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املؽشفت الّامت  :د .ظشوس والبي
املإظعت وسئِعت الخحشٍش :أٔ .ضالن َاش ي
الخّشٍف:

َُئت الخحشٍش:

مجلت ِلمُت دولُت محىمت جفذس ؼهشٍا ًِ
مشهض حُل البحث الّلمي وحّني بالذساظاث
ألادبُت والفىشٍت باؼشاف َُئت جحشٍش ولجىت
ِلمُت زابخت مؽيلت مً أظاجزة وباحشين مً ِذة
دوٌ وَُئت جحىُم جدؽيل دوسٍا في ول ِذد.
اَخماماث املجلت و أبّذاَا:
ًىفخح الخىاب الفىشي وألادبي ِلى ِذة
اِخباساث ،وٍخمولْ لمً ظُاق ظوظُوزلافي
وظُاس يً ،جّل مً جمشالثٌ جأخز مولُّاث
مخباًىت ،فبين الجمالي والفىشي معافت جماط
…وبين الواكعي والجمالي هلاه الخلاء جىؽفها
ً
املواكف…،وئًماها مىا بأن الحشف التزام
ومعإولُت ،وبأن اليلمت وعي واسجلاء ،فان مجلت
حُل الذساظاث ألادبُت والفىشٍت املجلت
ألاوادًمُت الذولُت املحىمت والتي جخخق بيؽش
البحور ألادبُت وامللاسباث الىلذًت والفىشٍت
حععى ألن جلذم حذًذا ئلى العاحت الفىشٍت
الّشبُت.

أ.د .ؼشٍف بموس ى ِبذ اللادس ،حامّت أبي بىش بللاًذ جلمعان،الجضائش
د.مفىفى الٕشافي ،حامّت ِبذ املالً العّذي  /املٕشب
د .أحمذ سؼشاػ حامّت وشابلغ ،لُبُا
د.خالذ واٌم حمُذي وصٍش الحمُذاوي ،حامّت الىجف ألاؼشف  /الّشاق

امليعم الّام :أ .حماٌ بلبياي
سئِغ اللجىت الّلمُت :أ.د .الىاَش سواًيُت ،حامّت باجي مخخاس /الجضائش
اللجىت الّلمُت :
أ.دِ .بذ الحمُذ ِبذ الواحذ،حامّت ـفاكغ،جووغ
أ.د .لُاء ٔني لفخت الّبودي ،ري كاس،الّشاق
أ.د.مىخفش الٕمىفشي حامّت املوـل الّشاق
أ.د .ئحعان ٌّلوب حعً الذًً ،حامّت الىجاح الووىُت،فلعىين
أ .د .ظلُمت لووام ،حامّت محمذ الؽشٍف معاِذًت،الجضائش
د.محمذ ظشحان هماٌ ،حامّت املىفوسة،مفش
د .دًً الّشبي ،حامّت الذهخوس موالي الىاَش ظُّذة  -الجضائش
د.هشٍم املعّودي حامّت اللادظُت الّشاق

د.ملُىت هاُِم ،حامّت اللشوٍين -املٕشب

ألاَذاف:

أِماء لجىت الخحىُم الاظدؽاسٍت لهزا الّذد:

ـ وؽش املّشفت ألاـُلت ،وحّضٍض الحواس الّلمي
الّلالوي مً خالٌ وؽش الشأي والشأي املخالف.
ـ جلبُت حاحاث الباحشين وولبت الّلم ظواء مً
هاحُت الاهخفاء املّشفي في موالُْ محذدة
جخماش ى وَذف املجلت أم مً هاحُت اليؽش
وحصجُْ البحور الشـِىت واملبخىشة.

أ.د.فاًض الىومي ـ حامّت اللذط ـ فلعىين
د .مفىفى ِىُت حمّت ـ ولُت التربُت ألاظاظُت  ،الىوٍذ
د .أظماء ٔشٍب ـ حامّت املّشفت ( )La sapienzaسوما
د .بولشباح ِشماوي ـ حامّت ألأواه ـ الجضائش
أ .هاـش بوـوسي ـ املشهض الجامعي أحمذ ـالحي ـ الجضائش

ـ خلم وعي كشائي حذودٍ الخمُيز بين اليلمت
ألاـُلت واليلمت املبخزلت التي ال جلذم حذًذا في
ٌل اظدعهاٌ اليؽش مْ املخاحاث الالىترو هُت.
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ؼشوه اليؽش
مجلت حُل الذساظاث ألادبُت والفىشٍت مجلت ِلمُت دولُت محىمت جخخق بيؽش البحور ألادبُت وامللاسباث
ً
دوسٍا ًِ مشهض حُل البحث الّلمي ،باؼشاف َُئت جحشٍش مؽيلت مً أظاجزة وباحشين
الىلذًت والفىشٍت ،جفذس
وَُئت ِلمُت جخألف مً هخبت مً الباحشين وَُئت جحىُم جدؽيل دوسٍا في ول ِذد.جلبل املجلت ألابحار وامللاالث التي
جلتزم املولوُِت واملى جُت ،وجخوافش ف ا ألاـالت الّلمُت والذكت والجذًت وجحترم كواِذ اليؽش الخالُت:
• أن ًىون البحث امللذم لمً املولوِاث التي حّنى املجلت بيؽشَا.
• أال ًىون البحث كذ وؽش أو كذم لليؽش ألي مجلت ،أو مإجمش في الوكذ هفع  ،وٍخحمل الباحث وامل املعإولُت
في حاٌ اهدؽاف بأن معاَمخ ميؽوسة أو مّشولت لليؽش.
• أن جحخوي الففحت ألاولى مً البحث ِلى:
 ِىوان البحث. اظم الباحث ودسحخ الّلمُت ،والجامّت التي ًيخمي ئل ا. ال رًذ لىترووي للباحث. ملخق للذساظت في حذود  150ولمت وب جم خي .12 اليلماث املفخاحُت بّذ امللخق.• أن جىون البحور امللذمت باحذ اللٕاث الخالُت :الّشبُت ،الفشوعُت و هجليزًت.
• أن ال ًضٍذ ِذد ـفحاث البحث ِلى (  )20ـفحت بما في رلً ألاؼياٌ والشظوماث واملشاحْ والجذاوٌ واملالحم.
• أن ًىون البحث ً
خالُا مً ألاخىاء اللٕوٍت والىحوٍت و مالئُت.
• أن ًلتزم الباحث بالخىوه وأ جامها ِلى الىحو حي:
 اللٕت الّشبُت :هوُ الخي (  )Traditional Arabicو جم الخي (  )16في املتن ،وفي الهامؾ هفغ الخي مْ جم(.)12
 اللٕت ألاحىبُت :هوُ الخي (  )Times New Romanو جم الخي (  )14في املتن ،وفي الهامؾ هفغ الخي مْ جم(.)10
 جىخب الّىاوًٍ الشئِعُت والفشُِت ب جم  18هلىت مْ ج خُم الخي.• أن جىخب الحواش ي بؽيل هٍامي حعب ؼشوه بشهام  Microsoft Wordفي اًت ول ـفحت.
• أن ًشفم ـاحب البحث حّشٍفا مخخفشا بىفع ووؽاو الّلمي والشلافي.
• ِىذ ئسظاٌ الباحث ملؽاسهخ ِ ر ال رًذ الالىترووي ،ظِعخلبل مباؼشة سظالت ئؼّاس بزلً.
• جخمْ ول ألابحار امللذمت للمجلت لللشاءة والخحىُم مً كبل لجىت مخخفت وٍللى البحث اللبوٌ ال ائي بّذ
أن ًجشي الباحث الخّذًالث التي ًىل ا املحىمون.
• ال جلتزم املجلت بيؽش ول ما ًشظل ئل ا و ي ٔير ملضمت بخلذًم م رساث.
ً
• جشظل املعاَماث بفُٕت الىتروهُت حفشا ِلى ِىوان املجلت:

literary@jilrc-magazines.com
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الاٞخخاخيت
بؿم هللا الغخمً الغخيم
خُغَ ١ظا الٗضص بلى الٗض ض مً اإلاىايي٘ ال٨ٟغيت وألاصبيت ،خيض دىو صعاؾاث خى ٫الكٗغ
ٞ:مً الىعي الكٗغو بلى الكٗغ الٗغبي في قبه ال٣اعة الهىض ت بلى ال٣هت الكٗغيت الخض شت مً زال٫
الاقخٛاٖ ٫لى الصسهيت الؿياؾيتَ ،..ظا ويدىو الٗضص ؤ ًا ٖلى ٖضص مً الضعاؾاث الؿغص ت
جىاولذ بالبدض والخى٣يب ؤصب ظبران زليل ظبران ونبخي ٞدماوو ،لخخُغ ١باقي البدىر بلى ٣ٞه
اللٛت مً زال ٫ج٣ص ي بٌٗ الٓىاَغ ٧الٟهل والىنل والى ٠٢والابخضاء ،بياٞت بلى اإلاغؤة في
الخ٩ا ت الكٗبيت في مىُ٣ت جيؿمؿيلذ بالجؼاثغ ،و٦ظا ا٢تراب ٖاميت اإلاىِ٢ت الؿهبيت بالجؼاثغ مً
الٟهخى.
و٦ما جمحز الٗضص بالخىىٕ والثراء في الجاهب اإلاىيىٖاحي ٣ٞض جمحز بالخىىٕ ٦ظل ٪في اإلاغظٗيت
الش٣اٞيت والجٛغاٞيت ،خيض اؾخًا ٝؤ٢الما مً صو ٫بؾالميت وٖغبيت مسخلٟت وَظا ا٦ض السِ
الٗام الظو حؿحر ٖليه وو٣ٞه اإلاجلت.
في ألازحر ؤ٢ضم ق٨غو بلى ٧ل مً ؾاَم في َظا الٗضص بهجاػا وخغنا وخغٞا :عثيؿت اإلاغ٦ؼ وَيئت
الخدغيغ واللجىت الٗلميت ولجىت الخد٨يم و٦ظا ٧ل الباخشحن اإلاؿاَمحن ٞيه.

عثيؿت الخدغيغ :ؤٚ .ؼالن َاقمي
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جخلي أظشة جحشٍش املجلت معإولُت ا ًِ أي اهت ان لحلوق امللىُت الفىشٍت
ال حّ ر ساء الواسدة في َزا الّذد بالمشوسة ًِ سأي ئداسة املشهض
حمُْ الحلوق محفوٌت لمسهض حُل البحث الّلمي © 2016
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الوعي الؽّشي وِملُاث الخبُإ /حعاؤالث مّشفُت وحهود هٍشٍت
د .دلُلت مىسح ـ حامّت الحاج لخمش ـ الجضائش

ملخق:
ال ج٣ىم ٢اثمت الىعي الكٗغو بال باالخخ٩ا ٥بحن الكٗغ والبيئت ،الظو ٣ىص بلى جإؾيـ ؾماث مٗغٞيت زانت ،جغجبِ بماَيت
اإلاؿحرة للٗمليت ال٣اثمت بحن الكٗغ والبيئت ،التي
الكٗغ وزهىنيت البيئت ،مما ٣يم ؤؾئلت ٖض ضة خىَ ٫بيٗت ال٣ىاهحن ِّ
جضزل ٞيما يؿمى الخبيا ،الظو دك٩ل و ٤ٞخغ٦ت الىعي الكٗغو في خًىعٍ الغاًَ يمً مديُه البيئي ،وو ٤ٞمُٗياث
البيئت التي يكإ ٞيها الًم الكٗغو ،وبلى ظاهب ألاؾئلت التي جخإؾـ خى٢ ٫ىاهحن الخبيا وٖال٢خه بالىعي الكٗغو ،جٓهغ
ؤؾئلت ؤزغي ملخت خى٦ ٫يٟيت ٢غاءة طل ،٪وَبيٗت الخىٓحراث التي جدىٍ بالٗمليت الكٗغيت في م٩ىهاتها اإلاىيىٖيت والٟىيت،
ومضي ٢ضعة اإلاىاهج الخضازيت وما بٗض الخضازيت في جد٣ي٢ ٤غاءة واٞيت لخغ٦ت الىعي الكٗغو وهٓام جبياٍ ،ؤَمها اإلا٣اعبت
البييىيت الخ٩ىيييت وؤلا ٩ىلىظيت.
ولماث مفخاحُت:
الخبيا – الىعي الكٗغو – البيئت – البييىيت الخ٩ىيييت  -ؤلا ٩ىلىظيا
جمهُذ:
بهه ال مىام مً اعجباٍ الىعي الكٗغو بٗملياث الخبيا التي حٗني في مٟهىمها ٧ل ؤف٧ا ٫الخٟاٖل م٘ البيئت ،وَى ما اؾـ
ل٨م مٗخبر مً ألاؾئلت التي جهب ٧لها في اججاٍ مٗغٞت الىو الكٗغو في ماَيخه وخًىعٍ وٞاٖليخه ،وألن الٗال٢ت بحن الىعي
الكٗغو والخبيا الكٗغو ٖال٢ت ٞيها ال٨شحر مً الخٗ٣يضٞ ،ةن طل٣ ٪ىص خخما بلى جإؾيـ حؿائالث مٗغٞيتٚ ،ا تها جد٣ي ١وعي
زام ب٣يمت الكٗغ وصوعٍ ،وج٩ىن ؤلاظابت ٖنها مخىىٖت جىىٕ جل ٪الٗال٢ت في خض طاتها ،التي اهدبه بليها ال٣ضماء واإلادضزىن،
ٞبدشىا في ؤمغَا ،وؤؾؿىا لخىظهاتهم الى٣ض ت اهُال٢ا منها ،وَى ما هخج ٖىه آعاء مخٗضصة ،وجياعاث مسخلٟت وكحر بلى ؤَمها في
آلاحيٖ ،بر الىٓغ ٝوؤَم الدؿائالث التي ج٣ىصها بليها ٖال٢ت الىعي الكٗغو بالخبيا ،والىٓغ بلى ؤَم الجهىص الىٓغيت اإلاٗانغة
التي بدشذ في َظٍ الً٣يت.
-1حعاؤالث مّشفُت:
بن جٟاٖل الكٗغ م٘ البيئت خد ٤٣بًٟل الىعي الظو مل٨ه ،والظو خ٩ىن مً بٗض ً ،بٗض ٞني وبٗض مىيىعيٞ ،إما ألاو٫
ٝيك٩ل له ماَيخه الٟىيت باٖخباعٍ ٖمال ببضاٖيا٣ ،ىم ٖلى مجمىٖت زهاثو بًٗها زابذ ،وبًٗها مخٛحر هاجج ًٖ اإلاخٛحراث
التي جدهل في البيئت ،بط جٟغى ٧ل مغخلت لٛت وؤؾاليب زانت للخٗبحر ًٖ مخُلباتها ،مما اؾـ لكٗغيت ظض ضة ،وؤما
الشاوي ٞيك٩ل للكٗغ ٢يمه اإلاىيىٖيت ،التي ثجٟاٖل م٘ مخُلباث البيئت الؿياؾيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت والُبيٗيت ،ول٩ي
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د ٤٣الىعي الكٗغو زهىنيخه وصوعٍٞ ،هى ُمُالب ؤوال بةصعاَ ٥بيٗخه ؤلابضاٖيت ،وزاهيا بالخٟاٖل م٘ البيئت ،وم٘
اإلاىٓىماث ال٨ٟغيت اإلاىظىصة ٞيها ،ؤو جد٣ي ٤الخبيا الظو ُغح ٖض ض ألاؾئلت ؤَمهاٟ ٫ٌ :غى الخبيا ٖلى الكٗغ الخىانل
م٘ ٧ل ؤق٩ا ٫الىعي اإلاىظىصة في بيئخه؟ ؤم ؤهه ٩ىن مُالبا بالخٟاٖل م٘ ؤهىإ مدضصة وْىاَغ مٗيىت؟ وما َغ ١جٟاٖله؟ َل
٩ىن مىًىيا جدذ لىاء ؤق٩ا ٫الىعي ٖامت؟ ؤم ؤن ألاًٞل له خد ٤٣في جدغعٍ مً جل ٪ألاهٓمت ،وؤق٩ا ٫الىعي مً زال٫
مماعؾت اإلاؿاءلت؟ وبما ؤن البيئت هي في اإلاجمىٕ َبيٗت ومجخم٘ وؾياؾت وز٣اٞت وجاعيش ومىعورٞ ،مً ؤ ً بضؤ جٟاٖل الكٗغ
مٗها؟ و٦ي٩ ٠ىن طل ٪الخٟاٖل؟ وما مى ٘٢الظاث ال٩اجبت ،وهي جاؾـ وٖيها الكٗغو يمً هُا ١بيئي زام؟
بن البدض في مٓاَغ الخٟاٖل الكٗغو م٘ البيئت ،والظو يؿذلؼم خًىع البيئت مىيىٖا ولٛت صازل الىو الكٗغو٣ ،ىص بلى
بصعا ٥ظؼء مً ماَيت َظا ألازحر باٖخباعٍ ق٨ال مً ؤق٩ا ٫الىعي؛ ألن الىو الكٗغو َى في الٗم ٤هو ز٣افي واظخماعي بلى
ظاهب ٧ىهه ٖمال ظماليا،يٗبر مً زالله الكاٖغ ًٖ جهىعاجه بػاء البيئت ومخٛحراتها ،وطل ٪الخٟاٖل بحن الكٗغ واإلاديِ بهما
برػ ْاَغيا ٖلى مؿخىيحن ٞني ومىيىعي ،اؾـ للٗمل ألاصبي خًىعٍ في البيئت بالٟٗاليت ،والخغ٦ت ،والاؾدكغا ،ٝوالىعي
الكٗغو ال ديا وال م ً٨له الاؾخمغاع في الب٣اء مً ٚحر جىانل ٞني ومىيىعيٞ ،إما ألاوٞ ٫ي٩ىن بًٟل الاهٟخاح اإلاؿخمغ
ٖلى اللٛت ٝوبَاعَا اإلاىعوسي ،وفي بَاعَا آلاوي اإلاخٛحر ،الؾيما في اإلاجا ٫ألاصبي الظو خد ٤٣بًٟل ٞاٖليت الخىام ،وبًٟل
مخابٗت اإلا٣ىالث ،والىهىم ،والسُاباث ألاصبيت والى٣ض ت ،التي جم٨ىه ظميٗا مً جإؾيـ ماَيخه الٟىيت ،وؤما الشاوي ٞي٩ىن
ؤ ًا بًٟل الاهٟخاح والاهضماط اإلاؿخمغ ،ومخابٗت مخٛحراث البيئت ومىٓىماتها الؿياؾيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت ،وما جيخجه
مً ؤهماٍ وعي مخٗضصة جاؾـ إلا٣ىالث وزُاباث مخىىٖت ،وما جدىيه مً ممحزاث َبيٗيت ،وَظا الاهٟخاح ٖلى م٩ىهاث البيئت
َى ما يك٩ل لئلوؿان ٖامت اإلاٗغٞت والخاعيش ،اللظ ً يؿمدان له بمىانلت جد ٤ ٤الىظىص الخًاعو ،والكٗغ َى وؾيلت مً
ٖضة وؾاثل ُ َفُ ِّٗ ٟل بها جىاظضٍ ،وألن البيئت جى٣ؿم في ٖغ ٝالٗلماء بلى زالر مىٓىماث ،هي مىٓىمت اإلاجا ٫الخيىو ،ومىٓىمت
اإلاجا ٫الاظخماعي ،ومىٓىمت اإلاجا ٫الش٣افي ،وؤن ل٩ل بوؿان بيئت ؾلى٦يت وبيئت مىيىٖيت ،خيض جمشل ألاولى ٖالمٌ الظَني،
وهي مهضع ؾلى٦ه ،وجمشل الشاهيت ما  ٘٣زاعط طَىه مً مُٗياث( ،)1لظلٞ ٪مً اإلاىُ٣ي ؤن ٩ىن وعي الكٗغ مخد٣٣ا يمً
َظٍ اإلاىٓىماث اإلاظ٧ىعة ،مخإزغا بها ومازغا ٞيها ،وجىانله مٗها ٩ىن مً زال ٫الاهٟخاح اإلاؿخمغ ٖلى ؤق٩الها ،وؤهماٍ الىعي
اإلا٩ىهت لها ،وج٣ىم ا٫بيئت َىا بضوع مهم في جدض ض هىٕ الٗال٢ت الىاقئت بينها وبحن ٞاٖليت الكٗغ؛ ألن الىعي الكٗغو خدضص
و٣ٞا لُاب٘ البيئت مً خيض ٢مٗها وحؿلُها ،ؤو اوٛال٢ها واهٟخاخها ،ومً خيض ٚلبت همِ مدضص مً ؤهماٍ الىعي في ٖهغ
مٗحن ،ومً خيض ؾياصة ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الخٗبحر الٗام ،وليؿذ البيئت وخضَا التي جازغ في ؾحر الىعي الكٗغو ،بل بن ٢ضعاث
الكاٖغ في خض طاتها جمشل ظؼءا مهما في جدض ض َاب٘ الىعي ،وزهىنياث جٟاٖله م٘ مُٗياث البيئت()2؛ ألن الكاٖغ َى الظو
ىظه وكاَه هدى ؤهماٍ مٗيىت لالؾخٟاصة منها في حك٨يل ههه الكٗغو ٞىيا ومىيىٖيا ،ول٣ض خضص ٖلماء الىٟـ ٖال٢ت
ؤلاوؿان بالبيئت في زمؿت مٗان ،وهيٖ :ال٢ت اهخ٣اثيت ،واهُباٖيت ،وجإزحر ت ،واظخماٖيت ،ومىيىٖيت ،وألن الكٗغ َى حٛيحر
للمىاص السام اإلاىظىصة في الٗالم الساعجي ،والتي جخدى ٫بٟٗل الىعي بلى ٖالم مىيىعي ظمالي اهُال٢ا مً ٖالم الكاٖغ

) رجاء كحيد دكيدرم :البيئة مفهومها العلمي ادلعاصر كعمقها الفكرم الًتاثي ،دار الفكر ،دمشق ،سوريا ،ط  ،2004 ،ص .432 ،303
 )2جوف كارؿ فلوجل :اإلنساف كاألخالؽ كاجملتمع ،تر :عثماف نويو ،دار الفكر العريب ،د.ت ،ص . 8
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الظاحي(ٞ ،)1ةن ؤو ف٧ل مً ؤق٩ا ٫الىعي الكٗغو َى في ٖم٣ه جٟاٖل مٗ٣ض ،ومخضازل بحن ؤهماٍ ٖال٢ت ؤلاوؿان م٘ البيئت،
وبحن البيئت في خض طاتها ،وما جيخجه مً مىٓىماث.
بن خغ٦ت الىعي الكٗغو هي خغ٦ت بوؿاهيت طاجيت بالضعظت ألاولى ،وألن طاث ؤلاوؿان هي في ؤخض ؤظؼائها مشاليت ،وَظا الجؼء
مـج٣ل وؿبيا ًٖ الٗالم الساعجي ،ل٨ىه ٚحر مخدغع ٧ليت مً ألازغ السل٣ي للبيئت(ٞ ،)2ةن جل ٪الخغ٦ت البض وؤن جسً٘ في
م٣امها ألاو ٫للهغإ الضازلي للظاث ؤلاوؿاهيت ،التي جخإعجر مخُلباتها بحن ؤزغ ماصو وؤزغ مشالي في ٖال٢تها بٗاإلاها الساعجي ،مما
اؾـ لخىىٕ في الُغح الغئووو الظو خلىن بإلىان ألازال ،١وما جٟغيه البيئت بإَغَا الخىٓيميت مً التزاماث ،وج٨مً ؤَميت
الىعي الكٗغو في ٢ضعجه ٖلى الجم٘ بحن ؤهماٍ الىعي اإلاخٗضصة ،وما جخإؾـ ٖليه مً م٣ىالث وزُاباث ،ول ً٨جل ٪ال٣ضعة ٖلى
الجم٘ ال جبرػ ٞاٖليتها الخ٣ت ،بال بطا جإؾؿذ ٖلى الخىاػن الظو د ٤٣اإلاؿاواة بحن ؤَغوخاث الىعي والالوعي ،وبحن اإلااصة
واإلاشا ،٫وبحن الٟىيت واإلاىيىٖيت ،وبال ؤنيب الكٗغ بالخصخغ ،وايمدلذ ظمالياجه وبم٩اهيت اوؿيابيخه إلآاَغ الخإويل
اإلاخىىٖت ،بال ؤن ٖال٢ت الىعي الكٗغو بالبيئت جُغح ؤؾئلت ٖض ضة مً خيض هىٕ الىعي الظو دؿم به الىو الكٗغو في
اعجباَه بالبيئت؟ َل ٩ىن بداظت بلى وعي بيئي ،وما خضوص طل ٪الىعي؟ َل ٩ىن ب ٩ىلىظيا مهمخه الخماهي م٘ البيئت
الُبيٗيت؟ ؤم ٩ىن مغجبُا بالبيئت البكغيت في مؿخىاَا الؿياس ي والاظخماعي والش٣افي؟ ؤم ج٩ىن له ؾماجه السانت؟ وما مٗنى
البيئت في الكٗغ؟ َل ُيٗنى بها ؤزغ البيئت الساعظيت في الكٗغ؟ ؤم ُيٗنى بها البيئت مىيىٖا ُغخه الكٗغ؟ وما صوع الىعي
الكٗغو في بيان طل٪؟ وما ٢ىاهيىه وقغوَه في ٖال٢خه بالبيئت؟
بن مىيىٕ البيئت في الكٗغ خإؾـ صوما ٖبر زىاثيت ظضليت مً خيض ٧ىن البيئت ٖاإلاا زاعظيا ،ومىيىٖا صازلياٞ ،الىعي
الكٗغو ال م٨ىه ؤن دك٩ل صازل الىو الكٗغو ،بال مً زال ٫الاج٩اء ٖلى الخبيا؛ الظو ال خد ٤٣بال ٖبر ٖملياث الىعي
اإلاسخلٟت ،التي جىظهه هدى الظاث والخياة وال٨خابت؛ ألن الىعي في ٖم٣ه بصعا ٥وٞهم وبخؿاؽ وؾلى ،٥حؿل٨ه الظاث الكاٖغة
بػاء هٟؿها ،وٖاإلاها ،ووؾاثلها ،وال م ً٨للىعي ؤن دك٩ل بٗيضا ًٖ البيئت٦ ،ما ؤن َظا الىعي وَى يك٩ل ٖىانغٍ صازل
ُ
ُ
هٗب مً مهمت ٞهل البيئت والىعي ًٖ بًٗهما
الىو٢ ،ض ٓهغ ؤظؼاء ما خماهى مٗه مً طاث ،وبيئت ،ووؾاثل ،مما ِّ
بًٗا ،وألن البيئت لها ٞاٖليت حك٨يل ؤهماٍ الىعي صازلها ،ومنها الىعي الكٗغو ،الظو خحن يص ئ ٞاٖليخه صازلها ،البض وؤن
يؿدىض ٖلى م٩ىهاتها ،ومٓاَغَا ،ويٗبر ًٖ طاجه ،ويبرػ ماَيخه ،مما جٗلىا مبضثيا ه٣ى ٫بن الىعي الكٗغو ال مٞ ً٨هله ًٖ
ب٣يت ؤهماٍ الىعي ألازغيٞ ،هى مخٟاٖل مٗها ،وهي مخضازلت مٗه ،ل٨ىىا باإلم٩ان جدض ضٍ بًٟل زهاثو مٗيىت ،ؤَمها
زانيت الخسييل التي ج٣ىم بضوع مهم في جميحز الكٗغ ًٖ ٚحرٍ مً الىهىم الٟلؿٟيت ،والخإعيسيت ،والٗلميت،
والؿياؾيت..بلض.
ولئلظابت ًٖ ألاؾئلت اإلاُغوخت وكحر بلى ؤن ؤلاوؿان يٗيل خؿب ٖلماء البيئت في ٖاإلاحن ازىحن َما :الٗالم ؤلا ٩ىلىجي الظو
جخىاٞغ له ٞيه اإلاخُلباث ألا ًيت ألاؾاؾيت ،قإهه في طل ٪قإن ؤو ٧اثً خيىو ،والٗالم الؿي٩ىلىجي الظو جم٨ىه ٞيه ٢ضعاجه

) علي شناكة آؿ كادم كعامر عبد الرضا احلسيٍت :التعبَت البيئي يف فن مابعد احلداثة ،مؤسسة دار الصادؽ الثقافية ،بابل ،العراؽ ،دار صفاء للنشر كالتوزيع،
عماف ،األردف ،ط  ،200 ،ص ،...، 6ص . 43
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اإلاٗغٞيت مً بىاء ز٣اٞاث مٗ٣ضة( ،)1و٧ل وعي اؾؿه ؤلاوؿان يؿعى مً زالله بلى ٞهم ٖاإلاه ٧ليتٞ ،لٟهم الٗالم ألاو ٫ؤؾـ
ؤهماَا مً اإلاٗغٞت مً بينها اإلاٗغٞت ؤلا ٪ولىظيت ،والبيىلىظيت ،والجيىلىظيت ،...التي جىُىو ظميٗا جدذ حؿميت اإلاٗغٞت
البيئيت ،وتهض ٝبلى مٗغٞت ؤق٩ا ٫الخٟاٖل بحن ال٩اثىاث وؤهٓمتها الخيىيت٦ ،ما ق٩ل لهاجه اإلاماعؾت هىٖا مً الىعي الظو
ؤَلٖ ٤ليه حؿميت الىعي البيئي ،الظو يٗني ٖمليت ٖ٣ليت مٗغٞيت جىٓيميت ،يؿذَي٘ بها ؤلاوؿان مٗغٞت ألاقياء في ويٗها
الخ٣ي٣ي ،وَى ؤ ًا ٖمليت مىٓمت ٣ىم بها ؤلاوؿان إلاىاظهت مك٨الث البيئت ،مؿخسضما في طل ٪ظهاػٍ الخس ي والٗهبي
والاظخماعي( ،)2ولٟهم الٗالم الشاوي ؤؾـ مجمىٖت مً اإلاٗاع ٝؤلاوؿاهيت اإلاخىىٖت ،واإلاماعؾاث اإلاخٗضصة مً بينها اإلاماعؾت
ؤلابضاٖيت ،وبطا ٧ان الىعي الكٗغو يؿعى بضوعٍ بلى ٞهم الٗالم ٧ليتٞ ،ةن طل٣ ٪ىصها بلى ال٣ى :٫بن الىعي الكٗغو ٧ي د٤٣
ٞاٖليخه ،وجبياٍ اإلاخ٩امل ٖليه ؤن حهخم ب٩ل اإلاىٓىماث اإلا٩ىهت للبيئت ،ؾىاء ؤ٧اهذ َبيٗيت ؤم بكغيت ،مما ٟغى ٖليه
الخٟاٖل م٘ ؤهماٍ الىعي ألازغي ،مً وعي بيئي َبيعي ،وؾياس ي ،واظخماعي ،وز٣افي ،وجاعيذي..وٚحرَا مً ؤهماٍ اإلاٗغٞت
ؤلاوؿاهيت ،ولَ ً٨ل الكٗغ خ٣ي٣ت بداظت بلى ٧ل ؤهماٍ الىعي لٟهم الٗالم ٧ليت؟ وَل َى ملؼم بامخال ٥وعي زاعجي يؿدىض
ٖلى ؤَغوخاث الٗلىم الخجغيبيت وؤلاوؿاهيت؟ ؤم ؤن له بم٩اهياجه السامة التي حٗيىه ٖلى ٞهم الٗالم ،صون بلؼاميت الاعجباٍ
بإق٩ا ٫الىعي ألازغي؟
ُ
ل٩ي هجيب ٖما َغح مً ؤؾئلتٞ ،ةهىا هديل بلى بٌٗ الجهىص الىٓغيت ،التي ٧ان لها صوع مهم في جدض ض ؤهماٍ ٖال٢ت الىعي
الكٗغو بالبيئت ،والتي ؾدؿاٖضها ٖلى جد٣ي ٤ؾبيل هٓغو ،م٨ىىا مً ٞهم الٌ٣ت اإلاُغوخت.
-2حهود هٍشٍت:
ْت
َغخذ ً٢يت جٟاٖل الىو ألاصبي م٘ البيئت ،وجىاولذ ؤزغ الىعي في طل ،٪ووٟ٢ذ ٖلى ؤزغ البيئت،
بن مً ؤَم الىٓغياث التي
وؤزغ الظاث الكاٖغة في حك٨يله ،الىٓغيخان الٛىلضماهيت طاث الاججاٍ البييىو الخ٩ىيني ،وؤلا ٩ىلىظيت طاث الاججاٍ الش٣افي
مابٗض الخضاسي ،خيض حٗض ألاولى هٓغيت خضازيت ج٣ىم ٖلى جٟٗيل ؤَغوخاتها يمً البيئت البكغيت ،وحٗض الشاهيت هٓغيت مابٗض
خضازيت حؿدىض ٖلى ؤَميت البيئت الُبيٗيت ،وازخياعها لهاجحن الىٓغيخحن هاب٘ مً ؤن ٧ل واخضة منهما جضاعؾذ ظؼءا مً البيئت
الٗامت (البيئت البكغيت والبئت الُبيٗيت) ،ول٩ىن ألاولى خضازيت ،والشاهيت مابٗض خضازيت ،بال ؤن طل ٪ال يٗني ؤن الىٓغيت الشاهيت
ه٣يٌ لؤلولى ،وال هي ٢امذ ٖلى ؤه٣ايها ،وبهما الخمؿىا وظىص ج٩امل بينهما ٖلى مؿخىي الاَخمام بإخض ؤظؼاء البيئت ،وؤن
بخضاَما حٗحن ألازغي ٖلى ٦ك ٠م٩ىهاث الىو الكٗغو في ٖال٢خه بالبيئت ،وزهاثو الىعي الكٗغو اإلا٩ىن للىو ،وحكتر٥
الىٓغيخان اإلاظ٧ىعجان في زانيت الاَخمام بالىعي الكٗغو ،مً خيض ماَيخه وزهاثهه وٖىانغٍ اإلا٩ىهت له٦ ،ما جٟ٣ان ٖلى
ٖال٢ت َظا الىعي بالظاث الكاٖغة وبالٗالم الساعجي ،مما ديذ ألو صاعؽ مٗغٞت ؤٖم ٤بم٩ىهاث الىو الكٗغو ،وَبيٗت
ٖال٢اجه التي اؾؿها ،والتي جمشل جبياا د٣٣ه الكٗغ ٖلى مؿخىي صازلي وزاعجي ،يؿعى مً زالله بلى جٟٗيل خًىعٍ
وٞاٖليخه ،ب ٌٛالىٓغ ًٖ َبيٗت الخهىعاث التي يؿدىض ٖليها في جد٣ي ٤طل ٪الخبيا.
-1امللاسبت البيُوٍت الخىوٍيُت/أوشوحاث لوظُان ٔولذمان:
) إياف ج سيمونز :البيئة كاإلنساف عرب العصور ،تر :السيد زلمد عثماف ،عاَف ادلعرفة ،اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب ،الكويت ،222 ،يونيو،
 ، 997ص . 69

 )2رشاد أمحد عبد اللطيف :البيئة كاإلنساف من منظكر اجتماعي ،دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر ،اإلسكندرية ،مصر ،ط  ، 2007 ،ص . 0

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

12

مجلت حُل الذساظاث ألادبُت والفىشٍت  -الّام الشالث  -الّذد  16فُفشي 2016

جخإؾـ البيئت باٖخباعَا مىيىٖا وٖاإلاا زاعظيا يمً الىٓغيت البييىيت الخ٩ىيييت ٖلى مجمىٖت مً اإلاٟاَيم ،طاث
اإلاغظٗيت ال٨ٟغيت اإلاخٗل٣ت بال٨ٟغ اإلااع٦س ي ،وبال٨ٟغ الض ال٨خي٩ي (الجضلي) ،واللظان ٣ىمان ٖلى جهىع ؤلاوؿان ،باٖخباعٍ ٧اثىا
خجاوػ هٟؿه باؾخمغاع بىاؾُت ٖٝله الخاعيذي ،لخد٣ي ٤اإلاهالخت ،والؿعي هدى الخغيت( ،)1وَظٍ الىٓغة لئلوؿان التي جغبِ
خًىعٍ بٟٗله الخاعيذي صازل بيئخه ،هابٗت مً ٧ىن َظا ال٨ٟغ ىٓغ بلى الظاث باٖخباعَا ٦ياها اظخماٖيا واٖيا ،ىظض صازل
مديِ مدخًً ،ويىجؼ ؤٗٞاال ،وؾلى٧اث جازغ ٖلى طل ٪اإلاديِ ،وحؿخ٤بل جإزحراجه ؤ ًا(،)2بال ؤن ٖال٢ت الظاث بىاٗ٢ها جب٣ى
َف
اإلاخباص ٫بحن الظاث والبيئت ،يخج ٖىه حٛيحر ل٩ليهماٟٞ ،ي ؾعي الظاث هدى
ٖال٢ت ظضليت ٦ما امً ال٨ٟغ الجضلي ،بط ؤن الخإزحر
الخإزحر في الٗالم وجدىيله ،ج٣ىم في آلان هٟؿه بخٛيحر َبيٗتها السانت ،و٦ظل ٪البيئت وهي جازغ بٓغوٞها في الظاثٞ ،ةجها جخل٣ى
مازغاث جل ٪الظاث ،التي حؿل ٪ؾلى٧ا مٗيىا ؤزىاء جل٣يها لخإزحراث البيئت ،وطل ٪الؿلىَ ٥ى ؤ ًا في ٖم٣ه حٛيحر الظاث لظاتها،
ومً جباص ٫الخإزحر َظا دضر الخدى ،٫ويدضر الخاعيش ،وَىا جغجبِ الظاث بالخدى ٫الخاعيذي ،وجهبذ هي َا٢خه المخغ٦ت؛ ألن
ُ
ٗغ ٝبها بىاؾُت السانيت الخاعيسيت ،التي ججٗله َى هٟؿه مخٛحرا باؾخمغاع،
ؤلاوؿان في ال٨ٟغ الجضلي خٗغٖ ٝلى هٟؿه ،وي ِّ
()3
في الى٢ذ الظو يٛحر ٞيه الٗالم بىاؾُت ٗٞله الاظخماعي والُبيعي.
بن الٟٗل الخاعيذي الظو جد ٤٣به الظاث وظىصَا ،مشل ظؼءا مً م٪وهاث البيئت التي جدك٩ل ؾحروعتها ونحروعتها ،بًٟل
خًىع الظاث ٞيها ًٖ َغي ٤جإزحرَا وجإزغَا ،وَظا ما مىذ للبيئت في ال٨ٟغ الجضلي زانيت مسخلٟت مً خيض ٖضم الىٓغ بليها
٦م٩ىهاث ماص ت ومٗىىيت  ،ِ٣ٞبل بن ؤَميتها ج٨مً في حجم الٗال٢اث وهىٖها ،والظاث وبن ٧اهذ مجغص ظؼء بؿيِ مً
م٩ىهاث البيئتٞ ،ةن ال٨ٟغ الجضلي مىدها الخمحز مً خيض عبِ خغ٦ت البيئت ومٗىاَا بالخًىع ؤلاوؿاوي ،الظو مىدها
وظىصَا وماَيتها ٖبر وٖيه وؾلى٦ه ،وَظا الاخخٟاء بدغ٦ت الظاث وٗٞلها يمً مجمىٕ زام دَ ٤٣بيٗت ٖال٢اتهاَ ،ى ما
ديل بلى زانيت ؤزغي ىٓغ مً زاللها ال٨ٟغ الجضلي بلى البيئتٖ ،بر الظاث التي جماعؽ ٗٞلها في الىا ،٘٢وجل ٪السانيت
جخٗل ٤بٗال٢ت الظاث بالجماٖت ،بط ؤن ؤَميت الظاث ،و٢يمت ٗٞلها ال جخد ٤٣بال بًٟل صوع الجماٖت التي جمشل طاجا ُٖليا ،حٗخبر
في الٗم ٤اهههاعا إلاجمىٖت مً الظواث ،التي جىاظهها ْغو ٝواخضة ،وجلىح ؤمامها الاخخماالث هٟؿها؛ ألن الظاث حٗخبر ظؼءا
٩ىن م٣ىالتها التي جىجؼَا بىاؾُت ٨ٞغَا
مً اإلاجخم٘ مً زال ٫ؾلى٦ها ،واإلاجخم٘ هٟؿه يٗخبر ٧امىا في الظاث؛ ألهه ِّ
)(4
وؾلى٦ها.
ويؿدىض ال٨ٟغ الجضلي بلى ظاهب جهىعاجه الٗامت خى ٫الظاث ،وٖال٢تها بالىاٖ ،٘٢لى مجمىٖت مً ال٣ىاهحن لسهها ٖؼ الض ً
اإلاىانغة في:
٢-1اهىن جدى ٫الخٛحراث ال٨ميت بلى ٦يٟيت والٗ٨ـ.
٢ -2اهىن وخضة ونغإ ألايضاص.
٢ -3اهىن هٟي الىٟي.
1

) Lucien Goldmann : structures mentales et création culturelle, Anthropos, 1970, p : 118.
 )2يوسف األنطاكي :سوسيولوجيا األدب (اآلليات كاخللفية اإليبيستيمولوجية) ،رؤية للنشر كالتوزيع ،القاىرة ،مصر ،ط  ، 2009 ،ص . 76
3
( Lucien Goldmann : recherches dialectiques, Gallimard, Paris, 1958, p :13.
4
) Lucien Goldmann : Lukacs et Heidegger, cours établis et présentés par Youssef Ishaghpour,
Denoël/Gonthier,1973,p :142 .
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٢ -4اهىن وخضة اإلاًمىن والك٩ل.
٢ -5اهىن وخضة اإلااَيت والٓاَغة.
٢ -6اهىن الؿبب والىديجت.
٢ -7اهىن الًغوعة والهضٞت.
٢ -8اهىن الٟغصو والٗام.

( )1

و٢ىاهحن ال٨ٟغ الجضلي ج٣ىم ٖلى زانيتي الخًاص والخ٩امل في آلان هٟؿه ،بط ؤن ٧ل وخضجحن مخًاصجحن ،جخ٩امالن في النها ت
جدذ ٢اهىن واخض د٨مهما ،وجخىخضان لدك٨ال بييت واخضةٞ ،الظاث الٟغص ت مشال ٢ض جبضو مىاً٢ت لب٣يت الظواث مً خيض
زهاثهها ،وم٩ىناتها ،وَبيٗت ٗٞلها ،ول٨نها جخ٩امل مٗها ،وجىضمج يمنها لدك٩ل طاجا ظمٗيت واخضة صازل بيئت واخضة ،وَظٍ
السانيت ال٣اثمت ٖلى الخًاص والخ٩امل هي التي ؾخبرػ بك٩ل الٞذ يمً البييىيت الخ٩ىيييت في هٓغتها بلى ؤلابضإ واإلابضٖحن.
بن الظاث وهي جخىاظض صازل الىا ،٘٢بهما ث٢ىم بةهجاػ ؤٗٞالها التي جغجبِ بما بؿلى ٥ججغيبي وا٢عي ،وبما بؿلى ٥عمؼو
وهٓغو( ،)2والٗمل ؤلابضاعي مشل ؾلى٧ا عمؼيا هٓغيا يٗبر ًٖ ٨ٞغ الظاث ،وًٖ َغي٣تها في ؤلاخؿاؽ بظاتها ،وبما خىلها ،بال ؤهه
خؿب ال٨ٟغ الجضلي ليـ مؿخ٣ال باٖخباعٍ ؾلى٧ا ج٨ٟحر ا عمؼيا غجبِ بؿلى ٥الجماٖت ،وٞهم م٣ىالث الظاث مً زالٗٞ ٫لها
ؤلابضاعي ال خد ٤٣بال اهُال٢ا مً ٖال٢اتها البحنٞ-غص ت (بحن ألاٞغاص) ٞهي التي حُٗيها مدخىاَا وٚىاَا؛ ألن اإلابضٕ ليـ بال طاجا
حٗمل ٖلى جهٗيض َمىخاث اإلاجمىٖت التي جيخمي بليهاَ ،ف
وبخ َفد ُّق ٤ِّ ٣طل ٪الخهٗيض الظو يخهي بلى حصوصٍ ال٣هىي مً الخماؾ٪
ٖب ْت
والاوسجام ،ج٩ىن طاث اإلابضٕ ٢ض َّ
رث ،وبك٩ل مىيىعي ًٖ ٢يم ٞئتها وآمالها ،ؤما خحن حعجؼ جل ٪الظاث ًٖ جد٣ي٤
الخماؾ ٪والاوسجامٞ ،ةن طل ٪ؾيكحر بلى ازخال ٫في وٖيها ،ؤو بلى ٚياب ؤ٩ٞاع الخالخم والترابِ في مديُها ،مما يٗي٣ها ًٖ
()3
جد٣يَ ٤مىخاث اإلاجمىٖت ٖبر وٖيها.
بن البييىيت الخ٩ىيييت وهي حٗخمض ٖلى ال٨ٟغ الجضلي ،جم٨ىذ مً جد٣ي ٤هٓغة زانت بها للظاث ،وللبيئت ،وللٗمل ؤلابضاعي،
بط ؤن زانيت البييت ٞيها جغجبِ بالخهغٞاث ؤلاوؿاهيت ،التي ج٩ىن ٖمليت ٞهمها حٗبحرا ًٖ وي٘ بوؿاوي ،اهُال٢ا مً ٗٞل
الٟاٖل الٟغصو ،الظو مىذ لٟٗله بٗضا اظخماٖيا ،ومٗنى قمىليا يٗ٨ـ الغئيت الظَىيت لجماٖخه ،وؤما السانيت الخ٩ىيييت
ٞيهاٞ ،هي حٗني الهيٛت الاؾخضالليت للٟٗل ،التي جدب٘ مؿاع ج٩ىيىه صازل الٗمل الٟني ،وحٗيض جغ٦يب بىاٍ اعج٩اػا ٖلى الضاللت
الاظخماٖيت التي خجه بليها()4؛ ألن ألاص ب خيىما يؿعى للخٗبحر ًٖ الىا ٘٢خؿب البييىيت الخ٩ىيييتٞ ،هى لجإ بلى ق٩ل حٗبحرو
دمل عئيخه التي جستزٖ ٫اإلاه الىا٢عي ،مضٞىٖا بغٚبت زٟيت ؤو مٗلىت حؿعى بلى جهىع ألاًٞل ،مىُل٣ا مما َى ٧اثً في الىا٘٢
بلى ما َى مم ،ً٨وَظا الاعجباٍ بحن ألاص ب والىا ،٘٢الظو ث٢غٍ البييىيت الخ٩ىيييت ال ديل بلى اوٗ٩اؽ الىا ٘٢في ألاصب ،بهما
) عز الدين ادلناصرة :علم الشعريات( ،قراءة مونتاجية يف أدبية األدب) ،دار رلدالكم للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف ،ط 2007 ،ص  ،...،3 0ص
.3 4
 )2يوسف األنطاكي :سوسيولوجيا األدب ،ص . 75
 )3ادلرجع نفسو :ص . 79 ، 78
الفلسف إُف الفصوؿ ادلنهجية (دراسة يف نقد النقد) ،سلسلة رؤل أدبية(  ،)0منشورات مديرية الثقافة،
ية
 )4زلمد األمُت حبرم :البنيوية التكوينية من األصوؿ
بسكرة ،كاحتاد الكتاب اجلزائريُت ،دار علي بن زيد للطباعة كالنشر ،بسكرة ،اجلزائر ،ط  ، 20 3 ،ص . 34
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يكحر بلى ٧ىن ألاصب ججاوػا للىا ،٘٢وؾٗيا هدى الخدغع مً ؤؾغ اإلااص ت بلى آٞا ١ججغيض ت ُيؿدكغ ٝمنها اإلاؿخ٣بل في نيٛت
جٟائليت(ٖ ،)1بر زهاثو الىعي الظو يؿهم في جد٣ي ٤جدى ٫الظاث ،التي جغجبِ بىاٗ٢ها من ظهت ،وباإلام ً٨مً ظهت ،الظو
مشل بم٩اهياث مىيىٖيت جُمذ ٖبرَا الظاث بلى جد٣ي ٤همىطط ُ دخظي في الىا ،٘٢ومً َغ ٝالجماٖت.
يٗغٞه لىؾيان ٚىلضمان بإهه مٓهغ وا٢عي لليكاٍ
بن ٖال٢ت ألاصب بالبيئت هي ٖال٢ت ج٣ىم في ؤؾاؾها ٖلى الىعي الظو ِّ
ؤلاوؿاوي(،)2والظو دك٩ل ؤرهاء مؿاعاث البدض ًٖ الخىاػهاث اإلاا٢خت ،لخد٣ي ٤ؤَضا ٝمٗيىت حؿعى مً زاللها الظاث بلى
الخ٨ي ٠م٘ واٗ٢ها ،وبلى ج٣ىيٌ الخىاػهاث ال٣ض مت ،وبىاء جىاػهاث ظض ضة ،ؤو ؤن الهض ٝألاؾمى للىعي َى جد٣ي ٤الاوسجام،
مخسظا مً ؤظل طل٦ ٪يٟياث ،وحك٨الث مخىىٖت جهىع الىا ٘٢في نغاٖاجه ،وفي َغ ١الىٓغ بليه في بٗضَا آلاوي واإلاؿخ٣بلي(،)3
وجل ٪الدك٨الث جدؿم بالٟغص ت والجماٖيت ،بط ؤن الىعي الٟغصو يٗبر ًٖ بخؿاؽ الٟغص وؤ٩ٞاعٍ ،والىعي الجماعي يٗبر ًٖ
ْت
ؤ٩ٞاع الجماٖت ،وَىا ٥وعي زالض مىده الىا ٘٢في ٞترة مدضصة مً ٞتراجهَ ،ف ي ُخ ُج ًٖ الٗىاث ٤والانخغاٞاث التي جخٗاعى بها
()4
ٖىامل الىا ،٘٢لخيخج في النها ت وٖيا مم٨ىا.
بن البيئت التي جمشل واٗ٢ا ومُٗى ججغيبيا جيخجه الخٟاٖالث التي ج٣ىم بحن الظاث ومديُها ،ججٗل الظاث جيخج مديُها،
والٗ٨ـ ؤ ًا صخيذ ،والتي جخد ٤٣صازلها مجمىٖت و٢اج٘ اظخماٖيت جغجبِ بالخايغ وباإلاؿخ٣بل( ،)5خم جضاعؾها مً َغٝ
البييىيت الخ٩ىيييت ٖبر مجمىٖت آلياث ،ج٨ك ًٖ ٠ؤهماٍ الىعي اإلادك٩لت ٖلى اإلاؿخىي الىا٢عي الخجغيبي ،واإلاؿخىي الظاحي،
وَى ما دضص مؿاعا زانا ،وٚىيا لل٨ك ًٖ ٠البيئت التي ججٗل ٖمليت البدض جخجاوػ عنض الٗىانغ اإلاديلت بلى َاب٘ البيئت،
هدى اؾدىُاٖ ١ملياث الخٟاٖل ،واؾخٓهاع ؤق٩ا ٫الىعي ،ومً ؤَم جل ٪آلالياث وال٣ىاهحن طاث البٗض الجضلي وكحر با٢خًاب
بلى البيُت الذالت ،التي جدؿم بالكمىليت والخماؾ ،٪بط خم مً زاللها ٞهم الىعي الٟغصو للمبضٕ ،و٦ك ٠وعي الجماٖت في
آلان هٟؿه ،التي جخدغ ٥هدى الىعي اإلام ً٨صون مٗغٞخه ٦ما غي لىؾيان ٚىلضمان( ،)6وج٩ىن ملخدمت م٘ الغئيت للٗالم؛ ألن
صاللت البييت جخإؾـ ٖلى م٩ىهاث الىعي بال٩اثً ،والىعي باإلام ،ً٨ويخم ا٦دكا ٝالبييت الضالت ،ومنها عئيت الٗالمٖ ،بر آليت
الٟهم التي حٗض زُت خم مً زاللها ون ٠الٗال٢اث التي جغبِ بحن ٕهانغ بييت مً البيياث ،وٖبر آليت الخٟؿحر التي جىُل٤
مً بييت الىو الضازليتٞ ،يخم صمج البييت الضالت الىاججت ًٖ ٖمليت الٟهم في بييت ؤوؾ٘ وؤقمل ،وحٗمل آليت الخٟؿحر ٖلى
()7
ب ًاح الٗال٢ت الىْيٟيت بحن البييت الضالت ،وؾلى ٥الظاث الجماٖيت.
بن مجمىٕ آلالياث التي ثؾدىض ٖليها البييىيت الخ٩ىيييت ،حؿعى بلى م٣اعبت البيئت ٖبر ٦ك ٠حك٨الث الىعي ٞيها ،الظو جدىىٕ
ؤهماَه وجخ٣اَ٘ ،وَظا البدض ًٖ ؤهماٍ الىعي ،الٛا ت مىه جدض ض عئيت الٗالم ،التي جمشل الٛا ت الجىَغيت للبدض البييىو
الخ٩ىيني في بٗضٍ الجضلي ،بط خم الىٓغ في مٓاَغ الىٕ وال٣اثم ،الظو مشل وعي الظاث بمكا٧لها التي حٗيكها ،والىعي اإلامً٨

) ادلرجع نفسو :ص . 33
) Lucien Goldmann : Sciences humaines et philosophie, éditions Gonthier, 1966,p :33.
 )3يوسف األنطاكي :سوسيولوجيا األدب ،ص . 82
4
) Lucien Goldmann : Sciences humaines et philosophie, p : 124,125.
 )5يوسف األنطاكي :سوسيولوجيا األدب ،ص . 200
6
) Lucien Goldmann : Marxisme et sciences humaines, p :66.
7
) Lucien Goldmann : Marxisme et sciences humaines p : 41,62.
2
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الظو غجبِ بالخلى ٫الجظعيت ،التي جُغخها الُب٣ت ٖبر الظاث اإلابضٖت ،لخىٟي مك٨التها ،وجد ٤٣جىاػجها ،والىعي الؼاث ،٠وَى
الظو يكض الظاث والجماٖت بلى ؤ٩ٞاع ػاثٟت ،ومٛلىَت ،والىعي الصخيذ ،وَى الظو خُاب ٤م٘ ؤ٩ٞاع جدغعيت لٟئت مٗيىت)،(1
ومجمىٕ َظٍ ألاهماٍ هي التي ج٨ك ٠في النها ت ًٖ عئيت الٗالم التي ججؿض الُمىخاث ال٣هىي للجماٖت ،وهي جخُل٘ هدى
مؿخ٣بل ؤًٞل مٛا غ لىاٗ٢ها جد ٤٣مً زالله جىاػجها.
بن اإلاخىدى مً جدب٘ ٖال٢ت ؤلابضإ بالبيئت مً َغ ٝالبييىيت الخ٩ى ييت ٦ما عؤ ىا ،الهض ٝمىه الىنى ٫بلى عئيت الٗالم التي
ججم٘ بحن خغ٦ت ؤلابضإ وخغ٦ت البيئت ،وبن بضجا مخىاً٢خحنٞ ،البيئت خيىما حؿ ً٨خغ٦تها ،ؤو جؼي ًٖ ٜاإلاُلىب ٠٣ ،ؤلابضإ
مىاً٢ا لها ٖبر خغ٦ت مسخلٟت ،ومىاًَت حؿعى لدك٨يل وعي ظض ض ،د ٤٣جىاػها ظض ضا ومسخلٟا ،ط ٥٫ؤن ٧ل ٖمل ؤصبي
ٖٓيم ال بض ؤن دمل في صازله عئيت للٗالم ج٩ىن مىظىصة صازله وزاعظه ،ومً الًغوعو ؤن هجض صازله ٦ما غي لىؾيان
ٚىلضمان ؤهىإ الىعي بال٣يم ألازغي اإلاغٞىيت ،واإلا٣هىعة مً ٢بل ،والغئيت هي ألاؾاؽ اإلاٗغفي لٟهم الٗال٢ت بحن ألاظؼاء
وال٩ل ،صازل بييت مً مىجؼاث السل ٤الش٣افي ،بما ٞيها ألاصب مً هاخيت ،وٞهم الٗال٢ت بحن ؤبييت السل ٤الش٣افي بًٗها ببٌٗ
()2
مً هاخيت زاهيت ،وبينها ظميٗا وبحن ؤبييت ؤزغي ؤ٦ثر جد٨ما وجىٓيما.
بن الغئيت وهي جدك٩ل يمً هُا ١وعي ٞغصو ووعي ظماعي ،هي خؿب البييىيت الخ٩ىيييت جمشل مٓهغا مً مٔاَغ حك٩ل
ؤلا ض ىلىظيا ،التي جغجبِ خؿب ال٨ٟغ اإلااع٦س ي بالبييت الٟى٢يت ،التي حٗخبر اإلاؿاولت ًٖ حك٨يل ألاؾـ ال٨ٟغيت التي جمشل
بيياث مخدىلت ؤو جدىليتُ ،غؤ ٖليها ٢اهىن هٟي الىٟي الظو جٗل البييت ال٨ٟغيت الجض ضة التي حٗبر ٖنها الغئيت ،هاٞيت إلاا
٢بلها مً بيياث ،وهي في آلان هٟؿه جدمل بظوع ٞىائها؛ ألجها جسً٘ للخٛحر اإلاؿخمغ ،لظل ٪جيبني عئيت الٗالم ببٗضَا
ؤلا ض ىلىجي باٖخباعَا ق٨ال للىعي الاظخماعي ،وباٖخباعَا واٗ٢ا مشاليا( ،)3وجد٣يَ ٤ظا الىا ٘٢اإلاشالي ٩ىن بمجمىٖت ٢يم جدمله
جدمله جل ٪ؤلا ض ىلىظيا ،التي جخمٓهغ ٖبر عئيت الٗالم ،والتي جٗلها ال٨ٟغ اإلااع٦س ي في ؾماث ؤعبٗت ،بط جدخىو ؤلا ض ىلىظيا
ٖلى ٢يم ظىَغيت دضر ٖلى ؤؾاؾها ج٣ييم الٓىاَغ الاظخماٖيت٦ ،ما جدخىو ٖلى جهىعاث ٖامت خى ٫الٗالم و٢ىاهحن
()4
جُىعٍ ،وجًم قغوٍ جد ٤٣جل ٪ال٣يم ،وجدخىو ٖلى جىظهاث للٗمل.
بن ال٣يم التي جد٣٣ها عئ ت الٗالم بًٟل البٗض ؤلا ض ىلىجي ٞيها ،ال جدك٩ل بال بًٟل الىسبت ،التي جمشل طاجا جخ٩ىن مً
اإلا٨ٟغيً واإلابضٖحن الظ ً ههغون جُلٗاث وؤخاؾيـ اإلاجمىٖاث الاظخماٖيت ،التي ىًمىن بليها في ؤٖما ٫جهىعيت
وظماليت( ،)5جاؾـ لؿمت وٖيهم ؤلابضاعي في بٗضٍ الخسييلي والاظخماعي ،الظو ٩ىن مىنىال بدغ٦ت الساعط ،ويدمل في صازله
بظوع الاؾدكغا ،ٝالتي يؿٗىن مً زاللها بلى جىظيه اإلاجخم٘ هدى الخٛيحر الؿليم.
ل٣ض وٟ٢ىا ٖبر ما ٦كٟىاٍ مً آعاء زانت بالبييىيت الخ٩ىيييت ًٖ زهاثو مٟهىم البيئت يمً َظا الخىظه ال٨ٟغو
والى٣ضو ،الظو ججاوػ مً ٧ىجها مجمىٕ ْىاَغ وم٩ىهاث بلى ٧ىجها مجمىٕ ٖال٢اث وجٟاٖالث ،وبن ٢ىنها ب٣اهىن ب ض ىلىجي
زام ،و٧ىن البيئت جخإؾـ في ٖم٣ها ٖلى مجمىٕ ٖال٢اث وجٟاٖالثٞ ،ةن جد٣ي ٤طل٩ ٪ىن بًٟل ٖملياث الىعي التي
) ibid.p:109,120,125,126.

1

 )2جابر عصفور :نظريات معاصرة ،مكتبة األسرة ،مصر ، 998 ،ص . 09
 )3كوفالزكف ماكيشُت :الوعي االجتماعي كالعلوـ االجتماعية ،تر :بساـ مقداد ،دار التقدـ ،موسكو ،ركسيا ، 920 ،ص . 20
 )4أ.ؾ.أكليدكؼ :الوعي االجتماعي ،تر :ميشيل كيلو ،دار ابن خلدكف ،بَتكت ،لبناف ،ط  ، 98 ،ص . 59
 )5يوسف األنطاكي :سوسيولوجيا األدب ،ص . 88 ، 87
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جٓهغَا الظاث الٟغص ت والجماٖيت في جٟاٖلها م٘ مديُها ،وما يخجه واٗ٢ها ،ؤو ؤن ٖمليت الىعي هي مٓهغ مً مٓاَغ جإزغ
الظاث بٓغو ٝبيئتها ،التي حؿعى بضوعَا بلى الخإزحر في بيئتهاٖ ،بر وٖيها الظو جخجاوػ به مً بَاع الىعي ال٣اثم والؼاث ،٠بلى
وجضاع ُ
ُ
ؽ البيئت يمً الٗمل ألاصبي ٩ىن ٖبر البدض ٖنها مً رال ٫بيياث
بَاع الىعي اإلام ً٨الظو حؿدكغ ٝبه مؿخ٣بلها،
الىعي اإلابشىزت صازل الٗمل ،باٖخباعَا م٣ىالث طَىيت طاث نيٛت عمؼيت وجسييليت ،دٖ ٤٣برَا اإلابضٕ عئيخه للٗالم ،والتي
جخ٣اَ٘ م٘ عئيت الجماٖت ،ؤو الٟئت التي يخمي بليها ،بال ؤن اإلالخىّ ٖلى مؿخىي البييىيت الخ٩ىيييت ؤن مٟهىم البيئت غجبِ
بجاهب منها ،وَى البيئت البكغيت التي خد ٤٣صازلها الىا ٘٢بكتى جمٓهغاجه الؿياؾيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت ،وال هجض الخٟاجا
منها للبيئت الُبيٗيت ،وؤزغَا في ج٩ىيً الظاث والخإزحر ٖليهاٞ ،هي جىظه ؤَغوخاتها هدى الٗال٢اث الؿاثضة بحن ألاٞغاص في مؿخىي
حك٩لهم الجمعي ،وهىٕ الخٟاٖالث الًاججت مً ٖال٢اتهم ،التي حؿهم في حٛيحر البيئت لخد٣ي ٤جىاػهاث ظض ضة ،وَظا الخٛييب
الظو ٓهغ ٖلى مؿخىي البييىيت الخ٩ىيييتَ ،ى ما جىليه الىٓغيت ؤلا ٩ىلىظيت اَخمامها٦ ،ما ؤجها جخجاوػ مىٓىع حك٩ل الىعي
صازل الجماٖت ،زم اهخ٣اله بلى الىو ألاصبي ،الظو ٣ىىه ب٣اهىوي ؤلا ض ىلىظيا والخسييل ،يمً بَاع اؾدكغافي ،بلى جإؾيـ
هو ؤصبي ٣يم وٖيه مً مىٓىع جهىعاث ٢بليت ،ىظهها هدى اإلاجخم٘٧ ،ي د ٤٣جإزحرٍ في الجماٖت ،ويىظهها هدى م٣ىالث
مٗيىت.
-2امللاسبت ًىولوحُت/ألاوشوحاث الاحخماُِت والّمُلت:
بطا ٧اهذ البييىيت الخ٩ىيييت ٢ض ؤبغػث اَخمامها بالبيئت ،اهُال٢ا مً َابٗها البكغو ٖبر ٖملياث الخٟاٖل التي جدهل ٖلى
مؿخىي الىا ٘٢اإلاٗيل ،وؤهماٍ الىعي الىاججت ٞيه ،وٖبر ؤٗٞا ٫وؾلى٧اث مخٗضصة مً بينها الٟٗل ؤلابضاعيٞ ،ةن اإلا٣اعبت
ؤلا ٩ىلىظيت حؿعى بلى الاَخمام بالبيئت في ق٣ها الُبيعي ،وجٖ ٠٣لى ؤهماٍ الىعي اإلاىظهت هدىَا صازل الىا ٘٢البكغو
اإلاٗيل ،وهي م٣اعبت جسخل ًٖ ٠البييىيت الخ٩ىيييت ،ول٨نها حكتر ٥مٗها في اجساط البيئت مغظٗا لها لخٟٗيل م٣ىالتها ،وحؿدىض
اإلا٣اعبت ؤلا ٩ىلىظيت ٖلى ال٨ٟغ ؤلا ٩ىلىجي ٖامت ،الىاب٘ ًٖ ٖلم ؤلا ٩ىلىظيا (ٖلم الخبيا) الظو حهذم بضعاؾت الغوابِ،
والٗال٢اث ال٣اثمت بحن ال٩اثىاث ،وليـ الٟغو ١بينها ،يمً مىٓىمتها البيئيت السانت ،ومً بحن جل ٪ال٩اثىاث ؤلاوؿان(،)1
الظو جخم صعاؾت ويٗه في مديُه ،مً ؤظل ا٦دكا ٝؤؾباب ألاػماث الخانلت ٖلى مؿخىي البيئت البكغيت ،والبيئت الُبيٗيت
زانت ،طل ٪ؤن ؤلا ٩ىلىظيا في اَخمامها بضعاؾت الٗال٢اث ،جدىاولها يمً مؿخىياث زالزت وهي :اإلاؿخىي اإلااصو (الٗىانغ
اإلااص ت في الُبيٗت) ،واإلاؿخىي الخي (ال٩اثىاث الخيت) ،ومؿخىي ؤلاوؿان()2؛ ألن مهمتها الىٓغ في هىٕ الٗال٢اث ال٣اثمت بحن
م٩ىهاث ٧ل مؿخىي ،زم بحن مؿخىي وآزغ؛ ألن ٖال٢ت ٧ل ٧اثً ب٩اثً ،ؤو بمٓهغ٩ ،ىن لها جإزحرَا السام في ب٣يت ال٩اثىاث
واإلاؿخىياث٦ ،ما حؿعى ؤلا ٩ىلىظيا مً الىاخيت اإلاٗغٞيت بلى صعاؾت ظملت مً اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت باألوؾاٍ ،والبيئاث التي حٗيل
()3
ٞيها ال٩اثىاث وجخ٩ازغ ،وبالٗال٢اث والهالث الخٟاٖليت الىاقئت ما بحن جل ٪ا٧٫اثىاث ومديُها.
ًّ
٩ىلىظيا ،جمذ جغظمخه ٖغبيا بلى مٟهىم الخبيا وناع مخضاوال ٖلى هُا١
بن َظا الخٟاٖل الظو دضر ٖبر مؿخىياث مخىىٖت ب
واؾ٘ في الضعاؾاث الٗلميت وؤلاوؿاهيت ،ليضٖ ٫لى مجمىٕ الخٟاٖالث التي جدضر بحن ال٩اثىاث ،وبحن ال٩اثىاث ومديُها ،مً
بينها ؤلانؾان ،وهديجت جىىٕ َظٍ اإلاؿخىياث التي جبدض ٞيها ؤلا ٩ىلىظيا٣ٞ ،ض هخجذ ٖنها اججاَاث ،وخغ٧اث مخىىٖت ٖلميت
) إياف.ج.سيمونز :البيئة كاإلنساف عرب العصور  ،ص . 229

 )2مايكل زميرماف :الفلسفة البيئية من حقوؽ احليواف إُف اإليكولوجيا اجلذرية ،تر :معُت ركمية ،سلسلة عاَف ادلعرفة ،الكويت ، 2006 ،ص . 08

 )3رشيد دحدكح :مفهوـ الطبيعة يف الفكر اإليكولوجي ادلعاصر ،رللة فكر كنقد ،العدد ،94ادلغرب ،يناير  ، 2008ص . 5
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وبوؿاهيت ،منها ؤلا ٩ىلىظيا الٗمي٣ت ،والاظخماٖيت ،والش٣اٞيت ،واليؿىيت ،وٖلم الىٟـ ؤلا ٩ىلىجي ،بط جخمحز ٧ل خغ٦ت بخىظه
٢يمي زامٞ ،اإل ٩ىلىظيا الٗمي٣ت مشال جذؤؾـ ٖلى مٗياع جد٣ي ٤الظاث الظو يكحر بلى الُبيٗت ٧لها( ،)1ؤما الاظخماٖيت ٞتهخم
ٞتهخم بالخىاػن الخيىو ،وجدض ض الخٛحراث التي م ً٨ؤن جدضر في جىػي٘ الؿ٩ان في اإلاى ٘٢واإلا٩ان واإلاهىت ،وٚحرَا مً حٛحراث
جازغ في ٖال٢ت الؿ٩ان باألعى( ،)2وجغ٦ؼ ألا ٩ىلىظيا الش٣اٞيت التي ؤؾـَا ؾديىاعص Stewardلخميحزَا ًٖ ب٣يت الخهىعاث
البيىلىظيت والؿىؾيىلىظيت والجٛغاٞيت في ؤلا ٩ىلىظيا الٗامت ،باٖخباع ؤن البيئت الُبيٗيت واليكاٍ ؤلاوؿاوي بينهما ٖامل
وؾيِ َى الىمِ الش٣افي( ،)3وجامً َظٍ الخغ٦ت بإن اإلا٩ىهاث ألاؾاؾيت واإلاسخلٟت للش٣اٞت ،والتي جخمٓهغ ٖبر وؾاثل مً بينها
الخ٨ىىلىظيا واللٛت والاجها ٫وؾبل الٗيل..حؿخجيب بُغ ١مسخلٟت للٗمليت الخىا٣ٞيت للبيئت ،وؤن ألاوؿا ١الؿىؾيى
()4
ز٣اٞيت هي التي جازغ في جٟاٖل الٗىامل البيىلىظيت والش٣اٞت البيئيت.
وبالغٚم مً ؤن الجام٘ بحن َظٍ الخغ٧اث َى البٗض ؤلا ٩ىلىجي ،بال ؤجها ج٣ىم ٖلى ه٣ض بًٗها البٌٗ ،بط جتهم ٧ل خغ٦ت
ٚحرَا مً الخغ٧اث باؾدبضا ٫اإلاغ٦ؼيت البكغيت بمغ٦ؼيت ؤزغي ب ٩ىلىظيت ،وألن ؤلا ٩ىلىظيا ٖامت تهخم بضعاؾت الخٟاٖل
ؤلا ٩ىلىجي الظو سخل ًٖ ٠ب٣يت الخٟاٖالث الؿىؾيىلىظيت والبيىلىظيت العجباَه بٛغيؼة الب٣اءٞ ،ةن مسخل ٝالخغ٧اث
الىاججت ٖنها جخإؾـ ٖلى َظا البٗض في صعاؾاتها لىي٘ البيئت الُبيٗيت ،وٖال٢ت البيئت البكغيت بها ،وجإزحر ٧ل واخضة في
ألازغي ،ومهمت صعاؾت الخٟاٖل ؤلا ٩ىلىجي جغجبِ بالبدض في الؿلى ٥البكغو يمً مجمىٖت ٖىانغ ،ومباصت تهخم بالبٗض
الخيىو ،والضاٗٞيت بلى الؿلى ،٥والش٣اٞت الغمؼيت( ،)5ومً صازل َظٍ الخىظهاث والخغ٧اث التي حؿعى بلى ٞهم َبيٗت الؿلى٥
البكغو ججاٍ البيئت الُبيٗيت ،وصوع َظٍ ألازحرة في الخإزحر ٖلى البكغ زانت في بَاع ؤػماتها اإلاٗيكت ،والىاججت ًٖ الٟٗل
البكغو ،بغػث الٟلؿٟت البيئيت (ؤلا ٩ىلىظيت) ؤو (ٞلؿٟت ا٫جغبيت البيئيت) ،التي ْهغث لخضاع ٥ألاػمت البيئيت التي تهضص الىظىص
ؤلاوؿاوي ،و٢ض جلتها خغ٦ت حٗغ ٝباالزًغاع ،والتي َالذ الضعاؾاث ؤلاوؿاهيت التي ؤصث بلى بغوػ الى٣ض ؤلا ٩ىلىجي(،)6بط ق٩لذ
َظٍ الٟلؿٟت جهىعاتها اهُال٢ا مً مجمىٕ آلاعاء والخىظهاث التي ج٣ضمها الخغ٦ت ؤلا ٩ىلىظيت ،زانت الخغ٦ت الٗمي٣ت التي
ؤعس ى صٖاثمها آعوي هيـ  ArneNaessالتي حٗخمض ٖلى مظَب الخالػم ،الظو امً بإن مٟهىم ٢يمت الُبيٗت مٟهىم بوؿاوي ،وؤو
بؾىاص للُبيٗت خىٖ ٠٢لى الىعي البكغو وؤلاوكاءاث التي هىٗها ،ول ً٨م٘ طل ٪بةم٩ان البكغ الخ٨ي ٠م٘ خ٣ي٣ت ؤن
بٌٗ ال٣يم اإلاازلت في الُبيٗت ،ليؿذ مكخ٣ت مً البكغ بل مً الُبيٗت في خض طاتها( ،)7ولظلٞ ٪الىعي الكٗغو مُالب
بالخىظه هدى الُبيٗت الؾخلهام ال٣يم منها ،وجىظيهها هدى الىا ٘٢البكغوٖ ،بر بخيائها والضٖىة بلى الامخشا ٫بها ،وَى ما جٗل
الُبيٗت في هٓغ ال٨ٟغ ؤلا ٩ىلىجي مهضعا زهبا لخٟٗيل مٗغٞيت الكٗغ ،وجىميت وٖيه بظاجه وبٛحرٍ؛ ألن ا٦دكا٢ ٝيم

) مايكل زميرماف :الفلسفة البيئية من حقوؽ احليواف إُف اإليكولوجيا اجلذرية ،ص.243
 )2السيد عبد العاطي السيد :األيكولوجيا االجتماعية( ،مدخل لدراسة اإلنساف كالبيئة كاجملتمع) ،دار ادلعرفة اجلامعية ،مصر ، 997 ،ص . 2 5 ،206
3
)
C.d.Ford :Habita,Economy,and
Society :a
Geographical
introduction
to
Ethnology,Harcourt,New York,1934,p:500.
 )4السيد عبد العاطي السيد :األيكولوجيا االجتماعية ،ص . 3
 )5ادلرجع نفسو :ص . 379
 )6مايكل زميرماف :الفلسفة البيئية من حقوؽ احليواف إُف اإليكولوجيا اجلذرية ،ص. 09
 )7إياف.ج.سيمونز :البيئة كاإلنساف عرب العصور ،ص . 227
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الُبيٗت والؿعي بلى اؾخلهامها ،ديل خخما بلى حٛيحر الىعي الكٗغو بإَميت وصوعٍ في الخياة ،وَى ما ٣ىص ؤ ًا بلى حٛيحر
الظاث الكاٖغة مً مٟاَيمها ججاٍ طاتها وٖاإلاها.
وحٗخمض الخغ٦ت ؤلا ٩ى٫وظيت الٗمي٣ت ؤ ًا ٖلى ما يؿمى بالى٣اٍ الشماهيت التي ق٩لها آعوي هيـ بمٗيت ظىعط ؾيكجر George
 ،1984وهي ه٣اٍ جمشل ظىَغ الخغ٦ت ؤلا ٩ىلىظيت الٗمي٣ت ،والتي بغػ ؤزغَا في الٟلؿٟت البيئيت (ؤلا ٩ىلىظيت)،
ٖ Schinerام
وجل ٪الى٣اٍ هي:
-1بن ٖاٞيت وجغٖغٕ الخياة البكغيت وٚحر البكغيت ٖلى ٧ى٦ب ألاعى لهما ٢يمت بدض طاتهما.
-2بن زغاء وجىىٕ ؤق٩ا ٫الخياة يؿهمان في جد٣يَ ٤ظٍ ال٣يم.
-3ليـ للبكغ الخ ٤في به٣ام َظا الثراء والخىىٕ بال مً ؤظل جلبيت الخاظاث اليىميت.
-4بن جغٖغٕ الخياة البكغيت وز٣اٞاتها خىا٣ٞان م٘ ٖضص ؾ٩ان ؤنٛغ ظىَغيا ،وبن جغٖغٕ الخياة ٚحر البكغيت خُلب ٖضص
ؾ٩ان ؤنٛغ.
-5بن الخضزل البكغو الخالي في الٗالم ٚحر البكغو تزا ض ؾىءا.
-6البض للؿياؾاث ؤن جخٛحر ججاٍ الٗالم ٚحر البكغو.
-7ؾي٩ىن الخٛيحر ؤلا ض ىلىجي الغثيس ي َى طل ٪الظو شمً هىٖيت الخياة (ؤلا٢امت في ؤويإ ال٣يمت ألانليت).
-8ؤولئ ٪الظ ً ٣يضون الى٣اٍ الؿاب٣ت ٖليهم بلؼام مباقغ بمداولت بهجاػ الخٛحراث الالػمت.

()1

وليؿذ ب ٩ىلىظيا آعوي هيـ الىخيضة التي لها صوع في جٟٗيل الٟلؿٟت البيئيت ،بل َىاٖ ٥ض ض آلاعاء الهاصعة مً ٖلماء اظخمإ
وهٟـ وصاعس ي ؤصب وؤهثروبىلىظيا..ججض لها نضي يمً ٌطٍ الٟلؿٟت التي هي في َىع الىمى والدك٩ل ،والتي ال ػالذ جشحر
الجض ٫بحن ؤلا ٩ىلىظيحن ؤهٟؿهم ،مً خيض مجمىٕ آلالياث واإلاباصت التي امىىن بها لخد٣ي ٤ال٨ٟغ ؤلا ٩ىلىجي ،وججىيب
البكغيت ؤػماث بيئيت مهضصة لىظىصَمٞ ،هي ٞلؿٟت حؿخىٖب مسخل ٠آلاعاء ،وجىا٢كها ؾىاء ؤ٧اهذ ماصعة مً ب ٩ىلىظيحن ؤم
ٚحر ب ٩ىلىظيحن ،ختى ؤجها ٢ض ججم٘ بحن آعاء مخىاً٢ت ومخٗاعيتٞ ،مشال آعوي هيـ برػ ؤَميت اإلاىُل ٤الٟلؿٟي والض ني في
()2
بالخ٨م التي جؼوص البكغ بال٣يم اإلاىاؾبت لخد٣ي ٤الخىا ٤ٞوالخ٩اٞل بينهم وبحن
حٛيحر ؾلى ٥البكغيت ؛ ألجهما دٟالن ِّ
الُبيٗت ،ؤما ما ٩ل ػيمغمان ٞ Zimmerman Michaelةهه غج٨ؼ في آعاثه ٖلى صوع الظاث في جد٣ي ٤الؿالم ال٩ىوي؛ ألجها بطا لم
جامً خ٣ي٣ت ب٣يمت الُبيٗتٞ ،ةهه ال م٨نها ؤن جد ٤٣ج٩اٞال خ٣ي٣يا ،ولً ٩ىن للض ً والٟلؿٟت ؤو جإزحر في جل ٪الظاث ،بطا
ٖل وصٖه ْت
لم ج ً٨مهالختها م٘ الُبيٗت هابٗت مً ب ماجها الضازلي ،ويؿدىض ػيمغمان ٖلى م٣ىلت زانت ،وهي ( ْت
يٗل) ؤو ٖل
خياج ،٪ول ً٨ا٢بل آلازغ وصٖه دٖ ٤٣يكه َى ؤ ًا ،واإلا٣هىص باآلزغ الظاث ال٩ىوي الظو دىو جىىٖا ،وجد٣ي ٤الخىا٤ٞ
والخىاػن ٩ىن ب٣بى ٫الخىىٕ( ،)3وججاوػ ٢يم الٗىهغيت والاؾخٛال ٫واخخ٣اع آلازغ.

) مايكل زميرماف :الفلسفة البيئية من حقوؽ احليواف إُف اإليكولوجيا اجلذرية ،ص . 27
 )2ادلرجع نفسو :ص . 284
 )3مايكل زميرماف :الفلسفة البيئية من حقوؽ احليواف إُف اإليكولوجيا اجلذرية ،ص . 286
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وآعاء آعوي هيـ وما ٩ل ػيمغمان ال جمشل وخضَا الازخال ٝوالخىىٕ في م٣ىالث الٟلؿٟت البيئيتٞ ،هىا ٥آعاء مخٗضصة ،وَظا عاظ٘
بلى ظضة َظا الخىظه ال٨ٟغو الظو يٗيل لخٓاث جإؾيـ بيياهه اهُال٢ا مً اإلاىعور البكغو بظماال ،الظو ضٖم ؤزال٢ياث
الخ٩اٞل بحن ؤلاوؿان والُبيٗت ،والظو يؿخٗحن به ؤعييت نلبت لخضٖيم م٣ىالجه وإلاىاظهت ؤق٩ا ٫اإلاغ٦ؼيت البكغيت ،ال ؾيما
الٛغبيتٖ ،بر جدب٘ ؤوؿا٢ها وم٣ىالتها ،وألن َظٍ الٟلؿٟت حٗخمض ٖلى مؿاءلت ؤلاوؿان اإلاٗانغ ،وحٛيحر ؾلى٦ه ججاٍ الُبيٗت،
ٞةجها حؿعى للخٛلٛل يمً مسخل ٠اإلا٣ىالث ،التي م ً٨ؤن ث٧ىن واؾُتها هدى ؤلاوؿانٞ ،هي حٗخمض ٖلى ٖلىم ٖض ضة
مٗانغةْ ،هغث هديجت ْهىع مك٨الث بيئيت ٦شحرة بًٗها حهخم بضعاؾت ؾلى ٥ؤلاوؿان ججاٍ البيئت ،وبًٗها حهض ٝبلى مٗالجت
اإلاك٨الث البيئيت الىاججت ًٖ طل ٪الؿلى٦ ،)1(٥ما حؿدىض ٖلى البٗض الغوحي والتربىو مً خيض اؾخٗاهتها باألص ان والش٣اٞاث
ألازال٢يت ،ال ؾيما خى ٫مٟاَيم ال٣ىامت ،وحسسحر اإلاٗغٞت لتهظ ب الىٟـ ،وَظا البدض ًٖ ال٣يم هاجج ًٖ اٞخ٣اص الٛغب
للبٗض ألاؾمى مً الىظىصَ ،ل َى الاؾتهال ٥ؤم الدؿليت؟ ولظل ٪حؿعى الٟلؿٟت البيئيت ٖبر ج٣اَٗها م٘ ألاص ان وألازال٢ياث
)(2
بلى جد٣يٚ ٤ا ت ؤوؾ٘ ٦ما غي َجر  ٪ؾ٩ىليمىٞؿ٩ي . Henryk Skolimowski
حؿخإوـ الٟلؿٟت البيئيت بلى ظاهب الٗلىم وألاص ان ببٌٗ آعاء الٟالؾٟت ،وألاصباء الظ ً ٧ان لهم جىظهاث ؾاٖيت لخد٣ي٤
الخىا ٤ٞبحن ؤلاوؿان والُبيٗت ،مشل َيضٚغ  Heideggerالظو حٗض آعائٍ مىثال ُمئن بليه ؤلاو٧ىلىظيىن ،ويؿٗىن بلى عبِ
م٣ىالجه بالخىظه ؤلا ٩ىلىجي الٗام ،زانت وؤن َيضٚغ ؤ٦ض في ٖض ض اإلاغاث ٖلى حؿلِ ال٨ٟغ الٛغبي الظو بدض ًٖ اإلاىٟٗت
 ،ِ٣ٞمما ؾبب للُبيٗت ٦شحرا مً الاجهياعاث ،وؤصي بلى ٣ٞضان البكغيت اإلاٗانغة لهلتها الخميمت باألعى ،ول٩ي جخدغع مً
طلٖ ٪ليها بٖاصة اوٛغاؾها في الٗالم ،وحٗؼيؼ همِ ظض ض مً ٦يىىهتها ٖبر الاوٗخا ١هدى ألاقياء ،خيض هبذ الىٓغ بلى ألاقياء
في الُبيٗت هٓغا مخسلها مً ٧ىجها هاٗٞت ؤو ياعة (٦ ،)3ما حٗض آعاء ٚىجه Goetheالكاٖغ ألاإلااوي مً ملهمي الٟلؿٟت
ؤلا ٩ىلىظيت؛ ألن َظا الكاٖغ ٢ض ؤبان خؿبهم ًٖ ؤ٩ٞاع ج٣ىم ٖلى الاججاٍ الدكاع٧ي ( ،)participatoryوجدغيغ الٗلم مً الجزٖت
الٗلمىيت الضوٚماثيت للماض ي ،والؿماح للُبيٗت بالخجلي وَ ٤ٞغ٢ها السانت).(4
بن جىىٕ مهاصع الٟلؿٟت البيئيت واؾدىاصَا ٖلى البٗض ألازالقي ،هاب٘ مً ب مان ؤلا ٩ىلىظيحن بإن ؤػمت البيئت هي في ٖم٣ها
ؤػمت ؤزال٢يت( ،)5ولظل ٪ال ٟ٨ي بصعا ٥مكا٧ل البيئت ،ؤو الخٗغٖ ٝلى م٩ىهاتها ،بل البض مً بٖاصة جإؾيـ ؤزال٢ياث ظض ضة
ُ
ووعي ظض ض ،لظل ٪غظ٘ آعوي هيـ ألاػمت بلى ٢ىي الخ٣ضم الٗلمي التي ٞخدذ لها ألابىاب ٖلى مهاعٖهاٞ ،إصث بلى اجهياع البيئت
وحٗم ٤مكا٧لها ،ولظلٞ ٪الؿ٩ىث ٖلى َظا الخ٣ه٣غ خؿبه ؾيٗض ظغيمت ،والبض للمجخمٗاث ؤن جخدغ٥؛ ألن ما دضر مً
اجهياع في الُبيٗت ،ؾيمـ البكغيت في وظىصَا ،وؾخدضر لها حٛحراث اظخماٖيت عَيبت ،لظلٞ ٪ةٖاصة جىظيه ؤلاوؿان اإلاٗانغ،
واؾدبضا ٫وٖيه َى الخل ،وطلٖ ٪بر ظهىص الٟلؿٟت البيئيت التي م٨نها صعاؾت اإلاك٨الث اإلاكتر٦ت بحن الٟلؿٟت والبيئت ،والتي
) رجاء كحيد دكيدرم :البيئة ،مفهومها العلمي كعمقها الفكرم الًتاثي ،ص .429

 )2ىنريك سكوليموفسكي :ما ىي الفلسفة اإليكولوجية ،تر :معُت ركمية ،موقع معابر.2007 ،www.maaber.com ،
3
( nitraM Heidegger : Being and time, J.Macquarrie and E.Robinson, trans, Oxford,
Blackwell,p: 54.
4
(Henri Bortoft : the wholeness of nature, Goethe’s way of science, Edinburgh, floris books,
1996, pp.x-xi
 )5جوف .ب .ديكنسوف  :العلم كادلشتغلوف بالبحث العلمي يف اجملتمع احلديث ،تر :شعبة الًتمجة باليونسكو ،سلسلة عاَف ادلعرفة ،الكويت ،أبريل، 987 ،
ص . 204
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مً بينها ٖال٢ت ؤلاوؿان باإلا٩ان الظو ديا ٞيه)ٖ ،(1بر ال٨ك ًٖ ٠ؤهماٍ وٖيه ،ومجمل الخهىعاث التي دملها ًٖ طاجه،
وًٖ الٗالم الساعجي بك٣يه الُبيعي والبكغو ،زم جصخيذ مؿاع طل ٪الىعيٖ ،بر ؤزل٣خه بةخياء مجمىٖت ٢يم وم٣ىالث
حٗمل مً ؤظل جد٣ي ٤الاؾخ٣غاع والؿالم واإلاؿاواة.
بن مهمت الٟلؿٟت البيئيت حٗليم ؤلاوؿان ٦يٟيت الخٗامل م٘ الُبيٗت ،وبصاعة الٗال٢ت بيىه وبينها ٖلى ؤؾاؽ ؤزالقي؛ ألن جل٪
الٗال٢ت هي التي ؾدىٗ٨ـ ٞيما بٗض ٖلى ؤلاوؿان ،وجازغ في ٖال٢اجه بيىه وبحن ب٣يت البكغ ،وَظا الؿعي مً َغ ٝالٟلؿٟت
البيئيت بلى بٖاصة جإؾيـ الٗال٢اث بحن ؤلاوؿان والبيئت ،والظو يٗخمض ٖلى الخ٩اٞل زانتَ ،ى الظو ؾي٣ىص البكغيت بلى
خما ت البيئت والخٟاّ ٖليها( ،)2ومنها الخٟاّ ٖلى الىظىص البكغو ،ويدضص َجر  ٪ؾ٩ىليمىٞؿ٩ي مجمىٖت مً اإلاباصت التي
جٗلها ؤؾاؽ الٟلؿٟت البيئيت ،وهي:
-1الٗالم َفخ َفغم.
 -2بظال ٫الخياة.
 -3الىٞغ قغٍ مؿب ٤للؿٗاصة الضازليت.
-4الغوخاهيت والٗ٣الهيت مخ٩امالن.
-5مً ؤظل قٟاء ال٩ى٦ب جب ؤن وكٟي ؤهٟؿىا ؤوال.

()3

وَظٍ اإلاباصت التي ٢ضمها َجر  ٪ؾ٩ىليمىٞؿ٩ي ،حٗض في هٓغٍ ألانلر وألاهج٘ إلٖاصة بلىعة الىعي البكغو ججاٍ الُبيٗت ،الظو
البض له ؤن خجاوػ مٗاوي الاؾخٛال ،٫واإلاهلخت ،و٢هغ آلازغ ،و٢خل خغيخه ،والاهٟ٨اء ٖلى الظاث بلى مٗاوي الخ٩اٞل والترابِ
وؤلازاء والدؿامذ ،بط البض مً اخترام َظا الٗالم وٖضم الخٗضو ٖليه ،والبض مً ج٣ضيـ خياة ٥ليت في نالر ظمي٘ ال٩اثىاث،
والبض مً جد٣ي ٤اإلاؿاواة الٗامت للخهىٖ ٫لى الؿٗاصة ،وطل ٪ال خد ٤٣بلى بةٖاصة بخياء الغوابِ بحن الغوح والٗ٣ل،
وجىظيه الظاث البكغيت هدى مٗالجت هٟؿها ،والخسلو مً ٧ل اإلاٗى٢اث التي ج ٠٣في َغي ٤الىعي البكغو هدى جد٣ي٢ ٤يم
الؿالم واإلادبت.
بن مجمىٕ ألا٩ٞاع واإلاباصت التي ٧ىهتها الٟلؿٟت البيئيت ،هي ما مشل مهاص الى٣ض ؤلا ٩ىلىجي الظو خ٣اَ٘ م٘ َظٍ الٟلؿٟت
التي ال ج٨خٟي بضعاؾت ألازُاء الىاظمت ًٖ حٗامل البكغ م٘ الُبيٗت ،بل جخجاوػ بلى جإؾيـ مٟاَيم ب ٩ىلىظيت ظض ضة ،ول٣ض
 ،1973خيىما وكغ م٣االث خى ٫خ٣ى١
بضؤث خغ٦ت َظا الى٣ض ٝوالؿبٗييياث مً ال٣غن اإلااض ي ٖلى ض آعوي هيـ ،وطلٖ ٪ام
الخيىان( ،)4والبٌٗ غظٗها بلى ٞترة الؿخيىياث خيىما اهدكغ بحن الخٟاْيحن وؤلا ٩ىلىظيحن ،زانت ٦خاباث َجرو ص ٟيض
زىعو ،وظىن مىيغ ،وعوبيؿىن ظيٟغؽ ،وؤلضو ليىبىلض ،وؤلضعؽ َ٨ؿلي( ،)5وَبٗا َظا الى٣ض ال ىٟخذ ٖ ِ٣ٞلى م٣ىالث
1

(Arne Naess : Ecology, community and life style, trans by David Rothenberg, Cambridge
university press, 1987 ,pp ,23,36.
 )2رجاء كحيد دكيدرم :البيئة ،مفهومها العلمي كعمقها الفكرم الًتاثي ،ص .450
 )3ىنريك سكوليموفسكي :ما ىي الفلسفة اإليكولوجية ،تر :معُت ركمية ،موقع معابر.2007 ،www.maaber.com ،

 )4حفناكم بعلي :مدخل يف نظرية النقد الثقايف ادلقارف ،منشورات االختالؼ ،اجلزائر ،الدار العربية للعلوـ ناشركف ،بَتكت ،لبناف ،ط  ،2007 ،ص .336
 )5مايكل زميرماف :الفلسفة البيئية من حقوؽ احليواف إُف اإليكولوجيا اجلذرية ،ص .233
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الٟلؿٟت البيئيت ،بل يٗخمض ؤ ًا ٖلى م٣ىالث ب٣يت الخغ٧اث ؤلا ٩ىلىظيت ،مما ظٗله َظا الاهٟخاح مخىىٖا مً خيض الً٣ا ا
التي ُغخها ،والتي جغجبِ بإبٗاص مٗغٞيت وز٣اٞيت وؾياؾيت ،وعٚم جىىٕ جهىعاث الى٣ض ؤلا ٩ىلىجي ،بال ؤجها جهب في اججاٍ
واخضَ ،ى الاَخمام بالبيئت الُبيٗيت ،بط ٣ىم َظا الى٣ض بخىظيه ؤناب٘ الاتهام في اجهياع البيئت بلى اإلاغ٦ؼيت البكغيت ،التي بضؤث
ْت
وؤٖلذ مً ؾلُت الظاث ؤلاوؿاهيت،
مىظ ْهىع اإلاؿيديت التي هؼٖذ خؿبه ال٣ضاؾت ًٖ الُبيٗت ،وشجٗذ ٖلى اؾخٛاللها،
وظٗلتها ٞى٧ ١ل ش يء٦ ،ما جتهم ٧ل ما له نلت بما بٗض اإلاؿيديت مً خغ٧اث حهىص ت ومؿيديت ،التي جغاَا بضٖت مصجٗت ٖلى
اإلاىا ٠٢الاؾخٛالليت( ،)1وَى ما برػ ؾمت ال٨ٟغ ؤلا ٩ىلىجي في ؾٗيه بلى جدُيم ٧ل اإلا٣ىالث التي لها صوع في جىظيه ؤلاوؿان
اإلاٗانغ هدى الٗى ٠والاؾخٛال ،٫ولى ٧اهذ طاث بٗض ص ني ،وفي آلان هٟؿه جدكبض ب٩ل اإلا٣ىالث والخهىعاث ،التي حٗمل في
نالر جإؾيـ ٢يم الدؿامذ والخ٩اٞل ،ولى ٧اهذ جل ٪اإلا٣ىالث والخهىعاث طاث مغظٗيت ص ييت ،واإلاشحر في الى٣ض ؤلا ٩ىلىجي
ومٗه الٟلؿٟت ؤلا ٩ىلىظيتَ ،ى اؾدىاصَما ٖلى جٟٗيل صوع الض ً في حٛيحر مُٗياث الىعي الكٗغو ججاٍ الُبيٗت ،ل٨نهما في
آلان هٟؿه داعبان اإلاؿيديت واليهىص ت ٦خىظهحن ص ييحن ،ومبضؤَما في طل ٪مداعبت ٧ل جىظه ٨ٞغو وؾلى٧ي يٗلي مً قإن ٢يم
الاؾخٛال ٫واإلاهلخت ،ويخجاوػ ٢يم الخ٩اٞل والتراخم ،وألن اإلاؿيديت واليهىص ت خؿب ال٨ٟغ ؤلا ٩ىلىجي لم جمىدا للُبيٗت
ْت َف
وؤٖل َفخا مً ؾلُت البكغ عٚم اجهاَ ٝظٍ ألازحرة بم٣ىماث ٚحر ؤزال٢يت ججاٍ الُبيٗت ،وججاٍ طاتها ؤ ًاٞ ،ةن طل٪
خ٣ها،
ٟؿغ لىا َبيٗت َظا الى٣ض والٟلؿٟت في اهٟخاخهما ٖلى مسخل ٠اإلا٣ىالث وألا٩ٞاع مً قتى ألاُ٢اع في الٗالم ،التي حكتر ٥في
جإؾيـ ٖال٢اث ظض ضة م٘ الِبيٗت جيبني ٖلى اإلاىصة والتراخم والخ٩اٞل ،هديجت ٖضم بقبإ اإلا٣ىالث والٟلؿٟاث الؿاب٣ت
الىظىص في الٗالم الٛغبي لخُلٗاجه هدى مهالخت م٘ الُبيٗت٦ ،ما ٨ك ٠طل ًٖ ٪جىىٕ الىظىص البكغو ،وخاظخه بلى الخىاٚم
الضازلي بحن ٖىانغٍ ٢بل ؤن يخ٣ل طل ٪بلى الُبيٗت ،وَى ما ؤباهذٌ خاظت الاهٟخاح ٖلى ز٣اٞاث آلازغ ٚحر الٛغبي ،لخصخيذ
مؿاع َظا ألازحر وبزغاظه مً مأػ٢ه.
بن اهٟخاح الى٣ض ؤلا ٩ىلىجي ٖلى مسخل ٠الش٣اٞاث ٢ض ؤؾـ لىٟؿه مجمىٖت مً اإلاباصت ،التي جٗلها مىُل٣ه السام
لى٣ض اإلا٣ىالث ،ومً بحن جل ٪اإلاباصت اَخمامه بمىا٢كت ً٢يت الخ٣ى ١والىاظباث /جىميت الًمحر البيئي/ج٣ض م ظملت مً
ألاَضا ٝالغوخيت/جىميت الاججاَاث وال٣يم ؤلا جابيت هدى خما ت البيئت/زل ٤مكاٖغ الاَخمام هدى البيئت/جىميت الظو ١الجمالي
ججاٍ البيئت /ج٩ىيً اججاَاث ب جابيت هدى الظاث/جىميت عئي مؿخ٣بليت لآلزاع البيئيت ٖلى ألازال ،١وبالغٚم مً ؤن َظا الى٣ض
في بضا اجه؛ بال ؤهه خٗغى إلاىظت ه٣ض خاصة ،هي هٟؿها اإلاىظهت للخغ٧اث ؤلا ٩ىلىظيت ٖامت ،والتي جتهم بإجها جخجاوػ اإلاغ٦ؼيت
البكغيت ،وحؿدبضلها بمغ٦ؼيت ب ٩ىلىظيت( ،)2ومجمىٕ اإلاباصت التي جإؾـ ٖليها الى٣ض ؤلا ٩ىلىجي ،والتي جخ٣اَ٘ م٘ م٣ىالث
الخغ٧اث ؤلا ٩ىلىظيت والٟلؿٟت البيئيت ،جديل بلى مىٓىع زام ججاٍ البيئت ٖامت ،وبن ْت
بضث ؤجها تهخم بالبيئت الُبيٗيتٞ ،هي
في ٖم٣ها حكحر بلى الىظىص البكغو ،وحؿعى لالَخمام به ،والؿحر به هدى مؿاع ؾليم ٟ٨ل له خياة مخىاػهت ،و٢اثمت ٖلى
مجمىٖت ٢يم ؤزال٢يت ب جابيت ،وألن ا٫قٗغ َى وؾيلت مً وؾاثل الخٟاٖل وجد٣ي ٤الىظىصٞ ،ةهىا هجضٍ مً خيض الخهىع
الى٣ضو ؤلا ٩ىلىجي ،زاي٘ لًغوعة الاهسغاٍ في ؾبيل جصخيذ مؿاع البكغيتٖ ،بر بٖاصة بلىعة جهىعاتها ججاٍ الُبيٗت ،جل٪
الخهىعاث التي بن جد٣٣ذ ٖلى مؿخىي الىاٟ٦ ،٘٢لذ للبكغيت خؿبها خياة مؿخ٣غة؛ ألن الظاث التي جخهالر م٘ الُبيٗت ،هي
خخما ٌت
طاث جخهالر م٘ ٚحرَا مً بني البكغ ،وَى ما مشل الهض ٝالٗمي ٤لئل ٩ىلىظيا ،التي حؿعى بلى حٛيحر َبيٗت الٗال٢اث
الىاقئت بحن البكغ ،اهُال٢ا مً ٖال٢تهم بالُبيٗت.
) ادلرجع نفسو :ص .234
 )2حفناكم بعلي :مدخل يف نظرية النقد الثقايف ادلقارف ،ص . 338 ،334
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بن َظٍ الخهىعاث هي طاث جىظه ٖام وقامل ،ليؿذ مىظهت للمجخم٘ الٛغبي  ،ِ٣ٞوبهما جخجه ؤ ًا هدى البكغيت ٧اٞت ،لظا
هجض م٣ىالتها ومغظٗياتها جغح٘ مً مسخل ٠الش٣اٞاث ،ومً بينها الش٣اٞت ؤلاؾالميت التي جخإؾـ ٖلى مجمىٖت ٢يم زانت ،تهخم
بٗماعة ألاعى ،وجغ٢يت الخياة بوؿاهيا وزل٣يا وٖمليا وؤصبيا وٞىيا واظخماٖيا و ٤ٞمىهج هللا وقغيٗخه ،مً ؤَمها ٢يمت ؤلا ىاء
واإلاؿاواة والخ٩اٞل والتراخم٦ ،ما ؤجها جامً ب٣يمت الٗلم ،وجدضص مٟهىمه في خما ت الُبيٗت ،والخلُ ٠مٗها ،وا٦دكآٖ ٝمت
السال ،٤ال ٢هغَا واؾخٛاللها( ،)1والخهىع ؤلاؾالمي َى جهىع مٛا غ للخهىع الىيعي الٛغبي ،الظو يٗخمض ٖلى الكغاَت في
الخىؾ٘ والنهب ،وخكض الثرواث ،وجد٣ي ٤ؤ٢ص ى صعظاث الغٞاٍ اإلااصو ،ولى بسخ ٤آلازغيً( ،)2والهض ٝالغثيـ لل٨ٟغ
ؤلا ٩ىلىجي َى حٛيحر وعي الظاث بىٟؿها ،وَظا ؤلالخاح ٖلى الظاث البكغيت َى ٖاثض بلى َبيٗتها؛ ألن ٖال٢ت الصسهيت
ؤلاوؿاهيت بالُبيٗت جغجبِ في ؤؾاؾها بالبييت الىٟؿيت الىاٖيت والالواٖيت لخل ٪الصسهيت ،والتي جازغ ٖليها ؤزىاء جىانلها م٘
الُبيٗت ،ولظل ٪جا٦ض خغ٧اث ؤلا ٩ىلىظيا زانت خغ٦ت ٖلم الىٟـ البيئي ٖلى مجمىٖت جهىعاث ،جد ٤٣لها مىٓىعَا الٗام
ججاٍ الظاث البكغيت والُبيٗت مً ؤَمها:
 -1ألاها البكغيت ٚحر مٗؼولت ومىٟهلت ًٖ الُبي٘ة؛ التي جمشل مجز ٫وؤؾغة ؤلاوؿان.
-2وَم الاهٟها ٫بحن البكغ والُبيٗت حٗىص ظظوعٍ بلى الشىاثيت الض ٩اعجيت بحن ألاها والٗالم ،وَى الظو ؤصي بلى حٗامل ؤلاوؿان
م٘ الُبيٗت بك٩ل اؾخٛاللي.
-3زمت القٗىع ب ٩ىلىجي ٣ب٘ في ؤٖما٢ىا ه٣كخه الؿحروعاث الخُىعيت لل٩ىن ،وٞدىاٍ ألاؾاس ي ؤلاخؿاؽ الُٟغو باالهخماء بلى
الُبيٗت ،وؤن ال٨بذ الظو جماعؾه الش٣اٞت الهىاٖيت اإلاض ييت في اإلاجخمٗاثَ ،ى ألاؾاؽ الىٟس ي للمماعؾاث الٗىٟيت ججاٍ
()3
الُبيٗت.
بن البيئت في ال٨ٟغ ؤلا ٩ىلىجي جخسظ بٗضا مسخلٟاٞ ،هي وبن اعجبُذ بالىعي ومىه الىعي الكٗغو ،جسً٘ لخهىعاث زانت
جىظه الظاث في وٖيها بظاتها ،وبمديُها و٢ ٤ٞيم ؤزال٢يت مٗيىت ،وٖلى زال ٝطل ٪في الخهىع البييىو الخ٩ىيني الظو دضص
زانيت البيئت اهُال٢ا مً جٟاٖل الظاث مٗها ،و ٤ٞؤهماٍ وعي مم ً٨و٧اثً ،وٖبر ؤَغ عئي الٗالمٞ ،ةن البيئت في ال٨ٟغ
ؤلا ٩ىلىجي حؿحر هدى ج ٟ٘ل صوع الظاثٖ ،بر جىظيه وٖيها هدى جد٣ي٢ ٤يم مٗيىت ،جٟ٨ل لها الٗيل بؿالم في بيئتها ،ولظل٪
خدى ٫الىعي الكٗغو مً ٖمليت جإمل البيئت ،وبصعا٦ها ،وٞهمها ،وحك٨يل مٗغٞيخه اهُال٢ا مً خغ٦ت البيئت التي خىاظض بها،
بلى جٟٗيل مجمىٖت جهىعاث صازلها جبضؤ مً الظاث البكغيت باججاٍ البيئت ،التي جصدر مؿاعاتها ال٨ٟغيت ٖبر الخسلو مً ٧ل
٢يمت تهضص جىاػن البيئت َبيٗيا واظخماٖيا ،وَى ما جٗل الىعي الكٗغو في ال٨ٟغ ؤلا ٩ىلىجي م٣ىىا ب٣ىاهحن زانت ،يؿعى مً
زاللها بلى جٟٗيل صوعٍ صازل مديُه ،وبظلٞ ٪هى خ٣اَ٘ م٘ مجمىٖت ؤهماٍ ؤزغي مً الىعي ،طاث نلت بمسخل ٠ؤق٩ا٫
اإلاٗغٞت ؤلاوؿاهيت طاث الهلت بالبيئت؛ ألن مهمخه جصخيذ مؿاع ٧ل جىظه مٗغفي يؿحر هدى اؾخٛال ٫البيئت.
بن الخض ض ًٖ الىعي الكٗغو وٖملياث الخبيا ال ٨خمل بال بىماطط قٗغيت هخدغي منها ؤَميت مٟهىم الخبيا مً ظهت ،وؤَميت
جىاشج اإلا٣اعبخحن البييىيت الخ٩ىيييت وؤلا ٩ىلىظيت مً ظهت ،في ال٨ك ًٖ ٠زهىنيت الىعي الكٗغو ،وؾماجه الخغ٦يت
) إبراىيم زلمود عبد الباقي :اخلطاب العريب ادلعاصر(عوامل البناء احلضارم يف الكتابات العربية  ،) 996- 990ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي ،ىرندف ،فرجينيا ،ك.ـ.أ،
،2008ص . 270

 )2شفيق منَت :اإلسالـ يف معركة احلياة ،دار الناشر ،بَتكت ،لبناف ،دار الرباؽ للنشر ،تونس ،ط  ، 99 ،ص . 27 ،26
 )3معُت ركمية :اخضرار الثقافة ،موقع معابرwww.maaber.com ،2008 ،
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الٟاٖلت وؾِ مديُه البيئي ،ومً الىماطط اإلاسخاعة مُ٣ىٖاث مً ٢هيضة (ٖىإلات الخب ٖىإلات الىاع) للكاٖغ ٖؼ الض ً
ميهىبي ومُ٣ىٖاث مً ٢هيضة (خًاعة ) للكاٖغ ٖشمان لىني ،٠وَما ٢هيضجان جدمالن ب٩ل جإ٦يض ؾماث الىعي الكٗغو
ل٩ل قاٖغ ،وجديالن في آلان هٟؿه بلى زهىنيت الخبيا لضي ٧ل واخض منهما ،بال ؤن اإلا٣اعبت ؾدكخٛل ٖلى الخٗميم ال
الخسهيو لًي ٤مؿاخت اإلا٣ا ٫التي ال جٟ٨ي لخد٣ي ٤م٣اعبخحن ازيخحن.
٣ىٖ ٫ؼ الض ً ميهىبي في ٢هيضة ٖىإلات الخب ٖىإلات الىاع:
نباح ْت
ألاخض
ًا
عؤ ُذ اإلاض ىت ؤ٦ثر خؼها
وفي ٧ل ٖحن جىام ٖهاٞحر َظا ْت
البلض
عؤ ذ صمي مُٟإ ٧السجاثغ في  ٠٦ؤم
ومدتر٢ا في قٟاٍ ْت
ولض
ًا
عؤ ُذ الجغاثض مخٗبت بالخٗاػو
ُ
ب٨يذ ْت
البلض
و" ُ
باب "..اإلاض ىت م٣برة في الٗغ ِّاء..
اإلاىث
لُىٞاجها ه٨هت ِّ
والبدغ ٢بر ٌت
وؾي٘
وجل ٪الىٗىف ْت
ػبض
ل ٪هللا ا وَني..
ول ٪الهبر وألامىياث
ُ
الغوح
ل٪
ْت
َف
الجؿض
يؿٗ٪
بن لم

()1

ُ
جمشل َظٍ ألاؾُغ عٚم ٧ىجها ظؼءا يؿحرا مً ٢هيضة َىيلت ،وٖمليت ا٢خُاٖها ج ِّس ُّقل بٗمليت الخإويل ،ل ً٨مَ ً٨فٖ ُّقضَا همىطظا
بةم٩اهه ال٨ك ًٖ ٠بٌٗ ؾماث الىعي الكٗغو لضي الكاٖغ ،وب٣غاءتها ٢غاءة بييىيت ج٩ىيييت ٖبر آليتي الٟهم والخٟؿحر ،جض
الضاعؽ ؤن الىمىطط ٨ك ٠له ًٖ مجمىٖت مً ال٣يم والبنى الضالت ،التي جم٨ىه مً ٞهم زهىنيت الىعي الكٗغو مىيىٖيا
وٞىيا ،وألن الىعي الكٗغو ال خد ٤٣بال ٖبر ٖملياث الخبيا اإلاخىىٖتٞ ،ةن الضاعؽ ملؼم بخدب٘ السيِ الغابِ بحن الظاث
الكاٖغة ومديُها البيئي ،الظو ؾيبضو ظليا في َظا الىمىطط ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي اإلاىيىعي ؤم اللٛىو ،وَى ما ٣ىصٍ بلى
يغوعة اؾدىُا ١مىيىٖت البيئت ،ومنها الٛىم في زهىنيت الخبيا ،وبصعا ٥البٗض الغثيـ اإلادغ ٥له ،بن ٧ان اظخماٖيا ؤم
) عز الدين ميهويب :عودلة احلب عودلة النار ،منشورات أصالة ،سطيف ،اجلزائر ،يناير ،2002 ،ص . 50
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ب ٩ىلىظيا ؤم ب ض ىلىظيا...بلى ٚحر طل ٪مً ألابٗاص التي ٣ىم ٖليها الىو ،ألن الٗمل ؤلابضاعي مشل في ٖم٣ه ؾلى٧ا بكغيا ،و٧ل
ؾلى ٥بهما ٚا خه زل ٤الخىاػن بحن الظاث الٟاٖلت وبحن مىيىٕ الٟٗل( ،)1وؾي٨دكٖ ٠لى اإلاؿخىي اإلاىيىعي زهىمت
مىيىٖت البيئت ،التي جخجلى واٗ٢يا وهٟؿيا وؾلى٦يا و٨ٞغيا ،وٖلى اإلاؿخىي اللٛىو ؾيضع ٥زهىنيتها الٟىيت ٖبر ججليها
اإلاعجمي والخهىيغو ،وَى ما مىده في ألازحر ٢يمت زانت جديل بلى زهىنيت اإلاىيىٖت ،التي جخدى ٫بلى بييت صالت ج٨ك٠
ًٖ الىا ،٘٢وًٖ هٟؿيت الكاٖغ ٦إزغ هاثط ًٖ جإزحر البيئت ،وًٖ عصة ٗٞله الؿلى٦يت ،وبلى مىٟ٢ه ال٨ٟغو؛ ألن الٗمل ؤلابضاعي
ٚحر مؿخ٣ل ًٖ جإزحراث الؿلى٧اث الجماٖيت( ،)2وَظٍ اإلاضازل اإلاظ٧ىعة (الىا٢عي والىٟس ي والؿلى٧ي وال٨ٟغو) جديل ظميٗا
بلى هُا ١الخبيا الظو يؿخلؼم مديُا ومجمىٕ ٖال٢اث وجٟاٖالث ،زم جإحي ٖمليت الخٟؿحر التي جبدض في ازخياعاث الكاٖغ ٖلى
مؿخىي الىمىطط ،وهىٖيت الىعي ال٩اثً واإلام ً٨بسانت ،زم بخالت طل ٪بلى البييت الاظخماٖيت والش٣اٞيت والؿياؾيت ،خؿب ما
مليه الىمىطط وما ديل بليه مً ؾيا ،١وعٚم ؤَميت اإلا٣اعبت البييىيت الخ٩ىيييت في ال٨ك ًٖ ٠زهىنيت الىعي الكٗغو،
مً خيض ٞاٖليخه في اإلاديِ ،وَبيٗت ألابٗاص اإلاخجليت ٞيه ،التي جد٨م خغ٦خه ججاٍ مُٗياث البيئت ومخٛحراتهاٞ ،ةجها جخى٠٢
َف
اإلاؿدكغ٦ ٝغئيت للٗالم ،وَى ما
ٖىض خضوص اؾدىُا ١خغ٦ت الىعي في ٖال٢تها بالبييت الظَىيت الساعظيت ،وَبيٗت ألا٤ٞ
دخاط بلى الخضٖيم بم٣اعبت ؤزغي ما بٗض خضازيت ،حكخٛل ٖلى اؾدىُا ١اإلاؿ٩ىث ٖىه في الىمىطط ،و٢ض غي الغاجي ؤن ال٣غاءة
البييىيت الخ٩ىيييت ٧اٞيت لٟهم زهىنيت الىعي الكٗغو ،وؤهه ال خاظت بلى ٞغى م٣اعبت ب ٩ىلىظيت جبدض في ٚحر اإلاىظىص؛ بال
ؤن طل ٪ال مى٘ مً ؤلا٢غاع بإَميتها في مؿاءلت ا٫وعي الكٗغو ،وبصعا ٥زهىنياجه في بٗضَا ؤلا ٩ىلىجي الىاب٘ مً ٚغيؼة
الب٣اء ،التي ج٩ىن الضا ٘ٞالغثيـ ،الظو دغ ٥الكاٖغ باججاٍ اؾدىُا ١الىا ٘٢ومؿاءلخه ومخابٗخه ،طل ٪ؤن الخىٓيم
الاظخماعي للمجخم٘ ؤلاوؿاوي ٣ىم ٖلى مؿخىيحن:
اإلاؿخىي الخيىو :الظو جد٨مه ٢ىاهحن التناٞـ وخب الب٣اء-اإلاؿخىي الش٣افي :الظو جؿض ٢ىاهحن الاجها ٫والخُاب ٤والاحؿا ،١وي٣ىم ٖلى ؤهٓمت ؤزال٢يت وج٣اليض و٢ىاهحن زانت.

()3

لظل ٪جهحر خغ٦ت الىعي الكٗغو ٖمليت مً ٖملياث البدض ًٖ ٞغم الب٣اء اظخماٖيا وز٣اٞيا و٢بلها ب ٩ىلىظيا ،ويهحر مً
ُ
سً٘ نمىطط ٖىإلات الخب ٖىإلات الىاع ألؾئلت ب ٩ىلىظيت نغٞت ،خىٖ ٫ال٢خه بالبيئت اظخماٖيت ٧اهذ ؤم
اإلاهم ظضا ؤن ه ِّ
َبيٗيت ،وخى ٫ؤؾباب الاخخٟاء بالبيئت الُبيٗيت زلٟيت معجميت وجهىيغيت ،والخٛاض ي ٖنها ٖلى مؿخىي اإلاىيىٕ ،ؤو
بم٩اهيت الخُغ ١بليها مىيىٖا وً٢يت ومك٩لت...،وٚحرَا مً ألاؾئلت الذو جبدض في ٖال٢ت الىعي الكٗغو بالبيئت مً خيض
اجهاله بها ؤو اهٟهاله ٖنها ،وَبيٗت الجمالياث الىاججت ًٖ جل ٪الٗال٢ت ،بن ٧اهذ طاث مغظٗيت جديل بلى الًٟاء اإلاض ني ؤم
الغيٟي؟ وزهىنيت الىعي بخل ٪الجمالياث في خض طاتها؟ والٛا ت منها؟ وَى ما ٣ىص في ألازحر بلى مٗغٞت البٗض الش٣افي اإلادغ٥
للىعي الكٗغو في ؤبٗاصٍ الاظخماٖيت وؤلا ٩ىلىظيت ،وٖلى زال٢ ٝهيضة الكاٖغ ٖؼ الض ً ميهىبي برػ همىطط الكاٖغ ٖشمان
لىني ٠مٛا غا ألن ؤ ٤ٞالىعي الكٗغو مسخل ،٠وزهىنيخه الخبيايت مسخلٟت ولى ٧اهذ البيئت واخضة ،وطل ٪ؤمغ مىُ٣ي؛
ألن مُٗياث البيئت واخضة ،ول ً٨الظواث اإلاخٟاٖلت مخبا ىت في خغ٦تها ،ومغظٗياتها ،وازخياعاتها ،وَغي٣ت ججؿيضَا لٛغيؼة
الب٣اء لضحها ،ؤو لضي الجماٖت التي جخدضر بالىيابت ٖنها.

 )2زلمد ندًن اخلشفة :تأصيل النص (ادلنهج البنيوم لدل لوسياف غولدماف) ،مركز اإلمناء احلضارم ،حلب ،سوريا ،ط  ، 997 ،ص . 57
Goldmann, Lucien : recherches dialectiques, Gallimard, Paris,1958, p : 100
) السيد عبد العاطي السيد :األيكولوجيا االجتماعية( ،مدخل لدراسة اإلنساف كالبيئة كاجملتمع) ،دار ادلعرفة اجلامعية ،مصر ، 997 ،ص . 209
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٣ىٖ ٫شمان لىني ٠في ٢هيضجه (خًاعة):
ؤحها ألاظال..ٝالخم٣ى..الغٖإ
ع٣ٞا بالىعصة !
شجحرة واخضة
٧اٞيت لخل٣ىىا مباصت ألازال١
َل للٟغاقت
م٩ان في بالَهم ؤحها الخ٩ام !
.....................
ؤ ً الضلخا السهبت التي ٧اهذ َىا؟
ؤ٧لتها ٦خل ضسمت مً ؤلاؾمىذ !
ميكاع نٛحر مؿجن
ؤ٧ل الٛابت بإ٦ملها !
مً ؤباح ل٨م ؤحها اإلاخمضهىن
ؤن جخٛظوا ٖلى ظماظم البكغ ؟

() 1

دك٩ل الىعي الكٗغو ٖىض ٖشمان لىني ٠و ٤ٞعئيت زانت ،وبن ٧ان مىُل٣ها الًٟاء اإلاض ني٦ ،ما اهُل ٤الكاٖغ ٖؼ الض ً
ميهىبي في همىطظه ،وم٣اعبت همىطط ٖشمان لىني ٠بييىيا جديذ مٗغٞت السهىنياث اإلاىيىٖيت والٟىيت ،وجبحن خغ٦ت الىعي
ال٩اثً واإلام ً٨مً زال ٫جلمـ نىعة البيئت ،وٖال٢ت الكاٖغ بها ٖبر ال٨ك ًٖ ٠زلٟياث خًىعَا اظخماٖيا وز٣اٞيا ،وَى
ما برػ وٖيا قٗغيا مخٛلٛال في الىا ٘٢الاظخماعي ٦ما الىعي الكٗغو لضي ٖؼ الض ً ميهىبي ،م٣يما ٖال٢خه بالىؾِ البيئي ٖبر
جدب٘ الؿلى٦ياث اإلاىظهت هدى الُبيٗت بسانت ،وؤزغ طلٖ ٪لى الىا ،٘٢وخحن خم جضٖيم اإلا٣اعبت ا٫بييىيت الخ٩ىيييت بم٣اعبت
ب ٩ىلىظيتٞ ،ةن طل ٪ؾيؿمذ للضاعؽ بمؿاءلت الىعي الكٗغو في جىظهه هدى ٢يم الُبيٗت ،والٗىامل اإلااص ت الزخياع الضٞإ
ٖنها٦ ،ما ج٣ىصٍ بلى ٞهم الخـ الجمالي وؤلا ٩ىلىجي واإلاٗغفي اإلادغ ٥للىعي ،ومغظٗياث طل ٪الخـ بن ٧اهذ هابٗت مً
جهىعاث ظماٖيت للٟئت التي يخمي بليها الكاٖغ ،ؤم مغصَا جهىعاث ٞغص ت زانت ،ومىه جدض ض زهىنيت الىعي الكٗغو،
وم٨مً ٞاٖليخه في الًٟاء الظو م ً٨ؤن ٣ضم ٞيه ألاًٞل ويخٟاٖل ،طل ٪ؤن الٟغ ١بحن اإلايل بلى الًٟاء اإلاض ني والغيٟي،
يٗىص بلى َبيٗت الصسهيت ،التي ج٩ىن مدبت لئلهجاػ والمهاٞؿت واإلاىاظهت ،بطا ٧اهذ جميل بلى الًٟاء ألاو ،٫وجدؿم بالهضوء
ُ
والؿ٨يىت وخب اليكاَاث الخٗاوهيت بض ٫الخىاٞؿيت ،بطا ٧اهذ جميل بلى الًٟاء الشاوي( ،)2وح ِّٗ ُحن اإلا٣اعبت ؤلا ٩ىلىظيت ٖلى ٞخذ
) عثماف لوصيف :كتاب اإلشارات ،دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع ،اجلزائر ، 999 ،ص . 02 ، 0 ، 00
 )2شاكر عبد احلميد :التفضيل اجلماِف (دراسة يف سيكولوجية التذكؽ الفٍت) ،سلسلة عاَف ادلعرفة ،الكويت ،العدد  ،267مارس ، 200 ،ص . 4 3
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ؤ ٤ٞالؿاا ٫باججاٍ َظا الخىىٕ في ٢يمت الخًٟيالث الجماليت ،مً خيض زهىنيخه وؤصواعٍ وزلٟياجه ،ومىه ٦ك٠
زهىنيت الظاث الكاٖغة في جد٣ي ٤جبياَا يمً هُا٢ها البيئي ،وٖبر م٣اعهت بؿيُت بحن همىطط الكاٖغيً ٖؼ الض ً
ميهىبي ،وٖشمان لىني ،٠ه٨دك ٠زهىنيت ٧ل وعي ،وَغي٣خه في اؾخلهام خًىعٍ وجٟٗيل خغ٦خه٨ٞ ،الَما ىُل ٤مً ؤ٤ٞ
ًٞاجي زام ،وَى ًٞاء اإلاض ىت ،مخدغ٧ا بضاٚ ٘ٞغيؼة الب٣اء التي حٗض مٓهغا ب ٩ىلىظيا( )1ض ٘ٞالىعي الكٗغو الؾخدًاع
مغظٗياجه وؤصواجه ،ولي٣يم خلىله السانت ججاٍ ما َف ِّج ُّقض في بيئخه ،وليـ بالًغوعة ؤن ج٩ىن خغ٦ت الىعي الكٗغو َضٞها
الكاٖغ في خض طاجه ،بل ٢ض جدؿ٘ لدكمل الجماٖتٞ ،ي٩ىن الىعي مخذ ع٧ا نىب ال٩ل ،مخدضزا باؾمه ،وؤًْ طل ٪ما خىزاٍ
ؤٚلب الكٗغاء في ٢هاثضَمٞ ،هم خدضزىن باؾمىا ظميٗا ،وليـ باؾم طواتهم  ،ِ٣ٞبجهم يؿاثلىن الىا٧ ٘٢ليت ،وال ىٗؼلىن
ٖىه بال ما٢خاٞ ،اهبشا ١ال٣هيضة َى هديجت الوٗخا ١الظاث مً الىا ،)2( ٘٢وَظا الخـ ؤلا ٩ىلىجي الظو ض ٕٝالىعي الكٗغو
َف ًا
هدى البدض ًٖ وؾاثل الب٣اءَ ،ى ٖمليت جبيايت زالهت جخدغ ٥باؾخمغاع مً ؤظل الخإ٢لم م٘ اإلاخٛحراث الُاعثتُ ،مِّ ٛل َفٟت طاتها
بٛال ٝز٣افي زام ،ويكخٛل ٖؼ الض ً ميهىبي في همىطظه ٖلى جدب٘ الىا ٘٢الاظخماعي ،والٛىم في زهىنيخه ومُٗياجه،
ومؿاءلخه مىيىٖيا وظماليا ،للىنى ٫بلى مغخلت اؾدكغا ٝالخلى ٫له بالغئيت اإلاخُلٗت هدى ألاًٞل ،ؤما ٖشمان لىني٠
ٞةهه ىدى مىخى آزغ ،بط ىُلَ ٤ى ؤ ًا مً ٖم ٤الىا ٘٢الاظخماعي؛ بال ؤن ؤؾئلخه جخجه نىب الاهٟها ًٖ ٫الٗالم
البكغو ،والاججاٍ هدى الٗالم الُبيعي ،مخ٨إ ٖلى الخـ ؤلا ٩ىلىجي الظو لم ٨خ ٠بسهىنيت الىا ٘٢البكغو ،وما خدغ٥
ٞيه ،بل جدى ٫هٓغٍ هدى ٖالم الُبيٗت ،وجلمـ مك٨الجه ؤ ًا ،ما جٗل اإلا٣اعبخحن البييىيت الخ٩ىيييت وؤلا ٩ىلىظيت مهمخحن،
الخ َّؿ ْتح ِّن ؤلا ٩ىلىجي والاظخماعي ٞيه ،ومٗغٞت السلٟياث الش٣اٞيت
باالؾدىاص ٖليهما في ٢غاءة الىمىطط الىاخض ،ومؿاءلت ِّ
واإلاٗغٞيت اإلادغ٦ت له.
بن البدض في ً٢يت الخبيا وٖال٢خه بالىعي الكٗغو ٢ض ٢اصها بلى اؾخسالم مجمىٖت مً الىخاثج هظ٦غ ؤَمها:
-1الىعي الكٗغو ال خإؾـ بال ٖبر جىانل ٖمي ٤م٘ الٗالم الساعجي ،الظو خدٞ ٤٣يه صوع الىو الكٗغو وجخدضص ماَيخه.
ٖ-2ال٢ت الىعي الكٗغو بمسخل ٠ؤهماٍ الىعي ،هي ٖال٢ت مٗ٣ضة ومخىىٖت ،جسً٘ لُبيٗت الكٗغ ،ول٣ضعاث الكاٖغ وٚا اجه،
وللبيئت ومخٛحراتها ،وللخهىعاث الى٣ض ت اإلااؾؿت ل٣غاءة الىو الكٗغو.
-3ا٦دكا ٝالخبيا الكٗغو في مٓاَغٍ وزهاثهه ال مغ بال ٖبر مٗغٞت زهاثو الىعي الكٗغو ٞيه ،والى٢ىٖ ٝلى َبيٗت
الٗال٢اث الساعظيت والضازليت لظل ٪الىعي.
 -4صعاؾت الخبيا الكٗغو و٦ك ٠زهاثو الىعي و٢ىاهحن اإلاٗغٞيت ٞيه ،م ً٨جضاعؾها ٖبر َغي٣خحن ،بما ٖبر جدب٘ ؤق٩ا٫
جمٓهغٍ في الىو ب ٌٛالىٓغ ًٖ ج٣اَٗه م٘ خغ٦ت البيئت ؤم ال ،وبما بزًاٖه لخهىع مؿب ُ ٤سًٗه إلاجمىٖت ٢ىاهحن
وجىظهاث زانت ،والُغي٣خان ج٨كٟان ظاهبا مهما مً خغ٦ت الخبيا الكٗغو في بيئت مٗيىت.
كائمت املفادس واملشاحْ:
*املفادس:
) السيد عبد العاطي السيد :األيكولوجيا االجتماعية( ،مدخل لدراسة اإلنساف كالبيئة كاجملتمع ) ،ص . 258

 )3إبراىيم أمحد ملحم :منزالت الرؤيا (الشاعر العريب ادلعاصر كعادلو) ،عاَف الكتب احلديث ،عماف ،األردف ،20 0 ،ص . 77
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 -1لىنيٖ ،٠شمان٦ :خاب ؤلاقاعاث ،صاع َىمت للُباٖت واليكغ والخىػي٘ ،الجؼاثغ،
.2002
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2001
بابل ،الٗغا ،١صاع نٟاء لليكغ والخىػيٖ٘ ،مان ،ألاعصن. ،1ٍ ،
-2ألاهُا٧ي ،ىؾ :٠ؾىؾيىلىظيا ألاصب (آلالياث والسلٟيت ؤلا بيؿديمىلىظيت) ،عئيت لليكغ والخىػي٘ ،ال٣اَغة ،مهغ،1ٍ ،
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ؤصبيت( ،)01ميكىعاث مض غيت الش٣اٞت ،بؿ٨غة ،واجداص ال٨خاب ا٫ظؼاثغيحن ،صاع ٖلي بً ػيض للُباٖت واليكغ ،بؿ٨غة ،الجؼاثغ،
. 2013
ٍ، 1
-4بٗلي ،خٟىاوو :مضزل في هٓغيت الى٣ض الش٣افي اإلا٣اعن ،ميكىعاث الازخال ،ٝالجؼاثغ ،الضاع الٗغبيت للٗلىم هاقغون ،بحروث،
. 2007
لبىان،1ٍ ،
 -5زكٟت هض م ،مدمض :جإنيل الىو (اإلاىهج البييىو لضي لىؾيان ٚىلضمان) ،مغ٦ؼ ؤلاهماء الخًاعو ،خلب ،ؾىعيا،1ٍ ،
. 1997
. 2008
-6صخضوح ،عقيض :مٟهىم الُبيٗت في ال٨ٟغ ؤلا ٩ىلىجي اإلاٗانغ ،مجلت ٨ٞغ وه٣ض ،الٗضص ،94اإلاٛغب ،ىا غ
. 2004
-7صويضعو ،عظاء وخيض :البيئت مٟهىمها الٗلمي اإلاٗانغ وٖم٣ها ال٨ٟغو التراسي ،صاع ال٨ٟغ ،صمك ،٤ؾىعيا،1ٍ ،
www.maaber.com ،2008
-8عوميت ،مٗحن :مٗحن عوميت :ازًغاع الش٣اٞت ،مى ٘٢مٗابغ،
-9الؿيض ،الؿيض ٖبض الٗاَي :ألا ٩ىلىظيا الاظخماٖيت( ،مضزل لضعاؾت ؤلاوؿان والبيئت واإلاجخم٘) ،صاع اإلاٗغٞت الجامٗيت،
. 1997
مهغ،
 ،)1996اإلاٗهض
-1990
ٖ-10بض الباقي ،ببغاَيم مدمىص :السُاب الٗغبي اإلاٗانغ(ٖىامل البىاء الخًاعو في ال٨خاباث الٗغبيت
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الٗالمي لل٨ٟغ ؤلاؾالميَ ،غهضنٞ ،غظيييا ،و.م.ؤ. ،
ٖ -11بض الخميض ،قا٦غ :الخًٟيل الجمالي (صعاؾت في ؾي٩ىلىظيت الخظو ١الٟني) ،ؾلؿلت ٖالم اإلاٗغٞت ،ال٩ىيذ ،الٗضص،267
. 2001
ماعؽ،
ٖ-12بض اللُي ،٠عقاص ؤخمض :البيئت وؤلاوؿان مً مىٓىع اظخماعي ،صاع الىٞاء لضهيا الُباٖت واليكغ ،ؤلاؾ٨ىضعيت ،مهغ،
. 2007
ٍ،1
1998
ٖ-13هٟىع ،ظابغ :هٓغياث مٗانغة ،م٨خبت ألاؾغة ،مهغ. ،
2010
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-15اإلاىانغةٖ ،ؼ الض ًٖ :لم الكٗغياث٢( ،غاءة مىهخاظيت في ؤصبيت ألاصب) ،صاع مجضالوو لليكغ والخىػيٖ٘ ،مان ،ألاعصن،1ٍ ،
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1987
اإلاٗغٞت ،ال٩ىيذ ،ؤبغيل. ،
-19ػيمغمان ،ما ٩ل :الٟلؿٟت البيئيت مً خ٣ى ١الخيىان بلى ؤلا ٩ىلىظيا الجظعيت ،جغ :مٗحن عوميت ،ؾلؿلت ٖالم اإلاٗغٞت،
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ال٩ىيذ،
2007
-20ؾ٩ىليمىٞؿ٩يَ ،جر  :٪ما هي الٟلؿٟت ؤلا ٩ىلىظيت ،جغ :مٗحن عوميت ،مى ٘٢مٗابغ. ،www.maaber.com ،
-21ؾيمىهؼ ،ب ان .ط :البيئت وؤلاوؿان ٖبر الٗهىع ،جغ :الؿيض مدمض ٖشمانٖ ،الم اإلاٗغٞت ،اإلاجلـ الىَني للش٣اٞت والٟىىن
1997
وآلاصاب ،ال٩ىيذ ،222،ىهيى. ،
ٞ-22لىظل ،ظىن ٧اع :٫ؤلاوؿان وألازال ١واإلاجخم٘ ،جغٖ :شمان هىيه ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،ص.ث.
.1920
-23ما٦يكحن٧ ،ىٞالؼون :الىعي الاظخماعي والٗلىم الاظخماٖيت ،جغ :بؿام م٣ضاص ،صاع الخ٣ضم ،مىؾ٩ى ،عوؾيا،
24- Bortoft Henri: the wholeness of nature, Goethe’s way of science, Edinburgh, floris books, 1996.
25- Ford C.d.:Habita,Economy,and Society :a Geographical introduction to Ethnology,Harcourt,New
York,1934.
26-Heidegger nitraM: Being and time, J.Macquarrie and E.Robinson, trans, Oxford, Blackwell.
27-Goldmann, Lucien : recherches dialectiques, Gallimard, Paris, 1958.
28- // //:sciences humaines et philosophie, édition, Gonthier ; 1966.
29-// //: marxisme et sciences humaines , paris, édition, Gallimard, 1970 .
0-// // : structures mentales et création culturelle, Anthropos, 1970 .
-// // : Lukacs et Heidegger, cour établis et présentés par Youssef Ishaghpour, Denoël /Gonthier
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2-, Arne : ecology, community and life style, trans by. David Rothenberg, Cambridge
university press, 1987 .
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ّ
الؽّش الّشبي فى ؼب اللاس الهىذًت بين ججاَين :ألاـالت واملّاـشة:
ً
(أسبّت الؽّشاء الىباس همورحا )
الذهخوسة كذًشة ظلُم ،ألاظخارة املعاِذة فى ولُت اللٕت الّشبُت بالجامّت ظالمُت الّاملُت ئظالم آباد ،باهعخان
ملخق البحثَ :ظا البدض يٗالج صعاؾت الكٗغ الٗغبي فى قبه ال٣اعة الهىض ت؛ صعاؾت الخىٓحر والخُبي ٤لؤلنالت واإلاٗانغة
زال ٫ألابياث اإلاسخاعة ،وما ٞيها مً الجمالياث وال٣يم الٟىيت  .يكخمل البدض ٖلى اإلا٣ضمت  ،دبٗها مهُلخاث ألانالت
واإلاٗانغة وما جدخًً فى َياتهما مً الخىىٕ ال٨ٟغي وألاصبي٢.بل جىاو ٫ألابياث اإلاسخاعة للضاعؾت والخد٣ي ٤م٘ ط٦غ جغاظم
ًا
الكٗغاء ازخهاعا،ط٦غ البدض مؿحرة اللٛت الٗغبيت مً الٗغب بلى الهىض بإؾلىب بؿيِ بخهاجي ،وازخخم البدض بالخىاثج
اإلاُلىبت  .ؤما الهىامل ٞهى جدذ ٧ل الهٟدت خؿب قغوٍ اليكغ للمجلت اإلاا٢غة.
امللذمت
َظا البدض خدضر ًٖ ال٣يم الٟىيت فى الكٗغ الٗغبي فى قبه ال٣اعة الهىض ت  ،جىٓحرا وجُبي٣ا لؤلنالت واإلاٗانغة زال٫
صعاؾت ألابياث اإلاسخاعة ،وما ج٨دؿب َظٍ ألابياث مً الضالالث الجمالياث واإلاٗا حر الٟىيت ،التي جخىٞغ للمخل٣ي والباخض ميضاها
زهبا لخُبي ٤ألاصواث ؤلاظغاثيت ،ألن زىاثيت ألانالت واإلاٗانغة َى ألاؾلىب الظي ٢ض ًغبىن ٞيه الكٗغاء بجظوعَم
الٟىيت وال٨ٟغيت فى ؤعى جغار ٖغي ، ٤ويانلىن ججاعبهم اإلاٗانغة ًٖ َغي ٤عبُها بجظوعَا وؤنىلها الٗمي٣ت فى جغاثهم
الٗغي ،٤وي٨دك٣ىن ما ٞيه مً ٢ضعاث صاثمت ٖلى الُٗاء والخجضصَ .ظا ألاؾلىب ٢ض بضؤ الكاٖغ الهىضي بٗضما ْهغ الهغإ
الخاص بحن اإلادا ٔٞوالخجضصَ ،اثٟت مً ألاصباء والكٗغاء مالذ بلى ألانالت والترار ب٩ل الالتزام عاًٞا ًٖ جياعاث الخجضص ب٩ل
الجض ت ،بيىماطَبذ َاثٟت ؤزغي بلى جغ ٥ألانالت مخمغصا ٖلى ما غاٍ ال٣يىص التى َاإلاا ٦بلذ ٢غاثذ ألاصباء والكٗغاء ،وؤهجب
َظا الهغإ ؤصبا ظض ضا الظي ال ميل بلى ؤخض مً الجاهبحن ٧ل اإلايل بل خىؾِ بحن الجاهبحن.و خًمً البخض مهُلخاث
ألانالت واإلاٗانغة وما جخًمً مً الخىىٕ ال٨ٟغي وألاصبي ،باإلياٞت بلى مؿحرة اللٛت الٗغبيت مً الٗغب بلى الهىض وما وظضث
مً اإلاىار اإلاالثم إلهجاػ الؿٟغ  ،مٛض٢ت ما ٧اهذ ٞيها مً ألانالت للخهيلت مً ؤعى الهىض السهبت للمٗانغة ٖ ،الج البدض
الضالالث الجماليت زال ٫ؤلاججاَحن فى الكٗغ الٗغبي فى َظٍ اإلاىُ٣ت ،و ازخاع لظل ٪ألابياث مً ٢هاثض ؤعبٗت الكٗغاء ال٨باع
جىٓحرا وجُبي٣ا للمىيىٕ .و٢ضظم٘ البدض بحن اإلاىهجحن الخدليلي والى٣ضو؛ لخىاو ٫الجىاهب اإلاسخلٟت للمىيىٕ.
ّ
الىلاد:مٟغصة ألانالت في مٗاظم اللٛت اٖ٫غبيت ،جضوع خى٫
ألاـالت ِىذ
مٗان :مشالالجىصة والشباث وال٣ىة ،والابخ٩اع،الخميحز واإلاٗغٞت وٚحرطلٟٞ 1.٪ي الكٗغ وألاصب مٗنى ألانالت الخمؿ ٪بٗمىص
الكٗغ الٗغبى  ،ؤي بخل ٪اإلاجمىٖت مً الخ٣اليض الٟىيت التى ٧ان يؿحر ٖليها الكٗغاء ال٨باع ألا٢ضمىن،والؿحر فى هٟـ الُغي٤
أنظر،ادلعجم الوسيط،أقاـ بإخراجو؛ إبراىيم مصطفى،حامد عبد القادر،أمحد حسن الزيات،كزلمد على النجار،مؤسسة صادؽ للطباعة كالنشر،ج ،
ص.20
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الظي ؾاع ٞيه ألا٢ضمىن مً خيض بىاء ال٣هيضة وجإليٖ ٠ىانغَا ،وم٘ طل ٪ألانالت مهُلر ؤصبي ٖغي ٤يكحر بلى م٣ضعة
ألاص ب ٖلى ؤن ٨ٟغ ،وؤن يٗبر ًٖ هٟؿه بُغي٣ت مؿخ٣لت،1و ابخضاء ال٣هيضة الخض شت بالٛؼ ٫الخ٣ليضي مً ون ٠ألاَال٫
والخدضر ًٖ الغؾىم والض اع وون ٠اليؿاءوط٦غ اإلاٛامغاث وٚحر طل،٪زم الخسلو مً طل ٪بلى الٛغى اإلا٣هىص .وجغص
ألانالت في "معجم اإلاهُلخاث الٗغبيت في اللٛت وألاصب "2إلاجضو وَبه وػميله ،بمٗنى م٣ابل إلادا٧اة ال٨خاب؛ بط ٣ى ":٫بن
ألاصب ألانيل في الى٣ض ألاصبي َى طل ٪الظو دا٧ي الُبيٗت ؤو الخياة في ؤزغ ؤصبي ...ؤما مً دا٧ي ٚحرٍ مً ال٨خاب ٞليـ
بإنيل ،و ألانالت بهما جىُبٖ ٤اصة ٖلى الش٣اٞاث التي لم جخسللها ٖىانغ ؤظىبيت.وؤ ًا ألانالتهى ٞهم الش٣اٞت بسهاثهها
الظاجيت وم٩ىهاتها ألاؾاؾيتٞ ،همها مً مهاصعَا ألانليت وليـ مً اإلاهاصع اإلاضزىلتٞ ،همها مً ؤَل الش٣اث ال اإلاجغوخحن،
ٞهمها بإصواتها ومىاهجها السانت ال بإصواث ومىاهج ٚغيبت ٖنها مٟغويت ٖليها.
ًا
خ٣ا مً ُو ٤ٞإلاٗغٞت َظٍ الش٣اٞت مً مهاصعَا الخ٣ت ،واؾخ٣اَا مً ىابيٗها الهاٞيت َّ
وٖل منها وجهل ،وؤزظ
ٞاإلاش ٠٣ألانيل
منها ب٣ضع ما احؿ٘ واص ه .ألانالت َى اإلاًاص للخ٣ليض ،وَى الابخ٩اع والظاحية ،ؤوبمٗنى غاص ٝالخ٣ليض ويخماؽ مٗه ،وَى
ًا
الٗغا٢ت .بن ألانالت ؤصبيا ،هي مجلى الهض ١الٟني٦ ،ما ٣ى ٫مدمض ٚىيمي َالٞ " :،٫الهض ١الٟني َى ؤنالت ال٩اجب في
ًا
حٗبحرٍ ،وعظىٖه ٞيه بلى طاث هٟؿه ،ال بلى الٗباعاث الخ٣ليض ت اإلادٟىْت" .3ولهظا بضث الظاجيت بىنٟها قغَا لؤلنالت ،بيىما
4
٣ى ٫مدمض ػ٧ي الٗكماوو ":بن ألانالت ؾمت مً ؾماث ؤلابضإ والابخ٩اع ،يكحربلى السهاثو التي جخمحز بها عوح ًٖ عوح".
ًا
ٞةن ألانالت حٛضو نٟت لل٣ضعة ؤلابضاٖيت ٖلى جدىيل اإلااصة اإلاىخ٣اة ؤو اإلا٣غوءة بلى هخاط شسص ي للكاٖغ".
ومً َظا ألاؾاؽ الظاحي صزلذ ألانالت بلى مٗاظم اإلاهُلخاث ألاصبيت ،لخخه ٠بالًض ت للخ٣ليض واإلادا٧اةٞ .جبىع ٖبض
ًا
ًا
ًا
الىىع 5ظ٦غ في معجمه ألاصبي ؤن "ألانالت" ؤصبيا هي ٞغاصة ؤو ابخ٩اع ،ؤؾلىبا ومًمىها ،ؤو جى٨ب ًٖ اإلاىاهج اإلاُغو٢ت ،وآلاعاء
الكاجٗت ،والٗباعة الغاثجت ،والهىع اإلاإلىٞت،وألانالت جذَلب مىا ؤن وٗىص بلى ؤنىلىا وظظوعها الٗ٣ض ت وال٨ٟغيت وألازال٢يت،
وؿخمؿ ٪بٗغاَاٞ.مٗنى الٗىصة بلى ألانى ٫والجظوع؛ الخغم ٖلى الدكب٘ بغوح الؿل ٠الهالر لهظٍ ألامت،و ؤن هجتهض في
الاهخٟإ بترازىا الٛني ،وال خهىع مً ؤمت ٖغي٣ت في الخًاعة والش٣اٞت ؤن تهمل جغاثها وجاعيسها ألاصبي والش٣افي وجبضؤ مً الهٟغ
ؤو مً الدؿى ٫لضي الٛحر.
مفهوم املّاـشة:
غاص باإلاٗانغة ؤن يٗيل ؤلاوؿان في ٖهغٍ وػماهه ،في ؤ٩ٞاعٍ و٢يمه وؾلى٦ه ،والٗهغيت فى الكٗغهى ؤؾاؽ إلججاٍ
الخجض ضاإلاٗانغٞ ،ي٣هض بهاٖلى ما ظغي بهاالاؾخٗما ٫الؼثب٣ي اإلاخى٣ل ،لخل ٪الخج اعب الكٗغيت التى حؿخٛغ ١الىه ٠الشاوى
مً ال٣غن الٗكغيً ج٣غيبا .6ظىَغ اإلاٗانغة بطا َى مٗايكت ألاخياء ال ألامىاث ،وَ٨ظا ضزل جدخه ٖضة مٗان ؤَمها:

الدكتور زلمد التوجني :ادلعجم ادلفصل ىف األدب،ج ،دار الكتب العلمية ،بَتكت ،لبناف ،ط 4 9 ،2ىػ= 999ـ،ص00
 2رلدل كىبة  :معجم ادلصطلحات العربية يف اللغة كاألدب ،ج ،مكتبة لبناف،إبريل 20 2ـ.
 3زلمد غنيمى ىالؿ:النقد األديب احلديث،دار النهضة ،مصر2005،ـ،ص. 06
 4زلمد زكي العشماكم:قضايا النقد األديب بُت القدًن كاحلديث ،دار النهضة العربية للطباعة كالنشر.
 5جبور عبد النور،ادلعجم األديب،مكتبة دار العلم للماليُت ،بَتكت ،لبناف ،ط 984 ،2ـ.
 6الدكتورصالح فضل:أساليب الشعرية ادلعاصرة،شركة األمل للطباعة كالنشر،أغسطس 996ـ ،ص.20
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يغوعة مٗغٞت الٗهغ ،مٗغٞت ناٞيت ص٢ي٣ت،ومٗغٞت الىا ٘٢التى حكمل مٗغٞت زهىمىا ،ؤصخاب اإلاكغوٕ الخًاعو
اإلاسال ٠إلاكغوًٖا ،وحكمل مٗغٞت ب جابياث َظا الىا ٘٢وؾلبياجه.ومً ؤَم ما هإزظٍ مً الٗهغ َى الٗلم وجُبي٣اجه ،الٗلم
بمٗىاٍ الخض ض ،ال٣اثم ٖلى اإلاالخٓت والخجغيب ،الٗلم الُبيعي والغياض ي بلى آزغ ًا
مضي ونال بليه ،ألن ألامت اإلاؿلمت هى ؤمت
َف َف
مُالبت بإن ج٩ىن في م٩ان ألاؾخاط ت لؤلمم ،ا٫حي يٗبر ٖنها ال٣غآن بـ “الكهاصة ٖلى الىاؽ” وطل ٪في مشل ٢ىله حٗالى َ ":فو٦ظ ِّل َف٪
َف َف ْت َف ُ ُ ًا َف َف ًا
َف ُ َف ًا
ُا ل َفخ ُُ ٩ىهىا ُق َفه َفض َفاء َفٖ َفلى َّ
الىاؽ َفو َفي ُ٩ى َفن َّ
الغ ُؾى َُ ٫فٖل ْتيْ ٨تم ق ِّهيضا ".1
ظٗلىاْ ٦تم ؤ َّمت وؾ ِّ
ِّ
ومً م٣خًياث اإلاٗانغة ؤال يؿدؿلم ؤلاوؿان لٓغو ٝخايغٍ بل خُل٘ صاثما بلى اإلاؿخ٣بلٞ .ةن مً ؾماث ٖهغها الخُل٘ بلى
اإلاؿخ٣بل ومداولت اؾدكٟاٞه ؤو جى ٘٢ما م ً٨ؤن دضر ٞيه ال ًٖ َغي ٤ال٨هاهت والخىجيم بل ًٖ َغي ٤الضعاؾت والغنض
وبىاء الىخاثج ٖلى اإلا٣ضماث.بن ؤصخاب اإلاىهج الىؾُي ال غًٞىن ال٣ض م إلاجغص ٢ضمه وال يٗك٣ىن الخض ض لمظغص خضازخه بل
يؿخمؿ٩ىن ب٩ل ٢ض م ها ٘ٞويغخبىن ب٩ل خض ض نالر .بٗض ما ٖغٞىا ب٣ضع ما ؤم ً٨مً مهُلخاث ألانالت واإلاٗانغة،
هخىظه بلى مٗالجت الكٗغ وما ٞيه مً ال٣يم الٟىيت بحن اججاَحن ألانالت واإلاٗانغة،ول٢ ً٨بل الىلىط بلى الخ٣ل الكٗغو البض
ؤن همغ بإعى اللٛت التى خىلض مً جغا٦يبها ووؿيجها الكٗغ بةججاَاجه وجياعاجه.
مؿحرة اللٛت الٗغبيت وبهجاػاتها فى الهىض:
ونلذ اللٛت الٗغبيت بلى الهىض ٦م٨خبت زغيت جغازيتٚ ،ىيت بالترار وألانالتظاهبا ،وممخضة ط لها ظاهبا آزغ لخدخًً مً
خهيلت ؤعى الهىض السهبت باللٛاث والش٣اٞاث اإلاؼصَغة ،خيض حٛلٛلذ الٗ٣ليت الٗغبيت وؤلاؾالميت في ج٨ٟحر ٦شحر مً ألاصباء
الهىىص وؤقٗاعَم و٢هههم بًٟل ألاصباء الٗغب الظ ً َاظغوا بلى الهىض واؾخىَىىا ٞيها بًٟل ألاصباء الهىىص اإلاخبدغيً في
ألاصب الٗغبي وٖلىمه وٞىىهه ٟ٦ ،ى بىا صليال ٖلى طل ٪ال٨خاب الهىضو الكهحر "٧ليلة وصمىت" الظو ويٗه ٞيلؿىَ ٝىضو ٦بحر
باللٛت الؿيؿ٨غيديت بُغي٣ت اإلاداوعة ٖلى ؤلؿىت الخيىاهاث ٞ .اهجبذ ٞىىها مً الكٗغ وألاصب الظي الجؼا ٫جخٟازغبه
الخل٣اث الكٗغيت والىىاصي ألاصبيت  .الق ٪بإن الكٗغ الٗغبي فى الهىض ال ٣ل وؿيجا وعوه٣ا وص باظت مً الكٗغوٞىىهه فى
الضو ٫الٗغبيت ،ختى فى الجاهب الغوحى واإلاٗىىي ٢ض ٞا ١ألا٢غان وألامشا ٫ويخمشل به فى آلاصاب الٗاإلايت٢ .ض ازخلٟذ ألا٢ىا ٫فى
ونى ٫اللٛت الٗغبيت بلى الهىضٞ ،ظَبذ َاثٟت بلى ؤن الهالث اللؿاهيت بحن الٗغب و الهىض بضؤث ٢بيل ؤلاؾالم ؤو بٗض
ْهىعٍ2،بيىما مالذ َاثٟت ؤرعي بلى ؤن نالث الٗغب م٘ الهىض بضؤث مىظ الٗض ض مً الؿىىاث اإلااييت ٢بل ؤلاؾالمٞ ،مً
اإلاٗلىم ؤن لخ٨ماء الٗغب ًٞل فى جم٨حن اللٛت الٗغبيت و حكييض آصابها فى البالص اإلاٟخىخت فى الهىض وزانت فى الؿىض ومىلخان
وٚحر طل٦ ٪ما لـ ججاع صوعزام فى وكغ اللٛت الٗغبيت باٖخباعَا لٛت الخ٩لم٢ ،ض ىظض ط٦غ الغوابِ الخجاعيت بحن الهىض و
الٗغب فى الخىاعيش و الخٟاؾحر اإلاؿدىضة و اإلاٗخبرة مىظ الٗض ض مً الؿىىاث اإلااييت ٢بل ؤلاؾالمٞ ،خىظض ؤلاقاعة فى َظا
اإلاجا ٫يمً جٟؿحر" ؾىعة ٢غيل"  3،و ؤ٦ض اإلااعزىن مً مكاَحرالٗغب بإن م٨ت وؾى٩ٖ ١اّ ٧اها مغ٦ؼا ججاعيا للخجاع
الظ ً ٟضون بليها مً هاخيت الهىض واليمً ،وباإلياٞت بلى طل ٪اجسظ الخجاعاإلاؿلمىن مً الٗغب والعجم مً ؾىاخل الهىض
الٛغبيت و الجىىبيت ب٢امت مؿخ٣لت ،وبضؤث الهالث الىص ت م٘ ألاَالى التى اهضٗٞذ بلى الؼواط باليؿاء الهىض ت ٞاهبجشذ منها
البقرة. 34:كالدكتور،إحساف عباس :فن الشعر ،دار الثقافة ،بَتكت ،لبناف.
 2زلمد بن جرير الطربل  :تاريخ األمم كادللوؾ ،ج مكتبة بريل ليدف 88 - 889 ،ـ  ،ص  ، 9ك أيضا راجع " تفسَت الطربل " تفسَت اآلية : ،
 ،28ك معارؼ " إلبن قتيبة  ،ص  ، 9ك " أحسن التقاسيم " للمقدسى  ،ص  ، 3ك " معجم البلداف " لػ ياقوت اٌفمول  ،اجمللد اخلامس  ،ص 74
 3زلمد بن جرير الطربل :تفسَت القرآف ادلعركؼ بػ تفسَت الطربل  .ص  ، 97اجلزء الثالثوف  ،تفسَت سورة قريش.
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الغوابِ الاظخماٖيت م٘ ال٣باثل الهىض ت مما ؤصث بلى اإلاؼيض مً اإلاىصة و ال٣غابت ختى ٦ثرث ؤوالصَم ووز٣ذ الٗال٢اث ألازىيت
والىص ت ،ول ً٨جإه٣ذ َظٍ اللٛت ب٩ل الؿىام واإلاغجٟٗاث بٗض ما ٢ضم اإلاؿلمىن الهىض مهاظمحن ٖلى ألاٖضاء مً ظىىص الهىىص ؤو
مبلٛحن ٦ضٖاة ؤلاؾالم ،خذيؤقغ٢ذ عبىٕ قبه ال٣اعة الهىض ت بإهىاع ؤلاؾالم؛ الض ً الخىي ٠الظي حٗليماجه مديُت باللٛت
الٗغبيت ومكاٖغٍ جيب٘ مً َظٍ اإلاىابي٘ مشال ال٣غآن والخض ض وال٣ٟه وٚحرٍ طلٞ.٪ه٨ظا يٗىص الًٟل فى َظا الهضص بلى واٗ٢ت
ٞخذ الؿىض ،وهى حٗخبر باب مً ؤبىاب الٟخذ والىهغة،بٗض ما اظخاػ مدمض بً ٢اؾم بدحرة ٖغب و صزل الؿىض ٖامَ92ـ  ،و
ههب لىاء ؤلاؾالم ٖلى ؤعى الؿىض ،بلى ؤن جىؾٗذ خضوص الٟخذ ؤلاؾالمى ،ختى ػخ ٠اإلاؿلمىن بلى الهىض ٧لها و ؤؾؿىا
صويالث بؾالميت فى اإلاىاَ ٤اإلاسخلٟت اجسظوا الٗغبيت لٛت عؾميت للبالص اإلاٟخىختٞ ،ؿبب طل ٪وكغَا ،و زانت فى صواويً
الخ٩ىمت ل٩ىجها لٛت الخا٦محن ٖلى ألا٢اليم اإلاٟخىخت ظٗل ؾ٩اجها باصعون بلى حٗلمها واجسظوَا لٛت الخإلي ٠و ؤلاهخاط الٗلمى
و ألاصبى ختى ؤنبذ لها خٔ ٚحر يؿحر مً ؤبىاء َظٍ البالص ٢.ض اؾخمغ خ٨م الٗغب ٖلى الؿىض ٢غهحن و هه٢ ٠غن ٟٞى ؤزىاء
طل ٪الٗهغ ٦ثرث ؤظيا ٫الٗغب فى الهىض وؤ٦ثرَم جؼوظىا بيؿأء الهىض وَ٨ظا ؤنبدذ ٖال٢تهم بأَالى الهىض ٖال٢ت اإلاىصة
وال٣غابت 1،ولدكييض الٗال٢ت الض ييت والٗلميت ؤؾؿذ مؿاظض فى اإلاىاَ ٤طواث ألاٚلبيت اإلاؿلمتٞ ،باإلياٞت بلى جإص ت
الهلىاث اإلا٨خىبت جخمٗىن فى َظٍ اإلاؿاظض و٥اهىا يكاوعون فى ؤمىعص نهم و صهياَم ويٗ٣ضون ٞيهاخل٣اث الضعؽ و ال٣غآن و
الخض ض و ال٣ٟه و الً٣اء وٚحر طلٞ .٪يم ً٨ؤن ٩ىن الاَخمام بـ يبِ بٌٗ الى٩اث الخٟؿحر ت واإلاؿاثل ال٣ٟهيت الًغوعيت
خيض جىظض ؤلاقاعاث بلى بٌٗ اإلاالٟاث فى ٦خب الخاعيش .
٧اهذ اللٛت الٗغبيت فى طل ٪الٗهض حٗخبر لٛت الخٟاَم و الخباص ٫الٗلمى و ألاصبى،ول٩ىجها مإزظ الٗلىم ؤلاؾالميت ومهاصع
اإلاؿاثل ال٣ٟهيتٞ ،البض ألصخاب الش٣اٞت ؤلاؾالميت مً الٗغب والعجم ؤن سخاعوا َظٍ اللٛت ٦ـ ماصة بظباعيت فى اإلاضاعؽ
الض ييت ومٗاَضَم الٗلميت وألاصبيتٞ 2،ىٓغا لهظٍ الخاطة ألاؾاؾيت بظلىا الٗغب ظهىصا ٗٞالت فى وكغَا 3ختى وظض ؤلاؾالم
فى الهىض اإلاىار اإلاالثم والاعى الساقٗت التى بطا هؼلذ ٖليها مُغ اللٛت الٗغبيت مهضث لها ٧ل الخمهيض وزًٗذ لها
زًىٖا٧امال ،وؤهبدذ هباجا خؿىا لٛىيا خيض ظٗلذ لٛت الخضعيـ فى اإلاضاعؽ و اإلاٗاَض الض ييت  ،و ْل الخاٖ ٫لى طل ٪بلى
ؤن ظاء صوع الٛؼهىيحن و مً زلٟىَم مً آزغ ال٣غن السامـ الهجغي بلى اخخال ٫الاؾخٗماع ؤلاه٩لحزي بالص قبه ال٣اعة الظي جم
1857م ٧.ان الٛؼهىيىن و مٗٓم مً ظاء بٗضَم ؤصخاب خًاعة ٞاعؾيتٟٞ ،خدذ الُغ ١للٛت الٟاعؾيت و آصابها ،
ؾىت
ٞ4ه٨ظا اخخلذ الٟاعؾيت م٩ان الٗغبيت فى ألاؾىا ،١و ل٨نها ب٣يذ ٖلى ؤَميتها لضي اإلاشٟ٣حن بط ْلذ لٛت بهخاط و جضعيـ  ،خيض
بن الٟاعؾيت ؤنبدذ لٛت عؾميت و لٛت مجالـ اإلالى ٥و الىػعاءٗٞ.لى الغٚم مً ٧ىن اللٛت الٟاعؾيت لٛت عؾميت فى الٗهغ
الٛؼهىي و الٗهىعاإلاخخاليت ٖليه ٢ضاؾخمغ اهدلاع اللٛت الٗغبيت ٧لٛت الض ً والٗلم و الش٣اٞت فى ْل ؤلاؾالم ،و ؤوكئذ
اإلاضاعؽ الض ييت والٗغبيت فى الٗهغالٛىعيحن واإلامالي ٪بٗىا ت الخ٩ىمت  ،وبؿبب بَخمام اإلالى ٥والؿالَحن ؤ٢بل بلى َظٍ
اإلاضاعؽ ٦شحر مً الٗلماء وال٣ٟهاء اإلاخبدغيً فى اللٛت و الىدى و ال٣ٟه و ألانى ٫و ال٨الم والخهىٟ٨ٗٞ ، ٝىا فى اإلاغا٦ؼ
زبيد أمحد الدكتور  :مسامهة اذلند ىف األدب العرىب  ،ط 987، 2ـ  ،ص .34
أيض " فتوح البلداف " للبالزرل  .ص  ،435ك" تأثَت اإلسالـ على الثقافة اذلندية " ( باإلجنليزية ) لػ
 2أنظر :دائرة ادلعارؼ اإلسالمية  :ص  .838ك ا
تاراتشند .ط ،آلو آباد -اذلند  964 -ـ  ،ص. 29
 3مجيل أمحد  ،الدكتور :حركة التأليف باللغة العربية ىف اإلقليم الشماُف اذلندل  .ص  ،34نقال عن " دائرة ادلعارؼ الربيطانية " .
 4زلمد أبو القا سم  ،ىندكشاه  :تاريخ فرشتة ( .بالفارسية ) ج ،2بومبائى  ،اذلند  248،ىػ =  832ـ  ،ص  ، 702ك أيضا " حتفة اجملاىدين  ،ىف
أخبار الربتغالُت " :للشيخ زين الدين عبد العزيز ادلعربل ،مطبعة التاريخ  ،حيدر آباد الدكن ،اذلند  93 ،ـ  ،ص  . 6ك تارا تشند  :ص . 34
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ؤلاؾالميت ؾال٨حن مؿل ٪ألاؾال ٝمً ؤٖالم الٗغب وخظوا خظو ألا٧ابغ فى مًماع جغ٢يت َظٍ الٗلىم الٗغبيت والض ييت 1.و لم
جؼ ٫اإلاضاعؽ جؼصاص باػص اص اإلاخسغظحن و اإلاشٟ٣حن ٞ .ان مض ىت صَلى وخضَا ٧اهذ خاٞلت بإل ٠مضعؾت فى ؤ ام مدمض بً حٛل٤
1351م و فى َظا الٗهغ الظَبى  -مً ال٣غن  7بلى ال٣غن  -9بضؤث جإحى زمغاث ٖليه هاضجت مً اإلاخىن و
-1324
َ752ـ=
-725
الكغوح وٚحر طل ،٪ختى جىؾٗذ بلى مجا ٫الكٗغ وألاصب.
الؽّش الّشبى فى ؼب اللاسة و مذ ّ
كُم الفىُت:
٢ض هغي الكٗغ الٗغبي فى قبه ال٣اعة اإلاخإزغ الىليض والىمى واإلاخىؾِ الخ٣ضم والاػصَاعٖ16،هغ وٗىمه فى قبه ال٣اعة ٣اعب
ٖهغ جُىعٍ فى ألاهضلـ ،ول ً٨فى ألاهضلـ جبلىعوجٟجن فى نىعة اإلاىشخاث وألاػظا ٫بُبيٗتها ألازاطة والجظابت ،بيىما فى قبه
ال٣اعة ؤزظ ؤن ضوع بحن الخ٣ليض والابخ٩اع،ؤو بحن ألانالت واإلاٗانغة ،ألن الكٗغ الٗغبى فى َظٍ اإلاىُ٣تلم يؿخٟض مً الخجاعب
الكٗغيت فى اللٛخحن الٟاعؾيت والهىض ت َما لٛخان قاٖغجان ٞيهما مً الثراء َ 17.ظا مٗغو ٝبإن الكٗغ الٗغبى فى قبه ال٣اعة
ظامض ال خدى ًٖ ٫اإلاىيىٖاث واإلاٗاوى ال٣ض مت  ،ال مً هاخيت الهىٗت وال فى السيا ٫بل ؤ ًا فى ال٣ىالب وألاق٩ا 18،٫ولً٨
بطا همًٗ هجض الكاٖغ فى قبه ال٣اعة مالػما باإلادآٞت بىاء وق٨ال ،ومٗالجا ً٢ا ا اإلاٗانغة مًمىها .ومً ؤَم الؿماث التي
م ً٨مالخٓتها ٖلى الٗغبيت وقٗغائها في قبه ال٣اعة الهىض ت ٞهى الاَخمام بالٗلم الكغعي ٖىض ؤ٦ثر َاالء الكٗغاءٝ ،منهم
اإلادضر واإلاٟؿغ وألانىلي وال٣ٟيه ،الظ ً ٧اهىا يٗالجىن الً٣ا ا ال٣ٟهيت والى٩اث الخٟيؿغيت مىٓىمتٞ ،ىٗم الضليل ٖلى
1955م
َ1374ـ
طلَ ٪ىشسهيت الٗالمت ؤهىعقاٍ ال٨كمحرو ،ومً الىىٕ ألازحر جبرػ شسهيت قيش ألاصب مدمض بٖؼاػ ٖلي ث
ناخب” خاقيت السخاب الهيب ٖلى ص ىان ؤبي الُيب“ و”خاقيت الٟغاؾت إلاً َال٘ ص ىان الخماؾت" و" هٟدت الٗغب"
وٚحرٍ طل.٪
٢ض هجض ؤ٦ثر الكٗغاء يالٗحن بالبالٚت الٗغبيت ،الَخمامهم بالخٟؿحر والكغوح مً ألاخاص ض الىبىيت الكغيٟت ،ويىظض الخ٣ليض
وا٢خٟاء مخإزغا مً الكٗغاء الؿاب٣حن ،خيض لم سغظىا قٗغاء الٗغبية فى قبه ال٣اعة ًٖ ج٣ليض ت اإلاىيىٖاث ٞالغزاء ومضح
الغؾى ٫نلى هللا ٖليه وؾلم والؿالَحن وألامغاء هى اإلاىيىٖاث ألاؾاؾيت  ،ول ً٨بلى ظاهب آزغ َم ال يؿىن مٗالجت
الً٣ا ا الٗهغيت مً ألاخىا ٫الؿياؾيت والاظخماٖيت مخإزغيً بالٓغو ٝالٗاإلايت .
ًا
مىٛمؿا في الٗلم والخٗليمٞ ،اوٗ٨ـ طل ٪في قٗغٍ .ويم ً٨ؤن جالخٔ ٖلى قٗغاء
الكاٖغ الهىضو الظو ٦خب بالٗغبيت ٧ان
ًا
الٗغبيت في قبه ال٣اعة ؤن ؤؾلىبهم الٗغبي  -في الكٗغ والىثر ٖلى الؿىاء  -جىص ؤخياها بك٩ل ْاَغ ال مغيت ٞيه 19،يؿِ٣
خيىا آزغ .و٦خابت الكٗغ بلٛاث ؤزغي (ألاعص ت والٟاعؾيت زانت) ٩اص ٩ىن ًا
ونٟا ًا
ٖاما لجمي٘ قٗغاء قبه ال٣اعة ،م٘ جٟاوث
ًا
ًا
مهىىٖا مً لٛت بلى ؤزغي  -وهي مؿإلت ظض غة بضعاؾت زانت ،ؤٖني جٟاوث
مُبىٖا ؤو
مؿخىي ؤلابضإ لضحهم مً خيض ٧ىهه
مؿخىي قٗغ الكاٖغ الىاخض خحن ٨خب بإ٦ثر مً لٛت ،وَى ؤمغ م ً٨مالخٓخه خحن ه٣اعن قٗغ ٖبض الغح مً الغومي الظو
٦خبه بالٗغبيت م٣اعهت بغواجٗه الٟاعؾيت ،بل م ً٨ؤن هالخٓه خحن ه٣اعن ببضإ ؤخمض قىقي للكٗغ الٗامي بما ؾُغٍ في جاعيش
قٗغا ًا
ألاصب مً عواج٘ الٟهخى.ومً ؤقهغ قٗغاء قبه ال٣اعة الهىض ت الظ ً ؤبضٖىا ًا
ٖغبيا :ولي هللا الضَلىو ناخب ٦خاب
"حجت هللا البالٛت" وٚالم آػاص البلجغامي الكهحر بدؿان الهىض ،وألامحر الٗالم نض  ٤خؿً زان ،والكيش ؤهىع قاٍ ال٨كمحرو
السيد عبداحلى ،احلسٌت ،اللكهنول  :الثقافة اإلسالمية ىف اذلند  ،ندكة دار ادلصنفُت ،اذلند 909 ،ـ  ،ص  . 2-ك ىكذا راجع " ىندكسناف كى
قدًن درسكاىُت " ( ادلعاىد العلمية القدمية للهند ) ألىب احلسنات الندكل  ،مطبعة ادلعارؼ ،أعظم كره  355 ،ىػ =  936ـ  ،ص . 92-90
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ؤخض ٖلماء ص ىبىض اإلاكاَحر ،ومىالها ٞيٌ الخؿً الؿهاعهٟىعي ،ومىالهاًٞل الخ ٤زحر آباصي الظ ً ؾاَمىا بىهيب واٞغ
فى مجا ٫الكٗغ وألاصب20.
دساظت جىبُلُت للألبُاث المخخاسة :
٢ض ؤزترث ؤعبٗت الكٗغاء ال٨باع همىصظا للضعاؾت الخُبي٣يت إلبغاػ ٢ضعة الكاٖغ الهىضي ٖلى الخٗبحر ًٖ ألاخاؾيـ واإلاكاٖغ
مخم٨ىا مً ٞهم الترار ٞهما ظظعيا واؾخسضام َظالترار ب٩ل الجض ت والٗم ٤خؿب الً٣ا ا الٗهغيت.
موالها ٔالم ِلى آصاد البلٕشامى٧ :ان مىالها ٚالم ٖلي آػاص مً الكٗغاء ال٨باع ؤخض مً ؤٞظاط الؼمان فى الٗلم وألاصب ،و٢ض
ُ
الىٓم في اإلاض ذ الىبىو مما ظٗل مل ٪اليمً في ػماهه ل٣به بـ "خؿان الهىض" .1و٧ان ٣ا" :٫بن الهىض لم ىٓم
ٚلب ٖلى ٢غيًه
ٞيها ؤخض ال٣هاثض الٗغبيت ٖلى الىمِ الظو ظاء به الٗالمت ٚالم ٖلي آػاص "2وَى ٣ى ًٖ ٫هٟؿه في م٣ضمت الض ىان الؿاب٘:
ُ
ُ
ُ
وهٓمذ مً السغاثض ما جلى هىاْغ
وقمغث الظ ل في مؼاولت الٟىىن ألاصبيت،
نغٞذ الٗمغ في مظا٦غة الٗلىم الٗغبيت،
"بوي
ُ
البهغاء ،وظمٗذ مً الٟغاثض ما ج٣غ به ٖيىن ألاصباء ،بلى ؤن عجبذ بٗىهه حٗالى ؾبٗت صواويً ،ووػهذ الجىاَغ الؼواَغ بؿبٗت
مىاػيً ،وؾم ُ
يذ الضواويً الؿبٗت بالؿبٗت الؿياعة" .3ومما ظاء في ص ىاهه ألاو ٫في مضح الىبي ال٨غيم ٖليه الهالة والؿالم:
َف
َف َف
َف َف
َف َف ْت
ي ُذ ب ُُ ْتىْ ٫تال ُٗ ْتمغ ب َّ
الؿ ْتى َفص ِّاء
إلا َفد ْتذ بل َّى ِّب َفٗ ْتي ِّن َفها الْ ٨تدال ِّء
ٞم ِّغ ِّ ِّ
ِّ ِّ
َف َف َف ْت َف َف َف َف
رل ْتذ ِّبل ْتخٓت ُؾ ِّم َفد ْتذ ِّب َفها
ول٣ض م
ُ ْت َف ُ َّ ْت َف
عب ال َفٗ ِّاإلا ْتح َفن َفخ ِّب ْتي ُب ُه
بغَـان
َف
ُ َف َّ ْت َف ْت َف َف
اَ ٌت٘
َى هح ٌتر ؤؾنى ال٩ى ِّاِّ ٦ب ؾ ِّ
َّ
ْت
َف
ِّم ْتً َفم ْتٗك ِّغ ؤلاو َفؿ ِّان بال َّؤهه
ـ َفج َفجل ْتذ َفْ ٚتح َفر َّ
َفق ْتم ٌت
ؤن َفم ِّؿ ْتح َفر َفَا

َف ُ
َف ْتى َفم الَ ٣فخا ٫م َفً ُ
الؿ ُي ْتى ِِّّْ ٝالل ُه
ِّ ِّ ِّ
َُ َفى َفؾاب ٌتَ ٤فو ُْ ُه ْتى ُع ٍُ ُم َفخ ٌت
إزغ
ِّ

م ْتً َفه ْتغ َفظـ َّعيان ب َّ
اله ْته َفب ِّاء
ِّ
ِّ
ِّ
ْت
ف ْتي َّ
ألام ِّـت ألامي ِّـت ال َفٗ ْتغَفب ِّـاء
ِّ
َف َّ
َفم ــؤل ألاَلت ٧ل َفها ِّب َفؿ َفى ِّاء
ْت ْت
ْت َف
ْتبو َفؿ ُ
ـان َفٖ ْتح ِّن اإلا ْتج ِّض َفوال ُٗل َفي ِّاء
َف َف
َف َف َّ
ْ ٞتى ١الُ ِّغْتي ِِّّ ٤بل ْتيل ِّت ِّؤلا ْتؾ َفـغ ِّاء
َف َف ُ ْت ُ ْت ْت ْت َف َف
اث ج ْتد َفذ ِّل َفى ِّاء
وي٣ىم ِّفي ال ِّٗغن ِّ
َف ْت َف
َف
ْت ُ َف َف 4
َ ٦فى ِّد ْتي َفجـ ِّـت ألاقِّ ٨ـاِّ ٫للٗلم ِّاء

هدً هغي بإن الكاٖغ ٢ض يؿل ٪مؿل ٪الكٗغاء الجاَليحن ،يؿتهل ال٣هيضة باليؿيب زم يؿخُغص بلى اإلاىيىٕ مخضح الىبي
نلى هللا ٖليه وؾلم ويظ٦غ قإهه وٖٓمخهٞ ،هى جم٘ بحن آزاع ألاصب الجاَلى ومحزاث الش٣اٞت ؤلاؾالميت فى قٗغٍٞ ،هى ٧ان
زلرـ كصفر  428ىػ فرباير كمارس 2007ـ ،ص 80
انظر :رللّة البعث
اإلسالمي ،العدد  ،5اجمللد ّ ،52
ّ
 2مجيل أمحد  ،الدكتور  :حركة التأليف باللغة العربية  ،ىف اإلقليم الشماُف اذلندل  ،سلسلة منشورات جامعة الدراسات اإلسالمية  ،كراتشى ،باكستاف ،
ص. 30
3
زلرـ كصفر
انظر :رللّة البعث اإلسالمي :مقاؿ للدكتور زلمد اجتباء الندكل  ،بعنواف"موالنا غالـ على آزاد البلكرامى كاتبا كشاعرا" العدد  ،5اجمللد ّ ،52
 428ىػ فرباير كمارس 2007ـ ،ص 8 -80
 4ادلصدر السابق ،نفس الصفحة.
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ع٢ي ٤الخـ و ٢ىي الكٗىع بالجما ،٫ص٢ي ٤الخسيل م٘ َغاٞت السيا٧ ،٫ان نافى ألاؾلىب،بلي ٜالاؾخٗاعة ،عاج٘ الدكبيه،
واإلاحزة التى مخاػ بها آػاص بحن الكٗغاء فى الٗغب والعجم بإهه ظم٘ ومؼط بحن آلاٚاوي الهىض ت والٗغبيت ،وؤلبـ بٌٗ الازيلت
الهىض ت زلٗت ٖغبيت ٢كيبتٞ ،إيا ٝالُغي ٠مً اإلاٗاوي وألازيلت الهىض ت بلى الخليض مً ال٣ىالب الٗغبيت ويٟخسغ آػاص بهظا
الابخ٩اع٢ ،1ض خجلى لىن ألانالت فى َظٍ ألابياث ب٩ل الىيىح مبخضثيا باليؿيب ومسخخما باإلاض ذ ،مؿخسضماؤؾلىب الدكبيه
بإصواتها خيىاوبلون الاؾخٗاعة خيىا آزغ الظي غمؼ بلى اؾدكغا ٝالاؾخ٣با ٫مً قغٞاث اإلااض ى٦ ،ما" قمـ" اؾخٗاعة للىبي
نلى هللا ٖليه وؾلم وحٗاليماجه اإلاخىىعة التى بضؤث مؿحرتها مً م٨ت اإلا٨غمت باإلاباصي وألاؾـ التى جخٗل ٤بالٗ٣اثض وؤلا مان
ٞخدىلذ بلى اإلاض ىت اإلاىىعة بالكغوٕ والٟغوٕ ٝاػصَغث َظٍ الٟغوٕ وحكٗبذ ختى ازمغث بإزماعَا المُ٣ىٖت وال ممىىٖت ولم
جلبض ختى ونلذ بلى الٗالم مً اإلاديِ الهىضي بلى اإلاديِ ألاَلس ي وهطجذ بإ٦مامها وعيداجهاوونلذ بلى ؤؾىا ١ال٣لىب
وألاطَان وجل٣ذ ألا اصي بال٣بى ٫بك٩ل ؤهىإ مً الٗلىم والٟىىن ٧الىدى والهغ ٝوالبالٚت ووالُب والٟلؿٟت والخ٨مت وٚحر
طل ٪التى جغظ٘ ؤنىلها بلى ال٣غآن ال٨غيم والخض ض الىبىو الكغي٧ ، ٠الكمـ التى جُل٘ مً اإلاكغ ١وجخىظه بلى اإلاٛغب
بمؿحرتها اإلاخٗاليت التى حٛض ١ؤهىاٖا مً الًا والخغاعة ٖلى ألاعى التى جخض ٤ٞبها ؤهىاٖا مً ألازماع وألاعػا ،١جمخض َظٍ
الكمـ بٓلها بلى اإلاٛغب ملخىيت بظ لها اإلالتهب ختى ج٩ىعث ،وحٛيب فى اإلاٛغب ول ً٨لم جىٖ ُ٘٣ال٢تها مً اإلاكغ ١بل جضوعصوعة
ختى جُل٘ مً اإلاكغ ١نباخا جاليا.ليـ ؤص ٫وال ؤص ١مً َظٍ الاؾخٗاعة صليال ٖلى ؤلالتزام باألنالت واإلاٗانغة ٖىض الكاٖغ
الهىضي ،وَ٨ظا َظا البيذ:
َف ْت َف ْت َف
َف
" َُ َفى َفؾاب ٌتَ ٤فو ُْ ُه ْتى ُع ٍُ ُم َفخ ٌت
َ ٦فى ِّد ْتي َفجـ ِّـت ألاقِّ ٨ـاِّ ٫لل ُٗل َفم ِّاء"
إزغ
ِّ
ًا
صليل واضر الَخمام الكاٖغ الهىضو بمٗالجت الكٗغ ٦ضاثغة بحن ألانالت واإلاٗانغة مٗىا ،مخٟىىا فى ؤؾلىبه،ؤخياها يؿخسضم
ؤؾلىب الدكبيه بإصواجه ويلجىء بلى ؤؾلىب الخظ ٝوؤلا جاػ خيىا آزغ ،هدً هغي ٦ي ٠يكبه الكاٖغ جسلي ٤الىبي نلى هللا
ٖليه وآله وؾلم وْهىعٍ بإق٩ا ٫الٗلماء ،مؿخىخيا ٨ٞغجه مً الخض ض الىبىو الكغي ،٠خيض ٣ى ٫الىبي نلى هللا ٖليه
َف
َف ْت َف ُ َف ْت َف َف َف َف َف ُ َف َف ُ َف َّ
الله َفم َفتى َفو َفظ َفب ْتذ َفل َفُّ ٪ق
اَ ٫فؤ ُبى ٖ َف
الغوح َفو ْتال َفج َفؿ ِّضَ ".فَ ٢ف
الى ُب َّى ُة؟ َفَ ٢ف
اَ : " ٫فو َفآص ُم َفب ْتح َفن ُّق
وؾلم ًٖ ":ؤ ِّبي َغيغة٢ ،ا٢ :٫الىا  :ا عؾى٫
يس ىَ :فَظا
ِّ
ِّ
ِّ
َف ٌت َف َف ٌت َف
صخ ٌت
يذ َفٚغ ٌت
يب .يٗنى ٢ض زبدذ هبىة الىبي نلى هللا ٖليه وؾلم ٢بل جسلي ٤ؾيضها آصم ٖليه الؿالم بيىما جم
خ ِّض ض خؿً ِّ
ِّ
ًا
ْهىعَا مخإزغا مشل هديجت ألاق٩ا ٫للٗلماء .ؤق٩اَ ٫ىا ٖىضي بمٗنى ( ( drawingيٗني بطا الٗلماء غيضون لغؾم ؤو ق٩ل
ٞيبضائون بىُ٣ت زانت ،و لم ٨خمل الك٩ل بال ؤن غظ٘ بلى اإلابضؤ ويخهل به مً الضاثغة ؤو اإلاغب٘ ؤو اإلاشلض وٚحر طل، ٪ؤو
بمٗنى نىعة لص ئ خس ى ؤو وَمي،يٗنى الجاهب الىٓغي مً ٖلم ؤو )Theory(ًٞالظي ٢ض ٓهغ بٗض اؾخمغاعيت الخ٪ٟغ وجىانل
اإلاجهىصاث فى الهىعة الٗمليت ) (practicalاإلام٨ىت ٖلى الاؾخسضام واإلاٗالجت ٦إهىإ مً الخسلي٣اث الٗهغيتَ .ظا صليل
واضر لٗال٢ت ألانالت باإلاٗانغة وؤَميتها،ألن الىٓغيت ؤ٦ثر جيخج ٖلى الخسلي ٤وؤلاهخاط ؤوالا٦دكا ،ٝبيىما الخسلي ٤صاثما غظ٘
بلى الىٓغيت ،وَ٨ظا هغي ٖال٢ت اإلاٗانغة باألنالت ٖال٢ت ٢ىيت ويغوعيت ،ال بض لؤلنل وال الخب والىىي ؤن ٟلٞ ٤يخٟغٕ،
ٟخخذ ويشمغ ،ويىطج َظا الشمغم٨خمىا الخب والىىي فى بُىه.زم ٣ى ٫الكاٖغ:
َف ْت َف ُ ْت َف
َف َف َف
َفح َفٗ َفالىا ْت
الء
واؾ َفم ُٗىا ُملر آلاٚا ِّوي ٖ ًِّ ال َفى ْتعِّ ٢اء زم الْ ٩تى ِّث ِّ
َف
ًا
َف ْت ُ ُ
اب ْتاله ْتىض ُ ْت
ً ِّخي ُم َفب ِّكغا ِّب َفٗ ْتى ِّص َفخ ِّب ْتيب َف اله ِّم ْتً ُم َفب ِّك ِّغ
ؾ ِّمٖذ َ ٚفغ َف ِّ ِّ
مجيل أمحد  ،الدكتور  :حركة التأليف باللغة العربية  ،ىف االقليم الشماُف اذلندل  .سلسلة منشورات جامعة الدراسات اإلسالمية ،كراتشى ،باكستاف،
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ْت َف
َف
ؤال ا َف
جض ؤه َفذ ق ِّْ ٣تي ُ٣ه
ٚغاب الى ِّ

َف َف َف َف ُ ْت َف ًا َّ َف
بالخُ ُّقح ِّر
ٞمال ٪جى ِّطو َا ِّثما

وَى ٣ى ٫فى مىي٘ آزغ مٗبرا ؤخاؾيؿه ومكاٖغٍ لىَىه:
ُّق ُ
ْت َف ْت َف ُ
ْت ْت
َف
َف ْت َف َف َف َف ُ ْت
اث
ىي ِّ٘ الٓل َفم ِّ
بن جبخٛىا ماء الخي ِّاة ٞظ ِّل٨م ِّفي ال ِّهى ِّض ال ِّفي م ِّ
َف
ُ َف ًا َف ْت َف َف ْت َّ
ْت َّ
ُ
ؤلالء ٧الْ ٩تىِّ ٦ب الىِّ ٢اص
ْ ٢تض ْتؤو َفص َفٕ السالَ ١فآص َفم ه ْتى َفعٍ مخ
َف ْت ْت ُ َف ُ َف َف َف
ْت
ُ َف ْت ٌت َف ْت ٌت
ألاؾ َفى ِّاص
ظي ُض
وال ِّهىض م ِّهبِ ظ ِّضها و م٣امه ٢ى ٫ص ِّخيذ ِّ
ياء بضا َف ًات م ْتً ُه ْتىع ْت
ؤخ َفم َفض َفز ْتح َفرة ْت
َفَ ٞفؿ َفى ُاص َفا ْتعى ْتاله ْتى ِّض َف
ألام َفج ِّاص
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َظٍ ألابياث جضوع خى" ٫اإلاٗانغة" هغي ٞيها الجزٖت الىَىيت مً خيض اإلاًمىن ،مخالػما بإنى "٫ألانالت" مً خيض الك٩ل
والبىاء،التى جىم بإلاام الكاٖغ باألخىا ٫الؿياؾيت والٓغو ٝالٗاإلايت التى ٧ان الٗالم ؤلاؾالمى ٣اس ى جدذ ؽُغة الاؾخٗماع
البر ُاويٞ،هى يٗانغ الكٗغاء وألاصباء الظ ً ٧اهىا ٣اومىن يض َظا الاؾخٗماع م٣اومت ٖلميت و٨ٞغيت،و٧ان داو ٫ؤن
ًا
ؾىاء ؤم ٧ان مً اإلاؿلمحن ؤو ٚحراإلاؿلمحن٧ ،الكٗغاء
سلو ؤَل الهىض مً بغازً ألاٚياع بخًامً ظمي٘ ؾ٩ان الهىض
ًا
اإلاٗانغيً الظ ً ٧اهىا خٜهىن آلاٚاوي الكٗبيت والىَىيت فى الٗالم يض الاؾخٗماعٞ.هى خسظ الٛغاب عمؼا لـ"الىنا "٫مٗا٦ؿا
ًا
ؤَل الٗغب الظ ً ٧اهىا خسظوجها عمؼا لـ"البحن" مخمىيا إلٖاصة خ٨م الهىض بلى ؤَلها .ؤما "ال٩ىثال" بالهىض ت َاثغ مكهىع لىٛماجه
اإلاشحرة للصجى والٛغام ،يكبه الكاٖغ اللٖب الهىضو بـ"ال٩ىثال"لكضة خؼهه وٚا ت َمه٧،ي خىظه هٓغ الٗالم بليه بزىاها
مدؿاهض ً ومخٗايض ً.وَى ؤ ًا يٗبر ًٖ ٖىاَٟه الٛغاميت بالىًَ مًٟال وَىه ٖلى ؾاثغ البلضان فى الٗالم،مخىظها بلى
ألابىاب الخاعيسيت بإؾلىب ال٣هغ وؤلابجاػٞ 1،هى٢ىله:
َف ْت ْت ُ َف ُ َف َف َف
ْت
ُ َف ْت ٌت َف ْت ٌت
ألاؾ َفى ِّاص"
ظي ُض
" وال ِّهىض م ِّهبِ ط ِّصها و م٣امه ٢ى ٫ص ِّخيذ ِّ
الكُغ ألاو ٫مً البيذ خدضر ًٖ ؤ٢ىا ٫بٌٗ اإلاهاصع الخاعيسيت التى جهغح ًٖ َبىٍ ؾيضها آصم ٖليه الؿالم فى ؤعى
الهىض بٗض زغوظه مً الجىت  ،بيىما الكُغ الشاوى مً الييذ اإلاظ٧ىع يؿض باب الازخال ٝفى َظا المظاَ ،٫ظا َى ؤؾلىب
ؤلا جاػ الظي يٗض باب َام مً ؤبىاب الٟهاخت الٗغبيت ،ختى ٢يل بن البالٚت هى ؤلا جاػَ ،ىي٩ىن بما بدظ ٝال٩لمت اإلاٟغصة
ؤو بدظ ٝالجملت ؤو الجمل و ؤخياها جؼيض اإلاٗاوى ٖلى ألالٟاّ٦،ما هغي فى البيذ بإن ال٩لماث ال٣ليلت جإحى مديُت باألبىاب
الخاعيذية والى٩اث الٗلميت اإلاخٗل٣ت بٗلىم الخض ض ؤنىله وؤؾىاصٍ.2و ٢ض هغي فى ؤبياجه بإهه سخاع اللٛت لخىاؾب اإلاٗاوى التى
٣خًيها الخا ٫واإلا٣ام ،ويىٓمها فى بىاء ٖغوض ى ملتزم بىخضحى ال٣اٞيت والبيذ ،وبالٚخه ال جٟاع ١اإلاإلى ،ٝوجض ٫مىٓىماجه
الٟهيدت ٖلى زغاء مٟغصاجه وخًىع ٢ىاٞيه وَىاٖيت زياله الظي ؤزًٗه لخ٣ى ٫صالليت،وَ٨ظا اعجبُذ مىَبخه اإلابضٖت
بُبيٗت اإلاغخلت التى ٖاقها.

أمحد بن إبراىيم بن مصطفى ،اذلامشي األزىرم :جواىر البالغة يف ادلعاىن كالبياف كالبديع ،دار أحياء الًتاث العريب ،بَتكت  ،لبناف(،طبعة جديدة
كمصححة) ص. 98 ،99،
 2اإلماـ عبد القاىر اجلرجاين :دالئل اإلعجاز ىف علم ادلعاين،تصحيح ادلفيت زلمد عبده  ،كالشيخ زلمد زلمود الًتكزم ،مكتبة القاىرة ،مصر  38ىػ-
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مىالها ًٞل خ ٤السحر آباصي:ولض وكإ جغبى وجغٖغٕ فى الهىض  ،خهل ظمي٘ الٗلىم ٖلى والضٍ بال الخض ض٢ ،ض ؤُٖاٍ هللا الظ٧اء
والُٟىت ٞ،د ٟٔال٣غآن ال٨غيم فى ؤعبٗت ؤقهعٞ ،غ ٙمً جدهيل الٗلم فى خضازت ؾىه 1.الٗالمت ًٞل خ ٤مً الٗلماء
1857م،ولٗبىا صوعا َاما فى الٗمل ٖلى جل٣يو
اإلاجاَض ً الظ ً ؤنضعوا الٟخىي للجهاص يض الاؾخٗماع فى الشىعة الهىض ت ؾىت
ْل ؾلُت الاه٩لحز تمً الهىضٞ ،اٖخ٣لخه الخ٩ىمت واعؾلخه بلى ظؼيغة ؤهض مان الىاثيتٞ ،خىفي بهابلى عخمت عبه.
قٗغٍ :هدً هغي قاٖغها ملتزما باألنالت بلى ظاهب ومٗالجا الاخىا ٫والً٣ا ا الٗهغيت بلى ظاهب آزغ،ؤخياها هغاٍ واٟ٢ا ٖلى
ألاَال ،٫با٦يا ٖلى الغاخل ،مهىعا الض اع الضازغة بٗض اعجدا ٫ؤَاليها منها ،ومبلٛا وصاٖيا بلى هللا ومىٟسا الغوح فى الكٗب
الهىضي للخسلو مً بغازً الاؾخٗماع البر ُاوى خيىا آزغ٦.ما هالخٔ فى َظٍ ألابياث:
َف
ًا
َف
َف
ًا َف َف َف
ْت
ا َفؾا ِّثال َفٖ ْتً قإ ِّههُ ،يِّ ٛى ْتي َفَ ٪فٖ ْتً ِّج ْتب َفيا ِّه ِّه َفص ْتم ٌت٘ َفظ َفغي ِّف ْتى قا ِّه ِّه َ ،فَ ْتمال َفوْ ٞتغٍ ؤها ِّهه
َف َف
َف ًا َف ْت َف ْت َف ًا ْت ُ
َف َف ُ َف َف ًا َف
ْت َف َف
بَ ٫فهاه ِّاػٖاَ ،فيكْ ٩تىا َفؤس ى ج ْتىِّ ٢ا ِّهه
اَ ًِّ ه ِّاػخا ٖنها ِّح
اا َفي اإلاى ِّ
ماطا حؿا ِّث ُل ه ِّاػٖاِّ ٢ ،
ْت َف ْت
َّ ُ
َف َف
َفَ ٞفه ُ
ىاٍ ِّفى َفَ ْتي َفج ِّا ِّههَ ،فو َفظ َفى ُاٍ ِّف ْتى َفو ْته َفج ِّا ِّهه َفوالُ ْتغِّ ٝفي َفَ َفم َفٗ ِّا ِّهه َفوال٣ل ُب ِّف ْتي ز َف٣ٟاهه
ًا
َف
ًا ْت
ًا ْت َف َفَ ١ف ْت ًا َف ًا َف َف َف ًا َف
ْت َف
إ ِّؾغاِّ ٚامًاَ ،فَ٢ض َفظ َّض ِّفي ْ ٦تخ َفم ِّانٌ
بوك َفام َفب ْتغ٢ا َفو ِّامًا ،ؤَغ صمٗا ٞا ِّثًا ٞإط
ومً ٢هيضة له:
َُ ٞفااص ْتي َفَاث ٌتم َفو َّ
صاثمَ ،فو َف
ُ
وؾ ْته ِّض ْتي ٌت
الج ْتَ ًُ ٟفص ٌتؤم
الض ُم ُ٘ َفَ ٌتام
ِّ
ِّ
ُ ْت ُ
بيُ َفغاب َفو ْت
ْت
َف َف ْت َف َف َف َف َف َف ُ ْت
ايُغام
٣ٞل ٌتب ما ٞتى ِّبجىي َولىٕ ولىٕ ِّف ْتى ِّ
َف ًا ْت ْت
ٌت
َف
او او ِّس َفجام
هياَي ؾ ِّاظما
وص ْتم ٌت٘ َفب ْتل صم ٌتَ ِّن ْتغَ ٝفظ َفغي ِّم ْتً
ِّ
َف
َف
َف َف ُّق ْت ُ ْت َف َف ْت َف َف ًا ْت ْت َف
ؤيلعي ْتؤبلى ِّٖٓ ِّامي
ؤطاب الكى ١ؤحقاجي وؤوعي لٓى ِّفى
َف
َف
َف َف ي َّ َف َف ُ َف َف َف ُ ْت ًا َف َف َف ْت ُ
ا ٥الْ ٛتغ ُم ِّم ْتً ؤ ْتص َفهى الَ ٛفغام
ؾغ في الٛغام ٞهاع ٚغما وط
َظٍ ألابياث جمخاػ بجيم٘ اإلاحزاث التى جالثم باألنالت مً الجىصة والابخ٩اعوالخمؿ ٪بٗمىص الكٗغ الٗغبى  ،ؤي بخل ٪اإلاجمىٖت
مً الخ٣اليض الٟىيت التى ٧ان يؿحر ٖليها الكٗغاء ال٨باع ألا٢ضمىن،والؿحر فى هٟـ الُغي ٤الظي ؾاع ٞيه ألا٢ضمىن مً خيض
بىاء ال٣هيضة وجإليٖ ٠ىانغَا،وابخضاء ال٣هيضة الخض شت بالٛؼ ٫الخ٣ليضي مً ون ٠الاَال ٫والخدضر ًٖ الغؾىم والض اع
وون ٠اليؿاءوط٦غ اإلاٛامغاث وٚحر طل،٪زم الذزلو مً طل ٪بلى الٛغى اإلا٣هىص وٚحر طل٦ ،٪ما هالخٔ ألابياث مخجملت
بالغوٖت اللٟٓيت والٗظوبت اإلاٗىىيت والؿالؾت اللٛىيتوالبهجت الٗمىص ت والغوه ٤الٓاَغي خسللها خيىا الجىاؽ الخام
والجىاؽ الىا٢و خيىا آزغالظي ؼوصَا ظماال وجإه٣ا ،بل اؾخسضام الجىاؽ ىظض ؤ٦ثر مً اإلادؿىاث اللٟٓيت
آلازغي،الجىاؽ َى ؤن دكابه اللٟٓان فى الىُ ٤ويسخلٟا فى اإلاٗنى وَى هىٖان جام :وَى ما اجٞ ٤ٟيه اللٟٓان فى ؤمىع ؤعبٗت
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هى :هىٕ الخغو ،ٝق٩لها ،وٖضصَا  ،وجغجبيها 1،وٚحرجام :وَى ما ازخلٞ ٠يه اللٟٓان فى واخض مً ألامىع ألاعبٗت اإلاخ٣ضمت،ويبن
اؾخسضام الجىاؽ بإلاام الكاٖغ باللٛتو يلٗه فى ٖلىمها وٖىا خه باألنالت مً الخجمل الٓاَغي والخدؿً اللٟٓىٖ ،لى
زال ٝبٌٗ اإلاظاَب مً ؤَل الـإصب الظ ً يٗخبرون الجىاؽ ٚحر مدبىب الهه اصي بلى الخٗ٣يض ويدى ٫بحن البلي ٜواهُال١
ٖىاهه فى مًماع اإلاٗاوى٦ ،ما فى اإلاشا:٫
ُ
وؾهضي ٌت
صاثم ،والج ًٟصام
ٞااصي َاثم والضم٘ َام
َظٍ ألابياث جٓهغ بان الكاٖغ ٧ان يالٗا باللٛت الٗغبيت ٖلىمها وآصابهاالتى جخض ٤ٞفى ؤؾلىبه اإلاىم ٤مً اإلادؿىاث البضيٗيت
لٟٓا ومٗىا بٗيضا ًٖ الخٗ٣يضاإلاٗىىي بل هغاٍ ؾهل الاصعا ٥و٢غيب اإلاىا.٫
وَ٨ظا جدخًً ألابياث لىهامً الٛىاء فى ٚا ت ازخهاعَا ٦إن الكاٖغ خٛنى آٚاوي الخؼن وألاس ى ٖلى ٞغا ١الخبيب الىاػٕ
البٗيض الىات ،آلاٚاوي التى جدؿغب بلى ؤٖما ١ال٣لىب اإلاخ٨ؿغة ٞخجبرَا ختى حٗيض بلى ؾحرتها ألاولى ٞتزوع الجبيب اإلاٛترب
ًا
ًا
الٛغيب اإلاىًَ َيٟا وزياال ،إحى بليه مً ٧ل ٞج ٖميٖ ٤لى ٧ل يامغخ٣ي٣ت وزياال٦ ،ما هغي فى َظا البيذ :
ٞهىاٍ فى َيجاهه ،وظىاٍ فى وهجاهه والُغ ٝفي َمٗاهه وال٣لب في ز٣ٟاهه
َف ًا ْت
َ٨ظا خٟجن ؤؾلىب الكاٖغ بخهغي ٠ألاٗٞا ٫مشالَ :فَاث ٌتم َف
وَ ٌتام ،و ٌت
صاثم،و َفص ٌتؤم،و ؾاظماو اوسجام ،وٚحر طل ٪الخهغي ٠الظي
ِّ
خسللٌ الخىىٕ مً اإلاٗاوى التى جدؿغب بلى ؤٖما ١ال٣لىب والىٟىؽ مخٟخدا هىاٞظ ألانالت التى جشحر الٗىاَ ٠والاهٟٗا ٫اإلااص ت
َف
بلى الدؿلل لىاطا مً الُي ٠و السيا ٫بلى الخ٣اث ٤التى ؤ٦ثر الىاؽ ىاظهىن مً اإلاكا٧ل وآلاالم ،ويدباصعون بلى الخسلو مً
اإلاساو ٝواإلاهال ٪بلى البئ ت الهاٞيت واإلاىار اإلاالثم لخل اإلاكا٧ل٦،ما هغي ٖظوبت اإلاىؾي٣ى بترجيب ألالٟاّ ووؿيج الجمل
وجىٓيمها اإلاخٛلٛل فى َئ الجىاهذ الشاثغة التى جض ٘ٞاإلاخل٣ي مً قضة ألاخىا ٫و٢ؿىتها؛ مً الض اع الضازغة وألاَال ٫اإلاىضزغة ،
وعبٗها السالى بٗض اعجدا ٫اإلامضوح ومً غا٣ٞه ،ب٫يالخضاث ٤اإلاتهللت باألػَاع اإلاسخلٟت ألالىان بإٚضا ١السخاب الش٣ا ٫بٗض ما
ؤومٌ بغ٢ا وؤَغ ١صمٗا ٞاثًا بٗض ما ْهغ الؿغ الٛامٌ مً الهم والخؼن وآلاس ى.
فى اإلاٗانغة ٣ى ٫الكاٖغ:
َف ُّق ْت
ضه َفيا ٌت
ٚغوع وبهما
ؤال بهما ال

ْتال ُٗ َفٓ ُام ٖ َفٓ ٌتام ُ
والُ ٣
هىع ٌت
٢بىع
ِّ
َف ْت َف َف ْت َف
ن ْتىع و ُ ْتى َفُ ٟش ُ
وبطا ُ ْتد َفك ُغ ْتال َفى َفعي َفو ُ ْتى َفُ ٟش في ُ
ن ْتى ٌتع
وفي بلٟ٢ ٘٣غ
ُ َف َف َف َف َف ْت
والج َفب ُ
حؿ ْتح ُر
اِّ ٫
ؾ٩اعي خياعي ِّ
الغ َفواس ُي َّ
َف
والؿ َفم ُاء ُجم ْتى ُع
وػاِّ َّ ٫

ْت ْت َف ُ َّ ُ ُ ُّق
َف
اؽ ٧ل ُه ْتم
وْ ٢تض ُع َفظ ِّذ ألاعيىان و الى
ُ ْت َف ْت ْت ُ ْت ُ ْت َف
ى ٌتػل ِّؼل ْتذ
ويٗ ًِّٗذ ألاَىاص وألاع
َف َف
ْت َف ْت ُ ُ
َف ْت
ىب َفعَ ٦فب ْتت َفها َفَ ٞفال َفج ْتَ ٣فىُ ْتي َّ
ؤلاله ْ ُٟ ٚتى ٌتع
بن
ِّ
ؤ ا هِّ ٟس ْتي بن ظ َّمذ طه ٌت ِّ
َف ْت ُ ْت َف َف َّ َف ْت ْت ْت َف ٌت ُ َف ُ ُ َّ ْت ُ ُ َف
وَ َفى ٢ض ْت ٌتغ
اؽ في الخك ِّغ قا ِّ ٘ٞيكٟٗه الغخمً
و زحر الىعي للى ِّ
أمحد بن إبراىيم بن مصطفى ،اذلامشي األزىرم :جواىر البالغة يف ادلعاىن كالبياف كالبديع، ،دار أحياء الًتاث العريب ،بَتكت  ،لبناف(،طبعة جديدة
كمصححة) ص.246،كراجع أيضا :الدكتور ،عبد العزيز محودة:ادلرايا احمل ّدبة من البنيوية إُف التفكيك،سلسلة كتب ثقافية شهرية  ،يصدرىا اجمللس الوطٍت
للثقافة كالفنوف كاآلداب ،الكويت.
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فى َظٍ ألابياث هغي اججاٍ اإلاٗانغة مً مٗغٞت الٗهغ مٗغٞت الىا ٘٢الىَني والٗغبي وؤلاؾالمي والٗالمي  ،الكاٖغ ٧ان يٗانغ
الٗالم اإلاداٍ بالسُىب والضواهى ،مً ؤصهى الضواهي اؾخٛغا ١اإلاؿلمحن فى مُامذ الضهيا وٚغوعَا ،بٟٚالهم ًٖ الض ً
وزؼاثىه وؤَمالهم آلازغة ووٗيمها،و٦ثرة البضٖاث والسغاٞاث بؿبب ازخالَهم بالهىىص والؿيش واإلاؿخٗمغيً البر ُاهيحن٢ ،ض
ي٘ ٝب ماجهم مخإزغيً بالخمضن الٛغبي اإلاىم ٤الٟاوي،بل يٗ ٠اإلاؿلمىن ٧لهم ليؿىا فى الهىض  ِ٣ٞفى الٗالم ٧له،وَم
بٗيضون ًٖ الخٗاون والخأدى ما بينهم٢ ،ض ج٩الب ٖليهم الاؾخٗماع البر ُاوى مؿخٛال جٟغ٢هم و اٞترا٢هم وازخالٞهم.ختى ؤزظ
الٗلماء والكٗغاء والاصباءؤن ٟيًىا صمىٖهم ٖلى خالتهم مخٟىىحن باألؾاليب مؿخسضمحن الاصواث البالٚيت اإلاخىىٖت ،ؤخياها
ضٖىن اإلاؿلمحن بلى الخٗايض والدؿاهض والخأدي،ويىٟسىن ٞيهم الغوح الجض ضةخيىا آزغ مخٟخدحن ؤمامهم ؤبىاب الخاعيش اإلاىىع
طي اإلاجض والغٗٞت بالش٣اٞت ؤلاؾالميت اإلاخبلىعة ،ومٗبر ً ؤمامهم ًٖ ٚغوع الضهيا و ما ٞيه مً السضإ ٦،ما هغي فى البيذ ألاو٫
مً ألابياث اإلاظ٧ىعة:
َّ َف ُّق ْت
ٚغوع وبهما ْتال ُٗ َفٓ ُام ٖ َفٓ ٌتام ُ
والُ ٣
هىع ٌت
ضه َفيا ٌت
٢بىع
ؤال بهما ال
ِّ
يؿتهل الكاٖغ البيذ بدغ ٝالغصٕ جسٟيما لؤلمغ وجسىيٟا للٗىا٢ب وتهىيال لهاٞ ،اجبٗه ؤؾلىب ال٣هغ مؿخسضما ؤصاة
ُ
ال٣هغ"بهما" َى جسهيو ؤمغ بأزغبُغي ٤مسهىمَ ،ىا زهو الضهيا بالٛغوع ،غيض الكاٖغؤن سلو ؤٖىا ١اإلاؿلمحن
مً بٚال ٫مُامذ الضهيا ،ويٗيضَم بلى مجضَم اإلا٣ٟىص مشحرا ٖىاَٟهم واهٟٗالهم ،و٢ض ٦غعث ؤصاة ال٣هغ مخ٣غهت
بالـ"ظىاؽ"؛ جم٘ بحن الك٩ل واإلاًمىن ،مخًمىا ٚا ت ؤلا جاػ والازخهاع " .الٗٓام" بًم الٗحن حكحر بلى ظمي٘ الٟغاٖىه
ومً دبٗهم فى الٓلم والٗضوان والُٛيان الظ ً ٧اهىا ٓىىن بإجهم ؤعباب السل،٤وألاعى امخال٦هم ،ول٨نهم ناعوا "ٖٓاما"
ب٨ؿغة الٗحنَ،ظايكحر بلى طلتهم وبَاهتهم وايُغاعَم إلاا ؤنابتهم اإلاىيت  ،ختى ناعث ٢هىعَم الكامست اإلاازشت بإٞسم ؤهىإ
ألازار ٢بىعا لهم بٗض ما صمغث٨َ.ظا هغي فى َظٍ ألابياث ٦ثرة اؾخسضام "الجىاؽ"  -بما جاما ؤو ها٢ها  -و ؤؾلىب"الُبا، "١
ألاو ٫عمؼ للخىا ٤ٞواؾخمغاعيت الخىانل بحن ألانالت واإلاٗانغة يٗنى َما قيئان مخ٣اعبان ومخالػمان يكخ ٤ؤخضَما مً آلازغ
٦ما حكخ ٤ال٩لماث مً ماصة واخضة وجخٟغٕ مً هٟـ الجيـ ،بيىما الشاوى يكحر بلى ال٣اهىن الُبيعى لخىانل ؤلاهخاط مً
ؤلاوـ والىباث باجها ٫ماصجحن مًاصجحن٦،ما سغط اإلايذ مً الخى مً اإلايذ سغط الخى ،ىلج الليل فى النهاع ويىلج النهاعفى
الليل٨َ،ظا ٧لمت اإلاٗانغة ٞهي ٧لمت هابٗت في الى٢ذ طاجه مً ٧لمت ألانالت.ليـ ؤص ٫والؤص ١مً َظٍ ألابياث ل٩ىن الكٗغ فى
قبه ال٣اعة بحن الاججاَحن ألانالت واإلاٗانغة فى هٟـ الى٢ذ.
مىالها ٞيٌ الخؿً الؿهاعهٟىعي:
ؤخض مً اإلاكاَحر الظ ً يكاع بليهم بالبىان وي٣ا ٫لهم الشىاء باللؿان وجل٣ى صعاؾخه ؤلابخضاثيت ٖلى والضٍ  ،زم جلمظ ٖلى ؤخض
مً ألاؾاجظة الباعػيً فى ألاصب الٗغبي ٞهى الكيش ًٞل خ ٤السحر آباصو ،بٗض الٟغا ٙمً جدهيل الٗلم صعؽ ألاصب الٗغبى فى
٧ليت ؤوعهديل بالَىع،وٖحن عثيؿا لخدغيغ اإلاجلت الٗغبيت"قٟاء الهضوع" التى ؤنضعتها ال٩ليت اإلاظ٧ىعة.
قٗغٍ :هجض قٗغٍ اإلاداٖ ٔٞلى ألانالت والترار بلى ظاهب،وبلى ظاهب آزغ اإلاٗالج للً٣ا ا الٗهغيت ،مخىاوال ألاخىا٫
الاظخماٖيت والض ييت والؿياؾيت ،ألهه َى يٗيل فى ٖهغ ال٣ل ٤والايُغاب جدذ اخخال ٫الاؾخٗماع البر ُاوي ظاهبا وجدذ
ؾيُغة الهىىص بلى ظاهب آزغَ ،ظٍ هى الٗىامل وا٫صوا ٘ٞالتى صٗٞذ الكاٖغ بلى ؤن لتزم باألنالت للجىصة واإلاخاهت فى الك٩ل
ويخماؾ ٪اإلاٗانغة للخٗم ٤فى الخٗبحر ًٖ ألاخاؾيـ واإلاكاٖغمً خيض اإلاٗاوى واإلاًمىن٦ ،ماهغي فى قٗغٍ وَى ٣ى:٫
َف َف ُ ُّق ْت َف ْت َف َّ َف ْت َف َف ْت ُ َف ْت َف ْت َف ْت ُ َف
ام
وهًُٗ ِّبالغم ِّذ جدذ التر ِّاقي وهً ِّغب ِّبالؿي ِّٞ ٠ى ١ال٣و ِّ
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َف
ِّ ٦مي
ٌت
ُخ َفماة

َف َف ي َف ْت َف َف ًّ َف
٧ل ه ْتمغ
جغ ب ي ي ى ا
َف ْت َف َّ ُ ٌت
ومىا َ ٦فماة
ِّٟ ٞيىا
ًا
َف َف
بطا ما َفعؤي بإؾا َفم ْتً ؤجاها

َف ُ
َف
َف
ٖلى ِّ ٧ل َفج ْتهض ق َفض ْت ِّض ق َفىام
َف
َفو َفم ْتً ال ُ َفب ِّال ْتى َفبي ْتى ِّم َفٖ َفمام
1
َف ُّق َف َف َف َف ْت ُ َف
ام
ِّٟغ ٖلى ما له ِّمً خه ِّ

فى َظٍ ألابياث خٟازغ الكاٖغببؿالخه وشجاٖخه و ظ٦غاإلاباصعة بلى الٗضو اإلاباؾل وؤلاٚاعة ٖليه وَى يؿل ٪مؿل ٪الكاٖغ
الجاَلى ويدظوا خظوجه ،ويؿىج وؿيجه ٖلى مىىا ٫الكٗغ الجاَلى .يب٘ مً َظٍ ألابياث هب٘ ألانالت ب٩ل الجىصة والٛا ت وَى
لتزم به ب٩ل الض٢ت والٗىا ت ووخظوا خظوا الكٗغاءالجاَليحن مخماؾ٩ا خؿً الغوو وٚا ت ؤلاهخ٣اء فى ازخياع ال٩لماث ما جالثم
ال٨ٟغة  ،و٦ما ٫الترجيب فى الجمل ما الثم الٟهاخت والبالٚت واإلادؿىاث البضيٗيت ،وَى يؿخسضم ألاؾلىب الظي هىع ٞيه
نىعة الخغب؛ الخغب ٦إجها جتهاج ٠الؿيىٖ ٝلى الغئؽ فى الٗهغ الجاَلى بحن ٢باثل الٗغب وهغي الٟىاعؽ ال ملىن اإلاىا ا
وَم ُحرون بليها عػاٞاث ووخضاهاٞ ،يًُٗ ؤخضَم جدذ التراقى بيىما ًغب آلازغ ٞى ١ال٣هام ،ويخجمل الكاٖغ قٗغٍ
باؾخسضام ألاؾلىب البالغي اإلاخدحر مً الُبا ١وال٣هغ والا جاػ،مشالفى :
َف
ٌت
َف ْت َف َّ ُ ٌت
ومىا َ ٦فماة ُخ َفماة َفو َفم ْتً ال ُ َفب ِّال ْتى َفبي ْتى ِّم َفٖ َفمام"
" ِّٟ ٞيىا
ٟٞي الكُغ ألاو ٫مً البيذ هجضٚا ت ؤلا جاػ خيض لٟٓت" ٟٞيىا" حكحر بلى ظمي٘ اإلاىظىص ً فى الخغب مهما خٗل ٤ب٣بيلت
ُ
الكاٖغ ؤو مً اإلاخدالٟحن ،و"مىا" جغمؼبلى ٧ل مً خٗل ٤ب٣بيلت الكاٖغ بماقاَضا ىم الىغى ؤم لم يكهض ،و"٦ماة ُخماة"
ًا
٧لماجان مغاصٞخان ،جخًمً ٧ل واخضة منهما اإلاٗاوى الىاؾ٘ الىُا ١ق٨ال ومًمىهاَ،م الصجٗان الٟىاعؽ الظ ً ال ملىن
اإلاىا ا ،واإلادآٞىن ٖلى ؤخؿابهم وؤوؿابهم ،ألاولى جدخًً اإلاٗنى الٓاَغي ٞهى الٟاعؽ الظي لبـ الضعوٕ ويدخمى بىٟؿه
ؤوال زم دباصع بلى الىغى ،بيىما "خماة" ججم٘ مٗنى ْاَغا وباَىا ،وَى البُل الظي ال بالى بىٟؿه ٞهى ضا ٘ٞألاخؿاب
وألاوؿاب ويظب ًٖ الض ً واإلالت بالؿي ٠وال٣لم واإلاا. ٫
ًا
ًا
َىا هجض بإن الكاٖغ ال بال ٜفى الخٗبحر ًٖ ألاخاؾيـ واإلاكاٖغ ،بل لتزم بالهضٞ ١ىا ومٗىاٞ ،الهض ١محزة مً محزاث
ألانالت٦،ما ٣ى ٫مدمض ٚىيمي َالٞ " :،٫الهض ١الٟني َى ؤنالت ال٩اجب في حٗبحرٍ ،وعظىٖه ٞيه بلى طاث هٟؿه ،ال بلى
الٗباعاث الخ٣ليض ت اإلادٟىْت" .واَخمام الكاٖغبـ"الُبآ "١هغ ٢ضعة الكاٖغ ٖلى ٚا ت ؤلاهخ٣اء والجىصة فى ازخياع ألالٟاّ
التى جهىع نىعالٓغو ٝوالبئيت وألاخىا ٫ما هاص ٝالكاٖغختى الهغإ الىٟس ى اإلاخٛلٛل فى ظىاهده الشاثغة ٞيدؿغب بلى
الصسهياث واإلاجخم٘،وي٨ك ٠الاهٟٗا ٫والٗىاَ ٠التى جخ٣اَغ ٖلى عئؽ الغمذ والُٗىن و الؿيى ٝالالمدت التى جغصٞهما،
٦ما هغي فى ألابياث اإلاظ٧ىعة ٦ثرة اؾخسضام الُبا ١خجمل بهما ألاؾلىب ويدبلىع اإلاًىن  ،مشال ":جدذ" و " ٞى "١و " الترقى"
ًا
و" ال٣هام" و"ؤجاها" و" ٟغ" وٚحر طل ٪ال٩لماث جٓهغ ؤ٣ٞاواؾٗا مٟخىخا ؤمام الكاٖغ و٢ضعجه ٖلى ؤلاخخ٩ا ٥اإلاباقغ
ُ
بالكغ ٝالخاعيسيت ؤبىابها وهىاٞظَا ،وهدً هغي ٦إن الكاٖغيخ٩لم مً ؤخض وص ان الٗغب ؤو ؾهىلهاؤو ٦إهه يٗيل فى الٗهغ
الجاَلى الظي ض ٘ٞالٟاعؽ بلى مياص ً الخغبٞ ،هى دباصع بلى مً ضاهيه ؤو مازلهٖ ،لى الغٚم مً ؤهه مً ؾ٩ان الهىض
ويٗانغ مً يؿ ً٨فى الهىض.
مجيل أمحد  ،الدكتور  :حركة التأليف باللغة العربية  ،ىف االقليم الشماُف اذلندل  ،سلسلة منشورات جامعة الدراسات اإلسالمية ،كراتشى ،باؾستاف ،
ص. 42
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وَ٨ظا هغي بإلاامه فى الخٗبحر ًٖ ألاخىا ٫التى ٞهى يٗانغَا٦ ،ما ٣ى:٫
َف َف ُ ُ
َف َف ْت َف ُ
َفَ ٞفل ْتم َفجؼ ََّ ٫فو َفػ َّل ْتذ ُٖ َف
ه ُم ْتؤو َفٖا٫
صس ْتى ٌتع َفو َفما اله ْتذ ٢ل ْتى ُب ُه ْتم
الهذ
ِّ
ْت
َف َف
ًا
َّ
َفم َفاع ْتؾ ُت ُه ْتم ِّٖ ْتى َفض َفعْتي ِّ ْتي َفب ْتح َفن ؤْ ُه ِّغ َِّ ْتم ٞل ْتم ِّؤظ ْتض َفع ْتخ َفمت ِّْ ٞتي ِّه ْتم َفوؤوى ِّل ْتى
َّ
َف
َف َف ْت
َفج ْتغ ٌتَ ٥فبترَ ٥فو ْتبَ َفم ٌت
اِّ ٫ب ْتةَ َفما٫
ِّبت ْتر ِِّّ ٦ه ْتم
َ ٞفما ج َفغُ ٦ت ُه ْتم بال
َف
َف
ْت ْت َف ْت
ُ َّ َف َف ْت
الب ْتؿِ ُمٛخالي
َ َفى ْتي ُذ َفٖ ْتن ُه ْتم َفوَ ُّقى ال٨ص ِّر ِّم ْتً ق ْتيمي بطا جبيىذ ؤن
لم خٞ ًٛيٌ الخؿً الؿهاعهٟىعي آلاٚاوي ال٣ض مت ولم ترهم مً َال ٫الٗغب وص اعَا الضازغة بل يٗالج البيئت الهىض ت
والٓغو ٝالؿياؾيت وألاخىا ٫ألازال٢يت التى ٞهى ٧ان الخٔ فى اإلاجخم٘ ،فى الخ٣ي٣ت ٧ان الكاٖغيٗيل فى ٖهغ ال٣ل٣ل
والايُغاب فى اإلاجخم٘ الهىضي٧ ،اهذ ألامت ؤلاؾالميت جئن جدذ ي ِٛالاؾخٗماع البر ُاوى بلى ظاهب ومؿلمىا الهىض ٧اهىا
٣اؾىن آلاآلم واإلاكا٧ل جدذ ؾيُغة الهىىص والؿيش بلى ظاهب آزغ ،الٗلماء واإلاكا ش ٧اهىا داولىن ؤن وزلهىا اإلاؿلمحن مً
ؾيُغة ألاٚياع مداولت ؾياؾيت ؤخياها وخيىا آزغ داولىن اجساط ؾبيل الجهاص للخسلو مً بغازً الهىىص واإلاؿيدحن،واجسظوا
َغي ٤الضٖىة وؤلاعقاص ؤ ًا ول ً٨لم خم٨ىىا مً الىنى ٫بلى اإلاغمى واإلاىا٢ ،٫ض زاهىا ألا٢اعب ولؿٗىا ألاٚياع لؿٗت ألاٞاعى
والٗ٣اعبٟٞ ،ى َظٍ ألابياث هىع الكاٖغ نىعة مً جل ٪الهىع التى ٧ان هاصٞها فى طل ٪الجى اإلاسيم بالٓالم والٗضوان.
٢ض خ ًٟٟالكاٖغ فى ؤؾلىبه ٖىضالخٗبحر ًٖ ألاخاؾيـ واإلاكاٖغ مؿخسضما الىؾاثل الجماليت مً اإلادؿىاث البضيٗيت لٟٓا
ومٗىا٦ ،ما هغي الكُغ ألاو ٫مً البيذ ألاو ٫وخخًً ؤؾلىب ؤلا جاػ لبيان قضة ٢ؿىة ٢لىبهم ويضَم وٖىاصَم وبه٩اعَم
1
ًٖ ٢بى ٫الخ ٤الظي ٧ان الكاٖغ وػمالثه ٣ضمىن ؤمامهم ،بيىما غصٞه الكُغ الشاوى مً البيذ مخًمىا ؤؾلىب ؤلاَىاب
لبيان ٚا تظهض الكاٖغو٦ما ٫اظتهاصٍ فى مجا ٫الضٖىة و ؤلانالح ول٨نهم التزمىا بخ٣اليضَم ال٣ض مت وزغاٞاتهم وٖ٣اثضَم
الٟاؾضة.
ٟٞى الكُغ الشاوى مً البيذ الشاوى جم٘ الكاٖغ ؤؾلىب الىٟى والاؾخٟهام مٗا ،جدؿغا ٖلى ٖىاصَم بلى الخباصع بلى الخأدي
والخٗاون إلنالح ؤخىالهم ،وحعجباٖلى التزامهم بالٗ٣اثض الٟاؾضة والخ٣اليض السغاٞيه التى جخسللها ألازال ١الؿئية اإلادؿغبتبلى
اإلاجاالث الؿياؾيت والا٢خهاص ت والاظخماٖيت ،ػظغا وجىبيسا ٖلى اإلاهال ٪واإلاساو ٝالتى جضٗٞهم بلى الٟؿاص والضماع.فى البيذ
الشالض الكاٖغ يؿخسضم ؤؾلىب اإلاؿاواة؛ ألاؾلىب الظي إحى اإلاٗاوى ب٣ضع ألالٟاّ ال ؼيض بًٗهاٖلى بٌٗ وال ى٣و ،مشال:
َف
" ٞما ُ
جغ٦تهم بال بتر٦هم ْتجغ ٌت ٥بتر ٥وبَما ٫بةَما" ٫
لم جؼص ألالٟاّ ٖلى اإلاٗاوى وال اإلاٗاوى ٖلى ألالٟاّ ٖلى الغٚم مً ج٨غاع ألالٟاّ التى جؼيً البيذ باإلاؼيضمً اليؿيج والتر٦يب
ًا
مخًمىا الجما ٫البالغى مً ظىاؽ الاقخ٣ا٧ ١األػَاع اإلاخٟخدت بًٗها والبٌٗ مخٟغٖت مً ؤ٦مامها .وَ٨ظا هغي ؤؾلىب
الكاٖغ دؿم بالؿالؾت ،وجيؿاب فى ٢هاثضٍ مياٍ الغ٢ت والٗظوبت والجماٚ ،٫لب ٖلى ؤؾلىبه اؾخسضام اإلادؿىاث البضيٗيت،
واحؿمذ ال٣هيضة بإؾلىبها اإلاد٨م وٖباعتها الجؼلت٢ ،ىاٞيها جضٖ ٫لى ا٢خضاعاإلاترظم فى الخٗبحربالٗغبيت.
الٗالمت ؤهىع قاٍ ال٨كمحري:
أسلوب اإلطناب يستخدـ إما باإليضاح بعد اإلهباـ ،رلَتل ادلعٌت ىف صورتُت سلتلفتُت ،أك ليتمكن ىف النفس فضل التمكن،أك يستحدـ لتكمل اللذة بالعلم
بو .أنظر :اخلطيب القزكيٍت:اإليضاح ىف علوـ البالغة،دار الكتاب العريب ،بَتكت  ،لبناف 429،ىػ=2008ـ،ص. 35
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َى مدمض ؤهىع بً مٗٓم الكاٍ ،ولض وكإ ،جغبى وجغٖغٕ فى ٦كمحر مً ؤخؿً بالص الكغ ١الكمالى ٧ .ان والضٍ قاٖغامجيضا
باللٛت الٟاعؾيت،و٧ان ٖاإلاا ٞايال ،حٗلم الكيش اإلاباصو ٖلى والضٍ  ،ختى ؤنبذ قاٖغا فى بيخه ،زم ؾاٞغ بلى مض غيتَؼاعة و٢غؤ
٦خبا مً ٞىىن اإلاىُ ٤والٟلؿٟت ٖلى ظهابظة ال،ًٟزم ونل بلى ص ى بىض٢غَبت الٗلىم فى الهىض٣ٞغؤ ٦خب الخض ض واؾخ٨مل ما
ب٣ي مً الٗلىم ،وجسغط منها ٞايال خض ٤ٞجياعٍ ٖلما و٦ماال م٘ ٢غيدخه الكٗغيتٞ ،هى قاٖغ ج٣ليضي بضؤ ال٣هاثض بمىاظاة
الهاخبحن والى٢ىٖ ٝلى ؤلاَال،٫وط٦غ الضواعؽ مً الض اع،احؿمذ ٚ٫خه بالُىاٖيت م٘ ال٣ىة فى الٗباعة وٞسخت فى السيا،٫
ويلتزم الىػن وال٣اٞيت ٢ ،هاثضٍ جضٖ ٫لى ز٣اٞخه اللٟٓيت الىاؾٗت زانت خحن جخلب ال٣ىافى الهٗبت التى جاصي بلى الابخ٩اع
فى اإلاٗاوى والخض ٤ٞبلى الجزٖت الض ييت والهىٞيه الٛالبت ٖلى بَاع قٗغي ج٣ليضيٞ ،هىا ٢هيضجه فى مضح الىبي نلى هللا ٖليه
وؾلم ،ؾجري ٢ضعةٍ الٟىيت فى حٗبحراجه وحك٨يالجه اللٟٓيت ،وصاللت ألالٟاّ اإلاجاػيت وما جغمؼبليه :
َف ْت َف َف ْت َف ْت
إل ٤مى ًا
َفب ْتغ ٌتَ ١فج َف
َفْ ٞت
َىا ب ْتال َفىِّا ْت
اٖ َفخ َفاص ٢ل ِّبى َا ِّث ٠ألاه َفج ِّاص
صو
ِّ
ِّ
ُ َف َف َف ْت
ًا َف َف ْت َف
وؤلا ْتع َفٖ ِّاص
صٍ
جى ِّلى ٖلى ِّؤلاب َفغ ِّاِّ ١
ِّؤؾٟا ٖلى ٖ ْته ِّض ال ِّخمى و ِّٖ َفه ِّا ِّ
َف
َف َف ًا
َف
َفخ َّتى َفَ ٚفضا ألا َّ ُام َفْ ٧ت
األٖ َفي ِّاص
ِّع ْتَ ٌتم ج َفى َفاو َفح جاعة ِّص ْت ٌتم ل َفها
ْت
ْت
َف َّ َّ ُ َف َف َف َف َف َف َف َف
ْت
اخْ ٨تذ َفبك َفغي ال َفٗ ِّم ْتي ِّض َفٖ َفغ َفاع َفَا َفو ال َفج ِّاصي
يؿيم ٖلى ِّالغبا ٞخً
َب ال ِّ
َف
َف َف ْت ُ ُ ُ ْت
ْت َف
َف َف ًا
َّ
ه ْتىن ِّب َفُٗ َِّ ٟفها اإلا َّي ِّاص
ل ِّٗبذ الٛ
م َفاَا َفو الك َفما ٫جاعة
ل ِّٗ َفب ْتذ َف َفب
َف َف َف
ْت
ُخ ْتى ُع ْتال ُٗ ُي ْتىن َفو ٖ ْتُ َفٟت ْت
ألاظ َفي ِّاص
َفؾ َفى َفذ الٓ َفب ُاء َ ٩ٞفاص ْتحه ِّل ُُ ٪مَ ٛفغ ٌتم
ِّ ِّ
ْت ٌت َف َف ْت ْت َف ْت ُ ْت
ُ َف ُ ْت
ضم ْتىٕ َفبطا َفب َف
ؤق َفغ ُ ١ب َّال ُ
ع
اإل ْتؾ َفٗ ِّاص
ب
١
ى
ال
ى
ب
٧
خ
ٞ
غ
ج
ه
ا
ض
وؤ٧اص
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َف ًا
ْت َف ُ ُ ْت َف َف ْت َّ َف
ظضا َفٖ َفلى َّ
وؤلاؾأص
الخ ِّإو ْتي ِّب
و
اؾ َفخ َفدض َفع٧ا ِّثبى
ؤؾ٣ى الخلى ٫و
ِّ
و٢ىله:
َف ْت
َف ْت ُ ُّق َف َف ْت ُ ُّق َف َف ْت ُ ْت ُ َف
ُ ٌت ْت َف
لٗلى َفٖل ُم ال ُه َفض َفي َُ َفى ْ ٢تض َفوة ِّللِّ ٣اصي
قمـ الًخى بضع الضجى نضع ا
َف ْت
َف
ْت
ْت
َف
َفو ز ُِّ ْتي ُب ُه ْتم ِّف ْتى َفمك َفه ِّض ألاق َفه ِّاص
َفم ْتىلى ال َفى َفعي َفو َفب ِّك ْتح ُر َُ ْتم َفو ق ِّْ ٟتي ُٗ ُه ْتم
َف
ْت
َف
ْت
َفو َفخ ِّب ْتي ِّب ِّه َفو ز ِّل ْتي ِّل ِّه ال َفخ َّم ِّاص
مً َفؾ َّي ِّض َفٖ ْتب ِّض ؤلاله َفو َفخ ْتم ِّض ٍِّ
ُ َف
َف ْت
ْت َف َف ْت ْت
َف
زح ْتر ُة ْتا ُ
لٗ َّب ِّاص
ز ْتح ُر ال ِّٗ َفب ِّاص َفو
َفؾ ْته ُل ال َفٗ ِّغْتيِّ ٨ت ؤَ ٦فغم ال َفٗ َفغ ِّب ألالى
َف
َف ْت
ًا
َف
َفو ه ِّب ُّقي ُه ْتم ِّم ْتً َفم ْتٗ َفضن ِّم ْتىُاص
ز ْتح ُر ا َفلى َفعي َفب ْتي ًاخا َفو ِّؤز ْتح ًارا ُم ْتد َفخضا
َف َف
َف
َف
َفز َفخ ُم َّ
َف َف 1
َفب َفضث ْتذ ِّب ِّه ز َفخ َفم ْتذ ِّب ِّه ِّإلاٗاص
غؾال ِّت َّبج َفها
الى ُب َّى ِّة َفو ِّال
ًا
٢ض هغي ؤعى َظٍ ألابياث زهبت مٗىا بالٗيىن اإلاخض٣ٞت مً اإلاىابي٘ اإلاخٟجغة مً ألانالت ،ؾماءَا متز ىت باإلاهابيذ اإلاىىعة
بإقٗت ألانالت التى بغ٢ذ مخإل٣ت بالىاصي ،يٗنى مً م٨ت اإلا٨غمت ؤم ال٣غيٞ ،خٟغٖذ وحكٗبذ َظٍ الٛهىن ختى ناعث

 32زلمد يوسف  ،البنورل  ،الديوبندل :نفحة العنرب ىف حياة إماـ العصر الشيخ أنور.سلسلة مطبوعات اجمللس العلمى ،داهبيل ،اذلند،ط  933 ،ـ ،كط ، 2اجمللس العلمى،
كراتشى  ،باكستاف 969 ،ـ،ص. 69كراجع :معجم البابطُت لشعرءا العربية ىف القرنُت التاسع عشر كالعشرين.مؤسسة جائزة عبد العزيز بن سعود،ط، ،2008ج،4ص728
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الصجغة الىاعٞت الٓل ٞخسللها ؤلاوؿاهيت حؿخٓل بها وحـجغيذ ،وق٨ال ؤ ًا همىطظا مخ٩امال لؤلنالت خيض لم جىظض ٞيها ٧لمت
مخىٖغة وال يٗيٟت بل هغي ٞيها عوٖت ألاؾلىب وظؼالخه وٖظوبخه وههاٖخه ،م٘ ص٢ت الٗباعاث واؾديٟائها إلاٗاهيها ،وم٘ ألالٟاّ
اإلاؿخدؿىت فى آلاطان وٖلى ألاٞىاٍ ،ألالٟاّ التى حٛظو الٗ٣ى ٫بغخي٣ها الهافى وحك٠و ال٣لىب والىٟىؽ التى حؿخجلب ال٣اعو
مً الهىض بلى وص ان الٗغب وؾهىلهاٟ٨ٞ ،ى به صليال َظٍ ألابياث:
َف ْت َف َف ْت َف ْت
َفب ْتغ ٌتَ ١فجإل َف ٤مى ًا
َفْ ٞت
َىا ب ْتال َفىِّا ْت
اٖ َفخ َفاص ٢ل ِّبى َا ِّث ٠ألاه َفج ِّاص
صو
ِّ
ِّ
ْت
َف
ُ
َف
َف َف
ًا َف َف
ْت
َف
وؤلا ْتع َفٖ ِّاص
صٍ
جى ِّلى ٖلى ِّؤلاب َفغ ِّاِّ َ ١
ِّؤؾٟا ٖلى ٖ ْته ِّض ال ِّخمى و ِّٖ َفه ِّا ِّ
َف
َف َف ًا
َف
َفخ َّتى َفَ ٚفضا ألا َّ ُام َفْ ٧ت
األٖ َفي ِّاص
ِّع ْتَ ٌتم ج َفى َفاو َفح جاعة ِّص ْت ٌتم ل َفها
في َظٍ ألابياث يٗبر الكاٖغ ؤخاؾيؿه ومكاٖغٍ ًٖ ٦يٟيت بضا ت الىبىة والغؾالت فى ؤم ال٣غي مؿخسضما اللٛت الخهىيغيت
وألاؾلىب البال ٙي اإلاىم ٤ىا٦ب ٞيه ال٣اعي مىا٦بت الكاٖغ ويؿا غ اإلاؿحرة الىظضاهيتويٛاصع الهىض مٛاصعة الُاثغة وحهبِ
مُاع الُي ٠والسيا ٫قى٢ا ووظضاها ،ويالخٔ ألاهىاع الغباهيت التى لم خدملها الجبا ٫والؿهى ٫بال ال٣لىب
ًا
ًا
الساقٗتخباوٖغٞاهاَ،ظٍ هي ألانالت التى تهىي بليها ال٣لىب ثلبيت لضٖاء ؤبيىاببغاَيم ٖليه الهلىة والؿالم خيىما ٢اَ " : ٫فعَّب َفىا
َف
ُ ْت
َف ْت َف ُ
َّ َف َف ْت َف ْت َف ْت َف ًا َف َّ
ُ َّ َف َف ْت
َف ْت
َف َف ْت َف ُ َف َّ َف َّ َف ُ ُ
اؽ َفت ْته ِّىو ِّبل ْتي ِّه ْتم َفو ْتاعػُ ٢هم ِّم َفً
ِّب ِّوي ؤؾ٨ىذ ِّمً ط ِّعي ِّتي ِّبىاص ٚح ِّر ِّطو ػعٕ ِّٖىض بي ِّخ ٪اإلادغ ِّم عبىا ِّلي ِّ٣يمىا الهالة ٞاظٗل ؤِّ ٞئضة ِّمً الى ِّ
َّ
الش َفم َفغاث َفل َفٗ َّل ُه ْتم َفي ْتك ُُ ٨غ َف
ون" (ببغاَيم)37:
ِّ
فى البيذ ألاو ٫يكبه الكاٖغ الىبىة والخٗاليماث ؤلاؾالميت بالبر ١الظي خإل ٤فى قضة الٓالم بمخابٗت ألامُاع الٛغيؼة التى
جخ٣اَغفى جىانل ؤلابغا ١وألاعٖاص ،ويؿخسضم الكاٖغ"ؤلاعٖاص" اؾخٗاعة ألهىإ مً الخدض اث واإلاكا٧ل التى ٧ان هبيىا نلى هللا
ٖليه وؾلم وؤصخابه ىاظهىن مً ظاهب ألاٖضاء فى مجا ٫الضٖىة وؤلاعقاص ،بيىما يكبه اإلاؿحرة الضٖىيت مً البضا ت بلى
َف
َف
َف َف ًا
َف
النها ت ،ومً الًٗ ٠بلى ال٣ىة والؿلُت  ،ومً ال٣لت بلى ال٨ما ٫والجما ،٫بـ" ِّع ْتَ ٌتم ج َفى َفاو َفح جاعة ِّص ْت ٌتم ل َفها َفخ َّتى َ ٚفضا ألا َّ ُام
َفْ ٧ت
األٖ َفي ِّاص".الغَم :ظم٘ الغَمت َى اإلاُغ الًٗي ٠الضاثم ،بقاعة بلى الهىعة الابخضاثيت للضٖىة ،وجىاوح  :مجغي الغياح قماال
وظىىبا،وص م:اإلاُغ الٛؼيغ بضون الغٖض والبرَ ،١ىا بقاعة بلى يٖٗ ٠مل الضٖىة وؤلاعقاصفى بضا ت ألامغ ول ً٨لم لبض ختى
٦ثر ٖضص اإلابلٛحن ٞاػصاصث ألاوكُت الضٖىيت وؤزظ الىاؽ ؤن دؿاُ٢ىا ٖلى هىعال٣غآن حؿا ِ٢الٟغاف ٖلى اإلاهابيذ،
ويتهاٞخىا ٖلى َضو ؤلاؾالم تهاٞت الٗىاصٖ ٫لى ألاػَاع فى ؤهىإ مً الخضاث ،٤وؤزظ ُ٢غ الىضي ؤن تر٢غٖ ١لى ٖيىن اإلاؿلمحن
ٞغخا وؾغوعا ٧األٖياص.
ٟٞي الُٗ٣ت الشاهيت مً ألابياث هالخٔ اججاَحن ق٨ال مً ألانالت ومًمىها مً اإلاٗانغة ،خيض مضح الكاٖغ الىبى ألامى
نلى هللا ٖليه وآله وؾلم ميسجا الكٗغ ٖلى مىىا ٫الكٗغاء الٗغب الجاَليت فى ظؼالت ألالٟاّ والترا٦يب وٖلى َغاػ قٗغاء
نضع ؤلاؾالم فى اإلاىصة والٗال٢ت بالىبى نلى هللا ٖليه وؾلمٞ.جري الكاٖغ ملتزما باألنالتفى مخاهت الترا٦يب ،وٞسامت
ألاؾلىبٞ.ةطا خض٢ىا ؤهٓاعها ٖلى شجىن ألالٟاّ وًٚىن الترا٦يب ٨ٞإهه بمغئ ال٣يـ ،ول ً٨إلاا ه٨ك ٠مٛل٣اث اإلاٗاوى
الٗمي٣ت ًٖ جغا٦م اإلاغاصٞاث يٗثر ٖليىا بإن َىا ٥بدغ مخض ٤ٞيؿبذ ٞيه اإلادب الهاص ١اإلاخإزغ بالً٣ا ا الٗهغيت الجاصة
ويغيض خلها الجاص .
ٞلظل ٪سغط مً البدغ اللالا اإلاخؤللى وييسج الل ِ٣الشمحن وحهضي لكبان اإلاؿلمحن والكٗغء اإلاٗانغيً لبىاء نغح ظض ض
لهظٍ ألامت التى ٣ٞضث نغح اإلاجض والٗلى .بن َظٍ ألاقٗاع هىَت فى ال٣لب،وعوٖت فى الىٟـ لؿغٖت الٟهم وبها٢ت الل،ٟٔ
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وخؿً الىن،٠وقضة الخـ وع٢ت الكٗىع،وٖظوبت اللؿان،ونض ١الخىان ,ولُاٞت البيان ،وطوب الجىان ،وٖم٤
ألاخاؾيـ الىص ت واإلاكاٖغ اإلاىبٗشت ،وؤْهاع الخداب والخدال ٠و ال٣غابت.
هخائ البحث
بٗض الضعاؾت لؤلبياث اإلاسخاعة ما ؤؾب ٤ونلذ بلى هخاثج آجيت:
ؤ :الكٗغ الٗغبي في قبه ال٣اعة الهىض ت عٚم مً ٢اثله مً ٚحر الىاَ٣حن باللٛت الٗغبيت يُٗي لىا الهىعة الىاضخت لل٣يم
الٟىيت واإلاٗا حر الجماليت.
ب٣ :ضم الخلت الجض ضة للخل الجاص للً٣ا ا الٗهغيت م٣خبؿا مً اوسجام ألانالت ووؿيجها وببضاٖاتها.
ط :ويشبذ بإن ؤلاؾالم وخب الىبيى نلى هللا ٖليه وؾلم خل خ٣ي٣ي إلاكا٧ل ألامت ،صون ؤن ازغ طل ٪فى مؿخىاٍ الٟنى.
ص :بلى ظاهب جىاو ٫الً٣ا ا ؤلاؾالميت يٗالىج الً٣ا ا ؤلاوؿاهيت  ،ماقغا بل ى ألاخضار الخاعيسيتب٩ل الجض ت ،ملتزما بالىؾاثل
الجماليت والٟىيت ألانيلت .
ٌ :هغي فى ؤعى الكٗغ ٝيالهىض اإلاؼط بحن الً٣ا ا الخ٣ي٣يت الجاصة والٗىانغ الٟىيت مً ألاؾاليب اإلاجاػيت اإلاخىىٖت.
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ٌواَش في فل اللٕت الّشبُت :بحث في ٌاَشة الففل والوـل -الوكف والابخذاء
دساظت هحوٍت ـوجُت داللُت
أً .وظف محمود محمذ الحعني ،حامّت الخلُل ـ فلعىين ـ
الخلذًم
مً بحن الٓىاَغ التي حؿخد ٤الى٢ىٖ ٝىضَا في الضعاؾاث اللٛىيت ْاَغة الى ٠٢والابخضاء في ال٣غآن ال٨غيم ،وصعاؾت َظٍ
الٓاَغة ال جخىٖ ٠٢ىض الضعؽ ال٣غآوي ،ؤو صعاؾت خاالث الىظىب ؤو خاالث الجىاػ ،وبهما جمخض الضعاؾت بلى الجاهب اللٛىو
والضاللي وما في طل ٪بالضعاؾاث ال٨شحرة في مجا ٫ؤخ٩ام الخجىيض وٖلىم ال٣غآن ،و٢ض ٧ان التر٦حز ٖلى الجاهب الضاللي والىدىو،
ؤما الجىاهب الهىجيت اإلاازغة في الىنل والٟهل ؤو الى ٠٢والابخضاء ٩ٞان ههيبها ٢ليال؛ لظا ٞةن الباخض ع٦ؼ ٖلى الجىاهب
الضالليت والىدىيت اهُال٢ا مً الخإزحراث الهىجيت في خاالث الى ٠٢والكغوٕ في ال٣غاءة ؤو الابخضاء.
و٢ض ازخاع الباخض َظا البدض اإلاىؾىم بٗىىان لٓىاَغ اللٛىيت في الى ٠٢والابخضاء صعاؾت هدىيت نىجيت صالليت هٓغا لٗضم
الٟهل بحن ٖلىم اللٛت وألن الىدى ال ىٟهل ًٖ الجاهب الضالليٞ ،اإلاٗنى ظؼء ؤلاٖغاب ،ويضزل في طلْ ٪اَغة الهىث؛ هٓغا
ألن الىبر له ؤزغ ٖٓيم في الضاللت مً ظاهب وله ؤزغ ٖلى الؿام٘ مً ظاهب آزغ مما يٗمل ٖلى جدض ض اإلاٗنى اإلايكىص،
ٞالضعاؾاث الخض شت في الضعؽ اللٛىو الخض ض ال جٟهل بحن بحن ٖلىم اللٛت وال ججٗل منها ٖلما مؿخ٣ال ًٖ آلازغٞ ،الضعؽ
اللؿاوي ليـ بمٗؼ ًٖ ٫الٗلىم ال٣غآهيت ،وبهما وظض اللؿاهيىن يالتهم في ال٣غآن ال٨غيم إلاا ٞيه مً مجا ٫لٛىو واؾ٘ لخُبي٤
الضعاؾاث اللٛىيت ،وإلاا في ال٣غآن مً حٗضص في ال٣غاءاث وؤوظه جإويل مخٗضصة و ٤ٞخ٨م قغعي ال خإزغ مً الخإويل.
و٢ض جىاو ٫الباخض َظٍ الٓاَغة في ال٣غآن ال٨غيم مً زال ٫الىهىم ال٣غآهيت ،جل ٪الىهىم التي جٓهغ صواعي الىٖ ٠٢لى
وظه الىظىب ،وخاالث الابخضاء والكغوٕ في ال٣غاءة وما بلى طل ٪مً ؤزغ ٖلى اإلاٗنى وؤلاٖغاب ،وقغٕ الباخض في جىييذ مٗنى
الى ٠٢والابخضاء لٛت وانُالخا ،زم وضر ازخال ٝال٣غاءاث وؤزغَا في اإلاٗنى؛ ألن ازخال ٝال٣غاء في ْىاَغ الى ٠٢والابجضاء
اصي بلى ازخال ٝفي اإلاٗاوي ،بيض ؤن َظا يبػي ؤال سغط ًٖ الخ٨م الكغعي ،زم ها٢ل الباخض ً٢يت الى ٠٢والابخضاء ٖىض
ٖلماء الىدى والهىث وال٣غاءة؛ هٓغا ألن َظٍ الٗلىم مخضازلت وال جىػ الٟهل بينها ،ألن ؤخ٩ام ٖلم الخجىيض ال جىٟهل ًٖ
الضالالثٞ ،هىا ٥الٗال٢ت الىزي٣ت بحن الهىث والضاللت .و٢ض ؤقاع الباخض في مىا٢كت َظٍ الً٣ا ا بلى الىظىٍ ؤلاٖغابيت
الىاظمت ًٖ ال٣غاءاث ،باإلياٞت بلى الٗال٢ت بحن الى ٠٢والابخضاء مً ظهت ،والٗال٢ت بحن َظا الٗلم وٖلم الخجىيض.
وبٗض ٖغى ً٢يت الى ٠٢والابخضاء قغٕ الباخض في جدض ض هخاثج البدض الظو به ،زم الخىنياث ،باإلياٞت بلى ملسو
للبدض ،و٢ض يمً بدشه ٢اثمت مً اإلاهاصع واإلاغاظ٘ التي ؤٖاهخه ٖلى البدض ؤزىاء اإلاٗالجاث.
امللخق
بن ْاَغة الى ٠٢والابخضاء ال جىػ ؤن جبدض بمٗؼ ًٖ ٫اللٛت ويىابِ اللٛت؛ لظا ٞةن يىابِ الى ٠٢والكغوٕ والابخضاء في
ال٣غآن ال٨غيم جغجبِ بلى خض بٗيض وٖمي ٤بٗلىم اللٛت الٗغبيت؛ألن زىام الى ٠٢جىحي بلى صالالث مٗيىت و٦ظل ٪ؤخىا٫
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 وبهما مخض َظا ألامغ بلى،خم الهىث٦ُإ و٣ ٖلى الاه٠٢ ال جخى٠٢ٓاَغة الىٞ ،الكغوٕ والابخضاء جىحي بلى صالالث ؤزغي
 الكغوٕ ؤو٪ظل٦ و،٠٢اعت بالى٣ىن هاظمت ًٖ خاظت ماؾت ايُغاعيت جلؼم ال٩ ؤو ج،ىن هاظمت ًٖ جمام اإلاٗنى٩صاللت مٗيىت ج
.يب الجض ض٦ىهت للتر٩ىيت مٛخهغ في صاللخه ٖلى ٖىانغ ل٣ يض مٗنى ظض ضا ظؼثياٟ الابخضاء
 والابخضاء٠٢ت التي جغبِ ْىاَغ الى٢ وٖلل في بدشه الٗال،ىيتٛ والابخضاء مً ظىاهب ل٠٢ًيت الى٢ ل الباخض٢ض ها٢و
 والكغوٕ والىنل بىاء ٖلى، الىاظب٠٢ مً حٗليل للىبر الهىحي والى٪ت منها الىدى والضاللت والهىث؛ إلاا في طلٛبٓىاَغ الل
ىيت التي جىاولذ ْىاَغ في ٖلم الخجىيضٛ وؤقاع الباخض بلى ؤَميت الضعاؾاث الل،غآوي٣جىانل صاللي بحن ٖىانغ الىو ال
.هل والىنلٟ والابخضاء وال٠٢وبالظاث الى
 فيٝ وازخال، ؤو الابخضاء اصو بلى جىىٕ في ؤلاٖغاب٠٢ت مبضؤ الىٟ وجبحن ؤن مسال،ًيت الىدى وؤلاٖغاب٢ وجاب٘ الباخض
 ومً ظهت،غآوي٣م الكغعي للىو ال٨ ال سغط ًٖ الخًٝ َظا الازخال٨غاءاث واعصة ول٣ في الٝ بيض ؤن ْاَغة الازخال،الضالالث
ٝغآن ؤهه زاَبه ٖلى ازخال٣ت الٚمً بالٞ ، مً لهجت بلى ؤزغي٠غآن الٗغب بلهجاتهم وَظٍ اللهجاث جسخل٣ؤزغي زاَب ال
.ٕما قغٖيا ؤعاصٍ اإلاكغ٨غآوي ٖلى ؤن جدمل خ٣ الؿغص ال٫ بحن َظٍ اللهجاث مً زال٤ٞ وو،اللهجاث
٠٢غآهيت في الى٣هل بحن َظٍ الٗلىم زانت اإلاٗالجاث الٟال جىػ الٞ ،ىيتٛ جضازال بحن الٗلىم الل٥ويغي الباخض ؤن َىا
شحر٨ ٖلم الهىث الظو ًم ال٪ظل٦ و،هله ًٖ الضالالث واإلاٗاوي؛ ألن اإلاٗنى ظؼء ؤلاٖغابٞ ٗلم الىدى ال جىػٞ ،والابخضاء
 مكحرا بلى،حر اإلاٗنى والخىىٕ ؤلاٖغابيٛض ٖلل الباخض ْىاَغ ح٢ و. والابخضاء٠٢ بٗلم الى٤ له اعجباٍ وزي٠٢مً زىام الى
.غاءاث٣الخىىٕ في ال
Abstract
The phenomenon of stopping and starting should not be considered in isolation from the language
controls the language; therefore, controls the moratorium and the initiation and starting in the
Qur'an are linked to a large and deep science Arabic language extent; because the properties of
Waqf suggest to certain connotations, as well as the conditions of initiation and starting to suggest
to other indications, however, global moratorium Do not stop to drop and mute, but this extends to
a certain connotation be caused by Tammam sense, or be caused by an urgent need compelling
obliges the reader cessation, as well as initiating or starting useful new meaning partially limited
significance on the linguistic elements consisting of the new installation.
Discussed researcher issue stopping and starting linguistic aspects, and the ills in his research the
relationship between the phenomena of stopping and starting phenomena language including
grammar, semantics and sound; because of the explanation for voice NPR suspension of duty, and
the initiation and interfaces based on semantic communication between the Quranic text elements,
and noted researcher importance of linguistic studies of phenomena in the science of intonation and
particularly stopping and starting and Chapter interfaces.
The researcher continued issue of grammar, expression, showing that the offense principle
cessation or initiation leads to variation in the expression, and the difference in semantics, however,
that the phenomenon of the difference in readings featured but this difference does not come out
from the jurisdiction of the Quranic text, on the other hand, addressed the Holy Arab accents and
these dialects different tone to another, it is the eloquence of the Qur'an that spoke to him on the
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different dialects, according to these dialects through Quranic narrative that carries a provision
legitimately wanted legislator.
The researcher believes that there is an overlap between the language of science, there may be
separation between these sciences private Koranic processors in the stopping and starting, he knew
as may not be separated from the connotations and meanings; because the meaning of expressing
part, as well as audio, which includes many of the properties of Waqf and his close association with
the knowledge endowment science and Getting Started. The researcher attributed the phenomena of
change and diversity Bedouin meaning, referring to the diversity of readings.

املبحث ألاوٌ :الّالكت بين الوكف والابخذاء
بن ْاَغة الى ٝ١والابخضاء ال جخىٖ ٠٢لى ال٣غآن ال٨غيم ،وال خى ٠٢ألامغ ٖلى ؤخ٩ام الخجىيض ،وبهما هي ْاَغة يٗىص
الًٟل ٞيها للضاعؾحن والباخشحن في الٗلىم الض ييت وٖلى وظه الخدض ض ٖلىم ال٣غآن ال٨غيم ،وبما َّ
ؤن ال٣اعت ال يؿخُي٘
ن َف ْت َّ َف
للى َف
 ٠مً ٞترة بلى ٞترة جضص َفه َفَ ٟفؿ ُه ،لظل ٪يبػي ازخياع و ٠٢مىاؾب َّ
ـ ال ُ ِّس ُّقل باإلاٗنى،
ٟ
الاؾخمغ َفاع في ال٣غاءة بضو ؤن خى٢
ِّ
ُ
ٌت
إزم به بال ْت
إزم ال٣اعت بتر٦ه ،وال خغ ٌتام َّ
واظب َّ
َف
ٌت
ؤن
وليـ في ال٣غآن و٠٢
عئوؽ آلا اث وي٩ىن في وؾُها.
وي٩ىن الىٖ ٠٢ىض
ِّ
َف
الخ َف ْت َّ َف
ؾبب ٣خط ي َّ
َف َف َف ْت َف ْت َف ْت َف ُ ًا
ىخا ب َفل ٰىى َفْ ٢تى ِّم ِّه َفَ ٞفَ ٣ف
٩ى َفن له ٌت
اَ ٫ف ا
دغيم ٦إن خٗمض الىٖ ٝ١لى هدى ما ل٨م مً بله في ٢ىله حٗالى((ول٣ض ؤعؾلىا ه ِّ
َف ُ
َّ
َف ْت ْت ُ ُ َّ َف َف َف ُ ْت َفٰى َف ْت ُ ُ َف َف َف َف َّ ُ َف
اَ ٫ف ا َفْ ٢تىم ْت
َف َف ْت َف ْت َف ْت َف ُ ًا
ىخا ب َفل ٰىى َفْ ٢تى ِّم ِّه َفَ ٞفَ ٣ف
إ ُب ُضوا الل َفه َفما ل٨م
ِّ
٢ى ِّم ٰىاٖبضوا الله ما ل٨م ِّمً ِّبله ٚحرٍ ؤٞال جخ٣ىن)) ( )1و٢ىله حٗالى((ل٣ض ؤعؾلىا ه ِّ
ْت َف َف ْت ُ ُ َف َف ُ
اب َف ْتىم َفٖٓيم))(ْ )2ت
اَ ٝفٖ َفل ْتي ُْ ٨تم َفٖ َفظ َف
ٞةن ٢هض اإلاٗنى ٟ٦غ.
ِّمً ِّبله ٚحرٍ ِّب ِّوي ؤز
ِّ
ومً زال ٫الىهىم ال٣غآهيت جبحن ؤن آلا اث ال٣غآهيت جدمل مٗاوي مخىىٖت وال جخسل ٠م٘ الخ٨م الكغعي ،بيض ؤن ال٣اعت ال
خم ً٨مً مىانلت ال٣غاءة صون جىٟـ ؤو جى ،٠٢وَظا الى ٠٢ؤمغ يغوعو وخاظت ماؾت لل٣اعت مً ظهت وللمٗنى مً ظهت
َّ ُ َف َف َف َّ ُ َف ْت َف ُّق ْت َف ُّق ُ َف َّ َفَ ٫ف َف ْت َف ْت َف َف ْت َف ُ َف ًا َف َف ْت َف َف َف ْت َف َف ْت َف َفَ َّ ٫ف
الخ ْتى َفعاة
ؤزغي٣٦ ،ىله حٗالى((الم( )3الله ال ِّبله ِّبال َى الخي ال٣يىم( )4هؼ ٖلي ٪ال ِّ٨خاب ِّبالخ ِّ ٤مه ِّض٢ا ِّإلاا بحن ض ِّه وؤهؼ
َف
َّ
َّ َف ُ ْت َف َف ٌت َف
ُ ْت َف
َف ْت ْت
يل( )5م ْتً َفْ ٢تب ُل َُ ًاضي ل َّلى َف َف ْت َف َف ْت ُ َف َف َّ َّ َف َف َف
اب ق ِّض ٌتض َفوالل ُه َفٖ ِّؼ ٌتيؼ طو اه ِّخ٣ام))()6
اث الل ِّه لهم ٖظ
اؽ وؤهؼ ٫الْ ٟتغ٢ان ِّبن ال ِّظ ً ُ ٟ٦غوا ِّبأ َف ِّ
و ِّؤلاه ِّج َف ِّ
ِّ ِّ
ٞالىٖ ٠٢لى (الم) خؿً أله ٪جغٗٞها بمًمغ م٣ضع ،وبما ؤن الخغو ٝالىاعصة في بضاواث الؿىع لها مضلى ٫وجدمل صاللت
مٗيىت ٞيخٗحن ؤن ٩ىن لها مى ٘٢بٖغابي ،وَىا مىٗ٢ا الغ ٘ٞوالٗامل مًمغ و٢ضع ؤو مؿخ ،ً٨زم  ٘٣الابخضاء والكغوٕ في مٗنى
ومبنى ظض ض ً( :هللا ال بله بال َى) ٞترٗٞه بما ٖاص مً (َى) ألن الًمحر (َى) خٗحن ؤن ٩ىن مً يماثغ الغ .،٘ٞوالىٖ ٝ١لى
(َى) خؿً ٚحر جام ألن ٢ىله( :الخي ال٣يىم) وٗذ لـ (هللا) حٗالى ،والىٗذ َىا لم  ًٖ ُ٘٣مىٗىجه في خالت الى ٠٢إلاا في طل ٪مً
جىانل في اإلاٗنى ول ً٨الى ٠٢واعص ٖلى ٢ىله حٗالى(َى).
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الى ٠٢ؤزىاء ال٣غاءة ال يٗني وٟ٢ا واهُ٣اٖا ،وبهما للخى٠ؽ والكغوٕ في مبنى ظض ض ،وال جىػ الى٠٢
في مسالٟت ال٣اٖضة الىدىيت والخ٨م الكغعي بال في خالت ايُغاع ال٣اعت ،وال ىٟهل الابخضاء ًٖ الى ٠٢بال في خالت الكغوٕ
( )1القرآن الكرٌم ،سورة المؤمنون ،آٌة 23
( )2القرآن الكرٌم ،سورة األعراؾ ،آٌة 59
( )3القرآن الكرٌم ،سورة آل عمران ،آٌة 1
( )4القرآن الكرٌم ،سورة آل عمران آٌة 2
( )5القرآن الكرٌم ،سورة آل عمران آٌة 3
( )6القرآن الكريم ،سورة آل عمران آٌة 4
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في ال٣غاءة مىظ الىَلت ألاولىٞ ،االبخضاء الىؾُي ؤو في خالت ال٣غاءة مخهل ليـ مىٟهال ،وَىا ه٣ى ٫مخهل ؤو ال ىٟهل ًٖ
الى ٠٢وال ًٖ اإلاٗاوي )1(،والى ٠٢مً ؾماث ال٣اعت وال٣غاءةٞ ،ال بض مىه ،وال يؿخٛنى ٖىه ،وؤ ما و ٠٢الػم  ٠٣ال٣اعت ٖىض
جها ت وٗنى مً اإلاٗاويٞ ،ةن طل ٪ىظب الابخضاء والكغوٕ في مٗنى آزغ مً زال ٫الل ٟٔاإلاخىانل ومً زال ٫ال٣غاءة ،والى٠٢
دضص اإلاٗنى ،ويبحن ؤَميت الىو ،ويىضر للؿام٘ ٢يمت الضاللتٞ ،ال جخضازل اإلاٗاوي ،وال  ٘٣ال٣اعت في لبـ ،مما يٗني ؤن
ال٣اعت ٖليه ؤن ٩ىن مخم٨ىا وملما بمىاي٘ الى ،٠٢وخاالث الابخضاء ،وبضون طل٩ ٪ىن مخسبُا في ال٣غاءة ،واإلاٗاوي ٚحر
واضخت مما ىَم الؿام٘ ؤن الىو م٩٨ٟا ال ٢يمت له بؿبب ٖضم جم ً٨ال٣اعت مً ال٣غاءة اإلاًبىَت الؿليمت والتي جغجبِ
باإلاٗاوي والضالالث.
وييبػي ٖلى ال٣اعت ؤن ٩ىن ملما بهىعة ٧املت مخ٩املت ب٣غاءة الىهىم ،وٖلى وظه الخدض ض في ال٣غآن ال٨غيم؛ لظا ظاء
َف َف ْت ُ ْت َف َف ًا
آن ج ْتغِّجيال))( )2بإهه ؤو الترجيل ججىيض الخغو ،ٝومٗغٞت الى٢ى ٝو٢ض وؿب َظا الخٟؿحر بلى ٖلي(٦()3غم
٢ىله حٗالى((وع ِّج ِّل ال٣غ
ًا
ْت
َّ َف ْت ُ َف َّ ْت َف
الظَ ٦فغ
هللا وظهه ،وؤخؿب ؤن َظٍ الٗىا ت الٟاث٣ت ما هي بال صليل ٖلى خ ٟٔهللا ل٨خابه ،مهض٢ا ل٣ىله ؾبداهه (( ِّبها هدً هؼلىا ِّ
َف َف
ُ َف
َفوِّب َّها ل ُه ل َفخا ِّٓٞىن))()4
وفي الخ٣ي٣ت ؤن مغص ٖلم الى ٠٢غظ٘ بلى ٖلماء الىدى واللٛت؛ إلاا لهم مً جم ً٨في مٗغٞت ؤخىا ٫اإلاٗنى والضاللت ، ،وال
يؿخٛنى ًٖ ٖلماء الخٟؿحر وال٣غاءة ،وٖلماء الخٟؿحر لهم بإ في مٗغٞت اإلاٗنى والخ٨م ،بيض ؤن َظا ال ٟ٨ي ،وال يؿخٛنى ًٖ
ًا
اللٛت وؤَلها ،و٦ظلٖ ٪لماء ال٣ٟه في بٌٗ ألاخيانٞ .الى ٠٢ليـ جى٢يٟيا ،بل َى ؤمغ اظتهاصو مدٌ ،وَظا يٗني ؤن ألامغ
مخٗل ٤بال٣اعت وجم٨ىه و٢ضعجه ،بال ما وعصث الؿىت به ٧الىٖ ٠٢لى عئوؽ آلاو ًٗٞ .ؤم ؾلمت عض ي هللا ٖنها ٢الذ٧ (( :ان
٢ ُ٘٣غاءجه .الخمض هلل عب الٗاإلاحن زم  ،٠٣الغخمً الغخيم زم )5())٠٣
عؾى ٫هللا نلى هللا ٖليه وؾلم ِّ
والى ٠٢جىىٖذ ؤهىاٖه و٦ثرث  ،و٢ض ط٦غَا ال٣غاء واإلاٟؿغون والٗلماء ومنهم مً ػاص ٖليها ومنهم مً خهغَا ،والغؤو ألاعجر
في الى ٠٢ؤن الى ٠٢اظتهاصو وليـ جى٢يٟيا٨ٞ ،شحر مً الخاالث التي ط٦غَا ابً ألاهباعو هغي ؤن ال٣غآن ال٨غيم غصَا ،و٢ض
الغ ْت
اقخمل ال٣غآن ٖلى آ اث ٢غآهيت ال جخ ٤ٟم٘ ؤ٢ىا ٫ألاهباعو ،ومً طل٢ ٪ىله حٗالى(( ْتال َفخ ْتم ُض لل ِّه َفعب ْتال َفٗ َف ِّاإلا َفحن))(َّ (( )6
مً
خ
ِّ
ِّ
َّ
الغ ِّخيم))(ٟٞ )7ي َظٍ آلا اث ٞهل بحن الىٗذ ومىٗىجهٖ ،لى زال ٝما ؤقاع بليه ابً ألاهباعو ،و٦ظل ٪الٟهل بحن البض٫
اٍ ْتال َفٗؼيؼ ْتال َفخميض)) َِّ(()8الل ِّه َّال ِّظو َفل ُه َفما في َّ
اث وألاعى))(ٞ )9جاء الٟهل بحن الخاب٘
الؿ َفم َفى ِّ
واإلابض ٫مىه٣٦ ،ىله حٗالى(( ِّن َفغ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
واإلاخبىٕ.
ًا
وظاػ الى ٠٢في ال٣غاءة في ال٣غآن ٢بل جمام ال٨الم ،وليؿذ اإلاىا ٠٢التي جىاػٕ بها ال٣غاء قغٖا ًٖ الىبي نلى هللا ٖليه وؾلم
ًا
مغويا ،وبهما ؤعاصوا بظل ٪حٗليم الُلبت اإلاٗاوي وبهض ٝالٗلم والضعا تٞ ،ةطا ٖلمىَا وٟ٢ىا خيض قاءوا ،وَىا الى ٠٢وؾيلت مً
( ) سعٌد بن منظور ،سنن سعٌد ،ج 3ص ،1029 ،والطبري ،جامع البٌان  ،ج 5ص 171
( )2القرآن الكرٌم ،سورة المزمل ،آٌة 4
( ) األشمونً ،منار الهدى ،ص 5
( )4القرآن الكرٌم،سورة ص  ،آٌة 29
( )5المبار كفوري ،حفة األحوذي فً شرح جامع الترمذي ،ص 246
()6القرآن الكرٌم ،سورة الفاتحة ،آٌة 2
()7القرآن الكرٌم ،سورة الفاتحة ،آٌة 3
()8القرآن الكرٌم ،سورة ابراهٌم ،آٌة 1
()9القرآن الكرٌم ،سورة ابراهٌم ،آٌة 2
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ؤظل الىنى ٫بلى ٚا تٞ ،إما الىٖ ٠٢ىض اهُ٣إ الىٟـ ٞال زالٞ ٝيه ،وال حٗض ما ٢بله بطا اٖترا ٥طل ٪وَظا ٖاعى ال
بعاصو( )1وؤما الىٖ ٠٢لى عئوؽ آلاو ٞظل ٪ؾىت ًٖ الغؾى ٫ال٨غيم( ،)2ومخابٗت الؿىت الىبىيت وجُبي٣ها ؤولى مً آلاعاء التي
التي طَب بليها ال٨شحر مً الٗلماء()3
والابخضاء َى الكغوٕ في ال٣غاءة بٗض  ُ٘٢ؤو و ،٠٢ؤو بٗض جى ٠٢ال٣اعت ؤو اهُ٣اٖه ًٖ ال٣غاءةٞ ،ةطا ٧ان بٗض ال،ُ٘٣
وال ُ٘٣إزظ ٞترة ػمىيت ىٞ ُ٘٣يها ال٣اعت ٕن ال٣غاءةٟٞ ،ي َظٍ الخالت يبػي ؤن خ٣ضمه الاؾخٗاطة زم البؿملت َظا بطا ٧ان
مىُٗ٣ا ،و٧ان الابخضاء مً ؤواثل الؿىع ال٨غيمت .وبطا ٧ان مً زال ٫الؿىعة ؤو بٗض الابخضاء و٢بل الاهتهاءٞ ،لل٣اعت الخسيحر في
ؤلاجيان بالبؿملت ؤو ٖضم ؤلاجيان بها بٗض الاؾخٗاطة ،ول ً٨الاؾذٖاطة مُلىبت ،وؤما بطا ٧ان الابخضاء بٗض الىٞ ٠٢ال خ٣ضمه
ًّ
مؿخمغا في ٢غاءجه ،وبهما و ٠٢لحر ذ هٟؿه ،ؤو و ٠٢لؿبب ما ،زم
الاؾخٗاطة وال البؿملت؛ ألن ال٣اعت في َظٍ الخا ٫يٗخبر
ًّ
مؿخمغا في ٢غاءجه بلى ؤن وم ٫بلى آزغ الؿىعة زم ٢هض
يؿخإه ٠ويىانل ال٣غاءة ٦ما ج٣ضم في مٗنى الى ،٠٢ؤما بطا ٧ان
الكغوٕ في الؿىعة الخاليت ٞيبؿمل إلاً له البؿملت.
ُويُلب مً ال٣اعت خا ٫الابخضاء ما ُلب مىه خا ٫الىٞ ،٠٢ال ٩ىن الابخضاء بال ب٨الم مؿخ٣ل ٚحر مخٗل ٤بؿاب٣ه ،مىٝ
باإلا٣هىص مغجبِ بمٗنى ظض ض وبن ٧ان امخضاصا لؿاب٣ه مً خيض اإلاٗنىٚ ،حر مغجبِ بما ٢بله في اإلاٗنى التر٦يبي ،ألن اإلاٗنى
ًا
ًّ
التر٦يبي السام باألبييت والترا٦يب ال جؼؤ ،ول٩ىهه مسخاعا ٞيه بسال ٝالى٣ٞ ،٠٢ض ٩ىن
مًُغا بليه ،وجضٖىٍ الخاظت بلى ؤن
 ٠٣في مىي٘ ال جىػ الىٖ ٠٢ليه ٦ما ج٣ضم جىييده ،وٖليهٞ :ال جىػ ؤن بخضت بالٟاٖل صون ٗٞلهٞ ،الٟٗل مً ؤ٢ىي
الٗىانغ اللٛىيت ،ويؿخُي٘ الباخض وال٣اعت البىاء ٖليه وؤلاؾىاص بليه ،وال بالىن ٠صون مىنىٞه ،وال باؾم ؤلاقاعة صون
اإلاكاع بليه .وال بالسبر صون اإلابخضؤ وال بالخا ٫صون ناخبها .وال باإلاُٗىٖ ٝليه صون اإلاُٗى ٝوال بالبض ٫صون اإلابض ٫مىه وال
باإلاًا ٝصون اإلاًا ٝبليه .وال بسبر ٧ان وبن وؤزىاتهما صون ٧ان وبن وؤؾمائهما .وَ٨ظا بلى آزغ اإلاخٗل٣اث ،وَظا يٗني ٖضم
الٟهل والى ٠٢ظؼء مً ع٦ىحن مخالػمحن ،و٢هاعي ال٣ى ٫ؤهه ال بخضؤ باإلاٗمى ٫صون ٖامله ،ول ً٨وعص في ال٣غآن ال٨غيم
الٟهل بحن اإلاخالػمحن ،وال يغع في طل ،٪ويؿدشنى مً طل ٪ما بطا ٧ان الابخضاء في ٧ل ما ط٦غهاٍ بغئوؽ آلاو ،وجخٟاوث مغاجب
الابخضاء ٦خٟاوث مغاجب الى ٠٢في الخمام والٟ٨ا ت والخؿً وال٣بذ بدؿب جمام ال٨الم وٖضمه وٞؿاص اإلاٗنى بةخالخه بلى مٗنى
ٚحر م٣هىص.
والابخضاء ٖ ٘٣لى مغاجب ومً ؤبغػَا الابخضاء الخام :وَى ما ٧ان بٗض و ٠٢جام ؤو بيان جام  ،ؤو بيان ٧افي ٧االبخضاء ب٣ىله
َف ْت َف
َّ َّ َف َف َف ْت َف َف َف َف َف َف َف َف َف َف ُ
ىظ ْتع َُ ْتم ال ُ ا ِّم ُىىن)) ()4
حٗالىِّ ( :بن ال ِّظ ً ُ ٟ٦غوا ؾى ٌتاء ٖل ْتي ِّه ْتم ؤؤهظ ْتعت ُه ْتم ؤ ْتم ل ْتم ج ِّ
ُ َف
َف
ْت ُ
َف
ْت ُ
بٗض الى ٠٢الخام وَى ٖلى (اإلا ْتِّ ٟل ُخىن) في ٢ىله حٗالىَ (( :فوؤ ْتول ِّئ َفُ َُ ٪م اإلا ْتِّ ٟل ُخىن)) (  )5وفي طل ٪بقاعة بلى اإلاٗنى الجض ض والظو
َف
خًمىه التر٦يب الجض ض ،و٦ظل ٪الابخضاء ب٣ىله حٗالى(( :ب َّها َفو ْتٗ َفل ُم َفما ُيؿ ُّقغ َف
ون َفو َفما ُي ْتٗ ِّل ُىىن)) بٗض و ٠٢البيان الخام ٖلى ٢ى ٫هللا
ِّ
ِّ

( ) ابن العربً  ،أحكام القرآن الكرٌم ،ج ،4ص 389
( )2البهٌقً ،شعب اإلٌمان ،ج ،2ص  ،521الدانً ،المكتفى ص  ،146ابن القٌم فً زاد المعاد ج  1ص  ،337ابن الجزري،
التمهٌد فً التجوٌد ص ،174ابن الجزري النشر فً القراءات ،ج 1ص267-266
( ) البهٌقً ،شعب اإلٌمان ،ج ،2ص 221
()4القرآن الكرٌم ،سورة البقرة ،آٌة 6
()5القرآن الكرٌم ،سورة البقرة ،آٌة 5
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َف َف َف ْت ُ َف َف ُ
ُ َف ُ َف َف َّ
هْ ٢ ٪تىل ُه ْتم))( )1والابخضاء ب٣ىله حٗالى (( :وز ِّاصٖىن
هللا َفوال ِّظ َفً َفآم ُىىا)) بٗض و ٠٢البيان ال٩افي ٖلى ٢ىله حٗالى:
حٗالىٞ (( :ال دؼ
ْت
َف
(( َفو َفما َُم ِّب ُما ِّم ِّىحن)) (٧ )2ل طل ٪ض ٫صاللت واضخت ٖلى الابخضاء بمٗنى ظض ض ،وخاالث الى٣ ٠٢خًيها اإلا٣ام اللٛىو.
ُ
وي ٘٣الابخضاء بٗض الى ٠٢اإلاخٗحن :وَى الابخضاء ب٩لمت (الظ ً) ب٘ص جها ت آلا ت التي ٢بلها ،و٧ل ما ط٦غ في ال٣غآن مً الظو جىػ
الابخضاء به ويجىػ ونله بما ٢بله ،بال ؾبٗت مىاي٘ خٗحن الابخضاء بها وهي:
اب َف ْتخ ُل َفىه ُه َفخ َّ ٤ج َفال َفوجه)) (  )3بٗض ٢ىله حٗالىَ (( :فو َفلئن َّاج َفب ْتٗ َفذ َفؤ ْتَ َفى ُ
 -1الابخضاء باإلابخضؤ ٣٦ىله حٗالى )) الظبً َفآج ْتي َفى ُاَ ُم ْتال َِّ ٨فخ َف
اءَم َفب ْتٗ َفض
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
َّ
َف َف
َف َف َف ْت ْت َف َف َف َف
هللا ِّمً َفو ِّلي َفوال ه ِّهحر)) (ٞ )4الظ ً مبخضؤ زبرٍ خلىهه خ ٤جالوجه ،والاؾم اإلاىنى ٫مً ألالٟاّ
ال ِّظو ظاءِّ ٥مً ال ِّٗل ِّم ما لِّ ٪مً ِّ
ًا
ًا
اإلابهمت ومً ألالٟاّ التي لها خ ٤الهضاعة  ،وليـ لهظا حٗل ٤بما ٢بله ال لٟٓا وال مٗىا ،ؤو ؤن الاؾم اإلاىنى ٫خٗل ٤بما بٗضٍ،
لىظىص نلخه؛ ألن الهلت جىضر الاؾم وجؼيل ببهامه ٞ ،لؼم الابخضاء به بط ألانل الابخضاء باإلابخضؤ وبما جىػ الابخضاء به.
ْت ْت
اءَم مً َفب ْتٗض َفما َفظ َف
اءَ ْتم)) ( )5وَظا بٗض ٢ىله حٗالىَ ( :فو َفلئن َّاج َفب ْتٗ َفذ َفؤ ْتَ َفى ُ
-2وفي ٢ىله حٗالىَ (( :في ْتٗغ َُ ٞفىه ُه َفَ ٦فما َفي ْتٗغ ُٞى َفن َفؤ ْتب َفى ُ
اءِّ ٥م َفً ال ِّٗل ِّم
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َف ًا َّ
َّ َف َف ْت َف ُ ُ ْت
َّ
ْت ْت
َف
َف
َف
ال ِّٗل ِّم ِّب َّه َفِّ ٪بطا ِّإلا َفً الٓ ِّ ِّاإلاحن) ٞلى ونلىا ل٩ان (ال ِّظ ً آجيىاَم ال ِّ٨خاب) نٟت للٓاإلاحن وَظا ٚحر م٣هىص؛ لظل ٪حٗحن الابخضاء
باالؾم اإلاىنى.٫
َّ َف َف ْت ُ ُ َفن َف َف َف ُ ُ َفن َّ َف َف َف ُ ُ َّ َف َف َف َّ ُ ُ َّ
الك ْتي َفُ ُ
ان
الغبا ال ٣ىمى ِّبال ٦ما ٣ىم ال ِّظو خسبُه
 -3في خالت ٖضم وظىص حٗل ٤ؤو اعجباٍ صاللي،
٣٦ىله حٗالى((:ال ِّظ ً إ٧لى ِّ
َف
َف
َّ
ًّ َف َف َف َف ًا َف َف ُ ْت َف ْت ُ ُ ْت َف َف ْت َف َف َف ْت ٌت َف َف ْت ْت َف َف
م َفً ْتاإلاَفـ)) ( )6بٗض ٢ىله حٗالىَّ (( :الظ َفً ُ ى٣ُ ٟى َفن ؤ ْتم َفىال ُهم بالل ْتيل َفو َّ
الن َفه ِّاع ِّؾغا وٖال ِّهيت ٞلهم ؤطعَم ِّٖىض عِّب ِّهم وال زىٖ ٝلي ِّهم وال
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َف
ُ
ُ
َف
ْت
َف
ْت
َم دؼهىن))(ٞ )7ليـ لآل ت الشاهيت حٗل ٤لٟٓي وال مٗىىو باآل ت ألاولىٞ ،الخض ض ًٖ الغبا ومً إ٧له في آلا ت ألاولى ،وفي آلا ت
آلا ت الشاهيت ًٖ اإلاامىحن.

اب َفي ْتٗغ َُ ٞفىه ُه َفَ ٦فما َفي ْتٗغ ُٞى َفن َفؤ ْتب َفى ُ
 -4الابخضاء باالؾم اإلاىنى ٫اإلاخٗل ٤بهلخه ٣٦ىله حٗا٫ي)) الظ ً َفآج ْتي َفى ُاَ ُم ْتال َِّ ٨فخ َف
اءَ ُم)) (  )8بٗض ٢ىله
ِّ
ِّ
ُ ْت ُ َف
حٗالىَ (( :فوِّب َّه ِّني َفب ِّغو ٌتء ِّم َّما حك ِّغ٧ىن))(ٞ )9اإلاٗنى في آلا ت الؿاب٣ت اهخهى وا٦خمل ،والابخضاء ظاء بىاء ٖلى جًمً آلا ت الخاليت مٗنى
ظض ضا.
َف
َف َف َف ُ ْت َف َف َف ْت َف َف َف ُ ْت َف
هللا ِّبإ ْتم َفى ِّال ِّه ْتم
 -5ازخال ٝاإلاًمون واإلاٗنى والٟئت التي جخدضر ٖنها آلا ت٣٦ ،ىله حٗالى(( ال ِّظ ً آمىىا وَاظ ُغوا وظاَضوا ِّفي ؾ ِّب ِّيل ِّ
َف
ْت
َّ
َّ
َف ُ َف
ْت َف
هللا ال َفح ْته ِّضو الْ ٣تى َفم الٓ ِّ ِّاإلا َفحن)) (  [ )11الخىبتٞ ]19:لى لم هبخضت بأ ت (ال ِّظ َفً َفآم ُىىا)
َفوؤ ُهِّ ٟؿ ِّه ْتم))( [ )10الخىبت ]20:بٗض ٢ىله حٗالى (( :و
ًا
ألوَم مٗنى ٚحر مغاص قغٖا وفي طل ٪مسالٟت للخ٨م واإلاٗنىٞ ،اآل ت الالخ٣ت جخدضر ًٖ الٓلم وٖضم الهضا ت ،والابخضاء ظاء
بل ٟٔنغيذ َى ل ٟٔالجاللت ،بط ال م ً٨ؤن ىن ٠الٓاإلاىن باإلاامىحن واإلاجاَض ً واإلاهاظغيً في ؾبيل هللا حٗالى ٞخٗحن
()1القرآن الكرٌم ،سورة ٌس ،آٌة 76
()2القرآن الكرٌم ،سورة البقرة ،آٌة 8
()3القرآن الكرٌم ،سورة البقرة ،آٌة 121
()4القرآن الكرٌم ،سورة البقرة ،آٌة 120
()5القرآن الكرٌم ،سورة البقرة ،آٌة 146
()6القرآن الكرٌم ،سورة البقرة ،آٌة 275
()7القرآن الكرٌم ،سورة البقرة ،آٌة 274
()8القرآن الكريم ،سورة األنعام ،آٌة 20
()9القرآن الكرٌم ،سورة األنعام ،آٌة 19
()10القرآن الكرٌم ،سورة التوبة ،آٌة 20
()11القرآن الكرٌم ،سورة التوبة ،آٌة 19
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الابجضاء بجملت وآ ت ال جخٗل ٤باألولى.
َّ َف ُ ْت َف َف َف َف ُ ُ
ىَ ِّه ْتم))
ٖ -6ضم الخٗل ٤مً خيض اإلابنى وجمام اإلاٗنى في آلا ت ألاولى ٟط ي بلى ابخضاء ظض ض٢ ،ا ٫حٗالى((ال ِّظ ً دك ُغون ٖلى وظ ِّ
َف َف َف ْت ُ َف َف َف َّ ْت َف َف ْت َف َف َف ْت َف َف َف ْت
ثؿ ًاحرا )) (ٞ )2لى لم هبخضت بأ ت ( َّالظ َفً ُ ْتد َفك ُغ َف
ون) ألوَم طل٪
ِّ
()1بٗض ٢ىله حٗالى (( :وال إجىهِّ ٪ب َفمشل ِّبال ِّظئىاِّ ٥بالخ ِّ ٤وؤخؿً ِّ ٞ
ؤن ٩ىن لها حٗل ٤لٟٓي ومٗىىو باآل ت التي ٢بلها ،وَظا ال خىاٞغ ،خيض اه٣ط ى اإلابنى واإلاٗنى باهتهاء آلا ت ألاولىٞ ،خٗحن
الابخضاء.
اب َّ
ف َفو َفم ْتً َفخ ْتى َفل ُه)) ( )3ب٘ص ٢ىله حٗالىَ (( :فو َفَ ٦فظل َفَ ٪فخ َّْ ٣تذ َف٧ل َفم ُذ َفعب َفَ ٪فٖ َفلى َّالظ َفً َفَ ٦فُ ٟغوا َفؤ َّج ُه ْتم َفؤ ْت
ص َفخ ُ
َّ (( -7ال ِّظ َفً َف ْتدم ُلى َفن ْتال َفٗ ْتغ َف
الى ِّاع))
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ًا
َّ َف َف ْت ُ
َف
(ٞ )4لى لم هبخضت بأ ت (ال ِّظ ً د ِّملىن)ألوَم مٗنى ٚحر مغاص قغٖا بط ال م ً٨ؤن ٩ىن اإلاالث٨ت اإلا٨غمىن َم الٟ٨اع اإلابٗضون
ٞخٗحن الابخضاء .وآلا ت ألاولى جخًمً الخض ض ًٖ اإلاالث٨ت ال٨غام ،ؤما الشاهيت ٞخخدضر ًٖ الٟ٨اع والىاع.
َف
َف
َف َف َف ُ َف ُ ُ
هللا َفٖلى ٢ل ِّىب ْتهم َفو َفٖلى َفؾ ْتم ِّٗ ِّه ْتم َفو َفٖلى
وَىا ٥الابخضاء ال٩افي :وَى الظو ٩ىن بٗض و٧ ٠٢ا٧ ٝاالبخضاء ب٣ىله حٗالى ( :زخم
َف
َف
َف
َف
َّ َّ َف َف َف ْت َف َف َف َف
َف ُ ْت ُ َف
َف ُ
َف َف
َف ْت َف
ىظ ْتع َُ ْتم ال
ؤبه ِّاع َِّ ْتم) (  )5بٗض الى ٠٢ال٩افي ٖلى ٢ىله ( :ال ا ِّمىىن) مً ٢ىلهِّ (( :بن ال ِّظ ً ُ ٟ٦غوا ؾى ٌتاء ٖل ْتي ِّه ْتم ؤؤهظ ْتعت ُه ْتم ؤ ْتم ل ْتم ج ِّ
ْت َف
ُ ا ِّم ُىىن)) (ٟٞ .)6ي خالت جمام اإلاٗنى الىاظم ًٖ اإلابنى في الترا٦يب خٗحن الابخضاءٞ .االبخضاء ال٩افي َى ما دؿً الابخضاء به وله
َّ
ًا
ٌت
ٖال١ة بما ٢بله لٟٓا ؤو مٗنى٣٦ ،ىله حٗالى (( ومً ؤؾاء ٗٞليها)) (ٞ )7الٗال٢ت اللٟٓيت هي الُٗ ،٠واإلاٗىىيت هي اإلا٣ابلت.
ًا
ٌت
ٌت
والابخضاء الخؿًَ :ى الابخضاء بما ٩ىن مٗىاٍ خؿىا ،وله ٖال٢ت قض ضة بما ٢بله ،وَى الظو ٩ىن بٗض و ٠٢خؿً ،
٧االبخضاء ب٣ىله حٗالى (( :من َفْ ٢تب ُل َُ ًاضي ل َّلىاؽ)) (  )8بٗض الىٖ ٠٢لى ٢ىلهَ (( :فو َفؤ َفهؼ َفَّ ٫
الخ ْتى َفع َفاة َفوؤلاهج َف
يل)) (  .)9و٢ض ٩ىن الى٠٢
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ًا
ًا
٢بيدا ٧االبخضاء ب٣ىله حٗالى (( :ب َّن َف
هللا َفٌ ٣ٞتحر َفو َفه ْتد ًُ َفؤ ْتٚى َفيأء)) (  )10بٗض ٢ىله حٗالىَّ (( :ل َفْ ٣تض َفؾم َف٘ ُ
هللا َفْ ٢تىَ٫ف
خؿىا والابخضاء بٗضٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َف ُ ْت
َّ
ال ِّظ َفً ٢الىا))(ٞ)11الىٖ ٠٢لى ٢الىا خؿً ل ً٨الابخضاء بٗضَا ٢بيذ.
وؤما مً خيض اللٛت والىدى ٞال جىػ لل٣اعت مسالٟت الىداة وألاثمت ،وال د ٤له ألازظ باآلعاء التي جم هً٣ها ،وزانت آعاء
بٌٗ اللٛىيحن في خالت مسالٟت الخ٨م الكغعيٞ ،األنل في اللٛت ؤن حؿدىض بلى ال٣غآن ال٨غيم ،وَى الدجت والضليل والبرَان،
ومهما ازخل ٠الٗلماء والاثمت واللٛىيىن والىداة وٖلماء اللؿاهياث في وظهاث الىٓغ اللٛىيت بال طل ٪ال مـ بال٣اٖضة
الكغٖيت وال بالخ٨م الكغعي ،وبالخالي دبحن لىا قضة اعجباٍ ٖلىم اللٛت وزانت َّ
الى ْتدى بالضاللت ،وؤلإعاب باإلاٗنى ٞال خم
ؤلاٖغاب وال م ً٨ؤن خٗحن صون جمام اإلاٗنى وصون ا٦خما ٫الجاهب الضاللي ،وَظا ما ا٦ض مً زال ٫آلا اث ال٨غيمت ،والتي
جخٗضص مٗاهيها وجدىىٕ صالالتها بخٗضص ؤوظه ؤلاٖغاب ٞيه ،؛ بط بن ازخالَّ ٝ
الى ْتداة في بٖغاب آ ت ٢غآهيت ما اصو بلى ازخال ٝفي
()1القرآن الكرٌم ،سورة الفرقان ،آٌة 24
()2القرآن الكرٌم ،سورة الفرقان ،آٌة 23
()3القرآن الكرٌم ،سورة ؼافر ،آٌة 6
()4القرآن الكرٌم ،سورة ؼافر ،آٌة 5
()5القرآن الكرٌم ،سورة البقرة ،آٌة 7
()6القرآن الكرٌم ،سورة البقرة ،آٌة 6
()7القرآن الكرٌم ،سورة فصلت ،آٌة 46
()8القرآن الكرٌم ،سورة آل عمران ،آٌة 3
()9القرآن الكرٌم ،سورة آل عمران ،آٌة 4
()10القرآن الكرٌم ،سورة آل عمران ،آٌة 181
()11القرآن الكرٌم ،سورة آل عمران ،آٌة 181
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ؤ٦بر صليل ٖلى ؤن َّ
مٗىاَا ،وَظا عبما اصو بلى مسالٟت الخ٨م ٞال بض مً الخظع ،ولٗل في طلَ ٪ف
الى ْتد َفى وؤلاٖغاب مٟخاح مً
مٟاجيذ اإلاٗنى و٦الَما مخالػمان ،وؤن ؤلاٖغ َف
ُ
والٟهم الؿليم.
ؾبيل إلصعا ٥اإلاٗنى وحكغب الضالالث
اب
ِّ
املبحث الشاوي :الّالكت بين الوكف والابخذاء وِلم الخجوٍذ
ؾب ٤الخض ض ًٖ ٖلم الى ٠٢والابخضاء ،والٗال٢ت بحن َظا الٗلم وٖلىم اللٛت وخاظت ال٣اعت بلى بج٣ان َظا الٗلم ،بيض ؤن
َظا الٗلم َى ٞغٕ ؤو مىيىٕ مً مىيىٖاث ٖلم الخجىيض ،ول٨ثرة الخاظت والضعاؾت وألاَميت ؤنبذ َظا الٗلم ٖلما ٦باقي
الٗلىم ،وله م٩اهخه وؤَميخه في الضعاؾاث ال٣غآهيت واللٛىيت ،و٦ظل ٪في الضعاؾاث الخض شت.
وٖلم الخجىيض لٛتَ :ى الخدؿحن ،والخدؿحن َى الاهخ٣ا ٫بالص يء مً خالت ووي٘ بلى وي٘ ؤًٞل وؤخؿً ،ويضزل في طل٪
ؤلاج٣ان والخم ً٨وال٣ضعة وؤلاخ٩ام٣ ،ا ٫ظىصث الص يء ؤو خؿيخه  ،وججىيض الص يء في لٛت الٗغب بخ٩امه وبج٣اهه٣ ،اٞ :٫الن
ظىص الص يء ؤو خؿىه وؤظاصٍ بطا ؤخ٨م نىٗه وؤج ً٣ويٗه وبل ٜمىه الٛا ت في ؤلاخؿان وال٨ماٞ ،٫هى مً الجىصة والخؿً
وؤلاج٣ان والخم.ً٨
والخجىيض انُالخا :مٗغٞت ال٣ىاٖض ألاؾاؾيت والًىابِ التي ويٗها ٖلماء الخجىيض اإلاخٗل٣ت با٢٫غآن ال٨غيم  ،وَظا ما
يؿمى بالخجىيض الٗلمي ؤو الىٓغو  ،وخ٨مه باليؿبت لٗامت اإلاؿلمحن مىضوب  ،وخ٨مه باليؿبت ألَل الٗلم ٞهى واظب ٟ٦اجي ،
ًا
ٞةن ٢امذ به َاثٟت منهم ؾ ِ٣ؤلازم والخغط ًٖ باقي ألامت ،وبن لم ٣م به َاثٟت منهم مً الخٗلم والخٗليم ؤزمىا ظميٗا،
وَىا ٥ما يؿمى بالخجىيض الٗملي ؤو الخُبي٣ي ،وَى بزغاط ٧ل خغ ٝمً مسغظه صون جدغي ٠ؤو حٛيحر ؤو جبض ل.
ولٗلم الخجىيض ٞىاثض ٢يمت ٦شحرة مً ؤَمها خؿً ألاصاء ،ؤو ؤصاء ال٣اعت ؤزىاء الترجيل ،وظىصة الخالوة ،ونىن اللؿان ًٖ
اللخً في ٦الم هللا _ٖؼ وظل _ واللخً َ :ى اإلايل ًٖ الهىاب ،وَى السُإ في ال٣غآن ال٨غيم ،لظا يبػي ٖلى ال٣اعت ؤن ٨ؼن
ملما بإخ٩ام الخجىيض.
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الخجىيض غجبِ بالهىث وجدؿحن ألاصاء وؤلاإلاام بال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بالخجىيض ،بيض ؤن َظا ال يٗني
 ِ٣ٞالتر٦حز ٖلى الهىث ،وبهما الًبِ ؤ ًا والخٗغ ٝمً رال ٫الخدؿحن وألاصاء ٖلى اإلاٗاوي والضالالث ومٗغٞت الى٠٢
والابخضاء٦ ،ي ٠ال ،والى ٠٢غجبِ بالضاللت واإلاٗنى ،و٦ظل ٪الابخضاء ال دبظ بال في خالت اإلاٗنى الجض ض والكغوٕ في الضاللت
الجض ضةٗٞ ،لم الى ٠٢والابخضاء مً ٖلىم الخجىيض ،وٖلم الخجىيض مىظ ؤ ام الجزو ٫ال٣غآوي ٖلى الغؾى ،٫والخجىيض ٖلم حٗغٝ
ًا
ٌت
به ٦يٟيت الىُ ٤باأللٟاّ وال٩لماث ال٣غآهيت ٦ما هُ٣ها الغؾى ٫ال٨غيم ،ويازظ مكاٞهت ًٖ قيش ؤو ؤؾخاط ٖىضٍ بظاػة
بخٗليم الخجىيض.
وؤما وكإة َظا الٗلم اإلاخٗل ٤بالخجىيض والخإليٞ ٠يه ٣ٞض ٧اهذ بضا خه في ال٣غن الغاب٘ الهجغو ولم ظ٦غ الخإلي ٠بال مً
زالٖ ٫لىم ال٣غآن والخٟؿحر ،وبن ٦خب ٖلم الخجىيض ال٣ض مت ج٩اص ج٩ىن مجهىلت وظهلها ؤو ٖضم وظىصَا ال يٗني ٖضم البدض
في َظا الٗلم ،ولضي مٗٓم اإلاكخٛلحن بالضعاؾاث الهىجيت الٗغبيت في الى٢ذ اإلادايغٞ ،التر٦حز ٧ان ٖلى اإلاجا ٫الهىحي ،وٖلم
ألانىاث ١ص ما وخض شا ؤٞاص في الخجىيض وؤٞاص الخجىيض ٖلم الهىث.
ْت
ولم ُي ْتٗغ ٝمهُلر ٖلم الخجىيض بمٗنى الٗلم الظو ُي ْتٗنى وحهخم بضعاؾت مساعط الخغو ٝونٟاتها ومالمذ الهىث وما خٗل٤
بالجهاػ الىُ٣ي ،وما يكإ لها مً ؤخ٩ام ٖىض جغ٦يبها في ال٨الم اإلاىُى ١اإلالٟىّ ،بال في خضوص ال٣غن الغاب٘ الهجغو ،مما يٗني
ُ َف
ؤن الٗلم ظاء مخإزغا ًٖ الٗلىم ألازغي ,ولم يٗغ٦ ٝخاب ؤ ِّل ٠في َظا الٗلم ٢بل طل ٪ال٣غن ,ومٗنى َظا ؤن ٖلم الخجىيض جإزغ

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

55

مجلت حُل الذساظاث ألادبُت والفىشٍت  -الّام الشالث  -الّذد  16فُفشي 2016

في الٓهىع ٗ٦لم مؿخ٣ل باإلا٣اعهت م٘ الٗلىم ألازغي زانت ٖلىم ال٣غآن والٗغبيت.
و٧ان ألاثمت وؾلٟىا الهالر لهم صوع في ٞهم ال٣غآن ويبُه ومٗغٞت الخجىيض٩ٞ ،اهىا ال ٟغ٢ىن بحن ال٣غآن وججىيضٍ؛ ألجهم
ًا
ًا
يٗلمىن ٖلم الي٣حن ؤن ال٣غآن هؼ ٫مغجال مجىصا مً الٗؼيؼ الخ٨يم ،وجل٣ىا ال٣غآن بالؿمإ ومكاٞهت ًٖ الغؾى ٫ال٨غيمٞ ،به
٢غئوا ال٣غآن وؤ٢غئوٍ ،ومً جل٣ى ٖنهم الٗلم ال٣غآوي ؤلؼمىٌ بهٞ ،لما يٟٗذ الهمم ،وابخٗض الىاؽ ًٖ ٖلىم ال٣غآن ،وزانت
الخجىيض ْهغ الٟهل بحن ال٣غآن والخجىيض ،مما ؤصي بلى ٖضم الٟهم ،وٖضم الًبِ و ٤ٞما وعص مً ؤخ٩ام لل٣غاءة.
ًا
والخجىيض خليت ال٣غاءة( )1وػيىت الخالوة ،و٢ا ٫ابً الجؼعو(٢ا ٫ابً الجؼعو ٖىه :ال ؤٖلم ؤخضا في َظٍ ألامت عخل في
ال٣غاءاث عخلخه وال ل٣ي مً ل٣ي مً الكيىر٢ ،ا ٫في ٦خابه ال٩املٞ :جملت مً ل٣يذ في َظا الٗلم زالزماثت وزمؿت وؾخىن
ًا
ًا
ًا
ًا
ًا
ًا
قيسا مً آزغ اإلاٛغب بلى باب ٞغٚاهت ميىا وقماال وظبال وبدغا ،ولى ٖلمذ ؤخضا ج٣ضم ٖلي في َظٍ الُب٣ت في ظي٘ بالص
ؤلاؾالم ل٣هضجه ،مً ؤبغػ قيىزه :ؤخمض بً مدمض بً ٖالن ،ؤخمض بً هٟيـ ،الخؿً بً ٖلي بً ببغاَيم اإلاال٩ي٢ ،غؤ ٖليه:
ؤبى الٗؼ ال٣الوس ي ،واؾماٖيل بً ألازكيض)(.)2
ًا
وعجل ال٣غءان جغجيال))()3
و٢ض عٚب هللا ؾبداهه وحٗالى ٢غاء ال٣غآن في جغجيله ،وخببهم في الخالوة والترجيل٢ ،ا ٫حٗالى(( ِّ
ُ
ُ
والخد٣ي٤
الخضع
والترجيل في جالوة ال٣غآن و٢غاءجه ٖ ٘٣لى زالر مغاجب ؤو زالر مىاػ ٫خضصَا الٗلماء ،وَظٍ اإلاغاجب هي:
ُّق
والخىؾِ بينهما.
ٌت
ُ
ٞالخضعٖ :باعة ًٖ بصعاط ال٣غاءة م٘ اإلادآٞت ٖلى ؤخ٩ام الخجىيض ،وَظا يٗني الًبِ ال٣غآوي الؿليم م٘ التر٦حز ٖلى ٖلم
ُ
ُ
ُ
الخغوَ ٝف
ُ
وب٦ما٫
وجبيحن مساعط الخغو،ٝ
خ٣ها؛ ؤو التر٦حز ٖلى اإلا٣اَ٘ وألانىاث،
بُٖاء
الخد٣يَ :٤ى
ا٫ججىيض ،وؤما
٧امل ِّ
ِّ
َّ
َّ
وال٨ميت؛ مما يٗني ٦يٟيت الل ٟٔواإلاضة التي
ال٨يٟيت
والٗاعيت وما خٗل ٤بها مً ويىح ،والىٞاء باإلا٣اص غ
نٟاتها الالػمت
ِّ
يؿخٛغ٢ها في هُ ٤الووث ،وؤما الخضويغٞ :هى مغخلت وؾُيت ،ؤو جىؾِ بحن الخضع والخد٣ي ،٤ولظا ؤَلٖ ٤ليه الٗلماء
ًا
َف
ُ
ُّق
يخٓم اإلاغ َف
ًا
٢ؿيما لها ،بل
اجب الشالر الخضع والخد٣ي ٤والخضويغ ،وليـ مغجبت مً اإلاغاجب الشالر ،وليـ
الخىؾِ ،وؤما الترجيل
ُ
هضٖ ١ليها َّؤهه ٌت
ٌّل
جغجيل ،وؤيا ٝالبٌٖ مغجبت زامؿت وهي الؼمؼمت وي٣هض بها ال٣غاءة في الىٟـ .والخجىيض بك٩ل ٖام
٧ل منها
َف
ُ
وجلُيُّ ٠ق
َف
الىُ ٤به ٖلى ٦ماَ ٫يئخه مً ٚحر بؾغا ٝوال
وجغجيبهاَ ،فوع ُّقص الخغ ٝبلى مسغظه وؤنله،
َى بُٖاء الخغو ٝخ٣ى٢ها
ُّق
حٗؿ ٠وال بٞغاٍ وال ج٩ل)4(٠
بن ٖلم الخجىيض اإلاخٗل ٤بال٣غاءة والخدؿحن وألاصاء ال ىٟهل ًٖ ٖلىم اللٛت التي ٖغٞها الٗغب وؤلىا ٞيها ،وَىا ٥بٌٗ
مٓاَغ البٗض بحن ٖلم الخجىيض وبٌٗ الٗلىم اللٛىيت بال ؤن الخجىيض ؤٞاص اللٛت وػوص ٖلماءَا ب٨شحر مً الً٣ا ا التي ٖلى
ؤزغَا ويٗذ بٌٗ ال٣ىاٖض والًىابِ ،إلاا ٞيه مً ص٢ت وإلاا ٞيه مً ٖلمٞ ،ىظض ٖلماء اللٛت يالتهم في ؤخ٩ام ال٣غآن ال٨غيم.
بن  ًٞالخجىيض َى ٖباعة ًٖ نىٗت وبن َظٍ ال٩لمت جدخىو ٖلى ٦شحر مً اإلاٗاوي الؿاميت ٧ال ًٟوالاصاء ،ويمخاػ ؤَل
الهىٗت بالض٢ت في الٗمل ،والًبِ وألاصاء ،وبما ؤن الخض ض ًٖ ألاصاء في الخجىيضٞ ،ةن َظا ال يؿدشنى مىه الى ٠٢والابخضاء،
ٞالى ٠٢والابخضاء ومٗغٞت اإلاٗاوي والضالالث والكغوٕ في ٢غاءة هو ظض ض ؤو جغ٦يب الخ ٤يٗض مً ألاصاء وظؼء مً ؤلاج٣ان،
( )1الدانً ،التحدٌد لحقٌقة اإلتقان والتجوٌد ص  ،70و ابن الجزري ،التمهٌد فً علم التجوٌد ص.59
( )2الجزري ،ؼاٌة النهاٌة ،ج 2ص 397
()3القرآن الكرٌم ،سورة المزمل ،آٌة 4
( )4السٌوطً ،اإلتقان فً علوم القرآن ،ج ،1ص293
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وجخى ٠٢صاثما نىعة َظٍ الهىٗت ٖلى جم ً٨و٢ضعة ناخبها ،وبغاٖخه وعٚبخه الجاصة في حٗلم ألاخ٩ام ،وزانت يىابِ
الى ٠٢والابخضاء ،والهى٘ة مهضع مً نى٘ الص ي ،وؤج٣ىه وظىصٍ ،والىنى ٫بلى الٛا ت في نىٗه واج٣اهه بك٩ل لي ٤باإلا٣ام
والىوٞ ،ال ىظض ٞغ ١بحن الخجىيض والهىٗت مً خيض الخٗبحر واإلاٗنى والاصاء في اإلاٗنى ألانلي . ،والخجىيض والهىٗت وظهان
إلاٗنى واخض ،وَظا اإلاٗنى زام بال٣غآن ال٨غيم ،وَى ؤصاء ال٣غاءة في ال٣غآن٦ ،ما ونل بلى الىبي ال٨غيم.
ومً زال ٫الضعاؾت والبدض جبحن ؤن الٗلماء وألاثمت ٧اهىا مى٣ٞحن في ؤلاإلاام والخم ،ً٨و٢ض ؤنابىا في ٖملهم وحٗل٣هم
بال٣غآن َظا الهض ،ٝوَى الهىٗت وؤلاج٣ان والض٢ت ،وظاء صوعَم َظا مهضا٢ا ل٣ىله حٗالى (وعجل ال٣غان ثعجيال ) وعخم هللا
ؾيضها ٖليا عض ي هللا حٗالى ٖىه و٦غم هللا وظه ٖىضما ٞؿغ ٢ىله حٗالى (( وعجل ال٣غان جغجيال)) ( )1يٗني ججىيض الخغو ٝومٗغٞت
الى٢ىٞ ،ٝجم٘ ٧ل اإلاالٟاث في الخجىيض في َظٍ آلا ت ال٨غيمت التي جضٖ ٫لى ٖمٞ ٤همها و٢ىة ؤصائها ،مما يٗني ؤن الٗلماء وؤَل
الازخهام ؤصع٧ىا جماما اإلا٣هىص بهظٍ آلا ت ال٨غيمت.
ب٣ى وًٞل الخجىيض ٖٓيم ،وٖغ ٝبإهه ؤقغ ٝالٗلىم لخٗل٣ه واعجباَه بإقغ ٝال٨خب وؤظلها ؤال وَى ال٣غان ال٨غيم،
ولهظا الٗلم ؤزغ ٖلى الُالب واإلاشٟ٣حن والضعؾحن ،وييبػي ٖلى ٧ل ٢اعت ل٨الم هللا ٖؼ وظل ؤن يٗخاص الىُ ٤الؿليم لخغوٝ
َّ
َف
ال٣غآن ،يبػي لل٣اعت واإلاغجل ؤن ُي َفٗ ِّى َفص هٟؿه ولؿاهه ٖلى ج َفُّ ٟق٣ض الخغو ٝو٦يٟيت هُ٣ها ،التي ال هل بلى خ٣ي٣ت الل ٟٔوالىُ٤
َّ
َّ
والخالوة ال٨شحرة آل اث ال٣غآن ال٨غيم ،م٘ الٗلم ِّب َفد٣اث٣ها وؤَميتها ،واإلاٗغٞت بمىاػلها
بالغيايت الكض ضة والخمغؽِّ ،
بها بال ِّ
َف َف
ممضوصا ومٗغٞت م٣ضاع اإلاضَ ،ف
ًا
ومً َف
ومغاجبهاٞ ،يُٗي َّ
اله ْتمؼ بن ٧ان
مً اإلا ِّض بن ٧ان
٧ل خغ ٝمنها َفخ َّ٣ه في الل ٟٔوالىُ،)2(٤
َف َف
َف
ًا
َف
مهمىػا وهىٕ الهمؼَ ،ف
والخ َفغ٦ت الؿ٩ىن.
و٦ظل ٪ؤلاْهاع وؤلازٟاء
ومً ؤلاصٚام بن ٧ان ُم ْتضً ٚاما والخاالث التي جب ٞيها ؤلاصٚام،
وال َفق ََّّ ٪
ؤن ؤبىاء َّ
ألامت ؤلاؾالميت مخٗبضون
بخصخيذ ؤلٟاّ ال٣غآن ،بمٗنى ؤجهم ملؼمىن بىُ ٤ؤلٟاْه بالهىعة التي وعصث
ِّ
ًٖ الغؾى ٫ال٨غيم بالخل٣ي واإلاكاٞهت ،و٦ظل ٪ججىب السُإ واللخً ،والتر٦حز ٖلى مٗاهيه مً زالٞ ٫همهم لترا٦يبه وب٢امت
ُ َف
الهٟت اإلا َفخل َّ٣اة مً ؤثمت ال٣غاءة بالؿمإ واإلاكاٞهت واإلادا٧اة ،والتي جىا٢لها الٗلماء وال٣غاء ًٖ
خغو ِّٞه هُ٣ا ولٟٓاٖ ،لي ِّ
ُ
قيىزهم باللٛت الٗغبيت الٟهيدت التي هؼ ٫بها ال٣غآن ال٨غيم ،والتي ال ججىػ
مسالٟتها وال جىػ اؾدبضالها ب٨الم آزغ ،وال
الٗضوٖ ٫نها بلى ٚحرَا٨ٞ ،خاب هللا ؾبذ اهه حٗالى وؾىت هبيه ال٨غيم مً ؤَم مهاصع الٟهاخت والبالٚت والبيانٟٞ ،يهما جض
الضاعؽ للٗغبيت يالخه٣ٞ ،ض ؤهؼ ٫هللا ؾبداهه حٗالى ٦خابه بلؿان ٖغبي مبحن مخدض ا الٗغب ولٛتهم وٞهاختهم ،وٞيه مً
ألاؾاليب البالٚيت والبياهيت اإلاخىىٖت ما يعجؼ ؤعباب اللٛت والٟهاخت وؤٍ  ٫الازخهام ًٖ مجاعاجه وؤلاجيان بمشله ولى ب٣ليل،

()1القرآن الكرٌم ،سورة المزمل ،آٌة 4
( )2الدانً ،نهاٌة القول المفٌد ص  ،12والدانً ،هو :عثمان بن سعٌد بن عثمان األموي موالهم ،القُرطبً ،المعروؾ فً زمانه
بابن الصٌَّرفً ،وفً زماننا بأبً عمرو الدانً  .وُ لدَ سنة  ،371ورحل إلى المشرق سنة  ،397فدخل مصر والقٌروان  ،وحج،
ودخل األندلس ،ثم اسْ َت ْو َط َن دانٌة حتى مات  .وكان أحد األئمَّة ال ِك َبار فً ُعلُوم القرآن ،وله معرفة َجٌِّدة بالحدٌث ُ
وط ُرقِه
ورجاله ،وله مُصنفات ِح َسان ،من أشهرها كتابه "ال َّتٌسٌر فً القراءات السَّبع " ،وهو الذي َن َظ َمه الشاطبً فً " ِحرْ ز األمانً "،
وكتاب "جامِع البٌان فً القراءات السبع " ،وال ُم ْقنِع فً رسم المصاحؾ ،والمُحْ َكم فً َن ْقط المصاحؾ " ،و " َط َبقات القُرَّ اء " ،وهو
من المُصنفات التً َبلَؽ ْ
َت  120مصن ًفا وكان َد ٌِّ ًناَ ،فاضالًَ ،و ِرعً ا ،مُسْ َت َجاب الدَّعوة ،وكان ٌقول  :ما
عظٌم فً بابه ،وؼٌرها َ
ُ
شًا إالَّ كتب ُته ،وال كتب ُته إالَّ حفظته ،وال حفظته فنسٌته  .وتو ِّفً بدانٌة 444
رأٌت ًئ
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ْت َف ْت ُ ْت ُ َف َف ُ
اء٦م مً ُصون الله ب ْتن ُْ ٦تى ُخ ْتم َف
٦ما ٢ا ٫هللا حٗالىَ (( :فْ ٞتإ ُج ْتىا ب ُؿ َف
ن ِّاص َِّ ٢فحن))(ٞ ، )1بهخىا ختى ٢ا٢ ٫اثلهم وَى
ىعة ِّمً ِّمش ِّل ِّه واصٖىا قهض
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
الىليض بً اإلاٛحرة :وهللا بن له لخالوة ،وبن ٖليه لُالوة ،وبن ؤٖالٍ إلاشمغ ،وبن ؤؾٟله إلاٛض)2(.١
َّ
والىاؽ في طلَ ٪فب ْتحن ُم ْتدؿً مإظىع ،واإلادؿً في ٞهم وحكغب اإلاٗاوي وهُ ٤الخغو٦ ٝما وعص ًٖ الغؾى ٫ال٨غيم وجىا٢له
الٗلماء وال٣غاء له ؤظغ وزىاب ٖلى ظهضٍ وٖلمه وحٗلمهُ ،وم ِّس يء آ ِّزم وَى الظو خٗمض السُإ والٗضو ًٖ ٫الـهت وال٣غاءة
الؿليمت ،ؤو َفم ْتٗظوع م٘ بظ ٫الجهض والغٚبت الخامت في الخٗلم وال٣غاءة الؿليمت أللٟاّ ال٣غآن ال٨غيم،؛ َف
ٞمً ٢ضع ٖلى جصخيذ
َّ
باللَّ ٟٔ
الصخيذ ،ؤو بالىُ ٤الؿليم والظو ؤ٢غٍ ال٣غاء والٗلماء ٦ما وعص ًٖ الغؾى ٫ال٨غيم وباللٛت الٗغبيت
٦الم هللا  -حٗالى -
ًا
اؾخٛىاء بىٟؿه ْىا
ال٠نيدت ،وٖض ٫بلى الل ٟٔالٟاؾض العجمي ب٣هض وحٗمض وجغ ٥الهىاب م٘ ؾب ٤ؤلانغاع ٖلى طل٪؛
ًا ْت
ًا
َف
ْت
واج٩اال ٖلى ما ؤل ٠مً خ ِّٓه؛ ألهه
مىه ؤهه ٖلى نىاب ،واؾ ِّد ْتبضاصا ِّب َفغؤ ه وخضؾه وفي طل ٪مٗهيت مىه جىجم ًٖ ٚغوع(ِّ ،)3
َّ َف
ًا
ٞةهه ُمِّ ٣هغ آزم مس يء
ٖالم َف ُِّٟ ٣ه ٖلى صخيذ لٟٓه مٗخمضا ٖلى اظتهاصٍ وٖلمه،
ًٖ الغظىٕ بلى ِّ
٢انض ؤلاؾاءة ،واؾخ٨باعا ِّ
َف َّ
َّ
َف
٨خابه،
لىٟؿه ولٛحرٍ  ،وآ ِّز ٌتم بال عيب ،وٚاف بال ِّم ْتغيت؛ ٣ٞض ٢ا ٫عؾى ٫هللا  -نلى هللا ٖليه وؾلم ِّ (( : -
الض ً الىهيدت :هللِِّّ ،ول ِّ
ولغؾىلهَّ ،
وألثمت اإلاؿلمحن وٖامتهم))()4
وي٣ى ٫ابً الجؼعو في الخجىيضَ :فَ ٞفل ْتيـ َّ
الخجىيض ِّب َفخ ْتم ًِّي ٜاللؿان ،واإلا٣هىص َىا ٖضم الخىييذ( )5وال َفبخ ْتٗ٣حر الٟم( )6وي٣هض
بظل ٪ال٨الم مً ؤ٢ص ى الخل ،٤وال بخٗىيج ال )7(٪ٟوي٣هض به التر٢ي ، ٤وال ب َفت ْترٖيض َّ
الهىث( )8وال بخمُيِ الكض( )9بمٗنى
ِّ
َّ
الؼياصة ٖلى اإلا٣ضاع ،وال بخُ٣ي٘ اإلاض وي٣هض بظل ٪جدغي ٪الهىث( ،)10وال بخُىحن الٛىاث  ،وجُىحن الٛىاث ،وي٣اٞ ٫يه
ُ َف
ُ
َفج ْتُىحن ُّق
الغاءاث(٢ ،)12غاءة جىٟغ منها الُبإُّ ،ق
الَّ ٛىت( )11وال ب َفد ْت
ه َفغمت َّ
وجمجها ال٣لىب وألاؾمإ()1؛ بل
الىىهاثَ :ى اإلا َفبالٛت في
ِّ
ِّ
( ) القرآن الكرٌم ،سورة البقرة ،آٌة 23
( )2الفضل بً الحسٌن الطبرسً ،مجمع البٌان ،ج  ،5ص .387
(ٌ )3قصد بالحدس هنا التخمٌن والظن بمعنى التوهم ،وهذا من قبٌل التعمد واإلصرار على النطق بالفاسد.
( )4صحٌح مسلم ،كتاب اإلٌمان  ،شرح علً بن محمد بن عبد العزٌز الهندي ،ج ،1ص 74
( )5الزبٌدي ،تاج العروس مادة مضػ.
التمضٌػ اللسان :كناٌة عن لوك الحروؾ ،والقصد هنا عدم تبٌٌنها وتوضٌحها.
( )6ابن منظور ،لسان العرب  ،مادة قعر
التقعٌرٌ ،قال :رجل مُقَعَّر :إذا تكلم من أقصى الحلق ،وهً كناٌة عن ال َّت َكلُّؾ ،وال َّت َن ُّطع ،وال َّت َشدُّق ،فً إخراج الحروؾ ،وتضخٌم
الصوت فً القراءة.
( )7الجزري ،النشر فً القراءات ،ج ،1ص 203
عن المبالؽة فً ترقٌق الحروؾ المُسْ َتفِلة والمٌل بها إلى الترقٌق.
()8تعوٌج الفك :كناٌة ِ
ؼانم حمد ،الدراسات الصوتٌة ،ص.562

ك صو َته ،كالذي ٌرعد من َبرْ ٍد أو أَلَم .أو بمعنى ٌرتعش.
َترْ عٌد الصَّوت :هو أن ٌحرِّ َ

( )9ؼانم حمد ،الدراسات الصوتٌة ،ص.562

تمطٌط ال َّشدِّ :
الزٌادة على المقدار.

( )10الجزري ،النشر فً القراءات ،ج ،1ص 20

( )11القرطبً ،تفسٌر القرطبً ،ج  19ص ، 38وانظر الجزري ،النشر فً القراءات ،ج 1ص .208
تطنٌن الؽ َّنات ،وٌقالَ :ت ْطنٌن ال ُّنونات :هو ال ُم َبالَؽة فً ال ُؽ َّنة ،وتحرٌك الصَّوت فٌها ،أو تؽنٌن الحُروؾ التً ال ُؼ َّنة فٌها ،كأ َّنه ٌخرج
من الخٌشوم.
ك َّل حرؾ َ

( )12الجزري ،النشر فً القراءات ،ج ،1ص .20
الحصرمة فً اللؽة هً التضٌق
المقصود بالحصرمة عندما ٌنطق بحرؾ الراء ٌضؽط علٌه فٌحبسه فٌخرج حرؾ الراء مبتوراً؛ ألن حرؾ الراء بٌن الرخو والشدٌد فالصوت
ٌجرى فٌه جرٌانا ً ناقصاً ،والنطق بحرؾ التوسط بٌن الشدة والرخاوة ٌكون هو ان ال ٌكون المخرج مؽلقا كحروؾ الشدة وال مفتوحا كحروؾ
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َف ُّق
َّ
اللُيٟت ،التي ال َفم ْت
حٗؿ ٠وال َفج َفُّ ٩قل ،٠وال َفج َف
ًٞ ٜيها وال لى ،٥وال ُّق
ال٣غاءة َّ
ه ُّقى٘ وال ج َفىُ٘ ،وال جسغط ًٖ
الؿهلت الٗظبت ،الخلىة
َف
َف ْت ْت ُ
الَ ٣فغاءاث وألا َفصاء".
َِّبإ الٗغب و٦الم الٟصخاء ِّبىظه ِّمً وظىٍ ِّ
بن ال٣غاءة الؿليمت لل٣غآن ال٨غيم جل ٪ال٣غاءة التي جىا٢لها الغواة وال٣غاء ًٖ الغؾى ٫ال٨غيم ،والتي ٞيها يبِ ؾليم،
واؾخسضام لي ٤بدغو ٝال٣غآن ،و٢ض ههى الغؾى ًٖ ٫الخالوة وال٣غاءة بهىعة الهظعمت ،و٢ض عوو ؤن ٖاجكت ؤم اإلاامىحن
الٗ ُّقاص َف َفأل ْتخ َف
٢الذَ ُ ((:فدض ُر َفخض ًاشا َفل ْتى َفٖ َّض ٍُ َف
ه ُاٍ))(ٞ )2ما ٖليه الؿالم يؿغٕ في ٦المه ختى ال ٟهمٞ .األنل ال٣غاءة والترجيل الٟهم
ِّ
ِّ
وؤلاج٣ان واخؿً ألاصاء ،ومً َظا الٟهم والىعي وؤلاإلاام وؤلاصعا ٥يبػي ؤن اصو َظا بلى جم ً٨مً الى ٠٢والابخضاءٞ ،الى٠٢
والابخضاء مخٗل ٤بالٟهم واإلاٗنى والضالالثٞ ،ال ٢غاءة بال بخإن في ٧ل ٧لمت ؾىاء ٧ان الؿامٗىن وؿازا ؤو ٖلماء ؤو ٖىاما،
ْت َف َف
َف ْت
َف
وألانل في الى ٠٢والابخضاء الخىييذ والٟهم والخبيحنٞ ،ك ُّقغ ال َِّ ٣فغ َفاء ِّة ِّبطا َفما َفَظ َفع َفما :ؤ ْتو :ؤ ْتؾ َفغ َفٕ والؿغٖت في ال٣غاءة ٚحر مدمىصة،
َف ْت
الؿ َفم ُ
يس َفٟى َّ
إ ،ويهبذ اإلاٗنى ٚامًاٞ ،يىَم الؿام٘ بمٗنى مسال ،٠و٢ض عوو ًٖ ٖمغ بً السُاب عض ي هللا ٖىه ٢ىله "
ٞ
َف َف َف َف َف ْت ْتَف
ْت
ْت
َف
ُ
ْت
ْت
ُ
َف
َف
َف َف ُّق ْت َف َف ْت َف ْت َف َف ُ َف َف ْت َف ُ ْت َف
ْت
َف
َف
َّ
َف
ُ
ُ
ُ
َف
َف
َف
َف
َف
َف َف ْت
َف
و ٝوٖض ِّم ِّب٢ام ِّت ألاؾى ِّان)  ،وقغ ال ِّ٣غاء ِّة الهظعمت  ،وؤظىص الس ِِّ
ق ُّقغ ال ِّ٨خاب ِّت اإلاك( ٤وَى ِّزٟت الي ِّض وِّب ْتعؾال َفها م٘ بٗث َفر ِّة الخ ُغ ِّ
َف
ؤ ْتب َفي ُى ُه ")3(.
ٗٞلم الى ٠٢والابخضاء ال ىٟهل ًٖ اإلاٗنى ،وبما ؤن الخجىيض وال٣غاءة والترجيل ٢اثم ٖلى الٟهم وؤلاج٣ان ٞةن ٖلم الى٠٢
خىٖ ٠٢لى ٞهم ال٣اعت للىهىم ومٗغٞت صالالث الترا٦يب ومٗاهيها ،وبضون طلٞ ٪ةن اإلاٗاوي جخضازل ،ويبضو ألامغ ٖلى
الؿام٘ ممىَا ،وجمىيه اإلاٗاوي والضالالث ٩ىن هاظما ًٖ جسبِ ال٣اعت في جدض ض اإلاًٗي ،ومٗغٞت بضا ت اإلاٗنى ليدؿنى له
الكغوٕ في ال٣غاءة ،ومٗغٞت جها خه ،ليخم ً٨مً الى٢ى ،ٝوال جىػ الىٖ ٠٢لى ؤلٟاّ جاصو بلى بتر اإلاٗنى ،وألالٟاّ والترا٦يب
هي التي جدمل الضالالث الهٛغيٞ ،الضاللت الهٛغي ج٩ىن هاظمت ًٖ الجمل البؿيُت والضاللت ال٨بري جىجم ًٖ جالخم
الجمل وجغابُها؛ لظا ٖلى ال٣اعت واإلاغجل ؤن يعي جماما مىاًَ الى ٠٢ومىاي٘ الابخضاء.
و٢ض اؾخُ٣بذ اللٛت اَخمام الٗلماء واإلا٨ٟغيً مىظ ال٣ضم ،ألن خياة مجخمٗاتهم ال٨ٟغيت والاظخماٖيت حٗل٣ذ باللٛت ،وبها
٢ىام ٞهم ٦خبهم اإلا٣ضؾت وما خٗل ٤بإخىا ٫خياتهم الض ييت والاظذماٖيتٛٞ ،ضث اللؿاهياث ؤلاَاع الٗام الظو اجسظث ٞيه
اللٛت ماصة للضعاؾت والبدض وخٓيذ باَخمام الٗلماء.
ومً ظملت آلاعاء التي ؤوعصَا الٗلماء خى ٫وكإة اللٛت ٢ىلهم ( :بىظىص ٖال٢ت يغوعيت بحن الل ٟٔواإلاٗنى قبيهت بالٗال٢ت
ًا ًا
اللؼوميت بحن الىاع والضزان )4().بن اإلاباحر الضالليت ٢ض ؤولذ اَخماما ٦بحرا إلاىيىٕ الٗال٢ت والخالػمٖ ،ال٢ت الل ٟٔباإلاٗنى،
واعجبِ َظا بٟهم اإلابنى واإلاٗنى ،واإلاٟغصاث والجمل والتر٦يب ،وٞهم َبيٗت اإلاٗنى والضالالث الىاظمت ًٖ الترا٦يب.
املبحث الشالث :مياهت الوكف والابخذاء بين ِلوم اللٕت

الرخاوة فٌكون الزمن حال الوسط بٌن الشدة والرخاوة وٌعتمد على الناطق للصوت وكٌفٌة استخدام المخرج الصوتً ،ومن حروؾ التوسط الراء،
والتوسط لؽة االعتدال.

( )1الجزري ،النشر فً القراءات ،ج ،1ص 20
تمجُّ ها :أي ترفضها وال َتسْ َتسِ ٌ ُؽه ا .بمعنى الرفض وعدم القبول.
( )2صحٌح البخاري ،ج  ،4ص 190
( )3السخاوي ،فتح المؽٌث ،ج  ،3ص 52
( )4أحمد مختار عمر ،علم الداللة ،ص 19
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بن ٖلم الى ٠٢والابخضاء ٖلم مً الٗلىم التي ٖالجها ٖلم الخجىيض ،وٖلم الخجىيض ٖلم ٖام وزامٞ ،هى ٖام إلاا ٞيه مً
يىابِ و٢ىاٖض جخٗل ٤بالىُ ٤والل ٟٔواإلاٗنى وما بلى طل ٪مً ؤمىع جخٗل ٤بال٨الم و٦يٟيت هُ٣ه و٢غاءجه ،وٖلم زام بال٣غآن
ال٨غيم جىا٢له الغواة والٗلماء ًٖ الؿل ٠وا٫صخابت بالهىعة التي ٧ان الغؾى ٫ال٨غيم دض ٖليها ،بيض ؤن ٖلم الخجىيض ظاء
مخإزغا في ال٣غن الغاب٘ الهجغو ،وال يٗني الخإزغ ؤهه خض ض اليكإة ،بل َى ٖلم ؤنيل مالػم لل٣غآن ال٨غيم مىظ الجزو.٫
بن الٗلىم اللٛىيت ٦شحرة ومخىىٖت ،و٢بل ٖلىم اللٛت َىاٖ ٥لم الخٟؿحر٘ٞ ،ال٢ت الى ٠٢به ٖال٢ت مخيىت و٢ىيت؛ ألن ٖلم
الخٟؿحر ٖلم ٢اثم ٖلى جٟؿحر ال٣غآن الٗٓيم ،وٖلم الى ٠٢والكغوٕ والابخضاء ؤنبذ ٖلما بٗض ؤن ٧ان مىيىٖا مً
مىيىٖاث ٖلم الخجىيض ،وبما ؤن ألامغ خٗل ٤باإلاٗنى والضالالث الباَىت والٓاَغة في ٖلىم الخٟؿحر والخجىيض والىٞ ٠٢ةن
ؤزغ مً آزاع ٖلم َّ
الخٟؿحرَ ،ف
الٗال٢ت بحن َظٍ الٗلىم ٖال٢ت خاظت واخخياط ،وهي ٖال٢ت وزي٣ت بحن الٗلىم الض ييتٞ ،هى ٌت
ٞم ًِّ
ِّ
ِّ
ًا
َّ ًا ُ
َف
ُ
َّ
َف
ٟؿ ُغ بىٟ٢ه
ازخاع وٟ٢ا مٗيىاٞ ،ةهه اٖخمض اإلاٗنى وصاللت الىو ال٣غوء ؤوال ،ز َّم و ٠٢والىٖ ٠٢ىض جمام اإلاٗنىٞ ،الىاِّ ٠٢
ُ َّ ُ
الىِّ ٠٢بح ُن وظه اإلاٗنى ؤعاصٍٞ ،يبل ٜطل ٪مؿام٘ الؿام٘.
مىي٘
ٖلى
ه
بىٟ٢
ٞهى
،
٠
اإلاٗنى  ،رم ِّ٣
ِّ
ِّ
ِّ
وٖلم الى ٠٢والابخضاء ال يؿخ٣يم صون الٗلىم ألازغي ،وله نلت وزي٣ت بٗلىم ال٣غآن وٖلىم اللٛت ،ومً زال ٫الضعاؾت جبحن
ؤن الٗلىم اللٛىيت صون اؾخصىاء جهب في بىج٣ت واخضة نهل منها الضاعؽ والباخض في ٖلم الى ٠٢والابخضاء ،ومً مٓاَغ
الٗال٢ت بحن الى ٠٢والابخضاء والٗلىم ألازغي ،ومً الٗلىم َّ
اإلاهمت في مٗغٞت الى ٠٢والابخضاء ٖلم الخٟؿحر ،وٖلم الىدى  ،وٖلم
ال٣غاءاث ؛ ألن اإلاٗنى والضاللت ال يٗغ ٝبال مً زاللها٢ ،ا ٫ابً مجاَض ال ٣ىم بالخمام()1بال هدىو ٖالم بال٣غاءة ٖ ،الم
بالخٟؿحر ٖ ،الم بال٣هو وجلسيو بًٗها مً بٌٗ ٖ ،الم باللٛت التي هؼ ٫بها ال٣غآن )()2
الوكف والابخذاء وِلم الىحو
الىدى َى ٖلم بدض في ؤنى ٫م٩ىهاث الجملت ،و٢ىاٖض ويىابِ ألالٟاّ والخغ٧اث والٗالماث وخاالث البىاء واإلاٗغب
واإلابني وبيان اإلاىا ٘٢ؤلاٖغابيت إلاٟغصاث وجغا٦يب الجملت ،وَظا الٗلم ال ىٟهل ًٖ اإلاٗنى  ،واإلاٗنى يك٩ل ظؼء ؤلاٖغابٛٞ ،ا ت
ٖلم الىدى ؤن دضص ؤهماٍ الجمل وألابييت والترا٦يب ومىاي٘ ٧لماتها ووْيٟتها ،ويدضص السهاثو والؿماث التي ٨دؿبها
الل ٟٔمً طل ٪الىمِٞ ،هىا ٥رناثو هدىيت ٧االبخضاء وؤلازباع ،والٟٗل والٟاٖليت واإلاٟٗىليت وؤهىإ اإلاٟاٖيل ،وَىا٥
ؤخ٩ام هدىيت ٧الخ٣ض م والخإزحر والخظ ٝوالخ٣ض غ والجىاػ والىظىب وؤلاٖغاب والبىاء.
ؤن اخخياط ٖلم الى ٠٢والابخضاء بلى مٗغٞت الىدى ؤمغ خخمي ،وال يؿخٛنى ًٖ الىدى و٢ىاٖضٍ وؤخ٩امٌ في ال٣غاءاث ،ومً
َف ُ
َّ َف َّ َف ُ َف ْت ُ
َّ
اظ َفخ َفباْ ٦تم َفو َفما َفظ َفٗ َفل َفٖل ْتيْ ٨تم ِّفي
نىع الاخخياط الازخال ٝفي بٖغاب لِّ ( ٟٔملت) مً ٢ىله حٗالى(( َفو َفظ ِّاَ ُضوا ِّفي الل ِّه خِّ ٤ظه ِّاص ٍِّ َى
ًا
َّ َف َف ُ
ْت َف
يْ ٨تم ب ْتب َفغاَ َف
يم) (  )3ىعر ازخالٞا في صخت الى٢ىٖ ٝلى ل ( ّ٠خغط ) مً ٖضمه ( ،ويدخاط بلى مٗغٞت
ِّ
الض ًِّ ِّمً خ َفغط ِّملت ؤ ِّب ِّ ِّ
َف
َف َّ
وج٣ض غاجه؛ ؤال جغي ؤن مً ٢ا( ٫ملت ؤبي٨م ببغاَيم) مىهىبت بمٗنى ِّ ٦مل ِّت ،وؤٖمل ٞيها ما ٢بلها ،ولم ٖ ٠٣لى ما ٢بلها  .ومً
ههبها ٖلى ؤلاٚغاء وٖ ٠٢لى ما ٢بلها)()4

(ٌ )1قصد بالتمام الوقؾ ،وعلى وجه التحدٌد الوقؾ عند انتهاء المعنى
( )2النحاس ،القطع واالئتناؾ ،ص . 94
( )3القرآن الكرٌم ،سورة الحج ،آٌة 48
( )4النحاس ،القطع واالئتناؾ ،ص . 94
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ْت ُ َّ
َف َّ
َف َف
َف َف ُ
و٦ظل ٪ازخال ٝالى ٠٢بازخال ٝال٣غاءاث في ٢غاءة (زالر َفٖ ْتى َفعاث) مً ٢ىله حٗالى(( َف إ ُّقح َفها ال ِّظ َفً َفآم ُىىا ِّل َفي ْتؿ َفخإ ِّطهُ ٨م ال ِّظ َفً َفملْ ٨تذ
َف َّ َف َف َف ْت َف َف
َف ُ ُ ْت ُ
َف ُ ُ َّ
ُ
َف ْت َف َف ْت َف ْت َف َف َف َف َف
ُ َف َف َف
نال ِّة
ً ُٗىن ِّز َفي َفاب٨م ِّمً الٓ ِّهحر ِّة و ِّمً بٗ ِّض
ؤ ْت َفماهْ ٨تم َفوال ِّظ َفً ل ْتم َف ْتبلٛىا ال ُخل َفم ِّمىْ ٨تم زالر َفم َّغاث ِّمً ٢ب ِّل نال ِّة الٟج ِّغ و ِّخحن ج
َف َف َف ُ َّ ُ َف ُ ْت
ـ َفٖ َفل ْتي ُْ ٨تم َفوَفال َفٖ َفل ْتيه ْتم ُظ َفى ٌت َف َف ُ َّ َف ُ َف َف َف ُ َف ُ ُ َف َف َف
ْتال ِّٗ َفكاء َفز َفال ُر َفٖ ْتى َفعاث َّل ُْ ٨تم َفل ْتي َف
اث
اح ب ْتٗضًَ َ َّىاٞىن ٖل ْتي٨م ب ْتًْٗ ٨تم ٖلى ب ْتٌٗ ٦ظ ِّلَ ُ ٪فب ِّحن الله لُ ٨م آلا َف ِّ
ِّ
َف َّ
َف
يم َفخ ٌِّ ٨ت
الل ُه َفٖ ِّل ٌت
يم))( )1و٢ض ٢غؤ ؤبى ب٨غ وخمؼة وال٨ؿاجي(زالر ٖىعاث) بىهب الشاء  ،وعٗٞها البا٢ىنٞ ،مً ههب لم بخضت
و
َف
َف َف
به؛ ٞبالىهب والى٢ى ٝخٗل ٤اإلاٗنى ،وبه ال يؿخ٣يم؛ ألهه بض ٫مً ٢ىله( زالر َفم َّغاث)؛ والخ٣ض غ :ليؿخإطه٨م َاالء ألو٢اث
زالر ٖىعاثٞ ،لظل ٪ال جىػ ؤن  ُ٘٣مىه مً زال ٫الى .٠٢ومً ع ٘ٞظاػ له الابخضاء به؛ ألهه مؿخإهٞ ،٠باالؾخئىا ٝال بتر
اإلاٗنى ،والغٖ ٘ٞلى بيماع مبخضؤ؛ وج٣ض غٍ َ :ظٍ زالر ٖىعاث  ،ؤو غٗٞه باالبخضاء  ،والسبر في قبه الجملت وَى ٢ىله(:ل٨م) ()2
وال جىػ الٟهل بحن اإلاٗنى والضاللت وؤلاٖغاب ،وبما ؤن اإلاٗنى مغجبِ بالىدى وظؼء ؤلاٖغاب ٞةن الى ٠٢والابخضاء مغبِ
اإلاٗنى والىدى ،ولظا يبػي ٖلى ال٣اعت ؤن ٩ىن ملما بًىابِ الىدى العجباَه باإلاٗنى ،و٢ض ط٦غ ابً ظني في ٦خابه السهاثو:
(الىدى َى اهخداء ؾمذ ٦الم الٗغب في جهغٞه مً بٖغاب وٚحرٍ٧ :الخشييت ،والجم٘ ،والخد٣حر والخ٨ؿحر وؤلاياٞت واليؿب،
وبن لم  ً٨منهمْ ،ت
والذع٦يب ،وٚحر طل ، ٪ليلخ ٤مً ليـ مً ؤَل اللٛت الٗغبيت بإَلها في الٟهاخت ٞيىُ ٤بها ْت
وبن قظ
ًا
ًا
بًٗهم ٖنها عص به بليها .وَى في ألانل مهضع قاج٘ ،ؤو هدىث هدىا٣٦ ،ىل٢ ٪هضث ٢هضا ،زم زو به اهخداء َظا ال٣بيل
ًا
مً الٗلم)(ٞ )3الىدى ٖىض ابً ظني ٖلى َظا ٌو  :مدا٧اة الٗغب في َغي٣ت ٧لمهم ججىبا للخً ،مما يٗمل ٖلى اؾخ٣امت
ًا
اللؿان ،وجم٨يىا للمؿخٗغب في ؤن ٩ىن ٧الٗغبي في ٞهاخخه وؾالمت لٛخه ٖىض ال٨الم ،مما يٗني ؤن الىدى و٢ىاٖضٍ ويىابُه
ليؿذ  ِ٣ٞللٗغبي وبهما لٛحر الٗغب.
بن ٞهم الىهىم وألابييت والترا٦يب يٗذمض ٖلى بإلاام ال٣اعت وجم٨ىه مً مٗغٞت جها اث الجمل وعبِ الى ٠٢باإلاٗنى صون بتر
له؛ ألن بتر اإلاٗنى بى ٠٢في ٚحر مىيٗه اصو بلى ج ٪٨ٟاإلاٗنى الٗام ويُٗى صالالث ال ٖال٢ت لها باإلاٗنى اإلايكىص.
الوكف والابخذاء وِلم الخفعير
الخٟؿحر لٛت َى الخىييذ والبيان وال٨ك ، ٠وي٣اَ ٫ى م٣لىب الؿٟغ ج٣ى ٫ؤؾٟغ الهبذ بطا ؤياء  ،و٢يل مإزىط مً
الخٟؿغة وهي اؾم إلاا يٗغ ٝبه الُبيب اإلاغى(ٞ )4الخٟؿحر مإزىط مً الٟؿغ الظو َى ٦ك ٠اإلاُٛى( )5ؤو بْهاع اإلاٗنى
اإلاٗ٣ى )6(٫وبحن اإلااصجحن " ال٨ك " ٠و" ؤلاْهاع" جالػم بال ؤن الغاٚب ألانٟهاوي ؤيا ٝؤن الٟؿغ و٧ىن في بيان اإلاٗنى اإلاٗ٣ى،٫
اإلاٗ٣ى ،٫وفي الانُالح َى بيان ٦الم هللا ٖؼ وظل ؤو اإلابحن واإلاٟؿغ أللٟاّ ال٣غآن ال٨غيم.
وٖغٞه البٌٖٗ :لم هؼو ٫آلا اث وقاوجها وؤ٢انيهها وألاؾباب الىاػلت ٞيها زم جغجيب م٨يها ومضهيها ومد٨مها ومدكابهها
وهاسسها وميؿىزها وزانها وٖامها ومَل٣ها وم٣يضَا ومجملها ومٟؿغَا وخاللها وخغامها ووٖضَا ووٖيضَا وؤمغَا وجهيها
وٖبرَا وؤمشالها( )7و٢ا ٫الؼع٢اوي في حٗغيٟه لٗلم الخٟؿحرَ :ى ٖلم بدض ٞيه ًٖ ؤخىا ٫ال٣غآن ال٨غيم مً خيض صاللخه ٖلى
( )1القرآن الكرٌم ،سورة النور ،آٌة 58
( )2ابن ؼلبون ،التذكرة فً القراءات ،ج ،2ص . 571
( )3ابن جنً ،الخصائص ،ج ، 1ص 35
( )4السٌوطً ،اإلتقان فً علوم القرآن ،ج 2ص489
( )5ابن منظور ،لسان العرب ،ج 5ص55
( )6الراغب األصفهانً ،المفردات فً ؼرٌب القرآن ص .381
( )7السٌوطً ،اإلتقان فً علوم القرآن ،ج 2ص491
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مغاص هللا حٗالى ب٣ضع الُا٢ت البكغيت( )1ومىيىٖه ٦الم هللا ؾبداهه وح٘الى ،ؤو البدض في مٗاوي وصالالث ال٣غآن ال٨غيم()2
وٞاثضة ٖلم الخٟؿحر الخظ٦غ والاٖخباع ومٗغٞت َضا ت هللا في الٗ٣اثض والٗباصاث واإلاٗامالث وألازال١؛ ليٟىػ ألاٞغاص واإلاجامي٘
بسحر الٗاظلت وآلاظلت()3
ولٗلم الخٟؿحر ًٞل ٖٓيم ٖلى ألامت ؤلاؾالميت ،ويٓهغ َظا في ٞهم ال٣غآن وجىييذ مٗاهيه وبيان ؤخ٩امه ،وجٟؿحر لٛخه،
٢ا ٫ألانبهاوي (:ؤقغ ٝنىاٖت خٗاَاَا ؤلاوؿان جٟؿحر ال٣غآن ال٨غيم ؛ طل ٪ؤن قغ ٝالهىاٖت ٩ىن بما بكغ ٝمىيىٖها
ؤو بكغٚ ٝغيها ؤو بكضة الخاظت بليها  ،والخٟؿحر ٢ض خاػ الكغ ٝمً الجهاث الشالر ٞمىيىٖه ٦الم هللا حٗالى  ،والٛغى
مىه الىنى ٫بلى الؿٗاصة الخ٣ي٣يت التي ال جٟنى  ،وؤما مً ظهت قضة الخاظت ٞؤلن ٧ل ٦ما ٫ص ني ؤو صهيىو ٖاظلي ؤو آظلي
مٟخ٣غ بلى الٗلىم الكغٖيت واإلاٗاع ٝالض ييت  ،وهي مخىٟ٢ت ٖلى الٗلم ب٨خاب هللا حٗالى) ()4
ًا
و٢ا ٫الُبرو مبيىا ومىضخا َظا الًٟل لهظا الٗلم  ( :اٖلمىا ٖباص هللا ؤن ؤخ ٤ما نغٞذ بلى ٖلمه الٗىا ت وبلٛذ في مٗغٞخه
الٛا ت ما ٧ان هلل في الٗلم به عيا وللٗالم به بلى ؾبيل الغقض َضي وؤن ؤظم٘ طل ٪لباٚيه ٦خاب هللا الظو ال عيب ٞيه وججز له
الظو ال مغيت ٞيه الٟاثؼ بجؼيل الظزغ وؾنى ألاظغ جاليه الظو ال إجيه الباَل مً بحن ض ه وال مً زلٟه ججز ل مً خ٨يم
خميض) (  )5ومجزلت ٖلم الخٟؿحر مً الٗلىم ألازغي مجزلت ومغجبت الخاظت والاخخياط والخ٨ميلٞ ،هى مً الٗلىم بمجزلت ؤلاوؿان
مً الٗحن والٗحن مً ؤلاوؿان( )6ووايٗه الغؾى ٫ال٨غيم ٞهى ؤو ٫مٟؿغ ل٨الم هللا حٗالى( )7وؾمي ٖلم الخٟس يع بهظا إلاا ٞيه
مً ال٨ك ٠والخبيحن وازخو بهظا الاؾم صون ب٣يت الٗلىم م٘ ؤجها مكخملت ٖلى ال٨ك ٠والخبيحن لجاللت ٢ضعٍ ،و٢هضٍ بلى
جبيحن مغاص هللا مً ٦المه ٧ان ٦إهه َى الخٟؿحر وخضٍ صون ما ٖضاٍ( )8وٖلم الخٟؿحر له ٖال٢ت وزي٣ت بٗلىم اللٛت والىدى
والهغ ٝوالبيان وال٣ٟه وٖلم ال٣غاءاث ويدخاط بلى مٗغٞت ؤؾباب الجزو ٫والىاسض واإلايؿىر()9
ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ٖلم الى ٠٢والابخضاء ال يؿخٛني ًٖ اإلاٗاوي والضالالث وألاخ٩ام ،ويؿخمض َظا الخٟؿحر مً ٖلم
الخٟؿحر ،والٗلىم جدخاط بًٗها ٞهي مخضازلت وال جىػ الى ٠٢صون مٗغٞت اإلاٗنى وجمام الضاللت ،والابخضاء ٦ظل ٪يؿخمض
َف
الكغوٕ في الترا٦يب وألابييت مً زال ٫اإلاٗنى والىدى٩ٞ ،لها مخضازلتٗٞ ،لم الى ٠٢والابخضاء ٖلم ظليل وٖٓ ًٞيم َفظ ِّليل،
ْت
ْت
جب َفٖ َفلى َفطل َفَ ٪فَ ٞفىاث ُض َف٦ش َفحرة َفو ْت ْت َف َف ٌت َف َف َف َّ ُ
َفوب ِّه ُي ْتٗ َفغ َُ ٝفؤ َفص ُاء ْتال ُْ ٣تغآنَ ،فو َفي َفت َفر ُ
اث َفو ُيا َفم ًُ ِّالا ْتخ ِّت َفر ُاػ َفٖ ًِّ الى٢ىٕ في
اؾ ِّخي َفباَاث ِّ ٚؼ َفيغة و ِّب ِّه جد َفبحن َفم َفٗا ِّوي آلا َف ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اإلاك٨الث ،م٘ ججىب الى٢ىٕ في اإلاسالٟاث.

( )1الزرقانً ،مناهل العرفان ،ج 1ص423
( )2السٌوطً ،اإلتقان فً علوم القرآن ،ج 2ص496
( )3الزرقانً ،مناهل العرفان ،ج 1ص429
( )4السٌوطً ،اإلتقان فً علوم القرآن ،ج 2ص496
( )5الطبري ،تفسٌر الطبري ،ج 1ص5
( )6النٌسابوري ،ؼرائب القرآن ورؼائب الفرقان ،ج 1ص5
( )7سرحان ،الوحً والقرآن  ،ص126
( )8الزرقانً ،مناهل العرفان ،ج 1ص429
( )9الزركشً ،مناهل العرفان فً علوم القرآن ،ج 1ص13
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َف َف َّ َف
َف َف ُ َف َف َف َف ْت َف ًا
ْت َف ُ َف ْت َف
َف َف
اَ )٫فوٞ١ت
ا ٫الل ُه َفٖلى ما ه٣ى ٫و٦يل)) (ٞ )1ي ِّٖ ٠٣لى٢( :
اظ ُه ِّبلى اإلا ْتٗ َفنى ٧اخخياط الجؿم والجؿض بلى الغوحْ ٣٦ ،تىِّل ِّه٢ (( :
واخ ِّخي
َف َّ َف ْت َف ُ َف ْت ُ ُ َف َف ْت َّ َف
َف َف ًا َف َّ
َف
َّ
َف
ُ
َف
ُ
اٖل يٗ٣ىب ٖلي ِّه الؿالم ،وَظا الى ٠٢ىحي بلى الؿام٘ ؤن
ل ُِّيٟت ِّلئال خىَم ٧ىن الاؾم ال٨غيم ٞاٖل للٟٗل (٢ا )٫وِّبهما الِّ ٟ
الٟاٖل ليـ ل ٟٔالجاللت ،وبهما َى يٗ٣ىب ٖليه الؿالم ،وَظا مغجبِ باإلاٗنى والى ٠٢به ٦ظل.٪
الوكف والابخذاء وِلوم اللٕت.
بن ٖلىم اللٛت الٗغبيت ٦شحرة ومخىىٖت ،وٖلىم مخضازلت ،وٖلم الى ٠٢والابخضاء ال يؿخ٣يم بضوجها وال يؿخٛني ٖنها،
ٞال٣اعت لل٣غآن ال٨غيم يبػي ٖليه ؤم ٩ىن ملما باإلاؿخىي اإلاُلىب مً َظٍ الٗلىم ،وٖلى وظه الخدض ض ٖلم الضاللت واإلاٗاوي،
والىدى ،إلاا لهظٍ الٗلىم مً ؤزغ بال ٜفي جدض ض اإلاٗنى ،وَظا ما دخاظه ال٣اعت ،ومً ظهت ؤزغي ال يؿخُي٘ الى ٠٢والابخضاء
مٗالجت اإلاٗاوي بال مً زال ٫ا٦خمالها مً الىاخيت التر٦يبيت والبييت ألامغ الظو يٗالجه ٖلم الىدى ،و٦ظلٖ ٪لم الخجىيض جغبُه
بٗلم ألانىاث ٖال٢ت وزي٣تٗٞ ،لم ألامواث ٖلم بدض في مجا ٫ألانىاث اللٛىيت ،مً خيض مساعط الهىث ،و٦يٟيت بزغاظها
وهُ٣ها ،وزىام الهىث ، ،و٦ي ٠خم ؾماٖها وبصعا٦ها ،وَظا ؤمغ دخاظه ٖلم الخجىيض.
ًا
و٢ض ْهغ ٖلم الخجىيض مؿخ٣ال في الترار الٗغبي ؤلاؾالمي ال٣ض م في ال٣غن السامـ الهجغو  ،خحن جمٖ ً٨لماء ال٣غاءاث في
جالوة و٢غاءة ال٣غآن مً اؾخسالم اإلاباخض واإلاىيىٖاث الهىجيت مً ٦خب ٖلماء الٗغبيت في اإلاجا ٫الهىحي ،وويٗها في
بَاع ٖلم ظض ض خالءم م٘ الضعؽ ال٣غآوي في الخجىيض ،ومً بحن اإلاالٟاث ال٣ض مت في الخجىيض ٦خاب الغٖا ت لخجىيض ال٣غاءة،
إلا٩ي بً ؤبي َالب ا٢٫يس ي و٦خاب ،الخدض ض في ؤلاج٣ان والخجىيض ،ألبي ٖمغو ٖشمان بً ؾٗيض الضاوي(.)2
ويؿخسضم ٖلم ؤنىاث الٗغبيت الخض ض مٗٓم اإلاهُلخاث الهىجيت ال٣ض مت التي اؾخسضمها ٖلماء الٗغبيت وٖلماء
والخجىيض )3(،و٢ض َّ
ًٞل بٌٗ الضاعؾحن مهُلخاث ٖغبيت ظض ضة ظاءث جغظمت للمهُلخاث الهىجيت الٛغبيت ،بيض ؤن
اإلاهُلخاث الٛغبيت اإلاترظمت لها ظظوع ٖغبيت وبخض٢ي ٤الىٓغ ٞيها حٗىص بلى ٖلماء الٗغبيت ٢ض ماٟٞ ،ي الى٢ذ الظو اؾخسضم
ًا
ٞيه مٗٓم اإلادضزحن مهُلر اإلاجهىع واإلاهمىؽٞ ،ةن بًٗهم آزغ مهُلر الاهٟجاعو والاخخ٩ا٧ي بضال مً الكض ض والغزى وال
زال ٝفي صاللت ٧ل منهما ،وال ؼا ٫مىيىٕ اإلاهُلر الهىحي ٖىض اإلادضزحن مً اإلاىيىٖاث التي ٨ثر ٞيها الازخالٝ
والايُغاب  ،الؾيما في الخٗبحر ًٖ اإلاٟاَيم الهىجيت الخض شت  ،وبٌٗ طل ٪عاظ٘ بلى ٖضم اَالٕ الٗلماء الٗغب اإلاٗانغيً
ٖلى ٦شحر مً الترار الهىحي ٖىض ٖلماء الخجىيض وٖلماء ال٣غاءاث.
َف
الىدى ،ولٗل زبر ؤبي ألاؾىص خحن وي٘ عمىػ الخغ٧اث
الخٗ٣يض والخ٣ىحن ل٣ىاٖض
و٢ض اَخم ٖلماء الٗغبيت بالهىث مىظ ٖهض
ِّ
جلي ًا
قيئا مً َظٍ ألاوليت( :ظاء ؤبى ألاؾىص بلى ػياص ٣ٞا ٫لـهِّ :ا ْتب ِّٛني ًا
٧اجبا ٟهم ٖني ما ؤ٢ىٞ ،٫جيء بغظل مً ٖبض ال٣يـ ٞلم
ُ
يممذ ٞمي
غى ٞهمهٞ ،إحي بأزغ مً ٢غيل ٣ٞا ٫لـه :بطا عؤ خني ٢ض ٞخدذ ٞمي بالخغٞ ٝاه ِ٣هُ٣ت ٖلى ؤٖالٍ ،وبطا
( )1القرآن الكرٌم ،سورة ٌوسؾ ،آٌة 66

()2اإلمام الحافظ  ،المجود المقرئ  ،الحاذق  ،عالم األندلس أبو عمرو ؛ عثمان بن سعٌد بن عثمان بن سعٌد بن عمر األموي  ،موالهم األندلسً ،
القرطبً ثم الدانً  ،وٌعرؾ بابن الصٌرفً .ألؾ كتاب (جامع البٌان فً السبع) ثالثة أسفار فً مشهورها وؼرٌبها  ،وكتاب (التٌسٌر) وكتاب
(االقتصاد) فً السبع  ،و (إٌجاز البٌان) فً قراءة ورش  ،و (التلخٌص) فً قراءة ورش أٌضا  ،و (المقنع) فً الرسم  ،وكتاب (المحتوى فً
القراءات الشواذ)  ،فأدخل فٌها قراءة ٌعقوب وأبً جعفر  ،وكتاب (طبقات القراء) فً مجلدات  ،و (األرجوزة فً أصول الدٌانة)  ،وكتاب (الوقؾ
واالبتداء) ،وكتاب (العدد)  ،وكتاب (التمهٌد فً حرؾ نافع) مجلدان  ،وكتاب (الالمات والراءات) لورش  ،وكتاب (الفتن الكائنة) ؛ مجلد ٌدل على
تبحره فً الحدٌث  ،وكتاب (الهمزتٌن) مجلد  ،وكتاب (الٌاءات) مجلد  ،وكتاب (اإلمالة) البن العالء مجلد  .وله توالٌؾ كثٌرة صؽار فً جزء
وجزئٌن .
( )3مازن المبارك ،النحو العربً ،ص  ، 12و أبو الطٌب اللؽوي مراتب النحوٌٌن 10
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ٞاه ِ٣هُ٣ت بحن ضو الخغ ،ٝوبطا ٦ؿغث ٞمي ٞاظٗل الىُ٣ت جدذ الخغٞ ،ٝةن ؤجبٗذ ًا
قيئا مً طلٚ ٪ىت ٞاظٗل الىُ٣ت
ًا
هُ٣خحنٟٗٞ ،لٞ .هظا ه ِ٣ؤبي ألاؾىص)( .)1ومً َىا وكإث ؤل٣اب الخغ٧اث في الٗغبيتَّ ،
جىٞي٣ا،
وٖضث مً ؤ٦ثر ؤل٣اب ألانىاث
ولها ؤزغ ٖٓيم في جدض ض اإلاٗاوي والضالالث ،وَىا ٥الخغ٧اث ال٣هحرة والخغ٧اث الُىيلت.
املبحث الشابْ :وٌائف الوكف والابخذاء ِىذ ِلماء الفوث والىحو واللشاءة
ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ٖلم الهىث له ٖال٢ت بٗلىم اللٛت بك٩ل ٖام ،والٗال٢ت بحن الهىث والهغ ٝظليت واضخت ،وٖلم
الهغ ٝله مجاله ،ويبدض في ألاؾماء اإلاخم٨ىت وألاٗٞا ٫اإلاخهغٞت ،والهغ ٝلٛت مإزىط مً اإلااصة اإلاعجميت (م ع )2 ( )ٝ
ومً طل٢ ٪ىلهم :ال ٣بل مىه نغ ٝوال ٖض ٫و٢ىلهم :ألهه ليخهغ ٝفي ألامىع ْت
ونغ ٝالضَغ خضزاهه وهىاثبه ،والهغي: ٠
اللبن ىهغ ٝبه ًٖ الًغٕ خاعا بطا خلب والهحر ٝاإلادخا ٫اإلاخهغ ٝفي ألامىع ،والهحرفي  :الهغا ٝمً اإلاهاعٞت(، )3
وٚحرَا مً الترا٦يب اللٛىيت التي جضٖ ٫لى مٗنى الخدىيل والخٛيحر والاهخ٣ا ٫مً خا ٫بلى خا .٫وفي الانُالح (ٖلم بإنى - ٫ؤو
ُ
ب٢ىاٖض  -حٗغ ٝبها ؤخىا ٫ؤبييت ال٩لمت) (  )4ويدىاوٖ ٫لم الهغ ٝألابييت وألاوػان والؼياصاث وؤلاٖال ٫وؤلابضا ٫وؤلاصٚام،
واإلاحزان الهغفي والاقخ٣ا ١وَظٍ ً٢ا ا جخٗل ٤ببييت الل ،ٟٔوؤ ما حٛيحر ُغؤ ٖلى الل ٟٔاصو بلى حٛيحر اإلاٗنى( )5وٖلم
الهغ٣ ٝهض به الخدىيل والخػي غ()6
بن َظٍ الخٛحراث التي جُغؤ ٖلى بييت الل ٟٔجاصو بلى حٛحر في اإلاٗنى ،ويغجبِ طل ٪بٗلم ألانىاث ،وَىاْ ٥ىاَغ نىجيت إلا٘
هجمها في ال٣غآن ال٨غيم ،وَىا ٥ال٨شحر مً الً٣ا ا الىدىيت والهغٞيت ال م ً٨ؤن جٟؿغ بال ٖلى ؤؾاؽ نىحيٞ ،مط ى
ُ
الٗلماء الٗغب الٟىن في الًخى والهغَ ٝفمك َفىب ْتح ِّن بإخ٩ام الهىث وٖلله ،ومٗخمض ً ٖلى الٓىاَغ الهىجيت ،بط ج٨مً وعاءٍ
ٌت
ٖلت نىجيت جازغ ٞيه ،ؤو ْاَغة مً ْىاَغ الهىث لها ؤزغَا ،وحٗمل ٦ما يٗمل الٗامل في الىدى ،ؤو ؤجها لها ؤزغَا ٖلى اإلاٗنى
َف
ًا
الهغُّ ٝق
ؤقض الخها٢ا مً الىدى بٗلم ألانىاث ،وَىا٥
والضاللت ،و٦ظل٦ ٪ما جبنى ألابييت والهي ٜفي الهغ ،ٝوال عيب ؤن
مىيىٖاث يبػي ؤن ُجضعط في ٖلم ألانىاث ٧اإلصٚام وؤلامالت وؤلابضا ...٫وهدىَا ،بل بن ًا
٦شحرا مً مباخض الهغ ٝالغثيؿت
حٗخمض ٖلى ٖلل نىجيت بدخت ٖبر ٖنها اإلاخ٣ضمىن بالسٟت والاؾخسٟا ٝوص ٘ٞالاؾدش٣ا)7(٫
ُ
و٢ض قاعٖ ٥لماء ال٣غاءاث والخجىيض في بياٞت الٗلل الهىجيت بلى ما ؤ ِّزغ ًٖ السليل وؾيبىيه ،مما يٗني ؤن ٖلماء ال٣غاءاث
ؤزغوا في الخإلي ٠والخٗ٣يض والخ٣ىحن ،إلاا لهم مً ٖلم ومٗغٞت وبإلاام بإخىا ٫الهىث التي ؤصع٧ىَا مً زال ٫ال٣غآن ،،بط سجلىا
َف
زهاثو نىجيت جىٟغص بَا الخالوة ال٣غآهيت ،وويٗىا ؤنىال و٢ىاٖض جمشل ًا
٦شحرا مً َظٍ السهاثو( ،)8مما ٧ان له ؤٖٓم
( )1عبد الصبور شاهٌن ،المنهج الصوتً للبنٌة العربٌة  -رؤٌة جدٌدة فً الصرؾ العربً  ،9و حلمً خلٌل ،التفكٌر الصوتً عند الخلٌل 78-77
( )2ابن منظور مادة صرؾ
( )3األسترباذي ،شرح الشافٌة ج 1ص.1
( )4األسترباذي شرح شافٌة ابن الحاجب ج 3ن ص 69 ، 68الحاشٌة ،و الشمسان  :دروس فً علم الصرؾ ج 1ص .39-38
( )5إبراهٌم الشمسان ،دروس فً علم الصرؾ ج 1ص 9-8
ؼٌٌر .وذلك كتحوٌل المصدر (شرب) إلى الفعل
( )6هو تحوٌل األصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة  ،وال تحصل تلك المعانً إال بهذا الت
الماضً شرب  ،والمضارع (ٌشرب)  ،واألمر  :اشرب ،وؼٌرها مما ٌمكن أن نتوصل إلٌه من مشتقات تتصرؾ عن الكلمة األصل كاسم الفاعل ،
واسم المفعول  ،والصفة المشبهة  ،وؼٌرها  ،وهو إلى جانب ذلك علم ٌبحث فٌه عن المفردات من حٌث صورها وهٌئاتها  ،أو من حٌث ما
ٌعرض لها من صحة  ،أو إعالل  ،أو إبدال  .ولم ٌرد عن النحاة األوائل تعرٌفا جامعا مانعا لعلم الصرؾ.
( )7عبد الصابور شاهٌن ،المنهج الصوتً للبنٌة العربٌة  -رؤٌة جدٌدة فً الصرؾ العربً  ،9-8و حلمً خلٌل ،التفكٌر الصوتً عند الخلٌل ،ص
79-78
( )8د .السعران ،علم اللؽة69-68،
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ألازغ في ٖلم ألانىاث وجإزغ بظلٖ ٪لماء الهىثٗٞ .لم الى ٠٢والابخضاء يكخمل ٖلى ً٢ا ا ؤٞاصث ألانىاث ،و٦ظلَ ٪ىا٥
يىابِ في ٖلم الهىث دخاظه ٖلم الى.٠٢
دىاوٖ ٫لم الهىث الىْاث ٠الهىجيت للهىث ؤلاوؿاوي في ؾيا٢ه وهُ٣ه ومالمده ،ؤو في جغ٦يب ال٨الم ،ويىضر ؤزغ
الهىث في اإلاٗنى ،وحهخم بإزغ َظا الهىث في مؿخىياث اللٛت اإلاسخلٟت منها :الهغٞيت ،والىدىيت ،والضالليتٞ ،مىيىٖه
وْاث ٠ألانىاث وصالالتها والٟغ ١بينها ،باإلياٞت بلى حٛحراث ؤخىا ٫الل ٟٔالهىجيت()1
ومً نىع الخإزحر الهىحي في ال٣غآن واخخياط الٗلىم بلى بًٗها البٌٗ٢ ،ا ٫حٗالى((٧لما َفز َفبذ ػ ُ
صهاَم))( )2خيض ؤزغ نىث
الؼاو اإلاجهىع ،في نىث الخاء اإلاهمىؾت ،وَما مً مسغظحن مخ٣اعبحن في الجهاػ الىُ٣ي٣ٞ ،لب خغ ٝالخاء ػا ًا ا وؤصٚم في الخغٝ
زبزصهاَم) .وٖلى طل٧ ٪ل ؤمشلت ؤلاصٚام الهٛحر وال٨بحر ،بيض ؤن ال٨بحر ال بض ٞيه مً الدؿ٨حن
الالخ ٤لخهبذ ال٣غاءة واللِّ ( :ٟٔ
َف
ؤوال؛ ألن الخغ٦ت جدى ٫بحن الهىجحن اإلاخ٣اعبحنٞ ،خمى٘ اإلامازلت( )3وي٣ى ٫ابً ظني(:ؤال جغي ؤه ٪بهما ؤؾ٨ىخه لخسلُه بالشاوي
َّ
َّ
ومماؾت لٟٓه بلٟٓه بؼوا ٫الخغ٦ت التي ٧اهذ خاظؼة بيىه وبيىه)()4
مًامذٌ
وججظبه بلى
وْىاَغ الخإزحر الهىحي وزانت ؤلابضا ٫في ال٣غآن ال٨غيم ٦شحرة ،وَظٍ يٗالجها الٗلم الهىحي والهغفي ومً بحن َظٍ
ْت
الٓىاَغ٢ :ا ٫حٗالى(( َُ ًاضي ِّلل ُم َّخ َِّ ٣فحن))( :)5وألانل في (اإلاخ٣حن) ( ،اإلاىج٣حن) ( ،مٟخٗلحن) مً (الى٢ا ت) وَظا ٞيه ببضا٣ٞ ،٫لبذ
الىاو جاء واصٚمذ في الخاء التي بٗضَا ،وال٣لب َىا في الخغ ٝألاو ٫ؤو في الخاء ألاولى التي ؤنلها واو ، ،وخظٞذ ال٨ؿغة مً
ًا
الياء اؾدش٣اال لها زم خظٞذ اللخ٣اء الؿا٦ىحن ٞب٣ي (مخ٣حن))( ،)6بن ما طَب بليه الُبرس ي مىا ١ٝإلاظَب اللٛىيحن الٗغب
ًا
ألا٢ضمحن()7الظ ً غون ؤن ٞاء (اٞخٗل) جبض ٫جاء ٢ياؾا ٖىض بىاء نيٛت (اٞخٗل) ؤو ؤخض مكخ٣اتها مً مٗخل الٟاء بالىاو ؤو
َّ
َّ
الياء زم جضٚم في جاء بىاء (اٞخٗل) الظخمإ مشلحن ؤولهما ؾاٞ ً٦ىظب ؤلاصٚام في (احٗض) و(احؿغ) وألانل ٞيهما (اوحٗض)
و(ا دؿغ) ،وطل ٪الوٗضام الاوسجام الهىحي بحن نىحي الىاو والياء اإلاجهىعجحن ونىث الخاء اإلاهمىؾت بط بن جىاليهما في جل٪
ًا
َّ
ًا
الهيٛت دضر ز٣ال واضخا ٣خط ي طل ٪الخٛيحر ٢ ،ا ٫ؾيبىيه (:وؤما (الخاء) ٞخبض ٫م٩ان الىاو ٞاء في (اح َفٗ َفض) و( َّات َفه َفم) و(ججاٍ)
وهدى طل )8 ( )٪ويغي ؾيبىيه ؤن ؾبب ؤلابضا ٫في َظا اإلاىي٘ َى يٗ ٠الىاو وؾب٣ها ب٨ؿغة ٞيبضلىجها بدغ ٝؤظلض منها ال
ؼو ٫وَى (الخاء)  ،ألن َظا ؤزٖ ٠ليهم ٢اَ( ٫ظا باب ما لؼمه بض ٫الخاء مً َظٍ الىاواث التي ج٩ىن في مىي٘ الٟاء وطل ٪في
َّ
َّ
َّ
ُ
ُ
والاج٣اص  ،مً َِّ ٢فبل ؤن َظٍ الىاو جًَٗ ٠هىا ٞ ،خبض٫
الاحٗاص ِّ
الاٞخٗا ٫وطل٢ ٪ىل ٪م ِّخ ِّ٣ض  ،وم ِّخ ِّٗض  ،واثٖض  ،واج٣ض  ،وات َفه ُمىا في ِّ
بطا ٧ان ٢بلها ٦ؿغة  ،وج ٘٣بٗض مًمىم وج ٘٣بٗض الياء ٞ .لما ٧اهذ َظٍ ألاقياء َّ
ج٨ىٟها م٘ الًٗ ٠الظو ط٦غث ل ، ٪ناعث

( )1كمال بشر ،علم اللؽة العام األصوات العربٌة ،ص  ،30-29و محمد فتٌح ،مبادئ علم األصوات  ،302-301و عصام نور الدٌن ،علم
وظائؾ األصوات اللؽوٌة 35-33
( )2القرآن الكرٌم ،سورة اإلسراء ،آٌة 97
( )3عبد الصبور شاهٌن ،ثر القراءات فً األصوات340- 339،
( )4ابن جنً ،الخصائص،ج 2ص 140
( )5القرآن الكرٌم ،سورة البقرة ،آٌة 2
( )6الطبرسً ،مجمع البان ،ج 1ص . 156
( )7المبرد ،المقتضب،ج 1ص  ،95سٌبوٌه ج 4ص ،238ابن جنً ،سر صناعة االعراب ج 1ص ، 165-162األسترباذي ،شرح شافٌة ابن
الحاجبج 3ص  ،80ابن عصفور ،الممتع فً التصرٌؾ ص. 256
( )8سٌبوٌه ،الكتاب ج 4ص  ، 239و المبرد المقتضب :ج1ص 64-63
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ًا
بمجزلت الىاو في ؤو ٫ال٩لمت  ،وبٗضَا ٌت
واو في لؼوم البض ٫إلاا اظخم٘ ٞيها ٞ ،إبضلىا خغٞا ؤظلض منها ال ؼو ٫وَظا ٧ان ؤزٖ ٠ليهم)
() 1
َف
َف
َف ًا
ًا
َف ًا
َف ْت ًا َف َف
و٢ا ٫حٗالى((ل ْتى َف ِّج ُضون َفمل َفجإ ؤ ْتو َفمَ ٛفاعاث ؤ ْتو ُم َّضزال))((:)2وؤما ٢ىله ُم َّضزال في ال٣غاءة اإلاكهىعة(ٞ )3إنله (مضجسال) ل ً٨الخاء
ًا
الخاء جبض ٫مً الضا ٫صالا ألن الخاء مهمىؾت والضا ٫مجهىعة والخاء والضا ٫مً م٩ان واخض ٩ٞان ال٨الم مً وظه واخض ؤز)4()٠
ؤز )4()٠و٧ل طل ٪بن صٖ ٫لى ش يء ٞةهما ضٖ ٫لى الٗال٢ت بحن ٖلم الهىث وٖلم الخجىيض في ال٣غاءاث و٦ظل ٪الى٠٢
والابخضاء ،وَظا الخٛحر في الخغ٧اث وألانىاث مً بٖال ٫وببضا ٫وبصٚام في ألانىاث له يىابُه في ٖلم الخجىيض وٖلىم اللٛت
مً الهىث والهغ ،ٝوله ؤزغ في الضاللت واإلاٗنىٗٞ .لم ال٣غاءاث ٖلم واؾ٘ وٖام ومخىىٕ بدىىٕ اللٛت ؤو اللهجت ول ً٨بلٛت
ٖغبيت ٞهيدت ،و٢ض ٖغٞه الُىفي(وال٣غاءاث هي ازخال ٝؤلٟاّ الىحي اإلاظ٧ىع في ٦خبت الخغو ٝؤ٦يٟيتها ،مً جسٟيٝ
وجش٣يل ،وجد٣ي ٤وحؿهيل ،وهدى طل ،٪بدؿب ازخال ٝلٛاث الٗغب) ()5
مما ؾب ٤دبحن ؤن ٖلم الى ٠٢والابخضاء َى ظؼء الٗلم الهىحي ويؿخمض مىه ٦شحرا مً الًىابِ وال٣ىاٖض ،و٦ظلٖ ٪لم
الهىث دباص ٫م٘ الٗلم ال٣غآوي ٦شحرا مً ال٣ىاٖض ،وال خىَ ٠٢ظا الخباصٖ ٫ىض الهىث  ،وبهما جباص ٫م٘ ٖلىم اللٛت بك٩ل
ٖام ومنها الىدى ،ومً مٓاَغ الٗال٢ت بحن الٗلمحن الضاللت واإلاٗنى؛ ألن ٖلم الى ٠٢والابخضاء ٖلم ٢اثم ٖلى اإلاٗنى وجىييده
َف َف ْت
ث ُُ ٟغ َف
ون
والكغوٕ في الترا٦يب الجض ضة طاث اإلاٗنى اإلاخهل واإلاىٟهل ،و٦ظل ٪م٘ الٗلم البياوي البالغي٢ ،ا ٫حٗالى(( َفوْ ٦تيَ ٠ف٦
ُ
ُ
َفو َفؤ ُهخ ْتم ُج ْتخ َفلى َفٖ َفل ْتي ُْ ٨تم آ َف ُ
اث الل ِّه َفو ِّٞيْ ٨تم َفع ُؾىل ُه))( )6اؾخُإ الاؾخٟهام في آلا ت ال٨غيمت ؤن ُ ل٣ي ْالله البالٚيتٞ ،االؾخٟهام َىا
ليـ خ٣ي٣ياً،ا بل زغط بلى مٗنى الاؾدبٗاص وؤهه ليـ نٟت اإلاامىحنٞ ،،اؾدبٗض الٟ٨غ ًٖ اإلاامىحن وهٟاٍ ٖنهم ،وٍ ها اؾم
الاؾخٟهام ال ٣هض به الاؾخٟهام ،وبهما ال٣هض مً طل ٪الاؾدبٗاص ،هٓغا ألن ما يؿخٟهم ٖىه يبػي خًىعٍ وخهىله وَظا
ٚحر مىظىص ،وَى الٟ٨غ ؤزىاء الجزو ٫ؤو الخالوة.
والى ٠٢في آلا ت الؿاب٣ت ٖلى ٢ىله جٟ٨غون عبما  ٘٣صون مبرع للى ،٠٢هٓغا ألن اإلاٗنى الالخٝ ٤والتر٦يب ىٟي نٟت الٟ٨غ
وال٨يٟيت لهظا الٟ٨غ ،وبالخالي ال خاظت لبتر اإلاٗنى ،والجاهب البالغي جضزل في جىييذ الاؾخٟهام.
و٢ض اقخمل اإلاصخ ٠الكغيٖ ٠لى ٖالماث للى ،٠٢وَظٍ الٗالماث والغمىػ جدمل صاللت ،ولهظٍ الضاللت نلت بالىدى،
ٞهىا ٥الغمؼ ؤو الٗالمت( م) في ال٣غآن ال٨غيم ويٗني الى ٠٢الالػم ،بمٗنى الىظىب واللؼومٞ ،ال جىػ الىنل ،وألن الىنل بحن
َف َّ
ال٩لمت وما ليها ىَم الؿام٘ مٗنى ٚحر اإلاٗنى اإلا٣هىص ،و٢ض اصو بلى مسالٟت في الخ٨م الكغعي٣٦ ،ىله حٗالى(( َفوؤ َّما ال ِّظ َفً
َف
ُ
َّ ْت َف
ۚ َف َف ُ
َف َف َف َف ُ ُ َف َف َف َف َف َّ ُ َفٰى َف َف َف ًا ۘ ُ
َف َف َف
اؾ َِّ ٣فحن))(ٞ )7الى ٠٢الالػم ٖلى
ُ ٟ٦غوا ٞي٣ىلىن ماطا ؤ َفعاص الله ِّبَظامشال َ ًِّ ُّقل ِّب ِّه ِّ ٦ش ًاحرا وح ْته ِّضو ِّب ِّه ِّ ٦ش ًاحرا َ وما ًِّ ُّقل ِّب ِّه ِّبال الِّ ٟ
َف ًا
َف
ليٟهل بحن ٦الم الٟ٨اع وَى ٦الم مسخل ٠جماما ًٖ ٦الم هللا ؾبداهه وحٗالى ،و٢ىلهم(ماطا ؤعاص هللا بهظا
( َفمشال) وَىا يغوعو؛

( )1سٌبوٌه ،الكتاب ج 4ص 334
( )2القرآن الكرٌم ،سورة التوبة ،آٌة 57
( )3أحمد بن محمد البنا ،ص 304
( )4الطبرسً ،مجمع البٌان ،ج 5ص40-39
( )5الطوفً  ،شرح مختصر الروضة ص . 212
( )6القرآن الكرٌم ،سورة آل عمران ،آٌة 101
( )7القرآن الكرٌم ،سورة البقرة ،آٌة 26
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َف
مشال) ،و٦الم هللا ٖ -ؼ وظل – وَى ( ًل به ٦شحرا وحهضو به ٦شحرا )...وج٩ىن ظملتُّ ًِّ ُ ( :قل ِّب ِّه ِّ ٦ش ًاحرا) ظملت مؿخإهٟت ،ولى ُو ِّنل
َف ًا
وألٞاص ْتث ؤهه مً ٦الم َّ
َف
ُ
الٟ٨اع ،وَى ُ
ٚحر صخيذ .ومسال ٠إلاا وعص في الىو)1( .
ال٨الم ل٩اهذ نٟت ل٣ىلهَ ( :فمشال)
ِّ
ِّ
َف َّ َف
َف ُ
َّ َف ُ َف َف َف ۘ
َف َف َف َّ
ومً َظا الى ٠٢الالػم ٢ىله حٗالى((لْ ٣تض َ ٦فَ ٟفغ ال ِّظ َفً ٢الىا ِّب َّن الل َفه ز ِّالض زالزت َفو َفما ِّم ْتً ِّبله ِّبال ِّبل ٌته َفو ِّاخ ٌتض))(ٞ )2الى ٠٢الالػم ٖلى
َف َف
٢ىله (:ز َفالزت) وَىا يخهي ٢ى ٫الىهاعيٞ ،ال جىػ الىنل بحن َظا ال٣ى ٫والغص الغباوي الٗٓيم الخاؾم والظو بتر به ٢ى٫
هللا  -ؾبداهه وحٗالى -
محز بحن ٢ى ٫الىهاعي ال٣اثلحن
ِّ
بالخشليض ،و٢ىِّ ٫
الىهاعي ما٦ضا ؤن هللا واخض ؤخض ال بله ٚحرٍٞ ،الىِّ ٠٢
َف
ًّعصا ل٣ىلهم ،ولى ونل ال٨الم ألوَم ؤن ٩ىن طلِّ ٪مً ٦المهمٞ ،ياصو بلى الخىا ،ٌ٢وَظا ال جىػ والىاو بٗض الى ٠٢الالػم
ُ
جٟيض الاؾخضعا ٥وحك ِّٗغ به؛ ألن ما بٗض الىاو سال ٠ما ٢بلها في الخ٨مٞ .الى ٠٢ليـ  ِ٣ٞوٟ٢ا للخىٟـ ؤو عاخت ال٣اعت،
وبهما للخميحز بحن اإلاٗاوي اإلالخبؿت ،والهىع الضالليت اإلاخضازلت ،مما اصو بلى ؾالمت اإلاٗنى ،وخؿً ألاصاء وؤلاج٣ان ،وال ىٟهل
َّ َف َف ْت َف ُ َّ
ْت َف َف
َف
يب ال ِّظ َفً َفي ْتؿ َفم ُٗىن (م) َفواإلا ْتىحى َف ْتب َفٗ ُ ُه ُم الل ُه
َظا الى ًٖ ٠٢اإلاٗاوي الىدىيت ويىابٍ ؤلاٖغاب .و٦ظل ٪في ٢ىله حٗالى(( ِّبهما يؿخ ِّج
ُ َف
َف
ز َّم ِّبل ْتي ِّه ُ ْتغ َفظ ُٗىن))(ٞ )3اإلاٗنى الىا٢ ٘٢بل الغمؼ ال جىػ ونله باإلاٗنى الىاعص بٗض الغمؼ.
َف َف ُ
ُ
ًا
وؾمي
ٞالىٖ ٠٢لى ٧لمت لى ونلذ بما بٗضَا ألوَم ونلها مٗنى ٚحر اإلاغاص ،وي٩ىن َظا الى ٠٢في وؾِ آلا ت ،وفي آزغَاِّ ،
ُ
الػما؛ للؼومه ُّق
وجدخمه ،مً ؤظل ؾالمت اإلاٗنىُ ،
الىٖ ٠٢لى َظٍ اإلاىاي٘ وما قا٧لها ًا
وخؿً الخالوة ،وبخ٩ام ألاصاء(.)4
ِّ
ِّ
ِّ
َف
ومً الغمىػ التي جٟيض الى ٠٢منها الخغ(ٝال) وَظا ٟيض ٖضم الى ٠٢ويؿمى ال٣بيذ ؤو اإلامخى٘٢ ،ا ٫حٗالى(( َفول ِّئ ِّن َّاج َفب ْتٗ َفذ
َف
ًا َف
َّ
ْت ْت
ؤ ْتَ َفى َفاء َُ ْتم ِّم ْتً َفب ْتٗ ِّض َفما َفظ َفاء َفِّ ٥م َفً ال ِّٗل ِّم ِّب َّه َفِّ ٪بطا ِّإلا َفً الٓ ِّ ِّاإلا َفحن))(ٞ )5ال جىػ الٟهل بحن ال٣ؿم والجىاب؛ ألن الجملت ٧املت ألاع٧ان
ُ
ألاع٧ان ٖلى مؿخىي الجملت وألاؾلىب ،بيض ؤن الجملت ال جٟو ٫في اإلاٗنى والضاللت ًٖ اإلاٗاوي الالخ٣تٞ .ال جىػ الىٖ ٠٢لى
ْت ْت
َف
(ال ِّٗل ِّم)؛ ألهه اصو بلى الٟهل بحن الَ ٣فؿم والجىابٞ ،هظا مً هىٕ الى ٠٢ال٣بيذ ،وٚحر مًٟل ٞال بض مً جداقيه ،وبهما هو
الٗلماء ٖلى َظٍ ال٩لمت صون ٚحرَا؛ ألن ال٣اع َفت ٢ض يؿدؿي ٜالىَ ٠٢ىا لُى ٫التر٦يب ٞحرٚب بالى ٠٢للخىٟـ ،ؤو الؾديٟاء
ؤع٧اجها َّ
الجملت الهٛغي َف
الى ْتدىيتٞ ،يإحي َظا ُ
الغمؼ بمشابت الخىبيه له بلى مغاٖاة ٖضم الى٠٢؛ وطل ٪ل٨غاَيت الى.٠٢
َّ
ومً عمىػ الى ٠٢في ال٣غآن ال٨غيم والتي لها نلت بالىدى الغمؼ(ط) ويٟيض الجىاػ ،ؤو ظىاػ الى٣٦ ،٠٢ىله حٗالى(( َفوِّلل ِّه
ْت َف ْت ُ َف ْت َف ْت ُۚ َف َف ْت َف َف ُ َف ُّق َف َف َّ َف ْت ُ َّ َّ َّ
الل َفه َفواؾ ٌت٘))( )6وَى ٖالمت للى ٠٢الجاثؼ ًا
ظىاػا مؿخىو الُغٞحنٞ ،اإلاٗنى الىاعص
اإلاك ِّغ ١واإلاِّ ٛغب ٞإ ىما جىلىا ٞشم وظه الل ِّه ِّبن
ِّ
ًا
الىاعص ٢بل الى ٠٢ال بخٗض ًٖ اإلاٗنى الالخ ،٤ويالخٔ ؤن مىي٘ الىٖ ٠٢ىض َظا الغمؼ ٩ىن مدخمال للى ٠٢والىنل؛ وطل٪
ًا
ُّق
ألن الخٗل ٤الىدىو ٞيه ٩ىن مخىؾُا مً ظهت الل ٟٔواإلاٗنى بما بٗضٍ ،والجملت الىاٗ٢ت ٢بل الى ٠٢ظملت اؾميت بؿيُت،
ًا
ول ً٨جمخض الضاللت إلال ليهاٞ ،ليـ َظا بالخٗل ٤ال٣ىو لٟٓا بديض ٩ىن الىنل ؤولىٞ ،الىَ ٠٢ىا ؤولى مً الىنل ،ولى
خهل الىنل ل٩ان ظاتػاٞ ،ةن َظا َى مدل الى ٠٢الجاثؼ م٘ ٧ىن الىنل ؤولى ،والظو ُ َفغمؼ له بالغمؼ (نلى) ،وال َى
وبخدب٘ مىاي٘ َظا الغمؼ ،هجض ؤن ُ
بالخٗل ٤الًٗي ،٠بديض ٩ىن الى ٠٢ؤولى ،وَى الظو غمؼ له بالغمؼ (٢لى)َّ .
الج َفمل التي

( )1المنجب الهمذانً ،الفرٌد فً إعراب القرآن المجٌد،ج  ،1ص  259-258األنباري ،البٌان فً ؼرٌب إعراب القرآن ج ،1ص. 44
( )2القرآن الكرٌم ،سورة المائدة ،آٌة 73
( )3القرآن الكرٌم ،سورة األنعام ،آٌة 36
( )4انظر النوٌري ،شرح طٌبة النشر فً القراءات العشر ،ج 1ص 334
( )5القرآن الكرٌم ،سورة البقرة ،آٌة 145
( )6القرآن الكرٌم ،سورة البقرة ،آٌة 115
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ًا
ُّق
َّ
ًا َف
مؿخ٣لت َّ
جإحي بٗضٍ ج٩ىن
ٖما ٢بلها اؾخ٣الال ه ْتدى ًّاو لٟٓا ومٗنى ،ول ً٨بينها وبحن ما ٢بلها حٗل ٤مً ظهت اإلاٗنى الٗام واعجبِ
صاللي ،ألن الضالالث منها الهٛغي ومنها ال٨بري.
ٟٞي آلا ت ال٣غآهيت ال٨غيمت ج ٘٣الجملت (( َفوِّل َّل ِّه ْتاإلاَف ْتكغ َُ ١فو ْتاإلاَف ْتٛغ ُب)) جامت ًّ
هدىيا ،والجملت التي بٗضَا مؿخ٣لت ٖنها في الىدى
ِّ
ِّ
والضاللت ،والٟاء اؾخئىاٞيت ٞيها ،ل٨نها مً ظهت اإلاٗنى الٗام مغجبُت بها واإلاخإمل للك٣حن جض بينهما امخضاص صاللي؛ ألهه بطا ٧ان
هلل اإلاكغ ١واإلاٛغب ٞيؿخىو خييئظ ؤن َّ
خىظه ؤلاوؿان بلى ؤو ظهت منهما ،مما يٗني ؤن هللا مىظىص في ٧ل م٩ان؛ و٦ظل٢ ٪ىله((
َف َف َف ْت ُ َّ
الله )) ،ظملت اؾميت م٨خملت مً الىاخيت الىدىيت ،والجملت التي بٗضَا مؿخ٣لت ٖنها ًا
هدىا وصاللت ،ل٨نها جإحي بمشابت
ٞش َّم وظه ِّ
َف
الخىييذ ِّإلاا ٢بلها ٞبينهما امخضاص صاللي ،ؤو بياٞت مٗنى ظض ض خٗل ٤باإلاًمىن الٗام لؿيا ١آلا اث ال٨غيمت .وفي ٢ىله
َف
َف
َّ
َف َّ ُ َف
َف ُ
ُ َف
َف
َف ُ
َف ُ
حٗالى(( ِّب َّن ال ِّظ َفً َّ ٞغ٢ىا ِّص َفن ُه ْتم َفو٧اهىا ِّق َفي ًاٗا ل ْتؿ َفذ ِّم ْتن ُه ْتم ِّفي ش ْتي ۚء ِّب َّه َفما ؤ ْتم ُغ َُ ْتم ِّبلى الل ِّه ز َّم ُ ي ِّب ُ ُه ْتم ِّب َفما ٧اهىا َف ْتَ ٟفٗلىن))(ٞ )1جملت (( ِّب َّه َفما
َف ْت ُ َف َّ
الله)) ظملت ابخضاثيت ،ولظلُ ٪ب ِّضثذ بـ(ب َّن) اإلا٨ؿىعة الهمؼة ،والجملت ا٫حي ٢بلها مؿخ٣لت ٖنها ًا
هدىا ،ل٨نهما مخهلخان
ؤم ُغَ ْتم ِّبلى ِّ
ِّ
مً ظهت اإلاٗنى الٗام.
جبحن مما ؾب ٤ؤن الى ٠٢والابخضاء ال ٩ىن ٖبشا ،وبهما اصو وْيٟت هدىيت ؤو نىجيت باإلياٞت بلى الجاهب الضاللي،
وبالخالي يبػي ٖلى ال٣اعت ؤن ٩ىن ملما بًىابِ الىدى والهغ ٝوالهىث ،و٦ظل ٪مىاًَ الى٢ى ٝوخاالث الىظىب
والجىاػً ،ا ٝبلى طل ٪ؤن َىا ٥جضازال بحن ٖلم الخجىيض مىيىٖاجه وٖلم ال٣غاءاثٖ ،لما ؤن ال٣غاء ٧اهىا ٢ض وظهىا اهخ٣اصا
بلى بًٗهم البٌٗ ،بيض ؤن الًابِ لهظٍ ال٣غاءاث َى ٖلم الخجىيض والًابِ للى ٠٢والابخضاء َى اإلاٗنى والضاللت والىدى،
و٢ض اظم٘ث َاثٟت مً اإلاىخمحن الى الٗلىم الاؾالميت ٖلى اهخ٣اص ما ظاء في ال٣غاءاث ال٣غآهيت ؤجها مؼٖىمت الخىاجغ ،و ٢ض ظاء
َظا الاهخ٣اص ٖلى ٖضة نىع وؤق٩ا ،٫منها الاهخ٣اص اإلاباقغ لل٣غاء ،والؿاا٦ ٫ي ٠ؤصعٖ ٥لماء ألامت ؤن ال٣اعت مسُئ؟ بن َظا
الاهخ٣اص ٧ان مبييا ٖلى ٖلم ،واٖ٫لم عخم بحن ؤَله ،وال٣غاءة ليؿذ م٣هىعة ٖلى شسو ؤو ٖالم ،ومً زال ٫جم ً٨الٗلماء في
الٗلىم الكغٖيت واللٛىيت ؤصع٧ىا جماما صخت ال٣غاءة ومىاًَ ال٣ىة والًٗ ٠لضي ال٣اعت ،والاهخ٣اص اإلاباقغ ؾىاء لل٣غاءة
طاتها ؤو لل٣اعت هٟؿهٞ ،ال يٗني بال الي٣حن بإن ؤنل َظٍ ال٣غاءة الساَئت َى َظا ال٣اعت اإلاسُئ ،وليـ الغؾى ٫ال٨غيم ،وال
الىحي ،وؤن ال٣غاءة الساَئت ليؿذ مً ال٣غآنٞ ,ال٣غآن هؼٖ ٫لى الغؾى ٫ال٨غيم وجل٣اٍ الىبي وجالٍ ٖلى ؤصخابه ،وَى ما ٓهغ
للمٗل٣حن ٖلى مشل َظٍ الاهخ٣اصاث مشلما يٗل( ٤الغض ى) ٖلى اهخ٣اص (ؾيبىيه) ما ظاء في ال٣غاءاث الؿبٗت ٞي٣ى ( ٫لٗل
ال٣غاءاث الؿب٘ ٖىضٍ – ؾيبىيه – ليؿذ مخىاجغة  ,وبال لم د٨م بغصاءة ما زبذ ؤهه مً ال٣غان)( )2وججاَل ما وعص في ال٣غاءاث
ال سخل ًٖ ٠الاهخ٣اص اإلاىظه لهاٞ ,ما لٗالم مً ٖلماء الاؾالم ان خجاَل ما ًٓ اهه مً ال٣غان الا في خالت جإ٦ضٍ والخي ً٣ان
َظٍ ال٣غاءاث ليؿذ مً الىحي او ليؿذ مً ٖىض هللا؛ ألن ال٣غآن هؼ ٫بلٛاث الٗغب ولهجاتهم.
وٞيما الترظيذ بحن ال٣غاءاث اإلاخىاجغة واإلاى٣ىلت ًٖ ال٣غاء والغواة والخالميظ الظ ً جخلمظوا ٖلى ض ٢اعت مً ال٣غاء ٞهظا ؤمغ
ٞيه هٓغ٦ ،إن ٣ا٢ ٫غاءة ٞالن ؤخب ؤو ؤٞصر ؤو ؤًٞلٞ ،ةن َظا مدٓىع في الض اهت الاؾالميت( ,)3وؤن جًٟيل ٢غاءة
مؼٖىمت الخىاجغ ٖلى ٚحرَا يٗض َٗىا في ال٣غاءة الشاهيت ،وؤن جًٟيل ال٣غاءاث ٖلى ٚحرَا َى ٖحن الًُٗ ٞيها(.)4

( )1القرآن الكرٌم ،سورة األنعام ،آٌة 159
( )2األسترباذي  ،شرح شافٌة ابن الحاجب ،ج  ،3ص 53
( )3الزركشً ،البرهان فً علوم القران ،ج  1ص . 341-339
( )4الطبري ،القراءات المتواترة ،القراءات ،ص 144
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ومً الٗلماء مً ٧ان مخم٨ىا و٧ان طا ٢ضعة ٖلى الازخياع هٓغا لخم٨ىه في ال٣غاءة ولٗلمه با٫يىابِ ،وحٗم٣ه في اللٛت والىدى،
٩ٞان سخاع مً بحن ال٣غاءاث ٢غاءة جخالءم والٗلىم اللٛىيت وجيسجم ٢ىاٖض اللٛت م٘ ال٣غاءة ،ومنهم ال٨ؿاجي ،والُبرو الظو
يٗض مً ٦باع اإلاٟؿغيً٩ٞ ،ان ال٨ؿاجي ٖاإلاا مً ٖلماء الىدى و٦ظل٢ ٪اعثا ،والخٟؿحر ٧ان للُبرو ،وَىا ٥حٛيحر ومسالٟت مً
٢بل بٌٗ ال٣غاء و٢ض عصث ٢غاءتهم ٢ض ما ٨ٞي ٠ازظ بها()1
و٢ض اج ٤ٟاإلاٟؿغون في جىظيه الاهخ٣اص لل٣غاء وجىاجغ ٢غاءاتهم مً ٢بل جالميظَم ،وؤلاظمإ ٖلى به٩اع ال٣غاءة بد٨م ٖملهم في
اإلاجا ٫ال٣غآوي وما خهل بظل ٪مً اللٛت والغوا ت والٗلىم ال٣غآهيت ،واإلاٟؿغ جم٘ في هٟؿه ؤمىعا ٖضة ،منها ال٣اعت  ،وٖالم
ال٣غاءاث ،واللٛىو واإلادضر ،ومً اإلاٟؿغيً اإلاىخ٣ض ً لل٣غاءاث الُبرو والؼمسكغو وابً ُٖيت وال٣غَبي وؤبى خيان
والبيًاوو والؿيىَي والكى٧اوي وابً ٖاقىع( )2وَىاٖ ٥لماء مخم٨ىىن في الضعاؾاث ال٣غآهيت وال٣غاءاث باإلياٞت بلى ٖلماء
آزغيً ؤَلٖ ٤ليهم ٖلماء الاخخجاط٧ ،ل َاالء ٧ان لهم صوع في جىظيه الاهخ٣اص لل٣غاء والغواة لخل ٪ال٣غاءاث( ،)3ولم خى٠٢
ألامغ ٖىض َاالء ،بل هجض ؤن الىداة واللٛىيحن ٧ان له اهخ٣اص لل٣غاءاث(.)4
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن َظٍ الاهخ٣اصاث ال حٗني الٟهل بحن الى ٠٢والابذصاء وبحن الٗلىم ألازغيٞ ،هىا ٥جضازل بحن الٗلىم
ال٣غآهيت وٖلىم اللٛت ،وبحن ٖلماء الخجىيض والخٟؿحر مً ظهت وبحن ٖلماء اللٛت مً ظهت ؤزغي ،وهجض ؤن ٖلماء اللٛت وظضوا
يالتهم في آلا اث ال٣غآهيت والىهىم الكغٖيت ،ويٗخبر ال٣غآن حجت ٖلى اللٛت ،وٖلم الى ٠٢والابخضاء ٖلم ٢اثم ٖلى اإلاٗنى
والضاللت ،ويخم ً٨ال٣اعت ب٣غاءجه جدض ض اإلاٗنى مً زال ٫بإلاامه ،وجم٨ىه مً صالالث ألالٟاّ والترا٦يب وألابييت وما بينها مً
ٖال٢اث وامخضاص صالليٞ ،هىا ٥و ٠٢دضص اإلاٗنى وَىا ٥و ٠٢يٗل٣ه ،وو ٠٢آزغ ال ٞاثضة مىه.
وبك٩ل ٖام الخٔ ٖلى الى ٠٢والكغوٕ في الابخضاء ؤمغ خخمي ،لٗضم م٣ضعة ال٣اعت ٖلى مىانلت ال٣غاءة خاظت مىه للغاخت
والخىٟـ ،بيض ؤن ال٣اعت ٖليه ؤن غبِ وٟ٢ه بخمام اإلاٗنى و٦ما ٫اإلالٟىّ اإلا٣غوء ،لخجىب الىَم واللبـ وزالٟت الخ٨م.
املبحث الخامغ :حّاهم الوكف في اللشآن الىشٍم
بن الى ٠٢في اللٛت ؤمغ يغوعو ،بيض ؤن ال٣اعت يبػي ٖليه ؤن خىدى الض٢ت في الى ،٠٢وٖلى وظه الخدض ض الى ٠٢الالػم،
ول ً٨الى ٠٢الجاثؼ ؤو الايُغاعو ٩ىن ال٣اعت ٞيه مجبرا لٗلت ما ٢ض ج٩ىن بؿبب الخىٟـ ؤو الاعجياح ،ؤو لٗاعى ما،
والى ٠٢الجاثؼ يبػي ؤال ازغ ٖلى اإلاٗنى ،ومً نىع الى ٠٢الى ٠٢اإلاخٗاه ٤اإلاٗاه٣ت بًم اإلايم مً ٖاهٌّ :٤ل
٧ل مً الغظلحن
ط٢ىه ٖلى ٦خ ٠آلازغ ،وٖى٣ه ٖلى ٖى٣ه ،ويمه بلى هٟؿه وحٗاه٣ا واٖخى٣اٞ ،هى ٖىي٣ه .و٢يل :اإلاٗاه٣ت في اإلاىصة ،والاٖخىا ١في
الخغب ،و٢ض جىػ الاٖخىا ١في اإلاىصة ٧الخٗاه)5(.٤

( )1القرطبً ،الجامع ألحكام القران ،ج 2ص ، 67و الجزري النشر فً القراءات،ج 2ص  ،220أحمد مختار عمر ،معجم القراءات ج ،1ص
. 98
( )2الطبري ،جامع البٌان عن تأوٌل آي القران ج 8ص  ، 31-30أبو حٌان األندلسً ،البحر المحٌط ،ج  4ص  ،169-168الزمخشري ،الكشاؾ
ج 1ص  ،493ج 3ص  ،133ج 2ص  .142وأبو حٌان ارتشاؾ الضرب ج 2ص .421-420
( )3الشوكانً ،تفسٌر سورة المعارج ص  ، 33شلبً ،االحتجاج للقراءات ،ص  ،72وانظر علل القراءات ،ج 1ص  ،62-61األزهري ،معانً
القراءات ،ج 1ص  ،216 ،388القٌسً ،الكشؾ عن وجوه القراءات السبعة وعللها ج 1ص 261
( )4مكً األنصاري ،سٌبوٌه والقراءات ،ص  ، 6سٌبوٌه  ،الكتاب ،ج  2ص  .412،170و الزجاج معانً القرآن وإعرابه ج 3ص  ،304و
األنباري ،اإلنصاؾ فً مسائل الخالؾ ج 2ص 741
( )5ابن منظور ،لسان العرب ج  10مادة عنق
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والى ٠٢الظو ؤَلٖ ٤ليه اإلاٗاه٣ت َى ؤن جخم٘ وٟ٢ان في مدل واخض ،ؤو جغ٦يب واخض ؤو هو يكخمل ٖلى وٟ٢حن ،صر
الىٖ ٠٢لى ٧ل واخض منهما ،ؤو جىػ الىٖ ٠٢لى ؤو مً َظ ً الىٟ٢حن ،ول ً٨صخت الىَ ٠٢ىا و ٤ٞقغٍ ملؼم ،بطا و٠٢
ٖلى ؤخضَما امخى٘ الىٖ ٠٢لى آلازغ؛ ومٗنى َظا ؤهه ال جىػ الى ٠٢في الخالخحن ؤو اإلاىيٗحن ،وبهما  ٠٣ال٣اعت ٖلى واخض
منهما ٞهى مسحر بإخضَما ،وبطا وٖ ٠٢ليما ٞةن َظا بتر اإلاٗنى وياصو بلى مٗنى مٛا غ ،وؾمي بى ٠٢اإلاغا٢بت ،هٓغا ألن ال٣اعت
تر٢ب وٟ٢ا واخضا سخاعٍ صون وظه خ ٤في اؾخسضام الىٟ٢حن.
والى ٠٢في انُالح عؾم اإلاصخٖ ٠باعة ًٖ خغو ٝجًا ٝمغؾىمت ٞى ١الىو ال٣غآوي ال٨غيم ،جغمؼ ؤو حكحر بلى مىاي٘
الىٖ ٠٢ىض ال٣غاء وهي مخٗاعٖ ٝليها ومىضخت في الغؾم ال٣غآوي( )1وَظا الغؾم ؤظمٗذ ٖليه ألامت ؤلاؾالميت ،وجلْ ٣تخ ُه
ُ
ؤلامام حجت ٖلى ال٣اعثحن واإلا٣غثحن بلى ىم الض ً(. )2
بال٣بى ،٫بترجيب آ اجه بل ٧لماجه بل خغوٞه  ،لظا ؤنبذ مصخٖ ٠شمان
و٢ض ٧ان اإلاصخ ٠ألاو ٫الظو ؾمي بماما ًا
زلىا مً ٧ل بقاعة ؤو عمؼ ؤو ؤن ٖالماث الى ٠٢لم ج ً٨مىظىصةٓٞ ،ل الىو
ال٣غآوي مدٟىْا بد ٟٔالخٟاّ ،وخؿاؾيت اإلال٨ت الظو٢يت ٖىض خامليه وؾامٗيه و٧اهىا ضع٧ىن جماما مىاًَ الى٠٢
والابخضاء لٗلمهم باللٛت وجم٨نهم مً صالالث ألالٟاّ ،ول٣ضعتهم ٖلى ٞهم الىو وجظو٢ه؛ لظا ٧اهىا ٟ٣ىن ٖىض اللؼوم ،صون
و٢ىٕ في و ٠٢مسال ،٠و٧ان طل ٪في ٖهغ ٧ان ماَال إلهخاط ببضاعي قٗغو وهثرو ظض غ بإن دخج به في جٗ٣يض الىدى و
الهغ ٝوالبالٚت ،وؾاثغ الٟىىن اللٛىيت ،لظا ٧اهذ ببضإاتهم حجت ٖلى اللٛت وؤَلهاٞ ،ؼاصَم ال٣غآن وخٟٓه ٢ىة وجم٨ىا،
وي٣ى ٫الؼمسكغو بن اجبإ زِ اإلاصخ ٠ؾىت ال جسال)3(٠
و٢ض ُ جحزون الىٖ ٠٢لى خغ ٝويجحز آزغون الىٖ ٠٢لى آزغ ،وي٩ىن بحن الىٟ٢حن مغا٢بت ٖلى الخًاصٞ ،ةطا وٖ ٠٢لى
ؤخضَما؛ امخى٘ الىٖ ٠٢لى آلازغ( .)4وؤو ٫مً َّ
جيبه بلى و ٠٢اإلاغا٢بت في الى ٠٢والابخضاء ؤبى الًٟل الغاػو ؤزظٍ ٖالمت و٠٢
ًا
اإلاٗاه٣ت ؤو اإلاغا٢بت في اإلاصخ ٠الكغي ،٠وَظا الى ٠٢له عمؼ ؤو ٖالمت ،ج٩ىن ٖلى َيئت زالر ه٣اٍ َفَغميت م٨غعة  ،ومٗنى
ُ
الخ٨غاع ؤجها جىي٘ ٞى ١ال٩لمخحن للضاللت ٖلى الى ،٠٢وَظٍ الٗالمت ال ث٧ىن في مىي٘ واخض ،بل ج٨خب ٖلى ال٩لمخحن اللخحن
بينهما مٗاه٣ت ،ؤو بينهما مغا٢بت ٖلى الخًاص ،والىٖ ِ٣ٞ ٠٢لى مىي٘ واخض ولل٣اعت ؤن سخاع ؤخضَما ،وال د ٤له الى٢ىٝ
ٖليهما مغجحن؛ ألن طل ٪اصو بلى بتر اإلاٗنى.
وَىا ٥ؾبب ؤو ٖلت في ازخياع الغمؼ ،الى٣اٍ الشالر عم ًاػا لى ٠٢اإلاٗاه٣ت ؤو اإلاغا٢بت؛ ألن ماصة ٧ل مً ال٩لمخحن جدخىو
ًا
خغوٞا ٩ىن مجمىٕ ه٣اَها زالزت٦ ،ما َى في ٖى ٤ؤو ع٢ب ،وبالىٓغ بلى ٧لمت ٖى ٤هجض ٖلى خغ ٝالىىن هُ٣ت ،وٖلى خغٝ
ال٣ا ٝهُ٣خحنٞ ،ىً٘ هُ٣ت الىىن ٖلى هُ٣تي ال٣اٞ ،ٝخ٩ىن زالر ه٣اٍ ٖلى ق٩ل َغم .و٧لمت ع٢ب ٝحها زالر ه٣اٍ؛ هُ٣خان
ٖلى ال٣ا ،ٝوهُ٣ت جدذ الباء؛ ٞىً٘ الىُ٣ت التي جدذ الباء ٞى ١الىُ٣خحن التي ٞى ١ال٣اٞ ،ٝيبضو لىا الك٩ل الهغمي ،الظو
هجضٍ في اإلاهاخ ٠للضاللت ٖلى الى٢ى ٝاإلاخٗاه٣ت()5
وال جىػ ؤن ٩ىن و ٠٢اإلاٗاه٣ت و ٠٢عٚبت ال٣اعت ،وبهما َىا ٥مىاي٘  ٠٣ال٣اعت ٖىضَا ،وَظٍ اإلاىاي٘ ال سخاعَا
هيٟا وزالزحن ًا
ال٣اعت وبهما جخٗحن مً زال ٫اللٛت ولضاللت ،وٖضص و٢ى ٝاإلاٗاه٣ت في ال٣غآن ال٨غيم ًا
وٟ٢ا ،بمٗنى ؤجها مدضوصة،،

( )1محمد بن سعٌد الشرٌفً ،خطوط المصاحؾ  ،ص 39-38
( )2عبد الفتاح اسماعٌل شلبً ،رسم المصحؾ واالحتجا ُج به فً القراءات ،ص 11-10
( )3الزمخشري  ،تفسٌر الكشاؾ ،ج  1ص 23-22
( )4الجزري ،طٌبة النشر فً القراءات العشر،
( )5انظر الجزري النشر ،ج 1ص 238
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منها ما َى مخٖ ٤ٟليه بحن وسض وَبٗاث اإلاهاخ ،٠ومنها ما َى مسخلٞ ٠يه بحن الُبٗاث ،ومنها و٢ى ٝاهٟغصث بٌ بٌٗ
َبٗاث اإلاهاخ ٠الكغيٟت.
َف
و٢ض و ٠٢اإلاٗاه٣ت في ال٣غآن ال٨غيم مىػٖاٟٞ ،ي ؾىعة الب٣غة زمؿت مىاي٘ ،هظ٦غ منها بٌٗ َظٍ اإلاىاي٘٢ ،ا ٫حٗالى(( :ال
َف َف ْت َف ُ َف
اب ال َفعْتي َفب ِِّّ ٞيه))(ٞ ،)1مً اإلام ً٨ؤن جٖ ٠٣لى:
َفعْتي َفب)) ٞةهه ُ غا٢ب م٘ ٢ىله حٗالىِّ ِّٞ (( :يه)) في ٢ى ٫هللا  -ظل وٖال (( :-ط ِّل ٪ال ِّ٨خ
(( َفعْتي َفب)) صونِّ ِّٞ (( :يه)) ،ومً اإلام ً٨ؤن جٖ ٠٣لىِّ ِّٞ (( :يه)) صونَ (( :فعْتي َفب)) ،وال جىػ الىٖ ٠٢لى اللٟٓحن ،ألن طل ٪اصو بلى بٞاصة
مٗنى آزغ.
َف
َف
َف
َّ
َف ْت ُ
َف ْت َف
م َّ
م َّ
الىاؽ َفؤ ْتخ َفغ َف
وفي ٢ىلهَ (( :فو َفل َفخج َفض َّج ُه ْتم َفؤ ْتخ َفغ َف
اؽ َفٖلى َفخ َفياة َفو ِّم َفً ال ِّظ َفً ؤق َفغ٧ىا َف َفى ُّقص ؤ َفخ ُض َُ ْتم ل ْتى ُي َفٗ َّم ُغ ؤلَ ٠فؾ َفىت))(ٞ )2الى٠٢
الى
ِّ
ِّ
ِّ
َف
َف ْت َف ُ
َف َّ َف َف ْت َف ُ
َف
ُ
َف
ٖلى ٢ىلهَ (( :فٖلى خياة)) ٞةهه غا٢ب م٘ ٢ىلهِّ (( :مً ال ِّظ ً ؤقغ٧ىا)) ٞةطا وٟ٢ذ ٖلى ٢ىله (( :ؤقغ٧ىا)) ال جٖ ٠٣لى ٢ىله:
َف ْت ُ
(( َفخ َفياة)) ،وبطا وٟ٢ذ ٖلىَ (( :فخ َفياة)) ٞال جٕ ٠٣لى (( :ؤق َفغ٧ىا)) .وبهما جىػ الى ٠٢في مىي٘ واخض.

ُ
َف ُ َف َّ ُ
َف
َف َف َف
َف
وفي ٢ىله ٖؼ وظلَ (( :فت ْته َفخ ُضون)) ٞةهه ُ غا٢ب م٘ ٢ىله (( :ح ْتٗل ُمىن)) في ٢ىله حٗالىَ (( :فوِّأل ِّج َّم ِّو ْتٗ َفم ِّتي َفٖل ْتيْ ٨تم َفول َفٗلْ ٨تم َفت ْته َفخ ُضون)) ( )3
ُ
َف َف َف
َف َف َف
َف
َف َف ُ ُ َف َف َف
(( َفو ُي َفٗ ِّل ُمْ ٨تم َفما ل ْتم ج٩ىهىا ح ْتٗل ُمىن)) (ٞ )4ةطا وٟ٢ذ ٖلىَ (( :فت ْته َفخ ُضون)) ٞال جٖ ٠٣لى ((ح ْتٗل ُمىن)) ،وبطا وٟ٢ذ ٖلى (( :ح ْتٗل ُمىن)) ٞال
َف
َف َف ُ ْت ُ َف ْت ُ ْت َف َّ َف
َّ ُ َف
َف
الت ْته ُلِّ ٦ت
الت ْتهلِّ ٨ت)) ٞةهه ُ غا٢ب م٘ ٢ىلهَ (( :فوؤ ْتخ ِّؿ ُىىا)) في ٢ىله حٗالى(( :وال جل٣ىا ِّبإ ِّض ٨م ِّبلى
جٖ ٠٣لىَ (( :فت ْته َفخ ُضون)).وفي ٢ىله حٗالى ((
َف
َف
َف
َّ ُ َف
الت ْتهلِّ ٨ت)) ال جٖ ٠٣لى ٢ىلهَ (( :فوؤ ْتخ ِّؿ ُىىا)) وبطا وٟ٢ذ ٖلى ٢ىلهَ (( :فوؤ ْتخ ِّؿ ُىىا)) ٞال
َفوؤ ْتخ ِّؿ ُىىا))(ٞ ،)5ةه ٪بطا وٟ٢ذ ٖلى ٧لمت(( :
َف َّ ُ َف
الت ْتهلِّ ٨ت)).
جٖ ٠٣لى ٢ىلهِّ (( :بلى
َّ
َف َّ
َف ْت َف َف ْت
وفي ٢ى ٫هللا ٖؼ وظل (( َفوال َف إ َفب ٧ا ِّج ٌتب ؤ ْتن َف ُ ٨خ َفب)) ٞةهه ُ غا٢ب م٘ ٢ىلهَ ٦((:فما َفٖل َفم ُه الل ُه))(.)6
مما ؾب ٤دبحن ؤن الى ٠٢غجبِ باإلاٗنى والضاللت واعجباَه بضالالث الترا٦يب ؤ٦ثر مً اعجباَه بالغمىػ؛ ألن الغمىػ والٗالماث
ويٗذ مً ٢بل الٗلماء واإلاٟؿغيً وال٣غاء ،ؤما اإلاٗاوي ٞهي مالػمت للىو ال٣غآوي ،وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الى ٝ١اإلاخٗاه ٤خٗل٤
باإلاٗنى بك٩ل مباقغ وص٢يٗٞ ،٤لى ال٣اعت ؤن خسحر وٟ٢ا مً وٟ٢حن في اإلاٗاه٣ت لخجىب بتر اإلاٗنى ؤو مسالٟت الخ٨م.
واإلاصخْ ٠ل ٞترة مً الؼمً ى٣هه الخى٣يِ ،وجى٣هه الٗالماث ،بيض ؤن الؿاب٣حن ٧اهىا ضع٧ىن جماما مٗاوي ال٣غآن
وصالالث ألالٟاّ ،ويٟ٣ىن ٖىض جمام اإلاٗنى واإلابنى ،وي٣ى ٫ابغاَيم ألابياعو(لم  ً٨يٗغ ٝالى ِ٣اإلامحز للخغو ٝفي نىعجه
ألازحرة٦ ،ما لم  ً٨يٗغ ٝق٩ل ال٩لماث ،وب٣ي اإلاصخ ٠اإلاغؾىم ى٣هه الى ِ٣في نىعجه ألازحرة ،ويى٣هه الك٩ل ،وٖاف
دميه خ ٟٔالخٟاّ له مً اللخً) (  .)7وَظا يٗني ؤن اإلاصخ٥ ٠ان زاليا مً الى ِ٣والٗالماث .وجاعيسيا ٧ان اإلاصخ٠

( )1القرآن الكرٌم ،سورة البقرة ،آٌة 2
( )2القرآن الكرٌم ،سورة البقرة ،آٌة 96
( )3القرآن الكرٌم ،سورة البقرة ،آٌة 150
( )4القرآن الكرٌم ،سورة البقرة ،آٌة 151
( )5القرآن الكرٌم ،سورة البقرة ،آٌة 195
( )6القرآن الكرٌم ،سورة البقرة ،آٌة 282
( )7انظر ابراهٌم األبٌاري ،تأرٌخ القرآن الكرٌم ،ص151-150:
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م٨خىبا بالسِ ال٩ىفي و٧ان زاليا مً الى ِ٣وؤلاعجام والٗالماث والغمىػ( )1ويٗخبر ابً م٣لت ؤو ٫مً ه٣ل اإلاصخ ٠مً السِ
ال٩ىفي بلى نىعة زِ اليسض(.)2
وفي الضعاؾاث الخض شت ٞةن الى ٠٢ال٣غآوي جىاوله ال٨شحر مً الضاعؾحن والباخشبن ،ول ً٨في مياص ً مسخلٟت ،و٧ان اإلاغج٨ؼ
الهام في َظا اإلاىخى َى جإزحر الى ٠٢في ؾى ١اإلاٗنى الىدىو ،وَى ؤمغ ٧اهذ بظوعٍ مىظىصة ٖىض ال٣ضامى وزانت ٖىض الىداؽ
 ،وؤبي ٖمغو الضاوي ،وؤبي ػ٦غياء ألاههاعو ،وم٩ي بً ؤبي َالب  ،وابً ؤلامام ،ومً ؤَم اإلاٗانغيً الكيش ؤخمض مال ٪خماص
الٟىحي ألاػَغو ناخب مٟخاح ألامان في عؾم ال٣غآن ،وَى مُبىٕ في الؿىٛا ٫بض٧اع وؤٖيض َبٗه بالضاع البيًاء باإلاٛغب ٖام،
و٢ض ؤوفى مىيىٕ الى ٠٢مً خيض الغؾم خ٣ه مً الخىاو ٫والبدض()3
ومهما جىىٕ الى ٠٢في ال٣غآن ال٨غيم ٞةن َظا الخىىٕ مغصٍ اإلاٗنى واإلابنى ،ويغجبِ الى ٠٢باإلاٗنى ويضٖ ٫ليهٗٞ ،لى ال٣اعت ؤن
محز بحن ألابييت والترا٦يب ،وٖلى جىدي الض٢ت وخؿً الازخياع في الى ،٠٢وزانت في الى ٠٢الالػم؛ ألن طل ٪ؤ٦ثر الخها٢ا
َّ ْت َف ْت َف َفۘ ُ َف َف ُ َف
ْت َف ْت َف َف َف َف َف
ُ َف َف َف ْت َف ُ ُ ُ ْت َف
اٖ ٠ل ُه ُم
ان ل ُه ْتم ِّم ْتً ُصو ِّن الل ِّه ِّمً ؤوِّلياء ً
ى وما ٧
واعجباَا باإلاٗنى والىدى٢ ،ا ٫حٗالى((ؤول ِّئ ٪لم ٩ىهىا مع ِّج ِّؼيً ِّفي ألاع ِّ
ُ َف َف ُ َف
الؿ ْتم َف٘ َفو َفما َفُ ٧اهىا ُ ْتبه ُغ َف
اب َفما َفُ ٧اهىا َفي ْتؿ َفخُ ُ
ون))(ٞ )4الى ٠٢الالػم ٖلى( َفؤ ْتول َفي َفاء) مى٘ َف
يٗى َفن َّ
ْتال َفٗ َفظ ُ
اٖ ٠ل ُه ُم
بحهام ؤن ظملت ( ً
ِّ
ِّ
ِّ
َف
َّ
ٌت
ُ َف َف ُ
ًا
َ ٠فل ُه ُم ْتال َفٗ َفظ ُ
ْتال َفٗ َفظ ُ
اب) اؾخئىاٞيت مؿخ٣لت ٖما ٢بلها.
مُل٣ا ،وؤن ظملت ( ًاٖ
اب) نٟت ل٣ىله(:ؤ ْتوِّل َفي َفاء)  ،ويٟيض هٟي ألاولياء
ٞالىدى وؤلاٖغاب واإلاٗنى ٣ترن بالى ٠٢ولظا ٖلى ال٣اعت ؤن ٩ىن ملما بهظٍ الٗلىم.
ُ َف
َف
َّ
َف ُ َف َف
ْت َف َف ُ ٌت
و٦ظل ٪في خالت اإلاى٘ وٖضم ظىاػ الى٢ ،٠٢ا ٫حٗالى(( َفوِّبط ٢ال ْتذ ؤ َّمة ِّم ْتن ُه ْتم ِّل َفم ح ِّٗٓىن ْ ٢تى ًاما الل ُه ُم ْته ِّلُ ٨ه ْتم ؤ ْتو ُم َفٗ ِّظ ُب ُه ْتم َفٖظ ًاابا
ُ
َّ
َف
َّ
َف
ق ِّض ًاضا))(ٞ )5ةن الغمؼ (ال) يكحر بلى مى٘ الىٖ ٠٢لى ٢ىله حٗالى (ْ ٢تى ًاما)؛ لئال ٟهل بحن الهٟت ،وهي ظملت (الل ُه ُم ْته ِّلُ ٨ه ْتم)
واإلاىنى ٝوَى ٢ىله ( َفْ ٢تى ًاما)؛ ألن طل ٪اصو بلى ٞؿاص اإلاٗنى ،وَى ؤجهم ُٖى ِّجبىا ألجهم يٗٓىن ًا
٢ىما ،وليـ َظا َى اإلاغاص ،بل
اإلاغاص ؤجهم ُٖى ِّجبىا ألجهم وٖٓىا ًا
٢ىما ال َفعظاء منهم .و ٖلت اإلاى٘ َىا ٖلت هدىيت لظا وظب اإلاى٘.
املبحث العادط :وٌائف الوكف والابخذاء ِىذ ِلماء الفوث والىحاة واللشاء
ل٣ض ؾب ٤الخض ض في اإلاباخض الؿاب٣ت ًٖ الٗال٢ت بحن الى ٠٢والابخضاء والٗلىم اللٛىيت ،ومً الجض غ ط٦غٍ ؤن ٖلم الى٠٢
والكغوٕ ال ىٟهل ًٖ الٗلىم اللٛىيتٞ ،هى زام وٖام ،وزام ألهه اعجبِ بال٣غآن ال٨غيم واهبشٖ ًٖ ٤لم الخجىيض ،وٖام
ألهه ؤٞاص الٗلىم ألازغي في ٦شحر مً ال٣ىاٖض والًىابِ ،وال يؿخٛني الباخض اللٛىو ًٖ الى٢ى ،ٝألن الى ٠٢يٗحن اإلاٗنى
واإلابنى ،وٖليه خى ٠٢الباخض في جدض ض جها اث الجمل.
وٞيما خٗل ٤بٗلم الهىث ال ىٟهل ٖلم الهىث ًٖ الى ٠٢والابخضاء ،هٓغا ألن الىنل بحن الترا٦يب وألابييت إحي مً
زال ٫م ُ٘٣نىحي ؤو ونل الخض ض ،والٟىانل في ال٣غآن ال٨غيم بمشابت الهىث الظو ىْ ٠ويٟيض في ال٩لمت صاللت مٗيىت
مً زال ٫جغ٦يبه م٘ ألانىاث ألازغي ،والٟىانل خغو ٝمدك٩لت في اإلا٣اَ٘ ،وج ٘٣الٟانلت ٖىض الاؾتراخت بالسُاب
لخدؿحن ال٨الم بها ،ؤو ٖىض خاظت ال٣اعت للغاخت ول ً٨يبػي ؤ ٩ىن طلٖ ٪ىض جها ت اإلاٗنى إلابنى مً اإلاباوي  ،وهي الُغي٣ت التي

( )1محمد بن سعٌد الشرٌفً ،خطوط المصاحؾ ،ص .38
( )2ابراهٌم األبٌاري ،تأرٌخ القرآن الكرٌم ،ص155
( )3مفتاح األمان فً رسم القرآن ،ص 13-11
( )4القرآن الكرٌم ،سورة ه ود ،آٌة 20
( )5القرآن الكرٌم ،سورة األعراؾ ،آٌة  164وانظر ابن كثٌر ،تفسٌر ابن كثٌر ج 3ص ،494وانظر تفسٌر البؽوي ج 3ص 294
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با ً ال٣غآن بها ؾاثغ ال٨الم ،وحؿمى ٞىانل ،ألهه ىٟهل ٖىضَا ال٨المان ،الؿاب ٤والالخ ،٤وطل ٪ؤن آزغ آلا ت ٞهل بينها
وبحن ما بٗضَا.جبٗا الهتهاء اإلاٗنى ب ٌٛالىٓغ ًٖ الخٗل ٤اللٟٓي ؤو الامخضاص الضاللي.
َف َف ُ َف َف َف
وَظا ما الخٔ في الىهىم ال٣غآهيت ال٨غيمت٣٦ ،ىله حٗالىُ (( :ؾ ْتب َفداه ُه ؤن َف ٩ىن ل ُه َفول ٌتض  -و ,٠٢وال صر ونله بما بٗضٍ((-
َف
َف
ًا
َّل ُه َفما في َّ
ى َفوَ ٦فٟى ِّبالل ِّه َفو ِّ٦يال))( )1ؾىعة اليؿاء آ ت ,171الن اإلا٣هىص َى هٟي الىلض مُل٣ا ,ومً طل٢ ٪ىٌ٫
الؿ َفم َفاواث َفو َفما ِّفي ألا ْتع
ِّ
ِّ
َّ
َف ُ َف ُ ُ ُ ْت َف ًا َف َف ًا
َف ُ َف ُع ُ َف ُ
ْت
ُ
ُ
ُ
َف
َف
َف
ُ
ُ
حٗالىِّ (( :لخا ِّمىىا ِّبالل ِّه وعؾ ِّىل ِّه وحٗ ِّؼ وٍ وجى ِّ٢غوٍ  -و - ٠٢وحؿ ِّبدىٍ ب٨غة وؤ ِّنيال))( ,)2وللخٟغي ٤بحن الًمحر ًٞ :الهاء في
َف ًا
( َفو ُج َفىُ ٢غ ُ
وٍ) حٗىص للىبي نلى هللا ٖليه وؾلم ,ؤما الىٖ ٠٢لى ( َفوؤ ِّنيال) ٞهى جام ٧ىهه عؤؽ آ ت ,ومشل َظٍ الكىاَض ٦شحرة في
ِّ
َف
ْت
َف
ُ
ُ
ُ
َّ
ال٣غءان ال٨غيم ,منها :ما ٩ىن ٞيه الى ٠٢خؿىا والابخضاء بما بٗضٍ ٢بيدا هدى ٢ىله حٗالى ( :س ِّغظىن الغؾى )٫ويٖ ٠٣ليها
ُ َف ُ ْت
٩ىن َظا وٟ٢ا خؿىا ول ً٨الابخضاء بما بٗضَا ٢بيدا بطا ابخضؤ بـ ( َفوِّب َّ اْ ٦تم ؤن جا ِّم ُىىا) ( ,)3بط هبذ طل ٪جدظ غا مً ؤلا مان باهلل
حٗالى ,وؾىجض بًٗا مً َظٍ الكىاَض في زخام َظا اإلاىيىٕ .و٧ل طل ٪مبني ٖلى الىنل باؾخسضام الهىث ؤو الٟىهيم الظو
هل ما ٢بله بما بٗضٍ.
ٗٞلى اإلاخ٩لم وال٣اعت ؤن سخاع مىاي٘ ومىًَ وم٣اَ٘ للىٖ ٠٣ ٠٢ىضَا ،لخبيان اإلا٣هىص للؿام٘ٞ ,الؿام٘ يٗخمض ٧ليا
ٖلى اإلالٟىّ اإلاىُى ١في ٞهم الىو ،وبٗ٨ؿه ٗٞمله م٨غوٍ ومؿخ٣بذ في ال٨الم الجاعو بحن الىاؽ ,ومً طل :٪ؤن ؤبا ب٨غ
الهض  ٤عض ي هللا ٖىه ؾإ ٫ؤٖغابيا ًٖ ها٢خه ٣ٞا ٫له :ؤجبيٗها؟ وَىا اإلاى ٠٢اؾخٟهامي ،وهبر الاؾخٟهام واضرٞ ،إظاب
ألاٖغابي ٢اثال :ال ٖٟا ٥هللا ,وَظا ٞيه ونل وؤو ٘٢الؿام٘ في لبـ وؤوَمه مٗنى آزغ في بؾاءةًٛٞ ،ب ؤبى ب٨غ عض ي هللا ٖىه
و٢ا ٫له :ال ج٣ل َ٨ظا ول٢ ً٨ل :ال وٖٟا ٥هللاٞ ,اؾخسضام الىاو للٟهل بحن الؿاب ٤والالخ ٤ؤٞاص مٗنى ٚحر اإلا٨غوٍ ومٗنى
مؿخدب ،وبهما ًٚب ؤبى ب٨غ الن ال٨الم ألاو ٫صٖاء ٖليه بحنما ال٨الم الشاوي صٖاء له ,وَظا دمل صاللت ؤن الٟهل ٟيض
قيئا وٖضمه ٟيض الٗ٨ـ والؿلب ،ولم يؿإ ٫ألاٖغابي ًٖ هيخه ألن ْاَغ ال٨الم َظٍ صاللخه و٢هض ألاٖغابي الضٖاء له ال
ٖليهٞ ,اللٛت ال جخٗل ٤بييت وال٣هض ،وبهما جٟؿغ ألالٟاّ مً زال ٫الٓاَغ والباًَ مً زال ٫الترا٦يب واإلاباوي.
ٞالى ٠٢والابخضاء ال ٖ ٘٣بشا ،بل اصو وْيٟت وَظٍ الىْيٟت نىجيت حؿدك ٠مً زال ٫الىنل ؤو مً زال ٫الٟهل،
بيض ؤن ال٣اعت ٖليه ؤن ضع ٥جماما مىي٘ الى ٠٢الظو دؿً الى٢ىٖ ٝليه ،ججىبا للى٢ىٕ في اللبـ ،وجداقيا لىَم ٢ض ٘٣
الؿام٘ ٞيهٞ ،الىبراث ا٫نىجيت التي يؿخسضمها ال٣اعت ٖىض الى٢ ٠٢ض جٟط ي بلى مٗنى سال ٠اإلاٗنى اإلايكىص و٢ض سال٠
الخ٨م الكغعي في الىو ال٣غآوي.
وٞيما خٗل ٤بٗلماء الىدى ٞةن الىهىم ال٣غآهيت حجت ٖلى الىدى و٢ىاٖضٍٞ ،ال يٗ٣ل ؤن يؿدكهض ٖلماء الىدى بىهىم
قٗغيت ؤو هثر ت مً ألاصب وؤلاهخاط البكغو م٘ ججىب الىو ال٣غآوي ،لظا ٞةن الٗلماء في ٖلم الىدى وظضوا يالتهم في ال٣غآن
ال٨غيم ،وٖلى وظه الخدض ض في مغاخل الٗ٣يض والخ٣ىحن ل٣ىاٖض الىدى واللٛت ،والىو ال٣غآوي ٚني بالخمشيل والخضليل ٖلى
٢ىاٖضَم  ،ويبحن لهم ؤوظه وخاالث هدىيت حكٟي ٚليل الٗالم والباخض.

( )1القرآن الكرٌم ،سورة النساء ،آٌة 171
( )2القرآن الكرٌم ،سورة الفتح ،آٌة 9
( )3القرآن الكرٌم ،سورة الممتحنة ،آٌة 1
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وييبػي ٖلى ؤن ٩ىن ٖلى صعا ت جامت بالىدى وؤلاٖغاب ،إلاا في طل ٪مً جدض ض للمباوي واإلاٗاوي( ،اٖلم اهه ال خم الىٖ ٠٢لى
اإلاًا ٝصون ما ؤيي ٠بليه ،وال ٖلى اإلاىٗىث صون الىٗذ ،وال ٖلى الغا ٘ٞصون اإلاغٞىٕ  ،)1 ( )......وي٣ى ٫الخهحرو عخمه هللا
بٗض ؤن ٢ؿم الى ٠٢ؤعبٗت ؤ٢ؿام ،زم ط٦غ ال٣ؿم الغاب٘ وَى الى ٠٢الازخياعو( وَى الظو يٗمض ال٣اعت بليه بمدٌ ازخياعٍ
وبعاصجه إلاالخٓت مٗنى آلا اث واعجباٍ الجمل ومى ٘٢ال٩لماث )2( )...
بن ٦خب الخجىيض وٖلىم ال٣غآن مليئت بمٗلىماث َامت ًٖ باب الى ٠٢والابخضاء وؤهىاٖه وصعظاجه و٢ض مهٟىا ٞيه ال٨شحر
مً اإلاهىٟاث ،بال ؤن ٖلماء الىدى وؤلاٖغاب لهم بإ ؤَى ٫في باب الى ٠٢والابخضاء ،خؿب صاللت اإلاٗنى ،وحٗضص وظىٍ
ؤلاٖغاب  ،ألن ٖلماء اللٛت وجدض ض ٖلماء الىدى لهم آعائَم ومىاٟ٢هم الىدىيت في اللٛت ،وإلاا ٧ان لؼاما ٖليهم ألازظ بال٣غآن
وههىنه ٧ان ٖليم مغاٖاة اإلاٗاوي وحٗضصَا وجىىٖها في الىو ال٣غآوي.
ُ
ُ
ومً ألامشلت ال٣غآهيت الىاضخت في حٗليل الى٢ى ٝبالخ٨م اللٛىو الىدىو٢ ،ا ٫حٗالى ((ٞ...ال عٞض َُ وال ٞؿى )3 ( ))١بالغ٘ٞ
والخىىيً ٞيهما ٞ:ابً ٦شحر وؤبى ٖمغو .والبا٢ىن :بٟخذ الشاء وال٣ا ٝمً ٚحر جىىيً ) وؤوضر الضاوي الخٗليل ب٣ىلهٞ :ال عٞض وال
ٞؿى٧)١ا ٝإلاً ٢غؤ بالغ ٘ٞوالخىىيً ٖلى مٗنى:وليـ ،وههب (وال ظضاٖ) ٫لى الخبرثت ٖلى مٗنى:والق ٪في الدج اهه واظب في
طو الدجت ،وزبر ليـ في ألاولحن مًمغ بخ٣ض غ (ٞليـ عٞض وال ٞؿى ١في الدج )زم ٩ىن (والظضا ٫في الدج )مؿخإهٟا في
َف َف َف َف َف َف َف ُ ُ َف َف َف َف َف ْت
اِّ ٫في ال َفد ِّج) لم ٖ ٠٣لى طل٪
مىي٘ ع ٘ٞباالبخضاء وزبرٍ في اإلاجغوع) .ومً ههب ألاؾماء الشالزت(ٞال عٞض وال ٞؿى ١وال ِّظض
لخٗل ٤بًٗه ببٌٗ بالُٗ.٠
ويدبحن مما ؾب ٤ؤن الغوابِ والٗال٢اث بحن الى٢ى ٝوالكغوٕ في الابخضاء والىدى ٖال٢اث ٢ىيت وال جىػ ًٖ ا٫هدى ،إلاا في
الىدى مً ؤؾاؾياث هدىيت و٢ىاٖض جا٦ض اإلاٗاوي إلاباوي الىهىم ،و٢ض ٩ىن الًابِ الىدىو َى الؿبب اإلاباقغ في جدض ض
الى ،٠٢وَظا صخيذ ،ألن الى ٠٢ؤزىاء ال٣غاءة والترجيل ال جىػ ؤن ٩ىن بال ٖىض جمام اإلاٗنى لؤلبييت والترا٦يب.
بن الىْيٟت التي اصحها الىٖ ٠٢ىض و ٠٢مٗحن في الىو ال٣غآوي جٟيض اهتهاء اإلاٗنى ،و٢ض ٩ىن َىا ٥حٗل ٤لٟٓي ؤو صاللي ؤو
امخضاص لضاللت التر٦يب جخهل بالالخ ،٤بال ؤن اإلاٗنى ٢ض ٩ىن جاما والىٖ ٠٢ليه خؿً ويٟيض الضاللت التي ٣خًيها الًابِ
ؤلاٖغابي.
وٞيما خٗل ٤بالىْيٟت التي اصحها الى ٠٢لضي ال٣غاء ٞخخٗلٚ ٤البا بال٣اعت ومضي مٗغٞخه وبإلاامه بالى٢ى ٝاإلاكغوٖت والتي
ْهغث عمىػا مً زال ٫عمىػ اإلاصخ ٠الكغي ،٠بيض ؤن ال٣غاء لهم آعائَم ومىاٟ٢هم في الى٢ى ،ٝوَىا ٥زالٞاث في مىا٠٢
ال٣غاء ٞيما بينهم مً ظهت ،وبحن الٗلماء مً ظهت ؤزغي ،بيض ؤن َظا الخبا ً بحن ا٢٫غاء في ال٣غاءاث ال ازغ ٖلى اإلاجا ٫الضاللي
واإلاٗاوي الىاظمت ًٖ اإلابنى.
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن مٗغٞت آلا اث ال٣غآهيت ال٨غيمت جى٢يٟيت مخىاجغة ًٖ الغؾى ٫ال٨غيمٞ ،ال مجا ٫لهظٍ السالٞاث ،وال
جىػ ألخض مً ال٣غاء ؤن خهغ ٝو ٤ٞعٚبخه ،وبهما َى جبا ً في الى٢ى ٝول ٫٪منهم مىٟ٢ه وعؤ هٖ ،لما ؤن َظٍ السالٞاث امخض
ؤزغَا لي ٘٣بحن ال٣غاء واإلاٟؿغيً ،وال بض مً ؤلاقاعة بلى ؤن آلا ت بطا ٧اهذ َىيلت ٦شحرة ال٩لماثٞ ،ةن الغؾى٧ ٫ان  ٠٣خيض
ؤ٢غؤٍ ظبر ل ،ؤو خيض جم اإلاٗنى ؤو ا٦خملذ الجملت ،مما يٗني ؤن الىو اإلا٣غوء مغجبِ باإلاٗنى. .
( )1األنباري ،إٌضاح الوقؾ واالبتداء ،ج1ص 116
( )2الحصري ،أحكام قراءة القرآن ،ص 235
( )3القرآن الكرٌم ،سورة البقرة ،آٌة 197
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وَىا ٥مىاي٘ في ال٣غآن ال٨غيم مخى٘ الىنل ٞيما بينها وبحن ما ؾب٣ها وَظا ألامغ ؤصع٦ه ال٣غاء ،وَظٍ اإلاىاي٘ خٗحن ٞيها
الكغوٕ والابخضاء وٖلى وظه السهىم باؾخسضام اإلاىنىالث ،ؤو باؾخسضام الاؾم اإلاىنى ٫وهي:
َّ َف َف ْت ُ ُ َفن َف َف َف ُ ُ َف َّ َف َف َف ُ ُ َّ َف َف َف َّ ُ ُ َّ ْت َف ُ َف ْت َف
ـ (((.)1
الغبا ال ٣ىمىن ِّبال ٦ما ٣ىم ال ِّظو خسبُه الكيُان ِّمً اإلا ِّ
٢ا ٫حٗالى((ال ِّظ ً إ٧لى ِّ
ُ َف
َف
ْت َف
َّ َف َف ْت َف ُ ُ ْت َف َف ُ َف
اب َف ْتخلىه ُه َفخ َِّّ ٤جال َفو ِّج ِّه ؤول ِّئ َف ُ ٪ا ِّم ُىىن ِّبه)))2( .
 -2و٢ا ٫حٗالى((ال ِّظ ً آجيىاَم ال ِّ٨خ
ُ َف َف
َّ َف َف ْت َف ُ ُ ْت َف َف ُ َف َف
اب َفي ْتٗ ِّغٞىه ُه َ ٦فما َفي ْتٗ ِّغٞىن ؤ ْتب َفى َفاء َُ ْتم )))3( .
 -3و٢ا ٫حٗالى((ال ِّظ ً آجيىاَم ال ِّ٨خ
وَىا ٥اإلاىاي٘ ال٨شحرة التي جبضؤ باإلاىنى ٫ويخٗحن به الابخضاء ٞال جىػ ونله بؿاب٣ه هٓغا لخمام اإلاٗنى .و٦ظلَ ٪ىا٥
الىٖ ٠٢لى (وٗم) و( ٦ال) وطل ٪جبٗا للمى ٠٢والؿياٞ ،١هىا ٥خاالث جىػ ٞيها الىنل وؤزغي يبػي ٞيها الى٢ ،٠٢ا٫
ُ
َف
َف َف َف َف ْت َف ُ ْت َف َّ َف ْت َف َف َّ َف َف
َف ُ َف َف َف َّ
َف
َف
ُ
الى ِّاع ؤ ْتن ْ ٢تض َفو َفظ ْتضها َفما َفو َفٖ َفضها َفعُّقب َفىا َفخ ًّ٣ا َ ٞفه ْتل َفو َفظ ْتضج ْتم َفما َفو َفٖ َفض َفعُّقبْ ٨تم َفخ ًّ٣ا ٢الىا و َفٗ ْتم ٞإط َفن
حٗالى((وهاصي ؤصخاب الجى ِّت ؤصخاب
َف َف ُ َّ َف
َّ
َف
ُما ِّط ٌتن َفب ْتي َفن ُه ْتم ؤ ْتن ل ْتٗ َفىت الل ِّه َفٖلى الٓ ِّ ِّاإلا َفحن)) ٞالىَ ٠٢ىا ٖلى ٢ىله( وٗم) هٓغا ألن الخغ ٝو ٘٢للخهض .٤
ومً زال ٫الضعاؾت والبدض دبحن ؤن ال٣غاء ٧اهىا يؿخسضمىن الىٖ ٠٢ىض الى ٠٢والخاظت ،و٧ان البٌٗ  ٠٣وٟ٢ا
ايُغاعيا وؤخياها ٩ىن الى ٠٢مإزظا ٖليه مً ٢بل اإلاٟؿغيً وال٣ٟهاء ،باإلياٞت بلى ٖلماء اللٛت ،بيض ؤن وْيٟت الى٠٢
ًٖصَم ج٩اص جىدهغ في الاهتهاء مً التر٦يب ،ؤو ٖلى عئوؽ آلاو ،ؤو ٩ىن وٟ٢ا مغجبُا بُى ٫الىٟـ ؤو ٢هغٍ ؤو ال٣ضعة ٖلى
الخىانل في الترجيل ،ومً الجض غ ط٦غٍ ؤن الى٢ى ٝوالغمىػ اإلاخٗاعٖ ٝليها في ال٣غآن ظاءث بٗض ظهض واظتهاص لٗلماء الخٟؿحر
وٖلىم ال٣غآن وجم ويٗها ويبِ خاالث الى٢ى ،ٝويم ً٨ال٣ى ٫بن الى٢ى ٝلضي ال٣غاء ٧اهذ ٚالبا مغجبُت باإلابنى واإلاٗنى،
عٚم ازخال ٝال٣غاءاث في الىو الىاخض ،بيض ؤن َظا الازخال ٝال هل ٚلى مسالٟت الخ٨م الكغعي.
الىخائ
مً زال ٫الضعاؾت والبدض جبحن ؤن مىيىٕ الى ٠٢والابخضاء بداظت بلى عٖا ت واَخمام مً ٢بل اللٛىيحن؛ إلاا في طل ٪مً نلت
بحن اللٛت وْىاَغ الى ٠٢والابخضاء والٟهل والىنل في ال٣غآن ال٨غيم ،و٢ض خاو ٫الباخض الى٢ىٖ ٝلى ْىاَغ الى٠٢
وٖال٢تها بالضالالث واإلاىا ٘٢ؤلاٖغابيت ،و٦ظلْ ٪ىاَغ الكغوٕ والابخضاء وبيان اإلاىا ٘٢ؤلاٖغابيت والخٛحراث التي جهيب ألالٟاّ
مً الىاخيت الىدىيت ،و٢ض جىنل الباخض بلى هخاثج ظض غ به ؤن ظ٦غَا وهي ٖلى الىدى آلاحي:
 -1الى ٠٢يٗض وٟ٢ا ول ً٨خًمً صاللت مٗيىت.
ْ -2ىاَغ الى ٠٢جغجبِ بالٗلم الهىحي اللٛىو
 -3الكغوٕ وْىاَغ الابخضاء ليؿذ بمٗؼ ًٖ ٫اللٛت وصالالتها.
 -4الخٛحراث ؤلاٖغابيت لها ٖال١ة وزي٣ت بال٣غاءاث.
 -5جىىٕ ال٣غاءاث ال ازغ ٖلى الخ٨م الكغعي

( )1القرآن الكرٌم ،سورة البقرة ،آٌة 275
( )2القرآن الكرٌم ،سورة البقرة ،آٌة 121
( )3القرآن الكرٌم ،سورة البقرة ،آٌة 146
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 -6الخٛحراث التي جسً٘ لها ألالٟاّ ال جازغ ٖلى اإلاٗنى.
 -7صعاؾت الى ٠٢والابخضاء جسً٘ ألخ٩ام الخجىيض وٖلىم اللٛت الٗغبيت.
الخوـُاث
بن الضعاؾاث اللٛىيت التي جخٗل ٤بال٣غآن ال٨غيم وْىاَغ الٗلم ال٣غآنو مخىىٖت و٦شحرة وهي بداظت بلى جغ٦حز ومً ٢بل
الباخشحن ،والخٗغ ٝبلى ؤؾغاع اللٛت مً زال ٫ال٣غآن وما ٞيه مً بعجاػ ٖلمي في ْىاَغ الى ٠٢والكغوٕ والابخضاء والٟهل
والىنل ،و٢ض بظ ٫الباخض ظهضٍ في ؾبيل الخٗغ ٝبلى بٌٗ الٓىاَغ والٗال٢ت بحن ْىاَغ الٗلم ال٣غآوي وْىاَغ ا٫لٛت،
وَىا ٥ال٨شحر مً الً٣ا ا التي جدخاط بلى البدض الٗلمي اللٛىو ،والغبِ بحن اللٛت وٖلىم ال٣غآن ،ويىا ي بها الباخض م٘
يغوعة التر٦حز ٖليها ويغي الباخض ؤن ؤلاعجاػ الٗلمي اللٛىو ال٣غآوي بداظت بلى ظهض ؤ٦ثر وجغ٦حز مً ٢بل الباخشحن واللٛىيحن،
م٘ يغوعة التر٦حز ٖلى الً٣ا ا آلاجيت:
 -1الغبِ بحن ْىاَغ اللٛت في الضعؽ اللٛىو الخض ض وْىاَغ في ٖلىم ال٣غآن ال٨غيم.
 -2التر٦حز ٖلى الجاهب الضاللي ال٣غآوي وعبُه بالخ٣ى ٫اللٛىيت.
 -3الخٗغ ٝبلى الخ٣ى ٫الضالليت ال٣غآهيت التي جاصو بلى جىىٕ في ْىاَغ ؤلاٖغاب.
 -4الى٢ىٖ ٝىض ْىاَغ الى ٠٢وٖال٢خه بالىبر والخىٛيم.
 -5التر٦حز ٖلى البدض الٗلمي الخ٩املي الظو ًم الٗض ض مً الً٣ا ا اللٛىيت طاث الهلت بٓىاَغ الٗلم ال٣غآوي.
 -6الخٗم ٤في الغبِ بحن الضعؽ اللؿاوي الخض ض وْىاَغ ال٣غآن إلاا في طل ٪مً ٞاثضة ٣ضمه ال٣غآن للضعؽ اللؿاوي.
ل٩ل مىيىٕ مً مويىٖاث البدض الٗلمي مجاله وؤ٣ٞه التي بدض ٞيهاٗٞ ،لم الى ٠٢والابخضاء مجاله واؾ٘ وخاالث
الى٢ى ٝمنها خاالث وظىب ومنها خاالث ظىاػ ،و٢ض ججى ٫الباخض في خ٣ل البدض وما خٗل ٤به مً ٖلىم ؤزغي مً ٖلىم
ال٣غآن وٖلىم اللٛت ،والخٔ الٗال٢ت بحن الٗلىم وخاظتها بلى بًٗها ا٫بٌٗ ،ويىا ي الباخض بإمىع َامت منها:
 -1الخىؾ٘ في صعاؾت الى ٠٢والابخضاء في اإلاجا ٫الهىحي ،والخٗغ ٝبلى ألانىاث اإلادظوٞت وصاللت خظٞها ،وبيان صواعي
الخظ.ٝ
 -2الغبِ بحن ٖلم الى ٠٢والابخضاء والضعؽ اللؿاوي الخض ض الظو يٗالج الىهىم ٧ىخضة ههيت ٦بري ،ب ٌٛالىٓغ ًٖ
اَ٫ى ٫ؤو ال٣هغ.
 -3البدض في مجا ٫الضاللت الىدىيت لخاالث الى٢ى ،ٝوبيان الٗال٢ت بحن الى ٠٢وؤلاٖغاب ،وما لهظا الى ٠٢مً ؤزغ ٖلى بتر
اإلابنى ؤو اؾخ٣امخه.
 -4بن الضعاؾاث الهىجيت بداظت بلى جىؾ٘ في البدض باٖخماص ال٣غآن ال٨غيم حجت ومجاال لالؾخضال ٫والاؾدكهاص.
 -5مٗالج ة الىهىم ال٣غآهيت اإلاكخملت ٖلى الى ٠٢في بَاع الخ٣ى ٫الضالليت التي حٗالج اإلاؿخىي الضاللي مً زال ٫اإلاباوي
الىهيت.
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 -6البدض في مجا ٫الٟهل والىنل وٖال٢خه بالى ٠٢والابخضاء ،إلاا لهظا الٗلم مً ؤزغ ٖلى اإلاٗنى واإلابنى ،ولىظىص ٖىامل
مكتر٦ت بحن الٗلمحن وإلاا لهما مً اعجباٍ بٗلم الهىث.
 -7جىظيه البدض الٗلمي هدى الضعاؾاث ال٣غآهيت والغبِ بحن الضعاؾاث اللٛىيت الخض شت م٘ ٖضم بٟٚا ٫ال٣ض م.
 -8صعاؾت الى٢ى ٝوالابخضاء صعاؾت لٛىيت مىؾٗت ،لل٨ك ًٖ ٠ؤؾغاع الضالالث التي جدملها خاالث الى٢ى ٝوالابخضاء.
 -9الغبِ بحن الى ٠٢والهمذ وا٫ؾ٨ذ ،وبيان الضاللت والخٟغي ٤بحن ؤوظه الضالالث الىاظمت ًٖ ٧ل خالت منها.
 -10جٟٗيل ٖلم ألانىاث اإلاٗملي واإلاسبرو ،إلاٗغٞت الٗال٢اث بحن صالالث اإلادظو ٝواإلاشبذ مً ؤنىاث اللٛت.
 -11ال ق ٪في ؤن الباخض واظه الٗض ض مً اإلاهاٖب في َظا البدض الٗلمي ،ومً بحن َظٍ اإلاهاٖب ٦ك ٠الٗال٢ت بحن
الى٢ى ٝوصاللتها مً الىاخيت الهىجيت ،هٓغا ألن الى ٠٢ال ٟؿغ لٛىيا بهىعة مباقغة؛ لظا ٞةن َظا بداظت بلى جىؾ٘ في
البدض الٗلمي.
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ِامُت املىىلت العهبُت بالجضائش واسجباوها بالففحى
ملاسبت جأـُلُت لأللفاً املخذاولت
الذهخوس بولشباح ِشماوي ،حامــّت ألأـواه ـ الجضائش

فاجحت امللاٌ :
ُ
،وو ْتع ُ
جب بها لٟهاختها ،وصخذ اؾخٗمالها ؤو هُ٣هاٞ ،جراَا امخضاص
٦شحرة هي اإلاٟغصاث التي وؿمٗها مً ؤٞىاٍ الٗىام
ًا
َبيعي للٗغبيت الٟهيدت ،بل ويىضَل الٟغص مىا إلاا جض ؤلٟاْا وٖباعاث ٞهيدت جضوع ٖلى ؤلؿىت َاالء الٗىام الظ ً ال
ًا
٣غءون ،وال ٨خبىن بل جىا٢لها ظيال بٗض ظيل ٖلى َظا اإلاؿخىي مً الٟهاخت والبيان .
٩اص الؿام٘ ًٓ باصت ألامغ ؤن َظٍ ألالٟاّ وال٩لماث التي غصصَا الٗىام ،بهما هي ٚغيبت ؤو صزيلت ٖلى ٢امىؽ لٛخىا
ُ
الٟهيدت ،ول ً٨وبٗض الخض٢ي ٤اللٛىو والخمديو اللٓٞي والخد٣ي ٤اإلاعجمي ٞيها ُ شبذ وب٩ل ٣حن ؤن َظٍ ألالٟاّ
،ممخضة في ٚابغ ألاػمىت ال٣ض مت ًا
والترا٦يب مىٚلت في الٟهاخت ُ
بضء مً الٗهغ الجاَلي .
ل٣ض صٗٞني ُ
خب الٗغبيت مً ظهت ،واَخمامي بالترار الكٟهي الٗامي مً ظهت ؤزغي بلى البدض والخى٣يب ًٖ ٧لماث
،ؤن َف
وٖبا اث في ال٣امىؽ اإلاخضاو ٫بحن الٗىام ،بلى الدؿائ ٫والاؾخٟؿاع بل وختى الاؾخهجان في هٟس ي ْت
ؤظض ؤلٟاّ َاالء
ع
الٗىام هي ٚا ت في الٟهاخت وؤجها جخماش ى م٘ ٧ل مٗا حر الؿالمت اللٛىيت .
وما ال٣امىؽ اللٟٓي الظو ؤ٢ضمه خىَ ٫ظٍ ال٩لماث والترا٦يب الٟهيدت اإلاخضاو٫ة ٖلى الؿىت الٗىام ،بهما َى لبيئت
لٛىيت ىُ ٤بها ؾ٩ان اإلاىُ٣ت الؿهبيت-قما ٫الصخغاء .-
وهدً ٖىضما ه٣ى ٫لؿان الٗىام ٞةهىا وٗني بها ٖامت الىاؽ مً ألاميحن الظ ً لم  ً٨لهم خٔ مً ال٩لماث م٨خىبت
ًا
ىُ٣ىجها صخيدت وؾليمت  -مسغظا ونٟت، -وال ختى ههيب مً ٧لماث م٣غوءة ٞي٨خبىجها ،وبهما ونلذ بليهم َظٍ الترا٦يب
ًا
وَظٍ الٗباعاث الٟهيدت بٟٗل الاهخ٣ا ٫الكٟهي ،والغاوياث اإلاخىاعزت ظيال بٗض ظيل .وفي َظا الؿيا ١هدً ها٦ض ؤهه لىال َظا
الخىاعر الكٟهي اليمدلذ واهضزغث َظٍ ألالٟاّ ولم  ً٨لها خًىع يمً اإلاىٓىمت ال٨الميت واللٚىيت في ؤوؾاٍ ٖاميدىا
.ولٗل َظا الخىاعر وَظا الاهخ٣ا ٫الكٟهي َى ما ُ ٟؿغ لىا ْاَغة جىؾ٘ اللهجاث الٗاميت مً اللٛت الٟهيدت ،وٖىصتها بلى
ظظوعَا الٟهيدت الؿليمت .
ًا
والىاْغ بٗحن الخض٢ي،٤وبصخت الخد٣ي ُ ٤ضع٣ ٥يىا ؤن ؤنىَ ٫ظٍ ألالٟاّ والترا٦يب مىظىصة في مٗاظم الٗغبيت ٧لؿان
الٗغب ،والصخاح ،وال٣امىؽ اإلاديِ ،وٚحرَا مً ؤمهاث اإلاٗاظم التي هي مازلت في ظظوع ألاٗٞا ٫ومكخ٣اتها  ،ال لص يء بال ؤن
َاالء الٗلماء بهييٗهم َظا ٢يضوا اإلاعجم الخاعيذي والضاللي للٛت الٗغبيت ،وَظا ما جٗلىا هخإ٦ض مً ٞهاختها .

 .نقصد بادلنطقة السهبية أك ما يرعرؼ بشماؿ الصحراء اجلزائرية ادلدف اآلتية :اجللفة  ،األغواط  ،أفلو  ،بوسعادة  ،برياف ،مسعد ...اٍف.
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بن ْاٍ عة وظىص الٗاميت بلى ظاهب الٗغبيت الٟهخىْ ،اَغة لٛىيت في ظمي٘ صو ٫الٗالم ،ول٩ل منهما مجاالجه واؾخٗماالجه،
وحٗغ ٝاللهجت الٗاميت بإجهـا ((َغي٣ت الخض ض التي يؿخسضمها الؿىاص ألآٖم مً الىاؽ ،وججغو بها ٧اٞت حٗامالتهم ال٨الميت،
1
وهي ٖاصة لٛىيت في بيئت زانت ج٩ىن َظٌالٗاصة نىجيت في ٚالب ألاخيان.))...
وللٗاميت ٖضة ممحزاث مً ؤبغػَا ماط٦غٍ ؤهيــ ٞغيدت :
((/1اللهجت الٗاميت خيت مخُىعة ،وحٛحر هدى ألاًٞل؛ ألجها جخه ٠بةؾ٣اٍ ؤلاٖغاب ،وبك٩لها الٗاصو اإلاكتر ٥اإلاإلىٝ
واٖخماصَا الٟهخى مٗيىا لها.
/2الا٢خهاص في اللٛت وَى ظىٍ ع مً ظىاَغ البالٚت.
/3ؤلاَما ٫والا٢خباؽ والخجض ض في اإلاٗنى؛ ٞالٗاميت بغؤ ه هاميت مؿا غة لُبيٗت الخياة جدغم ٖلى بماجت وبَما ٫ما جب ؤن
2
حهمل ،وا٢خباؽ ما ج٣خًيه الًغوعة مً ألالٟاّ))..
بن لـٛت الخىانل بييىا هي اللٛت الٗغبيت الٟهيدت الؿليمت ٦ما جىاعثها آلاباء ًٖ ألاظضاص ،ال مْ ً٨ت
ؤن يكىبها بال اللخً في
هُ٣ها ؤو الخ٨ؿحر في مدانيلها الهىجيت وٖليه ُ م٨ىىا َىا ْت
ؤن ه٣ى ٫ؤن (( الٗاميت اإلاخضاولت ٢غيبت مً الٟهخى بلى صعظت ٢ض
جهل بلى الخُاب ٤ويخجاوػ ال٨م الٟهيذ ٞيها الدؿٗحن في اإلائت ،وما َى ه٣ي ٞهيذ ؤ٦ثر وؿبت مما َى مدىع ،والى٣اوة مىظىصة
في البيياث ؤلاٞغاص ت لل٩لماث  ،وؤما الخدىيغ ٞيالخٔ في اللىاخ ٤والؿىاب ٤وألاصاء الهىحي  ،وَظا ع ٌت
اظ٘ ألؾباب لؿاهيت .لظا
ٞةن الخض بحن الٟهيذ والٗامي َى خض ج٣ض غو ال مُل، ٤والبدض الض٢ي ٤في ألالٟاّ الٗاميت ُبٟط ي بلى ؤنىٞ ٫هيدت
ا٫ل،، ٟٔوفي الٗاميت ؤلٟاّ ؤٞصر مما هخهىع )).3
واإلاىُ٣ت الؿهبيت – قما ٫الصخغاء جخمىٞ ٘٢يىؾِ الجؼاثغ ،ويٛلب ٖلى ٖاميتها جضاو ٫ؤلٟاّ ٖغبيت ٞهيدت نميمت
،ويخجاوػ ألامغ مؿخىي ألالٟاّ بلى مؿخىي ألاؾاليب والترا٦يب والٓىاَغ اللٛىيت والهىجيت التي جسخو باللٛت الٗغبيت
الٟهخى مً جهٛحر وببضا ،٫وهدذ وجغزيم ،و٢لب وجغاص ٝومجاػ وٚحرَا.
الٓىاَغ الهىجيت واللٛىيت في ٖاميت اإلاىُ٣ت الؿهبيت –قما ٫الصخغاء-بـ ــذاٌ :
ومً الٓىاَغ الهىجيت في ٖاميت اإلاىُ٣ت الؿهبيت ؤجهم ىُ٣ىن خغ ٝال٣ا ٝؤخياها ٢ليلت ظضا بك٩له الٟهيذ ،ل٨ىه ًَ٣ىن
ًا
في ؤٚلب ألاخيان مجهىعا مشل ٗٞل "٢ا٦ ،"٫ما ىُ٣ه بًٗهم "٧ا٦ "ٝما َى الخا ٫في "٢ا٢ ،٫خله") ج٣لب قٞ ،g /خهبذ ٖلى
الخىالي "٢ا٢ ،٫خله ،ج٣لب" .ويغظ٘ ؾبب َظا ؤلابضا ٫بلى الاهخ٣ا ٫مً مسغط ال٣ا ٝمً ؤ٢ص ى اللؿان وما ٞى٢ه مً الخى ٪بلى
مسغط ال٩ا ٝالظو َى مً ؤؾٟل مسغط ال٣ا ،ٝوطل٢ ٪هض جسٟي ٠ال٣ا ،ٝج٣غيبا مً مسغط الخاء الىُعي اإلاجاوع به.
بطن سً٘ ؤلابضا ٫بلى حٛيحر الهٟت ،وي٩ىن بىاؾُت بزًإ الخغ ٝاإلا٣لىب بلى نٟاث الخغ ٝاإلاجاوع له صازل ال٩لمت.

اللغة  ،القاىرة :دار النهضة مصر للطباعة كالنشر ، 972 ،ط،7ص 53ػ. 54
 .علي عبد الواحد كايف ،ػ
فقق ّ
 . 2أنيس فرحية،حنو عربية ميسرة  ،بَتكت ،دار الثقافة ، 973 ،ص 22ػ23
 .عمػرك بن حبر اجلاحػظ  ،البيػاف ك التبيُت ،دار الكػتب العػلمية ،بَتكت (د.تا)،ج ،ص.80
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جإصو زانت ؾىي بصٚامها في الساء ؤما في الٗامياث الخاليت ٞةهىا هجض ْاَغة
َظا ًٖ ببضا ٫ال٣ا ،ٝؤما الٛحن ٞال حٗغ ٝة
جسو مٗٓم قما ٫الصخغاء الجؼاثغوة ومنها ٞيىُ٣ىن الٛحن ٢اٞا "٢ؼا ٫ـٛؼا"،"٫ال٣حرة ـ الٛحرة"٢"،الِ ـ ٚالِ"...الض.
ًا
ببضا ٫الهمؼة اءا مشل ٢ ":غاءة" جىُ٢" ٤غا ت" " ،بئر" ،جىُ" ٤بحر".
الخهٛحر :
ؾ٩ان اإلاىُ٣ت الؿهبيت ميالىن بُبي٘تهم لٓاَغة الخهٛحر وهي ؤمغ ٖٟىو باليؿبت بليهم ليـ ٞيه ال ج٩ل ٠وال جدمل ٞىجضَم
ْت
جوٚحرلـ "الضاع ،زبز ،ماءَ ،بت(وهي ُٗ٢ت ألاعى ٢بل
٣ىلىن " :صويغة ،زبحزة ،مىحهت ،الُ َفب ْتي َفبت ال ،زغيٞ،" ٠هظٍ ال٩لماث ـ
بجمام بىاءَا)،زغو." ٝ
الىحــذ:
بما ؤن ٖاميدىا جغٚب في السٟت والؿغٖت في هُ ٤ال٩لماث وما هالخٓه َى ْاَغة الىدذ ووٗني بها ازتزا ٫جغا٦يب َىيلت في
٧لمت واخضة ومً ؤمشلت طل ": ٪لض" وهي ازتزا ٫ل٩لمت "ال زبر لي " ٧،لمت "٢لمىهت " وهي ازتزا ٫وهدذ ل٩لمت "ؤ٢ل ماوهت"
٦،ظال٧ ٪لمت "ؾل٣ىمت" وهي مً الٗباعة "اؾخل الل٣مت" ،ؤما ٧لمت "ماٖليه ش يء"ٞيىـُ٣ها "مٗليهل "  .وَىا٧ ٥لماث وٖباعث
ؤزغي .
ال٣ل ــب:
ال٣لب في اللٚت خم ٞيه ببضا ٫ؤو حٛيحر مى ٘٢الخغو ٝفي ال٩لمت لخ٩ىن ؤ٦ثر مالثمت ،وؾهىلت ،قغيُت ؤن ج٩ىن َظٍ
الخغو ٝالجض ضة مسالٟت للخغو ٝألانليت.ومً ألامشلت التي وظضهاَا في ٖاميت اإلاىُ٣ت الؿهبيت لٟٓت "الؿمل" وَى غيضون
و٤٦ولهم "ؤٖما،"٥وٍ ـم يٗىىن "ؤمٗا ،"٥و٢ىلهم "ؤظبض" ،وَم غ ـوصون " ؤظظب"" ،السجغة"،وَى
مً زال ٫هُ٣هم "الكمـ"  ،ـ
يٗىىن"شجغة"،وهجض ؤ ًا"مىٗى"٫وَى يٗىىن" ملٗىن" ولٟٓت "وٗله" وَى غيضون"لٗىه".
دٔ ـ ـام :
ًا
يٗض ؤلاصٚام مً ؤقض الهٟاث الخها٢ا بٗاميت اإلاىُ٣ت الؿهبيت-قما ٫الصخغاء -وَى ْاَغة نىجيت ٢ض مت ٖغٞها الٗغب
ال٣ضماء واإلادضزىن زانت في اللٛت الٗغبيت ولهجاتها واؾخٗمله الٗغب في ٦المهم هثرا وقٗغا.
و٢ض بضث لىا َظٍ الٓاَغة واضخت ظضا بٗضما ٢مىا بٟغػ و ٪ٞألانىاث اإلاضٚمت ،و بجطخذ لىا الٗمليت ق٩ل واضر ،ووظضها
ؤن ؤلاصٚام ال ٣خهغ ٖ ِ٣ٞلى ؤنىاث ال٩لمت الىاخضة بل ٢ض خٗضاٍ بلى ٧لمخحن ٞإ٦ثر.
ظا ىم ـ ظاء ىم.
ٖضَم ـ ٖىضَم
هالخٔ خظ ٝالىىن مً ال٩لمت وؤصٚمذ في الضا ٫بالدكض ض ،و٧ان طل ٪القترا٦هما في اإلاسغط والهٟاث م٘ ازخٟاء نٟت الٛىت
وطل ٪للخسٟي.٠
لٟٓت "ٖضث" جىُٖ"٤ذ"ٞ ،يخم بصٚام خغ ٝالضا ٫في الخاء اطا ججاوعا إلجداصَما في اإلاسغط ألن ٦الَما لٛىو .
"مً بٗض" ىُ٣ه ؤَل اإلاىُ٣ت"مبٗض" وطل ٪بٗض خظ ٝهىن خغ ٝالجغ و٢لبها ميما زم ٢لبها "باء" ،زم بصٚامها في"باء".
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سً٘ ٦ما عؤ ىا ؤلاصٚام بلى مساعط الخغو ٝونٟاتها مً هاخيت الخ٣اعب وهي ال٣ىاٖض هٟؿها في اللٛت الٗغبيت الٟهخىَ ،ظا
باليؿبت لئلصٚام.
٧لماث مً الٗاميت الؿهبيت –قما ٫الصخغاء  -طاث ألانل الٟهيذ:
الب ْترمت لٛت ؤَل م٨ت ،و٢ا ٫الٟحروػ ؤباصوُ " :
 ال ْرمت :الْ ٣تضع٢ ،ا ٫الجاخُٔ :الب ْتر َفمت بالًم ٢ضع مً حجاعة".
ِّ
 البىان :ؤو اإلاىػ ،و٧لمت بىان ٖغبيت اهخ٣لذ بلى اللٛاث ألازغي ،وليؿذ ٚغبيت ٦ما ًٓ البٌٗ ،ووظه الاقخ٣ا ١ؤجها حكبهبىان ال.٠٨
ْ
 هخاعي :مليي ،وؤنلها " َفم َفخاعي".َف ًا َف
َف ْت َف
َف
ُ ْت
اللخم َف س َفم ُج ز َفمجا :ؤ ْتع َفو َفح وؤهت َفن.(.
 خام  :مخٗ٢ ،ًٟا ٫ابً مىٓىع( :ز ِّم َفجْ
 وّالت :ؤو الىٗل ،ل٨نها مدغٞت ًٖ ألانل بخإهي ها.ًا
ًا
 خبي  :يغبه يغبا قض ضا . ص ْحل ْم  :بمٗنى جؼلج . ك ّذام  :ه٣يٌ وعاءَ ،ى اإلاط ي ؤمام ؤمام . ًخمم :مٗىاَا ىٓغ بةمٗان و ج٨ٟحر . خام  :مخٗ ، ًٟمىتن مؿخٗمل في م٩اهه الصخيذ الٟهيذكاصح :ؤو نلب و هي ٞهيدت و ل٨نها ٚحر ظاعيت ٖلى ؤ٢الم ال٨خاب .مادابُا  :خبا و٦غامت  ،ما ؤخب بلي َظا و ؤنل الٗباعة في الٓاَغ َى ماطا بي ؟ و الٗىام ٖىضها يؿخٗملىجها للخٗبحر الترخيبب٨ٟغة ؤو ٖمل مً ألاٖما٫
 َّود  :مٗىاَا ؤَبِ و ٣ى ٫بٌٗ الجؼاثغيحن آلازغيً خضع و َظا ألازحر ؤٞصر و ؤخؿً مً ألاو ، ٫و ؤما َىص ٞإنلها مً
التهىيض و َى اإلاص ي الؿا. ً٦
ًىمي العش٨ :خمه و هىهه و ل٨ ٟٔمي لٛت ٞهيدت ٖاليت ،ؼاف مٗىاَا جُل٘ ببهغٍ بلى الص يء و هي ٖغبيت ٞهخى ال ٚباع ٖليهاباػ مٗىاَا بإو ش يء .هغي مشال بٌٗ الٗىام ٣ىلىن "باف جبػي جىنل " ؤو بإو ش يء جغيض ؤن جهل " و َظا ال٨الم ٖغبيٞهيذ ال قبهت ٞيه .
ُّق
 ّجشاط :و مٗىاَا الغظل الصجإ و مً الىاضر ؤن ال٩لمت اقخ٣ذ مً الترؽ الظو ٧ان يؿخٗمله الغظا ٫في خغوبهم ليخ٣ىاالًغباث .
 والو :و حٗني َظٍ الٗباعة في ٖاميدىا ال ش يء و ؤنلها مً ٖباعة و ْتلى و ٓهغ ؤجهم خظٞىا ٧لمت ؤزغي ٧اهذ حؿخٗمل في ألانلمٗها .
 مارابُا :و مٗىاَا ما ؤخب بلي َظا …و ؤنل الٗباعة ٞيما بضو "ما طا بي" و ل ً٨الٗىام يؿخٗملىجها للخٗبحر ًٖ الترخيبب٨ٟغة ؤو ٖمل .
-ول وير ًلغى بلٕاٍ :حٗبحر بضوو ٞهيذ ٣اٖ ٫ىض الخاطة ًٖ الخٗبحر ًٖ ٦ثرة ألانىاث اإلاسخلُت .
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 الذاحوظت  :الذاحوط .و هي " ٢غخت جٓهغ بحن الٟٓغ و اللخم "دًالي  :طا لي  ،في مل٩ي و خىػحي .
ساوي  :ؤعاوي م٘ خظٞهم الهمؼة و َظا قاج٘ ٦شحرا ٖىض الٗغب و بطا عؤ ىا بلى َبيٗت اؾخٗما ٫الٗباعة ه٣ى ٫ؤن مً الشابذ في
ألاؾاليب الٗغبيت ؤن الغظل ٣ى": ٫ؤعي ؤوي" ؤو" ؤعاوي" خحن ى ً٢بى٢ىٕ ؤمغ ؤو ضع ٥وقى ٥خاصر .
ئهخاعي  :مخاعي  ،مل ٪زام بي .
العجاج  :الٛباع اإلاشاع بٟٗل الغياح و هي ٧لمت ٖاليت الٟهاخت .
ٗ٢ض بمٗنى ظلـ و ٧لمت الٗ٣ىص ؤٞصر مً الجلىؽ ألن اإلاسخاع ٖىض ؤَل ألاصب ؤن ٣ا ٫لل٣اثم ؤٗ٢ض و للىاثم ؤو الؿاظض
ؤظلـ .
هدُ ٢ :غيً و هٓحر و هي ٞهيدت ٣ٞ.ض ٢ا ٫الؼمسكغو ٚ :ىم ٞالن هخاثج ؤو في ؾً واخضة .و ٢ا ٫ؤ ًا " َظا الىلض هديج
ولضو  ،بطا ولض في قهغ ؤو ٖام واخض "
الىاكت  :الىاٞضة  ،و الُا٢ت لٛت ٞهيدت و ٢ض اؾخسضمها بضي٘ الؼمان الهمظاوي في اإلا٣اماث خيض ٢اَ ": ٫ظٍ صاعو ٦ ،م
ج٣ضع ا مىالو ؤه٣ٟذ ٖلى َظٍ الُا٢ت  ،ؤه٣ٟذ و هللا ٖليها ٞى ١الُا٢ت ".
ٔذوا ٚ :ضا و هي ٧لمت ٞهيدت ٖاليت .
اظخنى  :اهخٓغ و هي مإزىطة مً ل" ٟٔاؾخإوى" ؤو جإوى و ؤنل ال٩لمت صخيذ ٞهيذ م٘ خظ ٝالهمؼة .
الح اس ي  :و مٗىاَا البئر و ل ٟٔخاس ي َى جدغي ٠لل" ٟٔالخس ي " الظو َى البئر .
الّفغ  :الضوؽ و الىٍء و َى اؾخٗماٞ ٫هيذ ال ٚباع ٖليه (.لؿان الٗغبٟٖ 20/08ـ)
ما ِىذي صٔبت َ :ى الكٗغ ؤو الغيل في ؤو ٫هبخه و ْهىعٍ .يؿخٗمل َظا الخٗبحر ٖىض بعاصة الىٟي اإلاُل .٤و ل ٟٔا٫ػٚب له
وظه مً الاؾخٗما ٫صخيذ ٢ .ا ٫الؼمسكغو  ":ما ؤُٖاوي ػٚبت  ،و ما ؤنبذ مىه ػٚابت ؤو ؤصوى ش يء " ؤؾاؽ البالٚت
للؼمسكغو  :ػٚب .
هخغ الذابت َ :ى اؾخٗماٖ ٫ىص نٛحر يٛغػ في ٖى ٤الضابت لخ ها ٖلى الؿغٖت و َى ل ٟٔصخيذ ٞهيذ(.اهٓغ ؤؾاؽ البالٚت
و "وٞياث ألاٖيان " 13/3و ال٣امىؽ اإلاديِ في هسـ والٗامت جىُ٣ه ه٣ؼ .
ؼين و صًٍ ٦:الَما ٖغبي ٞهيذ
الؽىوٍ و اللشبت٦ :الَما صخيذ ٞهيذ  .ألاولى حؿخٗمل إلاسٌ اللبن و الشاهيت للماء .
الزساسي ٖ :غبيت ٞهيدت و مٗىاَا الهٛاع  ،الهبيان و ألاوالص
ؤشخً الهبي  :بطا ب٩ى بلى ؤبيه ٫يُٖٗ ٠ليه .و هي ٖغبيت ٞهيدت ٖاليت(.اهٓغ ؤؾاؽ البالٚت للؼمسكغو).
هتر  :يؿخٗمل إلاٗنى الجظب و ٢ا ٫الؼمسكغو "هتر الشىب :ظظبه في ظٟىة "و يؿخٗمل ل" ٟٔظبض" لىٟـ اإلاٗنى ٖىى ظبظ و
٦الَما ٖغبي ٞهيذ .
الهذسة  :غيضون بها ال٨الم و ؤنلها الٗغبي الٟهيذ الهظع و َى ا٫زغزغة و ال٨الم ال٨شحر .
حزان  :غاص به ٢ضام ٪و َى ٖغبي ٞهيذ .
ّ
ُِي ِلُ  :هاصاٍ و لٖ ٟٔيِ ٖغبيت ٞهيدت و مٗىاَا الجلبت و الهياح ( اهٓغ البيان و الخبيحن ) .يغبت واخضة  :مٗىاَا
ظملت واخضة ؤو صٗٞت واخضة  .و ٣ى ٫ألاؾخاط ٖبض اإلاال ٪مغجاى ؤهه ٧ان دؿبها حٗبغا ٖاميا ختى وٖ ٠٢ليه في "ؤمالي
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اإلاغجط ى"خيض ٢ا ٫الكغي ٠الغض ي في مٗغى خض شه ًٖ ٖها مىس ى  " :زم ياعث بهٟت الشٗبان ٖلى جضعيج و لم جهغ
٦ظل ٪يغبت واخضة ".
ّوسان ؟ :و ؤنلها ما وعاء ٥؟ ؤو ما ل ٪؟ ٚحر ؤن ٖىامىا يؿخٗملىن اللٟٓت في مىاًَ الؼظغ ال في مىاًَ الاؾذٞؿاع .
ّ
حوط  :ؤو ججى ٫طَابا و ب ابا .و َظا اللٞ ٟٔغيب مً ٧لمت ظاؽ التي وعصث في ال٣غآن ال٨غيم " ٞةطا ظاء وٖض ؤوالَما بٗشىا
ٖلي٨م ٖباصا لىا ؤولي بإؽ قض ض ٞجاؾىا زال ٫الض اع" (ؾىعة ؤلاؾغاء آ تٚ. ) 5حر ؤن َلخت عخمت هللا ٖليه ٧ان ٣غئَا :
)506
ٞداؾىا بالخاء  (.اهٓغ جٟؿحر ال٨كا/2ٝ
الورح  :ىُ٣ىن بها لىصح و الىطح َى ٧ل ما حٗل ٤بإنىا ٝالٛىم مً البٗغ و هدىٍ .و هي ٧لمت ٖغبيت ٞهخى لىال َظا الخٛيحر
البؿيِ في الىُ. ٤
ّ
اللُلت :لٞ ٟٔهيذ صخيذ و ٢ض وعص في الىهىم ال٣ض مت في هٟـ اإلاٗنى (اهٓغ عؾاثل البلٛاء 236ؾُغ.)10
العمُذ ٞ :هيده الؿميظ بالظا. ٫
خازش  :يؿخٗمله الٗىام لىن ٠اللبن الٛلئ و هٟـ اإلاٗنى هجضٍ في اللٛت الٗغبيت الٟهخى .
اللفّت  :ىُ٣ها ٖىامىا هُ٣ا صخيدا ٞهيدا .
اللبأ  :و َى ؤو ٫اللبن الظو دلب مً اإلااقيت ٖىض الىالصة و ٢ض وعص في ٦خاب البسالء .
الفلوط  :هىٕ مً البُيش اإلاؿخض غ و ٢ض ط٦غٍ الٟحروػاباصو بإهه "البُيش الكامي "( اهٓغ ال٣امىؽ اإلاديِ و اهٓغ ؤ ًا هها
) 198
البً زلضون في ٦خاب الٗبر/7
الياهُت :و اإلا٣هىص بها اإلاسبإ الظو ٧ان خسظ في ػاويت مً الضاع ؤو في هاخيت مً الٛغٞت هٟؿها في بىاص ىا .و ال٩لمت ٠جغى ؤن
ؤنلها ٖغبي ٞهيذ مً ماصة ٦جن التي حٗني الاؾدخاع و ازخٟاء .
وؽؾ ٢ :يل ؤن الُل َى ؤو ٫اإلاُغ زم إحي الغف َ.خان ٧لمخان وؿخٗملها في ٦المىا الضاعط و ؤنلها ٖغبي ٞهيذ صخيذ.
(اهٓغ لؿان الٗغب).
_خ ْ
ؾ  :بمٗنى اصزل.
َف
وز َّ
ل الغظل :مط ى وهٟظ.
ظاء في لؿان الٗغب :
َف َف ْت
ُ
ُ
وظاء في الصخاح في اللٛت  :وزككذ في الص يء :صزلذ ٞيه.
_ظىش الباب  :ؤو ؤٚل٣ها.
َف
َف
بهاعها؛ ؤو ُخب َفؿ ْتذ ًٖ الىٓغ ُ
ظاء في لؿان الٗغب " :ظاء في الخجز ل الٗؼيؼ  :ل٣الىا بهما ُؾ َِّ ٨فغ ْتث ؤ ُ
وخ ِّح َفر ْتث.
ِّ
ِّ
ًا
ما؛ ٞمىه ما نى٘ مً زكب ومىه صون طل .٪وؤنله في الٟهخىَ " :ف
 الحـ ْـو ْالخل" ؤو
ػ :وجُل ٤إلاىي٘ ً٢اء الخاظت ٢ض
" ُ
الخل" و٧اهذ جُلٖ ٤لى البؿخان؛ ل٨نهم إلاا ٧اهىا ً٣ىن خاظاتهم في البؿاجحن اهخ٣لذ الضاللت بلى مىي٘ ً٢اء الخاظت،
ٞخلٗبذ بها ؤلؿىت الٗامت ٞإ٢دمىا الىاو بحن الخاء والكحن ٞهاعث " َف
الخ ْتى ْت
َ770ـ) في معجمه
ف"٢.ا ٫ؤبى الٗباؽ الٟيىمي(
ْت َف ُّق ْت ُ ْت َف ُ َف ْت َف ْت ُ َف ْت َف ُ ْت َّ َف َف َف َف ُ َف ُ َف
ان َفوخ َّك ٌت
ل َفو ْتال َفج ْتم ُ٘ ُخ َّك ٌت
ا ٫ل ُب ْتؿ َفخان َّ
الى ْتسل َفخ ٌّل
ان
اإلاهباح اإلاىحر " :الخل البؿخان والٟخذ ؤ٦ثر ِّمً الً ِّم و٢
ِّ
ا ٫ؤبى خا ِّجم ِّ ُ ٣
ِّ
ِّ
ْت
َف َف َّ َّ َف ُ ْت ُ ُ َف َف َف َف ُ َف َف َف ًا َف ْت َف َف ْت َف ُ َف ْت َفَف
َف َف ْت ُ ُ ْت َف ْت ُ ْت ُ َف َف ٌت َف َّ ْت َف َف َف َف ُ َف ْت ُ َف
ًىن َفخ َفىا ِّث َفج ُه ْتم ِّفي ال َفب َفؿا ِّج ِّحن ٞلما اجسظوا ال٨ى ٠وظٗلىَا زلٟا ٖنها ؤَل٣ىا ٖليها
ل مجاػ ِّألن الٗغب ٧اهىا ٣
٣ٞىلهم بيذ الخ ِّ
ًا
َف
.)254
 .137ويىٓغ ؤ ًا :تهظ ب اللٛت لؤلػَغو:ط/03م
ط ِّل َفِّ ٪الا ْتؾ َفم"(.اإلاهباح اإلاىحر للٟيىمي:ط/01م
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َف ُّق ْت ُ ُ َف ْت َف
ألا َّوَ ٫فه ْتى ٌتٕ م ْتً ْتال َفٗ َف
ها ِِّّ ٞحر( ".اإلاهباح
 الضسصوس :وَى َاثغ مٗغو .ٝوؤنله في الٟهخى بًم الؼاو ٢ا ٫الٟيىمي ":والؼعػوع ِّبً ِّمِّ
.)252
اإلاىحر للٟيىمي ،ط/01م
ًا
 ّالعفوف :وَى ال٨ؿ٨ـ الظو ُ ٣ضم لًيىٖ ٝىض َلب الؼياصة ،وجُل ٤ؤ ًاٖلى الخمغ اليابـ اإلا٨ؿغ الظو دًغ
ًا
ًا
بُغي٣ت ج٣ليض ت واختراٞيت ،زم ا٧ل ُم َّ
٣ضم الىظباث وله م٩اهت زانت .وؤنله ؤهه ُلٖ ٤اما ٖلى ٧ل ش يء ا٧ل ابؿا ٢ا٫
َف َف
َف ْت
ُ
َف
ْت َف ُ
ىيَّ ٤
الؿ َف
واء َفو َفه ْتد َفى َُ َفما ،ب ْتال َفْ ٨تؿغَ ،فؤ َفؾ ُّقٟه َفؾً ٟاا ْت
والض َف
ألاػَغوَ ":فؾ ِّْ ٟتُ ٟذ َّ
واؾ َفخ َفْ ٟتُ ٟخهِّ ٢ :م ْتد ُخه ِّبطا ؤزظجه ْ ٚتح َفر َفمل ُخىثَ ،فوُّ ٧قل َفصواء ُ ازظ
ِّ
ِّ
َف ْت ُ ُّق ُ َّ ُ
َف
ْت َف َف ُ
َف ْت َف ْت ُ َف َف َف ُ ٌت َف ْت
ىَ ٝفخب ُّق
152
والؿ ُٟى( ".ٝالتهظ ب ،ط/09م
الغمان َفوه ْتد ِّى ٍِّ ،و ِّالاؾم الؿٟت
َ ٙفغ معجىن ُ ٞهى ؾٟى،ِّ ٝبٟخ ِّذ ِّ
الؿ ِّحنِّ ،مشل ؾِّ ِّ ٟ
ًا
.)279
 .153وٖىض الٟيىمي ؤ٧ل الص يء ابؿا.ط/01م
َف َف
َف
ّ ّ
اظنى:بمٗنى اهخٓغ .وؤنلها في الٟهخى :حؿنى بمٗنى ب٣ي ؾىىاث ٕهض ٞالن ٢ا ٫الٟيىميَ " :فوح َفؿ َّى ْتي ُذ ِّٖ ْتى َفض ٍُ ؤْ ٢تم ُذ
.)292ويٓهغ ؤن الٗامت ٢ض خغٞخه وجلٗبذ به ٢ليال ،عٚم ب٣اثه ٖلى صاللخه ألاولى.
ِّؾ ِّى َفحن"(اإلاهباح ،ط/01م
393
اللاصوص :ويُلٖ ٤لى مكغوب ٚاػو مٗغو ٝد ٟٔفي ػظاظاث ،وؤنله في الٟهخى " :ال٣اػوػة" ٢ا ٫ؤبى ههغ الجىَغو(
ُ
ْت َف
ْت
ْت َف ُ َف
 .)891وٖىض الٟيىميَ ":فوالُ ٣اػو َفػة به ٌتاء ُيك َفغ ُب ِِّّ ٞيه الس ْتم ُغ".
ـٌ)" :وال٣اػو َفػة :مكغبت ،وهي ٢ضح"(.صخاح الجىَغو ،ط /03م
.)502ويٓهغ ؤن صاللتها ٢ض اعج٣ذ مً ؤلاهاء الظو ىي٘ ٞيه السمغ وهي ؤم السباثض ،بلى مكغوب َيب .م٘
(اإلاهباح ،ط /02م
حٛيحر في البييت بدظ ٝالخاء ألازحرة ٖىض الٗامت.
َف َّ َف َّ َف
ُِي ِلُ  :هاصاٍ و لٖ ٟٔيِ ٖغبيت ٞهيدت و مٗىاَا الجلبت و الهياح ٢ .اَّ ٫
ّ
نىجه ُّق
بالهغ ِّار،
الؼبيضو في الخاطٖ" :يِ :مض
َّ َف ْت
جاػُ .
٢لذُ :
َفو َُ َفى َفم ٌت
ْت
ومىه ٢ى ُ٫
هاص ٍِّ ".جاط الٗغوؽ.501/19:
الٗامتَّ ٖ :يِ بٟالنِّ ،ب َفمٗنىِّ :
َف
َف َف
َف َف
ْت ُ َف ًا
َف
وق َفٗ َفل َّ
ّ
ؼّل الىاس :ؤو٢ضَا و هي ٖغبيت ٞهخى ٣ٞ ،ض ٢اَّ ٫
ؤظاػَا ؤ ُبى َفػْتيض ،ؤو
الخُ ِّبَ ،فيك َفٗل َفها ،ق ْتٗال:
الى َفاع ِّفي
الؼبيضو":
َّ َف َف
ْت َف
َف َّ َف َف ْت ًا ْت َف َف
ْت
ٞاق َفخ َفٗ َفل ْتذَ ،فوح َفك َّٗ َفل ْتذْ ،تال َفت َفه َفب ْتذْ ،ت
واي َفُ َفغ َفم ْتذَ ،ف
َفؤ ْتل َفه َف
الى ُاع :جإ َّج َفج ْتذ ِّفي
الل ْتخيا ِّو ُّقي :اق َفخ َفٗل ِّذ
و٢ا٫
ها،
ل
ٗ
وؤق
،
يال
ٗ
ك
ح
ها،
ل
ٗ
٦ك
ها،
ب
ِّ
ِّ
ْت َف
ال َفخُ ِّب . ".جاط الٗغوؽ.264/29:
ْ ّ
البىت  :يؿخٗملها الٗىام اؾخٗماال صخيدا هُ٣ا و مٗنى و اإلا٣هىص بها الغاثدت الُيبت التي جب٣ى مً ؤزغ َٗام لظ ظ٢.ا٫
َّ
ْت ًا
ُ
ُ َّ
َف ُ
وهدىٍَ ،فظ ْتم ُٗه} ب ٌت
الُي َفب ُت) ٦غاث َفدت ُّق
الخ َّٟاح ْت
َّ
ىانَ .ف
اؾما للغا ِّث َفد ِّت الُ ِّي ِّبت
٢اِّ ٫ؾ ْتي َفب َفى ْتيهَ :فظ َفٗلىٍ
الب َّىت:
الؼبيضو في الخاط " (:
ِّ ِّ
الغيذ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َف َف
ُ ْت َف َف ْت ُ َف َف َف َف َف َف َف َف
َف َف
ْت َف
ٞيهما؛ (ط ب ٌت
نمعي مً َّ
ألا ْت
ؤن َف
ج٣اَ ٫ف
الب َّى َفت ُ
ىان) ،
ً
ٖ
م
ج
خا
بى
ؤ
٧الس ْتمُ ِّت؛ (و) ٢ض ُ ُل ُٖ ٤لى (اإلاى ِّدى ِّت )اإلا٨غوَ ِّت .وَ٨ظا عواٍ
ِّ
ِّ
ْت
بال٨ؿ ِّغ" جاط الٗغوؽ.277/34:
خؾ  :مٗىاَا صزل و ؤنل اللٟٓت ٖغبي ٞهيذ .
اإلاُمىعة ٦ :ظل ٪ىُ٣ىجها و َى هُٖ ٤غبي ٞهيذ ٢ .ا ٫الؼمسكغو  :زبا الُٗام في اإلاُمىعة و اإلاُامحر (ؤؾاؽ البالٚت ).
ماخفني  :ؤو ما اخخجذ بلى الص يء و اٞخ٣غث بليه و السهانت في الٗغبيت ٌوال٣ٟغ و الخاظت ٣٦ىله حٗالى " ويازغون ٖلى
ؤهٟؿهم و لى ٧ان بهم زهانت "ؾىعة الخكغ .آ ت. 9
املىشح  :الىًيضة التي جىي٘ ٖلى الؿغيغ مً ؤظل الىىم و هي ٧لمت ٞهيدت مإزىطة مً َغح بطا ؤل٣ى .
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الىشحت  :جُلٖ ٤لى الغصاء الُىيل الظو ىي٘ ٖلى ْهغ الٟغؽ جدذ الؿغط و هي ٧لمت ٞهيدت ( اهٓغ ال٣امىؽ
.) 246
للٟحروػباصو/1
 الىو :ىُ ٤بها ؾ٩ان الصخغاء َ٨ظا و ؤنلها الىىء و هي لٟٓت ٖغبيت ٞهيدت و مٗىاَا اإلاُغ .و بًٗهم جٗل الىىءالؿ٣ىٍ و لم يؿم٘ في الىىء ؤهه الؿ٣ىٍ بال في َظا اإلاىي٘ و ٧اهذ الٗغب جًي ٠ألامُاع و الغياح و الخغ و البرص بلى
الؿا ِ٢منها ( لؿان الٗغب).
الضكاق  :يؿخٗمل للُغي ٤الًي ٤ؤو الكاعٕ الهٛحر و ٧اهذ َظٍ اللٟٓت مٗغوٞت في ٖهغ الجاخٔ (اهٓغ البسالء م.)62.
َشد  :مً اإلادخمل ؤن َظا اللٟـٔ مً ؤنل َغٍ الٟهيدت ٣ :اَ ٫غٍ الغظل في ٖغى ؤزيه و َغٍ ٖغى ؤزيه حهغَه َغَا
ٞ ًَٗ :يه و مؼ٢ه و ه٣هه و مشله َغصٍ و َغجه و مؼ٢ه و َغَمه (.مً لؿان الٗغب ).
ؼلى  :مٗىاَا ظغخه ٖمضا و الكلِ َى الؿ٨حن بلٛت ؤَل الخى ، ٝو ٢ا ٫ألاػَاعو ال ؤٖغٞه و ما ؤعاٍ ٖغبيا و هللا ؤٖلم ( .
مً لؿان الٗغب ).
ؼىين ٧ :لمت مؿخٗملت زانت بالصخغاء و الهياب الٗليا هاخيت الجلٟت و بىؾٗاصة و مؿيلت  .هي ٧لمت طو ؤنل ٖغبي ٞهيذ
حٗني اللبن ُ هب ٖليه اإلااء ( .مً لؿان الٗغب ).
َ رة  :بًٗت مً اللخم ال ٖٓم ٞيها و هي ٧لمت ٖغبيت ٞهيدت ىُ ٤بها ٖامخىا الىُ ٤الصخيذ ( .مً لؿان الٗغب ).
ْت
َذس  :ج٩لم  .و هي ٧لمت ٖغبيت ألانل ٢يل الهظع بالظا ٫اإلاعجمت مً الهظع و َى ال٨الم ال٨شحر ( .مً لؿان الٗغب).
َشف  :قبه الهظ ان مً ؤلاعجاب بالص يء  .و ْت
الهغَ ٝى مضح الغظل ٖلى ٚحر مٗغٞت .و هجض ج٣غيبا هٟـ اإلاٗنى لل ٟٔبالٗغبيت
الضاعظت اإلاؿخٗملت في ؤعياٞىا( مً لؿان الٗغب ).
دفش  :مٗىاٍ ص ٕٝو له هٟـ اإلاٗنى وهٟـ الىُ ٤بالضاعظت الجؼاثغيت ( .مً لؿان الٗغب ).
بعج  :بعج بُىه بالؿ٨حن بعجه بعجا ٞهى مبٗىط و بٗيج و بعجه بطا ق٣ه ٞؼا ٫ما ٞيه مً مىيٗه  .هٟـ اإلاٗنى بالٗغبيت
الضاعظت الجؼاثغيت .
فووت  :هي ٧لمت ٖغبيت ٞهيدت ٣هض بها الشىب ال٣هحر ٚلئ و٧ىن مئزعا .
ّ
دط  :الص يء في التراب ؤو ؤزٟاٍ ٞيه ( مسخاع الصخاح ط 1م.) 86
اليأذ  :ال٣غَاؽ وهي الصخيٟت مً ؤو ش يء ٧اهذ .
ّ
هؾ  :ؤبضي ؤؾىاهه ٖىض الخبؿم و هي ٧لمت مؿخٗملت في الٗاميت الجؼاثغيت باإلاٗنى اإلاٗا٦ـ جماما
كّفض  :ظلـ الٟٗ٣ؼي و هي ظلؿت اإلاؿخىٞؼ ؤو اإلاؿخعجل _ لؿان الٗغب _ ه٣ى ٫بالٗاميت الجؼاثغيت ببٌٗ اإلاىاَ٤
الصخغاويت ٗ٢مؼ باؾدبضا ٫الٟاء ميما و اإلاٗنى واخض .
الل ّ
فت  :بالًم هي ٧لمت ٖغبيت ٞهيدت مٗىاَا قٗغ الىانيت و هٟـ الىُ ٤و هٟـ اإلاٗنى هجضٍ في ٖاميدىا الجؼاثغيت .
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ّ
. )1068
ؼىف  :اه٣لبذ قٟخه الٗليا مً ؤٖلى و الكاه ٠اإلاٗغى و اهه إلاكاهٖ ٠ىا بإهٟه ؤو عا( ٘ٞال٣امىؽ اإلاديِ/1
.) 1560
شحً ِلُ  :ب٨ؿغ الخاء ؤو خ٣ض ( ال٣امىؽ اإلاديِ/1
واح َ :ل ٪و ؾ ( ِ٣مسخاع الصخاح ).
العجاج :الٛباع ( مسخاع الصخاح ).
ٖـ َ :ا ٝبالليل( مسخاع الصخاح ) و ه٣ى ٫بالٗاميت الجؼاثغيت ٖؿاؽ بمٗنى الخاعؽ
املعجش  :بال٨ؿغ ما حكضٍ اإلاغؤة ٖلى عؤؾها و ٣ا ٫اٖخجغث اإلاغؤة و الاٖخجاع ؤ ًا ل ٠الٗمامت ٖلى الغؤؽ ( مسخاع الصخاح).
املضن :بالًم هي السخابت البيًاء و اإلاؼهت اإلاُغة و َظٍ ال٩لمت هجضَا في الٗاميت الجؼاثغيت بىٟـ اإلاٗنى .
كق أزشٍ  :جدبٗه و مىه ٢ىله حٗالى ٞ :اعجضا ٖلى آزاعَما ٢هها  ,و باللٛت الٗاميت ه٣ى٢ ٫و الجغة ؤو جدبٗها ( مسخاع الصخاح
)
ّ
هب ٦ :به ؤو ؤل٣اٍ ٖلى وظهه ( مسخاع الصخاح).
ظفعاف  :الغصوء مً ٧ل ش يء و ألامغ الخ٣حر و جُل ٤الٗامت َضٍ ال٩لمت ٖلى وع ١الصجغ اليابـ المجىازغ .
صِاف  :ال٣اجل مً الؿم  ،ػٖ ٠في الخض ض  :ػاص ٖليه ؤو ٦ضب ٞيه و ج٣ى ٫الٗامت ػٖٟني ؤو ؤًٚبني .
ؼاه اللذس ؼُىا  :اختر٢ذ و له ٤بها الص يء ( لؿان الٗغب ).ّ
ملهوم:ؤ٢هم الغظل ًٖ الُٗام بطا لم يكتهيه "معجم الصخاح للجىَغو الل."57ٟٔ
حٕمت ٚ:مج اإلااء والٛمج ة الجغٖت "معجم الصخاح للجىَغو ع٢م الل." 332ٟٔ
."1050
اللاسؿ :وال٣اعم اللبن الظو دظو اللؿان  ،ؤو جاوػٍ بلى الخمٌ"معجم الصخاح للجىَغو ع٢م اللٟٔ
."2140
ظىت زوم :وؾىت الشىمٞ:هت مىه"معجم الصخاح للجىَغو ع٢م اللٟٔ
َاظحن:الُيجً والُاظحن الُاب٣ ٤لى ٖليه"معجم الصر اح" للجىَغو ع٢م اللٟٔ
."2156
الياهون :ال٩اهىهت اإلاى٢ض"معجم الصخاح "للجىَغو ع٢م اللٟٔ
."2189
ؼوٍت :والكىيت ب٣يت ٢ىم َل٩ىا ،والكىا ت:الص يء الهٛحر مً ٦بحر،ما ب٣ي مً الكاة بال قىا ت"معجم الصخاح "للجىَغو
."1397
ع٢م اللٟٔ
هدُ  :ال٣غيً و في ؾً واخضة – وفي اإلاشل " الىديج للىديج عاخت " .
ًا
الىبىت :ما اعج ٟ٘مً ألاعى ،وهي ؤ ًا حٗني الغمل.
هدؾ  :جهل اللخم.
مىاـب :وفي الٟهخى مىهبت وهي ألازافي.
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هلض :وهي الىزىب في م٩ان واخض.
الىو :الىىء ٞهيدت وهي اإلاُغ.
ؾإٖيـل عٚم الضاء وألاٖضاء
ًا
ؤعهى بلى الكمـ اإلاًيئت َاػثا

٧اليؿغ ٞى ١ال٣مت الكماء
بالسخب وألامُاع وألاهىاء

وهعت :مجز ٫ال٣مغ الظو ٨ؿٞ ٠يه.
حبذٞ :هيدت،خبظ ،قضٍ،وَى م٣لىب ظظب.
الحبغ  :السجً .
ّ
حفً  :ع ٘ٞاليض ً بالضٖاء.
الحاهوث  :وَى مدل زام لبي٘ السمغ ،ؤو مٗا٢غتها ومؿخٗلمت الٗامت إلا٩ان البي٘ وٚغ ٝالبيذ.
ّ
جحضم  :وي٘ الخؼام ٖلى زهغٍ –وهي ؤ ًا ٦ىا ت ٖلى الٗؼم.
الدعواٌ٦ :ثرة الؿاا. ٫
ًا
ًا
الخلولُب :الىٓغ ميىا وقماال ٧اللىلب.
الخزواب:مً ٗٞل طاب ،ظوب،طوبان الص يء هبذ ؾاثل.
الترباح  :الٟهل في البي٘ ،ب٣ىلىا "هللا غبذ".
البىشي :جُلٖ ٤لى ؤو ٫ألابىاء و الب٨غيت ؤولى البىاث وهي مً الب٨غ.
ًا
الحالبت  :مجمىٖت الىٗاط الخاليت ؤو جضع الخليب  ،وجُل ٤ؤ ًا ٖلى الغئوؽ ال٨شحرة.
اللضي :هي مٗنى الٛؼو ،والٗامت جىُ ٤الٛحن ٢ا.ٝ
ولُذي  :وَى جهٛحر الىلض.
املّاهذةٖ :اهض  ،هاٞـ ،مىاٞؿت ومنها ٢ى ٫الكاٖغ:
ؤعي الًٗ٢اء ج٨بر ؤن جهاصا ٗٞاهض مً جُـي ٤له ٖىاصا
املالوحت :الح  ،عمى الدجغ.
ماواوؾ  :ج٣اٖ ٫ىض هٟي الص يء ،وٖضم عياٍ  ،ما ٧ان ش يء وهي مؿبى٢ت بما الىاٞيت.
ًا وهاس ي :ا ماوس ي  ،ؤو الظو اوـ.
مّل ؾ :وهي ٧لمت مىدىجت مً ٖباعة ماٖليه ش يء.
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ماكشاػ  :ما ٢غؤ ش يء.
ًا
فخذ :ظٗله َكيما ومىه ألا٧لت الكٗبيت الٟخاث .
وَ٨ظا ُ م٨ىىا ْت
ؤمغ قهض به مً َف
ؤن ه٣ى ٫ؤن الٗال٢ت بحن اللٛت الٗغبيت الٟهخى ،وٖاميت اإلاىُ٣ت الؿهبيت َى ٌت
زبر الٗاميت
ًا
َف
و٣ٞه ؤؾغاع اللٛت الٗغبيت  ،ومما ؾل ٠ط٦غٍ ونلىا بلى ؤن ًا
٦شحرا مً ألالٟاّ والتر٦يب والمٞغصاث التي هخضاولها ىميا وهخدضر
وهخىانل بها ،و٦ىا هدؿبها ٖاميت هي في خ٣ي٣ت ألامغ ؤلٞ ٟٔهيدت وؾليمت ،وصليلىا ٖلى طالٞ ٪هاختها التي جًمىتها مٗاظم
الٗغبيت الٗغي٣ت .
بن اللٛت جب٣ى جبدض ٖمً يؿبر ؤٚىاعَا  ،ويؿخسغط مً ؤخكائها الضع الالم٘ والل ٟٔالؿاَ٘ ،مً ٧لماث ٖغي٣ت وٖباعاث
ٖخي٣ت ،خملذ لىاء الخىانل والاؾخمغاع مً ؤظل الضوام والب٣اء ،ال يخابها زجل وال ملل  .وٖليه ٞاإلاجا ٫مٟخىح للباخشحن
والضاعؾحن اإلاهخمحن بمشل َظٍ الخ٣ى ٫اإلاٗغٞيت لغنض ما ب٣ي مً جغازىا الكٟهي ،الظو ال ؼا ٫يخٓغ مً بدض ٞيه ُويى٣ب ًٖ
ظىاَغٍ وهٟاجؿه ،يمً اإلاغظٗيت اللٛىيت للٛت الٗغبيت الٟهخى .

املفادس واملشاحْ :
 ال٣غآن ال٨غيم بغويت وعف ًٖ ها.َ٘ٞ711ـ) ،لؿان الٗغب  ،صاع ال٨ٟغ ومُبٗت صاع
 ابً مىٓىع،ؤبى الًٟل ظما ٫الض ً مدمض بً م٨غم ؤلاٞغي٣ي اإلاهغو (ثاإلاٗاع ،ٝبحروث(،ص.جا).
.2ٍ،1979
 الجىَغو،بؾماٖيل بً خماص ،جد٣ي ٤ؤخمض ٖبض الٟٛىع ُٖاع،جاط اللٛت وصخاح الٗغبيت ،صاع اإلاال حن،بحروثالٟحروػ ؤباصو ،مدمض بً يٗ٣ىب الٟحروػ آباصو مجض الض ً،جد٣ي ٤مدمض وٗيم الٗغ٢ؿىس ي ،ال٣امىؽ اإلاديِ  ،ماؾؿت.5ٍ،2005
الغؾالت،
 الغاػوٞ،سغ الض ً مدمض بً ؤبي ب٨غ ،مش جاع الصخاح ،الُبٗت ألامحر ت بال٣اَغة..الٟيىمي ،ؤخمض بً مدمض بً ٖلي ،اإلاهباح اإلاىحر ،اإلاُبٗت اإلايمىيت. الؼمسكغو  ،ؤبى ال٣اؾم مدمىص بً ٖمغ بً مدمض  ،ؤؾاؽ البالٚت  ،جد٣ي :٤مدمض باؾل ٖيىن الؿىص ،صاع ال٨خبالٗلميت ،بحروث – لبىان. 1998،
ٖ -مغو بً بدغالجاخٔ ،البيان والخبحن ،صاع ال٨خب الٗلميت ،بحروث (ص.جا)،ط.1
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جللي املزاَب والخُاساث الفىشٍت والفلعفُت في أدب ح ران خلُل ح ران بين
َاحغ الهوٍت والبحث ًِ الُوجوبُا.
ألاظخار ِبذ الجلُل بمُاف حامّت ألامير ِبذ اللادس ـ الجضائش
ًا
َّ
مً ٪ٟاعا ٖغبي ًاا بل ٜما بلٛه ظبران زليل ظبران مً اإلاجض والكهغةٞ .جبران ٖاف خياة َّ
واظخماٖيت
ؤصبيت
مً الىاصع ؤن هجض ٧اجبا ؤو ِّ
ًا ُ
َّ
َّ
ؤلاوؿاهيت ُّق
جضٖ ٫لى ج٨ٟحر ٖمي ٤وهٓغة زا٢بت بلى الىظىص واإلاىظىصاث ،بط
سجل الش٣اٞت
وعوخيت نازبت ،وجغ ٥آزاعا ال جمخى في ِّ
اهٟخدذ ٦خاباث ظبران ٖلى مجمىٖت مً اإلاىا ٠٢وال٣غاءاث والخشاٟ٢اث ،الؾيما جل ٪التي مؿذ الجهاػ اإلاٟاَيمي
والانُالحي للجماٖاث الؿياؾيت والض ييت في ٖاإلاىا الٗغبي.
ُّق
الخغَّيت ،ؤلاوؿان ،الض ً ،الخياة واإلاىث،
ليـ مً اليؿحر ؤن هسىى في ٨ٞغ ظبران ،ال٣اثم ٖلى ؤٖمضة ِّ
مخٗضصة ،ؤَمها ِّ
اإلاخمغصة ،واإلاجىىن ،والؿاب ،٤والخاثه،
السحر والكغ ...و٢ض اعجٟٗذ َظٍ ألاٖمضة في الٗض ض مً ٦خبه٧ :الٗىان ،٠وألاعواح
ِّ
والىبي ،وخض ٣ت الىبي...
وؿخُي٘ ال٣ى ٫بن ظبران َى عظل الٛا اث ال٣هىي في ألاصب والش٣اٞت الٗغبيحن ،طل ٪ؤهه لم غؾم زُىَا خمغاء وال وي٘
خىاظؼ مؿب٣ت في مىاظهت ز٣اٞت وٞلؿٟت آلازغ ،بل جهل مً ظمي٘ الٟلؿٟاث والخياعاث ال٨ٟغيت مكغ٢ا ومٛغبا بال زى ٝؤو
وظل ججاٍ زلٟياجه الٟلؿٟيت والش٣اٞيت ،و٦إن جل ٪ألاَغ والسلٟياث ٢ض يا٢ذ بجبران ٞاٖخهم – بدشا ًٖ آٞا ١ومالطاث
ببضاٖيت ظض ضة -بالترار ال٨ٟغو ؤلاوؿاوي قغ٢ا وٚغباٞ .ا٫باخض في ؤصب ظبران جضٍ ٢ض مغ بمغاخل مسخلٟت مخٟاٖال في ٧ل
مغخلت م٘ نضي مغظٗياث ٨ٞغيت قغ٢يت وٚغبيت مخىىٖت بل مسخلٟت بلى خض الخىا ٌ٢في ؤخيان ٦شحرةٞ .مً البىط ت والخلم
الهىفي ُّق
وجلمـ اإلاشل الٗليا في ٖالم ألاعواح والسيا ٫وألاخالم ،بلى الىيدكىيت اإلاغ ِّاَىت ٖلى ثٞى ١ؤلاوؿان اإلاخٗالي ٖلى الًٗ،٠
والٗٓيم في وخضجه "الظو جلـ وخيضا في واصو ألاقباح خيض جسخبيء زياالث ألاػمىت الٛابغة" ،ومً الغوماوؿيت الخاإلات
اإلاخٗاَٟت م٘ الُب٣اث اإلاسخى٢ت وألالم ؤلاوؿاوي بلى ٞلؿٟت ال٣ىة اإلاكبٗت بالخمغص والشىعة ،واإلا٨غؾت لصسهيت البُل الظو
سىى الهغإ بلى النها ت ،ونىال بلى جسىم الضاصاثيت طاث الجزٖت اإلاسغبت والٗضميت ،ومً ٖ٣يضة الخىاسض والخ٣مو بلى
ٖ٣يضة الؼوا ٫والٟىاء ،ومً ال٨ٟغ الىزني الخٗضصو بلى مٗخ٣ض الخىخيض ،ومً الٛاهض ت اإلاؿاإلات بلى ٞلؿٟاث ال٣ىة والهضم
الؿاثضة في ؤوعبا ،ومً الٟ٨غ باألصوان والكغاج٘ بلى ؤلا مان -بلى خض الاهبهاع -باإلاؿيذ وبمدمض وببىطا وػعاصقذ٧ ...ل طل ٪خغ٥
ال٣إ الٗمي ٤في شسهيت ظبران ،ال٣إ الظو دغ٦ه في خياجه وؤصبه ،وَى ما ظٗل مً ؤصب ظبران ؤصبا ٖاإلايا بامخياػ وب٩ل ما
جدمله الٗاإلايت مً مٗنى...
وبطا ٧ان مً ؤَم الخإ٦يضاث التي اهتهذ بليها ظماليت الخل٣ي ؤن "زلىص ألازغ ألاصبي خىٖ ٠٢لى مضي جٟاٖله م٘ ؤوؾاٍ
مسخلٟت مً ال٣غاء اإلاؿتهل٨حن"ٞ ،ةهه م ً٨ال٣ى ٫بن ٖاإلايت وزلىص الٗمل ألاصبي عَحن ؤ ًا بخمشل وازترا ١الش٣اٞاث والخياعاث
وألا٩ٞاع والٟلؿٟاث ؤلاوؿاهيت الٗاإلايت ،ويٗني َظا ؤن الٗمل ألاصبي ال ج٨خمل خياجه وخغ٦خه ؤلابضاٖيت بال ًٖ َغي ٤ال٣غاءة
وبٖاصة ؤلاهخاط مً ظض ض.
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وٖلى يىء ما ؾبَ :٤ل ٧ان جل٣ي ظبران لخل ٪اإلاظاَب والخياعاث جل٣يا اهٟٗاليا مبييا ٖلى الىْيٟت الخإزغيت ال٣اثمت ٖلى
ٖال٢ت :مشحر واؾخجابت؟ بمٗنى َل ٧ان بهخاط ظبران مج عص عظ٘ لهضي جل ٪ألا٩ٞاع والٟلؿٟاث الٛاػيت واإلاؼَىة باهخهاعاتها
ُ
ماعؾت بظل ٪خًىعَا الؿلُىو في َضم وبٖاصة بىاء زلٟيخه ال٨ٟغيت واإلاظَبيت؟ ؤم ٧ان جل٣يا واٖيا
ال٣غيبت والبٗيضة ،م ِّ
ُّق
مخترؾا بدهاهت ز٣اٞيت وٞلؿٟيت قغ٢يت ٚحر ٢ابلت لل٨ؿغ ،ومً زم جمشل جل ٪الخياعاث واإلاظاَب بىعي وبٖاصة زل٣ها وحك٨يلها
في بَاع ؾىت الخضا ٘ٞالؿىؾيى ز٣افي؟ وبىاء ٖليهَ :ل ٧ان ظبران عوماوؿيا جماما ؤو ٧ان صاصاثيا بك٩ل ٧امل ،وَل ٧ان
هيدكىيا نغيدا وَل ٧ان مؿيديا ؤو ٧ان بىط ا ؤو ػعاصقديا؟ و٦ي ٠جدى ٫ظبران في جل٣ي جل ٪اإلاظاَب والخياعاث قغي٩ا في
نىاٖت اإلاٗاوي وجىليضَا وببضإ ؤق٩ا ٫الخٗبحر ٖنها؟ ؟ وما هي ه٣اٍ الخماؽ والخ٣اَٗاث ال٨ٟغيت والٟلؿٟيت بحن الٟلؿٟت
الجبراهيت واإلاظاَب الؿاب٣ت؟ وما هي خضوص الخل٣ي والخإزحر لهظٍ الخياعاث في ؤصب ظبران؟ و٦ي ٠اوٗ٨ـ جل٣ي ظبران للمظاَب
ال٨ٟغيت والٟلؿٟيت الكغ٢يت والٜعبيت ٖلى حك٨يل "الٓاَغة ؤلابضاٖيت الجبراهيت" ،والتي اؾخُاٖذ وبك٩ل مبهغ ج٣ض م بهخاط
ؤصبي زالب جم٘ بحن الخهى ٝوالشىعة ،بحن الاؾدؿالم والخمغص ،بحن الخيؿ ٪والٟ٨غ ،بحن الُٖٗ ٠لى ؤلاوؿان وال٣ؿىة ٖليه
والخبرئ مىه ،بحن الىا ٘٢واإلاشا ،٫بحن الؿ٣ىٍ والًٟيلت ،بحن الض بت والغظاء...
أوال :جللي الخُاساث الفىشٍت الٕشبُت في أدب ح ران:
-1جللي الشوماوعُت (سوظو وَاًخمان أهمورحا):
٦ي ٠جل٣ى ظبران الٟلؿٟت الٛغبيت؟ لؿىا َىا م٘ ألاؾخاط "خىا الٟازىعو" في جاعيش ألاصب الٗغبي ،ألاصب الخض ض ،1خحن
ُ
٢ؿم ؤصب ظبران جبٗا لؤلؾاؽ اللٛىو ،خيض عجبه في ٢ؿمحن :ما َى م٨خىب باللٛت الٗغبيت وما ٦خب باللٛت ؤلاهجلحز ت .ؤٖخ٣ض
ؤن َظا الخ٣ؿيم ال ٟيض خيىما هخدضر ًٖ الخٛحراث ال٨ٟغيت والٗ٣ض ت في ؤصب ظبران٧ ...اهذ ٢هيضة "اإلاىا٦ب" ٢ض مشلذ
خضا ٞانال بحن ٖهض ً باعػيً في خياة ظبران ألاصبيت وال٨ٟغيتٖ :هض الٗىاَ ٠وألاخاؾيـ والخىظ٘ والك٩ىي ،وٖهض الٟلؿٟت
وال٨ٟغ والخإمل البٗيض.
ل٣ض ٧اهذ بضا اث ظبران عوماوؿيت ،ول٨ىه ؤصع ٥الغوماوؿيت وهي في ؤهٟاؾها ألازحرة و٢ض ؤزظ ْلها خالش ى قغ٢ا وٚغبا.
ٟٞي ٢هيضة "مىث الكاٖغ" في مجمىٖت "صمٗت وابدؿامت" جبرػ الغوح ا٫عوماوؿيت الُاٚيت خيض دخًً َف
اإلاىث وحهل له في
اؾدؿالم ويإؽ " :حٗالي ؤ تها اإلاىيت الٗظبت وزظ ني ٞإوالص بجضحي ال دخاظىن بلي" .2بهه بضو جًامىه م٘ الًٟٗاءٖ ،لى
الُب٣اث ال٩اصخت واإلاهمكت والًٗيٟت واإلاهؼومحن ضخا ا الٓلم وال٣هغ وٚياب الٗضالت الاظخماٖيت ،ويٓهغ ِٖٞه الالمدضوص
ُ
ٖليهم " :ؤق ٤ٟا عب ٖلى ال٣ٟغاء ،واعخمهم مً ٢ؿاوة البرص ال٣اعؽ ،واؾتر ظؿىمهم الٗاعيت بإ ض  .٪ؤهٓغ بلى اليخامى
َف
الىاثمحن في ألا٧ىار وؤهٟاؽ الشلج ج٩لم ظؿىمهم ،اؾم٘ ا عب هضاء ألاعامل ال٣اثماث في الكىاعٕ بحن مسالب اإلاىث وؤْٟاع
البرص.3"..
ل٣ض اؾخُإ ظبران َىا ؤن يخ٣ل بالُىاث ٠والىماطط والٗىانغ اإلاهمكت واإلاسخى٢ت بلى صاثغة الًىء ،وؤن مىدهم
ظميٗا بُا٢ت حٗغي ٠واخضة مدترمت ججم٘ الٗاَغ وال٣ضيـ ،مخإزغا بالكاٖغ ألامغي٩ي "َا خمان" الظو ٣ى ٫في مجمىٖخه
1ص226
2دمعة كابتسامة :ص7
3دمعة كابتسامة :ص3
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الكهحرة "ؤوعا ١الٗكب"٦" :ي٧ ٠ان مغآي اليؿىة الهخي٩اث الشياب خيض ه٣لً بالؼوع ١مً ٢بىعًَ اإلاهيإة...ألام اإلاد٩ىم ٖليها
بالسخغ والتي ؤخغ٢ذ بالسكب اليابـ وؤَٟالها ىٓغون بليها...والٗبض الظو جُاعصٍ ال٨الب...بهني ؤها الٗبض اإلاُاعص ،الظو
سخلج مً ٌٖ ال٨الب...ؤها عظل ؤلاَٟاء طو الهضع اإلاهكم الضٞحن جدذ الجضعان الهاويت...ؤها َى ؤلاوؿان ل٣ض حٗظبذ"،1
وي٣ى " :٫اإلااثضة لؤلقغاع ٦ما هي لؤلزياعٞ...ل٣ض صٖىث اإلاغؤة وناثض ؤلاؾٟىج واللو والٗبض الٛليٓت قٟخاٍ واإلاهاب باإلاغى
الجيس ي .2"...ول ً٨ما َى الخل الظو ج٣ضمه عوماوؿيت ظبران بلى َاالء اإلاسخى٢حن واإلاغميحن ٖلى َامل الخياة؟ بن ظبران في
٦خابه "صمٗت وابدؿامت" جض السالم في الٗالم آلازغ٣ ،ى" :٫ؤ تها ألابض ت التي ال ؤَم٘ بل٣ائها بال في ألابض ت خيض اإلاؿاواة" .3
ألظل طل ٪يؿخضعي اإلاىث وحهيب به ويدخًً الاهُٟاء في قب" :٤زلهني ا مىث ٞاألبض ت ؤظضع بب٣اء اإلادبحن مً َظا الٗالم".4
ؤما في َظا الٗالم ٞال ؾبيل بلى السالم مً ٢ؿاوة الخياة والٛغبت صازل اإلاجخمٗاث الكغ٢يت وفي ْل ال٣يم التي جد٨مها ،ال
ؾبيل بلى السالم بال بالخبٞ .الخب ٖىضٍ َى الٛا ت ال٣هىي التي خهبر ألظلها ؤلاوؿان ويخجلض وي٣اس ي ألاَىا ٫والك٣اء
ُ
دبن تر٧ىن الض اع والبيىث وحهيمىن ٖلى وظىَهم في البراعو وفي َى ٫البالص وٖغيها .جل٪
ومغاعة الٟغا ١واإلاهاثبٞ .5اإلا و
بخضي ؤوظه السالم مً الٗالم الظو حؿىصٍ ج٨غاعيت الخياة واإلاىث ،وما دمله َظا الخ٨غاع مً ػياصة في الٗظاب وألالم ،وَظا
الهغوب والهيمان " مشل ٨ٞغة باعػة في الخهىع الٗ٣ضو ٖىض الههضوؽ ".6
٦ما ٓهغ جإزغ ظبران ال٨بحر "بغوؾى" في ٨ٞغة "زحر ت الاوؿان" وؤن اإلاجخمٗاث الٟاؾضة هي التي ؤٞؿضث جل ٪السحر ت،
وبىظىب الٗىصة بلى الُبيٗت ٦دل إلاًٗالث ؤلاوؿان ولك٣اء واٚتراب البكغيت٣ ....ى ٫ظبران " :ؤهخم ا ؤخبابي الًٟٗاء
قهضاء قغاج٘ ؤلاوؿان ،ؤهخم حٗـاء وحٗاؾخ٨م هديجت بػي ال٣ىي وظىع الخا٦م وْلم الٛني وؤهاهيت ٖبض الكهىاث" .7و٦ما غي
عوؾى ؤن اإلاض ىت هي التي ؤٞؿضث ؤلاوؿان ،8ويكحر بلى آلازاع الؿلبيت التي جدى ٫ؤلاوؿان ًٖ َبيٗخه ألانليتٞ ،يٛترب ٖنها
ويخدى ٫بلى بوؿان ػاث ،٠خيض حؿدبض ٫صواٗٞه وٖىاَٟه مىظ الُٟىلت بىماطط مهُىٗت مً الؿلى ،٥وجمخض ٖمليت ؤلاٞؿاص
مً اإلاض ىت بلى الغي ٠هديجت لهيمىت اإلاجخم٘ الخًغو ،ويسخ ٤ع٦ب الاٚتراب سخغ الُبيٗت وي٨غؽ الخىا ٌ٢بحن اإلاض ىت
والغيٞ ،٠تزصاص اإلاضن ٚنى ويؼصاص الغي٣ٞ ٠غا .وبهظا غبِ عوؾى بحن مهاصع الاٚتراب ومٓاَغٍٞ ،حربِ الٓاَغة بتر٦ؼ اإلاا٫
والثروة في اإلاضن( ،)9وٖلى زال ٝالغوا٢يحن ،ظَب عوؾى بلى ؤن الخدغع مً الًيإ وججاوػ الاٚتراب الظاحي ٩ىن بالخىظه بلى
صازل الىٟـ ،خيض الؿ٨يىت وخغيت ٖضم الا٦ترار ،ال باٖتزا ٫الٗالم الساعجي الخاٞل بالكغوع( ..)10بن ظبران دبنى ال٨ٟغة

1أكراؽ العشب :ص 58 ، 57
 2ـ س7 :
3دمعة كابتسامة:
 4ـ س2 :
5ـ س22 :
الفلسف اذلندية :ص.3
ة
 6فكرة ادلخلص يف
7دمعة كابتسامة :ص53
8تاريخ الفلسفة احلديثة :ص 20

)االغًتاب كأزمة اإلنساف ادلعاصر :ص .6
(10
)ابن باجة كفلسفة االغًتاب :ص.76

(9
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هٟؿها في ٖضة م٣االث٣ .ى ٫مشال" :إلااطا جىىح ا ؤحها الجضو ٫الٗظب؟ ٞإظابني :ألهني ؾاثغ ٦غَا بلى اإلاض ىت٦...ي ٠ال ؤهىح وًٖ
٢غيب جهبذ ه٣اوحي وػعا وَهاعحي ٢ظعا".1
و٦ما بكغ عوؾى بسالم البكغيت مً زال ٫الٗىصة بلى الُبيٗت ،هجض ظبران بكغ باألمغ ٖيىه٣ ،ى " :٫مً وعاء
اإلاؿخ٣بل عؤ ذ الجمىٕ ؾاظضة ٖلى نضع الُبيٗت مخجهت هدى اإلاكغ ١مىخٓغة ٞيٌ هىع الهباح...نباح الخ٣ي٣ت...عؤ ذ
اإلاض ىت ٢ض اهضزغث ولم ب ٤مً آزاعَا ٚحر َلل با...٫جسبر الغظا ٫باهضزاع الٓلمت ؤمام الىىع".2
-2جللي فلعفاث اللوة في أدب ح ران (الذادائُت والىُدؽوٍت همورحا):
بمجغص ونىله بلى ؤمغي٩ا ،جإزغ ظبران بىاٗ٢ه الجض ض َىا ،3٥ومً زم جإزغ بك٩ل مباقغ في هؼوٖه وجمؿ٨ه بش٣اٞخه الكغ٢يت.
الكغ٢يت .الق ٪ؤهه الىا ٘٢الظو ليـ للغوخاهياث ٞيه مىَيء ٢ضم ،وال للغوماوؿياث وألاخالم الىعص ت م٩ان ،وال للب٩اء
والجؼٕ والخإلم ههيب ،بهه ٖالم مكب٘ بٟلؿٟاث ال٣ىة والهغإ والخمغص ...هلخٔ َظا الاه٣الب في م٣ا " ٫ا بني ؤمي"٣ ،ى:٫
"ؤجغيضون ؤن ؤبني ل٨م مً اإلاىاٖيض الٟاعٚت ٢هىعا مؼزغٞت بال٨الم مؿ٣ىٞت باألخالم" ،4وي٣ى٢ " :٫ض ٚىيذ ل٨م ٞلم جغ٢هىا
وهدذ ؤمام٨م ٞلم جب٩ىا" .بن هؼٖت الىَىيت لخسى٣ه زى٣ا ،بهه دب وًٌَ و٢ىمه بلى خضوص ألالم ،ول٨ىه ٣ؿى ٖليهم
ويجلضَم بضا ٘ٞطل ٪الخب ،بهه دب وَىه وؤَله بم٣ضاع ٦غٍ بالصتهم وجسلٟهم ًٖ ع٦ب ؤلاوؿاهيت اإلاىٚل في الخ٣ضم .بهه –
وبضا ٘ٞمً وَىيخه الجاعٞت -يٗبر ًٖ ؤخاؾيـ ال٣هغ والهؼيمت في صازله ،واإلاخجليت في الاجهما ٥في ظلض قٗبه ،ل٣ض ؤصع ٥ؤهه ال
بض مً زىعة ما "ل٣ض ٦ىذ ؤخب٨م ا بني ؤمي و٢ض ؤيغ بي الخب....واليىم نغث ؤ٦غَ٨م وال٨غٍ ؾيل ال جغٚ ٝحر الً٣بان
اليابؿت وال حهضم ؾىي اإلاىاػ ٫اإلاخضاٖيت" .5ل ً٨ظبران  ٠٣ؤمام آلازغ (الٛغب) ٖاظؼا مؿدكٗغا يٟٗه ال ملٚ ٪حر الضمىٕ
في مىاظهت عَبت َظا آلازغ الجباع٣ ،ى " :٫هدً هب٩ي وهيخدب ؤحها الًاخ٩ىن ومً يٛدؿل بضمىٖه مغة ٓل ه٣يا بلى جها ت
الضَىع" .6وفي َظٍ اإلاغخلت اهٟخذ وٖيه ٖلى هيدكت الٟيلؿى ٝألاإلااوي الكهحر ،ناخب ٞلؿٟت ال٣ىة و٨ٞغة ؤلاوؿان اإلاخٟى١
(الؿىبغمان).
٣ى ٫وٗيمت " :وما ٧اص ظبران يٗغ ٝهيدلة ختى ٧اص يس ى ٧ل مً ٖغٞهم ٢بله مً ٦باع ال٨خاب والكٗغاء...وختى ؤخـ
بىخضة ؤ٢س ى مً طو ٢بل ج٨خىٟه ؤ ىما ؾاع ،وبٛغبت ج٣هيه ًٖ ماييه بلى خض ؤهه ناع صجل ؤمام هٟؿه مً ٧ل ما ٦خبه
ٖىي ٠ؤمام الىظىص ،وٟ٢ت جإمليت،
ة
ونىعٍ ختى طل ٪الخحن .7"..وَ٨ظا ؾجري ظبران داو ٫الخ٩لم ٦ىيدكت...وبطا ٦المه وٟ٢ت
وٟ٢ت بغ٧اهيت.8
1دمعة كابتسامة.53 :
2دمعة كابتسامة65 :
3يف تاريخ األدب احلديث26 :
4العواصف37 :
5العواصف4 :

6العواصف4 :
7جرباف3 ، 30 :
8تاريخ األدب العريب :الفاخورم23 :
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ًا
ل ً٨بلى ؤو مضي َ ٠٣ظا الُغح ٖلى ٢ضميه ويؿخىو ٖلى ؾى٢ه؟ وَل ٧ان ظبر ُ
ان هيدكت لبىاهيا ؤو قغ٢يا مؿخيسسا
ًٖ هيدكت ألاإلااوي؟
ل٣ض َاظم هيدكت ٢يم وؤزال ١ال٨هىىث وال٨ىيؿت وع ٌٞالجمىص والخلى ٫التي ا٢ترخذَا الٟلؿٟاث اإلاشاليت ،واٖخبر
اإلاؿيديت ؾبب اهدُاٍ الٗالم٦ ،1ما َاظم اإلاؿيديت التي جدخ٣غ الجىاهب اإلااص ت لئلوؿان وجغاًَ ٖلى الٗالم آلازغ .وبطا
٧ان هيدكت حهاظم اإلاؿيديت التي صمغث الخياة ،2ويٗخبرَا ص ً الٟكل والاهدُاٍ والًٗ٣ ،٠ى" :٫ل٣ض اهداػث اإلاؿيديت بلى
بلى ٧ل يٗي ٠ومىدِ وٞاقل"ٞ....3ةن ظبران سالٟه جماما ،بط بهه حهاظم – مشل هيدكت -ال٨هىىث وعظا ٫الض ً مىظ الىَلت
ألاولى ،مىظ "صمٗت وابدؿامت"٣ ،ى " :٫عؤ ذ ال٨هان غوٚىن ٧الشٗالب ،واإلاسخاء ال٨ظبت دخالىن ٖلى ميى ٫الىٟـ...عؤ ذ
ال٣ؿىؽ ٨ثرون عٖ ٘ٞيىجهم بلى الؿماء و٢لىبهم مُمىعة في ٢بىع اإلاُام٘" .4ويٗخبر هيدكت الغوح وال٣ٟغ والٟٗت والُاٖت
بمشابت الدؿميم اإلامىهج للخياة...وَى َىا سال ٠ظبران جماما ل٨ىه خ ٤ٟمٗه في الهجىم ٖلى ال٨هىىث والضٖىة بلى هبظٍ
ومداعبخهٞ ،خ٩ىن الىديجت واخضة باليؿبت بليهما وهي عص الاٖخباع للخياة والضٖىة بلى ؤلا٢باٖ ٫ليها .ل ً٨ظبران يٗخ٣ض – وٖلى
زال ٝهيدكت -ؤن السالم ٩ىن في الٗالم آلازغ٣ ،ى " :٫ؤ تها ألابض ت التي ال ؤَم٘ بل٣ائها بال في ألابض ت خيض اإلاؿاواة" ،5
وؤخياها هغاٍ لخمـ السالم الغوماوس ي باإلاىث والاهُٟاء " :زلهني ا مىث ٞاألبض ت ؤظضع بب٣اء اإلادبحن من َظا الٗالم"،6
"حٗالي بلي ؤ تها اإلاىيت الخاعة وؤه٣ظ ني مً بحن البكغ...ؤؾغعي وٖاه٣يني ا خبيبتي اإلاىيت" ٦ .7ما دخ٣غ ظبران الجزٖت اإلااص ت
لىيدكت ويبكغ باإلادبت التي يٗخبرَا مىب٘ الؿٗاصة والىىع٣ 8ىٚ" :٫ابا ًٖ بهغو وؤها ؤ٨ٞغ بمجزلت اإلااٖ ٫ىض الخب ،ؤ٨ٞغ بالما٫
بالما ٫مهضع قغوع ؤلاوؿان وبالخب مىب٘ الؿٗاصة والىىع" .9لَ ً٨ظٍ الىٓغة ٖىض ظبران ٢ض جُىعث في "الٗىان ،"٠وبن
ؤب٣ى ٖلى والثه وج٣ضيؿه للمؿيدت التي ظاء بها اإلاؿيذ ،ؤو اإلاؿيديت في نىعتها ألاولى ٦ما جهىعَا ظبران٣ٞ ،ض ناع ٟغ١
بحن مؿيديت اإلاؿيذ ومؿيديت ال٨ىيؿت التي مج صث الًٗ ٠ؤلاوؿاوي والسى ٝوالك٩ىي والخىظ٘ٞ ،اإلاؿيذ في هٓغ ظبران
ُ
"ٖاف زاثغا ُ
يؿىٕ ظبران عمؼا للخغيت ال لؤللم والسًىٕ ،ظاء ليبً٘ البشىع ال٨غحهت
ونلب مخمغصا وماث ظباعا"  .10ل٣ض ظاء
ويسغؽ الكغ ويهغٕ الغياء .11وَ٨ظا ُ سغط ظبران لىا جشليشا ظض ضا في اإلاؿيديت " :الخب وما ىلضٍ والخمغص وما ىظضٍ والخغيت
وما جىميه زالزت مٓاَغ مً مٓاَغ هللا ،وهللا يمحر الٗالم الٗا٢ل".12
1األنطولوجيا يف الفلسفة الغربية ادلعاصرة63 ،62 :
2ـ س66 :
3عدك ادلسيح28 :
4دمعة كابتسامة32 :
5دمعة كابتسامة:
 6ـ س2 :
 7ـ س6 :
8ـ س22 :
9ـ س22 :
10العواصف2 :
11ـ س2 :
12ـ س68 :
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ل٣ض خاو ٫ظبران ؤن غؾم نىعة هيدكىيت للمؿيذ ...ؤن غؾم نىعة مٛا غة للهىعة الىمُيت اإلاٗغوٞت للمؿيديت
بالتر٦حز ٖلى شسهيت ظض ضة للمؿيذ لخخالءم م٘ ؤ٪ٞاع هيدكت التي آمً بها ظبران بلى خض الاهبهاع٣ .ىٖ ٫لى لؿان اإلاؿيذ" :ؤها
الشىعة التي ج٣يم ما ؤٗ٢ضجه ألامم ،ؤها الٗانٟت التي ج٣خل٘ ألاههاب التي ؤهبختها ألاظيا ،٫ؤها الظو ظاء ليل٣ي في ألاعى ؾيٟا ال
ؾالما".1
و٦ما صٖا هيدكت بلى جدُيم ألالىاح والٗالم الماوعاجي والضٖىة بلى الخياة اإلاٛغ٢ت في اإلااص تٞ ،2ةن ظبران  -بٗض صٖىجه بلى
الؼَض والخيؿ ٪والالخٟاث بلى خياة الٗالم آلازغ ،والتر٦حز ٖلى ألابض ت في مجمىٖخه "صمٗت وابدؿامت" ٖاص ليى ٌ٣آعاءٍ في
"الٗىانٞ ."٠الخيؿ ٪الظو َى ٢هغ الجؿض وبماجت عٚاثبه "مؿإلت ال م٩ان لها في ص ني ،ألن هللا بنى ألاظؿام َيا٧ل لؤلعواح،
وٖليىا ؤن هداٖ ٔٞلى َظٍ الهيا٧ل لخب٣ى ٢ىيت هٓيٟت الث٣ت باأللىَيت التي جدل بها .ال ا ؤدي لم ؤَلب الىخضة للهالة
والخ٣ك ٠بل َلبتها َاعبا مً الىاؽ وقغاجٗهم وج٣اليضَم وؤ٩ٞاعَم وضجتهم وٖىيلهم" .3وبطا ٧ان هيدكت هغح في "ػعاصقذ"
"ػعاصقذ" ؤن ؤلاوؿان الهضام والظو حهضم بال اهُ٣إ َى اإلابضٕ الخ٣ي٣يٞ ،4ةن ظبران بٗض اإلاىظت الغوماوؿيت اإلامجضة
للًٗ ٠والسىىٕ والاؾدؿالم وجلمـ السالم في الهبر والٗالم آلازغ " :ؤهخم ا ؤخبابي الًٟٗاء قهضاء قغاج٘ ؤلاوؿان...ال
ج٣ىُىا ٞمً مٓالم َظا الٗالم...مً وعاء ألازحر...مً وعاء ٧ل ش يء٢ ،ىة هي ٧ل ٖض ٫و٧ل ق٣ٟت و٧ل خىى ،5"...دضر اه٣الب
جام في ٞلؿٟخه في "الٗىان" :"٠ؤجسظ خٟغ ال٣بىع نىاٖت جغيذ ألاخياء مً ظشض ألامىاث اإلا٨غصؾت خى ٫اإلاىاػ ،6"٫بهه يٗترٝ
ؤهه "مخُغ ٝبمباصثه بلى خض الجىىنٞ...ىيىو ٧اٞغ ملخض ...ميل بلى الهضم ميله بلى البىاء وفي ٢لبه ٦غٍ إلاا ٣ضؾه الىاؽ
وخب إلاا إبىهه .7...وَىا ٓهغ ظبران ال مخإزغا بييدكت  ،ِ٣ٞبل لىح ؤ ًا مخإزغا بالخياع الضاصاجيٞ .يم٨ىىا بصعاط ً٢ا ا
الجىىن التي صمٛذ ٦شح ًارا مً ٦خاباث ظبران جدذ َّ
مؿمى الضاصاثيت التي ٖغٞذ بمىٟ٢ها مً ا٫وا ٘٢الؿياس ي والاظخماعي وال٣يم
الخ٣ليض ت اإلاىعوزت في مسخل ٠اإلاجاالث٣ٞ ،ض ظاء في بيان الضاصاثيت " :بهىا مشل عيذ ٚايبت جمؼ ١زياب الٛيىم والهلىاث ،بهىا
 1915ؤزىاء الخغب الٗاإلايت ألاولى،
هيهئ إلاكهض الضماع الٗٓيم" .8والضاصاثيت هي جل ٪الخغ٦ت ألاصبيت والٟىيت التي وكإث في ٖام
و٢ىامها السسِ والاخخجاط ٖلى الٗهغ والغ ٌٞوالتهض م ل٩ل ما َى قاج٘ ومخٗاعٖ ٝليه مً الىٓم وال٣ىاهحن واإلاظاَب
والٟلؿٟاث والٗلىم واإلااؾؿاث ، 9ولٗل َمها اهدهغ في َغح مؿإلت ال٣يم اإلامشلت لهظٍ الهىعة البرظىاػيت للٗالم والؿعي
لخٟجحر ألاَغ الًي٣ت ٫إلاٟاَيم الؿاثضة .ل٣ض ٖضث الضاصاثيت خغ٦ت َضم وجضمحر ؾىاء ٖلى نٗيض ال ًٟوألاصب ؤو ٖلى
الهٗيض الاظخماعي وألازالقي مٗبرة مً زالَ ٫ظا اإلاى ًٖ ٠٢عٚبتها ل٣لب اإلاجخم٘ البرظىاػو الخض ض .ل٣ض جى٨غث ل٩ل ال٣يم
اإلاٗخبرة التي ٧اهذ م٣ضؾت في طل ٪الى٢ذ وَؼؤث مً الىًَ والض ً وألازال ١والكغ ١و٧اهذ جٟجغ اليإؽ لضي الٟىان.
1ـ س79 :
2أنطلوجيا الفلسفة الغربية74 :
3العواصف03 :
4أنطلوجيا76 :
5دمعة كابتسامة53 :
6العواصف7 :
7ـ س54 :
8ادلذاىب األدبية35 :
9ـ س34 :
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ل٣ض ٢امذ ٞلؿٟت هيدكت – بطنٖ -لى بعاصة ال٣ىة وعوح اإلاساَغة والهغإٖ ،1لى خحن هغي ظبران الغوماوس ي ميل بلى َلب
الضٖت والؿ٩ىن في ؤخًان الُبيٗت ؤو الؼَض والخهى ٝؤو ؤلازاء الاظخماعي .ل ً٨ختى في مجمىٖخه "صمٗت وابدؿامت" التي
اٖخبر ٞيها عوماوؿيا بلى ؤبٗض الخضوص هجضٍ غاًَ ٖلى ؤلاوؿان اإلاخٟى ١وٞلؿٟت ال٣ىةَ ،ظا ما غجر ؤن جإزغ ظبران بييدكت
َف
٧ان في و٢ذ مب٨غ ظضا ٢بل ْهىع الٗىان ٠وألاعواح اإلاخمغصة ،و٢ض غجر َظا ٞغييت ؤن ٞلؿٟت ظبران لم حؿخى وْلذ في
مساى ٖؿحر وفي خالت جضا ٘ٞمؿخمغ ختى اؾخ٣غث ؤزحرا في ٦خاب الىبي٣ ،ى ٫ظبران" :ال٣غان َى اجداص ؤلىَيخحن ٖلى ب جاص
ؤلىَيت زالشت ٖلى ألاعىَ .ى ج٩اج ٠ازىحن ٢ىيحن بدبهما إلا٣اومت صَغ يٗي٨َ .2"٠ظا بطن حؿخمغ َظٍ الجزٖت وبك٩ل ؾاٞغ
وٚحر مترصص في الٗىان 3٠ليجؿض بعاصة ال٣ىة واإلاٛامغة ٣ى" :٫في واصو ْل الخياة اإلاغنى ٝبالٗٓام والجماظم ،ؾغث وخيضا
وخيضا في ليلت حجب الًباب هجىمها وزامغ الهى ٫ؾ٩ىجها ."...بهه ليـ طل ٪الصسو اإلاغجج ٠ؤمام ألاهىاء ،الهاعب مً
ًٚب الٗىانغ ،اإلاغحٗض ؤمام اإلاىث والٓلمت ٦ما ٧ان في صمٗت وابدؿامت ،بل َى طل ٪اإلااعص طو ال٣لب اإلايذ ،ا٫طو يؿحر وخيضا
في الٓلمت وؾِ ع٧ام الجماظم والٗٓام مهٛيا لهمـ ألاقباح ،ساَب ألاقباح ويجالؿها .بن الخياة باليؿبت بليه هي ؤن
يؿحر م٘ الٗانٟت "عاً٦ا مٗها ال  ٠٣بال بى٢ىٞها...ؤما ألامىاث ٞهم ؤولئ ٪الظ ً غحٗكىن ؤمام الٗانٟت".4
غي هيدكت في "ؤٞى ٫ألانىام" ؤن الٗضو ًٖ ٫الخغب اصو بلى ؤٞىٖٓ ٫مت الخياة  .5ؤما ظبران ٞةهه ىا ٌ٢ال٨ٟغ
الىيدكىو جماما ،طا ٥الظو ض ٘ٞهدى الخغب لبلى ٙاإلاجض والٗٓمت وببغاػ الخٟى ١اإلااصو لئلوؿان اإلاخٟى ،١الظو يسخ٤
الًٟٗاء ليبني ؤمجاصٍ .ل ً٨ظبران ال غَ ٌٞظا ال٨ٟغ  ِ٣ٞبل حهاظمه مخمغصا َ٨ظا ٖلى ملهمه ألاو .٫بهه ال يُٗي ألؾخاطٍ
ن٩ا ٖلى بياى ختى وَى ٨خب "الٗىان "٠ؤو "ألاعواح اإلاخمغصة" ،بهه حهاظم الٛغب وخًاعة الٛغب وٞلؿٟتها التي ٢امذ ٖلى
زلىصن وٞىاث٨م"،6
ا
الخغب والخضمحر " :ؤهخم بىيخم ألاَغام مً ظماظم الٗبيض ،وألاَغام ظالؿت ٖلى الغما ٫جدضر ألاظياًٖ ٫
ٞهى َىا خٛنى بٗىالم ومٟاَيم مشاليت للٗٓمت ،وهي ليؿذ الٗٓمت واإلاجض التي جدضر ٖنها هيدكت .وَى َىا  ٠٣في مىاظهت
ؤؾخاطٍ هيدكت جماما و٦إهه ساَبه " :ؤهخم عٗٞخم خضاث ٤بابل ٞىَ ١يا٧ل الًٟٗاء وؤ٢مخم ٢هىع هيىىي ٞى ١مضاًٞ
الباؾاء" ،"..ؤهخم حؿامغون اإلاِام٘ ،وؤؾيا ٝاإلاُام٘ ؤظغث ؤل ٠جهغ وجهغ ،وهدً هغا ٤ٞالسيا ٫وؤ ضو السيا ٫ؤهؼلذ اإلاٗغٞت
مً صاثغة الىىع ألاٖلى" .7ول ً٨ظبران ال ى٨غ الخغب بطا ٧اهذ في ؾبيل ألامت وإلزباث وظىصَا ؤو في ؾبيل مجضَا وٖٓمتها،
٣ى " :٫لى اقتر٦ذ ؤمتي بدغب ألامم واه٣غيذ ًٖ ب٨غة ؤبيها في ؾاخت الىغى ل٣لذ هي الٗانٟت الهىظاء تههغ بٗؼمها
ألاٚهان السًغاء واليابؿت مٗا ،واإلاىث جدذ ْال ٫الٗىان ٠ألقغ ٝمىه جدذ طعاعي الكيسىزت"َ .8ظا ٖلى خحن ؤن ظبران
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ظبران ٧ان يؿدى٨غ الخغب واإلاىث الظو ٟغ ١بحن اإلادبحن ويغمل اليؿاء وييخم ألاَٟا ٫ولى ٧ان واظبا وَىيا...بن َضٞه ألاؾمى
َى الؿالم واإلادبت للٗالم ٧له.1
ل٣ض ؤ٦ض هيدكتٖ 2لى ٨ٞغة ؤلاوؿان اإلاخٟى ١ومىث ؤلاله وؤلر ٖليها ،وظبران هٟؿه ٟاظئىا في صمٗت وابدؿامت بهظٍ ال٨ٟغة
هٟؿها "ٖلى ؤهني وظضث بحن َظٍ الى٨باث اإلاسيٟت والغػا ا الهاثلت ،ؤلىَيت ؤلاوؿان واٟ٢ت ٧الجباع حسسغ بدما٢ت ألاعى
وًٚب الٗىانغ" ،3وي٣ى " :٫لخإزظ ألاعى ما لها ٞال جها ت لي" .4ول ً٨هبرة ظبران جؼصاص خضة في "الٗىان "٠ليجٗل مً
ؤلاوؿان ليـ ٧اثىا مخٟى٢ا ٦ ِ٣ٞما ٖىض هيدكت بل َى طل" ٪ؤلاله اإلاجىىن" اإلاىلىص في ٧ل م٩ان وفي ٧ل ػمان والظو ال عب له
ه ٠ي".5
ألهه هغر "ؤها عب س
زاهُا :جللي الفلعفت الهىذًت في أدب ح ران:
مىظ البضء ٓهغ جإزغ ظبران بالٟلؿٟت الهىض ت بغواٞضَا ال٨شحرة .وختى مً الجاهب الك٨لي جٓهغ ٨ٞغة ٦خابه "الىبي"
مؿخىخاة مً البىط ت مً زال" ٫الٟيضا" التي بكغث بٓهىع خ٨يم مسلو سلو ظمي٘ ال٩اثىاث مً الٗىصة بلى الجخيم
بضٗٞها وعٗٞها هدى الجرٞاها" ،التي هي الالوَم والغاخت والخٛلب ٖلى اإلاىث" .6
وَ٨ظا ٞةن بىطا مىظ مٛاصعجه لٛابت "ؤوعٞيال" بكغٍ جاظغان بإهه ؾي٩ىن َى اإلاسلو .7وظبران ظاء ب٨خاب الىبي لخ٨غيـ
َظٍ ال٨ٟغة ،وختى ْهىع هبي ظبران ٧ان في مض ىت "ؤوعٞليؽ " .و٨ٞغة اإلاسلو مىظىصة في ؤلاؾالم واليهىص ت واإلاؿيديت ؤ ًا.
مً اإلاىيىٖاث اإلاغ٦ؼيت في ؤصب ظبران مىيىٕ ٓهغ في ٦خاباجه و٢ههه في مسخل ٠مغاخل ج٨ٟحرٍ ،طل ٪اإلاىيىٕ َى
ج٣مو ألاعواح وجىاسسها .و٨ٞغة الخىاسض ٖىضٍ حٗنى ؤن اإلاىث ال يٗضم الىٟـ البكغيت بل جٗلها جيخ٣لٞ .جراٍ سبر ماعو
َاؾ٩ل ؤهه ٖاف خياة بكغيت في الؿاب ٤في ؾىعيا وب ُاليا واليىهان ومهغ وبالص ال٩لضان والهىض وٞاعؽ .8وباليؿبت بليه ٞةن
هٟىؽ ألاٚىياء َف
وٖبضة اإلااصة جخدلل لخٗلً جها تهم ،ؤما ؤعواح ال٣ٟغاء ٞتز ٝبلى الؿماء مىبتهم ألاو ،٫خيض الؿٗاصة والٟغح في
ظىاع هللا .و٨ٞغة الخىاسض والهضم والبىاء ظىَغيت في ٨ٞغ ظبران" :ؤظل َىيهت ،بل لخٓت ٢هحرة ؤزلض ٞيها بلى الؿ٨يىت ٖلى متن
الغيذ زم جدمل بي امغؤة ؤزغي".9
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جل ٪ال٨ٟغة التي ؼٖم بٌٗ الضاعؾحن ؤهه ا٢خبؿها مً ٢هيضة الىٟـ البً ؾيىا ،ول" ً٨ال م ً٨الاٖخماص ٖلي بعجاب
ظبران بابً ؾيىا في م٣ا ٫له بٗىىان "ابً ؾيىا و٢هيضجه" ،1ألن ابً ؾيىا لم هغح ؤبضا بدىاسض ألاعواح باإلاٗنى اإلاخضاو ،٫وٗم
ل٣ض ط٦غ ؤن "الىٟـ ال جمىث بمىث البضن وال ج٣بل الٟؿاص ؤنال" ،2ول٨ٞ ً٨غة الخىاسض التي ٢ا ٫بها ؤٞالَىن ،لم جغص في
ٞلؿٟخه ،وَظا ما ٣غعٍ صاعؾه وقاعخه ٖبض الغخمان بضوو" :وؤزحرا في باب الىٟـ ٟىض ابً ؾيىا مظَب الخىاسض ،و٧ان ٢ض
٢ا ٫به ؤٞالَىن" .3ويبرًَ ابً ؾيىا ٖلى ببُا ٫الخىاسض بإهه لى ٞغيىا ؤن هٟؿا واخضة جىاسستها ٖضة ؤبضان "٩ٞان خييئظ
لخيىان واخض هٟؿان ،وَظا مدا ،٫ألن الىٟـ هي التي جضبغ البضن وجخهغٞ ٝيه ،و٧ل خيىان يكٗغ بص يء واخض ضبغ بضهه
ويخهغٞ ٝيه"ٞ .4الٓاَغ –بطن -ؤن ظبران ٢ض ؤزظ ٨ٞغة الخىاسض والخ٣مو َظٍ مً الٟلؿٟت الهىض ت التي جخدضر ًٖ جىاسض
جىاسض ألاعواح جىاسسا ال جهاثيا بلى ؤن جخُهغ جماما .وم٘ ؤهىا ٢ض ٢لىا بن ُّق
ج٣مو ألاعواح مً اإلاىيىٖاث المع٦ؼيت ٖىض ظبران
َف
ج٣م ُ
ًّ
مىهجيا في مىٓىمت ج٨ٟحرٍ .ل٣ض ؤعجب ُّق
ٞةهه "ججضع اإلاالخٓت بإهه لم داو ٫ؤن بين ُّق
و ألاعواح ٦ياهه
ج٣مو ألاعواح
ِّ
ُّق
الكٗغو ؤ٦ثر ،ألهه جدضر ٖىه في ههىنه الٟلؿٟيت بك٩ل ٖابغ ؤو زاعط ؤ ت مىٓىمت ٞلؿٟيت .بٗباعة ؤزغيٞ ،ةن ج٣مو
ألاعواح ظؼء مً ٕ٢يضجه ،ول٨ىه لم بظً ٫ا
ٖىهغا ًّ
بىاثيا لىٓغيت ؤلابضإ٧ ،ان ُّق
ًا
ج٣مو ألاعواح
ظهضا ٖلى ؤلاَال ١ل٩ي جٗل مىه
ؤ٢غب ب٨شحر بلى عوخه الكٗغيت الًٟىليت" .5طل ٪ؤن ظبران ٦ما ٢ا" ٫الٟاع" لم ٞ" ً٨يلؿىٞا باإلاٗنى الخهغو لل٩لمت ،ولم
ضعؾها ،ولم ٣ضم مىٓىمت ٞيها ،ؤو وؿ٣ا ٞلؾٟيا مخ٩امال .ولم خٗامل م٘ الٗ٣ل الظو َى ؤصاة الٟلؿٟت الغثيؿت في خياجه وفي
٦خاباجه ،بل اؾخٗان بالىظضان والخضؽ وال٣لب لٟهم الخياة ،لظل٧ ٪ان ٞيلؿىٞا للخياة ؤلاوؿاهيت ،ؤ٦ثر مىه ٞيلؿى٣ٖ ٝل
و٨ٞغ ووؿ.6"٤
يٗخ٣ض الهىضوؽ ؤن الٛا ت مً الىظىص البكغو هي "الاهضماط الخام م٘ الىظىص ،وييبػي للىٟـ ٢بل الىنى ٫بلى َظٍ
الٛا ت ؤن جخُهغ وؤن جيخ٣ل مً ظؿض بلى ظؿض ،وفي َظٍ ألازىاء حؿعى الىٟـ بلى الخدغع والاهُال ١مً ظؿض بلى
ظؿض...وي٩ىن مهحرَا الؿٗاصة في الخياة الشاهيت وق٣يت بن ٧اهذ قغيغة في الخياة ألاولى"ٓ .7هغ لي ؤن ب مان ظبران ب٨ٟغة
الخىاسض والخ٣مو ليـ ب ماها ٖ٣ليا ٞلؿٟيا بل ب ماها ٖاَٟيا ؤملخه ٨ٞغة بغاٚماجيت جسيليت اجسظث ق٩ل ألامىيت والخلم ال
ؤلا مان والاٖخ٣اص الي٣يني ٦ما ٖىض الهىضوؽ٧ .ان ظبران يؿخسضم ٨ٞغة الخىاسض للخٗبحر ًٖ خمىالث ٨ٞغيت ؤو آعاء ٞلؿٟيت
مٗيىت ؤو للخ٘بحر ًٖ اهخ٣اله مً مغخلت ٨ٞغيت بلى مغخلت ؤزغي٣ ،ى " :٫بن الكاب الظو ٦خب صمٗت وابدؿامت ٢ض ماث وصًٞ
في ٖالم ألاخالمٞ ،لماطا جغيضون هبل ٢برٍ ،اٗٞلىا ما قئخم ول ً٨ال جيؿىا ؤن عوح طل ٪الكاب ٢ض ج٣مهذ في ظؿض عظل
دب الٗؼم وال٣ىة مدبخه للٓغ ٝوالجما ،٫ميل بلى الهضم ميله بلى البىاءٞ ،هى نض  ٤الىاؽ وٖضوَم في و٢ذ واخض"٦ .8ما
الدجاط ًٖ آعاثه بًغب اإلاشل وال٣هت والضٞإ الٗ٣لي ،والخ٣لب بحن مسخل ٠الخياعاث
وٗخ٣ض ؤن ظبران خاو ٫ظاَضا ِّ
1شعراء الرابطة القلمية35 :
2الفلسفة كالفالسفة عند العرب59 :
3ـ س62 :
4ـ س63 :
5فنوف النثر ادلهجرم97 :
6حوار مع الدكتور جورج الفار :جريدة الغد 2 ،فرباير20 3 ،
7اذلند القدمية كديانتها04 :
8ينظر :جرباف خليل جرباف :ميخائيل نعيمة ،مكتبة بَتكت ، 924 ،ص . 84
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واإلاظاَب ال٨ٟغيت والٟلؿٟيت ،ول٨ىه خاو ٫ؤ ًا ؤن خجاوػ هٓغة الجؼاء ألازغوو الىٟس ي الظو جبكغ به اإلاؿيديتٞ ،داو ٫ؤن
٣يم ٞؼاٖت ؤزغي للُىاث ٠وألاشسام الظ ً ى٨غون ألابض ت ؤو يؿدبٗضون بم٩ان الجؼاء ٞيها ،وطل ٪بالخىٟحر مً الكغ
والضٖىة بلى ؤلا٢باٖ ٫لى السحر واإلادبت والخىاي٘ وه٨غان الظاث وجُهحر الىٟـ مً الكغوع ،وبترَيبهم مً الجؼاء الضهيىو
بدلى ٫الىٟـ اللعيغة وج٣مهها في ؤظؿاص قغيغة مخ٣لبت مً َىع بلى َىع في عخلت ٖظاباث ال جيخهي .و٢ض ؤقاع الض٦خىع
"الٟاع" بلى ؤن ظبران "وْ ٠الهغإ بحن السحر والكغ لبلى ٙالىخضة ال٨بري التي جيخهغ لئلوؿان ،ؤو وخضجه باهلل وبال٩ىن
وبىٟؿه .وألالم وؾيلت لخُهحر ؤلاوؿان ،والخ٣اثه بظاجه الٗٓمى الىاخضة ٚحر اإلاجؼؤة".1
وبياٞت بلى جبني ظبران ل٨ٟغة الخ٣مو والخلى ٫ؤو الضمج بحن الٟلؿٟخحن مٗاٞ ،ةهه ْهغ مخإزغا بمى ٠٢البىط ت مً ً٢يت
ألالىَيتٞ .الباخشىن الٛغبيىن مخضخىن في البىط ت ؤجها خغعث ؤلاوؿان مً ال٨هىىث والٗ٣اثض وو٧لتهم بلى يماثغَم،
وشجٗتهم ٖلى ؤن ٣ىصوا ؤهٟؿهم صون اٖخماص ٖلى ٢ىي ؤزغي ؤو اه٣ياص إلاا ٞى ١الُبيٗت٦ ،2ما ؤن البىط ت جخداش ى ٧ل ما
خٗل ٤بالبدىر الالَىجيت وما وعاء الُبيٗت٣ ،ى ٫بىطا٧" :ىهىا ألهٟؿ٨م ظؼاثغ ٢اثمت بىٟؿها و٧ىهىا ألهٟؿ٨م مىاثل و٦هىٞا،
وال حٗخهمىا بمالط زاعجي ،وال ثخخمىا بٛحر ؤهٟؿ٨م"٦ ،3ظل ٪هغح ظبران ؤن يمحر ؤلاوؿان َى ال٩اًَ الىخيض وألآٖم:
"اٖتز ٫ط٦غ اإلادغماثٞ ،لي مً يمحرو مد٨مت ج٣ط ي بالٗضٖ ٫لي"  .4ويم ً٨ال٣ى٦ ٫ظل ٪بن ظبران ٢ض ٩ىن مخإزغا بالبىط ت
في هٓغتها الدكائميت بلى الخياة والٗالم والىظىص ،مشلما وعص ًٖ بىطا" :ال٩ىن بإظمٗه ملتهب ،ال٩ىن بإظمٗه ملٟى ٝبالضزان،
ال٩ىن بإظمٗه جديِ به الىاع ،ال٩ىن بإظمٗه مترصص" ٞ ،5ةن هؼٖت الدكائم هٟؿها جلىح وجخ٨غؽ بدضة ٖىض ظبران ،وبن ٧اهذ
الكاخب ٦إوظه ألامىاث،
ة
َظٍ الجزٖت مؿخمضة مً اإلاازغاث الغوماوؿيت ؤ ًاٞ ،جبران يكبه الخياة بإجها "ؤوظه الؿىحن
ومالمذ آلاالم وألاخالم وألاماوي ٦مالمذ الكيىر ،6"...وألا ام جدىازغ ؤمامه مبٗثرة باَخت ٦إوعا ١السغي ٠والخياة ٧لها بال مٗنى.
وٖلى ٖ٨ـ ؤص ان الهىض التي عاٗٞذ المتهان الجؿض وهٓغث بليه ٖلى ؤهه ظشت ٖٟىت ؾغيٗت الُٗب والٟىاء ،وٖغيخه
ُّق
"الجيهيت " للٗغو وٖىامل الجى ال٣اؾيت ،7هجض ظبران غَ ٌٞظٍ الجزٖت الؼَض ت ال٣اجلت للجؿض ،بهه ضٖى بلى الخمؤل مً
َيباث الخياة والاٚترا ٝمنها ب٣ضع اإلاؿخُإ...بن ٞلؿٟخه ٢اثمت ٖلى هؼٖت ػَض ت هٟؿيت ؤو ٖاَٟيت ال ٖلى حٗظ ب الجؿض
ُ
الهىضو ومخهىٞت اإلاؿلمحنٞ ،ةن ظبران بٗض صٖىجه بلى الؼَض والخيؿ ٪والالخٟاث بلى
ة
والا٢خهام مىه ٦ما ججم٘ الٟلؿٟاث
خياة الٗالم آلازغ وع٦ؼ ٖلى ألابض ت في مجمىٖخه "صمٗت وابدؿامت"ٖ ،اص ليى ٌ٣آعاءٍ في "الٗىانٞ ،"٠الخيؿ ٪الظو َى
٢هغ الجؿض وبماجت عٚاثبه "مؿإلت ال م٩ان لها في ص ني ،ألن هللا بنى ألاظؿام هيا٧ل لؤلعواح ،وٖليىا ؤن هداٖ ٔٞلى َظٍ الهيا٧ل
لخب٣ى ٢ىيت هٓيٟت الث٣ت باأللىَيت التي جدل بها .ال ا ؤدي لم ؤَلب الىخضة للهالة والخ٣ك ٠بل َلبتها َاعبا مً الىاؽ
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وقغاجٗهم وج٣اليضَم وؤ٩ٞاعَم وضجتهم وٖىيلهم" .1و٦ما جغظ٘ "الخاويت" ؾبب الضماع والخغوب واإلاجاػع بلى ظك٘ ؤلاوؿان
وَمٗه وؤن الخل ٨مً في الٗىصة بلى الخياة الُبيٗيت البؿيُتٞ ،2ه٨ظا ٧ان ظبران يٗخ٣ض ؤ ًا٣ ،ى٦ " :٫ىذ باألمـ ؤععى
الٛىم بحن جل ٪الغوابي اإلاسًغة ،وؤهٟش في قبابتي مٗلىا ٚبُتي ،وَا ؤها اليىم ؤؾحر اإلاُام٘ ٣ىصوي اإلاا ٫بلى اإلاا ،٫واإلاا ٫بلى
الاجهما ٥والاجهما ٥بلى الك٣اء" .3ل ً٨ظبران يٗىص  -في ٨ٞغة زحر ت ؤلاوؿان ومىب٘ الكغ ٞيه -يٗىص ٞيسال٧" ٠ىهٟىقيىؽ"
ويىا" ٤ٞميكيىؽ"  4في ؤن للمغء َبيٗت قغيغة ؤنال وؤن اإلااؾؿاث الاظخماٖيت هي التي ججٗله زحرا٣ ،ى ٫ظبران في ٢هت
"اإلاجغم"َ " :لبذ الخياة بٗغ ١الجبحن ٞلم ؤظضَاٞ ،ؿى ٝؤخهل ٖليها ب٣ىة ؾاٖضو ،وؾإلذ السبز باؾم اإلادبت ٞلم
يؿمٗني ؤلاوؿانٞ ،ؿإَلبه باؾم الكغ وؤؾتز ض مىه٦...ظا بخضٕ ؤلاوؿان مً اإلاؿ٨حن ؾٟاخا باؾخمؿا٦ه ،ومً ابً الؿالم
٢اجال ب٣ؿاوجه"ٞ .5باليؿبت بلى ظبران ٞةن الكغاج٘ وماؾؿاث اإلاجخم٘ هي التي جٟؿض ؤلاوؿان وؤن اَ٫بيٗت هي التي ججٗله
زحرا.
ًوجوبُا ح ران أو البحث ًِ املذًىت الفاللت:
ما هي اإلاض ىت الٟايلت التي عاًَ ظبران ٖليها؟ وَل م ً٨الخض ض ًٖ مض ىت ٞايلت زانت به؟
خ٣ي٣ت ل٣ض ؾعى ظبران بلى بنالح اإلاجخمٗاث الٗغبيت وبظ ٫في طل ٪ظهضا ال ى٨غ ع٣ٞت ػمالثه في الغابُت ال٣لميت ،لً٨
بضو ؤن ظبران ٢ض ؤنيب بةخباٍ مً هىٕ ما ،طل ٪ؤهه اٖخ٣ض في النها ت ؤن الكغ٢ ١ض ؤجه٨خه الٗلل وألامغاى ،واإلاك٩لت ؤن
اإلاجخمٗاث الكغ٢يت والٗغبيت ٖلى وظه السهىم ناعث حٗخ٣ض ؤن جل ٪ألامغاى ؤمغ ٢ضعو بل ناعث جل ٪ألامغاى ؤمغا
َبيٗيا ال دؿً الاه٪ٟاٖ ٥ىه .6وؤٖٓم ؤمغاى َظٍ اإلاجخمٗاث ؤجها ما ػالذ حٗيل في اإلااض ي جخسظٍ مهضعا للخلم والخ٨ٟه،
و٢ض هامذ مُمئىت بلى ؤمجاصَا الٛابغة...بن نغازه و٦خاباجه الالطٖت و٢ؿىجه ٖلى ٢ىمه بهما هي صٖىة بلى ٓ٣تهم وجدغي٪
ل٣إ الكٗىب الٗغبيت آلاؾً٣ ،ى " :٫ؤجغيضون ؤن ؤبني ل٨م مً اإلاىاٖيض الٟاعٚت ٢هىعا مؼزغٞت بال٨الم مؿ٣ىٞت باألخالم"،7
ُ
وي٣ى٢ " :٫ض ٚىيذ ل٨م ٞلم جغ٢هىا وهدذ ؤمام٨م ٞلم جب٩ىا" .بن هؼٖت الىَىيت لخسى٣ه زى٣ا ،بهه دب وَىه و٢ىمه بلى
خضوص ألالم ،ول٨ىه ٣ؿى ٖليهم ويجلضَم بضا ٘ٞطل ٪الخب ،بهه دب وَىه وؤَله بم٣ضاع ٦غٍ بالصثَم وجسلٟهم ًٖ ع٦ب
ؤلاوؿاهيت اإلاىٚل في الخ٣ضم .ويٗخ٣ض ظبران ؤن جهًت َظٍ ألامت بهما ٩ىن بًٟل ظهىص زلت مً اإلاخىخض ً الظ ً ن٣لتهم
ججاعب الخياة ال٣اؾيت "الظ ً حؿحرَم الخياة ٖلى ؾبل يي٣ت مٛغوؾت باألقىا ٥وألاػَاع مدٟىٞت بالظثاب الساَٟت.8"...
و٢ض اهخ٣ض طبغان وَاظم مٟهىم الخض ً ٖىض اإلاجخمٗاث الٗغبيت ،طل ٪الخض ً اإلاى٣ىم واإلاهُى٘ الظو م ً٨اإلاسخاء
وال٨هىت وججاع الض ً مً الؿيُغة ٖلى ٢لىب الىاؽ وٖ٣ىلهم .ل٣ض خاو ٫ظبران جإؾيـ ممل٨ت ألازال ١في ٢لب ؤلاوؿان
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ويمحرٍ ووظضاهه وليـ في الؿماء ،واٖخبر ؤهه ال ؤًٞليت للٟايل ٖلى الُالر ،بل ٦الَما يغوعو في اإلاجخم٘ ،ألن "حجغ
الؼاويت في اإلاٗبض ليـ ؤؾمى مً ؤصوى حجغ ٞيه" .1ل٣ض اؾخُإ ظبران َىا ؤن يخ٣ل بالُىاث ٠والىماطط والٗىانغ اإلاهمكت
واإلاسخى٢ت بلى صاثغة الًىء ،وؤن مىدهم ظميٗا بُا٢ت حٗغي ٠واخضة مدترمت ججم٘ الٗاَغ وال٣ضيـ.
ؤما مٟهىم الخض ً في مض ىت ظبران ٞةهه ٣ترب مً اإلاٟهىم ؤلاؾالميٞ .هى ليـ مجغص َ٣ىؽ واٖخ٣اصاث وجهىعاث ،ِ٣ٞ
بل َى ٖمل وؾلى٦ياث لئلوؿانٞ ،اإلوؿان ماعؽ الخض ً ٦ما ٣ى" :٫ختى خحن جىدذ الصسغ ؤو جض غ الىى .2"٫بن ظبران َىا
َىا داو ٫ججاوػ الىٓغة الخ٣ليض ت للض ً ،اإلادخ٨غ لضي عظا ٫الض ً وال٣ؿاوؾت والغَبان ،بل ٖىضٍ ٞةهه م ً٨للٗامت
وال٣ٟغاء ؤن ٩ىن الض ً مل٩ا لهم ؤ ًا .و٦ظا ٞةن ظبران داو ٫ؤن يُٗي للخض ً َا٢ت وخيىيت جضٗٞان البكغيت بلى ألامام،
وليـ جل ٪الهىعة الؿالبت اإلاُٗلت للخياة اإلاخمشلت في الٗ٩ى ٝفي الجىام٘ واإلاداع ب وألاص غة صون ٖمل بال مجغص الاههغاٝ
بلى الٗباصة والخيؿ٣ ،٪ى " :٫بن الخياة التي جدياَا ٧ل ىم ،هي مٗبض ٥وهي ص ى .3"٪والؿلى ٥البكغو السحر جب ؤن ٩ىن
ُٞغيا ٚحر زاي٘ إلادضصاث ؤزغي بما ٞيها ٢ىاٖض ألازال ١اإلاخٗاعٖ ٝليها ،بهه ضٖى بلى هجغ وجدُيم ال٣ىاهحن وألاٖغا ٝالتي
همُذ ألازال ١والؿلى ٥البكغو" :ومً دضص ؾلى٦ه ب٣ىاٖض ألازال ،١يسجً َاثغٍ الهضاح في ٟ٢و".4
بن ظبران ٣ص ي ال٨هىىث واإلاؿيديت بمٟهىمها الخ٣ليضو مً مض يخه الٟايلت ،ومً زم داو ٫ؤن اؾـ إلاؿيديت ظض ضة،
بهه داو ٫ؤن ٣ضم لىا نىعة ظض ضة للمؿيديت الخ٣ي٣يت ٦ما غاَا ويخهىعَا ،ومً زم حهاظم الٟهم الخ٣ليضو لصسهيت
وحٗاليم اإلاؿيذ ،بهه ُ ىُ ٤اإلاؿيذ " :الٗالم يٗيض الؾمي وللخ٣اليض التي خا٦تها ألا ام خى ٫اؾمي .ؤما ؤها ٛٞغيب ؤَى ٝجائها في
مٛاعب ألاعى ومكاع٢ها وليـ بحن الكٗىب مً يٗغ ٝخ٣ي٣تي" .5وبطن ٞهظٍ هي الووعة التي غيض ظبران جهىيغَا لٗٓماء
ألامم وعواص النهًت وناوعي الخاعيش ،نىعة ألاشسام اإلاخمغص ً اإلاؿخىخض ً اإلاٛتربحن في ؤ٢ىامهم ومجخمٗاتهم وقٗىبهم
اإلاُاعص ً في ٧ل م٩ان ،اإلاخمغص ً ٖلى ألاٖغا ٝوالىٓم والخ٣اليض وال٣يم الخا٦مت في اإلاجخم٘ ،الظ ً حهضمىن بال ٧لل إل١امت
مجخم٘ ظض ض قٗاعٍ الخغيت وال٣ىة والٗٓمت.
وَ٨ظا ٞاإلاض ىت الٟايلت التي ُمذ بليها ظبران حؿىصَا الضٖت والؿ٩ىن في ؤخًان الُبيٗت ؤو الؼَض والخهى ٝوؤلازاء
الاظخماعي ،وختى في ٦خابه "الٗىان "٠اإلاكب٘ بالخمغص وال٣ىة والخغب ٖلى اإلاٟاَيم وال٣يم الخ٣ليض ت هجضٍ غجض بلى ؤمىياجه
ال٣ض مت ؤو باألخغي بلى ؤخالمه الُىباويت ومض يخه الٟايلت – وَظا بٗض ؤن َضؤث ٖىان ٠هٟؿه جدذ جإزحر اإلاض الىيدكىو
الظو ظغ ٝزياله و٨ٞغٍ٣ -ىَ " :٫ل يٗىص ال٣غوو بلى خ٣له ٞيل٣ي البظوع خيض ػعٕ اإلاىث ظماظم ال٣خلى؟ َل ٣ىص الغاعي
مىاقيه بلى مغوط مؼ٢ذ ؤص مها الؿيىٝ؟َ....ل غ ٘٦الٗابض في َي٩ل ع٢هذ ٞيه الكياَحن ،ويغصص الكاٖغ ٢هاثضٍ ؤمام
٧ىا٦ب ُحجبذ بالضزان؟َ....ل ججلـ ألام بجاهب ؾغيغ عييٗها مغجلت بهضوء ؤٚاوي الىىم وهي ال جغجج ٠وظال مما ؾيجلبه

1النيب45 :
2النيب85 :
3النيب86 :
4ـ س86 :
5العواصف79 :
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الٛض؟...ليذ قٗغو َل يٗىص هيؿان بلى الخ٣ى٫؟َ ،1"...ظا ٖلى خحن ؤن مض ىت هيدكت هي مض ىت ال٣ىة والهضم اإلاؿخمغ وسخ٤
الًٟٗاء واإلاط ي في الخغب بال َىاصة وبال ؤصوى عخمت.
ومض ىت ظبران ليؿذ مؿغخا للخهى ٝوالتر٦حز ٖلى ألابض ت وؤخالم الٗالم آلازغ ٦ما ٧ان ضٖى في صمٗت وابدؿامتٞ....ةن
َظٍ ال٨ٟغة ال جبضو مغظٗيت باليؿبت بلى ظبران٣ٞ ،ض اؾدبٗض َظا الجزوٕ ًٖ مض يخه الٟايلت اإلاغظىةٞ ،الخيؿ ٪الظو َى
٢هغ الجؿض وبماجت عٚاثبه "مؿإلت ال م٩ان لها في ص ني ،ألن هللا بنى ألاظؿام َيا٧ل لؤلعواح ،وٖليىا ؤن هداٖ ٔٞلى َظٍ الهيا٧ل
لخب٣ى ٢ىيت هٓيٟت الث٣ت باأللىَيت التي جدل بها .ال ا ؤدي لم ؤَلب الىخضة للهالة والخ٣ك ٠بل َلبتها َاعبا مً الىاؽ
وقغاجٗهم وج٣اليضَم وؤ٩ٞاعَم وضجتهم وٖىيلهم" .2ل ً٨باليؿبت بلى ظبران ٞةن خ٨ماء اإلاض ىت الٟايلت و٢اصتها يبػي ؤن
٩ىهىا ٢ض ٖاقىا مٛتربحن ًٖ الٗالم وًٖ مجخمٗاتهم٣ ،ى " :٫ؤها ٚغيب في َظا الٗالم .ؤها ٚغيب وفي الٛغبت وخضة ٢اؾيت
ووخكت مىظٗتٚ ،حر ؤجها ججٗلني ؤ٨ٞغ ؤبضا بىًَ سخغو ال ؤٖغٞه ،وجمؤل ؤخالمي بإقباح ؤعى ٢هيت ما عؤتها ٖيني" .3وبطن
ٞةن ظبران ما ٟخإ بدض ًٖ مالطاث ظض ضة هٟؿيت واظخماٖيت و٢يميت ؤٞغٚذ منها مجخمٗاث ال٣غن الٗكغيً ٢اَبت ،وَى
مٛترب اظخماٖيا وختى طاجيا ؤو مٛترب ًٖ هٟؿه وًٖ ظؿضٍ ،4ألن الٗالم ٧له لم يٗض ٟهمه" :ؤها ٚغيب وليـ في الىظىص ٧له
مً يٗغ٧ ٝلمت مً لٛت هٟس ي".5
بن ظبران يؿعى في مض يخه الٟايلت بلى اإلاؼط بحن ٧ل الخًاعث ٖلى مغ الٗهىع ليسل ٤وؿ٣ا خًاعيا واخضا ويههغ ٧ل
الش٣اٞاث والخًاعاث في بىج٣ت واخضة ويهالر بحن الكٗىب وبحن الخاعيش والىا٣ ،٘٢ى" :٫وٖىضما جيء اإلاؿاء ؤٖىص ٞإيُج٘
ٖلى ٞغاش ي اإلاهىىٕ مً عيل الىٗام وقى ٥ال٣خاص...وإلاا يخه ٠الليل جضزل ٖلي مً ق٣ى ١ال٨ه ٠ؤقباح ألاػمىت الٛابغة
وؤعواح ألامم اإلايؿيتٞ ،إخض ١بها وجدض ١بي وؤزاَبها مؿخٟهما ٞخجيء مبذؾمت ،زم ؤخاو ٫ال٣بٌ ٖليها ٞخخىاعي مًمدلت
٧الضزان" .6بهه بدض ًٖ وًَ م٣ٟىص ال جضٍ وال دضص لىا مالمده "ؤها ٚغيب وؾإب٣ى ٚغيبا ،ختى جسُٟني اإلاىا ا ،وجدملني
بلى وَني"ٞ ،7جبران غاًَ ٖلى ألابض ت ،وَى َىا سال ٠هيدكت جماما الظو ال امً بها ويٗخ٣ض ؤن الجخيم والج هت مىظىصان
ٖلى ألاعى.
ؾعى ظبران – بطن -بلى مض ىت ٞايلت هي مؼيج مً الاؾخيهاماث الىاعصة في الخىعاة٣ ،ى " :٫عؤ ذ ألالٟت مؿخد٨مت بحن
ؤلاوؿان والخيىاهاثٞ ،جماٖاث الُحر والٟغاف ج٣ترب مىه آمىت ،وؾغب الٛؼالن جيشني هدى الٛض غ واز٣ت" ،ومً الخهىعاث
الاقترا٦يتٞ ،ل٣ض هاصي ظبران – ٣ى ٫الض٦خىع الٟاع -بٗضالت اقترا٦يت الجزٖت ،جى٢ا مىه إلخال ٫الؿٗاصة بحن البكغ ،وفي ألاعى
التي ؤخب ،وعٚبت مىه في جدغيغ ؤلاوؿان مً قتى ؤق٩ا ٫الٗبىص ت٣ ،8ى " :٫هٓغث ٞلم ؤع ٣ٞحرا وال ما ؼيض ًٖ الٟ٨ا،1"ٝ
1العواصف8 :
2العواصف03 :
3العواصف6 :
4العواصف6 :
5العواصف62 :
6العواصف62 :
7العواصف62 :
8حوار مع الدكتور جورج الفار :جريدة الغد 2 ،فرباير20 3 ،
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ومؼيجا مً ؤ٩ٞاع ابً باظت خى ٫اإلاض ىت الٟايلت ،خيض ال ىظض َبيب وال مدام وال ٧اًَ" 2ألن الًمحر ناع َى ال٩اًَ
ألآٖم" ،3وَى في َظا ىا ٤ٞعوؾى جماما خحن ٣ى " :٫ؤو ليـ ٟ٨ي لخٗلم ٢ىاهيى ٪ؤن هسلى بلى ؤهٟؿىا ووؿخم٘ بلى نىث
الًمحر في نمذ الهىاء ،جل ٪هي الٟلؿٟت الخ٣تٞ ،لىخٗلم ؤن ه٣ى٘ بها" .4ال يٗتر ٝطبغان بؿلُت ال٨هىىث ؤو الىٖاّ ؤو
الدكغيٗاث ؤنال في مض يخهًٞ ،محر ؤلاوؿان َى ال٩اًَ الىخيض وألآٖم " :اٖتز ٫ط٦غ اإلادغماثٞ ،لي مً يمحرو مد٨مت
ج٣ط ي بالٗضٖ ٫لي"ٞ ، 5ةطا ٧ان هللا َى مهضع ٢اهىن الُبيٗت ال٩ىهيت ٞةن ال٣لب َى مهضع ٢اهىن الُبيٗت البكغيت .ولً٨
ما َى َظا الًمحر و٦ي ٠دك٩ل وجدذ ؤو ْغوٝ؟ بضو ؤن مد٨مت الًمحر َظٍ جخد ٤٣في ْل اإلاض ىت الٟايلت ،خيض
الٗضالت الاظخماٖيت والاقترا٦يت التي جديذ جد٣ي ٤اإلاؿاواة وج٣ط ي ٖلى ٚلى اإلااصة وؾيُغتها وخيض ىٗضم الٓلم والُب٣يت
وحؿىص الخ٨مت واإلاؿاواة واإلادبت بحن الجمي٘ .وخييئظ جخد ٤٣الىخضة ؤلاوؿاهيت وجؼو ٫ألاَمإ بحن الكٗىب ويٗم الؿالم
البكغيت ٧لها" :ؤٖخ٣ني مً مأحي الؿياؾت وؤزباع الؿلُت ،ألن ألاعى ٧لها وَني وظمي٘ البكغ مىاَني".6
ل٣ض اؾدىجضث ىجىبيا ظبران بمؼيج مً ؤ٩ٞاع عوؾى والغوماوؿيحن بالٗىصة بلى الخياة الُٟغيت ألاولى" :عؤ ذ اإلاغؤة
مؿخٗيًت ًٖ اإلاالبـ اإلاكىَت بة٧ليل مً الؼهب ٤ومىُ٣ت مً ؤوعا ١ألاشجاع الًٛت"٦ .7ما ؤهىا هجض ؤن ظبران -وٖلى زالٝ
هيدكت الظو جخمشل مض يخه الٟايلت في "الؿىبغمان" وؤزال٢ياث الؿاصة ووؿ ٠الٟلؿٟاث اإلاشاليت وألازال ١اإلاؿيديت -في
"الىبي" بكغ ويغاًَ ٖلياإلادبت ووخضة الىظىص التي ُّق
جمذ بهلت بلى الترار الخ٣ليضو للمخهىٞت اإلاؿلمحن .وَ٨ظا ٞةن ظبران
الظو جإزغ بالغوماوؿيت التي ٧اهذ ٢ض آطهذ بالؼوا ٫ومؼط مٗها اهبهاعٍ بصسهيت اإلاؿيذ وحٗاليمه والٟلؿٟاث الهىض ت
والخهى ٝؤلاؾالمي ومؼيجا مً آعاء عوؾى وهيدكت وويخمان والغوماوؿيحن ظميٗا٦ :يدـ وقيللي وَىظى وصو ٞيىيي ...مخإزغا
بالخياع الضا ٤ٞالظو غبِ بهخاظهم وشسهياتهم ظميٗا .ل٣ض ظم٘ بحن ؤ٩ٞاع عوؾى ًٖ الُبيٗت والىٟـ البكغيت وظما٫
الخياة الُٟغيت وج٣بيذ ؤلالخاص واإلااص ت وظما ٫الىظىص ؤلالهي" ،ل٨ىه لم خدى ٫مشل عوؾى بلى مهلر اظذماعي ،بل ب٣ي ٧اجبا
خاإلاا مجض الُبيٗت ويجٗلها مبخضؤٍ ومىتهاٍ" .8و٦ما ٖض ٫ظبران مً جإزحر الغوح الغوماوؿيت التي ججٗل ؤلاوؿان مهؼوما
مؿدؿلما مىٗؼال ًٖ الىظىص َاثما ٖلى وظهه ،هجضٍ هىع ؤلاوؿان ٧اثىا ٖلىيا "ؾماوو الجما ٫والخؿاؾيت"٦ .9ما زال٠
ظبران اإلاؿيديت زالٞاث ظىَغيت٣ٞ ،ا ٫بالسحر ت ألانليت لئلوؿان مخجاَال ٨ٞغة السُيئت ألاولى التي هي مً ؤؾاؾياث
الٗ٣يضة اإلاؿيديت ،وَ٨ظا زل ٤يؿىٕ زل٣ا ظض ضا .ل٣ض ؤٞغ ٙيؿىٕ ٖليه الؿالم مً ألا٩ٞاع واإلاٗخ٣ضاث اإلاؿيدت اإلامجضة
للًٗ ٠والاؾدؿالم واإلاشاليت وؤزغط لىا يؿىٕ الشاثغ الظو دمل الؿي ٠وي٣اجل ،اإلاخمغص ٖلى الخ٣اليض واإلاؿلماث .ل٣ض ههب
ظبران اإلاؿيذ مل٩ا ٖلى مض يخه الٟايلت ،ول٨ىه ليـ َى اإلاؿيذ الظو حٗغٞه اإلاؿيديت وجامً به ،بهه مؿيذ آزغ .ل٣ض ؤهُ٤
1دمعة كابتسامة66 :
2ابن باجة :تدبَت ادلتوحد :ص ، 0درا سراس للنشر ،تونس.
3دمعة كابتسامة66 :
4تاريخ الفلسفة احلديثة20 :
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يؿىٕ بإ٩ٞاع هيدكت جاعة وبإ٩ٞاعٍ َى جاعة ؤزغي ول٨ىه ظغصٍ مً ؤ٩ٞاع ال٨هىىث وخاو ٫وؿٟها جماما .وَ٨ظا جدىلذ اإلاؿيديت
في ىجىبيا ظبران بلى مجغص عاٞض مً عواٞض الض ً ال٨لي الظو ججخم٘ ٞيه حٗاليم اإلاؿيذ ومدمض وبىطا والٟلؿٟاث الهىض ت
والكغ٢يت :الجيييت والخاويت وٞلؿٟت وخضة الىظىص ٖىض مخهىٞت اإلاؿلمحن٣ ،ى " :٫ؤهذ ؤدي وؤها ؤخب ،٪ؤخب ٪ؾاظضا في
ظامٗ ،٪وعاٗ٦ا ٝوَي٩ل ،٪ومهليا في ٦ىيؿخٞ .٪إها وؤهذ ص ً واخض َى الغوح ،وػٖماء ٞغوٕ َظا الض ً ؤناب٘ ملخه٣ت في
ض ألالىَيت اإلاكحرة بلى ٦ما ٫الىٟـ" .وم٘ ؤن ٞلؿٟت ظبران خى ٫وخضة ألاص ان ٨خىٟها الٛمىى واإلاشاليت بال ؤن الٓاَغ ؤن
ظبران خماهى م٘ ؤ٩ٞاع اإلاخهىٞت وزانت الخالط وابً الٟاعى في جاثيخه اإلاكهىعة ،في تهميل الجاهب الك٨لي والُ٣ىس ي في
الٗباصاث ،والض ىىهت بض ً الخب هلل صون اَخمام بالجاهب اإلآهغو لؤلص ان.
ل٣ض ظابه ظبران ٖهغا َٛذ ٞيه اإلااص ت وألاهاهيت والجزٖاث الٟغص تٞ ،لم جض ٚحر عؾم مض ىت ٞايلت مخسيلت حك٩ل
مالطا للمخؼوهحن واإلاى٩ىبحن مً ٖهغ اإلااصة والك ٪وؤلالخاص بلى ٖالم زيالي ٢ىامه الؿ٨يىت واإلادبت وؤلا مان والىخضة
والؿٗاصة وؤلا شاع والُٗاء واإلاؿاواة والىخضة البكغيتٞ .ىخضة الجيـ البكغو حٗلى ٞى ١الؼمً والخاعيش والخضوص " :ؤخب
مؿ ِ٣عؤس ي بٌٗ مدبتي لبالصو ،وؤخب بالصو ب٣ؿم من مدبتي لؤلعى وَني ،وؤخب ألاعى ب٩ليتي ألجها مغح٘ ؤلاوؿاهيت عوح
ألالىَيت ٖلى ألاعى" .1ول ً٨في َظٍ اإلاض ىت الٟايلت ؤو اليىجىبيا ال دبظ ظبران جىاظض الخًاعة الٛغبيت ،عبما غاَا خًاعة
مٛغ٢ت في اإلااص ت والخىخل ،بمٗنى ؤجها ً٢ذ ٖلى الخياة الُٟغيت وؤٞؿضتها ،جل ٪الخياة التي ماػا ٫دً بليها ويداوٞ ٫غيها
في مض يخه الٟايلت٣ ،ى٣ " :٫ى ٫بًٗ٨م بن الشياب التي هغجضحها وسجتها عيذ الكما .٫وؤها ؤ٢ى ٫ؤظل ٧اهذ عيذ الكما .٫ل٨نها
وسجتها بىى ٫مً الٗاع ،وؤوجاع مً الًٗل الىاًَ".2
غي الض٦خىع "الٟاع" " :بن زالنت ٞلؿٟت ظبران :هي وي٘ ٞلؿٟت ب ماهيت اإلاىخى ،خىليت الىٓغة ،ج٣ضميت الُابُ٘ ،مىلضة
جهىٞا ظض ضا لخًاعة ظض ضة ،جىعو الؼَض ال٣ض م في ٚيهب الخاعيش لخى ٔ٢في ؤلاوؿاهيت ٖال٢ت عوخيت زانت بينها وبحن
الٗالم".3
ويغي ؤ ًا ؤن ظبران لم  ً٨لض ه مىٓىمت ٞلؿٟيت جخمحز بالي٣حن والىيىح ولم ٪ن له يابِ ٖ٣لي لىخضة اإلاظَب الٟلؿٟي
في ٦خاباجه .وم٘ طل ٪ال سلى ؤصبه مً قظعاث ٞلؿٟيت هضٖىَا خضؾيت ،بيىما ؤصي البىح ببٌٗ الشجل ًٖ ميىَٟ ٫ليت
الجظوعٞ ،ىيت اإلاالمذ ،بلى بْهاع زلٟياث ؾي٩ىلىظيت قض ضة الً ،ِٛج ٠٣وعاء ؤ٩ٞاعٍ ٧الُا٢ت اإلاصخىهت التي ججٗلىا
ؤصب .4وؤيا" ٝالٟاع"" :لم  ً٨ظبران ٞيلؿىٞا باإلاٗنى الخهغو لل٩لمت ،ولم ضعؾها ،ولم ٣ضم مىٓىمت ٞيها ،ؤو وؿ٣ا
هدىٟـ ا
وؿ٣ا ٞلؿٟيا مخ٩امال ،ولم خٗامل م٘ الٗ٣ل الظو َى ؤصاة الٟلؿٟت الغثيؿت في خياجه وفي ٦خاباجه ،بل اؾخٗان بالىظضان
ٞيلؿى ٝللخياة ؤلاوؿاهيت ،ؤ٦ثر مىه ٞيلؿى٣ٖ ٝل و٨ٞغ ووؿ.5"٤
ا
والخضؽ وال٣لب لٟهم الخياة .لظل٧ ٪ان

1دمعة كابتسامة35 ، 34 :
2النيب20 :
3حوار مع الدكتور جورج الفار :جريدة الغد 2 ،فرباير20 3 ،
4حوار مع الدكتور جورج الفار :جريدة الغد 2 ،فرباير20 3 ،
5حوار مع الدكتور جورج الفار :جريدة الغد 2 ،فرباير20 3 ،
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ً
جلاهاث الخّبير العشدي الوـفي  -جلاهت وـف الحذر أهمورحا -
دساظت في (ألف أكفوـت وأكفوـت) لفبحي فحماوي))
أ.م.د .فلُح ممحي العامشائي
ظامٗت اإلاض ىت الٗاإلايت ،مالحز ا.

د .فاومت ِلي ولي ِبذهللا
جضعيؿيت في وػاعة التربيت  /الٗغا١

ّ
ملخق :
بن ج٣اهت الىن ٠ج٣اهت مغ٦ؼيت ؤؾاؾيت ال م ً٨الاؾخٛىاء ٖنها ،ؤو الخ٣ليل مً ؤَميتها صازل الٗمل الؿغصو جدذ ؤو
ْغ ٝوجدذ ؤ ت طعيٗتٞ ،مً صون ون ٠ألاش ياء ؤو ألاخضار ؤو الصسهياث ؤو ألام٨ىت ؤو ٧ل ما َى ٢ابل للىن ٠في ٦يان
الٗمل ال٣هص يٞ ،ةجها جب٣ى ٚامًت وماجٗت وٚحر واضخت في مجغي الؿغص وَب٣اجه وجدىالجه وً٢ا اٍ ،بط بن الىن٠
ًا
بدؿاؾيخه الدك٨يليت الخإزيصيت الباعػة مىدها الهيئت الؿغص ت اإلاُلىبت في نىعتها الشابخت ،التي ال بض منها ٧ي جديا ؾغص ا
بُغي٣ت ٢اصعة ٖلى الخازحر في ال٨يان الؿغصو الٗام للىو الؿغصو .وحٗمل ج٣اهت في اإلاجا ٫الؿغصو للٗىهغ اإلا٩اوي بُغي٣ت
واضخت وقاملت وٗٞالتٖ ،لى الىدى الظو تهخم ٞيه بـٗغى ألاقياء وال٩اثىاث والى٢اج٘ والخىاصر والٗىانغ والخٟانيل
واللزهياث (اإلاجغصة مً الٛا ت وال٣هض) وج٣ض مها في وظىصَا اإلا٩اوي السام والىىعي ٖىيا ًٖ الؼماويٞ ،هي حؿهم ٖلى
َظا ألاؾاؽ جإزيض اإلا٩ان الؿغصو وبقٛاله باألقياء التي دخاظها بىاء ٖلى َبيٗت ال٣هت وم٣ىلتها وعئيتها ،لظا ٞالٗال٢ت بحن
الىن ٠واإلا٩ان ٖال٢ت ظضليت ال يؿ٘ الم٧ان ؤن خمٓهغ ٖلى هدى ؾليم ومخ٩امل مً ٚحر الاٖخماص ال٨بحر ٖلى ٗٞاليت الىن٠
في بىاثه.
ًا
مً َىا م ً٨ون ٠ج٣اهت الىنٖ ٠لى َظا ألاؾاؽ بإجها ج٣اهت ص٢ي٣ت ظضا ٖلى مؿخىي الازخياع والىْيٟت وهخاثج الٗمل،
ًا
ًا
وص٢تها م ً٨ؤن جازغ ٦شحرا في َبيٗت الدك٨يل الؿغصو ،وٖلى ا٨ٖ٫ـ مً طلٖ ٪ضم ص٢تها ازغ ؾلبا ٖلى َظا الدك٨يل بديض
ًا
م ً٨ؤن جًي٘ الخضوص ٞيه ،وجدكىٍ نىعة الؿغص مُل٣ا ،بمٗنى ؤهه ال بض مً حكٛيل ج٣اهت الىن ٠في ؤما٦نها اإلادضصة
بهىعة ال ػياصة ٞيها وال ه٣هان.
ًا
ال٣ام والغواجي نبخي ٞدماوو ؤخض ال٣هانحن والغواثيحن الٗغب ممً حهخمىن ٦شحرا بدسسحر ج٣اهت الىن ٠مً ؤظل
الخٗبحر ًٖ ظىَغ ؤ٩ٞاعَم وعئاَم الؿغص ت ،وبطا ما ججىلىا في مىجؼٍ الؿغصو (ال٣هص ي والغواجي) ٖلى خض ؾىاء ،ؾىجض ؤهه
ًا
ًا
ىلي ج٣اهت الىن ٠ألاَميت ألا٦بر خيض يٗمل الغاوو ( ًا
ؾىاء ؤ٧ان طاجيا ؤم مىيىٖيا) ٖلى ججىيض َا٢اجه الذٖبحر ت الىنٟيت،
لىي٘ اللمؿاث التر٦يبيت السانت بمىذ الخضر واإلا٩ان والصسهيت وألاقياء ألازغي اإلا٩ىهت لٗمله الؿغصو َىيخه ال٣اصعة ٖلى
الىنى ٫بلى اإلاخل٣ي ،ومً زم جغجيب الٗال٢ت ال٣غاثيت بينهما ٖلى هدى ؾليم .وعبما ٧ان ولٗه بمؿغخت الصسهياث واإلاىا٠٢
وألام٨ىت وألاػمهت وألاخضار واإلا٨مالث الؿغص ت ألازغي ألٖماله الؿغص ت ،وخلمه مىظ الهٛغ بخ٩ىيً مؿغح (مىاَ )٠٢ى ما
ًا
جٗل مً الىن ٠الضعامي خليٟا للىن ٠الؿغصوٞ ،هى ٣ى ٫في م٣ضمت مىجؼٍ الؿغصو الجض ض (ؤل٢ ٠هت و٢هت ـ ٢هو
ًا
٢هحرة ظضا) وفي الجؼء اإلاىؾىم مىه بـ (مىا )٠٢ما يٗبر ًٖ َظٌال٨ٟغة بهىعة ؤو بازغي.
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مذخل :في ؼّشٍت الوـف:
بن البدض في قٗغياث الٟىىن وٖىانغَا ومٟاَيمها ومهُلخاتها ٖلى الهٗيض الى٣ضو َى بدض ٖلمي مٗغفي ؤؾلىبي
خىدى الض٢ت في الخدض ض والخهييٖ ٠لى اإلاؿخىياث ٧اٞت ،ومً الٟىىن ألاصبيت التي لها ؤَميت جضاوليت ٖاليت في ٖاإلاىا الخض ض
هي الٟىىن ال٣ههيت (الغوا ت وال٣هت ال٣هحرة وٚحرَما) ،والبدض في زهىنياتها الخٗبحر ت والدك٨يليت دخاط بلى البدض في
قٗغياث ٖىانغَا ٖلى الىدى الظو هخٗغٞ ٝيه بلى الىٓام الؿغصو الظو د٨م حك٨يلها ،وَظا الىٓام الؿغصو في وظه مهم
مً وظىَها َى قٗغيت حل٦يل ٖىانغ ال٣و.
الىو الؿغصو بإق٩اله وؤهىاٖه ال٨شحرة (وال٣هص ي مىه ٖلى هدى زام) ٣ىم ٖلى حك٨يليت الٗىانغ الؿغص ت الٗامت
اإلاٗغوٞت في هٓغيت الؿغص ،خيض إحي (الؿغص) الظو ٣ىم به الغاوو (الظاحي ؤو اإلاىيىعي) في اإلا٣ام ألاو ٫وفي م٣ضمت َظٍ
الٗىانغ الدك٨يليت الؿغص ت الٗامت ،زم إحي بٗضَا (الىن )٠الظو ٣ىم به الغاوو في اإلا٣ام الشاوي ،زم (الخىاع) الظو ج٣ىم
به الصسهياث في اإلا٣ام الشالض ،وٖلى الغٚم مً ج٣ض م الؿغص ٖلى الىن ٠في ؾلم ألاولىياث الىٓغيت الؿغص ت ٚحر ؤن
ًا
ًا
الىن ٠دٓى ٖلى مؿخىي الدك٨يل بإَميت جىاػو بن لم جخ٣ضم ؤخياها ٖلى الؿغص ،ويإحي الخىاع ٖاصة في اإلاغجبت الشالشت مً
ًا
ألاَميت ألن َىا ٥ال٨شحر مً ال٣هو ال جخًمً خىاعاٞ ،الخىاع خاظت مىيىٖيت جخىٖ ٠٢لى َبيٗت ٧ل ٢هت ومضي خاظتها
للخىاع.
وم٘ ؤن ٧ل ٖىهغ مً َظٍ الٗىانغ الشالزت الغثيؿت اإلاهيمىت والٟاٖلت واإلاىخجت (ا٫ؾغص والىن ٠والخىاع) يٗمل بمٗيت
الٗىانغ ألازغي في هىٕ ٞاٖل مً الخ٩امل والخًاٞغ والخيؿي ٤الجمالي السٟي ،هدى الىنى ٫بلى مغخلت الدك٨يل ال٨لي
(النهاجي) للٗمل ال٣هص ي في ٦يىىهخه اإلاخ٩املت الخايغة في مؿاخت ال٣غاءة ،بال ؤن ٧ل ٖىهغ منها لها مهماث ؾغص ت (هىٖيت)
ًا
مدضصة ومسخلٟت ًٖ آلازغ ،وبالىديجت جلخئم َظٍ اإلاهماث مٗا في ؾيا ١حك٨يلي وج٩ىيني واخض مً ؤظل ب٢امت نغح الٗمل
ال٣هص يٖ ،لى هدى ال بضو ٞيه ؤن ٧ل ٖىهغ مً َظٍ الٗىانغ يٗمل وخضٍ.
ًا
ج٣اهت الىنٖ ٠لى َظا ألاؾاؽ ج٣اهت حٗبحر ت وحك٨يليت وجهىيغيت مهمت حٗمل ظىبا بلى ظىب مٕ ج٣اهت الؿغص وج٣اهت الخىاع
في الىو الؿغصو الخض ض (الغواجي وال٣هص ي) ،ويهٗب وظىص هو ؾغصو ال خىاٞغ ٖلى ج٣اهت الىن ٠بُغي٣ت ؤو ؤزغي
ًا
مهما بال ٜفي اَخمامه بالؿغص الظاحي ؤو اإلاىيىعي ؤوختى اإلاكتر ،٥ألن ج٣اهت الىن ٠حؿهم بظغاثيا في ج٩ىيً نىعة ((السُاب
الظو يؿم ٧ل ما َى مىظىص ٞيُٗيه جمحزٍ السام وجٟغصٍ صازل وؿ ٤اإلاىظىصاث اإلاكابهت له ؤو اإلاسخلٟت ٖىه ،1 )).وعبما
ًا
ًا
خٟى ١الىن ٠ؤخياها ٖلى ب٣يت ٖىانغ الدك٨يل الؿغصو ألازغي بك٩ل ؤو آزغ ،طل ٪ألن الىن ٠ؤؾاؾا يكٛل مؿاخت
ًا
مهمت ظضا مً الاَخمام الؿغصو بما اص ه مً وْاث ،٠ويًيٟه مً بم٩اهاث وَا٢اث حك٨يل وحٗبحر وجهىيغ.
ٞاألقياء الض ٩ىعيت الىاٗ٢ت صازل اإلاجا ٫الؿغصو الٗام للىو ال٣هص ي ؤو الغواجي ،والصسهياث الؿغص ت التي جال٠
ًا
ًٞال ًٖ اإلا٩ان الؿغصو بما مخل٨ه مً خًىع باعػ
الخغا ٥الؿغصو ،وألاخضار التي جازض الخياة الؿغص ت صازل الىو،
ومازغ في الدك٨يل الؿغصو للىو وٚحرَا ،ال م ً٨ؤن جنهٌ بضوعَا ووْيٟتها ٖلى الىدى ال٩امل مً صون ؤن ج٩ىن واضخت

 .كظيفة الوصف يف الركاية ،عبد اللطيف زلفوظ ،ط  ،دار اليسر للنشر كالتوزيع ،الدار البيضاء.6 : 989 ،
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للمخل٣ي ،وَظا الىيىح ال م ً٨ؤن إحي بال مً زال ٫ج٣اهت الىن ٠التي حُٗي ل٩ل َظٍ الٗىانغ واإلا٩ىهاث ؤبٗاصَا
وزهىنياتها ،وهي التي جال ٠الٗمىص ال٣ٟغو ألاؾاؽ للىو الؿغصو.
ٞةطا ٧ان باإلم٩ان الاؾخٛىاء ًٖ الؿغص في ٢هت ما حكخٛل بإ٦ملها ٖلى الىن ،٠ؤو وؿخٛتي ًٖ الخىاع في الؿيا ١هٟؿه،
ٞال م ً٨الاؾخٛىاء ًٖ الىن ٠مهما ٧اهذ ألاؾباب ،إلاا جاص ه الخ٣اهت الىنٟيت مً وْيٟت مغ٦ؼيت في ال٨يان ال٣هص ي ،بط
مً ألايؿغ ٦ما ٣ى ٫الىا٢ض الٟغوس ي ظحراع ظيىيذ ((ؤن هه ٠صون ؤن وؿغص ،ول ً٨مً الٗؿحر ؤن وؿغص صون ؤن هه،1 )). ٠
خيض خمٓهغ الىن ًٖ ٠ظملت وْاث ٠ؤؾاؾيت ال بض ل لها في الخ٩ىيً الؿغصو ال جًاَيها ؤ ت ٗٞاليت ؾغص ت ؤزغي ،ولٗل
َف
مً ؤبغػ زهاثهها الٗاملت في َظا اإلاجا ٫هي زانيت ب ٣ا ٝالؿغص ٧ي لخ ِ٣ه َفٟؿه ويخمشل عئيخه ،ومً زم يٗاوص اإلاؿحرة
الؿغص ت مغة ؤزغي.
ؤو ؤن ج٣اهت الىن ٠ج٣اهت مغ٦ؼيت ؤؾاؾيت ال م ً٨الاؾخٛىاء ٖنها ،ؤو الخ٣ليل مً ؤَميتها صازل الٗمل الؿغصو جدذ ؤو
ْغ ٝوجدذ ؤ ت طعيٗتٞ ،مً صون ون ٠ألاقياء ؤو ألاخضار ؤو الصسهياث ؤو ألام٨ىت ؤو ٧ل ما َى ٢ابل للىن ٠في ٦يان
الٗمل ال٣هص يٞ ،ةجها جب٣ى ٚامًت وماجٗت وٚحر واضخت في مجغي الؿغص وَب٣اجه وجدىالجه وً٢ا اٍ ،بط بن الىن٠
ًا
بدؿاؾيخه الدك٨يليت الخإزيصيت الباعػة مىدها الهيئت الؿغص ت اإلاُلىبت في نىعتها الشابخت ،التي ال بض منها ٧ي جديا ؾغص ا
بُغو٢ت ٢اصعة ٖلى الخازحر في ال٨يان الؿغصو الٗام للىو الؿغصو.
ج٣اهت الىن ٠حٗمل في اإلاجا ٫الؿغصو للٗىهغ اإلا٩اوي بُغي٣ت واضخت وقاملت وٗٞالتٖ ،لى الىدى الظو تهخم ٞيه بـٗغى
ألاقياء وال٩اثىاث والى٢اج٘ والخىاصر والٗىانغ والخٟانيل والصسهياث (اإلاجغصة مً الٛا ت وال٣هض) وج٣ض مها في وظىصَا
اإلا٩اوي السام والىىعي ٖىيا ًٖ الؼماويٞ ،2هي حؿهم ٖلى َظا ألاؾاؽ جإزيض اإلا٩ان الؿغصو وبقٛاله باألقياء التي دخاظها
بىاء ٖلى َبيٗت ال٣هت وم٣ىلتها وعئيتها ،لظا ٞالٗال٢ت بحن الىن ٠واإلا٩ان ٖال٢ت ظضليت ال يؿ٘ اإلا٩ان ؤن خمٓهغ ٖلى هدى
ؾليم ومخ٩امل مً ٚحر الاٖخماص ال٨بحر ٖلى ٗٞاليت الىن ٠في بىاثه.
ًا
بن ج٣اهت الىنٖ ٠لى َظا ألاؾاؽ هي ج٣اهت ص٢ي٣ت ظضا ٖلى مؿخىي الازخياع والىْيٟت وهخاثج الٗمل ،وص٢تها م ً٨ؤن جازغ
ًا
ًا
٦شحرا في َبيٗت الدك٨يل الؿغصو ،وٖلى الٗ٨ـ مً طلٖ ٪ضم ص٢تها ازغ ؾلبا ٖلى َظا الدك٨يل بديض م ً٨ؤن جًي٘
ًا
الخضوص ٞيه ،وجدكىٍ نىعة الؿغص مُل٣ا ،بمٗنى ؤهه ال بض مً حكٛيل ج٣اهت الىن ٠في ؤما٦نها اإلادضصة بهىعة ال ػياصة ٞيها
وال ه٣هان.
حؿاَم ج٣اهت الىنٖ ٠لى َظا الىدى في الاعجٟإ بالخاصزت الؿغص ت ٧ي ج٩ىن ماَلت للخل٣ي ٖلى هدى ٟ٦ىءٞ ،مً صون
ًا
خًىع َا٢ت الىن ٠وحك٨يالتها وظمالياتها جب٣ى ال٣هت ال٣هحرة ها٢هت الهىيت وال م ً٨الخٗامل مٗها ٢غاثيا بك٩ل مشالي
ًا
ُ َف َف
ٗىىن بً٣يت الىن ٠وآلياتها اإلاخٗضصة
٦ما جب ؤن ٩ىن وٖلى الىدى اإلاُلىب خهغا ،لظا هجض ؤن مٗٓم ال٣هانحن ي
ًا
بُغي٣ت عبما ؤ٦بر مً ٖىا تهم بٗىانغ الدك٨يل ألازغي ؤخياها ،ويخٟىىىن في حكٛيل آلياث الىنٖ ٠لى ؤقيائهم وقىاٚلهم
ال٣ههيت وؤخضار ٢هههم وشسهياتها وؤم٨ىتها ما وؾٗهم طل ،٪وعبما بال ٜبًٗهم في الاَخمام بظل ٪ؤ٦ثر مً خاظت
ال٣هت ٞيؿيئىن اؾخسضام َظٍ الخ٣اهت.

ترجم :زلمد معتصم كآخركف ،اجمللس األعلى للثقافة يف مصر ،القاىرة ،ط.9 : 997 ،2
 .خطاب احلكاية حبث يف ادلنهج ،جَتار جينيت ،ة
 . 2ادلصطلح السردم معجم ادلصطلحات ،جَتالد برنس ،ترمجة عابد خزندار ،اجمللس األعلى للثقافة يف مصر ،القاىرة ،ط .58 :2003 ،
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ٞمً اإلاٗغو ٝؤن ٧ل ج٣اهاث الٗمل الؿغصو ا٢٫هص ي ـ مهما ٧اهذ ؤَميتها وزُىعتها ـ لها خضوص مٗيىت ال م ً٨ججاوػَا مً
ؤظل الىنى ٫بلى خالت ا٦خما ٫مشاليت للدك٨يل ال٣هص ي الٗام في الىو الؿغصو ،وعبما ٩ىن الىن ٠مً ؤَم وؤبغػ
ًا
ًا
الٗىانغ الؿغص ت التي ال جىػ ـ م٘ ٧ل َظٍ ألاَميت ـ الخٟغيِ في اؾخٗماله ؤ٦ثر مً الالػم خحن ٩ىن طل ٪مٛغيا للغاوو وصاٗٞا
له ،ألهه الٗىهغ الظو ازض ال٨يان الؿغصو بالك٩ل الظو خل٣اٍ ال٣اعيء ٖلى نىعة ؤقياء ؾغص ت م٨خملت ومبييت بىاء
ًا
صخيدا ،وزمت خاظت مدضصة لدكٛيل ج٣اهت الىن ٠بكٗغيتها اإلاخاخت مً ؤظل بىاء ؤمشل للىو ،جب ؤن جخجاوػ خضوص َظٍ
ًا
الخاظت مُل٣ا.
ُ
ومً َىا م ً٨ال٣ى ٫بن ج٣اهت الىن ٠خحن حؿخسضم بهظا الىعي وبصعا ٥ال٣يمت الىْيٟيت الٟٗليت لها ٞةجها جد ٤٣قٗغيتها
اإلاُلىبتٞ ،كٗغيت الىن ٠التي ٢ضعها ؤَميت الٗمل ٖليها في يىء مٟهىم (الكٗغيت) الٟاٖل صازل هٓغيت الؿغص ،حٗني ال٣ضعة
ٖلى جمشل الضوع الُبيعي (الىٓامي) ال٣اصع ٖلى جد٣ي ٤ؤًٞل بهخاط ؾغصو في الىو ،بط بن الكٗغيت ٖلى َظا الهٗيض حٗني
بلى ٙالىٓام الؿغصو (ال٨ياوي) بلى ؤًٞل َغي٣ت مخاخت ومم٨ىت ويغوعيت حؿهم في حٗؼيؼ الىٓام الؿغصو في الىو ال٣هص ي.
بن ٧ل طل ٪دهل بالك٩ل الظو اصو ٞيه الىن ٠مهمخه الىْي٠ت الخ٩ىيييت الدك٨يليت بإٖلى ٟ٦اءة وؤمشل نىعة مم٨ىت
ًا
ًا
في ْل ٖمل ألاصواث ألازغي ؾالٟت الظ٦غ ،بديض ٩ىن الىنٞ ٠اٖال ومازغا ٖلى هدى جهل ٞيه الٟاٖليت الىنٟيت بلى صعظت
٧اٞيت وواضخت وٗٞالت إلوكاء الٗمل الؿغصو في ق٩له النهاجي الجمالي اإلاؿخ٣ل ،وال٣ابل ل٣غاءة مًججت جىاػو ج٩امل الىو
واؾخ٣غاعٍ ٖلى َظا ألاؾاؽ.
((مواكف)) ّ
وآلُاث الدؽىُل الوـفي:
ًا
ال٣ام والغواجي نبخي ٞدماوو ؤخض ال٣هانحن والغواثيحن الٗغب ممً حهخمىن ٦شحرا بدسسحر ج٣اهت الىن ٠مً ؤظل
الخٗبحر ًٖ ظىَغ ؤ٩ٞاعَم وعئاَم الؿغص ت ،وبطا ما ججىلىا في مىجؼٍ الؿغصو (ال٣هص ي والغواجي) ٖلى خض ؾىاء ،ؾىجض ؤهه
ًا
ًا
ىلي ج٣اهت الىن ٠ألاَميت ألا٦بر خيض يٗمل الغاوو ( ًا
ؾىاء ؤ٧ان طاجيا ؤم مىيىٖيا) ٖلى ججىيض َا٢اجه الخٗبحر ت الىنٟيت،
لىي٘ اللمؿاث التر٦يبيت السانت بمىذ الخضر واإلا٩ان والصسهيت وألاقياء ألازغي اإلا٩ىهت لٗمله الؿغصو ٌويخه ال٣اصعة ٖلى
الىنى ٫بلى اإلاخل٣ي ،ومً زم جغجيب الٗال٢ت ال٣غاثيت بينهما ٖلى هدى ؾليم.
ٞهى ضع ٥بدؿه الؿغصو الالٞذ ؤن ال٣هت ؤو الغوا ت مً صون ؤن جسً٘ لؿياؾت ؾغص ت ونٟيت واضخت حؿهم في جإزي ها
ًا
بالك٩ل اإلاُلىب واإلاىاؾب ،ال م٨نها ؤن جخجلى ٖلى الهىعة ا٢٫اصعة ٖلى جمشيل الغئيت ،بديض ج٩ىن خامال للخضر والصسهيت
واإلا٩ان والؼمً بُغي٣ت جهل بلى اإلاخل٣ي بىيىح وجمٓهغ ٖاليحنٖ ،لى الىدى الظو خدؿـ ٞيه اإلاخل٣ي الًٟاء الؿغصو ب٩ل
يؿغ وؾهىلت.
وعبما ٧ان ولٗه بمؿغخت الصسهياث واإلاىا ٠٢وألام٨ىت وألاػمىت وألاخضار واإلا٨مالث الؿغص ت ألازغي ألٖماله الؿغص ت،
ًا
وخلمه مىظ الهٛغ بخ٩ىيً مؿغح (مىاَ )٠٢ى ما جٗل مً الىن ٠الضعامي خليٟا للىن ٠الؿغصوٞ ،هى ٣ى ٫في م٣ضمت
ًا
مىجؼٍ الؿغصو الجض ض (ؤل٢ ٠هت و٢هت ـ ٢هو ٢هحرة ظضا) وفي الجؼء اإلاىؾىم مىه بـ (مىا )٠٢ما يٗبر ًٖ َظٍ ال٨ٟغة
بهىعة ؤو بازغي:
مىز ـٕشي وأها أحلم بخىوًٍ معشح أظمُ معشح (مواكف) ،لُلذم كمُت موحضة ،وَّشك موكف شخفُاث املعشحُت
مً َزٍ اللمُت ..لخىون املعشحُت؛ "فّل ،وسد فّل"" ..مبخذأ وخ ر" ..وهما ًلوٌ املشل الؽّبي" :ولمتّ ،
وسد ٔىاَا" أو
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"وىجشة وللُذ ٔىاءَا" وهىذ أجخُل أن ال ًىون لهزا املعشح مبنى ومفاسٍف ،بل أن جىون خؽبت املعشح في موكف
حافلت مإظعت الىلل الّام ،أو ِلى أحذ مُادًً املذًىت ،أو في ظاحت مذسظت أو ميان ِبادة..
ًا
وٖلى الغٚم مً ؤهه َىا خجه بم٣ىلخه هدى ال٣و ال٣هحر ظضا بىنٟه آزغ خل٣ت جغب ٞيها الىنى ٫بلى اإلاخل٣ي بما ىاؾب
الٗهغ ويؿخجيب إلام٨ىاجه ،ؤو ما هُلر ٖليه َى َىا بـ (ألا٢هىنت) ،بال ؤن آلياث الىن ٠هي مً يؿخُي٘ بىاء َظٍ
اإلاىا٦ ٠٢ما غيض ال٣ام بد٨م صوعَا الىاٞظ في الٗمل ،بط َى يكحر بلى طل ٪مً زال ٫ون ٠مؿغخه بالسكبت اإلاخجىلت
الغانضة لالخضار والصسهياث وألام٨ىت وألاقياء ال٣اصعة ٖلى جمشيل عئيخه في الخٗبحر ًٖ زهىنيت الغئيت بلى اإلاجخم٘
والش٣اٞت والٗهغ ،خيض جخضزل في ُ
نلب خياة الىاؽ وجٟانيل اَخماماتهم وظىَغ اَخماماتهم الهٛحرة وال٨بحرة ،بما مً٨
ؤن جض ال٣اعيء ٞيه هٟؿه ٖلى ق٩ل مً ألاق٩ا.٫
ًا
وخحن وٗغ ٝبإن ال٣ام والغواجي نبخي ٞدماوو ٨خب اإلاؿغخيت ؤ ًا وله بإ َىيل ٞيها ٖلى ؤ٦ثر مً مؿخىي ،م ً٨ؤن
ًا
هضع٢ ٥يمت الىن ٠ؤ٦ثر في ٦خاباجه خيض يؿعى بلى الاؾخٟاصة مً الضعاما في الؿغص والٗ٨ـ ؤ ًا ،وَى ما جٗل مً ج٣اهت
الىن٢ ٠يمت حٗبحر ت واؾٗت وٖمي٣ت في ؤصبه الؿغصو (ال٣هص ي والغواجي) والضعامي ؤ ًا ،بُغي٣ت جٟاٖليت وجىاوبيت بحن ٢ىة
الؿغص و٢ىة الضعاما.
وبما ؤن الىن٢ ٠غيً الخهىيغ في ال ًٟالٟىجىٚغافي وال ًٟالؿيىماجي ٖلى مؿخىي الاقخٛا ٫آلالي والخ٣اوي الٟني والجمالي،
خيض يٗخمض الخهىيغ الٟىجىٚغافي والخهىيغ الؿيىماجي ٖلى آليت الىن ٠الخهىيغو في اإلا٤ام ألاو٣ٞ ،٫ض جُغٞ ١دماوو في
ًا
ًا
جىنيٟه لُبيٗت ال٣و ال٣هحر ظضا بإهه ٣ىم بمهمت الخهىيغ ٖلى هدى مغ٦ؼ وخيىو مؿخٟيضا مً ج٣اهاجه الخٗبحر ت ،وطل٪
ًا
بؿبب يغوعاث الك٩ل الٟني لل٣هت ال٣هحرة ظضا ٖلى مؿخىي الخٗبحر اللٛىو ،والتر٦حز الىنٟي ،وجهىيغ اإلاى ٠٢ب٣ىله:
ألاكفوؿة َىا ي فً مخخفش بّباسة مىشفت ..وفي اِخلادي أ ا أفمل وظُلت فىُت أدبُت لخفوٍش املوكف الزي ًخخزٍ
شخق ما ،أو ًخّشك ل  ،ورلً بيلمخين..
وال ق ٪في ؤن ٖباعة (ؤًٞل وؾيلت ٞىيت ؤصبيت لخهىيغ اإلاى )٠٢حٗبر زحر حٗبحر ًٖ ال٨ٟغة الىنٟيت ال٩امىت في مٟغصحي
(وؾيلت) و (جهىيغ) ،ب٩ل ما جىُىو ٖليه مً بخالت ٖلى ج٣اهت الىن ٠ؾىاء ٖلى مؿخىي اإلاغظٗيت ؤو الدك٨يل ؤو الىْيٟت،
ٞىؾيلت الخهىيغ هي وؾيلت ونٟيت بالضعظت ألاؾاؽ ألجها مً زال ٫جهىيغ ألاقياء جداو ٫ونٟها بُغي٣تها الخهىيغيت ٖلى
نٗيض الك٩ل زانت.
ًا
ًا
ب ال ًٖ اإلاهُلر الكاج٘ ٦شحرا في الش٣اٞت الؿغص ت الىٓغيت وَى (ال٣هت ال٣هحرة ظضا)،
وَى َىا يؿميها (ألا٢هىنت) ص
ًا
ًا
وحؿميت (ألا٢هىنت) مٗغو ٝانُالخا وليـ ظض ضا٣ٞ ،ض جدضر ال٨شحر مً الباخشحن والى٣اص في مىيىٕ ال٣هت ال٣هحرة
ًٖ هىٕ مً ال٣و ال٣هحر يؿمى بـ (ألا٢هىنت)٦ ،خٗبحر انُالحي بؿيِ ًٖ نوٕ ال٣هت الظو ال إزظ ؾىي ٖضص ٢ليل مً
ًا
ًا
الهٟداثًٞ ،ال ًٖ السهاثو الىىٖيت ألازغي التي خمخ٘ بها َظا الىىٕ مً ال٣و ال٣هحر ظضا.
ٚحر ؤن ال٣ام نبخي ٞدماوو َىا خحن يؿخسضم َظا اإلاهُلر داو ٫ؤن مىده مٗنى ظض ضؤ مً زال ٫هماطظه ال٣ههيت
ًا
ًا
ًا
في ججغبخه َظٍ ،بٗيضا ًٖ منُلر (ال٣هت ال٣هحرة ظضا) الظو غاٍ َىيل ظضا ٖلى مؿخىي ٦خابخه ،و٢ض سخهغٍ بًٗهم

2

 .من مقدمة صبحي فحماكم لػ (ألف قصة كقصة):
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ًا
بالخغو ١ ١( ٝط) ،لٞ ً٨دماوو خحن يؿخسضمه َىا ٞةهه يٗني ؾهىلت الاؾخسضام مىبها بلى التر٦حز ٖلى (الخضر) بىنٟه
ظىَغ ٖمليت ال٣و َىا ،وَى الظو إزظ اإلاؿاخت ألاوؾ٘ مً خغ٦ت الٗىانغ الٟىيت ال٣ههيت ب٣ىله:
ألاكفوـت جشهض ِلى "الحذر ،واملوكف مى  ".أو "الفّل وسد الفّل .".و ي جحخفَ لىفعها مً مواـفاث الشواًت
ً
واللفت بأ ا جلذم جىوٍشا ِلى كمُت ما ،أو جحمل فىشة ما ،أو جىلم سخشٍت مً موكف ما ،وأ ا جدعم بلٕت بلُٕت،
ومخِىت مشهضة ،راث ؼيل ومممون مخواصهين.
التر٦حز ٖلى الخضر يٗني ٞيما يٗىيه التر٦حز ٖلى ون ٠الخضر وجهىيغٍ وببغاػ جٟانيله بال٣ضع اإلاىاؾب اإلاُلىب ،زم جىييذ
وجبيان اإلاى ٠٢مىه ،ولٗل زىاثيت الٟٗل وعص الٟٗل جديل ٖلى (الصسهيت) بالضعظت ألاولى ،وٖباعاث (ً٢يت ما٨ٞ/غة ما/سسغيت
ما) جديل ٖلى (ألاقياء) اإلا٩ىهت لجىَغ ال٣هت في وْيٟتها الؿغص ت الخىىيغيت ،وهي بداظت وزي٣ت لُا٢ت الىن ٠الؿغص ت
السال٢ت مً ؤظل الىنى ٫بلى لٛت بليٛت ومخيىت ومغ٦ؼةٞ ،الخضر َى الٗىهغ ألابغػ في ال٣هت وَى بداظت ؤ٦بر مً ب٣يت
ًا
ًا
الٗىانغ بلى الىن٧ ٠ي ٩ىن واضخا و٢ابال للدجاط وؤلاً٢إ.
٨كَ ٠ظا الخكض مً اإلاىانٟاث الخ٩ىيييت وألاصاجيت ًٖ وعي ال٣ام بًغوعة اؾديٗاب الغئيت الؿغص ت اؾديٗابا ٧ليا،
ليـ ٖلى نٗيض الخجغبت ال٨خابيت بىٖيها اإلاغجبِ بالهىٗت واللٛت ٞدؿب ،بل ٖلى نٗيض اعجباٍ َظا الىعي باإلاديِ
الاظخماعي والش٣افي الظو خىظه هدىٍ الٗمٞ ،٫ال٣هت ال٣هحرة ظضا ٦ما غاَا ٞدماوو هي بيذ الٗهغ بًغوعاجه الؼمىيت
واإلا٩اهيت والخًاعيت ٧اٞت.
بن ٧ل َظٍ اإلاىانٟاث اإلاغجبُت بىؾاثل الخٗبحر يمً الك٩ل الؿغصو اإلادضص َىا بال٣هت ال٣هحرة ظضا ال ٩ىن لها مٗنى
مً صون ؤن جد ٤٣وْيٟتها في ميضان ال٣غاءة والخل٣يَٝ ،ى ُمذ بلى جإلي٢ ٠هت طاث مى ٠٢جهل بؿغٖت البر ١بلى اإلاخل٣ي،
وججيب ٖلى ال٨شحر مً ؤؾئلخه في الخياة والىظىص والخٟانيل ؤلاظغاثيت الهٛحرة التي هي ٖماص الخياة لضي ال٨شحر مً البكغ
ؤبىاء َظا الٗهغ.
ً
اللفت اللفيرة حذا وفماء الوـف:
ًا
خٓيذ ال٣هت ال٣هحرة ظضا في آلاوهت ألازحرة بال٨شحر مً الاَخمام ٖلى الهٗيض ً ؤلابضاعي والى٣ضو مً ظهت ،وٖلى
نٗيض ال٣غاءة والخل٣ي مً ظهت ؤزغي ،ومشلما عاح ال٨شحر مً ال٣هانحن الٗغب ماعؾىن ٦خابت َظا الىىٕ مً ال٣و ،وال٨شحر
مً اإلاخل٣حن وال٣غاء ضٖمىن َظا الىىٕ مً الخإلي ٠بدىاوَ ٫ظٍ ال٣هو و٢غاءتها والخٗليٖ ٤ليها في وؾاثل الخىانل الاظخماعي
ٖلى الىدى الظو يؿمذ بظل٣ٞ ،٪ض عاح ال٨شحر مً الى٣اص الٗغب ضاَ ًٖ ٘ٞظا الىىٕ ال٣هص ي الظو خالءم م٘ َبيٗت
الٗهغ الغاًَ ،بىنٟه الىىٕ ال٣هص ي ألا٦ثر اؾخجابت لُبيٗت الٗهغ وألا٦ثر جمشيال له ،مً زال٢ ٫هغ الىو ،و٢لة
اإلاٟغصاث ،والتر٦حز الٗالي ٖلى ال٨ٟغة والخضر.
ختى ؤن بٌٗ الى٣اص ونٟه بإهه ليـ هىٖا ؾغص ا ملخ٣ا بإخض ؤهىإ ال٣هت ال٣هحرة ،بل َى ظيـ ؤصبي ظض ض ٢اثم بداله
وم٨خ ٠بظاجهٞ ،هي ٖىضَم ((ظيـ ؤصبي خض ض مخاػ ب٣هغ الدجم وؤلا داء اإلا٨ش ٠والجزٖت ال٣ههيت اإلاىظؼة والم٢هض ت
ًا
الغمؼيت اإلاباقغة وٚحر اإلاباقغةًٞ ،ال ًٖ زانيت الخلميذ والا٢خًاب والخجغيب والىٟـ الجملي ال٣هحر اإلاىؾىم بالخغ٦يت
والخىجغ وجإػم اإلاىا ٠٢وألاخضار ،باإلياٞت بلى ؾماث الخظ ٝوالازتزا ٫وؤلايماع٦ .ما خمحز َظا السُاب الٟني الجض ض
.م.ن.
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بالخهىيغ البالغي الظو خجاوػ الؿغص اإلاباقغ بلى ماَى بياوي ومجاػو يمً بالٚت الاهؼياح والسغ ١الجماليٖ ، .لى الىدى الظو
ًا ًا
ًا
ًا ًا
اؾـ له ج٣اليض و٢يما وزهاثو وممحزاث هىٖيت ،جاَله ٖىضَم ٧ي ٩ىن ظيؿا ؤصبيا ٢اثما بظاجه وليـ هىٖا ؤصبيا مً ؤهىإ
1
ظيـ ال٣هت ال٣هحرة.
وًٞال ًٖ طلٞ ٪ةن َظا الجيـ ألاصبي اإلاغ٦ؼ ظضا خمحز ٖلى الهٗيض الك٨لي في ميضان الىو والسُاب بـ ((ب٣هغ الدجم
وَىله اإلادضص ،ويبخضت بإنٛغ وخضة وهي الجملت  ،بلى ؤ٦بر وخضة ٢ض ج٩ىن بمشابت ٣ٞغة ؤو م ُ٘٣ؤو مكهض ؤو هو .وٚالبا ال
خٗضي َظا ال ًٟألاصبي الجض ض نٟدت واخضة .وييخج ٢هغ الدجم ًٖ الخ٨ض ٠والتر٦حز والخض٢ي ٤في ازخياع ال٩لماث والجمل
واإلا٣اَ٘ اإلاىاؾبت واظخىاب الخكى والاؾخُغاص والىن ٠واإلابالٛت في ؤلاؾهاب والغنض الؿغصو والخُىيل في حكبي ٪ألاخضار
وجمُيُها حكىي٣ا وجإزحرا وصٚضٚت للمخل٣ي .وهالخٔ في ال٣هت ال٣هحرة ظضا الجمل ال٣هحرة وْاَغة ؤلايماع الموحي والخظٝ
الكض ض م٘ الاخخٟاّ باألع٧ان ألاؾاؾيت للٗىانغ ال٣ههيت التي ال م ً٨ؤن حؿخٛني ٖنها ال٣هت بال بطا صزلذ باب الخجغيب
والخشىيغ الخضاسي والاهؼياح الٟني)).2
وَى ما جٗل مً ال٣هت ال٣هحرة ظضا ؤقبه بؿبي٨ت ؾغص ت مخماؾ٨ت وقض ضة الً ِٛاللٛىو ل٨نها في الى١ث هٟؿه طاث
ًٞاء صاللي واؾ٘ ومشحر ،دخاط بلى ٢غاءة مغ٦ؼة زانت جخالءم م٘ َبيٗخه وا٦خىاػٍ باإلاٗنى والضاللت وال٣يمت والش٣اٞت والغئيت،
وَى ما ًٟي ٖليها زهىنيت ظض ضة جٗل مخل٣يها ٢اصعا ٖلى الخٟاٖل مٗها بؿهىلت وبزاعة وجدغيٌ ٖلى  ٪ٞقٟغاتها وبصعا٥
ًا
ًا
مٗاهيها التي ال جخىٖ ٠٢ىض خض مٗحن ،باٖخباع ؤجها ج٣ضم مٗنى مباقغا وآزغ ٖمي٣ا مهاخبا له.
ًا
وٖلى َظا ألاؾاؽ ٞةن ج٣اهت الىن ٠مً ؤظل ؤن جد ٤٣قٗغيتها اإلاُلىبت في ال٣هت ال٣هحرة ظضا ؤو (ألا٢هىنت) ،يبػي
ًا
ٖليها ؤن ج٣ضع السُىعة البالٛت في َظا ألامغ ،وطل ٪ألن ال٣هت ال٣ص يعة ظضا (ألا٢هىنت) ج٣ىم ٖلى ؤ٢ل ٖضص مم ً٨مً
اإلاٟغصاث بديض ال يؿمذ الدك٨يل اللٟٓي لل٣هت ؤن خماصي الغاوو في الىن ،٠ؾىاء ون ٠الخضر ؤو اإلا٩ان ؤو الصسهيت
ؤو ألاقياء ؤو الخٟانيل ألازغي التي حٗخمضَا ال٣هت في ج٩ىينها لغنض ال٨شحر مً خاالث اإلاجخم٘.
ًا
ًا
ًا
ًا
لظا ٞهى ؾيؿذزضم جغ٦حزا ونٟيا ٖاليا سلى ٚالبا مً الخٟانيل والاؾخُاالث والخىؾ٘ في حصسيو الٗىانغ وبل٣اء
الًىء الىنٟي ال٩افي ٖليها ،وبهما ؾخٗمل ج٣اهت الىن ٠بهىعة ج٨شيٟيت وازتزاليت وجلميديت وؾيمياثيت صازل مى ٘٢لٛىو
قض ض الازخهاع والخمغ٦ؼ ،تهض ٝبلى جد٣ي ٤ؤلاقاعة ؤو اٖ٫المت الىنٟيت اإلاُلىبت بإ٢ل ظهض لٛىو ،ض ٘ٞاإلاخل٣ي هدى ٢غاءة
ؾغيٗت جهل بلى ا٦دكا ٝعئيت ؾغيٗت جىاؾب الخا ٫الاظخماٖيت والش٣اٞيت التي دياَا ،وحؿخجيب لغئيت الٗهغ وج٣اليضٍ
وهىاميؿه.
ًا
بن ؤ٢هىناث نبخي ٞدماوو ؤو ٢ههه ال٣هحرة ظضا جيخٓم ٖلى الهٗيض ألاظىاس ي ؤو الًوعي في َظا الؿياٞ ،١ال٣هو
اإلاىًىيت جدذ ٖىىان ((مىا ))٠٢يمً الٗىىان ال٨بحر الظو ديِ ب٣ههه في ججغبتها الجض ضة ((ؤل٢ ٠هت و٢هت))
ًا
ىنٟها ال٣ام بالخىني ٠اإلادضص (٢هو ٢هحرة ظضا) ،ويهُلر ٖليها في متن اإلا٣ضمت بـ (ألا٢هىنت) ،وهي مً ال٣غاءة
ًا
ألاولى لها هجض ؤجها جدٟل ب٩ل اإلامحزاث التي جخمحز بها (ال٣هت ال٣هحرة ظضا) ٦ما ه ٠طل ٪اإلاىٓغون في َظا الخ٣ل ألاصبي
ؤلابضاعي.

2

 .القصة القصَتة جدا جنس أديب جديد ،مجيل محداكم ،رللة ديواف العرب 25 ،كانوف األكؿ (ديسمرب) .2006
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ًا
ًا
وَى ما جٗلىا هدىاولها ه٣ض ا ٖلى َظا ألاؾاؽ ،وهبدض جٟهيليا في ج٣اهت الىن ٠صازل ٖىهغ الخضر الؿغصو بىنٟه
ًا
الٗىهغ ألابغػ الظو ٓهغ في ال٣هت ال٣هحرة ظضا ،ويم ً٨جلمـ جإزحرٍ في نياٚتها ٖلى ؤ٦ثر مً نٗيض ٞني وظمالي وز٣افي
بىؾٗه ؤن جيب ٖلى ؤؾئلت الٗهغ وً٢ا اٍ بهىعة مازغة وٖمي٣ت ،بالُغي٣ت التي ججٗل مً  ًٞال٣هت ال٣هحرة ظضا ًٞ
اإلاخىاؾب م٘ ٨ٞغ الؿغٖت والازتزا٫
ة
الٗهغ الؿغصو بال مىاػٕ ،خحن خم ً٨مً الخٟاٖل والاؾخجابت لُبيٗت الهمىم الجض ضة
وؾهىلت الٗبىع بلى ألاقياء ،مً صون ٖىاء ٦بحر دخاط بلى و٢ذ وظهض وج٩الي.٠
ٞالٗال٢ت بحن ال٣هت ال٣هحرة ظضا وج٣اهت الىن ٠في مجا ٫الىٓغ بلى الخضر ًٖ ال٣ام نبخي ٞدماوو هي ٖال٢ت وَيضة
ًا
ظضا ال م ً٨التهاون في ٢ياؽ ٢يمتها الؿغص تٞ ،هى غ٥ػ ٖلى خًىع الخضر في ٢ههه ال٣هحرة ظضا في مؿاخت ؾغص ت ؤ٦بر
مً ٖىانغ ال٣و ألازغي٧ ،اإلا٩ان ،والؼمً ،والصسهيت ،وألاقياء ،وٚحرَا ،ألن الخحز الؿغصو الًي ٤الظو حكٛله ال٣هت
ًا
ٖمىما َى خحز مدضوص ال يؿمذ بٗمل وٞاٖليت ال٨شحر مً الٗىانغ ال٣ههيت ٦ما هي الخا ٫في ال٣هت ال٣هحرة الخ٣ليض ت.
بن ٖىانغ ال٣و في ال٣هت الخ٣ليض ت هي ٖىانغ ٖامت ُمخٖ ٤ٟليها ومخٗاَض ٖلى خًىعَا بُغي٣ت ال جخدضص بإؾُغ ؤو
نٟداث مٗيىت ،خيض إزظ ال٣ام عاخخه في الؿغص والىن ٠والدك٨يل مً صون خغط ٞني ؤو ظمالي يكترٍ ٖليه ٖضص
ال٩لماث ؤو مؿاخت بقٛالها في اإلاؿاخت ال٨خابيت لل٣هتٞ ،ليـ زمت ما جٗله ٦ظل ٪ما صامذ ال٣هت ال٣هحرة ال حكترٍ َظٍ
ًا
الاقتراَاث اإلاىظىصة في ال٣هت ال٣هحرة ظضا ،وهي ؤن ال جخمضص ال٣هت ال٣هحرة ظضا ٖلى مؿاخت ٦خابيت جخجاوػ الهٟدت
ًا
والىاخضة مشال.
ًا
وبما ؤجها ٦ظلٞ ٪ةن ج٣اهت الىن ٠جاصو صوعا بال ٜألاَم ت في حك٨يل ال٣هت ؤ٦ثر مً الؿغص والخىاع وب٣يت ٖىانغ الدك٨يل
ألازغي ،ألن ال٣ام خد٨م بخ٣اهت الىن ٠وخغا٦ها ال٣هص ي ؤ٦ثر مً ب٣يت ج٣اهاث الؿغص ألازغي ،وال بض ٖلى َظا ألاؾاؽ
ًا
مً جدليل ٖمل ج٣اهت الىن ٠في ال٣هت ال٣هحرة ظضا إلاٗغٞت ٢يمتها الكٗغيت في الخٗبحر وألاصاء والخإزحر في اإلاخل٣ي ،وَى ما
ًا
ًا
ًا
ًا
م ً٨ؤن هلخٓه ظليا في ٢هو (مىا٧ )٠٢لها ج٣غيبا خيض يٗمل الىنٖ ٠مال ظىَغيا في َظا الؿيا.١
ً
جلاهت وـف الحذر أهمورحا:
ًا
ًا
ًا
ًا
مشل الخضر بىنٟه ٖىهغا مهما وظىَغيا ومغ٦ؼيا مً ٖىانغ ال٣هت ؤخض ؤَم اإلاجاالث الخيىيت التي حكخٛل ٝحها
ٖىانغ الدك٨يل الؿغصو ب٣ىة وٞاٖليت ٞغيضة ،بط يكٛل مؿاخت واؾٗت مً ؤظؼائها بىنٟه اإلااصة ألاؾاؾيت التي يٗخمض ٖليها
الؿغص ال٣هص ي  .وٖلى طل ٪يبػي ؤن ازظ بىٓغ الاٖخباع ما جٗل الخضر طا ؤَميت في ال٣هت .ومً َىا ٧اهذ للخغ٦ت التي
هي اإلادغ ٥ألاؾاؽ للٟاٖليت الؿغص ت ؤَميت ٦بحرة في ظٗل ألاخضار خيت ،واإلاىا ٠٢مشحرة ومخٟاٖلت ومىخجت ،وٞيها جبضو
ًا
ال٣هت مترابُت وميسجمت بك٩ل خيىو ومخ٩امل ،وجدؿم بُا٢ت ووكاٍ وٞاٖليت ،وتهض ٝبلى ظٗل ال٨ٟغة ؤقض وٗ٢ا في
ًا
الىٟىؽ ٖ 1لى نٗيض الخل٣ي وال٣غاءة والٟٗل ؤلاهخاجي الٓاَغ واإلالمىؽ ،بما جٗل مً ًٞاء ال٣هت مغَىها بدضثها و٦يٟيت
ونٟه.
ومً صون وظىص الخضر ال٣هص ي ـ بإو ق٩ل مً ؤق٩اله وؤو همِ مً ؤهماَه ال٨شحرة اإلاٗغوٞت ـ ال م ً٨ؤن ٣ىم ٖماص
ًا
ال٣هت وييخهي بلى خالت ٞىيت وظماليت وحٗبحر ت ٖاليت ،مهما جىٚلذ ال٣هت ٖمي٣ا في مخاَاث الخضازت وما بٗضَا٩ٞ ،ل ما
دهل مً جُىع في ال٣هت ال٣هحرة ال م ً٨ؤن ازغ ٖلى مى ٘٢الخضر ال٣هص ي ٞيها ،ألهه ال ٢هت م ً٨ؤن ُ ٨خب لها
 .فن القصة ،أمحد أبو سعد ،منشورات دار الشرؽ اجلديد ،ط  ،بَتكت.9: 959 ،
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الىجاح مً صون خضر ،وعبما هي ً٢يت ال ظضاٞ ٫يها في ٧ل ؤبجض اث هٓغياث الؿغص اإلاٗغوٞت ،وعبما في ال٨شحر منها مً٨
ًا
ال٣ى ٫بن ال٣هت ُح َف
ٗغ ٝمً خضثهاٞ ،هو َىيت الىو ال٣هص ي ومدىعٍ وٖماصٍ اإلاغ٦ؼو ،واإلااصة الؿغص ت ألا٦ثر ٢غبا مً
خؿاؾيت ال٣اعيء في صعظت جل٣يه لل٣هت.
الخضر ال٣هص ي ختى خمٓهغ ٖلى هدى ظلي في الؿيا ١ال٣هص ي ٖلى او ق٩ل مً ألاق٩ا ،٫وجدبحن نىعجه الىاضخت
ال٩اٞيت بك٩ل ؾاَ٘ ال مغاء ٞيه ،دخاط بلى ؤن ىن ٠بُغي٣ت ٖمي٣ت وواؾٗت وص٢ي٣ت وقاملت جًٗه ؾغص ا في م٩اهه
اإلاىاؾب ،وخاظت الخضر بلى الىن ٠هي خاظت ؤؾاؾيت وظىَغيت ٖلى نٗيض الٟٗل الؿغصو ال م ً٨جٟاصحها ؤو الاؾخٛىاء
ٖنها ؤو بَمالهاٖ ،لى الىدى الظو يٗض الىنٞ ٠يه ؤصاة ٞاٖلت ومازغة في حكييض الخضر وبىاثه وج٣ض مه وجُىعٍ وهمىٍ بهىعة
ًا
ٖمي٣ت 1ومىخجت ،و٧لما ٧ان الىن ٠مدضصا ب٣يمت ؾغص ت جىاؾب الٟٗل ال٣هص ي وججلياجه الؿغص ت في ال٨يان الدك٨يلي
ًا
ال٣هص ي ،اوٗ٨ـ َظا ب جابيا ٖلى ٢ضعة الخضر ٖلى الخمٓهغ والىيىح وؤلاؾهام الخ٣ي٣ي في بهجاح الىو ال٣هص ي
وبلىٚه اإلاغخلت اإلاىاؾبت.
بن ون ٠الخضر ٖلى َظا ألاؾاؽ َى خاظت ؾغص ت يغوعيت ال م ً٨ؤزٟائَا ؤو الخٛاض ي ٖنها ؤو الخ٣ليل مً ٢ىة
ًا
خًىعَا وٞاٖليتها في الدك٨يل ،ألن الخضر ال٣هص ي ٖمىما مخٗل ٤بما خ٨كٕ ٠هه مً ؤونا ٝجنهٌ بها آليت الىن٠
وج٣اهخه الؿغص ت ،وال٨ك ٠الىنٟي لك٩ل الخضر ال٣هص ي وهىٖه وَبيٗخه وخؿاؾيخه َى مً ألامىع البالٛت ألاَميت في
اؾخٓهاع ججلياث الخضر ،والخٗبحر ًٖ َب٣اجه ومداوعٍ وظيىبه وزٟا اٍ بُغي٣ت جهىيغيت ؤصبيت الٞخت.
ٞال بض بطن ل٩ل مغخلت مً مغاخل وكىء الخضر ال٣هص ي وجُىعٍ وبىاثه مً َبيٗت ونٟيت زانت جخالءم مٗه وحٗبر
ًا
ونٟيا ٖىهٖ ،لى الىدى الظو جٗل مً ٧ل ٗٞاليت ونٟيت نىعة خ٨ك ٠الخضر ٞيها ًٖ عئيت ؾغص ت مٗيىت وطاث َبيٗت
مدضصة ،ججيب ٖلى ؤؾئلتها الؿغص ت السانت ب٣ىة حك٨يليت مىاؾبت وٞاٖلت ،وبما ج ٖل مً ج٣اهت الىن ٠طاث جإزحر ٢ىو
ومىخج في الدك٨يل الخضسي بُغي٣ت مٞ ً٨يها ٢ياؽ حجم الخازحر الىنٟي في ال٨يان الخضسيٞ ،الخضر والىن ٠مخالػمان مً
خيض الهىعة الخإليٟيت ٖىض ال٣ام ومً خيض الهىعة الاؾخ٣باليت ٖىض ال٣اعيء.
ًا
ال٣هت ال٣هحرة ظضا هي ٢هت اللُ٣ت التي ذع٦ؼ ٞيها الخضر جغ٦حزا ٖاليا بديض بضو و٦إهه يغبت ؾغص ت في خحز ؾغصو
يي ٤ومدضوص ،لظا ٞةن آليت الىن ٠التي جخهضي لىي٘ الخضر ال٣هص ي مىي٘ الخىٟيظ الؿغصو ؾخيخسب الهٟدت ألا٦ثر
جىىيغا وبقغا٢ا مً ظىَغ الخ٩ا ت ،مً ؤظل ؤن حؿلِ ٖليها ؤ٦بر َا٢ت ونٟيت مم٨ىت ختى جخجلى الخجلي اإلاُلىب في مؿاخت
ًا
٦الميت مدضوصة ظضا ،وَى ما ًيٖ ٠بئا ظض ضا بلى ج٣اهت الىنٖ ٠لى هدى خ٣ضم ٞيه ٖمليت ونٟيت مسخلٟت ٖما َى ٖليه
الخا ٫في ال٣هت ال٣هحرة ؤو الغوا ت ؤهىإ الؿغوص ألازغي اإلاٗغوٞت.
وعبما يٗخمض ال٣ام نبخي ٞدماوو في ٢ههه ال٣هحرة ظضا َىا ٕلى الخضر بىنٟه الىؾيلت ألا٦ثر اؾخجابت للخد٤٣
الؿغصو في َظا الىىٕ ال٣هص ي السام مً الدك٨يل الؿغصو ال٣هص يٞ ،الخضر اإلاغ٦ؼ ،اإلاسخهغ ،اإلا٨ش ،٠اإلا٨خٔ،
اإلاددكض ،وَى م٨ض في مىُ٣ت ؾغص ت يي٣ت ومدضصةَ ،ى ألابغػ مً بحن ٖىانغ ال٣و ألازغي في الدك٨يل ،لظا ٞةهه دٓى
باألٍ ميت ألابغػ في َظا الؿيا ،١ويم ً٨عنض ٖمل ج٣اهت الىن ٠في مجا ٫الخضر الؿغصو ٖىض ٞدماوو ٖبر مجمىٖت مً

 .شعرية ادلكاف يف الركاية اجلديدة :اخلطاب الركائي الدكار اخلراط ،خالد حسُت حسُت ،كتاب الرياض ( ،)83مطابع مؤسسة اليمامة ،الرياض:2000 ،
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الىهىم وٗخ٣ض ؤن الٗمل الىنٟي الؿغصو ٖلى الخضر َى ألاوضرٖ ،لى الغٚم مً ؤن ج٣امت الىن ٠حٗمل في ٧ل ٢هو
اإلاجمىٖت مً صون اؾخصىاء.
 ))2015بضؤ الخىام م٘ ٢هت (ليلى والظثب) اإلاٗغوٞت في اإلاىعور الكٗبي مىظ ٖخبت الٗىىان
ٟٞي ٢هت ((ليلى والظثب
الهغيدت ،و٢هت (ليلى والظثب) الترازيت جنهٌ في حك٨يل عئيتها الخ٩اثيت ٖلى الخضر بالضعظت ألاولى ،ويم ً٨ؤن هغنض ٖمل
ج٣اهت الىن ٠مً بضا ت ال٣هت:
ً
بىاء ِلى جوح اث جوص ؼمىاء ،كالذ الىفلت لُلى للزئب الزي ـادفها في وشٍم الٕابت ئن َىان جوصا جىام َىان
وحُذة في بُت ا في الٕابت ،وباب بُت ا مفخوح ،فما وان مً الزئب املٕذوس ئال أن حعلل بخفت ،ودخل ئلى بِذ العجوص ،التي
ما ئن ؼاَذج حتى أٔللذ الباب خلف  ،واهلمذ ِلُ  ،فأخفبخ في ظشٍشَا بّىف لم ًخخيٌ ِزاباج  ،ئر ماسظذ ِلُ
ظادًت أؼّشت ا بؽهُت لم حعخمخْ ب ا مً كبل ،فخشج الزئب مً بُت ا وَو ٌّوي بىواح َضٍل ٌؽم الصخش.
الخضر ال٣هص ي ٣ىم ٖلى نضمت اإلاٟاع٢ت التي ابخضٖها الغاوو في ؾيا ١ظضبض مٟاع ١لؿيا ١ال٣هت الترازيت الكٗبيت ،وَى
تر٦ؼ في جهىيغ الٗال٢ت بين العجىػ الكمُاء والظثب اإلاٛضوع خيض خٗغى الظثب لالٚخهاب في الى٢ذ الظو طَب َى بىاء
ٖلى ههيدت الُٟلت ٧ي ٣ىم بٟٗل الاٚخهابٞ ،الخضر ال٣هص ي دك٩ل مً مجمىٖت خل٣اث وجضازلى ٖلى هدى صعامي
مخىاؾ ،٤بط بضؤ الخضر مً جىظيهاث العجىػ الكمُاء للُٟلت ،و٢يام الُٟلت بضوعَا في جىٟيظ جىظيهاث العجىػ إلحهام
ًا
الظثب ،و٢بى ٫الظثب بال٨ٟغة ،وحؿلله زٟيت بلى بيذ العجىػ ،واهً٣اى العجىػ ٖليه واٚخهابه ،وزغوظه مً بيتها هاثدا
ًا
َؼيال ،بُغي٣ت حكٗغٍ بسؿاعجه وَؼيمخه ويٟٗه.
ولم دك٩ل الخضر ال٣هص ي بهظٍ ال٨شاٞت الؿغص ت الٗاليت بال بخضزل ج٤اهت الىنٖ ٠لى هدى ٖمي ٤لخهىيغ ٧ل َظٍ
الخدىالث الؿغص ت في مىُ٣ت لٟٓيت يي٣ت ال جدخمل ال٨شحر ،بط اجهم ٪الغاوو بدؿليِ الىن ٠الخهىيغو الض٢يٖ ٤لى
ظؼثياث الخضر وجمٓهغاجه للىنى ٫بال٣هت بلى ٚا تها الؿغص ت وم٣هض تها الخٗبحر ت بهظا الك٩ل اإلاشحر ،خيض َف
ؤْهغ الغاوو
ًا
ًا
٦لي الٗلم م٣ضعجه ٖلى حؿيحر الخضر ٖلى و ٤ٞعئيت مغؾىمت ونٟيا بض٢ت ،جيخهي بلى اهخهاع العجىػ الساؾغة بوؿاهيا،
ًا
وَؼيمت الظثب الٟاثؼ ؾيمياثيا.
ًا
ًا
ًا
٢هخه اإلاىؾىمت بـ ((اهٟجاع!)) جد٩ي خضزا ٢ههيا بؿيُا في حٗبحرٍ ل٨ىه ٖمي ٤في ؾيمياثيخه الىاؾٗت ،بط تر٦ؼ الخضر في
بئعة ؾغص ت مغ٦ؼيت يك٘ منها الخىىيغ الؿغصو ٧ي يٛمغ الًٟاء ال٣هص ي بإ٦مله ،وجاصو الٗىىهت صوعا مهما في التر٦حز الؿغصو
وهي جيخهي بٗالمت الخعجب (!) التي جشحر ؤؾئلت ال٣غاءة وجٟخذ قهيتها ٖلى بىاء الاخخماالث ،وهي جىُىو ٖلى َا٢ت ونٟيت ٦شيٟت
في الى٢ذ هٟؿه خيض ؤن ٧اميعا الغاوو الىنٟيت َىا جغ٦ؼ ٖضؾتها الخهىيغيت الىانٟت ٖلى الهىعة الخى٨حر ت الخعجبيت
للٗىىهت:
أسظلوا ل دفّت هبيرة مً املاٌ،
ومّها ِبوة مً املواد الىُماوٍت،
لُٕشظها في حُاة رلً الشحل امللاوم،
الزي دوخهم دون أن ًلذسوا ِلُ ..
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أوـلت ا ل امشأة حمُلت م م،
فاظخمحْ ب ا،
وفشح للثروة التي هضلذ ِلُ ..
بذأ ًخّامل مْ الّبوة في بِخ ،
وكبل أن ًزَب لضسِها في سوح امللاوم،
اهفجشث بُذ ًذً وماث.
الباعة الؿغص ت هي في (ٖبىة مً اإلاىاص ال٨يماويت )،التي هي باعة ؤلاقٗإ الؿغصو في ال٣هت ،و٧ل الصسهياث (اإلاجمىٖت
التي ؤعؾلذ الٗبىة واإلاا ،٫والٟخاة خاملت الٗبىة واإلاا ،٫والساثً ،وعوح اإلا٣اوم) ٧لها جضوع خى ٫الباعة/الخضر وحٗمل في
ًا
مدىعَا ،ويؿهم الغاوو في حؿليِ آلياث الخهىيغ الىنٟي ٖلى مغ٦ؼ الخضر (الٗبىة) التي ظلبذ اإلاا ٫واإلاخٗت والسياهت مٗا،
ومً زم جدغ٦ذ عوح اإلا٣اوم ٦ما خد ٤٣طل ٪مً زال ٫الىن ٠ؤلا داجي لخهض عياح السياهت وحٗا٢ب الساثً.
ٞالغاوو الىانَ ٠ىا غ٦ؼ الًىء الىنٟي ٖلى شسهيت الساثً ٖبر ٞغخه باإلاا ،٫ومخٗخه م٘ الٟخاة الىؾيُت (الجميلت)،
واؾخٗضاٍ للسياهت مً ؤظل طل ،٪وٖ٣ىبت اإلاىث التي جل٣اَا بالٗبىة هٟؿهاٞ ،الخضر ال٣هص ي َى خضر صاثغو ا٦دؿب
نٟخه الضاثغيت ًٖ َغيٗٞ ٤اليت الىن ٠اإلاغ٦ؼ.
٢هت ((٦مامت!)) هي ألازغي ٢هت حعجبيت جيخهي بٗالمت الخعجب (!) ،للضاللت مً ٖخبت الٗىىان ٖلى ؾغيان ًٞاء الخعجب في
جٟانيل الخضر ال٣هص ي ،وياصو الغاوو الىنٟي صوعا مهما في حك٨يل الًٟاء الخضسي لل٣هت ،خيض حكخ ٫ٜصاللت ٖخبت
ًا
ًا
ًا
الٗىىان اقخٛاال صالليا ٖمي٣ا في حك٨يل الغئيت الؿغص ت:
لم ٌعجب هو ا حّ ر ًِ سأي ا بفشاحت ولما ظألها،
أساد أن ٌعىت ا،
أمشَا أن جمْ همامت ظوداء ِلى فمها.
واهذ الىمامت ووٍلت وِشٍمت،
حٕى ا مً أِلى سأظها حتى أخمق كذم ا..
وَىزا فّل صمالؤٍ خشون،
فخحولذ الىشكاث ولها ئلى ٔماماث ظوداء،
وِم الفمذ.
تر٦ؼ الخضر ال٣هص ي في لٟٓت (٦مامت) طاث الترمحز الٗالي في مجخم٘ ال٣غاءة ٖلى ا٦ثر مً مؿخىي٧ ،ىجها هي اإلاغ٦ؼ الظو
ضوع خىله خضر ال٣هت ،بط بضؤ الخضر مً ٖضم بعجابه بامغؤجه خحن حٗبر ًٖ عؤحها بهغاخت ،مما وؾخضعي بؾ٩اتها ،و٧اهذ
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ًا
ال٨مامت الؿىصاء هي الىؾيلت ،ل ً٨ال٨مامت ججاوػث ٞمها لخُٛي ظؿضَا ٧له خيض ٩ىن ٗٞل الخهميذ مُل٣ا ،وخحن
قاٖذ ال٨ٟغة ُ
وٖممذ ٖلى الؼمالء آلازغيً ،ناع الًٟاء ٧له ٖباعة ًٖ ٦مامت ٦بحرة ؤل٣ذ بالهمذ ٖلى ألاقياء ٧لها.
بط هالخٔ ؤن ج٣اهت الىن ٠بدؿاؾيتها الض٢ي٣ت الالٞخت ٖلى نٗيض ججؿيم الخضر٧ ،اهذ ألاصاة الٟٗالت في عؾم نىعة
الخضر الضعامي اإلا٨ش ،٠بٗالماجه الؿيمياثيت الٟاٖلت ٖلى الهٗيض الؿياس ي وال٨ٟغو والش٣افي والاظخماعي ،والؾيما خحن
خدى ٫السام بلى ٖام في اهدكاع الخالت لخُٛي اإلاجخم٘ بإؾغٍ.
المٞاع٢ت الؿغص ت الضعاميت التي خملتها ٢هت ((الىًَ)) ج٣ضم الخضر ال٣هص ي مً زال ٫نىعة الاؾخٛال ٫الخجاعو الؾم
الىًَ لضي اإلاؼوعيً والٟاؾض ً واإلاخاظغيً باؾم الىًَ مً الؿياؾيحن والخجاع ،وما يٗ٨ؿه َظا الاؾم مً مغظٗياث
والتزاماث وٗٞالياث مخىىٖت جدضر ٖلى ض اإلاؿخٛلحن باؾم الىًَ:
ً
هشيرا ما كاٌ لفذًل وَم في الٕشبت؛ ئه ًحب ووى ،
وٍلذط الووً ،وئه ًجمْ جشار الووً،
ً
وَّمل مخحفا هادس الوحود مً الّمالث الووىُت الّخُلت،
واملالبغ الترازُت ،وألادواث اللذًمت،
لِغ همشل ش يء.
ومما كال ل رلً الُوم:
ً
"ئهني أحخفَ بلىْ فىُت جشازُت وأزشٍت مزَلت لخىون مليا للووً!"
َىزا وان..
ً
وِىذما أـبح جاحشا في العوق املالي،
ً
احخاج هلودا ئلافُت لؽشاء مضٍذ مً ألاظهم،
باُ ول ما ِىذٍ مً جشار ووني،
وجفشف ب ا.
ٞالخضر ال٣هص ي ٖ ٘٣لى اإلاؿخىي الؿغصو اللٟٓي بحن اإلاؿاع ال٣هص ي ألاو ٫في بضا ت ال٣هت ( دب وَىه/و٢ضؽ
الىًَ /جم٘ جغار الىًَ) ،وَى مشل الُب٣ت الٗليا مً َب٣اث الخمشيل الؿغصو ،وبحن اإلاؿاع ال٣هص ي الشاوي في زاجمت
ًا
ًا
ال٣هت (ؤنبذ جاظغا في الؿى ١اإلاالي/،اخخاط ه٣ىصا بياٞيت لكغاء مؼيض مً ألاؾهم/،بإ ٧ل ما ٖىضٍ مً جغار وَني/،وجهغٝ
بها ،).الظو مشل الُب٣ت الشاهيت مً َب٣اث الدك٨يل الؿغصو ،وما بحن اإلاؿاعيً يبني الخضر بهىعة َىضؾيت مخىاؾ٣ت
ًا
ؾغص ا.
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وَ٨ظا هبذ الىًَ باعة الخضر الؿغصو ومغ٦ؼٍ ومدخىاٍ في ال٣هت ،خيض ٣ىم الغاوو الىنٟي بتر٦حز الًىء الىنٟي
ٖلى (الخضر) بىنٟه مجا ٫الخىجغ الؿغصو في مؿاعٍ ألاو ٫وفي مؿاعٍ الشاوي٧ ،ي خجلى الخضر بهىعجه ال٣اثمت ٖلى اإلاٟاع٢ت
مً زال ٫جهىيغ ٨ٞغة الىًَ يمً مؿاعيً مخًاص ً.
ال٣هت اإلاىؾىمت بـ ((مهىت ٚغيبت)) حٗ٨ـ مًمىجها الخضسي مىظ ٖخبت ٖىىاجها طاث الهٟت ؤلازباعيت الىنٟيتٞ ،السبر
الى٨غة (مهىت) ال جخطر ٨ٞغتها الضالليت ألاوليت بال مً زال ٫خًىع الهٟت (ٚغيبت) ،وٖىض طل ٪بضؤ ؾاا ٫الىو الضاللي ًٖ
َبيٗت الخضر ال٣هص ي يمً بَاع اإلاهمت الٛغيبت ،التي ال م ً٨ؤن جخطر بُبيٗت الخا ٫بال مً زال ٫اإلاتن الىص ي وَبيٗت
الىن ٠اإلاكخٛل ٞيه:
واهذ مهىت ا ٔشٍبت بّن الص يء،
ئر ئ ا مخخففت في أِماٌ جىٍُف البؽشة،
وئصالت الؽّش ًِ املىاوم الحعاظت في أحعام اليعاء ،اللواحي هً ًأجُ ا مً داخل الحاسة ،ومً خاسحها،
ً
هٍشا للفِذ والعمّت الىُبت التي واهذ جشددَا ول امشأة أو ـبُت جضوسَا ،وجىىؽف ِل ا.
ومً ـفات ا الحعىت ،أ ا واهذ جخلاض ى أحوسا مخفمت ،بال ومْ .وجفعش لهً صَذَا في املاٌ بأ ا حِّؾ وحُذة بال ولذ
وال جلذ،
فلمً ججمْ املاٌ..
ولىً البلاء هلل،
ئر ئ ا ماجذ بّذ أن ِاؼشث َزٍ املهىت أهثر مً أسبّين ظىت ،فخجمّذ ِلى حىاصت ا ول وعاء املىىلت..
وِىذ ِمل مشاظم الذفً والخٕعُل والخجهيز،
ً
فوحئن ورَلً بأ ا واهذ سحال ولِعذ امشأة.
ذمغ٦ؼ الخضر الؿغصو في الؿُغ ألازحر مً ال٣هت بىنٟه الؿُغ الخىىيغو الؿغصو اإلاغ٦ؼو ،خيض جدهل اإلاٟاع٢ت
ًا
(ٞىظئن وطَلً بإجها ٧اهذ عظال وليؿذ امغؤة ،).بط يٗمل الغاوو مً بضا ت الٗغى ال٣هص ي ٖلى ون ٠الخا ٫الؿغص ت ٖلى
َبيٗت اإلاهىت ،وجٟانيلها ،وما جيخجه مً ٖال٢اث بحن ماخبت اإلاهىت الٛغيبت واليؿاء ألازغياث ،و٢ضعتها ٖلى بزٟاء ظيؿها
الظ٦غو ؤعبٗحن ؾىت بلى ما بٗض مىتها خيض جم ال٨ك ًٖ ٠ط٧ىعيتها ،لخٓهغ بهىيتها الجىضعيت ألو ٫مغة.
وَى ما ظٗل اليؿاء ٟاظإن ويظَلً ،وي٩ىن الغاوو الىان٢ ٠ض ؤصي صوعٍ الىنٟي ٖلى ؤمشل ما ٩ىن ،ب٣ضعجه ٖلى عنض
الخضر ال٣هص ي ب٩ل جٟانيله وجدىالجه ختى الىنى ٫بلى لخٓت اإلاٟاع٢ت اإلاضَكت.
حؿخمغ نىعة اإلاٟاع٢ت ال٣ههيت اإلاٗبرة ًٖ ظىَغ الخضر الؿغصو في ٢هت ازغي ممازلت ٖلى نٗيض الًٟاء
ًا
ابخضاء بال٨شحر مً اخخماالث
ال٣ههص ي هي ٢هت ((عظاء)) التي حٗخمض ٖلى ٖخبت ٖىىان بزباعيت مى٨غة ،م ً٨ؤن ثوحي
الضاللت ٖلى مؿخىياث ٖض ضة ،خيض ٣ىم الخضر الؿغصو ٖلى آليت الدك٨يل ال٣هص ي التي نهٌ بها الًمحر الىدىو في
وؿبخه بلى الاؾم ،بط جخدى ٫اإلال٨يت مً ناخب الخماع بلى آلازغ الُاعيء بٟٗل َبيٗت اؾخسضام الًمحر:
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سحاٍ،
ّ
فشهب خلف ِلى ٌهش حماسٍ،
وأزىاء معيرَما ،كاٌ الٕشٍب ل " :ئن حماسن َزا كوي"..
وبّذ معافت كاٌ ل " :ئن حماسها َزا كوي "..
وبّذ معافاث ،كاٌ ل " :ئن حماسي َزا كوي"..
وبّذ معافاث ٔير بُّذة كزف ًِ ٌهش حماسٍ،
ً
ومط ى الٕشٍب بالحماس وحُذا.
الخضر ال٣هص ي طو نٟت صعاميت خُىع ٞيها مً مغخلت بلى مغخلت بك٩ل مدؿلؿل ،وَظٍ الهٟت الضعاميت ٦شحرا ما جدًغ
في ٢هو ٞدماوو ،وَى بضؤ مً عظاء (الٛغيب) ؤن غ٦ب زلْ ٠هغ ناخب الخماع ،زم ونٟه للخماع وؿبت لهاخبه
(خماع ،)٥وبٗضَا جدى ٫بلى (خماعها) ،زم ما لبض ؤن جدى ٫بلى (خماعو) ،ختى بل ٜالخضر ال٣هص ي زاجمجه بـ (مط ى الٛغيب
ًا
بالخماع وخيضا)٧ ،ي جيخهي صعاما الخضر بٛياب ناخب الخماع ألانلي وَيمً الٛغيب ٖلى الخماع بال مىاٞؿت.
بن ج٣اهت الىن ٠حكخٛل في ؾيا ١ون ٠الخدىٖ ٫بر ون ٠الًٟاء الؼم٩اوي الخدىلي مً زالَ ٫ظٍ اإلاٟغصاث الؼمىيت
ًا
(ؤزىاء/بٗض مؿاٞت/بٗض مؿاٞاث/بٗض مـاٞاث)ًٞ ،ال ًٖ عنض الخدىالث الٟٗليت وونٟها بض٢ت وازتزاٖ ٫لى الىدى الظو
خ ٤٣نىعة اإلاٟاع٢ت الضالليت صازل اإلاٗنى ال٣هص ي الٗام للخضر الؿغصو.
ًا
وجخضزل الخ٣اهت الىنٟيت ٖمي٣ا وبك٩ل مغ٦ؼ في جٟانيل الخضر الؿغصو في ٢هت ((ؾيا ٫مٛىاَيس ي)) ،خيض جدؿلِ
٧امحرا الغاوو الىانٖ ٠لى هُ٣ت الخمغ٦ؼ الخضسي بحن شسهيتي ال٣هت الغثيؿخحن:
ً
ؼاَذ ِففوسا ًشفشف بجىاحين ٌؽ ان مشوحت مخحشهت ،ولىى ٌعجض ًِ الابخّاد ًِ فمائ امللخفم بصخشة فوق
مٕاسة ..دكم الىٍش ،فؽاَذ أفعى جلف أمام الّففوس الىائش و ي جفخح فمها ِلى احعاِ في مواحهت الْـفوس ،الزي
وان ًحاوٌ الخخلق مً ظُاٌ مٕىاوِس ي ًجزب لُلْ في فم ألافعى.
ًا
بن نىعة (الٗهٟىع) في اإلاكهض الؿغصو َىا جخمشل ؤوال في ( غٞغ ٝبجىاخحن يكبهان مغوخت مخدغ٦ت ،ول٨ىه يعجؼ ًٖ
الابخٗاص ًٖ ًٞاثه اإلالخه ٤بصسغة ٞى ١مٛاعة ،)..خحن شحر اإلاكهض الؿاا ٫الؿغصو خى ٫بق٩اليت الخضر بالك٩ل الظو
ًا
ضٖى بلى الخاظت لىن ٠ص٢ي ٤جيب ٖلى ؾاا ٫الخضر البهغو (ص ٤٢الىٓغ) ،وجض٢ي ٤الىٓغ يٗني ؾغص ا الخىظه هدى
الخضر للخم ً٨مً ونٟه بض٢ت (ٞكاَض ؤٞعى ج ٠٣ؤمام الٗهٟىع الُاثغ وهي جٟخذ ٞمها ٖلى احؿاٖه في مىاظهت
الٗهٟىع) ،بط جم ً٨الغاوو الىان ٠مً جهىيغ الهٟدت الشاهيت مً الخضر الؿغصو.
ًا
وَىا بٗض ؤن جد٣٣ذ مٗاصلت الخضر الؿغصو وجمٓهغ اإلاكهض ظليا ٞةن اللٛؼ يبػي ؤن ُ دل ،وَى ما جٗل الغاوو الىان٠
د ٤٣طل ٪بجملت الساجمت ال٣ههيت التي حٗلً ًٖ اإلاٟاع٢ت الخضزيت الٛغيبت (٧ان داو ٫الخسلو مً ؾيا ٫مٛىاَيس ي
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جظبه لي ٘٣في ٞم ألاٞعى ،).بما جٗل مً ٢يمت الىن ٠الؿغصو مٗاصلت ل٣يمت الخضر هٟؿه خيض حُٛي اإلاٟاع٢ت ؾُذ
الخضر وظىَغٍ.
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الصخفُت العُاظُت في اللفت الؽّشٍت الّشبُت الحذًشت
 حامّت الؽُخ الّشبي الخبس ي ـ الجضائش،ألاظخارة وعُمت صمالي

:امللخق
 اإلاجاالث٠ الكاٖغ في مسخل٫هت الكٗغيت الٗغبيت الخض شت؛ خيض نا٣ ٌطا البدض بلى الصسهيت الؿياؾيت في ال١خُغ
ٝ وهٓغا للٓغو،هت الكٗغيت الٗغبيت زانت في الٗهغ الخض ض٣ اججاَاث الصسهيت في ال٠ال بإلىان عيكخه مسخل٢ها
،٘ى٣ترة ما بحن الخغبحن الٗاإلايخحن ـ مً اؾخٗماع نغيذ ومٞ الؿياؾيت التي زًٗذ لها ظل ؤوَاهىا الٗغبيت ـ زانت في
ل نىعا قتى للصسهيت٣ىٞ دامل عؾالت ؤمخه ـ بلى زُىعة الىي٘؛٦  جيبه الكاٖغ الٗغبي ـ، ؤؾماثه وجىظهاجه٠وبمسخل
 ؾلبيت ؤزغي مدظعا٠ك٦ و،خضاء بها٢ بلى الا٫يما ب جابيت صاٖيا ألاظيا٢ اهذ ؤو ؤظىبيت مدمال بًٗها٧  ٖغبيت،الؿياؾيت
.ٗالهاٞبت ؤٛىٕ في م٢غاَيت ـ مً الى٣غامت والض م٨الجيل الٗغبي ـ اإلاخُٗل بلى الخغيت وال
Résumé
Mention de cette recherche à la figure politique dans l'histoire poétique de arabe moderne; où la communication poète dans
divers domaines couleurs porteuses brosser diverses tendances personnelles dans l'histoire poétique arabe, en particulier dans
l'ère moderne, et en raison des circonstances politiques qui ont subi un gel particulièrement nos pays arabes dans la période
entre les deux guerres de coloniser des noms et des orientations franches et convaincants, et le divers, alerter le porteur de poète
arabe d'un message de sa nation à la gravité de la situation, le transfert d'images de divers personnalité politique, un Arabe était
ou étrangère chargé avec quelques précieux positif, appelant les générations à suivre, révélant un autre avertissement
génération arabe négative faim à la liberté, la dignité et la démocratie de tomber dans les conséquences de ses actes
Abstract
Mention of this research to the political figure in the poetic story of modern Arab; where communication poet in various fields
carrier colors brush various personal trends in the Arab poetic story, especially in the modern era, and because of the political
circumstances that have undergone a gel especially our Arab countries in the interwar period of colonizing frank and
convincing, and the various names and orientations, alert the Arab poet bearer of a message of his nation to the seriousness of
the situation; transfer of images of various political figure, an Arab was or foreign loaded with some valuable positive, calling
the generations to follow suit, revealing a negative other warning Arab generation hungry to freedom, dignity and democracy
from falling into the consequences of its actions.
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اليلماث املفخاحُت:
الصسهيت ،البُىلت ،ال٣ىميت ،الىمُيت ،الخٟغص ،الىمىطط اإلاهغو ،الىمىطط الٟلؿُينيَ ،اٚيت ،هحرون ،عاقيل ،الؿلبي،
ؤلا جاوي ،الخطخيت ،الاؾدبضاص ،الههيىهيت ،الىَىيت...
الكٗغ الؿياس ي ٚغى ٢ض م مً ؤٚغاى الكٗغ الٗغبي ،يٗغٞه ابً عقي ٤بإهه ال ًٟمً ال٨الم الظو خهل بىٓام الضو٫
الضازلي ؤو بىٟىطَا الساعجي وم٩اهتها بحن الضو 1"،٫وَى ٦ظل ٪الكٗغ الظو دىاو ٫خياة الخ٩ام ومسُُاتهم وؤٖمالهم مضخا
ؤو طما ،ويكاع ٥في بدض الخ٣اث ٤الؿياؾيت والجزٖاث ال٣ىميت ،ويضلي بغؤ ه في مٗتر ٥الضو ٫ويٗبر ًٖ السىالج الىَىيت وما
2
ضوع في نٟى ٝالكٗب مً ؤمان ؾياؾيت وٚا اث يؿعى بلى جد٣ي٣ها".
وٚالبا ما دىاو ٫الكٗغ الؿياس ي شسهيت مً الصسهياث الؿياؽت جخهل مً ٢غيب ؤو مً بٗيض بالؿياؾت والؿياؾيحن،
وجازغ ٞيهما ؾلبا ؤو ب جابا ،بىاء ٖلى َظا َل ٖغ ٝالكٗغ الٗغبي الصسهيت الؿياؾيت؟ وما هي الهىعة التي بضث بها
الصسهيت الؿياؾيت؟ وَل جُىعث الصسهيت الؿياؾيت بخ٣ضم الؼمً وحكاب ٪ألاخضار؟ وَل ا٦خٟى الكاٖغ الٗغبي
بالصض نياث الؿياؾيت الٗغبيت ،ؤم عاح يسج زيىٍ شسهياجه مً جىاعيش ألامم ألازغي؟ وَل اؾخٟاص قٗغائها مً جُىع
الؼمً وألاخضار ٞجٗلىا شسهياتهم الؿياؾيت وليضة الؼمً الخايغ وؤخضازه؟ وماطا ٗٞلىا بػاء جىاعو الصسهياث الؿياؾيت
آلاصميت وْهىع اإلاباصت وألا٩ٞاع بضال منها؟
جىز٣ذ نلت الكٗغ الٗغبي بالؿياؾت مىظ الٗهغ الجاَلي؛ ألن خياة الٗغبي ٧اهذ حٗخمض الىٓام ال٣بلي ،وال٣باثل جديا في ٖضاء
مؿخمغ م٘ ظاعاتها مً ال٣باثل مً ؤظل م٣ىماث الخياة ٧ال٨ؤل "ٞياصو طل ٪بلى خغوب جضوم َىيال ،و٢ض ال ىدهغ الجزإ بحن
٢بيلخحن ازيخحن بل خٗضي بلى ٖضة ٢باثل؛ ٞخخٗ٣ض مٗها الؿياؾت ال٣بليت 3".وي ٠٣الكاٖغ في ٢بيلخه ٦مى ٠٢اإلادامي في
مد٨مخه َظٍ ألا ام ،ظوص ًٖ مهالر ال٣بيلت ويغص ٖنها بُٗىاث ٧لماجه ٦يض ألاٖضاءٞ ،هى الخما ت ألٖغايهم والظب ًٖ
ؤخؿابهم واإلاسلض إلاأزغَم واإلاكيض بظ٦غَم...و٧اهىا ال حهىئىن بال بٛالم ىلض ؤو قاٖغ يبٞ ٜيهم ،ؤو ٞغؽ جيخج 4".لظل ٪لم سل
الكٗغ الٗغبي مً الصسهياث الؿياؾيت ٦صسهيتي الخاعر بً ٖى ٝوَغم بً ؾان في مٗل٣ت امغت ال٣يـ ،خحن يكيض
5
بهيي٘ الغظلحن ٢اثال:
َف ُ
ُ
َف م ًايىا َفل ِّى ْتٗ َفم َّ
َفٖلى ِّ ٧ل َفخاِّ ٫م ْتً َفس ِّخيل َفو ُم ْتب َفغ ِّم
الؿ ِّي َفض ِّان ُو ِّظ ْتضج َفما
ِّ
َف ُ
ُّق
ْت ْت َف
َفج َفض َفاع ْتُ ٦خ َفما َفٖ ْتب ًاؿا َفو ُط ْتب َفي َف
ج َفٟاهىا َفو َفص٢ىا َفب ْتي َفن ُه ْتم ُِّٖ َفغ ِّميك ِّم
ان َفب ْتٗ َفض َفما
َف َف َف
ْت
َف َف ْت ُ ْت ُ ْت ُ ْت
ِّب َفماَ ٫فو َفم ْتٗ ُغوِّ ٝم َفً الْ ٣تى ِّ ٫و ْتؿل ِّم
الؿل َفم َفو ِّاؾ ًاٗا
و٢ض ٢لخ َفما ِّبن هض ِّع ِِّّ ٥

 ابن رشيق القَتكاين .العمدة يف زلاسن الشعر كآدابو كنقده ،ج  ،0بَتكت ،دار مكتبة اذلالؿ .2000 ،ص: - 2جوزيف اذلاشم كأمحد أبو حامة كإيليا حاكم .ادلفيد يف األدب العريب ،ج  ،02ط  ،0بَتكت ،اَفكتب التجارم للطباعة كالتوزيع كالنشر . 964 ،ص:
37

 أمحد الشايب :تاريخ الشعر السياسي إُف منتصف القرف الثاين ،ط  ،05بَتكت ،دار القلم،4
 -عبد القاىر اجلرجاين :دالئل اإلعجاز ،بَتكت ،دار ادلعرفة . 98 ،ص09 :

976

 .ص:
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ْت َف
ن َفب ْتد ُخ َفما م ْتن َفها َفٖ َفلى َفز ْتحر َفم ْتىًَ َفبٗ َف
َفَ ٞفإ ْت
يض ْت ًِّ َِّ ٞفيها ِّم ْتً ُٖ ُ٣ىَ ١فو َفمإز ِّم
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ُ
ْت
َف
َف َف ْت
َفٖ ِّٓ َفيم ْتح ِّن ِّفي َفٖل َفيا َفم َفٗض ـ َُ ِّض ُخ َفما ـ َفو َفم ْتً َفي ْتؿد ِّب ْتذ ٦ج ًازا ِّم َفً اإلا ْتج ِّض َفي ْتٗٓ ِّم
ىم با ِّإلا َفئ ْتحن َفَ ٞفإ ْت
َف ْت َف ُ ُ ُ
ُ ْتىج ْتم ُه َفما َفم ْتً َفل ْتي َف
ـ َِّ ٞفيها ِّب ُم ْتج ِّغ ِّم
ن َفب َفد ْتذ
ِّ
حٟٗى ال٩ل ِّ ِّ
َف
َف َف َف ًا
ُ
َفول ْتم ُح ْته ِّغ٢ىا َفب ْتي َفن ُه ْتم ِّم ْتل َفء ِّم ْتذ َفج ِّم
ُ ِّى ِّج ُم َفها ْ ٢تى ٌتم ِّلْ ٣تىم َ ٚفغ َفامت
َف
َف ُ
َف
َف َف
َفَ ٞفإ ْت
َفمٛا ِّه َفم ق َّتى ِّم ْتً ِّبٞاُ ٫م ْتؼِّه ِّم
ن َفب َفذ َف ْتج ِّغو َ ٞفيها ِّم ْتً ِّجال ِّصْ ٦تم
مخضح ػَحر الؿيض ً مبخضثا بال٣ؿم٣ٞ ،ض ٧اها مً زحرة الىاؽ في الغزاء والكضة والؿغاء والًغاء ،خاػا مغجبت الكغ ٝالٗليا
بخالٞيهما ؤمغ َاجحن ال٣بيلخحن بٗض ؤن ؤٞنى ال٣خا ٫عظالهما وبٗض ؤن ص٢ىا بينهم ُٖغ ميكم 1،و٢ض ؤخؿىا الهى٘ خحن ٖؼما
ؤمغَما ٖلى جدمل ص اث ال٣خلى ؾٗيا بلى الهلرٞ ،مالهما عزيو في ؾبيل خ ً٣الضماء والخٟاّ ٖلى ألاعواح ،و٢ض بلٛا بظل٪
ر غ ما بل ٜاإلاغء مً ؤمىع الكغٞ ،ٝابخٗضا بٟٗلهما طا ًٖ ٥الٗ٣ى ١وُ٢يٗت الغخم.
مدا الؿيضان آزاع الجغاح والضماء ببظ ٫اإلائحن مً ؤلابل عٚم ؤجهما لم غج٨با ؤو زُيئت حؿخد ٤منهما جل ٪الخطخياثٞ ،هما
بمٗؼ ًٖ ٫بعا٢ت الضماء وم٘ طل ٪جٟ٨ال بض ٘ٞص اث ال٣خلىٞ ،ضٗٞاَا و٦إهها ٚغامت ؤو ص ً ٖليهم وَم لم يؿدشحرا ؤو مى٨غ ولم
جىيا ؤ ت ظىا ت؛ ٣ٞض هؼٕ الؿيضان بلى الؿلم وخ ً٣الضماء ،وعييا مىذ مٗٓم ؤمىالهما إل ٣ا ٝهؼي ٠الخغب وبخال ٫الؿالم
وألامان.
اهبٗشذ بُىلت الؿيض ً مً بَٟائهما ظظوة الخغب التي ال جب٣ي وال جظع ،وص ٘ٞص اث ال٣خلى لظوحهم مً ال٣بيلخحن بضا ٘ٞال٨غم
اإلاخجظع ٞيهماٞ ،داػا مغاجب الؿياصة الٗليا واؾخد٣ا ؤن ل٣با باألؾياص؛ ألن ما ٢اما به َى في الخ٣ي٣ت مً واظب الؿيض وؤْهغ
قماثله( ،ؾيض ال٣بيلت وؾيض الغظا.)٫
وبمجيء ؤلاؾالم اججه الكٗغ الؿياس ي بلى وي٘ ال٨شحر مً الؿجن الجاَليت ٧الٗهبية ال٣بليت والخٟازغ باألخؿاب وألاوؿاب
ولئن ؤب٣ى ٖلى الكٗغ الغاقي واإلاايض للضٖىة" ،و٢ض ؾم٘ الغؾى( ٫نلى هللا ٖليه وؾلم) الكٗغ الغٞي٘ وؤزاب ٖليه ٗ٦ب بً
2
ػَحر ببرصجه ،وخمل خؿان وػمالءٍ مً ألاههاع وٚحرَم ٖلى ؤن غصوا ٖلى ٢غيل ويىهغوٍ بإلؿىتهم ٦ما ههغوٍ بإؾلختهم"،
واؾدبض ٫الخٟازغ باألخؿاب وألاوؿاب بالخض ض ًٖ الض ً والٗ٣يضة ،وصبج الكٗغاء ٢هاثضَم بمضح زحر البكغ مدمض
(م).
وبؼواٖ ٫هغ الغاقض ً وبصالت ألامغ لبني ؤميتٖ ،اصث الؿياؾت للٓهىع ْهىعا نغيدا لٓغو٦ ٝشحرة ُى ٫اإلاجا ٫لكغخها،
وْهغث ألاخؼاب الؿياؾيت وعا ٤ٞالكٗغ جل ٪الٓغو ،ٝو٧ان ألاصب الؿياس ي الظو ؤزمغٍ الهغإ في الٗهغ ألامىو ؤضسم
جغار ؾياس ي في ألاصب الٗغبي مىظ وكإجه بلى الٗهغ الخض ض" ،3وْهغث الصسهيت الؿياؾيت مخمشلت في ؤصخاب ألاخؼاب
اإلاخىاخغة٧ ،ل قاٖغ يٗلي قإن ناخب الخؼب اإلاىًىو جدذ لىاثه ويظم الصسهيت اإلاىاًَت لها.

 منشم :اسم امرأة عطارة ،طيبت قوما بعطرىا حُت أرادكا اخلركج للحرب ،فهلكوا عن بكرة أبيهم ،فأصبح يضرب بعطرىا ادلثل يف الشؤـ. - 2أمحد زلمد احلويف :أدب السياسة يف العصر األموم ،مصر .دار هنضة مصر للطبع كالنشر . 979 ،ص:
3
 أمحد الشايب :تاريخ الشعر السياسي .دار القلم للطباعة كالنشر كالتوزيع ،بَتكت ،لبناف ،ط  . 976 ،0ص93 :0
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ر صالذ الضولت لبني الٗباؽ بٗض ٦ثرة الهغاٖاث والسالٞاث ٖلى الؿلُت وججاطب ألاَغا ٝالٗض ضة لبؿاَها ،وؾاص الٗىهغ
م
الٟاعس ي بلى ظاهب الٗغبي ،مما ؤصي بلى ْهىع جياع الكٗىبيتٞ ،ي ٠٣الٗىهغ الٟاعس ي تهم الٗىهغ الٗغبي باإلاظمت واإلاى٣هت،
مشلما ٞ ٠٣غي ٤مً الكٗغاء الٗغب مو ٠٢اإلاٗتز بالٗىهغ الٗغبي اإلاضا٢ ًٖ ٘ٞيمه اإلاخىاػهت وٖاصاجه وج٣اليضٍ مً ؤمشا٫
البدترو وؤبي ٞغاؽ واإلاخىبي 1".ويكخض الهغإ وجد٨م ألاػمت وجهبذ اإلاؿإلت لجاظت ،وَظا ما ؾاٖض ٖلى ْهىع ؤلا غاهيحن في
خياة اإلاؿلمحن ؤوال زم ب٢امت الضولت الٟاعؾيت ؤزحرا 2".وٚابذ الصسص ية الؿياؾيت في ألاٞغاص وخلذ في ألا٢ىام وألامم (الٟغؽ
والٗغب).
وازخلٟذ اإلاؿإلت بىنى ٫الٗشماهيحن بلى ؾضة الخ٨م ،خيض ػالذ الهغاٖاث والسهىماث الؿياؾيت واوٗغط ألامغ بلى مجغص
جإ يض وحًٗيض لؿياؾت الضولت اإلاملى٦يت والٗشماهيت في خغبها م٘ ؤٖضاء ؤلاؾالم ،والظوص ًٖ ح اى الض اع ؤلاؾالميت التي ٧اهذ
3
في ٦ىٟها ومٗٓمها مً البلضان الٗغبيت".
وبمجيء الٗهغ الخض ض حٗلَ ٤ظا ألاصب بال٨يان الؿياس ي لؤلمت الٗغبيتٞ ،ىديجت للخ٨م الٗشماوي هاصي ؤصخابه بًغوعة
الخسلو مً الاؾدبضاص الٗشماوي ؤوال ،وبٗض مجض ألامت الٗغبيت اإلاؿخلب وجىخيضَا زاويا 4،زم حكٛل ألاخضار الؿياؾيت خياة
الٗغبٞ ،خمشل الىظه الباعػ لليكاٍ ال٨ٟغو والش٣افي في َظٍ اإلاغخلت 5"،وْهغث مٟاَيم ؾياؾيت ظض ضة ال ٖهض للكاٖغ
الٗغبي بها ٧البُىلت والٟضاء والاؾخٗماع والاهخضاب ،والاؾخضماع والاؾديُان"...و٧اهذ مخٛحراث الٗهغ ومٟاَيمه الجض ضة في
الاؾخ٣ال ٫وجدغع الكٗب والٗضالت والض م٣غاَيت وما دبٗها مً اهخساباث ومجالـ هيابيت ،وما جغ٦خه خغ٦ت الاؾخٗماع الٗالمي
وج ٪٨ٟؤلامبراَىعيت الٗشماهيت و٢يام الخغب الٗاإلايت ألاولى آزاعَا الىاضخت في مًامحن َظا الكٗغ الؿياس ي وهطجه
6
واعج٣اثه".
ووا٦بذ ال٣هت ال٣ىميت والىَىيت في الكٗغ "الىعي الىَني وعا٣ٞخه في ظمي٘ مغاخلهٞ ،اوٗ٨ؿذ نىعٍ ٞيها يبابيت واهيت
حٗخمض الخلميذ خيىا و٢ىيت واضخت جخسظ َاب٘ الخهغيذ خيىا آزغٞ 7"،دضر ؤن ؤقاصث بصجاٖت اإلاغؤة وبُىلتها في مىاظهت
اإلاؿخٗمغ ويغبذ ؤمشلت ٖلى طل ٪مً وؿاء ألامم ألازغي٦ ،ما نىعث ْلم الُب٣ت الخا٦مت وهضصث باؾدبضاصَا وؾُىتها،
والؾيما ؤ ام الخ٨م التر٧ي ؤو الاؾخٗماع ؤلا ُالي في ليبيا والٟغوس ي في ؾىعيا والجؼاثغ وؤلاه٩لحزو في مهغ والٗغا ،١وصٖذ
٦ظل ٪بلى الشىعة ٖلى َظٍ اإلآالم والخدغع مً الخ٨م وؤلاُ٢إ ،وعؾمذ مالمذ واضخت لبٌٗ الشىعاث الىَىيت التي ٢امذ
مً ؤظل الخدغع الىَني ،وجًمىذ ٢هو ؤزغي وا ٘٢اإلاإؾاة ال٣ىميت الخض شت مإؾاة ٞلؿُحن.

 عربية توفيق الزـ :حركة التطور كالتجديد يف الشعر العراقي احلديث ،ط  ،0بغداد ،مطبعة اإلمياف،2
 ياسُت األيويب :آفاؽ يف العصر ادلملوكي ،لبناف ،جركس برس . 995 ،ص286 :3
 يوسف الصائغ :الشعر احلر يف العراؽ منذ نشأتو حىت  ، 985بغداد ،مطبعة األديب البغدادية . 978 ،ص74 : - 4رؤكؼ الوعظ :االجتاىات الوطنية يف الشعر العريب احلديث ،بغداد ،دار احلرية للطباعة . 974 ،ص( 396 :بتصرؼ)
 - 5علي عباس علواف :تطور الشعر العريب احلديث يف العراؽ .اجتاىات الرؤيا كمجاليات النسيج .منشورات كزارة اإلعالـ ،اجلمهورية العراقية ،الطبعة األكُف،
 . 975ص( 2 :بتصرؼ).
6
 رللة اآلداب ،العدد األكؿ . 960 ،ص44 :7
 عزيزة مريدف :القصة الشعرية يف العصر احلديث .ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر . 974 ،ص210 :97
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وخغو بىا ؤن وكحر بلى ؤن الكٗغاء لم حهخمىا ٦شحرا بهظا الىىٕ مً ال٣هو ٖ٨ـ ال٣هت الاظخماٖيت والٗاَٟيت التي اؾخُ٣بذ
اَخمامهمٟٞ ،ا٢ذ َظٍ ٦ثرة وجىىٖا ومىيىٖاث ومًامحن ،وفي ما ؾيؿى٢ه هماطط مسخلٟت للصسهيت الؿياؾيت ؤلا جابيت،
وؤزغي لىٓحرتها الؿلبيت.
أ-الصخفُت العُاظُت ًجابُت:
 -1الىمورج الجضائشي:
بطا جهٟدىا صواويً الكٗغاء الجؼاثغيحن ؤلٟيىا لضي ؤبا ال٣اؾم ؾٗض هللا همىطط للصسهيت الؿياؾيت ؤلا جابيت في ٢هيضة
له بٗىىان (بغ٢يت مً الجبل)٣ 1،ىٞ ٫يها:
َف َف
َف َف َّ
ْت َف
اب
وِّ ًٞذ ال ِّٛالِّ ٝفي اي ُِّغ ِّ
َف ًا
َف َف ًا
ؤه ِّامال َفم ْتٗ ُغو٢ت َفؾ ْتم َفغ َفاء
َف ُ ُ
ىح بالض َفَان َفو َف
الٗ َفغ ْت١
جِّ ِّ ِّ ٟ
ُ ُ ْت
َفو َفَ ٧ف
ان َفو ْتظ ُه َفها زُىٍ
َفو َفْ ٢تل ُب َفها ُب ُس ْت
ىع
َف َف ٌت
َف
َفوق ْتٗ ُغ َفَا ز ِّميلت َفظ ْتغ َفص ْتاء
َف َف َف َّ َف
َف َف ْت َف
الؼ ْتعْ ٢تاء
البُا٢ت
ذ
ه
وؤص
ِّ
ِّ
الخؼ ْت
َف
َف ْت َف َف ْت َف
يً
ِّمً ا ِّإلاىٓ ِّاع ألاقٗ ِّض ِّ
َف
ْت
َفو َفخ َّضْ ٢تذ ِّب ُٗ ْتمَ ٤فواق ِّت َفه ْتاء
َف َف
ُ ْت
َف
الخ ُغوٝ
الٓال ِِّّ ٫في
بلى ِّ
َّ
َف َف ُ ْت َف
الخاثه اإلاَف ْتس ُخ ْت
ىع
بلى الٗىى ِّان ِّ ِّ
" َفب ْتغَّ ٢ي ٌتت م َفً َف
الج َفب ْتل"
ِّ ِّ
َف
ُ
َف
َفو َفؤ ْتَ ٞفغ َفْ ٚتذ ؤ ْت
الؿُ ْت
ي َفى َفاء َفَا َفٖلى ُّق
ىع
َف َف َف َف َف
الَ ٣فض ْتم
ؤيى َفاءَا الٗ ِّغيِّ ٣ت ِّ
َف
َفوج ْتم َفخ َفم ْتذ:
" ُا ْتؾ ُد ْتكه َفض َّ
اله ِّض ُ٤
ِّ
َف
ْت
ُم َفد َّم ُض ،بُل َف٣ت َف
ن َّم ْتاء
ِّ

 -أبو القاسم مخار :ديواف النصر للجزائر ،تقدًن :أمحد توفيق ادلدين .ادلؤسسة الوطنية للكتاب .ط
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ْت
ْت َف َف
اقد َفب ْت
ا٥
ِّبط ٧ان ِّفي ِّ
َف
َف
ُ ُ ِّاع ُص ألا ْتٖ َفض ْتاء
اخخ َف
ْت
َفَ ٢ف
ً ِّاع ٍِّ:
اِّ ٫في ِّ
َف ْت َف
اإلا ْتج ُض ِّلل َفىَ ْتً
َف ُ ُ َف
ىث ِّفي ز َفغ ْتاٍ
ؤم
ُ
َف ْت ًا
َف ًا ُ
ط َّعة ِّم ْتً ج ْتغِّب ِّهَ ُ٢ ،فغة ِّم ْتً َفما ِّث ِّه ،ؤ َّم ْتاٍ !
ْت َف ْت
َفوال ِّش ِّمي ؤَ َفِّ ٟا٫و
َف
َف َف
يضو:
وع ِّص ِّصو و ِّك ِّ
َف ْت َف
اإلا ْتج ُض ِّلل َفىَ ْتً
ع َفُ ٞاُ ٢ه َفٖ َفلى َف
الج َفب ْتل"
ِّ
َف
َف
َف
َّ
َفو َفمض ِّث َف
اليض ْت ًِّ ِّفي الْ ًٟتاء
َف
َفوفي َف
الٗ ْتي َفى ْتح ِّن َفص ْتم َفٗ َفخ ِّان ِّم ْتً ل َفه ْتب
ِّ
َف ْت ْت
َفو َفز ْتغَفز َفغ ْتث ب َف
ه ْتى ِّت َفها اإلاس ُىى:١
ِّ
َف ْت َف
"اإلا ْتج ُض ِّلل َفىَ ْتً"
َّ َف َف َف
َف َف ْت ُ َف
البُ ْتل
ى ج ْتغ ِّوو ِّ٢هت
وألاع
َف ْت ُ َف ْت ُ ُ ُ ْت َف َف ْت َف
ان ِّباِّ ٞخس ْتاع
وال٣بر وخًً الجشم
َف َف ْت َف
اٖ ٌتض ِّي َفي ْتاء
والٟج ُغ ن ِّ
َف ْت َف
ُم َفغ ِّص ًاصا" :اإلا ْتج ُض ِّلل َفىَ ْتً" !

جبضؤ ٢هت البُل الجؼاثغو بمكهض ونٟي المغؤة هي والضجهٖ ،مل الكاٖغ ٖلى الخهىيغ الض٢ي ٤إلاالمدها الجؿض ت صون
الالخٟاث بلى الخدليل الىٟس ي ال٨شيٞ ،٠بضث عجىػا ٖمل ٞيها الضَغ مض ه وؾ٩ا٦يىهٞ ،برػث ٖغو٢ها وٚاعث هضوبها وجشلمذ
والضَان قٗاع ظؼاثغيتها وٖىىان ٖغوبتها ويغيبت
زُىٍ قيسىزتها ،طاث ض ً مٗغو٢خحن ؾمغاويً جٟىح منهما عاثدت الٗغِّ ١
اؾخٗماعَا لٗ٣ىص .قٗغَا زميلت ظغصاء مً الىباث والصجغ ،وٞيها بخالت بؿ٣ىٍ قٗغَا ل٨بر ؾىها ،طَب ال٣ٟغ وَى٫
الاه٨باب ٖلى صزان الخُب ببهغَا ،لظل ٪عاخذ ج٣غب الغؾالت مً هٓاعتها وحؿلِ الىىع لخ٣غؤ مدخىاَا :عؾالت مؿخعجلت
مً الجبل جيب ها باؾدكهاص ولضَا مدمض في م٨مً ازخباثه ومىبر ظهاصٍ بُل٣ت نماء ،ىنيها ٞيها ؤن جلشم نٛاعٍ الظ ً
ٚاصعَم بال ٢بلت وال جىصي٘ ،وؤن جغصص ٧لمخه ألازحرة م٘ بييه :اإلاجض للىًَ !
ؤما الصسهيت الشاهيت (مدمض) ٦بُل ؾياس ي ٞلم لخٟذ الكاٖغ بلى عؾم مالمده الجؿض ت ،بهما ا٦خٟى بغؾمه ٨ٟ٦غة
مجؿضة إلاٗاوي البُىلت والخطخيت٣ٞ ،ض جضعط الكٗغ الجؼاثغو في َظٍ الٟترة في هٓغجه للبُىلت "مً جمجيض ألاشسام الظ ً
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صر ؤن وؿميهم (ؤنىام ألاخالم) ،بلى هىٕ مً جمجيض البُىلت في نىعة ليؿذ لؤلشسام ول٨نها للمباصت ،ألن ألاشسام مهما
1
٧اهىا ٚحر ٖاص حن ومهما ؤقاصوا ليؿىا بال ؤشسانا (ؤنىاما) ،و٢ض اهتهيىا مً ٖباصة ألانىام وحٛحرث هٓغجىا بليها".
لظل ٪ع٦ؼ الكاٖغ ٖلى بُىلخه ال٤وميت وجطخيخه الؿياؾيت٣ٞ ،ض هجغ الغاخت في صاعٍ وٞغاقه وصٝء ألاؾغة واؾدبضلهم
بيباجاث الجبل وخيىاهاجه وؤخغاقه ،لٛغى ؤٖلى وَض ٝؤؾمى َى جدغيغ الىًَ مً ٚانبيه وبٖاصة ؾياصجه لكٗبه اإلاش٩ل
ب٣ٟضٍ ،ل ً٨ض اإلاؿخٗمغ ٧اهذ ألا٢غب له مً ٖظب ألاماوي وخلى ألاخالمٞ ،إعصجه بِل٣ت نماء عصص م٘ آزغ هٟـ ٞيها :اإلاجض
للىًَ ،وؤوا ى ٢بلها صخبه ؤن ىبئىا ؤمه بإن جلشم نٛاعٍ وحٗلمهم صعوؽ الىَىيت مستزلت في ٖباعة' :اإلاجض للىًَ".
ؤٖغى الكاٖغ ـ وٚحرٍ مً الكٗغاء الٗغب آهظا ٥ـ ًٖ عؾم الصسهياث الباَخت التي جظَب هًاعتها بظَاب ؤصخابها،
و٣ٞه ؤن البُىلت ليؿذ ٖمال زاع٢ا ٞدؿب ؤو مبالٛاث سسيٟت جغ ٘ٞالبُل بلى مها ٝآلالهت واإلاالث٨ت وال٣ضيؿحن ،ول٨نها
"٢ض ج٩ىن ممشلت في اإلاض ىت الهامضة ؤو اإلاضعؾت اإلاشٟ٣ت ؤو الجبل الظو ٖانغ الؼمً وألاخضار وب٣ي قامسا مخ٨برا٦ ،ما ٢ض
ج٩ىن ممشلت في ؤولئ ٪اإلاهلخحن الهامخحن اٖ٫املحن لسحر الكٗب والىًَ صون ؤيىاء ؤو بٖالهاث ،ؤو جل ٪اإلاباصت الٗ٣يض ت
2
الغاجٗت التي حؿمى باإلوؿان ٧الض ً والىَىيت وال٣ىميت والخغيت وال٨غامت وؤلاوؿاهيت"...
3

ولم ب ٤البُل "بلها ٦ما اٖخبرٍ ٢ضماء ؤلاٚغي ،٤وال َاٚيت ؤو عؾىال ؤو زغاٞت ٦ما هٓغ بليه الغومان واإلاـديىن اإلاؿلمىن"،
ألن الكاٖغ ٣ٞه اإلاهمت الجؿيمت اإلال٣اة ٖلى ٖاج٣ه ،مؿئىليت الخىٖيت والخىىيغٞ ،اهخ٣ل مً جمجيض ألابُا ٫طوو الاججاَاث
اإلااص ت والهىع السياليت وضج بتز ي ٠بعاصة ؤلاوؿان ٖلى لؿان ؾاب٣يه مً الكٗغاءٞ ،الخٟذ بلى اإلاباصت السالضة واإلاكاٖغ
الالَبت جؿضَا ؤ٩ٞاعا ال جىضزغ باهتهاء ألا ام وحٗا٢ب الليالي.
 -2الىمورج املفشي:
بطا اهخ٣لىا بلى هماطط الصسهياث الؿياؾيت في ال٣هو الكٗغيت التي جهب في مىيىٕ الشىعاث الىَىيت هجض الىماطط ٦شحرة؛
"منها ما هب في اإلاًمىن الؿياس ي الىَني ،ومنها ما يٗالج اإلاىايي٘ الاظخماٖيت الىَىيت ،ومنها ما ظاء للخىض ض بالٗىهغيت
والاؾخٛال ،٫ل٨نها اجدضث في احؿامها بؿمت واخضة ،هي الاٖخماص ٖلى جهىيغ مكاَض الٓلم وال٨بذ والايُهاص وعؾم لىخاث
الباؽ والخد٨م والاؾخٗباص مما ؤصي بلى اهٟجاع الشىعاث.
٧ان ؤو ٫همىطط للصسهيت الؿياؾيت مؿخىحى مً ٢هو الشىعاث ا٫وَىيت لهالح ٖبض الهبىع 4قى ٤ػَغان ،5والتي ٣ى٫
ٞيها:

 أبو القاسم سعد اهلل :دراسات يف األدب اجلزائرم احلديث .دار الرائد للكتاب ،اجلزائر ،الطبعة اخلامسة .2007 ،ص:2
 -أبو القاسم سعد اهلل :دراسات يف األدب اجلزائرم احلديث .ص69 :

68 – 67

 - 3أبو القاسم سعد اهلل :دراسات يف األدب اجلزائرم احلديث .ص:
4
 ىو زلمد صالح الدين عبد الصبور يوسف احلوائكي ،شاعر مصرم كأحد ركاد الشعر احلر من مواليد  93ـ  /توىف عاـ98 : - 5صالح عبد الصبور :الناس يف بالدم .منشورات دار اآلداب ،بَتكت ،لبناف . 957 ،ص 48 :كتركم القصة مأساة جرت أثناء حكم اإلنكليز دلصر عاـ
 ، 906فقرية (دنشوام) كانت آمنة مطمئنة ،جاس بعض ىواة الصيد من ضباط اإلنكليز يف جنباهتا الصطياد احلماـ ،فحطت محامتاف فوؽ بيدر من القمح،
فأطلق أحد اجلنود الرصاص عليها ،فاشتعلت النَتاف يف حقوؿ القمح كجرحت ادلرأة صاحبة البيدر ،فهب الفالحوف منددين ،فرد عليهم جنود اإلنكليز
68
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َف َف َف ْت َف ُ ُ َف
ان ٚال ًاما
٧ان ػَغ
َف
ُ
ؤ ُّقم ُه َفؾ ْتم َفغ ُاء وألا ُب ُم َفىِّل ُض
َف
َفو ِّب َفٗ ْتيي ْتي ِّه َفو َفؾ َفام ْته
َفو َفٖ َفلى ُّق
اله ْتض َِّ ٙفخ َفم َفام ْته
َف َف َف ْت َف
َف
الؼه ِّض ؤ ُبى َفػْتيض َفؾال َفم ْته
وٖلى ِّ
ُ ْت ًا َف ْت ًا َف َف ْت َف َف ْت َف ْت ٌت َف
اَ ٦٫فخ َفاب ْته
مم ِّؿ٩ا ؾيٟا ،وجدذ الىق ِّم هب
ل ِّ ٧
ْت َف
اؾ ُم ْ ٢تغَفي ِّت

ُص ْتو ُك َفى ْت
او
َف
ان َفؤ ْتن ُ َّْ ٞتذ ل َفؼ ْتَ َفغ َف
َفَ ٧ف
ان َف ا َفما َفْ ٧ت
ان َفظ ِّميل ْته
ػ ِّ
ُ َف
َف َف َف َف َف َف َف ْت َف ْت َف َف َف ْت َف ُ ُ َف
ان ٚال ًاماَ ،فوٚال ًاما
٧ان ا ما ٧ان ؤن ؤهجب ػَغ
َف ْت
ٌت
َف
َفوه َفم ْتذ ِّفي ٢ل ِّب َفػ ْتَ َفغ ِّان ُػ َفَ ْتح َفرة
َف ُ َف َف ْت َف ُ ْت َف
الج َفب ِّاٍ
ؾا٢ها زًغاء ِّمً م ِّاء ِّ
َف ًا
َف ُ َف َف ْت َف ُ َف َّ
الىاع َّالتي َفج ْت
ه َفى ُ٘ ِّْ ٢تبلت
جاظها ؤخمغ ِّ ِّ ٧
الض ُم ُ
َفْ ٢تغَفيتي م ْتً َف ْتىم َفها َفل ْتم َفج ْتإ َفجض ْتم ب َّال ُّق
ىٕ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
َف
َف ْت َف ْت َف
ْ ٢تغَفي ِّتي ِّم ْتً َف ْتى ِّم َفها جسص ى ال َفخ َفياة
ْت
َف َف
ان َف ْتَ َفغ ُ
ان َف
ن ِّض ًا٣ا ِّلل َفخ َفي ِّاة
 ٧ػ
نا ٙنالح ٖبض الهبىع مً واٗ٢ت صوكىاو ؤخضار ٢هخه ،باصثا بالؼمان واإلا٩ان؛ ٞاإلا٩ان ٢غيت صوكىاو مً نٗيض مهغ،
والؼمان في مىخه ٠ؤخض ؤ ام الاهخضاب البر ُاوي ٖلى مهغ ػمان ٚاثم ٛ٦يىم ٢لىب ألاَالي بالخؼن في طل ٪اليىم .جبضؤ
ألاخضار بخهىيغ اإلادً التي مغث بها ال٣غيت في طل ٪اليىم ،وجخٗ٣ض ب٣بٌ الًباٍ ؤلاهجلحز ٖلى ؤعبٗت مً ؾ٩ان ال٣غيت
والخ٨م ٖليهم قً٢ا ،جىٟغط ألاػمت بخهىيغ الخؼن اإلاسيم ٖلى ألا٧ىار بٗض ؤن جضلى في الؿاخت عؤؽ ػَغان ؤمام مغؤي ومؿم٘
الخًىع ،وهي جها ت مإؾاويت جغاظيض ت.
بالرصاص احلي ،كأصيب ضابط إنكليزم يف رأسو ،فهرب يعدك كزميل لو ،حىت قطعا مسافة الثماين كيلكمًتات عدكا يف أكج القيظ ،فأصيب اجملركح بضربة
مشس أكدت حبياتو ،كىذا ما ذكره الطبيب الشرعي اإلنكليزم يف تقريره عن احلادثة.
كصلت األنباء إُف كالة األمور يف القاىرة ،فحل مستشار كزير الداخلية سريعا مبكاف احلادثة ،كأجرل التحقيق هبا ،كقامت زلاكم التفتيش برئاسة (بطرس غاِف)
كزير احلقانية بالنيابة ،كحكم باإلعداـ شنقا على أربعة من أىل القرية انتقاما منهم دلقتل الضابط اإلنكليزم ،ككاف بُت احملكوـ عليوـ (زلمود دركيش زىراف)
الذم نسج حولو (صالح عبد الصبور) قصتو .يراجع يف ىذا :عبد الرمحن الرافعي /مصطفى كامل باعث احلركة الوطنية ،الطبعة الثالثة .ص، 97 :
أك :أعالـ الشعر العريب احلديث :جملموعة من األساتذة (زلمد مندكر ،عبد العزيز الدسوقي ،كأديب مركة  ،كتقدًن :إيليا احلاكم) .منشورات ادلكتب التجارم
للطباعة كالنشر كالتوزيع ،بَتكت ،لبناف ،الطبعة األكُف . 970 ،ص52 :
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وختى بن ٧ان في خاصزت قى ٤ػَغان نىعة همُيت إلاجاػع الاؾخٗماع اإلاسخلٟت ،بال ؤن الكاٖغ ناٚه يمً ججغبت ٞظة ،ولٗل
َظا ما ؤقاع ب٫ه ؤعؾُى "وإلاا ٧اهذ اإلاإؾاة مدا٧اة إلاً َم ؤًٞل مىا ٞيجب ؤن وؿلَ ٪غي٣ت الغؾامحن اإلاهغة الظ ً بطا ؤعاصوا
جهىيغ ألانل عؾمىا ؤق٩اال ؤظمل ،وبن ٧اهذ حكابه الهىعة ألانليت٦ ،ظل ٪الخا ٫في الكاٖغ :بطا خ٩ى ؤهاؾا قغؾحن ؤو
1
ظبىاء ،ؤو ٞيهم ه٣يهت مً َظا الىىٕ في ؤزال٢همٞ ،يجب ٖليه ؤن جٗل منهم ؤمجاصا ممخاػيً".
خ ٤٣ػَغان بُىلخه ؤلا جابيت خحن ٢ضم هٟؿه ٖلى مظبذ الخغيت صوهما طهب ا٢ترٞه٧ ،ل طهبه ؤهه ٧ان ٚالما (ؤمه ؾمغاء وألاب
مىلض) ،ه٣كذ ٖلى نضٚه نىعة خمامت وٖلى ػهضٍ ؤبى ػيض ممؿ٩ا بالؿي ٠و٢ض زِ جدذ َظا الىقم اؾم صوكىاو ،وقب
ػَغان ٞتى ٢ىيا زٟي ٠السُا ضخى٧ا وولىٖا بالٛىاء والكٗغ ،زم همذ في ٢لبه ػَحرة خب ،ومغ طاث ىم بالؿىٞ ١اقتري
قاال مىمىما ومط ى ديه به عجبا مشل جغ٧ي مٗمم.
 ٠٣الكاٖغ ٞيما يؿمى بالىٟ٢ت ؤو اإلاكهض الؿغصو ليه ٠ػَغان و٦ي ٠ؤخب ظميلت ٞؼٞذ له ،و٦ي ٠ؾٗض مٗها وؤهجبذ
له ٚالمحن ،زم همذ في ٢لبه شجحرة ؾا٢ها ؾىصاء مً َحن الخياةٞ ،غٖها ؤخمغ ٧الىاع التي جدغ ١خ٣ال ،خحن مغ بال٣غيت وعؤي
الىاع ججخاح الخ٣ى ٫وجدهض ألازًغ واليابـ وحؿغ ١ظهض الٟالخحن الُىيل الكا ،١زاع ..نغر ..ع ..ٌٞواهخهى ألامغ ب٣خله
ْلما.
ظٗل الكاٖغ مً بُىلت ػَغان َا٢ت ٞىيت عمؼيت مدملت بمسخل ٠الضالالث وؤلا داءاث؛ ٞالخمامت اإلاغؾىمت ٖلى نضٚه عمؼ
لؿبب اإلاإؾاة ،ووقم ؤبي ػيض َى ؾ٩ان ال٣غيت اإلاؿاإلاحن الظ ً َبىا ضاٗٞىن ًٖ زمغة ٖغ٢هم بالؿيى ٝوالٗص ي والدجاعة،
ؤو عمؼ ال٣ىة والٟخىة والهغامت في الضٞإ ًٖ ألاعى والٗغى والض اع ،وَى الٛالم الظو ولض ألم ؾمغاء وؤب مىلض ،وفي َظا
بخالت بلى مهغ طاث ألاظىاؽ اإلاسخلٟت والض اهاث اإلاخبا ىت ٖبر ؤخ٣اب الؼمان اإلاخخاليت ،بيىما اؾم ٢غيت صوكىاو الظو ه٣ل
جدذ وقم الخمامت عمؼ الاهخماء بلى ألاعى والاهدؿاب بليها٦ ،ما ؤن (صوكىاو) اؾم سغط مً مٟهىمه الًي٫ ٤هبذ عمؼا
للىًَ ٧له ،وهي بال ق ٪نىعة جٟغص بها بُلىا ال٣ىمي ،بط ٚضا عمؼا وَىيا و٢ىميا.
نىعجه الشاهيت التي جٟغص بها هي ٧ىهه ٞالخا بؿيُا٣ ،بل ٖلى الخياة ٞغخا مٛخبُا ،دب ظميلت ،يٗك ٤الٛىاء ويىل٘ بالكٗغ
وحهىي الغؾم٣ٞ ،ض ٧ان نض ٣ا للخياة ٢بل ؤن ج٣لب خياجه عؤؾا ٖلى ٖ٣ب ويخدى ٫مهحرٍ بلى َظٍ النها ت اإلاإؾاويت.
بيىما ج٨مً همُيخه في ٧ىهه بُال ٢ىميا جهضي ٛ٦حرٍ مً ألابُا ٫ال٣ىميحن بلى َاالء الٛؼاة بٗض ؤن جٟخذ وٖيه ٖلى وا ٘٢ؤؾىص
مغيغ وعَيب ضوؽ ٧ل ش يء في وَىه ،بجهم ظىىص الاخخال ٫الظ ً ٣لبىن ٧ل ال٣يم ويلىزىن ألاقياء ا٫هانٗت الجميلتٞ ،هى
الًٛب الكٗبي الظو عاح خ٣ضم بةباء ليُٟئ الىاع التي ظٗلذ جدغ٧ ١ل ش يء ظميل في الخياة .ػَغان غ ٌٞالهمذ ويإبى
الظ ٫والسىىٕ بػاء جل ٪الاهتها٧اث والىخكيت اإلاضمغة ،ج٣ضم ب٣لب مٟٗم بالخياة مخدض ا الٛغباء مكٗلي الىحران صٞاٖا ًٖ
ألاعى والخب وؤلاوـان.
مشل ًٚب ؤلاوؿان الى٣ي البؿيِ ابً ألاعى الظو ىٟجغ يض الٓلم والايُهاص وحٛيحر اإلاٗاهاة ال٣اؾيتٞ ،ؼَغان خدى٫
مً مى ٠٢الٟالح البؿيِ اإلاغا٢ب لؤلخضار وجُىعاتها بلى مى ٠٢الشىعو اإلاىض ٘ٞالظو في جمغصٍ يؿحر ختى النها تٞ ،يٛضو بُال

 -أرسطو طاليس :فن الشعر .حتقيق عبد الرمحاف بدكم .دار الثقافة ،بَتكت،
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ٞاٖال وزىعيا هبيال ٖبر اهخٟايذٌ الهاعزت التي جضٖى بلى خب الخياة والخٗل ٤بها ،ألهه ٖك ٤الخياة وماث مً ؤظل ؤن حؿخمغ
الخياة ٞ ،خدى ٫بلى عمؼ زالض ٖبر الؿىحن وألاخ٣اب.
 -3الىمورج الفلعىُني:
حٗضصث مىيىٖاث ال٣هو الكٗغيت التي جىاولذ الصسهيت الٟلؿُيييت؛ مً جهىيغ الاهخضاب البر ُاوي لٟلؿُحن ،بلى
٢هت الههيىهيت والخغب الٗغبيت ،بلى ٢هو خى ٫حٗل ٤الٟلؿُيييحن والٗغب باألعىٖ"...لى ؤهه ما مً ً٢يت ٖغٞها ألاصباء
في الٗهغ الخض ض ،وؤزاعث ٞيهم مٗاوي الاؾخنهاى والخٟؼ مشل ً٢يت ٞلؿُحن ،التي ؤزاعث ؤخضاثها اَخمام الٗغب ظميٗا،
و٢ض ججلى طل ٪بىيىح ٖلى ؤلؿىت قٗغائهم في مسخل ٠ص اعَم ،وَظٍ الٓاَغة ألاصبيت حٗ٨ـ بجالء الىظضان الجماعي للٗغب
٢اَبت في ججاوبهم اإلاكتر ٥ججاٍ ما يٗاهيه بزىاجهم في جل ٪البٗ٣ت اإلا٣ضؾت ،وحٛضو ؤخضار ٞلؿُحن الضاميت ملء صهيا الٗغب
وقٛلهم الكاٚل ،ويىٓم ٞيها الكٗغاء ما ىٓمىن ،وي٨خب خىلها ال٨خاب ما ٨خبىنٚ ،حر ؤن َاب٘ الاؾدىٟاع الكامل والغوح
1
الٗغبيت الباعػة٧ ،اها الؿمت ألاولى التي ٖغ ٝبها طل ٪الىخاط ألاصبي بهىعة ٖامت".
و٧ان عؾم نىع جل ٪الصسهياث مً َغ ٝالكٗغاء ،بمشابت اؾدىٟاع الٗغب وخًهم ٖلى الشإع والشىعة ٖلى عمىػ الاٚخهاب
والٗضوان ،وػعٕ بظوع الىعي ال٣ىمي ،وص ٘ٞالىاؽ بلى الاهخٟاياث الكٗبيت والشىعاث الؿياؾيت.
ال٣هت اإلاسخاعة في َظا الؿيا ١حٗبر ًٖ جمؿ ٪الٟلؿُيني بإعيه ووَىه ،هي ٢هيضة هضاء ألاعى  2لٟضوي َى٢ان 3،خلسو
مًمىجها في ٧ىن قيش ٞلؿُيني هاػح ًٖ وَىه َاٞذ بظَىه ط٦غياث الىًَ واقخٗلذ ب٣لبه هحران الكى ١بلى ؤعيه اٞا،
٣ٞغع الٗىصة بليها ٧لٟه ألامغ ما ٧لٟهٞ ،اججه ٖاثضا بليها ل ً٨عنام الههيىهيت ٧ان ؤ٢غب بليه:
َف َف ْت َف َف
َف َف
ُ
َف ُ َّ
َف َف َف َف
الد َفك ُّقغصَ ،فؤ ْت
ص َفخ ُب ط ََّ ٫فٖ ِّاعو َُ َفىا
ً ُب ؤ ْتع ِّض ي ،ؤ ُي ْتؿل ُب َفخ ِّ٣ي َفوؤ ْتب٣ى ؤها؟ خ ِّلي٠
ؤحٛ
ِّ
َفؤ َفؤ ْتب َف٣ى َُ َفىا َفأل ُم َف
ىث َفٚغ ًايبا ب َفإ ْتعى َفٚغ َفب ْته َفؤ َفؤ ْتب َف٣ى؟ َفوم ْتً َفَ ٢فال َفها؟ َفؾ َفإ ُٖ ُ
ىص َفأل ْتعض ي َف
الخ ِّب َفيب ْته
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َف َف َف َف َف
ُ َف
َّ َف
الس ْتُى َفج ْتد َفذ ُّق
َفو ِّفي َفل ْتي َفلت ِّم ْتً َفل َفي ِّالي َّ
الى ُج ِّىم اإلا ًِّيئ ْته
مص ى ط ِّاَل
الض ِّٞيئ ْته
الغِّب ِّي٘
ِّ
َف َف ُ ٌت َف ُ
اَ ٫ف ْتم ِّص ي َفؾ ِّل َف
َفو َفم َفاػ َف
يب ِّؤلا َفع َفاص ِّة ج ْتضُ ُٗ ٞه َّ ٢ىة ال ج َفغص
َف َف ْت َف َف ْت َف ْت َف َف َف ُ َف ٌت َف َف َّ َف ْت َف
اؾد َفب ْتض
ِّبلى ؤ ً؟ لم ض ِّع٧ ،ان الخ ِّىحن ِّهضاء ؤلر ِّب ِّه و
َفو َفؤ ْتَ َفىي َفٖ َفلى َفؤ ْتعيه في ْتاهَ ٟفٗاَ ٫في ُك ُّقم َفز َفغ َفاَا ُي َفٗاه َُ ٤فؤ ْتش َفج َفاع َفَا َفو َفي ُ
ً ُّقم آللي َفخ َف
ه َفاَا
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
َف
َفو َفم َّغ َفَ ٙفْ ٧ت
َف
ن ْتضع َفَا َّ
الغ ْتخ ِّب ز ًّضا
ِّ
الُِّ ٟل ِّفي ِّ
َف
َف ْتَف
ْت
َف
ُ
َف
َف
َفوْ ٞتم َفوؤل َف٣ى َفٖلى ُخ ْت
ً ِّن َفها ُّ ٧قل ِّزِّ ٣ل ِّؾ ِّى ِّحن ألالم
َف
َف
َفب َفضا َف
الْ ٟتج ُغ ُم ْتغَفحٗ ًاكا ب َّ
َفٖلى َفظ َفؿض َفَ ِّامض ُم ْتؿت ِّر ِّذ
الى َفضي
ِّ ِّ
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جبضؤ ال٣هت بمىهىلىط َىيل؛ جساَب ٞيه الصسهيت هٟؿها ًٖ الٗىصة بلى الض اع لخمىث بحن ؤَلها وٖلى جغبتها ،وجهل
ألاخضار طعوتها بىنى ٫الكيش بلى ؤعيه وجمغي ٜوظهه في جغابها ،زم جخ٨ك ٠الٗ٣ضة ًٖ الكيش مؿجى مًغظا بالضماء ،بٗض ؤن
عماٍ ظىضو مً ظىىص الههيىهيت بغنانت ؤجهذ خياجه وؤب٣ذ ٖلى مإؾاجه ،اؾخمغ ػمً ال٣هت َى ٫الليل بلى الٟجغ ،وبن
ازتز ٌ٫الؿغص بدظ ٝجٟانيله ،م٩اجها ؤعى ٞلؿُحن اإلاٛخهبت ،شسهياتها قيش ٞلؿُيني هاػح ًٖ ص اعٍ.
جخإحى ب جابيت الكيش مً ٧ىهه ٖامل بزاعة للىسىة وبض للخميت وبقاٖت للخماؾت وجدبيب في الشىعة وجىبيه للىعي والخئ٣
بًغوعة اؾترظإ ألاعى اإلاٛخهبت ،ألن ألاعى هي البٗض الغوحي ألو بوؿان؛ ٟٞيها جها ت الخياة ومهج٘ ال٩اثىاث ،زم هي مضًٞ
ال٨ىىػ وم٨مً السحراث ،جخدضي ؤلاوؿان ليجابهها بال٨ضح والٗغ ١ختى خم ً٨منها .وجدمل ؤعيه بٗضا عوخيا زانا ،واإلاٗغوٝ
ؤن هٓغة الىاؽ بلى ألاعى جسخل ٠خؿب الؼمان واإلا٩ان ووظه الغئيت بليها؛ ٞمً الىاؽ مً وظض ٞيها جها ت الخياة ومضًٞ
ظمي٘ ال٩اثىاث؛ خيض اؾخُإ جغابها ؤن مخو ؤظؿاص ظمي٘ الغاخلحن مىظ بضء السلي٣ت ،ومنهم مً عؤي ٞيها جدض ا لئلوؿان
الظو َى ملؼم بال٨ضح والٗغ ١لٟغى بعاصجه وٖلمه الؾخسغاط ٦ىىػَا وزحراتها ،ؤما بُلىا ٣ٞض عؤي ٞيها ألام الغئوم التي ال
ىُٖ ُ٘٣ائَا وهمائَا وزحرَاٞ ،دً بلى اإلاىث ٖلى نٗيضَا.
امتزط في مى ٠٢البُل َظا اإلاىث بالؿياؾت والىًا ٫يض الاؾخٗماع وؤٖىاهه وؤطهابه ،ويض الههيىهيت وما لها مً ػٖاه٠
جمخض في البالص الٗغبيت قغ٢ا وٚغباٞ ،دؿاٖض ٖلى بهٟاط مسُُاتها في اؾديالب ألاعى وتهىيضَا وجهجحر الكٗب الٟلؿِ ني
٢ؿغا وبعٚامه ٖلى الٗيل في مسيماث الباؽٞ ،يال٢ىن ٞيها ؤلىاها مً الخٗظ ب والخى٨يل.
نىعة الصسهيت الٟلؿُيييت وهي جخًىع ؤإلاا بضمها الىاػ ٝصون مباالة باإلاىث ،هي نىعة اإلاىث الظو يٛضو ميالصا وبٗشا
وججض ضا؛ ٞمىتها طو مٗنى زام بط حكاع ٥بها في مىذ الخياة ا٦٫غيمت لؤلظيا ٫ال٣اصمت ،لخديا في ٦غامت بٗيضا ًٖ ؤو امتهان ؤو
ايُهاص ؤو َىان بض ٫مً ٖيكها طليلت مؿخٗبضة ،وؤنبذ مىتها بٗشا ظض ضا يصج٘ الكاٖغ ٖلى الاٞخساع به ألهه ال سخل٠
ًٖ ؤو ههغ د٣٣ه اإلا٩اٞدىن في اإلايضان.
ْت
ِّمش ُل َظٍ الصسهيت ليؿذ مؿخدضزت في ؤصبىا الٗغبي ،بهما مىيىٖها مً ؤٖغ ١اإلاىيىٖاث التي ٖغٞها ألاصب الٗغبي وؾاثغ
آلاصاب الٗاإلايت ،وهي ٦ظل ٪مدىع قٗغ اإلاالخم في الٗهىع الٛابغة٦ ،ما لم  ً٨بُل قٗغ الخماؾت ٖىض الٗغب في ؤعوٕ آ اجه،
بال همىطظا لهظٍ الصسهيت في بُىلتها وٞضائها وجطخيتها وب٢ضامها ،و٢ض وعر الكٗغاء الٗغب ًٖ ؤظضاصَم خب البُىلت
وج٣ضيـ الخطخيت ،وعاح قٗغائها خٛىىن بإٖما ٫البؿالت وؤلا٢ضام التي ؤ٦بروَا في ؤظضاصَم ومٗانغحهم ٖلى الؿىاء" ،وبطا
٧ان الجىص بالىٟـ ؤ٢ص ى ٚا ت الجىصٞ ،مً الُبيعي ؤن حهؼ ؾ٣ىٍ الكهضاء في ؾاخاث الجهاص وظضان ألامت ،ويلهب ٢غاثذ
قٗغائها ،ومً َىا لم ٨ض سلى ص ىان قٗغ ؤو مجمىٖت قٗغيت ـ زال ٫الٟترة الخاٞلت باألخضار ـ مً ٢هاثض جمجض بُىالث
1
الكهضاء وجسلض مىاٟ٢هم الغاجٗت".
٦ما وعى الٗغب ؤن الخغيت التي اؾخلبها منهم مؿخٗمغوَم اإلادؿتر ً جدذ ؤؾماء مسخلٟت ،لً جمىذ لهم زاهيت وَم مًُجٗىن
في بيىتهم مؿتر ذ ون ٖلى ؤؾغتهم ،وبطا ٧اهذ الخغيت هي الهىاء الظو دىٟؿه ٧ل ٞغص ٧ان خغيا بالكٗىب الٗغبيت ؤن جىتزٕ
وؿماث الخغيت مً ٚانبها ،وما الكهضاء ـ ؤمشا ٫ػَغان والكيش الٟلؿُيني ـ الظ ً جىظىا ِّؾ ْتَ ٟفغ البُىلت والٟضاء بضمائهم
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الؼ٦يت وؤعواخهم الُاَغة ،بال َليٗت ال٣غابحن اإلا٣ضؾت ٞى ١ؤص م َظا الىًَ ،بط ما ٧اص اإلاؿخٗمغ ألاظىبي ُإ ؤعى الٗغب
ختى ؤزظ ألاخغاع طوو الضماء الٟىاعة واإلاهج الخاعة دؿاُ٢ىن نغعى ؤمام ٢ىاث البػي والخجبر.
ب -الصخفُت العُاظُت العلبُت:
 – 1الىمورج الفهُووي( :ساؼُل ؼواسصه رٓ):
جمشل شسهيت عاقيل قىاعػهبر ،1ٙيمً ٢هيضة هؼاع ٢باوي "ؤ٦خب للٗغب الهٛاع" الصسهيت الؿياؾيت الؿلبيت ،وال٣هت
ٖباعة ًٖ مكاَض زالزت؛ هىع اإلاكهض ألاو٢ ٫هت عاقيل وهي بعَابيت مجىضة ً٢ذ ؾني الخغب في ػهؼاهت مىٟغصة قيضَا
ألاإلاان في بغا ،ٙو٧اهذ ٢بلها جض غ بيخا للضٖاعة ،ووالضَا مً ؤ٢ظع اليهىص مهىخه جؼو غ الى٣ىص ،وفي اإلاكهض الشاوي سبرها ًٖ
بياعاث البرج٣ا 2٫التي اهتزٖها اليهىص بال٣ىة.
زم خدضر ًٖ الٟالح البؿيِ والض الٟخاة هىاع ،والظو جإججذ ٞيه ٦غامت ألاعى والٛحرة ٖلى التراب ،خحن عؤي بياصع الىجىم
جدغ ١وجدغ ١مٗها ؤخالم ألاَٟا ٫السمؿت وػٞحر الليلٞ ،شاع ول٪جهم ؤعصوٍ بُل٣ت ؾضصَا ٧لب مً ال٨الب وٟ٦ه مكضوصة بلى
التراب ،ويهىع في اإلاكهض الشالض ألازذ الٗغبيت هىاع التي ٢خلها اليهىص وٖل٣ىَا مً قٗغَا الُىيل مهخى٦ت ؤلاػاع مشسىت
بالجغاح:
َف
َف ْت ُ ُ
للهِّ ٛاع..
ؤ٦خب ِّ
َف َف ْت ُ ُ َف َف
ْت َف
ىظ ُضون..
الهِّ ٛاع خيض
ِّللٗ َفغ ِّب ِّ
َف
َف
ْت
َف ْت َف َّ
ل ُه ْتم َفٖلى از ِّذال ِّ ٝالل ْتى ِّن وألا ْتٖ َفم ِّاع وال ُٗ ُيى ِّن..
َّ
َف ْت
َف َف َف
ؤُ ٦خ ُب لل ِّظ َفً َفؾ ْتى ُ ٝىل ُضون..

َف
َف ْت َف َف َف ْت ُ ُ
للهِّ ٛاع..
ل ُهم ؤها ؤ٦خبِّ ..
ٌ في َفؤ ْتخ َفضاَ ٢فها َّ
َف ْت ُ َف ْت ُ ُ
الن َفه ُاع..
ِّ
ألٖحن غِّ ٦
ْت
َف ْت ُ
ازخ َف
ه ِّاع..
ؤ٦خ ُب ِّب ِّ
َّ َف
هت ِّب ْتع َفَ ِّاب َّيت ُم َفج َّى َفضة..
ِّ٢
َف ْتض ُٖ َفىج َفها َفع ِّاقيل..

ْت َف
َفَ ٢ف
ً ْتذ ؾى َفحن َف
الخ ْتغ ِّب ِّفي ِّػه َفؼاهت ُم ْتى َفَ ٟفغ ِّصة..
ِّ ِّ
َف
ْت َف
الج ْتغ ِّط ِّفي ِّػه َفؼاهت ُم ْتى َفِّ ٟغ َفصة
ِّ ٧
َف َّ َف َف َف
ْت
ألا ْتإلاَف ُ
ان ِّفي ْتب َفغا..ٙ
ق يض َ ا
 نزار قباين :قصة راشيل شوارزنربغ .رللة اآلداب ،بَتكت ،لبناف ،العدد الثاين،ص 54 :بعنواف( :أكتب للعرب الصغار).
 - 2البيارة :ىي بستاف الربتقاؿ.
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َفَ ٧ف
ان َفؤ ُب َف
ىَا َفِّ ٢ظ ًاعا ِّم ْتً َفؤ ْتَ ٢فظع َف
الي ُهىص..
ِّ
ُ َفؼو ُع ُّق
الى ُْ ٣ت
ىص..
ِّ
ْت
َف ْت َف ُ ُ َف ْت ًا ْت ُ ْت
ل ِّفي ْتب َفغا..ٙ
وهي ج ِّض غ مج ِّزال ِّللٟد ِّ
الج ُى ْت
َف ْت٣ه ُض ٍُ ُ
ىص..
ِّ
َف ْت َف ْت ُ
َف
الهُ ٛاع..
ٞليظِّ ٦غ ِّ
َف ُ َف ْت ُ ُ َف ْت
َف ُ
ىظ ُضون..
الهٛاع خيض
الٗ َفغب ِّ
َف ْت
َفم ْتً ُوِّل ُضوا ِّم ْتن ُه ْتمَ ..فو َفم ْتً َفؾ ُيىل ُضون..
َف َف ُ ُّق
الت َفر ْت
اب..
ما ِّ٢يمت
َف
ْت َف
أل َّن ِّفي اه ِّخٓ ِّاع َِّ ْتم..
َف ْت َف َف َف ُّق
الت َفر ْت
اب..
مٗغ٦ت

جخمٟهل ال٣هيضة بلى مكاَض ٢ههيت جمشلها زالزت م٣اَ٘ ،ال هجض ٞيها ٖ٣ضة مدضصة جخإػم وال خل إحي ٞحر ذ ال٣اعت وال
جمهيض دضص الؼمان واإلا٩ان ،بهما َى الخهىيغ الٟني مً ٨ك ًٖ ٠جها ت ال٣هت ويىضر ألاخضار .وحٛلب ٖلى ال٣هت ألاٗٞا٫
اإلاًاعٖت التي جىبئ ًٖ الاؾخمغاعيت والضوام ،صوام ال٨خابت وصوام الىهيدت ،وَظا ما يؿميه الى٣اص بالؿغص اإلاخ٣ضم؛ "والظو
خمٟهل خى ٫ما يكبه الخيبا ،ويٗخمض ٖلى الهيٛت اإلاؿخ٣بليت ومً زم ال م ً٨الجؼم بةم٩اهيت جد ٤٣ألا٢ىا ٫وألاٗٞا ٫ؤو
ٖضم جد٣٣ها٦ ،ظل ٪جم اإلاؼط بحن الؿغص اإلاخ٣ضم والؿغص الخاب٘ ،وَظٍ اإلاؼاوظت مً زهاثو الؿغص اإلابني ٖلى الخيبا ،ألاو٫
دؿم بالخىؾ٘ الؼماوي ،ؤما الشاوي ٞةهه مدضص ػماهيا 1،تر٦ؼ طل ٪زانت بهيٛت الجؼم الضالت ٖلى الاؾخ٣با٫؛ (ألن في اهخٓاعَم
مٗغ٦ت التراب)٦ ،ما ؤن الدؿىي ٠الظو اهبيذ ٖليه اإلاُ٣ىٖت ب٣ى مجغص اخخما٢ ٫ض خد ٤٣زاعط الىو واٗ٢يا وخؿيا.
جبضؤ ؾلبيت عاقيل مىظ ببداعَا "في ؾ ًٟالج عطان والُاٖىن واليهىص٧ ،ي جدخل مدل هىاع الٗغبيت التي ٢خلها الهها ىت وؤباَا،
2
و٧ي جضوـ ؤعى البياعاث السًغاء في السليل ؤعى ألازذ هىاع التي ٖل٣ىَا مً قٗغَا".
عمؼ الكاٖغ بغاقيل قىاعػهبر ٙإلؾغاثيل ،و٢ض وٗتها بإ٢ظع الهٟاث ،ليدمل ألاظيا ٫الٗغبيت ٖلى ٦غَها وم٣تهاٞ ،هي جض غ و٦غا
للضٖاعة وما ؤ٢بدها مً مهىت ،زم جخدى ٫بلى بعَابيت مجىضة جضعبذ في ؤخل ٪الٓغو ٝوألاما ً٦ختى ٚضث قغا مخى٣ال ج٣خل بضم
باعص وال تهاب الخض ض والىاع ،حؿهم في ٢خل هىاع التي هي عمؼ لٟلؿُحن الؿليبت ضخيت زضيٗت بغيُاهيا وألامم اإلاخدضة٣ٞ ،خلها
وجمؼي٣ها بوخاء بخ٣ؿيم ٞلؿُحن بحن الٗغب واليهىص ،لظل ٪اٖخبرث شسهيت عاقيل شسهيت اليهىصو الضوـ الظو لُش ؤعى
ٞلؿُحن ؤعى الغؾاالث التي ٧اهذ لٗيس ى مهضا وإلادمض مؿغي ولجمي٘ ألاهبياء مبٗشا ،وْلذ ؤعيها الُاَغة مىثال للجهاص
الضاثب والهغإ الضامي٨ٞ ،م التهمذ ؤجىن مٗاع٦ها مً قهيض و٦م همذ ٖلى ؤعيها مً بُىلت.

 -السعيد بوطاجُت :السرد ككىم ادلرجع (مقاربات يف النص السردم اجلزائرم احلديث) .منشورات االختالؼ ،اجلزائر .2005 ،ص:
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 - 2جليل كماؿ الدين :الشعر العريب احلديث كركح العصر (دراسات نقدية مقارنة) .دار العلم للماليُت ،بَتكت ،لبناف ،الطبعة األكُف،
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عاقيل ٦ظل ٪الصسهيت الؿياؾيت الؿلبيت ؾليلت الههيىهيت الضمىيت التي اهخهبذ ٖىىة في ٞلؿُحن مٛخهبت ب اَا
اٚخهابا؛ ٞكغصث ؤَلها َف
وه َّجغث قٗبا ٧امال وَغخخه بٗيضا ًٖ ص اعٍ ؤقالء مخىازغة ،عاقيل هي الاؾخٗماع الاؾديُاوي الظو
ه ٌٟض ه مً ؤو مٗنى بوؿاوي ٞايل ،وٖمل ٖلى اؾخجزا ٝعوح اإلاجابهت مً الٗغب بإؾاليبه ال٣ظعة؛ ٣ٟٞضوا ال٣ضعة ختى
ٖلى عص الٟٗل وعاخىا لى٧ىن مغاعة الكٗىع بالعجؼ ويخٟغظىن ٖلى هىاع ومشيالتها وَم يؿدكٗغون الُٗىت الىجالء اإلاىظهت بلى
ْهىعَم في خحن ٟٚلت منهم.
وعٚم قغاؾت الخغ٦ت الهه ىهيت بال ؤن الٗغب لم ٣ٟضوا الخلم بالٗىصة ،ولى ٧ان خلمهم ٦ظوبا هىع لهم ؤن هٟي الكٗب
الٟلؿُيني وحٛغيبه ما َى بال خضر و٢تي وؾاٖت ٖؿغ ال بض ؤن جدب٘ بؿاٖاث اليؿغ والغظىٕ والؿٗاصة بالض اع ،ول ً٨الىا٘٢
ال لبض ؤن هضمهم مً ظض ض بىظهه ال٩الر الهلبٞ ،يدبضص ألامل ليؿلمهم بلى مغاعة الىا ٘٢بٗيضا ًٖ سخغ ألاماوي وبغي٣ها،
وج ٠٣عاقيل جلىح بغا اث ههغ الههيىهيت وَؼيمت الٗغب ،وحٗلً ؤن مً غيض ؤن يؿدى ٌ٣هىاع ٖليه ؤن هبذ عاقيل.
 -2الىمورج الشوماوي( :هيرون):
الصسهيت الؿياؾيت الؿلبيت الشاهيت في َظٍ البدض هي هحرون  Néronخا٦م عوما ،وال٣هت لكاٖغ الُ٣غيً زليل
مُغان1،و٧ان اَخمام الكٗغاء بالصسهيت الؿياؾيت في ال٣هت الُىيلت ؤ٢ل ب٨شحر مً اَخمامهم باألبُا ٫الاظخماٖيحن ؤو
الٗاَٟيحن؛ ٞهي مدضوصة ظضا ٖلى الغٚم مً جىالي ألاخضار وجىاجغ الى٨باث ٖلى الىًَ الٗغبي ،مما سهب اإلاجا ٫لهظا الىىٕ
مً الصسهياث و٢ههها ،لَٛ" ً٨يان الكٗغ السُابي ٖلى ٚحرٍ مً ألاهىإ ألاصبيت ألازغي ،ل٣غبه مً هٟىؽ الجماَحر،
والخخىاثه ٖلى شخىاث خماؾيت ٢اصعة ٖلى بزاعة الجماَحر مً ؤ٢غب الؿبل ٧ان الؿبب في ج٣ه٣غ ال٣هت ٖامت وال٣هت
2
الكٗغيت زانت ًٖ َظا اإلاجا".٫
وَظٍ ال٣هت مُىلت ق٘عيت ٦ثر الضاعؾىن لها ختى ؾماَا بًٗهم ملخمت ،بط عؤي ؤن مُغان ٞيها٣ " :ترب مً طو ١الكٗغ
ال٣هص ي الٛغبي قٗغ اإلاالخم الظو مخاػ باقخماله ٖلى خىاصر زُحرة جضوع في الٗاصة خى ٫بُل ٖٓيم ،وج٩ىن لٛخه عٞيٗت
ألاؾلىب ٞسمت ألالٟاّ ،ومً وػن ٢ىو مخحن 3"،اٖخمض ٞيها الكاٖغ ٖلي٦ثرة ألاخضار و٢ام الىن ٠والؿغص م٣ام ألاصواث
الٟىيت ألازغي٣ ،ى ٫في بٌٗ م٣اَٗها:4
ْت
َف
َف
َف ْت َف َف ْت
اق َفخ َفهى ُم ْتدغ ًا٢ا ( ُع َف
وما) ِّل َفي ْتؿد ْتب ِّض َفٕ َِّ ٨ٞفغا
َ ٞفاػ ِّه ُحرون ِّبإ٢ص ى ما
ِّ
َف
َف
ن َفب َفذ في َّ
َفب ْتٗ َفض َفما َفخ َف
َفما به َفؤ ْت
الخ ْتم ِّش ِّيل ق ْته َفغا
هل ِّفي ج ْتم ِّش ِّيل ِّه
ِّ ِّ
ِّ
ْت َف
َف ْت
َف ْت ُ َف
ِّخظُ ٢ه َفع ْتؾ ًاما َفو ِّق ْتٗ َفغا
اق ُم ِّفي ؤَ ٢فؿ ِّام َفها
ىٓ ُغ الِّ ٛ
َف َف َف ُ ُ َف
َف َف ًا ُ ْت ُ َف َّ َف
الغا ِّج ُ٘ ه ْتب َفرا
َغبا مؼ َِّغ٥
ون) ل ْتخ ٌتً َفػ َفاص ٍُ
طا ٥ا ( ِّهحر
 -خليل مطراف :شاعر لبناين

( 288ىػ  368 /ىػ) (  87ـ  949 /ـ

 - 2عزيزة مريدف :القصة الشعرية يف العصر احلديث .ص:

459

 - 3مجاؿ الدين الرمادم :خليل مطراف شاعر األقطار العربية .ص:
 - 4ينظر ديواف اخلليل ،مطبعة دار اذلالؿ ،مصر ، 949 ،اجلزء الثالث .ص ، 47 :القصيدة تفوؽ الثالمثائة بيتا ،مساىا بعض النقاد ملحمة ،كقد ألقاىا الشاعر يف اجلامعة
األمريكية يف بَتكت ،بعد دعوهتا لو ،إثر غياب ،فات اخلمس كالعشرين سنة عن لبناف ،كيقوؿ مطراف عن قصيدتو" :أهنا أكرب قصيدة متحدة الركم ،كمتحدة ادلوضوع،
عرفتها العربية ،ىي الكربل بعدد أبياهتا ،كبالغرض الذم نظم لو ذلك العدد" ،كرد ىذا يف مقدمة القصيدة.
46
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َف
َف
َف َّ َف
َفمال ُُّ ٪ق
الً ِّغ َفم ِّى ٌتي٘ ؤ ْتن ُ ًِّ َّغا
ؤل َفه ْتخ ُه ؤ ْتو َفَ َفم ْتخ ُه ؤ َّه ُه
ِّ
ُ َف َف
َف َف
ُص َفوه ُه (ه ُحر ُ
ا ٥ب ْتب َفض ُ
ون) ِّفي ِّؤلا ْتب َفض ِّإ َفح ْتج َفغا
إ ( ِّ٧ليٛىال)َ ٞ 1فه ْتل
ِّ
ط ِّ
ْت ُ ْت َف َّ َف ُ
َف َف َف
ُ ْت ٌت َف َف َف ْت َف
َفَ ٢ف
اؽ َ َّغا
الكب ِّه٣ٞ ،ذ الى
اِّ :٫بي خؿً٣ٞ ،الذ :و ِّب ِّه ا ٣ِّ ٞيض ِّ
ْت
ْت
َفَ ٞفإ َفظ َفاب ْتذَ :فو ُحٗ ُ
يض َّ
َفَ ٞفت َفر َّقى َفَ ٢ف
الص ْتخ َفى ُؾَ ٨فغا
اِّ :٫ب ِّوي ُمُ ِّغ ٌتب
ِّ
َّ ْت
َفَ ٞفم َف َف َف
هىيغ ِّلي َُ ٚفغ ٌتعَ ،فَ ٢فال ْتذَ :فو ُج ْتا ِّحي َّ
الغ ْتؾ َفم ُٖ ْتم َفغا
ذاصي ٢اِّ :٫في الخ ِّ ِّ
َف َف
َف
َف َف ْت
ُ
ا :٫في َّ
َف َف َف َف َف َف
ِّق ْتب َفه ِّلي٢ ،ال ْتذَ :فوج ْتد ِّيي اإلا ْتي َفذ وك َفغا
الخ ْتم ِّش ِّيل ال
ٞخٛالى ِّ ٢
َف َف
َف ُ
َف
َفَ ٞفخ َفى َفاهى َفَ ٢ف
ٞإ َفظ َفاب ْتذِّ :ب َّه َفما ج ْتىٓ ُم ُص َّعا
اٖ ٌتغ
اِّ :٫ب ِّوي ق ِّ
َف ُ ْت َف
ُ َّ ًا َف
ٌت َف َف
َف ْت
زُت ؤ ْتص َفهى َفٖلى اإلال َِّ ٪فوؤ ْتػ َفعي
َ ٞفٗ َفغج ُه ُظ َّىت َفػاه ْتذ ل ُه
َف ْت َف َف َف َف َف َف َف ُ َف
َفج َفت َفر َفامى ُّق
والض َفمى َفج ْتى َفُّ ٟق
ٌ َفظ ْتم َفغا
الجظي
ٞاإلابا ِّوي جتهاوي و
َف َف ُ َف ْت ًا َف َف َف َف َف
ُ
َف َف
اله ْتى ُْ ٙ ٫تم َفغا
ٚامغوا َىال وؾاء
َفوألاه ِّاس ي َفخ َفي َفاعي ط ََّل
َف ْت ُ َف ْت َف َف َف ْت َفَ ١ف ْت
َف ْت َّ َف
َفز ْتى ٌت
الىِّ ٢ض ِّظ ْتؿ َفغا
جسظوا ألاقالء ٞى
الىِّ ٢ض ِّبال ه َفٌ ٟتغ
ى ِّفي
َػى هحرون وبػى وججبر وج٨بر ختى ؤخغ ١عوما ليبىيها مً ظض ض خؿب وؿ ٤مً جسُيُه ،وعاح بٗض خغي ٤صام حؿٗت ؤ ام
غؾم ٖلى جل ٪ألاه٣اى مسُِ عوما الجض ضة بكىاعٖها الىاؾٗت ومىاػلها الجميلت اإلاىسًٟت ،واجسظ له ٢هغا ؤ٢ام ؤمامه
جمشاله ،ل ً٨ججبرٍ طل ٪ؤٞط ى في النها ت بلى الخأمغ يضٍ و٢خلهَ2،ظا باإلياٞت بلى الهىع ال٨شحرة اإلاٗبرة بىيىح ًٖ مٓاَغ
الاؾدبضاص والُٛيان والخٗؿ ،٠ختى ؤنبدذ ال٣هيضة لىخت ٞىيت ٢ههيتٖ ،مل ٞيها الىن ٠والخهىيغ ٖملهما في بهماء
ألاخضار وجُىيغَا ،وعؾم نىعة البُل الٗاحي وظغاثمه.
ال سلى وظه الخاعيش مً ؾلبيت الخ٩ام والؿاؾت ،وبن ٧اهذ هماطط قاثىت وَظا ما بضث ٖليه نىعة هحرون الظو ياعٕ في
عٖىهخه وَمجيخه ٧اليٛىال الٗاحي الظو ؾب٣ه في الخ٨م ،بط بضا َاٚيت ٚلئ الُب٘ ظباهاٖ ،بضٍ ٢ىمه وههبىٍ واههاٖىا
لٛغوعٍ ٞاػصاص ظىعا وٞجىعا ،ولم َ ً٨ظا الُاٚيت ٖلى جل ٪الكا٧لت مً ٢بل ل ً٨ؾ٩ىث عٖيخه ٖلى جهغٞاجه وحصجيٗه
ٖليها َى ما ٢لب ألامىع ٖلى عؤؽ اإلاد٩ىمحن.
وجٓهغ ؾلبيت هحرون ٦صسهيت ؾياؾيت في َٛياهه وٖخىٍ وبٛيه وظىعٍ؛ خحن ججغؤ في البضا ت ٖلى ألا٢ليت مً الىهاعي
وعماَم بجغم ما ا٢ترٞىٍ زم ٢ضمهم َٗاما للًىاعو ،طل ٪ل٩ىجهم ؤ٢ليت يٗيٟت ال خى ٫لها وال ٢ىة .وٖاص بديلت ظض ضة
لكٗبه وجىدى الٟسغ ٦ديلت للسسغيت منهم؛ ٞاصعى ؤهه ظميل مُغب مهىع ممشل وقاٖغ٧ ،اهذ زمؿت وظىٍ لصسو واخض،
عماٍ ٚغوعٍ وؾ٩ىث الغٖيت ٖليه بلى اصٖائها ،وصٖا الخكىص لخًىع اؾخٗغايه ٞةطا ألاٖالم والؼيىت وألاهىاع.

 كليغوال :أحد أباطرة ركما اجلائرين ،أراد يوما السخرية من شعبو كإذالذلم فأطلق عليهم األسود ادلقيدة فعملت فيهم قتال كتنكيال ،كبالغ يف إذالذلم كاستصغارىم حُتكُف عليهم حصانا.

 - 2للتفصيل يف قصة نَتكف ينظر ادلوسوعة الفرنسية الكبَتة .اجمللد  ،24ص ،960 :بالكلمة ادلفتاحية (نَتكف ػ )Néron
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زم ٣ؿم ليسل ً٣بغوما معجؼة ما زُغث ب٣لب بكغ؛ ٩ٞاهذ اللىخت التي عؾمها خمغاء بلهب الىاع ،وبطا ٞيها مكاَض عؾمها
بٛحر خبر وؤلىان :مبان متهاويت وظمغاث مخُا غة وجمازيل مىً٣ت وؤهاؽ خياعي ويىاعو مىُل٣ت ٞؼٖت وٚحرَا مً اإلاكاَض
ُ ْت
َّ َف
التي يمذ الكٗغ والغؾم واإلاىؾي٣ى ،وهي الٟىىن التي اصعى الُاٚيت بظاصتها في ؤمت ٚاٞلت ًٖ ؤمغَاَ ،فبلْ ٛتذ هحروجها اإلال َفًٖ ٪
ٚحر وظه خٞ ٤بػى وججبر وٖار في ألاعى ٞؿاصا واؾدبضاصا ،زم ٟٚغوا طهبه وخمضوٍ ٖليه وَم يٗغٞىن ما َّ
ظغٍ ٖليَمطل٪
الُاٚيت ل٨نهم حٛابىا ٞخماصي سسٟه وؤطاٍٞ ،لها بهم ختى يا٢ذ الضهيا به ٞماث مىخدغا.
ولى ؤن َّؤمخه اهتهغجه وهاًَخه الهخهى واعجضٕ ،ول٧ ً٨ل ؤمت جسل ٤هحروجها وجمضٍ بال٣ىة مً يٟٗها وزىىٖها ،وهي بؿ٩ىتها طا٥
حؿخد ٤ما هؼ ٫بهاٖ ،لى خض ٢ى ٫الكاٖغ مٗل٣ا " :لؿذ ؤخؼن ٖلى َاالء ال٣ىم ألاهظا ،٫ول٨ني ؤٖخب ٖلى هحرون في ٞىه؛ بط
ؤٚغ ١في ب ٣اٖه وٚال في عؾمه وػاص الكٗغ هثرا ،ولٗل زُإٍ آلازغ ؤهه لم  ً٨مٗخضال في ه٣كه وخٟغٍ ،ؤما البلض الظو ماث
1
زى٣ا وزىي خغ٢ا ٞال قإن لي بهٞ ،ليـ مً جهٗب ٖليه الخياة الخغة ٟ٦اا ؤن ديا خياة َيبت".
و٢ض ؤصي الخىاجغ الؿغصو في ال٣هت وْيٟت ؤؾاؾيت جخمشل في شخً شسهيت هحرون والظو ٢ضم ٗ٦المت بيًاء في البضا ت
ٞاعٚت صالليا ،ل ً٨الخىاجغ الؿغصو َىا لم غص اٖخباَيا بل لٗب صوعا مهما في ملء البياى الضاللي ،وجىاجغث ألاخضار بجالء،
وصزلذ شسهيت ٧ليٛىال لخسً٘ بضوعَا بلى الخبئحر الجؼجي ،وليـ طل ٪لخهٗيض الضاللت وبهما مً ؤظل جإ٦يض مٗنى ؾاب٣ا،
2
وطل ٪مً خيض البُا٢اث الضالليت التي ؤؾىضث بليها؛ الجك٘ ،ال٣ؿىة ،الٓلم" ...
ووْٟذ َظٍ الصسهيت جىْيٟا عمؼيا ،بط ٧ان اؾخدًاعَا "وؾيلت للخٛني بالخغيت والبُىلت والخمغص ٖلى الٓلم وبْهاع ٢دت
الاؾدبضاص٦ 3"،ما عؤي ال٨شحر مً الكٗغاء الٟلؿُيييحن في الٗهغ الخض ض ؤن اإلادخل ؤلاؾغاثيلي ال سخل٦ ٠شحرا ًٖ هحرون
ٞجٗلىٍ عمؼا ،وعص في ال٨شحر مً ؤقٗاعَم في مداولت "للمىاػهت بحن مهحر اإلاض ىت ومهحر الٟغص ،ؤو بحن ٖمغ الخًاعة وٖمغ
الٟغص ،مً زالٖ ٫ال٢ت عوما بهحرون واإلاض ىت اإلادخلت باالخخال ٫الههيىوي ،طل ٪ؤن ٖمغ الخًاعة ؤَى ٫مً ٖمغ الٟغص
الٛاػو٨ٞ ،إن الكاٖغ غيض ؤن ا٦ض خخميت الؼوا ٫والاخخال ،٫وٖىصة ألاعى في الى٢ذ الظو بضو ٞيه بنغاعٍ وجدض ه ل٩ل
4
ؤهماٍ الٗظاب الظو جخٗغى له اإلاض ىت اإلادخلت ،مضع٧ا ؤن الٗىصة ال بض لها مً جطخياث".
ج٨مً ال٣يمت الا جابيت الىخيضة لهظٍ الصسهيت في ٧ىجها مشحرة لىعي للكٗىب الٗغبيت يض َب٣ت الخ٩ام الجضص نييٗت
اإلاؿخٗمغ ،زانت بٗض ؤن اؾخٟدل ؤمغَم واقخض َٛياجهم وؤنبدىا خغبا يغوؾا ٖلى بني ظلضتهمٞ ،غؤي ٞيهم ؤصخاب
الًماثغ الخيت زُغا ؤٖٓم مً زُغ الاؾخٗماع هٟؿهٞ ،ؿا٢ه الكٗغاء لخىبيه الكٗىب بلى ٧ىن ٧ل ؤمت جهى٘ هحروجها،
وجدظع الكٗب مً الخجاعب اإلامازلت.
٧ان هحرون ٦ظل ٪الغوح الشىعيت اإلاخمغصة التي جدٌ الكٗىب ٖلى الاهخٟاى يض الُٛاة ،ألجها هي مً عٗٞذ قإجهم وم٨ىتهم
مً ع٢اب الٗباص وهي وخضَا ال٣اصعة ٖلى ؤلاَاحة بهم و٦ؿغ قى٦تهمٞ ،مغص اؾدبضاص الخ٩ام ال بلى ؾُىة و٢ىة ب٣ضع ما َى
هديجت يٗ ٠الكٗىب واوٗضام الىعي في ؤوؾاَهم ،لظل٧ ٪اهذ نىعة هحرون يغوعيت للٗغب ؾيما في ْل الٓغو ٝالؿياؾيت

 -ينظر النص كالتعليق.

 - 2السعيد بوطاجُت :السرد ككىم ادلرجع (مقاربات يف النص السردم اًفزائرم احلديث) .منشورات االختالؼ ،اجلزائر ،الطبعة األكُف .2005 ،ص( 83 :بتصرؼ).

 - 3زلمد مندكر :خليل مطراف .معهد الدراسات ،القاىرة ،مصر . 954 ،ص:
4
 زىَت زلمود عبيدات :صورة ادلدينة يف الشعر العريب احلديث .دار الكندم ،إربد ،عماف ،األردف .2006 ،ص87 :24

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

137

مجلت حُل الذساظاث ألادبُت والفىشٍت  -الّام الشالث  -الّذد  16فُفشي 2016

والاظخماٖيت التي ٧اهىا ٣بٗىن جدتها ،لخبهغَم وجٟخذ ٖيىجهم ٖلى الٗضو اإلاتربو بإوَاجهم ،وخ٩امهم الظ ً َم ض للٗضو
ٖيهم.
وبهظا ه٩ىن ٢ض عنضها ؤَم الصسهياث الؿياؾيت في ال٣هت الكٗغيت الٗغبيت الخض شت ،والتي ه٣لها لىا الكٗغاء بلؿان نض١؛
٩ٞاهذ منها الىماطط اإلاكغٞت التي اؾترزهذ الٛالي وججكمذ الهٗب في ؾبيل خغيت ؤوَاجها ،ول٩ي خىط ؾٟغ الىًا٫
بضمائها٦ ،ما وظضها الىماطط اإلاىٟغة والتي ٧اهذ ونمت ٖاع في جاعيش البكغيت وؾبت في ظبحن ؤلاوؿاهيت.
هخائ البحث:
ـ يٗخبر الكٗغ الؿياس ي مً الٟىىن الكٗغيت الٗغبيت الًاعبت في ال٣ضم والتي عا٣ٞذ خياة الٗغبي مىظ ٖغ ٝالؿياؾت
والؿياؾيحن.
ـ ْهغث الصسهيت الؿياؾيت في الكٗغ الٗغبو ْهىعا مب٨غا يٗىص بلى الٗهغ الجاَلي٧ ،اهذ ؤو ٫نىعة لها مخمشلت في شسهيت
الخاعر بً ٖى ٝوَغم بً ؾىان في مٗل٣ت ػَحر بً ؤبي ؾلمى.
ـ وخحن ظاء ؤلاؾالم وجبضلذ خياة الكاٖغ الٗغبي جبضال جاما ،ؾيُغث شسهيت الىبي مدمض نلى هللا ٖليه وؾلم ٖلى ما ٖضاَا
مً الصسهياث الؿياؽت اإلاظ٧ىعة في ال٣هاثض الٗغبيت في َظا الٗهغ.
ـ وفي الٗهغ ألامىو خىي الكٗغ الٗغبي نىع شسهياث ظض ضة ،هي شسهياث ػٖماء ألاخؼاب الؿياؾيت في َظٍ الٟترة
الٗهيبت مً جاعيش الكٗغ الٗغبي والضولت ؤلاؾالميت الىاقئت.
ـ وفي الٗهغ الٗباس ي وبالخ٣اء الٗىهغيً الٗغبي والٟاعؽووجًاعبهما ،وكإ جياع الكٗىبيت الظو خاو ٫الخِ مً الصسهيت
الٗغبيت ؾىاء ٧اهذ ؾياؾيت ؤو اظخماٖيت ،وفي اإلا٣ابل ْهغث زلت مً الكٗغاء ٖملذ ٖلى صخٌ الدجت الٟاعؾيت وبزباث
الؿياصة للصسهيت الٗغبيت.
ـ ؤما في الٗهض الٗشماوي ٣ٞض ٧اهذ ال٣هاثض الؿياؾيت جهب في مجا ٫مىانغة وحًٗيض ألاجغا ٥وتهىئتهم باالهخهاعاث اإلاد٣٣ت
لهالر الضولت ؤلاؾالميت.
ـ وبةَاللت الٗهغ الخض ض وجُىع ألاويإ الؿياؾيت الٗاإلايت والٗغبيت ،هدا الكاٖغ الٗغبي مىخى ظض ضاٞ ،الخٟذ بلى
الصسهيت الؿياؾيت ؾىاء ٧اهذ ٖغبيت ؤو ؤظىبيت وؾىاء ٦ظل ٪ؤ٧اهذ ؾلبيت ؤو ب جابيت يؿذ٢ضمها مغة لئلقاصة بها والخمشل
والا٢خضاء ،وؤزغي للخدظ غ مً مأجيها والخىٟحر منها زانت والٗالم الٗغبي سُى زُىاجه ألاولى هدى الخدغع و٦ؿغ قى٦ت
الايُهاص وبٖاصة بىاء الظاث.
كائمت املفادس واملشاحْ:
املفادس:
.1973
 -1ؤعؾُى َاليـ ًٞ :الكٗغ .جد٣يٖ ٤بض الغخمان بضوو .صاع الش٣اٞت ،بحروث ،لبىان،
2000
 -2ابً عقي ٤ال٣حرواوي .الٗمضة في مداؾً الكٗغ وآصابه وه٣ضٍ ،ط ،01بحروث ،صاع م٨خبت الهال. ،٫
 .1981م09:
ٖ -3بض ال٣اَغ الجغظاوي :صالثل ؤلاعجاػ ،بحروث ،صاع اإلاٗغٞت،
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أ-
لذواوًٍ واملجموِاث الؽّشٍت:

ا

.1986
 -4ؤبى ال٣اؾم ؾٗض هللا :ص ىان الىهغ للجؼاثغ ،ج٣ض م :ؤخمض جىٞي ٤اإلاضوي .اإلااؾؿت الىَىيت لل٨خاب .الُبٗت الشالشت،
 -5ػَحر بً ؤبي ؾلمى :الض ىان .اإلا٨خبت الخجاعيت ال٨بري ،قاعٕ مدمض ٖلي بجىاع ٢ؿم الجماليت ،ال٣اَغة ،مهغ.
.1957
 -6نالح ٖبض الهبىع :الىاؽ في بالصو .ميكىعاث صاع آلاصاب ،بحروث ،لبهان،
1959
ٞ -7ضوي َى٢ان :وظضتها .صاع آلاصاب ،بحروث ،لبىان ،الُبٗت الشاهيت،
 -8هؼاع٢باوي :ألاٖما ٫الكٗغيت ال٩املت ،صاع ناصع بحروث ،لبىان.
1949
 -9زليل مُغان :الض ىان .مُبٗت صاع الهال ،٫ال٣اَغة ،مهغ،
ب  -املشاحْ:
2007
 -10ؤبى ال٣اؾم ؾٗض هللا :صعاؾاث في ألاصب الجؼاثغو الخض ض .صاع الغاثض لل٨خاب ،الجؼاثغ ،الُبٗت السامؿت. ،
1976
 -11ؤخمض الكا ب :جاعيش الكٗغ الؿياس ي بلى مىخه ٠ال٣غن الشاوي ،05ٍ ،بحروث ،صاع ال٣لم. ،
.1979
 -12ؤخمض مدمض الخىفي :ؤصب الؿياؾت في الٗهغ ألامىو ،مهغ .صاع جهًت مهغ للُب٘ واليكغ،
 -13ظليل ٦ما ٫الض ً :الكٗغ الٗغبي الخض ض وعوح الٗهغ (صعاؾاث ه٣ض ت م٣اعهت) .صاع الٗلم للمال حن ،بحروث ،لبىان،
.1964
الُبٗت ألاولى،
 -14ظما ٫الض ً الغماصو :زليل مُغان قاٖغ ألاُ٢اع الٗغبيت .صاع اإلاٗاع ،ٝال٣اَغة ،مهغ.
 -15ظىػي ٠الهاقم وؤخمض ؤبى خامت وب ليا خاوو .اإلاٟيض في ألاصب الٗغبي ،بحروث ،اإلا٨خب الخجاعو للُباٖت والخىػي٘ واليكغ،
 ،1964الجؼء الشاوي ،الُبٗت ألاولى.
.1974
 -16عئو ٝالىٖٔ :الاججاَاث الىَىيت في الكٗغ الٗغبي الخض ض ،بٛضاص ،صاع الخغيت للُباٖت،
.2006
 -17ػَحر مدمىص ٖبيضاث :نىعة اإلاض ىت في الكٗغ الٗغبي الخض ض .صاع ال٨ىضو ،بعبضٖ ،مان ،ألاعصن،
 -18الؿٗيض بىَاظحن :الؿغص ووَم اإلاغظ٘ (م٣اعباث في الىو الؿغصو الجؼاثغو الخض ض) .ميكىعاث الازخال ،ٝالجؼاثغ،
.2005
الُبٗت ألاولى،
.2003
 -19نالح نالر :ؾغص آلازغ (ألاها وآلازغ ٖبر اللٛت الؿغص ت) .اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي ،الضاع البيًاء ،اإلاٛغب،01ٍ ،
.1971
ٖ -20غبيت جىٞي ٤الػم :خغ٦ت الخُىع والخجض ض في الكٗغ الٗغاقي الخض ض ،الُبٗت ألاولى ،بٛضاص ،مُبٗت ؤلا مان،
1974
ٖ -21ؼيؼة مغيضن :ال٣هت الكٗغيت في الٗهغ الخض ض .ص ىان اإلاُبىٖاث الجامٗيت ،الجؼاثغ. ،
ٖ -22لي ٖباؽ ٖلىان :جُىع الكٗغ الٗغبي الخض ض في الٗغا .١اججاَاث الغئيا وظمالياث اليؿيج .ميكىعاث وػاعة ؤلاٖالم،
1975
الجمهىعيت الٗغا٢يت ،الُبٗت ألاولى. ،
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ٖ -23مغ الض٢ا :١الاججاٍ ال٣ىمي في الكٗغ الٗغبي الخض ض .صاع الكغ ١الٗغبي ،بحروث ،لبىان.198،
 -24مدمض مىضوعٖ ،بض الٗؼيؼ الضؾىقي ،وؤص ب مغوة  ،وج٣ض م :ب ليا الخاوو :ؤٖالم الكٗغ الٗغبي الخض ض .ميكىعاث اإلا٨خب
.1970
الخجاعو للُباٖت واليكغ والخىػي٘ ،بحروث ،لبىان ،الُبٗت ألاولى،
.1954
 -25مدمض مىضوع :زليل مُغان .مٗهض الضعاؾاث ،ال٣اَغة ،مهغ،
.1995
 -26اؾحن ألا ىبي :آٞا ١في الٗهغ اإلاملى٧ي ،لبىان ،ظغوؽ بغؽ،
.1978
 ،1985بٛضاص ،مُبٗت ألاص ب البٛضاص ت،
ىؾ ٠الهاج :ٜالكٗغ الخغ في الٗغا ١مىظ وكإجه ختى
ج -الذوسٍاث:
.1956
 -28مجلت آلاصاب ،بحروث ،لبىان ،الٗضص الشاوي،
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شخفُت املشأة مً خالٌ الحياًت الؽّبُت  -الخحلُل املوسفولوجي و
ألاهثبولوجي لحياًت محلُت ملىىلت جِعمعُلذ همورحا
س
أً .مُىت هالش  /املذسظت الذهخوسالُت لألهثروبولوحُا-حامّت ِبذ الحمُذ بً بادٌغ-معخٕاهم (الجضائش)

ملخق:
في َظٍ الضعاؾتٞ ،خدىا خآٞت الش٣اٞت ؤلاوؿاهيت التي ال حٗغ ٝاإلالل في مداولت مىا لضعاؾت ؤَم ٖىهغ مً ٖىانغ الترار
الكٗبي الالماصو ،و ال٨ك ٠مً زالله ًٖ الهىعة اإلا٣ضمت لصسهيت اإلاغؤة التي عؾمها ،و َى الخ٩ا ت الكٗبيت بمىُ٣ت
جيؿمؿيلذ (الجؼاثغ) ،التي يٗخ٣ض ال٨شحر ؤجها ،زغاٞاث زياليت ال ٣بلها ٖ٣ل ؤلاوؿان ألجها جىا ٌ٢واٗ٢ىا الخالي .و ل٨ىىا هجض
ؤن الخ٩ا ت الكٗبيت حٗ٨ـ خياة الكٗىب و حٗبر ًٖ ؤ٩ٞاعَم و ٖىاَٟهم ،و جهىع الىٓم لضحهم٦ ،ما جدمل ٢يما و مُٗياث
جغبىيت و هٟؿيت و جاعيسيت.
َف
جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن الخ٩ا ت الكٗبيت ٢ض جًمىذ ٖضة ظىاهب مً شسهيت اإلاغؤة ،بط جبحن لىا مً زاللها ،ؤهه ٧ان للمغؤة
صوع َام في الخياة الاظخماٖيت و الش٤اٞيت و الخش٣يٟيت مً زالٖ ٫ال٢تها بإوالصَا و ػوظها و بزىتها و اإلاجخم٘ ،و ؤقاعث هخاثج
الضعاؾت ٦ظل ،٪بلى ؤن اإلاغؤة ٢ض ْهغث ٦صسهيت مخمحزة ،اؾخُاٖذ بها ؤن حٗبر ًٖ اخخياظاتها الىٟؿيت ،و م٨دؿباتها
الش٣اٞيت ،و ببغاػ م٩اهتها.
اليلماث املفخاحُت:
خ٩ا ت قٗبيت ،شسهيت اإلاغؤة ،جدليل ؤهثروبىلىجي ،جدليل مىعٞىلىجي.
ملذمت:
حٗخبر الخ٩ا ت الكٗبيت مً ؤَم ٖىانغ الترار الكٗبي ،و ل٣ض خٓيذ بٗضة صعاؾاث و اَخماماث مً ٢بل باخ ي ٖلم الٟل٩لىع
و ألاهثروبىلىظيا ،و َظا هٓغا لثراء ماصتها و اعجباَها بال٣يم الٟىيت و الجماليت التي يٗ٨ؿها الىظضان الكٗبي و ؤلابضإ الجمعي.
َ ًٗٞغي ٤الخ٩ا ت الكٗبيت اؾخُإ ؤلاوؿان ؤن ى٣ل ؤ٩ٞاعٍ و مٗخ٣ضاجه و جهىعاجه و ٖاصاجه و زبراجه في الخياة ،و ٣ضمها
في ق٩ل بىاء ٢هص ي مد٨م ،و مً َظا اإلاىُل ٤هجض ؤن الخ٩ا ت الكٗبيت حؿخىٖب مالمذ الترار الكٗبي ؤ٦ثر مً ٚحرَا مً
ؤق٩ا ٫الترار الكٗبي ألازغي ،و َظا هديجت لبؿاَتها و ؾهىلتها اللٛىيت و اهخ٣الها بدغيت مً شسو بلى آزغ و جىاعثها مً ظيل
بلى آزغ ًٖ َغي ٤الغوا ت الكٟىيت.
حٗ٨ـ الخ٩ا ت الكٗبيت ؤ٩ٞاع اإلاجخم٘ و اججاَاجهٞ ،هي حٗ٨ـ هٓغة اإلاجخم٘ لضوع ٧ل مً اإلاغؤة و الغظل في وا ٘٢الخياة،
خيض هجض في ٦شحر مً هماطط الترار الكٗبي و زانت الخ٩ا اث الكٗبيت و ألامشا ٫الكٗبيت ،بإن اإلاغؤة ٚحر هاٗٞت و ليؿذ
بمبضٖت و بالخالي مىذ َظا الترار جٟى ١الغظل ٖلى اإلاغؤة  .بن اإلاغؤة ؤ٦ثر الصسهياث ِّط٦غا مً بحن الصسهياث في الخ٩ا ت
الكٗبيتٞ ،ىجضَا ٢ض ج٣مهذ ؤصواعا ٖضة و ؤظاصث صوع البُىلت في ٧ل ألاصواع ٞلٗبذ صوع العجىػ الكمُاء اإلاا٦غة ،و اإلاغؤة
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اإلاساصٖت ؤو الساثىت٦ ،ما لٗبذ صوع اإلاغؤة الىٞيت و البُلت و اإلابضٖت.
أھمیت املولوُ:
ج٨مً صعاؾت الخ٩ا ت الكٗبيت٧ ،ىجها مً هخاط الجماٖت الكٗبيت و ؤجها جدمل و جه ٠مىا ٠٢الجماٖت الكٗبت ل٨شحر مً
ألامىع و الً٣ا ا التي خل٣اَا و هاصٞها ؤلاوؿان في خياجه اليىميت – ٞهي ٖهاعة زبراث و ججاعب الكٗىب – في ؤجها وؾيلت
ل٨ك ٠ق٩ل و هىٖيت و َبيٗت اإلاىا ٠٢و ألامىع التي حٗغيذ لها الجماٖت الكٗبيت ٖبر ممغ الؼمً ،و بالخاليٞ ،ةجها ج٨ك٠
ًٖ الخهىعاث ال٨ٟغيت و الخ٣اث ٤و ألاخضار الخاعيسيت للجماٖت ،و مٗغٞت ه٣اٍ ٞكل و هجاح جل ٪الكٗىب الؿالٟت و
اؾخٛال ٫طل ٪في جد٣ي ٤الخىميت.
و في ظاهبها اإلاخٗل ٤بم٩اهت اإلاغؤة و صوعَا ،حٗ٨ـ الخ٩ا ت الكٗبيت هٓغة اإلاجخم٘ الخ٣ي٣يت للمغؤةٞ .ؿالٟا ،و في مجخمٗىا الظو
جًغب ظظوعٍ في ٖم ٤الذاعيش ،خيىما ٢ضمذ ٢باثل ٖغبيت مً ظؼيغة الٗغب و امتزظذ ب٣باثل ؤماػيٛيت (ؤَالي اإلاىُ٣ت)،
ٞخىاعر الجمي٘ ز٣اٞاث جمخض ؤنىلها باليؿبت لل٣اصمحن الٗغب ،بلى ػمً ما ٢بل ؤلاؾالم ،و التي جغسسذ في الىعي الجمعي لضي
ؤَالي اإلاىُ٣ت ،خيىما ٧ان دخل الىلض مغجبت ؤخؿً مً مغجبت البيذ التي ٧اهذ جخٗغى للىؤص ،و ؾلبذ منها ظمي٘ خ٣ى٢ها ،و
هالذ ٧ل ؤق٩ا ٫الٓلم و الاخخ٣اع ،مما ظٗل َظا الًمحر الجمعي اهب للظهب الظو ا٢تر ٝفي خ ٤اإلاغؤةٞ ،جاءث الخ٩ا ت
الكٗبيت لخهى٘ و جبني و جهى ٙلها شسهيتها ،و حٗىيها ًٖ ؾىىاث الٓلم و الظ ،٫و ججٗل منها بوؿاهت ٧املت ال٣ضعاث،
ٞخلٗب اإلاغؤة في الخ٩ا ت الكٗبيت شسهيت ألام الخىىن ،و شسهيت البُلت.
بطنٞ ،بضعاؾت الخ٩ا ت الكٗبيت ه٨ك ًٖ ٠مالمذ شسهيت اإلاغؤة في ؤبٗاصَا الخاعيذي و ال٨ٟغو و الخًاعو .و بضعاؾتها
ؤ ًا ،خم ببغاػ شسهيت اإلاغؤة ٦مغسست ل٣يم و ٖغ ٝاإلاجخم٘ و اإلاؿاَمة في خ ٟٔالظا٦غة مً الاهضزاع.
أھذاف الذساظت:
جخجلى ؤَضاَ ٝظا البدض ٞيما لي:
 صٖىة الباخشحن و الضاعؾحن في الٗلىم الاظخماٖيت و زانت ألاهثروبىلىظيا ،بلى الاَخمام بالخ٩ا ت الكٗبيت٧ ،ىجها حٗخبراإلاغآة التي حٗ٨ـ خياة اإلاجخمٗاثٞ ،مً زاللها خم ال٨كٖ ًٖ ٠اصاتهم و ج٣اليضَم و هٓمهم و مٗامالتهم؛
 ال٨ك٢ ًٖ ٠يمت الخ٩ا ت الكٗبيت في ما خٗل ٤بصسهيت اإلاغؤة ؛ ج٣ض م نىعة ًٖ اإلاغؤة مً زال ٫الخ٩ا ت الكٗبيت؛ ال٨ك ًٖ ٠بٌٗ مالمذ البيئت الجؼاثغيت و جٟاٖالتها م٘ اإلاغؤة ٦إم ،و ؤزذ ،و ػوظت ،و َٟلت.الذساظاث العابلت:
ل٣ض اٖخيذ الٗضوص مً الضعاؾاث بصسهيت اإلاغؤة٦ ،ما جىاولذ صعاؾاث ؤزغي الترار الكٗبي في ق٣ه اإلاخٗل ٤بالخ٩ا ت
الكٗبيت ،و التي ؾعى ؤصخابها بلى ببغاػ ؤَميت الخ٩ا ت الكٗبيت و ؤق٩ا ٫الخٗبحر ألازغي في ال٨ك ًٖ ٠ؤؾغاعَا و خل
عمىػَاَ ًٖ ،غي ٤الجم٘ و الضعاؾت ،و م ً٨بظما ٫ألاٖما ٫المحٗل٣ت بمىيىٕ الضعاؾت ٖلى الىدى الخالي:
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حٗغيذ صعاؾت للخ٩ا ت الكٗبيت ،م٣خهغة ٖلى مىُ٣ت مدضصة و هي مىُ٣ت الباؾ ٪الخضوص ت بحن ٞغوؿا و بؾباهيا ( ) ،ؤ ً
جم الخٗغى بالسهىم بلى اإلاهُلخاث اإلاخىاجغة و ٦ظا جُبي ٤جدليل بغوب اإلاىعٞىلىجي للخ٩ا ت.
المؤة في ال٣هو ال٣غآوي مً الىاخيت اللؿاهيت للخىاع اليؿىو ( ) ،خيض جخجلى ؤَميت َظا البدض في
ل٣ض جمذ صعاؾت م٩اهت ع
ببغاػ نىعة اإلاغؤة و ال٨ك ًٖ ٠ؾماتها مً زال ٫خىاعاتها التي وعصث في ال٣هو ال٣غآوي٦ ،ما جم جبيان اإلا٩اهت التي خٓيذ بها
اإلاغؤة في ؤلاؾالم و زلهذ َظٍ الضعاؾت بلى ببغاػ الووعة الخ٣ي٣يت التي عؾمها ال٣غآن للمغؤة ،و ؤهه باؾخُاٖت الخىاع ؤن
٨ك ًٖ ٠الؿماث الصسهيت للمداوع و برػ م٩اهخه.
ُ
٦ما اَخمذ صعاؾت ؤزغي بالخ٩ا ت السغاٞيت الكٗبيت في مىُ٣ت جبؿت ًٖ َغي ٤الجم٘ و الضعاؾت( ) ،ؤ ً زلو بلى ؤن الخ٩ا ت
السغاٞيت الكٗبيت مشلذ البيئت الاظخماٖيت للمىُ٣ت ب٩ل ٖىانغَا و ٢يمها ،و ؤجها ،ؤو الخ٩ا ت السغاٞيت الكٗبيتٖ ،برث ٗٞال
ًٖ ٧ل الاخخياظاث الىٟؿيت و الخاعيسيت و الش٣اٞيت ،و ؤبغػث ؤَم الىْاث ٠التي جاصحها َظٍ الخ٩ا ت٦ .ما اٖخمضث صعاؾت
ؤزغي ،و التي اَخمذ بال٣هت الكٗبيت في مىُ٣ت ؾُيٖ ،) ( ٠لى ظاهب الدك٨يل الٟني و الىْيٟي ًٖ َغي ٤الجم٘ و
الضعاؾت .و برػ في َظٍ الضعاؾت ؤن الخ٩ا ت الكٗبيت جغمي بلى جدهيل ؤَضا ٝجغبىيت و ؤزال٢يت و اظخماٖيت ،و هي ٞاٖلت في
حٗليم الٟغص مىظ ؾىىاث خياجه ألاولى٦ ،ما جاصو الخ٩ا ت الكٗبيت وْيٟت ٞىيت جخمشل في خًىعَا في ألاصب الغؾمي.
جىنلذ صعاؾت ؤزغي ،اٖخيذ باإلاغؤة و ال٣هو الكٗبي ( ) ،بلى ؤن َظا ألازحر ػياصة ٖلى ألاؾاَحر ،حٗخبر وؾيلت لخد٣ي٤
الخىاػن الىٟس ي للغظل و اإلاغؤة .ل٣ض جم في َظٍ الضعاؾت ببغاػ الهٟاث الؿلبيت في نىعة اإلاغؤة ٧ىؾيلت لتهىيً اإلاىٖ ٠٢لى
الغظل ،وجبرػ الهٟاث ؤلا جابيت في نىعتها ،في ٞتراث يٟٗها ،للتهىيً ٖلى اليؿاء٦ ،ما ؤن ال٣هو الكٗبي دىاو ٫الضوع
الٗام و السام للمغؤة ،و اؾخيخجذ الباخشت ؤن َىا ٥بٌٗ الٗىانغ اإلاكتر٦ت بحن ال٣هو الٗغبيت و ال٣هو ألاظىبيت التي
جغؾم ٖىانغ شسهيت اإلاغؤة ،مشل مٟهىم ال٨يض و بصاهت ألاه ى ،و ؤقاعث بلى ؤن َىا ٥جميحز في جغار ال٣هو الكٗبي الٗغبي
جم٘ بحن الخٗميم و الخسهيو بحن ٞئاث اليؿاءٞ ،بيىما ج٣خهغ نٟاث مٗيىت ٖلى ٞئت ،جٓل بٌٗ الهٟاث مٗممت ٖلى
٧ل اليؿاء.
ؤما عواة الخ٩ا ت الكٗبيت ،اليؿاء منهم جدض ضا٣ٞ ،ض اؾخسلهذ الباخشت عخمىهت مهاجي ،ؤجهً عٚم ٧ىجهً جمشلً الؿىاص
ألآٖم مً الغواةٞ ،ةجهً ال غج٣حن ؤبضا بلى الاختراٞيت ( ) ألن الؿاخاث و ألاما ً٦الٗمىميت جب٣ى مدغمت ٖليهً٦ .ما حٗغيذ
 ،) ( 2010بلى ويٗيت اإلاغؤة في اإلاٛغب الٗغبي خيض ؤبغػث اإلا٩اهت الاظخماٖيت و مضي جُىع الظَىياث في
صعاؾت خض شت نضعث في
في مظخمٗاتها ججاَها ٖبر خ٣بت ػمىيت واؾٗت.

)1) Natalia M. Zaïka, "Morphologie du conte populaire merveilleux en Pays Basque de France et d’Espagne, à travers
ص les corpus de la fin du XIX siècle – début du XX siècle",.341-337

( )2فاطمة الزىراء بدراين ك آخركف"،دراسة مكانة ادلرأة يف القصص القرآين  -دراسة لسانية للحوار النسوم".
( ) مسيحة شفركر" ،احلكاية اخلرافية الشعبية يف منطقة تبسة  -مجع ك دراسة" .ص . 37 - 8

( ) مربكؾ دريدم" ،القصة الشعبية يف منطقة سطيف  -التشكيل الفٍت ك الوظيفي (مجع ك دراسة)" .ص . 58 - 29
( ) أمساء عبد الرزاؽ سيد سليماف" ،سَتة ادلرأة يف القصص الشعيب ك األساطَت العربية" .ص .9 -

 435 – 444.ص (6) Mehadji Rahmouna, "Le conte populaire dans ses pratiques en Algérie",
 219-213ص (7) Ait-Zai Nadia, "Dossier: Femmes, Famille et droits",
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و حٗنى الضعاؾت ( ) التي ٢ضمها عيـجي ماليج  Régis Maligeبةؾهاب بلى الغواة و ؤما ً٦جىاظض و ؾغص و مؿال ٪الخ٩ا ت الكٗبيت،
مً ؾهغاث ٖاثليت ،خٟالث مدليت ،وعقاث السياَت ،ؾاخاث ٖمىميت ،مهغظاهاث ،زم اههب الاَخمام ٖلى مك٩لت ا٫لٛت في
الؿغص.
و اَخمذ صعاؾاث ؤزغي مً بينها ما ؤوضخخه عخمىهت مهاجيٞ ،يما خٗل ٤بالؿغص بىاؾُت الكٗغ بضال مً الىثر ٦ما َى مٗخاص
في الخ٩ا ت الكٗبيت ( )٢ ،هض ببغاػ َاجحن الُغي٣خحن٧ ،ىن الكٗغ و الىثر ٣ضمان مهاما مخبا ىت و ٤ٞمحزاث ٧ل ظيـ ؤصبي.
جحذیذ ؼيالُت :
حٗخبر الخ٩ا ت الكٗبيت ظؼءا مً الترار الكٗبي ،و هي ٌت
هخاط للترا٦م الش٣افي و ال٨ٟغو اإلاؿخمغ و الظو ج٩ىن هديجت الخٟاٖل
الخيىو بحن ؤلاوؿان و بيئخيه الُبيٗيت و الاظخماٖيت ،و جإزغٍ بش٣اٞاث بٌٗ الكٗىب ألازغيٞ ،جؿض ٞيه ؤلاوؿان مٗاهاجه و
ٞالخ٩او الكٗبيت جيخمي بلى الترار الكٗبي و الش٣اٞت الكٗبيت ،و هي ٖباعة ًٖ جغا٦م لسبراث اإلاجخم٘ و
ة
ؤخالمه و َمىخاجه.
مضع٧اجه و مٗاعٞه و ج٣لباث ٧ل ؤٞغاصٍ و ؤخؼاهه و آالمه في اإلااض ي البٗيض و ال٣غيب.
بن الخ٩ا ت الكٗبيت ٖباعة ًٖ ؾغص ٢هص يً ،غب ظظوعٍ في ؤوؾاٍ الكٗب و يٗض مً مإزىعاجه ا٫ج٣ليض ت و يٗالج َمىم
ؤلاوؿان اليىميت و مكاٚله ،لظل ٪ج٣ضم الخ٩ا ت الكٗبيت وْاثٖ ٠ض ضة منها الىٟؿيت ٧الترويذ ًٖ الىٟـ و الدؿليت٦ ،ما
حٗخبر الخ٩ا ت الكٗبيت بمشابت الٗالط الىٟس ي ًٖ َغي ٤بؾ٣اٍ اإلاغيٌ إلاكاٖغٍ ،و طاث بٗض جغبىو ٦ىبظ السبض و الخ٣ض و
الخؿض و الخض ٖلى الٗمل و الاظتهاص و حٗليم اإلاخل٣حن مٗاوي الخٟاّ ٖلى الكغ ٝو الصجاٖت و الظ٧اء ،و وْيٟت جغٞيهيت
٦يؿيان َمىم الىا.٘٢
جمشل الخ٩ا ت الكٗبيت الخٗبحر الخ٣ي٣ي للظا٦غة الكٗبيت٩ٞ ،اهذ جغوي قٟاَت مىظ الٗهىع الؿاب٣ت ،و ٧اهذ جيخ٣ل مً ظيل
بلى آزغ ًٖ َغي ٤الخ٩ي قٟاَت ٢بل ؤن يٗغ ٝؤلاوؿان ال٨خابت و الخضويً ،مما جٗل مً اإلاغؤة خاميت و عاٖيت للخ٩ا ت
الكٗبيت مً الًيإ و الخلٖ ٠لى ممغ الؼمً ،بط ٧ان الضوع ألا٦بر في ه٣لها و الخٟاّ ٖليها مً ههيب اإلاغؤةٖ ،بر ؾغصَا
للخ٩ا اث مغاعا و ج٨غاعا ألوالصَا و ؤخٟاصَا ،بما ثرو زيالهم و ىمو٢ضعاتهم اإلاٗغٞيت.
جمغ اإلاغؤة في خياتها بٗضة مغاخل و ؤصواعٞ ،خ٩ىن بيخا في البضا ت زم ػوظت زم ؤما و إلاا ج٨بر جهحر خماة ؤو ظضة و زالَ ٫ظٍ
ألاَىاع خٛحر مىٓىع اإلاجخم٘ لهاٞ ،ل٣ض نيٛذ الخ٩ا اث الكٗبيت اإلاخٗل٣ت بصسهيت اإلاغؤة ،يمً خحز مٗحن و له ٖضة
وظهاث هٓغ خيض ىٓغ للضوع الظو جلٗبه الصسهيت الخ٩اثيت للمغؤة ،و ليـ للمغؤة ،بديض هجض ؤن ألام لها ٢ضؾيتها ٦غمؼ و
ليـ ٧امغؤةٞ ،هظٍ ألام ؤ ًا ػوظت ؤو ٦ىت ؤو خماة ،و ٧ل صوع ىٓغ له بىظهت هٓغ مسخلٟت يٗبر ٖنها في الخ٩ا اث الكٗبيت ،و
مً زمت٧ ،اهذ ؤلاق٩اليت اإلاُغوخت ٝوَظٍ الضعاؾت ٖبر َظٍ الدؿائالث :
 َل للخ٩ا ت الكٗبيت صوع في عؾم شسهيت اإلاغؤة بمىُ٣ت جيؿمؿيلذ ؟ َل جًمىذ الخ٩ا ت الكٗبيت ظىاهب شسهيت اإلاغؤة اإلاخٗضصة التي حؿاَم في ج٩ىيً الصسهيت الٗامت للمغؤة في مىُ٣تجيؿمؿيلذ ؟
 -ما ألاصواع ،ؤلا جابيت و الؿلبيت منها ،التي اخخلتها اإلاغؤة مً مىٓىع الخ٩ا ت الكٗبيت ؟

 219-221.ص (1) Malige Régis, "Valière Michel, Le conte populaire, Approche socio-anthropologique",
 25-17.ص(2) Mehadji Rahmouna, "La poésie dans les contes populaires algériens",
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 َل ٖبرث اإلاغؤة مً زال ٫الخ٩ا ت الكٗبيت ًٖ اخخياظاتها الىٟؿيت و الش٣اٞيت ؟ـُأت الفشلیاث :
لئلظابت ٖلى َظٍ الدؿائالث اإلاُغوخت في ؤلاق٩اليت جم نياٚت الٟغيياث الخاليت:
 للخ٩ا ت الكٗبيت صوع في عؾم شسهيت اإلاغؤة في المظخم٘ الجؼاثغو. جخًمً الخ٩ا ت الكٗبيت ظىاهب شسهيت اإلاغؤة اإلاخٗضصة (اظخماٖيت ،ز٣اٞيت ،ا٢خهاص ت ،جغبىيت) التي حكاع ٥في ج٩ىيًالصسهيت الٗامت للمغؤة في مىُ٣ت جيؿمؿيلذ.
 جدخل اإلاغؤة ؤصواعا مخٗضصة ،منها الؿلبيت و ؤلا جابيت ،في بيتها و في اإلاجخم٘ و م٘ ؤٞغاص ٖاثلتها. ٖبرث اإلاغؤة مً زال ٫الخ٩ا ت الكٗبيت ًٖ اخخياظاتها الىٟؿيت و الش٣اٞيت.الخّشٍف بمخٕيراث البحث:
الصخفُت:
َّ
ٖغ ٝظحرالض بغوـ  Gérald Princeالصسهيت في "٢امىؽ الؿغص اث" ( ) ،بإجها٧ " :اثً له ؾماث بوؿاهيت ،ومىسغٍ في ؤٗٞا٫
بوؿاهيت ،ويم ً٨ؤن ج٩ىن عثيؿيت ؤو زاهىيت ،ص ىامي٨يت ؤو زابخت ،مدؿ٣ت ؤو ٚحر مدؿ٣ت ،مؿُدت ؤو مؿخض غة ،و م٦ ً٨ظل٪
جدض ضَا ٖلى ؤؾاؽ ؤٖمالها وؤ٢ىالها ومكاٖغَا ،و َب٣ا الحؿا٢ها م٘ ألاصواع اإلاٗياعيت ،ؤو َب٣ا الجٟا٢ها م٘ مجاالث مدضصة
مً ألاٗٞا ،٫ؤو ججؿيضَا لبٌٗ الٗىامل".
الحياًت الؽّبُت:
الخ٩ا ت الكٗبية ٢هت يسجها السيا ٫الكٗبي جغوو خضزا مهما ،و يؿخمخ٘ الىاؽ بغوا ت َظٍ الخ٩ا ت و الاؾخمإ بليها بلى
صعظت ؤهه يؿخ٣بلها ظيال بٗض ظيلَ ًٖ ،غي ٤الغوا ت الكٟىيت ( ).
الخّشٍف بمُذان الذساظت:
جيؿمؿيلذ هي وال ت ظؼاثغيت ،و جيؿمؿيلذ مهُلر ؤماػيػي ،بمٗنى جيؿم ٚ :غوب و ؾيلذ  :الكمـ  ،ؤو ٚغوب الكمـ،
ؤو َىا حٛغب الكمـ ٧ ،اهذ جيؿمؿيلذ آَلت بالؿ٩ان مىظ الٗهغ الدجغو ال٣ض م اإلاخإزغ ،اؾخمغث الخياة في اإلاىُ٣ت بلى
ٚا ت الٗهض الغوماوي خيض جمذ الؿيُغة ٖلى الجهت الكغ٢يت و الجىىب الٛغبي مً اإلاىُ٣ت ،و في ؾىىاث 64-62للهجغة صزل
ؤلاؾالم بلى اإلاىُ٣ت زال ٫الخملت الشاهيت لٗ٣بت بً ها ٘ٞالٟهغو بط اؾخ٣بل ؤَالي اإلاىُ٣ت الض ً ؤلاؾالمي بترخاب قض ض ،و
ل٣ض جضاو ٫الخ٨م ٖلى اإلاىُ٣ت ٖضة صو ٫جاعيسيت وهي الغؾخمييت ،زم الضولت الٟاَميت ًا
بضءا مً ؾىت 298للهجغة ،و بٗضَا
زًٗذ اإلاىُ٣ت للضولت الؼياهيت في ؾىت 312للهجغة ،وبٗضَم اإلاىخضون في ؾىت 539للهجغة ،و بٗضَم الخٟهيىن ؾىت632
للهجغة ،و في بضا ت ال٣غن الشامً للهجغة الؼياهيىن ،ونىال بلى الٗشماهيحن٦ .ما ٧ان لهاجه الىال ت صوع باعػ ألاَميت في م٩اٞدت
اإلاؿخٗمغ الٟغوس ي ،بضا ت بمؿاهضة ٢باثل الىوكغيـ لؤلمحر ٖبض ال٣اصع ونىال بلى مٗاع ٥زىعة الخدغيغ ب٣ياصة البُل اإلاجاَض

( ) جَتالد برنس" ،قاموس السرديات" ،ص .30

( )2نبيلة إبراىيم" ،أشكاؿ التعبَت يف األدب الشعيب" ،ص . 9
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الكهيض ظياللي بىوٗامت.
مى ج البحث:
بما ؤن ؤ ت صعاؾت ٖلميت بهضص مىيىٕ ما ،ال م ً٨صعاؾخه بك٩ل مىُ٣ي و مٗ٣ى ،٫صون بجبإ مىهج ؤو مىاهج مٗيىت ،ألجها
يغوعيت يٗخمض ٖليها الباخض إلهجاػ بدشه و جىظيهه الىظهت اإلاىيىٖيت الؿليمتٞ ،هي بمشابت مٗالم حهخضو بها الباخض ختى ال
سغط ًٖ الخهىع الظو اهُل ٤مىهٞ ،ةن اإلاىاهج التي اٖخمضتها في بهجاػ َظا البدض ٧اهذ ٦ما لي:
اٖخمض ٞيه ٖلى اإلاىهج الخاعيذي في الخض ض ًٖ اإلاغاخل الخاعيسيت و الخ٣باث الؼمىيت التي مغث بها اإلاىُ٣ت٦ ،ما اؾخٗملذ ٧ل
مً مىهج الخدليل ألاهثروبىلىجي في جدليل و جٟؿحر الخ٩ا ت الكٗبيت ،و اإلاىهج اإلاىعٞىلىجي الؾخيباٍ الصسهيت الخ٩اثيت
مىيىٕ البدض.
املى ج املوسفولوجي لذساظت الحياًت :
يٗض ٞالص محر پغوپ  Vladimir Proppمً ؤَم الضاعؾحن في ٖلم الٟل٩لىع ،خيض اَخم باألصب اللٖبي ،و زانت الخ٩ا ت
 .1970ومً ؤَم ٦خبه ،في مجاٖ ٫لم الؿغص
 ،1895وجىفي ىم 22ؤوث
الكٗبيت ،ولض في ؾان بيترؾبىع ٙبغوؾيا ىم 29ؤٞغيل
 ،)1928الظو صعؽ ٞيه مئت خ٩ا ت قٗبيت ،اؾخيخج منها ما ؾماٍ بالىمىطط الىْاثٟي ،ؤو
"مىعٞىلىظيا الخ٩ا ت الكٗبيت" (
البييت الك٩ليت ألام و ألانيلت ،التي جخٟغٕ منها٧ ،ل الخ٩ا اثَ ،ظا و بن ازخلٟذ في التر٦يب و الك٩ل( ).
و ظَب ٞالص محر بغوب في صعاؾخه للصسهيت الخ٩اثيت بلى ال٣ى ٫بإن الىْيٟت التي جاصحها الصسهيت صازل الؿغص الخ٩اجي هي
التي جسل ٤جل ٪الصسهيت ،و غي ٦ظل ٪ؤجها جسخل ٠ل٩ىجها ٖىهغا مجدىال ،بيىما حك٩ل وْيٟتها ٖىهغا زابخا ،بال ؤن ٧ل مً
ٖىهغ ْتو الصسهيت و الىْيٟت ٓالن مخهلحن بهىعة ٢ىيت و َظا ما جٗل وْيٟت الصسهيت جٓهغ مً زال ٫صوعَا في ؾحر
الخ٩ا ت ( ).
و ل٣ض خضص بغوب ؾبٗت ؤهماٍ مً الصسهياث هي :اإلاٗخضو ،الىاَب ،اإلاؿاٖض ،ألامحرة ،اإلاغؾل ،البُل ،والبُل الؼاث٠
خيض جخىػٕ الىْاثٖ ٠لى َظٍ الصسهياث في ٧ل خ٩ا ت ( ).
خهغ بغوب ٖضص الىْاث ٠في بخضي و زالزحن ( )31وْيٟت ،جٓهغ بٗض اإلاغخلت الاؾتهالليت (الابخضاثيت) و التي غمؼ لها بـ  ،و
عمؼ للىْاث ٠بالخغو ٝالالجيييتٗٞ ،لى ؾبيل اإلاشا ٫بن وْيٟت ؤلانالح وعمؼ لها بالخغ K ٝو وْيٟت الٗ٣اب بالخغ U ٝو
وْيٟت اؾخالم ألاصاة السخغيت بالخغ .F ٝو يٗغ ٝبغوب الىْيٟت بإجها ٗٞل الصسهيت و هي حٗمل بمٗؼ ًٖ ٫الصسىم و
ًٖ الُغي٣ت التي جمشل بها و اإلاخمشلت في الٗىانغ اإلاخٛحرة ( ).
ّ
الخحلُل املوسفولوجي حعب بشوب لحياًت ودِت مؽدخت ظبّت :

( ) عبد احلميد بورايو  "،ـنطق السرد  -دراسات يف القصة اجلزائرية احلديثة " ،ص.27
( )2فالدمَت بركب "،مورفولوجيا القصة" ،ص.37
( ) نفس ادلرجع السابق ،ص . 04

( ) عبد احلميد بورايو  "،منطق السرد – دراسات يف القصة اجلزائرية احلديثة " ،ص .29
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 - 1املوكف الاظت اللي:
جخدضر الخ٩ا ت ٢يض الضعاؾت (خ٩ا ت وصٖت مكدخت ؾبٗت) ًٖ ؾبٗت بزىة ط٧ىع ٢الىا ألمهم الخامل بطا ؤهجبذ بيخا لىحي لىا
بالبسىى٦ ١بكغي لهم ،و ؤما بطا ؤهجبذ ولضا ٞخلىح لهم باإلاىجل ٧ي حهاظغوا لؿىء ما بكغوا به ،و إلاا ؤهجبذ ؤمهم بيخا ؾمتها
وصٖت و ل ً٨اإلاغؤة العجىػ اإلادخالت لىخذ لهم باإلاىجل ٞهاظغ ؤلازىة الؿبٗت.
 - 2جلىُْ الىق ئلى مخوالُاث:
و ٢ض جم جلخيو متن الخ٩ا ت في َظا الجضو ٫و جُ٣يٗه بلى مخىالياث:
املخوالُت
جبضؤ َظٍ اإلاخىاليت مً عخيل
ؤلازىة و ابخٗاصَم جاع٦حن
ؤزتهم التي ٦برث ٞيما بٗض و
ا٦دكٟذ خ٣ي٣ت بزىتها
٣ٞغعث البدض ٖنهم ،و عٚم
ع ٌٞؤمها ل٣غاعَا ؤنغث
وصٖت الغخيل و البدض ًٖ
بزىتها بلى ٚا ت عخيلها م٘
الساصم و الساصمت للبدض
ٖنهم.

الجمل العشدًت ملخفت

وٌائف الصخفُت

سموص الوٌائف

ؾبٗت بزىة خمىىن ؤن جىجب ؤمهم الخامل بيخا

اؾتهال٫



عخيل ؤلازىة الؿبٗت وهجغتهم

ابخٗاص

1

ألاَٟا ٫يؿيئىن لىصٖت بمىاصاتها وصٖت مكدخت
ؾبٗت

بؾاءة

A

اؾخجىاب

3

بزباع

3

اؾتهال ٫الٟٗل
اإلاٗا٦ـ

C

ألام جغ٢ ٌٞغاع وصٖت للبدض ًٖ بزىتها

خٓغ

1

وصٖت جهغ ٖلى ٢غاعَا.

ججاوػ

1

وْيٟت الىاَب ألاولى

D7

اؾخالم ألاصاة
السخغيت

F1

اهُال١



الساصم و الساصمت سضٖىن وصٖت لخٛدؿل مً
الٗحن البرَىقت.

زضٖت

1

وصٖت جىسضٕ و حٛدؿل مً جل ٪الٗحن

جىاَا

1

جخدى ٫وصٖت ٞخهبذ في ق٩ل زاصمت .الساصم و
الساصمت يؿغ٢ىن لىصٖت اإلاىجل السخغو

بؾاءة

A211

الساصمت جضعي ؤجها وصٖت.

بصٖاءاث
٧اطبت

L

وصٖت حؿدىُ ٤ؤمها لخبىح لها بد٣ي٣ت بزىتها
ج٨دك ٠وصٖت ؤمغ بزىتها.
ج٣غع وصٖت البدض ًٖ بزىتها

جبضؤ َظٍ اإلاخىاليت مً عخيل
وصٖت للبدض ًٖ بزىتها و
زضإ الساصم و الساصمت لها
باٚدؿالهم مً الٗحن الخغة و
اٚدؿالها هي مً الٗحن
البرَىقت و ٦ظا ؾغ٢تهم
للمىجل السخغو الظو ٧ان
بدىػتها ،زم جهض  ٤بزىتها
للساصمت بإجها هي وصٖت ؤزتهم

ألام جٟغى ٖلى وصٖت ؤن غا٣ٞها زاصم و
زاصمت
ألام حُٗي لىصٖت اإلاىجل السخغو ليبحن لها
الُغ ١التي حؿل٨ها ؤزىاء البدض ًٖ بزىتها
عخيل وصٖت للبدض ًٖ بزىتها.
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بلى ٚا ت ؤن ا٦دك ٠ؤزىَا
ألانٛغ ألامغ و ٖا٢ب الساصم و
الساصمت و ٖاصث وصٖت
لخٗيل في ٦ى ٠بزىتها

جبضؤ َظٍ اإلاخىاليت مً ٚحرة
ػوظاث بزىة وصٖت و ٦يضًَ
لها و زضاٖها بابخالٖها لبيًت
الشٗبان ،و٦ظا جهض  ٤بزىتها
لهً ؤجها خامل  ،مما ظٗل
بزىتها ٩لٟىن ؤزىَم ألانٛغ
بظبدها و ل ً٨ؤزاَا ؤق٤ٟ
ٖليها ولم ٣م ب٣خلها ،بلى ٚا ت
به٣اط و مؿاٖضة الغاعي لها زم
ػواظه بها ختى ؤزبدذ بغاءتها
إلزىتها و هالذ ػوظاث بزىتها
ٖ٣اب ٦يضًَ ،و ٖاصث وصٖت
و ؤؾغتها لخٗيل زاهيت في ٦ى٠
بزىتها.

جإزظ الساصمت م٩ان وصٖت ٖىض بزىتها ٞىع
ونىلها

ًا
الىنى ٫مخى٨غا

O

ً٘ ؤلازىة وصٖت مىي٘ الساصمت

بؾاءة

A

وؾاَت

B4

اؾخسباع

3

ألار ألانٛغ لىصٖت ٨دك ٠خ٣ي٣ت الساصمت.

ا٦دكاٝ

Ex

بزىة وصٖت يٗا٢بىن الساصمت

ٖ٣اب

U

حٗىص وصٖت للٗيل م٘ بزىتها

بنالح

K4

ػوظاث بزىة وصٖت يٛغن منها وي٨ضن لها.

بؾاءة

A

جسضٕ ػوظاث ؤلازىة وصٖت و ًًٗ بيًت
الشٗبان صازل خبت الخلىي و جىقحن ألػواظهً
ؤجها خامل.

زضٖت

1



هض ١بزىة وصٖت ػوظاتهم.

جىاَا

1

ؤمغ بزىة وصٖت ؤزاَم ألانٛغ ب٣خل وصٖت.

بؾاءة

A13

ى٣ظ الغاعي وصٖت

هجضة

Rs

جتزوط وصٖت الغاعي

ػواط

W0

حٗىص وصٖت م٘ ابنها بلى بزىتها

حٛحر الهيإة

T

وصٖت جشبذ بغاءتها إلزىتها و ى٨ك٦ ٠يض
ػوظاتهم.

اهخهاع

J

ٖا٢ب بزىة وصٖت ػوظاتهم

ٖ٣اب

U

ٖىصة وصٖت للٗيل في ٦ى ٠بزىتها.

بنالح

K4

جد٩ي وصٖت ٢هتها لئلبل ؤزىاء الغعيٞ ،خدؼن
ؤلابل و حٗؼ ًٖ ٝألا٧ل
ألار ألانٛغ لىصٖت غا٢بها ؤزىاء الغعي إلاٗغٞت ؾغ
ؾىء خا ٫ؤلابل

ظضو - 1٫جُ٣ي٘ خ٩ا ت وصٖت مكدخت ؾبٗت بلى مخىالياث
 - 3الّىاـش ٔير ألاظاظُت في الحياًت:
أ  -الّىاـش املعاِذة لشبي وٌائف الصخفُت:
مً بحن الٗىانغ اإلاؿاٖضة لغبِ الىْاث ٠في الخ٩ا ت هجض:
ٖىهغ اإلاكاَضة :ظاء َظا الٗىهغ لغبِ بحن وْيٟت ؤلاصٖاءاث ال٩اطبت و وْيٟت ؤلاؾاءة بمكاَضة ؤلازىة وصٖت في ق٩ل
زاصمت ،وْهغ مغة ؤزغي للغبِ بحن وْيٟت الٗ٣اب و وْيٟت ؤلاؾاءة بمكاَضة الؼوظاث مٗاملت ؤػواظهم الخؿىت ألزتهم
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وصٖت ،و ٦ظلْ ٪هغ مغة ؤزغي للغبِ بحن وْيٟت الخىاَا و وْيٟت ؤلاؾاءة بمكاَضة ؤلازىة وصٖت ببًُ مىخٟست .
ٖىهغ الخىاع :ظاء َظا الٗىهغ للغبِ بحن وْيٟت ؤلاؾاءة و وْيٟت الىجضة ٖىضما ظغي الخىاع بحن وصٖت و الغاعي إلاا ٧ان
جظب قٗغَا م٘ الٗكب ٩ٞاهذ جخإلم.
ٖىهغ ؾمإ مداصزتْ :هغ للغبِ بحن وْيٟت ؤلاؾاءة و وْيٟت الا٦دكاٖ ٝىضما ؾم٘ ألار ألانٛغ خض ض وصٖت م٘ ؤلابل.
ب -الخىشاس الشالسي:
ْهغ الخ٨غاع الشالسي في َظٍ الخ٩ا ت ٖىض ونيت وصٕة البنها ؤن ترظاَا زالر مغاث لخد٩ي له خ٩ا ت وصٖت مكدخت ؾبٗت.
ج -الذوافْ:
ؤما الضوا ٘ٞالتي وعصث في الخ٩ا ت ٞهي ملسهت في الجضو 2٫الخالي:
ألافّاٌ
زضإ ؤلازىة الؿبٗت
الغخيل
الغخيل
مى٘ وصٖت مً الغخيل
السضإ و الؿغ٢ت
اإلاؿاٖضة
ال٨يض و ؤلا ظاء

الصخفُاث
العجىػ اإلادخالت
وصٖت
ؤلازىة الـبٗت
ألام
الساصم و الساصمت
الغاعي
ػوظاث بزىة وصٖت

الذوافْ
الٛحرة و الاهخ٣ام
البدض ًٖ بزىتها
ٖضم ٢بىلهم ألر آزغ لهم
السكيت ٖليها
الُم٘
الؼواط
الٛحرة و الاهخ٣ام

ظضو -2٫الضوا ٘ٞالىاعصة في متن خ٩ا ت وصٖت مكدخت ؾبٗت
 - 4شخوؿ الحياًت:
ثج٩ىن خ٩ا ت ب٣غة اليخامى مً الصسىم الخاليت:
 البُل :وصٖت الكغيغ:ألاَٟا ،٫العجىػ اإلادخالت زم ػوظاث بزىة وصٖت اإلاؿاٖض:الغاعي البُل اإلاؼي :٠الساصمت اإلااهذ :ألام. - 5جوصَْ الوٌائف بين الصخوؿ:
جم جلسيو جىػي٘ الىْاث ٠بحن الصسىم في الجضو 3٫الخالي:
دائشة فّل الصخص ية

وٌائفها
الىٍشٍت

شخفُت الحياًت

جميع الحقوق محفوظة لمركز
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أخش
املّخذي

Pr ،H ،A

املاهح

F،D
،N ،Rs ،K ،G
T
،Q ،Ex ،I ،M
W ،U
B

املعاِذ
ألاميرة (الصخفُت مولْ
البحث)
املشظل
البىل

الباحث

ال حُت
البىل املضٍف

W ،E ،C

املّخذي :1العجوص املحخالت

A

املّخذي :2صوحاث خوة

A

املّخذي :3ألاوفاٌ
املاهح :ألام

A
F،D

املعاِذ :الشاعي

Rs

الصخفُت مولْ البحث :خوة
العبّت

U ،Ex ،A

مّخذي

،W ،K ،B ،C
J ،T

معاِذ ،مشظل

البىل

الباحث :ودِت

W ،E
L ،Eneg ،C

O ،L ،A

البىل املضٍف :الخادمت

مّخذي

ظضو - 3٫جىػي٘ الىْاث ٠بحن شسىم خ٩ا ت وصٖت مكدخت ؾبٗت
وؿخيخج مً الجضو 3 ٫ؤن الخ٩ا ت حكمل ؾذ شسهياث و ىاػو ٖضصَا ٖضص الضواثغ التي حك٩لها .مشلذ الصسهياث
اليؿىيت ٞيه باللىن الىعصو.
٦ما وؿخسلو ؤن مً بحن الصسهياث اإلاازغة في ؾيا ١الخ٩ا ت ،جىظض زمـ ( )5شسهياث وؿىيت مً بحن ؾب٘ (العجىػ
اإلادخالت  -ػوظاث ؤلازىة  -ؤم وصٖت  -وصٖت الساصمت) ،و ًَ اإلاٗخضو
مخمشل في العجىػ اإلادخالت و ػوظاث ؤلازىة ،و
اإلااهذ مخمشل في ؤم وصٖت و البُل مخمشل في
وصٖت و البُل اإلاؼي ٠مخمشل في الساصمت ،ؤو
ؤن اإلاغؤة مشلذ وؿبت  % 62,5ؤو ما ٣اعب% 63
مً شسهياث الخ٩ا ت و َى ممشل بالُ٣إ
طو اللىن الىعصو في الك٩ل 1اإلا٣ابل.

%63

%37

ق٩ل -1جىػي٘ الخمشيلحن اليؿىو (لىن وعصو)
و الغظالي (لىن ؤزًغ) لصسهياث خ٩ا ت
وصٖت مكدخت ؾبٗت
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مساعد

الراعً
اإلخوة السبعة
ودعة
العجوز المحتالة ،زوجات
اإلخوة و األطفال

مانح

مرسل

أميرة

معتدي

األم
الخادمة

بطل
مزيف

بطل

ق٩ل 2خ٣ىٖ ٫مل شسهياث خ٩ا ت وصٖت مكدخت ؾبٗت
ىضر الك٩ل 2صواثغ ٗٞل شسص ياث الخ٩ا ت٦ .ما م٨ىىا ؤن وؿخيخج مً هٟـ الك٩ل ،2اؾدىاصا بلى الجضو 3٫بإن ٖضص
ؤشسام الخ٩ا ت ىاػو ٖضص صواثغ ٗٞلهم.
بحن جىػي٘ صواثغ الٟٗل بحن الصسهياث الٟاٖلت في الك٩ل 2ما لي:
 جخىاػي صاثغة ٗٞل ٧ل مً اإلاٗخضو ،اإلااهذ و اإلاؿاٖض جماما م٘ شسهياتهم الٟاٖلت ،ؤو ؤهه ٧ل مً اإلاٗخضو ،اإلااهذ و اإلاؿاٖضشسهيت ٞاٖلت نغٞت.
 حكتر ٥شسهيت واخضة في صواثغ ٗٞل ٖض ضة :اقتر ٥اإلاٗخضو باإلياٞت بلى ٢يامه باألٗٞا ٫اإلاىىَت به م٘ البُل اإلاؼي ٠و الصسهيت مىي٘ البدض.
 جىػٕ صاثغة ٗٞل واخضة بحن شسهياث ٖض ضة:جىػٖذ صاثغة ٗٞل بحن شسهياث ٖض ضة في الخ٩ا ت ٦ما لي:
اقتر ٥البُل باإلياٞت بلى ٢يامه باألٗٞا ٫اإلاىىَت به م٘ اإلاؿاٖض و اإلاغؾل الٛاثب في الخ٩ا ت٩ٞ ،ان بُال و مؿاٖضا و
مغؾال.
ْت
صاثغحي ٗٞلهما ٩ٞاها ؤمحرة و مٗخض ا باليؿبت لؤلمحرة و بُال مؼيٟا و مٗخض ا باليؿبت للبُل
حٗضي ٧ل مً البُل اإلاؼي ٠و ألامحرة
اإلاؼي.٠
 - 6ـفاث الصخفُاث في الحياًت:
لسهذ شسهياث الخ٩ا ت في الجضو 4٫اإلاىالي:
الصخفُت
الصخفُت 1
الصخفُت 2
الصخفُت 3
الصخفُت 4

املفىلح الاظمي و املٍهش
ودِت
خوة العبّت
العجوص املحخالت
ألام

جميع الحقوق محفوظة لمركز
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الخادمت
الشاعي
صوحاث ئخوة ودِت
ألاوفاٌ

الصخفُت 5
الصخفُت 6
الصخفُت 7
الصخفُت 8

الشٍف
الشٍف
الشٍف
الشٍف

بىل مضٍف
معاِذ
مّخذي2
مّخذي3

ظضو -4٫الصسهياث الىاعصة في متن خ٩ا ت وصٖت مكدخت ؾبٗت
-7
سواث الحياًت:

ح

جخإل ٠خ٩ا ت وصٖت مكدخت ؾبٗت مً زمـ خغ٧اث و ابخضؤث ٧ل الخغ٧اث مً الشاهيت بلى ألازحرة ٦ىخاط للخغ٦ت ألاولى ،ؤو ؤن
الخ٩ا ت مٟغصة ٧املت.
 الخغ٦ت ألاولى :جبضؤ مً بؾاءة ألاَٟا ٫لىصٖت و قخمها بلى ٖىصتها بلى الٗيل وؾِ بزىتها. حؿتهل الخغ٦ت الشاهيت بؿغ٢ت الساصمحن إلاىجل وصٖت و جدىلها بلى زاصمت بلى ٚا ت ٖشىعَا ٖلى بزىتها. الخغ٦ت الشالشت :جبضؤ مً قغوٕ وصٖت في الٗمل ٦ساصمت بلى ؤن اؾخٗاصث م٩اهتها. الخغ٦ت الغابٗت :جبضؤ بٛحرة و ٦يض ػوظاث ؤلازىة لىصٖت بلى ؤن اه٨ك٦ ٠يضًَ و ٖاصث للٗيل م٘ بزىتها. حؿتهل الخغ٦ت السامؿت بإمغ ؤلازىة ؤزيهم ألانٛغ ب٢خل وصٖت و جيخهي باه٨كا٦ ٝيض ػوظاث ؤلازىة و ٖىصة وصٖت للٗيلم٘ بزىتها.
 - 8حؽيل سموص الوٌائف:
بطا ٢مىا باؾخسغاط ٧اٞت الىْاث ٠مً َظٍ الخ٩ا ت دؿنى لىا ؤن هدهل ٖلى ما لي:

K4
JU


1

11

A33C11D7F1

11

A

2-

13

A

3-

A2LO

4-

AB43Ex

5-

0

RsW T
K4

1-

الخحلُل ألاهثروبولوجي للحياًت:
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بن ازخياع الٗضص ؾبٗت لي٩ىن ٖضص ؤلازىة ،و ؤن لضحهم مً ٧ل ش يء ؾبٗت ،لم ٟٖ ً٨ىياٞ ،للٗضص ؾبٗت مکاهت ممحزة لضی
مجخمٗىا٦ ،ما ٧ان له الکشحر مً الضالالث و الغمىػ في الض ً و اإلاٗخ٣ضاث الكٗبيتٞ ،ل٣ض ط٦غ الٗضص ؾبٗت مغاث ٖض ضة في
َف ْت َف
َف
َف َف
اؾ َفخ َفىي ب َفلى َف
ال٣غآن ال٨غيم ل٣ىله حٗالى ُ {:ز َّم ْت
الؿ َفم ِّاءَ ٞ ،فؿ َفى ُاَ ًَّ َفؾ ْتب َف٘ َفؾ َفم َفاواث} ( ) ،و ٢ىله حٗالىَ ٦{ :فمش ِّل َفخ َّبت ؤه َفبد ْتذ َفؾ ْتب َف٘ َفؾ َفى ِّابل}
ِّ
َف
َف َف َف َف
َف َف ُ ُ ُ َّ َف ْت ٌت َف ٌت َف َف ْت َف ُ ْت ُ َف ُ ْت ُ َف
َف
ًغ َفو ؤز َفغ َف ِّاب َفؿاث} ( ) ،و ٢ىله
ا ٫اإلا ِّل ُِّ ٪ب ِّوي ؤ َفعي َفؾ ْتب َف٘ َفبَ ٣فغاث ِّؾمان ا٧لهً ؾب٘ ِّعجا ٝو ؾب٘ ؾيبالث ز
( )،و ٢ا ٫حٗالى{:و ٢
َف َف َف َف ْت َف َف َف َف َف َف َف
ُ َف
ْت َف
ألا ْت
ى ِّمشل ُه ًَّ} ( ).
هللا ال ِّظو زل ٤ؾب٘ ؾماواث و ِّمً
حٗالى{ :
ع
ِّ
و ل٣ض وعص کظل ٪الغ٢م ؾبٗت في الٗض ض مً اإلاىاؾباث و الٗاصاث و اإلاٗخ٣ضاث اإلاسخلٟت٦ ،إؾبىٖيت الٗغوؽ ،و َىا ٥في
ُ
الٗغ ٝؾبٗت ؤ ام لٗؼاء اإلاخىفى ،و للمىلىص الجض ض ؾبٗيت الىالصة.
جًٟل ألاؾغة الجؼاثغيت و ٦مشيالتها مً ألاؾغ الٗغبيت ،بهجاب الظ٧ىع ٖلى ؤلاهار ،و جً٘ خاظؼا للخميحز و الخٟغي ٤بحن البيذ
و الىلض ،هٓغا للخ٨ٟحر الؿلبي و الىٓغة الًي٣ت التي ىظهها اإلاجخم٘ للمغؤة ،هديجت ٖاصاث و ج٣اليض اإلاىعور الش٣افي ،خيض هجض
ًا
ؤن للىلض في مجخمٗىا ويٗا مخمحزا سخل٦ ٠شحرا ًٖ البيذ التي ٧اهذ جخٗغى للىؤص في ػمً ؾالٞ ،٠يٟغخىن بطا ٧ان اإلاىلىص
ط٦غا ،و يٛخمىن بطا ولضث لهم ؤه ى .و ٧ان الغظل الٗغبي الجاَل هاب بط ي ١نضع ،و َم بال ،ٜبطا ويٗذ ػوظخه ؤه ى ( ) ،و
َف
ُ َف َف
َف
َف
ٌت ( )
٢ض ؤقاع بلى َظا ،الباعت ؾبداهه و حٗالى ب٣ىلهَ { :فو ِّبطا ُب ِّك َفغ ؤ َفخ ُض َُم ِّباأله ٰىى ْ َّل َفو ْتظ ُه ُه ُم ْتؿ َفى ًّصا َفو َُ َفى ِّٓ ٦يم}.
للمٟاع٢تٞ ،ةهىا وؿدك ٠في خ٩ا ت "وصٖت مكدخت ؾبٗت" ٖ٨ـ ما غاٍ اإلاجخم٘ اججاٍ ً٢يت بهجاب البىاثٞ :اإلزىة الؿبٗت،
و َم مشلىن ظيـ الظ٧ىعُ ،البىن ؤمهم بإن جىجب لهم ؤزخا ،و بال ٞؿحرخلىن و حهاظغون بٗيضا لؿىء ما بكغوا به بطا ما
ؤهجبذ ؤمهم ولضا .جبضو اإلاغؤة َىا في مىاظهت اإلاجخم٘ مً زال ٫ببغاػ شسهيتها ؤلا جابيت في َظٍ الخ٩ا ت ب٣ضعتها ٖليحٛيحر
ز٣اٞت اإلاجخم٘ ،الظو ؾلبها مٗٓم خ٣ى٢ها في مخُلباث الخياة ،مما جغ ٥آالما هٟؿيت لضي اليؿاء يؿخلؼم الخٟ٨حر ٖنها ،و
بٖاصة بىاء ز٣اٞت طل ٪اإلاجخم٘ و جصخيذ هٓغجه للمغؤة ٖلى ؤجها مسلىًٟ ١ل بهجابه ٖلى بهجاب الظ٦غ٦ .ما بغػث شسهيت
اإلاغؤة ٢ىيت بُلت شجاٖت باؾذَاٖتها ال٣يام باإلاهام الهٗبت ،بٗيضا ًٖ ألاهىزت الًٗيٟت ،و ججلى لىا َظا مً زال ٫شسهيت
وصٖتٞ ،اجسظث اإلاغؤة الخ٩ا ت الكٗبيت وؾيلت حٗيض لها ويٗها و حٗىيها ٖما قاَضجه مً ْلم.
بن نٗىص ؤلازىة الؿبٗت بلى ؤٖلى الجبل ،يخٓغون ؤلاقاعة مً ؤمهم ،ضٖ ٫لى ؤن م٩ان الخ٩ا ت مىُ٣ت ظبليت و َى ما محز
مىُ٣ت جيؿمؿيلذ .زم ُلب ؤلازىة مً ؤمهم ؤن جلىح لهم بالبسىى ١في خالت بطا ما ؤهجبذ بيخا ،و ؤن جلىح لهم باإلاىجل بطا ما
ؤهجبذ ولضاٞ .البسىى ١زماع َىيل خضلى ٖلى الىه ٠الٗلىو مً ظؿم اإلاغؤة و َى يٗخبر مً بحن ألالبؿت الخ٣ليض ت لضي
وؿاء مىُ٣ت جيؿمؿيلذ ،و ؤما اإلاىجل ٞهى مً ألاصواث الؼعاٖيت الترازيت التي حؿخسضم في الخهاص ،و بما ؤن مىُ٣ت
جيؿمؿيلذ حكتهغ بؼعاٖت الخبىب ٞهى لضي ؤَالي اإلاىُ٣ت مشا ٫لل٣ىة و الٗمل و ال٨ض ،و الػا ٫اإلاىجل يؿخٗمل في ٖمليت
الخهاص بخيؿمؿيلذ في اإلاىاَ ٤الجبليت طاث الذياعيـ الىٖغة.
( ) سورة البقرة ،من اآلية .29

( )2سورة البقرة ،من اآلية .26
( ) سورة يوسف ،من اآلية .43

( ) سورة الطالؽ ،من اآلية . 2
( ) مرًن نور الدين فضل اهلل" ،ادلرأة يف ظل اإلسالـ" ،ص . 3
( ) سورة النحل ،اآلية .58
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ؤما اإلاغؤة "الؿخىث" ( العجىػ اإلادخالت)ٞ ،خمشل الصسهيت الؿلبيت للمغؤة في الخ٩ا ت ،جل ٪الصسهيت التي ظٗلها الخا٧ي
الكٗبي نىعة اعحؿمذ في طًَ الىعي الجمعي ،بط ال ى ٪ٟؤن جيؿب ٧ل الىٗىث الؿيئت أل ت امغؤة عجىػ ،خيض ؤن اإلاغؤة التي
ج٣ٟض مؼا ا مً ؤهىزذَاو وكاَها في اإلاجخم٘ بٟٗل ٦بر ؾنها ،لم يٗض لضحها ما محزَا ٖىض الغظل و الٗاثلت ،و َظا ما يٛحر صوعَا
في اإلاجخم٘ٞ ،خىظه بليها ألاصواع الؿلبيت ٧الكغيغة ،و اإلادخالت اللخان جخهٟان باإلا٨غ و الضَاء و ؤلاٞؿاص.
ض ٫ط٦غ ٧ل مً اإلاىجل السخغو و الٗحن الخغة و الٗحن البرَىقتٖ ،لى اهدكاع ألا٩ٞاع السغاٞيت و اإلاٗخ٣ضاث السخغيت التي
حكحر بلى جسل ٠اإلاجخم٘ و ؾظاظخه ،بط ؤن ؤلا مان بالسخغ هىٕ مً اإلاٗخ٣ضاث البضاثيت و التي ال جؼا ٫مخإنلت الجظوع في ٖم٤
اإلاجخم٘ ،خيض ٖغ ٝؤلاوؿان السخغ مىظ الٗهىع الٛابغةٞ ،ىديجت زىٞه مً ال٣ىي الساعظيت ،مً ٧ىاعر َبيٗيت و ؤمغاى،
و التي هاصٞها ىميا في خياجه و يعجؼ ًٖ مجابهتها ،ض ٘ٞبه بلى اللجىء ،مىظ طل ٪الخاعيش ،بلى اؾخسضام ؤؾاليب و َ٣ىؽ
السخغ إلاىاظهت ٢ىي الكغ و ألاعواح الكغيغة ،و ظلب ٢ىي السحر.
ؤما ًٖ ط٦غ جضَىع خالت ؤلابل و ٖؼوٞه ًٖ ألا٧لٞ ،هظا ما ضٖ ٫لى ؤن ؤَالي مىُ٣ت جيؿمؿيلذ ٖلى صعا ت بُباج٘ ؤلابل،
خيض ؤجهم ا٦دؿبىَا مً ؾ٩ان قما ٫الصخغاء و ختى وؾُها (ألاٚىاٍ ،وع٢لت ، ) ... ،الظ ً ٧اهىا ،بلى و٢ذ ليـ بالبٗيض،
إجىن إلاماعؾت الغعي زانت ؤزىاء و بٗض مىؾم الخهاصٞ ،ي٣ىمىن ب٨غاء ألاعاض ي التي جم خهاصَا (ا ْت
لخهيضة) ،و خسظوجها
مغاٖيا إلبلهم و ماقيتهم ،ػياصة ٖلى ٢ىاٞل الخجاع التي ٧اهذ جمغ باإلاىُ٣تٞ ،خيؿمؿيلذ ٢ض ما٧ ،اهذ ممغا و م٩ان الخ٣اء
ل٣ىاٞل الخجاع ؾىاء ال٣اصمحن مً الكما ٫بلى الجىىب ؤو اإلاخىظهت مً الجىىب هدى الكما٦ ،٫ما ؤياٞذ الغاويت ؤن مً
َباج٘ ؤلابل ؤهها جدؼن بطا طبذ ؤمامها ظمل و حؿخاء هٟؿيا و حٗؼ ًٖ ٝألا٧ل٦ ،ما هجض ؤن هللا ؾبداهه و حٗالى ازخاع ؤلابل،
َف َف َف َف ْت ُ ُ َف َف
َف َف
ون ِّبلى ِّؤلا ِّب ـ ِّـل ْ ٦تي٠
َظا اإلاسلى ١العجيب و زهه مً بحن ما ال دص ى مً مسلى٢اجه ليخضبغٍ ؤلاوؿان ل٣ىله حٗالى{ :ؤٞال ىٓغ
ُ َف ْت ( )
ز ِّل٣ذ}.
ؤما ػوطاث بزىة وصٖت اللىاحي مشلً شسهياث ؾلبيت في الخ٩ا تٛٞ ،حرتهً مً وصٖت و ٦يضًَ لها بىي٘ بيًت الشٗبان في
خبت الٗ٨بىف ،زم جدمل وصٖت بٗضَا ،مً اإلآاَغ الضالت ٖلى ج٣ليض ت و ؾظاظت اإلاجخم٘ الظو وٗ٢ذ ٞيه الخ٩ا ت.
بن الٗ٣اب الظو وظهه بزىة وصٖت لها ،و َى ؤن ؤمغوا ؤزاَم ألانٛغ ب٣خلها ،بضو لىا خ٨م اإلاجخم٘ في ٚؿل الٗاع و الخٟاّ
ٖلى الكغ ،ٝو الظو لٗب الغظل الضوع ألاؾاس ي في خما خه ،و َى ب٣خل اإلاغؤة ،و بطا ٖضها بلى جاعيش مٟهىم الكغ ،ٝهجضٍ مً
()
ب٣ا ا الٗهغ الجاَلي التي جغسسذ في الىعي الجمعي للمجخم٘ ،و اإلاخمشلت في وؤص البىاث زكيت بلخا ١الٗاع بكغ ٝال٣بيلت.
حٗىص وصٖت مً ظض ض ،و ى٨ك ٠ؤمغ ػوظاث بزىتها ،و ىلً ظؼاء م٨غًَ ،بؿ٣ىَهً في خٟغة الىاع ،ؤما ػوظت ألار ألانٛغ و
التي خاولذ الٟ٣ؼ ٞلم ج ٘٣في الخٟغة ،و ٦إن جل ٪الىاع ال جغيض خغ٢هاٞ ،ةجها جىجى ألجها لم حكاع٦هً ٦يضًَ و م٨غٍ نٞ ،لم
جدتر ١ألجها ال حؿخد ٤الٗ٣اب ،ألن الىاع مىي٘ ؤَل الجغم و الظهىب ،وهي مألهم و مغظٗهم ،و َظا مً جإزغ اإلاجخم٘ بخٗاليم
الض ً ،و الظو مىه اؾخ٣ى ٨ٞغة الٗ٣اب بالخغَ ًٖ ١غي ٤ػط اإلاظهب في الىاع التي ظٗلها هللا مإوي للمظهبحن و اإلاجغمحن ل٣ىله
َّ ْت ُ ْت َف َف َف
َف َف َّ َف َف ُ َف ( )
اب ظهىم ز ِّالضون}.
حٗالىِّ { :بن المظ ِّغ ِّمحن ِّفي ٖظ ِّ
( ) سورة الغاشية ،اآلية . 7

( )2مرًن نور الدين فضل اهلل" ،ادلرأة يف ظل اإلسالـ" ،ص . 5

( ) سورة الزخرؼ ،اآلية .74
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اظخيخاج:
ل٣ض جإعجر ْهىع شسهيت اإلاغؤة في َظٍ الخ٩ا ت الكٗبيت بحن ما َى ؾلبي و ما َى ب جابي .خيض بغػث شسهيت اإلاغؤة في
نىعة ب جابيت جبضو مً زاللها اإلاغؤة ٖىهغا ،مخىا٣ٞا ٗٞاال طا مؼا ا بوؿاهيت خؿىت ،مً زال ٫شسهيت وصٖت التي ٢ضمذ
نىعة لصسهيت اإلاغؤة البُلت خيض ججلذ جل ٪البُىلت في بدض وصٖت ًٖ بزىتها ،و ٦ما ٢ضمذ نىعة لصسهيت اإلاغؤة
الكغيٟت التي اؾترظٗذ ٦غامتها.
باإلاشل ،لٗبذ اإلاغؤة في َظٍ الخ٩ا ت ؤصواع الكغ ٖىضما ْهغث في نىعة العجىػ "الؿخىث" التي حؿعى للكغ ،و رعاب ألاؾغ،
للخسلو ممً ج ً٨لهم الٗضاء و ج٨غَهم٦ ،ما اعجبُذ نىعة شسهيت اإلاغؤة باإلا٨غ والسضإ
مؿخسضمت اإلا٨غ و الخيل
ِّ
والخدا ل ظغاء ما اجه ًٟبه ػوظاث ؤلازىة مً الخ٣ض و الٛحرة.
خالــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت:
تهضَ ٝظٍ الضعاؾت التي بحن ؤ ض ىا بلى ال٨ك ًٖ ٠الهىعة اإلا٣ضمت لصسهيت اإلاغؤة التي عؾمتها الخ٩ا ت الكٗبيت بمىُ٣ت
جيؿمؿيلذ٨ٞ .ما ط٦غها ؾاب٣ا ،حٗخبر الخ٩ا ت الكٗبيت ؤَم ٖىانغ ألاصب الكٗبي ،و ألا٦ثر صاللت ٖلى عوح اإلاجخم٘ و ؤٖما٢ه
و ؤنض ١جهىيغا أل٩ٞاعٍ و مٗخ٣ضاجه الغاسست٦ ،ما ؤجها حٗخبر حٗىيًا لئلوؿان ًٖ عجؼٍ ٕلى جد٣ي ٤عٚباجه التي ال يؿخُي٘
ؤن د٣٣ها ٖلى ؤعى الىا.٘٢
هالخٔ جمحز الٓهىع اليؿىو في َظٍ الخ٩ا ت الكٗبيت اإلاضعوؾت و التي جبحن مً زاللها ؤن شسهيت اإلاغؤة ؾاثضة في الخ٩ا ت
الكٗبيت صون ٚحرَا.
جبحن لىا مً زال ٫الضعاؾت ،ؤن شسهيت اإلاغؤة جإعجخذ بحن ما َى ؾلبي وما َى ب جابي ،و اخخلذ ٖضة ؤصواع و حٗضصث
نىعَاٞ ،لٗبذ ؤصواعا ب جابيت ،منها صوع البُلت و اإلااهدت و اإلاؿاٖضة و٣ٞا لخهيي ٠بغوب٦ ،ما لٗبذ ؤصواعا ؾلبيت ٧الكغيغة
و البُلت اإلاؼيٟت٣ٞ ،ض ٧اهذ مهضعا للكغ ٦صسهيت العجىػ اإلادخالت التي ج٨يض و ججؿم الكغ في خ٩ا ت وصٖت مقدخت ؾبٗت و
٦ظل ٪ػوظاث ؤلازىة٣ٞ ،ض اعجبُذ نىعتهم بالخدا ل و اإلا٨غ والسضإ ،و بجاهب الضوع الؿلبي الظو لٗبخه شسهيت اإلاغؤة في
ًا
الخ٩ا ت الكٗبيت بمىُ٣ت جيؿمؿيلذ خؿب الخ٩ا ت اإلاضعوؾت ،اخخلذ اإلاغؤة ؤصواعا ب جابيت مشل شسهيت وصٖت التي ٧اهذ
بُلت.
جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن الخ٩ا ت الكٗبيت بمىُ٣ت جيؿمؿيلذ ٢ض جًمىذ ٖضة ظىاهب مً شسهيت اإلاغؤة ،بط جبحن لىا مً
زال ٫الخ٩ا ت الكٗبيت ؤن اإلاغؤة جمشل ٖىهغا ا٢خهاص ا٩ٞ ،اهذ حكخٛل في الغعي٣ٞ( ،ض ٖغٞذ مىُ٣ت جيؿمؿيلذ ٦مشلها مً
مىاَ ٤الؿهىب بالغعي)٦ ،ما ٧ان للمغؤة صوع َام في الخياة الاظخماٖيت و الش٣اٞيت و الخش٣يٟيت مً زالٖ ٫ال٢تها بإوالصَا و
ػوظها و بزىتها و اإلاجخم٘.
ؤقاعث هخاثج الضعاؾت ٦ظل ،٪بلى ؤن اإلاغؤة ٢ض ْهغث ٦صسهيت مخمحزة ،اؾخُاٖذ بها ؤن حٗبر ًٖ اخخياظاتها الىٟؿيت ،و
م٨دؿباتها الش٣اٞيت ،و ببغاػ م٩اهتها و بْهاع الخاظت بليها لؤلزظ بغؤحها و مكاوعتها ،خيض ْهغث شسهيت اإلاغؤة الخيؿمؿيلخيت
مً زال ٫الخ٩ا ت الكٗبيت ؤ٦ثر اجؼاها و ط٧اء في جضبحر ألامىع ،و اجساط ال٣غاعاث.
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ل٣ض وْٟذ اإلاغؤة ط٧اءَا و ٞغاؾتها مً زال ٫الخ٩ا ت الكٗبيت إلاىُ٣ت جيؿمؿيلذ ،و ؤزبدذ ٟ٦اءتها بإن بغَىذ للمجخم٘ الظو
٢لل مً قإجها ،ونىعَا مسلى٢ا يٗيٟا مدضوص ال٣ضعاث الٗ٣ليت ،خيض اؾخُاٖذ ؤن جشبذ ظضاعتها و٢ضعتها و ؤن حٗٓم مً
م٩اهتها و جغ ٘ٞمً ٢ضعَا.
بغػث مً زال ٫الضعاؾت ،نىعة شسهيت اإلاغؤة الكغيٟت واإلادآٞت ٖلى ٦غامتها ٦ ،ما ؤبغػث خ٩ا ت وصٖت مكدخت ؾبٗت
نىعة ًٖ شسهيت اإلاغؤة البُلت الباخشت ًٖ بزىتها عٚم نٗاب الُغي ٤و مك٣ت اإلاهمت و التي مشلذ ٖىهغا بوؿاهيا مخىا٣ٞا
في ٖال٢تها بةزىتها و خبها لهم.
اؾخُٗىا بضعاؾت الخ٩ا ت الكٗبيت بمىُ٣ت جيؿمؿيلذ ال٨ك ًٖ ٠مالمذ شسهيت اإلاغؤة و ٦يُ ٠عؾمذ ،في بٗضَا
الاظخماعي و الا٢خهاصو و الش٣افي و الىٟس ي و ا٨ٞ٫غو ،بط ؤن الخ٩ا ت الكٗبيت جمشل اللبىت ألاؾاؾيت مً جغازىا الكٗبي الظو
يٗ٨ـ زبراث اإلاجخم٘ الُىيلت في الخياةٞ ،خٗخبر الخ٩ا ت الكٗبيت نىعة ص٢ي٣ت ًٖ اإلاًامحن اإلاسخلٟت للخياة ،و ؤهماَها
اإلاخىىٖت ،و لىا ٘٢خياة مجخمٗىا بما حؿعى بلى جهىيغٍ مً ٖاصاث ،و ج٣اليض ،و ١م ،و ؤٖغا ٝحٗ٨ـ هٟؿيت طل ٪اإلاجخم٘
و٨ٞغٍ ،و هي بهظا حك٩ل َىيت ؤلاوؿان وجدضص مالمذ شسهيخه و جغؾمها.
و٣ٞا للخدليل اإلاىعٞىلىجي لبروبٞ ،ل٣ض زلهىا بلى جىاػو صواثغ الٟٗل م٘ الصسهياث في الخ٩ا ت مىيىٕ صعاؾدىا ،و بالخالي،
ٞةن الخ٩ا اث الكٗبيت إلاىُ٣ت جيؿمؿيلذ ،و ا٫حي ق٩لذ مىيىٕ َظٍ الضعاؾت ٧اهذ مخىاػهت و مخىا٣ٞت في ؾغصَا و ؤوؿا٢ها
ؤو خغ٧اتها.
و مً ظهت ؤزغيٞ ،ةهه مً زالَ ٫ظٍ الخ٩ا ت الكٗبيت ،م٨ىىا اؾخيباٍ ماَيت الخ٨غاع الشالسي في ؤٗٞا ٫شسهياث الخ٩ا ت،
جل ٪ألاٗٞا ٫التي ٚالبا ما جلي خب٨ت الخ٩ا ت و حؿب ٤الخلٞ ،لظل ٪صاللت ججض ؤنىلها و جًغب بجظوعَا في الش٣اٞت الجمٗيت،
بط ؤن الٗضص زالزت خ٩ئ ٖلى ع٧اثؼ الىعي الجمعي و الض ً و الخإمالث و ٚحرَا ،و له مٛؼي الا٦خما ،٫ا٦خما ٫الص يء...
ٞمً اإلاغظٗيت الض ييت هجض ؤن ٚؿل ألاَغا ٝفي ويىء الهالة زالزا ،و الُال٨ ١خمل بشالر لٟٓاث ... ،ومن ؤؾاَحر ٖغب ما
٢بل ؤلاؾالم ،الالث و الٗؼي و مىاة الشالشت ألازغي ...و بخدب٘ ؤزغ ٢ضاؾت الٗضص زالزت في الالوعي الجمعي إلاجخم٘ خ٣ل الضعاؾت
(مىُ٣ت جيؿمؿيلذ)ٞ ،ةهىا هجضٍ في الخ٣اليض الكٗبيت ب٨ثرة :في ألامشا ٫الكٗبيت" ،ألاولى ٖؿل و الشاهيت بهل و الشالشت
الخ٨م" ،الكمـ جط يء زالر ظهاث
جدهل" ،و في ألالٛاػ" ،زالر ٞغاص مخ٣ابلحن ٖلى ٢لخت صم ،ىزغ ٞغص جُيذ ال٣ضعة" ،و في ِّ
ُ
ٞ ،"ِ٣ٞللٗضص زالزت صاللت و ٦ىه الا٦خما.٫
كائمت املشاحْ:
 ال٣غآن ال٨غيم. ؤؾماء ٖبض الغػا ١ؾيض ؾليمان" ،صعاؾت ؾحرة اإلاغؤة في ال٣هو الكٗبي و ألاؾاَحر الٗغبيت" ،ظمٗيت صعاؾاث اإلاغؤة و.98-90.2001
الخًاعة – ال٣اَغةٖ ،ضص ،2ظىان
.2003
 ظحرالض بغوـ (جغظمت الؿيض بمام)٢" ،امىؽ الؿغص اث"َ ،بٗت ؤولى ،محر ذ لليكغ و اإلاٗلىماث -ال٣اَغة، قٟغوع ؾميدت" ،الخ٩ا ت السغاٞيت الكٗبيت في مىُ٣ت جبؿت ظم٘ و صعاؾت" ،مظ٦غة ماظؿخحر ،طامٗت مىخىعو،.2009
٢ؿىُيىت -الجؼاثغ،

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

156

مجلت حُل الذساظاث ألادبُت والفىشٍت  -الّام الشالث  -الّذد  16فُفشي 2016

.2009
 ٖبض الخميض بىعا ى" ،مىُ ٤الؿغص  -صعاؾاث في ال٣هت الجؼاثغيت الخض شت" ،ميكىعاث الؿهل، ٞاَمت الؼَغاء بضعاوي و آزغون" ،صعاؾت م٩اهت اإلاغؤة في ال٣هو ال٣غآوي  -صعاؾت لؿاهيت للخىاع اليؿىو" ،اإلاغ٦ؼ الجامعي.2012
جيؿمؿيلذ -الجؼاتع،
 ٞالصمحر بغوب (جغظمت ٖبض ال٨غيم خؿً و ؾمحرة بً ٖمى)" ،مىعٞىلىظيا ال٣هت"َ ،بٗت ؤولى ،قغإ للضعاؾاث و اليكغ و.1996
الخىػي٘ -صمك،٤
 مبرو ٥صعيضو" ،ال٣هت الكٗبيت في مىُ٣ت ؾُي - ٠الدك٨يل الٟني و الىْيٟي (ظم٘ و صعاؾت)" ،مظ٦غة ماظؿخحر،.2004
ظامٗت مىخىعو٢ ،ؿىُيهت  -الجؼاثغ،
.1978
 مغيم هىع الض ً ًٞل هللا" ،اإلاغؤة في ْل ؤلاؾالم" ،صاع الؼَغاء للُباٖت و اليكغ و الخىػي٘ – بحروث،.1981
 هبيلت ببغاَيم" ،ؤق٩ا ٫الخٗبحر في ألاصب الكٗبي"َ ،بٗت زالشت ،صاع ٚغيب للُباٖت واليكغ و الخىػي٘ -ال٣اَغة،مشاحْ بلٕت أحىبُت:
- Ait-Zai Nadia et al ., "Dossier : Femmes, famille et droit" , L’Année du Maghreb, .20 0
- Malige Régis, "Valière Michel, Le conte populaire. Approche socio-anthropologique",
Recherches sociologiques et anthropologiques, 37-2 | 2006.
- Mehadji Rahmouna, "La poésie dans les contes populaires algériens", Insaniyat, 43 | 2009,
pp 17-25.
- Mehadji Rahmouna, "Le conte populaire dans ses pratiques en Algérie", L’Année du
Maghreb, 2009.
- Mendel Gérard, "La Révolte contre le père. Une introduction à la sociopsychanalyse", Ed
Payot- Paris, 1988.
- Zaïka Natalia M., "Morphologie du conte populaire merveilleux en Pays Basque de France
et d’Espagne, à travers les corpus de la fin du XIX siècle – début du XX siècle", Lapurdum,
2005, pp 4 - 7.
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“ La poétique de la nouvelle dans “Place du Bonheur” d’ Hugo Marsan
Présentée par Dr. AyatAllah Ahmed Aly, Institut du Haut El Maaref Des langues et de la
traduction. Département de Français, Le Caire 2015
 حامّت ِين ؼمغ ـ مفش،آًاث هللا أحمذ ِلي محمذ.د
“ Le bonheur, saisissons - le sur la terre ﴾…﴿ Imprudent celui qui spécule sur l’avenir , assuronsnous d’une félicite tout humaine. Ainsi, raisonnèrent les moralistes ﴾ du XVIIIème siècle ﴿ qui se
mirent à chercher le bonheur dans le présent.”

:ملخق
." غوس ي " َىظى ماعؾانٟي الٟاجب الصخ٩ان للؿٗاصٍ" لل٩هحرٍ في "م٣هه ال٣ فى َظا البدض ظمالياث ال٫هدىاو
ًٖ هو و بد هم الضاثم٢ ٘ " الصسهياث " ًٖ شسهياث الؿب٫هل الاوٟ هخدضر في ال-: ٫هىٞ ؿم البدض الى زالر٣ى
. ٗىا الظو وٗيكه٢ه في وا٣ي٣ه جمشل هماطط خٟهو مسخل٢ ٘جرو ؾبٞ ٍالخب والؿٗاص
ما اهه٦ ﴾ً ﴿صازليه وزاعظيه٦ لالما٤ي٢ه الضٟاجب وون٩ان لضو ال٩جرو اَميه اإلاٞ " اهيه٩يب الؼم٦هل الشاوي " التراٟاما ال
.بل٣ل ٖبر الؼمان مً ماض ي وخايغ ومؿخ٣اُٖي اَميه للؼمان واهخ
 اهه هجر في جدليل شسواجه باؾلىب ؾهل٠ي٦اجب و٩هحرة" هخدضر ًٖ اؾلىب ال٣هه ال٣هل الازحر "ظمالياث الٟوفي ال
.٘وممخ
.ٍهىم الؿٗاصٟاجب – م٩اهيه – اؾلىب ال٩يب الؼم٦هحرٍ – الاشسام – الترا٢ هه٢ –  ظمالياث-: خاخيهٟلماث اإلا٩ال

Introduction
Le titre , “ La poétique de la nouvelle dans “Place du Bonheur” d’ Hugo Marsan traduit la
problématique de la présente recherche. Pour étudier “ La poétique de la nouvelle dans “Place du
Bonheur” , il est indispensable de définir la poétique , ensuite la nouvelle. Enfin, nous traitons “ La
poétique de la nouvelle dans “Place du Bonheur” d’ Hugo Marsan.
On va commencer par la définition du mot poétique : “ La poétique est l’art littéraire en tant
que création verbale.”1 Selon Todorov , dans son œuvre “Poétique et critique”, il a dit : “ Il n’y a
pas d’un côté la littérature et de l’autre la vie ﴾…﴿ l’expérience ordinaire et extraordinaire de la
littérature prend ainsi sa place dans l’aventure des individus , où chacun peut se réapproprier son
rapport à soi-même , à son langage , à ses possibles : car les styles littéraires se proposent dans la
1

Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage , article “Poétique” , Paris, Seuil, 1995, p193
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lecture comme de véritables formes de vie , engagement des conduites , des démarches , des
puissances de façonnement et des valeurs existentielles.”1
Avant d’aborder notre ouvrage , on va définir la nouvelle : “ Pour certains , les plus nombreux, la
nouvelle est un “roman concentré” un court roman. Pour d’autres, la nouvelle n’est en rien un
roman en réduction : “ la nouvelle , on ne saurait trop le répéter , n’est pas un court roman.”2.
La nouvelle : “c’est tout à la fois une histoire de quelques pages, autrement dit un récit où
l’élément anecdotique se voit réduit à sa plus simple expression , une histoire aux dimensions
importantes , parce que la part de cet élément est dévéloppée , une œuvre qui raconte moins une
histoire qu’elle n’évoque un
instant de vie . La nouvelle , c’est encore tout à la fois un récit sérieux , grave , dramatique , et un
récit plaisant , comique , grivois. C’est encore un récit où prédomine soit un intérêt purement
anecdotique, soit un intérêt plus psychologique.”3
Mais tout d’abord, Qui est Hugo Marsan4?
Hugo Marsan est critique littéraire au Monde des Livres.
d'ouvrages (romans, nouvelles et essais).

Il a publié une quinzaine

Dans “ Place du Bonheur “, sept nouvelles à déguster, sept tranches de vie à explorer, sept
personnages différents qui nous emmènent dans leur quotidien, leurs joies, leurs peurs, leurs
amours..., tout ce qui fait la vie autour de nous, à la fois banal et original... , la vie... avec toutes ses
richesses d’émotions.
Nous allons voir dans cet ouvrage qu’ Hugo Marsan sait capter les moments de lâcheté et les
traits héroïques ordinaries . Ces nouvelles , habituellement menées , se révèlent autant
d’échantillons de la tragi-comédie humaine.
Notre travail sera divisé en trois chapitres:Premier chapitre : " Les personnages"
-

"les personnages" de ces nouvelles.

1

Todorov ﴾Tzvetan﴿ , Poétique et critique, Poétique de la prose, Seuil, Paris, 1971, p42
Godenne ﴾René﴿, la nouvelle française, PUF, Paris, 1974, p11
3
la nouvelle française , p148
4
Hugo Marsan (Daniel Dutilh) est né le 22 avril 1934 à Dax (Landes) dans une petite gare, depuis longtemps disparue,
aux confins de la ville. Hugo Marsan entra à l'école normale d'instituteurs où il obtint, outre les baccalauréats Philo et
Sciences Naturelles, son certificat d'aptitude pédagoqique, puis poursuivit des études de lettres modernes à Paris et à
Lyon, et entra à l'Ecole Supérieure de l'Enseignement Technique (ENSET). Professeur de Lettres dans plusieurs lycées
et collèges à Paris, il quitta l'enseignement en 1982 et se consacra à l'écriture et au journalisme littéraire. Directeur de
la rédaction du journal Gai Pied de 1980 à 1992, responsable de la culture et plus particulièrement de la page LIVRES,
il collaborait aussi à la revue Masques.
Il rejoind, dès sa création, l'équipe de la revue Nouvelles Nouvelles. Hugo Marsan anima aussi pendant cinq ans une
émission littéraire en direct sur la radio Fréquence Gaie, de 1982 à 1987. Il collabora aussi aux Lettres Françaises que
tenta de faire revivre Jean Ristat, de septembre 1991 à mars 1992.
En 1992, Hugo Marsan entra au Monde des Livres où il continue d'être pigiste salarié. Il a été également critique
littéraire au Magazine Littéraire et à la nouvelle revue de la NRF. Il a été accueilli par revue littéraire Encres
Vagabondes que dirigent Brigitte Aubonnet et Serge Cabrol.
2
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Malgré le titre prometteur de l’ouvrage , les personnages d’Hugo Marsan l’ont rarement , leur place
au bonheur . Si quelques éclairs d’allégresse et de solidarité ﴾ Le Devin , Le dernier vice ﴿ zèbrent
un quotidien obscurci par la malaise existentiel et la rupture du rapport avec autrui , l’atmosphère
qui se dégage de ces sept nouvelles charrie un doucereux désespoir “ Des vieux , des vieux tristes
déambulent avec application .”1
Deuxième chapitre :" Les structures spatio-temporelles"
1) L'espace:“ L’espace de la littérature reste imaginaire”2.
L’organisation binaire de l’espace poétique ne doit pas être confondue avec celle des structures
psychologiques de l’imagination. Toute histoire est fonction de la géographie. La place que le récit
accorde à l’espace jusqu’à y lire. “ L’espace d’une nouvelle est suggéré par l’évocation de décors
, la disposition de différents lieux. Ils marquent les péripéties dont l’enchaînement correspond à une
succession souvent indiquée avec précission. “Les lieux intérieurs sont encadrés par des lieux
extérieurs placés symétriquement dans la première et la dernière page de la nouvelle.”3
2) Le temps:“ La logique du temps , de lieu , de l’action , vont de pair avec une conception particulière du
personnage.”4. Il faut savoir combien de temps s’écoule entre la première scène de l’histoire et le
moment où elle est évoquée en termes. Cette distance temporelle est un élément capital de la
signification de la nouvelle.
Troisième chapitre " la poétique de la nouvelle"
“ Le mot poétique n’a pas le sens de recueil de règles ou de précèptes esthétiques , concernant
la poésie , mais il est plus tôt un travail visant à démonter le mécanisme de l’œuvre pour arriver à
l’art de l’expression.”5
Hugo Marsan consacre ce treizième ouvrage de sa main à l’élucidation de ce mystère. Au fil de
sept excellentes nouvelles, sa langue à l’image de chaque intrigue apparaît sobre sans être sèche,
riche sans faire de vagues, exacte à la mesure de l’émotion qui affleure. “ Monsieur va attrapper la
mort. André sourit. Il avait encore du temps avant que la mort le rattrappe.”6 Une vie sans affect
serait-elle autre chose qu’une mort sur pied ? Il reste que le bonheur ne se laisse guère appréhender.
Un écrivain averti, Marsan convoque avant tout son fantôme, sans ses fantasmes. Le bonheur
cherché est aveugle, l’écrivain s’efface à demi devant son lecteur. Chaque personnage central en
effet – à qui quelques pages suffisent à donner chair, voix, odeur, existence en un mot – dévisage à
mots couverts mais sans se dérober jamais l’essentiel. Quel est le sens de la vie ? Faut-il prendre ou
donner, se rendre ou seulement se prêter ? La vérité n’est qu’un feu follet, un leurre et l’amour lui

1

Marsan ﴾Hugo﴿, Place du bonheur,En double aveugle, Folio, 2002, p128
Grassin ﴾Jean – Marie ﴿, Littérature et espaces, Pulin , 2001, p57
3
. Lire la nouvelle , p109
2

4

. lire la nouvelle , p105
Todorov , poétique , Seuil, Paris, 1968, p35.
6
Place du bonheur, Le dernier vice ,p 65
5
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ressemble. “ Ce qui me reste de vie se joue en cette seconde. Le silence ou la mort . La nausée . Ne
parle pas . Ne lui réponds pas.” 1
“Ô homme! Resserre ton existence au dedans de toi, et tu ne seras plus miserable.” J.J. Rousseau
I﴿ Premier chapitre " Les personnages"
“ La particularité de la nouvelle est de mettre en scène un personnage dans l’espace d’une
action simple . Il est vrai qu’en principe rien n’empêche un certain approfondissement , dans la
nouvelle longue à péripéties multiples , dans les séries de nouvelles où se trouve le même héros
dans la nouvelle psychologique où le personnage occupe le centre d’intérêt.” 2
Nous allons voir les personnages de Marsan variés , vifs et cherchant le bonheur perdu. D'une
rencontre avec son grand-père jeune «le Devin» jusqu'à «En double aveugle», où un jeune homme
se glisse dans la maladie à cause de la mort de sa mère, sept nouvelles de l'amour, de la famille et de
l'âge qui vient: «Ce n'est pas le bonheur, disait-elle à Carmelo, ni la paix. Ce n'était pas le néant,
non plus. Plutôt une convalescence éternelle qui brusquement, par éclairs, ressemblait à une
guérison.» 3
“Les personnages de nouvelle ont vocation à être caractérisés une fois pour toutes , à moins que
le changement de caractérisation ne constitue le sujet de l’histoire . Dans tous les cas le personnage
est fonction d’une action , le portrait qu’en dresse l’auteur est esquissé à grands traits qui signifient
haut et clair” 4
Nous allons voir Joaquim , dans la première nouvelle"Le Devin", un jeune homme évoque ses
souvenirs d'enfance à l'occasion de ses vingt-cinq ans et des quatre-vingt-cinq ans de son grandpère. “Joaquim n’a jamais posé de questions sur la jeunesse du grand-père . Il s’est englouti dans
son amour , un amour si évident et d’emblée si total qu’aucun dialogue n’avait été nécessaire pour
en témoigner , hormis ce roucoulement des heures comme un torrent familier , ces phrases sans
surprise qui s’égrenaient le long du jour , tels ces présents rituels qui suppriment le tourment du
désir et que Joaquim exigerait plus tard de la volupté dont il mendierait la ponctualité avec
l’assurance des princes.” 5
Dans la deuxième nouvelle, nous allons voir un écrivain raté retrouve une fois de plus
Adeline, sa maîtresse et éditrice tyrannique. “ Adeline était grande , belle et convoitée , mais elle
était aussi , depuis peu , mon éditrice . Comment aurais-je pu refuser pareille aubaine? Je n’en
pouvais plus de candide étonnement et d’infinie gratitude envers celle qui non seulement avait
publié mon tardif premier roman mais encaissé, dans une relative mais courtoise connivance, son
total échec.” 6
Quant à la troisième nouvelle , pour tromper l'ennui et se sentir vivre, un riche industriel choisit
méthodiquement de jeunes demandeurs d'emploi qu'il soumet à un rituel étrange. “Lorsqu’on est au
chômage depuis de longs mois et que les chances d’un nouvel emploi se dégradent jour après jour ,
le corps se rétracte , se recouvre d’une carapace neutre . Craintifs, honteux, ces garçons de vingt1

Place du bonheur- Place du bonheur , p90

2

Lire la nouvelle, p105
Place du bonheur, Place du bonheur, p 96
4
Lire la nouvelle , p 109
5
Place du bonheur , Le Devin, p15
6
Place du bonheur, La boîte à malice, p35
3
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cinq, trente ans ﴾ André se cantonnait à cette tranche d’âge ﴿ se refugiaient dans une seconde
enfance , une régression sans espoir.” 1
“ Les héros portent des noms passe-partout que le lecteur oublie sitôt après qu’il les a
découvertes.”2 Les quatre dernières histoires sont certes plutôt sombres , mais elles ne doivent pas
faire oublier l’élan positif et l’humour des trois premiers récits qui viennent comme adoucir la
dureté du puzzle global .
“Il y a plus de quinze ans…. Et vous m’avez reconnue?
C’était l’année où elle avait rencontré Lionel.
Elle ne s’était pas rendu compte alors que, ressuscitée par l’amour , elle déversait sur ses élèves le
trop – plein de son bonheur .
Oui, il y a quinze ans. J’ai déjà trente ans !”3﴿
II﴿ Deuxième chapitre :" les structures spatio-temporelles":Dans ce chapitre , nous allons aborder les structures spatio-temporelles. L'etude de l'espace –
temps se révèle d'une grande importance dans la littérature contemporaine. “ L’espace s’est aussi
temporalisé , à moins que le temps ne se soit spatialisé. “C’était la surface et la profondeur. C’était
l’espace et le temps et l’espace- temps et le temps – espace.” 4
N’oublions que notre écrivain donne une grande importance à l’espace , parmi ses œuvres, on
voit quatre portent comme titre un espace à savoir : “ Le Balcon d’Angelo” en 1991, “ Troisième
sous-sol ” en 1997, notre ouvrage “ Place du bonheur ” en 2001, enfin , “ La gare des faux-départs ”
en 2002.
“ C’est oublier que, par la force des choses , la nouvelle se déroule dans le temps , selon une
succession linéaire qui parfois emprunte un trajet prolongé. Mais c’est en même temps postuler que
la nouvelle dispose de matériaux en nombre suffisament réduit pour que le lecteur ait l’illusion de
les concevoir dans une appréhension unique.
Notre écrivain accorde un grand intérêt aux évènements de ses nouvelles en les localisant dans
un schéma temporal et spatial fortement distinct. Nous allons commencer par l'espace.
1- L'Espace
“Désigner l’espace d’une nouvelle , c’est donc tenir compte à la fois de la réalité qu’il évoque ,
de son utilité pour l’action , des significations qu’il suggère. C’est , en d’autres termes , indiquer
successivement ou simultanément:
A. Espace référentiel ( Ici, une région )
B. Espace fonctionnel ( où l'action se déroule )
C. Espace signifiant ( que le lecteur interprète )” 5

1

Place du bonheur, Le dernier vice, pp 51-52
Lire la nouvelle, p111
3
Place du bonheur Place du bonheur, p77
4
Lire la nouvelle, p64
5
Littérature et espaces, p7
2
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A. ﴿ L'espace référentiel. “C'est l'espace du lecteur.”
L'espace donné à lire est un objet de découverte. D’une manière générale, “La littérature
décrit des sites , des demeures, des paysages. Toutefois la nouvelle les traite d’une façon qui lui est
propre . Elle privilégie des configurations ou des éléments dont on peut esquisser la typologie: le
décor , le lieu délimité , le lieu dédoublé , le dispositive, le trajet.”1
La première phrase d’ "Hugo Marsan" invite le lecteur à une équipée touristique . Jouant le
rôle du guide , narrateur l'introduit dans l'espace de ses souvenirs d'enfance. Il lui faut pourcela
sortir de la maison se diriger vers l'intérieur du jardin , s'asseyer sur le banc dans le jardin. "Les
soirs d'été , ils s'asseyaient sur le banc , dans le jardin."2
Dans “la boîte à malice” , l’écrivain décrit tout espace , l’appartement , la maison , la chambre
…etc. “ Nous étions tous les trois assis dans mon studio. La gardienne de l’immeuble m’avait
donné le trouble des clés.”3
Quant à la nouvelle “Le dernier vice” , Marsan a décrit l’espace intérieur et extérieur “ A la
terrasse du café Terminus en face de la gare de Noisy-le-Sec.”4
En ce qui concerne la nouvelle “Place du bonheur” , “Proche du restaurant , il y avait un bar
étroit d’où, en fin d’après – midi , emergeaient comme d’un tunnel des prostituées habillées en
bourgeoise qui glissaient sous les frondaisons de l’avenida de Liberdade.”5 Marsan a personnifié le
bar comme un tunnel des prostituées, il a donné la vie au bar.
B . ﴿ L’ espace fonctionnel ( où l'action se déroule ):“Le simple inventaire des espaces référentiels en révèle la composante fonctionnelle. Du fait
que l’histoire est inhérente à la nouvelle , la représentation d’un lieu , sa disposition dans un
ensemble , met en évidence sa fonction dans le déroulement de l’action . Fréquemment un décor
encadre un episode, des lieux différents signalent l’articulation de plusieurs épisodes . Lorsque la
nouvelle s’en tient à un lieu unique, elle prend volontiers le parti de l’aventure intérieure où priment
l’émotion , les remous de la subjectivité.”6
Notre écrivain a réussi à décrire l’action qui se déroule “ Elle alluma la deuxième chaîne et
resta toute la journée affallée sur son lit , abrutie d’images.”7
Il a décrit la rue avec tous ses details “ A cet endroit, la rue se divisait en deux escaliers . L’un
conduisait à la porte de la maison bleue , l’autre débouchait sur une ruelle qui dégringolait vers la
mer et où le linge , alternativement trempé par la pluie et séché par le vent , battait des ailes audessus de leurs têtes comme une colonie d’oiseaux piégés.8

1
2

lire la nouvelle, p 80
Place du bonheur , Le Devin , p14

3

Place du bonheur , La boîte à malice ,p 44
Place du bonheur , Le dernier vice ,p 52
5
Place du bonheur , Place du bonheur ,pp 71-72
6
lire la nouvelle, p 82
7
Place du bonheur, Alma Mater, p 107
8
Place du bonheur, Les hommes pleurent la nuit, pp116-117
4
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C .﴿ L’espace signifiant ( que le lecteur interprète ).
Cette lisibilité du dispositif fonctionnel affecte également la signification. Le cadre , le décor ,
les lieux, participent à un commentaire. “ Vous le trouverez assis sur l’un des bancs verts qui se
succèdent le long du chemin . A l’heure des récréations , des colonnes d’enfants se désagrègent .
Les garçons s’éparpillent sur le gazon. Les petites filles les regardent . De sveltes jeunes femmes
veillent sur eux . Les fenêtres d’une école privée s’ouvrent sur le parc.1
2- Le temps
Le temps “réel ou imaginaire”. L’espace appelle le temps , toute la vérité de l’espace sans
doute , passe dans la vérité du temps en y revêtant un nouveau sens.
Le temps chez Marsan donne une importance particulière au temps. Pour lui , le temps a
affecté les sentiments de lecteurs. De plus , il a donné des indications temporelles pour deux œuvres
à savoir :- “ La labyrinthe au coucher du soleil” en 1990 , “ Les jours heureux ” en 2006.
Qu’est ce que le temps littéraire? Le temps dans la littérature est “le temps humain”. 2. Il faut savoir
combien de temps s’écoule entre la première scène de l’histoire et le moment où elle est évoquée en
termes. Cette distance temporelle est un élément capital de la signification du récit.
Il faut distinguer la position temporelle de quatre types de narration:1. “ Ultérieure ﴾ position classique du récit au passé, sans doute de très loin la plus fréquente﴿.
2. Antérieure ﴾ récit prédicatif , généralement au futur , mais que rien n’interdit de conduire au
présent , comme le rêve de Jocabel – dans Moyse sauvé ﴿ .
3. Simultanée ﴾ récit au présent contemporain de l’action ﴿.
4. Et intercalée ﴾ entre les monuments de l’action ﴿” 3
A. Ultérieure :Le passé est l’accumulation, ou plutôt l’organisation des temps antérieurs, selon des rapports
chronologiques (succession) et chronométriques (les durées relatives).
Marsan a exprimé le passé le plus loin , il a décrit la vie passée du héros : “ L’homme berçait son
petit-fils, sans parler lui-même avalé par un passé lointain qu’aujourd’hui Joaquim tente en vain de
devenir.” 4
Aussi, nous allons voir dans la boîte à malice “ six mois auparavant je m’étais drape tant bien que
mal dans le peignoir mais, depuis dix ans j’étais l’un des amants d’Adeline , j’avais pris du ventre.”
5

Dans le dernier vice , on voit “ Lorsqu’on est au chômage, depuis de longs mois et que les chances
d’un nouvel emploi se dégardent jour après jour , le corps se rétracte , se recouvre d’une carapace
neutre.”1
1

Place du bonheur, En double aveugle, pp125-126

3

Genette , Figures 3 , p 229

4

Place du bonheur, Le Devin , p14

5

Place du bonheur , La boîte à malice, p35.
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Marsan a bien réussi à exprimer les indications temporelles: “ Oui, il y a quinze ans . J’ai déjà trente
ans.” 2
Notre écrivain a varié les indications temporelles, on voit “ ans, mois, jours, même il n’a pas
oublié les minutes.”. “ Elle avait perdu deux minutes à observer les gamines dont l’attrouperment
avait fini par l’atelier , puis cinq autres dans la boutique où elle avait acheté la carte .”3 “ A
Lisbonne , les trente ans qui les séparaient ne l’avaient pas tourmenté.” 4“ Il n’alla plus à Poitiers.
Juliette passa deux week-ends à Paris.” 5
B. Antérieure
Le temps est orienté : il coule du passé au futur. Grâce au profond sentiment de durée, l’être
humain peut agir, se souvenir, imaginer, mettre en perspective…
Le futur est l’ensemble des présents à venir. Seuls les contenus à venir, les évènements futurs,
sont susceptibles d’être encore modifiés. C’est ce qui fait que l’avenir n’est pas encore.
Chez Marsan , on voit “Allez , viens au jardin , on les entendra arriver , ne te fais pas de souci.”6
“ Nous , ne manquerons pas de garder l’un pour l’autre .”7
“ Je ne trouverai jamais de boulot.” 8
“ Quand tu me quitteras , tu me laisseras Lisbonne, Lisbonne est à moi , Lisbonne me protègera .” 9
“ Demain , j’acheterai la crème de nuit repérée dans Fémina.”10
Le temps suppose le changement, mais ces changements ne peuvent être intégrés dans la
pensée d’un objet que si l'on pose sous ces changements une substance. “ Bien sûr que tu reviendras
mon amour.”11
“ Le samedi et le dimanche , vous ne verrez pas le jeune homme du parc Monceau.” 12

1

Place du bonheur , Le dernier vice, p 51.

2

Place du bonheur , Place du bonheur , p77

3

Place du bonheur, Alma Mater, p 99
Place du bonheur, Les hommes pleurent la nuit, p116

4
5
6

Place du bonheur, En double aveugle, p135
Place du bonheur, Le Devin , p13

7

Place du bonheur , La boîte à malice, p37.

8

Place du bonheur,Le dernier vice, p 63
Place du bonheur , Place du bonheur ,p75
10
Place du bonheur, Alma Mater, p 103
11
Place du bonheur ,les hommes pleurent la nuit, p 123
9

12
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C﴿ Simultannée ﴾ l’action au présent ﴿
L’instant est le produit de la projection du présent dans la série successive des temps, c’est-àdire que chaque instant correspond à un présent révolu. Le présent lui-même est cependant à son
tour une abstraction, puisque personne ne vit un présent pur, réduit à une durée nulle. “ La maison
est propre , je suis propre , bien plus propre que ton père qui ne se douche que le samedi , pour
économiser l’eau chaude .”1
“ Oui, oui Adeline ma chérie, je vais m’en occupier de ce roman , le récrire … tu as raison , sans
l’atmosphère….”2
“ Oh! Pour moi, c’est pareil .”3
“ Car cette pauvre Hélène , toujours belle sans doute mais quel âge a-t-elle vraiment.”4
“ Je t’aime …. Quelle absurdité de lui envoyer cette carte.”5
“ Qu’est ce que tu racontes, mon chéri, tu parles tout seul , maintenant?”6
“Elles aiment Mozart, Chopin, Satie, le piano de toute façon.”7
D﴿ Intercalée ﴾ entre les moments ﴿
Pour réfléchir au concept du temps, l’être humain s’appuie sur son langage ; mais les mots sont
trompeurs et ne nous disent pas ce qu’est le temps – pire, ils viennent souvent nous dicter notre
pensée et l’encombrer de préjugés sémantiques. “ Mais oui, je te garde depuis que tu es né.”8
“ Non, je le ferai moi-même, je peux obtenir des reductions. Il l’avait blessée.”9
“Elle lui dit: j’ai été stupide de t’envoyer cette carte, c’est un geste idiot, la nouvelle de la mort de
Diana m’a choquée, on peut faire n’importe quoi de ces moments – là .”10
III

Troisième chapitre " La poétique de la nouvelle":-

Dans ce chapitre consacré à " La poétique de la nouvelle" nous présentons la poétique : “Elle
désigne le contenu, une histoire que le lecteur découvre, qu’il peut raconter et résumer , ou qui peut
, le cas échéant, être transposée , adaptée. Les techniques d’expression relèvent pour leur part des
options que les auteurs mettent en œuvre . Elles recouvrent des manières de faire qui intéressent
l’art de la nouvelle : une manière de capter l’intérêt, de caractériser , d’organiser, de disposer des
indices , de produire des effets bref, de constituer une histoire en récit.”11
1

Place du bonheur, Le Devin , p20

2

Place du bonheur , La boîte à malice, p37.

3

. Place du bonheur,Le dernier vice, p 56
Place du bonheur , Place du bonheur ,p74
5
. Place du bonheur, Alma Mater, p 103
6
Place du bonheur ,les hommes pleurent la nuit, p 123
4

Place du bonheur , En double aveugle , p 127
Place du bonheur, Le Devin , p22
9
. Place du bonheur , Place du bonheur ,p74
10
Place du bonheur, Alma Mater, p 106
11
Lire la nouvelle , pp 74-75
7
8
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1- Le style d’ Hugo Marsan:C’est une des beautés de ce recueil que de tisser le quotidien aux accents souvent sordides – le
vieux qu’on voudrait enfermer, l’autre quand ce n’est pas soi-même à rajeunir, les buées de
l’adultère – avec l’envers de la précarité qui gouverne tout, cet infini que l’ultime souffle seul
expulse de chaque poitrine. Sur ce chemin, les anti-héros et autres héroïnes d’Hugo Marsan, qu’un
triomphe inattendu peut dérouter mais qui le plus souvent regardent la défaite dans les yeux,
trouvent naturellement place à côté du lecteur. Ils invitent, comme s’ils ouvraient une porte sans un
mot, à rentrer en soi-même. À lire ce beau recueil, le temps ne semble plus possible des faux espoirs
ni des mensonges. On peut par exemple refuser la souffrance ; c’est d’autant plus nécessaire que
toute victime devient un bourreau malgré lui. Et de même faudrait-il enfin regarder en face la tare
de l’incommunicabilité foncière, car elle génère la désespérance, la violence, le suicide et la guerre
sans merci.
Dans Place du bonheur, et sur des registres variés qui n'excluent ni l'insolite ni la cocasserie,
Hugo Marsan excelle à restituer la réalité dans son relief primordial, son pouvoir irréductible, par le
jeu référentiel et croisé des consciences quand vient l'heure des mises en question, celles des
personnages comme aussi, sans doute, celles du lecteur et de l'auteur.
On considère souvent que les nouvelles sont destinées à une élite de lecteurs particulièrement bien
exercés mais on n'aura pas de mal à démentir cette idée reçue.
Dans la nouvelle, le non-dit prend aussi une importance plus grande que dans le roman,
puisqu'on oeuvre dans l'elliptique. Parce qu'elle cultive le resserrement, la nouvelle développe entre
les lignes un double-fond qui influe sans doute sur le contrat de lecture et sur sa pression. Cela peut
varier d'un auteur à l'autre, voire d'une nouvelle à l'autre, puisqui chaque texte a son économie
propre.
A l’épicentre du texte , fonctionnant comme cheville ouvrière de l’ensemble , se trouve la nouvelle
phare du texte , Place du bonheur : récit de la déconvenue croissante d’une femme ayant une
relation avec un homme marié , lequel refuse de privilégier leur aventure et court en permanence
plusieurs lièvres à la fois …. Même la magie que distille la ville de Lisbonne – qu’on retrouve
d’ailleurs dans Les hommes pleurent la nuit – ne pourra rien y faire . Froide et insoluble , la
question de l’héroïne , traumatisée par l’égoïsme masculin de son amant, peut ici qualifier l’état
d’état d’esprit des autres protagonistes : ˝ Le Malheur du monde , c’est que victime , on devient le
bourreau d’un autre˝ .
Aux confins de ces pieces d’humanité, rapiécées par l’écrivain en un tissu passionnel convulsif ,
émanent des ombres qu’on identifie sans peine à la longue , tant Hugo Marsan possède l’art discret
de faire se répéter ce qui n’a pourtant eu lieu qu’une fois : ces sentiments fugaces , ˝refaire sa vie˝ ,
˝repartir à zéro˝ , ˝vivre au–delà de l’amour ﴾physique﴿ qui sont l’invisible terreau mental de tous les
renouveaux –qui avortent l’instant d’après …. Couronnés par la ˝lourdeur de la mémoire˝ et les
˝fantômes du passé˝, ces pensées – là ne suffisent généralement pas à reconstruire le monde que
vient d’abolir la coupable indifférence de l’Autre . Dans l’éternel conflit qui oppose hommes et
femmes ﴾La boîte à malice , Place du bonheur , Alma Mater ﴿., le vainqueur se donne comme celui
qui suit ses impulsions sur le modèle ﴾mécanique﴿ d’un rouleau compresseur sentimental aplanissant
tous les obstacles pour se cantonner à la direction initialement fixée . Dans ce chantier de l’amour
dévasté, quelques éléments , sans qu’on sache pourquoi , résistent alors plus que d’autres . Puis
capitulent . Chez Hugo Marsan , l’espoir ne fait pas vivre : seulement durer un petit peu plus.
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Mais, avant tout, il y a l’écriture. Sa quête : soi et l’autre. Qui est l’autre ? Comment chacun peut
s’accommoder ? L’amitié, l’amour dans la famille, l’amour passionnel sont autant d’espaces
idéalisés définis pour concilier des identités propres, des fantasmes et des représentations uniques.
Comment réussir une union tout en respectant totalement l’intégrité ? «C’est tellement imparfait,
l’homme a inventé l’idée du bonheur mais n’a pas la possibilité d’y parvenir. L’amour et l’union
des êtres sont des grands mystères qui me fascinent», explique Hugo Marsan. Cet homme courtois,
soucieux de ne pas blesser, mène sa recherche en combinant l’expérience à l’imagination, dans un
espace le plus vide possible.
1- Le bonheur
Une place , n’est – ce pas avant tout un lieu public où une multitude d’êtres se croisent? Dans ce
recueil de nouvelles, ce sont sept destins , sept personnages que l’on frôle à un instant de leur
existence , alors qu’ils cherchent leur place , la place du bonheur dans leur vie , dans les dédales de
Paris, de Lisbonne ou de leur cœur.
Le bonheur , certains des protagonistes de Marsan le rencontrent parfois , fugitivement , tandis
que d’autres se demande à quoi il ressemble. Ce qui est sûr en tout cas, c’est qu’il a semé ses
pétales sous différentes formes dans chacune de ces sept tranches de vie.
Le bonheur est sans doute un don, mais en bouton ; il attend pour éclore que chacun le féconde.
Cependant volatil par essence, le temps de le respirer, le plus souvent il s’est évaporé. C’est que
l’amour entre dans sa composition. On mesure la difficulté de le faire durer. Il n’en existe pas moins
une place du bonheur que chacun traverse au moins une fois dans son existence. Tout enfant, on se
lance en aveugle dans sa direction, jusqu’au jour où on l’a dépassée, le plus souvent perdue à
jamais. D’où venait donc cet air que le vent emporte ? C’est du moins ce que chantent les poètes,
parce que le plan qui permettrait de la situer, cette place insaisissable, relève de la difficulté d’être.
2- L’amour
L’amour est au cœur de ce livre à la façon d’une clôture que chacun essaie de franchir à sa mesure.
Si se projeter dans un inconnu qui pour répondre à l’étreinte et, mieux, faire se conjoindre le désir et
la tendresse conduit à se tromper soi-même en toute bonne foi, rien n’est sûr, pas même le pire.
Pourtant en s’avançant, malgré qu’on en ait, sur cette toile de tous les risques où chacun s’épuise à
rester sur ses gardes, on respire, on s’enchante. Que surgisse une trahison d’un être, de la société,
des couperets de tous ordres, on souffre, mais au moins on ne souffre pas la mort.
D’abord , c’est dans la chaleur tendre et réconfortante des bras de son grand-père que Joaquim
le trouve depuis toujours , sans que la raison puisse expliquer la magie de cet amour , ni que les
mots soient nécessaires par sanctionner son existence. Un amour qui va de soi ….. et un grand père
qui, du haut de ses 85 ans, lui réserve encore des surprises!
Puis l’on rencontre cet amour entre deux amants, Adeline, éditrice, et David, un écrivain
qu’elle a tenté de lancer . Leur relation traverse une période difficile, à moins qu’elle ne touche tout
simplement à son terme …. Est-ce du l’absence de succès du jeune auteur? A moins que ce ne soit
cette boîte à malice , pas si malicieuse que ça?
Ensuite, c’est un amour altruiste- ou perverti? –
que l’on croise, celui que porte André à ces jeunes hommes au chômage , qu’il repère telles des
proies aux abords d’une ANPE, et dont il prend plaisir à écouter les rêves , les désillusions, les
regrets et autres aveux d’impuissance. Avant de retourner à sa réalité à lui ….
Ou encore , ce sont des amours jadis passionnées mais qui évoluent et s’abîment dans une béance
créée par le temps et les differences……
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Autant de vies , autant de personnages en quête de sens , d’eux – memes , d’amour…. et de
bonheur , bien sûr!
Le tout , dans une langue fluide , juste …. Où nous emmène Hugo Marsan, se demande –t-on un
instant . Mais bien vite, on ne se demande plus rien , on le suit, au cœur de l’intimité de ses
protagonistes , de leurs interrogations, leurs rêves d’ailleurs et de vie meilleure , ces vies si varies
qu’elles pourraient être les nôtres….
Si finalement, Bonheur n’était pas le terme exacte pour traduire cette quête , ces instants fragile et
éphémères , nous susurre Marsan?
Conclusion
"Les nouvelles" d'Hugo Marsan combinent avec art profondeur, transparence et légèreté. (...)
Avec ce recueil intimiste, grave, mais qui n'exclut ni l'humour ni le rire (...), Hugo Marsan laisse
couler le souffle de la vie dans son écriture ciselée. (...) Au-delà de leur fascinante noirceur, les
nouvelles d'Hugo Marsan suggèrent qu'il est une lumière, au fond des ténèbres.
L’auteur enchaîne comme autant de perles disparates sur un même fil narratif les émois
psychologiques d’individus portant souvent le même prénom ou présentant des caractéristiques fort
semblables : une certaine incapacité à faire fond sur le réel , une réticence comme à s’arracher de
l’inconfort solipsite qui définit leur manière d’être . D’un bout à l’autre de la chaîne se dévident les
diverses modalités de l’amour : tant sa dimension sacrificatoire ﴾La boîte à malice , Place du
bonheur , Les hommes pleurent la nuit ﴿ que l’impossible “ goût de la vie “ qu’emporte la quête
d’un absolu toujours relativisé par l’intervention d’un tiers ﴾ Place du bonheur , Alma Mater ﴿.
Finalement , Hélène se trompe peut-être dans “Place du bonheur” , qui affirme que “la politesse,
c’est d’abord se rendre intelligible à autrui” : au vu des esquisses sans concession qu’aligne
impeccablement au cordon nouvelliste l’auteur , on tendrait plutôt à affirmer que la politesse , c’est
surtout être sensible à autrui . Etre capable de s’oublier , d’occulter un ego impérieux, afin de rendre
possible les conditions du dialogue . Encore n’est – on jamais sûr , comme l’atteste en double
aveugle que , la communication une fois établie , celle-ci ne soit qu’une illusion entretenue au nom
des besoins de la société, ce monstre froid enrayant tout souci d’authenticité.
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