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ؼشوه اليؽش
مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىشٍة مجلة ِلمُة دولُة محىمة ثخحق بيؽش البحىذ ألادبُة وامللاسبات
ً
دوسٍا ًِ مشهض حُل البحث الّلمي ،بةؼشاف َُئة ثحشٍش مؽيلة مً ؤظاثزة وباحثحن
الىلذًة والفىشٍة ،ثفذس
وَُئة ِلمُة ثحإلف مً هخبة مً الباحثحن وَُئة ثحىُم ثخؽيل دوسٍا في ول ِذد.ثلبل املجلة ألابحاذ وامللاالت التي
ثلتزم املىلىُِة واملى جُة ،وثحىافش فح ا ألاـالة الّلمُة والذكة والجذًة وثحترم كىاِذ اليؽش الحالُة:
• ؤن ًىىن البحث امللذم لمً املىلىِات التي جّجى املجلة بيؽشَا.
• ؤال ًىىن البحث كذ وؽش ؤو كذم لليؽش ألي مجلة ،ؤو ماثمش في الىكد هفعه ،وٍححمل الباحث وامل املعاولُة
في حاٌ اهخؽاف بإن معاَمحه ميؽىسة ؤو مّشولة لليؽش.
• ؤن ثححىي الففحة ألاولى مً البحث ِلى:
 ِىىان البحث. اظم الباحث ودسححه الّلمُة ،والجامّة التي ًيحمي بلح ا. ال رًذ لىترووي للباحث. ملدق للذساظة في حذود  150ولمة وب جم خي .12 اليلمات املفحاحُة بّذ امللدق.• ؤن ثىىن البحىذ امللذمة بةحذي اللٕات الحالُة :الّشبُة ،الفشوعُة و هجلحزًة.
• ؤن ال ًضٍذ ِذد ـفحات البحث ِلى (  )20ـفحة بما في رلً ألاؼياٌ والشظىمات واملشاحْ والجذاوٌ واملالحم.
• ؤن ًىىن البحث ً
خالُا مً ألاخىاء اللٕىٍة والىحىٍة و مالثُة.
• ؤن ًلتزم الباحث بالدىىه وؤ جامها ِلى الىحى جي:
 اللٕة الّشبُة :هىُ الدي (  )Traditional Arabicو جم الدي (  )16في املتن ،وفي الهامؾ هفغ الدي مْ جم(.)12
 اللٕة ألاحىبُة :هىُ الدي (  )Times New Romanو جم الدي (  )14في املتن ،وفي الهامؾ هفغ الدي مْ جم(.)10
 ثىح الّىاوًٍ الشثِعُة والفشُِة ب جم  18هلىة مْ ث دُم الدي.• ؤن ثىح الحىاش ي بؽيل هٍامي حع ؼشوه بشهام  Microsoft Wordفي اًة ول ـفحة.
• ؤن ًشفم ـاح البحث جّشٍفا مخحفشا بىفعه ووؽاوه الّلمي والثلافي.
• ِىذ بسظاٌ الباحث ملؽاسهحه ِ ر ال رًذ الالىترووي ،ظِعحلبل مباؼشة سظالة بؼّاس بزلً.
• ثخمْ ول ألابحاذ امللذمة للمجلة لللشاءة والححىُم مً كبل لجىة مخحفة وٍللى البحث اللبىٌ الج اجي بّذ
ؤن ًجشي الباحث الحّذًالت التي ًىل ا املحىمىن.
• ال ثلتزم املجلة بيؽش ول ما ًشظل بلح ا و ي ٔحر ملضمة بحلذًم م رسات.
ً
• ثشظل املعاَمات بفُٕة الىتروهُة حفشا ِلى ِىىان املجلة:

literary@jilrc-magazines.com
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الاٞخخاخُت
بعم هللا الشحمً الشحُم
وّىد بلُىم في ِذد َزا الؽهش بّذ ِىلة الفُف بمجمىِة مً
البحىذ الّلمُة الشـِىة ،وكذ ثمحز َزا الّذد بإن ؤهثرًة بحىره في العشد ،بر
حاوس ِذد مً الباحثحن الّشب مذوهات ِشبُة مّاـشة مخحلفة مثل :سواًة
سمل املاًة وسواًة الحالم وسواًة خىٍا دحمان وهمارج مً الشواًة الحىوعُة،
وهزا مذوهة كذًمة ثمثلد في مىامات الىَشاوي،هما كذم الباكىن دساظات في
الؽّش مثل البحىذ التي ثحذرد ًِ دًىان الٕماسي وؼّش العُّذ الضاَشي
وؼّش ِفُف الذًً الحلمعاوي َ،زا مْ وحىد دساظات ثحذرد ًِ حهىد
املعخؽشقين في وؽش التراذ الّشبي والالحفات في الحذًث الىبىي وهزا الاهضٍاح
وآلُات املى ج الحاسٍخي في معجم لعان الّشب.
هإمل ؤن ًىىن الّذد في املعحىي املإمىٌ َ،زا وظىفحح باب املؽاسهة
ؤمام الباحثحن مً حذًذ .
وفي ألاخحر وؽىش للجمُْ حهىدَم :ؤظشة املجلة وول الباحثحن املعاٍ محن
في َزا الّذد.

سثِعة الححشٍش :ؤٔ .ضالن َاؼمي
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ثخلي ؤظشة ثحشٍش املجلة معاولُت ا ًِ ؤي اهت ان لحلىق امللىُة الفىشٍة
ال جّ ر ساء الىاسدة في َزا الّذد بالمشوسة ًِ سؤي بداسة املشهض
حمُْ الحلىق محفىٌة لمسهض حُل البحث الّلمي © 2016
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ثىٌُف التراذ في سواًة سمل املاًة ،فاحّة اللُلة العابّة بّذ ألالف
ألاظحارـ :سبُْ مىاصبي ،حامّة ؤبي بىش بللاًذ –ثلمعان -الجضاثش

امللدق:
ًة
ّن
بإ من ؤأغػ الٓىاىغ الٟنُت التي جلٟذ النٓغ في ا٫ججغبت الغواثُت الجضًضة ؤلا٦شاع من اؾخش صام الغمؼ وألاؾُىعة ؤصاة
ًة
للخٗبحر  .ولِـ ٚغٍبا ؤإ ٌؿخسضم الغواجي الغمىػ وألاؾاَحر في نههٞ ،الٗال٢ت ال٣ضًمت أُجهما –الخ٩ي وألاؾاَحر  -جغشر لهظا
الاؾخسضام ،ول٨ن الخإمل في َبُٗت الغمىػ وألاؾاَحر التي ٌؿخسضمها الغواثُىإ اإلاٗانغوإ ،وفي َغٍ٣ت اؾخسضامهم لها ًضٖى
صٖىة ملخت بلى الاىخمام بهظو الٓاىغةُٞ .بُٗت الغمؼ َبُٗت ٚنُت ومشحرة ،جخٟغٕ ص اؾتها بلى ٞغوٕ ّن
قتى من اإلاٗغٞت.
ع
ّن
وبنما ّن
ٚحر ؤإ ما ّن
حهمنا الخٗغٖ ٝلى َبُٗخه الىُُْٟت والكٗغٍتٖ ،لى وظه الخدضًض .
حهمنا لِـ البدض ٖن ؤنى ٫الغمؼ
ُك
و٢ض ًدىلنا ىظا بلى ظملت من ألاؾئلت الذيج٨خنْ ٦ ٠نن َهه ىظو الٓاىغةٞ :لماطا ًلجإ الغواجي اإلاٗانغ بلى جىُْ ٠الغمؼ؟
• ىل لظلٌ ٪ز
جؼ ٌز
أندى مباقغ ٖما ًغٍض ٢ىله ُٞلجإ بلى اؾخسضامها أد٨م أنائها الٟجي والضعامي وما
ٞجي منه ؤإ ٌٗبر
ٍو
جدىٍه من زُا ٫و٢ضعة ٖلى الخجنُذُٞ ،جظب ال٣غاء بلى نهه؟
• ؤم ًلجإ بلحها ل٩ي يؾ ِ٣من زاللها آعاءو الؿُاؾُت وألاًضًىلىظُت؟
ومن ظملت من ٖنىا بهظو الٓاىغة الٟنُت وؤُٖاىا بٗضىا ألاصبي ،اإلامؼوط أ٣ىي نٟؿُت مخًاعبت ،الغواجي الجؼاثغي
واؾُجي ألاٖغط في عواًخه " سمل املاًة ،فاحّة اللُلة العابّة بّذ ألالف" ،والتي ُّع
ًة
وبًداء.
حك٘ مٗانحها عمؼا
اٌولمـ ــات املفحاحُة :الشمض ،سواًة سمل املاًة ،واظُجي ألاِشج.

ثىوئـ ـ ــة:
ل٣ض اؾخُاٖذ الغواًت الجؼاثغٍت اإلاٗانغة ؤإ جد ٤٣زغ ًةاء ّن
ٞنُا مخمحزا الؾُما زال ٫الٟترة ألازحرة من ال٣غإ الٗكغٍن
ّن
ومُل٘ ال٣غإ الغاىن ،خُض جم٨نذ ٖلى ًض ظُل َمىح ّنجىا ١بلى الخجضًض وا٫ججغٍب من جإؾِـ مالمذ ججغبت بأضاُٖت وؾغصًت
مخ٩املت ،لها زهىنُاتها وؤماعاتها التي ّن
حٗبر ٖجها جندى ؾمت الخإنُل ٦ما جنكٛل أخ٨غَـ زُاب عواجي مهىوؽ أالبدض ٖن
ىىٍخه ،وحكُ٨ل نهىم طاث مٗماعٍت مُبىٖت بؿماث ّن
ؤق٩اٞ ٫نُت وحٗبحرًت ٢ض حٗحإ ىظا الجُل الغواجي ٖلى بزباث ّن
الذظاوػ
ّن
ّن
واإلاٛاًغة الخضازُت وال٨خاأت التي «جسُذ الالتزام الاظخماعي والؿُاسخي ،وم٨نذ ال٩اجب من الخٗبحر ٖن عئاو اججاو واٗ٢ه»( ).

ُ  -بوشوشة بن مجعة ،سلتارات من الركاية ادلغاربية العاصرة ،جُ ،بيت احلكة ،ادلؤسسة الوطنية للرتمجة كالتحقيق كالدراسات ،قرطاج ُِٗٗ ،ص.ٕ:
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ىظو الغواًت الجضًضة « جغ ٌٞالك٩ل الخ٣لُضي الظي حهض ٝبلى بٖاصة الخىاػإ في الخُاة ،ال ٌٗجي ىظا ؤإ ألاٖما٫
جغ ٌٞالك٩ل الخمشُلي ٧لُتٝ ،هي ٖلى ؤي خا ٫ال حؿخُُ٘ ال٩ٟا ٥من ىظا الىا ٘٢الظي جنب٘ منه ؤنال ول٨جها بط جغجبِ أه ٖلى
ندى ما جملُه ال٣ضعة ٖلى ؤإ ج٩ىإ انٗ٩اؾا للخُاة ،وفي الى٢ذ الظي جا٦ض ُٞه بم٩اناث النو أىنٟه نخاظا لل٨ٟغ ومىلضا له» ( ).
و٢ض ا٢خًذ ّن
اإلاخٛحراث التي ناخبذ ال٨خاأت الغواثُت اإلاٗانغة لضي الغواثُحإ الجؼاثغٍحإ ظضال اؾتراجُجُا في ؾحروعة

ّن
الخدى ٫الخ٣جي وألاؾلىبي٦ ،ما اؾخلؼمذ عىانا خُىٍا ٖلى مؿخىي الخجضًض والازخال ٝوج٣ضًم مكهض إلاكغوٕ واؾ٘ «ىاظؿه
حكُِض ظمالُت وقٗغٍت للخُاب الغواجي اإلاٛاعبي »( ) ،وهي الجمالُت التي ال ػالذ حؿعى وجهبى ب٫ياؾخما ٫حك٨التها واؾخجمإ
ٖنانغىا وآلُاتها التي جنٓمها أ٩ل ؤبٗاصىا الغمؼٍت والش٣اُٞت في مؿاع الؿغص.
ّن
الخدىالث في اإلانجؼ الٟجي
من ىظا اإلانُلٌٛ ٤ضو الخُاب الغواجي الجؼاثغي اإلاٗانغ أنُت مٟخىخت ٖلى ظملت من
ّن
ومغثؼاتها الجمالُت ،و٦ظا أنُت الخسُُل أمسخل ٠ججلُاجه الاظخماُٖت
الخدىالث التي َالذ البنُت اللٛىٍت ٦
(الؿغصي ) ،وهي
ّن
والؿُاؾُت والش٣اُٞت ،التي اؾدنضث بلى عىاإ اإلاؿعى الخجغٍبي في اإلاماعؾت الغواثُت ،وىى اإلاؿعى الظي ًجهٌ أالضعظت ألاولى
ٖلى« ٖضص من اإلاغج٨ؼاث ال٨ٟغٍت والخهاثو الجمالُت اإلاخهلت أإؾئلت اإلاتإ والك٩ل والخُاب ومؿخىٍاث اللٛت وألاؾلىب»( ).
ّن
والخدى ٫ؤإ جغجاص وجالمـ آٞا٢ا وًٞاءاث
وجداو ٫الغواًت الجؼاثغٍت وهي جدك٩ل في بَاع حكُِض زهىنُت الخجغٍب
َه
حٗبحرًت ظضًضة ٚحر مإلىٞت وٚحر ج٣لُضًت ،وطل ٪أاٖخباع ٖامل الخجغٍب في اؾخمغاعو َه
َه
وجبرًغىا ،وىى ما
قغُٖتها
وىب ال٨خاأت

ًم٨ن ؤإ ًجٗل الٟغ ١واضخا و٢اثما أحإ عواًت ج٣لُضًت وؤزغي خضازُت حؿعى بلى زل ٤ج٣لُض ظضًض لضي اإلاخل٣ي الظي ٧اإ
ّن
ّن
النو الؿغصي الظي أاث
مد٩ىما أإق٩ا ٫ؤصأُت وحٗبحرًت مىعوزت جد٨مذ ػمنا َىٍال في جدضًض ؤ ٤ٞجل٣ي ىظا ال٣اعت ،وطلّ ٪نإ
ٌكخٛل ٖلى ؤنماٍ الخجغٍب وجدضًض الخ٩ي٢ ،ض ناع ّن
ّن
ّن
الخمغص ٖلى ؾ٩ىنُت
النمُُت والؿ٩ىإ ،خُض
مخىعَا في مؿعى ج٨ؿحر
ّن
جًم زىام اللٛت الغمؼٍت
اللٛت ونُٛها الخ٩اثُت ،والىلىط بلى ظض ٫الؿغص واإلاؿغوصٞ ،خبلىعث آنئظ َغاث ٤مؿخدضزت
ّن
وقٗغٍتهاًٞ ،ال ٖن نُاٚاث ٞنُت جال ٠نؿُجا ؾغصًا جلخ٣ي في عخمه ؤؾالُب وبنُا ث حٗ٨ـ ٖالماث الخجغٍب أمسخل٠
ؤنؿا٢ها.
ؤىم ىظو ألاؾالُب التي ا٢ترنذ ّن
أالخجغٍب واإلاماعؾت الخضازُت في ال٨خاأت ّن
الؿغصًت الٗغبُت ّن
ولٗل من ّن
ّن
بٗامت والجؼاثغٍت
ّن
أسانت ،الخىُْ ٠الغمؼي  .ىظا ألازحر ًنب٘ أىنٟه لٛت ًدك٩ل بها اإلاىيىٕ الؿغصي ،من الخاظت بلى لٛت مسخلٟت ومظاػٍت
ُك َه
ؿ٨ذ ٖنه ٚالبا في الىا ،٘٢وطل ٪من منُلّ ٤ن
الخٗبحر ،جستر ١الُبُعي ،وججاػ ٝفي ٖىالم ّن
ؤإ
الضالالث والالمٗ٣ى ٫والظي ٌ
ال٨خاأت ألٛت عمؼٍت ال ّن
جخمحز أسهاثو زُابها وببنُت لٛتها وخ٨حها ٞدؿب ،أل هي « عئٍت مٛاًغة لألقُاء ولظل ٪ج٩ىإ ال٨خاأت
ًة
ّن
ًة
ّن
واإلادغماث
واؾخجالء للب٣اًا والهىامل واإلا٣صخي من ُ٦نىندنا اإلادانغة أً ِٛال٣ىانحإ
اإلادكبٗت أغوح الٟانخاؾدُ ٪مٛامغة
و٦إإ الغمؼ ٖلى ىظا ألاؾاؽ ًّ ٠٣ننضا إلاشل ىظو ألاق٩ا ٫من الغ٢اأت مداوال ازتر َه
وقتى ؤنىإ الغ٢اأت» ( )ّ ،ن
ا ١خضوصىا وؾُىتها.

ُ -نبيلة إبراىيم ،فن القص بٌن النظرية كالتطبيق ،سلسلة الدراسات النقدية ،مكتبة غريب ،ص.ُٕٔ:
ِ -عبد القادر عقار ،الركاية ادلغاربية ربوالت اللغة كاخلطاب ،طُ ،دار ادلدارس ،الدار البيضاء ،َََِ ،ص.ُّٕ:
ّ -بكشوشة بن مجعة ،اذباىات الركاية ُب ادلغرب العريب ،الدار ادلغاربية ،ُٗٗٗ ،ص.ّّٔ:
ْ -تزفيتاف تودكركؼ ،مدخل إذل األدب العجائيب ،ترمجة ،الصديق بوعالـ ،دار الكالـ ،الرباط ،طُ ،ُّٗٗ ،ص.ٓ-ْ :

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

10

مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىشٍة  -الّام الثالث  -الّذد  22ؤًلىٌ 2016

ٞغواًت عمل اإلااًت هي «عخلت ٖبر الظا٦غة ،مإ طا٦غة بلى ؤزغي ،وجلخئم ظمُٗها صازل طا٦غة النو ،وهي لخٓت ال ًخى٘٢
ػماجها وال م٩اجها ،لظلٗٞ ٪لى متر٢بحها ٖضم الٟٛلت إ اإلا٩اقٟت ٢غٍنت الخ٣ُ٣ت ،وىما لخٓخاإ ال جخإجُاإ بال إلان نبر
وظاىض...وٖلى ٢ضع اإلاجاىضة ً٩ىإ ويىح الغئٍت» ( ).
وواؾُجي " في ىظو الغواًت ًخ٩ئ ٖلى اؾتراجُجُت "الاؾخلهام " ال لُُٗض ؾغص ؤخضار جاعٍسُت ،أل إلنخاط أجى اظخماُٖت
وؾُاؾُت وز٣اُٞت من زال ٫حكاأه الؿُا ١الظي انخج ُٞه النو الغواجي الجضًض ،بؿُا٢اث ٖغبُت ٢ضًمت ،ؤنخجذ ٞحها نهىم
ًة
بأضاُٖت .ومن زم ٧اإ "الاؾخلهام" ٌك٩ل انٟخاخا للنو الؿغصي الجضًضٖ ،لى النو ال٣ضًم ،منخجا أجى نهُت ظضًضة ج٣ىم ٖلى
ن٣ض الؿاثض ٦خاأُا ،وٖلى الخاعٍش والىعي.
ٞالظا٦غة الجماُٖت ؤ٢غب بلى ؤإ ج٩ىإ طا٦غة ؤؾُىعٍتٞ ،هي لِؿذ طا٦غةؾغصًت ،حؿخُٗض الى٢اج٘ ٖلى ندى ما جٟٗل
طا٦غة اإلااعر ،وبنما حؿخُٗض ألاخضار بك٩ل عمؼي ،وج٣غؤ اإلااضخي خؿب منُ ٤الغٚبت ،وبكٟغة اإلاسُلت والخلم ،خُض بإ
«َبُٗت الخُاة البكغٍت جٟغى ٖلُنا الانضماط في اإلااضخي والخىانل مٗه صوإ ؤإ نكٗغ بهظا الانضماط ؤخُانا ،وٚالبا ما ً٩ىإ من
صوإ عٚبت الٟغص ،و٦ظا ال٩اجب ًجض نٟؿه مد٩ىما أُبُٗت اإلاىايُ٘ والً٣اًا التي ٌٗالجها والتي جغج ٟ٘أه بلى ٕ والم يباأُت
بُٗضة اإلاضي»( ).
وال جمشل الظا٦غة في اإلاتإ الغواجي الىاؾُجي ػمنا ٞغصًا ،أل جدمل ؤبٗاصا ػمانُت ظمُٗت ؤًًا ،لِؿذ طا٦غة ؾحرة ٞغصًت
وبنما هي ؾحرة ظُل أ٩امله .وبطا ٧انذ الٗال٢ت م٘ الظاث ؤؾهمذ في نن٘ الظا٦غةٞ ،ةإ الهلت أاآلزغ حؿهم بٗم ٤في حكُ٨ل ىظو
الظا٦غة ،خُض نلٟي الهلت أاآلزغ جن٣لنا من الٟغص بلى الجماٖت ،ومن الغٚبت بلى النؿ ،٤ومن الهىعة بلى البنُت ٞ« .ب٣ضع ما
ٌؿخىٖب الغواجي الٗالم الىا٢عي (اإلام٨ن ) ،وب٣ض ما جخٗضص ججاعبه في الخ٣اَه أ٣ضع ما ٌؿخُُ٘ من زال ٫الخُاأاث اإلاخضاولت
واإلاإلىٞت في عاىنه ( الؼماني واإلا٩اني ) زل ٠ظضلُت ظضًضة في أنُتها وبخالتها ،ومن زمت ً٩ىإ لهظو البنُت صوع في قغح النهىم
اإلاك٩لت للبناء الؿغصي» ( )٦ ،ما ىى الخا ٫في نو عمل اإلااًتٞ ،اظٗت اللُلت الؿابٗت بٗض ألال.٠
وٍم٨ننا ؤإ ّن
نمحز وندن نضزل ٖالم ىظا الغواجي  -واؾُجي ألاٖغط  -أِنـه وبحإ ٖىالم الغواًاث ألازغي  .بط جسخل ٠نٓغجه
ٖن نٓغة آلازغٍنٞ ،الٟغ٨ً ١من في ؾغص الىا ٘٢وؾغص الخ٣ُ٣تٞ ،ؿغص الىا٦ ٘٢ما ىى ،ال ًنبهنا بلى شخيء ننا ظؼء من جٟهُله
ٞهى ًمغ من ؤمامنا من زال ٫الٗحإ السخغٍت التي جُل ٖلى الٗالم ٖبر الكاقت الٗاصًت ،ل٨ن قاقت ىظا الغواجي صازلُت
ّن
وزاعظُت جن٣ل الالمغجي وجً٘ ؤمام اإلاخل٣ي الى٢اج٘ في آإ واخض ٖبر بؿاٍ اللٛت الغمؼي أُغٍ٣ت ج٣نُتّ ،ن
ٞنُت م٨شٟت وَغٍ٣ت
الخ٨شُ ٠الؿغَٗت جخم في ُ٦اإ اإلاخل٣ي صازلُا وزاعظُا مما ًسل ٤الخىاػإ ٨ُٞدك ٠ىظا ألازحر الخ٣ُ٣ت النانٗت من زال ٫ىظا
ّن
اإلا٨شّ ٠ن
اإلاغمؼ الظي ًنههغ ُٞه الىعي أالالوعي والخاع ١أالٗاصي مما ٌك٩ل ٞؿُٟؿاء من لىخت ٚغٍبت ٌك٘ جدذ عؾىمها
الىا٘٢
اإلاؿ٩ىث ٖنه في النوٞ ،خن٨ك ٠الخ٣ُ٣ت من ؤع٧ىلىظُا اللٛت  .خُض ًخٟاٖل اإلابضٕ م٘ منٓىمت من اللٛاث الجماُٖت
ًة
ًة
وألاًضًىلىظُت وألاصأُتِٞ ،ؿخىٖبها وٍخمشلها ،وَُٗض بنخاظها ،و٣ٞا ٫عئاو وٞلؿٟخه الخانتُٞ ،سل ٤بأضاٖا منههغا م٘ اإلاىعور

ُ -زلمد سادل زلمد األمٌن الطلبة ،مستويات اللغة ُب السرد العريب دلعاصر (،دراسة نظرية تطبيقية ُب سيمانطيقا السرد) ،طُ ،ََِٖ ،االنتشار العريب،
ص.ّٓ:
ِ -جعفر يايوش ،األدب اجلزائرم اجلديد ،التجربة كادلآؿ  ،مركز البحث كاالنثركبولوجيا االجتماعية كالثقافية ،اجلزائر عاصمة للثقافة العربية ،ص.ٕٔ:
ّ -زلمد سادل زلمد األمٌن الطلبة ،مستومات اللغة ُب السرد العريب ادلعاصر ،ص . َُٕ:
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الخًاعي ،وَؿخدضر ج٣نُاث ظضًضة جستر ١الًٟاء ،وجستز ٫الؼمن ،وٍبخ٨غ ُ٢ما ظمالُت ،جنٟخذ ٖلى الُا٢اث من الخسُُل
ًهٗب ؤلامؿا ٥أخالأُبها.
ولٗل ٦خاأت الغواًت اإلاٗانغة ،جغوم ازتزا ٫اللٛت وال٨ٟغ والُبُٗت ،من ؤظل أناء الىظىص ؤلانؿاني ،وال ق ٪في ؤإ
ججغبت الىاؾُجي في عواًت ":عمل اإلااًتٞ ،اظٗت اللُلت الؿابٗت بٗض ألال "٠مخماىُت م٘ الخاعٍش واإلاجخم٘ وؤلاًضيولىظُاً ،داو ٫من
زاللها الغواجي عئٍت الٗالم بٗحإ البهحرةٞ ،خخدى ٫ال٨خاأت بلى ٖالم ؤؾُىعي ًخم ُٞه زل ٤الىخضة التي انذى٨تها جناً٢ـاث
اإلااضخي والخايغ ،وماصي ٧ل طل٧ ٪له بلى انكٛاله أالغمؼ وجىُْٟه ختى ناع نؼٖت ٖنضو.
ولٗل الغمؼ ،من ىظو الؼاوٍتٌ ،كحر بلى الضالالث التي ًم٨ن ؤإ جدؿغب في ٟٚلت منا بلى ال٩لماث وألاقُاء والُ٣ىؽ
ًة
ًة
والخغ٧اث  .بنه ٗٞل ًمنذ ألاقُاء ؤبٗاصا جسغظها ٖن صاثغة الىُُْٟت والاؾخٗما ٫بلى ما ٌك٩ل ٖم٣ا صاللُا ًدىلها بلى عمىػ
ًة
لخاالث بنؿانُت .وو ٤ٞىظو الؿحروعة ٞةإ ٧ل شخيء ًم٨ن ؤإ ًهبذ عمؼا لخالت بنؿانُت و ٤ٞقغوٍ ز٣اُٞت بُٗجهاٟ٨ً ،ي في طل٪
ؤإ ندضص الغاأِ الضاللي الظي َهًم ُك
٨ن من الانخ٣ا ٫من الٗنهغ الغامؼ بلى الٗنهغ اإلاغمىػ له ٞ .الُإؽ وألامل والخب والدكائم
ًة
ؤقُاء وؤق٩اال وؤلىانا وؾلى٧اث.
والصجاٖت والنبل ٧لها مٟاىُم انخ٣لذ من مىاٗ٢ها اإلاجغصة ل٩ي حؿ٨ن
ومن ظملت ما خمل الغواجي ٖلى جبجي ىظا اإلانهج – الغمؼي التراسي  -ىى ٢ناٖخه أإإ لٛت الؿغص ًجب ؤإ جبخٗض ٢ضع
ؤلام٩اإ ٖن الىيىح والخذ صًض ،بط في ؤلاًداء عخاأت وانُالً ١ضٗٞاإ أال٣اعت بلى الٛىم البُٗض اإلا٣هىص بلى اإلاٗجى وْله ٞ .هى
ؾالح ٗٞا ٫يض مداوالث َمـ الهىٍت الٗغبُت وجضظُجها وجهجُجها .ؤي ىى ؾالح يض ما ؤؾماو مدمض الجاأغي " الازترا ١الش٣افي "
( ).
٣ٞض ٧اإ معجبا بصخهُاث ٖغبُت صًنُت وؾُاؾُت٧ ،اإ لها صوعىا الباعػ في نناٖت اإلاىا ٠٢والخغوط من اإلاأػ١
والى٢ى ٝفي وظه الٓلم والخٗؿ ،٠ونٗغى ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ال الخهغ
" شخهُت الخالط الهىفي" " ،وؤبي طع الٟٛاعي٦ ،ما جدضر ٖن خُاجه وؾغص ظؼءا من ججغبخه ،وما خضر له في مدنخه
م٘ الخلُٟت ٖشماإ ومٗاوٍت ٦ .ما نجض شخ نُت "اأن عقض " عمؼ الٗ٣النُت الٗغبُت ،و"أىػٍض الهاللي " في "الؿحرة الهاللُت ،واأن
َُٟل ،وؾُضنا الخًغ ،وجاعٍش الُبري ٦...ما نجضو ٢ض وْ٢ ٠هت ؤىل ال٨ه ،٠وؤل ٠لُلت ولُلت يمن ؤ ٤ٞجناصخي ،ىظا ٖن
جإزغو أا صب الٗغبي وببٌٗ ألاؾماء الٗغبُت.
ؤما ٖن ٖال٢خه أا صب الٛغبي ٞل٣ض ٧اإ معجبا لضعظت اإلادا٧اة "بمُ٣ا ٫صي ؾغٞا نخِـ " ناخب عاجٗت "صوإ ِ٦كىث "
وال٩اجب أغوؾباي مغٍماي  "Prosper Meriméeناخب عواًت "٧اعمن " "  ،" Carmenالغواجي ال٣ىاجُمالي "مُ٣ا ٫انسل ؤؾخىعٍاؽ "
 .1967وفي خضًشه ٖن ىظا الغواجي معح ٢اثال»:ؤنا أالٟٗل مكب٘ بهظو الش٣اٞت pour moi
 Asturiasناخب ظاثؼة نىبل لآلصاب ؾنت
 ،c’est un modelؤٖىص بلى ؤؾخىعٍاؽ ،أالٟٗل ،ل٣ض ٢غؤث له منظ مضة الؿُض الغثِـ " "Monsieur le Présidentوناؽ من طعة
" "Hommes de maïsوالباأا ألازًغ " "Le pape vertونهىنا ؤزغي ٞإُ٦ض ؤإ ىظو النهىم أُ٣ذ في ال وٖحي» ( ).

ُ -صليب العوُب ،الثقافة ادلغربية كسؤاؿ تفعيل الرتاث ،رللة نزكل ،عماف ،العددَُ ،أفريل ،ُٕٗٗ ،ص.ّٓ :
ِ -كماؿ الرياحي ،مواجهات ،حوارات أدبية ،ص.ِٔ :
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بإ جىُْ ٠الغواجي لهظو الغمىػ الخاعٍسُت والضًنُت ،وب٩ل ما جدمله من شخناث خًاعٍت ،لضلُل ٖلى الاٖتزاػ أانخماثه
لهظو الغمىػ ،أدُض نجضىا » شخهُاث منايلت ومخٟاٖلت لها خًىعىا ٖلى ؤعى الىا ٘٢وفي الظا٦غة ،بجها شخهُاث طاث
()
مغظُٗاث خُاجُتً ،ن٣لها اإلابضٕ بلى مدُِ نهه لخخدى ٫أظل ٪بلى ٧اثن ؾحري ًمتزط ٞحها اإلام٨ن أاإلاخسُل»
٦ما ؤإ جىُْ ٠ىظو الصخهُاث الخاعٍسُت في عواًت ما »ٌُٗي للمٛؼي اإلاٗبر ٖنه بٗضا زانا ٌؿاٖض ٖلى ؤلاخاَت أه،
ٞهي شخهُاث مغظُٗت» ( ) ،وال ًم٨ن أإًت خا ٫من ألاخىا ٫ؤإ جإزظ ىظو الغمىػ صاللتها ،مالم ٌكاع ٥ال٣اعت في ٦ك ٠الُٛاء
ٖن ُ٢متها ،وَا٢تها اإلاىخُت لُجض اإلاخل٣ي نٟؿه » ؤمام ججاطب جاعٍذي وجهاعٕ ،والؾُما في الٟتراث التي جخٗضي ٞحها الخلُٟاث
النهُت ؾىاء ٖلى نُٗض ال٨خاأت ؤو ال٣غاءة»( ).
ًة
ولم ٧انذ الغواًت اؾخمغاعا ل ٠لُلت ولُلت
ٞالخ٩اًت التي جغٍض الغواًت ؾغصىا هي خ٩اًت اللُلت الؿابٗت بٗض ألال » ،٠ا
ًة
ٞةإ زمت ؾذ لُا ٫حك٩ل الؼمن الظي حٗجى الغواًت بؿغص ألاخضار التي وٗ٢ذ ُٞه ،أضءا من اندغا ٝالؿلُت الضًنُت
ًة
ًة
وانتهاء أالخاعٍش الغاىن الظي جُغخه
والؿُاؾُت ،ممشلت أمٗاوٍت أن ؤبي ؾُٟاإ ،وٖشماإ أن ٖٟاإ مغوعا بؿ٣ىٍ ٚغناَت،
الغواًت ٖلى ؤنه امخضاص للماضخي ،من خُض اٚخهاب الؿلُت ،و٢م٘ الخغٍاث ،وبطال ٫الكٗب ،والخىاَا م٘ ألاظنبي الظي
ًة
ًة
ٌؿاٖض الؿلُت في بجهاء الخ٩اًت أالُغٍ٣ت التي جغٍضىا  .وى٨ظا ،جُغح عواًت "عمل اإلااًت " مٟهىما ظضًضا للخ٩اًت ،ىى مٟهىم
الهغإ الضاثغ أحإ الؿلُت والكٗب في اإلااضخي والخايغ » ( ) .ومن زال ٫الغواًت نغي  ٠ُ٦جخٛظي من ٞنىإ ال٨خاأت ،وحؿخضعي
بلى ٖاإلاها الخسُُلي ٞنىنا وآصاأا ،لدك٩ل من زال » ٫ىظو ألامكاط وألازالٍ ؤزغا مٗ٣ض البنُتٖ ،ؿحر الخمشلً ،دخاط ٢اعثه بلى
مٛالبت ألاق٩ا ٫وجغجِب ٞىياىا الٓاىغةٞ ،بل ؤإ ٌؿلم الغواجي ،بجمُحزو ٖما ؾىاو»( ).
ومن زال ٫ما ج٣ضم ًم٨ننا ؤإ نهن ٠اإلاهاصع التي اؾخ٣ى مجها الغواجي عمىػو:
 -1املىسوذ الذًىـي.
٧اإ الترار الضًجي في ٧ل الٗهىع ولضي ٧ل ألامم « مهضعا سخُا من مهاصع ؤلالهام ٌؿخمض منه اإلابضٖىإ نماطط
ومىيىٖاث ونىعا ؤصأُت »( )٣ٞ ،ض وْٟذ الغواًت الٗغبُت اإلاٗانغة النو الضًجي أمهاصعو ال٣غآنُت ،والخىعاجُت ،وؤلانجُلُت،
ّن
أاإلياٞت بلى جىُْ ٠الخضًض الكغٍ ،٠والتراجُل الضًنُت ،وال٨ٟغ الضًجي ،والؾُما ٨ٞغة اإلاسلو ،وال٨ٟغ الهىفي ،الظي خٓي
أاىخمام ٖضص من الغواًاث  .و٢ض وْٟذ الغواًت الٗغبُت اإلاٗانغة »النو الضًجي ٖلى مؿخىٍاث ٖضًضة٦ ،خىُْ ٠البنُت الٟنُت
واؾخدًاع الصخهُاث الضًنُت ،وجهىٍغ شخهُت البُل في يىئها ،وبناء ؤخضار الغواًت في يىء ؤخضار ال٣هت الضًنُت،
أاإلياٞت بلى الخنىَ٘ في بصزا ٫النو الضًجي في الغواًت»( ).
ُ -خليل شكرم ىياس ،فاعلية الذاكرة ُب الكتابة الشعرية ،رللة ادلوقف األديب ،العدد ،ّّٖ :آذار ،ص.ُِٕ :
ِ -إبراىيم صحراكم ،ربليل اخلطاب األديب ،دراسة تطبيقية ،دار اآلفاؽ ،اجلزائر ،طُ ،ُٗٗٗ ،ص.ُٕٓ :
ّ -سعيد يقطٌن انفتاح النص الركائي ،النص كالسياؽ ،ادلركز الثقاُب العريب ،طِ ،ََُِ ،ص.ُُٓ :
ْ -زلمد رياض كتار ،توظيف الرتاث ُب الركاية العربية ادلعاصرة ،ص.ْٖ :
ٓ -أمحد جودت ،من خصائص الكتابة الركائية ُب الزيين بركات ،رللة حبوث جامعية ،صفاقص ،العددّ ،جانفيََِّ ،ص.ٓٓ :
ٔ  .علي عشرم زايد .إستدعاء الشخصيات الرتاثية ُب الشعر العريب ادلعاصر ،ص. ٕٓ :
ام العربية ادلعاصرة ،ص.ُُْ :
ٕ -زلمد رياض كتار ،توظيف الرتاث ُب الرك ة
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ؤ -ثىٌُف اللفة الذًيُة.
ومن يمن الغواثُحإ الظًن ٖنىا جىُْ ٠الغمىػ الضًنُت الغواجي واؾُجي ألاٖغط في عواًخه عمل اإلااًتٞ ،اظٗت اللُلت
الؿابٗت بٗض ألالٌ٫ ،٠ؿخُٟض من ٢هت ؤىل ال٨ه ٠في أناء ؤخضار ٢هت "البكحر اإلاىعؾ٩ي " ،أُل الغواًت ،والظي ًؼط أه في
عواًت ؤخضاثها حكبه ألاخضار التي نجضىا في ٢هت ؤىل ال٨ه.٠
ٞالبكحر الموعؾ٩ي « ٢بل اإلاجيء بلى ال٨ه ٠ـ ٧اإ ٌِٗل في حي البُاػٍن ،ؤخض ؤخُاء ٚغناَت ،وخحإ أضؤث مدا٦م
ًة
الخٟخِل أمالخ٣ت اإلاىعؾُ٨حإ ىغب من حي البُاػٍن مخجها بلى "اإلااعٍت " ،زم ٚاصعىا بلى أالص ؤزغي ،بٗض ؤإ اقتري له ؤزىو ن٪
الٟٛغاإ من الحهىصي "نمىثُل " ،حٗغى البكحر اإلاىعؾ٩ي ؤزناء عخلخه بلى مساَغ ٦شحرة ،ول٨نه نجا مجها أإ جىبت ،زم ٢ظٞخه
ألامىاط ٖلى قاَئ مهجىع ،خُض ٖثر ٖلُه الخ٨ماء الؿبٗت ،وخملىو بلى ٦ه٢ ٠ضًم ،وَلبىا منه ؤإ ًب٣ى ُٞه ختى ًدحإ مىٖض
ًة
زغوظه منه ،اؾدُ ٔ٣البكحر بٗض زالزت ٢غوإ ونُ ،٠وزغط من ال٨هٞ ،٠ىظض أانخٓاعو عاُٖا ،ؤزظو بلى ظملُ٨ت "نىمُضا
ؤمضو٧ا ،"٫التي ًد٨مها قهغٍاع اأن اإلا٣خضع أاهلل»( ).
ًخطر ؤإ "واؾُجي " ًبجي ٢هخه ٖلى الىخضاث الؿغصًت ألاؾاؾُت في ٢هت ؤىل ال٨ه ٠وطل ٪أالنٓغ بلى ما طىب بلُه
"عوالإ أاعث" «من يغوعة ج٣ؿُم ال٣هت بلى وخضاث أاالؾدناص بلى الىْاث .) (»٠ونمشل لظل ٪أالجضو ٫الخالي
٢هت البكحر اإلاىعؾ٩ي

٢هت ؤىل ال٨ه٠

الهغوب من مدا٦م الخٟخِل واللجىء بلى ال٨ه.٠

الهغوب من ْلم اإلال ٪واللجىء بلى ال٨ه.٠

الاؾدُ٣اّ بٗض نىم َىٍل.

الاؾدُ٣اّ بٗض نىم َىٍل.

الٗىصة بلى مضًنت نىمُضا ؤمضو٧ا.٫

الٗىصة بلى مضًنت صوُ٢انىؽ.

و٢ض عصث ال٣هو في ال٣غآإ ال٨غٍم لخ٣ضًم اإلاىٖٓت والاٖخباع أما خضر لأل٢ىام الؿاأ٣ت ،لظا «جمحزث ىظو ال٣هو
أإجها ؤ٢غب بلى ألازباع والخاعٍش مجها بلى ال٣هت الٟنُت » ( ) ،وما ٫الؿغص ال٣غآني ،ندُجت لظل ،٪بلى ؤلاًجاػ والخ٨شُ ،٠وٖضم
ؤلاَالت٣ٞ ،هت ؤىل ال٨هٖ ،٠لى ؾبُل اإلاشاٖ ،٫بر ٖجها الؿغص ال٣غآني أأًاث ٢لُلت.
ًة
ؤما الؿغص الغواجي ٣ٞض «ٖجي أالخٟهُالث ،وعنض جٟانُل الخضر أض٢ت ،مٗخمضا في طل ٪الخُا ٫الظي مض ألاخضار
ًة
ًة
أالخغ٦ت ،وولض ؤخضازا ظضًضة ،وؤٗٞاال ؾغصًت ؤزغي »( ) .و٢ض « اعج٨ؼ الؿغص الغواجي بلى الغاوي اإلاكاع ،٥ؤي الظي ًغوي أًمحر

ُ -زلمد رياض كتار ،توظيف الرتاث ُب الركاية العربية ادلعاصرة ،ص.ُٕٓ :
ِ -ركالف بارت ،مدخل إذل التحليل البنيوم للقصص ،ترمجة :منذر عياشي ػ دار اإلمناء احلضارم ،طُ ،حلب ،ُّٗٗ ،ص ّٗ.
ّ  -عبد اهلل إبراىيم ،السردية العربية ،حبث ُب النبية السردية للموركث احلكائي العريب ،ادلركز الثقاُب العريب طُ ، ،ص.َٓ :
ْ -زلمد رياض كتار ،توظيف الرتاث ُب الركاية العربية ادلعاصرة ،صُٓٗ :
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اإلاخ٩لم ،وَك٩ل شخهُت مدىعٍت»( ) ،لحروي بٌٗ جٟانُل ما خضر له صازل ال٨ه ،٠وىى ما ؾ٨خذ ٖنه ال٣هت ال٣غآنُت ...«:
ًة
ًة
مضصث ًضي أاججاو الٟجىاث ،نؼٖذ ألاجغبت ،أمجغص ؤإ إلاؿتها ختى أضؤث جدؿا ِ٢الىاخضة جلى ألازغيُٗ٢ ،اُٗ٢ ،ا ،ختى
اللباؽ الظي ٦نذ ؤعجضًه أضؤ ًخٟخذ أمجغص ؤإ المـ الصخغة ال٨بحرة التي خاولذ بػاختها ٖ...نضما نؼٖذ ألاجغبت انؼل٣ذ بٌٗ
الكالالث الًىثُت الناٖمت من الٟجىاث ،زم أضؤث الصخغة ال٨بحرة جتزخؼح ،وجمُل أاججاهي أبِء ،مسلٟت نىث شجغة جىػ،
ًة
ُك
وهي ج٣خل٘ من ظظوعىا ،وما ٦ضث ؤأخٗض بال ٢لُال ،ختى ٧انذ الصخغة ٢ض ىضؤث بٗض ىؼة الؿُ٣ت الٗنُٟت ،انض ٘ٞالًىء أ٣ىة
وؤنبدذ ؤمحز أحإ ألاق٩ا ٫التي ٧انذ جدُِ بي»( ).
جغج٨ؼ َغٍ٣ت جىُْ ٠الغواًت لل٣هت ال٣غآنُت بلى الازخال ٝواإلاكابهتٞ ،البكحر اإلاىعؾ٩ي ًسخلٖ ٠ن ؤىل ال٨ه ٠في
ؤنه ـ ؤزناء نىمه ـ خلم أما ًدضر في اللُلت الؿابٗت بٗض ألال ،٠الذيجًمنذ ؤخضار الؿ٣ىٍ في الخاعٍش الٗغبي" :ؾ٣ىٍ ٚغناَت،
ًة
ونٟي اأن عقض ،وؤبي طع الٟٛاعي ،ونلب الخالط ٣ً ،"...ى ٫البكحر اإلاىعؾ٩ي  «:ما و ٘٢لي لِـ بُٗضا ٖما خضر ىل ال٨ه. ٠
ًة
الٟاع ١أُننا ىى ؤإ نىمتهم اؾخمغث ىاصثت ختى لخٓت الاؾدُ٣اّ ،أِنما ما خضر لي ىى بُٗض ٖن ىظا ٧له ٣ٞ .ض ٖكذ خُما
ًة
مسُٟا َىا ٫اللُلت الؿابٗت بٗض ألال ٠التي ال ؤٖلم أض٢ت ٦م صامذ ٢بل ؤإ جنُٟئ»( ).
ًة
ؤما اإلاكابهت أحإ ال٣هخحإ ٞخهل بلى خض الخضازل ؤخُانا« ،وطلٖ ٪ن َغٍ ٤اؾخسضام بقاعاث حصخي أالخضازل أحإ
ال٣هخحإ٣٦ ،ى ٫الخ٨ماء الؿبٗت أإإ ال٩لب الظي ٧اإ ًنخٓغ البكحر اإلاىعؾ٩ي ٖنض أاب ال٨ه ،٠ىى ال٩لب "ُ٢محر " ،الظي
٧اإ م٘ ؤىل ال٨ه ،٠وى٨ظا ،نجض ؤإ أناء الخضر الغواجي اإلاخمغ٦ؼ ٖلى الهغإ أحإ الخحر والكغ قُض ٖلى اإلاٟانل الغثِؿت
لل٣هت الضًنُت ،بهض ٝبْهاع ؤإ الخاعٍش البكغي لِـ بال جاعٍش الهغإ أحإ ٢ىي الخحر و٢ىي الكغ » ( )٣ٞ .هت ؤىل ال٨ه« ٠لم
ج٨ن م٣هىصة لظاتها وال جها صً٩ىع يغوعي لتزًحإ الغواًت ،وبنما هي خُلت ٞنُت عمؼٍتٌٗ ،مض بلحها ال٩اجب لُٛىم في ظىٝ
الخاعٍش م٘ بكحر اإلاىعَؿ٩ي ؤو لِؿخضعي ؤظىاء ؤىل ال٨ه ٠و٧لبهم ُ٢محر الظي لم ًب ٤أاؾُا طعاُٖه أالىنُض أل ناع لهُ٣ا
ٖب الغخمن اإلاجضوب وُٞا له»( ).
بؿُضي ص
بإ عخلت ال٨ه ٠هي عخلت الظا٦غة في ؤٖما ١البكغ ،عخلت جاعٍسُت إلزغاط اإلا٨بىث ،ل٣ى ٫اإلاؿ٩ىث ٖنه ،إ قهغػاص
٧انذ جضع ٥ؤإ ىنا ٥ؾغا ولم ج٨ن ٢اصعة ٖلى بٖالنه ٧ « .انذ حٗغ ٝمؿب٣ا ؤإ في ال٣لب ؾغا من الهٗب ؤلاصالء أه ،إ عؤؾها
ؾُٗلٖ ٤ليأىاأاث اإلاضًنت اإلاداطًت للبدغ اإلانسخي صازل ؤصٚا ٫اإلامل٨ت اإلاُخت»( ).
ّن
جا٦ض ما طىب بلُه ّن
الٟنُت التي ٖمض اوي "عمل اإلااًت " بلى انخ٣ائها في مجا ٫الغمؼ ّن
بإ الازخُاعاث ّن
الضعؽ الن٣ضي
الضًجي
ع
ّن
ال٣ضًم من ّن
ؤإ ازخُاع اإلاغء ُٗ٢ت من ٖ٣له٢ ،هض من وعائها جبلُ ٜمًامحإ ن٤صًت انخ٣اصًت أإؾلىب عمؼي وبهُاٚت م٨شٟت
ّن
جغاوخذ مغامحها أحإ الٓهىع والًمىع في ؾبُل ال٨كٖ ٠ن م٣انض ّن
٢هُت اعجإي الؿاعص ؤإ ًمُِ ٖجها اللشام في وحي و بًداء.

ُ  - -سعيد يقطٌن ،ربليل اخلطاب الركائي ،ادلركز الثقاُب العريب ،بًنكت ،ُِٗٗ ،ص.ِٖٕ ،
ِ  -رمل ادلاية ،الركاية ،ص ِْ .ّْ-
ّ  -رمل ادلاية ،الركاية ،ص ّْ.
ْ -زلمد رياض كتار ،توظيف الرتاث ُب الركاية العربية ادلعاصرة ،ص.ُٓٗ :
ٓ -عامر سللوؼ ،توظيف الرتاث ُب الركاية اجلزائرية ،حبث ُب الركاية ادلكتوبة بالعربية ،منشورات دار األديب ،الطبعة األكذل ََِٓ ،ص.ُّٓ :
ٔ -رمل ادلاية ،الركاية ،ص.َُ :
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وٖلى ٚغاع جىُْٟه لل٣و الضًجي ،نجضو ٢ض وْ٦ ٠ظل ٪أهماث ٢غآنُت ٣٦ىله  «:ل ٪الضنُا وما ٞحها وما جسبئ أحإ
ؤ٫واجها ،وألاعى وؤز٣الها ،ل ٪من الخىع ما مل٨ذ بًمان.) (»٪
«ؤنذ لن جمىث ختى ًبل ٜال٨خاب ؤظله» ( ).
«٢لذ عبما م٨شذ ًىما ؤو بٌٗ ًىم» ( ).
«٧اإ الغظا ٫والنؿاء ًمىجىإ ؤٞىاظا ؤٞىاظا» ( ).
«والظًن ًهلىإ ناعا طاث لهب في الى٢ذ اإلاناؾب» ( ).
أهماث ال٣غآإ واضخت في ىظو اإلاخناناث « .ل٨ن ال٩اجب ال ًن٣ل آلاًت ٦ما هي ،وال ًًٗها أحإ ٢ىؾحإ نه ال ً٣هض
( ).
الاؾدكهاص والخنهُو ،أل ً٣هض من وعائها الخهىٍغ ال٣غآني وٍنخ٣ي ألالٟاّ لُنصخئ جغُ٦با عمؼٍا آزغ مسخل6 »٠
الضًنُت و الضالالث الخاٞت )ّ (Connotationن
و اإلاالخٔ مما ؾب ٤ؤإ الغمىػ ّن
ّن
النو الناسخ
للنووم الخإؾِؿُت جغص في
ؾغصًا ىى ؤصعى لإلأضإ بط الخ٨شُ ٠ألاؾلىبي ّن
ّن
ّن
النو ّن
الغواجي أُا٢ت جسُُلُت جؼٍضىا ال٣هو
والضاللي ٌصخن
ٞخمنده نٟؿا
ُك
ّن
الضًنُت والخ٩اًا الكٗبُت امخضاصا ٞخخٗ٣ض ألاخضار وجدكٗب اإلاغظُٗاث ،و ًسخلِ الىا٢عي الُىمي أالعجُب الٛغٍب ،وٍغي
ختى ّن
سخغ اإلااوعاثُاث انٟالجا من ٢بًت الخضوص الؼمانُت والًىاأِ اإلا٩انُت ّن
ّن
ّن
الخدغع
أاإلاخهىع الضًجي ٌٛضو جى٢ا بلى
ل٨إإ الخىؾل
وختى ّن
من ُ٢ىص الىا ٘٢وم٨بالجهّ ،ن
ل٨إإ اؾخضٖاء نىث ّن
الضًن بلى اإلانجؼ ّن
النصخي لىاؾُجي ألاٖغط في ىظو عواًت ،وما جىُْ ٠ىظو
ّن
البهماث ّن
بال مداولت ّن
ظاصة لبٗض مٟهىم صخُذ للمٗخ٣ضاث وحكبض أمباصئها الصخُدت وبعؾاء ؤعيُت نلبت لخإُ٦ض
الضًجية
طاجُت ؤلانؿاإ وجضُٖم ُ٦انه في ٖالم مليء أؼٍ ٠الكٗاعاث و مصخىإ أدؿلِ الُٛاة.
 -2الشمض ألاظىىسي.
ل٣ض ٧انذ ألاؾُىعة وما ػالذ مهضع بلهام الٟنانحإ والكٗغاء-والغواثُحإ « -الظًن جٟننىا في نُاٚت ألاؾاَحر الجضًضة
من ألاؾاَحر ال٣ضًمت ،طل ٪ؤإ ألاؾُىعة لِؿذ مجغص نخاط أضاجي ًغجبِ أمغاخل ما ٢بل الخاعٍش ...وبنما هي ٖامل ظىىغي
وؤؾاسخي في خُاة ؤلانؿاإ في ٧ل ٖهغ وفي ؤعقى الخًاعاثٞ ،ما ػالذ ألاؾُىعة حِٗل أ٩ل خُىٍتها ونكاَها»( ).
٣ٞض نكإث ألاؾُىعة وجغٖغٖذ «في ْل الخ٨ٟحر الُٟغي الىخضوي الظي ال ًغي مٓاىغ الىظىص اإلاسخلٟت ،بال من زال٫
وخضة الخهىٍغ وؤلاصعا ٥مؼظا أحإ الٗ٣ل والىظضاإ ،وبحإ الظاث واإلاىيىٕ مؼظا ٢ىٍا ،وىظو هي ٚاًت ٌؿعى بلحها اإلابضٖىإ
ؤًًا» ( ).
ُ -رمل ادلاية ،الركاية ،ص.ِِ :
ِ-ادلصدر السابق ،ص.ّْ :
ّ -ادلصدر السابق ،ص.ْْ :
ْ-ادلصدر السابق ،ص.ُُٕ :
ٓ -ادلصدر السابق ،ص.ُّٕ :
ٔ -عامر سللوؼ ،توظيف الرتاث ُب الركاية اجلزائرية ،ص.ُٕٓ :
ٕ  -عز الدين إمساعيل ،الشعر العريب ادلعاصر ،قضياه كظواىره الفنية ك ادلعنوية ،دار الكتاب العريب القاىرة ،ُٕٗٔ ،ص. َِِ :

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

16

مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىشٍة  -الّام الثالث  -الّذد  22ؤًلىٌ 2016

خُض ق٩لذ ألاؾُىعة أ٣ضعا تها ؤلاًداثُت وَا٢اتها الغمؼٍت ماصة زهبت ومُٗنا ال ًنًبْ ،ل ألاصأاء ًمخدىإ منه
مىيىٖاتهم ؤلاأضاُٖت٦ ،ما اؾخمضث ألاؾاَحر ُ٦نىنتها ،واؾخمغاعٍتها ٧ىجها ْلذ حك٩ل ماصة زام لإلنخاط الخسُلي ،ومجاال
خُىٍا للترظمت ؤلاأضاُٖت والٟنُت ،خُض ٖمل ألاصأاء ٖلى جُُٗم ؤٖمالهم بسخغىا و جاثبُتها ،ألامغ الظي ظٗلهم ٌصخنىإ ىظو
ألاؾاَحر أغئي وجهىعاث ظضًضة ،حٗان ٤من زاللها الخايغ أ٩ل ججلُاجه ،وحؿدكغ ٝاإلاؿخ٣بل أ٩ل اخخماالجه ،وىظا ما ظٗلها
صاثمت الانبٗار ،جٟض – أدُىٍت ال جٟتر – من ٚاأغ ألاػمنت ،وجنبش ٤أةنغاع من ججاوٍ ٠ال ٌؿبر لها ٚىع  .وجبضو ٖال٢ت ألاؾُىعة
أا صب ٖال٢ت ٖمُ٣ت.
ٚحر ؤإ الضا ٘ٞبلى اؾخٗما ٫ألاؾُىعة «ىى لِـ مجغص مٗغٞتها ول٨نه مداولت بُٖاء النو ٖم٣ا ؤ٦ثر من ٖم٤
الٓاىغ ،ون٣ل ججغبت من مؿخىاىا الصخصخي الظاحي بلى مؿخىي بنؿاني ظىىغي »( ) .بطإ هي منجؼ عوحي بنؿاني ،جم٨نذ
ؤلانؿانُت ٖن ٍعٍ٣ه من زل٣ٖ ٤ى ٫قاٖغٍت زُالُت ،مىىىبت لم ًٟؿضىا جُاع الٟدو الٗلمي «وبظل ٪ج٩ىإ وُْٟت ألاؾُىعة
جٟؿحرًت اؾخٗاعٍت ،ؤو بىما ٫شخهُاتها وؤخضاثها والا٦خٟاء أضاللت اإلاى ٠٢ألاؾاسخي ٞحها بُٛت ؤلاًداء أمى ٠٢مٗانغ ًمازلها،
وبظل ٪جهبذ ألاؾُىعة عمؼٍت أناثُت جمتزط أجؿم ا٫نو وجهبذ بخضي لبناجه الًٗىٍت» (.)3
و٢ض نالذ ألاؾُىعة خٓها في الغواًت٧ ،ىجها ملهمت اإلابضٕ ولىظىص جىا ٤ٞأحإ الغواًت وألاؾُىعة من ناخُت اإلانكإ
والهض ،ٝلها ظظوعىا اإلاىٚلت في الخاعٍش ،والغاسخت في ٖ٣ى ٫الناؽ و إ عمؼىا قٟا٧ ٝانذ ؤلاَاع ألانؿب ل٩ي ًمغع الغواجي
ؤ٧ٝاعو وٍ٣غب اإلاؿاٞت أِنه وبحإ ظمهىعو٦ .ما أضث الهٟت ألاؾُىعٍت للضاللت ؤمغا يغوعٍا لخُىع لٛخنا ومنُ٣نا« بط من الٗؿحر
مٗغٞت الٗالم الخاعجي وجهىعو أضوإ طل ٪اإلاجاػ الجىىغي ،وجل ٪ألاؾُىعٍت ال٩لُت ،وبٛحر ؤإ جنٟخذ من عوخنا الظاجُت في
ٞىضخى ألاقُاء ،لنُٗض ننٗها ،وزل٢ها زل٣ا ظضًضا َب٣ا لخهىعاجنا »( )ٞ .الٓغو ٝالاظخماُٖت والؿُاؾُت هي التي صٗٞذ
واؾُجي بلى الاؾخٗانت بها ،بصخيء من ؤلاًداء والخلمُذٞ ،خىُْٟه « لألؾُىعة الٗغبُت ٌٗض ؤ٢غب بلى عوح الٟن ،من جىُْٟه
لألؾُىعة ألاظنبُت»( )٦ .ما ٖمض « بلى ألاؾاَحر ال٣ضًمت بصخىنها وؤٖالمهاِٞ ،ؿخدًغىا وٍنُ٣ها ما ًغٍض ىى ؤإ ً٣ىله»( ).
و٢ض ٖمل ٖلى جىُْٟها أهىعة ٞنُت عاجٗت نه عؤي ؤإ «:ال٩لمت الٗلُا في ٖاإلانا الُىم هي للماصة ولِـ للغوحٞ ،لجإ بلى
ألاؾاَحر والخغاٞاث التي ال جؼا ٫جدخ ٟٔأدغاعتها ،جها لِؿذ ظؼءا من ىظا الٗالم ٗٞاص بلحها لِؿخٗملها عمىػا ولُبجي ٖىالم
طل ،٪إ ٖالم ألاؾُىعة ؤٚجى من ٖالم الىا ٘٢وهي ٦ظل ٪ن ٌُ٣له »( ).في خحإ جضزل اللُلت الؿابٗت بٗض ألال ٠ؤؾُىعتها
وحٗغط أاججاو اإلاُل « ٤الؼمن جى ٠٢م٘ جهاًت الخ٩اًت لُبضؤ ػمن آزغ ٧اإ من الهٗب جدب٘ مالمده ومٗغٞخه …ٞاللُلت الؿابٗت

ُ  -عثماف حشالؼ ،الرتاث كالتجديد ُب شعر السياب ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية،بن عكنوف ،اجلزائر ،د.ط ص. َِ :
ِ -صالح عبد الصبور ،حياٌب ُب الشعر ،دار العودة ،بًنكت؛ طَُ ُٕٕٗ ،ص. ُّٕ :
ّ -صالح عبد الصبور ،حياٌب ُب الشعر ،ص. ٕٖ :
ْ -عاطف جودة نصر ،الرمز الشعرم عند الصوفية ،دار األندلس/دار الكندم ،بًنكت ،طُ ،ُٕٖٗ ،ص.ٕٔ :
ٓ -عثماف حشالؼ ،الرتاث كالتجديد ُب شعر السياب ،ص. ُِ :
ٔ -إبراىيم السمرائي ،لغة الشعر بٌن جيلٌن، ،د.ت.ط.ص. ِِٕ :
ٕ -ميشاؿ خليل جحا ،الشعر العريب احلديث من أمحد شوقي إذل زلمود دركيش ،دار العودة ،بًنكت؛ طَُ  ،ص. ُِٖ :
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ػمن لم ٌؿخُ٘ جدضًضو ختى ٖلماء الخِ والغمل ،وال ختى الظًن ٖغٞىا ؤؾغاع النجىم والبداع ج ٌُٟوجمأل الكىاَئ
اؾدشمغث ا
اإلاهجىعة وألانضا.) ( »ٝ
ٞالنو –عمل اإلااًت  -للىىلت ألاوً ٫بضو ،وزُ٣ت جاعٍسُت لجُل ولى وانخهى بال ؤنه ًدمل في َُاجه عمىػا ؤؾُىعٍت
و جاثبُت جبضو ٚامًت .ول٨ن ألازغ ألاصبي مهما ٧اإ ٚامًاً ،دىي صالالث مُٗنت ًخُ٣ض بها جإوٍله ،وٍدضبها ٞهمه.
ولٗل خ٩اًت البكحر اإلاىعؾُ٩ي أُل الخ٩اًت ،حكبه بلى خض ٦بحر خ٩اًت الؿنضأاص ،من خُض الخٗغى ؤزناء الغخلت بلى
قتى ؤنىإ اإلاهاٖب والٗ٣باث ،زم ْهىع اإلاؿاٖض في اللخٓت اإلاناؾبت ،وج٣ضًم الٗىإ للبُل الظي ًنجى من مإػ ١لُ ٘٣في آزغ
وى٨ظا  .ل٣ض ايُغ البكحر اإلاىعؾ٩ي بلى مٛاصعة ٚغناَت ،مىَنه ألانلي ،جدذ ي ِٛمدا٦م الخٟخِل ،ومالخ٣تها للناؽ،
وجىظه بلى "اإلااعٍت ،زم ع٦ب البدغ من ىنا ٥بلى ؾُٟنت ال٣غناإ ؤلاًُالي خُض حٗغى إلاساَغ ٦شحرة ٦مداولت "اإلااعانىؽ "
الحهىصي ٢خله ،وحٗغى بٗض انخهاعو ٖلى اإلااعانىؽ إلاداولت ٢خل من عظلحإ ضخمحإ من ؤنهاع اإلااعانىؽ ،ول٨ن الغظل اإلالشم
"اإلاؿاٖض " ًن٣ظو في الى٢ذ اإلاناؾب ،وٍ٣ضم له زكبت ًغ٦بها وَٛاصع الؿُٟنت لُهل بلى قاَئ مهجىع أمؿاٖضة الؿم٨ت
الظىبُت «وظض في انخٓاعو ؾم٨ت ٦بحرة ُٖ .ناىا من ػمغصْ ،هغىا مه٣ى ٫أماء الظىب والُا٢ىث ،ظؿضىا مٗك ٤أا حجاع
ال٨غٍمت والؼظاط اإلالىإ نهٟها خىعٍت والنه ٠آلازغ ظاإ »( ) .وٍم٨ن ؤإ نىضر طل٦ ٪ما ىى الخا ٫في الخ٩اًاث الخغاُٞت من
زال ٫الجضو ٫الخالي( ):
الؿنضأاص البدغي

البكحر اإلاىعؾ٩ي

الضا ٘ٞبلى الغخلت ىى حب اإلاٛامغة وا٦دؿاب اإلاٗغٞت

الضا ٘ٞبلى الغخلت ىى الخالم من مدا٦م الخٟخِل.

الخٗغى للمساَغ :الٗانٟت هجىم ال٣غاننت.

الخٗغى للمساَغ :ال٣غاننت ؤلاًُالُىإ.

النجاة التي جإحي ندُجت جضزل ال٣ضع في الى٢ذ الناؾب.

النجاة ٖن َغٍ ٤جضزل اإلاؿاٖض :الغظل اإلاجهى٫

جدُم اإلاغ٥ب و٢ظ ٝألامىاط للؿنضأاص ٖلى قاَئ مهجىع.

الؿم٨ت الظىبُت التي خملذ البكحر ٖلى ْهغىا وؤل٣ذ أه ٖلى قاَئ
مهجىع.

ّن
بإ عخلت البكحر اإلاىعَؿ٩ي في ألاعى ،حكحر بلى الغخلت الؿنضأاصًت بلى ألضاإ ناثُت في ؤَغا ٝالضنُا  .وعخلت الؿنضأاص
الغواجي هي عخلت ٦ك ٠بلى ؤٖما ١الخاعير ؤلانؿاني ،وعنض للهؼاثم واإلاأسخي الٟاظٗت التي ؤناأذ وال جؼا ٫جهِب ؤلانؿاإ ٖبر
ّن
ؾحروعجهٞ ،اإلنؿاإ في ٖاإلانا م٣مىٕ ّنؤنى ّن
وظه َغٞهٌ ،ز
ٌؿ ُكم خُاجه اإلاٗانغة
ٞكل وبزٟا٢اث ٖلى قتى ؤنٗضة خُاجه ،خؼإ ؤؾىص ِس
ّن
أغمتها ،وجخجؿض الغئٍت الؿنضأاصًت اإلاٗانغة للخاعٍش اإلاٗانغ أإبٖاص زالزت  :ال٣م٘ ،اإلاىث ،وال٩ىاعر ،وما ًغا٣ٞها من صالالث
عمؼٍت م٣اعبت لها.
ُ -رمل ادلاية ،الركاية ،ص.ٔ-ٓ :
ِ -ادلصدر السابق ،ص.ُٔٔ-ُٔٓ :
ّ -زلمد رياض كتار ،توظيف الرتاث ُب الركاية العربية ادلعاصرة ،ص.ٕٔ :
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ّن
بإ الغئٍت اإلاىعَؿُ٨ت (الؿنضأاصًت ) اإلاٗانغة ج٨ك ٠مضي أاؽ ؤلانؿاإ اإلاٗانغ ومٗاناجه ال٣اؾُت صازل الترُ٦بت
أُ٣مها وعئاىا ،خُض ٌِٗل ىظا ؤلانؿاإ خالت اؾخالب ٢اؾُت جهل ّن
الاظخماُٖت َه
خض ال٠ظُٗت  .ومهمت الهىث اإلاىعَؿ٩ي
(الؿنضأاصي ) بصانت ىظو الخالت الٟاظٗت  »:ؤ٢ؿمذ لهم أظا٦غحي ،ؤني لن ؤؾلم اإلاضًنت ،ومدمض الهٛحر ؾُنخهي ٖنض خضوص
اللُلت الؿابٗت بٗض ألال .٠ؾِؿم٘ ،مشله قهغٍاع أن اإلا٣خضع خ٩اًخه ألازحرة ،للمغة ألازحرة ،زم ٌكُب بٗض طل.) («...٪
ولٗل عمل اإلااًت ،وبالغٚم من أنُتها اإلاصخىنت أالؿىصاوٍت والُإؽ والٟجُٗتٞ ،ةجها طاث عئٍت بنؿانُت؛ ّنإ الهىث
ًة
ومٗغ ًةٍا جاعٍش الؿلب والٟجُٗت ّ .نبنه الٗحإ التي عؤث و٦كٟذ ،ومن ّن
ّن
زم ؤصانذ الؼمن
اإلاىعَؿ٩ي (الىاؾُجي ) ٞحها ً ٠٣قاظبا
اإلاؿخلب الٛاع ١أال٨بىاث وال٩ىاعرّ .ن
ل٨نه في جهاًت اإلاُا ٝظؼء من الشىعة الٗغبُت اإلاُك ْنج َهه َه
ًت في ظمُ٘ ؤخالمها وجىظهاتها.
وفي النو جٟج٘ الخاعٍش اإلاٗانغ أإأناثه اإلانخ٣لحإ من ٧اعزت بلى ؤزغي ،الخائهحإ في ألاعى .ىظا الخاعٍش ألاؾىص ّنمت
ّن
متراظٗت ٖلى ظمُ٘ ألانٗضة ،الخغب ،وال٨ٟغ ،والا٢خهاص ،والؿُاؾت ،وما ًغا ٤ٞىظا الخاعٍش من ىؼاثم وزُباث جدانغ الظاث
الٗغبُت في ٧ل ألاػمنت وألام٨نت اإلاٗانغة  .ومهمت الهىث الىاؾُجي ؤإ ٌُٗض للخُاة جىهجها وبقغا٢ها ،وؤإ ًضزل بها بلى ػمن
ٌٗغي ألاقُاءّ ،ن
الىالصاث الصخُدتّ .نبنه ّن
ٌؿمحها ،صوإ لجىء بلى ػٍ ٠ؤو مغاوٚت ؤو جًلُلٞ« .ـٟي الدؿمُت ٢ض جنخهغ ٖلى ألاقُاء،
ّن
ّنن ٪أظل ٪جٟهمهاّ ،ن
جُ٣مها .وبظل ٪جٟٗل٦ ،إن ٪جضٖى بلى ججاوػىا أسل ٤ؤقُاء ظضًضة ؤزغي»( ).
« اخٖ ٪ن البدغ الظي لم ٌٗض أدغاٖ ،ن ؤؾما ٥ال٣غف والٓالم والُٛبىبت والخلم الظي ناع قٗلتٖ ،ن ال٩ىاأِـ
اإلاملخت أإمالح اإلادُُاث التي ال حهضا مىظها ،اخ ٠ُ٦ ٪عمخ ٪الؿُٟنت ...اخً ٪ا أن ال٣كخالُت ٖن الغٍذ الؼمهغٍغ ،وٖن نهض
الناع الظي مأل قى ،٪٢وخنِن ٪بلى ألاعى ألازغي والخُبت وٖن ظهنم التي انُٟإث لهُبا ٖنض ؤ٢ضام ٪بٗض ؤإ انضٗٞذ ظمغاتها
ّن
ّن
صازل نضع .) (»... ٥بإ ىظا اإلا ُ٘٣الؿغصي ًدُل بلى ٖالماث صالت ٖلى اعجدا ٫الظا٦غة ؤلاأضاُٖت بلى جسىم ألاصب جسخبر ظىصجه
ّن
ّن
واإلاؿخجضاث جلىٍدا وجلمُدا ًضالإ ٖلى
وحٗلن في نمذ ٖن عمىػوٞ ،دكغ ٥ال٣اعت في اؾدنُا ١صالالجه وجدُِنه لغاىن الً٣اًا
ّن
ؤإ ؾلُت ألاصب حٗلى وال ٌٗلى ٖلحها.
ٞل٣ض اؾخُإ واؾُجي ؤإ ً ٠ُ٨الترار ألاؾُىعي إلنخاط م٣ىالث طصًضة جاؾـ لن٣ض ؾُاسخي للىا ٘٢الغاىن و٤ٞ
انؼٍاح ٖن ألاؾُىعة ألانل« ،والىا ٘٢ؤإ ىظا الانؼٍاح ،ؾىاء ٖن ألانل الظي منه اؾخلهمذ ألاؾُىعة ؤو ٖن مؿخىي من اللٛت
بلى آزغ ،ىى من الٗىامل التي حُٗي لألؾُىعة الجضًضة زهىنُتها» ( ).
٦ما ٌك٩ل الخمغص في الغواًت الباعة اإلالجغ٦ت أحإ شخهُت ؤؾُىعٍت مؿخلت من ظى ٝالخاعٍش اإلاُشىلىجي اإلاٟٗم
أالخُا ٫والسخغ ،وبحإ شخهُت عواثُت ،مضٞىٖت أ٣ىة الخسُُل الٟجي ندى جمشل الىا ٘٢وججؿُضو ،زم ازترا٢ه ؤو ججاوػو ٖبر
خالت من الجنىإ والهظًاإ ،وهي الخالت التي جٓل جالػم البُل ،م٘ الاؾخٗانت أ٩ل ما ًم٨ن ؤإ جمنده له.
وخًىع ألاؾُىعة ألٛتها ومسُالها في عمل اإلااًت« ،ال ً٣خهغ ٖلى جىُْ ٠ىظًن الٗنهغٍن ،وبنما ٌٗخبر ظى الغواًت ٧له
ًة
اإلا٪إ ٖن الخالت
ماؾُغا ،زانت ٖلى مؿخىي اإلا٩اإ والىنٞ ،٠للم٩اإ في الغواًت ...صوع مٛاًغ للم٩اإ الُبُعي٣ٞ ،ض ٌٗبر ا
ُ -رمل ادلاية ،ص.ُْٕ-ُّٕ :
ِ -زلمد عبد الرمحن مكنس ،بعض مالمح السندباد ُب الشعر العريب ادلعاصر ،رللة غيماف ،العدد الثاين  -ربيع ََِٕـ ،ص.َّ :
ّ -ادلصدر ،رمل ادلاية ،ص.ْٓ :
ْ -زلمد سادل زلمد األمٌن الطلبة ،مستويات اللغة ُب السرد العريب ادلعاصر ،صِِٖ.ِِٗ-
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الٗ٣لُت الؿاثضة ،مشلما ٢ض ٌٗبر ٖن اؾخٗهاء الىظىص و٢ؿاوة الِٗل »( ) .بط ً٣ى ٫خُا ٫طل«: ٪منظ طل ٪الُىم البُٗض ،البُٗض
ظضا ،ؤقُاء ٦شحرة حٛحرث ،ؤَٟئذ ؤنىاع الجنت وظلجلذ الؿخاثغ الؿىصاء وؤٚل٣ذ النىاٞظ اإلاُلت ٖلى ألاجهاع والىصًاإ ونبذ
()2
الؼ٢ىم ٖلى ؤشجاع الجنت ومسخذ ال٨شحر من ألاوظه اإلابقغة التي ؾغ٢ذ الٟغصوؽ من ُٖىإ ألاَٟا»٫
ىظا الخ٨شُ ٠ألاؾلىبي ّن
ّن
النو ّن
الغواجي أُا٢ت جسُُلُت جؼٍضىا ال٣هو ألاؾُىعٍت امخضاصا ٞخخٗ٣ض
والضاللي ٌصخن
ّن
وجدكٗب اإلاغظُٗاث ،وٍسخلِ الىا٢عي الُىمي أالعجُب الٛغٍب ،و ُكًغي سخغ اإلااوعاثُاث انٟالجا من ٢بًت الخضوص
ألاخضار
ّن
ّن
ّن
ّن
الخدغع من ُ٢ىص الىا ٘٢وم٨بالجه  .وىى في طل٪
أاإلاخهىع ألاؾُىعي ٌٛضو جى٢ا بلى
الؼمانُت والًىاأِ اإلا٩انُت ختى ل٨إإ الخىؾل
بنما ًداو ٫ؤإ ًخمشل الًمحر الجمعي من زال ٫عظىٖه بلى الظا٦غة الجماُٖت  .أدُض ٧اإ من خ ٤اإلابضٕ ؤإ «ٌؿخسضم الغمىػ
ؤو الصخهُاث طاث الُاب٘ ألاؾُىعي ٖلى و ٤ٞججغبخه ؤلاأضاُٖت وعئٍخه التي ًخىدى الخٗبحر ٖجها ،وله ؤإ ًًٟي ٖلحها َابٗا
ؤؾُىعٍا ماصام ىظا الاؾخسضام ًٓل يمن الخجغبت ؤلاأضاُٖت الخانت والؿُا ١الخام ،ماصامذ ىظو الغمىػ مغجبُت
أالخايغ ،وبالخجغبت الخالُت ،ماصامذ ٢ىتها الخٗبحرًت نابٗت مجها»( ).
ًة ًة
ًة
ومن خُض «اإلاؿخىي الترا٦مي٣ٞ ،ض أضا ؤإ عواجي الخضازت ،و٦إنه ا٦دك ٠في ألاؾُىعة نها ٞنُا مٗاصال إلاا ٌؿعى بلى
ًة
الخٗبحر ٖنهٞ ،غاح ًتر ٥لألؾُىعة خغٍت ال٣ىٖ ٫نه ،مما ظٗل النو مؼصخما أالغمىػ ألاؾُىعٍت  .أ٩لمت ؤزغي  :بإ ألاؾُىعة
ًة
أضث ،في ىظا اإلاؿخىي ،و٦إجها ا٫خامل للهاظـ الغواجي ،ختى جغا٦مذ الغمىػ أدُض لم حٗض عمىػا أ٣ضع ٧ىجها بقاعاث بلى
ألاؾُىعة من ظهت .وبلى الهاظـ الغواجي من ظهت ؤزغي»( ).
ٞخمدىع الغواًت خى ٫ألاؾُىعة وما جستزنه من عئي جسُُلُت ،لم ً٣ٟض الٗمل واُٗ٢خه ،بط اؾخُإ الغواجي ؤإ ٌؿخل
اإلاضلىالث والُ٣م الشانىٍت في عخم ألاؾُىعةُُٗٞ ،ض بٗثها ،أةٖاصة حكُ٨لها ونُاٚتها من اظل اأخ٩اع نو ظضًض « حهض ٝللبدض
ٖن ٖالم ٞؿُذ لم ج٣خله بٗض الكٗاعاث ؤلاًضًىلىظُت ،ل٨ن الٗهغ الظي ق٩لها وَك٩لها ٖهغا مًِئا ٞهي جىلض لخمن٘ ػخ٠
ْالمه ٖلى اإلاؿخىي الخسُلي والخإملي »( ).
 -3الشمض الحاسٍخي.
ل٣ض اؾخسضم واؾُجي ألاٖغط في عواًخه  " :عمل اإلااًتٞ ،اظٗت اللُلت الؿابٗت بٗض ألال ،" ٠الخلم «الؾخدًاع
الصخهُاث الخاعٍسُتٞ ،ض ٘ٞأُل الغواًت "البكحر اإلاىعؾ٩ي " ،بلى ال٨ه ،٠وىنا ٥ظٗله ًنام ٞترة َىٍلت من الؼمن ،خلم
زاللها أإخضار الؿ٣ىٍ في الخاعٍش الٗغبي ،منظ نٟي ؤبي طع الٟٛاعي بلى صخغاء الغبظة ،وختى نلب الخالط ،وباإلياٞت بلى طل٪
٢ام البكحر اإلاىعؾ٩ي بؿغص ما خضر له في ألانضلـ ختى زغوظه مجها ،ولجىثه بلى ال٨ه.) ( »٠

ُ -زلمد سادل زلمد األمٌن الطلبة ،مستويات اللغة ُب السرد العريب ادلعاصر ،ص.ِّّ :
ِ -رمل ادلاية ،ص.َُ :
ّ -عماد علي اخلطيب ،األسطورة ،معيارا نقديا ،دراسة ُب النقد العريب احلديث كالشعر العريب احلديث ،دار جهينة للنشر كالتوزيع ،عماف ،ََِٔ ،ص.ٕٔ :
ْ -سعيد الدين كليب ،كعي احلداثة ،دراسات مجالية ُب احلداثة الشعرية( ،بتصرؼ) منشورات ارباد الكتاب العرب ،دمشق ،ص ُٕ.
ٓ  -صالح فضل ،أسلوب السرد ُب ذبربة ُب العشق ،رللة الناقد ،العدد  ،36لندف  ،1991ص .68 :
ٔ -زلمد رياض كتار ،توظيف الرتاث ُب الركاية العربية ادلعاصرة ،ص.ُُٖ :
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خُض ٌؿىص الغواًت « جغاوح أل انخ٣ا ٫أحإ َغٞحإ وفي وظهت واخضة ،الُغ ٝألاوُ ٫ك
الخلم والُغ ٝالشاني الىا ٘٢الظي
ٌٗجي الان٨ؿاع -الخلم  -الان٨ؿاع (الىا .)٘٢بط ًخدى ٫الٗالم الظي ًهىٚه الخلم من اعجباٍ وزُ ٤وٖال٢ت قب ٤وق ٠ٛأالٗالم
بلى انٟها٦ ٫لي ٖنه وجظوب ظمُ٘ الهالث ال٣ضًمت أحإ الظاث والٗالم»( ).
ٞالغواًت حؿغص ؤخضار الؿ٣ىٍ في الخاعٍش الٗغبي ،التي جبضؤ  .أدؿب عؤي الغاوي  -من الخلُٟت ٖشماإ أن ٖٟاإ "عضخي
هللا ٖنه " ،وجنخهي أالٗهغ الخضًض  .وحٗغى عواًت (عمل اإلااًت ) إلظهاياث اإلاداوالث الشىعٍت التي ٢ام بها ؤأى طع الٟٛاعي واأن
عقض ،أاإلياٞت بلى ؾغص ؤخضار ؾ٣ىٍ ٚغناَت ،والخٗظًب الظي حٗغى له الناؽ ٖلى ًض مدا٦م الخٟخِل في ألانضلـ ،بٗض
ؾ٣ىٍ الخ٨م الٗغبي « .ل٣ض وْٟذ الغواًت ؤخضار الؿ٣ىٍ في الخاعٍش الٗغبي لخا٦ض ؤإ الخايغ اإلاِٗل؛ خايغ ظملُ٨ت
ًة
"نىمُضا ؤمضو٧ا ،"٫لِـ بال امخضاصا للخاعٍش الٗغبي في ظانبه اإلآلم؛ ظانب ال٣هغ والاؾخٛال ٫والٓلم والدؿلِ»( ) .وٍ٣ى ٫البكحر
اإلاىعؾ٩ي ،بٗض ؾما ٖه ٢هت ؾُضنا الخًغ من الغاعي  « :ما الظي حٛحر من الؼمن ال٣ضًم ختى آلاإ .ما الٟغ ١أِنه وبحإ مدا٦م
الخٟخِل اإلا٣ضؽ في وُْٟت اإلاىث التي ًماعؾها ٧ل واخض؟؟؟ بًؼاأُال ٧انذ ال جدنٟـ بال عواثذ اإلاىثٞ ،غصًنانض ٧اإ ًنام ٖلى
ظلىص اإلااعانىؽ واإلاىعؾُ٨حإ .ما الظي حٛحر ؟؟؟ نٟـ ألا٢انُو ونٟـ ألاحجُاث ونٟـ الٗ٣لُت الخاثبت  .أحإ ٚغناَت ونىمُضا
ؤمضو٧ا ٫زُِ من الضم زُه مدمض الهٛحر» ( ).
«وبطا ٧اإ ؤأى ٖبض هللا ،مدمض الهٛحر ،أإ ٚغناَت لل٣كخالُحإ ،ل٣اء ظؿض بًؼاأُال وال٣دكالُاثٞ ،ةإ الخايغ لِـ
أإًٞل من اإلااضخي ،وما خضر في اإلااضخي ٌؿخم ع في الخايغٞ ،ها هي البالص حؿلم من ظضًض في الٗهغ الغاىن ،وال ًسخل٠
الخُ٨م قهغٍاع أن اإلا٣خضع أاهلل ،خا٦م ظملُ٨ت نىمُضا ؤمضو٧اٖ ٫ن ؤظضاصوٞ ،هى زاثن مشلهم ،ونىعة َب ٤ألانل ٖجهم  .بنه
ٖمُل لألظنبيًً ،لل الكٗب ،وٍؼٍ ٠الخ٣اث . ٤بإ ما قهضو اإلااضخي من نغإ ٖلى الؿلِة أحإ آلاأاء وألاأناء وألاخٟاص ٌؿخمغ
في الخايغ٣ُٞ ،خل "٢مغ الؼماإ" ؤأاو قهغٍاع أن اإلا٣خضع أاهلل ،وَٗخلي الٗغف أمؿاٖضة ألاظانب»( ).
و٢ض ٖبر البكحر اإلاىعؾ٩ي ٖن الٟترة اإلآلمت في الخاعٍش الٗغبي أ٣ىلـه ٧« :اإ ًهغر –الخالط  ،-و٧انىا ًبُٗىإ البالص
لألجغا ٥والٟغؽ ٢ .الىا  :زظوا البالص وؤُٖىنا الظىب وال٨غسخي والٛلماإ ،وال جسلٗىا ٖنا الخ٨م ،ل٨جهم في لخٓت الهىؽ أضئوا
ًة
ًإ٧لىإ عئوؾهم الىاخض جلى آلازغ  .اإلاٗخهم ،اإلاخى٧ل ،اإلانهىع ٢خل ؤأاو ،واٖخلى ال٨غسخي ،وانخهى مؿمىما ،اإلاؿخٗحإ ،اإلاهضي،
واإلاٗخمض اإلاى ٤ٞواإلاٗخًض واإلا٣خضع ؤخض ألاظضاص الظي ما ػا ٫صمه ٌؿحر في وظىو ىظا الؼمن ألاع . ِ٢في ٢لب ٧ل واخض مجهم
اإلا٣خضع ال٣اىغ ألاىىط الظي انخهى في ِ٦ـ ٢مامت  .جغ٧ىىم ًخ٣اجلىإ لحرمىىم في ؤ٢غب مؼبلت ٖلى ؤَغا ٝبٛضاص وؤقٗلىا الناع في
ًة
اإلاضًنت والٗباص  .ال٣لت التي نغزذ في اإلاضًنت نُٟذ زاعط الؿىع ،و٢ذلذ في الٟلىاث صىؿا أالجُاص ،ؤو صٞنذ خُتٖ ،اعٍت ،ؤو
نلبذ»( ).

ُ -سليماف حسٌن ،الطريق إذل النص ،مقاالت ُب الركاية ،منشورات ارباد الكتاب العرب ،دمشق ،ُٕٗٗ ،ص.ُُ :
ِ -ادلرجع السابق ،ص.ُُّ :
ّ -رمل ادلاية ،ص.ٓٗ-ٖٓ :
ْ -زلمد رياض كتار ،توظيف الرتاث ُب الركاية العربية ادلعاصرة ،ص.ُُْ :
ُ -رمل ادلاية ،ص ُُّ.
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ًة
ًة
بإ اؾدنُا ١الصخهُت الخاعٍسُت في الغواًت وصٗٞها بلى ال٨الم« ،ظاء حٗبحرا وصلُال ٖلى ما ؤ٦ضو الؿغص الغواجي ،من
اؾخمغاع اإلااضخي في الخايغٞ ،ما خضر في اإلااضخي ًدضر في الخايغ ،والؿالَحإ وألامغاء والخ٪ام الؿاأ٣ىإ ًسغظىإ من
٢بىعىم ،وَٗىصوإ بلى الخُاة في شخو الخا٦م الجضًض » ( )ٞ .النو نغزت اخخجاط جمأل ٢غونا من مدا٦م الخٟخِل وؤلاأاصة
أذجت اإلادآٞت ٖلى ألامن ال٣ىميً ،مشل« حٗىًٍا للخاعٍش نه ً٣ى ٫ما ًمخن٘ الخاعٍش ٖن ٢ىله وَُٗض جغُ٦ب جاعٍش مؼوع ونامذ
ٞهى ٢اصع ٖلى ؤإ ًمأل أهىجه ٞغا ٙزمؿت ٖكغ ٢غنا ؤو ما ًؼٍض»( ).
و٢ض وْٟذ "عمل اإلااًت " ،شخهُاث جغازُت لُهبٛها واؾُجي أهبٛت عمؼٍت ٦صخهُت ؤبي طع الٟٛاعي ،الخالط ،واأن
عقض ،وع٦ؼ الؿغص الغواجي الاىخمام ٖلى جدضي ىظو الصخهُاث للؿلُت ،ومداوالتها ب٢امت الٗض ،٫وبجهاء الٓلم ،وجإلُب
ًة
الكٗب يض الؿلُت ،وبحإ ؤًًا ما حٗغيذ له ىظو الصخهُاث ٖلى ًضي الؿلُت من حٗظًب ونٟي»( ).
ًة
ًة
«بإ ؤأا طع الٟٛاعي ًبضو في الؿغص الغواجي أُال ،وزاثغا يض الؿلُت ،ممشلت أمٗاوٍت أن ؤبي ؾُٟاإ الظي اندغ ،ٝفي
عؤي ؤبي طعٖ ،ن ظاصة الهىاب ،والُغٍ ٤ال٣ىٍمت ،وحٗالُم ؤلاؾالم ،وظىىغو ،خحإ اؾخإزغ لنٟؿه أإمىا ٫اإلاؿلمحإ»( ).
وٍم٨ن جٟؿحر اىخمام الغواًت الٗغبُت اإلاٗانغة ٖلى وظه الٗمىم والغواًت الجؼاثغٍت ٖلى وظه الخهىم أالصخهُاث
الخاعٍسُت التي ازخاعث اإلاىاظهت والخدضي ،والنًا ٫يض الؿلُت« ،أغٚبت الغواثُحإ أةؾ٣اٍ جاعٍش ىاالء ا٫زىعٍحإ ٖلى الخايغ،
الظي ىى ؤخىط ما ً٩ىإ بلى شخهُاث زىعٍت جىاظه الٓلم ،وج ٠٣أىظه الٓاإلاحإ» ( ).
 -4الشمض الفىفـي.
ٖنضما جهحر اللٛت مٟخخذ الىعي ،ونكاَا عمؼٍا إلصعا ٥الىظىص وؤقُاثهً ،هحر الهىفي  /الغواجي في مىاظهت اللٛت
ًهاعٖها ٖنضما ًخٗؿغ ٖلُه بًجاص اإلاٗجى في ْل الخٟاء الظي جماعؾهاٖ ،نضىا ًخىؾ٘ وٍبال ٜوٍٟغٍ وٍض ٤٢وٍلمذ ،ختى بطا
٢هغث الٗباعة ٖلى ؤلاًٟاء أالضاللت ،وحٗؿغث ؤلاخاَت بها ،جىهج النو في زًم ما ؤأاخخه اللٛت من ؤؾغاع وزٟاًا ،الؾُما في
ؤجىإ حُٗ٣ض الغئٍت الهىُٞت لُبل ٜفي مدُاث ؤزغي اؾخدالت ؤلامؿا ٥أه « ّنإ اإلاخهىٌٗ ٝلن للمخل٣ي ّن
ؤإ مٗاعٞه ال جدهل
أالٗ٣ل والبرىاإ ،أل جهضع ٖن طو ١ووحي وظهاص»( ).
ًة
ًة
ٞالخجغبت الهىُٞت جدمل ٦خاأت ومٗاٌكت زغاء ٚحر مدضوص ،وٍمشل الترار الهىفي صلُال ٢اَٗا ٖلى ٢غاءتها وجمحزىا
واؾخمغاعٍت ُٖائها٧ .ىجها -ىظا الخجغبت  -مىنىلت وممخضة في الؼمن واإلا٩اإ ،جغازُت ومٗانغة في الى٢ذ طاجه  ،و٧ىإ نخاظها ؤًًا
ًازغ جإزحرا مباقغا ٖلى الخغ٦ت الخًاعٍت والش٣اُٞت وٗٞالُتهما ...و٢ض خٓي الترار الهىفي ٖلى مضاع الخاعٍسحإ ال٣ضًم والخضًض
أاىخمام ًخىاػي م٘ الترار ؤلاؾالمي الظي جنبجي ٖلُه ؤو جنُل ٤منه بلى عئٍت الهىفي ة ٖامت ،ىظو الغئٍت قضًضة الخماًؼ في أنائها
أ٩ل مؿخىٍاجه ،ؤًًا في ٢غاءة الضًن والٗال٢ت أحإ الٗبض وعبه.
ُ -زلمد رياض كتار ،توظيف الرتاث ُب الركاية العربية ادلعاصرة ،ص.َُِ :
ِ -سعيد علوش ،عنف ادلتخيل ،ادلركز الثقاُب العريب ،الدار البيضاء ،ُٖٗٔ ،ص.َّ :
ّ -الرجع السابق ،ص.ُُِ :
ّ -مجاؿ فو غارل ،كاسيين االعرج ،شعرية السرد الركائي  ،ص.ُِ :
ٓ -زلمد رياض كتار ،توظيف الرتاث ُب الركاية العربية ادلعاصرة -بتصرؼ -ص.ُِِ :
ٔ -أمينة غصن ،قراءات غًن بريئة ُب التأكيل كالتلقي ،دار اآلداب ،طُ ،ُٗٗٗ ،ص.ْٓ :
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في خحإ ؤإ الخجغبت الهىُٞت والخجغبت ألاصأُت ٧لخاىما جلخُ٣اإ ٖنض اإلانب٘ نٟؿه؛ وىى الغوح والىظضاإ والكٗىع ،وٖنض
ؤصاة الخٗبحر؛ وهي اللٛت الغامؼة .ؤما الٛاًاث ٣ٞض جخ ٤ٟو٢ض جسخل .٠وفي صعاؾت اإلانب٘ وألاصاة ج٨من الهٗىباث التي واظهها ال٨ٟغ
ؤلانؿاني ٖبر الٗهىعٚ .حر ؤإ الهٗىبت جؼصاص ٖنضما جىاظه الضعاؾت جىُْ ٠الغمؼٍت ألاصأُت للغمؼٍت الهىُٞت؛ ؤي ٖنضما جىاظه
ٖملُت مٗ٣ضة من الخإوٍل جإوٍل الهىُٞت للىظىص ،وجإوٍل ألاصب لهظا الخإوٍل الهىفي.
ًة
٦ما ٌٗض الترار الهىفي «مهضعا أال ٜألاىمُت أمسخل ٠ظىانبه ،بط ىى ججغبت عوخُت ٞغٍضة ،زل٣ذ لظاتها ٖىالم ٨ٞغٍت
()
لٛىٍت ٞلؿُٟت ؾلىُ٦ت أالٛت الخهىنُت»
ًة
ًة
والخهى« ،ٝظىىغا ٨ٞغٍاً ،مشل مغخلت عاُ٢ت من مغاخل جُىع ال٨ٟغ الضًجي خحإ جخضزل ال٣ىي الٗ٣لُت في بزباث
٢ضعتها ٖلى ؤلاصعا ٥بلى ظانب النو الضًجي ،بجها خغ٦ت بً٣اّ لل٣ضعة الخإوٍلُت للخ٨ٟحر ؤلانؿاني في مىاظهت مجاىُل ال٩ىإ
وزٟاًا ؤلانؿاإ وخ٣ُ٣ت الخالٖ ٤ؼ وظل وؾبُل الىنى ٫بلُهٞ ،ما ؤنخجه ال٨ٟغ الهىفي ،من خُض ألانالت ،ىى اظتراح َغٍ٤
ظضًضة للمٗغٞت وؤلاصعاَ ٥غٍ ٤جخجاوػ خضوص الٗ٣ل وم٣اًِؿه اإلانُُ٣ت ،و٦ظل ٪الخـ ومٗاًحرو اإلااصًت »( )ٞ .الخهى ٝبطإ
«ججغبت طوُ٢ت زانت ٌٗبر ٧ل نىفي ٖجها أىؾُلخه وَغٍ٣خه ،وجسخل ٠من نىفي بلى آزغ ندُجت صعظخه في الخجغبت طاتها ،ولٗل
ؤىم ما ًمحز ىظو الخجغبت الهىُٞت ،بٗامت ؤجها جخمحز أالترقي ألازالقي»( ).
ول٣ض خاولنا في ىظا الٗنهغ ؤإ ندلل َبُٗت الالخ٣اء أحإ الخهى ٝوالغواًت في عواًت عمل اإلااًت ٚ .حر ؤإ جىُْ٠
ًة
الهىُٞت في الكٗغ ًسخلٖ ٠نه في الغواًت ٟٞ .ي الكٗغ ًم٨ن الامتزاط ،ونؿخُُ٘ ؤإ نُل ٤ل٣ب (الكاٖغ الهىفي ) بَال٢ا
ًة
ًة
ًة
ًة
مشال امتزط م٘ الغئٍت الهىُٞت ،وٖبر ٖجها ،وجبناىا ،ومن ّن
زم ؤنبذ قاٖغا نىُٞا  .ولظل٣ً ٪ى" ٫ظاإ
خُ٣ُ٣ا ٞ .ـ (اأن الٟاعى )
ًة
نىُٞا ٞةنه ّن
ٌٗبر ٖن ججغبت لِؿذ قاٖغٍت ٞدؿب"؛ ؤي ؤنه ٌٗبر ٖن ججغبت قٗغٍت ونىُٞت في
قىٞلحي"ٖ" :نضما ًهحر الكاٖغ
ِس
و٢ذ واخض.
ؤما في الغواًت ٞال نؿخُُ٘ ؤإ نُل ٤ل٣ب "الغواجي الهىفي " بال ٖلى ؾبُل اإلاجاػ؛ ؤي ٖلى طل ٪الغواجي الظي حهخم –
ًة
مشال  -باؾخضٖاء الصخهُاث والجماٖاث الهىُٞت في ؤٖماله ،ؤو طل ٪الظي ٌؿخٗحإ أإؾالُب اللٛت الهىُٞت ،ؤو طل ٪الظي
ُك
ًة
ٌٛلب ٖلى شخهُاجه اجساط مالمذ نىُٞت مُٗنت ،ؤو جٓهغ مجها (جُماث) نىُٞت مٗغوٞت ٦خُمت (ال٨غاماث ،والٗغٞانُت) مشال.
ٞغمل اإلااًت ،حٗلن ٖن ٖنا٢ها م٘ النو الهىفيٞ « ،البكحر اإلاىعَؿ٩ي آلاحي من ال٨خب ؤو من ال٨ه ٠ؤو من الخغاٞاث
ؤو من الخاعٍش بٗض زالزماثت ؾنت وحؿٗا ،عاوٍا جاعٍسا ًمخض بلى ؤعبٗت ٖكغ ٢غنا من ال٣خل والضم وال٣هغ والٗظابً ،غي و٢ض جماهى
في خغاث ٤الخالط وٖظأاث البؿُامي ،بنه ًغي نٟؿه ٞحهما مٗاٞ ،خٗضص ألانىاث في اللٛت طاتها »( ) « ،بنه ال٣ىؽ الشاني مبجي
للمجهى ٫وفي مٗلىم اإلاٗلىم ،ما ؤْن ًٟهم ٦المنا بال من أل ٜال٣ىؽ الشاني ( وهي بقاعة وبخالت بلى ل٣ىله حٗالى في ٢هت بؾغاء

ُ -زلمد سادل زلمد األمٌن طلبة ،مستويات اللغة ُب السرد العريب ادلعاصر ،ص.ٕٓ :
ِ -ناىضة ستار ،بنية السرد ُب القصص الصوُب ،ادلكونات ،الوظائف ،التقنيات ،منشورات ارباد الكتاب العرب ،دمشؽ ،ََِّ ،ص.َِ ،
ّ -ىدل فاطمة الزىراء ،مجالية الرمز ُب شعر الصوُب ،زلي الدين بن عريب ،رسالة ماجستًن ،جامعة أيب بكر بلقايد تلمساف ،ََِٔ ،ص.ِِ:
ْ -مجاؿ فو غارل ،كاسيين االعرج ،شعرية السرد الركائي ،ص.ِٗ :
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ومٗغاط النبي نلى هللا ٖلُه وؾلم  :بنه ٢اب ٢ىؾحإ ؤو ؤصنى ) ،وال٣ىؽ الشاني صوإ اللىح ،وله خغو ٝؾىي خغو ٝالٗغبُت ،بال
()
واخض ،اإلاُم ،وؤنذ ماأ ٪مكضوص ٧الضىكت ،مكضوص ٟ٦غا ٙاإلاىث؟ منخهب ٧اللٗنت ،زاث٧ ٠الخى ،ٝو٢اثم ٧اإلادنت»
وىظا البؿُامي في مىٟ٢ه « عٗٞخجي ٞإ٢مخجي أحإ ًضً ٪و٢لذ لي بإ زل٣ي ًغٍضوإ ؤإ ًغو ،٥ػٍجي أىخضانِخ ،٪وؤلبؿجي
ؤنانِخ ،٪واعٗٞجي بلى ؤخاصًخ ٪ختى بطا عآني زل٢ ،٪٣الىا :عؤًناٞ ٥خ٩ىإ ؤنذ طل ٪و ٧ىإ ؤنا ىنا»( ).
بإ الغواًت وهي ججهٌ ٖلى قاٖغٍت لٛت اإلاخهىٞت ،وججاوػىا وازتراُ٢تها الغامؼة « حٗبحر ٖن مىٖ ،٠٢ن نٓغ مدضص
وناعم اججاو ال٩ىإ وألاقُاء  .لم حٗض الهىُٞت طل ٪الكُذ الظي جخض ٤ٞأه نٟـ مغحٗضة ،ىُاأت بػاء الخًغة ،جنٛمـ في نىٕ
من الاؾخلظاط بٗكغة ألاولُاء والٗاعٞحإ ،بجها ال جدضر أدضًض ال٨غاماث والخىاع ١بنما هي مى ،٠٢وظهت نٓغ ،ولنؿمحها
بًضًىلىظُا مبخ٨غة جخىدى إلنؿاإ مٗانغ ًُى٢ه الك٣اء من ٧ل ظانب» ( ).
وٖلُه ،ومن زال ٫ما ج٣ضم ًم٨ننا ؤإ ن٣ى ٫ؤإ َبُٗت الخُاب الهىفي وما ًدمله من بخؿاؾاث بنؿانُت« ،ج٨ك٠
ٖن مٗاناة الظاث البكغٍت وهي جخٗل ٤أخالأِب الخب ٢هض الىنى ٫بلى الاعجىاء من طاث اإلادبىب ،وؤإ َبُٗت الغواًت التي جداو٫
عنض خ٣ُ٣ت ؤلانؿاإ في الىظىص أُغي٢ت ؤو أإزغي٧ ،ل طلً ٪جٗل اإلاؿاٞت أُجهما ٢هحرة٩ٞ ،ل من الهىفي والغواجي ٌؿعى
للىنى ٫بلى الخ٣ُ٣ت ،الخ٣ُ٣ت اإلاُل٣ت أالنؿبت للهىفي ،وخ٣ُ٣ت الىظىص أالنؿبت للغواجي ،وؤإ ٦ال مجهما ًداو ٫ؤإ ً٣ضم
للظاث ؤلانؿانُت ما ًنٟٗها في وظىصىا٨ٞ ،الىما ٌكاع ٥ؤلانؿانُت في ىمىمها مداوال الخس ٠ُٟمن جل ٪الهمىم  .لظا ظاء جىُْ٠
الترار الهىفي من َغ ٝالغواجي ،وبٗشه من ظضًض في الخُاب الغواجي أ٩ل ما ًدمله من مٗغٞت عوخُت ،عمؼٍت ُٚبُت لُٟخذ ؤمام
اإلاخل٣ي ًٞاء ٧ىنُا ال خضوص له ،وبإ ٧اإ الخباٖض ًب٣ى ٢اثما أُجهما»( ).
ًة
ًة
ًة
ًة
ًة
٦ما ؤإ للم٩اإ في الٗالم الضازلي لىاؾُجي «عمؼا نٟؿُا (ؤمىمُا ) وىظا ٌصخي أاعجباٍ خمُم ،ولى ٞهل ْاىغٍا ؤو ماصًا،
ًة
٢اثما في الٗالم ( ّن
الجى ّن
اني ) له واإلا٩اإ ال ًىنل بلى الؿُ٨نت بال بطا ٢ام بٗملُت الخًاص أحإ عمؼٍت ال٨ه ٠وبحإ عمؼٍت
ٞةنه ًب٣ى
الًٟاء »(« .)5لم جمنٗجي عاثدت ال٨ه ٠الندنت من اؾخنكاُٖ ١غو  .ؤو ٫وآزغ مغة ؤقم ُٞه عاثدت اإلاؿ ٪والٗنبر  .بٗضىا لم ؤٖض
ؤقم بال عاثدت الضم والاخترا ١جخهاٖض من زىبه الهىفي الًٟٟاى »( )ٞ .هظو بقاعة واضخت بلى ٖالم الانٗؼا ٫الهىفي والخلظط
ّن
أُغاوة ال٨هُٟت وبهمتها والالخجاء بلى الظاث؛ جها اإلاىثل الىخُض في ٖالم الاٚتراب ّن
الخًاص
ول٨ن اللظة ال جخد ٤٣بال خُض ً٣ىم
ّن
ومؿىٚه ،ول٨ن ما هي وُْٟت ىظا ال٨ه٠؟ ،بنه مغة ؤزغي
وٍدضر انُال ١بلى الٗغاء الظي ًخىهج وٍطخيء لُمنذ ال٨ه ٠ظضواو
مداولت الاجها ٫أالُٛب.
بإ نؼوٕ واؾُجي ألاٖغط بلى الغمؼ الهىفيً ،مشل ٖالمت ٞاع٢ت في نههّ ،نإ بػاخت مإلى ٝاللٛت ،وبًجاص لٛت ظضًضة من
ؤخض م٣ىماث الغمؼ الظي ٌؿخُُ٘ بها اإلاخهى ( ٝواؾُجي ) ؤإ ًخٗامل بها ّنإ « الخٗبحر أالغمؼ ىى وخضو الظي ًم٨ن ؤإ ً٣األ
ُ -رمل ادلاية ،ص.ُْٓ :
ِ -رمل ادلاية ،ص.ُْٖ :
ّ -مسًن أ بو محداف ،النص ادلرصود ،دراسات ُب الركاية ،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع ،بًنكت ،ص.ّٓ-ِٓ :
ْ -كذناين بوداكد ،اللغة الصوفية عند مجاؿ الغيطاين ،رللة حوليات الرتاث ،كلية اآلداب كالفنوف ،جامعة مستغازل ،العدد السادس ،ََِٔ ،ص.َٕ ،
ٓ -سليماف حسٌن ،مضمرات النص كاخلطابُ ،ب عادل جربا إبراىيم جربا الركائي ،دراسة ،منشورات ارباد الكتاب العرب ،دمشق ،ُٗٗٗ ،ص.َِ :
ٔ -رمل ادلاية ،ص.ُٗ :
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ّن
الخالت الهىُٞت التي ال جدضىا ال٩لمت ،والظي ًم٨ن أالخالي ؤإ ًسل ٤اإلاٗاص ٫الخسُلي لهظو الخالت ،بنه حٗبحر ال ًساَب الٗ٣ل أل
ال٣لب٨ٞ...ما ّن
ؤإ الخالت الهىُٞت ال ًد٨مها مُ٣اؽ الخـ والٗ٣ل ،لِـ في م٣ضوع لٛت الانُالح والىي٘ ؤإ حٗبر ٖما ًدناٌ٢
م٘ ؤلانالح و الىي٘»( ).
وٖلُه جخمشل خُىٍت الخجغبت الهىُٞت في جإُ٦ضىا لُ٣مت الظاث ؤلانؿانُت ال٣اصعة ٖلى جد ٤ُ٣وظىصىا الخُىي اإلاخج صص
ًة
صاثما ،واإلاخدغع من ٧ل نٓام ؾاأ ،٤مدظعة من ألالٟت والٗاصة والؿ٩ىإ ،مؿدنضة ،في نكضاجها للُ٣مت الجمالُت اإلاُل٣ت ،بلى
الخُا ،٫أىنٟه ٢ىة بأضاُٖت جىخض في خغ٦ت ظضلُت أحإ الخسخي واإلاجغص ،أحإ اإلااصة وال٨ٟغ ،أحإ الٓاىغ والخٟيٖ ،لى مؿخىي
الظاث والٗالم٦ ،ما ؤًٞذ ب٫يزل ٤مخٗه ظمالُت في النو.
 -5الشمـض الؽّبـي.
ؤ -الحياًة الؽّبُة.
بإ خًىع الخ٩اًت الكٗبُت صازل اإلاتإ الغواجيًٟ ،غيه منُ ٤الؿغص وٍبرعو خُض ٌٗخمض من ؤظل ؤلاأانت ٖن ؤىضاٝ
الغواًتٞ ،هى خ٣ل زهب إلزاعة اإلاكاٖغ وألاخاؾِـ ،وبنضاع ألاخ٩ام و٦ك ٠اإلاىا٦ ،٠٢ما ؤنه ٖنهغ ؤؾاسخي في ألىعة
الخضر الغواجي وجٟؿحرو ،خُض حٗض الخ٩اًت الكٗبُت «زالنت لل٨ٟغ البكغي في نغاٖه م٘ الىا ٘٢والخُا ٫أدشا ٖن الخ٣ُ٣ت
ألاأضًت ،عٚم الخٗلُ٣اث الالمخناىُت في الٗىالم اإلاجهىلتٞ ،هي صاثمت الهلت أالىا ٘٢واإلاىا ٘٢البكغٍت»( ).
ًة
٦ما حٗض من ؤىم ٞنىإ ألاصب ا٫قٗبي وؤ٦ثرىا قُىٖا ،إلاا ٞحها من زهاثو ٞنُت واظخماُٖت ممخٗت ؾاٖضث في
اندكاعىا أحإ ألاوؾاٍٞ ،هي «الٗنهغ ال٣ىلي في ز٣اٞت ؤلانؿاإ ؤًا ٧اإ مىَنه ،جمشل أ٣اًا اإلاٗخ٣ضاث الكٗبُت ،وب٣اًا الخإمالث
الخؿُت ،وب٣اًا الخبراث الىظضانُت.) (»...
وللخ٩اًت الكٗبُت بٗضًن ؤؾاؽًحإ  :ؤخضىا حٗلُمي ًنمي ؤنىاٖا من النكاٍ الٗ٣لي وألازالقي لإلنؿاإ ،وآزغ ظمالي
وٞجي جدؿم أه الخ٩اًت وَغٍ٣ت ؾغصىا لألخضار٣ٞ ،ض ؤنبذ اؾخلهام الترار أإق٩اله وججلُاجه ٧اٞت زانت الكٗبي منهٌ ،ك٩ل
مٗلما واضخا وعٚبت في« ن٣ض ألاويإ الؿُاؾُت والُ٣م ألازالُ٢ت ،بما أا٫خلم والٟنخاػٍا ،وبما أاؾخدُاء ألاؾاَحر»( ).
و٧اإ ل٨خاب «ؤل ٠لُلت ولُلت جإزحرو الُٗٓم في ال٣هت الٗاإلاُت أالترظماث ال٨شحرة ،وفي ال٣هت الكٗبُت الٗغبُت واندكاع
٢ههها اندكاعا واؾٗا ،وجإزغث البِئت الجؼاثغٍت أظل ٪مشل ٚحرىا من البِئاث الٗغبُت والٗاإلاُت٣ٞ ،ض اخخٟٓذ ألاوؾاٍ
الكٗبُت الجؼاثغٍت أ٣هو ٖضًضة اؾخٗاعتها منه »( ) .و٢ض َغؤ ٖلى ىظا اإلاىعور الكٗبي الظي جدنا٢له ألاظُا ٫اإلاخٗا٢بت ٖبر
الٗهىع اإلاخالخ٣ت حٛحراث حكمل الك٩ل والضاللت ؾىاء «ٖلى نُٗض اإلاٟغصة اللٛىٍت ؤو الٓاىغة اإلاىؾُُ٣ت اإلاهاخبت لل٩لماث

ُ -نصر حامد أبو زيد ،فلسفة التأكيل ،دراسة ُب تأكيل القرآف عند زلي الدين بن عريب ،ادلركز الثقاُب العريب ،الدار البيضاء ،ادلغرب ،طٓ ،ََِّ ،ص:
ِٖٔ.
ِ -سعيدم زلمد ،األدب الشعيب بٌن النظرية كالتطبيق ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،د.ط ،ُٖٗٗ ،ص.ٓٗ :
ّ -غراء حسٌن مهنا ،أدب احلكاية الشعبية ،دار بانوراما للطباعة ،القاىرة ،طُ ،ُٕٗٗ ،ص.ِ-ُ :
ْ -سيد حامد النساج ،بانوراما الركاية العربية احلديثة ،مكتبة غريب ،القاىرة،طُ ،ُٖٗٓ ،ص.ُٕ :
ٓ -ركزلٌن ليلى قريش ،القصة الشعبية اجلزائرية ذات األصل العريب ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،ََِٕ ،ص.ُِْ :
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اإلاغصصة في ألاٚاني الكٗبُت وألاىاػٍج ؤو في ال٣هو الكٗبي ؤو في الؿحر التي ًغوحها اإلاضاح في خل٣خه ؤو الجضة لألَٟاٖ ٫ن
الُٛالإ وؤزباع الجن واإلاالث٨ت ؤو ٚحرىما»( ).
ل٣ض ؤٖاصث عواًت "عمل اإلااًت " ؾغص الخ٩اًت ٖلى ؤجها خ٩اًت جاعٍش ،ونغإ أحإ الؿلُت والكٗب  .و٢ض أضؤث «بؿغص
ؤخضار خ٩اًت مٗغو ٝؤلاؾ٩افي من جهاًتها ،وعًٞذ ؤإ جنخهي الخ٩اًت أالُغٍ٣ت التي ٢ضمتها قهغػاص لكهغٍاع ،والتي جخمشل
أالجهاًت الؿُٗضة إلاٗغو ٝوػوظخه واأنه ،بٗض الخسلو من ٞاَمت الٗغة التي خاولذ ؾغ٢ت الخاجم ،و٢خل مٗغو ٝؤلاؾ٩افي نه
ًٞل ٖلحها ػوظخه الشانُت ،اأنت اإلال .٪وى٨ظا ،خغٞذ عواًت "عمل اإلااًت" الؿغص الخ٩اجي ٖن اججاىه ألانلي ،وظٗلخه ٌؿحر أاججاو
آزغً ،دناؾب ومبضؤ الؿغص في الغواًت ،وىى ن٣ض الخ٩ام والؿالَحإ ،وبْهاع مضي ج٩البهم ٖلى الؿلُت  .ل٣ض ٢ام "٢مغ الؼماإ "
اأن اإلال ٪اإلا٣خضع أاهلل – بٗض ٢خله ٞاَمت الٗغة – أ٣خل ؤأُه في اللُلة نٟؿها ،بٗض ؤإ اج ٤ٟوػوظت ؤأُه الكاأت ٖلى الخسلو من
والضو الظي ّن
حٟٗن في الخ٨م» ( ).
« ...وجبضؤ في ؾغص الخ٩اًت اإلاٗهىصة ٖن ٞاَمت الٗغة خُض ؾ٨خذ ؤزتها قهغػاص للمغة ألازحرة ٖن ال٨الم اإلاباح
لخنسخب بٗضىا أاججاو أِذ الخغٍم وجبضؤ في جل٣حإ ط٧ىعىا الشالزت ؤؾغاع اللُالي»( )٣ٞ .ض خُمذ عواًت عمل اإلااًت البنُت الؿغصًت
ل ٠لُلت ولُلت ،من زال ٫ن٣ل الغاوي اإلاٟاع ١إلاغوٍه واإلاغوي له بلى شخهُت عواثُت وػظها في الخ٩يٞ ،ةإ عواًت "عمل اإلااًت "
خآٞذ ٖلى البنُت الؿغصًت ل ٠لُلت ولُلت ،وجغ٦ذ ماصة الخ٩ي ،أاؾخصناء بٖاصة ؾغصىا لر ٧اًت "مٗغو ٝؤلاؾ٩افي".
بإ جىُْ ٠عواًت " عمل اإلااًتٞ ،اظٗت اللُلت الؿابٗت بٗض ألال " ٠للبنُت الؿغصًت ل ٠لُلت ولُلت «ًدناؾب ومى٠٢
الؿغص الغواجي من زناثُت الؿغص الكٟاهي والؿغص ال٨خابي ،واؾدبضا ٫الؿغص الكٟاهي أالؿغص ال٨خابي ،وجىظُه الن٣ض بلى الؿغص
ًة
ًة
ال٨خابي "ا٫وعا٢ىإ " ،اللخها٢ه أبالٍ الخ٩ام والؿالَحإ ،وجؼٍُٟه الخ٣ُ٣تَ ،مٗا أاإلاا ،٫وزىٞا من ؾُ ٠الجالص» ( ).
٦ما ًغمؼ البكحر اإلاىعؾ٩ي أُل عواًت "عمل اإلااًت " لىاؾُجي ألاٖغط بلى اإلانايل الشىعيٞ ،هى ًخ٣اَ٘ م٘ الصخهُاث
الشىعٍت في الخاعٍش الٗغبي٦ ،صخهُت اأن عقض ،وشخهُت ؤبي طع الٟٛاعي ،وشخهُت الخالط٦...ما ًخ٣اَ٘ م٘ أُل الخ٩اًت ٖلى
مؿخىي الخُا . ٫وى٨ظا ،جبضو شخهُت البكحر اإلاىعؾ٩ي مدضصة أبٗضًن  :بٗض وا٢عي ًخجلى في الصخهُاث الخاعٍسُت ،وبٗض
زُالي قٗبي .وًإحي اإلاشل الكٗبي يمن الؿُا ١ؤلاًضًىلىجي الظي ًامن أه ال٩اجب ،والظي ؾعى من زالله بلى الاعجباٍ أالُب٣اث
الكٗبُتٞ ،هاع أظلٖ ٪لى نلت وَُضة أالكٗب ،وندُجت ىظا الاعجباٍ وجٟاٖال م٘ الخاعٍش ٦ملخمت قٗبُت ،اخخٟلذ بأضاٖاجه
أالكٗب وبمنجؼاجه ولِـ أخاعٍش ألاشخام ،إ اإلاالخم والبُىالث جهنٗها ًض الجماٖت.
ومن ناٞلت ال٣ى ٫ؤإ نا٦ض ٖلى ؤإ ىظا البذ ر ال ًضعي لنٟؿه ؤلاخاَت بٗالم عمل اإلااًت الغواجي ،وطل ٪ؤإ ىظا البدض
ال ًمل ٪مكغوُٖت الُ٣حإ ،ول٨نه ًمل ٪ؤخُ٣ت الؿاا ،٫خحإ حؿخٗصخي الغواًت ٖلى ؤلاظاأت.
"فاحّة اللُلة العابّة بّذ ألالف ،سمل املاًة " جمخاػ أإؾلىب مخضازل ٚجي ًمُل بلى ٖضم التر٦حز ٖلى

الباعة اإلاغ٦ؼًت بنما ًخىػٕ ٖلى ؤ ٤ٞالغواًت.
ُ -عبد احلميد يونس ،دفاع عن الفلكلور ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب ،ُّٕٗ ،ص.ُُٕ :
ِ -زلمد رياض كتار ،توظيؼ الرتاث ُب الركاية العريب ادلعاصرة ،ص.ٓٓ :
ّ -رمل ادلاية ،ص.َٕ :
ْ -زلمد رياض كتار ،توظيف الرتاث ُب الركاية العريب ادلعاصرة ،ص.ِٕ :
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ل٣ض ججاوػ واؾُجي ألاٖغط أظل ٪الُغٍ٣ت الخ٣لُضًت في الاٖخماص ٖلى الترارٞ ،ضزل أظل ٪يمن الخجاعب

الغواثُت الٗغبُت التي ؤ٢امذ لها ٖال٢ت زانت أالترار الؿغصي الٗغبي ال٣ضًم.


حٗض عواًت عمل اإلااًت ججغبت ظضًضة في ال٨خاأت الغواثُت الجؼاثغٍت لٗضة ؤؾباب ؤىمها:



مٗماعٍتها الناىًت ٖلى ػزم من النهىم الترازُت ،في م٣ضمتها ؤل ٠لُلت ولُلت.



جضازل الخُاأاث :الضًجي والكٗبي والؿُاسخي والخاعٍذي وألاؾُىعي والعجاثبي.



ًم٨ن جهنُ ٠الغواًت يمن الغواًاث ألاًضًىلىظُت.



٦ما حٛتر ٝمن لٛت الهىُٞت لخبدض ٖن طاتها وزلوصىا الكٗغي.



عواًت ججهٌ جهىيها الكٗغي ٖلى زانُت الخنام.

بإ النو ٖباعة ٖن َب٣اث مخجاوعة من اللٛت ،جخهل أاإلاؿخىٍاث وألانى ٫لٟاٖلي الل ٟٔواإلالٟىُْت ،ؤو

ال٩لمت ومضلىلها الغمؼي.
ٞنإمل ؤإ ً٩ىإ ىظا البدض أضاًت لبدىر مؿخ٣بلُت جغنض للٓاىغة أالضعاؾت والخدلُل وجؼٍل الؿخاع ٖن ظىانب
ًة
ًة
زُٟت ٞاجننا ؾهىا ؤو ج٣هحرا،
املفادس واملشاحْ:
.1
.2003
ظانٟي

ؤخمض ظىصث ،من زهاثو ال٨خاأت الغواثُت في الؼٍجي أغ٧اث ،مجلت أدىر ظامُٗت ،نٟا٢و ،الٗضص،3

.2

.1999
ؤمُنت ٚهن٢ ،غاءاث ٚحر أغٍئت في الخإوٍل والخل٣ي ،صاع آلاصاب،1ٍ ،

.3

بأغاىُم الؿمغاجي ،لٛت ا٫قٗغ أحإ ظُلحإ، ،ص.ث.ٍ.

.4

 ،1999م.157:
بأغاىُم صخغاوي ،جدلُل الخُاب ألاصبي ،صعاؾت جُبُُ٣ت ،صاع آلاٞا ،١الجؼاثغ،1ٍ ،

.5

.1999
أىقىقت أن ظمٗت ،اججاىاث الغواًت في اإلاٛغب الٗغبي ،الضاع اإلاٛاعبُت،

أىقىقت أن ظمٗت ،مسخاعاث من الغواًت اإلاٛاعبُت الٗانغة ،ط ،1أِذ الخ٨ت ،اإلااؾؿت الىَنُت للترظمت
.6
.1992
والخد ٤ُ٣والضعاؾاث٢ ،غَاط
.7

.1993
جؼُٞخاإ جىصوعو ،ٝمضزل بلى ألاصب العجاثبي ،جغ :الهضً ٤أىٖالم ،صاع ال٨الم ،الغباٍ،1ٍ ،

ظٟٗغ ًاًىف ،ألاصب الجؼاثغي الجضًض ،الخجغبت واإلاأ ، ٫مغ٦ؼ البدض والانثروبىلىظُا الاظخماُٖت والش٣اُٞت،
.8
الجؼاثغ ٖانمت للش٣اٞت الٗغبُت.
.9

.2007
ظماٞ ٫ى ٚالي ،واؾُجي الاٖغط ،قٗغٍت الؿغص الغواجي ،صعاؾت ،الجؼاثغ ٖانمت للش٣اٞت الٗغبُت،
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.10
.11
.2000
ال٣اىغة

زلُل ق٨غي ىُاؽٞ ،اٖلُت الظا٦غة في ال٨خاأت الكٗغٍت ،مجلت اإلاى ٠٢ألاصبي ،الٗضص ،383:آطاع.
ؾُٗض قىقي مدمض ؾلُماإ ،جىُْ ٠الترار في عواًاث نجي ب مدٟىّ ، ،بًترا ٥للنكغ والخىػَ٘ ،1ٍ ،

.12

.1997
ؾلُماإ خؿحإ ،الُغٍ ٤بلى النو ،م٣االث في الغواًت ،منكىعاث اجداص ال٨خاب الٗغب ،صمك،٤

.13

.1986
ؾُٗض ٖلىفٖ ،ن ٠اإلاخسُل ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي ،الضاع البًُاء،

.14

.1998
ؾُٗضي مدمض ،ألاصب الكٗبي أحإ النٓغٍت والخُبُ ،٤صًىاإ اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،الجؼاثغ ،ص،ٍ.

.15

.2001
ؾُٗض ًُ٣حإ انٟخاح النو الغواجي ،النو والؿُا ،١اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي،2ٍ ،

.16

.1992
ؾُٗض ًُ٣حإ ،جدلُل الخُاب الغواجي ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي ،أحروث،

.17

ؾُٗض الضًن ٧لُب ،وعي الخضازت ،صعاؾاث ظمالُت في الخضازت الكٗغًت ،منكىعاث اجداص ال٨خاب الٗغب،

صمك.٤
 .18ؾلُماإ خؿحإ ،مًمغاث النو والخُاب ،في ٖالم ظبرا بأغاىُم ظبرا الغواجي ،صعاؾت ،منكىعاث اجداص
.1999
ال٨خاب الٗغب ،صمك،٤
.19

ؾمحر ؤأى خمضاإ ،النو اإلاغنىص ،صعاؾاث في الغواًت ،اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث والنكغ والخىػَ٘،

أحروث.
.20

.1985
ؾُض خامض النؿاط ،أانىعاما الغواًت الٗغبُت الخضًشت ،م٨خبت ٚغٍب ،ال٣اىغة،1ٍ،

.21

نالح ًٞل ،ؤؾلىب الؿغص في ججغبت في الٗك ،٤مجلت النا٢ض ،الٗضص  ،36لنضإ .1991

.22

.1977
نالح ٖبض الهبىع ،خُاحي في الكٗغ ،صاع الٗىصة ،أحروث؛ ٍ،01

.23

.1978
ٖاَ ٠ظىصة نهغ ،الغمؼ الكٗغي ٖنض الهىُٞت ،صاع ألانضلـ/صاع ال٨نضي ،أحروث،1ٍ ،

.24
.2005
ألاصًب1ٍ،
.25

ٖامغ مسلى ،ٝجىُْ ٠الترار في الغواًت الجؼاثغٍت ،أدض في الغواًت اإلا٨خىبت أالٗغبُت ،منكىعاث صاع
.2000
ٖبض الخمُض ٖ٣اع ،الغواًت اإلاٛاعبُت ،جدىالث اللٛت والخُاب ،1ٍ ،اإلاضاعؽ ،الضاع البًُاء،

ٖ.1973بض ال٣اصع ٖ٣اع ،الغواًت
ٖ .26بض الخمُض ًىنـ ،صٞإ ٖن الٟل٩لىع ،الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب،
.2000
اإلاٛاعبُت جدىالث اللٛت والخُاب ،1ٍ ،صاع اإلاضاعؽ ،الضاع البًُاء،
.27

ٖبض هللا بأغاىُم ،الؿغصًت الٗغبُت ،أدض في البنُت الؿغصًت للمىعور الخ٩اجي الٗغبي ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي

ٍ.1
.28

ٖشماإ خكال ،ٝالترار والخجضًض في قٗغ الؿُاب ،صًىاإ اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،أن ٖ٨نىإ ،الجؼاثغ ،ص.ٍ.
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.29

ٖؼ الضًن بؾماُٖل ،الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغًُ٢ ،او وْىاىغو الٟنُت و اإلاٗنىٍت ،صاع ال٨خاب الٗغبي ال٣اىغة،

.1967
.30

 . 2006ص.ٍ.
ٖلي ٖكغي ػاًض .اؾخضٖاء الصخهُاث الترازُت في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ .صاع ٚغٍب.

ٖ .31ماص ٖلي الخُُب ،ألاؾُىعة ،مُٗاعا ن٣ضًا ،صعاؾت في الن٣ض الٗغبي الخضًض والكٗغ الٗغبي الخضًض ،صاع
.2006
ظهُنت للنكغ والخىػَٖ٘ ،ماإ،
.32

.1997
ٚغاء خؿحإ مهنا ،ؤصب الخ٩اًت الكٗبُت ،صاع أانىعاما للُباٖت ،ال٣اىغة،1ٍ ،

.33

.2007
عوػلحإ لُلي٢غَل ،ال٣هت الكٗبُت الجؼاثغٍت طاث ألانل الٗغبي ،صًىاإ اإلاُبىٖاث الجامُٗت،

.34

.1993
عوالإ أاعث ،مضزل بلى الخدلُل البنُىي لل٣هو ،جغ :منظع ُٖاشخي ،صاع ؤلانماء الخًاعي ،خلب،1ٍ ،

٦ .35ما ٫الغٍاحي ،مىاظهاث ،خىاعاث ؤصأُت ( خىاع ؤظغاو ٦ما ٫الغٍاحي م٘ الغواجي الجؼاتعي واؾُجي
.2003
ألاٖغط)/04/26،
.36
.2002
صمك،٤

مدمض عٍاى وجاع ،جىُْ ٠الترار في الغواًت الٗغبُت اإلاٗانغة ( صعاؾت ) ،منكىعاث اجداص ال٨خاب الٗغب،

 .37مدمض ؾالم مدمض ألامحإ الُلبت ،مؿخىٍاث اللٛت في الؿغص الٗغبي إلاٗانغ ( ،صعاؾت نٓغٍت جُبُُ٣ت في
 ،2008الاندكاع الٗغبي.
ؾُمانُُ٣ا الؿغص)،1ٍ ،
.38
2007م.
عبُ٘

مدمض ٖبض الغخمن ًىنـ ،بٌٗ مالمذ الؿنضأاص في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ ،مجلت ُٚماإ ،الٗضص الشاني -

 .39مخي الضًن نبخي ،الن٣ض ألاصبي الخضًض ،أحإ ألاؾُىعة والٗلم ،صعاؾاث مترظمت ،الضاع الٗغبُت لل٨خاب،
الجماىحري الٗغبُت اللُبُت الكٗبُت.1988،
 .40مغٍم لُغف ،اإلاىعور الكٗبي في الغواًت الجؼاثغٍت ،الُاىغ وَاع ؤنمىطظا ،عؾالت صعاؾاث ٖلُا مٗم٣ت،
.2002
/2001
ظامٗت مدمض ألاو٧ ،٫لُت آلاصاب والٗلىم ؤلانؿانُت ،وظضة،
.41

مِكا ٫زلُل خا ،الكٗغ الٗغبي الخضًض من ؤخمض قىقي بلى مدمىص صعوَل ،صاع الٗىصة ،أحروث؛ ٍ.01

 .42ناىًت ؾخاع ،أنُت الؿغص في ال٣هو الهىفي ،اإلا٩ىناث ،الىْاث ،٠الخ٣نُاث ،منكىعاث اجداص ال٨خاب
.2003
الٗغب ،صمك،٤
.43

نبُلت بأغاىُمٞ ،ن ال٣و أحإ النٓغٍت والخُبُ ،٤ؾلؿلت الضعاؾاث الن٣ضًت ،م٨خبت ٚغٍب.

.44

.1997
نجُب الٗىفي ،الش٣اٞت اإلاٛغبُت وؾاا ٫جُٟٗل الترار ،مجلت نؼويٖ ،ماإ ،الٗضص ،10ؤٞغٍل،

 .45نهغ خامض ؤأى ػٍضٞ ،لؿٟت الخإوٍل ،صعاؾت في جإوٍل ال٣غآإ ٖنض مخي الضًن أن ٖغبي ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي،
.2003
الضاع البًُاء ،اإلاٛغب،5ٍ ،
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 .46ىضي ٞاَمت الؼىغاء ،ظمالُت الغمؼ في قٗغ الهىفي ،مخي الضًن أن ٖغبي ،عؾالت ماظؿخحر ،ظامٗت ؤبي أ٨غ
.2006
أل٣اًض جلمؿاإ،
.47

.1993
واؾُجي ألاٖغط ،عمل اإلااًتٞ ،اظٗت اللُلت الؿابٗت بٗض ألال ،٠صاع ٦نٗاإ للضعاؾت والنكغ ،صمك،٤

 .48وطناني أىصاوص ،اللٛت الهىُٞت ٖنض ظما ٫الُُٛاني ،مجلت خىلُاث الترار٧ ،لُت آلاصاب والٟنىإ ،ظامٗت
.2006
مؿخٛانم ،الٗضص الؿاصؽ،
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الاهضٍاح الذاللي ِىذ مفىفى محمذ الٕماسي"دًىان ؤظشاس الٕشبة همىرحا"
ألاظحار :هـىس محمذ – املشهض الجامعي بمٕىُة – الجضاثش

امللدق:
ٌك٩ل ٢غٌٍ مهُٟى مدمض الٛماعي منُٟٗا مهما في ؾاخت ججضًض الكٗغ الجؼاثغي اإلاٗانغ والانؼٍاح .وٍم٨ن جإقحر ْىاىغ
الانؼٍاح في مؿخىاو الضاللي لضًه ُٞما ًلي:
الٛماعي ،وبإ اٖخمض في أناء نىعو ٖلى ألاصواث البالُٚت اإلاٗغوٞت ٧االؾخٗاعة وال٨ناًت وٚحرىا ،بال ؤنه اؾخُإ ؤإ ًبضٕ ٞحها
جنىَٗاث ٦بحرةٞ ،دب ٪لظل ٪اؾخٗاعاث "ٖناصًت" ٚحر "مخالثمت بؾناصًا"ٞ ،جم٘ أحإ اإلاخناٞغاث وؤيا ٝنٟاث بلى مىنىٞاث جنٗضم
ٞحها ىظو اإلاالءمتٞ ،هاعث ٖ -نضو"-اإلاُاو زًغاء" و "الٟخىح ؾمغاء" و"ألاؾٟاع جسًىيغ" و"ألاؾماع جبرٖم" و"ألاػىاع
جٟ٨غ"...خُض ال بؾناص منُ٣ي أحإ ال٩لماث لُنخج في اإلادهلت جناٞغا م٣هىصا مدبىبا في الكٗغٍت .وَؿخُٟض مما ج٣ضمه ْال ٫ؤلٟاّ
ألالىاإ ُٗٞبر بها ٖن الُال٢ت البُانُت والانٟخاح الخُالي ،وزانت اللىإ ألازًغ الضاٖ ٫لى الخُاة والُغٍت وألامل.
ّن
ججلذ الانؼٍاخاث الؿاأ٣ت في صعظاث ّن
ج٣ل في ٢هُضة وج٨ثر في ؤزغي.
و٢ض
اليلمات املفحاحُة :الانؼٍاح  -الترُ٦ب -الضاللت  -الاؾخٗاعة  -ال٨ناًت  -الاندغا ٝأنٓام الجملت.
ٌٗخبر الن٣اص الانؼٍاح من ؤىم الٓىاىغ ألاؾلىبُت التي جمحز ؤصأُت اللٛت ،نه ًمندها زهىنُتها وظمالها ،ولظل ٪ناع مغ٦ؼ اىخمام
الضعاؾاث ألاصأُت اإلاٗانغة ٢اَبت .وؤؾلىبُت الانؼٍاح جٟخذ آٞا٢ا لخإوٍل النو إ الكاٖغ أم٣ضعجه ؤلاأضاُٖت ًخىؾ٘ في ن٣ل ألالٟاّ
ويزغظها من ٖاصًتها و ًنسجها أُغٍ٣ت جد ٤٣الامنخٓغ و اإلاٟاظإة ،وهي الىُْٟت ألاؾاؾُت لالنؼٍاح التي حؿدشحر اإلاخل٣ي وجضىكه.
وىظا ٌٗجي ؤإ بنكاء جغُ٦ب جنٗضم ُٞه ال٣غاأت والخىا ٤ٞأحإ الضواً ٫دضر نضمت الخل٣ي ندُجت زُبت الخى . ٘٢ولظلٚ ٪ضث" صعظت
ؤلاأضإ ج٣اؽ أمضي ما ًذ صزه من صىكت ومٟاظإة جنكإ في الٛالب من يم ٖنانغ ال ُكًخى ٘٢ظمٗها في نُٗض واخض"ُٞ ،1نكإ ٖن
طل ٪ما ٌؿمُه بٌٗ الباخشحإ أالٟجىة ؤو مؿاٞت الخىجغ التي ج٩ىإ اإلاحزة ألاؾاؾُت للٛت الكٗغٍت.
ّن
وجخإ٦ض مما ؾبُ٢ ٤مت الانؼٍاح ٖنضما ًم٨ن من الخإلُٖ ٠لى ٚحر ألانؿا ١المؤلىٞتُٞ ،إحي اإلاٗجى و٢ض زلٗذ ٖلُه نىعا
جبضو "مخناٞغة" ل٨جها مخألٟت جؼٍضو ْالال واعٞت ،ال ٌؿخُُ٘ الخُاب في مؿخىاو الخ٣ُ٣ي من جمُ٨نه مجها .وفي ؾبُل ىظا اإلانخى
ًجٗل الٛماعي ألاؾلىب الانؼٍاحي لهُ٣ا أإقٗاعو وال ًٟاع٢ه بال ناص ا ،وٍٓهغو أإنىإ مخٗضصة لالنؼٍاح ،ومجها الانؼٍاح ّن
الضاللي ٖلى
ع
مؿخىي:

ُ  -أمحد زلمد كيس ،كظيفة االنزياح ُب منظور الدراسات األسلوبية ،النادم األديب الثقاُب ،جدة  ،السعودية  ،ج  ، 21مجُٗٗٔ، 6عالمات  ،صَُّ
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-1اللٕة الؽّشٍة:
وبطا قئنا لظل ٪جمشُال – في قٗغ الٛماعي -اظتزؤنا ىظو ألاأُاث من ٢هُضجه اإلاخدضًت "لن جمىث الخ٣ُ٣ت" لنلخٔ ؤظىاء لٛتها
الكٗغٍت:1
و حُـً ثى ّـض املــأرم ًـا لُ ــل جعىـش ؤؼباحً الذامُ ــه
وثـىسق بالْـاس مىـً ُِ ــىن
سظىٌ العـالم  ..ؤًفجى العالم؟
ؤساَا ..وكـذ ّ
ؼل فح ا المُ ــاء
فُا للـعالم  ..وشٍـذا هِّع ــى
فح حـف ًا للحلُلـ ـة  ..ثث ــىي

ثماحّها الجزوة الجاهُه
وثفل ؤبّادٍ الفادًـه؟
ّ
وحفد مىاوٍلها الضاَُه
ثالحله ألاِحن الذاحُـه
هما جعلي ألأفً الزاوٍه

ؤحل ؤًـها المىء..ما مد ولىً

ٔذا مىً جعىش ؤوثاسٍه

ٔذا ؤي ـا الماجـّىن الحُ ــاسي

ظتزَش بالح ؤوواهُـه

ظخعىـش باللـه ؤصَ ــاس ِؽل ــي

وي ىي الخعابُح وحاهُه
وؽُذي ،وؤِفش ّ
مىالُه

ٔــذا ؤي ــا الؽىق ؤصسُ فُ ــً

ؤسان ..ؤظلع ــل مى ــً العـ ــالم وؤظلًُ ؤسلىا المامُه
٩ٞل ٖباعة جغؾم ْال ٫اإلاٗجى الظي ًبضو مازال ؤمام ؤُٖنناٞ ،اإلاأزم ٦إجها الجؿم الظي ّن
ًجز أالؿىاثل الٟٗنت ال٨غحهت ،والُٗىإ
آلازمت بنما هي َغ ٝصنيء مجهؼم جغصًه النػوة الجانُهٞ ،لِـ ىى الٟاٖل أل ىى الخاي٘ اإلاؿخ٨حإ الٗاظؼٖن الخدضي والؿمى،
واإلاؿُذ ِٖسخى ٖلُه الؿالم ًداعب أاؾمه الؿالم وجهلب – ٦ما ؤعٍض نلبه – عؾالخه الٛالُتٞ ،إنىاعىا ٢ض جىٟ٢ذ ٖن ؤلاقٗإ،
وؤنٛامها ؤنابها ال٣دِ ٞجٟذ٧ ،ل ىظا إ ؤناؾا ًؼعٖىإ الغٖب أحإ اإلاؿلمًن وٍُاعصوإ الؿالم ٦ما َىعص من ٢بل اإلاؿُذ ٖلُه
الؿالم  .وىظو هي اإلاٟاع٢ت التي ًغٍض الكاٖغ بزاعة الاندباو بلحها من زال ٫ىظو اإلا٣اأالث ،زم ىظو الُٗىإ اإلاكاومت التي جالخ ٤الؿالم
والُهغ والنىع هي الُٗىإ الضاظُت الؼانُتٞ ،هي عمؼ للٓالم والبػي والاندُاٍ ،أِنما ييٟي الكاٖغ ٖلى عؾالخه و منهجه في الخُاة
ْال ٫ألانىاع وألانٛام في جماػط و جأل ٠الٌٗغ ٝالخضوصٞ ،الجما ٫ظما ،٫ؾىاء ؤ٧اإ نىعا ؤم ُٖغا ؤم نٛما ؤم ٚحر طلٞ ،٪ال جب ؤإ
ًساَب الكاٖغ النىع وٍجٗله أمشاأت الُٗغ ؤو "الخمغ اإلا٣ضؾت" التي جُغب لها ألاوجاع بلى خض الؿ٨غ ،وال جب ؤإ ّن
ًخدى ٫الًىء
بلى ٖناُ٢ض ٦غم حكغثب ٦إجها ؤلانؿاإٞ ،ةطا ألاقباح الضاظُت – عمؼ الٓالم – جنكل من ؤمامه في طٖغ واعجساء .وانٓغ بلى ىظا اللٟٔ
 ٠ُ٦ازخحر أمهاعة لُٗبر ٖن مٗجى الجبإ والخىع والاجهؼام أهىعة مغ٦بت أاعٖتٞ ،هظو اإلاهاعة في الازخُاع ،وىظا الخىانل أحإ مسخل٠

ُ  -مصطفى زلمد الغمارم ،أسرار الغربة ،مرجع سبق ذكره ،صّٓٓٓ،
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ألالٟاّ الضالت ٖلى مٗاني الجما ٫والسخغ والٗلى ىى الؿمت الباعػة في اللٛت الكٗغٍت ٖنض الٛماعي ،بياٞت بلى زانُتي الخىؾ٘ في
الخجؿُض والدصخُو ،والانؿُاب في الخٗبحر والخهىٍغ ٦ما ْهغ في ألاأُاث الؿاأ٣ت.1
ولٗل اإلاٗاناة الضازلُت الخاعة والشىعة الىظضانية الخاصة ؤؾهما ٦شحرا في بزغاط مٗٓم قٗغو ٖلى ىظا ألاؾلىب الخٗبحري اإلاٟٗم
أالخغاعة واإلاكغ ١أالخٗاأحر طاث ؤلاً٣إ اإلانؿاب في ؾالؾت وخالوة وزٟت ىامؿت  ،وؤلاًداء اإلاخض ٤ٞفي مغونت وٚؼاعة ونكىة خاإلات،
طل ٪ؤإ الانٟٗا ٫الىظضاني الخالو ًمخاػ ٖاصة أالٗم ٤والؿُ٨نت وا٫ىضوء ،ألامغ الظي ٌؿمذ للكاٖغ ؤإ ًنٓم ٢هاثضو في ؤناة
جم٨نه من ؤلانٛاء بلى ؤٖما ١وظضانه وجدىٍل زىاَغو وبخؿاؾاجه الٛاثغة بلى ٧لماث مصخىنت أإنضاء ز٣ٟاث ٢لبه ،مٗبرة بٗم٤
ّن
ٖن زلجاث نٟؿه جم٨ن من الخإزحر في اإلاخل٣ي.
وى٨ظا ًدبحإ لنا  -من زال ٫ىظا النمىطط وال٣غاءة اإلاؿخ٣هُت لكٗغ الٛماعي في الضًىاإ – اعج٣اء لٛخه الكٗغٍت بلى مغاجب ٖالُت
من الخهىبت والجضة٣ٞ ،ض جمحزث أال٨شحر من الجضة وألانالتٞ ،هي لٛت الُال٢ت في الخٗبحر م٘ الجؼالت في الترُ٦ب ،والغنانت في
ألاؾلىب ،بجها لٛت قاٖغ "مؿُُغ بلى خض مدمىص ٖلى ؤصواجه اللٛىية والٟنُتٞ...هى ً٩اص ؤإ ً٩ىإ نؿُجا وخضو في ؾالمت اللٛت
مٟغصاث وجغاُ٦ب وفي صخت الٗغوىٞ ،ال نٗثر في قٗغو الخ٣لُضي والجضًض مٗا ٖلى ؤزُاء في النؿُج اللٛىي واإلاىؾُ٣ي ،مما ًغظ٘
بلى اؾدُٗاب جغازنا ألاصبي ،وال ؾُما مإزىعاجه الكٗغٍت ،وبخاَخه أال٣ىاٖض البنُىٍت اللٛىًت بخاَت م٨نخه من جالفي آلاٞاث التي
نجضىا في قٗغاء ظُله وما ؤ٦ثرىا"ٞ ،2هى من الكٗغاء الظًن ماػا ٫عنُضىم من الترار صزحرتهم ألاولى ووؾُلتهم بلى ؤلاأضإ ٞ ،هم
ًداولىإ الخى ٤ُٞأحإ زهاثو طل ٪الغنُض وم٣خًُاث الٗهغ ،ومٟهىم الكٗغ الخضًض وَبُٗت الخجغبت الىظضانُتٕ ،إ َغٍ٤
"جدضًض ال٣هُضة الخلُلُت وؤلاٞاصة من ج٣نُاث الكٗغ الخضًض في الهُاٚت وفي جغُ٦ب الهىعة للخٛلب ٖلى النمُُت في جغنُ٠
الجمل والغجاأت في ؤلاً٣إ ،و٦إنه ًغٍض ؤإ ً٨ؿب عخُ٣ا ظضًضا في ٦إؽ ٖخُ٣ت ٧ي ً٣ن٘ الن٣اص والكٗغاء الظًن هجغوا ال٨جز
الٗغوضخي ؤإ في اؾخُاٖت ا٫قاٖغ اإلاخم٨ن ؤإ ّن
ًُىٕ ؤلاَاع اإلادضوص وؾ٘ ألازُلت وؤص ١الهىع وؤقجى اإلاىؾُ٣ى ،وؤإ الُٗب
الً٨من في ؤلاَاع  ،وبنما ً٨من في ن٣و اإلاىىبت و٢لت الخبرة".3
و٢ض اٖخمض ٖلى عمؼٍت الخٗبحر ٞخخدى ٫ألالٟاّ والتراُ٦ب أمسخل ٠مهاصعىا بلى مٗاصالث لُٟٓت ؤو مىيىُٖت ٌٗبر من زاللها ٖن
مٗاني الخهىبت وؤلاقغا .١و٢ض ٧اإ من مٓاىغ ىظو الغمؼٍت الخىؾ٘ في اإلاجاػ ججؿُضا وحصخُها ،والاٖخماص ٖلى مُُٗاث جغاؾل
الخىاؽ ٖلى ندى واؾ٘ ،وب٢امت ٖال٢اث ظغٍئت أحإ ألالٟاّ وؤلا٦شاع من الهىع اإلاغ٦بت اإلاخدغ٦ت.
ومما ًالخٔ ،في ىظا الكإإ ،الدكاأه أحإ لٛت اٚ٫ماعي ولٛت ٦شحر من قٗغاء ظماٖت ؤأىلى مشل مدمىص خؿن اؾماُٖل ،وبأغاىُم
ناجي وٚحرىم في قٗغو الىظضاني الٗاَٟي .ول٨ن ىظا الدكاأه الظي ال ٌٗاب ٖلُه لم ًمنٗه من الخمحز أ٨شحر من الخهاثو
ّن
الكٗىعٍت واللٛىٍتٞ ،هى ؤ٦ثر جض٣ٞا أمكاٖغ ال٣ىة وؤٚؼع جهىٍغا وؤوٚل في الخُا .4٫والجانب ؤلاًجابي الشاني ًخمشل في ؾالمت
اللٛت ،وظؼالت الل ٟٔم٘ مخانت الترُ٦ب.

ُ  -عبد ادللك بومنجل ،ادلوازنة بٌن اجلزائريٌن ،ادلرجع السابق ،صَُٓ
ِ  -حسن فتح الباب ،شعر الشباب ُب اجلزائر ،ادلؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،ُٖٕٗ،صَِِ
ّ  -حسن فتح الباب ،شعر الشباب ُب اجلزائر ،مرجع سابق ،صَِّ
ْ  -عبد ادلالك بومنجل ،ادلوازنة بٌن اجلزائريٌن ،مرجع سابق ،صُّٕ
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ّن
ًهب ُٞه ألاصًب ؤ٩ٞاعو ،و٢ضًما ٢ا ٫أىٞىإ  BOUFFONبإ ألاؾلىب ىى الغظل
 -2ألاظلىب :وىى بَاع ال٨ٟغة وال٣الب الظي
2
نٟؿهّ .1ن
وٖغٞ ٝلىبحر  FLUPPEURألاؾلىب أإنه "َغٍ٣ت ال٩اجب الخانت ٝيالخ٨ٟحر والكٗىع"  .وألاؾلىب ٌكمل ٧ل الٗمل ألاصبي
أىؾاثله الٟنُت اإلاسخلٟت من ٖاَٟت ولٛت وبً٣إ وجهىٍغ.
بإ ؤو ٫ما ًىاظهنا وندن نخهٟذ الضًىاإ حٗلُ ٤الكاٖغ الٛماعي نٟؿه خُنما ًظ٦غ ؤإ "الكٗغ جٟاٖل م٘ اللٛت ٌؿمى وٍخإل٤
أم٣ضاع ؾمى وجىهج اإلاٗاناة لضي الكاٖغ ألانُل ،وبم٣ضاع ٖم ٤الخجغبت وؤنالتها في ٚحر يباأُت مٟخٗلت" ،3ولظلٞ ٪ةنه ٌٗمض
أالضعظت ألاولى ٖلى:
ؤ-الجمالُة :ون٣هض بها اجساط ظما ٫ألاؾلىب وؾُلت للخإزحر ،وٍنب٘ ىظا الجما ٫من خؿن اؾخٛالَ ٫ا٢اث اللٛت ٢هض ؤلاًداء
أالضالالث اإلا٣هىص بأالٚها وبزاعة اإلاخل٣ي بها ،4وَؿخلؼم طل" ٪ؤإ ج٩ىإ الٗباعة زالُت من الايُغاب الهىحي والخكىنت ال٣اؾُت التي
جنم ٖن ٖاَٟت ؤو زُا 5"٫وج٩ىإ اإلاالءمت أحإ "ألالٟاّ واإلاٗاني ختى ً٩ىإ ألاو ٫خ٩اًت للشانُتٞ ،خمشل خغ٧اتها ،وؤنىاتها وعوٖتها
الؾُما بطا ٧انذ مكاىض َبُُٗت ،وجهىع الخماؾت ٢ىة ناعمت ،وا٫نؿِب ٖظأا ع٣ُ٢ا ...وطلٌ ٪ؿخلؼم اؾدُداء الكاٖغ قٗىعو
الهاص ١وزُاله الُ ٔ٣لُمضا الظو ١أاإلاُ٣اؽ الؿضًض الظي ٌؿخسضمه في ج٩ىٍن الٗباعاث اإلاالثمت".6
وبالُ٣اؽ بلى اللٛت ٖنض الٛماعيٞ ،ةننا نجضىا طاث عوح وُ٦اإ وج٨دؿب صالالتها الٟنُت من الخجغبت واإلاى ٠٢النٟسخي ،أل هي في
٦شحر من ألاخُاإ َا٢اث وظضانُت ًٟجغىا الكاٖغ في الى٢ذ اإلاناؾبٞ ،ال٩لماث ٖنضو ؤعواح مكغ٢ت ج٨دسخي ْالال مخماوظت ونىعا
ّن
مخٗان٣ت جغؾم ؤبٗاصا قٗىعٍت و٨ٞغٍت ،ومن طل٢ ٪هُضجه "الؤمل ٪بال "٥التي ًهىع ٞحها الكاٖغ لىا ج نٟؿه وىمىم ٢لبه وما
ٌٗانُه من ؤلم٣ُٞ ،ى:7٫
حُىما جّفشوي الم في هفُـً خمـ ــشٍ

ٌعىً اللُل ..وَعلى مً دماء الهم ٌفشٍ

آًٍ ..ا لُالً..ىاسي في بلاًا الفمد ٔذسٍ

ًت ادي لي فإحجي مً هشوم الضٍف م ــشٍ

آٍ ..ما ؤٔبـى صماها ؤها فـي حفىُـه ِبــشٍ

ثحملى في صواًا الضمً الٕال صَ ـ ــشٍ

ًدمل ألاؾلىب أةً٣اٖه الانؿُابي الهامـ من الغ٢ت ماً ٌُٟأالخؼإ ،أهىث"ىاء الؿ٨ذ" نىث اإلاٗاناة وجغ٦حزو ٖلى خغفي
الؿحإ والهاصًٞ ،ال ٖن ؤلٟاّ الخغ٢ت اإلانخ٣اة بٗناًت من مشل :حٗهغني آلاالم ،صماء الهم ،ؤظجي من ٦غوم الؼٍ ٠مغو٧ ...لها ٖىمل
حؿاىم في ػٍاصة ْال ٫الان٨ؿاعالنٟسخي  .ولظل ٪نجض ؤإ ىظا ألاؾلىب ؤ٢ضع من ألاؾلىب الخُابي اإلاباقغ في مالمؿت ال٣لىب وبزاعة
الانٟٗا .٫وٍم٨ن ؤإ نؿخدًغ -في ىظا الؿُا٢ -١ى ٫مُساثُل نُٗمت" :لى أُ٣ذ قهغا أل ٖاما ؤ٢ى ٫للناؽ"ًا ناؽ بني أُ٨ذ" إلاا أ٩ى
معي ؤخض ،و َهإلاَها ع ّن ١لخالي مسلىٚ ،١حر ؤني لى ؤصزلتهم ٢لبي و٢ض ّن
زُم الخؼإ ُٞه ،وٞخدذ ؤمامهم ؤأىاب نٟسخي و٢ض ٖل٣ذ قغا٥
ُ  -زلمد مندكر ،األدب كفنونو ،مرجع سابق ،صُْ
ِ  -عز الدين إمساعيل ،األدب كفنونو ،دار الفكر العريب ،طْ ،ُٖٗٔ ،صّٕ
ّ  -مصطفى زلمد الغمارم ،أسرار الغربة ،مرجع سابق ،مقدمة الديواف ،صَٖ
ْ  -عبد ادلالك بومنجل ،ادلوازنة بٌن اجلزائريٌن ،مرجع سابق،صُْٗ
ٓ  -أمحد الشايب ،األسلوب ،مكتبة النهضة ،القاىرة ،طّ ،ُٗٓٔ ،صََِ
ٔ  -عبد ادلالك بومنجل ،ادلوازنة بٌن اجلزائريٌن ،مرجع سابق ،صُْٗ
ٕ  -مصطفى زلمد الغمارم ،أسرار الغربة ،مرجع سابق ،صُٕٓ
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الُإؽ لخبللذ م٘ ُٖجي ُٖىإ ،الن٣بًذ م٘ ٢لبي ٢لىب ،و ن٨مضث م٘ نٟسخي نٟىؽ ،وىظو هي مهمت الكاٖغ بإ ّن
٢هغ ٞحها ٞهى واػإ
ولِـ بكاٖغ" .1ومن ؤمشلت ىظو اإلاسخت الجمالُت الغ٣ُ٢ت ال٨ئِبت ٢ىله:2
فًذمح ا اللهُ املشً ...ذمح ا ...فحىخثـش
ٞاللهُب نٟخه ؤنه " ّن
مغ ًجغح وٍضمي آلاما ٫الخُت" التي جمشل خُاة الغوح والجؿم لخنخثر وجؼوُٞ ٫ما بٗض٦ ،إجها ؤوعا ١ؤو ما قاأه،
وباخترا٢ها واندشاعىا جهاثُا ج٨خمل الهىعة وجغمي أالكاٖغ في الًُإ والالظضوي وؤلاخؿاؽ الٛغبت .و٢ض ج٨خنٟه ىظو الخالت النٟؿُت
ال٨ئِبت ختى حٛمغو ٞحزٞغ لها ػٞغاث ندُجت إلاا ًالُ٢ه في خايغو ألاؾُ ،٠وما حكضوبلُه نٟؿه ٣ُٞى:3٫
ثىسق الضفشة الىئِبة في لحجي وثخمل في دمي ألاح ـ ــضان
ححن ًشهى وشفي بلى الحال ــش ألاـفش ًجترٍ ألاس ى ألاظُان
وٍخٟجغ الكاٖغمخدؿغا ٧اٞغا أٓالم الُ٣ىص ٢اثال:4
لىال الٍالم الىٔذ ًـش

َم خىىٍ ..لىال اللُىد

الهثاٌ في ٌمة املـذي

هاسا ثخاـشهـا الىِــىد

فإلمها وسدا بلح ــا

وِؽل ــا  ...ال ؤحـُ ــذ
وؤ٦ثر من طل ٪خحإ ًشىع ٖلى الىا ٘٢اإلاؼعي وا" ٘٢الؼٍ " ٠و"الهمث البلُض":5
وٍٍل ًشهن في مــذاٍ

الضٍف  ..والفمد البلُذ
ٌ اهحح ــاس  ..ؤو حم ــىد

ؼبم اللُلي الحمش ِلبا

اإلاغُٞ ،هغر أخل ٪الهغزاث ألالُمت وٍخإوو ،وبخإوو ّن
٨ٞشحرا ما ًهُضم الكاٖغ أالىاّ ٘٢ن
تهتز له ال٣لىب ،بجها نغزاث مٟجىٖت
٣ٞضث الخلم الىحيص والٗؼاء الٟغٍض ،ولظل ٪نخلمـ من ألاأُاث ؤلٟاْا وجغاُ٦ب طاث ْال ٫خؼٍنت حصخي بٗم ٤اإلاٗاناة و الٛغبت التي
صاثما ًدُاىا الكاٖغ ندُجت ػٍ ٠ونٟا ١الىا ٘٢ويٛىَاجه مشل " جىع ١الؼٞغة ال٨ئِبت في لخجي"ً " ،غنى َغفي بلى الخايغ ألانٟغ
ّن
ًة
ؤقالءٟٞ .ي ىظو ال٩لماث من شخناث اإلاٗاناة ما
ًجترو ألاسخى" و" ًٓل ًغ ٌ٦في مضاو ا٫ػٍٞ ..." ٠هى ًجتر آالمه و٢ض جُٟغ ٢لبه
6
ٌؿخمُل أه ؤ٦ثر ال٣لىب ٢ؿاوة .ومن ألامشلت الخُت لظل٢ ٪ىله:
وؤِفش ًا ؤٔاوي المىء..ؤؼشب هاس آالمي وثُبغ في دمي سئٍاي ثفل في ؤحالمـي
وثىبد ٔشبة وحؽُة جٕحاٌ ؤوـعامـي

وهم ٔىد ِلى ٌمإ بىاس الحشف ؤحالمـي

ُ  -عبد ادلالك بومنجل ،ادلوازنة بٌن اجلزائريٌن ،مرجع سابق ،صُُٓ ،نقال عن ميخائيل نعية ،الغرباؿ ،طّ ،دار صادر كدار بًنكت ،ُْٗٔ،صُْٖ
ِ  -مصطفى زلمد الغمارم ،أسرار الغربة ،مرجع سبق ذكره ،صّٕ
ّ  -مصطفى زلمد الغمارم ،أسرار الغربة ،مرجع سبق ذكره ،صُُِ
ْ  -مصطَب زلمد الغمارم  ،أسرار الغربة ،مرجع سبق ذكره ،ص ٓٗ
ٓ  -أسرار الغربة ،مرجع سابق ،صُّٔ
ٔ  -أسرار الغربة ،مرجع سابق ،صُّٓ
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نالخٔ ؤإ الكاٖغ ًبجي ىظو ألاأُاث ،ومنه ظمُ٘ ٢هاثض الضًىاإ ،أُغٍ٣ت ٞنُت ظمالُت ًٓهغٞحها أغاٖت ال نٓحر لها في اؾخسضام
بًداءاث ألالٟاّ وبعىاناث ال٩لماث وانسجام التراُ٦ب ،وٍىْٟها جىُْٟا انؼٍاخُا ٖماصو الخىؾ٘ الكاؾ٘ في اإلاجاػ ،وٍسخاع من
ال٩لماث ما ً٩ىإ مٗبرا ٖن اإلاى ٠٢اإلاناؾب من مشل الىظضاإ اإلاخدغ ١وال٣لب اإلانُٟغ ٧لٟٓت"ؤٖهغ" التي جل٣ي أٓاللها ٖلى البِذ
وجىمئ بلُنا أال٨شحر من ان٩ىاءاث الكاٖغ واظتراعو ٖهاعة آالمه الخاعة ،وَؿترؾل في بخؿاؾه ىظا أ٣ىله" :ؤقغب ناع آالمي"ٞ ،بٗض
ؤإ ٧انذ آماله وَمىخاجه خاثمت خاإلات ًبؿذ زم نلبذ ٞخبسغث .
وىى أظلً ٪سغ ١الٗاصة و ًن٣ل ألالٟاّ بلى مجاالث ٚحر مٗهىصة ،وٖلى ٚحر ما ًظ٦غالبالُٚىإ ندـ ٞحها من الاأخ٩اع و جغاؾل
الخىاؽ ما ًثري لٛخه الكٗغٍت وًٍٟي ٖلحها إلاؿت ظمالُت ٞنُت جٓهغٖلى الخهىم في ٢ىلهً" :ا ؤٚاني الًىء"ٞ ،هى ًلجإ بلى جغاؾل
الخىاؽ أحإ اإلاغجي (الًىء) واإلاؿمىٕ( ألاٚاني) جغاؾال ٢ض " ّن
صظن" ُٞه أحإ اإلاخباٖضاث ؤٚنذ الضاللت  .وىى٦شحرا ما ًمُل بلى ىظا
التراؾل وبلى ججؿُم اإلاٗنىٍاث ُٞبٗض ٞحها الخُاة وٍن٣لها من مجالها الخجغٍضي بلى مجا ٫آزغ ن٩اص نلمـه أالُض٦ ،ما ظاء في ٢ىله:
"وجنبذ ٚغبت وخكُت حٛخا ٫ؤنؿامي"٣ٞ ،ض ّن
ؤخـ الكاٖغ بٗض ظمىص عئاو وٞخىع ٢ىاو بٛغبت ونٟها أإجها "وخكُت" جها ج٣خل صوإ
مىاظهت و حٛضع ؤمانُه وجُلٗاجه اإلاكغ٢ت.
وَؿخ٨ثر الكاٖغ في ٢امىؾه الكٗغي٦ -ما ىى واضر ُٞما ؾب ٤من ؤأُاث  -من ؤلٟاّ ألالىاإ وما جدُل بلُه من ْال ،٫وٍغ٦ؼ ٖلى
اللىإ ألازًغ الضاٖ ٫لى الانُال ١وألامل وٖلى الضًن ؤلاؾالمي ؤخُانا ،وًٍُ ٠بلى ىظو الغمىػ اللىإ ألاؾمغ ،والىعصي ،وألاأٌُ،
ؤما اللىإ ألاؾىص وألاخمغ وألانٟغ ِٞؿخٗملها ٖاصة للخٗبحر ٖن الكغ والٓلم والٟؿاص والخغماإ وال٣هغ .ومن ؤمشلت طل٢ ٪ىله:
بُّذ ِىً ،ساحلتي ثجىب اللُل والعفشا
وؤؤل فًُ ؤحمل كفتي الدمشاء ملء دمي
جعافش فًُ ؤظماس اللُالي العمش ًاحلمي
ؼشب الذجى واللهش

مجي ..آٍ واهححشت ظىىن

ثيؽشط الٍلمات في

هبذي ؤظــافش فـي الحىُــً

جؽـذو اٌوُىس وما لؽ ــذ

وي ححن ؤصَش مً ملـام

وواضر ؤإ ٖمل الكاٖغ ٖلى ج٨شُ ٠الهىعة اإلاؿخمضة من الُبُٗت ،من زال ٫ج٨شُ ٠ؤلٟاّ مشل " :اللُل ،حكضو الُُىع ،الضجى،
ؤػىغ ،الضعوب ...وصًىاإ الكاٖغ ًُٟذ أمشل ىظو الٟنُاث الغاجٗت التي جخمحز أال٣ىة والٗم ،٤وججم٘ بلى ؾمى طل ٪الجما ٫الظي
ٌٗ٨ـ نض ١اإلاٗاناة التي حكغ ١أاإلاٗاني الكٗغٍت الناأًت ،وججٗل من الهىعة جمشُال مٗبرا مخض٣ٞا أاإلاٗاني ظُاقا أاإلاكاٖغ،
و٦شحرا ما ً٩ىإ اللٞ ٟٔحها شخنت ٖاَُٟت وَا٢ت وظضانُت ًٟجغىا الكاٖغ و ٤ٞججغبخه النٟؿُت ومىٟ٢ه ال٨ٟغي والٟجي.1
وىظا ما ًجٗلني ؤنل َغ ٝال٨الم جدضر ٖن:

ُ  -حيياكم الطاىر ،البعد الفين كالفكرم عند الشاعرمصطفى الغمارم ،مرجع سبق ذكره ،صٔٔ
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ب -اللىة :وهي جل ٪الصخنت والخض ٤ٞالنٟسخي الهاص ١الظي ٌؿاًغالترُ٦ب ،وٍجٗل ال٣اعت ًخإزغ ومن زم ًنٟٗلٞ .هي " نٟت نٟؿُت
جنب٘ ؤو ٫ؤمغىا من نٟـ ألاصًب الظي ًجب ؤإ ً٩ىإ ىى نٟؿه مخإزغا منٟٗالٞ ...ال٩اجب الظي ًضع ٥الخ٣اث ٤أىيىح ،وَٗخ٣ضىا
أهض ١وٍدغم ٖلى بطاٖتها ججض في ٖباعجه نضي طل ،٪وهي ٢ىة الج٩ىإ أالخ٣لُض والخهن٘ ،وهي من ٢ىة ألازال ١ونض ١الُٗ٣ضة
وصخت الٟهم وبٗض ؤٚىاعو" .1ال٣ىة -بطإ -نٟت نٟؿُت جنب٘ ؤوال من نٟـ ألاصًب وصعظت بًمانه وانٟٗاله م٘ ما ً٨خبه ،زم جنٗ٨ـ في
التراُ٦ب والهىع التي ًنصخئىاالخٗبحر ٖما في نٟؿه ؤو واٗ٢ه.
والصخهُت الٛماعٍت مؿخٗلُت مخدضًت ،و٦ما ؤإ ُٖ٣ضجه التي ًسلو لها وقاٖغٍخه اإلاخ٣ضة٧ ،لها ٖىامل ججٗله ًخىدى الخإزحر ٖبر
الهض ١وَصخن الكاٖغ ؤؾلىبه ٢ىة من زال ٫خضة ؤلاً٣إ ومخانت الؿب ٪اٖخماصا ٖلى قضة الٗاَٟت ،2وىى ما ًخجؿض في ال٨شحر
من ٢هاثض الضًىاإ من طل٢ ٪ىله:
ّ
 هحــً الزًـً بحمـ ــذٍ ـلىا ..فحىمد العـذودوؤكىٌ ًاهاس اَىل ــي

ؤها في سلان برن ظُّـذ

ؼشفي ِلى َام الّشو بــة جؽــشث له البى ــىد
ؼشف الّلُذة ر ــىسة

خمشاء ثحشـها الضهــضد
3

ؼشف الّلُذة فـاسط في حشحه اهحفمد ِهىد

ًاساي "ِلبة"ً ..اخُىٌ "محمذ" "بذس" بجشح الشافمحن رباتوِلى حىاح المىء هضسُ هاسَا

فــحمُذ ملء دماثىا الىاحـ ــات

آثىن ملء ..ألاسك..ملء حباَىا

كعم..وصدش الىاِبحن سف ــاة
حذاٍ..مىت واهحفاس

-ظُــف ِلــى له ـ ال ـم ـ ــذي

اللهش ..ؤسِــذ ًادم ـ ــاس

ًال ــُل ..ؤمى ــش فـي مذاه ـ ــا

به ــا َـىــا ..ح ــشحً ..ـمـى ج..ورىسة حبلى..وراس
هحً الزًـ ــً لـ ــشب ـ ــم

سجذوا..ولأللىاء واسوا

هى ــا ..فــجلج ــل فـ ــاسط

ووىي امليان لىا حفــان

دًــً املحب ــة ..ر ـ ــىسة

في بّذَا اهحفمد ِهــىد

ُ  -عبد ادلالك بومنجل ،ادلوازنة بٌن اجلزائريٌن ،مرجع سابق ،صُٓٓ نقال عن أمحد الشايب ،األسلوب ،طّ ،مكتبة النهضة ادلصرية ،القاىرة،ُٗٓٔ،
صُْٗ
ِ  -عبد ادلالك بومنجل ،ادلوازنة بٌن اجلزائريٌن ،ادلرجع السابق ،صُٓٓ
ّ  -أسرار الغربة ،مرجع سابق ،صُُّْٔٔ ،ُُٔ،ُِٔ،
ْ  -أسرار الغربة ،مرجع سبق ذكره ،صُُٖٖٔٓ،
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ٞمن زال ٫احؿا٢اث ىظو ألاأُاث ًغؾم لنا الكاٖغ نىعة ملتهبت وص٣ٞاث وظضانُت مخٟجغة أٟٗل ما ؤخضزخه ال٩لماث من ٢ىة
وٗ٣ٗ٢ت مشل ( ًاناع اىُلي ،زىعة جدغؾها الؼنىصٞ ،اعؽ في ظغخه انخًٟذ ٖهىص ،اعٖض ًا صماع ،لأليىاء َاعواٞ )...هظو التراُ٦ب
جغؾل شخناث مخٟجغة منخًٟت ٢ض ىؼث ٢لب الكاٖغ ٞخالَمذ ٞحها مىظاث الخىجغ واخخضمذ وظلجل الانٟٗا٢ ٫ىة وخماؾت،
ٞنلمـ مجها ؤلاأاء والخدضي والاٞخساع ،ومن ٧ل ىظا جنب٘ ٢ىة ألاؾلىب وجىلض ٢ضعجه ٖلى ؤلازاعة.2
وقىاىض ٢ىة ؤؾلىبه ٦شحرة نجضىا مبشىجت في الضًىاإٞ ،الٛماعي لٟغٍ عًٞه للىا ٘٢اإلاغٍغ ال ج٩اص جسلى ٢هُضة من ٢هاثضو ٖ -لى
ازخال ٝؤٚغايها -من ناع ٚايبت ً٣ظ ٝبها ٖلى ؤٖضاثه اإلادؿببحإ في وخكخه وٚغبخه التي ٌِٗكها م٘ ؤمخه ،وىى ٦شحرا ما ًؼاوط أحإ
اإلاضح والٟسغ الظي حكخض ُٞه الخماؾت وال٨برًاء ،ل٨نه ؤ٦بر من ؤإ ًٟسغ أإناو الٟغصي ُٞخجاوػ يُ ٤الظاجُت بلى ؾٗت ألانا
الجماعي ،وٍخدى ٫الٟسغٚ-البا -بلى مضح َهمن ّن
قُضوا الخًاعة ؤلاؾالمُت  ،وًٍٟي ٖلى شخهُاتهم ظىا من ال٣ضاؾت وؤلاظال،٫
"وجدٟل الخٗاأحر خُجها أإلٟاّ طاث بًداء مهُب مشل ( :ىام الىظىص٧ ،ل صعب ال ً٣غ ٖلى الخنىٕٞ ،ؿل ألالى ،بؾالمنا ع ٌٞلِـ
ج٣هغو الؿضوص )...واؾمٗه ً٣ى:3٫
صِمىا ..وكالىا :بهى ــا

ًا ؤمى ــا ..ظُف مّـ ــاس

هزبىا..فمً ٔجى ِلى

َام الىحـىد له اصدَ ــاس

في ول ملحمة ..لى ــا
هحً الزًً -ؤبا الىـال

وسد ًيللى ــا . .ؤـ ــاس

م بشفمهم ظىشالضم ــان
وبجشحهم خمشت دسو ب ..واؼشؤب ب ا ألام ــان
هى ــا ..فجلج ــل فاسط ووىي امليان لىا حف ــان
فعل ألالى..ثحخثر الَ

ملاء فـح ــم ..هُف واهـىا؟

بظالمىاً -الُل -سفن لُ ــغ ثله ــشٌالع ـ ــذود
بجها  ُ٘٢قٗغٍت في ٚغى الٟسغ جدمل ص٣ٞاث الخىجغ والخماؾت ،ل٨جها الجخٗضي الخ٣اث ٤بلى الٟبر٦ت والاٞخٗا ٫وال جسٟي أالخ٩ل٠
ٞخىعا في الانٟٗا ،٫أل ًخ٩ئ ٖلى خغاعة ٖاَٟخه و ٢ىة ُٖ٣ضجه وٖلى نض٢ه الٟجي الظي َاإلاا ناصي أه في ج٣ضًمه لضًىانه ،وطل ٪ما
نلمؿه من زال ٫نضي ىظو ألالٟاّ ( ،في ٧ل ملخمت لنا وعص ً٩للنا ،ندن الظًن أغًٞهم ؾ٨غ الؼماإ ،وبجغخهم زًغث صعوب،
٦نا ٞجلجل ٞاعؽٞ ،ؿل ألالى جخسثر الٓلماء ٞحهم بؾالمنا ع ٌٞلِـ ج٣هغو الؿضوص. )...

ُ  -أسرار اؿغربة ،مرجع سبق ذكره ،صُُِٖٖٗ،
ِ  -أسرار الغربة ،مرجع سبق ذكره ،صُٔٓ
ّ  -أسرار الغربة ،صُُِٖٗٗ،َُٗ،
ْ  -ىو زليي الدين أمحد بن خًن الدين ادلشهور بأيب الكالـ آزاد ( ُٖٖٖ  )ُٖٗٓ -كقد أخذ كنيتو ىذه من براعتو اخلطابية ،أما كلمة آزاد فتعين ُب
اللغة األردية "احلير".كقد ترىب تربية صوفية أتقن فيها اإلصلليزية كالفارسية باإلضافة إذل األردية كالعربية .كاف أكؿ كزير للتعليم ُب اذلند بعد االستقالؿ .ألف العديد
من الكتب أمهها تفسًن للقرآف باللغة األردية باإلضافة إذل دراسة عميقة لتحديد شخصية ذك القرنٌن .كىذه القصيدة مهداة إليو.
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ٞهظا – بطإ – ؤؾلىب الانؼٍاح ٖنض الٛماعي ً٣هض بزاعة اإلاكاٖغ وألاخاؽٌـ ،وبمخإ ال٣اعت أالجمُل وب٢ناٖه ؤنه الخٗبحر الجمُل
و٢ىة اإلاٗجى وخغاعة الٗاَٟت ولِـ اإلابالٛت اإلاخ٩لٟت وال الصخب الخُابي.1
بإ ٚغى الٛماعي من شخن ؤؾلىبه ال٣ىة ىى بً٣اّ ٖ٣ل ال٣اعت ونبل ٖىاَٟه ،وجنكُِ ؤزُلخه  .ولخد ٤ُ٣طل ٪ؤؾلىبُا ندن في
خاظت بلى :
ج -الفىسة الؽّشٍة :و ًجٗل الٛماعي ألاؾلىب الخهىٍغي لهُ٣ا أإقٗاعو وٍٓهغو أإنماٍ مخٗضصة ؤىمها ٖلى ؤلاَال:١
ؤ-الاهضٍاح الاظحّاسيٌٗ :خبر الن٣ض الٛغبي اإلاٗانغ الاؾخٗاعة في طعوة الهغم البالغي ،و ًظىب بًٗهم بلى ؤجها "لِؿذ مجغص ق٩ل من
ألاق٩ا ٫البالُٚت ،أل هي الك٩ل البالغي"ُٖ 32نه .ونٓغا لهظو ألاىمُت٢ٝ ،ض ناعث اإلا٩ىإ الغثِسخي في اللٛت الكٗغٍت صونما مناٞؿت
من الدكبُه وال٨ناًت ،جها ألانل وألاق٩ا ٫البالُٚت ألازغي ٞغٕ ٖجها جخدغ ٥في مؿاعىا صوإ ؤإ ج٩ىإ ؤىال للىنى ٫بلى مؿخىاىا.
وَٗخمض الٛماعي ٖلى ٞلؿٟت خضًشت في الخهىٍغ منبش٣ت ٖما ٌؿمى في الن٣ض الخضًض أـ "ؾلُاإ الخىاؽ" 4الظي ّن
ًىػٕ الهىع ٖلى
مضازل الخىاؽ الخمـٞ ،نلمـ أالٗحإ ونخظو ١أا طإ ونؿم٘ أالٗحإ ،وى٨ظا ًجؿض ىظو الغئٍت في قٗغو وٍدٟل بها ختى ٚضث
َبُٗت زاأخت ٚالبت ٖلى قٗغو 5بال ما ّن
٢ل.
وبطا ؤعصنا ؤإ نبدض ٖن ىظا الانؼٍاح الضاللي في اؾخٗاعاجه الٟنُت و ٠ُ٦شخجها ُ٢ما صاللُت أبراٖت لٛىٍت بأضاُٖتٞ ،ما ٖلُنا بال
حكغٍذ بٌٗ نىعو ومجها ٢ىله:6
وهحً في سحم املالحن..ؤٔىُ ــة

بُماء والمىء..فاظىدت بذهُاها

وهلىة ظافشت في اللُل مىسك ــة
ًفحح الحشف ؤصَ ــاسا مهذبـ ــة

بالهم..ؤوساكها ؤؼ ــالء كحاله ـ ـا
هما ٌؽاء ..وٍلعى الىىن ؤوواهــا
حماسة ..وٍجىب البحش سباهـ ــا

وٍىسق املجذ في ألابّادً..ضسِه

ّن
٢ض جم٨ن الكاٖغ أم٣ضعجه ؤلاأضاُٖت من ؤإ ًخىؾ٘ في ن٣ل ألالٟاّ وٍسغظها من ٖاصًتها و ًنسجها أُغٍ٣ت جد ٤٣اإلاٟاظإة و
الامنخٓغ ،وهي الىُْٟت ألاؾاؾُت لالنؼٍاح التي حؿدشحر اإلاخل٣ي وجضىكهٞ ،بض ٫ؤإ ً٣ى ٫ؤٚنُت ٖظأت ىاصثت مؿاإلات ...نضم ال٣اعت
أىن ٠ألاٚنُت  -وهي ؾمُٗت -أل ٟٔأهغي "أًُاء" ٖلى ؾبُل ججاوب خاؾتي الؿم٘ "ألاٚنُت" والبهغ"أًُاء" .زم ػاص ٖلى طل٪
واؾخٗاع "للنُ٣ت" و"للخغ "ٝو"للمجض" وبىؾاَت الدصخُو نٟاث بكغٍت ٧اإلؾغاء والٟخذ والؼعٕ وؤلاأداعٖ ،لى ؾبُل الاؾخٗاعة
اإلا٨نُتٞ ،إنب ٜاإلادؿىؾاث ٖلى اإلاٗنىٍاث (النُ٣ت ،الخغ ،ٝاإلاجض) وىظا ما ػاص الترُ٦ب الاؾخٗاعي ظماال ،وؤأغػ في آلاإ طاجه
مل٩اث الكاٖغ وٟ٦اءجه اللٛىٍت ٖلى جد ٤ُ٣جناٚم ألالٟاّ وحسخحرىا ندى ظمالُت للنو الكٗغي .
ُ  -عبد ادلالك بومنجل ،ادلوازنة بٌن اجلزائريٌن ،مرجع سبق ذكره ،صُِٔ
ّ  -صالح فضل ،بالغة اخلطاب كعلم النص ،عادل ادلعرفة، ُْٔ،الكويت ،ُِٗٗ ،صُُٖ
ْ  -زلمد ناصر ،مقدمة ديواف أسرار الغربة للغمارم ،مرجع سابق ،صِٓ
ٓ  -زلمد ناصر ،مقدمة الديواف ،مرجع سبق ذكره كالصفحة نفسها
ٔ  -أسرار الغربة ،مرجع سابق ،صُِٔ
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ومن ؤمشلخه ؤًًا في الانؼٍاح الاؾخٗاعي ٢ىله:1
مارا ؤحذذً ..ا بكباٌ ًِ ووً خىاحش اللُــل في ؤِمـاق وادًىـ ــا
ثىذط فُه ..هما ثىـ ّ
ّ
ـذط ؤوبئ ــة

جعحىوً الجعم..جعلي الجعم واِىها

كافلـي
ًِ الزًً..ظّىا في ربح ث

وفي حىاثضَ ــا  ..لبــىا الؽُاوُى ـ ــا

في ألاأُاث الكٗغٍت نىع اؾخٗاعٍت ًبضو ٖلحها الانؼٍاح واضخا ٖن َغٍ ٤جالٖبه أضالالث ألالٟاّ ،م٘ نُاٚت قٗغٍت مد٨مت بها
ظما ٫وعون ٤الٗمل الكٗغي اإلابضٕٞ ،بٗض الخجؿُم لـ (زناظغ اللُل) الظي ًى ٘٢اإلاخل٣ي في جسغٍجاث ،اؾخٗاع لهظو "الخناظغ"
ّن
جنضؽ في
نٟت "الازخباء في الىاصي" وىى ؤمغ َبٗا لِـ من نٟت اإلاىنى ،ٝل٨نه خظ ٝاإلاكبه أه لغبما جل" ٪الخٟاِٞل" التي
الٗخمت "في ؤٖما ١الىاصي" لجبجها زم جُٗن ٖلى خحإ ٚغة ،ول٨نه جغ ٥ما ًضٖ ٫لى خ٣ُ٣تهم أال٣غٍنت " ّن
جنضؽ" ٖلى ؾبُل الاؾخٗاعة
اإلا٨نُت.
ّن
٧ل ٣ٞض ٖمل في ىظو اللىخت الٟنُت الدصخُو والانؼٍاح مٗا إلنخاط نىعة صاللُت بًداثُت مازغة حؿتهىي طىن مخل٣حها وجدشه
وٖلى ٍو
ٖلى الخإمل والخ٨ٟحر ،وزانت ٖنضما ًلجإ الكاٖغ بلى ألاؾلىب الغمؼي ٞحرمؼبلى ؤأناء الىَن أـ " ال٣اٞلت" التي ؾُ٣ذ ضخُت ٫ناع
الٟخنت التي ؾعى بلحها " ّن
الجؼاعوإ" و٢خلىا ألاأغٍاء زم ؾاعوا في ظناثؼىم لىياٖتهم ونٟا٢هم.
ومن انؼٍاخاجه الاؾخٗاعٍت ال٨شحرة ٢ىله في ٢هُضجه "ٖىصة الخًغ":3
وثـٍــل ثجـشحىــي ُِـىن م ــشة ًلحــات مً ه ـٍـشات ا  ..هى ــاس
جعحمشت ألاوَام في ِهش الذحـى وٍـشوكهــا  ..ؤن ثىفــش ألاصَ ــاس
ًابً املُاٍ الدمش..مالـً ممّــً بً في املذي ثخمىلش ألاظفــاس
ًابً الفحىح العمش ..هم ًحلى بىـا دًً الهـىي  ..وثبـشِــم ألاظمـاس
٣ٞض ّن
ٖبر الكاٖغ في ىظو ألاأُاث أإؾلىب الانؼٍاح مىْٟا اؾخٗاعاث "ٖناصًت" ٚحر مخالثمت ؤؾناصًا لحرأِ ٞحها أحإ اإلاخناٞغاث ،نه ال
ّن
وٍهغ ٖلى ىظا الانتها ٥و ً ٠٣بها ٖلى خضوص
جبضو ؤي نلت نغٍدت جغبِ أحإ خاؾتي البهغ والظوُٖ" ١ىإ مغة" ،زم ٌؿخمغ
الٛغاأت وَؿنض الهٟاث بلى مىنىٞاث جنٗضم ٞحها ىظو اإلاالءمت ؤلاؾناصًت ٞخهحر ٖ -نضو"-اإلاُاو زًغاء" و"الٟخىح ؾمغاء" و
"ألاؾٟاع جسًىيغ" و "ألاؾماع جبرٖم" و "ألاػىاع جٟ٨غ" وى٨ظا ،خُض ال بؾناص منُ٣ي أحإ ال٩لماث لُنخج في اإلادهلت جناٞغا
م٣هىصا وٖال٢ت لم ج٨ن مىظىصة أحإ مخباٖضًن هي أالظاث ؤؾاؽ اإلاجاػ الخال 4١وما ًدمله من بصىاف وبزاعة.
ُ  -أسرار الغربة ،مرجع سابق ،صُُِ
ِ  -ىو الشاعر اإلسالمي الكبًن زلمد إقباؿ (ُٕٕٖ )ُّٖٗ-باكستاين اجلنسية ،لو توجهات إصالحية هنضوية ،كقد نظم كثًنا من األشعار يستنهض فيها
ادلسلمٌن.
ّ  -أسرار الغربة ،مرجع سابق ،صُّٔٔ-
ْ  -مسعود بودكخة ،األسلوبية كالبالغة العربية ،مقاربة مجالية ،بيت احلكمة للنشر كالتوزيع ،طَُِٓ،اجلزائر،صُُٓ ،نقال عن عبد العزيز محودة ،ادلر اام
ادلقعرة ،اجمللس الوطين للثقافة كالفنوف كاآلداب ،الكويت ،ََُِ،صَّْ
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ولظلٞ ٪ةإ بنكاء جغُ٦ب جنٗضم ُٞه ىظو ال٣غاأت والخىا ٤ٞأحإ الهٟت واإلاىنىً ٝدضر نضمت ومٟاظإة الخل٣ي ندُجت زُبت
الخى ٘٢للمنُ ٤الىنٟي .بٗض ؤإ ٚضث" صعظت ؤلاأضإ ج٣اؽ أمضي ما ًدضزه من صىكت ومٟاظإة جنكإ في الٛالب من يم ٖنانغ ال
ُكًخى ٘٢ظمٗها في نُٗض واخض"ُٞ ،1نكإ ٖن طل ٪ما ٌـمُه بٌٗ الباخشحإ أالٟجىة ؤو مؿاٞت الخىجغ التي ج٩ىإ اإلاحزة ألاؾاؾُت للٛت
الكٗغٍت .ومن أضٌ٘ انؼٍداجه الاؾخٗاعٍت ؤًًا ٢ىله:2
ؤهىشت وحهي في المُــاُ  ..هإهمــا لم ثضَش بجبِىـه العمح ــاء
لم ثىسق ألاً ــام فشِ ــا ؤظم ـ ــشا مً سوحه ...ثحّىش ألاهــذاء
وٍخُه لُل  ...في الع ــالم ًلىمى ــي وَؽُح..الخجل وال اظححُاء
ًلحــات مىـه الـىَم ٌّفــش فىـ ــشٍ فخؽىهجي ؤحلــادٍ الفف ــشاء
ؤها لً ؤمىت وفي دمي َحف الهىي فترفشفد ؤِماقي الدم ــشاء
وى٨ظاً ،ض ٘ٞالٛماعي نىعو بلى الٛغاأت صٗٞا مؿخُٗنا أما جّ ٤نصمه ْال ٫ؤلٟاّ ألالىاإ وٍجزاح بها لخد ٤ُ٣ال٨شحر من صىكت ال٣اعت
الظي ًجض نٟؿه ؤمام ىظو النٗىث "ٚحر اإلانسجمت" أحإ منٗىجاتها مهضوما لهظا الجم٘ الظي ال جغبُه ٖال٢ت منُُ٣تٞ ،النٗىث
ؤؾمغا ،الهٟغاء ،الخًغاء حصخي بٗضو ٫وانؼٍاح م٣هىص ؤنكإو الٛماعي أحإ اإلانٗىجاثٞ ( :غٖا ،ؤخ٣اصو ،الخًغاء) ،و هي ٦ -ما نغي-
ٖلى ٚحر جنبا اإلاخل٣ي الظي ًخى ٘٢مشال ( ٞغٖا ؤزًغا ،ؤخ٣اصو ال٣ضًمت ،ؤٖماقي الُغبت ،)...ولهظا ؤخضزذ نٟاث ألالىاإ مناٞغة م٘
مىنىٞاتها لخد ٤٣انؼٍاخا صاللُا وبٗضا ظمالُا.
وبياٞت بلى ىظو النٗىث اللىنُت "ٚحر اإلاخجانؿت" ّن
حٗم ٤ؤؾلىب الانؼٍاح أخ٨شُ ٠الٛماعي لهىعو الاؾخٗاعٍت الجؼثُت وجىالحها مشل
"جؼىغ في ظبِنه الؿمداء ،جىع ١ألاًام ،وٍدُه لُل ًلىمجي ً٣خاث منه الىىم ٌٗهغ ٨ٞغو"...ختى ٚضث في مغ٦بت.
ون٣غؤ له في مجا ٫الغ٢ت الخؼٍنت ٢ىله:3
ظل ــم دم..وخ ــىاو ـ ــش ؤؼحـ ــات وَىي ِلى حمش املذي ًلحات
وسئي ثلىب حشٍحة..ؤِم ــاكهـ ــا مفلىبة في حشحها اليلم ــات
بوي ؤسان ِلــى الضمـان كفُذث ــي ثخمش – ححن ؤكىلها -ألابُـات
خمشاء ثىسق في الذسوب سحابة مً فُمهـا ت
كذظُة ألابّاد ثشهـن في دم ــي

الىسود ف ــالة

ظفشا..فتزَــش ًاللفُــذ له ــاة

وِلى حُـاد الفجشٌ..عشج َم ــه مىشً ..شود لهُ ــا ..وح ــذاة

ُ  -أمحد زلمد كيس ،كظيفة االنزياح ُب منظور الدراسات األسلوبية ،النادم األديب الثقاُب ،جدة  ،السعودية  ،ج  ، 21مجُٗٗٔ، 6عالمات  ،صَُّ
ِ -أسرار الغربة ،مرجع سابق ،صٕٔ
ّ  -أسرار الغربة ،مرجع سابق ،صُّٖ
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ٞهظو اإلاُ٣ىٖت َاٞدت أاإلقغا٢اث الغاجٗت والاؾخٗاعاث البضٌٗت ٚحر الٗاصًت وجهل ؤخُانا بلى مؿخىي الغمؼٍت مشل (:ؾلم صم،
ىىي ٖلى مضي الجمغ ً٣خاث ،عئي جلىب ظغًدت ؤٖما٢ها) خُض ؤإ الضم ،الخىاَغ اإلاكدخت واإلاجى والغئي الجغٍدت اإلاهلىبت ٧لها
٧لماث مجاػٍت مؿخٗاعة جغمؼ بلى آلاالم والٟجاج٘ التي ً٣اؾحها الكاٖغ بؿبب زهىمه في الضازل و الخاعط ،ول٨ن عٚم ىظو اإلاٗاناة
ّن
بال ؤنه ًخُل٘ بلى ٚض ؤًٞل وٍخىٖ ٘٢ىصة الخُاة ؤلاؾالمُت "ا٫زًغاء" التي ًدلم بها وٍخٛجى أدبهاٞ ،ختراءي له ألىإ مسًغ مىع١
مؼىغ .وما الازًغاع وؤلاًغا ١وؤلاػىاع بال عمؼ للجما ٫وألامل والانُال ١والُغٍت التي الًغي لها وظىص بال في ْال ٫ؤلاؾالم ُٖ٣ضة
ونٓاما.1
بإ ىظو الغمىػ جمشل زُىة ندى "اإلاغوٖ "١لى اللٛت والانٟخاح ٖلى ؤلاًداء الىاؾ٘ ،وهي أظل ٪جهضم اإلاخل٣ي اإلاخٗىص ٖلى ؤؾالُب
الخهىٍغ ال٣ضًمت ِٞؿخضعي منه طل ٪الجهض ال٦دكا ٝالٗال٢ت أحإ َغفي الهىعة ،وفي ىظا الا٦دكا - ٝوالق -٪لظة ٞنُت جؼٍض من
خُىٍت الخل٣ي.2
وجًُٟل الٛماعي للخٗبحر الغمؼي ًجٗل نىعو الكٗغٍت ؤ٦ثر بٗضا وبٌٜالا " إ الغمؼ ٦ما ىى مٗغوً ٝاصي بلى "الخلىلُت" التي
جىخض أحإ ألاقُاء ،وججزٕ ٖجها خضوص اإلانُ .٤وَٗخبر الغمؼ من ؤنٟى ألاؾالُب الكٗغٍت وؤع٢اىا ،إ الكاٖغ من زال ٫الكٗغ
الغمؼي ًن٨غ اإلآهغ اإلاٗاًن للصخيء وَٗبر منه بلى الخإوٍل والخلمُذ".3
وبطا ٧اإ الكٗغاء الىظضانُىإ ومجهم قٗغاء ؤأىلى ٧انىا ؤ٦ثر جغخُبا بهظو ال٨ٟغةٞ ،ةإ قاٖغنا الٛماعي ،وىى اإلاخإزغ أمظىبهم٧ ،اإ
ؤ٦ثر ّن
حكبٗا له ،بط الًسلى أِذ – في ؤٚلب ٢هاثضو -من ىظا الخٗبحر الظي ًالثم نٟؿِخه الٗاَُٟت التي جخهىع ٞحها نٟاث الجما٫
والغىاٞت وال٨ما ،٫مشلما ًٓهغ في ٢ى٫ه منخ٣ضا بٌٗ ؾلى٧اث ومىا ٠٢الؼٖماء الؿُاؾُحإ:4
الللزًً مً ألأاوي الحمشـأىا ول ِهش الللزًً جعىّىا سَلا...وما حلمىا بىفش
الللزًـً ثململىا ؼبلــا ً..ح بيل كفـ ــش في ول ٔاهُة ًفىح الجيغ..للملً ألأش
ؤثشاٍ ؤِمى ًِ ًخُم ٔاؿ في وحن وفلش ًِ حاتُ بن كاٌ :واِمشاًٍ...لهبه بضحش
فةرا هشامحه الجشٍحة ٔشبة ؼشكد بفذس وبرا الّلُذة كفة ثشوي لحخزًش ..ومىش
وى٨ظا نجض نىعا مبخ٨غة ٚحر مٗهىصة مخناؾ٣ت ًجم٘ ٞحها أحإ ما ًبضو بُٗضا مخناٞغا ٧ا نٛام وألالىاإ في (ألاٚاني الخمغ)
والُٗىع(في ٧ل ٚانُت ًٟىح الجنـ) وفي ألانىاع(ٚغبت قغ٢ذ ) ختى ؤجها جهضمنا ؤو ٫ألامغ ٞال نخ٣بلها بط  ٠ُ٦نخهىع "ألاٚاني
الخمغ ،ال٨غامت الجغٍدت ٚغبت قغ٢ذ "...ل٨ن بطا ما ّن
ندـ أغخاأت وقؿاٖت ؤ ٤ٞىظو الهىع التي ّن
ّن
حك٘
ٞخدنا لها ٢لىبنا وٖ٣ىلنا
ع٢ت وظماال.
ب  -الاهضٍاح الىىاجي :وحكمل الهىعة الكٗغية ؤًًا ال٨ناًت التي حٗخبر أضوعىا َغٍ٣ت من َغاث ٤البالٚت ،و ج٣ىم ٖلى ٖنهغ
الانؼٍاح ،جها جخ٩ئ ٖلى ؤلاًداء في ؤي ٖمل ؤصبيٞ ،هنا " ٥اإلاٗجى ؤو الضاللت اإلاباقغة الخُ٣ُ٣ت زم ًهل ال٣اعت ؤو الؿام٘ بلى مٗجى
ُ  -عبد ادللك بومنجل ،ادلوازنة بٌن اجلزائريٌن ،مرجع سبق ذكره ،صِّْ
ِ  -عبد ادللك بومنجل ،ادلوازنة بٌن اجلزائريٌن ،ادلرجع السابق كالصفحة نفسها
ّ  -زلمد ناصر ،مقدمة أسرار الغربة للغمام ،مرجع سابق ،صِٕ
ْ  -أسرار الغربة ،مرجع سابق ،صُُُِٕٕ -
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اإلاٗجى ؤي الضاللت اإلاخهلت وهي ألاٖم ٤وألابٗض ٚىعا ُٞما ًذنل بؿُا ١الخجغبت الكٗىعٍت واإلاى ،1"٠٢وهي من الهىع ألاصأُت
اللُُٟت "التي ال ًهل بلحها بال من لَُ ٠بٗه َه
ونٟذ ٢غٍدخه ،ولها من ؤؾباب البالٚت في مُضاإ الخهىٍغ ألاصبي ما ًجٗلها في
م٩انت مخ٣ضمت في وظىو البُاإ وهي واضخت اإلاٗالم ص٣ُ٢ت الخٗبحر والخهىٍغ ،و٦شحرا ما جإحي أال٨ٟغة مصخىبت أضلُلها والًُ٣ت وفي
ّن
َحها ُكأ ْنغىاجها".2
ِس
ّن
ًهب في اإلاٟهىم
ولئإ حٗغى الن٣اص بلى ال٨ناًت في أدىثهم البالُٚت والن٣ضًت وؤخاَىىا أدٔ واٞغ من الخٟهُل الظي ال ٌٗضو ؤإ
الىاخض٣ٞ ،ض ٖغٞذ انُالخا أإجها " ل ٟٔؤَل ٤وؤعٍض أه الػم مٗناو م٘ ٢غٍنت ال جمن٘ من بعاصة اإلاٗجى ألانلي" .3و حكحر ىظو
الخٗاعٍ ٠بلى الىُْٟت الضاللُت الانؼٍاخُت التي جنخج ٖن الخلمُذ أض ٫الخهغٍذ ٖن اإلاٗجى اإلاغاص بزباجه.
وال٨ناًت وبإ ٧انذ ّ -ن
ٞنُا  -ؤ٢ل ؤزغا من الاؾخٗاعة ،بال ؤجها طاث ؤزغ في ظمالُت الخُاب و قاٖغٍخه .وبالنٓغ بلى حٗغٍٟاث البالُٚحإ
لل٨ناًت ،ومن زال ٫ؤمشلتهم ال٨شحرة ٖجها ،الندخاط بلى ظهض ٦بحر ختى نشبذ الٗال٢ت اإلاخِنت أحإ ال٨ناًت والانؼٍاح.
وَبُٗت الخٗبحر ال٨ناجي ججٗل ٧ل مبضٕ ًجضو مخنٟؿا ،و٢ض ٦ثر ىظا ألاؾلىب في الكٗغ الٛماعي واعج٣ى أ٩لماث ٢لُلت اإلاٗاني ال
جدُدها ؤؾالُب ال٨الم الٗاصًتٟٞ .ي ٢هُضجه "مإوا ٥في الٛاب" ًضاٖ ٘ٞن الىَن بكغاؾت بٗض ؤإ ج٩الب ٖلُه ألاٖضاء وٍ٣ى:٫
وَزٍ ألاسك حلد ًِ معاومة ؤسض ي ثمجً ؤظىاسا وكمباها
وبُٗضا ٖن ّن
جبضي بً٣إ الشىعة والخماؾت من البِذ جخ٨كّ ٠ن
ٖم جنُىي جدخه ألالٟاّ من أغاٖت زانتٞ ،المصلى ٫الخغفي ل٣ىله":
جمج ٪ؤؾىاعا وً٢بانا" ٌٗجي ؤإ ؤعيه ّن
حعج أال٣الٕ والخهىإ ،ول٨ن ىظا اإلاضلى ٫اإلاباقغ والبؿُِ ًخدى ٫وٍجزاح بلى صاٌ ٫كحر بلى
ؤإ عى الجؼاثغ جاعٍسا ٖغٍ٣ا خاٞال أاإلا٣اومت والجهاص في ٧ل قبر مجهاٞ .الخبض ٫الضاللي ىنا انخ٣ل من اإلاٗجى ألاو ٫وىى ٦ضعة ؤؾىاع
ال٣الٕ بلى مٗجى اإلاٗجى ؤو بلى اإلاٗجى الشاني ،وىى اإلا٣اومت ال اإلاؿاومت  ،وىظا ٖن َغٍ ٤الاؾخضال ٫الٗ٣لي ،وىى مدهلت لغبِ الضاللت
اللٛىٍت أالضاللت الٗ٣لُت٣ٞ ،4ض ازخاع الٛماعي ؤلٟاْا ؤزغي صالت ٖلى مٗجى آزغ ىى ظىىغ الانؼٍاح.
وٖلى ىظا اإلانىا ،٫وبُغٍ٣ت النسج ٖلى الانؼٍاح ال٨ناجي٣ً ،ى ٫في مىي٘ آزغ:5
الٌّفش المىء مً هامد له َمم بحن الىهىف وبحن اللُل والحان
ىل ٧اإ ً٣هض ؤإ اأخٛاء الخُىع لن ً٩ىإ أالِٗل في ال٨هى ٝوالاىخمام أالهٛاثغ؟
ّن
لٗل الٛماعي ًبخػي نىعة ؤ٦ثر جىؾٗا الٌٗغٞها الخٗبحر اإلاباقغ من ؤإ ٖلى ال٣مم والنجاخاث لن ج٩ىإ ؤأضا م٣ترنا أالِٗل في مٗؼ٫
ّن
ٖن اإلاجخم٘ اإلادلي أالنؿبت لألٞغاص ،ؤو الضولي أالنؿبت للضو ،٫وال في اإلاجىإ والاندغاٞاث .ومن جإوٍالث اإلاٗجى الشاني جخ٨ك٠
انؼٍاخاث لنا ٦شحرةٞ ،من الًإزض أا ؾباب ؤو ّن
ًتهُب الهٗاب ًب٣ى صاثما ٢ابٗا أحإ ا٫خٟغ الٌٛاصعىا.
وٍ٣ى ٫الٛماعي في م٩اإ آزغ منخ٣ضا الؿلى٧اث اإلاندغٞت لبٌٗ الخ٩ام:1
ُ  -فايز الداية ،مجاليات األسلوب  ،الصورة الفنية ُب األدب العريب  ،دار الفكر ادلعاصر ،بًنكت ،ُٗٗٔ ،ص ُُْ
ِ  -السيد أمحد اذلامشي ،جواىر البالغة ُب ادلعاين كالبياف ك البديع ،ادلكتبة العصرية ،طُ ،ُٗٗٗ ،ص273
ّ  -السيد أمحد اذلامشي ،جواىر البالغة ُب ادلعاين كالبياف ك البديع ،مرجع سبق ذكره ،ص273
ْ  -أمحد مبارؾ اخلطيب ،االنزياح الشعرم عند ادلتنيب ،مرجع سابق ،صِِِ
ٓ  -مصطفى زلمد الغمارم ،أسرار الغربة ،مرجع سبق ذكره ،صٖٓ
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ؤثشاٍ ؤِمى؟ ًِ ًخُم ٔاؿ في وحن ،وفلش ًِ حاجْ برا كاٌ :واِمشاًٍ ...لهبه بضحش
نىث الٛماعي ىنا قضًض مغج ٟ٘النبر اججاو خا٦م ًغي ًخامى اإلاؿلمحإ ٌٗانىإ ٢ؿاوة الكخاء وظىٖه ،وهي نىعة بؿُُت ج٣لُضًت،
ول٨ن الجضًض ٞحها ىى خؿن الا٢خباؽ ل٣ى ٫جل ٪اإلاغؤة اإلاؿخُٛشت بٗمغ(ى) بأاإ زالٞخه وبٖاصة بٗشه في خلت ظضًضة.
ولئإ ٧اإ حؿائ ٫الكاٖغ"ؤجغاو ؤٖمى؟" ًىحي أنىٕ من الغٍبت من ٖضم ٖلم اإلاؿاو ٫أدا ٫اإلانسخ٣حإ اظخماُٖاٞ ،ةإ الضاللت الشانُت
التي ثشخي بها ىظو الهىعة ال٨ناثُت هي ٖضم ا٦ترار الخا٦م أمد٩ىمُه عٚم ًُ٣نه أمٗاناتهم ،أل ال ًترصص في ػظغ و٢م٘ من ًُلب
الٗىإ منه .
ولٗل ّن
٣ٞض ّن
ٖبر الكاٖغ أىؾاَت ؤؾلىب الانؼٍاح ال٨ناجي ٖن ٧ل ما ٌٗتري ٧ىامنه الضازلُتّ ،ن
مغص طل ٪بخؿاؾه أالهىة السخُ٣ت
ّن
وحٗظع خهىله ٖلى اإلاؿاواة الاظخماُٖت٧ .ل طلّ ٪ن
نىعو لنا
إلاجخم٘ َب٣ي الً٣ضع نبل ؤلاخؿاؽ ،ؤوندُجت اجهُاع آماله الىاؾٗت
ؤؾلىب ال٨ناًت الظي اجطر أىؾاَخه بأضإ الكاٖغ في لٗبه أا لٟاّ وانؼٍاخها من الخهغٍذ بلى الخلمُذ ،وىظا ما ّن
ظمل نهىنه
َه
وؤيٟى ٖلحها ُ٢م صاللُت َهؾُذ ٖلى ٨ٞغ ٢اعثها .
ونلمذ ؤًًا ظما ٫ىظا الانؼٍاح ال٨ناجي في ٢ىله:2
ّ
َاِذتً ..ادسب الهىي فمحمذ دام وحشح محمذ حفاس
في البِذ صالالث ٚحر مدضوصة٩ٞ ،لما ا٦دكٟنا ٞحها انؼٍاخا جُلب ٦كٟا واندغاٞا ظضًضا ،إ في ٧ل صا ٫بقاعة بلى مضلى ٫آزغ ،ولٗل
3
صام" ،وعٚم ظغوخه الناػٞت بال ؤنه "ًدٟغ" وٍبال ٜفي الخٟغ
ؤىمها مٗاصلها الكٗىعي الؾخمعاعٍت نؼٍ" ٠مدمض" أاؾم الٟاٖل " ٍو
و٦جى ٖن اإلا٣اومت والجهاص أهُٛت اإلابالٛت "مدمض ّن
" ّن
٦جى ٖن جطخُاث الىَن الجغٍذ أـ " مدمض صام " ّن
خٟاع"٣ٞ ،ض ّن
خٟاع" ،وال ًسٟى
ٍو
َه
ما لالؾم الٗلم "مدمض" من ْال ٫وعمؼٍت صًنُت ُكيجإسخى بها.
وًٍُ ٠في مىي٘ آزغ:4
هللا هللا في لُلى..ؤثفل ا سٍح الفلُ  ..وما ثصحى بىىالجي؟
ّن
وٍ٨من الانؼٍاح ال٨ناجي في ٢ى ٫الكاٖغ  :ؤجهلبها عٍذ الهلُب؟  ،وىل للهلُب عٍاح؟ ل٨ن الكاٖغ وْ ٠ىظا النسج ٦ناًت ٖن
ّن
النو وصاللخه،
الخغب الهلُبُت الباعصة التي جداو ٫جنهحر اإلاؿلمحإ ،بط نلمذ بأضإ الكاٖغ في انؼٍاخه الظي أه جد٣٣ذ ظمالُت
ّن
ّن
وْهغث بم٩انِخه التي ولضىا انؼٍاح اإلاٗجى والظي أه صىل ال٣اعت ،إ الضىكت جازغ في نٟؿُت اإلاخل٣يٞ ،إعاص الكاٖغ ؤإ ٌٗبر ٖن
ٚحرجه لإلؾالم الظي ّن
٦ناو "لُلى" أالخنبُه لخُغ جل ٪الضٖىاث اإلاـًدُتًٞ ،ال ٖن الخظ٦حر أبُىالث ألاؾال ،ٝوٍٓهغ طل ٪في ٢ىله:
"وما جصخى أُىالحي" .ولظلٖ ٪مض بلى طل ٪الانؼٍاح اللٟٓي الظي ظؿضو أإؾلىب ال٨ناًتٞ ،د٣٣ذ ال٨ناًت زغ٢ا لٗاصًت البِذ
الكٗغي.
وؤما بطا ٢ا ٫الٛماعي:1
ُ  -مصطفى زلمد الغمارم ،أسرار الغربة ،مرجع سبق ذكره ،صُّٕ
ِ -مصطفى زلمد الغمارم ،أسرار الغربة ،مرجع سابق  ،صَٔ
ّ  -أمحد مبارؾ اخلطيب ،االنزياح الشعرم عند ادلتنيب ،مرجع سبق ذكره  ،صِِٕ
ْ  -مصطفى زلمد الغمارم ،أسرار الغربة ،مرجع سابق  ،صُٓ
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 وب ـ حـى ــة ـف ــشاء ً ــض حح ـا لـى ــم ؼــشٍ مسٍـ ــذ لِعلي البّذ..في الَىس مئزهتي وفي الجضاثش ثىبحر املفِىاً ٠٣البِخاإ ٖلى الانؼٍاح ال٨ناجي ،ونلمؿه في اؾخٗانت الٛماعي أخل ٪الهٟت اللىنُت "الٛغٍبت" (نٟغاء) التي ال جخ ٤ٟأل و جبخٗض ٖن
زبضولاما وإلاؼا .زم ًىمئ في البِذ الشاني بلى طل ٪الانخماء الضًجي
مىنىٞها "ضخ٨ت" لخ٨جي ٖن جل ٪الطخ٩اث اإلانا٣ٞت التي جًمغ ا
الىاخض الظي ًلػي ظٛغاُٞت الخضوص أحإ ؤأناء البالص ؤلاؾالمُت الٟؿُدت ألاعظاء.
ّن
جخجلى في جغ ٥الكاٖغ َه
اإلاباقغة والخهغٍذ أاإلاٗجى والخٗبيع ٖنه أما
بإ ظما ٫الهىعة ال٨ناثُت في ىظو الُ٣ى ٝالكٗغٍت ؤلاأضاُٖت
ىى مغاص ٝله أاإلًماءة والخلمُذ ،بط بإ اإلاٗجى ال٨ناجي واضر -بلى خض ما -ال ٌؿخضعي ال٣اعت بلى مهاعٖت الخُا ٫في الىنى ٫بلى اإلاٗجى
الخٟي الٗمُ ٤الٛامٌ في ٦ك ٠مىاَن الجما ٫البالغي ؤلاأضاعي.
ّن
ولى ّنٞدكنا في الضًىاإ أدشا ٖن ألاأُاث التي ً٩للها الانؼٍاح ال٨ناجي لىظضناىا جإزض أنهِب واٞغ ،وهي "جضٖ ٫لى جهىعالٛماعي
ل٨ٟغة ؤلاأضإ وما ج٣خًُه من نُاٚت ٖالُت اإلاؿخىي ،أدُض ًهٗب الخبضًل في ؤي من ٧لماتها ،وطل... ٪ؤإ الكٗغ لٛت ًبضٖها
الكاٖغ لألظل ؤإ ً٣ى ٫قِئا الًم٨ن ٢ىله بك٩ل آزغ".3
ونسلو من ىظا ٧له ،ؤإ قٗغ مهُٟى الٛماعي ٌؿمى في ؾماء ال٣غٌٍ الخال ١اإلابضٕ ٞلِـ ُٞه يُ ٤للضاللت ،أل جنٟخذ ُٞه
اإلاكاٖغ في خغاعة وانؿُاب ،وجخالءم ُٞه ألالٟاّ م٘ الكٗىع ،و جنٟلذ في زناًاو اللٛت "من ُ٢ىص الٗاصة وال٣اٖضة بلى آٞا ١الجضة و
الانؼٍاح والانٟخاحٞ ،كٗغو خاٞل أالهُ ٜالخٗبحرًت طاث ؤلاًداء البُٗض والٓال ٫النٟؿُت الىاعٞت وؤلاً٣إ الىظضاني اإلادؿامي ٖن
الصخب الخُابي ،ختى ؤإ ص .مدمض نانغ ٖاب ٖلى الكاٖغ بؾغاٞه في الٗناًت أالناخُت الخٗبحرًت ،4ول٨ن ؤؾغاع الٛغبت صًىاإ قٗغ
وظضاني ٌٗبر ٖن مٗاناة الكاٖغفي ٚغبخه و مناظاجه  ،وختى جدضًه ٖضاته الظًن ًىاظههم أا مل الٗنُض الظي ال ًجهؼم٣ٞ ،هاثض
الضًىاإ ج٩اص ج٩ىإ ٖلى مؿخىي واخض من خغاعة الانٟٗا ٫وبقغا ١الخٗبحر وازترا ١الٗاصة اللٛىٍت أجغؤة وانؿُاب ،ختى لُدـ
ال٣اعت ؤإ نىع قٗغو لِؿذ ولُضة الجهض والهنٗت ،وبنما هي ولُضة اإلاٗاناة الهاص٢ت والش٣اٞت الكٗغًت الىاؾٗت واإلاىىبت
الخهبت.5
الهىامؾ:
 ؤخمض مدمض وَـ ،وُْٟت الانؼٍاح في منٓىع الضعاؾاث ألاؾلىبُت ،الناصي ألاصبي الش٣افي ،مجلت ٖالماث ظضة  ،الؿٗىصًت ،ط.1996
 ،21مج، 6
.1956
 ؤخمض الكاًب ،ألاؾلىب ،م٨خبت الجهًت ،ال٣اىغة،3ٍ ،2009م.
 ؤخمض مباع ٥الخُُب ،الانؼٍاح الكٗغي ٖنض اإلاخنبي ، 1ٍ ،صاع الخىاع ،ؾىعٍا،ُ  -مصطفى زلمد الغمارم ،أسرار الغربة ،مرجع سابق  ،صُْٔ
ِ  -مصطفى زلمد الغمارم ،أسرار الغربة ،مرجع سابق ،صُُّ
ّ  -أمحد مبارؾ اخلطيب ،االنزياح الشعرم عند ادلتنيب ،مرجع سبق ذكره ،صِِٖ

ْ  -عبد ادلالك بومنجل ،ادلوازنة بٌن اجلزائريٌن ،مفدم زكرياء كمصطفى الغمارم ،دار قرطبة للنشر كالتوزيع ،الطبعة األكذل.َُِٓ ،
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.1987
 خؿن ٞخذ الباب ،قٗغ الكباب في الجؼاثغ ،اإلااؾؿت الىَنُت لل٨خاب ،الجؼاثغ،.1999
 الؿُض ؤخمض الهاقمي ،ظىاىغ البالٚت في اإلاٗاني والبُاإ و البضٌ٘ ،اإلا٨خبت الٗهغٍت،1ٍ ،.1992
، 164ال٩ىٍذ،
 نالح ًٞل ،أالٚت الخُاب وٖلم النوٖ ،الم اإلاٗغٞت،.2001
 ٖبض الٗؼٍؼ خمىصة ،اإلاغاًا اإلاٗ٣غة ،اإلاجلـ الىَجي للش٣اٞت والٟنىإ وآلاصاب ،ال٩ىٍذ،.1968
 ٖؼ الضًن بؾماُٖل ،ألاصب وٞنىنه ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي،4ٍ ،.1996
 ٞاًؼ الضاًت ،ظمالُاث ألاؾلىب  ،الهىعة الٟنُت في ألاصب الٗغبي  ،صاع ال٦٠غ اإلاٗانغ ،أحروث،2002م.
 مدمض منضوع  ،ألاصب وٞنىنه ،قغ٦ت جهًت مهغ  ،ال٣اىغة،5ٍ ،،2015الجؼاثغ.
 مؿٗىص أىصوزت ،ألاؾلىبُت والبالٚت الٗغبُت ،م٣اعبت ظمالُت ،أِذ الخ٨مت للنكغ والخىػٍَ٘ ،1983م
ً -دُاوي الُاىغ ،البٗض الٟجي وال٨ٟغي ٖنض الكاٖغ مهُٟى الٛماعي ،المئؾؿت الىَنُت لل٨خاب ،الجؼاثغ،
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الالحفات وؤداءاثه الذاللُة في الحذًث الىبىي الؽشٍف
د.الجمعي حمُذات ـ حامّة ظىُف  02ـ الجضاثش

ملدق البحث :
٦شحرا ما اخخٟٓذ الٗغبُت أسهاثو ٖلى مؿخىي نُاٚتها ألاؾلىبُت  ،ظٗلذ من "أنُتها " في ظانبها ألاؾلىبي جخمخ٘ أإؾالُب
ُك
جبهغ ألاؾمإ وحكض الاندباو  ،وججٗل من اإلاساَب مخىانال م٘ ُكمخ٩لمه  ،من ىظو ألاؾالُب" ؤظلىب الالحفات" ،خُض ًخجلى ُٞه
"الٗضو "٫في َغٍ٣ت الخ٩لم من مخ٩لم بلى مساَب  ،ومن مساَب بلى ُٚبت و الٗ٨ـ  ،والظي ًىحي أُ٣م وبهماث صاللُت و
ؤؾلىبُت جخىا ٤ٞم٘ خالت اإلاساَب "اإلاخل٣ي " ،وج٨كٖ ٠ن ٞهم اإلاخ٩لم من ٢هضو ،وم٣خطخى خا ٫مساَبه  ،لظل ٪جغاو َهٌٗض٫
أإؾالُب ال٨الم َهلخٛاًغ الؿُا٢اث ُٞما أُجها .
ٞاجسظ الالخٟاث ؤق٩اال و نىعا الخٟاجُت ظمٗذ أحإ نىعة ٦المحإ مسخلٟحإ في البنُت  ،ظٗلذ من ٖلماء الٗغبُت ُكًهنٟىنه
يمن ٖلم اإلاٗاني ،لخغوط ال٨الم ٖن م٣خطخى الٓاىغ لخدٞ ٤ُ٣اثضة ٦،ما ُكٖ ّنض من ٖلم البضٌ٘ نه ُكً٨ؿب النو ُكخؿنا
واؾخدؿانا لضي اإلاخل٣ي .
٩ٞانذ صعاؾت الالخٟاث  ،أاالزخهاع ٖلى نىع الخٟاجُت مسخلٟت في البُاإ النبىي ،و التي حٗ٨ـ ٞهاخخه نلى هللا ٖلُه وؾلم
وبالٚخه في اؾخٗما ٫ىظا ألاؾلىب خحإ ًجٗل الؿام٘ ًنخ٣ل أحإ "الًماثغ " أدشا ٖن اإلاٗجى ،و بصعا٧ا للخٟاًا ال٩امنت وعاء
النو النبىي .
٧لماث مٟاجُذ  :الالخٟاث  ،الضاللت  ،الضاللُت  ،ألاصاءآث  ،الخضًض النبىي الكغٍ٠
ثشحمة امللدق الى اللٕة الفشوعُة
L’apostrophe et ses fonctions sémantiques dans la tradition du prophète.
On relève des caractéristiques de la langue arabe ses capacités linguistiques performantes, dans sa
structure stylistique qui se manifeste par des nuances communicatives perceptibles, renfermant des
fonctions sémantiques captivantes, reliant expéditeur de la locution et son interlocuteur.
Parmi ces moyens : « l’apostrophe », qui est une figue de style, par laquelle on s’adresse à des
interlocuteurs présents ou non, d’une façon ininterrompue, directe ou indirecte, suivants des
contextes différents, mais interdépendants. Ces changements alternatifs consolident ce moyen
rhétorique par lequel s’élève le niveau de performance et d’attraction de la communication.
Cette étude prétend appliquer ce moyen rhétorique sur des dires relevés de la Tradition du
Prophète Mohammed (QSSL), pour déceler quelques exemples de son Eloquence, par le biais de
l’utilisation de l’apostrophe.
Mots clefs : Apostrophe, sémantique, performance, tradition du Prophète.

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

47

مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىشٍة  -الّام الثالث  -الّذد  22ؤًلىٌ 2016

ُكح ّن
سجل الٗ٣ل البكغي في ؾحروعجه ٖبر الخاعٍش ،ـ ُكنمىا وجُىعا ـ ٣ٞض ّن
ٖبرث ٖن ؤخىاله اإلاسخلٟت ألٛت ُكم َه
َه
ىخضة
ٗض اللٛت الٗغبُت
ٚنُت ،وٍٓهغ ٚناىا في ألاصب الجاىلي  ،و٦ظا في ال٣غآإ ال٨غٍم والخضًض النبىي الكغٍ، ٠بط ٧اإ من ؤ٦بر ٖىامل زباتها وب٣ائها
ّن
اخخل الهضاعة في اؾخنباٍ ألاخ٩ام الندىٍت و الهغُٞت والترُ٦بُت
خُت ،وؤٖٓم الكىاىض ٖلى أالٚتها و ٞهاخت أُاجها  ،وبظل٪
وألاؾلىبُت ،إلاا ًخمخ٘ أه من ب جاػ الل ٟٔوٞهاخخه ،وظىصة ألاؾالُب والتراُ٦ب وصاللتها ،بط ل٩ل ّن "م٣ام م٣اُ "٫كٌ ّن
ٗبر ٖن
مضي زغوة اللٛت الٗغبُت  ،ؾىاء في الندى ؤو البالٚت .
ُك
وبالتر٦حز ٖلى الجانب ألاؾلىبي ٞحها ؤي( الٗغبُت) ًتراءي لل٣اعت ؤؾالُب جبهغ ألاؾمإ  ،وجاؾغ ال٣لىب ،من ىظو ألاؾالُب"
ؤؾلىب الالخٟاث " ،و الظي ُكٌٗض ْاىغة لٛىٍت لها ؤبٗاص أالُٚت ٦شحرة ،جسخل ٠أازخال ٝاإلا٣ام و الؿُا، ١الؾُما خحإ ًخ٣اَ٘ م٘
محز أُجهما "والضمخؽشي "،الظي ًغي ّن
"ألاظلىب الّذولي"  ،وطل ٪إلاا أُجهما من ٖال٢ت  ،ختى ّن
ؤإ ىنا ٥من البالُٚحإ من لم ُكً ّن
ؤإ
الالخٟاث ىى الٗضو٦، "٫ما جناو "٫ابً ألارحر" الٗضو ٫من زال ٫خضًشه ٖن الالخٟاث  ،ومن اإلاٗانغٍن من ٧انذ له عئٍت مسالٟت
إلاا ج٣ضم "هحمام حعان" ا٫طي َهٖ ّنض الالخٟاث ظؼءا من الٗضو. ٫
لظل ٪اخخٟٓذ الٗغبُت أسهاثو ٖلى مؿخىي نُاٚتها ألاؾلىبُت ،خحإ ججلى الٗضو ٫في َغٍ ٤الخ٩لم والخُاب و الُٛبت ،ىظا
الٗضو ٫الظي ًىحي أُ٣م وبهماث صاللُت و ؤؾلىبُت جخىا ٤ٞم٘ خالت اإلاساَب "اإلاخل٣ي" وج٨كٖ ٠ن ٞهم اإلاخ٩لم من ٢هضو ،
وم٢خطخى خا ٫مساَبه ،لظل ٪جغاو َهٌٗض ٫أإؾالُب ال٨الم َهلخٛاًغ الؿُا٢اث ُٞإحي الخُاب في ؾُا ١الُٛبت ،و الُٛبت في ؾُا١
الخُاب ،و الُٛبت في ؾُا ١الخ٩لم  ،و الخُاب في ؾُا ١الخ٩لم  ،والخ٩لم في ؾُا ١الخُاب ........وبظلً ٪نصخئ نىعا الخٟاجُت ،
خحإ ًجم٘ أحإ خاقُتي ٦المحإ مخباٖضي اإلاإزظ و ألاٚغاى  ،خحإ جنُٗ ٠وجمُل بخضاىما بلى ألازغي ،مُال لُُٟا من ٚحر
واؾُت  ،ج٩ىإ ممهضة لالنخ٣ا ٫من بخضاىما بلى ألازغيٖ ،لى ظهت من ظهاث الخدى ٫و الٗضو. ٫
ٞما مٗجى الالخٟاث ؟ و ما الٛاًت من صعاؾخه ؟ ما اإلاغج٨ؼاث التي ٌؿدنض ٖلحها في جإنُله من ظهة ،وججلُه في الاخاصًض النبىٍت
ُك
الكغٍٟت من ظهت ؤزغي؟ ما الضالالث التي ًاصحها ٟٞي الخُاب النبىي ؟و ٠ُ٦جىنل الاصاءاث الضاللُت بلى ال٣هضًت من وعاء
ىظا الخدى ٫؟.
 01ـ ماَُة الالحفات بحن اللٕة و الاـىالح :
وعصث لٟٓت الالخٟاث في مٗاظم اللٛت أخٗاعٍ٦ ٠شحرة ،خى ٫ماصة ،ٝ،٫ث ،بط ظاء في "ؤظاط البالٔة ":ماصة ":لٟذ" :الخٟذ
َه
الحهم ّن
وجلٟذ...وما لي الحهم ُكملخٟذ ُ ،كوملخٟذ ..واطا ؤزبرٞ ٥ال جلخٟذ ...ومن اإلاجاػ :ل َهٟخه ٖن عؤًه :نغٞه  ،وٞالإ َهًلٟذ ال٨الم
لٟخا ُ :كًغؾله ٖلى ٖىاىنه ،وال ًبالي  ٠ُ٦ظاء.1....
وظاء في "لعان الْسب " :ماصة لٟذ" :الخٟذ بلى الصخيء نغٞه الُهَ ،..هلٟذ وظهه ٖن ال٣ىم :نغٞه  ،والخٟذ الخٟاجا ّ ...ن
وجلٟذ
ّ
بلى الصخيء والخٟذ الحهم :نغ ٝوظهه الحهم ٢..،ا ٫حٗالى ":وال ًلحفد مىىم ؤح ٌدذ بال امشؤثً"...ىىصُ ، 81كً٣ا ٫ما لٟخٖ ٪ن ٞالإ:
ؤي ما نغٖ ٪ٞنه. 1"...
ُالزسلشرم  ،أساس البالغة  ،تح :زلمد باسل عيوف السود ،دار الكتب العلمية بًنكت ،طُ ، ُٖٗٗ/جِ ص.ُّٕ:مادة :لفت.
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َه
َه
ًلٟخه :ل َهىاو ونغٞه ٖن عؤًه.. ،ومنه الالخٟاث و الخلٟذ...
وفي "اللامىط املحُي"  :الالخٟاث من :لٟخه ِس

2

لُخطر من زال ٫الخٗاعٍ ٠اللٛىٍت صاللت اإلااصة اللٛىٍت ٖلى مٗجى الانخ٣ا ٫و الانهغا ،ٝوخ٣ُ٣ت الالخٟاث مإزىطة من
الخٟاث ؤلانؿاإ ٖن ًمُنه وقماله ٞ،هى ُكً٣بل أىظهه جاعة ٦ظا ،وجاعة ٦ظا..
وٖلى الغٚم من وظىص الاجٟا ١في الخٗغٍ ٠اللٛىي  ،بال ّن
ؤإ ىنا ٥ازخالٞا و جباًنا في اإلااصة الانُالخُت  ،خُض قٛلذ ْاىغة

واىخمامهم ٓٞ ،هغث َاثٟت مخٗضصة من اإلاهُلخاث ّ ":ن
َه
الالخٟاث َه
الهغ""ٝالانهغا"، "ٝالٗضو"٫
أا ٫اللٛىٍحإ و الندىٍحإ
"،الاٖتراى"" ،مسالٟت م٣خطخى الٓاىغ ""،شجاٖت الٗغبُت "............
فـ(ابً املّتز) َهٖ ّنض الالخٟاث من مداؾن ال٨الم وىى من الانهغا ، ٝفي ٢ىله " ىى انهغا ٝاإلاخ٩لم ٖن اإلاساَبت بلى ؤلازباع  ،وٖن
3

ؤلازباع بلى اإلاساَبت وما ٌكبه طل ، ٪ومن طل ٪الانهغاٖ ٝن مٗجى ً٩ىإ ُٞه بلى مٗجى آرع "
الفشف " ":وؤما الهغّ ٝن
٦ما ُكؾمي الالخٟاث" ّ
ٞةجهم ًهغٞىإ ال٣ى ٫من اإلاساَب بلى الٛاثب ومن الىاخض بلى الجماٖت  ،خُض
ًسخو أالًماثغ من الخُاب بلى الُٛبت ،ومن ناخُت الٗضص من ؤلاٞغاص بلى الجم٘. 4".....
وؾمي "االِتراك ":وىى الانهغاٖ ٝن ؤلازباع بلى اإلاساَبت وٖن اإلاساَبت بلى ؤلازباع "وؤإ ً٩ىإ اإلاخ٩لم آزظا في مٗجى ُٗٞ ،ض٫
ٖنه بلى ٚحرو ٢بل جمام ألاو ، ٫زم ٌٗىص الُه ُٞخمه ٩ُٞ ،ىإ ُٞما ٖض ٫الُه مبالٛت وػٍاصة خؿنه. 5" .
وىى حٗغٍ ٠لاللخٟاث بط ىى ػٍاصة مٗجى ٖلى مٗجى آزغ ٩ُٞىإ َهخؿنا ّن
،ختى وبإ ٧اإ مبالٛا ُٞه .
6

والالخٟاث في مفىلح ِلم البالٔة  ":ىى الٗضو ٫من ؤؾلىب في ال٨الم بلى ؤؾلىب آزغ مسال ٠لألو"٫
العياوي) بلى ّن
في و٢ذ طىب ( ّ
ؤإ الالخٟاث ":ىى ن٣ل ال٨الم ٖن ال٨الم بلى الُٛبت ،أل الخ٩اًت و الخُاب و الُٛبت زالزتها ًنخ٣ل ٧ل
واخض مجها بلى ألازغ ُ ،كوَؿمى ىظا الن٣ل "الخٟاجا "ٖنض ٖلماء اإلاٗاني  ،و الٗغب ٌؿخ٨ثروإ منه وٍغوإ ال٨الم بطا انخ٣ل من
ُك
َه
وؤخؿن جُغٍت لنكاَه ،و ؤمال أاؾخضعاع بنٛاثه" . 7
ؤؾلىب بلى ؤؾلىب ؤصزل في ال٣بىٖ ٫نض الؿام٘،
وٞهم ؾغاعو البالً ٙت  ،بط اؾتهل ٦المه ٖن ىظا
وزحر من ٖغى إلاىيىٕ الالخٟاث (لُاء الذًً بً ألارحر) ٣ٞض ٖالجه
أىيىح ٍو
ٍو
ُك
وخ٣ُ٣خه مإزىطة من الخٟاث ؤلانؿاإ ٖن ًمُنه و قمالهٞ ،هى ُكً٣بل
الٟن من ٞنىإ البضٌ٘ اإلاٗنىي ِسأبُاإ خ٣ُ٣خه ٣ُٞى.... ": ٫
أىظهه جاعة ٦ظا وجاعة ٦ظا  ،و٦ظل٩ً ٪ىإ ىظا النىٕ من ال٨الم زانت نه ًنخ٣ل ُٞه من نُٛت بلى نُٛت ٧،االنخ٣االث من
زُاب خايغ بلى ٚاثب  ،ومن زُاب ٚاثب بلى خايغ  ،ؤو من ٗٞل ماى بلى مؿخ٣بل ،ؤو من مؿخ٣بل بلى ماى ؤو ٚحر
طل. 8 "....٪
ُابن منظور  ،لساف العرب ،دار صادر بًنكت ،مادة لفت .
ِ الفًنكز أبادم ،القاموس احمليط ،ربقيق زلمد نعيم العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة بًنكت ،طٖ  ََِٓ/ص .ُٓٗ:
يركت لبناف طّ  ُِٖٗ ،صٖٓ :
ّعبد اهلل ابن ادلعز ،البديع ،منشورات دار ادلسًنة ب
ْإنعاـ فواؿ ،ادلعجم ادلفصل ُب علوـ البالغة ،دار الكتب العلمية بًنكت طِ ُٔٗٗ ص. َِٗ:
ٓادلرجع نفسو ص. َِٗ :
ٔحيي بن محزة العلوم  ،الطراز ادلتضمن ألسرار البالغة  ،ادلقتطف مصر د،ط ج ِ:ص.ُّ :
ٕالسكاكي أبو يعقوب  ،مفتاح العلوـ  ،ربقيؽ عبد احلميد ىنداكم  ،منشورات دار الكتب العلمية بًنكت طِ َُُِ ص. ِٗٔ :
ٖ ابن األثًن ،ادلثل السائر  ،ربقيق أمحد احلوُب  ،بدكم طبانة  ،دار الرفاعي رياض طِ َُّْ ق ص.ُُٖ :
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و٢ض َهٖ ّنض الالخٟاث من شجاٖت الٗغبُت وُٞه ً٣ىّ " : ٫نإ الصجاٖت هي ؤلا٢ضام  ،وطلّ ٪ن
ؤإ الغظل الصجإ ًغ٦ب ماال ٌؿخُُٗه
ٚحرو ،وٍخىعص ما ال ًخىعصه ؾىاو  ،و٦ظل ٪ىظا الالخٟاث في ال٨الم " .، 1و الصجاٖت ىنا "ب٢ضام ٖلى ؤنماٍ من الخٗبحر مسالٟت إلاا
ً٣خًُه ال٣هض ّ ،نجها حٗبحر أإؾلىب الخُاب في ؾُا ١الُٛبت  ،وط٦غ الُٛبت في ؾُا ١الخُاب وى٨ظا ،و اإلاٗخمض ٖلُه في طل٪
ؾُا ١ال٨الم و قٟاُٞت الضاللت  ،وىظا بإ جإملجه يغب من الصجاٖت وا٢خدام ؾبُل ٚحر الؿبُل اإلاإلى.2"ٝ
و٢ض جناو( ٫الضمخؽشي) الالخٟاث ُكم ّنبِنا أالٚخه وصوعو في جىيُذ اإلاٗجى ٧ ،اقٟا َه
صوعو في ال٨الم ،خحإ وٖ ٠٢نض ٢ىله حٗالى" :
لم َهٖضٖ ٫ن ل ٟٔالُٛبت بلى ل ٟٔالخُاب ُك
بًان وّبذ وبًان وعحّحن " الٟاجدت٣ٞ ،اٞ :٫ةإ ٢لذ َ ":ه
؟٢لذ " :ىظا ٌؿمى الالخٟاث
" و٢ض ً٩ىإ من الُٛبت بلى الخُاب  ،ومن الخُاب بلى الُٛبت  ،ومن الُٛبت بلى الخ٩لم  ...وبنما ٌؿخٗمل الالخٟاث في ال٨الم،
والانخ٣ا ٫من ؤؾلىب بلى ؤؾلىب جُغٍت لنكاٍ الؿام٘ ،وبً٣اْا لإلنٛاء الُه  ،من بظغاثه ٖلى ؤؾلىب واخض ،و٢ض جسخو
َه
أٟىاثض . 3."..
مىاٗ٢ه
وبظل٩ً ٪ىإ "الؼمسكغي" ٢ض ؤؾهم في بعؾاء صٖاثم ىظا اإلاٟهىم ،وجىيُذ صوعو في جدضًض مالمذ ىظا ألاؾلىب وبأغاػ الٛغى
الغثِسخي من وعاء وظىصو في ال٣غآإ ال٨غٍم زانت ،و٦الم الٗغب ٖامت .
ختى وبإ ٧انذ ىنا ٥ؤٚغاى ؤزغي ٧امنت وعاء مجيء ىظا ألاؾلىب في الٗغبُت ٣ٞ،ض خهغىا ٖلماء الٗغبُت "والضسهص ي" في
ؤٚغاى مجها الخنبُه ،الخُٗٓم ،اإلابالٛت  ،الازخهام ،الاىخمام .4......
ىظا بياٞت بلى ألازغ الؿمعي الظي ًتر٦ه الالخٟاث في اإلاخل٣ي خا ٫الانخ٣ا ٫من خا ٫بلى ؤزغي  ،مما ًجٗل اإلاخل٣ي ٖلى جُغٍت
لنكاٍ ؾمٗه ،مؿخدًغا ٖنانغ الجضة في الانخ٣ا ٫من ؤؾلىب بلى ؤؾلىب آزغ  ،في ظى جٟغيه ؤٚغ ٌز
اى جٟهم من زال٫
الؿُا ١و التراُ٦ب .
ُك
لظل ٪حؿخٗمل الٗغب ىظا النىٕ من ألاؾلىب لالنخ٣ا ٫من الُٛبت بلى الخ٩لمّ ،نجهم ًغوإ ّن
ؤإ ال٨الم بطا ن٣ل من ؤؾلىب بلى
ؤؾلىب ُكؤصزل في ال٣بىٖ ٫نض الؿام٘ َ ،هوؤ َه
خؿن جُغٍت لنكاَه ،وبً٣اْا لإلنٛاء الُه  ،من ؤظغاثه ٖلى ؤؾلىب واخض  ،وال ً٩ىإ
طل ٪بال لنىٕ زهىنُت ا٢خًذ طل. 5 ٪
وفي ؤخاصًض الصخُدحإ وعص الالخٟاث في ٦الم النبي ـ م ـ عاعى ُٞه م٣خطخى خا ٫اإلاساَب  ،و ٤ٞالهىع آلاجُت خؿب جغجِب
البالُٚحإ ،الظًن جناولىا ىظا ألاؾلىب البالغي يمن ٖلم البضٌ٘ و اإلادؿناث اإلاٗنىٍت . 6

ُادلرجع نفسو ص. ُُٖ :
ِزلمد أبو موسى  ،خصائص الرتاكيب  ،مكتبة كىبة القاىرة مصر طْ ُُْٔق ص. ُٓ:
ّ الزسلشرم  ،الكشاؼ عن حقائق التنزيل ،دار الكتب العلمية بًنكت طُ ُُْٓىػ جُص.ِْ/ِّ :
ْ الزركشي ،الربىاف ُب علوـ القرآف ربقيق زلمد أيب الفضل إبراىيم ،دار ادلعرفة بًنكت لبناف ُُّٗىػ جِ ص. َّٗ/َِّ:
ٓجالؿ الدين السيوطي ،ادلزىر ُب علوـ اللغة ،ربقيق أبو الفضؿ إبراىيم مطبعة احلليب القاىرة ُٖٓٗ جُ صّّْ:
ٔ عبد العزيز عتيق ُ ،ب البالغة العربية  ،دار النهضة العربية للطباعة ك النشر د ت صَٓٔ :
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الفىس الالحفاثُة في الحذًث الىبىي الؽشٍف:
 /1الالحفات مً الحيلم بلى الُٕبة :
واخضة من ألاق٩ا ٫البناثُت التي عؾمها البالُٚىإ لاللخٟاث ٞ ،حها جبضو البنُت مسخلٟت ٖن بًٗها البٌٗ في ج٣نُت ألاؾلوب
صازل النهىم ،ومنه ٞةإ وُْٟتها البالُٚت ؤًًا جسخل ٠لٗضم وظىص مُاأ٣ت يمحرًت أحإ ج٩لم و ُٚبت  ،ومن ؤمشلت ما وعص في
ألاصب النبىي زُاأه في ألانهاع إلاّنا وظضوا في ؤنٟؿهم ٖلى عؾى ٫هللا ،خحإ لم ُكً ّن
٣ؿم لهم الٛناثم  ،وٞحها ٧اإ النبي ٌكحر ٖلى
ّ
نٟؿه أًمحر اإلاخ٩لم ٣ًٝى ": ٫فةوي ؤِىي سحاال حذًثي ِهذ بىفش ؤثإلفهم " ،رم كاٌ ً ":ا مّؽش ألاهفاس :ؤلم ؤحذهم لالال
فهذاهم هللا بي؟  ،وهىحم محفشكحن فإلفىم هللا بي؟  "...رم ًيحلل مً ـُٕة الحيلم بلى الُٕبة ً ":ا مّؽش ألاهفاس ؤما ثشلىن
ؤن ًزَ الىاط بالذهُا  ،وثزَبىن بشظىٌ هللا ثحىصوهه بلى بُىثىم" .
ٞاإلا٣ام م٣ام جلُ ٠أاإلاساَبحإ وجُُِب ل٣لىبهم ،وبعياء لهم م٘ ٖخاب ز ... ٠ُٟوجؼىُض أالضنُا التي من ؤظلها وظضوا ٖلى
عؾى ٫هللا  ،وجغُٚب لهم أما ىى زحر مجها ّ ،ن
ٞلٗل الخضًض أهُٛت الخ٩لم ٧اإ في م٣ام بْهاع الًٟل ٖلحهم ٖ،خاأا لهم ٖلى ما
حنل مجهم ،زم الخٟذ بلى نُٛت الُٛبت لبُاإ ٖٓم ما خاػوا وعظٗىا أه ،في م٣األ ما خاػ الناؽ من الضنُا ٞ ،لى ظاء ال٨الم
ُك
ٖلى الٓاىغ لُ٣ل ":وجظىبىإ بي ،جدىػونجي "ٞ،جٗل الًمحر ًخدى ٫بلى الٛاثب وطلّ ٪ن
ؤإ جدىػونجي ًخد ٤٣مضلىلها ُكومغاصىا في
خا ٫آلازغة في خًغة الخال ، ٤في خحإ ّن
ؤإ ما ؤخغػو ُك
ٚحر ألانهاع من مخإ ػاثل ًخد ٤٣في الخُاة الضنُا .
ومن ؤمشلخه ٦ظل ٪خضًض عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم من خضًض ؤبي أ٨غ ٢ا " : ٫هىد مْ الىبي في الٕاس فشفّد سؤس ي
ّ
فةرا ؤها بإكذام اللىم  ،فللد ًا هبي هللا  " :لى ؤن بّمهم وإوإ بفشٍ سآها "  ،فلاٌ "ؿ"  ":ؤظىد ًا ؤبا بىش :ارىان هللا
ّ
رالث ما  ،وفي سواًةً ":ا ؤبا بىش ما ٌىً بارىحن هللا رالث ما " .
وبإ ٧انذ الغواًت ألاولى هي اإلادٟىْت ّ ،ن
ٞةإ ٢ىله  " :ازناإ " ":زبر إلابخضؤ مدظو "ٝج٣ضًغو "ندن ازناإ" ٖلى خض حٗبحر (ابً
جش)في "ٞخذ الباعي " ،3وٖلى ج٣ضًغ اإلابخضؤ يمحرا للخ٩لم" ندن "ّ ،ن
ٞةإ ٢ىله ":هللا زالثهما " الخٟاث من الخ٩لم بلى الُٛبت ّ ،ن
ولٗل

النبي ٖلُه الهالة والؿالم إلاا عؤي الىظل و ؤلاقٟا ١في "ؤبي أ٨غ" ؤعاص ؤإ ُكًُمئنه ُكوٍانؿه ٞ،بجى الخبر ٖلى" الخُٗٓم "خُض ظاء
أل ٟٔالجاللت " هللا " إلاا ُٞه من ؤلاقٗاع أالٗٓمت و ؤلاخاَت و ال٣ضعة  ،ويمحر الُٛبت إلاا ُٞه من "حُٗٓم" ّ ،نإ في ط٦غ لٟٔ
الجاللت ٖلما أاالؾم اإلاسخو أه جظ٦حرا بي أ٨غ بٗٓم الغب ،و بخاَخه أسل٣ه ونهغجه لٗباصة و ؤولُاثه  ،واؾخٛناء الٗباص أه ،
ُك
ُك
ٞ،خُمئإ ُك
نٟؿه وٍشبذ ظنانه ،
وىظا م٣ام ؤخىط ما ً٩ىإ الٗبض ُٞه بلى الخظ٦حر ًظل، ٪لُإنـ أاهلل وَؿخٛجى أه وٍخى٧ل ٖلُه
ْن
ىظا بياٞت بلى ؤمغ عؾى ٫هللا ؤأا أ٨غ أالؿ٩ىث ،لئال ُكًل ِسَ ٟهذ اإلاكغ٦حإ الحهم ،زم ؤٖ٣به أـ"نضاء" لُٓهغ أه "الخلُ "٠أاإلاناصي ،و
جإنِؿه في خا ٫اقخض ُٞه خؼنه وزىٞه ٖ،لى ؤإ ًهل اإلاكغ٧ىإ الحهم ٠ُٓٞعوإ أه ،وىى الٛغى اإلاخىدى من وعاء "النضاء
الخمهُضي" .

ُ زلمد بن إمساعيل البخارم  ،صحيح البخارم  ،شرحو ك ضبطو مصطفى ديب البغا  ،دار اذلدل للطباعة ك النشر عٌن ليلة ُِٗٗ ،حديث رقم َِْٖكتاب ادلغازم باب
غزكة الطائف جْ ص.ُٕٕٓ :
ِصحيح البخارم حديث رقم ّّْٓ ،كتاب فضائل الصحابة  ،باب مناقب ادلهاجرين جّ صُّّٕ.
ّ ابن حجر العسقالين  ،فتح البارم على شرح صحيح البخارم ،تح زلمد فؤاد عبد الباقي دار ادلعرفة بًنكت ََِْ جٕ صُُ :

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

51

مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىشٍة  -الّام الثالث  -الّذد  22ؤًلىٌ 2016

 /2الالحفات مً الدىاب بلى الُٕبة :
في ىظا النىٕ من الالخٟاث الخام أالغظىٕ من الُٛبت بلى الخُاب ،ومن الخُاب بلى الُٛبت ً،ىعص (ابً ألارحر)بٌٗ آعاء
ٖلماء البالٚت في الؿبب الظي ٢هضث الٗغب الُه من وعاء اؾخٗما ٫ىظا ألاؾلىب ،زم ٌٗ٣ب ٖلُه أغؤًه " ٗٞامت اإلانخمحإ بلى
ىظا الٟن اطا ُكؾئلىا ٖن ىظا الانخ٣ا٢ ،٫الىا ٧ " :انذ ٖاصة الٗغب في ؤؾالُب ٦المهم ...ال ً٩ىإ بال لٟاثضة ا٢خًخه  ،وجل ٪الٟاثضة
ّن ُك
دض ّن
الج ّن
أدض ،و ال ُكثيبِ أًاأِ  ،ل٨ن ٌكاع بلى مىاي٘ مجها ُكلُ٣اؽ ٖلحها
ؤمغ وعاء الانخ٣ا ٫من ؤؾلىب بلى ؤؾلىب ٚ ،حر ؤجها
ّن
ٚحرىا  ...طلّ ٪ن
ُك
ؤإ الٛغى م٣هىع ٖلى الٗناًت أاإلاٗجى اإلا٣هىص وطل ٪اإلاٗجى ًدكٗب قٗبا ٦شحرة ال جندهغ  ،وبنما ُكًاحى بها ٖلى
خؿب اإلاىي٘ الظي جغص ُٞه . 1....
ّ
بن هللا ّ
خحر
ومن مىاي٘ ىظا الالخٟاث خضًض ؤبي ؾٗض الخظعي عضخي هللا ٖنه ٢ا " :٫خى سظىٌ هللا في الىاط فلاٌ:
ِبذا بحن الذهُا وبحن ما ِىذٍ  ،فاخحاس رلً الّبذ ما ِىذ هللا  ،كاٌ  :فبيى ؤبى بىش فعجبىا لبياثه  ...فيان سظىٌ هللا َى
ّ
ّ
بن ؤمً الىاط ّ
ِلي في صحبحه وماله ؤبا بىش  ،ولى هىد محخزا
الّبذ  ،ووان ؤبى بىش ؤِلمىا  ،كاًٌ ":ا ؤبا بىش ال ثبً ،
ّ
خلُال ٔحر سبي الثخزت ؤبا بىش ،ولىً ؤخىة ظالم ّ
ومىدثه  ،ال ًبلحن في املسجذ باب بال ظذ بال باب ؤبي بىش " .
ظاء ىظا الخضًض في م٣ام جُُِب نٟـ ؤبي أ٨غ وجإنِؿه ،خحإ أ٩ى إلاٗغٞخه أ٣غب ٞغا ١النبي ٞ ،ناصاو الغؾى" ٫م" نضاء
الهاخب جإنِؿا  ،وجهاو نهي اإلالخمـ جُُِبا  ،وظاء ال٨الم أهُٛت الخُاب ً":ا ؤأا أ٨غ ال جب ،"٪بال ّن
ؤإ ألاؾلىب لم ٌؿخمغ ٖلى
ىظو الهُٛت "ؤي الخُاب" ٞالخٟذ بلى الُٛبت ،و٧اإ ْاىغو ؤإ ً٣ا ": ٫اإ َهؤم ّنن الناؽ ...ؤنذ  ...الجسظج ... ٪أاأ " ... ٪ولٗل الٗلت
و الهص ٝمن طل ٪ما ؤعاصو الغؾى ٫ختى ال ً٩ىإ الخُاب ٞغصًا زانا أإبي أ٨غ ،و٦إإ الًٟل م٣هىع ٖلحهما ،أل ؤعاص ؤإ
ّن
ً٩ىإ زبرا ٖاما حٗلمه ألامت ،لخضعًٞ ٥ل ؤبي أ٨غ ٖلى عؾىلها وٖلحها ٧لها ،وىظا ُٞه مؼٍض جُُِب وجإنِـ بي أ٨غ .
ىظا الن٣ل في الترُ٦ب ُكٌٗض اؾخدًاعا خُا للخىانل ،انخ٣ل ُٞه من اإلاساَب ":ؤنذ" " الجسظج ، ٪أاأ " ٪بلى الٛاثب الظي
اٞتريه وخخمه م٣خطخى الخا ٫و الٓاىغ  ،وٖن الخُاب بلى الُٛبت ٢الىا ٦ ":ظل٧ ٪انذ ٖاصة الٗغب في ؤؾالُب ٦المها ". 3
ومن الالخٟاث للُٛبت بٗض الخُاب خضًض اأن ٖمغ ٢ا " : ٫مىثىا رات لُلة هيحَس سظىٌ هللا لفالة الّؽاء خشة  ،فخشج
الُىا ،ححن رَ رلث اللُل ؤو بّذٍ  ،فال هذسي ؤي ش يء ؼٕله في ؤَله ؤو ٔحر رلً ؟  ،فلاٌ ححن خشج  " :بهىم لحيحٍشون
ً
ْن
ـالة ما ًيحٍشَا ؤَل دًً ٔحرهم  ،ولىال ؤن ًثلل ِلى ؤمتي لفلُد ب م َزٍ العاِة" ،رم ؤمش املارن فإكام الفالة و
ّ
ـلى" .
ظاء ىظا الخضًض بٗض ؤإ ْن
ؤٖ َهخ َهم عؾى ٫هللا ،ختى ناصاو ٖمغ ٢ ":ض نام النؿاء و الهبُاإ ٞ ،جاء اٖخظاعا وجُُِبا ل٣لىبهم بٗض
ٌز
مك٣ت ٞ ،جاء ال٨الم ٖلى الٓاىغ أهُٛت الخُاب ّ ":ن
بإ٦م  ،جنخٓغوإ ،ؤىل صًن ٚحر٦م "
ؤإ جإزغ ٖلحهم  ،وخهل لهم في الخإزغ

ُعبد العزيز عتيق ُ،ب البالغة العربية :ص. ٓٔٔ/ ٓٔٓ:
ِصحيح البخارم حديث رقم َّْْكتاب فضائل الصحابة ،باب ،سدكا األبواب  ...جّ صُّّٕ :
ّابن األثًن ،ادلثل السائر .ُٖٔ،
ْصحيح البخارم حديث رقم ْٓٓ كتاب مواقيت الصالة  ،باب النوـ قبل العشاء  ،جُ َِٖ (أخرجو هبذا اللفظ اإلماـ مسلم حديث رقم ّٗٔ ،ربقيق زلمد عبد الباقي
ادلكتبة اإلسالمية ط ُ ُّْٕىػ .
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زم الخٟذ بلى الُٛبت "...لهلُذ بهم " ٞلى ظاء ال٨الم ٖلى الٓاىغ لُ٣ل "ًش٣ل ٖلُ٨م ...نلُذ أ٨م" ،أهُٛت الخُاب  ،وفي ىظا
بؾناص للش٣ل ٖلى الصخاأت عيىاإ هللا ٖلحهم .
ّن
ولٗل النبي ؤعاص ؤإ ًضٕ ىظا ؤلاؾناص الظي ٌكٗغ ؤصخاأه أش٣ل ألاٖما ٫الٟايلت ٖلحهم  ،وىم الظًن ًدغموإ ٖلى اجبإ صًنه
بإ جىظُه الخُاب لهم ًىىم ّن
و الا٢خضاء بهضًه  ،وانخٓغوا بلى ىظا الى٢ذ ختى قٖ ٤لحهم  ،زم ّن
ؤإ الش٣ل ٖلحهم صوإ ٚحرىم ،ل٨ن
خحإ ًإحي الش٣ل مؿنضا بلى ٖمىم ألامت وىم صازلىإ ٞحهاٞ ،ةإ الىىم ُكم ْنن َهخ. ٠
 3الالحفات مً الُٕبة بلى الدىاب :
٦شحرا ما حٗضصث مٗاني الالخٟاث من الُٛبت بلى الخُاب في الخضًض النبىي ،أ٣ضع ما جنىٖذ ألاخاصًض التي وعص ٞحها ىظا النىٕ
من الالخٟاث  ،ومما ًضزل في ىظو الهىعة خضًض ٖاجكت عضخي هللا ٖجها  ،إلاا "خايذ :وهي في َغٍ٣ها بلى الدج ٞ،ضزل ٖلحها
ّ
بن َزا ٌد
ؤمش هحبه هللا ِلى بىات
عؾى ٫هللا وهي جب٩ي ٣ٞا " : ٫ما ًبىًُ ؟" ٞ....... ،دؿلُت لها وجسُٟٟا إلاهابها ٢،ا" ٫م"" :
ُك
ًة
آدم " ٣ٞ ،ض ظغي ال٨الم ٖلى الُٛبت قامال ٧ل النؿاء  ،وفي ٧ل خاٞ ،٫لِؿذ مسخهت أه ٖاجكت ، ِ٣ٞم٘ حٗلُل " :ىظا شخيء
٦خبه هللا ٖلى أناث آصم ً٩ىإ مجهن " ،بط لى ٢ا ٫النبي "م" لها٦ ":خبه هللا ٖلُ "٪ل٩اإ ُٞه مؼٍض مك٣ت ٖلحها ٞى ١ماهي ٖلُه ،
ّن
زم الخٟذ بلحها مساَبا أهُٛت الخُاب و ٢اٞ ":٫ا٢طخي ما ً٣طخي الخاط ٚ ،حر ؤنه ال جُىفي أالبِذ ختى جُهغي ،و٧اإ الٓاىغ
ّن
،وبنما الخٟذ بلى الخُاب ّن
لُبحإ لها الر ٦م الظي ًسهها في ّن
حجها " الخسهُو" .
ؤإ ًإحي ال٨الم ٖلى الُٛبت ٦ما ؤحى الؿاأ ٤منه
 4الالحفات مً الدىاب بلى الحيلم :
هي نىعة من نىع زغوط ال٨الم بلى م٣خطخى الخا ، ٫و ألانل ُٞه ؤإ ً٩ىإ ٖلى م٣خطخى الٓاىغ  ،وهي ْاىغة مخٗل٣ت
أإؾلىب الالخٟاث  ،بط ؤنبدذ" الًماثغ " هي الٗالمت اإلامحزة له ٞ ،االنخ٣ا ٫اطا من يمًغ اإلاساَب بلى يمحر اإلاخ٩لم ُٞه
زغوط ٖما ا٢خًاو ؾُا ١الخضًض الىاعص ُٞه  ،ومن ؤمشلت ما وعص في طل ٪خضًض خظًٟت أن الُماإ ّن
ؤإ عؾى ٫هللا ّن بطا ؤوي
بلى ٞغاقه ٢ا " : ٫باظمً ؤمىت وؤحُا  ....الحمذ هلل الزي ؤحُاها بّذ ما ؤماثىا و بلُه اليؽىس" .
ْن
في ىظا اإلاىىٕ من الضٖاء ًساَب الغؾى ٫اإلاىلى ٖؼ وظل " باظمً ؤحُا  ،وباظمً ؤمىت "رم ًثجي ِلُه ببّن ـفاثه
ثجزي ا وجٍُّما ،هما حاء في حذًث آخش " ف ّى ْن
لد ؤمشي بلًُ ،ووحهد وحهي بلًُ ،وؤلجإت ٌهشي بلًُ  ،ال ملجإ وال
ّن
واإلاٗبر ٖنه أًمحر الخُاب " "٥في "بؿم ،٪من،٪
مً ْنْحا مىً بال بلًُ ُٞ ،3 "...ه بْهاع ل٨ما ٫الخكىٕ و الخًىٕ هلل ،
بلُ "....،٪لُنخ٣ل بٗضىا بلى ؤؾلىب الخ٩لم " الظي ؤخُانا بٗض ما ؤماثنا " لِكحر بهظا الالخٟاث بلى وُْٟت جسهُو ىاجحإ
الهٟخحإ للخالٖ ٤ؼ وظل  ،وهي من الهٟاث ؤلالهُت اإلاخٟغص بها ظل قإنه ٦ ،ما ٧اإ لاللخٟاث ألازغ اإلاهم في ظلب اندباو اإلاخل٣ي
أالى٢ىٖ ٝلى الخضًض جضأغا و جمٗنا في مغاصو "م" منه.

ُصحيح البخارم حديث رقم َِٗ كتاب احليض باب كيف كاف بدء احليض  ،جُ ص.ُُّ :
ِصحيح البخارم حديث رقم ّٓٗٓ كتاب الدعوات  ،باب ما يقوؿ اذا ناـ  ،جٓ ص.ِِّٔ :
ّادلرجع نفسو حديث رقم ْٓٗٓ الباب نفسو  ،الكتاب نفسو ص ف.
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ومن ؤمشلت ىظا الًغب من الالخٟاث ما وعص ٖن ؤبي ىغٍغة عضخي هللا ٖنه ؤإ عؾى ٫هللا ٢ا ": ٫ؤِىر بً مً ؼش ول ش يء
ّ
ٌد
ؤهد آخز بىاـِحه  ،اللهم ؤهد ألاوٌ فلِغ كبلً ش ٌديء  ،وؤهد خش فلِغ بّذن ش ٌديء ،وؤهد الٍاَش فلِغ فىكً ش يء ٌدْ،
وؤهد الباوً فلِغ دوهً ش ٌديء  ،اكن ِىا الذًً ،وؤٔىىا مً الفلش ".1
نىعة من نىع الالخٟاث ج٨غع ٞحها يمحر الخُاب "ؤنذ" مغاث ٖضة ٖ،امال ٖلى جد ٤ُ٣وُْٟت صاللُت من زال ٫زغاء وٚجى
صاللت "الخًاص "في الؿُا ، ١والظي جمشله ألالٟاّ ":ألاو ٫و آلازغ " "،الٓاىغ و الباَن " " ٞى، ٪٢وصون٢" " ٪بل ٪و بٗض ، " ٥و
التي ٞحها جىُ٦ض لل٣ضعة الالمخناىُت هلل حٗالى .
و٢ض ظاء الالخٟاث في ىظا الخضًض من الخُاب (أ )٪بلى الخ٩لم في ( ّن
ٖنا ،ؤٚننا) أضاللت يمحر اإلاخ٩لمحإ "نا" حٗبحرا منه أهُٛت

الجم٘ ٖن اإلاٟغص ،إلاا ُٞه من ب٢غاع وبقٗاع أخٟىٌٍ ألامغ في جهاًت مُاٞه هلل ّن
ظل قإنه  ،ال ؾُما ىى اإلاخجاوػ ٖن ؾِئاجنا ،و
الٛاٞغ لؼالجنا من ظهت ٦ ،ما ُكً ّن
٣غ أالٗبىصًت اإلاُل٣ت هلل ؾبدانه و حٗالى ،وبخٟىٌٍ ظمُ٘ ألامىع الُه من لضإ الغؾى" ٫م"
حٗلُما وبعقاصا مإ ظهت ؤزغي.
5الالحفات مً الحيلم بلى الدىاب:
في ٞاثضة ىظا النىٕ من الالخٟاث ً٣ى (٫مام الضسهص ي) خحإ ً٩ىإ ىظا الانخ٣ا ٫من الخ٩لم بلى الخُاب ... " :ووظهه
ُك
ُّع
خض ّن
الؿام٘ وبٗشه ٖلى الاؾخمإ  ،خُض ؤ٢بل اإلاخ٩لم ٖلُه ،وؤنه ؤُٖاو ًٞل ٖناًت وجسهُو أاإلاىاظهت "  ، 2ومن
(ٞاثضجه)
ّ
مىاَن ىظا النىٕ خضًض بكغ أن ٗ٦ب عضخي هللا ٖنه ٖن عؾى ٫هللا في صٖاء الاؾخٟٛاع  " :اللهم ؤهد سبي ال اله بال ؤهد
،خللحجي وؤها ِبذن  ،وؤها ِلى ِهذن ووِذن ما اظحىّد  ،ؤِىر بً مً ؼش ما ـىّد  ،وؤبىء لً بىّمحً ِلي  ،وؤبىء
ّ
بزهبي فأفش لي  ،انٌ ال ٌٕفش الزهىب بال ؤهد " . 3
مىَن لاللخٟاث ًجؿض ؤخض الضٖاماث ألاؾاؾُت في م٣ام "الضٖاء"  ،خحإ ٌٗتر ٝبها الٗبض أًٟل الخال ٤ظل قإنه ٧،اإ ٞحها
الالخٟاث ٖن ؤؾلىب الخ٩لم بلى الخُاب في مىاي٘ مخٗضصة ":ؤنا ٖبض ، ٥ؤنا ٖلى ٖهض، ٥طإبي ٖ ،ل ّني" بلى ؤؾلىب الخُاب "اٟٚغ
لي" ُّ ،ع
وؾغ الخٗبحر أإؾلىب "ألامغ" في م٣ام "الضٖاء" ىى ":بْهاع ٦ما ٫الخًىٕ هلل حٗالى وبُاإ قضة الغٚبت في جد ٤ُ٣جل٪
ألاٗٞا ٫اإلاُلىبت  ،ختى ٦إجها ؤمىع مُلىبت من هللا حٗالى ".4
ّن
ّن
ولٗل الٛغى من ىظا الالخٟاث ىى جُهحر النٟـ من الظنىب  ،وطل ٪لن ًخإحى بال أالخ٣غب للخالٖ ٤ؼ وظل ،وق٨غو ٖلى
نٗمه وآالءو ،و الك٨غ ؤخض الضٖاثم ألاؾاؾُت لؿٗاصة الٗباص في الضاعٍن ّ ،ن
ٞإصي الالخٟاث جسهُو ىظا ألامغ للخال ٤صوإ ؾىاو
.
** لُ٩ىإ ىنا ٥النىٕ الشاني من الالخٟاث ُٟٞ ،ه نىع الٗضوٖ ٫ن" اإلاؿخ٣بل بلى اإلااضخي" و "من اإلااضخي بلى اإلاـج٣بل "  ،وٚحرىا
من الهىع التي حٗ٨ـ ٢ضعة اإلاخ٩لم ٖلى الخد٨م في اؾخٗما ٫ألالٟاّ و الهُ ٜال٨المُت ٦،إإ ٌٗبر ٖن "اإلاؿخ٣بل أهُ ٜاإلااضخي

ُصحيح مسلم حديث رقم ُِّٕ جْ ص.َِْٖ:
ِالزركشي ،الربىاف ُب علوـ القرآف ،جّ صُّٓ .
ّصحيح البخارم حديث رقم ْٕٗٓ،كتاب الدعوات باب فضل االستغفار جٓ ص. ِِّْ:
ْبسيوين فيود  ،علم ادلعاين  ،مكتبة كىبة  ،القاىرة د ط ،جِ  ،ص. ْٗ:
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"وٖن بؾناص "مؿخ٣بله أهُ ٜمايُه" وى٨ظا ٩ٞ ،اإ ىظا الى٢ىٖ ٝلى الخٟاث الًماثغ  ِ٣ٞلخمُحز صوعىا في حٛحر ال٨الم
والخٟاجخه .
لنسلم بٗض ىظو ؤلاَاللت في ألاصب النبىي لن٣غ أالضوع اإلاخمحز ؾلىب الالخٟاث في الٗمل ٖلى جُغٍت نكاٍ الؿام٘ ّن
وقض
اندباىه  ،وظٗله مخىانال م٘ ألاخاصًض النبىٍت أإٚغايه اإلاسخلٟت بعقاصا و حٗلُما  ،جغُٚبا وجغىُبا  ،مضخا وجسهُها  ،....لظل٪
ًإحي" الٗضو ٫ؤو الالخٟاث" من نُٛت بلى ؤزغي جبٗا لخهىنُت اإلا٣ام وما ً٣خًُه م٣خطخى الخا ، ٫مما ٌٗ٨ـ في ٦شحر من
اإلاىاَن ٞهاخت الغؾى" ٫م" في الخُاب ،وفي الخٗامل م٘ مساَبه و ٤ٞما ً٣خًُه الخا ٫و اإلا٣ام مٗا من ظهت  ،وجغ ُكاو ُكح
ّن
ؤؾلىب الالخٟاث أحإ ٖلىم اإلاٗاني اطا زغط ال٨الم ٖن م٣خطخى الٓاىغ لخدٞ ٤ً٤اثضة ،وبحإ ٖلم البضٌ٘ نه ٌٗمل ٖلى ؤإ
ًة
ُكً٨ؿب النو ُكخ ًة
.
واؾخدؿانا لضي الؿام٘ و اإلاخل٣ي من ظهت ؤزغي.
ؿنا
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الفىسة الفىُة في الؽّش الجضاثشي الحذًث محمذ العُّذ الضاَشي همىرحا
بللم /د .سابح فشوجي

ملدق الذساظة
جخمحز الهىعة الٟنُت ٖنض الكاٖغ مخمض الؿُٗض الؼاىغي ،قإجها قإإ الهىعة الٟنُت في الكٗــغ الجؼاثـغي الخضًض ،أجملـت
مـن الخهاثـو ىـي :الىيـىح والبؿاَـت والخؿُـت والخ٣لُضًت ،و٦ظا الجضة والاأخ٩اع.
وٍغظ٘ يٗ ٠الهىعة الظي ًدبضي من زال ٫الؿماث الشالر ألاولى ،بلى مجمىٖت مـن ألاؾباب الهامت جمشلذ ؤؾاؾا في ؤإ جإزغ
الكاٖغ الؼاىغي أالكٗغ الٗغبي ال٣ضًم لم ًخجـاوػ الخ ٟٔبلى اإلادا٧اة ومن زم الخجضًض .أاإلياٞــت بلى ؤإ الكاٖغ لم ً٨ـن مُلٗـا
ٖلى آلاصاب الٗاإلاُت.
وعٚم طلٞ ٪ةإ الخانُـت الغابٗـت من زهاثـو الهىعة الٟنُــت ٖنـض الؼاىغي ال ًم٨ـن الخ٣لُـل مـن ؤىمُتها ،زانــت في جل٪
الٟترة اإلآلمـت من جاعٍــش الجؼاثـغ التي ٖـاف ٞحهــا الكاٖغ ،خُض جغصث ٞحها الخُاة ألاصأُت والش٣اُٞت في صع٧اث الًٗ ٠والخسل٠
أٟٗل ؾُاؾـت ال٣م٘ والخجهُل التي ؤقهغىا الاخخال ٫الٟغنسخي في وظه ؤأناء الجؼاثغ.
حٗض الهىعة الٟنُت من ؤىم الخهاثو ألاؾاؾُت التي جخمحز بها لٛت الكٗغ ٖـن لٛت النثر ،جها ألاصاة التي ٌؿخُُـ٘ الكاٖـغ ٖن
َغٍ٣ها "الخإزُــغ في نٟــ اإلاخل٣ــي وبزاعة مكاٖـغو وانٟٗاالجه وزل ٤ظى من الجما ٫الظي ًُُب للنٟـ ؤإ جخمالو". 1
وبطا ما الخٟخنا بلى ن٣ضنا الٗغبي ال٣ضًم للخٗغٖ ٝلى مضي ٖناًخه أالهىعة الٟنُ ــت نجــضو لم حهخـم بها اىخمام الن٣ــض الخضًض،
وبسانـت الٛغبي منه الظي ٌٗـضىـا "ٖامـال ممُـؼا للكٗـغ الخضًض .وَٗغ ٝنو ما أإنه قٗغي من زال ٫نىعو ال٣ىٍت".2
وال ًسٟى ؤإ ٖناً ــت الن٣اص الٗغب ال٣ضامى بهظو الًُ٣ت الٟنُ ــت ٧انذ خؿ ــب ٞهمه ــم وطو٢هم .بط بجهم ٧انىا ٌكحروإ بلحها من
أحإ ما ٌكُــغوإ بلُه من ٖنانغ الكٗغ.
بإ اإلاغػو٢ـي مشال ،في م٣ضمخـه لضًـىاإ "خماؾت ؤبي جمام" ٌكُـغ بلى ٖنهـغ الخهىٍغ من زالٖ ٫غيه إلاداوع الكٗغ التي جخمشل
في "قغ ٝاإلاٗجى وصخخـ ــه ،ظؼال ــت الل ٟٔواؾخ٣امخه ،ؤلاناأت في الىن ،٠اإلا٣اعبت في الدكبُه ،الخدام ؤظـ ـؼاء النٓـم والخئامها
ٖلى جسحر لظًظ الىػإ ،ومناؾبت اإلاؿخٗاع منه للمؿخٗاع له".3
وال ًسخل ٠اأن زلـضوإ ٖن اإلاغػوقي وىى ٌكحر بلى ؤىمُت الخهىٍــغ في الكٗــغ وطل٪

1ـزلمد غنيمي ىالؿ ،النقد األديب احلديث ،مطبعة الفجالة القاىرة( ،د.ت) ص 419
2
J.L.Joubert, Lapoésie, Armand Colin, Paris 1977. P 64ـ
3ـ شرح ديواف احلماسة أليب سباـ ،جلنة التأليف ،القاىرة ُُٓٗ ،صٗ
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في ؾُا ١حصًشـه ٖن الكٗغ؛ ٣ُٞـى " :٫ىى ال٨ـالم البلُــ ٜاإلابجي ٖلى الاؾخٗـاعة وألاونا ٝاإلاٟهـل أإظؼاء مخ٣ٟت في الىػإ
والغوي" .1وبإ ٧اإ اأن زلضوإ ٢ض ظٗل الخُا ٫في م٣ضمت ٖنانغ الكٗغ الٟنُت.
والخـ ٤بإ ٖبض ال٣اىـغ الجغظاني ،ىـى ؤخض الظًن جدضزـىا ٖن ؤىمُـت الخهىٍـغ مإ الن٣اص الٗغب ال٣ضامى ،وؤًٞل من جُٟن
له في ٖملُت ؤلاأضإ الكٗ ـ ــغي .وفي طل٣ً ٪ىٞ " :٫االخخٟا ٫والهنٗـت في الخهىٍ ـغاث التي ج ــغو ١للؿامُٗـن والخسُُ ــالث التي ته ـ ــؼ
اإلامضوخحإ وجدغ٦هم قبُه أما ً ٘٣في نٟـ الناْـغ بلى الخهاوٍغ التي ٌك٩ل ــها الخ ـ ـطا ١أالن٣ــل ؤو الندــذ والن٣ــغ٨ٞ ،ما ؤإ جل٪
حعجب وجسلب وجضزل النٟـ م ــن مكاىضتها خالت ٚغٍبت لم ج٨ن ٢بل عئٍتها ٦ ..ظل ٪الكٗغ ُٞما ًهنٗه من الهىع".2
وؤما ٖـن وُْٟــت الهــىعة في الٗمـل الكٗــغي؛ ٞـةإ ؤبؿـِ مـا ُ٢ـل في جدضًـضىـا "ىـى ؤجهـا حٗبُـغ ًن٣ـل قٗـىع الكاٖـغ وؤ٩ٞاعو
مٗخمـضا ٖلى الخجؿُـض ال ٖلى الخهغٍـذ وال ٖلى الخجغٍض".3
بإ الهـىعة الٟنُـت ٢اثمـت ٖلى لٛـت اإلاجاػ ،ووُْٟتهـا ن٣ـل ؤخاؾِــ الكاٖــغ وعئٍخــه للىظـىص .ولظلُ٢ ٪ـل ٖن الهىعة الٟنُـت
أإجهـا "عؾـم ٢ىامـه ال٩لماث اإلاصخىنــت أاإلخؿـاؽ والٗاَٟت" .4ىظو ال٩لماث بنما ويٗذ في ألانل للخٗبحر ٖن الخ٣اثـ ٤الٗ٣لُت؛
ٞـةطا ما ؤعاص الكاٖغ الخٗبحر ٖن الانٟٗاالث النٟؿُت قٗغ أإجها صوإ ما في نٟؿه من ٢ىة الٗاَٟت وخغاعة الكٗـىع .لظلً ٪مُل بلى
لٛـت ؤزغي حؿمى بلى نٟؿـه الشاثـغة ،وحؿخُُ٘ جهىٍغ ما ٞحها مــن خغاعة الىظضاإ و٢ىجه وٖم٣ه .وطل ٪ال ًخإجـى للكاٖغ بال
أاالعج٩اػ ٖلى البٗض الشاني للٛت ،وىى البٗض اإلاجاػي ممشال في الدكبُه والاؾخٗاعة وال٨ناًت التي جهىع اإلاٗاني ـ أخجؿُضىا ـ ٞتزصاص
ظماال.
الٟنـت في الكٗــغ الجؼاثغي الخضًض ،من زــال ٫ؤخض
والؿاا ٫الظي ًُغح نٟؿه في ىظا الؿُا ١ىى :ما هي زهاثو اله ــىعة ًـ
عمىػو وىـى الكاٖـغ مدمض الؿُٗـض الؼاىغي5؟ وما ألاصواث الخهىٍغٍت التي اعج٨ؼ ٖلحها في نسج نىعو؟
خفاثق الفىسة الفىُة ِىذ الضاَشي
جمحزث الهىعة الٟنُـت ٖنـض الكاٖغ مدمض الؿُٗض الؼاىغي أجملـت من الخهاثـو ،التي حٗض من ؾماث الكٗغ الجؼاثغي
الخضًض .وجخمشل ىظو الخهاثو ُٞما ًلي:
ؤوال  :الىلىح والبعاوة
ونٗجي أظل ٪اٞخ٣ـاص ظانب ال ٌؿتهـاإ أــه من ىـظا الكٗــغ لٗنهغي الاأخ٨ـاع واإلاٟاظـإة ،ومُلـه بلى البؿاَت صوإ الاىخمام بٗنهغ
ؤلاًداء .إ من قغوٍ نجـاح الهىعة الٟنُـت "ؤإ جىخـي بلُنا ٣ٞـِ ومـن وعاء ىـظا ؤلاًداء وٖــن َغٍٖ ٤ال٢ـاث مخضازلـت نؿخُُـ٘
ؤإ نضع ٥اإلا٣هىص".6

ػ ابن خلدكف ،تاريخ العالمة ابن خلدكف مجِ ،منشورات دار الكتاب اللبناين بًنكت َُٔٗ ،صَُُْ
2ػ عبد القاىر اجلرجاين ،أسرار البالغة ،ربقيق ىلموت رايرت ،استانبوؿ ُْٓٗ ،صّٖٗ
3ػ عبد الواحد عالـ ،اذباىات نقد الشعر ُب مصر (َُْٗ ػ ُٓٔٗ) ،مكتبة الشباب القاىرة ،ُٕٗٗ ،صُّْ
4ػ سي،دم لويس ،الصورة الشعرية ،ترمجة أمحد نصيف اجلنايب كآخرين ،دار الرشيد العراؽ ُِٖٗ ،صُِ
1ػ شاعر ككاتب جزائرم (َُّٗػُٔٓٗ) ،تراثو الشعرم دل جيمع بعد ُب ديواف
6ػ رجاء عيد ،دراسة ُب لغة الشعر ،منشأة ادلعارؼ ،االسكندرية ُٕٗٗ ،صُْ
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وال نؿخُُ٘ في ىظا اإلا٣ام ؤإ نؿٖ ِ٣ــن الاٖخباع الىا ٘٢اإلاىيىعي الظي ْهغ  ُٞــه
قٗغ قٗغاثنا الجؼاثغٍحإ اإلادضزحإ .وىى وا٧ ٘٢اإ َابٗه الخغب الً ــغوؽ ا٫حي قنتها ٞغنؿا ـ َُلت ٞترة اخخاللها للجؼاثـغ ـ ٖلى
٧ل ما ًمذ بلى الٗغبُت من نلت ،ال من ؤظــل ٞغى لٛتها ٞدؿب ،وبنما أضا٣ٖ" ٘ٞضة" ع ٌٞآلازــغ نه ال ًنخمي بلى منٓىمــت
الٛغب الش٣اُٞت٩ٞ !..اإ من الُبُٗـي ؤإ ًل٣ي ى ــظا الىا ٘٢أٓالله ٖلى ل ٛــت الكٗــغ الجؼاث ــغي الخضًض وٍُبٗها أُاب٘ اإلاباقــغة
والخ٣غٍغٍـت ،زانت وؤإ قٗغاءنا في جل ٪اإلاغخلت ٧انىا ًغوإ في الكٗغ وؾُلت من وؾاثل اإلاىاظهت م٘ الاؾخضماع الٟغنسخي ؤي بنه
وؾُلت بٖالمُت .وىظا ٖامل ٌؿاىـم مؿاىمت ٦بري في جُُ٨ــ ٠الهىع الٟنُت ،خُض "ًبٗــضىا ٖــن الخاظـت اإلالخت بلى الخإمل
الظاج ــي في ظى مٟغص ٧ي حؿخلهم في ىضوء وٍٓ٣ت".1
بإ الكاٖــغ الؼاىــغي خُنما ؤعاص ؤإ ٌٗبـغ ٖــن عئٍخـه إلاى٢ـ٘ ؤلانؿـاإ في ال٨ـىإ ،في نٗىصو في مضاعط الغقي ؤو ىبىَه ،وفي جخاب٘
ألامم وحٗا٢بها ٖلى ؤلامؿا ٥أم٣الُض الخًاعة جـاعة ،زم خحإ ًنٟلذ منىاالؼمام ٞخخضخغط في صع٧اث الخسل ٠جاعة ؤزغي ،نغاو ًهىع
ىظا اإلاٗجى ٖن َغٍ ٤الدكبُه٣ُٞ ،ى:2٫
َه
ُك
والضىغ ُك
ُك
٢ىاعب جُٟى جاعة زم جغؾــب
أدغ نغو ِسٞــه)
٦إإ الىعي (
ِٞكبه ألامم في صوعاتها الخًاعٍت أالؿٟن جمسغ ٖباب البدغ الهاصت خُنا والشاثغ خُنا آزغ .ول٪إ الؼاىغي ال ً٨خٟي بهظو
الهىعة وبما جىخـي أــه ٧لماتها أمشل جل ٪اإلاٗاني الناأًت ،وبنما ٌكغح مٗانحها اإلاؿخترة أ٣ىله:3
َه
الناؽ بال ازنــاإ ى ــظا َّع
منٗـ ـ ٌزـم وىظا ٖلى ْن
ُك
ظم ــغ الك٣ــا ًخ٣لـب
وما
وىــظا ؤزى خؼم ًج ـ َهـض بلى ُك
ال٘ ــال وطل ٪ال ًنٟــً ٪له ــى وٍلٗ ــب
ٍو
َه
ومــن لم ًن ـ ــم بال ٚغاعا عؤًـخ ــه و٦م منه في الٗلُا جبلج ٧ى٦ـب
ومــن أاث خلٟا لل٨غي ِسملء ظٟىن ــه ٞهحهـاث ؤإ ًدٓى أما ًخُلـب
ُك
اندكاع الٗلم والجهل في ا٫وعي إلاا ٦ــاإ مٛلــىب وال مخٛلـب
ولىال
ٞإنبدذ الهىعة ـ بؿبب ىاظـ الىُْٟت ؤلاٖالمُت للكٗغ التي جمل٨ذ الكاٖــغ ـ واضخت بٗض ىظا الكغح الظي ٞؿغ من زالله
الؼاىغي ؾغ نٗىص ألامم وج٣ضمها ،ؤو ج٣ه٣غىا وجسلٟها واإلاخمشل في ّن
ظض ؤأنائها في مسخل ٠اإلاجاالث ؤو ٖضم ظضىم ،ومضي
ِس
امخال٦ها ل٣ـ ــىة الٗلم ؤو انٛماؾها في خمإة الجهل٦ .ما ؤإ الكاٖغ ،وىى ًظ٦غ الُ٣ـ ــم ال٨ٟغٍت والخلُ٣ت ـ ؤلاًجاأُـت والؿلبُت ـ في
ألاأُاث الؿاأ٣ت ،لم ًخجاوػ ُٞه الخٗبُـغ اإلاباقغ .وىى ما ال ًصر الخلــِ أِنه وبُـن الخٗبُـغ الٟنــي ،إ الكاٖــغ ال ًه ـ ٝالُ٣ــم
ؤو الًٟاثــل ول٨نـه ٌٗانحهــاٞ ،ىنـ" ٠الًٟاثل وآلاصاب ٚاًت ال جخهل في ٦شُ ــغ ،أاإلاٗانـاة والخجغبت التي ًلر ٖلحها اإلادضز ــىإ في
الخٟغ٢ت أحإ الكٗغ والنو الخل ٣ــي والٗلمي والٟلؿٟي".4

1ػ مصطفى ناصف ،الصورة األدبية ،القاىرة ُٖٓٗ ،ص ِّْ
2ػ قصيدة (هتنئة للفائزين ُب امتحاف التطويع) جريدة الزىرة التونسية عدد ّْٕٗ السنة ّٓ (ُٔ)ُِّٗ/ٕ/
3ػ القصيدة نفسها كادلصدر نفسو
4ػ مصطفى ناصف ،الصورة األدبية ،صِّٗ
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وٖنضما ؤعاص الكاٖغ جهىٍغ الجؼاثـ ــغ و٢ض جناوقتهـا ألاخـضار من ٧ل ظـانب ٛٞ ،ــضث ٧ال٣هٗــت التي جضاٖـذ ٖلحهـا ألا٧لــت مـن ٧ل
ناخُـتً ،ىْـ ٠الاؾخٗــاعة اإلا٨نُــت في أنـاء نىعجه؛ ِٞؿخٗحر للخىاصر ؤنُاأا ججهل الىَن وججه٨ه؛ ٣ُٞى:1٫
وٍذ الجؼاثغ ٦م َه
حٌٗ ُك ٖلى الـ ظؼاثغ من خىاصر ٌٗترًن قضاص
 ٫٥الكٗىب جبِذ ُٞما حكتهــي وٍبِذ قٗبي في َهزجى ُك
وؾه ــاص
ًغٍض الكاٖغ من زال ٫ىظو الهىعة اؾخ ــضعاع ُٖ ٠الكٗب ٖلى خا ٫وَن ــه ،لحهب
لنجضجه وجدغٍغو مما ىى ُٞهُٞ ،لجإ بلى اإلا٣األت في البِذ الشاني ل٩ي ًىيــذ ال٨ٟـغة ؤ٦ثر.
وهي الهـىعة نٟؿهـا الىاضخـت وال٣اثمــت ٖلى ألاصاة طاتهــا التي ًلج ــإ بلحهـا الكاٖ ــغ
في جهىٍغ خالت ال٣ٟغ اإلاض ٘٢الظي ًُب٘ خُاة الكٗب ِٞؿخُٗـغ لل٣ٟــغوؤلا٢ال ٫ؤنُاأـا حٌٗ لٗــل الجؼاثغٍحإ ًخدٟؼوإ بلى
الٗمل ،أضال من الانهغا ٝبلى الثرزغة الٟاعٚت؛  ٣ُٞــى:2٫
ُك
ؤنُاب وؤنُ ُك
ٖلحهم من ال٣ٟغ ٌز
ُٞا وٍذ ٢ىمي ٦م ُّع
ـاب ب٢ــال٫
ٌٌٗ
ٖلى ؤجهم ال ًُٗ٣ىإ جهاعى ُكـم

وال ُك
لُلهم بال ٖلى الُ٣ل وال٣ا٫

ول٩ي ٌؿدشحر الكاٖغ مكاٖغ الكٗب الجؼاثغي الٛاُٞت وٍهغ ٝاٞخساعى ـ ـ ــم أاإلااضخي بلى ما ٌٗىص ٖلى الجؼاثغ أالخحرً ،ىْ٠
ا٦٫ناًت في جهىٍغ وا ٢ــ٘ البــالص الظي ًـغػح جدـذ ط ٫الاؾخٗبـاص الٟغنسخي؛ ُٞلٟذ ؤنٓـاع اإلاىاَنُــن بلى الخغٍــت التي جنٗـم بها
الكٗىب الخُت .وفي طل٣ً ٪ى:3٫
الٟسىع أمن َهم َه
ُك
ُك
ً ْنىا ؤجؼىى بصخيء من ٞساع ٥ػاثل؟
الكٗب
ؤال ؤحها
مطخى اإلاٗكغ ا٫قم ألالى لؿبُلهـم أما ٧اإ من ٖؼ وبٌُ ٗٞاثل
بطا ٦ــاإ ؤٖن ــا ١الب ــغٍت خ ــغة ٞإٖنا٢نــا مٛلىل ــت أالؿالؾــل
وهي نـىعة ًغٍـض من زاللها الؼاىـغي جنبُـه ؤأناء الجؼاثــغ بلى الخ٣ُ٣ت اإلاـغة؛ بط لِـ
ما ٌكٗغ ؤلانؿاإ أالخجل من نٟؿـه ،والخإ ٠ٞمن واٗ٢ـه ،والخإىب الهاص ١لخُٛحر ؤوياٖــه ؾىي مٗغٞـت الخ٣ُ٣ـت الهاعزت
وهي ؤنه وبجي وَنـه ؤطلت م٣هــىعوإ صوإ ؾاثـغ زلـ ٤هللا ،جدذ بعىاب الاؾخٗباص الٟغنسخي ٦ظ ٫الٗبُض جماما!..
ولم ً٨خـ ٠الؼاىـغي أخهىٍـغ الىا٢ـ٘ الظي لـم جمنٗـه خالخــه الخايـغة م ـإ اؾدك ـغا ٝاإلاؿخ٣بل الؿُٗض ،خُنما ًخدغ ٥ؤأناء
الجؼاثغ بلى الٗمل وؤلانغاع ٖلى أناء ؤؾـ اإلاؿخ٣بل الىاٖض؛ ٞنجض الكاٖغ ًىْ ٠الاؾخٗاعة اإلا٨نُت في جهىٍغ طل ٪اإلاؿخ٣ب ــل
الظي ؾخٛضو ُٞــه
الجؼاثغ ٞخُت و٢ىٍت ،مؿخ٣لت ومخدًغة ٣ُٞى:1٫
1ػ زلمد اذلادم السنوسي الزاىرم ،شعراء اجلزائر ُب العصر احلاضر ،جِ تونس ُِٕٗ ،صُٕٔ
2ػ زلمد اذلادم السنوسي الزاىرم ،شعراء اجلزائر ُب العصر احلاضر ،جُ ،تونس ُِٔٗ ،صٖٔ
3ػ قصيدة (الوطن كاألستاذ) ،جريدة النهضة التونسية ،عدد ِٕٓ ،اؿسنة ِ (ّ)ُِٗٓ/ٓ/
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ُك ُك
اإلااىـن ُك
لكإإ الخ َّعغ ِسص ال ُٛــض
٢لذ لـه بإ الب٩اء
ً
أاٖ ٥لى
وعب ٍو
ُك
ُك
ٖمل أالخؼم مٗ٣ىص
ىُــا بلى ٖمـ ٍوـل ًجـضي ٞداظخنــا بلى ؤدي ٍو
ٖل الجؼاثغ حٛضو ْن
َّع
وهي جسُغفي زىب ٢كِب من الٗلُاء م٣ضوص
ولنكإة الكاٖـغ الؼاىغي في أِئـت صخغاوٍـت ؤزغىـا في أنـاء نـىعو الىاضخـتٞ ،ن ـغاو خحإ ًغٍـض ون ٠البىازغ الغاأًـت ٖلى قاَئ
البدغ والؼواع ١التي جمـغ ٖلحها من خُـن آلزغ؛ ٞةنه ًهىعىا جهىٍغا بؿُُا بؿاَـت أُئخـه .خُض قب ــه جل ٪البىازغ أش٨ناث
الجِل والؼواع ١أُالجـ٘ الاؾخ٨كا ،ٝؤو ؤإ البىازـغ ظماٖـت مــن النؿاء طلؿـن ًدباصلـن ؤَـغا ٝالخضًض ٖلى منبـ٘ ماء في م٩اإ
ٞؿُـذ في أاصًـت مـن البـىاصي ،والـؼواع ١أمشاأـت ؤوالصىـن اإلاؿخمخُٗـن أالغ ٌ٦واللٗب من خىلهـن٣ُٞ .ى:2٫
ْن
ْن
ؤزظث أؼزغٞها الجؼ ُك
واعجضث بٗض الُبُٗت أالجما ٫الُاعي
اثغ
ْن
خٟلذ أمغؾاىا البىا ُك
زغ والؼوا ع ُك ١أُجهن م٘ الضوام ظ ــىاعي
ُك
٨ٞإجها ز٨ناث ظِل وال ـ ــؼوا ع ١صوجهن َالث ــ٘ ألازب ــاع
ؤو ؤجهن ظماٖت من النؿىاإ ال جن ٟــُ ٪ك
جلٗب خىله ــن صعاعي
وفي جهىٍغ الؼاىغي للبدغ في خا ٫ىضوثهٌ ،كبه نٟدت ماثه خُنما جمـغ ٖلحها نؿماث
زُٟٟت لُُٟت وجترُٞ ٥ه جمىظاث ع٣ُ٢ت ،أصخغاء ممخــضة الغما ٫م ــغث ٖلحهـا ٚنم ٞتر٦ذ
ٖلى ؤصًمها آزاعىا الهٛحرة .وفي طل٣ً ٪ى:3٫
ول٣ض ً٩ىإ البدغ َهع ْنىـ ًةـىا ىاصثـا بال خغا ٥جبٗثر وٖش ـ ــاع
ٌز
ٚنم ٞلم جتر ٥ؾـىي آلازــاع
بـه
٨ٞإنه ٟ٢غ الٟال مغث ـ ـ ـ
وعٚم ؤإ البدـغ ال ًىظـض في الصخغاءٞ ،ةإ ىظو البِئـت ٢ض ال٣ذ أٓاللها ٖلى زُا ٫الكاٖـغ وىى ً٣ىم أخهىٍغ خالت من خاالث
البدغ ،ول٨ن الهىعة أضث واضخت بؿُُت.
راهُا  :الحعُـ ـ ــة
واإلاغاص بها مُل الكاٖغ بلى ون ٠ألاقُاء ونٟــا خؿُــا ًدناو ٫الخهاثو الشاأخــت ٧اللىإ والدجم ،والى٢ىٖ ٝنض ىظو
الجىانب التي حٗخمض ؤؾاؾا ٖلى خاؾتي البهغ والؿمـ٘ صوإ الخٛلٛل في أىاَن ألاقُاء والنٟـاط بلى ظىاىغىا أاؾخسـضام الخضؽ
والخُا ٫ال أاؾخسضام الىعي واإلانُ ٤والٗ٣ل.
بإ الكاٖـغ خُنمـا ؤعاص ؤإ ًهـىع مى٢ـ٘ الجؼاثـغ الٗانمـت من البدـغ اإلادُـِ أمٗٓــم ؤندائها ،لجإ بلى خاؾـت البهغ؛ ٞكبــه
البدغ أالهــال ٫ؤو أنه ٠ؾــىاع .وفي طل٣ً ٪ى:1٫
1ػ قصيدة (الناس كالدىر) جريدة النهضة التونسية ،عدد ُِٕ ،السنة ُ (ٓ)ُِْٗ/ِ/
2ػ قصيدة (مجاؿ الطبيعة) جريدة النجاح اجلزائرية ،عدد َّٓ ،السنة ٔ (ُُ)ُِٗٔ/ٔ/
3ػ قصيدة (مجاؿ الطبيعة) جريدة النجاح اجلزائرية ،عدد َّّ ،السنة ٔ (ْ)ُِٗٔ/ٔ/
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والبدغ ً٨خن ٠الجؼاثـغ ٧الـ ِسىال ٫م٣ىؾا ؤو نه ٠ؾىاع
وهي نىعة واُٗ٢ت وخُ٣ُ٣ت ،ول٨ننا نٟخ٣ض ٞحها خغاعة اإلاكاٖغ التي جىحي أخٗاَ ٠الكاٖـغ مٗهـا ،عٚـم ؤإ اإلانٓـغ منٓــغ ونــ٠
خـض ؤىـم ٖنانــغ الُبُٗ ــت .خُض "ؤإ للُبُٗـت صوعا خُىٍا في جٟجُـغ الغوح الكاٖـغة وصٞـ٘ الُنبـىٕ ال٩امن في ؤٖمـا ١النٟـ بلى
الخضٞــ ٤والانُال.2"١
وٖنضما ؤعاص الؼاىغي ؤإ ًن٣ل بلُنا ب جاأه أمنٓغ ؤلىاإ ال٨هغباء التي جؼٍنذ بها مناػ ٫اإلاضًنت و٢ببها قبه جماػط جل ٪ألالىاإ
أغويــت ظمٗذ في ؾاختهــا ؤق ٨ــاال مسخل ٟــت مـن الؼىىع .وفي طل٣ً ٪ى:3٫
٦م ٢بت وقِذ أًىء ؤزًغ وبـإػع ١وبإنٟغ ٧النـاع
ٞخسالها إلاا جغاو ا عويـ ــت ظمٗذ اٞانِنا من ألاػىاع
ٞىاضر ما في ىظو الهىعة من خؿُت ،خُض اٖخمض الكاٖغ في أنائها ٖلى خاؾ ــت البهغ ،صوإ ؤإ ٌكٗغنا أخٗاَٟه مٗها.
وٍه ٠الكاٖغ الجبا ٫اإلادُُت أالجؼاثغ الٗانمت ،مٗخم ــضا في جهىٍغىــا ٖلى ؤصاة الدكبُه وٖلى خاؾت البهغ وخضىا ..
٣ُٞى:4٫
ُك
ْن
الٗــال َّع
اٖخلذ ختى بلى ٞلــُ ٪ك
ٞجبالها ُّع
الضواع
الكماعٍش
الكم
ٌز
ؾىص ٚغاأِب جغاىا في الهىا ِسء ؾٟاثنـ ــا مُلُــت أال ٣ــاع
وجسالها بأال َه
َه
ؾىاصىا أالبٗض زاثًت ؾغ َه
اب صخاعي
ؤًذ
ع
ٞةطا ٧انذ جل ٪الجبا ٫جبلـٞ ٜل ٪الٗال الـضواع ٞما وظـه الكبـه أُجهـا وبحإ الؿٟـن التي ال ً٨ـاص َىلها ًخجاوػ أًٗت ؤمخاع؟  ..ػص ٖلى
طل ٪ؤإ الهىعة جدنٟـ في أِئت ٚحر أِئتها ،وٍخطر طل ٪من زال ٫حكبُه منٓــغ الجبــا ٫من بُٗــض ،أةأــل زاثًت في ؾغاب
الصخغاء .وى ــظا من جإزحر أِئت الكاٖغ الصخغاوي ،مشلما ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلى طل ٪ؾاأ٣ا.
زم ًهىع الؼاىغي منٓغا آزغ ،وىى جل ٪ألاق٨ـا ٫اإلاسخلٟت التي جتر٦هـا ؤقٗــت الكمــ ٖلى ألاعى بٗض حؿللها أحإ ؤٚهاإ
ألاشجاع اإلادكاأ٨ت؛ ٞخبضو مشل الضعاىم والضنانحر ،وؤمــا حكاأ ٪ألاٚهاإ وجضازلها ٞةجها ٦منْغ ألاخبت اإلاخٗان٣حإ بٗض َ ــى٫
ُٚاب٣ً .ى ٫الكاٖغ:5
ًٓه ُكغ ُك
ُك
والكمـ َه
خؿجها زلل الٛهىإ أضعىم جبضي وفي صًناع
وعؤًذ ؤٞنـاإ الٛهـىإ حٗانْ ٣نـذ َّع
٦إخبـت ٢ضمـىا مـن ألاؾٟــاع
ٞةلى ظانب خؿُت ىظو الهىعة٣ٞ ،ض أضث ظامضة ؤًًا؛ بط ال خغاعة للمكاٖغ ٞحها وال ٖاَٟت ؤو ما ًشحر الٗاَٟت ولى من بُٗض!..
1ـ القصيدة نفسها كادلصدر نفسو
2ػ زلمد زكي العشماكم ،الرؤية ادلعاصرة ُب النقد كاألدب ،دار النهضة العربية ،بًنكت (د .ت) ص ُٖٓ
3ػ قصيد (مجاؿ الطبيعة) ،جريدة النجاح اجلزائرية ،عددَّٓ
 4ػ القصيدة نفسها كادلصدر نفسو
5ػ قصيدة (مجاؿ الطبيعة) جريدة النجاح اجلزائرية ،عدد َّّ
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ولٗل الؼاىغي في نٓغجه للُبُٗت ـ من زال ٫نىعو الؿاأ٣ت ـ مخإزغ أنٓـ ــغة الكٗغاء ال٣ضماء لها ،خُض "٧انذ في ألاٚلب ألاٖم
نٓغة زاعظُــت ٢ىامها الخــ اإلااصي الظي ًبـضٕ في ون ٠ألالىاإ وجدضًض الهٟاث وٖ٣ض الذقبحهاث ،زم ً ٠٣في ىظا ٧لــه ٖنــض
الهُئـ ــاث الخاعظُت لألقُــاء اإلاىنىٞـت صوإ مداولت بلى حٗم٣ه ــا واؾدكٟا ٝؤؾغاعىا والاؾخ ٛـغا ١الىظضاني في عمىػىا وزٟاًاىا
ٖلى ندى جمخــؼط ُٞه ؤخاؾـِـ الكاٖغ أمٓاىـغ الُبُٗ ــت وجسالِ عوخه عوخها ُٞخدــضر بلحها وَٗب ــغ من زاللها ٖما ًؼزـغ أه
وظضانه من زىاَـغ وؤ٩ٞاع".1
وعٚم ؤإ الهــىع الخؿُت الؿاأ٣ــت ٢ض وعصث في ٢هُــضة الكاٖــغ الؼاى ــغي الُىٍلــت اإلاىؾىمت أـ (ظما ٫الُبُٗت) بال ؤجها جٟخ٣ــض
بلى الخُِ الكٗــىعي الظي ًجمٗها .خُض بجه ــا ظاءث مبٗثرة في زناًا ال٣هُضة .ومن ؤؾـغاع ىظا الخبٗش ــغ والخ ٨ٟــ ٪نـ ــضوع
الكاٖغ في أناء ٢هاثضو ٖلى وخضة البِذ ،مخإزغا أالنمىطط الٗغبي ال٣ضًم في أن ــاء ال٣هُضةٖ ،لى ٚغاع "ؤٚلب الكٗغاء
الجؼاثغٍحإ وال ؾُما ٢بل الاجها ٫أالخغ ٦ــت الغومانؿُت٧ ،انىا ما ًؼالـىإ
ًنهجىإ نهج ال٣هُضة الخ٣ليصًت نٓما ،وٍإزظوإ أمُٗـاع الن٣ض ال٣ضًم نٓغٍت".2
رالثا  :الحللُذًـ ـ ــة
ونٗجي بهظو الخانُـت ؤإ الؼاىـغي ٢ض اٖخمـض في نؿـج ظانب من نـىعو الكٗغٍ ــت ٖلى نُـ ٜجهىٍغٍ ــت ؤنبدـذ مؿتهل٨ــت ،بؿبـب
٦شــغة وعوصىــا في الكٗ ــغ الٗغبي ٢ضًمــه وخضًشه .ومن زم ٝبإ جىُْ ٠الؼاىغي لخل ٪الهُ ٜلِـ ؾىي ج٣لُضا.
من جل ٪الهُ٢ ٜى ٫الكاٖغ:3
ُك
من بطا جظ٦ـغته ــم ػاص ال ٟـ ُك
جغ٦ذ وعاجي أالجؼاثغ ْن
ـااص ُّع
جلهبــا
زُب ؾىي ؤنجي ؤعي ىال ٫أالصي لألٞىَّ ٫ع
ٌز
مهىبا
وما ىمجي
ٞهى في ىظو الهىعةٌ ،كبه خالت الجؼاثغ اإلاًُغبت بٗض نٟي ؾلُاث الاخخ ـ ــال٫
الٟغنسخي لألمحر (زالض) بلى مضًنت الاؾ٨نضعٍت أإٞى ٫الهال .٫وعٚم ؤإ الؼاىغي ٢ــض وْ ٠الاؾخٗاعة الخهغٍدُت في نسج ىظو
الهىعة ،بال ؤجها أُ٣ذ أال ظـ ــضة بؿبب ج٣لُضًتها.
وىى الىن ٠الظي ًنُبٖ ٤لى ىظو الهىعة:4
ٖهضنا ٥طا ظإف ٢ىي زباجه بطا ما زُىب الضىغ جنكب مسلبا
ٞجٗل لخُىب الضىغ مسالب ،وهي نىعة مؿتهل٨ت.
وٖنضما ؤعاص الكاٖغ ؤإ ًهىع خا ٫ألامت الٗغبُت ؤلاؾالمُت في مايحها اإلاجُض٢ ،ا:5٫
1ػ جودت الركايبُ ،ب األدب األندلسي ،دار ادلعارؼ ،القاىرة َُٖٗ ،ص ُْ
 2ػ زلمد ناصر ،الشعر اجلزائرم احلديث اذباىاتو كخصائصو الفنية ،بًنكت لبناف طُ (ُٖٓٗ) ،صٔٗٓ
3ػ قصيدة (إذل الزعيم اجلزائرم باإلسكندرية) جريدة الوزير التونسية ،عدد ُِٓ ،السنة ُْ (ُُ)ُِّٗ/ٗ/
4ػ قصيدة (إذل الزعيم اجلزائرم باإلسكندرية) ،جريدة الوزير التونسية عدد ُِٓ
5ػ قصيدة (الناس كالدىر) جريدة النهضة التونسية ،عدد ُِٕ ،السنة ُ (ٓ)ُِٗ/ِ/
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٧انذ ؤواثلنا ٖ٣ضا وٍا له ْن
نُٓم أجُض الضو ع منًــىص
من
ٍو
ِس
ٖ٣ض ٍو
ٞاعج٨ؼ ٖلى أناء ىظو الهىعة ٖلى وؾُلخحإ أالُٚخحإ ىما :الدكبُه البلُ ٜفي ٢ىلــه٧" :انذ
ؤواثلنا ٖ٣ـضا" ،والاؾخٗاعة اإلا٨نُت في ٢ىلـه" :أجُض الضىغ ،"..وهي من الهُـ ٜالتي ج٨غعث ٦شحرا في الكٗغ الٗغبي.
ومشل طل ٪جهىٍغو لغٞا ٢ــه الظًن ٧اإ ًجخم ــ٘ أهم في م٨ـاإ أضًـ ــ٘ للخضًـض والؿمغ؛ ِٞكبههم أالنجىم واإلاهاأُذ ،وطل ٪في
٢ىله:1
ُك
مجزو ٌؿترظ٘ الُغ ٝمغآو
وٞخُ ــت ؤنـــ ٦نذ ؤظمــ٘ قمله ــم ٖلى ٍو
جغاىم نجىما ؤو مهاأُذ في الضجى ٞهــم والــضعاعي اإلاهاأُذ ؤقباو
وجهىع الكاٖـغ ٫و٢ـ٘ الخُىب ٖلى ٞهـم الضًـن الخنُـ ٠وؤزغىا ٖلى وخـضة اإلاؿلمُـن؛
ِٞكبه وخضة اإلاؿلمحإ في ؤًام مجضىم أـ "الٗ٣ض اإلانٓم" زم ناعث في ػمجهم ىـ ــظا "ٖ٣ــضا مبضصا" ،وطل ٪في ٢ىله:2
ُك
ؤوعصنه َه
ألاخضار في الضًن وانخهى بلى "ن َهدل" ْن
مىعص َّع
الغصي
ج٩ازغث
ِس ٍو
ًة
٢ض ٧اإ ٖ ُك
٣ض اإلاؿلمحإ منٓم ـ ـ ــا ول٨جها ؤأ٣خه ٖ٣ضا ُكمب ـ ـ ـ ـ َّعـضصا
ِس
َه
ومشــل ىظو الهُــ ٜالخ٣لُضًــت حعجــؼ ٖن ن٣ـل نٟـــ الكاٖ ــغ .إ "الهىعة الكٗغٍـت
النا خت هي التي ٌؿٗـى الكاٖغ إ ً٩ىإ ٞحها صمه ،ونبًه ،وبهماجه ،وبظل ٪ج٪وإ ٦كٟـا نٟؿُا لصخيء ظضًض ولِؿذ مؼٍضا
إلاٗغٞت اإلاٗغو.3"ٝ
سابّا  :الجــذة والابحىــاس
ٌسجل الكاٖغ الؼاىغي من زال ٫ىظو الخانُت ،قإن ــه قإإ قٗـغاء الجؼاثغ اإلادضزحإ ،خًىع أهمخه م ــ٘ الجـضة في ظىانب
ال ٌؿتهـاإ بها من قٗـغو ،عٚــم بًمانه أإإ للكاٖـغ عؾالت ال أ ــض ؤإ ًاصحها من زالٖ ٫مله ؤلاأضاعي ،وبإ ٧اإ ىــظا ؤلاًماإ ال
ًخٗاعى أاإلاغة م٘ ظمـا ٫الكٗـغ .ول٨ن خحإ ًجخمــ٘ ؤلاًماإ أغؾالت الكٗــغ في مجخم٘ ًسُــم ٖلُه الجهـل وال٣ٟغ واإلاغى
والاخخالٞ ،٫ال ننخٓـغ مــن الكاٖغ ؤإ ًإحي ،في ٖمله الكٗغي ،أما لم ٌؿخُٗه ألاواثل من الناخُت الٟنُت!..
في عزاثه لُ٣ٟض الٗلم الكُش (مدمض النسلي)ً ،هىع الؼاىغي اإلاى٦ب الخؼٍ ــن لجناػة الُ٣ٟض ،خُض زُم ظال ٫اإلاىث ٖلى
اإلاى ،٠٢وحٗل٣ذ ٢لىب اإلاكُٗحإ أنٗل الغاخل الٗؼٍؼ و٦إجها جغٍض ؤإ جدؿلمه من ٞى ١الغ٢اب لخدمله أل لخًمه ،وألاٖحإ
ج ٌُٟأالضمىٕ الخاعة .وال٨ــىإ من خى ٫ىظا الجمـ٘ الُٟٛـغ في زكــىٕ ٖمُــ٤؛ ٞالكمـ جإمل لى ججز ٫من ؤ٣ٞها وحؿحر في مى٦ب

1ػ قصيدة (ليت قومي يعلموف) جريدة النهضة التونسية ،عدد ُّٗ ،السنة ُ (ُُ)ُِْٗ/ْ/
2ػ قصيدة (ربية أمًن البياف) جريدة اإلصالح اجلزائرية ،عدد ِٓ ،السنة ّ (ُٕ)ُِٗٗ/َُ/
 3ػ زلمد ناصر ،الشعر اجلزائرم احلديث اذباىاتو كخصائصو الفنية ،ص ِّْ
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الجناػة ،ونىع الٟجغ ًىص لى ٧اإ الُ٣ٟض مٟ٨نا أإعصًخه ،والبـضع ٢ض ز٢ ٤ٟلبه لجال ٫الـغػء وجمنـى لى ًصخـب ألاؾخـاط الجلُـل
جدذ الشـغيِ ،سولـ َهـم ال و٢ض ٧اإ الكُــش في خل٣اث صعوؾــه أحإ َالأه ٧الب ــضع في ىالت من النجىم٣ً !..ى ٫الكاٖغ:1
َه َه
ُك
ٌز
ظم٘ من ألاأغاع ٞى ١ع٢اأـه
ًدم ُكل نٗكـ ـ ُكـه
ًا ًىم ؾاع الكُش ِس
ْن
ؤؾلم ُك
ؤؾلمىو لضمٗهم َه
مكذ أ ــه ؤو ُك
لى ُك
لج َهغي أــه
ىو بلى ال٣لىب
ِس
جإمل لى ْن
والكمـ ُك
ىىث من ُكؤ ْنِ ٞس٣ها جمصخي ٖلى ُكىى ٍوإ َه
ُك
وعاء ع٧اأه
ُك
ُك
َهوٍ َهـى ُّعص ن ـ ُك
ـىع ُّع
ـغوصو وزُاأ ــه
الهبـذ ل ــى ٦ـاإ ال٣ٟـُــض ُكمٟ٨نـا أب ـ ِس
٢لبه حه ٟـ ــى بلى ْن
ًسُ ٟكُ ٤ك
َه
ُك
ًصخب ألاؾخاط جدذ جغاأه
ؤإ
والبضع ِس

ُك
ُك
َه
والكُش في ؤصخاأـ ــه حٗ٨ـ ىــظو الهىعة الخــب ال٨بحر الظي ً٨نه الكاٖـغ
الكبُه أه ٞظا في ىال ـ ـ ٍوـت من ق ْنهبه
٧اإ
لكُسه والخإزغ الٗمُــ ٤إلاىجــه .و إ الخإزغ ٧اإ ناص٢ا وٖمُ٣ا ٣ٞض ؤؾب ٜالؼاىغي مكاٖغو الجغٍدت ٖلى ٖنان ــغ الُبُٗت ٞبضث
هي ألازغي خؼٍنت .و٢ض ٧اإ لالؾخٗ ــاعة الضوع ألاأغػ في جهىٍــغ زلجاث النٟـ وبنــاء ظؼثُاث الهىعة.
وٍىْ ٠الؼاىغي الاؾخٗاعة ؤًًا في حصخُو لخٓت اإلاساى التي ًنبج ـــ ٞحها نـىع الٟجغ بٗض ؤإ ً٩ىإ اللُل ٢ض ؤصأغ؛
ُٞهىع الكاٖغ طل ٪الهغإ ال٣اثم أحإ نــىع الٟجـغ وبحإ السخـب ال٨شُٟـة التي حٗخـغى ؾبُلـه ،ؾاُٖـت بلى الخُلىلـت أِنـه وبُـن
الاندكاع في ظنبــاث الضنُا؛ ُٞخضاٗٞاإ خُنا من الؼمن ٧ل ًغٍــض الخٛلب ٖلى آلازــغ ،بلى ؤإ جًٗ٢ ٠ىة السخاب ُٞدبـضص بلى ُ٘٢
ىاعبت ال جلـىي ٖلى شخيء ؤمام نىع الٟجغ الظي ٞاى يُائو في ٧ل م٩اإ؛ ٩ٞاإ خا ٫الٟج ـع م٘ السخاب ٦دا ٫ؾُـل ٖاعم
اٖترى ؾبُله ُّع
ؾض قُ ــض أالُحإ والدجـغٞ ،ما ػا ٫الؿُل ًدخاٖ ٫لى الؿــض وٍلخمـ الُغٍ ٤بلى الٗبــىع ختى خانذ لخٓــت جبـضص
ٞحها الؿض ؤمام ٢ــىة الؿُـل وبنغاعو٣ً ..ى ٫الكاٖغ:2
ُك
الهب َهـا ُك
والُي ُكـغ لم ً ْن
وى َه
وب٨غث ؤٖترى َّع
ـبرح ٖـن ألاو ٦ــاع
ـ
بىبها
ًّ
ـاب ُّع
ـٌ والسخ ُك
ٞالٟجغ ًجهـ ُك
ُك
ُك
وٍ٨خمـ ــه أ ًٟـ ــل بػاع
ًؼمــه ػم ــا
ما ػا ٫أُجهمــا ٖ ـغ ٌز
يٗ ٠وطي اؾخٗماع
ا ٥زاث ـ ـ ـ ٌزـغ ٗ٦غا ٥طي
ٍو
ختى ل٣ض ؤٞاى ّن
الًُ ــا من ىاىنا وو نا ُكأغٚــم ُكمناىٌ ُكوم ــىاعي
ِس
ًة
ُك
السخاب ٖلى الهىاء ػباعظا
ٛٞضا
ْن
ٌز
ىغب لهـا و ٞـ ـغاع
٨ٞإجه ـ ــن ٦خاثــب مهؼوم ـ ــت ع٦نـذ بلى ٍو
ف َّعـضث ٖلُه َغ ٌز
ُك
اث ٤ومج ـ ــاعي
و٦إإ ىظا الٟج ـ َهـغ ؾُ ٌزـل خام ـ ٌزـل
َه
الُغٍ ٤لنٟؿـ ـ ِسـه ما أحإ َُـن َّع
ُك
الؿ ِسّنـض وألاحجـ ــاع
ًلخمـ
ما ػا٫
لـم حؿخ٣غ أمىي٘ و٢ـ ـ ـ ـغاع

ْن
ختى َّع
ظىانب َهؾ ـ ـ ّنـضو
جٟج َهغ من
ِس

َه َه ي ْن ُك
٦جغي اإلاهغ في ا ِسإلاًماع
وظغ

1ػ قصيدة (رثاء فقيد العلم الشيخ النخلي) جريدة النهضة التونسية ،عدد ُْٕ ،السنة ُ (ِٓ)ُِْٗ/ِ/
2ػ قصيدة (مجاؿ الطبيعة) جريدة النجاح اجلزائرية ،عدد َّٓ ،سٔ (ُُ)ُِٗٔ/ٔ/
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وٍىْ ٠الكاٖغ ٨ٞغة اله ـغإ في مىي٘ آزغ .وطل ٪خحإ ًغؾ ــم ن ــىعة ؤلانؿاإ في ىظا الٗالم وىى ً٨ضح لخإمحإ خايغو
ومؿخ٣بله صٗٞا لخ٣لباث ألاًام ،وىــى ًـ ــضعي ؤو ال ًضعي ؤإ ألا٢ضاع ؤ٦بر منه ،ولن جضٖه آمنا َى ٫الؼمن بط ال أض ؤإ ًإحي ًىم
جخىُٞ ٠٢ـ ــه خغ٦خه ٖن الخُاة أٟٗل يغباث اإلاىث ال٣اؾُت٣ً .ى ٫الكاٖغ:1
ْن
ٌز
اؾخىث ًة
ُك
الجىصي
ًىما ٖلى
ؾُٟنت ما
َىٞاإ وندن ٖلى
الضىغ
٦إنما
ٍو
ِس
ْن
الُم ّن
ّن
ُك
ـضوص
ًم
ِس
الخاصزاث أنا ل٨ن بلى ؤظل جنؿاب مدـ ـ ـ ـ ِس
جنؿاب في ِس ِس
ٞالهىعة جبـضؤ أدغ٦ـت ٞحها ظلبـت ،أٟٗـل الهـغإ أحإ أنــي ؤلانؿاإ وؤخضار الؼمن ،زم ًبضؤ ٖامل الهضوء في الدؿغب بلحها ،بٗض ؤإ
ج٩ىإ الٛلبت ٢ض خؿمذ لهالر ال٣ضع.
وجبـضو ٨ٞـغة الهغإ مغة ؤزغي في جهىٍـغ الكاٖـغ ؾلىب بٌٗ اإلاندغُٞــن ٖـن الضًن الخنُ ،٠وبإ جمسخىا أه ،وىى
ؤؾلـىب الٗنـ ٠الظي ال ٌٗغٞىإ ُٚـغو في الخٗامـل م٘ مسالٟحهم؛ ُٞىْ ٠بٌٗ ا٫حٗاأحر التي جىحي أظل .٪وفي طل٣ً ٪ى:2٫
َه َه
َه
ْن َه
ًة
اث)
جبا! ل٣ض
ؤؾمٗذ ختى الناثمحإ من الــىعي أم٣اأ ــغ (الخل ـ َهـى ِس
ٖؼماث
بٗشىا بلُُ " ٪كم َّعنىما" ٌٗ ــضو ٖلـى ما  ٪ُٞمن ظِسـ ٍوـض ومن
ِس
َه
َه
ُك
الُغ٢اث
لخُ٘٣
الخُىؽ)
الُغٍٖ ٤لُ ٪في ٚلـ ولم ج٨ن (
ُ٘٢
ِس
ػُ٦ا في ُّع
ٞإؾا ٫منً ٪ة
صما ًة
َه
ًة
ـاث
الضظــى
ْلما ُٞا للٓلم في الٓلم ـ ـ ِس
ُك
شجذ َه
َّع
ّن
والخؿناث
ظبحإ الًٟل
الك٣ي ٞةجه ــا
قلذ ًض "الخِـ"
ِس
ِس
٩ٞاإ لهظو الخٗاأحر "اإلانـ َّعـىم"" ،الخُــىؽ" " ،الخِــ" " ،الٓلم" " ،الٓلماث" ،ما ًىحي أخل ٪الهىعة ،ن ـ ــىعة الٗن ٠الظي ًخبناو
اإلاندغٞىإ ٖن الضًن أاؾم الضً ــن في "مساَب ــت" مٗاعيحهم .و٧اإ اإلاؿتهض ٝمن ٢بلهم ىظو اإلاغة ػُٖم اإلاهلخُ ــن في الجؼاثغ
الكُش ٖبض الخمُض أن أاصٌـ.
والظخشار ىظا ألاؾلىب الجباإً ،لجإ الؼاىغي بلى عؾم موعة اإلاىاظهــت التي جخمش ــل في نكـغ الٗلـم ،وًٞـذ الضٖاوي أالدجــج
َه
ُك
الكُش اأن أاصٌـ أ٣ىله:3
الكاٖغ
التي ًهٗب صخًهـا .وفي طلً ٪ساَب
َه
َهؾ َّعل الحرإ ٖلى الظًن َّع
الضٖىاث
الٗباص أهالر
جهُضوا ىظي
ِس
ل٣ض اؾخسضم الكاٖغ ٗٞلي "ؾل" و "جهُضوا" للضاللــت ٖلى يـغاوة اإلاىاظهـت ،ول٨ن ال٩لمــت ألاولى ؤيُٟـذ بلى "ال٣لـم" ولِـ بلى
"الؿُـ ،"٠إ مك٩لـت الكٗـب ج٨مـن في ظهلـه الظي بؿببه جهُضو اإلاندغٞىإ ٖن الضًن أاؾم الضًن!

1ػ قصيدة (الناس كالدىر) جريدة النهضة التونسية ،عدد ُِٕ ،السنة ُ (ٓ)ُِْٗ/ِ/
2ػ قصيدة (إذل زعيم ادلصلحٌن) رللة الشهاب اجلزائرية ،عدد ٗٔ السنة ِ (ُّ)ُِٕٗ/ُ/
3ػ قصيدة (إذل زعيم ادلصلحٌن) رللة الشهاب عدد ٗٔ
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وفي ؾُا ١ىظو اإلاىاظهــت ًىْ ٠الكاٖغ ؤؾلىب اإلاؼط أُــن اإلاخناً٢ــاث التي حٗن ــي "الجم٘ أُـن الصخيء ونًُ٣ـه" 1التي ج٨ؿب
الهـىعة الخغ٦ـت والش ـغاء؛ ٞحرؾــم من زاللها نىعة خُت جبإ الُغ ١الهىُٞت اإلاندغٞحإ ٖن الضًن ختى ًدظعىم الناؽ
٣ُٞى:2٫
َه َّع
ًة
قُسا" لها في ّن
٧ل ما ػٖمــا
٧انىا َىاث ٠قخ ــى ٧ل َاث ٟـ ٍوـت جُُ٘ "
ِس
ؤخ٨م ُك
َه
َه
الخ٨ما
الُٛب ٢الىا:
بإ ٢ا ٫بني "ول ـ ٌّيـي" نض٢ىو وبإ ىى اصعى
وبإ حٗلـم بٌٗ الكـيء جهجُ ــت ٢لُلــت ىخُٟك ـ ــىا ً ــا ؤٖلم ُك
الٗلم ــا
ْن
الٟدكاء ٞاضخت ٞال مدالــت مٗـ ٌز
َه
ـظوع و٢ــض ؤ ِسزم ـ ــا
وبإ ىى اعج٨ب
الخمغ ٢الىا:بجها ٌز
َه
ٖؿل وال ٚغاأــت في ى ــظا وال ظغم ــا
ؤو اخذسخى
ُك
ًسضمــه ٞما اٖخضي ٖنضىم ٞحها وال ْلم ــا
ؤو اصٖـى ؤإ زُ َهـغ الخل٤
ٞهظو الخهغٞاث الكـاطة من ٢بل "قُـىر" الُغ ١اإلاندغٞحإ التي ج٣األ أاالؾخدؿاإ والغيـا والخبرًغ من ٢بل ألاجبإ ا٫ظهلت
ًىحي أُبُٗت الهىعة التي ؤقغنا بلحها.
وهي الىؾُلت التي ًنسج بها الؼاىغي نىعجه لُاثٟـت من ؤأناء ؤمخنا ؤلاؾالمُ ــت الظًــن عباىم الاؾخٗماع الش٣افي ٖلى ُٖنه
ٞإنبدذ مىاٟ٢هم ججاو ً٢اًا ألامت مىا ٠٢مؿب٣ت؛ ٞمـا وا ٤ٞمجها نٓغة الٛغب الاؾخٗماعي ٞهي الهىاب وما زالٟها ٞهي ٖحإ
الخُإ٣ً !..ـ ــى ٫الكاٖغ:3
ْن
ظض في الٛغب ٌز
شخيء َّع
ؤ٢ام طوي ألا ٢ــالم ُٞنا َه
َه
ٞةإ ٧اإ ٌز
وؤ ٗ٢ـ ــضا
جاٞه
وبإ َّع
خاصر
ظض في ؤلاؾالم ؤٖٓ ُكـم
ٍو
ْن
ٞطخذ للٛغب ُّع
قغ رَُئ ـ ٍوـت
بطا

ألامغ لم ُك
حٗام ْنىا َّع
َه
٦إإ َه
ً ٪طا نـضي
َّع
َّع
بٞكائها وجن ٨ـ ـ ـ ـ ــضا
ج٣ؼػ من
ِس
َّع
حٗهب في بن٩اعىـ ــا وحكـ ـ َّعـضصا

وبإ ْن
زبدذ للكغ ١ؤؾمى ًُٞلـ ٍوـت
ْن
ٚغبُ ــا صنَهـ ــا وج ـ ـ َّع
ـغقي َه
وبإ َهً َهغ ًّ
بطا ؤأهغ الك ـ َّع
ـىصصا
ناء أجنبـ ِسـه

ٞهظو الهىعة حٗ٨ـ ملاٖغ النٟـ اإلاخناً٢ت ،وؾغ ىظا الخنا ٌ٢ؤإ الٟئت الخابٗ ــت لالؾخٗماع الش٣افي جنٓغ بلى ألامىع أمنٓاع
آلازغ الاؾخٗماعي ،جها منبهـغة أه .ول ــى ويٗذ ىال ــت الانبهاع ظانبا ال٦دكٟذ صوإ ٖناء ؤإ لهظا آلازغ ُٖىبا ،ومـن زم ٌؿهل ٖلحها
الخدغع منه ،ول٨جها ال حؿخُُ٘ ؤو ال جغٍض!..

1ػ علي عشرم ،عن بناء القصيدة اؿعربية ،مكتبة دار العلوـ ،القاىرة ُٖٕٗ ،ص ُٖ
2ػ قصيدة (التحية الصادقة) رللة الشهاب اجلزائرية ،رللد َُ ،جزء ٗ ،أكت ُّْٗ ،صَْٕ ػ َْٖ
3ػ قصيدة (ربية أمًن البياف) جريدة اإلصالح اجلزائرية ،عدد ِٓ ،السنة ّ (ُٕ)ُِٗٗ/َُ/
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جل ٪هي الهـىعة الٟنُـت ٖنض الكاٖـغ مدمـض الؿُٗـض الؼاىـغي ،والتي احؿمذ أالىيـىح والبؿاَـت والخؿُـت والخ٣لُضًـت٦ .مـا
وظضنـا في قٗــغو نـىعا جمُـؼث أالجــضة والاأخ٨ـاع ،والتي جدؿب للكاٖغ ،زانت في جل ٪اإلاغخلت اإلآلمت من جاعٍش الجؼاثغ ،خُض
ٞغى ٞحها اإلادخل الٟغنسخي ؾُاؾت الخجهُل ٖلى ؤأناء الىَن.
املفادس واملشاحْ
1960
1ـ اأن زلضوإ ،جاعٍش الٗالمت اأن زلضوإ مجلض ،2منكىعاث صاع ال٨خاب اللبن ــاني ،أحروث لبناإ .
2ـ ؤخمض الكاًب ،ؤنى ٫الن٣ض ألاصبي ،م٨خبت الجهًت اإلاهغٍت ،ال٣اىغة ٍ( 2ص.ث).
1980
3ـ ظىصث الغ٥ابي ،في ألاصب ألانضلسخي ،صاع اإلاٗاع ٝال٣اىغة .
1979
4ـ عظاء ُٖض ،صعاؾت في لٛت الكٗغ ،منكإة اإلاٗاع ٝالاؾ٨نضعٍت .
5ـ سخي صي لىَـ ،الهىعة الكٗغٍت ،جغظمت ؤخمض نهُ ٠الجنابي ومال ٪مُ ــغي وؾلماإ خؿن اأغاىُم ،صاع الغقُض للنكغ،
1982
بٛضاص الٗغا. ١
1954
6ـ ٖبض ال٣اىغ الجغظاني ،ؤؾغاع البالٚت ،جد ٤ُ٣ىلمىث عاًتر ،اؾخانبى. ٫
1978
7ـ ٖلي ٖكغيٖ ،ن أناء ال٣هُضة الٗغبُت ،م٨خبت صاع الٗلىم ال٣اىغة .
1951
8ـ لجنت الخإلُ ٠والنكغ ،قغح صًىاإ الخماؾت ،ال٣اىغة .
9ـ مدمض ػ٧ي الٗكماوي ،الغئٍت اإلاٗانغة في الن٣ض وألاصب ،صاع الجهًت الٗغبًت ،أحروث لبناإ (ص .ث).
1926
10ـ مدمض الؿنىسخي الؼاىغي ،قٗ ـغاء الجؼاثغ في الٗهغ الخايغ ،ط ،1جىنـ .
1927
11ـ مدمض الؿنىسخي الؼاىغي ،قٗ ـغاء الجؼاثغ في الٗهغ الخايغ ،ط ،2جىنـ .
12ـ مدمض نانغ ،الكٗغ الجؼاثغي الخضًض اججاىاجه وزهاثهه الٟنُت ،صاع الٛغب
.)1985
ؤلاؾالمي ،أحروث لبناإ( 1ٍ ،
13ـ مدمض ٚنُمي ىال ،٫الن٣ض ألاصبي الخضًض ،مُبٗت الٟجالت ال٣اىغة (ص .ث).
.1958
14ـ مهُٟى نان ،٠الهىعة ألاصأُت ،صاع مهغ للُباٖت ال٣اىغة
الـذوسٍ ــات
.) 1923
 4793الؿنت/7/16( 35
1ـ ظغٍضة الؼىغة الخىنؿُت ٖضص
.)1926
 .)1926وٖضص 305الؿنت/6/11( 6
2ـ ظغٍضة النجاح الجؼاثغٍت ٖضص 303الؿنت/6/4( 6
.)1934
 .)1927ومجلض 10ط( 9ؤوث
3ـ مجلت الكهاب الجؼاثغٍت ٖضص 69الؿنت( 2
572
 .)1924وٖضص
 193الؿنت/4/11( 1
 .)1924وٖضص
 147الؿنت/2/25( 1
 .)1924وٖضص
 127الؿنت/2/5( 1
4ـ ظغٍضة الجهًت الخىنؿُت ٖضص
.)1925
الؿنت/5/3( 2
.)1929
5ـ ظغٍضة ؤلانالح الجؼاثغٍت ٖضص 25الؿنت/10/17( 3
.)1923
 152الؿنت/9/11( 14
6ـ ظغٍضة الىػٍغ الخىنؿُت ٖضص
املشاحْ ألاحىبُة
 J. l. joubert, La Poésie, Armand Colin Paris, 1977ـ1
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ً
ّ
ّ
ؤهمىرحا
اللق في ألادب الّشبي المدًم مىامات الىَشاوي وملاماثه وسظاثله
ؼّشٍة
ؤِ.بذ العحاس الجامعي .باحث في ألادب الّشبي اللذًم ،ووال ظىة راهُة دهحىسا في ألادب الّشبي اللذًم.
حامّة ثىوغ 1

ّنؤما ٢بل:
الض اؾت في مناماث الىىغاني وم٣اماجه وعؾاثله ْن
ّن
ؤإ ج٩ىإ ُكم ّن
ُك
٣اعنُت م٘ ٚحرىا من اإلا٣اماث التي ؾب٣تها-
لِـ
الٛغى من ىظو ع
ِس
ِس
ُك
ْن
زانت :م٣اماث الهمظاني والخغٍغي ْن
ّن
ّن
الظًن ّنؤوَ ٫همن أظعا أظوع ىظا
ًًُغنا بلى طل ٪ؤخُانا -ن٣هض ىنا
وبإ ٧اإ ؾُا ١البدض
ْن
الٛغى من ىظو اإلا٣الت ج٣ضًم م٣اعبت ّن
ُك
ٖلمُت ُكمننٟت لنهىم ٞغٍضة،
الجنـ ألاصبي في ال٣غإ الغاب٘ والخامـ الهجغٍحإ .أل
ّن
ّن
ّن
ّن
ًٓل صاثما في خاظت ال للن ْن
ومنؿُت في جغازنا ألاصبي ،الظي ّن
٣ل ول٨ن لالؾخٟخاح ٖلى خض ٖباعة ؤنضعي
ْلذ – في اٖخ٣اصنا -مُمىعة
ْن
ُك ّن
م٣اماث لم جُلها ُكًض ّن
ٌز
ّن
بال في اؾخصناء ٢لُل ،أالغٚم من ّنؤجها جنخمي بلى الجنـ ألا ّن
صبي نٟؿه :ظنـ
والبدازت بٗض
الن٣اص
مالغو( .)1وهي
ّن ّن
ّن
جٟجإ الىىغاني في مناماجه وم٣اماجه في ّن
٧لُتها :ؤي في نُاٚتها ،وفي
اإلا٣امت٦ .ظل ٪الٛغى لهظا الٗمل ًخمشل في بأغاػ ُُٟ٦ت
الً٣اًا التي جُغخها.
ّن ُك
ُك
ُك
ُّع
ال٣و.
اإلا٣اماث – الكٗغٍت-
اإلاناماث-
اليلمات املفاثُح:
ثمهُذ:
زانتّ -ن
ؤإ ّن
الؿغصي منه ّن
ّنعبما ٧اإ من ظىانب ال٣هىع في صعاؾت الترار ألاصبي الٗغبي ال٣ضًمّ -ن
البدازت الٗغب وٚحر الٗغب،
ؤنمىطظحإ ْن
ْن
ازنحإ ّن
ٖغبي زالو٧ ،اإلا٣امت ّن
ّن
ؾغصي ّن
زانت :م٣اماث الهمظاني والخغٍغي ،ول٨ن
مجؿضة في
٢ض ؤولىا اىخمامهم لجنـ
ُك
ّن٢لما ّن
ً٣ل قإنا وُ٢مت ٖجهما ،وهي م٣اماث الىىغانيّ ،ن
وظه الن٣اص ُك اىخمامهم ىظا لنمىطط آزغ من م٣اماث ال ً٩اص ّن
ُٛٞبىىا
مبرع من ّن
ًة
ب٢هاء ٚحر ّن
خحز ٖناًتهمٞ .ل٣ض ؤؾُ٣ها ٖبض اإلال ٪مغجاى من ٦خاأه "ٞن اإلا٣اماث في ألاصب الٗغبي"ّ ،ن
ومغ
وؤ٢هىىا
ّن
ٖباؽ" في " ّن
ٖلحها "خؿن ّن
ٞن اإلا٣امت في ال٣غإ الؿاصؽ الهجغي" ،مغوعا ً٩اص ً٩ىإ ٖاأغا(ّ ،)2نؤما "صٖض النانغ" ٞل٣ض ؾلُذ
ّن
زانت) في بَاع صعاؾتها الخضًشتّ -ن
نؿبُا -للمناماث في اإلاىعور الخ٩اجي
الًىء ٖلى ظؼء ٢لُل من ىظو اإلاناماث(اإلانام ال٨بحر
الٗغبي(.)3
ُ) العبارة من مقاؿ للناقد ادلغريب "سعيد يقطٌن" ،قراءة الرتاث األديب :الرتاث السردم منوذجا .الندكة الدكلية الثانية ،قراءة الرتاث األديب كاللغوم ُب الدراسات
احلديثة ،جامعة ادللك سعود،َُِْ ،صُُّ ،
ِ)
فن ادلقامة ُب القرف السادس ،دار ادلعارؼ ،القاىرة ،ُٖٗٔ ،ص.َُٖ ،
عب
اسٌ ،
حسن ٌ
ّ) دعد الناصر ،ادلنامات ُب ادلوركث احلكائي العريب ،دراسة ُب النص الثقاُب كالبنية السردية ،ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر ،بًنكت.ََِٖ ،
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ُك
صخُذ ّن
ؤإ ّن
ٌز
الؿ ْنب ٤الؼمجي إلا٣اماث الخغٍغي والهمظاني ٧اإ ًة
ّن
الناؽٞ ،الخٟخىا بلحها
ؾببا ُكمباقغا في َهٖلى ١ىظو اإلا٣اماث في ؤطىاإ
صخُذ ٦ظلّ ٪ن
ّن
ج٣ل قإنا ٖن ٚحرىا من اإلا٣اماثٞ .هي ّن
ٌز
ؤإ م٣اماث الىىغاني "الجؼاثغي"( ،)1ال ّن
جخمحز
أالضعؽ والخمدُو ،ول٨ن
ّن
جخجلى في ؾالؾت ،وؤؾلىب في الخٗبحر ع ْن
ّن
ّن
أٟ٨اءة ّن
اُ٢حإ ،ناىُٖ ٪ن
أالخدب٘،
زانت ( )compétence textuelle spécialظضًغة
نهُت
الً٣اًا التي جُغخها والتي ّن
جمـ – قإجها في طل ٪قإإ ؤي ٖمل بنؿاني -الىا ٘٢اإلاِٗل.
ّ
الؽّشٍة
في مفهىم
-1
ّن
ُك
البدض بلى الاقخٛاٖ ٫لى ظملت من النهىم ؤلاأضاُٖت ّن
يمها الىىغاني أحإ صٞتي ٦خاب واخض ،وطل ٪من زال ٫ػاوٍت
حهضٝ
ّن
ّن
ّن
ّن
ال٣ههُت ٞحها ،هي ػاوٍت :الكٗغٍت ( .)La Poétiqueولظل٧ ٪اإ الأض ٖلى الباخض ،أاصت
مسهىنت تهض ٝبلى اؾخنباٍ اإلا٣ىماث
ّن
الكٗغٍت  -الظي ً٣هضو ،والظي ٌٗخمضو ؾنضا في الخدلُل.
طي أضء ،خهغ اإلاهُلر –
ّن
ُك
جنٓم ؤلاأضإ ألاصبيٌٗ .جي طلّ ٪ن
أالكٗغٍت في ىظا ّن
ّن
ؤإ ىظا اإلاهُلر ٌّي
ٖام وٍجىػ
الؿُا ١ظملت ال٣ىانحإ واإلاباصت اللٛىٍت التي
ُكًغاص
ّن
الؿىاءّ ،ن
ّن
الكٗغ والنثر ٖلى ّن
ْن
الكٗغٍت" بلى اٖخباعو ؤ٦ثر
وبإ ٧اإ "جىصوعوً)T.Todorov( "ٝمُل في ٦خاأه "
٢ؿمي ألاصب:
جُبُ٣ه ٖلى
ُك
()2
ّن
ّن
ّن
ّن
ٖلى٢ا أالنثر منه بلى الكٗغ"  .ولئإ خهغ "النا٢ض البلٛاعي" صوع الكٗغٍت في اؾخنباٍ م٣ىماث النو الخانت أه وال٩امنت ُٞه،
ُك ّن
ّن
الكٗغٍت بلى مٗغٞت ال٣ىانحإ ّن
نٓم والصة ّن
٧ل ٖمل[ ]...وهي جبدض ٖن ىظو ال٣ىانحإ
الٗامت التي ج
وىى ما نٟهمه من ٢ىله " :حؿعى
ّن
()3
ّن
ّن
ٞالكٗغٍت بطإ م٣اعبت لألصب ّن
وباَنُت في آلاإ نٟؿه" ٞ ،ةإ "ظحراع ظُناث") ،(G.Genetteالنا٢ض
مجغصة
صازل ألاصب طاجه،
ُك ًّ
الٟغنسخي٢ ،ض ّن
النو الىاخض ّن
ّن
الًُ٣ت ،وظٗله مُال ٖلى
وؾ٘ ،في ٦خاأه "َغوؽ( )Palimpsestesفي ىظا اإلاهُلر وؤزغظه من صاثغة
ّن
النهىم ؤلاأضاُٖت ألازغي ،من زال٢ ٫ىلهّ " :ن
ّن
النو طاجه ،بنما ىى ٌكمل ؤًًا
بإ مىيىٕ الكٗغٍت ال ُكًم٨ن ؤإ ًندهغ في
ّن
الن٣ضًت الٗغبُتُ ،ك
الٗال٢اث الٓاىغة و ّن
الخُٟت التي ًُ٣مها ّن
ُٞم٨ن ؤإ
نو ما م٘ نهىم ؤزغي"(ّ .)4نؤما ٖلى مؿخىي الضعاؾاث
ً٣غ ّن
ًة
ّن
ٗىٖ ٫لُه في ىظا ّن
مهماُ ،كوٍم٨ن ؤإ ُكٌ ّن
ّن
جهنُٟا ّن
االؿُاٞ .١هى ّن
الكٗغٍت لم
أإإ "مٟهىم
للكٗغٍت
نٗخبر جهنُ" ٠خؿن ناْم"
ّن
ٌٗض مندهغا في مجا ٫ألاصب ،أل احؿ٘ لِكمل ًة
ّن
والٟن الؿِنماجي"(.)5
ٞنىنا بأضاُٖت ؤزغي مجها الٟن الدكُ٨لي
وبلى ىظا الٟهم ًجىػ بياٞت ّن
ٞةجها ؤًًا ٢ض ّن
الكٗغٍت أ٣ضع ما ّناحؿٗذ لدكمل ٞنىنا بأضاُٖت زاعط بَاع ألاصبّ ،ن
ّن
امخضث
ؤإ
و" ّن
م٣ىماث الخُاب ألاصبي ٖلى خضة٣ٞ ،ض ؤنبدنا ّن
م٣ىم من ّن
٧ل ّن
جٟخدذ" صازل عٗ٢ت ألاصب نٟؿها لدكمل ّن
نخدضر ٖن ظمالُاث
قٗغٍت ندى :قٗغٍت الًٟاء ،قٗغٍت اللٛت ،قٗغٍت ّن
ّن
ّن
الؿغص ،قٗغٍت الخُاب،
لل٣و أض ٫ظمالُت واخضة ،وٖن "قٗغٍاث" أض٫
ّن
ّن
ّن
ّن
مالٟاث ّن
مهمت ٧انذ ٢ض اجسظث من ىظو الكٗغٍاث ٖناوٍن عثِؿت لها ٖلى ٚغاع :قٗغٍت الًٟاء
ال٣و...وىنا ،٥أالٟٗل،
قٗغٍت
(طاؾخىإ أاقالع) ،وقٗغٍت الؿغص(ٖمغ ٖبض الىاخض)...بلخّ .ن
بإ مٟهىم الكٗغٍت ىى ،بطإ ،مٟهىم خُى ّني ًنخ٣ل من مى ٘٢بلى
آزغ ،ولِـ خ٨غا ٖلى مجا ٫صوإ ٚحرو ؤو ٖنهغ ٢هصخي صوإ ٚحرو .ومن ىظا اإلانُل ،٤جإحي ىظو اإلاداولت ل٨ك ٠الن٣اب ٖن

ُ)
زلمد نغش ،مراجعة ،عبد العزيز األىواين ،دار
زلمد بن زلرز بن زلمد ،أبو عبد اهلل الوىراين :منامات الوىراين كمقاماتو كرسائلو ،ربقيق ،ابراىيم شعالفٌ ،
الكتاب العريب للطباعة كالنشر ،القاىرةُٖٗٔ ،
ِ) تزفينت تودكركؼ ،الشعرية ،ترمجة ،شكرم ادلبخوت كرجاء بن سالمة ،دار توبقاؿ للنشر ،ادلغرب ،ط ،َُٗٗ ،ِ ،ص.ِْ،
ّ) نفسو ،صِّ ،
)4
Gérard Genette. Palimpsestes. La littérature au second degré. Paris. Seuil. Coll. Poétique. 1982. P7.
ٓ) حسن ناظم ،مفاىيم الشعرية ،دراسة مقارنة ُب األصوؿ كادلنهج كادلفاىيم ،ادلركز الثقاُب العريب ،بًنكت ،ط ،ُْٗٗ ،ُ ،ص.ٓ ،
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ججلُاث قٗغٍت ال٣و في ؤزباع الىىغاني .وو يتهض ،ٝمنظ البضاًت ،بلى اؾخ٨ناو٢ ،ضع ؤلام٩اإ ،ؤبٗاص الخُاب ّن
ّن
الضازلُت وصالالجه
ّن
ّن
قٗغٍا -ؤي َهز ْنل ًة٣ا ُكل ًّ
ٛىٍا أا ؾاؽ -ومداوعتهاّ ،نجها جلُ ٤في اٖخ٣اصنا أالبدض.
وحك٨الجه ،التي ججٗل من ىظا ألازغ ٖمال
البيُة الؽّشٍة في مىامات الىَشاوي وملاماثه وسظاثله:
-2
أ  -بيُة العشد:
ًة
نٓغة بلى ىظو ألازباع ًم٨ن ا٦دكا ٝمن زاللها ّن
ّن
ؤإ ّن
الؿاعص ًبجي ؤخالمه ،وٍباقغ ؾغصو وىى ًخمىي٘ من صازل الخ٩اًت.
بإ
ٞهى ،في آلاإ نٟؿه ،الغاوي والصخهُت .وىى ٌٗمض أىاؾُت الؿغص بلى ْن
بؿِ ما و ٘٢له ىى أالظاث ،وج٣ضًمه جبٗا إلانُ ٤زام:
ؤي ّن
ّن
ّن
لؿانُت أا ؾاؽ ،في بَاع عئٍت من الضازل) ،(Vision par intérieurؤو الخبئحر
ؾغصًت
بإ الؿغص ؤٚلبه ًضوع ،من وظهت نٓغ
٧ل شخيء ٖ ْنل ًةماُ .كوّ ٧نلما ّن
الؿ ُك
ج٣ضم ّن
الهٟغ ( )Focalisation zéroأخٗبحر ظحراع ظُناث ،وهي الغئٍت التي وؾ٘ ٞحها الغاوي ّن
اعص في الخُاب،
ِس
ٌز
ّن
ٌز
ٌز
ٌز
جخمشل في ْن
ؾغص الخ٩اًت ،والخ٨م ٖلحها في
٧لما ان٨كٟذ شخهُت ظضًضة ،وبطإ ؤخضار ظضًضةٞ .هى بطإ ع ٍواو طو وُْٟت مؼصوظت،
ُك
ّن
آلاإ نٟؿهٞ .الغاوي ًخمخ٘ ّن
ّن
ساَب في ىظو اإلا٣اماث ،وىى في ىظا
أدغٍت ٦بحرة في
الخهغ ٝفي ىظو ألازباع .بإ الؿاعص ًىا ٤ٞاإلا ِس
ّن
الؿُاً ١لخبـ م٘ ال٩اجب نٟؿه.
ّن
النو من خُض مؿاع ؤخضازهٞ ،الغاوي ّن
ّن
ّن
ًهىع لنا في اإلا٣امت ألاولى  -مٗخمضا الؿغص اإلا٨ش ٠نُٛت
النو ،ؤي
وٖلى زغٍُت
ًة
ّن
ؤخاصي مباقغ ًىظؼ ؤخضازا ٦شحرة في ػمن ٢غاجي ٢لُل -ظملت من ألاٗٞا٫
من نُ ٜالخُاب الظي ًبضؤ أه ؤزباعو في ق٩ل ٖغى
ّن
ُك
ّن
ُك
اإلاخخالُت التي جٓهغىا ماقغاث صالت ٖلى جغاأُها وجخابٗها(ٖ ،)Les indicateurs de successionلى ٚغاع ؤصواث الغبِ(الىاو ،الٟاء،
ختى) -التي ناخبذ عخلخهّ ،ن
و٧ل ما ّن
مغ أه الى ؤإ ونل بٛضاص ،والخ٣ى أإبي اإلاٗالي أُله في اإلا٣امت ألاولى ،ؤو مكاع٦ه في البُىلت.
َه
ٞالغاوي ىى الىىغاني نٟؿه .وىى ٖ -لى ٖ٨ـ ما نج صو في اإلا٣اماث الهمظاني والخغٍغي -الغاوي
الغثِـ إلا٣اماجه ،ولِـ مٟاع٢ا
همت الغواًت أاٖخباعو ع ّن
ّن
ّن
الؿغصًت للمتإ ،أل ىى ُكمنضمج ٞحها ،وبلُه ُكحؿنض ُكم ّن
اوٍا ،وبلُه في آلاإ نٟؿه
إلاغوٍه ،وال ً ٘٣زاعط البنُت
ُك
ًبظع – ٖلى ّن
خض ٖباعة النا٢ض الٗغاقي ٖبض هللا بأغاىُمُ -كم ّن
ًة
حؿنض ّن
ًٞاء،
٩ىناث الخ٩اًت،
مهمت الخ٩اًت أاٖخباعو أُالٞ .هى الظي
َه
ًة
ْن
ُك
وظلؿذ ؤنخٓغ ّنؤًام ّن
ّن
ًة
وؤشخانا خاإلاا ًبضؤ عواًخه(٢ ،)1ا ٫الىىغاني :ؤ َهع ْنخذ نٟسخي من ؾلى ٥الٛىع
وجا٢ذ
الدج،
والٟج،
وؤٗٞاال،
ّن
ّن
ٞضلجي بٌٗ ّن
الـاصة اإلاىالي بلى ص٧اإ الكُش ؤبي اإلاٗالي[٣ٞ ]...هضث
نٟسخي بلى مداصزت الٗ٣الء ،واقخا٢ذ بلى مٗاقغة الًٟالء،
ّن ُك
()2
ّن
بلي ،وعؤي ؤزغ ّن
الؿٟغ ّن
٢هضو ختى ظلؿذ ٖنضوٞ ،دحإ نٓغ ّن
ٖلي ،أضؤني أالؿالم وبؿُجي أال٨الم"  .وفي ىظا اإلاؿخىي جخجلى ؤولى
جخمشل في ؤلاٖالم وؤلازباع ٖن شخهُاث ظضًضة ّن٧لما ّن
ج٣ضم ّن
ّن
وْاثّ ٠ن
ّن
الؿغص ،وج٣ضًمها ،في
الخُىٍت التي ًجهٌ بها ،التي
الؿغص
ق٩ل من الخنؿُْ ،٤ن
وبؿُها لل٣اعت في مداولت ؤولى ّن
للخٗغٖ ٝلحها.
وؤما في اإلانام ال٨بحرّ ،ن
ّن
ٞةإ الاؾتهالّ ٫ن
ّن
والخدى ٫بها من مغخلت بلى مغخلت
الؿغصي ًنٟخذ ٖلى حٗغٍ ٠الغاوي أالخالت التي ٌِٗكها،
ّن
ًازغ في مؿاع ألاخضار الخالُت ّن
ؤزغيٖ ،ن َغٍ ٤بْهاع في ّن
وَٛحرىا .وفي ىظا اإلانام
خضر ظضًض ٢ض
٧ل مغخلت من ىظو اإلاغاخل ٍو
ّن
ّن
الؿغصًت التي ٌؿخٗملها الغاوي مغ٦ؼا
الظي ًضوع في نُٛت الخُاب اإلاؿغوص الظاحي ،الظي ىى – أدؿب ؾُٗض ًُ٣حإ" -الهُٛت
من زاللها ٖلى طاجه ،واإلاىنىلىط الظاحي (الضازلي) ق٩ل من ؤق٩الها [ ]...ظاءث ٖلى ق٩ل ؤخالم ؤو ّن
جسُالث طاجُت للغاوي لل٨ك٠

موسعة ،ََِٖ ،صِّٕ ،
ُ) عبد اهلل ر
ادلؤسسة العربية لل ٌدراسات كالنشر ،بًنكت ،طبعة جديدة ٌ
إباىيم ،موسوعة السرد العريبِ،جٌ ،
ِ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صِ-ُ ،
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ْن
َه
()1
ناص ًناصي ،بلى جهىيه ،وُ٢امه
ٖن نىعة الغاوي الضازلُت" ً ،بضؤ الغاوي َهؾ ْنغص عخلخه في ًىم البٗض لخٓت ألخٓتُ ،كمظ ؤإ ؾم٘ ُكم ٍو
من َهم ْنغ َه٢ضو ،م ْنن ٢برو ،ومكاىضجه ّن
للؿماء وهي جنٟل ،٤وجندضع مجها اإلاالث٨ت ػعاٞاث ووخضانا( ،)2ختى الالخ٣اء بصخهُاث ؤزغي.
ِس ِس
ّن
ُك
ُك
ُك
َه
ّن
ّن
وهي عخلت ًخسللها الىن ٠وَٛنحها٣ً ،ى ٫الىىغاني – وىى ًهٗض بلى الؿماء إلا٣األت "الغخماإ" ،اؾخٗضاصا لُىم الخؿابّ ،ن
أ٩ل ما
ّنْن
قضة جبضو ْاىغة ٖلى ظؿض الىىغاإي نٟؿه ،وهي ّن
قضة ومٗاناة ،وهي ّن
ان َهٗ َهض" من ّن
قضة جبضو ٦ظل٪
ًنُىي ٖلُه مٗجى الٟٗل "
ّن
ّن
ّن
ّن
منُُ٣ت ،أالنٓغ بلى ؤىىا ٫مكهض البٗض ،أالغٚم من ؤإ طل٧ ٪له لم ًمنٗه من بيٟاء َاب٘ الهجاء والسخغٍت ٖلى ىظا اإلانام
ؤإ َهأ َهل ْنُ ٛكذ ؤعى اإلادكغ ،و٢ض ؤلجمجي الٗغ ُك ،١وؤزظ ّن
الضاعي بلى ْن
ُك
زغظذ من ٢بري ؤًمم ّن
ُك
الخٗب والٟغ ،١وؤنا من الخ وٖ ٝلى
مجي
":
ّن
ّن
ؤؾىؤ خا ،٫و٢ض ؤنؿاني ظمُ٘ ما ؤ٢اؾُه ُٖٓم ما ؤٖانُه من قضة ألاىىا]...[٫وؤأى الٗؼ أن الظىبي ٌٛاػلجي بُٗنُه ،وَؿُ٣جي
خسخي وؤُٚب ٖن الىظىص ،وجن٣طخي ّن
الهغ ٝمن النٗاعة ختى ٌٛغّ ١ن
ّن
ٖجي الكضاثض ،وؤنا في ٚحر مٗ٣ىٞ ،٫من انً٣ذ ؤمنُتي ختى
َل٘ ٖبض الىاخض أن أضع(.)3
ُك
ُك
ّن
الخضًض ٖن ّن
الؿغص في ؤزباع الىىغاني ،خضًشا ٖن ّن
ُّع
وجخُىع ألاخضار.
الصخهُاث،
ػمنُت الؿغص ،الظي من زالله جٓهغ
وٍجغ
ّن
ٌز
ّن
ماقغ ٌز
وفي ىظو ألازباع -في منام ال٨بحر ّن
زُي ،من اإلااضخي اإلاُكنخهي " ّن
جض ٤ٞػمجي ٦بحر ُكمستز ،٫وٚحر ّن
ػمنُا" في
اث واضخت ٖلى
زانت-
ُك
الخهىع ؾُ٩ىإ الؼمن ّن
ّن
الؿغصي الخايغ ُكم ّن
ُٛبا ،وفي ٚحر خاظت بلُه،
وو ٤ٞىظا
الىعي ب٫ياإلاؿخ٣بل ،ومن اإلاؿخ٣بل بلى اإلااضخيِ .س
ّن
وٍخىظه بلى اإلاؿخ٣بلّ ،ن
ّن
بال من خُض ٧ىنه ػمن عواًت ال ٚحر .واطا ٧اإ نٓام الؼمن ًبضؤ ّن
ٞةإ الغاوي  -ىهنا٢ -ض
زُُا من الخايغ،
٣ٞغع ْن
ّن
ّن
اجُجُت ؤأُل بىا ىظا النٓام وزغ٢ه .وهي اؾتر ّن
اجسظ اؾتر ّن
واؾدباُ٢ت أا ؾاؽّ .ن
ؤإ ًبضؤ
اؾترظاُٖت
اجُجُت طاث َبُٗت
ًة
َه
ًة
ًة
ؿخإنؿا أظا٦غجه التي ج٩اص ال ج َهض َهٕ قِئاُٞ -خالٖب أه ٖلى ندى ٞغٍض،
ومدؿىؾا وَٗىص بلى اإلااضخيُ -كم
أاإلاؿخ٣بلُٞ ،جٗله ُكم ْنض َهع٧ا
ًة ُك ّن
ّن
ٛظي أه منامهْ ،ن
اإلاخد٤٣
وعخلخه ،وٍ٨ك ٠أه ٖن نىاًا وخىاٞؼ طاجُت .وبهظا الاؾدبا ١الؼمجي
وٍجٗل من جالٖبه ىظا ؾنضا ٌ
ّن
ُك
ُك
مهحر شخهُاجهُ ،كوٍ ّن
ّن
َه
نهب نٟؿه ُكم ّن
ؾغصًا ٢بل اإلااضخي ،الظي لم ً٨ن الؿغص لُمنده جد٣٣ا بٗضُ ،كً ّن
٣غ ُكع الغاوي
٣غعا إلاهاثغىا،
نٟغ من ألا ّنمت الظًن آجاىم ُك
مال ٪زاػإ ّن
ُٞد٨م ٖلى بًٗها أالٗظاب والخلىص في الناع ،وىظا قإإ ٌز
ظه ّننم ،و٢ض زغط من الناع،
بد َه
ُكم ْن
الؿلؿلت اإلاظ٧ىعة في ال٣غآإ"(ُ ،)4كوٍ ّن
ه َهُُجت" ،وفي ًضو ألازغي ّن
الُمجى َهم ْن
الُٗنحإ ،قاىغا في "ًضو ُك
لْ ٤ن
ٟؿغ ؾبب طل ،٪أالٗىصة
ِس
ُك ّن
ظ٦غا ال٣اعت ّ /ن
اإلاخل٣ي ،ومن زالٖ ٫باعاث ًىعصىا الغاوي ،وصا ّنلت ٖلى ىظا اإلااضخيّ ،ن
أإجهم "٧انىا -في الخُاة الضنُا-
بلى مايحهم ،م
ّن
ّن
َه ّن
الالَت ّن
ٌز
مٛمىع،
وال٣ىاصًن ِسم ْنن ّنؤمت مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم"(٦ ،)5ظا ىى قإإ "مٛن أن الخؿن" ،وىى شخو ُٞما ًبضو
" ِسمن
ّن
ّن
ولٗله ً٩ىإ من ُك
نن٘ الغاوي ،طل ٪ؤننا لم نجض له حٗغٍٟا في ىامل ال٨خاب.
ًة
ل٣ض اؾخإزغ "مٛن" ّن
مغٞىٕ بلى " خا" ،وىى شخهُت ٖلى ما ًبضو أضوعو مجهىال ال
أدهت من ن٣ض الىىغاني الظي ً٣ى ٫في خضًض
ٍو
ّن
جخٗغٖ ،ٝلى ّن
ُكٌٗغ ٝون٨غة ال ّن
خض ٖباعة الخغٍغي في ونٟه لِٗسخى أن ىكام وؤبي الٟخذ الاؾ٨نضعي( ،)6اؾخٛلها الغاوي  -قإجها في

ُ) سعيد يقطٌن ،القراءة كالتجربة ،حوؿ التجريب ُب اخلطاب الركائي اجلديد بادلغرب ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،د.ت .ص.ُٕٗ ،
ِ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،ص.ِٔ ،
ّ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صِٓ -ِْ ،
ْ)الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صِٔ ،
ٓ)الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صِٔ ،
ٔ)
علي احلريرم ،ادلقامات ،دار بًنكت للطباعة كالنشر ،بًنكت ،ُٖٗٓ ،ص.ُُ ،
القاسم بن ٌ
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ولُمغع ٖن َغٍ٣ها ما حهض ٝبلُهّ .ن
ولُبحإ في ؾُا ١آزغ ّن
ّن
مخهل
طل ٪شخهُاث ؤزغي وىمُت(ِ -)1سلُلبـ لبوؾها ،وٍسخٟي زلٟها،
ّن
ّن
ّن
ّن
ؤإ البنُت ّن
ّن
الؿغصًت ،أنُت ىكت وػال٢ت ،وال ُكًم٨ن ؤإ
ٞاٖلُتها
الٗامت لألؾانُض التي ج٣ىم ٖلحها ؤزباع الىىغاني ىظو هي ،أغٚم
ؤإ الىىغاني ٢ض ٖمض بلى جُبُ ٤مبضب ؤلاؾناص ق٨الّ ،ن
الخشبذ من ألازباع اإلاٗغويت .واْ٫اىغ ّن
ٗىٖ ٫لحها ٦شحرا في ّن
ُكٌ ّن
ل٨نه ّن
أ٩ل جإُ٦ض
ًة
َه
٢ض زغ٢ه مًمىنا .بط ال ُكًم٨ن ؤإ ج٩ىإ آلُت ؤلاؾناص ىظو – متى عام النا٢ض ْن
ّن
الٟدو َّع
مهضاُ٢ت ألازباع
الض -٤ُ٢صلُال ٖلى
الخغ
ّن
ٖضم اؾخُاٖت اإلاا ّن ٝ٫ال٩ٟاُ ٥ك
ًا٦ض ؤمغٍنّ :نؤما ّنؤولهما ٞهى ُك
بٗض من ؾلُت ألاؾانُض ،التي "ؤنبدذ في ىظو
اإلاغوٍت .وىى ما
ّن
ّن
ّن
ّن
اإلاغخلت ُكظ ًة
ؼءا ال ًخجؼؤ من اؾتراجُجُت الخُاب ،ووؾُلت ًخىزها اإلاال ٠لجٗل ال٣اعت ً٣غؤ اإلاتإ ٖلى ندى مسهىم وٍخنبه ُٞه
وؤما زانحهماّ ،ن
بلى ظىانب ّن
لؿ ّننت من ؾجإ ال٨خاأت ،وانضعاظا  ٤ٞانخٓاع ّن
مدضصة[ ]...وبالخالي هي مىظىصة اؾخجاأت ُك
مٗحإ"(ّ .)2ن
ٞةإ
الؿاصؽ الهجغي)ّ ،ن
ْاىغة ؤلاؾناص نٟؿها لم حٗض طاث ظضوي في ىظو ألازباع ،وفي ىظو الٟترة أالظاث(ال٣غإ ّن
الؾُما بٗض ؤإ
ّن
ّن
ُك
ّن
اؾخ٣غث منظ ال٣غإ الشاني الهجغي .أل ّنبجها ّنعبما ج٩ىإ ٢ض اؾخٛلذ من ُكلضإ اإلاال ،٠وجلىٖب بها ٖلى ندى ٞغٍض ،من ؤظل بحهام
ّن
ّن
اإلاُك ّن
بال ْن
ؤإ ُكح ّن
ّن
ّن
ٗؼػ من خًىع
اإلاغوٍت ،ل٨ن ،ؤلِـ في اٖخماص ىظو آلالُت بال مداولت ًاجؿت ،وال ُكًم٨جها
أمهضاُ٢ت ألاخضار
خل٣ي
الىظه آلازغ الخٟي – واإلاًٟىح -للغاوي اإلاُل ٤في ىظو ألازباع؟ ىظا ما ُكٌكحر بلُه ألامغ .وبالخاليّ ،ن
ٞةإ ىظو مداولت الىىغاني في
ّن
ْن
ّن
الٛل ّن
الؿغصي(أدؿب حٗبحر ٖبض هللا بأغاىُم ٖن ٖال٢ت الؿغص
بؿِ شخهُاجه ما هي بال نىٕ من ؤنىإ ال٨ظب ألاأٌُ ،ؤو
أالترظمت)( .)3وٖلُهّ ،ن
ّن
الؿغصًت للم٣امت ،ال ظضوي منه ،وما ًلؼم
ٞةإ "البدض في ؤمغ بخالت الغواة ٖلى ؤشخام زاعط البنُت
ُك
م٩ىناث أنُت اإلا٣امت"(ّ .)4ن
ؾغصًا من ّن
ّن
الغاوي أىنٟه ّن
البدض في ؤمغ ّن
ولغبما ىظو الاػصواظُت اإلاسهىنت في أنُت
م٩ىنا
الٗناًت أه ،ىى
ّن
ُك
ألاؾانُض في ؤزباع الىىغاني هي جمشل في ّن
ًة
زهباٌ ،ؿخضعي – الُىم -مؼٍضا من البدض والخمدُو٣ً .ىُ ٫ك خا
خض طاتها مجاال
ّن
ّن
لدؿمٗن في صخُٟت ؤٖماله من الًٟاثذ ما لم حؿم٘ أمشلها لؿىاوّ ،ن
وؤ٢ل ما
مخدضزا ٖن مٛن أن خؿن" :وهللا ًا ؤمحر المئمنحإ
ّن
ٞحها ؤنه ؤزظ َٟال من ؤأناء الٟالخحإ اؾمه ًىؾ ٠أن أىنُاث ٞؿ ٤أه ختى الخخى ،ونكإ له ؤر اؾمه ٖالٞت ٟٞؿ ٤أه ختى
الخخى ،ونكإ له ؤر آزغ اؾمه ًُٞل ٟٞؿ ٤أه ختى الخخى"(.)5
ّن
ل٣ض ٧اإ الىىغاإي في ىظا الٗغى ّن
الؿغصي صًم٣غ ّن
ٌؿخثإ ،في بٌٗ ألاخُاإ ،ختى نٟؿه من
اَُا في بنضاع ؤخ٩امه .أل بنه لم
ِس
الخؿاب والٗ٣اب ،أالغٚم من ّنؤنه ٧اإ من ؤىل ال٣غآإ والخضًض٣ً .ىٞ" :٫بِنما ندن – وىى ىنا ً٣هض نٟؿه ونضً٣ه ّن
اإلادضر
ظما ٫الضًن الٗلُمي -في اإلاداوعة وبطا ندن أمال ٪زاػإ الناع ٢ض هجم ٖلُنا و٢بٌ ٖلى ؤًضًنا ،وعمى ّن
الؿلؿت في ؤع٢اأنا،
ًة
الؿ ُك
ؿخٛال ما ّن
ًخمحز أه ّن
ٞاعحٗنا بلى طل ٪اعجُاٖا ُٖٓما"( .)6وٗ٦اصجه ُكً ّن
وسخبنا بلى الناعْ ،ن
غص الاؾترظاعي من ٢ضعة
ٟؿغ الىىغانيُ ،كم
ّن
أال٣ىاصة ّن
متهمحإ ّن
ٖلى ج٣ضًم أغاىحإ وجبرًغاث لألٗٞا ،٫ؾبب ُ٢ام مال ٪زاػإ الناع أظلٞ .٪هما ٢ض ٧انا ّن
والؼنا واللىاَت .وبالغٚم
ُ)يديكن أف نذكر على سبيل ادلثاؿ شخصية أيب اخلرا ُب مقامة مشس اخلالفة(ص .)ٕٗ ،كانظر إسناده احلديث إذل "بعض العارفٌن بطريق االنتحاؿ على لساف
متأدب من ظراؼ ادلعلمٌن ،ص ،ِٕ ،كأخرل حيوانية(البغلة رحيانة) ،كأخرل على لساف ادلأذنة ،ككذلك على لساف جامع...كىي
احلاؿ ،ص ،ُٔ ،كرجل ٌ
كلٌها أسانيد كىمية يستعملها ادلؤلٌف رمزا.
ِ) زلمد القاضي ،اخلرب ُب األدب العريب ،دراسة ُب السردية العربية ،منشورات كلية اآلداب منوبة ،دار الغرب اإلسالمي ،بًنكت ،ُٖٗٗ ،ص.ّّّ ،
ّ)
كغش سردم ،كسوء تأكيل "
أفدنا ىنا – فقط -من العبارة ادلقتطفة من اإلصدار احلديث للناقد عبد اهلل إبراىيم ،بعنواف "اؿسرد كالرتمجة ،كذب أبيضٌ ،
مؤسسة االنتشار العريب ،بًنكت.َُِْ ،
ٌ
ْ) عبد اهلل إبراىيم ،موسوعة السرد العريب ،ج ،ُ،ص.ُّْ ،
ٓ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صْْ ،
ٔ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صِٗ ،
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ّن
ًة
من وؾاَت الٗلُمي -نضً ٤الىىغاني -لضي مال ٪عاظُه أإإ ًسلي ؾبُلهّ ،نإ الىىغاني ٧اإ -أدؿب نضً٣ه  " -عظال من ؤىل
ّن ّن
ّن
ّن
حكٟٗاجه ىظو لم َه
ؿخٛال أضوعو ّن
ّن
الؿغص الاؾترظاعي-
نً ٪ٟظ٦غىما – ُكم
جل ٤ججاوبا من ُكلضإ زاػإ الناع ،الظي ما
ال٣غآإ"( ،)1بال ؤإ
ّن
٢ى ًةاصا ٖلى عٞا٢هّ ،ن
أا ٗٞا ٫التي ٧اإ ً٣ىم بها الىىغاني ،طلّ ٪نؤنه ٧اإ في الخُاة الضنُا ّن
بال ّن
وطمه في م٣امت"(.)2
هج ًةاء ال ًتر ٥ؤخضا
ّن
ُك
ّن
وؤما نضً ٤الىىغاني ىظا٣ٞ ،ض ٧اإ أضوعو " ّنصًىزا ًٟؿ ٤في الدجغة اإلآلمت أإوالص اإلاـإلاحإ "( .)3وٖنضثظ  ِ٣ٞجظ٦غ الىىغاني ما
ّن
ّن
وجإ٦ض ّن
ؤإ "النا٢ض ٌز
أهحر ال
٧اإ ً٣ىم أه من ؤٗٞا ،٫ول٨ن ؤنى له ً -ىم طا -٥الظ٦غيٞ .ل٣ض وظض ما ٖمل في الخُاة الضنُا خايغا،
ّن
ُكٌٛاصع ٦بحرة وال نٛحرة بال ؤخهاىا"(.)4
ْن
ّن
والىىغاني ًد٨م ٖلى شخهُاث ؤزغي ّن
ٌز
أالنُٗم والٟىػ
منكٛل أالهغولتِ ،سزكُت ؤإ جنٛل٤
أالجنتٞ ،هظا ؤأى اإلاجض أن ؤبي الخ٨م
في وظهه ؤأىاب ّن
الغاوي" ،لىال مالػمت ّن
الجنت ،و٢ض ُكب ّنكغ بهاّ ،ننه ،أدؿب عؤي ّن
الهالة أحإ اإلا٣هىعجحإ ل٩اإ من الهال٨حإ"( ،)5وىظا
ّن
اإلاهظ ُكب ّن
الن٣اف ٢ض امخاػ من ٚحرو من الناؽ ،وخاػ  -أًٟل بخؿانه ،وخبه للجمُل في خُاجه الضنُا -عيا هللا وصزل أضوعو
زى ٫له ْن
ّن
َه
خبِؿ ُكه .طلّ ٪نؤنه ىى الظي ّن
ؤإ
الجنت .)6(.والغاوي ال ًم٨نه – ٗ٦اصجه -ؤإ ًخجاوػ الؼمن اإلااضخي البُٗضٞ .هى مغتهن أه ،وىى
ْن ُك
الجنت ؤو من ّن
جدبىؤ م٩اجها من ّن
٨ض من الؼمن الاؾترظاعي ل٩ي ُكً ّن
ًد٨م ٖلى ىظو الصخهُاث ،وؤإ ًجٗلها ّن
ٟؿغ –
الناع .لهظا ىى ُكً ع
ؤإ
ّن
ّن
في اإلا٣ام ألاو -٫ؾبب ُ٢امه أظل ٪أإخضار ؾاأ٣تٌٗ ،غٞها ؤو ؾمٗه أضوعو من ٚحروّ ،ن
زم ل٩ي ًدض – في اإلا٣ام الشاني -من عجاأت
ووجحرة الؿغص وؾغٖخه"(ٞ .)7هى بطإ – ؤي ىظا اإلااضخيّ -ن
ممخضة آزاعو في اإلاؿخ٣بل ،وىى مكاع ٥في ؤخضازه ،بك٩ل ال انٟهام لهّ .نبجها
ّنبجها عخلت في الًٟاء ُكجًاىحها عخلت في الؼماإ .وال نؼإ في ّن
ّن
اإلاخ٨غعة ،من
ؤإ ىظو الغخلت الٗ٨ؿُت ،والخغ٦ت أحإ الجُئت والظىاب
ّن
ّن
ّن
اإلاؿخ٣بل بلى اإلااضخي ،ومن ألاٖلى بلى ألاؾٟل ،ومن الخُاة بلى ُك
الخلم ،ومن الىعي بلى الالوعي٢ ،ض ٞطخذ نٟؿُت اإلاال ٠الهكت،
ْن
ّن
اإلاخنىٖت ،بط ًٓهغ ىنا أمشاأت الٗالم اإلاىؾىعي
وٚحر الىاز٣ت من مهحرىا ،أالغٚم من ّنؤجها ٢ض ّنأُنذ ٢ضعاجه اللٛىٍت واإلاٗغُٞت
ُك
الٗالم اإلادُِ أإٚلب ػٖماء ٖهغو من ؤصأاء وقٗغاء.
ًة
ٌز
عخلت ٢ام بها في ّن
ّن
بإ منام الىىغاني ًبضو في ىظا ّن
عخلت ّن
الجنت ،واؾدب ٤الجمُّ٘ ،ن
٣ٞغع من
أ٩ل ما جدمله ال٩لمت من مٗجى:
الؿُا١
ًً٘ من ألاصأاء واإلالى ٥والكٗغاء في ّن
الجنت ،ومن ًد٨م ٖلحهم أالٗظاب ًُٗٞهم في الناعٞ ،ؿاع في الجنت ٖلى ٚحر منهج ،وخاوع
ّن
ّن
ال٠ٛاإ "ٞ .البُل ،في
ىظا وؤقٖ ٤ٟلى ىظا ،وجلظط أخٗظًب ىظا .بإ عخلخه ىظو جنُب ٤جماما م٘ عخلت اإلاٗغي في "عؾالت ع
الغخلخحإً ،جىٖ ٫لى ٚحر منهج ،وٍنخ٣ل من شخهُت بلى ؤزغي ،ومن مى ٠٢بلى آزغّ .ن
٨ٞإإ الىىغاني – في ىظا ّن
الؿُا – ١وا٠٢
أإٖلى ّن
وم٨خ ٠أاإلقغا ،ٝوجنُٓم خغ٧اث ىاالء وؤولئ ،٪من زال ٫بل٣اء نٓغة أانىعامُت ،بٗحإ الُ٢ت وقاملت
الجنت والناع،
ٍو
الغاوي لُبؿِ لنا خ٣ُ٣ت ًامن بهاّ ،ن
ّن
ل٨نه ًغٍض ؤإ ًجٗلها ّن
لٗضة ؤقُاء .ب ّنإ الؿغص آلُت من آلالُاث التي ٌؿخٗملها ّن
مغثُت ومؿمىٖت

ُ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صِٗ ،
ِ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صُّ ،
ّ) الواىرم ،ادلصدر نفسو ،صِٗ ،
ْ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،ص.ُّ ،
ٓ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،ص.ِّ ،
ٔ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،ص.ّٕ ،
ٕ)سعيد يقطٌن ،القراءة كالتجربة ،ص.ُُٖ ،
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من ؤظل ٞطر الىا ٘٢وحٗغٍخه ،وبٖاصة نُاٚت ّن
ّن
ماصجهً ،ة
ؾُاُ٢ت ،وىى ما من قإنه ؤإ ًد" ٤٣أهحرة ؤٖم٤
ؾُٗا الى ٢غاءتها ٢غاءة
أالخجغبت ؤلانؿانُت"(.)1
ّن
ن ٌٛالُغ ،ٝبهظا الهضصٖ ،ن الٗال٢ت الىزُ٣ت أحإ عخلت الىىغاني ىظو ،وعخلت ؤبي الٗالء اإلاٗغي (ال٣غإ الخامـ
ال ًم٨ن ؤإ
ْن
مخ٣اعبخحإ في ٖضًض من الخهاثو :في جناولهما
الهجغي) في "عؾالت الٟٛغاإ"ٞ .الىقاثج أحإ الغؾالخحإ مخِنت .وىى ما ًجٗلهما
ّن
ّن
إلاؿإلت الجؼاء والٗ٣اب ّن
والضنُىٍت اإلاىْٟت من
زانت ،وفي مىٟ٢هما من الضىغ ،ومن ٦ؿاص الٗلم )2(،ومن الصخهُاث الضًنُت
ّن
ّن
ال٣و ٦ظل٦ ،٪ما في اللٛت التي جناو ٫بها اإلاالٟاإ ً٢اًاىما ،ؤو ختى من زال ٫أنُت الغخلت نٟؿها التي ج٩اص ج٩ىإ طاث نمىطط
واخض في ألازغٍن .من خُض هي أنُت جضوع و ٤ٞنٓام ٦ -ما ا٢ذعخه جىصعو ٝفي ٦خاأه "الكٗغٍت"( ،)3زالسي ّن
ًمغ ٖبر :الخىاػإ،
الايُغابٖ ،ىصة الخىاػإ.
ّن
ّن
و٦شحرا ما ٌؿخٛل الغاوي ما ّن
ًخمحز أه الؿغص من جض ٤ٞوٚؼاعة ٞخنشا ٫ؤزباعو زالهت ال و٢ىٞ ٝحها ،وال جى ،٠٢وال شخهُاث
والخىاع ،وال مكاىض ،وال خب٨ت ؤو ّن
م٣ضماث ًم٨جها ؤإ ّن
جلبي فعٍ الخٗبحر ّن
الؿغصي .وىظا قإنه في زبر "وله في نٟت قغبت ىل
الهىي" بط ٌٗمض أإؾلىب ىؼلي م٣ن٘ بلى بؿِ ونٟت ّن
َبُت ىل الٗك ،)4(٤و٦ظا في زبر "وله نسخت بظاعة"( ،)5وؤًًا في زبر
"و٦خب بلى نضً ٤له أضمك.)6("٤
ب  -بيُة الىـف في "مىامات الىَشاوي وملاماثه وسظاثله"

 في وؿف الفماء
ّن ّن
ّن
بإ النٓغة العجلى في ىظو اإلا٣اماث واإلاناماث والغؾاثلُ ،كجدُذ لنا ال٣ى٫
بإ خٔ الًٟاء من ىظا الىن٩ً ٠اص ً٩ىإ مٗضوما.
ًدخل ٞحها مؿاخت ّن
ٞهى لم ّن
نهُت طاث ٞاثضة .وىى ال ًن٨ك ٠بك٩ل واضر ّن
ظلي .وفي الٛالب ندن نضع٦ه  ِ٣ٞمن زال ٫بقاعاث،
ّن
مغص طلّ ٪ن
وٖالماث صالت ٕلُه .وعبما ّن
ًة
ؤإ اإلاال٢ ٠ض ّنع٦ؼ ٖلى ؤٗٞا ٫الصخهُاث ،ولم ْن
اىخماما ،ولم ٌؿخضُٖه بال
ٌٗغ للًٟاء
ال٣وْ .نبط مشلما ّن
ّن
ّن
ؤإ لهظو ألاخضار شخهُاث ججهٌ بها،
ال٣و ،ووؾُلت ٚحر ٞاٖلت ّ -نعبما -في ىظا
ل٩ىنه يغوعة من يغوعاث
ّن
جدك٩ل ُٞهّ ،ن
ٞةإ الأض لها من صً٩ىع جخمىي٘ ُٞه ٦ظل.٪
وػماإ
وللًٟاء في ألازغ  -عٚم نضعة الاىخمام أه ،وعٚم ّنؤنه لم ّنًخسظ َابٗا ّن
ّن
الخًغٍت ّن
الٗامت،
ظض ّنًا -جمٓهغاث ٖضًضةٞ ،مجها :الًٟاءاث
ّن
وهي التي ٖاًجها الغاوي وٖاف ٞحهاّ ،ن
زناثُت ّن
اإلاال ٠في مٗغى ّن
الؿاا ٫والجىاب ا٫حي
وبإ ّنؤو ٫بقاعة نانٗت ٖلى طل ،٪ما ط٦غو
خ٨مذ ل٣اءو أالكُش ؤبي اإلاٗالي في اإلا٣امت ألاولى٢ ،ا ٫ؤأى اإلاٗالي ُكًساَب الىىغاني ،وَؿإله ٖن مىَنه ،وٖن مٗغٞخه أضىغو :من

ُ) كايت ىيدف ،ميتافيزيقيا السردية :الزماف كالرمز ُب فلسفة التارمخ عند ريكور.الوجود كالزماف كالسرد ،ت ،سعيد الغامني ،ادلركز الثقاُب العريب ،ُٗٗٗ ،ص،
ُٖٖ.
 )2انظر:
أبو العالء ادلعرم ،رسالة الغفراف ،ربقيق ،دركيش جويدم ،ادلكتبة العصرية ،بًنكت ،ط ،ََِْ ،ُ،ص.ْْ ،
ّ) تزفينت تودكركؼ ،الشعرية ،ص.ٔٗ ،
ْ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صَُٓ ،
ٓ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صُٗٗ ،
ٔ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صَِّ ،

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

75

مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىشٍة  -الّام الثالث  -الّذد  22ؤًلىٌ 2016

ُك
ّن
البلض الظي ال جهل بلُه الكمـ
ؤي البالص زغظذ ،وٖن ّنؤحها صعظذ؟ ٣ٞلذ :من اإلاٛغب ألا٢صخى،
وألامض الظي ال ًدصخى ،ومن ِس
ِس
َه
ًخمؼَ ١هؾ ْنغ ُكظه ،وٍخضاعى ُكأ ُك
وجطج ؤمال٦ها ،وال ال٣مغ ختى ّن
ُّع
غظه ،وال الغٍاح ختى ًذجم ب٢ضامها ،وجدٟى
ختى ج ِسُ ٩كل ؤٞال٦ها،
ّن
اثّ ٤ن
اإلاال .٠وَٗنِنا ؤ٦ثر َغ ُك
حٗبحر ُكم ٌز
ٌز
ؤ٢ضامها"(ٌٗ .)1نِنا ىنا ُك
ٛغى ،ىضٞه
الخٗبحر ٖنهٞ ،هى
ط٦غ الًٟاء الظي اندضع منه
ّن
ل٣ي َهىا من ؾٟغو ىظا ،واإلاساَغ التي ع٦بها ،واإلاٟاوػ التي ُٗ٢ها ،في ؾبُل الىنى ٫بلى
الخنهُو ٖلى اإلاٗاناة واإلاك٣اث التي ِس
مُلبه ،والخإزحر ٖلى ّن
اإلاخل٣ي ،ل٨ؿب ُٖٟه ،ونُل ُٖاثهّ .ن
بإ عخلخه ىظو ؤقبه ما ً٩ىإ أالغخلت الُىٍلت التي ًُٗ٣ها الكاٖغ
ًة
الجاىلي ّن
وانٟا ما ٌٗتريه من مساَغ ناخبخه ختى ونىله بلى اإلامضوح " ُكلُىظب ٖلُه ّن
خ ٤ال٣هض ،وطمام ال٣انض،
اإلاضاح،
وَؿخد ٤منه اإلا٩اٞإةٖ ،لى ّن
ّن
خض ٖباعة اأن عقُ.)2("٤
ومن ىظو الًٟاءاث ،ما ل٣حها وما قاىضىا وؤأهغىا ؤزناء عخلخه من ألض بلى ؤزغي ،ندى " :الٗغا" "١ومضًنت الؿالم"( ،)3والكام،
ّن
ّن
ّن
اإلاالً ٠ة
ط٦غا ٚحر مباقغ ٖن لؿاإ بخضي شخهُاجه الىىمُت وهي "ظام٘
ون٣لُت( ،)5وىناًٞ ٥اءاث ؤزغي ط٦غىا
وظل،)4(٤
ظل ٤أضمك٢ ،"٤ا" ٫ظل – "٤في عؾالت وانٟا الخالت التي ونلذ بلحها مؿاظض مضًنخه صمك :٤مؿاظض ال٩ىعة٣ً ،بلىإ ألاعى
ّن
اإلاٗٓم[ً ]...جهىإ بلى مجلؿه الؿامي ما ً٣اؾىنه من ظىع ّن
الٗما ،٫وجًٌُ٘ ألاٖما ،٫وجهب الى٢ى ،ٝوزغاب
أحإ ًضي اإلال٪
()6
الخُُاإ والؿ٣ى ]...[ٝو٢ض عٗ٦ذ خُُاجها ،وسجضث ؾ٣ىٞها وؤع٧اجها"  .ىنا - ٥ؤًًاًٞ -اءاث صنُىٍت ؤزغوٍت ،مُخاٞحزًُ٣ت -
ّن
 بإ ّنّن
انُناُٖت ،وٖمض بلى
صر الخٗبحر -جم جىُْٟها من ُكلضإ اإلاال ،٠وجُىَٗها لخضمت ٚغيه ال٣هصخيٞ ،جٗلها ًٞاءاث
ّن
ّن
ْن
اإلانام ال٨بحرّ ،ن
وخىع ٞحها( .)7وىى ما ّن
وجضزل في تهُئتهاّ ،ن
ُك
خايغٍن ؤمامه)
زُالحإ( ّنجهما لِؿا
مجؿضا في ًٞاءًن
نىعو
حػيًغىا،
ّن
ازنحإ زانت :الجنت والناع .ول٣ض اٖخمض اإلاالٖ ٠لى ّن
مسُلخه التي ٦شحرا ما حؿٟٗه في بٖاصة جهىٍغ ىظًن الًٟاءًن الكاؾٗحإ
ؾغصًت"ٞ .مال ٪زاػإ ّن
ّن
ًمىع ٞحهما من نغاٖاث ،وخغ٧اثُ ،كومؼاخماث ،ويىياء...ونكاَاث " ّن
اإلا٣ضؾحإ ،وجىزُ ٤ما ُك
ظهنم ًضوع
ّن ُك
ًة
ٌز
ندضعة من ّن
والهغاٍ ًغ٢و أمن ٖلُه،
الؿماء،
خامال ؾلؿلخه اإلاظ٧ىعة في ال٣غآإ ،وٍبدض ٖن ؤصخاب الناع( ،)8واإلاالث٨ت ُكم
واإلاحزاإ ًغحٗض أما ُٞه( ،)9والغؾى( ٫م) ًمصخي في مو٦به الُٗٓم ختى انخهى بلى قاَئ اإلاكغٖت ووٖ ٠٢نضىا( ،)10وؤمحر اإلاامنحإ
ٌز
واٖ ٠٢لى قٟحر الخىى ومٗه ظماٖت من الهاقمُحإ(.)11

ُ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صِ ،
ِ) ابن رشيق القًنكاين ،العمدة ُب زلاسن الشعر كآدابو كنقده ،تقدمي كشرح ،صالح الدين اذلوارم ،ىدل عودة ،دار اذلالؿ كمكتبتها ،القاىرة ،ُٗٗٔ ،ص،
ّٔٔ
ّ)الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صُ،
ْ)الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صٕٗ ،
ٓ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صُِٗ ،
ٔ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،ص.ِٔ ،
ٕ) صلول الرياحي القسنطيين ،الوصف ُب الركاية العربية احلديثة ،كلية العلوـ اإلنسانية كاالجتماعية بتونس ،جامعة تونس ،ََِٕ ،ص.ِْْ ،
ٖ)الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صِٔ ،
ٗ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ص.ِٔ ،
َُ) الوىراين ،ادلصدر نفسوْٖ ،
ُُ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صّْ ،
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ما ُكًالخٔ ّن
اخخل مؿاخت ّن
ؤإ الىىغاني ال ًدغم ٦شحرا ٖلى منذ الًٟاء مىٗ٢ا ّن
مهماٞ .هى ٢ض ّن
يُ٣ت ٞحها .وجغ٦حزو ٖلى ألاخضار ىى
ّن
ّن
وخضو ،أالنؿبت بلُهّ ،ن
جخجؿض من زال ٫الًٟاء
مغظُٗت،
اإلاهم ،وطل ٪لٛاًت جمغٍغ ما قاء له من ؤ٩ٞاع .ىنا ٥ؤًًا ًٞاءاث
خمُمُت والخها٢ا أالغاوي ،وهي "اإلاجالـ" ،التي ّن
ّن
وْٟها الغاوي لخِؿحر
الخايغ اإلاِٗل .وهي جبرػ ىنا زانت في ًٞاءاث ؤ٦ثر
َه
ل٣اثه بصخهُاجه .و٢محإ أالظ٦غ –٦ظلّ -٪ن
ْن
ًسهها أىن ٠صّ ،٤ُ٢ن
ؤإ ىظو المظالـ لم جدٔ أاىخمام واضرٞ .الغاوي ال ّن
وعبما ال
جخٛحر ّن
٧ل يبِ ،ؤو خهغُٞ .بُٗتها ّن
ّن
ؤوم٩ىناتها ،لظل ٪هي وعصث ُكز ّنلىا من ّن
أخٛحر الصخهُاث التي
ٌٗنُه َبُٗتها ،وال ق٩لها،
ّن
ّن
ألاؾاسخية من خُض هي ًٞاء لالظخمإ الناؽ ّنؤوال ،وًٞاء
ًداوعىا الغاوي ٞحها .والظي ٌٗجي الغاوي أا ؾاؽ اؾخمغ ُكاع وُْٟتها
ًة
ّن ّن
ّن
ٞةإ "ص٧اإ الكُش ؤبي اإلاٗالي" ُكًهبذ م٣امت،
اإلادل الشاني .ومن ىنا،
للخىانل ال٨المي ولخمغٍغ ألا٩ٞاع ،وألاىضا ،ٝواإلاٗخ٣ضاث في
ّن
ُك
ًة
وم٩انا الظخمإ ّن
الناؽ ،بطا ما اؾخٗغنا حٗغٍ ٠ناخب اللؿاإ للم٣امت( .)1وث ّن
ًة
ْن
جدى٢" ٫اعٖت الُغٍ "٤أضوعىا بلى
مجلؿا،
ؤي
ّن
اله٣لي ،وعظل زُ٣ل ؤلاقاعة( ،)2مشلما ّن
َه
مجالـ ججم٘ الىىغاني أإبي
جخدى" ٫بٌٗ البؿاجحإ"
مجلـ ًجم٘ أحإ ِٖسخى أن خماص
ٍو
()3
الىلُض ال٣غَبي
 في وـف الصدفُات وبيُت ا:
ّن
اإلاخمٗ ُكن في ؤزباع الىىغاني ّن
ّن
ّن
ّن
ؾُاؾُت
ؾغصًت ٖضًضة ؤزض بها ؤزباعوٞ ،مجها صنُىٍت:
ؤإ اإلاال٢ ٠ض اٖخمض ٖلى شخهُاث
ًجض
ّن
ّن
َه
ّن
ّن
َه
ّن
ْن
وؤصأُت ،ومجها ؤًًا صًنُت ،بٗثها اإلاال ٠من مغ٢ضىا ،وٚحر من ىُئتها ،وؾلى٦ها ،وجهغٞاتهاٞ ،إيٟى ٖلحها ال٨شحر من الخغ٦ت
ّن
ّن
ال٣ههُتٖ ،لى ٚغاع الغؾى( ٫م) ،وؤبي أ٨غ ،وٖمغ( ،)4وؤزغي جنخمي بلى الٗالم ألازغوي ندى عيىاإ ،زاػإ الجنت،
والخُىٍت
ومال ٪زاػإ الناع ،وبألِـ ،وظبرًل ٖلُه ّن
الؿالم ،والُ٣ٟه الكاٞعي "اأن ٖهغوإ" ،وؤزغي خُىانُت مشل" عٍدانت بٛلت
الىىغاني"( ،)5وؤزحرة من نن ٠الجماص٦ ،جام٘ صمك )6(٤ؤواإلاإطنت( ،)7ؤو "أجحروإ" مل ٪الجىام٘"(ّ .)8ن
ول٨ن ىظو ألازباع اخخىث،
ّن
اخخىث ،في الٛالبٖ ،لى ؤؾماء شخهُاث جاعٍسُت مشلذ ٖالماث ٞاع٢ت في مجالها ٖلى ٚغاع "اإلال ٪اإلانهىع ،واأن ؤزُه اإلال٪
النانغ :نالح ّن
الضًن ألاًىبي ،والىػٍغ ًٖض الضًن ،وؤلامام ٖلي ،وال٣اضخي"٦ما ٫الضًن الكهغػوعي" وجاط الضًن الكحراػي،
ّن
جمام( ،)9الخاعر أن ّن
ىمام :البُل في الخغٍغي في م٣اماجه(.)10
وؾِبىٍه ٖالم الندى ،والكاٖغ ؤبي
ّن
ىامكُت  -بإ ّن
ّن
صر الخٗبحر -اؾخضٖاىا اإلاال ِ٣ٞ ٠من ؤظل ملء
وىنا ٥ؤؾماء لصخهُاث ؤزغي ٚحر مدىعٍت ؤوزاأخت ،ؤو هي
والض ٘ٞأاإلاؿاع ال٣هصخي لألخضار ،وؤؾنض بلحها بٌٗ ألازباع ،وؤقاع بلحها ًة
ال٣و ،وجإزِشهّ ،ن
الًٟاء ّن
ّن
نٗخا صوإ
النصخي ،ؤي ٖالم
ُ) ابن منظور ،لساف العرب ،دار صادر ،بًنكت ،ط ،ُٕٗٗ ،ُ ،ج ،ٓ ،ص.ّْٗ ،
ِ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صٕٗ ،
ّ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صُِٗ ،
ْ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،ص.ْٖ-ْٕ ،
ٓ)الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صَٗ ،
ٔ)الوىراين ،ادلصدر نفسو ،ص.ُٔ ،
ٕ)الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صٗٓ ،
ٖ)الوىراين ،ادلصدر نفسو ،ص.ٕٔ ،
ٗ)الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صِٗ ،
َُ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صِٗ ،
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ّن
ّن
وال٣ىاصًن من ّنؤمت ّن
ّن
مدمض (م)( ،)1ؤو "عظل مخإصب من ْغا ٝاإلاٗلمحإ
ٌؿمحها .من طل ٪ما نجضو في "اإلانام" مشل "الالَت،
ؤإ
()5
()4
()3
()2
اإلاخإصأحإ  ،ؤو ؤبي الخغا"  ،ؤو اأن الهاأىني  ،ؤو "ِٖسخى أن خماص اله٣لي .
ّن
ؤإ الىىغاني ٌـعى في ؤزباعو بلى ْن
ُكًم٨ن ُكمالخٓت ّن
للمخل٣ي شخهُاجه في ؾُا٢اث ّن
ؤإ ّن
مخٗضصة ،خؿب مٗاقِخه لها وَبُٗت
ً٣ضم
حٗاعٞها بها ،وؤخُانا ،خؿب ما ؾمٗه ٖجها ،ول٨ن ّن
زانت خؿب ٖال٢خه النُٟٗت بهاٞ ،هى ًبضو ىهنا أغاٚماجُا ّن
نُٟٗا ٌؿعى بلى
ّن
ّن
ال٣وٟٞ .ي اإلا٣امت ألاولى ىى ً٣هض ص٧اإ الكُش ؤبي اإلاٗالي ،وٍلخ٣ي أه،
ًنخ٣ي من نٟاث ىظو الصخهُت ما أه ًسضم ٚغيه في
ّن
وَٗخبرو " ُكب ْنؿخاإ ألاصب ،وصًىاإ الٗغبً ،غظ٘ بلى عؤي مهِب"( )6وفي نٗىصو بلى ّن
الؿماء٢ ،ض ًن٩ل أـ ـ ـ"النبُه أن اإلاىنلي،
.
()7
وٍٟطخه ّننه ٧اإ "ًمسر ؤٞساطو من َه
الب ْنىٖ ٫نضما ؾم٘ أانك٣ا ١الؿماء  .وىا هو ًلخ٣ي ،في عخلخه ،أإعبٗت من نٟغً ،غ٢هىإ
ّن
وٍلٗبىإ ،وىم ّن
والدجاط أن ًىؾ ٠الشٟ٣ي ،خا٦م
٧ل منٖ :بض الغخماإ أن ملجم اإلاغاصي ،والكمغ أن طي الجىقن الًبابي،
ّن
ّن
الٗغا ١في ٖهض أجي ؤمُت ،وؤأى ّن
مغة الظي ونٟه أإنه :بألِـ ٞجاع" ،وٍضٗٞه الًٟى ٫إ ٌؿإٖ ٫ن ؾبب ع٢ههم ىظاًٝ ،خإ٦ض
ؤإ ًضزلىا ّن
ألامل ،وَمٗىا في ّن
ّنؤجهم ظمُٗهم ٧انىا في الخُاة ّن
الضنُا من مجغمي ّن
ألامت( ،)8ل٨ن ٢ض ؤلهاىم ُك
الجنت ،وٍٟلخىا من الٗ٣اب.
ّن
ّن
وفي عؾالت ٦خبها "بلى ألامحر نجم الضًن أن مهاّ "٫ن
ٌٗؼػ الىىغاني من خًىعو اإلا٨ش ،٠إلاا بٗض أغؾالت بلى الىػٍغ الٗبُضي
ّن ّن
ّن
جىلى الىػاعة ّن
ًة
ّن
الٟاَمي"نجم الضًن أن مها ، )9("٫الظي جظ٦غ ُك
إلاضة
الغُٖت ،أالغٚم من ؤنه
م٨غوىا من ٢بل
٦خب الخاعٍش ؤنه ٧اإ
ّن
ًٟغ ُكوٍ٣خل .وٍبضو ّن
ّن
ّننُٟذ الخمؿحإ ًىما أ٣لُل٢ ،بل ؤإ ّن
ؤإ الىىغاني ٧اإ ُكًباصله قٗىع
الغُٖت نٟؿه ،بط نجضو ًظ٦غ الىػٍغ أما

ومجغصا لها من َابٗها ّن
ّن
الؼمجي ،من
٧اإ ٖلُه من ِسن َهٗ ْنم ،وما آ ٫بلُه من أاؽ وق٣اءٞ ،اجدا -أظل -٪ججغبخه ٖلى الخجاعب ال٩ىنُت،
ؤظل اؾخسالم الضعوؽ والٗ َهبر٢ ،انضا أظلّ ٪ن
ؤإ ّن
ألاًام ُكّ ٢نلب ،زاوإ ،وهي ُكصو ٌز ،٫وال ُكٌٗغ ٝلها ٢غاعّ ،ن
ٞمغة ل ٪وحُُٗ ،٪وؤزغي
ِس
َه
ُك
ّن
ّن
ّن
َه
جخلٗب أ ٪وجضًغ لْ ٪هغىا٢ .ا ٫ا٫وىغاني في عؾالخه ،مخدضزا ٖن الىػٍغ" :ل ِسبـ الخؼ وألاعظىاإ ،ونكإ في خاعة أغظىاإ ،أدُض
ًناله من ال٣هغ أهجت ؤنىاعو ،ومن ال٩اٞىع نؿُم ؤنىاعو ،وًٍُ ٤مغبُه أالهمالُج ،وٍؼىى مُبسه أا أالُج[ٖ ]...بر بهظو ألاخىا٫
ّن
ّن
الٗضو في ألض
مضة من ألاخىا ٫بلى ؤإ نغ ٝبلُه الضىغ ٖنانه ،ونىب بلى نضعو ؾنانهٞ ،دظٞه أُضو الكما ،٫وؤل٣او بلى
ّن ًة
ًة
ّن
الكما ،٫أدُض ال ٌٗغ٢ ٝغاعا ،وال ًظو ١النىم بال ٚغاعا ،وال ًجزٕ له ؾاٖ ١ن ٢ضم ،وال ٌكغب اإلااء بال أضم[ٗٞ]...ىيه الضىغ ٖن
ّن
لباؽ اإلاٗخ ٤الجضًض ألباؽ زىب الخضًض ،وٖن ٖماثم الالط أُغاَحر الٟىالط ،وٖن ؤ٧ل الٟغاعٍج والضعاعٍج ألخىم الجغاطًن
()10
ّن
والبراطًن ،وٖن ّن
الُغٍت بطا واٞذ ،أغواثذ اإلاجزلت بطا ظاٞذ"...
قم الغٍاخحإ

ُ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صِٔ ،
ِ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صِٕ ،
ّ)الوىراين ،ادلصدر نفسو ،ص.ٖٗ ،
ْ)الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صٖٖ ،
ٓ)الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صٕٗ ،
ٔ)6الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صِ ،
ٕ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صِٓ ،
ٖ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صّٔ ،
ٗ) محمود شاكر ،التاريخ اإلسالمي ،الدكلة العبٌاسية ،اجلزء الثاين ،ادلكتب اإلسالمي ،ط ،َََِ ،ٔ ،ص.ِٕٓ ،
َُ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،ص.ٕٔ ،
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ّن
ًبضو واضخا – بطإّ -ن
أاإلاال ،٠هي ىنا ؤقبه أالٗملُت الٗاأشت .وىظا ما ُكٌ ّن
ٗؼػ خًىعو
ؤإ الٟهل أحإ ون ٠الصخهُت وٖال٢تها
ّن
وٍا٦ض ؾلُخه ٦غاو ٖلُم في ىظو ألازباع ،وىى ما ّن
ٌٗؼػ ٦ظل ٪ألاٚغاى الصخهُت لخإلُ ٠ألازغ ّن
أغمخه.
ال٣ىي في ىظو ألازباع،
ٍو ٍو
ّن
ق ٪في ّن
ولِـ من ّن
ّن
الخاعٍسُت صوإ ٚحرىا ً٨كٖ ٠ن الٛاًاث التي عٚب
ؤإ انخ٣اء اإلاال ٠لهظو الصخهُاث وجغظمت خُىاتها
الىىغاني في جد٣ُ٣ها.
ّ
ت  -في بيُة الحىاس وثجلُاثه:
ّن
الؿغص أا ؾاؽّ ،ن
َه
ُك
ٞةإ الخىاع – زالض ألاؾالُب ال٣ههُت الشالزتً -خجلى من زال ٫الخُاب
مجا ٫الخُاب اإلاؿغوص
بطا ٧اإ
ّن
اإلاٗغوى الظي ً٣ىم ُٞه الغاوي أةزباث ؤ٢ىا ٫الصخهُاث ؤو زُاأاتها صوإ ؤي جضزل( .)1وبالخىاع ن٩ىإ أةػاء عئٍت من
الخاعط) ،(Vision extérieurؤو جبثحر زاعجي ( )Focalisation externeبٗباعة ظحراع ظُنِذ .وهي الغئٍت ،ؤو الخبئحر الظي ً٩ىإ ُٞه ٖلم
ّن
ًخجلى في ج٣نُت اإلاكهض ّن
الغاوي ّن
زانت.
ؤ٢ل من ٖلم شخهُاجه ،وىظا ما
ّن ّن
الخىاع في م٣اماث الىىغاني -وفي ظنـ اإلا٣امت ّن
ُك
زانا ٢لما وظضناو في ظنـ ؤصبي آزغ ،نٟهم طل ٪من زال٫
ٖامتَ -ابٗا
ً٨دؿب
ّن
النهُت الُٟداء التي ًدخلها ىظا ألاؾلىب في اإلاتإ اإلاضعوؽّ .ن
ّن
ولغبما ىظا ٌز
ؤمغ مٟهىم ،أالنٓغ بلى ْغو ٝبنكاء اإلا٣امت
اإلاؿاخت
ُك
نٟؿهاٞ ،اإلا٣امت حٗجي – من يمن ما حٗنُه -اإلاجلـ ،ؤي الًٟاء .واإلاجلـ -ل٩ي حؿخىفى قغوَه ّن
وجتهُإ ؤؾباأهًٟ -ترى ،أالنٔع
بلى ما ًضوع ٞحها من مُاعخاث ،وؤخاصًض في ُكمسخل ٠ؤننا ٝاإلاٗاع ٝوالخجاعب ،ومؿاثل وؤظىبتٖ ،ضصا الأإؽ أه من
ّن
ّن
الخٟاٖلُت اإلاىلضة لٗملُت
الصخهُاث التي جخٟاٖل في ىظا اإلاجلـ :ازنحإ مجهم ٖلى ألا٢ل ،وطل ٪لٛاًت بنجاح ىظو الٗال٢ت
ّن
والضا ،٫وال٣اثم ٖلى قغوٍ ونٟاث مجهاّ :ن
ّن
صخت الىظىص،
ال٨الم ،ؤصاة الخىنُل صازل ىظا الًٟاء ،ؤي ال٨الم اإلانٓم ،والىاعي،
خؿن ال٨الم وظماله ،ونُ ٜألاصاء"(. )2
ألازغ أإنىإ ّن
ُك
ًُ ٌُٟك
ٖضة من الخُاأاث اإلاٗغويت ،في بقاعة واضخت بلى الخىاع ال٣هصخي اإلاخٛلٛل في ؤزباعوُ ،كًم٨ن ؤإ نٟهم
ّن
ُك َه
ّن
اَ ْنب –
طل ٪زانت من زال ٫إ٢ل الخىاع الظي صاع أِنه وبحإ الكُش ؤبي اإلاٗالي ،والظي اٞخخذ أه اإلاال ٠م٣اماجه .وبطا ٧اإ اإلاس ِس
ُك َه َه
اَ ْنب ،ومىيىٕ الخىاعّ ،ن
الظي ّن
م٩ىناث الخىاع الشالزت٩ً -اص ً٩ىإ نٟؿه في ؤٚلب ىظو ألازباع ،ؤي الىىغاني
ً٩ىإ ،بلى ظانب اإلاس
ّن ُك َه َه
اَ ْنب ُكم ّن
خٛح ٌزر بحٛحر م٣ام الخىاع وْغوٞه٢ .ا ٫الىىغاني في ؾااله ٖن ؾحرة ؤلامام اإلاؿخطخيء ،وٖن وػٍغو ًٖض
طاجهٞ ،ةإ اإلاس
ّن
الضًن ُ " :ك
ّن
٢لذ بي اإلاٗالي :خضزجي ؤنذ ٖن ؾحرة ؤلامام في ىظو ّن
ألاًامٞ .ةني طاىب بلى ٢ىم ٌٗخ٣ضوإ بمامخه خ٣ا ًة
الػما ،ووالًخه
ًة
وٍخىؽلىإ بلُه أدغمخه٣ٞ .ا :٫ما ٖسخى ؤإ ؤ٢ى ،٫في اأن ّن
ّن
ٞغيا ًة
ّن
ظاػماّ .ن
ٖم الغؾى ،٫زلُٟت هللا في
أمدبخه،
ًخ٣غبىإ بلى هللا
أالصو[٣ٞ]...لذ لهٞ :ما ج٣ى ٫في ًٖض الضًن٣ٞ ،ا.)3("٫
ّن
جُى َهع ألاخضار ّن
هاخب ّن
ّن
ُك
ّن
والخٗغ ٝبلحها .وىظو
نٟؿُاتها،
جُى ٌزع في ال٨كٖ ٠ن شخهُاث ُكظضص ،وجُىع في ال٨كٖ ٠ن
ُكوٍ
ال٣و .وهي حٗجي ّن
ؤإ ىظا ألازحر " ّن
الىُْٟت ،ؤي وُْٟت الخُىٍغ هي من ّن
ّن
مُىع ال أٟٗل
ؤىم الىْاث ٠التي ًًُل٘ بها الخىاع في

ُ) سعيد يقطٌن ،القراءة كالتجربة ،ص.ُْٖ ،
ِ) سعيد يقطٌن ،السرد العريب ،مفاىيم كذبليات ،الدار العربية للعلوـ ،ناشركف ،منشورات االختالؼ ،اجلزائر ،ط ،َُِِ ،ُ ،ص.ُْٕ-ُْٔ ،
ّ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صٕ ،
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ّن
ًنجغ ٖن ىظا الٟٗل من نخاثج ،و٦ظل ٪أما ُكًم٨ن ؤإ ّن
وبنما ؤًًا أما ّن
ًنجغ ٖن ىظا الخىاع من جإزحر في
ال٣ى ٫طاجه ٞدؿب،
مؿخىي ّن
اإلاخ٣بل"(.)1
ًة
ًة ا ّن
ّن
ًة
لخد ٤٣أنُت " ّن
بإ م٣امت ٧التي ٦خبها الىىغاني بلى "ال٣اضخي ألازحر أن أناإ"(ُ )2كًم٨ن ؤإ ج٩ىإ
الخٗغ "ٝالتي ٌٗخبرىا
نمىطظا ممخاػ
ّن
ٞاإلاال -٠الغاوي ،لم ٌٗغّ ٝن
ّن
ّن
ؤإ الكُش الُىٍل طي الؼ ّني
الٗغبُت في اإلا٣امت"(.)3
الؿغصًت
ٖبض هللا اأغاىُم "ؤخض ؤأغػ مٓاىغ البنُت
الهىفي ىى نٟؿه "بألِـ" الملٗىإ ،الظي ؾم٘ ّن
ّن
ؤإ "ٌٛبىع" مل ٪الهحإ ٢ض مالذ نٟؿه بلى ؤلاؾالم ٞإحى لُشنُه ٖن طل٢ ،٪بل
(ّ )4ن
حٗغ ٝنٟهمه من زال ٫ال٣غاثن ّن
ؤإ ٌٗىص بلى مضًنت ٢غَبت ّن
بال أالخىاع .وىى ّن
الضالت ٖلُه،
لُخمم الٟؿاص أحإ ؤوالص ٖبض اإلاامن ،
ُك
ؤي ألاؾئلت وألاظىبت ،من ٢بُلُ " :كُ ٢ك
٣ٞلذ :ال وهللا ما ؤٖغ٣ٞ .٪ٞا:٫
لذ له :من ؤإث ٖٟا ٥هللا؟ ٣ٞا :٫ؤو ما حٗغٞجي ًا وىغاني؟
ّن
ومٗلم ٪بألِـ"( .)5وال٣اعت ّ /ن
ؤإ الىىغاني ٖلى اؾخٗضاص ّن
اإلاخل٣ي لم ٌٗغ ،ٝأضوعوّ ،ن
ٌز
للخٗاوإ م٘ ىظا الكُُاإ
جب ؤنا قُس٪
ّن
ًة
َه
بألِـ ،في بقاعة بلى
نضً٣ا
نٟؿه ،وٍخأمغ مٗه ٖلى نضً٣ه "ال٣اضخي ألانحر أن أناإ" بال أالخىاع ؤًًا٢ ،ا ٫الىىغاني ٌك٩ى
ْن
ٚضع ألانض٢اء ،ون٨غاجهم للجمُل :ؤًجىػ في صًن الٟؿاص ؤإ ً٩ىإ لي في صخبت ىظا الغظل زالزت ؤٖىام مخالػمحإ ٖلى َاٖخ٪
وصخبخ ٪لم نسغط ٞحها ٖن جهُ ٪وال ؤمغٞ ،٥لما وٗ٢ذ له في ىظو ّن
ألاًام اؾتهل ٪ماليّ ،ن
ويُ٘ خاللي ،وطأدجي من الىعٍض بلى
ّن ّن
َّع
بال والطمت؟( .)6واإلاالخٔ ّن
ّن
مما ًا٦ض اؾخ٣غاع
الخٗغ ٝىظو،
ؤإ ؤٚلب م٣اماث الىىغاني هي ج٣ىم ٖلى أنُت
الىعٍض ،ولم ُكًغا٢ب في
ىظو الٓاىغة في اإلا٣امت(.)7
َه
ُك ()8
جسُ ٌزل ً٣ىم ٖلى ّن
الخسُ ُكل ّن
ظمىخه في ؤزباع الىىغاني .وىى ّن
ّن
ْن
الؿ ُّع
٢ىة جمشُل ألاخضار التي ؤنبدذ
غصي الانُناعي
وٍب ُكلٜ
الؿغصًت الجضًضة التي لم حٗض جغج٨ؼ ٖلى اللٛت ّن
أدض طاتها ،أ٣ضع ما جغج٨ؼ ٖلى ّن
ّن
٢ىة جمشُلها خضار بُٗجها،
حٗخمضىا الٟهاخت
ّن
الضًنُت ّن
ّن
ومن ّنزمت جنضمج مٗها .وىى -ؤًًاّ -ن
ّن
اإلا٣ضؾت التي اؾخضٖاىا اإلاال ،٠ندى
نخٗغٖ ٝلُه من زال ٫الصخهُاث
جسُ ٌزل
شخهُت الغؾى ٫مدمض(م)ّ ،ن
وعخلها من ؾُا٢ها ال٣ضسخي والخاعٍذي الظي نكإث ُٞه ،وؤٖاص اؾدنُا٢ها ،ونؼٕ ٖجها نٟاتها
ّن
ّن
الؿُاّ ،١ن
نخظ٦غ ،في ىظا ّن
ّن
ؤإ الخضًض ًضوع ٧له في ػمن
ال٣ضؾُت ،وزل٘ ٖلحها من نٟاجه الضنُىٍت ،ولم ًغ خغظا في طلً .٪جب ؤإ
َه َه
ْن َه
ّن
ّن
ّن
والال خ٣ُ٣ت ،ؤي في "ال٨ظب ،والخ٨مت ج٣ىّ " :٫ن
النىمْ ،ن
ؤٖظب ألا َهص ِسب ؤ٦ظ َهأ ُكه" .وفي الخضًض ُكًغ٘ٞ
بإ
ؤي في ػمن الالوعي والالنٓام،
ّن ّن
َه
اإلاال ٠حهض ٝبلى بنكاء ّن
الناثم ختى ٌؿدُ ."ٔ٣وىى ّن
ّن
ّن
زُالي٢ .ا ٫الغاويٖ -لى
ؾغصي
نو
مما ٌصخي أإإ
ال٣لم ٖن زالزت ،مجهم
ّن
لؿاإ يمحر مبجي للمجهى -٫مش اَبا الغؾىّ ( ٫ن
م)٢ " :ا ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم مساَبا نٟغا من الهىُٞت :من ىاالء؟ ُ٣ٞل له:

ُ)
القصة ،ج ،ِ ،ص.ُِٓ ،
الصادؽ قسومة ،طرائق ربليل ٌ
ِ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،ص.ٖٔ ،
ّ)
السردية للموركث احلكائي العريب ،ادلركز الثقاُب العريب ،ط ،ُ ،بًنكت ،ُِٗٗ ،ص.َِٗ ،
عبد اهلل ابراىيم ،السردية العربية ،ه
حبث ُب البينية ٌ
ْ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صٖٕ ،
ٓ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،ص.ٖٕ ،
ٔ)الوىراين ،ادلصدر نفسو ،ص.ٖٕ ،
ٕ)انظر :الوىراين ،ادلصدر نفسو ،ص.ٕٗ ،
ٖ) يدييٌز "أمربتو إيكو" بٌن السردية الطبيعيٌة ادلرتبطة بالفعل اؿذم حيكي سلسلة من األحداث اليت كقعت فعال ،أك يعتقد ادلتح ٌدث ٌأهنا كقعت أك يريد أف يقنعنا

تتحمل قوؿ احلقيقة ُب إطار كوف خطايب زبييلي" .راجع:
ٌأهنا كقعت فعال ،كبٌن السردية االصطناعية اليت تتش ٌكل من التخييل السردم ،كتتصنٌع قوؿ احلقيقة أك ٌ
-

أمربتو إيكو ٔ :نزىات ُب غابة السرد ،ترمجة سعيد بنكراد ،الدار البيضاء،طُ ،ادلغرب ،ََِٓ ،ص.ُِٗ-ُُٗ ،
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ىاالء ٢ىم (من ؤمخٚ(،)٪لب العجؼ وال٨ؿل ٖلى َباٖهم)ٞ(،تر٧ىا اإلاٗاٌل وانُٗ٣ىا بلى اإلاؿاظضً ،إ٧لىإ وٍنامىإ)٣ٞ ،ا:٫
ٞبماطا ٧انىا ًنٟٗىإ الناؽ( ،وَُٗنىإ أجي آصم)ُ٣ٞ ،ل له :وهللا(وال بصخيء)[ٞ(]...ؿا ١ولم ًلخٟذ بلحهمٞ ،لما انخهى بلى قاَىء
()1
اإلاكغٖت وٖ ٠٢نضىا) .
البٗض اإلاجلسخيٖ -لى ّن
ؤؾاؾُت ،وطل ٪من زال ٫زناثُت ّن
ّن
وَؿخمغ ىظا ُك
ُّع
الؿاا ٫والجىاب
خض ٖباعة ؾُٗض ًُ٣حإ( -)2في لٗب ؤصواع
ُك
التي ًنشاٞ ٫حها ال٨الم أُغٚ ١حر منخٓمت .وٖضم الانخٓام ىظا الظي حؿخضُٖه يغوعة اإلاجلـ ،ىى الظي ّنؤصي الى جنىٕ
اإلاىيىٖاث ُٞه ،وحٗضاصىا وؤٞسر لها اإلاجا ٫ل٨ك ٠ما َهز ِسَ ٟهي ِسمن أىاَن الصخهُاثّ ،ن
ْل الىا ٘٢ؾا٦خا ٖجها ،ول٨ن الىىغاني
ّن
ّن
ؤبى بال ؤإ ًٟطخها ،وٍ٨ك ٠اإلاؿخىع ،وطل ٪من زال ٫اللٛت التي ؤٖاص بها نُاٚت الىا ٘٢وجمشله.
ٌؿخٛل الغاوي ما ّن
خُىٍتّ ،ن
ًخمحز أه الخىاع من وْاثّ ٠ن
ّن
زانت مجها وُْٟت الغمؼ(،)Fonction symbolique
وفي ؾُا ١آزغ مخهل،
ّن
وفي ىظو الخالت ّن
ّن
خُ٣ُ٣ت ،وبنما ىى " ٌز
ؤ٢ىا٢ "٫اثمت ٖلى بًجاص الغمىػ وج٨شُٟها ،و٢ض ً٩ىإ ىظا
ٞةإ الخىاع "ال ً٩ىإ مداصزت
ًة
بؿُُا في ْاىغ لٟٓهّ ،ن
ل٨نه مصخى ٌزإ -في صاللخه -أً٣اًا بُٗضة الٛىع ُكجضعّ ٥ن
أخضأغ ؤبٗاص ال٣ى ٫اإلام٨نت"(ٞ ،)3هل ٧اإ
الخىاع
ّن
الىىغاني ٖلى وعي وصعاًت ْن
الخانُت للخىاع؟
٧اُٞحإ ختى ًضع ٥ىظو
ًة
ُكج ّن
د ٤٣الخ٩اًت ٖلى ؤلؿنت الجماص والخُىاإ خًىعا الٞخا في ٦خاب الىىاعنيّ .ن
وبإ نٓغة في عؾالت بٗض أها "ظام٘ النحرب" بلى
ُك
"ظل ،٤ؤمحر مؿاظض صمك )4("٤من قإجها ؤإ ج ّنبحإ لنا طل٢ .٪ا ٫ظام٘ النحربٌ ،ك٩ى خؼنه وؤإلاه بلى "ظام٘ ظل ،"٤وانٟا الخالت
ّن
ّن
َه
ُك
مؿاظض ال٩ىعة٣ً ،بلىإ ألاعى أحإ ًضي اإلال ٪الُٗٓم ،البضٌ٘ الغ ُ٘ٞاإلا٨غم[]...
اإلامالُ٪
الغزت التي ونلذ بلحها ظىام٘ صمك" :٤
وٍجهىإ بلى مجلؿه ّن
الؿامي ما ً٣اؾىنه من ظىع الٗما ،٫وجًُِ٘ ألاٖما ،٫وجهب الى٢ى ،ٝوزغاب الخُُاإ والؿ٣ى٢ ،ٝض
ّن
ؤلٟهم الٓلم ،والٓالم ،وؤن٨غىم اإلااطإ وؤلامامٞ ،ال حؿم٘ لهم خؿِؿا وال جغي ٞحهم ؤنِؿا ،بال آطاإ البىم وحؿبُذ الُٛىم ،و٢ض
ّن
عٗ٦ذ خُُاجها ،وسجضث ؾ٣ىٞها وؤع٧اجها ،وانهغٞذ من الهالة ؤعبابها ،وؾ٩اجها"(ً ،)5ه ٠ىظا اإلا ُ٘٣من الغؾالت -الظي ال
ظغاء بىماّ ٫ن
ًنخٓغ مجها ُكمل٣حها ّنعصا -الخالت التي ونلذ بلحها مؿاظض صمكّ ،٤ن
الؿاؾت وال٣اثمحإ بكاوإ اإلاسجض ،وانهغاٞهم ٖن
قاوإ الضنُا.
ّن
م٨ننا من ّن
جدب٘ اإلاؿاع الؼمجي الظي اجسظجه ىظو ألاخضار ال٣ههُت وؤيٟى ٖلحها ال٨شحر من التراأِ
بطا ٧اإ ؤؾلىب الؿغص ٢ض
والنٛمُتّ ،ن
ٞةإ الغاوي ٢ض ٖمض أإؾلىب الخىاع بلى ج٨ؿحر نالأت ىظا الؿغص ،وجٟخُ ٤البنُت ّن
الٗامت والٗمُ٣ت لألزباع ،وازترا٢ها.
ّن
ب من َب٣اث ّن
ّن
وطل ٪من زالْ ٫ن
ٖضة ،من ؤظل اؾخ٨ناو ؤٖما ١الصخهُاث ،واؾخسغاط
ٖمىصًا في ىظو البنُت اإلاغ ٦ة
الٛىم
٧ل طل ،٪واؾخ٨كا ٝجإزحر طلّ ٪ن٧له ٖلى البنُت ّن
الٛاًاث البُٗضة من جىُْٟها ٖلى ىظا الك٩ل ،والخ٣اٍ الٗبرة من ّن
ال٩لُت لألزغ
ّن
٧ل واخض متراأِ .لُشبذ ،أالخاليّ ،ن
ّن
ؤإ ّن
من خُض هي ّن
أالك٩ل الؿلُمً ،جب ؤإ ً٩ىإ
قٗغٍت ،وؤي جإوٍل ل٩ي ٌلحٛل
٧ل ٢غاءة
ّن
ّن
وٖمىصًا في آلاإ نٟؿهّ :ن
ْن
ؤؾلىبي الىن ٠والخىاع.
زُُا من زال ٫ؤؾلىب الؿغص ،وٖمىصًا من زال٫
زُُا

ُ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،ص.ْٗ-ْٖ ،
ِ) سعيد يقطٌن ،السرد العريب ،صُْٔ ،
ّ) الصادؽ قسومة ،طرائق ربليل القصة ،ج ،ِ ،ص.ُٓٓ ،
ْ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،ص.ُٔ ،
ٓ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،ص.ِٔ ،
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ّ
في ؼّشٍة اللٕة  :مً الاثباُ بلى الّذوٌ والاهضٍاح

ث -
ّن
اإلاال٠؟ ه ٫ىنا ٥لٛت مسهىنت " ّن
أم ّن
ُكن ُك
غٍض في ىظا اإلاؿخىي من الخدلُل ؤلاظاأت ٖن ؾااَ " ٫ه
ُك
نهىم
جخدضر" بها
ًخدضر
ّن
الىىغانيّ ،ن
وجد ٤٣بها جغاأُها في الضازل ،وجماًؼىا ٖن ٚحرىا في الخاعط؟ ؤم ّن
بإ ىظو النهىم ما هي-في الجهاًت -بال نماطط مٗاصة،
ًة
ؤإ اللٛت هي حجغ البناء ألاؾاسخي للجنـ ألاصبيّ ،ن
م٨غوعة إلا٣اماث ؾاأ٣ت؟ طلّ ٪ن
ًة
وؤإ ؤي ظنـ ّن
مسهىنا
ؤصبي ًٟترى اؾخٗماال
()1
للٛت اإلا٨خىبت بٗباعة أُاع العجىماؽ()P. Larthomas
ّن
ًة
ْن
ًة
ؾغَٗت في ىظو ألازباع ُكجدُذ لنا ال٣ى ٫أضاًتّ ،ن
ّن
ٌكظ ٖن اللٛت التي ّن
جىؾل بها مالٟى اإلا٣امت من ٢بله.
بإ الىىغاني لم
بإ نٓغة
ٞهي لٛت "ًخىاعي ٞحها اإلاٗجى في ُكؤٖ ٤ٞاثم ،ومن ؤظل الىنى ٫بلُه ًجب ا٢خدام َهٖ َهَ ٣هبت الٛغٍب واإلاجا اث"( .)2وبالخاليٞ ،الٓاىغ ّن
ؤإ
ػ
ِس
ّن
اإلاالُ ٠كًبضي عٚبت واضخت في ّن
الخىانل م٘ ٢اعثه /مخل٣ي ألازغ ،وىنا ٥اؾخجاأت ؤوضر  ٤ٞانخٓاعو( Horizon d’attente du
ونُٟا ازنىٚغ ّن
ًّ
٨غؽ ُك
اُٞا أا ؾاؽ .وىى ما من قإنه ؤإ ُكً ّن
اله ّنىٍت ألاظناؾُت
 ،)récepteurمن زال ٫ىظو اللٛت التي جمنذ ألازغ َابٗا
ؤظناؾُت ججٗل من ّن
ٞن لٛىي ّن
للم٣امت من خُض هي ّن
ّن
الخالٖب اللٟٓي ؾنضا ؤؾاؾُا لها.
ًخمخ٘ أٟ٨اءة
من منٓىع قٗغ ّني ،وظب ي ظنـ ؤصبي ل٩ي ًًمن  -أضاًت -حؿهُل ٖملُت الخىانل أِنه وبحإ ال٣اعت ،ونجاخها ،ؤإ ج٩ىإ
ًة
ًة
ّن
ًة
ّن
ّن
وجخمخ٘ أضعظت ُكم ّن
اإلا٣بىلُت .أمٗجى ؤإ ج٩ىإ لٛت ٢غٍبت من لٛت الجنـ ألاصبي ،و٢غٍبت من لٛت
ُٗنت من
اللٛت اإلاك٩لت له م٣غوءة
ّن
الؿُا ،١ظنـ اإلا٣امت .وبالخاليّ ،ن
مخل٣ي ىظا الجنـ ألاصبي نٟؿه ،ومن ؾُا٢ه الخاعٍذي ،ومكضوصة بلُه( ،)3وىى ،في ىظا ّن
ٞةإ
ًة
اللٛت جهبذ  -ىهنا -مُضا ًةنا ّن
لخد ٤٣الجنـ ألاصبي ،وٖالمت من الٗالماث الهاصًت بلُه ،وال جخمى ٘٢زاعظه ،أل هي ؤخض قغوٍ
م٣بىلُتٞ .ال ُكًم٨ن  -بطإ -ؤإ نٟهل اللٛت ٖن الجنـ ألاصبي ،وٖن ألازغ الخاوي لهما .وى٨ظاّ ،ن
ّن
ٞةإ
ج٩ىٍنه وهي التي جمنده
ّن
ّن
ألاظناؽ ألاصأُت واللٛاث اإلادك٩لت مجها هي – وبٗباعة مِكا ٫آصام وىُضماإ – ٧اثناث ال انٟها ٫لها( .)4وما ىظو اللٛت – بٗباعة ؤخض
ّن
الن٣اص -بال الىظه آلازغ الخٟي للجنـ ألاصبي"(.)5
ّن
ُك
ّن
اإلا٩ىنت للٛت ألازغً ،جض الباخض -متى عام جٟجحر الُب٣اث ّن
أالنٓغ بلى ألالٟاّ ّن
مناماث الىىغاني
اإلا٩ىنت للٛت التي جدك٩ل مجها
ُك
ُك
جخ٩ىإ من َب٣اث زالر ،مخٟاوجت الُ٣متّ :نؤما الُب٣ت ألاولى ٞهي اللٛت اإلاٗغوٞت و" ّن
وعؾاثلهّ -نؤجها ّن
الؿهلت ّن
نؿبُا" التي
وم٣اماجه
ٞن في ال٨الم ؤؾاؾاُ .كوٍم٨ن ؤإ نٗخبرىا "الُب٣ت الغُٗٞت من ال٨الم"ّ .ن
وٖغٞذ من خُض هي ّن
ّن
جمحزث بها اإلا٣امتُ ،ك
ول٨جها جب٣ى في
اٖخ٣اصنا  -وعٚم ٧ىجها ّن
٦ؼة ،وٚلُٓت وحٗخمض ٖلى الٛغاأت ،وؤلاٚغا ١في الٛمىى ،وجبخٗض ٖن الىُْٟت ؤلاأالُٚت ()informative
)1

P. Larthomas. La notion de genre littéraire en stylistique. In .Français Moderne. T. XXXII. 1964.
P.188.
ِ) عبد الفتاح كيليطو ،ادلقامات ،السرد كاألنساؽ الثقافية ،ترمجة عبد الكبًن الشرقاكم ،دار توبقاؿ للنشر ،الدار البيضاء ،ط ،ُ،ادلغرب ،ُّٗٗ ،ص.ٕٓ ،
ّ)
السياؽ األديب ،انظر:
ُب مفهوـ الشعريٌة كُب ضركرة معرفة كضعيٌة األثر التارخيية ك ٌ

صمود ،مراجعة ،عبد الفتاح براىم،
دككرك ،أكزكالد :جاف مارم شافٌر(إشراؼ) ،ادلعجم ادلوسوعي ُب علوـ اللغة ،ترمجة ،عبد القادر ادلهًنم ،محٌادم ٌ
ادلركز الوطين للرتمجة ،تونس ،ََُِ ،ص.ُٕٔ ،
(4
Jean- Michel Adam et Heidmann. Le texte littéraire. Pour une approche interdisciplinaire.
Academia Bruylant. 2009. P. 12
(5
Luca Greco. La Fabrication des genres et sexualités. In. Revue. Language et société. Genre. Langage
et sexualité. Données empiriques. N°152. Deuxième trimestre. 2015.P.7.
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ُك
ّن
ّن
ؤوالخٗبحرًت ( -)Expressivitéجب٣ى م٣بىلت ،بطا ما ٢ىعنذ أالُب٣ت الشانُت من ىظو اللٛت ،وهي
الخمىحهُت،
لخخجاوػو بلى الىُُْٟت
ّن
ّن
ّن
ّن
الُب٣ت "اإلاغصوصة" ،بإ صر الخٗبحر ،من اللٛت .وهي لٛت زانت" ،مبخظلت" ،ازخاعىا اإلاال ٠لخٗبر ٖن ؤخاؾِـ ،ونىع
َه َه
و٧لِكحهاث ّن
ؾلبُت للمجخم٘ .وهي الهىع التي لم ح ْنؿُ ْن٘ اللٛت الٗاصًت الخٗبحر ٖجها ،ؤو البىح بها.
ّن
ّن
الٗامُت ،الكٗبُت البؾُُت ،التي ج٣ترب من لٛت الناؽ البؿُاء،
في خحإ ٧انذ الُب٣ت الشالشت اإلاك٩لت زغ الىىغاني ،اللٛت
ّن
ّن
ًًم نىجه بلى نىث ىظو الٟئت اإلاسخى٢تّ ،ن
ّن
والٟئت ّن
وَٗبر أاللٛت ٖن َب٣اث اإلاجخم٘
٨ٞإإ أاإلاال٢ ٠ض ؤعاص ؤإ
اإلاهمكت.
ّن
ّن
اإلاسخلٟت ازخالٞا أاثنا في ٖهغوّ .ن
اإلاخٗضصة من ا٫لٛاث ،زم ىى
ولٗل طلُ ٪كًدؿب ّنؤوال ل٣ضعة اإلاالٖ ٠لى جُىَ٘ ىظو ألانناٝ
ُك
زاإ -بلى ظنـ اإلا٣امت نٟؿه ال٣اصع ٖلى اؾدُٗاب قتى ىظو اللٛاث.
ًدؿب -في مؿخىي ٍو
ّن
ّن
والخّ ،٤ن
ّن
ُك
ج ٌُٟأالٗضًض من الكىاىض التي جا٦ض اؾخجاأت اإلاال ٠بلى النمىطط اللٛىي
بإ مناماث الىىغاني وم٣اماجه وعؾاثله،
والسجّ٘ ،ن
الظي ًمحز اإلا٣امت من ٚحرىا من ألاظناؽ ألاصأُت .يْهغ طل ٪في ٚلبت الخ٨غاعّ ،ن
وقتى ؤنىإ الجناؽ ،والؼزغٞت اللُٟٓت،
ّن
ّ ٫ن ُك
ول٨ننا ىناّ -ن
 ٠بأغاػ م٣ضعجه في ال٨المّ .ن
ّن
ّن
وججنبا
الؿغصًت ،بها خاو اإلاال
والؿغص اإلاخضٖ ٤ٞلحها والظي ٦شحرا ما جخُٗل ُٞه الخغ٦ت
ُك
ؤلُ٣ذ خبلي ٖلى
لإلَالت -ننخسب مجها ازنحإّ :نؤما ّنؤولهماٞ ،هى ٢ىله في ٞاثخت اإلا٣امت ألاولى :إلاا حٗظعث مأعبي ،وايُغبذ مٛاعبي،
ّن
ّن
ُك
ُك
ُك
ُك
ُك
ُك ُك ّن
اخخه ،وال
الكٗغ أًاٖتي ،ومن ؤزال ٝألاصب عياٖتيٞ .ما مغعث أإمحر بال خللذ ؾاخخه ،واؾخمُغث ع
ٚاعبي ،وظٗلذ مظىباث ِس
ُك
ُك
وَلبذ زىاأه"(.)1
٢غٖذ أاأه،
وػٍغ بال
ُك
ّن
صزلذ مضًنت ن٣لُت في ألاًام اإلاخىالُتٞ ،غؤًتها مداٞل ألاوناٖ ٝلى َغٍ ٤ؤلانهاٗٞ ،ٝك٣ها قُُاني،
وؤما زانحهما٢ ،ىله:
ُك
ٞدًغث ًىما في بٌٗ بؿاجُجها م٘ َاثٟت من ؤىل صًجها ،وٞحهم ؤأى الىلُض ال٣غَبي ،ؾلُاإ ال٨الم ًإمغو
ٞإ٢متها م٣ام ؤوَاني،
()2
ُٞىالٟه ،وٍجهاو ٞال ًسالٟه ،وظغي أُجهم خضًض ؤىل البلض ومن ٞحها من ألاُٖاإ وال٩لض" .
ّن
بإ ىظو اللٛت من قإجها الاأخٗاص أال٣اعت – في ٦شحر من ألاخُاإٖ -ن اإلاٗلىمتٞ ،خُٗ ٤ونى ٫ال٨ٟغة بلُه ،وال حهخضي بلحها بال بٗض
مجغص الخىانلٞ ،خهبذ في ّن
َهظ ْنه ٍوض ظهُضٞ .هي لٛت جخجاوػ مجغص ؤلازباع والخٗلُم ،والٛغى مجها ًخجاوػ ّن
خض طاتها ٚغى ال٩اجب من
ّن
م٣ترح صواء ٢اصع ٖلى قٟاء ّن
َه
الضاء:
الخإلُ .٠ومن طل٢ ٪ىله ،في عؾالت اإلاال ٠بلى ؤىل الهىي ،وانٟا لهم-في لٛت ممىؾ٣ت مدالة-
ُك
صاء الٗك .٤وهي عؾالت ألٞ ٜحها الىىغاني من الن٣ض ّن
والسخغٍت قإوا ٦بحرا ،وبإ ٧انذ حٗضم ٞحها الخب٨ت بك٩ل واضر ٦ظل.٪
ُك
ً٤وً" : ٫ازظ ٖلى أغ٦ت هللا وٖىإ هللا ؤوُ٢خحإ من نافي ونا ٫الخبِب ،منخ٣اة من ُٖضاإ الجٟا وزى ٝالغُ٢ب ،وزالزت مشاُ٢ل
من نىع الاظخمإُ ،كم َهن ّنٌ ٣زاة من ٚلض الهجغ والبٗض والانُ٣إ ،وؤوُ٢خحإ من زالو الىصاص وال٨خماإ ،مجزوٖت من نىي ّن
الهضوص
يم ا ّن
والهجغاإ ،وٖنا ١الندىعّ ،ن
لهضوع ،ولشم الشٛىع ،ولؼم الخهىع ،من ّن
٧ل واخض مش٣الحإ قهُ ٤خلبى ،وٚنج ٖغاقي ،وْغٝ
٢اىغي.)3("...
ّن
ّن
بإ ؤؾلىب اإلاال ٠في ال٨خاأت ىى ،في ىظا اإلاؿخىي ،ؤقبه ما ً٩ىإ أاللٗب ال٣ىلي ،الظي ً٩اص ًسخٟي ُٞه الخضر واإلاٗلىمت،
ّن
ّن
زانت ،ال ُكًُلب من ّن
نم ٖن ٢ضعاث ّن
ّن
الؿغصًتٞ .هى "ٌٗخمض لٛت ث ّن
اإلاخل٣ي جٟؿحرىا ،ؤوؤلاجُاإ أمشلها ،وبنما
وجخُٗل ُٞه الخغ٦ت

ُ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صُ ،
ِ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،ص.ُِٗ ،
ّ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صَُٓ ،
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الخدضي ىى ّن
ّن
ّن
والخام يمن َا٢ت اللٛت وؾٗت اإلاٗغٞت الاؾخصناثُت"(.)1
جدض طاحي الؾخٗغاى اإلا٣ضعة ،وال٨كٖ ٠ن الاؾخصناء،
ٍو
والشاأذ -أدؿب ٖمغ مىسخى أاقاّ -ن
ْن
ؤإ ىظا النىٕ من ال٨خاأاث لم ٌٗض َهً ْنل َهّ ٤ن
اإلاناؾبحإ في ألاوؾاٍ الش٣اُٞت في
الهضي والاىخمام
طل ٪الٗهغٖ ،لى ٖ٨ـ ما لُ٣خه م٣اماث الهمظاني والخغٍغي( .)2وىظا الظي ّن
ٖغى ،في اٖخ٣اصنا ،ظنـ اإلا٣امت إلصانت واػصعاء
الن ّن٣اص والباخشحإ اإلادضزحإٞ ،هغٞىا ٖنا النٓغ .وىى الظي ظٗل ىظا الًغب من ال٣هو الخٗلُمي " ُك
واؾٗحإ ،من َ ٢هبل ُك
ْن
ًمىث
ِس
٢بل ؤإ ُكًىلض ،ؤو ُكًىلض ّن
مُخا( ،)3ال أل ىى الظي ظٗله "ًمىث ،وٍمىث مٗه ؤلانؿاإ والخُاة ،أخٗبحر ناصع ٧اْم(.)4
ال جخىانى ؤزباع الىىغانيٖ ،ن اؾخٗما ٫بٌٗ ألالٟاّ "الجضًضة" التي ّن
جخمغص ٖلى لٛت اإلا٣اماث اإلاٗهىصة وجسالُ ٠كؾجإ ٦خاأتها.
ّن
ّن
ٌز
لُا٦ض ّن
لٛت ّن
ّن
ّن
ال٣و لم ً٨ن ُكملخه٣ا جماما أإؾلىب
ؤإ ؤؾلىبه في
وخكُت ومؿخهجنت ؤخُانا.
جىؾل بها اإلاال ٠أُغٍ٣ت
وهي
الؿاأ٣ت ،أ٣ضع ما ٧اإ مخجاوػا له .ولُدضر لضي ّن
اإلا٣اماث ّن
اإلاخل٣ي اؾخٛغاأا وبن٩اعا ،وقغزا في ٞهمه ،ونضمت في ؤ ٤ٞجلُ٣هّن
ّن
ًة
ّن
ّن
والخمؼ .١طل٪
وجىٗ٢اجه ،أال٣ضع نٟؿه الظي ظٗل نموطط ٦خاأت اإلا٣امت ،الظي ؾعى اإلاال ٠بلى أناثه منظ البضاًتٖ ،غيت للخغم
ّن
ّن
لُخٗىص ٖلى ىظا النىٕ من ألالٟاّ التي ًنضع وظىصىا في اإلا٣اماث الؿاأ٣ت لٗهغ الىىغانيًٞ .ال ٖن
ؤإ ُكمخل٣ي اإلا٣اماث لم ً٨ن
ًة ُك ّن ًة
ؤإ ىظو ألالٟاّ ٢ض جندضع أال٨خاأت بلى الخًٌُ ؤخُانا ،واإلابخظ ٫من ال٨المّ ،ن
ّن
والخاٞهّ .ن
ٗبرة ٖن
ول٨جها ٢ض ج٩ىإ ؤلٟاْا جاٞهت م
ُك
مما ّن
الٗهغ ؤؾىؤ ّن
ُك
جهىعو ىظو ألالٟاّ .أمٗجى ّنؤجها ٢ض وعصث ،في
جٟاىت ٖهغو ؤًًا وانٗ٩اؾا لخالخه الخًاعٍت .و٢ض ً٩ىإ ىظا
َه
َه
ًة
َه
(َّ )5ع
وُْٟي ؤ٦ثر من ٧ىنه ّن
ىظا ّن
ّن
اإلان٩ىح(،)8
والخجزًغ( ،)7وألا ْنم َهغ ِسص
ىر(،)6
الؿُا ،١مصخىنت أُاب٘
أنُىٍاٞ .إلٟاّ مض" ٫الّ ٣نىا ِسص  ،والض ُكً ِس
ِس
ِس
َه (ْ )15ن َه
َه ْن (ُ )13ك ْن ()14
َه ْن ()12
َه ْن َه ()11
()10
()9
ُك ْن
اى(...)16وٚحرىا ،هي قىاىض
والٗغٍاإ ؤبي الخغا  ،و٢داب اإلاىن ِسل  ،وؤوالص ال٩ل ِسبت والبى ِس ٫الٟؿ ِس ، ٤والبه ِسا ١وا ِسإلاغخ ِس
ّن
ّن
ّن
وؾلبُت ،ولم ج٨ن قاجٗت في ىظا النىٕ من اإلا٣اماث ،و٢ض زال ٠بها اإلاال٠
ٖلى ما طىبنا بلُه .وهي ٧لها ؤلٟاّ ّننِئت ،وؾىُ٢ت،
ُ)يوسف امساعيل ،ادلقامات ،مقاربة ُب التحوالت كالتبين كالتجاكز ،منشورات ٌارباد الكتاب العرب ،دـشق،ََِٕ ،ص.َٓ ،
ِ) عمر موسى باشا ،األدب ُب بالد الشاـ ،عصور الزنكيٌٌن ،كاأليوبيٌٌن كادلماليك ،دار الفكر ادلعاصر ،لبناف ،دار الفكر ،دمشق ،ط ،ُٖٗٗ ،ُ ،ص،
ُِٖ.
ّ)
القصة ُب األدب العريب احلديث ،دار الثقافة ،بًنكت ،د.ت ،ص.ُّٓ ،
زلمد يوسف صلمٌ ،
ْ)نادر كاظم ،ادلقامات كالتلقي ،حبث ُب أمناط التلقي دلقامات اذلمذاين ُب النقد العريب احلديث ،شللكة البحرين ،كزارة اإلعالـ كالثقافة كالرتاث الوطين ،ط،ُ ،
ََِّ ،ص.ِٕٓ ،
ٓ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صَّ ،
ٔ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صَّ ،
ٕ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صَّ ،
ٖ)الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صَّ ،
ٗ)الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صَُٓ ،
َُ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،ص.ٕٗ ،
ُُ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،ص.َُٗ ،
ُِ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صَُٓ ،
ُّ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،ص.ُّ ،
ُْ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صْْ ،
ُٓ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،ص.َُُ ،
ُٔ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صٗٗ ،
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ّن ّن ّن
"الٗغ ٝوؤحى ٞحها أما لِـ في الٗاصة والُب٘"(ّ .)1ن
ؤإ اإلاال٢ ٠ض خاو ،٫أاؾخضٖائها ،جىُْٟها أجغؤة ال جسصخى
ول٨ن اإلاضىل خ٣ا،
ّن
والكٗغٍت ،اطا ما اؾخٗغنا ٦الم ىجري مِكىنُ(Henri ٪
لىمت الثم ،في ؾُا٢اث ظضًضةُ ،كمًُٟا ٖلحها ال٨شحر من الخُى ّنًت
٧ل ٧لمت ُكًم٨ن ؤإ ج٩ىإ ٞحها قٗغٍت(ّ .)2ن
) Meschonicالظي اٖخبر " ّن
٨ٞإإ أالىىغاني ٢ض ٖض ،٫جد٣ُ٣ا للخجاوػ ،أاللٛت التي ّن
ؤإ ّن
جىؾل
ًة
ًة
ّن
الغؾميُ ،كلُ ّن
جىؾل بها في ٞاجدت م٣اماجهّ ،ن
ُّع
مغع ما لم ٌؿخُ٘ جمغٍغو
وجدغع مجها ،واؾدبض ٫أاللٛت ىظو لٛت ظضًضة ؾ٨ذ ٖجها ألاص ُكب
ّن
و٦إنه ٢ض ؤصعّ ٥ن
ؤإ ؤصب اإلا٣اماث ال ُكًم٨جها أهُٛتها الخالُت ،ؤي أما ىى ؤصب ؤلٟاّ( ،)3ؤإ ُكٌ ّن
ٗبر وخضو ٖن وا٘٢
أاللٛت الٗاصًت.
ّن
ّن
َه
ّن
ّن
اإلاال ،٠واإلاجخم٘ اإلاِٗل .و٦إنه٦ -ظل -٪إلاا يمن ٢بى ٫ال٣اعت إلا٣اماجه ،الُ ٣كبى ٫الخؿن ،وؤلاًج ابي ،و٦ؿب وصو وحٗاَٟه ،لجإ
ٌز
ّن
ًخٗىص مخل٣ي ّن
لٛت لم ّن
ومخل٣ي اإلا٣اماث
الؿغص الٗغبي ال٣ضًم،
بلى لٛت زانُت ،ناصمت ىظو اإلاغة ،وؤ٢غب بلى وا ٘٢أُئخه اإلاِٗل.
ًة
قغزا في ال٣غاءة ،وفي ٞهم ّن
ال٣غاء ؤنٟؿهم٢ ،اٖ ٫مغو مىسخى أاقا في "ألاصب في أالص
أا ؾاؽٖ ،لى ؾماٖها .وىى ما ؤخضر
الكام" ّ ":ن
بإ الىىغاني ٧اإ نُ٣ت ّن
ّن
جدى ٫في اإلاىيىٖاث التي ازخاعىا واإلاٗاني التي ٖغيها أإؾلىب ظضًض ،زغط ُٞه ٖما جألٟه
ّن
وجهن٘ وجهنُ٘"(.)4
الناؽ في ٖهغو من ننٗت
ّن
ٖلى ّن
ّن
الٗامُت مجها ىظو
ؤإ للٛت في ىظا ألازغ وظه آزغ وؤزحر ٌؿخد ٤الى٢ى ٝوالخإملٞ .اإلاالً ٠ىانل في ج٣لُبه للٛت ،مؾخٗمال
ّن
ّن
الناؽ البؿُُت ،وال٣غٍبت بلى وا ٘٢ألاصًب اإلاِٗل .وفي طل ٪جدغٍغ للٛت اإلا٣امت الٟهخى ،وجبؿُِ لٗباعاتها الهٗبت.
اإلاغة ،لٛت
ّن
ّن
بال في اإلاىا ٠٢الخىاعٍت[ ]...وؤ٦ثر ال٨خاب ًلج ؤوإ
الٗامُت في ألاؾلىب ال٣هصخي
وال جضزل – أدؿب مدمض ًىؾ ٠نجم-اللٛت
بلحها في الخىاع لخًٟي ٖلحها نض٢ا وخُىٍت وواُٗ٢ت[]...وىنا٦ ٥خاب ًازغوا ؤإ ًنُ٣ىا الصخهُاث ،في مىا ٠٢الخىاع
الخانت[]...ولِـ ّنزمت مبرع ٞجيً ،من٘ من اؾخٗما ٫اللٛت الٗامُت في الخىاع ،أل ّن
ّن
بإ َبُٗت عؾم
ومنا٢كخه ،ألهجتهم الُبُُٗت
ّن
الصخهُت في ال٣هت ،جخُلب طل ،٪وحٗخمض ٖلُه اٖخماصا ٦بحرا(  ،)5لظل ٪نجض الىىغاني ّن
اإلاجؿضة في
ًمغ ُكع يمن اإلا٣اَ٘ الخىاعٍت
ّن
الٗامُت ندى اؾخٗماله لٟٓت "ؤٌل" ،وهي مندىجت من "ؤي شخيء":
في ألازغ ،نماطط من ىظو اللٛت
٣ٞا :٫ؤٌل خاظت الىىغاني الؼنضً٤؟"
و٢ا :٫ؤٌل خاظخ٪؟

()6

()7

لى ٗٞلذ طل ٪ل٣ا :٫ؤٌل وظه ىظا الانبؿاٍ الباعص

()8

ُ) قدامة بن جعفر ،نقد الشعر ،ربقيق زلمد عبد ادلنعم خفاجي ،بًنكت ،دار الكتب العلميٌة ،د.ت ،صَِّ ،
)2
Henri Meschonic. Pour La poétique. Edition Gallimard. France. 1971.P. 60.
ّ) نادر كاظم ،ادلرجع نفسو ،صُّٖ ،
ْ) عمرك موسى باشا ،األدب ُب بالد الشاـ ،عصور الزنكيٌٌن ،كاأليوبيٌٌن كادلماليك ،دار الفكر ادلعاصر ،لبناف ،دار الفكر ،دمشق ،ط ،ُٖٗٗ ،ُ ،ص،
َٖٓ.
ٓ)
القصة ،دار صادر بًنكت ،دار الشركؽ ،عماف ،ط ،ُٗٗٔ ،ُ،صٗٗ ،
فن ٌ
زلمد يوسف صلمٌ ،
ٔ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،ص.ُٖ ،
ٕ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صِٖ ،
ٖ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،ص.ْٖ ،
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جسلحها" أمٗجى "جتر٦ها" في ٢ىله٢" :ا ٫ؤأى اإلاجض أن ؤبي الخ٨م :والٗكغة صنانحر التي لٖ ٪نض اأن ّن
وىى ٌؿخٗمل لٟٓت " ّن
الن٣اف بلى
ّن
متى ّن
ال٣داب ،وهي ظم٘ ١خب
جسلحها"( .)1وىنا٧ ٥لماث ؤزغي ،لئإ ٧انذ ٞهُدت ،ول٨جها من
الٗامُت اإلاإلىٞت اإلابخظلت ندىِ :س
دب ؾٗل( )2و"البىؽ"( ،)3وهي ٧لمت ّن
و٢دبت وٗٞلها َهَ ٢هد َهب ومٗجى َهَ ٢ه
ٖامُت حٗجي "الخ٣بُل" ،وبلى ىظا اإلاٗجى طىب الكاٖغ "اأغاىُم
ُك
َه
الٗاصة – ؤًًاٖ -لى اؾخٗمالها في مجاالث مسهىنتْ ،ن
الّ ٛنؼ ّني" في ٢ىلهَ :هو َهم ْنن َهٖ َهك َهّ ٤ن
ْن
٦إإ
ال٣ضح"( ،)4وؤلٟاّ ؤزغي ظغث
الضإ أاؽ
ِس
ّن ّن َه ّن
ْن
الىفيً" ،ا ْن
ّن
ول٨ن اإلاال ٠اج٨إ ٖلحها وؤٞغٚها من مجاػىا اإلاٗهىص ،وؤظغاىا ٖلى خ٣ُ٣تها
٧لب" ؤو ؤًًا "البسُل(.)5
٦إإ ُكً٣ا ٫للعظل
ُك
ْن
والخماع الظي ُكًغمؼ ّن
ُك
ّن
والخدمل ،ىى ٦ظل ٪اؾخٗمل
للهبر
جد٣ُ٣ا للٗضو ٫والانؼٍاح في م٣اماجهٞ ،إنبذ ال٩ل ُكب عمؼا للخ٣اعة(.)6
ّن
الٟهم ،و٦ظا " ّن
ٖلى خ٣ُ٣خهٞ ،إنبذ عمػا َه
الخِـ" الظي ٧اإ عمؼا ّن
للج ْنهل ،وٖضم ْن
لل٣ىة ،اؾخٗمله اإلاال ٠ىنا وؤظغاو ٖلى الخ٣ُ٣ت
وؤًًا ّن
الؿُل.)7(...
ظضًغ أالظ٦غ ّن
ّن
الؿب ،٪وخؿن َه
ألاصبي ،من خُض ظىصة ّن
ّن
ٌز
اله ْنى.ٙ
اإلاخٗضصة لم ج٨ن لخ٣ٟض ىظا ألازحر َابٗه
ؤإ َغاث ٤نُاٚت ألازغ
ُك ّن ّن
اللٛت ُك
ٞهى ،بطإّ ،ن
الٟهخى الٛالبت ٖلى ؤؾلىب ألازغ.
جنىٕ ٝيالهُاٚت ال ُكًم٨نه ،في الجهاًت ،ؤإ حهضص
لُض ّنّ ٫ن
ّن
بإ اىخمام الىىغاني أ ُكل َهٛخه في ىظا ال٨خاب ٢ض ظاء ُك
ّن
ّن
الؿغصي  -واإلاخىإ
الؿغصًت ظمُٗها" -ال ًم٨نه ؤإ ً٣خهغ
ؤإ ىظا اإلاتإ
ِس ِس
ُك
ولُضٖ ٫لى ّنؤنه ّن
ّن
ّن
ّن
جسُلُت مهىٚت
ماصة
الؿغصًت الناْمت له،
ٖلى ألاخضار ،ؤو الىْاث ٠التي ججهٌ بها الصخهُاث ،ؤو ألاَغ
ًة
الٟنُت"( .)8وٖلُهّ ،ن
ّن
ًة
مخجانؿا من جل ٪الٗنانغ ّن
ٞةإ ىظا "الهى ٙىى الظي ُكٌُٗي اإلاخىإ
الؿغصًت أىنٟها حكُ٨ال مخماؾ٪
نىٚا
ّن
ّن
ّن
الٗنانغّ ،ن
ٗٞالُت لٛىٍت صالت،
وٍ٣غب الهىعة الخُ٣ُ٣ت للخُاب الؿغصي ،نه ًمنذ البدض ٢ضعة الا٢تراب بلُه أاٖخباعو
وٍ٣ترح ،في الى٢ذ نٟؿه ،حٗمُ ٤النٓغ في ّن
٧لُخه من ظهت البدض في الخإوٍالث الناججت ٖنهٞ ،اإلاخىإ اإلاهىٚت جمنذ بم٩انُت ٦بحرة
للبدض ،والىن ،٠والخدلُل ،والخإوٍل"(.)9
ّ
 - 3الحذاخل ألاحىاس ُّيي في ملامات الىَشاوي :ؤو الجيغ ألادبي مً ـشامة الحذود بلى اهفجاسَا وو ْنعفها
ّن
بإ ّن
ؤىم ما ُكًلٟذ النٓغ في اإلانام ٖاصة ىى الايُغاب الباصي في ؤ٢ىا ٫الصخو الناثم ،وانصُا ٫ألاخضار ُٞه ،وجضازلها بك٩ل
ٚحر َبُعي ،ؤوٖلى ألا٢ل بك٩ل مٛاًغ إلاا هي ٖلُه في الىاٞ .٘٢هل ازتر ١الجنـ ألاصبي خضوصو في ىظو ألازباع ٖلى ندى ما ازتر١
ّن
ّن
ّن
وان ٪ٟمن ٖ٣اله ،وججاوػو الى الخُا٫؟ ؤم بنه ٢ض التزم بها ويبُها؟
مالٟه الىا،٘٢

ُ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صّٕ ،
ِ) ابن منظور ،لساف العرب ،دار صادر ،بًنكت ،ط ،ُٕٗٗ ،ُ،ج ،ٓ ،ص.َِِ ،
ّ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صٕٓ ،
ْ)
ً
الزماف ،ح ٌققو إحساف عبٌاس ،دار صادر ،بًنكت ،لبناف ،د.ت ،ص.ْْٖ ،
ابن خلكاف ،كفيات األعياف كأنباءي أبناء ٌ
ٓ) يقوؿ ادلثل :أخبل ًم ٍن ىكلٍ و
ب" ،كذلك ألنٌو إذا ناؿ شيئا دل ييطمع فيو" .انظر ،خًن ال ٌدين مشسي باشا ،معجم األمثاؿ العربيٌة ،مركز ادللك فيصل للبحوث
كال ٌدراسات اإلسالمية .ط ،ُ ،الرياض ،ََِِ ،ص.ْٓ ،
ٔ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صّٕ ،
)الوىراين ،ادلصدر نفسو ،ص.ََُ ،
ٖ)عبد اهلل إبراىيم ،السردية العربية(مقاؿ) ،رللٌة الرياض ،جواف.َُِْ ،
ٗ)عبد اهلل إبراىيم ،ادلرجع نفسو.
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الكٗغٍت أالخضازل ألاظناسخي؟ ًبضو ّن
ّن
ّن
ؤإ اإلاغاىنت ٖلى الخضازل ألاظناسخي ٧اإ من ّن
الكٗغٍت ،أدؿب ما
ؤىم مكاٚل
ل٨ن ،ما ٖال٢ت
ؤقاع بلُه ظاإ بً ٠جاصي ( Jean Yves Tadiéفي مالٟه "الؿغص الكٗغي"ٞ .هى ٢ض طىب بلى ال٣ىّ ٫ن
أإإ " :الكٗغٍت ًجب ٖلحها ؤإ
ّن
ُك
النا٢ض الٟغنسخي "ظحراع ظُناث( )Gérard Genetteفي
حكخٛل ٖلى خضوص ألاظناؽ ،وٖلى خضوص ألاصب ؤًًا( .)1وألامغ نٟؿه ؤ٦ضو
٦خاأه "َغوؽ(ٖ ")Palimpsestesنضما اٖخبر ّن
ّن
والخُٟت التي ًُ٣مها ّن
نو ما م٘
ؤإ" :مىيىٕ الكٗغٍت ٌكمل ؤًًا الٗال٢اث الٓاىغة
نهىم ؤزغي"(.)2
ًة ّن ًة
ًة
ًة
ْن ُك
ّن
ّن
زاَٟت بلى اإلاهاخب ّن
ؤإ نضع٥
ٞخسى ٫لنا
ؤولُت،
النصخي لل٨خاب أضاًت – ؤي ٖنىانه -من قإجها ؤإ جمندها بظاأت
بإ نٓغة
ٌز
ُك
ُك
ُك
ٌز
ؤظناؽ ؤصأُت ُكمسخلٟت الُ٣مت ،ول٨جها جخضازل ظمُٗها منظ البضء ،منظ
والغؾاثل
واإلا٣اماث
اإلاناماث
مٓاىغ ىظا الخضازل .بط
ّن
ًخإ٦ض من ّن
الٗخبت .واإلاُك ّن
ؤإ نٓام الجنـ ألاصبي الىاخضّ ،ن
الهلب والض ،٤ُ٢والظي ٧اإ محزجه في
خٟدو إلاتإ ألازغ ،بٗض طل،٪
ُك
َه
ّن
ّن
الدك .)reconfiguration( ٫٪ول٣ض ؤقاعث
الؿاأ٢ ،٤ض ؤأُل ،و"ن َه ،٤ٟو٢ض آ ٫بلى الؼواٞ .٫ا ظناؽ ألاصأُت الُىم هي أهضص بٖاصة
ّن
الخنام في مناماث الىىغاني( .)3وؤقاع مدمض ؤن٣اع٢ -بل
صٖض النانغ في ٦خابها "اإلاناماث في اإلاىعور الخ٩اجي الٗغبي" بلى ْاىغة
ّن
طل - ٪وفي ؾُاّ ١نًخهل أٟن اإلا٣امت ،بلى ّن
ّن
ْن
ّن
ؤإ ْاىغة جضازل الكٗغ م٘ النثر في اإلا٣امت مغصو الخىجغ والهغإ الخانلحإ في ٖم٤
ٞةإ طلٌٗ ٪جي ّن
النوّ ،ن
اإلا٣امت أُجهما( ،)4وىما ّن
ّن
ّن
النو
ؤإ
جهىعاإ مدترماإ .ول٨ن ،بطا ٧انذ ألاظناؽ جخهاعٕ ُٞما أُجها في ىظا
ًخمغص ّن
ّن
يضىا ظمُٗا.
ٞه َهم ىظو النهىم ّن
الؿغصًت أضوإ الالخٟاث بلى ّن
ّنبننا نمُل بلى ال٣ىّ ،٫نبنه ال ُكًم٨ن ْن
ؤىم النٓغٍاث ،والبدىر ألاظناؾُت الٛغبُت
الؿُا ١الش٣افي الٗام الظي ُكج ّن
الؿغصًت ،وججزًلها يمن ّن
الخضًشت في حٗاملها م٘ النهىم ّن
خل٣ى ُٞه في ّن
٧ل ّن
مغة .لِؿذ اإلاك٩لت الُىم،
النو -والنهىم ألاصأُت ظمُٗها -هي ،في الٛالب ،زاأخت ٚحر ّن
مخٛحرة منظ ؤإ ّن
ّن
صوجها
في اٖخ٣اصنا ،مك٩لت ألازغ ألاصبي نٟؿهٞ ،هظا
ّن
ّن
ّن
ّن
اإلاالٟىإ ،ون٣لها النا٢لىإ ظُال بٗض ظُل ،لخنخهي أُض ّن
ال٣غاء /اإلاخل٣حإ ،بنما اإلاك٩لت ج٨من في ُُٟ٦ت ٞهم ىظو النهىم،
مغة ،صوإ ؤإ ً٩ىإ في طلّ ٪ن
ّن
وبزًاٖها بلى النؿ ٤الش٣افي الظي ُكجضعؽ ُٞه ،وجدناو ٫يمنه في ّن
٧ل ّن
النو،
حٗؿٖ ٠لى خضوص
ّ
وجدمُله ما ال ٍا٢ت له .وى٨ظا" ،فةهه مً البذًهي وهحً هلشؤ َزٍ راس في ؤفم اهحٍاسها ألاحىاس ّي الحالي ،همّها ِلى الشكّة
ّ
ألاحىاظُة بىشٍلة ثخالف ما وان"(.)5
ّن
ُك
ًجب ؤلا٢غاع بطإ – وصوإ ؤإ نسصخى ػلال -ؤننا ؤمام بٖاصة نى ٙمٟهىم ظضًض للجنـ ألاصبي ،وبٖاصة ازترإ له(،)réinventer
وجهنُ ٠لألزغ ألاصبي ،الظي ؤنبذ ٦ما الىٖاء الخاين لهظو ألاظناؽ ظمُٗها ،وٖلى الجنـ ألاصبي نٟؿه ،الظي ّن
حٛحرث ّن
ىىٍخه
ّن
من ألامـ بلى الُىم :من ّن
ىىٍخه ألاظناؾُت( - )identité génériqueأخٗبحر ظاإ ماعي قاٞغ -في اإلااضخي ،بلى انٟجاعىا في الخايغ(.)6
)1

Jean – Yves Tadié. Le récit poétique. Presses universitaires de France. 1er édition. Paris. 1978.P. 6
(Gérard Genette. Palimpsestes. La littérature au second degré. Paris. Seuil. Coll. Poétique. 1982. P 7

2

ّ) دعد عبد الناصر ،ادلنامات ُب ادلوركث احلكائي العريب ،ص.ُْٖ ،
ْ) زلمد أنقار ،ذبنيس ادلقامة ،رللٌة فصوؿ ،مج ،ُّ ،ع ،ُْٗٗ ،ّ،ص.َُ ،
ٓ) أكزكالد دككرك ،جاف مارم شافٌر(إشراؼ) ،ادلعجم ادلوسوعي ُب علوـ اللغة ،ص.ِّٓ ،
(6
Jean- Marie Schaeffer. Les genres littéraires d’hier à aujourd’hui. In. l’éclatement des genres au XXe
siècle. P. 14.
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ّن
ّن
ؤصأُت )ّ ،(carrefour des genres littérairesن
بإ ؤزباع الىىغاني جبضو – في ىظا الؿُا -١ؤقبه أملخ٣ى ظناؽ ّن
ٖضة وسجالث
ُك ّن
ّن
ّن
ٞةننا ال ًم٨ننا ّن
ّن
نٗغ ٝالجنـ ألاصبي في طاجهّ ،ن
ؤإ ّن
ونؿُجه
مخٗضصة( .)1وهي حك٩ل ٞؿُٟؿاء ()mosaïqueمخ٩ىنت مجها ظمُٗا .وى٨ظا
ّن ّن
بال بلى َغٍ ٤مؿضوصّ .نبنما ّن
نٗغٞها
يمن خضوصو اإلان٨مكت ٖلُهٞ ،هظو آلُت ٢ض أاإ ٖ٣مها ،وانتهذ نالخُتها ،وال ًم٨ن ؤإ جاصي
ّن
من زال ٫ظملت من الٗالث ٤التي ًنخجها ىظا الجنـ م٘ ألاظناؽ ألاصأُت ألازغي الٗاأغ لها .وبالخاليٞ ،ةإ ؤظناؾا ّن
ؤصأُت "خضًشت"
مشل اإلا٣امت– بطا ما ؤزظنا بٗحإ الاٖخباع الٗهغ الظي ّن
صونذ ُٞه ىظو اإلاناماث واإلا٣اماث ،وىى ال٣غإ الؿاصؽ الهجغيٖ ،هغ
الىىغانيُ -كًم٨ن ؤإ ج٨دؿب مغونت ّن
ؤصأُت ؤزغي وٚحر ّن
ؤصأُا قاؾٗا٢ ،اصعا ٖلى ؤإ ٌؿخىٖب ؤظناؽ ّن
زانت ججٗلها ظنؿا ّن
ؤصأُت
ّن
َه
الكٗغ ،ؤو ال٣غآإ ،ؤو الخضًض ،ؤوختى " ّن
ًة
الهىعة"( ،)l’imageبطا ما اٖخبرناىا ًة
مسهىنا ُكًم٨ن
ظنؿا
ؾاأ٣ت ٖلحها ،و٢ضًمتِ ،س٢ضم ِس
ُك
َه َه
ؤإ ُكً ْن٣غؤ ّن
وٍاوُ ،٫كوجدمل في ّن
َُاتها عؾالت ،والهىعة حؿاوي ؤل٧ ٠لمت٦ ،ما ً٣ى ٫اإلاش ُكل(ٞ ،)2ال جٟايل ،بطإ ،أحإ ىظو ألاظناؽ
ظمُٗا ،وال نؼإ ،وال ّن
ىغمُت.
اإلاخمٗ ُكن في ؤزباع الىىغاني ّن
ّن
ؤصأُا ؤ٦ثر خهاٞت من ٚحرو ،وؤعسخ ًة
ؤإ ناخبها ٢ض ٧اإ ٌؿ٘ يبلى ؤإ ًبخ٨غ ظنؿا ًّ
أ٣اءٞ .هى
ًجض
ّن
ّن
ّن
ًٓهغ مخًلٗا أإٚلب ٞنىإ ال٣ى ٫التي خاو ٫ؤإ ّن
ًًمها ،في ؤٚلبها ،جدذ عصاء م٣اماجه الًٟٟاى .وٍبضو ؤإ صٖىاث ال٨خاب
ْن
واؾٗخحإ ،وؤإ
ال٣ضماء أترؾُش ٢ىاٖض للٗلم وقغاثِ له ،وطل ٪أًغوعة ؤإ ً٩ىإ ناخب ال٨خاب ،ؤو ال٨خاأت ٖلى صعاًت ومٗغٞت
ًمخل ٪ز٣اٞت هي ؤقبه أاإلاتر ّن
انت اإلاخماؾ٨ت التي ج٣ىم ٖلى ج٨ضٌـ اإلاٗغٞت ،والتي ج٣ىم ٖلى ألازظ من ّن
٧ل شخيء أُغ ،ٝوىى ما
طىب بلُه ٖبض الخمُض ال٩اجب ،في عؾالخه بلى ّن
ال٨خاب( ،)3و"اأن وىب" في "البرىاإ"( ،)4واأن َباَبا في "ُٖاع الك٘ع "( ،)5و٦ظل٪
ًة
واؾ ًةٗا في ىظو ألازباع.
اأن ألازحر في "الجام٘ ال٨بحر في نناٖت اإلانٓىم من ال٨الم واإلانشىع"( )6وٚحرىم٢ ،...ض لُ٣ذ
نضي ِس
ّن
ّن
ًدخل ُٞه م٩انا ًة
ّن
ّن
ّن
مُ٨نا .وأالغٚم من بقاعة
الكٗغ"
بطا ما اجبٗنا نؿبت جىاجغ ألاظناؽ ألاصأُت في ٦خاب الىىغاني ،وظضنا ؤإ " ِس
ْن
ّن
َه
جل٣ى ًة
َه َه
ٞجُض ّن ْن
ْن
عواظا في ٖهغوّ " :ن
والغ ُك
٧اؾ ٌزضّ ،ن
صيء منه ُكًغصي
الك ْنٗغ ،التي لم حٗض
الكٗغ ِس
ِس
ال٪اجب ،في ؤ٦ثر من مىي٘ ،بلى ٦ؿ ِساص ِسؾلٗت ِس
ّن
ؾُاإ ٖنضىم ْن
بال ٖلى الخ ْنغماإ بٗض ّن
٧ل ألاخىاّ -٫ن
زوّ -ن
ّن
الخٗب الكضًض( ،)7والناؽ في ّن
بإ
والؿاؾت مجهم أا
أ٣اثله ،وال ًدهل منه
ِس

Voir. Thème "identité générique" dans:
Jean-Marie Schaeffer. Qu’est ce Qu’un genre littéraire ? Seuil. Poétique. Paris. 1989. P.53
(1
Michèle Narvaez. A la découverte des genres littéraires. Ellipses Edition marketing. Paris. 2015.
P.27.
)2
Christian Vandendorpe. Du papyrus à l’hypertexte. Essai sur les mutations du texte et de la lecture.
Edition de la découverte. Paris. 1999. P. 149.
ّ) عبد احلميد الكاتب ،رسالة إذل الكتٌاب ،ضمن كتاب رسائل البلغاء ،اختيار كتصنيف ،زلمد يك ٍرد علي ،جلنة التأليف كالرتمجة كالنشر ،اؿقاىرة ،ط ّ،ُْٗٔ ،
ص ِِٓ
ْ) ابن كىب الكاتب ،الربىاف ُب كجوه البياف ،ربقيق أمحد مطلوب ،خدجية احلديثي ،مطبعة العاين ،بغداد ،ُٕٗٔ ،صُّٕ ،
ٓ) ابن طباطبا العلوم ،عيار الشعر ،شرح كربقيق ،عبٌاس عبد الساتر ،دار الكتب العلمية ،طُ ،بًنكت ،لبناف ،ُِٖٗ ،صَُ ،
ٔ) ضياء ال ٌدين بن األثًن ،اجلامع الكبًن ُب صناعة ادلنظوـ من الكالـ كادلنثور ،ربقيق ،مصطفى جواد ،مجيل سعيد ،اجملمع العلمي العراقي .ُٗٓٔ ،صٕ-ٔ ،
ٕ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،ص.ِٖ ،
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(ّ )1ن
بال ّن
ٌز
ْهىع
ؤإ ىظا الجنـ ألاصبي اإلاسهىم ً٩اص ال جسلى منه م٣امت ،ؤو عؾالت .وىى
ىم ٞهمىا ىظا الكٗغ ،ؤو ىم جؼوا ،
ُك ّن ّن ّن
ْن
ْن
ّن
ّن
ٞمن ىظا الخكض
مخنىٕ ،ومسخل ٠ال٨م ،والنؿبت ٦ظل .٪وىظا ما ًبحإ ؤإ اإلاالً ٠خسظ من ىظا الجنـ اإلاسهىم مشله ألاٖلىِ .س
ال٨شحر ُكًم٨ن ؤإ نهُٟي ما نؿبه الكاٖغ بلى قٗغاء مكهىعٍن ،ومنه ما نؿبه بلى نٟؿه ،ومنه ما ؤوعصو ّن
زلىا من ؤي بؾناصّ .نؤما
ما نؿبه بلى قٗغاء أغٖىا في ٢ى ٫الكٗغٞ ،نجض ؤمشاَ" ٫غٞت أن الٗبض ،اأن عقُ ٤ال٣حرواني ،ؤبي الُُب اإلاخنبي ،النابٛت
الظأُاني(ّ ،)2ن
ّن
شخهُا ،وىى ما ًبرػ م٣ضعجه ٖلى ٢ى ٫ال٣غٌٍ ،ما ًٓهغ من زال٢ ٫غاثن ؾاَٗت ٖلى
وؤما ما ؤوعصو ٖلى لؿانه
وؤما ما ؤوعصو ّن
طل ،٪من ٢بُل٣ٞ" :لذ ،ؤنا ؤ٢ى٢ ،٫ا ٫الىىغاني (ّ ،)3ن
زلىا من ؤي بؾناصٞ ،نجض بقاعاث نانٗت بلى طل ٪ؤًًا٢" :ا٫
"٢ا ٫الكاٖغ٢ ،ا ٫بٌٗ الخضم٢ ،ىله.)4(،
وعبما ٌٗىص طل ٪بلى ّن
أالنو ال٣غآني ،وٍىلُه ٢ضعا ال أإؽ أه من الاىخمامّ .ن
ّن
الجى
والىىغاني ُكً٨ثر -بلى ظانب الكٗغ -من الاؾدكهاص
ّن
ًخسللها ّن
ّن
ّن
ُك
الض ُك
ّن
والاؾخٟٛاع٩ٞ .اإ َبُعي–
والخًغ ُكٕ
ٖاء
زانت -التي
الٗام الظي صاعث ُٞه ألاخضار  -في اإلانام ال٨بحر
ال٣ضسخي
ّن
ّن
ّن
ٌز
مٗلىم ما ًخمحز أه ال٣غآإ من ٞهاخت وبالٚت و٢ضعة ٖلى ؤلا٢نإ ،واإلادا جت،
النو ال٣غآني.
والخا ٫جل -٪ؤإ ًمخذ اإلاال ٠من
ّن
ّن
ّن
ّن٢لما ّن
ججؿضث في ظنـ ؤصبي آزغ ؤو ٚحر ؤصبي .والخ ،٤بننا واظضوإ ،في ّن
٧ل زبر من ؤزباع الىىغاني -ج٣غٍبا -ىظو الجزٖت الضًنُت
ّن ّن
ّن
ّن
وبُُٟ٨ت جىُْٟهُ .كوٍم٨ن ؤإ ً٩ىإ في طل - ٪ؤًًا -بياءة
أالنو ال٣غآني،
ؤإ اإلاال ٠الجؼاثغي ٧اإ ٖلى صعاًت ٧اُٞت
التي حكحر بلى
ّن
ؤصًبا ُكم ّن
مهما من ظىانب خُاة الىىغاني الصخهُت ،نٗغ ٝمن زاللها ؤنه ٧اإ ًة
ٖلى ظانب ّن
خضً ًةنا ،وناخب ج٣ىي ووعٕ .وىى ما
ّن
ُكج ّننبهنا بلُه زىاجم ىظو اإلا٣اماث ؤًًا ،التي ج٩اص ج٩ىإ مدكابهت من زالٖ ٫با اث البؿملت والخمضلتّ ،ن
والضٖاء ،والدكهض
ع
والاؾخٟٛاع ،التي ّنجىط بها الىىغاني ىظو ألازباع(.)5
ْن
ْن
ْن
ّن
غ واحذ ٍسة"( ،)6وٍهُٟي
ومن ىظا الخىُْ ٠الهغٍذ آلًاث ال٣غآإ نجض في اإلانام ال٨بحر٢ ،ىله حٗالى"ما خللىم وال بّثىم بال هىف ٍس
اظمه وظعى في خشاب ا"(ّ ،)7ن
وٍهُٟي من ؾىعة الب٣غة آًت "وم ْنً ؤ ْنٌلم مم ْنً مىْ معاحذ هللا ؤ ْنن ً ْنزهش فح ا ْن
للضاللت ٖلى الؿُاؾت
ّن
والة ألامىع في الخٗامل م٘ أُىث هللا ،وما جل٣او ىظو ألازحرة من بىما ،٫وؾىء جنُٓم .ومن ؾىعة " ّن
الؼمغ"
الؿُاؾت التي ًنخهجها
ً
ْن
ْن
ْن
ْن
مخىالُخحإ " :ؤ ْنوثلىٌ ححن ثشي الّزاب ل ْنى ؤن لي هشة فإهىن مً املحعىحن بلى كذ حاءثً آًاجي فىز ْنبد ب ا
ًنخسب آًخحإ
ْن ْن
ْن
واظحى ْنرت وهىد مً اليافشًٍ(.)8

ُ)
عز الدين موسك :معلوـ يا سيٌدم أ ٌف البهائم ال توصف باحللوـ ،كال تعيش بسماع العلوـ ،كال تطرب إذل شعر أيب سباـ ،كال
يقوؿ الوىراينُ ،ب رسالة إذل ٌ
تعرؼ احلارث بن مهاـ ،كالسيما البغاؿ اليت تشتغل ُب مجيع األشغاؿ" .ادلصدر نفسو ،ص.ِٗ ،
ِ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،ص.َُٗ ،ُّٕ ،َُٔ ،ٔ ،
ّ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،ص.ُْٖ ،ٖٗ ،ِ ،
ْ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،ص.ِِٕ ،ُُٕ ،ٓ ،
ٓ)
السالـ التاـ عليو،
من اإلشارات الناصعة اليت ٌ
احلس الديين الذم يتمتٌع بو الوىراين ،أنٌو خيتم أغلب مقاماتو ،كرسائلو بعبارات مكركرة من قبيل :ك ٌ
تدؿ على ٌ
كرمحة اهلل كبركاتو(ص ،)ُِّ ،كصلٌى اهلل على سيٌدنا كسلٌم تسليما كثًنا(ص ،)َٔ ،فامحدكا اهلل على ما أسداه إليكم ،كاشكركه على نعمتو عليكم ،كأستغفر
اهلل رل كلكم كلسائر ادلسلمٌن(ص...)ٗٔ ،إخل.
ٔ)الوىراين ،ادلصدر نفسو ،ص ،ِٖ ،كالقرآف الكرمي ،سورة الكهف ،اآلية.ُٓ ،
ٕ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،ص ،ْٔ ،كاآلية من القرآف الكرمي ،سورة البقرة.ُُْ ،
ٖ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،ص ،ُٕٗ ،كالقرآف الكرمي ،سورة الزمر ،اآلية.ٓٗ-ٖٓ ،
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الؿ٩ىث ٖلُه ،ىى ّن
مهم لم نكإ ّن
شخيء آزغ في ألازغ ،وىى شخيء ّن
ّن
ىناٌ ٥ز
جنام ّن
ؾلبي –
ؤإ الىىغاني ٦شحرا ما ًىعص ٖباعاجه في ق٩ل
ٍو
ُك
ّن
بإ ظاػث الٗباعة -ؤو ٚحر مباقغ .وىى ٌٗجي ّنؤنه ًىعص ُك
ظم َهال وٖباعاث ٖلى وػإ آًاث من ال٣غآإٞ ،هي ّن
جدؿغب في زناًا ال٨خاب وج ِسُ ّنل،
ّن
ّن
ُك
بال ال٣اع ُكت
ألاعٍب .وىى ما ُكًًٟي ٖلحها ال٨شحر من النٛمُتٞ .ال٣غآإ ُكًم٨ن ؤإ ًدًغ  -ىنا ،وؤًًا -أالُٛاب
ٞال ً٩اص ًخُٟن بلحها
ّن
ّن
ّن
ؤوبالخهاصي البُٗضْ .ن
وبإ ٧اإ ّن
ّن
الأض من ؤمشلتٞ ،ةننا نظ٦غ ٢ى ٫اإلاال " :٠إلاا ٢غؤ ما ٢ض
من زال ٫بً٣اٖه الظي ًىحي بؿُىجه،
ّن
ّن
و٢ضعُ ،ك
ّن
٨ٞغ ّن
٣ٞخل ٢ ٠ُ٦ضعّ ،ن
زم نٓغ وٖبـ زم ؤصأغ واؾخ٨بر"( .)1ال ُكًم٨ن ؤإ ج٩ىإ ىظو الٗباعاث  -الذيوْٟها
انُىي ٖلُه
ّن
ّن
الىىغاني في ؾُا ١ظضًض -بال نضي لآلًت ال٣غآنُت ،الىاعصة في ؾىعة اإلاضزغ٢ ،ا ٫حٗالى في مد٨م ججزًله " :بهه فىش وكذس فلحل
(ّ )2ن ّن
خىع ٞحها ،وا ّن
اإلاالّ ٠ن
٢ض ّن
ؾخمض من عوخها ال٨شحرٞ ،جٗلها جخالءم
ه ْنُف كذس رم كحل ه ْنُف كذس رم هٍش رم ِبغ وبعش"  ،ل٨ن
ّن
م٘ ّن
الؿُا ١الجضًض الظي ؤنؼلها ُٞه .و٢ىله ،في عؾالت بٗض بها بلى الىػٍغ "نجم الضًن أن مها "٫مظ٦غا ّنبًاو أما ٧اإ ُٞه من عٚض
ْن
ٍلر ْن
الِٗل٢ ،بل ؤإ جن٣لب خُاجه من النُٗم بلى الٗظاب٣ً ،ىً" :٫نهغٖ ٝنض اإلاُ٣ل ،بلى الٗاعى ّن
منًىصّ ،ن
وْل
الهُ٣ل ،في
ُك
ممضوص ،وٞا٦هت و٧ىب ،وماء ْن
من ّن
الؿٗاصة ْن
مؿ٩ىب"(ٞ ،)3هي حكحر من بُٗض ،وجناصي أاآلًت ال٣غآنُت ،الىاعصة في ؾىعة "الىاٗ٢ت"،
ْن ْن
ْن ْن
ْن
ْن
ْن
ّ ْن
ىب"(.)4
ىد وول ٍسح مىم ٍس
٢ا ٫حٗالى" :وؤصحاب الُمحن ما ؤصحاب الُمحن في ظذ ٍسس مخم ٍس
ىد وٌ ٍسل ممذ ٍسود وم ٍساء معى ٍس
ّن ّن
َه ْن
ّن ّن
نلب ،ومخماؾٖ ٪لى م٣اماجه ،لظل ٪نغاو
ؤإ اإلاال ٠ال ًإلى َهظ ْنهضا في ؾبُل بيٟاء َاب٘ ٢هصخي
بإ الالٞذ للنٓغ ٦ظل،٪
ًُٗمها في ؤخاًحإ ٦شحرة أا مشا ،٫التي ًغي ّنؤجها ّن
ماىلت -أضوعىا -لهى ٙؤ٩ٞاعوّ ،ن
وىىٍت ٦خاأه .ومن ىظو ألامشا ٫التي ٌٗخمضىا
الهباح ُكًدمض ال٣ىم ّن
الىىغانيَ " :هؤظ ْن٘ -وفي عواًت ؤزغي َهظ َّعى ْنٕ٧ -لبً ٪دبَٗ ،)5(٪هوم َهشلٖ :نض ّن
الؿغي( ،)6وىى ٌٗجي -من يمن ما ٌٗنُه-
ِس
ّن
(َ )7ه ْن َه ُك ُك َه ْن ّن َه
ْن
ْن
ْن َه ُك ()8
ّن
ٌز
ٌٗنُه -الخض ٖلى مؼاولت ألامغ أالهبر ،وجىَحإ النٟـ ختى جدمض ٖا٢بخه  ،وحؿم٘ أاإلاُٗ ِسض ِسي زحر ِسمن ؤإ جغاو  ،وىى مشل
ّن
ّن
ن٣لُت"ُ ،كمكحرا ٖ -لى
ُكًًغب إلان له نِذ وط٦غ ٞةطا عؤًخه اػصعٍذ َهمغآجه( .)9و٢ض وْٟه الىىغاني في مٗغى خضًشه ٖن "٢اضخي
ؤإ ىظا ال٣اضخي ُكًٓهغ ما ال ُكًبُنّ ،ن
لؿاإ ؤخض شخىنه -بلى ّن
وؤإ نٟاجه ال حٗ٨ـ خ٣ُ٣خهٞ .هى " :مهباح ّن
الضجى ،وقُش ٖلم
وخجى ،وىى أِذ الً٣ا[ٚ ]...حر ّن
الهالة ،وٍمن٘ أىاُ٢ذ ّن
ًُ٘ مىاُ٢ذ ّن
ؤإه ُٖٓم الك٣ك٣ت٦ ،شحر الب٣ب٣ت بؿُٟهُ ،كً ّن
الهالث ،ال
ِس
ْن
()10
ًغسي للٛغٍب وال ّن
ًخىظ٘ وال ُكًاسخى وال ٌؿإٞ ،٫ألإ حؿم٘ أاإلاُٗضي زحر من ؤإ جغاو.
ًبضو واضخا  -بطإّ -ن
جم حُُٗلها في ىظو ألازباعّ .ن
ؤإ ّن
ىىٍت الجنـ ألاصبي الشاأخت ٢ض ّن
ولغبما لم ٌؿخُ٘ الجنـ ألاصبي الىاخض ؤإ
ّن
ّن
ٖلها حؿُُ٘ ّن
اإلاال ،٠وعٚباجهٞ ،إ اص ؤإ ًنثر آماله ىظوٖ ،لى ؤظناؽ ؤصأُت ّن
مخٗضصة وٚحر ّن
ؾض الكٛىع،
ؤصأُت،
ٌؿخىٖب آما٫
ع

ُ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صٖٔ ،
ِ) القرآف الكرمي ،سورة ادل ٌدثر ،اآليات.ُِ-َِ-ُٗ-ُٖ ،
ّ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،ص.ٕٓ ،
ْ) القرآف الكرمي ،سورة الواقعة ،اآليات.ُّ-َّ-ِٗ-ِٖ-ِٕ ،
ٓ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صُِّ ،
ٔ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صُٕٗ ،
ٕ)خًن الدين مشسي باشا ،معجم األمثاؿ ،ج ،ِ،صُٖٓٓ ،
ٖ) الوىراين ،ادلصدر نفسو ،صَِِ ،
ٗ) خًن الدين مشسي باشا ،ادلرجع نفسو ،ج ،ِ،ص.ُٖٔ ،
َُ)
الوىراين ،ص.َِِ -ُِٗ ،
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ّن
ُك
وعؤب ّن
بال مداولت ٝي ّن
اله ْنضّٕ ،ن
الىا ٘٢اإلاُك ّن
لم قخاث
ٟ٨هغ الظي ًىاظه ال٩اجب .وما صعاؾت ال٣اعت ىظو،
ولم الكغر الظي ؤخضزه
الآللئ التي جنازغث في متإ ٦خاأه.
ِلى ظبُل الدحام :م ّرسات ُٔاب اَحمام اللاست بمىامات الىَشاوي :ؤصمة هحاب؟ ؤم ؤصمة كشاءة؟
ُك
ًدضو أالباخض َهؤم ٌزل في ؤإ ً٩ىإ ٖمله في ىظا اإلا٣ا٢ ٫ض المـ اإلاُلىب ،وبالخالي ،في ؤإ ُكٌؿاىم أ٣ؿِ– مخىاي٘  -في
ّن
ّن
ّن
الؿغصًت ال٣ضًمت ،التي ال ًؼا ٫ال٨شحر مجها مجهىال لل٣اعت الٗغبي .ولٗله من اإلاُٟض
للمضوناث الٗغبُت
مداوالث بٖاصة الاٖخباع
ّن
ّن
ّن
ّن
زانت التي ؤجُذ لنا الاَالٕ ٖلحهاّ -نبما ّنؤجها ٢لما ّن
الخإُ٦ض – في ىظا اإلاؿخىي -ؤإ ؤٚلب الضعاؾاث ،وألاَاعٍذ الجامُٗت ّ -ن
جىظهذ بلى
ّن
ّن
وزانا بهاّ ،ن
البدض في مخىإ ىظو ألازباع ،وفي ّن
٧لُتها ،أدشا ّن
وبما ّنؤجها ٢ض ع٦ؼث ٖلى ظانب  ِ٣ٞمن ظىانب ال٨خاب -زانت
مٗم٣ا
ّن
ّن
اإلانام ال٨بحر -ولم جغ٦ؼ ٖلى صعاؾت ال٨خاب في ٧لُخهٞ .هل الؿبب في طلٌٗ ٪ىص بلى ؤػمت ال٨خاب طاجه ،إلاا ُٞه من ظىانب الهؼ٫
والـزغٍت واإلاؼاح؟ ؤم ّن
والن٨خت والضٖاأت ّن
مغصو ؤػمت ٢غاءة أا ؾاؽ؟
اجبٗه ّن
ًظىب النا٢ض اإلاٛغبي "ٖبض الٟخاح ُ٦لُُى" بلى ّن
ؤإ ٢لت الاىخمام ّن
أٟن اإلا٣اماث وبصانتهاٌٗ ،ىص ؾببه بلى اإلانهج الظي ّن
الن٣اص
ّن
ُّع
ّن َه
حٟٗن واندُاٍ"(ّ ،)1ن
ول٨ن
ٍو
الٗغب ،الظًن اجبٗىا في صعاؾاتهم الن٣اص الٛغبُحإ اجباٖا ؤمُنا ،وؤجهم ال ًغوا ،في ٦خاأت ٖغٍ٣ت ،ؾىي ٍو
ه َهب ىظو اإلا٣اماث ،ولخ٩ىإ صلُال ٖلى ّن
ال٣و في مناماث الىىغاني وم٣اماجه٢ ،ض ظاءث ُكلخ َهس ّن
ّن
ّن
ؤإ
لكٗغٍت
م٣اعبدنا في ىظا الخدلُل
ِس
ىظو اإلاناماث واإلا٣اماث لم جمذ ٦ما ُ٢ل.
ُك
و٢محإ ّن
ٌز
ؤصبي ٌز
وٖلى ٚغاع ألاٖما ٫التر ّن
ال٨بريُ ،كجشبذ مناماث الىىغاني وم٣اماجه ّنؤجها ٌز
ٖمل ٌّي
أالضعؽ والخمدُو،
ٞغٍض،
ازُت ألاصأُت
ٌز
ٌز
ّن ٌز
مخنىٖت في ؤق٩الها ونُ ٜحٗبحرىاّ ،ن
أاَنُاّ ،ن
حك ٤ىظو ألازباع َغٍ٣ها ،وجنمى ّن
ّن
لخدبىؤ
نمىا
ٚنُت في ونٟهاٖ ،مُ٣ت في صالالتها،
م٩انت يمن عٗ٢ت ألاصب الٗغبي ال٣ضًم ،ممخاػة.
ق ٪في ّن
ُك
وبٗض٢ٝ ،ض جنًا ٝىظو اإلا٣اعبت بلى اإلا٣اعباث ألازغي الٗضًضة التي جغبِ الترار أاإلاناهج الٗلمُت اإلاٗانغة .وال ّن
ؤإ
لظل ٪بيٟاء جإزحر ٖلى ىظو آلازاع صوإ ؤإ ً٩ىإ ٞحها ّن
حٗض ٖلى محزاتها الخاعٍسُت .وهي ٢غاءة ؤزغي من ال٣غاءاث اإلام٨نت لهاّ ،ن
أ٩ل ما
ٍو
ًدمله مٗجى ال٣غاءة مإ جدُحإ ،وقمىلُت وظم٘ ،والٚغاأت في طلٞ ،٪مٗجى ال٣غاءة ( )Le lireىى ًندضع من ألانل الالجُجي()leguer
الظي ٌٗجي الجم٘) (recueillirوالالخ٣اٍ( ،(2))ramasserظم٘ ما جخمحز أه ّن
ماصة ال٨خاب من ّن
م٣ىماث ٢ههُت ،والخ٣اَها.
كاثمة املفادس واملشاحْ
املفادس:
-1
 الىَشاوي ،ؤبى ِبذ هللا محمذ بً محشص بً محمذ :مناماث الىىغاني وم٣اماجه وعؾاثله ،جد ،٤ُ٣اأغاىُم قٗالإ،ّن
.1968
مدمض نٛل ،مغاظٗتٖ ،بض الٗؼٍؼ ألاىىاني ،صاع ال٨خاب الٗغبي للُباٖت والنكغ ،ال٣اىغة،
املشاحْ باللٕة الّشبُة:
-2
ابشاَُمِ ،بذ هللا:
ُ)عبد الفتاح كيليطو ،ادلقامات ،السرد كاألنساؽ الثقافية ،ترمجة عبد الكبًن الشرقاكم ،دار توبقاؿ للنشر ،الدار البيضاء ،ط ،ُ،ادلغرب ،ُّٗٗ،ص.ُٕٗ ،
2
) Dictionnaire Gaffiot. latin-français. (1934). P. 898.
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ٌز
أدض في ُك
البنُت اّ ٫نؾغصًت للمىعور الخ٩اجي الٗغبي ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي،1 ،ٍ ،
 الؿغصًت الٗغبُت:
.1992
أحروث،
ّن
ّن
ّن
 مىؾىٖت الؿغص الٗغبي :اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث والنكغ ،أحروثَ ،بٗت ظضًضة مىؾٗت،2008،
ط.2-1،
ّن
.2014
الؿغصًت الٗغبُت(م٣ا ،)٫ظغٍضة الغٍاى ،ظىاإ،

 بً ألارحر ،لُاء ّالذًً :الجام٘ ال٨بيع في نناٖت اإلانٓىم من ال٨الم واإلانشىع ،جد ،٤ُ٣مهُٟى ظىاص ،ظمُل
.1956
ؾُٗض ،اإلاجم٘ الٗلمي الٗغاقي،
ّن
.1994
 ؤهلاس ،محمذ :ججنِـ اإلا٣امت ،مجلت ٞهى ،٫مج،3،ٕ ،13،.2005
 بًىى ،ؤم رثى 6:نؼىاث في ٚاأت الؿغص ،جغظمت ؾُٗض أن٨غاص ،الضاع البًُاء ،1ٍ،اإلاٛغب،ّن
ّن
 باؼاِ ،مشو مىس ى :ألاصب في أالص الكامٖ ،هىعوألاًىبُحإ واإلامالُ ،٪صاع ال٨ٟغ اإلاٗانغ ،لبناإ ،صاع
الؼنُ٨حإ،
.1989
ال٨ٟغ ،صمك،1،ٍ ،٤
.1990
 ثىدوسوف ،ثضفُتن :الكٗغٍت ،جغظمت ،ق٨غي اإلابسىث وعظاء أن ؾالمت ،صاع جىب٣ا ٫للنكغ ،اإلاٛغب،2،ٍ ،ّن
الٗلمُت ،ص.ث.
 بً حّفش ،كذامة :ن٣ض الكٗغ ،جد ٤ُ٣مخمض ٖبض اإلانٗم زٟاجي ،أحروث ،صاع ال٨خب الذسَس ي ،فشحات :مجزلت مجالـ الٗلم و وْاثٟها في بنخاط اإلاٗغٞت في البِئت الش٣اُٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُت ،صاع.2001
ؤصً٩ىب للنكغ،
ي ّن
قاٞغ(بقغا ،)ٝاإلاعجم اإلاىؾىعي في ٖلىم اللٛت ،جغظمتٖ ،بض ال٣اصع اإلاهحريّ ،ن
خماصي
 دوهشو ،ؤوصوالذ :ظاإ ماعّن
.2010
نمىص ،مغاظٗتٖ ،بض الٟخاح أغاىم ،اإلاغ٦ؼ الىَجي للترظمت ،جىنـ،
 الؽمس ي ،خحر الذًً :معجم ألامشا ٫الٗغبُت ،مغ٦ؼ اإلالُٞ ٪هل للبدىر والضعاؾاث ؤلاؾالمُت ،1ٍ ،الغٍاى،.2002
ّن
 ّ.1986
ِباط ،حعًٞ :ن اإلا٣امت في ال٣غإ الؿاصؽ ،صاع اإلاٗاع ،ٝال٣اىغة،
 الّلىي ،ابً وباوباُٖ :اع الكٗغ ،قغح وجدّ ،٤ُ٣نٖباؽ ٖبض الؿاجغ ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،1ٍ ،أحروث ،لبناإ،
.1982
 اللاض ي ،محمذ :الخبر في ألاصب الٗغبي ،صعاؾت في الؿغصًت الٗغبُت ،منكىعاث ٧لُت آلاصاب منىبت ،صاع الٛغبؤلاؾالمي ،أحروث.1998،
 اللحرواوي ،ابً سؼُم :الٗمضة في مداؾن الكٗغ وآصاأه ون٣ضو ،ج٣ضًم وقغح ،نالح الضًن الهىاعي ،ىضي ٖىصة،.1996
صاع الهال ٫وم٨خبتها ،ال٣اىغة،
ّن
.2015
ال٣هت ،صاع الجنىب ،ط،2،ٍ ،2،
 كِعىمة ،الفادقَ :غاث ٤جدلُلْنُك
 الياث ِ ،بذ الحمُذ :عؾالت بلى ّنال٨خاب ،يمن ٦خاب عؾاثل البلٛاء ،ازخُاع وجونُ ،٠مدمض ٦غص ٖلي ،لجنت
1946
الخإلُ ٠والترظمت والنكغ ،ال٣اىغة،3ٍ ،
 هُلُىىِ ،بذ الفحاح :اإلا٣اماث ،الؿغص وألانؿا ١الش٣اُٞت ،جغظمت ٖبض ال٨بحر الكغ٢اوي ،صاع جىب٣ا ٫للنكغ،.1993
الضاع البًُاء ،1،ٍ ،اإلاٛغب،
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 هجم ،محمذ ًىظفّ :نّن
.1996
ال٣هت ،صاع ناصع أحروث ،صاع الكغوٖ ،١ماإ،1،ٍ ،
ٞن
 ؼاهش ،محمىد :الخاعٍش ؤلاؾالمي ،الضولت ّن.2000
الٗباؾُت ،الجؼء الشاني ،اإلا٨خب ؤلاؾالمي،6،ٍ ،
1986
 ألاهذلس ي ،ابً ِبذ ّسبه :الٗ٣ض الٟغٍض ،صاع الهال ٫وم٨خبتها ،ط ،1ٍ ،2أحروث، ،1997ط.5،
 ابً مىٍىس :لؿاإ الٗغب ،صاع ناصع ،أحروث،1،ٍ ، واٌم ،هادس :اإلا٣اماث والخل٣ي ،أدض في ؤنماٍ الخل٣ي إلا٣اماث الهمظاني في الن٣ض الٗغبي الخضًض ،ممل٨ت.2003
البدغٍن ،وػاعة ؤلاٖالم والش٣اٞت والترار الىَجي،1،ٍ ،
 اللعىىُجي ،هجىي الشٍاحي :الىن ٠في الغواًت الٗغبُت الخضًشت٧ ،لُت الٗلىم ؤلانؿانُت والاظخماُٖت أخىنـ،.2007
ظام٘ة جىنـ،
 الىاـش ،دِذ :اإلاناماث في اإلاىعور الخ٩اجي الٗغبي ،صعاؾت في النو الش٣افي والبنُت الؿغصًت ،اإلااؾؿت الٗغبُت2008
للضعاؾاث والنكغ ،أحروث،
ّن
 ًىظف ،اظماُِل :اإلا٣اماث ،م٣اعبت في الخدىالث والخبجي والخجاوػ ،منكىعاث اجداص ال٨خاب الٗغب ،صمك،٤.2007
 الياث  ،ابً وَ  :البرىاإ في وظىو البُاإ ،جد ٤ُ٣ؤخمض مُلىب ،زضًجت الخضًثي ،مُبٗت الٗاني ،بٛضاص،.1967
.2004
 املّشي ،ؤبى الّالء :عؾالت الٟٛغاإ ،جد ،٤ُ٣صعوَل ظىٍضي ،اإلا٨خبت الٗهغٍت ،أحروث،1،ٍ ،ّن
 هاٌم ،حعً :مٟاىُم الكٗغٍت ،صعاؾت م٣اعنت في ألانى ٫واإلانهج واإلاٟاىُم ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي ،أحروث،1،ٍ ،.1994
 واًدَُ ،ذن :مُخاٞحزًُ٣ا الؿغصًت :الؼماإ والغمؼ في ٞلؿٟت الخاعٍش ٖنض عٍ٩ىع.الىظىص والؼماإ والؿغص ،ث،.1999
ؾُٗض الٛانمي ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي،
 ًلىحن ،ظُّذ: الؿغص الٗغبي ،مٟاىُم وججلُاث ،الضاع الٗغبُت للٗلىم ،ناقغوإ ،منكىعاث الازخال ،ٝالجؼاثغ،ٍ ،
.2012
،1
 ال٣غاءة والخجغبت .خى ٫الخجغٍب في الخُاب الغواجي الجضًض أاإلاٛغب ،صاع الش٣اٞت ،الضاع البًُاء،
ص.ث.
٢ غاءة الترار ألاصبي :الترار الؿغصي نمىطظا .النضوة الضولُت الشانُت٢ ،غاءة الترار ألاصبي واللٛىي في
.2014
الضعاؾاث الخضًشت ،ظامٗت اإلال ٪ؾٗىص،
املشاحْ ألاحىبُة:
-3
- Adam. Jean- Michel et Heidmann. Le texte littéraire. Pour une approche
interdisciplinaire. Academia Bruylant. 2009.
- Clément. Anne-Marie. L’intergénéricité entre prose et poésie. Stratégies discursives et
stratégies énonciatives. In. Enjeux des genres dans les écritures contemporaines. Sous la
direction de Robert Dion. Frances Fortier. Editions Nota bene. 2001.
- Genette Gérard. Palimpsestes. La littérature au second degré. Paris. Seuil. Coll.
Poétique. 1982.
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- Greco Luca. La Fabrication des genres et sexualités. In. Revue. Language et société.
Genre. Langage et sexualité.Données empiriques. N°152. Deuxième trimestre. 2015.
- Jouve Vincent . Poétique du roman. Armand Colin. Paris . 2014.
- Larthomas .P. La notion de genre littéraire en stylistique. In .Français Moderne. T.
XXXII. 1964.
- Meschonic. Henri . Pour La poétique. Edition Gallimard. France. 1971.
- Narvaez Michèle. A la découverte des genres littéraires. Ellipses Edition marketing.
Paris. 2015
- Schaeffer. Jean-Marie. Les genres littéraires d’hier à aujourd’hui. In. l’éclatement des
genres au XX é siècle. Presses de La Sorbonne Nouvelle. Paris. 2001
- Tadié. Jean – Yves. Le récit poétique. Presses universitaires de France. 1er édition.
1978
- Vandendorpe. Christian. Du papyrus à l’hypertexte. Essai sur les mutations du texte et
de la lecture. Edition de la découverte. Paris. 1999.
- Dictionnaire Gaffiot. latin-français. 1934
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الشواًة الىاكُّة ومعإلة املشحْ مً خالٌ همارج مً الشواًة الحىوعُة.
ؤ.املُلىد حاجي ـ حامّة ظىظة ـ ثىوغ.

 ملدق ّالذساظة:
ّن
مخجزال في يغب من الٟغا ٙؤلازباعيٞ .ا صب ال ً٩ىإ ؤصأا ّن
نخهىع ؤزغا ؤصأُا ّن
ّن
خ٣ا ختى ًدمل
لٗله من ٚحر اإلام٨ن ؤإ
ّن
ّن
خُ٣ُ٣ت" .وٖلى ىظا ألاؾاؽ
اإلاخل٣ي ٖلى الاٖخ٣اص أإنه لِـ بػاء ٖالم نهىم و٧لماث أل بػاء ٖالم ؤقُاء وشخهُاث وو٢اج٘ "
ّن
ٞالأض ؤإ ًنُىي اإلالٟىّ الؿغصي ٖلى ٢غٍنت ؤو ٢غاثن "واُٗ٢ت" جًاٖ ٠من ؤؾباب ؤلاحهام أمكا٧لت الىا ٘٢ال٣اثم ؤو اإلام٨ن.
اإلاخدضر ٖجها في ّن
وٖنضما ن٣ى ٫اإلاكا٧لت ن٣هض ّن
ّن
النو ألاصبي ختى وبإ ٧انذ مم٨نت الىظىص ٞهي مدمىلت في الخُا.٫
ؤإ اإلاغاظ٘
ّن
ولظلٞ ٪ـ"ماىى مغظعي في ّن
النو ال جنُبٖ ٤لُه م٣ىلت الهض ١ؤو الخ٣ُ٣ت نه مغجبِ أم٣ىلت ؤلاحهام ؤو الؼٖم.1".
للخٗغ ٝبلى ألاؾالُب ّن
ّن
ول٣ض عؤًنا ؤإ نسىى في ىظو اإلاؿإلت من زال ٫نماطط من ّن
الٟنُت اإلاؿخسضمت
الغواًت الخىنؿُت
ٞحها إلص اط "الىا "٘٢في ّن
النو الخسُُلي والؾخ٨كا ٝؤق٩ا ٫جهىٍغو .وَٗىص ازذًاع ىظو النماطط إلاا عؤًنا في ىظو النهىم من
ع
ّن
خًىع الٞذ لُُٛاإ الخُاب الىا٢عيٟٞ .ي عواًت "عايُت والؿحر "٥لـ"نالح الضًن أىظاو" ًهىع الغاوي اإلا٩اإ أمٟغصاجه
وَ٣ىؾه الكٗبُت وَٗخجي ٖناًت مٟغَت أخٟانُل ألام٨نت وٍمٗن ؤخُانا في ون ٠ألاقُاء من ندى الهُئاث واللباؽ واَٗ٫ام
ّن
الغماإ" لـ"لغيىاإ ال٩ىني" ٣ٞض ال خٔ.نا ّن
اإلادلُتّ .نؤما في عواًت "نهُل ّن
ّن
ؤإ
الخهىنُت
والنباث وؤصواث الخجمُل للخٗبحر ٖن
ّن
الغاوي ًُنب في ن٣ل جٟانُل ّن
حي الخلٟاوٍن وٍجغي و٢اج٘ عواًخه في ٖىالم بكغٍت مدخملت وَٗضص ؤلاقاعاث بلى ؤم٨نت وؤػمنت
ّن
ّن
وٍخبؿِ في ط٦غ ؤقُاء لِؿذ ٚغٍبت ٖن خُاة ؾ٩اإ ّن
حي الخلٟاوٍن .ونغنض ىظا الك ٠ٛأالىا ٘٢اإلاغظعي في عواًت
مغظُٗت
"خىف زغٍ "٠لـ"مدمض عظب الباعصي"ٞ .الغاوي ٌؿترؾل ؤخُانا في جىنُ ٠خىف زغٍ ٠من ّن
الضازل وما ًدىٍه من ؤقُاء
ّن
وؤزار جنُ ٤ظمُٗها أاإلاغظ٘ ال٩اثن زاعط ّن
النو وجمشله.
ّن
وٖلُه ،جغؤي لنا ّن
اإلاغظُٗت ّن
ّن
جغسخ النهىم في الىا ٘٢وججظعىا ُٞه .وىظا ما نٗتزم جىيُده في ىظو
ؤإ ىظو ؤلاخاالث
الىع٢ت.
 اليلمات املفحاحُة :وا -٘٢واُٗ٢ت -مغظ٘ -وىم مغظعي -جٟانُل -مغوي لهّ -نمخ٣بل.

Christopher New, The philosophy of literature, First published by Routeledge, 1999, p71.
استشهد بو زلمد اخلبو ،مدخل إذل اخلطاب اإلحارل ُب الركاية ،مكتبة عالء الدين،طُ ،صفاقس ،ََِٔ ،صّْ.
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الشواًة الىاكُّة ومعإلة املشحْ:
 ثلدُق الشواًات التي وؽحٕل ب ا: .1997و٢ض ُكوػٖذ ىظو الغواًت ٖلى ؤعبٗت ٖكغ
ؤ) عواًت خىف زغٍ ٠إلادمض عظب الباعصي ،صاع ؾحراؽ للنكغ ،1ٍ ،جىنـ،
ُك
ّن
مُٗ٣ا .وجغوي ّن
مسجال المغؤة جضعى "ؾاعة خىخى" .و٢ض ٧انذ ىظو اإلاغؤة
الغواًت خ٩اًت أِذ ٖخُُ ٤كًضعى "خىف زغٍ٧ "٠اإ
ّن
مُغبت ؤو ا٢هت ؤو ٖكُ٣ت لبٌٗ عظاّ ٫ن
الضولت .وطاث لُلت ُكوظضث م٣خىلت ٖلى صعظاث الؿلم وألا٢اوٍل خىُُٟ٦ ٫ت ٢خلها
ع
مخنىٖت .وبٗض مىث ّن
اإلاٛنُت وعر "الخىف" عظل ُكًضعى ٚؼالإ .وبٗض ىظا الغظل جناوب ٖلى اقتراثه ؤناؽ ٦ثر بلى ؤإ ّن
نحرجه البلضًت
ُك
من ؤمال٦ها بٗض ج٣اعٍغ ٖضًضة .وبٗض ؤإ ُك
٢غع اإلاجلـ البلضي ؤإ ّن
ي ّنم اإلابجى بلى ؤمال ٥الضولت ّن
ٌؿىٚه المغؤة ؤٖما ٫جضعى "مضام
ّن
ّن
ٞخدى ٫أظل" ٪خىف زغٍ "٠اإلاٗلم الخاعٍذي بلى مغ٦ؼ ز٣افي ٢امذ "مضام ىاظغ" أخدىٍغو ٞىْبذ خضً٣خه
ىاظغ" وقغٍ٨تها.
وظلبذ بلحها ّن
قتى ؤنىإ الؼىىع وألاٖكاب زم ؤخضزذ حُٛحراث ٖلى ًٞاء اإلابجى من الضازل ختى ؤنبذ م٩انا ًلُ ٤أضٖىة ؤُٖاإ
الغواًت أدٟل ؾاىغ خًغو ؤصخاب الجاو الظًن ّن
اإلاضًنت لخًىع الخٟالث التي جُ٣مها مضام ىاظغ .وجنخهي ؤخضار ّن
جٟغ٢ىا ٖلى
و ٘٢عنانت ؤجهذ خُاة ّن
الغا٢هت ًُٞلت.
 .1998و٢ض ظاءث ىظو ّن
الغواًت في ازنخحإ وزمؿحإ وماثت
ب) عايُت والؿحر ٥لهالح الضًن أىظاو ،صاع آلاصاب ،1ٍ ،أحروث،
ّن
ُك
نٟدت ّن
جىػٖذ ٖلى زمانُت ؤظؼاء .وجغوي خ٩اًت امغؤة جضعى "عايُت الجمالي" ججم٘ في أُتها لُال يباَا ٢ضامى ومىْٟحإ ؾاأ٣حإ
ووٞغ ىظا اإلانار ّن
والغ٢و واإلاىؾُ٣ىّ .ن
وؤزغٍاء ظضصا ومؿاولحإ بصاعٍحإ مخ٣اٖضًن للدؿلُت أالخمغة ّن
الؿغي الجى اإلاناؾب لخُا٦ت
بٌٗ اإلااامغاث والضؾاجـ وبأغام اله٣ٟاث وعبِ ٖال٢اث ٚغامُت .ل٨ن لُالي اللهى لم جضم َىٍال ٞؿغٖاإ ما صزلذ عايُت
الغواًت أسغوط عايُت من السجن وبنكائها وصخبها مضًنت ّنللهى ّن
والصخب "ماناط" ّن
وجٟغ ١الجم٘ .وجنخهي ؤخضار ّن
السجن ّن
حٗمها
ّن
البهلىانُت والغ٢و الجنىإي.
ألالٗاب
ّن
ّن
 .2006و٢ض ٢امذ عواًت "نهُل
وجنمُت ٞنىإ الغؾم ،3ٍ ،جىنـ،
الخىنؿُت للنكغ
ت) نهُل الغماإ لغيىاإ ال٩ىني  ،الكغ٦ت
الٟغُٖتٞ .الخ٩اًت ؤلاَاعٍت ّن
ّن
ّن
جخ٩ىإ من أاب الخ٣غٍٔ" و"أاب
ؤلاَاعٍت والخ٩اًت
الغماإ" ٖلى خ٩اًخحإ ًم٨ن بظمالهما أالخ٩اًت
َه
ّن
ُك
ْن
ّن
َّع
ٞهلحإ:
اإلاخًم َهنت من
الٟغُٖت ؤو
في الاؾخضعاٖ ٥لى ما ظاء في الخ٣غٍٔ من مؼاًا" و أاب في اؾخٗاصة اإلاخل ".٠وجتر٦ب الخ٩اًت
ّن
ّن
اإلاًمنت ٖلى ؤأنُت مكهضًه نٛغي جغوي خ٩اًت ؾى ١الجحإ َهٖ ْنى ًةصا بلى البضاًاث ألاولى من
"اإلاؼعٖت" و "الخٟخِذ" .وجخىٞغ الخ٩اًت
ُك
ُك
الكمسخي والاقخٛا ٫م٘ اإلاُك ّن
ّن
ّن
ّن
هىع
الٟغنسخي
الخىنسخي بلى الٗانمت ز ّنم ػواظه وججغبت الخهىٍغ
ألاب الناػح من بخضي ٢غي الجنىب
"ؾُ٩اعلي" ونْ ٠ن
ألام٨نت في مضًنت جىنـ الٗخُ٣ت ،من ندى "الخلٟاوٍن ومؿخىصٕ ّن
الُٗاشخي ونهج ّن
خمام الغمُمي ونهج ال٨بضة
ّن
وؾُضي أن نُٗم...بلخ٦ .ما ّن
الكٗبُت في ٢إ اإلاضًنت وخُاة جىنـ والخىنؿُحإ في
حٗغ ى الغاوي بلى ٖغى نىع من الخُاة
الخمؿِناث ومُل٘ ّن
ّن
الىَنُت٦ .ما ٢ام ؾى ٝالجحإ ،الصخهُت الغثِؿت ،أاإلا٣اعنت أحإ
الؿخِناث من الاؾخٗماع بلى بنكاء الضولت
ّن ّن ّن
ّن
الٟناإ الظي ؤخب
الٗهغٍت من زال ٫الهىع التي مندها بًاو "ؾُ٩اعّ ٫ني" الٟىجىٚغافي
جىنـ الٗخُ٣ت ِسأ ُكمسخل ٠مىاٗ٢ها وجىنـ
ّن ّن
ّن
ّن
الخانت ٢بل ُكمٛاصعة البالص
افي وؾلمه وزاث٣ه الناصعة
"ؾى ٝالجحإ" و ؾاٖضو في ؤخل ٪الٓغو ٝوٖلمه مهنت الخهىٍغ الٟىجىٚغ
صوإ عظٗت.

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

96

مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىشٍة  -الّام الثالث  -الّذد  22ؤًلىٌ 2016

 )1املذخل:
ّن
الغواجي في حكُ٨ل ٖاإلاه ّن
الق ٪في ّن
ًمشل الخلُٟت واإلاغظ٘ اللظًن ًنُل ٤مجهما ّن
الٟجي وفي ألىعة جٟانُله .و٢ض
ؤإ الىا٘٢
ّن
ًا٦ض ّن
خٓي اإلاغظ٘ أم٩انت في اإلاضاعؽ ؤلانكاثُت الخضًشت ُكواٖخبر وظها من وظىو الضاللت ومؿل٩ا من مؿال ٪الخإوٍلّ .ن
ؤإ
ولٗل ىظا
ّن
ّن
ٞاإلاخسُل ّن
الغواجي ،في ما نغي ،ال ًم٨ن ؤإ ًنؿ ٠اإلاغظ٘ جهاثُا .وىى ما
الٟهل أحإ ألاصب والىاٞ ٘٢هال ٧لُا ال ًسلى من مبالٛت.
ؤإ ّن
ٌٗجي ّن
مجغصا أل ىى بنخاط لٛىي نضع ٖن طاث ٧اجبت في ػماإ وم٩اإ ّن
ّن
اإلاخسُل لِـ بنخاظا لٛىٍا ّن
مُٗنحإ لهما زهاثو
النو
اظخماُٖت وز٣اُٞت جسخلٖ ٠ن زهاثو ٚحرىا من ألاػمنت وألام٨نت ؾىاء ؤ٧انذ ؾاأ٣ت ؤم الخ٣ت .وىظو الخهاثو حُٗي
ّن
وز٣اُٞت ّن
ّن
ّن
٢ههُت صوإ
مدضصة ال ًم٨ن الخٛاضخي ٖجها .وبظلٞ ٪مهما ً٨ن من ؤمغ ٞلن جىظض ججغبت
النو عئٍت اظخماُٖت
ّن
ّن
خًىع للىاٞ ٘٢حها٩ٞ .لما خاو ٫اإلابضٕ الخدلُٞ ٤ى ١الىاٞ ٘٢ةنه لن ٌؿخُُ٘ ججاوػو ججاوػا ٧لُا أل ؾُدمل مٗه في جدلُ٣ه
الىاُٗ٢ت ٖبر ؤصواث ٞنُت مسخلٟت من ؤخضار وشخهُاث وؤم٨نت وؤػمنت وٚحرىا .ومن ىظا اإلانُلّ ،٤ن
ّن
ٞةإ ٧ل
مىظىصاث الخُاة
خضر جسُُلي ّنبنما ىى بَاع مخًمن لى٢اج٘ خضزُت مداطًت ،هي أمشاأت ؤبٗاص ّن
نهُت ال ً٣ىم الخسُُل بال ٖلى مؿخىٍاتهاٞ .ـ"في
وزمـت مغظ٘ ؤو وهج مغظعي ؤو ّن
الغواًت الىاُٗ٢ت ّنزمت ّن
نو م٨خىب ّن
ّن
نو صنُى ّني خؿب ٖباعة ىامىإ" .1
ّن
ّن ّن
ومن ىظا اإلانُلً ٤ب٣ى الىا ٘٢نُ٣ت اعج٩اػ ي ٖمل ّن
ؤإ الاججاىاث ألاصأُت ٧لها حٗالج الىا ٘٢ولِـ ىنا٥
ٞجي ناىُ٪
ؤصب ال ٖال٢ت له أالىاٞ .٘٢ـ"الىا ٘٢مازل في النهىم ألاصأُت أًٟل زُاب مغظعي له زهاثهه ّن
وممحزاجه" .2و٢ض عٚبذ
ّن
ّناججاىاث ؤصأُت ّن
ّن
مىيىُٖاٞ .غؤث الاججاىاث "الىاُٗ٢ت" ،3بكتى ؤنىاٖها في نٟؿها ؤ٦ثر
قتى في جمثي ٫الىا ٘٢اإلاغظعي جمشُال

 .1رلموعة من ادلؤلٌفٌن ،األدب كالواقع ،تعريب عبد اجلليل األزدم كزلمد معتصم ،مراكش ،ُِٗٗ ،صٗٔ.
الركاية العربيٌة ،دراسة،
استشهد بو زلمد رجب الباردم ،إنشائية اخلطاب ُب ٌ
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Mes%20documents/Downloads/
 ،%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A.pdfصُّ.
 .2مجموعة من ادلؤلٌفٌن ،إشراؼ زلمد القاضي ،معجم السرديات ،دار زلمد علي احلامي للنسر ،تونس ،دار الفارايب ،لبناف ،دار تالة ،اجلزائر ،دار العٌن ،مصر،
دار ادللتقى ،ادلغرب ،طُ ،ََُِ ،صُْٖ.
 .3ايستعمل مصطلح "الواقعية" ألكؿ مرة سنة ُّٖٓ ُب اجملاؿ اجلمارل كسبحض لألدب سنة ُٖٔٓ عرب جريدة ازبذت لنفسها ىذا العنواف "الواقعية" ككاف
أديب معربا عن توجو إبداعي كحساسية فنية كرؤية إيديولوجية .كُب ىذا الصدد يقوؿ "جاكبسوف"
ينشرىا "ديركنيت" (ٍ .*")Durantyب استحالت الواقعية تيارا ا
فين كضع لنفسو ىدفا نسخ الواقع بأكثر ما ديكن من األمانة كالطموح إذل أقصى ما ديكن من االحتماليٌة"** .كقد ألزمت
( " :)Jakobsonالواقعية تيار ٌ
الواقعية نفسها بتمثيل الوسط االجتماعي كالعادل ادلعاصر بشكل دقيق كامل سللص .كاشرتطت أف يكوف ىذا التمثيل يسًنا قدر اإلمكاف ليقدر كل امرئ على
أديب يلتقط أفكاره كمناذجو من حياة الناس ككاقعهم من مشكالهتم كقضاياىم من بؤسهم كأحزاهنم .كرلاؿ الواقعية
فهمو"*** .كبذلك باتت الواقعية اذباه ا ا
األرحب ىو القص أك السرد بأنواعو )قصة أك ركاية أك مسرحية) .كقد ذىب ادلهتموف دبجاؿ القص إذل أ ٌف ادلذىب/التيار الواقعي ظهر ردا على التيار
الكالسيكي احلريص على احملافظة على القيم ادلثالية ادلوركثة عن اآلداب اإلغريقية .كيعترب دارسو القص قصة "مداـ بوفارم" لػ"فلوبار" ( )Flaubertردا قويا
على األخالؽ ادلثالية ُب األدب الكالسيكي .كما "كشف "فلوبار" عن الواقع الربجوازم ادلتعفن كعرل كجو م االستغالؿ كاالستالب اؿقبيح ين فيو .كذبسم جل
أعمالو الواقعية ُب معناىا األديب العاـ .كىي مذىب قائم على نقل األعماؿ نقال كاقعيا ككصفا موضوعيا قصد تصوير احلقيقة ادلتصلة باحلياة العادية أك اليومية"
**** .كقد رسخ "زكال" ( )Zolaىذا التيار حينما اعتىن ُب مؤلفاتو بتشخيص عيوب اجملتمع فاؿرنسي كخاصة منها عيوب الطبقات األرستقراطية كالربجوازية .
كمن أىم مقومات مذىبو ُب الركاية القوؿ بػ"أف احلقيقة جيب أف تينقل نقال موضوعيا شامال يفي جبميع كجوىها.*****".
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اإلاظاىب ألاصأُت ٢ضعة ٖلى حصخُو الىا .٘٢طلّ ٪ن
ؤإ ٚغى الىاُٗ٢حإ من ال٨خاأت ّن
الغواثُت ىى جد ٤ُ٣الهض ١الىا٢عي والا٢تراب
ّن
اإلا ٫ٌٟلضحهم ىى الٗالم الىا٢عي الظي ًجب ؤإ ٌٗ٨ؿه الخسُُل الؿغصي
من الخ٣ُ٣ت اإلاىيىُٖت ٢ضع ؤلام٩اإ٩ٞ .اإ الٗالم
ٖبر لٛاجه اإلاخنىٖت ونىعو الؿغصًت اإلاسخلٟت .وفي ىظا الهضص ً٣ى" ٫جىماؽ أاڤُل"(" :)Thomas Pavelلِؿذ الىاُٗ٢ت مجمىٖت
من اإلاىايٗاث الؿغصًت وألاؾلىبُت ٞدؿب ّن
ل٨جها مى ٠٢ؤنىلي بػاء الٗال٢ت أحإ الٗالم الخ٣ً٤ي ومهضاُ٢ت النهىم
ألاصأُت" .1ومن ّنزمت٣ٞ ،ض ٧اإ ال٩اجب ألا٦ثر نجاخا ىى الظي ً٣ترب من الىا ٘٢الٟٗلي ٦شحرا وٍن٣ل خ٣اث٣ه وو٢اجٗه وؤخضازه
ّن
أهىعة ناص٢ت ج٩اص جىىمنا أإننا بػاء وا ٘٢مِٗل و"ُٗ٢ت من خُاة".2

*Ian Watt, Réalisme et forme romanesque in littérature et réalité, seuil, Paris, 1982.
**ِ اينظر مقالو "عن الواقع ُب الفن" الصادر ُب نظريٌة ادلنهج الشكلي ،نصوص الشكالنيٌن الركس ،ترمجة إبراىيم اخلطيب ،الشركة ادلغربيٌة
للناشرين ادلتٌحدين ،الرباط ،طُ ،ُِٖٗ ،صَٗ
*** موسوعة ادلصطلح النقدم (الواقعية ،الركمانسية ،الدراما كالدرامي كاحلبكة) ،اجمللد الثالث ،ترمجة عبد الواحد لؤلؤه ،ادلؤسسة العربية
للدراسات كالنشر ،بًنكت ،طُ ،ُّٖٗ ،صٔٓ.
**** الصادؽ قسومة ،الركاية ،مقوماهتا كنشأهتا ُب األدب العريب احلديث ،مركز النشر اجلامعي ،طُ ،َََِ ،صٖٓ.
***** نفسو ،الصفحة نفسها.
. Thomas Pavel, Fictional worlds, Harvard University Press, Massachusetts, 1986, p,46.
Tzvétan Todorov, in littérature et réalité, Seuil, Paris, 1982, p09.
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ّن
ل٩ل ٖمل ّن
ؤإ ىظا ؤلالخاح اإلابالُٞ ٜه ٖلى نلت ّن
أُض ّن
ّن
ؤلاحهامُت ّن
ٞجي.
النو أاإلاغظ٘ ًنبػي ؤال ًجٗلنا نخٛاٞل ٖن الؿمت
ٞـ"اإلاغظ٘ اإلاداٖ ٫لُه زاعط نُا ١اللٛت م٣ترإ أمدضصاث ُكومُٟ٨اث لٛىٍت ج ٠ُ٨ىىٍخه"ٞ .1الٟغ ١واضر أحإ ٢ىلنا "عؤًذ ال٣اجل"
ؤإ الؿُا ١الظي ؤخلذ ُٞه ٖلى ال٣اجل ٌكحر بلى ّن
و" ؤًذ ٢اجل ؤأُه"ٗٞ .لى الغٚم من ّن
ؤإ اإلاداٖ ٫لُه ىى نٟؿه ،ل٨ن حٛحر َبُٗت
ع
ّن
ّن
ّن
الخُُٗنُت للمغظ٘ ومٗناو اإلاغجبِ
الخٗغٌٍٛ ٠حر وظه اإلاداٖ ٫لُه .وىظا ٌٗجي ؤإ "ىنا ٥ازخالٞا ٢اثما أحإ الضاللت ؤلاخالُت
ُك
أالُغٍ٣ت الظي ّ ٢نضم بها".2
ومن ىنا حؿخدُل الٗال٢ت اإلاباقغة أحإ النو ألاصبي والىا ٘٢اإلاغظعي وىما وإج٣اصا ؾاطظاٞ .لِـ من الِؿحر ّن
خ٣ا ؤإ
ًن٣ل ال٩اجب الىا٢عي وا ٘٢ألاقُاء بلى ّن
النو صوإ ؤإ ّن
ًضؽ وظهت نٓغو في مُاوي الخُابّ ،نإ الٗمل ألاصبي في ظىىغو ٖمل
ّن
زال ١خامل إلا٣انض ومدمى ٫في الخُا .٫ىظا أاإلياٞت بلى ّن
ؤإ اللٛت أُبٗها ٚحر ٢اصعة ٖلى مدا٧اة الىا ٘٢بك٩ل مدايص ٞ .ـاللٛت
ّن
في ّن
الضعاؾاث ؤلانكاثُت ال جنسخ الٗالم وال جداُ٦هٞ ،ـ"المخا٧اة أال٩لمت ال ًم٨جها ؤإ ج٩ىإ بال مدا٧اة لل٩لمت".3
ّن
ّن
ّن
ولٗل ىظا ٧له ًضٗٞنا بلى الاؾخٟهام ٖن َبُٗت الىا ٘٢اإلامشل في النو ألاصبي ،ىل ىى طاحي ؤم مىيىعي؟ وىل ىى واخض
مخٗضص؟ .وفي ىظا الؿُا٣ً ١ى" ٫أى ٫واجؼالوٍّ " :)PoulWatzlawick( "٪ن
ؤم ّن
ّن
الُىمي الانُالحي للىا ٘٢وىم ن٣طخي ظؼاء
بإ مٟهىمنا
٦بحرا من خُاجنا في بزباجهّ ،ن
ّن
الخام للىا ،٘٢أض ٫ؤإ نمطخي في اإلاؿاع اإلاٗا٦ـ .ومن
وبإ ؤصي أنا طل ٪بلى بزًإ الى٢اج٘ إلاٟهىمنا
ّن
ّن ّن
ّن
خ٣ا بنما ىى عواًاث مسخلٟت من الىا٢ ٘٢ض ً٩ىإ بًٗها ٖلى
ؤزُغ ألاوىام ؤإ نٗخ٣ض ؤنه ال ًىظض بال وا ٘٢واخضٞ .ما ًىظض

ّن
مىيىُٖت ؾغمضًت".4
َغفي ن ٌُ٣من بٌٗ .وهي ظمُٗا من آزاع الخىانل ولِؿذ انٗ٩اؾا لخ٣اث٤
وبظلّ ٪ن
أد٣اثُ٣ت اإلاغوي ّن
ّن
ٞةجها ّن
جٓل زل٣ا ٞنُا ٌُٗض أناء الى٢اج٘
ٞةإ الغواًت مهما ؾٗذ بلى حصخُو الىا ٘٢وؤلاحهام
ّن ّن
الغواجي ّن
اإلاال ٠وىى ًنخج ٖاإلاه ّن
ٌٗىٖ ٫لى ٢ضعة اللٛت ٖلى ؤلاخالت بلى واٗ٢ه الخجغٍبي عامُا
يمن مم٨ناث الخسُُل .وىظا ٌٗجي ؤإ
ّن
ًخهىعو ؤو ّن
ًخسُل ؤإ ًغاو ؤو ٦ما ًغاو و٤ٞ
من وعاء طل ٪بلى "ج٣ضًم عئٍت للٗالم الظي ٌِٗل ُٞه من زال ٫زل ٤ىظا الٗالم ٦ما
ّن
موٟ٢ه منه"ّ .5ن
٧ل طلً ٪جٗل اللٛت في النو الغواجي جمخ٘ وجسبرٞ .اللٛت جسبر ٖن نٟؿها وٖن الىا ٘٢الظي حصخهه في نُا١
ّن
ؤأنُت مُٗنت ويمن مٗاًحر لؿانُت مسهىنت جىلض الىا ٘٢الهغ ٝواٗ٢ا ظضًضا في نىعة ٢ض ج٩ىإ ؤنض ١من الىا ٘٢الهغٝ
وؤص .٫ناىُّ ٪ن
وؤأل ٜمنه ّن
ؤإ"ال٩لمت ال جن٢ل بلُنا ٖالم الىا ٘٢ول٨ن حكحر بلُه وجسل ٤نىعة مجاػٍت لهظا الٗالم."6
ٖلى ىظا الندى ال ًم٨ن ؤإ ً٩ىإ ّن
النو الغواجي مٟاع٢ا إلانُ ٤الىاٞ .٘٢دتى الخ٩اًاث اإلاىٚلت في العجاثبُت ال حؿخُُ٘
الخسلو من الغواأِ التي ججٗل من ىظا ال٩ىإ اإلاسُالي ًضع ٥انُال٢ا من ال٣ىانيإ اإلاٟؿغة لألٗٞا ٫الىاُٗ٢ت ولِـ من ألاٗٞا٫
1

. Charles W. Kreidler, Introducing English semantics, first Published by routledge,
1998, pp 139-140.
استشهد بو زلمد اخلبو ،مدخل إذل اخلطاب اإلحارل ُب الركاية ،مكتبة عالء الدين ،ط ُ ،صفاقس ،ََِٔ ،صَّ.
2

3

. Oswald Ducrot et Jean Marie Schaeffer, Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du
longue, Seuil, 1995, p304
 .جًنار جونات ،خطاب احلكاية ،ترمجة زلمد معتصم ،ادلركز الثقاُب العريب ،طُ ،َََِ ،صَُٖ.

PoulWatzlawick, la réalité de la réalité, seuil, coll points, Paris, 1984, p07.
5

.

4

الركائي ،النٌص -السياؽ ،ادلركز الثقاُب العريب ،ط ُ ،بًنكت ،ُٖٗٗ ،صُُْ.
 .سعيد يقطٌن ،انفتاح النٌص ٌ

6
الركاية ،دراسة ُب ثالثية صليب زلفوظ ،مكتبة األسرة ،طُ ،مصر ،ََِْ ،صَُٖ.
 .سيزا قاسم ،بنية ٌ
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خض طاتها ؤو من مًامُجها .ىظا أاإلياٞت بلى ّن
في ّن
ؤإ ؤلاأضإ الخُالي ال ًدنافى والىا ٘٢بطا ما ٧اإ ًسً٘ لخضوص اإلام٨ن ّنإ الىا٘٢
ّن
لِـ ىى ما وٗٞ ٘٢ال  ،ِ٣ٞؤي ما ًم٨ن ؤإ جلخُ٣ه ٖحإ ال٩امحرا ّن
أ٩ل ؤمانت وبنما ىى ما ًم٨ن ؤإ ً .٘٣وبظلً ٪هبذ ،في ج٣ضًغنا،
ّن
ّن
الخىنؿُت
الؿاا ٫اإلاكغوٕ ٖن الُغٍ٣ت التي بها ًىىم اإلابضٕ مخلُ٣ه ؤنه ٌكا٧ل الىا ٘٢مم٨نا .و٢ض انخسبنا نماطط من الغواًت
الؾخ٨ناو ٖالماث الىا ٘٢وُُٟ٦ت جمشُلهٞ .ماهي ألاؾالُب ّن
الٟنُت اإلاؿخسضمت في ىظو الغواًاث لإلحهام أىاُٗ٢ت اإلاغوي؟
ّن
ّن
مخلبؿا أالىا ٘٢أازخال ٝػواًا ّن
الغواجي الخىنسخي ّن
ّن
لٗلنا ال نبال ٜبطا اٖخبرنا اإلانجؼ ّن
الىاُٗ٢ت الخِ
النٓغ بلُه٣ٞ .ض مشلذ
ّن
وألاىم منظ عواًت البكحر زغٍ"٠الض٢لت في ٖغاظُجها" بلى النهىم طاث اإلاكٛل الخجغٍبي الهغٍذ .و٢ض ٖمل اإلابضٖىإ
ألا٦بر
ّن
ّن
ّن
ٖلى جُٟٗل الك٩ل الؽجُٗاب الىا .٘٢مما ٌٗجي ؤإ ّن
الغواًت ججهل في حك٩لها الخ٩اجي من اإلاغظ٘ الىا٢عي .و٢ض اؾدنضث ىظو
ّن
النهىم طاث اإلانخى الىا٢عي بلى ظملت من ؤؾالُب الخٗبحر اإلاسخلٟت أازخال ٝاإلاالٟحإ والنهىم لخمشُل الىا .٘٢و٢ض وٞغث لنا
ؤإ في ّن
أ٩ل جٟانُله .طلّ ٪ن
النهىم اإلاسخاعة خ٣ال للضعؽ زهبا ًؼزغ بٗالماث الاخخٟاء أالىاّ ٘٢ن
النو ّن
الغواجي ال ًىظض جسُُل
ّن
مدٌ ال جهله أالىا ٘٢اإلاغظعي نلتٞ .ما ُكًبجى في الخسُُل لِـ منٟهال ّن
ٖما ُكًها ٙفي ٖىالم الىا .٘٢وجخجلى ٖنانغ اإلاكا٧لت
أحإ الىا ٘٢اإلاغظعي والىا ٘٢اللؿاني في النهىم اإلاٗخمضة في ألاخضار واللزهُاث وألام٨نت وألاػمنت.

 )2الىاكُّة في معحىي ألاحذاذ:
ّن
الخضزُت ٖلى منٓغ أانىعامي من الؼ٢ا ١الظي ً٣ىصنا بلى الؿُٟ٣ت ألاولى
جإؾؿذ عواًت "عايُت والؿحر ٥في أنُتها
ٞالشانُت ومن ّن
الك٣خحإ بلى وؾِ ّن
الضاع ٞاإلا٣هىعة ٞاإلاؿترا .١وفي الؿُٟ٣ت ألاولى ّن
٢ب ٫اإلاغٍضًن .وفي اإلاخاىت
نخٗغ ٝبلى َ٣ىؽ و
ّن
ًنكإ ّن
خب ٖنُ ٠أحإ خؿن الكاٖغ ومغٍمّ .ن
ونمغ من وؾِ الضاع بلى اإلاجلـ ال٨بحر خُض ًجخم٘ مٟدل الكغَت مُمىإ النجاع
ّن
والغا٢هت عايُت الجمالي وخؿن الكاٖغ ومغٍم جغوح وحٛخضي أُجهم أالخلىٍاث٩ٞ .لما ٖٓم قإإ الخ٩اًت ػصنا بٌٛاال في صىالحز
الؿغ واإلاإ٧ل والخمغ واله٣ٟاث ّن
صاع عاىًت الجمالي اإلانٛل٣ت ٖلى ّن
الؿغٍت.
ما ُكًالخٔ ىى ّن
ؤإ الغاوي في ىظو الغواًت ّن
ًخسُل ؤخضازا مكضوصة بلى وا ٘٢الناؽ ال جسغط ٖن صاثغة اإلادخمل واإلام٨ن .وىى
ًِؿغ الخماهي الًغوعي لل٣اعت م٘ ؤخضار الغواًت وٍدمله ٖلى الا١جنإ ّن
ما ٌٗجي ّن
ؤإ الغاوي ّن
أإإ ؤخضار ّن
الغواًت حكبه مجغٍاث
ّن
الخُاة التي ٌِٗكها بٌٗ الناؽ وؤنه ًن٣ل نىعة ٖن خُاة ؤصخاب اللُل اإلاىلٗحإ أالغ٢و والخمغ والنؿاء.
وكذ َُيل الشاوي ؤحذاذ سواًة"حىػ خشٍف" وثحشوات شدفُات ا لحفىٍش واكْ مححمل .ووان مىلىُ ثشمُم حىػ خشٍف ،املّلم ألارشي
ّ
املحشن ألحذاذ َزٍ الشواًة .فالشواًة اهفححد بضٍاسة سثِغ البلذًة ومعخؽاسٍه ّ
للخي اللذًم للىٍش في بميان ثشمُم حىػ خشٍف وثحىٍله
اللذًم ،الّىفش
ّ
ّ
بلى مّلم ؤرشي الحذذ الشثِغ الزي مىه ثخىاظل ألاحذاذ .رم بكذام مذام َاحش ِلى جعىٓ حىػ خشٍف مً البلذًة وثحىله بلى ميان إلقامة مّاسلها
ّ
الحل والّلذ.
وثىٍُم حفالت ا اللُلُة الداـة بإَل

ما ًم٨ن ّن
جبِنه ىى ؤإ ىظو ألاخضار جدمل لل٣اعت نىعا ٖن ٖالم م٣ضوص من ال٩لماث ال ًبضو زاع٢ا أل ًم٨ن بصعا٦ه في
ّن
ّن
ّن
ّن
ّن
اإلادلي الظي ال
الخىنسخي
جخًمن خٓا من الىا٘٢
الُىمُت
الٗالم الخاعجيٞ .هظو ألاخضار الخاعظت من ق٣ى ١جٟانُل الخُاة
مما ٌٗجي ّن
ٌٗؿغ ٞهمه ٖلى ال٣اعت الٗاصيٞ .هي ؤخضار م٣اعبت إلاا ُكًغي ٌزوٍغوي في مدُِ ال٣اعتّ .ن
ؤإ ألاخضار اإلاغوٍت ال ججافي
الٗالم الظي ٌٗغٞه الغاوي وال٩اجب وال٣اعت والؿام٘ .وىظا ،في ج٣ضًغنا ،يغب من يغوب ّن
جد ٤٣الىُْٟت اإلاغظُٗت من ظهت
ّن
ا ّن
ّن
الغواجي.
اإلاخسُل
لخ٣بل وٖالمت من ٖالماث اإلاغظ٘ في
ّن
ّن
الكٗبُت في ٢إ مضًنت جىنـ " ّن
حي الخلٟاوٍن" وما
واإلاخإمل في عواًت "نهُل الغماإ" ًضعّ ٥نؤجها حٗغى نىعا من الخُاة
ّن
وجنىٖا في قهغ عمًاإ٦ .ما جبرػ ُك
حعج أه ؾاخت الخلٟاوٍن من خل٣اث جؼصاص ضخامت ّن
نىعا من خُاة جىإؽ في الخمؿِناث
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ومُل٘ ّن
ّن
الؿخِناث من ال٣غإ اإلااضخي وما قهضو ىظا ّن
الىَنُت .ناىُ٪
الخي من ؤخضار اإلا٣اومت بلى ػمن الاؾخ٣ال ٫وبنكاء الضولت
ّن
ؤإ ّن
الغواًت ال حكخمل ٖلى خضر عثِـ ًنمى وٍخُىع م٘ جض ٤ٞالؿغص أل ً٣ىم أنائىا ٖلى ؤخضار جنشاٖ ٫بر زُىٍ الؼمن من
حي الخلٟاوٍن ّن
الغواًت بلى حصخُو البِئت اإلا٩انُت والترُ٦بت الؿ٩انُت في ّن
طا٦غة الغاوي .و٢ض ما ٫الغاوي في ىظو ّن
وجبؿِ في عنض
الىا ٘٢م٩انا وشخهُاث وؤخضازا عنضا ٢اثما في ؤٚلبه ٖلى الدسجُل اإلا٣ترإ أا خضار والهمىم التي حكٛل الناؽ في ىظا ّن
الخي.
ّن
وهي ىمىم نٛحرة جؼزغ أالنىاػٕ ؤلانؿانُت ظضًغة أالدسجُل الٟجي .وىى ما ٌٗجي ؤننا بػاء ؤخضار ًم٨ن ؤإ جىظض في ٖالم
الخ٣ُ٣ت .ىظا أاإلياٞت بلى ّن
ؤإ ألاٗٞا ٫الاخخٟالُت التي جنجؼىا الصخهُاث في ؾاخت الخلٟاوٍن في قهغ عمًاإ "منخٓمت في
ّن
ّن
نؿخض٫
الخىانلُت .وٍم٨ن ؤإ
منُ ٤قبُه أاإلانُ ٤الظي ًنخٓم الخُاة الٗاصًت" 1ومؿخمض من نمُم الىا ٘٢اإلاِٗل وؾُا٢اجه
ٖلى طل ٪أ٣ى ٫الغاوي وانٟا بخضي الخل٣اث" :هي طي خل٣اث ّن
ّن
ّن
ّن
وال٣هام جمأل الؿاخت في ْهحرة
والبهلىانُحإ
والخىاثحإ
اإلاضاخحإ
ّن
 .)111وبظلّ ٪ن
ّن
ّن
الخُ٣ُ٣ت،
اإلاخ٣بل ٖلى الاٖخ٣اص أإنها نٓحرة الٗىالم
ٞةإ ىظو ألاخضار جدمل
ًىم من ؤًام عمًاإ"(الغواًت ،م
ّن
ّن
ٌُٗض الغاوي جغُ٦بها أما ًىا ٤ٞخاظاتها ّن
وٍخٗؼػ خًىع الىا ٘٢اإلاغظعي ومكابهخه للىا ٘٢اللؿاني من
الخمشُلُت.
الٟنُت ووُْٟتها
زالٖ ٫نهغ الصخهُاث.
)3الىاكُّة في معحىي الصدفُات:
ال٣ههُت ٖالم ّن
ال ًن٨غ ؤخض ّن
مٗ٣ض قضًض التر٧يب ّن
ّن
ّن
مخٗضص ألانىإ وألاننا .ٝلظل٧ ٪انذ مىيىٕ ظض٫
الصخهُت
ؤإ
ّن
الصخهُت "مجمىٖت من الٗالماث والبنُاث التي حؿخمض وظىصىا وُ٦اجها
أحإ صاعسخي ألاصب٣ٞ .ض طىب ٞغٍ ٤من الن٣اص بلى اٖخباع
ّن
ّن
اإلاؿخ٣ل من صازل النو .وهي أظل ٪جخُلب ؤإ ُكًنٓـغ بلحهـا في طاتهـا وم٣ىماتها التي جمندها نٟتها الصخهُت اإلامحزة التي ج٨دؿبها
في ٖال٢اتها مـ٘ ٚحرىـا مـن الصخهُاث التي ًؼزغ بها النو الخ٩اجي" .2في خحإ ًغي البٌٗ آلازغ ّن
ؤإ الصخهُت مٗاص ٫لصخو
ّن
ّن
الصخهُت هي
وظض في الىا ٘٢والخاعٍش ؤو نىعة مهٛغة من الٗالم الىا٢عي الظي ٌِٗكه ال٣اعت٣ً .ى" ٫جىصوعو" :)Todorov("ٝ
ّن
بال ّنؤنه جهىٍغ أاإلاٗجى ّن
الٟجي وبكغوٍ ّن
الٟن".3
جووٍغ للصخو أمٗجى من اإلاٗاني وٖلى ندى من ألانداء،
ّن
ٟٞي عواًت "خىف زغٍّ "٠ن
جم ج٣ضًم الصخهُاث أىاؾُت عاو ٖلُم عانضا ؤخاؾِؿها وؤ٩ٞاعىا ومك٨ال عئاىا
وؾُا٢اث خًىعىا وؤٖمالها .و٢ض ّن
جبؿِ الغاوي في ج٣ضًم عثِـ البلضًت منط ٞاجدت ّن
الغواًت ٖلى ندى ًىحي أإزغىا الٟاٖل في
ألاخضار بلى ظانب شخهُاث ؤزغي٦ .ما اؾخٗغى َبُٗت الٗال٢ت أحإ عظا ٫الضولت والٟئاث الاظخماُٖت ألازغي لل٨كٖ ٠ن
ؤنماٍ الؿلُت وقب٨ت الُ٣م اإلاهُمنتٞ .الغاوي ّن
ّن
شخهُت عثِـ البلضًت بك٩ل ًجٗله ال مٟاع ١إلاا ىى ؾاثض في الىا٘٢
ً٣ضم
اإلاُكٗاف٣ً .ى ٫الغاوي " :نؼ ٫عثِـ البلضًت ّن
زم انٟخذ الباب الخلٟي وْهغث عئوؽ اإلاؿدكاعٍن الغؤؽ جلى ألازغي[ .]...و ٠٢عثِـ
البلضًت ومؿدكاعوو ؤمام خىف زغًٍ .]...[٠مؿ ٪عثِـ البلضًت الخىزتً .غٗٞها ٢لُال زم ًتر٦ها[ً .]...لخٟذ الغثِـ ًمنت وَؿغة
جخدغ ٥الغئوؽ وألاٖنا ١مٗا ٖالمت ٖلى اإلاىا٣ٞت ّن
بلى مؿدكاعٍهّ ،ن
الخامت ٖلى ٚبُت الغثِـ وىى ٌٗثر ٖلى ىظا الجؼء من طا٦غة
اإلاضًنت وجغاثها الخلُض"(م م.)06-05

. René Rivara, Langue du récit, introduction a la narratologie énonciative, Paris, Harmattan, 2000, p28.

1

 .2سعيد يقطٌن ،قاؿ الراكم (البنيات احلكائية ُب السًنة الشعبية) ،ادلركز الثقاُب العريب ،طُ،الدار البيضاء ،ُٕٗٗ ،ص ٖٖ
3
. T. Todorov, personnage, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Points, 1972,
p286.
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ما نالخٓه ىى ّن
ؤإ الخٟانُل التي ّن
٢ضمها الغاوي ٖن شخهُت عثِـ البلضًت ال جبضو ٚغٍبت ٖن شخهِخه في الىا٘٢
الاظخماعيٞ .الغاوي ٧اإ خغٍها ٖلى بُٖاء عثِـ البلضًت الهـٟاث الخـي ُكًٟترى ّنؤجها جخىٞغ ٖلحها في الىا .٘٢وىظا الخغم ٖلى
ّن
ًجظع ؤٗٞالها وخغ٧اتها في مغظٗها الىا٢عي وَكب٘ في آلاإ نٟؿه جىٗ٢اث ال٣اعت ّن
اإلالم أخٟانُل
بْهاع "٧اعٍؼما" عثِـ البلضًت
ّن
اإلااصة الىاُٗ٢ت اإلاؿدشمغةٞ .خهغٞاث عتٌـ البلضًت وعصوص ؤٗٞا ٫مٗاونُه جىحي أمالمذ الىا ٘٢وألاظىاء والُ٣م الؿاثضةٞ .ال
ّن
ًسٟى ّن
ّن
ّن
الخانت بها وبألُاث الؿلُت التي جخىٞغ ٖلحها .ومىا٣ٞت
الُىمُت
ؤإ شخهُت عثِـ البلضًت بهُأتها ىظو جخجلى في نىعتها
ّن
أاحؿإ ؾلُانه ،طلّ ٪ن
ؤإ قغٍ جم٨حإ الؿلُت ىى في وظىص
مؿدكاعي عَـ البلضًت ٖلى ٢غاعاجه أاإلظمإ صوإ ن٣اف ٞحها ب١عاع
من ًإجمغ بها.
ٞالغاوي بهظا ألاؾلىب ًلخ ِ٣ماصجه من الىا ٘٢ؤو أمٗجى ؤصً ١غقى أالىا ٘٢اإلاٗاف بلى مؿخىي الىا ٘٢الٟجي .وٖلى ىظا
ألاؾاؽ جبضو شخهُت عثِـ البلضًت شخهُت واُٗ٢ت منسجمت ؤٗٞالها م٘ ما اقتهغث أه ٝي الىا ٘٢الاظخماعي اإلاِٗصخي خُض
الُىمُت .طلّ ٪ن
ّن
ؤإ عؾم ؾلى ٥الصخهُت وجهغٞاتها من "ؤأغػ الٗىامل ال٣اصعة ٖلى ؤلا٢نإ
جدُل ىُإجه وؾلى٦ه بلى وا ٘٢الخُاة
ّن
أىاُٗ٢ت ّن
ّن
وجخٗؼػ واُٗ٢ت شخهُاث ىظو الغواًت في نىعة شخهُت "مضام ىاظغ"ٞ .مذينٓغنا
الُىمي".1
الغواًت ومُاأ٣تها اإلاغظ٘
ّن
ّن
واُٗ٢تٞ .الغاوي ٌٗغى خ٩اًت "مضام ىاظغ" أإؾلىب ًىىم ال٣اعت أإنه ًن٣ل
في ؤٗٞا ٫ىظو الصخهُت وظضناىا ال جسلى من
ّن
ججغبت خُاجُت واُٗ٢ت المغؤة ّن
مُل٣ت ّن
خغة عٚبت في اإلاا ٫والجاو.
ٚحرث مؿاع خُاتها من امغؤة بؿُُت متزوظت بلى امغؤة
حٗغٞنا بلى "مضام ىاطع " في البضاًت امغؤة متزوظت وبٗضىا َلبذ الُالّ ١ن
ّن
قغُٖت ّن
و٦إإ الُالّ ١ن
٣ٞض ّن
جهغٞاتها
ً٣غبها من
ّن
ّن
ّن
لخخدى ٫في ما بٗض بلى ؾُضة ؤٖما ٫وجٟىػ أه٣ٟت جدىٍل خىف زغٍ ٠اإلاٗلم
وَؿهل ٖلحها الاخخ٩ا ٥بٗالم الغظا٫
وٍدغعىا
ضج ة ٦بحرة في ألاوؾاٍ الكٗبُت "وٞاخذ عواثذ مٟاصىا ّن
للدؿلُت واإلاخٗت .و٢ض ؤزاع ىظا اإلاكغوٕ ّن
ّن
ؤإ إلااصام ىاظغ
ألازغي بلى ًٞاء
ّن
ّن
ّن
عظالُت ٦شحرة و٢ض َل٣ذ ػوظها لخِؿحر خُاتها ّن
النؿاثُت في اإلاضًنت
الخغة[ .]....وللمغؤة َمىخاث ٦بحرة ٞهي ػُٖمت الخغ٦ت
ٖال٢اث
ّن
الؿُاؾُت وُٖجها ىظو ألاًام ٖلى مجلـ ا٫نىاب "(م.)19
وهي آلاإ جُمذ بلى بٌٗ اإلانانب
ّن
ّن
للغواًت ّن
ّن
ّن
وجمتإ البٗض الىا٢عي ّن
الصخهُت في بٗضىا
وججز ٫ىظو
لٗل ىظو الخٟانُل جا٦ض أُالإ البُىلت أمٗناىا ال٣ضًم
الىا٢عي اإلاِٗلٞ .مضام ىاظغ ًم٨ن ؤإ ج٩ىإ ؤنمىطظا ّن
ٌٗبر ٖن الاجهُاع ألازالقي واعجٟإ نىث عؤؽ اإلاا ٫مخعجغٞا م٣األ نىث
ّن
ّن
الؿلبُت التي
الاظخماُٖت
الُ٣م ألانُلت٢ٝ .ض ٦كٟذ عٚبت مضام ىاظغ اإلاؿٗىعة في ج٨ضٌـ الثروة وجد ٤ُ٣الجاو ٖن الخدىالث
ّن
ّن
الؿُاؾُت .ىظا أاإلياٞت بلى ؤإ ىظو ىظو الجؼثُاث
َػى ٞحها الجك٘ الغؤؾمالي وحكاأ٨ذ ٞحها اإلاهالر الا٢خهاصًت أاإلاهالر
ُكحٗخبـغ ّن
م٣غعة للىا ٘٢مباقغة ال جٟٗل ؾىي ؤ ّنجها جضٖ ٫لُه.
ّن
وبنا لنالخٔ ّن
ّن
ؤإ متإ ىظو ّن
ًخًمن بخاالث واضخت اؾدناصا بلى اؾتراجُجُت جمىٍه وا٢عي ج٣ىص أالًغوعة بلى
الغواًت
أ٩ل جٟانُلها .طلّ ٪ن
٧ل ظؼثُاث الخُاة أما ٞحها خُاة مضام ىاظغ ّن
ًدؿغب بلى ّن
ّن
ؤإ ىظو
ال٨كٖ ٠ن واُٗ٢ت الخسُُل الظي
الخٟانُل حك٩ل ٖالماث لإلحالت بلى الىا ٘٢في الٗالم الخاعجي وججٗل من شخهُاث الغواًت جمشل ألاشخام ٗٞال َب٣ا
لهُاٚاث ّن
زانت أالخسُُل.
ومن ٌٗاًن عواًت "عايُت والؿحرً "٥ضع ٥اقخٛا ٫الىا ٘٢اإلاغظعي ومكابهخه للىا ٘٢اللؿاني من زال ٫بٌٗ
حعج أالخٟانُل ّن
الصخهُاثٞ .هظو الغواًت ّن
ّن
اإلاخلبؿت أبٌٗ اللزهُاث .و٢ض الخ ِ٣ال٩اجب قــسهُاجه من وا ٘٢الخُاة وؤُٖى
1

الركاية العربيٌة احلديثة ،كلية العلوـ اإلنسانيٌة كاالجتماعية بتونس ،ط ُ ،ََِٕ ،صْٕٖ.
 .صلول الرياحي القسنطيين ،الوصف ُب ٌ
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ّن
ؤٗٞالها مالمذ اإلام٨ن وظٗلها جخمازل م٘ وا ٘٢الخُاة الُىمُت وال جخسُي بَاعوٞ .هظو عايُت الجمالي وؤزتها مغٍم حٗضاإ خٟال
ّن
مىؾُُ٣ا إلاجمىٖت من ؤصخاب اللُل اإلاىلٗحإ أاإلاإ٧ل والخمغ واإلاىؾُ٣ى والنؿاء والغ٢و وثنكغاإ ؤخاأُل ؤنىزتهما في الٓلمت
ّن
الؿغٍىإ
بُٗضا ٖن ٖحإ الغُ٢ب٣ً .ى ٫الغاوي " :آزغ اإلاضاٖباث البظًئت جدباصلها ٖىاىغ الٟجغ وؤٖىاإ الكغَت واإلاسبروإ
وؾ٩اعي الخاناث("...م .)82وعايُت جمُل وحؿخىي ٢اثلت ّن
أ٩ل اٖتزاػ" :ىظا البِذ ىى الضنُا"(م.)14
وَؿلمنا ىظا بلى ال٣ىّ ٫ن
بإ الغاوي ومن وعاثه ال٩اجب ٢ض نؼ ٫في ىظو ّن
الغواًت بلى ٢إ اإلاجخم٘ لُ٨ك ٠جٟاىت الخٟانُل
ّن
ّن
الُىمُت لخُاة شخهُاث ّن
الغواًت مخىزُا ؤؾلىب "الىاُٗ٢ت ال٣ظعة" .1و٢ض ججلى حصخُو ىظا الىا ٘٢ال٣ظع في ٖالم الجنـ
والؿ٨غ والاندُاٍ ألازالقي أاإلاٗجى الُ٣مي .وىظو الخٟانُل اإلانىَت أالصخهُاث ججٗل ال٣اعت ؤ٢غب من مجخم٘ اإلاضًنت اللُلي
أإإ ىظو الصخهُاث لها وظىص زاعط ّن
في وظىصو الخاعٍذي وجدمله ٖلى الدؿلُم ّن
ّن
خُ٣ُ٣ت ًم٨ن ؤإ حِٗل في
النو وهي ٧اثناث
الىا .٘٢وخحإ ننٗم النٓغ في شخهُاث عواًت "نهُل الغماإ" نالخٔ ىُمنت ٞحها واضخت لخٟانُل مىو مت أالىا ٘٢حكبه ما نغاو
الُىمُت٣ٞ .ض جىاجغث في مُاوي ّن
ّن
النو بٌٗ ؤؾماء الصخهُاث اإلاىىمت أىاُٗ٢تها٣ً .ى ٫الغاوي في ج٣ضًم
في منُٟٗاث الخُاة
ّن
ّن
ؾُ٩اعٍلي عظل َُب ٧انذ له ؤلٟت أاإلا٩اإ ولم ٌك٩ى من شخيء عٚم ّن
ّن
ؤإ ٖال٢خه أإىل ّن
الخي لم جخجاوػ
الخدُت
ؾُ٩اعٍلي" :
والاأدؿامت الخُٟٟت"(م .)27وٍ٣ى ٫في الخٗغٍ ٠بصخهُت سخي الٗغبي" :سخي الٗغبي ىظا ًم٨ن ؤإ ًىن ٠أا جىبت ؤو اإلاًٗلت
ّن
ؤو الُلؿم الٛامٌ[("]...مّ .)59ن
الصخهُت ًمندها الخُاة
ولٗل جدضًض اؾم ىظو الصخهُت ال ًسلى من وُْٟتٞ .ـ "حُٗحإ اؾم
ٌٗغ ٝالصخهُت ّن
و٧ل محزة في الاؾم ّن
٦ما في الىا ٘٢الخ٣ُ٣ي ّن
ّن
وٍمحزىا ٖن الصخهُاث ألازغيّ .ن
وٍاؾـ ىىٍتهاّ .نبنه ّن
ج٩ىإ
زانُت
شخهُت ؾُ٩اعٍلي بهظا الاؾم ألا جمي ّن
ّن
ّن
ًمحزو من شخهُت سخي الٗغبي أىنٟها
الصخهُت"ٞ .2خدضًض
من مجمىٕ زهاثو
ّن
الخسُُلُت ٖالمت من
شخهُت ٖغبُت و ٤ٞالخدضًض الٗغفي والاظخماعي ؾماء الصخهُاث .و"جدضًض ألاؾماء في النهىم
ٖالماث اإلاغظ٘".3
ّن
ّنؤما الصخهُاث التي وعصث ن٨غة في نو ّن
اإلاترصصًن ٖلى السجن لم
الغواًت ٣ٞلُل ٖضصىا .نظ٦غ مجها "الكنٟغي وىى ؤ٦ثر
ّن
ً٨ن ًىما مٗخضًا ٖلى ؤخض .مك٩لت الكنٟغي ّنؤنه ّن
 .)131ول٨ن ىظا الخن٨حر لم ًمن٘ ججظع ىظو
حهب جل٣اثُا لنهغة اإلآلىم" ( م
الصخهُت في الىا ٘٢اإلاغظعيٞ .الكنٟغي اؾم مدُل بلى ًٞاء ظُى -ز٣افي ىى الًٟاء الٗغبي وز٣اٞخه وُ٢مه وعمىػو .واؾم
ّن
الكنٟغي مغجبِ في اإلاخسُل الٗغبي أالصجاٖت والٟخىة .ومن ىظا اإلانُلٞ ٤ةإ ّن
الصخهُت من اؾمها الخ٣ُ٣ي
ظغص الغاوي ىظو
ّن
ّن
بُٛت جًلُل ال٣اعت وجمىٍهه ٞةنه لم ًؼص ىظو الصخهُت بال جغؾُسا في الىا.٘٢
ّن
ىظا أاإلياٞت بلى ّن
ّن
ؤإ ّن
الُىمُت لؿ٩اإ ّن
نو ّن
حي الخلٟاوٍنٞ .نجض الغاوي ًىز٤
الغواًت ً٩اص ُكٌكٛل أخىنُ ٠الخُاة
ّن
جخ٨ش ٠خل٣اث ّن
ّن
والخىاثحإ والبهلىاإًحإ  .وال ًخىانى
اإلاضاخحإ
إلاسخل ٠ؤنكُت ؾ٩اإ الخيٟٞ .ي قهغ عمًاإٖ ،لى ؾبُل الظ٦غ،
حٗم ٤ؤلاخالت اإلاغظُٗتٟٞ .ي بخضي الخل٣اث ً ٠٣زالزت عظاً ٫مضخىإ الىَنُتّن
الغاوي في ط٦غ الخٟانُل الض٣ُ٢ت التي ّن
ّن
ّن
ال٣و " :ىاالء لهم ٢ضعة ٖلى ون ٠اإلاٗاع ٥بلى
وٍمجضوإ ألاأُا ٫الظًن زايىا مٗاع ٥الخدغٍغ٣ً .ى ٫في ونَ ٠غٍ٣تهم في
ّن
الخض الظي ًجٗلىن ٪حؿمٕ لٗلٗت الغنام وؤنحإ الجغحى ونغار ّن
الٟاعٍن[ .]...و٧اإ ؤخضىم ًبضؤ خ٩اًخه أ٣هُضة "ومن ٢بلت
 .1الواقعية القذرة ىي أسلوب كتابة جديد ظهر ُب أمريكا ُب أكاخر القرف العشرين .كيتميٌز ىذا األسلوب بالبحث ُب قاع اجملتمع كيتناكؿ مجيع الظواىر اليت
خيشى الناس الكشف عنها ألسباب دينية أك أخالقية أك حفاظا على التقاليد ادلوركثة/ http://www.iraqiwomensleague.com.
2
. Y. Reteur , Analyse du récit, Dunod, Paris, 1997, pp34-35.
 .3زلمد صليب العمامي ،حبوث ُب السرد العريب ،دار هنى للطباعة كالنشر كالتوزيع ،طُ ،صفاقس ،تونس ،ََِٓ ،صِّٔ.
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ظاأى الضٚباجي *** وظاأى ظماٖت ّن
 .)127وخى ٫ىظو الخل٣اث جخ٩ازغ خل٣اث ؤزغي .وبحإ خل٣ت وخل٣ت "ً٣خنو
٢ضامه"(م
ّن
ٖب نىع ّن
ًمغعىا زلٖ ٠ضؾت الخ٨بحر وٍل٣ي
ناخب ٖغبت"ننضو ١جب" م٩انا ًخم٨ن ُٞه من ٖغى ٢هو ٖلى ألاَٟا ٫ع
.)128
ال٣هت"(م
ّن
ندبحإ ّن
وٖلُهّ ،ن
الغواًت ٢ض ؤخالذ بلى جٟانُل ٦شحرة ّن
جنهو ٖن شخهُاث ّن
ؤإ ىظو ّن
الغواًت٦ .ما شخهذ ظىانب ٦شحرة
من خُاة ؾ٩اإ حي الخلٟاوٍن وؤُٖذ نىعة ٖن خُاتهم البؿُُت وٖاصاتهم وؤأغػث ق٩ل الٗال٢ت الاظخماُٖت أُجهم و٦كٟذ
ٖن مكاٖغىم وؤ٩ٞاعىم في اعجباٍ ال ًنٟهم ٖن ٖهغىم.
ّن ُك
والخانل من مباقغة الصخهُاث في ىظو النهىم ّن
ٞنُت ٢ضمذ
ؤإ ىظو الٗالماث اإلاغظُٗت ال حٛضو ؤإ ج٩ىإ ؤؾماء
في لبىؽ شخهُاث مغظُٗت طاث بٗض وا٢عي ججغٍبي ًض ٘ٞال٣اعت ٖلى اؾخ٣بالها ٧ىجها طواث خُ٣ُ٣ت ُكوظضث في ؤم٪نت وؤػمنت
مٗلىمت وؤنجؼث ؤٗٞاال ال جسغط ٖن منُ ٤الىا ٘٢اإلاِٗل .وٖلُه٣ٞ ،ض ؤيٟذ الصخهُاث ٖلى ىظو النهىم مسخت مغظُٗت
ججٗل اإلاغوي مم٨ن الى٢ىٕ ؤو خهل ٗٞالٞ .ـ"ًنكإ أظل ٪ق٩ل من ؤق٩ا ٫الخىاَا اإلاكتر ٥أحإ ناخب النو و٢اعثه ٖلى
ؤلاحهام أالهض ١من ناخُت وال٣بى ٫أظل ٪الىىم من ناخُت ؤزغي" .1وىظا ّن٧له ّن
ً٣ىي البٗض ؤلاخالي وٍ٨ؿب الغواًت ُ٢متها
ّن
الخىزُُ٣ت ال٨بحرة بلى ظانب ٖنهغ اإلا٩اإ واإلا٩ىناث ألازغيٌ ٠ُ٨ٞ .كخٛل الىا ٘٢اإلاغظعي من زالٖ ٫نهغ اإلا٩اإ؟
 )4الىاكُّة في معحىي ألامىىة:
ّن ّن ُك
ّن
بإ ألام٨نت في بٌٗ ّن
ٖام ال جبجى ٖلى ؤؾاؽ الخسُُل ٞدؿب أل ج٨دؿب مالمدها من الا٢تراب من
الغواًاث بك٩ل
ّن
ؤىم ّن
الٗالم الخ٣ُ٣ي لإلحهام أالىاُٗ٢ت .ولظلُ ٪كحٗخبر ألام٨نت من ّن
ؤلاأضاُٖت ؾىاء في بٗضىا
مُٗناث الىا ٘٢اإلادُِ أالٗملُت
اإلاغظعي ؤو في بٗضىا الٟجي .و٢ض "اٖخنذ ّن
الضعاؾاث الخضًشت أاإلا٩اإ في نُا ١ج ٪ُ٨ٟال ٫ٟ٘ؤلاأضاعي ومداولت ّن
جلمـ اإلاؿال٪
اإلام٨نت التي جنبجي ٖلحها َا٢ت ّن
ّن
الٗملُت اللٛىٍت ال٣اثمت ٖلى الخضال٫
النو الضاللُت ونٓغث بلى اإلا٩اإ أاٖخباعو ظؼءا من
ّن
واإلاغظُٗت" .2وٖلى ىظا ألاؾاؽ حٛضو ألام٨نت في النهىم الغواثُت يغبا من يغوب الخُلت اإلاغظُٗت ّن
ج٣غب اإلاؿاٞت بيإ الخبر
ومخلُ٣ه.
ٟٞي عواًت"نهُل الغماإ" ندا الغاوي بلى جدضًض بٌٗ ألام٨نت في الٟهل ّن
ألاو" ٫اإلاؼعٖت" لُىىم ّن
ال٣غاء أىاُٗ٢ت ما
ّن
ٞلُخمخ٘ بٗظب الخالخحإ[ّ .]...ن
ًمض ُٞاثغي أاب
ؾحروي من ؤخضار .ومن ألامشلت ٖلى طل٢ ٪ى ٫الغاوي" :من ًإحي أُداء الخلٟاوٍن
ّن
ؾىٍ٣ت [ .]...حهىي ُٞاثغي أاب ألا٢ىاؽ[ٌٛ .]...غؽ ُٞاثغي أاب ؾٗضوإ[ً .]...ىٚل ُٞاثغي أاب ؾُضي ٖبض الؿالم[ً .]...س٠
ّن ّن
ًىلى بزغ طل ٪جدضًض اإلا٩اإ جدضًضا ًجزٕ بلى ّن
الض٢ت،
ُٞاثغي أاب الٗؿل[ً .]...ضعُٞ ٥اثغي أاب الخًغاء[("]...م م .)19-18زم
ظُضا ومن ّن
منا ال ٌٗغ ٝز٨نت ال٣هبت الُٗٓمت اإلاتر ّن
بط ً٣ى" ٫ؾى ٝالجحإ" " :الش٨نت الٗؿ٨غية أال٣هبت .ىظو ؤٖغٞها ّن
امُت
ألاَغا :ٝجبخضت في ال٣هبت لخنخهي من ظهت في أاب ؾُضي ٢اؾم ومن ؤزغي في الخى ،٤ُٞال ؤخض ًجهل ىظو الش٨نت الجازمت ٖلى
اإلاضًنت"(م.)80

1

 .آمنة الرميلي الوسالٌب ،احليلة ُب أدب اذلامشيٌن ،منشورات كلية اآلداب سوسة ،ط ُ ،َُِّ ،صِِٗ.
2

. C.K. Orecchioni, L’énonciation de la subjuctivité dans le langage, Parler c’est
signifier et en même temps référer, Armand Colin, Paris, 1980, p55.
استشهدت بو آمنة الرميلي الوسالٌب ،احليلة ُب أدب اذلامشيٌن ،مرجع ـ ذكور ،ص ِِٗ.
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ّن
ممشال في ؤم٨نت لها خًىع في الىا ٘٢ؾاأ ٤لخًىعىا في ّن
الغواًت أىُْٟت ؤلاحهام
٢ض ايُل٘ الخًىع الُاغي للم٩اإ
أد٣اثُ٣ت اإلاغوي .طلّ ٪ن
ّن
ّن
الك ٪التي ًم٨ن ؤإ
حؿمُت ألام٨نت أإؾمائها اإلاغظُٗت لتهض ٝبلى جغؾُش الىىم اإلاغظعي وصخغ ٨ٞغة
ؤإ
ّن
جى٦ض ّن
ّن
صخت اإلاٛامغة التي ججغي ٞحها أًغب من الانٗ٩اؽ ال٨ناجي( )métonymiqueالظي
اإلاخ٣بلٞ .هظو الدؿمُت لألم٨نت
جنخاب
ّن
ّن 1
ّن
ّن
ّن
ًمن٘ اعجُاب ال٣اعتٞ .ما صام اإلا٩اإ خُ٣ُ٣ا ٩ٞل ما ًخهل أه ؤو ًضزل ُٞه ٞهى خ٣ُ٣ي"  .ولٗل "الٛاًت من يبِ اإلا٩اإ
جسُُلُا .وبظل٩ً ٪ىإ الازناإ في ّن
ّن
ّن
ّن
الضعظت نٟؿها من
زُالُا ما ونٟه له الؿاعص
اإلاخ٣بل بلى الخلىُٞ ٫ه ٧ي ً٨مل
اؾخضٖاء طىن
2
اإلاٗغٞت"
الخٗغ ٝبلحها أًٟل ؤلاقاعاث التي ّن
وجضوع ؤخضار عواًت "خىف زغٍ "٠في مضًنت ٌؿهل ّن
حُٗجهاٞ .هي مضًنت ج ٘٣في "مشلض
ّن
ػواًاو ٢لما ججضىا في ّنؤًت مضًنت من مضإ الضنُا :الصخغاء والجبل والبدغ و٢ض ٖامذ في ٚاأت من النسُل"(م .)14وىظو
الخٟانُل ججٗل الٗاع ٝأا٫ظنىب الخىنسخي ٌٗخ٣ض ّن
ؤإ اإلاضًنت التي ّن
جبؿِ الغاوي في الخضًض ٖجها هي من اإلادخمل ؤإ ج٩ىإ مضًنت
٢ابـ الخىنؿُت.
وٍلجإ الغاوي/الىان ٠بلى ون ٠ألام٨نت ؤ٦ثر من ون ٠الٗنانغ ألازغيُٞ .ه ٠م٩ىناث اإلا٩اإ وما ًدخىٍه من
ؤزار ،من ندى"جنٟخذ ؤأىاب الضىلحز ٖلى حجغاث واؾٗت مٟغوقت ّن
بكتى ؤلىاإ البؿِ والؼعابي ّنجخسظ ؤلىانا مسخلٟت وؤق٩اال
مخباًنت جنحرىا ٞىانِـ ّن
حك٘ مجها ؤيىاء[("]...مّ .)51ن
ٞالغاوي ىنا اٖخجى أالهىامل والخٟانُل اإلا٩انُت التي من قإجها بيٟاء اإلاؼٍض
والغؤي ال٣اثل ّن
ّن
ّن
أالىاُٗ٢ت .وىظا ًخماشخى ّن
بإ "الٗالم في البرنامج الىا٢عي ٢األ للىن ٠وحؿهل حؿمُخه.
اإلاهضاُ٢ت ؤو ؤلاخؿاؽ
من
وىى من ّنزمت ًنا ٌ٢الٗالم في الخُاب العجاثبي".3
ّن
وجًٟي ّن
ًدؿجى
٧ل ألام٨نت الؿغٍت ٖلى "عايُت والؿحرْ "٥الال مغظُٗت جدخمل النمىطط اإلااصي الىا٢عي الظي ال
لجمُ٘ الناؽ مٗغٞخهٞ .هنضؾت صاع عايُت الجمالي جدناؾب وؤٗٞا ٫الصخهُاث اإلاؿتراأت٣ً .ى ٫الغاويٞ " :للؿُىح ىنا
ّن
ّن
الخانت التي ال نلت لها
الخُٟت وٞجىاتها التي ال ًضع ٥ؤنؿها ٚحر من ٖغ ٝىظو اإلاضًنت .وللؿُىح ىنا خُاتها
منُٟٗاتها وصعوبها
أدُاة الناؽ ،جهىط ٚحر الجهىط ،وقىاعٕ ٚحر الكىاعٕ وؾاخاث ٖلىٍت م٣خُٗت في ىظا الًٟاء اإلانأش ٤أحإ ؾماء وؤعى"(م.)31
ّن
ولٗل ىظو الخٟانُل اإلا٩انُت جنسجم وعٚبت عواص صاع الجمالي لخد ٤ُ٣الٛاًاث اإلاكبىىت وألاٖما ٫اإلاغٍبت ٦خجاعة
اإلاسض اث وحٗاَي الجنـ واخدؿاء الخمغ .طلّ ٪ن
ّن
ؤإ مماعؾت اإلاخٗت اإلادٓىعة حؿخىظب في الٗغ ٝالاظخماعي الخىنسخي والٗغبي
ع
ّن
ّن
ّن
والخسٟي .وبظلً ٪م٨ن ال٣ىّ ٫ن
بك٩ل ّن
ّن
مغظعي
بإ اإلا٩اإ بهظو الخٟانُل ًدمل اإلاغوي له ٖلى الاٖخ٣اص أإنه ؤمام وا٘٢
ٖام الدـجغ
٧اثن زاعط ّن
خ٣ُ٣ي في اإلاضًنت التي ّن
ّن
ًخدضر ٖجها الغاوي .وٍؼصاص الىا ٘٢اإلاغظعي خًىعا في نهىم اإلاضونت التي
النو وله وظىص

نكخٛل بها من زال ٫ألاقُاء .ولنظ٥ع ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ؤنمىطظا من ألاقُاء التي ّن
حعج بها عواًت "عايُت والؿحر٣ً ."٥ى ٫الغاوي:
"اإلا٣انحر مألي أما ّنلظ وَاب .ال٣ؿُل ٚاثو في عماصو الخاع في ع٦ن من اع٧اإ الؿُٟ٣ت الاولى .قغاثذ اللخم ّن
جدكغب ؤٞاوحهها.
ّن
ّن
ؤزاط .واللخم في ألاواني ٢ض اؾخىي ّن
وؾغ الناْغٍن .واإلااٚىإ
نِنُت صاٞئت مألي .الضندُل
الغئوؽ اإلاكىٍت ٢ض ٖاصث من الٟغإ في
ؤخمغ نُٓ ٠مشل خغٍغ ؤو وبغ ٢ضًم"(م.)08
1

الركائي ،ترمجة عبد الرحيم يحزؿ ،إفريقيا الشرؽ،ط ُ ،بًنكت ،ََِِ ،ص ص
قصة  ،ferragusمقاؿ من مؤلٌف
 .ىنًنم ميرتاف ،ادلكاف كادلعىن ،الفضاء الباريزم ُب ٌ
مجاعي ،الفضاء ٌ
ٌ
ُّٕ.ُّٖ-

اإلنسافٌة بصفاقس ،طُ.ِّٓ ،ََِِ ،
ي
 .2أمحد السماكم ،فن السرد ُب قصص طو حسٌن ،كلية اآلداب كالعلوـ

. Philippe Hamon, Un discours contraint, in Littérature et réalité, collectif, Paris, Seuil,1982,p162.
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ما ُكًالخٔ ىى ّن
ؤإ ىظو ألاقُاء ج٨كٖ ٠ن مٓاىغ الغزاء صازل صاع الجمالي ّن
مما ًجٗلها منسجمت م٘ َبُٗت ألاخضار
ؤإ اإلاخل٣ي ال ً٩اص ٌكٗغ بهىة أحإ ىظو ألاشخياء ومؼاط الصخهُاثٞ .غئوؽ ألاٚنام اإلاكىٍت والخمىع جنبئ ّن٧لها ّن
ختى ّن
أإإ عواص الضاع
ّن
اللظة الخغام في خماًت الؿتر والٓالمّ .ن
ولٗل ىظا الخ٩امل
لِؿىا من ال٣إ أل ىم من ٖلُت ال٣ىم اإلاىلٗحإ أجنىإ اللُل أدشا ٖن
ّن
ًبض بحهاما ّن
ّن
خ٣ُ٣ي .وفي ىظا الهضص ً٣ى" ٫أِخىع"
ٞنُا أىاّ ٘٢نما
أحإ م٩ىناث اإلا٩اإ والخُاة الخمُمُت التي حِٗكها الصخهُاث
(ُ " :)Butorكحؿخٗمل ألاقُاء في ّن
٧ل مغة لخجٗل الىىم خ٣ُ٣ت".1
ولٗل ما ّن
ؤلاحهامُت وظىص ألاقُاء في ؤم٨نت ّن
ّن
ّن
مُٗنت ًجٗلها ٢األت لإلصعا ٥ومخٟاٖلت م٘ ألام٨نت من خُض
ً٣ىي الىُْٟت
ّن
النىٕ والُبُٗت ومدآٞت ٖلى الٗ٣ض الخىانلي أحإ الغاوي واإلاغوي لهٞ .إزناء الخٟل الؿنىي الظي جنٓمه "مضام ىاظغ" في
ّن
ّن
"خىف زغٍّ "٠ن
جخم تهُئت اإلا٩اإ و ٤ٞم٣خًُاث الخٟلٞ .ـ"٢ض ُكىُئذ اإلا٣اٖض في ق٩ل ظلؿاث مؿخ٣لت :مجمىٖت من الُاوالث
ُك
٧ل َاولت ؤعبٗت ٦غاسخي وٖلي ّن
اإلاندكغة في ٞناء الخىف الىاؾ٘ وخىّ ٫ن
٧ل َاولت مؼىغٍت ٦بحرة[("]...مٞ .)95دُض جظ٦غ الُاوالث
ّن
ُكجظ٦غ ال٨غاسخي .وىى ما ّن
للخهىع وؤلاصعا .٥وما ٖايض خغم
ًٟؿغ خغم الغاوي ٖلى جمشُل الٗالم الخاعجي في مضع٧اث ٢األت
ّن ّن ّن
ص٢ذ الخٟانُل اػصاص جى ّنىم ال٣اعت أىاُٗ٢ت ّن
النو .2والنماطط
الغاوي ٖلى ؤلاحهام اإلاغظعي ؤلاٞايت في الخٟانُل .ناىُ ٪ؤنه "٧لما
ّن
الغواًت ،نظ٦غ من أُجها اإلاشا ٫الخاليَٟ " :ل ٢ظع ًغجضي ٢مُها ّن
الضالت ٖلى طل٦ ٪شحرة في ىظو ّن
ممؼ٢ا وؾغوالا ًٟٞايا ًخجاوػ
ًضؽ ّن
ع٦بدُهّ ،ن
٢ضمُه في خظاء أاٖ ،٫لى ؤنٟه طأاأت[("]...م.)75
جبضو ىظو ألاقُاء من نمُم جٟانُل الخُاة اّ ٫ن
ًىمُت ّنجها لِؿذ ٚغٍبت ٖن البكغ وال ٖن خُاتهم .و٢ض ؤؾهب الغاوي

ّن
اإلاخسُلت وما هي ٖلُه في الىا ٘٢اإلاغظعي .طل٪
في ط٦غىا وحؿمُتها وعبما ٧اإ خغٍها ٖلحها لُىىم اإلاغوي له أالخُاأ ٤أحإ ألاقُاء
ّن ّن
ّن
اإلاخ٣بل ؤنه ٌِٗل في ٖالم الىا ٘٢ال ٖالم الخ ًا.3" ٫
ؤإ "جٟانُل اإلا٩اإ حكٗغ
ّن
ّن
اإلاِٗكُت
و٢ض الخٓنا في عواًت "نهُل الغماإ" ق ٠ٛالغاوي أخٟانُل ألام٨نت وألاقُاء اإلاخٗل٣ت أجؼثُاث الخُاة
ّن
الُىمُت وزهىنُاتها البؿُُت .من طل ٪مشال ىظا الىن ٠الناػٕ بلى الخٟهُل خض قىاعٕ ّن
حي الخلٟاوٍن الهازب أالخغ٦ت:
ّن
ّن
واإلا٨ؿغاث و"٢لُباث" ّن
ٖباص الكمـ وىغَؿت مىسخى
"وبحإ مباني البُداء انخهبذ ٖغباث اإلاغَباث واإلاكغوباث والبىػة
 .)123وَٗجي طلّ ٪ن
ؤإ الغاوي ٢ض ونل جٟانُل اإلا٩اإ
والُ٣اث ٠والناؽ عظاال ونؿاء ،قُىزا وؤَٟاال في ظُئت وطىاب"(م
الخُاجُت ّن
ّن
أالٟٗل الٗاصي الُىمي لؿ٩اإ ىظا ّن
جِؿغ
الخي لتزوٍض اإلاغوي له أـ"نىع بؿُُت من ٖالم مكاأه ومىاػ لٗالم الخجغبت
ّن
ّن
وٍخإ٦ض من ىظا ّن
ؤإ ألام٨نت وؤقُاءىا ٢ض ؤؾهمذ في بأغاػ الىا ٘٢اإلادلي لإلحهام
الٟهم واإلاهضاُ٢ت" 4وججخظب ز٣ت اإلاغوي له.
ّن
ّن
الٟجي .وى٨ظا ق٩لذ الخٟانُل
أالىا ٘٢ومداولت خمل اإلاغوي له ٖلى الا٢خنإ أالكبه ال٣اثم أحإ اإلاغظعي الضنُىي والخسُُلي
ازخو أه الخُاب الىا٢عي ىى ّن
ّن
اإلا٩انُت في ىظو النهىم "ٖالماث لإلخالت واؾخٛلذ ؤؾاؾا ٦ةعؾاء مغظعي"ّ .5ن
ؤإ
ولٗل ؤأغػ ما

1
الركاية اجلديدة ،ترمجة فريد أنطونيوس ،طُ ،مكتبة الفكر اجلامعي ،منشورات عويدات ،بًنكت ،ُُٕٗ ،صِٓ.
 .ميشاؿ بيتور ،حبوث ُب ٌ
2
الركاية ،مرجع مذكور ،صُُٗ.
الركاية ،بناء ٌ
 .سيزا قاسم ،بناء ٌ
 .3سلمى مبارؾُ ،ب شاعرية ادلكاف ُب األدب كالسينما ،رللة فصوؿ ،العددٗٓ ،ربيع ََِِ ،صَّٕ.
4
. Yves Reuter, « la descriptions en questions », in collectif la description, théories, recherches,
formation, enseignement, P.U.S, septembre, 1998, p52.
5
الركائية ،ترمجة سعيد بنكراد ،تقدمي عبد الفتاح كليطو ،دار الكالـ الرباط ،طُ ،َُٗٗ ،صِْ.
 .فيليب ىاموف ،سيميولوجية الشخصيات ٌ
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ّن ّن
ّن
ؤي ْاىغة في الىا ٘٢ال ًم٨ن الٟهل ٞحها أحإ اإلا٩اإ والؼماإٞ ،دًىعىما ٞحها خًىع
ؤنُىلىجي ًخٗل ٤أهمُم الٓاىغة ال
ٌٗضوىا ٠ُ٦ٝ .ؤؾهمذ جٟانُل الؼماإ في جغؾُش ّن
النو في الىا ٘٢وؤلاحهام أد٣اثُ٣ت اإلاغوي؟
 )5الىاكُّة في معحىي ألاصمىة:
ّن
نو ؾغصي صوإ ػمن ّن
الخججي بطا ٢لنا ّنبنه ال ًىظض ّن
ًجز ٫الٗمل في ؾُا٢ه الخاعٍذي والاظخماعيٟٞ .ي
٢ض ال ً٩ىإ من أاب
ّن
عواًت "نهُل الغماإ" إلاؿنا من الغاوي اخخ٠اء ٦بحرا أالؼماإٞ .هى ً٣ىٖ ٫لى ؾبُل الخمشُل٦ " :خب ؾُ٩اعٍلي ٖلى ْهغ نىعة:
٧ل ظمٗت ّن
ّن
اإلاىؾُُ٣ت جنخهب ّن
ّن
ٖكُت ّن
ؾماُٖاث ،وظه من وظىو الٟغخت
وج٣ضم
ٞ ،1957غ٢ت الجِل الخىنسخي
ال٣هبت ٖام
ّن
ّن
ّن
أاالؾخ٣ال ٫وبٖالإ الؿُاصة"(مّ .)82ن
ّن
الخاعٍذية ًغٚب في ب٢نإ اإلاغوي له أإنه ال ًخ٩لم من
ولٗل الغاوي وىى ًظ٦غ بهظو الٟترة
ّن
ّن
مىز ٤ص .٤ُ٢وال ق ٪في ّن
ّن
ّن
جىزُُ٣ا وججٗل انكضاصو بلى
الؼمنُت الض٣ُ٢ت جمنذ اإلاغوي بٗضا
ؤإ ىظو الخٟانُل
زُا ٫وبنما ىى
اإلاغظعي ؤُ٦ض.
ّن
ؾغصًت اعجضاصًت ًتراأِ ٞحها
وال جسخل ٠عواًت "خىف زغٍٖ "٠ن عواًت "نهُل الغماإ" ٦شحرا في جىٞغىا ٖلى م٣اَ٘
ّن
ّن
ّن
اإلا٩اإ والؼماإ بك٩ل ّن
ظليٞ .الغاوي في ىظو ّن
الغواًت ٌٗىص أاؾخمغاع بلى ماضخي خىف زغٍ٧ ٠لما ظض خضر ًخٗل ٤أهٞ .دضر
مجيء عثِـ البلضًت ومٗاونُه إلاٗاًنت خىف زغٍ ٠والخ٨ٟحر في مهحرو ؾغٖاإ ما ُكًّ ُ٘٣ن
ّن
وٍسهو بٌٗ
ٞحرجض الغاوي بلى اإلااضخي
الٟهىٌ ٫ـحٗغى ٞحها ماضخي خىف زغٍ ٠من ندى الٟهل اإلاىؾىم أـ"من ج٣غٍغ زبحر الُىنؿ٩ى" والٟهل اإلاىؾىم أـ"من
ّن
ؾاعة خىخى" ّن
خ ٠أسبر مىث ّن
لحزوص ال٣اعت أإزباع ىظا اإلاٗلم وَُُٗه انُباٖا ٧ىنه واٗ٢ا
جاثب خىف زغٍ "٠وٞهل "ما
زاعط ّن
النو.
ّن ّن
ونٟىة ال٣ىّ ٫ن
ملخمُا وبنما ىى ػماإ
بإ الؼماإ في "نهُل الغماإ" و"خىف زغٍ "٠لِـ ػمانا ؤؾُىعٍا وال زغاُٞا وال
مدضصًن .ىظا أاإلياٞت بلى ّن
قبُه أؼماننا ُكو ّنْ ٠لخإُ٦ض انخماء ىظو النهىم بلى وا ٘٢جاعٍذي واظخماعي ّن
ّن
الؼمانُت
ؤإ ىظو ؤلاقاعاث
ّن
"جىىم أد٣اثُ٣ت الٗالم اإلاصخو ُٞهبذ اإلاغوي يغبا من حؿغٍض الىا.1"٘٢
وًدًغ الؼماإ في عواًت " ايُت والؿحر "٥ؾنضا مغظُٗا ًىىم ال٣اعت ّن
ّن
أإإ ىظو ّن
جمخو ؤخضاثها من وا ٘٢الناؽ
الغواًت
ع
اإلاٗخاص٣ٞ .ض ّن
جبؿِ الغاوي في الخضًض ٖن ؤٖما ٫عايُت الجمالي وؤٗٞا ٫صخبها ؤزناء اللُل أما ىى ًٞاء َبُعي مىىم أةم٩انُت
نض ١اإلاغوي٣ً .ى ٫الغاوي " :مطخى من اللُل زلشه أُُئا ،مىؾُ٣ى وزمغ وع٢و وبٌٗ خضًض ًنبٗض من ىظو الخل٣ت ؤو
جلّ ...٪ن
انًمىا بلى ٞىضخى البِذ الٗامغ ..يباٍ ٢ضامى ،مىْٟىإ ؾاأ٣ىإ من الضعظاث الىؾُى ،ؤزغٍاء ظضصٖ ،ضص من الٗما٫
آلاًبحإ من ؤعوبا ،ػوظت مؿاوٚ ٫ضاع مخ٣اٖض[ً .]...خدضزىإ ٖن اللُل والؿهغً ،غ٢هىإ صوإ مىظب ؤو ؾببٌٛ ..لبهم الؿ٨غ
ُٟٛٞىإ ىنا وىنا ...٥اإلااٚىإ صافئ مشل الىبغ وال زمغة ؤًٞل من اإلااٚىإ"..اإلااٚىإ" ..عايُت..وآزغ اللُل ..وٖلى الضنُا
الؿالم"(م.)10
ّن
مما ٌٗجي ّن
دبحإ ىى ّن
ما ُكً ّن
والخس٠يّ .ن
ؤإ
ؤإ صاع الجما ٫جدخًن ؤخضازا ظؿاما في اللُل .واللُل ىى الٓلمت والٓالم والدؿتر
ّن
ّن
الخلُُٟت وٍهبذ اللُل
اللُل ىى الؼمن ألاًٞل إلاشل ىظو ألاٖما ٫اإلادٓىعة ؤزالُ٢ا .وبظلً ٪سضم الؼمن خُل الغاوي وزُخه
وظه من وظىو ؤلا٢نإ أما ًدهل صازل صاع الجمالي ويغبا من الخُلت اإلاغظُٗت التي جغضخي جىٗ٢اث ال٣اعتٞ .خًاٞغ اللُل
 .1زلمد الباردم ،سحر احلكاية ،ادلركم كالراكم كادليتاركائي ُب أعماؿ إلياس خورم ،مركز الركاية العربية ،تونس ،طُ ،ََِْ ،صْٓ.
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والؿغ والخمغ واإلاإ٧ل والغ٢و والنؿاء ُكٌٗخبر ٖالمت من الٗالماث ّن
ّن
اإلاُٗنت لىا ٘٢صاع الجمالي وٞش من الٟسىر التي جؼٍض من
َمإنت اإلاغوي له ٧ىإ ما ًدضر في ىظو الضاع ىى أالٟٗل مم٨ن الى٢ىٕ.
الداثمة
ج٣ضم ىى ّن
وما ًم٨ن ؤإ نسلو بلُه أناء ٖلى ما ّن
ّن
اإلاخسُلت
ؤإ اللٗبت اإلاغظُٗت في ىظو النهىم ٢ض "ج٪ؾب الغواًت
مٓهغ الخ٣ُ٣ت"٣ٞ .1ض اقخٛل اإلاغظعي من زالٖ ٫نانغ الصخهُاث واإلا٩اإ والؼماإ وألاٗٞا .٫وبهظو الٗالماث ؤلاخالُت ػعٕ
ّن
ّن
اإلاصخو في ىظو النهىم وفي ّن
٧ل النهىم
الغواة في طىن ال٣اعت ٢ناٖت أإنه ؤمام وا ٘٢له أالىا ٘٢الخاعٍذي نؿب .ول٨ن الىا٘٢
ّن
ّن
اإلاخسُلتٞ .هاالء اإلابضٖىإ
الٟنُت لِـ واٗ٢ا ٞحزًاثُا مدًا أل ىى وا ٘٢في اإلام٨ن الؿغصي ؤو بٗباعة ؤزغي ٞهى وا٢عي في ٖىاإلاه
٢ض جٟاٖلىا م٘ الىاّ ٘٢ن
وجضأغوو جهىٍغا وجمشُال ختى اؾخىي أحإ ؤًضحهم جدٟت ؤصأُت هي الىا ٘٢ؤُٖض زل٣ه من ظضًض في نىعة ٢ض
ج٩ىإ ؤنض ١من الىا ٘٢وؤأل ٜمنه.


H. Mitterand, Le discours du roman, presses universitaires de France, 1980, p125.
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الدىاب املُحاظشدي في سواًة "الحالم" لعمحر كعُمي :كشاءة في َىذظة البىاء والحخُُل
د /محمذ ألامحن بحشي ـ حامّة بعىشة ـ الجضاثش
ً
ؤوال -ملحة ًِ الدىاب املُحاظشدي
ج٣ىم اإلاُخاؾغصًت – أاٖخباعىا بخضي جمٓهغاث الخضازت البٗضًت للؿغصًاث اإلاٗانغةٖ-لى ٖنانغ جذظاوػ الخضوص
الضنُا للٓاىغة الؿغصًت ،لخٛضو ٢غٍنت للمُخانو 1في الضعاؾاث ما بٗض الخضازُت ،وهي خؿب ؾُٗض ًُ٣حإ أنُاث َاعثت
ًة
"والُاعت ما ًإحي لُ٩ىإ مكىقا ٖلى ما ىى عثِسخي" ،2وبُبُٗتها اإلاك٨٨ت والنا٢ضة لخ٣الُض الؿغص ،جإحي ىظو الٓاىغة
الخضازُت لتزاخم اإلاؿخىٍاث البإًىٍت ال٨الؾُُ٨ت ،وجخسظ بهظا الجزوٕ الخدضًثي وظىصىا اإلاخٟغص والخام صازل البناء
الؿغصي الٗام 3أاٖخباعىا آلُت ال جخىٖ ٠٢ن الخجغٍب ،ج٨دؿب ُ٢متها الٟنُت من اقخٛالها الضاثم ٖلى ن٣ض ونٌ٣
واؾدبضا ٫اؾتراجُجُاث ال٨خاأتَ ،اعخت أضاثلها اإلاٗغُٞت والٟنُت في نلب الخجاعب واإلاكاعَ٘ الؿغصًت التي جدل ٞحها.
وإلاا ٧اإ من الُبُعي ؤإ ًنبجـ اإلاُخاؾغصي الٗغبي ٖلى ٚغاع نٓحرو الٗالمي من نلب الخدىالث التي جمغ بها
مجخمٗاجه٣ٞ ،ض ؤٞغػ في نمىطظه الجؼاثغي منظ ٞجغ الدؿُٗنُاث (وهي مغخلت جدى ٫مٟهلي ٖلى مسخل ٠ألانٗضة)
جغا٦ماث ٖضًضة جمسًذ ٖجها ٥جاأت عواثُت أمالمذ ال ج٣ل خغُ٦ت ٖما ًدضر في نلب ىظا اإلاجخم٘ من جدىالث ،خاملت
لهىاظـ وؤ٩ٞاع عاىنت أثها الغواجي اإلاٗانغ ،في نىعة ج٩اص ج٩ىإ ُ٢اجُٗت م٘ عواًاث ألاػمنت الٗغبُت الؿالٟت .واعجإًنا ؤإ
نخمشل لهظو الخجغبت اإلاُخاؾغصًت الٗغبُت في َبٗتها الجؼاثغٍت ،أنمىطط من عواًاث الجُل الجضًض ،جمشله عواًت "الحالم"
 .2012لنخدب٘ اإلانخى الخجغٍبي الظي ؾل٨خه ،ونٖ ٠٣لى البضاثل التي عشختها والاؾتراجُجُاث
لؿمحر ٢ؿُمي الهاصعة ؾنت
اإلاُخاؾغصًت اإلاهُمنت ٖلى زُابها.
ً
راهُاَ -ىذظة الىق في سواًة الحالم:
 - 1البىاء الهشمي للدىاب -اظتراجيحُة الحّلُذ املحىامي.
ٌٗخبر الغواجي ؾمحر ٢ؿُمي من نمِ الغواثُحإ الظًن ٌٗنىإ ٖناًت ٞاث٣ت بهنضؾت النو وجهمُم مكاىضو
ًة
ًة
مؿب٣ا .خُض ظٗل من الغواًت ًة
أناء ىغمُا ًنُل ٤من ٢اٖضة جدخُت مىؾٗت ًد٨مها ؤلاحهام أالىاٖ ٘٢بر ط٦غ ؤؾماء خُ٣ُ٣ت

. Jean François Lyotard, le postmoderne expliqué aux enfants, paris, Galilée, 1988,p34.

1

ك ينظر لالستزادة شرح منظور ليوتار حكؿ ادليتاسردية لدل :الزكاكم بغورة :مابعد احلداثة ك التنوير -موقف األنطولوجيا التارخيية -دراسة نقدية ،دار الطليعة
بًنكت ،الطبعة األكذل ،يناير ََِٗ ،ص.ُٕ-ُٔ :
 .2ينظر الزكاكم بغورة ادلرجع نفسو ،ص.ُٕ:
 .3جاف فرانسوا ليوتار ،الوضع مابعد احلداثي ،تر ،زلمد حساف ،دار شرقيات ،للنشر ك التوزيع ،القاىرة ،مصر ،ُْٗٗ ،ص ِّ ،نقالن عن الزكاكم بغورة،
ادلرجع نفسو ،ص ُٕ.
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ًة
ل٨خاب ظؼاثغٍحإ ،و قىاعٕ ومغا ٤ٞمٗغوٞت في الٗانمت ،لُبضؤ ىظا البناء في الخٗالي وؤخضازه في الخهُٗض جضعٍجُا ندى ٢مت
الهغم التي ًخالشخى ٞحها الىا .٘٢و٧لما اعج ٟ٘البناء ػاص حُٗ٣ض ال٣هت وٚمىى ػواًا الهغم ويُ٣ها ،وىظا أضاًت من الجؼء
ًة
ألاو ٫للمسُىٍ اإلاٗنىإ أـ [ :معاثل ِاللة] ،وىى ٖنىاإ ًدخمل ؤًًا حٗلُ ٤ال٣اعت أحإ مؿاثله ،وٍذجب ٖنه الغئي مما
ًة
ًة
ًؼٍض من حكبض ىظا ألازحر أإَغا ٝزُىٍ الخب٨ت في مداولت لجمٗها مٗا ،وىى ما ًم٨ن ؤإ نُلٖ ٤لُه ج٣نُا أـ "ثفُّذ
الحّلُذ" ،وٖنض ألى ٙالجؼء الشاني من الغواًت الظي ازخاع له الغواجي ٖنىاإ[ :املترحم] ،جٓهغ زُىٍ ظضًضة مىاػاة م٘
اؾخمغاع يُ ٤اإلاؿاخت النهُت واندؿاعىا اإلاُغص ،مما ٌؿهل ٖلى ال٣اعت الؿحر أسُى ؤؾغٕ ندى ألى ٙالجهاًت التي ً٩ىإ ٢ض
 ُ٘٢بلحها لخض آلاإ ؤ٦ثر من 200نٟدت ،ولم َّع
ًدب ٤له ؾىي زلض اإلاؿاخت وىى الٟهل الشالض وألازحر من الغواًت الظي
ًدمل ٖنىاإ[ :الىفُف ًمىً ؤن ًشي] ،وىى ال٣ؿم الشاني وألازحر من اإلاسُىٍ الظي جخإؾـ ٖلُه الغواًت.
أالىنى ٫بلى ىظا الٟهلً :بضؤ خل الخُىٍ التي ؾب٣ٖ ٤ضىا الىاخض جلى آلازغ.
-2الهذم املج جي لهشمُة الدىاب -اظتراثُجُة الحل(الحفىًُ)
وهي زُىة مٗا٦ؿت إلاؿاع الخب ٪والخهُٗض الهغمي الظي ًبضؤ من ال٤اٖضة بلى ال٣مت ،وج٨من زُىعة ىظو
الخ٣نُت ونٗىبتها ٖلى ال٨خاب ٦ما ٖلى ال٣غاء في ٧ىجها مٛامغة تهضص أنؿ ٠البناء الؿغصي من ألاؾاؽ ما لم ً٨ن الغواجي ٢ض
ًة
ًة
ؤٖض لها جسُُُا مد٨ما لخل ٧ل زُِ من زُىٍ الٗ٣ض اإلاترا٦مت ٧ل واخض ٖلى خضو ،ؤو ظم٘ ٖ٣ضىا وخلها مٗا ،وٍم٨ن
ًة
ؤإ نـمي ىظو الخ٣نُت أـ[ :ثجمُْ الّلذ] خُض جتران ٠الٗ٣ض جغاجبُا الىاخضة جلى ألازغي وَكغٕ الغواجي في خلها ،وال جخطر
اإلاكاىض الؿاأ٣ت في ٧لُتها بال ٖنض خل آزغ ٖ٣ضة في آزغ مكهض ؾغصي.
وىظا ما ٌكغٕ ُٞه الغواجي أضاًت من الٟهل الشالض من الغواًت [ :الىفُف ًمىً ؤن ًشي] ،وىى ٖنىاإ مؼصوط
ؤلاًداءْ ،اىغو ً٣هض شخىم الغواًت وباَنه ً٣هض وي٘ ال٣اعت الظي َمؿذ ؤمامه صعوب الخ٩ي٧ ،ىنه في وي٘
الَُ ٠ُٟ٨لت ال٣ؿم ألاو ٫من الغواًت الظي اٖخامه الٛمىى ،والخٗمُت اإلاٟخٗلحإ ،وٖباعة "ًمىً ؤن ًشي" جدُل أضوعىا
ًة
ٖلى أضاًت خل الٗ٣ض التي قملذ البُل الظي ًم٨ن ؤإ ًغي الٗالم أىيىح ،وجدُل ٖلى ال٣اعت الظي جخىضر عئاو ؤًًا،
ًة
ٞهى وبُل الغواًت ننىاإ خُنما ًهاأاإ أالٗمى أالٗضوي وَكُٟاإ منه أالٗضوي ؤًًا ،و ٢ض أضؤ خل الٗ٣ض ،وانجالء
الٛكاوة ٖلى الندى آلاحي:
 حل املعاثل الّاللة بخفىؿ َىٍة البىل سٍماط بًمي ظان :وًخًمن ٞهل الىىمي ٖن الىا٢عي من مؿحرجه ،وٞهلخُاجُه الخُ٣ُ٣ت والاٞترايُت ،وخؿم ٖضًض اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت أد٣ُ٣ت ظغٍمت ال٣خل اإلالخه٣ت أالبُل منظ أضاًت الغواًت،
ًة
و٦ك ٠ىىٍت اإلا٣خى .٫وىى خل لٗ٣ضة البُل ،وال٣اعت مٗا.
 حل ِلذ الصدفُات الثاهىٍة :وٍخًمن جىيُ٘ مٛاػي جذ ع٧اتها الؿاأ٣ت وزلُ٣اث ٢غاعاتها التي أضث مٟاظئت وٚغٍبت.و٦كٖ ٠ال٢اتها البُنُت من ظهت وٖال٢اتها أالصخهُت الغثِؿُت (عٍماؽ) من ظهت زانُت .ولٗل ؤأغػىا :خل ٖ٣ضة ػواط
ظمُلت أىعاؽ ،م٘ قغح زلُٟاجه ،وؤؾباأه ،ونخاثجه.
٢و ؾغصي ًد ٤٣في مدُِ أُل الغواًت "سٍماط" أضاًت من ىىٍت
 الحفش في حزوس هثحر مً الصدفُات الهامؽُة :وىى ث ٍوؤمه " :لىٍضة" ،اإلامشلت لظىنُت مجخمٗه الظي جغبى ُٞه ،و٦ظا ٖال٢اجه أإزىاجه ووؾُه الٗاثلي .وىى مسُِ ال ًُ٣ض النو
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بكب٨ت زُىَه وٖ٣ضو ومُباجه ،أ٣ضع ما ًإؾغ ال٣اعت أخىعٍُه في ٖملُتي الٗ٣ض زم الخل ،خُنما ًؼعٕ ُٞه ؤلاخؿاؽ
أاإلاؿاولُت ٖما ًجغي خىله من و٢اج٘ ،وَٛغٍه أةم٩انُت خلها ٖلى َغٍ٣خه.
أاإلاسخهغ ًجض ال٣اعت نٟؿه بػاء عواًت ال ج٣ى٧ ٫ل شخيء من البضاًت ،أل جب٣ى مٗل٣ت الخىامل ختى الجهاًت ممٗنت
َه
في حكىٍ٣ه ٖن َغٍ ٤الٗبض أ٩ل ما ظمٗه من جىٗ٢اث وج َهد َّعؿ َهب له من مداطًغ ًغاىا وهي ج٨ؿغ و تهكمٞ ،ال ًهل
منخه ٠الغواًت ختى ًغمي ٖضجه وزُُه ،وٍدب٘ منُ ٤ألاخضار والبضاثل الؿغصًت التي ً٣ضمها له الغواجي ولِـ اإلانُ٤
الؿغصي الظي اٖخاص ٖلُه في عواًاث ؾاأ٣ت.
ً
رالثا -اظتراثُجُة الحالِ املُحاظشدي( :الحخُُل داخل الحخُُل):
ججضع ؤلاقاعة في ىظا اإلا٣ام ،بلى ؤإ مهُلر اللّ ( ،)le ludismeىى ْاىغة ٢ضًمت ومإلىٞت في اإلاضوناث الؿغصًت
ال٨بري ،أِنما الحالِ ( - )La manipulationزاعط خضوص الخدغٍ(٪ؤو ؤلاٌٗاػ) أمٟهىمه الىُْٟي الؿُمُاجي -ىى ْاىغة
ًة
مُخاؾغصًتٌٗ ،مض من زاللها الغواجي بلى جيهيء ؤعيُت ىكت ًخإؾـ ٖلحها ما٢خا ،خُنما ًجٗل ال٣اعت ًخىىم أإإ ٧ل ما
ًة
جإؾـ ٖلُه ال٩اجب ىى ؤعيُت نلبتِٞ ،كغٕ بزغ طل ٪الىىم في أناء ٞغيُاجه أضاًت من الهٟداث ألاولى ،لِؿ ِ٣بٗض
أغىت في ؤولى ؤالُٖب الغواجي الظي ًجٗل جل ٪ألاعيُت جمُض أ٣اعئها وبما جإؾؿذ ٖلُه ٢غاءجه من ٞغيُاث ،خُجها ًدُ٣ن
ًة
ال٣اعت أإإ طل ٪الخإؾِـ لم ً٨ن ؾىي مهاصا لجغو للضزى ٫في اللٗبت ،ؤزناء جدبٗه لخُىٍ الؿغص التي جبضو للىىلت ألاولى
أإجها ؤؾباب مخِنت نالخت للخإؾِـ والدكبض ،وبطا بها عمام واىُت ما جٟخإ جخالشخى وجى ٘٢أ٣اعئها في مخاىت من ألاالُٖب ال
ًسغط مجها بال م٘ جهاًت الغواًت.
ومن ؤظل تهُئت ًٞاء النو الغواجي لخ٣نُت :الحالِ املُحاظشدي ٌٗمض الغواجي بلى بؾ٣اٍ اإلادمى ٫النٓغي
واإلاٟهىم الؿاثض للبجى الؿغصًت النمُُت التي َاإلاا جُ٣ض أنهُتها الغواثُىإ .وفي خالت عواًت الخالم لؿمحر ٢ؿُمي ،نسجل
ج٣نُت حٗمض بلى مًاٖٟت الخسُُل ،صازل ٧ل شخهُتٞ ،خهبذ شخهِخحإ ؤخضىما صازل ألازغي ،وٍ٨غع نٟـ الٗملُت م٘
ألاخضار ،خُنما ٖمض الغواجي بلى َمغ واُٗ٢ت ألاخضار جدذ َب٣خحإ من الؿضي الخسُُلي ،و٢ض ؤَل٣نا ٖلى ىظو الخ٣نُت
اإلاُخاؾغصًت حؿمُتَ :ب٣اث الخسُُل.
 -1وبلات الحخُُل داخل البىل( .الهىط الحخُُلي)
ًة
ًهىع لنا ا٫عواجي ؾمحر ٢ؿُمي أُال ًخدغ ٥من وعاء ؤ٦ثر من عواًت وؤ٦ثر من زُا ،٫إ البُل "سٍماط بًمي ظان" ٧اجب
عواجي جدُا أضازله ٧اثناث جسُُلُت ،وٍدمل مٗه ىىؽ وظنىإ و و٢اج٘ عواًاجه خُض خل ،مما ظٗل خغ٦خه الخاعظُت في
الًٟاء الغواجي جسخلٖ ٠ن خغ٦خه الضازلُت في ٖاإلاه ؤلاأضاعي الخام.
ًة
ِٞكغٕ أُل الغواًت "سٍماط" في ىنضؾت ٖالم مسخل ٠ظظعٍا ٖن الٗالم الظي ويٗه ُٞه الغواجيٖ ،الم ًدبضي
لل٣اعت أإنه ؾِخمغص ُٞه ٖلى اإلانُ ٤الظي ان٨خب أه ٦بُل عواجي وَك ٤أه ٖها الُاٖت ٖن ٧اجبه ،إ ىظا البُل أاٖخباعو
ًة
ًة
٧اجبا عوثُاٌٗ ،اني من بق٩الُت جمغص ؤأُاله الخسُُلُحإ صازل ٖاإلاه الغواجي الظي ؤونله بلى الجنىإ زم اإلاىث .م٘ ؤنه ىى
نٟؿه ً٣ىم أضوع الخمغص ٖلى ٧اجبه(ؾمحر ٢ؿُمي) ٦ما ًالخٔ ٢اعت الغواًت.
ًغؾم البُل سٍماط ٖاإلاه الٛغاثبي صازل مسُلخه التي هي ٚغٞت ط٦غٍاجه الخانت ،مما ًجٗل ال٣اعت ًدؿاء :٫ىل
جسُُل البَل لٗاإلاه ظؼء من جسُُل ال٩اجب ؾمحر ٢ؿُمي له؟ ؤم ىى ق٩ل مخمغص من ؤ٩ٞاع لم جُ٘ ال٩اجب ولم ًغى ىى ؤإ
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ًًٗها في اإلاؿخىي الخسُُلي ألاو ٫للخ٩ي؟؟٣ً ،ى ٫الغاوي " :فىش في لى ؤهه ًذخل مشة ؤخشي مً الحخُُل ،هإن ًحخُل
ً
ً
ً
ؼِئا داخل ثخُله ن .ظُىىن ألامش ممحّا و ساجّا لى ثمىً ؤن ٌِّؾ خُالحن في هفغ الىكد ..خُاٌ داخل خُاٌ.1"..
ًة
بجها لٗبت صاثغٍت مغب٨ت وٚغاثبُت في آإ مٗاٞ ،من ؤي مهضع ٞجي اقخ ٤الغواجي ىظو ألالٗاب؟ وما ٚغيه مجها؟ ال
ًجُبنا الغواجي ألاو ٫ؾمحر ٢ؿُمي ٖن ىظا الؿاا ،٫أل من ًجُبنا ىى الغواجي الشاني (أُل الغواًت سٍماط) الظي ًخٟ٨ل
أةًهالنا أسُىٍ اللٗبت ومغظٗها خُنما ًسبرنا " :بن ألامش ٌؽبه في ثشهُبحه الذمى الشوظُة ،رماوي دمى في دمة واحذة.
ً
ًمىىً ؤن ثشه ول واحذة ِلى حذٍ ،و ثىىن بزلً كذ امحلىد رماوي دمى .و ًمىىً ؤًما ؤن ثذخل ول واحذة في
ألاخشي ،و في الج اًة ثحفل ِلى دمُة واحذة سٔم ؤ ا رمان دمى في الحلُلة".2
ى٨ظا ًخهىع البُل ؤالُٖب زُاله اإلاؼصوط ،و ًغص ٖلُه ال٩اجب أ٨ك ٠زُت أُله في الانخ٣ا ٫أحإ الٗاإلاحإ ،ؤو أحإ
ًة
الُب٣خحإ الخسُُلُخحإ ألاولى والشانُت٣ً ،ى ٫الغاوي الٗلُم في الغواًت ٧اقٟا ؤؾلىب الانخ٣ا ٫أحإ َب٣اث الخسُُل الظي
واف ًمىْ الححرة ِىه .لهزا
ًخبناو البُل عٍماؽ " :ؤدسن سٍماط بًمي ظان ؤال حذوي مً بلاثه َىا .لِغ رمة خُاٌ ٍس
ؤوبم حفىُه في خُاله الثاوي لُحمىً مً الّىدة بلى ٌلمة خُاله ألاوٌ .وَىا فحح ُِيُه مً حذًذ لُلج الىاكْ الزي
حاوٌ الفشاس مىه كبل كلُل".3
بط نالخٔ أإإ ٖملًت ٞخذ الُٗنحإ من النىم والخلم جخم مغجحإ وحٗبر ٖلى ْلمخحإ ،ألاولى في الخُا ٫ألاو٫
للبُل(الُب٣ت الخسُُلُت ألاولى) والشانُت في زُاله الشاني(الُب٣ت الخسُُلُت الشانُت) ،أِنما ً٣ىم ألاأُا ٫الغواثُحإ في ٖالم
البُل عٍماؽ ،بك ٤الٗها ٖلُه أاٖخباعو مبضٖهم ،في مدا٧اة للخمغص الظي ً٣ىصو ىى ٦بُل عواجي ٖلى مبضٖه الخ٣ُ٣ي
ؾمحر ٢ؿمُمي ،وى٨ظا ًىانل الغواجي وبُله لٗبت اإلا٩اقٟت وؤلازٟاءُٞ ،بضو لل٣اعت أإجهما ًخجاطأاإ اإلا٨غ في لٗبت قض
خبل أُجهما مخىجغ أُجهما ،أِنما ىما ًخٗاوناإ في نسج جل ٪ألاخبىلت خى ٫ال٣اعت ،ؤزناء انٛماؾه في جدبٕ زُِ الؿغص و
ؤالُٖبه الكاث٣ت.
 2ـ ـ وبلات الحخُُل خاسج البىل(ؤوارً العشد)
من أحإ ألاالُٖب ال٨شحرة التي ًؼط ٞحها ال٩اجب أبُله؛ هي جل ٪جسو الٗالم الخسُُلي ألاو ،٫خُض ل ٠ؾمحر
ًة
٢ؿُمي أُله (سٍماط بًمي ظان) بهالت من ألا٧اطًب أِنما جغ٦ه ٌٗخ٣ض واىما أإنه ٌِٗل الىا ،٘٢وطل ٪من زال ٫زضاٖه
من َغ ٝاأنخه "حمُلة بىساط" التي ٚمغث خُاة ؤأحها أإ٧اطًب لم ًضع ٥خ٣ُ٣تها لى ؤإ ماث .و ٖنضما ٚاصع البُل عٍماؽ
الٗالم أضؤث اأنخه ظمُلت في ٦ك ٠ؤخاأُل ال٨ظب التي نسجتها خىله  ،وهي حِٗل ٖلى و ٘٢ججغبت جسُُلُت زالشت ،بٗض
ججغبتي ؤأحها وا٫ججغبت التي جسىيها هي في الغواًتٞ ،خساَبنا " :ؤما ؤها فلذ ؤححاج بلى ؤهثر مً هحاب واحذ ألهجى مً
مزبحة الممحرَ ،زا الزي ّ
كذست ؤهه ًفُذوي في حُاجي ،لحٍة كشست ؤن ؤبذؤ في الىزب ِلى هفس ي ،و مً رم ِلى حمُْ
مً ِشفىوي و ؤولهم ؤبي" .4ل٨ن ًبضو ؤإ عٍماؽ ٧اإ ٌٗلم بهظو الُبُٗت اإلاؼصوظت الأنخه التي أناىا الغواجي ٖلى قا٧لت ؤأحها
 .1الركاية :ص ُُٔ.
 .2الركاية :ص ُُٔ.
 .3الركاية :ص ُُٖ.
 .4الركاية :ص َُٓ.ُُٓ -
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يمن اؾتراجُجُت الخسُُل اإلاؼصوط ،وىظا ما ج٣غ أه ظمُلت أنذ عٍماؽ في ٢ىلها" :لم ًخىئ ؤبي ححن ثفىس ؤهجي وسرد ِىه
.1
بّن حُىاثه"
ى٨ظا اعج٨ؼث الغواًت ٖلى الخُاب الظىجي ،من زال ٫لٗبت الخسُُل اإلاؼصوط الؿاأ٣ت ،وؤ٧اطًب الؿغص اإلاٟخٗلت،
ُك
بمٗانا في ألبلت طىن ال٣اعت في عئٍخه لى٢اج٘ اإلاٛامغة أحإ ؤلام٩اإ والاؾخدالت٢ ،بل ؤإ حهخضي أمؿاٖضة ال٩اجب بلى الخى٤ُٞ
أحإ الُب٣اث الخسُُلُت اإلاتزامنت للؿغص ،في ما ًم٨ن ؤإ نُلٖ ٤لُه حؿمُت [ :املعححُل املمىً] الظي ؾُترسخ في طىن
ال٤اعت بٗض الهٟداث الٗكغ ألاولى .وٍدُ٣ن أإإ ىظا النىٕ من الؼمن ىى اإلانُ ٤الظي ًد٨م الى٢اج٘ الؿغصًت ُٞما جب٣ى
من نٟداث ىظو الغواًت .وؤإ ٖالم ألاؾغاع الظي ٌؿ٨ن ٧ل شخهُت من شخهُاث الغواًت لِـ ؾىي من اإلاؿخدُالث
التي ؾخٛضو مم٨ناث ،وألا٧اطًب التي ؾخدناؾل مجها خ٣اث ٤ؤزغي في ٢اصم الهٟداث.
ً
سابّا -الحالِ بالبجى الحياثُة
 - 1الضمً العىذسللي صف
خُنما ًإل ٠ال٣اعت اؾتراجُجُت الخالٖب اإلاُخاؾغصي ،وٍنسجم م٘ زُابها ،أاٖخباعىا لٛت يمنت أِنه وبحإ
ًة
ال٩اجبٞ ،بةم٩انه بٗض طل ٪ؤإ ٌسخب ىظو الخ٣نُت ٖلى ٧امل البجى الؿغصًت اإلاخبُ٣ت ،لهظا خحإ ًىاظه مشال أنُت الؼمن،
ًة
ًٞاء للٗبت ؤزغي أخ٣نُاث مٗغوٞت ،ل٨ن ألىإ مسخل ٠وخؿب.
ٞةنه ؾِخٗامل م٘ ىظا الٗنهغ أاٖخباعو
م٘ ٖنهغ الؼمن ،ؤو أا خغي لٗبت الؼمن٣ً ،ىم الغواجي أخدغٍ ٪ؤو ٫حجغ في اللٗبت ،خحإ ًٟخخذ الغواًت أم٣ضمت
(م٘ ٚغاأت وي٘ م٣ضمت وزاجمت منهجُخحإ في النهىم الغواثُت ،وىى ما نجضو في عواًت الخالم)ً ،سبرنا الغواجي ٖن اإلاى٘٢
ًة
ًة
الؼم٩اني إلاجغٍاث ألاخضار في عواًخه ٢اثال" :ط.ق رات ًىم في ميان ما" ،2ملُٛا من البضاًت الخإَحر البنُىي للًٟاء الؼمجي
ًة
واإلا٩اني إلاا ٌسجغي من و٢اج٘ في الغواًت ،مٗلنا أظلٖ ٪ن أضاًت ل٘أت بحهام و اؾخحهام أِنه و أحإ ال٣اعت لن جنخهي بال بٗض350
نٟدت.
بهظا اإلاؿخىي الؼمجي الؿغمضي ،ج٩ىإ الغواًت ٢ض ؤؾُ٣ذ من مخاٖها ػمن ال٣هت ،ما من قإنه ؤإ ًلػى أهىعة
جل٣اثُت ػمن الخُاب ،بؿبب حٗلُ٦ ٤نىنخه و وْاثُٟخه أالؼمن ألاو ،٫وفي اإلا٣األ ًسغط لنا الغواجي ؤػمنت اأخ٩اعٍت لم ٌؿب٤
لنا ؤإ الخُ٣نا بها في نو ؾاأ ،٤هي أا خغي لِؿذ ؤػمنت ،أ٣ضع ما هي مشاًا لألصمىة ،ؤو أخٗبحر آزغ ،اخخماالث اٞترايُت
ػمنت زاعط الخهنُ ،٠وال ًن ٪ٟألامغ ؤإ ً٩ىإ لٗبت ؾغصًت ظضًضة جخىؾل اإلالمذ الؼمجي لغبِ الٓىاىغ الٛغاثبُت التي جل٠
الصخهُاث الٟهامُت أًٟاء الٗالم الؿغصي الظي ٌكا٧لها في الخٗضص والان٣ؿام ،وؤوص ؤإ ؤ٢ترح حؿمُت ىظو الاؾتراجُجُت
ًة
الؼمنُت أـ [ :الضمً املحاًث ]Le temps immanent -الظي ًنبش ٤و ًٟجى في نهه الظي ؤوظضو ،ظاٖال من الؼمن في الغواًت
ًة
ًة
٧ى٦با م٨خُٟا أظاجه و ٧اثناجه و منُ٣ه ،وال يم٨ن ؤإ نِٗل ؤًت لخٓت من لخٓاجه زاعظه .ل٨إننا ؤمام ػمن ؾىنضعال ( le
 )temps de Cendrillonآلاػ ٝالظي جنخهي الخُاة ُٞه أمجغص الخغوط ٖن جىُ٢خه الهاعم ،وال ًضع ٥ناخبه يالخه ُٞه بال
في ألانٟاؽ الخحرة من مٛامغجه ،بٗض عخلت من اإلاُاعصاث التي جنخهي أالٗشىع ٖلى ؾغ ىظا الٗالم العجُب الظي ال ًسغط منه
ال٣اعت بال أنٟـ الضىكت التي صزله بها.
 .1الركاية :ص .151
 .2الركاية :ص ُٓ.
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و لٗل ىظو الٟلؿٟت هي التي جساَبنا بها الغواًت٧ ،ىإ الؼمن مىظىص ىنا وٚحر مىظىص ىناٖ ٥لى بٗض زُىاث؛
ًة
ً٣ى ٫الغاوي في أضاًت الٟهل الشالض من الخالم ،وانٟا الؿحروعة الؼمنُت في م٣هى زالزىإ " :العاِة التي كماَا الىادٌ
والشحل الىُ في الحذًث مشت ِلح ما وِلى سٍماط بًمي ظان ارىتي ِؽش دكُلة فحع  ،فلذ وان َىان ش يء في
ً
ً
َىاء امللهى وفي ؼلة سٍماط كادسا ِلى هعش خي الضمً لحرٔمه ِلى الحباوا مً دون ؤن ًحىكف فّال ،سبما وان َزا
ظب بلاء سٍماط دون الدمعحن سٔم مشوس ؤسبْ و رالرحن ظىة مىز وؽشٍ ألولى سواًاثه وكذ حاوص وكت ا ألاسبّحن مً
الّمش".1
بجها لٗبت جدباعي ٞحها ٖضة ؤيغب من ألاػمنت -1:الؼمن الخ٣ُ٣ي لألخضار -2 ،الؼمن الاٞتراضخي للًٟاء الٛغاثبي
ً
الظي ًل ٠اإلاكهض والظي ٖبر ٖنه الؿاعص أ٣ىله[ :فلذ وان َىان ش يء في َىاء امللهى وؼلة سٍماط كادسا ِلى هعش خي
الضمً] ،أاإلياٞت بلى -3ػمن الصخهُت وىى ػمن نٟسخي ًسخل ٠من خُض الُبُٗت والؿحروعة ٖن ٧ل ؤنىإ ألاػمنت زاعظها.
بجها لٗبت اإلاغاًا الؼمنُت التي جتزاخم صازل وزاعط الصخهُاث الغواثُت وجغبِ أحإ ألاخضار وجد٨مها أمنُ٣ها الٛغاثبي" :وفي
لٗبت اإلاغاًا ىظو من الهٗب الخضًض ٖن الٗلت واإلاٗلى ،٫ؤو ٢ل بجها لٗبت صاثغٍت انٗ٩اؾُت ،ننا ىنا لؿنا ؤمام مىيىٖاث
وال ؤقُاء وبنما ؤمام ٖالماث" ،2بط أخالشخي زُُت الؼمن ًخالشخى اإلانُ ٤الظي ّن
ٌؿحر ألاقُاء في ىظا الٗالمٞ ،ال ًب٣ى منُ٤
بال منُ ٤صعامُت ألاخضار.3
٢ض ًدؿاء ٫ال٣اعت ما اإلانُ ٤الظي ًغبِ أحإ الؼمن اإلاغآوي اإلاخسُل زاعط الصخهُت ،والؼمن النٟسخي الظىجي
صازلها؟؟ ؾُٗىص ال٣اعت زالي الجغاب من عخلخه في ىظو الٛاأت الؿغصًت اإلادكٗبت بإ لم ًدخ٨م بلى منُ ٤الخسُُل اإلاؼصوط،
الظي ٌُٟٗنا ٣٦غاء من عبُه أإي ػمن خ٣ُ٣ي آزغ زاعط ًٞاء الغواًت.
ًة
ٌٛضو ىظا الؼمن الظي ًنكغٍ وظىصو بٗضمُخه مجاوعا إلاٟهىم الضاػاًن [ ]da sineالظي اأخ٨غو الُٟلؿى ٝألاإلااني
ماعجن ىُضظغ( )Martin Heideggerفي ٦خاأه :الىظىص و الؼمن [) ،](Etre et temps)-(Sein und Zeitخُض ل٩ل وظىص ػمجي
ًة
شخهِخه اإلاؿخ٣لت ٖن آلازغ ،وبإ ٧انذ جل ٪ألاػمنت حِٗكها الصخهُت مٗاٞ .دحإ ً٩ىإ الانُال ١من الهىا الغاىن جسخٟي
٧ل مؼاٖم الخ٣لُض والانخدا ٫وختى الخنام الخاعجي ،وىظا ما جدضر أه الصخهُاث الالػمنُت للغواًت ،وحصخي أه اإلاغاًا
الضاثغٍت التي جدُِ أالصخهُت البُلت ،وجضوع خىله ؤؾئلت الُ٨نىنت اإلادكُٓت التي جخدضر بها الى٢اج٘ السخغٍت التي جدُا
في الغواًت أًٟل ما ػعٖه الغواجي في زناًاىا من ؤلٛام اإلاهاصٞاث ،والان٨ؿاعاث الؿغصًت ٖلى امخضاص ٞهى ٫الغواًت.
 - 2فماء امليان بحن الحذاخل والاوّياط
ًجض ٢اعت الغواًت  -في ٚمغة جغنضو لخُِ ومُباث زهمه الاٞتراضخي(ال٩اجب) -أإإ ًٞاءاث اإلا٩اإ ٢ض جلىنذ
أضوعىا ألىإ الؼمن الًاج٘ اإلاؿدكغي صازل الصخهُت وزاعظهاُٞ ،ضع ٥أإإ الٗضوي ٢ض انخ٣لذ من الؼمن بلى اإلا٩اإ ،وىى
بقٗاع أاؾخٗضاصو لًُإ آزغ في مخاىت لٗبت مخجضصة جازض اإلا٩اإ أمسخت جاثبُت .جًٟي الخسُُل ٖلى الى٢اج٘ ،لترأ٪
 .1الركاية :صٗٓ
( .2عبد السالـ بن عبد العارل ،ميثولوجيا الواقع ،دار توبقاؿ للنشر ،الدار البيضاء ادلغرب ،الطبعة األكذل ُٗٗٗ ،ص ُٓ)ُٔ -
 .3ينظر أرسطو :فن الشعر ،تر ،إبراىيم محادة ،مكتبة األصللو ادلصرية ،دت ،صٕٓ .ك لالستزادة ينظر رشاد رشدم :الدراما من أرسطو إذل اآلف ،دار العودة،
بًنكت ،لبناف الطبعة الثانية ُٕٓٗ ،ص ُٓ.
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بخؿاؾه أاإلا٪اإ .ولٗل ىظو الاؾتراجُجُت جخطر ؤ٦ثر خُنما ً٣ضم لنا الغواجي نىعة ٖن ًٞاءاجه اإلا٩انُت العجُبت خُنما
ًضزل أنا بلى (م٣هى زالزىإ) في ىظا الخىاع الظي ٌكغح ُٞه الناص ٫لؼبىنه ٢انىإ اإلا٣هىَ" :زٍ امللهى واهد ثحمحز بإمشًٍ :ال
الضبن به ،ي امللهى الىحُذة التي ثحٍش ِلى الضبىن الححذذ مْ شدق
ًذفْ رمً املؽشوب ألاوٌ حتى وبن اهحفى و
ً
آخش ال ًىىن حالعا مّه ِلى هفغ الىاولة ( )...وان صباثً َزٍ امللهى صباثً داثمحن ،لم ًحٕحر ؤي واحذ مج م وال مشة
ً
واحذة( )...وان ول واحذ مج م ٔحر كابل للحبذًل ،فبمجشد ؤن ًحم "ثىٌُفه"ٌٕ ،ادس امللهى وال ٌّىد ؤبذا وٍبلى ملّذٍ
ً
ؼأشاَ )...( .ىان ؤمش آخش وَى ِذد الىاوالت الزي لم ًحٕحر سٔم مشوس الضمً:
وهم وان ِذدَا بن هىد ثزهش؟ً
 رالرىن ثماما واظم امللهى.1".ٌٗمض الغواجي بلى ىظا النىٕ من الخإزِض السخغي للم٩اإ ؾىاء في الًٟاء الخاعجي الظي حؿ٨ن ُٞه الصخهُاث
ؤو في الًٟاء الضازلي الظي ٌؿ٨جها٦ ،ما ٗٞل أبُله سٍماط خحإ ٢ؿم طا٦غجه بلى ٚغ ٝمسخلٟت الخجهحز والخإزِض" :ال ؤحذ
ٌّشف هُف ثمىً سٍماط( )...مً الححىم في ثلعُمات راهشثه داخل مخه ،فبلذسة ٔشٍبة ٔشابة حُاثه ،حّل راهشثه
ً
ً
ظىىا ملعما بلى رالذ ٔشف ، 2".وىظو الاؾتراحيظُت جنخمي بلى النمِ الظي ؾمُناو من ٢بل [الحخُُل داخل الحخُُل]
الظي ًن٣ل ال٣اعت من الخسُُل زاعط البُل بلى الخسُُل صازل مسُلخه ،ل٨ننا ؤصعظناىا في ٖنهغ اإلا٩اإ إ ال٩اجب ٢ض
ًة
ًة
ًة
ظٗل من مسُلت أُله م٩انا وملجإً ،إوي بلُه ،وٍدىي أضازله ٚغٞا وؤزازا وىنضؾت زانت ،جسذلٖ ٠ن الهنضؾت اإلا٩انُت
زاعظه.
وال ً٩اص ال٣اعت ٌؿخ ٤ُٟمن ٚكاوة السخغ الظي ّن
ًخلبـ الًٟاءاث الؿغصًت ،ختى ًجض أإإ ٖضوي الخعجُب ٢ض
انخ٣لذ بلى الصخهُت التي انهبٛذ أضوعىا ألىإ ألاػمنت وألام٨نت السخغٍت ،لنجض ؤنٟؿنا بػاء أُل مخٗضص الىظىو وألازُلت
ًة
ًة
ًة
اإلانٗ٨ؿت ٖلى اإلاغاًا التي جدُِ أه صازل ٚغٞخه ،لُٛضو الانٗ٩اؽ اإلاغآوي للصخهُت منُ٣ا جاثبُا مؿخ٣ال بسخغو ٖن
الؼمن واإلا٩اإ٣ً ،ى ٫الغاوي أإإ" :اوّياط ألاحعام ِلى املشاًا ،بلذس ما َى دلُل مّلىٌ ًِ وحىدَا املادي في الىاكْ،
ً
بلذس ما َى دلُل اهحفاء ًِ اهحفاء وحىدَا ؤًما .ألن املشاًا ال جّىغ مً ألاحعام املّشولة ِلح ا بال بّذًً مج ا
فحع  ،ؤما ألابّاد ألاخشي للجعم فحبلى مخفُة خلف ما ًٍهش في الاوّياط ( ،)...فّشك الجعم ألابذي ِلى املشاًا
ًحُله بلى الفىاء ؤظشُ مما ًحُل الجعم محذد ألاحل".3
ًة
وى٨ظا حهنضؽ ؾمحر ٢ؿُمي ،ؤم٨نت الغواًت ٖلى ارجال ٝانىاٖها بك٩ل متران ٠صازلُا من ألام٨نت التي ٌؿ٨جها
البُل بلى ألام٨نت التي حؿ٨نه ،وخؿب اؾتراجُجُت الخضازل والانٗ٩اؽ ٞةإ ٧ل ما ًنٗ٨ـ بك٩ل مغآوي في الٗالم الظي
ٌؿ٨ن ُٞه البُل ،بال وجدى ٫الٓل اإلانٗ٨ـ له بلى ظؼء من جإزِض اإلا٩اإ الظي ٌؿ٨ن الصخهُت ،وما بإ ًذم انٗ٩اؽ
ًة
ألام٨نت وألاقُاء صازلُا ختى ًنخٟي وظىصىا زاعط البُل ،وجبضؤ خُاتها أضازله ،وىظا ما ًٟؿغ ازخٟاء ألام٨نت واؾخدالت

 .1الركاية :ص ِٓ.ّٓ-
 .2الركاية :صْٔ.
 .3الركاية :صٖٔ.
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ألاظؿام في الًٟاء الؿغصي أمجغص انٗ٩اؾها في اإلاغاًا التي جدُِ أالبُل عٍماؽِٞ ،ؿخدُل الٗالم الخاعجي في لخٓت
انٗ٩اؽ سخغي بلى ٖالم للٗضم ،والٟناء ،وجخدى ٫مغاًاو اإلاندكغة في ًٞاء الغواًت بلى أالىٖاث ل٩ل ما ًنٗ٨ـ ٖلحها.
وىظا أالخدضًض ىى مهحر أُل الغواًت "سٍماط بًمي ظان" الظي لم ً٨ن ًغي ظؿمه في اإلاغآة ختى أضؤ قلل اإلاىث
ًة
ًة
ٌؿغي في ؤوناله ،و٧لما التهم اإلاىث ًٖىا من ؤًٖاثه ،أضا له طل ٪الًٗى م٨خمال ٝياإلاغآة اإلا٣األه لجؿضو اإلامضص ،ولم ًغ
ًة
ظؿضو ٧امال في اإلاغآة بلى لخٓت ٞناء خُاجه ،وىظو هي جهاًت لٗبت اإلاغاًا ،التي جسخبئ ٞجاجُٗتها وعاء حؿلُتها ،وهي جماعؽ
ًة
ظضلُت الانٗ٩اؽ والدجب ،ؤو أملٟىّ الٟالؾٟت لٗبت الىظىص والٗضم التي ٌؿمحها اإلاخ٩لمىإ" :اللذس" .و ال٣ضع لٗبت ؤًًا
في نٓغ ٦شحر من اإلاخإملحإ ،ومجهم أُل الغواًت.
ٔ -3شاثبُة الصدفُات ؤو -ؤساه آلِغ
أضوعىا جخماهى الصخهُت في ىظا النو م٘ الُبُٗت الالػمنُت لًٟاء الؼمن والهنضؾت الالظٛغاُٞت لًٟاء
اإلا٩اإ ،وجإزُثهما الٛغاثبي .بط لِؿذ الصخهُت ىنا هي نٟؿهاٖ ،لى بٗض زُىاث ،في م٩اإ مجاوع ؤو ٖلى بٗض لخٓاث في ػمن
مٛاًغ ،وفي لخٓت مُاعصج ٪لألعنب ألاأٌُ (ٖلى َغٍ٣ت آلِـ -Alis-في أالص العجاثب -للىَـ ٧اعو )٫جًُ٘ من ٪اإلاؿاٞاث،
وجدبض ٫ؤمام ناْغٍ ٪اإلاؿاخاثُٞ ،خدى ٫اإلا٩اإ أضازل الصخهُت بلى مجغص بخؿاؽ ،والؼمن بلى لخٓت ٖهُت ٖلى
الُ٣اؽ ،وىظا ما ٌكٗغنا أه الغاوي خحإ ًه ٠بخضي الصخهُاث الشانىٍت ،وىى الكغَي الٟاؾض ٖشماإ أىقا:٘ٞ
"صحُح ؤن ِثمان بىؼافْ لم ٌؽّش بمشوس بحذي ورالرىن ظىة وَى كابْ في مجزله ًيحٍش ؤوٌ فشـة للّىدة بلى الحُاة.
ً
وصحُح ؤًما ؤن ما مش مً الضمً لم ًىً بحع ثلىٍم ؤصحاب مىَبة اٌكشاس بال بمْ ظىحن ال ؤهثر (ِ )...اد بلى ؼاسُ
بحردو ًبحث ًِ امشؤة اظمها هىي؛ ِاَشة جّشف ِلح ا في ثىذوف ،وِادا ظىٍة بلى الّاـمة حُث واهد ثلُمِ )...( ،لم
ً
في بحثه ِج ا حتى لم ٌّذ ًحزهش ؤي ش يء حذذ مّه( )...وال هُف ِاد بلى بِحه لِسجً فُه واحذا ورالرحن ِاما".1
ًنُل ٤الؿاعص من اللخٓت الغاىنت ،لُٗىص بلى الخل ٠أخ٣ضًغاث جتراوح أحإ 31ؾنت في طىن شخهُت "ِثمان
بىؼافْ" وبحإ أً٘ ؾنحإ في ُ٢اؾاث اإلانُ ٤الؼمجي لبُ٣ت الناؽ ،زم ًغبِ له ٖال٢ت بصخهُت "هىة" التي قهضناىا
ًة
عثِؿُت في عواًخه الؿاأ٣ت "َالبُل"ٞ ،خهبذ شخهُت ٖاأغة للغواياث ج٨مل في ٧ل نو ظانبا من ؾحرتها اإلالُئت أا ؾغاع
صوإ ؤإ ج٨خمل ال في الغواًت الؿاأ٣ت ،وال في ىظو الغواًت ،ولٗلنا ؾنل٣اىا من ظضًض في عواًت ٢اصمت.
جتراءي شخهُت "ِثمان بىؼافْ" من وظهت نٓغ ػمنُت خاملت لهٟاث ؾغمضًت جىػٕ خُاتها ٖلى طواث ٖضة ؤو
جخىػٕ طاتها ٖلى حًىاث ٖضة ،أهىعة سخغٍت والٛغٍب ؤجها واُٖت" :وان ٌّلم ؤ ا لم ثىً ثلً ي حُاثه .ول ما َى محُلً
مىه ن ،ؤن ما ًحزهشٍ مً ثلً اللفة لِغ بال حُاة واحذة مً حُىات هثحرة ِاؼها مً كبل ،ال جؽترن بال في ؤمش
ً
واحذ؛ َى ؤهه في ولها وان ًلّ دوس الؽشوي الفاظذ .حتى هىي لم ثىً داثما هىي؛ فهى ًزهشَا ،مشة سجُىة كام
بالححشػ ب ا ،ومشة في حُاة ؤخشي ًحمثلها فحاة ظارحة مفحىهة بالجيغ ،ومشة رالثة لّبد دوس امشؤة جّشلد

 .1الركاية :ص ٕٗ.
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ً
لالٔحفاب ،وفي ول حُاة واهد ثحمل اظما آخش ٔحر هىي" .1ل٨إإ ٧ل شخهُت هي ؤعنب من ؤعانب آلِـ الجىالت في أالص
العجاثب ،جذ ٞغ زنض٢ها الخامٖ .لى مبٗضة من أُ٣ت ؤعانب الؿغص ٖن ٢ؿُمي.
جل ٪هي اؾتراجُجُت ال٩اجب في عؾم مالمذ شخهُاجه الخىىانُتٖ ،لى قا٧لت ؤعنب آلِسخي حٗضصث نىعو التي ج٣ىص
٧ل مجها بلى مخاىت ،وما ٖلى ال٣اعت ؾىي اإلاخابٗت الخظعة صوإ ؤإ ًدؿم ؤًت نىعة جهاثُت لًٟاءاث الؼمن والم٧اإ
والصخهُاث وختى ألاخضار.
ما جخمحز أه الصخهُت في ىظو الغواًت ،مهما ٧انذ مجزلتها ،ؤجها جماعؽ ٖضة خُىاث في عاىن الؿغص ،خُض حِٗل
ػمجها الخام أم٣اًِؿها اإلاسخلٟت ٖن ٚحرىا ،وججىب ٖضة ؤما٦ن صوإ ؤإ جخدغ ٥من م٩اجها ،زم جنخ٣ل ٖبر ألاػمنت ،لخُل
ٖلُنا في ىُئت ظضًضةٞ ،خاعة نجضىا حٛحر ىىٍتها واؾمها في ٧ل مٛامغة .وجاعة جب٣ي ٖلى اؾمها ،لخنخ٣ل ٖبر ؤ٦ثر من طاث
وؤ٦ثر من ػمن.
ى٨ظا ما ً٩اص ال٣اعت ًخأل ٠م٘ ؤالُٖب الؼمن ختى جخدغ ٥أه ؤعيُت اإلا٩اإ ،وما ً٩اص ًخإ٢لم م٘ خغ٦ت ألام٨نت،
ختى ً٨دك ٠أإإ الصخهُت التي ٧اإ ًدبٗها وهي جسىى أه في ٖىالم أالص العجاثب هي مجغص زضٖت ،ؤو ٢ل هي مدٌ
ًة
ؤعنب من ؤعانب آلِـ  ALISالخاصٖت ،وخحإ حكاع ٝالغواًت ٖلى جهاًتها ًً٘ ،الغاوي خضا ل٩ل ألاالُٖب ،و ٌكغٕ في ٦ك٠
ًة
الهىٍت الخُ٣ُ٣ت لبُله :عٍماؽ بًمي ؾا٢ ٥اثال في زخام اللٗبت " :سٍماط بًمي ظان" وَى بحع ما ـشح به الذهحىس
سصوق اظم سواجي آخش هح باملللىب(َ )...ى ظمحر كعُمي 2"..ىظا ىى اؾم أُل عواًت الخالم [  ] RIMAS IMISAKالظي
بطا ٢لبخه ؾخلُٟه .SAMIR KACIMI
والغواًت ملُئت أاإلاُباث اإلاًللت وألاؾغاع اإلاٗماة ،التي جدُم ؤي جى ٘٢لل٣اعت مجها ما ًخُٟن له ُٞضع٦ه ،و مجها ما
حعجؼ ز٣اٞخه ٖن بصعا٦ه ،لظل ٪ؤَل٣نا ٖلى ىظا النىٕ من الغواًاث حؿمُت " :سواًة ألاظشاس" ،وىى اإلاجاػ اإلاُخاؾغصي
ألاوضر الظي سجلخه عواًت الخالم ،والظي حكتر ٥في بنجاػو ٖضة ج٣نُاث ؤأغػىا:
 الهنضؾت اإلاخاىُت التي ًد٨مها مبضؤ البلبلت والدك،٪ُ٨ وج٣نُت الخالٖب أالبجى الؿغصًت للغواًت ،و٧ل جل ٪الاؾتراجُجُاث حٗمل صازل ًٞاء عواجي ىى: ٖالم ألاؾغاع الظي ً٣ىٌ ٫كغخه لنا الغواجي في جهاًت الغواًت ٖلى ندى جإملي أ٣ىله " :رم بن العش وحذ ( )...لحٍةً
ً
وحىدها ،لم ًىً ؤمشا اخترِىاٍ هحً ،بل ظحرة فىشها ِلح ا ،مً ًىم ؤن حّل هللا شجشة املّشفة "ظشا" مىْ آدم ِىه،
ً
َىا بذؤت ِالكحىا بـ"الٍاَش" و"الدفي" ،الٍاَش جعحرٍ الفشاحة والدفي ًلجمه العش ،وان العش برن مىحىدا مّىا،
ً
وما وان لُخحفي ببعاوة ألن ال ش يء ًخحفي حلا" ،3وٖلى مبضؤ الؿغ الٛامٌ الظي ًماهي الخ٣ُ٣ت أالىىم ،والىظىص
أالٗضم٣ً ،ىم اإلاٗماع الاٞتراضخي للغواًت وجخمكهض َبُٗت زُاأاتها أمسخت ؾُنُماجىٚغاُٞت ،مؿخُٟضة بك٩ل ظلي من

 .1الركاية :ص ٕٗ.
 .2الركاية :ص ّْٖ.
 .3الركاية :ص ْٕ.
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جُىع اإلانجؼ الخسُُلي الؿِنماجي اإلاٗانغ ،وآزغ ج٣لُٗاث الٗالم الخٟاٖلي الظي ًداًض منخجاث ىظا الٗهغ ومسُالث
مبضُٖه اإلاٗانغٍن.
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الفىت وداللحه في ؼّش ِفُف الذًً الحلمعاوي.
ؤ.خلُل بً دِمىػ حامّة :ظىُف 2الهماب ـ الجضاثش

ملدق بالّشبُة والفشوعُة
ًة
مؿباعا لغنض
حهض ٝىظا البدض الظي ًنخمي بلى خ٣ل الضعاؾاث ألاؾلىبُت الخُبُُ٣ت ،الظي ًخسظ من ألاؾلىبُت الهىجُت
الانؼٍاخاث ألاؾلىبُت في قٗغ ٖ ٠ُٟالضًن الخلمؿاني الظي ٌك٩ل أدنىٖاجه ُ٢مت صاللُت مىيىُٖت قبه مؿخ٣لت ٖن أاقي
الكٗغاء الهىُٞت،جهض ٝمن زالله بلى مداولت اؾدنُا ١لٛت النو من ؤظل الىنى ٫بلى بأغاػ الُ٣مت الجمالُت ُٞه،و بأغاػ
الانؼٍاخاث اللٛىٍت ُٞه جُبُ٣ا.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت  :ألاؾلىبُت ،اإلاىؾُ٣ى الخاعظُت ،اإلاىؾُ٣ى الضازلُت
ٌ ésumé
cette étude, appartient au domaine des études stylistique appliquée, elle vise les écarts
stylistique de la langue poétique de Afifeddine Tlemçani qui constitue la valeur indicatif et
objectif indépendante des poètes soufisme, nous visons aussi à travers les mots ,d essayer
d'interroger le langage du texte afin d'accéder en soulignant la valeur esthétique, et d'explorer la
fonction stylistique qui recueille
Mots clés:
stylistique, la musique externe, la musique de l'intérieur

ملذمة
ٌؿعى ؤٚلب الكٗغاء في ؾبُل جد٦ ٤ُ٣ما ٫طواتهم ؤلانؿانُت بلى مداولت بًجاص نىٕ من الخناٚم الغوحي م٘ الٗالم اإلادُِ
بهم  ،من زال ٫بأضإ ٢الب لٛىي قٗغي مىػوإ جخل٣او النٟـ البكغٍت٣ً ،ىصىا بلى الغبِ أحإ مسخل ٠اإلاٗاع ٝاإلام٨نت ،أةنكاء
ٖال٢اث ويُٗت ًخماهى ٞحها الضا ٫م٘ اإلاضلى ،٫لِؿخ٣غ بها اإلاٗجى في طىن اإلاخل٣ي ،خُض ٌٗمضوإ بلى أض عؾاثل ٦المُت و٤ٞ
م٣اًِـ نىجُت نٛمُت منسجمت وم٣هىصة ،جدضر في نٟـ اإلاخل٣ي الكٗىع أاللظة واإلاخٗت وٍخدغٞ ٥حها الخُا ،٫وًٍمن بها
النو الكٗغي الخ ٟٔوؾغٖت الخضاو٫؛ إ "الكٗغ لِـ في الخ٣ُ٣ت بال ٦الما مىؾُُ٣ا جنٟٗل إلاىؾُ٣او النٟىؽ وجخإزغ بها
ال٣لىب" ،1ولٗل في اثخال ٝمجمىٕ الٗنانغ الهىجُت اإلا٩ىنت لل٩لماث صازل اللٟٓت زم الجملت ما ً٨ؿب اللٛت ٦شحرا من
الجمالُاث صازل ال٣هُضة ،وٍغؾم بَاعىا الٟجي أبناءىا الهىحي ،لُُٗحها نبٛتها الكٗغٍت الجهاثُت ،وٍ٩ىإ طل ٪أاؾخٛال٧ ٫ل
ُ

إبراىيم أنيس ،موسيقى الشعر ،دار القلم ،بًنكت ،لبناف ،ط ْ  ُِٕٗ ،ـ ،صِِ
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الخهاثو الُبُُٗت للهىث ٞ ،ـ" الهىث آلت الل ٟٔوالجىىغ الظي ً٣ىم أه الخ ،ُُ٘٣وبه ًىظض الخإلُ ،٠ولن ج٩ىإ خغ٧اث
اللؿاإ لٟٓا وال ٦الما مىػونا وال منشىعا بال أٓهىع الهىث" ،1لظل ٪نجض قٗغاء الهىُٞت ًبدشىإ وٍخسحروإ من اللٛت ما
ًناؾبهم وٍىا ٤ٞمبخٛاىمٞ ،تراىم ًدبظوإ "الخىؾ٘ في مٗغٞت الٗغبُت ووظىو اؾخٗمالها ،والٗلم أٟازغ ألالٟاّ وؾاُ٢ها
ومخسحرىا وعصًئها" ،2إ الخغو ٝوألالٟاّ اإلاخسحرة حٗجي ؤوال ظىصة اللٛت الكٗغٍت وص٢ت جغاجبها صازل النؿُج اللٛىي لل٣هُضة،
وزانُا ؤلاظاأت ٖن بق٩الُت امخال ٥صاللت الخُاب الكٗغي لجمالُت ناُٞت خُنما ً٩ىإ مخٗل٣ا أالٓاىغة الضًنُت ،و ىنا ج٨من
ؤىمُت صعاؾدنا التي ظاءث لضعاؾت جناؾب ألانىاث في النو الكٗغي لٗ ٠ُٟالضًن الخلمؿاني من زال ٫جدب٘ ا٢تراجها أاإلاٗجى
ّن
وباإلً٣إ ،و ما ٢ض جتر٦ه من ُ٢مت ؾماُٖت ٖلى وعي اإلاخل٣ي ،نه" ٧لما ؤنػى ؤلانؿاإ بلى اللٛت ،مؿذَلٗا مٗانحها ومؿدكغٞا
آٞا٢ها ،من ٚحر ؤإ ًخسلى ٖن ويُٗت ؤلانٛاء ،تهُإ له ؤإ ًخهل أالُ٨نىنت الخ٣ت التي ج٣ىم ٖلى ؤنلها ظمُ٘
اإلاىظىصاث"٢،3انضًن ؤلاظاأت ٖلى ؤلاق٩الُاث الخالُت :ما هي زهاثو لٛخه الكٗغٍت؟ وما صالالث الخغوٞ ٝحها؟ ما هي الُغٍ٣ت
الكٗغٍت التي اجبٗها الكاٖغ في جىلُ٢ ٠هاثضو الهىُٞت؟ ىل ٖبرث عمؼٍت لٛخه الكٗغٍت ٖن م٣انضو الهىُٞت من زال٫
ؤؾالُب الخنىَ٘ في صالالث ألانىاث التي وْٟها؟ ما هي الًٟاءاث التي جنٟخذ ٖلحها مٗاني اللٛت الهىُٞت؟
ًدُذ لنا اللجىء بلى الخدلُل الهىحي ل٣هاثض ٖ ٠ُٟالضًن الخلمؿاني - 4الهىفي الخىظه -منٟظا ىاما إلا٣اعبت م٣هضًخه
الكٗغٍت ،إ"الضعاؾت اللؿانُت للكٗغ جإزظ أإًضي الضعاؾاث اللٛىٍت والهىجُت والن٣ضًت" ،5و جخجلى ُ٢مت طل ٪من زال٫
جُبُ ٤آلُاث الخدلُل ألاؾلىبي ٖلى لٛخه الكٗغٍت ،أما " ؤإ ألاؾلىبُت جخجه بلى ألالٟاّ أاٖخباعىا ممشلت لجىىغ اإلاٗجىٞ ،ازخُاع
اإلابضٕ لٟاْه ًخم في يىء بصعا٦ه لُبُٗت اللٟٓت ،وجإزحر طلٖ ٪لى ال٨ٟغة٦ ،ما ًخم في يىء ججاوػ ؤلٟاّ بُٗجها حؿخضٖحها ىظو
اإلاجاوعة ،ؤو حؿخضٖحها َبُٗت ال٨ٟغة" ،6واللٛت الهىُٞت في ْاىغىا جسخلٖ ٠ن اللٛت الضًنُت الكغُٖت  ،جها ؤؾؿذ لُغٍ٣ت
زانت في ال٨خاأت ٢ىامها الغمؼ وؤلاقاعة ،و في ؤإ ٧ل لٟٓت ج٨دؿب مدمىالث ظضًضة جسلٖ ٤اإلاها الخام أمجغص جىُْٟها في
الخجغبت الهىُٞت  ،من" خُض ؤإ ىظو اللٛت هي في ظىىغىا ،لٛت ٞهم ،أِنما ألاولى هي في ظىىغىا لٛت خب؛ ألاولى جدب ألاقُاء
صوإ ؤإ جٟهمها أالًغوعة أِنما ٖال٢ت الشانُت م٘ ألاقُاء وال٩ىإ بنما هي ٖال٢ت ٞهم ،و ٕاصعا ٥وج٣ىٍم ال ٖال٢ت خب-،الخب ال
ُك
ُك
َىع ؤو خضوص الٗ٣ل واإلانُ٤؛ ؤي
ً٣ا ٫أل ٌٗاف -ج٣ا ٫نىع منه،ل٨نه في طاجه ٦مشل اإلاُلٖ ٤صخي ٖلى ال٣ى ،٫طل ٪ؤنه زاعط ِس
زاعط خضوص ال٨الم ولِـ الكٗغ بال مداولت ؤلانؿاإ ؤإ ً٣ى 7"٫و ل٘ ٫ىظا الازخال ٝىى ما ًدُذ لنا خغٍت جإوٍل ؤو جٟؿحر مٗاني
ُ اجلاحظ ،اؿبياف كالتبيٌن ،جُ ،تح :عبد السالـ ىاركف ،مكتبة اخلاصلي ،مصر طَُِٗٔ ،ـ .صٕٗ
ِ ابن األثًن ضياء الدين ،ادلثل السائر ُب أدب الكاتب كالشاعر،جُ،ربقيق أمحد احلوُب كبدكم طبانو ،مطبعة النهضة ،مصر ،طَُُٗٔ ،ـ ،صِِِ
 3مشًن باسيل عوف ،الفسارة الفلسفية حبث ُب تاريخ عدل التفسًن الفلسفي الغريب دار ادلشرؽ ،بًنكت،ط ُ ، ََِْ ،ص ُِٕ
نسبة إذل قبيلة "كوميو" اليت ينتسب إليها مؤسس
 4ىو أبو الربيع عفيف الدين سليماف بن علي بن عبد اهلل بن علي بن ياسٌن العابدم الكومي ،أما الكومي ؼ
الدكلة ادلوحدية عبد ادلؤمن بن علي كىي إحدل فركع زناتو .كلد سنة َُٔقُُِّ/ـ .يقوؿ عنو قطب الدين اليونيين ُب شخصو" :رأيت مجاعة ينسبونو إذل
رقة الدين كادليل إذل مذىب النصًنية ،ككاف حسن ادلعاشرة،كرمي األخالؽ ،لو حرمة ككجاىة كخدـ ُب عدة جهات بدمشق كلد سنةَُُُِّٔ،ـ كتوُب ُب
م".ينظر :أبو إمساعيل اذلركم ،شرح منازؿ السائرمف إذل احلق ادلبٌن،جُ ،شرح عفيف الدين التلمساين ،مركز
الصوؼ
ة
َٓرجب سنة َٗٔقُُِٗ/ـ كدفن دبقابر
الدراسات كاألحباث االقتصادية دار تركي للنشر ،،دط،صِٗ
ٓ زلمد صاحل الضالع ،األسلوبية الصوتية ،دار غريب ،القاىرة ،دط ََِِ ،ـ ،صُِ
ٔ زلمد عبد ادلطلب ،البالغة كاألسلوبية ،الشركة ادلصرية للنشر ،لوصلماف،مصر ،طُ.ُْٗٗ ،ص َِٕ
ٕ أدكنيس علي امحد سعيد ،الصوفية كالسوريالية ،دار الساقي،بًنكت ،طُّٗٗٓ ،ـ صِْ
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ألانىاث أخىُْٖ ٠لم ألانىاث ،إ"ٖلم ألانىاث ٞغٕ عثِـ لٗلم اللؿانُاث ٞال النٓغٍت اللٛىٍت ،وال الخُبُ ٤ألاؾلىبي ًم٨ن
ؤإ ٌٗمال أضوإ ٖلم ألانىاث ،ولِـ زمت ون٧ ٠امل للٛت أضوإ ٖلم ألانىاث"،1بط ال ًخِؿغ لنا خؿن الٟهم وم٣اعبت م٣انض
نهىنه الكٗغٍت ونىعىا الجمالُت صوإ عنض بم٩انُاث ألانىاث اإلاسخاعة من ٢بله ،وبًًاح مغامي الغمىػ الهىُٞت اإلاؿخٗملت
في ٢هاثضو ،وٖلُه ظاءث صعاؾدنا إلاجمىٕ ال٣هاثض الىاعصة في صًىانه ٦ما ًلي:
ؤ  -املىظُلى الداسحُة
 )1وـف البحىس
اجطر لنا من زال ٫بَالٖنا ٖلى ٢هاثض صًىانه ،2ؤإ الكاٖغ ٢ض اؾدنٟض مٗٓم البدىع الكٗغٍت اإلاخٗاعٖ ٝلحها ٖنض ظهاأظة
الكٗغ ولم ًسغط ٖجها ،ما ًنم ٖن م٣ضعة ٦بحرة في الهُاٚت ،ومغظُٗت ىامت حٗ٨ـ اؾدُٗاأه وجم٨نه من ٢غى الكٗغ وٞنىنه،
٣ٞض ؤوعص ظل البدىع الخلُلُت ،و٧انذ الخٓىة في صًىانه للبدغ الُىٍل من مشل ٢ىله(َىٍل) : 3
ؤفي

ولهي

أاؾم

اإلالُدت
ِس

ُك
حٗخب

ُكوحٗغ ُك
ى
ِس

ولى

ُك
ٞؼث

أظا٥

الجما٫

أنٓغة
ٍو

نبذ

بإ َهو َهخ ُك
ضتها
من٪

َه
حُ ًٛكب

زم

ُك
الٗ٣ل

َه
ؿبي
ٌ ِس

َهوَ ُك
ؿلب

ؤما ٖن ؾبب مُله بلى الُىٍلٞ،هى ٖلى ٚغاع ٧ل الكٗغاء اإلاجُضًن الظًن يمُلىإ بلُه ٦كٗغاء اإلاٗل٣اث ًغي ُٞه َى ٫نٟـ
ّن
الك ّن
ٗغٍت و ًٟ٨ل له جبلُ ٜم٣هضًخهٞ ،الخلُل أن ؤخمض ً٣ىًُ :٫ى ٫ال٨الم و ً٨ثر
و مجاال عخبا ًدخًن ما ظاصث أه مل٨خه
4
لُٟهم وٍىظؼ وٍسخهغ لُد ،ٟٔوحؿخدب ؤلاَالت ٖنض ؤلاٖظاع والترىُب والترُٚب و ؤلانالح"  ،و٦ظل ٪خاػم ال٣غٍاظجي ًبرع
مُل الكٗغاء بلى الدؿلؿل في أدىع الكٗغ ٣ُٞى ": ٫الٗغوى الُىٍل ججض ُٞه ؤأضا بهاء و ّن
٢ىة ،وججض للبؿُِ بؿاَت وَالوة،
ّن
ّن
وججض لل٩امل ظؼالت وخؿن اَغاص ،وللخ ٠ُٟظؼالت /وعقا٢ت ،وللمخ٣اعب بؿاَت وؾهىلت ،وللمضًض ع٢ت ولُنا م٘ عقا٢ت ،وللغمل
لُنا وؾهىلت وإلاا في اإلاضًض والغمل من اللحإ ٧انا ؤلُ ٤أالغزاء ،و ما ظغي مجغاو مجهما بٛحر طل ٪من ؤٚغاى الكٗغ"٦ ،5ما ظلب
اندباىنا ؤًًا لجىئو بلى نٓم اإلاُ٣ىٖاث طاث ألاأُاث ال٣لُلت ٣٦ ،ىله (صوبِذ) :6
ًا

من ظٗل

ِسال َه
خغم

مدل

َه َه
ى
الٛغ ِس

٦م

ُك
جبظ٫

من٪

ًة
ظىىغا

َه َه
ى
أالٗغ ِس

ُ فوزم الشايب ،زلاظرات ُب اللسانيات ،كزارة الثقافة ،عماف ،طُُٗٗٗ ،ـ ،صْٖ
 2عفيف الدين التلمساين،الديواف ، ،تح :العريب دحو ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية اجلزائر ،د طُْٗٗ،ـ
ّ الديواف .صّٖ
ْ ابن رشيق القًنكاين ،العمدة ُب زلاسن الشعر كآدابو كنقده ،جُ ،تح :زلمد زلي الدين عبد احلميد ،دار اجليل ،سوريا  ،طٓ ُُٖٗ،ـ،صُٖٔ
يب بن اخلوجة ،دار الغرب اإلسالمي ،بًنكت ،لبناف ،طِ ُُٖٗ،ـ.صِٗٔ
ٓ حازـ القرطاجين ،منهاج البلغاء كسراج األدباء،تح :زلمد احلب
ٔ الديواف ،صَُّ
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َه
ا٢ن ْن٘

ُك
ون ْنن

َه
النٟـ

و ِسع ْنخ َهها

في

ٞلها

َه
اله ْنى ِسإ

وفي

ُك
ُ ٧كل

الغاح

َه َه
ى
الٛغ ِس

لجىءو بلى ىظا النىٕ من الكٗغ ال٣هحر ظضا لِـ ُٖبا ،إ" الٗمل الٟجي ًضع ٥في ٖال٢خه أا ٖما ٫الٟنُت ألازغي
وباالؾدناص بلى التراأُاث التي جُ٣مها ُٞما أُجها"٦ ،1ما اؾخٗمل اإلاسل٘ البؿُِ في صًىانه في ٢ىله: 2
َهه ْنج ُكغ

َهو َه
انلجي

ً٩ى ُكإ

ٞلى

َهم ْنن

ُك
ؤخب

ٞلم

َه ْن
الؿل ُكى

ًة
خُا

َهما

َهٌ ِسْ ٛنب
َهم َه
اث

ال ،وال َهٌ ِسُ ٛكب
ِسمن

َهه ْنج ِسغ ِسو

ُك
اإلادب

وىظا صاللت ٖلى خؿن اَالٖه أخُىعاث الكٗغ وجإزغو أالكٗغاء اإلادضزحإٞ ،ن٣اص الكٗغ" ؤظمٗىا ٖلى ؤإ مسل٘ البؿُِ من
ازترإ اإلاىلضًن ،وؤنه لم ً٨ن مٗغوٞا ٢بل ٖهىص الٗباؾُحإ"٦ ،3ما نجضو ًلجإ بلى الخضوٍغ الظي ىى اقترا ٥قُغي البِذ في
٧لمت واخضة ٌؿمى البِذ اإلاضوع ؤو اإلاضازل ؤو اإلاضمج ،والظي ٌٗغٞه اأن عقُ٣ُٞ ٤ى " :٫واإلاضازل من ألاأُاث ما ٧اإ ٢ؿُمه
مخهال أاآلزغ ٚحر منٟهل ٖنه٢ ،ض ظمٗتهما ٧لمت واخضة وىى الضمج ؤًًا ،وؤ٦ثر ما ً ٘٣في الٗغوى الخ ٠ُٟوىى خُض و٘٢
ّن
من ألاٖاعٌٍ صلُل ٖلى ال٣ىة ،بال ؤنه في ٚحر الخ ٠ُٟمؿدش٣ل ٖنض اإلاُبىٖحإ"ٞ 4كاٖغنا ٦ؿاأُ٣ه من الكٗغاء ،ؾل ٪مؿل٨هم
مؿل٨هم ٞإوعص الخضوٍغ في قٗغو في زالر ٖكغة ٢هُضة ٞنجضو ً٣ى ٫في مُ٣ىٖخه الغاثُت(ز:5 )٠ُٟ
َهأ َه
اث

ُك َّعب عوى ْن
٢ض
ع
ٍو
مسبر
ُٞه
ًدشجى

نؿمت
أاث
جدذ

مغدي
الهبا

َه
الُ ً٣ك
ِب
ِس
ال٣الثض

ِسؤلاػ ِساع
بٗباعا

ياخ٪

من

مباؾ ِسم
ِس

النىاع
ِس

ث الكظا

ٖن

مىا٘٢

ألامُاع
ِس

ُك
َ ٚهنا

ألاوجاع
ِس

َهع ْنى َهن

ؾماٖا

ْن
و
ث،وعٍ ٢و

في

ُك
الؿ ْننـ

ْن
صؽ ِسمشل
ِس

ٖلى
٧ىاٖ ِسب
ِس

َه ْن
٩اع
ألاأ ِس

ُ تزفيتاف تودكركؼ ،الشعرية ،تر،:شكرم ادلبخوت ،دار توبقاؿ،الدار البيضاء ،طَُِٗٗ ،ـ .ص ُْ.
ِ الديواف ،صّٓ
ّ إبراىيم أنيس موسيقى الشعر  ،صُُّ
ْ ابن رشيق القًنكاين ،العمدة ُب محاسن الشعر كآدابو كنقده ،ج ُ  ،ص صَُُٗٓٔ،
ٓ الديواف ،صُُّ
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ٖنضما

ٝ

ُك
النؿُم
جذ

لها

َه ْن
الجُـ

َهب ؤجخه

ُك
ألا٦مام

ػىاع
أا ِس

٣ٞض ظاءث لٟٓخا (الؿنضؽ ،الجُب) لخضمج أحإ قُغي البِذ الغاب٘ والخامـ ،ماندخحإ للمُ٣ىٖت بً٣اٖا مخهال
ومنسجما م٘ خالت الٟغح والٛبُت التي ٌِٗكها الكاٖغ،ولٗل لجىء قاٖغنا للخضوٍغ صاللت ٖلى اجها ٫ال٨الم والغٚبت الجامدت
في الخمشُل إلًها ٫ال٨ٟغة ،نه ٌِٗل خالت عوخانُت مؿخمغة جشنُه ٖن الخ٣اٍ ؤنٟاؾه أاٖخباع ؤنه ًساَب الظاث ؤلالهُت،
ُٗٞمض بلى ؤلاًداء أض ٫الخهغٍذ اإلاباقغ ،وبالخالي ًضزل في مغخلت الاؾترؾا ٫في ال٨الم.
 )2هٍام اللىافي:
اؾخٗملذ الٗغب ٢ضًما ل ٟٔا٢٫اُٞت ٦مغاص ٝللٟ٣ا أمٗجى مازغة الغؤؽ ،وجبنىىا بٗض طل ٪في ننٗت الكٗغ ٦مهُلر ًض٫
ٖلى آزغ الكٗغ جدضص البِذ بً٣اُٖاٞ ،بها ً٣ؿم الكٗغ بلى ؤأُاث ،خُض ٌٗغٞها الجاخٔ ٢اثال":ال٣ىافي زىاجم ؤأُاث الكٗغ"،1
و٢ض جُغٖ ١ضًض الن٣اص بلى ال٣اُٞت أخٗغٍٟها وجدضًضىا أالخغو ٝالذي حكخمل ٖلحها وط٦غ الُٗىب التي ًجب ٖلى الكٗغاء
جٟاصحها ،ؾىاء نىجُا ٦ـ ؤلاٟ٦اء وىى "ازخال ٝخغ ٝالغوي في ال٣هُضة " ،2ؤو ؤلاظاػة التي "ج٩ىإ أالخغو ٝالتي جدباٖض
مساعظها" 3ؤو معجمُاٞ،ال٣اُٞت في الكٗغ ٧الىػإ حٗض من ؤؾاؾُاجه وبها نمحزوٗٞ ،ن نىعتها ً٣ى٢ ٫ضامه":ؤإ ج٩ىإ ٖظأت
الخغ ،ٝؾلؿت اإلاسغط وؤإ ج٣هض لخهُحر م ُ٘٣اإلاهغإ ألاو ٫في البِذ ألاو ٫من ال٣هُضة مشل ٢اُٞتهاٞ ،ةإ الٟدى٫
واإلاجُضًن من الكٗغاء ال٣ضماء و اإلادضزحإ ًخىزىإ طل ،٪وال ً٩اصوإ ٌٗضلىإ ٖنه .وعبما نغٖىا ؤأُاجا ؤزغي من ال٣هُضة بٗض
البِذ ألاو ،٫وطل٩ً ٪ىإ من ا٢خضاع الكاٖغ وؾٗت أدغو" ،4ؤما خاػم ٞحري":ؤإ ال٣ىافي الأض ٞحها من التزام شخيء ؤو ؤقُاء ،وجل٪
ّن
الغوي ٖلى الخغ٦ت ؤو
ألاقُاء خغو ٝوؾ٩ىإ٣ٞ ،ىافي الكٗغ ججب ٞحها يغوعة_ ٖلى ٧ل خا _٫بظغاء اإلا ُ٘٣وىى خغٝ
ًة
الؿ٩ىإ" ،5ؤما اأن عقُ ٤ال٣حرواني ٣ُٞى":٫ال٣اُٞت قغٍ٨ت الىػإ ٝيالازخهام أالكٗغ ،وال ٌؿمى قٗغا ختى ً٩ىإ له وػإ
و٢اُٞت ،ىظا ٖلى من عؤي ؤإ الكٗغ ما ظاوػ أِخا واج٣ٟذ ؤوػانه و٢ىاُٞه وَؿخض ٫أإإ اإلاهغٕ ؤصزل في الكٗغ وؤ٢ىي من ٚحرو،
وؤما ما ٢ض ؤعاو ٣ٞض ٢ضمخه في أاب ألاوػاإ وازخل ٠الناؽ في ال٣اُٞت ما هي؟ ٣ٞا ٫الخلُل :ال٣اُٞت من آزغ خغ ٝفي البِذ بلى
ؤو ٫ؾا٦ن ًلُه من ٢بله م٘ خغ٦ت الخغ ٝالظي ٢بل الؿا٦ن ،وال٣اُٞت ٖلى ىظا اإلاظىب -وىى الصخُذ -ج٩ىإ مغة بٌٗ ٧لمت
ومغة ٧لمت ،ومغة ٧لمخحإ" ،6ولئإ ا٢خطخى منا ؤلاؾهاب في حٗغٍ ٠ال٣اُٞت أالخُغ ١إلاسخل ٠آعاء ٖلماء الكٗغ اإلادضزحإ  ،نجض
بأغاىُم ؤإٌـ الظي ً٣ىٖ ٫جها":لِؿذ ال٣اُٞت بال ٖضة ؤنىاث جخ٨غع في ؤوازغ ألاقُغ وألاأُاث من ال٣هُضة ،وج٨غعىا ىظا
ً٩ىإ ظؼءا ىاما من اإلاىؾُ٣ى الكٗغٍتٞ ،هي أمشاأت الٟىانل اإلاىؾُُ٣ت ًخى ٘٢الؿام٘ جغصصىا ،وَؿخمخ٘ أمشل ىظا الترصص الظي
ًُغ ١آلاطاإ في ٞتراث ػمنُت منخٓمت ،وبٗض ٖضص مٗحإ من م٣اَ٘ طاث نٓام زام ٌؿمى الىػإ" ،7وٖلُه ٞالهض ٝمن صعاؾدنا
ُ اجلاحظ ،البياف كالتبيٌن ،جُ ،صُٕٗ
ِ اخلطيب التربيزم،الكاُب ُب العركض ك القواُب ،علق عليو ككضع حواشيو كفهارسو إبراىيم مشس الدين ،دار الكتب العلمية ،بًنكت ،طُ ََِّ ،ـ.صُُٖ
ّ ادلصدر نفسو ،صُِِ
ْ قدامة بن جعفر ،نقد الشعر تح:عبد ادلنعم خفاجي،الكتب العلمية بًنكت،لبناف ،صٖٔ
ٓ حازـ القرطاجين ،منهاج البلغاء كسراج األدباء ،صُِٕ
ٔ ابن رشيق القًنكاين العمدة ُب زلاسن الشعر كآدابو كنقده ،جُ ،صُّٓ
ٕ إبراىيم أنيس ،موسيقى الشعر ،صِّٕ
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لل٣اُٞت في قٗغ الخلمؿاني ،وُُٟ٦ت وعوصىا أإنىاٖها اإلاسخلٟت_ من زال ٫اٖخماصنا ٖلى ألاأُاث صوإ ألاقٗاع_ ىى ُ٢اؽ مضي
َى ٫النٟـ ٞحها و بًجاص الٗال٢ت ال٣اثمت أحإ ال٣اُٞت وؾاثغ ٧لماث البِذ ،وعأِ ٧ل طل ٪أالضاللت ال٩لُت لل٣هُضة ،أاٖخباعىا
نىعة صاللُت ظؼثُت حؿاىم في حكُ٨ل الهىعة ال٩لُت للٗمل الكٗغي.
وْ ٠الكاٖغ ؤنىاٖا من ال٣ىافي في قٗغو ،مجها ٢اُٞت اإلاخىاجغ؛ وهي ما ٧اإ أحإ ؾا٦نحها خغ ٝواخض مخدغ ،٥وج٩ىإ نىعتها
،% 52,70ؤما ٢اُٞت اإلاخضاعٞ :٥هي ال٣اُٞت "التي ًٟهل أحإ ؾا٦نحها
بهظا الك٩ل [ ]0/0/و٢ض وعصث في الضًىاإ 117مغة أنؿبت
مخدغ٧اإ ازناإ ،وؾمُذ أظل ٪إلصعا ٥اإلاخدغ ٥الشاني اإلاخدغ ٥ألاو ،1"٫وج٩ىإ نىعتها بهظا الك٩ل[،]0//0/و٢ض وعصث في الضًىاإ
٦، % 33,78ما وْ٢ ٠اُٞت اإلاترا٦ب و هي ال٣اُٞت التي ًٟهل أحإ ؾا٦نحها زالر مخدغ٧اث ،وؾمُذ أظل ٪لخىالي
 75مغة أنؿبت
خغ٧اتها ،وج٩ىإ نىعتها ٖلى الك٩ل [ ]0///0/وؾمي مترا٦با إ الخغ٧اث جىالذ ٞغ٦ب بًٗها بًٗا ،و٢ض وعصث في الضًىاإ 28مغة
،% 12,61واؾخٗمل ٢اُٞت اإلاتراص ٝوهي ال٣اُٞت التي ًجخم٘ في آزغىا ؾا٦ناإ ما لم ً٨ن بيإ ؾا٦نحها شخيء ٖلى ؤلاَال ،2١ؤي
أنؿبت
التي اظخم٘ ٞحها خغٞاإ ؾا٦ناإ ،وج٩ىإ ٖلى ىظو الهىعة [ ]00/و٢ض وعصث مغة واخضة ،ولم ًىعص الكاٖغ ٢اُٞت اإلاخ٩اوؽ وال٣اُٞت
اإلاؼصوظت و اإلاخٗضصة في صًىانهً .ض ٫ىظا الخنىَ٘ أحإ ؤنىإ ال٣ىافي ٖلى مضي جد٨م الكاٖغ في ننٗخه الكٗغٍت  ،و مضي جىٞغ
الازخُاعاث الهىجُت اإلاخاخت له صازل نٓام ٢هاثضو الكٗغٍت.
 )3الحشوف الّشبُة واظحخذامات ا سوٍا:
خغ ٝالغوي ىى الخغ ٝالظي جبجى ٖلُه ال٣هُضة وٍخ٨غع في ٧ل جهاًت أِذ من ؤأُاتها ،وبلُه جغظ٘ نؿبت وحؿمُت ال٣هُضة،
لظل ٪نجض ٢هاثض ٦شحرة في مىعوزنا الكٗغي حـمى أالهمؼٍت والؿُنُت والضالُت ،والغوي " :مكخ ٤من الغوٍت وهي ال٨ٟغة؛
ٞالكاٖغ ًخ٨ٟغ ُٞه ٞهى ُٗٞل أمٗجى ٗٞى ٫ؤو مإزىط من الغواء أ٨ؿغ الغاء وىى الخبل الظي ًًم أه شخيء بلى شخيء نه ًًم
ؤظؼاء البِذ وٍهل بًٗها أبٌٗ ٞهى ُٗٞل" ،3ومنه ظاء مٗجى مهُلر الغوي ؛ ؤي الخغ ٝالظي حكترُٞ ٥ه ٢ىافي ؤأُاث
ال٣هُضة ؤو اإلاُ٣ىٖت الىاخضةٞ ،هى الهىث اإلاكتر ٥أُجها "ٞال ً٩ىإ الكٗغ مٟ٣ى بال أإإ ٌكخمل ٖلى طل ٪الهىث اإلا٨غع في
ؤوازغ ألاأُاث ،وبطا ج٨غع وخضو ولم ٌكتر ٥مٗه ٚحرو من ألانىاثٖ ،ضث ال٣اُٞت خُنئظ ؤنٛغ نىعة مم٨نت لل٣اُٞت
 ، % 60,81إ الغوي ًد ٤٣للمخل٣ي
الكٗغٍت" ،4و٢ض ؤوعص الخلمؿاني خغ ٝالغوي منٟغصا في ماثت وزمؿت وزالزحإ مغة ،أنؿبت
الخى ٘٢أاإلً٣إ الىاظب خضوزه ،و٢ض اؾخٗمل في صًىانه زمؿت و ٖكغٍن  -25-خغٞا مم٨نا من الخغو ٝالٗغبُت ،واؾدشجى مجها
الخغو ٝالخالُت :الٓاء والٛحإ والخاء وهي خغو ٝغيع قاجٗت الاؾخٗما ٫في الكٗغ الٗغبي ٦شحرا ،إ "مٗٓم خغو ٝالهجاء مما
ًم٨ن ؤإ ً ٘٣عوٍا ،ول٨جها جسخل ٠في نؿبت قُىٖها" 5وطل ٪أدؿب ٚغى الكاٖغ مجها ،.في خحإ َه
جبحإ لنا مُله ال٨بحر بلى الخغوٝ
الخغو ٝالخالُت :الباء ،الهاء  ،واإلاُم ،النىإ ،الغاء ،الضا ٫والالم بٗضص ؤ٦بر ٞا ١الٗكغٍن ٢هُضة ل٩ل مجها ،ومجمىٖها ٌؿاوي
 ، % 70,72وهي خغو ٝقاجٗت ظضا في الكٗغ الٗغبي ،ؤما أاقي الخغوٞ ٝجاءث
٢)157هُضة.ؤي أنؿبت
ماثت وؾبٗت وزمؿىإ(
أإٖضاص مٗ٣ىلت ،أِنما ؤٞغص ٢هُضة ؤو مُ٣ىٖت ل٩ل من الخغو ٝالخالُت :الُاء والًاص و الجُم والُاء و الؼاي والشاء و ا٫ناص
ُ حسٌن نصار ،القافية ُب العركض كاألدب ،مكتبة الثقافة الدينية ،دط ،دت ،صِٗ
ِ ينظر :حازـ القرطاجين ،منهاج البلغاء كسراج األدباء،جُ ،صِِٕ ،حيث يسمي ادلرتادؼ متواترا كادلتواتر مرتادفا
ّ عدناف حقي ،ادلفصل ُب العركض كالقافية كفنوف الشعر ،دار الرشيد ،دمشق ،بًنكت ،طُُٖٕٗ ،ـ .صُْٗ
ْ إبراىيم أنيس موسيقى الشعر ،صِْٕ
ٓ ادلرجع نفسو  ،صِٕٓ
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وهي خغو٢ ٝلُلت الكُىٕ في الكٗغ الٗغبي ولٗل في ىظا الخنىَ٘ ما ٌٗ٨ـ اىخمامه أاللٛت الٗغبُت وبم٩انت ٧ل خغٖ ٝنض
اإلاخهىٞت
ً )4ىاء:
لجإ الٗ ٠ُٟؤؾلىبُا بلى ؤلاًُاء ،الظي ىى ج٨غاع ٧لمت ال٣اُٞت ،وىى مهُلر ؤقخ ٤من اإلاىاَإة أمٗجى اإلاىا٣ٞت ،و٢ض ؤؾهب
الٗلماء في الى٢ى ٝؤمام مٗانُه ،وحكٗبذ بهم الؿبل في النٓغ بلُه ،وجٟهُل ؤخىاله الجاثؼة واإلاظمىمت ٞـ"ؤٖلنىا ؤإ الخ٨غاع ال
ٌؿخلؼم الُٗب؛ إ بٌٗ الكٗغاء ٦غع ٧لمت ال٣اُٞت مٗخمضا ألامغ في نٟؿه ،بط ًجض ٞحها اللظة جضٗٞه بلى الاؾتزاصة من الاؾخمإ
بلحها ؤو الخٟىو بها" ،1و٢ض ظاء ج٨غاع ال٣اُٞت ٖنضو أإق٩ا ٫مخٗضصةٞ ،نجضو ً٨غع ال٣اُٞت في ٢هُضجه الباثُت التي مُلٗها(َىٍل)
:2
ُك
ؤًا َه
الٗغظاء من ؤًمن الك َهٗ ِسب
ٖغ َهب
ِس

ّن
الهب
أ٨م ال شخيء ٚحر٦م ق٠ٛ
ِس
.....................................

....................................

َه
َه َه
ّن
الهب
الىال ِسه
ون َهاع ٞااصي في خكا ِس
ِس

ُك َه
الخغٍ٨ٞ ،٤م ؤيا
جى٢ض َهوا ن َهاع
وبإ
ِس

ّن
الهب" في البِذ الخامـ من ال٣هُضة ،ول٨ن بٗض ؤإ ٦غع ٧لمت "الهبا" مغجحإ أُجهما ،وىظا للخإُ٦ض
وٞحها ً٨غع ال٣اُٞت "
ٖلى حٗضص مٗانحها  ،ول٩ي حك٩ل للمخل٣ي عئٍت اؾخُ٣اأُت ًضوع خىلها ال٨الم ،مما ٌُٗحها في ؾُا٢ها اإلامخض جٟغصا وجمحزا،
ّن
ج٩ىإ ُٞما أُجها ؤنىاٖا من الٗال٢اث التي ال جخىُ٢ ٠٢متها ٖلى وُْٟت ٧ل ٧لمت مٟغصة
إ"اإلاٟغصاث التي حكُ٘ في ُٗ٢ت ؤصأُت ما ِس
في ظملتها ،وبخضي ىظو الٗال٢اث هي ما ٌؿمى الخ٣ى ٫الضاللُت" ،3أدُض ماصي ج٨غاعىا في جهاًت ٧ل م ُ٘٣قٗغي ٌٗىص بلى جض٤ٞ
َه
مىظت انٟٗالُت ج٨ؿغ خاظؼ الغجاأت والانٛال ،١وجاصي بلى جناؾ ٤النو في نىعجه اإلاك٩لت ٖلى مجمل ألاصاء ونؿُجه اإلاخناٚم،
ومن ىنا ٞةإ الخ٨غاع اإلاخٗمض لل٩لمتً ،اصي بلى ج٨شُ ٠الضالالث ،وحكُ٨ل خغ٦ت جىانلُت حٛجي أنُت النو الكٗغي ٖلى
الهُٗضًن الضاللي واللٟٓي أمٗجى"ؤإ ال٩لمت أىنٟها مٗجى،حِٗل،أالخالي،لخٓت،ؤي ؤجها حكحر بلى ىظا،زم أازخٟاء اا ـ"ىظا" ال
ًب٣ى مجها بال نىث ٞاع ،ٙاٖجي مجغص ماصة ًخجؿض ٞحها ؤلاً٣إ،وفي خا ٫الخ٨غاع حٗىص ال٩لمت من ظضًض بلى الٗضم بطا ٞةإ ٢انىإ
ال٩لمت ًخمشل في الخغ٦ت والخىظُه بلى شخيء مدضص ٞغص مخبض ٫وفي جشبُخه ولظلٞ ٪ةإ مجاال الجهاثُا من اإلاًامحإ ً٣خدم مُضاإ

ُ حسٌن نصار ،القافية ُب العركض كاألدب ،صَُٖ
ِ الديواف ،صَٔ
ّ شكرم عياد ،مدخل إذل علم األسلوب ،مكتبة اجليزة العامة،مصر ،طِ . ُِٗٗ ،صُُِ:
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الٟٗل وم٘ ْهىع ال٩لمت ًىلض الؼمن ؤي انٟها ٫الخايغ ٖن اإلااضخي واإلاؿخ٣بل" ،1ونجض ج٨غاع ال٩لمت  ،في ٢هُضجه الخاثُت التي
مُلٗها ٢ىله (َىٍل) :2
ُكن ُكٌ ٟز
ىؽ
ٞمن

ٌز
نِٟؿاث

بلى

منا

لم

ٖاف

َه
الى ْن
ن ِسل
ًنل

مشل

َهخ َهن

ِسث

ْن
نُلهم

ٞلما

ؾ٣اىا

الخب

أال٨إؽ

َهخ َّعن َهذ

ول٨ن

متى

َه ْن ُك
جظ٦غىم

النٟـ

َهخ َّعن َهذ

خُض ً٨غع قاٖغنا لٟٓت ال٣اُٞت " َهخ َّعن ِسذ" أمٗناىا ،ل٨ن في آزغ ال٣هُضة ،وٍإحي ىظا الخ٨غاع ٖنضو للضاللت ٖلى خغ٦ت صاثغٍت
لخىُ٦ض اإلاٗجى وإلخضار و ٘٢رام ٖلى اإلاخل٣ي ،من زال ٫ج٨غعىا وبْهاع ال٣ضعة الٗالُت له ٖلى البضء و الانتهاء بها ،وبأغاػ ال٣ضعة
اللٛىٍت والكٗغٍت له٦ ،ما لى ؤإ ٢هُضجه ظاءث مضوعة  ،ؤي أضؤث أ٩لمت " ّن
خنذ" وانتهذ بها و٧لها جضوع في ٞل ٪الخب و الخنحإ
والكىٞ ،١الهىُٞت ًغوإ ؤإ الخب ىى"زلىم الهىي بلى ال٣لب  ،ونٟائو من ٦ضع الٗىاعىٞ ،ال ٚغى إلادب وال بعاصة م٘
ُك
مدبىبه ٞ ،ةطا زلو الهىي في حٗل٣ه بؿبُل هللا صوإ ؾاثغ الؿبل  ،وجسلو له ونٟا من ٦ضعاث الكغ٧اء في الؿبل ،ؾمي خبا
لهٟاثه وزلىنه" 3وفي طل٣ً ٪ىٖ ٫جهم ال٨الأاطي " :بإ لل٣ىم ٖباعاث جٟغصوا بها  ،وانُالخاث ُٞما أُجهم ال ً٩اص ٌؿخٗملها
ٚحرىم ".4
 )5الحفشَْ في املىالْ :
ٌؿخدب في الكٗغ الٗغبي ؤإ ًهغٕ الُال٘ ختى ًض ٫آزغ الهضع ٖلى آزغ العجؼ ؤي ًىعصو في الكُغ ألاو ٫زم ٌؿخٗمله في
البِذ الشاني في آزغو؛ ٢هض الخنبُه ٖلى ال٣اُٞت التي ؾخجغي وٍلتزم بها الكاٖغ ،وىى مٔىغ من مٓاىغ مىؾُ٣ى الخكى في
الكٗغ ًخمشل في بًغاص الل ٟٔاإلاسخاع زاجمت للبِذ و بَاعا لٗنانغ ٢اُٞخه ٞ ،من مؼاًا "نٟاث ال٣ىافي الجُضة هي ٖظوبت خغوٝ
ال٣اُٞت  -ؾهىلت مسغظها  -الخهغَ٘ في اإلاُل٘"ٞ ،5نجضو ًىعصو جاما في نىعة ٢ىله (ز:6 )٠ُٟ
َهم َهن ْن
ٗتها

اله ُك
ّن
ٟاث
ِس

وألاؾم

ُكاء

ؤإ ُكجغي

ُكصوإ ُكأ ْنغ ٍو٘٢

ُك
ؤؾماء

و في ٢ىله (َىٍل) : 7

ُ غيورغي غاتشاؼ ،حياة الوعي الفين،عادل ادلعرفة،ع  ،146اجمللس الوطين للثقافة كالفنوف كاآلداب ،الكويت َُٗٗ،ص صٖٔ،67:
ِ الديواف ،صٔٔ
ّ ابن عريب زلي الدين ،لوازـ احلب اإلذلي ،تح :موفق فوزم جرب،دار معد ،دمشق،طُ1998 ،ـ،ص41:
 4الكالباذم أبو بكر زلمد بن اسحاؽ البخارم ،التعرؼ دلذىب أىل التصوؼ،مكتبة اخلاصلي ،القاىرة ،طُْٗٗ ِ،ـ ،صُُُ:
ٓ قدامة بن جعفر ،نقد الشعر ،صْٓ
ٔ الديواف ،صُّ
ٕ ادلصدر السابق ،ص ٔٔ
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ُكن ُكٌ ٟز
ىؽ
ٞمن

ٌز
نِٟؿاث

بلى

منا

لم

ٖاف

َهخ َهن ِسذ

َه
الى ْن
ن ِسل
ًنل

مشل

ْن
نُلهم

ٞلما

ؾ٣اىا

الخب

أال٨إؽ

َهخ َّعن َهذ

ول٨ن

متى

َه ْن ُك
جظ٦غىم

النٟـ

َهخ َّعن َهذ

حهض ٝالكاٖغ من بًغاصو للخهغَ٘ ،بخضار عون ٤نىحي وجمحز رام ٌؿخمخ٘ أه ىى ومخلُ٣ه ،إلأغاػ ٟ٦اءجه الكٗغٍت  -و٦إني
أه ًخٟغص في نٟت جمحزو  -جها ٖلى خض ٢ى ٫اأن عقُ " :٤ج٣خًحها الهنٗت وٍ٨ؿب البِذ الظي ً٩ىإ ُٞه ؤبهت ،وٍ٨ؿىو عون٣ا
وصًباظت ،وٍؼٍضو ماثُت وَالوة " ،1و٢ض وعص في صًىانه بك٩ل ٦بحر ،إ الخهغَ٘ ْاىغة جخ٨غع ٦ثيعا في اإلاُال٘ لخًبِ له نىعة
٢هاثضو ،و ً٣هض من زالله بلى جىلُ ٠نٓامها وظٗلها ؤ٦ثر الخداما ٞجاءث ال٩لماث اإلاهغٖت جضوع في ٞل ٪مٗاني الخب ،إ"
الخب مغ٦ؼ جخالقى ٞحها ألاَغا :ٝالخُاة و اإلاىث ،الٛبُت وألالم ،ال٣بر والنكىع .وٍخطر ىظا اإلاٗجى ٖنض الٗظعٍحإ بك٩ل زام:
ال خب ٖنضىم ،صوإ ؤلم ؤو مىث ،الخب واإلاىثٖ ،نضىم واخضً .غ ٌٞالٗظعي الخسلي ٖن خبه لُخسلو من ألالم ؤو اإلاىث،
ألالم واإلاىث آزاع جتر٦ها خُاتهم وهي جنض ٘ٞأ٣ىاىا الخُٟت نىب اإلاؼٍض من الخًىع وٚبُت الخًىع -في مل٩ىث الخب٧ .ل شخيء
في ُ٦اإ الكاٖغ الٗظعي ًهحر أ٣ىة الخب سخغا ؤو ُ٦مُاء جدىٍل".2
 )6الحىافم بحن الّشوك والمشب:
ًلجإ الخلمؿاني ٦شحرا في ٢هاثضو بلى ؤؾلىب الخىا ٤ٞالهىحي أحإ نىعحي الٗغوى والًغب ،أةقغا٦هما في ٢اُٞت واخضة،
ومن ؤمشلت ىظا الخىا ٤ٞنجض ٢ىله (ز:3 )٠ُٟ
َّع
ىب

َهو ْنى ًةنا

ُك
الَ ٛهى ْنٍغ

من

نؿُم

ُٞه

ْن
َهٖ َهغٞخه

ٌز
ُكٖغٝ

َه
وؾم ُك
ُم
ِس

ونجضو ؤًًا ًىعص ال٣اُٞت اإلاشناة في ٢ىله (ؾغَ٘) :4
ُك
نِ ٨سغ
ال ج ِس

َه
الباَل

واُٖه

من٪

في

َىعو
ِس
م٣ضاعو
ِسأ
ِس

ٞةنه
ختى

ُك
ىعاجه
ْ ُكه ِس

بٌٗ
ُكج َه
ىفي

َّع
خ٤

بزبا ِسج ِسه

ُ ابن رشيق القًنكاين ،العمدة ُب زلاسن الشعر كآدابو كنقده ،جِ ،صٖ
ِ أدكنيس علي امحد سعيد  ،مقدمة للشعر العريب  ،دار العودة بًنكت،طّ ُٕٗٗ،ـ.صِّ :
ّ الديواف  ،صُٖٗ
ْ ادلصدر نفسو ،صٗٔ
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لم جخماًؼ نىعة ال٣اُٞت في قٗغو ٖن نىعة ال٣اُٞت اإلاٗغوٞت في الكٗغ الٗغبي ،أل وا٦بىاوالتزم بها ،وبإ وعص ٞحها بًُاء،
ٞظل ٪نىعة من نىع جإُ٦ض اإلاٗجى ؤو ؾمى ٨ٞغة ً٣هض بًًاخها ،من زال ٫بَالت النٟـ و٢هغو في بًغاصو ،وىى أظلً ٪دترم
وٍلتزم أ٣ىانحإ ال٣اُٞت اإلاخٗاعٖ ٝلحها في الكٗغ الٗغبي.
ب) املىظُلى الذاخلُة
ً٣خطخي ال٨الم من الكاٖغ في ٦شحر من ألاخُاإ ج٨غاع خغو ٝبُٗجها ،طل ٪ؤإ الخغو ٝالٗغبُت ٩٦ -ل اللٛاثٌٗ -خ٣ض ؤجها
ظاءث في ق٩ل نىع نىجُت جدا٧ي ؤنىاجا َبُُٗت ؤو ؤخضازا واُٗ٢ت نناُٖت ،مما ٌُٗي ألالٟاّ التي جغص ٞحها جل ٪الخغوٝ
نٟت ممازلت مٗانحها ٢ض ج٨ك ٠لنا ٖن الخالت النٟؿُت التي ج٣اعب م٣انض الكاٖغّ ،نؤما حكُ٨ل وجخاب٘ الخغوٖ ٝنض الكٗغاء
الهىُٞت ُٗٞض مهضعا من مهاصع اإلاٗغٞت الخٗبضًت التي جامن أدهى ٫اإلاٗجى الٓاىغ والباَن للخغ ،ٝطل" ٪ؤإ الخغو ٝؤمت
من ألامم مساَبىإ وم٩لٟىإ وٞحهم الغؾل من ظنؿهم ولهم ؤؾماء من خُض ىم وال ٌٗغ ٝىظا بال ؤىل ال٨ك ٠من َغٍ٣نا
وٖالم ا٫خغو ٝؤٞصر الٗالم لؿانا وؤوضخه أُانا وىم ٖلى ؤ٢ؿام ٦إ٢ؿام الٗالم اإلاٗغو ٝفي الٗغٞ ٝمجهمٖ:الم
الجبروث...ومجهم الٗالم ألاٖلى..ومجهم الٗالم الىؾِ...ومجهم الٗالم ألاؾٟل وىى ٖالم اإلال ٪والكهاصة..ول٩ل ٖالم عؾى ٫من
ظنؿهم ولهم قغَٗت حٗبضوا لها..وٞحهم ٖامت وزانت و رانت الخانت،ونٟا زالنت زانت الخانت"ٞ ،1الخ٣ُ٣ت الىظىصًت
في مٗخ٣ضىم واخضة في ظىىغىا و٦شحرة أهٟاتها وؤؾمائها والخغو ٝالضالت ٖلحهاٞ ،هي خ٨مت ال ًل٣اىا بال من جُىع في ألاخىا٫
واإلا٣اماث.
 )1الفىت املهمىط:
ًة
ًة
جدضًضا لٛت قٗغًت ،وؤإ قٗغٍت ىظو اللٛت جخمشل في ؤإ ٧ل شخيء ٞحها ًبضو عمؼا ٧ ،ل
ٌٗغ ٝؤصونِـ اللٛت الهىُٞت أإجها "
شخيء ٞحها ىى طاجه وشخيء آزغ"ٖ 2لى ىظا اإلاٟهىم ٧اإ اؾخسضام الكاٖغ لألنىاث اإلاهمىؾت أاعٖا ظضا ،خُض اؾخٗمله في
مىاي٘ أاثنت؛ طل ٪ؤإ الهىث اإلاهمىؽ ىى":الهىث الظي ال جخظأظب ألاوجاع الهىجُت خا ٫النُ ٤أه"،3و٢ض وعص مٗجى الهمـ
َه
َه
َّع َه ْن
َه َه
َه َه
ن َهى ُك
ألا ْن
اث َّع
للغ ْنخ َهماإ ٞال ح ْنؿ َهم ُك٘ ِسبال َهى ْنم ًةؿا " ،4ومن أحإ ألانىاث التي
في ٢ىله حٗالىَ ":هً ْنى َهم ِسئ ٍوظ َهًد ِسب ُكٗىإ ال َّعض ِساعي ال ِسٖ َهى َهط ل ُكه َ ،هوزك َهٗ ِسذ
وْٟها نجض خغ ٝالهاء في ٢ىله(َىٍل) :5
ُكأ ُك
غو١
بطا ؤوىنذ

الخمى
من

ؤظٟاإ
ظانب

ؤُٖاني

ٚمامها

وٌ٢

ب الن٣ا

نىح

اإلاٗجى

ُك
خمام َهها

الخي

ؤوىذ

أإإ

ؾلُمى

٢ض

ؤمُِ

ُك
لشام َهها

ُسعاد احلكيم ،ادلعجم الصوُب احلكمة ُب حدكد الكلمة ،دندرة،لبناف ،طُُُٖٗ ،ـ صٕٔ:
ِ أدكنيس علي امحد سعيد ،الصوفية كالسوريالية ،ص ِّ
ّ كماؿ بشر ،علم اللغة العاـ ،مكتبة الشباب القاىرة ،د ط ،د ت ،صٕٖ
ْ سورة طو ،اآلية َُٕ ركاية كرش
ٓ الديواف ،صِِْ
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َهٖ َّعلي

لها

َه َه
بطا زُ َهغث
َه
جغ َهاء ْنث

بٛحرىا

ؤإ ؤىُم

ًة
َهٖ ْننبرًت

َهع َّعي َه
اله َهبا
ٖلى

ضاط
ِس
الخ ِس

َهؤ ْنجغ ُك
اب

ُكح ْنؾجها

ولِـ

ؤإ ُكًضوم

ٖلحها

ٞما

ىى

ُك
َ ٣ٞهلنا

ُكأ ُكض ٌزوع

بال نكغىا
٢ض

جسلى

ِسط َهم َه
امها
ُك
وؾالم َهها
ُك
ْالم َهها

ً٨غع خغ ٝالهاء في ىظو اإلاُ٣ىٖت الظي ىى خغ ٝمهمىؽ عزى ً٩ىإ ظغٍاإ النٟـ ُٞه ٖنض النُ ٤ؾهال لًٗ٠
الاٖخماصٞ ،الهاء " :نىث عزى مهمىؽٖ ،نض النُ ٤أه ًٓل اإلاؼماع منبؿُا صوإ ؤإ ًخدغ ٥الىجغاإ الهىجُاإ ،ول٨ن انضٞإ
الهىاء ًدضر نىٖا من الخٌ ٠ُٟؿم٘ في ؤ٢صخى الخل ٤ؤو صازل اإلاؼماع" .1و٢ض وْٟه ىنا ٖلى ؾبُل التر٢ب واإلاضاومت ٖلى انخٓاع
الٗلىم والىحي بها والظي ً٩ىإ ٚالبا في اللُل والخلٚ ٤اٞلىإ أالنىم٦ ،ما ًبرػ الكى ١الظي ٌٗترًه لخل٣حهاٞ ،اخخاط بلى ٢ىة من
ؤٖما٢ه إلأغاػ مٓاىغ الانخٓاعٝ،ظما ٫ىظا ألاؾلىب ًنبش ٤من الدصخُو الناجج ٖن ج٨غاع خغ ٝالهاء زمؿت ٖكغ مغةٞ ،غصصو
في الخكى والٗغوى والغوي ووا٣ٞها زالر مغاث في اإلاُ٣ىٖت،ما ؤُٖاىا بً٣اٖا وججانؿا نىجُا م٘ بًغاصو للُبا١
(خؿجهاْ،المها) وبإ ٧انذ مٗاني بًغاصو للهاء في مُ٣ىٖخه ظاء أهُٛت الًمحر الٛاثب الظي ٌٗىص ٖلى الظاث ؤلالهُتًٞ ،ال ٖن
ؤمله في اإلاىاظهت أِنه وبحإ اإلاغجي الظي صٗٞه بلى بْهاع مٟهىم الخب ؤمام مٓاىغ ظبروث الخؿنٞ ،عجب الكاٖغ جباإ:
جب من صالثل الخؿن،و جب الانٟغاص أالغئٍت ،وىى ًٖ ٠٣نضىا منبهغ الخا ،٫مكضوىا ولِـ لـه بال ؤإ ًدـ أنىعو ا٫طي
ٌٛمغو وخضوٖ ،لى الغٚم من اأخٗاصو في مغاخل ٦ما ٫الخهى٦ ،ٝما ؤنه اؾخٗمل خغ ٝالخاء زمـ مغاث (الخمى  ،نىح ،
خمامها  ،الخي  ،ألاخضاط) وىى خغ ٝمهمىؽ خل٣ي للضاللت ٖلى ز ٌٟالهىث و٦خماإ الؿغ ، .إ "النٟـ في الن٣لت من بٌٗ
ال٩لمت اإلاخنىٖت اإلاجاعي بلى بٌٗ ٖلى ٢انىإ مدضوص عاخت "قضًضة" ،و اؾخجضاصا لنكاٍ الؿم٘ أالن٣لت من خا ٫بلى خاٞ ،2"...٫الخاء
3
ٖنض اإلاخهىٞت" من خغو ٝألاٖغا ٝزام ٚحر ممتزط ،وىى ٧امل ًغ ٘ٞمن اجهل أه ،وىى من ٖالم ؤلانـ الشالسي "
 )2ؤـىات الففحر:
الهٟحر خغوٞه زالزت :الهاص ،الؿحإ ،الؼاي ،جسغط من عؤؽ ا٫لؿاإ م٘ ؤنى ٫الشناًا الٗلُا ،وؾمُذ أالهٟحر ن ٪حؿم٘ لها
نىجا ٌكبه نٟحر الُاثغ " إ مجغي ىظو ألانىاث ًًُ ٤ظضا ٖنض مسغظها ٞخدضر ٖنض النُ ٤بها نٟحرا ٖالُا ال ٌكغ٦ها في
نؿبت ٖلى ىظا الهٟحر ٚحرىا من ألانىاث " ،4ولم ًىعص الخلمؿاني مجها بال زمؿت ٢هاثض ًنخهي عوٍها بهظو ألاخغ ٝبٗضص ؤأُاث

ُ إبراىيم أنيس ،األصوات اللغوية ،مكتبة األصللو ادلصرية ،ط ْ ُُٕٗ،ـ صٖٗ
ِ حازـ القرطاجين ،منهاج البلغاء كسراج األدباء ،صُِّ
ّ ابن عريب زلي الدين ،الفتوحات ادلكية ،السفرُ، ،تح:عثماف حيي،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب ،مصر،ط ِ،ُٖٗٓ ،صِٗٗ
 4إبراىيم أنيس ،األصوات اللغوية ،صٕٓ
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 .% 02,68وبإ لم ً٣خهغ أةًغاصىا في الغوي ٞدؿب أل حٗضاىا بلى الخكى ونىعة طل ٪خغٝ
زمانُت وزمؿىإ 58أِخا ،أنؿبت
الؿحإ في ٢ىله (مجؼوء ال٩امل) :1
ُكُٖى َهإ

ناصم
ِس
َه
واؾخ ْنجل
َه
زلٗ ْنذ

َهأ َه
٨غ

ضامت
ُكم ٍو

ًة
زلُٗا

واٚخضث

ٞى١

من

الجرظـ
ِس

بؿِ

ُك
وعص ألا٧ا ِسؽ

أسضوص
َه َه
َهمٗكى٢ت

لألنٟـ
ِس

أجضًض
ِس

أنٟسج

ج٨دسخي
ِس

خؿن
ٍو
ُك ْن
ضؽ
أالؿن ِس

مغمى٢ت

ظاءث ىظو ال٣هُضة مخ٩ىنت من ٖكغة ؤأُاث وعصث ٞحها الؿحإ واخضا وٖكغٍن مغة ،في حؿٗت ٖكغ ٧لمتٞ ،الكاٖغ في
٢هُضجه ًىاثم أحإ الٟغح الظي ٌٛمغو أ٩لماث جدمل صالالث الٟغح و الٜأُت من زال ٫جىُْٟه لخغ ٝالؿحإ الظي ًسغط منه
نٟحر ًدا٧ي نىث حٛغٍض الُُىع ،مشل الجرظـ ،الؿنضؽ ،خؿن ،ج٨دسخي ،أنٟسج ،وخغ ٝالؿحإ ٖنض ال٣ىم " من ٖالم
الُٛب والجبروث واللُ ٠مسغظه مسغط الهاص والؼاي ٖضصو ٖنض ؤىل ألانىاع ؾخىإ:وٖنضنا زالر ماثت وزالرً..خمحز في الخانت
وزانت الخانت وزالنت زانت الخانت ونٟاء زالنت زانت الخانت".2
 )3الحىشٍش:
ىى اعحٗاص عؤؽ اللؿاإ ٖنض النُ ٤أالخغ ،ٝوجىن ٠الغاء أالخ٨غٍغ ل٣األُتها له بطا ٧انذ مكضصة ؤو ٧انذ ؾا٦نتٞ ،ـ"الغاء
نىث م٨غع ،إ الخ٣اء َغ ٝاللؿاإ أداٞت الخن ٪مما ًلي الشناًا الٗلُا ًخ٨غع في النُ ٤بها ٦إنما ًُغَ ١غ ٝاللؿاإ خاٞت
الخنَ ٪غ٢ا لُنا ٌؿحرا مغجحإ ؤو زالزا لخخ٩ىإ الغاء الٗغبُت" .3وٍم٨ن ججنب ج٨غٍغ الغاء أإإ ًله ٤الٓٞها ْهغ اللؿاإ أإٖلى
الخن ٪له٣ا مد٨ما ،أدُض جسغط الغاء مغة واخضة وال ًغحٗض اللؿاإ بها ،و نجض الغاء م٨غعة ؤخض ٖكغ مغة ٝيصًىانه ٞنجض
مشا ٫طل٢ ٪ىله (بؿُِ) :4
٦م

في

َه
ظٟىن٪

من

خاناث

َّع
زم ِساع

و٦م

ْن
أسضً َه٪

من

عوياث
ِس

ؤػىاع
ِس

ُ الديواف ،صُِٕ
ِ ابن عريب زلي الدين ،الفتوحات ادلكية،السفرُ،صُّٕ.
ّ إبراىيم أنيس ،األصوات اللغوية  ،صٕٔ
ْ الديواف ،صَُُ
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و٦م

نؿُم
ٍو

لظا٥

ما

ؾغي
َهع َهَ ٢ه
ه ْنذ

ؤوصٖخه
أالضوح
ِس

نٟؿا
ن٣ا

ً٢ب

مالذ

ُك
ٖظأاث

أه

وال َهح َّع
ٛن ْنذ

الباإ
ِس

َهخ َهم ٌز
اماث

والٛاع
ِس

أإسخاع
ِس

ًىعص ىنا الغاء التي ٌٛلب ٖلحها ال٨ؿغ في ألا٦ثر ،ىظا الترصًض لخغ ٝالغاء ًخىا ٤ٞم٘ الخا ،٫طل ٪نه خغ ٝمجهىع أُبُٗخه
اإلا٨غعة إلامحزاجه اللٛىٍتٞ ،النٟـ حؿتهىٍه وجُلبه وٍىا ٤ٞالهىعة التي ًغٍض ؤإ ًىنلنا بلحهاٞ ،خ٨غعو في ٧لماجه (زماع ،ؤػىاع،
ؾغي ،الٛاع ،ؤؾخاعي ،الضاع ،ؤسخاع )...م٘ وعوصىا في آزغ ألاأُاث ٖمىما ،جضٖ ٫لى اإلاغخلت التي اظخاػىا وٍا٦ضىا أالخس٠ُٟ
ُٞه جباٖا ،إلُٖاثنا البُاإ أخجاوػو م٣اما نىُٞا واؾخٟاص منه أالٟىػ والا٦دؿاب؛ إ " ّن
الغاء في نٓغ اإلادضزحإ من ؤوضر
ألانىاث الؿا٦نت في الؿم٘"٦ ،1ما ؤوعص الكاٖغ في مىاي٘ ٦شحرة من صًىانه م٣اَ٘ نىجُت مالٟت من نىامذ ونىاثذ ،ؾىاء
٧اإ الهاثذ ؤلٟا ؤو ًاءا ؤو واوا ،وَؿخٗحإ بها إلاا لها من نٛم مىؾُ٣ي في اللٟٓت ،وبالخالي جخٗضي آزاعىا بلى الجملت و ً٣هض مجها
الخإزحر ٖلى نٟـ اإلاخل٣يٞ ،الخغوٖ ٝنض الهىُٞت ججلي لنؿ٨ٞ ٤غي مٗغفي ،وْهىع للخ _٤م٘ ٖضم ج٨غاعو_ٞ ،هي مغجبت صالت
ٖلى جد ٤٣الىظىصًت ،لها ٢األُت الانٟخاح اإلاٗغفي لخهبذ صالت ٖلى الخًغة الجامٗت للخ٣اث ،٤جها"ججم٘ أحإ الىظىص الٓاىغ،
مجؿضا في الخغ ٝمغؾىما ومسُىَا ،والىظىص الباَن ؤي عوح الخغٞ ،ٝهى ٖنضىم ٧اثن ظؿضو ق٩له ،وعوخه مٗغٞت ال
ًٟٓغ بها بال الٗاعٞىإ وؤىل الظو. 2"١
)3الىذاء:
ًلجإ الكاٖغ بلى جىُْ ٠النضاء ٦إؾلىب نىحي ًضٖ ٫لى مى ٠٢واضر؛ نه ًدمل زهاثو نىجُت جمخاػ أاالمخضاص.
حهض ٝمن زالله بلى بأغاػ ًُ٢ت ؤو بُٖاء نبٛت زانت لكٗغوٞ ،نجضو ًىعص نُٛت النضاء من زال ٫ج٨غاعىا وبجباٖها أإنىاث
ونضاءاث مخخالُت ،لخٗؼٍؼ اإلاٗجى الظي ً٣هضو ،وٍىْ ٠لظل ٪ؤنىاث اللحإ التي "هي ؤنىاث مجهىعة ومجغي الهىاء مٗها ال
حٗتريه خىاثل في مغوعو ،أل ًنض ٘ٞفي الخل ٤والٟم خغا َلُ٣ا"ٞ .3نجض طل ٪في ٢ىله (٧امل) :4
ًا

َغٞه

من

لي

ؤو ؤإ واقُ٪

َّع ُك
النٟار
أإإ

في

الٗ٣ض

التي

في

ٖاعيُه

ًغضخي

عُ٢ب٪

ُكم ْنه َهجتي

ًىما

ٞاظٗلها

ُك
ال٨ظوب

ِسًغ ُك١

لي

مما

ُك
ؤ٧اأض

السخغ

ع٣ٞا

َه
أالخكا

له

بٌٗ

َه
الغقا

من

َهظ َه
ٟا٥

َه
بطا وشخى

ُ إبراىيم أنيس ،األصوات اللغوية ،صََِ
ِ زلمد بنعمارة ،األثر الصوُب ُب الشعر العريب ادلعاصر ،شركة النشر كالتوزيع ،ادلدارس ،ادلغرب ،طُ، ََُِ،ص51 :
ّ ادلرجع السابق  ،صّٔ
ْ الديواف ،صُِٗ
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ؤوعص "ألال "٠وىى خغ ٝلحإ مجهىع خُض اللؿاإ "ًبل ٜؤ٢صخى ما ًم٨ن ؤإ نهل بلُه من ىبىٍ في ٢إ الٟم والٟغا ٙأحإ
اللؿاإ خُنئظ ً٩ىإ ؤوؾ٘ ما ًم٨ن في ىظا الىي٘" ،1أاٖخباعو ًساَب اإلادبىب البُٗض ٖنه ،لُضٖ ٫لى اقدُا٢ه بلُه والخإلم من
بٗضوُٞ ،ىعص ألال ٠أ٨ثرة جها "ؤمضىن نىجا ،وؤنضاىن ،وؤقضىن ببٗاصا وؤنأىن" ،2وٍناصي بها للضاللت ٖلى بٗض اإلاساَب من
اإلاخ٩لم م٩انا وػمانا أظاجه ومجزلخه و عوخه و الؾخدالت الىنى ٫بلُه ،وىى خغ ٝمخناؾب م٘ ال٣هُضة وٚغى الخب ؤلالهي،
ٞـ"اإلادبت حٗل ٤ال٣لب أحإ الهمت وألانـ في البظ ٫واإلان٘ ٖلى ؤلاٞغاص ؤي حٗل ٤ال٣لب أاإلادبىب حٗل٣ا م٣ترنا بهمت اإلادب وؤنـ
ال٣لب أالخ ٤حٗالى...و خانلها َلب الخ ٤حٗالى أاإلٖغاى ٖما ؾىاو من ٚحر ٞخىع وال جىاإ"ٝ ،3نجضو ٌٗبر ٖن ولهه الضاثم
أالظاث ؤلالهُت التي ًهبى صوما ندىىا وىى ًه ٠خاله الخب ؤزناء جإصًت مناؾ ٪جهىٞه ومٓاىغىا الخانت ،ولٗل اعجباٍ
الهىث أالٟخدت ً٣هض الكاٖغ منه ْاىغا بلى الخٟغٍج ٖن م٨بىجاجه ٞهى أداظت ماؾت بلى ؤنىاث لُنت ال حٗتريها ٖ٣باث ،إ"
الاٖذاياث ٌٗجي ؤإ ًنٗضم وظىص ؤي اخخ٩اً ٥هاخب النُ ،4"٤وج٨غاع ألال ٠في ٢هُضجه لِـ اٖخباَُا طل ٪ؤإ"
انٗضام ع
ألال ٠لِـ من الخغوٖ ٝنض من قم عاثدت الخ٣اث ،٤ول٨ن ٢ض ؾمخه الٗامت خغٞا...وم٣ام ألال ٠م٣ام الجم٘ وله من
ألاؾماء:اؾمه هللا وله من الهٟاث الُ٣ىمُت ،ومن ؤؾماء ألاٗٞا ٫اإلابضت والباٖض...وله من ؤؾماء الظاث هللا والغب والٓاىغ و
5
الىاخض وألاو ٫وألازغ والهمض والٛجي والغُ٢ب واإلابحإ والخ" ٤
-4الحمارل الفىجي وحشوف اللحن
ًىعص الخلمؿاني في مىاي٘ ٦شحرة من صًىانه م٣اَ٘ نىجُت َىٍلت و٢هحرة مالٟت من نىامذ ونىاثذ ،ؾىاء ٧اإ الهاثذ
ؤلٟا ؤو ًاءا ؤو واوا ،طل ٪إ "ؤنىاث اللحإ في ٧ل لٛت ٦شحرة الضوعاإ والكُىٕ ،وؤي اندغاٖ ٝن ؤنى ٫النُ ٤بها ًبٗض اإلاخ٩لم
ٖن الُغٍ٣ت اإلاإلىٞت أحإ ؤىل ىظو اللٛت"ُٞ،6ىعص نىعا ججم٘ ؤصاة النضاء (ًا) باإلا٣اَ٘ الهىجُت ٦هىث اإلاض (ألال)٠والًم
وال٨ؿغ في ٢ىله (عمل مجؼوء):
َه
وانلىني بٗض ْن
بٗ ِسضي ،وعٖ ْنـىا ؾـالٖ ٠ه ِسـضي
ُك
َهوا...لىني ِ ......سصي ُ ...كٖى ؾـاِ ........سصي
وٖلى عٚم َهخؿىصي ؤنـجؼوا أالىنل وٖ ِسـضي !
 ...........ؾى ِسصي ُ ......كػو ِ ..........سصي
ّن
ًا ؾغوي َّع
أالخضا ِسني ،وى َهـنا خِٓسـي و ؾ ْنـٗ ِسـضي!
ِس
 1إبراىيم أنيس ،األصوات اللغوية ،صّٔ
ِ ابن جين أبو الفتح عثماف ،اخلصائص،جّ ،ربقيق زلمد علي النجار ،دار الكتب ادلصرية ،طَََِـ  ،صُٓٓ
ّ عفيف الدين التلمساين ،شرح منازؿ السائرين اذل احلق ادلبٌن أليب امساعيل اذلركم،جُ ،دار الرتكي ،تونس ُٖٗٗ،صّٖٗ
ْ سعد مصلوح ،دراسة السمع ك الكالـ ،عادل الكتب ،القاىرة ،طُ َََِ ،ـ ،صُِّ
ٓ ابن عريب زلي الدين ،الفتوحات ادلكية السفرُ،،صِٓٗ
ٔ إبراىيم أنيس ،األصوات اللغوية ،صِٗ
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َه
ُك
وعي ِ .....سني ...نا ِ ..سْـي ِ ....سصي
ًا ..ع ِس
1
ناع ْن
َه ْن َه
صمعي ،وانـُ ِسـٟي ًا َه
وظ ِسـضي
ٞـاظخ َهم٘ ًا م َهاء ِس
َه
َ .......هًا َهما ِ .. .سعي ِ ....سفي ًا ناِ ... .سصي
ًبضو مٓهغ امخضاص الهىث في ؤلٟاّ ألاأُاث ٖا٦ؿا إلاى ٠٢قاٖغنا ،الظي ًىعص نُٛا نىجُت مخضعظت و مخٛحرة في البِذ
نٟؿهٞ ،إنىاث اللحإ ً٩ىإ "مجغي الهىاء مٗها ال حٗتريه خىاثل في مغوعو أل ًنض ٘ٞفي الخل ٤والٟم خغا َلُ٣ا" .2من زال٫
م٣اَ٘ َىٍلت جخجلى في خغ ٝألال ٠الظي ىى نىث من ؤنىاث الليإ اإلاجهىعةً ،ىعص الكاٖغ خغوٞا مٟخىخت (ًا ،ماء ،ناع)
و٧لها ظاءث واضخت ،إلاا جهىعو نُٛت ىظو الهىاثذ أالخنبُه ومن بلخاح ٖلى الىنا ٫والغٚبت الكضًضة في الخجلي والخنِٟـ
والخهغٍذ ،أاٖخباعو ًمغ أدا ٫البدض والدكى ١وما ًخُلبه طل ٪من أظ ٫نٟـ وٖناء مٗنىي مخىانل ،وىظا انسجام م٘ صاللت
اإلاُ٣ىٖتٞ،جمالُت ؤؾلىب النضاء والخمازل الهىحي،جنبش ٤من قب٨ت الٗال٢اث اإلاٗنىٍت أحإ ال٩لماث ،وهي جاؾـ لهىعة
ؾُا٢اث وم٣انض ًجتهض اإلاخ٩لم في بًهالها بلى اإلاساَب صوإ خاظت بلى عص ؤو ظىابٞ ،ـ (الُاء) ًدك٩ل نىتها في ظى ٝالٟم
مترا٣ٞا م٘ خغ٦ت ال ٪ٟالـٞلي أاججاو الهضع نٗىصا ،ما ٌكحر بلى ألاٖلى ،وطل ٪إلنؼا ٫اإلاساَب مغجبت عُٗٞت الكإإ ُٖٓمت
ال٣ضعُٞ ،دؿؿنا ؤنه ٢غٍب من اإلاخ٩لم ٢غب م٩اإ ؤو ػماإ ؤو عوح ،ولهظا ٌٗمض اإلاخ٩لم بلى حُٗٓم ٢ضعو وٍساَبه أإصاة نضاء
ًة
للبُٗض؛ بظالال لـه وج٣ضًغا إلاجزلخه ومغجبخهٞ .اهلل ؾبدانه وحٗالى ؤ٢غب بلُه من خبل الىعٍض ،ول٨ن ٖٓم قإنه وظلُل ٢ضعو ظٗلخه
ًضٖىو أإصاة نضاء للبُٗض (ًا) وٍجزله مجزلت البُٗض.
 )5الحىشاس :
ٌٗض الخ٨غاع ؤؾلىبا قٗغٍا ٌؿخٗمله ٧ل الكٗغاء في مسخل٢ ٠هاثضىم ،ل٨ن من صوإ ٢هض ج٨غاع اإلاٗجى نٟؿه صاثما ،نه
ٌك٩ل نؿ٣ا حٗبيعٍا في أنُت الكٗغ التي ج٣ىم ٖلى ج٨غٍغ الؿماث الكٗغٍت في النو بك٩ل جنجظب وحؿخإنـ له النٟـ ،و أظل٪
ٞهى ًاصي وُْٟت جإزحرًت٣ً ،ىٖ ٫نه اأن عقُ ٤ال٣حرواني " :وللخ٨غاع مىاي٘ ًدؿن ٞحها ،ومىاي٘ ً٣بذ ٞحهاٞ ،إ٦ثر ما ً٘٣
الخ٨غاع في ألالٟاّ صوإ اإلاٗاني ،وىى في اإلاٗاني صوإ ألالٟاّ ؤ٢لٞ ،ةطا ج٨غع الل ٟٔواإلاٗجى ظمُٗا ٞظل ٪الخظالإ بُٗنه ،وال
ًجب للكاٖغ ؤإ ً٨غع اؾما بال ٖلى ظهت الدكى ١والاؾخٗظاب ،بطا ٧اإ في حٛؼ ٫ؤو نؿِب"ٞ ،3الخ٨غاع بطإْ :اىغة ؤؾلىبُت
مخٗاعٖ ٝلحها في الكٗغ الٗغبي  ،خُض وعص في نىع مسخلٟت مجها ما ٌٗمض ُٞه الكٗغاء بلى ج٨غاع لٟٓت بُٗجها ؤو أمٗناىا ،ؤو
ج٨غاعىا صوإ مٗناىا ؤو أخ٨غاع خغ ٝؤو ؤؾلىب ؤو جغُ٦ب ؤو اؾم ،ؤو لًغوعة لٛىٍت ج٣خًُه جغُ٦بت الجملت ؤو أضونه ٌُٛب مٗجى
البِذ ومضلىله ،و٢ض وعص في ٢هاثضو أإنىإ مسخلٟت ٞنجض نىع الخ٨غاع في:

ُ الديواف ،ص ْٖ
ِ إبراىيم أنيس ،األصوات اللغوية ،صّٔ
ّ ابن رشيق القًنكاين ،العمدة ُب زلاسن الشعر كآدابو كنقده  ،ج ِ ،صِٗ
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ؤ) ثىشاس ألاـىات املهمىظة:
ونجض نىعجه في بًغاصو لخغ ٝالهاء في ٢ىله (ز: )٠ُٟ
ىا٥
ٞل٨م
َه
وح َهٗ َّعغى
ٞهى
وبطا ما

َه
ِ ٞسؿ ْنغ

٢لبي
في

ِسأه

للخمى
ُ٣ٞض

ُكلْ ٣نغِسب ِسه

َه َه
الن٣ا

للهبا

في

مهب ِسه
ِس

َّع
ُكم َهُٗ ٌزغ

بكظا

نكغ
ِس

ُكٖ ِسغب ِسه

ىىاىم

ّن
ٞلب ِسه
ِس

زُامه

أظي
ُك
نكغ
َهص َهٖ َه
ا٥

ؾغبه
صوإ ِس

من

صا

عي

خُض ً٨غع خغ ٝالهاء ازنتي ٖكغ مغة أحإ الخكى والغوي ،وىى" نىث عزى مهمىؽ ٖنض النُ ٤أه ًٓل اإلاؼماع منبؿُا
صوإ ؤإ ًخدغ ٥الىجغاإ الهىجُاإ ،ول٨ن انضٞإ الهىاء ًدضر نىٖا من الخٌ ٠ُٟؿم٘ في ؤ٢صخى الخل ٤ؤو صازل اإلاؼماع" ،2و٢ض
ظاء م٨ؿىعا مما ؤُٖى اإلاُ٣ىٖت بً٣اٖا وظناؾا نىجُا ًااػعو ٞـ"ٖنض النُ ٤أالهاء ًخسظ الٟم ويٗا ٌكبه الىي٘ الظي ًخسظو
ٖنض النُ ٤أإنىاث اللحإ" ،3والهاء ؤوعصىا أهُٛت الًمحر الٛاثب حٗىص ٖلى اإلادبىب الٛاثب ،وج٨غاعو صاللت ٖلى جدمل نٟؿه
الًُ ٤الناجج ٖن اإلاجاىضاث والغٍاياث ،وانسٟاى خغ٦ت الخنٟـ التي ٢ام بها ،وصاللت ٦ظلٖ ٪لى ٖضم جدبحإ الهىعة ندُجت
جُىعو في اإلا٣ام اإلانكىص ،ما ايُغو بلى النضاء الٗمُ ٤من ألاؾٟل بلى ألاٖلى ل٨ك ٠مٗاناجه ،ونٗؼي ىظا الجنىح بلى جىُْ ٠ىظا
الخغ ٝأالظاث نه " ًدضر صوإ ؤإ ٌكٗغ أه اإلاخ٩لم ،وصوإ ؤإ ٌٗمض بلُه ٢هضاٞ ،اإلاغء في الخ٣ُ٣ت خحإ ًنُ ٤أا٫نىث الؿهل
أض ٫الهٗبً ،سُل بلُه صاثما ؤنه ًنُ ٤أالهىث ألانلي صوإ حُٛحر ُٞه" ،4وخغ ٝالهاء ٖنض اإلاخهىٞت من ألاخغ ٝالتي "لها من
ألاؾماء الظاجُت ،هللا ،ألاو ،٫ألازغ ،اإلااظض ،اإلاامن ،اإلاهُمن اإلاخ٨بر ،واإلابحإ ،وألاخض ،ولها من ؤؾماء الهٟاث :اإلا٣خضع،

ُ الديواف ،صٓٔ
ِ إبراىيم أنيس ،األصوات اللغوية ،صٖٗ
ّ ادلرجع نفسو ،صٕٗ
 4ادلرجع نفسو ،صِّٔ
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واإلادصخي ،ولها من ؤؾماء ألاٗٞا ٫اللُُ ٠والٟخاح واإلابضت...ولها ٚاًت الُغٍ 1"٤و٢ض ؤوعصو الكاٖغ في ٢هُضجه عمؼا للهمت التي
2
حٗترًه ٞ،الهمت أمٗناىا الهىفي " جدمل ناخبها:جترقى ُٞترقى...بجها ٖال٢ت ظضلُت أحإ ىمت وبعاصة الىنى."٫
ب) ثىشاس الفُٕة:
نجض الكاٖغ ً٨غع أ٨شاٞت نُٛت ألامغ "ؤٗٞل" ونىعة طل ٪في ٢ىله (٧امل) :
ْن
ٞاظ َهٗ ْنل
وبطا صٖا٥

ُكؾهاص٥
بلى

ْن
وازل٘

ْن
ؾل َه
ى٥

ون ْنل
ِس

َه َه
اإلاض َهامت

ْن
واؾ٨ن

ظناإ

في

الهىي

ِسٖ َهى َه
ى

ال٨غي

ْن
وازتر

ٞناء٥

الجما٫

في

الباقي
ِس

الهبا

نٟـ

الهبا

ٞاظب

عؾى٫

نؿُمت

الخٟا١
ِس

ٞهى

ٌز
زىب

ٌز
مسل٤

ْن
وال ْن
بـ

َهظ َه
ضًض

َهم٩اعم

ألازال١
ِس

والنضًم

َه
ون ِس ّنل

للخاإ
ِس

اث ْن
واس ُكجض

الخلض
ِس

أالناع

التي

لم

َه
ج ُكغم

زايٗا
ٚحر

للؿاقي
ِس
الهم
ِس

أاإلخغ ِسا١

ًلجإ الٗ ٠ُٟبلى ج٨غاع نُٛت ألامغ ٖلى وػإ "ؤٗٞل" ً٣هض من وعاثـها جهىٍغ نٟؿه في ىُئت الُ٣ب اإلاىظه ،وظاءث أهُٛت
اإلاساَب آلامغ لُ٣هض بلى جهىيع الُغٍ ٤للمغٍض الظي ًغٚب في الىنى ٫بلى مغجبخه ،ؤو ي من اإلاغاجب التي اظخاػىا ىى وألازظ
أالٗبر التي اؾخٟاص مجها ،و٢ض  ُ٘٢بها بً٣إ ٢هُضجه ىمُخه ،طل "٪ؤإ الٗغب بطا ؤعاصث اإلاٗجى م٨نخه واخخاَذ لهٞ ،من طل٪
الخىُ٦ض وىى ٖلى يغبحإ :ج٨غاع الل ٟٔوج٨غاع اإلاٗجى" ،4و صاللت نىث ألامغ ً٣هض منه ظلب الاندباو من زال ٫حؿ٨حإ الخغٝ
ألازحر ،الهض ٝمنه جىُ٦ض الهىعة الكٗغٍت وبأغاػىا "ٞالهىث بطإ ماصة زام ًم٨ن جُىَٗها ٚغاى مخنىٖت خؿبما جإحي أه
٢غٍدت الكاٖغ".5
الخ٨غاع الظي ؤوعصو الخلمؿاني في صًىانه ،ؾىاء أخ٨غاع خغ٧ ، ٝلمت ،لٟٓت  ،ؤؾلىب ،جسً٘ لنىٕ من اإلا٣هضًت اللُٟٓت
الىاُٖت؛ نه حهض ٝمن زالله بلى جىظُه ال٣هُضة في اججاو َغٍ ٤نىفي أدذ ،ؤو ٫لخإُ٦ض ٖلى م٣اماث ؤو ؤخىا ،٫إ الٗباعة
اإلا٨غعة جاصي بلى ع ٘ٞمؿخىي الكٗىع في ال٣هُضة لضعظت ٚحر ٖاصًت ،من زال ٫نكىء جغصصاث نىجُت م٨غعة منبهت ،حٛجي
ُ ابن عريب زلي الدين  ،الفتوحات ادلكية،السفرُ ،ص ص ِٖٗ.ِٕٗ،
ِ سعاد احلكيم ادلعجم الصوُب صُُُِ
ّ الديواف ،صُٗٓ.
ْابن جين أبو الفتح ،عثماف بن جين ،اخلصائص ،جِ ،دار الفكر ،بًنكت لبناف طُِّٕٗ،ـ،ص.ُِْ:
ٓ زلمد صاحل الضالع ،األسلوبية الصوتية ،صَّ
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الكاٖغ ٖن ؤلاٞهاح اإلاباقغ وجدؿـ اإلاخل٣ي أمضي ٦شاٞت الظعوة الٗاَُٟت وال٨ٟغٍت التي ونل بلحها ،وجدُل ؤًًا بلى ما ًغٍض
ؤإ ًهل بلُه.
ت) الحلىُْ الّمىدي:
ًلجإ قاٖغنا بلى التزام الترُ٦ب نٟؿه الظي أضوعو ًاصي بلى نىٕ من الخٛجي ،في ٢ىله (الخ:1 )٠ُٟ
ٌز
عٍاى

ب ُك
٧اىن
ُك
ألانىاء

وؤوصٖذ
ُك
ًبِذ
٦إإ

اإلاؼإ

النضي

ٞحهن
ُك ُك
ؤ٣ٞها

في

ألا٢احي

٦إإ
٦إإ

ْال٫

٦إإ

نشاع

الكمـ

٦إإ

بها

ُك
الٛض ُك
اإ
ع

٦إإ

زماعا

٦إإ

وىى

والك٤ُ٣

بها

ُ٢ىٝ

وهي

للجرظـ
الً٣ب

في

ُك
أىاؾم

ٞناخذ

بٛحر

ؾغا

َه
ٞن َهم ْنذ

ُك
ٖلحهن

وًٍخي

ٖلى

ٌز
زضوص

ظالىن

ٌز
نازغ
ج٣اأال

الخؼإ

اظُاصىا

ٞى١

ٚضًغىا

بطا َهعَ ٢ه
هذ

جدذ

ٚهىجها

ٌز
صنانحر

َه
ندذ

ظضاو َه٫

مخى َهإ

ُك
ٞغٚذ
صعوٕ ا ِس
ٍو

جىؾىؾذ

لٗاعى

زٟا١

ٌز
مىاىب

وفي

الضانُاث

٧ل

و٢ذ

ٚهن

ومباؾ ُكم
ِس
ُك
ناثم

والبٌٗ
ُك
الُ ٣ك
ضوص

جل٪

ُك
ناْم

وىى

البٌٗ

في

ُك
البىاؾم

َه
اله َهبا

َه
ٌ
الِ ٛس

ٚهىإ

ٞحها

ُك
الغٍاح

ؤُٖنا

جنبه

مجها

ُك
الخماثم

ُك
النىاٖم
صع ُك
اىم

وو٢ذ

ُك
ونىاعم
ُك
جماثم

النؿُم
ما

في

الضوح

ُك
خاجم

ُ الديواف ،صُٗٗ
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ً٣ضم لنا الكاٖغ ٢هُضجه التي جبضؤ أـدغ ٝالدكبُه "٦إإ"ٞ ،إُٖى لل٣هُضة نىٖا من ؤلاً٣إ اإلاىؾُ٣ي أما ٌكبه الخىاع
ال٣اثم ٖلى ج٣ضًم الدكبحهاث لخىيُذ ال٨ٟغة لظلٌٗ ٪مض بلى الخىٖ ٠٢نض مكاىض الُبُٗت اإلاسخلٟت لُخُىع في الخمشُل ،خُض
جخجلى مسخل ٠الهىعة التي جخماهى ٞحها طاجه ونىعة مدبىبخه ،وعاء الٗنانغ الُبُُٗت الخالأت و اإلاشحرة للسخغ والانبهاعُٞ ،ىعص
(ألا٢احي ،الك ٤ُ٣الجرظـْ ،ال ، ٫الكمـ  ،الٛضعاإ ،الجضاو ، ٫الُ٣ى )ٝمما ًىحي لنا أظوباإ طاجه الكٗغٍت أالُبُٗت وص٢ت
جهىٍغ حٗل٣ها أاآلزغ ٚحر اإلاضعٞ ، ٥الخ٨غاع اإلاخىانل لـدغ ٝالدكبُه "٦إإ" ٌك٩ل مغ٦ؼ صوعاإ جضوع خىله ٧لماث ؤأُاجه،
٨ُٞك ٠ج٨غاعىا ٖن جغاجب صً ٤ُ٢غبِ أُجها ٦مغ٦ؼ وباقي اإلاؿخىٍاث ،خُض جخ٩امل أًٟلها الضالالث وٍبُن بًٗها بًٗا،
وٍ٨ك ٠ىظا النىٕ من الخ٨غاع ٖن جىػٕ ؾُا٢اث الخب بلى صواثغ ومؿخىٍاث ،جخضازل ُٞما أُجها وجنٗ٣ض ظمُٗها خى ٫نُ٣ت
مغ٦ؼٍت مدىعٍت هي نؼوٕ النٟـ ججاو الخب ،وىظو الضواثغ هي :صاثغة ؤلانؿانُت ،والُبُٗت ،والهىُٞت ،و اإلااوعاثُت ،.لدك٩ل في
وظىصي جامت ،و٦إنه بهظا ألاؾلىب الهىحي ٌؿعى بلى "زل ٤بً٣إ مىؾُ٣ي مخمحز ًمشل وٟ٢ت جإمل واؾتراخت
ة
الجهاًت صاثغة
1
الؾخٗاصة النكاٍ" .
لجىء الخلمؿاني بلى ىظا النىٕ من الخ ُُ٘٣الٗمىصي في ٢هُضجه وبجهاءو لألأُاث أدغ٦ت الًم ٦دغ٦ت ؤزحرة في البِذ
ظاء لخإُ٦ض طل ،٪إ الهىث اإلاًمىم "ًج ؾض الٟسغ و الاٖتزاػ والكمىر والخٗالي" ،2و ٢ض ظاء لخل ٤بً٣إ مىؾُ٣ي زام أه،
خُض ًخىُٞ ٠٢ه للخٛجي أاإلادبىب وونٟه ،وللضزى ٫بلى عوخاث ؤزغي جغج٣ي أظاجه من زالَ ٫غح الدؿائالث ،و الخظ٦حر أما
ونل بلُه من صعظاث وؤخىا.٫
ذ) الجىاط:
اىخم ٖلماء الٗغب أالجناؽٞ ،اأن اإلاٗتز ً٣ىٖ ٫نه " :الخجنِـ ىى ؤإ ججيء ال٩لمت ججانـ ؤزغي في أِذ قٗغ و٦الم،
ومجانؿتها لها ؤإ حكبهها في جإلُ ٠خغوٞها" ،3ونجض ؤلامام ٖبض ال٣اىغ الجغظاني ً٣ىٖ ٫ن الخجنِـ " :ؤما الخجنِـ ٞةن ٪ال
حؿخدؿن ججانـ اللٟٓخحإ بال بطا ٧اإ مى ٘٢مٗنُحهما من الٗ٣ل مىٗ٢ا خمُضا ،ولم ً٨ن مغمى الجام٘ أُجهما بُٗضا" ،4ومن ىنا
ؤزظ الجناؽ ٖلى مدمل الضوع اإلاىؾُ٣ي الظي ًلٗبه ،ؾىاء ٧اإ ًخٗل ٤أالضا ٫ؤو اإلاضلى ٫إلاا له من صوع ٦بحرا ٞحهما ،لـ"ؤإ ٧ل
نىث مؿمىٕ ٌؿخلؼم وظىص ظؿم حهتزٖ ،لى ؤإ جل ٪الهؼاث ال جضع ٥أالٗحإ في بٌٗ الخاالث" ،5و٢ض اؾخٛله ا٫قاٖغ ؤًما
اؾخٛال ٫في ٢هاثض صًىانه وؤوعصو في مىا٦ ٘٢شحرة ،وبإق٩ا ٫مسخلٟتُٞ ،ىعصو في مغاجب و مناػ ٫مسخلٟت في ال٣هاثض وألاأُاث
٦ما ًلي:
 -1الجناؽ أمغاٖاة الخهضًغ :وىى ما ٧اإ الل ٟٔاإلاجانـ ألاو ٫منه ًسخم الهضع ونىعجه ٢ىله (ز:6 )٠ُٟ
منٗتها

الهٟاث

ُك
وألاؾماء

ؤإ جغي

أغ٘٢
صوإ ٍو

ُك
ؤؾماء

 1زلمد اذلادم طرابلسي ،خصائص األسلوب ُب الشوقيات ،منشورات اجلامعة التونسيةُُٖٗ،ـ .صٕٔ

ُٖٗٗـ ،ص 242
دمشق،ط
ِ عبد ادللك مرتاض ،السبع ادلعلقات مقاربة سيميائية أنثركبولوجية لنصوصها ،ارباد الكتاب العرب،ُ ،

ّ ابن ادلعتز أبو العباس عبد اهلل بن زلمد ،البديع ،اعتىن بنشره إغناطيوس كراتشقوفسكم ،دار ادلسًنة ،بًنكت ،طُِّٖٗ،ـ صِٓ
ْ عبد القاىر اجلرجاين ،أسرار البالغة ،راجعو:عرفاف مطرجي ،مؤسسة الكتب الثقافية بًنكت ،طََُِٔ ،ـ،صُٖ
ٓ إبراىيم أنيس ،األصوات اللغوية ،صٕ
ٔ الديواف ،ص ُّ

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

137

مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىشٍة  -الّام الثالث  -الّذد  22ؤًلىٌ 2016

 -2ما وعص الل ٟٔاإلاجانـ في خكى الهضع ألاو ٫والشاني في خكى العجؼ نىعجه في ٢ىله (واٞغ) :1
َهقه ُك
ضث
ِس

ًة
أضعا

أىظه ِسه
ِس

وؤصنى

َه
َهو٢ا ِسج َه٘

لخٓه
ِس

َهأ ْنض ُكع

ُك
وؤخض

 -3ما ٧اإ الل ٟٔاإلاجانـ ألاو ٫منه في ؤو ٫الهضع والشاني في آزغ البِذ (واٞغ) :2
ُك
ٖغٍب

ّن
الخي
ِس

٢لبي

في

َه ُك
خما٦م

ٌز
نؼٍل

في

ِسزُام٨م

َهٚغ ُك
ٍب
ِس

ًىْ ٠الخلمؿاني الخجنِـ أ٨ثرة و أُغٍ٣ت طُ٦ت جالءم الهىعة التي ًهبى بلى ججؿُضىا في طىن اإلاخل٣ي ٖغٞانا منه أإزغو ٖلُه،
إ "ما ٌُٗي الخجنِـ من الًُٟلت ؤمغ لم ًخم بال أنهغة اإلاٗجى ،بط لى ٧اإ أالل ّ٠وخضو إلاا ٧اإ ُٞه مؿخدؿن"ٞ ،3الجناؽ
ٖنضو ً٣ىم أضوع نىحي م٣ترإ أمٗاإ ىاصٞت بلى جمغٍغ ٢هضىا أإؾهل الُغٞ ،١هى وؾُلت من وؾاثل البناء الكٗغي ،نه"٧لما
وعصث ؤنىإ الصخيء ويغوبه مترجبت ٖلى نٓام مدكا٧ل وجإلُ ٠مخناؾب٧ ،اإ طل ٪ؤصعى لخعجُب النٟـ و بًالٖها أاالؾخمإ من
الصخيء وو ٘٢مجها اإلاى ٘٢الظي جغجاح له"ٞ ،4ال٩لماث اإلاخجانؿت ٖالوة ٖلى ظمالُت ؤنىاتها صازل ألاأُاث وال٣هاثض بك٩ل ٖام،
بال ؤجها جدمل نبٛت ال٨ٟغ إ مٗاني ال٩لمت الهىُٞت" لِؿذ ؤصاة لدصخُو ويُٗاث زاعظُت ،و ٕانما هي ججغبت في خض طاتها
صازل الؿلى ٥الهىفي جظوب الهىة التي جٟهل أحإ الخجغبت اإلاِٗكت ،وبحإ ال٨خاأت ،أحإ الؿلى ٥وبحإ ؤلاأضإ"  ،5وىظا ًخُلب
من اإلاخل٣ي ؤإ ً٣غؤ ال٩لماث اإلاخجانؿت في ؾُا٢ها اإلا٣امي وٍخٗامل م٘ ٧ل خغٖ ٝلى خضيٞ ،خ٨غاع الخغو ٝمن زال ٫الخجنِـ
ٖنض ال٣ىم ًإحي من أاب ؤإ" ػٍض أن ٖلي لِـ ىى ٖحإ ؤزُه ػًض أن ٖلي الشاني،واإ ٧انا ٢ض اقتر٧ا في البنىة وؤلانؿانُت ووالضىما
واخض٨ٞ..ما ًٟغ ١البهغ أُجهما والٗلم ٦ظلًٟ ٪غ ١الٗلم أُجهما في الخغوٖ ٝنض ؤىل ال٨ك ٠من ظهت ال٨ك، ٠وٖنض الناػلحإ
ٖن ىظو الضعظت"من ظهت اإلا٣ام"ٞ 6ال٩لماث اإلاخجانؿت ٖنضو ال جإزظ صاللتها في خضوص ألازغ الهىحي وجناٚمها صازل ٢هاثضو،
وٖلُه ًجب الخٟغٍ ٤في اإلاٗاني ،نه"من الًغوعي في ألاصب زل ٤مؿاٞت أحإ ال٩لماث وألاقُاء ،إ له ٤ال٩لماث أا قُاء ؤقبه
أمن ًله ٤وظهه أاإلاغآة ٞال ٌٗىص ًغي ؤي شخيء وبطا ما ؤله٣نا ال٩لماث أالىا ٘٢ؤو أا قُاء ال ٌٗىص أىؾٗنا عئٍت اإلاغآة ،وال الىظه
وال الىا ٘٢وال ال٩لماث ،أل بننا نعجؼ ٖن عئٍت ؤي شخيء ،وٖلُه ٞةإ ألاصب الخ٣ُ٣ي بنما ىى ٦ك ٠واؾدبهاع"،7

ُ ادلصدر نفسو ،صٖٕ
ِ ادلصدر نفسو ،ص ّْ
ّ عبد القاىر اجلرجاين ،أسرار البالغة ،صُٗ

ْ حازـ القرطاجين ،منهاج البلغاء كسراج األدباء ،ص245
 5منصف عبد احلق ،الكتابة كالتجربة الصوفية ،منوذج زلي الدين بن عريب ،الرباط  ،1988صٔ
ٔ ابن عريب زلي الدين ،الفتوحات ادلكية ،السفرُ،ص ّّٕ
ٕ أدكنيس علي امحد سعيد ،اذلوية غًن ادلكتملة  ،سورية طُ ،ََِٓ ،صْٕ
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خاثمة
ولض الكٗغ الهىفي وجُىع و ٤ٞزهىنُت النٓام الٗام للمٗغٞت اللٛىٍت الهىُٞت ،التي ج٣ىم ٖلى ؤؾغاع حٗبضًت ال ًضع٦ها
بال من ؾلٍ ٪عٍ٣تهم ،وال ًخِؿغ ٞهم خغوٞها وصاللت ؤنىاتها بال إلان ؤصع ٥مٗاني الظو ١و ٖغ ٝج٣لب ألاخىا ٫وجضعط في اإلا٣اماث
أالغٍايت و اإلاجاىضة الغوخُت ،إ "ؤىمُت الهىُٞت ال ج٨من في مضونتها الاٖخ٣اصًت ،أ٣ضع ما ج٨من في ألاؾلىب الظي ؾل٨خه ،ؤو
في الُغٍ٣ت التي نهجتها ل٩ي جهل بلى ىظو اإلاضونت ،بجها ج٨من في الخ٣ل اإلاٗغفي الظي ؤؾؿذ له ،وفي ألانى ٫التي جىلضث ٖنه،
وهي ؤنى ٫زانت ومسخلٟت للبدض وال٨ك،٠بجها في الًٟاء الظي ٞخدخه ،وفي ُُٟ٦ت ؤلاٞهاح ٖنه ،أاللٛت،زهىنا"ٖ ، 1لى
ى٨ظا نمِ ظاءث صالالث ألانىاث في قٗغ الخلمؿاني الظي حٗامل مٗها أ٨ثيع من الخغٍت ،مٗخمضا َغٍ٣ت الخدىٍل صازل اللٛت
أةٞغا ٙاللٟٓت من صاللتها اإلاعجمُت وشخجها أضالالث ظضًضة٩ٞ ،اإ نٓام الهىث والخغً ٝسً٘ صاثما إلاغظُٗت قٗغٍت في
ٖمىمُتها أما ؤإ الكٗغ ٖمىما ًغجبِ أ٨ٟغ الكاٖغ وٍهن٘ بنؿانِخه ،ول٨ن في زهىنِخه ًدمل مٗاني ججغبت ؾلى٦ه
َّع
جخمشالإ في الُ٣مت اإلاٗغُٞت التي َهج ُك
هضع ٖن جُىعو الغوخاني ٞ ،إؾلىبه في ازخُاع ٧لماث
الذنىفيٞ ،الخغ ٝفي لٛخه ٢ىة وؾلُت
٢هاثضو ًنٟخذ ٖلى مضلىالث وعمىػ مخٗضصة ،خُض ًدؿم أالىيىح ٖلى الهُٗض الٓاىغي العجباٍ صاللخه في اإلاؿخىي الٓاىغي
أاإلاىا ٠٢ؤلانؿانُت واإلاىيىٖاث الاظخماُٖت ،وبالٛمىى أاَنُا العجباَها أالؿلى ٥الهىفي ،لظل ٪لم ٌٗمض بلى مسالٟت الكٗغاء
ُٞما ًسو ؤنىإ البدىع ؤو ال٣اُٞت ؤو في اؾخٗما ٫خغو ٝالغوي،و ل٨ن ازخلٖ ٠جهم في َغٍ٣ت ؾلىَ ٥غٍ ٤اإلاٗغٞت الكٗغٍت
ال٣اثمت ٖلى ال٣لب ،وىظا ما ظٗله ًنداػ ٧لُت ٖن جهنُٟاث ؤٚغاى الكٗغ الٗغبي اإلاٗغوٞت ،ناسجا ٢هاثضو أدؿب جُىعاث
الظو ١وال٨ك ٠والخضؽ لضًه.


ُ أدكنيس علي امحد سعيد ،الصوفية كالسريالية.،صِٓ
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الاه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضٍاح مفاحإة جّبحرًة -كشاءة في فاِلُة الحىاـل-
الذهحىس :كذوظـي هىسالذًً ،حامّة ؤبي بىش بللاًذ -ثلمعان/-الجضاثش

ملدق :
حهض ٝىظا البدض بلى صعاؾت ٖنهغ اإلاٟاظإة في الخُاب ،أاٖخباعو ٖنهغا ىاما ًاؾـ لٗال٢ت زُاأُت جىانلُت أحإ اإلاخ٩لم
واإلاخل٣ي في يىء ؤخضر اإلا٣اعباث لنٓغٍت الخل٣ي والخ٣بلٞ ،اإلاٟاظإة بنخاط بأضاعي مالػم صاثما لٓاىغة الانؼٍاح لُ٣امه ٖلى
صٖامخحإ ؤؾاؾِخحإ :ألاولى هي الخغوط ٖن البنُت اإلاشالُت ،وججاوػ مؿخىي الخُاب الٗاصي واإلاإلى ،ٝوالشانُت هي النُت الجمالُت
التي ج ٠٣وعاء البجى ؤلاأضاُٖت اإلاغسخت لٟاٖلُت الخىانلٞ ،االنؼٍاح ٌؿخمض ؤل٣ه ألاؾلىبي من ٧ىنه ًدضر ّن
ىؼة ؾماُٖت
(اإلاٟاظإة) ٚحر مخىٗ٢ت ٖنض اإلاخل٣ي.
و٢ض ٦كٟذ نخاثج الضعاؾت ؤوالٖ ،ن الضوع الٟاٖل للمٟاظإة في بًجاأُت الخىانل وخؿن الخإزحر ،و زانُا ٖن ُُٟ٦ت خٟاّ
اإلاخ٩لم ٖلى اإلاؿاٞت الجمالُت التي جٟ٨ل له البٗض ٖن مؿخىي الخُاأ ٤أحإ ال٨خاأت ،وؤ ٤ٞالخى ٘٢لضي اإلاخل٣ي من ظهت ٦ما ٢ا٫
ّن
أاعث ،وٖن اإلاؿخىي اإلاغٞىى من ظهت ؤزغي أدؿب عؤي جىصوعو ،ٝو زالشا ٖن ّن
نهُت اإلاٟاظإةٞ ،النو في ْلها ًد ٤٣وظىصو
ؤلازباعي والخإزحري الجمالي والدجاجي.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت  :النو  -اإلاخ٩لم واإلاخل٣ي -اإلاٟاظإة – الٛمىى الٟجي -اإلاؿاٞت الجمالُت.

ثمهُذ:
ًغي الن٣اص ّن
ؤإ اإلاخ٩لم ٖنضما ًنكض الجمالُت والخإزحرًت في ؤؾالُبه ًلجإ أالٌعوعة بلى مسالٟت اإلاخى ٘٢وؤلاجُاإ أالالمخى،٘٢
الظي ُكًـشمغ اللظة في نٟـ اإلاخل٣ي ،وجدك٩ل صعظاث ىظو اللظة و٣ٞا ل٣ضعاث وبم٩اناث اإلابضٕ وؾٗت زُاله٩ٞ ،اإ الخغوط ٖن
اإلاُٗاع ؾبُل الكٗغاء ٖبر الٗهىع في بزاعة الؿام٘ ،بال ّن
ؤإ الكٗغاء اإلادضزحإ ٧انذ نٓغتهم بلى الانؼٍاح والٗضوٖ ٫ن ال٣اٖضة
ؤ٦ثر ٖم٣ا وج٣ضما ،أدُض ٌك٩ل الخٟجإ في بًغاص اخخماالث زغ ١اللٛت الؿاثضة ما ٌٗغ ٝأاللٛت الكٗغٍت٩ٞ ،ىىحإ ًغي ؤإ
الانؼٍاح الضاثم واإلاؿخـمغ أاللٛت ٖن اإلاؿخٗمل واإلاٗغوً ٝد٢ ٤٣ضعا من الكٗغٍت٦ ، 1ما ؤإ « عنـض ْىاىغ الاندغا ٝفي النو
ًم٨ن ؤإ حٗحإ ٖلى ٢غاءجه ٢غاءة اؾدبُانُت ظىُٞت جبخٗض ٖن ال٣غاءة الؿُـدُت والهـامكُت ،وبهظا ج٩ىإ ْاىغة الاندغا ٝطاث
ؤبٗاص صاللُت وبًداثُت جشحر الضىكت واإلاٟاظإة  ،ولظلً ٪هبذ خًىعو في النو ٢اصعا ٖلى ظٗل لٛخه لٛت مخىىـجت ومشحرة
حؿخُُ٘ ؤإ جمـاعؽ ؾلُت ٖلى ال٣اعت من زالٖ ٫نانغ اإلاٟاظإة والٛغاأت » .
 جوف كوىٌن،بنية اللغة الشعرية ،صُٗ ربابعة موسى ،االضلراؼ مصطلحا نقديا ،مؤتة للبحوث كالدراسات مجَُ عُْْٔ ،ُٗٗٓ ،1
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-1املفاحإة ِىذ العشٍالُحن:
ل٣ض ؤُٖى الؿغٍالُىإ ل٨ٟغة اإلاٟاظإة ؤبٗاصا ٦شحرة في ٖملُت ؤلاأضإ ،بط ظٗلىىا مبضؤ ومنُل٣ا للخل ٤وم٣هضا له،
ٞالـ٩اجب الؿغٍالي «ال ًمـاعؽ ٞـٗل ال٨خـاأت بال ْن
ؤإ حٛمغو اإلاٟاظإة » ُٞ ،نـ٣لها أالخالي بلى اإلاخل٣ي ،ؤما بًماجهم أإجها ٚاًتُٓٞ ،هغ في
٢ى" ٫أغوجىإ"ً « :جـضع البدض ٖـن اإلاٟـاظإة للمٟاظإة نٟؿها أدشا ٚـحر مكغوٍ » ٦ ،ما ظؿضث لهم ماىُت الخغٍت وٚاًتهاٞ ،ـهي
« أما جدمله من مٟاظأث ٚحر مخىٗ٢ت ...حٗ ـ ــُُنا مضي الخغٍت اإلام٨نت »  ،بال ؤإ ىظا ُكًضعط في زانت اإلابالٛت والٛلى وحُُٗل
خ٣ُ٣ت ؤلاأضإ ألاولى ،وهي الخىانل ٢بل الخإزحرًت.
ّن
لّ ٠نلٟهم أخٗ٣ل  ،وندا ندىىم ّن
أخضأ ٍوغ في ال٣ى ٫أإىمُت ٖنهغ اإلاٟاظإة،
واندغاٞا ٖن ٚلى ىظو الجماٖت ،نجض ؤإ ال٨شحر
ٍو
ٞإعؾُى ًجٗل " الضىكت هي ؤو ٫أاٖض ٖلى الٟلؿٟت" ،وىى أجزٖخه الٗ٣لُت ًسغط ؤلاصىاف مإ ًٞاثه الظاحي وٍلخ٣ه أدحز
الٗلمُت ،ؤي ؤإ الؿاا ٫مبٗشه اإلاٟاظإة٦ ،ما ًغي أغظؿىإ « ؤإ الـ٩ىإ بطا ٧اإ زالُا من اإلاٟاظإة والازترإ وؤلاأضإ ٧اإ وظىص
الؼماإ أاَال »  ،وٖلُه ج٩ىإ لٛت الضىكت واإلاٟاظإة مغ٦با خُاجُا وظىصًا ،و٦إإ لؿاإ الخا٣ً ٫ى :٫ؤها اهذَؾ برا ؤها مىحىد« .
وى٨ظا ؤصع٦ذ مٗٓم الاججاىاث الن٣ضًت الخضًشت مضي ما للمٟاظإة من ؤزغٞ ،غاخذ جغ٦ؼ ٖلى الٗنانغ التي من قإجها ؤإ جىلض
ّن
ىظو اإلاٟاظإة ولٗلها وظضث في مٟهىم الانؼٍاح مهضعا ومىثال لخل ٪الٗنانغ»  ،وبظل ٪ؤنبدذ زناثُت (الانؼٍاح واإلاٟاظإة) م٣ىما
ؤؾاؾُا في ُ٢ام الخُاب أمؿخىٍاجه اإلاخباًنت.
-2املفاحإة و الىق:
ّن
َّع
اإلاجؿضة في انؼٍاخاث ازخلٟذ
بإ ٖنهغ اإلاٟاظإة والضىكت اإلانبٗض من نٟـ اإلاخل٣ي ،وبخإزحر من الخُاعاث الكٗىعٍت
مؿخىٍاتها في الٗمل الٟجي ،ججٗله مغ٦با نهُا ُك
ًخ٩ئ ٖلُه اإلابضٕ في ظٗل ال٣اعت ٌكتر ٥في ٖملُت ؤلاأضإٝ ،جطخم ٖنهغ
اإلاٟاظإة بلى خض ألاؾاؾُت في ّن
النو ،طىب "أُ٨بُضي" بلى حٗغٍ ٠ألاؾلىب أإنه ىى اإلاٟاظإة في خض طاتها ،6وبدنىٕ الاخخماالث
الخٗبحرًت وألاؾلىبُت اإلانخٓمت صازل ّن
ٌز
ْهىع أاعػ ؤ٦ثر من ٚحرىا،
النو ألاصبي وجباًجها في مضي ٞاٖلُتها ُٞه٩ً ،ىإ لبًٗها
ٞبالخٟاوث ُٞما أُجها أ٣ضعة الخإزحر ٖلى اإلاؿخىي البنُىي للنو ألاصبي ،وال٣ضعة ٖلى ظظب اإلاخل٣ي وحكىٍ٣ه ،وظٗله قغٍ٩ا في
ُك ُك
ّن
النوَ ،هً٩ىإ ألاؾلىب ىى اإلاٟاظإةُٞ ،ب٣ى خًىعو ٖالمت ممحزة للنو ،ولُبُٗت اإلاٟاظإة الٟاٖلت واإلاازغة.
ل٣ض اىخم ألاؾلىبُىإ بٗنهغ اإلاٟاظإة وؤٞايىا في أُاإ مناصعىا وآزاعىا ومبُالتهاٞ ،غٍٟاجحر عبُها أ٩ل خغ٦ت انؼٍاح ؤو
ٖضو ٫ؤؾلىبيٞ ،الخغوط ٖن اإلانخٓغ بلى نىعة لٛىٍت جغُ٦بُت ؤزغي حك٩ل الالمنخٓغ الظي ًجٗل النٟـ جنخ٣ل ٖبر مىيٗحإ
َه ُك
وٖٓم ؤزغىا ختى
٢ض جغبُهما ٖال٢ت ،بط ؤإ اإلاؿاٞت ج ُ٘٣صعظت الهٟغ٩ٞ ،لما َالذ اإلاؿاٞت واحؿٗذ اإلاؿاخت ػاص إمى اإلاٟاظإة
خض جخُٗل ُٞه ٢ضعة ؤلاصعا ٥للٗ٣ل البكغي صزلذ مجا ٫الانؼٍاح اإلاغٞىى ٖلى خض حٗبحر جىصوعو،ٝ
بطا ما ػاصث اإلاؿاٞت بلى ٍو

 كاركج ميشيل ،ادلعطيات األساسية ؿحلركة السريالية  : ،اندريو بركتوف ،صُِٓ2
 ادلرجع نفسو ،صُِٔ3
 صالح فضل،علم األسلوب  ،صُٗٓ.4
 برجسوف ىنرم ،التطور ادلبدع  ،صَْ.5
 أمحد زلمد كيس،االنزياح من منظور الدارسات األسلوبية.ُُٔ -َُّ ،6
 -جورج موناف ،ادلفاتيح األلسنية ،صُّٓ.
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و٢ض ؾا ١عٍٟاجحر مشال ٢ى٧ ٫ىعنيٖ " :خمت مًِئت حؿ ِ٣النجىم"ٞ ،جم٘ الٗخمت أالًىء ،وبهظا ؤخضزذ اإلا٣األت (الخًاص
ّن
البنُىي ٖنض عٍٟاجغ) منبها ؤؾلىبُا الأض له ؤإ ًدضر اؾخجاأت لضي اإلاخل٣يٞ ،غٚم بؿاَت ؤلاؾناص بال ؤنه ٖمُٖ ٤م ٤عوح اإلابضٕ،
ّن
٩ٞل واٗ٢ت ؤؾلىبُت جنكإ من ؾُا ١ومن حٗاعى ،و لظلٖ ٪لى الضعؽ ألاؾلىبي ؤإ ًمنذ الخٗاعى ٖناًخه ،نـه ٌك٩ل ؤلاظغاء
ألاؾلىبي في النـو اإلاضعوؽٝ « ،لم حٗض الهىعة الخضًشت حٗمل ٖلى قغح وجىيُذ الضاللت أل ٖلى حٛغٍبها ،والاؾخٗاعة التي ٧انذ
م٣اعنت أحإ قِئحإ  ،ؤنبدذ ٗٞل "البٗض" ٖن اإلاإلى ٝمن ألاقُاء ،وبؾ٣اَا لضاللت الهىعة ألاولُت اإلاٗلىمت وجـىلُضا لضاللت
زانُت مجهىلت » ٞ ،اإلاخل٣ي جُمئإ نٟؿه وحهضؤ أاله ٖنض بصعا ٥الضاللت أخٟانُلها في الهىعة أمنٓىعىا ال٣ضًمُٞ ،خُٗل ٖنهغ
اإلاٟاظإة ،ؤما الهىعة الخضًشتٟٞ ،حها من الٛمىى اإلاؿخٟؼ واإلاشحر ما ٌٗمل ٖلى ؾعي اإلاخل٣ي الخشِض بلى بصعا ٥الضاللت ومن جم
الخ٣ُ٣ت.
ٞاإلاٟاظإة ٖنهغ ظضًض من ٖنانغ الضعاؾت الن٣ضًت ،ال ً٣ىم أالًغوعة ٖلى الٗبصُتٞ ،هي ج٩ىإ ظاصة ٖلى ألاٚلب
ومبرعة ،ولظا جد ٤٣صازل النو جإزحرا وزغاء ٢ض ال جدضزه ألاؾالُب ألازغيٞ ،البدض في ٖنهغ اإلاٟاظإة ًىؾ٘ مجا ٫النٓغ وؤ٤ٞ
ُك
ؤلاصعاٞ ،٥اإلاخل٣ي للٓاىغة َهٌ َه
الغبِ أحإ
ٗمض ٚالبا بلى الغبِ أحإ ندُجت اإلاٟاظإة وبحإ اإلا٣ضماث اإلاهُئت واإلااصًت لها ،بط ثنكإ أظلِ ٪س
ٌز
ٖال٢ت "ٞنُت" ؾىاء في ؾُا ١عواجي ؤو في جغُ٦ب لٛىي ؤو في جسغٍج نىعيُٞ ،بُٗت ألاؾلىب من خُض ُك
ؾغصىا ؤو
اإلاخباٖضًن
ْن
َه
َه
ُك
ُك
جهىٍغىا ،ج٣ضم لألصًب بم٩انُت ج ِس٣ل ِسُب َهها ُكمٓ ِسه ًةغا ج٣نُاث ٞنُت حك٩ل أخىاعصىا ؤؾلىبا ممحزا للنوٞ ،الؿغص مشال ٌـًغ في
جغُ٦بها ؤو
زِ ًسخاعو ال٣ام ،وٖلى يىء نمُُخه جخجلى لخٓاث ٞاع٢ت جٟاجئ اإلاخل٣ي ،بط ًسُب انخٓاعو اججاو ما ٧اإ ًنبػي ؤإ ً٩ىإ في
جهىعو٦ ،هضوع الخحر من ٚحر مهضعو ؤو ا٦دكـ ـ ــا ٝمهضع الكغ من مهضع الخحرٞ ،ـ ـ ـ ــُبُٗت الؿُا ١هي التي ج٩ىإ ُٟ٦لت
أس ـ ـخ ــل ٤المٞاظإةٞ « ،الؿُا ١ألاؾلىبي ىى نمىطط لٛىي ًن٨ؿغ بٗنهغ ٚحر مخى ، » ٘٢و٢ىة اإلاٟاظإة التي جٓهغ ٖلى اإلاخل٣ي هي
ّن
قهاصة لجمالُت ىظا الخغوط وجهغٍذ أمكاع٦خه في أناء الخضر الٟجي ،وما ىظا ٧له بال ندُجت النجظاب اإلاخل٣ي إلاٗغٞت ؾبب البٗض
ُك
ك٩ل للمٟاظإة في النم ألاصبي.
والخغوط اإلا ِس
ؤما و ٘٢اإلاٟاظإة ٖلى اإلاخل٣ي وُ٢مت النوٞ ،هى ٦شحر ومخنىٕ أدنىٕ َغ٢ها ،ومن َغ٢ها ما « ً٨خم ؾغ اإلاٟاظإة ٖن البُل
والنٓاعة – اإلاكاىض واإلاخاب٘ للخضر – ختى ًن٨ك ٠لهما مٗا في آإ واخض ،ومشل طل٢ ٪هت مىسخى م٘ الٗبض الهالر »  ،ومجها ما
ً٣ىم ٖلى الخىاعٞ ،هى « في ال٣هو ال٣غآني الغوح الظي ًغي في ٦ـُاإ الٗمل ال٣هصخي ،وبٛحر الخىاع ال ججض الٟاثضة وال الـظو١
الغ ُ٘ٞوالخلىٍن البضٌ٘ في الخاصزت والجما ٫والبُاإ » .
 -3املعافة الجمالُة:
لٗل من ؤىم اإلاٟاىُم التي حٗايض مٟهىم ؤ ٤ٞالانخٓاع ،مٟهىم اإلاؿاٞت الجمالُ ــت (  ،)Ecart esthetiqueوىى ًُلٖ ٤لى
البٗض اإلاىظىص أحإ ّن
النو وبحإ ؤ ٤ٞانخٓاع ٢ضًم مخٗاعٖ ٝلُهّ .ن
ٌٗغً" ٝاوؽ" اإلاؿاٞت الجمالُت ٣ُٞى « : ٫بطا ؾمُنا اإلاؿاٞت
ٍو
ٍو
الجمالُت جل ٪الٟجىة الٟانلت أحإ ؤ ٤ٞالانخٓاع اإلاىظىص ؾلٟا والٗمل الجضًض الظي ًم٨ن ؤإ ًاصي جلُ٣ه بلى "حٛحر في ألا"٤ٞ

 إبراىيم رماين،الغموض ُب الشعر العريب احلديث ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية اجلزائر-،دت -صَِٔ.2
 صالح فضل،علم األسلوب ،صُّٗ.3
 علي حسن زلمد،القصة القرآنية اخلصائص كاألىداؼ ،طُ ،مطبعة احلسٌن اإلسالمية القاىرةُٗٗٓ ،ـ صِٕ.4
 ادلرجع نفسو ،صٖٕ.1

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

143

مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىشٍة  -الّام الثالث  -الّذد  22ؤًلىٌ 2016

وطل ٪أالؿحر ٖ٨ـ الخجاعب اإلاإلىٞت ؤو ًجٗل ججاعب ؤزغيٌٗ ،بر ٖجها ؤو ٫مغةٞ ،خٟ٣ؼ بلى الىعي .بإ ىظو اإلاؿاٞت الجمالُت
ج٣اؽ و ٤ٞؾلم عصوص ٗٞل الجمهىع وؤخ٩ام الن٣ض (نجاح مباقغ ،ع ٌٞؤو نـغإ ،اؾخدؿاإ ال٣غاءٞ ،هم مب٨غ ؤو مخإزغ)
ًم٨ن ؤإ ًهبذ مُ٣اؾا للخدلُل الخاعًذي » ٞ ،اإلاؿاٞت الجمالُت هي وا ٘٢نصخي ظمالي ًم٨ن ؤإ ً٣غب وظهاث النٓغ والغئي أحإ
اإلابضٕ واإلاخل٣ي ،بُٗضا ٖن ؤي نمُُت ؤو عجاأت ٢ض جظىب ألظة الخىانل والخإزحر.
جىضر ىظو اإلاؿاٞت الٟغو ١اإلاىظىصة أحإ زالر خاالث من عصوص الٟٗل لضي اإلاخلُ٣حإ:
« -ؤإ ج٩ىإ ال٨خاأت و ٤ٞمُٗاع ظمالي واخض مٗغو ٝلضي ال٣اعتً ،جض ُٞه جإُ٦ضا  ٤ٞالانخٓاع ،وفي ىظا الخاً ٫خم
اؾخٗاصة وج٨غاع مٗاًحر ظمالُت مىعوزت ج٨غؽ نىٖا من الخ٣لُض الٟجي ،وندـاٖ ٔٞلى بعزه الجـمالي انُال٢ا مما ا٦دؿبه الجنـ
ألاصبي في مؿاعو الخاعٍذي.
 ؤما الخالت الشانُت ٟٞحها ًخم الخهاصم أحإ ٖمل ؤصبي ظضًض ،وبحإ ؤ ٤ٞانخٓاع مخضاو ٫ومإلى ،ٝوىظا ما ًجٗل بٌٗألاٖما ٫الجضًضة في نكإتها ألاولى جٓل لٟترة ػمنُت ٚحر مخ٣بلت ،جها جٟخ٣غ بلى ظمهىع مخل ،٤نٓغا إلاا جخمحز أه ال٨خاأت من ظضة في
ؤؾلىبها ومىيىٖها ،ؤو حُٛحر في وُْٟتهاُٞ ،بضو ٖلحها ؤزغ اٚ٫غاأت ؤو ٫مغة مـما ًاصي بلى جسُب ؤ ٤ٞاإلاخل٣ي.
 جخم٨ن اإلا٣اًِـ الجمالُت التي ًخًمجها الٗمل الجضًض من جإؾِـ ؤ ٤ٞانخٓاع ًهبذ له ىى آلازغ عنُض ٞجي جغبُهٖال٢ت ظضلُت أإؾئلت واىخماماث ٖهغو ،وَٗجي ىظا ؤإ ىنا ٥نىٖا من ال٣غاء ًمل٩ىإ من اإلاغونت والظ٧اء ما ًجٗلهم ً٤ألىإ ٖلى
ألا ٤ٞالجضًض ...وٍغوإ ؤ ٤ٞانخٓاعىم ًخٛحر ،وطزحرتهم الٟنُت جدؿ٘ قِئا ٞكِئا »
ّن
بإ الٗمل الٟجي الظي ً٣هضو "ًاوؽ" انُال٢ا من نٓغٍخه ىى الظي احؿٗذ ُٞه اإلاؿاٞت الجمالُت أحإ ألازغ وؤ٤ٞ
أ٣ضع ج٩ىإ ُٞه مد٣٣ت للمٟاظإة واإلاسالٟت ،بُٗضة ٖن ال٘أصُت أاالحؿإ اإلاٟغٍ للمؿاخت الجمالُت ،و٦ظا بُٗضا
انخٓاع اإلاخل٣ي ٍو
ٖن الخُاأ ٤الخام أحإ الٗمل الٟجي وؤ ٤ٞالانخٓاع الظي ً٣ىصنا بلى النمُُت٩ٞ « ،لما احؿٗذ اإلاؿاٞت أحإ ؤ ٤ٞانخٓاع الٗمل
ألاصبي وبحإ ألا ٤ٞالؿاثض اػصاصث ؤىمُت الٗمل ...ول٨ن خُنما جخ٣لو ىـظو اإلاؿاٞت ً٩ىإ النو ال٠ني – خؿب حٗبحر ؤً٩ى -ؤ٦ثر
٦ؿال »  ،ولٗله وباإلاسُِ الخالي جترسخ ؤبٗاص اإلاؿاٞت الجمالُت في الظىن ،وج٣ترب خ٣ُ٣تها من الىاّ ٘٢ن
النصخي ومن مٛامغة اإلابضٕ
ال٨خاأُت.

 محيد مسًن،النص كتفاعل ادلتلقي ُب اخلطاب األديب ،منشورات ارباد الكتاب العرب،دمشق ََِٓـ ،صُّ.2
 النص كتفاعل ادلتلقي ُب اخلطاب األديب ،صِّ.3
 -امربتو إيكو ،القارئ ُب احلكاية ،تر:أنطواف أبو زيد ،ادلركز الثقاُب العريب،طُٔٗٗ،ُ،صّٔ.

جميع الحقوق محفوظة لمركز

1

جيل البحث العلمي © 2016

144

مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىشٍة  -الّام الثالث  -الّذد  22ؤًلىٌ 2016

األفق اجلديد (الالمنتظر)

األفق السائد (ادلنتظر)
عبثية االنزياح (ادلستول ادلرفوض)

(اريحية المبدع)
المسافة الجمالية

األفق اجلديد

األفق السائد

التطابق التاـ

(درجة الصفر للكتابة )

سلطط توضيحي جملرل ادلسافة اجلمالية
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 -4املفاحإة والفىسة:
ّن
بإ الهىعة الٟنُت اإلاازغة هيالتي جدضر مٟاظإة ّن
وىؼة قٗىعٍت في طىن اإلاخل٣ي ،أما ج٣ضمه من مخٗت ظمالُت مازغة،
ومن ىنا « ج٩ىإ ّن
الهؼة اإلاٟاظئت التي جهنٗها الهىعة ،وج٩ىإ خالت الاعجُاح والخىاػإ بٗض ٢غاءتها » ٞ ،الهىعة الترازُت لم حٗض
َه
٢اصعة ٖلى بقبإ عٚبت اإلابضٕ اإلاٗانغ في الخىانل م٘ اإلاخـلقي والخإزحر ُٞه ِسإلاا جخ٩ئ ٖلُه « في جغار وزمى ٫من ٖنانغ اإلا٣اعنت
واإلاكابهت ومغاٖاة الغباٍ اإلانُ٣ي الـظي ًخهنٗه الكاٖغ في ؤٚـلب ألاخُاإ »  ،والظي ًمشل ؤ ٤ٞانخٓاع اإلاخل٣ي ،في خحإ ًجب ٖلى
اإلابضٕ ؤإ ًسالٟه أإ ٤ٞظضًض في الٗمل ألاصبي ،وىظا ؤؾاؽ اإلاٟاظإة في الهىعةٞ ،االؾخٗاعة مشال « في النثر ؤلاٖالمي الٗاصي
ًداو ٫ج٣غٍب اإلاىيىٕ من الجمهىع وجىيُدهٞ ،ةجها في الكٗغ ج٣ىم أخ٨شُ ٠ؤزغو الجمالي اإلانكىصٞ ،الهىعة في الكٗغ وألاصب
ٖمىما ال جترظم الصخيء الٛغٍب بلى ٧لماث مإلىٞتّ ،ن
ول٨جها ٖلى الٗ٨ـ من طلّ ٪ن
جدى ٫الصخيء اإلاٗخاص بلى ؤمغ ٚغٍب ٖنضمـا ج٣ضمه
جدذ يـىء ظضًض وجًٗه في ؾُاٚ ١حر مخى. » ٘٢
ّن
بإ الهىعة الخضًشت ال٣اثمت ٖلى اإلاٟاظإة لٛت اأخ٩اعٍه ومخٟجغة ،جبدض ٖن الب٨غ والجضًض والٛغٍب ،بهض ٝبٖاصة
الغوح للٗمل الٟجي ،ول٣ض ندا الكٗغاء اإلاٗانغوإ ندى ىظو اللٛت لجلب اندباو ال٣اعت ،وجشبُذ ا٫قٗىع لضحهم أ٣ضعتها ٖلى زل٤
ٖالم ظضًض ًغج٨ؼ ٖلى ظملت من الاندغاٞاث ًدضثها اإلابضٕ في ٖملهٞ ،الكغٍ ألاؾاسخي في ال٨خاأت الجضًضة «ىى الكغٍ
الان٣البيٞ ...الكٗغاء في ٖاإلانا الٗغبي ىم بٗضص خباث الغمل في الصخغاء الٗغبُت ،ول٨ن الظًن اؾخُاٖىا ؤإ ًسغظىا ٖن اإلاإلىٝ
الك٘عي بلى الالمإلى ...ٝوٍُل٣ىا في الؿماء ٖهاٞحر الضىكت وٍُ٣مىا للكٗغ ظمهىعٍت ال حكبه أُ٣ت الجمهىعٍاثٌٗ ...ضوإ ٖلى
ألاناب٘ ...أالكغٍ الان٣البي ،نٗجي زغوط ال٨خاأت وال٩اجب ٖلى ؾلُت اإلااضخي أ٩ل ؤنىاٖها ألاأىٍت ،والٗاثلُت ،وال٣بلُت وبٖالإ
الٗهُاإ ٖلى ٧ل الهُ ٜو ألاق٩ا ٫ألاصأُت التي ؤزظث أد٨م مغوع الؼمن ق٩ل ال٣ضع ؤو ق٩ل الىزن » .
ٞالهىعة التي جمخل ٪اإلا٣ىماث الٟنُت الٗالُت والُ٣مت الجمالُت والخإزحرًت اإلاغجٟٗت ،ال ٌكترٍ ٞحها بك٩ل ٦بحر الخىا٤ٞ
م٘ ؤ ٤ٞال٣اعت ؤو مسالٟخهٞ ،هظا النىٕ من الهىع ٢اصع وخضو ٖلى الـخإزحر في ال٣اعت والنٟاط بلى نٟؿه ،و٢ـلب اإلاىاػٍن لضًه
وزهىنا ٖنضما ً٩ىإ ؤ ٤ٞجل ٪الهىعة مسخلٟا ٖن ؤ ٤ٞانخٓاع ال٣اعت  ،مسُبا  ٤ٞجىٗ٢ه ٞ « ،الكاٖغ في مىاٟ٢ه وججاعبه
الكٗىعٍت ًغي ألاقُاء ،والناؽ وألاٗٞاٖ ٫لى ندى مخجضص  ،ؤو ٖلى ىُئت ٚحر مإلىٞت ،وعوح الكاٖغ جدل ٤لخخجاوػ ال٘ال٢اث
اإلانُُ٣ت التي عؾمذ ل٩ل شخيء »  ،وفي ىظا الؿُا٩ً ١ىإ زل٣ه للهىعة ال٣اثمت ٖلى ٖنهغ ّن
الضىكت واإلاٟاظإة ولُضة الظاث
الكاٖغة اإلانُل٣ت الؿاأدت في ٖالم الالمنخٓغ الكٗغي.

 عبد اهلل زلمد حسن،الصورة كالبناء الشعرم ،دار ادلعارؼ بًنكتُّٖٗ،ـ،صّّ.2
 رجاء عيد،لغة الشعر قراءة ُب الشعر العريب ادلعاصر ،صّْٕ.3
 صالح فضل،نظرية اؿبنائية ُب النقد األديب ،مكتبة األصللو مصرية مطبعة األمانة القاىرة ُٖٕٗـ ،صٕٓ.4
 نزار قباين،الكتابة عمل انقاليب ،منشورات بًنكت ،مقاالت نشرت ُب األسبوع العريب ُٖٕٗـ،صُّ.5
 فايز الداية ،مجاليات األسلوب كالصورة الفنية ُب األدب العريب ،صُُْ .ُُٓ-1
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 -5املفاحإة والبىاء الشواجي:
٢ض ً٩ىإ لخضازل خضوص النثر والكٗغ صوع أاعػ في ولىط اللٛت ا٫قٗغٍت ًٞاء الغواًت « ،ننا نٗخ٣ض م٘ "ظاجُام ٩ُٞىإ"
َه
ًة
حٗبحر منٟهلت ٖن الكٗغ ،وى٨ظا للكاٖغ ؤإ ٌؿغص لنا ألٛخه الكٗغٍت ٖاإلاه الغواجي ،وال شخيء
أإإ النثر لِـ خ٣ُ٣ت وؾُلت
ٍو
ًدٓغ ال٩اجب من ؤإ ًباعي الكاٖغ ُٞما ً٣ىم أه » ٞ ،الغواجي أٟنه ٌؿعى بلى جنمُت مخنه الخ٩اجيٞ ،ال ً٨خٟي أسها ٫الغواًت
النثرًت وج٣نُاتها ٞدؿب ،أل ًلجإ بلى اؾخٗاعة بٌٗ زهاثو الكٗغ الظي ُكٌٗلي من جإزحرىا وزغائها ،وبخالي ٞالكٗغٍت ال ج٣خهغ
ٖلى الكٗغ صوإ النثر  ،أل عبما ُكٖ ّنضث زانُت نثرًت صوإ الكٗغ ،بط ُكً٣غ جىصوعو ٝؤإ ٧لمت الكٗغٍت جخٗل « ٤في ىظا النو
أا صب ٧له ؾىاء ؤ٦ـاإ منٓىم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ؤم ال ،أل ٢ـض ج٩اص ج ـ ـ ـ ــ٩ىإ مخٗل٣ت ٖلى الخهىم أإٖماله النثرًت »  .وهي بقاعة من جىصوعوٝ
بلى بؾ٣اٍ ؤٚلب الخضوص ال٣اثمت أحإ النثر والكٗغ ،لُنخج ىظا الخٛالب مجغي ظضًض ٌٗبر ٖن النٟـ البكغٍت اإلاخجضصة في بَاع
اإلاٟاظإة الغواثُت.
حٗض اإلاٟاظإة في الخُاب الغواجي أاٖخباعىا نىٖا من الخغوط ٖن الؿحر اإلاإلى ٝلألخضار اإلادكاأ٨ت م٘ م٣ىماث ؤزغي،
٧الصخهُاث والؼماإ واإلا٩اإ م٣ىما ىاما ،قإنه قإإ اإلا٣ىماث اإلاٗغوٞت ،ومغ٦با نهُا عواثُا النؿخُُ٘ الاؾخٛناء ٖنه« ،
ٗٞنضما نذؤمل في َبُٗت ألاٗٞا ٫التي جماعؾها الصخهُت ...هي ؤٗٞا ٫اؾخصناثُت صازل الٗمل الٟجي٣ً ،ى ٫اإلاغٌٍ البُل ( :ما
ؤظمل ٧ل ػماإ أاؾخصناء آلاإ) بإ ؤٗٞا ٫البُل هي ٖامت ع ٌٞللنمىطجي اإلاإلى : ٝؤلاظاأت الٗا٢لت جسن ،٪٣و٦إجها حؿخٟؼ٥
الخهغٞاث الٗا٢لت و حًٛب ٪أال ؾبب وما ؤظم ٫ؤإ ًشىع البدغ ختى ًُاعص اإلادؿٗ٨حإ ٖلى الكاَئ وؤإ ًغج٨ب الؿاثغوإ ٖلى
ال٩ىعنِل خما٢اث ال ًم٨ن جسُلها ،ؤعى٣خجي الىخكت في الؼخام »  ،وى٨ظا ًالخٔ اإلاخإمل ؤإ أناء الصخهُت في عواًت الصخاط
٧انذ جبدض ٖن الالمإلى ٝمن ألاٗٞا ٫ختى جخمحز من ظهت ،وختى ج٩ىإ ؤصاة مٟاظإة للمخل٣ي في ًض نجُب مدٟىّ من ظهت
ؤزغي.
 -6املفاحإة وثىشاسَا:
ٌٗض زغ ١ال٣اٖضة ٖلى مدىع نٓام ال٩لماث في اإلاخخالُت ال٨المُت ،ؤو ٖلى اإلادىع الٗالث٣ي أحإ الضا ٫واإلاضلى ٫منخجا
لنٓام بًداجي في النو الكٗغي ٌٗ٨ـ الخجغبت الظاجُت ،طل ٪ؤإ ال٣ى ٫أاالنؼٍاح في الؿُا٢اث ألاؾلىبُت اإلاسخلٟت ٌٗجي بك٩ل ما
ع ٌٞاإلاٗغٞت اإلاخ٨غعة ،والبدض ٖن ؤأنُت ٞغصًت زانتً ،غاعى ٞحها ٖنهغ الاؾخٟؼاػ ومغا٢بت الاؾخجاأت وعصوص ألاٗٞا ٫لضي
مخل٣ي النو ،ومن ؤىم الخاالث التي ال ً٩ىإ ٞحها الخغوط ٖن اإلاُٗاع ٞنا ،ىى اؾتهال٢ ٥ضعتها الاؾخٟؼاػٍت أخ٨غاعىا بك٩ل ؤو
أأزغ ٞ ،خهبذ مإلىٞت لضي الجمهىع لًُُ٘ أظل ٪ؤزغ الانؼٍاح وجخًاء ٫الُ٣مت ألاؾلىبُت لضًه ،مشل الهىعة التي نؿخٗملها
أاؾخمغاع للضاللت ٖلى ال٨غٍم "ؤهد بحش" ،والتي ّن
ٖضث من اإلاجاػ اإلاُذ الظي ؤل ٠الناؽ ٚغاأخه ،ومٗجى ىظا « ؤإ الُا٢ت
الخإزحرًت أسانُت ؤؾلىبُت جدناؾب جناؾبا ٖ٨ؿُا م٘ جىاجغىا٨ٞ ،ـلما ج٨غعث نٟـ الخانُت في نو يٗـٟذ م٣ىماتها
.
ألاؾلىبُت ،ؤي ؤإ ج٨ـغاعىا ً٣ٟضىا شخنتها الخإزحرًت جضعٍجُا »

 عبد ادلالك مرتاض،النص األديب من أين إذل أين ،صّْ2
 تودكركؼ،الشعرية ،صِّ.3
 زلمد الباردمُ ،ب نظرية الركاية ،دار اجلنوب للنشر تونسُٗٗٔ ،ـ ،صٕٔ ٖٔ-4
 كيليك ككارين ،نظرية األدب ،صٖٔ.1
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ل٣ض وْ" ٠عٍٟاجحر" في ىظا الؿُا ١مهُلر " ّن
الدكب٘" الـظي اؾخٗمله مجاػا للضاللت ٖلى ؤإ الؿمت ألاؾلىبُت هي
ّن
الدكب٘
أمشـاأت اإلااصة المندلتٞ ،ةطا ج٨غعث الخانُت ألاؾلىبُت أاَغاص ً٨ـىإ « النو ومن جم اإلاخل٣ي ٢ ...ض ونال بلى خالت من
لهظو الخانُتٞ ،ال ٌٗىصاإ ًُُ٣اإ بأغاػىا أما هي زانُت ممحزة »  ،ومشا ٫طل ٪ؤإ ً٣ـىم أناء النو ٖلى ْاىغة الجناؽٞ ،ةطا
٦ثر ج٨غاعىا ازخٟى جإزحرىا ،أل لٗل الٗضوٖ ٫ن الٓاىغة ًهبذ ىى نٟؿه زانُت ؤؾلىبُت.
وٖلُه ًم٨ن ال٣ىّ ٫ن
أإإ اٖخماص ال٩اجب ٖلى ْاىغة ؤؾلىبُت واخضة أخ٨غاعىا ًجٗل ألامغ ٖاصًا ال مؼٍت ؤؾلىبُت له،
أدُض ً٩ىإ مُاأ٣ا ومىا٣ٞا  ٤ٞانخٓاع اإلاخل٣ي ،وىظا ألامغ ًجٗل ال٩اجب ًامن أًغوعة الاأخ٩اع واإلاٟاظإة في زُاأه  ،وال ٌٗتز
أٓاىغة ؤخاصًت ًىاْب ٖلى اؾخٗمالهاٞ ،هي حُٗل آلُاث طاث الكاٖغة اإلابخ٨غة.
وزالنت ال٣ى ٫ؤإ ال٨خاأت الٟنُت هي مٗغٞت الهُئاث الخٗبحرًت اإلاٟاظئت لل٣اعت ،والتي ٖلى اإلابضٕ ؤإ ًىْٟها لُشحر
اندباىه وٍداٖ ٔٞلى مكاع٦خه في الٗملُت ؤلاأضاُٖت ،ولهظا جب٣ى اإلاٟاظإة والضىكت جمشل الخُِ الغ ُ٘ٞالظي ٌكض ٖنانغ
الخىانل الشالرٞ « ،كإإ اإلاٟاظإة التي ًنخجها الاندغا ٝوالانؼٍاح ٦كإإ الكٗغ نٟؿه ٚحر مد٩ىم أـإصاء وُْٟت مجغصة  ،وٚـحر
ملخٟذ ٞحها بلى جـإصًت ٚاًت ؾىي جىلُض الٛبُت وؤلامخإٞ ،ـجلب الاندباو مغخلت ؤولى للىنى ٫بلى ؤلامجإ »  ،وما ًجب ؤإ ٌؿخضع٥
قغخه من ىظا ال٣ى ، ٫ىى ؤإ اإلاغخلُه في أـلى ٙاإلاٟاظإة ما ىى بال ج٣ضًغ مجهجي خخمي ،نؿخٗحإ أه لخدضًض ُُٟ٦ت جـضعط ألازغ
ألاصبي في جدهُل ؤلاصىاف لضي اإلاخل٣ي.
كاثمة املشاحْ:
الىح -1بأغاىُم عماني ،الٛمىى في الكٗغ الٗغبي الخضًض ،صًىاإ اإلاُبىٖاث الجامُٗت الجؼاثغ-،صث-
1996م.
 -2امبرجى بً٩ى ،ال٣اعت في الخ٩اًت ،جغ:ؤنُىاإ ؤأى ػٍض ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي،1ٍ،
1990م.
 -3جىصوعو،ٝالكٗغٍت ،جغ:ق٨غي اإلابسىث و عظاء أنذ ؾالمت ،صاع جىب٣ا ٫للنكغ ٍ 2الضاع البًُاء
1994م.
 -4ظىعط مىناإ،المٞاجُذ ؤلؿنُتٖ ،غبه وطًله أمعجم ٖغبي الُُب الب٩ىف،منكىعاث ؾُٗضاث
1986م.
 -5ظىإ ٧ىىن ،أنُت اللٛت الكٗغٍت ،جغ :مدمض الىالي ومدمض الٗمغي ،صاع جىب٣ا ٫للنكغ ٍ 1الضاع البًُاء
1985م.
-6عظاء ُٖض ،لٛت الكٗغ ٢غاءة في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ  ،منكإة اإلاٗاع ٝؤلاؾ٨نضعٍت
 -7عٍنُه وٍلُ ٪و ؤوؾتإ واعٍن ،نٓغٍت ألاصب ،جغ:مخي الضًن نبخي ٍ،اإلاجلـ ألاٖلى لغٖاًت الٟنىإ وآلاصاب والٗلىم
1972م.
ؤلاظخماُٖت،صمك٤
2005م،
 -8ؾمحر خمُض ،النو وجٟاٖل اإلاخل٣ي في الخُاب ألاصبي ،منكىعاث اجداص ال٨خاب الٗغب،صمك٤

 أمحد زلمد كيس،االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية ،صُِٔ. -ادلرجع نفسو،صُْٔa2 .
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-9نالح ًٞل:
1986م.
 ٖلم ألاؾلىب مباصئو وبظغاءاجه ،صاع آلاٞا ١الجضًضة ٍ 1أحروث1978م.
 نٓغٍت البناثُت في الن٣ض ألاصبي ،م٨خبت ألانجلى مهغٍت مُبٗت ألامانت ال٣اىغة1983م.
ٖ -10بض هللا مدمض خؿن ،الهىعة والبناء الكٗغي ،صاع اإلاٗاع ٝأحروث،
1983م.
ٖ -11بض اإلاال ٪مغجاى،النو ألاصبي من ؤًن وبلى ؤًن ،صًىاإ اإلاُبىٖاث الجامُٗت،الجؼاثغ
1996م.
ٞ -12اًؼ الضاًت ،ظمالُاث الهىعة االٟنُت في ألاصب الٗغبي ، ،صاع ال٨ٟغ ٍ 2أحروث
 -13مدمض ؤخمض وَـ الانؼٍاح من منٓىع الضعاؾاث ألاؾلىبُت اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث والنكغ والخىػَ٘ ٍ 1أحروث
1981م.
1996م.
-14مدمض الباعصي ،في نٓغٍت الغواًت  ،صاع الجنىب للنكغ جىنـ،
1995م.
 -15مدمض ٖلي خؿن ،ال٣هت ال٣غآنُت الخهاثو وألاىضا ،1ٍ ،ٝمُبٗت الخؿحإ ؤلاؾالمُت ال٣اىغة،
1973م.
 -16مِكُل ٧اعوط  ،اإلاُُٗاث ألاؾاؾُت للخغ٦ت الؿغٍالُت:ؤنضعٍه أغوجىإ،جغ:بلُاؽ أضوي،صمك٤
1981م.
 -17ىجري أغظؿىإ ،الخُىع اإلابضٕ ،جغ :ظمُل نُلُبا ،اللجنت اللبنانُت لنكغ الغواج٘ ٍ1أحروث
امليؽىسات والذوسٍات.1995
-1مىسخى عبابٗت الاندغا ٝمهُلخا ن٣ضًا،ماجت للبدىر والضعاؾاث مج،4ٕ 10
1978م.
 -2نؼاع ٢باني،ال٨خاأت ٖمل ان٣البي ،منكىعاث أحروث ،م٣االث نكغث في ألاؾبىٕ الٗغبي
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حهىد املعخؾسكحن في وؽش الح ـ ــشاذ الّشبي  -بحن الحففُل والححلُم-
د .مُم وعشًٍ لىُفة ،ولُة داب واللٕات والفىىن ،حامّة ظُذي بلّباط -الجضاثش

امللدق:
اىخم اإلاؿدكغ٢ىإ أالترار الٗغبي ؤلاؾالميٞ ،دٟٓىا مسُىَاتهم ونكغوا ؤظؼاءا ال أإؽ أه مجها وخ٣٣ىا بًٗها
وجغظمىا بًٗا مجها ،وصعؾىا الٗالم ؤلاؾالمي في ٢غونه ألاولى ،وؤضخذ ىظو الجهىص قاجٗت أحإ الباخشحإ الٗغب واإلاؿلمحإ،
وبغػث ؤٖالم من اإلاؿدكغ٢حإ صؤأذ ٖلى الترار الٗغبي ؤلاؾالمي ج٣ضمه أضا ٘ٞؤلا جاب والانبهاع.
ٞاإلاؿدكغ٢ىإ ىم الظًن نبكىا ٦نىػ جغازنا و٦كٟىا الُٛاء ٖن مسُىَاث آصاأنا وٖلىمنا ونكغوا ؤ٦ثر ما جغ٦خه
ز٣اٞخنا وخًاعجنا التي ٧انذ في مغخلت جاعٍسُت ممخضة من مؿحرتها الٛنُت واإلاخٟى٢ت ٖلى ٚحرىا من ز٣اٞاث ألامم ألازغي
وخًاعتها.
٦ما ؤإ اإلاؿدكغ٢حإ ؤٚنىا الترار بٗامت وألاصبي منه أسانت ٞ ،سضمىو أدشا مًنُا وجد٣ُ٣ا ٖلمُا ناعما  ،وصعؾا
منهجُا واُٞا  ،زم بجهم ؾٗىا ونجخىا في بًجاص مىؾىٖاث ومٗاظم جًم النا ر من ؤٖما ٫ألاظضاص ألاٞظاط ،بياٞت بلى جنكئتهم
ظُال واُٖا ونكُُا ومسلها من الٗلماء الٗغب اإلاضعبحإ الظًن نهجىا نهجهم وَب٣ىا مناهجهم في ال٨ك ٠والخد ٤ُ٣والبدض
والضعؽ ،ل٨ن ٖملهم الُٗٓم ىظا لم ًمن٘ من ؤإ ًنٓغ بلُه بصخيء من الغٍبت والك ٪خُنا والاتهام وؤلاصانت خُنا آزغ.
اليلمات املفحاحُة :اإلاؿدكغ٢ىإ ،الترار الٗغب ،اإلاسُىَاث الٗغبُت ،الٗالم ؤلاؾالمي.
ًٓل الترار الٗغبي أًٟاءاجه اإلاخنىٖت  ،مهضع "اىخمام " ظلي لضي اإلاؿدكغ٢حإ ٖلى ازخال ٝعئاىم ،وجباًن ؤح٧امهم،
٦ما ًٓل مهضع " بلهام" للمنهٟحإ مجهم ،خُض ًجضوإ ُٞه ججؿُضا واضخا للجبلت الٗغبُت ،اإلاُبىٖت أخل ٪الجمالُت الٗالُت
ٖلى مؿخىي اللٛت الكاٖغٍت  ،أخٟغٖاتها ما أحإ اإلانشىع ،واإلانٓىم بك٩ل ٖام ...وٖلى مؿخىي ألاظناؽ اإلانبش٣ت واإلاىػٖت ٖلى:
الؿغصًاث الخاعٍسُت ،ألاؾاَحر الٗغبُت ،اإلاٗالم ألازغٍت ،زم اإلاسُىَاث الٛنُت أمًامُجها ،والؼازغة أٟنُاث ال٨خاأت الٗغبُت
اإلاخمحزة الٗغبُت اإلاخمحزة ٖن ٚحرىا أالؿٗت والغخاأت والثراء ،بجها الىٖاء الخا ٔٞل٩ل مغاخل الخُاة الٗغبُت في ؤمجها وخغبها ،في
جغٞها وباؾها ،في وصاٖتها وقغاؾتها ،وأالجملت ،بجها "زؼٍنت" البنُت الظىنُت الٗغبُت ،من ىظا اإلانٓىع ،ؾُجتهض اإلاؿدكغ٢ىإ في
زل ٤بؾتراجُجُت مُٗنت ،جٟ٨ل لهم ؤلاخاَت أالٟٗل الٗغبي وجدغ٧اجه ،وجًمن لهم الاؾدناعة في ألازظ أا ؾباب ،زم اإلاضاعؾت  ،أل
والخسهو في اؾدنُا ١ال٨ٟغ الٗغبي ،وويٗه ٖلى اإلاد.٪

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

151

مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىشٍة  -الّام الثالث  -الّذد  22ؤًلىٌ 2016

الأض من الاٖتراّ ٝن
ّن
أإإ للمؿدكغ٢حإ ظهىص في الخٗامل م٘ اإلاٗلىماث ؤلاؾالمُت الترازُت واإلاٗانغة  ،وبإ ٧اإ اىخمامهم
أالترار اإلا٨خىب ؤ٦ثر ويىخا والظي ًبضو ؤإ الضوا ٘ٞوألاىضا ٝلهظا الاىخمام الاؾدكغاقي ؤضخذ واضخت لظوي الاىخمام
واإلاخابٗت ،م٘ الخىُ٦ض ٖلى ؤإ الاؾدكغاٌ٘ ١ص الُىم مهضعا ٞاٖال من مهاصع اإلاٗلىماث ٖن ؤلاؾالم واإلاؿلمحإ.
اىخم اإلاؿدكغ٢ىإ أالترار ؤلاؾالميٞ ،دٟٓىا مسُىَاجه ،ونكغوا ؤظؼاء مجها ال أإؽ بهاّ ،ن
ّن
وخ٣٣ىا بًٗها  ،وجغظمىا
بًٗا مجها ،وصعؾىا الٗالم ؤلاؾالمي في ٢غونه ألاولى ،وؤضخذ ىظو الجهىص ٧لها قاجٗت أحإ الباحزحإ الٗغب واإلاؿلمحإ  ،وبغػث
ؤٖالم من اإلاؿدكغ٢حإ صؤأذ ٖلى الترار الٗغبي ؤلاؾالمي جسضمه أضا ٘ٞؤلا جاب ؤخُانا.
وىظا ٌٗض من الضوا ٘ٞالٗلمُت الجزحهت ،وبضواٚ ٘ٞحر ٖلمُت ؤخُانا ؤزغي بلى صعظت ؤإ اإلاؿدكغ٢حإ اإلاخإزغٍن
"اإلاٗانغٍن" وظضوا ّن
ؤإ ؤؾالٞهم لم ًتر٧ىا مجاال ًظ٦غ في زضمت الترارّ ،ن
الؾُما م٘ حؿلم اإلاؿلمحإ والباخشحإ الٗغب واإلاؿلمحإ
ػمام ىظا الاىخمام بٗناًت جٟىٖ ١ناًت اإلاؿدكغ٢حإ الؿاأ٣حإ أد٨م انخمائهم للش٣اٞت التي ًسضمىجها ىظا أاإلياٞت ٚلى مكاع٦ت
1
اإلاؿلمحإ ٦إؾاجظة في الجامٗاث الٛغبُت.
ّن ّن
الاججاو بلى الخايغ ،أما ّن
ًمغ أه ىظا الخايغ ؤلاؾالمي من حٛحراث اؾترٖذ
ٞما ٧اإ مٗٓم اإلاؿدكغ٢حإ اإلاٗانغًن بال
ّن
الاندباو الٗام ،وؤضخذ مجاال للضعؽ والخدلُل الٗمُ ٤ؤخُانا ،والؿُخي اإلادؿغٕ في ؤٚلب ألاخُاإ ،طل ٪الظي جخبناو وؾاثل
ؤلاٖالم من صخاٞت وبطاٖت وًٞاثُاث ومىا ٘٢بل٨ترونُت ٞ ،خإزغ الاؾدلعا ١بهظا الخىظه ختى لجا اإلاؿدكغ٢ىإ بلى الاٖخضاص أما
ج٨خبه الصخ ٠وظٗلىو ّن
2
ماصة للخدلُل والخٗلُ ٤في ٦خبهم وم٣االتهم ٖن ؤلاؾالم واإلاؿلمحإ.
ّن
ّن
الجاصوإ من اإلاؿدكغ٢حإ ٖلى ٢لتهم في آلاونت ألازحرة – م٨خباتهم ومغا٦ؼ أدىثهمً ،دكبشىإ أالٗم ٤في الضعاؾت من
و٢ب٘
ّن
ّن
نكغ للترار وجد ٤ُ٣وجغظمت وصعاؾاث ظاصة ،في و٢ذ ٌؿخمغ ُٞه سخب البؿاٍ من جدتهم ،واججه آزغوإ ٦شحروإ بلى الخدلُل
ّن
اإلاخ٨غع في الصخ٠
الؿغَ٘ لىا ٘٢الٗالم ؤلاؾالمي في البرامج ؤلازباعٍت الخدلُلُتٞ ،اؾتهىتهم الكهغة الؿغَٗت والٓهىع ؤلاٖالمي
وال٣نىاث الًٟاثُت( !) وبغػث ؤؾمائىم لضي اإلانٟظًن في الؿُاؾت والا٢خهاصٞ ،اؾخٗانىا بهم في الخهىٖ ٫لى اإلاٗلىماث ٖن
ّن
ّن
الٗالم ؤلاؾالمي اإلاٗانغ٩ً ،لٟىجهم أضعاؾت أٗ٣ت نٛحرة منه ،ؤو ْاىغة ٚلبذ ٖلُه ،ؤو جى ٘٢إلاا ًم٨ن ؤإ ًاو ٫بلُه الخا٫
وبنِذ ٖلى ىظو الضعاؾاث ٢غاعاث واؾتراجُجُاث  ،وعؾمذ ٖلحها الخُِ  ،وخضصث أمىظبها اإلاىا.٠٢
ّن
جمشل الاؾدكغا ١أاإلاٟهىم الٗمُ ٤لهظا اإلاهُلر ،أل ّن
بإ مٗٓم اإلانكٛلحإ بهظا
ول٨ن ىظو الٟئت من اإلاؿدكغ٢حإ لم حٗض

ألاؾلىب من حٗلُل اإلاٗلىماث ٖن ؤلاؾالم واإلاؿلمحإ بهظو الؿغٖت ٢ض ًضزلىإ في مٟهىم ٖلماء الٛغب الظًن ً٨خبىإ ٖن ؤلاؾالم
واإلاؿلمحإ ،مما ٌٗجي ّن
ؤإ ىنا ٥مٟهىما آزغ إلان ًسىى في البدض في مجاالث اإلاؿلمحإ الخضًشت ،ال ًنُبٖ ٤لُه مٟهىم
الاؾدكغا.١
وٖلى ؤي خاّ ٫ن
ٞةإ مٟهىم الاؾدكغا ١نٟؿه أضا ًسٟذ وَ ٤ٟبٌٗ اإلانكٛلحإ أالكغّ ١ن
ًًٟلىإ ّن
ؤي بَال ١اإلاؿدكغ١
الخٟاٞا ٖلى اإلاهُلر ،مشل ٖالم ؤلاؾالمُاث ؤو اإلاؿخٗغب ؤو الخبحر في قاوإ الكغ ١ألاوؾِ3.و٧اإ لهم ؤزغو ٖلى اإلاٗلىمت ٖن
ُ -ينظر :مارسيل بوازار  ،اإلسالـ اليوـ – بًنكت :ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر ُٖٗٗ ،ـ ،صَِ.
2
- John Eposito, the Islamic Threat : Myth or reality, New York : Oxford university press, p168215.
ّ
التنصل من ادلصطلح ،الرياض ،مكتبة عبد العزيز العامةُِْٖ ،ىػََِٕ/ـ ،ص ُّٖ.
 -ينظر :علي بن إبراىيم النملة ،االلتفاؼ على االستشراؽ ،زلاكلة ٌ
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ّن
ؤلاؾالم واإلاؿلمحإ  ،خُض احؿمذ أالؿُدُت والؿغٖت خحإ حؿخ٣ي مٗلىماتها من جد٣ُ٣اث صخُٟت ؤو مكاىضاث ؾغَٗت في
مدكُٗىإ ّن
ّن
للغُ٢ت( !) أضاثُىإ وظهلت ،لهىم ًسُٟىإ الٟخُاث
مجخم٘ من اإلاجخمٗاث اإلاؿلمت التي نٓغ بلى ؤٞغاصىا ٖلى ؤجهم
ًغبىإ الجماّ ،٫ن
وَِٗكىإ جدذ الخُام ّن
وحؿحرىم ٚغاثؼىم الجنؿُت الضمىٍت 1.و ىظو ألاونا ٝال ً٣ىلها اإلاؿدكغ٢ىإ اإلادضزىإ
الظًن ًضع٧ىإ ؤجها ؤونا ٝؾغَٗت لم ٌٗض لها " ؾى "١في البدىر والضعاؾاث الٗمُ٣ت.
ؤإ ؤلاؾالم صًن ّن
ومن طل ٪الخلِ في اإلاٗلىماث أحإ ما ىى ٖغبي وما ىى بؾالمي ،وندن نٗلم ّن
واإ الٗغبُت لٛخه التي
وعبما ٚحر اإلاؿلمحإ وٚحر الٗغب ،وٖلُه ّن
ًخدضثها اإلاؿلمىإ الٗغب ،واإلاؿلمىإ ٚحر الٗغب و ّن
ّن
ًخدضثها الٗغب ٚحر اإلاؿلمحإ ّن
ٞةإ
ّن
ّن
ًخهغٞه الٗغب من ٚحر اإلاؿلمحإ ال ًددؿب ٖلى
اإلاجخم٘ الٗغبي لِـ ٧له مؿلمحإ ُٟٞ ،ه النهاعي الٗغب والحهىص الٗغب ،وما
ّن
ؤلاؾالم واإلاؿلمحإّ ،نإ ال٣اٖضة ٖنضىا ّن
ؤإ" الغظاٌٗ "٫غٞىإ أاإلؾالم ولِـ ؤلاؾالم ٌٗغ ٝأالغظا ، ٫وبنما ولض ىظا الخلِ أحإ
الضًن وال٣ىمُت ّن
ؤإ الاؾدكغا ١ال٣ضًم ّن
ّن
واؾخمغ ٖلى ىظو الدؿمُت أخىاعثها اإلاؿدكغ٢ىإ  ،زم ؤزظىا ٖجهم
ؾمى اإلاؿلمحإ ٖغبا
الصخُٟىإ وؤلاٖالمُىإ ،ختى ؤإ بًٗهم لِؿخٛغب ؤإ ًىظض أحإ الٗغب من ىى ٚحر مؿلم!
من ىنا ٞةنه من الخُ ٠ؤإ جله ٤ىظو الؿُدُت اإلاٟغَت أاالؾدكغا ١الظي ٖهضناو في حٗامله م٘ جغار الٗغب
واإلاؿلمحإ عٚم ما اٖتري ىظا الخٗامل من مإزظ بال ؤجها لم ث٦ن ٖلى ىظا اإلاؿخىي من الخٗامل م٘ الش٣اٞاث ألازغي ّنإ من
ّن
الخُ ٠ؤإ جدؿب بٌٗ اإلا٣ىالث اإلاًللت ٖن الٗغب ٖلى الاؾدكغا ١من مشل ٢ى ٫اخضىم ٖن الٗغب بجهم لِؿىا بكغا  ،بجهم
2
ٖغب !.
ّن
وجخٟاوث بلى الُىم نٓغة م٨ٟغي الٗغب واإلاؿلمحإ خى٢ ٫بى ٫ؤلانخاط ال٨ٟغي للمؿدكغ٢حإ ٢بوال مبضثا ٞ ،هنا ٥من
٢ا ٫أملئ ٞمه ّن
ٞةإ ٧ل ما ًإحي ٖن اإلاؿدكغ٢حإ  ،مغصوص صوإ ؤإ نجهض ؤنٟؿنا في الخُغُٞت  ،وطلّ ٪نإ ما ظاء أه اإلاؿدكغ٢ىإ
مغ ألاًام والؿنحإ لم ّن
ٖلى ّن
ًخٗض في مًمىنه ؤلاىاناث اإلاباقغة ،وٚحر اإلاباقغة للترار الٗغبي ؤلاؾالمي ،أل ال ج٩اص ج٣غؤ بؾهاما من
ىاالء بال وججض وعاءو صاٗٞا بلى وي٘ نُ٣ت ؾىصاء نٛحرة في طع ٥الترار وٖلُه ّن
ٞةإ بنخاظهم مغٞىى من مبضثه  ،وفي عًٞه ما
ًضٖىىم بلى حُٛحر آعائهم ونٓغاتهم خى ٫الترار.
ّن
وٞئت ؤزغي من اإلا٨ٟغٍن الٗغب واإلاؿلمحإ جامن أما طىبذ بلُه الٟئت ألاولى من الٗلماء ،ول٨جها جإزظ ىظو اإلاجمىٖت من
ؤلاؾهاماث الٗلمُت وال٨ٟغٍت ،وحٗغ ٝزلُٟتها ومنُل٣هاٞ ،خضعؾها زم ّن
جغص ٖلحها ،وجىضر لآلزغٍن مىا ٘٢الخُإ ٞحها وجبرػ لهم
مىاَن الًٗ ٠وؤؾباب ىظا الًٗ ٠وصواٗٞه.
ّن
ّن
وحجت ىظو الٟئت ؤإ ٦خاأاث اإلاؿدكغ٢حإ الُىم ٢ض ّن
ٖمذ وناع لها وظىص  ،ولها ّنعواص وم٨ٟغوإ
ومهض٢ىإٞ ،هي لم
ًٖ ٠٣نض بؾهاماث ٞغصًت من مجمىٖت من ٖلماء الٛغب ،ول٨جها بؾهاماث ظماُٖت وٞغصًت في آإ واخض ،جضٖمها ّن
ماؾؿاث
ٖلمُت ٦بري٧ ،الجامٗاث والهُئاث الٗلمُت ال٨بري والهُئاث البدشُت الخحرًت ،أل جضٖمها خ٩ىماث ج ٠٣وعاءىا ،جها صعاؾاث
جد ٤٣للخ٩ىماث ٞىاتص ٦شحرة في ؾبُل ٢غبها من ىظو الش٣اٞت اإلاضعوؾت ؤو بٗضىا ٖجها ،وبالخالي ّن
ٞةإ ىظو الخ٩ىماث حؿخُٟض من
صعاؾاث ىاالء اإلاؿدكغ٢حإ في عؾم اؾتراجُجُاث وزُِ للخٗامل م٘ ؤصخاب ىظا الترار ؾىاء ٖلى مؿخىي الخ٩ىماث ؤم ٖلى
ّن
مؿخىي اإلا٨ٟغٍن وؤٞغاص من مسخل ٠الاىخماماث.

ُ
زلمد إبراىيم الفيٌومي ،االستشراؽ رسالة االستعمار ،تطوير الصراع الغريب مع اإلسالـ ،القاىرة :درا الفكر العريبُّٗٗ ،ـ ،صِٗٗ.
ينظرٌ :ِ -ينظر :أمحد هباء الدين شعباف ،حاخامات كجنراالت  :الدين كالدكلة ُب إسرائيل (القاىرة)ٌ ،نوارة الرتمجة كالنشر ُٗٗٔ ،ـ ،ص ْٕ.
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ّن
ّن
وجغص هطو الٟئت من الٗلماء واإلا٨ٟغٍن ٖلى من ٌؿدبٗض ىظا الاىخمام اإلاباقغ من ٢بل الخ٩ىماث في صٖم ىظو الضعاؾاث
ّن
واؾخٟاصتها مجها  ،أما حٛض٢ه ٖلى مٗاىض الاؾدكغا ١من مؿاٖضاث مالُت مؿخمغة ،ومن مؿاٖضاث مٗنىٍت جخمشل في ج٣غٍب
اإلاؿدكغ٢حإ والخنىٍه أمجهىصاتهم وبؾهاماتهم الٗلمُت  ،ومن ّن
زم عنض الجىاثؼ الخ٣ضًغٍت لهمٖ -لى ما ّن
مغ ط٦غو – وجؼٍض ىظو
اإلاؿاٖضاث وجن٣و خؿب ؤىمُت ألامم التي أمٗناىا الكامل الظي ًخًمن صعاؾت م٩ل الش٣اٞاث الكغُ٢ت ،أما ٞحها الهنضًت
والٟاعؾُت والهِنُت والُاأانُت  ،وٚحرىا من الش٣اٞاث التي ج ٘٣في مٟهىم " الكغٕ "١نض ىاالء الضاعؾحإ.
ّن
وٍالخٔ ّن
ؤإ حجم اإلاؿاٖضاث في ػٍاصجه ون٣هانه ًخىٖ ٠٢لى " الالخٟاث" خ٩ىمت ما بلى ؤىمُت ز٣اٞت ما في مؿخ٣بل
الٗال٢اث أحإ ىظو الخ٩ىماث وىظو الش٣اٞاث ،وال ًخٗاعى ىظا بَال٢ا م٘ اإلاؿاٖضاث ألازغي التي ّن
ج٣ضمها ىظو الخ٩ىماث ٚلى
مٗاىض وماؾؿاث ٖلمُت التي ّن
جغ٦ؼ في صعاؾاتها ٖلى الخا ٫الغاىنت للمناَ ٤اإلاسخلٟت ،أل جخٗايض ىظو م٘ جل ،٪لخُٗي نىعة
واضخت للخ٩ىماث اإلاٗنُت  ،جنُل ٤من زاللها في جدغ٧اتها وٖال٢اتها ومهالخها.
ّن
ًخى ٘٢منه ؤإ ّن
ًخ٣بل ىظو الضعاؾاث ٖلى ؤجها صعاؾاث ناص٢ت
وعؤي ىظا منُل٣ه في ب٢دام الؿُاؾت في صعاؾت الترار
ومىيىُٖت ،أدُض ّن
ج٣ضم نىعة واضخت ٖن الخلُٟت التي جضًن بها ألامم ألازغي  ،مما ًضٖى بلى ٖضم بجبإ ؤؾالُب الك٪

والخ٨ظًب في ىظو الش٣اٞاث .وهي بإ وٗ٢ذ ٞةنما هي واٗ٢ت من صا ٘ٞطاحي للضاعؽ ؤزُإ ُٞه في ٞهم ّن
نو ؤو خاصزت ؤو ْغوّ ٝن
جمغ
أالخا ٫التي ًضعؾها ٞ ،إنضع خ٨مه الخاَئ أناء ٖلى ٞهم زاَئ  ،و٢ض حٗلمنا انه بطا ٧انذ ّن
اإلا٣ضماث زاَئت ظاءث النخاثج
زاَئت ٦ظل ،٪ؤما ّن
ّن
الخدغ٧اث والٗال٢اث واإلاهالر والاؾتراجُجُاث وٚحرىا
حٗمض الخُإٛٞ ،حر واعص ىنا لئال ًدب٘ طل ٪زُإ في عؾم
من اإلانُل٣اث الؿُاؾُت.
وا ٘٢ألامغ ؤإ ىظا اٖذاى واعص ّن
وٍغص ٖلُه مداولت ٞهم ّن
ؤإ ىظو الخ٩ىماث ال ّن
خ٣ا ّ ،ن
ج٣ضم ىظو اإلاؿاٖضاث بال من اظل
ع
ّن
اإلاٗجي في الُغٍ ٤الظي نهجه اإلاؿدكغ٢ىإ من ؤ٦ثر من ٢غنحإ من الؼماإ ،خُنما أضئوا في صعاؾت الترار الؾُما منه الترار الٗغبي
ؤلاؾالمي ،بط ّن
ؤإ ما ً٣ىم أه ىاالء الضاعؾىإ ّن
ٌك ٫٪خل٣ت في ؾلؿلت خل٣اث ّن
ج٩ىإ من مجمىٖها مداولت بزًإ ؤىل ىظو
جم طل ٪ؤنبذ من الؿهل ّن
الش٣اٞت وىظا الترار بلى ؤؾلىب الخ٨ٟحر الٛغبي في النٓغ ٚلى الى٢اج٘ وألاخضارٞ ،ةطا ّن
ظضا اخخال ٫ؤىل
ّن
ىظا الترار اخخالال ٨ٞغٍا ٖلمُا بٗض ؤإ مطخى ٖهض الاخخال ٫الخًىعي اإلاباقغ واإلاا١ث في ؤإ واخض ،وج٩ىإ الخ٩ىماث في ىظا
ّن
٢ض ّن
خ٣٣ذ ٚغيحإ مباقغٍن من الضعاؾاث الاؾدكغاُ٢ت:ألاو ٫ما ًخٗل ٤أغؾم الاؾتراجُجُاث ،والشاني ما ًخٗل ٤أاالخخال٫
والهُمنت ال٨ٟغٍت ٖلى اإلاضي الُىٍل.
ّن
ىظا الاىخمام اإلاباقغ أالترار من ٢بل ألاٞغاص والهُئاث والخ٩ىماث زل ٠وعاءو ٞئت زالشت من ؤولئ ٪الظًن ًنٓغوإ بلى
ؤٖما ٫اإلاؿدكغ٢حإ ّن
وٍ٩ىنىإ خُالها مىا ٠٢واضخت ،جل ٪الٟئت الشالشت ألازغي هي التي ّن
عخبذ أاإلنخاط الاؾدكغاقي ،ونٓغث بلُه
ٖلى ؤجها نهغ ظضًض لهظا الترار ،خُض عػ ١من ًضعؾه صعاؾت مخإنُت  ،وٍبرػ ُٞه بٌٗ اإلاأزظ التي ّن
جغص بلى ألاشخ ام  ،وال ًم٨ن
ؤإ ج٩ىإ ّن
حجت ٖلى الترار .
ّن ّن
اإلاٗل٣اث ٢ض جغظمذ بلى ؤ٦ثر من لٛتّ ،ن
واإ الخضًض النبىي الكغٍ٢ ٠ض ٞهغؾخه
وٍٟتإ ىاالء ٖنضما ٌٗلمىإ مشال ؤإ
مجمىٖت من اإلاؿدكغ٢حإ ّن
وبإ مٗاني ال٣غآإ ال٨غٍم ٢ض جغظمذ بلى ؤ٦ثر من مئت وبخضي وٖكغٍن لٛت ،مجها زماني لٛاث ؤوعوبًت
وؤمغٍُ٨ت خُٓذ أسمـ وؾبٗحإ جغظمتّ ،ن
وؤإ مالٟاث ظاأغ أن ّن
خُاإ واأن ؾِنا واأن عقض والبحروني واأن الهُشم وال٨نضي
ّن
والٛؼالي وٚحرىم ٦شحر من ألاصأاء والٗلماء والكٗغاء وألاَباء ٢ض ٞسخذ لهم اإلا٨خباث في عٞىٞها٧ ،ل ىظو الجهىص جٟغى الاخترام
،و أالخالي جٟغى ال٣بى ٫للصعاؾاث التي ٢ام بها ىاالء.
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ؤما ٖن ؤزُائهم الىاضخت ّن
ٞةإ ىنا ٥من ّن
ٌٗضىا وَٗتر ٝبها ،ول٨نه ًغاىا ؤزُاء بكغٍت ،مشل جل ٪التي ًٞ ٘٣حها ّن
ؤي بكغ
ٖلى ّن
ؤي نُٗض ٧اإ ،وٖنضما ج ٠٣م٘ ىاالء وٟ٢ت ٢هحرة جظ٦غىم بها أإزُاء قازذ وظىلض حؿحهغ وبغٚلُىر وباع ٥وبالقحر
ولُٟي وظغؾىإ وٚغونِبا وعوصوػي و٦غاحكى٧ىٞؿ٩ي ،ونىلض٦ت وٚحرىم ًداولىإ ؤإ ً٣نٗى ٥أإجها مجمىٖت ؤزُاء شخهُت
ظمٗذ ٧لها في مداولت لبسـ ىاالء ّن
خ٣هم!
ُّي ْن
وِ ْنحن ّ
السدي ث ْنبذي املعاوٍا
ولىً ِ ْنحن
الشلا م ْنً و ُّيل ِ ْنُ ٍس ول ْنُل ٍسة
ول٨شحر من اإلاؿدكغقيإ َبُٗت ٞغٍضة في البدض في الٗلىم واإلاٗاع ٝؤلاؾالمُت ٞ ،ال٣اؾم اإلاكتر ٥أحإ ىاالء ظمُٗهم
ّن
ؤجهم لم ً٨خبىا لإلؾالم خبا في ؤلاؾالم وٖلىمه ،وبنما ٧انذ ٦خاأاتهم جخىدى ؤلاؾاءة بلى ىظو الٗلىم وؤىلها ،والضًن الظي شج٘
ٖلحها ،بٗض ؤإ قٗغوا ؤإ ىظو الٗلىم ٢ض ٚؼث ؤوعوبا محؿغبت من م٨خباث اإلاؿلمحإ و٨ٞغىم وز٣اٞاتهم وٖلمهم.
ّن
ّن
أالخ ٤واٖترا ٝىله
ٞهم أظل ٪ال ًهُنٗىإ اإلاىيىُٖت وبإ ْهغث في آزاع ال٣لت مجهم ظىانب ٞحها مىيىُٖت ومٗغٞت
أه ،بال ّن
ؤإ ىظو النىُٖت من اإلانهٟحإ م٘ وظىصىا ال ًم٨ن ؤإ ج٩ىإ هي الجانب الٛالب ٖلى ىظو الٟئت من الباخشحإ ،ومن
ؤنه ٠مجهم الش٣اٞت ؤلاؾالمُت وٖلىمها لم ٌُٗه ؤ٢غانه الاىخمام الظي ٌُُٗه من اوظض " نٓغٍت" ظضًضة في ٖلم من ٖلىم
1
الش٣اٞت ؤلاؾالمُت.
واإلاؿدكغ٢ىإ ؤصخاب بنخاط ٨ٞغي ٦بحرٞ ،ةطا ٦نا ن ٠٣منه مى ٠٢الخظعٍن ٞةننا ّن
الأض ؤإ ّن
نسجل ؤلا جاب بؿهغىم
ّن
وحٗلمهم اإلاؿخمغ في ؾبُل ؤإ ًدضزىا زضقا ؤو زضوقا في نغح ز٣اٞت بؾالمُت ظاءث زضمت ّن
لألمت
الضاثب ،وبدثهم اإلاؿخ،ٌُٟ
ّن
ظمٗاء ،ىظا ؤلا جاب أاإلاجهىص الظاحي الظي ٢امىا وٍ٣ضمىإ أه ال ٌسجل ىنا ٖلى انه مؿى ٙل٣بى ٫ما ظائوا أه من نٓغٍاث
ّن
ظضًضة خى ٫جضوٍن الخضًض الكغٍ ٠والترار ؤلاؾالمي – مشال -ول٨نه ؤلا جاب أا ؾلىب والُغٍ٣ت الظًن اجبٗىىما في ؾبُل
الىنى ٫بلى ما ونلىا بلُه ،مى٢نحإ ىنا ؤجهم بنما ًسضمىإ أظل ٪ز٣اٞاتهم وؾُاؾاث صولهم من صوإ مبالٛت ،بط ؤجهم لم ًتر٧ىا
ظانبا من ظىانب الترار ؤلاؾالمي لم ً٨ن لهم ٖلُه ملخىْت ،ولم ٌؿلم مجهم ٖالم من ٖلماء ؤلاؾالم واإلاؿلمحإ لم ً٣ضخىا في
ّن
والُب والاظخمإ وآلاصاب اللٛت والجٛغاُٞا
ٖلمُخه ،أضء أالبساعي ومؿلم وؤصخاب الصخاح والؿجإ ،و مغوا بٗلماء الُبُٗت
والخاعٍش.
ٞبًٗهم ال ً٣ىلىإ لٖ ٪ن الخضًض مباقغة ٦الما ؾلبا ،ول٨جهم ٌٗمضوإ بلى عظاله ،الظًن ّن
ٖضىم اإلاؿلمىإ ز٣اث،
وازظوا ٖجهم خضًض عؾى ٫هللا ( نلى هللا ٖلُه وؾلم) ِٞك٩٨ىإ في ٖلمُتهم ،وَغ ١ظمٗهم ّن
للماصة الٗلمُت التي ٧انذ ؤنال
إلنخاظهم الٗلمي الظي خٟٓىا ُٞه ؤخاصًض الغؾىٖ –٫لُه الهالة والؿالم -بٗض ؤإ ّن
اجبٗىا في طل ٪ؤؾالُب الخىزُ ٤في ٖلم
الغظا ٫ؤو ؤلاؾناص ،التي لم جخىاٞغ ّني ز٣اٞت ؤزغي.
ماصًت أدخت ،عبما واػنىىا أالجىانب ّن
وىم ٌٗمضوإ بلى طل ٪مد٨محإ ظىانب ّن
اإلااصًت التي ٧انذ مخىاٞغة لضحهم في الى٢ذ

الظي ً٨خبىإ ُٞه ٖن ىاالء الٗلماء ألاٞايلُٞ ،بضئوإ أالدك ٪ُ٨أإؾلىب البدض الصخٟي ٖن عواة الخضًض والؿٟغ بلحهم،
مدخجحإ ّن
أإإ طل ٪من الهٗىبت أم٩اإ في و٢ذ لم ج٨ن ُٞه وؾاثل اإلاىانالث مخىاٞغة آنظا، ٥وىم بهظا ًِ٣ؿىإ م٣ضعة ؤولئ٪
2
الٗلماء ٖلى البدض والخىزُٖ ٤لى م٣ضعتهم ىم ُٞما لى اوظضوا في ٖهغ ؤولئ ٪الٗلماء مما ٌؿمى أاإلؾ٣اٍ.
ُ  -ينظر :علي إبراىيم منلة ،االستشراؽ :مواقف كمواقف – رللٌة العرس الوطين  ،مج ع ْْ ( شواؿ َُْٔىػُٖٗٔ-ـ) ،ص ص ْْ.ْٓ-
ِ
ادلبشرين ،دمشق :دار الفكرُُْٗ ،ىػُٖٗٗ/ـ ،ص َِْ.
 -ينظر :شوقي أبو خليل ،اإلسقاط ُب مناىج ادلستشرقٌن ك ٌ
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ىم بهظا ؤًًا ٌٟٛلىإ الجانب الغوحي الظي ٧اإ الخاٞؼ الىخُض والغثِـ ٖليؤ٢ل ج٣ضًغ لخضوٍن الٗلمٞ ،مشل ىاالء
الٗلماء بنما وعزىا الٗلم ٖن نبي هللا(-نلى هللا ٖلُه وؾلم) -وىم أظلً ٪غظىإ زىاب هللا وٍساٞىإ ٖ٣اأه .ىظا الجانب الغوحي
مٟٛل في ٦شحر من جدلُالث اإلاؿدكغ٢حإ إلؾهاماث اإلاؿلمحإ في جهًت ألامم ،وطل ٪جهم ٞا٢ضوإ لهظا الجانب ،خحإما قٗغوا ّن
ؤإ
زلُٟتهم الضًنُت جمنٗهم ؤنال من الخىؾ٘ في الٗلىم وَغ ١ؤأىابهاٞ ،ما ٧اإ مجهم بال ؤإ ٞهلىا أحإ الٗلم والضًن٦ ،ما ٞهل
ؾُاؾُىىم أحإ الضًن والضولت.
ّن
وبطا ٧اإ بٌٗ مجهم ًضعّ ٥ن
ؤإ ؤلاؾالم ًدض ٖلى الٗلم ٞ ،ةنه ال ًلمـ طل ٪أد٨م زلُٟخه الضًنُتٞ ،هى ال ًسا٣ٖ ٝاأا
وال ًغظى زىاأا من طل٧ ٪له ،وطل ٪للٟهل ٖنضو أحإ ظانب الشىاب والٗ٣اب وظانب البدض الٗلمي.
ّن
وٖلُه ّن
ٞةإ بصعا٦هم لخض ؤلاؾالم ٖلى الٗلم والبدض ٖن الخ٨مت بنما ًٓل ز٣اٞت مضع٦ت لم جترظم ٖنضىم بلى الىا٘٢
ّن
أسانت وانٗ٨ؿذ ٖلى البكغٍت ّن
بٗامت وجبٗها ؤو ؾب٣ها الخُبُ٤
٦ما جغظمها ٖلماء اإلاؿلمحإ في بؾهاماتهم التي زضمذ ؤلاؾالم
ٖلى الىا ٘٢الُىمي في خُاة اإلاؿلمحإ.
بطا ٦نا ن٨خب ٖجهم طل ٪ننا نضع ٥جماما ّن
ؤإ ما ٦خب ٖجهم من ٢بل ؤ٦ثر من طل ٪أ٨شحر ّن
ماصة وٞاثضة ،ول٨ننا ىنا أال٨خاأت
ٖجهم بٛحر لٛاتهم جُٟض من ظانب واخض  ،وىى الخدظيع من ؤٚغايهم وٚاًاتهم ،لئال ًٞ ٘٣حها مشٟ٣ى الٗغب واإلاؿلمحإ  ،و٧انذ
لهظا الجانب ظضواو و٧اإ له جإزحرو ّن
ولٗل ألاظضع من طل٧ ٪له ؤإ ًضعؽ ىاالء من ظىانب ٦شحرة ،جبضؤ أضعاؾت لٛاتهم وَغ١
ّن
ج٨ٟحرىم وؤؾلىب أدثهم  ،أدُض ًخم٨ن اإلاغء الضاعؽ لهظا ٧له ؤإ ً٨خب ٖجهمّ ،نعصا ٖلحهم أإؾلىب ج٨ٟحرىم  ،مخبٗا أظل٪
اإلاىيىُٖت الخامت التي لم ّن
ًدبٗىىا ،بط ؤنه ؾُجض نٟؿه ؤمام خ٣اث ،٤وىم ًغوإ ؤنٟؿهم ؤمام نٓغٍاث ،وٍ٨خب لهم ٖجهم
ألٛاتهم ،وٍنكغ ٖجهم أصخٟهم ومجالتهم وصوعٍاتهم ،مشحرا ً٢اًا ؤزاعوىا ،مؿدكهضا أإٖما٦ ٫خبىىا ع ّناصا ٖلى نٓغٍاث ويٗىىا
ّن ّن
ّن
ٞالأض ؤإ
وماٚىىا ومالخ٣ا بنخاظهم مخدبٗا له ٢اعثا بًاو ٢غاءة النا٢ض الظي ًخى ٘٢خؿنت ُٞظ٦غىا وٍا٦ض ٖلحها ،وٍخى ٘٢ػلت
ًجضىا مُُٗا بًاىم ظىانب ؤلانها ٝالتي جبضو ٖلى ٦خاأاتهم ،مٗترٞا بها لهم ،لئال ّنًتهمىنه أإنه مخدامل ٖلحهمُٟٞ ،ؿض ٖلى
ّن
1
نٟؿه ٞغنت الخإزحر ٞحهم ،و ّن
لٗل ىظا من مخُلباث الضٖىة بلى ُ٢ام مٟهىم الاؾخٛغاب أهىعجه الٗلمُت الىاضخت.
الٗلمي ّن
ّن
أدض طاجه ،وىى في الى٢ذ نٟؿه ً٨ؿب اإلاغء ز٣ت من ٢بل ٢اعثُه ،ولم ً٩ىنىا من ؤولئ٪
ىظا ألاؾلىب
اإلاؿدكغ٢حإ الظًن ّن
حهخمىإ أالش٣اٞاث ألازغي ٚحر ز٣اٞاتهم مشل الش٣اٞت ؤلاؾالمُت.

هطا ألاؾلىب مىيىُٖت جٟغى ٖلى آلازغٍن اخترام وظهت نٓغ ٦خابها وبإ ٧انىا في ٢غاعة ؤنٟؿهم ال ًدبظوإ طل،٪
ًدب٘ ىظا ألاؾلىب بنما ٌٗمض بلى وي٘ ىاالء ؤمام ألامغ الىا ،٘٢خُنما ّن
ول٨ن من ّن
ٌٗض نٟؿه في ؤؾلىب ج٨ٟحرو وبدشه و٦خاأاجه
و٦إنه واخض مجهم.
بطا ٧اإ من ً٣ىم أمشل ىظا مخ٣نا للٛت الٗغبُت اج٣انا ؤو ٢غٍبا من ّن
الخام ؤم٨نه ؤإ ٌٗىص بلى اإلاىيىٖاث التي ٦خبىا ٖجها ،
٣ُٞغؤىا ٢غاءة ٚحر التي ٢غئوىا  ،لُجض ؤجهم بنما ًٟهمىو ٖلى ما ٞهمىو ٖلُه ُٗٞض ٫في ٞهمهم من النهىم التي اؾدكهضوا بها،
وىظا ظانب ٦شحرا ما وُٞ ٘٢ه بٌٗ اإلاؿدكغ٢حإ الظًن لم ًخ٣نى الٗغبُت أندىىا ونغٞها وبُاجها وبضٌٗها ٟٞهمىا نهىنا ٞهما
ّن
وٍا٦ض ٖلى طل ٪وٍا٦ضو ٦ظل ٪عظىٕ بٌٗ من اإلاؿدكغ٢حإ بلى بٌٗ
ٚحر م٣هىص ،أنى ٖلى ىظا الٟهم ً٢اًاىم ونٓغٍاتهم،
ّن
النهىم الٗغبُت التي ٦خبذ ٢بل ْهىع ٨ٞغة " الخن "ُِ٣للخغو٩ٞ ، ٝاإ ؤإ ؾاٖض طلٖ ٪لى ؤإ ينكُىا في الٟهم.
ُ -ينظر :حنفي حسن :مق ٌدمة ُب علم االستغراب.
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ّن
ىظا ألاؾلىب في ّن
الغص ٖلى اإلاؿدكغ٢حإ والخىاع مٗهم ًخُلب جًاٞغا لجهىص الهُئاث واإلااؾؿاث الٗلمُت ؤلاؾالمُت،
مهمتها ظم٘ ما ٦خبه اإلاؿدكغ٢ىإ ٖن ؤلاؾالم واإلاؿلمحإ ،ومن ّن
أدُض جُ٣م "ظبهت " ٖلمُت ج٩ىإ ّن
زم ج٩ل ٠من ً٣ىمىإ أ٣غاءة
والغص ٖلُه ألٛت ٧اجبه ؤو ٦خاأت ،ولى صٖا ألامغ بلى ٦خاأت ال٨خب أضال من اإلا٣االث  ،بط ّن
طل ٪والبدض ُٞه ّن
ؤإ بٌٗ اإلاىيىٖاث ٖنض
ال٨خاأت ٖجها جدخاط بلى ؤ٦ثر من م٣الت ،في ؾبُل ب٢نإ اإلاٗنُحإ أا مغ أبُالجها وٖضم ٖلمُتها ؤو مىيىُٖتها.
ىظا أاإلياٞت بلى الٗناًت أاإلااجمغاث والنضواث وج٨غٍم اإلانهٟحإ من اإلاؿدكغ٢حإ وصٖمهم ّن
ماصًا ومٗنىٍاٞ ،خىظض ىظو
اإلااؾؿاث الٗلمُت ؤلاؾالمُت مغ٦ؼا للمٗلىماث تهُإ له الٓغو ٝوالؿبل التي جٟ٨ل له ؤإ ً٣ىم بهظا الٗمل بك٩ل ّن
ٗٞا ،٫مما
ًخُلب وظىص الٗاإلاحإ أالش٣اٞت ؤلاؾالمُت واللٛاث ألازغي.
خُض ًجمٗىإ أحإ ىظا وطا ،٥وىظو النىُٖت من الباخشحإ ٢ض ال ج٩ىإ ناصعة ول٨جها عبما جدخاط بلى البدض ٖجها وصٖىتها
ّن
ّن
ًخدى ٫مغ٦ؼ اإلاٗلىماث ىظا بلى مغ٦ؼ للبدض والخنُ٣ب
وحؿخد٣ه من الٗناًت والخ٨غٍم ،أدُض
وبُٖائها ما جدخاط بلُه
والضعاؾاث الٗلمُت الخالهت.
بطا ٧انذ نىاة مشل ىظا اإلاغ٦ؼ اإلا٣ترح مىظىصة ىنا ؤو ىناٞ ،٥ا خغي أاإلااؾؿاث الٗلمُت ؤلاؾالمُت مضٖىمت من ٢بل
خ٩ىماتها واإلاتهمحإ من ؤأنائها اإلاىؾغٍن ؤإ حُٗي مشل ىظو النىاة الٗناًت ّن
الخامت  ،أدُض حٗنحها ٖلى ؤإ جٖ ٠٣لى ٢ضمحها شجغة
واعٞت مباع٦ت جاحي ؤ٧لها ٧ل خحإ أال بطإ عبها.
ىظا في نٓغ الباخض ىى ألاؾلىب ألامشل إلان ًغٍض ؤإ ًازغ في ّناججاىاث اإلاؿدكغ٢حإ ّن
وٍس ٠ٟمن خضة جهجمهم " الٗلمي
وال٨ٟغي" وؤلاٖالمي ٖلى ؤلاؾالم وٖلماء ؤلاؾالمٞ ،هم ال ًؼالىإ ً٣ىمىإ أظل ٪وٍ٨خبىإ ٖن طل٦ ٪شحرا ،ولِـ ىنا ٥ازُغ ٖلى
الش٣اٞت ؤلاؾالمُت من ؤإ جُٗن من وعاء ْهغىا ٞ ،خ٣ضم لآلزغٍن أإؾلىب ٌٗحإ ٖلى ؤإ ًغي ىظو الش٣اٞت من ػاوٍت ؾلبُت أدخت
ّن
ج٣لل من ؤىمُتها وؤىمُت جإزحرىا في الٗالم.
والندُجت ؤإ الاؾدكغا٦ ١ما ًا٦ض مدمىص خمضي ػ٢ؼو ١في ٦خاأه " الاؾدكغا ١والخلُٟت ال٨ٟغٍت للهغإ الخًاعي " :
٧اإ وال ًؼا ٫ظؼءا ال ًخجؼؤ من ًُ٢ت الهغإ الخًاعي أحإ الٗا٫م ؤلاؾالمي والٗالم الٛغبي ،أل ًم٨ن ؤإ نظىب بلى ؤبٗض من
طل ٪ون٣ى :٫بإ الاؾدكغاً ١مشل الخلُٟت ال٨ٟغٍت لهظا الهغإ ولهظا ٞال ًجىػ الخ٣لُل من قإنه أالنٓغ بلُه ٖلى انه ًُ٢ت
منٟهلت ٖن أاقي صواثغ الهغإ الخًاعي٣ٞ ،ض ٧اإ الاؾدكغا ١من ٚحر ق ٪ؤ٦بر ألازغ في نُاٚت الذ ّن
نىعاث ألاوعوبُت ٖن
ؤلاؾالم  ،وفي حكُ٨ل مىا ٠٢الٛغب بػاء ؤلاؾالم ٖلى مضي ٢غوإ ٖضًضة وبإ الاؾدكغا ١م٩انخه وجإزحرو في حؿُحر ؾُاؾاث ٚغبُت
اججاو ؤلاؾالم٦ ،ما ؤنه مازغ في النٓغ ؤلاؾالمي الخضًض٦ ،ما ً٣ى ٫مدمىص خمضي ػ٢ؼو ١ؤًًا :والىا ٘٢الظي ال ًم٨ن بن٩اعو،
ىى ؤإ الاؾدكغا ١له جإزحراجه ال٣ىٍت في ال٨ٟغ ؤلاؾالمي الخضًض بًجاأا ؤو ؾلبا ؤعصنا ؤم لم نغص  ،ولهظا ٞةننا ال نؿخُُ٘ ؤإ
نخجاىله ؤو ن٨خٟي أمجغص عًٞه  ،و٦إننا أظل٢ ٪ض ٢منا أدل اإلاك٩لت.
طل ٪ىى اإلاى ٠٢الظي ّن
الأض جبنُه في مىاظهت ىظا الجؼء من ًُ٢ت الهغإ الخًاعي ،ولهظا اإلاى ٠٢م٣ىماجه وصاثمت
ووؾاثله ً٣ىم بها ؤٞغاص ًنخٓغ ؤإ ج٣ىم بها ماؾؿاث وصو ٫وؤمم٩ٞ ،اإ هللا في ٖىإ ؤولئ ٪الظًن نظعوا ؤنٟؿهم للخهضي
للٓاىغة الاؾدكغاُ٢ت بٗلمُت ومىيىُٖت وججغص.
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كشاءة للبجى ّ
العشدًة  -سواًة خىٍا دحمان ملشصاق بلىاػ همىرحا-
لىُفة ؤحمذ ِماس ـ حامّة ؤبي بىش بللاًذ ثلمـعـان ـ الجضاثش

ملدق:
ّن
ٖغٞذ ّن
الؿ ّن
الؿبُٗناث ،في أنُاتها ّن
جُىعاث ملخىْت منظ خ٣بت ّن
واثُت في الجؼاثغ ّن
الغ ّن
الخجغبت ّن
غصًت وفي ٖنانغىا الترُ٦بُت ،أل
ّن
الغواجيٖ ،لى ّن
ّن
الخٟي لخغُ٦ت ّن
وجنىٖها ،يمن ظضلُت ّن
ختى في َغٍ٣ت َهَغح ؤخضاثها ُّع
الؿغص ّن
الٓاىغ و ّن
ؤإ مىيىٖاتها ج٩اص
الهغإ
ِس
َه
ّن
ًة
ّن
ولٗل ّن
ّن
ّن
منُل ًة٣ا لألخضار التي َه
ازخال ٝفي َغٍ٣ت ٖغيهاّ ،ن
مغص طل ٪بلى
جلحها ،م٘
ظٗلها
ٍو
ج٩ىإ ٢انغة ٖلى ؤًام الشىعة الخدغٍغٍت ،ؤو ِس
ّن
َه
ّن
ؤإ ُكظ ّنل ُكع َّعواص ّن
ّن
الُ ّن
الٟن ّن
الغ ّن
بُعي ؤإ ًنٗ٨ـ طلٖ ٪لى ٦خاأاتهم.
الاؾخٗماعٍت٧ٝ ،اإ من
واجي في الجؼاثغ ٖاقىا الخ٣بت
Summary:
The experiment of Algerian novel has developed since the end of 20th century. The advancement
include its narratively structures, and its syntactic elements, furthermore it include the method of
presentation of its events, also the Algerian novel becomes diverse between conflict of perceptible,
and disappear of narrative, however its subjects are confined to Algerian revelation, but the
difference between the novelists is in their method of presentation. The Algerian novelist has
chosen this subject because almost of them lived in period of colonialism at Algeria, so it is logical
to be reflecting in their writing.

ملذمة:
خض ؾىاء ،أىنٟه ّن
٢هصخي خٓي أاىخمام ّن
الن ّن٣اص الٛغب والٗغب ٖلى ّن
الغواًتّ 1ن
ّن
ّن
ال٠إ الظي ؾعى لالعج٣اء أال٨ٟغ
ٞن ؤصبي
ٗتٖ ،لى ؤإ ج٩ىإ مغ ًةآة ّن
ؤلانؿانيَ ،هَ ٞهغاح ّن
ّن
٨ٞغٍت ج٨ك ٠لل٣اعت ظىانب
ًجؿض
مؿغخُت الخُاة التي جدُاىا اإلاجخمٗاث أُغٍ٣ت مم ِسخ ٍو
ِس
َه
ّن
ّن
ّن
ّن
مًِئت في خُاجه لم ًندبه بلحها من ٢بلّ ،ن
بك٩ل
ٞالغواًت جسل ٤الضىكت والخعجب وؤلازاعة ،خُض بإ الٗالم ججغي ؤخضازه
ٍو
ّن
َه
ّن ّن
الخ ّنإمل ّن
ول٨ن ّن
٨ٟغ في ىظا الىظىص الظي َهً َه
الٓاىغّ ،ن
والخ ّن
بهغ ؾُ٣ىصاإ َه
لنٓام مد٨م ،وىى ما
سً٘
اإلاغء خخما بلى الخ
مخنا ٌ٢في
ِس
ًة
ًة
ُك
ُك
ّن
ّن
ّن
٣ضم
حٗمل الغواًت ٖلى بزاعجه في نٟـ اإلاخل٣ي
ٍو
٣ضم نٓغة قاملت ٖن خُاة ؤلانؿاإ من منٓىع ال٩اجبٞ ،خ ِس
أُغٍ٣ت ٖملُتٞ ،هي ج ِس
ُٞخٗم ٤أظل ٪الٟهمُك
ّن
ّن
ّن
ججغ َهأت ال٩اجب في خُاجه بلى ّن
زظ الٗبرة مما ًجغي من ؤخضار جدُِ أال٩اجب الغواجي وبال٣اعت ؤًًا،
٢غاثه ِس
ّن ّن
ّن
ٞهم ال٩اجب لظاجه ومٗخ٣ضاجه.2
إلاك٩لت الخغٍت ؤلانؿانُت ٖن َغٍ ٤حٗمُِ ٤س
1
ٌة
ًة
َث
رايية للمباللةه يالحب ُلب َ :ثف َثولهه فارويوه يعل أولهه يلىم  :أواوم بالماءه يريّ ي ُلو ُله ال ِّشمرَث ه
رياية يوريّ ااه بمم ًةع ه يوي
الحدييه يريو
الرّيايةِ :مم ريو
عنرله يف َّك ُل
ُل
ا ُل
رله يااس ُلم  :الرّييّةه أعنر مجد الدي محمد ب يمقيب الفيريز آبادوه القاميس المحيطه وحقيق
اامر :
كريي ُلوهه يفف
حملل عل ريايوهه
َث
ِم
ّ
ّ
مجدو فوحف ال ّسيّده الم وبة الويفيقيّةه القاورة (مصر)ه دله مجلد 4ه باب الياءه فصب الرّاءه ص .383
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ّ
ثللي ّ
الشواًة:
الأض ؤإ ُكحؿاوعه ؤ٩ٞاع ًداوٖ ٫غيها وبًهالها للمخل٣يّ ،ن
٢بل ؤإ ٌكغٕ ألاصًب أ٨خاأت عواًخه ّن
ُٞجنض ٩ٞاعو ؤخضازا وؤشخانا
ِس
ِس
ّن
ًة
َه ًة
الغثِؿت من زال ٫جٟاٖل ٖنانغ الٗمل ألاصبي ،خُض ال ُكً ّن
ُك
ّن
ٞخخجلى ال٨ٟغة ّن
ؤزالُ٢ت
نُٛا ظاىؼة و٢ىالب
٣ضم
نكب أُجهم نغاٖا
ِس
ً ِس
ّن
ّن ًة
ًة
ّن
صة ّن
اإلاخلي ال٨ٟغة من ظىانب مسخلٟت أدُض جخ٩امل أخ٩امل ٖنانغ
الؼواًا ًغي ٞحها ق
ظامضة ،وبنما ًسل ٤من ٖمله مغآة مخٗض
ّن 1
ال٣هت.
ٟٞهم ّن
م٩ى ًةنا أظل ٪مٛؼي ٖن ىظا الٗمل ّن
ّن
الٟج ّنيُ " ،ك
الن ّن
و ٌٗجي مخابٗت خغ٦خه من اإلاٛؼي بلى
وبظلً ٪ضزل ال٣اعت مجا ٫الٟهم ِس
ّن
الض ُكوع الىؾُِ الظي ًلٗبه ّن
ٌك٩ل ّن
ّن
الخدلُل البنُىي حؿىَٛا للم٣اعبت
وم ّنما ً٣ىله بلى ما ًخدضر ٖنه ،وفي ىظو الٗملُت ِس
ؤلاخالتِ ،س
ّن
ّن
اجُت ّن
و ًة
مٗا" ،2وبظل ٪ال ً٩ىإ ُكخ ُك
الظ ّن
ّن
للن ّن
٨م ال٣اعت ٖلى ّن
ًة
٢انغا ٖلى اإلاٛؼي ،وبنما ٌكمل
الغواًت
اإلاىيىُٖت ،وجصخُدا للم٣اعبت
ًة
الغواًت وجغُ٦بها أاإلياٞت بلى الَ ٣هُم اإلاُغوخت ،ولهظا ّن
ٞةإ َه
ٞهم ال٣اعت إلاٛؼي ّن
٦ظل ٪جٟاٖل مسخلٖ ٠نانغ ّن
الغواًت لِـ ؾهال،
ِس
َه ُك
ٞهم وُْٟت ألاصبٞ ،الغواًت لِؿذ مُٗى ظاىؼا،
٣ٞض ًٟكل في ٞهمها صوإ ُٖب ٞحها ؾباب مجها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫؛ ٖضم ِس
ّن
أناء ً٨خمل أا٦خما ٫ؤخضاثها .لظا ُكً َهَّ ٟع
وبنما هي ٌز
الغواًت ؤ٥زغ من ّن
ًل ٢غاءة ّن
وؤخضازا وشخهُاث ّن
مغة،
جخدغ ٥في ٖاإلاها و َهخ ْنؿب،
ِس
ّن
ّن
وعبِ ّن
٧ل طل ٪بٗنىاإ ّن
الغواًت وؤؾماء الصخىم وَب٣اتهم
والتر٦حز ٖلى الٗال٢ت أحإ ألاشخام وألاخضار وألا٩ٞاع اإلاُغوختِ ،س
عمؼٍ ًةت ٖلى ّن
اإلاخل٣ي ّن
النٟاط بلى ما جدذ ال٣كغة وج ٪ُ٨ٟعمىػىا ،خُض ّن
الغواًت ّن
الاظخماُٖت ،وخحإ ج٩ىإ ّن
الأض ؤإ جندكغ ٢غاثن في
ّن
و ُكحٗحإ ٖلى الٟهم ّن
الن ّن
الجُض إلاٛؼي وصالالث ّن
الغواًت.3
« L’analyse textuelle ne cherche pas à savoir par quoi le texte est déterminé (rassemblé comme
terme d’une causalité) mais plutôt comment il éclate et se disperse (…) en essayant de repérer et de
classer sans rigueur non pas tous les sens du texte ce serait impossible car le texte est ouvert à
l’infini (…) mais les formes, les codes selon lesquels des sens sont possibles. Nous allons repérer
les avenues du sens. Notre but est d’arriver à concevoir, à imaginer, à vivre le pluriel du texte »4

ثحلُل سواًة "خىٍا دحمان" ملشصاق بلىاػ*:
ُك
ألاصًب ّن
الغ ّن
واجي مغػا ١أُ٣اف اإلاٗغو ٝأٟهاخخه
"زىٍا صخماإ" عواًت ظؼاثغٍت والٗنىاإ زحر صلُل ٖلى طل٪؛ خُض أضؤ
ّن
ُك
واجي في ّن
ولٗل َهم َّع
ّن
اللهجت الجؼاثغًتّ ،ن
غص طل ٪بلى عٚبت ّن
وخبه للٛت الٗغبُت ىظو ّن
الغ ّن
قض اندباو
الغواًت أ٩لمت "زىٍا" التي حؿخٗمل في
ّن
زىة التي ججم٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘ الجؼاثغيّ ،ن
اإلاخل٣ي الجؼاثغي مهما ٧اإ مىٗ٢ه الاظخماعي وصعظت ز٣اٞخه ،وجظ٦حرو أا ّن
ختى ًنؿىا
ِ
الوراؽ للنشر كالتوزيع ،عماف(األردف)ََِٓ ،ـ ،ص
أنظر زلمد عبد الغين ادلصرم ،رلد زلمد الباكًن الربازم ،ربليل النص األديب -بٌن النظرية كالتطبيقٌ -
ُُٕ.ُِٕ -
ُ
عماف(األردف) ،طََِْٖ ،ـ ،ص ُِّ.
أنظر عبد القادر أبو شريفة ،حسٌن الُب قزؽ ،مدخل إذل ربليل النص األديب ،دار الفكرٌ ،
ِ بوؿ ريكور ،نظرية التأكيل -اخلطاب كفائض ادلعىن – ترمجة سعيد الغامني ،ادلركز الثٌقاُب العريب (ادلغرب ،لبناف)ََِّ ،ـ ،صَُْ.
ّ أنظر عبد القادر أبو شريفة ،حسٌن الُب قزؽ ،مدخل إذل ربليل النص األديب ،ص ُِْ.

Barthes Roland, l’aventure sémiologique, Ed: Seuil, Paris, 1985, 359 p, p 330.

4

الصحافة منذ ُِٔٗـُ ،ب شهر ديسمرب َُِّ ادلاضي حاز على كساـ “خادـ اللٌغة
* مرزاؽ بقطاش :مواليد ُّ جواف ُْٓٗـ باجلزائر العاصمة ،مارس ٌ
السوداء  -كبالتٌحديد
العربية” أسندتو إليو مجعية “الكلمة” للثٌقافة كاإلعالـ ُب اجلزائر .ىو كاتب جزائرم مشهور ٌ
كصح ُب زلنٌك ٌ
تعرض خالؿ العشرية ال ٌدموية ٌ
بالرصاص أصابت قفاه ،طلقة كادت تودم حبياتو إالٌ أنٌو صلا بأعجوبة.
سنة ُّٗٗ  -إذل طلقة ٌ
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ّن
َه
ألاخ٣اص َه
ٚحره ًة
ٌز
الضاَ ٘ٞه
صٗٞا قضًضا ،و ال٣اعت ّن
للغواًت ٌؿدك٠
والٗ َهضاء أُجهم ،وؤلخ٣ها أاؾم " صخماإ" وىى اؾم ٖغبي من صالالجه
ّن ّن
ّن
ّن
مما جخإزغ ،وىى ما جنبٌ أه ؤخضار ىظو
ال٣ىٍت والجغٍئت ،والتي جاز ُكغ في ٚحرىا ؤ٦ثر
ىظا اإلاٗجى ،من زال ٫شخهُت صخماإ
ُكَه
ّن
واجي ُكم َهخى ّنً ٢ةٗا من "مغػا ١أُ٣اف" الظي َه
النؿُج ّن
ّن
الغ ّن
قهضث َٟىلخه ؤبك٘ الجغاثم التي ا٢ترٞتها ؤًاصي
الغواًت ،و ٧اإ ىظا
اإلاؿخٗمغ الٟغنسخي ّن
ظل اإلابضٖحإ الجؼاثغٍحإ الظًن ٖاٌكىا جل ٪الخ٣بت من ّن
يض قٗب ؤٖؼ ،٫وىظا ًنُبٖ ٤لى ّن
الؼمنٞ ،تر٦ذ
ٞحهم ًة ا لن ُكجمخى َه
ؤأض ّن
الضىغ ٠ُ٨ٞ ،ال َهً٨خب "مغػاٖ "١ن ىظو ألاخضارّ ،ن
أ٩ل ظىاعخه وبهضَ ١ه
ًلم ُكؿه ّن
وَٗبر ٖجها ّن
٧ل ٢اعت
آزاع
ٍو
إلأضإاجه.
ظحر ّ
الشواًة:
ّن
ُك ّن
ًم٨ن ج٣ؿُم ّن
اإلاؿخٗمغ
مشل الىخضة ألاولى ظُل ما ٢بل الشىعة الخدغٍغٍت؛ ؤي ُكمنظ ىبِ
الغواًت بلى زالزت وخضاث ،خُض ج ِس
ِس
ّن
ّن
الشىعة ّن
الكٗب الجؼاثغي ّن
ألامغٍن في
1954م ،خُض ٖانى
اإلآٟغة ٖام
1830م بلى خحإ ُ٢ام
الٟغنسخي أمضاٗٞه في ؤعى الجؼاثغ ٖام
ّن
جل ٪الخ٣بت من الاؾخٗماع ،بط َهٖ َه
ّن
ه ٠ىظا اإلاؿخٗمغ أبالص الجؼاثغ وىى أ٩امل ٢ىجه الٗؿ٨غٍتٗٞ ،ار ٞحها الخغاب والضماع الظي
٧ل مٗجى للخُاة في ىظو ألاعى ّن
الؼ ّن
٧اص ً٣طخي ٖلى ّن
ُ٦ت ،وطل ٪ما ؤقاع بلُه ّن
ًإث
الغواجي خحإ ظاء ٖلى ط٦غ ٖام
1939م ،والظي لم ِس
الؿنت اإلاظ٧ىعة ًة
٧ل ؾنت ًىع ُكصىا في ىظا ّن
وٟٞ ،ي ّن
الن ّن
الغواًت وىى خاّ ٫ن
آنٟا ُكوِسلضث ُٞه الصخهُت ّن
ظؼ ًةاٞا في ّن
الغثِؿت صخماإ ،والتي
ِس
ّن
الظ٦غي اإلااثت الخخال ٫ؤعى الجؼاثغ ،خُض ّن
بإ " ّ
الشثِغ الفشوس ي (حاظحىن دومحرٓ) كذ حاء مً باسَغ في مىه
جؼامنذ م٘
وخُالة مً الفباًحُة -مً الجضاثشٍحن الدىهة ِمالء فشوعاّ -
ألاب ة والٍّمة .وصساء ٍِام ،ول ّاه هباسّ ،
مً ّ
وكُاد
وباؼأىات – ألأىُاء مً املعحىوىحن الٕشب -مً حهة .وؼّ حاجْ ّ
ًحلىت ِلى ٍِمه مً حهة ؤخشي .ؤحل ،وهللا ،ؼّ ٌد
ّ
ِملىا ِلى ثجىَّه ،و مً ر ّم ِلى دوط ما ثبلى له مً هشامة .رَ الجمُْ بلى ػبه حضٍشة ظُذي فشج؛ ؤي امليان الزي
َبىىا به ّؤوٌ ّ
 ،1930وؤكامىا اححفاالت ٍُِمة فىق لشٍح ّ
الىلي هفعه".1
مشة ِام
ّن
ّن
أٟئت من ؤأناء الكٗب الجؼاثغي بلى البدض ٖن ل٣مت الِٗل زاعط ؤعى الىَن ،وىى ما ّن
حٗغى له والض
٧ل طل ٪ؤصي ٍو
ّن
صخماإ ،خُض ّن
ٖبرث ىظو الصخهُت ٖن ظُل ما ٢ب ٫الشىعة ،وما ال٢او من أاؽ وػٖؼٖت ِسلَ ٣هُمه الضًنُت والاظخماُٖت ،خُض
ًة
 ،1937وٖمل ىنا ٥أًٗت قهىع ،جاع٧ا ػوظخه ج٨خىي أناع الخُاة،2
 1936ؤو ٖام
ٚاصع والض صخماإ الجؼاثغ وطىب بلى أاعَـ ٖام
ّن
ّن
ٞغاخذ ج٣اسخي ظبروث اإلاؿخٗمغ من ظهت ،وجخ٨بض ٖناء جغبُت اأجها صخماإ لىخضىا ،وباإلا٣األ ّن
ْل ىى ًدؿ ٘٨في قىاعٕ ٞغنؿا
ؾ٨غ ًةاناً 3،ة
جائها ال ٌٗغ ٝللهضي ؾبُال ،و ُكى َهى خاُ ٫كظ ِس ّنل اإلاهاظغٍن بلى ٞغنؿا آنظا ،٥خُض َهصٞن بًٗهم نٟؿه في مناظم ٞغنؿا،
ّن
الك ّنا٢ت التي ما ٧اإ لحرضخى بها ؤأناء ٞغنؿا ؤنٟؿهم ،وطل ٪م٣األ مبال ٜػىُضة ال جٟ٨يىم ّن
وٖمل ّن
ختى للٗىصة بلى
٧ل ألاٖما٫
أ٩ل زحراث الجؼاثغّ ،ن
صًاعىم .في خحإ ًنٗم اإلاؿخىَنىإ أالجؼاثغ من ٞغنؿُحإ ،وبؾباإ ،وبًُالُحإ وٚحرىم ّن
ْاإلات
ٞإي
مٗاصلت ٍو
ٍو
ّن
ّن
ىظو؟ ؤأناء الجؼاثغ ُكً َه
ضخغوإ من أالصىم ل٣لت الِٗل ،وىاالء اإلاؿخٗمغٍن ال ًجضوإ عُٚض الِٗل بال في ىظو ألاعى.
ُك
ّن
ًخضعط ّن
الغو ّن
اجي في ط٦غ مأسخي الجؼاثغٍحإ ،ومن أُجها خُم سجن "المبحز" ،خُض ِ ٢سخل ُٞه آلاال ٝمن الجؼاثغٍحإ ؾباب
ًة
ّن
ّن
واجي ًظ٦غ ّن
الكٗب َّع
أغمخه و مسخه من الىظىصّ ،ن
ٞالغ ّن
ؤإ والض صخماإ ُكخ ِس٨م ٖلُه أاإلٖضام نه يغب
واىُت ،عٚبت في اظخشار ىظا
ُ
احلر) ،كزارة الثقافة دبناسبة اجلزائر عاصمة الثقافة العربية ،اجلزائرََِٕ ،ـ ،صِّ.
مرزاؽ بقطاش ،ركاية خويا دمحاف ،برارم ادلوت (الفضاء ٌ
ِأنظر ادلصدر نفسو ،ص ِْ.
ّ أنظر ادلصدر نفسو ،ص ِٕ.
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ؤخض مدآٞي الكغَت ،ىى بطإ نمىطط ٖن خالت الكٗب الجؼاثغي اإلاؼعٍت في جل ٪الخ٣بت من ّن
الؼمنّ ،ن
و٦إي ظؼاثغ ّني
مناٞذ ٖن
ٍو
٦غامخه و ّن
ًة
اخخ٣اعا لبجي ظلضجه ،و ٢ا :٫ؾُإحي ًىم ّنؤحها الٟغنؿُىإ ،نسخ٨٣م ى٨ظا .و ٦كِ
ٖؼجه ٣ٞض قخم في ال٣اضخي ،وبه٣ه
السجن ّن
أغٖاًت من هللا ُكز ّن ٠ٟخ٨م ؤلاٖضام بلى ّن
إلاضة ٖام ٧امل.1
ألاعى أدظاثه ،ول٨ن
ٍو
ِس
٧ل الجؼ ّن
الغواجي في الخضًض بلى ؤإ َهًظ٦غ الٗام الظي ٧اإ ًة
نٗبا ٖلى ّن
ٌؿخُغص ّن
 1945آلاال ٝمجهم خهضىم
اثغٍحإ ،وىى ٖام
ّن
ّن
ّن
ّن
ًة
ُك
ّن
للب ّنر أالىٖض الظي ُٗ٢خه ؤزناء انضالٕ الخغب الٗاإلاُت
الغنام خهضاٖ ،نضما زغظىا للخٓاىغ و ىم ًٓنىإ ؤإ ٞغنؿا مؿخٗضة ِس
ّن
حٗلم الجؼاثغٍىإ ّن
ول٨ن ّن
الخغٍت .اإلاهِبت ٧انذ ٦بحرة ّن
الخغّنٍت ُكج َهنت َهزٕ انتز ًة
الض َه
ؤإ ّن
الشانُت؛ ؤي أمندهم ّن
اٖا،
عؽ ٧اإ ؤ٦بر وؤٖم ،٤ل٣ض
ّن
وؤإ ّن
الضم ًنبػي ؤإ ٌؿُل ًة
ؤجهاعا في ؾبُلها.2
ول٨ن ٖىا٢بها لم جنخه ّن
وى٨ظا انتهذ خىاصر 8ماي في ّنؤًام ٢لُلتّ ،ن
ختى ٖبر حٗا٢ب ّن
الؿنحإٞ ،ل٣ض اؾخٗمل الٟغنؿُىإ ظمُ٘
ٍو
ّن
ًة
ّن ًة
ّن
ّن
ّن
ّن
والٟخا٦ت للً٣اء ٖلى ما اٖخ٣ضوا ؤنه زىعة ٖامت منٓمت ،ول٨جهم أظل ٪خٟغوا ىىة سخُ٣ت أحإ الجؼاثغ
ألاؾلخت الخضًشت
ّن
وٞغنؿاّ .ن
ّن
بإ الظًن امخضخىا الجِل الٟغنسخي وؤٖىانه ٖلى مهاعجه وٗٞالُخه ؤزناء جل ٪الخاصزت٢ ،ض ًٖىا ألانامل من النضم ٖلى ما
3

ٗٞل ىظا الجِل وؤٖىانه ول٨ن بٗض ٞىاث ألاواإ.
ّن
ّن
خلذ أالجؼاثغٍحإ في ّن
الؼلؼا ٫الظي يغب مضًنت ألاننام
الىخضة الشانُت :و٢ض مشلذ ٖهض ظُل الشىعةٞ ،بٗض اإلاهِبت التي
ُك
ّن
ّن
الشىعة ٝي ّن
 " ،1954فّلى ّ
الشٔم
ألاو ٫من نىٞمبر
 ،1954لم َهً٨ن ِسل ُكحرًدهم من َهىى ِس ٫جل ٪اإلاهِبت بال انٟجاع
(اإلاؿُلت) في ؾبخمبر ٖام
ّ
ًّ
ّ
ّ
اللىة ّ
ّ
مً ّ
املاد ًّة واملّىىٍة التي واهد بلى حاه ألاوسبُحن ًىمزان ،فة م ٌلىا م ىثحن حلا .ال ثيغً ،اخىٍا دحمان ؤ م
ّ
ّ
ثللىَا في (دًان بُان فى) بالهىذ ا ّ
ِىُة .لم ثىفّهم ّ
لف ّ
كىت م
واهىا ما ًضالىن ًخبىىن خبي ِؽىاء بّذ الهضٍمة الىىشاء التي
هفْ في الجضاثش ؤمام ؼّ ٍس كاس ى مج م الىٍالت ؤهثر مً كش ٍسن
الّاثُة في ثلً املىىلة مً الّالم ،فىُف ثىىن لهم برن رات ٍس
4
وامل؟".
ًة
ّ
وٗٞال ٧اإ للجؼاثغٍحإ ما ؤ اصوا ،خُض اظخاح ّن
الخُاع الىَجي ظبروث اإلاؿخٗمغ "،فّلى ّ
الشٔم مً مبأحات سحاٌ املَالت
ع
ّن
الشٔم مً املىت ّ
والسجىن و كىابل الىابالم"ّ 5ن
والذم ّ
وجدىٖ ٫ملهم ّن
ّن
لُال ،وِلى ّ
الؿُاسخي
ٞةإ الجؼاثغٍحإ ْلىا نامضًن،
ًة
ّن
ًة
ّن
ّن ّن
ٖمل مؿلر بٗض ًإؾه من وٖىص ٞغنؿا
الىَجي من ٨ٞغة النًا ٫أال٩لمت ،والخهضي للمٓالم الاؾخٗماعٍت لٟٓا ؤو ٦خاأت ،بلى ٍو
ّن ّن 6
ال٩اطأت أمندهم الخغًت.

ُ أنظر ادلصدر نفسو ،ص ِٗ.
ِ
السابق ،ص ّٕ.
أنظر ادلصدر ٌ
ّ أنظر أبو القاسم سعد اهلل ،احلركة الوطنية اجلزائرية (َُّٗ ،)ُْٗٓ -دار الغرب اإلسالمي ،بًنكت (لبناف) ،طْ ،اجلزء الثالثُِٗٗ ،ـ ،ص ِٔٓ-
ِٕٓ.
ْ مرزاؽ بقطاش ،ركاية خويا دمحاف ،برارم ادلوت ،ص ٔٓ.
ٓ أنظر ادلصدر نفسو ،ص َٔ.
ٔ
عمار ىالٌؿ ،أحباث كدراسات ُب تاريخ اجلزائر ادلعاصرة (َُّٖ ،)ُِٗٔ -سلسلة ادلعرفة ،ديواف ادلطبوعات اجلامعيٌة ،اجلزائرُٗٗٓ ،ـ ،ص ّّٔ.
أنظر ٌ
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ّ
حلا مثلما ٌّلم الجمُْ رلًّ .
الشـاؿ ًلّلْ في الجباٌ وفي املذن ،واملفاولات حاسٍة ِلى
ِ 1961ام البؽاثش
"ووان ِام
ّ
1
كذم وظاق في (بًفُان) بحن ح ة الححشٍش الىوجي و الجاه الفشوس ي"  ،وبظل ٪ؤظبر ؤأُا ٫الجؼاثغ ٞغنؿا ّن
للغيىر بلى
ٍس
ّ
ّن
َّع
ّن
الع ّشٍةّ
الفشوعُة ّ
ّ
ّن
اإلاٟاوياثٚ ،حر ؤإ طل ٪لم ًمنٕ ؤىل الٓلم والٓال ٫من الٟخ ٪أالكٗب الجؼاثغي " فها ي مىٍمة سَاب
ّن
ّن
 1962وؾِ الضماء والناعَ" ،3زا
ثىلم هالب ا الهاثجة لحفحً بةخىثً الجضاثشٍحن" ،2لخ٣ىم مٓاىغاث ٖاعمت في ّنؤو ٫ظانٟي ٖام
ّن
ّ
ّن
ثحلم كبل ألاوان"  ،4وبٗض ؤزظ و ّنعص َهج ّنم ّن
الخىٖ ُ٘٢لى اجٟاُ٢اث بًُٟاإ ،وبظل ٪انتهذ الخغب واؾخ٣لذ
َى الاظحلالٌ كذ
ٍو
.1962
الجؼاثغ في 5من ظىٍلُت ٖام
الىخضة الشالشت :والتي ّن
ظؿضث ظُل ما بٗض الاؾخ٣الٞ ،٫بٗض ؤإ انتهذ الخغب م٘ ٞغنؿا و ُكج ّنىظذ الجؼاثغ أاالؾخ٣الَ ،٫ه
ٞغاح
ِس
الضؾاجـ واإلا٩اثض ُكجدا ٥خى ٫من َهٌ َه
ٞغخا وبهجت ،وفي ٚمغة ط٧ ٥٫انذ ّن
ٗخلي ُك
ؤىلها ًغ٢هىإ ًة
الخ٨م "فاإلخىة اللادة الزًً واهىا
ّ
ّ
ّ
ّ
بالؽ ّ
شُِة ،و خش ٌّحمذ
ٌؽشفىن ِلى مخحلف الج ات ،ؤبىا بال ؤن ًففىا الحعابات املحبلُة فُما بُج مَ :زا ٌعحمعً
ّ
ّ
ّ
ؤن ّ
ّ
ّ
الفشاُ مً ؤحل الىشس ّي؛ ؤي مفِبة
الُذوٍة ،والثالث ٌُّذ كشاءة مىارُم الثىسة -وخالـة ألامش ي
البىذكُة
ِلى
5
املفاث في َزٍ البالد ،اؼحّل فحُله".
ٞال٩ل ّنًضعي ّن
ألاخّ ٣نُت في الخ٨م ،وؤنبذ ّن
ّن
٧ل شخيء مباح م٣األ
خغب لم ٌؿب ٤لها مشُل في جاعٍسها،
وبظل ٪صزلذ الجؼاثغ في ٍو
َه ُك
ّن
الىنى ٫بلى ّن
َه
ّن
ُك
ّن
ّن
ّن
ؾضة الخ٨م٦ ،ثر ال٣خل ،ألاقالء في ٧ل م٩اإ والطخُت ىظا الكٗب ،الظي ما ٞتئ ًً ِسمض ظغاخه من وَإة
ّن
الاؾخٗماع ،ل َهُ ٘٣في مهِبت ؤ٦بر ،خُض ؤنبذ الىاخض ال ٌٗغ ٝنضً٣ه من ّن
ٞالٗضو
ٖضووٖ ،لى زال ٝما ٧اإ في ٖهض الاؾخٗماع،
ٍو
ِس
َه
ّن
َه
ّن
ّن
ْاىغ ِسّنأحإ ،ؤما و٢ض زغط اإلاؿخٗمغ من ؤعى الجؼاثغ ؤنبذ ال٩ل ًسخبئ وعاء ألازىة الىَنُت.
ّن
ُك
وبٗض ؾنحإ من ال٣خل وب ا٢ت ّن
ّن
وجبهغوا بؿىء الٗا٢بتٞ ،تراظٗذ ؤَمإ بًٗهم
الضماء ِ ٞسخدذ ُٖىإ الُامٗحإ أالخ٨م،
ع
ّن
ّ 6ن َه
ّن
ّن
ّن
ٌز
ٌز
وانُٟإ اللهُبٞ ،خىلى عثاؾت البالص "ؤخمض أن ألت" الظي لم ٌك ٪ؤخض في أُىلخه ولم ُكً ِسن٣و ؤخض من أُىلخه  ،زم جلذ طل٪
ًة
مغخلت " ّن
بنجاػا ُٖٓما ُكٌكاع بلُه َه
 ،1966و٦ظا
أالبناإ؛ ٣ٞض ّنؤمم البنى ٥واإلاناظم ٖام
 1965والظي ؤنجؼ
ىىاعي أىمضًن" ؾنت
ّن
ول ميان( )...سئظاء ّ
ول لعان وفي ّ
 1971أنؿبت 51أاإلااثت" .7فإـبح اظم الجضاثش ِلى ّ
الذوٌ ًلفذو ا
الكغ٧اث البترولُت ٖام
ّ
ّ
ّ
ؤن ألامىس ّ
ًلفذو ا مً ّ
حذًة في
ول ـىب ،حتى الشثِغ الفشوس ي "حِعياس دٌعحان" وإوإ سؤظه وحاء لضٍاست ا ألهه ؤدسن
الع ّ
ٌل فُه ّ
َزا البلذ" ،8في الىكد الزي ّ
ُاظُىن ًحفاسِىن فُما بُج م ،بلى ؤن اهحلل الشثِغ "َىاسي بىمذًً" بلى سحمة
ّ
ّ
هللا ،وبزلً ثيحلل ّ
 ،1979لححلىَا بّذ رلً ألاصمات (الاكحفادًة ،والاححماُِة  )...التي ثفؽد في
الشثاظة بلى "الؽارلي" ظىة
ّ
ّ
ول فشد مً خىة الفىكاهُحن-هما ّ
ٌعمح م ّ
الحفىحر في الحلىٌ ساح ّ
الشواجيًّ -ذعي لىفعه ألاحلُة في الحىمٔ ،حر
البالد ،وبذٌ
ُ مرزاؽ بقطاش ،ركاية خويا دمحاف ،برارم ادلوت ،ص ُٕ.
ِ
السابق ،ص ُٕ.
ادلصدر ٌ
ّ ادلصدر نفسو ،ص ّٕ.
ْ ادلصدر نفسو ،ص ْٕ.
ٓ ادلصدر نفسو ،ص ٖٔ.
ٔ أنظر ادلصدر نفسو ،ص ٖٗ.
ٕ أنظر ادلصدر نفسو ،ص َُٕ.
ٖ ادلصدر نفسو ،ص َُٗ.
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ّ ً
ّ
ؤن " خىة الفىكاهُحن لم ًذسهىا ؤن حُال حذًذا بشص في الجضاثش بّذ سبْ كشن مً الاظدكالٌ ،ولم ًذسهىا ؤًما ؤ ّ م لم
ّ
ّ
ّ
ّ ّ ّ
ّ
ًحمىىىا مً هلل ّ
الىوىُة ( )...بلى ؤبىاء َزا الجُل الجذًذٌ .لىا ٌّضفىن وٕمة الثىسة مْ ؤن الؽلة بّذت بُج م وبحن
الشوح
ّ
ّن
ّن
الكٗب اإلاؿ٨حإ ُٞمن َهًش ٤ؤو ال ًش ،٤م٘ ّن
ؤإ ّن
الخل مم٪إ لكٗب له انخماء
َزٍ الثىسة و ما ثىىىي ِلُه" ،1وبظل ٪اخخاع ىظا
ِس
َه
والاظخماُٖتَ ،ه
ُاؾُت ّن
الغئٍت ّن
ّن
والض ّن
الؿ ّن
واخض أد٨م الىخضة في ّن
ٖضا ٖن الىَن الىاخض الظي ًجمٗه ؤال وىى الجؼاثغ.
ًنُت
البىاء اللٕىي:
ًة
مدضوصا إ ًة
الٗامُت ،وبإ ٧اإ جىُْٟه ّن
ألاؾلىب اللٛى ّني ّنلغواًت "زىٍا صخماإ" مؼٍج أحإ اللٛت الٟهخى واللٛت ّن
وٖا ما،
للٗامُت
٣ٞض اؾخسضمها في مىاي٘ مشل :حؿمُت البدغ ب"ظُذي بحشون" ،و٦ظل ٪في ؤؾماء ألاؾما( ٥البىظىان واملافشون ،البىهُي)،
ُك
أالجبانت ،وحؿمُت والض صخماإ ّن
ّن
أالؼاوف ؤي الُاثغ ،وؤَل٤
و٦ظا في حؿمُت اإلاإ٧ىالث مشل " :املّاسن بالبفل" ،2وحؿمُت اإلا٣برة
زهىنا ّن
ٖلُه ل٣ب ُكمىح اإلاًِاع  ،3وحؿمُت الخي ب"الحىمة"؛ ّن
ختى جبضو ألاخضار ّن
ًة
ّن
ّن
شخهُاث ّن
الغواًت ِسمن
وؤإ ُكظ َّعل
واُٗ٢ت،
و٦إجها
ّن
ْل الاخخال ٫الٟغنسخيّ ٠ُ٨ٞ ،ن
الٗام ّنُت ّن
الُب٣ت ّن
ألام ّنُت ،التي ُكخغمذ من اإلاٗغٞت بؿبب ؤويإ البالص اإلاؼعٍت ،في ّن
لٗام ّني ؤإ
ِسمن
ّن
ًخدضر ألٛت ؤعقى منه ،ىظا من ظهت ،ومن ظهت ؤزغي ّن
ّن
ّن
الٗامُت بلى اللٛت الٗغبُت ٢ض ً٣ٟضىا طل٪
ٞةإ جغظمت بٌٗ ال٩لماث
ٍو
ٍو
ّن
ّن
ؤلاخؿاؽ ّن
ّن
ًدـ أه ّن
الغ ّن
واجيٞ ،هى ًغٍض ؤإ ًىنل بلى ٢اعثه أإنه ظؼاثغ ّني ال٣لب واللؿاإّ .نؤما بٌٗ ألاؾماء
الُٟاى ،الظي
الٟغنؿُت ٣ٞض ؤوعصىا ّن
الغ ّن
واجي أترُ٦ب لٛى ّني ٖغبي مشل :الغثِـ اٞ٫غنسخي "حاظحىن دومحرٓ" ،سجً"المبحز" ،البىلُخًُ،4
"َىش ي مىه" ٢اثض الٟ٨اح الُٟدنامي ،اليابشان -مغجبت ٖؿ٨غٍت.-
ٖضا ٖن بًغاص ألامشا ٫الكٗبُت أترُ٦ب ٖغبي مخبىٖت أخٗلُّ ٤ن
الغاوي ٖلى ّنؤجها ؤمشا ٫قٗبُت" ( :ال ثح ؤن ثحع وحذن"
ّ
ّ
وحذاهُا و ما صلد وحذاهُا " هما ًلاٌ بلٕة الؽّ ) ، 6و("حًٍ
هما ًلاٌ في املثل الؽّبي) 5ؤو ؤ٢ىا ٫قٗبًت مشل "( :هىد
ّ
ًىعش الحجش" هما ًلاٌ بلٕة محُىً)"( ، 7ولىُ وَبىه ،ولىُ وَبىه "هما ًلاٌ).8
ّن
ّن
ًة
جماقُا م٘ ؤخضار ّن
وّْ ٠ن
الغواًت التي جخُلب الخغ٦ت
الغواجي "مغػا ١أُ٣اف" الجمل الٟٗلُت ال٣هحرة أنؿبت ٦بحرة،
ّن
والؿغٖتٞ ،هي ُكج ّن
ّن
جؿض و٢اج٘ الشىعة الجؼاثغٍت يض اإلاؿخٗمغ ،وما ؾب٣ها من ؤخضار ؾاىمذ في انضالٖها ،وما لخ٣ها بٗض
ّن ّن
ّن
الشبىث والاؾخمغ ّن
اعٍتٞ ،كٗب
الضالت ٖلى
وؾعي إلًجاص الخلى ،٫ىظا ال ًنٟي جىُْٟه للجمل الاؾمُت
الاؾخ٣ال ٫من نغإ
ٍو
ًة
ْل زاأخا في مىاٟ٢ه ومباصثه ّن
خغّنٍخه من ّن
خلث أه ّن
٧ل اإلاهاثب التي ّن
الجؼاثغ عٚم ّن
مؿخمغا في ٟ٦اخه لنُل ّن
ّن
٧ل الُ٣ىص
الضً ّننُت،
الضوّ ٫ن
اٚبا في ّن
ُىع ّنللخا ١أغ٦ب ّن
الخ ّن
اإلاٟغويت ٖلُه ،ع ًة
النامُت.

ُ
السابق ،ص ُُٓ.
ادلصدر ٌ
ِ ادلصدر نفسو ،ص ّٕ.
ّ أنظر ادلصدر نفسو ،ص ِّ.
ْ أنظر ادلصدر نفسو ،ص ْٗ.
ٓ أنظر ادلصدر نفسو ،ص َٔ.
ٔ
السابق ،ص ْٔ.
أنظر ادلصدر ٌ
ٕ أنظر ادلصدر نفسو ،ص ُٓ.
ٖ أنظر ادلصدر نفسو ،ص ُٔ.
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الغواجي ٢هض من وعاتىا ّن
قهض ّن
واجي جىاجغا (ج٨غاع) في بٌٗ الٗباعاث مشل " :ؤًٍ ،ا ظُذي بحشون! " ّن
ولٗل ّن
النو ّن
الغ ّن
الخضلُل
الغواًتٞ ،ضخماإ صاثم ّن
ز٣ل ّن
ٖلى ّن
الهم الظي جدمله شخهُت "صخماإ" ،وىظا ًبضو واضخا من ؾحر ّن
الخ٨ٟحر ُٞما خضر له في
خُاجه ،وٍداو ٫ؤإ ًٟهم ما ًجغي خىله ًة
ٞهما صخُدا .بياٞت بلى جىاجغ ٖباعاث ج٨كٖ ٠ن زكُت صخماإ ٖلى ولضو مدمض من
ّن
ؤإ ًهُدب مٗه " بيد ّ
الغواًت أدىالي ؤعبٗت ٖكغة ّن
الشومُة" ٦ما وعص في ّن
مغة ،و ما طل ٪بال صلُل ٖلى زكُت ظُل الشىعة من ؤإ
٧ل ما ّن
ّن
ظُل الاؾخ٣الّ ٫ن
ًًُ٘ ُك
خ٣٣ه آأائىم وؤظضاصىم من بنجاػاث ،وجطخُاث في ؾبُل جدغٍغ الجؼاثغ من ؤًضي اإلاؿخٗمغ ،ىى
ظل ؤأناء الجؼاثغ ّن
ًةبطا زى ٝمن ّن
ّن
اإلاشٟ٣حإ في ٖهض الاؾخ٣ال ٫خهلىا ٖلى منذ صع ّن
الخ ّن
الاؾخٗماعٍت؛ ّنإ ّن
اؾُت في الخاعط إلاىانلت
بُٗت
ّن
ّن
ّن
مدى قامل
صعاؾتهم ،من ؤظل الٗىصة بلى الىَن وبٖاصة أناثه ،والؿبب عاظ٘ بلى ؤإ الجؼاثغ في ٖهض الاؾخٗماع حٗغيذ إلاداولت ٍو
ل٩ل ما ُكًم ّنذ للٗلم أهلت ّن
ختى ًب٣ى ؤأناء الجؼاثغ ًة
ٖبُضا لضي ٞغنـاّ ،ن
ّن
ول٨جها لم جدؿب خؿاب ظُل الاؾخ٣ال ٫الظي طىب أنٟؿه
بلى صًاعىا ،و ىا ىى ًنتزٕ مجها الٗلم الظي ؤزظجه من ؤعيه ّن
أال٣ىة ،و ىى ما ّنصلذ ٖلُه جهاًت ّن
الغواًت ،بط ًغظ٘ "مدمض" أن صخماإ
ّن ًة
اعة ٞازغة ّن
بلى ؤعى الىَن بٗض ؤإ ؤنبذ مهنضؾا في ؤلاٖالم آلالي ،وبض ٫ؤإ ًهُدب مٗه "بيد ّ
ًدنٗم
الشومًة " ؤخًغ مٗه ؾُ
ٞحها والضوّ ،1ن
الؿحروعة ،وبظلٌ ٪ؿحر ظُل الاؾخ٣الٖ ٫لى نٟـ ّن
َُاتها مٗجى ّن
ؾُاعة" ًبضو ّنؤجها جدمل في ّن
ٞدتى ٧لمت " ّن
الضعب الظي
َهن َهه َهجه ؤؾالٞهم ،وال َهؤص ّنٖ ٫لى طل ٪من ٢ىّ ٫ن
الغاوي " :هىد ثشي والذن في هفعً ،وثشي ملابل رلً هفعً في ابهً محمذ"،2
ّن
ّن
واخض ًجم٘ قملهم ،وَؿاىمىإ ٧لهم في أناثه.
وَن ٍو
ٞالٛاًت واخضة وهي الِٗل أدغٍت ،في ٍو
ّن ّن
ّن
ّن
عواًت "زىٍا صخماإ" من ّن
عواجي ،جسللخه انؼٍاخاث؛ جمشلذ
الىاُٗ٢ت التي خاولذ ججؿُض ألاخضار الخاعٍسُت في ٢الب
الغواًاث
ّ
العاوّة بلاًا ّ
وبذد ـىست ا (هُىٍىسن) ؤمام هاٌشًٍ مثلما ث ّ
في حكبحهاث ،مشلّ " :
الؽمغ ّ
المباب في خلُ الجضاثش"،3
بذد
ُك
ؤي ّن
ٞدلم صخماإ أالىنى ٫بلى نُىٍىع ٥لم َهٌٗض له ّن
،1962
ؤىم ّنُت إلاا ؾم٘ أسبر بً٣ا ٝبَال ١الناع في الجؼاثغ مؿاء 19ماعؽ
ُك َّع
َه
جخىاإ في ج٣ضًم الٛالي ّن
خىً ٢ةٗا من شخهُت "صخماإ" في ّن
والنِٟـ من ؤظل وَجها الجؼاثغ .ومن
الغواًت؛ ٞهي لم
وطل٧ ٪اإ م
ّن
الغاوي ٖن صخماإ " :للذ ـشت ًا َزا مثل الدؽبة املهترثةّ ،
الدكبحهاث ؤًًا٢ :ىّ ٫ن
فةًان الأتراس"ٞ ،ضخماإ ؤنبذ ٦هال ال
٢ىة ،وبظلّ ٪ن
ٞةإ ٢ل٣ه الضاثم من ؤإ ُكج ّنؼوظه ؤزخه أٟخاة في م٣خبل ُك
خى ٫له وال ّن
الٗمغ ٚحر ُكم َهب َّعرع.
الغاوي " :ؤهد في واد و ي في واد آخش"4؛ وهي ٦ناًت ٖن نٟت الازخال ٝفي ّن
ومن ال٨ناًاث ُكجلٟي ٢ىّ ٫ن
الغئي؛ ٞضخماإ ًغي في
ِس
ّن
ُك
ّن
ّن
البدغ ّن
و٧ل ما ًخٗل ٤أه من ؤصواث الهُض مهضع ٢ى ِسجه و ٢ىث ؤزخه "خنُٟت" ،في خحإ ؾئمذ هي من عاثدت الؿم ٪والبدغ التي
ّ
لم جٟاع ١البِذ منظ ن٘ومت ؤْٟاعىا ختى ّن
ؾن ال٨هىلت .و ُكجلٟي ؤًًا ٢ىّ ٫ن
الغاوي " :في وكد ؤول فُه الؽلاء ألاخمش
والُابغ"٦5ناًت ٖن نٟت ،وهي ّن
اإلاؿخٗمغ .و٦ظا ٢ىله ٖن "خنُٟت" " :فهزٍ املشؤة ثبيي
قضة الباؽ وال٣ٟغ والايُهاص من ٢بل
ِس
ِاما"٦ 6ناًت ٖن نٟت ،وهي ّن
مىز ما ًلاسب ّ
العبّحن ً
قضة اإلاٗاناة التي ال٢تها خنُٟت َىا ٫خُاتها ،وهي نمىطط ٖن ّن
٧ل نؿاء

ُ أنظر ادلصدر نفسو ،ص ُِٔ.ُِٕ -
ِ أنظر ادلصدر نفسو ،ص ّٕ.
ّ
السابق ،ص ّٖ.
ادلصدر ٌ
ْ ادلصدر نفسو ،ص ُٖ.
ٓ ادلصدر نفسو ،ص ّْ.
ٔ ادلصدر نفسو ،ص َٖ.
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ّن
َه
اللىاحي ٖ َه
ٖان َهحإ ال٣ٟغ والجىُٕ ،ك
والٗن ٠والايُهاص ،وعٚم طلَ ٪ه
اإلاؿخٗم َهغ الٛاقم
خاعبن
كن في ٞترة الاؾخٗماع ،خُض
الجؼاثغ
ِس
ِس
ّن
أ٩ل ما ؤو ِسج َهحإ من ٢ىة ونبر.
ّ
ّن
ّ ن ّ
ً
ؤن ّ
اهتزاِا" ،1خُض ُكوْ ٠اإلاجاػ من
الحشٍّة ثىتزُ
و٢ض خٓي اإلاجاػ أضوعو أنهِب في الغواًت ،مشل" :للذ جّلم الجضاثشٍى
ُك
ً
اهتزاِا" ّن
َّع
نىٕ الاؾخٗاعة ،في ٢ىله " ّ
اإلاكبه " ّن
ٞكبه ّن
الخغّنٍت"
الخغٍت بصخيء مدؿىؽ ملمىؽ ًم٨ن انتزاٖهٞ ،ظ٦غ
الحشٍة ثىتزُ
الغاوي " :و ٌد
ُك
وخ ِسظّ ٝن
دًان و ؤ ٌداس مً الفشحة جعُل في ّ
اإلاكبه أه "الصخيء اإلادؿىؽ" .و من الاؾخٗاعة ؤًًا ٢ىّ ٫ن
ول ميان"2؛ خُض
ُك
قبه الٟغخت أاإلااءُ ،ك
وط ِس٦غ ّن
ٞد ِسظّ ٝن
ّن
الغاوي " :بالد ظُذي ِبذ ّ
اإلاكبه "الٟغخت" .و٦ظا ٢ىّ ٫ن
الشحمً ثفهش وثبحلْ
اإلاكبه أه "اإلااء"
٧ل ما ُكًغمى ٞحها ،وٍبضو ّن
حل ب ا" ،3خُض ّن
ول مً ّ
قبه " أالص ؾُضي ٖبض الغخمن" أالناع التي ثنهغ ّن
ؤإ ٢هض ّن
الغ ّن
واجي من ىخه
ّن
ّن ّن
الٗباعة ّن
ؤإ ّن
ؤإ ؾ٩اجها ٌِٗكىإ
ٗ٦اثلت
٧ل من ِسًد ّنل أال٣هبت وٍُ٣ن ٞحها ٌؿتهىٍه مىٗ٢ها الجٛغافيٞ ،هي ُكمُلت ٖلى البدغ٦ ،ما
ٍو
أد٨م ّن
واخضةُ ،ك
ظل ؾ٩اجها ٌكخٛلىإ في ّن
ؤإ ّن
الهُض.
ختى ّن
الؿغص ؤلؼم لىاػمها ،وطلّ ٪ن
الغواًاث ّن
ج٣نُت ّن
الخاعٍسُت ظٗلذ ّن
عواًت زىٍا صخماإ ٛ٦حرىا من ّن
ًدؿجى لها عواًت ألاخضار التي
ّن
ّن
ّن
وٗ٢ذ في ػمن ؾاأ ،٤وىى ما ًخجلى في ؾغص ألاخضار التي حٗل٣ذ أىالض "صخماإ" ٢بل انضالٕ الشىعة الجؼاثغٍت ،من حٗظًب في
5
4
ّن
ّن
ٞمن
السجىإ  ،واإلاٛامغاث التي ٧اإ ً٣ىم بها في البدغ  ،ولٗل ما ًم٨ن مالخٓخه ىنا ىى جل ٪اإلاٟاع٢ت في شخهُت والض صخماإِ ،س
ٞمن ظهت ُكً٩اأض وٍ٩اٞذ اإلاؿخٗمغ الٟغنسخي بلى ّن
خض اإلاىث ،ومن ظهت ؤزغي ججضو َهٌ ِسؿُذ في ؤعظاء البلضاإ ،بلى ظانب حٗاَُه
ِس
ِس
ِس
َه ًة
ّن
ّن
ّن
َه
ّن
ٌز
الخمغ جاع٧ا ػوظخه واأنه ٌٗانُاإ ٢هغ الاؾخٗماع ،وقضة الباؽ وال٣ٟغ ،وألاع ر ؤإ طل ٪عاظ٘ بلى قضة و ِس ٘٢الهضمت ٖلى
زهىنا ّن
ّن
ًة
ٞمن الِٗل ّن
وؤإ ٞغنؿا
الغُٚض وألامن بلى الايُهاص وال٣خل والجىٕ،
الكٗب في الؿنىاث ألاولى من الاؾخٗماعِ ،س
ىاظمذ الجؼاثغ وهي في ؤوط ّن
٢ىتها وٖخاصىا الخغبي٩ٞ ،اإ الكٗب الجؼاثغي ّن
ؤي زبرة
ًخسبِ زبِ ٖكىاء ،في و٢ذ لم ج٨ن له ّنة
ّن
ّن
النٟـ ّن
ً٣ضم ّن
الشىعةٞ ،غاح ّن
أالخغب ّن
والنِٟـ ظل ؤعيه وٖغيه بٗض ؤإ جم٨ن من
اؾخٗضاص ٖؿ٨غي ،بلى ؤإ أؼ ٙظُل
وؤي
ٍو
ِس
ّن
الشىعة ،خُض لم َه
ّن
الٗضو ومٗغٞت ن٣اٍ يٟٗه ،وبظلّ ٪ن
ًخىاإ صخماإ ٖن ج٣ضًم ألاًٞل
ظؿضث شخهُت "صخماإ" ظُل
صعاؾت
ً
لىَنه ،وىظا ًبضو ّن
ظلُا من زال ٫ؾغص ألاخضار التي ؾاىمذ شخهُت "صخماإ" في بنجاػىا ،ل٣ىّ ٫ن
واحذا مً
الغاوي " :هىد
ً
الغاوي ٌٗلم أغٚبت صخماإ في الٟ٨اح ّن
اؼحّاال" ، 6طلّ ٪نإ ّن
اإلاؿخٗمغ
يض
الزًً جّحن ِلح م ؤن ًىفخىا في ثلً الىاس ليي ثضداد
ِس
ًة
الٛاقمَ ،ه
ًة
ّن
ّن
ّن
ّن
ٖضا ٖن ٢ضعجه ٖلى ٗٞل ال٨شحر من ؤظل وَنه ،زم ًخىالى الؿغص جباٖا قامال ٧ل ما حٗغى له صخماإ من سجن
وحٗظًب ،ما ّن
الؿغصًت بلى ؤإ جهل بلى ّن
زم جدؿاعٕ الخغ٦ت ّن
ؾبب وٞاة ػوظخه "مغٍم"ّ ،ن
الهغاٖاث التي وٗ٢ذ بٗض الاؾخ٣ال ٫من
٢ؿما ّن
ؤظل ّن
واجي ًة
الؿلُت ،خُض ؤٞغص لها ّن
الغ ّن
زانا بها.
ّن
وختى جٟهم شخهُت "صخماإ" ما ظغي لها في خُاتها و ما ًجغي من خىلها في البالص ،لجإ ّن
الغاوي بلى ألاؾلىب الخُابي
ؤبذا"ّ ،ن
الغاوي " :بًه ًا خىٍا دحمان ،ؤهد ال ثحّ مً البحش ً
و٦إإ ّن
الغواًت أ٣ىّ ٫ن
أالضعظت ألاولى ،خُض أضؤث ّن
الغاوي ًساَب
ُ ادلصدر نفسو ،ص ّٕ.
ِ ادلصدر نفسو ،ص ْٖ.
ّ ادلصدر نفسو ،ص ْٗ.
ْ
السابق ،ص َّ.
ادلصدر ٌ
ٓ ادلصدر نفسو ،ص ِّ.
ٔ ادلصدر نفسو ،ص ٕٓ.
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ًة
ًة
َه
ّن
الغواًت اإلاٗانغة ،وفي طل ٪بقاعة بلى ّن
مباقغة أاؾخسضام يمحر اإلاساَب ،والظي ُكٌ ّن
ؾمت من ؽماث ّن
جدضي آلازغ
ٗض
الصخهُت
َه
ّن
ّن
٧ل من ٧اإ ًة
الغثِؿت ّن
"الهى" 1،والظي ٌكمل ّن
و٧ل من َه
الصخهُت ّن
ً٣غبها في ؤنىإ الباؽ والك٣اء ،ما ظٗلها جضوع في
ؾببا في ِٖل
ّ ٫ن
الغاوي " :ؤلم ثىً ثشًذ ؤن ثفهم ّ
الذهُا ّ
ّن
واجي٣ً ،ىّ ٫ن
النؿُج ّن
الغ ّن
حم الفهم؟ ؤن جّشف
صوامت الخحرة؛ والتي جىاجغث ٖلى َى
ّ
ّ
ّ
ولىً َزا ال
الاثجاٍ الزي جعحر فُه؟ ما الزي وحذثهً ،ا خىٍا دحمان بّذ ؤن اظحّشلد ثاسٍخ حُاثً وله؟ ال ش يء،
ّ
وؤبذا"ّ 2ن
داثما ً
دضي ً٨من في الخٟاّ ٖلى اإلاباصت ( ّن
ٞالخ ّن
الض ّن
الىمي الزي ظاست ِلُه ً
ًنُت،
ًمىًّ مً ؤن ثىاـل حُاثً ِلى
والاظخماُٖت )...التي ّن
ّن
جغسخ ٖلحها قٗب الجؼاثغ في ؤي ظُل ٧اإ.
ّن
ّن
الص ّن
خهُت مباقغة ،جلٟي ّن
ظل الخىاعاث الخاعظُت في ّن
أاإلياٞت بلى زُاب ّن
الغواًت َغٞها
ًىىم أإنه ًساَب
الغاوي الظي ِس
ّن
ججلى في الخىاعاث التي َه
ّن
صاعث أِنه و أحإ ؤزخه "خنُٟت" ،و أِنه وبحإ ؤلاًُالي الظي ؤعاص ؤإ ًبخإ منه
الغثِـ ىى "صخماإ"،
وؤزحرا أِنه وبحإ اأنه "مدمض" ،في خحإ ً٩اص ًندهغ الخىاع ّن
ّن
ًة
الضازلي في الخىاَغ التي ٧انذ جدباصع بلى طىن "صخماإ"؛
الؼوع،١
ّن
ّن
للظا٦غة ّن
بال ًة
ظؼءا
الخاعٍسُت ،و٦ظا في ايُغاأه وقى٢ه لل٣اء اأنه بٗض ٞغاَ ١ىٍل .في خحإ لم ٌك ٫ٜالىن٠
من اؾترظاٖاث
ّن
الغواًت ،والظي ججلى من زال ٫ونَ ٠ه
ّن
ًة
نٛحرا من ّن
وؾلىُ٦اث والض صخماإ ،3و٦ظا ون ٠للخالت الجؿضًت لضخماإ،4
مىظؼ لهُئت
ٍو
لضخماإ ،4بلى ظانب ون ٠الؼوع ١الظي اأخاٖه صخماإ 5؛ والظي ٧اإ له صوع ٦بحر في بن٣اط صخماإ من اإلاىث ّن
اإلادخم إلاا ّن
زبإ ُٞه
ٖمىما ّن
ًة
ٞةإ ّن
ًة
ج٣نُت الىن ٠في ىظو ّن
ؤؾاؾا الخالت التي ٧اإ
الغواًت قملذ
ألاؾلختٖ ،6ضا ٖن ٧ىنه مهضع عػ ١صخماإ وٖاثلخه .و
ّن
ّن
ّن
ّن
٧اإ ٖلحها الكٗب الجؼاثغي ٖبر ؤظُاله الشالزت؛ ما ٢بل الشىعة ،وظُل الشىعة ،وظُل ما بٗض الاؾخ٣ال.٫
ّ
بىاء الصدفُات:
َه
ُك ّن ّن
واثُت ّن
الغ ّن
الص ّن
ج٣نُت ؾغصًت ال ًم٨ن الاؾخٛناء ٖجها ّن
الغواًت ّن
ٖالم ّن
خهُت ّن
أخدغ٧اتها
أإي خا ٫من ألاخىاٞ ،٫هي التي جمأل
حٗض
ّن
ّن ّن ّن
ّن
ّن
وؤ٢ىالها وبُىالتها ،الؾُما بطا حٗل ٤ألامغ ّن
أالغواًاث الىاُٗ٢ت الخاعٍسُت ،خُض جنكِ في ؤعظائها الصخهُاث الغواثُت الشىعٍت،
ؽ عًٞىا الاؾخٗماع وزاعوا ٖلُه زال ٫خغب ّن
ّن
ٞصخهُاتها ؤنا ٌز
الخدغٍغ٣ٞ ،ض نبظوا بٌٗ
وىى الخا ٫في عواًت "زىٍا صخماإ"،
الٗاصاث ّن
7
والخ٣الُض اإلاً ّنغة ،وَالبىا أبضًل لها بٗض الاؾخ٣الً ، ٫ة
وبناء ٖلى طلً ٪م٨ن مالخٓت شخهُاث نامُت ٧اإ لها جإزحر في
ِس
ّن
ّن
الصخهُت ّن
مجغٍاث ألاخضار ّن
الغثِؿت ،التي ؾاىمذ بك٩ل ٦بحر في جنكُِ
الغواثُت؛ أما في طل ٪شخهُت "صخماإ" والتي مشلذ
ّن
ّن
ًة
الُغٍ ٤ؤمام اإلانايلحإ ّن
ّن
الظ٦غ؛ خُض ٧انذ هي ّن
ؤخضار ّن
ختى
الضاٗٞت لخمهُض
ًإث ظؼاٞا ٦ما ؾل٠
الغواًتٞ ،دتى اؾمها لم ِس
ّن
ٌؿخُُٗىا جىظُه ّن
اإلاؿلر ل٣ىّ ٫ن
الغاوي:
الًغباث لالؾخٗماع الٟغنسخي متى قاءوا٦ ،8ما ّنؤجها ٧انذ صاثمت اإلاباصعة بلى جُٟٗل الٟ٨اح

ُ
قاُب العريب( ،ادلغرب ،لبناف)ََِٖ ،ـ ،ص ُِٕ.
الث
الركائي كذبربة ادلعىن ،ادلركز ٌ
السرد ٌ
أنظر سعيد بنكرادٌ ،
ِ مرزاؽ بقطاش ،ركاية خويا دمحاف ،ص َُِ.
ّ أنظر ادلصدر نفسو ،ص ِٖ.
ْ أنظر ادلصدر نفسو ،ص ّٔ.
ٓ أنظر ادلصدر نفسو ،ص ّٔ.
ٔ أنظر ادلصدر نفسو ،ص ٖٓ.
ٕ
الركاية اجلزائريٌة (َُٕٗ ،)ُّٖٗ -ديواف ادلطبوعات اجلامعيٌة ،اجلزائرُٖٗٔ ،ـ ،ص َٕ.
أنظر بشًن بوجيرةٌ ،
الشخصيٌة ُب ٌ
ٖ أنظر مرزاؽ بقطاش ،ركاية خويا دمحاف ،برارم ادلوت ،ص ّٓ.
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ّ
الفحىة كبل ؤن ًىخشوىا في ـفىف املىاللحن وجؽتري مج م ً
ّ
ِذدا مً
بّذد هبحر مً سحاٌ
"وَا ؤهد ثبادس بلى الّمل فححفل ٍس
ّ
املعذظات".1
ّن
ّن
ّن
ّن
ّن
الشىعةّ ،ن
ٞةإ والض صخماإ والظي مشل ظُل ما ٢بل الشىعة ،وبإ ٧اإ ٢ض جإزغ أمجغٍاث
ٞةطا مشلذ شخهُت صخماإ ظُل
وثجشُ والذن ّ
الغاويّ " :
ألاخضار ؤ٦ثر ّن
حٗغى لخٗظًب بك٘ في سجن "المبحز"٣ً ،ىّ ٫ن
مما ّنؤزغ ٞحها٣ٞ ،ض ّن
املش والّللم في رلً
ٍو
البدغٍت ّن
ّ
الخ ّن
ّن
الشَُ "ّ ،2ن
ّن
السجً ّ
بٗضص من
جاعٍت ،وى٨ظا وظض اإلاؿ٨حإ نٟؿه ٖلى متإ أازغة
لُخم ججنُضو بٗض طل ٪في
حٛو ٍو
ّن
َّع ًة
ّن ٌز
ّن
ٞخٟجغىا وحٛغ٢ها في ٖغى
لخٓت لهجىم الُاثغاث ألاإلاانُت
مٗغيت في ّنؤًت
اإلانبىطًن ،وهي م٩لٟت بشخن البجزًن والتي ٧انذ
ٍو
ّن
ّن
ّن
الؿُٟنت اإلالٗىنت ّن
جم٨ن من ؤلاٞالث من جلّ ٪ن
لُخجه بلى الكىاَئ ؤلاؾبانُت ،ومنظ طل ٪الخحإ انُٗ٣ذ ؤزباعو،3
البدغٚ ،حر ؤنه
ّن
ّن
ّن
ختى ّن
ّن
بال ًة
ؤمىعا ٢لُلت،
ؤإ صخماإ ال ٌؿخُُ٘ اؾترظإ نىعجه ،ال ّنجها بُٗضة ،وال نه يإ في ٖغى البدغ ،أل نه ال ًخظ٦غ منه
ّن
الضاللت اإلاؿخىخاة من ىظا اإلاُ٘٣؛ ّن
ولٗل ّن
أ٩ل ما ٞحها من خُاة ّ ،4ن
وهي ؤمىع ال جبٗض ؤمامه نىعة والضو ّن
ؤإ ظُل ما ٢بل الشىعة
ّن
٦شحرا ما ُكٌ َه
اإلآٟغة ،م٘ ّن
ٟٛل ط٦غو ؤزناء ّن
ُغ ١إلنجا اث زىعة الخدغٍغ َّع
ّن
ًة
الخ ّن
جطخُاث ؤأناء
ؤإ ىظو الشىعة ما ٧انذ ِسلخ٩ىإ ؤنال لىال
ػ
ّن
الخغٍت انتز ًة
الجؼاثغ في جل ٪الخ٣بت الاؾخٗماعٍت ،والتي ّن
الشىعة لخٟجحرىا ،وانتزإ ّن
اٖا من اإلاؿخٗمغ الٛاقم.
مهضث الُغٍ ٤لجُل
ّ ٫ن
واجيُٞ ،م٨ن ّن
النؿُج ّن
الغ ّن
ٖضىا من
ّنؤما شخهُت "خنُٟت" وهي ؤزذ صخماإ ،والتي عا٣ٞذ "شخهُت "صخماإ" ٖلى َى
ّن
ّن
الغواًت ،وعٚم طلّ ٪ن
ٞةإ وظىصىا ّن
الشاأخت التي لم ً٨ن لها صوع ٦بحر في حُٛحر مجغٍاث ألاخضار في ّن
الضاثم بلى ظىاع
الصخهُاث
"صخماإ" صلُل ٖلى ّن
الضوع الظي ٢امذ أه اإلاغؤة الجؼاثغٍت في ٖهض الاؾخٗماع ،خُض ٧انذ جنايل هي ألازغي ،أهبرىا ّن
وج٨بضىا
ِس
ّن
الالخ٣تّ ،ن
ّن
ٞدتى اؾمها ًدمل مٗجى ؤلا٢باٖ ٫لى هللا وؤلاٖغاى ّن
ٖمن
الضًنُت و الىَنُت في ٖ٣ى ٫ألاظُا٫
ٖناء جغبُت وٚغؽ الغوح
ّن
ؾىاوٞ ،دنُٟت ٛ٦حرىا من نؿاء الجؼاثغ خملذ عاًت الجهاص والٟ٨اح بلى ظانب الغظا ،٫وىظا ًنُبٖ ٤لى شخهُت والضة
ّن
جىُٞذ بٗض ّنؤًام من وي٘ ولُضىا مدمض ،بؿبب الخى ٝوالهل٘ الظي ؤنابها ّن
ظغاء
صخماإ ،و٦ظا "مغٍم" ػوظت صخماإ التي
ًة
ّن
ّن
ًة
اإلاؿخٗمغ للبُىث الجؼاثغٍت ٞجإة ،وفي ؤي و٢ذ ،ما ؾبب لها ٖؿغا في الىالصة ،خُض ماجذ بزغ
الا٢خداماث ،التي ٧اإ ً٣ىم بها
ِس
ّن
مًاٖٟاث اإلاغى الظي لخ٣ها ّن
الؿٗاصة والُمإنِنت م٘ "مغٍم" ،ختى وبإ ٧انذ ّن
َه
ختى بٖض الىالصة ،و٢ض ٖغ" ٝصخماإ" ّن
مضة ِٖكه
الغثِؿت؛ خُض ّن
الغواجي ًسخاع اؾم "مغٍم" ختى ج٩ىإ ًة
مٗها ٢هحرةّ ،ن
ػوظا لصخهِخه ّن
ولٗل طل ٪ما ظٗل ّن
بإ من مٗاني "مغٍم" ّنؤجها
َاىغة ال٣لب والنُت.
ّن
ا٢خضاء أاؾم ّن
ًة
مشلذ شخهُت "مدمض"؛ وىى اأن صخماإ َه
ؾُضنا مدمض ٖلُه
ظُل ما بٗض الاؾخ٣ال ،٫و٢ض ظاء اؾمه
في خحإ
ؾماو ٖلى اؾم ؤأُه "مدمض" ،5وفي طل ٪بقاعة ٖلى ّن
زهىنا ّن
الهالة ّن
ّن
ًة
وؤإ صخماإ ّن
ؤإ
والؿالم ،ومٗناو ٦شحر الخها ٫الخمُضة،
ّن
ّن
الؿاأ٣تٞ ،غٚم ّن
ًخسلى ٖن مباصثه ؤلاؾالمُت الخنُٟت ،التي ؾاعث ٖلحها ألاظُاّ ٫ن
ؤإ ىظو الصخهُت لم حؿاىم
ظُل الاؾخ٣ال ٫لن
ًة
ّن
الؿبب في الاؾترظاٖاث ّن
زانت ّن
الغواًتّ ،ن
وؤجها ٧انذ ّن
الغثِؿتّ ،ن
ول٨جها قٛلذ ّن
ظل اىخمام الصخهُت ّن
في ؾحر ؤخضار ّن
الخاعٍسُت في

ُ ادلصدر نفسو ،ص ٕٓ.
ِ ادلصدر نفسو ،ص َّ.
ّ أنظر ادلصدر نفسو ،ص َّ.ُّ -
ْ أنظر ادلصدر نفسو ،ص ُِ.
ٓ
السابق ،ص َٔ.
أنظر ادلصدر ٌ
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الغواًتّ ،ن
طىن "صخماإ" ،والتي قٛلذ ّن
ظل ًٞاء ّن
٧ل طل ٪خضر في ؾاٖاث ٢الثل في انخٓاع شخهُت "مدمض" ال٣اصمت من زاعط
الىَن.
صوع ٦بحر في جدٟحز "صخماإ" إلاىانلت الٟ٨اح ّن
بلى ظانب طل ٪ججض ّن
ؤإ الصخهُاث اإلاغظُٗت ٧اإ لها ٌز
والنًا" ،٫وحمىس َزا
ِس
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الىىُ مً الصدىؿ في الىق الشواجي ًذٌ ِلى ؼاسة املشحُّة الثلافُة؛ ؤي بلى رلً الىق الىبحر املحمثل في
ّن
ّ
ّن
الصخهُاث ّن
ً
الخاعٍسُت :ألامحر ٖبض ال٣اصعٞ ،اَمت اللت نؿىمغ ،الُٗ٣ض
ِمىما"ٞ ،1خجض من ىظو
يدًىلىحُة وفي الثلافة
ّن
ٖمحروف ،ألىػصاص ،وآًذ ؤخمض ،أن ألت ،2مدمض زمِؿتي وػٍغ الخاعظُت الظي اِ ٚسخُل إلاا زغط الؾخ٣با" ٫ظماٖ ٫بض النانغ"
أالغظل الُٗٓم ،نه ّن
خ ٤٣لبالصو انخها اث ُٖٓمت ّن
الغاوي ّن
عثِـ ظمهىعٍت مهغ( الظي ًهٟه ّن
اإلاؿخٗمغ) ، 3مدمض زًُغ
يض
ع
ِس
ّن
ُك
ظغاء اٚخُا ٫من ٧انىا ًة
الغاوي ًة
٦شحرا ّن
جإزغ ّن
ؾببا في اؾخ٣ال٫
الظي ِ ٢سخل في بؾبانُا ،و٦غٍم أل٣اؾم الظي اٚخُل في ٞغانٟ٨ىعث ،خُض
ّ
الجؼاثغ٣ُٞ ،ى " :٫واظحزهشت ما كاله لً رلً ّ
البحاس اًٌىٔعالفي في املشس ى :لذًىم مىاللحن هباس ،لىىىم ربححمىَم
ي ّن
ىىاعي أىمضًن الظي ّن
ً
جىلىا الخ٨م ،أما في طلّ ٪ن
الغئؾاء الظًن ّن
جمشلذ في ّن
خ٤٣
حمُّا" .4بلى ظانب شخهُاث وَنُت ؤزغ
ّن
اثغ ُكٌكاع بلحها َه
أالبناإ آنظاّ ،5٥ن
بنجاػاث ُٖٓمت ،ظٗلذ الجؼ َه
زم جالو ّن
الغثِـ الكاطلي.
ّن
ّن
ّن
خاٞؼا لضخماإ ّن
ختى ُكً ّن
ق٩لذ هي ألازغي ًة
الشانىٍت صوعىا في ّن
٣ضم ألاًٞل لبالصو ،أما
الغواًت ،خُض
ىظا و٢ض ٧اإ للصخهُاث
ِس
ّن
في طل٪؛ شخهُت " ّن
ٖمي ؤخمض اإلااىغ" الظي ٖلمه ً ٠ُ٦دجي عؤؾه ؤمام الٗىان ٠ل٩ي ًسغط مجها ؾاإلاا ،والظي ٖانى أضوعو من
وؤما َه
شخهُت " ّن
وٍالث الاؾخٗماع؛ من سجن وحٗظًبّ ،6ن
ّن
الخىاث عاأذ" ٣ٞض ؤصزل شخهُت "صخماإ" في مخاىت الخحرة،
م٣خل
ٍو
ّن
ُك
ًة َ 7ه ُّع
ّن
ّن
وظٗلتها حُٗض خؿاأاتها خى ٫ما ًجغي في البالصٞ ،إ٦ثر ما ؤزغ في الغاوي ىى ؤإ الخىاث عاأذ ِ ٢سخل ٚضعا  ،جإزغو بهظو الخاصزت ًجٗل
ّن
ّن
الغاويُٞ ،هبداإ ّن
ّن ُك
اإلاالٖ ٠لى شخهُت ّن
٦إجهما شخهُت واخضة ،بط َّع
حٗغى اإلاال" ٠مغػا ١أُ٣اف"
ؿ ِ٣شخهُت ِس
اإلاخل٣ي ٌ ِس
٦شحراٞ ،هى ال ًنخمي ّني خؼبٞ ،لم ّن
ٚضعا ،ول٨ن وبدمض هللا ٧انذ ٞاقلت ،طل ٪ما ّنؤزغ ُٞه ًة
إلاداولت اٚخُاً ٫ة
ج٣هضجه ؤًاصي ؤلاظغام،
ِس
ًة ّن
ّن
طل ٪ما ؤوٗ٢ه في خحرة؛ بط لم ُك
ٌٗض ًٟهم ما ًجغي في البالصّ ،ن
ولٗل طل ٪اإٖ٨ـ ٖلى ٦خاأاجه الالخ٣تٞ ،ال ج٣غؤ عواًت بال وجلمـ جل٪
ًة
ًة
الخحرة التي لم جٟاع٢ه منظ الخاصزت .وبظلً ٪م٨ن جهنُ ٠شخهُت ّن
الغاوي يمن الصخهُاث الىانلت ،والتي ج٩ىإ ٖاصة بقاعة
ّن
ّن
اإلاال ٠وال٣اعت ،خُض ج٨من وُْٟت خًىع اإلاال٦ ٠صخهُت وانلت في جىيُذ وجٟؿحر بٌٗ ألا٩ٞاع.8
ٖلى خًىع ِس

ُ
الرؤية كالبنية ُب ركايات الطٌاىر كطٌار ،كزارة الثٌقافة ،اجلزائرََِٕ ،ـ ،ص ّٗ.
أنظر إدريس بوديبةٌ ،
ِ أنظر مرزاؽ بقطاش ،ركاية خويا دمحاف ،ص ّٓ.
ّ أنظر ادلصدر نفسو ،ص ّٗ.
ْ ادلصدر نفسو ،ص َُٔ.
ٓ أنظر ادلصدر نفسو ،ص َُٕ.
ٔ
السابق ،ص ْٓ.
أنظر ادلصدر ٌ
ٕ أنظر ادلصدر نفسو ،ص ٕٕ.
ٖ
الرؤية كالبنية ُب ركايات الطٌاىر كطٌار ،ص ْٗ.ٗٓ -
أنظر إدريس بوديبةٌ ،
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ّن ّن
َه
خًىعا ّن
ًة
٨ٞغٍا ،1خُض ْهغ ّن
ظلُا
خحز الصخهُاث الهامكُت؛ والتي ً٩ىإ خًىعىا
َهلِكٛل بٗض طل ٪الكُش "سخي الٗغبي"
ّن
ّ
ّن
الغاوي " :ألامش الزي ّ
الكُش ،بط ً٣ىّ ٫ن
سسخ َزٍ الفىشة في هفعً َى حاسهم س ي الّشبي ،الؽُخ
جإزغ شخهُت صخماإ أإ٩ٞاع
ّ
ّ
ّ
الى ُّة ًا دحمان ،فالدحر ّ
ول الدحر في ـفاء الى ُّة .وظاس ألامش ِلى َزٍ الىثحرة".2
املحىً .كاٌ لً هً ـافي
بىاء الفماء ّ
الشواجي:
ُك ّن
ّن
ّن
ُك َه َه ٌز
ّن
َه ّن
مى٘٢
ٌك٩ل الًٟاء الغواجي ٖالم الغواًت الظي جخدغ ٥في ؤعظاثه الصخهُاث ،وىى بما زُالي من بأضإ ألاصًب ،ؤومؿخلهم من ٍو
ظٛغافي خ٣ُ٣ي ،وًٞاء عواًت " زىٍا صخماإ" ً٩اص ً٩ىإ ٢انغا ٖلى ّن
النىٕ الشاني ،خُض ظٗل ّن
الغ ّن
واجي "ال٣هبت"  -وهي مضًنت
ّن
ولٗل ّن
ؤػ٢تها ،ؤو ُٞما ًدُِ بهاّ ،ن
الغواًتٞ ،خجضو ُكًجغي ّن
ج ٘٣يىاحي الجؼاثغ الٗانمت -مدىع ًٞاء ّن
مغص طل ٪بلى
ظل ألاخضار أحإ
َه
ّن ّن
ختى ّن
لجل عواًاجهّ ،ن
واإلاالخٔ ّن
َه
ًة
ًٞاء ّن
نكإة ّن
الغ ّن
ؤإ نىعتها
خض ؤنه ظٗلها
ؤإ "مغػا ١أُ٣اف" مىل٘ أال٣هبت بلى
واجي أحإ ؤخًاجها،
ّن
ًًم في ّن
ُكَبٗذ ٖلى ٚال " ٝأغاعي اإلاىث" الظي ّن
َُاجه عواًاث أُ٣اف الشالزت (زىٍا صخماإ ،صم الٛؼاً ،٫دضر ما ال ًدضر)،
ّن
ٞهى ًغي ّن
ًا٦ضو ّن
الغاوي وىى في نضص خضًشه ٖن البِذ الظي ًُ٣ن ُٞه "صخماإ"" :
ؤإ ال٣هبت ٖغٍ٣ت ،ولها جاعٍش مجُض ،وىى ما
ّ
بن ِمش َزٍ ّ
الذاس حىالي رالرة كشون .ب ّ ا جّىد بلى صمً ألاثشان .و مْ رلً فهي واكفة والحمذ هلل .والذن ِلُه سحمة
ًلاٌ
ّ
ّ
3
هللا ثشبى َىا .وحذن ؤًما" .
خايغا في ّن
وباإلا٣األ خٓي البدغ؛ أما في طل ٪اإلاُناء أنهِب ٦بحر في ٝياء ّن
ًة
ظل عواًاث "أُ٣اف"؛ طل٪
الغواًت ،وىى آلازغ ٧اإ
ؤنه نكإ في ؤؾغة حؿترػ ١من البدغ٣ٞ ،ض ٧اإ والضو ّن
أد ًةاعا ،وىى ما ُكً ّن
هغح أه في عواًت صم الٛؼاٞ ،4٫البدغ مهضع عػ ،١وىى ما
ِس
ّ
ّن
ّ
ًا٦ضو ّن
الغاوي" :البحش في هاٌشًٍ لِغ ؤصسق بل َى ؤظمش بلىن الد ز ،ؤحل ،بهه ؤظمش بلىن الد ز .والعب في رلً وله َى
ّ
ّ
بٗض ٖلى ألامل ّن
الخغّنٍت ،و َهً َه
بال" ،5وىى ًغمؼ بلى ّن
والخٟائ ،٫وؤلاخؿاؽ
ؤن الد ز الزي ثىتزِه اهتزاِا مىحىد في البحش لِغ
والؿُ٨نت خاّ ٫ن
ولٗل صاللت "اإلاُناء" ج٨من في ٧ىنه ًة
أالهضوء ّن
النٓغ بلُهّ ،ن
ّن
والخغٍت في ٍوآإ واخض؛ بط قهضث الجؼاثغ
عمؼا لالؾخٗماع
الٗضو في مُنائها البدغ ّنيّ ،ن
ّن
ظاعا مٗه ؤطًا ٫الهؼٍمتّ ،ن
ل٨نه بٗض ؾنحإ َهزغط من نٟـ اإلا٩اإ الظي ظاء منه ّن
ّنؤو َه٫
ولٗل
ىبىٍ إلاضا٘ٞ
ٍو
واجي ٌكحر بلى ىظو اإلا٣األت التي جدملها صاللت اإلاُناء والبدغ أحإ ّن
ّن
الغ َّع
الخٟائ ٫وؤلاخؿاؽ أال٣هغ ،أ٣ىله " :يلبغ الىاحذ مج م
ّ
ًّ
ّ
واكُ ًة مً ّ
اللباط ّ
ُجي ألاصسق ،وٍمْ ِلى سؤظه ّ
ّ
الف ّ
املىل ِلى خلُ
ؼاؼُة حمشاء ،وٍجزٌ بلى الؽاسُ الّشٍن
الفىف ؤو
ّ
ً ّ
ًّ
ّ
مشثاحا حتى وبن وان في وكفحه ومؽِحه ما ًىحي بإهه ًشٍذ ألاخز بثإسٍ مً البحش بّذ
مضَىا
لُخؽمم ساثحة البحش،
الجضاثش
ّ
ّ
ُؼشة وىٍلة مميُة ،ما ّ
ؤؼذ ما ثخحلف ًِ ؤمثاٌ ؤولئً الىاط! لىإهه مىحىب ِلى حبِىً ؤن جؽلى وثىذ ،وثف ّبح البحش
ّ
6
وبال فلذت ّ
ّ
ؼهُة الِّؾ ،وظلي مً حعاب حُاثً َزٍ ش يء ال ثلىي ِلى الاظحٕىاء ِىه".
وثمعُه،
ّن
والُمإنِنتّ ،ن
ٞدتى أِخه الظي ُكٌ ّن
ُكٌ ّن
ّن
ٗض م٩انا
أالخغٍت
ٗض البدغ وال٣هبت ًٞاءًن مٟخىخحإ؛ خُض حكٗغ ٞحهما فزهُت صخماإ
ّن
َه
ّن
ّن ّن
ًة
جم٨ن من اؾترظإ ّن
ؤخُانا ًطخ٪
ختى ؤنه
٧ل ط٦غٍاجه في اإلااضخي،
ُكمٛل ًة٣ا في الٓاىغ ٞهى مٟخىح أالنؿبت لضخماإٟٞ ،ي ؤعظاثه
ُ أنظر ادلرجع نفسو ،ص ِٗ.
ِ أنظر مرزاؽ بقطاش ،ركاية خويا دمحاف ،ص ٓٓ.
ّ
السابق ،ص ُِ.
ادلصدر ٌ

ْ أنظر مرزاؽ بقطاش ،ركاية دـ الغزاؿ ،برارم ادلوت (الفضاء احلر) ،ص ِّّ.
ٓ مرزاؽ بقطاش ،ركاية خويا دمحاف ،ص ُٖ.

6
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ّن
ّن
جظ٦غ جٟهُالث من خُاجه ٧اإ مكاً ٦ةؿا ٞحها .في خحإ َهججض الًٟاء اإلانٛل٩ً ٤اص ًندهغ في ّن
السجىإ (المبحز ،وجُِٟكىإ)،
٧لما
ِس
ِس
َه ّن ّن
ّن
بال ٖلى ال٣هغ والخبـ والُ٣ض ،ل َهخ ُكض ّن ٫أظلٖ ٪لى جؼ الجؼاثغٍحإ ٖن بًجاص ّن
الخغٍت٦ ،ما ّنؤجها
الؿبُل اإلاىنلت بلى ؤزظ
والتي ال ج ِسنم
ِس
ؤًًا ٖلى ّن
جضً ٫ة
ؤإ الجؼاثغٍحإ لم ً٩ىنىا ًساٞىإ من أُل اإلاؿخٗمغ ،والضلُل ٖلى طل ٪اعج٩ابهم ما ّن
ّن
ٌؿبب سججهم وحٗظًبهم،
ِس
ّن
أالغٚم من ّن
اإلاؿخضمغ الٟغنسخيّ ،ن
جُىع ؤؾلخخه وٖخاصو الخغبي.
صخٌ
وبًٟل نبرىم وٟ٦اخهم جم٨نىا ٗٞال من
ِس
ِس
ّ
الضمً الشواجي:
ً٘ ؾاٖاث ً٢اىا "صخماإ" في انخٓاع اأنه "مدمض" الٗاثض من ّن
الغواًت الٟٗلي ىى أ ُك
ػمن ّن
الؿٟغ ،بٗض ؤإ ؤنهى صعاؾاجه الٗلُا
ِس
مهنضؾا في ؤلاٖالم آلالي ،وىى ّن
ًة
الؼمن الخايغ ،وٍبضو طل ٪واضخا في جىُْ ٠ألاٗٞا ٫في الؼمن الخايغ ،و٦ظل ٪في بحهام
وؤنبذ
َه
ّن
ّن
الغاوي ال٣اعت أمساَبخه اإلاباقغة لصخهُت "صخماإ"ٚ ،حر ؤإ ػمن ؤخضار ّن
ّن
الغواًت ىى اإلااضخيٖ ،بر اؾترظإ ؤخضار الخاعٍش في
ّن
ّ ّ
ّن
ماقغاث لٛىٍت ّن
طا٦غة "صخماإ"ٞ ،خجض ّن
َُا ثزهش ًا خىٍا دحمان"" ، 1
جضٖ ٫لى طل٪؛ مشل" :
الغاوي ًىْ ٠ظل الاؾترظاٖاث
ّ
الغاوي ّن
ٌز
ثزهش ّ
حُ ًذا" ،3وفي ألازحر ّن
أإإ ؤخضار ّن
ًهغح ّن
اؾترظإ
الغواًت هي
ِذ برن بزاهشثً بلى الىساء" " ،2ثزهش ًاخىٍا دحمان،
لظ٦غٍاث اإلااضخيَ " :ا ؤهدً ،ا خىٍا دحمان كذ اظحزهشت مشاحل حُاثً املخحلفة" .4في خحإ ج٩اص الاؾدبا٢اث ّن
الؼمنُت جندهغ
ّن
ّ
في زىاَغ وجىٗ٢اث ،أما في طل " :٪ظحىىن فشححً هبحرة بّذ لحٍات ِىذما ثشي ؤن ابىً ِاد بّافُة وخحر دون ؤن
ّ
ومُة"" ،5لى سآن ٌد
ّ
الش ّ
الحج ؤدساج ّ
ًفىح بيد ّ
الشٍاح"" ،6ؤكعمد باهلل ؤهً ظحفّذ
ؤحذ مً مّاسفً لزَبد ّهِحً في
ّ
ؤإ ما ججضع ؤلاقاعة بلُه ّن
ِبذالشحمً"ٚ ،7حر ّن
ؤصكة اللفبة ،وؤهد ّ
ّ
ؤإ بٌٗ الاؾدبا٢اث
ثذب ِلى ؤسبْ بلى ٔاًة مسجذ ظُذي
َه
ًة
الخ٨غاع ،وىى ما ُكًٟطخي بلى الخكى ،وبإ ٧اإ ّن
مُب ّن
ؤخُانا ّن
ّن
ج٣نُ ًةت ٌؿخٗحإ بها ّن
الغاوي ِسللٟذ اندباو ال٣اعت ،و٦ظا
الخ٨غاع
جى ِس ٘٢في
الخإُ٦ض ٖلى ّن
ؤىم ّنُت بٌٗ ٖنانغ ّن
الغواًت.
املىٍىس ّ
العشدي:
َه
َّع
ق٩ل زُاب مباقغ ُكً ّن
الغثِؿتً ،ة
واجي ٖلى ّن
بحهاما أدًىعو في ّن
الغاوي بلى الصخهُت ّن
ىظهه ّن
الُ ْنغح ّن
الغ ّن
الغواًت ،خُض َٛذ
ظاء
َه
الغواًتّ ،ن
ٞجؿضث الغئٍت من رل ،٠بط ُك
الغاوي ّن
ٌٗلم ّن
عئٍخه ٖلى ٧امل ّن
٧ل ماخضر لصخهُت صخماإ من ؤخضار ،أل ٌٗلم ؤًًا
ِس
ّن
ّن ي ّن
ُك
ّن
والصخهُت ّن
الغثِؿت ،خُض ججزٕ
ًجٗل ال٣اع َهت ًسلِ أحإ آعاء اإلاال ٠والغاو
٧ل أىاَن ؤؾغاعو ،من ؤخاؾِـ وعٚباث ،ما
ّن
الهغإ ٖلى الخ٨مّ ،ن
الغثِؿت بلى ع ٌٞوا ٘٢البالص ّن
اإلاترصيٞ ،من وَإة الاؾخٗماع بلى وَإة ّن
والط ّن
الص ّن
خُت ًة
خهُت ّن
صاثما ىى ىظا
ِس
ّن
ّ
الحشٍّة والاظحلالٌ"ٞ ،8هظا
الكٗب ،الظي ٢ا ٫وبإٖلى نىجه " :هإول خؽاػ ألاسك بن اكحض ى ألامش ،لىً ال ّبذ لىا مً
ّن
الهغإ ّن
اإلاالٞ ،٠مغػا ١أُ٣اف ٖانى من وٍالث الاؾخٗماع ،وبٗض الاؾخ٣الٖ ٫ل ّن
اإلاىٌ ٠٢كترُٞ ٥ه ّن
الضاثغ أحإ
الغاوي و٦ظل٪
ُ
السابق ،ص ُْ.
ادلصدر ٌ
ِ ادلصدر نفسو ،ص ْٕ.
ّ ادلصدر نفسو ،ص ّٖ.
ْ ادلصدر نفسو ،ص ُِِ.
ٓ ادلصدر نفسو ،ص ُِّ.
ٔ ادلصدر نفسو ،ص ُِّ.ُِْ -
ٕ ادلصدر نفسو ،ص ٕٗ.
ٖ ادلصدر نفسو ،ص ٖٖ.
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ّن ّن ُك
ّن
ّن
ّن
الٗكغٍت
صخُٟا ال ًنخمي ّني خؼب ،وال ًنانغ ًّؤًا مجها ،وعٚم طل ٪لم ٌؿلم من
٢دم في صاثغتهم عٚم ٧ىنه
الؿُاؾُحإ ،ختى ؤنه ؤ ِس
حٗغى إلاداولت ٢خل نجا مجها أإ جىبت ،لُسغط من ىظو اإلاإؾاة ّن
ّن
الؿىصاء التي قهضتها الجؼاثغ ،خُض ّن
مخإؾ ًةٟا ٖلى ما آلذ بلُه
ِس
ْل مخٟاثال و ًة
مامنا أبزوٞ ٙجغ ّن
الجؼاثغ ،وعٚم طلّ ٪ن
الخ.1٤
ّن ّن
نٓغ واخضة ،خُض ِسججض أاإلا٣األ وظهت نٓغ "خنُٟت" ؤزذ "صخماإ" ،والتي جُمذ
ىظا ال ٌٗجي ؤإ الغواًت حكخمل ٖلى وظهت ٍو
ّن
بلى حُٛحر نمِ الِٗل ،ومداولت ّن
ّن
جُىعاث الٗهغٞ ،هي ؾئمذ من أ٣اًا عاثدت ّن
الخإ٢لم م٘ ّن
والهنانحر
الؿم ،٪والك ّنبا٥
ّن
2
ّن
ّن
ّن
أ٨ٟغ
الهضثت  ،وفي طل ٪صاللت ٖلى منُُ٣ت "خنُٟت" ،وؾغٖت جإ٢لمها م٘ مؿخجضاث الىا ،٘٢أسال ٝصخماإ الظي ْل ٌِٗل ٍو
ّن
الهُض ؤ٦ثر ّن
و٢ذ ؤنبدذ ُٞه ؤظهؼة ّن
جُى ًةعا ،بلى ظانب خآٞه ٖلى ّنػٍه
ج٣لُضي ،بط ًداو ٫بنالح نناظت الهُض اإلاهترثت ،في ٍو
ّن
ًة
ّن
الخ٣ليصي – اللباؽ والُاُ٢ت ،3-بياٞت بلى الاٚتراب الظي ًٟغى ؾُُغجه ٖلى طىنهٞ ،ال ًؼا" ٫صخماإ" ٌِٗل ؤًام الشىعة في
ّن
مغص طل ٪خحرجه ججاو ّن
طىنه َه
ولٗل ّن
بٗض ؾنحإ من الاؾخ٣الّ .٫ن
الكٗب الجؼاثغي ،ل٣ىّ ٫ن
الغاوي " :العجُ
الخناً٢اث التي ٌِٗكها
ّ
ّ
ّ
ؤن خىة الفىكاهُحن الزًً واهىا محفاسِحن محىاحشًٍ ،سحّىا بلى ّ
حادة ّ
الفىاب ،وحللىا بّن الحفاَم فُما
في ألامش َى
بُج م ،ظبحان هللا الٍُّمّ ،ولما ؤحذق الدىش ب زٍ الجضاثشّ ،اثحذ ؤبىائَا وثأصسوا وثذاسهىا ؤمىسَم لذفْ الدىش ِج ا ،رمّ
ّ
مارا ًا خىٍا دحمانَ ،ل ك ّذس ِلى الجضاثشٍحن ؤن ًىاحهوا ألاخىاس ِلى ّ
الذوام ليي ًفلىا بلى الىحذة والاثحاد؟ َزٍ ي
الحلُلة مْ ألاظف ،وَزا َى ثاسٍخهم".4
ّن
ّن
أناء ٖلى ما ؾب ٤ججض ّن
ّن
ًة
ؤإ ّن
ؾغصًت مخالخمت ،خُض ال ٚجى ّن ٍوي مجها ٖن آلازغٞ ،ال ج٩اص جنٟهل بال
الغواًت جخإل ٠من أجى
اإلانهجُت ،وىظا ما ّن
ًد ٤٣انسجام نؿُجها ّن
ّن
الٟجيّ ،ن
ّن
ّن
ألاصأُت ألازغي ،في اؾخُ٣اب الجمهىع
وجٟى٢ها ٖلى ؾاثغ ألاظناؽ
للضعاؾت
ّن ّن
بإ اإلاغء وىى ً٣غؤ ىظا ؤلاأضإ ّن
ختى ّن
ال٣اعتّ ،ن
ًة
ّن
الىا٢عيٞ ،ةنه ًسغط من ىظا الٗالم لحري ُٞه ٖاإلاه
الخُالي
ؾاأدا في ٖاإلاه
الٟجي،
ّن
ّن
ّن
ّن
الغ ّن
ّن
ّن
ّن
الغواًت ،وىظا ما حهض ٝبلُه ّن
شخهُاث ّن
واثُىإٞ ،ما ألاصب بال نخاط
شخهُاجهً ،خإزغ أما جخإزغ أه
شخهُت من
ىى ،و٦إنه
ّن
ّن
ّن
ّن
ّن
الاظخماُٖت.
اظخماُٖت ،مخإزغ أدىاصثها ومازغ في ج٩ىٍن ىُإتها
ماؾؿت
كاثمة املفادس و املشاحْ:
ّؤوال :املىحىبة باللٕة الّشبُة
 ،)194صاع الٛغب ؤلاؾالمي ،أحروث (لبناإ) ،4ٍ ،الجؼء
5 -1930
( )1ؤأى ال٣اؾم ؾٗض هللا ،الخغ٦ت الىَنُت الجؼاثغٍت (
1992م.
الشالض،
ّن
ّن
ّن
( )2بصعَـ أىصًبتّ ،ن
2007م.
الغئٍت والبنُت في عواًاث الُاىغ وَاع ،وػاعة الش٣اٞت ،الجؼاثغ،
ّن
الغواًت الجؼ ّن
ّن
الص ّن
خهُت في ّن
الجامُٗت ،الجؼاثغ1986،م.
 ،)1983صًىاإ اإلاُبىٖاث
-1970
اثغٍت (
( )3بكحر أىٍجغة،
ّن
( )4ؾُٗض أن٨غاصّ ،ن
الؿغص ّن
2008م.
الغواجي وججغبت اإلاٗجى ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي( ،اإلاٛغب ،لبناإ)،

ُ أنظر مرزاؽ بقطاش ،ركاية دـ الغزاؿ ،برارم ادلوت (الفضاء احلر).
ِ أنظر مرزاؽ بقطاش ،ركاية خويا دمحاف ،ص ُٕ.
ّ أنظر ادلصدر نفسو ،ص ُّ.
ْ ادلصدر نفسو ،ص ٓٗ.
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(ٖ )5بض ال٣اصع ؤأى قغٍٟت ،خؿحإ الفي ٢ؼ ،١مضزل بلى جدلُل النو ألاصبي ،صاع ال٨ٟغّ ،ن
2008م.
ٖماإ(ألاعصإ)،4ٍ ،
ّن
ّن
(ّ )6ن
الجامُٗت،
 ،)1962ؾلؿلت اإلاٗغٞت ،صًىاإ اإلاُبىٖاث
-1830
ٖماع ىال ،٫ؤأدار وصعاؾاث في جاعٍش الجؼاثغ اإلاٗانغة (
1995م.
الجؼاثغ،
( )7مغػا ١أُ٣اف ،عواًت زىٍا صخماإ ،أغاعي اإلاىث (الًٟاء ّن
الخغ) ،وػاعة الش٣اٞت أمناؾبت الجؼاثغ ٖانمت الش٣اٞت
2007م.
الٗغبُت ،الجؼاثغ،
* عواًت :زىٍا صخماإ.
* عواًت :صم الٛؼا.٫
( )8مدمض ٖبض الٛجي اإلاهغي ،مجض مدمض البا٦حر البراػي ،جدلُل النو ألاصبي -أحإ النٓغٍت والخُبُّ -٤ن
الىعا ١للنكغ
والخىػَّ٘ ،ن
2005م.
ٖماإ(ألاعصإ)،
راهُا :املّاحم
الؿ ّنُض ،اإلا٨خبت ّن
مجض الضًن مدمض أن ٌٗ٣ىب الٟحروػ آأاصي ،ال٣امىؽ اإلادُِ ،جد ٤ُ٣مجضي ٞخخي ّن
ّن
ى٣ُٞية ،ال٣اىغة
الخ
(مهغ) ،صث.
رالثا :املترحمة بلى اللٕة الّشبُة
ّن
( )9أى ٫عٍ٩ىع ،نٓغٍت الخإوٍل -الخُاب وٞاثٌ اإلاٗجى – جغظمت ؾُٗض الٛانمي ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي (اإلاٛغب ،لبناإ)،
2003م.
سابّا :املىحىبة باللٕة ألاحىبُة
(.Barthes Roland, l’aventure sémiologique, Ed: Seuil, Paris, 1985, 359 p )10
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ّ
آلُات املى ج الحاسٍخي فــي املّاحم الّشبُة "لعان الّشب ؤهمىرحا"
ؤ .مباسهة ِماسي ـ حامّة حُجل ـ الجضاثش
:

ملدق البحث:
ّن
ٖضة مناهج لٛىٍت ،و٧اإ من أُجها اإلانهج ّن
اللٛت الؿنؿ٨غٍدُت في ؤوعبا نُ٣ت اإَال ١للباخشحإ في وي٘ ّن
الخاعٍذي،
ل٣ض ق٩لذ
ّن
ّن
الظي ًمشل خ٣بت ال أإؽ بها من جاعٍش البدض اللٛىي في ال٣غإ الخاؾ٘ ٖكغ ،وندُجت لظلْ ٪هغث ٖضة مٗاظم جدمل في َُاتها
ّن ّن
اللٛت ٖبر ٞتراث ّن
ػمنُت مخٗا٢بت ،و٧اإ من ؤأغػىا معجم ؤو٦ؿٟىعص ؤلانجلحزي ،الظي
آلُاث ىظا اإلانهج الظي ًداو ٫ؤإ ًخدب٘
ّن
ق٩ل مدُت ّن
مهمت في جاعٍش اإلاٗاظم الٛغبُت نه ٌٗخبر ؤو ٫معجم جاعٍذي ؤنجؼ و ٤ٞآلُاجهّ ،نؤما ٖنض الٗغب وعٚم خاظتهم اإلااؾت
ّن ّن
في وظىص مشل ىظا ّن
النىٕ من اإلاٗاظم اللٛىٍت بال ؤنه في الخ٣ُ٣ت لم ًنجؼ بٗض وىظا لٗضة ؤؾباب مش جلٟت  .ول٨ن عٚم طل ٪ال
ًم٨ننا ان٩اع الجهىص الٗغبُت اإلابظولت من ؤظل بنجاػ معجم جاعٍذي ،والضلُل ٖلى طل ٪اإلاؿدكغ ١ألاإلااني ِٞكغ الظي ّن
ٌٗض ؤو ٫من
٨ٞغ في بنجاػو ول٨ن ؤظله خا ٫صوإ طل .٪لُٓهغ بٗضو اإلاعجم ال٨بحر الظي لم ً٨خمل بٗض ،وبٗىصجنا لترازنا ندؿاء ٫ىل ّن
ٌٗض
م٘ ظم لؿاإ الٗغب معجما جاعٍسُا؟.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :اإلانهج الخاعٍذي ،معجم ؤو٦ؿٟىعص ،اإلاعجم ال٨بحر ،معجم لؿاإ الٗغب.
ؤوال -املى ج الحاسٍخي:
اإلاهمت في ّن
الضعاؾاث اللٛىٍتٞ ،هىٖ«:باعة ٖن ّن
ٌٗخبر اإلانهج الخاعٍذي من اإلاناهج ّن
جدب٘ ّنؤًت ْاىغة لٛىٍت في لٛت ما ،ختى ؤ٢ضم
ّن
ٖهىعىا التي نمل ٪مجها وزاث ٤ونهىنا لٛىٍت ،ؤي ؤنه ٖباعة ٖن أدض الخُىع اللٛىي في لٛت ما ٖبر ال٣غوإٞ ،ضعاؾت ؤنىاث
ّن
اللٛت الٗغبُت الٟهخى صعاؾت جاعٍسُت جبضؤ من ون ٠ال٣ضماء لها من ؤمشا ٫الخلُل أن ؤخمض وؾِبىٍه ،وجدب٘ جاعٍسها منظ طل٪
الؼماإ ختى الٗهغ الخايغ»( ،)1ومن طل ٪صعاؾت جُىع بٌٗ ألانىاث وألاأنُت الهغُٞت ومٗاني اإلاٟغصاث ونٓام الجملت ...بلخ.
الخاعٍذي ىى الظي ًضعؽ ْاىغة لٛىٍت ٖبر ٞتراث ػمنُت مخٗا٢بت ،وىضٞه مٗغٞت ّن
ٞاإلانهج ّن
الخُىعاث التي جهِب اللٛت ٖبر جل٪
الٗهىع وألاػمنت.
ّ
-1ؤظاط املى ج الحاسٍخي:
النٓغٍاث والا٦دكاٞاث التي أغػث في الٗهغ الخضًض والؾُما ال٣غإ ّن
ازخلٟذ مناهج ٖلم اللٛت وحٗضصث أازخالّ ٝن
الخاؾ٘
ٖكغ ،الظي ْهغ ُٞه جدى ٫زُحر في الضعاؾاث اللٛىٍت ٖنضما جم ا٦دكا ٝاللٛت الؿنؿ٨غٍدُت وٖال٢تها أالالجُنُت وؤلاٚغٍُ٣ت
وٚحرىا ،ومنظ طل ٪الخحإ ٖغٞذ الض اؾاث اللٜوٍت زالزت مناهج وهي اإلانهج الىنٟي ،واإلانهج ّن
الخاعٍذي واإلانهج اإلا٣اعإ ،والظي
ع
ّن
ّن
ٌٗنِنا من أحإ ىظو اإلاناهج الشالر اإلانهج الخاعٍذي ،خُض حٗخبر النٓغٍت الضاعوٍنُت الخُىعٍت هي اإلااؾـ ألاو ٫له أهٟت ٖامت.
(ُ) -رمضاف عبد التواب :ادلدخل إذل علم اللغة كمناىج البحث اللغوم ،مكتبة اخلاصلي ،القاىرة ،مصر ،طٖ ،ُٕٗٗ ،ص.ُٕٗ :
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ّن
إلااطا؟ .نه ٧اإ لها ألازغ ال٨بحر في مجاالث الٗلىم وال٨ٟغ وزانت مجا ٫اللٛت خُض طىب اللٛىٍىإ بلى اؾخلهام ىظو النٓغٍت
وجـُبُ٣ها في مجا ٫الٗلىم ؤلانؿانُت مٗخبرًن اللٛــت ٦ــاثــنا خُا مــشل أ٣ــُت الــ٩اثــناث ألازغي جنكإ بؿُُت ،زم جخُىع وجخٛحر وجنضزغ
ٖبر الٗهىع وألاػمنت( .)1و٧اإ للٛىٍحإ ألاإلااإ الًٟل ألا٦بر في الجهىى بهظو الضعاؾاث الخانت أالخاعٍش اللٛىي واإلا٣اعنت اللٛىٍت
 ،)1887وبىث ،وعاؾ ،٪قلِكغ ،وما٦ـ مىللغ (.)2
-1785
 ،)1867ظا٧ىب (
-1791
والخٛحر اللٛىي ،ومن ؤقهغ ؤٖالمهمٞ :غانؼ أىب (
 -2مُذان املى ج الحاسٍخي:
ًضعؽ اإلانهج ّن
الخاعٍذي«لٛت مُٗنت صعاؾت جاعٍسُت وطل ٪من رال ٫جدبٗها من خُض مٟغصاتها و٢ىاٖض الخنُٓم ٞحها ،واججاىاث
الخاعٍسُت اإلاسخلٟت ُٞخدب٘ اللٛت منظ ٖهغىا الُٟىلى»()3؛ ؤي ًضعؽ جُىعاتها من ّن
ؤؾالُبها في مغاخلها ّن
الناخُت ّن
الهىجُت،
والهغُٞتّ ،ن
والندىٍتّ ،ن
ّن
والضاللُت ،مٗخمضا في طلٖ ٪لى ؤؾبُ٣ت الضعاؾت الىنُٟت لها من زال ٫اإلاغاخل اإلاسخلٟت التي مغث بها في
جاعٍسها الُىٍل وىظا ًاصي بلى جد ٤ُ٣الٛاًت اإلانكىصة.
ّن ّن
ٞةإ اإلانهج ّن
ومنه ّن
ًخدب٘ اللٛت ٖبر الؼمن أِنما اإلانهج الىنٟي ًدبٗها في نُ٣ت ػمنُت مدضصة وصلُل ٖلى وظىص ٖال٢ت
الخاعٍذي
الخاعٍذي اإلا٣اعإ ّن
الخُاع ّن
بإ ْهىع ّن
الخاعٍذي والىنٟي ىى ما ًىىخه ألىمُٟض أ٣ىلهّ «:ن
اأُت أحإ اإلانهج ّن
والخُاع الٟلؿٟي الىنٟي في
ع
ّن
ّن
الضعاؾت اللٛىٍت ،في آوازغ ال٣غإ الخاؾ٘ ٖكغ ًضٖ ٫لى ؤإ الضعاؾت الخاعٍسُت للٛت جخى ٠٢صعظتها ص٢ت واج٣انا ٖلى ص٢ت الضعاؾت
الىنُٟت للٛت مىيىٕ الضعؽ وٖلى بج٣اجها»( .)4ومهما ازخلٟذ آلا اء خى ٫ؤًٞلُت اإلاناهج اللٛىٍت ًب٣ى اإلانهج ّن
الخاعٍذي له ؤىمُت
ع
ّن
ّن
٦بري في مجاٖ ٫لم اللٛت وزانت في اإلاٗاظم اللٛىٍت ،خُض ال ًم٨ننا الخٗغٖ ٝلى الخُىعاث والخٛحراث التي جدضر لبٌٗ
ّن
اإلاٟغصاث ٖبر ّن
الخاعٍش بال ٖن َغٍ٣ه.
ّ
راهُا :ملحة ِامة حىٌ املّاحم الحاسٍخُة:
ّ
-1جّشٍف املّاحم الحاسٍخُة:
ّن
الخاعٍسُت ،الأض لنا من جىيُذ نىعة اإلاعجم اللٛىي ّن
٢بل ؤإ نخُغ ١للخٗغٖ ٝلى اإلاٗاظم ّن
الخاعٍذي الظي ججلذ نىعجه زانت
ٖنضما ٞغ ١صي ؾىؾحر أحإ الض اؾاث اللٛىٍت ّن
الخاعٍسُت والضعاؾاث اللٛىٍت آلانُت .وٖلُه ٞغٖ ١لماء اإلاٗاظم أحإ نىٖحإ مإ
ع
الخُىعٍت ّن
اإلاٗاظم :اإلاٗاظم ّن
الخاعٍسُت واإلاٗاظم الىنُٟت .
ومــنه ن ــظ٦ــغ أ ــإإ اإلاٗاظم الــٗغب ــُت في ؤٚـلبها ونــُٟتّ ،نجها الــتزمذ أــؼماإ مٗحإ وم٩اإ مدضص ،ونٓ ـغا
ٞةإ ماصتها اللٛىٍت ج٩ىإ ؤ٢غب بلى اإلاٗاظم ّن
الج ــؿإ اإلا٩اإ وَى ٫الؼماإ ّن
الخاعٍسُت من اإلاٗاظم الىنُٟت(ّ .)5نؤما اإلاٗاظم
الخُىعٍت(ْ:)Diachronicoهغث ندُجت الض اؾاث ّن
ّن
الخاعٍسُت اإلا٣اعنت ٞهي تهخم أخاعٍش ال٩لماث ٖلى مؿخىي البنُت ؤو مؿخىي اإلاٗجى
ع
وطل ٪من زالٞ ٫تراث ػمنُت مخخابٗت٦.ما ٞغٖ ١لماء اإلاٗاظم ؤًًا أحإ نىٖحإ مإ اإلاٗاظم ّن
الخُىعٍت.

(ُ) -ينظر :صافية زفنكي :التطورات ادلعجمية كادلعجمات اللغوية العامة العربية احلديثة ،منشورات كزارة الثقافة ،دمشق ،سوريا ،طُ ،ََِٕ ،ص.ُِ:
(ِ) -زلمود السعراف :علم اللغة ،دار النهضة العربية ،بًنكت ،لبناف ،دط ،دت ،ص.ّّٔ ،ّّٓ :
(ّ) -زلمد السيد علي بالسى :ادلدخل إذل البحث اللغوم ،الدار الثقافية للنشر ،القاىرة ،مصر ،طُ ،ُٗٗٗ ،ص.ْٖ :
(ْ) -زلمود السعراف :علم اللغة ،ص.ِّْ :
(ٓ) -ينظر :ادلربكؾ زيد اخلًن :زلاضرات ُب قضايا ادلعجم العريب كعالقتها بالدرس اللساين احلديث ،دار الوعي ،اجلزائر ،طِ ،َُِِ ،ص.ِِٗ :
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ّ
ؤ) -املّاحم الحاسٍخُة:
الخاعٍسُت «تهخم أالخٛحراث التي جُغؤ ٖلى أنُت الىخضاث اإلاعجمُت ومٗناىا في ٞترة ؤو ٞتراث ػمنُت مُٗنت؛ ؤي ّن
بإ اإلاٗاظم ّن
ّن
ؤإ
اإلاعجم ٢ض ً٩ىإ جاعٍسُا ختى ولى التزم أٟترة ػمنُت واخضة مُٗنتّ ،نإ ىظو الٟترة لن ج٩ىإ قهغا ؤو قهغٍن ؤو ختى ٖاما ؤو
ٖامحإ ،ول٨ن بطا ٢هض نان٘ اإلاعجم ؤإ ًغنض ّن
الخٛحراث التي َغؤث ٖلى الىخضاث اإلاعجمُت من خُض اإلابجى واإلاٗجى ٞهى معجم
جاعٍذي عٚم التزامه أٟترة ػمنُت مُٗنت،وبُبُٗت الخاّ ٫ن
ٞةإ الٟتراث الؼمنُت الُىٍلت ؤو اإلاغاخل اإلاخخابٗت من خُاة اللٛت حُٗي
بٗضا جاعٍسُا ؤٖم ٤وؤوؾ٘ في عنض مشل ىظو ّن
الخٛحراث»( .)1وٖلى ؾبُل اإلاشا ٫في الٗغبُت لٟٓت "٢هىة" في الجاىلُت جضٖ ٫لى الخمغة
وٖهغنا الخالي جضٖ ٫لى مكغوب ال٣هىة اإلاٗغو.ٝ
ب) -املّاحم الحإـُلُة(الاؼحلاكُة):
حٗمل اإلاٗاظم ّن
الخإنُلُت ٖلى عص ال٩لماث بلى ؤمولها ختى جهل بها بلى منابٗها ألاولى ،ؤي جى ٠٢الباخض ٖلى ؤنل ال٩لمت بإ
٧انذ ٖغبُت ؤو الٗ٨ـ ،وٖملُت البدض ال ج٣خهغ ٖنض اللٛت الىاخضة أل جخجاوػىا بلى ؤزىاتها في ٞهُلت واخضة خُض حٗمل ٖلى
عص اإلاٗغب والضزُل مشال (:جلُٟىإ ،جلٟاػ) وٍم٨ن جمشُل ىظا النىٕ من اإلاٗاظم أال٨خاب اإلاٗغب للجىالُ٣ى ،وقٟاء الٛلُل ُٞما في
٦الم الٗغب من الضزُل لكهاب الضًن زٟاجي( .)2وبهظا نا٦ض ٖلى وظىص جضازل أحإ ىظًن النىٖحإ من اإلاٗاظم من ّن
الناخُت
الناخُت الٗملُت ُٛٞلب ظانب ٖلى آزغّ ،نإ اإلاعجم ّن
النٓغٍتّ .نؤما من ّن
ّن
الخإنُلي حهخم أالبنُت الىخضاث الم جمُت (ؤي أإنل البجى
وؤما اإلاٗاظم ّن
اللٛىٍت) وٍجٗل اإلاٗجى في مغجبت ّن
الخالُتّ ،ن
الخاعٍسُت ٞهي تهخم أاإلابجى واإلاٗجى مٗا وم٘ طلٞ ٪هي ٚالبا ما حُٗي للمٗجى
وجُىعو ؤىمُت زانت(.)3
أإإ اإلاعجم ّن
وفي ألازحر نهل ّن
ال٠غاث اإلاخٗا٢بت ،أدُض ًخدب٘ الخٛحراث
الخاعٍذي جخطر نىعجه من زال ٫اىخمامه أال٩لماث ٖبر ج
التي جُغؤ ٖلى ال٩لمت من ؤوْ ٫هىع لها بلى آزغ اؾخٗما ٫لها.
 -2هٍشة ثاسٍخُة ملعجم ؤوهعفىسد:
ؤ) -جّشٍفه:
ىى ؤو ٫معجم في اللٛت الانجلحزًت ٌسجل مٟغصاتها ومبانحها ومٗانحها وَٗالجها مٗالجت جاعٍسُت ،خُض ًخدب٘ مٗاني ال٪إلااث ٖبر
000
1970م ،و٢ض ظم٘ ما ًؼٍض ٖن،5،000
1150م ختى نضوع آزغ َبٗت له ٖام
الخاعٍش ،وٍىضر طل ٪بكىاىض ماعزت من ؾنت
 5000مال ٠في مسخل ٠الٗهىع.
أُا٢ت صونذ ٖلحها ال٩لماث وقىاىضىا م٣خبؿت من ؤ٦ثر من

(ُ) -حدلي خليل  :دراسات ُب اللغة كادلعاجم ،دار النهضة العربية للطباعة كالنشر ،بًنكت ،لبناف ،طُ ،ُٖٗٗ ،ص.ُْٗ ،ُْٖ :
( -)2ينظر :البدراكم زىراف :ادلعجم العريب تطور كتاريخ ُب ضوء نظريات علم الداللة لدل احملدثٌن ،دار اآلفاؽ العربية ،القاىرة ،مصر ،طُ ،ََِٗ ،ص:
ِّ.
(ّ) -ينظر :حلمي خليل :دراسات ُب اللغة كادلعاجم ،ص.َِْ ،ُْٗ :
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ب) -البىادس اللٕىٍة ملعجم ؤوهعفىسد:
ّن
بإ الضعاؾاث اللٛىية التي ٢امذ ٖلى ؤؾـ جاعٍسُت زال ٫ال٣غإ الخاؾ٘ ٖكغ٧ ،اإ لها ؤزغ ملمىؽ في صعاؾت اللٛت أهٟت
ٖامت ونناٖت اإلاعجم أهٟت زانت٩ٞ ،انذ البضاًت م٘ ؤبي اإلاٗاظم الانجلحزًت نمىٍل ظىنؿىإ وإلادخه الٗب٣غٍت في م٣ضمت
معجمه من اإلام٨ن ظم٘ مٗاني ال٩لمت وحسجُلها وجغجُبها جغجِبا ثاعٍسُا م٘ ط٦غىا في قىاىض(.)1
ومك٩لت معجم ظىنؿىإ ّنؤنه لم ًًم ّنبال زالزت وؤعبٗحإ ؤل٧ ٠لمت ّ ،ِ٣ٞن
وبإ حٗغٍٟاجه ٧انذ انٗ٩اؾاث لخدامله الصخصخي،
ومشا ٫طل ٪حٗغٍٟه ل٩لمت قىٞاإ ّنؤجها خبىب حُٗى للخُل في انجلترا ،ول٨جها في اؾ٨خلنضا حؿخٗمل إلٖاقت الكٗب(.)2
1836م ٣ٞض اجب٘ ُٞه اإلانهج ّن
الخاعٍذي الخضًض في جل ٪الٟترةٞ ،هى ًًم حٗغٍ ٠ال٩لمت
لُٓهغ بٗضو م جم عحكاعص ؾىإ ؾنت
وَٗالج مٗانحها اإلاسخلٟت ،وحٛحرىا م٘ الٗناًت أدسجُل جُىع اؾخٗماالتها في مغاخل جاعٍسُت مخٗا٢بت وبهظا ٌسجل الكىاىض .وٖلى
الغٚم من ىظا ّن
ٞةإ معجمه لم ً ٠أما جىٗ٢ه الباخشىإ من اإلاعجم اللٛىي.
1858م في نناٖت اإلاعجم اللٛىي ّن
الخاعٍذي و٢ض اؾخٛغ ١اٖضاصو خىالى ؾبٗحإ
لدكغٕ من بٗضىا الجمُٗت اللٛىٍت البرًُانُت ؾنت
1928م بٗنىاإ:
ٖاما ،ونضع و ٫مغة ؾنت
Anew english dictionary on historical drinciples tenvolumes

ؤُٖض بنضاعو ؾنت 1961بٗنىاإ The oscford english dictionary in twelve volumes :ومنه ّن
ٞةإ معجم ؤو٦ؿٟىعص
ىى زمغة ظهىص ٖـكغاث مـن الٗلماء واللٛىٍحإ من أُجهم جـغنل وىنـغي
1861م ،ل ـُـخىلى مــن بٗضو في جــدغٍغ اإلاٗــجم ٞــىعنُ٠ا ٫الــظي ٢ـام أجـم٘ ؤؾماء
٦ــىلغٍضط الظي جىفي ؾنت
ُك
ال٨خب التي ٢غثذ ختى طل ٪الخاعٍش(.)3
ّن
1915م
1879م و٢ض جــىفي
لُٓهغ بٗضو الٗب٣غي الٟظ ظُمـ مىي الظي جىلى جدغٍغ اإلاعجم في ؾنت
٢بل ؤإ ٌكهض مُالصو ،أاإلياٞت بلى ٖــكغاث من اإلاؿاٖضًــن واإلا ـغاظٗحإ ومــئاث مــن اإلا ــخُىٖحإ الظًن أــلٖ ٜــضصى ــم ما ً٣اعب
زمـانماث ــت مخ ــُىٕ في  ٦ــل مــن أ ــغٍ ــُان ــُا والــىالًاث اإلاــخدضة ،صوإ ؤإ ننــسخى اإلاــؿاىم ألا٦ـبر وٍلُام ماًجز وىى ظغاح وياأِ ؤمغٍ٩ي
ّن
و٢اجل مجنىإ ْل ًغاؾل ظُمـ إلاضة ٖكغٍن ٖاما ،ولم ً٨ن ؤخض ًخسُل ؤنه سجحإ في ػنؼانت لألمغاى الٗ٣لُت(.)4
ومنه ّن
ٞةإ معجم ؤو٦ؿٟىعص جٓاٞغث له ظهىصا ٦بحرة إلٖضاصو وظم٘ ماصجهٞ ،ال٩ل حٗاوإ وؾاىم إلنجاػو ٩ٞانذ ظهىصىم
مخىانلت ٖبر ؤظُا ٫مدخلٟت صوإ انُ٣إ ،ختى ً٩ىإ معجمهم ملما أاللٛت ؤلانجلحزًت وٍخدب٘ ٧لماتها ّن
والخُىعاث التي َغؤث ٖلحها
زال ٫جل ٪الؿنىاث اإلاايُت بلى الُىم.

(ُ) -ينظر :زلمد حسن عبد العزيز :ادلعجم التارخيي للغة العربية كثائق كمناذج ،دار السالـ للطباعة كالنشر كالتوزيع كالرتمجة ،القاىرة ،مصر ،طُ ،دت ،ص:
ِْ.ْٓ ،ّْ ،
(ِ) -ادلوقع االلكرتكين :زلمد الدباغ :صفح ة ادلعجم ادلؤرخ للغة الضادwww.youtube.com/watchv= iqybv َُِّ /ٔ/ُ،
(ّ) -ينظر :زلمد حسن عبد العزيز :ادلعجم التارخيي للغة العربية كثائق كمناذج ،ص.ِٖ ،ْٓ :
(ْ) -ادلوقع االلكرتكين :زلمد الدباغ :صفحة ادلعجم ادلؤرخ للغة الضاد.
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وفي الخ٣ُ٣ت ّن
بإ وايعي معجم ؤو٦ؿٟىعص ٢ض جٟننىا في جغجِب ماصجه من خُض مٗالجتها مٗالجت منهجُت ،ؾىاء من خُض
الخاعٍذي لل٩لماث ومٗانحها وىظا لضاللت ٖلى ّن
للخدب٘ ّن
النُ ٤ؤو ّن
ّن
الخهجئت ؤوجدبٗها بًخمىلىظُا ()...بلخ ،وٍخطر طل ٪ظلُا ّن
ؤإ معجم
ؤو٥ؾٟىعص جاعٍذي أضعظت ألاولى.
ج) -ؤظباب هجاح معجم ؤو هعفىسد همعجم ثاسٍخي:
ّ -1ن
الجهىى بهظا الٗمل منظ نكإجه بٗلماء قباإ بط جىفي ٧ىلغٍضط في الخاصًت والشالزحإ و٧اإ ٞىعنُٟا ٫في الؿاصؾت والشالزحإ خحإ
ؤؾنضث بلُه عثاؾت الخدغٍغ.
 -2عوح ّن
الخٗاوإ في الٗمل الجماعي ،خُض ٫م ًبٖ ٤مل معجم ؤو٦ؿٟىعص خبِـ لجنت في الجمُٗت الُٟلىلىظُت ؤلانجلحزًت؛ أل
زغظذ الخُت بلى ّن
الناؽ حؿخجهٌ َا٢اث الغاٚبحإ في ؤلاؾهام جُىٖا ،ولىال ىاالء ال٣غاء اإلاخُىٖىإ الظًن ألٛى آلاال ٝإلاا
ؤم٨ن بنجاػ ىظا الٗمل.
 -3ؤؾؿذ ظمُٗاث لٛىٍت وؤصأُت بهض ٝظم٘ نهىم مُٗنت وصعاؾتها مشل ظمُٗت النهىم ؤلانجلحزًت ألاولى ؾنت1864
.1868
وظمُٗت حكىؾغ
 -4اؾخمغ الٗمل ؾبٗحإ ؾنت ٧املت منظ أضاًت الخ٨ٟحر ُٞه بلى نضوع الُبٗت ألاولى ،لم ًخسلله اإلالل وال الكٗىع أاإلخباٍ وال
مداولت للخشبُِ ،أل لٗل ؤلاً٣إ ٧له ًؼصاص خُىٍت ٧لما ج٣ضم الٗمل زُىة بلى ألامام.
 -5اإلاعجم ال ً٣بل الجمىص ،أل ىى في خالت مغاظٗت مؿخمغة في صخبت الؿُىلت اإلاؿخمغة للٛت ،وىى في الى٢ذ طاجه ٌؿدشمغ ما
ً٣ضمه للٗهغ ٧ل ًىم من ج٣نُاث(.)1
٧اإ الٗمل في اإلاعجم ٖباعة ٖن خل٣ت مدؿلؿلت متراأُت مخماؾ٨تٞ ،ال٩ل له صوع ً٣ىم أه صوإ انخٓاع آلازغ ،ال٩ل ًداو ٫ؤإ
ًً٘ أهمخه في ىظا الٗمل صوإ انخٓاع اإلا٣األ٧ ،اإ ىضٞهم ظمُٗا ىى
بنجاػ معجم جاعٍذي للٛت وٍ٩ىإ قامال لها في ؤخؿن نىعة.
 -3هٍشة ثاسٍخُة للمعجم الحاسٍخي للٕة الّشبُة:
حٗض اإلاٗاظم الخاعٍسُت من ؤىم بأضاٖاث اإلانهج الخاعٍذي في ؤوعوبا  ،و٢ض أضؤ ْهىعىا في ال٣غإ الخاؾ٘ ٖكغ ،ؤما في الش٣اٞت
ّن
الٗغبُت عٚم خاظتها لهظا النىٕ من اإلاٗاظم بال ّنؤجها لم جنجؼو بٗض ،ول٨ن ىظا ال ٌٗجى ؤإ اإلانُ٣ت لم حكهض ؤي ظهض في ؾبُل
جد ٤ُ٣طل ٪أل ىنا ٥الٗضًض من الجهىص اإلابظولت في ىظا الهضص.
ؤ) -خلفُة املعجم الحاسٍخي للٕة الّشبًة :
جؼزغ اإلاٗاظم الٗغبُت أثروة لٛىٍت ٦بحرة ،وىظا ما ظٗل اإلاؿدكغ٢ىإ ًىظهىإ ألانٓاع ندىىا لِؿخُٗنىا بها في صعاؾاتهم
والن٣و في مُضاإ ّن
وبدىثهم وؤٖمالهم الٗلمُتّ ،نبال ّنؤجهم ا٦دكٟىا بٌٗ ظىانب ال٣هىع ّن
الخإلُ ٠اإلاعجمي ٖنض الٗغب ونظ٦غ
مجهاّ « :نؤجهم لم ًدضصوا جىاعٍش ّن
النهىم واإلاىاص اللٛىٍت التى ظمٗىىا ٞلم ًظ٦غوا جاعٍش جضوٍن ٧ل مجها وؤىملىا ؤؾماء ؤصخابها في
(ُ) -ينظر :عبده الراجحي :التجربة اإلصلليزية ُب ادلعجم التارخيي ،رللة رلمع اللغة العربية ،العدد.ََِٔ /ٔ/ُِ ،َُٗ :
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مٗٓم ألاخُاإ وبهظا ج٨ضؾذ اإلاٗاني التى جضٖ ٫لحها ألالٟاّ صوإ مٗغٞت الؿاأ ٤مجها والالخ ٤والخ٣ُ٣ي ؤو اإلاجاػي ومتى نكإ
ّن
النكإة ّن
والنمو اللٛىي لأللٟاّ واإلاٗاني وٖهىعىا ،وبِئاتها اإلاخٗضصة التي نكإث ٞحها ،ولم جغبِ
الشاني ٖن ألاو ٫ولم ًضع ُُٟ٦ت
أمٓاىغ الخُاة وْغوٞها ّن
الخاعٍسُت والاظخماُٖت في مٗٓم ألاخُاإ» (.)1
ولخضاع ٥ىظا ّن
الن٣و اإلاعجمي ،الأض من عبِ ألالٟاّ أمٗانحها وجاعٍش نكإتها ٧لما ؤم٨ن طل ،٪ول٩ي ًخد ٤٣ىظا٨ٞ ،غ الٗلماء
والباخشىإ في بنجاػ معجم جاعٍذي للٛت الٗغبُت ،و٧اإ اإلاؿدكغ ١ألاإلااني ِٞكغ من ألاواثل الظًن ٨ٞغوا أةنجاػ ىظا الٗمل ٖلى
ٚغاع معجم ؤو٦ؿٟىعص ّن
1935م ،ل٨ن انضالٕ الخغب الٗاإلاُت الشانُت ،زم مغيه ،وبٗضىا وٞاجه ؾنت
الخاعٍذي٩ٞ ،انذ البضاًت ؾنت
1949م خالذ صوإ ا٦خما ٫معجمه.
ّن
و٢ض خاو ٫مجم٘ اللٛت الٗغبُت أال٣اىغة «جنُٓم البُا٢اث التي جغ٦ها ِٞكغ ،ول٨ن اإلاجم٘ لم ٌؿخُ٘ بال ؤإ ًنكغ م٣ضمت
ونمىطظا نٛحرا ؾب ٤للمال ٠بٖضاصىما ،و٢ض اخخىث اإلا٣ضمت التي ٦خبها ِٞكغ ٖلى ال٨شحر من ألاقُاء اإلاُٟضة في نناٖت
اإلاٗاظم»(٦.)2ما ط٦غ مىان٠اث معجمه وهي ّن
٧الخاليً«:جب ؤإ ٌكمل اإلاعجم ٧ل ٧لمت أال اؾخصناء وظضث في اللٛت وؤإ حٗغى
والخٗبحرًت ّن
والخهغٍُٟت ّن
الخاعٍسُت :والاقخ٣اُ٢تّ ،ن
ٖلى خؿب وظهاث النٓغ الخالُت ّن
والندىٍت والبُانُت وألاؾلىبُت»(.)3
ٞةإ اإلاعجم الظي خاو ٫ؤإ ًنجؼو ِٞكغ ٧اإ ًدخىي ٖلى ؤىم قغوٍ اإلانهج ّن
ومنه ّن
الخاعٍذي للٛت ،و٢ض
اجطر طل ٪من زال ٫اإلا٣ضمت والنمىطط اللظًن جغ٦هما.
ّ
ب) -الجهىد الّشبُة إلهجاص املعجم الحاسٍخي للٕة الّشبُة:
ّنؤما ٖن الجهىص الٗغبُت اإلابظولت في ىظا الهضصٞ ،نجض أضاًتها م٘ مجم٘ اللٛت الٗغبُت خُض ٞكل في جنُٟظ مكغوٕ م جم
الخاعٍذي ٞداولىا بنجاػ اإلاعجم ال٨بحر أضال ٖنهّ ،ن
ِٞكغ ّن
ل٨نه لم ً٨خمل لخض الؿاٖت،عٚم اٖتراياث البٌٗ في ٧ىنه معجما
ّن
جاعٍسُا٦،ما ْهغث مداوالث ؤزغي َغخذ ٞحها مؿإلت بنجاػ اإلاعجم الٗغبي ّن
الخاعٍذي في الدؿُٗنُاث أالٗالم الٗغبي من ٢بل
الجمُٗت اإلاعجمُت الٗغبُت أذونـ التي زههذ له نضوة نضعث ؤٖمالها أ ــمجلت اإلاعجمُت( ،)4ول٨ن لخض الؿاٖت لم ًنجؼ ؤي
شخيء ٞندن في الانخٓاع ،عٚم ظهىص ىظو الجمُٗت اإلاخ٨غعة في َغح ًُ٢ت اإلاعجم ّن
الخاعٍذي.
ؤإ اإلاغ٦ؼ الٗغبي لألأدار والض اؾاث في الضوخت ٢ض انُل ٤لخدًحر مكغوٕ اإلاعجم ّن
ومىانلت للجهض الٗغبي نجض ّن
الخاعٍذي للٛت
ع
2012م ،و٢ض قاعٞ ٥حها نسبت ممحزة من اإلاسخهحإ في ىظا اإلاجا٦ ٫ما انٗ٣ضث نضوة
الٗغبُت خُض انٗ٣ضث نضوة الخبراء في/11/10
ّن
ّن
2013م الؾخ٨ما ٫الخسُُِ للمكغوٕ ومغاخل جنُٟظو وىُ٩لخه وٖغى بٌٗ النماطط الخُبُُ٣ت إلاضازله(.)5
ؤزغي في/3/10

(ُ) -ينظر :عبد الغفار حامد ىالؿ :مناىج البحث ُب اللسانيات كعلم ادلعجم ،دار الكتاب احلديث ،القاىرة ،مصر ،دط ،ََِٗ ،ص.ِٖٗ ،ُٖٗ :
(ِ) -ينظر :حلمي خليل :دراسات ُب اللغة كادلعاجم ،ص.ِّْ :
( -)3زلمود سليماف ياقوت :منهج البحث اللغوم ،دار ادلعرفة اجلامعية ،اسكندرية ،مصر ،دط ،ََِّ ،ص.ُُْ :
(ْ) -ينظر:زلمد رشاد احلمزاكم  :النظريات ادلعجمية العربية كسبلها إذل استعاب اخلطاب العريب ،مؤسسات بن عبد اهلل ،تونس ،دط ،دت ،ص،ِّٕ :
ِّٔ.
(ٓ) -ادلركز العريب حيضر إلطالؽ مشركع ادلعجم التارخيي للغة َُ :فرباير َُِّ ،ينظر:
http://www.dohainstitute.org/content/1d6fc717-ef40-4f4d-bdfe-4849ef3e4421
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٩ٞل هطو الجهىص اإلابظولت هي ٖباعة ٖن مداوالث إلنجاػ اإلاعجم ّن
الخاعٍذي للٛت الٗغبُت ،ونؿخُُ٘ ال٣ى ٫أإإ ىظو الجهىص
ماػالذ مؿخمغة لخض الؿاٖت حٗمل ظاىضة إلنجاػو ،عٚم ؤإ البضاًت ٧انذ م٘ مداوالث ِٞكغ زم م٘ اإلاعجم ال٨بحر.
 -4هٍشة ثاسٍخُة للمعجم الىبحر:
ٌٗخب اإلاعجم ال٨بحر من ؤضخم مٗاظم اللٛت الٗغبُت وؤىمهاٞ ،هى قامل لٟاْها ال٣ضًمت والخضًشت وطل ٪يمن
ؤ) -جّشٍفه :ع
ّن
٢الب مىؾىعي مؿهب منٓم٣ٞ ،ض خاو ٫ؤإ«ًًم ظمُ٘ ال٩لماث الٗغبُت الىاعصة في ؤمهاث اإلاٗاظم ،ولم ً ٠٣بها ٖنض ما
ٌؿمىنه ٖهغ الاؾدكهاص الظي ًجٗلىإ ال٣غإ الشاني جهاًخه ،أل ًًُ ٠بلى ىظا الٗهغ الٗهىع الخالُت»(.)1
و٢ض ؤقغٖ ٝلى ّن
الخنؿُ ٤والهُاٚت واإلاغاظٗت ُٞه مجمىٖت ٦بحرة من عظا ٫ألاصب واللٛت والٗلم وىم ؤًٖاء في مجم٘ اللٛت
1970م ،والظي احؿ٘ لباب الهمؼة في ندى700
الٗغبُت أال٣اىغة ،مهغ ،و٢ض نضع الجؼء ألاو ٫منه في الخامـ من قهغ ؤٞغٍل
نٟدت(٦.)2ما نضع منه الجؼء الشاني وُٞه خغ ٝالباء
ّن
ّن
زــم الجــؼء الشالض والـظي ًدخــىي خغفى الــخاء والـشاء ،ؤمــا الجؼء ال ـغاب٘ ُٞدـخىي خــغ ٝالجـُم ؤمـا الجـؼء الخامـ خغ ٝالخاء،
لُلُه الجؼء الؿاصؽ خغ ٝالخاء ،وماػلنا ننخٓغ في ألاظؼاء اإلاخبُ٣ت.
وخؿبما ظاء في م٣ضمت اإلاعجم ال٨بحر ٞهى ًدخىي ٖلى زالزت ظىانب ؤؾاؾُت وهي:ظانب مجهجي ىضٞه ألاو ٫ص٢ت ّن
الذعجِب،
وويىح ّن
الخبىٍب ،وظانب لٛىي ٖجي أإإ ُكج َّع
هىع اللٛت جهىٍغا ٧امالُٞ ،جض ٞحها َالب ال٣ضًم خاظتهم ،وٍٖ ٠٣كا ١الجضًض ٖلى
يالتهم ،وُٞه ؤزحرا ظانب مىؾىعي ً٣ضم ؤلىانا من الٗلىم واإلاٗاع ٝجدذ ؤؾماء اإلاهُلخاث ؤو ألاٖالم وعوعي في ىظا الجانب
الجم٘ أحإ ال٣ضًم والخضًض ما ؤم٨ن ( .)3ومن مؼاًاو ّنؤنه ًً٘ ال٩لمت الٗغبُت م٣غونت أالهُٛت التي ظاءث بها في اللٛاث ّن
الؿامُت
وآلا٧اصًت ّن
والؿغٍانُت والخبكُت ،وال٘أغٍت ،وألاوٚاعٍدُت ،وىى ؤمغ ًُٟض في الضعاؾاث اإلا٣اعنت للماصة اللٛىٍت ،وفي مٗغٞت مغاخل
جُىع اللٟٓت الٗغبُت٦،ما ًبحإ َغٍ٣ت نُ٣ها أالخغو ٝالالجُنُت(.)4
ّن
من زال ٫ما ج٣ضم نجض ؤإ اإلاعجم ال٨بحر ىى ٖمل معجمي قامل ،نه ًلبي خاظت ؤلانؿاإ اإلاٗانغ في حٗامله م٘ اللٚت،
أاإلياٞت بلى طلّ ٪ن
ٌٗض من ؤىم ألاٖما ٫اإلاعجمُت اإلانجؼة من َغ ٝالٗغب.
ب) -مى جه:
 وعص في اإلاعجم ال٨بحر-في الهٟدت ٍ -ؤزناء الخضًض ٖن منهج اإلاعجم وماصجه ،ؤإ مىاصو ٢ض عجبذ ٖلى«خؿب ؤنىلها و٤ّٞن
الخغ ٝألاوٞ ٫الشاني ٞالشالض من خغو ٝالهجاءٖ ،لى ندى ما ظغي ٖلًه الؼمسكغي في ؤؾاؽ البالٚت»()5؛ ؤي ؤنه اجب٘ الترجِب
الٗاصي لألأجضًت.

(ُ) -شوقي ضيف :رلمع اللغة العربية ُب مخسٌن عاـ(ُّْٗ ،)ُْٖٗ -رلمع اللغة العربية ،مصر ،طُ ،ُْٖٗ ،ص.ُٓٔ :
(ِ) -ينظر:عبد الكرمي رلاىد مرداكم :مناىج التأليف ادلعجمي عند العرب ،دار الثقافة للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف ،طُ ،ََُِ ،ص.ْٖٕ :
(ّ) -ينظر :رلمع اللغة العربية :ادلعجم الكبًن ،القاىرة ،مصر ،دط ،دت ،جُ ،ص :ز.
ص.ُّّ :
(ْ) -ينظر :عبد اللطيف الصوُب :اللغة كمعامجها ُب ادلكتبة العربية ،دار طالس للدراسات كالرتمجة كالنشر ،دمشق ،سوريا ،طُ،ُٖٗٔ ،
(ٓ) -رلمع اللغة العريبة :ادلعجم الكبًن ،جُ ،ص :ط .
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 خاو ٫اإلاعجم ؤإ حهخم أبُاإ الهلت أحإ ال٩لماث الٗغبُت ونٓاثغىا في اللٛاث ّنالؿامُت ،خُض ً٣ى ٫قىقي يُ ٠في ٦خاأه
مجم٘ اللٛت الٗغبُت في زمؿحإ ٖام«:جظ٦غ في نضع اإلااصة نٓاثغىا الؿامُت بإ وظضث وج٨خب ال٩لماث الؿامُت أدغو ٝالجُنُت
مخلىة أالنُ ٤الٗغبيّ ،ن
ّن
وجغص ال٩لماث اإلاٗغبت بلى ؤنىلها»( .)1مشا ٫طل :٪في أاب الخاء (مضزل الخاء وألال ٠والباء)«:الخاأىث :في
الخبكُت (tabotجاأىث) ،وفي آلاعمُت الحهىصًت (tebutaجِبىجا) وفي الٗبرًت (tebaجِبا) :الهنضو ١جذ عػ ُٞه ألاقُاء»( .)2وفي ال٣غآإ
ُك
ٌز
اَ ٫هل ُكه ْنم َهنب ُّعح ُكه ْنم ب َّعإ َهآً َهت ُكم ْنل٨ه َهؤإ َهً ْنإج َهُ ُكُ ٨كم ْنال َّعخ ُكاأ ُك
ال٨غٍمَ :هو َهَ ٢ه
.)248
ىث ِسِ ٞسُه َهؾ ِسَ ٨هُنت ّنِسمن َّععِسّنبْ ٨نم﴾ (الب٣غة:
ِس
ِس ِس
ِس ِس
 جنُٓم اإلاٗاني ال٩لُت للمىاص٣ٞ :ض ظاء في نٟدت ( )٥من اإلاعجم ال٨بحر في الجؼء ألاوّ ٫نؤجها«:عثأذ مخضعظت من ألانلي بلىالٟغعي ،ومن الخسخي بلى اإلاٗنىي ،ومن الخ٣ُ٣ي بلى اإلاجاػي ،ومن اإلاإلى ٝبلى الٛغٍب وؤٟٚلذ في ال٩لماث اإلا٣لىبت واإلابضلت ا٦خٟاء
أظ٦غىا في ؤنىلها ٢بل ال٣لب ؤو ؤلاأضا .٫واؾخإنـ في اؾخنباَها أما وعص في اإلاعجماث ال٣ضًمت ،وبسانت في م٣اًِـ اللٜة الأن
ٞاعؽ»(٦.)3ما ط٦غ ّن
أإإ ألاٗٞا ٫جخ٣ضم ٖلى ألاؾماء ،والٟٗل الشالسي ًخ٣ضم ٖلى الغباعي ،واإلاجغص ٖلى اإلاؼٍض ،والالػم ٖلى اإلاخٗضي،
ٞمشال في الٟٗل الشالسي اإلاجغص عجب ٦ماًلىٗٞ :ل ًٟٗل (مشل نهغ ًنهغ).
 اإلااصة اللٛىٍت ٢ض ٢ؿمذ ل٣ؿمحإ وىما:ّن
ؤ) -ظمٗذ من اإلاعجماث و٦خب ألاصب والٗلم ّن
والخاعٍش ،وال ٌكاع بلى ٦خاب ؤو معجم بال بطا انٟغص أغؤي زام ٖنض الًغوعة؛ ؤي
ّن
ًخمحز أالكمىٞ ٫هى لم ً٣خهغ ٖلى ؤلٟاّ مدضصة أٟترة ػمنُت مدضصة ،وبنما ؤيُٟذ ؤلٟاّ مغجبُت أمؿخجضاث الخًاعة
ؤلانؿانُت الخضًشت.
ب) -جىؾ٘ اإلاعجم في الاقخ٣ا ١من الجامض ،جِؿحرا للٗلمحإ ُ٣ٞل:ؤ٦ؿض من (ألا٦ؿُض) ّن
وؤًن من (ألاًىناث).
ط) -الكىاىض٣ٞ :ض ؾاع اإلاعجم ال٨بحر ٖلى نهج ال٣ضماء ،خُض اؾدكهض أال٣غآإ ال٨غٍم والخضًض الكغٍّ ٠ن
والنهىم ألاصأُت
وألامشا ٫والكٗغ٦،ما خاو٢ ٫ضع ؤلام٩اإ ؤإ ًغجب ىظو الكىاىض جغجِبا جاعٍسُا .و٢ض ٢ام في آزغ ٧ل ظؼء أٟهغؾذ ؤؾماء
الكٗغاء الىاعصًن خؿب جاعٍش وٞاتهم وبطا لم ًخم٨ن من مٗغٞت جاعٍش الىٞاة ًنؿبه بلى ٖهغو مشال :ظاىلى ؤو بؾالمي (.)4
 اقخمل اإلاعجم ال٨بحر ،أاإلياٞت بلى مٗاني اإلاٟغصاث ٖلى اإلاهُلخاث٦،ما ط٦غ ؤًًا ؤؾماء البلضاإ وألاما٦ن ،وؤٖالمألاشخام وؤؾماء النباث والخُىاإ٣ٞ .ض خاو ٫ؤإ ًخدضر ٖجها أازخهاع (.)5
 ٌك٩ل ما لِـ من«ق٩له أضؤ وؾاٍ اإلاشٟ٣حإ وجًبِ بٌٗ ال٩لماث في النو ٖلى َغٍ٣ت ال٣ضماء خحإ جضٖى الًغوعة بلىطل ،)6( »٪و٢ض اجب٘ اإلاعجم ال٨بحر للًبِ َغٍ٣خحإ وىما:
ألاولىً :ظ٦غ نىٕ الًبِ وخغ٦خه ٦إإ ً٣ى ٫أالٟخذ ؤو أالًم ؤو أال٨ؿغ ،و٢ض ع٦ؼث الُبٗت ألاولى للمعجم ٖلى طل.٪

(ُ) -شوقي ضيف :رلمع اللغة العربية ُب مخسٌن عاـ (ُّْٗ ،)ُْٖٗ -ص.ُٕٓ :
(ِ) -رلمع اللغة العربية :ادلعجم الكبًن اجلزء الثالث حرفا التاء كالثاء ،مؤسسة ركز اليوسف اجلديدة ،مصر ،طُ ،ُِٗٗ ،ص.ُُ :
(ّ) -رلمع اللغة العربية :ادلعجم الكبًن ،جُ ،ص :ؾ.
(ْ) -ينظر :شوقي ضيف :رلمع اللغة العربية ُب مخسٌن عاـ (ُّْٗ ،)ُْٖٗ -ص.ُٖٓ،ُٓٗ ،ُٕٓ :
(ٓ) -ينظر:عبد الكرمي رلاىد مرداكم :مناىج التأليف ادلعجمي عند العرب ،ص.َٓٓ :
(ٔ) -زلمد حسن عبد العزيز :ادلعجم التارخيي للغة العربية كثائق كمناذج ،ص.ٖٔ :
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الشانُت :اجب٘ الغمىػ الخغُ٦ت في الًبِ وطل ٪أىي٘ زِ ؤ٣ٞى نٛحر جٞ ٘٣ى٢ه ؤو جدخه الخغ٧اث ى٨ظا ( ـِس ـ ـ ـ) و٢ض اٖخمضث
الُبٗت الشانُت ٦شحرا ٖلى ىظا النىٕ من الًبِ .ونجض الُغٍ٣ت ألاولى ؤًٞل وؤ٦ثر ص٢ت من الشانُت.
 اؾخٗمل «اإلاعجم بٌٗ الغمىػ لالزخهاع وهي ٢لُلت ومؿخمضة من اإلاٗاظم ال٣ضًمت مشل( :ط) للجم٘ و٢ــض ويــ٘ عم ـؼا مـُٗنا ىــى(و ): -وٍــخ٩ىإ مــن (و) بٗــضىا زــِ ؤ٣ٞي نٛحر جلُه نُ٣خاإ بخــضاىما ٞــى١
ألازغي ،وىظا الغمؼ ٌؿخسضم أضال من بٖاصة ط٦غ ال٩لمت مغة ؤزغي خُنما ًغاص جٟؿحرىا جٟؿحرا ظضًضا» (.)1
ل٣ض اىخم اإلاعجم ال٨بحر ٦شحرا أىي٘ منهج ٌؿاًغ الؼمن وٍ٩ىإ مخماقُا م٘ ّن
الخإلُ ٠اإلاعجمي الخضًض ،خُض نجضو ٢ض ؾل ٪في
ّن
جغجِب مىاصو اإلانهج ألالٟباجي ،أاإلياٞت بلى ؤنه ظم٘ ٧لماث اللٛت ال٘عبُت ٢ضًمها وخضًثها وخاو ٫ؤإ ًىضر الهلت ُٞما أُجها،
وطل ٪أالغظىٕ بلى الكىاىض وجدبٗها جاعٍسُاّ ،ن
ٞةإ اإلاعجم ال٨بحر ىى طزحرة معجمُت ٖغبُت.
ج) -ؤظباب ِذم اهحماله:
اإلاعجم ال٨بحر من ؤىم اإلاٗاظم الٗغبُت وؤضخمها ،ل٨ن ىنا ٥ؤؾباب خالذ صوإ ا٦خماله أُغٍ٣ت مخخالية ،خُض نضع منه
لخض الؿاٖت ؾخت ؤظؼاء ٖ ِ٣ٞبر ٞتراث ػمنُت مسخلٟت ،وؾى ٝنداو ٫ؤإ نترنض ؤؾباب ىظا البِء في بجمامه وٖضم ا٦خماله
من زال ٫ىظو الن٣اٍ الخالُت:
ّن
ؤ) -الؿبب ألاو :٫ل َهن ُكْ ٣نل ّن
أإإ الجؼء ألاو٢ ٫ض ؤزظ و٢خا إلٖضاصو وبنضاعو نه أُبُٗت الخا ٫ىى أداظت لخنُ٣ذ ومغاظٗت اإلانهج من
ِس
خحإ آلزغ ختى ًسغط أإخؿن نىعة ،وٖلى ىظا ألاؾاؽ ٣ٞض ؾاع ؤًٖاء مجم٘ اللٛت الٗغبُت أمٗضٖ ٫كغة ؾنىاث ل٩ل ظؼء
من ؤظؼاء اإلاعجم ومنه نظ٦غ ٖلى الخىالى:
1970م في 700نٟدت.
الجؼء ألاو( ٫خغ ٝالهمؼة )نضع ٖام
1981م في 768نٟدت.
الجؼء الشاني (خغ ٝالباء ) نضع ٖام
1992م في 391نٟدت.
الجؼء الشالض(خغ ٝالخاء والشاء ) نضع ٖام
 2000م في 755نٟدت.
الجؼء الغاب٘ ( خغ ٝالجُم) نضع ٖام
 2000م في 989نٟدت (.)2
الجؼء الخامـ (خغ ٝالخاء) نضع ٖام
ّن
ُك ّن
من زال ٫ىظو ؤلانضا اث ظؼاء اإلاعجم ال٨بحر نالخٔ ّن
أإإ مجم٘ اللٛت ال٘عبُت قظ ٖلى ما اجٖ ٤ٟلُه في مٗض ٫ؤلانضاع
ع
1252
وزانت ٖنضما ؤنضع الجؼء الخامـ في نٟـ الؿنت أِنما اؾخٛغ ١خغ ٝالخاء ماأحإ ؤعبٗت ؤو زمؿت ؾنىاث و٢ض قٛل
نٟدت قبه منجؼة ،وم٨خىبت أسِ ضخم ومخباٖض في ألاؾُغّ ،ن
وبالخالي نجضو ٢ض ججاوػ جماما ما اجٖ ٤ٟلُه اإلاجم٘ في بٖضاص
اإلاعجم.

(ُ) -عبد الغفار حامد ىالؿ :مناىج البحث ُب اللسانيات كعلم ادلعجم ،ص.ْٖٗ ،ّٖٗ :
(ِ) -ينظر:أمحد سلتار عمر :أنا كاللغة كاجملمع ،عادل الكتب ،القاىرة ،مصر ،طُ ،ََِِ ،ص.َُّ :
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ب) -الؿبب الشانيً :غي الض٦خىع ؤخمض مسخاع ٖمغ ؤإ بنجاػ اإلاعجم ال٨بحر ؾى٩ً ٝىإ في خىالى زالر ماثت ؾنت ج٣غٍبا ،وىظا
ُ٢اؾا ٖلى الجؼء الشالض من اإلاعجم ،الظي ؤزظ من الى٢ذ خىالى بخضي ٖكغ ؾنت ،أِنما ألاؾخاط ؤخمض ق ٤ُٟالخُُب ٢ض
وي٘ اٞترايحإ إلاضة بإظاػ اإلاعجم ال٨بحر وىما:
ؤوال -بطا ؤزــظنا أمــٗض ٫ؤلانجــاػ لــدغ ٝالخــاء ً٩ىإ الــى٢ذ الالػم إلج ــمام اإلاعجم 94ؾنت م٣اعنت أماصة
مدُِ اإلادُِ و 109ؾنىاث م٣اعنت أماصة اإلاعجم الىؾُِ .
 409ؾنىاث م٣اعنت أماصة اإلاعجم الىؾُِ.
زانُا -ؤما بطا ؤزظنا أمٗض ٫ؤلانجاػ لألخغ ٝب ،ث،ر ٩ُٞىإ الى٢ذ الالػم هو
ومنه ٞةإ مضة بنجاػ اإلاعجم ال٨بحر نجضىا ماػالذ بُٗضة ظضا في اٖضاصو ،م٣اعنت أمعجم ؤو٦ؿٟىعص الكهحر الظي ٌٗخبر مغظٗا
ؤؾاؾُا في اللٛت ؤلانجلحزًت خُض اؾخٛغ٢ذ مضة اٖضاصو خىالي نه٢ ٠غإ.
ط ) -الؿبب الشالض :وىى خاظت الٗمل بلى و٢ذ َىٍل ندُجت جُبُ ٤اإلانهج أُغٍ٣ت مخ٣نت وص٣ُ٢ت .و٦ظل ٪جخاب٘ اإلاغاظٗاث
للمعجم ،خُض ج٩ىإ البضاًت م٘ اٖضاص ماصجه ،زم ًغاظٗها ؤىل الخبرة والازخهام طوو ال٣ضم الغاسخ في اللٛت وٖلىمها واللٛاث
ّن
الؿامُت والٟاعؾُت والترُ٦ت ،لُخم بٗضىا مباقغة ٖغى الٗمل ٖلى لجنت اإلاعجم ال٨بحر وؤًٖاثه من ٦باع عظا ٫ألاصب واللٛت
والٗلم والٟلؿٟت ،زم ٌٗغى ٖلى ؤًٖاء اإلااجمغ ،زم ًنخ٣ل الٗمل بلى ٞغٍ ٤الخنؿُ ٤لخىخُض الهُاٚت وجنُ٣ذ الٗباعة(.)1
ّن
ّن
ٞةنه ٖلى خؿب عؤي الض٦خىع ؤخمض مسخاع ٖمغ ًنبػي بٖاصة النٓغ ظضًا في مكغوٕ اإلاعجم ال٨بحر والاؾخعجا ٫في بجمامه وبال
ؾى ٝج٩ىإ مىاص ال٣غنُحإ الٗكغٍن والخاصي والٗكغٍن في ألاظؼاء التي ؾدنجؼ في اإلاؿخ٣بل ج٩ىإ أداظت بلى حٗضًل ظظعي في
ٖضة مجاالث.
٩ٞل ىظو ألاؾباب وٚحرىا ظٗلذ اإلاعجم ال٨بحر ًخإزغ في بنجاػو للؿنىاث َىٍلتٞ ،لى ج٩ازٟذ الجهىص الٗغبُت ؾىاء ٝياإلاجا٫
الٗلمي واإلااصي وؤلاصاعي ال ؤنجؼ ىظا الٗمل في ؤؾغٕ و٢ذ مم٨ن ،وإلاا جًاعبذ آلاعاء خىله.
د) -املعجم الىبحر ثاسٍخي بحن الحإًُذ واملّاسلة:
ّن
اإلاعجم ال٨بحر ٌٗخبر زغوة ٖغبُت ؤنُلت ،ل٨ن آلاعاء خىله ازخلٟذ أحإ ماٍض ومٗاعى في ٨ٞغة ؤنه معجم جاعٍذي:
الغؤي ألاو :٫الض٦خىع نانغ الضًن ألاؾض في مدايغة ؤل٣اىا أماجمغ الضوعة الشانُت والؿبٗحإ بٗنىاإ :اإلاعجم ال٨بحر ٌٛجي ٖن
اإلاعجم ّن
الخاعٍذي ،خُض ًغي ؤإ اإلاعجم ال٨بحر ٢ض وي٘ لنٟؿه منهجا واضخا م٣اعنت أمنهج معجم ؤو٦ؿٟىعص واإلاعجم اللٛىي
الخاعٍذي لِٟكغٞ ،هى ؤ٦ثرىما جٟهُال وؤ٢غب مجهما بلى ؤإ ً٩ىإ معجما جاعٍسُا.
ّن
اللجنت الٗلمُت لهُئت اإلاعجم ّن
الخاعٍذي للٛت الٗغبُت أاجداص اإلاجام٘
الغؤي الشانيً :غي الض٦خىع مدمض خؿن ٖبض الٗؼٍؼ وىى ًٖى
الٗغبُتّ ،ن
أإإ اإلاعجم ال٨بحر لِـ معجما جاعٍسُا إلاجغص اؾدكهاصو أبٌٗ ؤقٗاع اإلاىلضًن واإلادضزحإ(.)2
ّنؤما الض٦خىع بأغاىُم مض٧ىع وىى ؤخض ؤًٖاء مجم٘ اللٛت الٗغبُت أال٣اىغةً ،نٟي جماما ؤإ ً٩ىإ اإلاعجم ال٨بحر معجما جاعٍسُا
و٢ا :٫في جٟؿحرو لظل ٪ؤإ «اإلاعجم الخاعٍذي ًدخاط بلى ؤٖما ٫جمهُضًت لم ًازظ ٞحها بٗض»(.)1
(ُ) -ينظر :أمحد سلتار عمر :أنا كاللغة كاجملمع ،ص.َُّ :
(ِ) -زلمد حسن عبد العزيز :ادلعجم التارخيي للغة العربية كثائق كمناذج ،ص.ٓٗ ،ِِ :
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ّن
ومن زال ٫ىظو آلاعاء نداو ٫ؤإ نهل بلى الغؤي الشالضٖ٫ ،له ًىضر لنا اإلاعجم ال٨بحر بطا ٧اإ جاعٍسُا ؤم ؤنه ٚحر طل٪؟.
الغؤي الشالض :ألاؾخاط خالم الجُاللي في ٦خاأه ج٣نُاث الخٗغٍب أاإلاٗاظم الٗغبُت اإلاٗانغة ،خُض ًا٦ض ّن
أإإ اإلاعجم ال٨بحر الظي
ؤنضعو مجم٘ اللٛت الٗغبُت أال٣اىغة ،ىى«معجم جإزُلي جاعٍذي في الى٢ذ نٟؿه؛ ٞهى ًترنض ألالٟاّ الٗغبُت وما جٟغٕ ٖجها في
مجمىٖت الٗغوبت(الؿامُت) أسانت ،مكحرا بلى ؤزل ال٩لمت م٘ عؾمها أدغو ٝاللٛاث اإلا٣تريت ٖجها الخبكُت والؿىعٍانُت
والٗبرًت وآلاعامُت وألاظغٍدُت بلى ظانب عؾمها أالخغو ٝالالجُنُت٦،ما ًخطر من اإلاشا ٫الخالي:
-1ؤأضَ :ى ٫المصة في الٗبرًت

 abbadhآأاص صاثما ؤأضؤ.

 -2الخىخل في ألا٦ضًت :abtu -ؤأذ :ازخٟى ،ىغب ،ىل.٪
في ألاوظغٍدُت  : abdؤأض :يإ.في آلاعامُت:abadh:يإ ،ىل.٪ :ebadhؤأض :يل ،ىإُٖ ،ب ،جل.٠

-في الؿىعٍانُت:آأض

:abdaؤأض:يل ،ظنًٚ ،ب»(.)2

في الخبكُت :أإإ اإلاعجم ال٨بحر لم ً٨ن ىضٞه في البضاًت ؾض ٞغا ٙاإلاعجم ّن
الجهاًت نؿخسلو ّن
وفي ّن
الخاعٍذي للٛت الٗغبُت الظي ًُمذ له
ّن
وبنما ٧اإ مبخٛاو ؤإ ّن
ًخدب٘ اللٛت ٖبر ٖهىعىا المزخلٟت ،ومن زال ٫طل ٪نالخٔ أإإ اإلاعجم ً٣ترب ٦شحرا من ىظو اإلاهمت
الجمُ٘،
ّن
ّن
ؤال وهي في ٧ىنه معجما جاعٍسُا ،وٍخطر طل ٪في منهجه بك٩ل ظلي خُض جدب٘ الكىاىض خؿب الترجِب الؼمجي من ال٣ضًم بلى
الخضًض ،ومٗجى ىظا ّن
ؤإ اللٛت الٗغبُت مغجبُت مايحها أدايغىا وال ًم٨جها ؤإ جنٟهل ٖن بًٗها البٌٗ.
رالثا -دساظـ ــة ث ــاسٍخُة لل ــعان ال ـّ ــشب:
 -1ث ــشحـ ـمـ ــة ل ـ ـع ــان ال ـّ ــشب:
ؤ) -مالٟه :ىى ؤأى الًٟل ظما ٫الضًن مدمض أن م٨غم ؤلاٞغٍ٣ي ،ولض أمهغ ٖام630ىـ ،وُ٢ل أُغاألـ الٛغب ،وٖمل في صًىاإ
ؤلانكاء أال٣اىغة زم والي ً٢اء ٍعاألـ أغػ في ٖلىم قتى في الٗغبُت جهضع للخضعَـ و٢ض جسغط ٖلى ًضًه ال٨شحر من ٖلماء ال٣غإ
الشامن الهجغي ٧اإ مىلٗا أازخــهاع ال٨خب اإلاُىلــت
الؾُما مجها ٦خب ألاصب ،وٖاص بلى مهغ ختى جىفي ٞحها ؾنت711ه .و٧اإ ٢ض ٣ٞض أهغو في آزغ ٖمغو ،ول٣ض ؤل ٠الٗضًض من
ال٨خب مجها :مسخاع ألاٚاني ،لؿاإ الٗغب الظي ٌٗخبر ؤقهغ مالٟاجه(.)3
ب) -معجم لؿاإ الٗغبٌٗ :خبر لؿاإ الٗغب من ؤضخم اإلاٗاظم الٗغبُت ٞهى مىؾىٖت ضخمت ،خُض ألٛذ مىاصو اللٛىٍت ٢غاأت
زمانحإ ماصة ،و٢ض اؾدكهض اأن منٓىع أأال ٝألاأُاث من الكٗغ الٗغبي(.)1

(ُ) -زلمد حسن عبد العزيز :ادلرجع السابق ،ص.َٕ :
( -)2ينظر :حالـ اجليالرل :تقنيات التعريب بادلعجم العربية ادلعاصرة ،ارباد كتاب العرب ،دمشق ،سوريا ،دط ،ُٗٗٗ ،ص.ّّْ ،ّّّ :
(ّ) -ينظر :حكمت كشلي فواز :لساف العرب البن منظور دراسة ربليل كنقد ،دار الكتب العادلية ،بًنكت ،لبناف ،طُ ،ُٗٗٔ ،ص.ٕ ،ٔ :
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ط) -الهض ٝمن جإلُٟه :جذ صر اأن منٓىع في م٣ضمت معجمه (اللؿاإ) ٖن ٦خب اللٛت التي أحإ ًضًهٞ ،ىظضىا جتراوح أحإ
ّن
َغٍ٣خحإ خُض ً٣ى« :٫وبني لم ؤػ ٫قٛىٞا أمُالٗاث ٦خب اللٛاث والاَالٕ ٖلى جهانُٟها ،وٖلل جهاعٍٟها وعؤًذ ٖلماءىا أحإ
ّن
عظلحإّ :نبما من ؤخؿن ظمٗه ٞةنه لم ًدؿن ويٗهٞ،ةنه لم ًجض ظمٗهٞ ،لم ًٟض خؿن الجم٘ م٘ بؾاءة الىي٘ ،وال نٟٗذ
بظاصة الىي٘ م٘ عصاءة الجم٘»(.)2
حهض ٝاأن منٓىع من زال ٫ونٟه للؿاإ ججاوػ الخلل الظي عؤي ّنؤنه ًدى ٫صوإ جد ٤ُ٣الٛاًت من اإلاعجمٞ ،إعص ؤإ ً٩ىإ
معجمه خؿن الجم٘ ،وظُض الىي٘.
ص) -مهاصع لؿاإ الٗغب٢ :ض ظم٘ ُٞه«تهظًب اللٛت لألػىغي ومد٨م الأن ؾُضة ،وصخاح للجىىغي،وخىاشخي اأن أغي الأن ٖبض
أن مدمض اإلا٣ضسخي ,والجهاًت في ٚغٍب الخضًض الأن ألازحرٞ ،هظا اإلاعجم ملئ أاال٢خباؾاث والكىاىض الكٗغٍت وال٣غآنُت
والخضًصُت»(.)3
ٞاأن منٓىع ٢ض اٖخمض زمؿت مهاصع في لؿاإ الٗغبٞ ،هى ًغٍض ؤإ ً٩ىإ معجمه مغجبا جغجِبا ص٣ُ٢ا وؾىً ٝخطر طل ٪من
زالٖ ٫غينا البؿُِ واإلاسخهغ إلانهجه.
ه) -م ـ ـن ـ ـهـجه٢ :ؿم اأن منٓىع ٦خاأه ؤأىاأا «أدؿب الخغ ٝألازحر من خغو ٝاإلااصة ألانلُت ،وم٘ عٖاًت الترجِب ألاأجضًت
اإلاٗخاص( ء ،ب ،ث ،ط... ،بلخ ) ٞباء الباب لل٩لماث المنتهُت أدغ ٝالباء وباب اإلاُم لل٩لماث اإلانتهُت أاإلاُم ،وباب الهمؼة لل٩لماث
اإلانتهُت أدغ ٝالهمؼة ؤنلُت ٚحر من٣لبت ٖن واو ؤوٍاء٧،الغصاء ،والٓمإّ .نؤما ٧لمخا (الؿماء ،والً٣اء)وؤمشالهما ٞمىٗ٢هما أاب
الىاو والُاء ،وُٞه ظمٗذ اإلاىاص اإلانتهُت أىاو ؤو ًاء ؾىاء أُ٣خا ٖلى خالحهما ،ؤم جدىلخا بؿبب ؤلاٖال ٫ؤو ؤلاأضا ٫ؤلٟا لُنت ؤو
ىمؼة» (.)4
ومنه نالخٔ ّن
أإإ اأن منٓىع ٢ض ٢ؿم معجمه بلى ؤأىاب ومن زم بلى ٞهى ٫م٘ مغاٖاة الخغ ٝألاو ٫من خغو ٝاإلااصة ألانلُت.
و)٦-ـ ـُـٟـُت الــبد ــض  ٞـُ ــه :للبدض ٖن ؤي ٧لمت في معجم ٫ؾاإ الٗغب ًجب مغاٖاة الخُىاث الخالُت:
 ججغٍض ال٩لمت ٖن ػواثضىا وبعظاٖها بلى ألانل اإلاجغص.ّن
 ّنؤما أالنؿبت لل٩لماث اإلاٗخلت ال أض من عص خغ ٝالٗلت بلى ؤنلهٞ ،مشال ٧لمت اؾدُُاإ ؤنلها اإلاجغص وَن وؤلاناأت ؤنلها اإلاجغصنىب.
 ال أض من النٓغ في آزغ ال٩لمتٞ ،مشال٧ :لمت نىب نجضىا في أاب الباءٞ ،هل الهاص ،إ جغجِب اإلاىاص اللٛىٍت في اللؿاإخؿب الخغ ٝألازحر من ؤنل ال٩لمت(.)5

(ُ) -ابن حويلى األخضر ميدين :تاريخ ادلعجم العريب بٌن النشأة كالتطور ،دار ىومة ،اجلزائر ،دط ،ََِٗ ،ص.ُّٔ :
(ِ) -ابن منظور :لساف العرب ،ص.ٕ:
(ّ) -العمرم بن رابح بالعدة القلعي :األدلعية ُب الدراسات ادلعجمية ،دار الوعي للنشر كالتوزيع ،اجلزائر ،دط ،دت ،ص.ُِِ :
(ْ) -زلمد علي عبد الكرمي الرديين :ادلعجمات العربية دراسة منهجية ،دار اذلدل ،عٌن مليلة ،اجلزائر ،طِ ،ََِٔ ،ص.ِٗ :
(ٓ) -العمرم بن رابح بالعدة القلعي :األدلعية ُب الدراسات ادلعجمية ،ص.ُِٔ :
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 جدضًض ال٩لمت في الٟهلٞ ،مشال ( ع٦ب٦ ،خب ،لٗب ،عٚب ،يغب٦،ظب) ٞهي ٧لها جدذ أاب الباء ،وجهن ٠الٟهى ٫بٗض طل٪صازل ٧ل أاب جغجِبا هجاثُا ص٣ُ٢ا أدؿب الخغ ٝألاو ٫الظي ىى الٟهل الشاني ،وى٨ظا نجض ٧ل أاب في ىظا اإلاعجم مغجبا ٖلى
الٟهى ٫بٗضص خغو ٝالهجاء ّنبال ؤإ ً٩ىإ ىنا ٥اؾخصناء ،وٖلُه ّن
ٞةإ البدض ٖن مٗجى ّن
ؤي ٧لمت في لؿاإ الٗغب ٞالخغ ٝألازحر
مجها ىى أاب ال٩لمت والخغ ٝألاوٞ ٫حها ىى ٞهل ال٩لمت ( .)1لظا ًم٨ن ؤإ نجض ال٩لماث مغجبت ّن
٧الخالي:
ال٩لمت

خغوٞها ألانلُت

الٟهل

الباب

 ٢ـ ـغاءة

 ٢ـ ـ ـغؤ

الهمؼة

ال٣اٝ

مـهــغٝ

نغٝ

الٟاء

الهاص

حجُج

حجج

الجُم

الخاء

وبٗض ىظو الجىلت ال٣هحرة واإلاسخهغة في معجم لؿاإ الٗغب ،آلاإ ؾى ٝنخدب٘ ال٩لماث التي ظمٗها هطا اإلاعجم جاعٍسُا
ونداو ٫ؤإ نغي ىل َب ٤اإلانهج ّن
الخاعٍذي أ٩امل آلُاجه وزُىاجه؟.
ّ
 -2آلُات املى ج الحاسٍخي في لعان الّشب:
اللٛت الٗغبُت أداظت ماؾت بلى معجماث لٛىٍت ج٨مل معجماجنا اإلاُٗاعٍت ال٣ضًمت ،وجىضر لنا ؤمىعا ظضًضة ،واإلانهج ّن
الخاعٍذي
الخاعٍش ،ولنجاح طل ٪ال أض من جدب٘ زُىاث ؤو آلُاث اإلانهج ّن
لخدب٘ خُاة ألالٟاّ ٖبر ّن
ىى ألانؿب ّن
الخاعٍذي ،وؾنداو ٫من زال٫
معجم لؿاإ الٗغب ؤإ نؿدك ٠مضي وظىصو.
-1املحز بحن الّشبي ألاـُل واملّشب ؤو الذخُل:
ّن
بإ ّن
اإلاخدب٘ لأللٟاّ معجم لؿاإ الٗغب الأن منٓىع ًجض ؤنه ٢ض ط٦غ الٗضيص من ألالٟاّ ؾىاء ٧انذ جل ٪ألالٟاّ ٖغبُت
ّن
ؤنُلت ؤم ّنؤجها مٗغبت ؤو صزُلتٞ ،هى ًداو ٫ؤإ ًظ٦غ اللٟٓت وألانل الظي حٗىص بلُه ٦ما ؤنه خاو ٫ؤإ ًظ٦غ الؼمن الظي ْهغث
ّن
ُٞه جل ٪اللٟٓتٞ .اأن منٓىع في ظمٗه لخل ٪ألالٟاّ لم ً٨ن ً٣هض الخدب٘ ّن
الخاعٍذي للٟٓت وبنما ٧اإ ىظا ا ّنلخدب٘ صوإ ٢هض،
وؾىً ٝخطر طلُٞ ٪ماًلى:
صأج :الضأج «:الن٣ل والتزًحإٞ ،اعسخي مٗغب وصًج ألاعى اإلاُغ ًضأجها صأجا :عويها .والضأُاط:يغب من الشُاب٢ .ا ٫اأن ظجى:َّع ُك ّن ّن
وؤجهم بنما ؤأضلىا الباء ًاء اؾدش٣اال لخًُٗ ٠الباء .وفي الخضير ط٦غ الضًباط ،وهي
٢ىلهم صأاأُج ًضٖ ٫لى ؤإ ؤنله صأاط،
الشُاب اإلاخسظة من ؤلاأغَؿمٞ ،اعسخي مٗغب وؾمى اأن مؿٗىص الخىامُم صًباط ال٣غآإ»(.)2
ّن
ّن
بإ لٟٓت صأج خؿبما ظاءث في لؿاإ الٗغب هي لِؿذ لٟٓا ٖغبُا وبنما هي لٟٓت ٞاعؾُت مٗغبت ،و٢ض جدبٗنا ىظو ال٩لمت في
اإلاعجم مداولحإ ؤإ نجض جاعٍش ْهىعىا ل٪إ لألؾ ٠لم نجض طل ٪وىظا صلُل ٖلى ؤإ اأن منٓىع لم ً٨ن ً٣هض جدب٘ اللٟٓت
ّن
جاعٍسُا وبنما ٧اإ ىضٞه الجم٘ .ِ٣ٞ

(ُ) -زلمد علي عبد الكرمي الرديين :ادلعجمات العربية دراسة منهجية ،ص.َُٗ ،َُٖ :
( -)2ابن منظور(مجاؿ الدين زلمد بن مكرـ ) :لساف العرب ،دار صادر ،بًنكت لبناف ،ط ُ ،دت ،جِ ،مادة "خنج".
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أظنج :الباطنجاإ«:اؾم ٞاعسخي ،وىى ٖنض الٗغب ٦شحر»(٦.)1ظل ٪ىظا الل(ٟٔالباطنجاإ) ىى لٚ ٟٔحر ٖغبي ل٨نه ُكٖغب.أاط :الباط« :الخباإ والناؽ أاط واخض ؤي شخيء واخض .اأن ؤٖغابي :الباط حهمؼ وال حهمؼ ،وىى الُغٍ٣ت من اإلاداط اإلاؿخىٍت ،ومنه٢ىٖ ٫مغ عضخى هللا ٖنه ،ظٗلن الناؽ أاظا واخضا؛ ؤي َغٍ٣ت واخضة .و٢ىلهم ؤظمل الباظاث أاظا واخضا ؤي يغبا واخضا ولىنا
واخضا ،وىى مٗغب وؤنله أالٟاعؾُت أاىا ،ؤي ؤلىاإ ألاَٗمت»(.)2
ٞاأن منٓىع خاو ٫ؤإ ًظ٦غ ألالٟاّ الٗغبُت وٚحر الٗغبُت في معجمه ،بطإ نجضو ٢ض َبّ ٤ن
الناخُت الاقخ٣اُ٢ت التي ط٦غىا
الخاعٍذي ،وهي عص اإلاٗغباث بلى ؤنىلها ٢ضع ؤلام٩اإّ ،ن
ِٞكغ في منهجه للمعجم ّن
وبالخالي ٞةإ لؿاإ الٗغب ٢ض محز أحإ الٗغبي
الخاعٍذي صوإ ٢هض و٢ض الخٓنا طل ٪من زالّ ٫ن
ألانُل واإلاٗغب ،ومٗجى ىظا ّنؤنه انخهج بٌٗ اإلاُُٗاث اإلانهج ّن
النماطط الؿاأ٣ت.
 -2ثخبْ ظحرة حُاة اللفَ الّشبي ِ ر مشاحل صمىُة محّاكبة:
بإ الباخض في لؿاإ الٗغب ؾىً ٝالخٔ  -في زناًا ىظا اإلاعجم -بٌٗ مالمذ اإلاعجم ّن
ّن
الخاعٍذي وهي جدب٘ ال٩لماث وما ًِعؤ ٖلحها
من حٛحر ٖبر ٞتراث ػمنُت مخٗا٢بتٞ ،اأن منٓىع ٢ض جدب٘ الٗضًض من ال٩لماث وط٦غ حٛحرىا الضالليٞ ،هى لم ً٨ن ً٣هض جدب٘ جل٪
ّن
ال٩لماث وما َغؤ ٖلحها من حٛحر وبنما ٧اإ ىضٞه ظم٘ اللٛت وجغجُبها جغجِبا ص٣ُ٢ا ،والضلُل ٖلى طل ٪ىنا ٥بٌٗ ألالٟاّ ًظ٦غ
ّن
حٛحرىا ل٨نه لم ًظ٦غ الؼمن الظي حٛحرث ُٞه والٗ٨ـ مشل:لٟٓت ّن
النٟا ١التي ط٦غ ٞحها الؼمن الظي حٛحرث ُٞه ؤال وىى ٖهغ
ؤلاؾالم ٞا لٟاّ ٦شحرة التي حٛحرث ٖبر الؼمن نجضىا في لؿاإ الٗغب ل٨جها ظمٗذ صوإ ٢هض جدبٗها جاعٍسُا ونظ٦غ من طل:٪
 ّنالن ـٟـا :١ط٦ــغث ىظو اللٟٓـت في لـؿـاإ ا٫ـٗغب خُض ًــ٣ى ٫ؤأــى ٖــبُضة«:ؾــمي اإلاــنا ٤ٞمــناٞــ٣ا للــن ٟــ٤
ّن
وبنما ؾمى منا٣ٞا ّننه نا٧ ٤ٞالحرأىٕ وىى صزىله نا٣ٞاءو»(ٞ .)3لٟٓت ّن
النٟا ١إلاا ظاء ٖهغ ؤلاؾالم حٛحرث من
والؿغب في ألاعى،
مٗجى خ٣ُ٣ي بلى مٗجي مجاػي ،ومٗجى لٟٓت اإلاناً :٤ٞضزل ؤلاؾالم زم ًش عط منه من ٚحر الىظه الظي صزل ُٞه؛ ؤي ّن
النٟا ١طل٪
ؤلانؿاإ اللٗىب الظي ًضعي ؤلاؾالم وىى ٚحر ٦ظلٞ ٪اإلانا ٤ٞالظي ًسٟي ؤقُاء في صازله وٍٓهغ لنا ؤقُاء ؤزغي.
ًة
ٟ٦غ :الٟ٨غ :ن ٌُ٣ؤلاًماإ.آمــنا أاهلل و٦ــٟغنا أـالُاٚىث؛٦ــٟغ أاهلل ًٟ٨غ ٟ٦غا وٟ٦ـىعا و٦ــٟغانا .و ٢ـص جدب٘ لؿاإ الٗغب لٟٓتْن ُك ًة َّع ُك
ْن ُك َه ْن ُك
ْن ُك َه ْن ُك
الٟ٨غ ،خُض اؾدكهض لها من ال٣غآإ ال٨غٍم بٗض بؿم هللا :ب َّعإ َّعالظ َه
ًن َهآم ُكنىا ز َّعم َ ٦هُ ٟكغوا ز َّعم َهآم ُكنىا ز َّعم َ ٦هُ ٟكغوا ز َّعم ْناػ َهص ُكاصوا ْ ٦نٟغا ل ْنم َهًِ ٨سن
ِس ِس
ّن
ْن
ّن
الل ُكه ِسل َهُِ ٛسَ ٟهغ﴾(ؾىعة النؿاء٢ .)137ا ٫اأن اسخاُ٢«:١ل ُٞه ٚحر ٢ى٢ ،٫ا ٫بًٗهمٌٗ :جي أه الحهىص جهم آمنىا أمىسخى ٖلُه
الؿالم ،زم ٟ٦غوا بٗؼٍغ زم ٟ٦غوا بِٗسخى زم اػصاصوا ٟ٦غا أٟ٨غىم أمدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم»(.)4
ٞةإ اأن منٓىع في ىظو اللٟٓت ٢ض جدبٗها ػمنُا من ٖهغ مىسخى ٖلُه الؿالم ،زم ٖهغ ًىؾٖ ٠لُه الؿالم ،زم ٖهغ ِٖسخى
ٖلُه ا٫ؾالم ،وبٗضىا ٖهغ مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلمٞ ،مٗناىا ٧اإ واخضا في ىظو الٗهىع ولم ًخٛحر ،ول٨ن اإلاٗجى ٢بل جل٪
ّن
الٗهىع ٧اإ ٚحر طل ،٪خُض ً٣ى ٫اأن منٓىع«:الٟ٨اع الؼعإ وج٣ى ٫الٗغب للؼاعٕ٧ :اٞغ نه ًٟ٨غ البظع اإلابظوع أتراب ألاعى

(ُ) -ابن منظور :لساف العرب ،جِ ،مادة "بدج".
(ِ) -ابن منظور :لساف العرب ،جِ ،مادة "باج".
(ّ) -ابن منظور :لساف العرب ،ج َُ ،مادة "نفق".
(ْ) -ابن منظور :لساف العرب ،ج ٓ ،مادة "كفر".
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٦ما ىى مالخٔ ىنا ٥جخاب٘ جاعٍذي للٗهىع؛ ؤي ّن
ؤإ مٗجى اللٟٓت ٢ض ٧اإ مسخلٟا ٢بل جل٪
اإلاشاعة بطا ؤمغ ٖلحها مال٣ه»(.)1
ّن
الٗهىع ،واأن منٓىع إلاا ط٦غ طل ٪الاؾدكهاص ٖن الٟ٨غ لم ً٨ن ً٣هض جدب٘ اللٟٓت جاعٍسُا ،وبنما جدب٘ طل ٪صوإ ٢هض ٧اإ
مبخٛاو٦ ،ما ط٦غث ؾاأ٣ا ىى ظم٘ اللٛت واإلادآٞت ٖلحها من الًٌإ والخدغٍ ٠ال جدبٗها جاعٍسُا.
في الخ٣ُ٣ت ألامشلت ٦شحرة ٖن حٛحر اللٟٓت ٖبر الؼمن من ٖهغ بلى ٖهغ في لؿاإ الٗغب ،ل٨ن البدض ٖجها في زمانُحإ ماصة
لِـ أا مغ الؿهل والهحإ وزانت ؤإ اأن منٓىع لم ً٨ن منُل٣ه في معجمه جدب٘ ال٩لماث ٖبر الؼمن ،ؤي لم ً٨ن منهجه منهط
جاعٍذي.
والباخض ًالخٔ حٛحر اللٟٓت من اإلاٗجى الخ٣ُ٣ي بلى اإلاٗجى اإلاجاػي ،وَبٗا اإلاعجم ّن
الخاعٍذي ًخدب٘ اللٟٓت ٖبر الؼمن ومجاالث
اؾخٗماالتها وما َغؤ ٖلحها من حٛحر ؾىاء في الك٩ل واإلاًمىإ مخدبٗا في طل ٪جغجِب اإلاٗاني خؿب الدؿلؿل الؼمجي واإلانُ٤
الناخُت ّن
الٗ٣لي ،وىظا ما جُغ ١بلُه ِٞكغ في ّن
الخٗبحرًت ،ونظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا:٫
ُك
ألاَناب«:ما ٌكض أه البِذ من الخبا ٫أحإ ألاعى والُغاث ،٤وىظو اللٟٓت ٢ض حٛحر مٗناىا من الخ٣ُ٣ي بلى اإلاجاػيٞ ،إنبدذ
ّن
لٟٓت ؤلاَناب :اإلابالٛت في مضح ؤو طم وؤلا٦شاع ُٞه»()2؛ ؤي الترؾل وؤلاَالت في ال٨الم٨ٞ ،ما ىى مالخٔ اللٟٓت حٛحر مٗناىا
الضاللي من ػمن بلى ػمن آزغ ،وؤنبدذ جضٖ ٫لى شخيء مسخل ٠جماما.
 زلج«:الشلج الظي ٌؿ ِ٣من الؿماء ،وفي خضًض ٖمغ عضخي هللا ٖنه:ختى ؤجاو الشلج الُ٣حإ .وٍ٣ا:٫زلجذ نٟسخي أا مغ بطااَمإنذ بلُه ،وؾ٨نذ وزبذ ٞحها ووز٣ذ أه» (.)3
ومنه ٞلٟٓت الشلج خؿبما ظاءث في لؿاإ الٗغب ٢ض جدىلذ من اإلاٗجى اإلاجاػي بلى اإلاٗجى الخ٣ُ٣ي ٩ٞانذ في ٖهض ٖمغ عضخي
هللا ٖنه ،طل ٪الُ٣حإ اإلاىظىص في النٟـ وال٣لب ،أِنما الُىم ؤنبدذ ىظو اللٟٓت ،طل ٪الصخيء ألاأٌُ الظي ٌؿ ِ٣من
الؿماء.
 -3الحّشف ِلى املارشات الديثححىم في ظحرة حُاة ألالفاً الّشبُة:
وفي ىظا اإلاجا ٫نظ٦غ ٧لمت الدج التي حٛحرث صاللتها ٖبر الؼمن٩ٞ ،انذ لها صاللت في ٖهغ الجاىلُت وفي ٖهغ ؤلاؾالم ؤنبدذ
لها صاللت ؤزغي مسخلٟت جماما ٖن ألاولى٣ٞ ،ض ط٦غ اأن منٓىع في لؿاإ الٗغب ال٨شحر من ال٩لماث التي حًٜغ مٗناىا ٖبر الؼمن.
 ُّعالدج« :ال٣هض.حج بلُنا ٞالإ ؤي ٢ضم؛ وحجه ًذجه حجا٢ :هضو٢ .ا ٫اأن الؿُ٨ذ٣ً :ى٨ً ٫ثروإ الازخال ٝبلُه ،ىظا ألانل
زم ٖغ ٝاؾخٗماله في ال٣هض بلى م٨ت للنؿ ٪والدج بلى البِذ زانت»(٨ٞ .)4ما ىى مالخٔ ٧لمت الدج حٛحر مٗناىا من صاللت
ٖامت بلى صاللت زانت خُض ال٣هض زهو بلى أِذ هللا الخغام .
 اإلاإجمٞ :هظو اللــٟٓت في ألانــل جُــلٖ ٤ــلى مجــخم٘ الــغظا ٫والــنؿاء في الٛم والٟغح زم زو أه اظخمإالنؿاء للمىث(.)1
(ُ) -ابن منظور :لساف العرب ،ج ٓ ،مادة "كفر".
(ِ) -ابن منظور :لساف العرب ،ج ُ ،مادة "طنب ".
(ّ) -ابن منظور :لساف العرب ،ج ِ ،مادة "ثلج ".
(ْ) -ابن منظور :لساف العرب ،ج ُِ ،مادة "حجج ".
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وٖلُه ٞلٟٓت اإلاإجم ٢ض ط٦غ مٗناىا في البضاًت ٖلى ّنؤجها ٧انذ جضٖ ٫لى الٟغح والخؼإ في نٟـ الى٢ذ ،زم جدب٘ الخٛحر الظي َغؤ
ٖلى اللٟٓت٣ٞ ،اّ ٫ن
أإجها ؤنبدذ جضٖ ٫لى الخؼإ ِ٣ٞ؛ ؤي زههذ صالالتها للخؼإٞ ،لؿاإ الٗغب ط٦غ حٛحر اإلاٗجى الضاللي
لهظو اللٟٓت صوإ ٢هض والضلُل ٖلى طلّ ،٪نؤنه لم ًظ٦غ الؼمن الظي حٛحرث ُٞهٞ .هنا نجضو ٢ض َبّ ٤ن
الناخُت ألاؾلىبُت والتي
ثخضص صاللت اللٟٓت ٖامت ؤم زانت.
وفي ألازحر نداو ٫ؤإ نهل بلى ندُجت ملمت وهي ىل معجم لؿاإ الٗغب الأن منٓىع معجما جاعٍسُا؟.
وزانت بٗضما ؤصعظنا ٧ل جل ٪اإلاُُٗاث الؿاأ٣ت ٖنه .والجىاب ؾى ٝنجضو ٖنض بأغاىُم الؿامغاجي في ٦خاأه معجمُاث خُض
َغح ؾاالا في نٟـ الهضص ٢ٝا«: ٫ولنا ؤإ نؿإ ٫ؤنٟؿنا :ؤلنا من جغازنا معجم جاعٍذي؟ .وىل لنا ؤإ نٗض مشال لؿاإ الٗغب يغبا
من ىظا اإلاعجم؟.
ّن
والجىاب ٖلى ىظًن الؿاالحإ ىى ؤننا ال نمل ٪ىظا اإلاعجم ،ولِـ"لؿاإ الٗغب"وال ٚحرو من اإلاُىالث ىى ىظا الظي ندؿاء٫
ٖنه»(.)2
الخاعٍذي له نخاثج ٖضًضة في مجا ٫الض اؾاث اللٛىٍت ،و٧اإ من ؤىمها ْهىع اإلاٗاظم ّن
الجهاًت نؿخسلو ؤإ المنهج ّن
وفي ّن
الخاعٍسُت،
ع
مجها معجم ؤو٦ؿٟىعص ؤلانجلحزي والظي ٌٗخبر ؤو ٫معجم جاعٍذيّ ،نؤما ٖن الجهىص الٗغبُت في ىظا اإلاجا ٫أظاث ٧انذ البضاًت م٘
مداوالث اإلاؿدكغ ١ألاإلااني ِٞكحر ،زم م٘ مجم٘ اللٛت الٗغبُت أال٣اىغة التي أأث أالٟكل في جنُٟظ مكغوٕ اإلاعجم ّن
الخاعٍذي
لِٟكغٞ ،هضع أضال ٖنه اإلاعجم ال٨بحر والظي لم ً٨خمل لخض الؿاٖت ،أاإلياٞت بلى ظهىص الجمُٗت اإلاعجمُت أخىنـ ومغ٦ؼ
ألاأدار أالضوخت ٞهم ًداولىإ ظاىضًن إلنجاػ معجم ّن
الخاعٍذي.
وفي ألازحر جبقى ألامت الٗغبُت في خاظت ماؾت بلى معجم جاعٍذي ،والأض للجهىص الٗغبُت ؤإ جخدض وجخ ٤ٟختى جهل بلى بنجاػ ىظا
اإلاعجم اإلانخٓغ ،وٍجب ؤإ ًُبُٞ ٤ه آلُاث اإلانهج ّن
الخاعٍذي أ٩ل مُُٗاجه ختى ً٩ىإ معجما جاعٍسُا أمٗجى ال٩لمتّ ،نؤما لؿاإ
ّن
الٗغب ٣ٞض ق٩ل خل٣ت لٛىٍت ىامت في المٖاظم الٗغبُت ،ل٨نه لِـ معجما جاعٍسُا وبنما ىى معجم مُٗاعي .ِ٣ٞ
املفادس واملشاحْ:
ال٣غآإ ال٨غٍم :عواًت وعف..1991
ُ -بأغاىُم الؿامغاجي :معجمُاث ،اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث ،أحروث ،لبناإ،1ٍ ،
.200
ِ -ؤخمض مسخاع ٖمغ :ؤنا واللٛت واإلاجمٖ٘ ،الم ال٨خب ،ال٣اىغة ،مهغ2،1ٍ ،
ّ -البضعاوي ػىغاإ :اإلاعجم الٗغبي جُىع وجاعٍش في يىء نٓغٍاث ٖلم الضاللت لضي اإلادضزحإ،صاع آلاٞا ١الٗغبُت ،ال٣اىغة،
.2009
مهغ،1ٍ ،
.1996
ْ -خ٨مذ ٦كلي ٞىاػ :لؿاإ الٗغب الأن منٓىع صعاؾت جدلُل ون٣ض ،صاع ال٨خب الٗاإلاُت ،أحروث ،لبناإ،1ٍ ،
.1999
ٓ -خالم الجُاللي :ج٣نُاث الخٗغيب أاإلاعجم الٗغبُت اإلاٗانغة ،اجداص ٦خاب الٗغب ،صمك ،٤ؾىعٍا ،صٍ،
.1998
ٔ -خلمي زلُل :صعاؾاث في اللٛت واإلاٗاظم ،صاع الجهًت الٗغبُت للُباٖت والنكغ ،أحروث ،لبناإ،1ٍ ،
(ُ) -ابن منظور :لساف العرب ،ج ِ ،مادة "أًب ".

(ِ) -إبراىيم السامرائي :معجميات ،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات ،بًنكت ،لبناف ،طُ ،ُُٗٗ ،ص.ّٕ:
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.2009
ٕ -اأن خىٍلى ألازًغ مُضني :جاعٍش اإلاعجم الٗغبي أحإ النكإة والخُىع ،صاع ىىمت ،الجؼاثغ ،صٍ،
.1997
ٖ -عمًاإ ٖبض الخىاب :اإلاضزل بلى ٖلم اللٛت ومناهج البدض اللٛىي ،م٨خبت الخانجي ،ال٣اىغة ،مهغ،8ٍ ،
.1984
 ،)1984مجم٘ اللٛت الٗغبُت ،مهغ،1ٍ ،
،1934
ٗ -قىقي يُ :٠مجم٘ اللٛت الٗغبُت في زمؿحإ ٖام(
ناُٞت ػٞن٩ي :الخُىعاث اإلاعجمُت واإلاعجماث اللٛىٍت الٗامت الٗغبُت ا٫خضًشت ،منكىعاث وػاعة الش٣اٞت،
َُ -
.2007
صمك ،٤ؾىعٍا،1ٍ ،
ٖبض الٟٛاع خامض ىال :٫مناهج البدض في اللؿانُاث وٖلم اإلاعجم ،صاع ال٨خاب الخضًض ،ال٣اىغة ،مهغ،
ُُ -
.2009
صٍ،
ٖبض ال٨غٍم مجاىض مغصاوي :مناهج الخإلُ ٠اإلاعجمي ٖنض الٗغب ،صاع الش٣اٞت للنكغ والخىػَٖ٘ ،ماإ،
ُِ -
.2010
ألاعصإ،1ٍ ،
ٖبض اللُُ ٠الهىفي :اللٛت ومٗاظمها في اإلا٨خبت الٗغبُت ،صاع َالؽ للضعاؾاث والترظمت والنكغ ،صمك،٤
ُّ -
.1986
ؾىعٍا،1ٍ ،
ُْ -
ُٓ -
صث.

.2006
/6/21،109
ٖبضو الغاظخي :الخجغبت ؤلانجلحزًت في اإلاعجم الخاعٍذي ،مجلت مجم٘ اللٛت الٗغبُت ،الٗضص
الٗمغي أن عاأذ أالٖضة ال٣لعي :ألاإلاُٗت في الضعاؾاث اإلاعجمُت ،صاع الىعي للنكغ والخىػَ٘ ،الجؼاثغ ،صٍ،

اإلابرو ٥ػٍض الخحر :مدايغاث في ً٢اًا اإلاعجم الٗغبي وٖال٢تها أالضعؽ اللؿاني الخضًض ،صاع الىعي،
ُٔ -
.2012
الجؼاثغ،2ٍ ،
مجم٘ اللٛت الٗغبُت :اإلاعجم ال٨بحر ،مهغ،صٍ ،صث.
ُٕ -
ُٖ -
ُٗ -

www.youtube.com/watchv=iqybvt 2013
مدمض الضأا :ٙنٟدت اإلاعجم اإلااعر للٛت الًاص/6/1،
.1999
مدمض الؿُض ٖلي أالسخى :اإلاضزل بلى البدض اللٛىي ،الضاع الش٣اُٞت للنكغ ،ال٣اىغة،1ٍ ،

مدمض خؿن ٖبض الٗؼٍؼ :اإلاعجم الخاعٍذي للٛت الٗغبُت وزاث ٤ونماطط ،صاع الؿالم للُباٖت والنكغ والخىػَ٘
َِ -
.2008
والترظمة ،ال٣اىغة ،مهغ،1ٍ،
ُِ -مدمض عقاص الخمؼاوي :النٓغٍاث اإلاعجمُت الٗغبُت وؾبلها بلى اؾخٗاب الخُاب الٗغبي ،ماؾؿاث أن ٖبض هللا،
جىنـ ،صٍ ،صث.
.2006
ِِ -مدمض ٖلي ٖبض ال٨غٍم الغصًجي :اإلاعجماث الٗغبُت صعاؾت منهجُت ،صاع الهضيٖ ،حإ ملُلت الجؼاثغ،2ٍ ،
ِّ -
ِْ -

مدمىص الؿٗغاإ ٖ :لم اللٛت ،صاع الجهًت الٗغبُت ،أحروث ،لبناإ ،صٍ ،صث .
.2003
مدمىص ؾلُماإ ًا٢ىث :منهج البدض اللٛىي ،صاع اإلاٗغٞت الجامُٗت ،اؾ٨نضعٍت ،مهغ ،صٍ،

ً ،2013نٓغ:
اإلاغ٦ؼ الٗغبي ًدًغ إلَال ١مكغوٕ"اإلاعجم الخاعٍذي للٛت"ٞ 10:براًغ
ِٓ -
http://www.dohainstitute.org/content/1d6fc717-ef40-4f4d-bdf-4849ef3e4421
اأن منٓىع(ظما ٫الضًن مدمض أن م٨غم) :لؿاإ الٗغب ،صاع ناصع ،أحروث لبناإ ،1ٍ ،صث.
ِٔ -
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