ًلهث رلً مثل الل ْىم الزًً هزبىا بأًاثىا
َ 176
َ ًٞ،غ َب َ
اإلاشل بهىعة ال٩لب جهىٍغا للخهجحن ،وجنٟحرا منه.
"...ألاٖغا-175"ٝ
ل٨ن َ
لُ٩ىن ٚغى آزغ من وعاء الدكبُه بهُٛت َلبُت هي "النضاء"ّ ،
ٚغيها مجاػي ،حهض ٝبلى الضٖاء في ٢ىله نلى هللا ٖلُه
ُ ّ
ّ
َ َّ َ ُ ُ
ٖلُْ ٨ث َؤ ْه َل ْال َب ِْذ؟ّ ،
ٞةن هللا حٗالى ٢ض ٖلمنا  ٠ُ٦نؿلث ٖلُ٨ث ٣ٞ ،ا٢: ٫ىلىا:
وؾلث مجُبا ٖن ؾااُ ٫و ِ ّظه له ٠ُ٦":الهالة
ِ
ّص
ُذ مج ٌر
اللهم ـ ّصل وظ ّصل ْم ِلى مح ّصمذ وآٌ محمذ ،هما ـل ُْد ِلى إ ْبشاهُم وآٌ إ ْبشاهُم ،إهً حم ٌر
ُذ.3"...
"
ٍل
ٍل
َ
ّ
النضاء ":اللهث" زث
ؤلىان الُلب من "الاؾخٟهام" ٠ُ٦ " :الهالة "زث "
وهى خضًض ظم٘ ُٞه الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلث
ُ
ّ
"ألامغ"ّ " :
نل" ٞ ،االؾخٟهام لالؾخٟؿاع ،ؤما النضاء وألامغ في "َغفي الدكبُه" للضٖاءٞ ،ـ"اللهث" ُ
ً٨ثر اؾخٗمالها في الضٖاء وهي
نل"ٞ " :مٗجى نالة هللا ٖلى َ
بمٗجي "ًا هللا" ،واإلاُث للخُٗٓث ٖىى خغ ٝالنضاء  ، 4"...ومٗجى " ّ
الن ّبي زنائه ٖلُه ٖنض مالث٨خه ،
ّ
اللهث اؾخجب صٖاء ّ
مدم ٍغض في ّؤمخه ٦ما اؾخجبذ صٖاء ببغاهُث في
ومٗجى نالة اإلاالث٨ت ٖلُه الضٖاء له"5و"عابِ الدكبُه ووظهه"
بنُه".6
٢ض ًإحي الدكبُه النبىي في نىعة من نىع ؤلا٢نإ بٛغى حؿلُت اإلاساَب وجُُِب نٟؿه ٦،ما في خضًض حابش بً ِبذ هللا ؤنْ
ؤم امل ّص
العائ ؤو ّص
ؤم ّص
سظىٌ هللا – ـلى هللا ِلُه وظلم – دخل ِلى ّص
عِ  ،فلاٌ  :مالً ثضفضفحن ؟  ،فلالد :الحمى  ،ال باسن
ْ
ْ
7
هللا ف ا  ،فلاٌ :ال جع ّصبي الح ّصمى فئ ا ثزه خىاًا ابً آدم هما ًزه الىحر خ ْبث الحذًذ"..

 .صحيح البخارم حدمث رقم  1419كتاب الزكاة ،باب ىل يشرتم صدقتو ،ج.542/2
 .صحيح البخارم  ،حديث رقم  ، 2470كتاب اذلبة  ،باب :ال حيل ألحد أف يرجع يف ىبتو ك صدقتو  ،ج ،3ص.925:
 .صحيح البخارم حديث رقم  3190:كتاب األنبياء،ج 3ص  1233فتح البارم حديث رقم  6360كزاد فيو على زلمد كأزكاجو
كذريتو  "...ج 11ص 192:
 .ابن حجر ،فتح البارم ج  11ص 175:
 .ادلرجع نفسو ،ص.176 :
 . 6ادلرجع نفسو ،ص183 :
 . 7اإلماـ النوكم  ،رياض الصاحلني ،ص.506:
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الخمى ..،ختى بل ٜألامغ بها ؤن ُ
ٞاإلاساَب في هظه الهىعة الدكبحهُت النبىٍت امغؤة مغًٍت  ،حٗاني آالم ّ
حؿ ّبهاٞ..لما عؤي النبي –ٖلُه
ّ
ّ
ّ
اإلاك٣ت ؤ اص ؤن ًُ ّ
سٖ ٠ٟجها و ُح ّ ِهىن ٖلحهاٞ ،إبغػ لها ظانبا خؿنا في مغيها ٖلها جدؿلى به ٖن اإلاك٣ت
الهالة و الؿالم -ما بها من
ع
ّ
الخانلت لها من ّ
الخمى ٗٞ "،سخى ؤن ج٨غهىا قِئا وٍجٗل هللا ُٞه زحرا ٦شحرا"ٞ،إزكرها ؤن الخمى من ؤؾباب جٟ٨حر الظنىب و
ّ
ال٩ل ُّ واٞ ٘٢حها ّ ،
الخُاًا ّ
،وؤن ّ
ل٨نه ًغٚب في اإلاٟٛغة و الٟٗى ٞ،غؾث نىعة حكبحهُت بٗض ؤن ؤ٦ض نىعة اإلاكبه باألصاة "بن
ّ
ُ
زبض الخضًض ٞ ،ال٨حر منٟار َ
"حؿلُت وجُُِبا للنٟـ وهي ّ
الخ ّضاص وزبض الخضًض ما
الخمى في بطهابها للخُاًا بال٨حر في بطهابه
جنُٟه الناع من عصيء ووسخ بطا ؤطًب ٞ ،ال زحر ُٞه .
ّ
ّ
حجاجي بضؤه بالنهي ؤوال ،زث عؾث نىعجحن مخ٣ابلخحن في ؾلث حجاجي
و٢ض ؤزً٘ البُان النبىي الهىعة الدكبحهُت لترجِب
ًخ٣اَ٘ ُٞه اإلاكبه و اإلاكبه به في "وظه الكبه" مخمشال في جد" ٤ُ٣ؤلاطهاب" و ؤلاػالت"؛ من ؾعي ابن آصم للخٟ٨حر ٖن طنىبه
٦ؿعي الخضاص بلى بُان ظُض الخضًض بىؾُلخحن مسخلٟخحن ٞالخمى للظنىب و ال٨حر للخضًض  ،و٢ض ظاء بناء الدكبُه في نىعة
ُ
حجاظُت جد ٤٣اإلاؼٍض من الدؿلُت و الخس ٠ُٟللمغٌٍ خحن اؾخٗمل عوابِ حجاظُت جخمشل في :
الخإُ٦ض باألصاة " ّبن" التي جىحي بةػالت الترصص و الك ٪في طهن الؿام٘ بٗض جهُه نلى هللا ٖلُه وؾلث "ال حؿبي  ......بجها ".
ّ
حُٗٓث قإن الخمى وبُان ؤزغها الخؿن خحن ّٖكر الخضًض بمجيء اإلاكبه " الخمى " يمحرا مخهال صالا ٖلى الٛاثب " بنها
ُ
جظهب".
٢ضم الغؾى -٫نلى هللا ٖلُه وؾلث -اإلاؿنض بلُه " الخمى "يمحرا اؾما ّ
 في ظملت اإلاكبه ّإلن" اهخماما بكإنه وببغاػا له ،في مٗغى
ّ
للمضح ختى ٦إنه ناع ممضوخا مغٚىبا بسال ٝاإلاؿنض بلُه " ال٨حر" في ظملت اإلاكبه به لُب٣ى اإلاؿنض في نىعة ج٣ضًث و جإزحر "
ُج ْظه ُب" ّ
ألن الٗناًت في ؾُا ١الدكبُه ؤنما "باإلطهاب" الظي هى وظه الكبه و الظي ظاء ٗٞال مًاعٖا صالا ٖلى ججضص خهى٫
ِ
الٟٗل .
-4الخاثمة :
ّ
نسلو بٗض ٖغى هظه النماطط من الدكبُه بلى جم٨ن الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلث في ؤخاصًشه "الدكبحهُت" من الخٗبحر ٖن
اإلاٗاني التي ٢هضها بإ٦ثر من وؾُلت وَغٍ٣ت ،جسخل ٠بدؿب ٢غب هظه الىؾُلت من ٢هضه ،ؤو مضي ويىخها بما ّ
ًخد ٤٣في
ّ
ٞنىن البُان الظي ُٖ ّغ ٝلضي البالُٚحن بإنهٖ" :لث ٌُٗغ ٝبه بًغاص اإلاٗجى الىاخض بُغ ١مسخلٟت في ويىح الضاللت ٖلُه".1
ُْ
ّ
الد ُ
ُ
كبُه النبى ُي اإلاىظىص في ألاخاصًض الكغٍٟت ٖ،لى
بالٚت ً٨خجزها
الًىء – بٌٗ الًىءٖ -لى
وبهظا الٗغى ً٩ىن ٢ض ؤل َِ ٣ي
ٍغ
ّ
َغٍٟت وظمُلت وصالت ّ
جم٨ن من بنخاط نهىم بلُٛت َ
ندى ًُٓهغ ّ
خ ٤َ ٣بها وُْٟت عؾالت "جغبىٍت بًمانُت
ؤن الغؾى ٫ال٨غٍث
ٍغ
ٍغ
ٍغ
ٍغ
"،مبٗثها ؤلا٢نإ والخإزحر بما امخل ٪من ٢ضعة حٗ٨ـ ٞهاخت الغؾى– ٫نلى هللا ٖلُه وؾلث  -وبالٚخه.

 .اخلطيب القزكيين – اإليضاح يف علوـ البالغة -دار الكتب العلمية بريكت  ،ط ،2010 ،2ص .163
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٦ما نلخٔ الاهخمام النبىي بالبالٚت ال٣اثمت ٖلى "ؤلاًجاػ" الظي مال٦ه ٚؼاعة اإلاٗاني وويىخها في الظهن وَىاُٖت ألالٟاّ
ؤن لل٩لمت النبىٍت سخغا ًإزظ ال٣لىب ال ؾُما وهى ال٣اثل " " ّ
ومغونتها في اللؿان  ،وّ ٠ُ٦
بن من البُان لسخغا" 1و٢ا ٫في م٣ام
الٟسغ و الك٨غ ":ؤوجِذ ظىام٘ ال٩لث ُ ،
2
وازخهغ لي ال٩لث ازخهاعا."....
ّ
الخنىٕ في عؾث الهىع الدكبحهُت زانت الخمشُلُت مجها – ٦ما ّ
مغ بنا – ًبض الخُاة ٞحها وًٍٟي ٖلحها نىٖا من الخُىٍت و ٌٗم٤
بًداءاتها ؛ والتي لث جإث لٛاًت ٞنُت بدخت ٛ٦اًت ألاصباء في جؼٍحن ٦المهث وجدؿِنه  ،وبنما ظاءث لهض ٝؤؾمى هى ببغاػ اإلاٗاني في
نىعة ّ
مجؿمت لخىيُذ الٛامٌ  ،وج٣غٍب البُٗض ،وبْهاع اإلاٗ٣ى ٫في نىعة اإلادؿىؽ ٦....ما ًض ٘ٞالنٟـ ٚةلى الًُٟلت و
ّ
ًمنٗها ٖن اإلاٗهُت و ؤلازث "ح، " 1لحربي الٗ٣ل ٖلى الخ٨ٟحر الصخُذ و الُ٣اؽ اإلانُ٣ي الؿلُث  ،.وهي ٧لها ؤهضا ٝب٢ناُٖت
ّ
جمخل٨ها البالٚت النبىٍت  ،والتي تهض - ٝؤوال و ؤزحرا -بلى خمل اإلاخل٣ي و اإلاساَب في َلب الصخيء اإلامشل به /ؤو الهغوب منه /ؤو
الجزوٕ بلُه  /ؤو ال٨غاهُت له.....
٦ما ٌٗ٨ـ البُان النبىي في ؤوظهه البالُٚت بما ٞحها "الدكبُه" خاظت الدجاط للبالٚت ،بط ال مٟغ للدجاط من البالٚت ،وال ؾبُل
بلى "ؤلا٢نإ" صون ؤؾالُب عاجٗت في البُان جٟي بٛغى ؤلا٢نإ والخإزحر  ،والتي من قإجها ؤن حؿاٖض في جإؾِـ الدجاط وجضٖى بلى
ؤلا٢نإ في ؤخاصًض اإلاهُٟى نلى هللا ٖلُه وؾلث .

 .صحيح البخارم  ،حديث رقم  ، 4851:كتاب النكاح باب اخلطبة  ،ج  ، 5ص . 1976:
 .ادلرجع نفسو  ،حديث رقم  ، 2815:كتاب اجلهاد  ،باب :نصرت بالرعب  ....ج ، 3ص. 1087:
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الحىاؿ اللفٍي اللشآوي في ؤؼّاس ؤبي الفحح البعتي
الذدحىس اسحم سحماوي ـ حامّة ؼحراص ـ إًشان  -اظماُِل ؤؼشف ـ حامّة الخىاسصمي
ملخق
ٌٗض الخنام من ألاؾالیب الكٗغٍت التي اؾخسضمها الكٗغاء ُ ،وَٗجي هظا اإلاهُلر بىظىص حكاعک بحن نهحن باؾخٟاصة ؤخضهما
ًء
ًء
ّ
من آلازغ إلنخاط نو الخّ .٤
ّ
الجمالُت .الخنام ال٣غآني هى
بن الخنام ًىٞغ للنو بٗضا مٗغُٞا وهى ما ًهل بالنو بلی اإلاٗغٞت
ظؼء من الخنام الضًجي الظي ّؤزغ في ؤٞکاع ؤبي الٟخذ البؿتي جإزح ًءرا شح ًءراّ .
بن ال٣غآن الکغٍث من ؤهث اإلاهاصع التي ّ
ٌٗكر بها الكاٖغ
ًء
ًء
ًء
في ٢هاثضه وهى مغظ٘ ٞکغي ٖنضه و٢ض ؤ ؿب قٗغه عون٣ا ظمُالٌ .ؿخسضم الكاٖغ في ؤبُاجه آلاًت ال٣غآنُت ؤو ظؼءا مجها ؤو
ًء
آنُت في قٗغهّ .
بن النهىم ال٣غ ّ
مٟغصا من مٟغصاتها ،وهى ٌؿخدًغ الصخهُاث ال٣غ ّ
آنُت ٢اصعة ٖلی بلهام الكاٖغ إلاا
ًظ غ
جدىٍه من مٗان مخجضصة واؾخ٣ی مجها الكاٖغ ما ّ
ً٣ى قٗغه في شحر من اإلاناؾباثً .غ ؼ هظا البدض ٖلی مٓاهغ الخنام
ّ
اللٟٓي ال٣غآني في ؤقٗاع ؤبي الٟخذ البؿتي و٢ض اقخمل ٖلی زالزت مداوع هي :الخنام الترُ٦بي لآلًاث ال٣غآنُت وٍىْٟه البؿتي
ًء
ؤوال بالخُٛحر الجؼجي کالخُٗ٣ض اللٟٓي ،والالخٟاث ،واؾدبضا ٫الًمحر مى ٘٢الاؾث ،واؾخسضام الکلماث التي جکىن بُجهث نلت،
ًء
ًء
ّ
ظانبا بح ًءرا في ؤقٗاع البؿتيّ .
بن
وزانُا ٌؿخسضم الكاٖغ الترا ُب ال٣غآنُت ِب ّغمتها .الخنام واإلاٟغصاث ال٣غآنُت وهظا ال٣ؿث ًمشل
مٟغصاث ال٣غآن ظاءث بهىعة مخنىٖت في ؤقٗاع البؿتي ما بحن نُٗٞ ٜلُت وبؾمُت ،ماى ومًاعٕ ،مٟغص وظم٘ ،وٚاثب
ًء ّ
ومساَب ،وؤًًا وْ ٠الكاٖغ نٟـ الکلماث صون حُٛحر وجبضًل .والخنام والصخهُاث ال٣غآنُت ،وَٗکؿها البؿتي بُغٍ٣ت
ّ
بًداثُت ٚحر مباقغة.
الکلمات املفحاحُة :ؤبى الٟخذ البؿتي ،الخنام ،الخنام اللٟٓي ال٣غآني.
ملذمة
ّ
لث ًکن اإلاٟهىم الن٣ضي ّ
ّ
الن٣ضًت مٟاهُث ؤزغ کانذ جغجبِ به ّ
وجمهض
ألاو ٫للخنام بهظا اإلاٗجى ،وبنما ؾب٣ه بلی الضعاؾاث
الخىاعٍتّ .
ّ
بن البازخحن ّؤو ٫من اؾخسضم مهُلر الخىاعٍت للضاللت ٖلی ج٣اَ٘ النهىم واإلالٟىْاث في النو
لٓهىعه مشل
ّ
الخىاعٍت ٖنض النٓغ بلی
الغواجي الىاخض باإلياٞت بلی بٌٗ اإلاهُلخاث خٗضًت ألانىاث واللٛاث التي جلخ٣ي م٘ مٟهىم
ّ
ّ
الٟغنؿُت ظىلُا
الخىاعٍت٣ٞ .ض ْهغ مهُلر الخنام ٖلی ًض الباخشت
النهىم .بطن مٟهىم الخنام هى نض آلعاء بازخحن
 1966وٖغٞذ الخنام ب٣ىلها :هى طلک الخ٣اَ٘ صازل الخٗبحر مإزىط من نهىم ؤزغ والخنام منظ طلک
غؾدُٟا في ؾنت
ّ
2005م 12:و .)13زث الخ٣ى خى ٫هظا
ؤؾاؾُت ًخٗامل بها الضاعؾىن في خ٣ل الخُاب ألاصبي (ؾلُمان،
ؤنبذ ٌؿخسضم ٗمضة
اإلاهُلر ٖضص ٦بحر من الن٣اص الٛغبُحن وجىالذ الضعاؾاث خىله ،وجىؾ٘ الباخشىن في جناوله ،و٢ض ؤيا ٝالنا٢ض الٟغنسخي ظحراع
ًء
ظُنِذ ؤنناٞا للخنام .وبٗض طل ٪احؿ٘ مٟهىم الخنام ،وؤنبذ بمشابت ْاهغة ن٣ضًت ظضًضة وظضًغة بالضعاؾت والاهخمام،
ًء
وقاٖذ في ألاصب الٛغبي ،والخ٣ا انخ٣ل الاهخمام بخ٣نُت الخنام بلى ألاصب الٗغبي م٘ ظملت ما انخ٣ل بلُه من ْىاهغ ؤصبُت
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1992م٢ .)326:ض ّ
اهخث الن٣اص في هظا
ون٣ضًت ٚغبُت يمن الاخخ٩ا ٥الش٣افي ،بياٞت بلى الترؾباث الترازُت ألانُلت (الٛظامي،
اإلاجا ٫باإلاٗاني اإلاخکغعة بحن الكٗغاء والکخاب ،والبدض ٖن ؤلانالت لض ألاصیب ،ظاٖلحن م٣یاؽ طلک ٢ىة ؤلابضإ والخل.٤
ًء
ٞالخنام بطا يغوعة ًٟغيها الىا ٘٢ألاصبي الظي ًدخث ٖلى ال٩اجب وال٣اعت يغوعة ٞهث النوٞ ،لىلث ً٨ن النو ،اؾخجابت
1991م  .)21:لٗل هظه الخخمُت ؤو الًغوعة التي ج ٠٣وعاء ٖملُت
لنهىم مخ٣ضمت ال جهاثُت إلاا ٧ان له ؤن ًٟهث ( غیؿدیٟا،
الخنام هي التي ظٗلذ مٟخاح ٌٗخكره من ؤهث الًغوعٍاث ،بل ال خُاة لؤلصب مالث ً٨ن هنال ٪جنام ،ألنه هى ٖهب الخُاة.
:1985
بطن ٞالخنام ،للكاٖغ بمشابت الهىاء واإلااء والؼمان واإلا٩ان لئلنؿانٞ ،ال خُاة له بضوجها وال ِٖكت له زاعظها (اإلاٟخاح،
. )120
صعؾنا في هظا اإلا٣ا ٫الخنام اللٟٓي ال٣غآني في ؤقٗاع البؿتي ،ال ًىظض ٖلی خؿب اإلاٗلىماث اإلاخىٞغة ،م٣الت زانت بهظا
ّ
بال ّ
ؤن هناک م٣االث شحرة خى ٫الخنام ال٣غآني ،مجها « :ججلیاث الخنام الضیجي في قٗغ الباعوصي»« ،1الخنام ال٣غآني
الٗنىان
في قٗغ الٗغاقي اإلاٗانغ :صعاؾت ون٣ض» ،1الخنام ال٣غآني في قٗغ خؿان بن زابذ ألانهاعي»« ،2الخنام ال٣غآني في قٗغ مٟٓغ
النىاب» ،3و«الخنام ال٣غآني في ٢هت حي بن ًٓ٣ان إلبن َُٟل».4
بضاًت في هظه اإلا٣الت جدضزنا ٖن ؤبي الٟخذ البؿتي وؤصبهّ ،
زث جکلمنا ٖن الخنام ومضلىله اللٛىي والانُالحي والخنام ال٣غآني.
وؤزح ًءرا وانلنا الخضًض ٖن ؤقٗاع البؿتي و٢ض ّ
يمنا في َُاتها الترا ُب واإلاٟغصاث والصخهُاث ال٣غآنُت .ومنهجنا في هظا اإلا٣ا٫
هى اإلانهج الخىنُٟي والخدلُلي .الهض ٝمن خابت هظه اإلا٣الت ؤلاظابت ٖلی الؿاالحن آلاجُحن:
 .مض جإزغ البؿتي بال٣غآن الکغیث؟
 .یً ٠خجلی الخنام اللٟٓي ال٣غآني في ؤقٗاع البؿتي؟
ؤبىالفحح البعتي
هى ٖلي بن مدمضبن الخؿحن بن مدمض بن الٗؼیؼ البؿتي ،ولض في مضینت بؿذ وبلحها نؿب ویظ غ قاٖغنا جدضعه من ؤنل ٖغبي
في بیخحن من قٗغه ،خیض ی٣ى ٫في البدغ اإلاخ٣اعب :
َ
َ َ
ؤنا ُ
َ
الٗبض َج ُ
غٗٞجي ن َ
مان
ؿبتي
بلی ٖ ِ
ِ
غی٘ الؼ ِ
بض ق ٍغ
مـ ِ ٢
َوزالي من َع َ
َ
وٖ ّمي َق ُ
1981م)3:
اإلاضان (البؿتي،
بض
مـ الٗال هاقث
هِ ٖ ِ
ِ
ِ
ِ
ٌُ ِٗض البؿتي من باع ألاصباء في ػمنه ،وکان ًُدؿن الکخابت والكٗغ باللؿانُحن الٗغبي والٟاعسخي ،وٖغ ٝله ؤمحر ُبؿذ مکانخه.
ًء
وخل ٖنضه مدل الش٣ت ،وألامحن في مهماث قئىنه ،واقتهغ بما ّ
کاجبا له ،ختى بطا ٞخذ بلضجه ألامحر ؾبکخکحن٢ ،غبهّ ،
نىع
واجسظه
 .فتحي دىکردم ،صادؽ كديگراف2010( ،ـ) « ،تجلیات التناص الدیني في شعر البارودي »  ،رللة اللغة العربية كآداهبا ،السنة السادسة ،العدد العاشر ، ،صص 109
ػ .130
 .سليمي ،علي كديگراف « ،)1391( ،التناص القرآني في الشعر العراقي المعاصر  :دراسة ونقد» ،إضاءات نقديّة يف األدبني العريب كالفارسي ،العدد  ، ،6صص 81

_ .96

 .رسولی ،حجت كديگراف« ،)1391( ،التناص القرآني في شعر حسان بن ثابت األنصاري»  ،پژكىشنامو نقد ادب عريب ،العدد  ، ،5صص .44 _ 27
 .آباد ،مرضيو كديگراف « ،)1390( ،التناص القرآني في شعر مظفر النواب» ،فصلنامو ی لساف مبني ،قزكين ،مشاره ی  ، ،5صص .19 _ 1

 .طاىری نيا ،علي باقر كديگراف« ، )1390( ،التناص القرآني في قصة حي بن یقظان إلبن طفیل» ،لساف مبني ،مشاره  ،،5صص .151 _ 138
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في خبه وؤقٗاعه من ٞخىخه ،وْلذ له نٟـ اإلاکانت ٖنض ألامحر مدمىص الٛؼنىي ،بلی ؤن ًٚب ٖلُه ونٟاه بلی بساع وؾغٖان ما
واٞخه ّ
اإلانُت بها ؾنت 400للهجغة وُ٢ل بل ؾنت ( 401يُ ،٠الجاّ . )632:
وَٗغ ٝبه الشٗالبي ٣ُٞى « :٫ناخب الُغٍ٣ت ألانُ٣ت في
الخجنِـ ألانِـ ،والبضٌ٘ الخإؾِـ ،وکان ٌؿمُه اإلادكابه وٍإحي ُٞه ّ
بکل َغٍٟت لُُٟت» .ولث ًکن ٌؿخسضم الجناؽ
ًء
ًء
ًء
اؾخسضاما واؾٗا في ؤقٗاعه ٞدؿب ،بل کان ؤًًا ٌؿخسضمه في خاباجه ونثره (اإلاهضع نٟؿه .)632:له صًىان قٗغ ؤقهغ ماُٞه
الخکث ،وؤقهغ قٗغه الخکمي ،نىنِخه التي ُٖغ ٝبها وؾاعث ٖلی ألالؿنت ؾحروعة بُٗضة اإلاض  .ج ٘٣النىنُت في زمانُت وزمؿحن
ًء
ّ
ّ
الاظخماُٖت.
ؤلانؿانُت وألازال١
بِخا وهي مجمىٖت نهاثذ وخکث ؤملتها ٖلی الكاٖغ ججاعبه في الخُاة وجإمالجه في خ٣ُ٣ت الُباج٘
ٞاإلاغء في نٓغه هض ٝلؿُُغة الخُاة الضنُا ( الٟازىعي ،الجاً .)869:مخاػ قٗغ البؿتي باؾخ٣امت الغؤي ،وؾالمت الظو ١والخٗبحر
ّ
ّ
اإلاشالُت ألازالُ٢ت في ٖهض تهاوث ألازال ١وقاٖذ الٟلؿٟاث اإلاخُغٞت في نٟى ٝطوٍه ( اإلاهضع
وؾهىلت التر ُب ،بنه قٗغ
نٟؿه. )869:
الحىاؿ ومذلىله اللغىي
ً
الف ) الحىاؿ لغة
الخنام من ماصة (ن م م) وظاءث هظه الکلمت في لؿان الٗغب بمٗجى الاجها .٫ی٣ا ٫هظه الٟالة جنام ؤعى ظا وجىانحها ؤي
ًء
1989م :ماصة ن م م) .وؤًًا ظاء الخنام في اإلاعجث الىؾیِ بمٗجى الاػصخام .وجنام ال٣ىم ؤي
جخهل بها ( ابن منٓىع،
1989م  :ماصة ن م م).
اػصخمىا ( مهُٟی،
ً
ب) الحىاؿ اـىالحا
ً٣ى ٫مدمض مٟخاح في حٗغٍٟه :الخنام هى حٗال ٤نهىم م٘ نو خضر بُُٟ٨اث مسخلٟت ٦.ما ًغي ُٞه ْاهغة لٛىٍت مٗ٣ضة
ًهٗب يبُها وج٣نُجها ،بط ٌٗخمض في جمُحزها ٖلى ز٣اٞت اإلاخل٣ي ومٗغٞخه الىاؾٗت و٢ضعجه ٖلى الترظُذ م٘ الاٖخماص ٖلى ماقغاث
٦ .)120ما ٖغٞه مدمىص ظابغ ٖباؽ بةؾهاب ،بإنه اٖخماص نو من
 119:1985و
في النو ججٗله ً٨كٖ ٠ن نٟؿه (مٟخاح،
النهىم ٖلى ٚحره من النهىم النثرًت ؤوالكٗغٍت ال٣ضًمت ؤو اإلاٗانغة الكٟاهُت ؤو ال٨خابُت الٗغبُت ؤو ألاظنبُت ،ووظىص
1423هـ.)266:
نُٛت من الهُ ٜالٗالثُ٣ت والبنُىٍت والترُ٦بُت والدكُ٨لُت وألاؾلىبُت بحن النهحن ( ٖباؽ،
ملارا الحىاؿ
ٌٗض الخنام ج٣نُت ّ
ٞنُت ظمالُتٞ ،لِؿذ الٗكرة ُٞما بطا وظضث هظه الخ٣نُت في النو اإلا٣غوء ؤم ال ،وبنما ُٞما بطا نجخذ في ؤن
ًء
ًء
ًء
ًء
ّ
جًُ ٠بلی النو بٗضا ظمالُا وٞنُا ٢اصعا ٖلی بصهاف ال٣اعت واؾخضعاظه بلی ناع النو ؤم ال .هظا باإلياٞت بلی ؤنه ًىٞغ للنو
ًء
ًء
ًء
ًء
ًء
ًء
بٗضا مٗغُٞا ًخمشل في ؤلاًماء بلی النو الؿاب ،٤ؾىاء ؤکان مىعوزا ؤؾُىعٍا ؤم صًنُا ؤم جاعٍسُا ،وهى ما ًهل بالنو بلی ما
الجمالُتّ .
ّ
بن من قإن الخنام ؤن ٌؿعی بلی جسهِب النهىم وجلُ٣دها بش٣اٞاث وعمىػ وبقاعاث جندكلها من
ٌؿمى باإلاٗغٞت
ّ
ّ
الؿُدُت والٛناثُت ،لخبضو ٢اصعة ٖلی الخدلُ ٤ب٣اعئها بلی آٞا ١من الٗم ٤والجضة وطکاء الخإوٍل ،ما ؤن من ؤهث مؼاًاه
خىمت
ًء
ّؤنه ٌؿعی بلی ؿغ ؤ ٤ٞالخىٖ ٘٢نض ال٣اع ءٞ .ظلک نغ ال٣اع ء الظي بٖخاص ٖلی ؤن َ
ج٣ضم له الضالالث الجاهؼة ،وکان ٢اصعا ٖلی
ًء
ًء
ًء
الخنبا باججاهاث الغئٍت وؾحروعتها ،ؤن ًبظ ٫ظهضا مًاٖٟا للىنى ٫بلی الضالالث من زال ٫الغبِ بحن نهحن مخباٖضًن ْاهغٍا
ًء
ّ
ولُکكُٞ ٠ما بٗض ؤنه لث ًکن ناص٢ا في جىٗ٢اجه وجنبااجه وهى ما ًد ٤٣لخٓت ؤلاصهاف ،جلک اللخٓت اإلامخٗت النابٗت من
ًء
ّ .)1083
بن الخنام ٢اصع ٖلی ؤن
 1082ـ
2007م:
ا دكا ٝالخ٣ُ٣ت في الجانب آلازغ بُٗضا ٖن جىٗ٢اث ال٣اع ء وهىاظؿه (قبانت ،
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ًن٣ل ال٣اع ء من مإػ ١الٗاَٟت اإلاخإججت التي حكخٗل ُٞه ٖنض ٢غاءة النو الكٗغي ،بلی ؤ ٤ٞمن الٟکغ اإلاخإمل الٗمُ ٤الظي
ًء
ًء
ًء
ًء ّ
ًالػمه ػمنا َىٍال ،بنه ٌؿاٖضه في بذ طلک الانٟٗا ٫الکاطب لخبضو الخطخُت باإلاا٢ذ والُاع ء في ؾبُل الضاثث ؤمغا مكغوٖا،
ّ ًء
ًء
ًء
شخهُا ،وٍظهب بها بُٗضا للخُلىلت
وبهظا ٌؿمى الخنام مداولت شجاٖت ًبخٗض ٞحها الكاٖغ ٖن طاجه لُمنذ ال٣هُضة َابٗا ال
.)1083
صون ؾ٣ىَها جدذ هُمنت ٖىاَٟه اإلاباقغة ومكاٖغه الخل٣اثُت (اإلاهضع نٟؿه:
وٍن٣ؿث الخنام خؿب جىُْٟه في النهىم بلی:
ًء
ّ
وَؿمى ؤًًا الخنام الىاعي ؤو الكٗىعي ؤو اللٟٓي.
.1الحىاؿ الٍاهش :وٍضزل يمنه الا٢خباؽ والخًمحن
ّ
ّ
وَؿمى جنام الخٟاء ؤو الخنام
 .2الحىاؿ الالؼّىسي :وٍکىن ُٞه اإلاالٚ ٠حر واعي بدًىع نو في النو الظي ًکخبه
 ،2001م.)20
اإلاٗناَي (نجث،
مفادس الحىاؿ
وجن٣ؿث مهاصع الخنام بلی:
ّ ًء
ّص
وجل٣اثُ ًءا وهى ما ٌُ ّ
ّ
ؿمى بالظا غة ؤو اإلاىعور الٗام خُ٣ض الكاٖغ ٚحر الىاعي
َبُُٗا
المشوسٍة :وٍکىن ٞحها الخإزحر
ؤ .املفادس
بالًغوعة بدضوص ز٣اٞت جىاٞغث له في بٖضاصه وحٗلُمه.
ّص
الذاخلُة :وحكحر بلی الخنام الىا ٘٢في نخاط الكاٖغ نٟؿه وهى ؤلاجُان بجؼء من نو ؾاب ٤له في ّ
نو ظضًض.
ب .املفادس
ّص
ّ
ازخُاعٍت وهي ما ًُلبه الکاجب من نهىم متزامنت ؤو ؾاب٣ت ٖلُه وَؿخسضمها الکاجب للضاللت ٖلی
الىىُِة :وهي
ج .املفادس
.)167
2012م ،نو 166و
طاتها ( نٓغ وولُئي،
ّ
نخُغ ١في هظه الضعاؾت بلی الخنام اللٟٓي ال٣غآني في ؤقٗاع البؿتي.
الحىاؿ اللشآوي
ًإحي ال٣غآن ال٨غٍث في الضعظت ألاولى من الغواٞض ألانلُت التي ا٢خبـ مجها الكٗغاء ،ولٗل الضاعي بلى الا٢خباؽ لضي الكٗغاء من
اإلاىعور الضًجي وباألزو ال٣غآن ال٨غٍث ،مك٩لت الخٗبحرٞ ،هي التي جدمل الكاٖغ اإلابضٕ ٖلى الخٟخِل ٖن ٖباعاث ظضًضة ولٛت
ظضًضة ٚحرمؿتهل٨ت حؿخُُ٘ ؤن جن٣ل ؤ٦كر ٢ضع مم٨ن من اإلاٗاناة وؤلاخؿاؽ واإلاكاٖغ ،وجض ٘ٞالكٗغاء بلى اؾخٗما ٫عمىػ
ظضًضة وا٢خدام ؤعى مجهىلت واؾخٗاعة لٛت صًنُت وآًاث ٢غآنُت .ل٣ض قکل ال٣غآن الکغٍث بًٟل ٞهاخخه وبالٚخه التي جدضي
ًء
ًء ًء
ًء
ّ
بعجاػٍ ًءا ،ؤخضر زىعة ّ
ٞنُت ٖلی مٗٓث الخٗابحر التي ابخضٖها الٗغبي قٗغا ونثرا.
بها هللا حٗالی ٞصخاء الٗغب ،نها م٣ضؾا ومهضعا
ّ
2010م،
و٢ض ؾعی بلُه الكاٖغ الٗغبي في جنانُاجه لترُ٢ت ؤبٗاصه الٟکغٍت واللٛىٍت ألنه الٗغوة الىز٣ی التي ًخمؿک بها ( خُاة،
ًء
ًء
ًء
ًء
م٣ً . )2خبـ ألاصًب نها ٢غآنُا ،وٍظ٦غه مباقغة ،ؤو ً٩ىن ممخضا بةًداءاجه وْله ٖلى النو ألاصبي ،لنلمذ ظؼءا من ٢هت
2003م.)36:
٢غآنُت ،ؤو ٖباعة ٢غآنُت ًضزلها في ؾُا ١نهه (الجٗاٞغة،
ّ
الاظخماٖیت وفي الٗلىم ،زانت الٗلىم ؤلانؿانیت من الٟلؿٟت والخاعیش
الخنام ال٣غآني بمٟهىمه الٗام صزل في مجاالث الخیاة
ّ
ألاصبیت و٢ض اؾخسضمه ألاصباء والكٗغاء في ؤٖمالهثٞ .الخنام بال٣غآن له هض ٝؤصبي
وآلاصاب .وال٣غآن الکغیث صزل في ألاٖما٫
ًء
ظمالي خیض ّ
بن ؤؾلىب ال٣غآن هى ألاؾلىب ألامشل للٛت الٗغبیت ،وبجساط بٌٗ نىعه وؤؾالیبه نمىطظا ،یًا ٝللهیاٚت
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ًء
ًء
ًء
ًء
ًء
ألاصبیت ،مما یکؿبها عون٣ا وظماال ،هظا ًٞال ٖن الهض ٝالضیجي الظي یجٗل الخىانل بحن ال٣اع ء والکاجب جىانال زال٢ا إلاا
ّ
یجم٘ بیجهما من عنیض ػازغ بخ٣ضیـ ال٣غآن الکغیث والخضزغ بمٗانیه الٗٓیمت ( پغوٍجي 1431،هـ.)152:
و٢ض ْهغ الخإزحر ال٣غآني منظ نضع ؤلاؾالم ،نغ هظا الخإزحر في الكٗغ اإلانؿىب بلی ؤلامام ٖلي (ٕ) خُض ً٣ى ٫ؤلامام في البدغ
البؿُِ :
َ
َ
2008م)112:
ٞلِـ ٚحر هللا من عاػ ٍغ( ١االامام ٖلی (ٕ)،
ًٞله
الغخمن من
اؾترػ١
ِ
ِ
ُ
ّ
َ
ّ ُ
َ ُ ُ
ٌّل
خاب
صابت في
جإزغ مىالنا ؤلامام ٖلي (ٕ) من ٢ىله حٗالی ﴿ :وما ِمن ٍغ
ألاعى بال ٖلی ِ
هللا ِعػ٢ها وَٗلث مؿخ٣غها ومؿخىصٖها ،کل في ِ ٍغ
ِ
ُمبحن ﴾ ( هىص)6:
ّ
وهظا الخإزحر لث ً٨ن بهىعة الٞخت للنٓغ في طل ٪الٗهغ ،ألنه ٧انذ ٖال٢ت ٢غٍبت بحن ال٣غآن والكٗغ٦ .ما ْهغث مالمذ هظا
ُ
الخإزحر بهىعة ظلُت في الٗهغ ألامىي وما بٗضه .و٢ض عوي الشٗالبي ؤنه ٢ض "احي الدجاط بغظل من الخىاعط وؤمغ بًغب ٖن٣ه
٣ٞا :٫بن عؤًذ ؤن جازغني بلى ٚض ٞإٗٞل٣ٞ ،ا ٫في البدغ الُىٍل:
ُ ّ
ٖسخى ٌم
له ُ
کل ًىم في َزلُٟخه ُ
ؤمغ
هللا بنه
ٞغط ًإحي به
ٍغ
َْ
َّ َ َ َ ْ ُ
٣ٞا ٫الدجاط :انتزٖه من ٢ىله حٗالىُ ُ َ ْ ﴿ :
ى َّ ٧ل ًَ ْى ٍغم ُه َى ِفي قإ ٍغن﴾ ( الغخمن )29:وؤمغ بخسلُت
ٌؿإله َمن ِفي الؿماو ِ
اث وألاع ِ
ًء
 .)5،2007وْهغ الخنام ظلُا في قٗغ الٗهغ الٗباسخي ،زانت ٖنض ؤبي الٗخاهُت في ٢ىله في البدغ الخ:٠ُٟ
ؾبُلهُٖ( ،ا ،
2004م)155:
ٞلنٗث اإلاىلی ونٗث النهحر (ابىالٗخاهُه،
هى ّعبي وخؿبي هللا ّعبي
ًء
وؤًًا ًنكض في البدغ البؿُِ:
َ
َ
َ
َ
إ الغٖاة وخا ٔٞالخٟٓت ( اإلاهضع نٟؿه)215:
ٞاهلل خؿبک ال ؾىاه َومن
ع
ُ
ويٗذ ُٞه ال بؿُي ُومن٣بطخي ( اإلاهضع نٟؿه)210:
ٞدؿبي هللا ّعبي ال قبُه به
ًء
ا٢خبـ الكاٖغ ؤبُاجه من آًاث ال٣غآن الکغٍث٢ ،ا ٫هللا حٗالی٢ ﴿ :ل خؿبي هللا وٖلُه ًخىکل اإلاخىکلىن﴾ (.ػمغ )38:وؤًًا ب٢خبـ
من آًت ﴿ ٞنٗث اإلاىلی ونٗث النهحر﴾ ( حج )78:في اإلاهغإ الشاني من البِذ ّ
ألاو.٫
ًء ًء
ّ
مجهال ٖظبا ٌؿخمضه الكٗغاء وٍجهلىن
بن الٗهغ الٗباسخي من الٗهىع التي ْهغ ُٞه الخنام ال٣غآني ختي ؤنبذ ال٣غآن الکغٍث
ّ
من ؤلٟاْه .نغ ّ
ؤن الكاٖغ البؿتي في هظا الٗهغ یدغم ٖلی اؾخسضام الترار الضیجي في قٗغه ،وهى یىْ ٠الا٢خباؽ من
ًء
النهىم ال٣غآنیت منهجا ٖنضه.
محاوس الحىاؿ اللفٍي اللشآوي في ؤؼّاس ؤبي الفحح البعتي
یؿخسضم البؿتي الخنام ال٣غآني في صًىانه .ولٗل الؿبب في طلٌٗ ٪ىص بلى ؤمغٍن :ؤخضهما هظا الخىظه ؤلاعاصي والظاحي لضي
الكاٖغ بلى الًُ٣ت ؤلاؾالمُت وبًمانه اإلاُل ،٤بإن الخل إلاإؾاجه ومإؾاة الكٗىب ٖامت ج٨من في الخىظه لهظا الضًن .وزانحهما
ًء
ًء
بًمان الكاٖغ وبٖخ٣اصه بإن الاؾخلهام من ال٣غآن ؤوال والترار الضًجي زانُا له بال ٜألاهمُت في الانخ٣ا ٫بكٗغ الكاٖغ من مهاٝ
الكٗغاء اإلاٛمىعٍن بلى مضاعط الكٗغاء اإلاخمحزًن بكٗغهثٞ .الكٗىب جىا٢ت إلان ًًغب لها ٖلى ؤوجاع مأؾحها ،بطا ٖلمنا ؤن هظه
ًء
الكٗىب ٢ض ؤنبدذ ال جغي خال بال بالٗىصة بلى الضًن الظي ًخٟ٨ل بدل ً٢اًاها ومكا٧لها ،هظا الضًن الظي ًساَب ٢لىبها
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 .)18:2005و نبحن في هظا اإلا٣ا٫
ومكاٖغها وؤخاؾِؿهاٞ ،خُمئن وجلجإ بلُه وجٟخذ ٢لبها له ول٩ل من اجهل به بُغ ( ٝؾلُمان،
الخنام اللٟٓي ال٣غآني ٖنض الكاٖغ.
وؤجى الحىاؿ اللفٍي اللشآوي ِىذ البعتي ِلى ِذة محاوس ي:
املحىس ألاوٌ) الحىاؿ الترهُبي لآلًات اللشآهُة
ًء
ًخجلی لنا هظا اإلادىع من الخنام من زال ٫الترا ُب ال٣غ ّ
آنُت التي وْٟها البؿتي في صًىانهٌ .ؿخسضم البؿتي آًت کاملت ؤو ظؼءا
مجها في نهه الكٗغ ّي٣ً .ى ٫الكاٖغ في البدغ اإلاخ٣اعب:
َ
ُ
ُ َ
َ
الٟٗى ُ
1981م )307:
الجاهلحن ( البؿتي،
ٖن
بٗغ ٝما
زظ
وؤمغ ٍغ
ِ
وؤٖغى ِ
امغث ِ
آني في قٗغه ّ
اؾخسضم الكاٖغ ؤبى الٟخذ البؿتي النو ال٣غ ّ
لُٗكر ٖما في نٟؿه ٖن َغٍ ٤جضازل ألاخضار لُدناؾب م٘ مىٟ٢ه في
َ
ْ
ْ
النو الكٗغ ّيً .دنام بِذ البؿتي م٘ ال٣غآن الکغٍث ،خُض ٢ا ٫هللا حٗالیُ ﴿ :ز ِظ ْال َٗ َْ ٟى َوؤ ُم ْغ ب ْال ُٗ ْغ َِ ٝوؤ ْٖغ ْ
ى َٖ ِن ال َج ِاه ِل َحن ﴾ (
ِ
ِ
ًء
ألاٖغا .)199،ٝآًت ال٣غآن جخدضر ٖن اإلاؿلمحن خُض ًإمغهث هللا بإزظ الٟٗى وألامغ باإلاٗغو ٝوؤلاٖغاى ٖن الجاهلُحن  .ؤًًا
ًء
ًء
جدضر الكاٖغ ٖن اإلامضوح وؤعاص منه الٟٗى وألامغ باإلاٗغو ٝوؤلاٖغاى ٖن الجاهلحن .نغ بِذ الكاٖغ ا٢خباؾا کامال من النو
ال٣غآنيّ .
بن ألالٟاّ التي ؤحی الكاٖغ بمٗناها في قٗغه ،هي التي وعصث في النو ال٣غآني ،وهظا ما ًم٨ن ؤن نُلٖ ٤لُه
الامخهام.
ّ
بن الخنام ال٣غآني ماصة ّ
ٚنُت للكاٖغ ،وهى ًُهغ نٟؿه بنىع ال٣غآن الکغٍث ،خُض ً٣ى ٫في البدغ اإلاخ٣اعب:
َ َ ُُ
َ
َی ُم ُّن َّ
وطاک لٗمغي
بئـ الخل٤
ٖلی بال َا ِث ٍغل
ًء
َ ّ َ َ َ
ؤلؼ َ
َو َ
مخجي َاثغي في ُ
1981م)274:
الٗ ُن ِ( ٤البؿتي،
ناَ٣ا
ِ
إنک ؤوظضججي ِ
نؿان َؤ ْل َؼ ْم َن ُاه ََأث َغ ُه في ُٖ ُن٣ه ﴾ ( ؤلاؾغاءً .)13،بحن النو الكٗغي ّ
َ ُ َّ َ
ؤن ؤٖما٫
ِِ
ؤحی الكاٖغ الخنام م٘ ٢ىله حٗالی ﴿ :و٧ل ِب ٍغ
ِ ِ
ًء
ّ ًء
ًء
قغا .والنو ال٣غآني ؤًًا ٌكحر بلی ؤي ٖمل ٌٗمله ؤلانؿانِ ،من زحر ؤو
ؤلانؿان ال ًمکن ٞهله ٖجها ،بن کانذ زحرا وبن کانذ
ًء
ًء
قغ٣ٞ ،ض ؤلؼم ٖن٣ه ،بن زحرا ٞسحر ؤو قغا ٞكغ.
ًء
ّ
ّ
نىعانُت بهٟاء ال٣غآنٞ ،ال ًجض ؾى ملجإ ال٣غآن لِؿخل منه ٖباعاث وؤلٟاْا حكکل
بًمانُت
والػا ٫الكاٖغ ًبضٕ لخٓاث
ّ
صالالث جداوعث م٘ الضالالث التي ٢بلها ،ولکنه نهغها في طاجه ،ألن ال٣غآن الکغٍث مهضع للظاث الكاٖغة جخُٟإ ْال ٫لٛخه،
وجخإمل في خًغة الکالم ؤلالهي ،وججهل من ًنابُٗه اإلاسخلٟت ،وجتزوص ما قاء هللا من بعجاػه وجنىٕ ؤؾالُبه وازخال ٝبقاعاجه
ّ
2010م  .)3:وهظا ما نجضه ٖنض
البكغٍت من قاٖغٍت النو ال٣غآني ( خُاة،
ووٞغة مساَباجه ،وحؿخمض الظاث اإلابضٖت ،قاٖغٍتها
قاٖغنا ،خُض ًنكض في البدغ الغظؼ:
َ
َ
1981م) 133:
َمن ُهى َخؿبي و ٟی ( البؿتي،
ؤقکىک ًا ؾالي بلی
ًء
وؤًًا ً٣ى ٫في البدغ اإلاخ٣اعب:
وٞى ُ
َ ُ
ز٣ذ ب ّغبي ّ
يذ ؤمغي
و ِ

َ
ُ
ٗحن (اإلاهضع نٟؿه)203:
بلُه وخؿبي ِبه ِمن م ِ
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ّ ّ
ًء
ّ
٢ضؾُت .جإزغ الكاٖغ في نهه الكٗغي ب٣ىله حٗالی ،خُض ٢ا ٫هللا ؾبدانه﴿ :
بن هظا اإلانب٘ الُٗٓث زل٘ ٖلی قٗغ البؿتي ْالال
َ
َّ َ
َ َ َّ ْ
ًء
َّ
َ َ َّ َ
ُ
َّ ْ ُ ّ ُ َ
ْ ٢ل َخ ْؿ ِبي الل ُه َٖل ُْ ِه ًَ َخ َىُ ٧ل اإلا َخ َى ِ٧لىن ﴾ ( .ػمغ .)38:وؤًًا ٢ا ٫هللا حٗالیِ ٞ ﴿ :ة ْن ج َىل ْىا ْ ٣ُ ٞل َخ ْؿ ِب َي الل ُه ال ِبل َه ِبال ُه َى َٖل ُْ ِه ج َى٧ل ُذ
َو ُه َى َ ُّب ْال َٗ ْغف ْال َُٗٓث﴾ (الخىبتّ . )129،
بن الهلت التي نجضها بحن النو الكٗغي والنو ال٣غآني هي الخضًض ٖن الىا ٘٢الظي
ع
ِ ِ
ِ
جدضر ٖنه الكاٖغ من زال ٫جىُْ ٠ألالٟاّ ال٣غآنُت في نهه الكٗغي.
اإلاخٟدو في صًىان البؿتي ًغ الكاٖغ ًنٓغ بلی ال٣غآن الکغٍث وٍجحئ بإؾلىب ٢غآني في قٗغه ٖلی نُٛت ألامغ ،خُض ً٣ى ٫في
البدغ البؿُِ:
ٗخه َم ًءا َّ
ً ٪بدبل ُ َ
زانخُ ٪
َ
ؤقضص ًَ َض َ
َو ُ
ُ
1981م )187:
ؤع٧ان (البؿتي،
الغ٦ن بن
ٞةنه
ِ ِ
هللا م ِ
ّ
ّ
ٌؿخمض من الم الىحي هنا ،لُٗكر ٖما في نٟؿه من مكاٖغ ،من زال ٫جضازل الخىاصر لُدناؾب م٘ ٢ىله
بن الكاٖغ البؿتي
َ ْ َ ُ َ ْ َّ َ ًء َ َ ُ
الجَّ ٟغ٢ىا﴾ ( آٖ ٫مغان .)103،بن النو الكٗغي هنا بهُٛت اإلاٟغص ًضٖى بلی الاٖخهام
حٗالی ﴿ :واٖخ ِهمىا ِبدب ِل الل ِه ظ ِمُٗا و
بدبل هللا .والنو ال٣غآني ًضٖى بهُٛت الجم٘ ّ
ألن مساَبه ٖامت الناؽ وهظا ألامغ ٌٗىص بلی الالخٟاث من الجم٘ بلی اإلاٟغص.
ًء ًء
ّ
ؤزغ ال٣غآن جإزحرا بحرا في خُاة البؿتي  ،خُض ً٣ى ٫الكاٖغ في البدغ الُىٍل:
َ
َ
َ ُ
َ ُ َ َ ُ
ُ
منام
الً٣اء
کث
نٓغة
ِ
کث الً٣اء ُِ ِب ٍغ
وما ِلي ٖن خ ِ
عمیخک ٖن خ ِ
َظ َغ َ
َّ َ َ
ّ َ ُ
والج ُ
خذ ٞااصي ُ
ُ
1981م)113:
هام (البؿتي،
عوح ِ٢
ٓغة
ٞلما ظ َغخذ الخض منک ِبن ٍغ
ُ
َ ُ
ُ
ُ
٢هام﴾ ( .اإلااثضة .)45،الكاٖغ بال عٍب ٖاع ٝباآلًاث
الجغوح
الؿن َو
هظا ًدنام م٘ ٢ىله حٗالی﴿ :وألاطن ِب ِ
األطن والؿن ِب ِ
الکغٍمت التي جخدضر ٖن ًىم اإلاٗاصّ .
بن الهلت بحن النو الكٗغي والنو ال٣غآني هي ٢اثمت ٖلی مكهض من مكاهض ًىم الُ٣امت.
ًء
الخٗالّ ٤
النصخي الظي نغاه بحن النو ال٣غآني والنو الكٗغي ،ظٗل ؤقٗاع البؿتي ؾٗت في ألا ٤ٞوجنىٖا في ألاٞکاع.
وٍ٣ى ٫البؿتي في ؤخضًت هللا حٗالی في البدغ اإلانؿغح:
َ
َُ ُ
ُ
َل َ
(اإلاهضع نٟؿه)213:
بال ِإلان ال بله بال ُهى
الکما ٫الظي جا ِّمل ُه
یـ
َ
َ َ
ًء
ُ َ ُ َ َ َ
الغ ُ
خمن َ
هاصة ُهى َ
الغخُث ﴾ (الخكغ .)22،وؤًًا
ُب والك ِ
ًدنام هظا البِذ م٘ ٢ىله حٗالى ﴿ :هى الظي ال بله بال هى ٖالث الِ ٛ
هللا َالظي ال َبله بال ُه َى اإلاَلک ُُ ُ
ًدنام م٘ ال٣غآنُ ﴿ :ه َى ُ
َ َ َّ ُ
ُ
وؽ َ
اإلاامن اإلاُ ُ َ ُ ُ ُ ُ
الؿ ُ
الّ ٣ض ُ
كغکىن
الم
ِ
هُمن الجباع اإلاخکكر ؾبدان هللا ٖما ٌ ِ
﴾ (الخكغ.)23،و ﴿ ُ
هللا ُُ ال َاله بال ُه َى ُ
الخي الُ٣ىم  ( ﴾ ...الب٣غة .)255،التر ُب الظي ؤحی الكاٖغ بمٗناه ومضلىله في النو
ًضٖ ٫لی ّ
الكٗغي ،هى الظي وعص في النو ال٣غآني وهظا ما ًم٨ن ؤن نُلٖ ٤لُه الامخهام .وهى ّ
ؤن هللا حٗالی واخض ال قغٍک له.
ًنكض الكاٖغ في البدغ البؿُِ:
ٌم َ ًء
َ َ ُ َ ّ
ُ َ
ضعه
بطا بػصع ؾا ِ ِ٢غیما
ٞال یُىلن يی ٤ن ِ
َ
َ َ َّ َ
َ
1981م)257:
ضعه (البؿتي،
الناؽ ُمنظ کانىا
ٞإ ُثر
ِ
ما ٢ضعوا هللا خِ ٢ ٤
جإزحراث البؿتي في الخنام م٘ ألازظ ببٌٗ التراُ٦ب ال٣غآنُت شحرة وهى ؤزظ الخنام من ٢ىله حٗالی  ﴿ :وما ٢ضعوا هللا خ٤
٢ضعه﴾ ( .ألانٗام )91و ( الدج )74،و( الؼمغٞ .)67،الخٟاٖل بطن م٘ النهىم ال٣غآنُت وبٖاصة بٗثها من ظضًض في ال٣هاثض
ًء
الكٗغٍت ،بنما هى بٗض للُ٣ث التي خاو ٫ؤلانؿان َمؿها ٖكر ؾغمضًت الؼمن ٞبٗثها بٗشا لضالالث بُٗضة ،واؾخمغاعها جىانل
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ًء
ّ
ّ
الضًنُت للكاٖغ ،ألنه کان مكضوصا بلی ال٣غآن الکغٍث ومكاهضه اإلاازغةٞ .کان الجال ٫ال٣غآني ًنمى في نٟؿه وٍالمـ
للش٣اٞت
ًء
ّ
ّ
ّ
عوخه مما ظٗله ٌؿخل منه ما ًًٟي ٖلی ٢هاثضه خغ ت وجض٣ٞا في الضالالث الجمالُت ،ألن اؾدبُان ال٣غآن الکغٍث واؾخضٖاثه
ًجٗل ال٣هُضة ّ
خُتٚ ،نُت بؼزث صازلي ،ألن قٓاًا ال٣غآن جٟصر ٖما ًدـ به من لىٖت الخب مما ً٣غبه بلی الُ٣حن ( خُاة،
2010م :م.)9
ًداو ٫البؿتي مغة ؤزغ الاؾخمضاص من ال٣غآن الکغٍث خُشما زاَب ممضوخه٣ً ،ى ٫الكاٖغ في البدغ الىاٞغ:
َ
َ
َ
َ ُ
َ
َ
1981م)195:
یان (البؿتي،
کغه َبیان َک بن ج ّإبی
ٞال ب غاه ِفي ِص ِین الب ِ
وال ج ِ
ّ
ًء
٢اثال له ّ
ال قک ّ
ؤن
ؤن الكاٖغ البؿتي هى قاٖغ ُٖغ نٟؿه بال٣غآن وػٍجها به ،وهظا ألامغ ْاهغ في ؤبُاجه خُشما ًمضح اإلامضوح
َ
َ
الضین ٢ض
ال ب غاه في الضًنً ،إحي الكاٖغ باآلًت ال٣غآنُت وهى ًدغک بها مكاٖغ الناؽ ،وهظا ًدنام م٘ ٢ىله حٗالی ﴿ :ال ا غاه في ِ
َ
َج َ
الغ ُ
بحن ُ
قض ِمن الػي ﴾ ( الب٣غة)256،
ٌؿترٞض الكاٖغ ،لبُان ججغبخه ،ال٣غآن الکغٍث خُض ً٣ى ٫في البدغ الکامل:
ًء
ُ
ّ
1981م)122:
لٗؿغة ٞىعاء ها یؿغان ،وٖضا لیـ ٞیه زال( ٝالبؿتي،
جیإؾن
ال
ٍغ
بن هظا البِذ الكٗغي ٌؿخضعی آلاًاث الکغٍمت في طهن ال٣اعت خُشما ًض ٤٢النٓغ ُٞه ،وٍدنام البؿتي م٘ ٢ىله حٗالیّ ﴿ :
ّ
ٞةن
ًء
م٘ الٗؿغ ٌؿغا ﴾ ( الكغح ،)5،و٢ىله ﴿ ّ
بن م٘ الٗؿغ ٌؿغا ﴾ ( الكغح .)6،وؤحی الخنام ال٣غآني في آزغ البِذ مبِنا طلک في
ُ
٢ىله حٗالی و﴿َّ ...
بن هللا ال ًُسل ٠اإلاُٗاص﴾ ( الغٖض .)31،بؾخدًغ الكاٖغ بالخُٗ٣ض اللٟٓي هظا الخنام في طهن ال٣اعت.
ًء
وٖضا لِـ ُٞه زالّ )ٝ
و٢ضم وؤزغ الكاٖغ بٌٗ ألالٟاّ م٘ جإزحر ( الخال )ٝو٢ض ظاء في النو ال٣غآني في ؤو٫
النو الكٗغي (
الجملت .وکلمت ( الىٖض) في النو الكٗغي في ؤو ٫الکالم م٘ طلک ّ
ؤن کلمت ( اإلاُٗاص) في النو ال٣غآني ٢ض ظاء هللا حٗالی بها في آزغ
ًء
ًء
آلاًت .وهظا الخال ٝفي جىُْ ٠اإلاهضع والٟٗل في النو ال٣غآني والنو الكٗغي ٢ض ػٍن الخنام جؼٍِنا خؿنا.
ً٣ى ٫الكاٖغ في البدغ اإلاخ٣اعب:
ّ ًء
َ
وؤیُ ٣
نذ َّ
ؤن َ
ؤمىع
1981م)203:
خاب مبحن (البؿتي،
الٗباص
ِ
مؿُغة في ٍغ

َ
ًخٗال ٤النو الكٗغي م٘ النو ال٣غآني لخٗمُ ٤الترابِ الخناصخي ،ؤحی الكاٖغ الخنام م٘ ٢ىله حٗالیَّ ﴿ :بنا َن ُ
دن ندحي اإلاىحی
ًء
ًء
ظُضاّ .
َ ُ َ َّ
َ ُ
َ
ُّ
بن
بمام مبحن﴾ ( ًاؾحن )12،اؾخسضم الكاٖغ هظا الخنام اؾخسضاما
ونکخب ما ٢ضمىا وآزاعهث وکل قحئ ؤخهِناه في ٍغ
الٗال٢ت التي نجضها بحن النهحن هي الخضًض ٖن مى ٠٢اإلاؿلمحن والکاٞغٍن ّ
بإن ؤٖمالهث مکخىب في خاب مبحن خُض ال ٌؿخُُ٘
ًء
قِئا ٖن نٟؿه ؤو ًغجبِ بنٟؿهّ .
بن التر ُب الظي اؾخٗمله الكاٖغ في قٗغه هى اؾدبضا ٫مکان ؤلامام بالکخاب
ؤخض ؤن ًض٘ٞ
لٗال٢ت بُجهماّ ،
ّ
الؿببُت وبجکإ الكاٖغ ٖلی
ألن الکخاب من٣ىف باإلمام وخظ ٝالكاٖغ الکخاب وط غ ؤلامام ٖلی ؤؾاؽ الٗال٢ت
اإلاجاػ بكکل ظُض.
وٍنكض البؿتي في مىي٘ آزغ في البدغ الغمل:
ّ
ٖضه ُ
هللا ی٣ینا
َ َّر ِبالخا ِث َما ؤو
َ َ َ
بط َج ّىلی ُ
الخ َ
1981م)300:
کث ِٞینا (البؿتي،
 ٘٢ال٣ى ُٖ ٫لینا
و

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

128

مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىشٍة  -الّام الثالث  -الّذد  15حاهفي 2016

ًء
ًء
ًء
ًء
ٖنض الخد ٤ُ٣في ؤقٗاع البؿتي نغ ّ
ؤن ال٣غآن ؤزغ جإزحرا ُٖٓما في ٢لب الكاٖغ خُض ظٗل ال٣غآن مكغبا ٖؿال ٖلی ظنبه.
ًء
ّ
بن البؿتي ٢غؤ ال٣غآن وظٗله في نهب ُٖنه وال ً٣ى ٫قٗغا بال وهى ًنٓغ بلی ال٣غآنً .دنام الكاٖغ من ال٣غآن الکغٍث خُض ٢ا٫
ًء
َ
َّ َ َ َ ُ
ُ
َ
وبطا َو َ
اؽ کانىا بأًاجنا ال ًُى٢نىن﴾ ( النمل.)82،
ألاعى جکلمهث ؤن الن
ؤزغظنا لهث صابت ِمن
 ٘٢ال٣ى ُِ َٖ ٫لحهث
هللا جباعک وحٗالی﴿ :
ِ
ٖباعة ال٣غآن هي «:و ٘٢ال٣ىٖ ٫لحهث» والكاٖغ ؤزظ هظا ال٣ؿث وظٗل في بِخه لکن اؾخٗمله بهُٛت اإلاخکلث وهظا ما نؿمُه
الالخٟاث.
املحىس الثاوي :الحىاؿ واملفشدات اللشآهُة
ًء
حٗل ٤الخنام بمٟغصة مهضعٍت ٢غآنُت ًضوع خىلها ٞ ،خًٟي ٖلُه ْالال واعٞت من اإلاٗاني ،م٘ الٗلث ؤن الاٖخماص ٖلى اإلاٟغصاث
وخضها ال ًم٨ن ؤن ً٣ىصنا بلى عنض الخضازل  ،ألن اإلاٟغصة ٢بل الترُ٦ب ال ًسخو بها ؤخض صون آزغ  ،وبنما جإحي الخهىنُت من
صزى ٫اإلاٟغصة في جغُ٦ب ؤوال ،زث صزى ٫الترُ٦ب في ؾُا ١زانُا .وبالغٚث من هظا اإلاضزل اإلاخٖ ٤ٟلُه ،نالخٔ ؤن هنا ٥مٟغصاث
لٛىٍت ا٦دؿبذ ؾمت زانت ختى ًصر لنا ال٣ى ٫بجها مٟغصة ٢غآنُت ختى بٗض حٛحر الؿُا ١وحٛحر الىُْٟت الندىٍت ًٓل لها هظا
ًء
منازا ًء
زانا ٌؿخضعي بالًغوعة النو ال٣غآني ختى في ؾُا٢ها الكٗغي الجضًض
الُاب٘ .وبناء ٖلُه ٞةن اإلاٟغصة ًم٨ن ؤن حكُ٘
1995م.)170:
(ٖبض اإلاُلب،
ًء
ّ ًء
ًء
وجنىٖا في ألاٞکاعّ .
ّ
بن مٟغصاث
٢ضؾُت ،وا دؿب قٗغه ؾٗت في ألا٤ٞ
بن اإلاٟغصاث ال٣غآنُت زلٗذ ٖلی قٗغ البؿتي ْالال
ال٣غآن ظاءث بهىعة مخنىٖت في ؤقٗاع البؿتي ما بحن نُٗٞ ٜلُت وبؾمُت ،ماى ومًاعٕ ،ومٟغص وظم٘٣ً .ى ٫البؿتي في البدغ
الخ:٠ُٟ
ُ
َ
َُّ
ًء
َّ
لظلک الخ٣ضًث
ٟاء
کغ
٢ضمىا الكر حؿخُٟضوا ِمن الك ِ
ُ
َ َ ُ
زث َت ُّ
ِ َ
ّ
1981م)293:
میث (البؿتي،
هتز ِب
ألاعى حؿ٣ی
لث جبهغوا بلی
ؤو
النباث الٗ ِ
ِ
َََ َْ
ًء
ى َهام َض ًءة َٞة َطا َؤ ْن َ ْؼل َنا َٖ َل َحها ْاإلاَ َاء ْاه َت َّز ْث َو َع َب ْذ ﴾ ( الدج .)5،ومن اإلاالخٔ ّ
ألا ْع َ
ؤحی مٟغص البِذ مخنانا م٘ ٢ىله حٗالی ﴿ :وجغي
ؤن
ِ
ِ
کلمت ( ّ
اهتز) في النو الكٗغي ٢ض ؾاٖضث اإلاٗجى بمضلىلها في النو ال٣غآني خُض ظٗلها الكاٖغ في نهه الكٗغ ّي  .ظاءث الکلمت
التي ا٢خبؿها الكاٖغ في ال٣غآن ،بل ٟٔاإلااضخي واؾخٗملها الكاٖغ بل ٟٔاإلاًاعٕ وهظا ما نؿمُه الالخٟاث.
وٍنكض الكاٖغ في مىي٘ آزغ في البدغ الُىٍل:
َ
َ
َ
الؿلُان ٌم
به َو َینالىا ما َیدك ّىٞىا
٢ىم لیؿغٞىا
بطا ز َض َم
ُ
ُ
َز ُ
َ
ٗه َمجي ِمن ّ
کل ما ؤجسىٝ
بدبله
واٖخهمذ
ضمذ بلهي
ِ
لی ِ
ِ
َ َ
َ ُ
َ ُ
ملکهث َویجز ُٖ ُه َٖجهث َ
1981م)268:
وؤقغ( ٝالبؿتي،
ؤظ ُل
يیذ َبمن ًىلي الؿالَحن
ع
ِ
ٚلب الُاب٘ ؤلاؾالمي ٖلی قٗغ البؿتي بخإزحر الش٣اٞت ال٣غ ّ
آنُت ،وظٗلذ هظه الش٣اٞت َ
قٗغه ؤو ٘٢في النٟـ وؤله ٤بال٣لب .ؤحی
َ َ َ ْ ُْ
ْ ُْ ُ ْ ْ ُْ
ُ َّ
َ َ
الخنام في قٗغ البؿتي م٘ ٢ىله حٗالیِ ٢ ﴿ :ل الل ُه َّث َم ِال َ ٪اإلال ِ ٪جا ِحي اإلال ََ ٪من حكاء َوج ِجز ُٕ اإلال َِ ٪م َّمن حكاء ﴾ ( .آٖ ٫مغان)26،
ظاءث الکلمت التي ا٢خبؿها الكاٖغ وهي (ًجزٕ ) ،في ال٣غآن ،بهُٛت اإلاساَبّ ،
وويٟها الكاٖغ بهُٛت الٛاثب .وهظا ما نؿمُه
الالخٟاث.
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وٍ٣ى ٫الكاٖغ في البدغ اإلاخ٣اعب:
َ
ًء
َ ًء
َ َ َ
الُب٘ ُخ ٌم
1981م) 289:
ؿن َوؾیما (البؿتي،
َٖلیه ِمن
َو ث ٢ض ٢غاني لٟٓا َوؾیما
ِ
الكاٖغ ٖالث باآلًاث ال٣غآنُت وهى ٌِٗل م٘ ال٣غآن خُض ال ًنٟهل ٖنه وَؿخمض من کلماث الىحي  .هظا البِذ ًدنام م٘
َ ُ ْ ُ ُ
ىه ِهث ( ﴾ ...الٟخذ .)29،اجسظ الكاٖغ لٟٓت « ؾُما » من ال٣غآن الکغٍث.
٢ىله حٗالی ،خُض ٢ا ٫هللا ؾبدانهِ ﴿ :ؾُماهث ِفي وظ ِ
ًنكض الكاٖغ في البدغ البؿُِ:
ُ ُّ ُ
ُ
الظنىب َّ ٞ
ةن َ
قی َ٘ َ
بن ّ
ٌم
هللا َی ُ
1981م)192:
وبیمان (البؿتي،
بزالم
اإلاغء
ٟٛغها
کل
ِ
وفي هظه ألابُاث بؾخسضم الكاٖغ ؤبىالٟخذ البؿتي مجمىٖت من ألالٟاّ التي جنخمي بلى ال٣غآن ال٨غٍث ،ومن طل٢ ٪ىله حٗالى﴿ :
َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ ًء َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ُّ ُ َ َّ َّ َ
َ
َ ُ
ىب ِبال الل ُه َول ْث ًُ ِه ُّغوا َٖل ٰىى َما َٗ ٞلىا
وال ِظًن ِبطا ٗٞلىا ِ ٞاخكت ؤو ْلمىا ؤنٟؿهث ط٦غوا الله ٞاؾخٟٛغوا ِلظن ِىب ِهث ومن ٌِٟ ٛغ الظن
ُ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ ٰى َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ
ْ َ ْ َ َّ َّ َّ
َ َ
اللهَ
َو ُه ْث ٌَ ْٗل ُمىن ﴾ ( آٖ ٫مغان .)135،و٢ىله حٗالی٢ ﴿ :ل ًا ِٖب ِاصي ال ِظًن ؤؾغٞىا ٖلى ؤنِ ٟؿ ِهث ال ج٣نُىا ِمن عخم ِت الل ِه ِبن
ّ
ُٗا ب َّن ُه ُه َى ْال َُ ُٟ ٛ
َ ْ ُ ُّ ُ َ َ ًء
الغ ِخ ُ
ىع َّ
الكٗغٍت مشل ( الظنب ،والٟٛغان ،وهللا ) من اإلاٟغصاث التي
ُث﴾ ( الؼمغ .)53،ألالٟاّ
ٌِٟ ٛغ الظنىب ظ ِم ِ
ًء
ًء
جخهل بال٣غآن اجهاال وزُ٣ا.
ًنكض الكاٖغ في البدغ الُىٍل:
ؤبا ؤخمض قٗغي ُ َ
ىاٖض
٢خیل م ِ
ِ

َ
ُ ُ
الض َیه
مُلذ بها والضین ی ِلؼمک ِ
ًء
َّ
ججٗلن عٞضي ًء
1981م)310:
مکاء وجهضیت (البؿتي،
ٞال

ًء
ًء
َم ُ
ندخک ِمن َمضحي نالة وعخمت
بن ال٣غآن الکغٍث هى الم هللاٞ ،هى مٗحن ال ًنًب ،خُض نغ ّ
ّ
ؤن الكاٖغ اجکإ ٖلی مٟغصاجه وا٢خبـ من ؤلٟاْهً .دنام البؿتي
ًء
َ
کاء َو َج ْ
َ َ ُُ ْ ْ َ َْ
ه ِض ًءًت ﴾ ( ألانٟاّ .)35،٫بنه ٢ض ا٢خبـ کلمتي ( ًء
ِذ ب َّال ُم ًء
مکاء وجهضیت) من
م٘ ٢ىله حٗالى ﴿ :و ما کان نالتهث ِٖنض الب ِ ِ
ال٣غآن الکغٍث مما ؾاٖضه ٖلی بُان ما في طهنه.

وٍ٣ى ٫البؿتي في مىي٘ آزغ في البدغ البؿُِ:
ًء
َ
ُّ
ُ
ُ
1981م)218:
والٗمغ في هظه الضنیا ٖىاع ُ (البؿتي،
واإلاا ٫وألاهلىن ٢اَبت
ٞالٗؼ
ٌم
ٌؿخٗحن البؿتي بکلماث ال٣غآن الکغٍث في بُان ؤقٗاعه .في هظا اإلالٟىّ الكٗغي
جنام م٘ ٢ىله حٗالی ،خُض ٢ا ٫هللا ؾبدانه﴿:
ْ
ْ
ْ
ْ
ٌر ً
ُّل ْ
الذه ا والباكُات الفالحات خ ٌرحر ِىذ سّصب رى ًابا وخحر ؤمال ﴾ ( الکه .)46،٠وم٘ ٢ىله حٗالی ﴿ :
املاٌ والبىىن ص ىة الح اة
ُ
َ ْ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ٌم َ َ َّ َّ
الل َه ِٖ ْن َض ُه َؤ ْظ ٌمغ َٖ ِٓ ٌم
ُث ﴾ ( ؤلانٟا .)8،٫اؾخٗملذ لٟٓت ( اإلاا ) ٫في ؾىعة الانٟا ٫بهُٛت
واٖلمىا ؤنما ؤمىال٨ث وؤوالص٦ث ِٞخنت وؤن
الجمّ٘ ،
وويٟها البؿتي في قٗغه بهُٛت اإلاٟغص.
ً٣ى ٫الكاٖغ في مىي٘ آزغ في البدغ الؿغَ٘:
ُ
َ
بقهض ب ّ
إن َ
هللا طو َُ ٢
ًُدُِ ِباألنِ ٛغ وألا ِكر
ضع ٍغة
ِ
َ
َ ّ
َ ُ ّ
ٌم
اإلانکغ
ٞةنه ِمن ؤنک ِغ
ظىهغ
هٟه ،ؤنه
وال ج
ِ
َ َ ُ
ّ
َمن َ
الج َ
ٞةنه ؤٖلی م َن ُ
1981م)90:
ىه ِغ (البؿتي،
ضعة
ؤبض َٕ
الجىهغ ٖن ٍ ٢غ
ِ
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ًء
َُ ُ
ًء
اٖخمض الكاٖغ ٖلی ال٣غآن خُض اؾخلهث نهه الكٗغي منهّ .
بن البِذ ّ
ألاوً ٫خهل اجهاال وزُ٣ا م٘ ٢ىله حٗالی َ ﴿ :و َما ج٩ىن ِفي
َْ
َ ُ
َْ َ
ُ
ُ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ًء ْ ُ ُ َ
َ ُ َ
ًُىن ُِِ ٞه َو َما ٌَ ْٗ ُؼ ُب َٖ ْن َعِّب َِ ٪م ْن ِمشِ ٣ا ٫ط َّع ٍغة ِفي
قإ ٍغن َو َما ج ْخلى ِم ْن ُه ِم ْن ْ ٢غ ٍغآن َوال ح ْٗ َملىن ِم ْن َٖ َم ٍغل ِبال ٦نا ٖلُ٨ث قهىصا ِبط ج ِٟ
َ
ألاع َ
َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
ْ
اب ُم ِب ٍغحن﴾ (ًىنـ)61،
ى وال ِفي الؿم ِاء وال ؤنٛغ ِمن ط ِل ٪وال ؤ٦كر ِبال ِفي ِ٦خ ٍغ
ِ
ٌٗخ٣ض البؿتي باهلل وبالُىم الظي ًجم٘ الناؽ ُٞه زاثٟحن منه وٍغظى هللا حٗالی ؤن ٌٟٛغ طنىبه بدب النبي (م) وَكُٟه في طلک
الُىم .خُض ً٣ى ٫الكاٖغ في البدغ الخ:٠ُٟ
ًء َ
ُ
باإلاغناص
الٗباص،
لظنىب
بن ؤ ن ُمظ ِنبا ٟٗٞى بلهي
ِ
ِ
ِ
ّ
بإنه الىاخ ُض َ
َقُٟعي بلُه َ
الٗ ُ
اإلاٗاص
ض٫
وبٖخ٣اصي
ًىم ِ
ِ
َ ًء
ًء
ُ
ضا َ
1981م)67:
الٗماص (البؿتي،
عُ٘ٞ
ماظ
وآلا ،٫ؤعظى
ِ
م ِلکا ِ
النبي ِ
ِوبد ِب ِ
آنُتّ ،
جؼاخمذ في هظه ألابُاث ،اإلاٟغصاث ال٣غ ّ
إن البؿتي ًسخاع ما ًىا٣ٞه في نهه الكٗغي لدكکل بنُت کلُت جنخمي للنو
ُ ْ َ َ َ َّ َ َ ُ َ َ
َ ُ
ال٣غآنيّ .
ًن ؤ ْؾ َغٞىا َٖلى ؤ ُنِ ٟؿ ِه ْث ال ج َْ ٣نُىا ِمن
بن مٟغصاث ؤبُاث الكاٖغ مخنانت م٘ ٢ىله ؾبدانه وحٗالی٢ ﴿ :ل ًا ِٖب ِاصي ال ِظ
ًء
وؤًًا م٘ ٢ىله ﴿ :كل ّصلله الؽفاِة حم ً
ُٗا ب َّن ُه ُه َى ْال َُ ُٟ ٛ
َّ ْ َ َّ َّ َّ َ َ ْ ُ ُّ ُ َ َ ًء
ىع َّ
ُّا له
الغ ِخُث ﴾ (الؼمغ. )53،
عخم ِت الل ِه ِبن الله ٌِٟ ٛغ الظنىب ظ ِم ِ
ْ
ّ
ْ
َ
َ
الل ُه َّالظي َع ََ َّ َ٘ ٞ
اث ِبْ ٛح ِر َٖ َم ٍغض ج َغ ْو َج َها﴾ ( الغٖض .)2،وم٘ ٢ىله﴿ :
مل العماوات وألا ْسك ﴾ ( الؼمغ )44،وم٘ ٢ىله﴿ :
الؿ َماو ِ
ِ
ْ َّ ْ
َّ ْ
ًء
َ
َْ
َْ
ُؾ ْب َدان ُه ُه َى الل ُه ال َى ِاخ ُض الَّ ٣ه ُاع ﴾ ( الؼمغ .)4،وؤًًاَ ﴿ :و َب َغ ُػوا ِلل ِه ال َى ِاخ ِض الَّ ٣ه ِاع » ( ابغاهُث .)48،وم٘ ٢ىله حٗالیِ ﴿ :ب َّن َعَّب َ٪
ّ
َلب ْ ِاإلا ْغ َ
ن ِاص ﴾ ( الٟجغ .)14،اإلاخإمل في ؤبُاث البؿتي ًغ بنه ٢ض ا٢خبـ کلماث ( اإلاغناص ،الىاخض ،الك ،ُٟ٘الغ ،ُ٘ٞالظنىب) من
ِ
ال٣غآن الکغٍث مما ؾاٖضه ٖلی اإلاجحئ بما هى ؤًٞل في ؤقٗاعه.
املحىس الثالث :الحىاؿ والشخفُات اللشآهُة
اؾخدًاع ال٣هت ال٣غآنُت ًد ٤٣البٗض اإلاٗغفي للخنام ،خحن ًن٣ل ال٣اع ء بلی ؤظىاء ال٣هت لخبضو مغآة حٗکـ ٖلی ؾُدها
ًء ّ ًء
ّ
بًداثُت ٚحر مباقغة وهى ما ًًٟي ٖلی النو ًء
)1093
2007م:
ٞنُا( .قبانت ،
ٚجى وظماال
نىعة الىا ٘٢بُغٍ٣ت
ًنكض البؿتي في البدغ البؿُِ:
ُ َ َ
َ
خکث ٌم
صخذ َل ُکث في الغاح ٌم
ملیذ ُ
َ
مم٣ىث
ٚحر
الناؽ ؤنٛىا ٢ض ن
مٗاقغ
ِ
ِ
ِ
ُ
ٌم
ُ
1981م)229:
َالىث (البؿتي،
جهغ
والکشحر خمى
مؿدباح
٢لیلها
ِ
ٛغٞت ٍغ
ِ
ٞغصة ِمن ِ
َ
َ َ َّ َ َ َ َ ُ ُ ْ ُ ُ َ َ َّ َّ َ ُ ْ َ ُ
ُْ ٨ث ب َج َهغ ََ ٞم ْن َقغ َب ِم ْن ُه ََ ٞل ِْ َ
ـ ِم ِ ّجي َو َم ْن ل ْث
اؾخلهث البؿتي بُدُه من ٢ىله حٗالیٞ ﴿ :لما ٞهل َالىث ِبالجن ِ
ىص ٢اِ ٫بن الله مبخ ِل ِ ٍغ
ِ
َ ْ َ ُ َ َّ ُ ّ َ َ ْ َ َ ُ َ ًء َ َ َ ُ ْ ُ َ َ ًء
ُال م ْج ُه ْث ََ ٞل َّما َظ َإو َػ ُه ُه َى َو َّالظ َ
ًن َآم ُنىا َم َٗ ُه َُ ٢الىا ال ََ َاَ ٢ت َل َنا ْال َُ ْىمَ
ِ
ًُٗ ْمه ِ ٞةنه ِم ِجي ِبال م ِن اٚت َرْ ٚ ٝغٞت ِبُ ِض ِه ٞك ِغبىا ِمنه ِبال ِ ٢ل ِ
َ َ َّ َ َ ُ ُّ َ َ َّ ُ ْ ُ ُ َّ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ًء َ َ ًء ْ َّ َ َّ
َ ُ َ َ ُُ
الهابغ َ
الل ُه َم َ٘ َّ
ٍن ﴾ ( الب٣غة،
ىص ِ ٢ا ٫ال ِظًن ًٓنىن ؤجهث مال٢ىا الل ِه ٦ث ِمن ِٞئ ٍغت ِ ٢لُل ٍغت ٚلبذ ِٞئت ِ ٦شحرة ِب ِةط ِن الل ِه و
ِبجالىث وظن ِ
ِِ
ّ
ًء
 .)249اؾخدًغ الكاٖغ هنا ٢هت َالىث م٘ ظنىصه ،لُُاب ٤م٘ مىٟ٢ه في البِخحن ،و٢ض وْ ٠الكاٖغ هظا الخلمُذ جىُْٟا
ًء
خؿنا٢ .ام الكاٖغ بةؾضاء النصر للناؽ ،وظٗل نٟؿه في مىَ ٠٢الىث وخظع الناؽ من الغػاثل ،وؤشجٗهث ٖلی الًٟاثل.
ًنكض البؿتي في البدغ الُىٍل:
َ ّ
ُ
َوبن َ
الهالکٞ ،ةنجي
َىٞان
ظاف
ِ

َ ُ
َ ٌم
1981م)140:
لک (البؿتي،
هنالک نىح وبٖتزالي کالِ ٟ
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َ
َُ َ َ ُ َ َ ْ
ّ
ىح ؤ َّن ُه ل ْن ُیا ِم َن ِم ْن ْ ٢ى ِم َک ِبال َم ْن
وحی ِبلى ن
نكاهض ؤن البؿتي في هظا البِذ ٢ض بؾخىحی آلاًت ال٣غآنُت ،خُض ٢ا ٫هللا حٗالی﴿ :وؤ ِ
ٍغ
َّ َ َ َ
َ ُ َ ْ َُ َ
َ َْ ُْْ َ َ ْ َ ََ ْ َ َ ُ َ
َْ ٢ض َآم َن َٞال َج ْب َخ ِئ ْ
ین ْل ُمىا ِب َّج ُه ْث ُم َْ ٛغ ُ٢ى َن
اَ ْب ِجى ِفی ال ِظ
ـ ِب َما کانىا یٟٗلىن﴾( هىص . ) 36،و ﴿ وانن ِ٘ الٟلک ِبإٖ ُی ِننا ووخ ِینا وال جس ِ
﴾ ( هىص .)37،الكاٖغ في حٗال٣ه م٘ هظه آلاًت ٖمض بلی جىُْ ٠شخهُت نىح (ٕ) م٘ ٢ىمه في قٗغه ،و٢ض نجر في هظا
الاؾخسضام.
ً٣ى ٫ؤبىالٟخذ البؿتي في البدغ اإلاخ٣اعب:
َ
َ
ؼیض ُ
كرص اإلاُضام َی ُ
َُ ٞ
َ َّ
1981م)248:
الٟخىعا (البؿتي،
لیل
ناع الخ ِ
ِ
ٖلي ِبها ال ِ
ًء َ ًء
اؾخسضم الكاٖغ ٢هت ببغاهُث (ٕ) ،في ّ
وؾالما ٖلی
نهه الكٗغي ،من زال ٫الخنام ال٣غآني م٘ ٢ىله حٗالی ﴿ :یا ناع کىني بغصا
ّ
ال٣هت في قٗغه ّ
ّ
لُبحن في خُاة ألاشخام
ابغاهیث ﴾ ( ألانبیاءًً .)69،غب بهظه آلاًت اإلاشل في الكرص والؿالمت .وْ ٠البؿتي هظه
وألامث وفي خُاة ألاٞکاع والٗ٣اثض ّ
ّ
ال٣هت بال عمؼ للکلمت التي جبُل کل ٢ى ٫وجدُِ ّ
کل ُض ،وهظه الکلمت هي الکلمت
بإن ما هظه
الٗلُا التي ال جغص.
ً٣ى ٫البؿتي في البدغ البؿُِ:
ًء َ
َ َ َ ُ َ
ُ ُ َ ُ
غ٢خ ُکث ًَدکي ؾ ّجي ًُ ُ
1981م)28:
ىؾَ ٠خىال وحٗظًبا (البؿتي،
ؿن ،ل ُِلي بٗض ِ ٞ
ِ ِ
ًا ًىؾ ٠الخ ِ
ٌكحر البؿتي باؾخسضام الصخهُت ال٣غآنُت بلی ٢هت ًىؾ )ٕ( ٠وال٣دُت التي وٗ٢ذ في ػمن ًىؾ .٠وٍدنام النو الكٗغي
ُ ََْ َُ ُ ْ
ََ ُ
َ
َ َ َ َّ َ
ا ٫ال ِظي ن َجا ِم ْج ُه َما َو َّاصَ ٦غ َب ْٗ َض ؤ َّم ٍغت ؤنا ؤن ِّب ُئ٨ث ِب َخإ ِو ٍِل ِه ٞإ ْع ِؾلى ِن ﴾ ( ًىؾ٢ ،( ۴۵،٠ا٫
م٘ ٢ىله حٗالی ،خُض ٢ا ٫هللا حٗالی﴿ :و٢
ُ ُ ُ َ
َ َ ْ ُ ُ ُ َّ َ ْ ٌم َ ٌم َ َ ْ ُ ُ َ
ّّ ُ َْ
َ ْ َ ََ
َ
َ
ُّ
اث ِؾم ٍغان ًإ٧لهن ؾب٘ ِعجا ٝوؾب ِ٘ ؾنبال ٍغث
اله ِضً ٤ؤِ ٞخنا ِفي ؾب ِ٘ ب٣غ ٍغ
ؤخضهث ًا ًىؾٖ ٠لمنا من هظه ال٣هتً﴿ .ىؾ ٠ؤحها ِ
َ َّ
َ َ
ًغ َو ُؤ َز َغ ًَاب َؿاث َّل َٗ ّلي َؤ ْعظ ُ٘ ب َلى َّ
ُ ْ
اؽ ل َٗل ُه ْث ٌَ ْٗل ُمىن ﴾ (ًىؾ٢ .)46،٠اً ٫ىؾ )ٕ( ٠بػعٖىا ؾب٘ ؾنحنٞ ،دهضوا
الن
ِ ٍغ ِ
ِ ِ
ِ
ز ٍغ
َّ َ ًء
َ
َْ ُُ َ
ه ُّ
ضج ْث ََ ٞظ ُع ُ
اَ ٫ج ْؼ َع ُٖى َن َؾ ْب َ٘ ؾن َحن َص َؤ ًءبا ََ ٞما َخ َ
﴿َ ٢
وه ِفي ُؾ ُنب ِل ِه ِبال ِ ٢لُال ِّم َّما جإ٧لىن ﴾ (ًىؾ .)47،٠زث ًإحي بٗض طلک
ٞظزغوا.
ِ ِ
ُ َّ َ ْ
َ ْ َ َ َ ْ ٌم َ ٌم َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ ْ ُ ْ َ ُ َّ َّ َ ًء ّ َّ ُ ْ ُ نَ
ؾب٘ ؾنىان وؤنخث في الكضة وال٣دُت﴿ .زث ًإ ِحي ِمن بٗ ِض ط ِل ٪ؾب٘ ِقضاص ًإ٧لن ما ٢ضمخث لهن ِبال ِ ٢لُال ِمما جد ِهنى ﴾ (
ًىؾّ . )48،٠
بن الهلت التي نغاه في النو ال٣غآني والنو الكٗغي هي الخضًض ٖن قضة الخاصزت ومضتها .الكاٖغ بُٗض ٖن
مدبىبه ،خُض ً٣ىّ ٫
بن الٟغا ١ظغ مضة َىٍلت وظٗلجي في الاقدباک ،ما ظغث الكضة وال٣دُت ؾب٘ ؾنىاث في ػمن ًىؾ.٠
و٢ا ٫الكاٖغ في البدغ البؿُِ:
َ
ُ
ُ
ُ ّ
1981م)29:
مشل ما ٢ض َعمی بزىانه الظًبا (البؿتي،
ألظلکث
والكإن في ؤنجي ؤعمي ِ
ِب ِ
ّ
بن الكاٖغ لث ّ
ًهغح بصخهُت ًىؾ ،)ٕ( ٠لکن ط غ من طلک الخاصزت ما ًنبه اإلاساَب بلی طلک الخضر الظي و ٘٢باؾخدٓاع
َ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َ
َ ٖ٠
نض
نىعة في الظهنً .دنام بِذ الكاٖغ م٘ ٢ىله حٗالی ،خُض ٢ا ٫هللا ؾبدانه٢ ﴿ :الىا ًا ؤبانا ِبنا طه ْبنا نؿد ِب ٤وج َغ٦نا ًىؾ ِ
َم َخاٖ َنا ََ ٞإ ََ ٧ل ُه ّ ْ ُ َ َ َ َ
نذ ب ُم ْامن َّل َنا َو َل ْى َُّ ٦نا َ
ن ِاص َِ ٢حن﴾ ( ًىؾ )17:٠واؾخلهث البؿتي هظه آلاًت في قٗغه.
ِ
ِ
الظثب وما ؤ ِ ِ ٍغ
٢ا ٫ؤبى الٟخذ البؿتي في مکان آزغ في البدغ البؿُِ:
َُ
ُ
َ
ُ
ىح
الناعي ِب َُىمي
ٞةن ؤجاک ِ
ِ
ضؤب مىسخى نىحي ون ِ
ًء
وخ َ٣٣ي َب َ
َ
ّ
1981م)60:
ٞهُذ (البؿتي،
ٞهُذ ،مٗا،
کل
ٗض مىث ،بٗضي
ِ
ٍغ
ِ
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ّ
ْ َ َْ َْ ُ
ىح َو َٖ ٍغاص
ن
م
ى
٢
ب
ؤ
ص
ل
ش
م
﴿
:
وحٗالی
ؾبدانه
٢ا٫
خُض
قٗغه
في
الكغٍٟت
آلاًت
باؾخلهام
ونىح
مىسخى
٢هت
هنا
الكاٖغ
٠
وْ
ِ
ِ
ِ
ٍغ
ُْ ّْ
َّ
َو َز ُم َ
ىص َو َّالظ َ
ًن ِمن َب ْٗ ِض ِه ْث َو َما الل ُه ًُ ِغ ٍُض ْل ًءما ِلل ِٗ َب ِاص ﴾ ( ٚاٞغ .)31،نغ في بِذ الكاٖغ بًجاػ الخظ ٝوالكاٖغ هنا خظ ٝکلمت
ِ
(٢ىم) من اإلاهغإ الشاني ،وؤنل الکالم ( ضؤب ٢ىم مىسخى نىحي ونىح) .في َْ ٢ىله « م ْشل َص ْؤب َْ ٢ىم ُنىح» ُ٢ل :م ْشل َما َؤ َ
ن َاب ُه ْث.
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ ُ َ َ ََ
َ
ُ َ ُ ْ َّ
َ
ْ
ْ
ُ
1999م . )563،اؾخدًغ الكاٖغ هنا
وُ٢لَٗ ْٟ ًَ ،ل ط ِل َِ ٪بْ ٨ث ُ ٞح ْه ِلْ ٨٨ث ِمشل ُؾنخه ِفي ٢ىم نىح وٖاص وزمىص و ِٗٞله ِب ِهث» (ابن شحر،
٢هت مىسخى ونىح ّ
لُبحن ما ًدناؾب م٘ مىٟ٢ه الكٗغ ّي.
الىخُجة
ّ
بن الخنام بمٗجى حٗال ٤النو م٘ نهىم ؤزغي .وهى ٢اصع ٖلی ؤن ًن٣ل ال٣اع ء من مإػ ١الٗاَٟت اإلاخإعجخت بلی ؤ ٤ٞمن
الٟکغ اإلاخإمل الض ،٤ُ٢وهى ٌؿعی بلی جسهِب النهىم وجلُ٣دهاّ .
بن الخنام ال٣غآني ظؼء من الخنام الضًجي وهى جٟاٖل
ًء
ًء
ًء
ّ
مٗناَ .
النو ألاصبي باآلًاث ال٣غ ّ
بن البؿتي مؼط نٟؿه بأي ال٣غآن الکغٍث ،وجإزغ شحرا من هظا اإلانب٘ الُٗٓث و٢ض
آنُت لٟٓا ؤو
ًء
ًء
ّ
ؤ ؿب ال٣غآن قٗغه عون٣ا ظمُال .من زال ٫صعاؾت الخنام اللٟٓي ال٣غآني في قٗغ البؿتي نغ ؤنه ؾاع في جنانه م٘ ال٣غآن
الکغٍث ٖلی مداوع نظ غها في ما ًلي:
ّ
 .نغ البؿتي وهى ٌؿخسضم الترا ُب ال٣غآنُت بكکلحنّ :
ألاو )٫وهى ًىْ ٠الترا ُب ال٣غآنُت بالخُٛحر والخبضًل الجؼجي مشل:
ّ
الؿببُت،
اؾدبضا ٫الًمحر مى ٘٢الاؾث ،اؾخسضام الخُٗ٣ض اللٟٓي ،اؾخسضام الکلماث التي جکىن بُجهث نلت کالٗال٢ت
والالخٟاث من نُٛت بلی نُٛت ؤزغ  .الشاني) وهى ٌؿخسضم الترا ُب ال٣غ ّ
آنُت بکاملها ،وهى ٌؿخدًغ في ؤبُاجه هظه
الترا ُب ،مما ؾاٖضه ٖلی اإلاجحئ بما هى ؤًٞل في ؤقٗاعه.
ًء
ًء
ظانبا ٦بحرا في قٗغهّ .
بن مٟغصاث ال٣غآن ظاءث بهىعة مخنىٖت في ؤقٗاع
ٌ .ؿخسضم الكاٖغ اإلاٟغصاث ال٣غآنُت ،وهي جمشل
ًء ّ
البؿتي ما بحن نُٗٞ ٜلُت وبؾمُت ،ماى ومًاعٕ ،مٟغص وظم٘ ،وٚاثب ومساَب .وؤًًا وْ ٠الكاٖغ نٟـ الکلماث
صون حُٛحر وجبضًل.
ًء
ّ
حٗمض الكاٖغ ٖلی اؾخلهام الصخهُاث ال٣غ ّ
 .ل٣ض ّ
بًداثُت ٚحر مباقغة.
آنُت مؿخدًغا خضر ال٣هت في قٗغه بُغٍ٣ت
املفادس واملشاحْ
الکح
ال٣غآن الکغٍث
1989م) « ،لعان الّشب » ،مهغ :صاع اإلاٗاع.ٝ
.1ابن منٓىع ،مدمض بن مکغم(،
1999م ) « ،ثفعحر ابً دثحر » ،اإلاد ٤٣ؾامي بن مدمض الؿالمت ،صمك :٤صاع َُبت.
 .2ابن شحر ،بؾماُٖل بن ال٣غشخي( ،
 1429هـ) « ،املعجم الىظ ي »َ ،هغان :ماؾؿت الهاص ١للُباٖت والنكغ.
 .3ابغاهیث  ،مهُٟی ،وآزغون( ،
1991م)ِ « ،لم الىق » ،جغظمت ٞغیض الجراهي ،الغباٍ :صاع جىب٣ا ٫للنكغ.
 .4غیؿدیٟا ،ظىلیا( ،
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2003م) « ،الحىاؿ والحللي » ،مهغ :صاع الکنضي.
 .5الجٗاٞغة ،مدمض( ،
1981م) «،دًىان » ،جد ٤ُ٣ؤؾخاطًن وعٍت الخُُب ولُٟي اله٣ا ،٫صمك :٤مُبىٖاث مجم٘ اللٛت
 .6البؿتي ،ؤبىالٟخذ( ،
ّ
الٗغبُت.
 « ،)1995الحذًث الؽّش في ؤظلىبُة اللشاءات »٢ ،اهغه :للکخاب الٗامت الهُئت اإلاهغٍت.
ٖ .7بض اإلاُلب ،مدمض( ،
2004م) « ،دًىان »ّ ،
٢ضم له وقغخه مجُض ّ
َغاص ،بحروث :صاع الکخاب الٗغبي.
 . 8ؤبىالٗخاهُه(،
2008م) «.دًىان امليعىب إلُه » ،بٖخجى به ٖبض الغخمن اإلاهُاوي ،بحروث :صاع اإلاٗغٞت.
 .9ببن ؤبي َالبٖ ،لي (ٕ)( .
 « ،)1985ثحلُل الخىاب الؽّشي » (إظتراثُجُة الحىاؿ) ،صمك :٤الضاع البًُاء.
 .10مٟخاح ،مدمض(،
 « ،)1423اظتراثُجُة الحىاؿ في الخىاب الؽّشي الّشبي الحذًث »،ظضة :ناصي ظضة ألاصبي.
ٖ .11باؽ ،مدمىص ظابغ( ،
ّ
 « ،)1998الخىُئة والحىفحر »  ،مهغ :الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب .4ٍ ،
 .12الٛظاميٖ ،بضهللا( ،
2005م)  « ،الحىاؿ املّشفي في ؼّش ِض الذیً املىاـشة » ،مهغ :صاع مجض الوي للنكغ والخىػَ٘.
 .13وٖض هللا ،لیضیا( ،
 .14الٟازىعي ،خنا ( ،الجا) « ،الجامْ في ثاسٍخ ألادب الّشبي » ،بحروث ،صاع الجُل.
 .15يُ ،٠قىقي( ،ال جا) « ،ثاسٍخ ألادب الّشبي » (ِفش الذوٌ و ماسات والجضٍشة الّشبُة ،الّشاق ،إًشان ) ،ط ،5بحروث :صاع
اإلاٗاع.ٝ
امللاالت
2011م)  « ،الحىاؿ مفهىمه وؤهىاِه » ،مجلت الن٣ض ـ نٓغیت ألاصب ،الخمیـ .مهغ.
 .16ألامحن ،مدمض( ،
 1431هـ) « ،الحىاؿ اللشآوي في سواًة حکاًة حاسثىا لىجُ محفىً» ،آٞا ١الخٓاعة
 .17بغوٍجي ،زلُل ،وٖمىعي ،نُٗث( ،
ّ
ؤلاؾالمُت ،الؿنت الشالشت ٖكغة ،الٗضص الشاني ،نو 145ـ.162
2010م) « ،الحىاؿ اللشآوي في ثائُة ابً الخلىف اللعىىُجي » ،مجلت کلُت آلاصاب والٗلىم ؤلانؿانُت
 .18خُاة ،مٗاف( ،
وؤلاظخماُٖت ،ظامٗت مدمض زًُغ ،کلُت آلاصاب٢ ،ؿث ألاصب الٗغبي ،الجؼاثغ ، ،الٗضص الؿاصؽ.
2007م) « ،الحىاؿ اللشآوي في الؽّش الّماوي الحذًث » ،مجلت ظامٗت النجاح لؤلبدار الٗلىم
 .19قبانت ،نانغ ظابغ( ،
.1096
 1080ـ
ؤلانؿانُت ،کلُت آلاصاب  ،اإلاجلضٖ ،)4( 21مان .نو
 « ،)2007الحىاؿ اللشآوي في ؼّش حماٌ الذًً بً هباثة املفشي » ،کلُت آلاصاب والٗلىم ؤلانؿانُت بلی
ُٖ .20ا ،ؤخمض مدمض( ،
ماجمغ الضو ٫الغاب٘ لکلُت ألالؿن ظامٗت اإلانُا ،ظامٗت ٢ناة الؿىَـ .نو 1ـ.27
2001م)« ،الخنام بحن الا٢خباؽ والخًمحن والىعي والالقٗىع» ،ظغٍضة الخلُج ،ملخ ٤بُان الش٣اٞت ،الٗضص،55
 .21نجث ،مُٟض( ،
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ّ
ز ٠الُ٣حن لؤلزُل» ،بياءاث ّ
ن٣ضًت،
 .22نٓغ ٖ ،لي ،وٍىنل ولُئي« ،الخنام في ٢هُضة ٢ل للضًاع للجغٍغ م٘ ٢هُضة
الؿنت ّ
2012م ،نو.179_ 163
الشانُت ،الٗضص الشامن،
الشظاالت
« ،)2005مٍاهش الحىاؿ الذًجي في ؼّش ؤحمذ مىش » ،ظامٗت النجاح الىَجي ،کلُت
 .23ؾلُمانٖ ،بضاإلانٗث مدمض ٞاعؽ( ،
الضعاؾاث الٗلُاٞ ،لؿُحن.
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الاهحماء اليعبي ِىذ ؤبي فشاط الحمذاوي
د .لـضهش معـاِـذًة ،ؤظحار محالش كعم  -ؤ -باملـشهـض الجامـعيِ ،بذ الحفَُ بىالفىف مـُلـة .الجضائش.

ملخق:
حٗض ْاهغة الانخماء ْاهغة بنؿانُت ٢ضًمت؛ ٞهي مىظىصة منظ وظض ؤلانؿان ٖلى وظه البؿُُت وهي ْاهغة ٖامت جمـ
ظمُ٘ ألاشخام ،وحٗخكر اججاها ٢ىٍا ً٣هغ من زاللها ؤلانؿان ٖؼلخه وانٟهاله ،وَؿعى للخىخض والانًمام بلى ُ٦ان ـ ؤو حكُ٨ل
عؾمي ـ ٌكٗغ مٗه باالنسجام ،وؤو ٫انخماء للٟغص هى انخمائه لؤلؾغة ـ طل ٪الانخماء ال٣ؿغي الظي ال بعاصة للٟغص ُٞه ـ الظي ًنُل٤
مجها بلى بناء انخماءاث ؤزغي؛ مما ٌٗجي ؤن الانخماء ْاهغة جخُىع بالٟٗل ؤلانؿاني ،ولالنخماء ؤيغب ٖضة ًم٨ن ال٣ى ٫بإجها جضزل
ظمُٗا يمن نىٖحن باعػٍن هما :
 1ـ الانخماء ال٣ؿغي (٧االنخماء بلى ألاؾغة .)...

 2ـ الانخماء ؤلاعاصي( ٧االنخماء بلى خؼب ؾُاسخي.)...

و٢ض اهخث بمىيىٕ الانخماء ٦شحر من ال٨خاب واإلا٨ٟغٍن والٟالؾٟت ،ختى ؤنبذ ًدخل خحزا مٗخكرا من صعاؾاتهث .
ومهما ً٨ن ٞالخىى في مىيىٕ الانخماء ٌٗض مهمت لِؿذ بالِؿحرة ،ول٨ن ؾنداو ٫الخُغ ١الى نىٕ واخض من الانخماء
ٖنض قاٖغ واخض ؤال وهى الانخماء النؿبي ٖنض ؤبي ٞغاؽ الخمضاني.
اليلمات املفحاحُة :الانخماء .النؿب .الٟسغ .الهجاء .الٗخاب....
Résumé :
Le phénomène de l’appartenance est considéré comme un phénomène humain très ancien. Il existe depuis l’apparition de
l’Homme sur terre. Ce phénomène est général et touche tous les gens, il a une tendance très forte et à partir duquel l’être humain
domine son isolement et sa dissociation et cherche à s’unir et à se joindre à une entité ou à une constitution officielle afin de se
sentir en harmonie.
La première appartenance de l’individu est celle de la famille. A partir de cette appartenance obligatoire dont il n’a
aucune détermination, l’individu part à l’élaboration d’autres appartenances, ce qui signifie que ce phénomène a évolué par l’acte
humain.
L’appartenance a plusieurs genres qu’on peut regrouper sous deux éminentes catégories :
…1. L’appartenance obligatoire : appartenance à la famille,
…2. L’appartenance volontaire : appartenance à un parti politique,
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Plusieurs écrivains, penseurs et philosophes se sont beaucoup intéressés au thème de l’appartenance jusqu’à ce qu’il a
occupé un espace considérable dans leurs études.
Quoi qu’il en soit, le fait de s’impliquer dans le thème de l’appartenance n’est plus une tâche facile mais nous
essayerons d’aborder un seul genre d’appartenance chez un seul poète, celui de l’appartenance relative chez Abou Firès
ELHAMADAANI.

 مفهــىم الاهحماءؤ – لغ ــة :
َ
َ
مىا...وٍ٣اَ ٫ن ُ
ونماء  :ػاص و٦ثر وعبما ٢الىا ُ
ًنمى ُن ًّ
ًء
ماه هللا،
 حاء في لعان الّشب في مادة ( همم ):1نمى ًنمي ن ْم ًءُا ون َم ًُّاُ
ونمُ ُخ ُه :ظٗلخه نامُا ...ونمى الخضًض ًنمي  :اعجْ ٟ٘
وؤنمُذ الصخيء ّ
ُٗٞضي بٛحر همؼةّ ،
ونمُ ُخ ُه :عٗٞخه،
ونماه ُٗٞضي بالخًُٗ...٠
َّ
َ
مُ ُذ الخضًض ؤي ُ
وؤبلٛخه ؤطٖخه ٖلى وظه النمُمت وؤلاقاٖت٣ً ...اَ ٫ن ْ
عٗٞخه وؤبلٛخه ون َم ُْ ُذ الصخ َيء ٖلى الصخيء عٗٞخه ٖلُه ،و٧ل
َ ُ َ
ُ
نمُخهُ ...
شخيء عٗٞخه ٣ٞض ُ
ُّ
ْ
ونمُخه بلى ؤبُه ًء
نمُا ُون ًّ
اندؿب ،وٞال ٌمن ًنمي بلى َخ َؿ ٍغب
ونؿب ُخ ُه ،وانخمى هى بلُه
وؤنمُخهَ َٖ :ؼوج ُه
مُا
ًء
بنخماء َ ...ون َّ
ٌم
مُ ُذ الناع جنمُت بطا ؤلُ٣ذ ٖلحها
وٍنخميً :غج ٟ٘بلُه ...وٍ٣ا ٫بنخمى ٞالن بلى ٞالن بطا اعج ٟ٘بلُه في النؿب ...و٧ل اعجٟإ
ُ
ًء
َّ
وجنمى  :بعج ٟ٘من م٩ان بلى
وطُ٦ت َها به...ونمى ؤلانؿان  :ؾمن ،والنامُت من ؤلابل الؿمُنت...وانخمى الباػي و اله٣غ وٚحرهما
خُبا
آزغ ،والنامُت الًِ٣ب الظي ٖلُه الٗناُ٢ض٣ً...ا ٫لل٨غمت بجها ل٨شحرة النىامي وهي ألاٚهان ،واخضتها نامُت...وعمُذ ّ
الهُض
ُ
ٞإنمُخه :بطا ٚاب ٖن ٪زث ماث...ؤلانمــاء :ؤن جغمي ّ
ُ
ُٞمىث وال جغ ُاه وججضه مُخا ...
ُُٛٞب ٖن٪
الهُض
ًء َ ًّ َ َ ًء َ ّ ًء
 وحاء في محُي املحُي: 2نمى ُمُت (ًاجي) ػاص و٦ثر ٦نما(الىاوي) والخًاب والؿٗغ
اإلاا ٫وٚحره ًنمي نمُا ون ِمُا ونماء ون
بعج ٟ٘وٖال،والصخيء ٖلى الصخيء عٗٞه ٖلُه ،والناع عٗٞها وؤقب٘ و٢ىصها ،والغظل ؾمن...والهُض ٚاب ٖن ٪وماث بدُض ال جغاه،
ُ َي ُ
َ
الخضًض بلى ٞالن عٗٞه بلُه َو َٖ َؼ ُاهّ ،
وٌ ٞم
ًخٗضي وال ًخٗضي ،والغظل بلى ؤبُه َ
نؿب ُه
الن
ٞالن بعج ٟ٘بلُه وٖؼ ،
ٍغ
والخضًض بلى ٍغ
َ
والهُض عماه ٞإنابه زث طهب ٖنه َ ٞم َ
ّ
ومخٗض وؤنمى الخضًض ؤطاٖه ٖلى وظه النمُمتّ ،
اث ،وؤنمـذ
بلُهٞ...إنمى هى ؤي ػ َاص ،الػم
ٍغ
وجنمى الباػي ًّ
َّ
جنمُا بعجٟـ٘ من مىيٗـه بلى مىي٘ آزغ...
ؤلابـل باٖضث جُلب ال٨ؤل في ال ،ُٔ٣وؤنماها الغاعي باٖضها،
نمىا ُ ٦َ ،ك َرَ ،
حجماُ ٦َ ،ث َر(نما ْ
وحاء في املىجذ في اللغة الّشبُة املّاـشة: 3نما ًّ :
بعج ،ٟ٘ػاص ًء
الؼع ُٕ)...نكإ ،جغٖغَّٕ ،
قب
(:نمى ولض)...ػاص في الاحؿإ وألاهمُت (نمذ ٨ٞغة )...جٟخذ وؤحؿ٘ نُا٢ه ،بػصاص ججلُه (نما خب)(،نمذ نضا٢ت)...ؤؾنض وع( ٘ٞنما
الخضًض بلى ٞالن)...جٟخذ بصعا٦ه ونطج ج٨ٟحره( :نمذ شخهِخه)...
انخمى:اندؿب ،اٖتري (:انخمى بلى ٞالن) ،منخث ،مندؿب...انخماء:انًمام واندؿاب بلى ظماٖـت انسغاٍ في ظماٖت ...

 -1ابن منظور ،لساف العرب ،دار صادر ،بريكت ، .1997 ،مج ، 6ص . 262
 -2البستاين بطرس  ،زليط احمليط ،مكتبة لبناف ناشركف ،بريكت .1998 ،ص . 919 – 918
 - 3ادلنجد يف اللغة العربية ادلعاصرة،دار ادلشرؽ ،بريكت  ،ط ، 2000 ، 1ص. 1456 – 1455
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ًخطر مما وعص في اإلاٗاظث الؿاب٣ت بإنه ٧اص ؤن ًجم٘ وايٗىها ـ مالٟىها ـ ٖلى ؤن الانخماء مهُلر مخٗضص الضالالث،
وؤهث هظه الضالالث :الاندؿاب ،الاعجٟإ ،خمل الصخيء ٖلى الصخيء .
و٢ض خاو ٫الض٦خىع ؤخمض ؤؾلُث ظم٘ صالالث ظظعي الانخماء في اإلاٗاني آلاجُت: 1
 -الؼٍاصة في اإلاجزلت و الغٗٞت في الكــإن - .

ؾغٖت الخغ٦ــت.

 -الؼٍاصة في الُ٣مت اإلااصًت لؤلقُ ــاء- .

الاندكاع في اإلا٩ان.

 -خمل الصخيء ٖلى الصخيء لخ٣غٍبه و ج٣ضًمه- .

النجاة من ألازُاع.

٦ما خاو ٫ظم٘ صالالث ل ٟٔالانخماء في اإلاٗاني آلاجُت: 2
 الاعجٟإ باالندؿاب بلى ألاظضاص و ألامجاص – .ؤلابٗـاص في اإلاغٖـى. ج٣غٍب الصخيء بلى الكــيء - .الاعجٟإ من م٩ان بلى آزغ - .الان٨ؿاع(وهظا اإلاٗجى يض الاعجٟإ)  - .الهمــت الٗالُــت  - .جبلُٜالخضًض ٖلى وظه ؤلاؾــاءة.
ب ـ اـىالحــا :
خٓي مٟهىم الانخماء باهخمام الٗلماء والباخشحنٞ ،خٗضصث حٗغٍٟاجه وحكٗبذ ختى ٚضا ؤلاإلاام بها مؿخٗهُا ،لظل ٪ؾنداو ٫ؤن
نخٗغى لبٌٗ هظه الخٗغٍٟاث وان نؿخجلي بٌٗ زٟاًاها ـ ٖن ؤم٨ن ـ .
ٞهظا الض٦خىع ٚالي ق٨غي ٌٗغ ٝالانخماء ٢اثال " :الانخماء هى الاؾدناص بلى ظضاع نٟسخي من ُٖ٣ضة ٨ٞغٍت مُٗنت".3
هظا الخٗغٍ ٠قضًض الاًجاػ٦ ،ما ؤن ناخبه جدضر ٖن الاؾدناص ،ول ٟٔالاؾدناص ًىحي بلى ؤن هظا الانخماء بعاصي٦ ،ما
ًغي باخض آزغ بإن الانخماء هى :
"طل ٪الكٗىع بالخىخض ال٩امل م٘ َب٣ت اظخماُٖت مدضصة ،مضٖىما بىعي جاعٍذي لضوع هظه الُب٣ت ٖلى مؿغح هظه ألاخضار". 4
ٞالكٗىع بالخجانـ والخىخض م٘ َب٣ت اظخماُٖت مُٗنتً ،خإحى بىعي خ٣ُ٣ت هظه الُب٣ت بياٞت بلى مٗغٞت هضٞها في
هظه الخُاة٨ٞ ،ما ٌكٗغ الٟغص بهظا الخىخض ٦ظل ٪حكٗغ به الجماٖت وبما ؤن ؤلانؿان ً٩ىن واُٖا بالُب٣ت وبإهضاٞها ٞخىخضه
مٗها ًخث بعاصًا ،ول٨ن ـ ٦ما هى مٗغو ٝـ ٞالكٗىع زاعط ٖن ؤلاعاصة البكغٍت في ؤٚلب ألاخُان ،وبظل٩ً ٪ىن الانخماء ظكرًا من هظا
اإلانٓىع.

 -لفظ اإلنتماء مؤسس على جذرين (منا  ،منى ) كيرل أمحد أ سليم بأف النظر يف جذرم اإلنتماء يوقف على داللة أصيلة يف ظاىرة اإلنتماء كىي  :التقارب
اركؽ أمحد أ سليم  ،اإلنتماء يف الشعر اجلاىلي  ،إرباد الكتاب العرب ،دمشق  ، 1998ص . )16
كالتعدد يف إطار الوحدة ( .ينظر :ؼ
 -1ادلرجع نفسو  ،ص . 21 – 18
 -2ادلرجع نفسو  ،ص . 25 – 23
 -3غايل شكرم ،ادلنتمي ،دار اآلفاؽ اجلديدة ،بريكت ،ص.209
 -4عبد اخلالق فاركؽ ،زلمد فرج ،أزمة االنتماء يف مصر ،مركز احلضارة العربية،ط،1،1998ص.116
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ؤما الض٦خىع ٞاعو ١ؤخمض ؤؾلُث ٣ٞض ٖغ ٝالانخماء ب٣ىله  " :الانخماء ْاهغة بنؿانُت ُٞغٍت جغبِ بحن مجمىٖت من
الناؽ اإلاخ٣اعبحن واإلادضصًن ػمانا وم٩انا بٗال٢اث حكٗغهث بىخضتهث وبخماًؼهث جماًؼا ًمندهث خ٣ى٢ا ،وٍدخث ٖلحهث واظباث،
وهى مخُىع باإلعاصة ؤلانؿانُت الباخشت ٖن ألاًٞل جُىعا ًنىٕ وٍىؾ٘ وٍغبِ صواثغه بالخظ ٝوؤلاياٞت ولِـ باإللٛاء ،وال
بالخل ٤الجضًض".1
بطا ٧ان الانخماء ْاهغة ُٞغٍت ٞهي بطا ظكرًت ،ول٨ن ـ خؿب الباخض ـ جخُىع باإلعاصة ؤلانؿانُت الباخشت ٖن ألاًٞل
بالخظ ٝؤو ؤلاياٞت ،صون ؤن ً٩ىن الخظ٧ ٝلُـا٩ُٞ ،ىن بلٛاء وج٩ىن خُجها ؤلاياٞت زل٣ا ظضًضا ،ولظلٞ ٪الض٦خىع ظم٘ بحن
ال٣ؿغ وؤلاعاصة في مٟهىم الانخماء و٦إن هظا الخٗغٍ ٠هى خانل جغُ٦ب الخٗغٍ ٠ألاو ٫م٘ الشاني٩ٞ ،ان الخٗغٍ ٠ألاقمل.
و٢ض وعص في معجث " "Larousseاإلاىؾىعي بإن الانخماء هى " :ال٩ىن ًٖىا في ظماٖت وهى مغاص ٝلالندؿاب"ٗٞ .2لى
الغٚث من بًجاػ وبؿاَت هظا الخٗغٍ ٠بال ؤنه ٌكحر بلى خ٣ُ٣ت الانخماء الجىهغٍت ،ؤال وهي الانًمام والخىخض م٘ الجماٖت.
ؤ – وع الؽاِش مً حهة ؤبُه:
ًندؿب ؤبى ٞغاؽ بلى ؤبي الٗالء ؾُٗض اخمض بن خمضان بن الخاعر بن ل٣مان بن عاقض بن اإلاشجى بن عا ٘ٞبن الخاعر
بن ُُٖ ٠بن مدغبت بن خاعزت بن مال ٪بن ٖبض بن ٖضي بن ؤؾامت بن مال ٪بن ب٨غ بن خبِب بن ٖمغو بن ٚنُث بن حٛلب3بن
واثل بن ٢اؾِ بن هنب بن ؤٞصخى بن صٖمي بن ظضًلت بن ؤؾض بن عبُٗت بن نؼاع بن مٗض بن ٖضنان.4
وؤبى فشاط هىُة له ؤما اظمه فالحاسذ وفي رلً ًلىٌ مححذرا ًِ هفعه :
وفي ِلي بً ِبذ هللا ظائ ــشه
فمً ظُّذ بً حمذان والدثه
َ
َ
َّعبُد ِن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ُِوؤ ِبـي َؾُٗ ـ ِـض. 6
بط ؤنذ ؾُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضي الـظي
وٍ٣ى ٫ؤًًا مٟخسغا بنؿبه اإلامخض وب٣ىمه :

َ ُ
ال٣غم نانـغ
لئن ٧ان ؤنلي من ؾُٗض نجــاعه ٟٞغعي لؿُ ٠الضولت ِ
َ ٌّل َ ٌم ُ َ َ َ ُ
جم َ
َوٍ ُ
ا ٥ق َى ِاظـ ـغ
ٗنـا ٞـي وا ِث َـل ٖك ـ ـ ـ ـغٍـت ووص وؤعخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،هن
َ ُ
َْ
َل َنا َؤ ّو ُٞ ٫ـي اإلاُ َْ ٨غ َمـاث َوآزـغ َو َب ُ
مجض حِ ٛلب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌّلـي َوْ ِاه ـ ـغ
اَن ٍغ
ِ
ِ
َّ َ
َ َ
َ
ََ َ ُ ُ َ
َ
ألا ُ
زاًغ.7
الخ ِاعر اإلاس َخ ُاع ِم ْن ن ْؿ ِل َخ ِاع ٍغر ِبطا ل ْث ٌَ ُؿ ْض ِفي الِ ٣ىم ِبال
ؤنا
 -1فاركؽ أمحد أسليم ،ادلرجع السابق ،ص.14
2
-Dictionnaire encyclopédique "Larousse" , Larousse, Paris, cedex, 2001, p83.
 3عبد اجلليل حسن عبد ادلهدم ،أبو فراس احلمداين ،حياتو كشعره،مكتبة األقصى ،عماف،األردف،ط ،1،1981ص( 71نقال عن النجوـ الزاىرة). -4ادلرجع نفسو  ،ص  ( 17نقال عن مجهرة أنساب العرب ) .
 -5أبو فراس احلمداين  ،ربقيق إبراىيم السمرائي ،ص . 78
 -6ادلصدر نفسو  ،ص . 59
 -7ادلصدر نفسو  ،ص . 82 – 81
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ًخطر من ظملت هظه ألابُاث بإن نؿب ؤبي ٞغاؽ ٖغبي من ظهت ؤبُه .
ب – وع الؽاِش مً حهة ؤمه :
ؤوعص الكاٖغ ؤبُاجا ٌٗغ ٝبها بنؿبه من ظهت ؤمه مجها ٢ىله :
َ
َ ْ ُ َ
ِبال ِٗ ّ ِـؼ ؤزـ َـىال َنا ج ِمُ ـ ُـث.1
َؾ َمـ ْـذ ِب َنـا وا ِث ُـل َوَ ٞـاػ ْث
ٌكحر ؤبى ٞغاؽ في هظا البِذ بلى ؤن نؿبه ٖغبي من ظهت ؤمه بال ؤننا نجض في قٗغه ما ًنا ٌ٢طل ٪بط ً٣ى: ٫
َ َ
َ ْ ُ ْ َ َْ
ُّ ُ َّ َ َ َّ ْ ُ ْ َ ْ َ
غب ؤ ْعَب َٗـا.2
ِبطا ِزٟذ ِمن ؤزى ِالي الغوم زُـت جسىٞذ ِمن ؤٖم ِامي الٗ ِ
ٞهظا البِذ ً٣طخي بساولت ؤبي ٞغاؽ في الغوم،ومما ًضٖث طل ٪ؤًًا ٢ىله و٢ض بلٛه نبإ وٞاة ؤمه:
َّ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ
َ
َ ُْ
الغػاًـا َواإلاناًـا َوال َول َض ل ِضًـ َِ ٪وال َٖ ِكُ ـ َـغ
َوْ ٢ـض طِ ٢ذ
َ
ََ ُ َ
َ ُ
َ
لث ُْ ًَْ ٨ن ِم ْن ُه ن ِهُ ـ ُـغ.3
ؤًـا ؤ َّم ُـاه ْ ٦ث َه ِ ّـث َ ِىٍ ٍغـل َم َطخى ِب ِ٪
بط  ٠ُ٦ال نهحر لها وال ٖكحر وهي ٖغبُت ؟ ٞهظا ال ً٩ىن بال بطا ٧انذ مُ٣ىٖت ألاعخام من الغوم  ،وعبما هظا ما ًدملنا ٖلى
ٖضم ألازظ بٟغيُاث الض٦خىع ٖبض الجلُل خؿن ٖبض اإلاهضي من بم٩انُت ٧ىن بخضي ظضاجه عومُت ،ؤو ؤن ً٩ىن بٌٗ من
ط٦غهث ؤزىالا ألبُه ؤو ظضه؛ ٞالًُ٣ت جغجبِ بإمه  -صون ٚحرها  -بناء ٖلى ما ؾل. ٠
وبطا ٧ان ؤبى ٞغاؽ ٢ض ؤوعص اؾمه و٦نِخه واؾث والضه في قٗغه ٞةنه لث ًٟٗل ٦ظل ٪بالنؿبت الؾث ؤمه .
و٢ض ؤقاع بلى ؤن ال بزىة له من ؤمه  وطل ٪في ٢ىله :
َّ َ َ َ َ َ
َ َ َ
َ
َ ُْ
َوال َول َض ل َض ًْ َِ ٪وال َٖ ِكُـ َـغ.4
اإلاناًـا
َوَ ٢ـض طِ ٢ذ الغػاًـا و
ٞةطا ٧ان في طل ٪بقاعة بلى ما مغ بها ٢بل ؤن ً٨كر ؤبنائها ٞةن ٢ىله في مىي٘ آزغ*** ًنٟي طل ٪وٍضٖث الغؤي ال٣اثل بإن
ؤبا ٞغاؽ وخُض ؤمه بط ً٣ى: ٫
 -1ادلصدر نفسو  ،ص . 185
 -2ادلصدر السابق ،ص.108

 - كقد التبس األمر على الدارسني ،فمنهم من ذىب إىل القوؿ خبؤكلة أيب فراس يف الركـ  ،كمنهم من نفى ذلك ( ينظر عبد اجلليل حسن عبد ادلهدم  ،ادلرجع
السابق  ،ص . ). 75
 -3أبو فراس احلمداين ،ربقيق إبراىيم السمرائي ،ص . 67 – 66
 - كلو إخوة من أبيو منهم  :أبو الوجياء  ،أبو الفضل ،أبو األغر أمحد،عبد اهلل احلسني (ينظر  :عبد اجلليل حسن ،ادلرجع السابق  ،ص  ) 79 – 76كيقوؿ
لو حالب ال يستفيق كجازر
يف ذلك  :ترل أينا القيتو من بين أيب
( ينظر :أبو فراس  ،الديواف  ،ربقيق إبراىيم السمرائي  ،ص .) . 88
 -4ادلصدر نفسو  ،ص . 66
*** -قاؿ ذلك  -كىو يف األسر -حني بلغو أف أمو ذىبت من منبج إىل حلب تطلب من سيف الدكلة مفاداة ابنها فرجعت خائبة (ينظر  :ادلصدر نفسو ،ص
. ). 132
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َ
َظ َاءجَـ َـَ ٪ج ْمخَـ ُ
اح َع َّص َو ِاخ ِضهـا

َ ْ َ ُ َّ ُ َ َ ُ ُ َ
اؽ ُْ ٦ـ ٠ج ِْٟ ٣لهـا.1
ًنخ ِٓغ الن

وٍغجر ؤن خضًشه هظا ًخٗل ٤بًُ٣ت بزىجه الظ٧ىع ٣ٞ ،ض ً٩ىن وخُض ؤمه ل٩ىنه الظ٦غ الىخُض ٞ ،األنثى بُبٗها
ويٟٗها ال ًم٨ن ؤن ج٩ىن م٩ان الغظل ؤزناء ُٚابه  ،وٍضٗٞنا بلى ال٣ى ٫بظل ٪الٓن بإن ألبي ٞغاؽ ؤزىاث من ؤمه ،و٢بل ؾغص
ما خملنا ٖلى هظا الٓن نداو ٫ؤن نٗضص ؤزىاجه ؤوال :
٣ٞض ظاء في خضًض ابن زل٩ان ٖن م٣خل ؤبي ٞغاؽ  " :و٧ان ؤبى ٞغاؽ زا ٫ؤبي اإلاٗالي و٢لٗذ ؤمه سخُنت ُٖجها إلاا
بلٛها وٞاجه ".2
ٞاألزذ التي ج٣ل٘ ُٖجها خؼنا ٖلى ؤزحها ٌؿدبٗض ؤن ج٩ىن ؤزخا من ؤب .ِ٣ٞ
ُٞه ؤزخا له ٢اثال :
َ
َ
َ َ َ ُّ
َؤ َج ْؼ َٖ ُث َؤ َّن َـ ٪زـ ْـض ُن َ
الت ُ
رب َم ْن ْ ٢ض َح َج ْـب
ٞاء َوْ ٢ض حجـب
الى ِ
ِ

و٢ض وعص ألبي ٞغاؽ قٗغا ًغسي

َ
َ
ُ
َٞة ْن ُْ ٦ن َذ َج ْ
ه ُض َُُ ِٞ ١مـا َج ُ٣ى ُ٫
ُ ٞم ْذ ْ ٢ب َـل َم ْى ِج ََ ٪م ْـ٘ َم ْن ج ِد ْـب
ِ
َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ ُ
َ
ال٣ا ِثلـى َن
َمـا َب ُْ َـن َخ ّ ٍغـي َو َم ُْ ٍغـذ ن َؿـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـب
وِبال ٣ٞـض نـض١
ََّ َ
ََّ َ
َ
ََُٖ ٣لخ َـي ُ
اؾ ِخل َب ْذ ِم ْن ًـ ِضي َوإلاـا ؤ ِب ْٗ َهـا َوإلاـا ؤ َهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـب .3
ِ ِ

ؤما ٖن ؤوالصه ٣ٞ ،ض ط٦غ ؤبى ٞغاؽ -خحن ٧ان في ألاؾغ  -في قٗغه ما ًضٖ ٫لى وظىصهث ٢اثال :
َ ُ َُّ
َ ُ َُْ
أل ًِّ٨ـ ـ ْـث ؤط ٦ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـغ َو ِٞــي ؤ ًِّ٨ـ ْـث ؤ٨ِ ٞـ ُـغ
َ
َ
َ َ
ِٟ ٞــي َخلـ َـب ُٖ َّضجِــي َو ِٖـ ّ ِـؼي َواإلا ْٟس ـ ُـغ
َ ْ
ََُُْ ْ َ ْ َ
َو َؤ ْ
ن ٛـ ُـغ.4
ن ِب َُ ـ ٍغـت ٧ال ِ ٟـ َـغ ِار ؤ٦كره ــث ؤ
ٞالكاٖـغ ًظ٦ـغ ٞـي هـظه ألابُاث نبُت ،و٢ض زلٟهث نٛاعا ٦ -ما ًنٓغ بلحهث  -وهـظه هي نٓغة الىالضًن بلى ألابناء ٞ ،مهما
٦كر الابـن ٞةنه ًب٣ى نٛحرا في نٓغ والضًه صوما.
٦ما نجض في قٗـغ ؤبـي ٞـغاؽ ؤًًـا ؤبُاجـا – ًساَب ٞحها ابنت له ً -غسي خاله ٞحها ٢اثال :
ُ ُّ َ
ألا َنام ب َلى َط َ
َؤ ُب َن َِّخ ــي َال َج ْد َ
ـاب
ـ
ه
ـل
٦
ـي
ـ
ن
ؼ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ًء ْ َ
ْ ُ َ
َؤ ُب َن َِّخـي َ
ـاب
ن ْبـ ًءـغا َظ ِمُـ ـ
ِ
ـال ِللج ِل ُِل ِمن اإلاه ـ ِ
 -1ادلصدر نفسو  ،ص . 133
 - اذلاء يف " أمو "تعود على أيب ادلعايل ؛ ألف أـ أيب فراس قد ماتت قبلو كقد رثاىا بقصيدة مطلعها :
بكره منك ما لقي األسري .
أيا أـ األسري سقاؾ غيث
(ينظر  :ادلصدر السابق ،ص .). 67 – 66
 - 2ابن خلكاف  ،كفيات األعياف  ،ربقيق زلي الدين عبد احلميد  ،ط ، 10ج 1975 ، 1ص . 363
 - 3أبو فراس احلمداين  ،الديواف  ،ربقيق إبراىيم السمرائم  ،ص . 30
 -4ادلصدر نفسو ،ص . 97 – 96

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

142

مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىشٍة  -الّام الثالث  -الّذد  15حاهفي 2016

َ
ُ
ىخ ــي َٖل َّـي ِب َد ْؿـ َـغ ٍغة
ن ِ
ُ
َ َ
ِ ٢ىلــي ِبطا ن َاص ًْ ِد ِنـ ــي
َ ْ ُ َّ َ َ
ـاب ؤ ُبـى ِٞـ َـغا
ػٍن الكبـ ِ

م ْن َز ْل ٠ؾ ْترَ ٥و َ
ـاب
ِ ِِ ِ
ِ
الدجـ ِ
َ َ ُ ْ َّ َ
ـىاب
وٖ ُِِذ ِمن ع ِص الج ـ ِ
َ ُ َ َّ ْ َّ َ
ـاب.1
ٍغؽ لث ًمخ٘ ِبالكب ـ ِ

لث ًب ٤بٗض هظا بال الا٢خنإ  -ولى ظؼثُا – بإن ألبي ٞغاؽ ؤوالصا مجهث هظه التي ًساَبها ول٨ن من ج٩ىن ؤمهث هاالء ؟
٨ٞما لث ٌك ٠صًىان ؤبي ٞغاؽ الٛلُل من الخضًض ٖن ؤوالصه لث ٌك ٠من الخضًض ٖن ػوظه ٞ ،ال نجض ما ٌؿخد٤
الظ٦غ في طل ٪بال ٢ىله :
ًء
ُ َْ َ َ ّ َ ََْ
َو َؤصًبت ُ
خمــي
ازترتها َٖ َغ ّبُ ــت
ِ ٍغ
حٗؼي ِبلى الج ِض الِ ٨غٍـث وجن ِ
َّ ٌم
َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ٌم َ َ ْ
لث َ
َم ْذ ُج َىب ٌمت َ
لث جسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـض ِم
جبخ ِظ ٫ؤم ـ َـاعة لث جإج ِمغ مسضومت
َْ ُ ُ َ ْ َ
َ
َ َ َّ
َْ َ َُ ْ
اب اإلا ْدـ َـغ ِم
لى ل ْث ً٨ن لي ِِ ٞ
ُِ ٪بال ؤنن ِـي ِب ِ٢ ٪ض ِ ٚنِذ ٖ ِن اعِجِ ٩
ُْ
ّ ْ َ ُْ
َ َ َ ْ َ َْ َ َ َ ُ ّ َ
جي ِبمج ِزل ِت اإلا ِد ِ ّب اإلا ٨ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـغ ِم .2
جي ُْ ٚـ َـغ ُه
ِم ِ
ول٣ض نؼل ِذ ٞال جٓ ِ
ٞالكاٖغ ٌؿتهل هظه اإلاُ٣ىٖت بٟٗل ًُٟض الازخُاع صاللت ٖلى ؤن اإلاغؤة مىيىٕ الخضًض ً٣هض بها الؼوظت؛ بط هي
 ِ٣ٞالتي ًخسحرها اإلاغء وٍضٖث ما نظهب بلُه بقاعجه في البِذ الشالض بلى اؾخٛناثه بها ٖن اعج٩اب اإلادغماث ،وال ٌؿخٛجى ٖن
اعج٩اب اإلادغماث ٖاصة بال بالؼوظت.
وٍغي الكاٖغ بإن ال٣غابت في النؿب جٓهغ من زال ٫ؾماث مخجلُت ُٞاألشخام اإلانخمحن لؤلؾغة الىاخضة وٍ٣ى ٫في
طل: ٪

َ
َ ُ
َ ُ ّ
َ
َّ
َُ ُ
َوح ْٗ ِغُ ٞه ِم ْن ْ ٚح ِر ِه بالك َما ِث ـ ِـل
الظي ِم ْن َب ِجي ؤ ِبـي
بؿُماه ِ
ًلىح ُِ ِ
ُ َ َّ ُ َ َّ َ ْ ُ ُ َّ ُ َ
ُ ََ
ٍل ِن َج ِاص َّ
ََى ُ
الؿ ُْ َِ ٠ؾ ْبِ ألان ِام ِل.3
اؽ َخ ْىل ُـه
مٟضي مغصي ً٨ثر الن
ِ
ٞإٞغاص ألاؾغة الىاخضة ججمٗهث نٟاث ج٩ىن ندُجت للىعازتٞ ،خخجلى في ق٩ل زهاثو مىعٞىلىظُت ؤو جخمٓهغ من
زال ٫الؿلى ٥الظي ً٣ىم به ؤٞغاص ألاؾغة وفي هظا الكإن ً٣ى ٫ؤبى ٞغاؽ :
َ
ُ َ
ّ
ْ
َ
ِظ َُ ُاص الخ ُْ ِل َوألا َؾ ِـل ال ِـُ َى ِا٫
َوِلل َى ِاع ِر ِب ْعر ؤ ِبــي َو َظـ َّـضي
ُ َ
َ
ؾ َىي َز َم َغاث َؤ َْ َغاَ ٝ
الٗ َى ِالي.4
َو َما ج ْج ِجي ُؾ َغاة َب ِجي ؤ ِب َِنـ ــا
ِ
ِ

 -1ادلصدر السابق  ،ص . 32
 -2ادلصدر نفس ػػو  ،ص . 163
 - ادلرأة ادلقصودة يف ىذه ادلقطوعة عند ابن خالويو ىي ابنة أيب فراس زكج أيب العشائر
خالويو  ،دار بيركت للطباعة كالنشر  ،بريكت  ، 1986 ،ص .). 277
 -3أبو فراس احلمداين  ،الديواف  ،ربقيق إبراىيم السمرائي  ،ص . 123
 -4ادلصدر السابق  ،ص . 128

جميع الحقوق محفوظة لمركز

(ينظر  :أبو فراس احلمداين ،الديواف ،ركاية أيب عبد اهلل احلسني بن

جيل البحث العلمي © 2016

143

مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىشٍة  -الّام الثالث  -الّذد  15حاهفي 2016

ٞالكاٖغ ً٨جي ٖن البُىلت والصجاٖت والٟغوؾُت بالخُل وألاؾلٞ ،الٟغؾـان الُٛاعٍ ٠ال ًنجبىن بال ٞغؾانا ؤمشالهث،
وهظا هى خا ٫ؤٞغاص ٖكحرجه ُٞ -ما ًغي ٞ -هى ٌؿعى للخٟاّ ٖلى عابُت ال٣غابت التي ججم٘ ؤٞغاص هظه الٗكحرة بط ً٣ى: ٫
ََ ْ َ
َ َ َ
َ
َ ْ ََ ُ
ُ
ً ِل ال ؤ ْظ َهل ْه.1
ً ُل ؤ ِد ِي الٟ
وٞ
َوْ ٢غَبـى الَ ٣غابـ ِت ؤ ْع َٖـى َلهـا
ج – الفخـش بيعل بجي حمذان وحذودهم :
٦ما ًدغم الكاٖغ ٖلى الخٟاّ ٖلى مجض ٢ىمه ٞ ،هى ال ًغٍض ؤن ًنٗخىا بإي نُ٣هت ،وَؿـعى بلى طل ٪ظاهضا ٚحر ٖابئ
بٗىا٢ب ألامىع ولى ٧ان ٞحها ً٢اء ندبه ٞ ،هى ٌٗلث بإن اإلاُالب ال جازظ بالخمجي بنما با٢خدام اإلاهال – ٪صون النٓغ بلى نخاثجها
الىزُمت – ما صامذ ؾتر ٘ٞمن قإن ٢ىمه ٣ً ،ى ٫في طل ٪مٟخسغا مىنُا :
َ
َ
َ ُّ َّ َ
َََْ َْ َ َ َْ
هاع زـ ِـا٫
ِب َلى َبل ٍغض ِ ،من الن
اب ألا َٖ ـ ِـاصي
ؤوٍنا ،بحن ؤَن ِ
ُ َ
َ ْ َ ََ َ ّ َ
َ
اله ــال ِ٫
ُنم ُّض ُب ُُىج َـناِ ،في ّ ِ ٧ل ٞـ ـ ٍغ ّـج
ِب ِه بحن ألاعا ِِ ٢ث و ِ
َُ َ ْ َ َ َ
َ َ َ َ َ ْ َُ َ ُ ّ َْ
ان ُّٟ ٦ىا َٖ ْن َِ ٢خـ ِـا٫
بنى خمض
ى
مساٞـت ؤن ً٣اِ ،٫ب ٨ـ ِـل ؤع ٍغ
َ َ َ َ َّ َ َ ْ
َ ْ َ
ْ
ّ
َٖ ْن ال ُّضنُا ِبطا َما ِٖك َذ َؾ ِـا٫
الض ْول ِت اإلاإ ُمى ِِ ٫ب ِن ــي
ؤؾُ٠
َ
لث َج ُغ ْٖـ ـ ُـه َع َػ َاًا َّ
َو َم ْن َو َع َص اإلاَ َهال ََ ٪
الض ْه ِغ ِفي ؤ ْه ٍغل َو َمـ ِـا٫
ِ
َّ
َ َ ْ َُ َ
ب َطا ُ٢طخ َي ِ َ ُ َ َّ َ ًء
ـال٫
ِ
الخمام ٖلي ًىمـ ــا ِٟ ٞي نه ِغ الهضي ِبُ ِض الً ِ
ِ
ََ ْ َ ُ ُ ْ ََ َ ْ َ
ََ ْ َُ ُ ْ ََ َ ّ َ
ـال.2٫
ـ٠
ل ِ ٦شُ ـ ٍغ
وؤٚىعهث ٖلى ح ٍغي ظـ ِ
وؤهجمهث ٖلى ظِ ٍغ
ٞالكاٖـغ من ٞغٍ خغنه ٖلى ٢ىمه ًىصخي ابن ٖمه – ؾُ ٠الضولت – بٗضم الخى٢ـٖ ٠ن ال٣خـا ٫بطا ً٢ـى ندبه جطخُت
في ؾبُل اؾخمغاع مجض ٖكحرجه ختى ال جىن ٠بالخمن٘ والجكن .
وما ًن ٪ٟالكاٖغ ًٟخسغ بجـضوصه وٍظ٦ـغ مأزغهـث مخسـظا نٟؿـه – في طل٢ – ٪اَـغة ل٣ىمـه ،بط ال ًم٨ن ؤن ً٣ىم م٣امه ؤخض
ٚحرهٞ ،هى ًازغ الؿعي في ؾبُل بقبإ خاظخه ٖلى خاظت ٢ىمه٣ً ،ى: ٫
َْ ُ ُ ُ َْ
َّ
م َن َ
وص ألاَ ٦غ ُمـ ــى َن
الى َعي ِبال ِل َُ ـ ْـه ؟
إلان الجض
ِ
َ َ
َ
م َن ْال ُج ُضوص َ
الٗ ِال َُ ـ ْـه ؟
َم ْن طا ٌَ ُٗ ُّض َ ٦ ،ما ؤ ُٖ ـ ُّـض
ِ
ِ
َ
َ ْ َ َُ ُ َ
َب ْح َن ُّ ُ
ىَ ٝمِ ٣ام َُ ـ ْـه ؟
ىم ِلْ ٣ى ِم ـ ـ ِـه
م ن ط ا ً٣
الهِ ٟ
َ
َ
َؤ ْخمي َخغٍمي َؤ ْن ًُبَـ ـ َ
َول ْؿ ُذ ؤ ْخ ِمي َم ِال َُ ـ ْـه.3
ـاح
ِ ِ ِ
وَؿخمـغ الكاٖـغ في جبُان ٖلى م٩انخه بحن ٢ىمه ،جلـ ٪اإلا٩انـت الخـي ؤوظضهـا لنٟؿه بمىاٟ٢ت البُىلُت ٢اثال :

 -1ادلصدر نفسو  ،ص . 145
 -2ادلصدر نفس ػػو  ،ص . 129 – 128
 -3ادلصدر السابق  ،ص . 182
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ُْ َ َ
َ َ َ
َْ ْ َ
اجهـا
ؤبل ٜبجي خمضان ُِ ،في بلض ِ
ُ
َْ َ ََ ُ َ
صث الخ ُْ َل َٖ ْن ْ ٞغ َؾ ِاج َها
ًىم َغ

ُ َ
ُ َّ
ُ ُ ََ
ىلهاَ ،وال ٛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغ ِم ْـن ق َّب ِاجه ــا
٦ه
َ ُ ْ ُ ْ َْ
ــ َو ِم ْن ِظ َحر ِاج َهـا.1
وؾ٣ذ ِمن ٍ ِ٢غ

ٞدضًض الكاٖغ هنا لِـ من ٢بُل مٟازغة ٢ىمه ،بل هى ًضٖى بجي خمضان بلى الاٞخساع بمن ؤنجبىا من ألابُا٫
الُٛاعٍ.٠
و ٠ُ٦ال ًضٖى بلى مشل طل ٪؟ وهى ًنخمي ٦ما ٢لنا – بلى ؤؾغة ٖغٍ٣ت – وؤنل ٦غٍث ؾعى ؤوازغه بلى اإلاجض ٦ما ٗٞل
ؤواثله ٦ما ً٣ى: ٫
َ ْ َْ َ َُ ُ َ
َ ًّ َ ّ ُ ْ َ
ألا ْب َٗ ُـضو َن َؤم ْن ُن ْ
و ؤ ْب.2
٣
ن
ـن
م
ؤ
ـض
ظ
و
٣
و ِمن ؤًن ًن ِ٨غنِـي
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ُ َ َ َ
ٍث َّ
َ
ُ ُ
نى٦َ ٫غ ُ
َػْ ٦ذ ؤ َوا ِثل ُه َ َاب ْذ ؤوا ِز ـ ُـغ ُه. 3
الن ْب َٗ َخ ِحن َو َم ْن
ػ ِا٧ي ألا ِ ِ
و٢ض ًؼصاص الخىاص بحن ألاٞغاص الظًن ججمٗهث ٢غابت النؿب ختى جهبذ جل ٪ال٣غابت ؤصنى شخيء ًغبُهث ،مشلما هى الخا٫
بالنؿبت ألبي ٞغاؽ م٘ ابن ٖمه ؾُ ٠الضولت ،هظا ألازحر الظي بالـ ٜفي ب٦غامه ٞلث ًجض ؤبى ٞـغاؽ بال ؤن ً٣ابله ٖن خؿن
ننُٗه طل ٪بالشناء واإلاضح ،ومما ٢اله في طل: ٪
َ َ ْ َ
َ َُ ْ
ُْ َ َ ْ
َُ
َوؤ ًْ َن ل ُه ِمش ٌمل َوؤ ًْ َن اإلا٣ـ ِـاع ُب ؟
ان ِمش ِل ِـه
جي هللا ٣ٞض
ؤ ِدي ال ً ِظِ ٢
َ ُ َ
َج َج َاو َػث ُ
َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُّ ُ َ
اؾـ ُـب
الْ ٣غَبى اإلا َى َّصة ْبُن َنــا
ِ
ٞإنبذ ؤص َنى ما ٌ ِٗض اإلان ِ
ََُ ٞا َل ُْ َخجي ُخ ّم ُ
َو َؤ َّن َؤ ِدي َن ٍغاء َٖن َ
اله ِ ّث َٖ ِـاػ ُب.4
لذ َه ِ ّمي َو َه َّم ُـه
ِ ِ
ِ
ٞالكاٖغ ًخمجى ؤن ًدمل همىم ناخب نٗمه وٍجنبه بًاها  ،من ٞغٍ الخٗل ٤به.
وال ًتر ٥الكاٖغ ٞغنت بال وؾعى بلى جبُان ًٞل ٢بُلخه ٖلى ؾاثغ ال٣باثل من زال ٫مجمىٖت من الخها ٫نحرث ٢بُلخه
عؤؾا وبُ٣ت ال٣باثل ؤطنابا  ،بط ٧ان من ٚحر اإلام٨ن – خؿب عؤًه – ؤن ًُإ خماهث ؤخض ٩ٞ ،ل ألانام جًٟلهث وؾاثغ ال٣باثل
جسً٘ لهث ٦ما ً٣ى: ٫
َ
َ
َ
َ َ َ َ َ َ َ َّ َّ
اؽ َظ ـ ًءـاعا َوؤ ْم َن َٗ ُه ْث َوؤ ْم َغ َٖ ُه ْـث ِظ َناب ــا
ؤلث جغنا ؤٖؼ الن ِ
َ َ ْ َ َّ ْ َ ْ ُ َ َ َ
َ َ َ َ ُ ُ ُّ َ َ
ًاب ــا
اله
لنا الجبل اإلا ُِل ٖلى نِ ـؼ ٍغاع خللنا النجض ِمنه و ِ
ُ َ ُّ َ ََ ُ َ َ ُ َ
َُ َ ُ
َُ
َ ٠
بالج ِمُل َوال ن َد ِاب ــى
جدا ِق ــي ونىن
ٌنا ألانام وال
ج ِ ٟل
َ َّ َّ ْ ُ َ َّ ُ ُّ َ َ
ََْ َ َ ْ َ َُ
اؽ الظناب ــى.5
ُٗت َب ْل ِن ـ َـؼ ٌماع ِبإنا الغؤؽ والن
و٢ض ٖ ِلمذ عِب
 -1ادلصدر نفس ػػو  ،ص . 199
 -2ادلصدر نفس ػػو  ،ص . 27
 -3ادلصدر نفس ػػو  ،ص . 87
 - 4ادلصدر نفس ػػو  ،ص . 22 – 21
 -5ادلصدر السابق  ،ص . 16
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وٍخدضر ؤبى ٞغاؽ ٖن مأزغ ٢ىمه ومٟازغهث ختى ًهل بلى صعظت ً٣غن ٞحها اإلاجض ببجي خمضانٞ ،هى ًغاهث لث ًسل٣ىا بال
لبناء اإلاجض وألامجاص وفي طل٣ً ٪ى: ٫
َ ْ ُ َ ََ َ َ ْ َ ْ
َ َ ْ َ َ ُْ ُ َ ُ
ـىص
ل ِئن ز ِل ٤ألان ُام لخؿى ٦ـإ ٍغؽ ومؿ َمٗ ٍغت وَنبى ٍغع وٖـ ِ
َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َّ
ْ َْ َ َْ ُ
ـىص.1
ان ِبال
ٞلث ًسل ٤بنى خمــض
ِإلاج ٍغض ؤو ِلخ ْم ٍغض ؤو ِلج ِ
ولٗل ؤهث مما ًم٨ن الخضًض ٖنه في قٗغ ؤبي ٞغاؽ -وندن بهضص الخضًض ٖن الانخماء النؿبي – هى عاثِخه التي خاوٞ ٫حها
حسجُل جاعٍش ٢ىمه اإلاليء باإلاجض وألامجاص ً٣ى ٫مٟخسغا :
َ ََ
َ
َؤ َنا َ
الخاع ُر اإلاُ َس َخ ُاع م ْن َن ْؿل َخاع ٍغر ب َطا َ
لث ٌَ ُؿ ْض ِفي الْ ٣ى ِم ِبال ألاز ِاً ُـغ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ َ ّ
َو َْ ٢ض ََ َاع َ ٞحها ب َّ
الٗك َحر َة ُظـ ُ
َ َ
الخ َُّ ٟغ َِ ١اثِـ ُـغ
ـىص ُه
ٞج ِضي ِ
الظي ل َّث ِ
ِ ِ
َج َد َّم َل َْ ٢خ َال َهاَ ،و َؾ َ
َخ ُمى ٌم ٫إلاَا َظ َّغ ْث َٖ َلُه َ
الج َغا ِثـ ُـغ
اِ ١ص ًَ ِات َه ــا
ِ
ِ
َ ًء َ َ
ُ
َم َىاع َص َم ْى ٍغث َم َال ُه َّن َم َ
ه ـ ِـاص ُع.2
َو َصي َماثت ل ْىال ُه َظ َّغث ِص َمائ ُه ْـث
ِ
ٖغ ٝالكاٖغ بنؿبه من ظهت ؤبُه  ،زث جُغ ١بٗضها لدسجُل مأزغ ٢ىمه مبخضثا بإظضاصه وجدضًضا بجضه ألاصنى" الخاعر
بن ل٣مان بن عاقض"  ،خُض ؤنلر هظا الجض بحن ٢بُلت بجي حٛلـب ،ووصي من ماله ٢خالهث  ،و٧انذ ٖضتهث مئت ٢خُل.3
زث ٖغط ؤبى ٞغاؽ للخضًض ٖن ظضه ألاصنى الشاني " خمضان بن خمضون " الظي ٖمغ بالص اإلاىنل وصاع عبُٗت باإلاحر زالزت
ؤٖىام جىاجغث باإلادلٞ ،ؿمي " م٩ابض اإلادل "٢ 4اثال :
َْ
اف ّ
َ َ ّ
َو َّ
للض ْهغ َن ٌم
الض ًَا َع َو َؤ ْه َل َ
اب ِِ ٞحه ُث َوؤْا ِ ٞـ ُـغ
ا
ه
الظي انخ َ ِ
وظ ِضي ِ
ِ
َ َ
الؿ ْ ُ
زال َز ُت َؤ ْٖ َىام ًُ َ٩ابـ ُـض َم ْد َلهَــا َؤ َق ُّثََ ،ـى ُ
اٖ ُـغ.5
ُ
اٖضً ِنَ ٖ ،غ ِ
ٍل َّ ِ
ٍغ ِ
ِ
واؾخمغ الكاٖغ في خضًشه طا٦غا ٖمه الخؿحن بن خمضان الظي ٢خل الٗباؽ بن اإلاٗخًض و"ٞاج٩ا" وؾاع بلى صاع الخالٞت
ٖنىة ،وؤزً٘ بجي جمُث بٗض ؤن ْلمىا وججكروا٢ 6اثال :
َ َ َ ُ َ َّ ُ َّ ُ َ
َ ًء
َو َٖ ّمي الظي َؤ ْع َصي " َ
اإلاجا ِه ـ ُـغ
الى ِػٍغ " َوٞا ِج٩ا وما الِ ٟاعؽ الٟخاِ ٥بال
ِ ِ
ْ
ُمشاو ُع ََ ٚاعاث َّ
الؼ َمان ُم َؿ ـ ُ
الخ َمام ُم َكَُّـ ٌم
َؤ َط َاُ ٢ه َما َ٦إ َ
ـاوع
ـ٘
ؽ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ن َ
بذ َ
ُٗ ُه ْث َما َؤ ْ
ًُُ ُ
غءَ ،واإلا ُ
ـغء َظاثِـ ُـغ
الٗ ْض ُِ ِٞ ٫حهـ ُـث
وال َاٖت ِل َلم ِ
ِ
 -1ادلصدر نفسػػو  ،ص . 61
 -2ادلصدر نفسػػو  ،ص . 82
 -3أبو فراس احلمداين  ،الديواف  ،ركاية ابن خالويو  ،ص . 107
 -4ادلصدر نفسو  ،ص . 129
 -5أبو فراس احلمداين  ،الديواف  ،ربقيق إبراىيم السمرائي  ،ص . 82
 -6أبو فراس احلمداين  ،الديواف  ،شرح خليل الدكيهي  ،دار الكتاب العريب  ،بريكت  ،ط، 2003 ، 5ص . 130
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َ َ
ُ ْ َ ُ ُ ٌم
ََ
الب ْل َىي َٖ َل ُْه َ
َو َْ ٢ض َظ َّغ ِث َ
الج َغاثِـ ُـغ
ان ؤ ْؾ َـىة
ناؽ ٖشم
لنا ِفي ِزال ِ ٝال ِ
ِل ب َّ
َو َؾ َاع ب َلى َصاع ِ َ َ َ ْ ًء َ َ َّ َ َ َ َ ُ
الض ِاع َصاثـ ُـغ
ِ
الخالِ ٞت ٖن ــىة ٞدغ٢ها  ،والج ِ
ِ
ُ
َ
َ
ُ
ََ َ
الباغيَ ،
َ َ
وٖ َّـؼ اإلا َجـ ِـاو ُع.1
ؤط َّ " ٫ج ِم َُما " َب ْٗ َض ِٖ ًّؼَ ،وَاإلاــا
ؤ ِط َِّ ٫بنا ِ
زث جُغ ١للخضًض ٖن ٖمه " ؤبي الهُجاء" الظي خمى الدجُج  ،و٢طخى ٖلى زىعة ًىؾ ٠بن الضًىصاط ؤبي الؿاط٢ 2اثال :
َ
َّ
ُ
َ
َ
َ َ
َ ٞغ َّو َٕ ِبالْ ٛى َع ٍْ ِن َم ْن ُهى ٚاثِ ـ ُـغ
الظي ُؾل ْذ ِب َن ْج ٍغض ُؾ ُُىُ ٞـه
وٖ ِ ّمي ِ
َ
ُ
َ
َ َ َ ُ َّ َ
َج َن َ
انـ ـ ُـغ
غث ألا َخ َُ ُاء ِم ْن ّ ِ ٧ل ِو ْظ َه ٍغـت
ان ِ
ولِـ له ِبال ِمن هللا ن ِ
َ
ََ
ُ
َ
َ
لث ًُ ْب ٤و ْج ًءغا َ
َ َ
ي ْغُب ُه اإلا َخىا ِجـ ـ ُـغ
ٞل ْث ًُ ْب ِْ ٚ ٤م ًءغا َ ْٗ ُن ُه الْ ٛم ُغ ِِ ٞحه ُـث
و ِ ِ
َّ ْ َ َ ًء َ َ
َ َ َ َ
َ
ضواط ِ ٦خ َِبــت ل َها ل َج ٌمبِ ،م ْن ُص ِوج َهاَ ،وػ َم ِاظـ ُـغ.3
اِ ١بلى ابن الضً
وؾ
زث ٖغط للخضًض ٖن ٖمه ؤبي ؾلُمان صاوص بن خمضان اإلال٣ب "باإلاؼعٞن" لصجاٖخه ،وٖمه ؤبي الؿغاًا نًغ بن خمضان م٘
ؤزُه ؤبن ٖبض هللا الخؿحن بن ؾُٗض وٖمه ؤبي بسخا ١ببغاهُث بن خمضان وٖمه ؤبي الىلُض ؾلُمان بن خمضان الظي ل٣ب "
بالخغون " لٗلى قإنه ٖنض بجي خمضان ، 4و٢ض ؤٞغص ل٩ل مجهث ؤبُاجا جخدضر ٖن بُىالجه و٦غٍث ؤٖماله وؤظلها ،زث جدضر ٖن مأزغ
مأزغ ؤبُه وظلُل ؤٖماله ٢اثال :
ُ َ َ
َّ
َ ُ َ
َ ََ
اٚـ ُـغ
ؤول ِئ َ ٪ؤ ْٖ َم ِامي َ ،و َو ِال ِضي ال ـ ِـظي
خ َمى ظن َب ِ
اإلال ٪واإلال ٪ق ِ
اث ِ
َ
َ
َ
َ ٌم
ْ ٌم
َ ْ
ُ
ج ُِّ ٣غ ِب َها " ٌ ُْ ٞمض " َوحك َهـ ُـض َخ ِاظ ُـغ
ل ُه " ِب ُؿل ُْ ٍغث " َو َٗ ٢ــت َظ ِاه ِلُـت
َ
َ
ََْ
َ
َ َّ َ
الً ْغ ِب ن ًءاعاَ ،ظ ْم ُغ َها ُم َخُ ِاًـ ُـغ
ِمن
َوؤطْ ٦ذ َمظ ِاُِ ٦ه " ِب َؿ ْغ ٍغح " َوؤ ْع ِي َهـا
َ
َ
َ
َق َْ ٟذ م َن ُٖ َُْ ٣ل َؤ ْن ًُ ٟءؿا َق َّت َها ُّ
الؿ َـغي
َ ٞه َّى َم َع ْجال ٌمن َ ،ون َّى َم َؾ ِاه ـ ُـغ
ِ
ٍغ
َ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ
وم َ
الغ َ
ََ ٚؼا َّ
النظاثِـ ـ ُـغ.5
وال ؾب٣خه ِباإلاغ ِاص
لث ُْ ًَ ِْ ٣ه ْض َظ َى ِان َب ِٚـ َّـغ ٍغة
ل٣ض ٢ام ؾُٗض بن خمضان بدماًت الخلُٟت " اإلا٣خضع " ،زث ؤو ٘٢ببجي " ؾلُث " خحن ؤٖتريىا َغٍ ٤الدجُج ٦،ما ؤو٘٢
ببجي " ُٖ٣ل " " بؿغح " وجىط مأزغه بٛؼو الغوم.6
ولث ً٨خ ٠الكاٖغ بهاالء  ،ِ٣ٞبل اؾخمغ في حسجُل جاعٍش ٢ىمه اإلاليء باإلاجض وألامجاص ٞاإلاجض با ١وبن مطخى بناجه
لُظ٦غ ؾُ ٠الضولت ونانغ الضولت ،مغ٦ؼا ٖلى و٢اج٘ ألاو ٫م٘ الغوم وم٘ بٌٗ ال٣باثل الشاثغة ،التي ٧انذ ؾببا في ْهىع الٟتن في
ؤندـاء ٖـضة مـن البالص ،ومما ٢اله في طل: ٪
 -1أبو فراس احلمداين  ،الديواف  ،ربقيق إبراىيم السمرائي  ،ص. 83- 82
 -2أبو فراس احلمداين  ،الديواف  ،ركاية ابن خالويو  ،ص . 110 – 109
 -3أبو فراس احلمداين  ،الديواف  ،ربقيق إبراىيم السمرائي  ،ص . 83
 -4أبو فراس احلمداين  ،الديواف  ،شرح خليل الدكيهي  ،ص . 135 – 134
 -5أبو فراس احلمداين  ،الديواف  ،ربقيق إبراىيم السمرائي  ،ص . 84
 -6أبو فراس احلمداين  ،الديواف  ،شرح خليل الدكيهي  ،ص . 137 – 136
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ََ
َ َ ََ َ ْ ْ َ َُ
َٞة ْن َُ ْجم َ ْ َ َ َ ْ َ ْ
الٗلىَ ،واإلاأ ِز ـ ُـغ
وال صزغث ِجل٪
ٌ َم ْج ُض َها
ِ
ٌ ؤقُ ِادي ٞلث ًم ِ
ِ
َ
ُ
َ َ
َ ُ َ َ
َ َ َ
َ َ َ َ ٌم َ
اي ـ ُـغ
ُض َ ٦ما ق ُاصوا َون ْب ِجي َ ٦ما َبنـىا
ن ِك
اى  ،وآز ُغ خ ِ
لنا قغ ٝم ٍغ
َ ْ ٌم َ َ
ََُ ٟٞنا لضًن هللا ٖ ٌمؼ َو َم ْن َٗـ ـ ٌمـت َو َ
انـ ـ ُـغ
ِ
ُٞنا ِل ِض ًِن هللا ؾُ ٠ون ِ
ِ
ِ ِِ ِ
َ
َؤ َال ُْ ٢ل ل َؿ َُْ ٠
الض ْو َلت َال َْ ٣غم  :ب َّننـي َٖلى ُّ ٧ل َشخ ْي ٍغء َٚحر َو ْ
ن ِ ٢ ٪َ ٟـ ِـاص ُع
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ََْ َ َ ُ ْ َ
ََ َ َ َ ّ َ
َ َ ُ َ َ ًء
جي ِباإلا َضا ِثذ َؾاثِـ ـ ُـغ
سغي وٞسغ ٥و ِاخضا إلاا ؾاع ٖ ِ
ولى لث ً٨ن ِ ٞ
َ ًء
َ
ََْ َُ َ
َُ ْ
َ
ُ َ
اَ ـ ـ ُـغ
َول َِّ ٨ن ِجي ال ؤُ ِٟ ٚل الْ ٣ى َْ َٖ ٫ن ٞخ ـى
ؤؾ ِاه ُث ِفي ٖلُا ِث ِه وؤق ِ
َ
َْ َّ ُ َ ْ َ
َ
َ َ ْ
َ ْ َ َ
ً ِل ْ ِاه ـ ُـغ.1
ـَ ٠م٩ا ِني ِمجها بحن الٟ
٦غ ؤ ًّ ٍغام َمًذ و َمىا ِ٢ـ ٍغ
وٖن ِط ِ
وبٗض طلٌٗ ٪غط ؤبى ٞغاؽ للخضًض ٖن بزىجه وصوعهث في جاعٍش بجي خمضان لُ٣ـى ٫في طل: ٪
َج َغي َؤ ًّنا َال ََُ ٢خ ُه م ْن َبجي َؤب ــي َل ُه َخ ِال ٌمب َال ٌَ ْؿ َخ ُ
ُ٣ث َو َظ ــاػ ُع.2
ِ ِ ِ
وٍظ٦غ الكاٖغ ؤزاه "ٖبض هللا بن ؾُٗض بن خمضان " الظي ٞا ١ألانام في ؾُٗه بلى اإلاجض با٢خدام اإلاهال٣ٞ ، ٪ض ؤزً٘
ؤطعبُجان زث ؾاع بلى صًاع مًغ ويغب خهاعا ٖلى والحها وٞخدها ٖنىة٣ً 3ى: ٫
ََ َ َ
الؿ ُث َ
ََ ٞال اإلاَ ْى ُث َم ْد ُظ ٌموعَ ،و َال ُّ
يا ِثـ ُـغ
ان ؤ ِدي ِب ْن ٌَ ْؿ َ٘ َؾ ٍغإ ِب َمج ِـض ِه
و٧
َ ْ َ َّ َ ْ َ َ ُ
َُ ْ ُ َ َ ُْ ُ َ َ
ألا ُم َ
٣ٞل هى مىجىع
الخصخىَ ،و ْه َى َوا ِجـ ُـغ
ىع ِب َٗ ْؼ ِمـ ِـه
ِ ٞةن ظض ؤو ل٠
ََ َ َ َ ْ ََْ َ ْ
نغ َ
َ
َٗ ِان َِ ٞحها َٖ ِاط ٌمَ ،٫و ُم َؿ ـ ِـاو ُع
ُل ِب َىَٗ ٢ـ ٍغـت
ؤػا ٫ال ِٗضي ٖن ؤعص ِب
ِ
َ َ َ َ
ََْ َ َ َ
ل َىاص ب َل ُْه اإلاَ ْغ ُػ َب ُ
ان ُم َؿا ِ ٞـ ـ ُـغ
ان ِبالَ ٣نــا
اضخي ؤطعِبُج
ِ ٍغ ِ ِ
وظاػ ؤ َع ِ
ُ َ َّ ٌم َ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ
َو َن َاه َ
ٌ ِم ْن ُه َّ
اٖ ْح ِن ِ ٢اه ـ ُـغ
الظع
٢خحن مكُ ــ٘ ب ُِٗض اإلاضي ٖبل ِ
الغ ِ
َ ُ
اؾ َخ ََّ ٣غ ْث ب َ
َ َ َ
َ َ ْ ََ َ
ََ ٞل َّما ْ
اي ـ ُـغ.4
الج ِؼ ٍَغ ِة ز ُْلـ ُـه
جًًٗ٘ ب ٍغاص ِبالك ِأم ،وخ ِ
ِ
5

زث ًخدضر الكاٖغ ٖن ؤزُه "ؤخمض بن ؾُٗض بن خمضان "الظي اخخمى من ظِل ال٣غمُي بؿُٟه ،ختى لث ًخسلو ٚحره
٣ً،ى ٫ؤبى ٞغاؽ :
َ
َ َ
َوم َّنا ْاب ُن ََّ ٢نام َ
َُ ٚال ٌمم َ٦م ْشل َّ
الؿ ُْ ِ ٠ؤ ْبل ُج َػ ِاه ـ ُـغ
الَ ٟى ِاع ِؽ ؤ ْخ َم ٌمـض
ِ
ِ ِ
ِ
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َّ
ََ َ ْ ُْ ُ ُ ُ ََ
ايـ ُـغ.1
ً ٞءتى خاػ ؤؾباب اإلاِ ٩اع ِم ٧ل َهـا وما ق ِٗ َغث ِمنه الخضوص النى ِ

 -1أبو فراس احلمداين  ،الديواف  ،ربقيق إبراىيم السمرائي  ،ص . 85
 - 2ادلصدر نفسو  ،ص . 88
 -3أبو فراس احلمداين  ،الديواف  ،شرح خليل الدكيهي  ،ص . 145
 -4أبو فراس احلمداين  ،الديواف  ،ربقيق إبراىيم السمرائي  ،ص . 88
 - 5أبو فراس احلمداين  ،الديواف  ،شرح خليل الدكيهي  ،ص . 141
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وال ًنسخى الكاٖغ ؤبناء ٖمىمخه ٣ٞض زو ؤقهغهث -في ؤقٗاعه -بالظ٦غ ومجهث "ًدحى بن ٖلي بن خمضان"٣ُٞ2ى: ٫
ُ َ ُ ْ َّ َ َ َ
َوم َّنا َ
اْ ُـغ.3
الَ ٟتى ًَ ْد َحى َو ِم َنا ْاب ُن َٖ َّم ِه
ه َما ما ه َما ِلل ِٗؼ ؾ ْم ٌم٘ ون ِ
ِ
ومجهث "ٖماعة بن صاوص بن خمضان "وؤزىه " ؤبى واثل "٣ٞ ،ض ؤوٖ ٘٢ماعة ببجي قِبان وؤبلى ؤزىه ؤبى واثل البالء الخؿن
في مٗغ٦ت صاعث عخاها بُجهث وبحن الٟغؽ ؤًن نغٕ ٞاعؾهث٣ً .4ى ٫ؤبى ٞغاؽ :
َ َّ َ َ ُ ُ ْ ُ َ ُ ُ
َ َّ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ
ان اإلا َؿ ـ ِـاو ُع
و ِمنا ؤزىه ألاٗٞى
اف ز ِال ٍغـض
و ِمنا ؤبى الُِ ٓ٣ان منخ
َ
َق َٟى َّ
َخ َل ْل َن بة ْخ َضي َظان َب ُْه َ
الن َْ ٟ
الب َىا ِجـ ُـغ.5
ـ ًَ ْى َم الخ ِال ِض ًَّ ِت َب ْٗ َض َما
ِ ِ
ِِ
ومجهث "ؤبى ٖضنان مدمض بن نهغ بن خمضان" وؤزىه ؤبى ػهحر مهلهل الظي ٢خل " الكاعي " و٢ض اؾخٟدـل ؤمغه بضًاع
عبُٗت ،ومجهث ظكر بن ؤبي الهُجاء وظابغ بن نانغ الضولت٣ً 6ـى ٫ؤبى ٞغاؽ :
َوم َّنا َؤ ُبى َٖ ْض َن َ
ان َؾ َُّ ُّض َْ ٢ىم ــه َوم َّنا َ٢غ َ
َٗا َّ
الٗ ّ ِؼ َظ ْك ٌمر َو َظ ِاب ـ ُـغ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ َ
َّ َ ُ َ َّ َ
َ َ
ُ
الظي َ
الب ِْ َذ اإلا َم َّن َ٘ ِآؾ ـ ُـغ
الظي الخاط اإلاُ٘
ن َب ٢ا ِج ٌمـل وهظا ِ
َ ٞهظا ِ
َ َّ َ َ ُ َ َ ُ ْ
ُ َ
َ
الخل ُ ُ َ
اق ـ ُـغ
و ِمنا ألاُّ ٚغ بن ألاِ ّ ٚغ اإلا َهل ِهـ ُـل ز ِل ُِل َي ِبن ط َّم ِ
ُل اإلاٗ ِ
َ
َ
ْ ْ َ
َّ َ
َٞة ْن َؤ ُ
َُ ِب ْن ؤ ْؾ َ٘ ِلل َٗل َُ ِاء ْ ٞه َى ُمٓ ِاه ـ ُـغ
صٕ ِفي الؤل َو ِاء ْ ٞه َى ُم َد ِاع ٌمب
ِ
َ
َ َ َّ َ َّ َ ُ
َو َل ْث ًَ ْب َ ٤ب َّال َما َخ َم ْخ ُه َ
ىَ ٝص َاع َعب َ
الخ َٟا ِث ـ ُـغ.7
ـت
ـ
ُٗ
وإلاا ؤْل الخ
ٍغ
ِ
ِ
وٍسخث ٢هضجه بظ٦غ" ؤبي الٗكاثغ الخؿحن بن ٖلي بن خمضان " الظي يغب ٖلُه خهاع من ٢بل ظِل ؤلازكُضي وهى
منهغ ٝمن مُضان اإلاٗغ٦ت بإنُاُ٦ا ٞإنِب بنكابت ،ول٨نه ْل ًًغب وٍدخمي ختى جسلو.8
زث ٌكُض الكاٖغ بًٟل ؤبناء ٖمىمخه وبزىجه في بناء مجض الٗكحرة ٣ُٞى: ٫
َ َ َ ُ َ َْ ُ ْ
َ
َ َّ ُ َ ُ َ ْ ُ ُ
ل ِلل َجِل ِ ٚام ُـغ
خمى نٟؿه والجِ
كب ُه َخ ـ ِـض ِه
و ِمنا الخؿحن ال٣غم م ِ
َ
َ
ْ
ُٖ ًءال َخ ُْ ُض َؾ َاع َّ
الن ِّحران َؾ َىا ِث ـ ُـغ
ل َنا ِفي َب ِجي َٖ ِ ّمي َوؤ ْخ َُ ِاء ِبز َى ِجــي
َُ
َ َّ ُ ُ ّ َ ُ َ ُ
الَ ٛـغ ُع َ
َؤ َُى َُ َٖ ٫لى َز ْ
ه ِمي ِب َها َوؤ٧ازِـ ُـغ
الخ ــي
وِبجهث الؿاصاث ،و

 -1أبو فراس احلمداين  ،الديواف  ،ربقيق إبراىيم السمرائي  ،ص . 89
 -2أبو فراس احلمداين  ،الديواف  ،شرح خليل الدكيهي  ،ص . 146
 -3أبو فراس احلمداين  ،الديواف  ،ربقيق إبراىيم السمرائي  ،ص . 89
 -4أبو فراس احلمداين  ،الديواف  ،شرح خليل الدكيهي  ،ص . 146
 -5أبو فراس احلمداين  ،الديواف  ،ربقيق إبراىيم السمرائي  ،ص . 89
 -6أبو فراس احلمداين  ،الديواف  ،شرح خليل الدكيهي  ،ص .147
 - 7أبو فراس احلمداين  ،الديواف  ،ربقيق إبراىيم السمرائي  ،ص. 89
 -8أبو فراس احلمداين  ،الديواف  ،شرح خليل الدكيهي  ،ص . 148
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َ
َ
َ
َ ََ
ََ
َوال َِ ُٞـما َجإ َّز ـ َـغَ ،واػ ُع
َوال ؤنا َُِ ٞما جَّ ٣ـض َم َ ِال ـ ٌمـب َظ َؼ ًءاء،
َ َ َ َ َ َّ ٌم َ َ َ َ َ
َ َْ ُ َ ْ
ً َ َ َ ْ ُ َ
اٖ ـ ُـغ
لي ،وامخضخذ ٖ ِك َحرِجـي وما ؤنا مضاح  ،وال ؤنا ق ِ
نُ٣ذ ِبِ ٟ
الب ْضع َ،و َ
َ َ ْ ُ َ ُ َّ ْ ُ ُ ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ ُ ُ َ
الب ْض ُع َػ ِاه ـ ُـغ 1؟
وهل ججخض الكمـ اإلا ِنحرة يىءهـا وَؿتر نىع ِ
و٢ض صاع مٗٓث مضًذ ؤبي ٞغاؽ خى ٫ابن ٖمه ؾُ ٠الضولت بط ًغاه من ؤٖٓث اإلالى ٥وؤًٞلهث ٞهى ؾُضهث ظمُٗا بط ال
ًجاعٍه ؤخض مجهث في ال٨غم والُٗاء،وال في الكضة ًىم الهُجاء٣ً،ى ٫في طل: ٪
ُ َّ
َ َ َ
َ ْ ََ َ ُ ُ ُ
َ
ال ٣ـ َـض ِاح
الض ْول ِت الْ ٣ض ُح اإلا َٗل ـى
ُ٠
ِبطا اؾدب ٤اإلالىِ ٥ب َلى ِ
ِلؿ ِ
َ
َ
َ َّ
َ
َوؤَ ٚغ ُػ ُه ْث َم َضا َِ َ٘ ٞؾ ُْ ـ َـب َع ِاح
أل ْو َؾ ُٗ ُه ْث ن ًءضي َمظا ِن ُب َم ِـاء َو ٍغاص
َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ ًء
الـبَ ٤ج ْد َذ َبجي الَ ٨
َب َن ُ
اث َّ ْ
ـاح.2
ـ
ٟ
ـا
ـ
اث قٗش
و٢ا ِثضها ِبلى الٛمغ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞالكاٖغ ًغي في ؾُ ٠الضولت ألامحر الجضًغ باإلماعة  ،والغثِـ الجضًغ بالغثاؾت ،وهظه الغثاؾت ال جخإحى بال بدض الؿُ،٠
والاٖترا ٝبها والخًىٕ لهاخبها ٌؿخلؼم نالبخه وقضجه في ؾاخاث الىغى ً٣ى ٫ؤبى ٞغاؽ :
َ
ََ ُ َ َ َ َ
هي ال َغث َ
اؾ ُت َال ُج َْ ٣جى َظ َىِا ُ
اى ِبل ْح َها اإلا ْى ُث َوالٗ ـ َـض ُم
خت ى ً س
هغ َه ــا
ُِ َ ِ
َ َ
َ
ََْ
َ ْ
ـ َّ
َج ََ ٣
ََّ ٧
اٖ َ
الن ُ
ُٞه َوال َؾ ــإ ُم
اؽ َٖ ْج َها ٞان َخ َض ْب َذ َله ــا
الؿ ُْ ِ ٠ال نٌ ٩مل ِ
ََ
َ
َ
َ
َم َاػ َ
َخ َتى ؤُّ ٢غوا َو ِفي آنا ِِ ٞه ْث َع ٚـ ُـث
اْ ًَ ٫ج َخ ُض َها ْ ٢ى ٌمم َو ٍُ ْن ُِ ٨غ َه ــا
َ
ََ
ُ ْ ََ َ
ْ َ
ؤَّ ٢غ ُم ْم َخ ِن ٌم٘ َوانَ ٣اص ُم ْٗ َخ ِهـ ـ ُـث
قً ٨ءغا ْ ٣ٞض َوِ ٞذ ألا ًَّ ُام َما َو َٖـ َـض ْث
ُ
َ ُ ُُ َ ْ َ
َ َ َّ َ َ ُ َ ُ
حٗ ُنى ج ْد َخ ُه ألا َم ـ ُـث
ى ٥و
اؾت ِبال َما ج ُِّ ٣غ بِـ ـ ِـه
وما الغث
قمـ اإلال ِ
َ َ
ُ َ
َ
َم َُ ٛم اإلاُ ْل َُ ْٗ ٌَ ٪خ ُّض اإلاُ ُل ُ
الٗال َو ِفي َ َّح َها ِنٗ ـ ُـث.3
َمٛا ِن ًءما ِفي
ىِ ٥ب َه ــا
ِاع
وما ًن ٪ٟالكاٖغ ًًمن ؤقٗاعه مضًدا – زانت م٘ ؾُ ٠الضولت – لخد ٤ُ٣ؤٚغايه واؾخمالت ابن ٖمه  ،مشلما هى
الخا ٫خحن ٖؼم ؾُ ٠الضولت ٖلى مٛاوعة الغوم ٞاؾخسلٖ ٠لى الكام ؤبا ٞغاؽ ٛٞ،لٔ ٖلُه الٗ٣ىص ،وخن بلى الخغب
والٟغوؾُت ٨ٞخب بلُه ب٣هُضةًُ لب ٞحها منه الؿماح له بااللخدا ١به بلى ؾاخاث الىغى ،و٢ض يمجها مضخا له بط ٢ضع ُٞه
شجاٖخه ٖلى الخٟغص بالى٢اج٘ م٘ نٟغ من ٖؿا٦غه ٚحر آبه باإلاىث ،وانٟا بًاه بالجىص وال٨غم ،وبظ ٫النٟـ وألامىا ، ٫واٞخضاء
٢ىمه وٟ٦اًتهث قغ ال٨غحهت ٞ ،هى ًغاه ٢ض ؤؾغ ٝفي الصجاٖت بط ً٣ى:٫
َ
َ
َ ُ ُ ّ ْ َ َْ َ ُ َ ْ َ
َ َ
هُ ِلـ ُـث
ـ وألاعواح ج
ؤ ِق َّضة ٌمُ َما ؤ َع ُاه ِم ْن َ ٪ؤ ْم ٦ـ ـ َـغ ُم
ججىص ِبالنِ ٟ
َ
َ
َ
َ
ُ َ
َ َ َ َّ ْ
ـ َوألا ْم َى ِاُ ٫م ْبد ِؿ ًءم ــا ؤ َما َح ُهىل َ ٪ال َم ْى ٌمث َوال َٖ ـ َـض ُم
ًا ب ِاط ٫النِ ٟ
 -1أبو فراس احلمداين  ،الديواف  ،ربقيق إبراىيم السمرائي  ،ص . 89
 -2ادلصدر السابق ،ص . 44
 -3ادلصدر نفس ػػو  ،ص . 153 – 152

 - أبو فراس احلمداين  ،الديواف  ،شرح خليل الدكيهي  ،ص . 299
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َ َ َّ َ ُ َّ َ َّ َ َ َ ٌم َ ُ ٌم َ ْ َ َ َ ْ َ َ
ه ٌمض َوال ؤ َم ـ ٌمـث
ِهي الصجاٖت ِبال ؤجها ؾـ ــغ ٝو٧ل ِ ًٞل ٪ال ٢
ان َخ ُُّ ٣ه ْث َؤ ْن ًَ َْ ٟخ ُض َ
َو ََ ٧
َج ْٟضي ب َن ْٟؿ ََ ٪ؤ َْ ٢ى ًءاما َ
وُ ٥ه ـ ُـث
ن َن ْٗ َت ُه ـ ُـث
ِ ِ ِ
ُ َ
ُ
َ
الخ ْغب َٖ َّنا َ
َجً ُّن ب َ
َو ِم ْن َِ ٪في ّ ٧ل َُ َخ ٍغاَ ْٗ ٌُ ٫غ ٝالَ ٨ـغ ُم.1
ي َّن ِطي َبس ـ ٍغـل
ِ
ِ ِ
ٞالكاٖغ ًغي في ؾُ ٠الضولت ال٣غم الظي ال ٢غم مشله ،وٖاصاجه ٖاصاث ألاؾُاص الٗٓام بط جهل به خض اإلاعجؼاث ً٣ى٫
ؤبى ٞغاؽ :
َ َ
َ
َّ َ َّ
َّ َ َ
َؤ َٖ َاص ُ
إل ْخ َضي الظ ِي ٦ك َْ ٟذ َب ْل ِه َي ؤ ْٖٓ ُـث
الض ْول ِت الْ ٣غ ِم ِب َّج َهــا
اث َؾ ُْ ِ٠
َ ُ ُ ُُ َ ُْ َ َ َ
ٌم
َّ َ َ
اث َ ٞخـ ـ ْـغؤ ُم
الض ْول ِت الْ ٣غ ِم َٖ ـ َـاصة
َوِب َّن ِل َؿ ُْ ِ٠
جغوم ٖلى ١اإلاع ِجؼ ِ
ُْ
ْ
َ َ ََ َ ْ ُ
ََْ َ َْ َ
ُ ٠
اٖ ِل َحن َو ٍَ ٨ـ ِـغ ُم.2
اله َضي٢ ،ل ُذ ِب َّنـ ُـه
و ُِ٢ل لها ؾُ
لُُ ٟٗل زح َر الِ ٟ
وٍمضح الكاٖغ ابن ٖمه ُٞهٟه بهاخب الٗؼماث ،وناخب آلاعاء الؿضًـضة في قاون الخغوب  ،زانت بطا خلذ بهث
نىاثب الضهغٞ ،هى الظي ًخٟ٨ل بالً٣اًا الكاث٨ـت التي حكٛـل ٢ىمـه ،وهى ناخب الغؤي بطا اصلهمذ الخُىبٞ ،صخهه ًمشل
ظِكا بإ٦مله بطا ما ناصث الهُجاء ٣ً ،ى ٫في طل: ٪
ُ
َ
َ َ َ
َج ُج ُّغ َٖ َل ُْه َ
َ
اَ ٝوال ُم َخ َب ـ ّ ِـغ ُم
الخ ْغ ُب ِم ْن َّ ٧ل َظا ِن ٍغـب
ٞال ض ِج ٌمغ ظ ٍغ
ِ
ََ
َ ََ
ٌم
َ ُ ََ
ُُ
ؤحى َخ ِاصر ِم ْن َظا ِن ِب هللا ُم ْبـ َـغ ُم
وب ِبطا ؤحى
ؤزى ٖؼ َم ٍغ
اث ِفي الخغ ِ
َ ْ َ َ ْ َّ ْ
َ ُّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ
ْ
َ ْ
الغؤ ِي َوالخُ ُب ُمٓ ِل ُـث
ٌ وظ ِه
ُ
ب
إ
ب
ـا
ـ
ن ِس ٠بطا يا٢ذ ٖلُنا ؤمىعن
ِ ِ
َ
َ
َ َْ
َ
َو َن ْغمي ب َإ ْمغ َال ُنُ ُ
ِب َلى ْ ٢غ ِم َنا َوالْ ٣غ ُم ِباأل ْم ِغ ؤ ٢ـ َـى ُم
ُِ ٤ب ْخ ِخ َمالـ ُـه
ِ ِ ٍغ ِ
َ
َ َ ُ َْ َ ُ َ ْ
َولَّ ٨ن ُه في َ
الخ ْغب َظ ِْ ٌم
ل َٖ َغ ْم ـ َـغ ُم
و َواخ ٍغـض
ِ ِ
ِ
ِبلى عظ ٍغل ًل٣اه ِفي شخ ٍغ
َ ٌم َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ
ُ
َ ٌم َ َ ْ
ُب َٖلى ؤَ ٞى ِاه َها ِخ َحن ح ْع ِجـ ُـث.3
ن ِل
اب َوَ ِئـ ِـه
ز ُِ٣ل ٖلى ألاٖض ِاء ؤٖ٣
وٍغظ٘ ؤبى ٞغاؽ ًٞل ٢ىمه و٢ىجه وجٟى٢هث ٖلى الىعي بلى ًٞل ؾُ ٠الضولت الظي ٧ان قضًضا في الخ ،٤م٣ضاما بلى
صعظت التهىع ٣ُٞى: ٫
َّ ُ ْ َ
َ َْ َ ْ َ
َ
 ٠هللا َُ ْل َنا َٖ َلى َ
نل َنا َٖلى َم ْن ج َج َّبـ َـغا
َو ِفي ِٖؼ ِه
الى َعي
ِبضول ِت ؾُ
َ َ
َ َ َْ
َ
ْ
ب َ
الج ُّى ؤٚبـ َغا.4
ً ْغ ٍغب ًُ َغي ِم ْن َوِ ِٗ ٢ه
َخ َم َلنا َٖلى ألا ْٖ َض ِاء َو ْؾِ ِص ًَ ِاع ِه ْث
ِ
وٍخدضر الكاٖغ ٖن م٩انت ابن ٖمه بحن الٗكحرة ٞهى اإلابجل صوما واإلا٣ضم ،بط ٌٗؼ ٖلى الٗكحرة ؤن ًهِبه ؤي م٨غوه،
٦ما ًخمخ٘ بهُبت زانت وؾُها ،و ٠ُ٦ال وهى ٢غمها و٢اثضها والناَ ٤بلؿاجها ؟ ٞةطا ؤمغ ًُإ ،وٍمخشل إلاا ؤعاص ً٣ى ٫ؤبى ٞغاؽ :
 -1أبو فراس احلمداين  ،الديواف  ،ربقيق إبراىيم السمرائي  ،ص . 152 – 151
 -2ادلصدر السابق ،ص . 149
 -3ادلصدر نفسو  ،الصفحة نفسها .
 -4ادلصدر نفس ػػو  ،ص.92
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َ ُّ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ
ُ ّ ُ َ َّ َ ْ َ ْ
هابــا
ٌ ِٗؼ ٖلى الٗ ِكحر ِة ؤن ً
ــ
ِب٩ل مكُ ٍغ٘ ؾم ٍغذ ِبنٟـ ٍغ
َُ ُ َ َ َ
َ
َ
َ
ََ َ َ
الخ ِم َُّ ِت ؤ ْن ُح َهابــا
حهاب ِمن
ياْ ٢ذ َمظ ِاه ُب ُه َول ِْ ٨ـن
وما
َ
َ َ
ُ َ ٌم َ َ َ
ْ َ َ ْ
ـام ل ْى ٌَك ُاء َٟ ٦ى َونابــا.1
َو ٍَإ ُم ُغنـا َ ٞنُِ ِٟ ٨ه ألا َٖـ ِـاصي هم
وٍهىع الكاٖغ ابن ٖمه بال٣اثض الٟظ الظي ًخ٣ضم ظُىقه،وَُُٗاألوامغ،ومن ًٞاثله ؤن ٧ان ٖٟىا ٌٟٗى ٖنض اإلا٣ضعة ،بط
٦ث من مغة ؤصب ال٣باثل الشاثغة ،وٚنث ما ٦ؿبذ ،ول٨جهما بن ٌؿخُٗ ٠ختى ًهٟذ وٍغص للشاثغٍن ما ؾلب مجهث٣ً،ى ٫ؤبى ٞغاؽ
:
َ
َ َ َ َّ َّ ْ
َ َ ْ َ ََْ َ ُ َ ُ َ
ْ
الؿل ـ ْـب.2
إ الِ ٨غٍ ُـث ِب َبظ ِ ٫ألام ِان ُوعص
ؤمغث وؤنذ اإلاُ
بطن ٞاإلامضوح ألاوٖ ٫نض ؤبي ٞغاؽ هى ابن ٖمه ألامحر ؾُ ٠الضولت ٣ٞض ؤيٟى ٖلُه ٧ل الهٟاث اإلالُدت والًٟاثل
الٗالُت.
و٦ما ؤزغ منظ ال٣ضم ،ؤن اإلامضوخحن ًخهٟىن بمجمىٖت من الًٟاثل ؤهمها الٗ٣ل والصجاٖت والٗض ٫والٟٗت٦،ما
جخٟغٕ ٖن هظه الًٟاثل ًٞاثل ؤزغي ٧الخلث وال٣ناٖت واإلاهابت والؿماخت و٢غي ألايُا ٝوٚحرها ٦شحر ،3و٦ظل٣ٞ ٪ض ؤنبٜ
الكاٖغ ٖلى ؤمحره مجمىٖت من اإلانا٢ب والخال ٫ؤهمها :الٟغوؾُت ،الصجاٖت ،البُىلت ،ال٨غم ،الجىص ،خماًت الخغٍث ،الخلث،
والهكر ،الٟٗــى ٖنض اإلا٣ضعة ...

خاثمة:
وه٨ظا سجل ؤبى ٞغاؽ ؤمجاص ومأزغ وم٩اعم وخغوب ٢ىمه ،بط ًغي في مضح ٢ىمه مضخا له ،وهظا بن صٖ ٫ن شخيء ٞةنما
ًضٖ ٫لى مخانت الٗال٢ت التي جغبِ بِنه وبحن ؤٞغاص ٢بُلخه٦ ،ما ًضٖ ٫لى قضة حٗهبه ال٣بلي٣ً ،ى ٫في طل:٪
َ
ََْ َ
ُ
َو َم ْن َؤ ْ
ُ ٠ؤ ِٖ ُ
ي َخى ِا ْم ِخ َض ُ
اخه ُث ْام ِخ َض ِاحي.4
ُب َم ْض َح ق ُمىؽ ْ ٢ى ِمـي
وُ٦
ه٨ظا ٧ان ٞسغ الكاٖغ ؤبي ٞغاؽ بانخماثه ،وهي زلت ًخه ٠بها مٗٓث البكغ ٗٞ،لى الغٚث من ان الانخماء النؿبي من ؤنىإ
الانخماءاث ال٣هغٍت ،الا ان ٦شحرًن ًخٛنىن بها وٍٟازغون بجضوصهث ،وان ٧انذ مٗٓث مٟازغاتهث مكىبت باإلابالٛت وألاؾُغة
ؤخُانا ؤزغي .ول٨ن في البِذ الخحر الظي اوعصناه نجض الكاٖغ ًهغح بالخ٣ُ٣ت التي خملخه ٖلى هظا اإلاضح والشناء .ؤال وهي مضح
الظاث من زال ٫آلازغٍن .

 -1ادلصدر السابق  ،ص .17
 -2ادلصدر نفسو ،ص.25

 - 3أبو الفرج قدامة بن جعفر ،نقد الشعر ،ربقيق كتعليق زلمد عبد ادلنعم خفاجي ،دار الكتب ،بريكت ،ص . 96
 -4أبو فراس احلمداين ،الديواف ،ربقيق إبراىيم السمرائي ،ص.43
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