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ألازبُة وال٥ٜطٍة بةؿطا ٚهُئة ثحطٍط ولجىة
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الٔطبُة.

ؤ.ز .ؿطٍ ٝبمىسخى ٓبس ال٠ازض ،حامٔة ؤبي ب٥ط بل٠اًس ثلمؼان،الجعاثط
ز .ملٌٜى ال٘طافي ،حامٔة ٓبس املال ٧الؼٔسي  /امل٘طب
ز .ؤحمس ضؿطاؾ حامٔة ًطابلؽ ،لُبُا
ز .دالس ٤اُم حمُسي وظٍط الحمُساوي ،حامٔة الىج ٝألاؿط / ٚالٔطاٞ

ضثِؽ اللجىة الٔلمُة :ؤ.ز  .الٌاهط ضواًيُة ،حامٔة باجي مذحاض /الجعاثط
اللجىة الٔلمُة :
ؤ.ز .ؤًمً مُسان حامٔة ال٠اهطة ـ ملط
ؤ.ز .بحؼان ٌٔ٠ىب حؼً السً ،٧حامٔة الىجاح الىًىُةٛ،لؼٌحن
ؤ.زٓ .بس الحمُس ٓبس الىاحس،حامٔة كٜاٟؽ،ثىوؽ
ؤ.ز .هُاء ٗجي لٜحة الٔبىزي ،شي ٟاض،الٔطاٞ
ؤ.ز .مىحلط ال٘وىٜطي حامٔة املىكل الٔطاٞ
ز .محمس ػطحان ٣ما ،٨حامٔة املىلىضة،ملط
ز .زًً الٔطبي ،حامٔة الس٣حىض مىالي الٌاهط ػُٔسة  -الجعاثط
ز٣ .طٍم املؼٔىزي حامٔة ال٠ازػُة الٔطاٞ
ز .ملُ٥ة هاًْم ،حامٔة ال٠طوٍحن  -امل٘طب

ؤٓواء لجىة الححُ٥م الاػخـاضٍة لهصا الٔسز:
ؤ.ز ؤحمس ًححى ٓلي محمس ـ حامٔة ٓحن ؿمؽ ـ ملط

ألاهسا:ٚ
ـ وـط املٔطٛة ألاكُلة ،وجٔعٍع الحىاض الٔلمي
الٔ٠الوي مً دال ٨وـط الطؤي والطؤي املذال.ٝ
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ثحماشخى وهس ٚاملجلة ؤم مً هاحُة اليـط
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جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

4

مجلة حُل السضاػات ألازبُة وال٥ٜطٍة  -الٔام الثالث  -الٔسز  24هىٛمبر 2016

ؿطوي اليـط
مجلة حُل السضاػات ألازبُة وال٥ٜطٍة مجلة ٓلمُة زولُة مح٥مة ثذحم بيـط البحىذ ألازبُة وامل٠اضبات
ً
زوضٍا ًٓ مط٣ع حُل البحث الٔلمي ،بةؿطا ٚهُئة ثحطٍط مـ٦لة مً ؤػاثصة وباحثحن
الى٠سًة وال٥ٜطٍة ،ثلسض
وهُئة ٓلمُة ثحإل ٝمً هذبة مً الباحثحن وهُئة ثحُ٥م ثخـ٦ل زوضٍا في ٤ل ٓسز.ث٠بل املجلة ألابحاذ وامل٠االت التي
ثلتزم املىهىُٓة واملى جُة ،وثحىاٛط ٛح ا ألاكالة الٔلمُة والسٟة والجسًة وثحترم ٟىآس اليـط الحالُة:
• ؤن ً٥ىن البحث امل٠سم همً املىهىٓات التي جٔجى املجلة بيـطها.
• ؤال ً٥ىن البحث ٟس وـط ؤو ٟسم لليـط ألي مجلة ،ؤو ماثمط في الىٟد هٜؼه ،وٍححمل الباحث ٤امل املؼاولُة
في حا ٨ا٣خـا ٚبإن مؼاهمحه ميـىضة ؤو مٔطوهة لليـط.
• ؤن ثححىي اللٜحة ألاولى مً البحث ٓلى:
 ٓىىان البحث. اػم الباحث وزضححه الٔلمُة ،والجامٔة التي ًيحمي بلح ا. البرًس إلال٥ترووي للباحث. ملخم للسضاػة في حسوز ٤ 150لمة وب جم دٍ .12 ال٦لمات املٜحاحُة بٔس امللخم.• ؤن ث٥ىن البحىذ امل٠سمة بةحسي الل٘ات الحالُة :الٔطبُة ،الٜطوؼُة وإلاهجلحزًة.
• ؤن ال ًعٍس ٓسز كٜحات البحث ٓلى (  )20كٜحة بما في شل ٧ألاؿ٦ا ٨والطػىمات واملطاحٕ والجساو ٨واملالح.١
• ؤن ً٥ىن البحث ً
دالُا مً ألادٌاء الل٘ىٍة والىحىٍة وإلامالثُة.
• ؤن ًلتزم الباحث بالخٌىي وؤ جامها ٓلى الىحى جي:
 الل٘ة الٔطبُة :هىْ الخٍ (  )Traditional Arabicو جم الخٍ (  )16في املتن ،وفي الهامف هٜؽ الخٍ مٕ جم(.)12
 الل٘ة ألاحىبُة :هىْ الخٍ (  )Times New Romanو جم الخٍ (  )14في املتن ،وفي الهامف هٜؽ الخٍ مٕ جم(.)10
 ث٥ح الٔىاوًٍ الطثِؼُة والٜطُٓة ب جم  18هٌ٠ة مٕ ث خُم الخٍ.• ؤن ث٥ح الحىاشخي بـ٦ل هِامي حؼ ؿطوي بطهام  Microsoft Wordفي اًة ٤ل كٜحة.
• ؤن ًط ١ٛكاح البحث جٔطٍٜا مذحلطا بىٜؼه ووـاًه الٔلمي والث٠افي.
• ٓىس بضػا ٨الباحث ملـاض٣حه ٓبر البرًس الال٥ترووي ،ػِؼح٠بل مباؿطة ضػالة بؿٔاض بصل.٧
• ثذوٕ ٤ل ألابحاذ امل٠سمة للمجلة لل٠طاءة والححُ٥م مً ٟبل لجىة مذحلة وٍل٠ى البحث ال٠بى ٨الج اجي بٔس
ؤن ًجطي الباحث الحٔسًالت التي ًٌل ا املح٥مىن.
• ال ثلتزم املجلة بيـط ٤ل ما ًطػل بلح ا و ي ٗحر ملعمة بح٠سًم مبرضات.
ً
• ثطػل املؼاهمات بلُ٘ة ال٥تروهُة حلطا ٓلى ٓىىان املجلة:

literary@jilrc-magazines.com

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

5

مجلة حُل السضاػات ألازبُة وال٥ٜطٍة  -الٔام الثالث  -الٔسز  24هىٛمبر 2016

الٜهطغ


اللٜحة



الاٛححاحُة

7
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الاٞخخاخُت

بؼم هللا الطحمً الطحُم
في الٔسز الجسًس مً مجلة حُل السضاػات ألازبُة وال٥ٜطٍة ثىاولد مِٔم
السضاػات الىلىق الـٔطٍة بالى٠س والححلُلٛ ،مً ؿٔط ضٍان اللالح الحؼحن بلى
ؿٔط ابً هاوئ ألاهسلسخي والٌ٘طاجي ألاكٜهاوي ،ومً ؿٔط إلامام الـاٛعي بلى الـٔط
ألاهسلسخي اهت اء بالـٔط الجعاثطي الحسًث حُث ثم الاؿح٘آ ٨لى جيمات مذحلٜة مج ا:
الح٥مة والاٗتراب بلى ما هىال.٧
هصا وهم الٔسز ٣صل ، ٧مىاهُٕ ل٘ىٍة مذحلٜة في اللؼاهُات الىُُُٜة
وٓلم ألاكىات ،هاهُ ًٓ ٧زضاػة في الؼطز الجعاثطي ثىاولد بالبحث والحىُ٠
ضواًات واػُجي ألآطج وؤدطي بحثد في ثإرحرات الٔىملة ٓلى التراذ.
٦٣ل ٓسز ٤اهد املىهىٓات امل٠سمة محىىٓة ورطٍة ،حُث ٓ٥ؼد الحىحه
الٔام للمجلة ودٌها الصي ػاضت ٓلُه مىص وـإت ا  .ثإمل ؤػطة املجلة ؤن ً٥ىن في
مؼحىي ثٌلٔات ال٠طاء هصا وثسٓى الباحثحن بلى إلاػهام في حسوز اهحمامات ا .

ضثِؼة الححطٍط :ؤٗ .عالن هاؿمي
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ثذلي ؤػطة ثحطٍط امل لة مؼاولُت ا ًٓ ؤي اهت ا ٢لح٠ى ٞامللُ٥ة ال٥ٜطٍة
ال جٔبر ضاء الىاضزة في هصا الٔسز بالوطوضة ًٓ ضؤي بزاضة املط٣ع
حمُٕ الح٠ى ٞمحٜىُة لمض٣ع حُل البحث الٔلمي © 2016

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

8

مجلة حُل السضاػات ألازبُة وال٥ٜطٍة  -الٔام الثالث  -الٔسز  24هىٛمبر 2016

"الٔىملة وؤرطها ٓلى التراذ"
ز .ؤمان ٓآً ٝمطو .حامٔة ال٠سغ املٜحىحةٛ ،لؼٌحن.

ملخم:
جىاظه ألامت الٗغبُت وقٗىب الٗالم الشالض جدضًاث ومك٨الث ٦شحرة و٦بحرة في اإلاجاالث الؿُاؾُت وال٨ٟغٍت
ًا
ًا
والا٢خهاصًت والش٣اُٞت ،وحك٩ل َظٍ الخدضًاث مىٟ٢ا مهحرًا لضي قٗىب الٗالم الشالض والكٗىب الٗغبُت زانت .واإلاك٩لت
التي ً ٠٣ؤمامها بوؿان الٗالم الشالض هي ً ٠ُ٦ىاظه خايغٍ ومؿخ٣بله؟ و٣ً ٠ُ٦اعن ماضخي ألاظضاص الظًً قٛلىا الضهُا
ب٣ىتهم و٨ٞغَم وز٣اٞتهم بدايغها اإلاخىجغ؟
ًا
والٗغبي زهىنا جىا ١بلى طل ٪اإلااضخي ب٣ضع خبه للمؿخ٣بل؛ ألن اإلااضخي الظي بىاٍ ألاظضاص وألاؾالَ ٝى اإلااضخي ال٣ىي
واإلاىدضع و الخايغ اإلاؿدىحرٞ ،ال ٌؿخُُ٘ الٗغبي جغ ٥ووؿُان اإلااضخي والخسلي ٖىه ،وبما جخٗغى له َظٍ ألامت مً جدضًاث
ومً يمجها " ْاَغة الٗىإلات" التي حٗجي الخىح ًض الا٢خهاصي والؿُاسخي والش٣افي ال٣ؿغي للٗالم ،وحٗخبر شخيء ال مٟغ مىه ،وال
ًىظض وؾُلت للخهضي لها ؤو الهغوب مجها؛ ألجها حٗخبر لخٓت مً لخٓاث الخُىع الغؤؾمالي الٗالمي ،وَظا ُٞه هىٕ مً اإلاج
والٟهل ،صمج م٘ الٗالم واإلاجخمٗاث ألازغي ،وٞهل ؤو هجغ إلاا َى جغار.
ًا
بن الهض ٝلهظٍ الضعاؾت َى مىا٢كت ْاَغة الٗىإلات ،التي ًجغي الخضًض ٖجها ٦شحرا ،وفي َظا اإلاىا٢كت بظابت ًٖ
الؿااَ :٫ل الٗىإلات ٢ضع ٧اسر ال مٟغ مىه؟ وؤجها جلػي لضعظت ٦بحرة الؿُاصة الىَىُت ؤو ال٣ىمُت ،وال بضًل ًٖ ٢بى ٫ؾُاؾتها
وهخاثجها في الخ٣ى ٫الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والؿُاؾُت والش٣اُٞت وؤلاٖالمُت ،و٢ض ٢ؿم الباخض َظٍ الضعاؾت بلى ألاَغ
الخالُت:
ؤلاَاع ألاو :٫حٗغٍ ٠مٗجى الٗىإلات وؤَضاٞها.
ؤما ؤلاَاع الشاوي ٞهى :ما هي مساَغ الٗىإلات وؤزغَا ٖلى الترار والش٣اٞت الكٗبُت؟ ؤي مساَغَا مً الىاخُت الاظخماُٖت
والؿُاؾُت والا٢ذناصًت .
ًا
وفي ؤلاَاع الشالض جٟهُال ًٖ اإلاساَغ ال٨ٟغٍت وؤلاٖالمُت والضًيُت ،ؤما ؤلاَاع ألازحر ٞهى ُُٟ٦ت اإلادآٞت ٖلى الترار مً
الٗىإلات ،وً ٠ُ٦م ً٨للمجخم٘ مؿاًغة الخايغ م٘ الخٟاّ ٖلى ألانالت والٗغا٢ت.
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Abstract
The Arab and the Third World Nations confront a lot and paramount challenges and
problems in the fields of politics, economy, culture and thoughts.
These challenges conform a destinial position for the nations of the third world and the Arab
nations specially:
The problem that confront man of the third world is how to face his present and future and how
to compare the past of their ancestors who cue the world with their power , intellect and culture
and our hesitant present.
The Arab likes his past as well as liking his future because of the strong past he inherited from
his ancestors
This nation (The Arab) confronts the phenomenon of Globalization which means the obligator
y inevitable unification of economics, politics and culture and they find that there is no mean to
stand against it or to flee from it because it is part of the international capitalism development.
The main objective of this study is to discuss in brief the globalization phenomenon which is
being talked about much these days. The discussion is necessary to answer the following question:
Is Globalization an inevitable destiny? and does it repeal the nation sovereignty and there is no
alternative to accept its policies and results in the economical. Social, political, cultural and
information (media) fields.
Based on this, the study is divided into the following frameworks:
First: Definition of Globalization and its objectives.
Second: The risks of Globalization and its influence on the cultural inheritage that is its social ,
political and economical risks.
Third: The religious, intellectual and information risks in detail.
Finally: How to preserve the cultural inheritage from Globalization.

سمة٠م
 ومهُلر الٗىإلات حٗضصث جغظماجه بخٗضص،هىمه وصالالجهٟىي والانُالحي وبمٛ ؤي مهُلر ًغجبِ بمٗىاٍ الل٠ٍبن حٗغ
ًا
ثر قُىٖا٦ٔ الٗىإلات ؤٟ بُض ؤن ل،ىهُت ؤو بالكمىلُت٩ىوي ؤو ال٩غًٍ بلى جغظمخه بال٨ٟظَب بٌٗ الباخشحن واإلاٞ ،اَُمٟاإلا
ًا
 بن٫ى٣ً هىم الظيٟ اإلا٫ُت والترازُت مً زالٞا٣هىم الٗىإلات الشٟؼ ٖلى م٦ وَظا البدض ًغ،م مً حٗضص الدؿمُاثٚوجضاوال بالغ
ًا
 ٌؿعى بلى ابخالٕ ألاقُاء والبكغ في ؾبُل جمشلهم وًَمهم وبزغاظهم ؾلٗا،افي٣خهاصي واظخماعي وز٢الٗىإلات هٓام ؾُاسخي وا
.ظضًضة
ًا
ؿاب الصخيء بٗضا٦ُض الخٗمُم وبًٟ هىم الٗىإلاتٟ ٌكحر بلى ؤن م،حر الٗغبيٚىي الٗغبي وٛوٍغي الباخض ؤن اإلاٗجى الل
ًا
ًا
ًا
َ  بل ٌكمل اإلاىخج، ٖلى ؤلاهخاط٠٢ وال ًخى،ٖاإلاُا
ب٢ل اإلادضوص اإلاغا٣ بلى هٝاثُا حهضٛٗال بلٞ واإلاىخج؛ ألن َظا اإلاهُلر ًًمغ
ِ
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بلى الالمدضوص وبلى بلٛاء الخضوص الجٛغاُٞت ،وبلى زلٖ ٤الم اٞتراضخي ٌٛغي باالهدؿاب بلى الٗاإلاُت ال٩ىهُت ٩ُٞىن الا٢خهاص
ًا
مٗىإلاا و٦ظل ٪الؿُاؾت وألازال ١وال٨ٟغ والش٣اٞت والٗلىم و ؤلاعر الخًاعي ،وًخمشل ؤلالٛاء َىا في الخسهُو والاعجباٍ،
وَظا ًىحي بلى ه٣ل ال٨ٟغ الٗغبي مً صاثغة يُ٣ت بلى صاثغة ٖاإلاُت واؾٗت ًيبػي الخإ٢لم مٗها مً زال ٫الاهضماط والخباص٫
ال٨ٟغي والش٣افي والخًاعي ،صون اإلاؿاؽ بإؾاؾُاث الترار التي ًٟترى ؤن ج٩ىن بعَاناث ل٩ل جُىع مؿخ٣بلي.
وحؿعى الٗىإلات بلى الؿُى ٖلى جغار ألامم اإلاىدؿبت بلى بعر خًاعي ُٖٓم لخُٗض نُاٚخه َ
و ٤ٞؤَضاٞها اإلااصًت ،ومً زم
ًا
ًا
َ
حُٗض جهضًغٍ بٗض بزٟاء زهىنِخه بما ًخىا ٤ٞوَمىخاث الضو ٫الاؾخٗماعٍت الجضًضة اإلاخ ٛــىلت ا٢خهاصًا واإلامخضة اؾخٗماعا
ًا
ًا
٨ٞغٍا وز٣اُٞا ،وَظا ال٣ىو والؿُى والخمضص ظؿضٍ اؾخٗماع ؤوعوبي لِـ ببُٗض٢ ،امذ جهًخه ٖلى جغظمت الترار الٗغبي
الٗلمي والش٣افي وال٨ٟغي الظي خٓي باَخمام َالب ؤوعوبُحن ٢هضوا الجامٗاث ألاهضلؿُت ٞإٞاص ألاوعوبُىن مً الترظماث التي
ًا
ًا
٧اهذ ٖامال عثِؿا مً ٖىامل الجهًت الش٣اُٞت والٗلمُت الٛغبُت ،باإلياٞت بلى طلً ٪غي الباخض ؤن الترار ٖامل عثِـ مً
ًا
ًا
ٖىامل حكُ٨ل َىٍت ألامم الش٣اُٞت ،وبسانت الهىٍت الش٣اُٞت ألن للترار صوعا ؤؾاؾُا في جضُٖم الغوابِ ال٣ىمُت ،والترار
َى الًٟاء الىابٌ بالخُاة والخغ٦ت والضًمىمت والىماء وَٗخبر مسؼون ألامت الغاسخ بسبراث بوـاهُت ؤهطجذ الخُىعاث
وابخ٨غث اإلاٟاَُم واإلاٗخ٣ضاث والُ٣م والٗاصاث والخ٣الُض وناٚذ الغئي في ٞىىن ؤصبُت وهٓغٍاث ٖلمُت خغنذ ٖلى الخ٨ٟحر
وؤلابضإ في قتى اإلاجاالث ال٨ٟغٍت.
وجغ٦ؼ ؤَضا ٝالٗىإلات ٖلى حكىٍه الٗال٢اث بالترار ألن الترار َى طا٦غة ألامت الخاعٍسُت واٖ٫لمُت والٟىُت ،وَظٍ الظا٦غة
جهىٗها ألاظُاَ ٫
و ٤ٞما جامً به مً ُ٢م وٖاصاث وج٣الُض وجُىعاث وعئي ًاعر بها لىبٌ قٗىب خُت ججٗل مً جغاثها َىٍت
ز٣اُٞت جخماًؼ بش٣ل هىعي ،وَظا الش٣ل الىىعي ًمىذ ألامم وظىصَا وزباتها وٍدمحها مً الخدى ٫بلى وع٢ت ج٣ظ ٝبها اإلاازغاث
الخاعظُت بلى خُض قاءث ،ومً ظهت ؤزغي ًيبػي الخٟاّ ٖلى الترار الظي ؤٖضٍ الؿل ،٠م٘ ججىب الجمىص ،وٖلى ألامت التي
حٗتز بتراثها الٗمل ٖلى ج٣بل الىٓام الجضًض بما ًخىاءم م٘ الترار والخٟاّ ٖلى الهىٍت صون مؿاؽ بها ؤو َمـ له.
ؤهسا ٚالبحث.
حهضَ ٝظا اإلاىيىٕ بلى الخٗغٖ ٝلى ماَُت الٗىإلات وٖال٢تها بالترار والش٣اٞت ،وجدلُل اإلاٟاَُم اإلاخهلت بظل ،٪بما ًمهض
ًا
لها م٣ضاع الخإزحر الظي ؾختر٦ه الٗىإلات في مجا ٫حكُ٨ل الؿُاؾاث الش٣اُٞت ٖلى اإلاؿخىٍاث ٧اٞت ،وطل ٪اونجاما م٘ جؼاًض
الاَخمام الضولي بالش٣اٞت وٖال٢تها بالخىمُت الكاملت.
ؤهمُة البحث.
جيب٘ ؤَمُت َظا البدض مً ً٢اًا جُغخها الٗىإلات الش٣اُٞت وبصاعتها الىُُْٟت ،والىخاثج التي ًم ً٨ؤن جيخج ٖجها في
اإلاجا ٫الش٣افي في اإلاجخمٗاث اإلاٛلىبت ،ومؿخ٣بل الترار الٗغبي.
مى جُة السضاػة.
اجب٘ الباخض اإلاىهج الخاعٍذي واإلاىهج الىنٟي الخدلُلي.
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الٔىملة وؤرطها ٓلى التراذ
ًىاظه الترار الكٗبي والش٣اٞت الكٗبُت جدضًاث ٦بحرة ،ؤزغث ٖلُه بمسخل ٠مؿخىٍاجه ومجاالجه ،م٘ جُىع الخُاة َ
ووٞغة
وؾاثل الاجها ٫الخضًشت والؿغَٗت بحن ز٣اٞاث الٗالم وْهىع الٗىإلات ،واؾخُاٖذ الٗىإلات ؤن جستر ١اإلاجخمٗاث البكغٍت وؤن
ج٣ٟضَا في بٌٗ ألاخُان َىٍتها و بعثها الش٣افي والكٗبي ،وزانت اإلاجخمٗاث الًُٟٗت ،ولم حٗض الش٣اٞت الكٗبُت بمٗؼًٖ ٫
ًا
َظا ؤلاَاع ،والخدضًاث التي ؤؾهمذ في َمـ بٌٗ مالمذ الش٣اٞت الٗغبُت ،والخإزحر ؾلبا ٖلحها في الهىٍت والؿُاصة والش٣اٞت،
هٓغا ألن َض ٝالىٓام الجضًض َى الُمـ وبزغاط اإلاجخم٘ مً مايُه الٗغٍ ٤بلى خايغ ً٣ىص بلى مؿخ٣بل ٚاى.
وؤنبذ مً الًغوعي زل ٤ؤظىاء جغازُت وز٣اُٞت في ؤما٦جها مً ٢بل اإلاجخم٘ ،وحنخحر َا٢اجه وببضاٖه ب٣هض اإلادآٞت
ٖلى الهىٍت والترار ،وجىُْ ٠ما لضًه مً ٢ضعاث ٖلى مىاظهت الخايغ والخإ٢لم مٗه ،والخ٠اّ ٖلى ألانالت ،لخهبذ َظٍ
ألاظىاء مينجمت م٘ ؤطوا ١ألاظُا ٫اإلاؿخ٣بلُت وجهل بلى ما ٌؿمى بٗملُت الاؾخُ٣اب الش٣افي والخىمُت الكاملت للمجخمٗاث
الٗغبُت ؤلاؾالمُتٟٞ .ي ْل َظٍ الٓغوً ٠ُ٦ ،ٝم ً٨اإلادآٞت ٖلى الترار الٗغبي وٖلى الهىٍت الش٣اُٞت والخًاعٍت في ْل
الىٓام الغؤؾمالي الجضًض الظي قغٕ الٗىإلات وبؿُها ٖلى اإلاجخم٘ الضولي؟ وَل ًم ً٨الخى ٤ُٞبحن م٣خًُاث الاؾخ٣ال٫
والؿُاصة والىَىُت والهىٍت وبحن جدضًاث الٗىإلات ؟
مٔجى الٔىملة
ازخلٟذ ؤهٓاع الباخشحن في جدضًض مٗجى الٗىإلاتٞ ،مجهم مً ٖغٞها ب٣ىله " :هي ْاَغة ج٣ىم ٖلى بٚ٫اء الخضوص وجظوٍب
الٟغو ١الش٣اُٞت بحن الكٗىب" ،وٍهٟها آزغ بإجها " َا٢ت ٖامت ج٣ىم بابخالٕ الدجغ والشجغ والبكغ" ،1وٍ٩ىن ال٩اؾب
ُ َ
ألا٦بر في َظا الخٗغٍَ ٠ى ال٣ىي الظي ًازغ ب٣ىجه الؿُاؾُت والش٣اُٞت والا٢خهاصًت ٖلى الًُٗ ٠اإلا َـخلـ٣ي ِلـ٩ل شخيء.
ُ
ظهت ؤرعي ٖـ َّـغٞها آزغون" ،بإجها َاب٘ ٖالمي ٖلى اليكاَاث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت ،تهض ٝبلى يبِ َظٍ ألامىع
ومً ٍة
لخإؾِـ خًاعة ٧ىهُت ظُضة".2وَظا الخٗغًٍ ٠يخهغ لىٓام الؿى ١الغؤؾمالُت ،خُض الؿُاصة الا٢خهاصًت لؤل٢ىي.
وَٗغٞها آزغون بإجها ":مىٓىمت مً اإلاباصت الؿُاؾُت والا٢خهاصًت ،ومً اإلاٟاَُم الاظخماُٖت والىٓامُت ومً ألاهٓمت
ؤلاٖالمُت واإلاٗلىماجُت ومً ؤهماٍ الؿلى ٥ومىاهج الخُاةً ،غاص بها ب٦غاٍ الٗالم ٧له ٖلى الاهضماط ٞحها ،وجبىحها والٗمل بها
والِٗل في بَاعَا".3
وحٗجي الٗىإلات مً بحن ما حٗىُه :الٛؼو الش٣افي وجضمحر الهىٍت الىَىُت واخخ٣اع الش٣اٞاث ألازغي ،والتي ًغي الٛغب ؤجها
جدىا ٌ٢م٘ الخ٣ضم والٗلم ،وَظا مى ٠٢جغًٞه الكٗىب واإلاجخمٗاث التي وٗ٢ذ جدذ ؾُىة َظا الٛؼو الجضًض ،الظي
اعجضي ػٍا ظضًضا لٟغى هٟىطٍ وبؿِ ؾُُغجه مً زال ٫الخمىٍه والخًلُل ،لؿلب اإلاجخم٘ ؤنالخه وٖغا٢خه ،ولهظا ًه٠
ُ
الٛغب اإلاكغ ١وؤلاؾالم باإلعَاب والغظُٗت ومهاصعة خ٣ى ١ؤلاوؿان .4وؤنبدذ حـؿخسضم َظٍ اإلا٣ىلت ؤًىما ًغٍض الٛغب

 .الجابري ،عابد محمد" ،سلسلة مقاالت حول العولمة والهوٌة" ،جرٌدة االتحاد اإلماراتٌة ،آب ،8 ،ص ،ٙآذار.)ٕٓٓ7( ،
 .العشً ،عبد هللا ،ثقافة العولمة بوصفها خطابا ً متطرفاً ،موقع الكتاب على النت http://www.91-islam.com p9
 .العشً ،عبد هللا ،المصدر نفسه.ٔٔ:
 .إمام ،زكرٌا بشٌر ،فً مواجهة العولمة ،طٔ ،) ٕٓٓٓ( ،مركز قاسم للمعلومات ،الخرطوم.ٙ:
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ًا
الٗبض والخضمحر زضمت إلاهالخه ومهالر خلٟاثه مً ؤلامبرًالُت وبؾغاثُل .و٢ض ؤصي ٖضم جبلىع مٟهىم الٗىإلات لضي اإلا٨ٟغًٍ
َ
َ
وع٦ ٌٞشحرا مجها ،خُض ٌٗخ٣ض ماٍضوَا ؤجها حؿاَم في
ا ٌٞلها ،ومجهم مً ِ ٢ـب َـل بًٗها
الٗغب بلى اه٣ؿامهم بحن م ٍة
ئٍض و ع ٍة
حٗؼٍؼ ؤلاهخاط وجيكُِ الا٢خهاص الٗالمي ،وَٗخ٣ض الغاًٞىن للٗىإلات ؤجها ج٣ىم ٖلى اؾدبٗاص ألامم وظٗلها جابٗت و ا٦دؿاح
ًا
ز٣اٞت الكٗىب ،وا٢خالٖها مً ظظوعَا لُهبذ الٗالم ٧لٌ زايٗا لئلعاصة الٛغبُت وألامغٍُ٨ت .1وَظا ما ٢هضهاٍ ٖىضما جدضزىا
ؤن الٗىإلات هي ز٣اٞت ال٣ىي التي ًٟغيها ٖلى الًُٗ.٠
وَٗخ٣ض الغاًٞىن لها ؤجها مداولت ما٦غة لخٗمُم ؤ٩ٞاع ومٟاَُم ومباصت وهٓم وُ٢م ومٗخ٣ضاث وؤهماٍ وؾلىُ٦اث
وٖاصاث اإلاِٗكت الٛغبُت ألامغٍُ٨ت ،وبُٖائها نُٛت ٖاإلاُت ،زم مداولت بخاللها بل وٞغيها ٖلى خؿاب ألا٩ٞاع والش٣اٞاث
والُ٣م واإلاباصت وألازال ١وألاهماٍ الؿلىُ٦ت واإلاِٗكُت الخانت باإلاجخمٗاث ألازغي ،ال ؾُما اإلاجخمٗاث الٗغبُت وؤلاؾالمُت.2
٦ما ٌٗخ٣ض الغاًٞىن ؤن الٗىإلات ؤؾىؤ نىعة مً نىع الاؾخٗماع ٖغٞتها البكغٍت مً ألاػ ٫بلى آلان ،ألجها ال جغٍض  ِ٣ٞؾلب
ؤ٢ىاث الكٗىب واؾخٛاللها ٦ما ٧ان في الاؾخٗماع ال٣ضًم والاؾخٟاصة مً مىاعص بالصَا وزحراتها بل تهض ٝبلى مدى شخهُتها
ًا
وجدىٍلها بلى ؤجبإ وٖبُض ُ 3مـلُٛت بظل ٪وظىصَا وشخهُتها وَىٍتها في خالت ؤؾىؤ مما ٧ان ٖلُه الاؾخٗماع ال٩ىلىهُالي ؤلاخاللي
ًا
٢ضًما.
وٍغي الباخض ؤن الغا ٌٞمد ٤وؤن اإلااٍض مد ٤ولٖ ً٨لى اإلاجخم٘ ؤن ًىاػن بحن مايُه وٖغا٢خه وَىٍخه وؤنىله وبحن
الىا ٘٢الجضًض ،م٘ هبظ وع ٌٞنىعة الاخخال ٫الجضًضة التي تهض ٝبلى ججغٍض اإلاىاًَ واإلاجخم٘ مً ٖغا٢خه وؤنالخه وٞغى
وا ٘٢ظضًض ًغجضي ػي اإلا٨غ والخبض والخضإ ،وٖضم الغ ٌ٦وعاء اإلاٛغٍاث التي جٟطخي في جهاًت اإلاُا ٝبلى الاؾدؿالم والى٢ىٕ
في ٢بًت بظغام ظضًضٌٗ ،بر ًٖ خ٣ضٍ وَمٗه ،و٢ض اه٣ؿم الٗالم في ْل الٗىإلات بلى مجمىٖخحن-:
ً
ً
ً
ً
ؤوال زو ٨مىحجة اٟحلازًا و٥ٛطٍا وبٓالمُا .
ً
رانًا زو ٨مؼت ل٥ة لهصا إلاهحاج وٗحر ٟازضة ٓلى املحاِٛة ٓلى ح٠ىٟها ودلىكُت ا.
وفي َظا ؤلاَاع ج٩ىن الضو ٫في اإلاجمىٖت ألاولى ٢ض ٞغيذ ؤظىضتها ٖلى اإلاجمىٖت الشاهُت و اؾخٟاصث مً الٗىإلات في خحن
ُ
ؤن الضو ٫في اإلاجمىٖت الشاهُت هي صو ٫يُٟٗت ال خى ٫لها وال ٢ىة ٞــغيذ ٖلحها الٗىإلات بلى خض ؤجها ؤلٛذ زهىنُتها ،ومؼ٢ذ
َىٍتها لهالر اإلاجمىٖت ألاولى ،و٢ض بل ٜالخض باإلاجخمٗاث في صو ٫اإلاجمىٖت الشاهُت بلى مغخلت الجمىص والبالصة ،بؿبب ؤؾالُب
الخسضًغ لهظٍ ألامم مً ٢بل اإلا٨ٟغ اإلاجغم.
ثاضٍر الٔىملة

 .األمٌن ،عبد الرافع حمد ،مقالة بعنوان "أثر العولمة على الثقافة اإلسالمٌة" على الموقع (ٕٓٔٓ) 8-7
http://www.islam4 africa.net .index .php/manarat/index 16/98
 .محمد ،إسماعٌل علً ،العولم ة الثقافة وموقف اإلسالم منها ،دار الكلمة للنشر والتوزٌع ،طٔٔ٘:) ٕٓٓٔ( ،
 .قطب ،محمد ،المسلمون والعولمة.ٗ7:
 .األمٌن ،عبد الرافع حمد ،)ٕٓٔٓ( ،مصدر سابق.7-8 :
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َىا ٥زال ٝبحن الٗلماء خى ٫ػمً وكىء الٗىإلات ٞمجهم مً ٢ا ٫بن الٗىإلات لِؿذ ْاَغة ظضًضة ،بل هي ٢ضًمت ٢ضم
الخاعٍش٣ٞ ،ض ظغث الٗاصة ؤهه ٖىضما جخهضع ؤمت مً ألامم بدًاعتها باقي الخًاعاث ألازغي ٞةجها حؿعى بلى ُ٢اصة الٗالم،1
ّ
وَ٨ظا ٧ان ٖلُه ألامغ في الخًاعاث وألاػمان الؿاب٣ت والٛابغة .بال ؤن لٖ ٫٪هغ ؤصواجه للُ٣اصة وٞغى ؤلاعاصة.
َ ًا
وَٗخ٣ض آزغون ؤن مهُلر الٗىإلات(٢ )Globalizationض ْهغ في بضاًت الدؿُٗيُاث وؤنبذ َٖـلــما ٖلى الٟترة الجضًضة التي
ًا
ٔ989م بحن الكغ ١والٛغب و٧ان بًظاها بؿ٣ىٍ اإلاٗؿ٨غ الكغقي الكُىعي وٞكل الىٓام
بضؤث بٗض َضم ظضاع بغلحن ٖام
ًا
ًا
ٔٔ99م ،خُض بضؤ ٖهغ ٞغى الؿُاصة
الاقترا٧ي ؾُاؾُا وا٢خهاصًا ،وجبٗه اهخهاع ؤمغٍ٩ا في خغب الخلُج الشاهُت ٖام
ألامغٍُ٨ت ٖلى الٗالم .وَؿخض ٫مً طل ٪ب٣ى ٫الغثِـ ألامغٍ٩ي ألاؾب " ٤ظىعط بىف الابً"" ،مً لِـــ مٗىا ٞـهى يضها".2
وال ق ٪ؤن َظٍ الٗباعة جدمل في َُاثَامٗجى الخٗالي ٖلى آلازغًٍ والاؾخ٨باع والهمجُت ٖلى الٗالم ،وجدمل صاللت ؤلاظغام
الجضًض الظي ال ًخٗامل بال بؿبل الخبض واإلا٨غ ،و٢ض اؾخٛلذ ؤمغٍ٩ا ج٣ضمها الخ٣جي والا٢خهاصي و٢ىتها الا٢خهاصًت في جغؾُش
َظٍ الؿُاصة والؿُُغة ٖلى الٗالم .وبضؤث مٓاَغاث جٓهغ بك٩ل ؤوضر بٗض الخغوب التي زايتها ؤمغٍ٩ا في ؤٛٞاوؿخان
والٗغا ١وؤما ً٦ؤزغي لٟغى ؾُاصتها وُٚاب البٌٗ آلازغ.
َوَٗخ٣ض باخشىن آزغون مٗانغون ؤن اليكإة الخُ٣ُ٣ت للٗىإلات جبضؤ م٘ جدغٍغ الخجاعة الضولُت واؾخسضام الٗلم في
َ
اإلاجخم٘ زم جبجي الخضازت و الخ٨ىىلىظُا ،وبٗض طل ٪جـبجي ما بٗض الخضازت ،ؤي ببزو ٙالشىعة اإلاٗلىماجُت وج٨ىىلىظُا الاجهاالث
واػصًاص الجزٖت ؤلاوؿاهُت وْهىع مىٓماث خ٣ى ١ؤلاوؿان ،3ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي لخ٩ىن بخضي آلُاث وكغ الٗىإلات وؾُاصة
ًا
ًا
ًا
ز٣اٞت الضو ٫الٗٓمى ٨ٞغٍا وؾُاؾُا وا٢خهاصًا.
وٍغي الباخض ؤن الٗىإلات لىن آزغ مً ؤلىان الاخخال ٫حؿعى بلى ججغٍض اإلاىاًَ واإلاجخم٘ مً ٖغاٞخه وؤنالخه وجغازه ،وما
ً٣ىم به اإلا٨ٟغون ال٣اثمىن ٖلى مبضؤ الٗىإلات مً ابخ٩اع لهظٍ ألا٩ٞاع بهما َى  ِ٣ٞامخضاص أللىن ؤلاظغام ال٣ضًمت ول ً٨بهىعة
مٗانغة ملاَا الخمىٍه ،وَىا ًيبػي الخُ ٔ٣والخظع ،وٖلى ٖلماء ألامم والكٗىب صخٌ َظٍ ألا٩ٞاع ،وعَ ٌٞظٍ اإلاباصت
وجىبُه ألامم واإلاجخمٗاث بلى زُىعة َظا ألامغ.
ؤهسا ٚالٔىملة
للٗىإلات ؤَضا٦ ٝبحرة ٌؿعى اإلااٍضون لها بلى جد٣ُ٣ها وَظٍ ألاَضا٦ ٝما ً٣ى ٫بٌٗ الباخشحن لها آزاع ؾلبُت ،وٖىا٢ب
وزُمت ٖلى الجاهب الش٣افي والاطجماعي والا٢خهاصي والؿُاسخي ،لظل ٪حؿعى ٧ل ألامم والكٗىب لخجاوػَا وجسُحها ومً ؤبغػ
َظٍ ألاَضا ٝما ًلي-:4
ٔ -بلٛاء اليؿُج الخًاعي والاظخماعي للكٗىب ،وَظا حهضص وظىصَا وصوامها وٍلػي َىٍتها الخًاعٍت والبكغٍت ،وَٗمل ٖلى
الٟهل بحن اإلااضخي والخايغ ،وٍسُِ بلى مؿخ٣بل ٚامٌ ًٟطخي بلى ٣ٞضان ويُإ اإلااضخي.

 .الرقٌب ،صالح ،مرجع سابق.7 :) ٕٖٓٓ( ،
 .المرجع السابق.7 :)ٕٖٓٓ( ،
 .المرجع السابق.ٔٓ :)ٕٖٓٓ( ،
 .الزٌود ،محمد صاٌل ،تأثٌر العولمة على الثقافة العربٌةhttp://www.arabthouank.org/content. ٕٓٔٓ/ٕٔ/9 ،
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ٕ -جضمحر الهىٍاث ال٣ىمُت والش٣اُٞت ال٣ىمُت والترار الكٗبي وَظا ٌٗجي ؤن حؿُُغ ؤمت مً ألامم ٖلى با٢حها ،وجٟغى ٖلحها
ز٣اٞت مُٗىت جدىا ٌ٢م٘ ز٣اٞتها وُٖ٣ضتها وَمىخها وَىٍتها الىَىُت ،و٢ض ق٨ذ وػٍغة الش٣اٞت الُىهاهُت "ملُىا ًغ٧ىعؽ" مً
ؤن بلضَا ٢ض صاَمتها الش٣اٞت ألامغٍُ٨ت  ،1وٍض ٫طلٖ ٪لى ؾُاصة ز٣اٞت ألا٢ىي ٖلى ألايٗ.٠
وفي ٞغوؿا نغح وػٍغ الش٣اٞت الٟغوسخي في الؿبُٗيُاث مً ال٣غن اإلااضخي ؤهه زاث ٠مً و٢ىٕ الكٗب الٟغوسخي ضخُت
الاؾخٗماع الش٣افي ألامغٍ٩ي.2وق٩ا عثِـ وػعاء ٦ىضا " بُاع جغوصع " مً جإزحر الش٣اٞت ألامغٍُ٨ت ٖلى الكٗب ال٨ىضي. 3
وفي ٞغوؿا ٖىضما قٗغ الغثِـ الٟغوسخي "قاع ٫صٌٛى "٫بسُىعة جإزحر ألاٞالم ألامغٍُ٨ت ٖلى الش٣اٞت الٟغوؿُت ٢ام بةٖاصة
ًا
الىٓغ في الٗال٢اث الش٣اُٞت والؿُاؾُت م٘ ؤمغٍ٩ا و٢ض ؤٖلً نغاخت ؤن جل ٪ؤلاظغاءاث خماًت لٟغوـا مً الاؾخٗماع الش٣افي
ألامغٍ٩ي.4
ٖ -حٗمُ ٤الخىا ٌ٢بحن اإلاجمىٖاث البكغٍت ب٣ضع ٢ضعة َظٍ اإلاجخمٗاث ٖلى بلىعة اؾتراجُجُاث ّ
ٗٞــالت وهاظٗت للهغإ
ٖلى اإلاهالر.
َٗ -مـ خًاعة ألامت اإلاؿتهضٞت وبلٛاء طا٦غتها الخاعٍسُت َ
والىـُل مً عئاَا و َمىخاتها اإلاؿخ٣بلُت.
٘ -بيَامالٗالم مً زال ٫الخمالث ؤلاٖالمُت اإلاغ٦ؼة وؤلاٖالم اإلاىظه بإهه ال ًىظض ؤمام الىاؽ بال ال٨ٟغ الغؤؾمالي والش٣اٞت
الٛغبُت بطا ؤعاصوا اللخا ١بغ٦ب اإلاضهُت و الخ٣ضم ،ومٗجى طل ٪الً٣اء ٖلى ؾاثغ ألاًضولىظُاث ألازغي زانت ؤلاؾالم الظي
ًهىعٍ ٦شحر مً اإلاخُغٞحن الٜعبُحن بإهه صًً الخسل ٠والٗى ٠وال٣خل والخُغ ٝوالغظىٕ بلى الخل ،٠و٢ض عاظذ َظٍ ألا٩ٞاع
في ٦شحر مً الضو ،٫بضلُل الاٖخضاءاث اإلاخ٨غعة ٖلى اإلاؿاظض والجالُاث اإلاؿلمت في الٛغب ،ومداوالث خغ ١ال٣غآن وجضهِؿه،
ًا
وزانت مً ِ٢ـبل الجىىص اإلاىدكغًٍ في بٌٗ البالص ؤلاؾالمُت ٥الٗغا،١و ؤٛٞاوؿخان ،وَٗخبر َظا ظؼءا مً الهجىم ٖلى الش٣اٞت
والهىٍت في اإلاكغ ١الٗغبي ،وَظا واضر مً زال ٫بٖالن الٗضاء الضًجي وقً هجماث ٨ٞغٍت يض اإلاىهج ؤلاؾالمي ،الظي ًخمؿ٪
به الٗالم الٗغبي وؤلاؾالمي.
ٞ -ٙغى الهُمىت الٗؿ٨غٍت والؿُاؾُت والا٢خهاصًت والش٣اُٞت ٖلي قٗىب الٗالم وزانت الًُٟٗت ،وطل ٪بكتى
الىؾاثل مجها زىعة الاجهاالث اإلاٗلىماجُت التي مشلتها وؾاثل ؤلاٖالم اإلاسخلٟت ،وؤَمها ألا٢ماع الهىاُٖت والتروٍج لخجاعة
ألاؾلخت.
 -7الخُلىلت صون ٖىصة ؤلاؾالم لىا ٘٢الخُاة ،وٖضم بجاخت الٟغنت إلابضؤ ؤلاؾالم مً البروػ الٗا٫مي مً زال ٫صولت ج٣ىم
ًا
ٖلى ؤؾاؾه وحؿعى بلى جىلي الهضاعة الٗاإلاُت ،و الخإزغ باإلاى ٠٢الضولي ٖلى اٖخباع ؤن ؤلاؾالم َى اإلابضؤ الىخُض الباقي واُٗ٢ا
بٗض اجهُاع الكُىُٖت ،وَى ال٣اصع ٖلى ٖالط مكا٧ل ؤلاوؿان والخُاة بغمتها ،وَظا ما ال ً٣بله اإلاؿلمىن والٗغب ،ولً ًدىاػ٫
اإلاؿلمىن ًٖ مباصئهم التي هي بمشابت ُٖ٣ضة عاسخت ؤزبدذ وظىصَا ٖلى ؤعى الىا.٘٢

 .العمر ،ناصر ،رسالة المسلم فً حقبة العولمة.ٖٗ :
 .المرجع السابق.ٖٗ :
 .المرجع السابق.ٖ٘ :
 .المرجع السابق.ٖٙ :
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ًا
ًا
 -8ج٣ىٌٍ الجهاص بمٟهىمه الكغعي ،وبن ٧ان صٞاٖا ًٖ الىٟـ وعصٖا للٓاإلاحن اإلاٗخضًً ،ومداعبت ٧ل َمً ًىاصي به
واتهامه باإلعَاب والخُغ ٝو٢ض ؤصي طل ٪بلى بصعاط ٦شحر مً الخغ٧اث الىَىُت التي جهاعٕ اإلادخلحن ٖلى ٢اثمت ؤلاعَاب الؿىصاء
لخخدى ٫بلى َض ٝلخ٣ىم الىالًاث اإلاخدضة بمهاظمتها والاٖخضاء ٖلحها في بلضاجها .وطل ٪بذجت الكغُٖت الضولُت وججاوػ َظٍ
الخغ٧اث ال٣ىاٖض الكغُٖت الضولُت مً وظهت هٓغ الىالًاث اإلاخدضة وخلٟائها التي جخسظ مً اإلااؾؿاث الضولُت ٧األمم اإلاخدضة
ُٚاء ألٖمالها بذجت ؤن َظٍ الخغ٧اث جسال ٠ألاهٓمت والضؾاجحر وألاٖغا ٝالهاصعة ًٖ اإلاىٓماث الضولُت ،خُض ٚحر َظا
الؿلى٦ ٥شحر مً اإلاٟاَُم والُ٣م ،وَظا ًٟطخي بلى مىث بُيء للمىاًَ واإلاجخم٘ بؿبب جل ٪الؿُاؾت الًالت اإلاًللت.
 -9الخ٨م والاخخ٩ام بلى ٚحر قغُٖت هللا حٗالى مً ؤهٓمت البكغٍت و٢ىاهُجهم التي جسال ٠الكغاج٘ الؿماوٍت وُٖ٣ضة الخىخُض
وبظباع الىاؽ بلى الاخخ٩ام بلى َظٍ ال٣ىاهحن جدذ مؿمُاث اإلاجخمٗاث الضولُت ؤو اإلاىٓماث الضولُت ...الخ ٞةن َظا ًدىا ٌ٢م٘
َ َ ُ ْ َ ْ َ َّ َ ْ ُ َ ۚ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ ُ ْ ًا
ل٣ىم ًى٢ىىن "  ،1بل ججاوػ طل ٪مً زال٫
٢ىله ؾبداهه وحٗالى " ؤٞد٨م الج ِاَ ِلُ ِت ًبٛىن ومً ؤخؿً ِمً الل ِه خ٨ما ٍة
الدك ٪ُ٨بُٗ٣ضة الخىخُض َوو ْ
ن ِـٟـها بما ال ًلُ ٤بها مً ؤونا ،ٝمما ؤزغ ٖلى جماؾ ٪ؤجبإ َظٍ الُٗ٣ضة وجىازغ َىٍتها وازخالٝ
قمل ألامت ؤلاؾالمُت بالخإزحراث الخاعظُت.
دلاثم الٔىملة
جخمحز الٗىإلات بإجها هخاثج الخايغ بما ُٞه مً ماقغاث ج٨ىىلىظُت وٖلمُت واجهالُت ،وعبما لهظٍ اإلااقغاث هخاثج ؾُاؾت
واظخماُٖت وا٢خهاصًت وز٣اُٞت ،ولها زهاثو مجها:
 اعجباٍ الٗىإلات بالخًاعة الٛغبُت ختى ؤن بٌٗ الباخشحن ًىخضون بحن ألامغ٦ت وبحن الٗىإلات وؤن الٗىإلات حٗبحر ًٖؾُاصة الخًاعة الٛغبُت وبجهاء الخاعٍش .
ًا
ًا
ُ
 ؤصث الٗىإلات بلى ٖال٢اث ظضًضة بحن ألاٞغاصٞ ،لم ٌــٗض الٟغص ملؼما بدهغ مٗاعٞه ُٞمً ٌِٗكىن مٗه ظٛغاُٞا ؤوًا
م٩اهُا ،وبن امخضاص ٖال٢اث ألاٞغاص زاعط مجخمٗاتهم ؾحربُهم بمجخمٗاث ؤزغي مشل اإلاجخمٗاث اإلانهي ة ؤو الا٢خهاصًت،
وبدُض ً٩ىن والء الٟغص للكغا٦ت واإلاهىت ولِـ إلاجخمٗه اإلادلي.
 ٢للذ الٗىإلات مً مٟهىم الؿُاصة وػاصث مً جإزحر الخاعط في الضازل والٗام في الخام ،وؤنبذ خ ٤الخضزلًا
ًا
ًا
ًا
ؤلاوؿاوي مً ٢بل صولت لخماًت خ٣ى ١ؤٞغاص في صولت ؤزغي ؤمغا م٣بىال ويغوعٍا وبوـاهُا.
 ؤصث الٗىإلات بلى جىخُض البكغ بةلٛائها مازغاث اإلا٩ان والؼمان وب٣ىة ؤصواتها في الاجها ٫والخإزغٞ ،خمازلذ ُ٢مًا
وؤق٩ا ٫وؤطوا ١ؤهاؽ ٧اهىا قٗىبا و٢باثل مخباًىت.
َ
 - 5ؤصث الٗىإلات بلى ج ـ ــك ـ ــٓي اإلاجخمٗاث واه٣ؿام ؤٞغاصَا وٞئاتها ٞاهتهؼث َب٣ت عظا ٫اإلاا ٫وألاٖما ٫الٟغنت وٟ٢ؼث بلى
ًٞاء الٗىإلات وؾبدذ في مُاَها ،بِىما ب٣ي ٚالبُت الىاؽ مترصصًً خاثغًٍ ها٢محن وخا٢ضًً.
ًا
ًا
 - 6ؤصث الٗىإلات بلى اوؿُاب ؤ٩ٞاع اًجابُت ًٖ الضًم٣غاَُت وخ٣ى ١ؤلاوؿان وؤُٖذ وظها هُٟٓا للٗىإلات.2

 .القرآن الكرٌم ،المائدة ،آٌة ٓ٘.
 .عالء الدٌن ،تاطورٌة ،العولمة وأثرها فً العالم الثالث (التحدي واالستجابة) ،عمان ،زهران للنشر ،)ٕٓٓٔ( ،ص.ٔٓ-9
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 - 7حؿب هٓام الٗىإلات في اه٣ؿام في الٗالم الٗغبي وؤلاؾالمي ،وؤصث بلى زل ٤هىٕ مً الٟىضخى في اإلاجخمٗاث الٗغبُت
وؤلاؾالمُت ،وجبحن ؤن َض ٝالٗىإلات جمشل في ججغٍض ؤلاوؿان مً مبضثه الضًجي ؤوال ألن الجاهب الٗ٣ضي َى الجاهب اإلاازغ في
اإلاٗخ٣ض.
هٟؿُت
ِ
مذاًط الٔىملة وؤرطها ٓلى التراذ والث٠اٛة الـٔبُة:
ُ
ـٗغ" ٝجاًلى" الش٣اٞت في
٢بل البضء بالخضًض ًٖ مساَغ الٗىإلات ٌٗغط الباخض ٖلى حٗغٍ ٠إلاهُلخي الش٣اٞت و الترارِ ٌ ،
٦خابه" الش٣اٞت البضاثُت " بإجها " ال٩ل اإلاٗ٣ض الظي ًًم اإلاٗغٞت واإلاٗخ٣ضاث وال ًٟوألازال ١وال٣اهىن والخ٣الُض و٧ل ؤلام٩اهاث
ألازغي والٗاصاث التي ً٨دؿبها ؤلاوؿان ًٖ٥ى في اإلاجخم٘"  ،1وَظا ُٞه ون ٠قامل إلاىاحي الخُاة البكغٍت.
ؤما الترار ٞهى " ٧ل ما ونل بلُىا مما جغ٦ه الؿل ٠ؤو ألاظُا ٫الؿاب٣ت للخل ٠ؤو ألاظُا ٫الخ ـ ـ ـ ـ ــايغة ". 2
وز٣اٞت ألامت وجغاثها ٖىهغان َامان في ٖملُت البىاء الخًاعي في مجا ٫الُٗ٣ضة ؤو الٟلؿٟت ؤو ألاصب ؤو الاظخمإ ؤو
الا٢خهاصٞ ،الش٣اٞت َا٢ت ؤلابضإ في قتى مجاالث ؤلاوؿان ،وحٗمل ٖلى تهظًب عوح ؤلاوؿان ون٣ل مىاَبه وجىَُْ ٠ا٢اجه
في البىاء والخٗمحر ،ال ًخإحى طل ٪للش٣اٞت بال بطا ٧اهذ طاث ظظوع زابخت ومؿخ٣لت .3ول٩ل ؤمت ز٣اٞت حؿخمض مجها ٖىامع ب٣ائها
و٢ىتها وم٣ىماتها وزهاثهها واؾخ٣اللها.
و٢ض حٗضصث آعاء الٗلماء والباخشحن في ؤؾالُب مىاظهت الٗىإلاتٞ ،مً الىاؽ مً جمؿ ٪بالضًً بلى صعظت الٛلى ٦ما جمؿ٩ىا
بالُ٣م الترازُت والخًاعة ؤلاؾالمُت ،وَم ًغون في الٗىإلات الاٚتراب والخٛغٍب ،وؤهه بٗض ؾ٣ىٍ ألاًضولىظُاث الٛغبُت ًٓل
ؤلاؾالم ألاًضلىظُت ال٣اصعة ٖلى اؾخجهاى قٗىب الٗالم ال٣ٟحرة وبه٣اطَا مً مٓاَغ الٗىإلات.
ومجهم مً َالب بمىا٦بت الٗىإلات وهٓغ بلى الاججاٍ الضًجي باالوٛال ١والخذجغ ٞهم ًغون ؤن الٗىإلات ؾخاصي بلى جدضًض
اإلاجخم٘ الٗغبي ،ؤما الُغٍ ٤الشالض ٗٞمل ٖلى الخىزُ ٤بحن الترار والخضازت مً زال ٫جىُْ ٠الترار لٛاًاث هًالُت
وؤًضلىظُت . 4
َُ
بن يغع الٗىإلات واضر ٖلى الترار والش٣اٞت والضًً ،ألن الٗىإلات ال صًيُت وهي جـ٣ؿم الٗالم بلى هُا٢حن ،هُا ١ألا٢ىٍاء
اإلاىخجحن وهُا ١الًٟٗاء اإلاؿتهل٨حن اإلاهُمً ٖلحهم في ظمُ٘ اإلاجاالث ،وٍم ً٨جلخُو مساَغ الٗىإلات ٖلى ز٣اٞخىا وجغازىا ُٞما
ًلي-:
ً
ؤوال املذاًط الاححمآُة
للٗىإلات مساَغ اظخماُٖت ٦شحرة مجها:

 .السٌد عزمً طه وآخرون ،الثقافة اإلسالمٌة ،منشورات جامعة القدس المفتوحة ،عمان ،طٖٔٔ:)ٔ98ٖ( ،
 .المرجع السابق.٘9 :
 .عبد ،الرافع حمد ،األمٌن ،مرجع سبق ذكرهٕٓٔٓ/7/8 ،م.
 .المرجع السابق.
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ٔ -ؤن الٗىإلات حٗجي الهُمىت الش٣اُٞت ٖلى الكٗىب والٗبض بهىٍتها الش٣اُٞت ،بدُض جسً٘ ؤ٩ٞاع ألامت ومٗخ٣ضاتها ووظضاجها
ومكاٖغَا وٖاصاتها وج٣اً٫ضَا إلاا ٖلُه َظٍ الضو ٫الاؾخٗماعٍت مً ٖاصاث ؾِئت و٢باثذ ال ً٣بلها ؤلاؾالم بل ال جخ ٤ٟم٘
اإلاجخمٗاث ؤلاؾالمُت.
ٕ -حٗمل الٗىإلات ٖلى الً٣اء ٖلى الهىٍت والشخهُت الىَىُت اإلادلُت وبٖاصة نهغَا وحكُ٨لها في بَاع َىٍت وشخهُت
ٖاإلاُت.1
ٖ -حؿعى الٗىإلات الاظخماُٖت بلى ؽن ال٣ىاهحن التي جبُذ اإلادغماث التي اج٣ٟذ الكغاج٘ الؿماوٍت ٖلى جدغٍمها ٧الؼها واللىاٍ
والنخا ١والكظوط بجمُ٘ ؤق٩اله ونىعٍ ؤلاظهاى .2وطل ٪بذجت خ٣ى ١ؤلاوؿان ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي والخغٍت
ًا
ًا
الشخهُت التي حؿعى بلى خماًت َاالء اإلاىدغٞحنٞ ،جٗلذ لهم ماؾؿاث لخماًتهم وجمشُال بغإلااهُا وٖملذ ٖلى صمجهم في
اإلاجخم٘ ،وؾيذ ٢ىاهحن جدُذ لهم الؼواط وخ٣هم في جبجي ألاَٟا ٫وٚحر طل ٪مما ال ًدىاؾب م٘ جغار وز٣اٞت اإلاجخمٗاث
وجغًٞه الىٟـ ،واإلاٗغو ٝؤن ؤلاؾالم والكغاج٘ الؿماوٍت ألازغي لها مى ٠٢مً َظٍ الً٣اًا وجدغمها.
ٗ -الىُل مً ٦غامت اإلاغؤة وٖٟتها واإلابالٛت في ؾً ٢ىاهحن باصٖاء خغٍت اإلاغؤة التي جدىا ٌ٢م٘ الكغاج٘ الؿماوٍت والترار،
َ َ ْ َن ُ ُ ُ َّ َ َ َ َ َّ ْ َ َ َ ُّر َ ْ َ َّ ْ ُ َ ٰى ۖ َ َ ْ َ َّ َ َ
الهالة
وجدىا ٌ٢م٘ ٖملها التربىي الظي قغٖه ؤلاؾالم٢ .ا ٫حٗالى :و٢غ ِفي بُى ِج ً٨وال جبرظً جبرط الج ِاَ ِلُ ِت ألاولى وؤ ِ٢مً
َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ ۚ َّ َ ُ ُ َّ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ّ ْ َ َ ْ
َ ُ َ ّ َ ُ ْ َ ْ ًا 3
ـ ؤ َْ َل ال َب ِْ ِذ وٍُ ِهغ٦م جُ ِهحر".
الغظ
وآ ِجحن الؼ٧اة وؤ ًَِٗ الله وعؾىله ِبهما ً ِغٍض الله ِلُظ َِب ٖى٨م ِ
٘ -جاصي الٗىإلات بلى بقاٖت الخغٍت واهدكاعَا في مسخل ٠اإلاجخمٗاث ،وبلى اوٗضام ألامً والُمإهِىت مً خُاة الىاؽ ،مشل
الجغٍمت وال٣خل والؿغ٢ت و ُ٘٢الُغٍ ٤والاٚخهاب والىُل مً ألاٖغاى وٚحر طل ،٪و٢ض ؤٞؿض َظا خُاة الىاؽ ،ووكغ
الغٖب والخى ٝوألامغاى الىٟؿُت والٗهبُت بُجهمٞ ،اعجٟٗذ مٗضالث الاهخداع للخسلو مً ال٣ٟغ والجىٕ الظي ٞغيخه
َظٍ الٓاَغة التي ؤَلٖ ٤لحها الٗىإلات .
ًٓ -ٙهغ جإزحر الٗىإلات مً الاهدكاع الىاؾ٘ لها ،ومً زال ٫الؿُُغة ٖلى ؤطوا ١الىاؽ في الٗالمٞ ،اإلاىؾُ٣ى الٛغبُت
والخلٟاػ والؿِىما وؤلاهترهذ ؤنبدذ مىدكغة في مسخل ٠ؤهداء الٗالم٦ ،ما ؤن الىمِ الٛغبي في اللباؽ وألاَٗمت الؿغَٗت
وٚحرَا مً الؿل٘ الاؾتهالُ٦ت اهدكغث ٖلى هُا ١واؾ٘ في اإلاجخمٗاث الٗغبُت.4
ًا
 -7ؤصث الٗىإلات بلى اهدكاع مٓاَغ اللباؽ الٛغبي لضي الغظل واإلاغؤة الٗغبُت وزهىنا لضي ٞئت الكباب ختى ؤنبذ ٖىىان
ًا
لباؽ َظا الجُل مىافي للترار الٗغبي ؤلاؾالمي ،وبظل ٪ج٩ىن الش٣اٞت الٗغبُت جدىلذ جضعٍجُا بلى ز٣اٞت مًمىجها جًُٟل
ًا
ال٨ؿب الؿغَ٘ وؤلاً٣إ الؿغَ٘ و الدؿلُت وبصزا ٫الؿغوع ٖلى الىٟـ وملظاتها ،5مما ق٩ل زُغا ٖلى الٗاصاث والخ٣الُض
والترار وإلاا له مً ؤَمُت في الخٟاّ ٖلى َىٍت ألامت وجاعٍسها ،وما عا ٤ٞطل ٪مً جغاظ٘ في صوع ألاؾغة٣ٞ ،ض قهضث الٗىإلات
ًا
ج٩٨ٟا في بيُت ألاؾغة ،ومما ٌكحر لهظا الخ٣ٞ ٪٨ٟضان ألاؾغة ل٣ضعتها ٖلى اؾخمغاعَا ٦مغظُٗت ُ٢مت وؤزالُ٢ت للخيكئت،

5

 .الرقٌب ،صالح.ٕ٘:)ٕٖٓٓ( ،
 .العمر ،ناصر ،سبق ذكره.ٕ٘ :
 .القرآن الكرٌم ،األحزاب ،آٌة.ٖٖ ،
 .الرقٌب ،صالح.ٗ7)ٕٖٓٓ( ،
 .العمر ،ناصر ،مرجع سبق ذكرهٕ٘:
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ًا
بؿبب مهاصع ظضًضة إلهخاط الُ٣م وجىػَٗها وفي م٣ضمتها ؤلاٖالم اإلاغجيًٞ ،ال ًٖ جسلي اإلاغؤة ًٖ وُْٟتها ألاؾاؾُت في
الغٖاًت ،وبْهاع َا٢اتها في ؤلاهخاط اإلااصي ٖلى خؿاب جغبُت ؤلاوؿان٧ ،ل طل ٪ؤصي بلى ُٚاب البِئت الهالخت التي جيكإ ٞحها
الُ٣م وجىمى ٞحها ألازال ١ؤلاوؿاهُت والىدُجت هي ؤظُا ٫مً الكباب الًاج٘ الخاثغ الظي ًٟخ٣ض بلى الخب والخىان والاهخماء
وٍغوط ُٞه للخمغص.
 -8ؤزغث الٗىإلات ٖلى الش٣اٞت الٗغبُت ،خُض ؤصث بلى ازخٟاء اٖ٫ضًض مً الٗاصاث 1والخ٣الُض بؿبب الاوكٛاالث بالخُاة
اإلااصًت وؾُاصة الجزٖت اإلااصًت والىُٟٗت واإلاهلخت الٟغصًت ،بياٞت بلى اهدكاع الجغٍمت بهىعة وؤق٩ا ٫مخٗضصة ومخىىٖت.
ًٓ -9هغ جإزحر الٗىإلات باهدكاع ال٨شحر مً ألامغاى الاظخماُٖت مشل الؼواط الٗغفي ،وٖ٣ى ١الىالضين والدكبه بحن الغظا٫
ًا
واليؿاء وؤلاظهاى ،وَٗىص طل ٪بلى اهدكاع ؤلاٖالم ووؾاثل الاجها ٫الخضًشت ،وما ًبض ٞحها مما ًازغ ؾلبا ٖلى اإلاجخم٘ .2وَى
ما ٌٗغ ٝبشىعة الاجهاالث والخ٨ىىلىظُا وؤزغَا ٖلى اإلاجخم٘ مما َؼ اإلاىٓىمت ألازالُ٢ت
ًٓٔٓ -هغ جإزحر الٗىإلات في الالمؿاولُت والاؾتهخاع لضي الكباب الٗغبي وؾٗحهم وعاء بقبإ عٚباتهم وخاظاتهم اإلااصًت
والبُىلىظُت ،والبٗض ًٖ ؤلابضإ والخجضًض والخمحز في ال٨ٟغ وؤلاهخاط وَٗىص طل ٪بلى ُٚاب صوع ألاؾغة التربىي وؤلاعقاصي
هدُجت الوكٛالها بإمىع ظاهبُت وق٩لُت.3
اؾخمض الكباب الٗغبي َظٍ الُ٣م مً اإلاجخم٘ الٛغبي صون ؤن ًداو ٫ؤن ج٣لُض الاًجابُاث اإلاىظىصة في جل ٪اإلاجخمٗاث
ًا
ٞإنبذ ج٣لُضًا ؤٖمى لؤلمىع الؿلبُت وال ٖال٢ت له باإلًجابُاث والخ٣ضم وؤلاهخاط.
ٞدؿبب طل ٪في قُىٕ الاج٩الُت والاٖخماص ٖلى ألاظىبي واؾخحراصٍ في اإلاجخمٗاث الٗغبُت صون ؤن ج٣ام ١اٖضة بهخاظُت حٗمل
ٖلى جُىع مجخمٗاجىا وجىاٞـ اإلاىخجاث الٗغبُت.
ٔٔ -وٍٓهغ جإزحر الٗىإلات في جغاظ٘ الاهخماء لؤلمت ؤلاؾالمُت وال٣ىمُت الٗغبُت لضي اإلاىاًَ الٗغبي مً زال ٫بطابت َظا
ًا
الاهخماء واؾدبضاله هٓغٍا باالهخماء للمجخم٘ ؤلاوؿاوي الظي اؾخىظب حُٛحر وجبضًل مالمذ الش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُت ال٣اثمت
4
ٖلى اللٛت والخاعٍش والٗاصاث والخ٣الُض اإلاكتر٦ت.
ًٕٔٓ -هغ جإزحر الٗىإلات في زٟىث اإلاكاٖغ الضًيُت التي جدٌ ٖلى الًُٟلت وجغاظ٘ الُ٣م الٗغبُت ألانُلت٧ ،الىسىة
والشجاٖت وال٨غم والىٞاء بالٗهض هدُجت مؼاخمتها مً ٢بل ما جبشه اٖ٫ىإلات مً ُ٢م ػاثٟت صزُلت ٖلى جاعٍش ؤمخىا وجغاثها
الخًاعي وال٨ٟغي. 5
بن ز٣اٞت الٗىإلات ز٣اٞت ماصًت بدخت ال مجاٞ ٫حها للغوخاهُاث ؤو الٗىاَ ٠ؤو اإلاكاٖغ ؤلاوؿاهُت ،بجها الٗال٢اث
ًا
الاظخماُٖت ال٣اثمت ٖلى الخٗاَ ٠والخ٩اٞل والاَخمام بمهالر وخ٣ى ١آلازغًٍ ،ومكاٖغَم ٞهي حك٩ل ٖاإلاا ًجٗل مً الشر
 .األمٌن ،عبد الرافع ،حمد ،مرجع سبق ذكره.ٕٓٔٓ/7/8 ،
 .المرجع السابق.
 .العمر ،ناصر ،مرجع سبق ذكره .ٕ٘:
 .األمٌن عبد الرافع ،حمد ،مرجع سبق ذكره.ٕٓٔٓ/7/8 ،
 . 5الزٌود ،محمد صاٌل ،عبد هللا ،تأثٌر العولمة على الثقافة العربٌة ،على الموقع االلكترونً
 index.php.comبتارٌخ ٕٓٔٓ/7/8
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والبسل ًُٞلت ،وَشج٘ ٖلى الجك٘ والاهتهاػٍت والىنى ٫بلى ألاَضا ٝبإي وؾُلت صون ؤصوى الخٟاث بلى الُ٣م الكغٍٟت
الؿاثضة في اإلاجخم٘ ،وجدى ٫اإلاجخم٘ البكغي بلى مجخم٘ ٌؿىصٍ هٓام ؤقبه ما ً٩ىن بىٓام قغَٗت الٛابٞ ،ال٣ىة هي اإلاؿُُغة
والًُٖٗ ٠لُه الاههُإ والاؾتهال ٥والاؾخجابت والخىُٟظ ،صون ببضاء وظهت هٓغ له ،وَى جاب٘ لِـ مخبىٖا ،وٖلُه الخجغص
مً مشالُاجه الٗ٣ضًت والاظخماُٖت.
ً
راهُا املذاًط الؼُاػُة
للٗىإلات مساَغ ؾُاؾُت ٦بحرة مجها:
ٔ-الهُمىت ٖلى ا٢خهاصًاث الٗالم ،زانت مً ِ٢ـبل الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت مً زال ٫الؿعي لؿُُغة الاخخ٩اعاث
والكغ٧اث ألامغٍُ٨ت ال٨بري ٖلى ا٢خهاصًاث الٗالم و٢ض ؤصي طل ٪بلى الهُمىت الؿُاؾُت ٖلى الٗالم ؤظم٘.1
ٕ -الخد٨م في مغ٦ؼ ال٣غاع الؿُاسخي ونىاٖخه في صو ٫الٗالم لخضمت اإلاهالر ألامغٍُ٨ت وما ٌؿمى باألمً ال٣ىمي ألامعٍ٩ي
ٖلى خؿاب مهالر الكٗىب وزغواتها الىَىُت وال٣ىمُت ،2وٖملذ ٖلى ػٍاصة ٢ىة الضو ٫ال٣ىٍت وػاصة ٚىاَا بِىما ٖملذ
ًا
ًا
ٖلى ػٍاصة ٣ٞغ الضو ٫الًُٟٗت وػاصتها ظىٖا و٣ٞغا .
ٖٞ -غى الؿُُغة الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والش٣اُٞت و الٗؿ٨غٍت ٖلى الكٗىب ب٣هض اؾخٛاللها وههب زغواتها ،وبمٗجى
ًا
ًا
ًا
ؤوضر بغوػ هىٕ ظضًض مً الاؾخٗماع في ال٣غن الخاصي والٗكغًٍ ؤبك٘ لىها وؤقض زُغا وؤبل ٜيغعا مما ؾب ٤مً ؤهىإ
3
الاؾخٗماع التي ٖغٞها الٗالم.
ٗٞ -خذ الباب ٖلى مهغاُٖه ؤمام الاؾخٗماع الٛغبي الجضًض اإلاباقغ مىه وٚحر اإلاباقغ وبظباع الضو ٫ؤو بحهامها بًغوعة
الضزى ٫في الا٢خهاص الٗالمي ،ؤي ب٣بى ٫بوكاء مهاو٘ للكغ٧اث ال٨بري في البالص حنخغ ٞحها مالًحن ألاًضي الٗاملت الغزُهت
إلهخاط الؿل٘ الاؾتهالُ٦ت ألؾىا٢هم.
ُ٘ٚ -اب الاؾخ٣غاع الٗالمي ،والؾُما في صو ٫الٗالم ؤلاؾالمي التي حٗاوي مً الٟتن والخغوب الُاثً٠ت و ألاَلُت ،وبزاعة
الخالٞاث الخضوصًت بحن الضو ٫لئلب٣اء ٖلى باع مخىجغة ٦ما َى الخا ٫بحن ال٩ىٍذ والٗغا ١وبًغان وؤلاماعاث الٗغبُت ومهغ
والؿىصان وٚحر طل.٪
 -ٙحُٛحر ظٛغاُٞت الٗالم مً زال ٫بًجاص ُ٦اهاث ؾُاؾُت جابٗت مشل صولت ظىىب الؿىصان وجُمىع الكغُ٢ت والهض ٝمً
طل ،٪ج ٪ُ٨ٟالٗالم ؤلاؾالمي والٗغبي وبيٗاٞه والؿُُغة ٖلى زغواجه وم٣ضعاجه.
-7الٗمل ٖلى ٞغى الىناًت ألاظىبُت ٖلى قٗىب ألامت في ظمُ٘ اإلاجاالث مما ٌُٗ ٤الخ٣ضم وًٍٗ ٠ال٣ىة والىٟىط.4
 -8اؾدباخت الخام الىَجي ،وجدىٍله بلى ُ٦ان َعزـى يُٗٚ ٠حر مخماؾ ،٪وٞخذ باب الخضزالث الخاعظُت ٦ما َى الخا٫
في ٞلؿُحن والٗغا ١وؤٛٞاوؿخان ولُبُا و البا٦ؿخان والُمً وؾىعٍا وٚحرَا مً صو ٫اإلاىُ٣ت.1
 .مقالة بعنوان  ":اإلسالم والعولمة" على الموقع االلكترونً Http://www.ejtemay.vom/showthread.php.205
 .الرقٌب ،صالح.ٖٔ:)ٕٖٓٓ( ،
 .مقالة بعنوان ":اإلسالم والعولمة" ،مرجع سبق ذكره.
 .الخضري ،محسن ،أحمد ،العولمة مقدمة فً فكر واقتصاد وإدارة عصر الالدولة ،مجموعة النٌل العربٌة ،القاهرة ،طٔ.ٖٖٔ: ،
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 -9مً الىاخُت ألاًضلىظُت  :حٗبر الٗىإلات بهىعة مباقغة ًٖ بعاصة الهُمىت ٖلى الٗالم مً زال ٫لجىئها بلى ؤلاٖالم،
إلخضار الخُٛحراث اإلاُلىبت وزل٢ ٤ىة َُمىت ب٢لُمُت ج٩ىن خلُٟت ؤو جابٗت لها ،وبيٗا٢ ٝىي الهُمىت ؤلا٢لُمُت الؿاُٖت بلى
جد ٤ُ٣اؾخ٣اللُت جامت.2
ٓٔ -بيٗا ٝصوع ألاخؼاب الؿُاؾُت في الخإزحر في الخُاة الؿُاؾُت في ٦شحر مً صو ٫الٗالم -زانت الضو ٫ؤلاؾالمُت_ في
ًا
ًا
الى٢ذ الظي بضؤث ُٞه اإلاىٓماث غيع الخ٩ىمُت والجمُٗاث ألاَلُت جماعؽ صوعا متزاًضا في الخُاة الؿُاؾُت.
وجب٘ طل ٪بيٗاٞ ٝاٖلُت اإلاىٓماث والخجمٗاث الؿُاؾُت ؤلا٢لُمُت والضولُت والٗمل ٖلى حُٛبها ال٩امل ٣٦ىي مازغة في
ِ
الؿاخت الٗاإلاُت وؤلا٢لُمُت ومً طل:٪
مىٓمت الىخضة ؤلاٞغٍُ٣ت والجامٗت الٗغبُت ،ومىٓمت اإلااجمغ ؤلاؾالمي .و ًالخٔ اإلاخاب٘ ليكاَاث َظٍ اإلاىٓماث ؤجها ال
حؿخُُ٘ اجساط ؤي مى ٠٢ججاٍ الً٣اًا الؿُاؾُت اإلاٗانغة وججاٍ ألاخضار الجاعٍت مشل ً٢اًا ٞلؿُحن والبىؾىت و٦كمحر
والكِكان وٚحرَا.3
ٖٔٔ -ملذ الٗىإلات ٖلى بيٗا ٝؾلُت الضولت الىَىُت وبلٛاء صوعَا وج٣لُل ٞاٖلُتها ،و٢خل عوح الاهخماء في هٟىؽ ؤبىائها،
ٞالٗىإلات هٓام ًٟ٣ؼ ٖلى الضولت والىًَ وألامت.
بن َظا ًٟطخي بلى ججغٍض الٟغص الظي َى لبىت البىاء في اإلاجخم٘ مً خغٍت الخٗبحر والخضًض في ؤمىع الؿُاؾت التي ًيبػي ؤن
جسً٘ للى٣ض وببضاء وظهاث الىٓغ ٞحها ،بُض ؤن ؾُاؾت الٗىإلات جىو ٖلى الخل٣ي  ،ِ٣ٞصون ج٣بل ؤي ه٣ض مً اإلاىاًَ
واإلاجخم٘ٞ ،هي ؾُاؾت اؾخٗماعٍت ٨ٞغٍت ظضًضة ،وهي امخضاص ألنىا ٝالٛؼو ال٣ضًمت اإلاخٗا٢بت ٖلى مغ الٗهىع.
املذاًط الاٟحلازًة
مساَغ الٗىإلات الا٢خهاصًت ٦شحرة وزُغة مجها ما ًلي:
بحهام الٗالم بإهه ال ؾبُل للخ٣ضم الا٢خهاصي بال بىٓام الؿى ١اإلاٟخىح ؤي الخغٍت الا٢خهاصًت اإلاُل٣ت ،لٟخذ ؤؾىا١
الٗالم ؤمام اإلاىخجاث الٛغبُت بك٩ل ٖام واإلاىخجاث ألامغٍُ٨ت بك٩ل زام.4
ًا
ًا
الٗىإلات جٟغى جدضًا مهما ًخمشل في ؤن ٧ل ا٢خهاص ٖلُه ؤن ًهى٘ ٞغم هجاخه بىٟؿه ،وَظا ٌٗجي ؤن الضو ٫ال٣ىٍت
ا٢خهاصًا ؾخد ٤٣م٩اؾب مً الٗىإلات ،ؤما ٚحرَا ٞلِـ لها بال الخؿاثغ واإلاجاٖاث ٦ما َى خا ٫الضو ٫ألاٞغٍُ٣ت ٖامت .و
ْهىع اخخ٩اعاث الكغ٧اث ال٨بري بؿبب نىاٖتها اإلاخمحزة ،خا ٫صون الخىؾ٘ في اإلاكغوٖاث الىَىُت و ؤيٗ ٠الاٖخماص ٖلى
مؿاهضة الضولت في مىاظهت اإلاًاٞؿت ألاظىبُت.
1
اػصًاص الهىة بحن ألاٚىُاء وال٣ٟغاء خُض جخ٨ضؽ ألامىا ٫في ًض ٞئت مُٗىت جدمل م٣الُض الخُاة الا٢خهاصًت وَظا ٌؿاٖض في
اهدكاع ال٣ٟغ والٗىػ ،و٢ض خظع ؤلاؾالم مً ٖا٢بت جطخم ألامىا ٫في ًض اإلادخ٨غًٍ مً ؤَل الجك٘ والُم٘ٞ ،دض ٖلى
 .األمٌن ،عبد الرافع ،حمد ،مقالة بعنوان  ":أثر العولمة على الثقافة اإلسالمٌة " على الموقع
http/www.islam4africa.net/index.8/7/2010.
 .الرقٌب ،صالح ،العولمة ٖٔ:)ٕٖٓٓ( ،والزٌود ،محمد ،صاٌل نصر هللا ،مرجع سبق ذكره.ٕٓٔٓ/ٕٔ/9 ،
 .الرقٌب ،صالح.ٖٖ: )ٕٖٓٓ( ،
 .المرجع السابق.
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ْ
ْ
َ ْ
َ َ َّ َ
َ َّ
َْ
الخىاػن وٖضالت الخىػيٕ٢ ،ا ٫حٗالىَ :ما ؤَ ٞاء الل ُه َٖل ٰىى َع ُؾ ِىل ِه ِم ًْ ؤ َْ ِل ال َُ ٣غ ٰىي ِ ٞلل ِه َوِل َّلغ ُؾى َِ ٫وِل ِظي ال ُْ ٣غَب ٰىى َوال َُ َخ َام ٰىى َواإلا َؿ ِاِ ٦حن َو ْاب ًِ
َ ْ َ َ ُ َ ُ َ ًا َ ْ َ ْ َ
ُ
َ ُ ُ
.2
َّ
ألا ِْ ٚى َُ ِاء ِم ْى ُْ ٨م ۚ َو َما َآج ُاُ ٦م َّ
الغ ُؾى ُٞ ٫سظ ُوٍ َو َما َج َهاْ ٦م َٖ ْى ُه ٞاهتهىا"
الؿ ِب ُِل ٧ي ال ً٩ىن صولت بحن
ًا
اجهُاع وٚغ ١ا٢خهاصًاث بٌٗ الضو ٫التي ع٦بذ ؾُٟىت الٗىإلات ،مما ؤصي بلى جغاظٗها ا٢خهاصًا و صٖىتها بلى الخ٣ك ٠في
مىاظهت َظا الاجهُاع ،والُىهان وبؾباهُا وبٌٗ صو ٫ؤوعوبا بضؤث آلان جضعَ ٥ظٍ الخ٣ُ٣ت.
ؤصث الٗىإلات لُُٛان مًججاث الضو ٫ال٨بري وؾُاصتها ٖلى ٧ل ألاؾىا ١الٗاإلاُت صون مىاٞؿت جظ٦غ مً الضو ٫الىامُت ،لظا
٢ا ٫ؤخض الباخشحن الٛغبُحن" بن ضخاًا الغؤؾمالُت ما ً٣غبٕٓٗ ملُىن بوؿان في الٗالم" ،3وؤن ضخاًا الٗىإلات ٢ض ًٟىَ ١ظا
الٗضص ًًا ٝبلحها خالت الجك٘ في ألاؾىا ١الٗاإلاُت.
بن َظٍ اإلاساَغ هاظمت جل ٪الؿُاؾت التي عؾمها م٨ٟغو الٗىإلات لٟغى هٓامهم الا٢خهاصي ٖلى الٗالم ،و٢ض جبحن ؤن
اعجباٍ الٗىإلات بالجاهب ألامغٍ٩ي ٌٗجي وظىص ٢ىة ؤمغٍُ٨ت ٞىُ٢ت جىٓغ بلى اإلاجخم٘ الضولي هٓغة اخخ٣اع واػصعاء ،وحٗجي جىؾٗا في
الؿُاؾت ألامغٍُ٨ت مً زال ٫ؾُاؾت الٗىإلات ال٣اجلت ألبىاء اإلاجخمٗاث.
ً
ضابٔا املذاًط ال٥ٜطٍة
مً ؤزُغ ؤَضا ٝالٗىإلات ما ٌٗغ ٝبالٗىإلات الش٣اُٞت وال٨ٟغٍتٞ ،هي جخجاوػ الخضوص التي ؤ٢امتها الكٗىب لخدمي ُ٦ان
وظىصَا ،وما له مً زهاثو جاعٍسُت و٢ىمُت وؾُاؾُت وصًيُت ،ولخدمي زغواتها الُبُُٗت والبلعٍت وجغاثها ال٨ٟغي ،ختى
جًمً لىٟؿها الب٣اء والاؾخمغاع وال٣ضعة ٖلى الخىمُت ومً زم الخهىٖ ٫لى صوع مازغ في اإلاجخم٘ الضوليٞ .الٗىإلات الش٣اُٞت
ج٣ىم ٖلى صٖم الش٣اٞت الغؤؾمالُت لخهبذ الش٣اٞت الٗلُا .وجخلخو مساَغ َظٍ الٗىإلات ُٞما ًلي:
 ًٓهغ جإزحر الٗىإلات ٖلى اللٜة الٗغبُت مً زالَُٛ ٫ان اللٛت الاهجلحزًت ٖلى اللٛت الٗغبُت في ألاؾغة واإلاضعؾتوالجامٗت وؤلاٖالم والترظمت والخإلُ ،٠و ًُ ـ َ
ـسُــل للؿام٘ ؤن اللٛت الٗغبُت عجؼث مٟغصاتها ًٖ الخٗبحر الصخُذ الؿلُم للهىع
واإلاكاَضاث ،ل ً٨الىآً ٘٢هغ ؤن الُٗب ً٨مً في ؤَل الٗغبُت ولِؿذ في اللٛت هٟؿها .ومً مٓاَغ الٗىإلات التربُت والخٗلُم
واهدكاع اإلاضاعؽ التي جضعؽ باللٛت الاهجلحزًت واػصًاص ؤٖضاصَا ؾىت بٗض ؾىت ،واٖخماصَا ٖلى مىاهج ٚحر ٖغبُت ،4وما ًغجر
ٟ٦ت َظٍ اإلاضاعؽ خهىلها ٖلى امخُاػاث زانت ،باإلياٞت بلى طلَ ٪ىا ٥ال٣ىاهحن اإلاٗمى ٫بها في اإلاجخمٗاث الٗغبُت ال حٗمل
ٖلى بٖالء قإن اللٛت الٗغبُت وال تهخم بها ٧لٛت عؾمُت ولٛت مخىاعزت ولٛت ٦خاب م٣ضؽ ،وَظا في خض طاجه صٖم للٗىإلات وَٗض
مً يمً اإلاضزالث التي جٟطخي بلى مسغظاث ؾلبُت.
 ًٓهغ جإزحر الٗىإلات ببروػ الخبُٗت الش٣اُٞت للٗضًض مً اإلا٨ٟغًٍ واإلاش ًً٠٣وألا٧اصًمُحن ،واإلااؾؿاث الٛغبُت ،ختىقإ في الٗالم الٗغبي جًُٟل زغٍج اإلاضاعؽ والجامٗاث الٛغبُت ،وجًُٟل مً ًجُض اللٛت الاهجلحزًت ختى لى ٧اهذ لٛخه
الٗغبُت ٚاًت في الًٗ ٠وَظا الاججاٍ ٌكُ٘ ٖلى اإلاؿخىي الغؾمي وٚحر الغؾميٞ ،هظٍ الخبُٗت الش٣اُٞت لضي الٗضًض مً
اإلا٨ٟغًٍ وظضث جغبت زهبت همذ ٞحها بؿبب ٖضم الغ ٌٞمً اإلاخل٣ي الظي و ٘٢جدذ جل ٪الؿُُغة ال٨ٟغٍت

 .المرجع السابق.
 .القرآن الكرٌم ،الحشر ،آٌة.7:
 .مقالة بعنوان ":تأثٌر العولمة على الثقافة والتراث المحلٌٌن" على الموقع االلكترونً:
http:/www.alwfaa.net/default.asp?peagsh=subTop.138.
 .المرجع السابق .
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 الضٖىة الخُحرة في الش٣اٞت الٗاإلاُت اإلاكتر٦ت وجىخُض ألا٩ٞاع والُ٣م والٗ٣اثض بدُض ًضزل الىاؽ في ز٣اٞت ٖاإلاُتواخضة جىاصي باإلباخُت والخغٍت الشخهُت وٚحر طل ٪مً اإلا٠اؾض ،ألامغ الظي مؼ ١الهىٍت الىَىُت اإلادلُت.
 مً مساَغ الٗىإلات ال٨ٟغٍت ما جىُىي ٖلُه مً ً٢اًا الىالء والاهخماء والهىٍت والخ٣غب مً الٗىإلات ٖلى خؿابالش٣اٞت والهىٍت والترار الىَجي.1
ًدبحن مما ؾب ٤ؤن اإلاساَغ التي هجمذ ًٖ الٗىإلات لم ج ِ٣ٞ ً٨بؿبب الىٓام ال٘المي الجضًض الظي ًىو ٖلى
الٗىإلات ،وبهما ؤًًا بؿبب الخٟاٖل بحن اإلاغؾل واإلاخل٣ي ،في ْل ُٚاب الىعي الٗغبي.
ً
دامؼا املذاًط إلآالمُة
ؤما اإلاساَغ ؤلاٖالمُت للٗىإلات ٞخخلخو ُٞما ًلي:
 حكىٍه نىعة الٗغوبت وؤلاؾالم ٖبر وؾاثل بٖالم مضؾىؾت زاصمت للٛغب ومغوظت أل٩ٞاعٍ اإلاؿمىمت. حكىٍه نىعة الجهاص واإلا٣اومت باإلعَاب والخُغ ٝوؤلاؾالم وٞىبُا عاصً٩الُت وٚحر طل ٪مً اإلاهُلخاث.ًا
 الٗمل ٖلى بًجاص ٢ىىاث ًٞاثُت وبٖالمُت جغوط لؤل٩ٞاع الٛغبُت باٖخباعَا ؤَال لُ٣اصة الٗالم ،إلاا ونل بلُه مًجُىع ج٨ىىلىجي ٦بحر.
 ج٣ىم بٌٗ وؾاثل ؤلاٖالم بالتروٍج إلم٩اهُت الخٗاٌل م٘ اإلادخل والدؿامذ مٗه. - 5ج٣ىم وؾاثل ؤلاٖالم التي خملذ لىاء الٗىإلات لئلؾاءة لؤلصًان وحكىٍه نىعتها والىُل مجها صون مداؾبت مً ؤخض
بذجت الخغٍت ال٨ٟغٍت ومجها مً جُاوٖ ٫لى الىبي مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم ،ؤ٦ثر مً مغة .
 - 6بن ؤصواث ووؾاثل ال٘وإلات في مجا ٫ؤلاٖالم والاجهاالث زانت ألا٢ماع الهىاُٖت التي جضوع خى ٫الٗالم في ٧ل
ًا
لخٓت ،وجدؿلل بلى البُىث ٖلى وظه ألاعى وفي باًَ ألاعى صون اؾدئظان وجلٗب بشخهُت ألاٞغاص وألامم ظمُٗا .جشحر في
بغامجها وؤوكُتها ألا٩ٞاع الضزُلت وحشج٘ ؤهىإ الاهٟخاح وجدُم ال٣يوص وجدىا ٌ٢بظل ٪م٘ الترار والخ٣الُض الٗغبُت
وإلؾالمُت ،و٦ظل ٪م٘ الىٓام الاظخماعي وألازالقي والش٣اٞت الٗغبُت وؤلاؾالمُت ألانُلت والترار الٗغبي الٗغٍ.2٤
و٢ض جبحن مً زال ٫الضعاؾت والبدض في الجاهب ؤلاٖالمي ؤن ؤلاٖالم الٗغبي و٦شحر مً الكب٩اث ؤلاٖالمُت الٗالمًت منخغ
لخضمت الجاهب ألامغٍ٩ي ناخب ٨ٞغة الٗىإلات ،وطل ٪بؿبب جىٞحر الضٖم الضولي وخكض الغؤي الٗام الٗالمي لضٖم الُ٨ان
الههُىوي الظي ٌٗخبر بمشابت الؿغَان الظي جٟصخى قغاًحن الضو ٫واإلاجخمٗاث في خىى البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ.
ً
ػازػا املذاًط السًيُة .
وجخمشل اإلاساَغ ا٫صًيُت في ألامىع الخالُت :
 زلخلت ُٖ٣ضة اإلاؿلمحن والدكٞ ٪ُ٨حها وطلٖ ٪بر وؾاثل وؤؾالُب مخٗضصة ٧ىن الُٗ٣ضة حك٩ل الهىٍت ؤلاؾالمُتو٦م٩ىن عثِـ للترار الٗغٍ.3٤

 .المرجع السابق.
 .مرجع سبق ذكره .ٗ٘:
 .العمر ،ناصر ،رسالة المسلم فً خطبة العولمة.ٖٓ:
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 بيٗا ٝالىالء والاهخماء للُٗ٣ضة ووكغ ألا٩ٞاع الهضامت وُ٢م اإلاجخم٘ اإلاضوي التي جخٗاعى م٘ الىالء للُٗ٣ضة والالتزامبها بذجت الخسل ٠وٖضم ٢ضعتها ٖلى مىا٦بت الخُىعاث.
 جدُذ الٗىإلات اإلاجا ٫للخُاعاث ال٨ٟغٍت ٚحر الضًيُت والتي تهخم بالخُاة الضهُىٍت مً وكغ ؤ٩ٞاعَا مً زال ٫بًجاص هماططبوؿاهُت ٚغبُت ،مشل ٟ٦الت الُدُم وبٖاهت اإلالهى ٝبِىما َظٍ ؤلاٖاهاث ؤلاوؿاهُت ٚحر مذوٞغة في الٗالم الٗغبي ؤلاؾالمي بال مً
ًا
زال ٫اإلاىٓماث واإلااؾؿاث ؤلاوؿاهُت الٛغبُت ٖ ،1لما ؤجها مً نلب الضًً ؤلاؾالمي وَظا ًٓهغ اإلاجاالث ؤلاوؿاهُت الٛغبُت
ٖلى ؤجها ج٣ىم بٗمل مجهىص بٚازت بوؿاهُت في مىُ٣خىا ،بِىما ؤهٓمت الخ٨م الٗغبُت ال ج٣ىم بهظا ألامغ عٚم ؤنَا مً يمً
الُٗ٣ضة ؤلاؾالمُت.
بن اؾدبٗاص ؤلاؾالم وب٢هاثه مً الخ٨م والدكغَ٘ ،واؾدبضاله ب٣ىاهحن مضهُت وب٢هاء ألازال ١ؤلاؾالمُت واؾدبضالها
بمىٓىمت ُ٢م مضهُت مؿخمضة مً الٟلؿٟت الٛغبُت اإلااصًت والبراظماجُت ،ؤصث بلى جدى ٫ظؼء مً الغمىػ واإلاىاؾباث ؤلاؾالمُت
ًا
ٞمشال َ
جد َى ٫قهغ عمًان اإلاباع ٥وألاُٖاص مً مىاؾباث صًيُت ج٣ام ٞحها الٗباصاث ٖلى مسخل٠
ًٖ م٣هضَا الخ٣ُ٣ي،
ؤهىاٖها بلى مىاؾباث بظر وعٞاٍ َ
وحؿى ١ومىاؾباث اؾتهالُ٦ت مً الضعظت ألاولى ٖ٨ـ ما َى في ألازال ١والترار ؤلاؾالمي لش ــجي
اإلاؿلمحن ٖجها.
وٍغي الباخض ؤن َظٍ الؿُاؾت التي ٢اصَا م٨ٟغو الٗىإلات جيبه بلحها اإلا٨ٟغون الٗغب واإلاؿلمىن ،و٢ض ٖملىا ٖلى جىُٖت
ؤبىاء اإلاجخمٗاث مً زال ٫الغمىػ التي جمشل ال٣اٖضة ،وحٗض ال٣اٖضة هي ألاؾاؽ وٍ٣هض بها اإلاجخم٘ وؤبىائٍ ،لظا ٞةن هجاح
َظٍ الؿُاؾت ال ٌٗ٣ل ؤن ًخىط بالىجاح بال مً زال ٫اؾخسضام ال٣ىة يض ؤبىاء الكٗىب وَظا ما ًضوع آلان ٖلى الؿاخت
الٗغبُت وؤلاؾالمُت ،بُض ؤن ٞغى الىٓام اإلاًلل الظي هجم خالت مساى في ال٨ٟغ الٛغبي وٖ٣م في الخ٨ٟحر ،ال ًخم ولً ًخ٣بله
ؤبىاء اإلاجخمٗاث بما في طل ٪الكٗىب ٚحر الٗغبُت ،ألن ال٨ٟغ الٛغبي جىظه هدى اؾخ٣الً٫ت وجٟغص في ال٨ٟغ والش٣اٞت التي ؤعاص
بؿِ هٟىطٍ مً زاللها ،و٢ض جيبه اإلاجخم٘ بلى زُىعة َظٍ الؿُاؾت وؤزظ بالخكض والخٗبئت والٗمل ٖلى جىُٖت اإلاجخمٗاث
مً زال ٫عمؼَا وممشلحها.
املحاِٛة ٓل التراذ مً الٔىملة:
بن مً ؾلبُاث صٖاة الٗىإلات ونىاٖها و٢ىٞهم يض َىًاث الكٗىب وز٣اٞت ألامم وؾٗحهم بلى ٞغى َُمىت ز٣اٞت
ًا
ًا
واخضة وبزًإ الٗالم لؿُُغة خًاعة واخضة ،وَظا ٌٗجي اجهُاعا وقُ٩ا لالؾخ٣غاع الٗالمي ،ألن ٞغى الٗىإلات ٖلى اإلاجخمٗاث
البكغٍت باإل٦غاٍ وال٣ىة ًُمـ الهىٍت الش٣اُٞت والخًاعٍت للكٗىب ،وٍيؿ ٠ؤؾاؽ الخٗاٌل الش٤افي بُجها .م٘ اهدكاع
الٗىإلات ٧ىجها ْاَغة ٖاإلاُت طاث جضاُٖاث وبعَاناث بضؤث صخىة الٗىصة للترار بحن ألامم ختى ًىاٌَ ؤ٩ٞاع الٗىإلات وؤؾؿها
وؤؾالُبها اإلاا٦غة في جضمحر البجي الش٣اُٞت وال٨ٟغٍت والٗ٣اثضًت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت لؤلمم الًُٟٗت وج ٪ُ٨ٟج٩ىٍجها
وَىٍخه.2
ا
بن جغار ألامت مً ٖاصاث وج٣الُض وؤما ً٦ومٗاع ٝومىعوزاث مسخلٟت ؤزغي هي التي جدضص َىٍت ألامت ،وحٗخبر ٢ىة ًيبػي
ؤن ًُـ ــداٖ ٔٞلحها زانت في ػمً الٗىإلات التي وِٗل ،وػوالها ٌٗجي َكاقت ألامت .وختى هىاظه الٗىإلات وهدض مً جإزحرَا ال بض مً
اجبإ الخُىاث الخالُت:
 .الرقٌب ،صالح ،)ٕٖٓٓ( ،مرجع سبق ذكره.ٗ٘:
 .السٌد ،ولٌد ،أحمد ،بحث بعنوان  ":التراث واله وٌة والعولمة مقاربات نظرٌة أساسٌة " ،مدٌر مجموعة الونارد ودار معمار ألبحاث
استشارات العمارة والتراث بلندنٕ:ص
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- 1الاَخمام بالترار الٗغبي ؤلاؾالمي والخمؿ ٪به وٖضم الخجل مً الخضًض ٖىه والاٖخضاص به ٞهى ؤؾاؽ الاهخماء وؤنل
الب٣اء والجؿغ بلى اإلاؿخ٣بل.
- 2مداولت اإلاىاثمت بحن الٗىإلات والترار ،بدُض هإزظ مً الٗىإلات ما ًُٟضها وال ًدىا ٌ٢م٘ جغازىا ؤو ًُمؿهٞ ،الٗىإلات ؤمغ
وا ٘٢ال ًم ً٨به٩اعٍ ،ول ً٨حنخحرَا ب٣ضع اإلاؿخُإ للمدآٞت ٖلى َظا الترار صون جىا ٌ٢مٗه ؤو بلٛاثه.
- 3الاَخمام بجم٘ وجىزُ ٤الترار الش٣افي اإلااصي وٚحر اإلااصي لدؿخُٟض مىه ألاظُا ٫في ٧ل ػمان وم٩انٞ ،ال جيؿاٍ ألاظُا٫
ال٣اصمت في ْل جإزحراث الٗىإلات الالمدضوصة.1
ُ
- 4ثؤَُل وبخُاء ألاما ً٦الترازُت وبٗض الخُاة ٞحهاٞ ،هي جضع لؤلمت مً الٟىاثض اإلااصًت وٚحر اإلااصًت ما ال ًدصخى.
ًا
- 5الؿعي بلى زل ٤صًمىمت ز٣اُٞت مغجبُت بُ٣م اإلاجخم٘ وَىٍخه اإلادضوصة ،وبالخالي زل ٤صًمىمت ا٢خهاصًت ونىال بلى
ًا
مغخلت اإلادآٞت ٖلى اإلاىاعص الش٣اُٞت وجُىٍغَا جمكُا م٘ ما ً٣خًُه الٗهغ.
- 6بًجاص ؾُاخت ز٣اُٞت مً زال ٫ألاما ً٦واإلاٗالم ألازغٍت اإلاسخلٟت وجىزُ٣ها ،2وصٖم اإلاخاخ ٠الترازُت اإلاىظىصة في
مسخل ٠البالص الٗغبُت وؤلاؾالمُت بهض ٝظم٘ وخ ٟٔوجىزُ ٤ونُاهت الترار ،وبوكاء مخاخ ٠جغازُت ظضًضة جدخىي ٖلى
م٣خيُاث ماصًت وٚحر ماصًت بدُض ًخم ٖغيها بإؾلىب ٖلمي وظظاب لؤلظُا ٫ال٣اصمتٞ ،اإلاخاخ ٠الترازُت مً ؤَم وؾاثل
اإلادآٞت ٖلى مايِىا وخايغها .وهي الىاٞظة التي ًُل مً زاللها ؤبىاء الخًاعة اإلاٗانغة وألاظُا ٫ال٣اصمت ٖلى ما ؤهجؼٍ
آلاباء وألاظضاص مً ؤٖما .٫بن الاَخمام بةوكاء مشل َظٍ اإلاخاخً ٠إحي مً بخؿاؾىا ببلىعة الهىٍت الىَىُت والخاظت بلى حٗؼٍؼ
خماًت الترار الىَجي بجمُ٘ ؤق٩اله ،وحٗخبر اإلاخاخ ٠الترازُت ؤـما ً٦مىاؾبت للمخٗت والترُٞه وجىمُت الخـ الجماعي الظي
حهخم ب٩ل ما ًخٗل ٤بدُاجه الُىمُت وَمىخاجه ،ؤي ٠بلى اٖخباعَا مغا٦ؼ جسضم اإلاجخم٘ وحٗمل ٖلى وكغ اإلاٗغٞت ٦خٗلُم
ًا
الخـغ ٝالُضوٍت واليكاَاث اإلادلُت ،بياٞت بلى طل٧ ٪ىن اإلاخاخ ٠حٗمل ٖلى جيكُِ الخغ٦ت الؿُاخُت وجلبي عٚباث الؿُاح
ِ
والؼواع مً ٖغب وؤظاهب في مٗغٞت جغازىا وجاعٍش بالصها.
- 7الخغم الضئوب ٖلى بٖاصة اإلااضخي الش٣افي بلى ؤطَان ألاظُا ٫الخايغة واإلاؿخ٣بلُت ،وجسهُو ظىاثؼ ماصًت
ومٗىىٍت لدشجُ٘ الباخشحن والضاعؾحن اإلاهخمحن بال٨خابت والبدض ،وٖ٣ض مهغظاهاث وماجمغاث ومدايغاث وهضواث ز٣اُٞت
وَىُت إلبغاػ ؤق٩ا ٫الترار الش٣افي باإلاجمل ،والترار الىَجي بالخدضًض.
- 8اٖخماص مجلت جغازُت ٖلمُت مد٨مت ٖلى اإلاؿخىي الىَجي ليكغ اإلاىايُ٘ الترازُت اإلاسخلٟت ،وجسهُو بغامج جغازُت في
ؤلاطاٖاث والًٟاثُاث ووؾاثل ؤلاٖالم اإلاسخلٟت إلب٣اء الاجها ٫بحن اإلاىاًَ وجغازه ،وًٍٟل ؤن ج٩ىن َىاًٞ ٥اثُاث
مخسههت في الترار والش٣اٞت الكٗبُت ،وعبِ اإلااضخي بالخايغ واإلادآٞت ٖلى طا٦غة الخاعٍش وؤلاب٣اء ٖلحها خُت في ٖهغ
الخُىع والٗىإلات.
 - 9ؤلاب٣اء ٖلى ألاػ٢ت ال٣ضًمت والخاعاث وألاؾىا ١الكٗبُت والؿاخاث اإلا٨كىٞت واإلاؿاظض وال٣هىع وألايغخت
واإلا٣اماث الضًيُت وٚحر طل ٪مً مٓاَغ الترار وٖضم َضمها لبىاء هاَداث سخاب ومٓاَغ الٗهغ م٩اجها.
ٔ  .بو عبٌد ،ضو ،مقالة بعنوان  ":المحافظة على التراث فً زمن العولمة
٘.ٕٓٔٓ/٘/
 .المرجع السابق.
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 - 10الاَخمام باأل٦الث الكٗبُت واإلاالبـ الترازُت وعبِ َلبت اإلاضاعؽ وٚحرَم مً ألاظُا ٫بالظا٦غة الخاعٍسُت الجمُلت
والترار مً زال ٫جىُٓم عخالث ججاٍ ألاما ً٦الخاعٍسُت وألازغٍت وحٗغٍٟهم بها لغبِ اإلااضخي بالخايغ .والٗمل مً زال ٫وؾاثل
الاجها ٫الخضًشت لخصخُذ وظهاث الىٓغ اإلاٛلىَت ًٖ ؤلاؾالم واإلاؿلمحن وجغاثهم وجاعٍسهم.
- 11بوٗاف ُ٢م الخٟى ١الش٣افي والخًاعي ٖىض اإلاؿلمحن ٧الكىعي والٗض ٫واإلاؿاواة وخ٣ى ١ؤلاوؿان والخبض ٫الؿلمي
للؿلُت بهض ٝزل ٤مجخمٗاث مؿخ٣غة ومخُىعة و٦ظل ٪ألامغ باالججاٍ هدى جد ٤ُ٣الخ٩امل الا٢خهاصي بحن الٗالم ؤلاؾالمي
والٗمٖ ٫لى امخال٧ ٥ل الىؾاثل الٗهغٍت التي مً قإجها الجهىى باال٢خهاص واإلاجخم٘.
بن جغار ألامت ؤماهت في ؤٖىا ١ؤبىائها والخٟاّ ٖلُه مؿاولُت مكتر٦ت بحن ظمُ٘ ؤٞغاص ألامت ،وَىٍدىا هي مهضع جمحزها
ًٖ ألامم والكٗىب ،ومبٗض ٞسغ واٖتزاػ لىا ،بل بن َىٍدىا هي الخًانة الىاُ٢ت لىا مً اإلاازغاث الخاعظُت.1
بن الخٟاّ ٖلى الهىٍت الخًاعٍت الٗغبُت ؤلاؾالمُت وٖلى جغازىا وز٣اٞخىا الكٗبُت يغوعة لب٣اثىا ونمىصها ،وَى واظب
بؾالمي و٢ىمي ووَجي ،وؤمخىا الٗغبُت ؤلاؾالمُت جىاظه جدضًاث قضًضة حؿتهض٨ٞ ٝغَا ووظىصَا وطا٦غتها الخاعٍذية ،وَظا
الاؾتهضا ٝحهضص ُ٦اجها وَىٍتها وجغاثها وم٣ىماث وظىصَا وشخهُتها الىَىُت ،بل وحهضص ؤمجها الشخصخي والغوحي وال٨ٟغي،
وحهضص ؤًًا عؾالتها الخًاعٍت ،ومً زم ًخٗحن ٖلحها الخهضي لها بما ؤوجِذ مً ٢ىة لدؿحر بلى اإلاؿخ٣بل واز٣ت الخُىاث،
ًا
مدهىت يض الهجماث التي حـتهض ٝالىُل مجها ومً وظىصَا .بط ال حٗاعى مُل٣ا بحن الاججاٍ بلى اإلاؿخ٣بل واإلادآٞت ٖلى
ًا
ًا
الترار ،بل بن التر٦حز ٖلى الترار ٣٦اٖضة بهما ًجٗل الىٓغة بلى اإلاؿخ٣بل ؤ٦ثر ٢ىة وويىخا.
ًا
وؤزحرا ٞةن م٣اومت الٗىإلات ال حٗجي  ُ٘٢نالث الخٟاٖل م٘ ز٣اٞت آلازغ ،بل حٗجي بًج اص خالت مً الخىاػن بحن مسخل٠
الش٣اٞاث ،ؤما الاججاٍ ألامشل في الخٗامل م٘ الٗىإلات ٞةهه ٌٗجي الاؾخٟاصة مً اًجابُاتها وجداشخي ؾلبُاتها ،وَظا ال ًإحي بال مً
صازل الٗىإلات ال الى٢ى ٝزاعظها ؤو اهخٓاعَا. 2
ؤما مً خُض الٗال٢ت بحن الترار والخضازتٞ ،ةن الترار ال ًذٖاعى م٘ الخدضًض و الخُىٍغ والخجضًض في ألا٩ٞاع
مجمىٖه ٢اٖضة عاسخت للخُٛحر في الخُاة هدى ألاًٞل وألاظمل وؤن
والخهىعاث وفي ألاؾالُب والىٓم٦ ،ما ؤهه ٌك٩ل في
ِ
ًا
ًا
الهىٍت هي الخهاهت الىاُ٢ت يض الخالشخي و الظوبان .وجإؾِؿا ٖلى طلٞ ٪ةن الخٟاّ ٖلى الترار َى في ا٫و٢ذ طاجه خٟاْا
3
ٖلى الهىٍت.
ًا
ًا
ُٖاء صون
بن ؤبغػ م٣ىماث الترار الٗغبي ؤلاؾالمي ؤهه حي ومغجبِ بالخاعٍش اإلاُغصً ،خٟاٖل م٘ مخٛحراث الخُاة ،ؤزظا و
ؤن ً٣ٟض ؤنالخه وجمحزٍ ،وؤن ظظوعٍ ال جؼاٖ ٫مُ٣ت في التربت جيبٌ ب٣ىة في مسخل ٠مجاالث اللٛت و الخاعٍش و الش٣اٞت
ؤمم
والدكغَ٘ وألاصب والٗ٣اثض وألازال ،١وبن َظٍ الجظوع الغاسخت اإلامخضة الباٖشت للخُاة والخجضًض ال مشُل لها لضي ٍة
ًا
ًا
ٖضًضة .4وال حٗاعى مُل٣ا بحن الاججاٍ بلى اإلاؿخ٣بل واإلادآٞت ٖلى الترار بل بن التر٦حز ٖلى الترار ٧ىهه ٢اٖضةً .جٗل الىٓغة
ًا
ًا
بلى اإلاؿخ٣بل ؤ٦ثر ٢ىة و ويىخا.
ٔ  .التوٌجري ،عبد العزٌز بن عثمان ،مقالة بعنوان  ":التراث والهوٌة فً زمن العولمة " .على موقع
بتارٌخ ٌ/ٔ9ولٌو ٕٓٔٓ.
 .أبو ناصر ،مورٌس ،مقالة بعنوان " :العولم ة الثقافٌة فً مواجهة التراث " للكاتب اللٌبً محمد البرغثً ،دراسة مٌدانٌة على موقع
http:/www.daralhyat.com 07/2008.
 .التوٌجري ،عبد العزٌز بن عثمان ،مرجع سبق ذكره.ٕٓٔٓ ،
 .المرجع السابق.
http://ksa.daralhayat.com
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وٍغي الباخض ؤن الش٣اٞت الٗغبُت الترازُت ال جدى٨غ لش٣اٞاث الكٗىب ألازغي ،بل مً ؾماتها اإلاغوهت وألازظ والُٗاء
والاهٟخاح والخباص ٫ال٨ٟغي والش٣افي والخًاعي ،وطل ٪في بَاع الخٟاّ ٖلى الهىٍت الٟغصًت والاظخماُٖت ،جل ٪الهىٍت لتي
جٟطخي بلى بزباث الىظىص ،والىظىص ال ٌٗجي ػمىا مدضص وبهما الىظىص اإلاؿخمغ اإلاخىاعر ،والظي ًإزظ مً اإلااضخي وٍُٟض خايغٍ،
وٍإمل في مؿخ٣بل مىحر ػاَغ ،وبالخالي ٞةن الش٣اٞت ؤلاؾالمُت ال جداعب الش٣اٞاث ألازغي بل حؿخمض مجها وجإزظ وجازغ وجخإزغ،
ٞهي لِؿذ ٖضواهُت  ،وال ج٣ىم ٖلى الٗىهغٍت والدؿلُُت٦ ،ما َى الخا ٫في ٖ٣م ال٨ٟغ الٛغبي الجضًض ،الظي ظاء بٗض
مداوالث ٖضة في بٖاصة الهُمىت مً زال ٫ال٣ىة ،والظي خٓي بالٟكل في مىا٦ ٘٢شحرة؛ لظا ٞةن ؤبىاء اإلاجخمٗاث اإلاؿتهضٞت
جىبهىا بلى ْاَغة الهُمىت ال٨ٟغٍت والؿُاؾُت التي ظاءث في ػي ظضًض لٟغى الؿُُغة وجهب الخحراث.
هخاثج الضعاؾت
ل٣ض جبحن مً زال ٫الضعاؾت والبدض في مجا ٫الٗىإلات والىٓام الٗالمي الجضًض الظي ابخ٨غٍ ال٨ٟغ الٛغبي الُٗ٣م ؤن
الٗىإلات جغجضي ػٍا جخٓاَغ ُٞه ألبىاء الكٗىب ًسخل ٠جماما ًٖ الخ٣ُ٣ت والجىَغ ،و٢ض جىنل الباخض بلى هخاثج لهظٍ الضعاؾت
ٖلى الىدى آلاحي:
 هٓام الٗىإلات هٓام ظضًض ٢ضًم ٞهى امخضاص لؿُاؾاث الاخخال ٫و٢هغ الكٗىب وٞغى الٓلم ،وَظٍ الٗىإلات هىٕ مًؤهىإ الاؾخٗماع الٛغبي ول ً٨بهىعة ظضًضة ٖهغٍت مائَا الخضإ والخمىٍه والخًلُل.
 بن جٓاَغ الٗىإلات ألبىاء الكٗىب بإجها هٓام ظضًض جم ً٨بٚغاء ال٨شحر مً اإلاجخمٗاث التي ال جغٚب في الخسلو مًؾُاؾت الاخخال ،٫بل جا٦ض الب٣اء جدذ ؾُُغجه والخبُٗت لظل ٪الىٓام اإلاجغم.
 بن الهض ٝألاو ٫وألاؾاؽ لىٓام الٗىإلات َى الٟهل والٗؼ ٫وؾلخ الكٗىب ًٖ مايحها وٖغا٢تها وجغاثها ،وَظا ما الً٣بله اإلاىُ ،٤و٢ض ٞكل التروٍج لهظٍ ال٨ٟغة في اإلاجخمٗاث الىاُٖت التي جىبهذ بلى زُىعة اإلاى.٠٢
 اصٖاء الٗىإلات واتهامها للش٣اٞت ؤلاؾالمُت اتهام باَل ومغصوص ،وَىا ٥ال٨شحر مً الًىابِ وال٣ىاٖض ؤلاؾالمُت التيجضعؽ في الجامٗاث الٛغبُت ختى الُىمٞ ،هظا ً٣ٟض هٓام الٗىإلات جىاػهه ومهضاُ٢خه ،ألهه حهض ٝبلى َمـ الهىٍت وبظباع
الكٗىب الخسلي ًٖ مايحها وجغاثها والخىىٕ والاؾدؿالم ل٣اصة ال٨ٟغ اإلاجغم.
 - 5ال ًغ ٌٞاإلاجخم٘ الٗغبي ما ٌؿمى بالضزُل ؤو الىاعص ،وبهما ًخ٣بله وٍخٗاَى مٗه ،بُض ؤهه ًإبى الظ ٫والاهضزاع وَمـ
مٗالم َىٍخه وجغازه.
 - 6هٓام الٗىإلات هٓام ًخٓاَغ بالؼي الخًاعي اإلاخ٣ضم واإلاخُىع ،وَظا لِـ صخُدا ،ألهه حهض ٝبلى حٗبُض ؤبىاء
الكٗىب مً ظضًض وبزًاٖهم أل٩ٞاع الٗىإلات صوهما خاظت للماضخي ؤو الترار اإلاخىاعر ،لظا ٣ٞض واظه عًٞا ونضا مً
اإلاجخمٗاث.
ً - 7خمشل ال٨ٟغ الجضًض في هٓام الٗىإلات في ٖضاء ٖ٣ضي صًجي مدٌ ،وجدضًضا في بْهاع الٗضاء للضًً ؤلاؾالمي ،ومهما
ابخٗض ؤبىاء اإلاؿلمحن ًٖ صًجهم بال ؤجهم ال ً٣بلىن جل ٪الخدضًاث مً ٢بل ؤههاع ال٨ٟغ الُٗ٣م في هٓام الٗىإلات.
داثمة :
ًا
لِـ صخُدا ؤن الٗىإلات الش٣اُٞت هي الاهخ٣ا ٫مً خ٣بت ومً ْاَغة الش٣اٞاث الىَىُت وال٣ىمُت بلى ز٣اٞت ٖلُا ظضًضة
هي الش٣اٞت ال٩ىنًت ٖلى هدى ما ًضعي مؿى٢ى ٨ٞغة الٗىإلات الش٣اُٞت ،بل ؤجها بالخٗغٍٗٞ – ٠ل اٚخهاب ز٣افي ٖضواوي عمؼي
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ٖلى ؾاثغ الش٣اٞاث ،ؤجها عصً ٠الازترا ١الظي ًجغي بالٗى ٠اإلاؿلر بالش٣اٞت ٞحهضص ؾُاصة الش٣اٞت في ؾاثغ اإلاجخمٗاث التي
جبلٛها ٖملُت الٗىإلات.
لِؿذ الٗىإلات جل – ٪في مٟهىمىا – ؾىي الؿُُغة الش٣اُٞت الٛغبُت ٖلى ؾاثغ الش٣اٞاث بىاؾُت اؾدشماع م٨دؿباث الٗلىم
والش٣اٞت في مُضان الاجها ٫وهي الخخىٍج الخاعٍذي لخجغبت مغٍغة مً الؿُُغة بضؤث مىظ اهُالٖ ١ملُاث الٛؼو الاؾخٗماعي
مىظ ٢غون ،وخ٣٣ذ هجاخاث ٦بحرة في بلخا ١الخهُٟت واإلانخ بش٣اٞاث ظىىبُت ٖضًضة و بسانت في ؤٞغٍُ٣ا وؤمغٍ٩ا الكمالُت
والجىىبُت.
ولٗل َظا ًا٦ض ؤن الٗىإلات ال جاعر لجهاًت ٖهغ الضولت ال٣ىمُت ،بل حٗلً مُالص خ٣بت ظضًضة مً جمضصَا اإلاؿخمغ ،ولِـ
ما ًضعى بالٗىإلات الش٣اُٞت الُىم بال مٓهغ مً مٓاَغ طل ٪الخمضص زاعط الخضوص الظي َى آلُت َبُُٗت في هٓام اقخٛا ٫الضولت
ال٣ىمُت الخضًشت.
ؤي ٠بلى طل ٪بإن الٗىإلات ؤزغث ٖلى الش٣اٞت الٗغبُت خُض ؤصث بلى ازخٟاء الٗضًض مً الٗاصاث والخ٣الُض في ظمُ٘
الىىاحي ،زانت الاظخماُٖت وال٨ٟغٍت ألامغ الظي ؤصي بلى جغاظ٘ الاهخماء لؤلمت ؤلاؾالمُت وال٣ىمُت الٗغبُت لضي اإلاىاًَ الٗغبي
ًا
مً زال ٫بطابت َظا الاهخماء واؾدبضاله هٓغٍا باالهخماء للمجخم٘ ؤلاوؿاوي الظي اؾخىظب حٛحر وجبضًل مالمذ الش٣اٞت الٗغبُت
وؤلاؾالمُت ال٣اثمت ٖلى اللٛت والخاعٍش واإلاهحر اإلاكتر.٥
اإلاؿذي الٗغبي في بُٖاء ألاولىٍت إلٖاصة حكُ٨ل الؿُاؾاث
و
لظا ًخُلب ألامغ بٖاصة الىٓغ في خ٣ُ٣ت الٗمل ٖلى
ُ
الش٣اُٞت ووي٘ اإلاؿإلت مىيٗها اإلا ــجضي ،والؿعي في الخىىٍغ بما ًسضم ألاٚغاى التي جخُل٘ بلحها ألامت مً وخضة وخغٍت
ُ
وج٣ضم ،ألن ال٣ىة الىخُضة الباُ٢ت في الٗالم الٗغبي هي ٢ىة الش٣اٞت وهي حؿخُُ٘ ؤن حؿاَم في جىًٝغ اإلاٗاصالث وزل ٤ال٣ىي
الُٟ٨لت بخد ٤ُ٣ألاماوي وجد ٤ُ٣الٗضالت والخٟاوي بالٗمل والخسلو مً العجؼ وؤلاخباٍ وجإظُل الهغاٖاث الجاهبُت
الالمجضًت وال ًٖ ٠٨الخىاٞغ والخىابظ.
الحىكُات.
 الاهتهاء مً مٟهىم خغٍت الؿىٞ ،١ةن الش٣اٞت مُالبت بةهخاط " ؾل٘ " ز٣اُٞت ٖالُت اإلاؿخىي ختى حؿخُُ٘ اإلاىاٞؿت،ًا
ٞالظو ١الٟغصي لِـ مؿخٗضا للهبىٍ والخمؿ ٪بإٚىُت عصًئت ؤو ببرهامج جلٟؼٍىوي ٌكٗغ ؤن مؿاخت الخغٍت ُٞه مدضوصة وؤن
ما ُٞه َ
مؼٍ.٠
ًا
 ٞخذ ألابىاب ؤمام اإلاٗلىماث وألا٩ٞاع وآلاعاء واإلا٨ٟغًٍ بضال مً بٚال٢ها وبجاخت اإلاجا ٫ؤمام ه٣ضَا وجدليلهاومىا٢كتها واجساط مى ٠٢مجها.
 الاٖترا ٝباآلزغ ولِـ عًٞه ،وٖضم الخى ٝمىه٣ٞ ،ض ؾاصث الش٣اٞت الٗغبُت الٗالم خُض ٧اهذ ٢اصعة مً ال٣غنالخاؾ٘ ٖكغ ختى ال٣غن الغاب٘ ٖكغ ،وناعث ز٣اٞت ٖاإلاُت ًخ٣غب مجها اإلاجخم٘.
 بجهاء الكٗىع الخاعٍذي باإلخباٍ وال ًٖ ٠٨الى٣ض الخجغيبي للظاث وللشخهُت الٗغبُت والبدض ًٖ مهاصع للكٗىعباالٖتزاػ والاهخماء في صازل الخاعٍش الٗغبي ؤو في صازل اإلاؿخ٣بل الٗغبي هٟؿه.
 - 5و ٠٢الُ٣ىص ٖلى خغٍت ؤلابضإ ٦ما ًخُلب الش٣ت باإلابضٖحن واإلا٨ٟغًٍ وٖضم الخهضي لئلهخاط ؤلابضاعي ومدا٧اجه
إلاٗاًحر زاعظت ًٖ هُا ١ؤلابصإ .
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 - 6الٗمل ٖلى جد ٤ُ٣ألامً الش٣افي مً زال ٫حٗؼٍؼ وحٗمُ ٤آلُاث ؤلابضإ ُٞه وجُىٍغ مغ٦باث ز٣اُٞت ظضًضة حؿمذ
بالخٟاٖل بحن الش٣اٞاث وٖضم الهضام م٘ الش٣اٞاث الؿاثضة.
 - 7بخضار جُىع مٟاَُمي ٌؿمذ باعج٣اء اإلاماعؾاث الش٣اُٞت واإلاماعؾاث الؿُاؾُت الضًيُت والٗلمُت وج٩ام ٫ؤَضاٞها
وٖضم مدا٦مت ؤي مجها بمٗاًحر ال ٖال٢ت لها بها.
املطاحٕ وامللازض.
 ال٣غآن ال٨غٍم.
 - 1بمام ػ٦غٍا بكحر ،في مىاحهة الٔىملة ،1ٍ ،مغ٦ؼ ٢اؾم للمٗلىماث ،الخغَىم2000 ،م.
 - 2جاَىعٍتٖ ،الء الضًً ،الٗىإلات وؤزغَا في الٗالم الشالض ،ػَغان لليكغٖ ،مان ،ألاعصن2001 ،م.
 - 3الخًغي ،مدؿً ؤخمض ،الٔىملة :م٠سمة في ٥ٛط واٟحلاز وبزاضة ٓلط الالزولة ،مجمىٖت الىُل الٗغبي،
ال٣اَغة.1ٍ ،
 - 4الغُ٢ب ،نالر ،الٔىملة2003 ،1ٍ ،م.
 - 5الٗمغ هانغ بً ؾلمان ،ضػالة املؼلم في ح٠بة الٔىملة ،بال َبٗت.
ُ٢ - 6ب مدمض ،املؼلمىن والٔىملة ،بال َبٗت ،ص.ث.ن.
 - 7الؿُضٖ ،ؼمي َه وآزغون ،الث٠اٛة إلاػالمُة ،ميكىعاث ظامٗت ال٣ضؽ اإلاٟخىختٖ ،مان1983 ،3ٍ ،م.
ً
 - 8الٗصخيٖ ،بض هللا ،ر٠اٛة الٔىملة بىكٜها دٌابا محٌطٛا ،مى ٘٢ؤلاؾالم http://www.al-islam.com
 - 9مدمض ،بؾماُٖل ٖلي ،الٔىملة الث٠اُٛة ومى ٟٝإلاػالم مج ا ،صاع ال٩لمت لليكغ وا٫جىػَ٘2001 ،1ٍ ،م.
السوضٍات وألابحاذ.
الجابغيٖ ،ابض مدمض ،ػلؼلة م٠االت حى ٨الٔىملة والهىٍة ،ظغٍضة الاجداص ؤلاماعاجُت ،آب -آطاع2007 ،م.
-1
الؿُض ،ولُض ؤخمض ،التراذ والهىٍة والٔىملة م٠اضبات هِطٍة ؤػاػُة ،مضًغ مجمىٖت لىهاعص مٗماع ،ألبدار
-2
والذار بلىضن.
واؾدكاعاث الٗماعة ع
املىا ٕٟإلال٥تروهُة.
 - 1ألامحنٖ ،بض الغا ٘ٞخمض ،م٣الت بٗىىان :ؤرط الٔىملة ٓلى الث٠اٛة إلاػالمُةhttp://www.islamuafraca.net ،
 - 2الؼٍىص ،مدمض ناًل ههغ هللا ،بدض بٗىىان :ثإرحر الٔىملة ٓلى الث٠اٛة الٔطبُةhttp:/www.arathoght.org ،
.2010/12/9
 - 3م٣الت بٗىىان :إلاػالم والٔىملةhttp://www.ejtemay.com ،
 - 4م٣الت بٗىىان :ثإرحر الٔىملة ٓلى الث٠اٛة والتراذ املحلُحن2005 http://www.alwafaa.net ،م.
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 - 5بى ٖبُض ،نٟى ،م٣الت بٗىىان :املحاِٛة ٓلى التراذ في ظمً الٔىملة2010/5/5 ،م،
http://www.alhandsa,net
 - 6الخىٍجغيٖ ،بض الٗؼٍؼ بً ٖشمان ،م٣الت بٗىىان :التراذ والهىٍة في ظمً الٔىملةً ،19 ،ىلُى2010،
http://www.daralhyat.com
 - 7ؤبى هانغ ،مىعَـ ،الٔىملة الث٠اُٛة في مىاحهة التراذ لل٦اث اللُبي محمس البرٗثي زضاػة مُساهُة،
http://www.daralhayat.com ،2008/7
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ّ
ّ
الترا ُ٣ال٥المُة الٜٔىٍة في الل جات ل جة ثىاهد همىشحا
ألاػحاش الس٣حىض /ؤحمس ٟطَف/حامٔة ؤبي ب٥ط بل٠اًس ثلمؼان/الجعاثط

امللخم:
ّ
ّ
ّ
اللٛت ،ال ّبض ؤن ّ
ًخم بغئٍت اظخماُٖت بلى ْاَغة اللٛت ،ؤي ّؤجها ال ًم ً٨ؤن
بن مداولت الٟهم الٗلمي واإلاىيىعي لىي٘
ّ
ّ
ألا٢ل ،ومً هاخُت ؤزغي ًهٗب وظىص خ٣ُ٣ي طو مٗجى إلاجمىٖاث بكغٍت
وحؿخمغ في الخُاة مً صون وظىص ٞغصًً ٖلى
جىظض
الخىانل ّ
ًِؿغ ّ
نٛحرة ؤو ٦بحرة بضون عابِ لٛىي ّ
والخٟاٖل الاظخماعي.
ّ
بال مٓهغ مً مٓاَغ اإلاُل بلى ّ
الخٟت والِؿغ ،ووؿخُُ٘ ؤن
ووكــىء لهجت (جىاهذ) بسهاثهها اإلامحزة وقُىٖـها ،ما َى
ّ ّ
ّ
ّ
الؿهل ،ومً الخكً بلى الىاٖـم ،ومً اإلاٗ٣ـض بلى ّ
الهٗب بلى ّ
اللهجت في ظغٍاجها حؿحر :مً ّ
ّ
اإلاِؿغ ،ومً
وٗمم ال٣ى ٫بإن
ّ ّ
ّ
ّ
الؼزغ ٝبلى البؿُـِ ،بطن ٞال ًد ّـ ٤لىدـى ّي – في ْل َظا ّ
ّ
والخُىع– ؤن ً٣ى٫
ألن اللهجت في
للمخدضر بها ؤه ٪لخىذ،
الخٛحر
ّ
اٖخ٣اصٍ ال حٗتر ٝبؿلُت ّ
الىدىٍحنّ ،
ّ
وجاصي بؤنىاث ّ
الخُىع بغٚبت مً اإلاجمىٖت اإلاخ٩لمت في اإلاُل بلى الؿهىلت في
مؿها
ّ
ّ
ّ
الىُ ،٤والا٢خهاص في مجهىص بنضاع ّ
الهىث .و٢ض ؾب ٤ؤن ؤقاع اللٛىي الٟغوسخي ( )A.Milletو٢بله عاثض اللؿاهُاث اإلاٗانغة
ّ
ّ
ّ
والترُ٦ب)ّ ،
وهبها بلى يغوعة الاَخمام به ال ؾُما في اللٛت
الخُىع (في ألانىاث واإلاٟغصاث
"صي ؾىؾحر" بلى اؾخمغاعٍت َظا
ّ ّ
ّ
اإلاىُى٢تّ .
ألن ّ
الضعاؾاث اللهجُت الخضًشت ؤزبدذ ؤن اللهجت لِؿذ ج٣ه٣غا ،وال اهدُاَا لٛىٍا( ،)Dégénération linguistiqueبل
ّ
ّ ّ
ّ
جُىعا لٛىٍا ٞغيخه ّ
ّ
جخد٨م بمهحر ّ
ؤن اللهجاث لِؿذ اهدُاَا لٛىٍاَ ،ى
٧ل لٛت وؤًٞل صلُل ٖلى
الىىامِـ الُبُُٗت التي
ّ ّ
الؼمً للٛت الٟهخى.
٧ىن بًٗها ؾاب٣ا في
ال٦لمات املٜحاحُة :اللهجت ،ألامشا ،٫جغاُ٦ب ،بؿاَت ،قظوط ،جمغص.
امللخم بالل٘ة إلاهجلحزًة:
It has been focused, in this research , on what is taken from the proverbs and local popular
idioms of “Touent” region, as being the most widespread arts due to the characteristics that
distinguish them as precision, simplicity of expression, accuracy of imagination, and eloquence of
sense. Besides, it is full of its people’s morals, customs, and cultural and intellectual activities
applying anthropological studies that indicate that popular proverbs are the closest to people’s
local dialects, especially those which use oral communication as a method and approach in its life
and customs, and was considered from the ancient as one of the sources of Arabic dialects, and a
 منطقة ساحلٌة تقع فً الشمال الغربً لوالٌة تلمسان ـ الجزائر
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vivid portrait of the community’s life that gathers the social and cultural conditions, and the truest
example of the language of people and its significance as it is natural with no over sophistication.
Social communication can only be achieved with the familiar in the dialect system resulted
from the disposition in the system of classical language by encompassing and adopting extraneous
words and structures. It is worth noticing that I have proved in this article the word drawing
according to its pronunciation in idioms and proverbs, putting its eloquent classical pronunciation
on one hand and its significance on the other between parentheses. And the sounds that have been
dropped or hidden at the beginning or end of words as
“el hamza” in” (”أَدyou) and “  ”أin the defining lunar “  ”الand the L in the defining solar “”ال
, the feminization “T” at the end of the words, silent “h”, dower pronoun linked to the verb, (eg:
Tarbou in darabahou) .
Based on historical and social data, it has been demonstrated to me that “Touent” dialect
maintained its voice, its disbursement, its composition, and linguistic background for a long time,
as the community which speaks it remained a small one close to its first home, and it remained
coherent, cohesive, homogenous, and its members hold together with social and economic factors
and common safety.
And communication can only be achieved through the familiar in the dialect system resulted
from dispositions in the classical system by encompassing and adopting extraneous words and
structures.

اعبت َظا اإلاىيىٕ؟٣ً م٨ ًم٠ُ٦ىٍت في اللهجت هي مجغص حٗبحر َبُعي ؤو جمغص؟ وٟٗالمُت ال٨ُب ال٦ َل الترا:الُة٦إلاؿ
ثىىٍه
ّ جم الاٖخماص في الجاهب
ّ
ت٣ُ الكٗبُت اإلادلُت ألَل مى٫ اإلاإزىعة وألامشا٫ىا٢ي ـ في َظا البدض ـ ٖلى اإلاإزىط مً ألا٣ُالخُب
ّ  هٓغا للخهاثو ّالتي،ىىن ّاحؿاٖا واهدكاعا وجضاوالٟثر ال٦ باٖخباعَا ؤ،جىاهذ
ت٢ وص، وبؿاَت الخٗبحر،اإلًجاػ٧ ،جمحزَا
ّ
ّ
ّ  ٖمال،غي٨ٟافي وال٣ ووكاَهم الش، ؤَلها وٖاصاتهم١جظزغ ؤزال
بالضعاؾاث ألاهثروبىلىظُت التي
 زم ّبجها،ت اإلاٗجىٚ وبال،الخهىٍغ
ّ
ّ
ّ
ّ  ّالتي حٗخمض٪ وزانت جل،للكٗىب
ّ ُضٟج
ىٍت ؤؾلىباٟالخىانالث الك
غب نلت باللهجاث اإلادلُت٢ الكٗبُت هي ألا٫بإن ألامشا
ّ
ّ
ّ  ونىعة،اللهجاث الٗغبُت
خُت مً خُاة اإلاجخم٘ الٗامت التي
ضماء مهضعا مً مهاصع٣ما اٖخبرَا ال٦ ،وههجا في خُاتها وٖاصاتها
ّ
ُ ما٦ .حهاٞ ٠ل٩ج
ّ ،ىم وصاللتها٣ت الٛ ٖلى ل٫ مشا١ وؤنض،ُتٞا٣ الاظخماعية والش٫حها ألاخىاٞ ٘جخجم
ّ
ؤزبذ عؾم
ألجها َبُُٗت ال
 وألانىاث.ىؾحن٢  ومضلىلها جاعة ؤزغي بحن،هُذ جاعةٟها ال٣ُ وايٗا ه،اػٛ وألال،٫ىا٢ وألا،٫ها في ألامشا٣ُلمت خؿب ه٩ال
ّ التي
"٫ في "ا٠ وألال، " اهذ" في ؤهذ:لماث الهمؼة هدى٩ ال٫ في ّؤو: هي، ؤو آزغٍ ا،لماث٩ ال٫ائَا في ّؤوٟاَها ؤو بز٣جم بؾ
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ال٣مغٍت ،والالم في "ا "٫الكمؿُت .عؾم جاء الخإهِض اإلاغبىَت في آزغ ال٩لماث َاء ؾ٨ذ ،ويمحر اإلاٟٗى( ٫الهاء) ّ
اإلاخهل
َ
بالٟٗل واوا ،هدىْ َ" :غُبى في يغبه".
البحث
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مً ال٣ىاهحن الُبُُٗت للٛاث :ؤهه مذياهدكغث اللٛت اؾخداٖ ٫لى اإلاخ٩لمحن بها الاخخٟاّ بىخضاتها ألاولى ػمىا َىٍال ،لهظا
ّ
جدكٗب بلى ّ
ٞهي ّ
ّ
ٖضة لهجاث جخهاعٕ بٟٗل الاخخ٩ا ٥الظي جسً٘ له" ،ل٣ض اهخٓمذ قبه الجؼٍغة الٗغبُت ٖلى
ماَلت ألن
ّ
الٓغوّ ٝالتي َُإث بِئت ّ
لهجاث مدلُت ٦شحرة ،اوٗؼ ٫بًٗها ًٖ بٌٗ ،واؾخ٣ل ٧ل مجها بهٟاث زامةّ ،
مُٗىت
زم ٧اهذ جل٪
ّ
ّ
زم ّ
جٟغٖها بلى لهجاث مىاػٍت لها في الاؾخسضام"(ّ ،)1
اللهجاث ألازغيّ ،
ٞغنت ْهىع لهجتّ ،
ًخم خهغَا
زم اػصَاعَا والخٛلب ٖلى
ّ
ّ
في بىج٣ت ػمىُت ّ
جخُىع وكىءا في خل٣اث( .)2واإلاىُى٦ ١كإن اللٛت الٟهخى ًغج٨ؼ ٖلى ؤع٧ان عجيؾُت ،مً :مخ٩لم ،ومساَب،
و٨ٞغ و٧لماث ،ؤيّ :ؤجها مجمىٖت ؤنىاث جهضع ًٖ ؤلاوؿان بٗض ؤن ا٦دؿبهاّ ،
وجضٖ ٫لى مٗان ؤُٖاَا الخىاَا ج٣ضًغا في
ّ
ّ
مُٗىت مً الاؾخٗما ،٫بٛغى ّ
الظًَ ٖبر مغاخل ّ
الخٗبحر ًٖ ؤخىا ٫الٟغص ومدُُه .والٟاع ١بحن الٗامُت واللٛت(َ )3بُعي
٧ل لٛت مً لٛاث البكغ ،وَظا الٟاع ١ؤزظ ًيكإ مىظ ال٣ضًمّ ،
ب مىه في ّ
ّ
ل٨ىه ٖٓم في ٖهغها الخضًض ،وؤضخذ
وظلي ،ال ّص
ّ
ّ
ّ
ّ
والترُ٦ب ،صون ؤن ّ
اللٛت الٟهخىّ ،
ًاصي
جخمحز ٖجها في الل ،ٟٔواإلاٗجى،
اللهجت بمىظب َظا الٗامل الُبُعي ٢اثمت بظاتها بػاء
بلى الُُٗ٣تّ ،
ألن اإلاجخم٘ الظي ّ
ًخ٩لم ؤٞغاصٍ لٛت واخضة ال وظىص له( .)4والؿاا ٫اإلاُغوح؛ إلااطا جخجاوع اللٛت الٟهُدت م٘
اللهجت؟
ّ
ٌٗبر ٖىه بٌٗ الضاعؾحن ،لِـ ُ٢مت ،بل نٟت مدخىمت ٢اثمت ّ
الخلهج ؤو الخلهجم ٦ما ّ
٦غص ٗٞل ٚحر مخىاػن ٖلى ٢ى ،٫ؤو
ّ
ّ
اٛ٫تُٞ ،لجإ بلى حُُٛت َظا ّ
اإلاخ٩لم ً٣ٟض ّ
الًٖٗ( ٠ضم الؿُُغة) بلى ظملت
الؿُُغة ٖلى ل
ٗٞل ،ؤو وي٘ ،ؤو ْاَغة ،ججٗل
ّ
مخ٩لمحن آزغًٍّ ،
وٍخطر طل ٪في ؤلاجُان بهُ ٜوجغاُ٦ب
مً الاهدغاٞاث التي هي مً نى٘ ال٨الم ،الظي ٢ض ً٩ىن مىعوزا مً
ّ
ّ
ّ
واؾخدًاع ؤلٟاّ مً ٢امىؽ الٗامت واإلادُ٨اث٩ٞ ،ان طلٞ ٪غنت لٓهىع اللهجاث ّ
ٞخإزغث ّ
٧ل لهجت
وجىؾ٘ هُا ١اللهج،
ّ
ّ
اللٛاث ألازغي ٧الٟغوؿُت وؤلاؾباهُت والترُ٦ت .وَ٨ظا ّ
ٖىلذ قغاثذ
بإخىا ٫مخ٩لمحها وواٗ٢هم ،و٦ثرث الاؾخٗاعاث مً
ّ
بالخىانل الاٖخباَيّ ،
اللهجت في جىانل ؤٞغاصَا بما ًم ً٨حؿمُخه ّ
ألن ٗٞل ال٨الم َى بهخاط لٛىي و٤ٞ
اإلاجخمٗاث ٖلى
بم٩اهاث الٟغص وؤٍ لُخه واخخُاظاجهٞ ،ةطا ؤزظ ؤبٗاصا اظخماُٖت ؤو ٞئىٍت ّمحزث ؤصخابه٦ ،ما َى الخا ٫باليؿبت للهجت جىاهذ.

( ) مستقبل اللّغة العربٌة المشتركة ،أنٌس ،إبراهٌم ،القاهرة ،دط ٔ9٘ٙ،م ،ص.8
( ) تهذٌب المقدمة اللغوٌة للعالٌلً ،أحمد علً أسعد ،لبنان ،منشورات دار نعمان ٖٔ87 ،هـ ٔ9ٙ8-م ،صٗ٘.
وحً اللّغوي )ٕ ،الحٌوٌة :وٌقصد بها وجود
( ) هناك فروق كبٌرة تمٌّز اللّهجة عن اللّغة ،أجملها "بٌل" فً سبعة معاٌٌر )ٔ .ال ّت د
جماعة حٌّة من المتكلّمٌن )ٖ ،ال ّتارٌخٌة  :المقصود بها ّ
الثبات الطوٌل الممت ّد فً ال ّزمن )ٗ ،االستقاللٌة :فٌجب أن ٌشعر متكلمو
لغة ،بأنّ لغتهم تختلف عن اللّغات األخرى وأ ّنها قائمة بذاتها )٘ ،االختصار )ٙ ،االمتزاج )7 ،الواقعٌة ٌ .نظر اللهجات وأسلوب
دراستها ،أنٌس فرحٌة ،بٌروت (لبنان) ،دار الجبل ،طٔٔ989 ،م ،ص.89– 88
( ) علم اللّغة العام ،محمد شاهٌن توفٌق ،القاهرة (مصر) ،مكتبة وهبة ،طٕٔٗٔٗ ،هـٔ99ٕ/م ،صٕٓ.
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دلىكُات الل جة
جىٟغص لهجت جىاهذ بسهاثو وممحزاث ال ؾُما الهىجُت والضاللُت مجهاّ .
وجبحن لي باالؾدىاص بلى مُُٗاث جاعٍسُت وؤزغي
ّ
اظخماُٖت ّ
اللٛىي ػمىا َىٍال ،بط ّ
ْل
ؤن َظٍ اللهجت ٢ض خأٞث ٖلى ؤنىاتها ،وٖلى نغٞها ،وٖلى جغُ٦بها ،وٖلى عنُضَا
ّ
ْل مترابُا ،ومخماؾ٩ا ،ومخجاوؿا ،ومىٗؼالّ ،
ًخ٩لمها مجخمٗا نٛحرا ٢غٍبا مً مىَجها ّ
ألاو٦ ،٫ما ّ
حكض ؤٞغاصٍ
اإلاجخم٘ الظي
ٖىامل اظخماُٖت ،وا٢خهاصًت ،وخغُٞت ،وؤمان مكتر٦ت.
ّ
ّ
ال ّ
جىػ والخغوطّ ،
هغ ٝفي هٓام الٟهخى ّ
الىاجج ًٖ ّ
اللهجت ّ
ًخدّ ٤٣
بالخ ّ
الخ ّ
وبدبجي جغاُ٦ب
الخىانل بال باإلاإلى ٝفي هٓام
وؤلٟاّ صزُلت ومٗغبت.
ّ
ّ
والتراُ٦ب ال ّ
جد٣٣ان وخضَما ّ
اللٛت وٖهبها ،ول ً٨بطا هٓغها بلحها هٓغة قاملت ،هجض ّ
الخىانل
ؤن البيُت
والبيُت هي ٢ىام
ّ
ٖلى الىط ٌ ألا٦مل ،بط جخضازل البيُتّ ،
والىٓام ّ
الهغفي وال٣امىسخي في ؾُا ١مد٨م لخدَ ٤ُ٣ظٍ الٛاًت .وجبضو لىا اللهجت في
ّ
ّ
ومغ٦باتها نغٞا وهدىا ٖلى بباخت مُل٣تّ ،
ألن ٢ىاٖض اللٛت الٗغبُت لم حؿخُ٘ ؤن حؿُُغ ٖلى ؤلؿىت
َظا ؤلاَاع بمٟغصاتها
ّ
الىاؽ .
ّ
ّ
اللؿان( ،)1الظي ًغمي ّؤوال بلى ّ
ّ
الىٓغ ُٞما ظاء مغجبا مً
اإلاخٗل٢ت بترجِب ال٨الم ٌٗخبر ؤخض ؤ٢ؿام ٖلىم
والبدض في اإلاؿاثل
ّ
ّ
ال٨الم ،ومً اإلام ً٨ؤن ًيكإ في اللهجت ٖلى وؿ ٤واخض بحن اإلاخ٩لم واإلاساَب ،و ٤ٞهماطط مشالُت ّ
م٩ىهت مً ٢بل في ال٨ٟغ ،بما
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ٌٗغٖ ٝىض حكىمؿ٩ي بالٟ٨اًت اللٛىٍت ،وهي مٖغٞت اإلاخ٩لم اإلاؿخم٘ اإلاشالي للٛت ،ؤي ال٣ضعة التي ًمخل٨ها اإلاخ٩لم اإلاؿخم٘ اإلاشالي
للٛخه( ،)2والتي ّ
جسى ٫له بهخاط ٖضص ال خهغ له مً ظمل لٛت بُئخه ألاولى ،اٖخماصا ٖلى ؤلام٩اهُاث ال٩امىت ٖىضٍ ،اإلاى٢ىٞت ٖلى
ّ
مجمىٖت مً الٗاصاث ال٨المُت اإلاك٩لت في طَىه.
ّ
وجٟهمها جبٗا ّ
وجخج ّؾض الٗملُت آلاهُت التي ّ
اللهجت بهض ٝنُاٚت جغاُ٦به ّ
للىٓام ّالظي ًًمً ّ
الغبِ بحن
ًاصحها مؿخٗمل
ّ ّ
الهىث( ،)3بلى ظاهب اإلاٟهىم ّ
اللهجت ؤصاة ،وحٗجي الجاهب ّ
ألاو ٫لها ،وَى ّ
للخبلُٜ
ألانىاث ،وما جدمله مً مٗان ٖلى ؤؾاؽ ؤن
ّ
ّ
ّ
ألن اإلاٗغوّ ًٖ ٝ
والخساَب(ّ .)4
ّ
الىاؽّ ،بهما ً٩لم بًٗهم بًٗا لُٗغّ ٝ
الؿام٘ ٚغى اإلاخ٩لم وم٣هىصٍ(ٞ ،)5ةن جد ٤٣الٟهم
ّ
ّ
ّ
مٗىاٍ خهل ّ
اللهجت بالخُاة ّ
الٗامت – الـتي جخـُلب
الخىانل بحن الُغٞحن اإلاؿاَمحن ظضلُا في وظىص ال٨الم واؾخمغاعٍ .ونلـت

( ) ٌقابله فً العربٌة علم قوانٌن األطراف المخصوص بمعجم ال ّنحو ،وٌقابله فً
بمعنى "مع" و TAXISأي ال ّتركٌبٌ .نظر مدخل فً اللّسانٌات ،صالح الكشو ،الدار العربٌة للكتابٔ98٘ ،م ،ص.7
( ) البنٌة ال ّتركٌبٌة فً رحاب اللّسانٌات التولٌدٌة التواصلٌة  :أحمد حسانً ،مجلة تجلٌات الحداثة ،معهد اللّغة العربٌة وآد ابها
جامعة وهران ،العدد األوّ لٔ99ٕ ،م ،صٗ.7
( ) ٌرى اللّسانٌون أنّ تطوّ ر اللّغات فً جانبها الصّوتً أسرع وأكثر تنوّ عا من تطوّ رها فً جوانب الصٌغ ،وال ّنحو ،والمفردات،
واألسالٌب ،ولع ّل السّبب واضح فً هذا ،وهو أنّ الجانب المنطوق فً اللّغة ٌمارس حرٌة أكثر من الجانب المكتوبٌ .نظر المنهج
الصوتً للبنٌة العربٌة :عبد الصابور شاهٌن ،بٌروت (لبنان) :مؤسسة الرسالة ،دطٔٗٓٙ ،هـ ٓٔ98م ،صٓٔـٔٔ.
( ) أثر اللّسانٌات فً النهوض بمستوى مدنً اللغة :عبد الرحمان الحاج صالح ،مجلة اللّسانٌات ،عدد ٔٔ97ٔ ،م ،صٕٖ.
( )5دالئل اإلعجاز  :عبد ا لقاهر الجرجانً ( تـ ٔٗ7هـ ) ،تقدٌم علً أبو رقٌة ،سلسلة أنٌس األدبٌة ،المؤسسة الوطنٌة للفنون
المطبعٌةٔ99ٔ ،م ،ص.ٖٗ7
اإلغرٌقٌة لفظة  ،SUNTAXISفهً من SUN
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ّ
ّ
ًخسلهـىن مـً مجاعي ؤوازغ ال٩لم(ّ ،)1
البؿاَت في ّ
ألجها لِؿذ مىمى٢ىٞاتها
٧ل ألامىع اإلاخٗل٣ت بالخُاة -ظٗلذ اإلاخد ّـضزحن
ّ
لهٗىبتها( ،)2ولِؿذ ؤًًا ؤمغا ظىَغٍا ٞـي ٖملُاث الٟهم وؤلاٞهـام(ّ )3
والخ٨ٟحر(ٖ )4لى اٖخباع ّؤجها ّ
جخمحز بكظوط التراُ٦ب( ،)5في
ّ ّ
ّ
ّ
حؿحرَا ال ٚحرٞ ،هي زاي٘ة ّ
ا٦خٟائها بخُبُٖ ٤ام لل٣ىاهحن التي ّ
ألن اللٛت جٟهم اٖخماصا
للخضاعي والترابِ بحن ال٩لماث.
بّ ٌٛ
ّ
الىٓغ ًٖ الٗىامل الخاعظُتَ ،ظا ما ظٗل البيُىٍحن ٌٗخبروهه َغخا
وخهغٍا مً زالٞ ٫هم الٗال٢اث بحن ؤظؼائها،
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ألن اللٛت ٖىضَم ْاَغة مؿخ٣لت لها خُاة زانت بها٦ ،إجها ماؾؿت ٢اثمت في خض طاتها جضعؽ،
اظخماُٖا ،ولِـ لؿاهُا،
بدؿب جمشُل ؾىؾحر.
الل جةٓ :ازات ٣المُة ٜٓىٍة محمطزة
ّ
ّ
ّ
ّ
ٞاالؾخسضام الٟغصي خخما ٌؿاَم في بٞؿاص اللٛت ،بطا ٣ٞض اإلاخ٩لم "الٟ٨اءة اللٛىٍت" ٧لُا ؤو ظؼثُا ،ووٗجي بظلٖ ٪ضم
ّ
ّ
ّ
اإلاخدضر مً ال٨الم و ٤ٞالبيُت ّ
ّ
الىدىٍتـ ٖلى وظه الخهىم ـ ا٫حي جد٨م اللٛتُٞ ،دضر بزالال في ٦المهُٞ ،ازغ بهٟت
جمً٨
ْ
( ) كان العرب ٌقفون بالسكون فً حالتً الرفع والجر ،مثل  :جاء ْ
بخالد ،وعدا ذلك فهو ضرب من اللّحنٌ ،نظر
خالد ،ومررت
ضحى اإلسالم  :أحمد أمٌن ،دار الكتاب العربً ،ط ٓٔ ،جٔ ،ص٘ .ٕ9وٌشٌر الجاحظ (ٕ٘٘هـ ) فً هذا الصّدد بقوله " :وإن
وجدتم فً هذا الكتاب لحنا ،أو كالما غٌر معرب ،أو لفظا معدوال عن جهته ،فاعلموا أ ّننا تركنا ذلك ،ألنّ اإلعراب ٌبغض هذا
الباب وٌخرجه عن هذه .إال ّ أن أحكً كالما من كالم متعاقلً البخالء وأشحاء العلماء" .نقال عن التطوّ ر اللّغوي التارٌخً :إبراهٌم
السامرائً ،بٌروت (لبنان ) :دار األندلس للطباعة والنشر والتوزٌع ،ط ٖٔ98ٖ ،م ،صٕ .ٙوٌستد ّل الدكتور إبراهٌم فً هذا،
بخلو اللّهجات اإلقلٌمٌة الحدٌثة من اإلعراب على عدم شٌوعه فً اللغة العربٌة فً مراحلها األولى  .المرجع نفسه ،ص  .٘ٙوإنّ
إغفال اإلعراب كان من األمور السائدة فً اللّهجات ،ومعنى ذلك أنّ ال ّناطقٌن بها ٌجرون فً ذلك على فطرتهم العامٌة التً
تتخ ّفف من القٌود ،وتمٌل إلى اإلٌجاز ،وطبٌعً أنّ اإلعراب قٌد كان ثقٌال على كثٌر من ال ّناس فً سائر عصور العربٌةٌ ،نظر
المرجع نفسه ،صٔ.ٔٙ
(تـ ٕٖ8ه) فً (المثل السائر ) من األبواب
( ) هذه الصعوبة وقف عندها القدماء فً مناسبات عدٌدة ،منها موقف ابن األثٌر
ال ّنحوٌة التً ال نحتاج إلٌها فً إفهام المعانً ٌ .نظر المثل السائر فً أدب الكاتب والشاعر  :تحقٌق أحمد العوفً وبدوي طبانة،
جٔ ،صٗٗ .وأبدى ابن خلدون (تـ8ٓ8هـ) إزاء عدم مالءمة كتب ال ّنحو فً عصره للتعلّم والتعلٌم موقف الرافض لها بحكم أ ّنها
فً منظوره ال تربًّ أٌة ملكة عند المتكلّمٌ .نظر المقدمة :الدار التونسٌة للنشرٔ98ٗ ،م ،ص .ٕ٘ٔ-٘ٓ8أمّا مواقف العلماء ،التً
دعا فٌها أصحابها إلى تًسٌر ال ّنحو فً العصر الحدٌث ،منها موقف الشٌخ محمد عبده الذي طالب بتسهٌل األسلوب فً الكتابة،
وامتعض الشٌخ حسٌن المرصفً من معوقات تعلٌم ال ّنحو ٌ .نظر معالم التطوّ ر فً اللّغة العربٌة وآدابها  :محمد خلف هللا أحمد،
صٖٔ .واتجه أحمد فارس الشدقٌاق فً مؤلفه (غنٌة الطا لب ومنٌة الراغب ) نحو ال ّنزول عند مطالب العصر فً هذا الشأن،
وتبعه فً ذلك ناصف الٌازجً  .وأخذت هذه الدعوة التٌسٌرٌة طابعا رسمٌا بمصر حٌن شكلت سنة ٔ9ٖ8م لجنة ٌترأسها طه
حسٌن لدراسٌة إمكانٌة تسهٌل ال ّنحو ،وخلص عملها بتقدٌم اقتراح فً المسعى خاص بال ّنحو ،والصّرف ،والبالغة ،وقد نحى هذا
المنحى فرٌق من دار العلوم بتقدٌم اقتراح رأوا فٌه بضرورة االستغناء عن اإلعراب ال ّتقلٌدي ٌ .نظر اتجاهات البحث اللّغوي
الحدٌث فً العالم العربً :رٌاض قاسم ،بٌروت (لبنان) :مؤسسة نوفل ،طٔٔ98ٕ ،م ،صٔٓ7ـٔٓ8ـ.ٔٓ9
( ) ٌنظر مقدمة ابن خلدون موضوع الفصل ال ّتاسع ّ
والثالثون  :فً أنّ لغة العرب لهذا العهد لغة مستقلّة مغاٌرة للغة مضر
وحمٌر ،والفصل األربعون فً أنّ لغة أهل الحضر واألمصار لغة قائمة بنفسها مخالفة للغة مضر.
( ) "لو أنّ لإلعراب ضرورة للفهم واإلفهام ،لبقً ولحافظت علٌه جمٌع اللّغات التً كانت معر بة  .ولكن لكونه غٌر ضروري
تسقط ،وأصبح التكلّم وال ّتفكٌر بلغة محكمة سلسة سٌّالة ال تعوق الفكر وال تتطلّب جهدا"ٌ .نظر اتجاهات البحث اللغوي الحدٌث فً
العالم العربً  :رٌاض قاسم ،المرجع السابق ،ص ٗ .ٔٙوٌرى أنٌس فرٌحة ،أنّ " اإلعراب لٌس له قٌمة بقائٌة ،ولو أ ّنه كان
ضرورٌا للفهم وال ّتفاهم ألبقت علٌه الحٌاة ،ولكن أل ّنه زخرفها ،وأل ّنه بقٌة من بقاٌا العقلٌة القدٌمة فً اللّغة ،بل فً ك ّل لغة ،ف إنّ
ك فٌه "ٌ .نظر نحو عربٌة مٌسّرة  :أنٌس فرٌحة،
الحٌاة نبذته " .وٌضٌف " إنّ اإلعراب عقبة فً سبٌل ال ّتغٌر ،وذلك ممّا ال ش ّ
بٌروت (لبنان) ،الدار ّ
الثقافٌةٔ9٘٘ ،م ،صٗ.ٔ7
( )5ترى نظرٌة الشذوذٌة أنّ عملٌة التواصل ال تقتضً بالضرورة قواعد محدّدة لتراكٌب بسٌطة وساذجةٌ ،نظر دراسات لسانٌة
فً السامٌات واللهجات العربٌة القدٌمة :عبد الجلٌل مرتاض ،المرجع السابق ،ص.ٕٔ9
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ّ
ّ
ّ
ّ
اللٛاث ألازغي ٞخد٨مها ٖىامل ّ
قتى ،ؤَمها م٩اهت اللٛت ألانلُت مً اللٛت الىاٞضة
ال مؿاولت ؾلبا في اللٛتّ .ؤما الٗال٢ت م٘
مً خُض ّ
الًٗ ٠وال٣ىة ،ؤو جإزحر مخىاػن ومخ٩افئ.
ّ
ّ ّ
ّ
بض٢ت ،وٍهضع ٖجها ٦المه(ّ ،)1
وال ّ
ول٨ىه ال ٌكٗغ بالٗىاء ،بل
ؤن اللهجت جد٨مها ؤٖغا٦ ٝالمُت ًغاٖحها اإلاخ٩لم
ق ٪ؤًًا
ّ ّ
ّبهه ال ً٩اص ً٨ٟغ ٞحها ّ
اللهجت في مدُُه .ولظا ًجب ّ
الخمُحز بحن ما َى
ألجها ٖىضٍ ال جؼٍض ٖلى ٖاصاث اٖخمضَا( )2مىظ ؤن حٗلم
جغُ٦ب لؿاوي ٖـام
ّ ّ
زاي٘ ل٣ىاهحن لٛىٍت( ،)3وبحن ما َى جغُ٦ب ٦المي ٖٟىي
مخمغصْ ،لذ ٖلى بزغٍ الٗال٢ت
ؤلاٖغابُت في اإلاماعؾت ّ
جٓل مٟغصاتها زابخت ٖلى َُإة واخضة ال ّ
الخىانلُت ّ
يُ٣ت(ّ ،)4
جخٛحر مهما ٧اهذ وُْٟتها ،هدىَ " :ط َز ْ
اف
ْ َ ُ ْ َّ َ
ُ
ْ َ
اف( ( )5ؤًذ ؤزاْ " ،")٥مك ْ
ِذ ْم َ٘ َز ْ
ىؽ ٌْ َٗل ْم ا َّب ْاٍ ًَ ْىْ ٨ب (ًى٣ب)".
اف (مكِذ م٘ ؤزُ .")٪و٢ىلهم" :لٟل
(ظاء ؤزىِ " ،")٥عٍذ ز ْ ع
ِ
ّ
٦ما ّؤجها اؾخٛىذ ٦ظلٖ ٪لى ؤنىاث ّ
اإلاض ال٣هحرة (الخغ٧اث) التي جلخ ٤ؤوازغ ال٩لماث ؾىاء في طل ٪ما ٧ان مجها ٖالمت
ّ
بٖغاب ،ؤو ما ٧ان مجها خغ٦ت بىاءٞ .الىُْٟت ّ
الىدىٍت في اإلاشل ّ
الؿاب ٤ا٢خهغث ٖلى ٖال٢اث مىاي٘ ال٩لماث بما ٌٗغٝ
ٞةجها لم حٖٗ ٤ملُت ّ
بمىعُٞماث جغجُبُت ،ال ٖلى بٖغابهاٞ .ـ "ؤباٍ" ٖىى ألبُهّ ،
ّ
ًسهها به
الخبلُٟٞ ،)6(ٜهم ٖىانغ اإلاشل ٦ما
ّ
ّ
ّ
الترُ٦ب البؿُِ لها ،بمٗجى ّ
جخد ٤٣باألؾماء،
ؤن ألاٚغاى اإلاٗ٣ىلت واإلاٗاوي اإلاضع٦ت
اإلاخ٩لم ،خضر صون لبـ مً زال٫
ّ
ّ
الترُ٦ب التي ّ
جُ٣ضث بها الٟهخى.
وألاٗٞا ،٫والخغو ٝالتي جؼزغ بها اللهجت ،مً صون مغاٖاة ٢ىاهحن ؤخىا٫
ّ
الؿبب ؤزظث ألانىاث ّ
ولهـظا ّ
الؿا٦ىت( )7ؤ٦بر ٢ؿِ في اللهجت( )1صون ؤن ًدـضر
ٌ .نظر الكتاب  :سٌبوٌه ،تح عبد

( ) فالعرب أٌضا نطقت على طبعها وسجٌتها وعرفت مواقع كالمها وقامت فً عقولها علله
السالم محمد هارون ،بٌروت(لبنان) :دار الجٌل دطٔٗٔٔ ،هـ  ،صٕ.ٕ7
( ) وٌرى لوسركل :أنّ اللّغة "هً التً تتكلّم" ولٌس أنا الذي أتكلّم " ،فاللّغة عنده تسٌطر على محدثٌها ولو بطرٌقة غٌر شعورٌة،
فقواعد ال ّنحو تمارس ال ّتسلٌط على المتكلّم ٌ .نظر عنف اللّغة  :جان جاك لوسركل ،ترجمة وتقدٌم محمد بدوي ،مراجعة سعد
مصلوح ،لسانٌات ومعاجم بٌروت المنظمة العالمٌة للترجمةٕٓٓ٘ ،م ،ص.ٖٙ
( ) ٌرى مارسٌل كوهٌر  :Marcel Coherأنّ القواعد اإلعرابٌة المتشعّبة ال ّدقٌقة لم تكن مراعاة إال ّ فً اللّغة الفصٌحة ،أمّا لغة
ال ّتخاطب ،فلم تكن معربة ،وٌستدل فً ذلك بأنّ القواعد شأنها فً التشعّب والد ّقة وصعوبة ال ّتطبٌق وما تتطلّبه من االنتباه
ومالحظة عناصر الجملة وعالقة بعضها ببعض ،فهذا غٌر ممكن فً لغة ال ّتخاطب  .وٌذهب أنٌس فرٌح ة  :إلى اعتبار اإلعراب
زٌنة ٌمكن االستغناء عنه ،بتوجٌه العناٌة إلى أحكام ال ّتركٌب بال ّتركٌز على الجملة المفٌدة وعناصرها ٌ .نظر تبسٌط قواعد اللّغة
العربٌة على أسس جدٌدة (اقتراح ونموذج ) :أنٌس فرٌحة ،بٌروت (لبنان ) :منشورات الجامعة األمرٌكٌة ٔ9٘9م ،صٕٗ .أمّا
ٌ .نظر العربٌة :
ٌوهان فك فهو ٌرى أنّ الحركات صفة تنفرد بها العربٌة الفصحى دون غٌرها من اللّهجات التً انبثقت عنها
دراسات فً اللغة واللهجات واألسالٌب،مع تعلٌقات المستشرق األلمانً شبٌلتار ،ترجمه وقدمه وعلق علٌه ووضع فهرسه
رمضان عبد التواب ،مكتبة الخانجً مصرٔٗٓٓ ،هـ ٓٔ98م ،صٕٔٔ.
( ) لهجة المتكلّم انفعالٌة ال ٌسٌطر علٌها المنطق وال ٌتح ّكم فٌها العقل ،وهً لغة خفٌفة الحركةٌ ،كثر فٌها استعمال أشباه الجمل،
وتقتصر على االهتمام بأبرز رؤوس الفكرة ،أمّا الرّوابط المنطقٌة التً تربك ال ّكلمات أو أجزاء الجمل بعضها ببعض ،فقد ي شار
إلٌها إشارات جزئٌة ٌستعان فٌها بال ّتنغٌم واإلشارة إذا اقتضى الحالٌ .نظر علم اللّغة بٌن التراث والمعاصرة :عاطف مدكور ،كلٌة
اآلداب ،جامعة القاهرة ،دار الثقافة للنشر والتوزٌعٔ987 ،م ،ص.ٖٔ8-ٖٔ7
( )5وهً لغة بلحارث بن كعب ،فهم ٌقولون " :مررت برجالن ،وقبضت منه درهمان ،وجلست بٌن ٌداه وركبت عاله "ٌ .نظر
التطوّ ر اللّغوي التارٌخً :إبراهٌم السامرائً ،بٌروت (لبنان) :دار األندلس ،دت ،صٔ.ٙ
( )6البٌان والتبٌٌن :الجاحظ(تـٕ٘٘هـ) ،تح و شرح عبد السالم محمد هارون ،بٌروت(لبنان) :دار المعرفة ،دت،جٔ ،صٕ.ٙ
( )7المتواصلة منها مستكرهة فً العربٌة ،قلما تستقٌم على لسان المتكلّمٌن ،ولتج ّنبها تستخدم همزة الوصل كوسٌلة صوتٌةٌ ،نظر
ٌنظر اللغة العربٌة مبناها ومعناها  :تمام حسان ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،ط ٕٔ979 ،م ،ص.ٕ79على نحو الفصحى التً
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الىٓام ّ
حكىَل في اإلاٗجى ؤو ايُغاب ٞـي ّ
الخإلُٟي للجملت(ّ ،)2
ومغص طل ٪بلى ؾببحن عجيؾحنّ :
ألاو ٫إلاا لها مً ويىح في
ّ
َ
ّ
بإ٢ل ظهض إلْهاع اإلاٗجى بؿغٖت .هدى ٢ىلهمَ " :ب ْ
اث ْم َ٘ ْاص َظ ْ
اط ًَ ْ
اللّ ٟٔ
ه َب ْذ ًِْ ٩ا٧ي
الجغؽ ،والشاوي ؾهىلت هُ٣ها( ،)3وبزغاط
ْ
َْ
ْ َ ّ ْ َ ْ (ْ ْ َ )4
ل (ِ )٥ص ًْ َض ًْ( ٥ض )١ل َم (اإلااء) ٞل َم ْه َغا ْػ (اإلاهغاؽ)".
(ً٣اقي)" .و٢ىلهمِ " :ص ًغِبي والث اهاؽ ح ِ

وَظٍ ّ
الؿ٨ىاث مجها ما ؤبضلذ ًٖ الخغ٧اث ٚحر ؤلاٖغابُت في:
ْ َ َّ ْ َ ْ َ ْ ْ ُ ُ
ّ
ْ َ
ََْ ْ ْ ْ
ّ
ّ
ٞخُٗحن
اف حك َب ْاع (ُٖىا٦ ٥باع)".
اَ ،٫وج٩ىلى (ج٣ى ٫له) ُٖى
ٔ) ّؤو ٫ال٩لماث( ،)5هدى ٢ىلهم " :اق ْبدكه (الكب٨ت) حٗحن لٛب
بمٗجى جىبز.
ْ َ ْ َْ ْ
َ
َ ْ ْ
َ ْ
ِ ََ )ُ٘٢( ْ٘ َُّ ٦ب ْ
ه َله ْو َه ْ
و"( .)6و٢ىلهمْ ٦" :ض ََا (٢ضَا) ْ ٦ض ل َبَ ٨غٍ (ب٣غة) َما جس َض ْم َما
ٕ) في زىاًا ال٩لماث ،هدى ٢ىلهم" :جهاع اػل
َْ
جَ ٨غا (ج٣غؤ)".
َ ْ
َْ َْ ْ
ْ َ ْ
ّ
،ز ْحر َم ًْ َب ْغ َمه ْوج ْغج َمى"٣٦ " .ضح" بمٗجى ٢ضع
واظخمإ الؿىا ً٦في ال٩لمت الىاخضة ،هدى ٢ىلهم٦ " :ضح (٢ضح) وٍهلر ِ
ّ
ّ
اللٛاث ألاعجمُت( )7لؤلظىاؽ التي حٗا٢بذ ٖلى ّ
الىاخُت.
مٚحر ،وبغمه :صلى زكبي .وبضا طل ٪ؤهه مً جإزحر
ّ
وج٣خطخي اإلاجاوعة ،واإلاجاوؿتّ ،
والخىاٚم بحن ألانىاث مسالٟت ّ
اللهجت ،مشل ٢ىلهمَ " :ؤ ِص ْ
ًب
الًىابِ( )8في الٗضًض مً ؤلٟاّ
ّ ََْ ْ ْ َ َ َ
ّ
ْ
ْ
هه ٞاَ ِاظ ْحن (في الُاظحن)"ٞ .هىث اللحن ال٣هحر ال٨ؿغة في "خاء" ٧لمت "خُمهه"
ل ًْ ُِ ٌُّٗ )٠ًًُ( ٠مل ِحًم
(الظثب) ح ِ
ّ
جإزغث به ٖالمت ّ
ّ
ّ
ٞخدغ٦ذ بٟخدت لخداٖ ٔٞلى جغُ٦بها
الهاص
الًمت خؿب مُ٣اؽ لهجت جلمؿان ،وَظا ؤلابضا٫
ؤبضًٖ ٫
ّ
ْ
ْ
َ
اإلاخ٩ىن مً مُٗ٣حن ،مىٟخذ ٢هحر ػاثض مىٛلَ ٤ىٍل ،و٢ىلهمْ " :ح ُ ٫حل َ
ّ
ّ
اؾدك ْاع" .بمٗجى خلى ٧الؿ٨غٞ ،بازخالؽ
الهىحي
ِ
ّ
اؾ ْد َك ْاع" و٢لب ّ
اللحن في ٧لمت " َ
ّ
الًمت،
الًمت بلى ٞخدت بخإزحر "حل" اإلاى٣لبت ًٖ ال٩ا ٝالتي ٌؿدش٣ل هُ٣ها بٗض
نىث
َ
وبخًُٟٗها ّ
ومضَا ؤنبدذ ال٩لمت " َؾ ْذ/ق ْاع".

تد ّل فٌها بعض الموازٌن على أ ّنها كانت تبتدئ بالسّاكن فً مراحلها األولى ،كـ " :اجفٌل " و"اخرٌط " ،و"اعشوشب " ث ّم تطوّ رت
فأضافوا الهمزة توصال إلى ال ّنطق بالسّاكنٌ .نظر تهذٌب المقدمة اللّغوٌة  :للعاللً ،أسعد أحمد علً ،بٌروت (لبٌنان ) :منشورات
دار نعمانٖٔ88،هـ ٔ9ٙ8م،صٔ.8
( ) شأنها شأن اللّهجة التونسٌة التً فقدت المقطع المقصور ،وأصبحت تقوم على المقاطع الممدودة ،وابتداؤها بالسّاكن ،فٌقولون :
"عْ رُروسْ "ٌ .نظر نظرٌة التطعٌم اإلٌقاعً فً الفصحى :بشٌر بن سالمة ،الدار التونسٌة للنشر ،دت ،ص.98
( ) ٌرى اللّسانً اإلنجلٌزي  :FIRTHأنّ اللّغة وظٌفة اجتماعٌة ،وإنّ إنتاج األشكال اللّسان ٌة تت ّم فً إطار سٌاق الموقف
االجتماعًّ ،
والثقافً ،وٌع ّد المعنى فً نظره مجموعة مر ّكبة من العالئق السٌّاقٌة ،وعلى الدّراسة ال ّتركٌبٌة ،والمعجمٌة ،والدّاللًة
أن تعالج مكوّ نات هذه المجموعة فً إطار سٌاقها المناسبٌ .نظر مباحث فً اللّسانٌات :احمد حسانً ،المرجع السابق ،صٗ٘ٔ .
( ) فقه اللغة العربٌة :علً عبد الواحد وافً ،بٌروت (لبنان) :دار النهضة العربٌة للطباعة والنشرٔ97ٕ ،م ،صٕٓ.
( ) بقلب الدال تاء.
( )5تختلف بها عن الفصحى التً تقتضً مقاطعها البدء بمتحرك ٌ .نظر المنهج الصوتً للبنٌة العربٌة  :عبد الصابور شاهٌن،
المرجع السابق ،صٔٗ.
( )6بحذف الفاء وأصلها نصف.
(ٌ )7قول ابن جنً (تـٕٖ9ه) فً هذا الباب" :من ظرٌف حدٌث اجتماع السواكن شًء وإن كان فً لغة العجم ،فإنّ طرٌق الحسن
موضع تالقً علٌه طباع البشر ،وٌتحاكم إلٌه األسود واألحمر"ٌ .نظر الخصائص :ابن جنً "أبو الفتح عثمان" ،تحقًق محمد علً
ال ّنجار ،بٌروت عالم الكتاب ،الطبعة الثانٌة ،دار الكتب المصرٌةٔ9ٕ٘ ،م ،جٔ ،صٓ.9
( ) حركة الضمّة قلٌلة إذا قٌست بالحركات األخرى.
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ُ
ْ
اؽ ( ّ
وال٨ؿغة ّ
الىاؽ) َعبي ًْج ْ
الىاثبت ًٖ الٟخدت في ٢ىلهمِ " :ص َب ْ
ُِ َؤ َه ْ
ُب ِص ًْ ُبى َُ ْٖ ٫ل ِخُُى (خاثُه)".
اٖ( ٫َ ْٕ ٫لى) ِخ
ِ ِ
ٞـ"خُِ" ؤنلها خاثِ ٢لبذ الهمؼة ًاء(ٞ ،)1إنبدذ بها ال٩لمت "خاًِ" ٞاؾدش٣لذ اللخ٣اء الؿا٦ىحنٞ ،دظٞذ مجها ألال،٠
ْ
ّ
وٚحرث خغ٦ت الخاء بما ًينجم م٘ الُاء ،وجىُ ٤في ظهاث ؤزغي " َخ ُِْ" ،بٞخذ الخاء وبؾ٩ان الُاء.
ِل َح ْإلاَ ْض َٖ ،"ْ٘ ٞىى "م ْض َّ ،"ْ٘ ٞ
ٞخذ ما ٧ان ؤنل خغ٦خه ٦ؿغة ٖلى ّ
الىدى الظي قإ ٖىضَمَ " :ؤ َّل ْه ٌَ ْٗ ُِ ْ
ألن ال٨ؿغة التي
ِ
َ َ
ّ
َ ْ ْ َْ
َ َ ْ
ؾازً ،و"ٞاَ ْغ"
بٗضَا ؾ٩ىن ج٩ىن ؤز٣ل ٖلى اللؿان مً الٟخدت التي ًلحها ؾا .ً٦وهدى " :مضظالٕ" في م٣الٕ ،و"ؾازً" في ِ
ٞاَغ .و٢ىلهمَ " :م ْؿ ْد َكه" في ّ
َُبت ،وهي مإزىطة مً لٟٓت اإلاؿ.٪
في ِ
ّ
َْ َ
ل َع َاَ ْم ًْ َل ْٗ ُبى ْل ْد ُك َ
اْ ٚ
ىعٍ (ال٩ىعة)" .و٢ىلهم:
٦ما اٖخاص ؤصخاب اللهجت ٖلى ٖاصة بقبإ خغ٧اث ألانىاث مشل ٢ىلهم " :لى
ْ َ
" ََ ْاص َّاص ْاع(الضاع) َِ ٞحها ل َب َراقه (البر٦ت)".
ّ
ّ
ّ
الخُىع ّ
ّ
وَظا ّ
الهىحي جالقذ مٗه خغ٧اث اللحن الُىٍلت في آزغ ال٩لماثٖ ،لى هدى
الؿلى ٥اللٛىي الخاي٘ ل٣ىاهحن
ِـ ْحل ُم َ
٢ىلهمْ " :حل ِٖ َ
ىؽ".
ِ
ِ
َّ
َّ
اإلاًٗ :)2(٠ألاٗٞا ٫في نُٛت اإلاًاعٕ اإلاؿىضة بلى يماثغ الجم٘ ّ
ّ
جًٗٞ ٠ائَا ،مشلًْ " :ل ْٗ ُبى" ،و" ٌْك ْغُبى"،
جًُٗٚ ٠حر
ُ
و" ْي ََّ ْغُبى (ًًغبىن)"٦ .ما ّ
جًٗ ٠بٌٗ ألانىاث لخُُٟ٨ها م٘ ٖاصاتهم ال٨المُت ،هدى" :ل ِب َُّه" بمٗجى الٟهىلُاء.
ّ
ّ
ّ
الترُ٦ب ،مجها التي خآٞذ ٖلحها بال ُ٢اؽ ،وصون مسالٟت ألانى٫
الخهغ ٝفي ٖىانغ
ومً زهاثو اللهجت ؤًًا ،خغٍت
ّ
الٗامت مً ٚحر ؤن ً ٘٣بَضاع ،ؤي ّ
الخٗبحر ًٖ موع ألا٩ٞاع في ظمل ال ُٖب في جغاُ٦بها ،بما ٌٗغٖ ٝىض اللؿاهُحن بخُاب ٤بجى
َ َ َّ ْ ّ
ّ
ّ
جٓلل) َّ
الن ْج َغٍ (الشجغة)
اللهجت م٘ البجى ال٨ٟغٍت ،بدُض ال ًخٗظع بهظٍ الخا ٫مٗغٞت الٟاٖل مً اإلاٟٗى ٫في ٢ىلهم " :جُلل (
ّ
الص ْخ َغٍَ ،و ْج ُْ ٩ىل َها (جـ٣ى ٫لها) َا َص ْلخي (ابخٗضي) ْْ َ٫
الترجِب ،الٟاٖل ّؤوال واإلاٟٗى ٫به زاهُا( ،)3صون ّ
َّ
الخُ٣ض اإلاُل٤
ُه"ُٞ .لتزم اخترام
ِ
ِ
ألن ألاؾلىب ّ
اإلاُل ٤بال٣اٖضة ،وَى همِ وا٢عيّ ،
(،)4
اإلاخب٘ في جغُ٦ب َظا اإلاشل ٌؿحر ٖلى ٢ىاٖض ناصعة ًٖ النجُت الُٟغٍت
الغّ ً٦
وجىُل ٤بهىعة ٖٟىٍت مً مىيىٕ وزبر وج٨ملتً ،خإل ٠مً ع٦ىُحن ؤؾاسخيًًّ ،
ألاوَ :٫ى مىيىٕ الخضًض ٖىه
ّ
ّ
"الشجغة"ّ ،ؤما ّ
الغ ً٦الشاويٞ :هى ما ٢بل ًٖ اإلاخ٩لم ٖلُه "جٓلل" ،الظي ج٣ىم ٖلُه الجملت بمٗجى الخبر ًٖ اإلاىيىّٕ .ؤما

 :األنباري ،تألٌف محً

( ) تمٌّزت بها الفصحى كذلك ٌ .نظر اإلنصاف فً مسائل الخالف بٌن النحوٌٌن البصرٌٌن والكوفٌٌن
عب الحمٌد  ،بٌروت(لبنان) :المكتبة العصرٌةٔٗٓ7 ،هـ ،صٖٕ.
الدٌن د
( ) ظاهرة نفر منها القدامى ٌ .نظر معجم شمال المغرب (تطوان وما حولها ) :عبد المنعم سٌد عبد العال ،القاهرة  :دار الكتاب
العربً للطباعة و النشرٖٔ88،هـ ٔ9ٙ8م ،صٓٓٔ.
( ) أورد السٌوطً(تـٔٔ9هـ) فً هذا ال ّ
شأن قاعدتٌن" :الفاعل كجزء من أجزاء الفعل ،واألصل تقدٌم الفاعل وتأخٌر المفعول ،قال
أبن النحاس" :إ ّنما كان األصل فً الفاعل التقدٌم أل ّنه ٌنزل من الفعل منزله الجزء وال كذلك المفعول "ٌ .نظر األشباه والنظائر،
جٕ ،صٕ ٙوما بعدها ،تحقٌق أحمد العوفً ،وبدوي طبانة .واعتبر علم اء العربٌة أنّ الفاعل بنٌوٌا بمثابة جزء من الفعل الذي
"بأنّ الفعل ال
ٌسبقه ،أي أنّ الفعل وفاعله الذي ٌكونان معا وحده نحوٌة ال انفصام فٌها ،وهذا ما استنتجه الدكتور عثمان أمٌن
ٌستق ّل بالدّاللة دون الذات ،وأنّ الذات م ّتصلة بالفعل فً تركٌبه األصلً "ٌ .نظر فلسفة اللّغة العربٌة  :عثمان أمٌن ،د .ط -د.ت،
ص٘ٔ.
ّ
ّ
( ) اعتبر شومسكً هذا السلوك من ممٌّزات الحدس عند بناء اللغة من حٌث القدرة على الحكم على جمل معٌّنة بأنها واضحة
مقبولة أو غامضة مرفوضة ،أي أنّ الحدس دلٌل مستقل وأصلً فً الحكم على الجمل ٌ .نظر مبادئ اللّسانٌات :أحمد محمد قدور،
دمشق(سورٌا) :دار الفكر ،طٕٔ999 ،م ،ص.ٕ٘8
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ّ
الترُ٦ب اٖخمض ٖلى همىطط ال٨الم ال ٖلى ؤؾاؽ خغ٧اث ؤلاٖغاب ،ؤيّ :
ؤن
"ج٩ىلها (ج٣ى ٫لها) صلخي لهُه" ٖىانغ ج٨ملت .وَظا
اإلاٗجى لٗب ٞحها ّ
الضوع الغثِـ في جدضًض ٖىانغ الجملت التي ًضع٦ها ّ
ّ
بالخـ ،ال بالٗ٣ل ٦ما هي الخا ٫في الٟهخى.
الؿام٘
ّ
ّ
اللهجت ،هجض َا٢ت ّ
وبطا ؤعصها ؤن ّ
الخدلُل ّ
الخسخي الٟغصًت ،هي التي
هىضر ؤ٦ثر بخضار الترُ٦ب الُٟغي لٗىانغ ال٨الم في
ّ
ّ
َ َ ْ
ْ
َ
ّ
جسهو اإلا٩ان لهظا الل ٟٔؤو طا٦ ٥ما في ٢ىلهمَ " :عِّبي ٌَ ْٗ َغَ ٝم ُْ ُمىهه ْ،و َم ُْ ُمىهه ح ْٗ َغَ ٝعِبي"(ٞ .)1دؿب َظا الترجِبٞ ،ـ " ّعبي" في
َ ْ
ّ ّ
َ
اإلادل ّ
ّ
اإلادل الشاوي بٗض الٟٗل "ح ْٗ َغٞ ،"ٝغبي َى ٌٗغ ،ٝومُمىهه اإلاٗغوٞت ٖىضٍ ،واإلاٗجى ًسخل ٠في حٛحيع
ألاو ،٫و" َم ُْ ُمىهه" في
ّ
الٗىهغًٍ في الترُ٦ب الشاوي.
ّ
ّ
الترُ٦بي بإنىاٞه اإلاسخلٟتّ ،
ٞخم جغُ٦ب
وحكخمل اللهجت ٖلى جغاُ٦ب ؤؾهمذ في ج٨شحر اإلاٗاوي واإلاباوي .اٖخمض ٞحها البىاء
ّ
اؽ ِْ ٚحر ْح َش َر ْ( ٫ؤ٦دل) َّاع ْ
ّ٧لمخحن ّ
بالترُ٦ب خ٨م ظضًض ،هدى ٢ىلهمَ ًْ " :س َّل ُْ َها ْٖ َل َّاه ْ
ام
ل٩ل مجها مٗجى وخ٨م ،وؤنبذ لها
َّ
الغ ْ
(الغؤؽ)"ٞ .ـ" ْح َش َخ ْل َ
ام" :ؤؾىص الكٗغ حٗجي ٖىضَم الٗغبي.
الخاثمة
ّ
ّ
اللهجت ،ال ّبض ؤن ّ
ًخم بغئٍت اظخماُٖت بلى الٓاَغة  ،ؤي ّؤجها ال ًم ً٨ؤن جىظض
بن مداولت الٟهم الٗلمي واإلاىيىعي لىي٘
وحؿخمغ في الخُاة مً صون وظىص ٞغصًً ٖلى ّ
ّ
ألا٢ل ،ومً هاخُت ؤزغي ًهٗب وظىص خ٣ُ٣ي طو مٗجى إلاجمىٖاث بكغٍت نٛحرة
الخىانل ّ
ًِؿغ ّ
ؤو ٦بحرة مً صون عابِ لٛىي ّ
والخٟاٖل الاظخماعي.
ّ
وْلذ لهجت جىاهذ بلى ًىمىا َظا مدخٟٓت في حٗامالث ؤَلها وجىانالتهم بالٗضًض مً اإلاٟغصاث ّ
والخٗابحر التي ا٦دؿبتها.
ّ ّ
٩ٞاهذ ٖلى نلت بهظا ّ
بالغ ّقي الاظخماعيّ ،
اللهج لِـ ّ
الذٞاٖل ،ؤنبدذ الُىم ٖلى نلت وزُ٣ت ّ
مجغص
والؿلى ٥الٟغصي ،ألن
ّ
ّ
ججلُاجه ّ
ؾلى ٥طا ٗٞالُت ؾلبُت ،بل َى مٟٗى ٫مؿخمغ مً ؤبغػ
الخىانل صون خمل اإلاخ٩لم ٖلى بزًإ زُاباجه لخدضًضاث
ّ ّ
اللهجت لِؿذ مغخلت مايىٍت ّؤصث صوعَا و ٤ٞمُُٗاث مغجبُت بدُاة الٗغب ٢ضًماّ ،
زم بُلذ
لٛىٍت لم ٌٗغ ٝنىٗها ،ألن
ّ
الخاظت بلحها في اإلاغخلت التي اهههغث ٞحها في لٛت ال٣غآن .بِىما هي ٢ىة اظخماُٖت ّ
جخىؾ٘ بٗم ٤في ظمُ٘ اإلاجاالث ،وال جخى٠٢
ّ
ّ
ّ
بال بطا ٢مٗذ ٢ىي ّ
الخُٛحر الاظخماعي ّ
بكضة ،بلى صعظت ؤهه ًهٗب مٗها ٖلى َظٌ ال٣ىي ججمُض الاهٟخاح اللؿاوي
ًٖ الٟٗل
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ٞخخٗثر الخغ٦ت الخىانلُت ،وٍ٣ىص ألامغ اإلاجخم٘ بلى ايُغاباث حُٗض ل٣ىي الخ ّ
دى ٫صوعَا الُبُعي في ٞغى اللهجت ٓ٦اَغة
اظخماُٖت ،ل٩ىجها لِؿذ ٚاًت لظاتها وبظاتها ،بل هي ٗٞل ججاوػ اظخماعي ج٣ىم به ٢ىي ّ
الخُٛحر ّ
الخُت.
امللازض و املطاحٕ
ّ
ٕٔ98م.
 .اججاَاث البدض اللٛىي الخضًض في الٗالم الٗغبي :عٍاى ٢اؾم ،بحروث (لبىان) :ماؾؿت هىٞل،ٍٔ ،
ّ
ّ
ٔٔ97م.
 .ؤزغ اللؿاهُاث في الجهىى بمؿخىي مضوي اللٛتٖ :بض الغخمان الخاط نالر ،مجلت اللؿاهُاثٖ ،ضصٔ،
 .ؤلاهها ٝفي مؿاثل الخال ٝبحن الىدىٍحن البهغٍحن وال٩ىفيًً :ألاهباعي ،جإلُ ٠مخي الضًً ٖبض الخمُض ،
َٔٗٓ7ـ .
بحروث(لبىان) :اإلا٨خبت الٗهغٍت،
ّ
ّ
ّ
 .البيُت الترُ٦بُت في عخاب اللؿاهُاث الخىلُضًت الخىانلُت :ؤخمض خؿاوي ،مجلت ججلُاث الخضازت ،مٗهض اللٛت
( ) مثل ٌضرب على بدٌهٌات األمور.
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الٗغبُت وآصابها ظامٗت وَغان ،الٗضص ّ
ٕٔ99م.
ألاو،٫
َٕ٘٘ـ) ،جذ وقغح ٖبض الؿالم مدمض َاعون ،بحروث(لبىان) :صاع اإلاٗغٞت ،صث.
 .5البُان والخبُحن :الجاخٔ(جـ
ّ
 .6جبؿُِ ٢ىاٖض اللٛت الٗغبُت ٖلى ؤؾـ ظضًضة (ا٢تراح وهمىطط ) :ؤهِـ ٞغٍدت ،بحروث (لبىان) :ميكىعاث
ٔ9٘9م.
الجامٗت ألامغٍُ٨ت
ّ ّ
الخُىع اللٛىي الخاعٍذي :ببغاَُم الؿامغاجي ،بحروث (لبىان) :صاع ألاهضلـ ،صث.
.7
ّ ّ
 .الخُىع اللٛىي الخاعٍذي ،ببغاَُم الؿامغاجي ،بحروث(لبىان) :صاع ألاهضلـ للُباٖت و اليكغ والخىػَ٘،ٍٖ،
ٖٔ98م.
ّ
ٔ9ٙ8م.
َٖٔ88ـ
 .9تهظًب اإلا٣ضمت اللٛىٍت ،للٗاللي :ؤؾٗض ٖلي ،بحروث (لبىان) :ميكىعاث صاع وٗمان،
ٕ ،)ٌٖ9جد ٤ُ٣مدمض ٖلي ّ
الىجاع ،بحروث ٖالم ال٨خاب ،الُبٗت
 . 0الخهاثو :ابً ظجي (ؤبى الٟخذ ٖضمان ،جـ
ٕ٘ٔ9م.
الشاهُت ،صاع ال٨خب اإلاهغٍت،
 .صعاؾاث لؿاهُت في الؿامُاث واللهجاث الٗغبُت ال٣ضًمتٖ :بض الجلُل مغجاى ،صاع َىمت للُباٖت
ٔ987م .
واليكغو الخىػَٗالجؼاثغ،
َٔٗ7ـ) ،ج٣ضًم ٖلي ؤبى عُ٢ت ،ؾلؿلت ؤهِـ ألاصبُت ،اإلااؾؿت
 .صالثل ؤلاعجاػٖ :بض ال٣اَغ الجغظاوي(جـ
ٔٔ99م.
الىَىُت للٟىىن اإلاُبُٗت،
 .يخى ؤلاؾالم :ؤخمض ؤمحن ،صاع ال٨خاب الٗغبي.ٍٔٓ ،
ّ
ٖ .لم اللٛت بحن الترار واإلاٗانغةٖ :اَ ٠مض٧ىع٧ ،لُت آلاصاب ظامٗت ال٣اَغة ،صاع الش٣اٞت لليكغ
ٔ987م.
والخىػَ٘،
ٖ . 5لم ّ
ٕٔ99م.
َٗٔٗٔـ/
اللٚت الٗام ،مدمض قاَحن جى ،٤ُٞال٣اَغة (مهغ) ،م٨خبت وَبت،ٍٕ ،
ّ
ٖ . 6ى ٠اللٛت :ظان ظا ٥لىؾغ٧ل ،جغظمت وج٣ضًم مدمض بضوي ،مغاظٗت ؾٗض مهلىح ،لؿاهُاث ومٗاظم
ٕ٘ٓٓم.
بحروث ،اإلاىٓمت الٗاإلاُت للترظمت،
٣ٞ .17ه اللٛت الٗغبُتٖ :لي ٖبض الىاخض وافي،بحروث (لبىان) :صاع الجهًت الٗغبُت للُباٖت واليكغ1972 ،م.
ّ
ٞ .18لؿٟت اللٛت الٗغبُتٖ :شمان ؤمحن ،ص -ٍ.ص.ث.
 .19ال٨خاب :ؾِبىٍه (جـَ180ـ) ،جدٖ ٤ُ٣بض الؿالم مدمض َاعون ،صاع ال٨خاب الٗغبي للُباٖت و
اليكغ1968،م.
ّ
 .20مباخض في اللؿاهُاث :ؤخمض خؿاوي ،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،الجؼاثغ1994 ،م.
ّ
 .21مباصت اللؿاهُاث :ؤخمض مدمض ٢ضوع ،صمك(٤ؾىعٍا) :صاع ال٨ٟغ1999 ،2ٍ ،م.
 .22اإلاشل الؿاثغ في ؤصب ال٩اجب والكاٖغ :جد ٤ُ٣ؤخمض الٗىفي وبضوي َباهت.
ّ
 .23مضزل في اللؿاهُاث :نالر ال٨كى ،الضاع الٗغبُت لل٨خاب1985 ،م.
ّ
 .24مؿخ٣بل اللٛت الٗغبُت اإلاكتر٦ت ،ؤهِـ ،ببغاَُم ،ال٣اَغة ،صٍ 1956،م.
 .25معجم قما ٫اإلاٛغب (جُىان وما خىلها )ٖ :بض اإلاىٗم ؾُض ٖبض الٗا،٫ال٣اَغة :صاع ال٨خاب الٗغبي
للُباٖت و اليكغَ1388،ـ 1968م.
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اإلا٣ضمت :ابً زلضون(جـَ808ـ) ،الضاع الخىوؿُت لليكغ1984 ،م.
اإلاىهج الهىحي للبيُت الٗغبُت ٖ :بض الهابىع قاَحن ،بحروث (لبنان) :ماؾؿت الغؾالت ،صٍَ1406 ،ـ

.26
.27
1980م.
 .28اإلاىهج الهىحي للبيُت الٗغبُت ،عئٍت ظضًضة في الهىث الٗغبيٖ ،بض الهابىع قاَحن ،بحروث (لبىان):
ماؾؿت الغؾالت ،ص ٍَ1400 ،ـ1980 ،م.
ّ
 .29هدى ٖغبُت ّ
مِؿغة :ؤهِـ ٞغٍدت ،بحروث (لبىان) ،الضاع الش٣اُٞت1955 ،م.
 .30هٓغٍت الخُُٗم ؤلاً٣اعي في الٟهخى :بكحر بً ؾالمت ،الضاع الخىوؿُت لليكغ ،صث.
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الجزٓة السضامُة في ؿٔط ضٍان اللالح الحؼحن
ٛساء البىاب حامٔة ألاظهط ب٘عة – ٤لُة زاب والٔلىم إلاوؼاهُة – ماحؼححر ؤزب وه٠س

ملخم:
ً٣ىم البدض ٖلى صعاؾت الجزٖت الضعامُت في قٗغ الكاٖغ عٍاى نالر الخؿحن ،مداوال ال٨ك ًٖ ٠ؤؾالُب الكاٖغ
وَغٍ٣خه في اؾخٛال ٫ألاؾلىب الضعامي إلياٞت وا ٘٢ؤ٦ثر خغُ٦ت وا٢ترابا مً اإلاخل٣ي لجٗل ههىنه ؤ٦ثر جإزحرا وطاث ؤبٗاص
صاللُت ٦بحرة حٗ٨ـ الىا.٘٢
وجم زال ٫البدض صعاؾت عؾم اإلاكهض الضعامي ٖىض الكاٖغ مً زال ٫ال٨ك ًٖ ٠زمـ ؾماث صعامُت جبرػ ّ
ظلُا في
ؤقٗاعٍٖ ،لى الىدى الخالي:
ؤوال :اإلاىهخاط
زاهُا :الهغإ
زالشا :اإلاىهىلىط
عابٗا :الؿغٍالُت
زامؿا :الاؾترظإ
الجزٓة السضامُة في ؿٔط ضٍان اللالح الحؼحن
ّ
وحكٗبها ،وجؼاًض مك٨التها وً٢اًاَا؛ جبجي مو ٠٢قٗغي ظضًض ،في و٢ذ باجذ
٧ان لؼاما ٖلى الكٗغاء في ْل جُىع البكغٍت
ُٞه "ال٣هُضة الٛىاثُت وخضَا ال جد ٤٣بٗض الُىم٦ .ما ٧اهذ في اإلااضخي"( )1ؤَضاٞها وؾماتها اإلاغظىة مجها "٣ٞض ؤخـ الكٗغاء
ّ
بإن ال٣هُضة الٛىاثُت الٗاصًت جٓل ٖاظؼة ؤمام الخٗبحر ًٖ خاظاث ؤلاوؿان وججاعبه ومك٨الث الٗهغ وْغوٞه"( )2التي
جسخل ٠بهىعة ٦بحرة ًٖ ججاعب اإلااضخي ومك٨الجه وْغوٞه.
ًا ًا
ٞىاظه قٗغاء َظا الٗهغ جدضًا ٦بحرا في مداولتهم إلًجاص َغ ٍة١
وؤؾالُب ظضًضة ٌٗبرون مً زاللها ًٖ ً٢اًا ٖهغَم،
ٍة
واإلاسخلٟت ًٖ ٧ل ما ؤزمغث ٖىه ألاق٩ا ٫واإلاًامحن ال٣ضًمت ،وفي بدثهم ًٖ َظٍ "ألاؾالُب الج صًضة ا٢تربىا
وججاعبه الخانت
ِ

) (
)

جالل الخٌاط :األصول الدرامٌة فً الشعر العربً ،سلسلة دراسات(ٖٓٗ) ،دار رشٌد للنشر ،العراق .ٔ98ٕ ،ص7
(
السٌد محمد علً السٌد :النزعة الدرامٌة فً الشعر العربً المعاصر ،رسالة ماجستٌر ،جامعة القاهرة ،كلٌة دار العلوم .ٔ98ٓ ،التمهٌد
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مً الجزٖت الضعامُت"( )1التي ؤجاخذ لهم مؿاخاث ٦بحرة مً ؤلابضإ ،والدكُ٨الث الٟىُت الجضًضة التي ؤزغظذ الكٗغ بهىعة
وزىب ظضًض ،وبى٨هت ظمالُت ٞغٍضة مً زال ٫اؾخسضامهم ج٨ىُ٩اث الٟىىن الضعامُت "٧الخىاع وؤؾلىب ال٣و وحٗضص ألانىاث
واإلاىهىلىط الضازلي والموهخاط "( )2التي اؾخ٣ىَا مً اإلاؿغح وال٣هت والغواًت والؿِىما والخلٟؼٍىن.
ًا
ًا
ًا
ولِؿذ الضعامُت مٟهىما ظضًضا ٖلى ألاصب بل ّبجها مً "ؤ٢ضم الٟىىن ألاصاثُت التي ٖغٞها ؤلاوؿان وؤهبلها ظمُٗا .وال ه٩ىن
ًا
مبالٛحن بطا ٢لىا ؤجها ؤًًا ؤنٗب الٟىىن التي ماعؾها ؤلاوؿان ختى آلان"( ،)3و"الضعاما "٧لمت ًىهاهُت ألانل ،ومٗىاَا الخغفي
((ًٟٗل-ؤو ٖمل ًُ٣ام له))"( )4وَى اإلاٟهىم هٟؿه الظي ٧ان ً٣هضٍ ؤعؾُى مً "اإلادا٧اة" التي ٧ان ؤؾاؾها مدا٧اة الٟٗل.
ُوٍ٣هض بالجزٖت الض امُت ّ
ؤن "ال٣هُضة حكخمل ٖلى ؤ٦ثر مً نىث"( .)5ؤي ؤجها ال ج٣خهغ ٖلى نىث واخض ،ؤو ججغبت
ع
مؿخ٣لت لشخهُت واخضة ،حؿخإزغ بهىث ال٣هُضةٞ ،مً زال ٫اهُال ١الكاٖغ في ٦خابخه لخجغبخه ؤو لل٣هُضة مً زال٫
ًا
الخ٨ٟحر الضعامي ًضع" ٥ؤن طاجه ال ج ٠٣وخضَا مٗؼولت ًٖ بُ٣ت الىىاث ألازغي وًٖ الٗالم اإلاىيىعي بٗامت ،وبهما هي صاثما
ًا
ًا
()6
ومهما ٧ان لها اؾخ٣اللها ،لِـث بال طاجا مؿخمضة ؤوال مً طواث ،حِٗل في ٖالم مىيىعي جخٟاٖل ُٞه م٘ طواث ؤزغي"
حكتر ٥مٗها في الٗضًض مً الى٣اٍ والخجاعب.
ًا
ول٣ض جم ً٨الكاٖغ اإلاٗانغ مً "جُىٍغ ال٣هُضة الخضًشت ،وبٚىائها ومىدها ؤق٩اال مخجضصة"( ،)7ولٗل ؤبغػ ألاصواث
الضعامُت التي اعج٨ؼ ٖلحها الكاٖغ اإلاٗانغ في بىاء ٢هُضجه الجضًضة الشخهُت" ،اإلاىيىُٖت ،الخىاع ،الهغإ ،اللٛت،
اإلاكهض"( )8والؼمان واإلا٩انًٞ ،ال ًٖ اللجىء بلى بٌٗ الخ٣ىُاث الؿِىماثُت ؤَمهما اإلاىهخاطٞ ،ال جخى ٠٢ج٨ىُ٩اث الضعاما ٖىض
ٖىض خضوص مُٗىتٞ ،هي جخُىع باؾخمغاع ،وحٗخمض بالضعظت ألاولى ٖلى مىَبت ٧ل قاٖغ ،ومضي ٢ضعجه ٖلى الاؾخٟاصة مً
الٟىىن ألاصبُت ألازغيًٞ ،ال ًٖ عئٍخه الكٗغٍت ،وججاعبه اإلاخٗضصة ،وؤًًا ٖلى صعظت الخىا ٤ٞبحن ألاصواث الضعامُت التي
ّ
ًىْٟها الكاٖغ في ٢هُضجه وال٨ٟغة ؤو الخجغبت التي ٌُٗبر ٖجها٧ ،ىن "صعامُت الك٩ل ج٣ىم ٖلى مضي اعجباَه الًٗىي
ًا ()9
باإلاًمىن ال٨ٟغي اإلاخٟاٖل صازله .و٧لما ٧اهذ الٗال٢ت الًٗىٍت وزُ٣ت مخٟاٖلتٞ ،ةجها جا٦ض هجاح الٗمل الٟجي صعامُا"
وهجاح الكاٖغ في الخٗبحر ًٖ ججغبخه و ٤ٞمُُٗاث الٗهغ ،وبالُغٍ٣ت التي جىنله بلى صعظت الخٟى ١وؤلابضإُٞ ،ما باث
ًا
ًا
"ؤًٞل الكٗغ ؤ٢غبه بلى الخ٘بحر الضعامي"( )10وؤ٦ثرٍ اَالٖا ٖلى ألاصواث واإلا٣ىماث الٟىُت اإلاٗانغة ،واعجباَا بالٟىىن وألاق٩ا٫
ألاصبُت ألازغي.

) (

جالل الخٌاط ،مرجع سابق .صٕٖ
) (
علً عشري زاٌد :استدعاء الشخصٌات التراثٌة فً الشعر العربً المعاصر ،دار الفكر العربً ،القاهرة .ٔ997 ،صٕٓ
) (
عبد العزٌز حمودة :البناء الدرامً ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،القاهرة .ٔ998 ،صٔٔ
) (
إبراهٌم حمادة :معجم المصطلحات الدرامٌّة والمسرحٌة ،طٖ ،مكتبة األنجلو المصرٌة ،القاهرة.ٔ99ٗ ،صٖ7
)(5
بوزٌد كحول :البناء الفنً فً شعر فدوى طوقان ،رسالة ماجستٌر ،جامعة قسطنطٌنٌة ،معهد اآلداب والثقافة العربٌة .ٔ98ٓ ،صٔ٘8
)(6
عس انذيٍ إضًاعيم :انشعر انعرتي انًعاطر قضاياِ ٔظٕاْرِ ،ط ،6انًكرثح األكاديًيح ،انقاْرج . 00 ،ص0
)(7
السٌد محمد علً السٌد ،مرجع سابق .التمهٌد
) (
بدران عبد الحسٌن محمود :النزعة الدرامٌة فً شعر البٌاتً ،مجلة جامعة تكرٌت للعلوم ،ع٘ ،مج ،ٔ8تموز ٕٔٔٓ .ص٘ٔٙ
)(9
نبٌل راغب :النقد الفنً ،دار مصر للطباعة ،الفجالة ،د.ت .صٖٗ
)( 0
حسنً ٌوسف :موسٌقى الشعر العربً ظواهر وتجدٌد ،جٕ ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،القاهرة .ٔ989 ،صٕ7
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لظا ٧ان "الك٩ل الضعامي الىاجر َى الىدُجت اإلاباقغة لىجاح ال٩اجب في اؾدُٗاب ٧ل بم٩اهاث مًمىهه ال٨ٟغٍت،
ًا
وبزًاٖها للم٣ىماث الضعامُت التي جخسظ مً ألاصواث الٟىُت َغٍ٣ا للىنى ٫بلى ظمهىع اإلاخظو٢حن"( )1الظًً ًبدشىن ًٖ ٧ل ما
ًا
ّ
ٌكض اهدباَهم ،وَنخغ خىاؾهم ،وٍمضَم باالهخٗاف الٟجي ،والغضخى الؿمعي ،والضعاما ؤو ال٣هُضة الضعامُت "جد٢ ٤٣ضعا
ؤ٦بر مً الكٗىع باإلاخٗت والاهضماط"( )2لضي ال٣اعت ؤ٦ثر مما جد٣٣ه ال٣هُضة ال٘اصًت ،لظل٧ ٪ان جىظه الكٗغاء اإلاٗانغًٍ
هدىَا .بل ّ
()3
بن "٧ل ٞىىن ال٣ى ٫جهبى بلى مؿخىي الخٗبحر الضعامي وجخدغ ٥مً زم هدىٍ"
ً٣ى ٫ث .ؽ .بلُىث( :)4بن الُغٍ٣ت الىخُضة للخٗبحر ًٖ الٗاَٟت ،بهما ج٩ىن بالٗشىع ٖلى مٗاص ٫مىيىعي ،بٗباعة ؤزغي
الٗشىع ٖلى مجمىٖت ؤقُاءٖ ،لى مى ٠٢وٖلى ؾلؿلت مً ألاخضار ج٩ىن هي الهُٛت التي جىي٘ ٞحها الٗاَٟت .ولٗل ؤ٦ثر
الُغ ١وعبما ؤظملها التي باجذ ؾمت الكٗغاء في الٗهغ الخضًض للخٗبحر ًٖ عئاَم الٟىُت ومكاٖغَم اإلاسخلٟت؛ هي الضعاما بما
جدمله مً نغإ وجىا ٌ٢ومؿاخت ببضاُٖت ممخضة جٟ٨ل ل٩ل قاٖغ ؤن ًبدغ وَٛىم في طاجه وفي طواث آلازغًٍ والجماٖت
وفي مك٨الث ٖهغٍ وما ًاع٢ه ومجخمٗه بالُغٍ٣ت التي ًغجئحهاٞ " .ما جدمله الضعاما في َحها مً عوح مغخت وؤؾلىب ممخ٘
وقَُ ،٤ى ق٩ل وؤؾلىب ظضًض ً٣طخي ٖلى الغجابت الؿغصًت اإلاملت ،لُ٩ىن ٞهما ٖهغٍا ظضًضا للهغاٖاث وألاخضار في ْل
حٗ٤ص الخُاة الخضًشت وجُىعَا الؿغَ٘٦ ،ما ؤن الضعاما ؤنبدذ حؿخسضم وؾُلت لجظب اهدباٍ اإلاخل٣ي ،خُض ج٨ؿب الٗمل
()5
ألاصبي ؤَمُت وخحزا م٣بىال".
ازخاعث الضعاؾت الخالُت ججغبت الكاٖغ الؿىعي الغاخل عٍاى الهالر الخؿحن الكٗغٍت؛ همىطظا لل٨ك ًٖ ٠الجىاهب
الضعامُت الثرًت التي باجذ حؿم ال٣هُضة الٗغبُت الخضًشت ،الؾُما وؤن ٢هُضة الخؿحن ج ٌُٟبضعامُت جيب٘ مً ؤبؿِ
جٟانُل الخُاة الُىمُت ٦إجها حؿلِ ٖضؾت ال٩امحرا ملخُ٣ت نىعة باهىعامُت ٧املت خُت للخٓاث ؤلاوؿان الُىمُت الغجِبت التي
جسل ٤الضعاما في نىعتها الخُ٣ُ٣ت مً صون ؤي جؼٍُ ٠ؤو تهىٍل ؤو مبالٛت ،نض ١قٗغي ظٗل مً ٢هاثضٍ ٢هها صعامُت
ظاَؼة للٗغى ٖلى اإلاؿغح وؤً٣ىهت ألٞالم ومؿلؿالث جلٟؼٍىهُت حٗ٨ـ الىا ٘٢وحؿلِ الًىء ٖلى اإلاجخم٘ بُٗىبه ،ؾلبُاجه
ومك٨الجه ب٩ل قٟاُٞت.
ٞالكاٖغ وٖلى الغٚم مً عٗٞه لىاء الخٗبحر ًٖ الخُاة الٗاصًت الُىمُت بخٟانُلها ٦ما ً٣ى ٫ألاؾخاط َاًل الُالب "جيخمي
٢هُضة الكاٖغ الغاخل عٍاى الهالر خؿحن ،بلى اججاٍ ؤؾمُه بكٗغ البضاَت ،ؤي طل ٪الكٗغ الظي ًيخمي بلى الخُاة
الُىمُت ،ب٩ل جٟهُالتها ،وخمُمُاتها ،وهي جل ٪ال٣هُضة التي جدؿلر باللٛت الىاُٗ٢ت اإلاِٗكت ،بُٗضا ًٖ التر ٝالبالغي،
والخدهحناث اإلاعجمُت التي جيخمي بلى ٖهىع زلذ ،بازخهاع َظٍ ال٣هُضة التي حٗخمض لٛت ٖهغَا ،صون ّ
حٛغب ؤو اٚتراب،
وجدضزىا بما وُٗهٞ ،يكٗغ ببؿاَتها ،وٖم٣ها في آن ،صون ؤن جىؾم باالبخظا ،٫لظل ٪وكٗغ ؤجها حكبهىا ،وحٗبر ًٖ طواجىا"()6؛
ل ً٨واُٗ٢ت عٍاى وبؿاَخه هي مً ٞجغث الضعاما ،في حٗبحرَا ًٖ ألاخضار الُىمُت الغجِبت ،وما ٌٗاوي مىه ٧ل ٞغص ّ
م٩ىن لهظا
) (

نبٌل راغب ،مرجع سابق .صٖٗ
) (
أحمد أبو زٌد :الشعر والدراما ،عالم الفكر ،عٔ ،مج٘ٔ ،منشورات وزارة اإلعالم فً الكوٌت ،إبرٌل ماٌو ٌونٌو ٗ .ٔ98صٙ
) (
عز الدٌن إسماعٌل ،مرجع سابق .صٕٓٗ
) (
ف .أ .ياثثطٍ :خ .ش .إنيٕخ انشاعر انُاقذ ،ذرجًح إحطاٌ عثاش ،انًكرثح انًظريح ،تيرٔخ . 965 ،ص
)(5
طذاو انشاية :انثُاء انطردي ٔانذرايا في شعر يًذٔح عذٔاٌ ،رضانح ياجطرير ،جايعح يؤذح ،كهيح انذراضاخ انعهيا ،قطى انهغح انعرتيح ٔآداتٓا ،انعراق،
 . 007ص05
)(6
هاٌل الطالب :فً المتخٌَّل األدبً "مقاربات فً النقد التطبٌقً ،قصٌدة البداهة التً تشبهنا قراءة فً تجربة رٌاض الصالح حسٌن (ٗ٘ ،)ٔ98ٕ-ٔ9طٔ،
مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر ،القاهرة .ٕٓٔٗ ،صٕٖٔ
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اإلاجخم٘ ،ػعٖها مً زال ٫حؿلُُه اإلاغآة ٖلى ؤبؿِ الُىمُاث وٖ٨ـ الهىعة ٖلى خ٣ُ٣تها صون ؤي ٧لِكهاث ؤو حُٛحر ،مً
زال ٫جبيُه للىا ٘٢اإلاٗاف بؿظاظخه وعجابخه ومىٛهاجه ،بإمؼظت م٩ىهاجه البكغٍت وجىاً٢اتها وازخالٞها َبُ٣ا وز٣اُٞا و٨ٞغٍا،
وبغؾم َظا الٗالم بماصًاجه ٧اٞت ختى ما ًم ً٨ال٣ىٖ ٫ىه "جاٞه" ،وبهه بظلّ ٪
َب ٤ما ٢اله الض٦خىع ٖؼ الضًً بؾماُٖل بن
"ؤلاوؿان في خالتي الهغإ وعنض الخىاً٢اث ٌؿخُُ٘ ،بطا ما ؤوحي ال٣ضعة الخٗبحرًت ،ؤن ً٣ضم بلُىا بهخاظا صعامُا مً الُغاػ
ألاو ،٫وؤن ًُ٣م بىاء ٞلؿُٟا ًٟؿغ لىا ُٞه الخُاة جٟؿحرا زانا هاججا ًٖ مماعؾت مباقغة للخُاة وجمشل لها"(.)1
عٍاى الهالر الخؿحن؛ قاٖغ ؾىعي لم ًخم ً٨العجؼ الجؿضي _ؤنم وؤب٨م مىظ الىالصة_ مً ؤن ًُى ٠٢ظماح ٖ٣له ؤو
ؤن ّ
ًدضٍ ؤو ًهِبه بالعجغٖ ،لى الغٚم مً ؤهه و ٠٢خاثال ؤمامه ؾاب٣ا وبحن ب٦ما ٫صعاؾخهٞ ،مطخى عٍاى مً بٗض طل٪
ًش ٠٣هٟؿه بىٟؿه وٍىمي مضع٧اجه وٍخٗاٌل م٘ و٢اج٘ وؤخضار ٖهغٍ ومك٨الجه ؾا٦با ؤ٩ٞاعٍ ومكاٖغٍ بخجاعب ٢ىلبها في
ههىم قٗغٍت ّ
زغٍتُٞ ،ما جم ً٨اإلاىث ؤزحرا مً ً٨خب جهاًت ظؿضًت إلبضاٖه ُٞما لم ًٕ ً٨مغٍ ًخجاوػ الشماهُت والٗكغًٍ
عبُٗا ،جاع٧ا مً بٗضٍ زالزت صواوًٍ قٗغٍت( )2وجٟ٨لذ وػاعة الش٣اٞت الؿىعٍت بٗض وٞاجه بةنضاع مجمىٖخه الغابٗت وألازحرة
"وٖل في الٛابت"(.)3
ضػم املـهس ٓىس ضٍان اللالح الحؼحن
ؤوال -املىهحاج:
ٌٗخبر "اإلاىهخاط" ؤو "الخىلُ "٠ؤصاة مً ألاصواث الٟىُت التي اؾخٗاعَا الكاٖغ اإلاٗانغ مً الخ٣ىُاث الؿِىماثُت ،واؾخٟاص
مجها في ٢هُضجه اإلاٗانغة ،وَٗجي "اإلاىهخاط" في الؿِىما ٖملُت "جغجِب مجمىٖت مً اللُ٣اث الؿِىماثُت ٖلى هدى مٗحن بدُض
ًا
حُٗي َظٍ اللُ٣اث –مً زالَ ٫ظا الترجِب -مٗجى زانا لم ج ً٨لخُُٗه ُٞما لى عجبذ بُغٍ٣ت مسخلٟت ،ؤو ٢ضمذ مىٟغصة"(.)4
ًا
مىٟغصة"( .)4ؤي ٖملُت جىُٓم مجمىٖت مً ألاخضار ؤو اإلاكاَضً ،غبِ بُجها عابِ مٗحن ًجمٗها ؾىٍاُٞ ،خم جغجُبها وجىُٓمها
ًا
ًا
ًا
و ٤ٞوؿ ٤وعئٍت مُٗيخحن بدُض ّ
ج٨مل اإلاكاَض بًٗها بًٗا بُغٍ٣ت جبضو ٞحها مكهضا ٧امال ،ؤو ٢هت ٧املت ج٣غؤ ؤو حكاَض،
ٞخ٣ىُت اإلاىهخاط جدُذ "الخى٣ل في الؼمان واإلا٩ان ختى لخبضو الجمل اإلاينجمت لىخاث حكُ٨لُت طاث ؤبٗاص طَىُت مسخلٟت جخىٞغ
ٖلى ٖم ٤وصاللت حٗبحرًت"(.)5
بن ٖلى الكاٖغ ّ
ّ
ؤن ًهل "بخٗبحرٍ الكٗغي بلى ؤ٢صخى آماصٍ مً الخىجغ والخإزحر٦ ،ما ًيبػي لىبرجه ،في ؤصاثه الضعامي ،ؤن
جخىٞغ ٖلى ٢ضع مً الخمىط ،والخباًً .البض لها مً ؤن حٗلى وتهبِ؛ حك ٠وجخ٨ضع ،وجدؿ٘ وجًمغ؛ جهػي بلى ؤهحن الغوح جاعة،
ًا
ًا
وجخٟجغ بالهغار الضعامي جاعة ؤزغي؛ جخدضر بهمـ ٞاظ٘ َىعا ،وجهضح بمغح بهُج َىعا آزغ"(٧ .)6ي ًد ٤٣الىو َضٞه
ًا
ًا
ًا
ّ
ّ
اإلاغظى مىه ،وٍدضر ٞاع٢ا ظمالُا و٨ٞغًا لضي ال٣اعت مً بٗض طل٪؛ وطل٧ ٪له ال ًخإحى للكاٖغ بال مً زال ٫الاؾخسضام
الصخُذ وألاوؿب ألصواجه بما ًخىا ٤ٞم٘ ٧ل مًمىن ،وم٘ ٧ل ججغبت ،واهٟٗا ،٫وٖاَٟت ،وخضر؛ ولظل٣ٞ" ٪ض ظٗلىا مً
) (

عس انذيٍ إضًاعيم ،يرجع ضاتق .ص
) (
خراب الدورة الدموٌة  ،ٔ979أساطٌر ٌومٌة ٓ ،ٔ98بسٌط كالماء واضح كطلقة مسدس ٕ ،ٔ98وعل فً الغابة ٖ.ٔ98
) (
انظر سٌرة موت ناقص بقلم منذر مصري ،فً األعمال الكاملة رٌاض الصالح الحسٌن ٗ٘ ،ٔ98ٕ-ٔ9طٔ ،منشورات المتوسط ،إٌطالٌا.ٕٓٔٙ ،
) (
عهي عشري زايذ :عٍ تُاء انقظيذج انعرتيح انحذيثح ،يرجع ضاتق .ص5
)(5
ضًير انخهيم ،إضراء حطيٍ :انرٕنيف (انًَٕراح) في انشعر انعرتي انًعاطر ،يجهح كهيح انررتيح األضاضيح ،ع  ،5انعراق . 00 ،ص
)(6
ٔوٕ ،مج  ،7أكتوبر
علً جعفر العالق :البنٌة الدرامٌة فً القصٌدة الحدٌثة دراسة فً قصٌدة الحرب ،مجلة فصول ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتب ،ع
 ٔ98ٙمارس  .ٔ987صٖ9
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ًا
بٌٗ اإلاكاَض مكاَض حٗبحرًت مخ٩املت ال ج٣ل مً خُض الخ٨ىُ ٪وآلالُت الضعامُت ًٖ اإلاكاَض اإلاؿغخُت"( )1هٓغا لُبُٗت
الخضر الظي اؾخد ٤ؤن ًىٟغص الخضًض ٖىه في الىو وخضٍ.
ًبجي الكاٖغ ال٨شحر مً ٢هاثضٍ ٖلى َغٍ٣ت الغواًت ؾاعصا خ٩اًت ٧املت مً زال ٫ظمل ٞىُت ٢لُلت ًبرػ مً زاللها لب
ال٣هت التي ًدملها ال٨شحر مً الضالالث واإلاٗاوي مً صون ؤي مبالٛت في الُلى ؤو في اؾخسضام الهىع وال٩لماث اإلاٗ٣ضة،
()2
٢هُضة ازىان
_اإلاكهض ألاو_٫
٧اها ازىحن ً /مكُان ًا
مٗا /في الكىاعٕ اإلاهجىعة
مىه جٟىح عاثدت الخب / ٜومجها جدؿا ِ٢ؤوعا ١اللُمىن
وٖىض اإلاىُٗ٦ / ٠ىجمخحن  /ؾُ٣ا
_اإلاكهض الشاوي_
٧اها ازىحن  /ؤخضَما ٌٛجي  /وآلازغ ًدب ؤلانٛاء
ٞجإة جىَ ًٖ ٠٢ظا  /وجىٟ٢ذ ًٖ طاٖ / ٥ىضما اه٨ؿغ اإلاؼماع
_اإلاكهض الشالض_
ًا
٧اها ازىحن  /ؤَضجه ًا
زُٟٟا للجزَاث
٢لما لل٨خابت  /وؤَضاَا خظاء
بال٣لم ٦خب لهاً " :ا
وصاٖا"  /وبالخظاء الخ ٠ُٟظاءث لخىصٖه
ل٣ض عؾم الكاٖغ عٍاى مً زال ٫ظمل قٗغٍت ٢هحرة حك٩ل لُ٣اث مُٗىت مً خُاة شخهحن ،ؤو لى٣ل مٟانل خُاتهم
(البضاًت التي حك٩ل ٖال٢تهما ،الىؾِ الظي ًمشل مؿاع الٗال٢ت ،الجهاًت التي خملذ اإلاٟاع٢ت) ،ازخهغ الكاٖغ خ٩اًتهما التي
ال وٗلم ٦م صامذ ٞلغبما اؾخٛغ٢ذ ؤٖىاما ختى ٦خبذ جهاًتها ،بشالر لُ٣اث ؤو مكاَض ٢هحرة ،مغجبا بًاَا جغجِبا ثاعٍسُا ًٟطخي
بلى الجهاًتٖ ،لى قا٧لت الُٟلم الؿِىماجي ،مؿُ٣ا في الخ٩اًت ال٨شحر مً الضالالث التي حٗ٨ـ مكاٖغٍ اإلامؼوظت باأللم والخُه
والخؼن ،مً زال ٫ججغبت شخهُاث ؤو ؤنىاث ؤزغي ٚحرٍ ،ازىان حٗغٞا في الكىاعٕ اإلاهجىعة ،م٩ان ًدمل صالالث الايُغاع
ؤو لى٣ل ٖال٢ت مبيُت ٖلى الخاظت بلى آلازغ في َظٍ الضًاع ،زم بضؤ الكاٖغ ًؼعٕ الخىاُٞ ٌ٢ما بُجهما مىظ البضاًت ،عاثدخه جب٘
ومجها ًٟىح ػَغ اللُمىن ،ازخالَ ٝب٣ي لغبما جباًً في ال٨ٟغ في الشخهُت في الهٟاث الاًجابُت والؿلبُت ،وفي اإلاكهض الشاوي
ًٓهغ ازخال ٝآزغ بُجهما ٌعج بالضالالث وا٫جٟؿحراث بحن ٚىاَا ونمخه ،وٞجإة ًدضر الكغر في الٗال٢ت باه٨ؿاع اإلاؼماع،
لىيخ٣ل بلى اإلاكهض الشالض وألازحر الظي ًدمل اإلاٟاع٢ت ٞهضًتها ّ
اعجضث ٖلحها وق٩لذ باصعة الىصإ وَضًخه ؤؾغٖذ بها لخخمه.

) (
)

بدران عبد الحسٌن محمود ،مرجع سابق .صٔ79
(
رٌاض الصالح الحسٌن :وعل فً الغابة ،منشورات وزارة الثقافة واالرشاد القومً ،دمشق.ٔ98ٖ ،
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وفي ٢هُضة ُٖض لل٣بلت ...ؤُٖاص لل٣خل(٣ً )1ؿم الكاٖغ بىٟؿه مكاَض خ٩اًخه التي ً٣هها ٖلُىا ُٞما لم ًستر َظٍ اإلاغة ؤن
ًىإي بىٟؿه ًٖ الهىعة بإنىاث وشخىم ؤزغي ؤو ؤن ٌٗبر ًٖ ٚحرٍٞ ،هى ًخدضر َظٍ اإلاغة ًٖ ججغبخه م٘ آلاوؿت "ؽ"
الٟخاة التي جيؿاب في ؤقٗاعٍ مكاَضا ولُ٣اث وجٟغى وظىصَا ٖلى خُاجه وؤقٗاعٍ ،وٍ٣ؿم بىٟؿه خ٩اًخه م٘ "ؽ" ٖبر
مُ٣ىٕ اث مغ٢مت في َظٍ ال٣هُضة بلى زمؿت مكاَض جبضؤ مىظ الل٣اء ألاو:٫
 مىظ ؾىت نضمذ امغؤة وخُضة في الكاعٕجلبـ بظلت باَخت ولُٖ ً٨ىحها المٗخان
نغها ؤنض٢اء بؿغٖت  /وبٗض ؤًام جباصلىا ال٣بالث وألاخالم
و٧ان اؾمها :ؽ –
-1٧ان اؾمها :ؽ
جدب اإلااء /والغخُل في ػوع ١بلى المصن الجمُلت
قٗغَا ًخُاًغ م٘ الغٍذ ٧الٗهاٞحر الخاثٟت /وٍضاَا ػَغجان خىٖ ٫ى٣ي
و٧اهذ جدب ٚغٞت نٛحرة في ُ٢اعً /ا
و٦خابا لغامبى جسبئه بحن مالبؿها الضازلُت
في خُ٣بت ؾىصاء جدذ الؿغٍغ /و٧اهذً ،ا
ؤًًا ،جدب ألاُٖاص وألاَٟا٫
وج٨غٍ الجىاؾِـ وال٣خلت ال٣اهىهُحن
٧ان اؾمها :ؽ  /يٟحرجان مً ؤوعا ١البرج٣ا ٫واإلالمـ الىاٖم
جدب الغمل وال٣بلت  /وجدبجي ًا
ؤًًا:
-2ْ
ُ
ظلؿذ ٖلى الؿغٍغ باهٟٗا٫
ٞخدذ لها الباب وهي زاثٟت/
هٓغث بلى ػواًا ٚغٞتي ّ
٧لهت وججهضث
 ٖلُىا ؤن هإ٧ل ًا٦شحرا ًا نضً٣ي وهمىثٞ /ما ٖاص في ألاعى مدؿ٘ لىا
ْ
٢غ ُ
ٞب٨ذ  /خضزتها ًٖ الٗمل /وخضزخجي ًٖ ألاٟ٢ام الىُٟٓت
ؤث لها ٢هُضة
...
ْ
هٓغث مً الىاٞظة الًُ٣ت وججهضثً - /ا
ٚضا مً اإلام ً٨ؤن ؤهخدغ
) (

رٌاض الصالح الحسٌن :خراب الدورة الدموٌة ،منشورات وزارة الثقافة واالرشاد القومً ،دمشق.ٔ979 ،
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آلان ٖلُىا ؤن هدب.
ويٗذ ٖلى ُٖىحها مىضًلها ّ
اإلالىن وهامذ /ؤما ؤها..
ٞل٣ض هٓغث بلى نضعَا اإلاخض ٤ٞبةمٗان /وع٢هذ بال عٚبت:
-3ٖلى الغنُ ٠ج٣ابلىا٧ /اهذ جمؼ ١صٞتر مظ٦غاتها وجب٩ي
ؤمؿ٨ذ ًضَا بٗى ٠وؾغث مٗها /وفي ػاوٍت ما  /في م٣هى ما  /في قاعٕ ما
قغبىا الكاي وجباصلىا ال٣بالث
ب٣ىة /ختى ُ
ْل ًغحٗل ّ
ل ً٨ظؿضَا الىدُل ّ
زٟذ ؤن ًخٟخذ
مشل ٦خلت مً الُحن لم جغ الكمـ
مىظ ؤلٖ ٠ام" /:مً عوػا لى٦ؿمبىع )1(ٙختى ٞاَمت بغهاوي
ًا
معجىها بالجغازُم  /وال٣ىابل اإلاى٢ىجت
٧ان ظؿض مً ؤخبها

()2

ّ ًا
و٧ان ٢مُو مً ؤخبها مبلال بالؼَىع /وؤهاقُض الغٖاة.
-4مً عوػا لى٦ؿمبىع ٙختى ٞاَمت بغهاوي
٧اهذ ًضاَا جًُ٣ان جًُ٣ان /ختى جهبدان بذجم ظشت /وُٖىاَا جدؿٗان جدؿٗان /ختى جهبدان بذجم ٢بلت
وؤما ٢لبها ٞبوزب ٧ان ّ
ًض ،١وباؾخمغاع ًا
ؤًًا
مٗا في الُل٣ت /وهدً ًا
ج .٪ج .٪ج / :٪هدً ًا
مٗا في ألاٚاوي
مً عوػا لى٦ؿمبىع ٙختى ٞاَمت بغهاوي
ؾإ٢ى ٫ل :٪خضزُجي  ًٖ /الُٟل الظي ًغي٘ ّ
الخمى مً زضي ألاعى
ِ
)( ّ
منظرة ماركسٌة وفٌلسوفة واقتصادٌة واشتراكٌة ثورٌة من أصول بولندٌة ٌهودٌة عملت بالتجارة وأصبحت مواطنة ألمانٌة  .كانت عضوا فً كل من
الدٌمقراطً االشتراكً لمملكة بولندا ولٌتوانٌا ،الحزب االشتراكً الدٌمقراطً األلمانً والحزب االشتراكً الدٌمقراطً المستقل والحزب الشٌوعً
األلمانً ،تبنت االشتراكٌة وانتسبت للحزب الماركسً البرولٌتاري منذ حداثتها  .غادرت بولندا الروسٌة عام  ٔ889لتنضم إلى الثورٌٌن المنفٌٌن الروس
بزعامة بلٌخانوف فً زورٌخ حٌث درست العلوم ونالت شهادة الدكتوراه .هاجرت إلى ألمانٌا وتزوجت عامال ألمانٌا واكتسبت بذلك الجنسٌة األلمانٌة كً
تتاح لها فرصة العمل فً صفوف أكبر األحزاب الدٌمقراطٌة االشتراكٌة فً أوروبا  .وعندما اندلعت الثورة الروسٌة لعام ٘ٓ ٔ9عادت إ لى وارسو كً
تشارك فٌها فقبض علٌها وأفرج عنها فً العام التالً  .عادت إلى برلٌن حٌث كتبت "تراكم رأس المال " عام ٖٔ ٔ9الذي ٌعتبر مساهمة فكرٌة ماركسٌة
رئٌسة.
) (
من أوائل الفلسطٌنٌات اللواتً خضن العمل الفدائً المسلح منذ انطالقة الثورة الفلسطٌنٌة المعاصرة التً فجرَّ ت شرارتها األولى حركة فتح فً األول من
كانون ثانً ٌ /ناٌر عام ٘ ، ٔ9ٙوهً أول فتاة فلسطٌنٌة ٌتم اعتقالها من قبل قوات االحتالل اإلسرائٌلً ،وهً أول أسٌرة ُرتسجل رسمٌا ً فً سجالت الحركة
النسوٌة األسٌرة فً تارٌخ الثورة الفلسطٌنٌة المعاصرة.
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ًٖ الضعوب اإلاٟ٣لت  ًٖ /الُٗىن اإلاٟخىخت ٖلى ظهىم
وًٖ ألاظؿاص اإلاٟخىخت ٖلى البدغ
ؾإ٢ى ٫ل ٪خضزُجي /"..ل٣ض ّ
٢ضمذ هٟؿها للبدغ  /ببؿاَت وخب والمباالة
ِ
ّ
٢ضمذ هٟؿها للبدغَ /ل َظا شخيء مشحر للطجت؟َ /ل ؾدخدضر ٖجها اليؿىة جدذ ال٣ىاصًل؟
َل ؾُدخ ٟٔالغظل بغؾاثلها في نىضو /١بشالزت ؤٟ٢ا٫
ؤم ؾُ٣ضم للىاع ٧لماتها اإلاٗظبت؟
ألامغ الىخُض َى ؤجها ّ
٢ضمذ هٟـَا للبدغ٦ /ما ج٣ضم ألام خلمت زضحها ألو ٫مغة
للىلُض الجضًض /والبدغ الىاؾ٘ ،الهازب ،اإلامخلئ /جل ٠٣ظؿضَا بكٟخُه الغ٣ُ٢خحن وؾ٨ذ
ؤما هيٞ /..ل٣ض ّ
يمخه بلى نضعَا ب٣ىة وٖ ..اقذ
٧اهذ امغؤة وخُضة /بال ؤؾاوع ؤو بِذ ؤو ٖكُ /٤ولظا ّ
٢ضمذ هٟؿها للبدغ
ٞهل َظا شخيء مشحر لالَخمام؟
ُ
ؤنبدذ في الشالشت والٗكغًٍ /عظل بىظىخحن قاخبخحن ومؿخاء للٛاًت
"
وصٖذ (ؽ) بٗض ؤن جغ٦ذ ٖلى ٖى٣ها /صمٗت خاعة ٧الٟلٟل
ًا
وعُٟٚا /ول ً٨زمت مً ؤزبروي
وَا ؤهظا ؤٖمل ألقتري لها جٟاخت
نغناعا ّ
ًا
مُ ًاخا
بإوي ؾإظض في الخٟاخت صوصة /وفي الغ٠ُٚ
ٞةطا جغ٦ذ الغ ٠ُٚوالخٟاحة ؾإمىث /وبطا ؤ٧لتهما ؾإمىث
وفي الخالخحن ؾإزؿغ هٟسخي /في الخالخحن ؾإزؿغ "ؽ"
- 5ماطا هٟٗل
بطا ٧ان زمت ُٖض واخض لل٣بلت /وؤُٖاص ٦شحرة لل٣خل
ماطا هٟٗل؟
٢ضم الكاٖغ خ٩اًخه م٘ آلاوؿت "ؽ" التي ًإزظ ازخهاع اؾمها صالالث واخخماالث ٖضةٞ ،غبما ًٞل ازٟاء اؾمها
جدٟٓا ،وعبما ٢ضم ٢هت مً ونج زُاله لخ٩ىن مٗاصال إلاكاٖغٍ التي هي عمؼٍت للخب ومٗاهاجه وجهاًخه ال٣اؾُت في ػمً الخغب
والال ؤمً والٟؿاص والٗالم اإلاخىاٞ ٌ٢خ٩ىن "ؽ" ٖمىمُت ،ولغبما ازخاع الازخهاع والغمؼ اإلاجهى" ٫ؽ" إلاا ًدمله مً ظظب
وًٞى ٫وحكىٍ ،٤واعج٨ؼث ٢هُضجه في مىاي٘ ٦ضًغة ٖلى الخىا٢و والخباًً بحن م٩ىهاث َظٍ الخُاة ،وٖلى نىع ال حك٩ل
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الترجِب الؼمجي للخ٩اًت ل٨جها نىع ولُ٣اث جدمل الض٣ٞت الكٗغٍت الىاخضة التي ج٨مل الخ٩اًت مً زال ٫اإلاكاٖغ الجؼثُت التي
ج٨مل اإلاكهض ال٨لي.
جلبـ بظلت باَخت ولُٖ ً٨ىحها المٗخان
جدب اإلااء /والغخُل في ػوع ١بلى اإلاضن الجمُلت
و٧اهذً ،ا
ؤًًا ،جدب ألاُٖاص وألاَٟا /٫وج٨غٍ
الجىاؾِـ وال٣خلت ال٣اهىهُحن
ًا
ٚضا مً اإلام ً٨ؤن ؤهخدغ /آلان ٖلُىا ؤن هدب
ًا
معجىها بالجغازُم  /وال٣ىابل
٧ان ظؿض مً ؤخبها
اإلاى٢ىجت
ّ ًا
و٧ان ٢مُو مً ؤخبها مبلال بالؼَىع /وؤهاقُض الغٖاة
مً عوػا لى٦ؿمبىع ٙختى ٞاَمت بغهاوي
ج .٪ج .٪ج٪
مٗا في الُل٣ت /وهدً ًا
هدً ًا
مٗا في ألاٚاوي
ل٣ض ّ
٢ضمذ هٟؿها للبدغ  /ببؿاَت وخب والمباالة
ٞةطا جغ٦ذ الغ ٠ُٚوالخٟاخت ؾإمىث /وبطا ؤ٧لتهما
ؾإمىث
جدب اإلااء /والغخُل في ػوع ١بلى اإلاضن الجمُلت
و٧اهذً ،ا
ؤًًا ،جدب ألاُٖاص وألاَٟا /٫وج٨غٍ
الجىاؾِـ وال٣خلت ال٣اهىهُحن

الخُاة الباَخت (الموث ) وهي حك٘ بالخُاة
صاللت اإلاٗاهاة في بالصَا
جدب الخُاة والٟغح وج٨غٍ ال٣خل
الخب ٢اَغ للمىث
الجغازُم وال٣ىابل ما ًىٛو الِٗل واإلاٗاهاة
الهىعة الشاهُت للمدبىبت
عمىػ للمغؤة في الىًا_ ٫ؤ٦ثر مً ٖ 75اما ٞهلذ
بُجهما_ وال ػلىا وِٗل الٓلم هٟؿه واإلاٗاهاة طاتها
مكهض مً الخلُٟت خُض الخغب
مٗا في الؿلم والخغب
َغبذ مً اإلاٗاهاة بلى اإلاىث
حؿاوث الخُاة م٘ اإلاىث (ال زُاع)
صاللت اإلاٗاهاة في بالصَا
جدب الخُاة والٟغح وج٨غٍ ال٣خل

"بن الخىا ٌ٢في خض طاجه صٖىة بلى ٗٞلٞ ،ةن لم ًاص بلى ٗٞل ٞةهه ًىحي به ؤو ًخيبإ بما ٢ض ً٩ىن )1( "...وَظا ما ً٣ىص بلى جبرًغ
الجهاًاث اإلاإؾاوٍت وظٗل الاهخداع وؾُلت ٚحر مغٞىيت للخسلو مً ألالم واإلاٗاهاة.

) (

يجذي عثذ انًؤيٍ دّٔاو :انثُيح انذراييح في شعر انًٓجر . 007 ،ص00
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وفي ٢هُضة الخىجغ(ً )1هىع الكاٖغ اإلاىث الظي ًدمل صالالث مٗىىٍت ممؼوظت باإلاىث الخ٣ُ٣ي:
الغظل ماث _____________________________

()1

الخىجغ في ال٣لب  /والابدؿامت في الكٟخحن
الغظل ماث
الغظل ًخجزٍ في ٢برٍ ً /ىٓغ بلى ألاٖلى ً /ىٓغ بلى ألاؾٟلً /ىٓغ خىله
ال شخيء ؾىي التراب  /ال شخيء ؾىي ال٣بًت الالمٗت  /لخىجغ في نضعٍ

()2

ًبدؿم الغظل اإلاُذ  /وٍغبذ ٖلى ٢بًت الخىجغ  /الخىجغ نضً٣ه الىخُض
الخىجغ  /ط٦غي ٖؼٍؼة مً الظًً في ألاٖلى
ُ
جبجى ال٣هُضة ٖلى لُ٣خحن ألاولى ظملت اؾمُت جد٣٣ذ ٗٞلُا "الغظل ماث" ٞمىث الغظل شخيء مدخم مازل ؤمام ألاٖحن
ً٨غعٍ زاهُا لُا٦ضٍ ؤو لُا٦ض مىث طاجه مً زالله ،واللُ٣ت الشاهُت مخمشل في جهىٍغ َظا اإلاىثَ ،ظا الخىا ٌ٢زىجغ في ال٣لب
ول ً٨الابدؿامت حٗلى قٟخُه ،زم ًيخ٣ل الكاٖغ بىا بلى الغظل في ال٣بر بٗض حكُِٗه وَى "ًخجزٍ" وَل ال٣بر للخجزٍ ،وَل ال٣خل
َىا ٢خل ظؿضي خ٣ُ٣ي ؤنال! ًبضو ؤن اإلاىث َىا مىث للظاث ٞباجذ الخُاة ٢برَا والخىجغ الظي باث ؾلىي وع٣ُٞا مٗه في
ال٣بر َى زالنه للمىث الٟٗلي.
وفي ٢هُضة "الىلض الىاثم"(ً )2ى٣لىا الكاٖغ ما بحن الخلم والُٓ٣ت ،ما بحن الٟغح والخؼن ،وما بحن جىاً٢اث الخُاة
ونغاٖاتها في مكاَض ٖضة:
_املـهس ألاو_٨
َ
ًظَب للخغب مطخى هدى الؿغٍغ /ؤٚلُٖ ٤يُه وهام..
٢بل ؤن
ًا
ًا
ٞؿُدا جغ ٌ٦الٛؼالن ُٞه
عؤي ُٞما ًغي ألاوالص /ؾهال
واؾٗا ًا
ًا
ًا
ؤػَاعا لها َُئت ؤ٢ماع /عؤي ًا
وؤشجاعا مً الضعاً /١ا
ًا
ظضا
جهاعا
ؾغبا مً ٖهاٞحر/
ٍة
_املـهس الثاوي_
ومً ؤ٢صخى الجهاع ظاء عظل ٌؿعى
ًا
٢مُها مً ٍةصمٞ/ازخٟى الؿهل وماجذ الٛؼالن /وألاشجاع
ؤل٣ى ٖلى الُٟل
ازخ٠ي الجهاع..

) (
)

وعل فً الغابة.
(
المرجع السابق.
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_املـهس الثالث_
٢ا ٫الىلض الجمُل :ال بإؽ /ؤٚمٌ ُٖيُه بُٗيُه /وهام
ًا
مال٧ا حهبُىن ٢غبه /ؾإلهمَ :ل جإ٧لىن البرج٣اَ /٫ل وؿخُُ٘ ؤن هلٗب لٗبت ّ
الهغة والٟإع
عؤي ٖكغًٍ
ؤزخبئ آلان ٞى ١ؾغٍغي /ظضًجي ؤًتها ّ
الهغة/اإلاال..٥
_املـهس الطابٕ_
ومً ؤ٢صخى الؿماء /طاءث ال٣ىبلت ٞى ١ؾغٍغ الىلض الجمُل
َاع اإلاال /٥وماءث الهغة خُىما عؤث بنب٘ َٟل في التراب
٢ا ٫الىلض الجمُل /:ال بإؽ ،ال بإؽ
_املـهس الخامؽ_
ٖاص بلى الؿغٍغ ًا
مخٗبا /ؤٚمٌ ُٖيُه بُٗيُه /وهام..
ًا
ؤؾما٧ا ٖلى الجضعانً /ا
طثبا ٌؿبذ في البر٦ت
عؤي ُٞما ًغي الخالم/
ًا
جمؿاخا ٌٗىص للملهى/وامغؤة جيخٓغ ّ
الغب ؤمام ٢هغ الٗض٫
ناح الىلض الجمُل / :ال ؤعٍض ؤن ؤعي ًا
قِئا/ؤعٍض ؤمي وػظاظت الخلُب وال٣ماٍ
ظضا  /ولِـ ًا
٢ا ٫الىلض الجمُل ًا
قِئا /لِـ ًا
ؾِئا ًا
خؿىا ًا
ظضا:
"ٖاف البِٖ /اف الجهغٖ /اقذ ّ
الهغةٖ /اقذ ألاشجاع
ٖاقذ ؤزتي وؤدي /ولدؿ ِ٣الضبابت"..
...
...
ؤٚلُٖ ٤يُه بُٗيُه /وهام ًا
ؤبضا
في ال٣هُضة الؿاب٣ت خمل اإلاكهض ألاو" ٫الخلم" نىعا ظمُلت جبٗض ٖلى الخُاة والٟغح ختى ظاء اإلاكهض الشاوي
ًا
٢مُها مً ٍةصم" و٦إن ألاٖضاء ٦ثر الظي ٌؿٗىن بلى الىُل مً البالص "وَىا
ؤ٢صخى الجهاع "ظاء عظل ٌؿعى ؤل٣ى ٖلى الُٟل
وؿدل ٝالىبىءة التي جخٛلٛل قٗغ عٍاى ٦إجها جخدضر ًٖ ؤخضار ؾىعٍت الغاَىت" وٍى٣لب الخلم بلى خُام وصماع ومىث
الؾُما الُٟىلتُٗٞ ،لى نىث الٟتى في اإلاكهض الشالض لُخىخض م٘ الُٟل بمكاٖغ البراءة وؤخالمها التي جخجؿض باللهى والٟغح
للخسلو مً اإلاىث والخؼنُٞ ،إحي اإلاكهض الغابٕ "ومً ؤ٢صخى الؿماء /ظاءث ال٣ىبلت ٞى ١ؾغٍغ الىلض الجمُلَ /اع اإلاال/٥
وماءث الهغة خُىما عؤث بنب٘ َٟل في التراب" لُإحي الضماع َظٍ اإلاغة مً الؿماء ٦إن ال٣خل بغا وظىا ومً ٧ل م٩ان وال٩ل
ج٩الب يض ؤخال ٫الُٟىلت ،وفي اإلاكهض الخامـ وألازحر خُىما ٌٗىص مً الىىم مً ظضًض جمتزط الهىع وٍخدى ٫الخلم بلى
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َلىؾاث ٚحر مىُُ٣ت ،خُجها ًيخ ٌٟال ًبخػي ؤن ًىام ؤو ًغي ؤي شخيء ،وفي الجهاًت ٌٗلى نىث الخ ٤والخحر ٞى ١نىث ال٣خل
والكغ "ألام وػظاظت الخلُب وال٣ماٍ" ٖىاوًٍ البراءة ومكاَض الجما ٫في الخُاة في وظه "الضبابت" لُبٗض ألامل مً ظضًض
بتر٢ب للمؿخ٣بل.
ًا
جسخل ٠اللُ٣اث في الىو الكٗغي "وجدىىٕ اإلاكاَض و٣ٞا لُبُٗت الخضر الضعامي وَبُٗت البىاء الٗام لل٣هُضة ٣ٞض ًإحي
ًا
ًا
ًا
اإلاكهض زاَٟا و٢ض ًإحي ملُئا باألخضار بال ؤن اإلاكاَض الخاَٟت الؿغَٗت ؤ٦ثر وعوصا في الكٗغ وطل ٪ألن َبُٗت الكٗغ التي
جبػي الخ٨شُ ٠في الٗباعة طاث اإلاًامحن الكٗغٍت اإلاىخُت التي جينجم م٘ َظٍ اإلاكاَض"( .)1وفي قٗغ عٍاى ج٨ثر اإلاكاَض
ًا
الخاَٟت التي جخأل ٠م٘ بًٗها بًٗا مً زال ٫الض٣ٞت الكٗىعٍت الىاخضة التي ّ
جمضَا ظمُٗا ،وجىخضَا ٦مكهض ٧امل
ّ
مخ٩املٌُٗ ،ي في الجهاًت وخضة الكٗىع ووخضة الضالالث واإلاٗجى الظي ال ًخد ٤٣بال بٛحر َظا الك٩ل الخانل ،ظمٗها الكاٖغ
م٘ بًٗها البٌٗ مً زال ٫اإلاكاٖغ الؿلبُت التي ججمٗهاٞ ،يؿدكٗغ ؤجها مكهض واخض مخ٩امل في اإلاٗجى ،مً زال ٫ألازغ
الىٟسخي اإلاكتر ٥الظي جتر٦ه في هٟىؾىا ،وٍهل الكاٖغ بلى خالت صعامُت م٨شٟت مً زال٢ ٫ضعجه الٗالُت ٕلى نُاٚت ٢هُضة
الىمًت٢ ،هُضة الض٣ٞت الكٗىعٍت الىاخضةٟٞ ،ي الكهُض(٣ً )2ى:٫
بجهم ًيخدبىنٞ/ى ١الجؿض الباعص
خُض جدىازغ ألاػَاع
ػَغة ٖلى الٗى /٤ػَغة ٖلى البًُ
ػَغة ٖلى ال٨خ /٠ػَغة بحن الكٟخحن
..
بجهم ًيخدبىنٞ/ى ١الجؿض الباعص
خُض/:الؿ٨حن في ال٣لب
بجها لخٓاث حصخيٌ٘ الكهُض مكهض ٧امل نامذ بال مً الخؼن الظي ًخٟجغ هدُباً ،سخهغ ال٩لماث ،مىث وخُاة
(الىعصة) َظا هي مٟاع٢اث الخُاة ،وصاثما صاثما ما حؿخ٣غ الؿ٩ا٦حن في ال٣لب ٢خل مٗىىي لغبما للظاث هٟؿها.
ال جخد ٤٣الضعاما ؤبضا في خا ٫جم جدب٘ الخُاة الٗاصًت التي جسلى مً الخىاً٢اث وال حُٛحها النخب وجدبظ الُ٣ـ الىاخض
وجسا ٝالٗىانٞ ،٠مشل َظا الؿِىاعٍى ال ًىنل بلى شخيء "ٞالخ٨ٟحر الضعامي َى طل ٪اللىن مً الخ٨ٟحر الظي ال ٌؿحر في
اججاٍ واخض ،وبهما ًإزظ صاثما في الاٖخباع ؤن ٧ل ٨ٞغة ج٣ابلها ٨ٞغة ،وؤن ٧ل ْاَغ ٌؿخسٟي وعاءٍ باًَ ،وؤن الخىاً٢اث وبن
٧اهذ ؾلبُت في طاتها ٞةن جباص ٫الخغ٦ت بُجها ًسل ٤الصخيء اإلاىظب ومً زم ٧اهذ الخُاة هٟؿها بًجابا ٌؿخُٟض مً َظٍ الخغ٦ت
اإلاخباًىت بحن اإلاخىاً٢اث"( )3ومً َىا ًدضر الخإزحر في ال٣اعت وفي الخُاة وٍم ً٨مىاقضة الخُٛحر.

) (

بدران عبد الحسٌن محمود ،مرجع سابق .صٔ79
) (
وعل فً الغابة.
( )
عز الدٌن إسماعٌل ،مرجع سابق .صٕ79
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()1

خُاجىا الجمُلت
الخُاة خلىة

ً٣ى ٫الٗهٟىع /وًغجمي ًا
مُخا ٢غب خظاء الهُاص
الخُاة خلىة
ج٣ى ٫الىعصة /وجغجمي مُخت في ًض الىلض الىؾُم
الخُاة خلىة
ً٣ى /٫وٍُلٖ ٤لى عؤؾه الىاع
الخُاة ٢بُدت٦ ،غحهتٞ ،اؾضة ،قغٍغة
ً٣ى ٫الُاُٚت /وًٍ٣م ُٗ٢ت مً البؿ٩ىٍذ
بجها لُ٣اث مخٟغ٢ت مً الخُاة ،الخُاة الٗاصًت التي باجذ ٖىىان َظا الٗهغ ،بهه حؿلُِ ال٩امحرا ٖلى َظا الخىا ٌ٢الظي
ٌؿىص الٗهغٞ ،الظًً ُ
ًجضون الخُاة ظمُلت وٍغجًىن ؤ٢لها وؤبؿِ ما ٞحها وٍجزوون بإهٟؿهم بُٗضا ًٖ نغاٖاتها؛ مهحرَم
الؼوا ،٫ؤما الظًً ًخجبرون وَؿحرون ٞحها َىال وٖغيا وٍجهبىن ٧ل ما ٞحها مً زحراث؛ ُٞجضوجها ٚاًت في ا٫ؾىء وال٣باخت ٖلى
الغٚم مً ؤجهم مهضع حكىَها و٢باختها ،وفي الجهاًت مهحرَم خُاة مترٞت ال اإلاىث وَىا ٢مت اإلاٟاع٢ت.
راهُا -اللطاْ:
ٌٗخبر الهغإ مً ؤَم الٗىانغ التي ً٣ىم ٖلحها البىاء الضعامي "وطل ٪ألن ألاخضار جب٣ى باَخت وزالُت مً ٖىهغ الدكىٍ٤
بطا ٞخ٣ضث بلى الهغإ"(ٞ .)2الهغإ َى الظي ّ
ًمض ال٣هُضة بالُا٢ت الخغُ٦ت والاهٟٗالُت التي جض ٘ٞؤخضاثها ،وحُٗحها ٢ىة
الؾخ٨ماَ ٫غٍ٣ها هدى الخُىع و"الخُىع خغ٦ت ناٖضة ،والهغإ ؤؾاؽ َظٍ الخغ٦ت ،ألن الخُىع هخاط مخىاً٢اث مخهاعٖت.
والهغإ مبضؤ الخُىع وؾببه ،والخغ٦ت هي الهىعة الخاعظُت لهظا الهغإ"(.)3
ًا
وٍخسظ الهغإ ؤق٩اال ٖضًضة ،وٍخٟاوث في صعظاث ٢ىجه وخضجه ،ول٨ىه "خُىما ًبضؤ بهما ًبضؤ ٦ىدُجت خخمُت إلاُُٗاث
مُٗىت ،ؤي ؤهه ًخُىع مً مى ٠٢مٗحن ال ًم ً٨ؤن ًاصي بال بلى اخخما ٫واخض – وَى الاخخما ٫الظي ؤمامىاَ ،ى الظي ًهبذ
ًا
ًا
بظل ٪يغوعة ال بضًل ٖجها"(ًٞ )4ال ًٖ اللٛت الكٗغٍت التي ج٨ش ٠ألاخضار وججٗل الهغإ مٟخىخا ٖلى اججاَاث مخٗضصة"(.)5
ؤي ٧ان بل َى نغإ بعاصي"( )6جخٟاٖل ُٞه بعاصجحن ؤو ؤ٦ثر ،وجخجاطب،
والهغإ الضعامي ال ًيكإ نضٞت٦ ،ما ال ًيكإ بحن ٍة
وجسخل٠؛ ختى اهخهاع بعاصة واخضة في الجهاًت.
) (

وعل فً الغابة.
) (
بدران عبد الحسٌن محمود ،مرجع سابق .صٕٔ7
) (
فاٌز ترحٌنً :الدراما ومذاهب األدب ،طٔ ،المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع ،ٔ988 ،بٌروت .ص97
) (
عبد العزٌز حمودة ،مرجع سابق .صٕٔ7
)(5
بدران عبد الحسٌن محمود ،مرجع سابق .ص٘ٔٙ
)(6
عبد العزٌز حمودة ،مرجع سابق .صٕ٘ٔ
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بن سخِ عٍاى ٖلى الٗالم ًيخمي "بلى النخِ الهامـ الظي ال ًشحر ضجُجاٞ ،الكاٖغ حهمـ ،وٍظَب بلى مىاَ ٤الظاث
ّ
الٛاثغة لُ٨ٟغ وٍ٨خب ،وعبما وٛمت الهمـ وؤلانٛاء في قٗغ عٍاى ٢ض ظاءجه مً صاء الهم الظي ٧ان مهابا بهٞ ،ىلض طل٪
()1
حٗامال زانا م٘ اللٛت ،وم٘ البىاء الٟجي طي الىٟـ ال٣هحر"
()2

ؤعظى٥

ا٦خب لي ًا
قِئا ؤعظى٥
صٖجي ؤٞهم ٪وجٟهمجي
ا٦خب لي ًا
قِئا
ا٦خب لي ب٣لم الغنام ٖلى وع٢ت
بةنبٖٗ ٪لى عاخت ًضي  /بٗىص ٦برًذ ٖلى َالء ظضاع
ا٦خب لي ؤعظى٥
٢ل لي ما الى ٟ٘ؤعظى / ٥مً خلم مداٍ بالؿىاص
مً ٞم بال قٟاٍ  /مً ؾماء بال ػع٢ت
مً ٚابت بال ؤشجاع  /ومً خُاة بال خغٍت
٢ل لي ًا
ا٦خب ؤو اعؾم ؤو ّ
قِئا ؤعظىْ /٥
ًٚ
ِ
ّ
 ًٖ ًٚالىًَ الظي ًخإلم
ِ
بهه نغإ م٘ آلازغ الظي ًسخل ٠مٗىا لِـ بالًغوعة ٖضواٞ ،االزخال ٝفي خض طاجه في َظا الٗهغ باث مدغيا ٖلى
الجغٍمت؛ بل باث ظغٍمت حؿخضعي الك٣ا ١والجزإ والٗضاوة ختى بحن ألازىة ،والكاٖغ ًداو ٫بهُٛخه ألا٢غب بلى الهمـ الظي
ٌك٘ خؼها بلٛت َاصثت ؤن ًداوع آلازغ لُهال بلى جهاًت لهظا الهغإ ،مخمؿ٩ا ومخ٨ال ٖلى ما لضحهما مً ؤقُاء مكتر٦ت" .بهىا في
مشل َظٍ ال٣هاثض ه ٠٣في صَكت ؤمام جل ٪الخغ٦ت الضازلُت التي جيخج ًٖ طل ٪الخ٣ابل بحن الُ٣م اإلاسخلٟت والانُغإ
بُجهما٦ ،ما ؤهىا هضَل ؤ٦ثر مً ٢ضعة الكاٖغ وظغؤجه ٖلى ؤن ٌؿخمض و٢ىصٍ و٢ضعجه ٖلى الٟٗل ٦ةوؿان مً زال ٫نهغ
الُ٣مخحن في بىج٣ت واخضة ؤو صازل هٟـ بوؿاهُت واخضة ،بإن ُخخم طل ٪الىظىص في ٧ل هٟـ ،وجغ٦ذ ٞغم الخخماالث الازخُاع،
وٍ٩ىن الىجاح مً َظا الازخُاع الظي ٢ض جيبإ به ؤو ًغَو له الهغإ ال٩اثً بحن الجاهبحن"(ٞ" .)3ةطا ٧اهذ الضعاما حٗجي الهغإ
ٞةجها في الى٢ذ هٟؿه حٗجي الخغ٦ت؛ الخغ٦ت مً اإلاى ٠٢بلى مى ٠٢م٣ابل ،مً ٖاَٟت ؤو قٗىع بلى ٖاَٟت ؤو قٗىع م٣ابلحن،
مً ٨ٞغة بلى وظه آزغ لل٨ٟغة"( )4بلى ؤن ً٨خب الهغإ جهاًت هدً بمٗؼ ًٖ ٫حُٛحرَا ٦شحرا.

) (
)
)
)

هاٌل الطالب ،مرجع سابق ،صٖٖٔ_ٖٗٔ
(
وعل فً الغابة.
(
يجذي عثذ انًؤيٍ دّٔاو ،يرجع ضاتق .ص00-99
(
عس انذيٍ إضًاعيم ،يرجع ضاتق .ص79
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ػوعبا

()1

ػوعبا( )2ؤها ال ؤٖغ / ٪ٞؤؤهذ ّ
٢ضٌـ ؤم زاثغ؟
ِ
َّ
خبت زىر هاضجت /ؤم مهباح بترولي ػَُض الشمً؟
ػوعبا
ل٣ض ؤخببذ وؿاء بٗضص الؿُاٍ التي َّ
جل٣اَا ظؿض٥
َّ
وجلُْ ٣ذ مً الهؼاثم ب٣ضع الغؾاثل التي ٦خبتها لٗكُ٣اج٪
ًا
قُىُٖا في مهغ /وعؤؾم ًّ
الُا في البل٣ان
٦ىذ
ًابطاً ،ا ػوعباّ /
ؤ٢ضٌـ ؤهذ ؤم زاثغ؟
ِ
ٖىضما ٧اهىا ًهىٗىن ألاؾلخت٦ /ىذ جداو ٫به٣اط ألاعامل مً الظبذ
ٖىضما ٧اهىا ًغ٢هىن الغو ٥ؤهض عوٞ ٫ى ١الجشض ٦ /ىذ حٗمل في اإلاىاظم َّ
ب٣ىةٖٓٓ خهان
ٖىضما ٧اهىا ًبخ٨غون الٛاػاث اإلاؿُلت للضمىٕ٦ /ىذ جبخ٨غ الٛاػاث اإلاؿُلت للٟغح
وم٘ طلً ،٪ا ػوعبا ،ؤؾإل:٪
ّ
ؤ٢ضٌـ ؤهذ ؤم زاثغ؟
ِ
ل٣ض ٖكذ في ػمً زمً ؤلاوؿان ُٞه صوالع واخض /وزمً الب٣غة ؤعبٗحن ًا
صوالعا
َّ
بال٨مُت التي ٌؿُل ٞحها الضم
ل٣ض ٖكذ في ػمً ٌؿُل ُٞه الىَؿ٩ي/
َّ
ل٣غون َىٍلت
البكغٍت
ل٣ض نىٗذ خًاعاث الضهُا /وؤؾٗضث
ٍة
ول ً٨إلااطا ٖىضما ّ
مذً /ا ػوعبا اإلاؿ٨حن

) (

أساطٌر ٌومٌة.
) (
رواٌة للكاتب نٌكوس كازانتزاكٌس ،تدور أحداثها عن قصة رجل مثقف ،اسمه باسٌل ،غارق فً الكتب ٌلتقً مصادفة برجل أمًّ مدرسته الوحٌدة هً
الحًاة وتجاربه فٌها  .سرعان ما تنشأ صداقة بٌن الرجلٌن وٌتعلم فٌها المثقف باسٌل الذي ورث ماال من أبٌه الكثٌر من زوربا عن الحٌاة وعن حبها وفن
عٌشها .الممٌز فً زوربا أنه ٌحب الحٌاة بكل أشكالها  ،ال ٌذكر الحزن؛ بل ٌذكر الفرح دائما فً لحظات حزنه الشدٌد  ،أو سعادته الشدٌدةٌ ،رقص رقصته
المشهور (رقصة زوربا) ..فً تلك الرقصةٌ ،قفز إلى األعلى ألمتار وٌستغل كل ما هو حوله من بشر أو من أدوات وجمادات ،وٌروي شخصٌة زوربا
شخص لقبه "الرئٌس" ٌونانً ٌرغب فً استثمار أمواله فً مشروع ما  ،فٌقنعه زوربا بأنه ٌستطٌع استثمار أمواله فً منجم لل فحم؛ ولكن محاوالت زوربا
لصناعة مصعد ٌنقل الفحم من مكان لمكان تبوء بالفشل؛ ولكن زوربا المفعم بالحٌاة ال ٌٌأس ٌحتاج زوربا ألدوات من المدٌنة  ،فٌأخذ كل أموال "الرئٌس "
وٌذهب إلى المدٌنة ،فٌشعر بالتعبٌ ،دخل إحدى الحانات ،فتقترب منه "غانٌة " فٌرفضها  ،فتشعره بانتقا ص الرجولة  ،ولكن زوربا المفعم بالرجولة ال ٌقبل
هذا التصرف ،وٌصرف كل أمواله علٌها ،وٌكتب رسالة إلى "الرئٌس" أنه "دافع عن كل الرجولة فً العالم".
زوربا شخص أمًّ ال ٌعترف بالكتب ،وبالمقابل "الرئٌس" صدٌقه شخص ملًء بالكتب ،ولطالما سخر زوربا من تلك الكتبٌ ،قول :كتبك تلك أبصق علٌها ،
فلٌس كل ما هو موجود  ،موجود فً كتبك  .وٌتضح من الرواٌة ،أن كلٌهما ٌمثالن قطبان للتناقض ،ورغم ذلك التناقض فقد كان ٌجمعهما حب عمٌق
وصداقة شفافة وصادقة .لقد جمعت بٌن هذٌن الشخصٌن المتناقضٌن فكرٌا ً وعقائدٌا ً وسلوكٌا ً عالقة وشٌجة قوامها ال المصلحة أو تبادل المنفعة بقدر ما هً
إن كان من
عالقة تحكمها التكاملٌة فكل منهما رأى فً اآلخر مكمالً لنفسه ،وكأن كال منهما وجد فً اآلخر نصفه المفقود أو نصفه الذي ٌبحث عنه ،و
الواضح أن قوة تأثر الراوي المتمثل بشخص اإلنسان المثالً ،كانت أكبر من قوة تأثر زوربا به.
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ْ
لم جغر ػوظخ ٪مى٪
َّ
مىؾُُ٣ت زمجها عب٘ ظىُه اؾترلُجي؟.
ؾىي آلت
بن "الخضر في مشل َظٍ ال٣هاثض خضًض ًضوع صازل الىٟـ ،خضر ٚحر ج٣لُضي ،جبضؤ قغاعجه وجيخهي ٖىض الكاٖغٞ ،هى
الظي زاى الهغإ ،وَى الظي ونل بىا بلى هدُجخه ،لٖ ً٨لى اإلاذل٣ي ؤن ًخمشله وَؿخىٖبهٞ ،هى حهمه َى آلازغ"( )1بن الكاٖغ
ومً زال ٫ػوعبا ًبدض ًٖ الخ٣اث ،٤ػاظا بدكض مً الخىاً٢اث والدؿائالث التي ج٨ك ًٖ ٠خحرة وجُه قضًضًً ،و٦إن
الخُاة بما جدمله مً ؤلم وٞؿاص باجذ مًٗلت وبق٩الُت جدخاط بلى الٟهمٞ ،دؿغب الكغ بلى الخحر وما ٖاص ًضع ٥قِئا مما
ًضوع خىله ،وبلى ؤًً ٌؿحر ،وؤًً َضاٍُٞ ،بجى الهغإ ٖلى مجمىٖت جىاً٢اث ختى ًهل بلى الؿاا ٫ألازحر الظي ٌٗخبرٍ
الكاٖغ ؾازُا في ػمً ًجب ؤن ً٩ىن ػوعبا ٧ىن بٗض َظا الٗمغ زغوة؛ ل٨ىه لم ًتر ٥بال آلت مىؾُُ٣ت مً بٗضٍ.
ّ
زاثغ
٢ضٌـ
ِ
َّ
مهباح بترولي ػَُض الشمً
خبت زىر هاضجت
ًا
قُىُٖا في مهغ
ًهىٗىن ألاؾلخت
ًغ٢هىن الغو ٥ؤهض عوٞ ٫ى ١الجشض
ًبخ٨غون الٛاػاث اإلاؿُلت للضمىٕ
زمً ؤلاوؿان صوالع واخض

ًّ
ؤؾمالُا في البل٣ان
ع
جداو ٫به٣اط ألاعامل مً الظبذ
حٗم ٫في اإلاىاظم َّ
ب٣ىةٖٓٓ خهان
جبخ٨غ الٛاػاث اإلاؿُلت للٟغح
زمً الب٣غة ؤعبٗحن ًا
صوالعا
َّ
بال٨مُت التي ٌؿُل ٞحها الضم

ػمً ٌؿُل ُٞه الىَؿ٩ي
ْ
ٖىضما ّ
َّ
مىؾُُ٣ت زمجها عب٘ ظىُه اؾترلُجي؟.
مذ لم جغر ػوظخ ٪مى /٪ؾىي آلت

) (

يجذي عثذ انًؤيٍ دّٔاو ،يرجع ضاتق .ص00
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وَكٛل الكاٖغ نغإ آزغ ،نغإ م٘ الخ٩ام م٘ الغؤؾمالُحن م٘ الظًً ًمل٩ىن الؿلُت باإلاا ٫واإلاغا٦ؼ الظًً ٌٗخ٣ضون
بإجهم ؤلاله ٖلى َظٍ ألاعى ُُٗٞشىن ٞؿاصا ،وؤمغ الخغب والؿلم ًهبذ بمغوع الى٢ذ في ًضَم:
خغب .خغب .خغب

()1

طَبذ /في الخغوب التي ْ
ْ
بُ٣ذ
في الخغوب التي
في الخغوب التي خاولذ ؤن ججيء٧ /ان وظه ؤلُ ٠لٗاق٣ت َّ
الغمل /وألالم الُب٣ي
ًخمغ ٙفي ِ
َّ َ
َ
َ
َّ
اإلاضماة هلل
ؤظؿاصًَ
وَٗغيً
للكغٞاث/
ًسغظً
٧اهذ الٗاق٣اث الىؾُماث
ِ
ِ
وهللا ٧ان ًجيء ال٣غي وبصخبخه الجىض
اإلال٩ي ًا
ّ
خغوبا وٍىثرَا في البُاصع
٧ان ٌٗبئ مئػعٍ
ًٞت ومىاُٖض٧ /اهذ بُاصع مً َّ
٧اهذ بُاصع مً َّ
ًٞت
رالثا -املىهىلىج:
ل٣ض لجإ قاٖغ َظا الٗهغ بلى اؾخسضام ج٣ىُت ؤو ٖىهغ الؿغص في ال٣هُضة الخضًشت "لُٗبر بٗم ًٖ ٤ألابٗاص ؤلاوؿاهُت
اإلاسخلٟت"( )2لخجاعب َظا الٗهغ اإلاخسم باألخضار ،وبن هجاخه في جىُْ ٠الؿغص في ال٣هُضة الخضًشت ؤيٟى "ٖلُه ؾمت
الخضازت ،والخدغع مً الُبُٗت الخ٣لُضًت٦ ،ما ؤجها ٢ض ٦كٟذ ًٖ الٗال٢اث الضُٞىت بحن ؤلاوؿان ومدُُه ،وؤ٦ؿبذ ال٩لمت
ًا
الكٗغٍت ؤبٗاصا صاللُت ٚىُت"(ٞ .)3باث الؿغص ع٦حزة ؤؾاؾُت لض ٘ٞالخضر الضعامي وجهُٗض الهغإٞ ،مً ج٨غاع اإلاٟغصة جيبٗض
الضالالث وجى٨ك ٠الخب٨ت وجهل الاهٟٗاالث بلى طعوتها وَظا ما ًلمـ ٖىض الكاٖغ عٍاى الهالر في ٧ل الىماطط الؿاب٤
صعاؾتها.
ؤما اإلاىهىلىط الظي ٌك٩ل ج٣ىُت مهمت في قٗغ عٍاى الهالر ٞهى ما ؾِخم مداولت حكٟي نىعٍ وؤبٗاصٍ والتر٦حز ٖلُه في
الضعاؾت بُٗضا ًٖ الخىاع الخاعجي الظي ًجم٘ ؤ٦ثر مً ٞغص في خضًض مٗحن.
وٍ٣هض باإلاىهىلىط "نىث الٟغص ّ
ًدضر هٟؿه ؤو َى نىجان لشخو واخض ؤخضَما نىجه الخاعجي الٗام الظي ًخىظه بلى
آلازغًٍ وَٗبر ٖىه بالهىث ألاو ٫وآلازغ نىجه الضازلي الخايغ الظي ال ٌؿمٗه ؤخض ٚحرٍ ًبزٖ ٙلى الؿُذ مً خحن آلزغ
( )4

وَٗبر ٖىه بالهىث الشاوي .
()5

خىاع:
ُ
٢لذ :للبدغ ؤظىدت

) (

المرجع السابق.
) (
المرجع السابق .صٓٔ
) (
صدام الشاٌب ،مرجع سابق .صٔٔ
(ٗ)
جبرا إبراهٌم جبرا ،الرحلة الثامنة،المكتبة العصرٌة ،بٌروت .ٔ9ٙ7 ،ص٘ٗ
)(5
خراب الدورة الدموٌة.
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ومغا٦بىا الغٍذ ٢ض ؾغ٢تها /وجىازغ قاَئ الب٩اعة في خ٣اثب ٢غانىت ّ
البر
وٖاع
ٞةلى ؤًً ؤطَب  /وؤها مدنخ ٍة
مشلما ال٣مغ في مىخه ٠لُلت نُُٟت؟.
واعجض ٢بالحي
ِ
٢لذ :اٚدؿل بماء نىحي ِ /
ُ
٢لذ٢ :اَغة الى٢ذ ٢ض ؤجه٨خجيٞ /ال٣غي مضًت ّ
جدتز وعٍضي
ضجغا /وَا ؤها ّ
ًا
ؤجُبـ بحن ازيخحن:
واإلاضن الصخغٍت امخؤلث بي
 زُىة وؾ٩ا٦حن - /..زُىة و٢غهٟل..ًا
ؤنبذ الهىث ؾىَا  /والخظاء ٢بٗت
والخضاث ٤مؿدكُٟاث  /وم٩اجِب الٛغام ٢ىابل مى٢ىجت..
ٞمً ؤًً ؤبضؤ؟.
٢لذٞ :لخ ً٨في البصاًت مظبدت ألابجضًت!..
ِ

ًا
ًا
ً٣ى ٫الىا٢ض صي لىَـ "بطا ؤعصها لل٣هُضة ؤن ج٩ىن قِئا ُٖٓماُٞ ،جب ؤن ج٩ىن طاث ٖال٢ت بالخايغ .ومهما ًً٨
مىيىٖها ُٞجب ؤن حٗبر ًٖ شخيء حي في الظًَ الظي جهضع ٖىه ،وألاطَان التي جخل٣اَا .وؤًىما ً ً٨ظؿمها ُٞجب ؤن ج٩ىن
عوخها"( .)1ومً َىا ْل قٗغ عٍاى خُا ٖلى الغٚم مً ؾىىاث ٖمغٍ ال٣لُلت وبهخاظه ال٣لُل وعخُله مىظ ما ً٣اعب ألاعبٗت
ٖ٣ىص ،حي ألهه ازخاع ؤن ًلخ ِ٣ال٩امحرا وٍجز ٫بها بلى الخُاة الىاُٗ٢ت ،بلى الكىاعٕ بلى البُىث بلى الٛغ ٝالًُ٣ت ،بلى الىاؽ
البؿُاء الٗاصًحن ظضا٧ ،اقٟا ٖما جٟٗله بهم الخُاة ،وٖما ًطج في صوازلهم مً مكاٖغ مخىاً٢تَ ،ى ُٞلم حنجُلي وزاث٣ي
بضعاما بوؿاهُت ظضا.
إلااطا

()2

هدب بًٗىا ًا
ًّ
إلااطا ُّر
مدكىا باألظغاؽ
بًٗا /ما صام ظُبي
ًّ
مدكىا بالجشض؟
وظُب٪
بًٗا /ما صام ٞمي ؤؽ َّ
ه٣بل بًٗىا ًا
إلااطا ّ
ؤوػة خمغاء
ع
ِ
ّ
مخًًٛ؟
وٞمٖ ٪مىص ٦هغباء
ِ
إلااطا نعؾل لبًٗىا البٌٗ الغؾاثل /ما صمذ جداولحن ؤن ّ
حٗطخي الؼمً
ِ
ِ
وؤها ؤخاو ٫ؤن ؤ ُ٘٢اإلاؿاٞاث؟
) (
)

سٌسٌل دي لوٌس :الصورة الشعرٌة ،ترجمة :أحمد نصٌف الجنابً ،سلمان حسن ابراهٌم ،ومالك مٌري ،دار الرّشٌد للنشر ،بغداد .ٔ98ٕ ،صٕٔٔ
(
رٌاض الصالح الحسٌن :أساطٌر ٌومٌة ،طٔ ،مطابع وزارة الثقافة السورٌة ،دمشق.ٔ98ٓ ،
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وُٞما بٗض بطا َّ
ّ
ؾخهغًٍ ٖلى ؾغٍغ مً زكب الؼان
جؼوظىاَ /ل
ِ
َّ
ؤم ؾدؿخل٣حن ب٩امل ؤها٢خٖ ٪لى الغمل اإلابلل؟
ًا
َ
لىب ٤بُٗضًً بطاً /ض ٥جدشاءب ٖلى الىؾاصة /وٍضي جغعى ُٗ٢ان الغنام
وُٞما بٗض بطا الخُ٣ىا في م٣برة واخضة /لً ؤه٨غ ًا
ؤبضا َّؤهجي ؤخببخ.٪
بن اؾخسضام ؤؾلىب الاؾخٟهام الظي ٌٛلب ٖلى قٗغ عٍاى الهالر الخؿحن ً٨ك ًٖ ٠نغاٖه الضازلي الظي ًخأ٧له
ًىمُا ،والخاعجي الظي ًىٛو ٖلُه خُاجه بؿبب امتزاظه بضعاما الخُاة وجبيُه لهىث الجماٖت اإلاخإلم ،خضًض َؿخحري م٘
الىٟـ ٣ُٞؿمها بلى طواث خُىا وٍجٗلها طاجا واخضة خُىا آزغٞ ،هظا الٗالم اإلاجىىن بدىاً٢اجه ونغاٖاجه الُىمُت ًض٘ٞ
مدكىا بالجشض؟ٞ ،مي ؤؽ َّ
ًّ
ًّ
ؤوػة خمغاء  ...وٞم٪
مدكىا باألظغاؽ  ...وظُب٪
الىاؽ بلى الجىىن ؤو بلى الاهخداع واإلاىث" .ظُبي
ع
مخًًٛ؟ ،جداولحن ؤن ّ
ّ
حٗطخي الؼمً  ...وؤها ؤخاو ٫ؤن ؤ ُ٘٢اإلاؿاٞاث؟" وم٘ ٧ل َظا الخىا ٌ٢الظي ػعٖه
ٖمىص ٦هغباء
ِ
ِ
الكاٖغ في ال٣هُضة ظمٗه الخب بىًُ٣ه ولً ًى٨غ خبه بطا ما ٧ان الل٣اء في م٣برة.
بن "اإلانخ ؤو الدكىٍه" :خلم ٧ابىسخي مٟؼٕ ،خُض ًخدى ٫ؤلاوؿان بلى منخ( ،)1وَى بخضي ج٣ىُاث ال ًٟالؿِىماجي
وبم٩اهاث ال٩امحرا بط ًم ً٨حكىٍه الهىع وجدىٍل ؤلاوؿان بلى نىعة بكٗت ؤ٢غب بلى اإلانخ ،وٍخجلى طل ٪في ٢هُضة عٍاى
"بٗض زالزت َّاًام"(:)2
عاعي ب٣غ م٨ؿُ٩يً /مخُي َّصبابت ؾمُىت
ّ
ؤؾىاهه في جهض زِ الاؾخىاء /وؤنابٗه جلٗب البى٦غ في صاعٍا
ظؼمخه في َهغان /وصماٚه في واقىًُ
عاعي ب٣غ م٨ؿُ٩ي /ؤَل٢ ٤ظًٟت واخضةٞ /إناب زالر ٖاثالث
ألاولى :لم حؿم٘ باألمم َّ
اإلاخدضة
الشاهُت :لم حؿم٘ باألمم َّ
اإلاخدضة
الشالشت :لم حؿم٘ باألمم َّ
اإلاخدضة
عاعي ب٣غ م٨ؿُ٩ي /ؤَل٢ ٤ظًٟت واخضةٞ /ش٣ب ٢لبي مً ؾذ ظهاث
ّ
ؾُ٨جي ببروص
شخظث ِ
ؤيَاالغاعيُّ ...رؤحها الغاعي /حٗاَّ ٫
ُّر
ألخب!٪

) (
)

انظر ولٌد منٌر :التجرٌب فً القصٌدة المعاصرة ،مقال ،مجلة " فصول ،عٔ ،مج  ،ٔٙالهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،القاهرة ،صٌف .ٔ997
(
أساطٌر ٌومٌة.

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

61

مجلة حُل السضاػات ألازبُة وال٥ٜطٍة  -الٔام الثالث  -الٔسز  24هىٛمبر 2016

جدمل اإلاُ٣ىٖت الؿاب٣ت نىعة لغظل بُٗضة ٧ل البٗض ًٖ الىاُٗ٢ت ،نىعة حؿخ٣ى مً الىٟـ ،مً الخُاة التي ما ٖاصث
جضع ٥ؤو جٟهم ،بجها نىعة مً ب٣اًا ٢لب ال٦ه ألالم مغاعا وج٨غاعا ،نىعة مكىَت جدمل مً الخىا ٌ٢ال٨شحر وججم٘ ٧ل ألالم
ّ
واإلادؿببحن في ألالم بحن َُاتها "ًمخُي َّصبابت ؾمُىت /ؤؾىاهه في جهض زِ الاؾخىاء /وؤنابٗه جلٗب البى٦غ في صاعٍا /ظؼمخه في
َهغان /وصماٚه في واقىًُ)" ًخمضص َظا اإلانخ وٍخٛلٛل في اإلاىُ٣تٞ ،ذجمه بذجم ؤَماٖه وزُُه الكغٍغة.
بجها عئٍت عٍاى اإلاؿدىحرة عٚم ؤلاٖا٢ت ،هبىءجه ،اؾخدًاعٍ للى٢اج٘ (بٗض زالزت ٖ٣ىص) مً صون ج٣لُل مً ؤَمُتها؛ لُضع٥
بإهىا ٖلى ؤٖخاب ٖالم ؤٚبر ،ووا ٘٢مإؾاوي للٛاًت.
ّ
بن ٖملُت الؿغص الظي ًغ٦ؼ ٖلى ون ٠ألاخضار ومٗالم ألام٨ىت وألاػمىت وألاقُاء ،هىٕ مً ؤلام٩اهُاث التي ُجضزل ال٣اعت
ًا
ًا
ًا
ًا
ّ
في ظى الىو بك٩ل ؤ٢ىي وثظٗله ٌِٗل الىو خغ٦ت ،وم٩اها ،وػماها ،وعئٍت ،وٍخأل ٠م٘ شخهُاجه وٍىٟٗل م٘ ؤخضازه ،بهه
ًا
هىٕ مً الخ٨شُ ٠ؤلابضاعي ،و"َظا الجزوٕ بلى الخ٨شًًُ ٠اُٖٗ٢ ،٠ا ،مً الشخىت الضعامُت لل٣هُضة"( )1ل ً٨عٍاى ال ٌٗجي
بخدضًض اإلا٩ان والؼمان ،وٚالبا ما ًتر٦ه مٟخىخا ،ختى وبن ٦ثر الىن ٠لبٌٗ ألاما ً٦في قٗغٍ؛ ل٨جها ال جخٗضي ونٟا لكاعٕ
لٛغٞت "قٗغ ًجغص الؼمان واإلا٩ان ،وٍ٨خٟي بالغابِ الكٗىعي ظامٗا لل٣هُضة ،وٍداو ٫بالخب الاهخهاع ٖلى مؿاوت الٗالم،
()2
وٍغ ٘ٞالى٢اج٘ الُىمُت بلى اإلاٟهىماث وٍ ٘٣في الخ٨غاع ؤو مجاهُت ال٣ى ٫ؤخُاها "...
ٚغٞت نٛحرة و ّ
يُ٣ت وال شخيء ٚحر طل٪
ِ

()3

ٚغٞت نٛحرة نالخت للخُاةٚ /غٞت نٛحرة ّ
ويُ٣ت نالخت للمىث
ِ
ٚغٞت نٛحرة وعَبت ال جهلر لصخيء
ّ
ج٣كغ البُاَا والُإؽٖ /امل باَىن ال ًىام ًا
ؤبضا
ٚغٞت نٛحرة ٞحها /:امغؤة ِ
بيذ جب٩ي ًا
٦شحرا بضون ؾبب
وؤها ولض مكا٦ـ وٚحر لئُمَّ /
لضي ٦خب وؤنض٢اء /وال شخيء ٚحر طل.٪
ومىظ ؤن ولضث بال وًَ /ومىظ ؤن ؤنبذ الىًَ ًا
٢برا
ًا
ومىظ ؤن ؤنبذ ال٣بر ًا
٦خابا /ومىظ ؤن ؤنبذ ال٨خاب مٗخ٣ال
خلما /ومىظ ؤن ؤنبذ الخلم ًا
ومىظ ؤن ؤنبذ اإلاٗخ٣ل ًا
وَىا
ويُ٣ت/ؤؾخُُ٘ ٞحها ُّر
الخىٟـ َّ
بدشذ ًٖ ٚغٞت نٛحرة ّ
بدغٍت.
ِ

) (
)
)

علً جعفر العالق ،مرجع سابق .صٖ9
(
شهادة ألحمد ٌوسف داوود ،انظر األعمال الكاملة لرٌاض الصالح الحسٌن ،وجرٌدة تشرٌن ع ٕٔ ،ٔ98ٓ/7/دمشق.
(
رٌاض الصالح الحسٌن :بسٌط كالماء واضح كطلقة مسدس ،طٔ ،دار الجرمق ،دمشق.ٔ98ٕ ،
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ضابٔا -الؼطٍالُة:
بن الؿغٍالُت ؤو الٟىاُٗ٢ت ؤي "ٞى ١الىا "٘٢وهي مظَب ٞغوسخي خضًض في ال ًٟوألاصب حهض ٝبلى الخٗبحر ًٖ الٗ٣ل
الباًَ بهىعة ٌٗىػَا الىٓام واإلاىُ ٤وخؿب ُمىٓهغَا ؤهضعٍه بغٍخىن؛ هي آلُت ؤو جل٣اثُت هٟؿُت زالهت ،مً زاللها ًمً٨
الخٗبحر ًٖ وا ٘٢اقخٛا ٫ال٨ٟغ بما قٟىٍا ؤو ٦خابُا ؤو بإي َغٍ٣ت ؤزغي.
ّ
()1
ؤ٢مُت وهُاقحن ووالٖاث للغظا ٫الؿٗضاء
ال ماء في البدغ/ال خُاة في ال٣بلتال ٖضالت بحن هابي ؤٞعى/وال قمـ ؾاَٗت في ٢لبي
 ُُ٘٢مً اإلاىحى في ٞمي/والٛؿُل ٖلى الكغٞاث-
مىْٟىن لؼع ١ال٨أبت في الكغاًحن/مالث٨ت ب٣ىاهحن خمىعابُت الٚخُا ٫الموحى وألاخُاء وال٣بىع
مداؾبىن إلخهاء ألاْاٞغ وألاًضي/والغئوؽ اإلاخٗبت/زحران ب٣ىاثم لُُٟت لكغب البحرة وبنضاع اإلاغاؾُم
خكغاث ّ
ملىهت ٖلى الكغٞت/وٞغاقاث ٧الخت ٖلى الغما٫
ٖكاٞ ١اقلىن/لىخاث حكُ٨لُت ٞاقلت/عبُت ٖى ٤هاجخت
صواثغ ،وامغؤة مدُمت/نىعة بةَاع .نىعة بال بَاع
نىعة بًُاء .نىعة ؾىصاء .نىعة ؾ٩ىب باأللىان
...
زمت عظل ًبدض في ظُىبه ًٖ امغؤة/زمت امغؤة جبدض ًٖ خظائها في الُغٍ٤
والهٛاع ٌؿخُُٗىن ؤن ًبخ٨غوا ؤل ٠لٗبت/بةنب٘ واخضة مً الُباقحر
بطن ،ال جدلمىا بالكمـ ًا
٦شحراٞ/الكمـ ؾدكغ ١في الؿاٖت الؿاصؾت
والشالزحن ص٣ُ٢ت ًا
خخما/بطن ،ال حؿإلىا الٗهاٞحر ًٖ لىن الؿماء
في البالص البُٗضة/ال حؿإلىا الؼمً ًٖ الظ٦غٍاث /ال حؿإلىا ألاشجاع ًٖ ه٨هت الٟاوؽ في الخانغة
ال حؿإلىا الهٗالُ ًٖ ٪عَىبت ألاعنٟت /ال حؿإلىا الخىابِذ ًٖ عاثدت اإلاىحى
ال حؿإلىا ال٣خلت ًٖ عاثدت الضم/وال حؿإلىا ؾمغ ًٖ ٢لبي
ٞاألؾئلت البؿُُت ٢ظًٟت/ألاؾئلت اإلاٗ٣ضة اهخداع /وهدً ؾ٩ان ألاعى ألاؾىٍاء

) (

خراب انذٔرج انذيٕيح.
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مً ألاًٞل ؤن ّ
هىػٕ ألا٢مُت والىُاقحن ٖلى مٛخهبي الٗالم:
"مً ألاًٞل ؤن ّ
هىػٕ الخٗب ؤلاؾباعَي والى٣ىص البحزهُُت ٖلى الىاؽ بالدؿاوي"
َظا ما ٢الخه اإلاغؤة الىاؾٗت التي منخذ ؤخظًت ال٣اصة /بلؿاجها اإلالتهب
َ
و٧اهذ ج٣ى ٫لي /:وؤنابٗها جخدغ ُُ٘٣٦ ٥مً الىٖى ٫في قٗغي:
ؤلضًٚ ٪غٞت بُى٢ ٫امتي؟ /وَل هاٞظتها ّ
جُل ٖلى الكاعٕ ؤم ٖلى اإلا٣برة؟
اإلاغؤة التي ٖبرث اإلاججزعاث بحن جهضحها ٦ؿغب مً الىىاعؽ البًُاء
٧اهذ ج٣ى ٫لي ًا
ؤًًا وهي جيخدب باهُٟاع /:إلااطا لم ؤٖض ؤعا٥؟ /إلااطا لم ؤٖض ؤعا ٥في اإلاُغ؟
َل ؤزظوا مى ٪مُٗ ٪ٟالضا ً٦لُمنخىا به ؤخظًت اإلالى٥؟
اإلاغؤة التي جغ٦ذ ٖلى ؾترحي نىتها اإلاطخيء /تهخم بالخب وألاٚاوي اإلا٨خىبت
وج٣ى ٫لي /:ؤجغٍض ؤن ج٣بلجي؟/ؤجغٍض ؤن ؤ٢بل٪؟/بطن ،اٚمٌ ُٖيُ ٪وصٕ الكغٞت مٟخىخت
ج٣بل ًا
اإلاغؤة التي لم ّ
ؤخضا مىظ مٗغ٦ت واجغلى
مٗغ٦ت الٗلمحن/مظبدت صًغ ًاؾحن/ومظابذ الٗالم ألاو ٫والشاوي والشالض والغاب٘
٧اهذ ج٣ى ٫لي وهي جً٘ ًضَا الُغٍتٖ/لى نضعي:
٢لب ٪لم ٌٗض ًّ
َغٍا/وهبًً ٪ض ١ببروصٞ/هل ظٗلىا مً ٢لب ٪مىًٟت لغماص سجاثغَم؟
ومً قغاًِى ٪ؤخؼمت لبىاعٍض ظىىصَم؟
...
و٧اهذ ث٢ى ٫لي:
ًا
ؤهذ ال جب٩ي/ؤهذ ال جبدؿمٞ /مً اخدسخى صمىٖ ٪بضال مً الٟىص٧ا بالبرج٣ا٫؟
ًا
بضال مً ُٞاثغ ال٨بض اإلاكىي؟ٞ /م ٪مٛل ،٤ولؿاهّ ٪
مهٟض
ومً ؤ٧ل ابدؿامخ٪
ُ
جغيَ ،ل جسخبئ في ٞم ٪ؤٚىُت ؤم ه٣الت مىحى؟
ًا
خضًشا ًٖ ُٖلت جهاًت ألاؾبىٕ؟/ؤم َٟلت بُٗىحن م٣ٟىءجحن؟
َل وؿٟىا ٫ؾاهً ٪ا
ؤًًا؟ /ؤم زبخىٍ بؿ ٠٣خل ٪٣بالضبابِـ الًُٟت؟
و٧اهذ اإلاغؤة التي ّ
حٗض ٖلى ؤنابٗها ٢خلى /خغوب الُب٣اث ج٣ى ٫لي:
َل حٗغ ٝهحرون؟َ/ل ٢غؤث ًٖ هحرون؟

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

64

مجلة حُل السضاػات ألازبُة وال٥ٜطٍة  -الٔام الثالث  -الٔسز  24هىٛمبر 2016

ًا
هحرون لم ً ً٨مظَال ل٨ىه ؤخغ ١عوما /ؤها هي ٖانمخ ٪اإلادتر٢ت/وؤٖغ ٝؤه ٪لؿذ هحرون
ول٢ ً٨ل ليَ /:ل جدبجي؟ َل جدبجي؟ َل جدبجي؟
َظا ما ٢الخه اإلاغؤة الىاؾٗت ٢بل ؤن جدمل/مٓلتها الًُ٣ت/وجمطخي في اإلاُغ الىاعي
و ؤها –اإلاهظب ،اإلاهظب ،اإلاهظب /-الخٟٟذ بمُٟٗي ومًِذ
ًا
و ؤها ؤط٦غ ؤجها ٢الذ /:مً ألاًٞل ؤن هبخل٘ اإلاججزعاث/بضال مً خبىب ال٩ىعؾُضًً!.
بجها الؿغٍالُت التي جد ٤٣الخلم وجغضخي هٟـ ؤلاوؿان التي حٗبر ٖما حكاء وبدغٍت وجً٘ الجهاًاث ٦ما ًدلى لها ،ؾغٍالُت
جدا٦م ٖلى م٣هلت الخُاة ،وجيخهغ للخحر والٟغح وحؿدشجي مً حكاء مً ٖاإلاها الخام بجها (ِٖل الٛالبت) ،بن الكاٖغ ًيخ٣ل
ما بحن الهىع والجمل الكٗغٍت بضون ج٨ٟحر ما ًسُغ ٖلى باله ؤو ٌكٗغٍ ً٨خبه (ال ماء في البدغ/ال ٖضالت بحن هابي ؤٞعىُُ٘٢ /
مً اإلاىحى في ٞمي/الٛؿُل ٖلى الكغٞاث/مالث٨ت ب٣ىاهحن خمىعابُت الٚخُا ٫اإلاىحى/مداؾبىن إلخهاء ألاْاٞغ وألاًضي/زحران
ب٣ىاثم لُُٟت لكغب البحرة/وٞغاقاث ٧الخت ٖلى الغما/٫امغؤة مدُمت/نىعة بال بَاع/ألاَٟا ٫ما ػالىا ًدبىن الٟؿخ/٤عظل
ًبدض في ظُىبه ًٖ امغؤة/ألاؾئلت البؿُُت ٢ظًٟت/مٗغ٦ت واجغلى/مٗغ٦ت الٗلمحن/مظبدت صًغ ًاؾحن٢/لب ٪لم ٌٗض ًّ
َغٍا/ؤلضً٪
ؤناب٘؟ ؤًً هي ؤنابٗ٪؟/ال ماء في البدغ/ال ؾم٨ت ٖلى الكاَئ/مً اخدسخى صمىَٖ/٪ل وؿٟىا لؿاهً ٪ا
ؤًًا؟/هحرون لم ًً٨
ًا
ًا
مظَال ل٨ىه ؤخغ ١عوما/من ألاًٞل ؤن هبخل٘ اإلاججزعاث/بضال مً خبىب ال٩ىعؾُضًً!)٧ ،ل جل ٪الهىع الؿاب٣ت اؾهاباث
عوخه اإلاى٨ؿغة مما خىله ،الغابِ ُٞما بُجها مكاٖغٍ ال ؤ٦ثر ًيخ٣ل ما بحن ألاٖىام وما بحن ألاخضار ٚحر ٖابئ بخٟانُلها ؤو
بازخال ٝألاػمىت ٩ٞلها في مٛؼاَا وبما ؾببخه للغوح ؾىاء ،والٗ٣ل ٌؿخدًغَا لظل.٪
ٖاق٢ ٤ا:٫

()1

بٗض جهاعًٍ مً حٗب وعنام /ججيء مً ألاعى ٖاق٣تُّ /ر
وجمض ًضحها بلى مُغ وبظام
ُّر
جمض ًضحها بلى اإلااء/حٛؿل ؤلؿىت الخُباء وؤلؿىت الغ٢باء
َ
ّ ّ
جمؼَّ ١
ّ ُ
٢بٗت الججرا٫
ِ
حنجل ؤعنضة ال٣ٟغاء التي ابخلٗتها الخغوبٖ/لى ٍة
صٞتر شجغيِ /
و٢بل مؿاءين مً مُغ وبظام ؤعي:
َّ
٢بٗت الججرا٢ ٫غ ًاي مهمهذ َ
جدذ َّ
ٖٓم ؤَٟالها /وٍضًً جُٗ٣خا
وظماظم م٨ؿىعة َّ
َ
ًا
٢بٗت الججراً /:٫ا
وعي جدذ َّ
جتهجى خغوٝ
ؾاَٗا/
صما
وفي ٧ل خغ ٝمكاعَ٘ مً خلم ٞاؾض /وؤعي جدذ َّ
٢بٗت الججرالاث/مكغوٕ خغب ٖلى الؼَغ
مكغوٕ خغب ٖلى الجهغ /مكغوٕ خغب ٖلى ال٣ٟغاء
َّ
جُٗ٣خا /حهغب الٗاق٣ىن مً الٗكّ /٤
واإلاُخىن مً اإلاىث/وال٣ٟغاء مً ال٣ٟغ
وبحن ًضًً
ِ ِ
) (

أساطٌر ٌومٌة.
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َّ
َّ
قاي وؾُجاعة ونباح
مً زم حؿ٢ ِ٣ىبلت وٍجيء الٛؼاة ألاقضاء /مً ٦إؽ ٍة
َّ
الٗاإلاُت /ؤو جبضؤ ألامىُاث ال٨شحراثً/بضؤ الخُباء زُاباتهم/والجًوص عناناتهم
ومً ٦إؽ قاي وؾُجاعة جبضؤ الشىعة
٢بٗت الججرا/٫وؤع ٌ٦في م٣خل ال ُّر
زم ؤٞغ ٙمً الخؼن/ؤ٢ظٞه جدذ َّ
َّ
ًدض
ؤها آلان م٣خى٘ ببالصي/وم٣خى٘ بايُهاصي
وفي ػمً ال ُّر
ًدض ؤعي مً ُّر
ؤخب ٖلى قاَئ /حؿترًذ مً الُإؽ
حؿإلجي ًٖ م٩ان لظًظ بال قغَت /هدباصُٞ ٫ه ألاهاقُض وال٣بالث
ْ
وابدؿمذ.
ؤظُبَ :ى البدغ٢ /الذ َى البدغ٢ .الذ َى البدغ/
بجها الخُاالث والغئي التي جٟغيها الغٚبت في اإلامىىٕ ،الخاظت بلى اإلا٣ٟىص ،ؾغٍالُت جخل ٠٣مكاٖغ الكاٖغ ِٞكُذ في
زُاالثٞ ،الغوح مدكُٓت وجخلمـ الشباث الظي ًهٗب ٖلحها الىنى ٫بلُه ،وفي جٟغَٛها ًٖ ٦بذ مكاٖغَا حؿترؾل في
الهىع وفي حٗبًغَا بٛحر عابِ مٗحن ؾىي الدكٓي.
دامؼا :الاػترحاْ ":"Flash Back
الاؾترظإ "ج٣اهت ٢اثمت ٖلى ؤؾاؽ اؾترظإ الؼمً اإلااضخي"( )1خُض ًً ِٛالكاٖغ ٖلى طا٦غجه مً ؤظل اؾترظإ
"ألاخضار الؿاب٣ت ،وَى مغجبِ بالخظ٦غ والاؾخضٖاء لؤلم٨ىت وألاػمىت وألاخضار ،وَى  ُ٘٢لىجحرة الخِ الؼمجي للٗىصة بلى
الؼمً اإلااضخي"( )2الظي ًدمل صالالث ٖمُ٣ت صازل الخجغبت الكٗغٍت التي ًغنضَا الكاٖغ في الىو الكٗغي.
"في الخاؾٗت ٖكغة ويٗذ ٖلى عؤسخي ٢بٗت

()3

وخملذ ٦القِى٩ى /ٝؤ٧لذ الؿغصًً ًا
٦شحرا والٛباع
و٦ىذ ٧لما ّ
ظغصث َم ًْ ً٣خله ألاٖضاء ِم ًْ ؤقُاثه ال٣لُلت
ؤظض بُجها نىعة ٞىجىٚغاُٞت لـ :ؽ"
وفي ٢هُضة "عظل"(ٌ )4ؿترظ٘ الكاٖغ نىعة بُ٣ذ خُت وخٟغث صازله ٖلى الغٚم مً مغوع الؼمً؛ إلاا جدمله مً بوؿاهُى
وهبل وجهاًت مإؾاوٍت:
وٖىضما ٧ان الىاؽ ًغ٢هىن /ؤو ٌكاَضون ألاٞالم الهؼ َّلُت
عؤًخه ًدمل الخًاع للجىعى /والخ٣اثب للمؿاٞغًٍ /البترو ٫للُاثغاث /وألالٗاب لؤلَٟا٫

) (
عثذ انرازق كريى خهف ،يَٕص عثاش حطيٍ  :انٓيًُح انطرديح ٔذقُياذٓا االجرائيح في انُض انشعري انحذيث – ياضيٍ طّ إًَٔرجا ًا -يجهح كهيح انررتيح
األضاضيح ،ع  . 0 0 ،6ص
) (
طذاو انشاية ،يرجع ضاتق .ص69
) (
خراب انذٔرج انذيٕيح.
) (
أضاطير يٕييح.
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ّ
الخب في َّ
وٖىضما ٧ان الىاؽ ًدشاءبىن في ٞترة الٓهحرة /ؤو ًماعؾىن
الخماماث
٧ان ًدمل الؿم ٪مً البداع /وال٣مذ مً الخ٣ى /٫الىعص مً الخضاث /٤وال٨خب مً اإلاُاب٘
وفي ًىم ما /ألاعبٗاء ؤو الخمِـ ؤو الجمٗت
ظاءث َّ
ؾُاعة بًُاء /وخملخه بلى اإلا٣برة!.

داثمة:
ٖىض الىٓغ بلى ج٣ؿُم عٍاى الهالر الخؿحن لضواوٍىه الكٗغٍت؛ ًلخٔ حٗامال زانا مٗها ٞهى ً٣ؿمها بُغٍ٣ت
ًم ً٨ال٣ى ٫بـإجها صعامُت نغٞت ٞهى ًغبِ مجمىٖت مً ال٣هاثض بغابِ مٗحن ًهبٛها ظمُٗا بهبٛت واخضة ٦إجها لُ٣اث
ٖضة ؤو مكاَض ج٨مل بًٗها بًٗا ٫حُٗي في الجهاًت ٨ٞغة ٧املت ؤو مكاٖغ م٨خملت ًٖ مىيىٕ مٗحنٞ ،مشال في بؿُِ ٧اإلااء
واضر ُ٦ل٣ت مؿضؽ" ًى٣ؿم الضًىان بلى جٟانُل ،اهٟجاعاث وٍىمُاث وجإزظ ٢هاثض ٧ل ٢ؿم َالت مً اؾمه وج٣ىص
الخٟانُل بلى اهٟجاعاث جاصي في الجهاًت بلى حنجُل جىاعٍش مُٗىت ٖلى َُئت ُٞلم وزاتقي حنجُلي إلاٟانل الخُاة ،وفي "وٖل في
الٛابت" ًى٣ؿم الضًىان بلى ٢هاثض ،عٚباث ،مٟاع٢اث وؤزحرا خب ،وبظلّ ٪
ًدمل الكاٖغ ٧ل مجمىٖت ؤو ٢ؿم قٗىعا مكتر٧ا
ٖلى صعظاث لخسل٧ ٤ل مجها خالت صعامُت زانت ؤو جغوي خ٩اًت مً ٧ل ألابٗاص والخٟانُل والاخخماالث اإلام٨ىت وبمكاٖغ
وص٤ٞاث ٧املت.
بن الضعاما ٖىض عٍاى ٖٟىٍت جإحي مً اهخماثه للىا ٘٢وللخضر الُىمي ،ومؿاًغجه ألخضار اإلاجخم٘ ،وعبما ألهه اٞخ٣ض ظؼءا
مً اصعا٦ه للخُاة ٦ما ًجب بؿبب ؤلاٖا٢ت ّ
ؤنغ ٖلى بىاء ٖالم مخ٩امل ًطج بالشخىم وألاخضار واإلاكاٖغ والخٟانُل.
املطاحٕ:
 .ببغاَُم خماصة :معجم اإلاهُلخاث الضع ّ
ٗ.ٔ99
امُت واإلاؿغخُت ،ٍٖ ،م٨خبت ألاهجلى اإلاهغٍت ،ال٣اَغة،
ٗ.ٔ98
 .ؤخمض ؤبى ػٍض :الكٗغ والضعاماٖ ،الم ال٨ٟغ ،ٕٔ ،مج٘ٔ ،ميكىعاث وػاعة ؤلاٖالم في ال٩ىٍذ ،ببغٍل ماًى ًىهُى
 .بضعان ٖبض الخؿحن مدمىص :الجزٖت الضعامُت في قٗغ البُاحي ،مجلت ظامٗت ج٨غٍذ ٫لٗلىم ،ٕ٘ ،مج ،ٔ8جمىػ
ٕٔٔٓ.
 .بىػٍض ٦دى :٫البىاء الٟجي في قٗغ ٞضوي َى٢ان ،عؾالت ماظؿخحر ،ظامٗت ٢ؿُىُُيُت ،مٗهض آلاصاب والش٣اٞت
ٓ.ٔ98
الٗغبُت،
.ٔ9ٙ7
 .5ظبرا ببغاَُم ظبرا ،الغخلت الشامىت ،اإلا٨خبت الٗهغٍت ،بحروث،
ٕ.ٔ98
ٖٓٗ) ،صاع عقُض لليكغ ،الٗغا،١
 .6ظال ٫الخُاٍ :ألانى ٫الضعامُت في الكٗغ الٗغبي ،ؾلؿلت صعاؾاث(
.ٔ989
 .7خؿجي ًىؾ :٠مىؾُ٣ى الكٗغ الٗغبي ْىاَغ وججضًض ،طٕ ،الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب ،ال٣اَغة،
ٓ.ٔ98
 .عٍاى الهالر الخؿحن :ؤؾاَحر ًىمُت ،ٍٔ ،مُاب٘ وػاعة الش٣اٞت الؿىعٍت ،صمك،٤
ٕ.ٔ98
 .9عٍاى الهالر الخؿحن :بؿُِ ٧اإلااء واضر ِ٦ل٣ت مؿضؽ ،ٍٔ ،صاع الجغم ،٤صمك،٤
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.ٔ979
 . 0عٍاى الهالر الخؿحن :زغاب الضوعة الضمىٍت ،ميكىعاث وػاعة الش٣اٞت والاعقاص ال٣ىمي ،صمك ، ،٤صمك،٤
ٖ.ٔ98
 .عٍاى الهالر الخؿحن :وٖل في الٛابت ،ميكىعاث وػاعة الش٣اٞت والاعقاص ال٣ىمي ،صمك،٤
 .ؾمحر الخلُل ،بؾغاء خؿحن :الخىلُ( ٠اإلاىهخاح) في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ ،مجلت ٧لُت التربُت ألاؾاؾُت،ٖٕ٘ ،
.ٕٓٓ8
الٗغا،١
 .الؿُض مدمض ٖلي الؿُض :الجزٖت الضعامُت في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ ،عؾالت ماظؿخحر ،ظامٗت ال٣اَغة٧ ،لُت صاع
ٓ.ٔ98
الٗلىم،
ٕ ،ٍٔ ،ٔ98ميكىعاث
 .ؾحرة مىث ها٢و ب٣لم مىظع مهغي ،في ألاٖما ٫ال٩املت عٍاى ا٫نالر الخؿحنٗ٘-ٔ9
.ٕٓٔٙ
اإلاخىؾِ ،بًُالُا،
 . 5ؾِؿُل صي لىَـ :الهىعة الكٗغٍت ،جغظمت :ؤخمض ههُ ٠الجىابي ،ؾلمان خؿً ابغاَُم ،ومال ٪محري ،صاع
ّ
ٕ.ٔ98
الغقُض لليكغ ،بٛضاص،
 . 6نضام الكاًب :البىاء الؿغصي والضعاما في قٗغ ممضوح ٖضوان ،عؾالت ماظؿخحر ،ظامٗت ماجت٧ ،لُت الضعاؾاث
٘ٓٔ
 .ٕٓٓ7م
الٗلُا٢ ،ؿم اللٛت الٗغبُت وآصابها ،الٗغا،١
ٖ . 7بض الغاػ٦ ١غٍم زلً ،٠ىوـ ٖباؽ خؿحن :الهُمىت الؿغصًت وج٣ىُاتها الاظغاثُت في الىو الكٗغي الخضًض –ًاؾحن
ًا
ٕٓٔٓ.
َه ؤهمىطظا -مجلت ٧لُت التربُت ألاؾاؾُت،ٕٕٙ ،
.ٔ998
ٖ .بض الٗؼٍؼ خمىصة :البىاء الضعامي ،الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب ،ال٣اَغة،
ٖٕٓٓ.
ٖ . 9ؼ الضًً بؾماُٖل :الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ ً٢اًاٍ وْىاَغٍ ،ٍٙ ،اإلا٨خبت ألا٧اصًمُت ،ال٣اَغة،
ٖ . 0لي ظٟٗغ الٗال :١البيُت الضعامُت في ال٣هُضة الخضًشت صعاؾت في ٢هُضة الخغب ،مجلت ٞهى ،٫الهُئت اإلاهغٍت
.ٔ987
 ٔ98ٙماعؽ
الٗامت لل٨ذبٕٔ ،وٕ ،مج ،7ؤ٦خىبغ
.ٔ997
ٖ .لي ٖكغي ػاًض :اؾخضٖاء الشخهُاث الترازُت في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،ال٣اَغة،
ٕٖٔ
٘ .ٔ9ٙم
 .ٝ .ؤ .مازبؿً :ث .ؽ .بلُىث الكاٖغ الىا٢ض ،جغظمت بخؿان ٖباؽ ،اإلا٨خبت اإلاهغٍت ،بحروث،
 ،ٔ988بحروث.
ٞ .اًؼ جغخُجي :الضعاما ومظاٍ ب ألاصب ،ٍٔ ،اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘،
 .مجضي ٖبض اإلاامً ّ
.ٕٓٓ7
صوام :البيُت الضعامُت في قٗغ اإلاهجغ،
 . 5هبُل عاٚب :الى٣ض الٟجي ،صاع مهغ للُباٖت ،الٟجالت ،ص.ث ،مغظ٘ ؾاب.٤
َّ
اإلاخسُل ألاصبي "م٣اعباث في الى٣ض الخُبُ٣ي٢ ،هُضة البضاَت التي حكبهىا ٢غاءة في ججغبت عٍاى
َ . 6اًل الُالب :في
ٕٗٔٓ.
ٕ ،ٍٔ ،)ٔ98ماؾؿت ؤعو٢ت للضعاؾاث والترظمت واليكغ ،ال٣اَغة،
ٗ٘-ٔ9
الهالر خؿحن (
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زاللة اللىت ٓىس ابً حجي
ببطي ؤمُىة ًالبة ز٣حىضاه همً مـطوْٓ:لم الساللة وثحلُل الخٌاب للس٣حىضة ًُبي ؤمُىة ـ الجعاثط

ملخم:
ٖلم اللؿاهُاث ٖلم حهخم باللٛت في ظمُ٘ مؿخىٍاتها ٞ،مً بحن َظٍ اإلاؿخىٍاث التي ًغ٦ؼ ٖلحها اَخمامه ما
ٌؿمى بالضا ٫واإلاضلى ٫والٗال٢ت اإلاىظىصة بُجهما ٞ ،الٗالم ألالؿجي ٞغصًىاص صوؾىؾحر خؿم في ؤمغ الضا ٫واإلاضلى ٫مً
زال ٫مدايغاجه بؤن الٗال٢ت بحن ؤلازىحن اٖخباَُت ٚحر مبرعة بمٗجى ؤن اللٛت وظضث لٛغى الخىانل ٞ، ِ٣ٞةن ٧اهذ
اللؿاهُاث جامً ب٨ٟغة اٖخباَُت الضا ٫واإلاضلى ٫وحؿُ٣ها ٖلى ظمُ٘ اللٛاث َ،ل ًم ً٨ؤن ًىُب ٤ألامغ ٖلى لٛت ال٣غآن
ال٨غٍم وهي اللٛت التي قغٞها هللا وؤهؼ٦ ٫خابه الٗؼٍؼ ٖلى لؿا جها .
َظا َى الضا ٘ٞالغثِسخي الظي صٗٞجي ؤن ؤ٦خب َظا البدض اإلاخىاي٘ مؿخضلت باللٛىي الُٗٓم بً ظجي لخٟىُض ٨ٞغة
اٖخباَُت الٗال٢ت بحن الضا ٫واإلاضلى ٫في اللٛت الٗغبُت وبزباث ؤن الٗال٢ت بُجهما مبرعة جبرػ مً ؤنٛغ ظؼء في اللٛت وَى
الهىث .وَظا ما تهض ٝالضعاؾت إلرباجه،ماًجضع ؤلاقاعة بلُه ؤهه جىظض صعاؾت اَخمذ بالضاللت اللٛىٍت ٧اهذ ٖباعة ًٖ
ؤَغوخت ص٦خىعاٍ بٗىىان جها٢ب ألالٟاّ لخها٢ب اإلاٗاوي للض٦خىع ٖبض ال٨غٍم ظبل .
ثمهُس:
ٌؿخضعي الخضًض ًٖ صاللت الهىث ٖىض ابً ظجي ؤلاقاعة بلى ؤن َظا اللٛىي َى ؤو ٫مً ؤصع ٥الٗال٢ت الُبُُٗت
اإلاىظىصة بحن ألانىاث ولم ٌؿب٣ه بلى َظٍ ال٨ٟغة اخض ولم ًخُغ ١لها مٗانغوٍ بٗض ؤن ٧ان واخضا مً ؤههاع ٨ٞغة ؤن اللٛت
انُالخُت وجىايُٗت ولِؿذ وحي وبلهاما بد٨م ؤهه مٗتزلي وحجخه في طل ٪هي "ؤن ًجخم٘ خُ٨مان ؤو زالزت ٞهاٖضا،
ُٞدخاظىا بلى ؤلاباهت ًٖ ألاشخياء اإلاٗلىماث ًُٞمىا ل٩ل واخض (مجها) ؾمت ولٟٓا ،بطا ط٦غ ٖغ ٝبه ما مؿماٍ ،لُمخاػ مً
ٚحرٍ ،ولُٛجي بظ٦غٍ ًٖ بخًاعٍ بلى مغآة الٗحن".
والانُالح والخىاي٘ في اللٛت ٢ض ًاصي بلى وي٘ ؤنىاتها بُغٍ٣ت ٖكىاثُت وال ج٩ىن بظل ٪مٗللت ،وبهما لؿبب واخض وَى
حؿهُل ٖملُت الخىانل بحن الىاَ٣حن بها ل٩ي ال جسخلِ ٖلحهم اإلاؿمُاث.

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

69

مجلة حُل السضاػات ألازبُة وال٥ٜطٍة  -الٔام الثالث  -الٔسز  24هىٛمبر 2016

ٚحر ؤن ابً ظجي جغاظ٘ ًٖ ٨ٞغجه ألهه ؤصع ٥بإن ألانىاث َبُُٗت وجغظ٘ في ٖال٢تها باإلاؿمىٖاث ٦ضوي الغٍذ ،وزغٍغ اإلااء،
وجهُ ٤الخماع ...الخ ،1ونغح بظل٢ ٪اثال " :طل ٪ؤهجي جإملذ خاَ ٫ظٍ اللٛت الكغٍٟت ال٨غٍمت ،اللُُٟت وظضث ٞحها الخ٨مت
والض٢ت وؤلاعَا ٝوالغ٢ت  ...واهًا ٝبلى طل ٪واعص ألازباع اإلاإزىعة بإجها مً ٖىض هللا ٖؼ ّ
وظل"2.ؤي ؤهه ٖىض جٟدهه لهظٍ اللٛت
وظض ٞحها ما ًىٟي ؤجها جىايٗا وانُالخا و بهما هي وحي والهام مً ٖىض هللا ٖؼ وظل وبهظا جإ٦ض ؤن َظٍ ألانىاث لم جً٨
ظؼاٞا وبنما وظضث لضالالث ج٣خًحها.
٢بل البضء في الخضًض ًٖ صاللت الهىث ٖىض بً ظجي،البض لىا ؤن هٖ ٠٣ىض اإلاٗجى اللٛىي والانُالحي للضاللت زم
الخٗغٍ ٠بالهىث اللٛىي.
 -1جٔطٍ ٝالساللة
ؤ-ل٘ة:
َّ
الضاللت لٛت :مً صله ٖلُه وبلُه َصاللت وصاللت ُ
وصلىلت ،والٟخذ ؤٖلى ،وٍ٣ا :٫صلجي ٖلى الُغٍ :٤اَخضًذ بلُه ،واإلاٟٗى:٫
ِ
ُ
َّ
مضلىٖ ٫لُه وبلُه ،والضلُل :ما ٌؿخض ٫به ،...وصالٍ بٛغوع :ؤوٗ٢ه ُٞما ؤعاص مً حٛغٍغٍ ،وَى ِمً بصالء الضلى ،وصلىث بٟالن
َّ
بلُ :٪اؾدكٟٗذ به بلُ ،٪وجضلى مً الشجغة؛ ؤي :جضلل ،والضاللت هي ؤلاعقاص ،وما ً٣خًُه اللٖ ٟٔىض بَال٢ه ،ظمٗها صالثل
وصالالث ،والضاللتَ :
ألاماعة ،ومً اإلاجاػُّ " :ر
ٟ٦اٖله".
الخحر
الضاٖ ٫لى
ِ
ِ
َّ
َّ
3
وصله ٖلى الهغاٍ اإلاؿخُ٣م ،وجىانغث ؤصلت الٗ٣ل وؤصلت الؿم٘ ،واؾخض ٫به ٖلُه
وٍدهغ ابً مىٓىع اإلاٗجى الخ٣ُ٣ي للجظع في صاللت ؤلاعقاص ؤو الٗلم بالُغٍ ٤الظي ًض ٫الىاؽ وحهضحهم ،ب٣ىلهَّ ( :
والضلُل
ما ٌُ َ
ا ،٫و٢ض َص َّله ٖلى الُغٍُ ًَ ٤ض ُّرله َصاللت (بٟخذ الضا ٫ؤو ٦ؿغَا ؤو يمها) ،والٟخذ ؤٖلىَّ ...،
والضلُل َّ
ؿخ َض ُّر ٫بهَّ ،
الض ُّر
والضلُل
ّّ َ
َ ُ ُّر 4
والض ِلُلى الظي ًضل.٪
ِ
واإلاٗجى طاجه ٌكحر بلُه الٟحروػآباصي للجظع( صلل)٣ُٞ ،ى " :٫والضالت :ما جض ٫به ٖلى خمُم ،٪وصله ٖلُه صاللت ...ؾضصٍ
ُ
بلُه ....و٢ض َّصلذ َجض ُّرَّ ،٫
جىاُ ٞغ ٖىانغ َ
والض ُّرَ ٫
اله ْضي وؤلاعقاص والدؿضًض؛ ؤي :جىاٞغ
الخهىع اإلاعجمي
٧اله ْض ِي" ،5وٍترجب ٖلى َظا
ِ
ِ
َ
َ
مغقض ،ومغقض ،ووؾُلت بعقاص ،وؤمغ مغقض بلُه ،وخحن ًخد ٤٣ؤلاعقاص جدهل الضاللت.
ِ
ب-اقًالحا
6

الضاللت انُالخا" هي ٧ىن الصخيء بداله ًلؼم مً الٗلم به،الٗلم بلء آزغ والصخيء ألاوَ ٫ى الضا ٫والشاوي َىاإلاضلى"٫

أبو الفتح عثمان ابن جٍت ،اخلصائص ،جٔ ،تح :عبد احلميد ىنداوي ،دار الكتب العلمية ،بَتوت ،طٖ ،ٕٓٓٛ ،صٖٕٓ
المصدر نفسه،ص ن

 الزمخشري،الكشاف عن حقائق الترتٌل وعٌون األقاوٌل فً وجوه التأوٌل،تح:محمد مرسً عامر،دارالمصحف،القاهرة،ط،ٖ،ٔ977صٖ.ٔ9
ابن منظور،لسان العرب،مج،ٔٔ:مادة(دلل)،دار إحٌاء التراث العربً،ط.ٔ،ٕٗ8،ٔ97ٙ5
الفٌروز آبادي ،القاموس المحٌط،مج،ٖ:مادة(دلل)،دار العلم للجمٌع،بٌروت،دط،دت،صٖ776
-الجرجانً،كتاب التعرٌفات،مكتبة لبنان،بٌروت،دط،ٔ98٘،صٖٗ٘،
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ما ًالخٔ ٖلى الخٗغٍ ٠الانُالحي للضاللت جضٖ ٫لى هٟـ اللٛىي الظي ؤقاع بلُه ابً مىٓىع والؼمسكغي والٟحروػ آباصي
بإجها ؤلاعقاص .
جٔطٍ ٝاللىت اللٙوي :
الهىث اللٛىي َى طل ٪ألازغ الىاظم ًٖ اخخ٩اَ ٥ىاء الؼٞحر بىُ٣ت ما مً ه٣اٍ الجهاػ الهىحي ٖىضما ًدضر في َظا
1
اإلاىي٘ اوؿضاص ٧امل ؤو ظؼجي ًمى٘ الهىاء الخاعط مً الجى ٝمً خغٍت اإلاغوع.
والهىث َى ؤنٛغ وخضة لٛىٍتٞ ،هى "ماصة ألالٟاّ وؤؾاؽ ال٨الم اإلاغ٦ب" ،2وال ً٩ىن الهىث لٛىٍا بال بطا اخخىجه
مجمىٖت مً الخهاثو وهي:

-1

ؤن ًهضع ًٖ ظملت مً ؤًٖاء الجؿم ؤلاوؿاوي ،ولهظا ال ٌُٗض الخه ٤ُٟؤو بَال ١الغنام مشال نىجا لٛىٍا

وبن ٧ان صالا.
 - 2البض لهظا الهىث ؤن ً٩ىن هخاط بعاصة بوؿاهُت ،ولهظا ال ٌُٗض الهظًان نىجا لٛىٍا الهخٟاء ؤلاعاصة في بنضاعٍ،3
4
ٞالهىث اللٛىي ًىُل ٤مً ٨ٞغ الىاَ ٤اإلاغؾل بلى ٨ٞغ الؿام٘ لخبلُ ٜمٗجى ؤو ٨ٞغة ما.
زاللةاللىت ٓىس ابً حجي:
ألاكىات اللامحة:
.1
ؤصع ٥ابً ظجي الُ٣مت الضاللُت للهىث اللٛىي وصوعٍ في جدضًض صاللت ال٩لماث ،ولخإُ٦ض صخت هٓغٍخه التي ج٣ى ٫بإن
ج٣اعب ألانىاث َى ؾبب في ج٣اعب اإلاٗاوي ،يغب لىا ؤمشلت وقىاَض ٖضًضة مجها:
ألاكىات الحلُ٠ة:
-1
اؾتهل ابً ظجي خضًشه لخبرًغ جل ٪الٗال٢ت اإلاىظىصة بحن ألانىاث واإلاٗاوي صازل ال٩لماث باألنىاث الخلُ٣ت ،ألهه ٢ا:٫
ْم
ْم
ُّز
"مً طل٢ ٪ى ٫هللا ؾبداهه وحٗالى﴿ :ؤل ْمم ثط ؤها ؤ ْمضػلىا الـُاًحن ٓلى ال٦اٛطًٍ ثاظه ْمم ؤ ًّظا ﴾ 5ؤي جؼعجهم وج٣ل٣همٞ ،هظا في
تهؼَم ّ
مٗجى ّ
َؼا ،والهمؼة ؤزذ الهاءٞ ،خ٣اعب اللٟٓان لخ٣اعب اإلاٗىُحن و٦إجهم ّ
زهىا َظا اإلاٗجى بالهمؼة ألجها ؤ٢ىي مً الهاء،
وَظا اإلاٗجى ؤٖٓم في الىٟىؽ مً الهؼ ،أله٢ ٪ض تهؼ ما ال با ٫له ٧ا٫ظظٕ وؾا ١الشجغة" ،6ألاػ والهؼ ًدمالن اإلاٗجى هٟؿهٚ ،حر
ٚحر ؤن ألاػ ؤ٢ىي وؤٖى ٠مً الهؼ والؿغ في طلَ ٪ى ٢ىة الهمؼة ألجها نىث مجهىع ،ؤما الهاء نىث مهمىؽ مهخىث خل٣ي ال

ينظر :متام حسان ،مناىج البحث يف اللغة ،مكتبةاألجنلو مصرية ،القاىرة ،ٜٔ٘٘ ،صٙٚ
حسن ظاظا ،كالم العرب "من قضايا اللغة العربية" ،دار النهضة ،بَتوت ،ٜٔٚٙ ،صٓٚ
ينظر :ىادي هنر ،علم األصوات الوظيفي ،عامل الكتب احلديث ،األردن ،ٕٓٔٔ ،صٕٜٚ
ينظر :مكي درار ،سعاد بسباسي ،ادلقررات العربية يف الربامج الوزارية للجامعة اجلزائرية ،منشورات دار األديب ،وىران ،ٕٓٓٚ ،ص.ٜٔ
5
سورة مرَل ،اآلية ٖ.ٛ
6
أبو الفتح عثمان ابن جٍت ،اخلصائص ،جٔ( ،م س) ،صٜٜٗ
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ًل٣ى مغوعٍ اٖترايا ؤزىاء ظغٍاهه في الٟم 1،والجهغ ؤ٢ىي مً الهمـ ولهظا ج٣اعب اللٟٓان وج٣اعب اإلاٗجيان ،وَىا ًىظض جسحر
في الل ٟٔخؿب اإلاٗجى اإلاغاص جبلُٛهٞ ،اهلل ٖؼ ّ
وظل ٢ا ٫بإن الكُاَحن جاػَم ولم ً٣ل تهؼَم لٗٓمت َظا الهؼ وٖىٟه ٖ٣ابا
ْم
ْم
ْم
للمكغ٦حن ،و٢ىله ٖؼ وظل(وه ّعي بل ْمُ ٧بجصْ الىذلة جؼآ ٍٟل ْمُ ٧ضً ًبا حى ًُّا لم ً٣ل ؤػي ألجها ٧اهذ في معخلت يٗ٠
ووًَ وع٣ٞا بدالتها ألجها ٧اهذ م٣بلت ٖلى الىالصة ،الهؼ مالثم ومىاؾب لخالتها ٖلحها الؿالم ،وَىا جسحر لل ٟٔخؿب اإلاٗجى
اإلاغاصٞ ،هىث الهاء بهٟاجه مالثم للٟٗل مً خُض ال٣ىة والًٗ ٠والهمؼة ؤًًاٞ ،هىا ج٣اعب اإلاٗىُان لخ٣اعب اللٟٓان.
ومً ألانىاث الخلُ٣ت ألارعي التي ج٣اعبذ مٗاوي ؤلٟاْها لخ٣اعب مسغظها نىث الٗحن والهمؼة في ٢ىلهم " :الٗؿ٠
وألاؾ ٠والٗحن ؤزذ الهمؼة٦ ،ما ؤن ألاؾٌٗ ٠ؿ ٠الىٟـ وٍىا ٫مجها ،والهمؼة ؤ٢ىي مً الٗحن٦ ،ما ؤن ؤؾ ٠الىٟـ ؤٚلٔ
مً [الترصص] بالٗؿ ،3"٠نغح ابً ظجي ب٣ىة ألاؾ ٠مً الٗؿ ٠بذجت ؤن الهمؼة ؤ١وي مً الٗحن ألن ٧لحهما نىث مجهىع،
ول ً٨مىي٘ الازخالَ ٝى ؤن الهمؼة نىث قضًض ،ؤما الٗحن نىث مخىؾِ ،ولهظا الؿبب ٧ان ٦ال الهىجحن مىاؾب للمٗجى
اإلا٣هىص ،وج٣اعبها مً خُض اإلاسغط هجم ٖىه ج٣اعب في اإلاٗجى ،وفي مىي٘ آزغ ٌكحر ابً ظجي بلى ألاخضار الكضًضة التي
حؿخضعي ؤنىاجا قضًضة والٗ٨ـ صخُذ" ،ومً طل٢ ٪ىلهم :زًم وً٢مٞ ،الخًم أل٧ل الغَب ،والً٣م للهلب الُابـ،
هدى ً٢مذ ّ
الضابت قٗحرَا ،وهدى طلٞ ،... ٪ازخاعوا الخاء لغزاوتها ّ
للغَب ،وال٣ا ٝلهالبتها للُابـ ،خظوا إلاؿمىٕ ألانىاث
ٖلى مدؿىؽ ألاخضار" ،الخًم والً٣م ًخ٣اعبان في اإلاٗجى ؤال وَى ألا٧ل ،ول ً٨بخٟاوث ،إلااطا؟ ألن نىث الخاء نىث عزى
مهمىؽ ،وال٣ا ٝنىث قضًضة مجهىع ،ومً صالالث نىث ال٣ا ٝالكضة وال٣ىة ،والٟاٖلُت والُبـ والجٟا ٝوال٨ؿغ
والك ،4٤وَظا ما ًالثم مٗجى ٧لمت ً٢م ماصامذ ؤجها للصخيء الهلب الظي ُٞه ٢ىة وٖىض ؤ٧له ؾُ٨ؿغ وَك ،٤والكعيع ؤ٧ل
نلب ولِـ عَبا ،وَظا ألازحر الظي ًىاؾبه نىث الخاء ألن مٗاهُه الغزاوة وؤلايُغاب والغ٢ت والهٟاء ٖ٨ـ نىث
ُ
ال٣ا ،ٝوَظا ما ًالثم ؤ٧ل الغَبٞ ،الٗغب بطن ٧اهذ جسخاع ألالٟاّ خؿب ألاخضار اإلاٗبر ٖجها ،وما ًم ً٨مالخٓخه ؤًًا ؤن
الهىجحن اؾخمضا صاللتها مً َبُٗتها ،ألن الجهغ ُٞه ٢ىةٞ ،هى مالثم للصخيء الهلب الكضًض الظي ًدخمل الك ٤ما صام ؤهه
نلب ،ؤما الخاء ٞهى عزى ،ولهظا ٞهى للصخيء الًُٗ ٠اللحن.
ومً ألامشلت التي ؤقاع بلحها ابً ظجي ُٞما ًسو قضة الهىث لكضة اإلاٗجى اإلاٗبر ٖىه "٢ىلهم :الىطر للماء وهدىٍ،
والىطخ ؤ٢ىي مً الىطر ٞ....جٗلىا الخاء – لغ٢تها -للماء الًُٗ ،٠والخاء – لٛلٓها -إلاا َى ؤ٢ىي مىه"ً ،5برع ابً ظجي ؾبب
حؿمُت اإلااء ال٣ىي بالىطخ ،والىطر للماء الًُٗ ،٠وَى ٚلٓت و٢ىة نىث الخاء ٖ٨ـ نىث الخاء الظي مً مٗاهُه الغ٢ت
والُ٨اؾت ،ولهظا الؿبب هاؾب ٧ل نىث اإلاٗجى اإلاغاص الخٗبحر ٖىه ،وَظا ًضٖ ٫لى شخيء آزغ وَى ؤن الٗغب ٧اهذ جخسحر اللٟٔ
اإلاىاؾب للمٗجى اإلاىاؾب بض٢ت.

ينظر :زلمود السعران ،علم اللغة ،دار ادلعارف ،القاىرة ،ٜٕٔٙ ،ص.ٔٗٛ
سورة مرَل ،اآلية ٕ٘
ابن جٍت ،اخلصائص ،جٔ ،ص.ٜٜٗ
ابن جٍت ،اخلصائص ،جٔ ،ص.ٜ٘ٓ
5
ينظر :حسن عباس ،خصائص احلروف العربية ومعانيها ،احتاد الكتب العرب ،دمشق ،ٜٜٔٛ ،صٗٗٔ.ٔٗ٘ -
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ما ًم ً٨مالخٓخه مً َظا اإلاشا ٫واإلاشا ٫الظي ؾب٣ه ؤن ألانىاث الشالزت (الخاء ،الخاء ،ال٣ا٧ )ٝل واخض مجها مما ًدخىٍه
مً نٟاث نىجُت مً ع٢ت ؤو نالبت ًىظه مٗجى ال٩لمت ٧لهاٞ ،الخاء بغزاوتها مالثمت أل٧ل الغَب ،وال٣ا ٝلهالبتها مالثمت إلاا
َى ًابـ وقضًض ،والخاء مالثمت إلاا َى يُٗ ٠لغ٢تها ولُىهتها.1

-2

ألاكىات الصلُ٠ة:

ًمطخي ابً ظجي في يغب ألامشلت لُبرًَ باألصلت ٖلى نض ١هٓغٍخه التي مٟاصَا بإن ج٣اعب ألانىاث في ألالٟاّ بهما َى
ّ
ُ
ؾبب لخ٣اعب اإلاٗاوي التي جىجم ًٖ َظٍ ألانىاث "مجها ال٣غمت وال٣ٟغة جدؼ ٖلى ؤه ٠البٗحر ،و٢غٍب مىه ٢لمذ ؤْٟاعي ،ألن
َظا اهخ٣ام للٟٓغ ،وطل ٪اهخ٣ام للجلضٞ ،الغاء ؤزذ الالم ،والٗمالن مخ٣اعبان"٢ ،2لم و٢غم مخ٣اعبان في اإلاٗجى لخ٣اعب
نىحي الغاء والالم ،ول ً٨بخٟاوث م٘ ؤجهما نىجان مجهىعان ومخىؾُان ،ألن اهخ٣ام الجلض ُٞه ؤلم ،ؤما الٟٓغ ٞال ،ومً
مٗاوي نىث الغاء الخ٨غاع والخدغ ٥بما ًخىا ٤ٞم٘ الخهاثو الخغُ٦ت لهىث الغاء ،ومً مٗاوي الالم اللُىهت واإلاغوهت
والخماؾ٦ ،3٪الَما مالثم للمٗجى الظي ُو ِْ ٠ألظله في اللٟٓحن؛ ٢غم الجلض ٖملُت لِؿذ ؾهلت ،بل ثؾخضعي خغ٦ت وج٨غٍغ
الٟٗل لُخم اهخ٣ام الجلض ،ؤما الٟٓغ اهخ٣انه ؤمغ َحن وال ًىظض ُٞه ؤلم ،وَظا ما ًىاؾب م٘ زانُت اللُىهت في نىث الالم.
وفي الؿُا ١هٟؿه ًإحي ابً ظجي بمشا ٫آزغ وَى "الجغٞت وهي مً (ط ع  )ٝوهي ؤزذ ظلٟذ ال٣لم بطا ؤزظث ظلٟخه ،وَظا
مً (ط  ،)ٝ ٫و٢غٍب مىه الجى ٠وَى اإلاُل ،وبطا ظلٟذ الصخيء ؤو ظغٞخه ٣ٞض ؤملخه ٖما ٧ان ٖلُه وَظا مً (ط ن  4")ٝج٣اعب
ألالٟاّ الشالزت لخ٣اعب ألانىاث ( ،٫ع،ن) ألن مٗجى ظغَ ٝى هٟؿه ظل ٠الظي َى ؤزظ ظلٟت ال٣لم ،ول ً٨ما ٖال٢ت َظا
بجى ٠التي حٗجي ٖلى خض ٢ى ٫ابً ظجي اإلاُل ،ؾغ َظٍ الٗال٢ت بحن اللٟٓحن (ظل ،٠ظىَ )٠ى ٖىض ؤزظ ظلٟت ال٣لم ً٩ىن
ُٞه هىٕ مً اإلاُل وصلُل آزغ ًٖ ج٣اعب مٗاوي َظٍ ألانىاث الشالر "جغُ٦ب (ط ب  )٫و(ط ب ن) و (ط ب ع) لخ٣اعبها في مىي٘
واخض ،وَى ؤلالخئام والخماؾ ،٪مىه الجبل لكضجه و٢ىجه وظبن بطا اؾخمؿ ٪وجى ٠٢وججم٘ ،ومىه ظبرث الٗٔم وهدىٍ ؤي
٢ىٍخه" 5اإلاٗجى الظي حكترُٞ ٥ه التراُ٦ب الشالزت َى الخماؾ ٪الظي ًخالءم م٘ نىث الالم ،ألن َظا ألازحر جىظض ُٞه َظٍ
الخانُت َظا مً ظهت ومً ظهت ؤزغي ظبر الٗٓم َى ج٣ىٍخه ؤي جماؾ٨ه وججمٗه ًٖ َغٍ ٤بٖاصة جلئُمه مً ظضًض ،وٍ٣ا٫
"ظبن ؤلاوؿان ؤن جغاظ٘ بًٗه بلى بٌٗ واظخم٘" 6بطن ظبن مغاص ٝإلاٗجى ظبر إلاا ُٞه مً ججم٘ وجماؾ ٪وللجبل ؤًًا ومشله
"جغُ٦ب (ٕ  ٫م) في الٗالمت والٗلم ،و٢الىا م٘ طل :٪بًُه ٖغماء ،و ُُ٘٢ؤٖغم ،بطا ٧ان ٞحهما ؾىاص وبُاى ،وبطا و ٘٢طل٪
بإخض اللىهحن مً ناخب٩ٞ ،ان ٧ل واخض مجهما ٖلما لهاخبه ،وَى مً (ٕ ع م)" 7البًُت الٗغماء ٦ما ط٦غ ابً ظجي ما ٧ان
ٞحها ؾىاٍ وبُاى وَظا ٖالمت ،بطن ج٣اعب اللٟٓان لخ٣اعب اإلاٗىُان ،والغاء والالم مخ٣اعبان في اإلاسغط ٦ما ط٦غ ؾاب٣ا.
ينظر :عبد الكرَل مبجاىد ،علم اللسان العريب ،دار أسامة ،األردن ،ٕٜٓٓ ،ص.ٖٛٛ
ابن جٍت ،اخلصائص ،جٔ ،صٓٓ٘
ينظر :حسن عباس ،خصائص احلروف العربية ومعانيها( ،م.س) ،ص ٜٚو٘.ٛ
ابن جٍت ،اخلصائص (م ،س) ،صٓٓ٘
5
ابن جٍت اخلصائص ،جٔ،صٔٓ٘
6
ابن جٍت ،احملتسب يف تبيُت وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها  ،صٖٔٚ
7
ابن جٍت ،اخلصائص ،جٔ ،ص ٓٓ٘
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 - 3ألاكىات الىٌُٔة:
ًمطخي ابً ظجي في خضًشه ًٖ جها٢ب ألالٟاّ لخها٢ب اإلاٗاوي في يغب ؤمشلت ؤزغي وٖضًضة ًٖ َظٍ اإلاحزة اإلاىظىصة في
اللٛت الٗغبُت ،مجها "ال٣ض َىال ،والٖ ِ٣غيا ،وطل ٪ؤن الُاء ؤخهغ للهىث وؤؾغٕ ُٗ٢ا له مً الضاٞ ،٫جٗلىا الُاء
اإلاىاظؼة ل ُ٘٣الٗغى ،ل٣غبه وؾغٖخه ،والضا ٫اإلاماَلت إلاا َا ٫مً ألازغ ،وَى ُٗ٢ه َىال"1ال٣ض وال ِ٣لهما هٟـ اإلاٗجى
الظي َى ال ُ٘٣ولً ً٨سخلٟان في هىٕ ال ُ٘٣ألن الُاء ٦ما ونٟها ابً ظجي ظٗلذ ل ُ٘٣الٗغى ٖ٨ـ الضا ٫التي ٖبر بها ًٖ
الَ ُ٘٣ىال٦ ،ال الهىجان قضًض ومجهىع ولُُٟ٦ ً٨ت هُ٣هما هي التي ؤزغث ٖلى اإلاٗجى ،والضلُل ٖلى طل٢ ٪ىله حٗالى و ْم
اػخب٠ا
ىءا بال ؤن ٌ ْم جً ؤ ْمو ٓص ٌب
اب ؤل ٌب
ْمالباب وٟس ْمت ٟمُله مً زبط وؤ ْملُٜا ػ ُّسها لسي ْمالباب ۚ ٟال ْمد ما حعاء م ْمً ؤضاز بإ ْمهل ٧ػ ً
ُم
ٍر
﴾2لم ًخمؼ٢ ١مُو ًىؾٖ ٠لُه الؿالم ٖغيا وبهما َىال ولهظا ٢ا ٫هللا حٗالى "٢ضث" إلاىاؾبه نىث الضا ٫لهظا اإلاٗجى.
ومً طل٢ ٪ىلهم٢ :غث الضم ،و٢غص الصخيء وج٣غص ،و٢غٍ ً٣غٍٞ ،الخاء ؤزٟذ الشالزتٞ :اؾخٗملىَا في الضم بطا ظ ،٠ألهه
٢هض ومؿخس ٠في الخـ ًٖ ال٣غصص الظي َى الىبا ٥في ألاعى وهدىَا ،وظٗلىا الُاء-وهي ؤٖلى الشالزت نىجا(-لل٣غٍ) الظي
ْم
ٌؿم٘ ،و٢غص مً ال٣غص ،وطل ٪ألهه مىنى ٝبال٣لت والظلت ٢ا ٫هللا حٗالى ﴿ ولْ ٠مس ٓل ْممحم الصًً ْم
آحس ْموا مىْ ٥مم في الؼ ْمبد ٠ٛلىا
ً
له ْمم ٣ىهىا ٟطزة داػئحن ﴾" 3الخاء نىث مهم وقضًض مً مٗاهُه الًٗ ٠واللُىهت والغ٢ت ،ولهظا ٧ان مالثما لخجم٘ الضم إلاا
ُٞه مً يٗ ،٠وبغع ابً ظجي طل ٪بإهه مؿخس ٠في الخـ ًٖ ال٣غص ،ؤما الُاء هي ؤ٢ىاَم ألجها نىث مجهىع وقضًض ولهظا
٧اهذ لل٣غٍ الظي ٌؿم٘ و٧ل ما ٌؿم٘ ُٞه ٢ىة وال٣ىة زانُت ؤو محزة ًخه ٠بها الُاء ألهه مجهىع قضًض ٖ٨ـ ٢غص الظي
ًدمل مٗجى ال٣لت والىياٖت والظلت وهي نٟت لل٣غص وَظا ما ؤ٦ضٍ ٢ىله حٗالى "٧ىهىا ٢غصة زاؾئحن" وٍ و الظلت والىياٖت
والخِ مً قإن وُ٢مت َاالء اإلاىظه بلحهم الخضًض ألجهم ؤنبدىا ٢غصة.
ما ًم ً٨مالخٓخه َى ؤن َظٍ ألانىاث (الخاء ،الضا ،٫الُاء) لهما محزاث هاظمت ًٖ َبُٗتها مً خُض الىَُ ،٤ظٍ اإلاحزاث
ٖبرث بض٢ت ًٖ اإلاٗجى اإلاغاص جبلُٛه بالغٚم مً ج٣اعبها في اإلاسغط ،ؤي ًىظض ٖال٢ت جىاؾب بحن الهىث واإلاٗجى اإلا٣هىص.
ًب٣ى ابً ظجي م٘ هٟـ ألانىاث اإلاكاع بلحها ؾاب٣ا-لخ٣اعبها في ألالٟاّ واإلاٗجى ول ً٨بازخال ٝمً خُض ال٣ىة والًٗ٠
ألهه ٢ا" ٫واٖلم ؤن الٗغب ج٣اعب بحن ألالٟاّ واإلاٗاوي بط ٧اهذ ٖلحها ؤصلت وبها مدبُت ٞمً طل ٪ما هدً ٖلُه وَى هدذ
وٍىدذ و٢ض ٢الىا هدِ ًىدِ بطا ػٞغ في ب٩اثه٩ٞ ،ان طل ٪الً ِٛالظي ًصخب الهىث ًىا ٫مً آلت الىٟـ وٍدثها وَؿٟجها
٩ُٞىن ٧الىدذ إلاا ًىدذ له وازظ مىه"4هدِ َى الب٩اء بكضة وَظا اإلاٗجى ًىاؾبه نىث الُاء إلاا ُٞه مً قضة وظهغ ،ألن َظا
َظا الىىٕ مً الب٩اء ُٞه ٢ىة وظهغ وقضة الخإزحر في الىٟـ التي حٗجي مً زال ٫ال٣ى ٫الىدذ ،بطن ج٣اعب اإلاٗىُان لخ٣اعب
اللٟٓحن و٧ان الشاوي هدذ هدُجت لؤلو ٫الظي َى هدِ.

ادلصدر نفسو ،صٕٓ٘
سورة يوسف ،اآلية ٕ٘
سورة البقرة ،اآلية ٘ٙ
ابن جٍت ،اخلصائص ،جٔ ،صٜ٘ٓ
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 ألاكىات ألاػلُة:ّهىٕ ابً ظجي في ألامشلت التي ؤحى بها في مالٟه "الخهاثو " مجها "الٗلؼ :زٟت وَِل و٢لٌٗ ٤غى لئلوؿان ،و٢الىا
(الٗلىم) لىظ٘ في الجىً ٝلخىي له ؤلاوؿان وٍ٣ل ٤مىهٞ ،ظا ٥مً (ٕ  ٫ػ) وَظا مً (ٕ  ٫م) والؼاي ؤزذ الهاص"1الؼاي
نىث مجهىع عزى والهاص ؤًًا عزى ول٨ىه مهمىؽ ومً مٗاوي الؼاي الخدغ ٥والايُغاب والاَتزاػ ومً مٗاوي الهاص الكضة
والهالبت وال٣ىة 2وَظا ما هجضٍ مىا ٤ٞإلاٗجى ال٩لمذًً ،ألن الٗلؼ َى ٢ل ٤وَِل وَظا ُٞه هىٕ مً الخدغ ٥والايُغاب،
والٗلىم َى الىظ٘ الظي ٌؿبب لئلوؿان ٢ل ٤وَظا ال٣ل ٤هاظم ًٖ قضة و٢ىة َظا ألالم ،ولهظا ج٣اعب اللٟٓان لخ٣اعب
اإلاٗىُحن ،و٧ان للخهاثو اإلامحزة ل٨ال الهىجحن اوٗ٩اؽ ٖلى صاللت اللٟٓحن.
لم ً٨خ ٠ابً ظجي بالهاص والؼاي ،بل عاح ًًغب لىا ؤمشلت ؤزغي جسو الهاص والؿحن ،مجها" :الىؾُلت والىنُلت ،والهاص
٦ما جغي-ؤ٢ىي نىجا مً الؿحن ،إلاا ٞحها مً الاؾخٗالء ،والىنُلت ؤ٢ىي مٗجى مً الىؾُلت ،وطل ٪ؤن الخىؾل لِؿذ له ٖهمت
الىنل والهلت ،بل الهلت ؤنلها مً اجها ٫الصخيء بالصخيء ٧...اجها ٫ألاًٖاء باإلوؿان ،وهي ؤبٗايه...والخىؾل مٗجى
ًًٗ ٠وٍهٛغ ؤن ً٩ىن اإلاخىؾل ظؼءا ؤو ٧الجؼء مً اإلاخىؾل بلُه"ً 3ىظض ج٣اعب في اإلاٗجى بحن الىنُلت والىؾُلت ولً٨
بخٟاوث ،ألن ٧لحهما مهمىؽ عزى ول ً٨مىي٘ ؤلازخالَ ٝى ؤن الهاص نىث مؿخٟل مً مٗاهُه الؿهىلت واللحن والى٣و ٝي
ؤ٦ثر ؤخىاله 4ولهظا الؿبب ٧ان مٗجى الىؾُلت ؤيٗ ٠مً مٗجى الىنُلت.
َظٍ ألازحرة التي ؤزغ في صاللتها نىث الهاص إلاا ُٞه مً اؾخٗالء وقضة ونالبت ولهظا ظٗلىا "الهاص ل٣ىتها للمٗجى ألا٢ىي،
5
والؿحن لًٟٗها ،للمٗجى ألايٗ"٠
وفي َظا جإُ٦ض ٖلى ؤن اللٛت الٗغبُت محزتها ا٫ص٢ت في الخٗبحر ًٖ اإلاٗجى اإلا٣هىص ولِـ ظؼاٞا
 - 5ألاكىات الـٜىٍة:
اَخمام ابً ظجي باللٛت الٗغبُت وولىٖه واَخمامه بها ،وبالخانُت ؤو  -بن صر ال٣ى -٫اإلاحزة التي ٖغٞذ بها ،وهي جها٢ب
ألالٟاّ لخها٢ب اإلاٗاوي ،ظٗله ًُٟهل في الخضًض ٖجها ،ألهه جُغ ١لجمُ٘ ألانىاث في اللٛت الٗغبُت وآزغ ما ًم ً٨الى٢ىٝ
ٖىه َى ألانىاث الكٟىٍت.
الكغ بطا ّ
ٖغى ابً ظجي في َظا الؿُا ١زالر ؤمشلت مجها" :جغُ٦ب (ح م ؽ) و(ح ب ؽ) ٢الىا خبؿذ الصخيء وخمـ ّ
اقخض،
والخ٣ائَما ؤن الكِئحن بطا خبـ ؤخضَما ناخبه جماوٗا ّ
6
ّ
٧الكغ ً ٘٣بُجهما".
وحٗاػا٩ٞ ،ان طل٪

ابن جٍت ،احملتسب ،جٕ ،ص.ٓٙ
ابن جٍت ،اخلصائص ،جٔ( ،م ،س) ،ص ٔٓ٘.
ينظر ،حسن عباس ،خصائص احلروف العربية ومعانيها (م ،س) ،صٓٗٔٔ٘ٓ.
ابن جٍت ،اخلصائص ،جٔ ،ص ٓٔ٘
5
ينظر ،زلمد ادلبارك ،فقو اللغة وخصائص العربية ،دار الفكر ،دمشق ،ط ،ٜٔٚ٘ ،ٙصٔٓٔ
6
ابن جٍت ،اخلصائص ،جٔ ،صٓٔ٘.
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اإلاُم وا٫باء لهما هٟـ اإلاسغط ،ولهظا ج٣اعب اإلاٗىُان ول٨جهما ًسخلٟان في نٟت واخضة وهي ؤن الباء نىث قضًض ،واإلاُم
مخىؾِ الكضة ،و٧لحهما مجهىع ،ومً مٗاوي اإلاُم الجم٘ والًم والاوؿضاص والاوٛال ١بما ًخىا ٤ٞم٘ واٗ٢ت يم الكٟت ٖلى
1
الكٟت بكضة ،ومً مٗاوي الباء ؤًًا الاوٛال ،١وا٫يم واإلاى٘ بما ًخىا ٤ٞم٘ َغٍ٣ت هُ٣ها.
َظان الهىجان ًخىا٣ٞان م٘ صاللت الترُ٦بحن ألن خبـ الصخيء ومى٘ الكغ ُٞه هىٕ مً الجم٘ والًم والاوٛال ١لُخم اإلاى٘.
الٗ ْلب :ألازغَ ،
ج٣غب الهىجان هٟؿهما (الباء ،اإلاُم) في جغُ٦ب آزغ لخإصًت هٟـ اإلاٗجى ،ومشا ٫طل٢ ٪ىلهمَ " :
والٗ ْلم  :الك ٤في
الكٟت الٗلُاٞ ،ظا ٥مً (ٕ  ٫ب) وَظا مً (ٕ  ٫م) ،والباء ؤزذ اإلاُم" ،2ؤي ؤن الك ٤في الكٟت َى هىٕ مً آلازاع وألازغ ٦ما
ؤوضر ابً ظجي َى الٗلب ،ولهظا ج٣اعب اللٟٓان لخ٣اعب اإلاٗىُحنٌ ،ؿخض ٫ابً ظجي ب٣ىَ ٫غٞت بً الٗبض:
َ
َ َ َّ ُ ُ َ ّ
ََْ
َ ْ َ ْ َ 3
الي ْؿ ِ٘ في َصؤ َيِات َها َم َـى ِاع َص مً زلِ ٣ـاء ِفي ْـه ِغ ٢ـغص ِص
٦ـإن ٖلـىب ِ
قبه الكاٖغ ؤزغ اليؿ٘ الظي َى ؾحر ُح ُّر
كض به الغخاٖ ٫لى الضؤًاث التي هي ؤيالٕ ال٨خ ٠باإلاىاعص اإلاىظىصة ٖلى الصخغة
4
اإلالؿاء اإلاؿخ٣غة ٖلى ْهغ ألاعى اإلاغجٟٗت.
َْ
َْ
الٗلم ،ج٣اعب مىُ٣ي
الٗلب بإهه ألازغ ،لُ٩ىن الخ٣اعب بِىه وبحن
َض ٝابً ظجي مً وعاء َظا اإلاشاَ ٫ى الخإُ٦ض ٖلى مٖجى
م٣بى.٫
َْ
َ
الضلى الُٗٓمت (وطل ٪ألجها ٌُٛغ ٝمً اإلااء بها)ٞ ،ظا ٥مً ( ٙع ب) ،وَظا مً ( ٙع ")ٝ
وآزغ مشا ٫جُغ ١بلُه َى "الْ ٛغب:
 ،الباء والٟاء نىجان قٟىٍان ألاو ٫قضًض مجهىع ،ؤما الشاوي مهمىؽ عزى ،ولهظا بالغٚم مً ج٣اعب اللٟٓان مً خُض اإلاٗجى،
بال ؤن الٛغب َى الىؾُلت التي ًخم بها ٚغ ٝاإلااءٟٗٞ ،ل الٛغٌ ٝؿخضعي الٛغبٞ ،لىال الٛغب ال ًخم الٛغٞ ،ٝهى بداظت بلُه.
5

ما ًم ً٨مالخٓخه ٖلى َظٍ ألامشلت التي جم ٖغيها مً َغ ٝابً ظجي لخبرًغ الٗال٢ت اإلاىظىصة بحن ألالٟاّ واإلاٗاوي ،ؤهه
جمذ اإلا٣اعبت بحن اللٟٓحن بدغ ٝواخض ؾىاء ٧ان طل ٪في ؤو ٫ال٩لمت ؤو في وؾُها ؤو في آزغَا.
ول ً٨ابً ظجي لم ً٨خ ٠وٍ٣خى٘ بما ٖغيه ،بل عاح ًًغب ؤمشلت ًٖ اإلاًاعٖت في ألانل الىاخض بدغٞحن وختى باألنى٫
الشالزت التي هي الٟاء والٗحن والالم ،وَظا ما ؾيخُغ ١بلُه في الٗىهغ اإلاىالي.
 - 6امل٠اضبة في ألاكل الىاحس بإ٣ثر مً حط:ٚ
بالغٚم مً ٦ثرة ألامشلت وألاصلت التي ؾا٢ها لىا ابً ظجي لخبرًغ صخت وظهت هٓغٍ بإن للهىث اللٛىي ُ٢مت حٗبحرًت ،وؤن
جها٢ب ألالٟاّ ً٩ىن لخها٢ب اإلاٗاوي ؤحى بإمشلت ؤزغي لم جٞ ٘٣حها اإلا٣اعبت في ألانل الىاخض بالخغ ٝالىاخض ٧األمشلت التي
ُ
ؤقحر بلحها ؾاب٣ا ،وبهما حٗم ٤ؤ٦ثر ،وؤحى بإصلت ًٖ اإلاًاعٖت في ألانل الىاخض بدغٞحن:
ينظر،حسن عباس ،خصائص احلروف العربية ومعانيها( ،م،س) ،صٔٓٔ.ٖٚ،
ابن جٍت ،اخلصائص ،جٔ( ،م ،س) ،صٓٓ٘.
طرفة بن العبد ،الديوان ،شرح :األعلم الشنًتي ،تح :درية اخلطيب ولطفي الصقال ،مطبوعات رلمع اللغة العربية ،دمشق ،ٜٔٚ٘ ،ص.ٕٙ
ينظر :ابن جٍت ،اخلصائص ،جٔ ،صٓٓ٘
5
ادلصدر نفسو ،صٔٓ٘
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"وطا ٥مً (ؽ ح  )٫وَظا مً (م ٌ  ،)٫والهاص ؤزذ الؿحن ٦ما ؤن الهاء ؤزذ الخاء" ،1ج٣اعب اللٟٓان في اإلاٗجى لخ٣اعب
ؤنىاتهما ألن الهاص والؿحن ٦الَما نٟحري ولهما هٟـ اإلاسغط ،والخاء والهاء نىجان خلُ٣ان ،ولهظا الؿبب و ٘٢ج٣اعب بحن
اللٟٓحن في اإلاٗجى.
وؤ٦ثر شخيء ًضٖ ٫لى ص٢ت الٗغب في الخٗبحر ًٖ اإلاٗجى اإلا٣هىص ٦ما َى اإلاًاعٖت باألخغ ٝالشالزت لؤلنل الىاخض ،و٧ان البً
ظجي ؤمشلت ٖضًضة في َظا الجاهب هظ٦غ مجها٢ :ىلهم "ٖهغ الصخيء ،و٢الىاَ :ؤػله ،بطا خبؿه والٗهغ يغب مً الخبـ وطا٥
مً (ٖهغ) وَظا مً (ؤػٖ ، 2")٫هغ وؤػ ٫لهما هٟـ اإلاٗجى ؤو بن صر ال٣ىً ٫خ٣اعبان في اإلاٗجى ،ألن ؤػ ٫الصخيء َى خبـ له
َ
والخبـ ُٞه هىٕ مً الٗهغ ،ولهظا ج٣اعبذ الٗحن والهمؼة ،والهاص والؼاي ،والغاء ؤزذ الالم ،ومً طل ٪ؤًًا "الٛضع٦ ،ما
َ
٢الىا الخ ْخل واإلاٗىُان مخ٣اعبان ،واللٟٓان متراؾالنٞ ،ظا ٥مً ( ٙص ع) ،وَظا مً (ر ث ٞ ،)٫الٛحن ؤزذ الخاء ،والضا ٫ؤزذ
الخاء ،والغاء ؤزذ الالم" 3الٛحن والخاء نىجان خلُ٣ان ،والخاء والضا ٫نىجان هُُٗان ،والغاء والالم نىجان طلً٤ان ،وَىا
ج٣اعب اللٟٓان لخ٣اعب اإلاٗىُحن ،وؤمشلت طل٦ ٪شحرة ومىظىصة في ؤ٦ثر ال٨الم في اللٛت الٗغبُت ،جدخاط للبدض والخٗمٞ ٤حها ،ومً
ا٦دكٟها وعي بُبُٗتها ،ول ً٨ابً ظجي ًغي بإن َظا ؤمغا مؿخدُال وبُٗضا.
بن َظٍ ألا٩ٞاع التي ؤحى بها في باب جها٢ب ألالٟاّ لخها٢ب المٖاوي ؤوخذ بلى بٌٗ الباخشحن بىٓغٍت الُ٣مت الخٗبحرًت
4
للخغ ٝفي ألالٟاّ الٗغبُت.
َ
ؤما مدمض مباع ٥م٘ بعجابه بال٨شحر مً اإلاىاي٘ التي ؤقاع بلحها ابً ظجيٞ ،ةهه ًغي مً ح َع ُجل ألامىع ج٣ضًم هخاثج ٖامت
ُ
خى ٫مٗاوي الخغو ٝالٗغبُت ٢بل الاؾخ٣غاء والخدغي وحجخه في طل ٪ؤن ألامشلت التي ِّ ٢ضمذ ال جٟ٨ي الؾخيخاط ٢اهىن ٖام
5
ًجٗل ل٩ل خغ ٝمٗجى زانا به.
 - 7الح٠ابل بحن ألالٜاَ وألاحساذ السالة ٓلح ا:
بٗضما جدضر ًٖ الضاللت اإلاؿخىخاة مً الخغ ٝوجإزحرَا في صاللت ألالٟاّ ًٖ َغٍ ٤ج٣اعبها اهخ٣ل في مىي٘ آزغ للخضًض
ًٖ جل ٪الٗال٢ت التي جغبِ ألالٟاّ باألخضار اإلاُ َّ
ٗبر ٖجها.
٢بل اؾتهالله ال٨الم في َظا ألامغ ،ؤقاع بلى ؤن الخلُل وؾِبىٍه ؾب٣اٍ في َظا اإلاىي٘٦ ،ما ؤن الجماٖت
6

٢بلذ ما ؤحى به َظان الٗاإلاان واٖترٞذ بصخخه.

ابن جٍت ،اخلصائص ،جٔ ،صٕٓ٘.
ادلصدر نفسو ،ص ن.
ادلصدرالسابق  ،ص ن
ينظر :صبحي الصاٌف ،دراسات يف فقو اللغة ،دار العلم للماليُت ،بَتوت ،طٔ ،ٜٔٙٓ ،صٔٗٔ.
5
ينظر :زلمد ادلبارك ،فقو اللغة وخصائص العربية( ،م.س) ،صٖٓٔ
6
ينظر :ابن جٍت ،اخلصائص ،جٔ( ،م.س) ،ص٘ٓ٘.
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والباخض ُٞما جغ ٥الخلُل وؾِبىٍه لُجض ؤنال مً ؤنى ٫اللٛت والىدى بال وج٩لما ٖلُه ،وبن ٧ان طل ٪بُغٍ٣ت مىظؼة ؤو
بقاعاث ٖابغة ،ألجهما ٞخدا الُغٍ ٤للٛىٍحن بٗضَم في َظا اإلاجا ،٫ومً َاالء الٗب٣غي ابً ظجي الظي اَخم بهظٍ ؤلاقاعاث
1
الخاَٟت مً ٦الم ؤلامامحن ،ووؾ٘ ٞحها وؤلٞ ٠حها ؤبىابا َىٍلت
٨ٞغة الخ٣ابل اإلاىظىص بحن ألالٟاّ وألاخضار هي ٨ٞغة ؾب٣ه بلحها الخلُل وجلمُظٍ ؾِبىٍه ،ألن الخلُل ٢ا٦" :٫إجهم ّ
جىَمىا
في نىث الجىضب اؾخُالت ّ
2
ومضا ٣ٞالىاَّ :
نغ وجىَمىا في نىث الباػي جُُٗ٣ا ٣ٞالىا :نغنغ".
ًىظض جىاؾب بحن اللٟٓحن والخضزحن اإلاُ َٗ َّبر ٖجهما ،ألن َّ
نغ بالكضة ٞى ١الغاء جىاؾب نىث الجىضب الؾخُالخه ،والكضة
ٞحها مص ؤًًا.
وهجض هٟـ اللً ٟٔضٖ ٫لى نىث الباػي اإلا ،ُ٘٣ولَ ً٨ظا الل ٟٔؾُ٣ذ مىه الكضة وج٨غع الخغ ٝصاللت ٖلى الخ.ُُ٘٣
ٞم٣ابلت ألالٟاّ لؤلخضار اإلاٗبر ٖجها ٖىض ابً ظجي "باب ُٖٓم واؾ٘ ،وههج ملخئب ٖىض ٖاعُٞه مإمىم ،وطل ٪ؤجهم
٦شحرا ما ًجٗلىن ؤنىاث الخغوٖ ٝليؾمت ألاخضار ّ
اإلاٗبر بها ٖجها" ،3ومً ؤمشلت طل:٪
ج٨غاع الخغ ٝفي الل٣ً ٟٔابله ج٨غاع الخضر ؤو الٟٗل في الىا ٘٢ل٣ىله" :ؤه ٪ججض اإلاهاصع الغباُٖت اإلاًٟٗت جإحي
-1
4
لخ٨غٍغ هدى الؼٖؼٖت والهلهلت وال٣ه٣هت والجغظغة وال٣غ٢غة".
جىالي الخغ٧اث في ألالٟاّ ً٣ابله جىالي ألاحصار  5ؤن " َ
الَٗ ٟلى في اإلاهاصع والهٟاث بهما جإحي للؿغٖت ،هدى
-2
َ َ َي َ َ َ
6
البك٩ى ،والجمؼ والىل٣ى".
َ ََ
في َظٍ ألامشلت جىالذ زالر ٞخداث مُاب٣ت جماما لهُٛت الٟٗلى ،ولهظا الءمذ الخٗبحر ًٖ جىالي ألاخضار.
جغجِب الخغو ٝفي ال٩لماث ً٣ابله جغجِب ألاٗٞا ٫التي جضٖ ٫لى جل ٪ال٩لماث 7هدى اؾدؿ٣ى ،واؾخُٗم،
-3
واؾخمىذ واؾخ٣ضم ٖمغا واؾخهغر ظٟٗغاٞ ،غجبذ في َظا الباب الخغوٖ ٝلى جغجِب ألاٗٞاَ ٫ظٍ ألاٗٞاٖ ٫لى وػن اؾخٟٗل،
وُٞه الهمؼة والؿحن والخاء ػاثضة ،زم الٟاء والٗحن والالم ؤنلُت ،و٢ض جبٗذ الخغو ٝألانلُت الخغو ٝالؼاثضة َظٍ ألازحرة التي
ويٗذ لاللخماؽ والُلب.

ينظر :أمحد زلمد قدور ،مدخل إىل فقو اللغة العربية ،دار الفكر ادلعاصر ،بَتوت ،طٖ ،ٕٖٓٓ ،صٜٗٔ
ابن جٍت ،اخلصائص ،جٔ ،ص٘ٓ٘.
ادلصدر نفسو ،ص ن.
ابن جٍت،اخلصائص ص٘ٓ٘.
5
ينظر :أمحد زلمد قدور ،مدخل إىل فقو اللغة العربية( ،م.س) ،ص٘.ٜٔ
6
ابن جٍت ،اخلصائص ،جٔ ،ص٘ٓ٘
7
ادلصدرنفسو ،ص٘ٓٙ
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والؿبب في طل ٪ؤجها جإحي ٢بل خضور الٟٗل ألجها َلب لهٞ ،ىظب لظل ٪ؤن حؿب ٤الخغو ٝألانلُت وَظا ما ؤقاع بلُه
ّ
والدؿبب لى٢ىٖه٨ٞ ،ما جبٗذ ؤٗٞا ٫ؤلاظابت ؤٗٞا ٫الُلب٦ ،ظل ٪جبٗذ خغو ٝألانل
ب٣ىلهٞ " :خب٘ الٟٗل الؿااُٞ ٫ه
1
الخغو ٝالؼاثضة التي ويٗذ لاللخماؽ واإلاؿإلت"
َّ َّ
ج٨غاع الٗحن في الٟٗل ً٣ابله ج٨غاع الخضر ،ألجهم ٢الىاَّ " :
٦ؿغ و ُ٘٢وٖل ،٤وطل ٪ؤجهم إلاا ظٗلىا ألالٟاّ صلُلت
-4
اإلاٗاوي ٞإ٢ىي اللً ٟٔيبػي ؤن ً٣ابل به ٢ىة الٟٗل ،والٗحن ؤ٢ىي مً الٟاء والالم طل ٪ألجها واؾُت لهما ،وَما ؾُاط لها
2
ومبظوالن لل٘واعى صوجها ،ولظل ٪هجض ؤلاٖال ٫بالخظٞ ٝحهما صوجها ...و٢لما هجض الخظ ٝفي الٗحن".
ٞالٗغب بطن ٧اهذ حٗبر ًٖ ج٨غاع ألاخضار بخ٨غاع في خغ ٝمٗحن ،والؿغ في ازخُاعَا للٗحن في الٟٗل ألجها ٧اهذ مدمُت مً
الخظ ٝلخىؾُها الٟاء والالمٞ ،هما –٦ما ونٟهما٧ -الؿُاط لهاٞ ،هي زابخت ال ًُغؤ ٖلحها حُٛحرٞ ،ى ٘٢الخ٨غاع ٞحها للخٗبحر مً
ألاخضار اإلا٨غعة.
ج٨غاع الٗحن والالم في البىاء ًضٖ ٫لى اإلابالٛت وألانل َى ج٨غاع الٗحن بال ؤن الالم ؤجبٗذ بالٗحن في باب اإلابالٛت
-5
َ َ ْ َ َ َ َْ
مشل :صم٨م ٪ونمدمذ وٖغ٦غ ٥وٖهبهب وٖكمكم.
حٗخبر الالم جبٗا للٗحن والخ٣ت بها للمبالٛت ،مشل :ازلىل ٤واٖكىقب واٚضوصن واخمىمى واطلىلى واُ٢ىَى.
"وج٨غٍغ الٗحن في باب َ
ن َم ْد َمذ بهما َى للٗحن وبن ٧اهذ الالم ُٞه ؤ٢ىي مً الؼاثض في باب اٗٞىٖل وٗٞىٖل وُٗٗٞل
ُ
وٗٞىٗل ألن الالم بالٗحن ؤقبه مً الؼاثض بها ،ولهظا ؤًًا ياٖٟىَا ٦ما ياٖٟىا العين للمبالٛت هدى ُٖ ُخ َّل ُ
ون ُم َّل وُ ٢م َّض
ُ َّ
وخ ُؼ3"١ؤي ؤن الٗحن وبن ٧ان الخًُٗٞ ٠حها ؤ٢ىي مً الالم ألجها ٢ض ج٩ىن ػاثضة ،ولَ ً٨ظا لم ًمى٘ مً جًُٟٗها بُٛت جد٤ُ٣
اإلابالٛت.
 .2زاللة ألاكىات اللاثحة:
ٖضص الهىاثذ في اللٛت الٗغبُت ؾخت :زالزت ٢هحرة وهي (الًمت ،ال٨ؿغة ،الٟخدت) وؤزغي َىٍلت وهي (ألال ،٠الىاو،
الُاء) ،و"َظٍ الهىاثذ لم حهملها الٗغب ال٣ضماء ولم ًبٗضوَا ًٖ ؤخاصًثهم ولم ٌٛمُىَا خ٣ها وم٩اهتها في جدضًض الضاللت"،4
ومً َاالء ابً ظجي الظي اٖخجى بها ٖلى ؤؾاؽ ؤن لها هي ألازغي صوع في جدضًض الضاللت في ال٩لمت.
وؤو ٫ما ؽهخُغ ١بلُه في َظا اإلاىي٘ َى الخغ٧اث ال٣هحرة زم جلحها الُىٍلت.
 - 1اللىاثد ال٠لحرة:
ٖغٞها ابً ظجي ٢اثال " :الخغ٦ت خغ٢ ٝهحر ،ؤال جغي ؤن مخ٣ضمي ال٣ىم مً ٧ان ٌؿمي الًمت الىاو الهٛحرة ،وال٨ؿغة
الُاء الهٛحرة ،والٟخدت ألال ٠الهٛحرة" 1ما ًالخٔ ٖلُه ؤهه صاثم ا ُٞدضًشه ًٖ الخغ٧اث الهٛحرة ًغبُها بالُىٍلت ألجها
ادلصدر السابق،جٕ ،ص٘ٓٚ
ينظر :ادلصدر نفسو ،ص ن.
مكي درار ،الوظائف الصوتية والداللية للصوائت العربية ،رسالة مقدم ة لنيل شهادة درجة دكتوراه الدولة يف اللغة ،كلية اآلدداب واللغات والفنون ،قسم اللغة
العربية وآداهبا ،جامعة وىران السانية ،ٕٖٓٓ-ٕٕٓٓ ،صٗٚ
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ؤبٗاى مجها ل٣ىله "اٖلم ؤن الخغ٧اث ؤبٗاى خغو ٝاإلاض واللحن ،وهي ألال ٠والُاء والىاو٨ٞ ،ما ؤن َظٍ الخغو ٝزالزت،
2
٨ٞظل ٪الخغ٧اث ،وهي الٟخدت وال٨ؿغة ،والًمت".
والضلُل ٖلى َظٍ الخغ٧اث ؤي –الٟخدت والًمت ول٨ؿغة -ؤبٗاى لخغو ٝاإلاض واللحن "ؤه ٪متى ؤقبٗذ واخضة مجهم خضر
بٗضَا الخغ ٝالظي هي بًٗه ،وصل ٪هدى ٞخدت ٖحن ٖمغٞ ،ةه ٪ؤن ؤقبٗتها ؤخضزذ بٗضَا ؤل٣ٞ ،٠لذ ٖامغ ،و٦ظل٦ ٪ؿغة
ٖحن ٖىب بن ؤقبٗتها وكإث بٗضَا ًاء ؾا٦ىت ،وطل٢ ٪ىلُٖ ٪يب ،و٦ظل ٪يمت ٖحن ٖمغ لى ؤقبٗتها ألوكإث بٗضَا واو
3
ؾا٦ىت ،وطل٢ ٪ىلٖ ٪ىمغ"
ٞالخضًض بطن ًٖ الهىاثذ ال٣هحرة ٌؿخضعي بالًغوعة الخضًض ًٖ هٓحرتها الُىٍلت ،ألن ٧لحهما مغجبِ باآلزغ.
ثمسًسها:
٧اهذ الٗغب جُُل الخغ٧اث ٞخيصخئ ًٖ "الخغ٦ت الخغ ٝمً ظيؿهاٞ ،خيصخئ بٗض الٟخدت ألال ،٠وبٗض ال٨ؿغة الُاء ،وبٗض
4
الًمت الىاو"
ومً مُل ال٠جدت ٢ى ٫ابً َغمه ًغسي ابىه:
َ
َ
َ ُ
َ ْ
ُ ْ َ َ 5
َ ْ ّ ّ
ـحن ج ْـغ َمـى
ٞـإه َذ مً الَ ٛىا ِث ِـل ِخ
الغ َظ ِـا ٫بمـىخـؼ ِاح
و ِمــً ط ِم ِ
ؤعاص بمىتزح مضث الٟخدت ٞإنبدذ ؤلٟا.
و٢ل ٖىترة بً قضاص:
ََْ ُ ْ ْ َ َ ُ
َ ْ َ ًا 6
ىب ظؿغة*
*ًيبإ ِمً ِطٞغي ٍ ًٚة
ًيبإ ؤعاص بها ًيب٘ ،ؤقبٗذ الٟذخت ٞإنبدذ ؤلٟا
و٢ى ٫الهظلي ؤًًا:
َ ْ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ ُ َ ْ َ َ ًا
بِىا حٗى٣ـه ال٨ـمـاة وعوٚـت

ُ َ
ْ
ًَ ْى ًاما ؤ ِجُ َـذ ل ُه َظ ِـغ ُت َؾـل َُ٘ ٟ

7

ؤي بحن ؤو٢اث حٗى٣ه ،ؤقبٗذ الٟخدت ٞإوكإث ٖجها ؤلٟا.
ؤما ال٨ؿغة جيكإ ٖجها ًاء ٖىض مُلها ،مشل ٢ىلهم "الهُاعٍ ،٠واإلاُاُٞل والجالُٖض ٞإما ًاء اإلاُالُ ٤ومُُلُٗٞ ٤ىى
الىىن اإلادظوٞت ولِؿذ مُال٢ ،ا ٫الكاٖغ * :مجها اإلاُاُٞل وٚحر اإلاُٟل*
و٢ى ٫قاٖغ آزغ في مُل الًمت:
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ْ
8
ْ َْ َ َ
َو َّؤهجي َخ ُْ ُض َمـا ٌُ ْكغي َ
الهىي به ِغي
ىع
ِ
ِمـً خُض مـا ؾل٩ىا ؤصهى ٞإهٓ ِ
ِ
ابن جٍت ،اخلصائص ،جٕ( ،م.س) ،صٜٛ
نان ،طٕ ،ٕٓٓٚ ،صٖٖ .ابن
جٍت ،سر صناعة اإلعراب ،جٔ ،تح :زلمد زلسن إمساعيل ،رشدي شحاتة ،دار الكتب العلمية ،لب
ادلصدر نفسو ،صٖٗ
ابن جٍت ،اخلصائص ،جٕ( ،م.س) ،صٖٗٛ
5
إبراىيم بن ىرمة ،الديوان ،تح :عبد احلميد ىنداوي ،دار العلم للماليُت ،لبنان ،ٜٔٚ٘ ،صٔٙٚ
6
عنًتة بن شداد ،الديوان ،تح :عبد احلميد ىنداوي ،دار العلم للماليُت ،لبنان ،ٜٔٛٙ ،صٕٕٓ
7
أبو ذؤيب اذلذيل ،الديوان ،تح :ذرية اخلطيب ،رلمع اللغة العربية ،سوريا ،د.ت ،صٕٛٙ
الرجز بال نسبة يف األشباه والنظائر ٕ ،ٜٗ/صٖٔٛ
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ٞإهٓىع ً٣هض بها ؤهٓغ.
الخاثمة:
وؿخيخج مً زال ٫ما جم ط٦غٍ في َظٍ الضعاؾت اإلاخىايٗت ؤمغًٍ مهمحن وَما:
ٔ-ؤن للهىث جإزحر بال ٜألاَمُت في صاللت ال٩لمت ؾىاء ٧ان نىجا نامخا ؤو ناثخا.
ٕ-ؤهه جىظض ٖال٢ت ٍبُُٗت بحن الصا ٫والمصلو ، ٫وبهظا ًم٨ىىا ال٣ى ٫بإن ٨ٞغة اٖخباَُت الٗال٢ت بحن الضا ٫واإلاضلى ٫لِـ
لها وظىص في لٛت ال٣غآن ال٨غٍم.
ال٠طآن ال٥طٍم بطواًة وضؾ

ٟاثمة امللازض واملطاحٕ:


امللـازض الٔـطبُة:

 - 1ابً ظجي ،ؾغ نىاٖت الاٖغاب ،جذ :مدمض بؾماُٖل ،عقضي شخاجت ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث.2008 ،3 ٍ ،
 - 2ابً ظجي ،الخهاثو ،جذٖ :بض الخمُض َىضاوي ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث.2008 ، 3 ٍ ،
 - 3ابً ظجي ،اإلاددؿب في جبُحن وظىٍ الكىاط ال٣غاءاث وؤلاًًاح ٖجها ،جذٖ :لي الىجضي هانٖ ،٠بض الخلُم الىجاع،
ٖبض الٟخاح قلبي ،ال٣اَغة.1994 ،
 - 4الجغظاوي٦ ،خاب الخٗغٍٟاث،م٨خبت لبىان،بحروث،صٍ1985،
 - 5الؼمسكغي،،ال٨كا ًٖ ٝخ٣اث ٤الترجُل وُٖىن ألا٢اوٍل في وظىٍ الخإوٍل،جذ:مدمض مغسخي ٖامغ،صاع
اإلاصخ،٠ال٣اَغة3،1977ٍ،
 - 6ابً مىٓىع،،لؿان الٗغب،مج،11:ماصة(صلل)،صاع بخُاء الترار الٗغبي1،1976ٍ،
 - 7الٟحروػآباصي ،ال٣امىؽ اإلادُِ،مج،3:ماصة(صلل)،صاع الٗلم للجمُ٘،بحروث،صٍ،صث


السواوٍـً:

 - 8ببغاَُم بً َغمت ،الضًىان ،جذٖ :بض الخمُض َىضاوي ،صاع الٗلم للمالًحن ،لبىان.1975 ،
 - 9ؤبى طثِب الهظلي ،الضًىان ،جذ :طعٍت الخُُب ،مجم٘ اللٛت الٗغبُت ،ؾىعٍا ،ص.ث.
ٖ- 10ىترة بً قضاص ،الضًىان ،جذٖ :بض ا٫خمُض َىضاوي ،صاع الٗلم للمالًحن ،لبىان.1986 ،
َ - 11غٞت بً الٗبض ،الضًىان ،قغح :ألاٖلم الكتري ،جذ :صعٍت الخُُب ولُٟي اله٣ا ،٫مُبىٖاث مجم٘ اللٛت
الٗغبُت ،صمك.1975 ،٤


املطاحـٕ

- 12
 - 13جمام خؿان اللٛت الٗغبُت مٗىاَا ومبىاَاَ ،بٗت صاع الش٣اٞت ،اإلاٛغب ،ص ٍ ،ص ث

ؤخمض مدمض ٢ضوع ،مضزل بلى ٣ٞه اللٛت الٗغبُت ،صاع ال٨ٟغ اإلاٗانغ ،بحروث.2003 ،3ٍ ،
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- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

خؿً ٖباؽ ،زهاثو الخغو ٝالٗغبُت ومٗاهحها ،اجداص ال٨خاب الٗغب ،صمك.1998 ،٤
خؿً ْاْا٦ ،الم الٗغب ،صاع الجهًت ،بحروث.1976 ،
نبخي نالر ،صعاؾاث في ٣ٞه اللٛت ،صاع الٗلم للمالًحن ،بحروث.1960 ،1ٍ ،
ٖبض ال٨غٍم مجاَضٖ ،لم اللؿان الٗغبي ،صاع ؤؾامت ،ألاعصن2009 ،
مدمىص ؾٗغانٖ ،لم اللٛت ،صاع اإلاٗاع ،ٝال٣اَغة.1962 ،
مدمض مباع٣ٞ ،٥ه اللٛت الٗغبُت وزهاثو الٗغبُت ،صاع ال٨ٟغ ،صمك.1975 ،6 ٍ ،٤

م٩ي صعاع،ؾٗاص بؿىاسخي ،اإلا٣غعاث الٗغبُت في البرامج الىػاعٍت ،الجام٘ة الجؼاثغٍت ،ميكىعاث صاع ألاصًب،
وَغان.2007 ،

- 21

َاصي جهغٖ ،لم ألانىاث الىُْٟيٖ ،الم ال٨خب الخضًض ،ألاعصن.2011 ،

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

82

مجلة حُل السضاػات ألازبُة وال٥ٜطٍة  -الٔام الثالث  -الٔسز  24هىٛمبر 2016

ّ
املسضػ ــة اللؼاهُ ــة الىُُُٜـ ــة
ؤ/و ٛــاء مٌطفي حامٔة ػٌُ02ٝـ الجعاثط

امللخم:
ّ ّ
ّ
ّ
اقخضث الٗىاًت
حٗض اللؿاهُاث ٖىإلات للمٗغٞت؛ طل ٪ؤ ّجها خغ٦ت لم ج ً٨مخضاولت ٢بال بال في ال٣غن الٗكغًٍ خحن
ّ
ّ
ّ
اؾاث هدى؛ صعاؾت ؤهٓمت اللهجاث واإلا٣اعهت بُجها وا٦دكا ٝلٛاث ؤزغي .واؾخ٣لذ ٗ٦لم ٖلى
باللٛت وب٩ل ما اجهل بها مً صع ٍة
ّ
ّ
ًض "ٞغصًىاهض صي ؾىؾحر" ُمدضصا مىيىٖه وبظغاءاجه اإلاىهجُت التي جخلخو في "صعاؾت اللٛت في طاتها وألظل طاتها" ،وَى
ّ
ّ ّ
اللؿاهُت التي جُٟى ٖلى الؿُذ ّ
الًخم بال بالبدض في
ل ً٨الىنى ٫للمٗجى
الاججاٍ البيُىي الظي بتر الؿُا ًٖ ١الىخضاث
ّ
ّ
ٖىانغ الىٓم وؾُا٢اتها التي جخألُٞ ٠ما بُجها لخىجب هٓاما مً الُ٣م الضاللُت ،وهي ٢غاءة لؿاهُت جٟغٖذ ٕن ٖلم اللٛت
ّ
البيُىي والتي ْهغث في زالزُيُاث ال٣غن اإلااضخي بما ٌُؿمى اإلاضعؾت الىُُْٟت التي اَخمذ بىْاث ٠اللٛت التي ًبثها الخُاب
ؤزىاء ٖملُت الخىانل.
ّ
ال٦لمات املٜحاحُة :البيُت /اللٛت /اليؿ /٤الىُْٟت /الخىانل.
ّ
ّ
اهٟ٨إث الٗىاًت باللٛت ،وب٩ل ما ًخهل بها مً ٢غٍب ؤوبُٗض٦( ،ةخُاء اللهجاث وا٦دكا ٝلٛت ظضًضة وبنالح
ّ
ؤهٓمت ال٨خابت والخهجئت وج٣ىحن ال٣ىاٖض والاَخمام باآلصاب بمسخل ٠ؤق٩الها) ، 1ول٣ض جبلىعث ٗ٦لم مؿخ٣ل ٖلى ًض اللٛىي
ٖٔ( ،)ٔ9خُض ٧ان الهىث الىخُض الظي ظٗل مً هٟؿه
-ٔ8٘7
الؿىَؿغي الٟظ ٞغصًىاهض صي ؾىؾحر (Ferdinand de saussure
ّ
بد ٤نىجا مؿمىٖا بلى صعظت ال جؼا ٫ؤنضائٍ جترصص بلى الُىم) ، 2ب٨خابه اإلاىؾىم مدايغاث في اللؿاهُاث الٗامت les cours de
 linguistique généraleالظي خٓي بمغجبت الغمؼ وَى ٖباعة ًٖ مجمىٖت ؤملُاث ؤل٣اَا ٖلى َلبخه
.3ٔ9ٔٙ
ٔٔ )ٔ9في ظىُ ،٠والظي وكغٍ "قا ٫بالي وؾِكهاي" ؾىت
ٓٔ،ٔ9
ٓ،ٔ9
7،ٔ9ٓ8
،ٔ9ٓٙ
بحن(

 .ينظر :أمحد مومن ،اللّسانيات النشأة و التطور ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،طٗ ،ٕٓٓٛ ،ص .ٗٙ
أوزالدو ديكرو ،جان ماري سشايفر ،القاموس ادلوسوعي اجلديد لعلوم اللسان ،ترمجة منذر عياشي ،طٕ  ،ٕٓٓٚص . ٘ٓ ، ٜٗ
 .ميلكا فيتش ،اجتاىات البحث اللساٍل تر :سعيد عبد الغزيز مصلوح ،وفاء كامل فايد ،اجمللس األعلى للثقافة ،طٕ ٕٓٓٓ ،ص ٖ.ٜٔ
 .ينظر :زلمد أمحد قدور ،مبادئ اللّسانيات ،دار الفكر دمشق ،طٖ ،ٕٓٓٛ ،ص ٕٕ.
ماري آن بافو ،جورج إلياس رفايت ،النظريات اللّسانية الكربى من النحو ادلقارن إىل الذرائعية ،تر  :زلمد الراضي ،ادلنظمة العربية للًتمجة بَتوت لبنان،
طٔ ،مارس ٕٕٔٓ ،ص ٘ٓٔ.ٔٓٙ ،
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ّ
ّ
و٢ض جم ً٨صي ؾىؾحر مً جدضًض مىيىٕ ٖلم اللٛت بض٢ت مما ظٗله ٖلما مخ٩امال مؿخ٣ال بظاجه له آلُاجه وبظغاءاجه
اإلاىهجُت( ،وؤو ٫مٓهغ مً مٓاَغ ا٦خماَ ٫ظا الٗلم ٞغػٍ لشبخه الانُالحي الخام به والمْهغ الشاويَ :ى مداولت مٗغٞت
ؤنىلُت َظا الٗلم ،ؤما اإلآهغ الشالض ُٞخجلى في الخغ٦ت الاؾخيباَُت التي قهضتها الضعاؾاث الخاعٍسُت واإلاداوالث الخىٓحرًت
الٗامت). 1
ّ
اللؿاهُاث ،ؤما اإلآهغ الشاويً :ا٦ض ّ
ّ
الجاصة التي زلٟذ ًا
ؤن
٦ما مهُلخُا ؤٞاصث مىه
وٍىضر اإلآهغ ألاو :٫جخاب٘ البدىر
َظا الٗلم لم ًىظض ٗٞال مً الٗضم بل له ؤنىله ؤلابؿدُمىلىظُت ،التي ٧اهذ بمشابت ؤعيىت للمٟاَُم وؤلاظغاءاث ،وؤما اإلآهغ
ّ
ّ
اللؿاهُت الخضًشت للض اؾت الخاعٍسُت ،وبما ّ
ؤن الضعاؾاث اللٛىٍت ٢ض قهضث زالزت مىُٟٗاث ٦بري في
الشالضُٞ :ىحي للىٓغة
ع
ّ
ّ
مؿحرة َظا الٗلم با٦دكا ٝاللٛت الؿيؿُ٨غٍدُت وْهىع ال٣ىاٖض اإلا٣اعهت ووكىء ٖلم اللٛت الخاعٍذيّ ،2
مما ظلب جدىالث
ظضًضة في صعاؾت اللٛت ،والتي مهضث لىالصة مىهج ٖلمي ظضًض ال٣اثم ٖلى :الكمىلُت ،والاونجام ،والا٢خهاص وَى ما ُٖغٝ
ّ
ُٞما بٗض باإلاىهج الىنٟي في اللؿاهُاث.
ّ
ٌٗض ّ
ّ
اللؿاهُاث الٗامتّ ،
الىو اإلااؾـ للؿاهُاث الخضًشت ال٣اثمت
بن ٦خاب ٞغصًىاهض صي ؾىؾحر مدايغاث في
ّ
ّ
ّ
اللٛت بىنٟها وؿ٣اّ ،3
خضص ؾىؾحر مىيىٕ اللؿاهُاث التي (تهخم بضعاؾت اللٛت في طاتها ومً ؤظل طاتها)ّ ، 4بجها تهخم
ٖلى صعاؾت
ّ
ّ
بظل ٪البىاء الخىُٓمي الظي ًىٓم اللٛت وٍدملها ُ٢ما صاللُت ،وَى مىيىٖها الخ٣ُ٣ي والىخُض بط حٗخبر اللٛت مىيىٖا ٧لُا
ومدؿىؾا في آن (وَى ما ًدىاؾب م٘ َاب٘ الكمىلُت الظي ًخد ٤٣م٘ مٟهىم ال٩لُت وَاب٘ الٗلمُت ووظهت الىٓغ هي التي
ّ
جسل ٤اإلاىيىَٕ ،ظا اإلاىيىٕ َى اللٛت).5
ّ
ّ
جخمشل في مجمىٖت مً اإلاؿاثل الشىاثُت اإلاخٗاعيت :اللٛت وال٨الم ،الضا ٫واإلاضلى٫
ؤما ألا٩ٞاع الؿىؽًغٍت الكاجٗت ٞهي
ّ
التزامىُت والخٗا٢بُت ،اإلادىع الاؾدبضالي واإلادى الىٓمي ،6التي اقتهغ بها صي ؾىؾحر في الىؾِ اللؿاوي٦ ،ما ؤؾىض زالر مهام
ّ
للؿاهُاث الٗامت ،والاؾم الظي ؤَل٣ه ٖلى اٖ٫لم الجضًض الظي ًيبػي ؤن ًدل مدل اللؿاهُاث الخاعٍسُت ،والىدى اإلا٣اعن
لخهها ُٞما ًلي: 7
ّ
ّ
ّ
* ج٣ضًم الىن ٠والخاعٍش إلاجمىٕ اللٛاث وَظا ٌٗجي ؾغص جاعٍش ألاؾغ اللٛىٍت ،وبٖاصة بىاء اللٛاث ألام في ٧ل مجها ما ؤم٨جها
طل.٪
 .عبد السالم ادلسدي ،التفكَت اللّساٍل يف احلضارة العربية ،الدار العربية للكتاب ،تونس طٕ ،ٜٔٛٙ ،ص ٗٔ. ٖٔ،
 .ينظر :زلمد أمحد قدور ،مبادئ اللّسانيات ،ص .ٔٚ
 .ماري آن بافو جورج إلياس رفايت ،النظريات اللّسانية الكربى من النحو ادلقارن إىل الذرائعية ،ص ٘ٓٔ.ٔٓٙ ،
 .الطيب دبو ،مبادئ يف اللسانيات البنيوية ،دت دط ،ص ٕ٘.
 . 5كاترين فوك ،بياريل قوفيك ،تر  :ادلنصف عاشور ،مبادئ يف قضايا اللّسانيات ادلعاصرة ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية الساحة ادلركزية بن عكنون اجلزائرٜٔٛٗ ،
 ،ص .ٔٛ
 . 6ينظر  :زلمد أمحد قدور ،مبادئ اللّسانيات ،ص ٖٕ .
 . 7ماري آن بافو ،جورج إلياس رفايت ،النظريات اللّسانية الكربى من النحو ادلقارن إىل الذرائعية ،ص .ٔٓٛ ،ٔٓٚ
 -فرديناند دي سوسَت ،زلاضرات يف األلسنية العامة ،تر :يوسف غازي و رليد النصر ،ادلؤسسة اجلزائرية للطباعة ٜٔٛٙ ،ص .ٔٚ
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ّ
* البدض ًٖ ال٣ىي اإلاىظىصة في اللٛاث ٧اٞت ،وبُغٍ٣ت قمىلُت مخىانلت زم اؾخسالم ال٣ىاهحن الٗامت التي ًم ً٨ؤن جغص
بلحها ٧ل ْىاَغ الخاعٍش الخانت.
* جدضًض هٟؿها والاٖترا ٝبىٟؿها.
ّ
وٍدغَ ٥ظٍ ال٣اثمت ٖىض صي ؾىؾحر خاٞؼان ؤؾاؾُان َما :البدض ًٖ الخٗمُم وجإؾِـ ٖلم ها ٘ٞمؿىضا بلى اإلاىهج
ّ
اللٛىٍت في ٞترة ػمىُت ّ
مدضصة ،وبالىن ٠الٗلمي البُٗض ًٖ
الىنٟي( ،و٢ىام َظا ألاؾلوب اإلاجهجيَ ،ى صعاؾت الٓىاَغ
ألاخ٩ام اإلاؿب٣ت ؤو مٗاًحر الخُإ والهىاب) ، 1وؤما مً الىاخُت الخاعٍسُتً ،م ً٨أل٩ٞاع صي ؾىؾحر ؤن جىي٘ جدذ زالزت
ٖىاوًٍ:
ًا
ؤوال :نا ٙؤ٩ٞاعا ظضًضة خُض ٧اهذ مٟغوٚا مجها ؤو ُمخجاٍ لت .
ّ
زاهُا :البٗضان ألاؾاؾُان الًغوعٍان للضعاؾت اللٛىٍت :
ّ
البٗض ألاو٫؛ الضعاؾت التزامىُت  :synchronicالتي حٗالج ٞحها اللٛاث بىنٟها ؤهٓمت اجها ٫جامت في طاتها في ؤي ػمً بُٗض .
ّ
ّ
البٗض الشاوي؛ الضعاؾت الخٗا٢بُت  : diachronicالتي حٗالج ٞحها اللٛت جاعٍسُا ٖىامل الخُٛحر التي جسً٘ لها اللٛاث في مؿحرة
ّ
الؼمً ،ول٣ض هجر في الخمُحز بحن َظًً البٗضًً (اإلادىًٍ) لٗلم اللٛت ،البٗض التزامجي (الىنٟي) والبٗض الخٗا٢بي (الخاعٍذي) .
ُ
ل٣ض ؤوضر صي ؾىؾحر ( ّ
بإن ّ
ؤي لٛت ًجب ؤن جغي وجىن ٠جؼامىُا بىنٟها هٓاما مً الٗىانغ اإلاترابُت – ؤي
ّ
ّ
الٗىانغ اإلاعجمُت وال٣ىاٖضًت ،-وَظٍ الٗال٢اث اإلاخباصلت في اللٛت ،ج٣ىم ٖلى ٧ل مً البٗضًً ألاؾاؾحن للترُ٦ب اللٛىي
التزامجيُ :
البٗض ألا٣ٞي  syntagmaticاإلاىُبٖ ٤لى جخاب٘ اإلاىُى ،١والبٗض الغؤسخي الترابُي  associativeاإلاخمشل في ؤهٓمت الٗىانغ
ؤو الٟئاث اإلاخ٣ابلت.
ّ
ّ ّ
بن اللٛت ْ -اَغة اظخماُٖتٖ -باعة ًٖ نُٛت و لِؿذ ماصة ،لظا ّمحز بحن اإلا٣ضعة اللٛىٍت للمخ٩لم وبحن الٓىاَغ
زالشا:
الىاُٗ٢ت اإلاىُى٢اث). 2
ُ
ّ
ّ
اللؿاهُتّ ،
ألجها في ؤبؿِ نىعة لها مىهج ٖام ًىٓغ بلى
ول٣ض ؤَلٖ ٤لى اإلاضعؾت اللؿاهُت الؿىؾحرًت اإلاضعؾت البىىٍت
ّ
اللٛت ٖلى ؤجها بىاء ؤو َُ٩ل ،حكبه الك٩ل الهىضسخي اإلادكاب ٪الىخضاث اإلاؿخ٣ل صازلُا ،وٍىٓغ بلى َظا البىاء بمٗؼًٖ ٫
الىو ؤوناخبه ٞاؾخ٣اللُت ّ
الٓغو ٝالخاعظُت اإلادُُت به٦ ،خاعٍش ّ
الىو وحكاب ٪وخضاجه مً ازخهام البيُىٍحن
ّ
وبن جدلُل ؤي هو لٛىي ٌ٘جمض ٖلى َظًً اإلابضؤًً ،1وبالغٚم ؤن ؾىؾحر (لم ٌؿخٗمل مهُلر البيُت بال زالر مغاث في
ّ
٦خابه اإلاكهىع ،واؾخٗمل في اإلا٣ابل مهُلر الىٓام ٖٔ8مغة) ٦،2ما ؤهه اؾخٗمل مهُلر "اليؿ "٤وم٘ طلٞ ٪هى اإلاٗغوٝ
ّ
ّ
بماؾـ الضعاؾت البىىٍت في اللؿاهُاث ،التي مٟاصَا (صعاؾت الٗال٢اث ٫لٛت مً اللٛاث). 3

.

 .زلمدأمحد قدور ،مبادىء اللّسانيات ،صٕٔ .
ينظر :ميلكا إفيتش ،اجتاىات البحث اللساٍل ،تر :سعد مصلوح ،وفاء فايد ،ص ٖ.ٜٔ
 .ر.ىـ .روبنز ،تر :أمحد عوض ،موجز تاريخ علم اللّغة ،سلسلة كتب ثقافية يصدرىا اجمللس الوطٍت للثقافة و اآلداب الكويت ،يناير  ،ٜٔٚٛص ٕٛٚ،ٕٛٛ
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ّ
وٍىٓغ البيُىٍىن بلى َظا البىاء اللٛىي في مٗؼ ًٖ ٫الٗىانغ الخاعظُت ل٨الم ناخب الىو ؾىاء ؤ٧ان مىُى٢ا ؤو
ّ
اللٛىٍت)ٖ ،لى اٖخباع ّ
مما ًجٗل ّ
م٨خىباّ ،
ؤن َظا اإلادُِ زاعط ازخهام
الىو مٗؼوال ًٖ ؾُا٢ه الخاعجي (اإلاالباؾاث ٚحر
ّ
ّ
ّ
ّ
اللٛىي َىّ :
اللٛت في خحن ّ
الىو ؤو اإلاىخج اللٛىي( ،والٗىامل ٚحر اللٛىٍت التي جازغ ٞحها ال ًغاَا صي ؾىؾحر
ؤن ازخهام
ٖلم
ّ
ظضًغة باالَخمام بط لِؿذ ٖىضٍ ْىاَغ لؿاهُت بل ْىاَغ ٖاعيت مخدىلت ٦المُت ،وال٨الم ٖىضٍ ًمشل جإصًت الٟغص والجماٖت
لهظا الىٓام الخ٣ضًغي٣ٞ ،ض ٌٗجى الٗالم بهظٍ الٓىاَغ ال٨المُت ٚحر ّؤجها في هٓغٍ زاهىٍت الخ٣ت جاظل صعاؾتها ّ
ألجها لِؿذ ٚاًت
ّ
ّ
ّ
ّ
وٍدبحن ّ
باللؿان)ّ ، 4
ؤن الٗىامل ٚحر اللٛىٍت ؤو الؿُا ١الخاعجي لِـ مً ازخهام ٖلم اللٛت ،بل َى
ٖلم اللؿان الظي ٌٗجى
مً ازخهام مجاالث ؤزغي ٗ٦لم الاظخمإ ...وٚحرٍ مً ال٘لىم.
ّ
ّ
ومىه هسلو بلى اَخمام البيُىٍت بالجاهب الك٨لي (الؿُخي) للٛت ،ؤي صعاؾت الىخضاث اللٛىٍت التي جُٟى ٖلى
ّ
ّ
ّ
ّ
الؿُذ ،ولُٞ ً٨ما بٗض عاظ٘ بٌٗ اللٛىٍحن َظٍ الىٓغة بلى اللٛت ،بدُض ؤه ٪ال جهل بلى اإلاٗجى بال بطا بدشذ في ٖىهغ
الىٓم ومجمىٖت الؿُا٢اث التي ثجألُٞ ٠ما بُجها لدك٩ل هٓاما مً الُ٣م ،وهي ٢غاءة لؿاهُت ظضًضة للٛت ّ
جٟغٖذ ًٖ ٖلم
ّ
ّ
اللٛت البيُىي التي ْهغث في زالزُيُاث ال٣غن اإلااضخي بما ٌؿمى باإلاضعؾت الىُُْٟتٖ ،لم اللٛت الىُْٟي ،خل٣ت لٛىَي بغا ٙوهي
ّ
مً ؤ٢ضم الض اؾاث ولٗلها الىٓغة الىخُضة التي ٖمغث َىٍال ،ا ّ
َخمذ بىْاث ٠اللٛت وهي ألاٚغاى التي ًدملها الخُاب ٖىض
ع
بهخاظه ،وؤَم َظٍ الىْاث ٠هي وُْٟت الخىانل.5
وبظل ٪ؤٖاص الىُُْٟىن الاٖخباع بلى مؿإلت ؾُا ١ال٨الم ،الظي ٌؿمى بمدُِ اإلاخ٩لم ؤو اإلاخل٣يّ ،
ألن ٖملُت الخبلُ ٜال
ّ ّ
ؤن اللٛت جدضص الىُْٟت ؤو ٚغى الخىانل مً ؤنٛغ وخضة
جىٟهل ًٖ اإلادُِ الظي ًىظض ُٞه ال٨الم ،اهُال٢ا مً مٟهىم
بلى ؤ٦بر وخضة لٛىٍت (باٖخ٣اصَا ّ
ؤن البجى الهُاجُت ،وال٣ىاٖضًت ،والضاللُت مد٩ىمت بالىْاث ٠التي جاصحها في اإلاجخمٗاث التي
حٗمل ٞحها)ٞ ، 6الهىث له وُْٟت والهغ ٝله وُْٟت و٧ل مؿخى ًاي لٛى ٍةي له وْاثٟه التي جدضصٍ ،و( ٌُكحر مهُلر "وُْٟت" بلى
صوع ال٩لمت في الترُ٦ب في ٧ىجها اؾما ؤو ٗٞال ؤو ٞاٖال ؤو مٟٗىال).7
ّ
٦ما ًم ً٨حٗغٍ ٠وُْٟت اللٛت ٖىض الىُُْٟحن (ب٩ىجها اإلاهمت اإلاى٧ىلت بلى ٖىهغ لؿاوي بىىي َب٣ت ،آلُت للىنى ٫بلى
ّ
ّ
َض ٝفي بَاع الخىانل البكغي)َ ، 8ظا الاججاٍ ًىٓغ بلى اللٛت ٖلى ّؤجها (ْاَغة اظخماُٖت جغبِ البيُت اللٛىٍت بىُْٟت
ّ
ّ
ّ
ّ
الخىانل التي جاصحها اللٛت)( ، 9وٍاعر لخل٣ت بغا ٙاللٛىٍت بؿىت ،ٔ9ٕٙبٗضما ُخلذ خل٣خا "مىؾ٩ى اللٛىٍت" و"خل٣ت

 .ينظر:كمال بشر ،التفكَت اللغوي بُت القدَل و احلديث ،ص ٕٓٔ.
 .خولة طالب اإلبراىيمي ،مبادئ يف اللسانيات العامة ،دار القصبة للنشر اجلزائر ،طٕ ،ٕٓٓٓ ،ص ٔٔ.
 .أنطوان الصباح ،تطور مفهوم البنيان يف اللّسانيات احلديثة ،رللة الفكر العريب ادلعاصر ،مركز اإلدناء القومي بَتوت عدد ٕ٘ ٜٖٔٛ ،ص ٕ٘.
 .خولة طالب اإلبراىيمي ،مبادئ يف اللّسانيات ،ص ٕٔ.
 . 5ينظر :مصطفى حركات ،اللّسانيات العامة وقضايا العربية ،ادلكتبة العصرية ،صيدا بَتوت ،طٔ  ،ٕٓٓٗ ،ص ٕٔ.
 Lynons 1981 p224 . 6نقال عن :زلمد زلمد يونس ،مدخل إىل اللسانيات ،دار الكتب اجلديدة ادلتحدة ،بَتوت لبنان ،دط ٕٗٓٓ ،ص ٓ.ٚ
 . 7سامي عياد وآخرون ،معجم اللسانيات احلديثة ،مكتبة لبنان ،ناشرون ،لبنان ،ٜٜٔٚ ،ص . ٜٗ
 .ماري آن بافو جورج إليا سريايت ،تر :زلمد الراضي ،النظريات اللسانية الكربى ،صٕٕٓ .
 . 9جعفر دك الباب ،النظرية اللغوية العربية احلديثة ،احتاد الكتاب العرب ،ٜٜٔٙ ،ص ٔ. ٙ
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ّ
ؾُغؾبىع "ٙألؾباب ؾُاؾُتٞ ،اهٓم بلحها بٌٗ اللٛىٍحن الغوؽ الهاعبحن مً حٗؿ ٠الشىعة الكُىُٖت في مىؾ٩ى)ٞ 1إؾـ
٘ٗ )ٔ9م٘ مجمىٖت مجهم بدىزا لٛىٍت مىٓمت وؤنبذ َظا الٟغًٍُ ٤لٖ ٤لُه "خل٣ت بغا " "ٙاإلاضعؾت
ٕ-ٔ88
ُٞلم ماجِؿُىؽ(
2
الىُُْٟت" " اإلاضعؾت الٟىهُمُت" " اإلاضعؾت البيُىٍت الىُُْٟت"  ،ول٣ض اؾخمضث َظٍ اإلاضعؾت مً ألانى ٫الىٓغٍت التي ؤعسخى
صٖاثمها صي ؾىؾحر٦ ،ما ؤٞاصث مً جهىع بضوان صي ٧ىعجِىاي في الخدلُل الٟىهىلىجي ،وَظا ما ًىا ٤ٞما ظاء به ؤ٦بر ٖلماء
ّ
َظٍ اإلاضعؾت ٖلى ٚغاع :هُ٩ىالي جغوباحؿ٩ىي ،وعومان ظا٦بؿىن ،واهٓم بلحها ُٞما بٗض ماؾـ اللؿاهُاث الىُُْٟت
الٟغوؿُت :ؤهضعي ماعجُجي وٚحرَم مً الٗلماء الظًً ٧اهذ لهم ٌدًض في عٍاصة َظٍ الخل٣ت. 3
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اللٛت( ،4ومىهجها ّ
ًخمحز بضعاؾت هٓام اللٛت ال٨لي بمؿخىٍاجه
وحٗض مضعؾت بغا ٙمً ؤًٞل مً ًمشل الاججاٍ الىُْٟي في صعاؾت
ّ
اإلاسخلٟت الىدىٍت والهغُٞت والهىجُت والضاللُت صعاؾت وُُْٟت مدًت ،وَظا ما ّمحزَم ًٖ باقي اإلاىاهج اللؿاهُت ألازغي)، 5
ّ
ّ
طلّ ٪ؤجها صٖذ بلى جدغٍغ صعاؾت اللٛت مً الجاهب الك٨لي اإلادٌ ،وعبِ اإلاىخىط اللٛىي بالؿُا ١ؤو اإلاى ٠٢ال٨المي الغاًَ،6
ّ
ّ
ألن ألاَضا ٝالخىانلُت هي التي جدضص زهاثو بيُاث اللٛاث التي حؿخٗمل لخد٣ُ٣ها.7
ّ
ول٣ض ٢ام بٌٗ اللؿاهُحن بمضًىت بغا ٙبدكُ٩ىؾلىٞاُ٦ا بةٖضاص مجمىٖت مً الضعاؾاث بٗىىان :8الىهىم
ّ
ّ
 ٔ9ٕ8خُض جبىىا اإلاىهج الىنٟي بضال مً
ألاؾاؾُت لخل٣ت بغا ٙاللٛىٍت ،قاع٧ىا بها في اإلااجمغ ألاو ٫لٗلماء اللٛت بلهاي ؾىت
ٖٓ ٔ9الاهُال٢ت اإلااؾؿت
٢ ٔ9ٕ9ضمىا الجؼء ألاو ٫مً الضعاؾت الجمالُت بٗىىان "ألاٖما ،"٫وحٗض ؾىت
اإلاُٗاعي ،وفي ؾىت
باوٗ٣اص ماجمغ الهىجُاث "ببرا."ٙ
ّ
ّ
وملخو عئٍت َاالء ّؤهه مً ّ
الهٗب ٞهل البيُت اللٛىٍت ًٖ الؿُا ،١الظي جاصي صوعَا ُٞه(وُْٟتها) ،بما ؤن اللؿان
ّ
الُبُعي بيُت (جغاُ٦ب ؤوٖباعاث) جاصي وُْٟت ؤؾاؾُت هي الخىانل ،بدُض جخدضص الؿماث البيُىٍت لٗباعاث َظا اللؿان (
نغ ،ٝجغُ٦ب ،جىُٛم ) ،خؿب ألاٚغاى الخىانلُت التي حؿخٗمل َظٍ الٗباعاث وؾاثل لخد٣ُ٣هاٞ ،بحن البيُت والىُْٟت
ٖال٢ت جبُٗت.9
ّ
ولٗل ؤَم اإلاجاالث البدشُت لهظٍ اإلاضعؾت هي :10الهىجُاث الىُُْٟت آلاهُت ،والهىجُاث الىُُْٟت الخاعٍسُت ،وصعاؾت
الىُُْٟت الجمالُت للٛت ألاؾلىبُت في ألاصب ،وال ،ًٟواإلاجخمٖ٘ ،لم ؤمغاى ال٨الم.

 .إبراىيم خليل ،يف اللسانيات وحنو النّص ،دار ادلسَتة ،طٔ ،ٕٓٓٚ ،ص ٕٔ.
 .ينظر :أمحد مومن ،اللسانيات النشأة والتطور ،ص .ٖٔٙ
 .ينظر :نعمان بوقرة ،اللسانيات اجتاىاهتا وقضاياىا الراىنة ،عامل الكتب احلديث ،طٔ ،ٕٜٓٓ ،ص ٕ.ٛ
 .ينظر :زلمد زلمد يونس ،مدخل إىل اللّسانيات ،ص ٓ.ٚ
 . 5أمحد مومن ،اللسانيات النشأة والتطور ،ص .ٖٔٙ
 . 6ينظر :جعفر دك الباب ،شرح دالئل اإلعجاز يف علم ادلعاٍل ،ص . ٔٔٚ ،ٔٔٙ
 . 7ينظر  :أمحد ادلتوكل ،الوظائف التداولية يف اللّغة العربية ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،ادلغرب ،ٜٔٛ٘ ،ص ٔٔ .
 .ينظر :ماري آن بافو ،جورج إليا سرفايت ،النظريات اللّسانية الكربى ،ص ٖ.ٜٔ
 . 9ينظر:أمحد ادلتوكل ،آفاق جديدة يف نظرية النحو الوظيفي ،كلية اآلداب ،الرباط ،ادلغرب ،طٔ ،ٜٜٖٔ ،ص ٕٔ .
 . 0ينظر :نعمان بوقرة ،الّلسانيات اجتاىاهتا وقضاياىا الراىنة ،ص ٖ. ٛ
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ّ
وٖمىما ّ
جمحزث َظٍ اإلاضعؾت بضعاؾت هٓام اللٜة في مسخل ٠مؿخىٍاجه وبن اجسظث مً الٟىهُم وخضة ظضًضة ل٣غاءة
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ؤن اللٛت ؤنىاث ال ُ٢مت لها بال مً زالٖ ٫ال٢ت الخجاوع التي
اللٛتٖ ،لى ؤؾاؽ ؤهه الىخضة ألاؾاؾُت لضعاؾت اللٛت ،باٖخباع
ّ ّ
ُٞما بُجها ّ
ألن مضعؾت بغا ٙجغي
ؤن اللٛت هٓام مً الىْاث ،٠و٧ل وُْٟت هٓام مً الٗالماث ،1وَى مجا ٫اَخمامها الباعػ:
الهىجُاث الىُُْٟت ؤو ٖلم ألانىاث الىُْٟي.
وَظا الازخال ٝفي حؿمُت اإلاهُلر عاظ٘ بلى الازخال ٝفي الترظماث وٍ٣ابله باألظىبُت مهُلر phonology :وبن ٧اهذ
ّ
اللؿاهُحن الىُُْٟحن جمدىعث خى ٫جُىٍغ الًْغٍت الٟىهىلىظُت ،2بال ّ
ؤن الخىىٕ بحن ٖلماء َظٍ اإلاضعؾت ولض ٢غاءاث
ظهىص
ّ
لؿاهُت مخىىٖت ٧األؾلىبُت ،والض اؾاث اإلا٣اعهت بحن اللٛاث والض اؾاث الهغُٞت الترُ٦بُت ّ
ّ
والهغُٞت
ألن (البيُت الترُ٦بُت
ع
ع
حٗ٨ـ بلى ّ
خض بُٗض الخهاثو اإلاغجبُت بىُْٟت الخىانل ،بدُض ًُم ً٨اٖخباع ب٘ى م٣ىماث َظٍ البيُت وؾاثل للخٗبحر ًٖ
ألاٚغاى الخىانلُت الظي ٌؿعى اإلاخ٩لم بلى جد٣ُ٣ها في َب٣اث م٣امُت ّ
مُٗىت).3
وؤياُٞ ٝلم ماجِؿُىؽ مٟهىما ظضًضا بلى الضعاؾت الترُ٦بُت ٖلى مؿخىي الجملت الظي َىع به مىٓىع الجملت
الىُْٟي ،وطل ٪بخمُحزٍ بحن مٟهىمي اإلاىيىٕ والخبر ،وٍغي ماجِؿُىؽ ّ
ؤن الجملت جى٣ؿم بلى ٢ؿمحن :اإلاىيىٕ ( ،)themeوٍض٫
ّ
ٖلى شخيء ٌٗغٞه الؿام٘ ألهه ٚالبا ما ًظ٦غ في الجملت الؿاب٣ت والخبر( )rhemeالظي ًّضٖ ٫لى خ٣ُ٣ت ظضًضة ّجخٗل ٤باإلاىيىٕ
اإلاظ٧ىع.
ّ
ّ
زانَ :ىع مىٓىع الجملت الىُْٟي ( )function sentence perespectiveوجُبُ٣ه ٖلى اللٛت الدكُُ٨ت و٦ظلٖ ٪لى اللٛت
وٗ٦مل ٍة
ّ
ؤلاهجلحزًت وبٌٗ اللٛاث ألاوعبُت الكهحرة ألازغي ،وٍم٨ىىا ال٣ى ٫بةًجاػ ّ
بن الك٩ل الٗام إلاىٓىع الجملت الىُْٟي في ظمُ٘
ّ
اللٛاث َى الترجِب اإلاٟغصاحي. 4
ٞ )ٔ9ٖ9هى مً ؤبغػ ٖلماء بغا ٙفي خ٣ل الٟىهىلىظُا ،بغٕ في الهىجُاث
ٓ-ٔ89
ؤما (ألامحر هُ٩ىالي جغوباحؿ٩ىي (
ُ
 ،ٔ9ٖ9اخخىي ٖلى مباصت
الىُُْٟت ،بط ٌٗض اإلااؾـ ألاو ٫للٟىهىلىظُا بمالٟه الكهحر مباصت في الٟىهىلىظُا وكغ ؾىت
ّ
ّ
الٟىهىلىظُا ومىاهج جدلُل الؿماث الُُٗ٣ت والٟىُُٗ٢ت ،وصعاؾاث خى ٫الٟىهىلىظُا(ؤلاخهاثُت الخاعيزُت)٦ما ؤهه اَخم
ّ ّ
بإهه :الىخضة الٟىهىلىظُت التي ال ج٣بل الخجؼثت بلى وخضاث ٞىهىلىظُت ؤزغي
بخُىٍغ مٟهىم الٟىهُم ،و٢ض ٖغٞه في مىاٖ ٘٢ضة
ؤنٛغ مجها في لٛت مُٗىت).5

، David p 219.نقال عن أمحد مومن ،ص . ٖٔٙ
 .ينظر :أمحد مومن ،اللّسانيات النشأة والتطور ،ص . ٖٜٔ
 .أمحد ادلتوكل :
 اللّسانيات الوظيفية  ،ص ٘ٙينظر - :الوظيفة و البنية ،مقاربات وظيفية لبعض قضايا الًتكيب يف اللغة العربية ،ص ٖ٘ .
 .ينظر :أمحد مومن ،اللّسانيات النشأة والتطور ،ص .ٔٗٓ ، ٖٜٔ
 . 5ادلرجع نفسو ،ص ٕٗٔ .
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ول٣ض اٖخبر جغوبدؿ٩ىي ؤن للٟىهُم نبٛت ؤو َبُٗت وُُْٟت جمُحزًت (ُ٢مت زالُٞت) ،وهي الىُْٟت ألاؾاؾُت
للىخضاث الٟىهىلىظُت ،1واؾخ٣ى مٟهىم الٟىهُم مً مٟهىم الخٛاًغ والخًاص في اإلاجا ٫الهىحي٧ ،ىهه وُْٟت جمُحزًت ٢بل ٧ل
شخيء وال ً٨دؿب ُ٢مخه الخالُٞت ووُْٟخه الخمُحزًت بالبم٣ابلخه بما ًجاوعٍ مً ؾُا٢اث لٛىٍت مُٗىت .ومً بحن الٗلماء الظًً
ٕ ،)ٔ98الظي ؤبضٕ في مجاالث ّ
ٖضة ٧الٟىهىلىظُا
-ٔ89ٙ
جغ٧ىا آزاعا باعػة في َظٍ اإلاضعؾت اإلابضٕ عومان ظا٦بؿىن( 2
وألاهثروبىلىظُا وألاؾلىبُت وٖلم الىٟـ ّ
اللٚىي ،هٓغٍت ؤلاٖالم وهٓغٍت ألاصبٖ ،غوى ألاقٗاع الغوؾُت والدكُُ٨ت ،الخُىع
ّ
ّ
اللٛىي ٖىض الُٟل واإلاٗا٢حن و٦ظل ٪الٟل٩لىع ،وٍ٨مً جلخُو عئاٍ اللؿاهُت ُٞما ًلي: 3
ّ
* الىٓغٍت الٟىهىلىظُت :ؤي ظا٦بؿىن ّ
بإن زمت هٓاما ٞىهىلىظُا ٧لُا ًخًمًٕٔ ؾمت ممحزة جخه ٠بها اللٛاث ؤلاوؿاهُت
ع
(نامذ ،ناثذ) (مجهىع ،مهمىؽ) (ػٞحري ،خاص) (عزى ،قضًض).
وضر مٟهىم الٟىهىلىظُا الخاعٍسُت وعؤي ّ
* ّ
بإن الُاب٘ الىُْٟي للٛت ال ًجب ؤن ً٣خهغ ٖلى الخالت آلاهُت ٞدؿب بل
للخالت الخاعٍسُت ألاَمُت طاتها.
ّ ّ
* ًغي ظا٦بؿىن
بإن اللٛت وؾُلت للخىانل ؤلاوؿاوي ،والظي ال ًخد ٤٣بال بخىٞغ ؾخت ٖىانغ ؤؾاؾُت في ٖملُت الاجها٫
ّ
ّ
وهي( اإلاغؾل ،اإلاخل٣ي٢ ،ىاة الاجها ،٫الغؾالت ،قٟغة الاجها ،٫واإلاغظ٘) ،جمسٌ ًٖ َظٍ الٗىانغ وْاث ٠لؿاهُت خضصَا
ظا٦بؿىن في ؾذ وْاث ٠لؿاهُت :الىُْٟت الخٗبحرًت الاهٟٗالُت ،الىُْٟت الىضاثُت ،وُْٟت ب٢امت الاجها ،٫وُْٟت ما وعاء
ّ
اللٛت ،الىُْٟت اإلاغظُٗت ،وؤزحرا الىُْٟت الكٗغٍت.
بن هٓغٍت ظا٦بؿىن الٟىهىلىظُت ججهٌ ٖلى ؤؾاؽ الاٖخ٣اص ّ
وملخو ال٣ىّ ( :٫
بإن الخ٣ابالث اإلااثؼة ماؾؿت ٖلى مبضؤ
الشىاثُت ؤو الاػصواظُت) ، 4التي عبُها بالىُْٟت الضاللُت للىخضة الهغُٞت (باٖذباع ّ
ؤن ال٣ىاٖض الهغُٞت هي التي ّ
حؿُُغ ٖلى
اؾخٗماَ ٫ظٍ الخىاً٢اث الٟىهىلىظُت واإلادُِ الهىاحي) ، 5طل ٪ؤن َبُٗت حك٩ل الىخضة الهغُٞت مً مجمىٖت خغوٝ
ججٗلىا هلجإ خخما بلى َبُٗت ال٣ىاٖض الٟىهىلىظُت التي جد٨مها.
وبما ؤن الىخضاث الهىجُت ألاولى بإهىاٖها (خغوٞا ،خغ٧اث ،مض ،هبر )...،ال جدمل ًا
مٗجى في طاتها ول ً٨بترُ٦بها ،ويم بًٗها
ُ
بلى بٌٗ ًاصي بلى وخضاث طاث مٗجى حؿمى ؤصلت لٛىٍت ( )signes linguistiquesوهي م٩ىهت مً صا )signifiant( ٫ق٩ل نىحي
 )ٔ999خُض ٧اهذ له (هٓغة زانت للىخضاث طاث اإلاٗجى
-ٔ9ٓ8
ومضلى )signifié( ٫مٗجى) ، 6و٢ض اَخم بضعاؾتها ؤهضعي ماعجُجي*(
 .ينظر :نعمان بوقرة ،اللّسانيات اجتاىاهتا وقضاياىا الراىنة ،ص ٓ.ٜ
 .أمحد مومن ،اللسانيات النشأة والتطور ،ص ٘ٗٔ. ٔٗٚ ، ٔٗٙ ،
 .ينظر :نعمان بوقرة ،اللّسانيات اجتاىاهتا وقضاياىا الراىنة ،ص ٗ. ٜٜ ،ٜٙ ، ٜ٘ ، ٜ
أمحد مومن ،اللّسانيات النشأة والتطور ،ص .ٔٗٛ،ٜٔٗ
ماري آن بافو جورج إليا سرفايت ،النظريات اللّسانية الكربى من النحو ادلقارن إىل الذرائعية ،ص ٖٕٓ.
 .ميلكا فيتش ،اجتاىات البحث اللّساٍل ،تر :سعد مصلوح ،وفاء فايد ،ص .ٕ٘ٙ
 . 5فاطمة الطبال ،بركو النظرية األلسنية عند جاكسون ،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،طٖ ،ٜٜٔص ٘ٗ.
السانيات ،ص .ٚٙ
ينظر :زلمد زلمد يونس ،مدخل إىل لّ
 . 6مصطفى حركات ،اللّسانيات العامة وقضايا العربية ،ادلكتبة العصرية ،صيدا بَتوت ،طٔ ،ٜٜٔٛ ،ص ٓٗ.
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ّ
اللٛىٍتّ ( .
بن اإلابضؤ ألاؾاؽ
خُض ؤَلٖ ٤لحها مهُلر الىخضة الضالت) ، 1و٧ان مُلبه ألاو ٫ج٣ضًم ون ٠ؾلُم لىا ٘٢الٓىاَغ
ّ
ٖىضٍ َى حٗغٍ ٠اللٛت ٦إصاة للخىانل طاث جمٟهل مؼصوط وؤصاة للخمٓهغ الهىحي ،ومً َىا ًىُل ٤في بىاء مٟاَُم ؾخ٩ىن
ّ
مغ٦ؼ ا٢تراخاجه اللؿاهُت).2
ُّر ّ
ُ
وحٗض اللٛت مً َظا اإلاٟهىم ٖملُت جبلُُٛت ،اإلا٣هىص بها بزباث الظاث م٘ َبُٗتها الهىجُت وجمٟهلها اإلاؼصوط
مخىاٍ مً ال٩لماث ٖلى مؿخىي اإلادىع
بياٞت بلى ٖىهغ الخجغبت الشخهُتٞ ،اسخا اإلاجا ٫ؤمام اإلاخ٩لم الزخُاع ٖضص ال
ٍة
ّ
الازخُاعي ،وَظا ما طَب بلُه اإلاىهٖ ٠اقىع ٢اثالً ( :غي ماعجُجي ؤن اللٛت ٖباعة ًٖ ؤصاة ببال ٙزىاثُت الخ٣ًُ ُُ٘٣ابلها جىُٓم
ّ
ّ
مسهىم للىا ٘٢وإلاُُٗاث الخجغبت) ، 3ومىه الىُْٟت ألاؾاؾُت للٛت ٖىض ماعجُجي هي الخىانل بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ اللٛىي،
ّ
ُ
َظٍ الىُْٟت ؤلاوؿاهُت جاصحها اللٛت بىنٟها ماؾؿت بوؿاهُتٖ ،لى الغٚم مً ازخال ٝبيُاتها مً مجخم٘ لٛىي بلى آزغ ،وبن
ّ
بال ّ
ؤن الىُْٟت الجىَغٍت
ّؤصث وْاث ٠زاهىٍت مشل :الخٗبحر ًٖ ألا٩ٞاع ،ؤو اإلاكاٖغ ؤو الىُْٟت الجمالُت في الىهىم ألاصبُت،
ّ
جخمدىع خى ٫بخضار ؤلابال ،ٙوالخٟاَم والخىانل بحن ؤٞغاص الجماٖت اللٛىٍت.4
ّ
ّ
ع٦ؼ ماعجُجي ٖلى صعاؾت اللٛت ؤزىاء ٖملُت الخبلُٖ ٜلى اٖخباع ّؤجها هٓام مً الىْاث ،٠مجمىٖت مً الىخضاث
ّ
اللؿاهُت ّ
ل٩ل ٖىهغ لؿاوي وُْٟخه٣ٞ ،ؿم الىْاث ٠بلى زالزت ؤهىإ: 5
ُ
إلاٗغ ٝالخمُحزًت ،ال ٌؿخٗمل اإلاخ٩لم لٟٓت ّ
مُٗىت ٖىى ؤزغي بال لٛاًت.
* وُْٟت جمُحزًت (اإلاًاصة) جم ً٨الؿام٘ مً ا ة
ُ
* وُْٟت ٞانلت :جم ً٨الؿام٘ مً جدلُل ال٣ى ٫بلى وخضاث مخخابٗت.
* وُْٟت حٗبحرًت :حٗلم الؿام٘ ًٖ الخالت الٗ٣لُت ؤو ال٨ٟغٍت للمخ٩لم.
ّ
ّ
وٖلُه ًبدض اللؿاوي ًٖ الىخضاث التي باؾخٗمالها ًخٛحر اإلاٗجى ،وبةخهاء مجمىٖت مً الىخضاث اللٛىٍت زم جغجُبها مً
خُض الكبه والازخال ،ٝجخطر الٟىاع ١التي حٗ٨ـ ُ٢متها الظاجُت الىُُْٟت ،6وَظا اإلاٟهىم الجضًض َى الظي ّ
٢ضمه في
الخ ُُ٘٣اإلاؼصوط (.)double articulation
الخ ُُ٘٣اإلاؼصوط:
ّ
ّ
ّ
الخٔ ماعجُجي ؤن ٧ل اللٛاث حكتر ٥في زانُت َامت ؤال وهي "الخ ُُ٘٣اإلاؼصوط" ؤو "الخمٟهل اإلاؼصوط" 7الظي ٌُٗض
ّ ّ
اللؿان البكغي ّ
ًخمحز به ًٖ بُ٣ت الخىُٓماث الاجهالُت ألازغي٧ ،لٛت الخُىان والُبُٗت
اإلاٟهىم ألاؾاؽ لىٓغٍخه ألن
ّ
وؤلاقاعاث ،واللٛاث البكغٍت ماؾؿت في الىاٖ ٘٢لى حكٟحر مً َب٣خحن.1
 .زلمد قدور ،مبادئ يف اللّسانيات ،ص ٖ.ٜٔٗ، ٜٔ
 .ينظر * :ماري آٍل بافو  ،سريايت  ،النظريات اللّسانية الكربى ،ص ٕٕٔ.
 .شفيقة العلوي ،زلاضرات يف ادلدارس اللّسانية ادلعاصرة ،أحباث للًتمجة والنشر ،بَتوت لبنان ،طٔ ٕٓٓٗ ،ص٘ٗ
 .ينظر :أمحد حساٍل ،مباحث يف اللّسانيات ،ص ٓٔٔ.
 . 5ينظر :ماري آن بافو ،سرفايت ،النظريات اللّسانية الكربى من النحو ادلقارن إىل الذرائعية ،ص ٖٕٕ .
 . 6ينظر :شفيقة العلوي ،زلاضرات يف ادلدارس اللّسانية ادلعاصرة ،ص .ٔٚ
 . 7ينظر :أندري مارتيٍت ،مبادئ يف اللّسانيات العامة ،ص .ٔٛ
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ّ
بن  ٫٥الىخضاث التي جىجم ًٖ الخ ُُ٘٣ألاو ٫هي في الىاّ ٘٢
م٩ىهت بضوعَا مً وخضاث طاث مٟانل مً يغب آزغ 2ومىه
ّ
ٞاأل٢ىا ٫اللؿاهُت م٩ىهت مً:
مىخه ؤي مٟخىخت .حؿمى جل ٪الىخضاث
*مؿخىي الخ ُُ٘٣ألاو ( :٫وَى ؤنٛغ وخضة لؿاهُت نىجُت صالت ،وٖضصَا ٚحر ٍة
باللٟٓاث وحك٩ل مىيىٕ ازتياع اإلاخ٩لم ،وَؿمى مٗجى ٧ل لٟٓت مضلىال ونُٛخه الهىجُت صالا) ، 3وٍغي ماعجُجي ّ
بإن َظا
الخ٣ً( ُُ٘٣ىم ٖلى ّ
ؤن ٧ل ْاَغة مً ْىاَغ الخجغبت البكغٍت ُهغٍض جبلُٛها ؤو ٧ل خاظت مً خىاثجىا ُّر
هىص حٗغٍٚ ٠حرها بها
جدلل بلى مخىالُت مً الىخضاث ل٩ل مجها نىعة نىجُت ومٗجى).4
ّ
ًُم ً٨اإلاؿخىي ألاو ٫مً الخ ُُ٘٣جبلُ ٜالخجاعب البكغٍت ،ؤو الخاظُاث ٢هض بلىٚ ٙاًت الخىانل بىاؾُت جخاب٘
ّ
الىخضاث اللؿاهُت ،وجخإلَ ٠ظٍ الخجغبت مً مىيىٖاث ًُغاص ه٣لها بلى آلازغًٍ ًٖ َغٍ ٤ألا٢ىا ،٫وًٍغب ٖلى طل ٪مشال ٢ى٫
مً ٌُٗاوي ؤإلااٖ ( :ىضي ؤلم في عؤسخي)ٞ ،هظٍ الجملت ًم ً٨جُُٗ٣ها بلى ؾخت وخضاث هي( ٖىض  /ي  /ؤلم  /في  /عؤؽ  /ي ) ( .ومً
ؤي وخضة مً َظٍ الىخضاث في جغاُ٦ب مسخلٟت ُلخ ّ
اإلاؿخُإ بصزاّ ٫
ٗبر ًٖ ججاعب بكغٍت ؤزغي ٩ٞلمت (عؤؽ) جٓهغ في ٖباعة
اإلاضبغ) ،و٧لمت (ؤلم) جغص في هدى (ؤلمي ٖلُه ،)...ومً َىا ًبضو الخىٞحر الخانل ْبط ٌُ ّ
هدى (الغؤؽ ّ
ٗبر ببًٗه آالٞا مً الىخضاث
ًٖ خاالث وزبراث ٚحر مدضوصة مُل٣ا).5
٦ما جدضر ماعجُجي في َظا اإلاؿخىي ًٖ هىٖحن مً ال٣ىاثم :6ؤوال؛ ال٣اثمت اإلاٟخىخت :بم٩اهُت الاؾدبضا ٫مٟخىخت ٚحر
مىتهُت (ٚحر مدضوصة)٢ ،ابلت لئلزغاء جٖ ٘٣لى مؿخىي ألاٗٞا ٫وألاؾماء مشا ٫طل٦ :٪خب الُالب اإلادايغةٞ .الٟٗل "٦خب"
ًُم ً٨اؾدبضالها بـ "لخو"" ،خ" ،"ٟٔخًغ".
زاهُا؛ ال٣اثمت اإلاٛل٣ت٢ :اثمت الاؾدبضا ٫مدضوصة وهي ٢اثمت الًماثغ والخغو٦ ٝدغو ٝالجغ ،الاؾخٟهام والىىاسخ واؾم
ؤلاقاعة والاؾم اإلاىنى٣ٞ ...٫ىلىاُ :
٦خبذ مداىعحي (يمحر) .
ٞالًمحر َاَىا ًيخمي بلى ٢اثمت مدضوصة الىخضاث ( ها /ث /جما /جم /جً  ،)...وهي ٢اثمت مٛل٣ت ّ
ألن ٖضص وخضاتها مدضوص

ًُُلٖ ٤لحهما ماعججي اؾم وخضاث صالت( ُوَؿخٗمل ٦ظل ٪الضاللت ٦م٩افئ لها) ،و٢ض وي٘ َظا اإلاٟهىم ّ
لُٗغ ٝبه وخضاث ؤو
بيُاث لها وعوص جىانلي ،7وج٣ابل الىخضاث الضالت اإلاهُلر الٟغوسخي "اإلاىهُماث" ( )les monémesالتي جدلل بلى وخضاث ؤنٛغ
ُ
مما ّ
ّ
ؾب ٤وطلٖ ٪لى اإلاؿخىي الهغفي  ِ٣ٞو(الهُاٚت الهىجُت ًُم ً٨ؤن ججؼؤ بلى ؾلؿلت مً الىخضاث وَظا َى الخُُ٘٣

 .ينظر :نعمان بوقرة ،اللّسانيات اجتاىاهتا وقضاياىا الراىنة ،ص ٓٔٔ.
 .ينظر :ادلرجع السابق ،ص ٓٔٔ.
 .سليم بابا عمر وباٍل عمَتي ،اللّسانيات ادليسرة علم الًتاكيب ،اجلزائر ،دط  ،ٜٜٔٓ ،ص ٔ. ٚ
 .أندري مارتيٍت ،مبادئ يف اللّسانيات العامة ،ص . ٔٛ
 . 5زلمد قدور ،مبادئ اللّسانيات ،ص ٗ.ٜٔ
 . 6سليم بابا عمر ،اللّسانيات ادليّسرة ،ص ٔ. ٚ
 . 7ماري آن بافو ،جورج إلياس رفايت ،النظريات اللّسانية الكربى من النحو ادلقارن إىل الذرائعية ،صٕٕٗ.
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الشاوي) ، 1الظي (ً٣ىم بخدلُل جل ٪الىخضاث اإلاؿخ٣لت طاث المخخىي الهىحي والضاللي بلى الٟىهُماث ( ،)les phonémesؤي بلى
ؤنٛغ الىخضاث الهىجُت اإلاجغصة مً اإلاٗجى).2
ّ
بن مؿخىي الخ ُُ٘٣الشاوي ٖباعة ًٖ ؾلؿلت الىخضاث الضهُا اإلاخخابٗت واإلاجغصة مً ٧ل صاللتٞ ،هي ؤنٛغ مً وخضة
نىجُت لؿاهُت ٚحر صالت ،ال جدمل مٗجى في طاتها وهي ٢اصعة ٖلى الخمُحز بحن اإلاٗاوي ،3وٍ٣ابل الٟىهُم الخغ ٝبهىامخه ونىاثخه
َ
ونىاثخه مشال٦ :ـ َـخ َـب؛  / َ /٥ث / َ /ب./ َ /
ّ
ّ
اللٛت ال٣ضعة ٖلى الخٗبحر ًٖ الالمخىاهي مً ألا٩ٞاع ،واإلاٗاوي ّ
اإلاجغصة بىاؾُت
ولهظا اإلابضؤ (ُ٢مت لؿاهُت طل ٪ؤهه ًمىذ
َظا الٗضص اإلادهىع مً الٟىويماث )ّ ( ، 4
مما ًدُذ بهخاط ٦مُت َاثلت مً الغؾاثل اإلام٨ىت بما ؤن اليؿ ٤الهىحي اإلا٣خهض ظضا
مخىاٍ مً اإلالٟىْاث) ، 5وَظا ما ًُاؾـ
ٌؿمذ بهُاٚت آال ٝالىخضاث الضالت التي هي هٟؿها ًُم ً٨جإلُٟها إلهخاط ٖضص ال
ٍة
ّ
ّ
اللٛاث الُبُُٗت ب٣ىلهّ ( :
بن هىٕ
إلاٟهىم الا٢خهاص اللٛىي )ٖ ) l’économie linguistiqueىض ؤنصعي ماعجُجي ،والخ ُُ٘٣اإلاؼصوط في
جم ونٟها ختى الُىم وٍٓهغ ّ
الخىُٓم الظي ٖغيىاٍ ؾاب٣ا ًىظض في ٧ل ألالؿً التي ّ
ؤن َظا الخىُٓم ٢ض ٞغى هٟؿه ٖلى
ّ
اإلاجمىٖاث البكغٍت بهٟخه ألاوؿب بلى خاظاث ؤلاوؿان وبم٩اهِخه .ال شخيء ٚحر الا٢خهاص الًاظم ًٖ الخُُٗ٣حن ًُم ًُ ٨مً
الخهىٖ ٫لى ؤصاة الخبلُ ٜؤصاة طاث اؾخٗماٖ ٫ام و٢اصعة ٖلى بًها ٫مٗلىماث بم٣ضاع مهى ٫وبجهض ػَُض).6
ّ
وخهغ ؤهضعي ماعجُجي ال٣ىاهحن اللؿاهُت للىخضة الضالت ُٞما ًلي:7
ّ
ّ
ٔ -الهالث ال٣اثمت بحن الىخضاث اللؿاهُت جدضص َبُٗت الٗال٢اث اللؿاهُت الىُُْٟت ال٣اثمت بحن اإلاىهُماث في الؿلؿلت
الترُ٦بُت.
ّ
ّ
اللؿاهُت واهخٓامها و ٤ٞجغجِب ّ
مٗحن صازل الترُ٦ب ،و٢ض ًاصي ازخالٝ
ُٕ -عجبت الىخضاث اللؿاهُت :مٗغٞت مى ٘٢الىخضة
اإلاى ٠٢بلى ازخال ٝوُْٟتها الترُ٦بُت.
ّ
اللؿاهُتً :غي ماعجُجي ّ
ؤن ل٩ل مىهُم مدخىاٍ ّ
الضاللي الخام به مما ًجٗله ًخماًؼ ًٖ ٚحرٍ في وُْٟخه
ٖ -مدخىي الىخضاث
صازل الترُ٦ب.
ّ
ّ
اللؿاوي ؤن ًخ٣صخى ّ
الؿماث الخانت واإلاالثمت للمىيىٕ الظي ٌؿعى لضعاؾخه ٞاللٛت ٦باقي الٗلىم
ٗ -مٟهىم اإلاالثمتٖ :لى
لها ؾماث مالثمت ؤو مىاؾبت لخدلُلها.

 .زلمد قدور ،مبادئ اللّسانيات ،ص ٘. ٜٔ
 .شفيقة العلوي ،زلاضرات يف ادلدارس اللّسانية ادلعاصرة ،ص . ٔٛ
 .ينظر :أمحد حساٍل ،مباحث يف اللّسانيات ،ص ٕٔٔ .
 .شفيقة العلوي ،زلاضرات يف ادلدارس اللّسانية ادلعاصرة ،ص . ٜٔ
 . 5ماري آن بافو ،جورج إلياس رفايت ،النظريات اللّسانية الكربى من النحو ادلقارن إىل الذرائعية ،ص ٕٕٗ
 . 6أندري مارتيٍت ،مبادئ يف اللّسانيات العامة ،ص ٕٔ .
 . 7سليم بابا عمر ،باٍل عمَتي ،اللّسانيات ادليسرة ،ص ٖ. ٚ
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ؤهىإ الىخضاث الترُ٦بُت (صازل البيُت):
ّ
اللؿاهُت ،بضعاؾت ٖال٢اث الخبُٗت ُٞما بُجها ،والىْاث ٠التي جًُل٘ بها في ملٟىّ ّ
مٗحن،1
ّمحز ماعجُجي بحن ؤهىإ الىخضاث
ّ
(ٌكمل جدلُل مضعط ال٨الم في ّ
ؤي هٓام لؿاوي وجخجلى في خاالث مًبىَت بًىابِ ؾُاُ٢ت ج٩اص ج٩ىن ٖامت في ظمُ٘ اللٛاث
اإلاٗغوٞت).2
َُ
هخٗغ ٝبىيىح ٖلى ؤهىإ الىخضاث ّ
مً ؤظل جذ لُل اإلاضعط ال٨المي ٖلى ؤ٦مل وظه ُ
ًجب ؤن ّ
الضالت التي جِ ٩ىن البيُت
ّ
الترُ٦بُت وهي ؤهىإ ٦ـ(اللٟٓت اإلامتزظت ،الٗضمُت ،اإلاٟغو٢ت اإلاكتر٦ت ،)......وجاعة ج٩ىن مالٟت مً ظؼءًً ٞإ٦ثر هدى الهُٜ
اإلاغ٦بت التي حٗمل ٖلى الىخضة الترُ٦بُت الىاخضة ٧الهُٛت الاجداصًت والترُ٦بُت:3
ّ
ؤوال :اللٟٓت اإلامتزظت؛ ؤن ًخًمً الضاٖ ٫لى مضلىلحن ؤو ؤ٦ثر ال ًمٞ ً٨هلهما مً الىاخُت الك٩لُت ٞلٟٓت (ؤبُا )٫جض٫
ٖلى مضلىلحن ،ؤخضَما ًغمؼ بلى اإلاًمىن اإلاٗىىي للمٟغص(البُل) والشاوي ًغمؼ بلى مٗجى الجم٘ جًمىذ مضلى ٫الهُٛت +
مضلى ٫ألانل (مىهُم ممؼوط).
ّ
ّ
ُ
زاهُا :اللٟٓت اإلاٟغو٢ت؛ جدضص اإلاضلى ٫الىاخض في اللؿان بمُٗ٣حن مىظىصًً في هُ٣خحن مخباٖضجحن باإلاضعط الهىحي ،بمٗجى
ؤن ًخجؼؤ بلى مُٗ٣حن ؤو ؤ٦ثر لخدضًض مضلى ٫واخض ٚحر ٢ابل للخجؼثت هدى :اإلاهلىن ٌنجضون م٘ الؿاظضًً ،ومىه مٟهىم
ظم٘ اإلاظ٦غ جضٖ ٫لُه زالر ٖالماث الىاو في اإلاهلىن وواو ٌنجضون وٍاء الؿاظضًً.
ّ
زالشا :اللٟٓت اإلاكتر٦ت؛ هي ٖباعة ًٖ صا ٫واخض ًخ٣اؾمه مضلىالن (ؤو ؤ٦ثر)ً ،مٞ ً٨هلهما مً الىاخُت الك٩لُت ،وٍمً٨
ؤن ٌؿخ٣ل ٧ل صا ٫بمضلىله مً زال ٫الؿُا ،١مشا :٫جبدؿم؛ لها مضلىالن ،مضلى :ٔ٫هي (الٛاثب اإلاٟغص اإلااهض) ،مضلىَ :ٕ٫
ؤهذ
(اإلاساَب اإلاٟغص اإلاظ٦غ).
ّ
عابٗا :اللٟٓت الٗضمُت؛ ُٚاب ٖالمت ما لضاللت مُٗىت؛ ؤي ُٚاب ٖالمت ق٩لُت مخىٗ٢ت ،مشا ٫طل ٪الخ٣ابل الخانل بحن
اإلاظ٦غ واإلااهض في بٌٗ ألاؾماء.
ول٣ض ّ
ٖض الىُُْٟىن الىخضاث الترُ٦بُت مجمىٕ الٗال٢اث بحن الىخضاث الضالت ،م٘ التر٦حز ٖلى ألاَمُت ال٨بحرة للٛت
باٖخباعَا ؤصاة جبلُّ ،ٜ
خضصَا ماعجُجي زالزت ؤنىا ٝمً اإلاىهُماث ًم ً٨اجساطَا ٧ىؾُلت لخدضًض الٗال٢اث الترُ٦بُت جدضًض
الىْاثُٞ ٠ما ًلي:4
ّ
ٔ -الىْاث ٠اإلاؿخ٣لت :وهي اللٟٓت اإلاؿخ٣لت بالغجبت ،ألن وًّٟتها ٧امىت في طاتها٦ ،ما ؤن مىٗ٢ها ال ًدضص وُْٟتها ،مشال
لٟٓت ؤمـ لها هٟـ الىُْٟت في مسخل ٠التراُ٦ب البىاثُت للجملت ،وَىا ٥لٟٓت ٞىهُم مؿخ٣ل وؿبُاٌٗ ،خبر مىٗ٢ه في
الجملت مؿخ٣ال اؾخ٣الال وؿبُا.

 .بافو سرفايت ،النظريات اللّسانية الكربى من النحو ادلقارن إىل الذرائعية  ،ص . ٕٕٙ
 .أمحد حساٍل ،مباحث يف اللّسانيات ،ص ٘ٔٔ.
 .نعمان بوقرة ،اللّسانيات اجتاىاهتا وقضاياىا الراىنة ،ص ٖٓٔ .
 .سليم بابا عمر ،باٍل عمَتي ،اللّسانيات ادليسرة ،ص ٔ. ٚٗ،ٛ
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ّ
ّ
ٕ -اللٟٓت اإلاُ٣ضة بمى :٘٢وهي اللٟٓت اإلاُ٣ضة بغجبتٞ ،غجبت الٟاٖل جإحي بٗض الٟٗل ،وٖلى خؿب وُْٟت الىخضة جدضص
الىُْٟت.
ّ
ٖ -اللٟٓت الىُُْٟت :وهي التي ال جمل ٪وُْٟت في طاتها وبهما ًىدهغ صوعَا في جدضًض وُْٟت وخضة مٗىىٍت مجاوعة وحك٩ل
مٗها جغُ٦با م٨دؿبا لالؾخ٣اللُت.
ؤهىإ الىخضاث الترُ٦بُت ٖىض ؤهضعي ماعجُجي:1
ؤوال :الهُٛت الاجداصًت؛ وهي وخضة جخ٩ىن مً صالحن ٞإ٦ثرً ،خدضان لِك٨ال صالا واخضا له مضلى ٫واخض مشا :٫ظىاػ
الؿٟغ ،ؤم ٧لشىم. ... ،
زاهُا :الهُٛت الترُ٦بُت؛ ًدضصَا ماعجُجي ّ
بإجها مجمىٕ لٟٓاث ل٩ل واخض مجها وُْٟت زانت بها ،وج٩ىن الهُٛت في ؤٚلب
ألاخُان مدخىٍت ٖلى وخضة وُُْٟت جد ٤٣لها الاؾخ٣اللُت الترُ٦بُت لظا ٞىُْٟتها ٚحر مغجبُت بمىٗ٢ها ،مشل :في الؿىت اإلاايُت
بٗض الٗكاء ،والجملت ٖىض ؤهضعي ماعجُجيٖ :باعة ًٖ مجمىٖت وخضاث صالت جخجاوع في ؾُا ١جغُ٦بي مٗحن .وجخ٩ىن الجملت ٖىضٍ
مً ٢ؿمحن ؤؾاؾحن َما *:الىىاة :هي الغ٦حزة ؤو الغ ً٦ألاؾاؽيللجملت ،وَما َغٞا ؤلاؾىاص.
ّ
*الًٟالث :اللىاخ ٤ؤو اإلاخٗل٣اث ،هي ٧ل ما ؤيُ ٠للىىاة ؤلاؾىاصًت في الىٓام الترُ٦بي.
والًٟلت ٖىضٍ هىٖان:
الًٟلت اإلاخٟغٖت :وهي التي جخٟغٕ ًٖ الىىاة مباقغة.
مشا :٫هجالء َبِبت /
الًواة

ماَغة

/

باعٖت

ًٞ /لت مخٟغٖت ًٖ الىىاة ًٞ /لت مخٟغٖت ًٖ ًٞلت ؤزغي

الًٟلت اإلاُٗىٞت :وهي الًٟلت التي ؾب٣ها خغ ٠ُٖ ٝج٩ىن مُٗىٞت ٖلى الًٟلت اإلاخٟغٖت ،مشا :٫هجالء َبِبت ماَغة
وباعٖت.
٦ما جدضر ؤهضعي ماعجُجي ًٖ الٗىانغ التي ج٩ىن الجملت وعؤي بإن َىا ٥ؾلمُت في الىْاث ،٠وهي مهمت في الخدلُل
الىُْٟي الظي ًمحز الىْاث ٠ألاؾاؾُت والىْاثٚ ٠حر ألاؾاؾُت.
الىْاث ٠ألاؾاؾُت :وهي الىْاث ٠التي حؿىض بلى الىىاة.
الىْاثٚ ٠حر ألاؾاؾُت( :وهي التي حؿىض بلى الًٟالث ،وجى٣ؿم بلى الىْاث ٠ألاولُت والىْاثٚ ٠حر ألاولُت) .2ؤما ًٖ ألاولى
الىْاث ٠ألاولُت :التي ج٣ىم بها الٗىانغ التي جغجبِ باإلاؿىض ،التي جإحي في اإلاغجبت ألاولى ٢بل باقي الًٟالث .وؤما الشاهُت
الىْاثٚ ٠حر ألاولُت :ج٣ىم بها الٗىانغ التي ال جغجبِ مباقغة باإلاؿىض وبهما بىاؾُت لُخم لها طل٧ ٪الخىاب٘ مشال.

 .ادلرجع السابق ،ص ٖ. ٛ
 .ادلرجع نفسو ،ص . ٜٚ
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ّ
وملخو ال٣ىّ ٫
اللؿاوي لى٢ذ ال بإؽ به وؤزظث َابٗا ّ
جمحزث
بن مصعؾت "بغا "ٙهي بخضي اإلاضاعؽ التي خىعث اإلاىهج
ٍة
ّ
به بحن اإلاضاعؽ اللؿاهُت ومىهجها الًؼا٢ ٫اثما بلى ًىمىا الغاًَ .وهي مضعؾت اؾخ٣لذ بضعاؾتها للٛت القخٛالها ٖلى الجاهب
الخُبُ٣ي في مسخل ٠مؿخىٍاتها هدىا ونىجا ونغٞا وصاللت ،وبن ٚلب اإلاجا ٫الٟىىلىجي ٖلحها.
ّ
ؤما ما اٖخمضٍ الىُُْٟىن ٦مىهج َى الخدلُل الىُْٟي والخٟؿحر الىا٢عي لبيُت اللٛت التي جدضصَا مسخل ٠الىْاث٠
ّ
الٗالماجُت للىخضة اللؿاهُت في ؾُا ١ججاوعي مٗحن ،ولهظا جمحز اإلاىهج الىُْٟي بالىاُٗ٢ت التي جدترم الامخشا ٫لؤلخضار وجغٝى
مى٘ ألاولىٍاث.1

 .ينظر :ادلرجع السابق  ،ص ٓ. ٜٔ، ٜ
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ثجلُات الحىاق بحن ٟلُسة ابً هاوئ ألاهسلسخي في مسح ّ
املٔع لسًً هللا
وٟلُسة الٌ٘طاجي ألاكٜهاوي في مسح اللاح الؼُٔس هِام املل٧
ػُس محمس ضها ابًالطػى ،٨ؤؾخاط مكاع ٥في ٢ؿم اللٛت الٗغبُت وآصابها بجامٗت ؤنٟهان ،بًغان
مطٍم هىضي ،زغيظت اإلااظؿخحر في ٞغٕ اللٛت الٗغبُت وآصابها مً ظامٗت ؤنٟهان ،بًغان
بلهة گُالني ،زغٍجت اإلااظؿخحر في ٞغٕ اللٛت الٗغبُت وآصابها مً ظامٗت ؤنٟهان ،بًغان

ّ
امللخم
بن هٓغٍت الخىام جخجلی في ؤبىاب قٗغٍت ؤؾاؾُت مً الكٗغ الٗغبي مً ؤَمها اإلاٗاعياث الكٗغٍت بحن الكٗغاءَ .ىا٥
ًا
٢هاثض هالذ بعجاب الكٗغاء ٦شحرا ٞباصعوا بمٗاعيتها ومدا٧اتها إلخُاء الترار الؿاب٣حن.
وٍدىاوَ ٫ظا البدض صعاؾت ججلُاث الخىام في ال٣هُضجحن للُٛغاجي ألانٟهاوي في مضح الهاخب الؿُٗض هٓام اإلال٪
و٢هُضة ابً َاوئ ألاهضلسخي في مضح الخلُٟت ّ
اإلاٗؼ لضًً هللا خُض ٕاعى الُٛغاجي في َظٍ ال٣هُضة الباثُت اإلاظ٧ىعة البً
ًا
ًا
ًا
َاوئٞ .اهُال٢ا مً َظا الضاٌٗ ٘ٞغى إلاٗالجت ال٣هُضجحن مً ظاهب بغوػ ججلُاث الخىام ٞحهما ق٨ال ومًمىها زم اإلاىاػهت
واإلا٣اعهت بُجهما ل٨ك ٠اللشام ًٖ اقترا٧اث الكاٖغًٍ في ال٨ٟغة وبيُت ال٣هُضة ومىيىٖاتها مً زال ٫جىانهما.
ّ
وصلذ الىخاثج ٖلی ؤن الُٛغاجي ؤزظ ٦شحرا مً ؤ٩ٞاعٍ وؤلٟاْه مً الكاٖغ اإلاٗاعى وَى ابً َاوئ وٍدىام مٗه في ٦شحر مً
ؤبُاجه م٘ ؤهه الًؼاً ٫دغم ٖلی الخٟىٖ ١لُه ؤو ٖلی التهغب مً الٟؿاص والُٗب في ألازظ ٖبر جدىٍل ال٨ٟغة ؤو الؼٍاصة في
اإلاٗاوي وألالٟاّ .وهجض ؤجهما بياٞت بلی وخضة الىػن وال٣اُٞت في ال٣هُضة ٌكتر٧ان في ٖضة مً اإلاىيىٖاث التي ٖالجاَا في
ال٣هُضة وهي ق٩ىو هىو الخبِبت والٟسغ الظاحي واإلاضح وٍٟتر٢ان في ما ؾىو طل.٪
ال٦لمات السلُلُة :الخىام ،اإلاٗاعياث الكٗغٍت ،اإلاضح ،ابً َاوئ ألاهضلسخي ،الُٛغاجي ألانٟهاوي.
Abstract
The theory of intertextuality has been reflected in the fundamental parts of the Arabic poems,
the most important of which is the poetical imitation and comparison.
This research discusses the instances of intertextuality in Toghraei Isfahani’s ode in the eulogy
of Al-Sahib Al-Saeed Nezam-Al Mulk as well as the ode of Ibn Hani in the eulogy of Khalifa AlMoezzoddin, as Toghraei in this ode has discussed the abovementioned comparison attributed to
Ibn Hani. To achieve this goal, this research has discussed the investigation of the two odes from
the viewpoint of intertextuality in their form and content and then evaluated and compared them
so that what the two poets have in common will be revealed.
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The results of the study showed that Toghraei has taken many of his words and thoughts from
the poet of imitation and comparison, i.e. Ibn Hani, and despite the fact that he constantly tries to
be superior to him via the change of thoughts and increasing the words and meanings or getting
rid of corruption and fault, he has imitated Ibn Hani in his lines. Furthermore, they two, in
addition to having identical rhythm and rhyme, also having other issues in ode such as
complaining about the separation from the sweetheart, being proud of one while they are different
in other issues.
Keywords: intertextuality, poetical imitation and comparison, eulogy, Ibn Hani Andulusi,
Toghraei Isfahani.

امل٠سمة
ٖىضما وظض الكٗغاء ؤمامهم هماطط قٗغٍت طاث مؿخىو ٞجي ٖاٞ ٫إ٦ثروا مً مٗاعيتها ٧ال٣هاثض اإلاكهىعة لؤل٢ضمحن
و٦ظلًٟ ٪نر اإلاجا ٫للكاٖغ الشاوي ؤن ًٓهغ ٖب٣غٍخه وم٣ضعجه الكٗغٍت والٟىُت ،مً زال ٫مدا٧اة ال٣هُضة اإلاٗاعيت في
ًا
ًا
وػجها و٢اُٞتها ومىيىٖها مداوال الينج ٖلى مىىالها وخغٍها ٖلى مًاَاة الكاٖغ اإلاٗاعى والخٟىٖ ١لُه .و٢ض صٖاها بلى
مٗالجت بخضي َظٍ اإلاٗاعياث (مٗاعيت الُٛغاجي ألانٟهاوي باثُت ابً َاوئ ألاهضلسخي) مً مىٓغ بغوػ الخجلُاث الخىانُت في
ال٣هُضجحن ،خضازت َظا اإلاٟهىم وظضة جضاوله وما ً٩ىن لهظٍ اإلاٗاعياث مً ا٫صوع الغثِسخي في بخُاء ال ًٟالٗغبي وجغار
الكٗغاء الؿاب٣حن .وبما ؤن الُٛغاجي ٖاعى في َظٍ ال٣هُضة ابً َاوئ وٍىٓم ٢هُضجه ٖلى بدغ ٢هُضة الكاٖغ ألاو٫
ًا
و٢اُٞتها وَٗالج ٦شحر مً اإلاىيىٖاث التي ٖالجها الؿاب ٤مداوال مدا٧اجه ومً زم الخىٖ ٤ُٞلُهٞ ،مً الىاضر بغوػ ٦شحر مً
الخجلُاث الخىانُت بحن الكاٖغًٍ في الك٩ل واإلاًمىن .ولظل ٪بضؤها البدض بخٗغٍ ٠الخىام ووكإجه زم جدلُله للٗشىع ٖلى
ًا
هماطط مىه في ال٣هُضجحن وفي الجهاًت ٖغى مىاًَ الدكابه والازخال ٝواإلاىاػهت بُجهما جاع٧ا الخ٨م لل٣اعت٦ ،ما ٗٞل طل٪
آلامضي (ومً خظا خظوٍ) في مىاػهخه بحن ؤبي جمام والبدتري ،خُض بهه لم ًىض ٘ٞبلى الخ٨م الجهاجي بحن الكاٖغًٍ ألهه ًدترم عؤًه
وخ٨مه و٢اعثه وٍداو ٫مغاٖاة الض٢ت والٗض٦ ،٫ما ً٣ى« :٫ولؿذ ؤخب ؤن ؤَل ٤ال٣ى ٫بإحهما ؤقٗغ ٖىضي؟ لخباًً الىاؽ في
لظم ؤخض الٟغٍ٣حن؛ ّ
الٗلم وازخال ٝمظاَبهم في الكٗغ ،وال ؤعو ؤن ًٟٗل طلِٞ ٪ؿتهضّ ٝ
ألن الىاؽ لم ًّخ٣ٟىا ٖلی ؤي ألاعبٗت
ؤقٗغ؟ في امغت الِ٣ـ والىابٛت وػَحر وألاٖصخى ،وال في ظغٍغ والٟغػص ١وألازُل ،وال في بكاع ومغوان [والؿُض] وال في ؤبي
ٕٔ97م.)٘:
هىاؽ وؤبي الٗخاَُت ومؿلم [والٗباؽ ابً ألاخى ]٠الزخال ٝآعاء الىاؽ في الكٗغ ،وجباًً مظاٍ بهم ُٞه» (آلامضي،
ًا
واخض مجهما بطا ؤخُذ ٖلما بالجُض
وبٗض مىاػهخه بحن الكاٖغًٍ ً٣ى« :٫زم ؤخ٨م ؤهذ
خُيئظ [بن قئذ] ٖلی ظملت ما ل٩ل ٍة
ٍة
ًا
ًا
الُه مً
والغصيء» (الؿابٞ .)ٙ:٤ىدً في َظا اإلا٣ا ٫حُٗ٣با إلاظَبه ومكُضا بٗمله ه٨خٟي باإلقاعة بلی بٌٗ الىخاثج التي ونلىا ا
زال ٫صعاؾدىا َظٍ ٞدؿب وهتر ٥الخ٨م ٖلی الكاٖغًٍ وقٗغحهما في اإلاضح لهاخب الظو ١الؿلُم.
بٗض جدبٗىا خى ٫زلُٟت البدض ٖثرها ٖلی بدىر حٗخجي بضعاؾت اإلاٗاعياث واإلاىاػهت بُجها ٦ضعاؾت مدمض ٖؼام ٖلی مىىا٫
َغٍ٣ت آلامضي ،في اإلاىاػهت بحن ٖضة ٢هاثض مً مٗاعياث الباعوصي وقىقي ،في الٟهل الغاب٘ مً ٦خابه «الىو الٛاثب».
وبٌٗ الضعاؾاث خى ٫مٗاعياث ألاهضلؿُحن٦ ،ضعاؾت ًىوـ َغ٧ي ؾلىم ّ
البجاعي في ٦خابه «اإلاٗاعياث في الكٗغ ألاهضلسخي»
وهي صعاؾت ه٣ضًت مىاػهت و٦شحر مً مشل َظٍ الضعاؾاث في ألاصب الٗغبي .و٦ظلً ٪م ً٨اٖخباع صعاؾاث الخىانُت خى٫
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الى٣اثٌ ؤو الؿغ٢اث الكٗغٍت مً َظا الباب ،ؾيكحر بلحهما في بدشىا ًٖ ؤهىإ الخىام .وؤما في مىيىٖىا َظا ٞلم وٗثر ٖلی
صعاؾت جىاولذ ؤي مىاػهت بحن ال٣هُضجحن ؤو ؤقاعث بلی وظىٍ مً مىاًَ الدكابه والازخال ٝبُجهما.
ما هى الحىاق
٢بل جُغ٢ىا الی وكإة الخىام وحٗغٍٟها ًجضع بىا ؤلاقاعة بلی ّ
ؤن َظا اإلاٟهىم لِـ ظضًضا في الضعاؾاث الى٣ضًت الخضًشت ٞله
ظظوع في الضعاؾاث الؿاب٣ت و٧ان الى٣اص ألا٢ضمىن في بضاًت الٗمل ٌٗبرون ٖجها بالؿغ٢اث ألاصبُت زم هغو الى٣اص آلازغًٍ ّؤجهم
الجضزلىن اإلاٗاوي الٗامت ؤو اإلاكتر٦ت بحن الىاؽ في بَاع الـع٢اث ألاصبُت وبهما اؾخسضمىا لها مهُلخاث ؤزغو مً مشل
"جىاعص الخىاَغ" ،و"الا٢خباؽ" ،و"الخًمحن" ،و"الاختزاء" و ٚحرَا طل٧ .٪اهذ َظٍ اإلاهُلخاث ختى مجيء ٦غَؿدُٟا وويٗها
ًا
مهُلر الخىام في الضعاؾاث الى٣ضًت الخضًشت ؾاثضة بحن الى٣اص ألاواثل.
َىا ٥بظمإ ه٣ضي ٖالمي ٖلی ؤن ظىلُا ٦غَؿدُٟا ،البلٛاعٍت اإلاخٟغوؿت هي ؤو ٫مً وي٘ مهُلر (الخىانـ
ٔ9ٙٙم ،مىُل٣ت مً مٟهىم الخىاعٍت ٖىض بازخحن الغوسخي ،ل ً٨بٌٗ الى٣اص الٗغب ًترظمىن اإلاهُلر
ٖ )L'interetextualiteام
بلی (الخىانُت) وَم ًًٗىن الخىام م٣ابل ٧لمت ( )Intertexteوما ٌكابها باإلهجليػٍت ،مٗخمضًً ٖلی جُىع اإلاٗجى الخ٣ا ،هدى
ٕٓٓٙم.)ٖٔ8:
مٗجى الخٟاٖلُت( .اإلاىانغة،
والخىام ٖىضَا «َى ج٣اَ٘ ٖباعاث مإزىطة مً ههىم ؤزغو» .بٗض طل ٪بٟترة ،في ٦خابها "هو الغواًت" ٖاصث
٦غَؿدُٟا و٦خبذ ّ
ٖٔ99م)ٖٗ:
ؤن الخىام َى «الخ٣اَ٘ والخٗضًل اإلاخباص ٫بحن وخضاث ٖاثضة بلی ههىم مسخلٟت» (ظهاص،
ُٞخٟاٖل في الخىام ّ
الىهان :الىو الٛاثب والىو اإلاازل ،مً ؤظل بهخاط هو ظضًضٌ ،ك٩ل في الى٢ذ هٟؿه جىانا م٘
م٨ىىهاث الش٣اٞت وال٣اعت ( ّ
ٕٔٓٓم.)ٔٓ:
ٖؼام،
والخىام ؤهىإ :الخىام الٗام الظي جخجلی ُٞه ٖال٢ت هو ال٩اجب بىهىم ٚحرٍ مً ال٨خاب .والخىام اإلاُ٣ض الظي جٓهغ
ًا
في ٖال٢ت ههىم ال٩اجب بًٗها ببٌٗ .والخىام البالغي ٧اإلعصا ٝالظي ًغٍض ُٞه ال٩اجب قِئاُٞ ،خجاوػٍ بلی ط٦غ ما ًدبٗه في
الهلت وٍىىب ٖىه في الضاللت( .الؿاب)ٔٓ:٤
بطا ٧ان الخ٨ٟغ الى٣ضي الٛغبي ٢ض ٖغ ٝمٟهىم الخىام في مىخه ٠الؿخِىاث م٘ ٦غَؿذًٟا ّ
ٞةن الى٣اص الٗغب لم ٌٗغٞىا
ٕ٘ٓٓمٖٙ:ـ)ٖ7
َظا اإلاٟهىم بال في ؤوازغ الؿبُٗىاث (وٖضهللا،
وفي جُبُ ٤هٓغٍت الخىام ٖلی الكٗغ الٗغبي وظض ،باإلياٞت بلی الخىام البالغي٧ :اال٢خباؽ ،والخًمحن و...الخ زالزلت
ؤبىاب قٗغٍت ٦برو وؤؾاؾُت جخجلی ٞحها َظٍ الىٓغٍت بإهه٘ نىعَا ،وهي الى٣اثٌ الكٗغٍت والؿغ٢اث الكٗغٍت واإلاٗاعياث
ٕٔٓٓم.)ٔٓ:
الكٗغٍت .و٧لها ههىم قٗغٍت جدا٧ي ههىنا ؾاب٣ت ٦مشا ٫جدخظًه ،وجينج ٖلی ٚغاعٍ (ٖؼام،
ٞىدً في َظا اإلا٣ا ٫هداو ٫مٗالجت همىطظا مً َظٍ اإلاٗاعياث خُض ًينج الُٛغاجي ٢هُضجه اإلاضخُت ٖلی مىىا٫
٢هُضة ابً ٌاوئ وٖلی ّ
عوحها ووػجها.
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جٔطٍ ٝاملٔاضهة وهبصة مً ثاضٍذها
اإلاٗاعيت في اللٛت:
ُ
ٓٔ98م ،طٔ:
وٖاعيخ ُه بمشل ما نى٘ ،بطا ؤجِذ بلُه بمشل ما ؤحی بلُ ،٪ومىه اقخ٣ذ اإلاٗاعيت» (الخلُل،
٢ا ٫الخلُل« :
ًا
ًا
َ
ٔ« .)ٕ7وٖاعيذ ٞالها ،ؤي :ؤزظ في َغٍ ٤وؤزظث في َغٍٚ ٤حرٍ ،زم لُ٣خه ،ونْغث بلُه مٗاعيت ،بطا هٓغث بلُه مً ٖغى،
ًا
َ
ٖاعيذ َ
٦خاب ٪ب٨خابه» (الؿاب ،٤طٔ.)ٕٖٙ:
ؤي :هاخُت ،وٖاعيذ ٞالها بمخإ ،ؤو شخيء مٗاعيت ،وٖاعيخه بال٨خاب :بطا
و٢ا ٫ابً ٞاعؽ« :وَظا َى الُ٣اؽّ ،
٦إن َٖ َ
 َٖٔٙ8ــ ،طٗ:
الصخيء الظي ؤجاٍ» (ابً ٞاعؽ،
ٖغى
الصخيء الظي ًٟٗله مشل
غى
ِ
ِ
ِ
ٕ.)ٕ7
َ
ًا
َ
وفي الىؾَُِ َٖ :غ َ
ُ
بال٨خاب٢ :ابله به (الىؾُِ ،باب
ال٨خاب
الصخيء ِـ َٖغيا)ْ :هغ وؤقغ .ٝوٖاعيه :ؾاع خُاله وـ
ى(
ِ
ٖغى.)ٖ٘9:
ًا
ًا
وانُالخا هي ؤن ً٣ى ٫قاٖغ ٢هُضة ما في مىيىٕ ما ،زم ًإحي قاٖغ آزغ وٍىٓم ٢هُضة ؤزغو ٖلی ِٚغاعَا ،مداُ٦ا
ال٣هُضة ألاولی في وػجها و٢اُٞتها ومىيىٖها م٘ خغنه ٖلی الخٟىّ ( ١
ٕٔٓٓم.)ٖٔ7:
ٖؼام،
ًغظ٘ جاعٍش مدا٧اة الكٗغاء بلی ؤ٢ضم قٗغ ونل بلُىا خُض هالخٔ ْهىع بٌٗ اإلادا٧اة في قٗغ الٗهىع ال٣اصمت مً
ًا
بمٗجى وٗغٞها الُىم ،ختى ههل بلی اٖ٫هغ ألامىي خُض بلٛذ ُٞه
الجاَلي وؤلاؾالميٚ ،حر ؤهه لم ً٧ ً٨ل طل ٪مً اإلاٗاعياث
الى٣اثٌ ؤوظها وٍبضوا ؤن اإلاٗاعياث الكٗغٍت الخُ٣ُ٣ت بضؤث في ألاهضلـ وظاءث لخدل اإلادل اإلاىاً٢ت الكٗغٍت والتي ٖغٞذ
باإلاكغ ،١في ٖهض بجي ؤمُت بسانت ،وؤقهغَا ما صاع بحن ظغٍغ والٟغػص ١وٞحها الٗهبُت ال٣اجلت والؿُاؾت ّ
اإلاٟغ٢ت والخؼبُت
اإلاخُاخىت ( ّ
ٕٓٓ8م .)ٗ9:ولً ً٨سخلٟان في الضواعيٞ ،اإلاٗاعيت صاٖحها ؤلاعجاب والخ٣لُض ،ؤما الى٣اثٌ ٞضاٖحها َى
البجاعي،
الغص والاٞدام ،وٍسخلٟان في الٛاًتٛٞ ،اًت اإلاٗاعيت َى الخٟى ١وؤلابضإ ،ؤن جم ً٨الكاٖغ مً طل ،٪ؤما الىًُ٣ت ٛٞاًتها َى
الهجاء ،وَكترٍ ؤن ً٩ىن الكاٖغين في ػمً واخض ،وال ٌكترٍ بحن اإلاخٗاعيحن ؤن ً٩ىها مخٗانغًٍ ٦ما ٌٗاعى قاٖغ في ٢غهىا
ًا
ًا
ًا
َظا قاٖغا ظاَلُا .وحؿب ٜعوح الخهىمت ٖلی الى٣اثٌ في خحن ال هجض ؤزغا للخهىمت في اإلاٗاعيت (الؿاب.)٘ٔ:٤
ًا
في الخ٣ُ٣ت ٖىضما قٗغ ألاهضلؿُىن ؤجهم صون اإلاكاع٢ت ٖلماٞ ،اٖترٞىا بًٟل اإلاكغٖ ١لحهم و٢ام ال٨شحر مً ؤصبائهم
ٕٔٓٓم)ٕٔٗ:
وقٗغائهم بمٗاعيت ألاصباء والكٗغاء اإلاكاع٢ت الظًً ٌٗخبروجهم ؤؾاجظَم (ٖؼام،
َٕٕٓٔـ ـ ـ بلی ًىمىا َظا ،وٍمخاػ بالجهًت في مىاحي الخُاة وبٓهىع ؤظىاؽ
وؤما في الٗهغ الجهًت الخضًشت الظي ًبضؤ مىظ ؾىت
ؤصبُت خضًشت ٧ال٣هت والغواًت واإلاؿغح٣ٞ ،ض ٦ثرث اإلاٗاعياث الكٗغٍت الؾُما م٘ الباعوصي عاثض مضعؾت ؤلاخُاء وؤخمض قىقي
عاثض مضعؾت ال٨الؾُُ٨ت الجضًضة (الؿاب.)ٔٗٗ:٤
وَ٨ظا ٦ثرث اإلاٗاعياث ٖىضما وظض الكٗغاء بحن ًضحهم هماطط قٗغٍت طاث مؿخىو ٖا٣ٞ ،٫ض ؾاعوا ٖلی َظا اإلاىىا،٫
٣ٞلضوا ا٢٫ضماء و٢الىا ب٣ىلهم في مؿحرة الكٗغ ختى ًىمىا َظا.
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الحىاق بحن ال٠لُسثحن
ّ
ًا
نضو إلاا ًجغي في الكغ ،١واج٨إ ابً َاوئ في مضاثده ٖلی ال٣ضًم مً الكٗغ الٗغبي وٖلی ما ٢غؤٍ
٧ان اإلاضح في الٛغب
ًا
ّ
وَالٗه مً ؤقٗاع اإلاخىبي ٞخإزغ بُغٍ٣خه و٧ان اإلاٗؼ لضًً هللا مً ّ
ٗ ٔ99م:
ؤَم ممضوخُه وألاوٞغ خٓا مً ؤماصًده (بؿبذ،
.)ٖ7
ًا
مسخها بمضح ّ
اإلاٗؼ ،ومً مضاثده ُٞه باثِخه التي ٖاعيها الُٛغاجي في ٢هُضجه التي
ٞجٗل ابً َاوئ ٦شحرا مً قٗغٍ
مُلٗها:
ُ
الغ ُ
صمى َ
الخؿان ّ
ؤ٢ىً ٫ا
ٖابِب
وهي

ومً صو ِن
باب
ؤؾخاع ِ
الِ ٣
ِ

َ
مد ُ
اعٍب

ٕٖ٘ٔف)ٖٗ:
(ابً َاوئ،
ًا
ًا
وللُٛغاجي ؤًًا مضاثذ في الٗٓماء وهغاٍ ؤهه في مضاثده ٚالبا ما ٌٗخمض ٖلی الكٗغ ال٣ضًم وٍجم٘ ٞحها ؤخُاها بحن ألاصب
الجاَلي وآصاب ٖهغ الجهًت .ومً مضاثده اإلاكهىعة ٢هُضجه في مضح الهاخب الؿُٗض هٓام اإلالً ٪دا٧ي ٞحها ٢هُضة ابً
َاوئ في مضح ّ
اإلاٗؼ التي مُلٗها:
ُ
ْ
ُ
ْ
َْ
ألاٖاعٍب
ضاء
ًُ َض ّ ِع ُؾها
ُض ُهى ٌدَ ١م َُ ُ
َعظ َ٘ الخ ِ
اعٍب
ام ال ِب ِ
ِإلاً في ِٖغ ِ
ٔ97ٙم)87:
(الُٛغاجي،
٢بل ال٨الم ًٖ مىاي٘ بغوػ ججلُاث الخىام بحن ال٣هُضجحن ٖلُىا ؤلاقاعة بلی ؤن ؤَم ما ًجم٘ َظٍ الىهىم مً
ًا
آهٟا) ًم ً٨اٖخباعَا٦ ،ما ً٣ى ٫مدمض ّ
ٖؼام ٖلی الىدى الخالي:
اإلاٗاعياث والى٣اثٌ والؿغ٢اث (ؤقغها بلحها
 .مدا٧اة الالخ ٤للؿاب ،٤وج٣لُضٍ.
ّ
 .وٍخجلی خًىع الىو الٛاثب في الىو الالخ ٤في اإلاىيىٖاث ،وألاوػان ،وال٣ىافي ،وختى في الهىع البالُٚت.
ٕٔٓٓم.)ٔٔ:
٢ .ض ًخٗضو بعجاب الالخ ٤بالؿاب ٤اإلادا٧اة بلی الغٚبت في الخجاوػ وبْهاع الخٟىٖ ١لی الؿاب( ٤
وؤما آلان ٞأن له ؤن وكحر بلی ما وكاَض بحن ال٣هُضجحن مً مىاعص الخىام وما ؤزظٍ الُٛغاجي ًٖ ابً َاوئ مً مً
اإلاٟاَُم واإلاٗاوي (م٘ ؤلا٦شاع في ألالٟاّ واإلاٗاوي ؤو صوهه) والجمالث والٗباعاث ؤو ال٣ىافي وال٩لماث:
الحىاق في املٔاوي واملٜاهُم (مٕ إلا٣ثاض في ألالٜاَ واملٔاوي ؤو زوهه)
وما ًدىام مٗه في اإلاٗاوي واإلاٟاَُم هظ٦غٍ في ما ًلي:
ًا
ّ
الخب ؾاثال ٖجهم َغٍ ٤الىنى ٫بلی ٢بُلت الخبِبت:
٢ض ٢ا ٫ابً َاوئ ألصخابه في ؾ٨غة
َؾلىا ََ ّي َء ْألا ْظ َباَ ٫ؤ ًْ ًَ ز ُ
ُامها
ِ
ِ
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ٕٖ٘ٔف)ٖٗ:
(ابً َاوئ،
ًا
ًا
مىانال ٦المه ٞحهم ٢اثال:
َ َْْ َ
َُ ُم َظ َىبىا طا ال٣ل َب َ ْى َٕ ِِ َُ ٢اص َِ ْم

ََْ َ ْ َُ ّ
الُ ْغ ُْ ٝال َى َغى َو َْ َى َم ْج ُى ُ
ىب
و٢ض ٌكهض ِ

(الؿاب)ٗٗ:٤
ّ
٦إهه ٞغؽ مجىىب لهم وال بإؽ ٖلُه في ٧ىهه ٦ظلّ ٪
ألن ال٨غٍم مً
ؤي َم الظًً طَبىا ب٣لبه َظا مٗهم خُض ما قاءوا
ًا
الخُل ٢ض ًدًغ الخغب وَى ُم٣اص في ظىب ٞغؽ آزغ ؤي ؤنبذ ٢لبي مُُٗا لهم ٦ما ًُُ٘ الٟغؽ اإلاجىىب إلاً ً٣ىصٍ وٍظَب
مٗه خُشما ٌكاء.
ًا
و٢ض ٢ا ٫الُٛغاجي مٟخسغا بًٞؿه:
َ ّ
ـ ِم َّغ ٌدة َو َْ َى َم ْج ُ
للُ ْغ َِ ٝه ٌْ ٟد
َ
َ َ ًا
ُ
ىىب
ْاه َ
و ِ
اٖت
ُىب يغ
ِ ُ٣اصي
َول ِْـ
ِللخ ِ
ٔ97ٙم)9ٙ:
(الُٛغاجي،
ٞالُٛغاجي ؤزظ اإلاٗجى مً ابً َاوئ (في الكُغ الشاوي مً البِذ) ولٚ ً٨حرٍ وػاص في ألالٟاّ واإلاٗاوي وؤخؿً بظل ٪في
ألازظ والاخخظاء٨ٞ .الَما م٣اص ولً ً٨سخلٟان في هىٕ الاهُ٣اصٞ .ابً َاوئ م٣اص ٢لبه ل٣بُلت ّ
الُي والُٛغاجي م٣اص هٟؿه
ّ
لخُىب الضَغ وهىاثبه زم هغاَما ٌٗلالن اهُ٣اصَما بظل ٪اإلاٗجى اإلاكترٖ ٥لی ؾبُل بعؾا ٫اإلاشل.
ّ ًا
مبِىا خا ٫الىاعصًً ٖلی وعص الخبِبت ؤي مجزلها:
و٢ا ٫ابً َاوئ
َبطا َل ْم ُؤط ْص َٖ ًْ َط ِل َْ ٪اإلاَ ِاء و ْع َص ْ
َم
ِ

َ
ْ
وبن َخ ًّ ُو ّع ٌداص َ ٦ما َخ َّى ِذ

ّ
الى ُ
ِب
ِ

ٕٖ٘ٔف)ٗٙ:
(ابً َاوئ،
ًا
خىِىا ٦دىحن الىُاّ ١
اإلاؿىت بلی
الخبِب الظًً ًدغؾىجها ًٖ طل ٪الىعص (مجز ٫الخبِبت) ولى ؤْهغوا
ة
ؤي بن لم ؤمىٗهم ؤَل
اإلااء مً قضًض الخٗب.
ًا
و٢ض ٢ا ٫الُٛغاجي وانٟا خا ٫ظىاهده ٖىض الخ٨ٟغ في الخؿان الخغاُٖب ؤو ٖىض ز٣ل الكى ١ؤو مُى ٫الكباب ٖلحها:
َ
َّ
َّ
َ
َ ٌد
ؤَذ ّ
َ ْ ٌد
َ
الى ِْ ُب
ن ْبىة ؤَ ْذ ٦ما
لها
ِ
ِ
ْؤو ج َغ َّج َخ ْذ
َعَّه َد ْتها زُ َغة
بطا
ٔ97ٙم)88:
(الُٛغاجي،
ّ
ؤزظ الُٛغاجي اإلاٗجى (٦ما ٗٞل في البِذ الؿاب ًٖ )٤الكاٖغ ألاو ٫ول ً٨ؤحی بل« ٟٔؤَذ» بض ٫لّ « ٟٔ
خىذ» و٢ض ٚحر
ّ
اإلاؿىت مً
اإلاٗجى وظٗله ًالثم م٘ اإلاى ٠٢الاجهالي الجضًض بإخؿً وظههٞ .جرو ؤجهما ٌكبهان َاجحن الخالخحن بإهحن الىُا١
الخٗب ؤو ز٣ل الخمل ؤو خىُجها بلی اإلااء مً قضة الخٗب والُٗل.
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ظضًغ بالظ٦غ ؤن َظٍ ألا٢ىا ٫مً ألامشا ٫الكاجٗت ٖىض الٗغب ٌؿخسضمها الكاٖغان في ٦المهماٞ .بىاء ٖلی طلً ٪مً٨
ال٣ى ٫ؤن الكاٖغ ألاو ٫ؤزظ اإلاٗجى مً ألا٢ضمحن زم خا٧اٍ الِٚغاجي في طل ٪ألازظ وٖلی ّ
خض ٢ى ٫عوالن باعثّ « :
٧ل هو لِـ
ًا
جىانا ّ
.)ٕٔٗ:ٕٓٓٙ
لىو آزغ» (اإلاىانغة،
بال
ٍة
ًا
ّ
ّ
و٢ض بحن ابً َاوئ ٢ضعة اإلاٗؼ وهٟىط ؤمغٍ ٢اثال:
َّ َ
َ
َ ُ
مسغ ٌُ ٞد
بل ْخ ِٓ ِه
َو َما َُ َى ِبال ؤ ْن ٌُ ِك َحر
ل ٪ؤو ُح ِّ ٛظ َم َ٣ا ِه ُ
ِب
ٞخ
ٕٖ٘ٔف)٘ٗ:
(ابً َاوئ،
ًغٍض ّ
َ
َ
َ
الٗضو.
ؤن بقاعة َغٞه ٧اُٞت لخدمل الؿٖ ًٟلی الجغي والخُل ٖلی
ِ
ًا
ومً ظاهب آزغ هغو الُٛغاجي ؤهه ٢ض ون ٠قضة زى ٝألاٖضاء مً الىٓام ٢اثال:
َ
َ ُ
َّ ْ ُ
َّ
الك ْؼ ُ
ََ ٞخ ُ
جم ُض ِم ْجها
عاء ًَ ُْ ٣خ ُل ل ْخٓها
الىٓغة
له

ْؤو

َج ُ
ظوب

َم ُ
٣اهِب

ٔ97ٙم)9ٕ:
(الُٛغاجي،
ٞالُٛغاجي ًخإزغ بابً َاوئ في ظٗل لخٔ اإلامضوح اإلاغٖب ٖامل زى ٝألاٖضاء ٦ما ؤهه ظٗل لخٔ اإلامضوح ٖامل ظغي
الؿ ًٟوٖضو الخُى .٫ؤزظ الُٛغاجي اإلاٗجى ًٖ ابً َاوئ ول ً٨ػاص في اإلاٗجى وٍا٦ضٍ بطا ً٣ى٣ً« ٫خل لخٓها» وال وكاَض طل٪
الؼٍاصة وؤلاٚغا ١في ٦الم ابً َاوئ.
ًا
و٢ا ٫ابً َاوئ وانٟا ٖؼم اإلامضوح الغاسخ الظي ً٨كْ ٠لمت الضًً الخىُ:٠
ََ
ْ َ
َ
ىاء َ
َٖ َلى ُؤ ُّ ٤ٞ
وٖ ْؼ ٌدم ًُ ِٓ ُّرل الخا َِ ٣ِ ٞحن ٦إ َّه ُه
وثَْ ِىِبُ
الض ْهُا ب ٌد
ِ
ِ
ٕٖ٘ٔف)ٙٗ:
(ابً َاوئ،
ًغٍض ؤهه ً٨كْ ٠لمت الضًً الخىُُ ٠
ٖؼمه الظي ًدُِ اإلاكغ ١واإلاٛغب ٦إهه زُمت مًغوبت ٖلی ؤ ٤ٞالضهُا.
ًا
و٢ا ٫الُٛغاجي وانٟا ٖٓمت مجض اإلامضوح وقغٞه:
َ ٌّص َ ْ
ُ ًا
َْ َ
ُ
ُّر
ْ
َ َْ َ
َْ
جًُ ُ
ًب
جىم ِبىائ ََا
و ِٖىض م ِ
ىا ١الى ِ
ٖلى ٞى ١ؤٖ ِ
جا ٫الِ ُٛب هو و ِ
ٔ97ٙم)9ٔ:
(الُٛغاجي،
ًا
ّ
ٞابً َاوئ ٌُكبه ٖؼم اإلامضوح الظي بىائٍ ٖلی ؤ ٤ٞالضهُا بسُمت قضث باألَىاب زم الُٛغاجي ؾاع ٖلی َغٍ٣خه وانٟا مجض
الىٓام الظي بىائٍ ٞى ١ؤٖىا ١الىجىمّ ،
ٞكبهه مشله بالخُمت اإلاظ٧ىعة ؤمام الٗىانٞ .٠األزظ واضر في ال٨ٟغة وبٌٗ ألالٟاّ
ل٨ىه ػاص في الل ٟٔولِـ ٖلی الكاٖغ ُٖب بطا ؤزظ اإلاٗجى وٚحر ألالٟاّ؛ بٗباعة ؤزغو ال ُٖب ٖلُه ألهه ال ًإزظ البِذ بلٟٓه
ومٗىاٍ.
و٢ا ٫ابً َاوئ:
ًا
ُ
ٌد
وجغخُب
ؤَل
ٞهل ٖىض َام الغوم
ّػواعا ٦ؿُ ٪ٟللٗضو
َؤع
ولم
ٕٖ٘ٔف.)٘٘:
(ابً َاوئ،
٦ما ً٣ى ٫في بِذ آزغ:
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بطا

ط٦غوا

آزاع

ؾُ٪ٟ

ٞحهم

(الؿاب.)٘ٙ:٤
زم هغو الُٛغاجي ٢ض ج٨غع َظٍ اإلاٟاَُم في بِذ له ٢اثال:
و٦م لٞ ٪حهم وٗ٢ت بٗض وٗ٢ت

ُ
مدؿىب
ٞال الُ٣غ مٗضوص وال الغمل

ظمٗذ

بها

ألاَىاء

وهي

ُ
ؤؾالُب

ٔ97ٙم)9ٙ:
(الُٛغاجي،
ّ
٨ٞالَما ٌٗبران ًٖ ٦ثرة ػٍاعة ؾُىٞهم ألاٖضاء بهظٍ ألابُاث وعٚم ؤن ألازظ واضر ٖىض الُٛغاجي ل٨ىه ٌٛحر ألالٟاّ وؤ٦مل
اإلاٗجى بةياٞت ظملت ؤزغو (ظمٗذ بها ألاَىاء  )...واؾخسضم ألالٟاّ الؿهلت الخُٟٟت لُ٩ىن ؤٌؿغ ٖلی ألالؿىت.
زم هغاٍ ؤهه ًدىام م٘ ابً َاوئ في ٢ىله:
ٌد
ٌد
ٖلحهًّ
ٖىىان مً الىهغ م٨خىبُ
بطا ُوكغث في َّ
الغوٕ الخذ صخاث٠
ٔ97ٙم)9ٗ:
(الُٛغاجي،
بط ؤزظ اإلاٟهىم ًٖ ابً َاوئ ٖىضما ً٣ى:٫
ًا
ٌد
ُّر
الُم ػازغا
وؾ ًٟبطا ما زايذ

ّ
ُ
م٨خىب
ٖلحهً ٖىىان مً الىهغ

ٕٖ٘ٔف)٘9:
(ابً َاوئ،
ُ
ألاٚغ والٟخذ اإلابحن وهي ٌد
ؤي :وٍدى ٫صوهه ُؾٌ ٟدً بطا صزلذ البدغ ؤجذ بالىهغ ّ
ؾىص في لىجها (اؾخٗاع البًاى للىهغ ل٩ىهه
ًا ًا
واضخا ظلُا).
ٞاإلاٟهىم ٖىضَما واخض ولً ً٨سلخٟان في ألالٟاّ والبُان .والُٛغاجي ظٗل ؤلاجُان بالىهغ للؿُى ٝال٣اَٗت اإلاايُت.
و٢ض ٢ا ٫ابً َاوئ:
ًا
ًا
ّ
ُ
ٌد
جىُ٨ب
نٟىها بها ًٖ ههغة الضًً
ؤٖضوا ؾىابدا
ب٣ىم ؤن
وٖاع
ٍة
(الؿاب)ٙٓ:٤
والُٛغاجي ٢ض ج٨غع مٟهوم ههغة الضًً الخىُ ٠والخماًت ٖجها وب٢امت مىبر الضًً ؤلاؾالمي في اإلاىاَ ٤اإلاٟخىخت بهم ب٣ىله:
ُ
ُ
ّ
مىهىب
الخىُٟي
بها مىبر الضًً
غٖت
ٞما ؤ٢لٗذ بال وفي ٧ل ج ٍة
)9ٗ:ٔ97ٙ
(الُٛغاجي،
ًا
٦ما هغاٍ ًدىام مٗه مباقغا بط ً٣ى:٫
َ
مض ؾغاصٌ١د
الؿتر َّ
َ
بطا ماٍ ٖىه

ٖلُه

مً

الىىع

ّ
ؤلالهي
ِ

ُ
مًغوب

(الؿاب)٤
وابً َاوئ ً٣ى:٫
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الضجی الضًً الخىُ ٠ؾغ ٌد
ؾُجلى ُّر
اص١

ُ
مً الكمـ ٞىّ ١
مًغوب
البر والبدغ

ٕٖ٘ٔف)ٙٗ:
(ابً َاوئ،
َ
ومً الىاضر اؾخٟاصة الُٛغاجي مً مٗاوي ابً َاوئ وؤلٟاْه وجىانه اإلاباقغ مٗه ،ل٨ىه ما ؤياٞه (بطا ماٍ ٖىه الؿتر)
ؾلمه ٕن الٟؿاص في ألازظ والُٗب ُٞه .وَظٍ مىاػهت إلاٗاوي ابً َاوئ وٖضم ابخ٩اع الجضًض مً ٢بل الُٛغاجي في َظا اإلاجا٦ ٫ما
هغو طل ٪في البِذ الخالي.
ًا
و٢ض زخم ابً َاوئ ٢هُضجه ببِذ في ٖٟى اإلامضوح وظىصٍ و٦غمه ٢اثال:
َ
َ
ْ
وبن َ
َاٌ ُٖ ٫د
ََ َُ ّ
ت
بُ
وٚ
ُٗم
مغ في و
بال ِم ًْ ًَمُ ِى ََ ٪م ْى َُىبُ
ٍة
ِ
ٍة
ى
َ
ا
م
ٞ
ِ
ٕٖ٘ٔف)ٙ9:
(ابً َاوئ،
ؤي ّبهما َى ٫ؤٖماع الىاؽ في الىٗمت ّ
والضٖت مً ظىص ٥وٖٟىٖ ٥جهم.
ًا
ًا
ّ
للمٗؼ ٢اثال:
و٢ضزذم الُٛغاجي مضخه للىٓام مكُضا بٟٗىٍ وظىصٍ ٧ابً َاوئ
ّ
ّ
َ
ْ َ
َ
َ
ُاًاَ ٥م ْد ُ
ؿىب
َوال ُٖ ْم َغ بال ِمً َٖ
ىال َُ ٪م ْج َخ َجى
ٞال ِعػ ١بال ِمً ه ِ
ٔ97ٙم)9ٙ:
(الُٛغاجي،
الحىاق الـ٥لي بحن ال٠لُسثحن
ًا
وؤما ما ً٩ىن بحن ال٣هُضجحن مً الخىام الك٨لي ٨ٞشحر ظضاٞ .جرو ؤن الُٛغاجي اظتزؤ بٌٗ الخٗابحر والجمالث مً
ًا
الىوّ .
ّ
ٌٗبر ٖىه ؤًًا،
٢هُضة ابً َاوئ وويٗها في ٢هُضجه بخىَئت مىاؾبت مخالثمت م٘ اإلاى ٠٢الاجهالي الجضًض ومىيىٕ
ظملت واخضة».
بـ ـ«الخىام م٘ ٍة
الحىاق الـ٥لي الجملي
وؤما الخىام الك٨لي الجملي في ال٣هُضجحن ٞيكحر بلحها في ما ًلي:
ًا
ًا
ًه ٠ابً َاوئ قضة ب٩اثه لٟغاّ ١
ألاخباء مساَبا ٞغر الخمام ٢اثال:
ُْ
ََ ُل َّم َٖ َلى َؤ ّوي ؤَ ٢
ْ
ُ
َ
ْ
عي
ل
بإي
ُ٪
َ
َ
ْ
ِ
ٞإمل ٪صم ِعي ٖى ٪وَى
ِ

َقأب ُ
ِب
ِ

ٕٖ٘ٔف)٘ٓ:
(ابً َاوئ،
ًا
ّ
ّ
ؤي حٗاّ ٫
بلي وا١عب مجي ٧ي آزظ ٥في ٦ىٟي وؤخ ٪ٟٓبإيالعي ٞإ٧ىن بؿبب ٢غب ٪مجي ٢اصعا ٖلی خبـ صمىعي التي ججغي
٧اإلاُغ الكضًض.
ًا
ًا
و٢ا ٫الُٛغاجي ؤًًا وانٟا قضة ب٩اثه ٖىض عئٍت ؤَال ٫صًاع ّ
ألاخباء:
الض ُم ُ
َ َؤ ْ
َُّ ٞر
ه ُ
َو َٖ ْح ٌدن َه ُ
َم َٗال َ
َقأب ُ
َح ّ
ِب
ىٕ
ي
م
ث
ىح اإلاا ِْ َُ ٢ح ِن ِبطا ع
ِ
ِ
ٍة
ٔ97ٙم)88:
(الُٛغاجي،
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ّ
ظاٞت اإلااُ٢حن ال َ
صم٘ ٞحها ٞةطا عؤث آزاع صًاع اإلادبىب ٞايذ بالضمىٕ
"ٖحن" مُٗىٖ ٝلی ألابُاث الؿاب٣ت ؤي :لي ٖحن
ًا ّ
ب٩اء ٦إهه مُغ ٚؼٍغ.
وب٨ذ
ٞجرو ؤهه خا٧ی ألاو ٫في الدكبُه خُض قبه الضمىٕ باإلاُغ الكضًض.
٢ض ٢ا ٫ابً َاوئ ّ
مكبها هٟؿه باألؽص وٚحراهه بالظثب.
ََ ْ َ ُ َ
ُ
الْ ٛحر ُ
ان ًا
ّ
بطا َو َع َص َّ
ماء َو َع ْصج ُه
وَل ً ِغص
ٚام لم َ
ُ
الظ ُ
ْ
ثب
ٜ
ل
ً
غ
الً
ِ
ِِ
ٕٖ٘ٔف)ٗ7:
(ابً ٌاوئ،
ؤي بطا وعص ألاؾض ًا
ماء ّ
ٞغ مىه الظثب والٌكغب اإلااء في َظا اإلاىعص بإَغا ٝلؿاهه.
ًا
زم هغو الُٛغاجي ؤزظ ظملت مً ّ
هو ابً َاوئ ٞجٗلها في الكُغ الشاوي مً بِخه جخالثم مٗه٢ ،اثال:
َ
َ ْ َ
ُ
ًاح َه ْىم ُم َ
َ َْ َ
ٛاػ ُ٫
ِ َلي ُٜ
َظ َْ ٟى ْحها ٦ما
ه َّغ ٍةص
ٍة
ٌ ِ
وُٖجي في ضخ ِ

ّ
الظ ُ
ًب
ِ

ٔ97ٙم)89:
(الُٛغاجي،
ّ
ٞكبه خغ٦ت ؤظٟاهه ٖىض ٚلبت الىىم ٖلُه بدغ٦ت الظثب لؿاهه في ؤلاهاء لكغب اإلااء.
ّ ًا
مبِىا اإلاؿاٞت بِىه وبحن خبُبخه:
٢ض ٢ا ٫ابً َاوئ
َ
ُ ْ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ْ
َو َما ْجَ ٟخإ ال َخؿىاء ته ِضي زُالها
َوم ًْ ُصوجها ْ
بؾ ُأص َز ْـمـ َو َج ْإوٍبُ
ِ
ِ
ٍة ِ
ٕٖ٘ٔف)٘ٙ:
(ابً َاوئ،
ًا
ّ
لُا ٫وزمؿت ؤًام
ؤي وما جؼا ٫خبِبتي الخؿىاء جبٗض بلي َُٟها ولى٦ىذ بُٗضا ٖجها بدُض جدى ٫بُجي وبُجها مؿاٞت زمـ ٍة
بالؿحر الؿغَ٘.
ًا
ًا
و٢ض ٢ا ٫الُٛغاجي وانٟا زُاال ظاء في ؤزغٍاث اللُل:
َ
َ
َّ
َ
َ
ُ ْ
ُ
َ
َؾ ْهغ وج ُ
ز ٌد
إوٍب
بؾأص
ُا ٫ل ُه
ِعخالىا
ٍاث الل ُْ ِل ػ َاع
وفي ؤز َغ ِ
ٍة
ٔ97ٙم)88:
(الُٛغاجي،
ًا
ّ ًا
ؤي ػاع في ؤزغٍاث اللُل ٢اٞلخىا ٌد
زُا ٫اؾخمغ لُال وٍىما.
ًا
ًا
ٞىالخٔ ّ
ؤن الِٚغاجي اؾخسضم ظملت "بؾأص ؾهغ وجإوٍب" في الكُغ الشاوي مً بِخه وٗخا للخُا ٫واؾخسضمها ابً َاوئ زبرا
ّ
ال٩لمي.
لكبه الجملت لبُان َى ٫اإلاؿاٞت بِىه وبحن الخبِبتٞ .جاءا ؤًًا بل" ٟٔالخُا "٫في البِخحن ٖلی الخىام الك٨لي
ًا
ًا
٢ضزاَب ابً َاوئ ٞغر الخمام اإلاظ٧ىع وانٟا خاله ٢اثال له:
اَ ١و َو ُْ ٦غ َ
ااص ََ ٥ز ٌَّ ٟد
ُُ ٞ
َهاػ ٌد
َ َع ْ ُ َ َ ْ ُ ٌدُ ٫
وباه ََ ٪م ْه ُ
ح
٥
ًىبُ
ِ
و وي ٪مُلى
ٕٖ٘ٔف)٘ٓ:
(ابً َاوئ،
ًا
ًا
بان في مىُ٣ت "وٗمان" ٢اثال:
والُٛغاجي ؤحی بجملت زبرًت (باه ٪مهًىب) في الكُغ الشاوي ل٣هُضجه وانٟا ؤشجاع ٍة
ََ
ْ
َْ
َْ
ُ
َ
َ ٌد
وَ ْ
َ
َ ْ
َم ْه ُ
ًىب
ٟان اإلا ِد ِّبحن
ؤجل ٌدر
ىاٖ ِب
٦إ ْظ َُ ِاص
ً ٌدب
الِ ٩
وبان ٦إظ ِ
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ٔ97ٙم)9ٓ:
(الُٛغاجي،
ّ
ٌد
ّ
ّ
و"بان" مُٗىٖ ٝلی ألابُاث الؿاب٣ت؛ ؤي :خبظا بان مبلى ٌد ٫بىٗمان ٦إهه ؤظٟان اإلادبحن البا٦حن في ٞغا ١ألاخباء.
و٢ض٢ا ٫ابً َاوئ وَى وان ٠يغباث ؾُ ٠اإلامضوح اإلاخىانلت ّ
بالغوم:
َ
ْ
ًا َ
َول ْم َؤع َػ ّواعا َ ٦ؿ ُْ ِِ ٪َ ٟلل ِٗ َضي
الغوم َؤ َْ ٌدل َو َج ْغ ِخ ُ
ََ ٞه ْل ِٖ ْى َض ََام ّ
ُب
ِ
ِ
ٕٖ٘ٔف)٘٘:
(ابً َاوئ،
ًا
ؤخضا ٦شحر الؼٍاعة ألٖضاث ٪مشل ؾُٞ ٪ٟهل ّ
الغوم؟ ٞجاء بما ًىاؾب ٢ىله " ّػوا ًاعا" ٞـ " ٌد
ًغخب به عئوؽ ّ
ؤَل
ؤي لم ؤع
وجغخُب" صٖاء ّ
الغوم لـ "الؼاثغ".
ًا
مكُضا بدؿً ؾلى ٥اإلامضوح ٖىض اٖخظاع ّ
الغوم.
و٢ا ٫اَٛ٫غاجي
ُ ْ َْ
َ َ ًا
َ َّ
َ
َ
ْ
ََ ٚض ْوا َو َل ُهمْ
ْؤَ ٌدل َل َض ًْ ََ ٪و َج ْغ ِخُبُ
مٗ ِاطعا
مؿخل ِئمحن
ؤجىا
َوإلاا
ٔ97ٙم)9ٗ:
(الُٛغاجي،
ؤي ٖىضما ؤحی الغوم لالٖخظاع وَم البؿحن اإلاٗاطع ٦ضعٕ ًدٟٓهم ؤمام اإلامضوح (خُض ؤجهم جىٗ٢ىا ؾىء مٗاملخ ٪وبُك)٪
ًا
ًا
ؤهذ ّ
عخبذ بهم ّ
و٦غمتهم٨ٞ .الَما ظٗال ٢ى" ٫ؤَال ومغخبا" للضٖاء ٖلی الؼاثغ وٍسخلٟان في اإلاًمىن ٞابً َاوئ ظاء بها ٖلی
ؾبُل الاؾخٗاعة اإلا٨ىُت ًٖ لؿان عئوؽ ّ
الغوم ٖىض ػٍاعة الؿُى ٝاؾتهؼ ًااء بهم والُٛغاجي ظاء بها ًٖ لؿان اإلامضوح ٖىض
٢ضوم ّ
الغوم ٖلُه لالٖخظاع.
ًا
٢ض ون ٠ابً َاوئ ؾ ًٟاإلامضوح ٖىض ظغحها في البدغ ٢اثال:
ُح َك ُّرب َل َها َخ ْم َغ ُاء َ٢ان ُؤ َو َ
اعَا
َؾ ُب ٌد
ىح َل َها َط ًْ ٌدل َٖ َلى ْاإلاَ ِاء َم ْن ُخىبُ
ٍة
ٕٖ٘ٔف)٘9:
(ابً َاوئ،
ُّ
َ
ي ّ َ
ًه ٠الؿّ ًٟ
جى٢ض لها ٌد
ًجغ طه َبها ؤو طًل ظلها ٖلی ألاعى.
هاع قضًضة الخمغة جٓهغ م٘ صزاجها ٦إجها ٞغؽ ؾغَ٘ الجغ
بإجها
ًا
و٢ا ٫الُٛغاجي مٟخسغا بىٟؿه:
َ
َ
ْ
َ َّ ْ
َْ
ىاص َي َم ْن ُخ ُ
ىب
َؤع ِمشلي َؾ ِاخ ًابا ط ًْ َل ِٖ َّؼ ٍةة
َول ْم
وِللضَ ِغ طً ٌدل في ِٖ ِ
ٔ97ٙم)9ٓ:
(الُٛغاجي،
ُ
بجملت اؾخسضمها ابً َاوئ للٟغؽ الظي حكبهه الؿ ًٟوظٗلها مً زهاثو
ٞجرو ؤهه ًإحي في الكُغ الشاوي مً البِذ
ٍة
الضَغ الظي ٌٗاهضٍ.
و٢ض ؤوكض ابً َاوئ ومساَبه الجازلُ ٤مل ٪الغوم:
ُ ْ َ ٌد
َو َما ُُّ ٧رل َس ْٛغ ُم ْمٌ ٨د
َ َ ُ ُّر َ ْ َ َ
ت
ن
غ
ٞ
ُه
ٞ
ً
َم ْك ُغوبُ
ِ
ِ
ٍة ِ
وال ٧ل م ٍةاء ِبال ِجضال ِت
ٕٖ٘ٔف)٘7:
(ابً َاوئ،
ّ
الهىضًت:
ول٢ ً٨ا ٫الُٛغاجي وَى وان ٠الؿُىٝ
ُ
ْ
َْ
ّ
َ
الى َاع في ل ِ ّج ٚم ٍةغة
خاث
٣اص ِ
ِمً ال ِ
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ٔ97ٙم)9ٖ:
(الُٛغاجي،
ٞجملت "ال اإلااء مكغوب" ٢ض جخ٨غع في الكُغ الشاوي للبِخحن.
ًا
ًا
وانٟا وظىٍ ألاٖضاء الظًً ً٨غَىن مضح ّ
اإلاٗؼ ٢اثال:
مىي٘ آزغ هغو ابً َاوئ
وفي
ٍة
ْ
ّ
َ
ُ
َؤ َ اوي بطا َما ٢ل ُذ َب ِْ ًاخا َجىَ ٨غ ْ
َّ َ َ
ُ ُ ٌد َ َ َ ّ
ث
َ ٠ج ْترًبُ
عِ ِ
وظىٍ ٦ما ٚصخى الصخا ِث
ِ
ٕٖ٘ٔف)ٙ8:
(ابً َاوئ،
ّ
ًا َ
ّ
ًغٍض :بطا ؤ٢ى ٫بِخا ج٨ل ُر وظىٍ بٌٗ الىاؽ ٦إجها جلُسذ بالتراب ،ؤي ؤجهم الًغيىن ب٣ىلي.
ًا
مسالٟا لخىُْٟه ٖىض ابً َاوئ ( ّ
ٌؿمى في ٖلم
والُٛغاجي وْ ٠الكُغ الشاوي مً ابً َاوئ في الكُغ الشاوي مً بِخه
ًا
البالٚت «اإلانخ ؤو ؤلاٚاعة» وَى ؤن ًإزظ بٌٗ الل ٟٔؤو ٌٛحر بٌٗ الىٓم) ٢اثال:
ْ
ُ
َ
ْ
َْ
ْ
ٌَٛ ٠كاَا م ًَ َّ
َّ
َ
َٖ َل ْحها ُؾ ُُ ُ
الى ٘٣جت ُ
ىع
رًب
صخا ِث
الً ْغ ِب ٌُ ْع ِج ُمها الَ ٣ىا
ِ
ٔ97ٙم)9ٗ:
(الُٛغاجي،
ّ
ّ
ّ
الهىضًت آزاع يغب ٢ض
الهىضًت في ألابُاث الؿاب٣ت ومٗىاٍٖ :لی َظٍ الؿُىٝ
بن الًمحر في "ٖلحها" ًغظ٘ بلی الؿُىٝ
ُ
وٗ٢ذ ٖلحها مً بنابت الغماح ؤو الؿُى ٝبها وظٗلذ الغماح لها هُ٣ا وؤق٩اال بالًُٗ ٖلحها ٞإػالذ ببهامها؛ ّبجها صخاث٠
ّ
مٛبرة وي٘ ٖلحها التراب.
الحىاق الـ٥لي ال٦لمي
ًا
ّ
هٓغا بلی بٌٗ اإلا٣االث الٗلمُت خى ٫الخىام ،هالخٔ ؤهه ًُظ٦غ ًٖ َظا الًغب مً الخىام بالخىام م٘ ٧لمت واخضة.
ههه ببٌٗ اإلاٟغصاث التي اؾخسضمها الكاٖغ ؤو ال٩اجب آلازغ في قٗغٍ ؤو ّ
٧اجب في ّ
قاٖغ في قٗغٍ ؤو ٌد
ٌد
ههه
وَى ؤن ًإحي
ًا
الؿاب .٤ومً َىا ٖىض ٢غاثدىا ٢هُضة الُٛغاجي هىاظه ٦شحرا مً اإلاٟغصاث التي اؾخسضمها ابً َاوئ في قٗغٍ.
جهخم ّ
ّ
وؤما ٢بل ال٨الم ًٖ َظا الًغب مً الخىام بحن ال٣هُضجحنُٞ ،جب ؤن ّ
الجىَغٍخحن وَما:
بالىُ٣خحن
ًا
ـ ّ
ّ
زانت في ٧لمت ال٣اُٞت ًُلؼم ٖلی الكاٖغ الشاوي وَى الُٛغاجي ،لخُُ٣ضٍ بالىػن
ؤن ٦شحرا مً َظٍ اإلاٟغصاث اإلاكتر٦ت
وال٣اُٞت.
ّ
ـ ّ
ؤن بٌٗ َظٍ اإلاٟغصاث اإلاكتر٦ت اإلاؿخسضمت في ٢هُضة الُٛغاجي لِؿذ بىٟـ اإلاٗجى الظي ؤعاصٍ ابً َاوئ في ق٘عٍ وبهما
ّ ّ
ًا
بمٗجى ٚحر مٗىاَا ٖىض ابً َاوئ .وَظا الًضلىا الا ٖلی ٖب٣غٍت قاٖغها و٢ضعة ببضاٖه وجهغٞه في اإلاًامحن اإلاإزىطة
اؾخسضمها
ّ
ّ
ٞةهه لم ً٨خ ٠بمدا٧اة الكاٖغ الؿاب ٤واهما ٢ض لبـ بٌٗ َظٍ اإلاٟغصاث اإلاكتر٦ت بُجهما زىبا ظضًضا مً اإلاٗجى .وؤًًا ًمً٨
الخُل٘ بليَامً ظاهب ألاصب اإلا٣اعن خُض ًسخل ٠الكاٖغًٍ في ز٣اٞتهما الٟاعؾُت والٗغبُتٞ .الُٛغاجي قاٖغ اًغاوي وكإ في
ز٣اٞت ٞاعؾُت وابً َاوئ قاٖغ ٖغبي وكإ في البِئت ألاهضلؿُت.
ّ
ّ
ال٩لمي ٞى٨خٟي باإلقاعة بلی همىطط مىه:
ٞإما ما ً٩ىن بحن ال٣هُضجحن مً الخىام
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٢ض ٢ا ٫ابً َاوئ:
ْ
ُ
َ
الغ َٖابِبُ
صمى َو ْه َي الخؿان َّ
َؤ ُ٢ى ًُ ٫ا
ِ
ٕٖ٘ٔف)ٕٗ:
(ابً َاوئ،
و٢ض ٢ا ٫الُٛغاجي:
َ
ٞاث
َٖلى
ٖاع ٍة
ِ

ّ
ٗان
ِل ِ
لُ ِ

َ ْ ُ َ ْ َ
الَ ٣باب َم َداع ُ
ٍب
و ِمً صو ِن ؤؾخ ِاع ِ ِ
ِ

َ
َّ ٦إجها

َو ُع ُ
وا١

ُص ًامى

َّ
الى ِْ٘ ٣

ِم ْجها

ُ
داعٍب
َم

ٔ97ٙم)9ٖ:
(الُٛغاجي،
ُ
٧المُٖاء مً الُٗاء .ول٨ىه
٩ٞلمت "اإلاداعٍب" في بِذ ابً َاوئ ظم٘ " ِمدغاب" وَى الكضًض الخغب الشجإ وَى اإلابالٛتِ ،
في بِذ الُٛغاجي ظم٘ " ِمدغاب" وَى ال٣هغ.
و٢ا ٫ابً َاوئ:
ًا
َ
ّ
ْ
َاثُت ومؼ َاعَا
هى ًاي ْؤب َٗ َض ْث
ال٣لب ْ
مد ُب ُ
ُُّ ٧رل ّ
ىب
بلى
َاجي
ؤال
ِ
ٍة
ٕٖ٘ٔف)ٖٗ:
(ابً َاوئ،
وَظا الُٛغاجي ً٣ى:٫
ُ
َ
ُ
َ
َّ ْ ُ
ُ
ّ
ىع ُمظ َّم ًاما
وما الؿُى في ِ ٧ل ألام ِ

َوَال َ
الٗ ُْ ٟى في ُّ ٧ل ْاإلاَ َىايُ٘ َم ْخ ُ
بىب
ِ
ِ ِ

ٔ97ٙم)9ٙ:
(الُٛغاجي،
و٢ض ٢ا ٫ابً َاوئ آجُا بل" ٟٔؤهابِب" ظم٘ "ؤهبىب" وَى ما بحن ٗ٦بي ّ
الغمذ مً ال٣هب:
َ
ََ ٞال َخ َم ْ
ٌُ ُّر
لذ ب َ
ىَ ٢ ٝىا ِث ٌدم
وال َ
الغ َماح َؤ َهاب ُ
ص ِخ َب ْذ ُؾ ْم َغ ّ
الؿ ُُ ِ
ِ
ِب
ِ ِ ِ
ٕٖ٘ٔف)ٗٙ:
(ابً َاوئ،
و٢ا ٫الُٛغاجي:
َ ْ
ُ
اٝ
ح ِك ُّرل ِبإَغ ِ

َ
الَ ٣ىا

ٔ97ٙم)87:
(الُٛغاجي،
وابً َاوئ ً٣ى:٫
َ ْ َْ ُ ْ
ف ِمش ُل
َو َٖ ْه ِضي ِب ِه والعي

َ
ْ ٢ض

َ
ج َغ َّص َٖ ْذ

ِظ َم ِام ِه

ِم ًَ

َّ
الض ِم

ماء ْال َى ْع ِص َو ْ ِاإلا ْؿ َِ ٪م ُْ ُُ ٣
ٌد
ىب
همحر ِب ِ

ٕٖ٘ٔف)ٗ7:
(ابً َاوئ،
ًا
والُٛغاجي اؾخسضم ل" ٟٔمُ٣ىب" ٧ابً َاوئ بمٗجى "اإلامؼوط" ٢اثال:
َ
َ
َّ
ُّر َ
َعُ ٢
ِب ِغِ ٢ت َو ْظهي
َّ ٦إهه
الُ َّغج ِحن
ُ٤
َول ُْ ٌدل
ِ

جميع الحقوق محفوظة لمركز

َوا ِإلا ْؿ ِ٪

َ ّ
٧ي
الظ ِ

َ
ألاهاب ُ
ِب
ِ

ْؤو

ُ
بس ِلَ ٣ي
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ٔ97ٙم)9ٓ:
(الُٛغاجي،
و٢ا ٫ابً َاوئ:
َ
ؤهَ ٨غ ّ
َ
ْ
الضوح الظي
و٢ض

ّ
ٌؿخٓله

ًا
و٢ا ٫الُٛغاجي ؤًًا:
َ
َ َ
َ ْى َٕ
َوز َّٟاٍ ٢ةت

َ
َّ ٦إجها

ُ
ّ
ألاٚهان وهي ؤَايِب
وسخ ْذ له
ٕٖ٘ٔف)ٗ8:
(ابً َاوئ،

ّ
ٍاح
ِ
الغ ِ

َ
ىاؾ ُغ
ِ ٧

ٔ97ٙم)9ٗ:
(الُٛغاجي،
ُ
ٌد
و"ألاَايِب" ظم٘ "ؤًَىبت" وهي صٗٞت مً اإلاُغ.
وَظا ابً َاوئ ً٣ى:٫
َ
َ
َ
ْ
وخ َّض َظ َ
َ
ىاخ ُْ ِه لُسَُ ٢ ٠لبه
ّ
زم هغو الُٜعاجي ً٣ى:٫
ُ
ْ
باح
ُع َو ٍْ َدت
ؤن ٍة

ُص ْظ ٍةً

ْ َ
ِال َخْ ٣تها

َ
ألاَاي ُ
ِب
ِ

َ
َ
ُُّ ٤ر
ؾظاه ُ
الض َجى َو َْ َى ِْ ٚغب ُ
ِب
ِٖك ًااء ِ
ِ
ٕٖ٘ٔف)ٗ9:
(ابً َاوئ،

َ َ ُ
َوز ْ٣ٟت

َو ُ
ؤوع١

باع ٍة١

ِِ ّ ٚغ ٌدٍض

َو ْ
ؤس َخ ُم

ُِ ٚ
غبِب

ٔ97ٙم)88:
(الُٛغاجي،
ًا
ٞـ "ٚغبِب" في البِذ البً َاوئ بمٗجى "ألاؾىص" وفي البِذ للُٛغاجي ظاء بٗض "ؤسخم" جإُ٦ضا وَى قضًض الؿىاص.
ًا
وَظا ابً َاوئ ً٣ى ٫وانٟا ؤؾُا ٝاإلامضوح الذيجغٍ ٤نىٟحن مً الضم الُغ ّي ؤخضَما صم الظباثذ لؤليُا ٝوآلازغ صم
ؤٖضاثه:
َأل ْؾ َُاٞه م ًْ ُب ْضهه ُ
وٖ َ
ها ِج ِه
ِ
ِ
ِِ ِ

هجُٗان ُمهغ ٌد
ا١

َ ٌد
بُِ َو َم ْ
ه ُب ُ
ىب
ٖ

ٕٖ٘ٔف)ٖ٘:
(ابً َاوئ،
ًا
ًا
و٧ان الُٛغاجي ٢ض٢ا ٫مٟخسغا بىٟؿه ٢اثال:
َ
َوؤ ْخ ًُِ ٣

َ
الى ْظ ِه

َ
ماء

َ
َ َّي

َ
ؤ ِص ًِمه

َ ُ َْ َ
َ ْ ُ
عٍض ًًْ َم ْ
ه ُب ُ
ىب
و ِمً صو ِهه ماء الى ِ

ٔ97ٙم)9ٓ:
(الُٛغاجي،
ًا
مبِ ًاىا مىي٘ ب ا٢ت ّ
و٢ض ٢ا ٫ابً َاوئ مىانال البِذ الؿابّ ٤
الضماء اإلاظ٧ىعة ٢اثال:
ع
ُّر
ُ
ْ
ٞةن ُ
جْ ٪
ٞاإلاٟاع ١والُلى
خغ ٌدب
ِ
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ْ َ ُ ْ ٌد َ ّ
ٗغا ُِ ٢
الك َىي َو ْال َ
ُب
وبن ًِ ٪ؾلم ٞ
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ٕٖ٘ٔف)ٖ٘:
(ابً َاوئ،
ًا
ّ
الهىضًت:
و٢ض ٢ا ٫الُٛغاجي وانٟا الؿُىٝ
يىام ًُ ْ
َ
ؤن ُح ْك َ٣ى ْال ُُ ٛ
مىص
ِ

ُّر
الُ َلى َو َ
الٗغ ُ
اُ٢ب
ِبطا َؾ ِل َم ْذ مجها

َ
بد ِّضَا
ِ

ٔ97ٙم)9ٖ:
(الُٛغاجي،
ًا
ُ ُ
ىب" وَى ال٣ٟحر:
و٢ض ٢ا ٫ابً َاوئ مؿخسضما ل" ٟٔال٣غايِب" ظم٘ "٢غي ٍة
َ
له ُوم ُ
الٗاإلا َحن ََ ٢غاي ُ
ِب
لى٥
ِ

َ
َ ّ ٌد
ُ
الىٗاِ ٫ؤطلت
ؤٖ ّؼة َمً ًُ ْدظي
ِ

ٕٖ٘ٔف)٘ٗ:
(ابً َاوئ،
ّ
ًا
ًا
غياب" نٟت لؿُى ٝاإلامضوح وَى الُ٣إ مً السخيو٢ ٝاثال:
و٢ض اؾخسضم الُٛغاجي "ال٣غايِب" ظم٘ " ِ٢
ٍة
ُ
َ
واإلاغَ ُ
َ
ال٣غ ُ
َ
ُ
ايِب
ٟاث
َؾىابٛه
َو َخبُُ ٨ه
َب ًُْه
ِم ًْ
َخ َب ٌدب
ل ُه
ٔ97ٙم)9ٖ:
(الُٛغاجي،
ًا
مساَبا ّ
اإلاٗؼ:
و٢ا ٫ابً َاوئ
ُٗض ٌَ ٦د
وجه ٌد
وبيء ْ
ٌد
غٍه وجهىٍب

وم ًْ ُصو ِن ِق ْٗب ْؤه َذ َخ ِام ُِه َ
مٗغ ٌد٥
ِ
ٍة

ٕٖ٘ٔف)٘7:
(ابً َاوئ،
و٢ا ٫الُٛغاجي:
َ
َّ َ َ َ
جس َاو َ
ن ْذ
َوْ ٢ض َم َع َج ْذ ِع ٍُذ الهبا و

جىم َلها في َُ َّغة ْال َْ ٛغب َج ْ
ه ُ
ُه ٌد
ىٍب
ِ
ِ

ٔ97ٙم)89:
(الُٛغاجي،
ًا
ُ
٨ٞالَما اؾخسضما ٧لمت "جهىٍب" ١اُٞت ول ً٨الخهىٍب ٖىض ابً َاوئ زال ٝالخهُٗض وَى الهبىٍ ،وٖىض الُٛغاجي مً
هجىم ّ
وظهه ّ
همّ :
نىب ّ
ّ
الؿ َ
ٌد
ؾضصث ؾهامها بلُىا في الىاخُت الٛغبُت مً الؿماء.
وؾضصٍ :ؤي
و٢ض ٢ا ٫ابً َاوئ:
ْ
ْ ُ َ ْ
اله َغَ ٢ل ِب َؿ ُْ ِِ ٟه
وظِكٌٗ ٪خاص ِ

ْ َ ُّر ُ َ ُ َ ُّر
الل ُ
ىب
َو ِم ًْ ُصو ِه ِه الُم الِ ُٛامِ و

ٕٖ٘ٔف)ٙٔ:
(ابً َاوئ،
ُ ّ ًا
كبها اإلامضوح بالبدغ:
و٢ا ٫الُٛغاجي م
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ز َ
ً ٌّصم
ِ

َُ ْ َ
األب َغْ ٢ح ِن"
له" ِب

َ
ُّر
ُ
َ
الُ ٨
ْ
الل ُ
ىب
شبان واعج َّج ِذ
هاعث
٦ما اج ِ

َ ُ
جضاٌ ٞد٘

ٔ97ٙم)9ٕ:
(الُٛغاجي،
ّ
ّ
ّ
ًا
َ ُ
ٞاللىب ٖىض ابً َاوئ ُ
الخ َّغة وهي
لىبت واللىبت
٨ٞالَما بؾخسضما ٧لمت "اللىب" ٢اُٞت ولً ً٨سخلٟان في مٗىاَما.
ظم٘ ٍة
َ
ّ
البت وهي ؤلابل اإلاجخمٗت ّ
الؿىص .
ؤعى طاث
حجاعة ه ِس َغ ٍةة ٍة
ؾىص ٦إجها ؤخغ٢ذ بالىاع .وَى ٖىض الُٛغاجي ظم٘ ٍة
ٍة
ٞابً َاوئ ً٣ى:٫
ْ
ََ ْ َ َْ ْ ْ َ ُُ
ىب ََ َى ِاظ ِسخي
ولم جست ِر ١سج ٠الِ ُٛ
ٕٖ٘ٔف)ٙ٘:
(ابً َاوئ،
والُٛغاجي ً٣ى:٫
َ
ْ
َع َج ُمىا ِلل َخ ْغ ِب
َول ْى

ُٖ َ
ىص َ٥

َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ ّ
الل َه َم ْد ُغ ُ
وب
ول ِ٨ىه مً خاعب

ًا
َم َّغة

َ
َّ
َ َّ
الٓ ًّ َم ْد ُ
غوب
ٖاص بال زا ِث ُب
إلاا
ِ

1

ٔ97ٙم)9ٗ:
(الُٛغاجي،
و٦شحر مً هماطط ؤزغو و ًٖ ٌٛط٦غَا ووكحر بلی ع٢مها في الخالي.
مىاًً الخـابه والادحال ،ٚواملىاظهة بُج ما:
َىا هتر ٥الخ٨م لل٣اعت بىاؾُت مىهج هصخي ًخىدی صعاؾت الخُىاث الخالُت:
ٔ.الىػن وال٣اُٞت.
ٕٖ.ضص ألابُاث.
ٖٖ .غى اإلاىيىٖاث.
ٗ .اقترا ٥الكاٖغًٍ في ال٨ٟغة مً زال ٫جىانهماٞ .ال٣هُضجان:
ٔ .مً بدغ واخض ،و٢اُٞت واخضة .و٢ض اؾخسضم ابً َاوئ «ٖ٧ »7لمت مً ٢اُٞت الضا( ٫بٗضص ؤبُاث ٢هُضجه) .واؾخسضم
الُٛغاجي «ٔ٧ »8لمت مً ٢اُٞت الضا( ٫بٗضص ؤبُاث ٢هُضجه) .واقتر ٥الازىان في «ٖ٘» ٧لمت في ٢ىاٞحهما ،واهٟغص الُٛغاجي
بـ«٧ »ٕ8لمت لِـ لها مشل في ٢هُضة ابً َاوئ.
ًا
ًا
ًا
ٕ .جبل ٜؤبُاث ٢هُضة ابً َاوئ زالزت وؾبٗحن بِخا ،بِىما جبل ٜؤبُاث ٢هُضة الُٛغاجي واخض وزماهحن بِخا؛ ٞهي ؤ٦ثر ٖضصا
ؤبُاث.
بزماهُت ٍة
ٖٖ .الج ابً َاوئ في ٢هُضجه زمؿت مىيىٖاث هي :ق٩ىو هىو الخؿان الىاٖماث وبٗضًَ ٖىه (ٔـٗ) ،ون ٠ؤوصًت
ظاوػَا ٢ىم الخبِبت والخُى ٫اإلاؿغٖت في َغٍ ٤الىنى ٫بلی مجز ٫الخبِبت و٢ىمها (٘ـ ،)8الٟسغ بىٟؿه (9ـٓٔ)ٌٗ ،ىص بلی ط٦غ ؤلم
ٞغا ١الخبِبت (ٔٔ) ،ونٞ ٠غر الخمام وزُابه طل ٪الُاثغ زم حكبُه هٟؿه به في الىخضة وما قابه ط ٥٫ومً زالله ق٩ىو
ؤلم الٟغإٔ( ١ـ ،)ٔ9مضح ّ
اإلاٗؼ (ٕٓـٖ . )7وٍٟسغ مً ظضًض بىٟؿه وقٗغٍ مً زال ٫ألابُاث اإلاضخُت (ٔٙـ.)ٙ9
َ .حرب فالنا مالَو :سلبو مجيع ما ديلك ،فالفاعل حارب ،وادلفعول زلروب( .مصطفى وآخرونٜٕٔٚ ،م)ٖٔٙ :
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وٖالج الُٛغاجي في ٢هُضجه ؾخت مىيىٖاث هي :ون ٠الىا٢ت وؾغٖتها في الٗضو ٗٞل ا٫ظاَلُحن (ٔـ٘) ،الدكبِب
واإلا٣ضماث الٛؼلُت وق٩ىو ٞغا ١الخباثب (ٙـ ،)ٔ7ون ٠الُبُٗت وظمالها (ٔ8ـٕٕ) ،الٟسغ بىٟؿه (ٖٕـٖٖ) ،ق٩ىو الؼمان
(ٖٗـ ،)ٖٙمضح الىٓام (ٖٙـٔ.)8
ٗ.اقتر ٥الكاٖغان في ق٩ىو هىو الخباثب والٟسغ الظاحي واإلاضح واٞتر٢ا ُٞما ؾىو طلٟٞ .٪ي خحن ًٟسغ ابً َاوئ بىٟؿه
وٍهٞ ٠غر الخمام وٍساَبه زم ٌكبه هٟؿه به في الىخضة و٣ٞض الخبِبت خُض بهه ٌٗاوي ٧الكاٖغ ؤلم الٟغا ،١لُيخهي بمضح
اإلاٗؼ (وَى ٚغى ٢هُضجه) ٞةن الُٛغاجي ًه ٠الىا٢ت زم ًيخ٣ل بلی الدكبِب والٛؼ ٫وق٩ىو الؼمان والٟسغ الظاحي لُيخهي
بلی مضح الىٓام (وَى ٚغى ٢صخيصجه ) .وبطا ٧ان ون ٠الىا٢ت ٢ض اوٗضم في خُاة ابً َاوئ وَى بُٗض ًٖ زل٣هٞ ،ةهه ًىٓم في
اإلاىيىٖاث ألازحرة لضًه وهي ق٩ىو هىو الخبِبت والٟسغ الظاحي وون ٠الُبُٗت وما ٞحها مً الُُىع وؤٚاهحها وحكبُه هٟؿه
بها .ولهظا ٞال مجا ٫للمىاػهت بُجهما ؾىو في ما ٌكتر٧ان ُٞه وَى ٦ما ط٦غها هىو الخباثب والٟسغ واإلاضح.
ًا
بِخاّ ،
قبه ٞحها هٟؿه باألؾض في الشجاٖت والبؿالت وٚحراهه بالظثب في الغوٖت مً ألاؾض.
في الٟسغ ٢ا ٫ابً َاوئ ازجي ٖكغ
ًا
ًا
ّ
زم ًدضزىا ًٖ وٗىمت ِٖكه وَُبه ٖىض خًىع الخبِبت ولجإ مغة زاهُت في خحن مضخه للمٗؼ بلی الٟسغ لبُان ٦ثرة خؿاصٍ ّ
لٗلى
ًا
قإهه وم٣امه ٖىض اإلامضوح ولجىصة قٗغٍ وخؿىه وعقا٢خه بحن الكٗغاء .وفي اإلاىيىٕ طاجه ٢ا ٫الُٛغاجي ؤخض ٖكغ بِخا ًٟسغ
ٞحها بىٟؿه ألهه مٗخٖ ٠٨لی الٗؼة والكغ ٝمؼٍىت هٟؿه بالخلم والخُاء ونُاهت الٗغى بدُض ال ًبظ ٫ماء وظهه بالؿاا٫
ًا
ًا
ؤبضا ولِـ ٖغيه مؿلىبا ال٦دؿاب الغاخت واإلاا .٫وٍهٞ ٠حها هٟؿه ب٨ثرة الٗلم وعٗٞت الخل ٤والكإن واإلاداولت في َغٍ٤
٦ؿب الًٟاثل واإلاٗالي وججاعب الخُاة.
ًا
وؤما في الك٩ىو الٟغا ١وهىو الخباثب ٣ٞا ٫ابً َاوئ ازجى ٖكغ بِخا ،وفي خضًض الخب ٖىضٍ بُان للىٖخه في الهىو،
ًا
وجم ً٨الهىو مً هٟؿه ختى ٦إنٌ لم ٌؿخُ٘ مىه ٩ٞا٧ا .و٢ض ط٦غ ٖكُ٣خه الُاثُت التي ال ًيؿاَا ولى خالذ بِىه وبحن مؼاعَا
مؿاٞاث َىٍلتٌٗ ،تر ٝبإن ٢بُلت الُي َم الظًً طَبىا ب٣لبه مٗهم خُض قائوا٦ ،إهه ٞغؽ مجىىب لهم .زم اؾخُغص في
ًا
ونٞ ٠غر الخمام اإلاظ٧ىع وَكبه هٟؿه به خُض ًغو ٞحها قٗلت مشلما في ٞااصٍ مً هاع الخب ووظه اإلاىاؾبت بِىه و بحن َظا
ًا
ًا
الُاثغ ؤهه ؤًًا ٣ٞض ؤلُٟه ٦ما ٣ٞض الكاٖغ خبُبخه وفي ُٖيُه ؤًًا قٗلت مشلما في ٞااصٍ ومً قضة جإؾٟه ٖلی ٞغا ١ؤلُٟه
ًا
ّ
خىاؾه زم ًساَب ٞغر الخمام ٢اثال٦« :الها مىٟغص بيؿٟه بالؿماوة بُٗض ًٖ خبِبه ٢ض ٚلبه الضَغ بخٟغٍ ٤خبِبه
وؤإلاه ٣ٞض
ًا
ٖىه» .وَك٩ى بهظٍ ألابُاث الجمُلت والدكبحهاث الغقُ٣ت ؤلم الٟغا ١لُيخهي بلی مضح اإلامضوح .والُٛغاجي ؤًًا ٌك٩ى هىو
ًا
الخباثب في ؤخض ٖكغ بِخاً ،خجلی في خضًشه ًٖ الخب الكى ١والخهبر والضم٘ .وٍخدضر لىا ًٖ آالم ٞغا ١الخؿان الىاٖماث
ّ
ّ
وٍه ٠ز٣الت قى٢ه ّ
بهً ٖلُه ٦ش٣الت الخمل ٖلی الىُا ١اإلاؿىت ٞهى ؤهذ مجها ٦ما ؤهذ هي مً الخٗب ؤو ز٣ل الخمل وٞايذ
ًا
ّ
ُٖىاٍ الىهىح اإلااُ٢ان بالضم٘ بطا عؤجا آزاع صًاع اإلادبىب .زم اؾخُغص في الته٨م بالٗظا ٫الالثمحن في خبه مؿتهؼؤ بهم ،وون٠
ًا
زُاٌ ٫ؿغي بلُه لُال وما عآٍ مً الغئو وقضة ظما ٫الخؿان الىاٖماث في الىىم ،لُيخهي بلی اإلاضح.
ًا
ّ
للمٗؼ هي :ونٟه بًاٍ
وؤما ٖىانغ اإلاضح ٖىضَما ٞهي٢ :ا ٫ابً َاوئ في اإلاضح زالزت وزمؿحن بِخا وٖىانغ اإلاضح ٖىضٍ
بالشجاٖت والجىص وال٨غم والٗؼة والكغ ٝوالهُبت و٦ثرة ظِكه و٢ضعتها في الخغوب ّ
وجؼوصَا بإصاة الخغب والخُى ٫اإلاؿغٖت
وقضة بإؽ ؤبُاله في الخغوب و٦ثرة هجىمهم وؤٚاعتهم ٖلی ألاٖضاء .زم ًهٚ ٠لبخه ٖلی الغوم وخماًخه ًٖ الضًً الخىُ٠
بالىهغ.
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ًا
و٢ا ٫الُٛغاجي في اإلاىيىٕ طاجه ؾخت وؤعبٗحن بِخا وٖىانغ اإلاضح ٖىضٍ للىٓام هي :ونٟه بًاٍ بالكغ ٝوالٗلی والخلم
ّ
والخضعب والهيبت و٦ثرة الجُىف وجؼوصَم باإلاٗضاث الخغبُت والؿُى ٝاإلاايُت والخُى ٫اإلاؿغٖت والٛلبت ٖلی ألاٖضاء مً الغوم
وب٢امت مىبر الضًً ؤلاؾالمي في البالص اإلاٟخىخت والخماًت ٖىه وونٟه بدؿً الؿلى ٥وبؿاَت الىظه ٖىضما ؤحی الغوم
لالٖخظاع ونٟده ٖجهم لكضة ظىصٍ و٦غمه ول٨شحر ٖٟىٍ وخلمه .ومً الىاضر ؤن الكاٖغًٍ ٌكتر٧ان في بٌٗ ٖىانغ اإلاضح
ّ ًا
مهغا
إلامضوخحهما وٍسخلٟان في بٌٗ آزغ .وَىا لم ً٨خ ٠الُٛغاجي باإلاٗاعيت اإلادا٧اة ،وبهما عٚب في اإلاٗاعيت الخجاوػ،
بخى٣ٞه ٖلی الكاٖغ ألاو.٫
هحاث البحث
مً الىخاثج التي ونلىا بلحها مً زال ٫صعاؾدىا َظٍ ما ًلي:
ًا
ًا
ـ ًخىدی الُٛغاجي في مٗاعيخه ٢هُضة ابً َاوئ اجبإ ال٣هُضة اإلاٗاعيت وػها و٢اُٞت وال ًسغط ٖلی طل ،٪ول٨ىه ًخجاوػٍ في
ٖضص ألابُاث عٚبت مىه في بزباث جٟى٢ه ٖلی الؿاب٦ ٤ما ؤهه ًداو ٫الؼٍاصة ٖلی ألالٟاّ واإلاٗاوي ّ
للتهغب مً الُٗب والٟؿاص ٖىض
ألازظ وهي صاللت ٖلی عٚبخه في بزباث ٖضم ا٦خٟاثه باإلادا٧اة.
ّ
للمٗؼ ُ٢م اإلاضح اإلاٗغوٞت آهظا٧ ،٥الشجاٖت والبُىلت في الخغوب و٦ثرة الجُىف وػخٟها والجىص
ـ جًمً مضًذ ابً َاوئ
ًا
وال٨غم والُٗاء و٢ض ؤزظ الُٛغاجي بٌٗ َظٍ الُ٣م في مضًده للىٓام واؾخٗاى ًٖ بًٗها بُ٣م ؤزغو لِؿذ قاجٗا بين
اإلااصخحن.
ًا
ـ ٦ما الخٓىا في البدض ًٖ الخىام الك٨لي بحن ال٣هُضجحن ،لجإ الُٛغاجي ؤخُاها بلی ؤزظ بٌٗ ألاقُغ مً ٢هُضة ابً
ًا
َاوئ وجىُْٟه في ؤبُاجه ول ً٨لم ًًٗه بحن ال٣ىؾحن ختى ٌكحر بظل ٪بلی اإلاٗاعيت وٍم ً٨اٖخباع طل ٪ؾهىا مىه ،لم ًدضر
ًا
اٖخباَُا.
ًا
ـ بن ٦شحرا مً اإلاٟغصاث اإلاكتر٦ت بحن الكاٖغًٍ زانت في ٧لمت ال٣اُٞت ًلؼم ٖلی الكاٖغ الشاوي وَى الُٛغاجي لخُُ٣ضٍ
ًا
ًا
ًا
وإ خُىا آزغ.
بالىػن وال٣اُٞت ٩ُٞىن الخىام ٖىضٍ واُٖا ؤخُاها وٚحر ٍة
ًا ًا
ـ لم ج ً٨اإلاٗاعيت حٛلي شخهُت الُٛغاجيٞ .شخهِخه باعػة بغوػا ٢ىٍا في مٗاعيخه خُض بهه لم ًبٖض ًٖ عوح الٗهغ
ًا
الظي وكإ ُٞه ٞلظل ٪لم ٌٟٛل ًٖ ط٦غ قِئا مً زهاثهه في قٗغٍ ٦ما هغاٍ ؤهه خظا خظو الجاَلُحن في بضاًت ال٣هُضة
بىن ٠الىا٢ت ؤو الٛؼ ٫واليؿِب وٍلجإ في الٟسغ الظاحي بلی اإلاىيىٖاث ألازحرة لضًه وهي التر ًٖ ٘ٞالضهاًا وا٦دؿاب اإلاٗالي
والًٟاثل في الخُاة.
امللازض واملطاحٕ
ٕٔ97م) .اإلاىاػهت بحن قٗغ ؤبي جمام والبدتري .جذ :الؿُض ؤخمض ن٣غ .الُبٗت
 آلامضي ،ؤبىال٣اؾم الخؿً بً البكغ( .الشالشت .ال٣اَغة :صاع اإلاٗاع.ٝ
َٖٔٙ8ـ) .معجم م٣اًِـ اللٛت .جذٖ :بضالؿالم َاعون .ال٣اَغة.
 ؤخمض بً ٞاعؽ( .ٕٖ٘ٔ .)١جبُحن اإلاٗاوي في قغح صًىان ابً َاوئ ألاهضلسخي اإلاٛغبي .صدر َظا الضًىان وَظبه و
 ألاهضلسخي ،ابً َاوئ( .قغخه م٘ م٣ضمت ه٣ال ًٖ ٖضة ونخ زُُت ػاَض ٖلي .ال٣اَغة :صاعاإلاٗاع ٝبمهغ.
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ٗٔ99م) .ابً َاوئ ألاهضلسخي ٖهغٍ وبُئخه وخُاجه وقٗغٍ .بحروث :صاعال٨خب الٗلمُت.
 بؿبذ ،ؤخمض خؿً( .ٖٔ99م) .ؤصوهِـ مىخدال .ال م :٪صاعالغبُ٘.
 ظهاص٧ ،اْم( .ٓٔ98م) .الٗحن .طٔ .جذ :مهضي اإلاسؼومي وص .ببغاَُم الؿامغاجي ،ميكىعاث وػاعة الش٣اٞت وألاٖالم ،ؾلؿلت
 الخلُل( ،اإلاٗاظم والٟهاعؽ .ال٩ىٍذ :وكغ صاع الغقُض.
 َغ٧ي ؾلىم ّٕٓٓ8م) .اإلاٗاعياث في الكٗغ ألاهضلـ .ي بحروث :صاع ال٨خب الٗلمُت.
البجاعيً ،ىوـ( .
ٔ97ٙم) .صًىان الُٛغاجي ؤبي بؾماُٖل الخؿحن بً ٖلي .جدٖ ٤ُ٣لی ظىاص الُاَغ وٍدحى
 الُٛغاجي ،خؿحن بً ٖلي( .الجبىعي .الجمهىعٍت الٗغاُ٢ت :ميكىعاث وػاعة ألاٖالم.
ٕٔٓٓم) .الىو الٛاثب ججلُاث الخىام في الكٗغ الٗغبي .صمك :٤اثخاص ال٨خاب الٗغب.
 ٖؼام ،مدمض( .ٕٔ97م) .اإلاعجم الىؾُِ .ٍٕ .مهغ :صاع اإلاٗاع.ٝ
 مهُٟى ،ببغاَُم وآزغون( .ٕٓٓٙم)ٖ .لم الخىام اإلا٣اعنٖ .مان ـ ألاعصن :صاع مجض الوي لليكغ والخىػَ٘.
 اإلاىانغةٖ ،ؼالضًً( .ٕ٘ٓٓم) .الخىام اإلاٗغفي في قٗغ ٖؼالضًً اإلاىانغةٖ .مان ـ ألاعصن :صاع مجض الوي لليكغ والخىػَ٘.
 -وٖضهللا ،لُضًا( .
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ؤػئلة الهىٍة في ضواًات واػُجي ألآطج
ز .ػٔساوي ًىػ٤ /ٝلُة زاب والل٘ات والٜىىن ،حامٔة حُاللي الُابؽ ،ػُسي بلٔباغ/الجعاثط

امللخم:
ًخُٛا َظا البدض مالمؿت ظض ٫ؤؾئلت الهىٍت في الغواًت الجؼاثغٍت اإلاٗانغة اؾذهاصا بلى عواًاث واؾُجي ألاٖغط،
اهُال٢ا مً زالزت مىٓىعاث مخضازلت وُُْٟا :الظاث مىٟخدت ؤو ملخٟت ٖلى هٟؿهاٖ ،ال٢ت ألاها باآلزغ نغاٖا وجٟاٖال ،وَىٍت
الًٟاء بىنٟه َىٍت مؿخٗاعة لهىٍت وَىُت جدىاػٖها الخدىالث والامدؿازاث والاهتها٧اث الؿُاؾُت والاظخماُٖت والش٣اُٞت
ّ
والخًاعٍت .وبى ــاء ٖلى طل ،٪جضعظذ م ــً اإلاإػ ١ؤلاًضًىلىجي للهىٍت الىَىُت في عواًتي" همحر ال٘اث " و"مـ ـ ــا ثب٠ى مً ػحرة
ّ
ألاهسلسخي" ،زم وٟ٢ذ ٖلى آٞا ١الهىٍت في عواًتي "٣حاب ألامحر"
لخوط حمطوؾ" بلى َمـ الهىٍت الش٣اُٞت في عواًت"البِد
و"حاضػة الِال ،"٨وٕ لى الهىٍت بىنٟها اوٛال٢ا ٖلى الظاث في عواًت "و ٕٟألاحصًة الخـىة" .وفي الى٢ذ هٟؿه جغنض َظٍ
الضعاؾت آلُات جٓهحر َظٍ الهىٍت ال٣ل٣ت واإلامؼ٢ت بحن َىٍاث مخٗضصة ،وباألخغي اإلادكُٓت ٖلى جسىمها اهبهاعا واؾخالبا وه٨غاها
لالهخماءّ .
مما ً٨ك ًٖ ٠ؤػمت َىٍت حِٗكها الشخهُاث بهٟت زانت واإلاجخم٘ ٖامت .وَىا ًهبذ الؿاا ٫اإلاغ٦ؼي٠ُ٦ :
ّ
اإلاخدى ٫الٗابغ لؤلػمىت
٦خب واؾُجي ألاٖغط الهىٍت الجؼاثغٍت ؾغصا وجاعٍسا .وما خضوص اهتها ٥مغظُٗاتها صازل الٗمل الؿغصي
والًٟاءاث وألا ٨ٞــاع واللٛــاث ؟
ال٦لمات املٜحاحُة :الهىٍت ،ؤلاًضًىلىجي ،الش٣افي ة ،ألاها ،آلازغ ،اإلاخسُل ،الؿغصي.
ؤن مؿاءلت هىٍـ(ا)ثىا ًًٗىا ؤمام ؤؾئلت مٗ٣ضة ومغ٦بت ،طلّ ٪
ال قّ ٪
ؤن َظا اإلاٟهىم ًخٗالى ٖلى الاوٛال ١وألاخاصًت
والخٗهب ،وبطا ما جدلى بصخيء مً َظٍ الؿماث اوؿلخ ًٖ صًىامُخه و٦شاٞخه وٖم٣ه وجىىٖه وزهىنُاجه التي ججٗل مىه
مكغوٖا مٟخىخا؛ وبسانت بطا ما اعجبِ باإلاخسُل ،باللٛت وبال٨خابت بىنٟها ا٦دكاٞا لالمىخهي .وبُبُٗت الخاَ ،٫ظا الخهىع
ً٣خطخي بٖ ـ ـ ــاصة "الىٓغ في مٟهىمىا للهىٍت وفي َغٍ٣ت مماعؾت الازخالٞ .ٝهىٍدىا هي ؤٚجى وؤوؾ٘ وؤقض جىىٖا وجغُ٦با مً ؤن
جدكغ جدذ ٖىــىان واخ ــض ،ؤو وخُض .ولظاّ ،
ٞةن ؤخاصًت الاؾم وألانل والىمىطط ،هي ٞش الهىٍت٦،ما هي م٣خل الخغٍت٨َ 1 ".ظا
ج٣ىم الهىٍت ٖلى الخهىنُت والخٗضص في آن .وجٓل َىٍتي ،عٚم طل" ٪هي ما ًجٗلجي ٚحر مخمازل م٘ ؤي شخو آزغ 2 ".ومً
 ،ٕ.سنة ٕٜٔٗهٕٓٓٛ ،م،

علي حرب ،خطاب اذلوية ،سَتة فكرية ،الدار العربية للعلوم ،ناشرون ،بَتوت ،لبنان ،منشورات االختالف ،اجلزائر ،ط
ص.ٕٓٔ.
أمُت معلوف ،اذلويات القاتلة ،قراءات يف االنتماء والعودلة ،ترمجة :نبيل زلسن ،ورد للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق ،سورية ،ط ،ٔ.سنة ،ٜٜٜٔص.14.
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زمّ ،
ٞةن زُاب الهىٍت ًا٦ض ٖلى ٖال٢خه بسُاب آلازغ؛ ٖال٢ت ججهٌ مً ظهت ٖلى الازخال ٝواإلاٛاًغة ،وٖلى اإلاجاوؿت
واإلاُاب٣ت مً ظهت ؤزغي .وَ٨ظاّ ،
ّ
اإلاخدىلت ،والمخضاصاتها
ٞةن ٧ل ازتزا ٫للهىٍت في م٩ىن مً م٩ىهاتها َى ٗٞل مًاص لُبُٗتها
اإلاخٗضصة.
ّ
َا َىا٦،ما هدبحن ،حٛضو الهىٍت ًٞاء القخٛاٖ ٫ضة ٖىانغ ال جغاجبُت ُٞما بًجها ،وبهما هي في خغ٦ت صاثبت بحن الهضاعة
والخلُٟت ،مدكاب٨ت ،مخضاٗٞت ،مخٟاٖلت ،وهي في آلان هٟؿه ُ٢ض الدك٩ل .وَظا ًا٦ض ّ
ؤن الهىٍت ٢اثمت في ظىَغَا ٖلى الخٗضص
والخىىٕ والخٛحر ،وفي َظا ألا ٤ٞجإزظ ق٩لها الظي ال ً ًٖ ٠٨الخجضص والاهٟخاح .والبض ؤن جهل َظٍ الخهُهت بلى ؤ٢هاَا في
الىو الغواجي اإلاخٗضص ألانىاث واللٛاث .وطل ٪ما ًخ٨ك ٠لىا في ضواًات واػُجي ألآطج ،التي ٚالبا ما ج٩ىن ٞحها الهىٍة باعة
مغ٦ؼٍت للؿغص ،بدُض ًم ً٨ؤن هغنض في َظا الهضص ؤ٦ثر مً مىٓىع ،وم٘ طل ٪ؾإعنض في َظا اإلا٣ام زالزت مىٓىعاث
مخضازلت وُُْٟا :الظاث مهٟخدت ؤو ملخٟت ٖلى هٟؿها ،وَىٍت الًٟاء بىنٟه َىٍت مؿخٗاعة لهىٍت وَىُت جدىاػٖها الخدىالث
والامدؿازاث ،والاهتها٧اث الؿُاؾُت والاظخماُٖت والش٣اُٞت والخًاعٍت ،وٖال٢ت ألاها باآلزغ نغاٖا وجٟاٖال وجظاوجا .وؤجهىع
ّ
ؤن َظٍ الهىع الشالر ج٣اعب بك٩ل ما ،ولى بخدٞ ٟٔهم واؾُجي ألاٖغط وجمشله للهىٍـ(ا)ت ال٣ل٣ت واإلامؼ٢ت خُىا ،وال٣اجلت
واإلا٣خىلت خُىا آزغ؛ وبن ٧اهذ الٗال٢ت بحن اإلاخسُل والهىٍت ال جسلى مً حُٗ٣ض والخباؽ.
 _1 -الهىٍة الىًىُة :املإظ ٞإلاًسًىلىجي

جٟخذ الغواًت الجؼاثغٍت مىظ الخإؾِـ بلى آلان زُاب الهىٍت الىَىُت ٖلى بم٩اناث جإوٍلُت مخٗضصة .بل ّ
بن َظٍ ال٣غاءاث ٢ض
ّ
ال جٖ ٠٣ىض خضوص ما ج٣ىله َظٍ الىهىم ،وبهما ج٨ك ٠اإلاسخلٞ ٠حها ،مخجاوػة صوع اإلاغآة" .ومً قإن اإلاغآة ّؤجها مساصٖت ؤو
مًللت ّ
ألجها حٗ٨ـ ال٩اثً هٟؿه ،ل ً٨في نىعة م٣لىبت ،ختى وبن بضث في هٓغة م٣بىلتٞ .هى ٌؿٖ ِ٣لى آلازغ موعجه وال
ًإزظ َظا آلازغ في طاجه وزهىنِخه...ما ؤوص ؤلاقاعة بلُه َى ّ
ؤن عمؼٍت اإلاغآة حٗ٨ـ بالٟٗل ؤػمت في الغئٍتٞ 1 ".اإلاؿإلت ،بطن،
ؤٖم ٤وؤٖ٣ض مً مجغص جىنُ ٠وجدضًض لٗىانغ َىٍت وَىُت هي مىي٘ ظض ،٫وبسانت بطا اهُىث ٖلى ظغوح وقغور
جاعٍسُت .وبالٟٗل َظا ما حؿٟٗىا بٌ الٗضًض مً الىهىم الؿغصًت الجؼاثغٍت ،التي اؾدىُ٣ذ اإلاؿ٩ىث ٖىه في الخاعٍش
الجؼاثغي ،ولم جترصص في الخىٚل بلى مىاَ ٤الٓل والخٛلٛل بلى ؾغاصًب الهمذ ،وبن ٚلب ٖلى عئٍتها الاهدُاػ ؤلاًضًىلىجي.
ّ
ثب٠ى مً ػحرة لخوط حمطوؾ" " 3م٘ عواًاث ظؼاثغٍت ؤزغي
ٖلى َظا الىدى ،جخ٣اَ٘ عواًخا"همحر ال٘اث "  2و"ما
٧ىجها ميكٛلت بالبدض ًٖ الُغَّ ٝ
اإلاُٛب (بٟخذ الباء) مهما ازخلٟذ وؾُلت الخُِٛب وَظٍ الغواًاث مجها :الالػ للُاَغ وَاع.
الخ ٪٨ٟلغقُض بىظضعة ـ نهُل الجؿض للؼاوي ؤمحنَ .ظٍ ألاٖما ٫حكتر ٥في الٗىصة بلى خغب الخدغٍغ وبن هي لم ًىدهغ
مجالها في جل ٪الٟترة  ،ِ٣ٞوؤَم هُ٣ت الخ٣اء بُجها هي الؿعي مً زال ٫الخُاب ألاصبي إلبغاػ وجإُ٦ض :خًىع الُغّ ٝ
اإلاُٛب
في الخاعٍش الىَجي .طبذ ػٍضان في الالػ ،طبذ ألاإلااوي في الخ ،٪٨ٟببٗاص الابً في نهُل الجؿض ،طبذ ألازًغ خمغوف في (ما جب٣ى

نان ،منشورات االختالف ،اجلزائر ،دار
زلمد شوقي الزين ،الثقاف يف األزمنة العجاف ،فلسفة الثقافة يف الغرب وعند العرب ،منشورات ضفاف ،بَتوت ،لب
األمان ،الرباط ،ادلغرب ،ط ،ٔ.سنةٖ٘ٗٔهٕٓٔٗ،م ،ص.ٜٕٙ.
 واسيٍت األعرج ،ضمَت الغائب ،منشورات الفضاء احلر ،اجلزائر ،ط ،ٔ.سنةٕٔٓٓ.واسيٍت األعرج ،ما تب ّقى من سَتة خلضر محروش ،دار اجلرمق ،سوريأٜٕٛ .
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ًا
ًا
ًا
مً ؾحرة ألازًغ خمغوف) .ل ً٨طبذ (ألازًغ خمغوف) ْلما ًهحر َاظؿا ؤؾاؾُا ًالخ ٤نضً٣ه وٍضٖىٍ بلى الخإمل الٗمُ٤
في الىا ٘٢الخايغ ،وبٖاصة ٢غاءة اإلااضخي في يىء هٓغة ظضًضة ومُُٗاث جداو ٫ؤن ج ُ٘٣م٘ الخُاب الغؾمي 1"،الظي ال جمشل
له بُ٣ت الخُاباث ؾىي ؤنضاء وْال ٫مألها التهمِل وال٣م٘ والخبصص .
ّ
وفي َظا الهضص،لم ً٨ـً ٚغٍبا ؤن وٗـاًً ٞـي ٞاجدـت الغاوي في عواًـت "همحر ال٘اث " اؾتهالال ماَغا ػمىُا باإلاؿاء وبضاًت
ال٨ؿى ٝألا٦بر .بط هسخبر في اللخٓت التي ٌٛؼو ٞحها الٓالم اإلاضًىت نىث " عاو زٟي مجهى ٫الاؾم واإلاالمذ  ...ول٨ىه خايغ
خًىعا ٢ىٍا مً زال ٫بنماجه ...وبن اخخالله اإلاؿخىي ّ
ألاولي مً الؿغص ًجٗل مىه عاوٍا مً زاعط الخ٩اًت 2".و٢ض ًبضو للىَلت
ؤن وُْٟخه اؾدباُ٢ت ٚ .ِ٣ٞحر ّ
ألاولىّ ،
ؤن الٟغا ٙالؼمجي الالخ ٤الظي ّ
ؾضٍ لم ًمؤل بُاى خ٩اًت لم ًغوَا الغاوي اإلاكاع ٥في
الخ٩ي .والبض مً ال٣ىّ ،٫ؤجها ْلذ مذجىبت؛ ب ٫مٗل٣ت بحن ما ٧ان(ما حسذ) ،وما ؾُ٩ىن(ما ًحسذ)ّ .
بن الخؿحن /الغاوي وخضٍ
الٗلُم بإؾغاعَا:
3

"ًىٍ! َل جهض٢ىن ما خضر لي؟ ٖٟىا ما ؾُدضر لي في مؿدكٟى اإلاجاهحن؟ جل٢ ٪هت ؤزغي ؤ٦ثر ؾـىءا مما عوٍ ـ ـ ـ ـ ــذ".
بُض ّ
ؤن الٟجىة الىهُت ،وٖلى الغٚم مً طل ،٪ؾخض ٘ٞالمعوي له بلى الخماهي م٘ الغاوي الظي بضا ملخبـ الخًىع بٗـض مٛامغة
اإلاؿدكٟى الخجمُلي .وٍخبُـً طل ٪بىيىح ٞـي مىـ٘ الخؿحن  /الغاوي مً ال٨خابت والدنجُـل .وَىا ،جهبـذ ال٨خابت بًُاء،
المغثُـت ،وباَىُت ٖلى ؤلىاح الضما.ٙ
وال بض مً ؤلاقاعة ّ
ؤن السا ٨امل٠مىْ ؾُسً٘ ّ
مجضصا بلى الٗى ٠وؤلالٛاء بىاؾُت حُُٗل الظا٦غةَ .ظا ما ؤٖلً ٖىه
الخؿحن ٢بل ؤن جمخى طا٦غجه.4وهدُجت لظلـ ٪ال جإحي الخ٩اًت بال مً مىُ٣ت هاثُت .وٖـبر الغخُل مً ألاٖلى بلى ألاؾٟل ،ؤو
ً٣ىى الخُـغ ،ؤو ًهبذ زايٗا لؿلُخه ال٣اَـغة .وألظل طلّ ٪
الخدى ٫الظي ّ
ّ
اثؾمذ الخغ٦ت بالٗمىصًت في
الٗ٨ـ ًدضر
ًٞاء الٟاجدت.
مىظ البضاًت ًبضو عاوي الٟاجدت مخىاعٍا ومخىخضا بالًمحر الجمعي بدشا ًٖ هىٍة حمآُة م٠ٜىزة ؤو اؾخ٣ىاء بالُٛاب
ٖلى الُٛاب اإلاًاٖ .٠وّ ٦
ـإن الخ٩ي ال ًىجؼ بال يمً ؾُاًٞ ١اء الخٗخُم .بل هجض الغاوي ٢ض اٖخمض في ه٣ل زبر عخُـل
الوخٟي الخؿحن بً اإلاهضي ٖلى عاو وؾُِ له ال٣ضعة ٖلى ٢غاءة الُال٘ وٖمُٖ ٤ىن اإلاىحى .وَظا ماقغ ٖلى ٦شاٞت الٗخمت
التي حؿتهضً ٝمؽ الهىٍة ،وهي في الجىَغ اؾخٗاعة للدجب وؤلا٢هاء .وما هغنضٍ في الاؾتهالُٟ٦ ٫ل بخىيُذ خغ٦ت
الصخٟي الخؿحن بً اإلاهضي بً مدمض هدى اإلاجهى ،٫لظ ٥٫ؤلاٖالن ًٖ ؾٟغٍ بلى باعَـ لالؾدكٟاء َى هىٕ مً الاصٖاء
للخٗمُت ٖلى مهحرٍ .وبسانت بطا ؤزظها بٗحن الاٖخبـاع ما خضر للغاوي  /الخؿحن في مؿدكٟى اإلاجاهحن؛ وهي الخ٨ـاًت اإلاؿ٩ىث

،ٔ.

سللوف عامر ،الرواية والتحوالت يف اجلزائر ،دراسة نقدية يف مضمون الرواية ادلكتوبة بالعربية ،منشورات احتاد الكتاب العرب ،دمشق ،سوريا ،ط
سنةٕٓٓٓم ،ص.ٕٙ.
زلمد جنيب العمامي ،الراوي يف السرد العريب ادلعاصر (رواية الثمانينات بتونس ) ،دار زلمد علي احلامي للنشر والتوزيع ،تونس  ،ط ، ٔ.سنة ٕٔٓٓ ،ص
.ٜٕٔ.
واسيٍت األعرج ،ضمَت الغائب ،ص.ٕٜٙ.
ادلصدر نفسو ،صص.ٜٔٙ_ٜٔٗ.

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

119

مجلة حُل السضاػات ألازبُة وال٥ٜطٍة  -الٔام الثالث  -الٔسز  24هىٛمبر 2016

ٖجها في جهاًت الغواًت .طلّ ٪ؤهه عخل بىنٟه ؾلٗت (مذا ّ
مهطبا) ٌؿدشمغَا ؤو ًدخ٨غَا آلازغ ال٣اب٘ زل ٠الخضوص ،جماما مشلما
عخل ٖ٣له(الجىىن).
وفي َظا الؿُا ،١ونجل ّ
ؤن " ؤو ٫مالخٓت ًم ً٨حنجُلها هي ؤن ألامسار لِؿذ مشل ألاهى ٝوالُٗىن وآلاطان  ...في
ّ
الخاالث الُبُُٗتٖ ،ىضما ً٣غع الخ٨ماء هؼٖها ،حٗلب في نىاصً ٤ػظاظُت  ...زم جغؾل للبدض في جغُ٦باتها الىاصعة في ؤهابِب
ظهؼث لهظا الٛغى ،مغجبُت مباقغة بى ٤ٟؾغي باإلاؿدكٟى 1".و"ج٣ؿم ؾاؾا ٞىضا بغؤؽ اإلاهضي ؤجها ٖغٞخه مً ُٖيُه وَم
ّ
ٌٛحرون مسه وٍغؾلىهه بُٗضا ًٖ َغٍ ٤ال٣بى اإلاىنل بلى اإلاُاع  2"...وَ٨ظاً ،غخل الخؿحن بحن جخُمحن٣ :ؼىٚ
املسًىة/الصات ولُل دط .وبُبٌٗت الخاَ ،٫ظا ٌٗجي ّؤهىا ب اء ًمؽ موآ ٝللهىٍة .ؤو لم ًٟصر الغاوي  /الخؿحن ّ
ؤن قِئا
ػ
ما ٧ان ٌنخبه هدى َغٍ ٤الىجىم .وَظا الصخيءَ ،ى ال٣خل .ولظل ٪ؾِخدى ٫بلى هجمت ججاوع هجمت اإلاهضي ،وآال ٝألاهجم ٞى١
لُل اإلاضًىت .وال قّ ٪
ؤن ُٚابه ؾحرسخ ٨ٞغة مىجه .بط ًخٗظع ؤن ً٪ون مسه ٢ض ُب ّض ٫ؤو ؤنِب بالجىىن ٞ .ِ٣ٞغاوي الٟاجدت
ّ
ًىبئىا ؤهه ٢ض ال ٌٗىص ؤبضا .وٖلى َظا الىدىً ،خماهى الابً م٘ ألاب ،وٍىضٚم اإلاهحر باإلاهحر .مما ًجٗلىا ؤمام يمحر ٚاثب ًجهغ
قهاصجه ألازحرة ٖلى اٚخُا ٫مضن البدغ(هىٍة الٜواء)ِٞ .ؿدباح الًٟاء بمسلى٢اث ؾىصاء جخ٣اَ٘ خغ٦تها ألاُ٣ٞت م٘ الخغ٦ت
الٗمىصًت لل٨ؿى ٝألا٦بر الظي َمـ الىىع ،والظا٦غة و٢بىع الكهضاء بضوـ اإلانخ 3.لظل ٪ال ٚغو ؤن حهُمً الؼىاز /الحج
ٖـلى ٟبىض الـهساء (الهىٍة الىًىُة).
ًخطر ،بطنّ ،
ؤن الاؾتهالّ ٫
ًيهئ اإلاغوي له لخل٣ي خ٩اًت الكاَض ألازحر ٖلى اٚخُا ٫مضن البدغ .وال ٚغابت ،في َظا ؤلاَاع ؤن
جبضو خغ٦ت الخ٩اًت  ،في الٛالب ،خغ٦ت لُلُت .ومـا جىجؼٍ جهـاعا ،وٖلى ٢لخهّ ،
جهغ ٖلى حٗخُمه بؿىصاوٍت الكخاء ؤو حُُٛخه
بالًباب وألاصزىت .و٢ض جهبٛه ب ٌُٟالضازل الخؼًٍَ ".ىا ٥بطن عئٍت لؼوا ٫الظاث م٣ابل صًمىمت اللُل 4".وعبما جبلٜ
مضاَا ٖىضما جخالخم َظٍ الخلىٍىاث الؿىصاوٍت م٘ ال٨ؿى .ٝومً زم جى٣الث الحؼحن  /الح٦اًة ً٨ك ٠حجم مإؾاة عخلت
الحؼحن /الطاوي ؾىي اجساط ٢غاع بظغاء الخد ٤ُ٣الصخٟي " :بٗض
البدض ًٖ الهىٍة امل٠مىٓة .وَىا لم ً ً٨ؤمام
ٖكغ ؾىىاث مً زضمت البالص والٗباص ؤٕج٣ض ؤهه ؤنبذ مً خ٣ي ؤن ؤَلب مً َظٍ البالص ؤن جىهذ بلى ؤقىاقي الضُٞىت ،وؤن
اإلاُٛبت .بطن ،ال ّ
ّ
ًخدضص ظىَغ
ً٩ىن الخدَ ٤ُ٣ظٍ اإلاغة ًٖ اإلاهضيٞ .اإلاهضي هبخت َظٍ البالص الُُبت 5"،والخ٣ُ٣ت الخاعٍسُت
الغواًت بمىيىٖتي اليؿُان والخُِٛب ٞدؿبّ ،
ول٨ىه ًغجبِ ؤؾاؾا ب٥حابة الحاضٍر امل٠صخي وجشبُخه.
ج٨ك ٠لىا الخغ٧اث ؤلازيخا ٖكغة التي عنضهاَا في عواًت "همحر ال٘اث " ّ
ؤن خغ٦ت الغاوي جمخض مً الجهاع نٗىصا (الحط٣ة
ألاولى) بلى اللُل  /ال٥ؼىَ ٚبىَا (الحط٣ة الثاهُة ٓـطة) .وبلى ظاهب طلً ،٪م٨ىىا ؤن هالخٔ ّ
جضعط َظٍ الخغ٧اث في اهضٞاٖها
هدى مخاَت الؿ٣ىٍٞ ،الٟهل ّ
ألاوًً ٫م زمـ خغ٧اث ،والشاوي ًىُىي ٖلى ؤعب٘ خغ٧اث ،وفي الٟهل الشالض هجض ؤهٟؿىا
هخإمل ٖىىهت الٟهلحن ّ
ؤمام زالر خغ٧اث .وٖىضما ّ
ألاو ٫والشاوي التي جسً٘ إلابضؤ اإلاكابهت (بساًة الطحلة  /بساًة الطحلة)

واسيٍت األعرج ،ضمَت الغائب ،ص.ٜٖٔ.
ادلصدر نفسو ،ص.ٜٔٚ .
ينظر ،ادلصدر نفسو ،صص.ٛ،ٚ.
رشيد حيياوي ،الشعر العريب احلديث (دراسة يف ادلنجز النصي) ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ادلغرب ،سنةٜٜٔٛص.ٜٔٗ.
5واسيٍت األعرج ،ضمَت الغائب ،ص.ٔٛ.
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ّ
جاَغ مؿاع الىو الؿغصي؛ وفي ؤ٢ل ج٣ضًغ حكتر ٥في بضاًت الغخلت التي ّ
ج٣ضمها لىا اؾتراجُجُت
هٟترى جىاػٍا بحن خغ٦تهما التي
الٗىىهت مؼصوظتّ ،
ول٨جها في الجىَغ واخضة عٚم ما ًيخابها مً حكا٦الث وجباًىاث ّ
وجدىالث .
ٚحر ّ
ؤن َظٍ الخغ٧اث ،ال ًم ً٨ؤن حكخٛل في ؤٚلبها بمٗؼ ًٖ ٫حك٩ل الخ٩اًت ومىيىٖها الضًىامي :اٖثُا ٨الهىٍة
الىًىُة ،طلّ ٪
ؤن مألها َى مأ ٫خغ٦ت الغاوي التي ال ًيبػي ؤن ج٩ىن مجغص خغ٦ت وٟ٦ى .و بطا ٧ان ألامغ ٦ظلٞ ، ٪ليؿخُٗض ما
ؾبّ :٤
بن الخ٩اًت جىبش ٤مً الُٛاب ،وباألخغي ٌُٗض الغاوي  /الخؿحن بخُاءَا بال٣ىة في نىعة مجمىٖت مً الخغ٧اث اإلاخٗا٢بت
ّ
ًخإل ٠مجها الٜلل ّ
واإلاخضازلت في آن ٢هض ٦خابتها مً مىٓىع ظضًض .ومً ّ
ألاو ٨جبخضت
زم ،هلٟي الخغ٧اث الٟغُٖت الخمـ التي
ّ
بهٗىص جهاع ّي للغاوي بلى ًٞاء ألاٖلى (ٗطٛة مسًط الجطٍسة) ججؿُضا لخالتي الاهٟها ٫والاجها ٫في الى٢ذ هٟؿهٞ ،مً ظهت
ًسً٘ الخؿحن بلى ب٦غاَاث جمىٗه مً الخدٝ ٤ُ٣يْغو ٝاؾدكهاص والضٍ ،ومً ظهت زاهُت ًسغَ ١ظا اإلاى٘ باالؾخ٣الت ،وفي
ّ
الخغ٦ت الشاهُتّ ،
ُٞخم ّ
الاجها ٫باألؾٟلّ ،
الخىانل الغمؼ ّي م٘ الٛاثب مً زالٖ ٫بىع قاعٕ اإلاهضي بً مدمض .وفي
ًخد٤٣
ٌد
ّ
ّ
نٗىص ٌّص
مخىؾال بىىع ٖىصة اإلاهضي ،وبٟٗل
ُٞىؾ٘ الخؿحن يًُٞ ٤اء ألاٖلى
لُلي بلى ٚغٞت الٟىض،١
الخغ٦ت الشالشت ًُىجؼ
ّ
ًخدضص بىيىح الٗبىع الشاوي اإلاؼصوطٖ :بىع هدى ؤعقُ ٠الخى( ٝم٠ط
الخظ٦غ ،وٞخذ الىىاٞظ ٧لها .وفي الخغ٦ت الغابٗت،
الجطٍسةٓ/بىض داضجي) ،وٖبىع للظا٦غة(ٓبىض زادلي) .
ّ
ّ
ًجلي اّ ٫الجىاػن بحن الغاوي الخؿحن وًٞاثه الظي ّ
ّؤما الٜلل الثاوي الظي ّ
جدى ٫بلى مخاَت
٢ؿمىاٍ بلى ؤعب٘ خغ٧اثٞ ،ةهه
حُٗ ٤بغهامجه الظي ّ
ًخُٛا ٦ك ٠خ٣ُ٣ت اٚخُا ٫والضٍ .لظلً ،٪م ً٨ؤن هالخٔ مىظ مُل٘ الخغ٦ت الؿاصؾت مالمذ بظهاى
ّ
ّ
ّ
َظا اإلاكغوٕ ،طل ٪ؤهه قٗغ بةعَا ١قضًض ولم ٌٗض ٢اصعا ٖلى جدمل مخاٖب الغخلتٚ ،حر ؤهه ً٣ى٘ هٟؿه باالجها ٫بمىيىٖه
ألاو ٫ؤ٣ٞيّ ،
مً ظضًض ،وبهجاػ بغهامجه مهما ّ٧لٟه ألامغ .والخغ٦ت في َظا اإلا٣ام طاث اججاَحنّ :
وٍخجه هدى ال٣غٍت ،وَىا
ّ
ًخجلى ؤلازٟا ١في الٗبىع اإلاى٨ؿغ بلى الٜواء الحاضٍدي الخطافي ،وٍخمٓهغ طل ٪بهٟت زانت في قهاصاث ّ
الىاؽ اإلاىؾىمت
ّ
وٍخسظ مؿاعًٍ وطلّ ٪
ٞةهه ٖمىصيّ ،
ّ
ؤن الغاوي /الخؿحن في اإلاؿاع ّ
ألاوً ٫جز ٫بلى ٢بى الجغٍضة
بالخإلُه وألاؾُغةّ .ؤما الشاوي،
خُض الح٦اًة م جىبة ،وفي اإلاؿاع الشاوي ًهٗض بلى ٚغٞت الٟىض ،١لُضزل في حالة هىم ؿبح ة بال٦ابىغ ،وبحن اإلاؿاعًٍ
ًدخجؼ ما٢خا في اإلاسٟغ ،ولٗل ؤَم ما ّ
ًميػ الخغ٦ت الؿابٗتَ ،ى اهدباؽ الخؿحن الغاوي في الضازل( ٗطٛة الٜىس )ٞبدشا ًٖ
الخ٣ُ٣ت اإلا٣ٟىصة في الخاعط ،وؤًًا إلاضاعاة ال٣ىي اإلاًاصة للخ٩اًت اإلا٣مىٖت .وؤمام َظا الاوٛال ١الًٟاجي ،جهبذ الخغ٦ت في
الظا٦غة (الح٦اًات ال٠سًمة) خغ٦ت بضًلت.
وٍىؾٗها ،بط ًخدغ ٥في ؤ٦ثر مً ًٞاءّ ،
وفي الخغ٦ت الشامىت ٌؿخُٗض الغاوي خغُ٦خهّ ،
ول٨ىه ًٟكل في بياءة ما ب٣ي مٗخما
مً ؾحرة اإلاهضي .مً َىا ،ؾدىٛل ٤الخغ٦ت الخاؾٗت ٖلى هٟؿها في زاجمت الٟهل الشاوي ،وٍترجب ًٖ طل ٪اهخ٣ا ٫الخؿحن /
الغاوي مً ظضب ألاٖلى بلى زغاب ألاؾٟل ،الظي َى في الى٢ذ هٟؿه ٝياء ٖلى ّيٞ .اإلاؿدكٟى الخجمُلي ّ
م٩ىن مً ٖضة َىاب٤
ّ
عجاثبي بلى ؤ٢صخى الخضوص ،بط ّ
بن الٗغوط مً الُابّ ٤
ّ
ألاو ٫بلى الشاوي زم
جىحي بإهه َاب ٤واخض ٖا ٫ظضا .وم٘ طلٞ ،٪هى ًٞاء
ّ
ًجلي الاهخ٣ا ٫مً منخ بلى منخ ؤ٦بر مىه .وفي َظا الؿُا٧ ،١ان ال مىام مً ؤن ّ
حٛحر مالمذ الىاؽ ،وجمخى طا٦غة
الشالض
ّ
ّ
الخؿحن ،زم ًجً في جهاًت اإلاُا .ٝوؤٖخ٣ض ؤن َظا ألامغ َى ؤ٢صخى زضحات ًمؽ الهىٍة٨َ .ظا ،بطنٌ ،ك٩ل الٟهل الشاوي
ّ
امخضاصا للٟهل ّ
ج٣لهذ الخغ٧اث مً زمـ بلى ؤعب٘ .وٖلى َظا ألاؾاؽ ،بطا ما ّ
ّ
جإملىا
اإلاخاهي ،وبن
ألاو ٫في مىيىٖت الؿ٣ىٍ
الخضعظاث الضاللُت للٗىاوًٍ الضازلُت لهظا الٟهل هجضَا جاقغ ٖلى الٛمىى والخُاهت وال٣م٘ واإلادى.
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وبطا ؤمٗىا الىٓغ في خغ٧اث الٜلل الثالث ،وؿخُُ٘ ؤن وؿخسلو ّ
بإجها ؤ٢ل ٖضصا ومضة مً الٟهلحن الؿاب٣حن .وَبٗا،
ّ
ّ
ّ
ّ
الحاضٍذُة؛ ّبجها محاهة الهىٍة املمخ خة .وفي
الًٟاثُت و
بن َظا الخ٣لو له نلت وزُ٣ت باؾتراجُجُت خغُ٦ت الغاوي في اإلاخاَت
َظا الهضص ،ج٩اص ج٩ىن الخغ٦ت الٗاقغة في صعظت الهٟغ .وَب٣ا لهظٍ الىيُٗت ّ
ٞةن الخؿحن مدخجؼ في ٢بى مٛل٢ ،٤اجم
ّ
الٓالم ،خُض ال لُل وال جهاع .ومً زم ،ال بم٩اهُت لُ٣اؽ الؼمً ؤو جدضًض َىبىٚغاُٞت الًٟاء الؿٟلي الظي ُٖل ٗٞل
ّ
بال ّ
وُٚب وظه مغٍم ،زم ّ
الخظ٦غّ ،
ؤن الغاوي طَب باالوٛال ١بلى ؤبٗض مً طلًٟٞ .٪اء النجً الخدذ ؤعضخي
حكب٘ بالٗخمت.
ًّخهل بًٟاء اإلاؿدكٟى الخجمُلي (م خ الاوؼان) ،و٦الَما ًّخهل بًٟاء اإلاضًىت ّ
اإلاُ٣ض بالخٓغ ،واإلاُمىؽ بال٨ؿىٝ
ّ
ّ
ؾىمحز ّ
ّ
جدىالث طا٦غة الغاوي
اإلاخضعظت مً الالجظ٦غ (بُان) بلى اؾخٗاصة الظا٦غة (املاضخي الجطٍح)
(محى الىحىز) .وَىا ،ؤًًا
ّ
بلى الالجظ٦غ (بُان) بلى اؾترظإ الظا٦غة (الحاهط ألاػىز والسمىي)ٞ ،اه٨ؿاعَا.
ّ
وَ٨ظا ،جهحر ٨ٞغة الاهخداع التي جمل٨ذ الخؿحن في مُل٘ الخغ٦ت الخاصًت ٖكغة مسغظا إلاىاطَت مخاَت الًٟاء اإلاٛل ٤ؤو
ججؿُضا لخالت الاجهُاع .وٖلى الٗ٨ـ مً طل ٪قٗغ ؤًًا بغٚبت في ال٨الم صون اهُ٣إ ختى حكغ ١الكمـ بٗض ال٨ؿىٝ
خضًً بىنٟه ٢اعثا و٧اجبا للخاعٍش في آن .وٖمىماّ ،
اإلامؼ ١بحن ّ
الُىٍلَ .ظا َى وي٘ الغاوي ّ
ٞةن جماَُه م٘ ألاب الٛاثب الخايغ
َى زغوط مً ويُٗت الالخباؽ التي ؤخاَذ باٚخُا ٫والضٍ .والخَ ٤ى زغوط ّ
مخٗضصٞ ،اإلاهضي زغط َى ؤًًا مً يُ ٤ؤلاَاع
وصزل نضع ابىه ٧الؿهم الخاع .١زم ّ
بن طل٧ّ ٪له ّ
َُإ للخغوط ألا٦بر الظي ٦ك ٠اإلاذجىب في اإلادا٦مت التي ؾب٣ذ ال٨ؿى.ٝ
ّ
ظلي في الخغ٦ت الشاهُت ٖكغة ّ
جد٪م مىُ ٤اؾتراجُجُت ًٞاء الٗخمت في مؿاع الخ٩ي ،خُض ّبهىا وؿخُُ٘ ّ
وٍخإ٦ض بك٩ل ّ
جبحن
اهخ٣ا ٫الغاوي مً صع٧اث الٗالم الؿٟلي اإلآلم بلى ًٞاء اإلاد٨مت اإلاٛل.٤
ٖهُت ٖلى ّ
ّ
الخدضًض ،زم جىُٟئ
ولِـ مً الهضٞت ؤن جخىاجغ مىيىٖت الٗمى في َظا الؿُاً :١هاب الغاوي بالٗمى إلاضة
ّ
٥هاٞ ،خٗمى ؤبهاع ظمُ٘ اإلاىظىصًً لٗضة زىان ،زم ٞجإة ًيبٗض اإلاهضي بً مدمض مً الُٛاب لُٗىص بلُه مً ظضًض .
ألاهىاع ل
ّ
الجهاعٍت م٘ ال٨ؿى ٝالظي هؼ ٫جهاثُا ٖلى وظه اإلاضًىت.
ومً اإلاُٟض في َظا اإلاًماع ؤلاقاعة ،ؤًًا ،بلى جؼامً اإلادا٦مت
الضاللُت مً زالٖ ٫ىاوًٍ الٟهل الشالض التي ّ
ججؿض الاجهُاع بتراجبُتّ
ّ
ووؿخًُُ٘ٞ ،ال ًٖ طل ٪ؤن هغنض َظٍ ؤلام٩اهاث
ّ
ّ
الؼطٍة ،املحا٣مة التي ػب٠د ال٥ؼى.ٚ
ممحزة :ؤٟبُة املسًىة امل٘ل٠ة ،آدط الحىاضات
ّ
الخ٣ُ٣ت ّ
ؤن الخغ٧اث ؤلازىتي ٖكغة التي ظلتها الٟهى ٫الشالزت ال جاَغ  ِ٣ٞخغُ٦ت الغاوي ،بل جغجبِ ؤًًا ببجية الىو
ّ
الؿغصي .وبما ّ
ّ
اإلاغ٦ؼٍت التي ًيخٓم مً خىلها الخ٩ي ؾيؿدشمغ حٗال٣ها باؾتراججُت الٗىىهت
ؤن الاجهُاع ٌك٩ل اإلاىيىٖت
اإلاٗماعٍت اإلام٨ىت للخ٩اًت .وفي َظا الهضصّ ،
ّ
ج٣ضم لىا عواًت "همحر ال٘اث " بيُت ّ
َغمُت
للى٢ىٖ ٝلى صوعَا الخاؾم في حكُ٨ل
٢اٖضتها الاهٟخاح ٖلي الجىىن والُٛاب والخاعٍش اإلا٣مىٕ ،وطعوتها الخُاهت اإلاًاٖٟت والؿ٣ىٍ .وَظٍ الجهاًت جىم ،ؤًًاًٖ ،
مإظ ٞمإػاوي للهىٍة الىًىُة.
وبالٟٗل ،ؾب ٤ؤن ؤقغها بلى ّ
ؤن الغواًت ّ
ّ
وٍخًمً زمـ خغ٧اث ،و"بساًة
جخ٩ىن مً زالزت ٞهى ،٫هي " :بساًة الطحلة "
ّ
ّ
الطحلة" ًًم ؤعب٘ خغ٧اث ،و"ا ُاض املسًىة" ّ
م٣ؿم بلى زالر خغ٧اث .ويمً َظا ألاً ،٤ٞلٟذ اهدباَىا ج٣لو الخغ٧اث ٧لما
ابخٗضها ًٖ البضاًت الجهاًت وا٢تربىا مً الجهاًت البضاًت ٖلى الغٚم مً ّ
ؤن الٟاع ١بحن اإلاؿخىٍاث الشالزت َى خغ٦ت واخضة .ِ٣ٞ
ّ
ّ
ال٣بلي لً ًهمض َىٍالٞ ،اإلاؿإ٫ة ال جخٗل ِ٣ٞ ٤بٗضص الخغ٧اث ،بل ؤًًا بمضاَا وؾٗتها .ومً َظا اإلاىٓىع،
لَ ً٨ظا الاهُبإ
ّ
ّ
ً٩ىن بم٣ضوعها مٗاًىت بيُت ّ
مخىامُت مً ألاؾٟل هدى ألاٖلى ،وفي الى٢ذ هٟؿه ،جخ٣لو خغ٧اث الٟهى ٫الشالزت ،لخٛضو
َغمُت
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ّ
الىيُٗت ؤن ًتهاوي الهغم مً ألإلى بلى ألاؾٟل .وبُبُٗت الخاَ ،٫ظا ًدؿاو ١م٘
ال٣مت هُ٣ت اجهُاع .ومً الُبُعي ،في َظٍ
مىِىض الطواًة للهىٍة الىًىُة التي ًخىاظٓها اللطاْ إلاًسًىلىجيٞ ،خخ٣اَ٘ م٘ بيُت الغواًت التي ٧ان مألها الا ُاض.
وم٘ طلّ ،٪
ٞةن ّ
ّ
ؾخصىاثُت.
جدى ٫اإلاهضي بلى هجمت وؾِ آال ٝألاهجم ٞى ١لُل اإلاضًىت في جهاًت الغواًت َى خالت زانت وا
ّ
اإلاخاهي .خ٣ا ّ
مسُٟاّ ،
ّ
ّ
بن ٖىصجه ّ
خغ٦ذ الخ٩اًت اإلا٣مىٖتٚ ،حر ؤهه ظٗل
ول٨ىه لم ًٟلر في مى٘ الؿ٣ىٍ
ٞاإلاهضي ٦ك ٠ما ٧ان
الُٛاب مًاٖٟا .بط ٢ض ًدؿاء ٫اإلاخل٣ي ًٖ ظضوي الٗىصة مً اإلاىث م٣ابل ُٚاب بظباعي زان ؤمام ال٨ؿى ٝألا٦بر .وَ٨ظا
وؿخسلو ّ
ؤن َغٍ ٤الىج وم َى مٗبر الُٛاب بُٗىه ،و"شخيء ما " َى ٗٞل الخُِٛب اإلاذجىب الظي ًهضع ًٖ ٞاٖل مجهى.٫
ّ
مغ٦ؼٍت للخ٩يٞ :اإلاهضي ٢هت ّ
مُٛبت ،و٢بر مجهى .٫وفي طل ٪بخالت بلى ُٚاب مؼصوط:
ومً َظٍ الؼاوٍت ،ؾُٛضو البُاى باعة
ّ
ب٢باع مٗىىي وظؿضي .وًٞال ًٖ طلٞ ،٪ةن ال٨شحر مً وزاث٣ه ؤخغ٢ذَاػوظخه زىٞا مً ال٣ىي التي جمدى ط٦غٍ .وعبما لظل٪
حجب الظًً ٌٗغٞىن ّ
ؾغ بٖضامه بال٣خل.
ظلي بحن الخؿحن واإلاهضي بً مدمض ،زم ّ
ومً زم ،ه٨ـ ـ ــىن ؤم ـ ـ ــام جىخض بحن الٛاثب والكاَضٞ ،الخم ـ ـ ــاهي ّ
بن الٗال٢ت بُجهما
لِؿذ ٖال٢ت الابً بإبُه ٞدؿبّ ،
وبنما الخُِٛب ؾمت مكتر٦ت بُجهما .مً َظا اإلاىٓىعً ،هبذ الُٛاب /همحر ال٘اث
والخًىع /الـاهس ألادحر ٓلى اٗحُا ٨مسن البحط ّ
ّ
م٣صخي وخًىع م٣مىٕ للهىٍت .ول ّـما هخإمل مأ٫
ؾُانٞ .شمت ،صاثماُٚ ،اب
الكهُض والصخٟي ّ
هدبحن طل ٪بىيىح :
_1الـهُس املهسي بً محمس :ؤ_ الاٗحُا ٨ألاو ٨ظمً الثىضة .ب_ الاٗحُا ٨الثاوي ظمً الاػح٠ال.٨
 _2الصحٜي الحؼحن بً املهسي بً محمس :ؤ_ الآح٠ا ٨ب_ املحا٣مة ج _الجىىن.ٞةن بُاى الاخخٟا ٫لِـ مُمىؾا بالؿىاص ٞدؿبّ ،
بهظا اإلاٗجىّ ،
ملور ّ
ول٨ىه ؤًًا ّ
بالضم اإلاغاٖ ١ضواها .مً َىا حٗخبر
الخدؿغ ٖلى الضم الًاج٘ ظغخا في الظا٦غة وهىاة للخ٩يّ .
ّ
بن الػمت " دؼاضة السم اللي هاْ .دؼاضة السم اللي هاْ".
الػمت
جترصص مغاث ٖضًضة في الٟهل ّ
ألاو ،٫وفي الٟهل الشاوي ،1بِىما وعصث في الٟهل الشالض بهُ ٜمخٗضصةٞ :مغة ظاءث بالهُٛت
ألانلُت الؿاب٣ت ،2وَىعا ّ
جبضث بهُٛت ّ
مدىعة (دؼطهاً ٢ا املهسي .زم ٧جٔلم ُٛه الـماًد 3).وفي الٛالب ٧اهذ يمىُت،
ؤن صم اإلاهضي مؿدباح في الخايغ ٦ما اإلااضخي .بـل ّ
و٦إن في طل ٪جإُ٦ضا ٖلى ّ
ّ
بن ّ
خمـى هٟؿه الظي ًهضٕ بالالػمت ال ًُغيِ٣ٞ ،
وؿم٘ نىجه اإلاىبٗض مً ػاوٍت ما مً الؿماء اإلاذجىبت .وَ٨ظا ،هدبحن الامخضاص الؼمجي للُٛاب في الالػمت :ب٩اء ٖلى صم ياج٘ في
ّ
اإلااضخي ،واؾدكغا ٝللضم هٟؿه الظي ّ
وؾِبضص في اإلاؿخ٣بل.
ًًُ٘ في الخايغ،
ّ
ولٗل الٗىىان الخاعجي الغثِسخي (همحر ال٘اث ) ٢ض اؾخُإ ؤن ًجلي مٗجى الُٛاب٦ ،ما ّؤهه ًدُل ٖلى ال٘اث املجهى٨
الهىٍة .وبطا ٧ان الغاوي/الخُٟض ٢ض ُظ ًّ ،ؤو هخى ٘٢وٞاجه؛ ّ
ٞةن والضٍ الكهُض ٢ض ٧ان ضخُت ٖخمخحن :منخ اإلااضخي ،و٦ؿىٝ
الخايغ الظي َى بهضص اظخُاح اإلاؿخ٣بل.

 واسيٍت األعرج ،ضمَت الغائب ،صص.ٕٔٚ،ٖٔٚ،ٔٔٚ،٘ٗ،ٗٔ،ٖٙ،ٔٗ. ادلصدر نفسو ،ص.ٕٙٛ . -ادلصدر نفسو ،ص.ٕٙٚ .
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ّ
وفي عواًت "ما ثب٠ى مً ػحرة لخوط حمطوؾ" هجض اهٟخاخا ممازال ٖلى شا٣طة/هىٍة م٠مىٓة ،خُض ٧ان ال٨الم مبخضي
ّ ّ
والؾُما ؤهه مً طبذ
الٟٗل وقغَا لهظا الاهٟخاح .وفي آلان طاجه٧ ،ان آلُت ًخدغع بىاؾُتها ِٓسخى ال ٍ٠مً ٖ٣ضة الظهب،
ّ ٫
زمّ ،
وبهما ّ
لخًغ خمغوف ؤزىاء الشىعة1.ومً ّ
َُإ اإلاخل٣ي الؾخ٣با ٫مٛامغة ع٢هت اإلاىث
ٞةن ِٖسخى ال ِ٣لم ً٨خ ٠بال٣ى ،
ألابضي .وَ٨ظا ًم٪ن ال٣ىّ ٫
ؤن بضاًت الغواًت ٖخبت ؤولى للمىاظهت بحن مكغوٖحنّ ،
ٞاألوً ٫خبىاٍ ِٖسخى ال ِ٣ومغٍم الغوزا،
والشاوي ًىجؼٍ الخاط اإلاسخاع الكاعٍت ،عثِـ البلضًت ،عابذ "ال٧ابـ" والضع٧ي ظلى ٫وبمام ال٣غٍت .والظي حهم في َظٍ الىيُٗت
ّ
الاٞخخاخُتَ ،ى ؤهىا "مىظ الهٟداث ألاولى...هضزل في بَاع الهغإ الٟٗلي ،واإلاجابهت م٘ آلازغٞ ،اإلاغخلت خاؾمت و٧ل َغٝ
مً َغفي الهغإ ًضا ًٖ ٘ٞمىٟ٢ه ب٩ل خؼم ،وب٩ل ما ًمل ٪مً ٢ىة...ألامغ بطن واضر ،وَىا ٥ؤمغان  ،ِ٣ٞؤو اخخماالن ٦ما
ظاء في الىو :الىهغ ،بىجاح الشىعة الؼعاُٖت ،ومً زم الاقتراُ٦ت ،ؤو الهؼٍمت ٌػٍمت الشىعة الؼعاُٖت والاقتراُ٦ت مٗا2".وَظا
ما ًخطر لىا مً زال ٫اإلاىاظهت ألاولى في ًٞاء البلضًت ،وجالُا في ًٞاء الغ٢هت .ومً زمّ ،
ٞةن َظا الهىؽ بالغ٢و َى في
ّ
ّ
الضمىٍت ،والىنى ٫ب٫ي الخضوص
الخ٣ُ٣ت اخخٟاء بالخغ٦ت التي ؾخم ً٨الغا٢وِٖ/سخى ال ِ٣مً الىٟاط بلى ؤٚىاع الظا٦غة
ّ
ال٣هىي للخايغ ألاؾحر .ولهظاّ ،
ٞةن ِٖسخى ال ِ٣ال ًمشل خالت ٞغصًت زاع٢ت ومٗؼولت ،وبهما هلُٟه ً٣ضم هٟؿه "مً زال٫
3
مماعؾاجه الُىمُت ومً زالٖ ٫ال٢خه الضًال٨خُُ٨ت بالىا ٘٢الظي ٌُٗض بهخاظه ٖلى وظه آزغ ،وَك٩ل وُٖه الاظخماعي"
الجضًض.
ّ
ول ،ً٨البض مً ؤلاقاعة بلى اعجباٍ جهاًت عواًت "ما ثب٠ى مً ػحرة لخوط حمطوؾ "باؾتراججُت الغ٢هت 4التي ؤظهًها
اإلاسخاع الكاعٍتٞ ،اهٟخدذ ٖلى اإلاىث ،بط ّ
ّ
ازخل ؤلاً٣إ بٟخىت
جدىلذ الٟ٣ؼة الشىاثُت اإلاخماؾ٨ت للغا٢هحن بلى ٧اعزت بٗضما
ّ
ٞاعجضث َل٣ت البىضُ٢ت بلى
اإلااٞ ،٫خٗظع الاهخ٣ا ٫مً الخغ٦ت الشُ٣لت(ٓطاٌـُة) ،بلى الخغ٦ت الخُٟٟت باأل٢ضام(ػباٌؼُة)،
مغٍم الغوزا .وطل ٪ما ظٗل اإلاكهض الخخامي ّ
صمىٍاِٗٞ ،سخى ال ِ٣ومغٍم الغوزا ظشخان ٖلى ألاعى؛ بِىما حك٩ل الىظه الشاوي
للمكهض باوٛال ١ال٣هت في جهاًتها بال٣بٌ ٖلى اإلاسخاع الكاعٍت .والبض َىا ،مً ؤلاقاعة مغة ؤزغي بلى جىامي الهغإ في عواًت "ما
ّ
ثب٠ى مً ػحرة لخوط حمطوؾ "مً اإلاىاظهت الهٛغي في صاع البلضًت(البساًة) ،بلى اإلاىاظهت ال٨بري في ؾاخت الغ٢و التي
ّ
صمىٍتّ ،
مما ًىم ًٖ ُٖب ُٖٓم في الهىٍة الجعاثطٍة بإبٗاصَا الؿُاؾُت(الاٗحُا ٨الؼُاسخي)
زخمذ بج اًة
والش٣اُٞت(الاٗحُا ٨الث٠افي).
 _2 -الهىٍة الث٠اُٛة :الٌمؽ املوآٝ

ينظر ،واسيٍت األعرج ،ما تب ّقى من سَتة خلضر محروش .صص.ٔٓ،ٜ
مصطفى فاسي ،دراسات يف الرواية اجلزائرية ،دار القصبة للنشر ،اجلزائر ،سنة ٕٓٓٓ ،صٕ.ٛ
الرواية العربيّة يف اجلزائر ،حبث يف األصول التارخيية واجلمالية للرواية اجلزائرية ،ادلؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،سنة ،ٜٔٛٙ
واسيٍت األعرج ،اجتاىات ّ
ص.ٜٕٗ.
ينظر ،سعداٍل يوسف ،فضاء العتمة يف روايات واسيٍت األعرج ،مكتبة الرشاد للطباعة والنشر ،سيدي بلعباس ،اجلزائر ،ط ،ٔ.سنة،ٕٓٓٛ
صص.ٖٖٛ_ٖٕٙ.
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ّ
جًٗىا عواًت "البِد ألاهسلسخي" 1ؤمام مدى المخىاٍ ًٞاثُا وجاعٍسُا وخًاعٍا .وَظا مً قإهه ؤن ًضٗٞىا بلى ال٣ى ،٫بإهىا
بػاء هو ال ً٨خب الخايغ  ،ِ٣ٞبل الىو الٛاثب ؤًًا .ولهظا ،هجض اإلاسُىَت الًاجٗت(الحاضٍر املىضَؽ٤ي ) باعة ؤؾاؾُت
ّ
للخ٩ي .وفي وا ٘٢ألامغّ ،
بن ال٣ٟض لِـ م٣هىعا ٖلى مسُىٍ ؾُضي ؤخمض بً زلُل وخضٍ ،وبهما ًغجبِ ٦ظل ٪بمسُىٍ
ماعٍىا الظي ال ٌٗغ ٝم٩اهه .ولم ً ً٨مً ٢بُل الهضٞت ،ؤن ًلٟي اإلاخل٣ي هٟؿه ّبػاء عواًت هي في الجىَغ ما جب٣ى مً ال٨خابت
ّ
ؾُىؾ٘ اإلادى مضاٍ ٖبر حكٟحر لٛت اإلاسُىَحن اإلا٨خىبحن
اإلاخبضصة ،وباألخغي ما ظم٘ مً قخاتها اإلاخىازغ .وباإلياٞت بلى طل،٪
بالخُمُاصوخٟاْا ٖلى ب٠اًا الهىٍة.
وبهظا الهضص ،هالخٔ ّ
ؤن زُغ آلازغ ًىته ٪ؤًًا الدؿمُت ،التي لم حٗض مغجبُت  ِ٣ٞبالىُْٟت الخدضًضًت لؤلقُاءّ .بجها
"جدضًض للخىىَ٘ الش٣افي وألاهتروبىلىجي الخانحن بىظىص ألاقُاء وال٩اثىاث وبىمِ اقخٛالها2".وبطا ٧ان ألامغ ٦ظلّ ،٪
ٞةن ّامداء
ألاهسلسخي"ً ،ضٗٞىا بلى اٞتراى ّ
ّ
ؤن اهخ٣اء ألاؾماء ٢ض مىي٘ الشخهُاث في ؾُا ١الهىٍت اإلالخبؿت.
الدؿمُت في عواًت "البِد
ّ
ومً َظا اإلاىُل٢ ،٤ض هجض شخهُاث بال اؾم :الؼُٖم ،الًابِ ال٨بحر ،ؾُضي ال٨بحر ،الكابت اإلا٣خىلت ،خُٟض اللت ؾلُىا.
و٢ض جدمل الشخهُت ؤؾماء مخٗضصةُٞ ،ذجب بًٗها بًٗا بدؿب ما جاقغ ٖلُه ،ؤو الؿُا ١الظي حكخٛل ُٞه ،و٢ض ًخم
الترُ٦ب بحن الاؾم الشخصخي وصلُل اؾمي ًاقغ ٖلى الخُىان ؤو الاًضًىلىظُا ،ؤو الضًً ،ؤو الا٢خهاص ،ؤو الخغٞت ،ؤو الجيـ.
ولِـ مً ق ،٪في ّ
ؤن مإػ ١الهىٍت ال ً٨مً  ِ٣ٞفي الخٛحراث اللُٟٓت والضاللُت التي جُغؤ ٖلى ألاؾماء ،بل ؤًًا في الجهاًاث
الٟجاجُٗت لشخهُاث ٖضًضة ّ
ّ
ّ
الخدى٫
اإلاخبضص
ظىذ ،ؤو اهخدغث ،ؤو ً٢ذ اٚخُاال .وم٘ طل ،٪لً هجض ٖىاء في عبِ َظا
ب٣ٟضان اإلاسُىَت(الصا٣طة/الحاضٍر) ،وجٟنخ الًٟاء اإلادكٓي(ضاثحة الوباْ/الطماز).
وفي َظا ؤلاَاع ،لً هبال ٜبطا ٢لىا ّ
ّ
ألاهضلسخي َى الهىٍة هٟؿها ،وهي بهضص الامداء .وال ٚغابت ؤن ًخىخض اإلاخ٩لم في
بإن البِذ

ّ
طاثواخضةٞ ،ال همحز بحن ؤلاوؿان والًٟاء بٗضما جماهى ؤخضَما
ألاهضلسخي (مطاز باػٌا/ماػُ٦ا)ُٞ ،هحران ا
الغواًت م٘ البِذ
م٘ آلازغّ ،3
ّ
ّ
ألاهضلسخي/الىًَ "َىا َى
الؿغصي .ومً زمٞ ،البِذ
و٦إن اإلاغاص مً طل ٪الخإُ٦ض ٖلى مغ٦ؼٍت الًٟاء في الىو
ًٞاء الهىٍت بامخُاػَ .ى مىُل ٤ومىخهى الُ٨ىىهت ،مً ؤبؿِ م٩ان ؤو مكهض ؤو نىعة ؤو ٖال٢ت ًٝه بلى امخضاصاجه ٦كظعاث
ّ
ونىع اؾخٗاصة وجظ٦غ و٦داظت و٣ٞضان في الكخاث 4 ".ولظلٗٞ ،٪ىضما ًخدضر الغاوي مغاص باؾُا ًٖ عخُله ألازحر ،بهما
ّ
ّ
وعبما
ألاهضلسخي .وٍخُابَ ٤ظا اإلاٗجى ،م٘ مىٓىعٍ للًٟاء اإلاىضزغ ،والظا٦غة اإلاىته٨ت باإلادى والبُاى.
ٌؿدكغ ٝػوا ٫البِذ
ّ
ّ
٧ان جل٤ي َظا الًٟاء َى اإلاؿخىي ألاو ٫للمدى .وطل ٪بالًبِ ما ًهل بلُه اإلاخل٣ي ٖىضما ً٨دك ٠ؤهه بػاء ؤعبٗت بُىث
ؤهضلؿُت؛ ّ
ألاو ٫مجها ؤنلي ،والشالزت اإلاخبُ٣ت مُاب٣ت له .وفي َظٍ الخالتٟ٨ً ،ي ؤن ً٩ىن الٟاع ١الؼمجي بحن بِذ وبِذ ّ
ّ
مؿىٚا

واسيٍت األعرج ،البيت األندلسي( ،)Mémoriumط ،ٔ.منشورات الفضاء احلر ،اجلزائر ،سنةٕٓٔٓ.

 اخليميادو :لغة سرية ابتكرىا ادلوريسكيون يف األندلس ،فكتبوا هبا القرآن الكرَل ،واحلديث الشريف ،وأدهبم ،وتارخيهم حفاظا على ىويتهم ودينهم وحضارهتم
من بطش زلاكم التفتيش ،ومل تكشف رموزىا إالّ يف القرن التاسع عشر .ينظر ،آخنيل جنثالث بالنثيا ،تاريخ الفكر األندلسي ،تر :حسُت مؤنس ،مكتبة الثقافة
الدينية ،القاىرة،مصر،ط،ٔ.سنة ٘٘،ٜٔصص.٘ٓٚ،٘ٓٙ.
سعيد بنكراد ،السيميائيات ،مفاىيمها وتطبيقاهتا ،دار احلوار للنشر والتوزيع ،الالذقية ،سورية ،طٕ ،سنةٕ٘ٓٓ ،ص.ٕٕٓ.
واسيٍت األعرج ،البيت األندلسي( ،)Mémoriumصص.ٕٛ،ٕٚ.
حسن جنمي ،شعرية الفضاء ،ادلتخيّل واذلوية يف الرواية العربية ،ادلركز الثقايف العريب ،بَتوت ،لبنان ،الدار البيضاء ،ادلغرب ،ط ،ٔ.سنة ٕٓٓٓ ،ص.ٜٔ٘.
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ّ
لىهى ٠البِذ ألاهضلسخي ألانلي ًٞاء مً الضعظت ألاولى ،والبىاًت الكبحهت بالبِذ ألاهضلسخي التي لجإ بلحها مغاص باؾُا في
ٚغهاَت ػمً ٞغاه٩ى ًٞاء مً الضعظت الشاهُت ،والبِذ ألاهضلسخي الظي بىـاٍ ؾُـضي ؤخمض بً زلُل اإلاضٖى ٚالُلُى الغوزى ٖلى
ًَبت ال٣هبت اإلادغوؾت ًٞاء مً الضعظت الشالشت ،وصاع الجؼاثغ اللبحهت بالبِذ ألاهضلسخي التي بىاَا لُىن لِؿ٩ا في ٞغوؿا
ّ
ًٞاء مً الضعظت الغابٗت.1وَظا ٌٗجي ؤهه مهما ٧اهذ صعظت اإلادا٧اة بحن َظٍ الًٟاءاثٞ ،شمت جدىٍغاث وحٗضًالث ْاَغة ؤو
زُٟت ججٗلها ججزاح ًٖ نىعة الًٟاء ألانلي.
ومهما ً ً٨ألامغٞ ،الهىعة الًٟاثُت اإلاُاب٣ت لؤلنل هي خًىع ها٢و(هىٍة دسً ).و٦ظلَ ،٪ى قإن اإلاسُىَت
ّ
اإلاهىعةٞ ،هي مً مىٓىع الغاوي مغاص باؾُا بال طا٦غة وال عاثدت ،وال جاعٍش ملمىؽ .وٖلى ٧ل خا ،٫ؾُ٩ىن مً اإلاُٟض جدب٘
ّ
ّ
ألاهضلسخي .
الححىالت الٜواثُة للبِذ
ٖالماث محى الهىٍة مً زال٫
ّ
ّ
اإلاخدى ٫الظي
ًغجبِ الًٟاء في عواًت "البِد ألاهسلسخي" اعجباَا وزُ٣ا بمحى الهىٍة.بل ًم ً٨ؤن هظَب بلى ؤهه الشابذ
ّ
ً٩اص ً٩ىن
اإلادضص الىخُض إلاهاثغ الشخهُاث اإلاخٗا٢بت ٖلُه ،ؤو اإلاخهلت به بك٩ل ٚحر مباقغ .ولِـ نضٞت ؤن ً٩ىن َظا

ّ
ّ
الًٟاء مىٗىجا باألهضّ ٫
الخدىالث التي ؾخُا ٫البِد/الىًً .ومً ظهت زاهُت
ألاهضلسخي وؿدكغٝ
سخي ٞ .مً ظهت ًجٗلىا الؼمً
والؾُما ّ
ّ
ّ
ؤن طلًٟ ٪طخي ٖلى الضوام بلى جهاًاث
الهىٍات اإلاغجبِ ؤؾاؾا بًٟاء البِذ؛
ؾُدُلىا الىو الؿغصي ٖلى كطاْ
ّ
ّ
مإؾاوٍت .وجخجؿض َظٍ الغئٍت الًٟاثُت باألزو مً زال ٫الضاع ألاهضلؿُت التي حؿخٗصخي ٖلى الخمل .٪ومً َظٍ
الؼاوٍت٧،اهذ مىيىٖا لالٚخهاب .ولهظا الؿبب ،ؤًًا،لم ًمخل ٪مجها مال٨ها ألانلي ؾىي بِذ الخضم ،الظي َغص مىه جالُا.
ُ
وبُبُٗت الخا ،٫مً َظٍ الباعة الًُ٣ت ،وباألخغي مً َظا الهامل ج٣ضم لىا ٢هت البِد /الهىٍة املؼحٔازة ٦ذابت.

َ٨ظا ،ومً زال ٫اإلادى اإلاًاٖ ،٠مدى اإلاسُىَت(الوُاْ) ،ومدى البِذ ألاهضلسخي(الهسم)"،ؾدخدضص مم٨ىاث الؿغص
ّ
والىظهت التي ؾِؿل٨ها وَبُٗت الٟٗل الظي ؾِخم جمشُله 2".وَظا ما ًضٗٞىا بلى ال٣ى ٫بإهىا بػاء ًٞاء "ٌؿهم...في جدىٍل
ّ
مجغي الخ٩ي ،وجدضًض مؿاع ألاخضار بُغٍ٣ت ج٣ىم ٖلى الخدى ٫والخٛحرٚ 3".حر ؤهه ًىُل ،٤في الى٢ذ هٟؿه ،مً َبُٗخه
ّ
ّ
عجاثبي زالو .وفي الخالخحن ،هلُٟه مىته٩ا بإخضار ٞىَ ١بُُٗت؛ بط ّبهه مؿ٩ىن
اإلاخدىلتٞ ،ال َى وا٢عي/جاعٍذي ه٣ي ،وال َى
بالٛمىى ،وبال٩ىابِـ ،والغٖب ،والجىىن ،والجً ،واإلاىث .وم٘ طلٛٞ ،٪البا ما ٌؿخضعي الغاوي ًٞاء البِذ ألاهضلسخي
ألالُ ٠مداَا بهالت عوماوؿُت خاإلات ،وبن ْل ٞغصوؾا م٣ٟىصا .ومً زمّ ،
اإلاخ٨غع مً الظا٦غة ّ
ّ
ؤظل َمؿه ،بل
ٞةن اؾخضٖاءٍ
ّ
ّ
بن ما َغؤ ٖلُه مً ّ
ّ
جضعظُت
الخدىالث هي م٣اماث ًيخ٣ل ٖبرَا اإلادى بُغٍ٣ت
جدى ٫ال ًمدىٍ جماما .وٖلى َظا ألاؾاؽٞ ،هظٍ
بلى ؤن ًهل بلى جهاًخه.
ّ
ّ
وفي َظا الهضصً ،م ً٨ال٣ىّ ٫
بإن َظٍ الخٛحراث "٧اهذ في مٗٓمها ؤخضازا ناٖ٣ت ،جمشلذ ٚالبا بالخضمحر ال٨لي زم بالبىاء
ٖلى هدى ال ّ
ًمذ بلى ألانل بهلت...وبىائَا مً ظضًض ّ
ّ
يبابُت إلاا
ؤؾـ لكغر ُٖٓم بحن "ما٧ان" وما "َى آلان" ،ولغئٍت

ينظر ،واسيٍت األعرج ،البيت األندلسي( ،)Mémoriumصص.ٖٖ٘،ٖٔٙ،ٕٔٛ،ٜٔٚ،ٕٔٙ،ٔٙٔ.
سعيد بنكراد ،السرد الروائي وجتربة ادلعٌت ،ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،ادلغرب ،بَتوت ،لبنان ،ط ،ٔ.سنة  ،ٕٓٓٛص.ٙٔ.
سعيد يقطُت ،قال الراوي ،البنيات احلكائية يف السَتة الشعبية ،ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،ادلغرب ،بَتوت ،لبنان ،طٔ ،سنة .ٜٜٔٚص.ٕٜٗ.
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الُ٣امي للهىٍت .وٖلى َظا ألاؾاؽّ ،
ّ
ٞةن ّامداء الٜواء /الهىٍة في عواًت "البِد
ؾُ٩ىن 1".وطلَ ٪ى الخٗبحر ألاؾمى ًٖ اإلادى
ألاهسلسخي" ؾِخد ٤٣مً زال ٫زالر لخٓاث ػمىُت خاؾمتٞ ،األولى هي الخ٣بت الترُ٦ت ،والشاهُت هي ٖهض الاخخال ٫الٟغوسخي،
والشالشت هي ما بٗض الاؾخ٣ال .٫وبُبُٗت الخا ،٫اؾخصىِىا لخٓت ػمىُت عابٗت ّ
ألجها جخدضص بىنٟها اللخٓت الخإؾِؿُت للبِذ
ّ
الخدىالث التي لخ٣ذ الهىعة ألانلُت للًٟاء.
ألاهضلسخي التي وؿخُُ٘ ٖبرَا مٗغٞت
 ؤ_ الاٗحلابً :خد ٤٣اإلادى في الخ٣بت الترُ٦ت مً زال ٫الخماهي بحن البِذ ألاهضلسخي والجؿض .ولظل ،٪لِـ مً٢بُل الهضٞت ؤن ً٩ىها مجاال لالهتها .٥وفي بَاع َظٍ الغئٍت ج٣ضم لىا الغواًت التر٧ي صالي مامي ٢غناها .وال ًسٟى ما لظل ٪مً
والضمىٍت.2وٍبضو ّ
صاللت ؾلبُتّ .
ّ
ؤن َظا الخىنُ٠
بن َظٍ الدؿمُت ،ب٣ضع ما جىٟي ٖىه الكغُٖت ،ب٣ضع ما حؿمه باللهىنُت
لم ًإث بك٩ل اٖخباٍيٞ ،هى ٌك٩ل في ألاؾاؽ مغظُٗت لٟٗل ؾغ٢ت البِذ ألاهضلسخي في الخ٣بت الترُ٦ت .ومٗجى طلّ ،٪
ؤن
ّ
الًٟاجي ٢ض ّ
ّ
الخدى٫
جم باإل٦غاٍٞ .مً ظهت البِذ ال٨بحر الًاج٘ َى مل ٪للٛغٍب ،ومً ظهت زاهُت اإلاال ٪ألانلي مدكىع في
ّ
ػاوٍت بحن الخضم .وٍم ً٨ؤن هالخٔ ،في َظا الؿُا ،١هؼوٖا بلى الخٗمُت ٖلى مٗالم البِذ ألاهضلسخي ،عٚم ؤهه ْل الٟاٖل
ّ
اإلاخد٨م في الخضر.
ّ
ألاهضلسخي٣ٞ ،ض ّ
ّ
اإلاخٗضص:
ؾض َظا الى٣و بخجلُت ٗٞل الاٚخهاب
وبطا ٧ان الغاوي ٢ض ؤٟٚل اإلاالمذ الُىبىٚغاُٞت للبِذ
اؾدُالء ألاجغاٖ ٥لى البِذ ،اٚخهاب ماعٍىا ،وبزهاء ػوظها هضًم .3وفي َظا الهضصًٟ ،ترى ؤن ً٩ىن الازخٟاء الٛغٍب إلااعٍىا
هدبحن ّ
ججؿُضا بياُٞا للمدى .وَ٨ظا ّ
ؤن الجؿض "َاَىاَ...ى الًٟاءَ ،ى الظا٦غة والخلمَ...ى ألاؾُىعة والخٟانُل
واللخٓتَ ،ى اللظة والىا ٘٢والخُاَ 4"،٫ى الخاعٍش الظي ً٨خبه وٍمدىٍ الضم.
ّ
 ب_ الامخؼاخً :دبجى الغاوي ،في َظا اإلا٣ام ،عئٍت باهىعامُت للًٟاء ،زم ّاإلاخدىلت بلى
ًًُ٣ها باالهخ٣ا ٫مً اإلاضًىت
مخدغ٧ا مً ال٩ل بلى الجؼء ،ومً الىاؾ٘ بلى ّ
ألاهضلسخيّ ،
ّ
ّ
ّ
الًُ .٤وفي َظا الهضص ،هلٟي ؤًًا
الًٟاجي
مما ًجٗل اإلاكهض
البِذ
ّ
الخسُُِ الُىبىٚغافي الجضًض إلاضًىت الجؼاثغ في ٖهض الاخخال ٫اٞ٫غوسخي ًدُل ٖلى الاؾخالب ألهه ًٟغى َىٍت آلازغ بال٣هغ.
وَظا ما ٌٗلً ٖىه اإلا ُ٘٣الؿغصي الخاليّ " :
حٛحر ٧ل شخيء ولم حٗض اإلاضًىت ،مضًىت الغوزى .الخسُُِ الجضًض الظي ٞغى ٖلى
اإلاضًىت في و٢ذ الخ ،٤مً صزى ٫اإلاٗمغ الٟغوسخي ،مـ ظؼءا مهما مً زباًا بُىجاتها وَغ٢ها ،وٖغي ال٨شحر مً ؤؾغاعَا
الضازلُت...الخسُُُاث ألاولُت للمضًىت ٧اهذ ؾخمنر البِذ ألاهضلسخي مً الىظىص...الُغٍ٧ ٤ان ؾُستر٢ه في مىخهٟه.لم ًً٨
َىا ٥ؤي خل بال خل الخضمحر...الهضٞت قاءث ؤن ًهل خا٦م الجؼاثغ الجضًض ظىهاع ،بصخبت نضً٣ه اإلا٣او ٫لُىن
لِؿ٩ا٣ً...ى ٫صاثما بن ؤؾٗض ًىم في خُاجه َى ونىله بلى حُُٗل جىُٟظ ٢غاع التهضًم في خ ٤البِذ ألاهضلسخيً 5".جلي َظا
ّ
اإلا ُ٘٣الؿغصي ،بطن ،همُحن مً ّ
الخٛحرّ ،
ٞاألوٖ ٫ام ومخد ،٤٣والشاوي اٞتراضخي ومٗل.٤

السرد يف روايات عبد الرمحن منيف ،ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،ادلغرب ،بَتوت ،لبنان ،طٔ ،سنة ٖٕٓٓ ،ص.ٖ٘.
صاٌف إبراىيم ،الفضاء ولغة ّ
واسيٍت األعرج ،البيت األندلسي( ،)Mémoriumص.ٜٗٔ.
واسيٍت األعرج ،البيت األندلسي( ،)Mémoriumص.ٗٓٗ.
نبيل سليمان ،فتنة السرد والنقد ،دار احلوار للنشر والتوزيع ،الالذقية ،سورية ،ط ،ٕ.سنة ٕٓٓٓ ،ص.ٕٙ.
 5واسيٍت األعرج ،اليبت األندلسي( ،)Mémoriumصص.ٖٔٚ ،ٖٔٙ ،ٖٔ٘.
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وم٘ طلّ ،٪
ألاهضلسخي ٢بل ؤن ٌٗىص بلى ؤنله ّ
ّ
ٞةن اإلادى اإلاىؾىم باإلعظاء ال ًلػي ما ُٞه مً ّ
ّ
وٍخدى٫
ألاو٫؛
جدىالث؛ ٞالبِذ
بلى م٩ان للٟىىن واإلاىؾُ٣ى ٧ان مؿدكٟى للٗابغًٍ مً ظُىف البدغٍت ،ولم ًدٔ مىه مال٨ه ؾىي بؼاوٍت صاع الخضم .وؤ٢ل ما
وماظلّ ،
ًم ً٨ؤن ه٣ىَ ًٖ ٫ظا اإلادى ّؤهه ّ
ّ
ول٨ىه ًسً٘ ،في آلان طاجه ،إلادى ؤ٦بر ٌؿتهض ٝالبِذ ألاهضلسخي/الىًَ .وال
مهجً
ّ
مما ٌٗجي ّ
بال مً زال ٫ؤ٦ثر مً مىٓىعّ ،
ّ
مخدغ٦ت
ؤن الغئٍت البهغٍت للمدى
ً٨خم ٫جل٣ي الًٟاء في الخ٣بت الاؾخٗماعٍت
ّ
ّ
الؿغصًت التي ّ
ّ
صوجها خُٟض اللت ؾلُىا؛ بط بهه ؤ٦ض مً زاللها ٖلى طَاب ؤل ٤البِذ
ومخٗضصة الؼواًا .وَظا ما ج٨كٟه لىا اإلا٣اَ٘
1
ألاهضلسخي ،وؾغ٢خه ،ومىث اؾمٌ.
وٖلى َظا الىدىّ ،
ٞةن الخجلي ّ
ألاو ٫ملحى الهىٍة َى مىث اؾم البِذ ألاهضلسخي ،وخلى ٫ؤؾماء مسخلٟت مدله ،وهي في
َ
ّ
الخدى ٫الؼمجي .ولهظا٣ْ ٞ ،ض الاؾم ألانلي ،ؤو
الٛالب مغجبُت بالظًً حٗا٢بىا ٖلُه ٦غَا .ومً زمٞ ،هي ٖىهغ َام في بيُت
حٗضصًخه ٌٗض مً نمُم الخٛحر الًٟاجي .ومً الىاضر ،ؤًًاّ ،
ّ
ؤن الدؿمُت ٚحر زابختٞ ،هي البِذ ألاهضلسخي٧ ،اػا ؤهضلىؾُا ،صاع
اللت ؾلُاهت بالزُىؽ ،صاع اإلادغوؾت ،ال٣هغ الٗخُ ،٤صاع زضاوط الٗمُاء ،صاع اللت هِٟؿت ،صاع ػعٍاب ،صاع البلضًت ،ب٢امت
ّ
الخدى ٫الاؾمي للًٟاء مً زال ٫بؾىاص ؤؾماء ظضًضة للبِذ
ؤلامبراَىع هابلُىن الشالض ،والضاع اإلاؿ٩ىهت.2وجخإ٦ض صيهامُت
ألاهضلسخي في ٞتراث الخ٣ت .ومً ؤَمها :ملهى الًٟا ٝالجمُلت ،ملهى ألاهضلـ ،بِذ الضمُت باعبي ،خل٣ت الًبإ ،بغط
ّ
الخ٣ب الاؾخٗماعٍت ،وباألزو
ة
ألاهضلـ ،والبرط الٗالي .والىا ٘٢ؤهىا هلٟي الدؿمُت مىؾىمت بالبُاى 3في بٌٗ الٟتراث مً
ّ
ألاهضلسخي وبٌٗ ؤؾماء الشخهُاث التي ؤ٢امذ ُٞه.
خُىما لم ًغبِ الغاوي بحن البِذ
ّ
ّ
وؤما الخجلي الشاوي للمدى ٞةهه ًاقغ ٖلى بٔس ػُاسخي ،وجمٓهغ ؤؾاؾا في اخخال ٫آلازغ الٛغبي للبِذ ،وجدىٍله بلى ّؤو ٫صاع
قخىٍت .وإلاّا ٧ان ألامغ ٦ظلّ ،٪
ّ
ٞةن الامخؼاخ
بلضًت ٞغوؿُت في الجؼاثغ اإلاؿخٗمغة ،زم اثزظٍ ؤلامبراَىع هابلُىن الشالض ب٢امت
ّ
الٜواجي َى الؿمت الباعػة للمدى في َظٍ الخ٣بت ،خُض هجم ًٖ الخدىٍغاث التي زً٘ لها البِذ ألاهضلسخي امتزاط الىمىطط
ّ
ّ
باألهضلسخي لِـ للضاللت ٖلى الخ٣اء خًاعجحن ،وبهما للخإقحر ٖلى اإلاؿخٗمغ الظي ًغوم م خ الهىٍة.
الٛغبي
الخدىلحن ألاؾاؾُحن ،ألاو ٫والشـاوي _ الاٗحلاب/الامخؼاخ _ ّ
ّ
ؤن اإلادى ٌكخٛل مجؼؤ،
 ج_ السماض٢ :ض ًبـضو لىـا مـًّ
ّ
ول٨ىه في الىاَ ٘٢ى ٞاٖل ٢اثم بظاجه .وما الخدىالث التي هغنضَا في ًٞاء البِذ ألاهضلسخي ؾىي مً آزاعٍ .ولظل ،٪هلُٟه
جدى ،٫بط ّ
ًخُىع مً جدى ٫بلى ّ
بن الضًىامُت التي ًخمخ٘ بها ؾخدُذ له بم٩اهُت ؤ٦بر لالهدكاع .وفي َظٍ الخالت ،ؾُهبذ الًٟاء
في مغ٦ؼ صاثغة الخُغ.
وما ًشحر الاهدباٍَ ،اَىاَ ،ى ّ
ؤن اإلادى في َظٍ اإلاغخلت ؾِىجؼ مً زال ٫ؾلؿلت مً الخٛحراث التي جُغؤ ٖلى ٛواء
البِد/الىًً .وؾىالخٔ ّ
ؤن مضتها الؼمىُت مخٟاوجت الُى ٫وال٣هغّ .
ل٨جها ،وبالق ،٪ؾخض ٘ٞاإلادى بلى مضاٍ ألا٢صخى .وٍمً٨

ّ
الخدىالث الجؼثُت ٖلى الىدى آلاحي:
جىيُذ َظٍ

ادلصدر نفسو ،صص.ٕٗٙ،ٕٗ٘،ٕٗٗ،ٗٔٛ.
ينظر ،ادلصدر نفسو ،صص.ٗٔٛ ،ٜٗٓ ،ٖٕ٘ ،ٖٖٗ ،ٕٗ ،ٕٚ.
ينظر ،ادلصدر نفسو ،صص.ٕٕٗ ،ٖٔٚ.
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ّ
الخدى ٫ألاو ٫مً ػمً ما بٗض الاؾخ٣ال ٫امخضاصا ّ
ّ
ّ
الٟغوسخي.
لخدىالث الًٟاء في ٖهض الاخخال٫
الححى ٨ألاوٌٗ :٨ض
 _ّ
وؾىالخٔ ،ؤًًا ،ؤن البِذ ألاهضلسخي ٢ض خاٖ ٔٞلى نىعجه الؿاب٣ت ،ولم ًخٛحر ُٞه شخيء .وفي الى٢ذ هٟؿهْ ،ل بِخا
ّ
ّ
٘.ٔ9ٙ
ٕ ٔ9ٙوٍيخهي ؾىت
وٍخدضص ػمً ال٣هتَ ،ىا ،بشالر ؾىىاث؛ ًبضؤ مً ؾىت
ألاهضلؿُت.
للمىؾُ٣ى
ّ
ّ
الخدى ٫مً ؾىت٘ ،ٔ9ٙوٍ٨ك ًٖ ٠حٛحر ًٞاجي/ؾُاسخي ،وبم٣خًاٍ ٌٛل ٤البِذ
الححى ٨الثاويً :بضؤ َظا
 _وحكم٘ ؤبىابه .وحهضَ ٝظا ؤلاظغاء بلى بْهاع الخغٍت اإلاهاصعة بٗض الاه٣الب الظي ّ
ّ
ّ
َُإ له ،مً وظهت هٓغ الغاوي مغاص
ألاهضلسخي
ّ
وصقىىا ٖهغ ال٣خل الٛامٌ .بُض ّ
ؤن ّ
الخٛحر الالٞذَ ،ىاَ ،ى مى٘ مغاص باؾُا مً
باؾُا ،عظا ٫مبهمىن ا٢خدمىا البِذ
الضزى ٫جهاثُا بلى البِذ الظي جأ٧ل صازلُا مً ؤلاَما ،٫وفي طل ٪بقاعة نغٍدت بلى الؼمً الجضًض الظي جهضعٍ يابِ ٦هل،
مٛل ٤الىظه والش٣اٞت .ومغة ؤزغي ،في اللخٓت الؼمىُت هٟؿها ،جيخ٣ل ملُ٨ت البِذ مً اإلاجاَض ٢ضوع ظاب الخحر بلى مجمىٖت
مً ٢ضماء اإلاجاَضًً الظًً ح ّولىٍ بالكغا٦ت م٘ الٗؿ٨غ بلى ٦باعٍه البىعٞاط "الوٜا ٚالجمُلة" 1.ومً زمّ ،
ٞإو ٫ما وٗاًىه
ّ
الشىعٍت َى بخضار جدىٍغاث في الهىضؾت الضازلُت للبِذ ألاهضلسخي ،وجمشلذ ؤؾاؾا في حُٛحر
في ْل الكغُٖت الخاعٍسُت/
ألاعيُت والٛغ ٝالٗلُا اإلادٓىع ازترا ١خضَا ،ومً خاوَ ٫ل .٪وٝيَظا الهضص ،وؿخدًغ م٣خل الغا٢هت ؾبُال ،وازخٟاء
2
الًابِ الكاب.
جدىال آزغ ؾب٣هّ ،
الخدى ٫الشالض بالخٛحر الٟجاجيٚ .حر ّ
ّ
ؤن َىاّ ٥
ّ
ول٨ىه لم ًخد .٤٣وم٘ طل،٪
الححى ٨الثالثً :خمحز
 _ّ ّ ّ
ّ
َُإ إلاا ؾُدضر الخ٣ا .و٢ض ججؿض بىيىح في الهغإ بحن الكغَت والخؼب مً ؤظل الاؾدُالء ٖلى البِذ .وم٘ ؤهه حٛحر مٗل،٤
ٞهى ماقغ ٖلى جىاً٢اث الىٓام الظي ًخد٨م في آلُاث بهخاط الامدؿار .بُض ّ
ّ
ّ
اهدكاعٍت؛
الخدى ،٫في َظٍ اإلاغخلتً ،بضو ؤ٦ثر
ؤن
بط ّبهه قمل الًٟاء ،الؼمً ،الاوؿان ،والا٢خهاص 3.مً الىاضر ،بطنّ ،
ّ
الخدى ٫الٗبثي للؿُاؾت والا٢خهاص في ٌطٍ اإلاغخلت
ؤن
ّ
ألاهضلسخي بلى اخخٟالُت اإلاىث.
٢ض ٢اص البِذ
ّ
ّ
ّ
ّ
ألاهضلسخي مً الب٣اعًٍ بلى
الخدى ٫الشالض بلى الٗبىع الغاب٘ اهخ٣ا ٫ملُ٨ت البِذ
الححى ٨الطابًٕ :خُلب الٗبىع مً
 _ّ
ّ
الخدىَ ٫ى
مىح ال٩اعجُل الظي لم ًضم ػمىه َىٍال ،وبسانت إلاا ٚاصعجه ؾاعة باججاٍ مجهى .٫والظي ًلٟذ الانجباٍ في َظا
َبُٗخه الهجُىت؛ ٞمىح ال٩اعجُل ال ّ
ٌٛحر ٢ىاٖا ب٣ىإ ،بل ٢ض ًلبـ ٖضة ؤ٢ىٗت في آلان طاجه٢ :ىإ الضًً٢ ،ىإ الغؤؾمالُت،
٢ىإ الىَىُت ،وال٣ىإ اإلااُٞىػي .وال مىام مً ال٣ىّ ٫
ؤن اهخ٣ا ٫البِذ مً الدؿُحر والاؾدشماع الظي ال ٖ٣ل له بلى
الخدى ،٫ومً ظهت زاهُتً ،برػ ّ
ّ
ّ
الخدىالث .ومً َظا
ججضص اإلادى ٖبر بُاياث
ال٩اعجل(الاخخ٩اع)ًٓهغ مً ظهت ،اػصواظُت
اإلاىٓىع٢ ،ض وؿخُُ٘ ال٣ىّ ٫
ّ
الخدىلحن الشالض والغاب٘ ،هي ٖال٢ت اهضماط.
بإن الٗال٢ت بحن
الخدى ٫الخامـ جخإ٦ض لىا نلت اإلادى بالًٟاء الظي ّ
ّ
ّ
ًخٛحر بدؿب مال٨ه الجضًض.
الححى ٨الخامؽ :خحن هخإمل
 _ولظل ،٪حؿمُت البِذ ألاهضلسخي جدضص ؾلٟا همِ الشخهُت التي جٟغى ؾلُتها ٖلُه .والخ٣ُ٣ت ،في َظا الؼمً ٌؿىض بلى
ينظر ،واسيٍت األعرج ،البيت األندلسي( ،)Mémoriumصص.ٖٗٗ،ٖٖٗ.
 ال خيفى ما ذلذا التحديد الفضائي من رمزية ،فالتحويل من ىذا ادلنظور ،مل يكن مقصورا على القاعدة الشعبية فحسب ،بل طال أيضا ىرم السلطة السياسية.
ينظر ،واسيٍت األعرج ،البيت األندلسي( ،)Mémoriumص.ٖٗٙ.
ادلصدر نفسو ،صص.ٖ٘٘، ٖ٘ٗ ،ٖٕ٘.
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شخهِخحن في الى٢ذ طاجه ،بلى باعبي ؾمُىت ،وبلى ػوظها الُٟى٩ا .ومً َظٍ الؼاوٍت جٓهغ شخهُت باعبي ؾمُىت ؤو مضام لىبحز
ؾمُىتٖ ،هبُتٖ ،ىُٟت ،ومىلٗت بخ٨ؿحر ألاقُاء.1ولم ً ً٨خغ٢ها للبُاهى ،وعمي لىخت مإؾاة ماعٍىا في ِ٦ـ الؼبالت ولُض
ّ
ّ
ألاهضلسخي.
الهضٞت ،وبهما ٧ان مدىا لجؼء مً جاعٍش البِذ
ّ
ومً الجلي ّ
ؤن ظىىن مضام لىبحزً ،ىضر همُا آزغ مً اإلادى؛ بهه مدى الٗ٣ل والىظىص٦.ما هلٟي شخهُت الً٠ى٩ا

ّ
ّ
مخدى ٫ألاٗٞا ٫والىْاث٠؛ بط ّ
ًخضعط مً بُ٘ الىبُظ واإلاكغوباث ال٨دىلُت(
والضمىٍت .وَى ؤًًا
مىؾىمت بالٛمىى ،والٛغابت،
ّ
اإلاسضعاث(ػى ٞال٘برة)ٞ ،خبٌُِ ألامىا(٫ػى ٞالحجاب)ٞ،خجاعة ألاؾلخت(ػى ٞاملاُٛا)ٞ ،الٗال٢ت
ػى ٞالىَؼ٦ي)،بلى
الٛغٍبت باإلاؿاولحن ال٨باع ،وسخيصي ال٨بحر الظي لم ٌٗغ ٝال وظهه ،وال م٩اهه(ػلٌة الِل)ٚ.2حر ّ
ؤن التراجبُت اإلاخهاٖضة إلاىح
ّ
خخمُت .والٚغو
ال٩اعجُل ؾخيخهي باإلاىث اٚخُاال .ومً َىا ،ظىىن باعبي ؾمُىت وبىاتها الشالر ،وم٣خل الُٟى٩ا ً٩اص ً٩ىن هدُجت
ّ
ّ
ّ
الخدىالث الضازلُت والخاعظُت التي
ألاهسلسخي الظي ٌكهض مخخالُت مً
اإلاإؾاوٍت اؾدكغاٞا ملىت البِد
ؤن حٛضو َظٍ الجهاًت
ؤ٣ٞضجه مالمده ال٣ضًمت وَىٍخه؛ لخهبذ الجغٍمت ،بٗض طلّ ،٪
مؿىٚا لدكمُٗه مً ظضًض.
ّ
ّ
ّ
الخدىالث الؿُاؾُت والًٟاثُت؛ ٞالكغُٖت الخاعٍسُت اإلاخٟنخت
الخدى ٫الؿاصؽ طعوة
الححى ٨الؼازغٌ :ك٩ل
 _ّ
ّ
ّ
ألاهسلسخي/الىًً بٗض الخغ ١والهضم بال َىٍت ،وجهبا للكغ٧اث ألاظىبُت.
الخدى ٫الخامـ ،ؾخدبضص َىا ،وٍهبذ البِد
في
ّ
ّ
ّ
الخدى ،٫ؤن اإلادى في طاجه خغ٦ت في اإلادى حكخٛل بىنٟها خغ٧اث مخهاٖضة هدى الخبضص .ولظلٞ ،٪ةن ّ
الامداء
وٍ٨كَ ٠ظا
ؤي خا ،٫لِؿذ ّ
الًٟاجي َى في الٗم ٤اوٗ٩اؽ ّ
لخدىالث ؾُاؾُت وا٢خهاصًت واظخماُٖت وز٣اُٞت مؿخمغة 3.وٖلى ّ
الخٛحراث
ّ
ّ
الخدىالث التي جمدى بًٗها بًٗا.
ألاهضلسخي ،في جهاًت اإلاُا ،ٝؾىي اإلادى الظي ً٨خب مدىٍ ٖبر
الًٟاثُت للبِذ
زم ّ
ججل للمدى الظي ّ
ألاهسلسخي لِـ ؾىي ّ
ّ
ُٚب ال٪جاب َمؿا وحكخِخا.
بن البدض ًٖ اإلاسُىٍ الًاج٘ في عواًت"البِد
ولٗل طل ،٪ما ظٗل ماػُ٦ا جخٟ٨ل بجم٘ ما جٟغ ١وجىازغ مىه .وَبٗاّ ،
ٞةن اإلادى ًخ٨ش ٠ؤ٦ثر ،خُىما ّجمخي الخضوص بحن ال٨خابت
ّ
ألاهضلسخي واإلاسُىَت هها واخضاٞ ،ال بِذ بضون مسُىَت ،وال مسُىَت بضون بِذ ،وبطا ٚاب
والًٟاءُٛٞ ،ضو البِذ
ّ
ّ
ر بن الخماهي بُجهما ،ال ًخٗل ِ٣ٞ ٤بالىاخُت الك٩لُت التي ّ
ّ
الخًمً؛ وبهما ًخجاوػ َظا
ججؿضَا ٖال٢ت
ؤخضَما ٚاب آلازغ .م
ّ
لُخدضص بالظا٦غة اإلاكتر٦ت بحن البِذ واإلاسُىَت.
اإلآهغ،

َظٍ الصا٣طة هي في الجىَغ مىُل ٤الخ٩اًت ومىتهاَا ،وهي في آلان هٟؿه ،الخحز الظي ٌكخٛل ُٞه اإلادى ،بط ًم ً٨مً زال٫
ّ
ّ
اإلاخٛحرة ،وؤق٩اله اإلاخضازلت صازل الخ٩اًت٢ ،بل ؤن ًهبذ اإلادى مً الضعظت ألاولى َى الٛالب.
جدىالتها ؤن هِ٣ـ صعظاجه
وطل ،٪ما جُالٗىا به بضاًت وجهاًت الغواًت .وفي َظا الهضص ،هلٟي ماػُ٦ا جسبرها في البضاًت ألاولى اإلاىؾىمت بـ"اػحذباض
ماػُ٦ا" ًٖ هُاْ املر ًىًة ألاكلُة ،وت سًم البِد ألاهسلسخي٦ .ما ًم ً٨ؤن ّ
هدبحن في البضاًت الشاهُت اإلاٗىىهت بـ"ثىؿُة
خل ٖلى الظا٦غة والخايغ وألاقُاءّ .
مطاز باػٌا" اإلادى الظي ّ
وؤما في الهٟداث ألازحرة مً الٟهل الخامـ "ملؼة ػُ٦ا
ّ
الىآمة"ٞ ،ؿُٗلً مغاص باؾُا نغاخت ًٖ مىت البِد ألاهسلؽ ّي ،وَكٗل الىاع في اإلاسُىَت في لخٓت ُٚاب ٦لي ،وج٩اص
ينظر ،واسيٍت األعرج ،البيت األندلسي( ،)Mémoriumصص.ٖٙٚ،ٖٙٗ،ٖٕٙ.
ينظر ،ادلصدر نفسو ،صص.ٖٜٛ ،ٖٛٛ ،ٖٛٙ ،ٖٛ٘ ،ٖٛٗ ،ٖٛٓ ،ٖٚٛ.
ادلصدر نفسو ،صص.ٗ٘ٓ،ٜٗٗ،ٖٗٙ،ٖٗ٘.
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ّ
جخدى ٫بلى عماص لىال ماػُ٦ا التي ؤه٣ظتها للمغة الشاهُت مً الاخترا .١مً ٚحر ق ،٪لم ج ً٨ؤلاػالت اإلااصًت هي اإلا٣هىصة في خض
طاتها مً ؾغ٢ت اإلاسُىَت ألانلُت" :ؤوضاٗ ٞالُلُى ،ػُسي ؤحمس بً دلُل"؛ بل مدى زمؿت ٢غون مً الخاعٍش اإلاىعَؿ٩ي
ّ
ّ
اإلاخٟنخ الظي ًخالشخى جضعٍجُا لخطخيء
ألاهسلسخي" ؤن جبضؤ مً آلان ،مً الغاًَ
اإلاؿ٩ىث ٖىه .1ولظل ،٪جداو ٫عواًت"البِد
لخٓت جاعٍسُت ميؿُت " .ولٗل الٟجُٗت اإلاخجضصة هي التي ججٗل الغواجي ًهغ ٝاإلااعر وٍظَب بلى ما وعاء مٗلىماجه الباعصة،
ومهغخا بد٣ُ٣ت ال ٌٗغٞها اإلااعر ،ؤو ٌٗغٞها وال ّ
ّ
ًخجغؤ ٖلى البىح بها٨ً...خب الغواجي الخاعٍش الظي
مىخضا بحن اإلاٗاع ٝوالخإوٍل،
ّ
ّ
واإلاهمكحن ،طل ٪الخاعٍش اإلاإؾاوي ،الظي ٌؿ ِ٣في اليؿُان وجدب٣ى مىه آزاع
ال ً٨خبه اإلااعر ،ؤي جاعٍش اإلا٣مىٖحن واإلاًُهضًً
ّ
مٔل٠ة ٚيالٜطاٖ ،جغي بلى ماى ال حؿخُُ٘ الٗىصة بلُه وجغهى بلى مؿخ٣بل حعجؼ ًٖ الىنى ٫بلى ؤبىابهّ ،
هىٍة
مخٟغ٢ت...هىٍة
٤األ جُة ماظلت اإلاىث وماظلت الخد 2".٤٣ولظا ،جبجي ماؾُ٩ا الغواًت اإلاسُىٍ ظمٗا وجغجِبا و٦خابت وحٗلُ٣ا بُٗضا ًٖ
ّ
هسلسخي،بل ؤنغث ؤن ً٩ىن ملحر هىٍحه امل خ خُىما ؤهجؼث
الؿلُت التي ؾغ٢ذ اإلاسُىَت مً وعاء ٢ىإ وهسمد البِد ألا
والؾُما ؤنّ
ّ
بضًال ٖىه البرط ألآٖم الظي ؾمخه الخ٣ا بغط ألاهضلـ مٛخالت ؤعبٗت ٢غون مً اإلااضخي اإلايسخي واإلاؿ٩ىث ٖىه ،
ّ
ألاهسلسخي َى اؾخٗاصة للؼمً ألاهضلسخي الًاج٘ ،وَى في آلان هٟؿه بِذ للمىؾُ٣ى ول٣هت خب ٞغٍضة بحن ػُسي
البِد
ؤحمس بً دلُل املسٓى"ٗالُلُى" وخبُبخه ػلٌاهة باالرُىغ ،وبحن ؤلاوؿان وبِخه الظي ال ًم ً٨ؤن ً٩ىن ؾىي صاع لغوح
ّ
اإلاىؾُ٣ى .وَظا ال ٌُٟالغوخاوي َى الظي ؤُٖى للغواًت ق٩لها اإلاىؾُ٣ي لٗلها جالمـ الجىَغ ّي في الٜواء/الحاضٍر الظي
ُصمغ ،وفي ال٥حابة(املذٍوًة ) التي ُب ّضصث ٦غَا.
  _3ؤها دط :آٛا ٞالهىٍةًم ً٨ؤن هغنض ظض ٫الهىٍت مً زالٖ ٫ال٢ت ألاها باآلزغ في عواًت"٣حاب ألامحر" اؾدىاصا بلى اؾتراجُجُت الٗىىهت والخهضًغ
والخ٩اًت هٟؿهاٞ .الٗىىان الٟغعي "مؼــال ٧ؤب ــىاب الحسًــس" ال ً٣ى ٫خ٩اًت ألامحر التي جداو ٫ؤن ج٨خب ما ؾ٨ذ ٖىه الخاعٍش
ّ
ّ
لٗلها ج٣غؤ بك٩ل مٛاًغ ،وعبما مؿخٟؼ ؤخُاها ،ؤؾئلت ّ
الهىٍت وخىاع الخًاعاث؛ وبهما هلُٟه ً٨ك ٠لىا مؿب٣ا جهاًت
الغؾمي،
ّ
ّ
ألامحر ٖبض ال٣اصع ٢بل الىلىط بلى ٖىالم الىو الؿغصي .زم بهىا ،وهدً وؿخ٣بل َظا الٗىىان هضع ٥مباقغة بإن ٧لمت
"مؽال "٧التي وعصث بهُٛت الجم٘ ،وؤخالذ في الى٢ذ هٟؿه ٖلى مٗجى"الخـخد" ؾخٟطخي بالؿال ٪بلى" ؤبىاب الحسًس"،
ّ
مما ًىم ًٖ الاهخ٣ا ٫الايُغاعي مً ًٞاء الخغٍت بلى ًٞاء النجً .ولخىيُذ َظا اإلاهحر ،وؿى ١اإلاُٗ٣حن الخالُحن:
"_...وٖىضما ٖغ ٝباوؿضاص ٧ل اإلاىاٞظ اإلااصًت بلى الج هىب ،ؾلم هٟؿه ووي٘ ؾُٟه بحن ًضي الججرا ٫صوالمىع ؾُحرَ .ظا
ألازحر اؾخ٣بله َى والشماهحن ٞاعؾا الظًً ٧اهىا ًدُُىن به .زم ا٢ترح ٖلُه قغوٍ الاؾدؿالم التي حٗغٞىجها ظمُٗا .آلان،
َىا ٥خالن ال زالض لهما :بما اٖخباع ٖبض ال٣اصع مجغم خغب و٢غنان جاٞه وفي َظٍ الخالت ًجب قى٣ه ٖلى الٟىع ،ؤو اٖخباعٍ
3
٢اثضا وم٣اجال ؾلم هٟؿه و ٤ٞوٖض م٨خىب وفي َظٍ الخالت ًجب ؤن ٌٗامل باخترام".

ادلصدر نفسو ،صص.ٕٔٛ،٘ٛ،ٖٔ.
دراج ،الرواية وتأويل التاريخ ،نظرية الرواية والرواية العربية ،ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،ادلغرب ،بَتوت ،لبنان ،ط ،ٔ.سنةٕٗٓٓ ،ص.ٖٜٙ.
فيصل ّ
واسيٍت األعرج ،كتاب األمَت ،مسالك أبواب احلديد ،منشورات الفضاء احلر ،اجلزائر ،ط ،ٔ.سنة ٕٗٓٓ .صٕٜ.
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"قٗغ مىوؿُيُىع صًبىف بامخٗاى ٦بحر ٢بل ؤن ًضزل بلى الضَلحز الًُ ٤اإلااصي بلى الدجغاث التي ًدخجؼ ٞحها ألامحر
وٖاثلخه ،اإلالُئت بغاثدت الغَىبت والٖٗ...ًٟىضما ججاوػ الٗخبت ،عؤي نٟاء زانا ٌكبه نٟاء ؤلاوؿان اإلا٣هىع
واإلاى٨ؿغٖ...ىضما صزل ٖلُه ،ؤقغ ١وظه ألامحر وناع ناُٞا ٞجإة .مً ؤًً ًإجُه ٧ل طل ٪الىىع ،حؿاء ٫مىوؿُيُىع وَى
1
ًداو ٫ؤن ًٟدل ًٖ الُٛمت التي ٧اهذ جخسٟى وعاء ابدؿاماث ألامحر الهاعبت وو٢اعٍ اإلاخجلي ٖمُ٣ا".
مما ج٣ضم ّ
ّ
هالخٔ ّ
الخًمً الجامٗت بحن اإلاىانحن "٣حاب ألامحر" و"مؼال ٧ؤبىاب الحسًس" هي ظؼثُت و٧لُت في
ؤن ٖال٢ت
آلان طاجهٞ .مً ظهتً ،اؾـ الٗىىان الٟغعي نلخه بالٗىىان الغثِسخي مً زال ٫الخإقحر ٖلى زاجمت ألامحر(ال جً/املىٜى)،
ّ
ّ
خًمىا في الٗىىان ألانلي الظي ّ
ومً ظهت زاهُت هجضٍ ُم ّ
ًجؿض الاخخىاء ال٨لي ،خُض بهه ًىضر مًمىن الخ٩اًت التي ًٟترى
ّؤجها ؾخمخذ ماصتها الخ٩اثُت مً جاعٍش ألامحر ٖبض ال٣اصع .وطل ،٪ما وؿدكٟه مً الضلُلحن اللظًً ًتر٦ب مجهما٣ :حاب ألامحر.
ؾُدبحن لىا ّ
ّ
ّ
ؾِخدضص بالضلُل
ؤن الضلُل ألاو٣(٫حاب/املوا)ٚ
ولى ؤمٗىا الىٓغ في َظا اإلاغ٦ب ؤلاؾمي ؤلايافي،
الشاوي(ألامحر/املوا ٚبلُه) جغُ٦بُا وصاللُا .ومً َىا ،ؾُ٨دؿب َظا ال٨خاب َىٍخه" .وبطا ٧ان الٗىىان َى هو ،بطا لم ًَ ً٨ى
ّ
ألهه ٌؿخىحى مً الىو طاجهّ ...
ٞةن ٧لمت ٦خاب التي جضزل يمً ج٣لُض ٖغبي في حؿمُت ال٨خابَ ،ى ٖىىان ًدُل
الىو طاجه
ّ
ٖلى الىو ،وبن ٧ان بُٗضا ًٖ ٧ل ون ٠ؤظىاسخي...ولظل ٪الخٓىا ؤن ٧لمت ٦خاب...جىحي بىىٕ مً الاخترام...إلاا لهظٍ اللٟٓت مً
م٩اهت مهمت في الىظضان الٗغبي ،العجباَها بال٣غآن...وبطا ٧اهذ لٟٓت "٦خاب" ٢ض ا٢ترهذ بالىثر٦ ،ما ا٢ترهذ لٟٓت "صًىان"
ّ
بالكٗغ ّ
مما ٌؿمذ لىا بةصماظها يمً الٗىاوًٍ ألاظىاؾُت Génériqueالتي جضٖ ٫لى ق٩ل الىوٞ ،ةهىا مً زالٖ[٫ىىان ٦خاب
ّ
ألامحر]...هالخٔ صمجا بحن ما ٌٗبر ًٖ ق٩ل الىو وما ٌٗ٨ـ مًمىهه 2".وٖلى َظا الىدىً ،م ً٨اٞتراى ؤهىا ؾى٩ىن ؤمام
ّ
مضوهت ؾحرطاجُت .وبالٟٗل ،وٖض الٗىىان ،ؾِخد ٤٣بمجغص ؤن ه٣غؤ ٞاجدت الٟهل ألاو ٫مً الغواًت "ألامحرالُة( .3")1وفي الى٢ذ
هٟؿه ،ه٨دكّ ٠
ؤن هو"٣حاب ألامحر" َى مجمىٖت مً الىهىم اإلاخداوعة :هو ال٣ـ مىوؿُيُىع صًبىف ،ومسُىٍ
الخاط مهُٟى بً التهامي ًٖ ؾحرة ألامحر ،وجغظمت ؤخمض باقا لىالضٍ ،ومظ٦غاث ٖبض ال٣اصع التي ٦خبها بش َه وبمالثه.4
وَظا في خض طاجه ج ٪ُ٨ٟملط٣عٍة الهىٍةٞ ،الغواًت في ظىَغَا صٖىة نغٍدت بلى الخىاع الخًاعي عٚم ّؤجها جخدغ ٥في
ًٞاءاث الهغاٖاث الضمىٍت ومأسخي الاؾخٗماع ،بل ال جخىاوى في اهتها ٥الخاعٍش هٟؿه قى٢ا بلى ٦خابت اإلاؿ٩ىث ٖىه بُٗضا ًٖ
ؤن الهىٍة مـطوْ مٜحىح ٖلى الظاث وآلازغ ،وبسانت ّ
ب٦غاَاث ؾضهت الخاعٍش الغؾمي .وَظا ألامغ ؾُٗمل ٖلى جإُ٦ض ّ
ؤن
ّ
ألامحر ٖبض ال٣اصع في الغواًت ًٖ ٠٣لى خاٞت ػمً ولى وػمً ٢اصم؛ ػمً بضصجه الخغاٞت والجهل والهغإ ال٣بلي وُٚاب الضولت
والٗ٣الهُت ،وػمً مخدغٌ ٥ؿى٢ه آلازغ هدى اإلاؿخ٣بل ب٣ىة آلا٫ة والباعوص .وٖلى خىاَ ٝظا الؼمً الهٗب الظي حٛحرث
مىاػٍىه خاو ٫واؾُجي ألاٖغط جإزِض مؿاخاث للخىاع بحن ؤلاؾالم واإلاؿُدُت والحهىصًت ،بحن ألامحر ٖبض ال٣اصع وال٣ـ
مىوؿُيُىع صًبىف والحهىصي ابً صوعان .وم٘ طل ٪ال ًخىاوى ألامحر في اهخ٣اص آلازغ مجؿضا في الاؾخٗماع خحنا ،وفي ٞىاهُه طوي
ادلصدر نفسو ،صص.ٕٗ،ٗٔ.
آمنة بلعلى ،حتليل اخلطاب الصويف يف ضوء ادلناىج النقدية ادلعاصرة ،منشورات االختالف ،اجلزائر ،ط ،ٔ.سنة ٕٕٓٓ ،صص.ٕ٘ٚ،ٕ٘ٙ.
واسيٍت األعرج ،كتاب األمَت ،مسالك أبواب احلديد ،ص.ٜ.
أبو القاسم سعد اهلل ،تصدير مذكرات األمَت عبد القادر ،ضمن مذكرات األمَت عبد القادر ،حتقيق :زلمد الصغَت بناٍل ،زلفوظ مسايت ،زلمد الصاٌف أجلون،
شركة دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع ،اجلزائر ،ط ،ٗ.سنةٕٗٓٓ ،ص.ٚ.

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

132

مجلة حُل السضاػات ألازبُة وال٥ٜطٍة  -الٔام الثالث  -الٔسز  24هىٛمبر 2016

الجزٖت الاؾخٗماعٍت خُىا آزغ ،وباألزو ٖىضما ؤبضي امخٗايا ٦بحرا مً لىخت َىعاؽ ٞغهُه "مٔط٣ة الهبرة" 1التي جمجض
اهخهاعاث الاخخال ٫وجيسخى َؼاثمه.
وفي َظا الؿُا ،١ال ًترصص ؤًًا ألامحر ٖبض ال٣اصع في ه٣ض الظاث الٗغبُت ؤلاؾالمُت التي ؤوٚلذ في اوٛال٢ها ،ولم حؿخجب
إلاخُلباث الٗهغ ،بل هلُٟه صازل الىو الؿغصي ًً٘ مؿحرجه مىي٘ ؤؾئلت خاؾمت وظظعٍت" .بهظا اإلاٗجى ً٩ىن ألامحر ماؾؿا
لىٓغة ظضًضة بلى آلازغ ال جغتهً بلى اإلاغظُٗت الىهُت الضًيُت ،وبهما بىنٟه ازخالٞا ز٣اُٞا وججغبت خًاعٍت ًخىظب التزوص
و٦إن ألامحر ؤ اص ؤن ً٣ىّ ٫
مُٗىه مً ؤظل م٣اومتها ونض هجمتها 2 ".والاهٟخاح ٖلى آلازغ بإ٣ً ٤ٞهغ ؤلا٢هاء؛ ّ
بن
ا
والاهتها ٫مً
ع
"لي اهخماءاث مكتر٦ت م٘ ٧ل ٧اثً حي ،ول ً٨ال ًىظض ٧اثً في ال٩ىن ٌكاَغوي ٧ل اهخماءاحي وال ختى ظؼءا ٦بحرا مجها .مً
ٖكغاث اإلاٗاًحر التي ًم٨ىجي ؤن ؤٖغيها جٟ٨ي حٞىت مجها لخشبُذ َىٍتي الخانت بىيىحَ ،ىٍتي اإلاسخلٟت ًٖ َىٍت آلازغ 3 ".ال
َىٍتي اإلاخٗالُت اإلاىٛل٣ت ٖلى هٟؿها والٗمُاء ّ
ٖما خىلها مً َىٍاث مخىىٖت.
مً َظٍ الؼاوٍت ،ؤلُٟىا ألامحر ٖبض ال٣اصع مخجاوػا اإلاىُ ٤ال٣بلي في عئٍخه الؾتراجُجُت الخغب ومأالتها ،وباٖتراٞه ّ
ؤن آلازغ
ّ
مخٗضص ؾىاء ججؿض في مىوؿيُىع صًبىف ؤو في ٞغوؿا بص ا٧ا مىه ّ
ؤن الٗ ــالم ح ُٛـ ـ ـ ـ ــغ٦،ما ؤهه ال ًترصص في مٗاعيت والضٍ خُىما
ع
4
ؤٖضم ٢اضخي آعػٍى وؤؾخاطٍ ؤخمض بً الُاَغ ،بل ًظع ٝصمىٖا وَى ًغا٢ب َظا اإلاكهضَ" .ظٍ اإلا٣اعبت مً قإجها ؤن جغي في
الهىًت لِـ مجغص ا٦خما ٫صازلي ًٟ٨ي هٟؿه بىٟؿه ؤو خًىع مدٌ ًٟلذ مً ؤهٟا ١ؤلاوؿان وٖثراث اليؿُان ،ب٣ضع ما
جدُل بلى ؤعيُت ٚحر م٨دكٟت في ٢اعة الهىٍت وهي ؤعيُت الٛحرًت في الظاجُت ُٖجها...بخٗبحر آزغ" ،الهى" الباعػ في "الهىٍت" مً
ٞغٍ بزٟاثه وحجبه له وُْٟت ؤلاػاخت والمظاوػة لخىٟخذ َظٍ ألازحرة ٖلى ُ٢م الٛحرًت ال٩امىت في ؤٖما٢ها 5 ".ولٗل الهام َىا،
َى ّ
ؤن الخجغبت ال٣هىي للٛحرًت مبخضاَا الظاث ومىتهاَا آلازغ؛ وَظا الاؾخ٨كا ٝاإلاؼصوط َى الظي ًحطض الهىٍة مً ُٟىز
الاو٘ال ٞومً ؤوهام الُىثىبُا.
والخاّ ،٫
ؤن عواًت " ٣حاب ألامحر ،مػال ٧ؤبىاب الحسًس" هي ًٞاء َظا الخىاع الظي ابخضؤ زاعط الىو ،وبالخدضًض مً
ججؿض في ملٟىْحنّ ،
الخهضًغ الظي ّ
ألاو ٫إلاىوؿُيُىع صًبىف باللٛت الٗغبُت ،والشاوي لؤلمحر ٖبض ال٣اصع باللٛت الٟغوؿُت ،6زم
امخض بلى صازل الىو الؿغصي ٦ما ؤإلادىا بلى طل ٪آهٟا .وَ٨ظا "ًدباص ٫اإلاخداوعان (ألامحر ٖبض ال٣اصع ومىوؿيُىع صًبىف)
ّ
ّ
ّ
ٞخخ٣لو ّ
الهىة بحن ز٣اٞخحن ،وٍىهذ ٧ل مجهما بلى آلازغ ،في ٚحر لٛخه .ولِـ َظا بال ازخُاعا مً واؾُجي ألاٖغط ،لٗله
اللٛاث.
ؾعى مً وعاثه بلى زلخلت ما ٢ض ً٩ىن زابخا مً الهىع التي بىاَا ٧ل مً ألامحر وٞغوؿا ؤو-بخىسخيٕ ما -الكغ ١والٛغبًٖ ،
بًٗهما .وفي ؾُا ١الخىؾُ٘ الظي ؤقغها بلُهً ،م ً٨ؤن جُغح ؤؾئلت ٦شحرة ،مجها ػااّ ٨
الهىٍة ؤو آلازغ مشالٞ .ما الظي ًمى٘

ينظر ،واسيٍت األعرج ،كتاب األمَت ،مسالك أبواب احلدي ،ص.ٖ٘ٔ.
إدريس اخلضراوي ،الرواية العربية وأسئلة ما بعد االستعمار ،سلسلة السرد العريب (ٗ) رؤية للنشر والتوزيع ،القاىرة ،مصر،ط،ٔ.سنةٕٕٔٓ ،ص.ٕٜٔ.
أمُت معلوف ،اذلويات القاتلة ،قراءات يف االنتماء والعودلة ،ترمجة :نبيل زلسن ،ص.ٕٕ.
ينظر ،واسيٍت األعرج ،البيت األندلسي( ،)Mémoriumص.ٙٔ.
 5زلمد شوقي الزين ،الذات واآلخر ،تأمالت معاصرة يف العقل والسياسة والواقع ،منشورات ضفاف ،بَتوت ،لبنان ،منشورات االختالف ،اجلزائر ،دار األمان،
الرباط ،ادلغرب ،ط ،ٔ.سنةٖٖٗٔهٕٕٓٔ،م ،ص.ٕٚ.
 6واسيٍت األعرج ،كتاب األمَت ،مسالك أبواب احلديد ،ص.ٙ.
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مً ؤن ؤ٧ىن ؤها َى آلازغ؟ ومً َى آلازغ...؟ ما الٗال٢ت اإلام٨ىت بحن ألاها وآلازغ ،وما هي خضوصَا ،في ٖالم ّ
ًخٛحر باؾخمغاع
وؾغٖت؟ ٠ُ٦...هىٓغ بلى بًٗىا في الخاالث اإلاسخلٟت ،في الؿلم والخغب؟ 1".والىاّ ٘٢
ؤن ؾاا ٫الهىٍت لِـ َاظـ الخهضًغ
ٞدؿب ،بل عَان الغواًت بغمتها التي جىؾلذ بالخاعٍش ال٢خٟاء "الىا ٘٢اإلا٣ٟىص لؤلمحر مً خُض ّبهه ػمً اه٣طخىّ ،
وٍدىله بٟٗل
الخ٣ُ٣ت الؿغصًت بلى وظىص ًخجلى عاَىه في وؿ ٤ؾُمُاجي صا٫؛ وَ٨ظا ًًخى لؤلمحر وظىص بامخضاصاث ٖالماجه في ال٨ٟغ
2
والش٣اٞت والكٗغ والؿُاؾت وألازال".١
ّ
وَظا ٌٗجي ّ
ؤن ال٨خابت الخاعٍسُت ،في َظٍ الخالت ،ال ج٨دؿب ٖىٟىاجها الخسُُلي بال ٖبر اإلادى ،واعجُاص اإلاىاَ ٤التي ًدغؾها
ّ
وجسهبها ؤَغاؽ ٥جاب "ألامحر" " ل٩ىجها ٗٞال لىلبُا لخغ٦ت اإلادى وبوٗاف الظا٦غة اإلاغجب٨ت وبه٣اطَا مً ؾباتها
الهمذ،
الٗمُٞ .٤اإلادى ْاَغة جضلِـ والخٟا ٝما٦غ ٖلى الاٖترا ٝبؿلُت آلازغ التي جٟغػ صاللت الٟغا ٙاإلاغب ٪الحؿا ١الىو ،وجهى٘
ظمالُاث ٢اثمت ٖلى قب٩اث عمؼٍت مىٚلت في الخسٟي الاؾخٗاعيّ .
بن بالٚت الُمـ في ٦خاب ألامحر جبرعَا اؾتراجُجُت ال٨خابت
التي جيكض جدىٍل الخاالث الظاجُت لخجغبت ال٩اجب بلى خاالث مىيىُٖت حؿخ٣ل صازل ٖغف الىو ًٖ بًضًىلىظُخه وجٟانُل
زبراجه في الخُاة؛ ّ
ألن ال٨خابت ل ّـما جخدغع بٗض مً قبهت "ألازب الشخصخي" الظي ٚالبا ما ًىن ٠باالٞخ٣اع بلى اإلاهضاُ٢ت
ّ
الٟىُت اإلاجغصة .وَ٨ظا جخىاعي َظٍ الخٟانُل الض٣ُ٢ت صازل جدبُ ٪ؾغصي ًىَم ال٣اعت بإهه ال ً٨خب طاجه ،وال ًدضص ظٛغاُٞا
اليؿُان وجًاعَـ الؿلب ل٩ي ال جخٗغى اإلاىيىُٖت التي ج٣خًحها مضاعط الخاعٍش بلى اإلاؿاءلت ٚحر اإلاُلىبت في مٗاعط
الخ٩ي3".وماصام ألامغ ٖلى َظا الىدىٞ ،ال ٚغابت ؤن ً٩ىن الخ٩ي مً مىٓىع ؤخمض ًىؾ ٠في عواًت "٣حاب ألامحر" اهٟخاخا ٖلى
خ٣ُ٣ت جاعٍسُت َاعبت بلى الُمـ ،ومخجضصة في اإلادى في آن .بطن ،هدبحن ّ
ؤن مد ـ ـ ـ ـ ــى الهىٍة /الصا٣طة مخٗضص الخجلُاث٣ٞ ،ض
ًخمٓهغ مً زال ٫الغمىػ ،والخسٟي الاؾخٗاعي ،والخدبُ ٪الؿغصي اإلاغاو ،ٙوزُاب الٛغابت ،وال٨خابت اإلاساجلت هٟؿها .وبالُب٘،
َظا ًا٦ض ّ
ؤن اإلادى في عواًت "٣حاب ألامحر" ٌكخٛل بك٩ل م٨ش.٠
والالٞذ لالهدباٍ ّ
ؤن َىا ٥مٟاع٢ت في جهاًت ألامحر ٖبض ال٣اصع وال٣ـ مىوؿُيُىع صًبىف ،بط هجض ال٣هت جبخضت مً جهاًتها،

ٞىلٟي الخاصم ظىن مىبي( ً )Jean Maubetىجؼ مهمخه ؤلاوؿاهُتُٞ ،ى٣ل عٞاة ألاؾ ٠٣مىوؿُيُىع ؤهُىان صًبىف( Monseigneur
 )Antoine Dupuchمً مضًىت بىعصو الٟغوؿُت بلى الجؼاثغ بٗض زماوي ؾىىاث مً مىجه .والجضًغ بالظ٦غ ّ
ؤن الىنُت/الجهاًت لم
ّ
بال بٗض هثر عماص ظؿض مىوؿُيُىع ؤهُىان صًبىف في م٩ان وػمان مدضصًً(البدغ/الٟجغ) .والُغٍَ ٠ىاّ ،
ؤن اٞخخاخُت
جخد٤٣
"ألامحرالُت(ٔ)" التي ج٣ضمذ الىٟ٢ت ألاولى مً "باب املحً ألاولى" ٢ض اهُىث ٖلى اوٛال ١ججلى في بهجاػ وٖض مىوؿُيُىع
ٞإما ّ
صًبىف؛ وفي آلان طاجه اقخملذ ٖلى اهٟخاخحن ٚحر م٨خملحن؛ ّ
ألاوُٞ ٫خ٨ك ٠لىا مً زال ٫اٞخخاخُت ٦خاب مىوؿُيُىع

عمان ،العدد ٕ ،ٜاألردن ،شباط ،سنة ،ٕٓٓٚص.ٙ.
عمر حفيظ ،كتاب األمَت "لواسيٍت األعرج" ،أسئلة الكتابة وأقنعة التاريخ ،رللة ّ
أمحد يوسف ،الشرط التارخيي وإحياءات الغيرية يف رواية "األمَت" لواسيٍت األعرج ،رللة التواصل يف اللغات والثقافة واآلداب ،عدد  ،ٕٜجامعة باجي سلتار،
عنابة ،اجلزائر ،ديسمرب ٕٔٔٓ ،ص.ٛٗ.
ادلرجع نفسو ،ص.ٛٙ.
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ؤهُىان صًبىف اإلاىؾىم بـ"ٓبس ال٠ازض في ٟلط ؤمبىاظ"1؛ ّ
وؤما الشاوي ٞجرنضٍ في ملٟىّ الغاوي الظي ؤإلاذ بلى وقى ٥اهٟخاح
طا٦غة ظىن مىبيٖ 2لى جٟانُل خ٩اًت لم ٌؿخُ٘ الخاعٍش ٢ىلها.
والكإن هٟؿه هغنضٍ في زاجمت عواًت "٣حاب ألامحر" ،بط هجض الجهاًت ٚحر مىتهُتٞ ،مً ظهت ،هلٟي ألامحر ٖبض ال٣اصع ّ
ًتهُإ
لالهخ٣ا ٫مً سجً ؤمبىاػ ()Amboiseبلى بغوؾه( )Brousseبىنٟها مىٟى له ،ومً ظهت زاهُت ،هخل٣ى مكهض ال٣ضاؽ الجىاثؼي
جدذ ْال ٫ألامحرالُت ،زم بهؼا ٫جابىث مىوؿُيُىع صًبىف في م٩ان ما٢ذ في اهخٓاع ه٣له بلى مض ًٞال٨ىِؿت بٗض زالزحن ًىما.
وٖلى َظا الىدى ،جخدضصالبضاًت/الجهاًت :بالض ًٞالجهاجي إلاىوؿُيُىع صًبىف في الجؼاثغ/البدغ .والجهاًت اإلاٗل٣ت :بالض ًٞاإلاا٢ذ
ّ
لجشمان مىوؿُيُىع صًبىف "الٗىصة بلى الًٟاء ألالُ/٠الجؼاثغ" ،وبسغوط ألامحر ٖبض ال٣اصع مً ألاؾغ والغخُل بلى اإلاىٟى .بال
ّ
ؤن الخد ٤٣الٟٗلي للخاجمت ؾِخم بالخئام وج٩امل جهاًخحها؛ الجهاًت اإلاخ٣ضمت الىا٢هت ،والجهاًت البىىٍت ّ
اإلااظلت.وفي َظا اإلا٣ام ،ال
ؤلاوؿاوي /مىوؿُيُىع صًبوف ٞى ١الاخخال٫
ًم ً٨بٟٚا ٫اإلاٟاع٢ت التي اهُىث ٖلحها خغ٦ت الغظلحن؛ ٞدغ٦ت آلازغ
ّ
الٟغوسخي الضمىي ،بل جهبذ خلىال وطوباها في ماء وعمل وجغاب الجؼاثغ؛ ل ً٨آلازغ /الاؾخٗماع هٟؿه ًض ٘ٞألامحر ٖبض ال٣اصع بلى
اإلاىٟى بُٗضا ًٖ وَىه.
ّ
وفي َظا الهضصّ ،
جهضع الىع٢ت الؿابٗت (مً ؤوضا ٞػُسي ؤحمس بً دلُل،
ٌٗض الخإَحر الؼمجي الظي
 )1575مً ال٣ؿم الشالض مً ؤوعا ١ؾُضي ؤخمض بً زلُل يمً عواًت "البِد
املسٓى"ٗالُلُى"( ،)3الىضٟة الؼابٔة ؿحاء
ألاهسلسخي" مٟخاخا ؤؾاؾُا الؾخ٨كاٖ ٝال٢ت ألاها باآلزغ ،ولَ ً٨ظٍ اإلاغة بك٩ل مٗ٩ىؽ إلاا عنضهاٍ في عواًت "٣حاب ألامحر"،
ّ
والؾُما ّ
ّ
ّ
ؤن َظا الٟهل ٢ض ُٚى
ألاهضلسخي؛
بط ًهبذ دط هى ألاػحر .وجبٗا لظلٞ ،٪الكخاء ماقغ ٖلى ؾىاص جهاًت الخلم
اإلاؿاخت ألا٦بر مً ػمً ال٣هت .ووؿخُُ٘ ال٣ى ،٫في الؿُا ١هٟؿهّ ،
ٖ "1575المت ػمىُت مًِئت أل ٤ٞجى ٘٢اإلاخل٣ي؛ بط
ؤن ؾىت"
ّ
ؾُدضص باعة الخ٩ي ،وبن ٧اهذ ؤلاقاعة الؼمىُت ٚحر نغٍدت .وم٘ طلٞ ،٪هظا البُاى ًدُل ٖلى ؤؾغ
باالؾدىاص بلحها
ٓ .ٔ٘8والقّ ٪
ؤن َظا الخإَحر الؼمجي لِـ نضٞتٞ ،هى ًغؾم
ؾغٞاهخِـ 3.وفي آلان طاجه ،هجض الىع٢ت الٗاقغة جيخهي ػمىُا ؾىت
الخضوص بحن ػمً ٖبىصًت ػطٛاهحِؽ ،وػمً خغٍخه.
ّ
ّ
بن ًٞاء ألاؾغ في َظٍ الخالت لِـ مجغص زلُٟت جاعٍسُت ،وال واظهت ٙعاثبُت إلصَاف آلازغّ .بهه ّ
مكُض زال ١للخىاع بحن
ؾغٞاهخِـ وؾُضي ؤخمض بً زلُل؛ عٚم الؼُا ٞالسًجي الظي ًبجي ّ
ّ
هىٍة دط بك٩ل ٢ؿغي
ومكىٍ .وعبما لظل٧ ٪ان الخب
ر ّ
بن
مغظُٗت ظاطبت للُغٞحن اإلاخدابحن ،وَىا وؿخدًغ ٖال٢ت ؾُضي ؤخمض بً زلُل بؿلُاهت ،وٖك ٤ؾغٞاهخِـ لؼعٍضة .م
ّّ
ل٣اء ؾُضي ؤخمض بً زلُل م٘ ؾغٞاهخِـَ ،ى في الجهاًت ،ججؿُض ٞغٍض للحىاكل الحواضي ،وبن جسللخه الُُٗ٣ت بحن
ألاَغا ٝظمُٗها ٖلى ٞتراث مخٟاوجت ،وعبما ٚضث اهٟهاال في لخٓت ما .ومهما ً ً٨مً ؤمغ ٣ٞض ّ
جضعط الخىانل بحن ؾُضي
الؿغصًت التي ّ
ّ
جدضص
ؤخمض بً زلُل وؾغٞاهخِـ مً الؿُذ بلى اٖ٫م .٤ومً اإلام ً٨ؤن وٗاًً طل ٪مً زال ٫اإلالٟىْاث
اإلاىٓىع الخاعجي لآلزغ/ؾغٞاهخِـ " :لهظا ؤلاؾباوي ،الغظل ألاخمغ ،الغظل ألاخمغ مُُٛل ؾغٞاهدـ ،الغظل ألاخمغ والىدُ٠

واسيٍت األعرج ،كتاب األمَت ،مسالك أبواب احلديد ،ص.ٕٓ.
ادلصدر نفسو ،صص.ٕٓ،ٜٔ.
بيار غينون ،سرفانتيس ،تر :حسيب دنر ،ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بَتوت ،لبنان ،ط ،ٔ.سنة ،ٜٜٔٚص.ٗٔ.
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مُُٛل ،وللخُخه الخمغاء التي ُٚذ ظؼثُا وظههٚ 1 ".حر ّ
ّ
ؤن َظا اإلاىٓىع
ؾِخدى ،٫في هٓغ بلى آلازغ مً الضازل .وطل ،٪بالٟٗل
ّ
مما ؾبّ ٤
ما خضصٍ ملٟىّ الغاويً 2.خإ٦ض ّ
ؤن الاهٟخاح ٖلى آلازغ ٢ض جىامى مً ؤلاعجاب بلى الخماهي مٗه .وججضع ؤلاقاعة بلى ؤهىا
.

في َظا اإلا٣ام ؤمام اهٟخاح مؼصوطٞ ،الخىانل ٌؿخضعي قغا٦ت بحن َغٞحن؛ بحن ؾُضي ؤخمض بً زلُل وؾغٞاهتيؽ
ٚحر ّ
ؤن حٗضًل ؤ ٤ٞجى ٘٢ؾغٞاهخِـ ٢ض جم ؤًًا مً زال ٫مجمىٖت مً الهضماثّ ،
ولٗل ؤَمها ٞكل مداوالجه ألاعب٘
في الهغب مً الجؼاثغّ .
ول ً٨الخغ ١ألآٖم جد ٤٣بال٨خابت ،وبال٣هت الخلم "صون ِ٦كىث"التي" ؤهخجها بىاء ٖلى عٚبت في
حٗضًل اإلاخٗالي اإلاخد٨م في الغواًت الٟغوؾُت ،وطل ٪بًٟل زغ٢ه اإلاؿخمغ و"ؤلاً٣اعي" للؿِىاعٍىَاث الخىانُت الٟغوؾُت .لً٨
الخملي الٗمُ٨ً ٤ك ًٖ ٠حٗضًل ظىَغي هاب٘ مً الضلُل _ الخ٨ٟحري اإلاغجبِ بالضٖىة بلى الخٗ٣ل وع ٌٞألاوَام...وهي صٖىة
مىُُ٣ت ،بالىٓغ بلى ػمً بهخاط الغواًت ،الظي خا٢ب ؾ٣ىٍ ألاهضلـ 3 ".ولظلّ ،٪
ٞةجها ؾخد٩ي ما ٧ان ،وما ؾُ٩ىن باإلاٟاع٢ت
الؿازغة.
وبطا ٧ان اإلاخل٣ي في عواًت"٣حاب ألامحر" بهضص عخُل وباألخغي جغخُل "عظل قغقي باججاٍ الٛغب ّ
ٛٞحرٍ النجً ومىده

مىٓىعا ؤ٦ثر بوؿاهُت ٖلى الغٚم مً مغاعة اإلاىٟى والهؼٍمت و٣ٞضان ألاعى[...هغنض في عواًت"حاضػة الِال]"٨عخلت ٖ٨ؿُت،
عخلت عظل ٚغبي :ؾغٞاهخِـ باججاٍ الكغ ،١الجؼاثغ ،في ْغو ٝسجً مكابه وإلاضة هي هٟؿها ،زمـ ؾىىاث ،وّ ٠ُ٦
ؤن
الؼمً ٚحرٍ وٚحر عئٍخه ججاٍ الخُاة وججاٍ مً ٧ان ٌٗخبرَم ؤٖضاء .ؤزُغ شخيء َى الٟهم ألاٖمى لآلزغ واإلاؿُذٖ...مل قا١
ظضا جضزل ُٞه مالبؿاث الر عوب الضًيُت ال٣اؾُت وؾ٣ىٍ ألاهضلـ وبضاًت ْهىع مدا٦م الخٟخِل اإلا٣ضؽ وبؼو ٙاإلاجخم٘
الجضًض ،ؤو ما ؾمي ٦ظل٪؟ الظي بجى مكغوٖه الخضاسي ٖلى ال٣خل والجغٍمت وؤلاباصةَ .ظا اإلاؿلَ ٪ى الظي مهض الجغٍمت
وألاهاهُت لئلوؿاهُت 4 ".بطن ،في َظا الىو الؿغصي خىاعٍت بحن ؤ٣ٞحن ،ؤ ٤ٞالظاث وؤ ٤ٞآلازغ ،آلازغ الظي ًبدض ًٖ طاجه في
ًٞاء آلازغ ،الصخيء الظي ًجٗل الهىٍة ؤ٠ٛا بوؼاهُا ؤعخب .وججضع ؤلاقاعة في َظا الؿُا ،١بلى ّ
ؤن البدض َىا مؼصوط الغئٍت،
وَى ٢اثم ٖلى الخغُ٦ت والاهٟخاح والخغ١؛ بط ال ًخىاوى الغاوي خؿِؿً اإلاكاع ٥في الخ٩ي والصخٟي ؤلاؾباوي ٞاؾِ٨ـ صي
ؾغٞاهخِـ صاإلاحرًا خُٟـض ؾغٞاهخِـ مً الخىعٍ في مٛامغة اؾخ٨كا ٝؤه٣اى طا٦غة مكتر٦ت؛ وهىٍة مححىلة جظاوجذ ٞحها
ألاها وآلازغ.
ينظر ،واسيٍت األعرج ،البيت األندلسي( ،)Mémoriumصص.ٕٙٚ،ٕٙٗ،ٕٙٔ،ٕٜ٘،ٕ٘ٛ.
ينظر ،واسيٍت األعرج ،البيت األندلسي( ،)Mémoriumصص.ٕٜٕ،ٕٚٔ،ٕٙ٘،ٕٙٗ،ٕٕٙ.


سر روايتو
سيتغَت ،أيضا ،م نظور سرفانتيس للفضاء واإلنسان وفق مبدأ ّ
التدرج ،بل سيصبح الراوي سيدي أمحد بن خليل ّ
نفسها أفق مشًتك بينهما .ينظر ادلصدر نفسو ،صصٖٓٛ،ٖٓٚ،ٕٜٓ،ٕٛٛ،ٕٛٚ.
ُ سجن سرفانتيس مخس سنوات يف اجلزائر ،وحاول خالذلا اذلرب أربع مرا ت ،فاألوىل سنة  ،ٔ٘ٚٙوالثانية سنة  ،ٔ٘ٚٚوالثالثة سنة  ،ٔ٘ٚٛوالرابعة سنة
.ٜٔ٘ٚينظر واسيٍت األعرج ،البيت األندلسي ( ،)Mémoriumصص .ٖٓٔ،ٖٓٓ،ٕٜٛ،ٕٜ٘.وينظر أيضا بيار غينون ،سرفانتيس ،تر  :حسيب
دنر،صص.ٕٗ،ٗٔ.
عبد اللطيف زلفوظ ،ادلعٌت وفرضيات اإلنتاج ،مقاربة سيميائية يف روايات جنيب زلفوظ ،الدار العربية للعلوم ،ناشرون ،بَتوت ،لبنان ،منشورات االختالف،
اجلزائر ،ط ،ٔ.سنة  ،ٕٓٓٛص.ٚٙ.
واسيٍت األعرج  :الكتابة داخل األمل واالنكسارات ،حاوره  :كمال الرياحي ،تونس ٕٖ/أفريل  ،ٕٜٓٓضمن واسيٍت األعرج ىكذا تكلم ..ىكذا كتب ..تقدَل
وإعداد :زىرة ديك ،منشورات دار اذلدى ،عُت مليلة ،اجلزائر ،سنة ، ٕٖٓٔ،ص.ٕٓٛ.

"دون كيشوت " .مث إ ّن الكتابة
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يمً َظا ألاّ ،٤ٞ
٢غع الغاوي خؿِؿً في عواًت"حاضػة الِال 1"٨ازترا ١الهمذ بال٨خابت لُمىذ خ٩اًت اإلاضًىت خُاة
ّ
ؤلر ٖلى ّ
ؤن ما ؾحروٍه ًسخل٧ ًٖ ٠ل ما خ٩ي له ؤو عواٍ ٢بل ػمً الهمذ .ل٣ض ّ
زم ّ
زاهُت .ومً ّ
ؤال ًظ٦غ قِئا ّ
مما
جىظب ٖلُه
ّ
خضر له بٗضما بتر الغظا ٫اإلالشمىن لؿاهه وط٦غٍ .وإلاا ُع ّخل الغاوي الشاويٞ /اؾِ٨ـ صي ؾغٞاهخِـ صاإلاحرًا اؾخٗاص طا٦غجه التي
جضخغظذ في الٟغا ٙاإلآلم لخٓـت البجغ .ومً م٩ان مجهى ،٫وٖلى الغٚم مً الخًىع اإلابخىعً ،برم م٘ اإلاغوي له مُشا٢اٞ .هى
ّ
ؤال ٌُؿإ ًٖ ٫م٩ان جىاظضٍ ،وال ًٖ اؾمهّ .
وؤما اإلاخل٣ي ٞله خ ٤ملء الٟجىاث الكاٚغة .وًٖ َظا الٗ٣ض اإلاٟترى
خغٍو ٖلى
ًىجم الخٟاٖل اإلادٟى ٝبالخى ٝاإلاٟج٘ .وَىا ج٨دؿب ال٨خابت ال٣ضعة ٕلى بياءة الخ٣ُ٣ت واؾخٗاصة ظغؤة ال٨الم ،وقهىة
الخُاة .وٖلى ما ًبضوّ ،
ٞةن بتر اللؿان والظ٦غ لً ًشجي ألاناب٘ الٗكغة ًٖ بٞكاء ؤؾغاع خ٩اًت اإلاضًىت التي ٠ٛست هىٍت ا .بُض
ّ
ّ
ؤن الاهٟالث مً الهمذ ال ًبضؤ بال باؾخدًاع الًٟاء اإلاضًجي " :الجؼاثغ ،ؤًتها اإلاىمـ اإلاٗكى٢تَ...ا هي طي الجملت البضثُت،
الجملت الاؾمُت الهٛحرة الًاجٗت التي ٧اهذ جى٣هجي للخغوط مً صاثغة البُاىّ .بجها ٧اُٞت لىخضَا ل٣ٖ ٪ٟضة َظٍ آلالت
ال٩اجبت 2".ومً ؤظل طل ٪اؾدبض ٫نمذ اللؿان بهىث ال٨خابت .وٖبر الٗىصة بلى اإلااضخي ؾدىجلي الهىٍة امل٦اهُة اإلاخالقُت في
الٗذمت .
ٞةن ّ
بطا ٧ان الاؾترظإ ًىُل ٤مً ػمً جهاعيّ ،
ّ
جًمدل ،لخهبذ اإلاضًىت زُ٣لت ال جُاَ .١ظا
زٟت الهباح ؾغٖان ما
ؤلاخؿاؽ الخاهَ ٤ى الظي ًخمل ٪الغاوي في الُاب ٤الٗلى ّي مً ٢هغ الش٣اٞت .وَىا وٗاًً اهدهاعٍ في ًٞاء ّ
مٗخمٞ .اإلا٨خب
ّ
ّ
اإلاٗل ٤زغب ،و٢هغ الش٣اٞت صَلحز ،وؽاخخه الىاؾٗت ظضباء ،وال ًٓهغ ماء هاٞىعتها بال بطا ٧ان الىػٍغ مىظىصا .وَظا ٌٗجي
زم باإلم٩ان مالخٓت ّ
٧اعزُت عمؼ الهىٍة الث٠اُٛة .ومً ّ
ؤن ٖال٢ت الغاوي بالًٟاء ٚحر مغٍدت .ولغبما ٧ان الاهجظاب بلى وعصة
ّ
ؤهسلؼُة هاجٔة .وإلاجزلتها الُٗٓمت في هٟؿه ناعث َ٣ؿا ّ
ًىمُا ٌؿخضعط
ال٩اسخي الخمغاء حٗبحرا ًٖ الخىحن بلى هىٍة /مسًىة
اإلاىث لخٓت ا٢خىائها الخظع .وَىا ،ؤًًا جلمُذ بلى مىٟى اإلاىعَؿ٩ي اإلامخض في الخايغ .والخٗل ٤بالىعصة " مداولت الؾترصاص
الٟغصوؽ اإلا٣ٟىص ،وبالخالي ٞهى ق٩ل زٟي مً ؤق٩ا ٫م٣اومت الاههُإ ،ؤو لى٣ل َى مٓهغ القٗىعي مً مٓاَغ بصاهت الؼمً
ّ
اإلاؿغو .١بهه اخخجاط م٣ى٘ يض البرَت اإلاٟغٚـت ،ومداولت حٗىًٍُت لخل ٤بغَت الٟغح اإلاجهىبت 3".لظل٧ ٪ان البض ٖلى الغاوي ؤن
ّ
ًخدضي مضًىت الالمٗجى ،والٗبض ،وألازُاع .بل ّبهه ًخسظ مً ظىىن اإلاٛامغة بم٩اهُت لخغ ١خالت الخى ٝالتي َمؿذ ّ
هىٍة
املسًىة" :حٗغٍت اإلاضًىت ؤمام صون ِ٦كىث هي باليؿبت ّ
بلي ٦ظل ٪بٖاصة ا٦دكا ٝبٗضما يُٗذ مالمدها ألاؾاؾُت4".ولم جهمض
ؤمام مدىت اإلادى.
ًٞال ًٖ طلّ ،٪
ٞةن زون ِ٣ـىت الحُٜس ال ً ًٖ ٠٨ا٢خٟاء مؿاعاث الجض ٖبر مدا٧اة عخلخه ال٣ضًمت .واإلاضن ،في َظا
الغخُل مٟاجُذ ّ
مهمت للظا٦غة اإلايؿُت ،وهي ؤًًا ٖالماث ًٖ ألاما ً٦الٗظعاء اإلاؿ٩ىهت باالهخٓاع .ومً زال ٫الىنى ٫بلى
ّ
ؾخدضص آٞا ١اإلاٛامغة " :مهمتي ال٨بري جبضؤ آلان ،في ألاما ً٦الٟٗلُت التي ا٢خُض بلحها في َظٍ اإلاضًىت ،اإلاُىاء،
الجؼاثغ الٗانمت

واسيٍت األعرج ،حارسة الظالل ،منشورات الفضاء احلر ،اجلزائر ،سنة ،ٕٓٓٔ،صص.ٖٔ،ٔٔ،ٜ.
واسيٍت األعرج ،حارسة الظالل ،ص.ٜ.
يوسف اليوسف ،الغزل العذري ،دار احلقائق ،ط ،ٕ.سنةٕ .ٜٔٛص.ٖٜ.
واسيٍل األعرج ،حارسة الظالل ،ص.ٖٖ.
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اإلاٛاعة ،اإلاضًىت ال٣ضًمت ،و٧ل ما َى مُٟض لٟهم َظٍ الخجغبت الاؾخصىاثُت التي ٖاقها ؾغٞاهخِـ 1"...ولٗل َظٍ اإلاٗاًىت اإلاباقغة
هي التي ؾخجٗل اإلاغوي له مؿخٗضا للخىانل ،وبسانت ّؤهه ًخل٣ى خ٩اًت مضًىت عوٍذ مً ٢بلٚ .حر ّ
ؤن َظا ال ٌٗجي بالًغوعة
جُابًٞ ٤اء الخ٩اًخحن .هلمـ طل ٪مىظ ل٣اء صون ِ٦كىث باإلاضًىت .ل٣ض سخغثٌ مً ؤو ٫هٓغة .وٖلى الغٚم مً خالت الاٞخخان
ّ
ّ
تهتز بٟٗل امخالء الجز .٫وَٗجي َظا الا٦خٓاّ ّ
في اإلاُىاءّ ،
ؤن الخىَ ٝى الظي ًدكغ
ٞةن ججغبت الاجها ٫الؿاخغ ؾغٖان ما
الىاؽ في ألام٨ىت .وإلاىانلت الغخلت ًيخ٣ل ٞاؾِ٨ـ صي ؾغٞاهخِـ صاإلاحرًا مً صَلحز ٢هغ الش٣اٞت بلى بِذ طصة خؿِؿً التي
زؿغث مضًىت الخايغ ،واهضٞىذ في ٖم ٤خلم مسًىة ؤهسلؼُة /هىٍة م٣ٟىصة .وَ٨ظا ؾُلخئم اإلااضخي بالغاًَ ،وٍخماهى الؼاثغ
ً٣ىى الغاوي لظة ا٦دكا ٝهىٍة الٜواء ًجىذ بلى جإظُل خ٩ي ّ
بالجض ألاهضلسخي الخاثه .وختى ال ّ
٢هت ججمُل اإلا٩ان الٟاؾض.
والبض مً الاهدباٍ في َظٍ اإلاغخلت مً الغخلت بلى ّ
ّ
اإلانجلت ،واإلاهىعة ،والىقم ،والخ٩ي
ؤن اإلاضًىت ج٨خب بإ٦ثر مً َغٍ٣تٞ .هىا٥
ّ
الكٟاهي ،وال٨خابت التي جدبىؤ اإلا٣ام ألاوٞ " .٫مً صون ال٨خابت ال ٌؿخُُ٘ الىعي ؤلاوؿاوي ؤن ًىجؼ بم٩اهاجه ألا٦مل ،بل ال
ٌؿخُُ٘ ؤن ًيخج ببضاٖاث ؤزغي مٟٗمت بالج ما ٫وال٣ىة .وبهظا اإلاٗجى ،جدخاط الكٟاَُت ؤن جيخهي بلى بهخاط ال٨خابت وَظا َى
مهحرَا 2".ومهحر اإلاضًىت التي ج٣اوم الخضمحر واليؿُان.
ّ
واضر ،ختى آلانّ ،
ؤن الباخض ًٖ ؤؾغاع الجض ؾغٞاهخِـ ال ًخىانل م٘ اإلاضًىت بال ًٖ بٗض .وبالخدضًض مً مىٖ ٘٢ا.٫
ًم ً٨بصعا ٥طل ٪مً زال ٫الخىاظض في قغٞت اإلاُىاء ،زم الهٗىص بلى الُاب ٤الٗلىي ل٣هغ الش٣اٞتٞ ،الخمى ٘٢في قغٞت
ّ
ٞةهه ماػا ٫مإزىطا بنخغ اإلاضًىت الٓاَغي .ومً ّ
زم ٞهى ٚحر ٢اصع ٖلى الخمُحز
الُاب ٤الخامـ مً بِذ الًُاٞت .و٦ما ًبضو
ّ
ّ
ّ
الغوماوسخي ،وألاصزىـت ال٨شُٟت التي ؤٖمـذ المَـاع ،وؤلبؿذ الهباح ظلباب اللُل .ولِـ مً اإلاهاصٞت ؤن ج٨ش٠
بحن الًباب
ٖخمت اإلا٩ان بالخى ٝوؤزباع الجغٍمت .والعٍب في ّ
ؤن الا٢تراب مً مٟغٚت واصي ّ
الؿماع ؾُجٗل الهىعة الًٟاثُت ؤ٦ثر ٚىعا في
الؿىاص .صخُذ ّ
ؤن صزان الخغاثٖ ٤المت ٖلى طلٚ ،٪حر ّؤهه ًخٗال ٤م٘ ٖىانغ ؤزغي ّ
مىؾٗت أل ٤ٞال٣خامت.
ومـا بن ًهل الغاوي وخُٟـض ؾغٞاهخِـ بلى اإلاٟغٚت ختى ًجابهان بالخىاظـؼ ،وبىٓغة الخاعؽ الؿىصاء ،وبىظه ق٤ُٟ
اإلاٟ٨هغ٦ .ما ّ
ؤن اإلا٩ان ًسً٘ في حؿُحرٍ بلى ؾلُت الٓال .٫لظا الخغ ١الىَمي ٢ىإ ًذجب جهب اإلاضًىت ،وحجاب ًىاعي ظغٍمت
اٗحُا ٨الهىٍة/الصا٣طة .وبىاء ٖلى طل ٪ؾِخٛحر مؿاع الغخلت ،خُض ّ
ًخم الاهخ٣ا ٫مً ألام٨ىت اإلاغجٟٗت بلى اإلاسبإ ألاعضخي بٗض
ٞةن هؼو ٫ؤص اط اإلاسؼن ًىبئ ّ
مؿحر اإلاٟغٚت /اإلاهى٘ .ولهظا ّ
بٚغاء ّ
ّ
مسٟي .وفي َظٍ الخالت ؾُدهل
ؤن َىا ٥خغ٦ت هدى ما َى
ع
اظخُاػ ألاصعاط هه ٠اإلاًاءة بلى ٢اٖت الخد ٠لخيخه يصع٧اث الخىٚل بلى ػاوٍت مٓلمت في جهاًت بهى ٢لُل الىىع .وفي َظا النجً
ٚحر الغؾمي ٌٔح٠ل الحاضٍر وثباْ الصا٣طة املؼطوٟة :ال ُ٘٣ألازغٍت ،اللىخاث الىاصعة ،واإلاسُىَاث الىِٟؿت اإلاٟ٨ىت
باالهخٓاع واإلاضٞىهت في ٖؼلت الخايغ.
وهالخٔ في اإلاغخلت الشاهُت مً الغخلت ّ
ؤن مًاَ ٤الٗبىع الخاعٍسُت مىضزغة ،خُض حٗغيذ بلى الهضم ،ومنخذ مغآبا ٦بحرا

ّ
الؿُاخُت ،لُبإ في جهاًت اإلاُا ،ٝوٍ٣خل ٧ل مً ًٟطر ٢هت الخضمحر .وبطا ٧ان اإلاُىاء ال٣ضًم ٢ض خاٖ ٔٞلى وظىصٍ
للؿُاعاث
جدى ٫بلى مىُ٣ت ٖؿ٨غٍت ممىىٖت ،مما ٌٗجي ؤنّ
الخاعٍذيّ ،
ٞةن الخُٟض لً ٌؿخُُ٘ جلمـ آزاع الخُىاث ألاولى للجض بٗضما ّ
ادلصدر نفسو ،ص.ٖٖ.
والًت ،ج ،أونج ،الشفاىيّة والكتابيّة ،تر  :حسن البنا عز الدين ،مراجعة زلمد عصفور ،عامل ادلعرفة ،العدد
الكويت،سنةٗ،ٜٜٔص.ٙ٘.
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ّ
مهضص باإلادى .بل ّ
َىا ٥ثحىٍطا ٢ض َا ٫ؤنل الهىٍة الٜواثُة الب٥ط٨َ .ظا هغي ّ
ؤن ما جب٣ى مً اإلاضًىت ال٣ضًمت ّ
بن اإلادُاث
ضخُت الخدُُمّ .
ّ
ّ
الشاهىٍت هي ألازغي
الىباجُت وحُُٛت ؤخىايها
وٍغسخ َظا الٟٗل الهمجي ج٨ؿحر جمازُل خضً٣ت الخجاعب
ألاهضلؿُت التي ْلذ ّ
ّ
ّ
مخ٣ضة  ِ٣ٞفي
اإلاىعَؿُ٨ت وم٣هى البالَان ،و٢بر الُٟال
باإلؾمىذ ألاؾىص ،وبَما ٫ب٣اًا الٗحن اإلااثُت
ّ
طا٦غة الجضة .ولٖ ،ً٨لى الغٚم مً ال٣خامت الضازلُت الىاظمت ًٖ مكاَض الخغابٞ ،ةن الهٗىص بلى مٛاعة ؾغٞاهخِـ ٢ض
جد .٤٣وَىا جبضو اإلاٟاع٢ت بحن مٛاعة الهىعة ّ
الخُت ،ومٛاعة الخ٣ُ٣ت التي ناعث مؼبلت .وما اهدضاع الغاوي ومغا٣ٞه مً ّ
٢مت
ّ
الخغاب بال جإُ٦ض ٖلى املؼاض التراحُسي لهىٍة املسًىة.
ّ
الك٣ي هٟؿه .وباألزو خُىما ً ٘٣ؤؾحرا
مً البضهي ،بطن ،ؤن ٌؿاٞ ١اؾِ٨ـ صي ؾغٞاهخِـ صاإلاحرًا م٨غَا بلى اإلاهحر
للغظل الٛامٌ اإلاخى٨غ وعاء هٓاعجحن ؾىصاوًٍ .وٍم ً٨ؤن هالخٔ ّ
ؤن الؿُاعة الؿىصاء التي ُٚبخه في ْلماث النجً ،هي
ألازغي ،جىضعط يمً اؾتراجُجُت جٔحُم الهىٍة .و٦ىدُجت لظلً ٪جض الغاوي هٟؿه ياجٗا صازل ؾغاصًب الخى ٝواإلاىث،
ومخى٣ال بُإؽ بحن م٣غ ألامً اإلاغ٦ؼي ،واإلاضًغية الٗامت لؤلمً الىَجي ووػاعة الضازلُت .و٢ض ٧ان مً قإن َظٍ الخغ٦ت الخاثبت
ّ
الجامُٗت.
ؤن ج٨ك ٠نىعا ظضًضة مً دطاب ألام٥ىة :خغ ١م٣ام ؾُضي ٖبض الغخمً ،واٚخهاب ألامال ٥الٗ٣اعٍت
زًم الخُه الكاؾ٘ ًدُا الغاوي خُاة النجحنٞ ،ال ٞغ ١بحن اإلادبىؽ صازل ألاؾىاع ،واإلادانغ في الخاعط ّ
الًُ .٤وَىا
هغي بىيىح دُبة ٛاػِ٥ؽ زي ػطٛاهحِؽ زاملحرًا في الٔثىض ٓلى مسًىة الحلم":مضًىت ؤزغي جيكإ آلان في صازلي وعبما في
ؤٖما٢ىا ظمُٗا ،صازل َظٍ الخالت مً الالظضوي والٗبض 1".وَىا جخجلى الُُٗ٣ت م٘ اإلاضًىت التي ّ
جدىلذ بلى ُ٦ان ال مالمذ وال
ّ
زم ّ
طا٦غة لهّ .
بن واؾُجي ألاٖغط ال ٌٗخمض  ِ٣ٞمً زال ٫الغاوي ٖلى الؿغص الاؾخظ٧اعي في اؾخٗاصة ًٞاء مخالف ،وبهما ٌٗخمض
ؤًًا ٖلى "مبضؤ الترُ٦ب والخ٣ُٞ...ُُ٘٣خُ٘ ٖىالم مٗلىمت مً ًٞائها اإلاسهىم ّ
لُدىلها بلى ًٞاء آزغ ٚغٍب ٖجها ٞخهبذ
ّ
حكُ٨لُت ٢اثمت ٖلى ج٣ىُتي ال٩ىالط واإلاىهخاطٞ...ال٩ىالط في ْاَغٍ "حٗىُ "٠مىاص مسخلٟت ًٖ َغٍ٤
نىعة اإلا٩ان نىعة
الخ ُُ٘٣ؤو الخمؼٍ ٤ؤو الاهتزإ...وجدىٍلها مً م٩اجها الُبُعي وب٢دامها صازل ًٞاء ٚغٍب ٖجها بدشا ًٖ "واُٗ٢ت ظضًضة"
لؤلقُاء  ،وواُٗ٢ت اإلا٩ان الجضًض في الجؼاثغ٦ ،ما ج٣ضمه خاعؾت الٓال ،٫هي واُٗ٢ت الايُغاباث والدكىَل والازخال ٫وٍمً٨
ؤلاؾباوي ،وَغص الغاوي مً وُْٟخـهّ ،
ّ
زم بتر
ازتزالها في ٖباعة "ال شخيء في م٩اهه" 2.و٢ض جمسٌ ًٖ َظا الىي٘ جغخُل اإلاٛامغ
ّ
وٍدؿًٖ ُ٘٢ ٤ىي ال٨الم والخسهِب م٘ آزغ نىعة عنضَا خؿِؿً للًٟاء مً هاٞظة الُاب ٤ال٘لىي
لؿاهه وط٦غٍ.
ّ
ّ
الجهاثُت جدُذ للمغوي له ؤن ٌكهض ٚغ ١البدغ واإلاضًىت في الؿىاص الخال .٪وهصا بالٌبٕ اػخـطاٚ
ل٣هغ الش٣اٞت .بن الهىعة
لهىٍة ثخبسز.

واسيٍت األعرج ،حارسة الظالل ،ص.ٔ٘٘.
كمال الرياحي ،الكتابة الروائية عند واسيٍت األعرج ،قراءة يف التشكيل الروائي حلارسة الظالل ،منشورات كارم الشريف ،تونس ،ط
صصٛ٘،ٛٗ.
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ّ
والعٍب في ّ
٧ىعصلى ٞاؾِ٨ـ صي ؾغٞاهخِـ صاإلاحرًا اإلا٨خىب في ٖخماث ألاؾغ ّ
ٌٗض ٦خابت زاهُت للمضًىت التي ٠ٛست ضوح
ؤن
شا٣طت ا وهى تي ا .والىاّ ٘٢
ؤن خُٟض ؾغٞاهخِـ ٢ض ُ ّخل بلى سجىن جدذ ؤعيُت ّ
مخٗضصة ،وَى مٗهىب الُٗىحن بُٛاء ؤؾىص،
ع
٦ما اعجبُذ لخٓت ببٗاصٍ بٗبىع سجً اإلاُىاء الىا ٘٢في الُاب ٤الخامـ اإلاُل ٖلـى البدـغ ،واإلاضًىت التي زظلذ مٛامغجه .بل
ًم ً٨ال٣ىّ ٫
ؤن جُاب ٤عخلت الجض ،1وعخلت الخً٠ض ٖلى مؿخىي وؾُلت الى٣ل (مط ٣الـمؽ/ػُٜىة الؼ٥ط) ،وػمً ألاؾغ
(دمؽ ػىىات/دمؼة ؤًام)َ ،ى ؤًًا بٖالن ًٖ ل٣اء لم ًخم بُجهما ،وبحن الجؼاثغ التي ّ
قغٖذ صَالحز اإلاىث اإلآلمت لٗكا٢ها.
ول ً٥ثب٠ى ال٥حابة الٜواء املم ً٥إلهجاظ الحىاكل الح٠ُ٠ي وبحُاء مىات املسن.
مً ا٫واضر ،بطنّ ،
ؤن اؾخ٣با ٫اإلاضًىت في عواًت "حاضػة الِال٢ "٨ض ّ
جم مً مىٓىعًٍ ،مىِىض ألاها ومىِىض دط؛ ّ
مما
ّ
ظٗل اإلاخل٣ي ًخى ٘٢اؾخ٣با ٫نىعجحن مخباًيخحن للًٟاء هٟؿه؛ ٚحر ؤهه ً٨دك ٠في جهاًت اإلاُا ٝمىٓىعا واخضا؛ ولً٨
بخلىٍىاث ج٩اص ج٩ىن َُٟٟت " .وَىا ًخدهل لضًىا ثباص ٫لؤلصواع الؿغصًتٞ ،بٗض ؤن ٧ان الؿاعص"،ألاها"البُل"،خؿِؿً" ًغوي
٢هت "ٞاؾِ٨ـ" و"خىا"اإلاىعَؿُ٨تً ،خدى ،٫بىاؾُت لٗبت ٞىُت ؤو مساجلت ؾغصًت هي "٧ىعصًلى" ٞاؾِ٨ـ بلى شخهُت
يمً شخهُاث ؤزغي ؾغصًت ْهغث في الغواًتٞ ،امتزظذ اإلاظ٦غاث بالؿحرة الظاجُت وبالخسُُل ؤًًاّ ،بجها مظ٦غاث
"ٞاؾِ٨ـ" الىاُٗ٢ت ال٩ابىؾُت ،وط٦غٍاث"خىا" اإلاخسُلت ،وٍىمُاث"خؿِؿً" ،وجاعٍش بوؿان ،وطا٦غة م٩ان ،اهههغث ظمُٗا
واؾخجمٗذ ٢ىاَا لترب ٪الؼمً وجسلخل بيُاهه2 ".وَىا ،حٛضو ٦خابت الًٟاء ٦خابت مًاٖٟت؛ وبسانت ّ
ؤن ٞاؾِ٨ـ صي
ؾغٞاهخِـ صاإلاحرًا ٌؿخُٗض في الٛالب ًٞاءاث ازخبرَا مً ظهت ظضٍ ّ
ألاو ٫مُُٛل ؾغٞاهخِـ ججغبت و٦خابت ،واؾخ٨كٟها
ّ
بىٟؿه مً ظهت زاهُت مً زال ٫الغخلت التي ٢ام بها بلى مٛاعة ؾغٞاهخِـ ،ومً زال ٫ال٨خابت ؤًًا (٣ىضزلى زون
ِ٣ـىت).وباإلياٞت بلى وظهت هٓغ اإلاظ٦غاثَ ،ىا٦ ٥ظل ٪وظهت هٓغ خؿِؿً الظي حٗالى ٖلى آالم بتر لؿاهه وط٦غٍ ،لُ٨خب
ّ
الجؼاثغ :مضًىت الالمٗجى والٗٓمت والخغٍت والخُُئت والٗك .٤و٦إهىا في َظٍ الخالت ؤمام ٣حابة مطآوٍة للهىٍة الٜواثُة،
ًخ٣اَ٘ وٍخضازل ٞحها ؤ٦ثر مً مىٓىع.
مما ؾبّ ٤
وَ٨ظاً ،خطر ّ
ؤن ال٨خابت ال ًخىؾل بها  ِ٣ٞل٨خابت الهىٍت ،بل ًبدض ؤًًا مً زاللها ًٖ الخٟي واإلاسخل ٠في
مٗغفي ؤو ظمالي ،بل ّ
الظاث هٟؿها" .في َظا اإلاؿخىي ال ٌٗىص للممازلت والخُابّ ٤
ّ
ؤي صوع
بن اإلامازلت جهبذ مؿخدُلت .وجهبذ
الهىٍت ٢اثمت ال في الخُاب ٤والخماهي ،بل في الخباًً والازخال...ٝال٨خابت في َظا اإلاؿخىي اؾخ٣هاء إلٖاصة ج٩ىًٍ الٗالم .وفي
َظا ما ٢ض ًىضر ّ ٠ُ٦
ؤن ال٨خابت في اإلاجخم٘ الٗغبي جمتزط بالهىٍت ٖلى هدى ٌؿخضعي صعاؾت ملخت إلاؿخىي الٗال٢ت في َظا
اإلاجخم٘ ،بحن ؤلاوؿان والىظىص...طلّ ٪
ؤن الهىٍت في َظٍ الٗال٢ت لِؿذ َىٍت الُ٨ىىهت ،بل َىٍت الاهخماء 3 ".في َظا ؤلاَاع،
ؤلُٟىا الشخهُاث اإلا٣مىٖت واإلاهمكت في الىهىم الؿغصًت الؿالٟت ،جخسظ مً ال٨خابت وؾُلت لخإُ٦ض خًىعَا في الًٟاء
الظي جىتزٕ مىه بال٣ىة ؾىاء مً َغ ٝالاخخال ٫ؤو مً ألاهٓمت اإلاؿدبضةٚ .حر ّ
ؤن الكٗىع بهظا الاهخماء ًبضو مهؼوػا ومُاوؾا
ينظر ،بيارغينون ،سرفانتيس ،تر :حسيب دنر ،صص  ٖٛإىلٖٓٔ.
سليمة ،لوكام ،متون وىوامش ،قراءات يف روايات ،دار سحر للنشر ،تونس ،سنةٕٕٔٓ ،صص.ٕٔٓ،ٜٔٔ

 -أدونيس ،موسيقى احلوت األزرق (اذلوية ،الكتابة ،العنف) دار اآلداب ،بَتوت ،لبنان ،ط ،ٕ.سنة .ٕٓٔٔ،صصٕ٘.ٕٙ،
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مىه في عواًت "و ٕٟألاحصًة الخـىة" 1التي جٟخخذ وجش جم باإلاىث (ٛواء امل٠برة) ،بط ج ٠٣ؾُلُٟا ؤمام ٢بر ُٖض ٖكاب ،وَٗىص
الغاوي الٗاق ٤بٗض ٖكغًٍ ٖاما بدشا ًٖ مغٍم التي ؤنبدذ وابىتها ؾاعة ٢برًً .وٍخٗؼػ َظا الخهىع ،ؤًًا ،بالبُاياث التي
َالذ مظ٦غاث ُٖض ٖكاب.
وبطا ٧اهذ عواًت "٣حاب ألامحر" ٢ض ظؿضث الخىانل الخًاعي بحن ألاها وآلازغ في ؾُا ١الخغب ،وعواًت "حاضػة الِال"٨
٢ض ٦كٟذ ؤلا٦غاَاث التي ؤٖا٢ذ َظٍ الٗال٢ت في الؿلمّ ،
ٞةن عواًت "و ٕٟألاحصًة الخـىة" ٢ض ؤبغػث الخىانل اإلاؿخدُل
بحن ألاها وآلازغ مً زال ٫بظهاى ججغبت الخب بحن ُٖض ٖكاب وؾُلُٟا بؿبب ازخالٞهما في الضًً .واؾتناصا بلى َظا الٗؼ٫
ؤٞصر ُٖض ٖكاب مً زال ٫مظ٦غاجه ًٖ وخضجه ،في ٟ٢غ الؿىاص خُض ال ؤقٗت وال بُاىٞ .األب ؤَٟإ الكمـ بُٛابه،
ّ
والخغمان مً اإلادبىب ظغٞه بلى الهال .٥وَى الظي لم ًمل ٪مً اإلاضًىت ؾىي هاٞظة الٗك ٤اإلاُلت ٖلى ؾُلُٟا .بل ختى َظٍ
ال٩ىة الهٛحرة اإلاًاءة ّ
ؾمعث  .وٞخدذ بضال ٖجها هاٞظة مكغٖت ٖلى الٟغا ٙوالٟٗىهت .لهظا ج٩اص ج٩ىن ال٨خابت ٖىض ُٖض ٖكاب
اإلا٣هُت مً ٞغصوؽ الخبّ .بهه ًجؼم في باب البساًات ّ
ّ
بإن الكمـ ٢ض اونخبذ ،2وٍجهغ في باب الُإغ
مجغص مغزُت للظاث
ّ
ؤهه ًى٣اص بكى ١هدى اإلاىث.3
ّ
ومً ظهت زاهُت ،ج٨ك ٠الخ٩اًت ّ
ؤن اإلاؿاٞت بحن ُٖض ٖكاب وؾُلُٟا ج٣اؽ بالىاٞظةٞ .هى ال ًخإمل ظؿضَا بال ازخالؾا،
ومً وعاء الؿخاثغ .ولظل ٪اؾترا ١الىٓغ بلى هاٞظة الُاب ٤الغاب٘ مً البىاًت اإلا٣ابلت ماقغ ٖلى ٖال٢ت مٗل٣ت بحن َغٞحن ،وبن
بضث الٟخاة هىعا قٟاٞا وؾاَٗا .وفي الى٢ذ هٟؿه ،هلٟحها جًاٖ ٠من خًىعَا بىاؾُت اإلاغآة بلى خض ّؤجها حٛحر زُابها ّ
و٦إجها ال
ّ
ّ
بال ّ
جغي الٗاق ،٤زم جسخم اإلاكهض بةعؾا٢ ٫بلت ّ
ؤن ُٖض ٖكاب ،و٦ما لى ؤهه لم ًدٔ بداظخه مً زال ٫الىاٞظة
و٦إجها جغاٍ.
واإلاغآةً ،لىط ،ؤًًا ،بمغآة الخلم لُخمخ٘ بلىضة دط امل٠ٜىز .ومً الىاضر ّ
ؤن ال٨بذ الاظخماعي للخب ؾُٟطخي بالٗاق ٤بلى
الاهٟ٨اء وعاء الؿخاثغ لُُل مً الىاٞظة ٖلى ٚغٞت ؾُلُٟا التي ًجضَا مٗخمت ،ومٟغٚت مً الخُاة .والبض مً الخظ٦حر ّ
بإن َظا
الاوؿضاص مغجبِ بباب الجىىن .4وم٘ طلَ ،٪ىا ٥ويُٗت ؤ٦ثر ؤَمُت في بيُت الاوٛال .١بط جخإ٦ض اؾخدالت الخىانل م٘ آلازغ
ّ
اإلاؿمغة .5ومً زم ج٩ىن الىاٞظة البضًلت مىٟخدت ٖلى الٟغا ٙوالىٟاًاث .وَ٨ظا ،ج٣ضم َظٍ الغواًت التي ٦خبذ
مً زال ٫الىاٞظة
 )1981الهىٍت بىنٟها اوٛال٢ا ٖلى الظاث .وَظا ٌٗجي ّ
ؤن َىاّ ٥
جدىال بال ٜألاَمُت؛ بط إلاؿىا
٢بل الىهىم الؿالٟت بمضة مهمت(
اهٟخاخا ٖلى آلارع اإلاخٗضص ألانىاث واللٛاث والخُاباث والش٣اٞاث.
َظٍ بٌٗ ؤؾئلت الهىٍت التي واظهخجي في عواًاث واؾُجي ألاٖغط ،وفي الخ٣ُ٣ت هي ؤؾئلت طاث َاب٘ زام إلاا جىُىي ٖلُه
مً حُٗ٣ض وخؿاؾُت ،عٚم ما ًبضو ٞحها مً بؿاَت اؾدىاصا بلى ْاَغ جغاجبُت مىٓىعاث الىهىم الؿغصًت الىاؾُيُت للهىٍت.
طلّ ٪
ؤن الخضوص التي جٟهل بُجها عَُٟت ظضا ،لظا ٧ان مً الًغوعي الخٗامل م٘ َظٍ الٟىانل بدظعّ ،بجها مُلب بظغاجي
ّ
ٞدؿب؛ وبال ً ٠ُ٦م ً٨اهتها ٥الخٗال ٤والخٟاٖل بحن مؿخىٍاث جٓهحر زُاب الهىٍت التي ٢اعبىاَا ؾلٟا؛ بط ال ًم ً٨ازتزالها
 واسيٍت األعرج ،وقع األحذية اخلشنة ،طوق اليامسُت ،منشورات الفضاء احلر ،اجلزائر ،سنةٕٕٓٓ.ينظر ،واسيٍت األعرج ،وقع األحذية اخلشنة ،طوق اليامسُت ،ص.ٕ٘ .
ينظر ،ادلصدر نفسو ،صص.ٔٗ،ٖٔ،ٕٔ.
ينظر ،ادلصدر نفسو ،صص.ٖٔٗ،ٕٔٗ،ٔٗٔ،ٚٗ.
5ينظر ،ادلصدر نفسو ،ص.ٖٗٙ .
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في مؿخىي واخض ،وبسانت ٝي بَاع جمشلها ظمالُا ومٗغُٞا .وَىا هدبحن بىيىح ٖلت جضعظىا مً الهىٍة الىًىُة (املإظٞ
إلاًسًىلىجي) ،بلى الهىٍة الث٠اُٛة (الٌمؽ املوآٛ ،)ٝأٛا ٞالهىٍة (ؤها دط) .بُض ّ
ؤن َظٍ الغئٍت اإلاىٟخدت ٖلى الهىٍت،
هي في الٗم ٤جسخل ٤مغ٦ؼٍت ظضًضة لها ،بط جهبذ اإلاغظُٗت ؤلاًضًىلىظُت التي ًيخهغ لها الغواجي يمىُا ؤو جهغٍدا ُ٢ضا لها،
بل حٛضو َظٍ اإلاغ٦ؼٍت مًاٖٟت خُىما ًدبجى واؾُجي ألاٖغط آلُت الشىاثُاث في مؿاءلت مؿإلت الهىٍت ،ؾىاء ٖلى مؿخىي اإلاىٓىع
ؤو الشخهُت ؤو الًٟاء والؼمً .وٖلى زال ٝطل ٪هغنض ؤًًا َىٍت خاثغة ،ياجٗت ،مًُهضةّ ،
ول٨جها في بدض صاثم ًٖ
خًىعَا في ؤ٢اصخي الُٛاب والٛحرًت .وفي جهاًت اإلاُا ،ٝوؿخُُ٘ ال٣ىّ ٫
ؤن َظٍ اإلاٟاع٢ت هي التي حؿم ؾاا ٫الهىٍت في عواًاث
واؾُجي ألاٖغط بدؿاؾُت بوؿاهُت مغَٟت.
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الىُاث ٝإلاحالُة للوماثط الشخلُة في ضػالة املٔاؾ واملٔاز للجاحّ
ز .مٜالح بً ْبس هللا  ،مذحبر الل٘ة والحىاكل
املط٣ع الجامعي ؤحمس ظباهة ب٘لحزان /الجعاثط

امللخم
حٗخبر ؤلاخالت مً ؤَم آلُاث الاحؿا ١الىصخي؛ خُض بجها جدُل بلى الٗال٢اث بحن الٗباعاث ّوألاقُاء وألاخضار واإلاىا ٠٢في
الٗالم الظي ًُ َض ّٖ ٫لُه بالٗباعاث طاث الُاب٘ البضاثلي في هو ما .وتهضَ ٝظٍ الضعاؾت بلى جدلُل عؾالت "اإلاٗاف واإلاٗاص"
للجاخٔ في يىء لؿاهُاث الىو وال٨ك ًٖ ٠صوع الًماثغ في جماؾ ٪ههىنها .و٢ض جإؾؿذ الضعاؾت ٖلى ع٦ىحن ؤؾاؾحن
ؤولهما هٓغي جإؾِسخيً ،ظ٦غ بإَم الخهىعاث الىٓغٍت اإلاخهلت ؤلاخالت وؤهىاٖها ،وؤما زاهحهما ٞخُبُ٣ي ًداو ٫الىٟاط بلى بيُت
اإلاضوهت ،مؿخُلٗا ومؿخ٨كٟا ًٖ البيُت ؤلاخالُت للًماثغ التي ؤؾهمذ في نى٘ الخماؾ ٪الضاللي لىو اإلاضوهت.
٤لمات مٜحاحُة :الاخالت ،الاحؿا ،١لؿاهُاث الىو ،جدلُل الخُاب ،الًمحر.
إلاحالة
ّ
اللؿان "اإلادا ٫مً ال٨الم ما ٌٗض ٫به ًٖ وظههّ ،
وخىله ظٗله ُمداال ،وؤخا ٫ؤحى ّبمدا ،٫وعظل مدىا٦ :٫شحر
ؤلاخالت في
َ
ُ
ُ
1
ُمدا ٫ال٨الم  ...وٍ٣ا ٫ؤخلذ ال٨الم ؤخُله بخالت بطا ٞؿضجه)..
وهي ٖىض اللؿاهُحن "الٗال٢ت بحن الٗباعاث ّوألاقُاء وألاخضار واإلاىا ٠٢في الٗالم الظي ًُ َض ّٖ ٫لُه بالٗباعاث طاث الُاب٘
البضاثلي في هو ما؛ بط حلًغ بلى شخيء ًيخمي بلى هٟـ ٖالم الىو ،الظي ٌكمل ٧ل الؿُا٢اث وألاخضار والىْاث ٠الخضاولُت
ل٩ل ٖىهغ مً ٖىانغ الىو ٖلى اٖخباع ؤهه بضًل إلاا َى مىظىص في الخاعط"2؛ ؤي ؤجها جُ٣م ٖال٢اث بحن اإلالٟىْاث وما جدُل
بلُه مً مٗان ؤو مىا ٠٢وؤقُاء وحؿدىجض بٗباعاث ؤزغي حٗغ ٝمً الؿُا ١ؤو ًضٖ ٫لحها اإلا٣ام ،وجل ٪ألالٟاّ اإلادُلت حُٗي
مٗىاَا ًٖ َغٍ٢ ٤هض اإلاخ٩لم.3
وحٗض ؤلاخالت مً ؤَم آلُاث الاحؿا ١التي حؿاَم في عبِ ؤظؼاء الىو ببًٗها البٌٗ عبُا لُٟٓا /هدىٍا ؤو مٟهىمُا
صاللُا ،وج٨مً ؤَمُتها في ؤجها جمض "ظؿىع الاجها ٫بحن ألاظؼاء اإلاخباٖضة في الىو؛ بط ج٣ىم قب٨ت مً الٗال٢اث ؤلاخالُت بحن
جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب( ،بيروت ،دار صادر ،د.ت) ،مادة (حول) ،ج  ،11ص .186

 .320ص الكتب ،)2007،ط( ،2القاىرة ،عالم حسان ،تمام ترجمة ء ،واإلجراء والخطاب النص بوجراند ،دي روبرت

2

ينظر :محمد مفتاح ،مجهول البيان( ،الدار البيضاء ،توبيقال .80 ،)1990 ،وأحمد عفيفي ،نحو النص :اتجاه جديد في الدرس النحوي ،ط،1

3

(القاىرة ،مكتبة زىراء الشرق ،)2001 ،ص.116
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الٗىانغ اإلاخباٖضة في ً٢اء الىو ٞخجخم٘ في ّ
٧ل واخض (مً جل ٪ألاظؼاء) ٖىانغٍ مخىاٚمت" .1و٢ض اقترٍ اللؿاهُىن ؤن ج٩ىن
الٗال٢ت ال٣اثمت بحن اإلادُل واإلادا ٫بلُه ٖال٢ت زايٗت للُ٣ض الضاللي في خحن ال ًلؼمها الُ٣ض الًخىي٦ ،ما اقترَىا ؤًًا ؤن
ج٩ىن بُجهما ٖال٢ت جُابُ٣ت.2
وجى٣ؿم مً ؤلاخالت مً خُض الىىٕ بلى بخالت م٣امُت وؤزغي ههُت:
ؤوال /إلاحالة امل٠امُة :هي ؤلاخالت بلى زاعط الىو ،ؤو ؤلاخالت لٛحر اإلاظ٧ىع ـ بمهُلر عوبغث صي بىظغاهض ـ وهي جدُل ٖلى
ما َى زاعط اللٛت ؤي بحالت ٖىهغ لٛىي بخالي ٖلى ٖىهغ بقاعي ٚحر لٛىي مىظىص في اإلا٣ام الخاعجي٦ ،إن ًدُل يمحر
اإلاخ٩لم اإلاٟغص ٖلى طاث ناخبه اإلاخ٩لم ،خُض ًغجبِ ٖىهغ لٛىي بخالي بٗىهغ بقاعي ٚحر لٛىي َى طاث اإلاخ٩لم ،وٍم ً٨ؤن
ٌكحر ٖىهغ لٛىي بلى اإلا٣ام طاجه ،في جٟانُله ؤو مجمال بط ًمشل ٧اتها ؤو مغظٗا مىظىصا مؿخ٣ال بىٟؿهٞ ،هى ًم ً٨ؤن ًدُل
ٖلُه اإلاخ٩لم".3
وحٗخمض ؤلاخالت اإلا٣امُت في ألاؾاؽ ٖلى الؿُا ١وم٣خطخى الخا( ،٫زاعط خضوص الىو) ،وجإوٍلها في ٖالم الىو ًدخاط جغ٦حزا
ٖلى ٖالم اإلاى ٠٢الاجهالي لهظا الٗالم الىصخي ،4ألامغ الظي ٌؿخضعي وظىص جٟاٖال مخباصال بحن اللٛت واإلاىٞ ،٠٢اإلاىً ٠٢ازغ
ب٣ىة في اؾخٗماَ ٫غ ١ؤلاظغاء ،ول ً٨بٌٗ ألاٖغا ٝؾخ٩ىن م٘ َظا مىي٘ عٖاًت في َظا اإلاجا.5٫
وٍدخاط َظا الىىٕ مً ؤلاخالت "بلى ظهض لل٨كٖ ٠جها وبًًاح ُُٟ٦تها ،وجإوٍل الٗىهغ ٚحر اللٛىي الظي ًد٨مها اإلاىظىص
زاعط الىو ،وَؿخٗان في ثٞؿحرٍ بالؿُا ١ؤو اإلا٣ام الخاعجي ،وؤلاقاعاث الضالت ٖلُه".6
راهُا /إلاحالة الىلُة :هي ؤلاخالت بلى صازل الىو ،ؤو ؤلاخالت إلاظ٧ىع ،حٗمل ٖلى الاحؿا ١صازل الىو وعبِ ؤظؼاثه عبُا
ً٩ىن باججاَحن الؿاب ٤وَؿمى بخالت ٢بلُت ،والالخ ٤وَؿمى بخالت بٗضًت؛ وَظا و٣ٞا لٗمل الٌماثغ الٟاٖلت صازل الىو؛ بط
ؤجها " جدُل بخاالث ٢بلُت همُُت ؤو بٗضًت ،وٍىضعط يمجها يماثغ الُٛبت بٞغاصا ؤو جشيُت ؤو ظمٗا َ(:ى ،هيَ ،مَ ،ًَ ،ما،)...
ٞدحن هخدضر ًٖ الىُْٟت الاحؿاُ٢ت إلخالت الشخوٞ ،ةن نُٛت الٛاثب هي التي ه٣هض ٖلى الخهىم وٍهض٧ ١ل ما ُ٢ل
ًٖ الًماتع اإلادُلت بلى الشخو ٖلى يماثغ اإلالُ٨ت".7
وحؿهم ؤلاخالت الىهُت بك٩ل ظلي في " جد ٤ُ٣الخماؾ ٪الىصخي ،مً زال ٫الىخضة ؤلاخالُت بحن اإلادُل واإلاداٖ ٫لُه،
والامخضاص ؤلاخالي؛ خُض ٌؿهم َظا الامخضاص في الىخضة اإلاىيىُٖت ،وطلٖ ٪ىضما جخىالى ؤلاخاالث ٖلى ٖىهغ بقاعي ما ،وج٩ىن

سعيد البحيري :دراسة لغوية تطبيقية في العالقة بين البنية والداللة ،ط( ،1القاىرة ،مكتبة اآلداب ،)2005 ،ص  .89سعيد البحيري :دراسة لغوية
تطبيقية في العالقة بين البنية والداللة ،ط( ،1القاىرة ،مكتبة اآلداب ،)2005 ،ص .89

محمد خطابي ،لسانيات النص :مدخل النسجام النص ،ط( ،1بيروت ،المركز الثقافي العربي ،)1991 ،ص .21/17

الزناد ،األزىر
ص  .119العربي ،1993 ،الثقافي بيروت ،المركز نصا ،ط ( ،1بو الملفوظ يكون فيما بحث النص :نسيج ّ
روبرت دي بوقراند ،النص والخطاب واإلجراء ،مرجع سابق ،ص 332

3

 5روبرت دي بوقراند ،النص والخطاب واإلجراء ،مرجع سابق ،ص339
 6سعيد حسن بحيري ،مرجع سابق ،ص .105

 7محمد خطابي ،لسانيات النص ،مرجع سابق ،ص .17
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َظٍ ؤلاخاالث مخًمىت في جغاُ٦ب جخىاٞغ ٖلى مٗلىماث ً٣ضمها الىو مً اإلاغظ٘ الظي حكتر ٥الٗىانغ ؤلاخالُت م٘ الٗىهغ
ؤلاقاعي اإلاداٖ ٫لُه".1
 .إلاحالة ال٠بلُة /إلاحالة ٓلى ػاب :١وهي " حٗىص ٖلى مٟؿغ (  )Antécédentؾب ٤الخل ٟٔبه ،وٞحها ًجغي حٗىٌٍ لٟٔ
اإلاٟؿغ الظي ٧ان مً اإلاٟغوى ؤن ًٓهغ خُض ًغص اإلاًمغ ،ولِـ ألامغ ٦ما اؾخ٣غ في الضعؽ اللٛىي بط ٌٗخ٣ض ؤن اإلاًمغ
ٌٗىى ل ٟٔاإلاٟؿغ اإلاظ٧ىع ٢بلهٞ ،خ٩ىن ؤلاخالت بىاء للىو ٖلى نىعجه الخامت التي ٧ان مً اإلاٟغوى ؤن ً٩ىن ٖلحهاٞ ،هي
جدلُل ظضًض له ( )Reprocessingمً خُض هي بىاء ظضًض"،2وٍ يؤ٦ثر ؤلاخالخحن صوعاها في َظٍ اإلاضوهت.
إلاحالة البٔسًة /إلاحالة ٓلى الح :١وهي جدُل بلى ٖىهغ الخ ٤في الىو؛ ؤي ؤجها حٗىص ٖلى مٟؿغ
.
ؾُلحها ،حٗىيه بضاًت ،وَؿهم َظا الىىٕ مً الاخالت في ظضب اإلاخل٣ي بلى صاثغة الاهخٓاع والخى٘٢؛ "ٞاأللٟاّ التي جدُل ٖلى
الالخ ٤هي التي ججبر اإلاخل٣ي ٖلى الاهخٓاع إلاٗغٞت اإلاغظ٘ الظي جغجبِ به – ٚالبا – اإلاٗلىماث اإلاخًمىت في الجمل اإلاخىٞغة ٖلى
ٖىهغ بخالي مبهم؛ ال ٌكتر ٥م٘ ٖىانغ بقاعٍت ؾاب٣ت في ؤلاخالت ،وال ًم ً٨للمخل٣ي جإوٍله اٖخماصا ٖلى ؾُا ١اإلاى.3"٠٢
وحٗخمض ؤلاخالت الىهُت ٖلى عوابِ جسذل ٠مً خُض مضاَا ومجالها؛ ٞبًٗها ً ٠٣في خضوص الجملت الىاخضة ًغبِ
ٖىانغَا الىاخضة مجها باآلزغ ،ؤي بحن الٗىهغ ؤلاخالي ومٟؿغٍ ،وحؿمى بخالت طاث مضي ٢غٍب ،وبًٗها ًخجاوػ الجملت
الىاخضة بلى ؾاثغ الجمل في الىو ٞحربِ بحن ٖىانغ مىٟهلت ومخباٖضة مً خُض الترُ٦ب الىدىي ،وحؿمى بخالت طاث مضي
بُٗض.4
وجدؿم َظٍ الغوابِ بمجمىٖت مً الؿماث لخهها ؤخمض ُٖٟٟي في آلاحي:5
 .ؤجها زالُت مً الضاللتٞ ،ال جدخىي ٖلى شخيء بظاتها وبهما بما حكحر بلُه ،وجدُل بلُه مً نٟت ؤو طاث ؤو شخيء.
ً .دؿ٘ مضاَا ٖىض الخُبُٞ ،٤خاعة ًدُل الغبِ بلى شخيء ؾاب ،٤وؤزغي ًدُل بلى شخيء الخ ،٤وجاعة ًدُل بلى ما َى
٢غٍب ،وؤزغي بلى ما َى بُٗض ،وجاعة ًدُل بلى مٗجى ،وجاعة بلى طاث ،وجاعة ًدُل بلى ظملت ،وؤزغي بلى مجمىٖت مً الجمل.
 .هي ؤ٢هغ مما جدُل ٖلُه مً ؤلٟاّ.
 .جسً٘ ٖىض اؾخسضامها بلى يىابِ جى٣ضَا مً الٛمىى.
 .5جٓهغ ٟ٦اءتها ٖىض اؾخٗمالها ٖلى َ ُ٘٢ىٍلت مً الخُاب.
ؤما باليؿبت لىجاح ٖملُت الغبِ ُٗٞخمض ٖلى قغوٍ ًجب جىٞغَا ؤزىاء ٖملُت الغبِ ،وهي:6
ياسين فوزي ،اإلحالة في النص القرآني ،رسالة ماجستير ،جامعة األردن ،2006 ،ص  ،135عن نوال بنت سليمان التنيان ،اإلحالة الضميرية في
اللغة العربية ،مقاربة تطبيقية في ضوء نحو النص  :مقاالت خالد المالك في الحوار واالختالف أنموذجا ،ضمن كتاب دراسات في علم اللغة النصي،

ط( ،1السعودية ،منشورات جامعة األمير نورة بنت عبد الرحمان ،)2013 ،ص.247
الزناد ،نسيج النص ،مرجع سابق ،ص .119/118
األزىر ّ

نوال بنت سليمان التنيان ،اإلحالة الضميرية في اللغة العربية ،المرجع السابق ،ص .248

الزناد ،نسيج النص ،مرجع سابق ،ص .124
األزىر ّ

 5أحمد عفيفي ،اإلحالة في نحو النص ،ص  ،pdf ،32/29من موقع

.www.kotobarabia.com

 6المرجع نفسو ،ص .20
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 الخُاب ٤بحن اإلادُل واإلادا ٫بلُه مً خُض الل ٟٔواإلاٗجى بٞغاصا وٚحرٍ ،وجإهِشا وجظ٦حرا...الخ.
 بُٖاء ال٣ضعة ال٩اُٞت للمخل٣ي ؤن ًخٗغٖ ٝلى اإلادا ٫بلُه وٖلي٢هض اإلاخ٩لم مً اؾخسضام ؤلاخالت ،و٧لما جم طل٪
بِؿغ وؾهىلت ٧اهذ ؤلاخالت هاجخت.
 ويىح ؤلاخالت وٖضم ٚمىيها ،وٍ٩ىن طل ٪الٛمىى بخٗضص اإلادا ٫بلُت وبم٩اهُت ؤن حٗىص ؤلاخالت بلى ٧ل مً َظا
اإلاخٗضص.
إلاحالة بالوماثط الشخلُة في ضػالة "املٔاؾ واملٔاز" للجاحّ
الحٔطٍ ٝبالطػالةَ :1ظٍ الغؾالت مىظهت بلى مدمض بً ؤخمض بً ؤبي صئاص ٢اضخي بٛضاص بٗض والضٍ ؤخمض بحن ؾىتيٖٖٕ
َ ٕٖ7ـّ .-
ولي وٖؼ ٫مً ٢بل اإلاخى٧ل .و٢ض جىز٣ذ نلت الجاخٔ بإبُه وبه .و٢ض خاو ٫الجاخٔ ؤن ًغقضٍ وٍىظهه هٓغا لخضازت
و
ّ
ؾىه ٨ٞخب بلُه ٖضة عؾاثل مجها عؾالت اإلاٗاف واإلاٗاص التي اؾتهلها الجاخٔ بم٣ضمت امخضح بها عظاخت ٖ٣ل ال٣اضخي و٦غم
زل٣ه ،زم خضص مىيىٕ ال٨خاب بإهه ون ٠للُباج٘ التي ع٦ب ٖلحها الخل ٤وؤؾباب قهىاتهم و ٠ُ٦حؿخما٢ ٫لىبهم ،و٠ُ٦
ًهغٞىن الُباج٘ اإلاظمىمت بلى الكُم اإلادمىصة .و٢ض خىث َظٍ الغؾالت ٖلى مىيىٖاث ٦شحرة ًم ً٨جلخوحها في آلاحي:
 .الىخضة بحن آصاب الضهُا والضًً؛ ٞما ًهلر اؾخٗماله في ٚضاعة الجاهب الضًجيً ،هلر ؤن ٌؿخٗمل في جىظُه قاون
الضًىا.
ُ .ظ ِبل ؤلاوؿان ٖلى اؾخجالب اإلاىا ٘ٞوص ٘ٞاإلاًاع.
 .الىاػٕ الغاصٕ ؤمغ يغوعي في خُاة الىاؽ.
 .الخإصًب ً٣ىم ٖلى ؤنلحن َما الترُٚب والترَُب .وَظان ألانالن ًهلخان في الضًً والضهُا ألجهما ؤنال ٧ل جضبحر
وٖلحهما مضاع ٧ل ؾُاؾت.
 .5ب٢امت الٗض ٫بحن الىاؽ.
 .6الخ٣لُل مً ألاٖضاء ٢ضع ؤلام٩ان ألن ٦ثرتهم ٦غحهت.
 .7ؤلا٦شاع مً ألانض٢اء ألجهم ظىض مٗضون له وٖىن في الكضاثض.
 .الخدظًغ مً ال٨ظب ألهه ظمإ ٧ل قغ ،ومً الًٛب ألهه لام وؾىء م٣ضعة ،ومً الجؼٕ ٖىض اإلاهِبت التي ال اعججإ
لها.
 .9الخدظًغ مً اإلاٟازغة باألوؿاب ألجها جىعر الٗضاوة بحن ؤلازىان.
 . 0الخدظًغ مً الٗخاب ألهه ؾبب للُُٗ٣ت.
 .الخدظًغ مً اإلاؼاح ألن ؤلاٞغاٍ ُٞه ًظَب بالبهاء.
 .الخدظًغ مً الاٖخضاص بالىٟـ ألن وكغ اإلاداؾً مً ناخبها ال ًلُ ٤به وال ً٣بل.
 .الخدظًغ مً ؤن ًىلي ؤمىعٍ الجؿُمت امغؤ ال ً٩ىن نالخه مخٗل٣ا بهالح الخا٦م.

ينظر :أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ،رسائل الجاحظ ،تحقيق وشرح عبد السالم محمد ىارون( ،القاىرة ،مكتبة الخانجي ،)1964 ،ج ،1ص

90و ما بعدىا.
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 .الخض ٖلى اؾخٗما ٫ألاصب والىصر في مٗاملت الؿلُان الٗاص ،٫وٖلى اؾخٗما ٫الخُلت والغ ٤ٞفي مٗاملت الؿلُان
ألازغ.١
الححلُل الىصخي للمسوهة
هغوم في َظا الك ٤الخُبُ٣ي الىٟاص بلى اإلاضوهت وجدضًض الىُْٟت الاحؿاُ٢ت لئلخالت ٞحها ٖبر صعاؾت ؤَم ؤصواتها وؤ٢ىاَا
ٖمال في اإلاضوهت ،وهي الًماثغ.
الوماثط
ًدخل الًمحر م٩اهت َامت في الضعاؾاث اللٛىٍت ٖلى الٗمىم ،وفي الضعاؾاث الىهُت ٖلى وظه الخهىم؛ بط ٌٗخبر مً ؤَم
وؾاثل الاحؿا ١الىصخي وؤصواجهٞ ،ال ه٩اص هجض هها ًىٗضم ُٞه ،ؤو ًمخى٘ ؤو ّ
ًخمى٘ ًٖ جىُْٟه ،و٢ض ؤزض ؤَمُخه َظٍ ،وقهغجه
جل ٪مً اج٣اهه لؤلصواع التي ًاصحها صازل الىهىمِٞ ،ؿهم في جد ٤٣الترابِ والخماؾ ٪بحن ؤظؼائها وهي الٛاًت الهٛغي،
وَٗحن ٖلى جد ٤٣الاحؿا ١وهي الٛاًت ال٨بري ،و٢ض ٖضٌابً َلام ؤخض عوابِ الجملت ،بل َى ألانل.1
وحؿمى الًماثغ في اإلاىعور الىدىي الٗغبي باإلابهماث وباإلاًمغاث ،بِىما ًُلٖ ٤لحها في الضعاؾاث اللؿاهُت الخضًشت
مهُلر ال٨ىاثُاث ؤو ألالٟاّ ال٨ىاثُت.2
والًمحر ٖىض ؤَل اللٛت َى ما ّ
صٖ ٫لى مخ٩لم هدى :ؤها ،وهدً ،ؤو مساَب هدى :ؤهذ ،وؤهخما ،ؤو ٚاثب هدىَ :ى ،وَما،
وبهما ؾمي مًمغا مً ٢ىلهم(ؤيمغث الصخيء) بطا ؾترجه وؤزُٟخه ،ومىه ٢ىلهم (ؤمًغث الصخيء في هٟسخي) ،ؤو مً الًمىع وَى
ُ
الهؼا٫؛ ألهه في الٛالب ٢لُل الخغو ،ٝزم جل ٪الخغو ٝاإلاىيىٖت له ٚالبا مهمىؾت وهي الخاء وال٩ا ٝوالهاء ،والهمـ َى
الهىث الخٟي.3
وٍخٟغٕ الًمحر في اللٛت الٗغبُت بدؿب مضلىله بلى ما ً٩ىن للخ٩لم  ،ِ٣ٞوللخُاب  ،ِ٣ٞوللُٛبت ٦ظل .٪وٍى٣ؿم
بدؿب ْهىعٍ في ال٨الم وٖضم ْهىعٍ بلى :باعػ ومؿختر؛ ٞالباعػ َى الظي له نىعة ْاَغة في الترُ٦ب ،هُ٣ا و٦خابت ،واإلاؿختر
ما ً٩ىن زُٟا ٚحر ْاَغ في الىُ ٤وال٨خابت .4وجخٟغٕ ؤًًا ٖىض بًٗهم 5بلى يماثغ وظىصًت مشل(ؤها ،ؤهذَ ،ى ،هي ،)...وبلى
يماثغ ملُ٨ت مشل (٦خاب٦ ،٪خابهم٦ ،خابه.)...
و٢ض خهغ اإلاكخٛلىن بالضعاؾاث الىهُت وْاث ٠الًماثغ في آلاحي:

ينظر :ابن ىشام األنصاري ،مغني اللبيب عن كتاب األعاريب ،تحقيق :عبد اللطيف محمد الخطيب ،ط ،1السلسلة التراثية( ،الكويت،) 2000 ،

ص. 47

ينظر :روبرت دي بوجراند ،النص والخطاب واألجراء ،مرجع سابق ،ص .321/320

ابن ىشام األنصاري ،شرح شذور الذىب في معرفة كالم العرب ،تحقيق محمد الدين محي عبد الحميد ،ط( ،1القاىرة ،دار الطالئع للنشر والتوزيع

والتصدير ،)2004،ص . 168

ينظر :عباس حسن ،النحو الوافي ،ط( ،3مصر ،دار المعارف ،)1984 ،ج ،1ص .219

 5ينظر :محمد الخطابي ،لسانيات النص ،مرجع سابق ،ص .18
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ًا
 .حؿخسضم الًماثغ ٖىيا ًٖ ألاؾماء والهٟاث التي ال لؼوم لخ٨غاعَاٞ ،الغبِ بالًمحر بضًل إلٖاصة الظ٦غ في
الاؾخٗما ٫وؤصعى بلى الخٟت والازخهاع.1
َُ
 .جِ ٩ىن م٘ ٚحرَا مً الىؾاثل وؿُجا ههُا ٖالُا ،لظا بطا ْهغث الًماثغ ٞةجها ال حكحر بلى ؤهاؽ ؤو ؤقُاء  ِ٣ٞبل
جغظ٘ وحكحر بلى ٣ٞغاث مظ٧ىعة ُٞما ؾب.2٤
ٌٗ .ض الغبِ بالًمحر بضًال إلٖاصة الظ٦غ ،ؤٌؿغ في الاؾخٗما ،٫وؤصعى بلى الخٟت والازخهاع ،بل بن الًمحر بطا اجهل
٣ٞض ؤيا ٝبلى الخٟت والازخهاع ٖىهغا زالشا َى الا٢خهاع".3
 .جغبِ ٖىانغ الىو بجملخه الىىاة؛ ٞةطا "َالٗىا هها هٟترى ؤهه بضؤ بـ ( )Johnخُيئظ ًجب ؤن ًدب٘ بٗضص ٦بحر ممازل
لجىن ) (...وَظٍ الٓاَغة ج٣ضم ؤَمية ٦بحرة للخماؾ ٪الضازلي للىو )ٞ (...جىن ًم ً٨ؤن ًدا ٫بلُه بكب٨ت مً اإلاغظُٗاث
مشل He, Him, His :والتي جٟؿغ باإلاغظُٗت بلى ظىن ألانلي".4
ً .5د ٤٣ألامً مً اللبـّ ،
ألن بٖاصة ط٦غ الل٢ ٟٔض ًٟطخي بلى الالخباؽ في ٞهم اإلاٗجى اإلا٣هىص؛ "بط لى ٦غع اللٟٔ
اإلاظ٧ىع م٩ان يمحر الٛاثب ٞغبما ُج ّ
ىَ َم ؤهه ٚحر ألاو.5"٫
ِ
َ
َّ
وٍلخو ج َّمام خؿً ؤَمُت جىُْ ٠الًمحر بضًال ًٖ الاؾم الٓاَغ٣ُٞ ،ى" :٫بن الًمحر ٌؿدبض ٫بالٓاَغ ألن طل ٪ؤٌؿغ
ًا ًا
بن الًمحر بطا اجهل ٞغبما ؤيا ٝبلى َّ
في الاؾخٗما ٫و ؤصعى بلى الخٟت و الازخهاع ،بل َّ
الخٟت والازخهاع ٖ.ىهغا زالشا َى
الا٢خهاع ،و َظٍ الٗىانغ الشالزت هي مً مُالب الاؾخٗما ٫اللٛىي".6
 .مطحٕ الومحر:
ّ
وٍخ٧ ٤ٟل اللٛىٍحن ٖلى ؤن مً ؤَم ؾماث الًمحر ؤلابهام والٛمىى7؛ ٞهي حكبه الخغو" ،ٝووظه الكبه ؤجها ال حؿدبض
حؿدب بىٟؿها وال جُٟض بال في ٚحرَا" ،8لظا ٞهى في خاظت
ص
بىٟؿها وجٟخ٣غ بلى ج٣ضم ْاَغ جغظ٘ بلُه ٞهاعث ٧الخغو ٝالتي ال
صاثمت بلى مغظ٘ ًؼٍل ٖىه وخكتي الٛمىى وؤلابهام ،وَكاع٦ه في ٗٞل ببغاػ اإلاٗجى.
وإلاغظ٘ الًمحر نىعا ٖضة خهغَا "مدمض خؿىحن نبرة" في آلاحي:1

تمام حسان ،البيان في روائع القرآن :دراسة لغوية واسلوبية للنص القرآني ،ط( ،1القاىرة ،عالم الكتاب ،)1993 ،ج ، 1ص(!. 1
،Halliday and Hassan, context and text, p 28

نقال عن صبجي إبراىيم الفقي ،علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق  :دراسة تطبيقية على السور المكية ،ط ( ،1القاىرة ،دار قباء ،)2000 ،ج ،1

ص .162

خليل ياسر البطاشي ،الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطاب ،ط( ،1األردن ،دار جرير للنشر والتوزيع ،)2013 ،ص. 167
5

صبجي إبراىيم الفقي ،علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ،مرجع سابق.168/167 ،

الرضي االستراباذي ،شرح الراضي لكافية ابن الحاجب ،دراسة وتحقيق يحي بشير مصري ،ط ( ،1السعودية ،منشورات جامعة االمام محمد بن

سعود االسالمية ،)1996 ،القسم الثاني ،المجلد األول ،ص .112/111

 6تمام حسان ،البيان في روائع القرآن ،ص. 119

 7ينظر :أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ،المقتضب ،تحقيق حسن حمد ،ط( ، 1بيروت ،دار الكتب العلمية ،)1999 ،ج ، 4ص .278/277
ابن يعيش ،شرح المفصل ،ص. 85
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املطحٕ املحسزَ :ى ما ٧ان ٧لمت واخضة ًغظ٘ بلحها الًمحر وٍى٣ؿم بضوعٍ بلى ٢ؿمحن:
املطحٕ اللطٍح :وَى اإلاغظ٘ الظي ال ًدخاط بلى بٖما٨ٞ ٫غ وال بلى َى ٫هٓغ ألهه ال لبـ ُٞه وال زٟاء مشل ٢ىله حٗالى:
ّ
ُ
ُ ْ َ ُ َ ُّر َ
أظىه َىا ِفي الل ِه َو َُ َى َعُّرب َىا َو َع ُّربْ ٨م ﴾ (الب٣غةٞ ،)ٖ9-الًمحر" َى "مغظٗه ل ٟٔالجاللت " هللا".
﴿٢ل ؤجد
املطحٕ ٗحر اللطٍح :وٍ٣هض به اإلاغظ٘ اإلاٟهىم مً ال٨الم والظي ًدخاط بلى بٖما٨ٞ ٫غ وَى ٫هٓغ ولهظا اإلاغظ٘ نىع ٖضة
َ
َ َُ ُ َ
َّ
ُْ َّ
ُ
ََ
مجها ؤن ٌٗىص الًمحر ٖلى ٚحر مظ٧ىع ومً ؤمشلخه ٢ىله حٗالىْ ٢ ﴿:ل َما ؤ ْؾإلْ ٨م َٖل ُْ ِه ِم ًْ ؤ ْظ ٍةغ َو َما ؤها ِم ًَ اإلا َخِ ٩ل َِ ٟحن )ِ (86ب ْن َُ َى ِبال
َ َ َ َ
ْ ّْ َ
ِطٌ ٦دغ ِلل َٗ ِاإلا َحن (َ )87ول َخ ْٗل ُم ًَّ ه َبإ ٍُ َب ْٗ َض ِخ ٍةحن ﴾ (ؾىعة م)ٞ .الًماثغ في (ٖلُه ،وَى ،هبإٍ) حٗىص ٖلى ال٣غآن وَى مٟهىم مً
زُاب هللا حٗالى للىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ب٣ىله " ٢ل "ومً ٢ىله " ط٦غ للٗاإلاحن.".
املطحٕ ٗحر املحسز :وً٣هض به ؤن ٌؿب ٤مغظٗان ؤو ؤ٦ثر الًمحر ،وٍجىػ ؤن ًغظ٘ الًمحر بلى ٧ل واخض مجها ومً ؤمشلخه
َّ
َ
َ
﴿الل ُه َّالظي َع ََ َّ َ٘ ٞ
اث ِبْ ٛح ِر َٖ َم ٍةض ج َغ ْو َج َها﴾ ( الغٖض٣ٞ )2-ض ُ٢ل بن الًمحر في جغوجها ٖاثض بلى" الؿماواث " ؤي
٢ىله حٗالى :
الؿ َماو ِ
ِ
حكاَضون الؿماواث ،وُ٢ل ٖلى" ٖمض "ؤي بٛحر ٖمض مغثُت.
 .الوماثط املؼحترة
الًمحر اإلاؿختر َى ما ً٩ىن زُٟا ٚحر ْاَغ في الىُ ٤وال٨خابت ،وَى ٢ؿمان :واظب الاؾدخاع وظاثؼٍ ،واإلاغاص بىظب
الاؾدخاع :ما ال ًدل مدله الٓاَغ ،واإلاغاص بجاثؼ الاؾدخاع  :ما ًدل مدله الٓاَغ.2
بيُة الوماثط املؼحترة في المزوهة

محمد حسنين صبرة ،مرجع الضمير في القرآن الكريم ،ص  15و ما بعدىا ،عن لزىر تومي ،اإل حالة في ضوء لسانيات النص وعلم التفسير ،مذكرة

مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،المركز الجامعي بالبويرة ،سنة  ،2011/2010ص .50 /49

ينظر :بهاء الدين عبد اهلل بن عقيل ،شرح ابن عقيل ،ط( ،22القاىرة ،دار التراث ،)1980 ،ج ،1ص .96/95

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

149

مجلة حُل السضاػات ألازبُة وال٥ٜطٍة  -الٔام الثالث  -الٔسز  24هىٛمبر 2016

حسو ٨ضٟم ()01
 )٘ٔ7مىي٘،
ٌكحر الجضو ٫ع٢م (ٔٓ) بلى ؤن الًماثغ اإلاؿخترة في اإلاضوهت ٢ض وعصث في ؤػٍض مً ؾبٗت ٖكغ وزمؿماثت (
ًا
ًا
ُوٍٓهغ الخدلُل الىصخي للٗىانغ ؤلاخالُت في اإلاضوهت َّ
ؤن الًمحر (هى) ٢ض وعص في ًٞاء الىو وعوصا واؾٗا باإلاىاػهت م٘ الًماثغ
% ٗ7.77؛ مجها زمـ وزمؿىن (٘٘) مغة ؤخا٫
 )ٕٗ7مغة؛ ؤي بيؿبت
اإلاؿخترة ألازغي٣ٞ ،ض وْٟه ال٩اجب ؾب٘ وؤعبٗحن ومئخحن (
ٞحها ٖلى ل ٟٔالجاللت (هللا) ،والبُ٣ت ؤخالذ ٖلى ؤشخام ؤو ؤقُاء وعصث في هو اإلاضوهت ،وهي في ظمُٗها بخاالث ٢بلُت .ومً
هماطظه في هو اإلاضوهت آلاحي:
ألاهمىشج ألاو٢ :٨ىله ( :و٢ض م ً٨هللا ل ٪مً ؤؾباب اإلا٣ضعة ،و ّ
مهس ل ٪في جم٨حن الٛجى والبؿُت ما لم جىدله بدُلت ،وال
بلٛخه ب٣ىة ،لىال ًٞله وَىله .ول٨ىه م٥ى ٧لُبلى زبر ،٥وًذحبر ق٨غ ،٥و ًحصخي ؾُٗ ،٪وً٥ح ؤزغ ،٥زم ًى ٧ُٛؤظغ،٥
و ًإدص ٢بما اظترخذ ًض ٥ؤو ٌٜٔى؛ ٞإَل الٟٗى َى).1
ّ
ًُظ٦غ الجاخٔ في َظا الىو ال٣اضخي بىٗم هللا حٗالى ٖلُه (جم٨حن الٛجى والبؿُت) ،وٍبحن له مأله خٟٓها ،وٖا٢بت ٟ٦غَا،
و٢ض اقخمل الىو ٖلى يمحر مؿختر مٟغص للٛاثب (هى) الىا ٘٢في مدل عٞ ٘ٞاٖل ،الظي ج٨غع في الجمل الٟٗلُت (م،)ً٥
(ًبلىا)ً( ،ذحبر)ً( ،حصخي)٥ً( ،ح )ً( ،إخش )ً( ،ىفي)ٌٜٔ( ،ى) ،وَى َىا ؤخا ٫بلى ل ٟٔالجاللت (هللا) بخالت حُٗحن مً خُض
الىمِ ،وبخالت ههُت ٢بلُت مً خُض الٗال٢ت٦ .ما جم الغبِ بالًمحر اإلاؿختر للٛاثب ٖلى مؿخىي الضاللي مً زال ٫اإلاُاب٣ت
بِىه وبحن اإلاغظ٘ الظي ٌٗىص ٖلُه صازل البيُت اللٛىٍتٞ ،جاء الترابِ متيها اليؿُج مد٨ما.
ًا
ّ
ألاهمىشج الثاوي٢ :ىله ( :وزغظذ وؿُج وخض ،٥ؤوخضًا في ٖهغ ،٥خ٨مذ وُ٦ل هللا ٖىض - ٥وَى ٖ٣لٖ - ٪لى َىا،٥
وؤلُ٣ذ بلُه ؤػمت ؤمغٛ ،٥ؼل ٧بَ ٪غٍ ٤الؿالمت ،و ؤػلم ٧بلى الٗا٢بت اإلادمىصة ،و بل ٙب ٪مً هُل اللظاث ؤ٦ثر مما بلٛىا،
و ها ٨ب ٪مً الكهىاث ؤ٦ثر مما هالىا ،و كط ٧ٛمً نىى ٝالىٗم ؤ٦ثر مما جهغٞىا ،و ضبٍ ٖلُ ٪مً وٗم هللا التي زىل ٪ما
ؤًل٠ه مً ؤًضحهم بًشاع اللهى وحؿلُُهم الهىي ٖلى ؤهٟؿهم؛ ٛذان بهم ؾبل جل ٪اللجج ،واػخى٠ص ٢مً جل ٪اإلاٗاَب،
َّ
ٛإدطح ٧ؾلُم الضًً ،واٞغ اإلاغوءة ،ه٣ي الٗغى٦ ،شحر الثراءِّ ،بحن الجضة .وطل ٪ؾبُل مً ٧ان مُله بلى الله حٗالى ؤ٦ثر مً
مُله بلى َىاٍ).2
ّ
ّ
جًمً الىو خضًشا مؿخًُٟا ًٖ الٗ٣ل وؤصواعٍ في خُاة ال٣اضخي؛ بط ٧ان به ًخلمـ َغٍ٣ه وَؿتهضيُٞ ،جلي له ؤهىاع
الخ٨مت في ْلماث ألاػماث ،و٢ض جًمىذ ظمله الٟٗلُت ظمُٗها يماثغ مؿخترة (هى) الىاٖ١ت في مدل عٞ ٘ٞاٖل ؤخالذ بلى
مغظ٘ خايغ صازل الىو َى (الٔ٠ل) ،ومً زم ٞةجها جدُل بلُه بخالت ههُت ٢بلُت .و٢ض ؤؾهم جىَُْ ٠ظٍ الًماثغ في
جد ٤٣احؿا ١الىو بخُاب٣ها في الٗضص والجيـ مما ؤصي بلى ؤمً اللبـ وظالء اإلاٗجى.
 )ٔ8ٙمغة ؤي
الومحر املؼحتر (ؤهد) :ظاء في مغجبت ؤصوى مً ا٫يمحر (هى)؛ خُض وعص في هو اإلاضوهت ؾخت وزماهحن وماثت (
 ،% ٖ٘.97وهي في ظمُٗها بخاالث م٣امُت ؤي زاعط الىو ؤخالذ ٖلى (ال٠اضخي) الظي َى مدىع الىو ومٗلمه ألاؾاسخي
بيؿبت
اإلااؾـ ل٩ل مٗاإلاه ألازغي .ومً هماطظه في هو اإلاضوهت آلاحي:
رسائل الجاحظ ،ص .92
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ًا
ألاهمىشج ألاوٟ :٨ىلهٛ( :احٔل الٗضَّ ٫
والىهٟت في الشىاب والٗ٣اب خا٦ما بِى ٪وبحن بزىاهٞ ،٪مً ٢ضمذ مجهم ٠ٛسمه
ٖلى الاؾخد٣ا ،١وبصخت الىُت في مىصجه ،وزلىم ههُدخه ل ٪مما ٢ض بلىت مً ؤزال٢ه وقُمه ،وٓلمد بخجغبخ ٪له ،ؤهه
ٌٗلم ؤن نالخه مىنى ٌد ٫بهالخ ،٪وُٖبه ٧اثً م٘ ُٖبٜٛ ،٪ىن ألامغ بلُه ،وؤفع٦ه في زىام ؤمىع ٥وزٟي ؤؾغاع ،٥زم
ؤٓط ٚله ٢ضعٍ في مجلؿ ٪ومداوعج ٪ومٗاملخ.1)٪
ألاهمىشج الثاوي٢ :ىلهٞ( :الغٚبت والغَبت ؤنال ٧ل جضبحر ،وٖلحها مضاع َ
٧ل ؾُاؾتٖٓ ،مذ ؤو نٛغثٛ .احٔلها مشال٪
الظي ثححصي ٖلُه ،وع٦ى ٪الظي جؼخىس بلُه .و آلم ؤه ٪بن ؤَملذ ما ونٟذ لٖ ٪غيذ جضبحر ٥لالزخالٍ).2
ًا
ألاهمىشج الثالثٟ :ىله( :و ػحجس في مً ًخهل ب ٪مً ٌٛلبه بٞغاٍ الخغم وخمُا الكغٍ ،ولحن ظاهب ٪لهٖ ،لى ؤن ًى٣م
ُّر
ًا
ًا
الٗاُٞت ،وٍُلب اللخى ١بمىاػ ٫مً لِـ َى مشله ،وال له مشل صالخهٛ ،حل٠اه إلاا ثلىٕ به مؿخ٣ال ،وإلاٗغٞخ ٪مؿخهٛغا.
ونالح مً ٧اهذ ٌطٍ خاله بسال ٝما ٞؿض ٖلُه ؤمغٍٛ .آطَ ٚغاث٣هم وقُمهم ،و زاو ٧ل مً ال بض ل ٪مً مٗاقغجه بالضواء
الظي َى ؤهج٘ ُٞه).3
ًا
ألاهمىشج الطابٕ٢ :ىلهٛ( :احَ ّٜظٍ ألابىاب التي ًىظب بًٗها بًٗا ،و٢ض يمىذ ل ٪ؤواثلها ٧ىن ؤوازغَاٛ .آطٛها
واٟحبؼها ،و آلم ؤهه متى ٧ان ألاو ٫مجها وظب ما بٗضٍ ال بض مىهٛ .احصض اإلا٣ضماث الالحي ٌٗ٣بها اإلا٨غوٍ ،و احطق ٖلى
ّ
البضي ألامىع التي هخاظها الٗاُٞت).4
جىَُض ألامىع التي ٖلى ؤزغَا الؿالمت ،و ؤل٠ح في
ِ
جخًمً َظٍ الىماطط ههىنا ؤهخجها ال٩اجب ّ
وخملها مجمىٖت مً الىهاثذ والخىظهاث وؤلاعقاصاث ظاءث في ٢الب ظمل
ٗٞلُت جىىٖذ ما بحن ؤمغٍت ومًاعٖت ،زاَب بها اإلاخل٣ي ألاو( ٫ال٠اضخي) الظي ؤخالذ بلُه يماثغ مؿخترة (ؤهد) ٦شحرة بلٜ
 )ٔ8ٙيمحرا وٗ٢ذ ظمُٗها في مدل عٞ ٘ٞاٖل ،وظاءث ٧لها بخالت م٣امُت؛ ؤي زاعط
ٖضصَا في اإلاضوهت ؾخت وزماهحن وماثت (
الىو ،ألن ال٣اضخي لم ًُظ٦غ نغاخت في اإلاضوهت ،ل ً٨ظاء ما ًضٖ ٫لُه مً م٣ام وؾُا١؛ ألن الخُاب ؤهخجه ال٩اجب ألظله؛ لظا
ظاءث ال٨شحر مً الًماثغ اإلاؿخترة مدلُت بلى شخهه.
وباليؿبت للًمحرًً ( ي) و(ؤها) ٣ٞض ج٣اعبا مً خُض الخًىع في هو اإلاضوهت؛ بط وعص الًمحر ( ي) زمؿا وؤعبٗحن(٘ٗ) مغة
ٓ ،% ٓ8.7وهي في ظمُٗها بخاالث ههُت ٢بلُت ؤي صازل الىو ,ومً هماطظه في هو اإلاضوهت ٢ىلهٞ ( :اؾخٗبضتهم
ؤي بيـبت
الكهىاث ختى ؤُٖىَا ؤػمت ؤصًاتهم ،وؾلُىَا ٖلى مغوءاتهم وؤباخىَا ؤٖغايهمٛ ،ألد بإ٦ثرَم الخا ٫بلى ط ٫الٗضم و٣ٞض
ٖؼ الٛجى في الٗاظل ،والىضامت الُىٍلت والخؿغة ٝي آلاظل)ً .5ه ٠الىو خا ٫نى ٠مً الىاؽ ٖانغَم ال٣اضخي ظٗلىا
ؤهٟؿهم ٖبُض قهىاتهمٞ ،إؾغتهم بُٗاًاَا الٟاهُت ،وؤزًٗتهم لؿلُاجها ٞسؿغوا صهُاَم وؤزغاَم .و٢ض اقمل الىو ٖلى
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ظملت ٗٞلُت (ٛألد) جًمىذ يمحر ا مؿخترا للٛاثب ( ي) الىا ٘٢في مدل عٞ ٘ٞاٖل ًدُل بلى (الـهىات) وهي بخالت ههُت
٢بلُت مىٗذ الخ ،٪٨ٟوؤصث وُْٟت الغبِ والؿب ٪بحن ؤونا ٫الترُ٦ب.
ٗ٘ ،% ٓ7.ومً هماطظه في هو اإلاضوهت آلاحي:
بىعوص بل ٜحؿٗا وزالزحن ()ٖ9مغة؛ ؤي بمٗض٫
بِىما ا٦خٟى الًمحر اإلاؿختر (ؤها)
ٍة
ًا
ًا
َّ
ُّر
َّ
ألاهمىشج ألاو٢ :٨ىلهٞ( :لم ؤظ ٨ؤب٣ا ٥الله في ؤخىال ٪جل٧ ٪لها بًُٟلخٖ ٪اعٞا ،ول ٪بىٗم الله ٖىضٚ ٥ابُا ،ؤضي ْىاَغ
ًا
ؤمىع ٥اإلادمىصة ٞخضٖىوي بلى الاهُ٣إ بلُ ،٪و ؤػإ ًٖ ٨بىاًَ ؤخىالٞ ٪تزًضوي عٚبت في الاجها ٫ب.1)٪
ألاهمىشج الثاوي٢ :ىلهٞ ( :بلىث ؤزال ،٪٢وامخدىذ قُم ،٪وعجمذ مظاَبٖ ٪لى خحن ٟٚالج ،٪وفي ألاو٢اث التي ً٣ل
فيَا جد ،٪ٟٓؤضاعي خغ٧اج ،٪و ؤضا ٟمساعط ؤزغ ٥وجهُٛ ،٪إضي مً اؾخهٛاع ٥لُٗٓم الىٗم التي جىٗم بها ،واؾخ٨شاع٥
ل٣لُل الك٨غ مً قا٦غٍ ،٪ما ؤٓط ٚبه وبما ٢ض بلىث مً ٚحر ،٥وما ٢ض قهضث لي به الخجاعب ،ؤن طل ٪مىٌ ٪د
َب٘ ٚحر
ُّر
ج٩ل.2)٠
ًه ٠الجاخٔ في َظًً الىهحن خاله م٘ ال٣اىي؛ بط ً٣غ باَخمامه به ،وبمخابٗت ؤزباعٍ ،وج٣ضًغٍ إلاىاٟ٢ه ،وفي ٦ال
الىهحن هجض مجمىٖت مً الجمل الٟٗلُت (ؤظ( ،)٨ؤضي)( ،اػإ( ،)٨ؤضاعي)( ،ؤضا( ،) ٟؤضي)( ،ؤٓط٢ ،)ٚض جًمىذ يماثغ
مؿختر للمخ٩لم (ؤها) واٗ٢ت ٞاٖال ٌٗىص ٖلى (٤اث الىم/الجاحّ) وٍدُل بلُه ،وهي بخالت حٗحين في همُها وم٣امُت ؤي زاعط
الىو مً خُض ٖال٢تها ،و٧ىن َظٍ الًماثغ جدُل بلى مغظ٘ واخض ٞهي مغجبُت به ق٨ال وصاللت مد٣٣ت بظل ٪الخماؾ٪
الىصخي في اإلاضوهت.
 .الوماثط املحللة
الًمحر اإلاخهل َى الظي ً ٘٣في آزغ ال٩لمت صاثما ،وال ًم ً٨ؤن ً٩ىن في نضعَا وال في نضع ظملتها؛ بط ال ًم ً٨الىُ ٤به
وخضٍ بؿبب ؤهه ال ٌؿخ٣ل بىٟؿه في ٖامله؛ ٞال ًصر ؤن ًخ٣ضم ٖلى طل ٪الٗامل م٘ ب٣اثه ٖلى بٖغابه الؿاب٢ ٤بل ؤن ًخ٣ضم/
٦ما ال ًصر ؤن ًٟهل بُجهما ـ ـ في خالت الازخُاع ـ ـ ٞانل مً خغ ،ٝؤو ؤصاة اؾخصىاء؛ ٦ةال ،ؤو ٚحرَما".3
بيُة الوماثط المثللة في املسوهة

رسائل الجاحظ ،ص .93
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حسو ٨ضٟم ()02
ًا
،)ٕٔٔ9
ٌكحر الجضو ٫ع٢م (ٕٓ) ؤن الًماثغ اإلاخهلت في اإلاضوهت ٢ض وعصث في ؤػٍض مً ؤل ٠وماثت حؿٗت وٖكغًٍ مىيٗا (
ًا
ًا
ُوٍٓهغ الخدلُل الىصخي للٗىانغ ؤلاخالُت في اإلاضوهت َّ
ؤن الًمحر (الهاء) ٢ض وعص في ًٞاء الىو وعوصا واؾٗا باإلا٣اعهت با٫يماثغ
ٕٔ% ٗ7.؛ مجها زمـ وٖكغون (ٕ٘)
ٕٖ٘)؛ ؤي بيؿبت
اإلاخهلت ألازغي٣ٞ ،ض وْٟه ال٩اجب في ازىحن وزالزحن وزمؿماثت مىي٘ (
 )٘ٓ7بخاالث ههُت ٢بلُت ،ؤخالذ ٞحها بلى ل ٟٔالجاللت (هللا) في ازىحن وزمؿحن
بخالت م٣امُت ،و زمؿماثت وؾب٘ (
(ٕ٘)مىيٗا ،والبُ٣ت ؤخالذ بلى ؤشخام ؤو ؤقُاء وعصث في هو اإلاضوهت .ومً هماطظه في هو اإلاضوهت ٢ىله( :ولٗمغي بن طل٪
ًا
ٌد
إلاىظىص في الُٟغة٢ ،اثم في الٗ٣ل :ؤن مً ٟ٦غ وٗم الخل٧ ٤ان لىٗم هللا ؤٟ٦غ؛ ألن الخلٌُٗ ٤ي بًٗهم بًٗا بال٩لٟت
واإلاك٣ت ،وز٣ل الُُٗت ٖلى ال٣لىب ،وهللا ٌُٗي بال ٧لٟت .ولهظٍ الٗلت ظم٘ بحن الك٨غ له والك٨غ لظوي الىٗم مً دل٠ه).1
ًا
في الىو خض ٖلى الاٖترا ٝبًٟل الىاؽ وق٨غَم؛ ألن ق٨غَم مً ق٨غ هللا حٗالى ،و٢ض جًمً الىو يمحرا مخهال
(الهاء) في الكبه ظملت (له) ٖاص ٖلى اؾم الجاللت (هللا) ،وؤخا ٫بلُه بخالت ههُت ٢بلُت؛ ؤي صازل الىو ،وَى مُاب ٤له هىٖا
وٖضصا ،وَى الًمحر هٟؿه في قبه الجملت (مً دل٠ه) ،وؤخا ٫بلى اإلاغظ٘ هٟؿه.
و٢ض ؤصي الًمحران َىا صوعَما في الغبِ ببراٖت؛ بط ظٗل ظمل الىو مترابُت مخماؾ٨ت في الىو جاصي مٗجى ق٨غ هللا
الخ٣ُ٣ي ،ولىالَما لبضا ال٨الم مخىازغا وم٩٨ٟا ًدخاط بلى بُان م٣هضٍ بتراُ٦ب ؤزغي.
 )ٖٓٙمغة؛
و٢ض ظاء الًمحر اإلاخهل (ال٦ا )ٚفي اإلاغجبت الشاهُت مً خُض الخًىع؛ ٣ٞض وعص في هو اإلاضوهت ؾخا وزالزماثت (
ٔ ،% ٕ7.8وهي ظمُٗها بخالت م٣امُت ؤي زاعط الىو ؤخالذ بلى (ال٠اضخي) .ومً هماطظه في هو اإلاضوهت ٢ىله( :و٢ض
ؤي بيؿبت
م ً٨هللا ل ٧مً ؤؾباب اإلا٣ضعة ،ومهض  ٢٨في جم٨حن الٛجى والبؿُت ما لم جىدله بدُلت ،وال بلٛخه ب٣ىة ،لىال ًٞله وَىله.
رسائل الجاحظ ،ص .95
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ول٨ىه م٥ى ٧لُبلىا دبر ،٢وٍسخبر ؿ٥ط ،٢وٍدصخى ػُٔ ،٧وٍ٨خب ؤرط ،٢زم ًى ٧ُٛؤحط ،٢وٍإدص ٢بما اظترخذ ًس ٢ؤو
ٌٟٗى؛ ٞإَل الٟٗى َى).1
جًمً الىو الًمحر اإلاخهل (ال٦ا )ٚفي قبه الجملت (ل )٧الظي ٌٗىص ٖلى (ال٠اضخي) ،وٍدُل بلُه بخالت م٣امُت؛ ؤي
زاعط الىو ،وَى مُاب ٤له هىٖا وٖضصا ،و٢ض ج٨غع في ؤخض ٖكغ مىيٗا ،ؤخا ٫في ظمُٗها بلى (ال٠اضخي) بخالت م٣امُت احؿ٤
بًٟلها الىو وصٖ ٫لى مٗجى ًٞل هللا ٖلى ال٣اضخي.
وباليؿبت للًماثغ ألازغي( :الىاو)( ،هم)( ،الحاء)(،الياء)(،هما) ٣ٞض ج٣اؾمذ اإلاؿاخت اإلاخبُ٣ت مً هو اإلاضوهت و ٤ٞآلاحي:
ٗٔ ،% ٓ8.وهي في ظمُٗها بخاالث م٣امُت ؤي زاعط الىو؛ خُض
الومحر (الحاء) :وعص ازيخحن وحؿٗحن مغة (ٕ )9ؤي بيؿبت
ؤخالذ ظمُٗها ٖلى (ال٠اضخي) .ومً هماطظه في هو اإلاضوهت ٢ىله( :وبوي ٖغٞخ - ٪ؤ٦غم ٪هللا  -في ؤًام الخضازت ،وخُض ؾلُان
ّ
اإلاخدُٟحن للضًً واإلاغوءة مؿخى ٍةٖ ٫لى لظاجٛ ٪ادحبرت ؤهذ
اللهى اإلاسل ٤لؤلٖغاى ؤٚلب ٖلى هٓغاث ،٪وؾ٨غ الكباب والجضة
ِ
2
َّ
وخمُا الخضازت ،وَى ٫الجضة ،م٘ ما ث٠سمت م ُٞه مً الىؾامت في الهىعة والجما ٫في الهُئت) .
وَم ٠ٜٛت م ببؿُت اإلا٣ضعة
َ
ُ
في الىو اٖترا ٝنغٍذ مً الجاخٔ لل٣اضخي بالخٟىٖ ١لى هٓغاثه زل٣ا وزل٣ا ،و٢ض اقخملذ بٌٗ ظمله الٟٗلُت
(ادحبرت)٠ٛ( ،ت م)( ،ث٠سمت م) ٖلى يمحر مخهل للمساَب (الحاء) وٞ ٘٢اٖال ،وؤخا ٫بلى (ال٠اضخي) بخالت م٣امُت؛ ؤي زاعط
الىو ،و٢ض جم الغبِ بالًمحر اإلاخهل للمساَب ٖلى مؾخىي الضاللي مً زال ٫اإلاُاب٣ت بِىه وبحن اإلاغظ٘ الظي ٌٗىص ٖلُه
صازل البيُت اللٛىٍتٞ ،جاء الترابِ مخِىا اليؿُج مد٨ما.
 ،% ٓ7.ٓ8مجها زماهُت وؾبٗىن ( )78بخالت ههُت ٢بلُت ؤخالذ ٖلى
الومحر (هم) :وعص في زماهحن (ٓ )8مىيٗا؛ ؤي بيؿبت
(ؤشخاق) صازل الىو ،و بخالخان (ٕٓ) م٣امُخان جٟهم مً الؿُا .١ومً هماطظه في هو اإلاضوهت ٢ىله ( :و٦ظل ٪خ٨مه في
الضهُا؛ ألهه ٢ض جىلى ؤولُاء مً زل٣ه وقهض لهم بالٗضالت ،و٢ض ٓاث م في بٌٗ ألامىع لٛلبت الهالح في ؤٔٛالهم وبن َٟىا ،وجبرؤ
مً آزغًٍ وٓازاهم لٛلبت الجىع ٖلى ؤٛآُلهم ،وبن ؤخؿىىا في بٌٗ ألامىع).3
وفي الىو جهيُ ٠لخل ٤هللا ٖلى ؤؾاؽ الُاٖت والٗهُانٞ ،الُاجٗىن جىالهم هللا حٗالى بغخمخه ،والٗهاة جبرؤ مجهم
وٖاصاَم ،و٢ض وْ ٠الىو الًمحر اإلاخهل الٛاثب (هم) في زمؿت مىاي٘؛ مجها زالزت مىاي٘ (لهمٓ ،اث م ،ؤٔٛالهم) ؤخا٫
ٞحها بلى (ألاولُاء) بخالت ههُت ١بلُت؛ ؤي صازل الىو ،ومىيٗحن (ٓازاهم ،ؤٛآُلهم) ؤخا ٫بلى (الٔلاة) بخالت م٣امُت؛ ؤي
زاعط الىو.
وفي ظهت الترُ٦ب ،ظاء َظا الًمحر في زالر مىاي٘ (لهم ،في ؤٔٛالهمٓ ،لى ؤٛآُلهم) قبه ظملت ،ومىيٗحن اجهل
بجملت ٗٞلُت (ٓاث مٓ ،ازاهم) وو ٘٢مٟٗىال به٦ ،ما ظاء مُاب٣ا  ٌ٫هىٖا وٖضصا ،وظٗل ٧ل الجمل مترابُت مخماؾ٨ت في
الىو جاصي مٗجى خ ٟٔهللا وعٖاًخه لؤلولُاء ،ومٗجى الخسلي التر ٥للٗهاة ،ولىالٍ لبضا ال٨الم مخىازغا وم٩٨ٟا ًدخاط بلى بُان
م٣هضٍ بتراُ٦ب ؤزغي.
رسائل الجاحظ ،ص .100
رسائل الجاحظ ،ص .91
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 ،% ٓ٘.ٙٙمجها اخضي وؾخىن (ٔ )ٙبخالت ههُت ٢بلُت ؤخالذ
الومحر (الىاو) :وعص في ؤعبٗت وؾخحن (ٗ )ٙمىيٗا؛ ؤي بيؿبت
بلى (ؤشخاق) صازل الىو ،و زالر (ٖٓ) بخاالث م٣امُت جٟهم مً الؿُا .١ومً هماطظه في هو اإلاضوهت ٢ىلهٞ ( :ةن هاٞؿتهم
ًا
واخضا مجهم ،وبن ؤمؿ٨ذ اٟحوى ٢طلٞ ،٪هغث ٦إهٌّ ٪ص
ممتن ٖلحهم بدضًش ،٪وؤهلحىا ل ٪ما لم ًىلحىا لٛحر.1)٥
٦ىذ
في الىو بُان ما ًٟٗله ؤلامؿا ًٖ ٥ال٨الم وبزاعة الهمذ في خًغة اإلاضٖحن اإلادكض٢حن ،و٢ض خىي مجمىٖت مً الجمل
الٟٗلُت (اٟحوى ،٢ؤهلحىاً ،ىلحىا) اجهل بها واو الجماٖت الىاٗ٢ت ٞاٖال وؤخالذ بلى (حلؼاء ال٠اضخي) ،وهي بخاالث
ههُت ٢بلُت ؤؾهمذ في احؿا ١الىو وفي جإصًت مٗجى الاخترام.
ٔٓ ،% ٖٓ.وهي في ظملتها بخاالث م٣امُت ؤي زاعط الىو
الومحر (الُاء) :وعص في ؤعبٗت وزالزحن (ٖٗ) مىيٗا؛ ؤي بيؿبت
َّ
َّ
ؤخالذ ٖلى (ال٦اث /الجاحّ) .ومً هماطظه في هو اإلاضوهت ٢ىله(:و٧ان مً وٗمت الله ٖىضي ؤن ظٗل ؤبا ٖبض الله  -خٟٓه
َّ
الله  -وػُلتي).2
و٢ىله( :بال ؤوي بؿُذ لؼاوي بخ٣غٍٓ ٪ووكغ مداؾى.3)٪
و٢ىلهٞ( :إلٟذ ل٣ ٪حابي َظا بلُ.4)٪
ل٣ض اعجبُذ الىهىم ألاهمىطط ظمُٗها (وػُلتي ،لؼاوي٣ ،حابي) بالًمحر اإلاخهل للمخ٩لم (الُاء) ،الظي ؤخا ٫في ٧ل
الىماطط بلى (ال٦اث /الجاحّ) وهي بخالت م٣امُت؛ ؤي زاعط الىوٞ ،ـالًمحر (الُاء) ُوْ ٠لخٗىٌٍ الظاث اإلاخ٩لمت في
الىهىم الىمىطط ،و٢ض ؤؾهم َظا في جغابِ الىهىم واحؿا٢ها ،وخاٖ ٔٞلحها مً الخ.٪٨ٟ
الومحر (هما) :ظاء في طًل الترجِب مً خُض الخًىع في هو اإلاضوهت؛ خُض وعص في زالزت ٖكغ (ٖٔ) مىيٗا ،ؤي بيؿبت
٘ٔ ،% ٓٔ.وهي ظمُٗها بخاالث ههُت ٢بلُت ؤي صازل الىو ؤخالذ ٖلى ؤشخام ؤو ؤقُاء وعصث في هو اإلاضوهت .ومً هماطظه
في هو اإلاضوهت ٢ىله( :اٖلم ؤن هللا ظل زىائٍ زل ٤زل٣ه ،زم َبٗهم ٖلى خب اظتراع اإلاىا ،٘ٞوص ٘ٞاإلاًاع ،وب ٌٛما ٧ان
ٌد
ٌد
مضٕ
بسال ٝطلَ .٪ظا ٞحهم َب٘ مغ٦ب ،وظبلت مُٟىعة ،ال زال ٝبحن الخلُٞ ٤ه؛ مىظىص ٝيؤلاوـ والخُىان ،لم ًضٕ ٚحرٍ ٍة
مً ألاولحن وآلازغًٍ .وب٣ضع ػٍاصة طل ٪وه٣هاهه جؼٍض اإلادبت والبًٛاء؛ ٞى٣هاهه ٦ؼٍاصجه جمُل الُبُٗت مٔهما ٦مُل ٟ٦تي
اإلاحزان٢ ،ل طل ٪ؤو ؤ٦ثر).5
جدضر الجاخٔ َىا ًٖ بٌٗ الُباج٘ التي ُٞغ هللا ٖلحها زل٣ه ٦دب اإلاىٟٗت وب ٌٛالًغع ،و٢ض جًمً الىو قبه
ظملت (مٔهما) الاؾم اإلاجغوع ٞحها ظاء يمحرا مخهال للٛاثب (هما) ًدُل بلى (العٍازة والى٠لان) وهي بخالت ههُت ٢بلُت
مىٗذ الخ ،٪٨ٟوؤصث وُْٟت الغبِ والؿب ٪بحن ؤع٧ان الترُ٦ب.

رسائل الجاحظ ،ص .118
رسائل الجاحظ ،ص .93
رسائل الجاحظ ،ص .95
رسائل الجاحظ ،ص .97
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 .الوماثط املىٜللة
الًمحر اإلاىٟهل َى الظي ًم ً٨ؤن ً ٘٣في ؤو ٫ظملخه ،وٍبخضت ال٨الم به؛ ٞهى ٌؿخ٣ل بىٟؿه ًٖ ٖاملهِٞ ،ؿب ٤الٗامل،
ؤو ًخإزغ ٖىه مٟهىال بٟانل.1
بيُة الوماثط املىٜللة في املسوهة

حسو ٨ضٟم ()03
ًا
ٌكحر الجضو ٫ع٢م (ٖٓ) ؤن الًماثغ اإلاىٟهلت في اإلاضوهت ٢ض وعصث في ؤػٍض مً ؤعبٗحن (ٓٗ) مىيٗاُ ،وٍٓهغ الخدلُل الىصخي
ًا
للٗىانغ ؤلاحالُت في اإلاضوهت َّ
ؤن الًمحر (هى) ؤ٦ثر الًماثغ وعوصا باإلا٣اعهت بالًماثغ اإلاىٟهلت ألازغي ،خُض خٓي بدهت
ألاؾض٣ٞ ،ض وْٟه ال٩اجب ازيخحن وٖكغًٍ (ٕٕ)مغة؛ ؤي بيؿبت  ،% 55وهي في ظمُٗها بخاالث ههُت بٗضًت .ومً هماطظه في
٢ل مً ؤًذٌ ًخسل ٤به ،وطاّ ٥
هو اإلاضوهت ٢ىله(:وؤها ؤونُ ٪بسلّ ٤
ؤن مدمله قضًض ،ومغج٣اٍ نٗب ،وبؿبب طلً ٪ىعر
ع
ٍة
ًا
الكغ ٝوخمُض الظ٦غ :ؤال ًدضر ل ٪اهدُاٍ مً خُذ الضهُا مً بزىاه ٪اؾتهاهت به ،وال لخ٣ه بياٖت ،وإلاا ٦ىذ حٗلم مً
ًا
ًا
ًا
٢ضعٍ اؾخهٛاعا؛ بل بن ػعجه ٢لُال ٧ان ؤقغ ٝل ،٪وؤُٖ ٠لل٣لىب ٖلُ .٪وال ًدضر ل ٪اعجٟإ مً عٗٞذ الضهُا مجهم جظلال
ّ
ًا
وبًشاعا له ٖلى هٓغاثه في الخ ٟٔوؤلا٦غام؛ بل لى اه٣بًذ ٖىه ٧ان ماصخ ٪ؤ٦ثر مً طام ،٪و٧ان هى ؤولى بالخُٖٗ ٠لُ ،٪بال
ًا
ًا
مؿلُا جسا ٝقظاٍ ومٗغجه ،وجغظى ٖىضٍ ّ
ؤن ً٩ىن
َىان به،
مىٟٗت لهضً ،٤ؤو ص٘ٞ
ظغ
ٍة
ٍة
مًغة ٖىه ،ؤو ٦بخا لٗضو وبهؼاٍ ٫ة
ٞةن الؿلُان وزُالءٍ وػَىٍ ًدخمل ُٞه ما ال ًجىػ في ٚحرٍ ،وَٗظع ُٞه ما ال ٌٗظع في ؾىاٍ).2

ينظر :عباس حسن ،النحو الوافي ،ج ،1ص .221
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ًىصر الجاخٔ َىا ال٣اضخي بٗضم الخسلي ًٖ الظي ظاعث ٖلُه الضهُا وحٛحرث ؤخىاله ،و٢ض ّ
يمً ههه يمحرا مىٟهال
مٟغصا للٛاثب (هى) الىا ٘٢في مدل ع ٘ٞمبخضؤ ؤخا ٫به بلى جهضً ٤الخبر ٖىى ج٪عاعٍ بالل ٟٔمغة ؤزغي ،وهي بخالت حُٗحن مً
خُض الىمِ ،وبخالت ههُت ٢بلُت مً خُض الٗال٢ت٦ .ما جم الغبِ َظا الًمحر ٖلى مؿخىي الضاللي مً زال ٫اإلاُاب٣ت بِىه
وبحن اإلاغظ٘ الظي ٌٗىص ٖلُه صازل البيُت اللٛىٍتٞ ،جاء الترابِ مخحن اليؿُج مد٨م.
و٢ض ظاء الًمحر اإلاىٟهل (ؤهد) في مغجبت زاهُت مً الًمحر (هى)؛ خُض وعص في هو اإلاضوهت ؾذ ( )ٓٙمغاث ؤي بيؿبت 15
 ،%وهي في ظمُٗها بخاالث م٣امُت ؤي زاعط الىو ؤخالذ ٖلى (ال٠اضخي) .ومً هماطظه في هو اإلاضوهت ٢ىله(:واٖلم ؤن ؤ٦ثر
ؤمغ
ألامىع بهما َى ٖلى الٗاصة وما جًغي ٖلُه الىٟىؽ ،ولظل٢ ٪الذ الخ٨ماء " :الٗاصة ؤمل ٪باألصبٞ ".غى هٟؿٖ ٪لى ٧ل ٍة
ًا
ويغَا ب٩ل ما ال ّ
ّ
ًظم مً ألازالً ١هغ طلَ ٪باٖا ،وٍيؿب بلُ ٪مىه ؤ٦ثر مما ؤهد ٖلُه).1
مدمىص الٗا٢بتِ ،
ًدمل َظا الىو صٖىة لل٣اضخي لتروٌٍ الىٟـ ٖلى م٩اعم ألازال ١والُبإ الخؿىت ّ
ألن طل ٪ؤػ٧ى لها وؤ٢ىم ،و٢ض ظاء
ُٞه يمحر مىٟهل للمساَب (ؤهد) مدُال بلى ال٣اضخي وٍىا٣ٞه في الىىٕ وٍُاب٣ه في الٗضصٞ ،اإلخالت َىا م٣امُت ؤو بخالت بلى
زاعط الىو ،ولم هدخج بلى ؾُا ١لخُُٗجها.
وباليؿبت لبُ٣ت الًماثغ ٣ٞض ج٣اعب مً خُض الخًىع في هو اإلاضوهت؛ بط وعص الًمحر زمـ ( ي)٘ٓ مغاث ؤي بمٗض٫
بىعوص بل ٜزالر (ٖٓ) مغاث ؤي بيؿبت  ،% 07,50زم الًمحر (ؤها) في مىيٗحن ؤي بيؿبت  ،% 05زم
 ،% 12.50والًمحر (هم)
ٍة
الًمحران (هما) و(هً) في مىي٘ واخض ؤي بيؿبت  .% 02.50ومً هماطط جل ٪ؤلاخاالث في هو اإلاضوهت هجض آلاحي:
الومحر ( ي)٢ :ىله ( :واٖلم ؤن آلاصاب ّبهما ي آال ٌدث جهلر ؤن حؿخٗمل في ّ
الضًً وحؿخٗمل في الضهُا) .2وٍضزل َظا الىو
يمً الخىظحهاث والىهاثذ التي ٢ضمها الجاخٔ بلى ال٣اضخي٣ٞ ،ض جُغَ ١ىا بلى ًُ٢ت ؤَمُت الالتزام باآلصاب ،ووٗتها باآلالث
ٗىٖ ٫لحها حؿُحر قاون الضهُا والضًً مٗا؛ بدُض ٧ل ؤمغ لم ًصر في مٗامالث الضهُا لم ًصر في ّ
التي ٌُ َّ
الضًً .و٢ض ط٦غ آلاصاب
ٍة
بالل ٟٔفي بضاًت الىو زم ؤخا ٫بلحها بًمحر مىٟهل للٛاثب ( ي) الىا ٘٢في مدل ع ٘ٞمبخضؤ وَظٍ ؤلاخالت بخالت ههُت بٗضًت.
بصخيء مً ؤمىعَم).3
الومحر (هم)٢ :ىلهٞ( :ةن ؤَل زانخ ٪واإلااجمىحن ٖلى ؤؾغاع ،٥هم قغ٧ائ ٥في الِٗلٞ ،ال حؿتهُجن
ٍة
في َظا الىو ًيبه الجاخٔ ال٣اضخي ٖلى الدكبض بمكىعة الخانت اإلااجمىحن وٖضم حؿُٟه آعائهم والخٟغص بالغؤي ألن طل ٪مً
ًا
قإهه ؤن ًجغح في ال٣لب ،وٍىلض ِيٛىا ،وٍخدىٖ ٫ضاوة .و٢ض اؾخٗان بالًمحر اإلاىٟهل للٛاثب (هم) الىا ٘٢في مدل ع ٘ٞمبخضؤ
لُى٣ظ الهُاٚت مً إاصة ج٨غاع الل( ٟٔالخانت واإلااجمىىن) وهي بخالت ههُت بٗضًت.
ُ
الومحر (هما)٢ :ىله ( :واٖلم ؤن الظي حٗامل به نضًَ ٪٣ى يض ما حٗامل به ٖضوٞ .٥الهضً ٤وظه مٗاملخه اإلاؿاإلات،
والٗضو وظه مٗاملخه اإلاضاعاة واإلاىاعبت ،هما يضان ًدىاُٞان) ًً٘ .4الجاخٔ َىا ٢ىاٖض الخٗامل م٘ ألانض٢اء والاٖضاء،
ٞجٗل ٢اٖضة اإلاؿاإلات باليؿبت للهضً ،٤و٢اٖضة اإلاضاعاة واإلاىاعبت باليؿبت للٗضو ،و٢ض ط٦غ في بضاًت الىو الهضً ٤والٗضو
رسائل الجاحظ ،ص .91

رسائل الجاحظ ،ص .99

رسائل الجاحظ ،ص .108
رسائل الجاحظ ،ص .118
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بالل ،ٟٔزم ؤخا ٫بلحهما بالًمحر اإلاىٟهل للٛاثب (هما) الىا ٘٢في مدل ع ٘ٞمبخضؤ في ؾُا ١جبُان َبُٗتهما ال٣اثمت ٖلى
الٌصًت ،وحٗخبر َظٍ ؤلاخالت بخالت ههُت بٗضًت.
الومحر (هً)٢ :ىلهٞ ( :الهض ١والىٞاء جىؤمان ،والهبر والخلم جىؤمانٛ ،هً جمام ٧ل صًً ،ونالح ٧ل صهُا .وؤيضاصًَ
ؾبب ٧ل ٞغ٢ت ،وؤنل ٧ل ٞؿاص) .1في َظا الىو ٌؿعى الجاخٔ إلهاعة َغٍ ٤ال٣اضخي في الخ٨م بةعقاصٍ بلى ؤقغ ٝألازال١
وؤهبل الهٟاث التي وظب جمشلها؛ ٣ٞض صٖاٍ بلى التزًً بالهض ١والىٞاء ،والخدلي بالهبر والخلم .وَى وبن ط٦غَا في بضاًت
ّ
الىو باللٞ ،ٟٔةهه ؤخا ٫بلحها في جهاًخه بالًمحر اإلاىٟهل للٛاثب (هً) الىا ٘٢في مدل ع ٘ٞمبخضؤ  ،وهي بخالت ههُت بٗضًت.
ٌد
الومحر (ؤها)ٞ( :إلٟذ ل٦ ٪خابي َظا بلُ ،٪وؤها وان ٠لُٞ ٪ه الُباج٘ التي ع٦ب ٖلحها الخل ،٤وُٞغث ٖلحها البراًا ٧لهم،
ٞهم ٞحها مؿخىون ،وبلى وظىصَا في ؤهٟؿهم مًُغون ،وفي اإلاٗغٞت بما ًخىلض ٖجها مخ٣ٟىن) .2وْ ٠الجاخٔ في َظا اإلا٣ام
الًمحر اإلاىٟهل للمخ٨م (ؤها) الىا ٘٢في مدل ع ٘ٞمبخضؤ لُدُل بً٫ه وَى في ؾُا ١مساَبت ال٣اضخي ًٖ مدخىي الغؾالت التي
زُها له وؤَمُتها .وهي ٦ما هغي بخالت م٣امُت زاعط الىو.
دالكة
ًيخهي بىا َظا الخدلُل بلى ٢ى ٫آلاحي:
 )ٕٔٔ9يمحرا مخهال
ٖٔ )%ٖٖ.و(
ٗ )٘8يمحرا مؿخترا ؤي بمٗض( ٫
ٖ .ضص الًماثغ في اإلاضوهت ( )1753يمحرا ،جىػٖذ ٖلى (
 .)%ٕٓ.ٕ8و٦ثرة الاؾخٗما ٫للًمحر اإلاخهل َىا جا٦ض ما طَب بلُه
ٓٗ ، )%ٙٗ.و(ٓٗ) يمحرا مىٟهال ؤي بمٗض( ٫
ؤي بمٗض(٫
الىداة مً ؤن ؤ٦ثر الًماثغ اؾخٗماال في اللٛت َى الًمحر اإلاخهل،
 ،)%ٙٓ.ٔ8و( )698بخالت م٣امُت ؤي بمٗض٫
 .مً خُض ؤلاخالت٣ٞ ،ض جىػٖذ ٖلى ( )1055بخالت ههُت ؤي بمٗض( ٫
ٔ،)%ٖ9.8
(
ٚ .لبذ ٖلى ؤلاخالت الىهُت في اإلاضوهت ؤلاخالت ال٣بلُت خُض ٧اهذ ا٦دنر خًىعَا ؤلاخالت البٗضًت وبلٖ ٜضص وعوصَا
،)%ٓٓ.ٔ8
ٔ )%99.8بخالت ،بِىما ا٦خٟذ ؤلاخالت البٗضًت بدًىع ٌؿاوي مغجحن (ٕٓ) ؤي بمٗض( ٫
ٖ٘ٓٔ) ؤي بمٗض( ٫
(
 )ٕٗ7ؤي بمٗض٫
 .باليؿبت للًماثغ اإلاؿخترة ٧ان الًمحر الٛاثب (َى) ؤ٦ثر الًماثغ خًىعا خُض بل ٜج٨غاعٍ (
،)%ٕٗ.ٕ9
(
ٕٔ،)%ٗ7.
 )٘ٓ7مغة ؤي بمٗض( ٫
 .5باليؿبت للًماثغ اإلاخهل ٧ان الًمحر (الهاء) ا٦ثر الًماثغ خًىعا خُض بل ٜج٨غاعٍ (
 .6باليؿبت للًماثغ اإلاىٟهلت ٧ان الًمحر (َى) ا٦ثر الًماثغ خًىعا خُض بل ٜج٨غاعٍ (ٕٓ) مغة ؤي بمٗض،)%٘٘( ٫
 .7مٗٓم الًماثغ طاث ؤلاخالت الىهُت ؤخالذ بلى هللا،
 .مٗٓم الًماثغ طاث ؤلاخالت اإلا٣امُت ؤخالذ بلى ال٣اضخي،
٢ .9لت الًماثغ اإلادُلت بلى الجاخٔ.

رسائل الجاحظ ،ص .126/125
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وزخاما ه٣ى ٫بن الًماثغ الشخهُت حٗض آلُت مخمحزة ،وَٗىٖ ٫لحها جد ٤ُ٣الترابِ والخماؾ ٪صازل الىهىم ،و٢ض جبحن
لىا  ٠ُ٦ؤؾهمذ في جغابِ ههىم اإلاضوهت ،و٧ان لها الًٟل في بخ٩ام بيُتها وجماؾ٨ها؛ خُض ظاءث مُاب٣ت إلاغاظٗها،
وؾاٖضث ٖلى قض جغابِ ؤظؼاء َظٍ الىهىم ومىٗها مً الخ ،٪٨ٟوونجذ الٗال٢ت الترابُُت بحن ظمل الىو ،الامغ الظي
ؤؾهم في الخم٨حن لخانُت الاحؿا ١في ٧ام ٫ؤظؼاء اإلاضوهت؛ بط حٗضي ؤزغ صوع الًماثغ مً مؿخىي الجملت الىاخضة بلى مؿخىي
الىو ٩٦ل.
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الح٥مة في ؿٔط إلامام الـاٛعي ضحمه هللا :زضاػة في الل ّٜواملٔجى
الس٣حىضة ٟسًطة ػلُم؛ ألاػحاشة املؼآسة في ٤لُة الل٘ة الٔطبُة بالجامٔة إلاػالمُة الٔاملُة بػالم آباز ـ با٣ؽثان

ملخم البحث:
لم جىل ًُ٢ت مً ً٢اًا الى٣ض الٗغبي ما هالذ ًُ٢ت الل ٟٔواإلاٗجى مً بجمام وقضة ظض٣ٞ،٫ض اٖخمض الى٣اص ٖلى مبضاء
اإلاالءمت بحن الل ٟٔواإلاٗجى ،ؤونُاٚتها مً ؤظل الخهىٖ ٫لى الهىٗت الكٗغٍت اإلاخ٣ىتَ .ظا البدض ؾُداو ٫مٗالجت ٢ضع مً
اإلاالءمت في قٗغ الخ٨مت لئلمام الكاٞعي عخمه هللا٢ .ض ًخًمً البدض :اإلا٣ضمتً،دبٗها جغظمت الكاٖغٞ،حرصٞه مٟهىم الخ٨مت
باإلياٞت بلى مٗالجت مٟهىم ًُ٢ت الل ٟٔواإلاٗجى،ختى ونل بلى نلب اإلاىيىٕ ٞهى صعاؾت ألابُاث اإلاسخاعة مً ٢هاثض
الكاٖغ ،وازخخم البدض بالىخاثج اإلاُلىبت،ؤما اإلاهاصع واإلاغاظ٘ ٞهى في جهاًت البدض.
امل٠سمةّ :
بن الٗهغ الٗباسخي َى الٗهغ الظَبي للكٗغ الٗغبيُٟٞ،ه اػصَغث الخغ٦ت الكٗغٍت وجبلىعث ،وحكٗبذ بلى
جُاعاث ٖضة ،ول٨ىه لم ًيؿلخ مً يغوب جغاسي بل عاح ًجهل مً اإلاكاعب اإلاخىىٖت،ظاص الكاٖغبلى ظاهب فى ببضإ اإلاٗاوى
وابخ٩اعَا،وعاح ًجهم ٪فى الهُاٚت واليؿُج ظاهبا آزغ.1ؤلامام الكاٞعى ٞهى الكاٖغ الظي وظض مُضاها زهبا فى طل ٪اإلاىار
ّ
اإلاالثم لخُبُ ٤ألاصواث ؤلاظغاثُت مً الل ٟٔواإلاٗجى مٗاَ.ظا البدض ؾُدىاو ٫الجاهب اإلاهم ألؾلىبه الظي اجسظٍ زال ٫بُان
ًا
جل ٪الخ٨مت التى ٧اهذ جىدضع مً ٨ٞغجه ألاٖم ٤عؾىزا ،وألانلب ٖىصا ،والىٓغة ألاٚىم بمٗاها ،ختى جٓهغ مخجملت
ّ
ومخجىصة فى ظؼالت الل ٟٔوظىصة الؿب ٪وخؿً التراُ٦بً ،خدضث َظا البدض ًٖ اَخمام الكاٖغ بةظاصة اإلاٗاوى وحٗم٣ها
ظاهبا وبٗظوبت ألالٟاّ وظؼالتها بلى ظاهب آزغ،وٍدىاو ٫البدض جغظمت الكاٖغ مبؿُا ألن ألاؾلىب ً٩ىن مل ٪لهاخبه،
وٍسخو به ُٗٞبر به ًٖ ؤ٩ٞاعٍ وزىاَغٍ ،باإلياٞت بلى مٟهىم الخ٨مت وًُ٢ت الل ٟٔواإلاٗجى.و ازخاع البدض مً ٢هاثضٍ
بٌٗ ألابُاث التى جخسللها الخ٨مت؛ للضعاؾت فى الل ٟٔواإلاٗجى ،و جىاو ٫البدض اإلاىهج الخدلُلى والى٣ضي والبالغى باإلياٞت بلى
قغح بٌٗ اإلاٟغصاث إلبغاػ الخ٨مت.
ال٦لمات ألاػاػُة :الخ٨مت‘ الل ‘ٟٔاإلاٗجى‘ الكاٖغ‘الضعاؾت‘ الى٣ض وٚحر طل.٪

1أنظر :جواىر األدب ،أمحد ىامشى.ص، ٕٗٙجٕ ،طٖ ،مطبعة ادلقتط وادلقطم مصر.

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

161

مجلة حُل السضاػات ألازبُة وال٥ٜطٍة  -الٔام الثالث  -الٔسز  24هىٛمبر 2016

ملحة مىحعة ًٓ حُاة إلامام الـاٛعى:
َى مدمضبً بصعَـ بً الٗباؽ اإلاٗغو ٝباإلمام الكاٞعى.1ولض ؤلامام الكاٞعى فى ٚؼة ؾىت ماثت وزمؿحن للهجغة .ماث
ؤبىٍ وَى نٛحر مً ؾىه ٞاهخ٣لذ به ؤمه بلى م٨ت ٞ ،يكإ جغبى وجغٖغٕ ًدُما ،و ٣ٞحراٞ 2،د ٟٔال٣غآن وألاخاصًض الىبىٍت ،ؤوال
جل٣ى ال٣ٟه والخضًض ٖلى قُىر جباٖضث ؤما٦جهم وجسالٟذ مىاهجهم 3.ؾم٘ بةمام اإلاضًىت اإلاىىعة ؤلامام مال ٪والػمه وخٟٔ
ّ
اإلاىَإ ٧امال.
آحى هللا الكاٞعى خٓا مً اإلاىاَب ظٗله فى الظعوة ألاولى مً ٢اصة ال٨ٟغٟ٢،ض ٧ان ٢ىي اإلاضع ،٥لم ًضعؽ الجؼثُاث ِ٣ٞ
4
بل ال٩لُاث والىٓغاث الٗامت٧.ان ٞهُذ اللؿان ،بلُ ٜالبُان.
زضاػاثه ودبراثه الٔلمُة :
٧ان ؤلامام الكاٞعى ٦شحر الىجٗت والغخلت 5 ،عخل بلى َظًل ٞخٟصر بلٛتها ٖكغ ؾىحن٦ ،ما عخل فى َلب الخضًض
وال٣ٟهً،مم قُغ الُمً والٗغاٞ ١مهغ ،وفى َظٍ الغخالث ٖلم ما هى ٖلُه مٗامالث الىاؽ وٖاصاتهم ،وألاؾٟاعحُٗى اإلااصة
والخبرة ،وجٟخ ٤الظًَ وجغَ ٠الخـ وجىمى اإلاضاع ،٥وحُٗى ماصة مً الهىعٖ 6.اف الكاٞعى فى الٗهغ الٗباسخى الظي قهض
بخُاء الٗلىم وجهًت ال٨ٟغ ؤلاؾالمى والا٢خباؽ مً ٞلؿٟت الُىهان وآصاب الٟغؽ وٖلم الهىض،وجمحز َظا الٗهغ بخماػط
ٖىانغمسخلٟت م٘ الٗغب مً ٞغؽ وعوم وَىىص وهبِ٣ٞ 7،امذ ؤخضار ٖملذ ٖلى جىؾُ٘ ٖ٣لُت ال٣ٟهاء بلى اؾخسغاط
اإلاؿاثل٦ ،ما وكُذ خغ٦ت الترظمت مما ٧ان له ؤزغ فى ال٣ٟه ؤلاؾالمى وفى آلاصاب والٗلىم بلى ظاهب الكٗىبُت والؼهضُ٢ت ممً
بشىا الٗ٣اثض الٟاؾضة بذجج ممىَت ٞخهضي الٗلماء للغص ٖلحهم ٖ.8هغ الضولت الٗباؾُت َى ٖهغ ؤلاؾالم الظَبى الظي بلٜ
ُٞه اإلاؿلمىن مً الٗمغان والؿلُان ما لم ًبلٛىٍ مً ٢بل والمً بٗضٍ ،ؤزمغث ُٞه الٟىىن ؤلاؾالمُت 9،وػَذ آلاصاب الٗغبُت،
الٗغبُت ،وه٣لذ الٗلىم ألاظىبُت ،وهطج الٗ٣ل الٗغبى ٞىظض ؾبُالبلى البدض ومجاال بلى الخ٨ٟحر ،وفى َظا الٗهغؤزظث
الٗلىم جخمحزوجضون فى ظمُ٘ اإلاجاالث 10مً الخٟؿحر والخضًض وال٣ٟه ،وجم اإلاؼط بحن الخًاعاث اإلاسخلٟت ،ووي٘ ُٞه
اإلادضزىن م٣اًِـ لخمحز الصخُذ فى اإلاغوي ًٖ الغؾى ٫نلى اهللا ٖلُه وؾلمٟٞ،ى جل ٪البِئت ٢غى ؤلامام الكاٞعى َظٍ

ٕ أنظر :ديوان اإلمام الشافعى ،اإلمام أبو عبد اهلل زلمد بن إدريس الشافعى (.مجع وترتيب وحتقيق د /صابر القادرى) صٖ،طٕٗٓٓم ،ادلكتبة العصرية للطباعة
والنشر ،بَتوت لبنان.
2اإلمام زلمد الشافعى،أبو زىرة  .ص ٕ ،ط ٖٗٔٙىـ ،دار الفكر العرىب ،القاىرة مصر.
ٗ األوضاع التشريعة ىف البالد العربية،صبحى احملمصاٌل.ص ،ٖٔٔ-ٜٚطٕ ،دار العلم للماليُت،بَتوت لبنان.
 4ظهر اإلسالم  ،أمحد أمُت.صٖ٘ ،ٕٙ ،ج ٕ  ،ط ٕ ٜٕٔ٘،م
 5أنظر  :فلسفة التشريع ىف اإلسالم،صبحى احملمصاٌل.ص ٘ ،ٕٙٙ-ٕٙط ٜٔٔٙم بَتوت لبنان
6طبقات الشافعية الكربى،تاج الدين السبكى .ط  ،القاىرة ٕٖٗٔ ه
 ٛأنظر :اختالف احلديث،زلمد بن إدريس الشافعى (.برواية الربيع بن سليمان ادلرادى ،وحتقيق عامر أمحد حيدر)مؤسسة الكتب الثقافية ،بَتوت لبنان.
 ٜأنظر :ابن حنبل حياتو وعصره -آراؤه وفقهو،اإلمام زلمد أبو زىرة .ص  ،ٜٔدار الفكر العرىب ،مجهورية مصر العربية.
ٓٔ سلتصر سنن أىب داؤد،احلافظ ادلنذرى (.حتقيق أمحد زلمد شاكر)ص ،ٗٙج ٕ ،ادلكتبة األثرية ،باكستان.
ٔٔ تاريخ اآلداب العربية،رشيد يوسف عطاء اهلل( حتقيق دكتورعلى جنيب عطوى)صٖ٘ٗ،جٔ ،ط ٘ٓٗٔىـ،مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر ،بَتوت لبنان.
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ؤلابُاث اإلاملىءة بالخ٨مت واإلاىٖٓت الخؿىت التى جسخل ًٖ ٠الكٗغاء آلازغًٍ فى اإلاىيىٖاث واإلاٗاوى و جبرػ ٖلىقإهه فى َظا
1
اإلاجاٖ ٫لى الغٚم اوكٛاله فى اؾخسغاط واؾخيباٍ اإلاؿاثل ال٣ٟهُه بل وي٘ ؤنى ٫ال٣ٟه و٢ىاهِىه.
زغط الكاٞعى فى قبابه بلى الباصًت ،ولؼم َظًال وجٟصر بالٗغبُت لُبخٗض ًٖ العجمت 2 .ؤَم اإلاىيىٖاث التى جىاولها فى
قٗغٍ الخ٨مُتهى فى الضَغ وطم الؼمان وفى الخالن  ،وفى الخُاة وج٣لباتها ،وفى اليؿاء وألاصب وألازال ،١وفى الٗلم والٗ٣ل
والٗمل والؼَض وفى الخىحن بلى ألاوَان ،واإلاىث وآلازغة وٚحرطل٢ 3. ٪بل ؤن هدىاو ٫ؤقٗاعالكاٞعى للضعاؾت والبدض ٞحها ًٖ
مىاًَ الخ٨مت ال بض ؤن هخٗغٖ ٝلى مٗجى الخ٨مت الظي ٌؿاٖضها ٖلى بصعا ٥الٟهم الصخُذ لخل ٪ألابُاث.
مٜهىم الح٥مة:
الخ٨مت  :بٟخذ "ح" و "  "٥خضًضة فى اللجام ج٩ىن ٖلى ؤه ٠الٟغؽ وخى٨ه جمىٗه ًٖ مسالٟت عا٦به  4،وإلاا ٧اهذ الخ٨مت
الخ٨مت جإزظ بٟم الضابت و٧ان الخى ٪مخهال بالغؤؽ ظٗلها جمى٘ مً َى فى عؤؾه ٦ما جمى٘ الخ٨مت الضابت .انُالخا الخ٨مت
ٖباعة ًٖ مٗغٞت ؤًٞل ألاقُاء بإًٞل الٗلىم،5وٍ٣ا ٫إلاً ًدؿً ص٢اث ٤الهىاٖاث وٍخ٣جها :الخُ٨م ،والخ٨مة مً الٗلم،
ًّ
ْ ْ
ْْ
والخُ٨م الٗالم والهاخب الخ٨مت ،و٢ا ٫حٗالى فى ًخي بً ػ٦غٍا ٖلُه الؿالم ":و آج َِىاٍ ال ُخَ ٨م نبُا" مغٍم ،ٕ9:ؤي ٖلما
بن مً الكٗغ لخ٨ما" وٍغوي " ّ
و٣ٞهاٟٞ 6،ى الخضًذ الىبىي الكغٍّ ":٠
بن مً الكٗغ لخ٨مت" ،ؤي بن فى الكٗغ ٦الما
هاٗٞاًمى٘ مً الجهل والؿٟه وٍىهى ٖجهما .والخ٨مت  :الٗض ٫والخُ٨م عظل ٖاص،٫والخُ٨م اإلاخ 7.ً٣ل٣ض وعصث ٧لمت الخ٨مت
ًا
ًا
ًا
ًا
في ال٣غآن ال٨غٍم في مىاي٘ مخٗضصة٣ٞ ،ض ظاءث نٟت هلل ،وٖىىاها للىحي اإلاىـؼ ٫مً هللا ،ونٟت لئلوؿان ،وؤؾلىبا للٗمل.
واإلاٟؿغون في جٟؿحر الخ٨مت ،ما ٫بًٗهم بلى ّ
ّ
وازخل ٠اللٛىٍىن
ؤن مٗجى الخ٨مت  :الٗلم بد٣اث ٤ألاقُاء والٗمل بم٣خًاَا،
َ
ْ
ولهظا اه٣ؿمذ بلى ٖلمُت وٖملُت 8،وٍ٣ا :٫هي َُئت ال٣ىة الٗ٣لُت و الٗلمُت٦ ،ما وعصث في ال٣غآن ال٨غٍمَ " :عَّبىا َو ْاب َٗض ِْ ٞح ِه ْم
ُ ْ ًا ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ ّ ُ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ ّ ْ ْ َّ َ ْ َ ْ َ ْ
لٗ ِؼٍْ ُؼ ال َخ ُِْ ٨م" الب٣غة.ٕٔ9:
عؾىال ِمجهم ًخلى ٖلح ِهم آً ِاج ٪وَٗ ِلمهم ا ِل٨خاب وال ِخ٨مت وٍؼ ِ٦ح ِهم به ٪ؤهذ ا
ُ٢ل :هي َّ
الؿىت٦،ما ٢ا٢ ٫خاصة ،وًٖ ؤوـ ابً مال :٪هى اإلاٗغٞت بالضًً وال٣ٟه في الخإوٍل  ،بِىما عوي ابً ػٍض الخ٨مت:

ُٞىىعٍ به ٦ما ّ
الٗلم باألخ٩ام التي ال ًضعٖ ٥لمها بال مً ٢بل الغؾل  ،وُ٢ل :الخ٨مت شخيء ًجٗله هللا في ال٣لب ّ
ًىىع البهغ
ُٞضع ٥اإلابهغ ،وُ٢ل هي مىأٖ ال٣غآن وخغامه وخالله 9 .وظاء في " تهاٞذ التهاٞذ" :الخُ٨م اإلاضبغ الظي ًد٨م الهى٘
تاريخ األدب العرىب ،أمحد حسن الزيات.ص ٕ،ٕٛدار ادلعرفة  ،بَتوت لبنان.
تاريخ األدب العرىب ( العصر العباسى) ،دكتور شوقى ضيف.ص،ٔٙٛط ٖٔ،دار ادلعارف كورنيش نيل.
ادلرجع نفسو ،نفس الصفحة.
أنظر :لسان العرب،إبن منظور.مادة ،ح-ك-م،جٖ،دار أحياء الًتاث العرىب  ،بَتوت لبنان.
5
ادلعجم الوسيط:إبراىيم مصطفى .اجلز األول ،الطبعة اخلامسة موسسة الصادق للطبع والنشر.
 ٔٚأنظر :أحياء علوم الدين،إمام أبو حامد زلمد بن زلمد الغزاىل (.حتقيق أبو حفص سيد بن إبراىيم بن صادق بن عمران) ص  ،جٔ،دار احلديث القاىرة
 ٔٛأنظر:البحر احمليط،اإلمام زلمد بن يوسف الشهَت بأىب حيان األندلسى.صٖ،ٖٜجٔ،طٖٕ،ٜٔٛم ،دار الفكر للطباعة النشر والتوزيع
ادلفردات ىف غريب القرآن،الراغب االصفهاٌل.صٖٗٔ،دار ادلعرفة بَتوت لبنان
ٕٓ ادلقتطف من عيون التفاسَت،مصطفى حسن ادلنصورى (.حتقيق زلمد على الصابوٌل)صٔ ،ٕٛجٔ،الطبعة األوىل ٕٕٗٔىـ ،دار السالم للطباعة والنشر
والتوزيع.
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وٍدؿً الخضبحرٗٞ ،لى َظا ً٩ىن مً نٟاث الٟٗل وٍ٩ىن بمٗجى الٗلم .وُ٢ل الخ٨مت :اؾخ٨ما ٫الىٟـ ؤلاوؿاهُت بخهىع
1
ألامىع والخهضً ٤بالخ٣اث ٤الىٓغٍت والٗملُت ٖلى ٢ضع.
ٟوُة الل ّٜواملٔجى فى الـٔط الٔطبي:
َظٍ الًُ٣ت ٢ضًمت ٖىلجذ فى ألاصب الُىهاوي ؤوال ،خُض جدضر ٖجها ؤعؾُىا الظي اٖخبر ألالٟاّ ٖالماث ٖلى
اإلاٗاوى،وَى ًظ٦غؤن ألالٟاّ ًجب ازخُاعَا بدُض جالثم مىاٗ٢ها فى الجملت،وجاصي الٛاًت مً اإلاٗجى اإلاغاص .و٢ض ٧ان للى٣اص
الٗغب مىا ٠٢مسخلٟت مً َظٍ الًُ٣تٞ ،مجهم مً عبِ ؤَمُت الٗمل ألاصبي باإلاٗاوي و ؤَمل ألالٟاّ ،ومجهم مً عبِ
باأللٟاّ،ومجهم مً ؾاعبُجهما ،ومجهم مً هٓغ بلى ألالٟاّ مً خُض صاللتها ٖلى مٗاهحها فى هٓم ال٨المٞ.ىظ٦غ ألاعاء اإلاسخلٟت مً
ًا
َٕٓٔـ)مكحرا بلى مجزلت الل ٟٔواإلاٗجى":مً ؤعاص مٗجى ٦غٍما
الى٣اص ازخهاعا ٧ى ًىضر اإلاٟهىم٢ .ض ٢ا ٫بكغ بً اإلاٗخمغ(ث
ٞلُلخمـ له لٟٓا ٦غٍماٞ ،ان مً خ ٤اإلاٗجى الكغٍ ٠الل ٟٔالكغٍ ،٠ومً خ٣هما ؤن جهىجهما ،مما ًٟؿضَما"ٌٗ 2،جى وَى
َٕ٘٘ـ) ٞهى ٌٗض مً الى٣اص ألاواثل الظًً اَخمىا بًُ٣ت الل ٟٔواإلاٗجى ،ومً ؤقهغ ههىنه
يؾحر بُجهما .ؤما الجاخٔ(ث
ّ
العجمي
الى٣ضًت التي ظاء بها جسو ًُ٢ت الل ٟٔواإلاٗجى ٞ ،هى ٢ىله " :واإلاٗاوي مُغوخت فى الُغٌٍٗ ٤غٞها
ّ
ّ
ّ
وبهماالكإن في ب٢امت الىػن ّ
وجسحراللٞ...،ٟٔةهما الكٗغ نىاٖت ويغب مً الينج وظيـ مً الخهىٍغ"٢ 3.ض و٠٢
والٗغبي...
َٕ7ٙـ)ٖىض ظىصة الل ٟٔواإلاٗجى وطل ٪فى ج٣ؿُمه الكٗغبلى ؤعبٗت ؤيغب :يغب مىه خؿً لٟٓه وظاص مٗىاٍ،
ابً ٢خِبت(ث
ويغب خؿىه لٟٓه صون مٗىاٍ،ويغب ظاص مٗىاٍ و٢هغث ؤلٟاْه ،ويغب جإزغمٗىاٍ وجإزغ لٟٓه.وجإُ٦ض ابً ٢خِبت ٖلى
ظىصة الل ٟٔواإلاٗجى ًضٖ ٫لى ؤن البالٚت الج٣خهغ ٖلى الل ِ٣ٞ ٟٔوال ج٣خهغٖلى اإلاٗجى وخضٍ وبهما ٢ض ج٩ىن فى الل ٟٔو٢ض
َٕٕٖـ) بحن الل ٟٔواإلاٗجى
ج٩ىن فى اإلاٗجى و٢ض ج٩ىن ٢حهما ظمُٗا ،و٢ض جى٣ههما ظمُٗا.4وٍٟهل ابً َباَبا الٗلىي(ث
٢اثال":وللمٗاوي ؤلٟاّ حكا٧لَا ٞخدؿً ٞحها وج٣بذ فى ٚحرَاٞ ،هى ٧اإلاٗغى للجاعٍت الخؿىاء التى جؼاص خؿىا فى بٌٗ اإلاٗاعى
صون بٌٗ".وَى مً الى٣اص الظًً ؤ٦ضوا ٖلى الهُاٚت وَغٍ٣ت الىٓم ،وص٢اث ٤الهىٗت فى عبِ ؤظؼاثه بًٗها ببٌٗ ،وما
َٖٖ7ـ) جىاوًُ٢ ٫ت الل ٟٔواإلاٗجى مً زال ٫حٗغٍٟه لخض الكٗغ
ًيبػي بن ًخىٞغ لل ٟٔومٗاهُه مً مالءمت٢.ضامت بً ظٟٗغ(ث
٢اثال":ؤهه ٢ى ٫مىػون مٟ٣ى ًضٖ ٫لى اإلاٗجى" وهٓغ ٢ضامت بلى الكٗغ خؿب م٩ىهاجه ألاعبٗتهى :الٗغوى والىػن ،ال٣ىافي
َٕٖ9ـ) ًغبِ بحن الل ٟٔواإلاٗجى عبِا وزُ٣ا ظاٖال
واإلا٣اَ٘ ،الٛغٍب واللٛت ،اإلاٗاوى واإلا٣انض5 .وَ٨ظا ال٣اضخي الجغخاوي(ث
الهلت بُجهما نلت وؿب عاًٞا ؤن ٌٗىص الجما ٫ألخضَما صون آلازغٞ،هى مً الى٣اص الظًً ُٞىىا بلى ؤَمُت اإلاالءمت بحن
ألالٟاّ واإلاٗاوىٞ ،لِـ َىا ٥ؤًٞلُت للٖ ٟٔلى اإلاٗجى ،ؤو اإلاٗجى ٖلى الل٨ٞ ،ٟٔالَما ٌكتر٧ان فى جد ٤ُ٣الهض ٝاإلايكىص.

التهافت،أب الوليد زلمد بن أمحد بن زلمدابن رشد األندلسى .ط ٖٕٓٓ م ،ادلكتبة العصرية للطباعة والنشر ،بَتوت لبنان.
و
ٕٔ أنظر :هتافت
أنظر :أصول النقد األديب ،أمحد الشايب ،ص،ٕٗٙطٗٔٓ،ٜٜٔم ،مكتبة النهضة ادلصرية.
ٖٕ أنظر :احليوان ،اجلاحظ ،أبو عثمان عمرو بن حبر،صٖٔٔ ،جٖ،حتقيق عبد السالم ىارون،طٕ٘،ٜٔٙم.
الشعر والشعراء،ابن قتيبة أبو زلمد عبد اهلل بن مسلم  ،ص ٖٔـ
5
أنظر :تاريخ النقد األديب عن العرب،إحسان عباس ،ص٘ٔٔ،طٗ،بَتوت ٖٜٔٛم.
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1وؤبىَال ٫الٗؿ٨غَي وا ٤ٞالجاخٔ في ًُ٢ت الل ٟٔواإلاٗجى ،وَى ً٣ى":٫ولِـ الكإن في بًغاص اإلاٗاويّ ،
ألن اإلاٗاوي ٌٗغٞها
ّ
2
الٗغبي والعجمي و...وبهماَى في ظىصة الل ٟٔونٟاثه ،وخؿىه وبهاثه...م٘ صخت الؿب ٪والترُ٦ب".
ؿٔط إلامام الـاٛعي :
٢ض بؼ ٙؤلامام الكاٞعي فى الٗهغ الٗباسخي الظي مالذ ًٝه ألالٟاّ بلى الؿهىلت واججهذ اإلاٗاوي بلى الٗم ،٤وما ٫الخُا٫
بلى نىعة مٗ٣ضة مؿاًغة للخُاة الجضًضة التى قابها الخُٗ٣ض،وما ٫الكٗغاء بلى الخٟجن فى الهىع واإلاٗاوى،واٖخمض ألاؾلىب
ّ
واليؿُج،و٢ل الاَخمام
الجضًض فى الكٗغٖلى التزاوط بحن ال٨ٟغ واإلاٗاوى ،ومالذ َب٣ت مً الكٗغاء بلى الهىٗت والهُاٚت
ّ
باإلاٗجى ،بِىمابالٛذ َب٣ت فى اإلاٗجى صون الاَخمام بالهُاٚت وألالٟاّ.وؤزغث خغ٦ت الترظمت الىاؾٗت فى قٗغ الخ٨مت،
ًا
واؾخىٖبىا الٗكغاء خ٨م الُىهان والٟغؽ وجمشلىا ٧ل طل ٪قٗغا .ؤما ؤلامام الكاٞعى هغاٍ مدؿاًغا بحن الل ٟٔواإلاٗجى مٗا.
ٞهى الًى٣ل بلى ال٣اعت ؤخاؾِؿه ومكاٖغٍ مكبها باألق٩ا ٫وألالىان الٓاَغة ،بل ًى٣ل الكٗىعبهظٍ ألاق٩ا ٫وألالىان مً
٢لب بلى ٢لب ومً هٟـ بلى هٟـ باإلخؿاؽ ال٣ىي بال٩ىن ومكاَضجه،ولم ً٨خ ٠بالتزام َظا ال٩ىن اإلااصي الخسخى بل ًخجاوػ
بلى الٗالم الغوحى اإلال٩ىحى مؿخٛغ٢ا فى ا ٠ُ٦٫والؿغوع،و ًى٣لب الخُاة اإلااصًت مً ٢الب اإلااصة بلى الٗالم اإلال٩ىحى ختى حؿحر
ًا
ًا
ّ
ُٞه الغوح وجخمخ٘ بجما ،٫وٍخُل٘ بلى ٢ضاؾت اإلا٩ان وؤؾغاعٍ الغوخُت ظىاهُا وبغاهُا٢.ضًمخاػ قٗغٍ بًُٟلت الهض ١فى
ّ
ؤلاخؿاؽ وجهىٍغ اإلادً البكغٍت وآالمها وآمالها ومساوٞها ٦إهه َى هج وي الٟااص وخضًض ال٣لب والىٟـٞ .هى ٌٗالج
اإلاىيىٖاث التى جدؿلل لىاطا مً ْىاَغ ألاقُاء بلى بىاَجها مؿخٛغ٢ا فى الخ٨ٟحر الٗمُ ٤فى ٞلؿٟت اإلاىث والخُاة،مؿخسغظا
الضعع الُ٣مت مً الخ٨مت اإلادُُت بجمُ٘ الىىاحى مً الخُاة وظىاهبها ،ألابُاث التى ؤزترث للبدض والضعاؾت ٞهى جمشل الخ٨مت
البالٛت التى ؤؾتهض ،ٝوجدخًً ظمُ٘ اإلاٟاَُم التى لٟٓت" الخ٨مت" ج٣خًحهامً :الٗلم والٗ٣ل ،والٟهم واإلاهلخت واإلاىٖٓت
والٟلؿٟت وال٣ٟه ،واإلاٗغٞت بالضًً والىبىة وٚحرٍ طل٦ (،٪ما ؤؾب ٤الظ٦غ)ّ .
وٍجمل ؤؾلىبه باؾخسضام ألاصواث البالُٚت التى
جالثم اإلاىيىٕ لئل٦دكا ٝمً مٛل٣اث اإلاٗاوى واإلاغاصٞاث ،ولئلً٣إ مً الشإجحر ال٣ىي البال ٜفى ال٣لىب وألاطَان ،مً :
الدكبحهاث والاؾخٗاعاث ،وال٨ىاًاث والُبا ١واإلا٣ابلت مً اإلادؿىاث البضٌُٗت وٚحر طل . ٪آلان هإحى بلى صعاؾت قٗغٍ ل٩ى
هخٗغٖ ٝلى الُ٣م الٟىُت واإلاٗاًحر الجمالُت وخ٨مخه.
زضاػة ألابُات املذحاضة فى الل ّٜواملٔجى:
هبضؤ بإبُاجه فى ؤَمُت الٗلم خُض هغي الخىىَ٘ فى ألاؾلىب الظي ٌؿتهض ٝبلى ألاٚغاى اإلاخىىٖت مجها :الٗلم ،وؤٚغايه و
3
ؤَمخُه ،قغٞه وم٩اهخه الؿامُت جدذ الٗىاوًٍ اإلاسخٟت.مشال ٞهى ً٣ى ٫فى قغ ٝالٗلم:
الٗلم مٛغؽ ٧ل ٞسغٞاٞخسغ واخظعٍٟىجٞ ٪سغ طا ٥اإلاٛغؽ
واٖلم بإن الٗلم لِـ ًىاله

مً َمه فى مُٗم ؤو ملبـ

1دالئل اإلعجاز،عبد القاىر اجلرجاٍل،ص ٘ٗ،طٜٔٙٓ ،ٙم ،مكتبة زلمد على صبيح  ،مصر.
2صناعنُت  ،أبو ىالل العسكري ،ص ٕٙٔ،ٙ
 ٕٛديوان اإلمام الشافعى ،اإلمام أبو عبد اهلل زلمد بن إدريس الشافعى (.مجع وترتيب وحتقيق د /صابر القادرى) صٖ،ط ٕٗٓٓم ،ادلكتبة العصرية للطباعة
والنشر ،بَتوت لبنان.
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بالؤزى الٗلم الظي ٌٗجى به

فى خالخُه ٖاعٍا ؤو م٨دسخي

ٞاظٗل لىٟؿ ٪مىه خٓا واٞغا واهجغ له َُب الغ٢اص و ٖبـ
ٞلٗل ًىمابن خًغث بمجلـ ٦ىذ الغثِـ وٞسغ طا ٥اإلاجلـ
وفى خالوة الٗلم وَى ً٣ى:٫
ّ
ؾهغي لخىُ٣ذ الٗلىم ؤلظ لي مً ونل ٚاهُت وَُب ٖىا١
ونغٍغ ؤ٢المى ٖلى نٟداتها ؤخلى مً الضو٧اء والٗكا١
وؤلظ مً ه٣غ الٟخاة لضٞها

ه٣غي ألل٣ى الغمل ًٖ ؤوعاقى

ًا
فى َظٍ ألابُاث ٌٗبر الكاٖغ ًٖ ؤَمُت الٗلم وًٞله و٦ماله ،مخٟىىا ؤؾلىبه باإلادؿىاث اللُٟٓت واإلاٗىىٍت التى جالثم
ال٨ٟغة والخ٨متَ ،ظٍ اإلاجمىٖت مً ألابُاث ٚىُت بالضالالث وؤلاًداءاث،اإلاخىلضة ًٖ بِئت الىٓام الترُ٦بى والخىاؾ ٤الضازلي
ٖلى مؿخىي البيُت الٗمُ٣ت اإلاك٩لت مً ج٨غاع :الٟسغ ،والٗلم ،واإلاجلـ ،وؤلظ ،وج٨غاع خغ" ٝع" فى"ٞسغ" و" مٛغؽ"
و"اخظع"  ،واٞغ ،واهجغ،ونغٍغ؛ الخغ ٝالٗاقغ مً خغو ٝالهجاء ،وَى نىث مجهىع م٨غع ،ومً ألانىاث اإلاخىؾُت،
ولخاٞت الخى ٪ألاٖلى ّ
ٖضة مغاث ،الخ٨غاع الظي ّجىؾل به الكاٖغ بلى ججؿُض الخبر ب٩ل ظؼثُاجه٦ ،ما هى الغويت ّ
مجؿضة
بم٩ىهاتها الٟىُت ،ولٗل الكاٖغ ًغمؼ بهظا الخ٨غاع بلى جغؾُش ٨ٞغجه والخ٨مت التى وٗجى بها .ؤماالخ٨مت فى ج٨غاع َظٍ ألالٟاّ
والخغوٞ ٝهىالالتزام والخىُ٦ض،الالتزام بالٗلم واإلاماعؾت ختى مً اإلاهض بلى اللخض ،والخىُ٦ض لٗؼ الٗلماء وقغٞهم واٞخساعَم
ٖلى ؾاثغ الخل .٤باإلياٞت بلى طل ٪وكاَض فى ٌطٍ ألابُاث جىُْ ٠همظظت اإلاؿاخُ ٤البالُٚت ،مشال لٟٓت " مٛغؽ" اؾخٗاعة
لخل ٪الشمغاث التى ًم ً٨الخم ً٨مً الىنى ٫بلحها بٗض الجهض واإلاك٣ت٦ ،مشل الٟالح الظي ٌك ٤نضع ألاعى للخهىٖ ٫لى
الؼعٕ والىبذ،وؤؾلىب ؤلاًجاػ الظي ًخٟايل ُٞه البلٛاء ل٩ىهه بابا َاما مً ؤبىاب ال٠ناخت الٗغبُت،وَى ألاؾلىب الظي
ً٨خى٦ ٠شحرا مً اإلاٗاوى فى َى ال٩لمت الىاخضة ؤو ال٩لماث ال٣لُلت صون ٞؿاص اإلاٗاوى ،و ؤؾلىب ألامغ؛ ٞهى ألاؾلىب الظي
ًُلب الٟٗل ٖلى وظه الاؾدُالء مؿخسغظا ًٖ اإلاٗجى ألانلى بلى ألاٚغاى البالُٚت التى جالثم اإلاغمى واإلاىا .٫اؾخسضم الكاٖغ
ًا
ًا
َظا ألاؾلىب ٢اثالٞ :اٞخسغ ،واخظع ،واظٗل ،واهجغ ،جدظًغا وجيبحها للُالب وال٣اعت ٖلى ٖضم الاظتهاص فى الىنى ٫بلى
ألاَضا،ٝو٢لت الخى٣ل وألاؾٟاع والخٗب فى الخهىٖ ٫لى الٗلىم واإلاٗاع ٝبما الترازُت بما اإلاٗانغة .وؤؾلىب ال٣هغ اإلاُ٣ض
بإصاة الكغٍ " مً" التى ّج٣يص الٟىػ والٟالح بالجهض اإلاؿلؿل صون الدؿلُت واإلاخٗت.
ُّر
العجمي ...
حهخم الكاٖغ بةهخ٣اء ألالٟاّ ظاهبا ،خؿب هٓغٍت الجاخٔ خُض ً٣ى " :٫واإلاٗاوى مُغوخت فى الُغٌٍٗ ٤غٞها
ّ
وجسحر الل ،" ٟٔول٨ىه لم ً٨خّ ٠
وبهما الكإن فى الىػن ّ
ًا
زام إلْهاع الخ٨مت اإلاسُٟت فى
ا
بٖخىاء
بخسحر الل ٟٔبل ٌٗخجى باإلاٗاوى
َُاث َظٍ ألالٟاّ٦،ما ٌؿل ٪مؿلٖ ٪بض ال٣اَغ الجغظاوى خُض ًغبِ بحن الل ٟٔواإلاٗجى عبُا وزُ٣ا ظاٖال الهلت بُجهما
1
نلت وؿب عاًٞا ؤن ٌٗىص الجما ٫ألخضَما صون آلازغ ،هٓغا ألَمُت اإلاالءمت بحن ألالٟاّ واإلاٗجى فى جد ٤ُ٣الهض ٝاإلايكىص.
زم ًإثي الكاٖغ بىن ٠الُ٣ٟه وٍ٣ى:٫
 ٕٜدالئل اإلعجاز،عبد القاىر اجلرجاٍل،ص ٘ٗ،طٜٔٙٓ ،ٙم ،مكتبة زلمد على صبيح  ،مصر.
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بن الُ٣ٟه َى الُ٣ٟه بٟٗله
ومجزلت الؿُٟه مً الُ٣ٟه
ٞهظا ػاَض في ٢غب َظا
بطا ٚلب الك٣اء ٖلى الؿُٟه

لِـ الُ٣ٟه بىُ٣ه وم٣اله
٦مجزلت الُ٣ٟه مً الؿُٟه
وَظا ُٞه ؤػَض مىه ُٞه
ج ُ٘٣في مسالٟت الُ٣ٟه

في َظٍ ألابُاث حهخم الكاٖغ بخسُحر ألالٟاّ ووؿُجها وبة٢امت الىػن وعبُه ملخمؿا ًا
مٗجى مخىاؾبا ومالثما،خؿب ٢ى٫
ًا
ًا
٦غٍماّ ،
بكغ بً اإلاٗخمغ ،خُض ً٣ى ":٫مً ؤعاص ًا
ٞةن مً خ ٤اإلاٗجى الكغٍ ٠الل ٟٔالكغٍ ،"٠و
مٗجى ٦غٍما ٞلُلخمـ له لٟٓا
ؾال٩ا مؿل ٪ابً ٢خِبت الظي يظم٘ بحن الل ٟٔواإلاٗجى  ،وجإُ٦ضٍ ظىصة الل ٟٔواإلاٗجى ًضٖ ٫لى ّ
ؤن البالٚت ال ج٣خهغ ٖلى
ّ
الل ، ِ٣ٞ ٟٔوال ج٣خهغ ٖلى اإلاٗجى وخضٍ  ،وبهما ج٩ىن في الل ٟٔواإلاٗجى مٗا٦1 .ما هغي في َظٍ ألابُاث الخ٨مت في الترُ٦ب
والىٓم واليؿُج وفى ازخُاع ألالٟاّ بخ٨غاعَا ؤخُاها وبمًاصتها خُىا آزغ ،مشال في البِذ ألاوّ ": ٫
بن الُ٣ٟه"َ "،ى الُ٣ٟه" "،
لِـ الُ٣ٟه" َظا الىٓم ًخًمً خغ ٝالخىُ٦ض ويمحرا باعػا وٗٞال ها٢ها بمٗجى الىٟي م٣ترها بالُ٣ٟه،الظي ٌُٗى مٗجى
ّ
ًا
ًا
الالتزام للُ٣ٟه بال٣غآن والؿىت ٖؿغا ٧ان ؤوَؿغا،والاظخىاب ًٖ الدؿاَل والخمل ٤والمظاملت ،وج٨غاعالُ٣ٟه ًُٟض مٗجى الجهض
والاظتهاص اإلاؿخمغللُ٣ٟه بى٣ض لُُٖ ٠لى مً اصعى بال٣ٟاَت صون اإلااَلت٦ .ما هالخٔ فى َظٍ ألابُاث وؿُجا مً ألالٟاّ
اإلاًاصة َى الُ٣ٟه ،والؿُٟه ،والٟٗل ،واإلا٣ا ٫وال٣غب والؼَضَ ،ىالجم٘ بحن هىٖحن مً ؤلاً٣إ الضازلي والخاعجي ،ؤلاي٢إ
الخاعجي َى الىػن وال٣اُٞت ع ً٦مً ألاع٧ان ألاؾاؾُت التي ً٣ىم ٖلحها بىاء الكٗغ ،و ٌٗض مً الٗىانغ الجىَغٍت في الكٗغ،ؤما
ؤلاً٣إ الضازلي ٞهى خغ٦ت جىمى وجىلض الضاللتٞ ،هىا الضاللت اإلاخىلضة هي الخ٨مت البالٛت في بًغاص الُ٣ٟه والؿُٟه مخالخ٣ا
ومخباًىاٌٗ ،جى بط ال٣ٟه َى الظ٧اء وخؿً ؤلاصعاٞ ٥لَُ ً٨ظا ؤلاصعا ٥والظ٧اء ٗٞال ،الا٦خٟاء بالىُ ٤وال٨الم ًاصي بلى
الؿٟاَت التي جُٟض اإلاٗاوى اإلاًاصة .خُض بخىَُْ ٠ظٍ الاػصواط الاقخ٣اُ٢ت مً الخجىِـ اؾخ٣ام للكاٖغ هىٕ مً الترصًض،
ًا
اإلااصي بلى زل ٤بيُت بً٣اُٖت جغُ٦بُت  ،ووٞغ ُ٢مت صاللُتّ ،
ّ
ٞان جغصًض ألالٟاّ والجمل جغصًضا ملخىْا مهما جباًيذ فى جغاُ٦بها
ونُٛها ٞةجها ظمُٗا جغ٦ؼ ٖلى زل ٤صاللت واخضة َ ،ظٍ الضاللت جًُل٘ بترؾُش اإلاٗجى الخٟي وعاء طل ٪الخمازل الهىحي٣ً .ى٫
الكاٖغفى م٩ان آزغ:
ؾِخٟذ باب بطا ُؾض باب وٗم ،وتهىن الامىع ا٫نٗاب
وٍدؿ٘ الخا ٫مً بٗض ما جًُ ٤اإلاظاَب ٞحها الغخاب
ًا
َىا لٟٓت واخضة " باب" بخ٨غاعَا و ل٩ىجها مهضعا جًٟى ؤ٦بر ٢ضع مً ؤلاًداءاث والضالالث الجمالُت التي حُٗى اإلاؿاخُ٤
مً اإلاٗاوي  ،خُض للباب مٗىُان ،ؤوال َى مضزل البِذ ،وماٌؿض به اإلاضزل مً زكب وهدىٍَ .ىا ٦ىاًت بلى خٟاْت ؤلاوؿان
الخاث ٠اإلاخدحر ونُاهخه مً اإلاساو ٝواإلاهال ٪والٗضواإلاخ٩الب ٖلُه ،وبقاعة بلى الاؾتراخت والؿ٩ىن بٗض ال٨ض والجض وقضة
الخغ وال٣غ.

1

الشعر والشعراء،ابن قتيبة أبو زلمد عبد اهلل بن مسلم  ،ص ٖٔ
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ُ
زاهُا :الباب مً ال٨خاب َى ال٣ؿم الظي ججم٘ ُٞه اإلاؿاثل مً ظيـ واخض مً الٗلىم والٟىىن اإلاسخلٟت؛ مً
الىدىوالوع ٝوالبالٚت والخاعٍش والٟلؿٟت وٚحر طل ، ٪بطا ًيخهى َالب زال ٫صعاؾخه بابا مً ألابىاب اإلاسخلٟت ًبضؤ بالباب
آلازغ مً ظضًض بالٗلىم اإلاتزاًضة واإلاخٟغ٢ت التي جؼصاص الُالب ٖلما وٞهما وٖغٞاها،ومً هاخُت الخهى ٝوالٗغٞان ؤوال ً٣غٕ
الؿال ٪باب الُٓ٣ت زم ًإحي بلى باب ا٫جىبت زم بلى ؤلاهابت واإلاداؾبت والخظ٦غ والخضبغ ختى ًهل بلى جهاًخه ٨َ ،ظا مً الىاخُت
الهغُٞت جٟخذ ألابىاب اإلاؼٍضة ٞحها بٗض ألابىاب اإلاجغصة بال٨شحر مً اإلاٗاوي اإلاتراصٞت واإلاخٛاًغةَ .ىا الى٩اث الخ٨مُت اإلاسُٟت
جدذ َظٍ ال٩لمت اإلاخىاؾبت واإلاالثمت  ،وهى ّ
بإن الجهض اإلاؿخمغ ال ًإحي بال باألزماع والٟىاثض ختى الؼواثضٟٞ .ي " تهىن ألامىع
الهٗاب" لٟٓت " تهىن" حؿخضعي اؾخدًاع ؾالؾل مً اإلاكاَض الؼاَُت والٟىاء الىاؾ٘ مً الخدمل ٖلى اإلا٩اعٍ والكضاثض
َ
ًا َ َ َ ْ ُ َ َ ُ
َ ُ َّ ْ َ َّ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ
ى ََ ْىها بطا زاَ َب ُه ُم ال َج ِاَل ْىن ٢ال ْىا َؾال ًاما "
خحن مهاصٞتها ،مؿخىخُت آلاًت ال٣غآهُتِٖ " :باص الغخمً ا ِلظًً ًمكىن ٖلى ألاع ِ
الٟغ٢انٟٞ .ٖٙ:ي البِذ الشاوي:
" وٍدؿ٘ الخا ٫مً بٗض ما جًُ ٤اإلاظاَب ٞحها الغخاب" هالخٔ الُبا ١بحن
"ؾٗت الخا "٫و" جًُِ ٤اإلاظاَب"٢ ،ض ؤظغاٍ الكاٖغ لى٣ل نىع مخٗاعيت ،ؾاَمذ في جهاٖض الدكُ٨ل ؤلاً٣اعي ال٣اثم
ٖلى جىاؾ ٤الخُٛحر م٘ الخالت اإلاغاص جهىعحهاُ ،وبجي ؤلاً٣إ اإلاٗىىي ٖلى ج٣ابلً ،بجى ًٖ حٗاعى صاللي ّ
ججؿضٍ الهىعة اإلاخٛحرة
للضَغ ،واوٗ٩اؽ َظٍ الهىعةاإلاخٛحرة ٖلى الٟغص ،وجإزحرٍ ٖلُه ٧ ،ل طل ٪مؿخىخُا آلاًت ال٣غآهُت
ْ
" ب َّن َم َ٘ ْال ُٗ ْؿغ ٌُ ْؿ ًاغاَّ َٞ .
ةن َم َ٘ ال ُٗ ْؿ ِغ ٌُ ْؿ ًاغا ".الم وكغح .ٙ-٘:بٗض طل ٪الكاٖغٍبحن الخ٨مت في جغ ٥ألاوَان والاٚتراب،
ِ
٢اثال:
ْ
ما في اإلا٣ام لظي ٖ٣ل وطي ؤصب مً عاخت ٞضٕ ألاوَان واٚترب
ؾاٞغ ججض ٖىيا ٖمً جٟاع٢ه واههب ّ
ٞةن لظًظ الِٗل في الىهب
بن ؾاح َاب وبن لم ًجغ لم ًُب

بني عؤًذ و٢ى ٝاإلاا ًٟؿضٍ
ْ
وألاؾض لىال ٞغا ١الاعى مااٞترؾذ

والؿهم لى ال ٞغا ١ال٣ىؽ لم ًُهب

والكمـ لى وٟ٢ذ في الٟل ٪صاثمت

إلالها الىاؽ مً عجم ومً ٖغب
والٗىص في ؤعيه هىٕ مً الخُب

والخبر ٧الترب مل٣ى في ؤما ٦ىه
ّ
بن َظٍ اإلاُٗ٣ت البيُت الىنُٟت حُٗى اإلاخل٣ي جغابُا مىُُ٣ا فى بَاع الك٩ل الٗام ،خُض جىضعط في ّ
همىَا ختى جسل٤
م٣ىلت ظضًضة مبيُت ٖلى اإلاؿاخُ ٤البالُٚت ،مً الُبا :١بحن" اإلا٣ام" واٚترب" و" الى٢ى " ٝوؾاح" و" ًٟؿض" وَاب" ،و
الجىاؽ في " :واههب " " في الىهب" و " َاب" و " لم ًُب" و الترب" و الخبر" و اؾخسضام نُ ٜلؤلمغللخدغٌٍ ٖلى اؾخمغاعٍت
الٗمل للىنى ٫بلى ألاَضا ٝاإلاخسههت ؤمام الٗحن والترُٚب في الىنى ٫بلى اإلاغمى صون اإلالل والُإؽ،والخجىب ًٖ العجؼ
ّ
وال٨ؿل .واإلاماعؾت اللٛىٍت،التى اجسظث ؾحرة ؤلاً٣إ  ،وخؿً ازخُاع الُا٢اث الاً٣اُٖت مً  :اٚترب ،اههب ،لم ًُب ،
ّ
ٖغب ،والتي اجسضث ؾبُال بلى الضاللت والخىنُلٌٗ ،جى الخ٨مت اإلاُلىبت٦،ما فى َظٍ ألابُاث لٟٓت "ؤصب" َظٍ اللٟٓت واخضة
جدخًً ال٨شحر مً اإلاٗاوي والخ٨م :ألاصب :عٍايت الىٟـ بالخٗلُم والتهظًب ٖلى ما ًيبػي ما ًيبػى لضي الهىاٖت ؤو ال ًٟؤن
ًخمؿ ٪به٦ ،إصب ال٣اضخي ،وؤصب ال٩اجب ،والجمُل مً الىٓم والىثر،و٧ل ما اهخجه الٗ٣ل ؤلاوؿاوي مً يغوب اإلاٗغٞت.
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وٖلىم آلاصاب ٖىض اإلاخ٣ضمحن ٌكخمل :اللٛت  ،و الهغ ٝوالىدىا واإلاٗاوى،والبضٌ٘ والبُان والٗغوى وال٣اُٞت ،وٚحر طلٞ .٪هىا
بإن الكاٖغ ٢ض ازخاع ألالٟاّ جالثم اإلاٗاوي وجىاؾب جل ٪الخ٨مت التي ٞهى ًغٍضٗٞ ،بر الكاٖغ ّ
هغي ّ
بإن الخ٨مت في الخ٣ُ٣ت
ج٩ىن مسُٟت في ألاؾٟاع والخى٣ل والاٚتراب٦ ،ما ً٣خطخى الٗ٣ل والاصبّ ،
ألن بصعا ٥خ٣ُ٣ت ألاقُاء  ،والىنى ٫بلى تهظًب
الىٟـ والخهىٖ ٫لى الٗلىم والٟىىن واإلاٗاع ٝلِـ مً اإلام ً٨بال بٗض ال٨ض والجض.
بٗض صعاؾت َظٍ ألابُاث ٖغٞىا بإن الكاٖغ لم ٌٗتن بخجمُل الهىعة الٓاَغٍت لؤلبُاث مً ب٢امت الىػن واإلاىؾُ٣ا مً
الجىاؽ والنج٘،بل خاو ٫ؤن ًبل ٜبلى اإلاخل٣ي ما مً اإلا٣هىص مً الخ٨مت بازخُاع ألالٟاّ ما جالثم اإلاٗجى اإلاُلىب ،ؾال٩ا
مؿل ٪اإلابرص خُض ً٣ى ":٫بن البالٚت بخاَت ال٣ى ٫باإلاٗجى وازخُاع ال٨الم وخؿً الىٓم ،ختى ج٩ىن ٧لمت م٣اعبت ؤزتها
ومٗايضة ق٩لها ،وان ً٣غب بها البُٗض ،وٍدظ ٝمجها الًٟى."٫
مشال في البِذ الجهاجي ":والخبر ٧الترب مل٣ى في ؤما ٦ىه والٗىص في ؤعيه هىٕ مً الخُب"  ،ؤما " الخبر" والترب" ٧لمخان
ّ
الخُب،ألن اإلابرص ًغٍض جىدى الٗال٢اث بحن ال٩لماث
مخ٣اعبخان بِىما ٧لمت " الخُب" حٗايض ٧ىن " الٗىص " هىٖا مً ؤهىإ
وبال ٞان ال٩لمت في الكٗغ هي هٟؿها في الىثر ،واإلاٗجى ٞحهما واخض ولَ ً٨غ ١ؤصا ال ًٟجسخل ٠وججٗل مً الؿُا ١بلُٛا َىا
وبلُٛا َىاٞ ،هض ٝاإلابرص صٖىة الكاٖغ بلى بًها ٫الهىعة اإلاازغة في اإلاخل٣ى.هدً هغي في َظٍ ألابُاث الهىعة اإلاازغة اإلاُلىبت في
بُان الخ٨مت٦ ،ما هغي في البِذ ألاو: ٫
ْ
"ما في اإلا٣ام لظي ٖ٣ل وطي ؤصب مً عاخت ٞضٕ ألاوَان واٚترب " ألاؾلىب اإلاازغ بازخُاع ال٩لماث اإلاخىاؾبت للمٗاوي
ّ
اإلاُلىبت ،خُض مٗجى اإلا٣ام ب٢امت ومىي٘ ؤلا٢امت ،و وًَ باإلا٩ان :ؤ٢ام به،ؤوًَ باإلا٩ان :اجسظٍ وَىا،و اٚترب  :ازخٟى،
ّ
وٚغب في ألاعى ؾاٞغ ؾٟغا بُٗضا،و الٛاعب  :ؤٖلى ٧ل شخيء ،طٚ :ىاعبٚ ،ىاعب اإلااءٖ :الي مىظه  ،والٛغب :الخضة٣ً ،ا٫
ؾُٚ ٠غب :ؤي ٢اَ٘ خاص ،والٛغب :بٟخذ " الغا"الظَب والًٟت َ ٠ُ٦.1ظٍ ال٩لماث جًٟى ؤمام اإلاخل٣ي ألا ٤ٞالىاؾ٘
الىُا ،١والًٟاءاث الٗضًضة ،خُض ً٣خُ ٠ما مً اإلاُلىب خؿب ٢ضعجهٟ٦ .ى بىا صلُال َظا البِذ الىاخض بؿلؿلت مً
اإلاٗاوي و بدكُ٨ل الجمالُاث للبيُت التي جغ٦ؼ ٖلى زل ٤صاللت واخضةٞ ،هي الخ٨مت.
لم ً٨خ ٠الكاٖغ بةجُان َظٍ الخ٨مت  ِ٣ٞبل ٌٗغى ؤمامىا ٞلؿٟت الخُاة ال٩املت ،وؤؾغاعَا وزٟاًاَاالبُٗضة الٟهم،
والبُٗضة اإلاخىاو ًٖ ٫ؤًاصي الىاؽ ،ختى َم ًًُغون ٖلى م٩اعٍ الخُاة الهٗبت الخدمل ،وَكخ٩ىن بلى ؾىء خٓهم و٢لت
ههُبهم في اإلاىا ٘ٞالمبهغة التي ج٩ىن ؤ٢ل هٟٗا وؤ٦ثر يغعا ،ول٨جهم ال ٌٗغٞىن ّ
بإن اإلاىا ٘ٞوالٟىاثض هي م٩امىت زلَ ٠االء
الكضاثض واإلاكا٧ل التي َم ًىاظهىنّ 2 ،
ألن ْلمت اللُل ال جإحى بال ًخبها هىع الجهاع ،ؤلامام الكاٞعي ً٣ى:٫
صٕ ّ
وَب هٟؿا بطا خ٨م الً٣اء
ألاًام جٟٗل ما حكأء
وال ججؼٕ لخاصزت اللُالي

ٞما لخىاصر الضهُا ب٣اء

و ً٦عظال ٖلى ألاَىا ٫ظلضا

وقُمخ ٪الؿماخت والىٞاء

 1ادلعجم الوسيط:إبراىيم مصطفى .اجلز األول ،الطبعة اخلامسة مؤسسة الصادق للطبع والنشر.
 2أنظر :البداية والنهاية ،ابن األثَت الدمشقى.صٕٗٓ ،طٔ ،عام ٘ ٜٔٛدار الكتب العلمية بَتوت.
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وبن ٦ثرث ُٖىب ٪في البراًا و ؾغ ٥ؤن ً٩ىن لها ُٚاء
حؿتر بالنخاء ٩ٞل ُٖب
ّ
و ال جغلؤلٕ اصي  ِ٢طال

ٌُُٛه – ٦ما ُ٢ل -النخاء
ّ
ٞةن قماجت الاٖضاء بالء

وال جغط الؿماخت مً بسُل

ٞما في الىاع للٓمأن ماء

وال خؼن ًضوم وال ؾغوع
و ؤعى هللا واؾٗت و لً٨

وال باؽ ٖلُ ٪وال عزاء
بطا هؼ ٫الً٣ا يا ١الًٟاء

َظٍ اإلاجمىٖت مً ألابُاث ل٣ض خ٣٣ذ جل ٥اإلاخٗت الٟىُت التي مؼظذ بحن هؼَت الٗ٣ل والخإزحر الىظضاوي٢ ،ض ؤخؿً
ّ
ّ
اإلاخمشلت في الهىعة ّ
اإلاجىدت بل اإلابخ٨غة واإلاغاوٚت اللٛىٍت٦ ،ما اؾخُإ ؤن
الكاٖغ في جىدي الكاٖغٍت ب٩ل آلُاتها اللٛىٍت
ّ
ًلخو لىا ٞلؿٟخه الكٗغٍت مً زال ٫الخٗبحرًٖ ٖم ٤الخجغبت ونض٢ها٦.1ما هغي في َظٍ ألابُاث ألالٟاّ مخالػمت باإلاٗاوي
مالػمت الغوح بالجؿض ،جلٗب ٦المها صوعا باعػا للُ٣مت الٟىُت لهظٍ ألابُاث ،وَؿل ٪الكاٖغ مؿل ٪ابً عقُ ٤ال٣حرواوى ،خُض
ًا
ًا
ٌٗض ال٣حرواوي الل ٟٔواإلاٗجى قِئا واخضا،و ً٣ى ":٫الل ٟٔظؿم و عوخه اإلاٗجى ،واعجباَه ٧اعجباٍ الغوح بالجؿض٠ًًٗ ،
بًٟٗه ،وٍ٣ىي ب٣ىجهٞ،ةطا ؾلم اإلاٗجى وازخل بٌٗ الل٧ ٟٔان ه٣ها للكٗغ وهجىت ٖلُهٞ ...إن ازخل اإلاٗجى ٧له وٞؿض ب٣ي
الل ٟٔمىاجا الٞاثضة ُٞه".
في َظٍ ألابُاث ًىصر الكاٖغ اإلاخل٣ي لئلًمان بالً٣اء وال٣ضع،ؤوالٌكبه ّ
ألاًام بالخا٦م وال٣اضخي الخغ ًٟٗل ما ًغٍض ال
ًاازظ ٖلُه ؤخض وال َىَٗا٢ب ،ملخُ٣ا ألالٟاّ ما جالثم اإلاٗاوي اإلاُلىبت صون الخلل والٟؿاص ،مشال:
" صٕ ّ
وَب هٟؿا بطا خ٨م الً٣اء " زحر صلُل ٖلى َظا الخىاؾب والخىاػن ،ما بحن اللٟٔ
ألاًام جٟٗل ما حكأء
واإلاٗجى ،لم جخجاوػ اإلاٗاوي ألالٟاّ اإلاسخاعة لها  ،ولم جخٗؿغ وال جخٗغى ألالٟاّ في َغٍ ٤اؾخسغاط الجىَغة مً
الهضٞت،وَ٨ظا في ظمُ٘ َظٍ ألابُاث ًىصر الكاٖغ ال٣اعت لالهُ٣اص ؤمام الً٣اء وال٣ضع مخالػما باهخ٣اء ألالٟاّ للمٗاوي
اإلاالثمتٞ ،هى ًىظه هٓغ اإلاخل٣ي بلى خ٨مت الخا٦م اإلاُل ٤الظي ال ًهضع خ٨مه بال إلاهالر الىاؽ وبػالت الٓلم واإلاٟاؾض ٞهى ال
ًغٍض ْلما للٗاإلاحن ول ً٨الىاؽ ال ٌكٗغونّ .
بن الىىاثب والخ٣لباث والضواهي ٢ض جإحى ٖلى ؤلاوؿان خُىا بٗض خحنٞ ،مشلها ٦مشل
الغٖض والبرً ١سا ٝؤلاوؿان مىه ل٨ىه ًىٓغ ًدبٗها الُٛض الظي ًخى ألاعى بٗض مىتهاٞ .لظلً ٪ىصر الكاٖغ للذظىب ًٖ
الجؼٕ وقضة الخى ٝويُ ٤الهضعٖىض الخىاصر ّ
ألن لِـ لخىاصر الضهُا ب٣اء ،بِىما ال٣ل ٤والايُغاب ٌؿببان لؤلمغاى
الًاعة الٖالط لها .زم ً٣ى ٫الكاٖغ:
"و  ً٦عظالٖلى الاَىا ٫ظلضا وقُمخ ٪الؿماخت والىٞاء"
َىا ٌؿخسضم الكاٖغنُٛت لؤلمغ جإُ٦ضا للهبرٖلى الكضاثض واإلا٩اعٍ اإلاخخابٗت ختى ًهبذ الهبرظؼءَبٗه٢ ،ض خؿً
ازخُاع ألالٟاّ بجؼالتها وؾهىلتها وٞهاختها ب٣ضع اإلاٗاوي اإلاُلىبت٦،ما هغي في الكُغ الشاوي مً البِذ:

1

أنظر :معجم األدباء ،ياقوت احلموى.ص  ،ٖٔٛجٔ7
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" وقُمخ ٪الؿماخت والىٞاء "ٞ .خب٘ الكاٖغ ببُان الىناًا ألازغي ،مجها الخدظًغًٖ ٖضاوة ألاٖضاء ،بةظاصة ألالٟاّ
وؤطمل الىٓم وؤخؿً التراُ٦ب،الجما ٫الهىعي:
ّ
ّ
ٞةن قماجت الـإٖضاء بالء"
" ال جغلؤلٖاصي  ِ٢طال
ًاصي بلى الجما ٫اإلاٗىىيٞ ،هى ًٓهغ ٧ىن الٗضو ٧الٗ٣اعب اإلاتر٢ب لٟغَؿخه ُٟٞترؽ مٛخىما الٟغنت اإلاُٗاءٞ.لظل٪
ًىصر الكاٖغ ال٣اعت ؤن الجدخ٣غ ٖضاوة الٗضووخُله وم٨غٍ ،وال ًبضا ؤن ٌكخم للمضاٖبت وال٩ٟاَت ختى تهُج َظٍ الجظوة
الكٗل والىحران وحؿبب البالء.
بٗض طلٌٗ ٪بر الكاٖغ خ٣ُ٣ت البسُل والبسل وٍ٣ى:٫
وال جغط الؿماخت مً بسُل ٞما في الىاع للٓمأن ماء
َىا ٌؿخسضم الكاٖغ ؤصاة الىٟي للىصر وؤلاعقاص ولبُان قضة بسل البسُلّ ،
ألن مضاومخه ٖلى البسل حؿبب سجُخه
وٖاصجه الشاهُت ،مشل عظاء الجىص وال٨غم مً البسُل ٦مشل عظاء اإلااء مً الىاَ ،ظٍ الدكبُه جالثم خالت البسُل وقضة بسله ّ
ألن
بسله ًدغ ١هٟؿه وخؿىاجه التي جض ٘ٞؤلاوؿان بلى الؿ٩ىن والهضوء ،زاهُا البسل ٌؿبب ٦ثرة ألاٖضاء والخاؾضًً واإلاٗاهضًً
الظًً ًخ٩البىن ٖلُه نباخا ومؿاء بالخُل واإلا٨غُٞ،ل٣ى البسُل في الهغإ الىٟسخي ،وَكخض فى البسل ؤ٦ثر ٞا٦ثر وٍبضؤ مغظل
٢لبه ٌٛلى ًُٚا وخؿضا وٖضاوة ٞال ٌُٗى ؤخضا مً ماله ختى ٞخُال.
بٗض طلً ٪بحن الكاٖغخ٣ُ٣ت الخؼن والؿغوع مكحرا بلى ٖضم صوامهما ّ
مخمىُا الابخٗاص ًٖ الُإؽ وال٣ىىٍ في خالت الخؼن
والباؽ ووال٨بر والغٍاء خحن الغزاء والِؿغ ،و ٌؿخسضم الكاٖغ ألاؾلىب البالغي " الُبا"١اإلاالثم لهاجحن الخالخحن ،ؤ٢ىي بُاها
وؤقض جازحرا.
قاٖغها الخُ٨م ًغقضها بلى َغٍ ٤اإلاٗالى وٍىٟش الغوح فى ال٣لىب اإلاُخت والخُاة فى ألاظؿاص الجامضة.
هحاث البحث:
بٗض الضعاؾت والخد ٤ُ٣ونلذ بلى الىخاثج آلاجُت:
ب:بٖخجى الكاٖغ باإلادً البكغٍت ومكا٧لها ،و٢ضم بدلى ٫جل ٪اإلاكا٧ل فى نىعة "الخ٨مت" ملتزما بالُ٣م الٟىُت واإلاٗاًحر
الجمالُت.
ب:زال ٫صعاؾت ألابُاث جٓهغ الهىعة ّ
ال٣ىٍت لؤلصب ؤلاؾالمى بجمُ٘ ُ٢مه الٟىُه واإلاٗاًحر الكٗغٍت.
ط :لم جٓهغ خ٨مت ؤلامام الكاٞعى مشل خ٨مت الٟالؾٟت بُٗضة ؤلاصعا ٥والٟهم ،بل جٓهغؤزاطة و ظظابت ب٩ل الجمالُاث
الكٗغٍت والٟىُت.
صً :خىؾِ الكاٖغ بحن اإلاٗاًحر الٟىُت التى ً٣خًحها الكٗغ ،وبحن ال٨ٟغة التي ج٣خًحها الخ٨مت.
امللازض واملطاحٕ:
ٔ ؤخمض َاقمى :ظىاَغ ألاصب .مُبٗت اإلا٣خِ واإلاُ٣م مهغ.
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ٕ ببغاَُم مهُٟى :اإلاعجم الىؾُِ .الجؼ ألاو ،٫الُبٗت الخامؿت ماؾؿت الهاص ١للُب٘ واليكغ.
َٗ ٖٔٙـ،صاع ال٨ٟغ الٗغبى ،ال٣اَغة مهغ.
ٖ ؤبى ػَغة :ؤلامام مدمض الكاٞعى، ٍ .
٘ ،ٔ98صاع ال٨خب الٗلمُت بحروث.
ٗ ابً ألازحر ،الضمك٣ى :البضاًت والجهاًت،ٍٔ .
٘ ابً مىٓىع :لؿان الٗغب .صاع ؤخُاء الترار الٗغبى  ،بحروث لبىان.
 ٙؤخمض خؿً الؼٍاث :جاعٍش ألاصب الٗغبى .صاع اإلاٗغٞت  ،بحروث لبىان.
 7ؤبى ػَغ :ببً خىبل خُاجه وٖهغٍ -آعائٍ و٣ٞهه .صاع ال٨ٟغ الٗغبى ،ظمهىعٍت مهغ الٗغبُت.
َٖٗٔٔـ.
 8جاط الضًً الؿب٩ىَ :ب٣اث الكاُٗٞت ال٨بري ، ٍ .ال٣اَغة ،
 9الخا ٔٞاإلاىظعي :مسخهغ ؾجن ؤبى صائص (.جد ٤ُ٣ؤخمض مدمض قا٦غ)اإلا٨خبت ألازغٍت ،با٦ؿخان.
ٓٔ زحر الضًً الؼع٦لى :ألاٖالم  .صاع الٗلم إلاالًحن،بحروث لبىان.
٘ٔ98م،ماؾؿت ٖؼ الضًً
ٔٔ عقُض ًىؾُٖ ٠اء هللا :جاعٍش آلاصاب الٗغبُت ( .جد ٤ُ٣ص٦خىعٖلى هجُب ُٖىي)ٍ ،
للُباٖت واليكغ ،بحروث لبىان.
ٕٔ قىقي يُ ،٠الض٦خىع :جاعٍش الاصب الٗغبى ( الٗهغالجاَلى) ،صاع اإلاٗاع٧ ٝىعهِل الىُل  ،ال٣اَغة.
ٔٔ98م،صاع بخُاء الترار الٗغبى بحروث.
ٖٔ نضع الضًً مدمض الكحراػي:الخ٨مت اإلاخٗالُت ٞىاألؾٟاع الٗ٣لُت ألاعبٗت،ٍٖ.
ٗٔ ٖمغعيا ٦دالت :معجم الالٟحن.صاع بخُاء الترار الٗغبى بحروث.
٘ٔ مدمض بً مدمض الٛؼالى :ؤخُاء ٖلىم الضًً (.جد ٤ُ٣ؤبى خٟو ؾُض بً ببغاَُم بً ناص ١بً ٖمغان)صاع الخضًض
ال٣اَغة.
 ٔٙمدمض بً ؤخمض بً مدمضابً عقض ألاهضلسخى :تهاٞذ التهاٞذٍٕٖٓٓ .م ،اإلا٨خبت الٗهغٍتللُباٖت واليكغ ،بحروث
لبىان.
ٕٔٓٓم،صاع
 ٔ7مهُٟى خؿً اإلاىهىعي :اإلا٣خُ ٠مً ُٖىن الخٟاؾحر (.جد ٤ُ٣مدمض ٖلى الهابىوى)،الُبٗت ألاولى
الؿالم للُباٖت واليكغ والخىػَ٘.
 ٔ8مدمض بً ٖبض ال٨غٍم الكهغ الؿتهاوى :اإلالل والىدل .م٨خبت الهال ٫بيعوث لبىان.
ٖٔ98م ،صاع ال٨ٟغ للُباٖت اليكغ
ٖٓٗٔ-
 ٔ9مدمض بً ًىؾ ٠الكهحر بإبى خُان ألاهضلسخى :البدغاإلادُِٖ ،ٍٕ .ام
والخىػَ٘.
ٕٓ ًىؾ ٠بً حٛغي ،البرصي :الىجىم الؼاَغة.اإلااؾؿت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب ،ال٣اَغة.
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ُاهطة الاٗتراب في الـٔط ألاهسلسخي دال ٨ال٠طن الخامؽ الهحطي
(زضاػة ثحلُلُة في هماشج مذحاضة).
بـحر ؤٓبُس ،ؤػحاش مؼآس ٟؼم ؤٟ ،ؼم الل٘ة وألازب الٔطبي – ٤لُة زاب والل٘ات ،حامٔة حُجل – الجعاثط

ملخم
قٛل مىيىٕ الاٚتراب ال٨شحر مً الضاعؾحن وخمل في َُاجه ؤ٢سخى الخجاعب مغاعة ؾىاء اعجبُذ َظٍ ألاخاؾِـ اإلااإلات
بالٛغبت ًٖ الىًَ ؤو الٛغبت مىه خحن ٌؿدكٗغ الكاٖغ ؤهه ا٢خل٘ مً جغابه لُُىح به في مجاَل ٢هُت ،ولم ً ً٨طلٖ ٪لُه
َُىا و٢ض جد ٤٣الاهٟها ،٫وَؿدكٗغ الكاٖغ اإلاٛترب مغاعة ال٣ٟض وٞغا ١ألاَل وألاهِـ ،وحٛضو بظل ٪خُاجه زُ٣لت الاخخما،٫
ّ
وٍؼصاص طل٢ ٪ؿىة ؤمام ٞاظٗت الاٚتراب بحن ألاٍ َ ،٫ظا الاٚتراب الظي َاإلاا زل ٠خؼها ٖمُ٣ا لضي الكٗغاء وزانت ٖىض
امتزاظه باإلخؿاؽ بالٓلم وال٣هغ ،لُلجإ بلى الٗؼلت ٦بضًل ًٖ الاهضماطُٞ ،بضو بظلٚ ٪غٍبا ومٛتربا  -وعبما -ياجٗا وممؼ٢ا
ٖلى اإلاؿخىي الىٟسخي والُ٨اوي وال٨ٟغي وختى اإلا٩اوي ؤخُىا .وجخًاٖ ٠ال٣خامت وجخًٜغ الؿحرة مً ب٢باٖ ٫لى الضهُا بلى بٖغاى
ٖجها .وَى ما ؾىدىاوله في َظٍ الىع٢ت مؿُ٣ا ٖلى بٌٗ الىهىم ألاهضلؿُت في ال٣غن الخامـ الهجغي.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :الاٚتراب – الٛغبت – الاه٨ؿاع – ألالم.
اخخلذ ألاهضلـ زال ٫ال٣غن الغاب٘ الهجغي وبالًبِ في ٖهض ٕبض الغخمان الشالض اإلال٣ب بالىانغ -ؤٖٓم ملى ٥ألاهضلـ-
م٩اهت مغمى٢ت ومجزلت ؾامُت في هٓغ اإلاؿلمحن و اإلاؿُدُحن ٖلى الؿىاء ،وؤضخذ ٢غَبت بط طا ٥جىاٞـ الخًاعة الٗباؾُت
باإلاكغ ١بهظٍ الجهًت  .و٢ض اؾخمغ َظا الغقي وما وا٦به مً جأل ٠واونجام في اإلاجخم٘ ألاهضلسخي ،ومً ١وة وبؿِ هٟىط ختى
 )ٌٖ99بٗض ػوا ٫الضولت الٗامغٍتٞ ،اهٟغٍ خُجها ٖ٣ض ألاهضلـ؛ وناع في ٧ل بٗ٣ت صوٍلت نٛحرة٣ً .ى٫
جهاًت ال٣غن الغاب٘ (
اإلا٣غي « :اهُٗ٣ذ الضولت ألامىٍت مً ألاعى ،واهخثر ؾل ٪الخالٞت باإلاٛغب ،و٢ام الُىاث ٠بٗض اه٣غاى الخالث ،٠واهتزي
ألامغاء والغئؾاء مً البربغ والٗغب واإلاىالي بالجهاث ،وا٢دؿمىا زُتها ،وحٛلب بًٗهم ٖلى بٌٗ ،واؾخ٣ل ؤزحرا بإمغَا ،مجهم
ملى ٥اؾخٟدل ؤمغَم وٖٓم قإجهم [ ]...وؤ٢امىا ٖلى طل ٪بغَت مً الؼمان» .

 انظر :علي زلمد سالمة .األدب العريب يف األندلس ،تطوره موضوعاتو وأشهر أعالمو .الدار العربية للموسوعات .بَتوت -لبنان .طٔ .ٜٜٔٛ .ص ٕٔ. ادلقري ،أبو عبد اهلل أمحد بن زلمد ادلقري التلمساٍل  .نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر و زيرىا لسان الدين بن اخلطيب  .تح  :يوسف الشيخزلمد البقاعي .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .بَتوت -لبنان .طٔ .ٜٜٔٛ .جٔ.ٖٖٜ ،ٖٖٛ :
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في ؤزىاء َظا الخىازغ لٗ٣ض صولت ألاهضلـ ججؿض ٖهض ملى ٥الُىاث ٠في ؤزىاب المٗت ػاَُت جخمخ٘ صوله ب٣ؿِ واٞغ مً
الغزاء ،حٛمغَا الخغ٦ت واليكاٍ٣ٞ ،ض بغػث الش٣اٞــت في ٖهغ الُىاث ٠زمغة َُبت للبظوع التي ٚغؾذ في الٗهىص الؿاب٣ت في
جغبت ألاهضلـ الخهبت ،وزانت في ٖهضي ٖبض الغخمان الىانغ وابىه الخ٨م اإلاؿدىهغ .ل ً٨مً البضًهي َىا ؤن ٖضؾاث
الكٗغاء الظًً وا٦بىا خُاة اإلاجخم٘ آهظا ٥لم جلخ ِ٣الهىع الجمُلت مً الٗال٢اث الاظخماُٖت والٗاَُٟت وختى الؿُاؾُت
التي ٧اهذ حؿىص اإلاجخم٘ ألاهضلسخي ٞدؿب ،بل ٧ان لبٌٗ طواث َاالء الكٗغاء مىاٖ ٠٢ضة ،ومؿاظالث ٦شحرة م٘ الجاهب
اإلادؼن ،واإلاؿاع اإلاالم الظي ٖاٌكىٍ بإعواخهم وؤظؿاصَم وخملىٍ في ٢ىالب قٗغٍت خؼٍىت ججاوبذ ٞحها ػٞغاث آلاالم وٚهو
آلاَاث مؿخُٟضًً مً ججغبت الخُاة وخ٨متها التي اؾخسلهتها ألاٞئضة الخؼٍىت ،وا٦خىث بىحراجها ال٣لىب اإلا٩لىمت ،وهي جدًُ٣
مً ؤن صوام الخا ٫مً اإلادا .٫وَى خا ٫ؤئلئ ٪الكٗغاء الظًً اعجٟٗذ آَاتهم مٗبرة ًٖ الظاث اإلا٣هىعة جغؾم مٗالم الهؼٍمت
الظاجُت ؤمام ججغبت الاٚتراب وع ٌٞالاهضماط.
ل٣ض ٞغ ١ؤبى خُان الخىخُضي بحن الٛغبت اإلا٩اهُت والٛغبت ال٨ٟغٍت ظاٖال ألاولى ؤ٢ل خضة مً ألازغي وؤز٢ ٠ؿىة٣ً ،ى« :٫
ّ
ُ ّ
َ
ٚغٍب هإي ًٖ وًَ ُبجي باإلااء والُحن َوب ُٗض ًٖ ُؤ ّال ٍة ٝله ْ
ال٨إؽ بحن الٛضعان والغٍاى،
ٖهضَم الخكىهت واللين ،ولٗله ٖا٢غَم
ٍة ِ
ّ
َ
َ
واظخلى بُٗىه مداؾً الخض ِ ١ا ِإلاغاى؛ زم بن ٧ان ٖا٢بت طل٧ ٪له بلى الظَاب والاه٣غاىٞ ]...[،إًً ؤهذ ًٖ ٚغٍب ال ؾبُل له
بلى ألاوَان ،وال َا٢ت به ٖلى الاؾدُُان»  ،وٍغبِ ٢ؿىة الٛغبخحن بضالالث الاه٨ؿاع واإلاظلت واهخٟاء الاٖخضاص بالىٟـ ظاٖال «
الٛغٍب مً هُ ٤ونٟه باإلادىت بٗض اإلادىت»  .وٍب٣ى الاٚتراب زهُهت بوؿاهُت مالػمت للىظىص البكغي هٟشذ بها نضوع
ؤصخاب الخؿاؾُت ال٣ىٍت ًهٗب بًجاص مٗجى مدضص له ،ولم ًباًً الكاٖغ ألاهضلسخي في ال٣غن الخامـ الكٗغاء اإلاٛتربحن
٢بلهٞ ،هى ٌكاع٦هم الُبُٗت اإلاغَٟت التي جضٗٞه بلى ؤن ً٩ىن مً ؤ٦ثر الىاؽ جدؿؿا بإ٢ظاء الخُاة وؤقىا٦ها « وألاصًب
بُبُٗخه ًخه ٠بٗضم ال٣ىاٖت ،وٖضم الغيا ًٖ طاجه وًٖ ؾىاٍ ،وٍم ً٨الخإُ٦ض بإن ألاصب والكام ٧اها مخالػمحن صوما ،ومً
٢بل ٧ان ؤبى الٗخاَُت وؤبى جمام وابً الغومي زم اإلاخىبي واإلاٗغي»  ،وجًا ٝبلى ال٣اثمت ؤؾماء قٗغاء ألاهضلـ؛ ُٞبُٗت
 كان من أىم ىذه الدويالت اليت مسيت مبلوك الطوائف: الدولة احلمودية(ٗ٘ٓ – ٗٓٚىـ) :واستقلت يف عهد ادلستعُت األموي ،وىي شيعية من ادلغرب تنسب إىل إدريس من ساللة احلسُت بن علي ،وتنقلت بُتقرطبة ومالقة واجلزيرة اخلضراء.
 الدولة الزيرية (ٗٓٗ – ٖٗٛٚىـ ) :وىي دولة بربرية استقلت يف غرناطة  .الدولة اذلودية (ٓٔٗ – ٖ٘ٙىـ ) :وىي دولة عربية استقلت يف سرقسطة ،ومنأشهر ملوكها ادلقتدر باهلل وابنو املؤمتن.
 الدولة العامرية (ٕٔٗ – ٗٚٛىـ) :استقل هبا يف بلنسية موايل بٍت عامر. الدولة العبادية (ٗٔٗ – ٗٗٛىـ) :وىي عربية من خلم من ولد النعمان بن ادلنذر استقلت يف أشبيلية ،واتصل مبلوكها كثَت من الشعراء. دولة بٍت األفطس (ٕٔٗ – ٗٛٚىـ) :ينتمي أصحاهبا إىل بربر مكناسة ،واستقلوا يف بطليوس ،وكانت دولة ذات حضارة يف العلوم واآلداب  .انظر :عبدالواحد ادلراكشي .ادلعجب يف تلخيص أخبار ادلغرب .تح :صالح الدين اذلواري .ادلكتبة العصرية .صيدا-بَتوت .طٕٔٓٓٙ .م .ص  ،ٙٓ ،ٜ٘زلمد عبد اهلل
عنان .دولة الطوائف منذ قيامها حىت الفتح ادلرابطي .سلسلة األعمال الفكرية ،مكتبة األسرة واذليئة ادلصرية العامة للكتاب  ،ٕٖٓٓ .أسعد حومد  .زلنة العرب
يف األندلس .ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر .بَتوت -لبنان .طٔ .ٜٔٛٓ .ص ٖ.ٚ
وعات الكويتية.دار العلم بَتوت طٔ .ٜٔٛٔ .صٖٔٔ.
 أبو حيان التوحيدي .اإلشارات اإلذلية .تح :عبد الرمحان بدوي .وكالة ادلطب أبو حيان التوحيدي .ادلصدر نفسو .ص ٗٔٔ. -عمر الدقاق .مالمح الشعر ادلهجري .منشورات جامعة حلب .سوريا.ٜٔٛٚ .صٓ.ٙ
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الىٟىؽ واخضة ججمٗهم وبن ازخلٟذ ألاما ً٦وألاػمىت بخلهٟها وبجزٖاتها اإلاخىزبت لختر٦هم « ًجىدىن في خُاتهم بلى الخمغص،
وَٛضون ؤ٦ثر ججاوبا م٘ ظىاهب الخُاة اإلآلمت ونضماتها اإلااإلات»  ،وٖم ٤بخؿاؾهم بإلم الٛغبت ؤخؼاجهم ومأؾحهم.
ولٗل مً ؤوضر ألاؾباب التي صٗٞذ الكاٖغ ألاهضلسخي في ال٣غن الخامـ الهجغي بلى اؾدكٗاع ٢ؿاوة الاٚتراب؛ ايُغاب
اإلاىاػًٍ وازخال ٫الُ٣م التي َؼث اإلاجخم٘ ألاهضلسخي -مُل٘ ال٣غن الخامـ -مٗاهاة ٦بحرة لضي ٖضص مً الكٗغاء؛ ٣ٞض ظاء«
خ٩ام ج٣لضوا ؤمىع البالص صون ماَالث جاَلهم لظل ،٪وَاالء ٢غبىا بلحهم مً َم ٖلى قا٧لتهم ،ألامغ الظي ظٗلهم ًُ٨ضون بلى
ٚحرَم ،وَالذ اإلا٩اثض الكٗغاء الظًً ؤخؿىا بال٣ل ٤والٛغبت في بالصَم» .
َظٍ الٛغبت التي ٖاهىا مجها ٨ٞغٍا هدُجت ٦ؿاص ؾى ١ؤصبهم ،ويُاٖه بحن ألاَل والىًَ ،والتهمِل الظي ّ
خل بالٟئت
اإلاشٟ٣ت ،و٢ض ؤزظ الخٗبحر ًٖ َظا الىىٕ مً الهؼٍمت نىعا مخٗضصة« جبضؤ بظم الؼمان الظي ٖاف ُٞه َاالء الكٗغاء ،زم بظم
ؤَل ػماجهم و٦ك ٠ما َم ٖلُه مً ُٖىب ومشالب لم ٌؿلم مجها خ٩امهم وطوو الكإن في اإلاجخم٘ ،لُهلىا مً طل ٪بلى الخٗبحر
ًٖ يُإ م٩اهتهم ،وٖضم الاٖترا ٝمً ٢بل مجخمٗهم بما ًخمحزون به مً زها ٫ونٟاث ال ٌٗغ ٝمً خىلهم ُ٢متها ،وال
ً٣ضعون ؤصخابها خ٢ ٤ضعَم» .
جخىلض آالم الكاٖغ ألاهضلسخي مً جُ٣ىه ؤهه ًب٣ى صاثما ؤ٦بر مما ٌٗتر ٝله به ،وؤٖلى مجزلت مً اإلاجزلت التي وي٘ ٞحها ،وَك٩ى
ٖضم ٢ضعجه في َظا الجى الاٚترابي الىنى ٫بلى بُٛخه ،وبلى ما ٌؿخد٣ه ،وَى ما ٌٗغ ٝباٚتراب الخٟى ١ؤو الش٣ت بةم٩اهاث الظاث
« ٞاإلاٛترب ٌؿدكٗغ عٚم يُاٖه واونخا٢ه وخغماهه مما ٌؿخد ٤ؤهه ٌٗخلي زمت َاالء الىاؽ الظًً ًمشلىن وظها مدكابها
واخضا ونىجا واخضا مهما جباًىىا في الٓاَغ ،والظًً ال ًازغون ٦شحرا في الىظىص بطا ٚابىا» ُٞ ،عي الكاٖغ /اإلاٛترب بإن وظىصٍ
بحن ؤهاؽ اٖخلىا ؤٖلى اإلاغاجب م٣خىهحن عصاءة الؼمً وجٟصخي الجهل ُٞه و٦ؿاص ؾى ١ألاٞايل ،وَى ما ٖبر ٖىه الكاٖغ ابً
ؾُٗض ألاههاعي ٣ً ،ى( :٫البؿُِ)
٤ان العمان و٤ان الىاغ ؤؿ ه

الُىم ٛىضخى ٛال ْم
زه ٌبط والهاغ

ْم
ٌب
٣طم
ؤػاٛل ٟس ٓلد لم جٔل ًٓ ٍر

ومـطٛات ألآالي مىه ؤه٥ـاغ

ًضٖى الكاٖغ بلى الترخم ٖلى الٗهىص الؿاب٣ت التي لم حكهض َظا الازخال ٫الظي اخخل ُٞه ألاؾاٞل – ٚهبا  -ؤٖلى اإلاغاجب،
وفي اإلا٣ابل ًىا ٫الكغٞاء – ٢ؿغا  -خًًُها ،وطل ٪خحن ًىؾض ألامغ بلى ٚحر ؤَله.

 عمر الدقاق .ادلرجع السابق .ص.ٕٖٛ زلمد سعيد زلمد .دراسات يف األدب األندلسي .منشورات جامعة سبها -ليبيا .طٔ .ٕٓٓٔ .ص .ٔٚٓ ،ٜٔٙ أشرف علي دعدور .الغربة يف الشعر األندلسي .عقب سقوط اخلالفة .دار هنضة الشرق .جامعة القاىرة .طٔ .ٕٕٓٓ .ص .ٜٔٔ كميلية عبد الفتاح .الشعر العريب القدَل( .دراسة نقدية حتليلية لظاىرة االغًتاب) .دار ادلطبوعات اجلامعية .اإلسكندرية .مصر.ٕٓٓٛ .صٔ.ٙ -5ىو أبوعبد اهلل زلمد بن سليمان بن عبد الواحد األنصاري .من أىل مالقة ويل قضاءىا مدة ،كان أديبا شاعرا ،تويف سنة ٓٓ٘ىـ .انظر :النباىي ،أبو
احلسن بن عبد اهلل .تاريخ قضاة األندلس .تح :ليفي بروفنسال .القاىرة ٜٔٗٛم .صٓٓٔ.
اىي  .ادلصدر نفسو .ص ٓٓٔ.
 -6النب
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وٍبدض الكاٖغ ٚاهم بً ولُض في ؤَل ػماهه ٞال ًغاَم بال مُبىٖحن ٖلى الكغ ،ولٗل في طل ٪هٓغة حكائمُت هي في خ٣ُ٣تها
نىعة ٢اجمت ٢ض ال ج٩ىن بال نىعة لىٟـ الكاٖغ اإلاٛترب مما ًبٗضَا ًٖ خ٣ُ٣ت الىا « ٘٢ولِـ الٗ٣ل ٧اإلاغآة الهاخبت التي
حٗ٨ـ نىع ألاقُاء ٦ما هي جماما ،ول٨جها ٧اإلاغآة اإلالخىٍت التي جمؼط نىعة هٟؿها بهىع ألاقُاء التي جهىعَاٞ ،خهُبها بالٟؿاص
والدكىٍه» ٣ٞض ج٩ىن هٓغة َظا الكاٖغ ألاهضلسخي اإلاٛترب بلى ؤَل ػماهه هي في خ٣ُ٣تها نىعة لىٟؿه اإلاٛتربت٣ً ،ى( :٫مً
البؿُِ)
هىن ٓلُ٠ٛ ٧س مطخى مً ٌٔ٠ل

والبؽ مً ألادال ٞما هى ؤٛول

وبشا دبرت الىاغ لم ثل ٝامطؤ

شا حالة ثطهُ ٧ال

ًحح ــى٨

ما بـالهم – ه٥بد ب م آمالهم-

٤ل ٌب ٌُٔ

ٛمــؼاثط
وم٠لــس

هٜٔد
محٔا٨ٞ

ٟىي

ومجاهط

آضاثه
مح ــإزب

وال ًطي
ًطمي

ما ًٜٔــل
وال

ًحإم ــل

وبشا ادحبرت ٛباٟل هى ؤٓــ٠ل
ؤهل البلاثط وهى ٛح م ؤٓــع٨

ومً ال٘طاث مً ً٠اضْ في الىه

ٟٞي صٖىجه بلى تهىًٍ اإلاهاب الجلل بٗض ؤن ؤنبذ الؼمان ًدخم ٖلى الىاؽ الخٛحر و الخ٣لب ال بلى ألاخؿً ول ً٨بلى ألاؾىؤ
ما ًضٖ ٫لى ينىث الهؼٍمت اإلاخجلي مً ج٨غاع الىٟي :لم جل – ٠ال ًخدى -٫ال ًغي -ي ًخإمل .وما ُٞه مً حٗمُم وبَالً ١خمغ٦ؼ
خى ٫مٗاوي الجهل والخ٣ؼػ و الى٨بت ،وَى ما ًض ٘ٞالكاٖغ اإلاٛترب بلى الٗؼلت ال ًخسُاَا وال ًداو ٫حُٛحرَا وَى ما ٖبرث ٖىه
الىهُدت اإلاؿخٟاصة مً ججغبت الاٚتراب( ّ
َىن).
وٍظَب الؿمِؿغ بلى ؤبٗض مً طل ٪وَٗلً َؼٍمخه ججاٍ ظمىٕ الىاؽ في مى ٠٢اجسظٍ يض البكغ خحن ؤ٢غ عجؼٍ ًٖ
الخ ٠ُ٨م٘ مً خىله٣ً ،ى:٫
ضؤًد بجي آزم لِؽ في

حمىٓهم مىه بال اللىض

 غاًل بن وليد ادلخزومي ادلالقي (تٓٗٚىـ) ،قال فيو ابن خاقان" :عامل متفرس ،وفقيو مدرس ،وأستاذ رلود ،وإمام ألىل األندلس رلرد .وأما األدب فكانجل شرعتو وىو رأس بغيتو ،مع فضل وحسن طريقة ،وجد يف مجيع أموره وحقيقة" .انظر :ياقوت احلموي .معجم األدباء .تح :عمر فاروق الطباع .مؤسسة
ادلعارف .بَتوت .طٔٔٛٛ :ٚ .ٜٜٜٔ .
 أمحد أمُت وزكي جنيب بدوي .قصة الفلسفة احلديثة .مطبعة جلنة التأليف والًتمجة والنشر .القاىرة(.دط،دت) .جٔ .صٖ.ٙ ابن بسام الشنًتيٍت .الذخَتة يف زلاسن أىل اجلزيرة .تح :إحسان عباس .دار الثقافة .بَتوت – لبنانٔٗٔٚ .هٜٜٔٚ ،م .قٔ /مجٕ .ص .ٛٚٓ ،ٜٛٙ ىو خلف بن فرج اإللبَتي ،أبو القاسم ،ادللقب بالسميسر ،من أعالم الشعراء يف عصر ملوك الطوائف ،اشتهر باذلجاء ،لو كتاب لقبو :شفاء األمراض يفأخذ األعراض ،رلهول ادلولد والنشأة .أما وفاتو فحددت سنة ٓٗٛه .انظر ترمجتو :ابن بسام الشنًتيٍت .الذخَتة يف زلاسن أىل اجلزيرة-ٕٛٛ :ٕ :ٔ .
.ٜٛٚ
 -5ابن بسام .ادلصدر نفسو.ٜٛ٘ .
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ٛلما ضؤًد حمُٕ ألاهام

٣صل ٧كطت ٌ٣حر حـصض

ٛمهما بسا مج م واحس

ؤْ ٞمْ ٟ :٨مل ؤٓىش بطب البـط

وجبرػ ألابُاث هٓغة اٚترابُت جمتزط بالؼَض ،وَى ما ٞؿغٍ بٌٗ الباخشحن في ٖلم الىٟـ خحن زلهىا بلى " :ؤن قٗىع
ؤلاخباٍ الظي ٌؿخجضي له ؤٚلب الىاؽ بالٗضوان ٢ض ًاصي ببٌٗ ألاٞغاص بلى هىٕ مً الاؾخ٩اهت والجمىص ،ؤو الاونخاب
واوٗضام اليكاٍ ،وط ٥٫ؤن الٟغص ٢ض ًدبحن ؤن اإلا٣اومت ال ججضي ُٗٞمض ٖىضثظ بلى الاوؿالر مً اإلاى . »٠٢وَظا الىىٕ مً
الؼَض ًدؿم بالدكائم والُإؽ ،وُٞه جهاب الىٟـ بال٨أبت والنخِ ٖلى الخُاة وؤَلها ،وٍٟهم مً جُ ً٣الكاٖغ /اإلاٛترب ؤن
الاه٣باى ( ّ
ؤظل شخيء) :بن ؤلاوؿان الاه٣باضخي ج٣ىي ٖىضٍ نػٖت الؼَض في الخُاة ٧لما ػاصث مٓاَغ الٟؿاص ٞحهاٟٞ ،ي« ٖهىع
الايُغاب الؿُاسخي ً٣ٟض الىاؽ َمإهِىتهم ،وال بض لهم مً مالط حهغٖىن بلُه وٍل٣ىن ُٞه بإز٣الهم وٍينجىن في ٖاإلاه زُام
الُمإهِىت والاؾخ٣غاع ،وٍجضون ُٞه الٗىى والغاخت»  ،وَى ما ٌؿخسلو مً صٖىة الكاٖغ(بلى ا٫ؾالمت -ؾاإلاهم -صٖهم-
زالن ،)٪لُ٩ىن:
الاه٣باى ـ ؾالمت -زالم= هٓغة اٚترابُت ـ .ػَض حكائمي.
وٍخجغٕ الكاٖغ مغاعة جٟى٢ه وَى الظي اٖخ٣ض ؤجها ؾتر ٘ٞم٣امه وجدمل بلُه وؿاثم الىُٗمٞ ،ةطا به ًض ٘ٞيغٍبت َظا
َ
الىظىص ،وجى٨غ له الؼمان ،ويا ١مىه الم٧ان٣ً ،ى ٫ابً الخىاٍ ؾازُا ٖلى عجخان ٟ٦ت الجهل ٖلى
الخٟى ،١و٢ض ٖم الجهل
ٟ٦ت الٗلم( :مً ال٩امل)
ْم
لم ًذل مً هىب العمان ؤزً
وبشا اهت ُد بلى الٔلىم وحست ا
ً
و٣صا ٢مً ح اللُالي ًالبا

ّ
٣ال
جُؿِئا ٌ ُّز
ٔس به ٓلُ ٧شهـىب
ً
ً
ح ّسا وٛهما داهه املٌلىب

ٛـإن الىاثبات

 عبد الستار زلمد ضيف .شعر الزىد يف العصر العباسي .مؤسسة ادلختار للنشر والتوزيع .القاىرة .طٔ .ٕٓٓ٘ .ص .ٖٔٙ ادلرجع نفسو .ص.ٖٔٚ ىو أبو عبد اهلل زلمد بن سليمان الرعيٍت ،البصَت ،ادلعروف بابن احلناط (تٖٗٚىـ) ،كان متقدما يف اآلداب والبالغة والشعر ،مدح ادللوك والوزراء والرؤساء،وكان يناوئ أبا عامر بن شهيد ،ويعارضو ،ولو معو أخبار مذكورة  .انظر ترمجتو  :الضيب ،أمحد بن عمَتة  .بغية ادللمتس يف تاريخ رجال األندلس  .تح :إبراىيم
األبياري .دار الكتاب اللبناٍل -بَتوت .طٔ .ٜٜٔٛ .ص٘.ٚو احلميدي ،أبو عبد اهلل زلمد بن أيب نصر  .جذوة ادلقتبس يف ذكر والة األندلس  .ضبط وشرح:
صالح الدين اذلواري .شركة أبناء شريف األنصاري للطباعة والنشر والتوزيع .طٔ .ٕٓٓٗ .صٗ.ٙ
 -ادلقري .نفح الطيب .ٕٜٛ ،ٕٛٛ :ٖ.
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ل٣ض ؤؾىض الكاٖغ اه٨ؿاع الٟئت اإلاشٟ٣ت وَؼٍمتها بلى الؼمان الظي ؤنابها بىاثباجه ،وخغم ٖلى الىجباء خ٣هم في الىٗمت
وعٚض الِٗل بًداءا مىه باالؾدؿالم والغيىر؛ ٣ٞض احؿم الٗهغ بخٟصخي الٓالم والجهالت ،و٧ل ما َى مكغٞ ١ه ًخىاعي لُدل
مدله الخغاب جدضزه ٦ثرة الىاثباث التي نحرث َالب الٗلم م٣تر ٝطهىب(وبطا اهتهُذ بلى الٗلىم وظضتها قِئا ٌٗض ٖلُ٪
طهىب)ُٞ ،ى٨مل الٗلم لُدؿ٘ الجهلَ .ظٍ آلاٞت التي ًغي ابً قهُض ؤجها ؤنبدذ بخضي الًٟاثل في ٖهغٍ٢ ،ا:٫
ّ
ْم
ّ
وزمعي ه ومـه
همي
السجى
٣إن
ْم
ْم
الٔلُـاء بال ؤٟلــها
هىت ؤهجم
ْم
ْم
 ٝبشا ما ملحت ْمم
وؤكبحد في دل ٍر
وما ًاب في هصي الب ّرًة
ً
ؤضي حمطا ٛى ٞاللىاهل

آد ٌبـط
ً
ح ّمـة

ْم
[ ]...وهاٟل ٍ ٠ٛره لم ًطي هللا
حبىا باملجى زووي وٗىز ْمضت زونه ْمم
ٟلب ــه

ً
ّ
ثحسض بؿٜاٟــا لسهط

ألاضاش٨

ّ
٤ل ٓاٟل
و ٗبن بما ًحِى به
ْم
ّ
ثب ِّىد ؤن الجهل بحسي الٜواثل
ْم
بشا هى لم ًىج ْمـس بٌُ ألاواثل
ٛإب٦ي بٔ ْمُجي

ش ٨ثل ٧اللىاهل

ً ُّز
ًِ بإن ال ّـسًً ح ّٜاملؼاثل
ؤضوز ألاماوي في ضٍان ألاباًل

ٞنخِ الكاٖغ /اإلاٛترب ٖلى ما آ ٫بلُه خا ٫مجخمٗه الظي خغ٦ه ؤلاخؿاؽ باإلاغاعة بحن ؤهاؽ ؤَلٖ ٤لى ػمجهم اؾم (صَغ
ألاعاط )٫ظٗله ًه ٠الضواء الكافي وطل ٪بالغظىٕ بلى صَغ ألاواثل بٗض ؤن ًئـ مً الازخالٍ بإهاؽ اجسظث الجهل ًُٞلت
( ّ
جبِىذ ؤن الجهل بخضي الًٟاثل) ،وفي َغوبه مً الىا ٘٢اإلاؼعي باالججاٍ هدى اإلااضخي الخامل لظ٦غٍاث الؿٗاصة والخىانل ما
ًبرع ٖضم ٢ضعجه ٖلى الخ ٠ُ٨اإلاٗم ٤لالٚتراب٣ٞ ،ض ٧اهذ « عئٍت اإلااضخي الجمُل وبٗض الظ٦غٍاث الٗظاب بلؿما لجغاح طل٪
اإلاٛترب وبغصا ٖلى ٢لبه اإلاكى ]...[١بهه ٌؿخُٗض نٟدت مكغ٢ت ٧ان الضَغ ٢ض بؿم له ٞحها وؤطا٢ه خالوة الِٗل»  ،وَظٍ
الؿٗاصة– وبن ؤوٟ٢ذ ٚغبخه -ؾخ٨ش ٠مً مٗاهاجه بٗض ؤن ٌٗىص بلى مٗاٌكت الىا ٘٢وَؿىءٍ ما ًغي مً ط ٫ألاخهىت ٖىضما
امخُتها ألاخمغة؛ في بًداء مىه بلى بؾىاص ألامىع لٛحر ؤَلها ،وخلى ٫ألاعاط ٫م٩ان ألاٞايل ،وَى ما ٌٗم ٤بخؿاؾه بالهؼٍمت
ل٩ىن مجخمٗه نغٖ ٝىه الىٓغ ،ولم ً٣ضعٍ خ٢ ٤ضعٍ؛ وَٗلً الهؼٍمت وَِٗل ٚغبت ٨ٞغٍت صازل اإلاجخم٘ ٧ىهه ًمخلٖ ٪لما

 ىو أبو عامر أمحد بن عبد ادللك بن أمحد بن عبد ادللك بن عمر بن زلمد بن عيسى بن شهيد بن عيسى بن شهيد بن الوضاح األندلسي القرطيب  .ولد يفالقسم الشرقي من مدينة قرطبة يف حي مينة ادلغَتة ،يف الدار ادلعروفة بدار ابن النعمان سنة ٕٖٛىـ .نشأ نشأة مًتفة يف قصر أبيو الوزير عبد ادللك ،وشهد عز أبيو
يف ظل دولة العامريُت  .أصيب أبو عامر بن شهيد يف أواخر أيامو مبرض الفاًف وظل يعاٍل منو حىت وافتو ادلنية سنة ٕ٘ٗىـ ،ومل يتجاوز الثالثة و األربعُت من
عمره .انظر :ابن خلكان .وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  .تح :إحسان عباس .دار الثقافة .بَتوت .ٜٔٙٛ .جٔ.ص  ،ٔٔٙابن األبار( ،أبو عبد اهلل زلمد
بن عبد اهلل بن أيب بكر القصاعي) .احللة السَتاء .تح :حسُت مؤنس .دار ادلعارف .القاىرة-مصر .طٕ .ٜٔٛ٘ .جٔ ص.ٕٖٛ
 ابن شهيد .ديوانو ورسائلو .تح :زلي الدين ديب .ادلكتبة العصرية .صيدا-بَتوت .طٔ .ٜٜٔٚ .ص ٔٔٔ.ٕٔٔ ، -عمر الدقاق .مالمح الشعر ادلهجري .ص .ٜٙ
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وٞهما ومجضا ًخمحز به بحن ؾٟهاء ال ً٨ىىن ؾىي الٗضاوة له وألمشاله ،وَى الظي خاو ٫ظاَضا مؿاإلاخهم ٚايا الُغًٖ ٝ
نٟاتهم الظمُمت التي ظبلىا ٖلحها٣ً ،ى( :٫مً الُىٍل)
ؤضي

ً
ؤ ْمُٓىا

ثطهى

ب ّلي

ّ
٣إهـ ـما

جؼاوض
حاهبي
مى ــها
ً
ْم
وؤ ْمػعى ٛال ؤل٠ى ْمامطؤ لي ٌؼالم

ؤضاٟم

ْم
ٗحر
ؤزوض ٛال ؤ ْمٓحام
ً
ْم
وٍجل ٨ي ْ ٛمهمي هــطوبا مً ألاشي
ْم
ْم
ْم
ىم ل٠ل ٍر وشي ح ًى
وؤوحٕ مِــل ٍر

م ــحاض ٍرب

ْم
الجهل ٓالم
وؤؿ٠ى ْمامط ٍرت في ْ ٟمطٍة
ٛتى

ٓ ٌّي
طبي

ثعزضٍه

ؤٓ ــاحم

ٗىِحم ٓلى ما ثعٓمىن ًٓ الىضي

ْم ْم
ل٠س ػٜهد ثل ٧الحلىم العوآم

ؿـ ــا٣ط

ُّز
ْم
ثيؼس مىه الحـالٟم
ول ً٥ؿ ًى

ٌب
ػالم

ٓلُ٥م

ال

ثحُة

وٍهغح بالؿبب الظي ظٗل آلازغًٍ ًىانبىهه الٗضاء ،وٍتربهىن به جغبو الخُت بٟغَؿتها(:وٍجلب لي ٞهمي) الظي ؤوعزه
ؤهىاٖا مً اإلاهاثب التي لم ًإث ٖلى ط٦غَا (يغوبا مً ألاطي) مؿخضال ٖلى طل ٪بٗباعاث جضٖ ٫لى الٛغبت ال٨ٟغٍت التي
ؤنبدذ حٗاهحها الظاث /الٗاإلات /اإلاهؼومت وؾِ الجماٖت /الجاَلت /الهاػمت مً ظهت (ؤق٣ى امغيء في ٢غٍت الجهل ٖالم ٞ -تى
ٖغبي جؼصعٍه ؤٖاظم) ،وٍ٣غ بالعجؼ ًٖ اإلاىاظهت وؤلازٟا ١في الاهضماط والخإ٢لم مً ظهت ؤزغي ،مما آ ٫به بلى الاٖتزا٫
والاه٣باى خامال مٗه ؤإلاه وخؿغجه:
ٌب
ػالم ٓلُ٥م ال ثحُة ؿا٣ط

ُّز
ْم
ثيؼس مىه الحالٟم
ول ً٥ؿ ًى

وجخىالى نىعة ٚغبت الٟايل لضي بٌٗ الكٗغاء خحن ًضع٧ىن ؤن َب٣ت مً ّ
الجها ٫الظًً امخل٩ىا الجاٍ واإلاا ٫اخخلذ
م٩اهتهم ،وؤنبدذ الثرواث في ؤًضحهم وبن ٖضمىا ال٠ياثل؛ "َب٣ت لِـ لها عنُض مً وؿب ؤو ٖلم ؤو ًٞل ،هي زمغة يُإ
الُ٣م ،واه٣الب اإلاىاػًٍ في ٖهىع الٟتن ،بل ٧اهذ مما ؤط٧ى الٟخىت وؤقٗلها ،ولٗبذ صوعا ٦بحرا في ج٣لُو صوع الكٗغاء
واإلا٨ٟغًٍ وم٩اهتهم الاظخماُٖت» َّ ،
ٞخٗم ٤ؤلاخؿاؽ لضحهم بالتهمِل والًُإ ،وعاخىا ًىضبىن ؾىء الخٔ ،وٍخعجبىن مً
ػمان ونل خالهم ُٞه بلى ما ونل بلُهٖ ،لى هدى ما ٖبر ٖىه الكاٖغ ؾلُمان بً مدمض اإلاهغي ٢ ،ا:٫
ُّز
ُّز
وبعوا
ٓعوا
ــط
جبد ملٔ ٍر
ً
ْم
الٔسم اهحلاضا
ًلبد ب م مً

ولم ًللىا بلى ُّز
الطث

الؼىامى

ٛإؿ ْم د ابً هىح ٚي ْم
آحلامى
ٍر

 ابن شهيد .ديوانو ورسائلو .ص .ٔٔٛ ،ٔٔٚ أشرف علي دعدور .الغربة يف الشعر األندلسي .ص .ٕٜٔ ىو سليمان بن زلمد الصقلي ،من أىل العلم و األدب و الشعر ،قدم األندلس بعد ٓٗٗىـ ،ومدح ملوكها ،وتقدم عند كربائها بفضل أدبو ،وحسن شعره.ينظر :احلميدي .اجلذوة .ص .ٕٔٙ
 -احلميدي .ادلصدر نفسو .ص.ٕٓٚ.
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ّ
ث٠ل

زهطها

ٛالل٠ط ُٛــه

ٓلى السهُا الٜٔـاء ٠ٛس ثىا ى

ًٌال ْ ٛم
ول ؤضظا ٞالحمــام
ّ
ْمؤًسي اللئ ــام
جؼ ُّزطٓها بلى

ٞالًٟاثل والٛجى ابخٗضا ًٖ اإلاشٟ٣حن ،ووٟ٢ا بلى ظاهب الجها ،٫ومً ؤعاص الٛجى في مجخمٖهم وفي ػماجهم َظا ٞلُ ً٨ظاَال
ؤو مخجاَال وحٗم الىٓغة اإلادكاثمت اإلادبُت مخجاوػة الىا ٘٢اإلاؼعي لخضٖى بلى الىٟىع مً الضهُا(ٖلى الضهُا الٟٗاء) التي
اؾدكٗغ الكاٖغ /اإلاٛترب بكاٖتهاُٞ ،ى٣لب ؤلا٢باٖ ٫لى الضهُا والخٗل ٤بها بلى بٖغاى ٖجها ،وػَض ٞحها بٗض ؤن ػاٖ ٫جها
الاونجام والخىا ٤ٞباعجٟإ الغطًلت ،واهدضاع الًُٟلت ،وَى ما خملخه الٗباعة(ؤًضي اللئام).
وٍخجاوب نىث ابً ؾاعة الكىترًجي  ،وَى ًٟج٘ ِبىا ِِٗ ٢ه الٓالم لؤلٞايل٣ً ،ى( :٫مً ال٩امل)
ٓابىا الجهالة واظزضوا بح٠ىٟها

ْم
املجلـؽ
وت اٛحىا بحسًث ا في

و ي التي ًى٠از في ًسها ال٘جى
ّ ٌب
ّ
حصاب ــة
بن الجهالة لل٘جى

وثجُئ ا ُّز
السهُا بطٗم امل ْمٌٔـؽ
ْم
ْم
حصب الحسًس جاضة امل٘ى ْمٌُؽ

وٍ٩ىن الجهل م٩اٞئا للؿٗاصة في َظا الٗهغ الغصيءٞ « ،ل٩ي ج٩ىن ؾُٗضا ًيبػي ؤن ج٩ىن في ظهل الكباب ،ألهه لم ٌٗلم
بٗض ْمإ الغٚبت الظي ال ًىُٟئ وما ًىجم ٖىه مً بالء ولم ٌٗلم ؤًًا ؤن الغٚبت ختى لى جد٣٣ذ ٞلِـ في جد٣ُ٣ها ه ٟ٘وال
زمغة زم َى لم ٌؿدُ ً٣بٗض ؤن زاجمت الجهاص لِـ مجها مٟغ»  ،لُ٩ىن الجهل ؤو الخجاَل في ػمً ًى٣م ٖلى ألاٞايل اإلاٛتربحن،
وَى ما ٖبر ٕهه ألاٖمى الخُُلي مهىئا ّ
الجهاٖ ٫لى ظهلهم الجالب للٛجى٣ً ،ى:٫
ً
وٜٟا ٓلى ّ
٤ل حاهل
ضؤًد ال٘جى

ُٛا ٓحن شي الجهل اؤمي رمد اؤمي

 ىو أبو زلمد عبد اهلل بن زلمد بن سارة البكري الشنًتيٍت ( ،نسبة إىل مدينة شنتمرية ) سكن إشبيلية واحًتف فيها الوراقة وكان ذا حظ صاٌف يف النحوواللغة .أديبا ماىرا حافظا لألشعار ،جتول يف شرق األندلس وغرهبا معلما للنحو ومادحا لوالهتاُ ،عرف جبودة شعره ،وتويف سنة ٘ٔٚه مبدينة أدلرية أَل ادلرابطُت .
انظر :العماد األصفهاٍل الكاتب  .خريدة القصر جريدة العصر  .قسم شعراء ادلغرب واألندلس  .تح :آذرتاش آذرنوش  .نقحو وزاد عليو  :زلمد ادلرزوقي  .زلمد
العروسي .اجليالٍل بن احلاج حيي  .الدار التونسية للنشر .تونس .ٜٔٛٙ .جٕ .صٖ٘ٔ .و ابن خاقان (أبو نصر الفتح بن زلمد بن عبيد اهلل القيسي اإلشبيلي
ادلشهور بابن خاقان) .قالئد العقيان ورلالس األعيان .تح :حسُت يوسف خريوش .مكتبة ادلنار للطباعة والنشر والتوزيع .األردن .طٔ .ٜٜٔٛ .ص .ٜٛٓ
 -ابن خاقان .ادلصدر نفسو .صٕٓ.ٛ

 زكريا إبراىيم .مشكلة الفلسفة .مكتبة مصر( .دط ،دس) .صٕ .ٚوىو ما قالو الفيلسوف المتشائم شوبنهاور. ىو أمحد بن عبد اهلل بن أيب ىريرة ،شاعر من شعراء األندلس ادلربزين ،لو ديوان شعر كبَت ،ويعرف باسم التطيلي اإلشبيلي ،وتطيلة موطن أىلو وإشبيلية داركٍت أبا جعفر وأبا العباس ،ولد ضريرا فلقب باألعمى ،وعاش يف عصر ملوك الطاوئف ،فأدرك دولة بٍت عباد ،مث دلع امسو أيام يو سف بن تاشفُت ، .
ىجرهتمّ ،
انظر ترمجتو  :الضيب .بغية ادللتمس  .صٖٕٗ ،صالح الدين الصفدي  .الوايف بالوفيات  .تح :أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى  .دار إحياء الًتاث العريب للطباعة
والنشر .بَتوت -لبنان .طٔ ،ٕٕٙ :ٚ .ٕٓٓٓ .ابن بسام .الذخَتة .ٕٚٛ :ٕ /ٕ .
 -5األعمى التطيلي .ديوانو ورلموعة من موشحاتو .تح :إحسان عباس .دار الثقافة .بَتوت -لبنان.ٜٖٔٙ .ص ٗ.ٔٚ
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ؤما ابً الؼ٢ا ١البليسخي ٣ٞض ؤخـ بإن الضَغ ٢ض ؤُٖاٍ صون ما ٌؿخد٣ه ،وبما ؤهه امغئ ال ًدب الىٟا٣ٞ ١ض ازظ مىه
الخمى٧ ٫ل مإزظ ،بما ؤن الخُاة امخؤلث هٟا٢ا٣ً ،ى( :٫الىاٞغ)
وُٛما ٟس بلىت مً اللُالي

ٓعاء ؤن ًالظمجي الخمى٨

هص٨
زواثطها ثط٤ ٕٛل
ٍر
ٌب
ؤػس
٣ما حلد وهاز ألاضن

وثذٜى مً له ٌب
مجس ؤرُل
ْم
وحلد في بىاشدها وٓى٨

ّ
الحجم ٨في ظمان
وٟس هلد

ٟبُح ٓىس ؤهلُه الجمُل

ؿطاب املٔلىات به ػطاب

ومىحجٕ الىسي ًلل محُل

ًامؼات

ٛال ِٓف ٌؼ ُّزط وال دلُل

ّ
بداء ال ًساجي
وؤي ؤخي
ٍر

ُّز
وؤي حلُْ ٓ ٝمه ٍرس ال ًحى٨

ّ
ث٠ل محامسي لىالة زهطي
ًّ
شما
ٓىِد بىكٜهم ٠ٛلست

ألن الٜول ٓىسهم ٟلُل

وؤٓالم

ّ
املىزة

ّ
ٗلى ما ؤٟى٨
لِؼلم مً ٍر

ل٣ض ظىذ الكاٖغ بلى الخمىّ ،٫
وًٞل الاٚتراب ًٖ مجخمٗه بض ٫الاهضماط ُٞه ومؿاًغجه ،و٧ل َظا بؿبب ؤلاخؿاؽ
بالٓلم الظي نىعٍ في مكهض مٟٗم بالٓلم وال٣هغ والظ ٫صازل مجخم٘ حٛحرث ُٞه ٞلؿٟت الخُاة؛ بط ؤنبذ ًغ ٘ٞمً ألاهظا٫
ّ
وٍدِ مً ألامجاص (جغ٧ ٘ٞل هظ ، ٫جس ٌٟمً له مجض).
وجخىانل نىع الُإؽ الظي جمل ٪الكٗغاء مً جمْ ً٨اَغة الجهل في اإلاجخم٘ ،وحؿخمغ مٗه اهخ٣اصاتهم التي لم حٗض – في
ُ
ؤٚلب ألاخُان – ججضي هٟٗا م٘ مً ؤقغبىا في ٢لىبهم الجهل ،وَى ما ٖبر ٖىه ابً زٟاظت  ،في ٢ىله:
ىم لؼد ثذبرهم
زْ ٓى ٧مً لىم ٍ ٟر
ٌب
ٌب
هىج ٗحر ؤ ـم
ٓىج ٓلى السهط

ّ
بال ث٥ـ ٝػـتر الُ٘

ٓ ً ُٓ

ٌب
ٌب
بُوان مً الـِ
ػىز مً الجهل

 ىو أبو احلسن علي بن عطية بن مطرف اللخمي البلنسي بن الزقاق البلنسي  .اشتهر بالغزل وادلدائح  .ولد يف بلنسية سنة ٜٓٗه وتويف يف ٕ٘ٛه .ينظر:ابن الزقاق البلنسي .الديوان .تح :عفيفة زلمود ديراٍل .دار الثقافة بَتوت-لبنان .طٔ .ٜٜٔٛ .صٖ.ٗ ،
 ادلصدر نفسو .صٖٕٔ.ٕٖٕ ، ىو أبو إسحاق إبراىيم بن أيب الفتح بن عبد اهلل حفاجة (ٓ٘ٗ ٖٖ٘ -ىـ) ،ولد يف جزيرة شقر من أعمال بلنسية شرقي األندلس ،كان صاحب ذلوورلون يف شبابو ،فلما تقدمت بو السن أقلع عن الغواية وسلك سبيل الرشاد إىل أن تويف يف بلدتو شقر .انظر:ابن خلكان.وفيات األعيان.٘ٙ :ٔ.
 -ابن خفاجة .الديوان .تح :عمر فاروق الطباع .دار العلم للطباعة والنشر .بَتوت-لبنان( .دط ،دت) .ص.ٗٚ
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لُٗغى الكاٖغ بُاثٟت مً الىاؽ جخه ٠با٫ظهل والٛباء؛ ٞهم ال ًهٛىن بلى هاصر وال ًإبهىن بالثم ،اؾخٗهىا
بدما٢تهم ٖلى الضَغ ختى ٦ؿاَم الجهل مً ْالمه وؤلبؿهم الكِب مً بُايه.
وَؿخمغ الكاٖغ في جغ٦حز ٖضؾخه الاٚترابُت التي ال جغي مً ال٨إؽ بال ههٟها الخاوي لخى٣ل نىع مإؾاة الجهل الظي ل٠
ال٩ىن مً خىله ،واؽجىلى ٖلى ال٣لىب ،وٍدمل ٖلى الجاهل بكضة ،وٍىصخه بالب٩اء بض ٫الطخ ،٪وٍه ٠خاله بإعط٫
الهٟاث٢ ،ا:٫
ً
ً
ًا هاح٦ا ملء ُٛه حهال
ً
ً
وهىد ح ّؼا وهىد هٜؼـا

ؤحؼً مً

ح ٧٥الب ْم
٦اء

ش٣ـاء

ظ٣ـ ْمـاء

ٛال

وال

وَٗلى نىث الاٚتراب عاًٞا ٖ٣ض نلر م٘ آلازغ الظي ًدمل صالالث حٗم ٤الهىة بحن الكاٖغ ومً خىله ،وٍٖ ٠٣ىض
يغوعة الاهٟهاَ ًٖ ٫ظا الىظىص ال٣اجل٣ً ،ى ٫ؤبى ب٨غ بً ب٣ي مىخ٣ضا مٓاَغ ازخال ٫الُ٣م التي اؾدكٗغ مٗها الٟايل
وظىصٍ في اإلا٩ان ٚحر اإلاىاؾب ،وفي الؼمان الجاثغ ،وبحن ؤَل حهملىن ٢ضعٍ٣ً ،ى:٫
ؤْ ٟممد ٥ُٛم ٓلى إلاٟحاض والٔـسم
ّ
وُ ْملد ؤب٥ـي لْ ٥مم ٓ ً
صضا لٔلـ٥م
ٛال حسً٠حْ ٥مـم ًججى لها رمـ ٌبـط
ٌب
ْم
ما الِٔف بالٔلم بال حُلة هٜٔد

ْم
٣ىد ًّ
حطا ؤبي الىٜؽ لم ؤٟم
لى
جؼخُِ٠ىن وٟس ه ْممح ْمم ًٓ ال٥طم
وال

ػمائْ ٣مـم

ثج ّـل

بالسًـم

ٌب
ْم
وحطٛة و٤لد بالٔ٠سز البـطم

ل٣ض ٖبر الكاٖغ ٖما ًخسبِ ُٞه مً الظ ٫والهىان إلاا ؤ٢ام ٖىض ٢ىم لم ًغ مجهم ؾىي الشر والبسل ،وَى ٫اهخٓاع بال
ٞاثضة .وجٓهغ َؼٍمت الكاٖغ مً زال ٫الٗباعاث الضالت ٖلى الىضم ٕن ؤلا٢امت بحن َاالء الىاؽ(لى ٦ىذ خغا ؤبي الىٟـ لم
ؤ٢م) ،وبًداءاث الظ(٫وْلذ ؤب٩ي ل٨م ٖظعا) ،زم الٗباعاث الضالت ٖلى الُإؽ وزُبت ألامل (ٞال خضً٣خ٨م ًججى لها زمغ وال
ؾمائ٦م ججهل بالضًم) ،زم الخىظه بلى لىم الىٟـ الختراٞها مهىت الٗلم التي ؤنبدذ مً ازخهام ال٣اٖضين اإلاىٗؼلحن ًٖ
الىاؽ ،وطل٢ ٪مت الاه٨ؿاع.
 العوج :االنعطاف فيما كان قائما فمال كالرمح واحلائط ،وعوج الدين واخللق فساده .اذلوج :احلمق .انظر :اللسان .ماديت عوج  ،ىوج. ابن خفاجة .الديوان .ص.ٔٙ ىو أبو بكر حيي عبد الرمحان بن بقي األندلسي القرطيب ،شاعر من أىل قرطبة ،اشتهر بإجادة ادلوشحات ،ت  ٖٕ٘:ىـ على األرجح .انظر :صالح الدينالصفدي .الوايف بالوفيات.ٕٓٔ :ٖ .
 ادلقري .نفح الطيب.ٕٖٚ :ٗ . -5الدَل :ادلطر الذي ليس فيو رعد وال برق.القعدد :صفة للنسب ،وقوم قُع ٌد ،ال يغزون وال ديوان ذلم .الربم :الذي ال يدخل مع القوم يف ادليسر.
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وفي نىعة مإؾاوٍت ؤزغي مً نىع الاٚتراب الخامل لبظوع الهؼٍمت اإلاٟٗمت بأالم الًُم ،وزُبت ألاماوي ،و٢دِ آلاما،٫
ً٣غَا ابً بغص ألانٛغ في ٢ىله:
ٟط ْمٓىا بال٥حابة
ْم
بالٗحىـا مىـاهـا
ٛلم ثبلٙ
باب حـ ٍرـّ

وال ضاحد ث٠طًؽ باألماوي
وٟلمد املٌال مً حساهـا
ْم
هٌلد ٓلى زاب م ْمع ٌبن
ٛال
ً
وٓ ّى ْم
هىا بما ه ْمسضٍه حهـال

لىسدله ٛعاز لىا او٘ـالٟا
وال مس املساز لىا اضثٜاٟا
ٌب
ٟطاًِؽ ؤحسهاها مؼاٟا
ً
لىا ؤٟالمىا ػاٟا ٛؼـاٟا
وال بطحد ؤهلت ا
ٌب
لٔل ّ
ّ
الؼى ٞمسض٣ة

محـاٟا
هٜاٟا

بن اإلادىت التي خلذ بالٟئت اإلاشٟ٣ت هدُجت ؤلاَما ٫والالمباالة مً َغ ٝاإلاجخم٘ ،ظٗلذ الكاٖغ ًٟىى هٟؿه للك٩ىي
باؾم ؤمشاله مً ألاصباء؛ مٗمما ججغبخه لدكمل البُ٣ت الباُ٢ت مً ألاٞايل الظًً ٦ؿضث ججاعتهم ؤمام اعجٟإ ؤؾهم الجهل
والجها ،٫وٍبرػ الهىعة الخُ٣ُ٣ت التي ؤضخذ ٖلحها خالهمٞ ،غؤي ؤن العي َػى ٖلى البُان ،وجٟى٢ذ ؤلاؾاءة ٖلى ؤلاخؿان،
ولم ٌٗض ًغي ما ٌؿغٍ ،واؾخمغ جى ٠٢ؤلابضإ هدُجت الٓغو ٝالؿِئت التي ؤضخذ ج٨بده.
وجغج٣ٖ ٟ٘حرة ؤخض قٗغاء ال٣غن الخامـ مدنخُت مما ًاع٢ها وٍجٗلها جٟخ٣ض الاهخماء لتري اإلاىث ؤقهى مً خُاة الاٚتراب
اإلاد٣٣ت لالهٟها ًٖ ٫ألاخبت ،واٞخ٣اص ؤزال ١الُٟىلت البرًئت ،وجدبض ٫هٓغة الكاٖغ اإلاٛترب في الخُاة واإلاىث ،وجغج٨ؼ ٖلى
الىبظ وؤلاٞغاص ،وَؿخسلو مٗها ٞاظٗت الىخضة ومهاب الٗؼلت ،وٍهىع الٟغا ٙالغَُب الظي ؤخضزه ُٚاب آلازغ ٖىه وَى ما
ٖبر ٖىه ٚالم الب٨غي في ٢ىله( :مً الُىٍل)
ْم
ٌب
ؤُم ؤضي ألاًــام ثثجي ٓىاهه

ٓلُىا بشا ؤل٠ى رى ــُحه الح ْمؼل

ه٥طت السها ٛاألهل ٛلــِؽ لي

ب ا ٓ٠ــىة آوي بلح ا وال ؤهل

 ىوأمحد بن زلمد بن برد األصغر ،أبو حفص الكاتب لو "رسالة يف السيف والقلم وادلفاخرة بينهما" وىو أول من سبق إىل القول يف ذلك باألندلس .ذكراحلميدي يف اجلذوة أنو رآه يف أدلرية بعد األربعُت واألربع مائة .انظر :احلميدي .اجلذوة .ص ،ٔٔٛالضيب .البغية .صٖ٘ٔ .ابن بسام .الذخَتة،ٗٛٛ :ٔ/ٔ .
.ٜٗٛ
 ابن بسام .ادلصدر نفسو .ص .ٜٗٛ ىو حكم بن زلمد بن عبد العزيز البكري ،أبو عبيد (ت ٗٛٚىـ) ،أديب شاعر ،كان مولعا باخلمر ،لو مدائح يف ادلعتمد بن عباد .انظر :الضيب .البغية.ص٘ .ٕٛابن بسام الذخَتة.ٕٖٕ :ٔ :ٕ .
 -ادلقري .نفح الطيب.ٖٔٛ :ٖ .
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وؤٛطزوي

العمان ٣إهجي

كـطٚ

ٜٛـاثسة

ألاًام

زاهُة

دحل

ُٛا لُد ؿٔطي هل م٠امي لىُة

ثلُح لىجىاها املٌُة والـطحل

وػحر ًذلي املـطء مىه ٟطٍبه

ٛطٍسا  ٣ــما دل ثطٍ٥حه ّ
الطؤ٨

٤ان ضوهة داًط

ًط ٚوًٍزي بحن ؤٛىا ا الـىكل

هحى ُله بش ٣ىضت لي ؿمؼه

ٛــذم ؤُمي ال ًاوم له ُل

ٗبرت وبازوا ٗــحر ؤن ثلبثي

وضاءهم ِٓف ًل ــص له ال٠حل

بشا ٤ان ِٓف املطء ؤز ى مً الطزي

دحل

٥ٛم مً حبِ

ٜٛاثسة

ألاًام

زاهُة

والكاٖغ ًلخً ؤبُاجه ٖلى ُ٢خاعة ا٫خؼن والُإؽ وؤلم الٛغبت وحٗمَ ٤ظٍ ألالخان ؤخاؾِؿه الكاُ٦ت بط "ما بل ٜمً هٟـ
اإلاٛترب ؤ٢سخى مً ججغبت الاٚتراب"  ،وَٗخمض زهُهت جغصًض الىٟي (لِـ لي -ال ؤَل – الًاوم له ْل) مغجبُت باإله٩اع وؤلاٞغاص
وؤلازىاء وؤلازالء (ه٨غث -ؤٞغصوي -جشجيً -سلي) ما ًجٗل الٛغبت مٗاصال لالاهخماء والًُإ وَى ما ٦غعجه َظٍ الىخضاث اإلاعجمُت
وبن جباًيذ ألالٟاّ ٞهي ججخم٘ في جإُ٦ض َىاظـ ٚغبت الٟايل التي جضٗٞه بلى جمجي اإلاىث إلاا ًمشله مً زالم مً خُاة ال
ٞاثضة مجها .وَى ما ًٟخذ باب الخضًض ًٖ ؤ٢سخى ججغبت ظؿضث الهؼٍمت الظاجُت ،هي ججغبت اإلاىث ،مإؾاة الخُاة ألاولى.
ٟاثمة امللازض واملطاحٕ:
 ابً ألاباع( ،ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ٖبض هللا بً ؤبي ب٨غ ال٣هاعي) .الخلت الؿحراء .ثح :خؿحن ماوـ .صاع اإلاٗاع.ٝ٘.ٔ98
ال٣اَغة-مهغ.ٍٕ .
ٖ.ٔ9ٙ
 ألاٖمى الخُُلي .صًىاهه ومجمىٖت مً مىشخاجه .جذ :بخؿان ٖباؽ .صاع الش٣اٞت .بحروث -لبىان. ؤخمض ؤمحن وػ٧ي هجُب بضوي٢ .هت الٟلؿٟت الخضًشت .مُبٗت لجىت الخإلُ ٠والترظمت واليكغ .ال٣اَغة(.صٍ،صث).ٓ.ٔ98
 ؤؾٗض خىمض .مدىت الٗغب في ألاهضلـ .اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ .بحروث -لبىان.ٍٔ .ٕٕٓٓ.
 - 5ؤقغٖ ٝلي صٖضوع .الٛغبت في الكٗغ ألاهضلسخي٣ٖ .ب ؾ٣ىٍ الخالٞت .صاع جهًت الكغ .١ظامٗت ال٣اَغة.ٍٔ .

 احلِ ْسل :ولد الضب حُت خيرج من بيضتو ،يقال :ال آتيك سن احلسل :أبدا [ .ألن سنّو ال تسقط أبدا] .شهاب الدين أبو عمرو .القاموس الوايف .صٕٕٔ.
 -عمر الدقاق .مالمح الشعر ادلهجري .ص.ٕٖٛ
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،ٌٔٗٔ7
 - 6ابً بؿام الكىترًجي .الظزحرة في مداؾً ؤَل الجؼٍغة .جذ :بخؿان ٖباؽ .صاع الش٣اٞت .بحروث – لبىان.
ٔ997م.
 - 7الخمُضي ،ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ؤبي ههغ .ظظوة اإلا٣خبـ في ط٦غ والة ألاهضلـ .يبِ وقغح :نالح الضًً الهىاعي.
ٕٗٓٓ
قغ٦ت ؤبىاء قغٍ ٠ألاههاعي للُباٖت واليكغ والخىػَ٘.ٍٔ .
 ؤبى خُان الخىخُضي .ؤلاقاعاث ؤلالهُت .جذٖ :بض الغخمان بضوي .و٧الت اإلاُبىٖاث ال٩ىٍدُت.صاع الٗلم بحروث ٍٔ.ٔ.ٔ98
 - 9ابً زا٢ان(ؤبى ههغ الٟخذ بً مدمض بً ٖبُض هللا الِ٣سخي ؤلاقبُلي اإلاكهىع بابً زا٢ان)٢ .الثض الُٗ٣ان ومجالـ
.ٔ989
ألاُٖان .جذ :خؿحن ًىؾ ٠زغٍىف .م٨خبت اإلاىاع للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ .ألاعصن.ٍٔ .
 - 0ابً زٟاظت .الضًىان .جذٖ :مغ ٞاعو ١الُبإ .صاع الٗلم للُباٖت واليكغ .بحروث-لبىان( .صٍ ،صث).
ٔ9ٙ8
 ابً زل٩ان .وُٞاث ألاُٖان وؤهباء ؤبىاء الؼمان .جذ :بخؿان ٖباؽ .صاع الش٣اٞت .بحروث..ٔ989
 ابً الؼ٢ا ١البليسخي .الضًىان .جذُٟٟٖ :ت مدمىص صًغاوي .صاع الش٣اٞت بحروث-لبىان.ٍٔ . ػ٦غٍا ببغاَُم .مك٩لت الٟلؿٟت .م٨خبت مهغ( .صٍ ،صؽ).ٔ997
 ابً قهُض .صًىاهه وعؾاثله .جذ :مخي الضًً صًب .اإلا٨خبت الٗهغٍت .نُضا-بحروث.ٍٔ . - 5نالح الضين الهٟضي .الىافي بالىُٞاث .جذ :ؤخمض ألاعهائوٍ وجغ٧ي مهُٟى .صاع بخُاء الترار الٗغبي للُباٖت
ٕٓٓٓ
واليكغ .بحروث -لبىان.ٍٔ .
 - 6الًبي ،ؤخمض بً ٖمحرة .بُٛت اإلالخمـ في جاعٍش عظا ٫ألاهضلـ .جذ :ببغاَُم ألابُاعي .صاع ال٨خاب اللبىاوي -بحروث.ٍٔ .
.ٔ989
ٕ٘ٓٓ.
ٖ - 7بض الؿخاع مدمض يُ .٠قٗغ الؼَض في الٗهغ الٗباسخي .ماؾؿت اإلاسخاع لليكغ والخىػَ٘ .ال٣اَغة.ٍٔ .
 ٖبض الىاخض اإلاغا٦صخي .اإلاعجب في جلخُو ؤزباع اإلاٛغب .جذ :نالح الضًً الهىاعي .اإلا٨خبت الٗهغٍت .نُضا-بحروث.ٍٕٔٓٓٙ.م
ٖ - 9لي مدمض ؾالمت .ألاصب الٗغبي في ألاهضلـ ،جُىعٍ مىيىٖاجه وؤقهغ ؤٖالمه .الضاع الٗغبُت للمىؾىٖاث .بحروث-
ٔ989
لبىان.ٍٔ .
 - 0الٗماص ألانٟهاوي ال٩اجب .زغٍضة ال٣هغ ظغٍضة الٗهغ٢ .ؿم قٗغاء اإلاٛغب وألاهضلـ .جذ :آطعجاف آطعهىف .ه٣ده
.ٔ98ٙ
وػاص ٖلُه :مدمض اإلاغػوقي .مدمض الٗغوسخي .الجُالوي بً الخاط ًخي .الضاع الخىوؿُت لليكغ .جىوـ.
ٔ987
 ٖمغ الض٢ا .١مالمذ الكٗغ اإلاهجغي .ميكىعاث ظامٗت خلب .ؾىعٍا. ٦مُلُت ٖبض الٟخاح .الكٗغ الٗغبي ال٣ضًم ( .صعاؾت ه٣ضًت جدلُلُت لٓاَغة الاٚتراب) .صاع اإلاُبىٖاث الجامُٗت.ٕٓٓ8
ؤلاؾ٨ىضعٍت .مهغ.
ٕٔٓٓ.
 مدمض ؾُٗض مدمض .صعاؾاث في ألاصب ألاهضلسخي .ميكىعاث ظامٗت ؾبها -لُبًا .ٍٔ . مدمض ٖبض هللا ٖىان .صولت الُىاث ٠مىظ ُ٢امها ختى الٟخذ اإلاغابُي .ؾلؿلت ألاٖما ٫ال٨ٟغٍت ،م٨خبت ألاؾغة والهُئتٖٕٓٓ
اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب.
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 - 5اإلا٣غي ،ؤبى ٖبض هللا ؤخمض بً مدمض اإلا٣غي الخلمؿاوي .هٟذ الُُب مً ٚهً ألاهضلـ الغَُب وط٦غ وػٍغَا لؿان
.ٔ998
الضًً بً الخُُب .جذً :ىؾ ٠الكُش مدمض الب٣اعي .صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ .بحروث -لبىان.ٍٔ .
ٔ9ٗ8م.
 - 6الىباهي ،ؤبى الخؿً بً ٖبض هللا .جاعٍش ً٢اة ألاهضلـ .جذ :لُٟي بغوٞيؿا .٫ال٣اَغة
.ٔ999
ً - 7ا٢ىث الخمىي .معجم ألاصباء .جذٖ :مغ ٞاعو ١الُبإ .ماؾؿت اإلاٗاع .ٝبحروث.ٍٔ .
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حمالُة اٗتراب الـهُس في الـٔط الجعاثطي الحسًث
ألاؾخاط :م ــىسخى  ٣ـ ــطاز٧ ،لُت آلاصاب واللٛاث  -اإلاغ٦ؼ الجامعي ٖبض الخ ُٟٔبالهى – ٝمُلة _الجؼاثغ

ملخم:
جداوَ ٫ظٍ الىع٢ت البدشُت ال٨كْ ًٖ ٠اَغة الاٚتراب في المجً الكٗغي الجؼاثغي الخضًض في مغخلت الخدىالث (
الشماهِىاث والدؿُٗىاث ) ،وبالخدضًض بالخضًض ًٖ ؾ٣ىٍ الغمىػ الُ٣مُت في اإلاجخم٘ الجؼاثغي ممشلت في ضمع الـهُس ،خُض
الخٓىا ٖىض ٢غاءة اإلاضوهت الكٗغٍت في الٟترة اإلادضصة اٚتراب وؾ٣ىٍ الُ٣مت الغمؼٍت التي ًدملها الكهُض ،بالغٚم مً جطخُخه
بالىٟـ والىِٟـ ،بالغوح والضم الظي ٢ضمه مً ؤظل خغٍت قٗبه وجىٗمه باالؾخ٣ال .٫ل٨ىه لم ًىل ؾىي الٞخت جدمل اؾمه في
قاعٕ مً قىاعٕ الٗانمت ،وؾبب َظا الاٚتراب ٖىامل وزلُٟاث ؾُاؾُت واظخماُٖت وز٣اُٞت.
ال٩لماث اإلاٟاجُذُ :اهطة الاٗتراب ،املتن الفٓطي الجعاثطي الحسًث ،ضمع الـهُس.
ثىًئة:
لم جْ ً٨اَغة الاٚتراب زانت بجُل صون آزغ ،وال وٟ٢ا ٖلى ٖهغ صون ٖهغ٣ٞ ،ض الػم الاٚتراب ؤلاوؿان مىظ
زُىاجه ألاولى ،ومىظ وعى الخىاً٢اث ونضم بمغاعة واٗ٢ه ،ومىظ ؤن وظض هٟؿه في مىاظهت صاثمت م٘ الٗالم مً خىله.
و٢ض ْل الاٚتراب مغا٣ٞا لئلوؿان ختى ٚضا ؾمت مً ؾماث خُاجه اإلاٗظبت ،بط ٖاوى مً ٖظاب الىخضة والعجؼ ًٖ
الاجها ٫باآلزغًٍ ،مشلما عجؼ ًٖ ٦بذ اهضٞاٖاجه واخباَاجه الضازلُت والخاعظُتٞ ،اهٟهل ًٖ طاجه ٦ما اهٟهل ًٖ
آلازغًٍ ،وْل ٌٗاوي مً بٗض واٗ٢ه ًٖ جهىعٍ اإلاشالي للرًاة وللىاؽ ،ولهظا اوؿلخ ًٖ مجخمٗه وٖاف في ٖؼلت ٦ئِبت،
واإلاٛترب ٌكٗغ بعجؼٍ ًٖ الخالئم م٘ مً خىله ،وٍس ٤ٟفي جُٟ٨ه م٘ مجخمٗه ،وٍ٣ٟض الكٗىع باالهخماء ،وٍهل به ألامغ بلى ؤن
ً٣ٟض مٛؼي الخُاة.
ّ
و٢ض ق٩لذ ًُ٢ت الاٚتراب ؤخض الغواٞض الهامت لل٨ٟغ ؤلاوؿاوي ،ومً م٩ىهاث الىا ٘٢الاظخماعي والىٟسخي والا٢خهاصي
للٟغص واإلاجخم٘ ٖلى الؿىاء .وهي ًُ٢ت وبق٩الُت ال ًسلى مجها ؤي ٖمل ٞجي ؤو ؤصبيٌٗ ،بر ًٖ ؤلاوؿان البضاجي واإلاٗانغ
وبخؿاؾه بالخمؼ ١والًُإ والالهخماء وال٣هغ والاؾخالب.
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ًا
جاعٍسُا  -لخاالث اٚخهاب ،و٢هغ ،واٖخضاء ،وحكىٍهَّ ،
ومؿذ شخهِخه ؤلاوؿاهُتٞ ،بضث ٖلُه
ٞل٣ض حٗغى ؤلاوؿان –
ًا
مكاٖغ الباؽ والك٣اء والاٚترابًٞ ،ال ًٖ الٗ٣ض الىٟؿُت مما ٌٗجي" ؤن مٟهىم الاٚتراب ٌكحر بلى الىمى اإلاكىٍ لئلوؿان،
خُض ً٣ٟض م٣ىماث ؤلاخؿاؽ اإلاخ٩امل بالىظــىص والاؾخمغاعٍت"ٖ .1بر ٧امل ؤَىاع خُاجه.
ومن ماقغاث الاٚتراب الخمغص ٖلى الىي٘ ال٣اثم ،والاوكُاع في الظاث (ٖضم الخىا ٤ٞم٘ الىٟـ) ،و٦ظل ٪الخدى ٫مً
الهىٍت ال٣بلُت بلى الهىٍت الخًاعٍتً ،اصي بلى حُٛحراث ظظعٍت في الخُاة الاظخماُٖت والؿُاؾُت والا٢خهاصًت٦ ،ما ؤن الاٚتراب
ًا
لِـ بالًغوعة ؤن ً٩ىن ًٖ البكغ واإلاج جمٗاث ،ؤو ًٖ الظاث ،ؤو ًٖ ال٩ىن ،بل ً٩ىن ؤًًا – ًٖ مٗخ٣ضاث وؤ٩ٞاع وؤزال١
اإلاجخم٘ الظي هيخمي بلُه.
و٢ض اٖخبر الضاعؾىن مغخلت الشماهِىاث والدؿُٗىاث مً ال٣غن اإلااضخي هُ٣ت جدىَ ٫امت ا٦دسخى ٞحها خالت مً الخؼن
ٞغيها عًَ ممؼ ١ووي٘ مإؾاوي ٖاقخه وٖاٌكخه ألامت الٗغبُت ؤلاؾالمُت ٖامت والجؼاثغٍت زانت ،خُض عاح الكاٖغ الٗغبي
ٖامت والجؼاثغي ٖلى وظه الخهىم ،وَى في ؤوط مىجه و اه٨ؿاعٍ ًغ٢ب جاعة و ًجاعي ؤزغي ٖاإلاا ًسُى بسُى زابخت هدى
الخدضًض والخجضًض و " إلاا ٧ان ؤلابضإ ٗٞال مًاص للمىث والٟىاء ٧اهذ ال٨خابت مكغوٖا مؿخ٣بلُا ..وؤلاياٞت و الخجضًض هىٕ
مً جد ٤ُ٣الظاث  ...وحٗبحر ًٖ وظهت هٓغ "ٞ .2اججه الكاٖغ بلى ( ج ٪ُ٨ٟاللٛت الكٗغٍت اإلاىعوزت و حكُِض لٛت ظضًضة جدمل
نٟاث الىظىص اإلاخجضص" 3بط " لم ً ً٨مً بض مً جلُٛم الىو ،وجٟجحر بىِخه اإلاىسغ٢ت لخإؾِـ بالٚت مٗانغة حؿخجُب
4
لضواعي الخٛحيع في وا ٘٢ؤلاوؿان "
وهدُجت لخل ٪الٓغو ٝؤوكإث مجمىٖت مً الكٗغاء لىٟؿها معجما زانا ،وقٗغٍت ج٣ضم اإلاكهض الجضًض ،مماعؾت
خغٍاتها التي اؾخ٣تها مً ججاعب الكٗغ الٗاإلاُت ،والتي ؤًٞذ بلى " ٚمىى الىو مً ظهت ،و اهٟخاح البىاء الىصخي ٖلى مخاَت
الجُل مً ظهت ؤزغي " ،5و٢ض ون ٠ؤخمض ًىؾ ٠في ٦خابه " ًخم الىو " " َظا الجُل بجُل الُخم ،الظي ًٟخ٣ض بلى ؤب ٌؿدىض
بلُه ،وٍلىط بهٞ ،غاح ًدبجى ٞلؿٟت زانت ولٛت ظغٍئت اهٟجاعٍت جخىشر َالت مً الؿىاص ،وجغ٦ب ٚىاًاث الخجغٍب والخجضًض،
و جغؾم وا ٘٢الكاٖغ بغَكت الغ ٌٞوالخجاوػ "ٞ ،6غاح ًلىن ؤقٗاعٍ مً زاللها بإلىان الخٗبحر والهىع وٍينج بسُاله ًٞاء
عخبا مً الخغٍت ،خغٍت شخهُت للظاث الكاٖغة وؤزغي لل٣اعت اإلاخل٣يٞ ،هما " ًلخُ٣ان في عخلت مدخجبت هدى خغٍتهما اإلاكتر٦ت
زاعط اإلاىاُٖض ال٨ؿىلت ؤو اإلادخملت".7

 .علي وطفة ،المظاىر االغترابية في الشخصية العربية ،عالم الفكر ،العدد الثاني ،أكتوبر ،ديسمبر ،1998 ،ص.47 :
 .محمد نجيب التالوي ،القصيدة التشكيلية في الشعر العربي ،الهيئة المصرية للكتاب ،2006 ،ص 2

 .أحمد يوسف ،يتم النص والجنيالوجيا الضائعة ،منشورات االختالف ،المغرب ،ط ،2002 ،1ص 26

 .محمد بنيس ،ظاىرة الشعر المعاصر في المغرب ،دار العودة ،بيروت ،ط ، 1979 ،1دار تو بقال للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب ط2001 ،2
ص .127

 . 5محمد بنيس ،كتابة المحو ،دار توبقال ،الدار البيضاء ،ط ،1994 ،1ص .53
 . 6حمد يوسف ،يتم النص والجنيالوجيا الضائعة  ،ص .363
 . 7محمد بنيس ،كتابة المحو ،ص 161
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واإلاالخٔ لٗضة صواوًٍ في َظٍ اإلاغخلت ًغي ّ
ؤن ؤ٦ثر ألالٟاّ قُىٖا هي ؤلٟاّ الخؼن والًُإ والُإؽ ،زم " ل ٟٔالىًَ
زم ًإحي بٗض طل ٪ل ٟٔاإلاىث مك٨ال معجما وظضاهُا مإؾاوٍا ًبجى ٖلى ؤلٟاّ ٧لها جىحي باإلاإؾاة ،الضم والجغاح ،الٟجُٗت
الضمىٕ ،الهم ألاوظإ ،الخغاب ،الضماع ،الجىاػة ،الخؼن ،ألالم". 1
 - 1مٜهىم الاٗتراب وزالالثه:
بن مهُلر الاٚتراب له اؾخسضاماث مخىىٖت في الترار اللٛىي وال٨ٟغي والٟلؿٟي والاظخماعي ،لظلٌٗ ٪ض واخضا مً
اإلاٟاَُم التي ً٨خىٟها ال٨شحر مً الٛمىى ،خُض بن مٗٓم الٗلماء الاظخماُٖحن والٟالؾٟت ٢ض ؤولىا لالٚتراب اَخماَا زانا
وؤُٖىٍ مٗاوي مسخلٟت ،ؾىاء ؤ٧اهذ لٛىٍت ؤو مىؾىُٖت ؤو ٞلؿُٟت ،ومً الاَمُت بم٩ان لخٗمُٞ ٤هم مٗجى الاٚتراب – ولى
ٖلى ؾبُل الاًجاػ  -ؤن هخٗغى لهظا اإلاٗجى ومضلىالجه.
اعجبِ مٟهىم الاٚتراب في اإلاٗاظم الٗغبُت في مٗجى " طَب وجىخى مـً الىـاؽ و" الخٛـغب " ٌٗىـي البٗض ،والٛغبت و الٛغب
2
" ٌٗجي الجزوح ًٖ الىًَ و" الٛغٍب " َى البُٗض ًٖ وَىه
و٧لم ــت " بٚخـ ـغاب " َ ــي جغظم ــت لل٩لم ــت الاهجلحزً ــت  " " Alienationوال٩لم ــت الٟغوؿــُت " " Aliénationاإلاكــخ٣خان مــً
اهذــا ٫مل ُ٨ــت ق ــيء م ــا بل ــى آز ــغ ،ؤو اهتزاٖ ــه ؤو بػالخ ــه .وحؿ ــخمض ٧لم ــت "
ألانــل الُىهــاوي  " " Alienatioوالخــي حكــحر بل ــى ٢
Alienatioمً الٟٗل " " Alienusبمٗجى الاهخماء بلى شخو آزغ.3
ؤما اكٌالحا ٣ٞض ال٢ـى مٟهـىم الاٚخـغاب ال٨شُـغ مـً الاَخمـام إلاداولـت يـبُه ،و هٓـغا لخ٘٢ـض َـظا اإلاٟهــىم حٗــضص
وظاَخــه وؤبٗــاصٍ مــً ظهــت ،والعجباَــه الىزُــ ٤بجــظوعٍ الٟلؿــُٟت الخــي ٌٗــض اؾخسضامه بُٗضا ٖجها ؤمغ مؿخجض وؿبُا.
ٞمىظ بضاًت اؾخسضام لٟٓت " الاٚتراب " ٢ضًما  ،مغوعا بالٗهىع الىؾُى ،وختى ؤواثل الٗهغ الخضًض اعجبِ مٟهىم
الاٚتراب بؿُا٢اث مسخلٟت ،و٧ل ؾُا ١له مٗجى و صاللت ًٖ الاٚتراب مجها:
أ.

الؼُا ٞال٠اهىوي:

في َظا الؿُاً ١ض ٫اللٖ ٟٔلى جدىٍل شخيء ما بلى شخو آزغ ،وَظا ٌٗجي ؤن ما َى مل٩ي ًهبذ مل٩ا لٛحري ،وٍ٩ىن
ٖٔ٘8
ٗٞل الخملَ ٪ىٖا بدغٍت الٟغص ( الخهغ ٝال٣اهىوي ) ،ؤو ٢ؿغا جيخٟي مٗها خغٍخه ،4وَٗض " َىٚى ظغوجُىؽ( H_ Grotius
٘ٗ ) ٔٙؤو ٫مً اؾخسضم اإلاهُلر للضاللت ٖلى َظا اإلاٗجى في الٗهغ الخضًض ،زم امخض ؤًًا لِكمل الخُاة الؿُاؾُت؛
–
ُٞهبذ الخ٨م واإلالُ٨ت ؤًًا جيخ٣ل مً شخو ؤو مجمىٖت ؤشخام بلى شخو آزغ .بطن ؤنبذ الاٚتراب صاٖ ٫لى ؤن
ألاقُاء و اإلامخل٩اث  -بما ٞحها البكغ – لها ٢ابلُت الخىاػ ٫ؤو البُ٘ ،وَظا ما ًجٗل ؤلاوؿان قِئا ؤو مجغص ؾلٗت ٢ابلت للبُ٘
والكغاء ،ؤي خمل ؤلاوؿان مٗجى " الدكُا  " Reificationفي الؿُا ١ال٣اهىوي.

 .كمال فنيش ،البناء الفني في الشعر الجزائري المعاصر ،مخطوط ،جامعة قسنطينة ،2000 ،ص .76.

 .جم ـ ـ ــال ال ـ ـ ــدين اب ـ ـ ــن منظ ـ ـ ــور ،لس ـ ـ ــان الع ـ ـ ــرب ،مجل ـ ـ ــد 10 ،ط1،دار صبح،لبنان ،1968،،ص.3:

 .عب ــد اللطي ــف محم ــد خليف ــة ،دراس ــات ف ــي س ــيكولوجية االغتـ ـراب ،ب ط ،دار غري ــب للطباع ــة والنشر والتوزيع ،مصر 2003، ،ص.23 :
 .محمود رجب ،االغتراب سيرة مصطلح ،ص.32 :
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ب .الؼُا ٞالاححماعي:
٦ظلً ٪م ً٨ؤن ًُٟض َظا الل ٟٔما ٌؿدكٗغٍ ؤلانؾان مً ٚغبت في اإلاجخم٘ هاججت ًٖ جغَل ٖال٢اجه باآلزغًٍٞ ،1خىع
ٖال٢اجه وصًت م٘ اإلاجخم٘٦ ،ما ٌكحر َظا اإلاهُلر ؤًًا بلى الىي٘ الىاظم ًٖ خالت الاهٟها ٫ؤو بلى خالت الاهٟها ٫هٟؿها ،2
بطن وؿخيخج ّ
ؤن َظا الاٚتراب ٧ان بٗض ٖال٢ت َبُُٗت ووصًت خؿىت ،ل ً٨بٗض اهٟهاٖ ٫غي َظٍ الٗال٢ت هجم ًٖ طلٞ ٪خىع
وقٗىع باالٚتراب.
ج .الؼُا ٞالىٜسخي الؼُ٥ىلىجي:
وٍىضعط يمً َظا اإلاٗجى ما ًهِب الٟغص مً ايُغاباث ٖ٣لُت وهٟؿُت ؤو ُٚاب و٣ٞضان للىعي ؤو قلل و ٢هىع
ال٣ىي الٗ٣لُت ،ؤو ما ً ٘٣هدُجت نضمت ٢ىٍت  3؛ خُ ــض ّ
بن َظٍ الايُغاباث جاصي بالٟغص بلى هبظ اإلاجخم٘ له وججاَله و
تهمِكه ،وٖضم قٗىعٍ باالهخماءٞ .4اإلوؿان ً٩ىن مٛتربا بطا هإي ًٖ ٖ٣له ؤو عجؼ ًٖ اؾخسضام خىاؾهٞ ،االزخال ٫الٗ٣لي
والىٟسخي ؤ٢سخى وؤقض ؤهىإ الاٚتراب.
د .الؼُا ٞالسًجي:
وَى الىاجج ًٖ قٗىع ؤلاوؿان باالهٟها ًٖ ٫هللا مً زال ٫اعج٩ابه آلازام و الخُاًا  ، 5ول٣ض وعص ل ٟٔالاٚتراب في
٧اٞت ألاصًان ،طل ٪ؤن ؤلاًمان ٖىهغ مهم لخد ٤ُ٣الصخت الىٟؿُت لؤلٞغاص واإلاجخمٗاثٞ ،اٚتراب ؤلاوؿان ًبضو هدُجت خخمُت
لُٛاب الُ٣م الغوخُت التي حؿخمض مً الخٗالُم الضًيُت ،وبخال ٫ال ُ٣ــم اإلااصًت .6و٢ض هما َظا الىىٕ مً الاٚتراب في اإلاجخمٗاث
الخضًشت التي ج٣ىم ٖلى عؤؽ اإلاا ،٫و ماؾؿاتها جدغ٦ها آلالت..و حٗخبر الخُاة ماصة ،بل حٗخبر الضًً ؤُٞىن الكٗىب.
مً زال ٫بل٣اء هٓغة مخمٗىت في َظٍ الؿُا٢اث وما جدمله مً صالالث ومٗاوي مهُلر " الاٚتراب " هجض ؤجها جلخ٣ي
وحكتر ٥في مضلىالث :الاهٟها ٫ؾىاء ًٖ شخيء ٧اإلالُ٨ت ،ؤم ًٖ الٗ٣ل والخىاؽ ؤم ًٖ آلازغًٍ ،ؤم ًٖ هللا .جل ٪هي الخلُٟت
اللٛىٍت التي اؾخسضم في بَاعَا مهُلر " الاٚتراب ".
ؤما ٛلؼُٜا ٞةن مٟهىم الاٚتراب جىاوله مجمىٖت مً الٗلماء والضاعؾحن ٖلى ازخال ٝمكاعبهم وؤًضًىلىظُاتهم ووطَت
هٓغَم
(ٛهُجل) ٌٗض ٖغاب الاٚتراب و٧ان اؾخسضامه له طو َاب٘ مؼصوط؛ ؤي اؾخسضمه ٦ةقاعة بلى ؾلب اإلاٗغٞت وؾلب الخغٍت
وٍغي ُٞه ٖملُت واخضة ً٣ٟض ٞحها ؤلاوؿان ظؼء مً طاجه في الىظىص الخاعجي ،وفي َظا ال٣ٟض بما ؤن حٗثر الظاث ٖلى هٟؿها في

 .المرجع نفسو ،ص.36 :

 .ريتشارد شاخت ،االغتراب ،ترجمة :كامل يوسف حسين ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،ط ،1995 ،1ص.65 :
 .المرجع نفسو ،ص.64 :

 .محمود رجب ،االغتراب ،ص.36 :

 . 5المرجع نفسو ،ص40-37 :

 . 6عبد اللطيف خليفة ،دراسات في سيكولوجية االغتراب ،ص. 107-106 :
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الٗالم الظي ؤهخجخه ٞخذ٧امل م٘ طاتها ،وبما ؤن ً٩ىن الٗالم الظي ؤهخجخه الظاث ٚغٍبا ٖلحها وال ًيخمي لها وٍٖ ٠٣ضوا لها
1
ُٞدضر الاٚتراب
وٍهٛ( ٠طوم) الاٚتراب بإهه هىٕ مً الخبرة التي ًسبر ٞحها اإلاغء هٟؿه ٛ٦غٍب ،ؤي ؤهه ًهبذ ٚغٍبا ًٖ هٟؿه ٦ما ال
ًغاَا مغ٦ؼا لٗاإلاه وال ًغي هٟؿه زا٢٫ا ألٗٞاله ومؿببا لها ،وبهما جهبذ َظٍ ألاٗٞا ٫وما ًترجب ٖلحها ؾُضا ًخد٨م ُٞه
ُُُٗٞهٞ ،هى شخو ٣ٞض اجهاله بىٟؿه وباآلزغًٍ ،ؤي ؤن الاٚتراب مً وظهت هٓغ ٞغوم ًدىاو ٫ظاهبحن :اٚتراب ؤلاوؿان ًٖ
2
طاجه واٚتراب الظاث ًٖ آلازغًٍ
جا٦ض (هىضوي) ؤن الاٚتراب ٌٗبر ٖما ٌٗاهُه الٟغص مً اهٟها ًٖ ٫طاجه خُض ًىٟهل الٟغص ًٖ مكاٖغٍ الخانت
وعٚباجه ومٗخ٣ضاجه ،وَى ٣ٞضان ؤلاخؿاؽ بالىظىص الٟٗا٦ ٫ما جهَ ٠ىعوي الاٚتراب ًٖ الظاث في ؤن عجؼ ًٖ ٞهم َىٍخه
ًاصي بلى ؤن ًخي الٟغص خُاة مً ونج جهىعٍ وٍ٣ٟض الاَخمام بالخُاة ولِـ في وؾٗه ؤن ًخسظ ٢غاعاجه ألهه ال ٌٗغ ٝماطا ًغٍض
3
خ٣ُ٣ت ،وَِٗل في خالت مً الالواُٗ٢ت
ًغي (ٛطوٍس) الاٚتراب بإهه ألازغ الىاجج ًٖ الخًاعةٞ ،الخًاعة التي ؤؾؿها ؤلاوؿان صٞاٖا ًٖ طاجه بػاء ٖضوان
الُبُٗت ظاءث ٖلى هدى ًخٗاعى وجد ٤ُ٣ؤَضاٞه وعٚباجه ،وٍ٣ىٞ( ٫غوٍض) " :بن ٧ل ٞغص ٝيالىاَ ٘٢ى ٖضو الخًاعة طل ٪ؤن
4
الخًاعة هي مهضع اٚترابه"
وؤيٟى (ماض٣ؽ) مً زال ٫جىاوله لٓاَغة الاٚتراب بٗضا ماصًا ه٣ضًا للمجخم٘ البرظىاػي الغؤؾمالي ،و٢ض ّ
ع٦ؼ ٖلى ٨ٞغة
ّٗٗ ) ٔ9صلل ٖلى ّ
ؤن الاٚتراب ًخم بإعب٘ َغ ١هي :الاٚتراب ًٖ هاجج
ؾلب الخغٍت ،ومً زال٦ ٫خابه ( مسُىَاث باعَؿُت ) (
الٗمل ،الاٚتراب ًٖ الٗمل طاجه ،الاٚتراب ًٖ آلازغًٍ ،الاٚتراب ًٖ الىىٕ ؤلاوؿاوي.5
َظا في ال٨ٟغ الٛغبي ؤما الضعاؾاث الٗغبُت في َظا اإلاجاٞ ٫ةجها لم جسغط ًٖ اإلاٟهىم الٛغبي بل هجضَا جهلذ مىه في
ٞهمها وحٗغٍٟها لٓاَغة الاٚتراب؛ ًغي (هبُل اٚب) ّ
بإن  " :الاٚتراب َى خالت هٟؿُت جالػم ؤلاوؿان وحكٗغٍ باأللم والخؼن ؾىاء
ع
6
٧ان َظا ؤلاوؿان في وَىه ،ؤم ٧ان بُٗضا ٖىه "  ،في خحن ؤن ِ٢ـ الىىعي ًغي بإن الاٚتراب َى " :الاهٟها ًٖ ٫اإلاجخم٘

 .حسـن إبـراىيم حسـن المحمـداوي ،العالقـة بـين االغتـراب والتوافـق النفسـي لـدى الجاليـة العراقيـة في السويد ،رسالة دكتوراه ،كلية اآلداب والتربيـة
باألكاديميـة العربيـة المفتوحـة بالـدنمارك  ،2007 ،ص.27 :

 .المالكي سليمان عطية حمدان ،العالقة بين االغتراب النفسي وبعض المتغيرات المتعلقة بو لدى طالب وطالبات جامعة أم القرى بمكة المكرمة ,

رسالة ماجستير ،غير منشورة  ،جامعة أم القرى _ السعودية ،1995.ص.16 :
 .المرجع نفسو

 .حسـن إبـراىيم حسـن ا لمحمـداوي ،العالقـة بـين االغتـراب والتو افـق النفسـي لـدى الجاليـة العراقيـة في السويد ،ص.31 :

 . 5ميشيل مان ،موسوعة العلوم االجتماعية ،ترجمة :عادل مختار الهواري سعد عبد العزيز ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،1999 ،ص.48 :
 . 6نبيل راغب ،مفهوم االغتراب في األدب ،مجلة الفيصل ،العدد ،1985 ،96 :ص.47 :
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وز٣اٞخه ، 1"...مً زال ٫الخٗغٍٟحن لٗل الاٚتراب الظي ًخدضر ٖىه هبُل عاٚب اٚتراب هٟسخي ال صزل للمجخم٘ ُٞه ،ؤما ما
ً٣هضٍ ِ٢ـ الىىعي ٞهى الاٚتراب الىاظم ًٖ اإلاجخم٘ وآلازغًٍ ،وما ًىجغ ٖىه مً اٚتراب ؾُاسخي ز٣افي و٨ٞغي.
ؤما (كالح ؤبى هاهُة) في م٣اله ( الاٚتراب ،اإلاجهاط ،الخُىٍغ) ٞ ،حري ّ
بإن " :مٟهىم الاٚتراب ٌكحر بلى خالت اهٟها ٫بحن
الٟغص واإلاىيىٕ وبحن الٟغص و ألاقُاء اإلادُُت به ،بحن الٟغص و اإلاجخمٖ٘ ،ال٢ت الٟغص باألقُاء ؤو باإلاىيىٕ ٖال٢ت ٚحر ؾىٍت،
ٞهى ٌِٗل في مجخمٗه و بحن ؤَله في صاثغة الٛغبتٌِٗ ،ل في ٖالم مجغص مً الُ٣م ٌؿىصٍ ظى ٦غٍه ،لضعظت ؤهه ال ًغٌٞ
الخُاة  ،ِ٣ٞبل ٌٗاصحها ؤًًا ،والخالت ألازحرة حٗجي ؤن الٟغص صزل بلى ٖالم ؤلالهخماء ،وؤهه في َظٍ الخالت ٢ض جخمحز ب٣ٟضان
الخـ وُٚاب الىعي".2
ًًُ( ٠نالح ؤبى هاَُت) اٚتراب ًٖ ألاقُاء اإلادُُت ،وَظا ما ؤقاع بلُه ماع٦ـ في ٦المه ًٖ اٚتراب الىاجج ًٖ
مىخجه .بن ع ٌٞالٟغص الُ٣م الؿاثضة في مجخمٗه اهٟهل ٖىه ،وصزل صاثغة ؤلالهخماء و الٛغبت.
وَٗغً( ٝىػٓ ٝع السًً) الٛغبت ب٣ىله " :الٛغبت هي ؤلاخؿاؽ الضازلي بإن الٟغص مٗؼو ًٖ ٫اإلاجخم٘ الظي ٌِٗل
ُٞه ،بما ًغاٍ بُٗضا ًٖ ٖاصاجه و ج٣الُضٍ ،و َغاػ خُاجه الظي ؤلٟه في وَىه ،وؤخُاها في ؤق٩ا ٫الىاؽ و لٛاتهم وٖاصاتهم
الاظخماُٖت ، 3"...بطن ٞهي ٚغبت هٟؿُت طاجُت ؤوال ،هاججت ًٖ ٚغبت اظخماُٖت ،خُض ًهبذ الٟغص مخٛغب في ٖاصاجه وج٣الُضٍ
م٘ اإلاجخم٘ الظي ٌِٗل ُٞه..
مـً َـظٍ الخٗغٍٟاث ًم٨ـً حٗغٍـ ٠الاٚخـغاب بإههَ :ـى الخالـت الخـي ًخٗـغى ٞحهـا ؤلاوؿان بلى الًـٗ ٠والعجـؼ والاجهُـاع
ٞـي الشخهـُت ،بلى ظاهـب بخؿاؾه باالهٟهـا ًٖ ٫طاجه و اإلاجخم٘ والاوؿالر ًٖ الش٣اٞت الاظخماُٖت الؿاثضة ُٞه
 - 2ملحة ًٓ الاٗتراب في الـٔط الٔطبي:
ل٣ض ٖغ ٝؤلاوؿان الٗغبي الٛغبت والاٚتراب ،خُض ٖاف خُاجه مخى٣ال مً م٩ان بلى آزغ باخشا ًٖ مىاًَ ال٨ؤل واإلااء
ٞإلٟذ ٢ضماٍ ّالخى٣ل ول٢ ً٨لبه ب٣ي ّ
مٗل٣ا صاثما بإو ٫مجزٞ، ٫ىٖ ٠٢لى ؤَالله وظٗلها عمؼا الٚترابه الىٟسخي والٗاَٟي ،وزل٤
لخُابه الكٗغي مكاع٧ا اٞترايُا ختى ٌكاع٦ه ٚغبخه ولُدؿجى له ؤلاٞهاح ًٖ ما في هٟؿه مً مكاٖغ ألاسخى والخؿغة ،
وَاَى" امغئ الِ٣ـ "ًساَب ٢برا ؤمامه ظمٗخه به الٛغبت اإلا٩اهُت ٞهى في ظبل ٖؿِب بٗض ؤن اهُٟغ ٢لبه ٖلى مىث ؤبُه
واه٨ؿغ زاَغٍ الوٗضام اإلاٗحن:
ؤحاضثىا
ولِؽ

بها
ٗطٍبا

ٗطٍبان
مً

ْم
ثىاءت

هاهى ـ ـ ـ ـ ـ ــا
زًاضه

و٤ل

ٗطٍ ٍر

لل٘طٍ

وؼِ

ُّز
ول ً٥مً واضي التراب ٗطٍ "

 .قيس النوري ،االغتراب اصطالحا مفهوما و واقعا ،مجلة عالم الفكر ،العدد ،1979 ،1ص.18 :

 .صالح أبو ناىية ،االغتراب ،المنهاج ،التطوير ،مفاىيم فلسطينية شائعة ،مجلة التقويم والقياس النفسي والتربوي ،ع ،1995 ،6ص.173 :
 .يوسف عز الدين ،قديم جديد ال يعيش ،دار اإلبداع الحديث للنشر و التوزيع ،ص.249 :

 .امرؤ القيس ،ديوان امرؤ ألقيس ،دار الكتب العلمية بيروت لبنان  ،ضبطھ وصححھ :مصطفى عبد الشافي  ،د ط  ،د ت. ،ص49 :
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ّ
ّ
ٞهىا َى ًغي ؤن الٛغٍب لِـ مً بٗض ًٖ الىًَ ول ً٨الٛغٍب مً جسلى ٖىه ال٣غٍب  ،وٚضع به البُٗض وؾ ً٨اللخض
ولم ًجض ٖىه مدُضا.
٦ما لم ٌٛب الاٚتراب بإهىاٖه ألازغي ًٖ قٗغاء الٔلط الجاهلي ٞ ،هاَم الكٗغاء الهٗالًُ ٪بحٗضون ًٖ ٢باثلهم
بٗض ؤن اؾخداٖ ٫لحهم الِٗل مٗهمٞ ،جٗلىا مً الصخغاء ال٣اخلت مىَىا لهم ومً الىخىف بضًال ًٖ ؤَالحهم ً٣ى ٫الكىٟغي
:
" ؤُٟمىا بجي ؤمي

كسوض مٌُ٥م

ّ
ٛةوي

بلى

ػىا٣م

هل
ؤ ٍر

ألمُل"

ٞهى ًًٟل الدكغص في الصخغاء ٖلى الب٣اء في َامل مظخم٘ ٖىهغي ٌؿىصٍ الٓلم وألاهاهُت ال م٩اهت ُٞه ب ال لهاخب
ما ٫ؤو وؿب.
ّ
وٍإحي إلاػالم ُٞجٗل للمغء َضٞا ًؼٍذ ٖىه الاٚتراب الىٟسخي ،وٍد٨م ألاوانغ بحن ؤٞغاصٍ ُٞيخٟي الاٚتراب الاظخماعي،
ّ
وٍجٗل لل٣ٟحر خ ٤في ما ٫الٛجي ًضٗٞه له بُُب زاَغ ُٞبٗض ٖىه الاٚتراب الا١جهاصي ٞ ،خهبذ الىٟـ مُمئىت عايُت،
وٍؼَض الكاٖغ الظي جدغ٦ه اإلاكاٖغ في ٢ى ٫الكٗغ،
ّ
ل ً٨ؾغٖان ما ًخٛحر خا ٫اإلاجخم٘ بٗضما ج٣لبذ ؤخىا ٫البالص و٦ثرث الهغاٖاث وجىاٞـ الىاؽ مً ؤظل الضهُا
الٟاهُتٗٞ ،اص الكٗغاء لُٗؼٞىا لخً اٚترابهم بٗضما زالجهم الكٗىع باإل٢واء و ال اهخماء ٟٞ.ي الٔلط ألامىي ًمشل" ظغٍغ "
٢مت الاٚتراب الا٢خهاصي "ٗٞلى الغٚم مً ؤن الكاٖغ ٧ان مً قٗغاء البالٍ ألامىي بال ؤهه ا٦خىي بىاع الخجغبت ،وٖاوى مً
الاٚتراب الا٢خهاصي الظي ص ٘ٞبه صٗٞا قضًضا بلى اجساط الغخلت وؾُلت وهمُا إلاٗالجت اٚترابه"٣ٞ ،2هض الخلٞاء واقخ٩ى
يُ ٤الخا ٫ويُإ الُٗاٞ ،٫إمهم جيخٓغٍ الَمت زضَا لكضة ما حٗاهُه م٘ نٛاعَا الجُإ:
ْم
ؤؿ٥ى

بلُ٧

ٛاؿ٥جي

شضٍة

ٌب
ْم
ْم
ضؿجي ٠ٛس زدلد ٓلي دلاكة

ال

ٌـبٔىن

وؤمهم

ال

ْم
جـبٕ

مما حمٔد و٤ل د ٍرحر ثجمٕ

ٞالكاٖغ لم ًِجض بضا مً ؤن ٌك٪و خالهُٞ ،مض ًضٍ مؿخجضًا لِؿض عمُٖ ٤اله ،ولِـ ؤقٖ ٤لى هٟـ الخغ مً ؤن
ًغي هٟؿه ًخظلل مً ؤظل ل٣مت،وَظا ما ًى٨إ ظغخه الىٟسخي ؤ٦ثر.

 .يوسف خليف ،الشعراء الصعاليك في العصر الجاھلي ،دار غريب للطباعة ،القاھرة  ،د ط ،د ت ،ص: 168

 .فاطمة محمد حميد السويدي ،االغتراب في الشعر األموي  ،مكتبة مدبولي  ،مصر  ،ط ، : 1سنة ، : 1997ص: 6

 .جرير بن عطية بن حذيفة ،الديوان  ،تحقيق رمزي مكاوي  ،المكتبة العصرية  ،صيدا  ،بيروت ،ط  ،: 1سنة  1429ه . ،ص: 3
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وال ًم ً٨اإلاغوع ٖلى الٔلط الٔباسخي صون الى٢ىٖ ٝىض ؤبي الٗالء اإلاٗغي٣ٞ .ض ػاصث ْلمت ُٖيُه بؼٍاصة اٚتراب
ّ
عوخهٞ ،هاع ال ًغي بال يال ٫الىاؽ وْلمهم:
ضؤًد
وٟس

الح١
ْم
ًل٠ى

ال٘طٍ

ْم ً
لال ــاة

ثـ ـ ـ ـ ـ ــىاضت

ٓلى

واله

مً

ًلج

مً

هال٨

الىاغ

حم

ؤٓع ٓلــُ ٧مىذ ٍرا ٨وٓ ـ ـ ــم

وال ٌكٗغ بٛغبت الٛغٍب بال مً طا ١مغاعة الٛغبت وٖاوى ؤآلمهاٞ ،هاعث ه٠ؾه جبدض ٖمً ٌكاع٦ها ٚغبتها وٍ٣اؾمها
لىٖتها ،و٢ض ًجض ٚغٍب اإلا٩ان مً ًىالُه ٩ُٞىن ؤٖؼ مً ٢غابخه وؤَله.
وال اٚتراب ؤنٗب ٖلى هٟـ اإلاامً مً الِٗل جدذ ؾُىة ٧اٞغ ٌؿلبه ؤعيه وٍمىٗه مً ؤصاء قٗاثغ صًىه .وْل
الاٚتراب بإهىاٖه اإلاسخلٟت مالػما للكاٖغ ناخب الخـ المعَ. ٠
ولم ٌؿلم مىه ؿٔطاء الٔلط الحسًث هٓغا إلاا حٗغيذ له اإلاىُ٣ت مً اؾخٗماع للبالص واؾخضماع للُ٣م الاظخماُٖت
والضًيُت والؿُاؾُت وٚحرَا ٞها َى" الؿُاب" جخجلى ٚغبخه الخاصة ٦ما ًخجلى بًماهه بىَىه،بلى ظاهب ّ
ط ٫خاله ً٣ى ٫الكاٖغ:
ْم
"الطٍح ثلهث بال جحرة ٤الجثام ٓلى ألاكُل
وٓلى ال٠الْ ثِ ُّزل ثٌىي ؤو ثيـط للطحُل
ْم
ظحم الخلُ ب ً م٥حسحىن حىابىا بحاض
مً ّ ٤ل حا ٚهلٓ ٝاضي
ٞهاالء الظًً ًجىبىن البداع ًدملىن مٗهم ٣ٞغَم وخاظتهم ،لم ًجضوا ٚحر الغخُل ٞهى ٢ضعَم ،والٛغبت جىاصحهم في
٧ل لخٓت مً خُاتهم ،والاٚتراب ًدخىحهم ٞال ًتر ٥لهم مجاال لغئٍت ما وعاء ألا ،٤ٞنىعة ج٩اص ال جٟاع ١مسُلت ؤي قاٖغ
ٖغبيٞ ،مغة ًمـ ٢لمه ظغح الجماٖت ال٩اصخت  ،ومغة ًمـ ظغخه الٗمُُٞ ٤هُذ مً قضة ألالم والبُاحي ناح ولم ًجض بال
الىخكت حٛمغٍ:
"وحسي بال وٓس ؤكُح ًا ؤهد
ٌب
ْم
ج٘مطوي وحـة واللُل لم ًإت

 .أبو العالء المعري ،ديوان أبو العالء المعري  ،تحقيق محمد عبد الرحيم ،دار الكتب الجامعية،بيروت لبنان  ،ط  01.سنة 20

 .محمد راضي جعفر ،االغتراب في الشعر العراقي ( مرحلة الرواد ) دراسة ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،سنة ،1999 :ص. 24.
 .المرجع نفسو ،ص.27 :
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وجب٣ى ْاَغة الاٚتراب ؾمت واضخت جغا ٤ٞالكاٖغ الٗغبي في ٧ل الٗهىع ما٦ضة ٖلى قٟاُٞت بخؿاؾه ،وع٢ت
مكاٖغٍ.
 - 3اٗتراب ػ٠ىي الطمىظ الُ٠مُة ( الـهُس ) في الـٔط الجعاثطي:
ّ
بن الكٗغ وال٨خابت وؾُلخان للخٗبحر ًٖ الغؤي ،ومىٗهما صلُل ٢ىي ٖلى ُٚاب الضًم٣غاَُت ،وخغٍت الخٗبحر ،وَظا ما
ظٗل بٌٗ الغمىػ الُ٣مُت التي هايلذ و٢ضمذ الىٟـ لُِٗل الىًَ حؿ ِ٣وحٛترب في ؤعيها ومباصئها التي ٧اٞدذ مً
ؤظلهاٞ ،إنبذ الكاٖغ الجؼاثغي ٌُٗب َظا الؼمان اإلاخًٟٗ؛ ٞهى ػمً زُاهت الكهُض ،لم جخدُٞ ٤٣ه ألاخالم التي هايل مً
ؤظلها والتي جمشل في الى٢ذ طاجه ؤخالم الكٗب ً٣ى ٫ؤخمض خمضي:
ما ظلد ؤحىب الـاضْ
هُ ١ؿاضْ الاػح٠ال٨
ٛؼُحة ػاحة الـهساء
٣ٞض اؾخٗمل الكاٖغ ٖباعة ( قاعٕ الاؾخ٣ال٦ ) ٫غمؼ لهظٍ اإلاغخلت التي ياٖذ ٞحها ؤخال ٫الكٗب ،وٖباعة ( ٞؿُدت
ؾاخت الكهضاء ) ،لحرمؼ بها بلى ٦ثرة الكهضاء الظًً ؾُ٣ىا لخدحى الجؼاثغ خغة ...ل ً٨مجمىٖت مً الخىهت اؾخٛلىا الًُ٣ت
واؾخٟاصوا مً الكٗاعاث ظاٖلحن مً الكهُض وع٢ت ًخاظغون بها٣ً ،ىٖ ٫بض الٗالي عػاقي وَى ها٢م ٖلى َاالء:
ؤها ؤٓطٛهم
ؤوضاٟهم م٥ـىٛة
زدلىا ؤًامىا واٗحمبىا ؤحالمىا
و اهححلىا ٟملان ٓثمان
ثذلى هللا ٓج م .
ٞهى ًخدضر ٖمً اؾخٟاص مً الشىعة والاؾخ٣ال ،٫وَم وخضَم ًدىٗمىن وٍخمخٗىن ،بِىما الكٗب اإلاؿ٨حن ًبدض ًٖ
ل٣مت ِٖكه ب٨ض وط ٫في نىعة اٚترابُت مسؼٍت ومدؼهت٧ ،ل طل ٪ألجهم ًسغظىن ل ٪وع٢ت عابدت ال حٗغ ٝالخؿاعة وهي الكهُض
والكهضاء والكغُٖت الشىعٍت ،لَ ً٨حهاث ٩ٞل طل ٪قٗاعاث عهاهت حؿخٛل الٗىاَ ٠وألاشجان ،بِىما الخ٣ُ٣ت ٞهي الخُاهت
واٚخهاب ألاخالم وألامىا.٫
وال جسغط ؤخالم مؿخٛاهمي ًٖ مؿاع ٖبض الٗالي عػاقي بط جضٖى بلى ببٗاص َاالء الخىهت ألجهم ؤ٢ؼام ؤمام ٖٓمت الشىاع،
ٞخ٣ى:٫
ؤبٔسي الٔمالء ًٓ مؼحرة املحمطزًً
 .أحمد حمدي ،قائمة المغضوب عليهم ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر ،1980 ،ص.63 :

 .عبد العالي رزاقي ،أطفال بورسعيد يهاجرون إلى أول ماي ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر ،ط ،1983 ،2ص.17-16 :
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ٛإٟسام ألاٟعام لم ثذل ١لحىا ٣الثىضة
ٞهاالء الخىهت ؤًضحهم وؤ٢ضامهم ال جهى٘ وال جىا٦ب وجضٖم الشىعةٞ ،هي ال جهل بلحهاٞ ،هم ؤ٢ؼام َمهم بُىجهم
وؤمىالهم ،لِـ َظا ٞدؿب بل بن الشىعة بغظالها وؤبُالها ُٖٓمت وٖصخية ٖلى َاالء ألا٢ؼام.
وَا َى ٖلي مالحي ٌكحر بلى ؤؾالُب الؿلُت و ٠ُ٦ؾاعث بالىًَ بلى الؿ٣ىٍ في مخاَاث الاٚتراب والاجهُاع واإلاىث،
وؤزغ الؿُاؾت اإلاىخهجت ٖلى وي٘ اإلاجخم٘ الجؼاثغي ،واإلاأ ٫الٗىُ ٠الظي ناع بلُه:
ؤضآ ٢لى ألاضاث٧
في ٣اوغ الخمط
في حلؼات مً ػلبىا
ًسً..٧مً الىسي
ومً الـه
....................
هللا ًا وًجي الىوحر
بامل٘طٍات
وبالىجىم
وبالآللئ والُ٘ىم
ث٥ؼط الح الىٛحر
باملىمؼات
وبال٠طاض املؼحسًط
هللا ًا وًجي الىوحر .
ّ
بن ؤؾباب ألاػمت ٖىض ٖلي مالحي وبن بضث ؤزالُ٢تٞ ،هي مغجبُت خؿبه باإلاماعؾت الؿُاؾُت ،وبمً لضحهم م٣الُض
الخ٨م الظًً ججاوػوا اإلاهالر الٗامت بلى اإلاهالر الخانتٞ ،إصوا بإؾالُبهم بلى اجهُاع الىًَ .وبض ٫بىاء َظا الىًَ الظي يخى
مً ؤظله عظا _ ٫ال جلهحهم صهُا وال ما ٫في ؾبُل جدغٍغٍ مً ؤًضي َاالء الخىهت واإلاؿخٗمغًٍ_ َاَم ًُ٣مىن ظلؿاث لكغب
الخمغ واللهى واإلاجىن ،وَظا ًمشل ٢مت الاؾتهخاع والنخغٍت بما ٢ضمه اإلاجاَضون والكهضاء ألابغاع ألظل َظا الىًَ.
وَاهي عبُٗت ظلُي جغي ؤن جطخُاث الكهُض ( ِٖؿاث اًضًغ ) طَبذ َباء ،ألن الىعزت زاهىا ونِخه ،وجسلىا ًٖ
ؤَضا ٝالشىعة ٞخ٣ى:٫
 .أحالم مستغانمي ،الكتابة في لحظة عري ،دار اآلداب ،بيروت ،ط ،1976 ،1ص.21 :
 .علي مالحي ،العزف الغريب ،الجاحظية ،الجزائر ،2011 ،ص55 -54 -49 :
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مً حل ال٠اثمة ًج ى " ِٓؼات "
مح٥ئا ٓلى زمه
ًمع ٞمس ًىابحر الٔاًلحن ،واملىاػم امل٘ل٠ة
دبرا  :لٔما " ٨الحجاض" واملبللحن بطاثحة
الى ٍٜوملح البحط في " ؤضظٍى "
مـهس مً ضئٍا مخؼ ٕ٥بـ ػاحة
" بىضػُٔس " ؤو " الـهساء "
ُ
المعٍت واإلاخضَىعة في الجؼاثــغ ،وما آلذ
وفي ٢هُضة ؤزغي جمشل الكاٖغة الكهُض ًدؿاء ًٖ ٫اإلاؿاو ًٖ ٫ألاويإ ػ
بلُه ومً اإلاؿاو ًٖ ٫طل ،٪وعبما ً٣ى ٫في هٟؿه ؤلهظا ٢ضمذ هٟسخي والىِٟـ ؟ ؤَ٨ظا جد ٟٔألاماهت ًا ؾاؾتي وٍا قٗبي؟
واخؿغجاٍ! ج٣ى:٫
" ٓبان " ٌـهط في وحه الطٍح ٟلبه
ٌـم ٓلى ٓى ١الحاضٍر ح٠ُ٠ة ضهُبة
ًجلؽ محاشًا لجساض مىٌٜئ
مً ًحا٣م ؟
و ٓ " ...بان " كاض ؿاضٓا ًلٔس بلى ألاػٜل
في الٔاكٜة .
ّ
بن ٧ل ما هاله الكهُض َى وي٘ اؾمه ٖلى الٞخاث الكىاعٕ واإلااؾؿاث الخ٩ىمُت ،بدُض ٚضا قٗاعا ًخٛجى به الىاؽ،
في الى٢ذ الظي ؤَمل ُٞه اإلاؿاولىن مىانلت اإلاؿحرة وجد ٤ُ٣ما ٧ان ًهبىا بلُه الكهضاء بٗض الاؾخ٣الَ ،٫ظٍ الىيُٗت
ؤؾغي للؿلبُت والٛغبت والُإؽ٣ً ،ىٖ ٫بض الٗالي عػاقي:
ًا ؤي ا الـهساء
ٟىمىا ٛامل٠ابط ٟس ثباْ ل٘حر٣م
" زًسوؾ " لم ًحلم ب٘حر ل٠اث٥م
والُىم ًىهٕ في املعاز البربطي

 .ربيعة جلطي ،تضاريس لوجو غير باريسي ،دار الكامل ،دمشق  ،1981ص.71 :
 .المصدر نفسو ،ص.74 :
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ّ
وٍظ٦غ الكاٖغ َاالء الؿماؾغة ّ
بإن
وهي بقاعة للخٟغٍِ في ألاعى في ألاعى والىًَ الظي عاح ضخُخه َاالء الٗٓماء،
الكٗب ماػا ٫مخمؿ٩ا بمباصت الشىعة٣ً ،ى:٫
ًا ػازة الىًً امل٠سم للبىى ٢هسًة
ملُىن ٌؼطي في زم ال٠ٜطاء
ما ظا ٨زمىا هساء الثىضة ألاولى
و ما ظلىا هماضغ حبىا الٔطبي
ٞالكاٖغ مٛترب ًغَ ٌٞظا الىا ٘٢وؾلبُاث الىي٘ الغاًَ في وَىه ،وَٗلً وٞاءٍ وخبه ألاػلي الظي ٌؿغي في ٖغو٢ه
وٖغو ١ال٣ٟغاء ،لؤلعى والىًَ والشىعة في ؾبُلهما.
ل٣ض يخى مً ؤظل َظا الىًَ الكهضاء ،وظٗلىا خُاتهم وصماءَم ٢غباها لُدُا البا٢ىن وٍدآٞىا ٖلى الىًَٞ .ةطا
َّ
يإ الىًَ ٞماطا ه٣ضم للكهضاء؟ ،والكاٖغ خُ٨م مُلىص ؤحؽ بٛهت ألالم ،والىًَ ممؼٞ ١ظ٦غها صون ؤن ًظ٦غ مُشا١
الكهضاء:
لم ًبٗ ١حر الطماز
وما ؤهبخحىا به الطٍح مً جٔ
وهُاْ ٓلى ًطٟات الٜجاجٕ
هحمل جٔىٍصة الٔـ ١واملىت
للىًً الحاثه في الطئي والحىحن .
٣ٞض خٟٓىا لىا الىًَّ ،
ل٨ىىا يُٗىا ٧ل شخيء؛ ؤخالمهم ،ؤخالمىا وثَاوث٧ل الُ٣م واإلاباصت و٧ل ما بىىٍ لىا.
ّ
وفي مُ٣ىٖت ٞىُت ظمُلت ٌؿخدًغ ؤخمض قىت قهُضا قاَضا ٢اٖ ٫ىه ؤهه (آزغ الكهضاء) لِكهض مٗه ما آ ٫بلُه
ّ
الظي يخى مً ؤظلهً ..ضٖىٍ زم ًب٩ي مً زالله خا ٫الىًَ ،وَٗتر ٝله بجغؤة ؤهىا بٗىا الًُ٣ت وزىىا الٗهض ..وؤنبدىا ٖاع
ٖلُه وٖلى الىٍن..
ّ
ّ
ّ
ٛاحمل ضٛاث ٧ؤن ال٠بـط ًيحح ـ
الج اض وؿــاخ الىحي واللهـ
حٝ
وزْ

زمــاء٢

واضحل

مً

دطاثٌــىا

ألاضن ماثد ومات الحـ

و الٔطب

 .عبد العالي رزاقي ،أطفال بورسعيد يهاجرون إلى أول ماي ،ص.62 :
 .المصدر نفسو ،ص.62 :

 .حكيم ميلود ،جسد يكتب أنقاضو ،منشورات التبيين ،الجاحظية ،الجزائر ،1996 ،ص.11 :
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آدــط

ًا

في

الللىات

مؼاحسه ــا

ؤزٓى٤ ٢ي ثىض ٞالصحطاء في حؼسي
ؤزٓى٢

٤ي

ّ
٣ىا

وؼمُ٧

ًا

ثطٛى

آدط

بٔى ــا٢

الـه ــساء

ٟس

ؤه٥طو٢

٣م

ٓــاه١

لىال٢

بٓلـاضا

للطوم

مـا

ألال٠اب

بحن

ٛادطج
ٛال

البحط
٣ـان

في

ّ
ّ
ؤزٓى ٢حتى ًج ٝاللىت و ال٘و
ّ
بوي

ُمـإت

وهصا

ظمــً

ؤهحى

الطحـا٨

ٓلى

البحط

ً٠ح ــطب

حسضاهه

ٟل

وملحمـ ــة

والُىم

هاٟد

ب٧

ألاػمــاء

وال٥ح

ؤشضٓى ــا

اضحل

ٛإوضاغ

حلــم

ػىٚ

ًححج

مً

ملاحٜىا

ؿاخ اللهُل وؿاخ اللمد والصخ

جؼ٥ــً

ٟلاثسهــم

ّ
وادــطج مً ال٠بر حتى جؼ ٍ٠الطث

في

ُٓى٧

ؿاًئـه

لىال ٢لم ثح ْم
ـبل الـٌــأن و ال ح

هصا

الٜجط

مٔبسهــا

لىال ٢ما ؤًىــٕ الحــاضٍر و اليؼ

وبٗضما َب َٗ َش ُه مً مغ٢ضٍ في قٗغٍ ًُلب مىه الغخُل ّ
ختى ال ًؼٍضٍ ٦مضا وخؼها واٚترابا ،ولم ٌِٗ للكهُض خ ٤ال٨الم في
ّ
عمؼٍت مخٗالُت ،وبمىُ ٤اإلاٗتر ٝبالظهب الغاضخي بإي ٖ٣اب ًجز .٫ل٣ض ٧ان الكهُض ًغمؼ للماضخي الخاٞل باالهخهاع والؼَى
وال٨برًاء ،ول٨ىه في خاىع الكاٖغ للخايغ حٛترب وحؿُ٢ ِ٣مخه ،ألهه ًمشل ُ٢مت جاعٍسُت مٟخ٣ضة في ػمً الاٚتراب.
ل٣ض جبحن لىا مً ما ؾبٖ ٤م ٤ؤلاخؿاؽ باٚتراب الكهُض وؾ٣ىٍ ُ٢مخه الغمؼٍت لضي ؤصخاب الخ٨م ،و٧ان لهصا
الاٗتراب آراضه الجمالُة والٜىُة الٔمُ٠ة في الـٔط الجعاثطي الحسًث واملٔاكط ،و٢ض ْهغ طل ٪بكتى اإلاؿخىٍاث اللٛىٍت
والضاللُت وؤلاً٣اُٖت والخهىٍغٍتٞ ...ةهىا مً زال ٫بٌٗ الىماطط الكٗغٍت هخلمـ اإلاىٗ٨ؿاث الٟىُت لالٚتراب في الكٗغ
اإلاضعوؽ ،وهي ٖلى ؤًت خا ٫لِؿذ بالِؿحرة ؤو الهُىت.
و٢ض عؤًىا ؤن املعجم الل٘ىي للكٗغ الجؼاثغي ،ال٩اقٕ ٠ن مىهىٓة اٗتراب الـهُسَ ،ب ْٗ َض عنض ٖمُ ٤أللٟاّ
الكٗغ الجؼاثغي اإلاٗانغ ،ؤهه ًدٟل بٗضًض اإلاٟغصاث الىابٗت مً الكٗىع بهظٍ الٓاَغةٞ ،مً الٓىاَغ الٟىُت اإلاعجمُت التي
بغػث في قٗغ الاٚتراب الجؼاثغي ما ًلي:

 .أحمد شنة ،زنابق الحصار ،شركة الشهاب ،الجزئر ،1989 ،ص.75 -74 -73:
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ّ
بن ؤو ٫ما ٌكض ألاهٓاع وألاؾمإ في صعاؾت اإلاعجم اللٜوي لكٗغ الاٚتراب الجؼاثغي – زانت في زماهِىاث ال٣غن
الٗكغًٍَ -ى طل ٪اإلاُل الىاضر بلى اػحذسام املٜطزات الل٘ىٍة املإلىٛة واملإهىػة .والابخٗاص ٢ضع ؤلام٩ان ًٖ الٛغٍب
والىخصخي في اللٛت ،وال ًخٗلَ ٤ظا باإلاٟغصاث وخؿب ،بل ًخٗل ٤ؤًًا بالتراُ٦ب الكٗغٍت التي ٚالبا ما ثمُل بلى البؿاَت.
بمٗجى ؤن قٗغ الاٚتراب الجؼاثغي بإبٗاصٍ اإلا٩اهُت والظاجُت والاظخماُٖت َى ٚالبا مً الىىٕ بلي ًم ً٨ؤن هُلٖ ٤لُه
مهُلر الؿهل اإلامخى٘؛ خُض ّ
بن الكاٖغ اإلاٛترب ٧ان ًخىظه بلى مٗاهُه الكٗغٍت بإ٢غب ق٩ل لٛىي ممٞ ،ً٨لم ًَ ً٨مه
ؤلاصَاف باللٛت ال٘عبُت  ....بل ؤلاصَاف باليؿبت بلُه َى ال٣ضعة ٖلى عنض مكاٖغٍ ؤلاوؿاهُت ججاٍ ججغبخه الاٚترابُت٣ً .ىٖ ٫بض
الٗالي عػاقي:
ًا ؤي ا الـهساء
ٟىمىا ٛامل٠ابط ٟس ثباْ ل٘حر٣م
" زًسوؾ " لم ًحلم ب٘حر ل٠اث٥م
والُىم ًىهٕ في املعاز البربطي
ٞالخ٣ل الضاللي لهظٍ اإلاُ٣ىٖت الكٗغٍت واضر اإلاٗالم ،وَى مخ٩ىن مً ٧لماث ( قهضاء صًضوف ،جبإ لٛحر٦م،
الاٚتراب ،اإلا٣ابغٞ ).هي ال جدخاط بلى ٖلُم بمٟغصاث اللٛت الٗغبُت لُبحن مٗىاَا ومبىاَا٣ٞ ،ض ٧ان الهض ٝو اإلاغام َى بًها٫
و٦ك ٠مضي اٚترابه وَىاهه بلٛت بؿُُت واضخت ؾهلت
ٞيؿخيخج بطن ّ
ؤن مُل الكاٖغ اإلاٛترب بلى ألالٟت في لٛخه ٌُٗخبر ٦إهه هىٕ مً الاٖخهام باللٛت يض اإلاٗاهاة والاٚتراب
الظي ٌٗاهُه الكاٖغ في طاجه ومجخمٗه ولٛخه.
 هالخٔ ٦ظلٖ ٪ىض ال٣غاءة الٟاخهت والض٣ُ٢ت لكٗغ اٚتراب الكهُض في الجؼاثغ ّؤن معجمه الل٘ىي الـٔطي
معجم اهٜٔالي ًجمٕ بحن اليؼ ١الاححماعي والٔاًٜي.
ٞهاهي عبُٗت ظلُي جغي ؤن جطخُاث الكهُض ( ِٖؿاث اًضًغ ) طَبذ َباء ،ألن الىعزت زاهىا ونِخه ،وجسلىا ًٖ
ؤَضا ٝالشىعة ٞخ٣ى:٫
مً حل ال٠اثمة ًج ى " ِٓؼات "
مح٥ئا ٓلى زمه
ًمع ٞمس ًىابحر الٔاًلحن ،واملىاػم امل٘ل٠ة
دبرا  :لٔما " ٨الحجاض" واملبللحن بطاثحة
الى ٍٜوملح البحط في " ؤضظٍى "
 .عبد العالي رزاقي ،أطفال بورسعيد يهاجرون إلى أول ماي ،ص.62 :
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مـهس مً ضئٍا مخؼ ٕ٥بـ ػاحة
" بىضػُٔس " ؤو " الـهساء "
ٞما ًمحز َظٍ اإلاُ٣ىٖت الكٗغٍت هي جل ٪الخؿغة التي جيخاب الكهضاء ظغاء خالت الترصي والهىان والاٚتراب التي جمحز
قٗبه بٗض الاؾخ٣ال ،٫خُض ًهىع ا٫قاٖغ الىا ٘٢الا٢خهاصي الؿُاسخي الُٗ٣م ،الظي جخىالى ُٞه نىع ؤلاخؿاؽ بالهىان
وباألسخى والدكدذ وألالم ،والتي جضٖ ٫لى خالت الخمؼ ١ال٣هىي التي حِٗكها الظاث الكاٖغة ٩ٞان جهىٍغٍ ًدمل نبٛت
اهٟٗالُت ؤلُمت.
ول٣ض جىؾل الكاٖغ الجؼاثغي في حٗبحرٍ ًٖ اٚتراب الكهُض باللىضة الٜىُة للخٗبحر ًٖ مكاٖغٍ وؤخاؾِؿه وججغبخه
الاٚترابُت ٖامت .ولٗله ٧ان ألا٦ثر اَخماما بها ،وطل ٪ألجها حؿخُُ٘ ؤن جىحي بما ًغٍضٍ بالك٩ل الٟجي ألا٦ثر جإزحرا و ظماال ،وال
ق ٪في ؤن َظا ًدؿب للكاٖغ اإلاٛترب٣ٞ ،ض ؤُٖى الهىعة مً الٗىاًت ما لم ٌُٗها ؾىاٍ .و٦ما ١لىا ٞةن َبُٗت الخجغبت
الاٚترابُت هي التي ّ
وظهخه َظٍ الىظهتُٞ .بُٗت الخجغبت هي التي ٞغيذ َبُٗت الهىعة والاَخمام بها.
و٢ض جىىٖذ ما بحن اللىض البُاهُة الخ٣لُضًت ،التي هجض ؤجها ج٨غؽ الامخضاص الش٣افي ،والخىانل م٘ اإلاىعور،وم٘ خغ٦ت
ؤلاخُاء الكٗغي ،ووٗجي بظل ٪الاججاٍ بلى اإلادآٞت والخ٣لُض في بىاء الهىعة ،باإلياٞت بلى اللىض الطمعٍة ،وألاػٌىضٍة،
وكىضة املٜاضٟة ،واللىض ال٦لُة ،ألجها ؤزظث خحزا ٦بحرا في اإلاضوهت الكٗغٍت الجؼاثغٍت الخضًشت واإلاٗانغة اإلاخٗل٣ت بكٗغ
الاٚتراب.
ٞهىا ٥مً الكٗغاء مً اؾخٗمل عمىػ الشىعة الخدغٍغٍت اإلاباع٦تٞ ،اؾخضعى َظٍ الغمىػ الُ٣مُت إلزغاء ججغبخه وب٦ؿابها
بًداءاث مً واٗ٢ه اإلادٌَ ،ظا بلى ظاهب عمؼٍت الدجاط ) وما لها مً صالالث ؾلبُت٦ ،ما ٗٞل ٞاجذ ٖال:١
ؤها زًسوؾ و الٔطبي
ؤها ظَ٘ىت و الحىاغ
ؤها لٌٜي و بىحمٔة
ٛلحٌٜئىوي بن ٟسضثم ؿمٔة ؿمٔة
ػإَ ٨ؤكطخ في املسي:
ل ٧الٌىٛان ًا جاج
ًا ؿاه ١السمٕة
ٞىدً هغي ؤن الكاٖغ ٖمض بلى ط٦غ عمىػ ٦شحرة مً ؤُ٢اب الشىعة الخدغٍغٍت ٦ضًضوف وػَٛىث والخىاؽ ولُٟي وَم
مً ال٣اصة اإلاضبغًٍ للشىعة ،وم٣ام خًىعَم َىا ً٨مً في ٧ىجهم عمؼا للبؿالت والشجاٖت وؤلا٢ضام زم الخًخية في ؾبُل
 .ربيعة جلطي ،تضاريس لوجو غير باريسي ،1981،ص.71 :

 .فاتح عالق آيات من كتاب السهو  ،منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين ،د ط ،د ت  ،ص.25 :
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الىًَٞ ،هم م٘ اؾدكهاصَم ٣ٞض هالذ بالصَم الاؾخ٣ال ٫وجمخٗذ بدغٍتها ،والكاٖغ َىا ٌكبه هٟؿه بإولئ ٪الغمىػ الكىامش
لُ ٠٣في وظه ؤٖضاء الخغٍت وعمؼ بلحهم ب٩لمت ( الدجاط )ٞ ،اؾخضٖاء َاالء الكهضاء له صاللت ٖلى ؤن الؼمً ػمً ْلم
واؾخٗباصٌ ،ؿخضعي جطخُت ؤزغي ٫قهضاء آزغًٍ ؤمشا ٫صًضوف والخىاؽ..
َظٍ بٌٗ الجىاهب الجمالُت اإلاك٩لت الٚتراب الكهُض في الكٗغ الجؼاثغي ،م٘ ب٢غاعي بإوي ع٦ؼث في صعاؾتي ٖلى
الجىاهب ال٨ٟغٍت في َظا الاٚتراب بًماها مجي ؤن َظٍ الخجلُاث الٟىُت الجمالُت الدكُ٨لُت جدخاط بلى صعاؾت مىٟهلت زانت بَا
إلاا لها مً ؤَمُت وججل ظلي في الكٗغ الجؼاثغي الخضًض.
داثمة:
ّ
بن الكاٖغ الجؼاثغي ّ
ٖبر ًٖ اٚترابه في مسخل ٠مىاحي خُاجه ،زانت ًٖ الىا ٘٢الؿُاسخي؛ والظي جمحز بترصي ألاويإ
الؿُاؾُت في البلضٗٞ ،اف الكٗب خُاة الك٣اء واإلاٗاهاة ،مما ظٗل الكٗغاء في َظٍ ال٠جغة ٌؿخضٖىن عمؼ الكهُض والكهضاء،
جمجُضا وخىِىا وط٦غا إلاىا٢بهم وًٞاثلهم ،ل ً٨ما محز َظا الاؾخضٖاء ّ
ؤن الكهُض اٚترب وؤنبدذ ُ٢مخه الغمؼٍت في تهاو
وؾ٣ىٍ في مخاَاث اليؿُان وُٚاَب الخُاهت والترصيٞ .غمؼ الكهُض ٖىضَم ًمشل ًا
ب٩اء وخىِىا وق٩ىي وجىضًض بما ونلذ بلُه
م٪اهت الٟغص واإلاجخم٘ والكهُض وجظ٦حرا بمباصت الشىعة التي صٌؿذ وؤَملذ.
ّ
بن ؤؾباب ألاػمت في اٚتراب الكهُض َظا الغمؼ الُ٣مي مغجبُت باإلاماعؾت الؿُاؾُت ،وبمً لضحهم م٣الُض الخ٨م الظًً
ججاوػوا اإلاهالر الٗامت بلى اإلاهالر الخانتٞ ،إصوا بإؾالُبهم بلى اجهُاع الىًَ .وبض ٫بىاء َظا الىًَ الظي يخى مً ؤظله
الكهُض.
ل٣ض حٛجى قٗغاء الجؼاثغ ٦شحرا بالغمىػ الُ٣مُت الخاعٍسُت ،والتي مجها (الكهُض) ،وطل ٪إلاا ٌٗىُه مً بخؿاؽ بالىًَ
وباإلااضخي والخاعٍش ،وبه ماعؾىا الخىحن الجاع ٝبلى َظا الىًَ وبم٩اهاجه وٖاه٣ىا اإلا٣اماث الكامست له٩ٞ ،ان الاٚتراب اٚترابا
ُ٢مُا.

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

202

مجلة حُل السضاػات ألازبُة وال٥ٜطٍة  -الٔام الثالث  -الٔسز  24هىٛمبر 2016

ؿٔطٍة الىكٓ ٝىس لؼان ّ
السًً بً الخٌُ
مُالز املُثا ٞالىكٜي في م٠امة مُٔاض الادحُاض في ش٣ط املٔاهس
ألاػحاش الس٣حىض محمس ظٍىؾ٤ ،لُة زاب والٜىىن ،حامٔة حؼِبة بً بىٓلي (الـل – ٝالجعاثط).

امللخم:
اقتهغث اإلا٣اماث ّ
بإجها ننىم خ٩اثُت طاث زُاب ؾغصي ،وإلاّا ٧اهذ الٗال٢ت بحن الىنّ ٠
والؿغص ٖال٢ت خمُمُت إلاا
الىوٚ ،حر ّ
للىن ٠مً ّ
ّ
ؤن ج٣ىُت
ؤَمُت ٦بحرة في بهجاػ الىهىم الؿغصًت ،وصوهما ججاوػ للمُشا ١الؿغصي الظي ًد٨م
ّ
الىن ٠التي وْٟها لؿان الضًً ابً الخُُب في ههىم م٣امخه (مُٗاع الازخُاع في ط٦غ اإلاٗاَض والضًاع) ؤصث بلى مُالص مُشا١
ّ
مسخل ًٖ ٠اإلاُشا ١الؿغصي ،إلاا اؾخُإ ال٩اجب بصعاط الخُاب في اإلا٣اَ٘ الىنُٟت ال الؿغصًت  ،وفي ق٩ل وخضاث ؤؾلىبُت
جخمخ٘ باؾخ٣اللُت ،مٗلىا مىظ البضاًت ًٖ مُالص اإلاُشا ١الىنٟي ،بط ّبهه ّ
ًدضص مهمت ّ
الغاوي التي ؾدخمشل في ون ٠البلضان،
الغاوي الىانّ ،٠
ّ
ّ
مُى ٍة ،٫مغ٦ؼا ٖلى ججغبت ّ
ومبِىا ٟ٦اءجه اإلاٗغُٞت وماَالجه الكاٖغٍت التي
ونٟا ٖاصالٚ ،حر م٣هغ ُٞه وال ِ
ّ
ؾُجؿضَا الىان ٠في ّ
اللٛت الىانٟت بٛغى بهخاط  ُ٘٢ونُٟت ّ
ظُضة
ههه لخٛضو قٗغٍت ،خُض الىان ٠له بم٩اهُت ُ٢اصة
ّ
ج٩ىن جدٟت ّ
ٞىُت.
ال٦لمات املٜحاحُة:
اإلاُشا ١الىنٟي ،قٗغٍت الىن ،٠اإلا٣امت ،لؿان الضًً بً الخُُب ،الخُاب الىنٟي /الخُاب الؿغصي.
ّ
هم امل٠ا:٨
ٌٗض الىن ٠ج٣ىُت ّ
ّ
وٞىا مً الٟىىن اإلاغجبُت بمسخل ٠ؤنىا ٝال٣ى ٫البكغ ّي ،قٟىٍت ٧اهذ ؤم ٦خابُتً ،خجلى مً زال٫
ّ
ّ
ّ
اؾمي ،طي صالالث ونُٟت٩ً ،ىن َضٞها في الٛالب جد ٤ُ٣ؤَضا ٝجىانلُت بٛغى الكغح
اللٛت ًٖ َغٍ ٤حكُ٨ل ّ ٘ٞلي ؤو
ٞىُت ظمالُت بٛغى الخإزحر ؤو الامخإ والالظاط ،وٖلُه ًم ً٨ال٣ىّ ٫
ّ
والخٟؿحر ،ؤو الخىيُذ والخٗغٍ ،٠ؤو ؤَضاّ ٝ
ؤن الىن٠
الىو ،وظىصٍ اًَ وظىص ألاصب مىض ال٣ضمٚ ،حر ّ
ؤن مبدض الىن٦ ٠بدض مؿخ٣ل ّ
٦م٩ىن مً ّ
ّ
ّ
ٌٗض خضًشا م٣اعهت
م٩ىهاث
ع
باإلاباخض ألاصبُت ألازغي ،التي ٚالبا ما خىجه ٦مبدض زاهى ّي ،وَى ما ّؤ٦ضٍ ظان مِكا ٫آصام وػمُله ،خحن ّؤ٦ضا ّ
ؤن الىن٠
ٍة
ّ
ّ
الخٔ مً ّ
ْلُ٢ " :اؾا بلى ّ
ّ
الضعاؾت" 1وَى ما ص ٘ٞبٟلُب َامىن( )Philippe HAMONفي م٣ضمت ٦خابه بلى
الؿغص والخىاع ٢لُل

1

Adam –J.M. Petit .Jean .A : le texte descriptif (Poétique, Historique et linguistique textuelle) Avec la collaboration de
Revaz .f . Édition Nathan, Paris 1989, l’introduction, p :3.
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ًخدغع الىن ٠مً َُمىت ّ
ال٣ى ٫بدلى ٫الى٢ذ الظي ُٞهّ ":
الؿغص وٍٟٓغ بضعاؾاث مؿخ٣لت"1وؾًُاعٕ َظا الجهض ظهض ٖضص
مً الى٣اص ؤمشا ٫آالن عوب ٚغٍُه ،وظان عٍ٩اعصو ،وظحراع ظىِذ ،الظًً ؾُداولىن جدضًض مٟهىم الىن ،٠ووْاثٟه ،وؤَمُخه
ال ،ًٟوَغ ١اؽحٗاهت ّ
في ّ
ال٨خاب به في جهىٍغ اإلا٩ان وألاقُاء ،وج٣ضًم الشخهُاث...
ّ
ًدبحن ّ
ٞاإلاُل٘ "ٖلى م٩اهت الىن ٠في ألاصب وٚحرٍّ ،
ؤن الىن٧ ٠ان ٖىض الٗغب ؤصاة مهمت مً
ّؤما ٖىض الٗغب ال٣ضامى،
ّ ّ
٦إهه ّ
ؤصواث ؤلاوكاء ّ
ًهىع
الٟجي" 2،ووؾُلت مً وؾاثل قٗغهت ال٨المٞ ،إظىص الىن"٠ماٌؿخىٖب ؤ٦ثر مٗاني اإلاىنى ،ٝختى
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
اإلاىنى ٝلٞ ٪تراٍ ههب ُٖيُ3"٪ختى ٢ا٢ ٫ضامت بً ظٟٗغ ؤهه "إلاا ٧ان ؤ٦ثر ون ٠الكٗغاء ،بهما ًٖ ٘٣لى ألاقُاء اإلاغ٦بت مً
ّ
ّ
زم بإْهغَا ُٞه وؤوالَا ّ
مغ٦ب مجها ّ
خذيًدُ٨ه
يغوب اإلاٗاوي٧ ،ان ؤخؿجهم ونٟا مً ؤحى في قٗغٍ بإ٦ثر اإلاٗاوي التي اإلاىنىٝ
ّ
ّ
للخـ بىٗخه"4،وَٛضو الىنٖ ٠ىض ه٣اصها الٗغب ال٣ضامى قٗغٍا متى اؾخُإ " :حشخُو للصخيء اإلاىنى ٝوهدل
وٍمشله
ّ قٗىع ّ
ؤ٢غٍ ابً عقُ ٤خحن ٢اّ ٫
بإهه مازل ؤمامه ٌكاَضٍ ُٖيُا" 5وَى ما ّ
بإن " :ؤخؿً الىن٠
لهىعجه ،ختى ًضازل الؿام٘
ما وٗذ به الصخيء ختى ً٩اص ًمشله ا٫ؾام٘" 6طاّ ٥
ؤن ٢ضع ال٩لماث" ...ؤن ج٩ىن مىاؾبت للمىنىٞاث ،مُٗىت إلاا ظٗلذ له ،ومً
ّ
بال ٖلى ؾبُل اإلاجاػ ٞةن اهخٟى َظا الكغٍ ّ ...
ٖض ُٖبا ًداؾب
ٚحر الُبُعي وال اإلاؿمىح به عؾم شخيء بهٟت ويٗذ لٛحرٍ،
7
ٖلُه ناخبه"
ّ
ٚحر ّ
ؤن ّ
جدىالث الكٗغٍت الٗغبُت مً البدض ًٖ نٟت الج مُل ألاصبي بلى البدض ًٖ البيُت اإلاخٗالُت ،وبسانت م٘ البالُٚحن
ؤصث بلى ج٣ىحن مؿال ٪الىن ٠ويبِ سجالث ال٣ى ٫ختى ٚضث مىيىٖاث الىن ٠زايٗت ل٣اثماث مٛل٣ت " :جًبِ ٞحها
ّ
حٗل ٤ألامغ بإظؼاء وؤًٖاء ؤو بسها ٫مجغصة ّ
ّ
حٗض ؤولى مً ٚحرَا باههغاٝ
اإلاٗجي بالىن ٠ؾىاء
م٩ىهاث اإلاىيىٕ اإلاىنىٝ
ّ
ظهض الىن ٠بلحها وؤخ ٤بالتر٦حز ٖلحهاٞ ،لىن ٠اإلاغؤة ٖلى ؾبُل اإلاشاً ،٫خٗحن ط٦غ الجُض والُٗىحن ،وال٣امت وألاعصا،ٝ
8
والجهضًً والخهغ ،والشٛغ ،واللشت وألاؾىان والبكغة"
وبطا ٧ان َظا َى خا ٫الخىٓحر للىن ٠في الى٣ض الٗغبي ال٣ضًم في ق٣ه الخىٓحريٟٞ ،ي الٗهغ الخضًض خاله ؤؾىء مما
ّ
٧ان ٖلُه في ال٣ه٣غي ،طاّ ٥
ؤن هٓغتهم بلى الىن ٠وجىٓحرَم له ٧ان مخإزغا ظضا م٣اعهت بالضعاؾاث الٛغبُت ،ػص ٖلى طل٢ ٪لتها،
وَى ما ًجٗلىا ه٣ىّ ٫
ؤن الخىٓحر للىن ٠في الى٣ض الٗغبي الخضًض لخ٣ه بَما٦ ٫بحر و٦شحر مً الخد٣حر والخهٛحر وَٗؼي ؾبب
ّ
طل ٪بدؿب هجىي الغٍداوي ال٣ؿىُُجي بلى زالزت ؤؾباب هي َبُٗت الىن ٠مً خُض مدخىاٍ ،بط َى ّ
مخٗضص اإلاجالث ومخٗل٤
ب٩ل اإلاٗاع ،ٝػٍاصة ٖلى ٖضم ٢ابلُخه لالهخٓام بؿبب احؿإ بىِخه ،و٦ظا ؤزغٍ ّ
ّ
السخيء في الغواًت بط ًغاٍ بٌٗ الى٣اص خكىا
زلسن سقاء ،دراسات يف ادلقامة واألقصوصة ،مكتبة قرطاج ،تونس ،ط ٔ ،ٕٓٓٛ ،ص.ٖٗ :
النص السردي ،دار زلمد علي للنشر ،صفاقص اجلديد ،طٔ ،ٕٓٓ٘ ،ص.ٔٚ:
زلمد جنيب العمامي ،يف الوصف بُت النظرية و ّ
أبو ىالل العسكري ،كتاب الصناعتُت ،تح /مفيد قميحا ،بَتوت ،ص.ٔٗ٘ :
قدامة بن جعفر ،نقد الشعر ،تح عبد ادلنعم خفاجي ،دار الكتب العلمية ،بَتوت ،ص.ٖٔٓ:
 5زلمد الناصر العجيمي ،اخلطاب الوصفي يف األدب العريب القدَل -الشعر اجلاىلي دنوذجا ،-مركز النثر اجلامعي بتونس ومنشورات سعيدان بسوسة ،طٔ،
ٖٕٓٓ ،ص.ٜٖ:
6
الشعر ونقده ،تح /زلي الدين عبد احلميد ،دار اجليل ،بَتوت ،ط٘ ،ٜٔٛٙ ،جٕ ،ص٘.ٕٜ
ابن رشيق القَتواٍل ،العمدة يف صناعة ّ
 7زلمد الناصر العجيمي ،اخلطاب الوصفي يف األدب العريب القدَل -الشعر اجلاىلي دنوذجا ،-ص.ٔٔٗ:
ادلرجع نفسو ،ص.ٛٚ:
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وجٟهُال وباٖشا ٖلى اإلالل والىٟىع ،وَى ما ص ٘ٞبىجىي الغٍداوي بلى ال٣ىّ ٫
بإجها الخٓذ":ج٩ازغ الضعاؾاث الباخشت في الؿغص
وحٗم٣ها ختى ؤَل ٤الى٣اص ٖلحها مهُلر ٖلم الؿغص ؤو الؿغصًت ،في خحن ْل خٔ الىن ٠مً الضعاؾت يئُال خ٣حرا1".وٖلى
الغٚم مً طلٞ ٪هىا ٥صعاؾاث ٖغبُت زهذ الىن ٠بجاهب مً الاَخمام ،وؤصعظىٍ يمً صعاؾاتهم الى٣ضًت للىهىم
الؿغصًت مً مشل ؾحزا ٢اؾم ،التي ٢ضمذ حٗغٍٟا للىن ٠اؾخ٣خه مً مٟاَُم ه٣اصها ال٣ضامى ،ومؼظخه بالخٗغٍٟاث اإلاٗانغة،
٩ٞان ؤن خاولذ مٗالجت ٖضص مً ً٢اًا الىن ٠الى٣ضًت في ّ
الغواًت٦ ،ما ؤٞغص خمُض لخمضاوي للىن ٠مبدشا زانا للخٗغٍ٠
به بإجباعٍ ؤخض م٩ىهاث الخُاب الؿغصي ،و٦ظا ٗٞل خؿً بدغاوي ؤزىاء خضًشه ًٖ ون ٠اإلا٩ان ،وًٖ ٖال٢ت طل٪
بالؼمً...ومدمض مهاً ٠ؤزىاء صعاؾخه لالججاَاث الى٣ضًت في اإلاٛغب الٗغبي ،خُض ؤٞغص مبدشحن لغؾم الشخهُت ال٣ههُت
ًٖ َغٍ ٤الىن...٠
ّ
بن الىنٖ ٠ىهغ مً الٗىانغ الخ٩ىٍيُت للً ّ
م٣ً ،ىم في ٚالبه ٖلى َُمىت الترُ٦ب الاؾمي في بىِخه بؿبب زانِخه
الؿ٩ىهُت في الٛالب ألاٖم ،وؤؾالُبه الخهىٍغٍتٚ ،حر ّؤهىا ّ٢لما هجض ّ
هها ونُٟا زالهاٛٞ ،البا ما ًإحي مضعظا يمً ّ
هو
ماَغٚ ،البا ما ً٩ىن ؾغصًا ،وَكترٍ ُٞه ؤن ً٩ىن مبرعا ،ومىظؼا ،ومىخُا ،ومىنال لؤلخضار بًٗها ببٌٗ.2
ول٣ض جباًيذ آعاء الى٣اص في الٛغب خى ٫مؿإلت جدضًض ؤهىإ الىنٞ ،٠ل٣ض ّ
جُغ ١ظحراع ظىِذ مشال للىن ٠مً خُض
ّ
الىو ،لُهل بلى جهيُٟه بلى نىٟحن َما :الىن ٠طو الىُْٟت الجمالُت ؤو التزًُيُت ،والىن ٠طو الىُْٟت
وْاثٟه صازل
الخٟؿحرًت ؤو الغمؼٍت ،وفي َظا الهضص ً٣ى " :٫وخؿبىا ؤن وؿخسلو مً الخ٣لُض ألاصبي ال٨الؾُ٩ي مً (َىمحروؽ بلى جهاًت
ّ
ألا٢ل وُْٟخحن مخماًؼجحن وؿبُا ،ؤوالَما طاث َاب٘ جؼٍُجي(ّ ...)décoratifؤما الىُْٟت الشاهُت للىن،٠
ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ) ٖلى
وألا٦ثر بغوػا الُىم ّ
ألجها ٞغيذ هٟؿها ٖلى ج٣الُض الجيـ ّ
الغواجي م٘ بالؼا...٥طاث َبُٗت جٟؿحرًت وعمؼٍتexplicatif et (.
ّ ،3")symboliqueؤما ٞلُب َامىن ٣ٞض ّ
ّ
الىوٞ ،هىا ٥ون٠
نىٟه بلى زمؿت ؤهماٍ بدؿب الىْاث ٠التي ًاصحها صازل
وُْٟخه الٟهل ،وون ٠وُْٟخه الخإظُل ؤو ؤلاعظاء ،وون ٠له وُْٟت التزًحن ،وون ٠آزغ له وُْٟت الخىًٔم ،وآزغ له
ّ
وُْٟت الخبئحر4،وَظٍ الخهيُٟاث الجضًضة جسال ٠جل ٪التي ظاءث بها البالٚت الٛغبُت ال٣ضًمت ،والتي ع٦ؼث في جهيُ٠
الىو٩ٞ ،اهذ اللىخت ( )le tableauوالتي ّ
ّ
ج٣ضم نىعة ٖامت ًٖ ٖىانغ
الىنٖ ٠لى مىايُٗه ولِـ ٖلى وْاثٟه صازل
الخ٩اًت ،وون ٠اإلا٩ان ) ،)la Topographieوون ٠الؼمان (  )la chronographieؤي حنجُل ْغو ٝالخضر ،ؤو ون ٠وظه ٧اثً
(  ،)la prosopographieؤو ون ٠ؤزال ١الشخو الىا٢عي ،ؤو الشخهُت
حي وا٢عي ؤو زُالي وزهانُاجه اإلااصًت
الخُالُت ،والتر٦حز ٖلى زهاله الىٟؿُت ،والغوخُت ،وال٨ٟغٍت ،و٦ظا مؿاوثه ( ،)l'éthopèeؤو ون ٠شخو وا٢عي ؤو زُالي
ماصًا ومٗىىٍا (ّ 5.)le portraitؤما ُٞلُب َامىن ٣ٞض ّمحز بحن ؤعبٗت ؤهىإ مً الىن: ٠
٦ .غوهىلىظُا( :ون ٠الؼمان) .
عن آمال موسى ،الروائي العريب تنقصو اجلرأة على الوصف ،جريدة الشرق األوسط ،العدد  ٕٔ ،ٜٔٓٚٛيونيو .ٕٓٓٛ
النص السردي  ،ص.ٜ٘-٘ٛ
زلمد جنيب العمامي ،يف الوصف بُت النظرية و ّ

Genette Gérard :Figures II, collection « tel quel »aux édition du seuil,1969, p58.

3

النص السردي ،ص .ٔٚٗ:
محمد جنيب العمامي ،يف الوصف بُت النظرية و ّ
 5ادلرجع السابق ،صٔ٘:
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َ .ىبىٚغاُٞا( :ون ٠ألام٨ىت واإلاكاَض).
 .بغوػوٚغاُٞا( :ون ٠اإلآهغ الخاعجي للشخهُاث).
1
 .بًُىبُا( :ون٥ ٠اثىاث مخسُلت مجاػٍت).
وبطا ٧ان الىن" ٠مماعؾت ههُت" بدؿب ٞلُب َامىنّ 2،
ٞةن اإلا٣اماث اقتهغث ٖلى ّؤجها ؤظىاؾُا هي ههىم خ٩اثُت طاث
زُاب ؾغصي بدؿب جهيُ ٠ظماٖت (مى)ّ ،3
وبن الٗال٢ت بحن الىنّ ٠
والؿغص هي ٖال٢ت خمُمُت ظضا ،وطل ٪إلاا للىن ٠مً
ّ
ألهه ّ
ّ
ؤَمُت ٦بحرة في بهجاػ الًنىم الؿغصًت ختى ٚضا الىن"٠م٩ىها َاما مً م٩ىهاث ّ
ٌٗىى
الغواًت وال٨خابت الؿغصًت
الؿغص في خحن ّ
الضً٩ىع في اإلاؿغخُت" 4ػٍاصة ٖلى طلّ ٪
ؤن ّ
ٞةن الىن٢ ٠ض ٌؿخٛجي ٖلى ّ
الؿغص ال ًم٨ىه ؤن ٌؿخٛجي ًٖ
ّ
ههُت ماَغة جإَحرا ّ
ًخدضص ٖاصة بىخضة ّ
ّ
ظُضا خُض جبرػ بضاًاتها وجهاًاتها بمٗلىاث
الىو الؿغصي
الىن 5،٠والىن ٠في
مخمخٗت ببٌٗ الاؾخ٣اللُت ،مٗلىت لل٣اعت ّ
الىن ،٠وفي ق٩ل وخضة ؤؾلىبُت ّ
ؤن الخُاب ٢ض اهضعط في م ُ٘٣ونٟي ،مٗلىا
ؤن َامىن ًغي ّ
ًٖ مُشا ١مسخل ًٖ ٠اإلاُشا ١الؿغصي ًم ً٨حؿمُخه باإلاُشا ١الىنٟي ،ختى ّ
ؤن "ال٣اعت الٗاصي ٌؿذَُ٘ مً
الىَلت ألاولى -وبصخيء مً ُ
الِؿغ -ؤن ّ
ًمحز الىنّ ًٖ ٠
الؿغص" 6وم٣امت (مُٗاع الازخُاع في ط٦غ اإلاٗاَض والضًاع) للؿان الضًً
منج٘ إلاضن ممل٨ت ٚغهاَت ،ولٗضًض مً مىاَ ٤اإلاٛغبّ ،
ون ٠هثري ّ
بً الخُُب 7جىضعط يمً َظا اإلاُشا ،١بط هي ْ
جىػٕ ٖلى
ٍة
ُ
َ
اإلاداو َعة)٢.اٞ ٫حها مدمض ٦ما ٫قباهه مد ٤٣ال٨خاب" :بهه ٖباعة ًٖ ون٢ ٠هصخي ،ظاء
م٣امخحن (مجلؿحن ٦خبا ٖلى َغٍ٣ت
في نىعة م٣امت ج٣لُضًت ،خاو ٫بها ُ
ابً الخُُب – ٦ما خاو ٫في ٚحرَا – ؤن ًجاع َي بها َمً ؾب٣ىٍ في َظا اإلاُضان ،وفي ؾبُل
َ
خك َض لها َ
اإلاجلؿحن وجهاًتهما ،خُض اههغٞ ٝحهما بلى ّ
ْ
اإلاؼٍض مً ٞىىن ال٣ى ٫والبُان ،وبسانت م٢ضمت ّ
خض ّما ًٖ
٧ل مً
طل٪
ٍة
ٍة
8
مشل ابً الخُُب"
اإلاٗجى بلى الل ٟٔمما ؤ٣ٞض اإلا٣ضمت – زانت – ُ٢متها ألاصبُت مً ٍة
ؤصًب ِ
ّ
بن ال٩اجب ٌٗلً مىظ البضاًت ًٖ مُالص اإلاُشا ١الىنٟي ،بط ّبهه ّ
ًدضص مهمت ّ
الغاوي التي ؾدخمشل في ون ٠البلضان ،ونٟا
ّ
ّ
مُى ٍة٣ً ،٫ى٢" :٫لذ :ن ٠لي البالص ونٟا ال ًٓلم مش٣اال وال ٌٗمل -في ٚحر الهض-١وزضا وال اع٢اال،
ٖاصالٚ ،حر م٣هغ ُٞه وال ِ
حسن جنمي ،شعرية الفضاء ،ادلركز الثقايف العريب ،طٔ ،الدار البيضاء ،ادلغرب ،ٕٓٓٓ ،ص.ٚٓ:
ادلرجع نفسو،ص.ٕٚ:
Jacques Dubios et autres, rhétorique générale,édition du Seuil (1982), p: 171 – 172.

3

الروائي ،تر /عبد الرحيم حزل ،دار أفريقيا الشرق ،طٔ ،ٕٕٓٓ ،صٕٖ.
جَتار جنيت وآخرون ،الفضاء ّ
5

Genette Gérard :Figures II,p; 57.

6زلسن سقاء ،دراسات يف ادلقامة واألقصوصة:صٓٔ
7
السلماٍل اخلطيب ،ويكٌت أبا عبد اهلل ،ىو شاعر وكاتب وفقيو مالكي ومؤرخ
ىو زلمد بن عبد اهلل بن سعيد بن عبد اهلل بن سعيد بن علي بن أمحد ّ
وفيلسوف وطبيب وسياسي من األندلس (لوشة ٕ٘ ،رجب ٖٔ ٚىـٖٖٔٔ/م  -فاس ٚٚٙ ،ىـٖٔٚٗ /م) درس األدب والطب والفلسفة يف جامعة القرويُت
ين :األدب والسيف .نـُِقشت أشعاره على حوائط قصر احلمراء بغرناطة ،ونشأ
قضى معظم حياتو يف غرناطة يف خدمة بالط بٍت نصر وعرف بذي الوزارت
بفاسّ .
لسان الدين يف أسرة عرفت بالعلم والفضل واجلاه ،وكان جده الثالث "سعيد" جيلس للعلم والوعظ فعرف باخلطيب مث حلق اللقب باألسرة منذ إقامتها يف لوشة و
وتأدب يف غرناطة على شيوخها ،فأخذ عنهم القرآن ،والفقو ،والتفسَت،
كانت أسرة ابن اخلطيب من إحدى القبائل العربية القحطانية اليت وفدت إىل األندلسّ ،
واللغة ،والرواية ،والطب ،ونسبتو لألدب اجلزائري ىو أنّو زار تلمسان ،فوصلها يف التاسع عشر من رجب من العام ٖ ٚٚه ،واستقبلو السلطان أحسن استقبال،
وأحلّو من رللسه زلل االصطفاء.
ابن اخلطيب :معيار االختيار يف ذكر ادلعاىد والديار ،تح :زلمد شبانو ،مطبعة فضالة ،احملمدية /ادلغرب ،ط  ،ٜٔٚٙص٘٘( .من تقدَل احملقق)
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وبطا ٢لخم ٞاٖضلىا ،ومً ؤنض ١مً هللا م٣اال٣ٞ ،ا ٫ؾل ،وال حؿل ،ولى عاٖ ٪ألاؾل٢ ،لذ :اه ٌٟلي البالص ألاهضلؿُت مً
ومحز -بميػان ّ
ؤَغاٞهاّ ،
1
الخ -٤بحن اٖخضالها واهدغاٞها ،زم اجلها بالبالص اإلاغٍيُت وؿ٣ا ،واظل-بىىع بُاهٚ -٪ؿ٣ا"
َ
و٢بل طلّ ٪
الىانَ ،٠
ً٣ضم لىا ال٩اجب بىنٟه اإلاخل٣ي (اإلاىنى ٝله) الغاو َي
ُٞىَئ ٖلى ٚغاع اإلا٣اماث الٗغبُت ال٣ضًمت،
مدآٞا ٖلى ج٣الُضَا الاؾتهاللُتّ ،
م٣ضما ّ
الغاوي في مقهض ونٟي باهىعامي ،مغ٦ؼا ٖلى ق٩له الخاعجي ،الظي ًاَله لخد٤ُ٣
البرهامج الىنٟي ً٣ىٞ " :٫لما ؤػخذ ال٩لٟت ،وؤً٢مذ ظىاصي الٗلٟت ،وؤعجبخجي -مً ع٣ٞاء الغ -٤ٞألالٟت ،عم٣ذ في بٌٗ
الؿ٣اث ٠آمىا في ػي زاث ،٠وقُسا َا ٝمىه باألعى َاث ،٠وؾّ ً٨
ختى الُمامت والُاث ،٠ظىِب ٖ٩اػ ،ومشحر قِب ؤزِض
الىٞغة ،و٢سخي يلىٕ جىجغ بالؼٞغة ،خ٨م له بُاى الكِب بالهُبت ،و٢ض صاع بظعاٖه للؿبدت الغُ٢اء خيل٦ ،ما ازخلِ عوم
2
وخبل ،وبلى ًمُىه صلى ٞاَ ،٤وًٖ ٌؿاعٍ جلمُظ مغاَ ،٤وؤمامه خماع هاَ."...٤
ّ
بن الىن ٠في َظا اإلاً ُ٘٣خم ًٖ َغٍ ٤الغئٍت ،خُض ّ
الغاوي الًمجي ممشل ال٩اجب الًمجي في َظا الٗمل الىنٟي اإلااَغ
ٌٗىٖ ٫لى ّ
بالؿغصّ ،
ّ
خاؾت هٓغٍ في جدضًض مالمذ الىان ٠الخاعظُت ،و٦ظا ٌؿدكٗغ ًٖ َغٍ ٤الاؾدبُان ما بضازل الىان،٠
ٞهى ّ
ً٣ضمه في ق٩ل عظل عجىػ و٢ىع ومهُب٢ ،ض ٗٞلذ الؿىىن في مٓهغٍ ٗٞلها ،ختى ٚضا "ظىِب ٖ٩اػ ،ومشحر قِب ؤزِض
الىٞغة ،و٢سخي يلىٕ جىجغ بالؼٞغة ،خ٨م له بُاى الكِب بالهُبت"ّ ،3
بن َظا الىن ٠لِـ بغٍئاٞ ،ل٣ض ٢ام الغاوي بشخىه
ّ
الغواًتٞ ،اإلاىانٟاث التي ّ
ً٣ضمها ّ
بخٟانُل صالت ،جاَل اإلاىنى ٝق٨ال للُ٣ام بمهمت ّ
الغاوي الىان ٠للظي ؾِخىلى ون٠
البلضان هي مىانٟاث همُُت ،م ّ
جغسخت في ج٣الُض الخل٣ي وفي مسُا ٫الخل٣ي الٗغبي٦ ،ما ًدُل ٖلى ٢ضعة الىان ٠وٟ٦اءجه
الىنُٟتّ ،
بن َظا اإلاّ ُ٘٣
ؾِبحن ما ؤعجئ ،وَى الٟ٨اءة اإلاٗغُٞت للىان ،٠والتي ؾُٗلً ٖجها الىان ٠بىٟؿه في َظا اإلا،ُ٘٣
مً زال ٫جدضًض ّ
الغاوي الًمجي للؿُا ١الٗام الظي ؾُضوع ُٞه مج لـ الىن ،٠وٟ٦اءة الىان ،٠وطل ٪مً زال ٫مكهض
ّ
خىاعي بحن الكُش الغاوي(الىان )٠وٚالمه٣ً ،ى ":٫زم َّ
بال مً ؤقّ ٤ٟ
ؤن ،واللُل ٢ض ّ
وخً ،و٢ا -٫و٢ض
ظًٞ ،لم ًب -٤في ال٣ىم-
َؼجه ؤعٍدُتٖ -لى الضهُا ؾالم وجدُت٣ٞ ،ض هلىا ألاوَاع ،وع٦بىا ألازُاع ،وؤبٗضها اإلاُاع ،وازتر٢ىا ألاُ٢اع ،وخلبىا ألاقُاع،
٣ٞاٞ ٫خاٍ -و٢ض اٞترث ًٖ ّ
الضع قٟخاٍ ،مؿدشحرا لشجىهه ،ومُلٗا لىجىم ّ
َمه مً صظىهه ،ومضال ٖلُه بمجىهه :وماطا بلٜ
الكُش مً ؤمضَا ،وع ٘ٞمً ٖمضَا ،ختى ً٣طخي مىه عجب ،ؤو ًجلي مىه مدخجب؟ ٞإزظجه خمُت الخٟاّ لهظٍ ألالٟاّ،
و٢ا :٫ؤي بجي ،مشلي من ألاُ٢اب ًساَب بهظا الخُاب وؤًم هللا ل٣ض ٖ٣ضث الخل ،٤ولبؿذ مً الضَغ الجضًض والخل،٤
و٨٨ٞذ الٛل ،٤وؤبٗضث في الهبىة الُل ،٤وزًذ اإلاىىن ،ونضث الًب والىىن ،وخظ٢ذ الٟىىن ،و٢هغث – بٗض ؾلُمان-
الجىىن ،وًِ٢ذ الضًىن ،ومغيذ إلاغى الُٗىن ،وع٦بذ الهمالج ،وجىؾضث الىطاثل ،والضمالج ،وعً٦ذ الٟاعة ،وا٢خدمذ
اإلاهال ٪واإلا٩اعٍ ،وظبذ البالص ،وخًغث الجالص ،وؤ٢مذ الٟصر واإلاُالصٗٞ ،ضث مً بالص الهىض والهحن بالٗ٣ل الغنحن،
وخظ٢ذ بضاع ٢ؿُىُحن٦ ،خاب اللُحن ،وصؾذ مضاعؽ ؤصخاب الغوا ،١وعؤًذ ٚاع ألاعواح وشجغ الى٢ىا...،١وخللذ مً
ّ
ٖضن خلى ٫الغوح بالبضن...وقغبذ مً ماء الغاٞضًً بالُضًً...ونلُذ بمدغاب الضمجى عٗ٦خحن ،وجغ٦ذ الازغ اللٗحن ،ووٟ٢ذ
خُض و ٠٢الخ٨مان ،وج٣ابل التر٦مان ،وؤزظث بال٣ضؽ ًٖ ،الخبر الىضؽ وع٦بذ الىالًا ،بلى بالص الٗالًا ،بٗض ؤن َٟذ

ادلصدر نفسو ،صٜٚ:
ابن اخلطيب ،معيار االختيار  ،ص.ٖٚ:
ادلصدر نفسو ،صٖٚ :
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بالبِذ الكغٍ...،٠و٢غؤث بإزمُم ٖلم الخهغٍ ،٠وؤؾغٖذ في الاهدُاٍ بلى الٟؿُاٍ ،واإلاهغ الغخب الازخُاٍ ،وؾ٨ىذ
مضًىت الاؾ٨ىضعٍت سٛغ الغباٍ وعجلذ باإلاغوع بلى الخ٨غوػ... ،ووٟ٢ذ بإقباهُت بلى الهُ٩ل اإلاؼعوع ،وخهلذ بإٞغٍُ٣ت ٖلى الغٞض
ّ
ٚحر اإلاجزوع ،واهدضعث بلى اإلاٛغب اهدضاع الكمـ بلى اإلاٛغب ،ونممذ جهمُم الخؿام اإلااضخي الميغب ،وؤبُذ باألهضلـ سٛغ
الاؾالم ،وؤٖلمذ بها جدذ ْل الاٖالم.
1

ٞأَا -وهللاٖ -لى ٖمغ مطخى ،وزل ٠مًًا وػمً اه٣طخى ،وقمل ٢طخى هللا مً جٟغ٢ه ما ٢طخى"
٧ل اإلا٣اَ٘ الىنُٟت التي ؾُاَغَا ؾغصًا بٟٗل ّ
ّ
ّ
ؾِخدى ٫بلى مخل٣ي مباقغ في ّ
بن ّ
الخل٢ ( ٟٔلذ له:
الغاوي الًمجي الظي
وبحن ٟ٦اءجه الىاججت ًٖ ججغبت عخلُت ّ
الغاوي الىانّ ،٠
ٞمصًىت ٣ٞ ...اّ )....:٫ع٦ؼ ٖلى ججغبت ّ
مخٗضصة في ب٣إ ألاعى قغ٢ها
مىطجي اإلاىاؾب الظي ّ
وٚغبها ،وًٖ مٗغٞخه بٗلىم مسخلٟت ،وبُبإ ؤهاؽ مسخلٟحن ،وماصام الىن "٠اإلاىي٘ ّ
ّ
جخ٨خل ُٞه
الى
ؤؾلىبُت وظمالُت" 2لظا ّ
الغاوي الًمجي ٖلى ماَالث الكاٖغٍت التي ؾُجؿضَا الىان ٠في ّ
ّ
ع٥ػ ّ
ههه لخٛضو قٗغٍت،
ٖىانغ
ّ
ّ
ظُضة ج٩ىن جدٟت ّ
خُض الىان ٠له بم٩اهُت ُ٢اصة اللٛت الىانٟت بٛغى بهخاط ُٗ٢ت ونُٟت ّ
ٞىُت ،جاصي ٞحها الظزحرة
ّ ّ
ّ
وألاصبُت والٟلؿُٟت اإلا٨دؿبت
عجمُت واللٛىٍت
اللٛىٍت الٗغًٍت التي ؾُجهل مجها الىان ٠في ونٟه ،والتي هي ظمإ ز٣اٞخه الم
مً ٖلىم الٗغب والعجم ،ػٍاصة ٖلى ز٣اٞخه الاظخماُٖت والخاعٍسُت والجٛغاُٞت التي ا٦دؿبها ًٖ َغٍ ٤الترخا ٫والازخالٍ
واإلاٗاًىت َىاٖ ٫مغٍ ،وَى الغظل الظي ها ٫مىه الضَغ ختى ؤنبذ عؤؾه قِبا.
ّ
ّ
بٗض ج٣ضًم الىانً ٠يخ٣ل ّ
ّ
الغاوي
ونٟي بلى ج٣ضًم َغٍ٣ت اجهاله بالىان٣ً ،٠ىٞ ":٫خمل٨جي
ؾغصي
الًمجي ،وفي مكهض
له ع٢تّ ،
وَؼة للخماؾ ٪مؿتر٢تٞ ،هجمذ ٖلى مطجٗه هجىما ؤه٨غٍ ،وعإ قاصٍ وٖ٨غٍ ،وُٚى بًٟل عصهه ؾ٨غٍ ٣ٞلذ له:
ٖلى عؾلّ ٪ؤحها الكُش ،هاب خىذ بلى الخىاع ،وٚغٍب ؤوـ بجىاع ،وخاثغ اَخضي بمىاع ،وم٣غوع ٢هض بلى يىء هاع ،وَاع ١ال
ًٟطر ُٖبا وال ًشلم ُٚبا وال حهمل ؾِبا وال ًمى٘ قِبا ،ومىخاب ً٨ؿى الخلت ،وٍدؿً الخلت ،وٍٟغ ٙالٛلت ،وٍمؤل ال٣لت" 3في
َظا اإلاٌ ُ٘٣كهض ّ
الغاوي بالٟ٨اءة الىنُٟت للىان ،٠وَؼىس له ٔٛل الىك ٝلُلتزم َى باإلههاث والى٣ل اإلاباقغ م٨خُٟا
بخإَحر الىن ٠صازل اإلا ُ٘٣الؿغصي الظي جخسلله مهاخباجه.
ًبضؤ ون ٠اإلاضن بمٗلىاث الىن ٠اإلاخمشل في ٗٞل الخل٣ٞ( ٟٔا )...٫لُلُه اإلا ُ٘٣الىنٟي في بَاع اإلاُشا ١الىنٟي التي ّ
جم
الخضًض ٖىه ؾاب٣ا٣ً ،ى:٫
" ٢لذٞ :مضًىت مال٣ت!
٢ا :٫ػما ال٣ى ٫في ّ
الضعة الىؾُُت ،وٞغصوؽ َظٍ البؿُُت؟ ؤقهض لى ٧اهذ ؾىعة ل٣غهذ بها خظ٢ت الاَٗام ،ؤو ًىما ل٩اهذ
ُٖضا في الٗام ،جبٗض لها بالؿالم مضًىت الؿالم ،وجل٣ى لها ًض الاؾدؿالم مداؾً بالص الاؾالم ،ؤي صاع ،وُ٢ب مضاع ،وَالت
ابضاع ،و٦جز جدذ ظضاع٢ ،هبتها مًاٖٟت ألاؾىاع ،مهاخبت للؿىحن مسالٟت ٫ألصواع٢ ،ض بغػث في ؤ٦مل ألاويإ وؤظمل
ألاَىاع٦ ،غسخي ملٖ ٪خُ ،٤ومضعط مؿٞ ٪خُ ،٤واًىان ؤ٧اؾغة ،ومغ٢ب ٖ٣اب ٧اؾغة ،ومجلى ٞاجىت خاؾغة ،ون٣ٟت ٚحر
ابن اخلطيب ،معاىد االختيار ص -ٚٗ:ص.ٚٚ
جواد بنسيس :الوصف واللغة الوصفية يف رواية زينب ،ص.ٕٖٙ
ابن اخلطيب ،معاىد االختيار ،صٖٚ
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زاؾغةٞ ،دماَا مىُ٘ خغٍؼ ،ايُبيذ صاع ألاؾُى ،٫وؾاو٢ذ البدغ بالُى ،٫وؤؾىضث بلى ظبل الغخمت ْهغَا ،واؾخ٣بلذ
ملٗبها وجهغٍ ا ،ووك٣ذ وعصَا الاعط ،وػَغَا ،وٖغٞذ ٢ضعَاٞ ،إٚلذ مهغَا ،وٞخدذ ظٟجها ٖلى الجٚ ًٟحر ال ،ًٌُٛوالٗالم
الشاوي ما بحن ألاوط بلى الخًٌُ.
صاع العجاثب اإلاهىىٖت ،والٟىا٦ه ٚحر اإلاُ٣ىٖت وال اإلامىىٖت ،خُض ألاواوي جل٣ى لها ًض الٛلب نىاج٘ خلب ،والخلل التي
جلر نىٗاء ٞحها بالُلب ،وجضٖى بلى الجلب ،بلى الضؾذ الغَُ ،٠طي الىع ١الهُ ،٠وٟ٦ى بغماجها خ٣اً ١ا٢ىث وؤمحر ٢ىث،
1
وػاثغ ٚحر مم٣ىث بلى اإلاىاؾاة ،وحٗضص الاؾاة واَٗام الجاج٘ واإلاؿاَمت في الٟجاج٘".
ًبضؤ اإلا ُ٘٣الىنٟي َىا ّ
بهىع بُاهُت قٗغٍت ًُػى ٖلحها الُاب٘ البالغي ،خُض ًدكض ا٫وان ٠مجمىٖت مً الىؾاثل
ّ
ّ
واللٛىٍت لىنَ ٠ظٍ اإلاضًىت ،وبغئٍت ظىاهُت طاجُت ًبضؤ ونٟه اإلاضًىت ّ
بالضعة والٟغصوؽ وَظا الىنً ٠خٗل ٤بغئٍت
اإلاعجمُت
ّ
الىان ٠الظاحي ،لُى٣لىا بٗضَا بلى الىن ٠اإلاضًىت ونٟا جىبىٚغاُٞا ،بط ً٣ضم اإلاضًىت ج٣ضًما َىضؾُا "٢هبتها مًاٖٟت
ألاؾىاع ،مهاخبت للؿىحن مسالٟت لؤلصواع٢ ،ض بغػث في ؤ٦مل ألاويإ وؤظمل ألاَىاع..." "...وؾاو٢ذ البدغ بالُى ،٫وؤؾىضث
ّ
بلى ظبل الغخمت ْهغَا ،واؾخ٣بلذ ملٗبها وجهغَا" و٢ض جسلل ون ٠اإلا٩ان حكبحهاث خكض ٞحها الىانٟ٦ ٠اءجه اإلاعجمُت،
ّ
ّ
ختى حٛضو اإلاضًىت ٖغوؾا خحن ّ
ًدىلها الىان ٠بًٟل اللٛت وبٛغى بزباث قاٖغٍخه ،و٢ضعجه ٖلى جُىَ٘ اللٛت لخى٣اص له
اهُ٣اصاُٞ ،خالٖب باللٛت جالٖبا زال٢ا وصالا ،وبىؾاثل البالٚت الٗغبُت التي ٧ان ًغاَا َخ ِغٍّت بخد ٤ُ٣الكٗغٍت٣ً ،ى " :٫ووك٣ذ
وعصَا الاعط ،وػَغَا ،وٖغٞذ ٢ضعَاٞ ،إٚلذ مهغَا ،وٞخدذ ظٟجها ٖلى الجٚ ًٟحر الّ "ًٌُٛبجها ٖغوؽ ظمُلتٖ ،ؼٍؼة
ّ
الىٟـّ ،
ؤبُت ،مخمىٗت ،جل ٪هي نٟاث ظما ٫ألاهثى في البالٚت الٗغبُت ،التي ٗالبا ما ث ٜح مجاال واػٔا ؤمام الخُا٨
ؤ٦ض
لُي ج ٓامله الخاق إلاا جًُ ٤اللٛت ،ومً الخىبىٚغاُٞا بلى بغوؾى٢غاُٞا ًى٣لىا الىان ٠بٛغى ج٣غٍب الهىعة للمخل٣ي ع
وبب٣اثه يمً اإلاُشا ١الىنٟيٞ ،الىن ٠الخىبىٚغافي بطا َا ٫عبما ّ
مل اإلاخل٣ي مً جلُ٣ه ،بط َى جدىٍل ؤق٩اَ ٫ىضؾُت بلى لٛت
ّ
ّ
الىو الىنٟي ،جل ٪هي ج٣ىُت مً
وحكضٍ بلى
وانٟتٞ ،اؾخٗان الىان ٠بما جدبه الٗغب مً نىع حكبحهُت حؿخُ٣ب اإلاخل٣ي
ّ
ّ
ّ
الىا٢عي لُجهٌ بالىُْٟت ؤلابضاُٖت ،لُى٣لىا
ٖىٖ ٫لى اللٛت الىانٟت ،لُٓهغ ا٢خضاعٍ في الىن ،٠مداوال الخسلو مً اإلاغظ٘
بٗضَا بلى مكهض ونٟي ٦شُّ ٠
الضاللت مخىىٕ ألاوناَ ًٖ ٝغٍ ٤الىن ٠ال٨غوهىلىجي وؤلاًُىبي ،مٗايضا ونٟه بجملت مً
الىؾاثل البالُٚت ،زال٣ا نىعا قٗغٍت ٦شُٟت ّ
الضاللت حٛجي ًٖ ؤونا٦ ٝشحرة " :صاع العجاثب اإلاهىىٖت ،والٟىا٦ه ٚحر
اإلاُ٣ىٖت وال اإلامىىٖت ،خُض ألاواوي جل٣ى لها ًض الٛلب نىاج٘ خلب ،والخلل التي جلر نىٗاء ٞحها بالُلب ،وجضٖى بلى الجلب،
2
بلى الضؾذ الغَُ ،٠طي الىع ١الهُ ،٠وٟ٦ى بغماجها خ٣اً ١ا٢ىث وؤمحر ٢ىث"،
جسو مىاي٘ ّ
ّ
ّ
جسو اإلاضًىت اإلاىنىٞت مً
ٖضة
ج٨مً قٗغٍت َظٍ اإلا٣اَ٘ الىنُٟت اإلاىظؼة وٚحر مشجغة الالثدت -،بط هي
هىاحي قتى ،وفي ؤخض ظىاهبها في ؤلاًجاػ الظي ًخمخ٘ به الغاو ّي ،بط َى ًه ٠اإلاضًىت في هه ٠نٟدت ؤو في نٟداث صون ؤن
ّ
ّ
هدـ بالخ٣هحر ؤو بالخُىٍل ،و٢لما ٌؿخُُ٘ وان ٠الاهخ٣ا ٫مً الثدت ونُٟت بلى ؤزغي في جغُ٦ب اؾمي ؤو ٗٞلي بؿُِ،
وَى ما اؾخُاٖه لؿان الضًً٣ً ،ى ٫في ون ٠مضًىت بحرة " :بلضة ناُٞت الجى ،عخُبت ّ
الضوٌ ،ؿغح بها البٗحر ،وٍجم بها
ّ
الكٗحر ،وٍ٣هضَا -مً مغؾُت وؤخىاػَا -الٗحرٞ ،ؿا٦جها بحن ججغ وابخٛاء ؤظغ ،وواصحها هُلي الُٟىى واإلاضوص ،مهغي الخسىم
ابن اخلطيب ،معاىد االختيار ص.ٜٔ – ٛٚ:
 .ابن اخلطيب ،معاىد االختيار ص.ٜٛ:
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ّ
والخضوص ،بن بل ٜبلى ّ
الخض اإلادضوصٞ ،لِـ ػع٢ه باإلادهىع وال باإلامضوص ،بال ّؤجها ٢لُلت اإلاُغ ،مُ٣مت ٖلى الخُغ ،مشلىمت
ألاٖغاى وألاؾىاع ،مهُٗت لضاعي البىاع ،خلُٟت خؿً مٛلىب ،مٗللت باإلااء اإلاجلىب ،ؤزظة بإٓ٦ام ال٣لىب ،زاملت الضوع،
٢لُلت الىظىٍ والهضوع٦ ،شحرة اإلاكاظغة والكغوع 1".و٦ظا في ونٞ ٠اؽ مشالٞ ":إحجاعَا َاخىت ،ومسابؼَا قاظىت،
وؤلؿىتها -باللٛاث اإلاسخلٟت -ال خىت ،وم٩اجبها ماثجت ،وعخابها مخماثجت ،وؤو٢اٞها ظاعٍت ،والهمم ٞحها-بلى الخؿىاث وؤيضاصَا-
ّ
مخباعٍت ،بلض ه٩اح وؤ٧ل ،ويغب وع٧ل ،وامخاػ مً اليؿاء بذ ؾً ػي وق٩لً ،ىدبه بها الباٍ ،وجخل الجباٍ ،وجىظض لالػواط
الاقباٍ ،بلى وٞىع اليكب ،و٦ثرة الخكب ،ووظىص الغ ،٤ُ٢وَُب الض ،٤ُ٢وام٩ان الاصام ،وحٗضص الخضام ،وٖمغان اإلاؿاظض
2
والجىام٘ ،واصامت ط٦غ هللا في اإلاأطن والهىام٘".
ّ
بن الىهىم الىنُٟت إلاضن ألاهضلـ واإلاٛغب الذي ّ
٢ضمها لىا ابً الخُُب في (مُٗاع الازخُاع في ط٦غ اإلاٗاَض والضًاع)
لِؿذ ههىنا مً ٖلم الخُا ،٫و٢غاءتها جخُلب ٖبىعا مً الخجغبت الىاُٗ٢ت بلى اإلااضخي الظي "لِؽ دُاال في شاثه ،بل بن
ّ
للىو الخُالي الظي ًجهض ُٞه ال٩اجب هٟؿه مً
محاوالت بٓازة جـُ٥لها ي الخُاالت بالوبٍ ّ 3".بجها ههىم مسالٟت
اإلاخسُلت لجٗلها ٢ابلت الخهضً ٤الٞخ٣اصَا مغظُٗت الىا ،٘٢والظي ّ
ّ
ٌٗىٞ ٫حها ٖلى "الحجطبة
ؤظل جض ٤ُ٢ونٖ ٠ىاإلاه
الحُاثُة ٣جاه مً ػُاٟها الصي ٌـترُٛ ٢ه املال ٝوال٠اضت " 4حتى ج٘سو الٔىالم املىحجة ًٓ ًطٍ ١ال٠طاءة
محٔسزة ،وبن جـاب د وث٠اضبد ٛ ،هي هطوضة داهٔة ل٠سضة ال٠اضت ٓلى بدطاحها وثإرُث ا مً حسًس ،وشل ٧بذالٚ
الىم الىكٜي ٓىسه ،حُث امحال٣ه ٨هانُت اللٛت ؤصي به بلى ٖ٣ل ظمىح ّ
اإلاسُلت ،والتي ٚالبا ما ججمذ بؿبب ٢هىع لٛت
ّ
الىان ، ٠وطل ٪بخ٨شُ ٠وجىىَ٘ ؤؾالُب اللٛت لئلباهت ،وبالخٗىٍل ٖلى وؾاثل البال ٙة لخ٣غٍب الهىعة للمخل٣يُٞ ،ى٣لب
الؿم٘ لضي اإلاخل٣ي بهغا.
ٟاثمة امللازض واملطاحٕ:
-1
-2
-3
-4
.1976
-5
-6
-7
-8

آما ٫مىسخى ،الغواجي الٗغبي جى٣هه الجغؤة ٖلى الىن ،٠ظغٍضة الكغ ١ألاوؾِ ،الٗضص ً 12 ،10789ىهُى .2008
ظحراع ظىِذ وآزغون ،الًٟاء ّ
الغواجي ،جغٖ /بض الغخُم خؼ ،٫صاع ؤٞغٍُ٣ا الكغ.2002 ،1ٍ ،١
خؿً هجمي ،قٗغٍت الًٟاء ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي ،1ٍ ،الضاع البًُاء ،اإلاٛغب.2000 ،
 ابً الخُُب :مُٗاع الازخُاع في ط٦غ اإلاٗاَض والضًاع ،جذ :مدمض قباهه ،مُبٗت ًٞالت ،اإلادمضًت /اإلاٛغب،1ٍ ،ّ
ابً عقُ ٤ال٣حرواوي ،الٗمضة في نىاٖت الكٗغ وه٣ضٍ ،جذ /مذيالضًً ٖبض الخمُض ،صاع الجُل ،بحروث.1986 ،5ٍ ،
عوبغث قىلتز .الؿُمُاء والخإوٍل(.جغ) ؾُٗض الٛاهمي ..اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ .بحروث.1994 .1ٍ .
٢ضامت بً ظٟٗغ ،ه٣ض الكٗغ ،جذ ٖبض اإلاىٗم زٟاجي ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث،ص.ث..
مدؿً ؾ٣اء ،صعاؾاث في اإلا٣امت وألا٢هىنت ،م٨خبت ٢غَاط ،جىوـ.2008 ،1 ٍ ،

ادلصدر نفسو  ،صٔٓٗ:
نفسو ،ص.ٔٚٙ -ٕٔٚ :
روبرت شولتز .السيمياء والتأويل(.تر) سعيد الغادني ،ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر.طٔ .ٜٜٔٗ .بَتوت .ص.ٖٙ :-ادلرجع نفسو. ،ص.ٙٛ :
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 - 9مدمض الىانغ العجُمي ،الخُاب الىنٟي في ألاصب الٗغبي ال٣ضًم -الكٗغ الجاَلي همىطظا ،-مغ٦ؼ الىثر الجامعي
بخىوـ وميكىعاث ؾُٗضان بؿىؾت.2003 ،1ٍ ،
ّ
والىو الؿغصي ،صاع مدمض ٖلي لليلع ،نٟا٢و الجضًض،1ٍ ،
 - 10مدمض هجُب الٗمامي ،في الىن ٠بحن الىٓغٍت
.2005
 - 11ؤبى َال ٫الٗؿ٨غي٦ ،خاب الهىاٖخحن ،جذ /مُٟض ٢مُدا ،بحروث،ص.ث.
)12-Adam –J.M. Petit .Jean .A : le texte descriptif (Poétique, Historique et linguistique textuelle
Avec la collaboration de Revaz .f . Édition Nathan, Paris 1989, l’introduction.
13-Genette Gérard :Figures II, collection « tel quel »aux édition du seuil,1969.
14-Jacques Dubios et autres, rhétorique générale,édition du Seuil (1982).
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