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ػسون اليؼس
مجلة حُل الدزاطات ألادبُة وال٘١سٍة مجلة ُلمُة دولُة مح١مة ثخحف بيؼس البحىذ ألادبُة واملٜازبات
ً
دوزٍا ًُ مسٟص حُل البحث الِلمي ،بةػساٖ هُئة ثحسٍس مؼ٢لة مً ؤطاثرة وباحسحن
الىٜدًة وال٘١سٍة ،ثـدز
وهُئة ُلمُة ثحإل ٙمً هخبة مً الباحسحن وهُئة ثحُ١م ثخؼ٢ل دوزٍا في ٠ل ُدد.ثٜبل املجلة ألابحاذ واملٜاالت التي
ثلتزم املىكىُُة واملى جُة ،وثحىاٗس ٗ ا ألاؿالة الِلمُة والدٛة والجدًة وثحترم ٛىاُد اليؼس الحالُة:
• ؤن ً١ىن البحث املٜدم كمً املىكىُات التي جِجى املجلة بيؼسها.
• ؤال ً١ىن البحث ٛد وؼس ؤو ٛدم لليؼس ألي مجلة ،ؤو ماثمس في الىٛد ه٘ظه ،وٍححمل الباحث ٠امل املظاولُة
في حا ٤اٟخؼاٖ بإن مظاهمحه ميؼىزة ؤو مِسوكة لليؼس.
• ؤن ثححىي الـ٘حة ألاولى مً البحث ُلى:
 ُىىان البحث. اطم الباحث ودزححه الِلمُة ،والجامِة التي ًيحمي بل ا. ال رًد إلال١ترووي للباحث. ملخف للدزاطة في حدود ٠ 150لمة وب جم خى .12 ال٢لمات امل٘حاحُة بِد امللخف.• ؤن ث١ىن البحىذ املٜدمة بةحدي اللٔات الحالُة :الِسبُة ،ال٘سوظُة وإلاهجلحزًة.
• ؤن ال ًصٍد ُدد ؿ٘حات البحث ُلى (  )20ؿ٘حة بما في ذل ٣ألاػ٢ا ٤والسطىمات واملساحّ والجداو ٤واملالح.ٝ
• ؤن ً١ىن البحث ً
خالُا مً ألاخواء اللٔىٍة والىحىٍة وإلامالثُة.
• ؤن ًلتزم الباحث بالخوىن وؤ جامها ُلى الىحى جي:
 اللٔة الِسبُة :هىَ الخى (  )Traditional Arabicو جم الخى (  )16في املتن ،وفي الهامؽ ه٘ع الخى مّ جم(.)12
 اللٔة ألاحىبُة :هىَ الخى (  )Times New Romanو جم الخى (  )14في املتن ،وفي الهامؽ ه٘ع الخى مّ جم(.)10
 ث١ح الِىاوًٍ السثِظُة وال٘سُُة ب جم  18هٜوة مّ ث خُم الخى.• ؤن ث١ح الحىاشخي بؼ٢ل هٌامي حظ ػسون بسهام  Microsoft Wordفي اًة ٠ل ؿ٘حة.
• ؤن ًسٗ ٝؿاح البحث جِسٍ٘ا مخحـسا بى٘ظه ووؼاهه الِلمي والسٜافي.
• ُىد بزطا ٤الباحث ملؼازٟحه ُ ر ال رًد الال١ترووي ،طِظحٜبل مباػسة زطالة بػِاز برل.٣
• ثخلّ ٠ل ألابحاذ املٜدمة للمجلة للٜساءة والححُ١م مً ٛبل لجىة مخحـة وٍلٜى البحث الٜبى ٤ال اجي بِد
ؤن ًجسي الباحث الحِدًالت التي ًول ا املح١مىن.
• ال ثلتزم املجلة بيؼس ٠ل ما ًسطل بل ا و ي ٓحر ملصمة بحٜدًم م رزات.
ً
• ثسطل املظاهمات بـُٔة ال١تروهُة حـسا ُلى ُىىان املجلة:

literary@jilrc-magazines.com
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الاٞخخاخيت
بظم هللا السحمً السحُم
٢ضمىا في َظا الٗضص زالزت بدىر ٨ٞغيت زانت باإلا٨ٟغ اإلاهغر ٖبض الىَاب اإلاؿحير عخمه
هللا ،و٦ىا ٢ض زههىا له ٖضصا ٧امال في بٖالن ؾاب ٤اخخٟاء بمجهىصاجه الٟلؿٟيت وألاصبيت،
بال ؤن ٢لت اإلاىاص الىاعصة بليىا خى ٫ؤٖماله ظٗلذ مً ؤمغ ؤلاٞغاص مؿخديل الخد ٤٣آهيا،لظل٪
ًٞلىا ؤن هضعط ؤٖماله و ٤ٞمدىع ؤو ٫في ٖضص ٖام يًم بياٞت بلى ماجىاو٨ٞ ٫غٍ (مً ه٣ض
للخضازت الٛغبيت وج٨ٟحيٍ الى٣ضر ٩٦ل بلى اإلاجاػاث ؤلاصعا٦يت في مكغوٖه ال٨ٟغر) ً٢ايا ؤصبيت
ولٛىيت و٨ٞغيت مخىىٖت ...
هإمل ؤن ي٩ىن الٗضص في مؿخىي خؿً ًْ ظمي٘ ال٣غاءَ ،ظا وهىظه ق٨غها بلى ؤؾغة
اإلاجلت ٖلى اإلاجهىصاث ال٨بحية في ؾبيل ُٖاء ٖلمي مخمحز ومؿخمغ ..

زثِظة الححسٍس :ؤٓ .صالن هاػمي
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ثخلي ؤطسة ثحسٍس املجلة مظاولُت ا ًُ ؤي اهت ا ٞلحٜى ٚامللُ١ة ال٘١سٍة
ال جِ ر زاء الىازدة في هرا الِدد باللسوزة ًُ زؤي بدازة املسٟص
حمُّ الحٜى ٚمح٘ىًة ملسٟص حُل البحث الِلمي © 2017
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الح٘١حر الىٜدي (السٜافي -الحلازي -ألادبي) في ؤهسوحة ُبد الىهاب املظحري
م.م ؤطامة ؤحمد حاطم٠ ،لُة إلامام ألاٌُم الجامِةٛ /ظم ؤؿى ٤الدًً في البـسة/الِساٚ

ملخف :
الى٣ضر للض٦خىع ٖبض الىَاب اإلاؿحيرَّ ،
ألاؾاؾيت في ال٨ك ًٖ ٠اإلاكغوٕ َّ
َّ
وؤهه مكغوٕ مىؾىعي يجم٘
الضعاؾت جخُغ ١في ٨ٞغتها
والخىىٕ :صعاؾاث في الٓاَغة الههيىهيت وؤٖما ٫في َّ
ّ
بحن الٛؼاعة ُ
الى٣ض ألاصبي وألاصب الاهجلحزر والٗلماهيت والخدحز ومىاهج
والٗم٤
ًا
ًا
البدض ،وؤٖما ٫ابضاٖيت :صواويً قٗغ و٢هو وؤصب ؤَٟا...٫الخ ٞهى يمل ٪مكغوٖا مخ٩امال يٗيض جإؾيـ الٗلىم ؤلاوؿاهيت
ًا
ٗيضا ًٖ ُجغاثها الطخم الىا ٘٢في ْ
َّ
اإلاغ٦ؼيت الٛغبيت ،ؤو بخٗبحي آزغ جإؾيـ (خضازت
ؤؾغ
و ٤ٞعئيت ٖغبيت بؾالميت (بوؿاهيت)
بؾالميت).
اإلاىهجيت التي ّ
َّ
َّ
والضعاؾت َّ
اإلاغظٗيت ألَغوخخه
جىؾلها اإلاؿحير بىنٟها ألاؾـ
مٗىيت ك٩ل ؤؾاؽ في جبيان ألاصواث
َّ
الى َّ
٣ضيت ،وببغاػ الٟهم التي٦يبي الظر يماعؾه اإلاؿحير في مؿخىياث الى٣ض الشالر :الش٣افي والخًاعر وألاصبي.
الى٣ض الش٣افي – َّ
ال٢لمات امل٘حاحُةَّ :
الى٣ض ألاصبي – الىماطط ؤلاصعا٦يت – الىماطط اإلاٗغٞيت  -الٗلماهيت
مدخل:
مٗغٞيت ،لظل ٪هالخٔ َّ
َّ
وٖمليت مغجبُت َّ
َّ
َّ
َّ
ٗضة خ٣ى ٍل٫
الٗمليت ج٩اص
ؤن َظٍ
الى٣ض وكاٍ بظغاجي ز٣افي واؾ٘ الاهٟخاح،
ّ
يخدخم ٖلى َّ
جاَغ خضوصٍ ،ولظا َّ
الى٣ض اإلاٗانغ ؤن ّ
َّ
َّ
ؤلاوؿاهيت
يلم بالٗلىم
وؿ٣يت مٛل٣ت
ج٩ىن مؿخٗهيت ٖلى الخهيي ٠يمً
بالىو .و٢ض ٖغ ٝمىظ جهايت ٖهىع الاهدُاٍ ٖبض الغخمً بً زلضون َّ
التي لها نلت وزي٣ت ؤو واَيت َّ
ؤن "ألاصب َى ألازظ مً ٧ل
ًا
ًا
ألاصبيت في الى٢ذ الظر ٧ان ٞيه َّ
نالخا لؼماهه إلهخاط َّ
َّ
الى٣ض الٗغبي يٗخمض ؤؾاؾا
الىهىم
ٖلم بُغَ .) ("ٝظا الخٗغي ٠بن ٧ان
ٍل
ًا
َّ
َّ
َّ
ٖلى ٖلىم البالٚت وٖلىم اللٛتٞ ،ةهىا ٢ياؾا ٖلى حٗغي ٠ابً زلضون يم ً٨ؤن ّ
وٗغ ٝالى٣ض بإهه (ألازظ مً ٧ل ٖلم بُغ.)ٝ
ًا
وبالٚي ًاا مً ظهت ،ومً ظهت ؤزغي ٣ٞض ٧اهذ َّ
ٞؤلن َّ
وبط ه٣ى ٫بهظا الخٗغيَّ ٠
َّ
الىهىم
الى٣ض ال٣ضيم ٧ان في مٗٓمه لٛىيا
ّ
ًا
ههىنا ؿيُت التي٦يب ،ال يدخىر َّ
َّ
حؿلؿل
الىو الىاخض بال ٖلى ٨ٞغة ؤو مجمىٖت مً ألا٩ٞاع حٗغى في
ألاصبيت في مجملها
ٍل
ّ
الجؼثيت التي ُج ّ
َّ
ٟخذ
بيذ في الٛغى ٦ظا بلى ٚحي طل ٪مً الً٣ايا
لىخظ٦غ ال٣ى ٫في وخضة البيذ بض ٫وخضة ال٣هيضة ،وبإقٗغ ٍل
ِ
ّ
َّ
الىو ٖىى ؤن جىٓغ بليه ٦بييت ٧ل َّيت.
ؤما في الى٢ذ الغاًَ َّ
ٞةهىا هالخٔ حكاب ٪اإلاًامحن وحٗاه٣ها في ظؿض َّ
الىو الىاخض ،وما حٗليل طل ٪بال َّ
ألجها حٗبي ًٖ
َّ
مغ٦ب و٦شحي الخٗ٣يضاث والخضازالث ،باإلياٞت بلى الٛمىى الظر ي٨خىَّ ٠
الىهىم اإلاٗانغة لٛمىى الىا ٘٢مً ظهت
وا٘٢
ؤزغي ،وطل ٪إلاداولخه إلاالخ٣ت ؤلاي٣إ اإلادؿاعٕ للخياة اإلاٗانغة.
( ) مقدمة ابن خلدكف ،عبد الرمحن بن خلدكف ،دار القلم ،بًنكت ،ط 98 ،4ـ ،ص.553 :
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َّ
وهٓ ًاغا لدكاب ٪اإلاًامحن صازل َّ
الىو الىاخض في مداولت لل٣بٌ ٖلى مٗجى الىا ٘٢اإلاغ٦ب ،يدخاط الىا٢ض بلى ٖضص ٦بحي
ّ
اإلاخٗضصة للىا ،٘٢وبما َّ
ؤن الىا ٘٢اإلاىيىعي يخضازل ٞيه الا٢خهاص والؿياؾت
مً اإلاٗاع ٝل٩ي يؿخُي٘ ال٣بٌ ٖلى َظٍ ألاوظه
والاظخمإ والخاعيش والش٣اٞت والخَّ ،٤
ٞةهه َّ
يخىظب ٖلى الىا٢ض ؤن ي٩ىن له بإلاام واؾ٘ بهظٍ اإلاٗاع ،ٝوطل ٪ليؿخُي٘ اخخًان َظا
الىا ٘٢وجٟؿحي ٧ل بق٩الياجه( ).
بن ؤبا خيان الخىخيضر الظر اؾخىٖب ٧ل مٗاعٖ ٝهغٍ باإلياٞت بلى ج٩ىيىه بالٟلؿٟت واإلاىُ ٤بال َّؤهه يٗتيَّ ٝ
َّ
بإن
الٗمليت َّ
الى٣ضيت ؤنٗب مً الاهخاط ألاصبي؛ َّ
َّ
َّ
واإلاًمىهيت وبالخالي ٞهي ج٣ىم
الخ٩ىيييت
ألجها جخدمل مؿاوليت البدض في زهاثهه
ه٣ضيت ،ؤر الىْاث ٠اإلاى٧ىلت َّ
الىو ،والشاوي :ججاوػ َظا َّ
بضوع مؼصوط :ألاو :٫اؾديٗاب َّ
الىو ٢هض ٢غاءاجه ٢غاءة َّ
للى٣ض في ٧ل
٣ضيت .لظا يٗتي ٝؤبى خيان الخىخيضر خيض ي٣ىَّ " :٫
مغخلت مً مغاخل ال٣غاءة َّ
الى َّ
بن ال٨الم ًٖ ال٨الم نٗب"( ).
ًا
الى٣ض وؿخيخج خ٣ي٣خحن :الخ٣ي٣ت ألاولى هي َبيٗت َّ
اهُال٢ا مً َظا الاٖتيا ٝبهٗىبت َّ
الى٣ض ،التي هي مجمىٖت مً
هو ّ
ألا٢اويل خىّ ٫
مٗحن ،ؤر ٦الم ًٖ ٦الم ،ومٟهىم ٦الم يٗجي "ما جًمً ٧لمخحن باإلؾىاص"( ) .ؤر وؿيج لٛىر وجغ٦يبت إلاجمىٖت
مً الغمىػ اللٛىيت ٦ما َّ
ؤن مٟهىم ال٨الم يٗجي بعاصة الخىانل وجبلي ٜمٗجى مً اإلاٗاوي .وَظا ال٨الم ال يضوع ًٖ وا ٘٢زاعجي ؤو
والى٣ض يخم في ق٩ل خىاع بحن ُّ
الىو ألاصبي َّ
ؤن الخىانل بحن َّ
ول٨ىه يضوع ٖلى ٦الم آزغ وَ٨ظا هالخٔ َّ
هٟسخي َّ
الىهىم.
ؤما الخ٣ي٣ت الشاهيت اإلاؿخيخجت مً ٦الم ؤبي خيان الخىخيضر ٞهي نٗىبت َظا اليكاٍ ٞهى لؤلؾباب اإلاظ٧ىعة ال
بدغيت مُل٣ت بل َّبهه مد٩ىم ب٣ىىاث َّ
يخهغَّ ٝ
الىو ومؿاعبه وَى ؤلاَاع اإلاغظعي الظر يجب ؤن جخم ٞيه خغ٦خه.
وال ي٣خهغ صوع ّ
الىا٢ض ٖلى ال٣يام بضوع الىؾيِ بحن اإلابضٕ واإلاخل٣ي؛ ؤر مجغص ٢ىاة يٗبي مجها َّ
الىو في َغي٣ه بلى
ّ ًا
ال٣اعت ،ؤو مدُت يؿتييذ ٖىضَا َّ
ٗٞاال في
اإلاؿتهل ،)٪بل يٟتيى ؤن ي٩ىن صوعٍ
الىو ٢بل ؤن يىانل عخلخه بلى الُغ ٝآلازغ (
ِ
جدىيل َّ
الىو ألاصبي بلى ّ
هو ه٣ضر( ).
ول٩ي يدَّ ٤٣
وؤصبيت ٖليه ؤن ياؾـ مجمىٖت مً اإلاٟاَيم جمحزٍ ًٖ ألاوكُت َّ
ز٣اٞيت َّ
َّ
َّ
ألاصبيت ألازغي ،و٧ل
ٗٞاليت
الى٣ض
الىٓغياث َّ
ه٣ضيت جداو ٫هي ألازغي ؤن جخمايؼ ًٖ ٚحيَا مً َّ
الى َّ
هٓغيت َّ
َّ
٣ضيت ألازغي اإلاتزامىت لها ؤو الؿاب٣ت ٖلحها ،وَظا الجهاػ
َّ
ّ
َّ
اإلاٟهىمي يدك٩ل مً مجمىٖت مً الغمىػ
اإلادضص والتي ال جماعؽ ٗٞاليتها بال صازل َظٍ
اللٛىيت واإلاٟاَيم طاث الاؾخٗما٫
َّ
الى َّ
مجمىٖت
ٓغيت وج٣ٟض ٧ل نالخياتها زاعط مجا ٫اؾخٗمالها ،والجهاػ اإلاٟهىمي َى طل ٪اإلاٗماع ؤلاظغاجي الظر ِني ٜفي ق٩ل
ٍل
٣ضيت ٖلى َّ
ٓغيت َّ
جُب٣ها َّ
الى َّ
الى َّ
مً ألا٩ٞاع وألاوؿا ١ال٣يميت( ) ،التي ّ
الىو.
الكمىليت في الغئيت ،ؤر ا٢تياح هٓغة مخ٩املت َّ
َّ
للىو في ٖالث٣ه م٘ الؿيا٢اث الاظخماٖيت
ومً زهاثو َظٍ الجهاػ،
ًا
َّ
والش٣اٞيت والىٟؿيت صون بٟٚا ٫ؤر ظاهب مً ظىاهبها ،ويمخاػ ؤيًا باهٟخاخه ٖلى مجمىٖت مً الاخخماالث ،ؤر الدك٨يالث
ًا
للىو الىاخض ،ؤو اإلاىيىٕ الىاخض ؤو اإلاى ٠٢الىاخض .وبهظا يؿخُي٘ الىا٢ض ؤر يلم بجمي٘ ؤَغاَّ ٝ
اإلام٨ىت َّ
الىو ،ويمخاػ ؤزحيا
( ) ينظر :سرديات النقد :يف ربليل آليات اخلطاب النقدم ادلعاصر ،حسٌن مخرم ،منشورات االختالؼ ،اجلزائر ،ط  432 ،ىػ،
( )2اإلمتاع كادلؤانسة ،أبو حياف التوحيدم ،دار الكتب العلمية ،بًنكت 424 ،ىػ2003 ،ـ ،ص. 3 :
( )3كتاب التعريفات ،علي بن زلمد السيد الشريف اجلرجاين ،دار الكتاب العريب ،بًنكت ،ط  404 ،ىػ 985 ،ـ ،ص. 94 :
( )4ينظر :سرديات النقد :يف ربليل آليات اخلطاب النقدم ادلعاصر ،حسٌن مخرم ،ص.35 :
( )5نظرية ادلعرفة ،جاؾ شالصلر ،ترمجة  :إياس حسن ،دار الكنوز األدبية ،بًنكت ،ط 997 ،2ـ ،ص.83 :
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الىو ،بط ال ي٨خٟي بمجغص ؤلاقاعة بلى َظٍ الً٣ايا ؤو َّ
الخدليليت للً٣ايا اإلاُغوخت في َّ
َّ
الخىبيه بلحها بل يجب ؤن يغبُها
بالىٓغة
َّ
َّ
وألاصبيت.
الجماليت
بالؿيا ١الٗام ويداو ٫ؤن يٗغ ٝبإ ٗاصَا
وَظٍ الضعاؾت حٗلً بضوعَا ًٖ هٟؿها بخدضيض مجا ٫ج٨ٟحيَا وخ٣ل مماعؾتهاٞ ،هي مداولت الؾخ٣غاء مالمذ
اإلاٗغٞيت في مماعؾت َّ
اإلاكغوٕ َّ
ٟ٦اٖليت بظغ َّ
َّ
َّ
ّ
اثيت ،واإلاؿحير يماعؽ
الى٣ض
والخٗغٖ ٝلى ؤصواجه
الى٣ضر لضي ٖبض الىَاب اإلاؿحير،
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
اإلاي٩اهي٨يت ،بل َى
وألاصبيت ليـ بىنٟه جغؾاهت مً اإلاٟاَيم ؤو قب٨ت مً الٗال٢اث
والخًاعيت
الش٣اٞيت
الى٣ض في مجاالجه
ًا
الى٣ضيت ال جدهل لها َظٍ اإلاؼيت بال بطا اؾخُاٖذ ججاوػ ُّ
والٗمليت َّ
ؤيًا يماعؽ َّ
الى٣ض بىنٟه ٌّن
َّ
الىهىم وزل٤
 ًٞوببضإ،
َّ َّ
للىو مىيىٕ َّ
باليؿبت َّ
ّ
الى٣ض.
الخانت وٖاإلاها اإلادضص وجد٣ي ٤هىٕ مً الاؾخ٣الليت
ؾيا٢اتها
الىٜد السٜافي ومى جُة املمازطة لدي املظحري:
بن َّ
َّ
َّ
الش٣اٞيت" ،وَى جسهو مٗغفي ؤو ؤ٧اصيمي ومىهج جدليل
الى٣ض الش٣افي بإصواجه وبظغاءاجه ييخمي بلى خ٣ل الضعاؾاث
للش٣اٞت مً مىٓىع اظخماعي-ؾياسخي ؤ٦ثي مما َى ظمالي"( ).
الى٣ض الش٣افي في مكغوٕ اإلا٨ٟغ ٖبض الىَاب اإلاؿحير ٦شحية وبالٛت َّ
واإلاىيىٖاث ألاؾاؾيت التي يكخٛل ٖلحها َّ
الخ ّىىٕ،
َّ
َّ
َّ
َّ
اإلاٗغٞيت التي ٢امذ ٖلحها ّ
ُّ
والٗلماهيت ،وه٣ض
الههيىهيت
٧ل مً
الهىيت ،وج٨ٟي ٪ألاؾـ
جسو مؿإلت
وهي جخًمً ً٢ايا
ّ
ؿىيت (الجىضعة) ،و٦ك ٠ؤوظه الؼي ٠التي َّ
ؤلايضيىلىظيا الباٖشت ٖلى الخمغ٦ؼ خى ٫ألاهثى ومٟاَيم الجزٖت الي َّ
جخ٣ى٘ بها ؤَغوخت
بالخ ّ
مضن َّ
الاظخماٖيت التي جىَم َّ
والخ ّ
زلى مجهما؛ َّ
دًغ ٚحي َّؤجها ٌو
َّ
ألجها ها ٗت مً
الخدضيض و٨ٞغ الاؾدىاعة ،وه٣ض ؤهماٍ الش٣اٞت
ًا
َّ
الاظخماٖيت مؼيدت بظل ٪وؿ٤
ج٣ليض ؤٖمى ،مؿخىعص ومؿخجلب مً همِ ز٣اٞت ؤزغي ،حصخي بهيمىت الخٛغيب ٖلى الظاث٣ت
ّ
ّ
ويى٣ب لل٣بٌ ٖلى ألاوؿاّ ١
َّ
اإلاًمىهيت.
واإلاك٩لت لبىيخه
اإلااؾؿت لهظا ال٨ٟغ
ِ
الش٣اٞت ألانيلت ،وَى –اإلاؿحير -في ٧ل طل ٪يى٣ض ِ
ِ
َّ
َّ
الش٣اٞيت في َظا الكإن اإلاٗغفي
وم٘ اإلاؿحير ؾىجض اإلاىٓىع الخٟغر ألاع٦يىلىجي ُمىْ ٠ك٩ل ص٢يٞ ٤خدليالجه
ّ
جخُاب ٤بلى ّ
خض ٦بحي م٘ ؤَغوخت مكيل ٞى٧ى التي ج٣طخي َّ
َّ
بإن ل٩ل ٨ٞغة ّ
الخانت ،والتي جمشل ألاؾـ ؤو ألاوؿا١
مٗيىت خٟغياتها
الٛاثغة ّ
اإلادضصة ألق٩ا ٫اإلاٗغٞت اإلام٨ىت ،وهدً ٦مىخجحن للمٗغٞت ال همل ٪بال ؤن هخدغ ٥صازل َظٍ ألاوؿا ،١بديض ؤن الخغ٦ت
ًا
َّ
َّ
ؾيخٗحن
اإلاٗغٞيت ٖبي ٧اٞت مياصيجها ،مً ال٨ٟغ مغوعا باال٢خهاص بلى الٗلىم ؤو الٟلؿٟت ،جسً٘ لهظا اليؿٚ ،٤حي اإلاىٓىع الظر
ًا
ًا
ٖليىا صاثما ؤن هدٟغ بدشا ٖىه( ).
ًا
اهُال٢ا مً الٓغو ٝالغاَىت التي ٣ٞضث ٞحها اإلاظاَب َّ
ومٟهىم َّ
والى ّ
ٓغياث
الى٣ض الش٣افي لم يُغح هٟؿه ٖليىا بال
الؿاب٣ت ،ويٟٗذ ٢ضعتها ٖلى الخٟؿحي بما خضرَّ ،
ال٨بيي ؾُىتها ّ
والخيبا بما يم ً٨ؤن يدضر ،بديض ؤنبذ ؤمامىا قخاث في
َّ
مٗيىت ّ
هٓغيت ّ
الخٟانيل والخىاصر والى٢اج٘ التي يهٗب ؤن هغبُها بمظَب ؤو َّ
َّ
الىيٗيت ؤو
٧ا ،ٝوَى ما ق٩ل
جٟؿغَا ٖلى هدى ٍل
الؿاخت التي ْهغ َّ
ّ
الى٣ض الش٣افي ليخداوع مٗها( ).

( ) الدراسات الثقافية :مقدمة نقدية ،ساميوف دكرنغ ،ترمجة :د .شلدكح يوسف عمراف ،سلسلة عادل ادلعرفة ،الكويت ،20 5 ،مقدمة ادلرتجم ص.9 :
( )2النقد الثقايف (ندكة) ،ىدل كصفي كآخركف ،رللة فصوؿ يف النقد األديب ،العدد ،63 :شتاء كربيع 2004ـ ،ص. 09 :
( )3ينظر :النقد الثقايف (ندكة) ،ىدل كصفي كآخركف ،رللة فصوؿ يف النقد األديب ،العدد ،63 :شتاء كربيع 2004ـ ،ص. 0 :
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ّ
ّ
َّ
مىٓغيه ٖلى َّ
مىهجيت جُغح ٨ٞغة "اإلاجاػ ال٨لي ٦بضيل إلاهُلر اإلاجاػ
ٖمليت جدىيغاث
والى٣ض الش٣افي ي٣ىم لضي ٌٗ
َّ
َّ ( )
َّ
الش٣اٞيت ٦بضيل للخىعيت البالٚيت"  .والض٦خىع اإلاؿحير ماعؽ ٖمليت الى٣ض الش٣افي ٖبي ٨ٞغة (اإلاجاػ
البالغي ،و٨ٞغة الخىعيت
ًا
َ
ّ
َ
َ
َّ
٧اقٟا ألاهماٍ الٛاثغة اإلاخىاعيت اإلادخجبت في الىا ٘٢مً زال ٫جبجي همىطط الخغاثِ ؤلاصع َّ
اإلاٗغٞيت ٦إصاة
ا٦يت والىماطط
ال٨لي)
ّ
َّ َّ
جدليليت مغ٦بت جم٨ىه مً ج٨ٟي ٪الىا ٘٢وبٖاصة جغ٦يبه وج٣ضيم اإلاى ٠٢مىه ٖلى ق٩ل جٟؿحي مدؿ.٤
َّ
ّ
وبىاء ٖلى َّ
ًا
الخهىع
اإلاخ٣ضم ؤصع ٥اإلاؿحير بد٨مخه الٗمي٣ت َّؤهه يخٗظع ٖلى ؤلاوؿان ؤن يٟهم الٗالم ب٩ل خيصياجه
ليخٗغٖ ٝليه بدياص جام مً صون َّ
َّ
زلٟيت ؾاب٣ت ،ؤو زُت بعقاصيت ،ؤو مىٓىع عئيىر
ومُٗياجه ويغنضٍ ك٩ل مباقغ ،ويىاظهه
ّ
َّ
جدليليت هاظٗت
يٟؿغ به ومً زالله الى٢اج٘ واإلاىا ٠٢وألاخضار واإلاُٗياث ،وَظا الىعي ظٗله يٖٗ ٠٨لى البدض ًٖ ؤصاة
ّ
ّ
جم٨ىه مً بلىعة عئيت َّ
ّ
اإلاخٟغ٢ت ،والغبِ
وؤلاق٩الياث ،والغبِ بحن الٗضيض مً الخٟانيل واإلاىيىٖاث
٧ليت للٓىاَغ والً٣ايا
ّ
َّ
واإلاخٗحن ،الظاحي واإلاىيىعي ،ؤصاة حؿاٖضٍ ٖلي ججاوػ الغنض اإلاباقغ
اإلاجغص
بحن مؿخىياث الىا ٘٢إلاسخلٟت :الٗام والخام،
ّ
ّ
واإلاىيىٖيت َّ
َّ
َّ
الظاجيت ،وجم٨ىه مً ؤلاخاَت بتي٦يبيت الىا ٘٢وحٗ٣ض وٚجى الٓىاَغ ؤلاوؿاهيت.
اإلااصيت صون الؿ٣ىٍ في
خخميت ّ
َّ
َّ
حٗض مً
الخدليليت ؤؾماَا اإلاؿحير بـ(الىمىطط ؤلاصعا٧ي) ،وَى يكحي بلى ؤن اؾخسضام الىماطط مؿإلت
َظٍ ألاصاة
ألن ؤلاوؿان ال يضع ٥الىا ٘٢ك٩ل مباقغ ،وبهما يضع٦ه مً زال ٫وؾيِ َظا الىؾيِ َى الىمىطط ٗضٍّ
نميم ٖمليت ؤلاصعاَّ ،٥
ًا
مىهجا في الخدليل( ).
وً٢يت ؤلاصعا ٥الظَجي للٗالم ٖبي مىٓىع الىماطط ؤلاصع َّ
ا٦يت َظا الٟهم لضي اإلاؿحير ي٣تيب ك٩ل ٦بحي مً عئيت
ًا
ًا
ًا
ٞالؾٟت الاؾالم الٛؼالي وابً ؾيىا في جهييٟهم إلاؿخىياث الىظىصَّ " :
بن لؤلقياء وظىصا في ألاٖيان ووظىصا في ألاطَان ووظىصا في
اللؿان .ؤما الىظىص في ألاٖيان ٞهى الىظىص ألانلي الخ٣ي٣ي؛ والىظىص في ألاطَان َى الىظىص الٗلمي الهىعر؛ والىظىص في
ًا
مشال ،لها وظىص في ٖيجها وهٟؿها؛ زم لها وظىص في ؤطَاهىا وهٟىؾىا؛ َّ
ألن نىعة
اللؿان َى الىظىص اللٟٓي الضالليٞ .الؿماء،
َّ
الؿماء خايغة في ؤبهاعها زم في زيالىا؛ ؤما الىظىص في اللؿان ٞهى الل ٟٔاإلاغ٦ب مً ؤنىاثٞ .ال٣ى ٫صليل ٖلى ما في الظًَ وما
في الظًَ نىعة مىُبٗت إلاا في الىظىص"( ).
ًا
واإلاؿحير في صعاؾخه َّ
الى َّ
َّ
َّ
ّ
مجههي ماؾـ هٓغيا ،يعي م٩ىهاث الخ٣ل
اإلاٗغٞيت) يهضع ًٖ وعي
اإلاخجليت في (الىماطط
٣ضيت
الاظخماٖيت والش٣اٞيتّ ،
َّ
َّ
زانت
مىهجيت ٖامت لى٣ض الٓىاَغ ،جخهل بالكغوٍ
الش٣افي الظر ييخمي بليه ،ولظل ٪ؾعى بلى نياٚت
ّ
َّ
اليىميت في اإلاجخم٘ الٗغبيٞ ،هى –اإلاؿحير -يىإي بظاجه الىا٢ضة ًٖ
في ْل ما هالخٓه مً ٢هىع هٓغر في مسخل ٠مجاالث الخياة
ّ
ّ
٣ضيت الظر شخهه مدمض بغاصة -وَى ها٢ض له ٢امخه الٟظة في مجاالث َّ
الٗمليت َّ
طل ٪ال٣هىع في َّ
الى َّ
َّ
الى٣ض
الخهىع اإلاجههي إلاماعؾت
ّ
ألاؾاؾيت التي جىاظه ّ
ّ
يا٦ضَّ " :
الىا٢ض ،في الٗم ،٤هي بعؾاء مىُل٣اث واضخت ّ
َّ
جىظه زُاٍ،
بن اإلاًٗلت
وؤلابضإ ٖلى خض ؾىاء -بط ِ
لخسحي (ؤنلر) اإلاىاهجَّ .
مىهجيخه .ل ً٨جد٣ي ٤طل ٪ال يم ً٨ؤن يخم بىؾاَت الاهخ٣اء ؤو الخ٨ٟحي ( َّ
الىٓغر) ّ
َّ
بن
وحؿٟٗه ٖلى جدضيض

( ) النقد الثقايف (ندكة) ،ىدل كصفي كآخركف ،رللة فصوؿ يف النقد األديب ،العدد ،63 :شتاء كريبع 2004ـ ،ص. 07 :
( )2ينظر :رحليت الفكرية يف البذكر كاجلذكر كالثمر  :سًنة غًن ذاتية غًن موضوعية ،عبد الوىاب ادلسًنم ،اذليئة العامة لقصور الثقافة ،القاىرة ،ط 200 ،ـ/
ص.242 :
( )3ادلقصد األسىن يف شرح أمساء اهلل احلسىن ،حجة االسالـ أبو حامد الغزارل ،مكتبة اجلن دم ،القاىرة ،ط  968 ،ـ ،ص  . - 0 :كينظر :االشارات
كالتنبيهات ،ابن سينا.9/ ،
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مىهجيت ّ
والٗمليتّ ،
ول٨جها ،لخ٩ىن مشمغةَّ ،
اإلاماعؾت ،بجىاهبها َّ
الىا٢ضَّ ،
الى َّ
َّ
َّ
يخدخم ٖلحها ؤن حؿعى
حٗض حجغ الؼاويت الفي حكييض
ٓغيت
بلى جدضيض مى ،٠٢ؤو جهٟيت الخؿاب م٘ التيار َّ
الى٣ضر الؿاب ٤واإلاٗانغ"( ).
ًا
بطا ،مً ّ
ّ
َّ
اإلاٗغٞيت والىظىصيت في ججغبدىا ،مً ال حهخم بخجغبخه
مىهجيت ها ٗت مً بصعا٦ىا لهىيدىا ،ولؤل ٗاص
جبجي عئيت
ال بض
ّ
ّ
َّ
والخاعيسيت وي٨خٟي با٢خباؽ ما ي٣ىله آلازغون ويُب٣ه ٖلى هٟؿه ال يم٨ىه ؤن يضع ٥ظىَغ الخ٣ي٣ت وال ؤن يهى٘
الخياجيت
ًا
ّ
ّ
َّ
الخبٗيت ؤلاصع َّ
ا٦يت ؤو ما ؾماٍ ؤخض الٗلماء
والخ٣ىيت ،ويؿ ِ٣خخما في
ال٨ٟغيت
خًاعة ؤو يىا٦ب الٗهغ ؤو يؿخىٖب بهجاػاجه
()
ّ
ّ
بمبيياليت اإلا٣ىالث) ،ؤر ؤن يؿخسضم الباخض اإلا٣ىالث الخدليليت لآلزغ صون وعي وصوهما بصعا ٥لخًميىاتها .
ألامغي٩ان (
ومىهجيخه َّ
جىظه مؿاعٍ َّ
ومىُل٣اث اإلاؿحير التي ّ
الدكغيديت للٓىاَغ ،وؤصواجه ؤلاظغ َّ
َّ
َّ
اثيت في
اإلاخ َبٗت في م٣اعباجه
الى٣ضر
َّ
ظليت وواضخت ،وبط يٗخمض زُابه َّ
اإلاٗغٞيت) َّ
َّ
الش َّ
ج٨ٟي ٪الىاَّ ٘٢
جىظب ٖليىا
٣اٞيت ٖلى (الىماطط
الى٣ضر في جىاوله للضعاؾاث
ّ
و٦يٟياث نياٚخه.
ؤلاخاَت الكاملت بهظا اإلاٟهىم ،والىعي بألياث اقخٛاله،
َّ
جهىعيت يجغصَا الٗ٣ل البكغر باالهخ٣اء مً بحن خكض مً اإلاٗلىماث ،م٘ جغجيب
الىمىذج املِسفيَ :ى ٖباعة ًٖ بييت
ّ
ًا
َّ
مك٨ال زغيُت بصع َّ
بمبيي٣يت وال
ا٦يت للىا ٘٢اإلاديِ به .والىمىطط ليـ ؤصاة
ما يؿدب٣يه مً مىٓىعٍ ًٖ ٖمض ؤو ًٖ ٚحي ٢هضِ ،
َى ٢اهىن ٖلميَ ،ى باألخغي ؤصاة جدليليت .وَى همىطط اٞتياضخي ،ه٣ىم بخجغيضٍ ووؿخسضمه في جٟؿحي الؿلى ٥ؤلاوؿاوي ٞيما
وؿميه الىمىطط الخدليلي .وَى ؤصاة جدليليت جغمي بلى جٟؿحي الىا٦ ٘٢بييت متيابُت مخضازلت و٦مجمىٖت مً الٗال٢اث الخيت،
وليـ ٦جؼثياث مخىازغة( ).
جدليليت مغهت ٢ابلت للخجىيض اإلاخىانلُ ،ح َ
َّ
ٗايغ بضوعَا بمد٨حن :هاْم مخجاوػ،
والىمىطط اإلاٗغفي بهظا الخدضيض ؤصاة
َّ
الخٟؿحييتٞ .الىمىطط اإلاٗغفي ؤلاصعا٧ي ،نىعة َّ
ٖ٣ليت مجغصة ،وَى همِ جهىعر وجمشيل
وازخباع مخىانل في ؤعى الىا ٘٢ل٣ضعتها
عمؼر للخ٣ي٣ت ،وَى هخاط ٖمليت ج٨ٟي ٪وجغ٦يب .وٖبي ٖمليت الخ٨ٟي ٪والتي٦يب َظٍ يخم الخجمي٘ والاؾدبٗاص والتيجيب خؿب
ألاَميت والازتزا ٫والخٗميم .ووعاء ٖملياث الاؾدبٗاص وؤلا ٗاص والتي٦يب والخطخيم ج٨مً مٗايحي صازليت حكمل :مٗخ٣ضاث
وٞغوى ومؿلماث وبظاباث ًٖ ؤؾئلت ٧ليت( ).
ًا
َ
والىمىطط ٖىض اإلاؿحير (نىعة) ،وَظٍ اإلاٟغصة ج ِغ ُص ٦شحيا ؤزىاء جدضيض مٟهىم الىمىطط ،وج٨دؿب صاللتها في هٓغها مً
ُمغاصٞاتها التي جدباص ٫مٗها اإلاىا ،٘٢ومً الخىييداث التي ي٣ضمها الباخض هٟؿه ،خيض هجض مٟغصة ( َّ
الىمِ)٦ ،ما وعص في
الٗالم ألاإلااوي (ما٦ـ ٞيبي) مً ظهت ،و٢غيبت في
الخٗغي ٠الؿال ،٠وَظٍ اإلاٟغصة ٦ما يكحي اإلاؿحير في مىي٘ آزغ حٗىص بلى ِ
مٗىاَا مً ٧لمى همىطط مً ظهت زاهيت؛ ي٣ى٦" :٫ما َّ
ؤن ال٩لمت (همىطط) ٢غيبت مٗىاَا مً مهُلر (الىمِ اإلاشالي) الظر
ًا
َّ
جدليليت"( ) .زم هجض مهُلر (الخغيُت) وَى َّ
يخ٨غع ٦شحيا في ٦خاباث ٖبض الىَاب اإلاؿحير وخىاعاجه،
اؾخسضمه ما٦ـ ٞيبي ٦إصاة
( ) زلمد مندكر كتنظًن النقد العريب ،زلمد برادة ،دار اآلداب ،بًنكت ،ط  979 ،ـ ،ص.26 :
( )2ينظر :حوارات مع الدكتور عبد الوىاب ادلسًنم :الثقافة كادلنهج ،ربرير :سوزاف حريف ،دار الفكر ،دمشق ،ط 43 ،2ىػ20 0،ـ ،ص.226-225 :
( )3ينظر :النموذج ادلعريف كالنموذج ادلعريف الغريب عند ادلسًنم  :ادلفهوـ كادلعادل كالتجليات ،أمحد مرزاؽ ،كرقة حبثية مقدمة إذل  :ندكة الرؤية كادلنهج يف أعماؿ
ادلفكر عبد الوىاب ادلسًنم ،جامعة القاىرة ،كلية العلوـ كاالقتصاد برنامج حوار احلضارات2004 ،ـ ،ص.62 :
( )4ينظر :النظاـ العادلي اجلديد :رؤية معرفية ،د .عبد الوىاب ادلسًنم ،رللة قضايا دكلية ،معهد الدراسات السياسية ،باكستاف ،العدد ،255 :ص. 994 :
( )5اإلنساف كاحلضارة كالنماذج ادلركبة ،عبد الوىاب ادلسًنم ،سلسلة كتاب اذلالؿ ( ،)622دار اذلالؿ ،القاىرة ،ط 2002 ،ـ ،ص.26 :
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َ
َّ
ي٣ى ٫في ؤخض حٗغيٟاجه " :والىمىطط ُؤ ّ
مٗغٞيت"( ) ،وج ِغ ُص ٌٗ َظٍ اإلاٟغصاث في جغ٦ب واخضٞ " :الخغاثِ
ٖغٞه ٖلى َّؤهه زغيُت
ِ
ُ
()
والىماطط والهىع ؤلاصع َّ
ا٦يت التي يدملها ؤلاوؿان في ٖ٣له ووظضاهه جدضص ما يم٨ىه ؤن يغاٍ في الىا ٘٢الخام"  .زم هجض مٟغصة
َّ
جهىعيت"( ) ،زم في ألازحي هجض ٧لمت ( ،)Themeظار في ٦خاب ؤلاوؿان والخًاعة َظا
(البييت) خيض ي٣ى " :٫والىمىطط َى بييت
َّ
ؤلاهجلحزيت وهي حٗجي ال٨ٟغة َّ
اإلاجغصة واإلادىعيت في
الخدضيض " :و٧لمت همىطط ٦ما ؤؾخسضمها هي ٢غيبت مً مٗىاَا مً ٧لمت Theme
ٖمل اصبي ما والتي جخجاوػ الٗمل َّ
ول٨جها م٘ َظا ٧امىت ٞيه وفي ٧ل ؤظؼاثه"( ).
ًا
ًا
َّ
بن اإلاىهج – بةظغاءاجه وؤصواجه – ليـ بغيئا جماما ،بط مً زالله يخم اؾدب٣اء ٌٗ الخٟانيل واإلاُٗياث واإلاٗلىماث

واؾدبٗاص ؤو تهميل البٌٗ آلازغ خؿب زغيُت الباخض ؤلاصع َّ
ا٦يت ،وخؿب الىمىطط اإلاٗغفي الظر يدضص مً زالله :ما
الجىَغر؟ وما الهامصخي؟ وبالخالي َّ
ٞةن اإلاىهج َغي٣ت ج٨ٟحي الباخض وعئيخه للٗالم( ).
هدً ْ
واإلا٣ضماث ألهٟؿىا ّ
ّ
بن لم ّ
زم َّ
خضصَا لىا آلازغ ،ومً ّ
َّ
البدشيت ،وبالخالي ؾىجض َّؤهىا
خضص ؤظىضجىا
هدضص ألاؾئلت
ِ
ًا
هُغح ٖلى ؤهٟؿىا ؤؾئلت ٢ض ال حٗىيىا ٦شحيا وجهمل الً٣ايا ألا٦ثي خيىيت٦ ،ما َّؤهىا ؾىهل في آزغ ألامغ بلى هخاثج جضٖم وظهت
ًا
ًا
هٓغٍ .بيىما لى َّ
خضصها ألاؾئلت وخاوعها الىا ٘٢والٓىاَغ مً ؤعييخىاٞ ،ؿىهل بلى بظاباث ٢ض ج٩ىن ٚالبا مسخلٟت ازخالٞا
ًا
ظىَغيا ًٖ عئيخه وًٖ الخلى ٫التي يُغخها ،ول٨جها ها ٗت مً واٗ٢ىا ،وبالخالي ُيهبذ بىؾٗىا ؤن هخٗامل م٘ َظا الىاّ ٘٢
ووٛحيٍ
وهجهٌ به( ).
بدؿه ّ
الىا٢ض جل ٪ال٨ٟغة التي ّجضعي َّ
ط٦يت وص٢ي٣ت الخٖ ِ٣بض الىَاب اإلاؿحير ّ
في مالخٓت ّ
ؤن ؤلاخاَت بىٞغة مً
والخهىع ال٣اضخي َّ
ألايضيىلىظيتَّ ،
َّ
بإن اإلاٗغٞت هي مجمىٖت مً
اإلاٗلىماث ًٖ آلازغ يجٗلىا ؤ٢غب بلى ٞهمه واؾديٗابه وبصعا ٥بىاٍ
ًا
ّ
ما٦ضا َّ
ؤن في َظا الغ٧ام الهاثل مً اإلاٗلىماث ٚحي اإلاتيابُت جًي٘
اإلاٗلىماث التي يخل٣اَا اإلاغء ٞيبخلٗها زم يجتيَا ٖىض اللؼوم،
َّ
ّ
يجغصَا ٖ٣ل ؤلاوؿان مً الخ٣اث ٤واإلاٗلىماث اإلاخىازغة ٞي٣ىم بالغبِ بيجها زم
الخ٣ي٣تٞ ،الخ٣ي٣ت ليؿذ الخ٣اث ٤ألن الخ٣ي٣ت ِ
ًا
ّ
يجغص مجها ؤهماَا جمل٢ ٪ضعة الٟهم والخٟؿحي للٓىاَغ اإلاضعوؾت( ).
مً البضيهي َّ
اإلاٗغٞيت والخ٣اث ٤التي ّ
َّ
حٗبي ٖجها ال يؿخُي٘ الباخض ؤلامؿا ٥بها في طاتها ؤو ج٣ليبها ؤمام ٖيييه
ؤن الٓىاَغ
ًا
لخ٨ٟي٨ها وجدليلها مً ؤظل ٞهمها والخٗامل مٗها وجُىيٗها ،ولٖ ً٨اصة ما ّ
يخم الا٢تياب مً َظٍ الٓىاَغ بدشا ًٖ خ٣اث٣ها مً
ُ
ًا
مٗيىت .ومً َز َّم َّ
مٟاَيميت وؤبييت َّ
مىهجيت َّ
َّ
َّ
ٞةن َىا ٥صاثما واؾُت بحن الباخض ومىيىٕ
هٓغيت وبإصواث ووؾاثل
زال ٫ؤَغ
وٞغيياث وٖال٢اث ،لظلَّ ٪
ّ
ّ
ٞةن َبيٗت اإلاٗغٞت
الىٓغياث واإلاىاهج وما حكخمل ٖليه مً مٟاَيم
البدضَ .ظٍ الىاؾُت هي
ُ
َّ
ومهضا٢يتها و٢غبها مً الي٣حن وبٗضَا ٖىه و٢ضعتها ٖلى الخٗبحي ًٖ خ٣اث ٤الٓىاَغ ؤو بتيَا وحكىحهها ،واظتزائها ،وجؼييٟها
مخىٟ٢ت ٖلى َبيٗت مىهج َّ
َّ
وهٓغيخه.
الىٓغ
( ) الرحلة الفكرية يف البذكر كاجلذكر كالثمر ،عبد الوىاب ادلسًنم ،ص.366 :
( )2عبد الوىاب ادلسًنم من ادلادية إذل اإلسالمية ،شلدكح الشيخ ،مركز احلضارة لتنمية الفكر االسالمي ،بًنكت ،ط 2008 ،ـ ،ص. 86 :
( )3العلمانية اجلزئية كالعلمانية الشاملة ،عبد الوىب ادلسًنم ،دار الشركؽ ،القاىرة ،ط 2002 ،ـ.452/2 ،
( )4ينظر :عبد الوىاب ادلسًنم من ادلادية إذل اإلنسانية ،شلدكح الشيخ ،ص. 86 :
( )5ينظر :حوارات مع الدكتور عبد الوىاب ادلسًنم :الثقافة كادلنهج ،ربرير :سوزاف حريف ،ص.225 :
( )6ادلسًنم من ادلادية اذل اإلنسانية اإلسالمية ،شلدكح الشيخ ،ص. 62 :
( )7ينظر :حوارات مع الدكتور عبد الوىاب ادلسًنم :الثقافة كادلنهج ،ص.226 :
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َّ
ؤلاوؿاهيت ّ
يٟغ ١اإلاؿحير بحن مىديحن في عنض الىا ٘٢وٞهمه وبصعا ٥ؤ ٗاصٍ
وفي بىاثه لئلهمىطط الظر ي٣اعب به الٓاَغة
ّ ًا
الى٣ضيت ٧ي جماعؽ ٗٞل َّ
الظَىيت َّ
َّ
َّ
الى٣ض الىاعي بالٓاَغة اإلاضعوؾت في بَاع اإلاٗغٞت ال٩اقٟت لبييت الخ٣اث،٤
مىظها
الش٣اٞيتِ ،
وليـ في بَاع جدهيل الىٞغة اإلاخ٩ازغة مً البياهاث واإلاٗلىماث ،ي٣ى " :٫يجب ؤن هضعَّ ٥
ؤن (ال٨ٟغ) ليـ (ألا٩ٞاع) و(البياهاث)
ٚحي (البييت) و(اإلاٗاوي) ٚحي اإلاٗجى و(اإلاٗلىماث) ٚحي (اإلاٗغٞت)ٞ ،األ٩ٞاع واإلاٗاوي والبياهاث واإلاٗلىماث ٧لها قظعاث مخىازغة ال
يغبُها عابِ ،ؤما الخ٣ي٣ت وال٨ٟغ والبييت ،واإلاٗغٞت واإلاٗجىٞ ،دكحي ٧لها بلى مىٓىمت َّ
٧ليت متيابُت ؤظؼائها وجضوع خى ٫مغ٦ؼ
يًٟي ٖلحها الىخضة( ).
َّ
َّ
ّ
ّ
وٖمليت الخٟؿحي هي التي
الخ٣ي٣يت اإلاغ٦بت ختى يخم ً٨مً جٟؿحيٍ،
ٞالىمىطط اإلاٗغفي يداو ٫بصعا ٥آلازغ في ؤ ٗاصٍ
ّ
بم٩اهيت الخهضر له وم٣اومت ؾُىجه وؾلُخه .والخُاب الخٟؿحي ّر َى مداولت
ججٗل الخيبا ؿلى٦ه مؿإلت مم٨ىت ،ومً زم
َّ
ؤر ْاَغة ال مً زال ٫ؾبب واخضَّ ،
ّ
ّ
َّ
َّ
جٟؿحي ّ
وؤهثيوبىلىظيت .ويبضو
وهٟؿيت
واظخماٖيت
بوؿاهيت
وبهما مً زال مغ٦ب مً ألاؾباب:
َّؤهىا ؿبب َيمىت الغئيت ّ
اإلااصيت هميل بلى الخٟؿحي ؤخاصر الؿببٞ ،اإلااع٦ؿيىن ّ
يٟؿغون الىا ٘٢في بَاع الٗىهغ الا٢خهاصر،
وؤجبإ ٞغويض يٟؿغوهه في بَاع الٗىهغ الؿي٩ىلىجي ،والضاعويييىن يٟؿغوهه في بَاع الجزٖت للب٣اء مً زالّ ٫
ال٣ىةّ .زمت مداولت
قٞ ٪يه َّ
ماصيحن .ومما ال ّ
ماصر ؤو لٗىهغيً ّ
ؤلاوؿاهيت لٗىهغ واخض ّ
ؤن مشل َظٍ الٗىانغ ٢ض ّ
َّ
ّ
جٟؿغ
مخ٨غعة بلى ّعص الٓاَغة
ٍل
ٍل
ٌٗ الجىاهب َّ
ل٨جها ال ّ
جٟؿغ الٓاَغة في جغ٦يبيتها( ).
ًا
ّ
اإلاخ٣ضمت ،ظاء الخُبيَّ ٤
الى٣ضر ،وحكٛيل الجهاػ اإلاٟاَيمي ب٩ل ؤصواجه وبظغاءاجه ٖمليا،
وفي يىء َظا ألاَغوخت
َّ
ًا
َّ
وهدً بهظا الهضص هسخاع ه٣ضٍ اإلاغ٦ب في ٦ك ٠مىُل٣اث الخإؾيـ إلاغ٦ؼيت الٛغب مخمشال بالٗلماهيت الكاملت.
ًا
َّ
لئلمبيياليت التي ازتزلذ ٦يىىهت ؤلاوؿان ٖامت في البٗض الُبيعي ،مؼيدت
ٞالٗلماهيت خؿب جهىع اإلاؿحير مغاصٞت
َّ
ّ
ب٣يت البكغ ،وؤخلذ مٟهىم َّ
َّ
إلاغ٦ؼيت ؤلاوؿان ألابيٌ ٖلى خؿاب َّ
َّ
َّ
ال٣ىة
الخانت باإلوؿان ،زم ؤؾؿذ
والش٣اٞيت
الغوخيت
ألا ٗاص
ّ
ّ
َّ
َّ
جمشل ٞيه الٗلماهيت :الى َّ
َّ
َّ
َّ
ؤلامبيياليت
ؤلامبيياليت :اإلاماعؾت .واجسظث
وجمشل
٦ىاْم للٗال٢اث مدل ال٣يم
ٓغيتِ ،
ؤلاوؿاهيتٖ ،لى هدى ِ
ّ
َّ
ؤلامبيياليت الى َّ
َّ
َّ
ٟؿيت اإلادؿلُت ٖلى ؤلاوؿان باإلٖالن
الٗلماهيت الغقيضة ،زم ق٩ل
نىعجحن في الضازل الٛغبي :ق٩ل الضولت
َّ
ؤلامبيياليت ،في ب٣يت الٗالم ،نيٛت الاؾخٗماع ب٩ل ؤق٩اله :الخ٣ليضر والاؾديُاوي
لتيقيضٍ لهالر الىسب الخا٦مت .وؤزظث
َّ
هدى يد ٤٣نالر اإلاجخمٗاث الٛغبيت
وؤلاخاللي والجضيض والىٓام الٗالمي الجضيض .ووظهتها هي جغقيض اإلاجخمٗاث ٚحي الٛغبيت ٖلى ٍل
ؤن َّ
للٗلماهيت الكاملت ما يهغح بخل ٪الخهاثو .بال َّ
َّ
الىمىطط
٩٦ل بةمالء مٟغوى مً الخاعط .و٢ض ال يٓهغ في الىمىطط اإلاٗلً
مغظٗيتها ّ
ّ
الج َّ
ال٩امً وعاءَا ٖلى مؿخىي
هاثيت يا٦ض ٖلى تهميل ؤلاله وؤلاوؿان مٗا وهٟي اإلاُل٣اث( ).
َّ
الهىعة التي َّ
َّ
الٗلماهيت جبلىعث في جهىعٍ الظَجي ٖبي ه٣ضٍ الش٣افي للىمىطط اإلاٗغفي ،والخاعَت
٢ضمها اإلاؿحير ًٖ
ّ
ّ
َّ
َّ
َّ
اإلاكٛلت للمسيا ٫الٗلماوي ،والظر الخ ٤ججلياجه بض٢ت مً زال ٫مخخالياث ؤ ٗاصٍ
الخ٩ىيييت
البييىيت
ؤلاعقاصيت الٛاثغة في ؤوؿا٢ه
ِ
ًا
ومىاٟ٢ه وعئياٍ للٗالم الهاصعة ًٖ طل ٪الىمىططٞ ،مخخاليت الىمىطط اإلاٗغفي الٛغبي هي اٖخباع مغ٦ؼ ال٩ىن ٧امىا ٞيه وٚحي
ُ
ؿ٧ ِ٣ل ما َى ٚيبي ؤو زاع ١للُبيٗت .ووكإث ًٖ َظا اإلابضؤ مخخاليت هماطظيت خؿب الخدى ٫في مغ٦ؼ
مخجاوػ لهٞ .الٗ٣الهيت ح ِ
( ) حوارات مع الدكتور عبد الوىاب ادلسًنم :الثقافة كادلنهج ،ربرير :سوزاف حريف ،ص.226 :
( )2حوارات مع الدكتور عبد الوىاب ادلسًنم :الثقافة كادلنهج ،ربرير :سوزاف حريف ،ص.23 -230 :
( )3ينظر :العلمانية ربت اجملهر ،د  .عبد الوىاب ادلسًنم ،عزيز العظمة ،دار الفكر ،دمشق ،ص  . 27- 9 :كينظر :العادل من منظور غريب ،عبد الوىاب
ادلسًنم ،سلسلة اذلالؿ ،القاىرة ،العدد200 ،602 ،ـ ،ص.93 :
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بوؿاهيت ُ
نلبت ( َّ
َّ
َّ
َّ
ؤلاوؿاهيت ظمٗاء م٘ ٖضم الدؿىيت بحن ؤلاوؿان والُبيٗت،
مغ٦ؼيت
واخضيت
الىمىطجج .بضؤث جل ٪اإلاخخاليت بغئيت
ّ
َّ
واٖخباع عؾالخه هي ٢هغ الُبيٗت .وؤلاوؿان ٞحها َى مغ٦ؼ ال٩ىن م٘ الاٖخ٣اص ؤن بىؾ٘ الٗ٣ل ج٣ضيم جٟؿحي ٦لي قامل) ،جلتها
زىاثيت ُ
َّ
َّ
عئيت َّ
بمبيياليت ٞغصيت (ٖالم مغ٦ؼيت الظاث الٟغصيت .وجدهغ جل٪
واخضيت
نلبت (نغإ بحن ؤلاوؿان والُبيٗت) جلتها عئيت
َّ ّ
الغئيت مغ٦ؼيت ال٩ىن في ُ٢إ مً البكغ ،وج٣ىم ٖلى بخالَّ ٫ؤم ٍلت ؤو ٖغ ٍلّ ١
ؤلاوؿاهيت ٧لها .ومىي٘ الخلىَ ٫ى الؼٖيم.
مدل
َّ
ًا
َّ
َّ
وجىلضث مجها َّ
َّ
َّ
مغ٦ؼيت الُبيٗت ،واٖخباع ؤلاوؿان ظؼءا مً الُبيٗت ،وبصعا٥
َبيٗيت (ٖالم
واخضيت
والٟاقيت) ،جلتها عئيت
الىاػيت
َّ
واخضيت قاملت (ٖالم ٖضيم اإلاغ٦ؼ في ٖهغ ما ٗض الخضازت)( ).
ال٩ىن مً زال ٫اإلااصة) .وازخخمذ خل٣اث جل ٪اإلاخخاليت بغئيت
الٗلماهيت و ٤ٞالىمىطط اإلاٗغفي الخٟؿحير َّ
َّ
٢ضم الخٗغي ٠بها ٖبي ٦ك ٠ألاوؿا ١ال٩امىت في بييتها ،وببغاػ
جدليل ْاَغة
ًا
ّ
ّ
َّ
َّ
بخهىع يعي جل ٪الٓاَغة ب٩ل مازشاتها٧ ،اقٟا ألاؾـ التي اهبيذ ٖلحها
للٗلماهيت الكاملت ،وزغط
اإلااؾؿت
الٟغيياث
الٟلؿٟيت ِ
ٖ٣الهيت جامً َّ
ؤَغوختهاٞ ،هى يغي َّ
الٗلماهيت َى عئيت ّ
َّ
َّ
َّ
ؤن َّ
بإن مغ٦ؼ ال٩ىن ٧امً ٞيه وٚحي مٟاع ١له وال
ٖضميت
ماصيت
لب جل٪
مخجاوػ لهَّ ،
وؤن ال٩ىن ّ٧له مً ماصة واخضة ال ٢ضاؾت لها .وجغج٨ؼ جل ٪الغئيت ٖلى ٞلؿٟت ّ
ّ
ٞغيياث :وخضة
ماصيت ج٣ىم ٖلى ؾذ
ّ
ي٣يييت وواخضةَّ ،
دغ ٥الخل٣اجي للىظىص مً صون بله ٍلٍيؿحيٍ ّ
َّ
والخ ّ
ويضب ُغ
الُبيٗت ،ووظىص ٖلت ل٩ل مٗلى ،٫والخًىٕ ل٣ىاهحن
ّ
الٛيبياث ،وهٟي ؤر ججاوػ للىٓام الُبيعي.
قإهه ،واوٗضام الٛايت باليؿبت للٗالم اإلااصر ،وهٟي
الٗلماهيت ًٖ َّ
َّ
َّ
للخخميت
الخدحز ال٩امً يض ؤلاوؿانٞ .هي بدهغَا له في مجغص ٧اثً ماصر زاي٘
وال جى ٪ٟجل٪
َّ
َّ
بيٗيت ّ
الُ َّ
جدىله مً بوؿان عباوي ،بلى مجغص ٧اثً َبيعي يسخل ٠بالضعظت ًٖ اإلاىظىصاث الُبيٗيت ل٨ىه ال يسخلٖ ٠جها بالغجبت
ًا
َّ
الى َّ
ىٖيت ،لظا ٞهى ٧اثً َبيعي ماصر مدخاط مؿتهل ،٪ولظا ؤيًا ٞهى في نغإ صاثم م٘ بجي ظيؿه وم٘ ب٣يت اإلاىظىصاث ،بط مبضؤ
الهغإ َى الظر ّ
يدضص الٗال٢ت بحن ؤقياء الٗالم ومىظىصاجه وَ ٤ٞظٍ الغئيت ّ
اإلااصيت الهلبت( ).
للى٣ض َّ
في جُبي٣ه َّ
َّ
َّ
َّ
الش٣افي ٖبي اؾتي َّ
الخٟؿحييت عنض اإلاؿحير زمؿت ؾبل لخسلي٤
الخدليليت
اإلاٗغٞيت
اجيجيت الىماطط
الخدحز ال٩امً ٚحي الؿىر في الىمىطط اإلاٗغفي الٗلماوي الكامل هي:
َّ
َّ
اإلاغظٗيت اإلاخجاوػة للُبيعي.
-1دُىي وحدة الِلىم والدؿىيت بحن الٗلم الُبيعي وؤلاوؿاوي وهٟي
-2ثبدًد املُِازٍة إلاوظاهُة ،والىلىط مً طل ٪بلى الضٞإ ًٖ خ٣ى ١الكىاط ،وخ٣ى ١ال٣غصة ،وجهىيغ ؤلاوؿان ٖلى
َّ
ًا
َّ
َّؤهه ٞغص بال َّ
البكغيت
َىيت وال ظظوع وال ٗض ظمعي ،مما يجٗل الخضيض الٛغبي اإلاخىاجغ ًٖ خ٣ى٢ه مؿ٩ىها بهجىم ٖلى الُبيٗت
ُ
وٖلى ؤلاوؿانٞ .اإلوؿان  -الظر َّ
يخدضر الٛغب ًٖ خ٣ى ١لهٌ -و
مُ٣ىٕ ّ
الهلت ّ
بإر ظظوع ؤو ؤؾغة ؤو مجخم٘ ؤو ؤمت .وَى
ٞغص
ِ
ٍل
اإلاجغصة اإلاهُىٗت التي ّ
مجمىٖت مً الخاظاث َّ
جدضصَا الاخخ٩اعاث وقغ٧اث ؤلاٖالن.
َّ
الكٗبيت في ازخال ١وجغويج هماطط
-3الحمسٟص حى ٤ألاهثى م٘ ويٗها زاعط ؤر ؾيا ١اظخماعي ،وجىْي ٠ال ًٟوالش٣اٞت
ٚحي مٗهىصة ،والتيويج للمسخ ولئلباخيت.

( ) ينظر :العلمانية اجلزئية كالعلمانية الشاملة ،عبد الوىاب ادلسًنم ،دار الشركؽ ،القاىرة 2002 ،ـ ،كاإلنساف كاحلضارة الغربية كالنماذج ادلركبة عبد الوىاب
ادلسًنم ،سلسلة دار اذلالؿ ،القاىرة ،العدد2002 ،622 :ـ.
( )2ينظر :الفلسفة ادلادية كتفكيك اإلنساف ،عبد الوىاب ادلسًنم ،دار الفكر ادلعاصر ،بًنكت ،ط 2003 ،ـ ،ص. 6- :
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-4حىطلة الوبُِة وإلاوظان والِٜل إلاوظاوي :م٘ بلٛاء الىمىطط الٗلماوي الكامل إلاٟهىم ؤلاله ؤو تهميكه ،ووؿ٠
َّ
مؿخٛل َّ
ّ
لب٣يت البكغ ول٩ل ما بال٩ىن،
مغ٦ؼيت ؤلاوؿان الٛغبي ،وجدىيله بلى
مٟهىم ؤلاوؿان ال٩ىوي ،وجىْي ٠طل ٪لهالر جغؾيش
ٍل
ٚغؽ طل ٪الىمىطط بظوع الخدحز يض الُبيٗت ويض ؤلاوؿان بما ٞيه ؤلاوؿان الٛغبي.
-5بحال ٤الِٜل ألاداجي محل الِٜل الىٜدي في الضازل الٛغبي ،والؿعي ب٩ل الؿبل بلى حٗميمه في ٧ل ؤعظاء اإلاٗمىعة؛
ُ
وظىَغ الٗ٣ل ألاصاحي َى الؿعي ؤلاوؿاوي للهيمىت ٖلى الُبيٗت بخجغيضَا مً خغمتها وؤؾغاعَا وٚيبها ،وجىميُها .وج ِشبذ الخبية
َّ
ؤن َظا الٗ٣ل ٌو
الٛغبيت َّ
ٌو
َّ
ٖاظؼ ًٖ بٖاصة التي٦يب ،يٗامل ؤلاوؿان ٖلى َّؤهه َّ
مجغص ظؼء زابذ مً الُبيٗت ،وبلى
باعٕ في الخ٨ٟي،٪
ّ
ٌو
ٌو
الي َّ
ٖاظؼ ؿببها
ؿبيت،
٧ل ما بال٩ىن بما ٞيه ؤلاوؿان ٖلى ؤهه مجغص ؤصاة اؾخٗماليت( ) .وؤلاوؿان ناخب طل ٪الٗ٣ل ٚاع ١في
َّ
مٗغٞيت زابخت ،وًٖ حٛظيت الخايغ بسالنت زبية اإلااضخي واؾدكغا ٝاإلاؿخ٣بل .وٚايت ما يُمذ بليه َى:
ًٖ امخال ٥ؤعييت
َّ ّ
٢بى ٫الىاَّ ٘٢
والخ ُّ
٨ي ٠مٗه والدؿلِ ٖلى آلازغ الُبيعي وؤلاوؿاوي.
جظمُم امل٘اهُم
َّ
ؤلامبيياليت الكاملت َّ
للخٗميت ٖلى ُّ
َّ
َّ
َّ
اإلاٗغٞيت الاؾخٗما ٫اإلاغاو ٙإلاٟاَيم
جدحزاتها
الٗلماهيت
مً ؤَم ألاؾاليب التي وْٟتها
بيجابيت في ْاَغَاَّ ،
الخًاعيت .مً طل ٪مٟهىميَّ :
الخ ُّ
البكغيت ّ
َّ
َّ
َّ
واإلااص َّيت.
٣ضم( ) ،وجغقيض اإلاىاعص
ملٛمت في مًاميجها ومٟاٖيلها
ّ
آليت لهىضؾت ؤلاوؿان وحٛيحيٍ مً زاعظه باإلٚغاء ّ
َغح في الٛغب ٖلى َّؤهه َّ
واإلاٟهىم ألازحي ُ
وبال٣ىة الخكىت
وال٣ىة الىاٖمت جاعة،
َّ
التيقيض الٛغبي؟ وما هي آلياجه؟ َّبهه جغقيض ق٨لي بظغاجي ؤصاحي ْ ٢بلخه هي َّ
الخدغع
وؤلامالء جاعة ؤزغيٞ ،ما َى مًمىن مٟهىم
ِ
والاهدؿاع في الٟ٨ايت َّ
٣ىيت لهىضؾت ٧ل ما يغي ؤلاوؿان َّؤهه ٚايت له جخٗل ٤بمهلخخه باججاٍ الٗلماهيت ّ
الخ َّ
اإلااص َّيت الكاملت.
ًا
َّ
٣ليضيت بلى َّ
التيقيض اإلاىهغ ٝبضاللخه َّ
الخ َّ
الخجىيض اإلاىُل ٤مً الضيً وألازال ١والُٟغة
ويمشل َظا ؤؾغا إلاٟهىم
ؤلاوؿاهيت اإلاخجاوػة للُبيٗت .وبهظٍ الضاللت الجضيضة إلاٟهىم التيقيض ،يخم سخب ألاقياء مً ٖالم ؤلاوؿان ألازالقي ال٣يمي
اإلاخجاوػ بلى ٖالم ألاقياء اإلااصر ،وسخب ؤلاوؿان هٟؿه مً ٖالم ؤلاوؿان بلى ٖالم ألاقياء ،وٖلمىت ألاقياء وؤلاوؿان وجضظيىه
وجدىيله مً مٟٗى ٫ألظله ،بلى مٟٗى ٫به ،بل بلى مٟٗىٞ ٫يه( ).
َّ
الاؾخٗماعيت ب٩ل ججلياتهاًٞ ،ال ًٖ ّ
َّ
َّ
ال٣ىميت واإلاهى٘
حٛى ٫الضولت
ٟٞي ؾيا ١طا ٥اإلاؿمى :التيقيض ،وكإث الٓاَغة
َّ
بإن َّ
لٗىهغيت ٖهغ الخضازت الؼاٖمت َّ
الخ ُّ
ّ
َّ
مخإنلت في الىمىطط الخًاعر
٣ضم ؾمت
والؿى ١ووؾاثل ؤلاٖالم واإلالهى .وجم التيويج
َّ
َّ ّ
ّ
سل ٠ؾمت َّ
مخإنلت ٞيما ٖضاٍ ال ٩ٞا ٥مجها (م٘ ما جىلض ًٖ جل ٪ألاؾُىعة مً م٣ىالث ٖبء الغظل ألابيٌ،
ؤبضيت
الٛغبي ،والخ
َّ
ّ
التيويج في ٖهغ ما ٗض الخضازت لٗىهغيتَّ
والى َّ
َّ
َّ
اػيت والٟاقيت والههيىهيت ،والاؾخٗماع الاؾديُاوي ؤلاخاللي ،والاؾخيؿار) ،زم
َّ
وؤر ٧اثً آزغ ،والؼٖم َّ
َّ
الدؿىيت بحن ؤلاوؿان ّ
البكغيت في َظا الٗهغ يٗىص –بؼٖمها -بلى ّاصٖاء ؤلاوؿان وظىص
بإن ٧ل ما حٗاوي مىه
ٞغ ١بيىه وبحن ال٣غصة.
( ) ينظر :الفلسفة ادلادية كتفكيك اإلنساف ،عبد الوىاب ادلسًنم ،ص.9 -70 :
ادلادم كما ضلتو
( )2دلزيد من التوسع تراجع دراسة يف زىاء مائة صفحة يف تفكيك غريب دلنظومة ادلفاىيم ادلتولدة من مفهوـ التنمية كمن بينها مفهوـ التقدـ
الغرب ،كبياف ربيّزاهتا الكامنة  .ينظر :بناء ادلفاىيم  :دراسة معرفية كمناذج تطبيقية ،إبراىيم البيومي كآخركف ،ادلركز العادلي للفكر االسالمي ،القاىرة ،ط ،
 4 8ىػ 998 ،ـ.538-444/2 ،
( )3ينظر :الفلسفة ادلادية كتفكيك اإلنساف ،عبد الوىاب ادلسًنم ،ص. 33- 29 :
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ؤلاوؿاهيت مً ؤؾاؾهاَّ ،
والخم٨حن ّ
َّ
َّ
َّ
َّ
الالمٗياعيت حكبيه
للؿيىلت
اإلاٗياعيت
الٗىهغيت بلى َضم
ومً بحن قىاَض ؾعي جل٪
بله ّ
يضبغ ؤمغ ال٩ىن بالٟحيوؽ الظر يهيب ظهاػ الخاؾىب ،وزغوط مكغوٕ مً بغيُاهيا في هٟـ الٗام الظر جم
م٣ىلت وظىص ٍل
َّ
ٞيه بهخاط اجٟا ١ؤوؾلى الٟلؿُيجي ؤلاؾغاثيلي يضٖى للدؿىيت ّ
الخ َّامت بحن ال٣غصة وؤلاوؿان ،ويُغح ما يؿميه :مكغوٕ بٖالن
خ٣ى ١ال٣غوص.
وَ٨ظا يدؿلل َظا الىمىطط اإلاٗغفي ٖبي اإلا٨غ باإلاٟاَيم بلى َّ
الخسغيب الخام ّ
للهىياث وحكىحهها ،وتهميل ٧ل زها٫
َّ
َّ
مغ٦ؼيت لها في ال٩ىن وال ؤؾغاع( ).
اؾخٗماليت ،ال
ؤلاوؿان وجدىيله بلى مجغص ماصة
الخ ّ
هضر َّ
َظا َّ
َّ
َّ
الخ٩ىيييت ٖبي حكٛيل مٟهىم
اإلااؾؿت لبييتها
بالى٣ض الش٣افي لٗم٤
الٗلماهيت الكاملت وؤؾاَحيَا ِ
الىمىطط اإلاٗغفي الظر ّ
يخبىاٍ ٖبض الىَاب اإلاؿحير ٦ك ٠لىا مً زال ٫مأالجه َّ
َّ
ُبي٣يت همِ الخ٨ٟحي الٗلماوي الؿاثض ،الظر
الخ
ّ
ؤز ٤ٟفي بلىعة عئيت َّ
مخدًغ لئلوؿان ،يخجلى َظا ؤلازٟا ١في يىء
٧ىهيت مدؿ٣ت للٗالم وبالخالي ؤز ٤ٟفي ج٣ضيم همىطط
الكىاَض الخاليت:
ّ
ٟ-1ثرة ما ً٘سشه الىمىذج املِسفي الٔسبي مً مٜىالت (ال اًة ،واملابِد ،والجدًد) :ال يَ ٠٨ظا الىمىطط ًٖ جغويج
َّ
جإعيسيت ،مما يضٖ ٫لى ٖم ٤ؤػمخه في ٧ل اإلاجاالث.
جل ٪اإلاٟاَيم والخضيض اإلاخىانل ًٖ مىُٟٗاث
ّ
وج٣لو ٢ضعجه ٖلى ٞغى التيقيض والخىميِ ّ
َّ
بال٣ىة ٖلى الخاعط ٖحي
ال٣ىميت،
 -2ثساحّ مسٟصٍحه ٖلى مؿخىي الضولت
الٛغبي.
 -3ثساحّ ٛدزة الظىٖ ٚلى جسلي ٤ؤلاوؿان اإلاىخج اإلاؿتهل ،٪وْهىع ؤلاوؿان قبه اإلاىخج قبه اإلاؿتهل.) (٪
َّ
ومغظٗيت ؾاثلت،
 -4ثىلُد ُلم اححماَ ٓسبي اختزالي ُاحص وثدلِسخي ومغظ٘ عجؼٍ َّؤهه ماؾـ ٖلى همىطط مسىتز،٫
ّ ًا
َّ
ُّ
َّ
بيجابيا والخُٛيت
الخدحز اإلاٗغفي باهخ٣اء ما يٗخبه
الٗلماهيت .ووَ ٘٢ظا الٗلم في
ٖاظؼة ًٖ ج٣ضيم حٗغي ٠مغ٦ب قامل لٓاَغة
ّ ًا
الؿلبياث ٖلى َّؤجها ٌو
ّ
ّ
َّ
زمً م٣بى ٌو٫
للٗلماهيت،
إليجابياث ؤَم ،وهدذ مهُلر ل٩ل ْاَغة مهاخبت
ؾلبيا ،وجهىيغ
ٖلى ما يٗخبيٍ
ّ
بما يُٛي ٖلى ٖال٢تها بها ،ويٗغ٢ل بىاء همىطط مٗغفي قامل لخٟؿحيَا .وؤؾٟغ طل ًٖ ٪بزٟا ١طل ٪الٗلم في بيان الٗال٢ت
ال٣ىيت بحن الٗلماهيت والضولت ال٣ىميت ،والٓىاَغ اإلاهاخبت لهما مشل :الاؾدىاعة اإلآلمت ،والدكيا ،والاٚتياب والٗىإلات ،وجإ٧ل
ألاؾغة وحٛييب مٟاَيم ؤلاوؿان وألازال ١والضيً ،وجغويج هىٖياث ممؿىزت مشل :ؤلاوؿان الا٢خهاصر وؤلاوؿان الظثب
وؤلاوؿان الشٗلب( ).
َّ
إلاىهجيت َّ
َّ
َّ
الى٣ض الش٣افي للٓىاَغ
الش٣اٞيت لضي اإلاؿحير وحكييضٍ
وزالنت اؾخٗما ٫الىمىطط اإلاٗغفي في الضعاؾاث
َّ
ّ
َّ
َّ
ٖ٣ليت حكمل :الخل٣ي ؤلايجابي للخ٣اث،٤
ٗملياث
ؤلاوؿاهيت ج٩ىن بضايخه ب ـ :الاظتهاص اإلاٗغفي لبىاء الىمىطط؛ وطل ٪بال٣يام
( ) ينظر :الفلسفة ادلادية كتفكيك اإلنساف ،عبد الوىاب ادلسًنم ،ص  . 96- 93 :كلنتأمل يف مضامٌن كدالالت انتقاء من صمموا ا إلنرتنت للكلب بدؿ
اإلنساف ليمسك الكتاب االلكرتكين كيتوذل البحث عما نريد الوصوؿ إليو من ملفات ،كاألثر ادلرتتب على حضور الكلب كالفأرة الدائم يف ذ اكرة مستخدمي
اإلنرتنت.
( )2ينظر :الفلسفة ادلادية كتفكيك اإلنساف ،عبد الوىاب ادلسًنم ،ص.9 -70 :
( )3ينظر :العلماينة ربت اجملهر ،عبد الوىاب ادلسًنم ،عزيز العظمة ،ص  .42-20 :كينظر :الصهيونية كالنازية كهناية التاريخ  :رؤية حضارية جديدة ،عبد
كاذلاب ادلسًنم ،دار الشركؽ ،القاىرة ،ط  ، 997 ،ص.209- 73 :
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َّ
مٗغٞيت )بصعا٥
وعنضَا بض٢ت ،وج٨ٟي٨ها ،والغبِ بيجها ،وججغيضَا وجغ٦يبها يمً بَاع جيخٓم ٞيه هٓاثغَا ،وحك٨يل زغيُت
اإلاٗلىماث مً زال ٫ألاهماٍ ٦كب٨ت ٖال٢اث طاث صاللت يخهىع مً يبجي الىمىطط َّؤجها ممازلت للىا ،٘٢وازخباع ال٣ضعة َّ
الخٟؿحييتَّ
للىمىطط ٖلى مد ٪الىا ٘٢وججىيضٍ في يىء طل.)٪
ّ
والخإمل ٞيه .زم يٗمل ٞيه الظًَ ويجتهض له٣له
بخٗبحي آزغ ،يبجي الباخض الىمىطط الاٞتياضخي ٖبي مٗايكت وا ٘٢ما
وبىاء قب٨ت ٖال٢اث اٞتياييت .زم يسخبيٍ في الىا .٘٢وٖبي الخغ٦ت مً الٗ٣ل بلى الىا ،٘٢وبالٗ٨ـ ،جخٗؼػ ال٣ضعة َّ
َّ
ٟؿحييت
الخ
َّ
اإلاجاػيت اإلاىٟخدت ٖلى الىا ٘٢الٟٗلي واإلام .ً٨وجضوع َّ
ٖمليت نياٚت الىمىطط
للىمىططٞ .الىمىطط اإلاٗغفي الخدليلي قبيه بالهىعة
خى ٫الخ٨ٟي ٪وبٖاصة التي٦يب وبىاء ألاهماٍ ،زم م٣اعهت ما جىنل بليه مً ؤهماٍ م٘ ؤهماٍ مىاْغة ،زم يؿعى بلى ا٦دكاٝ
البٗض اإلاٗغفي ال٩امً وعاء جل ٪ألاهماٍ ،بهض ٝالخىنل بلى هماطط ؤ٦ثي ٢ضعة ٖلى ال٨ك ٠والخٟؿحي ،ويم ً٨مً زال ٫الىماطط
َّ
اإلاخسٟيت وعاء الٓاَغ والؿُذ.
٢غاءة الىا ٘٢اإلاخٛحي اإلاخىىٕ وبصعا ٥الىخضة ال٩امىت وعاء الخىىٕ ،وألاوؿا ١الباَىت
السئٍة الحـىزٍة في املٜازبة الىٜدًة لألدب ُىد املظحري
الى٣ضيت ٖىض اإلاؿحير َى الغئيت َّ
ؤو ٫ما يدباصع لظًَ الباخض وَى يمًٗ َّ
َّ
َّ
هىعيت التي بجى ٖلحها
الخ
الىٓغ في الجهىص
ألاصبيت٣ٞ ،ض جُغ ١اإلاؿحير بلى بق٩اليت َّ
م٣اعبخه ُّ
َّ
الخىانل وؤلاخالت بلى اإلاغظ٘ في الىو ألاصبي ،وجبيػ بق٩اليت
للىهىم
ًا
جسيلي ظمالي ال حهخم ٦شح ًايا َّ
ٞىا ،والٖ ًٟمل ّ
بالخىنيل الظر
الخىانل ألاصبي خاإلاا ه٣تيب مً َبيٗت ألاصب الخانت ،بىنٟه
الخىانل الٗاصر َّ
يدغم ٖليه َّ
َّ
َّ
ألهه ال ي٣ى ٫الىا ٘٢ؤو ي٣غع خ٣ي٣ت ؤو يىا٢ل ً٢يت٦ ،ما في الخُاباث الٗلميت ،بل يغ٦ؼ الًٟ
ًا
َّ
ؤوال ،مً زال ٫نياٚاجه َّ
ألاصبيت ،وبظل ٪يبضو
الٟىيت للىا ٘٢والٗالم ٖبي ٖىهغر الخيا ٫واللٛت
وألاصب مىه ٖلى ؤن ي٣ى ٫هٟؿه
ٌّن ّ
ًا
مخىل ٌوض مً هٟؿه ،ؤر َّؤهه ٌّن
 ًٞطاحي ؤلاخالت"( ).
َّؤهه يَ ُ٘٣غي ٤الخىانل ؤو يٗي٣ه ؤو يًحي به جماما بط َىًٞ" :
الؿىؾيىلىظيت بط َّ
الخهىع ال يمى٘ َّ
بن َظا َّ
َّ
ّ
َّ
َّ
ؤن
مغظٗياجه
ألايضيىلىظيت وال مً
الىو ألاصبي مً مٓاَغٍ وجمشالجه
ًا
ًا
ًا
اإلاخ٩لم في َّ
َّ
ؤيضيىلىظيت واللٛت الخانت
الىو ألاصبي َى صاثما ،وبضعظاث مسخلٟت ،مىخج ؤيضيىلىظيا ،و٧لماجه هي صاثما ٖيىت
ًا
صاثما وظهت هٓغ زانت ًٖ الٗالم ججزٕ الى صاللت اظخماٖيت( ) ،بال َّ
َّ
َّ
َّ
والؿىؾيىلىظيت
ألايضيىلىظيت
اإلاغظٗيت
ؤن
بغوايت ما ،ج٣ضم
ًا
الخغٞيت ،ب٣ضع ما جمخشل القتياَاث الظاث٣ت َّ
َّ
َّ
الٟىيت٦ ،ما جخًمً
والدسجيليت
وٚحيَا مً اإلاغظٗياث ال حٗجي ؤبضا بظتياع الىا٘٢
ًا
زهىنيت َّ
َّ
عئيىيت بىنٟها َغي٣ت للخٗبحي ،ومىهجا في (عئيا الٗالم) بخٗبحي لىؾيان ٚىلضمان( ) .جضمج اإلآهغيً الىا٢عي والخسيلي
في بييت َّ
الىو ألاصبي.
٣ضيتَّ ،
بمشل َظا الغئيت جهضع م٣اعبت اإلاؿحير َّ
الى َّ
َّ
وؤن الىا٢ض ألاصبي يىاظه َّ
ؤؾاؾيت هي زىاثيت الىا ٘٢اإلاىيىعي في
زىاثيت
ٞإر ّ
م٣ابل الىا ٘٢ألاصبي (الظاحي) ،ؤر الىا٦ ٘٢ما يهىعٍ ألاصيبّ .
هو ؤصبي له خضوصٍ اإلاؿخ٣لت ًٖ الىاٞ ،٘٢هى ييخمي بلى ٖالم
ألاصب ٢ضع اهخماثه لٗالم الىاٞ .٘٢غئيت ألاصيب ال جسً٘ لغئيت الىا ٘٢وخؿبَّ ،
وبهما جسً٘ ،وبالضعظت ألاولى ،ل٣ىاهحن ألاصب
ًا
وج٣اليضٍ .بل َّ
ؤخياها بلى ؤن ّ
يدىع جٟانيل الىا ٘٢الخاعجي التي َجغ ُص في ٖمله .ولظا خحن هضعؽ ؤر ّ
هو ؤصبي ٞال
بن ألاصيب يًُغ
ِ
ألاصبيت .وَظا ما ّ
َّ
ٖم٤
بض ؤن هٟتيى اهٟهاله ًٖ الىا ٘٢وهىٓغ بليه باٖخباعٍ مجمىٖت مً الٗال٢اث اإلاخضازلت صازل خضوصٍ

( ) الفن كتأكيلو بٌن احلاصل كادلرجع ،شربل داغر ،رللة عالمات ادلغربية ،العدد ،)25( :لسنة2006 :ـ ،ص.7 :

( )2اخلطاب الركائي ،ميخائيل باختٌن ،ترمجة :زلمد برادة ،دار الفكر للدراسات كالنشر كالتوزيع ،القاىرة 987 ،ـ ،ص. 02 :
( )3نقالن عن :ادلقموع كادلسكوت عنو يف السرد العريب ،فاضل ثامر ،دار ادلدل للثقافة كالنشر ،دمشق ،ط 2004 ،ـ ،ص.92 :
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ّ
َّ
بخؿاؽ اإلاؿحير
ألاؾاؾيت في مىهجه البدثي .ويًي ٠اإلاؿحيرَّ :ؤهىا في
بالشىاثيت في الٗالم ،و٢ض ؤنبدذ مً اإلاٟاَيم الخدليليت
ّ
َّ
ألاصبيت هداو ٫البدض ًٖ اإلاىيىٕ ألاؾاسخي ال٩امً الظر يًٟي ٖلى الٗمل الىخضة ويك٩ل مٗىاٍ ألاؾاسخي .و٢ض ٢اصٍ
الضعاؾت
ُّ
()
ّ
َظا ال٦دكا ٝالىمىطط َّ
ؤؾاؾيت لخدليل الىهىم والٓىاَغ .
٦أليت
٧اٞيت َّ
ومشل َظٍ الىٓغة – وال٨الم للمؿحير -عٚم اَميتها ويغوعتها ليؿذ َّ
ٞالىو ألاصبي في جهايت ألامغ حٗبحي ًٖ وا٘٢
ًا
ًا
ّ ًا َّ ًا
مٗل٣ا في الهىاءَّ ،
هو ّ
وبهما َى ٌّن
بوؿاوي ،وعٚم َّؤهه ٌو
مخٗحن ،ظظوعٍ في الىا،٘٢
مجغصا مٛل٣ا،
حٗبحي ٚحي مباقغ ،بال َّؤهه ليـ هها
ويجض في ّ
ٖضة ؾيا٢اثٞ .هى ؤوال :يىظض صازل ؾيا ١ؤصبي يخ٩ىن مً ٧ل ؤٖما ٫ألاصيب ومً ٧ل ُّ
َّ
ألاصبيت الؿاب٣ت
الىهىم

والالخ٣ت التي ٦خبذ باللٛت هٟؿها .وٞهمىا ّ
لىو ؤصبي ما ال يم ً٨ؤن ي٨خمل صون مٗغٞت وبصعا٧ ٥املحن لهظا الؿياٞ ،١مً زالله
يم٨ىىا جدضيض جىٗ٢اجىا باليؿبت َّ
َّ
ألاصبيت التي جخد٨م ٞيه( ).
للىو ،ومٗغٞت ٌٗ الخ٣اليض
ًا
ؤن َّ
٦ما َّ
الىو ألاصبي يىظض صازل ؾيا ١خًاعر وجاعيدي واظخماعي ؤيًا ،و٧ل ؾيا٢اث مخضازلت جازغ ٖلى الٗمل
ّ ًا َّ ًا
ألاصبي وجتيظم هٟؿها بلى ٖىانغ َّ
اصبيا ما صازل َظٍ الؿيا٢اث ،ؤو هضعؾه صازل بخضاَما
ؤصبيت ،ويم٨ىىا ؤن هضعؽ هها
وخؿب ،خؿبما جمليه َبيٗت الضعاؾت والهض ٝمجها.
وبطا هٓغها بلى الٗمل ألاصبي ٖلى ؤهه ٖالمت حكخمل ٖلى زالزت ٖىانغ :ألاوَ ٫ى عمؼ مدؿىؽ يسل٣ه الٟىان ،والشاوي:
ّ
الخانت ،والشالضٖ :ال٢ت جغبِ بحن الٗالمت والصخيء اإلاكاع بليهٖ ،ال٢ت
مٗجى اإلاىيىٕ الجمالي الظر يدمل بييت الٗمل ألاصبي
َّ
جديل بلى الؿيا ١ال٨لي للٓىاَغ الاظخماٖيت) (َّ ،
ٞةهىا ه٩ىن ؤمام وي٘ مٗ٣ض للخىانل ألاصبي ،ألهه ؾى ٝيكخمل ٖلى ٖضة
ًا
ًا
مؿخىياث جتياوح بحن ال٣يمت اإلاؿخ٣لت لؤلصب بىنٟه ٞىا ،وال٣يمت الخٗبحييت ؤو الخىنيليت ٖىضما ي٩ىن ملٟىْا صازل ؾيا ١ز٣افي
واظخماعي مدضص ،وييسخب َظا يغوعةٖ ،لى ال٣اعت الظر ؾحزصوط ٖمله في الخىانل ألاصبي وؾى ٝيلؼمه الخدغ ٥بض٢ت بحن
ّ
الخل٣ي التي ي٣ىم بها َّ
اإلاخٗضصة ،وبحن ٖمليت َّ
للىو ألاصبي.
٢ىىاث الخىانل
ؤن ألاصب مهما ٧ان مؿخىي وؿيجه ّ
البييىيتَّ ،
َّ
الٟجي ،البض ؤن
ؤنبذ مً بضحهياث الكٗغيت اإلاٗانغة التي ؤعؾذ صٖاثمها
ًا
ًا
َّ
اإلاغظٗيت ،ي٣ى ٫ؤصوهيـ في َظا الؿيا ١وَى ييخ٣ض جياعا ظضيضا بضؤ
يتي ٥مؿاٞت بيىه وبحن الىا ٘٢ويُمـ -الى خض ما -ؤلاخاالث
ًا
يؼاو ٫ؤصبا ي٣تيب مً الخياة اليىميت " :لم يٗض َىا ٥مؿاٞت بحن ال٩لماث والىا ،٘٢لم يٗض َىا ،٥بالخالي ،ؤصب يهبى الى عئيت
ؤن مً الًغوعر في ألاصب زل ٤مؿاٞت بحن ال٩لماث وألاقياءَّ ،
الٗالم وٞهمه بهىعة ؤًٞلٚ ،حي َّ
ألن له ٤ال٩لماث باألقياء
ؤقبه بمً يله ٤وظهه باإلاغآةٞ ،ال يٗىص يغي ؤر شخيء"( ).
و٧لما يُٛىا ٖلى َظٍ اإلاؿاٞت ُّ ٦ىا هججي وؿبت ؤ٦بي مً ألاصب بىنٟه ٖالمت مؿخ٣لت ،ولخٓت ال َّ
ػمىيت مىٟلخت مً ٧ل
ما يكضَا بلى الى٢اج٘ والؿيا٢اث في الخاعط ،وبطا جدبٗىا جاعيش ألاصب مً َظٍ الؼاويت هجض َّ
ّ
اإلاخٟغصة ٧لما
ؤن ألاصب ي٨دؿب ٦يىىهخه
ًا
ًا
حٗ٣يضاَّ ،
ل ً٨ألاصب في ٧ل ؤخىاله ال يسغط ًٖ اإلاؿاٞت
جطخم َظا الجؼء مىه ،ومٗه يإزظ الخىانل ألاصبي ؤق٩اال ؤزغي ،ؤ٦ثي
( ) ينظر :حوارات ادلسًنم :الثقافة كادلنهج ،ص. 54 :
( )2ينظر :ادلصدر السابق ،ص. 54 :

( )3ينظر :الفن باعتباره حقيقة سيموطيقية ،جاف موكارفسكي ،ترمجة  :سيزا قاسم ،ضمن كتاب  :أنظمة العالمات يف اللغة كاالدب كالثقافة ،دار قرطبة ،الدار البيضاء ،ط ،2
 986ـ ،ج ،)2( :ص. 26 :

( )4اذلوية غًن ادلكتملة :اإلبداع ،الدين ،السياسة ،اجلنس ،أدكنيس ،بالتعاكف مع شانتاؿ شواؼ ،تعريب :حسن عودة ،بدايات للطباعة كالنشر كالتوزيع ،دمشق،
ط 2005 ،ـ ،ص.47 :
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الجماليت التي جيكإ مً اؾدبٗاص ؤيت بقاعة واٗ٢يت في وؿيجه الٟجي للىَلت ألاولى ،زم يشبذ ٖىض ال٣غاءة والخإويل َّ
َّ
ؤن الٗالمت
ّ
اإلاؿخ٣لت لم جتي ٥اإلاغظ٘ ،بط " َّ
الىو ُييخج الخاعط ي٨خبه ،والخاعط َى اإلاغظ٘"( )َّ ،
َّ
جىٞغ
ل ً٨الظاث٣ت
ألاصبيت حٗاملذ مٗه بُغي٣ت ِ
جٟغصٍ وزهىنيخه َّ
ؤلر ؤخمض اإلاضيجي في ّ
ؤر "اخخ٩ام ال ًٟلىٟؿه"( ) ،لظا َّ
َّ
الى َّ
ىٖيت ّ
لؤلصب ّ
للىاٗ٢يت ٖلى ؤَميت
جهىعٍ الجضيض
نى ٙالىا" :٘٢في بَاع عئيا وليـ ٖبي اإلاغآة الدسجيليت – الاوٗ٩اؾيت"( ).
٣ضيت للمؿحيرٞ ،هى يغي َّ
جىظهاجه م٘ الغئيت َّ
َظا ال٨ٟغ َّ
الى٣ضر اإلاٗانغ يخُاب ٤في ّ
الى َّ
ؤن خياة ألاصيب مً هاخيت
ًا
اٞيت التي يٗيل ٞحها وجغ٦يبخه َّ
ٟؿيت ال بض َّ
الى َّ
اهخماثه الُب٣ي والاظخماعي والبيئت الجٛغ َّ
وؤجها جازغ ،وؤخياها ك٩ل ٖميٖ ،٤لى
مًمىن الٗمل ألاصبي وبىيخه .ول ً٨الٗمل ألاصبي م٘ َظا ليـ مجغص وزي٣ت َّ
٨ٞغيت ؤو اظخماٖيت طاث مًمىن ٨ٞغر ؤو اظخماعي
ٖام ومجغصَّ ،
وبهما َى بىاء له خضوصٍ اإلاؿخ٣لت ومىُ٣ه الخام و٢ىاهيىه َّ
اإلادضصة وق٩له وبىيخه ولٛخه .وَى بىاء يىظض في الؿيا١
ّ
ال٨ٟغر ؤو الاظخماعي يخإزغ به ويازغ ٞيه في طاث الى٢ذَّ ،
ل٨ىه يخسُاٍ ويؿخ٣ل ٖىه( ).
ؤن ّ
ويغي الض٦خىع ٖبض الىَاب اإلاؿحير َّ
َّ
َّ
والخاعيسيت للٟتية التي يٗالجها
الاظخماٖيت
الىا٢ض خيىما يٗىص بلى الضعاؾاث
الخانت بدياة اإلاالَّ ٠
َّ
َّ
ٞةهه يم٨ىه ؤن يٟؿغ ٌٗ الخٟانيل التي ٢ض ي٩ىن مً الٗؿحي جٟؿحيَا بطا ما ب٣ي
الىو وبلى اإلاٗلىماث
َّ
زىاثيت الىا ٘٢ألاصبي في م٣ابل الىا ٘٢اإلاىيىعيَّ ،
الىا٢ض صازل الٗمل وخؿب٧ .ل َظا يٗجي َّؤهىا هغي ؤن َّ
جٟاٖليت
زىاثيت ًٟٞايت
وٗم ٤عئيدىا للىا ٘٢اإلاىيىعي مً زاللىا صعاؾدىا للىا٦ ٘٢ما ّ
نىعٍ ألاصيب٦ ،ما َّؤهه يم٨ىىا ؤن ّ
بط يم٨ىىا ؤن ّ
وٗم ٤عئيدىا للٗمل
ألاصبي مً زال ٫صعاؾت ؾيا٢ه الاظخماعي والا٢خهاصر والخاعيدي( ).
واإلاؿحير يىٓغ ٦ىا٢ض بلى اإلاىجؼ ألاصبي ٦ةبضإ يىُىر ٖلى مؿاٞت جٟهله ًٖ الىا ٘٢الدسجيلي والغنض الٟىجىٚغافي
مً ظهتٚ ،حي َّؤهه يغبُه مً ظهت ؤزغي بال٣يم ،وَى بهظا الاٖخباع ُي ْٗ ِلي مً قإن ألاصب ويغي ٞيه اإلاغآة التي حٗ٨ـ ٢ل ٤ؤلاوؿان
وجُلٗاجه وؤقىا٢ه وم٩ابضاجه الىظىصيت اإلاسخلٟتَّ ،
وؤن ؤلابضإ ألاصبي في نض٢ه ًٖ الخٗبحي ًٖ ؤلاوؿان ب٩ل مكمىالجه
ب٣يت الٗلىم ْ
َ
ؤلاوؿاهيت وؤنض ١مً َّ
َّ
وبن جىاولذ يمً مباخثها الكغٍ ؤلاوؿاوي ،لظا هغاٍ يه ٠خالخه
ومخًمىاجه ؤله ٤بالخياة
ًا
ًا
٢اثال " :ؤٞخسغ َّ
َّ
ؤلاوؿاهيت)ٞ ،اإلاجاالث ألازغي ٢ض
بإن ألاصب َى اإلاجا ٫الىخيض الظر لم ي٣ٟض الاجها ٫ؤبضا بـ(الشىابذ
بػاء ألاصب
َّ
ّ
ُ
َّ
َّ
َّ
ّ
حٗبي ًٖ الىظىص ؤلاوؿاوي مً زال ٫ؤق٩ا ٫جىييديت مجغصة ؤو مىدىياث بياهيت ؤو مٗاصالث عياييت ،بال ؤهه ال يم ً٨بصعا٥
اإلاخٗيىت لئلوؿان في ؤٞغاخه وؤجغاخه مً زالَ ٫ظٍ ألاق٩ا ٫ؤو اإلاىدىياث ؤو اإلاٗاصالث ،ولٗل طلَ ٪ى ؾغ ّ
ّ
جمحز ألاصب،
الهىعة
ّ
اإلاخٗيىت هي ٖمىصٍ ال٣ٟغر"( ).
ٞهىعة ؤلاوؿان
وإلمبيياليت َّ
َّ
َّ
َّ
الى٣ض التي ج٣خطخي (مىث اإلاال)٠
الخهىعيت للمؿحير مخجاوػ إلا٣ىالث ما ٗض الخضازت
بن الىا٢ض في الغئيت
و(مىث َّ
الىو) ّ
َّ
َّ
َّ
الخغيت في ؤن ي٣ى ٫ما قاء ٦يٟما يغيض وَى
الى٣ضيت الخضيشت مُل٤
الىٓغيت
وحٛى ٫مكغٍ الىا٢ض الظر ؤجاخذ له
( ) حدكد النص األديب :دراسة يف التنظًن كاإلبداع ،صدكؽ نور الدين ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،ط  984 ،ـ ،ص. 4 :
( )2الفن كتأكيلو بٌن احلاصل كادلرجع ،شربل داغر ،ص.9 :
( )3أسئلة اإلبداع يف األدب العريب ادلعاصر ،أمحد ادلديين ،دار الطليعة ،بًنكت ،ط  985 ،ـ ،ص.85 :
( )4ينظر :حوارات ادلسًنم :الثقافة كادلنهج ،ص. 55 :
( )5ينظر :حوارات ادلسًنم :الثقافة كادلنهج ،ص. 55 :
( )6الدكتور ادلسًنم مف ّكر بدرجة ناقد أديب ،مصطفى عبد الغين ،رللة أكراؽ فلسفية ،القاىرة ،العدد  ،2008 ، 9 :عدد خاص عن الدكتور ادلسًنم ،ص :
.420-4 9
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ألاصبيت بمٗؼ ًٖ ٫ناخبها والؿيا ١الظر ُؤهخجذ ٞيه والٓغ ٝالخامل لضالالتهاّ ،
ي٣اعب ُّ
َّ
ٞالىا٢ض لضي اإلاؿحير ال
الىهىم
للىوَّ ،
يىص ؤن ي٣ى ٫صون ٖىصة َّ
يم٨ىه ؤن ي٣ى ٫ما ُّ
والىو ال يم٨ىه ؤن يبىح بمٗىاٍ بضون الىا٢ض ألاصبي٩ٞ .لمت (اؾدىُا)١
بق٩اليت الظاث واإلاىيىَّٕ ،
َّ
الٗمل ألاصبي ،ومداوعجه مً صازله وعبُه ؿيا٢اجه ُّ
والىو والىاٞ ،٘٢هي ج ٘٣في اإلاىُ٣ت التي
جدل
َّ
الظاث (الىا٢ض) باإلاىيىٕ ( َّ
خضازيت التي َّ
َّ
جخدضر ًٖ
الىو)٧ ،ل َظا يٖ ٠٣لى َغ ٝالى٣يٌ مً اإلا٣ىالث اإلاا ٗض
جلخ٣ي ٞحها
الىو ،بديض ال يب٣ى ؾىي الىا٢ض َّ
مىث اإلاال ٠ومىث َّ
و٦إهه الظاث اإلاُل٣ت ،ؤو ؾىبغمان هيدكه الظر يٟغى عئيخه اإلاخُٛغؾت
ٖلى َّ
الىو( ).
َظٍ ؤلالخدام بحن ّ
الىا٢ض ومىيىٕ ه٣ضٍ ( َّ
الىو) َى ما ؤَلٖ ٤ليه (َيضظغ) حؿميت " :ال٨يىىهت في الٗالم") ( .يبضو
ًا
الىو وال٣اعت ،ويؿغر الخىانل الظر ّ
ٗ٦مليت مكتي٦ت بحن َّ
َّ
خضصٍ اإلاؿحير جدذ َظا
ألاصب ،وَ ٤ٞظا اإلاىٓىع ،ج٨ٟي٩ا للٗالم،
ًا
مغتهىا بلى الخيا ٫واللٛت ألاصبيت اللظيً يؿدىُ٣هما ّ
الىا٢ض لخدٟحز الضاللت واإلاٗجى ٖلى الؿُىٕ ،واللظيً – بضوعَما-
الؿلى،٥
ّ
َّ
يٗل٣ان ؤر وظىص ؾاب ٤للٗالم ،ويمىدان ججليه لخخٟاٖل بحن مىٓىعاث مخٗضصة مً ٢بل الىو والىا٢ض ،يخم في الجهايت حك٨يل
ِ
َّ
مىٓىع يؿمى ٖلى جل ٪اإلاىا ٠٢وال يلبض ؤن يمشل الخ٣ي٣ت التي يٛضو الىو وؾيلت ل٣ىلها.
وَ٨ظا يٟهم الخىانل َىا ،مً زال ٫مٗجى مؼصوط ،يمخض بلى ؤلاؾخ٣با ٫ؤو ؤلامخال ٥والخباص ٫في آلان هٟؿه ،بمٗجى ؤن
ًا
قيئا مً ال ،ًٟمً زال ٫ججغبت َظا ال ًٟهٟؿه ،وٖبي وكاٍ جىانلي م٣تيح مً َغ ٝالىو ّ
والىا٢ض
اإلاهم يٛضو ٦ي ٠ه٨دؿب
َّ
الخاعيسيت للجمهىع ،التي ال تهخم ٛحي حٛحياث طو٢ه،
في آن ،صون ؤن يدضر زلِ بحن "ظماليت ؤلاؾخ٣با ٫والؿؿيىلىظيت
َّ
ظماليت ؤلاؾخ٣با ٫بمٟهىم ظضليٞ ،هي حٗخبي جاعيش جإويالث ٖمل ٞجي ٖباعة ًٖ جباص٫
وبمهالخه ؤو بأيضيىلىظياجه ،بل جدخٟٔ
ًا
ججاعب ،ؤو بطا ؤعصهاٞ ،هي حٗخبيٍ خىاعا ؤو لٗبت ؤؾئلت وؤظىبت") (.
ّ
ويخُغ ١الض٦خىع اإلاؿحير لً٣يت الك٩ل واإلاًمىن و٦ي ٠هخل٣ى ألاصب يمً بىاثه الك٨الوي الظر يخىؾل ألاؾاليب
َ
اإلاىًض باإلاٗجىٞ ،هى يٗخ٣ض َّ
َّ
َّ
َّ
ٖمليتي ؤلاصعا٥
اإلاجاػيت الًٗىيت لىن٠
ؤن اؾخسضام الهىعة
الجماليت ،ومًمىهه الضاللي
الخدليليتٖ .اصة ما ي٣اَّ ٫
َّ
بن الىخضة َّ
َّ
ًٖىيت وال يمٞ ً٨هل الك٩ل ًٖ
الٟىيت وخضة
والخٟؿحي ٚحي مٟيض البخت مً الىاخيت
٣ضيت طاجا .في خحن َّؤهىا وؿخجيب للٗمل ألاصبي ٖلى ؤههَّ
بالٗمليت َّ
ُّ
الى َّ
َّ
اإلاًمىن .وَظا بالًبِ ما يٟٗله ٖٓم الى٣اص خحن ي٣ىمىن
ًا
ًا
ق٨الَّ ،
ٞةهىا في اإلاغخلت الخدليليتَّ
ق٩ل مىٟهل ًٖ اإلاًمىن ،وختى خيىما هماعؽ الك٩ل باٖخباعٍ مًمىها ،واإلاًمىن باٖخباعٍ
هٟهل الىاخض ًٖ آلازغ( ).
ًا
َظٍ الغئيت جخًمً ٢ابليت اإلاخل٣ي في جىييذ البيياث الك٩ليت للىو اهُال٢ا مً ؤ ٤ٞاإلاًمىن ،وٖلى اإلاخل٣ي ؤن
يخىنل بلى ٧ل ما ييخمي وبلى ٧ل ما يؿخىر جدذ هٓام اإلاًمىن في ويٗه قبه اإلاغظعي ،والٗىصة به بلى َّ
الخهىعاث التي ج٨ك٠
الخل٣يَّ ،
اإلاخسيل وجملي قغٍ َّ
ٖىه ،وبطا ٧ان الك٩ل يمىذ هٟؿه بهظٍ الُغي٣ت ٣٦يمت مهيمىت وماؾؿت َّ
َّ
ٞةن َظا الاؾخيخاط
للىو
ِ
ّ
للخسيل ألاصبي ال يستز ٫بلى ظماليت لل ًٟمً ؤظل ال،ًٟ
يٟغى عٚم طل ٪ؤن يىضر لخجىب ٌٗ الالخباؾاثٞ ،الُا ٘ الك٨لي

( ) ينظر :حوارات ادلسًنم :الثقافة كادلنهج ،ص. 57- 56 :
( )2الوظيفة اذلرمونيطيقية لإلبتعاد ،بور ريكور ،ترمجة  :فاطمة الذىيب ،رللة ادلوقف الثقايف ،بغداد ،العدد ( ، 999 ،)22ص.99- 98 :
( )3مجالية التلقي كالتواصل األديب ،ىانز ركبرت ياكس ،ترمجة :سعيد علوش ،رللة الفكر العريب ادلعاصر ،اؿعدد  ، 986 ،)38( :ص. 06 :
( )4ينظر :حوارات ادلسًنم :الثقافة كادلنهج ،ص. 56 :
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ًا
ًا
ؤو إلاجغص جىٓيم بييىر ،بط ؤهه ّ
ُّ
الخسيل بىنٟه جىٓيما جهىعيا ٖلى حصخيو اإلام٨ىاث الك٩ليت لىٓام الخجغبت ،وما
يدضص ٢ضعة
الخسيل ليـ الىاَّ ،٘٢
ُّ
واهما بم٩ان جىٓيم الخجغبت) (.
يصخهه
لهظا يغي ٖبض الىَاب اإلاؿحير َّ
ؤن مً اإلاٟيض للٛايت اؾخٗاصة م٣ىلتي الك٩ل واإلاًمىن بىنٟهما م٣ىلخحن جدليليخحن،
ًا
َّ
َّ
َّ
جٟاٖليتٞ ،الك٩ل
وظىصيت .وَما م٣ىلخان مخهلخان مىٟهلخان ،جغبُهما وخضة ًٟٞايت
ؤهُىلىظيت
م٣ىالث
بن لم ي ً٨ؤيًا،
ٍل
ًا
ًا
ال يم ً٨ؤن يىظض بال صازل مًمىن ،واإلاًمىن ال ّ
صاثما ّ
ؤًٞل صاثما الخٗامل م٘ الىُ٣ت التي
يدبضي بال صازل ق٩ل .و٦ما ؤقحي
ِ
يخ٣اَٗان ٞحها( ).
ٛاثمة املـادز واملساحّ:























ؤؾئلت ؤلابضإ في ألاصب الٗغبي اإلاٗانغ ،ؤخمض اإلاضيجي ،صاع الُليٗت ،بحيوث1985 ،1ٍ ،م.
ؤلامخإ واإلاااوؿت ،ؤبى خيان الخىخيضر ،صاع ال٨خب الٗلميت ،بحيوثَ1424 ،ـ2003 ،م.
ؤلاوؿان والخًاعة والىماطط اإلاغ٦بتٖ ،بض الىَاب اإلاؿحير ،ؾلؿلت ٦خاب الهال ،)622( ٫صاع الهال ،٫ال٣اَغة،1 ٍ ،
2002م.
ؤهٓمت الٗالماث في اللٛت والاصب والش٣اٞت ،ؾحزا ٢اؾم ،صاع ٢غَبت ،الضاع البيًاء1986 ،2ٍ ،م.
بىاء اإلاٟاَيم :صعاؾت مٗغٞيت وهماطط جُبي٣يت ،ببغاَيم البيىمي وآر عون ،اإلاغ٦ؼ الٗالمي لل٨ٟغ الاؾالمي ،ال٣اَغة،1 ٍ ،
َ1418ـ1998 ،م.
الخل٣ي والخسيل٧ ،اعَ ٫ايجز ؾخحي ،٫جغظمت :كحي ال٣مغر ،مجلت الا٢المٛ ،ضاص ،الٗضص (1990،)3م.
ظماليت الخل٣ي والخىانل ألاصبيَ ،اهؼ عوبغث ياوؽ ،جغظمت  :ؾٗيض ٖلىف ،مجلت ال٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغ ،الٗضص ،)38( :
1986م.
خضوص الىو ألاصبي :صعاؾت في الخىٓحي وؤلابضإ ،نضو ١هىع الضيً ،صاع الش٣اٞت ،الضاع البيًاء1984 ،1ٍ ،م.
خىاعاث م٘ الض٦خىع ٖبض الىَاب اإلاؿحير  :الش٣اٞت واإلاىهج ،جدغيغ  :ؾىػان خغفي ،صاع ال٨ٟغ ،صمك،2 ٍ ،٤
َ1431ـ2010،م.
الخُاب الغواجي ،ميساثيل بازخحن ،جغظمت :مدمض بغاصة ،صاع ال٨ٟغ للضعاؾاث واليكغ والخىػي٘ ،ال٣اَغة1987 ،م.
الضعاؾاث الش٣اٞيت  :م٣ضمت ه٣ضيت ،ؾايمىن صوعو ،ٜجغظمت  :ص .ممضوح يىؾٖ ٠مغان ،ؾلؿلت ٖالم اإلاٗغٞت ،ال٩ىيذ،
2015م.
ّ
الض٦خىع اإلاؿحير م٨ٟغ بضعظت ها٢ض ؤصبي ،مهُٟى ٖبض الٛجي ،مجلت ؤوعاٞ ١لؿٟيت ،ال٣اَغة ،الٗضص2008 ،19 :م.
عخلتي ال٨ٟغيت في البظوع والجظوع والشمغ  :ؾحية ٚحي طاجيت ٚحي مىيىٖيتٖ ،بض الىَاب اإلاؿحير ،الهيئت الٗامت ل٣هىع
الش٣اٞت ،ال٣اَغة200 ،1ٍ ،م.
ؾغصياث الى٣ض :في جدليل آلياث الخُاب الى٣ضر اإلاٗانغ ،خؿحن زمغر ،ميكىعاث الازخال ،ٝالجؼاثغَ1432 ،1ٍ ،ـ،
2011م.
الههيىهيت والىاػيت وجهايت الخاعيش :عئيت خًاعيت ظضيضةٖ ،بض والهاب اإلاؿحير ،صاع الكغو ،١ال٣اَغة1997 ،1ٍ ،م.

( ) التلقي كالتخيل ،كارؿ ىاينز ستًنؿ ،ترمجة :بشًن القمرم ،رللة االقالـ ،بغداد ،العدد ( 990،)3ـ ،ص.22 :
( )2ينظر :حوارات ادلسًنم :الثقافة كادلنهج ،ص. 56 :
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الٗالم مً مىٓىع ٚغبيٖ ،بض الىَاب اإلاؿحير ،ؾلؿلت الهال ،٫ال٣اَغة ،الٗضص2001 ،602 ،م
ٖبض الىَاب اإلاؿحير مً اإلااصيت بلى ؤلاؾالميت ،ممضوح ا لكيش ،مغ٦ؼ الخًاعة لخىميت ال٨ٟغ الاؾالمي ،بحيوث،1 ٍ ،
2008م.
الٗلماهيت الجؼثيت والٗلماهيت الكاملتٖ ،بض الىَب اإلاؿحير ،صاع الكغو ،١ال٣اَغة2002 ،1ٍ ،م.
الٗلماهيت جدذ اإلاجهغ ،صٖ .بض الىَاب اإلاؿحيرٖ ،ؼيؼ الٗٓمت ،صاع ال٨ٟغ ،صمكَ1421 ،٤ـ2000 ،م.
الٟلؿٟت اإلااصيت وج٨ٟي ٪ؤلاوؿانٖ ،بض الىَاب اإلاؿحير ،صاع ال٨ٟغ اإلاٗانغ ،بحيوث2003 ،1ٍ ،م.
ال ًٟوجإويله بحن الخانل واإلاغظ٘ ،قغبل صاٚغ ،مجلت ٖالماث اإلاٛغبيت ،الٗضص ،)25( :لؿىت2006 :م.
٦خاب الخٗغيٟاثٖ ،لي بً مدمض الؿيض الكغي ٠الجغظاوي ،صاع ال٨خاب الٗغبي ،بحيوثَ1404 ،1ٍ ،ـ1985 ،م.
مدمض مىضوع وجىٓحي الى٣ض الٗغبي ،مدمض بغاصة ،صاع آلاصاب ،بحيوث1979 ،1ٍ ،م.
م٣ضمت ابً زلضونٖ ،بض الغخمً بً زلضون ،صاع ال٣لم ،بحيوث1981 ،4ٍ ،م.
اإلا٣هض ألاؾجى في قغح ؤؾماء هللا الخؿجى ،حجت الاؾالم ؤبى خامض الٛؼالي ،م٨خبت الجىضر ،ال٣اَغة1968 ،1ٍ ،م.
اإلا٣موٕ واإلاؿ٩ىث ٖىه في الؿغص الٗغبيٞ ،ايل زامغ ،صاع اإلاضي للش٣اٞت واليكغ ،صمك2004 ،1ٍ ،٤م.
الىٓام الٗالمي الجضيض  :عئيت مٗغٞيت ،ص ٖ .بض الىَاب اإلاؿحير ،مجلت ً٢ايا صوليت ،مٗهض الضعاؾاث الؿياؾيت،
با٦ؿخان ،الٗضص1994 ،255 :م.
هٓغيت اإلاٗغٞت ،ظا ٥قالهجغ ،جغظمت :بياؽ خؿً ،صاع ال٨ىىػ ألاصبيت ،بحيوث1997 ،2ٍ ،م.
الى٣ض الش٣افي (هضوة)َ ،ضي ونٟي وآزغون ،مجلت ٞهى ٫في الى٣ض ألاصبي ،الٗضص ،63 :قخاء وعبي٘ 2004م ،م.109 :
الىمىطط اإلاٗغفي والىمىطط اإلاٗغفي الٛغبي ٖىض اإلاؿحير  :اإلاٟهىم واإلاٗالم والخجلياث ،ؤخمض مغػا ،١وع٢ت بدشيت م٣ضمت
بلى :هضوة الغئيت واإلاىهج في ؤٖما ٫اإلا٨ٟغ ٖبض الىَاب اإلاؿحير ،ظامٗت ال٣اَغة٧ ،ليت الٗلىم والا٢خهاص بغهامج خىاع
الخًاعاث2004 ،م.
الهىيت ٚحي اإلا٨خملت  :ؤلابضإ ،الضيً ،الؿياؾت ،الجيـ ،ؤصوهيـ ،بالخٗاون م٘ قاهخا ٫قىا ،ٝحٗغيب  :خؿً ٖىصة،
بضاياث للُباٖت واليكغ وا٫جىػي٘ ،صمك2005 ،1ٍ ،٤م.
الىْيٟت الهغمىهيُي٣يت لئلبخٗاص ،بىع عي٩ىع ،جغظمت ٞ :اَمت الظَبي ،مجلت اإلاى ٠٢الش٣افيٛ ،ضاص ،الٗضص (،)22
1999م.
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هٜد الحدارة الٔسبُة في ٗ١س املظحري
ؤ.لىدة واضح ـ حامِة الجصاثس ـ

مٜدمة:
الٗغبي و ؤلاؾالمي خى ٫مىيىٕ الخضازت الٛغبيت ّ
جخىػٕ ٚالبا بحن ّ
ّ
الغ ٌٞاإلاُل ،٤الظر
بطا ٧اهذ مٗٓم آلاعاء ال٨ٟغيت في الٗالم
ّ
مشله ؤلانالخيىن ؤلاؾالميىن ٖمىماّ ،
ّ
ؤلاؾالميت ،والتي مً قإن الخضازت ؤن ج٣طخي
زانت بضٖىي اإلادآٞت ٖلى الهىيت الٗغبيت
ّ
جهاثيا ٖلحها ،والتيخيب وال٣بى ٫اإلاُل ،٤الظر ّ
ّ
جبىاٍ ال٨شحي مً الخىىعيً الٗغب ،اإلاخإزغيً بالىاظؼ الخًاعر الٛغبي؛ خيض وظض
للجهىىّ .
َاالء يالتهم في جبىحها ٦سياع وخيض ّ
ٞةن َىا ٥اججاَا جبلىع خاليا يجم٘ بحن الاججاَحن الازىحن يؿخىٖب الش٣اٞخحن:
ّ
ّ
ٖالمي مكتي ،٥اهُال٢ا مً الى٣ض
بوؿاوي
الٗغبيت ؤلاؾالميت والخضازيت الٛغبيت ،و يداو ٫الخغوط بمكغوٕ يؼاوط بيجهما في بَاع
ّ
اإلاٗغفي ّ
الخٗهب ال٨ٟغر و َظا ما يداو ٫املظحري بىاءٍ مً زال٫
اإلااؾـ للخضازت الٛغبيت والٟاع ٙمً ألايضيىلىظيا وْاَغة
ّ
ه٣ضٍ للخضازت الٛغبيت ،وبما ؤهه ٖاف ػمىا في ؤمغي٩ا ،و صعؽ ال٨شحي مً الٟلؿٟاث الٛغبيت اؾخُإ ؤن ي٨ك ٠زبايا ،و ٖيىب و
ؤػماث الخضازت الٛغبيتّ ،
ّ
ّ
الٛغبيت .و إلاػ٢ا ٤الري ٌظحى٘ٛىا في هرا
مٗغٞيت إلاسخل ٠ظىاهب الخضازت
٣ٞضم لىا صعاؾاث
املىكىَ هى :هل ٠ان هٜد املظحري للحدارة الٔسبُة ّ
ماطظا وٗ ٝمى ج مِسفي وزئٍة مِسُٗة ،ؤم ٠ان هٜدا مـبىْ بوابّ
ألاًدًىلىحُا؟.
ؤوالـ جِسٍـ ــ ٙاملظُ ــسي للحدارــة:
ّ
لم يكظ اإلاؿحير ٦شحيا ًٖ الضاعؾحن الٛغبحن والٗغب خى ٫البضاياث ألاو ٫للخضازت ٦مٟهىم ومكغوٕ؛ خحن ؤظمٗىا ٖلى ّؤجها
بهخاط ٚغبي ؤوعوبي ،اهُل٣ذ َىا ،٥و جبلىعث َىا ٥و اؾخدالذ َىا ٥ؤيًا؛ خيض ّؤ٦ض َى آلازغ ؤجهاْ " :اَغة ّ
ٚغبيت اهُل٣ذ
ّ
ياسخي مً ّ
الخٛيحي في ّ
 1789م ،واؾخُاٖذ ؤن جدضر ّ
اإلال٩ي بلى ّ
الىٓام ّ
الؿ ّ
الضيم٣غ ّ
الىٓام ّ
اَي
مً ؤوعوبا م٘ الشىعة الٟغوؿيت ٖام
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
للكٗب ،واٖخماص الليبي ّ
ا٢خهاصيا ،واإلاؿاواة بحن الجيؿحن ٖلى
اليت هٓاما
الظر ي٣ىم ٖلى ؾلُت الكٗب ،واإلاج الـ اإلامشلت
ّ
الاظخماعي ،وبلؼاميت ّ
والُىاثّ ٠
ّ
ّ
الضيييت اإلاخداعبت بلى اإلاىاًَ .ال ابً
الخٗليم لؤلَٟا ،٫والاهخ٣ا ٫مً همىطط الجماٖاث
الهٗيض
ّ
الُاثٟت ؤو الضيً ،وجظوب بظل ٪الُىاث ٠وألاصيان في بىج٣ت ّ
ٖلماهيت واخضة ال جميحز ٞحها ٖلى ؤؾاؽ ّ
ٖغقي ؤو ّ
صيجي ،وبهطا
مضهيت
ّ
ج٩ىن ٖال٢ت اإلاىاًَ ّ
بالضولت ال ؿلُت ؤزغي"  .لظل ٪ؾخإحي اهخ٣اصاجه مغ٦ؼة خى ٫ؤلاوؿان الٛغبي باٖخباعٍ الخامل للمكغوٕ و
اإلاجخم٘ الٛغبي باٖخباعٍ ألاعييت الخهبت التي ّ
َبٖ ٤لحها.
ّ
م٨ٟغها بلى الاٖخ٣اص ّ
ّ
ّ
زانت ؤن الاٖخ٣اص الؿاثض لضي
الٛغبي الىاعص مً الٛغب ليـ بغيئا،
ؤن مهُلر "الحدارة"
يظَب
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ال٨شحي مً الىسب الٗغبيت ؤهه مدايض ومدضص اإلاٗجى والضاللت ،وؤهه ليـ له جاعيش ٖلى ؤلاَال ،١ؤو ؤن ّ
جدىالتها ال جسخل ٠مً
الوىاب ادلسيرم كفتحي الرتيكي ،الحداثة وما بعد الحداثة ،ط  ،دمشق ،دار الفكر2003 ،ـ ،ص .349
ػ عبد ّ
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جاعيسيت ألزغيّ ،
ّ
ّ
الٛغبيت لىٗغ ٝاإلاٗجى ّ
ألر
وؤن َىا ٥خضازت واخضة ،وهدً ٖاصة ما وٗىص للمٗاظم
خًاعة ألزغي ،ؤو مً خ٣بت
٧ل ّ
ّ
مهُلر ،وما اإلا٣هىص مىه ٖلى وظه الض٢ت ،وبٗض ؤن ه٣غؤ ّ
ؤلاق٩اليت التي جىاظهىا هي ٦ي ٠هتيظمه؟ ،صون
الخٗغيٟاث جهبذ
ّ
ؤن هسخبيَا ؤو ؤن وٗغ ٝمضي مُاب٣تها للىا ، ٘٢وبالغٚم مً ٦ثية و ّ
جىىٕ الخٗغيٟاث إلاهُلر الخضازت بال ؤن َىا ":٥ما يكبه
ّ
ؤن الخضازت مغجبُت جماما ب٨ٟغ خغ٦ت الاؾدىاعة ّالظر يىُل ٤مً ٨ٞغة ّ
ؤلاظمإ ٖلى ّ
ؤن ؤلاوؿان َى مغ٦ؼ ال٩ىن ّ
وؾيضٍ ،وؤهه ال
ّ
ّ
والُالرَ...ظا ّ
بال بلى ٖ٣له ؾىاء في ص اؾت الىا ٘٢ؤو بصاعة اإلاجخم٘ ؤو ّ
للخميحز بحن ّ
الخٗغي ٠يبضو ظامٗا ماوٗا ؤو
الهالر
يدخاط
ع
ّ
ّ
ظل ّ
ٖلى ألا٢ل ٧اٞيا .ل ً٨في الخ٣ي٣ت ّؤهه ال يٟي بالٛغى قإهه قإن ّ
ألهه بطا ّ
ٖغٞىاٍ بإهه :اؾخسضام
الخٗغيٟاث ألازغي .إلااطا؟.
ّ ّ
ّ
ّ
والخ٣ىيت في ّ
الٗ٣ل والٗلم ّ
ال٨ل ّي ّ
هاجي ،ول٩ي ّ
والج ّ
وٗغٞه حٗغيٟا ص٢ي٣ا مغ٦با ال
الخٗامل م٘ الىاٞ ،٘٢ةهىا بظل ٪وؿدبٗض البٗض اإلاٗغفي
٧ل مهُلر و مٟهىم َىاٗ ٥ض مٗغفي ّ
اإلاٗغفي له"  .بمٗجى ّؤهه زلّ ٠
ّ
زٟي يسخبئ زل ٠اإلاٗجى الٓاَغر
ّبض مً اؾخٗاصة البٗض
اإلاٗغو ،ٝلظلٞ ٪ةن بصعا٦ ٥جهه يدخاط مىا بلى ال٨شحي البدض.
ّ
الٛغبي للمٟهىم ّيخطر ّ
و مً زالّ ٫
ّ
ؤن ظىَغ الخضازت الٛغبيت َى جىميِ الىا( ٘٢الُبيٗت وؤلاوؿان) ،وٞغى
الخدضيض

ٞاألخاصيت اإلااصيت ّ
ّ
ألاخاصيت ّ
حٗبي ًٖ مىحى بصع ّ
ا٧ي
اإلااصيت ٖليه ،بهض ٝبصاعجه وجىْيٟه ٖلى ؤخؿً وظه باٖخباعٍ ماصة اؾخٗماليت.
وجهييٟيت ّ
ماصر ّ
ّ
ّ
خسخ ّي ،يؿخىٖب الىا ٘٢مً زال ٫م٣ىالث بصع ّ
ّ
ّ
ماصيت ،وازتزا ٫الىا ٘٢بإؾغٍ بلى مؿخىي
ماصر
وجدليليت
ا٦يت
ّ
ؤرّ :
الؼوايا ألازغي ،لظا ّ
بن له ػاويت واخضة ُيىٓغ بليه بها صون باقي ّ
الش ّ
ىاثيتّ .
واخض ال يٗغّ ٝ
البض لىا مً
ؤر ق٩ل مً ؤق٩ا٫
البدض في ػواياٍ ٚحي اإلابدىر ٞحها لىٗغ ٝخ٣ي٣خه وماَيخه .وبٗض ؤن ٗٞل طل ٪ا٦دك ٠اإلاؿحير ّ
ّ
الٛغبيت ليؿذ
ؤن الخضازت
ّ ّ
الض٢ت ّ
ؤرّ :بجها وٖلى وظه ّ
بوؿاوي ؤو ؤزال٢ـيّ .
ّ
ّ
والخدضيض
والحٜىُة .وبهما اؾخسضامها زاعط هُا١
مجغص اطحخدام الِٜل والِلم
ّ
ّ
"اطحخدام الِٜل والِلم والحٜىُة املى٘ـلُـً ًُ الُٜمة  value-freeفي الحِامـل مّ الىاٛـّ"َ .ظا ما يديلىا بلى البٗض
جم بزٟـائٍ ًٖ وعي ّ
اإلاٗاصر لئلوؿـان ّالظر ّ
ّ
جام ؤو ٚحي ّ
ّ
الٛغبي مىٟهال ًٖ ال٣يمت بمٗجى ال
وعي .وفي َظا ؤلاَاع ؤنبذ الٗالم
الهٗب ّ
ؤلاوؿاهيت ،بديض ؤنبذ مً ّ
ّ
ؤزال٢يت ؤو ّ
ّ
ّ
الخميحز بحن
صيييت جد٨م مسخل ٠الخٗامالث واإلاٗامالث
بوؿاهيت
جىظض مٗايحي
ّ
ّ
ّر ّ
ّ
الٗض ٫والٓلم وبحن الخ ٤والباَل بل وبحن ال٣بيذ والجميل .بل و بحن الجىَغ واليؿبي بل وبحن ؤلاوؿان والُبيٗت ،ؤو بحن
ؤلاوؿان واإلااصة.
ٞالخضازت بطن :في اإلاجاّ ٫
ّ
ّ
الٛغبي حٗجي خ٣ي٣ت بػاخت ّ
ألازال٢يت ـ ّ
ّ
اإلاخًمىت
الغوخيت لهالر اإلااصة
٧ل ما له ٖال٢ت بال٣يمت
الخضاولي
ّ
والجؿماهيت .لخهبذ ّ
الخ٨ىىلىظيا هي آلاليت ّالتي ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
جىؾل بها ؤلاوؿان
الجيؿيت
ؤلاوؿاهيت ٧التي٦يبت
البيىلىظيت
٧ل الخهاثو
ّ
الٛغبي لخد٣ي ٤مكغوٖه الخضاسي.
ّ ّ
ّ
وَظٍ هي الخضازت ّالتي ّ
الٛغبي والتي ججٗله يىٓغ بلى هٟؿه ٖلى اٖخباع ؤهه َى( وليـ ؤلاوؿان وؤلاوؿاهيت) مغ٦ؼ
جبىاَا الٗالم
ّ
ّ
و٢ىة ،ولظا ّ
يىْٟها لهالخه باٖخباعٍ ألا٦ثي ّ
ج٣ضما ّ
ّ
ٞةن مىٓىمت الخضازت
اؾخٗماليت،
الٗالم ،وؤن يىٓغ بلى الٗالم ٖلى ؤهه ماصة
ػ عبد الوىاب ادلسًنم ،دراسات معرفية في الحداثة الغربية ،ط  ،القاىرة ،مكتبة الشركؽ الدكلية  427 ،ىػ ػ 2006ـ ،ص ص .34 ،33

 2ػ عبد الوىاب ادلسًنم ،دراسات معرفية في الحداثة الغربية ،ادلصدر نفسو ،ص .34

 3ػ عبد الوىاب ادلسًنم ،التعددية والترشيد العلماني" ،رللة قراءات سياسية ،بًنكت ،عدد صيف بًنكت 995 ،ـ ،ص . 05

 4ػ سوزاف حريف ،العلمانية والحداثة والعولمة ( ،حوارات عبد الوىاب المسيري) ،ط  ،دـشق ،دار الفكر 430 ،ىػ ػ 2009ـ ،ص . 90
 ػ مصطلح استخدمو ادلسًنم للداللة على انفصاؿ العلم عن القيم.

 5ػ سوزاف حريف ،العلمانية والحداثة والعولمة ،مصدر نفسو ،ص . 9
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الخ٣ي٣ي للخضازت ٦ما ّ
جد٣٣ذ جاعيسيا .بمٗجى ّ
صاعويييت ،وَظا َى ّ
ّ
ّ
ؤن اإلاؿحير يستزّ ٫
ّ
٧ل
الخٗغي٠
الٛغبيت هي مىٓىمت بمبيياليت
ّ
بال ٞلؿٟت صاعويً اإلااصيت ّ
و٦إن ؤ اص ؤن ي٣ىّ ٫
الخٗغيٟاث للخضازت في اإلاٟهىم ًالضاعويجي ّ
مد٣٣ت
بإن الخضازت الٛغبيت ما هي
ع
ُ
ؤن الخٗغيٟاث ّ
جاعيسيا٦ ،ما ؤجها جلػي ظمي٘ الٗ٣ى ٫لهالر الٗ٣ل اإلااصر ،خيض ي٣ى ":٫اإلاك٩لت ّ
الىبيلت ّ
الؿهلت هي التي ٦خب لها
ّ
و٧ل ما جضٖى بليه َظٍ ّ
ّ
ّ
الٛغبيتّ .
الخٗغيٟاث هبيل للٛايت،
الٟلؿٟيت
الظيىٕ ،والتي ؤنبدذ بَاعا للخىاع بسهىم َظٍ الخغ٦ت
وال يم ً٨لئلوؿان ؤن يسخل ٠مٗهاٞ ،مً طا ّالظر يغّ ٌٞ
خ ٤الاظتهاص والازخال ،ٝوجد٨يم الٗ٣ل في ظمي٘ الً٣ايا٦ .ما ال
ّ
وبهما في هىٕ الٗ٣ل ّالظر يؿخسضم (ٖ٣ل ّ
ماصر /ؤصاحي ؤم ٖ٣ل ٢اصع ٖلى ججاوػ
ج٨مً في اؾخسضام الٗ٣ل ؤو ٖضم اؾخسضامه
ّ
ّ
ّ
ّ
ال٨لي ّالظر ّ
يخدغٞ ٥يه َظا الٗ٣ل واإلاغظٗيت الجهاثيت التي جهضع ٖىه" .هٟهم مً َظا ؤن الٗ٣ل الخضاسي
اإلااصة) ،وفي ؤلاَاع
ّ
الٛغبي اإلااصر ي ٠٣في م٣ابل الغوح ،ألازال ،١وؤلاله .و ؤجها ـ الخضازت ـ ٢امذ ٖلى ؤؾاؽ اؾدبٗاص ّ
ّ
الغوح و اإلاُل ٤لهالر اإلااصة
ّ
واليؿبي.
الٛغبي ّ
ؤن ألامىع ليؿذ بهظٍ البؿاَتّ ،
ّ
ألجها لى ٧اهذ ٦ظل ٪ل٨ىا ٢ض ً٢يىا
وبٗض ؤعبٗت ٢غون مً الاؾدىاعة ا٦دك ٠ؤلاوؿان
ّ
ّ
الٛغبي (الظر ّ
ّ
َبُ ٤مشل الاؾدىاعة مىظ ؤمض ٗيض)
ٖلى الكغ وألاقغاع (ؤو مٗٓمهم ٖلى ألا٢ل) مىظ ػمً ٗيض ،وإلاا ْهغث في الٗالم
ّ
ّ
ٖىهغيت ٧اسخت في ال٣غن ّ
ّ
ّ
بمبييالي قغؽ ؤباص الكٗىب وؤطلها ،وإلاا اهضلٗذ خغبان ٖاإلايخان
الخاؾ٘ ٖكغ ،وحك٨يل
خغ٦ت
ّ
(ٚغبيخان) ،وإلاا ْهغ الخ٨م الاؾخاليجي ّ
الغوح والجؿض ،وإلاا ْهغث خغ٧اث ّ
اللظان لم يضمغا الٗ٣ل وخؿب بل صمغا ّ
والىاػر
زىعيت
الهباح وؿإ ًٖ ٫ؤزباع ّ
بعَابيت جبيض اإلااليحن ،وإلاا اؾديٓ٣ىا في ّ
جضا ًٖ ٘ٞؤلاوؿانّ ،
ّ
الخ ّلىر والاهٟجاعاث
وجدىلذ بلى خ٩ىماث
ّ
ؤلاباخيت ،ؤلايضػ ،ؤزباع ّ
الىىويتّ ،
ّ
الغقاويٖ ،مىالث ّ
ّ
ّ
الٗغ٢يتّ ،
الىجىمًٞ ،اثدهم ،مٗضالث ج٪٨ٟ
الؿالح ،الٟؿاص،
الخُهحياث
ّ
ّ
ّ
الشالض في بىى ٥ؾىيؿغا ،وإلاا ْهغث خغ٧اث ّ
ٖ٣الهيت
ٖبصيت ال
ألاؾغة ،مضي جهب الكما ٫للجىىب ،وخؿاباث خ٩ام الٗالم
الخاعيش ،وإلاا قٗغها باالٚتياب ّ
جىانب الٗ٣ل الٗضاء ،وحٗلً بٟغح وخبىع ج٨ٟي ٪ؤلاوؿان وجهايت ّ
ختى ؤنبذ عمؼ ؤلاوؿان في ألاصب
ّ
ّ
الخضاسي َى "طحزً ٙالري ًحُا حُاة ال مِجى لها" وؤنبذ عمؼ الٗهغ الخضيض َى ألاعى الخغاب .وَظا ما يك٩ل ؤػمت
الهغإ ّ
َىة واؾٗت ،وٖمي٣ت بحن قٗىب الٗالم ،و ّ
ياجج ّ
خ٣ي٣يت ويسلّ ٤
ّ
ّ
ّ
والخهاصم الخًاع ّر
والش٣افي بض ٫الخىاع
ٖاإلايت
ّ
والخٟاَم ّ
والخٗايل.
الخٟي للخضازتَ ،ى ٦ما ّ
ّ
ّ
جاعيسياّ ،
ّ
وواٗ٢يا ،وليـ ٦ما ّ
ّ
ّ
بطنٞ :اإلاًمىن
معجمياٟٞ ،ي
حٗغٝ
ٗٞليا،
جد٣٣ذ
الخ٣ي٣ي و اإلاٗجى
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بوؿاهيت
الٛغبيت مً الليبياليحن  ،واإلااع٦ؿيحن وؤلاؾالميحن ؤن الخضازت الٛغبيت جا٦ض ؤجها خًاعة
الؿاب٧ ٤ان يغي ؤجبإ الخضازت
َيىماهيت ،ل ً٨جلّ ٪
ماؾؿت ٖلميا ،ومٗغٞيا ،وجاعيسيا ّ
الىٓغة لم جّ ً٨
ّ
ألجهم لم يبدشىا في م٨ىىجها بل ا٦خٟىا بالٓاَغر
الجلي
مجها ،و٧ان مً ّ
الهىاب ،والخظع ؤن يبدشىَا ّؤوال ٢بل جبىحها صون صعايت ّؤجها في الجهايت ليؿذ بغيئت ٦ما جبضو لىاٞ .مك٩لت

ػ عبد الوىاب ادلسًنم ،دراسات معرفية في الحداثة الغربية ،مصدر سابق ،ص .35

 2ػ عبد الوىاب ادلسًنم ،فكر حركة االستنارة وتناقضاتو ،ط  ،القاىرة ،دار هنضة مصر للطباعة كالنّشر كالتوزيع 998 ،ـ ،ص .4


صوره ىومًنكس
ػ سزيف ) ،) Sisypheشخصية أسطورية يونانية كردت يف أدبيات ىومًنكس ،كسيزيف ىو بطل زلارب ابن اإللو أبولوس إلو الرياح ك ّ
مرة أخرل
قمتو ّ
قمة جبل ك ما إف يصل إذل ّ
بأنو أخبث الكائنات كادلخلوقات على كجو األرض أجربه اإللو زيوس على دحرجة صخرة عمالقة إذل ّ
حّت تتدحرج ّ

ك ىكذا يظل يف ىذا العذاب األبدم .ألبًن كامو ،أسطورة سيزيف ،تر :أنيس زم حسٌن ،ط  ،بًنكت ،منشورات دار مكتبة احلياة 983 ،ـ ،ص .40

 3ػ عبد الوىاب ادلسًنم ،فكر حركة االستنارة وتناقضاتو ،مصدر سابق ،ص .7

تفسيري جديد  ،مج  ،ط  ،القاىرة ،دار الشركؽ ، 999 ،ص . 63
 4ػ عبد الوىاب ادلسًنم ،موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونيّة ،نموذج
ّ
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ّ
الخضازيحن ّ
ؤن الهضمت الخضازيت زل٣ذ لضحهم اهجظابا ال مدضوصا ،ظٗلتهم يٛتيٞىن مجها صون ؾاب ٤صعاؾتٞ ،مىخجاث الخًاعة
ّ
الٛغبيت وخضَا ٧اهذ ٟ٦يلت إل٢ىاٖهم بجضواَا ،ويغوعيتها إلاجخمٗاتهم.
الٛغبيت ،وَى الىظه ّ
ّ
ّ
الضاعويجي جدذ قٗاع":الـساَ مً ؤحل البٜاء ،والبٜاء
الخٟي للخضازت
ا٦دك ٠اإلاؿحير الىظه
ّ
ّ
لألٛىي" ،اؾدىاصا بلى ٞلؿٟخه ّ
الٗىهغيت وؤلايمان باإلااصر  ،ِ٣ٞوَظا ما وعص في ٦خابه "ؤؿل
اإلااصيت التي جضٖى بلى الٗى،٠
ّ
الٛغبي هٟىطٍ ّ
ألاهىاَ"  ،وهدً هٟهم مً َظا ّ
ْلذ َىا ٫جاعيسها ّ
ّ
ويد ٤٣بها
مجغص وؾيلت ،يبؿِ مً زاللها ؤلاوؿان
ؤن الخضازت
ؤَماٖه ّ
ّ
الخ ّ
الٛغبيت.
ىؾٗيت هدى الٗالم الشالض ،خيض يظَب ال٨شحي مً اإلادللحن والضاعؾحن ،بلى الغبِ بحن الخضازت وؤلامبيياليت
هدبحن ٗٞال ّ
الٛغبيت ٧اهذ واضخت ألاَضا ٝو اإلاٗالم مىظ البضايت ٞالخغوب التي ّ
واؾدىاصا بلى الخاعيش يم ً٨ؤن ّ
ّ
قجها
ؤن الخضازت
ّ
ّ
ّ
الخُىع ًٖ َغي ٤مؿاٖضة جل ٪الكٗىب و حٗليمها
الخمضن و
الٛغبي يض الٗالم الشالض ٧ان ْاَغَا ه٣ل خًاعة
ؤلاوؿان
ّ
وخكيخه و جُلٗه للؿيُغة وهٓغجه الخ٣حية و ّ
ّ
ّ
اإلاد٣غة لٛحيٍ مً الكٗىب و
اإلاخدًغ ل ً٨في الىا ٘٢ؤزبذ مضي
ؤبجضياث ؤلاوؿان
ظل اإلاماعؾاث ال٣مٗيت و ؤلاباصة التي خهلذ في ّ
ّ
ّ
الخٟيٞ .الهض٧ ٝان
خ ٤قٗىب ال٣اعاث ألازغي ٧ان ٟ٦يال بخٗغيت الىظه
واضخا مىظ البضايت :الهيمىت ،الؿيُغة ،وبؿِ الىٟىط ،ولم جَ ً٨ىا ٥بوؿاهياث يدملىجها ٦ما ّاصٖىا بل ّ
بن جاعيسهم
الاؾخٗماع ّر ّ
ّ
ّ
الٛغبي.
اإلااصر ٖلى ٧ل ظىاهب ؤلاوؿان
يبحن مضي ؤلاظغام الىا ٘ مً ؾيُغة الٗ٣ل
وبما ّ
الٛغبيت ٢ض ّ
ّ
َبيعي مدٌ ،اٖتزّ ٫
ّ
٧ل ماله ٖال٢ت باإلايخاٞحزي٣ا،
جدى ٫بٟٗل خضازخه بلى ٧اثً
ؤن ؤلاوؿان في الخًاعة
ّ
وألازال ١وال٣يم ّالتي مً قإجها ؤن ّ
ّ
حؿضص زُاٍ و ّ
ّ
ّ
ؤلاوؿاهيت في بَاع ما ؤؾماٍ اإلاؿحير
زهىنيخه
ؾلى٦ياجه ٞةهه ٢ض ٣ٞض
جىظه
ّ
ب"املسحُِة ال٢امىة"ٞ ،اإلوؿان بُبيٗخه ّ
زهىنيخه ،وَما :اإلااصة
يخ٩ىن مً جغ٦يبخحن ؤؾاؾيخحن ،ؤو زىاثيخحن جدضصان
ّ ّ
ّ
جغ٦ؼ ٖلى َظا الجاهب ال٩امً في ؤلاوؿان ّ
ؤَميت بالٛت في الٟلؿٟاث ّ
والغوح ،خيض ا٦دؿب مٟهىم اإلااصة ّ
ّ
وجغص
الٛغبيت التي
اإلااصيت
ّ
٧ل ظىاهبه بليه ،وٖلى ؤؾاؾه ّ
ّ
ّ
ّ
البكغيت مخجاوػا لها ،وٚحي زاي٘ ل٣ىاهيجها
مغظٗيخه .عاًٞت بظل ٪ظاهبا آزغا للُبيٗت
جخدضص
م٣هىعا ٖلى ٖالم ؤلاوؿان و ٖلى بوؿاهيخه ،وَى ّ
يٗبي ًٖ هٟؿه مً زال ٫مٓاَغ ٖضيضة مً بيجها وكاٍ ؤلاوؿان الخًاع ّر (
وحيّ ،الظر ّ
الخـ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الغ ّ
ّ
الض ّ
يجي)َ ،ى الجاهب ّ
ّ
ّ
مغظٗيخه اإلاخجاوػة للماصة.
يدضص
الجمالي،
الخـ
الخل٣ي،
الخـ
ؤلاوؿاوي،
الاظخمإ
بمٗجى ّ
ّ
ّ
الضاعويييت ،التي جىٟي ًٖ ؤلاوؿان ّ
ؤر مغظٗيت ؤزغي.
اإلاغظٗيت ال٩امىت مهضعَا الٟلؿٟت اإلااصيت
ؤن ٨ٞغة
ّ
ّ
ّ
الجزٖت ّ
الٛغبي ّ
الجىُيُة" ّالتي حٗجي"ّ :
ّ
الغٚبت في الهغوب مً ٖبض
يؿمحها اإلاؿحير "الجزُة
اإلااصيت التي ؾاصث اإلاجخم٘
وَظٍ
ّ
ّ
الهىيت والتي٦يبت ،والخ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الٗاإلايت والخضوص .واإلا٣ضعة ٖلى
وألازال٢يت
ؤلاوؿاهيت
وؤلاوؿاهيت اإلاكتي٦ت ،وال٣يم
والخهىنيت
ٗضصيت
ّ
ؤر خاظت ّ
ّ
الُٟىلت ألاولى ،خيىما ٧ان ظىيىا في ٖالم ؾاثل ؿيِ ،ال يىظض ٞيه ّ
للخجاوػ.
الخجاوػ ،خيض يٗىص ؤلاوؿان بلى ما ٢بل
ّ
بطا :ال ؤ ٗاص له ،وال جىظض ٞيه ٧لياث ،وال مُل٣اث ؤو زىابذٖ ،الم حهبِ ؤلاوؿان ٞيه ويؿخ٣غ في ٢اٖه ،ال يىظض ٞيه ػمان ؤو
سٛغاث ،ؤو ظض ٫ؤو خضوص ؤو نغإ ؤو ٞاع ١بحن اإلاشحي والاؾخجابتٖ ،الم بال طا٦غة ال ٢يمت ٞيه ،وال ٢ضاؾت وال صهاؾت وال ٖض٫
ّ
ّ ّ
وال ْلم ،وال خ ٤وال خ٣ي٣تٖ ،الم مً ّ
الهحيوعة ،التي حك٩ل الشباث الىخيضٖ ،الم مً ألاي٣ىهاث اإلا٨خٟيت بظاتها وال حكحي بلى بله

الوىاب ادلسًنم ،دراسات معرفيّة في الحداثة الغربيّة ،مصدر سابق ،ص ص .36 ،35
ػ عبد ّ

 يقصد هبا ادلسًنم الرتكيبة ادلادية لإلفساف ادلتعلّقة حبياتو البيولوجية أك الفيزيولوجية دكف غًنىا.

2
الوىاب ادلسًنم ،الفلسفة الماديّة وتفكيك اإلنسان ،ط  ،لبناف ،دار الفكر ادلعاصر 423 ،ىػ ػ 2002ـ ،ص ص . 2 ،
ػ عبد ّ
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ُ
ججؿض بال لىٚىؽ ،وبال ٖ٣ل ؤو ٚايت" .وباإلاسخهغ ٧اثً َبيعي مدٌ ،ال مالمذ له يم ً٨ؤن ججٗله يسخل ًٖ ٠ب٣يت
ٞهي
ال٩اثىاث ألازغي بل َى يكبهها و ال يم ً٨ؤن يسغط ًٖ بَاعَا.
ّ
ٞالخضازت ّ
ّ
ّ
وجهب في مغظٗيت
الٛغبيت جى٨غ ٧ل اإلاغظٗياث اإلاخجاوػة لئلوؿان ،و٧ل ما له ٖال٢ت بما وعاء الُبيٗت،
اإلااصيت
ل٩ل ٢ىاهحن الُبيٗت الٟحزيىلىظيت مً خغ٦ت ّ
واخضة هي اإلاغظٗيت اإلااصيت /الُبيٗيت التي جسً٘ ّ
وحٛحي ،خيض ي٣ى ٫اإلاؿحير":
ال٨مىهيت ّ
عوخيت ؤو ّ
ّ
اإلااصيت ّالتي ج٣ى ٫بىخضة الىظىص اإلااصيت ّ
ّ
ّ
مشاليت،
يخم الاؾخٛىاء جماما ًٖ لٛت
الخلىليت
ٞهظٍ اإلاىٓىماث
ّ
ّ
ّ
الٗلميت ،ؤو "الٜىاهحن املادًة" ؤو "ٛىاهحن الحسٟة" (ولظا ٞىدً ّ
وؿمحها
ويؿمى اإلابضؤ الىاخض ٢ىاهحن الُبيٗت ؤو ال٣ىاهحن
ّ
ّ ّ
الٓاَغة ؤلاوؿاهيت مً زالله"  .ؤرّ :
ّ
بن
٧ل الٓىاَغ ،ومً بيجها
خلىليت بضون بله)َ ،ظا ال٣اهىن َى ٢اهىن قامل يم ً٨جٟؿحي
ؤلاوؿان قإهه قإن ؤر ْاَغة َبيٗيت٧ ،الٓاَغة الجيىلىظيت ،ؤو الٟل٨يت ،ؤو ال٨يمياثيت.
ّ
الجزٖت الجىيييت ّالتي ّ
جدضر اإلاؿحير ٖجها هي في م٣ابل "الجزُة السباهُة" التي جٟغى وظىص مؿاٞت بحن ؤلاوؿان والُبيٗت/
و
ّ
ّ
خحز بوؿاوي مؿخ٣ل ًٖ ّ
اإلااصة وجامً بىظىص ّ
الخحز اإلااصر جماما ٦ما حٗخ٣ضٍ الٗ٣اثض الؿماويت التي جا٦ض ؤن هللا زل ٤ؤلاوؿان
مً ماصة زم هٟش ٞيه مً عوخه ٞإنبذ مسخلٟا ًٖ اإلااصة التي زل ٤مجها ،بديض ؤنبذ ٧اثىا يم٨ىه الخميحز بىاؾُت ٖ٣له بحن ّ
٧ل
ّ
ّ
والكغ .ل ً٨اإلاالخٔ ٖلى الخضازت الٛغبيت ؤجها جسلذ و ك٩ل جهاجي ًٖ َظٍ الجزٖت واؾخٗايذ بالجزٖت
ال٣يم اإلاسخلٟت ٧الخحي
ّ
الجىيييت لخجٗلها هي اإلادضص الىخيض ّ
ّ
لهىيت ؤلاوؿان.
ّ
ؤن َىا ٥همىطظحن ازىحن ّ
اإلا٨ٟغ له ٣ٞض اعجإي ّ
بما ّ
الٛغبي َى بوؿان ّ
ّ
يهى٠
ماص ّر مدٌ ،خؿب جىني٠
ؤن ؤلاوؿان
و٣ٞهما ،و َما:
1ـ إلاوظـان الاٛحـ ــادي:
الخدضيض ّ
وي٣هض به ٖلى وظه ّ
ّ
الا٢خهاصيت ّ
والخسهيو" :بوؿان آدم طمُث (ّ ) Smith Adamالظر ّ
والغٚبت في
جدغ٦ه الضوا٘ٞ
ّ
والثيوة ،وبوؿان ٠از ٤مازٟع ( (Karl Marxاإلاد٩ىم ٗال٢اث ؤلاهخاط .وَى ّ
جد٣يّ ٤
يٗبي ًٖ مبضؤ اإلاىٟٗت بديض ال يٗغٝ
الغبذ
ّ
الا٢خهاصيتّ ،
ّ
ّ
ّ
ا٢خهاصيت
ألاؾاؾيت
وبالخالي ٞهى بوؿان مىٟهل جماما ًٖ ال٣يمت قإهه قإن الُبيٗت صواٗٞه
ؾىي مهالخه
ّ
ّ
ّ
ّ
ؤؾماليت (صا ٘ٞالًغاثب) ّؤما في الىٓم الاقتي ّ
ّ
ؿيُت ،وَى يمشل في الىٓم ّ
ا٦يت ٞيم ً٨ؤن ي٩ىن (بُل ؤلاهخاط)" َ .ظا الىمىطط
الغ
ّ
ّ ّ
ماصر ألهه في حٗامالجه الا٢خهاصيت ي٨ٟغ في جد٣ي ٤عٚباجه البيىلىظيت الُبيٗيت اإلاغَىهت بالغبذ وؤلاهخاط م٘ اؾدبٗاص ٧ل ال٣يم
وألازالٞ ،١هى زا ٫جماما مً اإلاٗجى .
ّ
2ـ إلاوظــان الجظمــاوي ؤو الجيظــي ،الري هجض مٗىاٍ ٖىض الٗضيض مً الٟالؾٟت و ٖلماء الىٟـ ،واإلااصيحن ٖمىما ،ؤبغػَم ٖالم
ّ
الىٟـ الىمؿاور ،ؾٛمىهض ٞغويض (  ، ) Freud Sigmundخيض ُيٗخبي ؤلاوؿان َىا" :مجمىٖت مً ألاًٖاء وألاٖهاب
ّ
ّ
ال٣ىيت اإلاباقغةّ ،
ول٨جها ظميٗا ّ
ّ
مىظهت لخد٣ي ٤اللظة" .وال يٗغ ٝؾىي مخٗخه ولظاجه ،بوؿان الاؾتهال ٥والتيٝ
والاهٟٗاالث
تفسيري جديد ،مج  ،مصدر سابق ،ص .82
ػ عبد الوىاب ادلسًنم ،موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية ،نموذج
ّ

2
الوىاب ادلسًنم ،دراسات معرفيّة في الحداثة الغربيّة ،مصدر سابق ،ص . 8
ػ عبد ّ
 3ػ ادلصدر نفسو ،ص ص ..23 ،22
 4ػ ادلصدر نفسو ،ص .24

5
الرتيكي ،الحداثة وما بعد الحداثة ،مصدر سابق ،ص .38
ػ عبد الوىاب ادلسًنم كفتحي ّ
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ّ
ّ
ّ
ّ
مخجغص مً ال٣يمت وال يخجاوػ ٢ىاهحن الخغ٦ت ،لضيه ال٨شحي مً
الٛغيؼيت
ؤخاصر البٗض زاي٘ للخخمياث
والخبظيغ ،بوؿان
اإلا٨بىجاث الجيؿيت يؿعى بلى بعيائها.
ّ
ّ ّ
يمشالن البييت هٟؿها ؤرّ :
بن ؤلاوؿان الا٢خهاصر و ؤلاوؿان
و عٚم ازخال ٝاإلاًامحن بحن الىمىطظحن بال ؤهه ّيخطر لىا ؤجهما
ّ
ّ
الخضاسي اإلااصر ،ي٣ى ٫اإلاؿحير " :ولى ؤهىا وكِىا ٠لمة "اٛحـاد"
الجيسخي ما َما بال وظهان للمٗجى هٟؿه ،والظر َى ؤلاوؿان
ّ
لٌل ّ
ؤو ٠لمة "حيع" بدال مً ٠لمة "هبُِة" ّ
وبالخالي ٞةجها ؤٖلىذ ًٖ زىعة في جغ٦يبت ؤلاوؿان،
٠ل شخيء ُلى ما هى ُلُه".
جىظه واخض يضوع في بَاع ّ
وجم جدضيضَا وّ ٤ٞ
ّ
اإلااص ّيت.
ّ
وق٩لذ بوؿاها ظضيضا مسخلٟا جماما ًٖ ؤلاوؿان ّ
الؿابٞ ،٤هى بوؿان مىٟهل ًٖ ال٣يمت زاي٘
بطنٞ :الخضازت ٢ض نىٗذ
ّ
ّ
الا٢خهاصيت .ومً زال ٫حٗ٣ب الخاعيش الخضاسي الٛغبي بةم٩اهىا اؾخيخاط زالر مغاخل ّ
ّ
ّ
ج٣ىمذ
البيىلىظيت ،وللخخمياث
للُبيٗت
ّ
لدك٩ل الٟٗل الخضاسي :مغخلت جمهيضيت ،مغخلت الخد ٤٣الٟٗلي للخضازتّ ،
زم
ٖلحها الخضازت ،زغط بها اإلاؿحير ٦دىنلت ٖامت
ّ
مغخلت اهً٣اء الخضازت ،لخهها اإلاؿحير ٞيما يلي:
ّ
يؿمى(ٖهغ الا٦دكاٞاث) ّ
الححدًث " :ج ٘٣خ٣بت ّ
الخدضيض مىظ ٖهغ ّ
الجهًت في الٛغب ،وما ّ
ّ
الٗاإلايت ألاولى وهي
ختى الخغب
1ـ
ّ
ّ
بيٗيتّ /
يؿميه الغئيت الُ ّ
ّ
البُىليت"  .وجضوع مىٓىمخه في بَاع ما ّ
ّ
اإلااصيت ،والخلىليت ال٨مىهيت
الامبييالي واإلااصيت
مغخلت التيا٦م
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ال٨مىهيتٞ ،الٗالم خؿب ّ
الغئيت ال٩امىت في مىٓىمت الخدضيض يظَب بلى ؤن اإلابضؤ الىاخض اإلاىٓم لل٩ىن ليـ
اإلاغظٗيت
اإلااصيت ؤو
ّ
مٟاع٢ا ؤو ّ
ّ
مغظٗيت طاجه" .ؤرّ :بجها مغخلت ا٦دكا ٝالىا،٘٢
مجزَا ٖىه ،مخجاوػا له ،وبهما َى ٧امً(خاٞ )٫يه ،ولظا ٞال٩ىن يهبذ
ّ
وؿمحها مغخلت بػاخت اإلاغ٦ؼيت ؤلالهيت في ال٩ىن و
الُبيٗت ،و ال٣ضعة الٗ٣ليت البكغيت ٖلى الخل ٤وؤلابضإ٦ ،ما يم ً٨ؤن
ّ
ؤلاوؿاهيت .
اؾدبضالها باإلاغ٦ؼيت

ّ
ّ
الٗبصيت وبضايت ْهىع
الالٖ٣الهيت
2ـ الحدارة :في َظٍ اإلاغخلت بضؤ الٗالم اإلاخمغ٦ؼ خى ٫اللىٚىؽ يخأ٧ل وَظٍ هي مغخلت الخضازت
ّ
والتي ّجدؿم باالخخجاط والًٛب ٖلى بزٟا ١اإلاكغوٕ ّ
ّ
الخدضيثيٞ .الخضازت هي ":ؤلاصعا ٥اإلاإؾاور
اإلااصيت ،واإلااصيت الجضيضة،
ّ
لٟكل اإلاكغوٕ ّ
الُبيٗت ّ
ّ
ّ
الٗمليت
والؿيُغة ٖلحها"ّ .بجها مغخلت اهخ٣اليت في مؿاع
وبم٩اهيت مٗغٞت ؤلاوؿان ٢ىاهحن
الخدضيثي،
الٛغبي ّ
ّ
ألوّ ٫
ّ
مغة ًٖ جغاظ٘ بم٩اهاجه الىظىصيت ؤمام مسخل ٠ؤلاق٩االث وألاػماث الىاظمت ًٖ
الخدضيصيت ؤٖلً ٞيه ؤلاوؿان
ّ ّ
مما ق٩ل نضمت لضيه آلذ به بلى مغخلت ؤزغي ظضيضة.
مىٓىمت مغخلت الخدضيض،
الخدضيضّ ،
الٛغبي جماما إلص ا٦ه بزٟا ١مكغوٕ ّ
ّ
ّ
يدخج
ول٨ىه بضال مً ؤن
 3ـ مابِد الحدارة :وفي َظٍ اإلاغخلت عضخ ؤلاوؿان
ع
ّ ّ
ّ
ٞةهه ي٣بل بل و ّ
ّ
يغخب بهظا ؤلازٟا ١و التياظ٘ ص ٫ؤن يخضاع ٥ؤزُاء اإلااضخي ويٗيض ٢غاءة قغوٖه الخدضيثي وجصخيذ
ويخمغص
ّ
ّ
جمغصٍ واؾخمغاعٍ في الخسلو ّ
ٞةهه ّ
والخ ّ
ب٩ل ؿاَت يٗلً ًٖ ّ
دغع مً ؤلاله بل واهخ٣ل بلى ما
مؿاعٍ ،والبدض ًٖ الخلى ٫صازله،

ػ ادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.

2
الوىاب ادلسًنم ،دراسات معرفيّة في الحداثة الغربيّة ،مصدر سابق ،ص . 0
ػ عبد ّ

3
الوىاب ادلسًنم ،اللّغة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود ،ط  ،مصر ،دار الشركؽ 422/2002 ،ى ػ  ،ص .232
ػ عبد ّ
4
الوىاب ادلسًنم ،اللّغة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود ،مصدر سابق ،ص . 02
ػ عبد ّ
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َى ؤزُغ و َى بلى ّ
ّ
الخ ّ
مغ٦ؼيت
دغع مً مغ٦ؼيت ؤلاوؿان٨ٟٞ .غ ما ٗض الخضازت َى ٨ٞغ يداو ٫الهغوب جماما مً اإلايخاٞحزي٣ا و
ّ ّ
ّ
الشىاثياث .وبٗض ٖغى َظا ّ
الشباث ّ
٧ل شخيء في ّ
ختى يٛغّ ١
الخدليل إلاهُلر الخضازت
الهحيوعة ،وبظل ٪يسخٟي اإلاغ٦ؼ وجمحى ٧ل
ّ
ّ
ؾدك٩ل لضي اإلاؿحير مىُل٣ا لبيان آٞاث اإلاكغوٕ ّ
ؤَم الاهخ٣اصاث ّ
الٛغبي وٗغى آلان ّ
وبيان ّ
ّ
ّ
اإلاىظهت
دضيثي
الخ
ؤَم محزاجه التي
ّ
الٛغبيت.
مً ٢بله إلاباصت ومجاالث الخضازت
و اهتهاء ّ
٢ضمذ لىا الخضازت ّ
الٛغبيت التي ّ
ّ
٢ضمتها مً ػاويت ْاَغيت ،صون ان جُلٗىا ٖلى ّ
ؾغَا ،وم٨ىىهاتها
ٞةن مسخل ٠الخٗاعي٠
ّ
جىنل اإلاؿحير مً زال ٫جدليله الٗمي ٤للمٟهىم بلى هديجت مٟاصَا ّ
ّ
الٓاَغر ،لظلّ ٪
ؤن
الضازليت ،التي جخىاعي زل ٠اإلاٗجى
ّ
والخ٣ضم ومسخل ٠اإلآاٍ ع اإلاكهىصة مىٟهلت ًٖ ّ
٧ل ال٣يم ،وألازال،١
ظىَغ الخضازت الٛغبيت َى اؾخٗما ٫الٗلم والخ٣ىيت
ّ
ّ
الٛغبي َى صٖامت مً الضٖاثم التي ٢امذ ٖلحها الخضازت الٛغبيت ،زانت خحن
ٞاهٟها ٫ال٣يم وألازال ًٖ ١اإلاكغوٕ الخضاسي
ّ
مغظٗيخه اإلاخجاوػة بلى مغظٗيـه اإلااصيت ال٩امىت.
ه٣لذ ؤلاوؿان مً
ّ
الٔسبُـة:
راهُاـ هٜد املظحري ملبادت الحدارة
ّ
الٛغبيت ،وٚغيه مً طلَ ٪ى ظٗل َظٍ اإلاضعؾت التي ييخمي بلحها
جإؾيا بمضعؾت ٞغاهٟ٨ىعث اهُل ٤اإلاؿحير في ه٣ضٍ للخضازت
ّ
ّ
الٛغبي طاجه٣ٞ ،ض ّؤصث الخضازت بلى الخؼُا )،)Refication
الٛغبي قاَضا مً ؤَلها ٖلى ٞكل وييإ اإلاكغوٕ الخضاسي
اإلاجخم٘
ّ
والاٚتياب اللظيً وكإ في ْل ّ
حؿببذ في ّ
ا٧يّ ،
ّ
ؤؾمالي والاقتي ّ
جدى ٫ؤلاوؿان في َظٍ ألاهٓمت بلى بوؿان ؤخاصر البٗض،
الىٓامحن :الغ
ّ
٣ضر ال٣اصع ٖلى ( ّ
وخيت والٗ٣ل ّ
ْل َظٍ الٓغو ٝجهاٖضث ّ
والغ ّ
الى ّ
و في ّ
الش٣اٞيت ّ
الخجاوػ ختى
مٗضالث التيقيض ،وازخٟذ ال٣يم

ّ
مىُ٣يا
ؤنبذ ؤلاوؿان ٧اثىا طا ٗض واخض . )..يدمل جىنيٟا واخضا ال ٚحي َى الخىني ٠اإلااصر؛ بديض بطا ماٖغٞىا ؤلاوؿان
الضاثمت ّ
ماصرٞ .يىعَ ًٚابغماؽ)ّ ":) Y.Habermas
الؿمت ّ
للخىىيغ ،هي ّ
ؤن ّ
ّ
الؿيُغة اإلاماعؾت ٖلى َبيٗت
ه٣ى :٫ؤلاوؿان ٧اثً
ّ
صازليت م٣هىعة"  .ويٗتي ٝاإلاؿحير ّ
ّ
ّ
ؤن ه٣ضٍ للخضازت ظاء مخإزغا بى٣ض الٟالؾٟت الٛغبحن لها
زاعظيت ممىيٗت ،وٖلى َبيٗت
ّ
خض ٦بحي ّ
مخإزغ بلى ّ
ّ
ّ
الٛغبي لهظٍ الخضازتَ ،ى ه٣ض ؤٞضث مىه ّؤيما بٞاصة" .ومً بحن
بالى٣ض
الٛغبيت
خيض؛ ي٣ى ":٫ه٣ضر للخضازت
ّ
ّ
ّ
الٛغبيت ّالتي ّ
حٗغى لها اإلاؿحير بالى٣ض هجض:
الخضازيت
اإلاباصت
ّ
ّ
والي ّ
ظبُـ ــة:
ال٘سدًـ ــة
1ـ

ّ
ؤرّ :
الٛغبيت في اٖخ٣اص اإلاؿحير هي خًاعة ّ
الٗ٣الوي ّ
اإلاخد٨م في ّ
ّ
ّ
ّ
اإلااصرّ ،
ّ
الٗام
الخى ّظه
اإلااصر َى
بن الٗ٣ل
الىمىطط
الخًاعة
ّ
٧ل مىجؼاتها جضٖ ٫لى طل ،٪خيض ؤخضزذ زىعة ّ
لهظٍ الخًاعة ،و ّ
وج٨ىىلىظيت ؾيُغث مً زاللها ٖلى الٗالم .وَظا ما
ٖلميت
ّ ّ
وؤلاوؿاهيتٚ( ،حي ّ
ّ
ّ
الخد٨م به"  .وَظا
اإلااص ّيت) لخبؿيِ الىا ٘٢بهضٝ
ألازال٢يت
ظٗلها "حؿدبٗض وجلػي ال٨شحي مً الٗىانغ
الوىاب ادلسًنم ،دراسات معرفيّة في الحداثة الغربيّة ،ـصدر سابق ،ص . 02
ػ عبد ّ

 ػ التشيؤ ) :)Reficationىو أف يتحوؿ اإلنساف إذل شيء تتمركز أحالمو حوؿ األشياء ،كال يتجاكز السطح ادلادم كعادل األشياء ،كتصبح العالقات
الوىاب ادلسًنم كفتحي الرتيكي ،الحداثة وما بعد الحداثة ،مصدر
كل قداسة عن اإلنساف  .عبد ّ
بٌن البشر مثل العالقات بٌن األشياءّ ،
كيتم من خاللو نزع ّ
سابق ،ص ص .343 ،342

 2ػ عبد الوىاب ادلسًنم ،رحلتي الفكرية في الجذور والبذور ،سيرة غير ذاتية غير موضوعية ،ط ،6مصر ،دار الشركؽ ،ص .209
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الٟغصيت ،وججاوػ ال٣يم اإلاُل٣ت ّ
ّ
الج ّ
ّ
ّ
والجماليت ،و ّاحؿإ هُاّ ١
هاثيت وهؼٕ
الخغّياث
ألازال٢يت
الاؾدبٗاص ؤصي بلى جًيي ٤عٗ٢ت ال٣يم
ًا
ّ
ّ
ّ
البكغيت في خالت مً الي ّ
ال٣ضاؾت ًٖ ؤلاوؿان والً٣اء ٖلى الشىابذّ ،
ؿبيتٞ ،إنبدذ َظٍ ألازحية مبضؤ لخٟؿحي
مما ؤؾِ٣
ّ
ّ
اللٛت ّالتي حؿخٗملهـا ال٨شحي مً الٟلؿٟاث ٧البياٚم ّ
ـاجيـت ،الىيدكىيت ،و الضاعويييت في جٟؿحي
ال٨شحي مً اإلاؿـاثل ،و٢ض ٧اهذ بمشابت
ّ
الي ّ
ؿبيت( ،ججزٕ ال٣ضاؾت ًٖ الٗالم بما ٞيه ـ ؤلاوؿان والُبيٗت ـ وججٗل ّ
الىا ٘٢و جدغي٨هٞ ،هظٍ ّ
٧ل ألامىع مدؿاويت ،ومً
الغئيت
ّ
يض الٓلم ال جسخل ًٖ ٠الاؾدؿالم له)  ،بمٗجى ّ
ٞالٓلم مشل الٗض ٫والٗض ٫مشل الٓلم ،والشىعة ّ
ؤن ّ
٧ل اإلاٟاَيم لم حٗضص
َىا
ّ ّ
ّ ّ
ّ
مدضصة ،مًبىَت وزابخت و ٤ٞالخهاثو اإلاىُ٣يت ،بل ناعث ّ
بإن اليؿبيت
مما يا٦ض
مخٛحية خؿب الاؾخٗما ٫الىٟعي لها.
ّ
ويي٣ذ ٖليه ّ
ؤر ٢غاع ؤو ؤن ّ
ّ
يهى ٙهمىطظا ّ
٢ىيذ ؤلاوؿان ّ
ختى ّؤهه ال يؿخُي٘ ؤن ّيخسظ ّ
مٗيىا لخياجه ،وَظا بالُب٘ ّؤصي بلى
ّ
ّ
ألازال٢يت والجماليتَ ًٖ ،غي٢ ٤لب هٓامها ٞما ٧ان ٢بيدا ؤزال٢يا ؾلٟا
ظملت مً الىخاثج التي ّوعَخه في مسخل ٠اإلاجاالث
مدببا ومٟغويا ؤيًا ،مشل ":جؼايضث ّ
زم ظاوػتهما ّ
ؤلاباخيت والٗىّ ،٠
ّ
ؤنبذ اليىم ظميال ،بل و مُلىبا و ّ
ّ
الخدغع
ٖمليت
مٗضالث
جدغعا مً ّ
بط ؤنبدذ ّ
ؤر ٢يىص ؤو مٗايحي" .و ٞاإلباخيت ٟٗ٦ل مىا ٝلل٣يم ألازال٢يت إلاا ٢بل الخضازت ؤنبدذ اليىم ٢يمت
ؤزال٢يت مٟغويت ّؤصث بلى قيىٕ و اهدكاع ال٨شحي مً ألامغاى التي ج٣طخي ٖلى الجيـ البكغيً و٦ظل ٪الٗى ٠الظر ناع ّ
مبيعا
في ٖالم ؤلاوؿان ٦ما َى مبيع جماما في ٖالم الخيىان ٦ىىٕ مً الهغإ مً ؤظل الب٣اء ،ي٣ى ":٫الخ٣ي٣ت ّ
وؿبيت (ّ )...
٩ٞل ال٣يم
ّ
ّ
بوؿاهيت مكتي٦ت ومً ّ
ّ
ألازال٢يت ّ
ّ
ؤلاوؿاهيت هٟؿهّ )...(،
و٧ل َظا يٗجي هؼٕ
زم ؾ٣ىٍ مٟهىم
اإلاٗياعيت وازخٟاء ّؤيت
وؿبيت (ٚ )...ياب
ؤَم ؾلبياث الخضازت الٛغبيتّ ،
ال٣ضاؾت ًٖ الٗالمٞ . "...اليؿبيت هي اخض ّ
ألن ٖضم ألايمان بمُل ٤ما ي٣ىص بلى نٗىبت جدضيض
ّ ّ
وؿبيا ٞةهه ؾي٩ىن هاٗٞا مغة ،وياعا ؤزغي ،وبالخالي يسً٘ إلا٣ىلت:
اإلاٟاَيم ،واؾخدالت جميحزَا ،مشال مٟهىم الهض ١بطا ٧ان
ّ
ؤلاوؿان م٣ياؽ ألاقياء ظميٗاّ ،
ؤزال٢يت في اإلاجخم٘ ،وَظا ما خهل في ؤوعوبا جماما.
مما يسلٞ ٤ىضخى
 2ـ الح ٜـ ّـدم:
يؿخضعي الخضيض ًٖ مباصت و ٢يم الخضازت مً ظهت ؤزغي ،الخضيض ًٖ مٟهىم الخ٣ضم وؤلايمان به ،مً خيض َى بيمان
بخهىع ظضيض للؼمان والخاعيش ،ومهحي ؤلاوؿان ٞيه .طل ٪ؤهه وختى الٗهغ الخضيض ،لم يَ ً٨ىا ٥هٓغياث ًٖ الؼمان والخاعيش
ومهحي ؤلاوؿان ؾىي ؤنضاء جل ٪ألا٩ٞاع البؿيُت اإلاغجبُت باألؾاَحي الىزييت ،التي جغص ؤؾٗض ٖهغ للبكغيت وؤًٞله بلى ماى
طَبي ٗيض ،ؤو جل ٪ألا٩ٞاع اإلاٗ٣ضة واإلاسخلٟت ،التي ؾاصث الٗالم ؤلاٚغي٣ي الغوماوي ًٖ ،مؿاع الخاعيش ،وزانت جل ٪الىٓغياث
التي جغي الخاعيش صوعاث في الؼمان ،وؤقهغ َظٍ الىٓغياث وؤ٦ثيَا جضاوال جل ٪التي جغي ؤن الخاعيش يبضؤ" ٗهغ طَبي يٗ٣به ٖهغ
ٞطخي زم يليه ٖهغ خضيضر جدل ٗضٍ ٧اعزت ،زم جبضؤ الضوعة مً ظضيض بالٗهغ الظَبي .وَ٨ظا ٖىص ٖلى بضء"  .وهي الىٓغياث
التي ْلذ ؾاثضة بلى مُل٘ الٗهغ الخضيض ،وجدضيض بلى مُل٘ ٖهغ الخىىيغ؛ خيض ؤنبذ للؼمان الخاعيدي مٟهىما مسخلٟا ليـ
صاثغيا وال مى٨ؿغا وال يخى ٠٢في مغخلت ما ،وؤنبذ للخ٣ضم وظىصا في اإلاؿخ٣بل ،وليـ في اإلااضخي الظَبي ٦ما عؤي٢ ،ضيما،
ؤصخاب ٨ٞغة الخضَىع.
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ػ عبد ّ
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ل٣ض ؤصزل الخ٣ضم اإلاؿخمغ للٗلىم والخ٣ىياث ،وزىعة الخ٨ىىلىظيا ،بلى الخياة الاظخماٖيت ٖامل الخٛيحي اإلاؿخمغ والهحيوعة
الضاثمت التي ؤصث بلى اجهياع اإلاٗايحي وال٣يم الش٣اٞيت الخ٣ليضيت .وفي ْل َظٍ الهحيوعة الاظخماٖيت بمسخل ٠اججاَاتها جدضص
الؿيا ١الٗام إلاٟهىم الخضازت بىنٟه مماعؾت اظخماٖيت وهمُا مً الخياة ي٣ىم ٖلى ؤؾاسخي الخٛيحي والابخ٩اع .وٚجي ًٖ البيان
ؤن ؤ٦ثي اللخٓاث في الخاعيش ؤَميت وببضاٖا اللخٓاث الخٛيحييت الخضازيت ،وهي اللخٓاث التي يخم ٞحها ال٨ك ًٖ ٠مىُ ٤زاَئ
مًلل وببضإ مىُ ٤ظضيض؛ خيض هجض في الٟلؿٟت ه٣ضيت ٧اهِ )  ( kantالخدليليت ،ومشاليت َيٛل ( ) Hegelال٩ليت ،وماصيت
ّ
ماع٦ـ ( )Marxالجضليت ،وبييىيت ٞى٧ى ) )M.Foucauالخ٨ٟي٨يت .و ٚحيَا مً الىماطط الى٣ضيت الخٛحييت التي ٧اهذ جمشل صاثما
ّ
ّ
الخ٣ضم صاثما بالشىعة ٖلى
الخ٣ضم ،لظل ٪اعجبِ مٟهىم
ظضيضا ؤمام ما َى ٢ضيم لم يٗض ٢اصعا ٖلى جد٣ي ٤زُىة ؤزغي هدى
همىطط ٢ضيم.
مجاػيت ٖاليت ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الض ّ٢ت ،خيض ي٣ىّ ":٫
ّ
ؤما اإلاؿحير
الٗلماهيت
اإلاٗغٞيت
الغ ّئيت
الٛغبي في نىعة
الخ٣ضم
ٞيهىع لىا زُىعة
ّ
الكاملت لها ؾٟغ ّ
الخام بها( ،ال٨خاب ّ
ّ
اإلا٣ضؽ ٖىضَم)ٖ ،ىىاهه ؤؿل ألاهىاَ لدازوًٍ ،ؤهبيائَم :بيخام ،صاعويً،
الخ٩ىيً
ّ
وقغَا ٢مٗهاّ ،
ّ
ماع٦ـ ،هيدكه و ٞغويضّ ،
الظاثّ ،
ّ
٢هتهم ال٨بيي
وظىتها اليىجىبيا الخ٨ىىلىظيا،
اإلاؿخمغ ،وزحيَا بمخإ
الخ٣ضم
ّ
ّ
الُبيٗت"  ،ؤرّ :
ّ
ّ
الخ٣ضم ٦مُلب ٚغبي مؿخمغ ّ
الخسل ٠اإلااصرّ ،
ٖبي ًٖ خالت
بن
وزمت بيمان بم٣ضعة ؤلاوؿان ٖلى َؼم
وظهىمها
ّ
اهٟها ٫ؤلاوؿان ًٖ ٖال٢اجه الاظخماٖيت التي جغبُه ببًٗه البٌٗ ،و ًٖ ّ
وألازال٢يت ،و زً٘ زًىٖا
٧ل ٢يمه الغوخيت
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلااصر ًٖ َغي٤
الخ٣ضم
الخُىع ،يؿعى صاثما هدى
َبيٗيا زايٗا إلابضؤ
الضاعويييت التي ظٗلذ مىه ٧اثىا
الىٓغيت
جاما لؿيُغة
جُىيغ الخ٨ىىلىظيا ك٩ل مؿخمغ ،و بقبإ عٚباجه.
ّ
الٛغبي في ّ
جضعيجيا ،خحن ّ
الخ ّ
ّ
ّ
ّ
وال٩ل و
اَتز الكٗىع ٗضم الش٣ت باإلاُل،٤
٣ضم بضؤث جتياظ٘
لَ ً٨ظٍ الش٣ت التي ويٗها ؤلاوؿان
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الؿببيت الهلبت ،وؤن الُبيٗت جد٨مها الهضٞت لهٗىبت وحٗ٣ض ٞهمها .و في طل ٪ي٣ى٫
اإلاخجاوػٞ ،تياظٗذ ٌٗ اإلاٟاَيم مشل:
ّ
بالًغوعة بلى الؿٗاصة"  ،وَىا جدضيضا ؤصع ٥ؤنّ
ياصر ّ
والخد٨م ؤلامبيياليحن ،ال ّ
ّ
الٛغبي ؤن جؼايض التيقيض
اإلاؿحير ":ؤصع ٥ؤلاوؿان
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الخُىع الخانل في مجا ٫الٗلم والخ٨ىىلىظيا لم يد ٤٣له ما يبخٛيه مً ّ
الغٞاَيت اإلااصيت والؿٗاصة ،ألن َظا الخُىع خهل ٖلى
ّ
حي يظ٦غ اإلاؿحير ّ
ّ
ضخيت ما نىٗذ يضاٍ ،و٦مشاّ ٫
٢هت م٨دك ٠ال٣ىبلت الىىويت هىبسهاًمس،
خؿاب ؤلاوؿان طاجه الظر عاح
ّ ّ ّ
ّ
ياييت التي ّؤصث بلى هجاح
ؤهه خيىما الخ٣اٍ وؾإله ًٖ مىٟ٢ه آلان مً ا٦دكاٞه َظا ،وماطا ٗٞل ٗض ؤن ا٦دك ٠اإلاٗاصلت الغ
يُىع ّ
الخٟجحي ّ
ْل ّ
الىىور٩ٞ ،ان ؤن ؤظاب ّؤهه ج٣حئ بمٗجى ّؤهه ٗ٦الم مىٟهل ًٖ ال٣يمت يضوع في ٖالم ألاقياء واإلاٗاصالثّ ،
ختى
ّ
ّ
اللخٓت ٢طخى ّ
ب٣يت خياجه يداعب َظٍ ال٣ىبلت٩ٞ ،ان همىطظا إلصعا٥
ونل ،وإلاا ونل ؤصع ٥زُىعة ما ٗٞل ٞخ٣حئ ،وبٗض جل٪
ّ ّ
ّ
سلو مً الٗالم ّ
ّ
الخ٣ضمّ ،
الىىور واهخهى بهم ألامغ بلى ؤهه ٢ض
مما ظٗلهم في خحية مً ؤمغَم بسهىم الخ
الٛغب لشمً َظا
ألاعييت ؤيًا  .بمٗجى ّ
الٛغبي اإلاٗانغ يعي جماما زُىعة مؿإلت ّ
الخ٣ضم التي ّ
يضمغَم ّ
ّ
ّ
ّ
اؾخجها يىما ،و َى
ؤن ؤلاوؿان
ويضمغ ٦غتهم
ٚحي عاى ٖجها جمام الغياّ ،
ّ
والكغ.
زانت ؤولئ ٪الظيً حؿببذ ازتياٖاتهم ،وبهجاػاتهم في َال ٥البكغ ،واهدكاع الٗى،٠

ػ بومدين بوزيد ،الفكر العربي المعاصر وإشكالية الحداثة ،رللة قضايا التنوير كالنهضة يف الفكر العريب ادلعاصر ،بًنكت ،مركز دراسات الوحدة العربيةػ ،العدد  ، 8ص- 9
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ّ
ّ
وجهاثيا بل َى  ِ٣ٞيغ ٌٞالجاهب اإلاىٟهل ًٖ ال٣يمت ،لظل٪
الخ٣ضم ال يٗجي ؤهه يى٨غَا به٩اعا ٢اَٗا
وع ٌٞاإلاؿحير ل٨ٟغة
ّ
٧ل َظا ظٗلجي ّ
ّ
ي٣ىّ ":٫
الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي
ؤجد ٌٗ ٟٔالصخيء بسهىم م٣ىالث ؤنبدذ مُل٣ت باليؿبت للبٌٗ مشل
ّ
ّ
ّ
ق٩ل زُغا و تهضيضا لئلوؿان ؤيىما ٧ان في الٗالم ّ
ّ
ألن باقي الكٗىب ألازغي جخإسخى
الٗلمي"  .طل ٪ؤهه باٖخباع مأله
والخجغيب
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الٛغبي صون ؤن جبدض ٧ل ظىاهبه وبطا جبيخه ٦ما َى ؾخٗمم ال٩اعزت وجهبذ ٖاإلايت.
بالخ٣ضم
ّ
وفي ألازحي يجضع بىا ؤن هظ٦غ ّ
ؤن اإلاؿحير عنض الٗضيض مً مٓاَغ الخضازت الٛغبيت ٞباإلياٞت للمٓاَغ التي ؤجيىا ٖلى ط٦غَا
َىا ٥ال٨شحي مً اإلآاَغ التي لم يؿٗىا اإلاجا ٫لظ٦غَا ٚحي ّؤجها حكتي ٥م٘ اإلاظ٧ىعة في ٧ىجها جب٣ى وظه مً ؤوظه الخضازت
ّ
ّ
الضاعويييت ،وبما ّ
ٞةهه ٧ان ّ
ّ
والبض ؤن جىظض لها مجاالث جُبي٣يت،
ؤن َظٍ اإلاباصت حٗخبي ألاؾاؽ الظر ٢امذ ٖليه الخضازت الٛغبيت
و التي هي ألازغي لم حؿلم مً الى٣ض اإلاؿحير.
ّ
الٔسبُة:
رالساـ هٜد املظحري ملجاالت الحدارة
دليليت ّ
الخٟؿحييت ّ
٧ل مجا ٫عئيخه ّ
خضص املظحري للخضازت ّ
والى ّ
الخ ّ
ٖضة مجاالث ّبحن في ّ
٣ضيت ٦ما ؾب ٤ؤن ط٦غها ،خيض بضؤ
ّ
اإلادضصّ ،
ّ
والؿياسخي ألا٢ل جدضيضا ،ألجهما مخضازلحن ،ؤر ال يمٞ ً٨هل الجاهب
زم بلى اإلاجالحن الاظخماعي
باإلاجا ٫الا٢خهاصر
ّ
الاظخماعي ًٖ الؿياسخي ،بط ال يم ً٨جهىع مجخم٘ زاعط هُا ١الؿياؾت ،ؤو الٗ٨ـ زم اإلاجا ٫الضولي ألا٦ثي ٖمىميت ،زم اإلاجا٫
ّ
ّ
ألازالقي وؤؾلىب الخياة الظر يمخاػ بالجض ٫خى ٫م٩ىهاجه وؤزاعَا في الخياة ٖامت ،وؤزحيا مجاٖ ٫الم
الٟلؿٟي اإلاجغصٞ ،اإلاجا٫
اإلاىٓىماث الضالليت والجماليت ،والهىع اإلاجاػيت وٖليه ؾى ٝوٗغى َظٍ ٌٗ َظٍ اإلاجاالث بىىٕ مً الخدليل والخٟهيل
٧اآلحي:
 1ـ املجـاّ ٤
الدولــي:
جبضؤ مغخلت الخدضيض في اإلاجا ٫الضولي" بةباصة قٗىب ألامغي٨يخحن (الهىىص الخمغ وؾ٩ان ؤمغي٩ا الالجيييت) ،وحسخحي الكٗىب
ؤلاٞغي٣يت ٗ٦بيض لخضمت الغظل ألابيٌ الٛغبي (بخًاع الٗبيض مً ّ
الضو ٫ؤلاٞغي٣يت اإلاؿخٗمغة)ّ ،
زم ْهغث الامبيياليت الٗاإلايت،
وهي ٖاإلايت ل٩ىجها ّ
ٖاإلايت ّ
خىلذ الٗالم بإؾغٍ بلى ماصة اؾخٗماليت ٦ما قهضث ؤوعوبا خغوب ّ
ٚغبيت ،وؤزغي نٛحية في آؾيا
وؤٞغي٣يا" ؛ خيض بضؤث جٓهغ مالمذ ما ّ
يؿمى ب ) ( Globalizationؤوالٗىإلاتّ ،والتي ّ
تهخم بخدىيل الٗالم بلى وخضاث مخجاوؿت ليـ
ّ
ّ
ٖالمي ظضيض جغاظ٘ ٞيه الٛغب مً همِ الاؾخٗماع الخ٣ليضر بلى الاؾخٗماع
لها ؤر :زهىنيت ،ألامغ الظر ّؤصي بلى ْهىع هٓام
ّ
ّ
ٞخدى ٫الاظخياح الٗؿ٨غ ّر اإلاباقغ بلى آزغ ٚحي مباقغ.
الجضيض ،اإلاخمشل في الخغب الباعصة
ّ
ّ
ويا٦ض اإلاؿحير ؤن "الٗىإلات هي جهاٖض ٖملياث التيقيض ٖلى مؿخىي الٗالم بديض يهبذ الٗالم ٧له ماصة اؾخٗماليت،
وْيٟيت ؤخاصيت البٗض يم ً٨الخيبا ؿلى٦ها ،ومً زال ٫جهاٖض مٗضالث الخضويل ّ
ّ
يخدى ٫ال٩ىن بإؾغٍ
ويهبذ ٧ل البكغ ٧اثىاث
ّ
ّ
ّ
ّ
بلى شخيء مخجاوـ ،يدؿم بالىاخضيت الضوليت ،ال زهىنياث له ،ال زىاثياث ،وال جىىٕ" ٞ ،م٘ الٗىإلات جدى ٫ؤلاوؿان بلى ماصة
مما يٗجي ؤجها ـ الٗىإلات ـ ّ
اإلادغ ٥لهّ .
اؾخٗماليت طاث ٗض واخضَ ،ى البٗض اإلااصر الا٢خهاصر ؤو الجيسخي الظر َى الضاّ ٘ٞ
الىٓغيت
الا٢خهاصيت ؤلامبيياليت في ّ
خض طاتها ٗض ؤن ّ
ججملذ ٢ليال ٞإنبدذ جضعى الٗىإلات٧ .ان مً هخاثجها ْهىع الىٓام الٗالي الجضيض،
ػ ادلصدر نفسو ،ص .979

 2ػ عيد الوىاب ادلسًنم ،دراسات معرفية في الحداثة الغريية  ،ادلصدر نفسو ،ص
 3ػ سوزاف حريف ،العلمانية والحداثة والعولمة ،مصدر سابق ،ص .295
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ّ
الُا٢ت الىىويتّ ،
الخلىر البيئي،
الظر يٗض امخضاص للىٓام الٗالمي ال٣ضيم ،ويم ً٨الخضيض ًٖ ٖىإلات ٌٗ الً٣ايا ،مشل:
ّ
ؤلايظع ،ؤهٟلىهؼا الُيىع .برّ :
ّ
ّ
ّ
بوؿاهيت ٢ابلت للخٗميم إلػاخت ٧ل الش٣اٞاث
الٛغبيت ٦ش٣اٞت
بن الٗىإلات ال حٗتي ٝبال بالش٣اٞت
ألازغي ،التي جغي ّؤجها ّ
تهضص ٦ياجها في بَاع بيماجها بالهغإ ،و ٖضم ظضوي الخٗايل لظلّ ٪
ج٨غؽ الى،م ،ؤ ؾياؾتها لٟغى
ّ
جمشله قٗىب الٗالم الشالض ّ
ّ
الغوخيتٞ ،ةطا
زانت الكٗىب
ؤيضيىلىظياتها في مسخل ٠اإلاجاالث للً٣اء ٖلى اإلا٣ابل آلازغ ،الظر
٧اهذ ألامغاى الجيؿيت ٧اإليضػ هاظمت ًٖ الخدضيض اإلااصر لئلوؿان باإلاٟهىم الٟغويضرّ ،
ٞةجها بض ٫ؤن جبظ ٫مؿاٖحها للبدض ًٖ
مما ّ
خلىّ ٫
جدض مً ألاػمت هغي ؤجها حؿعى لخٗميمهاّ ،
حهضص الىظىص البكغر في الٗالم ّ
٩٦ل.
 2ـ املجـ ــا ٤ألاخالٛـ ــي:
يغي املظحري ّ
ؤن ألازال ١في َظٍ اإلاغخلة ـ مغخلت الخضازت ـ هي" :ما يجغصٍ الٗلم الُبيعي مً ججاعبىا الخؿيت ؤو اإلااصيت ،و ال
ّ
هخهىع ؤزال٢ا زاعط هُاَ ١ظٍ الخجاعب ،بمٗجى ّ
ّ
ؤن الخحي و الكغ ليـ ونٟا إلا٣ىالث مُل٣ت ؤو قبه مُل٣ت مخجاوػة
يم ً٨ؤن
ّ
للضوا ٘ٞاإلااصيت للبكغ ،و بهما هي ون ٠لؿلى ٌٗ ٥الىاؽ ،و عصوصَم الٟغصيت الىاعصة مً ججاعبهم اإلاسخلٟت .لظلٞ ٪الخحي ؤو
ّ
يك٨الن هُ٣ت اجٟا ١بحن الىاؽ ،ل٨جها ٢ابلت للخٟاوى"  ،بمٗجى ّؤجها ٢يم وؿبيتّ ،
جخٛحي مً بوؿان بلى آزغ ،و
الكغ في ألازال،١
ّ
ّ
ّ
ّ
مؿخ٣غ ،جهاجي ل٣يمت ؤزال٢يت مٗيىت ،بل بجها جسً٘
مً م٩ان بلى آزغ ،و مً مى ٠٢بلى آزغ ،بديض ال يم ً٨بُٖاء مٟهىم
للى ٟ٘اإلااصر الىا٢عي ّ
اإلاخٛحي ،و ؤلاوؿان في َظٍ الخالت َى م٣ياؽ ؤٗٞاله.
ألازال٢يت الىخيضة الىاٗ٢يـت ،ؤو اإلام٨ىـة ؛ ٟٞحهـا يتياظ٘ ّ
وَ٨ظا جٓهغ اإلاىٓىمـت ّ
ّ
الخٟـاَم ،اإلابجي
الضاعوهيـت باٖخباعَا اإلاىٓـىمت
ّ
الٟٗلي للجماٖاث ؤلاوؿاهيت ،ويدل مدله الهغإ والخىاٞـ بحن ألاٞغاص ،وَظا يمشل الىي٘
ٖلى ٢يم التياخم ؤلاوؿان ،اإلادغ٥
الُبيعي لئلوؿان الُبيعيٞ ،يتيجب ٖىه جٟا٢م ؤلاهخاط وٞهل مً ال ٟ٦اءة ماصيت له ًٖ الٗملٞ ،هظٍ اإلاغخلت جىن ٠باإلاغخلت
ّ
البُىليت اإلااصيت ٦ ،ما ْهغث ؤزال٢ياث اإلاىٟٗت اإلااصيت ،التي ججلذ بىيىح في اإلاضعؾت ال رآماثُة )  ( Pragmatisemeم٘
ّ
ّ
ّ
ّ
التزايض ّ
وألازال٢يت ؤنبذ مً اإلاؿخديل ؤلايمان ّ
ّ
ّ
للي ّ
بإيت ٢يم ،وَى ما يٗجي ازخٟاء الجزٖت
اإلاٗغٞيت،
ؿبيت
الخضعيهي
ممشلحها .و م٘
ّ
ّ
ّ
ّ
الى ّ
الُىباويتّ ،
اإلاشاليت٦ .ما حؿاعٕ جأ٧ل ألاؾغة بلى ؤن جإزظ في الازخٟاء جماما وجٓهغ ؤق٩ا٫
و٧ل ألاخالم
ًاليت ،وجالشخي الجزٖت
ّ
ّ
بضيلت مً ألاؾغة ّ ،
ألازال٢يت في
الٛغبيت ٦كٟذ ًٖ آٞاتها
ٞخم حٛيحي همِ الٗال٢اث صازل هىاة اإلاجخم٘ ،وهي ألاؾغةٞ .الخضازت
الٛغبيت بىنٟها وعيشت ّ
ّ
ّ
الٛغبي لغوح الخضازت ؿبب لجىئها بلى الخٟهيل اإلاُل ،٤بط خهل اه٣الب ٦بحي
الخُبي٤
هٓام ألاؾغة
الٛغبيتّ ،
ّ
ّ
ٞخم اؾدبضا ٫ال٣يم ألازال٢يت الضيييت بال٣يم الخضازيت ،وٖملذ اإلاضاعؽ واإلااؾؿاث
ألازال٢يت صازل ألاؾغة
لل٣يم
التيبىيت ٖلى ٚغؽ جل ٪اإلاباصت وجل٣يجها للٟغص الىاخض ،والظر ؾي٩ىن مؿاوال ٖلى جُبي٣ها صازل ألاؾغةٞ .اهٟهلذ ألاؾغة في
الٛغب ًٖ ال٣يم ّ
الخ ّ
٣ليضيت ،واٖخبيتها ّ
عظٗيت ججاوػَا الؼمًً٢ ،ذ ٞيما مطخى ٖلى ؤَميت ؤلاوؿان ،و مغ٦ؼيخه لهالر ؤلاله،
ػ عبد الوىاب ادلسًنم ،دراسات معرفية في الحداثة الغربية ،مصدر سابق ،ص . 2

 2ػ عبد الوىاب ادلسًنم ،دراسات معرفية في الحداثة الغربية ،مصدر سابق ،ص. 255
 3ػ ادلصدر نفسو ،ص. 118

 ػ البراغماتية ) ، ( Pragmatisemeنسبة إذل براغما ( ،)Pragmaكىي كلمة يونانية معناىا العمل كىي مذىب ظهر يف أكاخر القرف التاسع

عشر على لساف "تشارلز بيرس" ،ك"وليام حيمس" األمريكيٌن ،كفحواه أف ادلعرفة رلرد ذريعة إذل العمل ،كأف الصدؽ تابع للخربة ،كأف مقياس الصواب يف ادلعرفة

كالعمل ،ىو االستفادة ،محمود يعقويب ،معجم الفلسفة -أھم المصطلحات و أشهر األعالم ػ  ،مرجع سابق ،ص . 6

 4ػ عبد الوىاب ادلسًنم ،دراسات معرفية في الحداثة الغربية ،ادلصدر نفسو ،ص . 9
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و٦غؾذ بظل ٪ألازال ١الالصيييتّ ،
ل ً٨ؤزال ١ألاؾغة الخضازيت اإلاىٟهلت ًٖ ال٣يم الخ٣ليضيت الضيييت ،و ّ
ّ
اإلاخىىعة بإهىاع الخضازت
لم يضم ْلها َىيال ٣ٞض قهض ٖهغ ما ٗض الخضازت زىعة ٖلى ٢يم الخضازت ٩٦ل ،وقملذ َظٍ الشىعة ظمي٘ مجاالث الخياة بما
ّ
ٞحها ألاؾغة ،التي ؤونلها هىع الخضازت بلى مٟتيَ ١غّ ١
ؤزال٢يت ّ
ّ
٢يميت ؤضخذ هي طاتها جمشل ج٣ليضا
خخم ٖلحها الى٢ىٕ في ؤػماث
ّ
وظب الخسلو مىه وؤلاجيان ببضيل ٖىه .وبالخالي ٞالخٛيحي الخضاسي في ال٣يم وألازال ١هجم ٖىه ٚياب ألاؾغة ٦مىٓىمت جغبىيت
ّ
٧ل ّ
ؤولى للٟغص خيض ٣ٞض ٖلى بزغَا الٟغص ّ
شخهيخه الؿليمت.
م٣ىماث
٦ما ؾاَمذ وؾاثل ؤلاٖالم ووؾاثل الاجها ٫البٗيض في نى٘ الغؤر الٗام بجٗله يضوع في ٞل ٪واخض ال ّ
جىٖ ٪ٟىه وبالخالي
ّ
ؾدؿاَم في حك٨يل جهىعاث وز٣اٞت الجمهىع خى ٫اإلاغؤة وألاؾغة بما يشحي الخىاؽ ويكض الاهدباٍ ُٞتهلل ل٩ل قاط مً ؤزباع
ألاؾغ ،و ٧ل ٚغيب مً ؤٗٞا ٫البكغٞ .اه٣لبذ خياة ألاؾغة ما ٗض ا٫خضازيت مً ؾٗاصة مخىَمت بلى ق٣اء وحٗاؾت واٗ٢ت ،و٦إجها
ظؿض بال عوح و ال يم ً٨لهظٍ ألاؾغة ؤن جد ٟٔهٟؿها مً َظٍ آلاٞاث ،و ٚحيَا.
حٗض جغضخى بم٩اهتها في البيذ و ؤنبدذ جغي هٟؿها مؿاويت للغظل ،مً ّ
ألاو ٫في ألاؾغة ٞلم ّ
و ٧اهذ اإلاغؤة اإلاؿتهضّ ٝ
خ٣ها ؤن
ّ
حؿخ٣ل ّ
ا٢خهاصياّ ،
ّ
ٞخم بهخاط زُاب وؿىر َضٞه في الجهايت مماعؾت هىٕ مً الاؾخٛال ٫باؾم الخغيت،
ماصيا ،و
حٗمل ،و جيخج ،و
جم ّ
الؼط بها في الىي٘ ّ
و اإلاؿاواة ،و ّ
الؿ ّ
ياسخي ،والاظخماعي ،واؾدشماعَا مً زال ٫طل٧ ٪ىع٢ت يٖ ِٛلى اإلاجخمٗاث ،و
الخ٩ىماث ،و اؾخٛال ٫اإلااجمغاث الضوليت التي حٗ٣ض كإن اإلاغؤة  ،مشل :الىمى الضيمىٚغ ّ
افي ،و اإلاغؤة ،ماجمغاث ألاؾغة ،و مداوالث
اؾخهضاع جىنياث ،ؤو جىظحهاث جبيذ ؤلاظهاى ،و جضٖى بلى ؤلاٞغاٍ في خغيت اإلاغؤة صون خضوص ؤو ٢يىصَ ،ى زحي صليل ٖلى
ّ
الهضام إلاشل َظٍ ّ
الـر ،و ّ
الاؾخٛالّ ٫
الضٖىاث في اإلاجخمٗاث و الضو ٫ألازغي ٚحي الٛغبيت .و ٦ىديجت لهظا الخ ٪٨ٟالضازلي
لؤلؾغة و ٚياب ألازال ١الضيييت التي ٧ان ييبػي ؤن حؿدىض بلحها في جىظيه ٖال٢اتها و ؤزال٢ياتها جغاظٗذ ؤزال٢ياث اإلاجخم٘ ،و
ؤلٛذ الخضازت ؤبغػ ما ّ
ّ
ألاؾغيت ،و الاظخماٖيت.
يمحز الجاهب الخجاوػر لئلوؿان و َى :ألازال ،١و ال٣يم
ّ
ّ
الخٗا٢ضيت  اإلاجخم٘ الٛغبي الخضيض ،زانت ألامغي٩ي مىه ًٖ ،ب٣يت اإلاجخمٗاث ،زانت الخ٣ليضيت مجها ،وي٣ىم
جمحز الغئيت
ظىَغ الخٗا٢ض ٖلى ٞلؿٟت الهغإ والخىاٞـ بحن ألاٞغاص و اإلااؾؿاث ،و هي ٢يمت ال حٗتيّ ٝ
بإر م٩ان للغخمت ،و ٢يم اإلادبت
التي ّ
جمحز اإلاجخم٘ الخ٣ليضر التي ّ
اخمي ،بل ٧ل شخيء بم٣ابل ماصر ،و َظٍ الٟلؿٟت ازتي٢ذ ؤنٛغ الىخضاث الاظخماٖيت مشل
ألاؾغة٦ ،ما َبٗذ ؤ٦بي جل ٪اإلااؾؿاث  ،مض : ٫الضولت ،خيض ال م٩ان ألر ٖال٢اث جغاخميت في ّ
ؤر مجهما ،و الخٗا٢ض ال يخى٠٢
ٖىض الخياة الٗامت للمجخم٘ ،بل يخٛلٛل في الخياة الخانت لؤلٞغاص ،ؾىاء صازل ألاؾغة ،ؤو في ٖال٢ت الٟغص م٘ قغ٧اث الخإمحن،

ػ ادلصدر نفسو ،ص

.

 2ػ سادل القمودم ،جرأة الفكر بين التلقائية والتوجيو القسري،د.ط ،بًنكت ،مؤسسة االنتشار العريب ،2006 ،ص . 99

 ػ الرؤية التعاقدية ،ترل اجملتمع حبسبانو تركيبا بسيطا تتسم عناصره بالتجانس ،أم  :رلتمعا تعاقديا العالقات بٌن األفراد فيو عالقات بسيطة ،كغًن متشابكة
ميكن التعبًن عنها من خالؿ عقد قانوين نصوصو كاضحة ،كالرؤية الكلية لإلنساف ىنا تقوـ على أنو كائن فرد بسيط ذك بعد كاحد ،أم إنساف طبيعي كمن مث فإف

الطبيعة تسبق اإلنساف .عبد الوىاب ادلسًنم ،الدفاع عن اإلنسان ،دراسات نظرية و تطبيقية في النماذج المرّكبة ،ط  ،القاىرة ،دار الشركؽ ، 2003
ص .360



ػ المجتمع التراحمي  :الرؤية الرتامحية ترل اجملتمع حبسبانو كيانا مركبا ،تتسم عناصره بالتجانس ،كالتنوع أم رلتمعا ترامحيا ،العالقات بٌن األفراد فيو

عالقات مركبة متشابكة ال ميكن التعبًن عنها من خالؿ عقد قانوف كاضح ،كينظر إذل اإلنساف ىنا على أنو كائن مجاعي ،مركب متعدد األبعاد إنساف ،ادلصدر
نفسو ،ص .36
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ٞالؼوط ال يم ً٨ؤن يخدمل ػوظخه بطا ٧اهذ مغيًت و ٚحي ّ
مامً ٖلحها ،خيض حٗمل قغ٧اث الخإمحن ٖلى حٗمي ٤الاججاٍ
الخٗا٢ضر ،جدذ ُٚاء خ٣ى ١ؤلاوؿان ،و الخدضيض الض٢ي ٤للخ٣ى ١والىاظبـاث اإلاسخلٟت .و يظَب َظا الخهىع بلى ؤن ؤر مجخم٘
ال يم ً٨ؤن ج٣ىم له ٢اثمت ،بطا لم جدتيم ٞيه م٣خًياث الخٗا٢ض بما يٗىيه مً جدضيض ص٢ي ٤للىاظباث والخ٣ىٞ . ١الىاظباث و
الخ٣ىّ ١
ّ
والخَ ٤ى ما يمليه ال٣اهىن ال ألازال ،١و ّ
ّ
٧ل
الخٗا٢ضر ال ؤلاوؿاوي التياخميٞ ،الىاظب
جخدضص و ٤ٞاإلاىٓىع ال٣اهىوي
اإلاٗامالث حؿحي وَ ٤ٞظٍ الىٓغة.
ٚحي ّ
ؤن اإلاؿحير ّ
ييبه بلى ؤن حٛلٛل ٢يم الخٗا٢ض ،وَيمىتها ال يٗجي ّؤجها ا٦دسخذ ٧ل ظيىب اإلاجخم٘ ألامغي٩ي ،ألن زمت ظيىب
ّ
جغاخميت ال يم ً٨ؤن جيخٟي ؤو جمىث ،بن اهدكاع الٗباصاث الجضيضة وؾِ اإلاجخم٘ حك٩ل زىعة و عًٞا للىمىطط الخٗا٢ضر
الؿاثض ،وهي يض َيمىت اإلاجخم٘ الخٗا٢ضر الخضيض بمسخل ٠مٓاَغٍ ،مجخم٘ التيقيض ،الخضازت ّ
اإلااصيت ،و الخىؾلت٦ ،ما
جا٦ض في ألازحي ٖلى ّ
ؤن خياة ألاٞغاص ؤ٦ثي جغ٦يبا وؤ٦ثي بوؿاهيت مً الىمىطط ؤلاصعا٧ي الخا٦م ،ختى لى جم اؾدبُاهه ،ألن ؤلاوؿان
ّ
بال ّ
ٚيبيت ،يؿخمض مجها نالجه التي ّ
جدغ٦ه صواّ ٘ٞ
ؤن ؤلاوؿان يب٣ى ّ
اخميت
يدب ،وي٨غٍ بُٟغجه  .ؤر :عٚم اهدكاع َظٍ ال٣يم
الاظخماٖيتّ ،
ّ
ّ
الىيٗيت الخٗامل و ٤ٞمىُ٣هاٞ ،ضاثما َىا ٥ؤمىع مخجاوػة له و اهدكاع اإلاىٓماث
ختى و لى ٞغيذ ٖليه ٢ىاهيىه
الٛغبيّ ،
التي ّ
ّ
ّ
تهخم باإلوؿان ـ ؤلاوؿان صليل ٖلى عًٞها لىا٧ ٘٢ان مأال لؼمً مطخى لم حؿاَم ألاظيا٫
ؤلاوؿاهيت صازل اإلاجخم٘
ّ
الخاليت في نىٗه بل ٧اهذ بخضي ضخاياٍ.
ومً زالَ ٫ظا ّيخطر ّ
ؤن اإلاؿحير ٢ض ؤخاٍ ٖلما ب٩ل ٞهى ٫ما يٗغ ٝبمباصت و مجاالث الخضازت ،و اؾخُإ زالٞ ٫تية وظحزة
ّ
ّ
ّ
ّ
الى٣ضيت مً الخإؾيـ
الخدليليت،
ٖاقها في ؤمغي٩ا ؤن يٟهم ويدلل جغ٦يبت ،بييت ،و َىيت َظٍ اإلاجخمٗاث ،بديض م٨ىخه ٢ضعجه
للى٣ض الخضاسي ّ
الٗغبي اإلاٗانغ ،و ٗض ؤن ّ
ّ
ّ
الخضازيت و مجاالتها زغط بىديجت
جىنل بلى ؾلبياث و ٖيىب اإلاباصت
البىاء في ال٨ٟغ
هي مأ ٫الخضازت الٛغبيت.
 2ـ مـأ ٤الحدارــة الٔسبُـة:
و٩٦ل مكغوٕ له مباصت ،ؤؾـ ،و ؾاثل وؤَضا ٝله مأالث ؤيًا ،هي ٖباعة ًٖ هخاثج ّ
ّ
جهاثيت ٚحي مخىٗ٢ت ،هاظمت ًٖ زلل في
مبضؤ ما .و مً بحن ّ
ؤَم اإلاإالث التي آلذ بلحها الخضازت الٛغبيت بمباصئها ومجاالتها هجض ":مأ ٤هصَ الٜداطة ًُ إلاوظان و
الِالم".
ّ
ّ
ّ
اهُال٢ا مً ّ
ّ
ّ
اإلاغظٗيت ال٩امىت٦ ،ما ؤوضر اإلاؿحير في الٗضيض مً مالٟاجه ّيخطر
الٛغبي يمً
الخمىي٘ الظر يدخله ؤلاوؿان
َ
ّ
ّ
الٛغبيتّ ،ؤصث في جهايت اإلاُا ٝبلى بػاخت ؤلاوؿان ًٖ اإلاغ٦ؼ ،وج٨ٟي٨ه ،وهؼٕ ال٣ضاؾت ٖىه ،وازتزاله في
ؤن اإلاىٓىمت الخضازيت،
ّ
ًا
ًا
ًا
بَاع اإلاغظٗيت ال٩امىت بديض يغص بلى الُبيٗت/اإلااصة ،و يهبذ بوؿاها َبيٗيا (ماصيا)ٚ ،حي ٢اصع ٖلى ججاوػ طاجه الُبيٗيت اإلااصيت،
ػ عبد الوىاب ادلسًنم ،رحلتي الفكرية في الجذور والبذور ،مصدر سابق ،ص 65ػ .68

 ػ الحوسلـة ( ، ) Instrumentalizationنستخدـ يف ىذه الدراسة اللفظة ادلنحوتة "حوسل" اختصارا لعبارة "تحويل الشيء إلى وسيلة "
كالنحت ىو اشتقاؽ كلمة من كلمتٌن أك أكثر على أف يكوف ىناؾ تناسب يف اللفظ كادلعىن بٌن ادلنحوت لو كادلنحوت منو  .كقد أجازت اجملامع اللغوية يف الوطن
العريب النحت عندما تلجئ الضركرة إليو ،كقد كجدنا أف من الضركرم ضلت كلمة "حوسلة" لدكاعي اإلجياز اللغوم ،ذلك ألف عبارة "ربويل كذا إذل كسيلة" عبارة

طويلة كال ميكن توليد مصطلحات منها  .ك"حوسل" فعل متعد دبعىن حوؿ الشيء أك اإلنساف إذل كسيلة ،كمنها "احلوسلة" .عبد الوىاب ادلسًنم ،الصهيونية
والنازية ونهاية التاريخ :رؤية حضارية جديدة  ،ط ،3القاىرة ،دار الشركؽ ،ص .252

 2ػ عبد الوىاب ادلسًنم ،رحلتي الفكرية في الجذور والبذور ،ادلصدر سابق ،ص .7
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ّ
الُبيٗيت مً ٢ىاهحن وخخمياث ،وَظا يٗجي ّ
و ال يخجاوػ الُبيٗت/اإلااصة؛ بديض يؿغر ٖليه ما يؿغر ٖلى ّ
ؤن ؤلاوؿان
٧ل الٓىاَغ
ًا
ًا
ُ
ٞبضال مً مغ٦ؼيت ؤلاوؿان في ال٩ىن ،جٓهغ مغ٦ؼيت ؤلاوؿان ألابيٌ في ال٩ىن
ي٣ٟض بوؿاهيخه اإلاغ٦بت ،و ج َجزٕ ٖىه ال٣ضاؾت جماما.
ًا
ًا
بضال مً الضٞإ ًٖ مهالر الجيـ البكغر بإؾغٍ ّ
يخم الضٞإ ًٖ مهالر الجيـ ألابيٌ ،وبضال مً زىاثيت ؤلاوؿان
و
ّ
ّ
ّ
والُبيٗت ،وؤؾب٣يت ألاوٖ ٫لى الشاوي جٓهغ زىاثيت ؤلاوؿان ألابيٌ مً ظهت ،م٣ابل الُبيٗت/اإلااصة وب٣يت البكغ آلازغيً مً
ظهت؛ و يهبذ ّ
َم ؤلاوؿان ألابيٌ َى ٚؼو الُبيٗت اإلااصيت والبكغيت و خىؾلتها و جىْيٟها لخؿابه ،و اؾخٛاللها ّ
ب٩ل ما ؤوحي
ّ
مً بعاصة ّ
الٗىهغيت ،و ّ
و٢ىة ،و َ٨ظا َّ
جم مً زاللها جهضيغ
جدىلذ ؤلاوؿاهيت الهيىماهيت الٛغبيت بلى بمبيياليت .بمسخل ٠ؤق٩الها
ّ
اإلاخٟى ١و ألا٢ىي ،ؤو الؿىبغمان ،ختى في لىن كغجه .
همىطط كغر واخض بلى الٗالم و جهييٟه بمجزلت
ّ
ّ
الُبيٗت يغبُه بها خبل ّ
ؾغر ،بمٗجى َى ظؼء مجها ،و ال يم ً٨له ؤن يىٟهل ٖجها
و ؤنبذ ؤلاوؿان الظر يٗيل جدذ ؾ٠٣
ّ
ّ
ّ
ّ
الُ ّ
الُ ّ
ّ
بيٗيت اإلاباقغة َى الظر
وبالخالي يهبذ مىُ ٤الخاظت
بيٗيت ألازغي،
بإر ق٩ل مً ألاق٩ا ٫قإهه قإن ٧ل ال٩اثىاث
ّ
ّ
ّ ّ ّ
جخد٨م في الجاطبيت في ؾ٣ىٍ ّ
ّ
ّ
بإن الصخيء
ألازال٢يت اإلااصيت
الخٟاخت ،ولظا جىاصر اإلاظاَب
ؤلاوؿاهيت جماما مشلما
يخد٨م في ألازال١
ّ
ّ
ّ
الىخيض الظر يجضع باإلوؿان ؤن يؿعى بليه َى الخحياث اإلااصيت التي ججىص بها الخياة ،و الصخيء هٟؿه يىُبٖ ٤لى اإلاٗايحي
ّ
و٧ل ألاخاؾيـ ؤلاوؿاهيت يمٞ ً٨همها ّ
ّ
ٞالكٗىع وؤلاخؿاؽ بالجماّ ٫
بغصَا بلى اإلابضؤ اإلااصر الىاخضٞ ،هي ّ
مجغص حٗبحي
الجماليت،
ّ
ًٖ شخيء ّ
اإلااصر.
ماصر يىظض في الىا٘٢
ّ
الُبيٗت و الخاعيش ،خى ٫ألاؾاؽ اإلااصر ال٩امًّ ،
ؤر ّ
و إلاّا ٧اهذ اإلاغظٗيت ال٩امىت ّجدؿم بالىاخضيت ّ
اإلااصيتّ ،
ٞةن
جىخض ؤلاوؿان،
يٗغ ٝو٣ٞا لل٣اهىن اإلااصرّ ،
ألن اإلاٗغٞت مؿإلت حؿدىض بلى الخىاؽ  ،ِ٣ٞو يم ً٨جُبي ٤الهيّ ٜ
الٗالم ّ٧له ٢ابل ألن ّ
ال٨ميت
ّ
الٗ٣الهيت ألاصاجيت ٖلى ؤلاوؿان٦ ،ما يم ً٨بصاعة الٗالم بإؾغٍ خؿب َظٍ ّ
ّ
ويخدى ٫الٗالم بلى وا ٘٢خسخي
الهي،ٜ
وؤلاظغاءاث
ماصر وؿبي زاي٘ لل٣ىاهحن ّ
الٗامت للخغ٦ت٦ .ما يم ً٨ؤن ج٩ىن اإلاغظٗيت الجهاثيت ٧امىت في الٗالم (الُبيٗت ؤو ؤلاوؿان( ،ومً
ّ
َىا ظاءث حؿميت اإلاؿحير لها باإلاغظٗيت ال٩امىت .و في بَاعَا ُيىٓغ للٗالم باٖخباع ؤهه يدىر صازله ما يٟ٨ي لخٟؿحيٍ صون خاظت
ّ
ّ
٧ل ّ
الُبي٘ رو مخجاوػ له .و لظاّ ،
اللجىء بلى ؤر شخيء زاعط ّ
البض ؤن حؿيُغ الىاخضيت اإلااصيت ٖلى َظا الٗالم ،وبن
الىٓام
بلى
يخم مدىَا ّ
ْهغث زىاثياث ٞهي ما٢خت ّ ،
جهاثيا  ،وفي بَاعَا ؤيًا ـ اإلاغظٗيت ال٩امىت ـ ال يىظض ؾىي ظىَغ واخض في ال٩ىن ،ماصة
ّ
واخضة ّ
٧ل شخيء ،و يسً٘ لها ،ويضوع في بَاعَا ،و ّ
يخ٩ىن مجها ّ
٧ل ما حٗل ٤باإلوؿان في َظا الٗالم مً مجاالث يٗىص بلحها ٗيضا
جهاثيا جدغيغ الٗالم مً ٢بًت ّ
٧ل ّ
املٜدض .وهدً هظَب بلى ّ
جم ّ
٧ل ججاوػ لها ،و ّ
ؤن ّ
ًٖ ّ
الىٓم اإلااصيت جضوع في بَاع اإلاغظٗيت
ّ
الٛغبي.
ال٩امىت ،و ال يم ً٨الخالم مجها ؤو ججاوػَا في اإلاجخم٘

ػ عبد الوىاب ادلسًنم ،دراسات معرفية في الحداثة الغربية ،مصدر سابق ،ص. .79
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الٛغبيت ؤجها ابخضؤث باإلٖالن ًٖ ؤلاوؿان ،واهتهذ بالً٣اء ٖليهٞ ،الٗالم الٛغبي يٗيل ّ
ّ
ج٣ضما
و اإلاٟاع٢ت ال٨بيي في الخضازت
ّ
والىظضاوي .طلّ ٪
ؤن ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الخ٣ضم في ؾلم الؿل٘ والاؾتهال٥
وألازالقي
وٖلميا مظَال ،وفي الى٢ذ هٟؿه يٗاوي الٟغا ٙالغوحي
ج٨ىىلىظيا
ّ
٧ان ٖلى خؿاب ؾلم ال٣يم وألازال ،١وَى بظل٦ ٪ؿب و٣ٞض في آلان هٟؿه؛ ٦ؿب الغٞاٍ اإلااصر ،و٣ٞض الغاخت الغوخيت وال٣يم
ّ
ّ
ّ
ّ
ؤلاوؿانتٞ ،دكا٧لذ ٖليه الاججاَاث وجاَذ مىه الُغٗٞ . ١اف جائهاٞ ،ا٢ضا ،يٗاوي
ّي
الٛغبي بىنلخه
ألازال٢يت ،وَظا ما ؤ٣ٞضٍ
الىًَ في َا٢اجه الغوخيت ،و لم يجض َغي٣ت للخىٟيـ ًٖ هٟؿه بال بى٣ل وَىه َظا بلى الٗالم ّ
٩٦ل ،صون ؤن يؿعى بلى البدض
ّ
ّ
ّ
اللجىء بلى ب٣ٞاصَا هي ألازغي زهىنياتها٦ .ما ّ
ًٖ خلى ٫لضي قٗىب ؤزغي ٢ض يجض لضحها ما ٣ٞض صون
ؤن م٣ىلت اليؿبيت التي
جدغع ؤلاوؿان ،وجٟسر له اإلاجا ٫لخإ٦يض ّ
ّ
٧اهذ مً اإلاٟغوى ؤن ّ
اليؿبيت ججزٕ
ٞغصيخهّ ،ؤصث بلى ٖ٨ـ طل ٪جماما؛ خيض ؤن "
ّ
٣ٞىيذ ؤلاوؿان/الٟغص مً ّ
٧ل ألامىع مدؿاويتّ .
ّ
والُبيٗت ،وججٗل ّ
شخهيت
الضازل وظٗلذ مىه
ال٣ضاؾت ًٖ الٗالم ؤلاوؿان
ّ
ؤر شخيءّ ،
ؤر ٢غاع ،وبن ٧اهذ في الى٢ذ طاجه ٢اصعة ٖلى حؿىيّ ٜ
َكتٚ ،حي ٢اعة ٖلى ّاجساط ّ
و٧ل شخيء" .
ّ
ّ
والظر ّ
الٛغبيت ؾغٖان ما ي٨دكّ ٠ؤجها ؤخضزذ اه٣البا ٖلى اإلاغظ٘ ّ
ّ
ّ
الج ّ
وٗبي ٖىه
هاجي ؤو اإلاُل،٤
اإلاخمًٗ في مؿاع الخضازت
بن
ّ
ؤلاؾالميت بـ "هللا" ،خيض اهُٗ٣ذ ّ
الخدىُ ٫يٗخبي مً ّ
ّ
ؤَم هخاثج و مأالث الخضازت
الهلت بحن هللا وؤلاوؿان ،وَظا
هدً في ز٣اٞخىا
ّ
الٛغبي ٣ٞ .ض ؾلب ؤلاوؿان ظىَغٍ ،وبعاصجه ،وبٗثيٍ ّ
ّ
وظؼؤٍ بديض ؤنبذ ال يخُل٘ هدى اإلاُل ،٤وال
اإلاكغوٕ الخدضيثي اإلااصر
الجهاثيتّ ،
ومغظٗيخه ّ
وبالخالي َٛذ ٖلى طاجه ؾمت الاٚتيابّ ،
ّ
وجم جدغيغ ال٣يم ،و الٛاثياث
يغٚب في الاٖتيا ٝبإنله ؤلالهي،
هىع ّ
وؤلاوؿاهيت ،وؾاص ّ
الخ ّ
ّ
ّ
بإن الٗالم زل ٤نضٞت ،ؤو زل ٤هٟؿه بىٟؿه َ ،ظٍ الهضٞت هي التي ظٗلذ ؤلاوؿان
ألازال٢يت،
٧ل شخيء ،و ّ
ّ
يامً ٗبصيت الخياة ،وال٩ىن ،و الىظىص و ّ
يؿخد ٤الاَخمام ،والخطخيت ٚحي الخياة التي يٗيكها،
بالخالي ٞال شخيء
التي ييبػي ؤن ج٩ىن ميضاها ،إلقبإ عٚباجه اإلااصيت اإلاخىاميت يىما ٗض يىم.
ّ
ّ
ّ
ومً َظا اإلاىُل ٤لم ّ
جخد ٤٣ؾياصة ؤلاوؿان ،التي ْلذ الخضازت جدلم بها ٖلى مضاع ٢غون ،وبهما عاخذ جستز ٫اإلاؿاٞت بحن
ّ
ومغ٦ؼيخه بط لم يٗض يغٚب في َظٍ الؿياصةٞ ،إٖلً مىجه ،و٧ل َظٍ
ؤلاوؿان والُبيٗت/اإلااصة ،و٣ٞض ؤلاوؿان ٖلى بزغَا م٩اهخه،
وٖىهغيت ،وال بوؿاهيت ّ
الؿلى٦ياث ّ
ّ
الىمىطط اإلااصر ،الخدضيثي الٛغبيّ ،الظر َيمً ٖلى ٧لّ
حٗبي ًٖ خ٣ي٣ت واخضة هي َمجيت
اإلاهم مجها وٚحي ّ
مجاالث الخياة ّ
اإلاهم ،اإلاغ٦ؼر مجها والهامصخي ،وؤخ٨م ٢بًخه وؤنبذ َى ؤؾاؽ الخغيُت ؤلاصعا٦يت لئلوؿان
ؤصّ ١
الٛغبي الخضيض .بمٗجى ّ
ٞةن الخضازت ؤعاص بخياء ؤلاوؿان ٣ٞخلخه.
ّ
يؿخمض ّ
ّ
٢ىجه و٦يىىهخه
الٛغبي "ظؼؤ ال يخجؼؤ مً اإلااصة ،وَى نٟدت جىٗ٨ـ ٖلحها نىعة ألاقياء" .بر :بهه
ليهبذ الٗ٣ل الخضاسي
ّ
ّ
والخغيت والٟغصاهيت لي٣طخي ٖلى ّ
٧ل الشىاثياث ،لي٨ك ٠ال٣ىإ ًٖ وظهه البياٚماحي
مً اإلااصة /الُبيٗت ال مً م٣ىالث ؤلاوؿان،

عطي كآخركف ،عبد الوىاب المسيري في عيون أصدقائو ون ّقاده ،ط  ،دمشق ،دار الفكر بدمشق2007 ،ـ ،ص .332
ػ أمحد عبد احلليم ّة

 2ػ عبد الوىاب ادلسًنم ،رحلتي الفكريّة في الجذور والبذور ،مصدر سابق ،ص . 95

3
اإلسالمي والحداثة الغربية ،ط ،2مصر ،مكتبة الشركؽ ال ّدكلية2007 ،ـ ،ص .39
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إلاً ظهت ؤزغيٞ ،هى حهض ٝبلى الؿيُغة ٖلى ؤلاوؿان والُبيٗت وظٗلهما في زضمخهٞ ،الخضازت الٛغبيت ؤصع٦ذ ؤلاوؿان مً زال٫
م٣ىالث الٗلىم الُبيٗيت البؿيُت ،ؤر اإلاىيىٖيت اإلاىٟهلت ًٖ الظاث.
خاثمــة
ّ
خؿه الى٣ضر ّ
بطنّ :
ٞةن اإلاؿحير ؤونله ّ
ّ
الٛغبيت اإلاٗانغة ،والتي ماهي بال مأ ٫لؼمً الخضازت بمسخل٠
الىٟاط بلى ٖم ٤ؤلاق٩الياث
ّ
م٣ىماجه بضءا مً اإلاباصت بلى اإلاجاالث اهتهاء بالخدحزاث و ما هجم ٖجها مً آٞاث بوؿاهيت ٧ىهيت ،ومً َظا اإلاىُل ٤وماصامذ
الخضازت الٛغبيت خؿب اإلاؿحير ٢ض ّ
ّ
الٗغبي وؤلاؾالمي،
ٖبيث ًٖ ٖضم نالخيتها ،وؤَليتها لخ٩ىن ؤهمىطظا يدخظي به في الٗالم
ّ
هٓغا إلاأالتها ّ
الهضامت ،وؾلبياتها التي ّ
صمغث وً٢ذ ٖلى ؤلاوؿان ّ
جهاثياُ ،خ ّ ٤لىا ؤن هدؿاء ًٖ ٫البضيل الظر يُغخه اإلاؿحير
للخغوط مً َظٍ ألاػمتَ :ل َىا ٥مً اإلاكاعي٘ الٗاإلايت ٚحي الٛغبيت يهلر ّ
ّ
وؤلاؾالمي؟ّ ،ؤم َل مً ظضيض
ليُب ٤في الٗالم الٗغبي
يإحي به اإلاؿحير؟ .وبلى ؤر مضي يم٨ىه ؤن يهبذ واٗ٢ا؟.

ػ عبد الوىاب ادلسًنم ،المادية وتفكيك اإلنسان ،مصدر سابق ،ص . 32
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املجاشات إلادزاُٟة ودوزها في ثحلُل الخوابات وهٜدها
ٛساءة في مؼسوَ ُبد الىهاب املظحري
دٟحىز ُسماوي ّ
ُماز املسٟص الجامعي ؤحمد شباهة – ٓلحزان ( -الجصاثس)

ملخف الدزاطة:
يٗض ٖبض الىَاب اإلاؿحير ؤخض اإلا٨ٟغيً الٗغب ،الظر امخل ٪ألاصواث في الخإؾيـ إلاكغوٖه ال٨ٟغر ،ومً ّ
زم ٧ان
اَخمامه واضخا بما ييخجه الٛغب مً زُاباث .وجإحي َظٍ اإلاكاع٦ت لبيان ؤَميت مىهجه في جدليل جل ٪الخُاباث وه٣ضَا مً
زال ٫بيان جدحزَا واإلاغظٗيت ال٨ٟغيت لها.
والظر ال قٞ ٪يه ّ
ؤن جدليل الخُاباث يٗض اَخمام ظملت الٗلىم ،التي جداوٞ ٫هم الىهىم وؤليت حك٩لها ،ومً ّ
زم
ٞةن ؤلاق٩ا ٫الظر جُغخه َظٍ الىع٢ت البدشيت ٦ي ٠ييبػي للٛت ّ
ّ
ؤن ج٩ىن مضزال لٟهم الىهىم؟ وما هي الىْيٟت التي جاصحها
اإلاجاػاث التي جدىحها الخُاب ،و٦ي ٠يىٓغ اإلاؿبحير بلى اإلاجاػ؟ ؤو بىنٟه خليت ظماليت ٦ما ط٦غث البالٚت ال٣ضيمت ،ؤم ؤن
ٗضٍ الىْيٟي ؤٖم ٤مً طل٪؟.
وٖليهّ ،
ٞةن َظٍ اإلاكاع٦ت جخ٩ئ ٖلى ٦خاب اإلاؿحير " اللٛت واإلاجاػ بحن الخىخيض ووخضة الىظىص" لبيان جل ٪ألاؾئلت،
ومداولت بزغاء مىيىٕ اإلاجا اث ؤلاص ا٦يت الظر حٗض مً اَخمام اللؿاهياث الٗغٞاهيتٚ ،حي ّ
ؤن اإلاؿحير خاو ٫ؤن يؿخٟيض مً طل٪
ع
ػ
في ٦ك ٠وٞطر الخُاباث الٛغبيت بما جدمله مً جدحزاث ايضيىلىظيت.
ال٢لمات امل٘حاحُةٖ :بض الىَاب اإلاؿحير ،اللٛت ،اإلاجاػ ،الى٣ض ،الخُاب ،ؤلاصعا ،٥البالٚت.
الظحرة الراثُة:
ألاؾخاط ٖشماوي ٖماع ،ؤؾخاط البالٚت والى٣ض بمٗهض آلاصاب واللٛاث باإلاغ٦ؼ الجامعي ؤخمض ػباهت ٛلحزان ،مخدهل ٖلى قهاصة
ص٦خىعاٍ في البالٚت ،يكخٛل اَخمامه البدثي ٖلى بالٚت الخُاب ،قاع ٥في ملخ٣ياث وَىيت وصوليت ،ووكغ م٣االث في مجالث
مد٨مت في مجا ٫جسههه.
ثىهئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
ل٣ض جٖ ًُٟلماء الٗغبيت ٢ضيما بلى اإلاجاػ بىنٟه ْاَغة لٛىيت ،حؿخضعي الاهدباٍ للى٢ىٖ ٝلى صالالتها في الخُاب ،بط
ّ
ؤل ٠ؤبى ٖبيضة مٗمغ بً اإلاشجى ٦خاب " مجاػ ال٣غآن" ليبدض في مٗاهحها ومضلىالتها في الخُاب ال٣غآوي.
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والبدض البالغي ال٣ضيم ّ
اَخم بمىيىٕ اإلاجاػ باٖخباعٍ خليت لٛىيت يخ٩ئ ٖليه اإلاخ٩لمٞ ،هى في ٖغ ٝالبالٚيحن " ؤن ًسٍد
املح٢لم بربات مِجى مً املِاوي ٗال ًرٟسه باللٍ٘ املىكىَ له في اللٔة ،ولً ً١جئ بلى مِجى هى ثالُه وزدٗه في الىحىد ُٗىمئ
بلُه ،وٍجِله دلُال ُلُه" ّ ،
و٦إن " اإلاجاػ" جٟؿحي إلاا يغيضٍ اإلاخ٩لم ،يى٣ل الضاللت ويسال ٠اإلاٗجى الٓاَغ لل٣ى ،٫وَى ما يمً٨
اٖخباعٍ اؾتياجيجيت َامت في الخىانل.
ّ
و٢ض اؾخ٣غ الخىاو ٫الٗغبي للمجاػ في مٟهىم ال ي٩اص يسغط ٖىه ،وَى ؤهه " ال٢لمة املظحِملة في ٓحر ما ي مىكىُة
له بالحح ُٜٝاطحِماال في الٔحر باليظبة بلى هىَ حُٜٜت ا مّ ٛسٍىة ماوِة ًُ بزادة مِىاها في ذل ٣الىىَ " .
وه٣غؤ في "مٟخاح الٗلىم" للؿ٩ا٧ي ههىنا جضٖ ٫لى وٖيه باؾخٗماالث اإلاجاػ ،بط ي٣ىٞ ٫يما بياهه " واُلم ؤها ال هٜى٤
في ُسٗىا اطحِملد ال٢لمة ُٗما ثدُ ٤لُه ؤو في ٓحر ما ثدُ ٤لُه ،حتى ً١ىن الٔسق ألاؿلي هل داللت ا ُلى املظحِمل
ُٗه" .
ّ
وٖليهٞ ،اإلاجاػاث ؤبل ٜفي جإصيت اإلاٗاوي مً الخ٣اث ٤ألمغيًٞ :إما ألاوٞ ٫إه ٪جد ٤٣به ماَيت الصخيء ٖلى ؾبيل ٢ىل" ٪
ٞالن بدغ"٣ٞ ،ض ٧ان ؤبل ٜفي جد٣ي ٤ماَيت ال٨غم مً ٢ىلٞ " ٪الن ٦غيم " ،و ؤما ألامغ الشاوي ّ
ٞةن اإلاجاػ يد ٤٣ؤلايًاح والبيان،
ّ
ألهه اهخ٣ا ٫مً اإلالؼوم بلى الالػم ،مشل ٢ىل " ٪عٖيىا الٛيض " ،وؤهذ جغيض الػمه " الىباث" ٞ ،ي٩ىن بظل ٪مؿخٗمل اإلاجاػ مشل
الظر ّيضعي قيئا ُوي ُ
٣يم ٖليه بغَاها .
وبىاء اإلاجاػاث ي٩ىن مً مىُل ٤الخىاي٘ ٖليه بدؿب ز٣اٞاث ألامم وٖاصتها في ال٣ى ،٫وَى ما ج ًُٟله السجلماسخي
ّ
ّ
ُسفي بحظ الـىاُة ،وٛى ٤حىهسه هى الٜى ٤املظح٘ص للى٘ع املحُٟ ًٜربه،
ٖىضما يىٓغ بلى اإلاجاػ ٖلى ؤهه " اطحِما٤
املس ٟمً مٜدمات مخترُة ٠اذبة ّ
ثخُل ؤمىزا وثحا٠ي ؤٛىالا "
ّ
ّ
خضاسي ُيٓهغ ألاَضا ٝالخ٣ي٣يت الؾخٗما ٫اإلاجاػ في
وما يم٢ ً٨ىله ٖىض جإمل مٟهىم السجلماسخي للمجاػ بإهه ظهض
ُ
الخىانل البكغر ب٣ىله " ال٣ى ٫اإلاؿخٟؼ للىٟـ اإلاخي٦ ً٣ظبه" ،وَى ما يٗجي ّ
ّ
مخل٣ي
ؤن اإلاجاػ يسٟي خ٣اث ٤وبصعا٧اث جىظب
الخُاب الىنى ٫بلحها.
املجاش وُالٛحه بالح٘١حر الاوظاوي في مؼسوَ املظحري:
يىٓغ ٖبض الىَاب اإلاؿحير بلى اإلاجاػ باٖخباعٍ ؤصاة جخٗضي وْيٟتها الخليت الجماليت وجد٣ي ٤الخُابيت وؤلا٢ىإ ،بط يغاٍ
ّ
ؤهه ظؼء ؤؾاسخي مً الخ٨ٟحي ؤلاوؿاوي ،يٗمل ٖلى جد٣ي ٤ؤلاصعا ٥خى ٫و٢اج٘ الٗالم .

عبد القاىر اجلرجاين :أسرار البالغة ،ربقيق زلمود زلمد شاكر ،دار ادلدين ،جدة ،ط  ، 990 ،ص . 4 2
2
زلمدم قابيل ،ادلكتبة التوفيقية ،القاىرة( ،د.ط)( ،د.ت) ،ص . 339
السكاكي ،أبو يعقوب يوسف :مفتاح العلوـ ،ربقيق محدم ّ
 3ادلصدر نفسو ،ص . 350
 4العلوم ،حيي بن محزة :اإلجياز ألسرار كتاب الطراز يف علوـ حقائق اإلعجاز ،ربقيق بن عيسى باطاىر ،ادلدار اإلسالمي ،بًنكت ،ط  ،2007 ،ص . 3 2
 5السجلماسي ،أبو زلمد القاسم :ادلنزع البديع يف ذبنيس أساليب البديع ،ربقيق عالؿ الغازم ،مكتبة ادلعارؼ ،الرباط ،ط  ، 980 ،ص.252
 6عبد الوىاب ادلسًنم :اللغة كاجملاز بٌن التوحيد ككحدة الوجود ،دار الشركؽ ،القاىرة ،ط  ،2002 ،ص. 23
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وعبِ اإلاجاػ باإلص اٖ ٥ىض ٖبض الىَاب اإلاؿحير يٗجي ّ
ؤن الاَخمام بخدليل الهىعة اإلاجاػيت له ٢يمخه الجىَغيت التي
ع
ّ
ّ
مخل٣ي الخُاب ،ججاوػا للمٟاَيم البالٚت ال٣ضيمت ،ي٣ىٞ ٫يما بياهه " :وهحً هره بلى ؤن املجاش اللٔىي -ؤي
يبدض ٖجها
الاطحِازة وال١ىاًة واملجاش املسطلٛ -د ً١ىن مجسد شخازٖ ومحظىات في بِم ألاحُان ،ول١ىه في ؤٟثر ألاحُان حصء ؤطاطُا
مً الح٘١حر إلاوظاوي ،ؤي حصء مً وظُ اللٔة ،التي ي حصء ال ًحجصؤ مً ُملُة إلادزا ، " ٞوَى بظل ٪يداو ٫ؤن يؿىض
وْيٟت ؤلاصعا ٥للمجاػ.
وؤلاصعاٖ ٥ىض ٖلماء الىٟـ اإلاٗغفي َى " محاولة ٗهم الِالم مً حىلىا مً خال ٤ث٘ظحر املِلىمات الٜادمة مً
الحىاض بلى الدماْ .وال٘هم هىا ًىوىي ُلى الح٘ظحر والترمحز والححلُل والحخصًٍ والاطحجابة الخازحُة ُىد الحاحة " ،
ٞهى – ؤر ؤلاصعا -٥مً ؤ٦ثي اإلاىايي٘ التي هالذ اَخمام ٖلماء الىٟـ إلاا له مً نلت مباقغة بدياة الىاؽ اليىميت ،خيض يخٗامل
الٟغص م٘ آلاال ٝمً اإلاشحياث التي جخُلب مىه الٟهم والخدليل .وبالخالي ٞهى ٖمليت ج٨ٟحييت ٖليا مغجبُت بالبجى اإلاٗغٞيت لضي
الٟغص ومخإزغة بميىله و٢ضعاجه اإلاسخلٟت .ومً ّ
زم ٗٞلم الىٟـ ؤلاصعا٧ي حهخم بمؿال ٪بهخاط الضما ٙالبكغر للمٗغٞت وجىٓيمه لها،
وبُغاث ٤الخٟاٖل بحن الظًَ واإلاديِ البكغر وؤق٩ا ٫جسؼيً اإلاٗلىماث واؾخٗمالها و ٤ٞالخُاَاث الظَىيت والخاظاث.
وٖليهٞ ،اؾخسضام اإلاجاػ مً مىٓىع ٖبض الىَاب اإلاؿحير يؿاٖض ٖلى بصعا ٥الهٟاث التي حعجؼ ال٩لماث اإلاعجميت
ًٖ جهىيغَا وه٣لها بالهياٚت اإلاُلىبت ،ونٟت " الصجاٖت" ال يم ً٨جبلٛحها ًٖ ّ
ؤصمي بال ًٖ َغي ٤اإلاجاػ ،و " سَ بلى ُالم
الوبُِة واملحظىطات هبحث ًُ ُىـس محظىض ٗ ا لىحىله بلى بػازة ٠اُٗة بلى هرا إلاحظاض"  ،وطل ٪بغبِ نٟت
مٗىىيت ( الصجاٖت ) بإزغي ماصيت ( ألاؾض).
ولهظا ج٣هض بيليىا ؾيميىى باالؾخٗاعة الٓاَغة التي هخ٩لم وعبما ه٨ٟغ مً زاللها في شخيء ما بمٟغصاث شخيء آزغ ،وي٩ىن
ّ
الىهيت ،وقضيضة اإلاغوهت في الىْاث٠
مىا٢كت مىيىٕ الاؾخٗاعة باٖخباعَا ْاَغة لٛىيت واؾٗت الاهدكاع ،مخىىٖت في ججلياتها
التي ٢ض جاصحها ومغ٦ؼيت للٗضيض مً ؤهماٍ الخىانل اإلاخبايىت مً الخٟاٖل الخميم ٖحي الخُب الؿياؾيت بلى الخ٨ٟحي الٗلمي .
واإلاجاػ مً َظا اإلاىُل ٤يىؾ٘ هُا ١اللٛت ؤلاوؿاهيت ويجٗلها ٢اصعة ٖلى الخٗبحي مً زال ٫عبِ اإلاجهى ٫باإلاٗلىم،
ّ
وؤلاوؿاوي بالُبيعي ،واإلاٗىىر باإلااصر والالمدضوص باإلادضوص ،ومً ّ
زم ٞهى ؤصاة في جد٣ي ٤ؤلاصعا ٥للىا .٘٢ألهه ييخج ًٖ ٖمليت في
ٚايت التي٦يبّ ،
يًي ٤اإلاؿاٞت التي جٟهل بحن الضا ٫واإلاضلى ،٫وَى ؤصاة ؤلاوؿان للخٗبحي ًٖ ألا٩ٞاع وعئي مغ٦بت ال يمً٨
ّ
الخٗبحي ٖجها بال بهظٍ الُغي٣ت .

ادلرجع نفسو ،ص. 3
 2أنور زلمد الشرقاكم  :علم النفس ادلعريف ادلعاصر ،مكتبة األصللو ادلصرية ،ط ،2003 ،2ص . 27
 3عبد الوىاب ادلسًنم :اللغة كاجملاز ،ص. 5
 4إيلينا سيمينو :االستعارة يف اخلطاب ،ترمجة عماد عبد اللطيف كخالد تونس ،ادلركز القومي العريب للرتمجة ،القاىرة ،ط  ،20 3 ،ص . 33
 5عبد الوىاب ادلسًنم :ادلرجع السابق ،ص. 6
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واٖخ٣ض ؤ ّـً جهىيغ اإلاجاػ بهظا اإلاٟهىم الظر يغيضٍ مكغوٕ اإلاؿحير يخُلب صعاؾت " الِالٛة بحن بيُة اللٔة وؤػُاء
خازج اللٔة ،مبادت بدزاُٟة ،وآلُات ٓحر خاؿة باللٔة ،محلمىة مبادت الحـيُ ٙإلاوظاوي واملبادت الىاُِٛة والح٘اُلُة،
واملبادت الىًُُ٘ة بؼ٢ل ُام مسل املِحٜدات الحٜلُدًة والاٛحـاد "  ،ؤر الاَخمام بالٗال٢ت بحن اللٛت والٟٗل.
والخّ ٤
ّ
بن مكغوٕ اإلاؿحير يىضعط يمً ما جغيضٍ اللؿاهياث الٗغٞاهيت ،التي يٗخبي ال ي٩ى ٝمً ؤبغػ ألاٖالم اإلااؾؿحن

ّ
ّ
الُىمي و ي حصء مً ال٘١س مً حُث
الِادي
لها ،والتي جىٓغ بلى الاؾخٗاعة بىنٟها " ًاهسة مسٟصٍة ٓالبة في داللة ال١الم
مسلد ؤداة في ثـىز الِالم وألاػُاء وثمسلها في حمُّ مٌاهسهاٗ ،هي حصء مً الىٌام الِسٗاوي " .
ومً زمت ّ
ٞةن الاؾخٗاعة مً مىٓىع ال ي٩ى ٝوظاوؿىن ال جغجبِ ٖىضَما باإلاٗجى البالغي والخيا ٫الكٗغر ،ول٨جها
مٓهغ ز٣افي ٖام جخإزغ به اللٛت ،وبيان طل٢ ٪ىلهما " :يٗخ٣ض الىاؽ ّ
ؤن الاؾخٗاعة زانيت لٛىيت جىهب ٖلى ألالٟاّ وليـ ٖلى
ّ
الخ٨ٟحي ؤو ألاوكُت ،ولهظا يًٓ ؤٚلب الىاؽ ؤهه باإلم٩ان الاؾخٛىاء ًٖ الاؾخٗاعة صون ظهض ٦بحي"  ،بد٨م ّؤجها خايغة في ٧ل
ّ
مجاالث الخياة اليىميت ،وليؿذ م٣خهغة ٖلى اللٛت ،وبالخالي يؿخلؼم الىٓغ بلى الاؾخٗاعة ويغوب اإلاجاػ ٖلى ؤهه يمشل ج٨ٟحيا،
وليـ ؤصاة لٛىيت لى٣ل اإلاٗجى٦ ،ما نىعجه البالٚت ال٣ضيمت.
وبطا ٧ان مً الىْاث ٠ألاؾاؾيت التي ييبػي الاوؿان جد٣ي٣ها في مدا٧اجه للىاٞ ،٘٢لً يسغط طل ًٖ ٪الىْيٟت
ؤلاصعا٦يت ،ويهبذ اإلاجاػ وؾيلت إلصعا ٥الٗالمٞ ،ىْيٟخه " مسل اطحخدام حاطة السئٍة ؤو حاطة اللمع حـى ٤بِم
ّ
إلادزا٠ات ،وهرا ٌِجي ؤهىا ال هدز ٞمٌاهس الِالم وم١ىهاثه ،وال هباػس الحجسبة بال ًُ الوسٍ ٝبِم الاطحِازات " .ومً
َىا يغيض ٖبض الىَاب اإلاؿحير الخإؾيـ للىْيٟت ؤلاصعا٦يت للمجاػ في الخ٨ٟحي الٗغبي مً خيض حٗامله م٘ مسخل ٠الخُاباث مً
ؤصبيت ،وؾياؾيت ،وصيييت.
ويبضو ّ
ؤن جإزحي مغج٨ؼاث اللؿاهياث الٗغٞاهيت واضر في ٦خاباث اإلاؿحير ،ختى ٖضث الهىعة اإلاجاػيت ٖىضٍ" وؾيلت
بصعا٦يت ال يم ً٨للمغء ؤن يضع ٥واٗ٢ه صوجها ،ؤو ختى ؤن يٗبي ًٖ م٨ىىن هٟؿه بال مً زاللها"  ،ومٗجى َظٍ الىْيٟت ؤلاصعا٦يت
هي ظىَغ الٗمليت الخىانليتّ ،
تهم الُغٞحن مٗا ،ؾىاء ميصخئ الخُاب ،ؤو مخل٣يه.
الـىزة املجاشٍة وهٜد الخوابات ُىد املظحري:
٢بل الخىٖ ٠٢ىض الٗال٢ت بحن الهىعة اإلاجاػيت والخُاب ،ييبػي ؤلاقاعة بلى مٟهىم الهىعة ،باٖخباعَا مً ال٩لماث
التي ييبػي يبِ اؾخٗماالتها ،زانت ّ
وؤن البالٚت الٛغبيت اٖخاصث ٖلى عبُها بما يؿمى باإلادؿىاث.

كداد زلمد نوفل  :اجملازات اإلدراكية كالبالغية بٌن النظرية كالتطبيق ( ،إبراىيـ ناجي أمنوذجا ) ،رللة جذكر ،النادم األدم الثقايف ،جدة ،فرباير  ،20 3العدد
 ،33ص .275
 2األزىر الزناد :نظريات لسانية عرفانية ،الدار العربية للعلوـ ناشركف ( لبناف) ،منشورات االختالؼ ( اجلزائر) ،دار زلمد علي للنشر ( تونس)،ط ، 20 0 ،
ص . 42
 3جورج ال يكوؼ كمارؾ جونسن :االستعارات اليت ضليا هبا ،ترمجة عبد اجمليد جحفة ،دار توبقاؿ للنشر ،الدار البيضاء ،ط ،2009 ،2ص22
 4ادلرجع نفسو ،ص . 3
 5عبد الوىاب ادلسًنم :اللغة كاجملاز ،ص . 7
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والهىعة حٗخبي ألاصاة اإلاًٟلت في ؤؾلىب ال٣غآنٞ ،هى يٗبي بالهىعة اإلادؿت اإلاخسيلت ًٖ اإلاٗجى الظَجي والخالت
الىٟؿيت وًٖ الخاصر اإلادؿىؽ واإلاكهض اإلاىٓىعٞ ،ال٣غآن يغج٣ي الهىعة التي يغؾمها ٞيمىدها الخياة الكازهت ؤو الخغ٦ت
اإلاخجضصةٞ ،ةطا اإلاٗجى الظَجي َيئت ؤو خغ٦ت ،والخالت الىٟؿيت لىخت ؤو مكهض ،وبطا الىمىطط ؤلاوؿاوي قازو حي ،بطا الُبيٗت
البكغيت مجؿمت مغثيت .
ويغي نالح ٖبض الٟخاح ّ
ؤن مهُلر " الهىعة" مً اإلاهُلخاث التي اؾخٗملذ خضيشا في ٖالم ألاصب والبالٚت والى٣ض،
و٧ان الٗغب يؿخٗملىن ل " ٟٔالاؾخٗاعة " للضاللت ٖلى ٌٗ ما جضٖ ٫ليه ٧لمت " الهىعة" آلان ،وؤيحى َظا اإلاضلى ٫يدؿ٘
ليكمل مضلى ٌٗ ٫ألالٟاّ مشل " الدكبيه" ،و " ال٨ىايت" واإلاجاػ" .
وٖليه ٞالهىعة البالٚيت هي٠ " :ل حُلة لٔىٍة ًساد ب ا املِجى البُِد ال الٜسٍ لألل٘اي" .
ّ
ل ً٨الظر ييبػي الخيبه له َى الخٟغ٢ت بحن اؾخٗمالحن للهىعة باٖخباعَا ؤوال حٗبحيا لٛىيا ًٖ مكابهت ما ،وزاهيا الىٓغ
زم يغي ؾدي ًٟؤوإلاان ّ
بلحها بىنٟها جمشيال طَىيا ،ومً ّ
ؤن " الدزاطة املِمٜة للظُا ٚوللمى ٙٛالِام لل٢اث ي وحدها التي
طخظمح بإمً اللبع" .
وبىاء ٖلى طلّ ٪
ٞةن مٗالجت اإلاؿحير إلاىيىٕ الهىعة ي٩ىن مً مىُل ٤اٖخباعَا حٗبحيا طَىيا ،ألا٦ثي صاللت باليؿبت بلى
َ
الٗالم .ومً ّ
زم ما الٗال٢ت بحن الهىعة اإلاجاػيت والخُاب التي ؤعاص مكغوٕ اإلاؿحير ؤن ياؾـ له؟.
عئيت مٗيىت بلى
بطا ٧ان الخُاب ملٟىْا َىيال ،ؤو " مخخاليت مً الجمل ّ
ج٩ىن مجمىٖت مىٛل٣ت يم ً٨مً زاللها مٗايىت بييت ؾلؿلت
مً الٗىانغ" ّ
ٞةن جدضيضٍ ال يسغط ًٖ ٧ىهه " ٧ل ٢ى ٫يٟتيى مخ٩لما ومؿخمٗا ،وج٩ىن لضي ألاو ٫هيت الخإزحي في الشاوي بهىعة
ما " ومً َىا ييبػي الىٓغ بلى جل ٪اإلاجاػاث التي جدىحها الخُاباث باٖخباعَا ؤصاة لالجها ٫هٖ ٠٣لى حٗابحيَا ،وهخجاوػ ٖلى ّؤجها
مىٓىمت مً الغمىػ ،وَى الخدضيض الظر ّ
زهه بىٟيؿذ للخُاب .
واإلاخل٣ي ( الىا٢ض) ٖليه ؤن يمحز بما جدىيه الخُاباث مً مجا اث للىنى ٫بلى بص ا ٥الىاّ ،٘٢
ّ
ألن الخُاب َى اؾخٗما٫
ع
ػ
يؼاوط بحن البىاءاث اللؿاهيت والخمشيالث اإلا٣اميت في بَاع جٟاوى مدضص بإَضا ٝوعَاهاث اإلاؿاَمحن الٟٗليحن ؤو اإلادخملحن .
وٖبض الىَاب اإلاؿحير يداو ٫مً زال ٫الغبِ بحن الهىع اإلاجاػيت والخُاب بلى جد٣ي ٤ؤَغوخت ٞهم الىهىم مً
خيض ما جدمله مً جل ٪الهىعّ ،
ألن طل ٪في هٓغٍ بصعا ٥إلااَيت الخُاب وؤؾباب وظىصٍ ،ومً ّ
زم يمل ٪اإلاجاػ اإلا٣ضعة الخدليليت
والخٟؿحييت إلاسخل ٠الخُاباث ،ؾىاء ٧اهذ ؤصبيت ،ؤم ؾياؾيت وٚحيَما .
سيد قطب :التصوير الفين يف القرآف الكرمي ،دار ادلعارؼ ،مصر ،ط ، 949 ،2ص.34
 2خالدم صالح عبد الفتاح :نظرية التصوير الفين عند سيد قطب ،شركة الشهاب ،اجلزائر ، 988 ،ص. 75
 3كىبة رلدم كآخركف :ادلصطلحات العربية يف اللغة كاالدب ،مكتبة لبناف ،بًنكت ،ط ، 984 ،2ص . 227
 4فرانسوا مورك :البالغة ( مدخل لدراسة الصور البيانية) ،ترمجة زلمد الورل كعائشة جرير ،أفريقيا الشرؽ ،ادلغرب ،ط ،2003 ،2ص . 6
 5سعيد يقطٌن :ربليل اخلطاب الركائي ( ،الزماف -السرد -التبئًن) ،ادلركز الثقايف العريب ،بًنكت،ط  ، 989 ،ص . 7
 6ميلز ،سارة :اخلطاب ،ترمجة يوسف بغوؿ ،مطبعة البعث قسنطينة ،2004 ،ص .
 7زلمد مشباؿ :البالغة كاخلطاب ،منشورات ضفاؼ( بًنكت) ،دار األماف ( ادلغرب ،االختالؼ ( اجلزائر) ،ط  ،20 4 ،ص .263
 8عبد الوىاب ادلسًنم :اللغة كاجملاز ،ص . 27
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وبظل ٪يك٩ل اإلاجاػ م٣هضا جىانليا بظمالياّ ،
ألن " لـاح خواب ما بلى حاه مٜاؿده الحىاؿلُة املىكُِة
مً ٠ل ٛىً ٤يحجه ،مٜـدا ثىاؿلُا بحمالُا ًحِل ٝبمجمىَ خوابه " ٞ،اإلاجاػاث جستز ٫هىايا ناخبها.
وٖليهّ ،
ٞةن مكغوٕ اإلاؿحير وَ ٤ٞظٍ الىٓغة يىضعط يمً جياع الضاللت ؤلاصعا٦يت التي جبدض ًٖ مداولت للىنى٫
ل٨يٟيت خهى ٫اإلاٗاوي بالىٓغ بلى اللٛت باٖخباعَا هاقئت ًٖ مل٩اث جُىعث جضعيجيا وجسههذ ،وبالخالي ٞخدليل الهىعة
اإلاجاػيت يؿعى للىنى ٫بلى ألا ٗاص اإلاٗغٞيت ٖىض البكغ التي ؤصث ٢يام اإلاٗاوي اللٛىيت واإلاٗاوي ٚحي اللٛىيت .واإلاجاػ ٖىضٍ وؾيلت
بصعا٦يت ال يم ً٨للمغء ؤن يضع ٥واٗ٢ه صوجها ،ويٗبي ًٖ م٨ىىهاث هٟؿه مً زاللها.
ويظَب اإلاؿحير بلى ال٣ىّ ٫
بإن " داخل ٠ل هف ،م١حىب ؤ وػ٘هي ،همىذج ٠امً ٌظخىد بلى زٟحزة ؤطاطُةُ ،ادة ما
ثترحم ه٘ظها بلى ؿىزة مجاشٍة ،اطحخدمها ؿاح ا ( بىعي ؤو بٔحر وعي) للحِبحر ًُ هرا الىمىذج .وٍحجلى الىمىذج إلادزا٠ي
( املجسد) مً خال ٤الـىز املجاشٍة بؼ٢ل محِحن مباػس وبالحالي ثـبح مسحِحُه ال اثُة ،وٛد ال ًم ً١بدزا ٞالىمىذج
وبىِحه دو ا " .
ّ
و٦إن الُغح الظر ي٣ضمه اإلاؿحير ٢ض ؤزاع ك٩ل آزغ حؿائال ٖىض لىصٞيٞ ٪خ٣اوكخايً مٟاصٍ :ل ـ َـم يؿخٗمل اإلاخ٩لم
ألاٖما ٫الاؾخٗاعيت صون ٚحيَا مً ألاٖما ٫ال٣ىليت؟ َل ي٣ضم لىا طل ٪مٗغٞت ؤم بخؿاؾا باللٛت؟ وَل هغي وهدً وؿخم٘ بلى
الاؾخٗاعة ؤقياء ؤم هغي الهىع اللٛىيت ؤو الخضيض ًٖ الظًَ؟ .
ومضزل اإلاؿحير في ٢غاءة الىهىم مً الىظهت اإلاجاػيت له ما يبيعٍ ،بد٨م ّ
ؤن َظا اإلاضزل للٛت ٗضَا الخُابي

مجخمعي ،ومً ّ
والىصخيٗ ،ض ؤن ٧اهذ البالٚت ج٣خهغ ٖلى صعاؾت الهىع زم اإلاجاػاث ،وجبخٗض ّ
ّ
ّ
زم ٣ٞض ؤنبدذ
ٖما َى
اللؿاهياث لؿاهياث الاؾخٗما ٫ال لؿاهياث اللؿان .
ؤن ٖبض اإلاؿحير يىُل ٤مً ؤَغوخت مٟاصَا ّ
قّ ٪
وال ّ
ؤن الهىع اإلاجاػيت في الخُاب جستز ٫هىايا ناخبه ،ولخد٣ي٤
الخىانل ييبػي ٦ك ٠جل ٪الىىايا ،زانت في الخٗامل م٘ الخُاباث الٛغبيت ،ومً زم ي٩ىن اإلاجاػ ؤمام وْيٟت ؤ٦بي مما ٢ضمخه
ههىم البالٚيحن ال٣ضامى.
ّ
وبهظا يمٞ ً٨هم اإلاجاػ ٖلى ؤهه اؾتياججيت في الخُاب ،بىنٟه مجمىٖت " ُملُات ت دٖ بلى بلىْ ٓاًات مُِىة ،ؤو
ي ثدابحر مسطىمة مً ؤحل كبى مِلىمات محددة والحح١م ٗ ا"  ،والؿاا ٫الظر يشحي الاهدباٍ ٦ي ٠ييبػي الى٢ىٖ ٝلى
مجاػ الخُاب باٖخباعٍ مىٟظا بلى هىايا ناخبه؟
و َظا ؤلاق٩ا ٫يجيب ٖليه اإلاؿحير في اإلاىهج الظر ؤؾؿه إلا٣اعبت الخُاباث ،بط ي٣ىم مىهجه في جدليل الخُاباث مً
مىُل ٤اإلاجاػاث ؤلاصعا٦يت ٖلى ٢يام الضاعؽ بـ " ٛساءة الىف ُدة مسات حتى ًلّ ًداه ُلى الـىز ألاطاطُة املحىاثسة،

آف ركبوؿ ،جاؾ موشالر :التداكلية اليوـ علم جديد يف التواصل ،ص. 206

 2عبد الوىاب ادلسًنم :ادلرجع السابق ،ص . 7
 3لودفيك ،فتقانشتاين :ربقيقات فلسفية ،تعريب عبد الرزاؽ بنور ،ادلنظمة العربية للرتمجة ،بًنكت ،2007 ،ص . 46
 4فرانسو راستيو :فنوف النص كعلومو ،ترمجة إدريس اخلطاب ،دار توبقاؿ للنشر ،الدار البيضاء ،20 0 ،ص . 74
 5عبد اذلادم بن ضافر الشهرم :اسرتاتيجيات اخلطاب ،مقاربة تداكلية ،دار الكتاب اجلديد ادلتحدة،بًنكت ،ط  ،2004 ،ص . 53
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وٍحاو ٤ؤن ًسبى بُ ا ،وَِسٖ دالالت ا مً خال ٤الظُا ٚالري ثسد ُٗه ،رم ًجسد م ا همىذحا مِسُٗا ،وبالحالي ثححى ٤ؤحصاء
٠ل محماط . " ٣و٢ىله " :الهىع ألاؾاؾيت اإلاخىاجغة" يكحي بلى ّ
الىف ٛد ثبدو مبِثرة بلى ّ
ؤن هىايا اإلاخ٩لم جىدكغ في الخُاب في
ؤهماٍ مسخلٟت وجخسظ ؤوؿا ١مخٗضصة ،وال٣غاءة الىاٖيت هي التي جهل بلى الجم٘ بيجها ،وَظا الىمِ مً الى٣ض يخُلب في خ٣ي٣ت
ؤمغٍ ه٣ضا مٗغٞيا ،يدٞ ٤٣حها مٟاَيم مخٗل٣ت بالىعي وؤلاصعا ،٥وٖليه ج٩ىن اإلاٗغٞت اججاٍ الخُاباث ٞلؿٟت ج٣خطخي الكمى٫
والخٗم ٤في الخٟؿحي والخدليل بضعظت جاصر بلى هخاثج مخىاؾ٣ت ٗيضا ًٖ َيمىت ألاطوا ١واإلاهالر .
وبهظا يداوٖ ٫بض الىَاب اإلاؿحير ؤن ي٩ىن الى٣ض الظر يخم حؿليُه ٖلى الخُاباث هاَ٣اٖ ،لى خض ٢ىٞ ٫غارّ " :
بن
الى٣ض يؿخُي٘ ؤن يخ٩لم في خحن ٧ل الٟىىن زغؾاء "  ،وطل ٪مً زال ٫امخال ٥ال٣ضعة ٖلى الخٟؿحي ،بضال مً ؤلاٞهاح.
ّ
وَبٖ ٤بض الىَاب اإلاؿحير مىهجه اإلاغج٨ؼ ٖلى الى٣ض مً زال ٫الهىع اإلاجاػيت ٖلى زُاباث مسخلٟت طاث مغظٗياث
مخٗضصة في ألاصب والؿياؾت والضيً والصخاٞت .وازخياعٍ للخُاب الٛغبي له ما يبيعٍ مً ؤظل ٞهم هىايا الٛغب اججاٍ الكغ،١
ومً ّ
زم ي٩ىن َظا الىهج الى٣ضر َى ٦ك ٠لؤلؾغاع وٞطر للىىايا.
ويىُل ٤اإلاؿحير مً الى٢ىٖ ٝلى الهىع اإلاخ٨غعةٞ ،هى يغي ّ
ؤن في مؿغخيت ما٦بض لك٨ؿيبي جىاجغث ٞحها نىعا
مخٗضصة ،مً ؤَمها نىعة الضم التي يؿخسضمها ٧ل مً ما٦بض وػوظخه .
وياصر الؿيا ١صوعا مهما في الخىنل بلى جٟؿحي الهىع اإلاجاػيت في ٨ٞغ اإلاؿحيرّ ،
ألن الخُاب بىنٟه ٗٞال ٦الميا " ٢ض
ؤصي بلى نياٚت هماطط مٟاَيميت جخٗل ٤بما يم ً٨ؤن وؿميه " ٖلم بهخاظيت الىو" ،حٗىص ًٗها بلى الٗ٣ل والٟٗل الضاللي ٞيه،
وبًٗها بلى ألاخضار ،ؤر بلى ٗٞل الىو في الىا ،٘٢وؤزغ َظا الىا ٘٢لٛىيا ٖلى خؿاؾيت اإلاخل٣ي"  ،وٖليه ال يم ً٨اؾديٗاب
ألاوؿا ١اإلاجاػيت بال بغبُها ؿيا٢اث ال٣ى ،٫وألظل ٢ا ٫ؾدي ًٟؤوإلاان ّ " :
بن هٓغيت الؿيا ١بطا َب٣ذ بد٨مت ،جمشل الدجغ
ألاؾاؽ في ٖلم اإلاٗجى " .
وٖليهّ ،
ٞةن الى٢ىٖ ٝلى ؾيا٢اث اإلاجاػ التي جدىحها الخُاباث " يؿهم في جدضيض اإلاٗجى وص ٘ٞاللبـ ،ويًبِ الؿيا١
ّ
خغ٧اث ؤلاخالت بحن ٖىانغ الىوٞ ،ال يٟهم مٗجى ٧لمت ؤو ظملت بال بىنلها بالتي ٢بلها ؤو التي ٗضَا صازل بَاع الؿيا. " ١
وبىاء ٖلى طل ،٪اهخهى اإلاؿحير بُغح مٟاصٍ ّ
ؤن ؾيا٢اث نىعة الضم في مؿغخيت ق٨ؿبحي مغجبُت باإلخؿاؽ الٗمي٤
زم ّ
بالىضم الظر يكٗغ به البُالن ؿبب الجغيمت اإلا٣تيٞت ،ومً ّ
ٞةن ؾيا ١الىضم ؤهخج ٖاإلاحن ،وا ٘٢الليضر التي اهخدغث ؿبب
الىضم ،ووا " ٘٢ما٦بض" ،التي صٗٞه اإلاك٩ل بلى اعج٩اب ظغيمت جلى ألازغي .

عبد الوىاب ادلسًنم :اللغة كاجملاز ،ص . 7
 2زلمد فتحي الشنيطي :ادلعرفة ،دار الثقافة للطباعة كالنشر ،القاىرة ،ط ، 98 ،5ص . 38
 3نورثركب فرام :تشريح النقد ،ترمجة زلي الدين صبحي ،كزارة الثقافة ،ط ،2005 ،2ص
 4عبد الوىاب ادلسًنم :اللغة كاجملاز ،ص . 8
 5عياشي ،منذر :اللسانيات كالداللة ،مركز اإلمناء احلضارم ،سورية ،حلب ، 996 ،ص . 9
 6أكدلاف ،ستيفن :دكر الكلمة يف اللغة ،ترمجة كتقدمي كماؿ بشر ،مكتبة الشباب ،القاىرة ،ص . 32
 7ادلوسى ،هناد :العربية ضلو توصيف جديد يف ضوء اللسانيات احلاسوبية ،ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر ،بًنكت ،ط  ،2000 ،ص . 282
 8عبد الوىاب ادلسًنم  :ادلرجع السابق ،ص
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جاصر الهىعة اإلاجاػيت صوعا ٦بحيا إلاا جستزله مً مٟاَيم وآعاء ج٩ىن مًمغة في الخُاب ،خيض يغي اإلاؿحير ّؤجها
زٟي في الخُاب الؿياسخيّ ،
حؿخسضم وؾيلت لخمغيغ الخدحزاث وٞغيها ك٩ل ّ
ألن اإلاجاػ في هٓغٍ ي٣ىم بتيجيب جٟانيل الىا٘٢
لى٣ل عئيت مٗيىت .
ويؿهم جدليل الهىع اإلاجاػيت في الخُاب الؿياسخي بلى ٦ك ٠وٞطر هىايا الٛغب ،والى٢ىٖ ٝلى الغئيت الٛغبيت
للٗالم .وجٓهغ الهىعة اإلاجاػيت جدمل ؤ٩ٞا ا مدايضة وبغيئتٚ ،حي ّ
ؤن الخد٣يٞ ٤حها ي٣خطخي الاهتهاء بلى الخلٟيت والغئيت الصخيدت
ع
إلاا جدمله زُاباث الٛغب ،ي٣ى ٫اإلاؿحير " :في وا ٘٢ألامغ يٟغيىن نىعا مجاػيت ججؿض مٟاَيمٞ .بضال مً " الٗالم الٗغبي"
اإلاهُلر الظر يؿخضعي الخاعيش والتيار والهىيت ،هجض ّ
ؤن مهُلر " اإلاىُ٣ت" يى٣ل بلى وظضاهىا نىعة ؤعى ممخضة بال جاعيش ؤو
جغار " .
جدليل الهىع اإلاجاػيت والى٢ىٖ ٝلى صالالتها ؤلاصعا٦يت ؤصي باإلاؿحير ٖبض الىَاب بلى ٦ك ٠الٗضيض مً الهىع التي
يؿخٗملها الٛغب في مسخل ٠الخُاباث ،ألٚغاى ؾياؾيت ،و وظض ّ
ؤن الخُاب الؿياسخي الٛغبي في ؤوازغ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ
اؾخٗمل نىعة " عظل ؤوعيا اإلاغيٌ" ،واإلا٣هىص بها " الضولت الٗشماهيت" ،وبصعا ٥صالالتها ؤلاصعا٦يت ي٣خطخي الى٢ىٖ ٝلى بهخاظها
ال٨ٟغر ،الظر هلخهه و ٤ٞعئيت اإلاؿحير في الى٣اٍ الخاليت :
 الىٓغ بلى الضولت الٗشماهيت باٖخباعَا محيازا ُؾي٣ؿم بحن ال٣ىي الٛغبيت.
 نىعة جٟغى ّؤن َظا الغظل اإلاغيٌ يىظض ٖلى خضوص ؤوعبا ،ول٨ىه ليـ مجها.
 جيؿيىا نىعة " عظل ؤوعبا ّالجهم اإلاٟتيؽ".
ومً الخهاثو التي ييبػي ؤن يٗخمض ٖليه مدلل الهىع اإلاجاػيت مً مىٓىع اإلاؿحير التي٦حز ٖلى اإلاىُ ٤الضازلي لها،
ؤر ٞغى مىُ ٤الٗ٣ل في م٣اعبتها ،خيض يؿخُي٘ اإلادلل ٦ك ٠ناخبها ،واعج٨ؼ اإلاؿحير في بيان طل ٪بما جدىيه الخُاباث
الصخٟيت مً مشل َظٍ الهىع التي تهؼم ناخبها ،بل جٟطخه .مشل اؾخسضام الصخٟي ألامغي٩ي جىماؽ ٞغيضمان لهىعجحن،
ألاولى " شجغة الؼيخىن" ،التي ي٣هض بها عئيخه للمجخم٘ الخ٣ليضر ،والشاهيت نىعة " ؾياعة الل٨ؼؽ" .ومىُ ٤الهىعة ي٣ى٫
ٖ٨ـ طل ٪مً مىٓىع اإلاؿحير ،بط يغي ؤن شجغة الؼيخىن ا٦دؿبذ ٗضا اوؿاهيا ،ؤما ؾياعة ل٨ؼؽ ٞهي حكبه الخ٣ضم الٛغبي
الظر لم يسبيها ؤخض ختى آلان ًٖ ٚاياجه وؤَضاٞه ،في خحن ؤن شجغة الؼيخىن حؿتي ؤلاوؿانٖ ،لى ٖ٨ـ خضازت الٛغب
الٟاضخت .
خالؿة:
ّ
يم ً٨مما ج٣ضم ال٣ى :٫بن مكغوٕ ٖبض لىَاب اإلاؿحير في الخإؾيـ لى٣ض الخُاب يغج٨ؼ ٖلى مدهلت ظملت الٗلىم التي جسضم
اللٛت ،باٖخباعَا هٓام مً ألاصلت التي جم ً٨مً ولىط الخُاباث والىنى ٫بلى مٗىاَا وؤؾغاعَا ،وم٣انض ميكئها.

عبد الوىاب ادلسًنم :اللغة كاجملاز ،ص. 9
 2ادلرجع نفسو ،ص. 9
 3نفسو ،ص. 20
4
عبد الوىاب ادلسًنم :اللغة كاجملاز ،ص. 21
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ويظَب مكغوٕ اإلاؿحير بالضٖىة بلى ججاوػ ٌٗ اإلاٟاَيم البالٚيت ال٣ضيمتٞ ،هى يغيض ؤن ي٩ىن اإلاجاػ والاؾخٗاعة وال٨ىايت
ّ
ّ
مضزال ؤؾاؾيا في ٞهم الىهىم .ولً يخد ٤٣طل ٪بال مً زال ٫الىٓغ بلى الهىع البالٚيت ٖلى ّؤجها حك٩ل عئيت اإلاخ٩لم للىا،٘٢
ّ
وؤجها هي – الهىع اإلاجاػيت -حؿمذ بمٗغٞت َظا الىا ٘٢وعئيا الٗالم بها.
وجد٣ي٣ا لظل ،٪جىنل اإلاؿحير ّ
ؤن اإلاجاػاث في الخُاباث الٛغبيت لم ج ً٨بغيئت باإلاٗجى الجمالي الظر ؤعصجه البالٚت ال٣ضيمت،
ّ
زٟي في الخُاب ،ومً ّ
وبهما ٧اهذ وؾيلت لخمغيغ جدحزاث وٞغيها في ق٩ل ّ
زم ييبػي جدليل جل ٪الهىع إلاكاع٦ت ال٩اجب
والخُيب ،ومً ظهت ؤزغي يم ً٨ؤن ج٩ىن الهىع اإلاجاػيت ؤصاو لٟطر هىايا الٛغب وطل ٪باالخخ٩ام للمىُ ٤الضازلي.
ٛاثمة املـادز واملساحّ:
 - 1ؤوإلاان ،ؾدي :ًٟصوع ال٩لمت في اللٛت ،جغظمت وج٣ضيم ٦ما ٫كغ ،م٨خبت الكباب ،ال٣اَغة.
 - 2ظا ٥مىقالع ،آن عوبى : ٫الخضاوليت اليىم ٖلم ظضيض في الخىانل ،جغظمت ؾي ٠الضيً صٟٚىؽ ،ومدمض الكيباوي،
اإلاىٓمت الٗغبيت للتيظمت ،صاع الُليٗت ،بحيوث.2003 ،
 - 3زالضر ،نالح ٖبض الٟخاح :هٓغيت الخهىيغ الٟجي ٖىض ؾيض ُ٢ب ،قغ٦ت الكهاب ،الجؼاثغ.1988 ،
 - 4عاؾديهٞ ،غاوؿىٞ :ىىن الىو وٖلىمه ،جغظمت بصعيـ الخُاب ،صاع جىب٣ا ٫لليكغ ،الضاع البيًاء.2010 ،
 - 5الؼهاص ،ألاػَغ  :هٓغياث لؿاهيت ٖغٞاهيت ،الضاع الٗغبيت للٗلىم هاقغون ( لبىان) ،ميكىعاث الازخال ( ٝالجؼاثغ) ،صاع
مدمض ٖلي لليكغ ( جىوـ). 2010 ،1ٍ،
 - 6السجلماسخي ،ؤبى مدمض ال٣اؾم  :اإلاجزٕ البضي٘ في ججىيـ ؤؾاليب البضي٘ ،جد٣يٖ ٤ال ٫الٛاػر ،م٨خبت اإلاٗاع،ٝ
الغباٍ.1980 ،1ٍ ،
 - 7الؿ٩ا٧ي ،ؤبى يٗ٣ىب يىؾ : ٠مٟخاح الٗلىم ،جد٣ي ٤خمضر ّ
مدمضر ٢ابيل ،اإلا٨خبت الخىٞي٣يت ،ال٣اَغة( ،ص،)ٍ.
(ص.ث).
 - 8ؾيميىى ،بيليىا  :الاؾخٗاعة في الخُاب ،جغظمت ٖماص ٖبض اللُي ٠وزالض جىوـ ،اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي الٗغبي للتيظمت،
ال٣اَغة.2013 ،1ٍ ،
 - 9الكغ٢اور ،ؤهىع مدمض ٖ :لم الىٟـ اإلاٗغفي اإلاٗانغ ،م٨خبت ألاهجلى اإلاهغيت. .2003 ،2ٍ ،
- 10الكييُي ،مدمض ٞخحي :اإلاٗغٞت ،صاع الش٣اٞت للُباٖت واليكغ ،ال٣اَغة.1981 ،5ٍ ،
- 11الكهغرٖ،بض الهاصر بً ياٞغ  :اؾتياجيجياث الخُاب ،م٣اعبت جضاوليت ،صاع ال٨خاب الجضيض اإلاخدضة،بحيوث،1 ٍ ،
.2004
ٖ- 12بض ال٣اَغ ،الجعظاوي  :ؤؾغاع البالٚت ،جد٣ي ٤مدمىص مدمض قا٦غ ،صاع اإلاضوي ،ظضة. .1990 ،1ٍ ،
- 13الٗلىر ،يحي بً خمؼة  :ؤلايجاػ ألؾغاع ٦خاب الُغاػ في ٖلىم خ٣اث ٤ؤلاعجاػ ،جد٣ي ٤بً ٖيسخى باَاَغ ،اإلاضاع
ؤلاؾالمي ،بحيوث.2007 ،1ٍ ،
ٖ- 14ياشخي ،مىظع :اللؿاهياث والضاللت ،مغ٦ؼ ؤلاهماء الخًاعر ،ؾىعيت ،خلب.1996 ،
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ٞ- 15غار،هىعزغوب :حكغيذ الى٣ض ،جغظمت محي الضيً نبحي ،وػاعة الش٣اٞت.2005 ،2ٍ ،
ُ٢- 16ب ،ؾيض :الخهىيغ الٟجي في ال٣غآن ال٨غيم ،صاع اإلاٗاع ،ٝمهغ.1949 ،2ٍ ،
- 17ال ي٩ى ،ٝظىعط وماع ٥ظىوؿً  :الاؾخٗاعاث التي هديا بها ،جغظمت ٖبض اإلاجيض جخٟت ،صاع جىب٣ا ٫لليكغ،
البيًاء.2009 ،2ٍ ،
- 18لىصٞيٞ ،٪خ٣اوكخايً :جد٣ي٣اث ٞلؿٟيت ،حٗغيب ٖبض الغػا ١بىىع ،اإلاىٓمت الٗغبيت للتيظمت ،بحيوث. .2007 ،

الضاع

- 19مدمض هىٞل ،وصاص  :اإلاجاػاث ؤلاصعا٦يت والبالٚيت بحن الىٓغيت والخُبي ( ،٤ببغاَيم هاجي ؤهمىطظا ) ،مجلت ظظوع ،الىاصر
ألاصر الش٣افي ،ظضةٞ ،بيايغ  ،2013الٗضص .33
- 20اإلاؿحيرٖ ،بض الىَاب :اللٛت واإلاجاػ بحن الخىخيض ووخضة الىظىص ،صاع الكغو ،١ال٣اَغة. .2002 ،1ٍ ،
 - 21مىعوٞ ،غاوؿىا :البالٚت ( مضزل لضعاؾت الهىع البياهيت) ،جغظمت مدمض الىلي وٖاجكت ظغيغ ،ؤٞغي٣يا الكغ ،١اإلاٛغب،
ٍ.2003 ،2
- 22مكبا ،٫مدمض :البالٚت والخُاب ،ميكىعاث يٟا (ٝبحيوث) ،صاع ألامان ( اإلاٛغب ،الازخال ( ٝالجؼاثغ).2014 ،1ٍ ،
- 23اإلاىسخى ،جهاص :الٗغبيت هدى جىني ٠ظضيض في يىء اللؿاهياث الخاؾىبيت ،اإلااؾؿت الٗغبيت للضعاؾاث واليكغ ،بحيوث،
ٍ.2000 ،1
- 24ميلؼ ،ؾاعة :الخُاب ،جغظمت يىؾٛ ٠ى ،٫مُبٗت البٗض ٢ؿىُيىت.2004 ،
- 25وَبت مجضر وآزغون :اإلاهُلخاث الٗغبيت في اللٛت والاصب ،م٨خبت لبىان ،بحيوث.1984 ،2ٍ ،
- 26يُ٣حن ،ؾٗيض :جدليل الخُاب الغواجي ( ،الؼمان -الؿغص -الخبئحي) ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي ،بحيوث.1989 ،1ٍ،
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الجظدّ /
ّ
طُمُاثُة (زوالن بازت)
الـىزة في الخواب إلاُالوي ،دزاطة
دُ .ىاه ٙمىـىز ،مظاُد باملِهد الِالي لل٘ىىن والحسٖ ،حامِة الٜحروان ،ثىوع

امللخف:
جخمشل زهىنيت الخُاب ؤلاقهاعر في جإؾيؿه لٗالمت زابخت في ٖهغ الٗىإلات ج٣ىم ٖلى ّ
زىاثيت يدكابٞ ٪حها الجؿض
ّ
ّ
ّ
ّ
ؾيخُغ ١الى صعاؾت نىعة
الؿيمياثيت لغوالن باعث
زانت .واهُال٢ا مً اإلا٣اعبت
ٖامت والجؿض ألاهشىر باإلٖالم والدؿىي٤
ُ
ُ
الجؿض ألاهشىر في الخُاب ؤلاقهاعر وٖال٢خه الخإزحييت بحن اإلا ْى َخ ْج واإلا ْؿ َت ْه ِل ْ ،٪وطل ٪بالىٓغ بلى نىعٍ الشابخت واإلاخدغ٦ت وما
مًمىت ومٗلىت٣ٞ .ض انبذ الجؿض ّ
ّ
بيداثيت وحٗبحييت ّ
ٖامت في ؤلاقهاع ؾمت ٞاٖلت في
جدمله مً عؾاثل وصالالث للخبلي ٜوَا٢اث
ّ
الخإزحي ٖلى اإلاخل٣ي٦ ،ما ؤنبذ مىخجا اؾتهال٦يا ،وَىا يخدىَ ٫ظا ألازحي في الخُاب ؤلاقهاعر مً صا ٫بلى مضلى ٫ومً نىعة بلى
يخدى ٫بلى عؾالت مٟخىخت ٖلى ّ
ٖضة ٢غاءاث ج٨مً ٞحها ّ
جإويليت٦ ،ما ّ
ّ
ّ
الضالليت
٢ىة الخبلي ٜوالٗىانغ
ٖالمت وؤي٣ىهت طاث خمىلت
وؤلايداثيت والٟٗاليت في الخإزحي ٖلى اإلاخل٣حن ،وبىاء ٖلى ما ّ
ّ
ج٣ضم ؾىداو٢ ٫غاءة الجؿض ألاهشىر في الخُاب ؤلاقهاعر مً مىٓىع
ّ
جُبي٣يت مً زال ٫وظىص الجؿض الاهشىر في نىع
ؾيمياجي باعَي وطل ٪بالتي٦حز ٖلى وْاثٟه وجدليله م٘ مداولت ج٣ضيم هماطط
بقهاعيت ٧الخلٟؼيىن ،الؿيىما ،ؤلاٖالم ،الجضعان ،...ليضزل بالخالي ّ
ّ
خحز ز٣اٞت الهىعة واؾتهال٦ها وبالخالي ي٩ىن الخٗامل مٗها
بإؾلىب مخىاػر للخُاب اللٛىر و٢ضعجه ٖلى الخبلي ٜوالخىانل اإلابجي ٖلى الٗىانغ الجماليت والٟىيتٞ ،اإلقهاع  ًٞبٖالوي
ّ
يؿدىض بلى ماقغاث ّ
جٟاٖليت وؿخ٣غء مً
مغثيت جاؾـ لٗال٢ت اإلاخل٣ي واإلاؿتهل ،٪وَ٨ظا ؾيخىانل م٘ عوالن باعث بُغي٣ت
زاللها نىعة الجؿض في الخُاب ؤلاقهاعر ٦د٣ل ؾيميىلىجي وج٨ٟيٖ ٪الماجه.
ّ
الؿيمياثيت ،الخُاب ؤلاٖالوي والدؿىي ،٤الجؿض ألاهشىر /الهىعة ،ؤلاٚغاء وؤلازاعة ،الخإويل
ال٢لمات امل٘حاحُة :اإلا٣اعبت
والخدليل ،الغؾالت واإلاغؾل اليه.
Abstract:
The specificity of advertising speech consists in settling a fixed mark in the era of globalization. It is based on a duality that inter
Wins the body in general, and the body of the finale media Marketing. Starting from the semiotics approach of Roland Barth. We
will address to study the image of the female body in the advertising speech and its influential relationship between the producer
and the consumer by interpreting the fixed and mobile images and denotes as connotations and messages and energies suggestive
and a built-in graphical and unannounced. In general, the body has become on effective feature on the receiver in the world of
publicity. As it has become a consume ring product. So the latter turns, in the advertising speech from an image to a mark and
icon with interpretive load. It also turns to open several readings where lies the strength of reporting and the elements of semantic,
suggestive and effectiveness in influencing the receivers. Based on all this we will try to interpret the female body in the
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advertising speech from semiotics Barth perspective by focusing on its functions and analysis with an attempt to provide practical
models through its presence in pictures such as television, cinema, media, Walls... therefore and artistic elements. So, advertising
is a media art based on the visible indicators establishing the relationship between the receiver and the consumers We will work
with Roland Barth in an interactive way to infer the image of the body in the advertising speech as a semeologie field and the
dismantling of his grades.
Key words: Semiotics approach, the speech of Advertising and Marketing, The female body / image, the temptation and
excitement, Interpretation and analysis, The message and the addressee.
ّ
املٜدمة:
ّ
ومخٗضصة ،و٢ض خٓيذ الهىعة واإلاىيت والٗمل الٟجي وؤلاقهاع ...،باَخمام
قمل خ٣ل الؿيمياثياث مياصيً بدض مسخلٟت
زام مً ٢بل الؿيمياثيحن و٢ض ّؤصي طل ٪بلى ازخالًٗ ٝهم خى ٫اإلاىيىٕ الغثيسخي للؿيمياثياثَ ،ل َى الخىانل ؤم
الضاللت ؤم الٗالمت واهخهى الخال ٝبلى ؤلا٢غاع ّ
ّ
بإن الٗال٢ت ّ
الؿيمياثيت
ظضليت بيجهم .ولخدضيض طلًٞ ٪لىا في َظٍ الضعاؾت صعاؾت
ؾيمياثيت لخمٓهغاث الجؿض ألاهشىر في الخُاب ؤلاٖالوي وجد٣ي ٤هٓغة ّ
ّ
ّ
٧ليت إلاجزلت الجؿض ومٟهىمه
الباعَيت مً زال ٫صعاؾت
ٗ٦المت وصاللت يمً ؤلاٖالن وي٣خهغ البدض ٞحها ٚالبا ٖلى اإلاىُ ٤الباعحي ٞلؿٟت عوالن باعث.
ّ
اللٛىيت التي ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
خىلذ مىيىٕ
بق٩اليت الٟلؿٟت
الباعجيت (وؿبت لغوالن باعث) َغي٣ا ظضيضا للخغوط مً
الؿيمياثيت
ل٣ض ق٩لذ ٍّ

ّ
ّ
٧ل ّ
اللٛىيت ّ
زانت في ّ
ٖملياث ؤلابال ٙوالخىانل وٖبي
ؤَميت
الٟلؿٟت بلى اللٛت وظٗلذ مجها ٞلؿٟت ؤولى ٦ما ظٗلذ للٗالمت
ّ
ٖملياث ّ
ّ
٧ل ّ
اللٛىيت ّ
جخم ّ
الخل٣ي وال٣غاءة والخإويل والتيظمت ولٗله ما ص )Roland Barth( ٘ٞبغوالن باعث بلى مٗاعيت
الٗالمت
يٗض الؿيميىلىظيا ؤقمل وؤوؾ٘ مً اللؿاهياث ،خيض يغي ّ
( )Ferdinand de Saussureصر ؾىؾحي الظر ّ
ؤن اإلاٗغٞت الؿيميىلىظيت
ّ
اللؿاهيت.
ال جخجاوػ خاليا ٧ىجها وسخت مً اإلاٗغٞت
ّ ّ
بن اللؿان وؿ ٤مً الٗالماث اإلاٗبية ًٖ ؤ٩ٞاع وَى بظل ٪قبيه بإبجضيت الهم والب٨م
وهجضٍ ي٣ى ٫في َظا الكإن "
ّ ّ ّ
ّ
وبالُ٣ىؽ الغمؼيت وبإق٩ا ٫آلاصاب وؤلاقاعاث الٗؿ٨غيت بال ؤهه يٗض ؤعقى َظٍ ألاوؿا ،١مً َىا جإحي بم٩اهيت البدض ًٖ ٖلم
ي٣ىم بضعاؾت َظٍ الٗالماث صازل الخياة الاظخماٖيت ...ويم ً٨ؤن هُلٖ ٤لى َظا الٗلم الؿيميىلىظيا .وؾخ٩ىن مهمخه هي
الخٗغٖ ٝلى ٦ىه َظٍ الٗالماث وٖلى ال٣ىاهحن التي جد٨مها ،وبما ؤن َظا الٗلم لم يىظض ٗض ٞةهىا ال وؿخُي٘ الخيبإ ال بجىَغٍ
وال بالك٩ل الظر ؾيخسظٍ .بهىا وسجل  ِ٣ٞخ٣ه في الىظىص ولً ج٩ىن اللؿاهياث ؾىي ظؼء مً َظا الٗلم الٗام وؾخُب٤
٢ىاهيىه التي ؾيخم ال٨كٖ ٠جها ٖلى اللؿاهياث"  .بيىما يغي باعث ّ
ؤن الخُاب الؿيمياجي الىان ٠يم ً٨اؾدشماعٍ في بهجاػ
الخىانليت والضالليت للٗمل الٟجي باٖخباعٍ ٖالمت ّ
ّ
ّ
ٞىيت ؤو ملخ٣ى للٗالماث وَى ما يجٗل
ؾيمياثيت مً زال ٫اإلاُٗياث
٢غاءة

ركالف بارت ( ،)Roland Barthes ،1980-1915فيلسوؼ فرنسي كقد مشلت أعمالو حقوالن فكرية عديدة منها األدب كالداللة كالتنظًن كما أثّر يف
تطور مدارس عدة كالبنيوية كادلاركسية كما بعد البنيوية كالوجودية باإلضافة إذل تأثًنه يف تطور علم الداللة .
2
Ferdinand De Saussure, Cours de linguistique générale, éd Payothèque, 1979, p.33
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ّ
ّ
ّ
ّ
واؾخٗاعيت
مجاػيت
وظىصيت" ٞال ًٟجد٨مه ٖال٢اث
الخىنيليت التي جغبِ بحن ال ًٟوالصخيء اإلاكاع بليه ال يمل٢ ٪يمت
"الٗالمت
ّ
ّ
ّ
ّ
لظل ٪ال جد ٤٣ؤلاعؾاليت وْيٟتها الجماليت بال بطا ٧اهذ مبييت بُغي٣ت ٚامًت وجبضو ٦إجها طاث َا٢ت جإمليت طاجيت ؤر ؤجها ٖىضما
جضع ٥جلٟذ اهدباٍ اإلاخل٣ي بلى زهىنيت ق٩لها ٢بل ٧ل شخيء" .
ّ
واهُال٢ا مً َظا اإلاٗجى جهبذ الٗالمت الٟىيت مؿخ٣لت ويهبذ الٗمل الٟجي مىيىٖا ظماليا مغجبُا بالضاللت وال٣يم الخانت
االؿيمياثيت لدكمل اإلاٗجى ّ
به وَى ما ّؤصي بلى ّ
ّ
والضاللت وبالخالي ٧ل ألاهٓمت .و٢ض يٟيضها في َظا الؿياÉmile ( ١
جىؾ٘ َا٢ت
 " )Benvenisteبميل بىٟيؿذ" خيض ي٣ى ":٫ألاهٓمت الؿيمياثيت التي جدمل صاللت وهي َىا اللؿان وألاهٓمت الؿيمياثيت التي ال
جض ٫وهي ّالتي ّ
ؤلاقهاعيت ّ
ّ
جخد ٤٣في اإلاىؾي٣ى والغ٢و وؤق٩ا ٫الخٗبحي البهغر"  ،لخ٩ىن بظل ٪الهىعة ّ
زانت
ٖامت والهىعة
ؤلاف ٖالمت ؾيمياثيت حكخٛل و ٤ٞجىٓيم زام وص٢ي ٤وَى ما يٗخبيٍ (٦ " )Christian Metzغيؿديان ميتز" ّ
ؤن الهىعة
ّ
ؤي٣ىهيت
"٥ال٩لماث و٧ل ألاقياء ألازغي ال يم ً٨ؤن جىٟلذ مً ّجىعَها في لٗبت اإلاٗجى"  .وٖليه يم ً٨ون ٠الهىعة ٖالمت
ّ
ّ
اللؿان باٖخباعٍ وؿ٣ا ّ
ّ
الل ّ
ّ
ّ
ؿاهيت جخمحز بسانيت حٗليليت.
ؤلاوؿاهيت وهي ٖلى ٖ٨ـ الٗالمت
ؤلابضاٖيت
ماوال إلاجمل ألاٗٞا٫
ياولها
ّ
الؿيميىلىظيت في َظا الهضص ٚحي ّؤهىا ّ
ّ
ّ
الؿيمياثيت التي اهخهجها عوالن باعها  ٝالظر
جسحيها اإلا٣اعبت
وجخٗضص اإلا٣اعباث
٢ض ج٨ثي
ّ
ّ
طَب في َظا الخىظه خيض ٢ام بالٗضيض مً الضعاؾاث في مجا ٫الهىعة وؤلاقهاع واإلاىيت ٢هض بزباث ؤن الهىعة هي وؿ٤
بالضالالث وألاهٓمت التي ّ
ؾيمياجي مليء ّ
جخدضص و ٤ٞمجمىٖت مً الٗىانغ لل٨ك ًٖ ٠ال٣يم الضالليت وبٖاصة اإلاٗجى ٚحي اإلاغجي
ّ
للهىعة وؤلاوؿان والخاعيش ،وهجضٍ يظ٦غ في مشل َظا الؿياّ ١
ّ
ؤن ّ
يخًمً بالٟٗل مهضع بضَ ،ى
٧ل بقهاع َى عؾالت " ،بهه
الكغ٦ت الخجاعيت التي ييخمي بلحها اإلاىخىط اإلاكهغ ؤو اإلامخضح ،ومخل٣يا َى الجمهىع ،و٢ىاة ببال ،ٙوهي ما يؿمى جدضيضا عً٦
ؤلاقهاع" .
البحن ّ
ّ
ؤن باعث ٢ض ّ
وؾ٘ مىهجه الؿيميىلىجي اإلاىؾىم باألؾُىعة اليىم ليكمل ّ
٧ل الخُاباث اإلاجاػيت اللٛىيت وٚحي اللٛىيت
ّ
اهُال٢ا مً ٧ىن الؿيميىلىظيا هي ٖلم الٗالماث جضعؽ ّ
الضاللت مؿخ٣لت ًٖ مًمىجها ٞالخُاب ٖىضٍ مجاػر وٖضولي وجدغيٟي
ّ
ؤو َى لٛت مؿغو٢ت ّ
يخُلب مىا جىانال مٗه وبهجاػ ٢غاءة مخٟاٖلت م٘ الىو ّ
يؿمحها باعث
جخمحز بجزٖتها بلى جدىيل اإلاٗجى بلى ق٩ل
بإجها ٢غاءة ؤزغي ال حٟٛل قيئا جؼن الىو وجلخه ٤به وجماعؽ ٗٞلها ّ
بدضة وهؼ ١وج٣ىم بجغص الٟىانل التي ج٣ىم بحن اللٛاث
ٖىض ٧ل مى ٘٢مً الىو ،ال يإؾغَا الخىؾ٘ اإلاىُ٣ي وال حؿعى بلى حٗغيت الخ٣اث ٤مً ؤوعا٢ها وبهما ٦يُ ٠يبيٖم الخضا ٫ويىع١
صازل َظا الك٩ل" ٨َ ،ظا ي٩ىن عوالن باعث ٢ض خاو ٫جىؾي٘ مجا ٫الؿيمياثياث لدكمل بظل٧ ٪ل ألاوؿا ١واإلاماعؾاث الضالت
ّ
مخسظا الضاللت مىيىٖا لها ومخجها بلى صعاؾت الىخضاث ال٨بيي الضالت للخُاب وَى قإهىا في َظٍ الضعاؾت .وبطا ٧اهذ الهىعة
ّ
وؤلاقهاع مً ّ
ّ
ّ
الباعجيت ٞهي اإلابدض ألاؾاسخي لهظٍ الضعاؾت ومً زاللها هُغح بق٩اال
الؿيمياثيت
الجىَغيت في اإلا٣اعبت
اإلا٩ىهاث
جخٟغٕ ٖىه ّ
ّ
ٖضة حؿائالث هي ٧الخالي:
جاف موكارفسكي ،الفن باعتباره حقيقة سيميوطيقيّة ،ترمجة سيزا قاسم ،ضمن مدخل اذل السيميوطيقا ،ج ،1اشراؼ سيزا قاسم كنصر حامد أبو زيد ،منشورات عيوف ،الدار

البيضاء ،1987 ،ص .123

Wladimir Krysinki,Carrefours de signes, Mouton Editeur , Paris, 1981, P41.
 3برنار توساف( ،ترمجة زلمد نظيف) ،ماىي السيميولوجيا؟ ،أفريقيا الشرؽ ،الدار البيضاء ،ادلغرب ،الطبعة األكذل 2000ـ ،ص.64:
 4ركالف بارت( ،ترمجة عبد الرحيم حزؿ) ،ادلغامرة السيميولوجية ،دار تينمل للطباعة كالنشر ،مراكش ،ادلغرب ،الطبعة األكذل ، 993 ،ص.29
 5نفس ادلرجع ،ص.29

2

 6مارتن ىيدقر ،اصل العمل الفين ،ترمجة أبو العيد دكدك ،منشورت االختالؼ ،اجلزائر ،2001ص.30
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ّ
الؿيمياثيت التي َغخها عوالن باعث في ب٦دكا ٝوجإويل
 َل يم ً٨اٖخباع الخُاب ؤلاٖالوي لٛت؟ وَل ؤؾهمذ اإلا٣اعبتّ
ّ
الالخُاب ؤلاقهاعر؟ و٦ي ٠وْٟذ َظٍ اإلا٣اعبت جإويله وجدليله وونٟه؟ َل ظٗلخه طا نبٛت ٧ىهيت جستزن ٞحها بم٩اهاث
ّ
ببضاٖيت ؤم ّؤجها ا٦خٟذ ب٨ك ٠هىاياٍ اإلابُىت؟
ّ
ؾي٩ىن بىاء َظٍ الضعاؾت بطا ٖلى يىء َظٍ الدؿائالث يمً بَاع مجههي وهٓغ ّر
وونٟي هداو ٫ؤلاظابت مً زالله وبتي٦حز
٦بحي ًٖ مؿاثل ؤلاق٩ا ٫الخاليت جباٖا :ؾى٣ىم ؤوال بضعاؾت اإلاهُلخاث الخُاب ؤلاقهاعر وراهُا ؾىدىاو ٫حٗغي ٠وجدليل
الخُاب الؿيمياجي وجإويالث عوالن باعث للخُاب ؤلاقهاعر ورالسا جإويل وجدليل الجؿض ألاهشىر/الهىعة وجمٓهغاجه في ؤلاٖالهاث
ّ
ؤلاقهاعيت مً زالٖ ٫غى زالر هماطط وطل ٪بالتي٦حز ٖلى وْاثٟه وجدليله ،ول ً٨و٢بل الىلىط بلى جدليل وجإويل الخُاب
ؾيخٗغى بلى جدضيض مهُلخاث َظٍ الض اؾت ّ
ّ
ختى جإزظ َظٍ الضعاؾت م٩اهتها مً الىن ٠والخدليل الًاٞيت.
ؤلاٖالوي
ع
 .1ثحدًد املـولحات:
ّ
الظُمُاثُة:
َ
ّ
يٗغٞها اإلاعجم الىؾيِ ٖلم الؿيمياء بإهه ٖلم يبدض صاللت ؤلاقاعاث في الخياة الاظخماٖيت وؤهٓمتها اللٛىيت وحهضٖ ٝلم
الؿيمياء (الؿيميىلىظيا) بلى صعاؾت اإلاٗجى الخٟي ل٩ل هٓام ٖالماحي و"ال٨ك ًٖ ٠ال٣يم الضالليت والٗالماث ألن الؿيميىلىظيا
ظاءث لخ٣غيب الٗلىم ؤلاوؿاهيت مً خ٣ل الٗلىم الخجغيبيت وبٖاصة اإلاٗجى ٚحي اإلاغجي للهىعة وؤلاوؿان والخاعيش" .و ّ
حٗض "اإلا٣اعبت
الؿيميىلىظيت زُىة َامت في ال٨ك ًٖ ٠ال٣يم الضالليت والٗالماث ألن الؿيميىلىظيا ظاءث لخ٣غيب الٗلىم ؤلاوؿاهيت مً
خ٣ل الٗلىم الخجغيبيت وبٖاصة اإلاٗجى ٚحي اإلاغجي للهىعة وؤلاوؿان والخاعيش " ،وبهظا ّ٧له حٗجي "الؿيمياثيت بىٓغيت ّ
الضاللت
وبظغاءاث الخدليل التي حؿاٖض ٖلى ون ٠ؤهٓمت الضاللت" .
ّ
وختى حؿهل ّ
ٖمليت الىٟاط بلى صازل لخُاب ؤلاقهاعر وج٨ٟي ٪صالالجه وٖالماجه وجدليله وجإويله وبُبيٗت الخا ٫مىُل٣ىا صاثما
َى ما طَب بليه عوالن باعر وظب حٗغيٟه وجدضيض مالمده وطل٧ ٪الخالي:
 الخواب إلاػهازي:ّ
يٗغٞه ٖبض الجباع مىضيل "ؤلاقهاع َى طل ٪الجؼء الهام مً هٓام ؤلاهخاط والخىػي٘ الجماَحير الظر يتيظم في ق٩ل بٖالم
ّ
وجظ٦حي ّ
ّ
بالؿل٘ والخضماث التي يخًمجها الؿى .. "١ويهٟه مدمض ٖبضهللا ّ
شخهيت لخ٣ضيم ألا٩ٞاع
الغخيم بإهه "وؾيلت ٚحي
واإلاىخجاث والخضماث وجغويجها بىاؾُت ظهت مٗلىمت م٣ابل ؤظغ مضٞىٕ ،) (".بيىما ّ
يٗغٞه ( )Alex Mutchielliآلي٨ـ مىحكيلي
ّ
ّ
بإهه "مجمىٕ ألاؾاليب الاجهاليت التي جسخو بةٖالم الجمهىع مً زال ٫وؾيلت ٖامت ًٖ مىخذ ؤو زضمت ما وص ٘ٞالجمهىع بلى
ا٢خىاء الؿلٗت اإلاٗلً ٖجها" ( ).
مرجع مذكور ،ركالف بارت( ،ترمجة عبد الرحيم حزؿ) ،ادلغامرة السيميولوجية ،ص..29
 2عبد اهلل قدكر" ،سيميائية الصورة :مغامرة سيميائية يف أشهر اإلرساليات البصرية يف العادل ،الطبعة  ،دار الغرب للنشر كالتوزيع اجلزائر ،2005 ،ص .34
 3ميشاؿ أريفيو ،جاف لكود جًنك (ترمجة رشيد بن مالك) ،السيميائية أصوذلا كقواعدىا ،منشورات االختالؼ اجلزائر ،2003 ،ص. 05
 4زلمد عبد اهلل الرحيم ،التسويق ادلعاصر ،دار النشر ،القاىرة ، 988 ،ص.323
 5نفس ادلرجع ،ص.323
6
Alex Mutchielli, les sciences des informations et de la communication, collection des fondamentaux, PARIS,
hachette supérieur 1995, p87.
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ّ
ويٗض ؤلاقهاع ٦ظل" ٪مً الخُاباث التي جىضعط يمً اإلاماعؾاث الش٣اٞيت اليىميت ٧الخُاب ألاصبي ؤو الؿيىماجي ؤو البهغر،
ٞةلى ظاهب ٗضٍ الا٢خهاصر والاظخماعي اإلاغجبِ بالضٖايت الخجاعيت ي٨دسخي َظا الخُاب َا ٗا ًاٍ ز٣اٞيا ًاٍ يخمشل في م٩ىهاجه
ًا
اللٛىيت وألاي٣ىهيت والؿيمياثيت والخضاوليت"  ،وَى ؤيًا نىعة ّ
خيت هابًت بالخغ٦ت واليكاٍ وزضمت الخلٟؼيىن حٗخمض ؤؾاؾا
ٖلى الهىعة اإلاغثيت ألجها ؤ٢ضع في الخٗبحي" .
بىاءا ٖلى َظٍ الخٗغيٟاث ي٩ىن ؤلاقهاع ؤخض ألاهماٍ الخىانليت ألاؾاؾيت لتيويج البًاج٘ والؿل٘ ٖبي الىؾاثِ ؤلاٖالميت
الكٟىيت ؤو اإلا٨خىبت ؤو اإلاغثيت الشابخت ؤو اإلاخدغ٦ت بإؾلىب مباقغ ونغيذ يخجه ٞيه اإلاُ ْٗ ِل ًْ (اإلاُ ْكه ْغ) بةٖالهه هدى ّ
اإلاخ٣بل بإؾلىب
ِ
ّ
ّ ّ
ٖمليت اجهاليت ٧املت جىُىر ٖلى ٧ل ٖىانغ الاجها .٫وَ٨ظا
ٚحي نغيذ ٢هض الاؾخمالت وؤلاٚغاء الٗاَٟي لي٩ىن ؤلاقهاع بظل٪
ّ
ّ
"يك٩ل الخُاب ؤلاقهاعر ٦ال مخ٩امال مً الٗالماث اللؿاهيت وٚحي اللؿاهيت ٞهى زُاب جخضازل في ٌ الخُاباث وجخٗايل
ؤلايضيىلىظياث وجخضا ٘ٞؾلُت ألاق٩ا ٫الغمؼيت" .
اإلاُالخٔ ّ
ؤن الخُاب ؤلاقهاعر ّ
ّ
وزانت الخإزحي ٖلى الش٣اٞت وجىظحهها في
يخمحز ب٣ضعة ٖاليت ٖلى بلىعة الغؤر وفي حك٨يل الىعي
ّ
ًا
وزهىنا اإلاخُىعة مجها،
ؤ ٗاصَا اإلاسخلٟت الخل٣يت والٟلؿٟيت ولٗله ما ظٗله اليىم يدٓى باَخمام ٦بحي في مسخل ٠اإلاجخمٗاث
ّ
ولٗله ؤيًا ما ؤزاع خٟيٓت الٗضيض مً الؿيمياثيحن إلاؿاثلخه وجدليله و٦ك ٠صالالجه ومٗاهيه اإلاؿدبُىت .ومً اإلاٗلىم ؤيًا ّ
ؤن
الخُاب ؤلاقهاعر َى زُاب اؾتهىاجي وبيداجي وب٢ىاعي طل ٪ؤهه "خالت مً خاالث ّ
الخىانل ّ
الٟٗاٞ ٫هى مىخج الىاٗ٢ت وَغٞها
ألاؾمى لظل ٪ي٣ى ٫ما يكاء و ٤ٞما ّ
يخىَم الىاؽ مً ّؤجهم في خاظت اليه" .
ر ّ
ٞةهه ي٣ىم ٖلى ّ
ٖضة ٖىانغ مشل الهىعة والهىث واللىن وَغي٣ت ألاصاء
واهُال٢ا مً البىاء الؿيمياجي للخُاب ؤلاقهاع
ّ
جاؾـ للخىانل ٚحي اللؿاوي وَى ما ّ
و٧لها ٖىانغ ّ
ياصر بلى ج٣ؿيمه بلى زالزت ؤهىإ وهي ؤلاقهاع اإلاؿمىٕ
وؤلاقاعاث وؤلايماءاث
ّ
لٗمليت ؤلايها ٫للخُاب ؤلاقهاعر ؤن ج٣ىم في ٚياب
وؤلاقهاع اإلا٨خىب وؤلاقهاع اإلاؿمىٕ اإلا٨خىب (الؿمعي البهغر) وال يمً٨
ؤخض ألا٢ؿام وهي ٧الخالي:
ُ-ىاؿس الخواب إلاػهازي:

ّ
يخإل ٠الخُاب ؤلاقهاعر مً زالزت زُاباث ؤؾاؾيت وهي الخُاب اللٛىر اللؿاوي والخُاب البهغر ألاي٣ىوي والخُاب
اإلاىؾي٣ي ؤلاي٣اعي ويخًمً ؤيًا زىاثيت الضا ٫واإلاضلى٦ .٫ما ّ
يخ٩ىن ٦ظل ٪مً زالزت ٖىانغ جىانليت وهي اإلاغؾل والغؾالت
جخ٩ىن بضوعَا مً الضا ٫واإلاضلى ٫وباإلياٞت بلى طلّ ٪
ّ
ؤلاقهاعيت والتي ّ
ّ
جخًمً زىاثيت الخٗيحن والخًمحن
ؤلاقهاعيت
ٞةن الغؾالت
وحؿمى ٦ظل ٪زىاثيت الخ٣غيغ وؤلايداء ،ؤر ّ
ّ
ّ
ج٣غيغيت خغٞيت بزباعيت م٣ابل عؾالت
بن َىا ٥عؾالخحن مخضازلخحن ومخ٣اَٗخحن عؾالت
جًميييت وبيداثيت ويٗجي طلّ ٪
ؤن َىا ٥عؾالت مضع٦ت ؾُديا وعؾالت م٣هضيت ُمبُىت,
و٢ض يٟيضها في هٟـ الؿيا ١ؾٗيض بً ٦حياص في ون ٠ؤلاقهاع بإ٦ثي جدضيض ٞي٣ىَ " :٫ى ٖالم الهىيت ّ
ّ
ّ
َباٖيت
لٟٓيت
َىيت
ًا
ّ
نىجيت (اإلاؿمىٕ) ؤو ّ
(اإلا٨خىب) ؤو ّ
ّ
بهغيت (اإلاغجي )طل ٪ؤن ؤلاعؾاليت ؤلاقهاعيت حؿعى صاثما بلى جإزيض ٖالم بوؿاوي
َىيت
َىيت
عبد اجمليد نوسي ،اخلطاب اإلشهارم مكوناتو كآليات استقبالو ،رللة الفكر العريب ادلعاصر ،عدد  84ػ  ،85مركز اإلمناء القومي ،ص .87
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ًا
ّ
يخىؾُه ؤو يؼيىه ٦يان مخمحز ،ولهظا الؿبب ٞةن الىنلت ؤلاقهاعيت حؿعى صاثما مً زالَ ٫غاث ٤بىاء صالالتها ومً زال٫
مىيىٖاتها و٧اثىاتها وؤ ٗاصَا الدك٨يليت بلى جإؾيـ َىيت حؿخىٖب الصخيء اإلاضعط للخضاو ٫وجىىب ٖىهّ ،
بن ألامغ يخٗل ٤بخدضيض
٧ل ؤحجامه" ّ ،ؤما طَبىا في جدضيضَا ؤ٦ثي ّ
ٞإن ّ
اؾم يخجاوػ الصخيء اإلاٟغص ول٨ىه يهضٖ ١لى ّ
ؤَمها:
ّ
 املسطل وَى الظر يغؾل الغؾالت ؤر ؤهه َى البار للغؾالت وَظٍ ألازحية هي مىيىٕ ؤلايها.٫
 املسطل بلُه وَى مؿخ٣بل الغؾالت ؤو اإلاخل٣ي وٚايت بعؾالها (اإلاؿتهل.)٪
ًا
 املحُى (الؿيا )١وَى اإلاغظ٘ الظر يديِ اإلاغؾل بليه به ٖلما.
 زمىش إلاًـا( ٤الكٟغة) وهي مكتي٦ت بحن اإلاغؾل واإلاغؾل بليه وهي الخهىنيت ألاؾلىبيت لىو الغؾالت.
ّ
ويؿخمغ صوامه.
ٛ ىاة إلاًـا ٤وهي ماصيت وهٟؿيت وبمىظبها ي٣ىم الخباص٫
ّ
٧ل ٖملياث ؤلابالّ ٙ
ّ
ؤَميت ّ
ق٩ل ّ
والخىانل م٘ ّ
زانت في ّ
ؤر
إلاػهازٍة :ي٣ىم ؤلاقهاع ٖلى الهىعة وهجضَا ث
 الـىزة
ّ
ّ
ّ
مىخج في ؤلاٖالن ،لخ٩ىن بظل ٪بمشابت الٗالمت اللٛىيت التي جخم مً زاللها ٖملياث الخل٣ي وال٣غاءة والخإويل والتيظمت.
ًا
وي٣ى ٫ظما ٫الٗيٟت في مشل َظا الهضص "ؤلاقهاع نىعة ّ
خيت هابًت بالخغ٦ت واليكاٍ ،وزضمت الخلٟؼيىن حٗخمض ؤؾاؾا
ٖلى الهىعة اإلاغثيت ألجها ؤ٢ضع في الخٗبحي"  .وبهظا ج٩ىن الهىعة مً " ّ
ؤَم الٗىانغ التي ي٣ىم ٖلحها ؤلاقهاع ألصاء وْيٟخه
والخإزحييت ٞهي جضٚضٖ ٙىاَّ ٠
ّ
ّ
ْ
ك٩لحها الؿا ً٦واإلاخدغ٥
اإلاخل٣ي وحؿخميله وحٛغيه بما حٗغيه مً مىخج وطل٪
الخىانليت
وهي ّ
ج٣ضم للصخيء الظر جهٟه بقغا٢ت ٢ض ال ج٩ىن له في ؤنل واٗ٢ه ٞخمىده البهاء وألاها٢ت" ..
ّ
ّ
ؤلاقهاعيت بطن هي الٗالمت وهي ؤصاة الخىانل ومغ٦ؼ اؾخُ٣اب ّ
ؾيمياثيت مهما ٧ان مجا ٫اقخٛالها ؤو َبيٗت
ل٩ل
الهىعة
جمغ ٖبيَا ّ
ّ
الضاللت مً مسخل ٠الًٟاءاث الؿيمياثيتّ
ألاصاة التي جخىؾل بها والخُاب الظر جغيض بيهاله لخ٩ىن بظل ٪ال٣ىاة التي ّ
ّ
ّ
اإلاغثيت ،ويىًا ٝبلى َظٍ
الخىانليت ليٗاص بهخاظها وجد٣ي٣ها ظماليا وٞىيا بىاؾُت ؤلاقهاع وؤلاٖالهاث ؾىاء اإلاغؾىمت ؤو
ي٣ل ّ
الٗىانغ ٖىهغ ال ّ
ؤَميت ًٖ ؾاب٣يه وَى اإلاخل٣ي.
ّ
 املحلٜي:
ًا
ُ
وَى مىيىٕ الخُاب ويٗخبي ظؼءا مً صاللت الخُاب هٟؿه ٞهى اإلاىٟٗل ٞيه مً ظهت وَى ؤصاة الخُاب مً ظهت ؤزغي في
ًا
ّ
وجخٗحن الٗال٢ت بهظا بحن الخُاب صالا وما يكحي بليه ؤر مضلىله٨َ .ظا ي٣غؤ الخُاب ؤلاقهاعر بىنٟه
الضاللت ٖلى مغظٗيخه.
ًا
ًا
هها يجم٘ في بىيخه ؤق٩ا ٫ال٨خابت ظميٗاٞ ،هى هو بهغر ّ
ّ
بق٩اليت اإلاغجي (الخىانل ،الخبلي،ٜ
يخ٩ىن مً نىعة وعؾالت ليُغح
ًا
الٛايت ،الضاللت ،اإلاٗجى) وليؿذ له باعة مغ٦ؼيت بل يخًمً باعا ال جهايت لها ،وَى بال بضايت ؤو جهايت ي٣بل جإويالث ال خهغ لها
طاث َا٢ت عمؼيت مُل٣ت.
وحٗخبي الهىعة والىو في الخُاب ؤلاقهاعر ق٩ل عوحي واخض ؤو بييت عوخيت واخضة ،لهظا ّ
يخ٩ىن مً الٛامٌ الظر ال يمً٨
ؤن يٗغٞه ؤلاوؿان ومً الىاضر اإلاباقغ الظر يٗغ ٝمباقغة مً ْاَغ الهىعةٞ ،هى ؤ ٤ٞمٟخىح ٖلى ٧ل الخإويالث ،بهه نىعة
ُ
جغؾم اهٟٗا ٫اإلاخل٣ي باإلقهاع صون ؤن جغؾم اهٟٗا ٫اإلاغؾل ،وبظل ٪يىًا ٝمهُلر آزغ إلاا ؾب ٤وَى:

سعيد بنؾراد  ،الصورة اإلشهارية ادلرجعية كاجلمالية كادلدلوؿ اإليديولوجي ،رللة الفكر العريب ادلعاصر ،عدد  ،2000 ، 3 ، 2ص . 0
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 الحإوٍل:
ًا
ًا
ًا
الخإويل في اللٛت َى الاعظإّ ،ؤو َ ٫الصخئ ؤر ؤعظٗه ،وآ ٫بليه الصخئ ؤر عظ٘ بليه"  .و٧لمت (آ ( )٫بياال) و(ؤيلىلت) و(مأال) حٗجي عظ٘
ّ
وناع .و( ّؤو )٫الصخئ بليه ؤعظٗه ،و( ّؤو )٫ال٨الم يٗجي ّ
٨ٞإن الخإويل َى بعظإ لل٩لمت اإلاغاصة بلى ؤنل ؤ ٗض مً اإلاٗجى
ٞؿغٍ...
ّ
الىو ويغٖ ٘ٞىه ما يىاعيه ويُٛيه ويؼعٕ ٞيه عوح الخجضيض بلى الامخىاهي مً
الخغفي لها .ويإحي الخإويل لي٨ك ٠الالم٣ى ٫في
ّ
الضالالث بمخشاال إلا٣ىلت محي الضيً ابً ٖغبي "ما في ال٩ىن ٦الم ال ّ
يخإوٛ "٫غى الخهىٖ ٫لى ؤظىبت مغجبُت بمكغوٕ ؤلاوؿان في
.
الىظىص مً ْاَغ وباًَ"
ّ
ّ
ّ
الخحز الىنٟي إلاجمىٖت اإلاهُلخاث بلى ّ
هسلو في َظا ّ
ؤن الخُاب ؤلاقهاعر يك٩ل ٦ال مخ٩امال مً الٗالماث اللؿاهيت وٚحي

اللؿاهيت "ٞهى زُاب جخضازل في ٌ الخُاباث وجخٗايل ؤلايضيىلىظياث وجخضا ٘ٞؾلُت ألاق٩ا ٫الغمؼيت" ّ
و٧ل َظٍ الٗىانغ
ّ
جخًاٞغ لخسلٗٞ ٠ل الكغاء وؤلاؾتهال ٥وازخياع اإلاىخج صون ٚحيٍ وبهظا يخمايؼ لىا وؿ٣حن صالليحن للخُاب ؤلاقهاعر لؿاوي
ّ
وبهغر و٢ض ي٩ىن طل ٪الؿبب الغثيسخي في اَخمام الؿيمياء به باٖخباعَا جبدض في ٖىانغ الضاللت التي حك٩ل اإلاًمىن الظر
ُيضع ٥مً زالّ ٫
ٖمليت الخدليل والضعاؾت وال٣غاءة.

ّ
طُمُاثُة:
 .2الخواب إلاُالوي بىؿ٘ه ممازطة
ؾب ٤وؤقغها بلى ّ
ّ
ؤن خ٣ل الؿيمياثياث ٢ض قمل مياصيً بدض ّ
وزانت ؤيًا و٢ض خٓي اإلاجا ٫البهغر باَخمام زام
مخىىٖت
مً ٢بل الؿيمياثيحن واهخهى الغؤر ّ
ّ
ظضليت وؤن ٧ل جىانل ال ّبض ؤن يًمً صاللت في
بإن الٗال٢ت بحن الخىانل والضاللت ٖال٢ت
ّ
ز٣اٞيت ؤو اظخماٖيه ّ
ّ
مؿخىي ما ؤو ؤن يؿهم في بهخاظها باالٖخماص ٖلى ؤوؿاّ ١
ّ
ّ
و٢يميت...
بقاعيت
لٛىيت ؤو
وزانت ؾىاء
مخىىٖت
ّ
ّ
والخضاوليت اإلاٗخمضة في الخدليل وال٣غاءة
اليؿ٣يت
و٢ض ي٩ىن طلَ ٪ى ما ظٗلها جىٟخذ ٖلى ٖضص مهم مً اإلاىاهج وؤلاظغاءاث
ّ
والخإويل بدشا ًٖ الضاللت في مسخل ٠مجاالث الخياة التي يم ً٨للخجاعب ؤلاوؿاهيت ؤن جإَغ صازلها ٧ى٢اج٘ ٢ابلت لئلصعا ٥ومىخجت
للضاللت اهُال٢ا مما ّ
جخمحز به َظٍ الى٢اج٘ مً بييت وحك٨يل وٚحيَا وَ٨ظا ّ
تهخم الؿيمياثيت بىٓغيت الضاللت وبظغاءاث الخدليل
التي حؿاٖض ٖلى ون ٠ؤهٓمت الضاللت .
الٓاَغ ّ
جسحيها اإلا٣اعبت التي ههجها عوالن باعث ّ
الؿيمياثيت في َظا اإلاجا٦ ٫شحية ومسخلٟت لظلّ ٪
ّ
وخضصها صعاؾدىا
ؤن اإلا٣اعباث
خى ٫الخُاب ؤلاٖالوي وجدضيضا خًىع الجؿض/الهىعة ٞيه وطل ٪بالىٓغ بلى نىعة َظا ألازحي (الجؿض ألاهشىر) الشابخت
مًمىت ومٗلىت٣ٞ .ض ّ
ّ
ّ
جدى ٫الجؿض في الخُاب
وحٗبحييت
واإلاخدغ٦ت وما جدمله مً عؾاثل وصالالث للخبلي ٜومً َا٢اث بيداثيت
جدى ٫بلى عؾالت مٟخىخت ٖلى ّ
جإويليت ٦ما ّ
ّ
ٖضة ٢غاءاث
ؤلاقهاعر مً صا ٫بلى مضلى ٫ومً نىعة بلى ٖالمت وؤي٣ىهت طاث خمىلت
ج٨مً ٞحها ّ
ّ
ّ
وؤلايداثيت والٟٗاليت في الخإزحي ٖلى اإلاخل٣حن "ٞةلى ظاهب ٗضٍ الا٢خهاصر والاظخماعي
الضالليت
٢ىة الخبلي ٜوالٗىانغ
اإلاغجبِ بالضٖايت الخجاعيت ي٨دسخي َظا الخُاب َا ٗا ًاٍ ز٣اٞيا ًاٍ يخمشل في م٩ىهاجه اللٛىيت وألاي٣ىهيت والؿيمياثيت والخضاوليت" .

ادلعجم الوجيز ،رلمع اللغة العربية ،منشورات كزارة الرتبية كالتعليم ادلصرية ،1994 ،ص.30
 2عبد القادر فيدكح ،إرادة التأكيل كمدارج ادلعىن يف الشعر ،الطبعة األكذل ،دار اليازكرم العلميّة ،2009 ،ص .65-64
 3أمحد يوسف ،سيميائيات التواصل كفاعلية احلوار ،ادلفاىيم كاإلجراءات ،منشورات سلرب السيميائيات كربليل اخلطاب ،جامعة كىراف ط  .2004 ،ص
 4مرجع مذكور( ،ميشاؿ أريفيو ،جاف لكود جًنك ،السيميائية أصوذلا كقواعدىا) ،ص. 07
5
مكوناتو كآليات استقبالو ،رللة الفكر العريب ادلعاصر ،عدد  84ػ  ،85مركز اإلمناء القومي ،ص .87
عبد اجمليد نوسي ،اخلطاب اإلشهارم ّ
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ّ
ؤي٣ىهيت طاث ٢ضعة ٖاليت ٖلى الامخالء ؤزىاء
وبالٗىصة إلاىيىٕ بدشىا جٓهغ نىعة الجؿض والؾيما ألاهشىر في ؤلاٖالهاث ٗ٦المت
ٖمليت ّ
الخل٣ي والخبليّ ٜ
وختى الخإويل والخىانل خيض جيخٓم الهىع في زُاب م٣غوء ؤو مغجي يؿاَم في ّ
ّ
ٖمليت الخبلي ٜويظ٦غ
عوالن باعر في طاث الؿياّ ١
ّ
ّ
اللؿاهيت"  ،وَى بظل ٪يغي ؤهه ال
الؿيميىلىظيت ال جخجاوػ خاليا ٧ىجها وسخت مً اإلاٗغٞت
ؤن"اإلاٗغٞت
وظىص لؿيمياثياث للٗالماث مً صون ؾيمياثياث للخُابّ ،
وؤن ّ
هٓغيت الٗالمت ٨٦يىىهت مٗؼولت ؾخ٩ىن في ّ
٧ل ألاخىاٖ ٫اظؼة
ًٖ جٟؿحي الاؾخٗما ٫الجمالي للٗالماث لخ٩ىن ؾيمياثياث الخُاب ؤلاٖالوي بالًغوعة ؾيمياثياث للهىع والخُاباث ؤلاٖالهيت.
ٖمليت الخىانل والخبلي ٙللخُاب ؤلاقهاعر ال جخدٖ ِ٣ٞ ٤٣لى مؿخىي ّ
ٖلى ّ
ؤن ّ
الخل٣ي لئلقهاع وال ختى ٖلى مؿخىي الٗالماث
جسو بىاء الىو وؤق٩اّ ٫
ّ
جل٣يه
"ٞاإلاٗجى ال يم ً٨ؤن يىظض وجها ٙخضوصٍ ك٩ل مغجي بال في خضوص اهبشا٢ه مً ٖملياث
وجضاوله" .
ّ
ٖمليت ّ
الجماليت للجؿض ؤلاقهاعر ٖلى ّ
ّ
وبىاء ٖلى طل ٪ج٣ىم ّ
واإلاخل٣ي
ٖمليت الخٟاٖل بحن بييت ؤلاقهاع هٟؿه
الخل٣ي وال٣غاءة
ختى ّ
البييىيت الؿيمياثيت وطل ٪مً مىُل ٤الخدليل والخإويل والض اؾت ّ
ّ
ؤن
وَى هٟـ ما ٖملذ ٖلى جغؾيسه اإلادايشت
ع
ّ
ٞيىىمىلىظيا ال٢ ًٟض صٖذ بلى طل ٪ؤيًا ،وما وٗىيه َىا بالدك٨يل البييىر ألهٓمت الخُاب ؤلاٖالوي َى ْهىع ٖمليت بىاء
ّ
الخُاب ؤلاقهاعر في صالالجه مً زال ٫اجساط الهىعة ٦مىُل ٤للٟهم.
وبالٗىصة لخإويل نىعة الجؿض في اإلاكهض ؤلاٖالوي البهغر اليىم هالخٔ ّ
ّ
الغ٢ميت ٢ض اؾدبضلذ ٖى ٠ال٩لمت
ؤن الش٣اٞت
ّ
ّ
البهغيت وَى ما يا٦ضٍ بيؼع )(W.Iser
والىو ٗى ٠الهىعة و٢ض ي٩ىن طل ٪ؾببا في ٞخذ الباب ٖلى ؤوؾٗه ؤمام الؿيمياثياث
ّ
ومخل٣يه"  .ومٟاص ال٣ىَ ٫ىا ّ
طلّ ٪ؤهه "ؤزىاء ال٣غاءة ُيىجؼ ّ
ّ
الؿيمياثيت ٢ض
ؤن
الخٟاٖل ألاؾاسخي باليؿبت بلى ٧ل ٖمل بحن بىيخه
اؾخُاٖذ ؤن حؿدىُ ٤الهىعة وجٟخدها ٖلى صالالتها اإلاؿدبُىت وجٓهغ بالٚت الجؿض مً زال ٫جىْي ٠نىعة اإلاغؤة التي
ّ
ّ
ٗٞالت للتيويج إلاسخلّ ٠
ّ
باللظة التي ّ
جدغ ٥بضوعَا ٚغاثؼ
الجؿميت اإلاٛغيت والتي جىحي
الؿل٘ مً زال ٫ؤ ٗاصَا
ؤنبدذ وؾيلت
ّ
ّ
اإلاُ ّ
خ٣بل الجيؿيت وجشحيَا مما ياصر به بلى ا٢خىاء َظٍ البًاٖت التي ّ
مغعتها في ٖ٣له ًٖ َغي ٤نىعة الجؿض الٛاور صون ؤن ي٨ٟغ
ّ
ّ
في ٢يمتها ؤو مدخىاَا بل الخ٨ٟحي  ِ٣ٞفي ما زلٟخه جل ٪الهىعة مً بعؾالياث جًمً له جل ٪اللظة.
ُ
و٢ض جسلَ ٤ظٍ ؤلايداءاث التي ُج ْ
هضعَا جل ٪ؤلاعؾالياث واإلا ْؿ ْدبُىت في ؤلاقهاع نىعا انُىاٖيت ٢ض جٓهغ للمخل٣ي ٖلى ّؤجها
ٖاصيتٚ ،حي ّ
الخ٣ي٣يت جخجاوػ في خ٣ي٣ت ألامغ ٗٞل الكغاء بلى ّ
مىاص ّ
ّ
جهىعاث اظخماٖيت وؤق٩ا ٫بالٚيت جٓهغٍ
ؤن ٚايت ؤلاقهاع
ّاهه الىا ٘٢والخ٣ي٣ت ّ
ولٗل جل ٪ؤلايداءاث هي مً يمً ألاؾباب ال٨شحية التي ؾاَمذ في اؾخدىاط ؤلاقهاعاث ٖلى اَخمام
مسخل ٠الٟئاث الاظخماٖيت في ٖهغها الغاًَ.
ّ
الؿيمياثيت التي ٢ام بها عوالن باعر في مجا ٫ؤلاقهاع والهىعة في ؤزغَا الباعػ في جىؾي٘ َا٢ت اإلاٗجى
جٓهغ ٢يمت اإلا٣اعبت
ّ
والضاللت ليكمل الخ٣ل الؿيمياجي ّ
٧ل ألاهٓمت الضالليت في الخُاب ؤلاٖالوي .وَ٨ظا ج٩ىن اللٛت التي يدخىحها ؤلاقهاع طاث
ّ
يخم ً٨ؤلاقهاع مً الخإزحي في ّ
مهم في ج٣ضيم ؤلاقهاع ٞلى ّ
زهىنيت باٖخباعَا ٖىهغ ّ
ّ
اإلاخل٣ي ٞخل٪
جم الا٦خٟاء بالهىعة لً
ّ
اإلاخ٣بل واؾخمالت مكاٖغٍٞ ،اإلقهاع يؿخسضم لٛت
الكٗاعاث بياٞت بلى ٦خابتها يخم الىُ ٤بها وجمشيلها لتيؾيش اإلاىخج في طًَ
R. Barthes, Aventure sémiologique, seuil 1985, P19.
 2سعيد بنكراد ،السيميائيات ،مفاىيمها كتطبيقها ،منشورات الزمن ،الرباط ،2003 ،ص.133
W. Iser, l'acte de lecture, théorie de l'effet esthétique, trad.-par Evelyne Sznycer, éd Pierre Mardaga,

1

3

Bruxelles, 1976, P84.
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و٧ل طل ٪يضٖم الخُاب ؤلاقهاعر ّ
ؤلاٚغاء ٖبي الىٖىص اإلاؿدبُىت في الهىعة مً زال ٫ؤلاقاعاث وؤلايماءاث ّ
لياصر وْيٟخه
ؤلا٢ىاٖيت صون ج٣هحي.
وؿخيخج ٗض َظا ّ٧ل ّه ّ
ؤن البىاء الؿيمياجي للخُاب ؤلاقهاعر ي٣ىم ٖلى الٗىانغ الخاليت وهي الهىعة والتي ٖاصة ما ج٩ىن
والهىث الظر ّ
مخدغ٦ت ؤو ؾا٦ىت ّ
ّ
جخٛحي هبيجه بحن الٟغح ؤو الخؼن وألالىان "ٞاألؾىص لىن الخؼن وألابيٌ لىن للهٟاء وألاخمغ
لىن للٗى ٠بلى ٚحي طل ٪مً ؤلايداءاث الٗضيضة ألازغي ّ
اإلاضٖمت ل٣هضيه َظٍ الازخياعاث في الهىعة ؤلاقهاعيت" بلى ظاهب ألاصاء
ّ
وؤلاقاعاث وؤلايماءاث والتي جإزظ م٩ان اللٛت اإلاىُى٢ت و٢ض ج٩ىن ؤبل ٜحٗبحيا مجها ؤخياها و٧لها ٖىانغ الخىانل ٚحي اللؿاوي.
وَ٨ظا ي٩ىن الخُاب ؤلاقهاعر ميضان زهب في مجا ٫الضعاؾاث الؿيمياثيت الخىانليت وٖالمت ّ
ممحزة له باٖخباعٍ يدمل
ّ
ّ
الؿيمياثيت مً ؤوؿب الضعاؾاث التي حؿاَم في ٦ك ٠وجدليل الجىاهب اإلاازغة
ظاهبا لؿاهيا وآزغ ؤي٣ىهيا ،وٖليه ج٩ىن اإلا٣اعبت
ّ
ّ
في ؤلاقهاع وإلزباث طلّ ٪
ّ
ّ
باإلاخ٣بل في قبا٦ها،
ؤلاقهاعيت التي اجسظث مً الجؿض مازغا لها لئلي٣إ
زحيها زالر هماطط مً ؤلاٖالهاث
ّ ّ
ّ
 ًٞمغ٦ب يً٘ الٗالم بحن يضي. "٪
بهه ٦ما ي٣ا" ٫
 .3الجظد/الـىزة في الخواب إلاػهازي بحن الحإرحر وإلاًحاء:
بن الخ٨ٟحي مؿخديل صون نىع ،وه٣ى٦ ٫ظلّ ٪
مغة ّ
"٢ا ٫ؤعؾُى طاث ّ
بن الخياة اإلاٗانغة ال يم ً٨جهىعَا مً صون الهىع
ٞالهىع مىظىصة في ٧ل م٩ان ،بجها ال ج ًٖ ٠٨الخض ٤ٞوالخًىع في ٧ل لخٓت مً لخٓاث خياجىا ،بهىا بالٟٗل وٗيل في ٖهغ
الهىعة ٦ما ٢ا ٫آبل ظاوـ ،الٗام  1962ووٗيل في خًاعة الهىعة ٦ما ٢ا ٫الىا٢ض الٟغوسخي عوالن باعث" .
ّ
وؿدك ٠مً َظٍ اإلا٣ىالث ّ
ّ
اإلاخٗضصة
ؤن الهىعة ؤنبدذ اليىم بماليحن ال٩لماث بل ؤ٦ثي مً طل ٪و٢ض لٗبذ اإلايضيا بىؾاثلها
واإلاسخلٟت والؾيما الخلٟاػ والىاث والىؾاثل اإلا٨خىبت ؤيًا مً طل ٪الصخ ٠واإلاجالث وال٨خب وختى الكىاعٕ وألاؾىا ١ولىخاث
ؤلاٖالهاث ...مً زال ًٞ ٫ؤلاٖالم وؤلاٖالن صوعا ؤؾاؾيا في حك٨يل وٖيىا اإلاٗانغ بن بيجابيا ؤو ؾلبيا في ٌٗ ألاخيان وؤنبذ
ّ
ّ
وزانت جل ٪التي هجضَا في الخُاباث ؤلاٖالهيت والتي جازغ ك٩ل واضر
َىا ٥خًىع ظاع ٝللهىعة في خياة ؤلاوؿان الخضيض
ٖلى الىعي ؤلاوؿاوي ؤ٦ثي مً اللٛت اإلاىُى٢ت.
ؤن ما يشحي ّ
وال يسٟى ّ
اإلاخل٣ي في اإلاكهض ؤلاٖالوي َى بالٚت الهىعة في زباتها وؾ٩ىجها وما حؿدبُىه مً حٗبحياث ّ
بالٚيت ومٗان
ّ
صالليت وما ّ
ّ
ّ
جخإؾـ ٖليه مً ّ
ّ
واظخماٖيه ولٗله ما يظَب بليه عوالن باعث في ٢ىله" :ال ج ٠٣البالٚت ٖىض خضوص
مٗغٞيت
زلٟياث
ًا
ًا
بالٚيت ٖلى ٖ٨ـ ما َى ؾاثض ٖىض البٌٗ مً ّ
الىو اإلا٨خىب بل ّ
ؤخضازا ّ
ّ
ؤن البالٚت خ٨غ ٖلى اللٛت،
جخًمً
بن الهىعة ؤيًا
ًا
وؤن الهىعة هي وؿّ ٤
ظض بضاجي ٢ياؾا بلى اللٛت ،ويغي البٌٗ آلازغ ؤن الضاللت حؿدىٟظ زغاء الهىعة الظر ال يم ً٨ونٟه" .
وباٖخباع َظٍ ّ
ّ
ّ
ؤلاٖالهيتَ ،ظٍ الهىعة التي ؤضخذ اليىم ج٣ىم بضوع الىؾاَت وؤنبدذ َاٚيت ٖلى
هسو الهىعة
الضعاؾت
ّ ّ ّ
ّ
جىلض ٖىه ْهىع مجخم٘ الاؾتهال ٥طلّ ٪
خلذ ٞحها ّ
ؤن
مدل ال٩لمت في ٖملياث الضٖايت ؤلاٖالهيت مما
ز٣اٞت اإلاجخم٘ بلى صعظت

عبد العارل بوطيب ،آليات اخلطاب اإلشهارم ،رللة عالمات يف النقد ،اجمللد  ، 3اجلزء  ،49ص .320

 2عصاـ نور الدين ،اإلعالف كتأثًنه يف اللغة العربية ،رللة الفكر العريب ،العدد  ،92سنة  ، 998ص .23

 3شاكر عبد احلميد ،عصر الصورة اإلجيابيات كالسلبيات ،عادل ادلعرفة ،اجمللس الوطين للثقافة كالفنوف ،الكويت ،يناير ، 1987ص.245
 4زلسن بوعزيزم ،سيميولوجيا األشكاؿ االجتماعية عند ركالف بارت رللة الفكرة العريب ادلعاصر ،عدد  ،2000 ، 3 / 2ص .64
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ّ
الجماَحييت وؤلاٖالن وج٨ىىلىظيا اإلاٗلىماث والاجها ٫له صوع مباقغ في ؤلاهخاط
"اإلاىار الش٣افي الظر يكمل في وؾاثل ؤلاٖالم
ّ
ّ
ؤلاظخماٖيت والتيبيت والخٗليم والخباص ٫الش٣افي واإلاخٗت وً٢اء و٢ذ الٟغا ٙؤيًا" .
الش٣اٞيت و٦ظل ٪في الخيكئت
وؤلاصاعة
ّ
خلذ ّ
مدل ألاقياء وؤنبذ ؤصاة للدؿىي ٤والبي٘ والكغاء ٖالمت حٗغى
ل٣ض ؤنبذ الجؿض في الخُاب ؤلاٖالوي ٖالمتٖ ،المت
ّ
مً زالله الؿل٘ في ٖالم ؤلاؾتهال ٥وؤنبذ ؤصاة جغؾم مً زالله الٗالماث واإلااع٧اث وؤصاة ب٢ىإ وبٚغاء اإلاؿتهل ٪طل ٪ؤن ؤلاٖالن
ّ
يغ٦ؼ ٖلى اإلاؿتهل ٪وليـ ٖلى اإلاىخج هٟؿه باٖخباع ٢يامه ٖلى ؤؾاؽ ؾي٩لىجي ي٣ى ٫باالهجظاب الاهٟٗالي وليـ ؤلا٢ىإ الٗ٣لي
ًا
ّ
ألاصر ٢ض ّ
ٞهى ألاؾاسخي في ؤلاٖالن ٞالىْيٟت ؤلا٢خهاصيت ّ
جم اؾدبضالها ب٣يمت ؤ٦ثي هبال وهي صٖىة الؼبىن بلى
يخم حٛييبها ؤو ٖلى
الاهخماء .
وبىاء ٖلى طلّ ٪
الجاطبيت ّ
ّ
وظه اإلاٗلىىن ّ
الٗامت لئلٖالن وهدى اللٗب باأللىان والخغ٧اث وألايىاء ٞإنبذ
ظل اَخمامهم هدى
الٟاٖليت والٟ٨اءة ؤو ّ
اإلاؿتهل ٪ال يسخاع اإلاىخجاث ّ
ّ
الؿٗغ بل ٖلى ؤؾاؽ ؤلاٚغاء و٢ضعة ؤلاٖالن ٖلى الخالٖب
والؿل٘ ٖلى ؤؾاؽ
بمكاٖغٍ و٦ظل٢ ٪ضعجه ٖلى زل ٤خاظاث ػاثٟت مً زال ٫ب٢ىاٖه اإلاؿتهل٨حن بإجهم يدخاظىن بلى مشل َظٍ اإلاىخجاث في خحن ؤجهم
آليت ؤؾاؾيت في اإلاجخمٗاث الغؤؾماليت والاؾتهالّ ٥
في خ٣ي٣ت ألامغ ال يدخاظىن بلحها لي٩ىن ؤلاٖالن بظلّ ٪
للؿل٘ وهي الخاظت
التي جخدى ٫بلى يغوعة ّ
ملخت ٗض طل٩ٞ ٪اهذ بالخالي ز٣اٞت الاؾتهال ٥التي ؤضخذ اليىم ٖىىان اإلاجخمٗاث في الٗالم.
ومً َظا اإلاىُل ٤يجىػ لىا الخضيض ًٖ ؾيمياثياث الخل٣ي والخىانل م٘ الخُاب ؤلاقهاعر التي جخدٖ ٤٣بي عؾاثل زُابيت
مً هٓام جىانلي ؤو ٫بلى هٓام جىانلي زان ؤر الىٟاط بلى ال٨الم صازل الهىعة ؤو ال٨الم هٟؿه صازل ال٨الم ،خيض الخٗامل م٘
ؾيميىلىظيت ّ
ّ
٢بليت وهي الهىعة/اإلاىيىٕ وخحن جلج
الهىعة ٧ىجها جيخمي بلى وؿ ٤ؾيميىلىجي يخ٩ىن اهُال٢ا مً ؾلؿلت
الهىعة اإلاىيىٕ ًٞاء مجاػيا بهغيا ؤو ؤؾاَحييا ؤو جدغ ٝاإلاٗجى والضاللت ٞةجها جهبذ صاللت ولٛت زاهيت وانٟت ولظل ٪و٦ما
يغي عوالن باعث "ليـ ٖلى الؿيميىلىجي ؤن يدؿاء ًٖ ٫حك٩ل اللٛت/اإلاىيىٕ وبهما ًٖ مٗغٞت اإلاهُلر الكامل ؤو الٗالمت
ّ
ال٩ليت وفي ؤلاَاع الظر ييسجم ٞيه َظا اإلاهُلر م٘ ألاؾُىعة وم٘ الىهىم" .
ّ
اإلاازغ وؤصاة الخإزحي في ّ
ّ
اإلاخل٣ي وٖليه
ٞاٖليت مً ال٩لمت وهي الٟاٖل واإلاٟٗى ٫به في آلان هٟؿه وهي
ل٣ض ؤنبدذ الهىعة ؤ٦ثي
ُ
ّ
ّ
ج٩ىن نىعة الجؿض َىا َضٞا في خض طاتها للخإزحي في اإلاخل٣ي ًٖ َغي ٤بزاعجه واؾدشاعة خىاؾه ججاٍ اإلاىخج اإلاؿى ١له وٖبي ما
ّ
يىظهه طل ٪الجؿض ججاَه مً ب٢ىإ بةٚغاثه ٢هض ؾلب ٖىاَٟه واؾخمالت ؤخاؾيؿه هدى اإلاىخج صون ج٨ٟحي في ظضواٍ وَ٨ظا
جخجاوػ الهىعة/الجؿض الخُاب وَى ما وكحي بليه في الٗىهغ اإلاىالي مً الضعاؾت.
ّ
ّ
البازثُة:
الظُمُاثُة
 .4الخواب إلاػهازي ًحجاوش الـىزة في زحاب
ّ
" ّ
بن الاقهاع يغوم ؤن ي٩ىن ظظابا ومٛغيا ،بهه يمؼط صازل الىنالث بحن الٗاَٟي و الٗ٣لي ،اهه يؿخضعط اإلاؿتهل ٪الى ٖىالم
الاؾتهامٞ ،الٛايت مً الىنلت الاقهاعيت هي الاؾخٟغاص باإلاؿتهل ٪و جىظيه عٚباجه و جدضيض خاظاجه وجىىيٗها واؾدبضالها بإزغي
يمً صوعة اؾتهال٦يت ال يم ً٨ان جخىٖ ٠٢ىض خض ٗيىهٞ ،م٘ الىٞغة والخىىٕ اقخضث اإلاىاٞؿت و ج٩ازغث ألاؾىاص وازخلٟذ
مىاصَا٩ٞ ،ان ان خىنغ اإلاؿتهل ٪مً ٧ل الاججاَاث .ل٣ض انبذ امحيا في ٖالم ال يٗتي ٝباألمغاء ،ل٣ض وظض الٟغص هٟؿه صازل

2

فريد الزاىي ،مقدمة ترمجتو لكتاب "حياة الصورة كموهتا" من تأليف رجييس دكبريو ،الدار البيضاء ،إفريقيا الشرؽ ،2002. ،ص. 3
مرجع مذكور( ،سعيد بنكراد ،الصورة اإلشهارية) ،ص . 0
R.Barthes, Mythologie, Point, Seuil, 1957, P2OO.
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مجخم٘ الاؾتهال ٥وؾِ قب٨ت مً الخاظاث بال خى ٫وال ٢ىة ،ولم يٗض بم٣ضوعٍ ؤن يدخ ٟٔب٨ٟغة واخضة إلاضة َىيلتٞ ،هى
مٗغى ل٣ىبلت ال جخى ٠٢مً الاعؾالياث التي جمىٗه في ٚالب الاخيان مً بلىعة جهىع ميسجم يم ً٨ان ه٣ىٖ ٫ىه اهه الخٗبحي
ألامحن ًٖ عٚباجه الخ٣ي٣يت.
ّ
ّ
الباعجيت للخُاب ؤلاقهاعر ؤجها ٢غاءة زال٢ت جخجاوػ اإلاىهىم ٖليه واإلاىُى ١به وإلاا ٧اهذ ٢غاءة الخُاب
ل٣ض ؤزبدذ الضعاؾت
ًا
ّ
ؤلاقهاعر ج٣ىم ٖلى الخٟغ في صالالجه وج٨ٟي ٪بىيخه بديض ي٩ىن َىا ٥صوما اهخ٣ا ٫مً َب٣ت مٗغٞيت بلى ؤزغي ؤو اعجدا ٫مً
ّ
صاللت بلى صاللت ،ومٗجى طل ٪ؤهه بةم٩اهىا ؤن ه٣غؤ في ؤلاٖالهاث ما لم ي٣غؤٍ اإلاايىن ٞيم٨ىىا اؾدىُا٢ها ٖما ٧اهذ جمخى٘ ًٖ الىُ٤
به وه٨دكٞ ٠حها صالالث لم جى٨ك ٠ألؾالٞىا.
ًا
وَ٨ظا ٢غؤ ) (Michel Foucaultميكاٞ ٫ى٧ى ) (René Descartesصي٩اعث ب٨كٟه ًٖ الىظه آلازغ للٗ٣ل الضي٩اعحي مبيىا ٦ي ٠ؤن
ّ
ؤلاقهاعيت ؤَميتها ويُٗحها مهضا٢يتها ؤر ٧ىجها حك٩ل في
زُاب الٗ٣ل يسٟي ٖال٢ت الٗ٣ل بالالٖ٣ل وَظا ما يمىذ ٢غاءة الهىعة
ًا
ًا
ّ
مسخلٟا ًٖ ّ
ؤر هو آزغ وًٖ ال٣غاءاث التي زً٘ لها َظا ألازحي .ييخ٣ل عوالن باعث في حٗغيٟه للىو
بهغيا
الى٢ذ هٟؿه هها
ّ
ٗٞاليت ّ
ّ
٦خابيت يىًىر جدتها ٧ل مً ال٩اجب وال٣اعت ال ٦إصواث
للمخل٣ي بلى مى ٠٢آزغ يهحي ٞيه الىو
مً اإلاى ٠٢الؿلبي
لخشبيذ اإلاٗجى ول٦ ً٨بيي ٤زاَ ٠وومًاث ٖابغة في ًٞاءاث الخُاب الالمخىاَيت وَظا اإلاى ٠٢يض ٘ٞفي الىا ٘٢بالبدض
ًا
ًا
ًا
اللؿاوي وألاؾلىبي والى٣ضر بلى ؤال يإحي الىو مً زاعظه بل يظَب بلى مىا ٠٢جهبذ ظؼءا مً الىو هٟؿه ؤو هها ظضيضا
لىو ؾابٖ ٤لحها يماعؽ ٞحها ٗٞالياجه.
ّ
اإلاخدغع مً الكغوح ال٣ضيمت وي٣ى ٫في َظ الهضص" " :ألاصاء الجؿضر
ل٣ض اَخم باعث بمخٗت الىو ٞهي ٦ما ي٣ى ٫مٗغٞت الىو
للىو َى ال٣اصع ٖلى زلخلت الخهييٟاث اإلايخاٞحزي٣يت ،بط يؿ ِ٣م٣ىلت ألاظىاؽ ٞهى ال٩ٟاهي الظر ال يطخ ،٪ي ٘٣زاعط
اللٛاث ؤو َى ٌٗ لٛت ؤو لٛت ٧ل اللٛاث" " ...وما يجٗل الىو يٟلذ مً ؤن ي٩ىن بيضيىلىظيا َى َاجه ألانضاء واللٛاث
الش٣اٞيت اإلاسخلٟت اإلادملت في صازله ٞالىو ي٣ى ٫باعث حهاظم ال٣اهىن الىدىر للٛت ،زم بهه ي ٪٨ٟالدؿميت؛ ؤر الىو اليؿمي
ألاقياء ٩ٞل ٖالمت ال جديل بلى مضلى ٫مغظعي وا٢عي ،ال٩لماث ال جغيض ؤن ج٩ىن َى طا ٥بهما جىظض وظىصَا اإلاٟغص الٗيجي
َىا. "٥
وبطا ما ٧ان باعث يٗتيى ٖلى ال٣غاءة طاث اإلاىحى الىٟسخي الاهُباعي للخىاع بحن اإلاال ٠وال٣اعت ٞؤلن اإلاخٗت هي مً الىو وال
ّ
ّ
اللظة ّ
حٗض مً الخٗابحي الٛامًت في
جخًمً الٗال٢ت اإلااصيت طاجيت وبالخالي الخياهت بيجهما .ويغي ؤن م٣ىلت لظة الىو ؤو هو
الى٢ذ هٟؿه ،اللظة (الغضخى) واإلاخٗت (الايمدال ،)٫وبن اللظة َىا في الىديجت لخدؿ٘ جاعة ٞخدخىر ٖلى اإلاخٗت وبجها لخخٗاعى مٗها
جاعة ؤزغي ول٨ىه يٗىص ويىضر ؤن زمت َغي٣ت ٖلى ٧ل خا٢ ٫ضمها ٖلم الىٟـ للخٟغي ٤بحن هو اللظة وهو اإلاخٗت ّ
بن اللظة ٢ابلت
للىن ٠وبن اإلاخٗت ٚحي ٢ابلت لظل.٪
ًا
ّ
وفي هٟـ هُا ١الخىام يا٦ض ب٣ىله ًٗهم يغيض ٞىا ال ْل له مُ٣ىٕ الهلت باإليضيىلىظيا الؿاثضة ول ً٨طل ٪يٗجي ؤجهم
ًا
ًا
ًا
يغيضون هها ال زهىبت ٞيه وال بهخاظيه هها ٖمي٣ا بن الىو في خاظت بلى ْله وَظا الٓل َى ٢ليل مً ؤلايضيىلىظيا و٢ليل مً
ًا
ًا ّ
ّ
اللظة بال٨خابت ّ
ّ
ٞةن عوالن باعث يغي ّؤهه بطا ٧ان مً اإلام ً٨ؤن ّ
الىهىنيت ٞيجب
هخسيل ٖلما ظماليا للظة
الظاث ؤما ًٖ ٖال٢ت
مرجع مذكور( ،سعيد بنكراد ،الصورة االشهارية) ،ص .5
 2ركالف بارث (ترمجة :فؤاد صفا كاحلسٌن سحباف) ،لذة النص ،دار توبقاؿ للنشر ،ط ،2ادلغرب ،2001،ص.36-35
 3ادلرجع نفسو ،ص.48
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ؤن يضزل ٞيه :ال٨خابت بهىث مغجٞ …ٟ٘اللظة الىو هي ال٣يمت اإلاىخ٣لت بلى ٢يمت الضا ٫الٟازغ وم٘ طل ٪يغي ؤن م٩ان اللظة في
ًا
ًا
هٓغيت الىو ليـ ما٦ضا ول ً٨ؾيإحي يىم وكٗغ ٞيه بًغوعة ؤلاؾغإ بٟخذ الىٓغيت ٢ليال وبى٣ل الخُاب واللهجت التي جخ٨غع
وجخ٣ىي لىُٗحها َؼة الؿاا ٫بال بن اللظة هي الؿاا.٫
وي٨دسخي اليؿ ٤ألاي٣ىوي (الهىعة) ؤَميت ٦بحية ّ
ّ
ألن الخُاب ؤلاقهاعر
يؿخمض صاللخه مً ألاي٣ىهت (الهىع) ؤيًا ولها صوع ٦بحي
في حٗؼيؼ مضلى ٫الخُاب ؤلاقهاعر الؾيما للجؿض الاهشىر ّ
ألن ألاي٣ىهت لها جإزحي ٦بحي ٖلى اإلاخل٣ي وحٗغّ ٝ
بإجها "طل ٪الىٓام
الضاللي الظر ي٣يم ٖال٢ت قبحهت م٘ اإلاغظ٘ (اإلامشل) وهي ليؿذ نىعة مُاب٣ت للٗالم الخاعجي وبهما مٓهغ مىه  ) ("ِ٣ٞوبطا ٧ان
ًا
مٗجى الضليل اللٛىر زابخا بمىظب الاجٟاٞ ١ةن الهىعة ألاي٣ىهيت مخٛحية ومخٗضصة في مٗىاَا وَظا ما يجٗلها مجاال مٟخىخا
لخمشيل مكاٖغ وعٚباث اإلاخ٣بل.
تهض ٝالٗالمت ألاي٣ىهت ؤيًا بلى بٖاصة نياٚت اإلاٗجى اللؿاوي اإلاشبذ بالل ٟٔوبيٟاء الخياة الضيىامي٨يت ٖليه ٞيًحي خغ٦ت
مكهضيه هاميت ولٗل ؤَم الىْاث ٠الخبليٛيت التي جد٣٣ها الهىعة في الخُاب ؤلاقهاعر ّؤجها جسغط ال٣يم اإلاجغصة مً خحز ال٨مىن
ًا
ًا
ًا
بلى خحز الخجلي ٞخهبذ واٗ٢ا ماصيا مدؿىؾا في يىء ما ييخج مً مكاَض بقهاعيت جخسلل ؤو جىاػر الخُاب اللؿاوي وعبما
ًا
خىلذ الهىعة الٗىالم اإلاجغصة واإلاشاليت بلى ٖىالم مم٨ىت "ٝاللُ٣ت ؤلاقهاعيت ال جخًمً ؤلا٦غاٍ بل جتي٦ىا ؤخغاعا ل٣ى ٫ال،
ٞىدً في هٓغَا لؿىا مؿدؿلمحن بل قغ٧اء مؿتيزحن والٖبحن وؤَغا ٝمخىعَت مٗها بةنغاع مؿب. "٤
َظا وجٟيض الهىعة اإلاخٗل٣ت باإلقاعة والخغ٦ت الجؿضيت في جشبيذ الٗال٢ت بحن اإلاغؾل واإلاخل٣ي ٞخجٗله ؤ٦ثي وزى٢ا وعٚبت ٞيما
يٗغى ٖلى هاْغيه زانت بطا ُص ّٖمذ بالهىث الكهي والىٛمت اإلاىؾي٣يت واللىن اإلاسخاع ٗىايت ٞاث٣ت في جىائمه م٘ مىيىٕ
ؤلاقهاع .وَظا يخُلب مٗغٞت مخسههت ؿيمياء ألالىان في اليؿ ٤الخًاعر ّ
اإلاٗحن .ؤما َغي٣ت جدليل الهىع ؤلاقهاعيت ٞخ٩ىن
بخجؼثت بييتها بلى م٩ىهاتها الغثيؿيت زم بٖاصة بىائها ألَضا ٝجسضم الخدليل و٢ض و ٘٢الازخياع ٖلى نىع بقهاعيت إلاىخجاث ظماليت
جلٟؼيت ؤو ّ
وٚظاثيت وعصث في بٖالهاث بقهاعيت ّ
ّ
مهىعة في اٖالهاث اإلاجالث ناصعة ًٖ وؿاء ممشالث ؤو ٖاعياث ألاػياء.
اإلاجغصة بلى ٖىالم مم٨ىت ٣ٞض ؾاَمذ في اهبشا ١الغٚبت لضي ّ
وؿخيخج َىا ّ
ؤن الهىعة /الجؿض ٢ض ّ
خىلذ الٗىالم ّ
اإلاخل٣ي ٖلى
٧ل ما ُيٗغى ٖلى هاْغيه والؾيما ّ
الؿل٘ اإلاٗغويت ًٖ َغي ٤الجؿض ؤلاوؿاوي التي ظمٗذ بحن الجما ٫الجؿضر والجما٫
ّ
ّ
وؤلاٖالهيت.
ؤلاقهاعيت
الاؾخٗغاضخي للمىخج وَى ما يغمي بىا بلى الٗىهغ اإلاىالي لخدليل ؤهىإ مسخاعة مً الخُاباث
ّ
بػهازٍة محل٘صة:
 .5ثحلُل طُمُاجي لخوابات

في َظا الجؼء الخُبي٣ي مً الضعاؾت هدىاو ٫بالخدليل زالزت زُاباث بقهاعيت مسخلٟت جغج٨ؼ ٖلى نىعة الجؿض لتيويج مىخجها
وألن الهض ٝمً بدشىا َى جدليل الغؾالت ؤلاقهاعيت ال٣اثمت ٖلى الجؿض ألاهشىر ٣ٞض ؤيىا ّ
ّ
ؤن الخدليل الؿيميىلىجي َى ؤوؿب
ع
مىهج يٟي بهظا الٛغى زانت بطا ما ؤزظها في الخؿبان ّ
ؤن الهىع ؤلاقهاعيت لجؿض اإلاغؤة هي مً بحن ؤ٦ثي الهىع التي جدمل
ّ
الغمىػ والضالثل حسجل ٖلى مؿخىياث الخخا ٘ ويخُلب ٞهمها الخهىٖ ٫لى الؿلؿلت اإلاك٩لت لهظٍ الهىعة.

Jean Marie ET Michel, analyse sémiotique des diseurs publicities, PARIS, ed: fanlac, p18.

1
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 ثحلُل الـىزة ألاولى ،بُالن محل٘ص ،الجظد ألاهسىي بحن الحبلُٕ وإلاًحاء: نىعةبٖالن ّ
ج٣ضمه اإلامشلت ٧اجغيىا ٧اي ٠لبي٘ ٖهحي اإلااوٛا
ّ
بن الهض ٝمً الاؾخسضامألاي٣ىويلهىعة الجؿض ألاهشىر َى ظظب اهدباٍاإلاؿتهل٪بلى عوٖت ٖهحي اإلااه٣اوجغؾيشنىعة زمغة اإلااه٣ا
الىاضجت في طًَ اإلاؿتهل٪مً زال ٫بزاعةٚغيؼةالُٗلٞيه وي٨مًالهضٝمجهافي صَ ٘ٞظا ألازحيبلى قغائهاوالتهاٞذالؿغيٖ٘لحهاٞالجؿض
مغة بالشمغةومغة بلمؿها ّ
ب٩ل ما ٞيه مً ٞخىت ويٓهغطلّ ٪
يىاصيهَىا ّ
وجدؿؿها ّ
ظليا مً زال ٫ج٨غاعنىعة اإلاغؤةوهي حؿخمخ٘ ّ
ومغة كغب
اإلاخل٣ي وبهظاي٩ىنخًىعاإلاغؤةَىا "٥مىيىٕ للٛىايت وؤلاٚغاء ،بن
.
الٗهحيوطل٪مً ػوايامسخلٟتفي َظا ؤلاٖالنبهضٝجغؾيسهافي طًَ
اإلاغؤة في ؤلاعؾاليت ؤلاقهاعيت ظؿض نامذ ال يخ٩لم بال بلٛت ؤلاٚغاء واإلاىاوعة" .
بن خًىعالجؿضألاهشىرَىا يًمًالخهىٖ٫لى الىديجتالؿغيٗتوهي تهاٞذ ّ
ّ
اإلاخل٣يواإلاؿتهلٖ٪لى اإلاىخجٞهي جساَبالجاهبالىٟسخي
ّ
والاهٟٗالي لضي الغظل واؾخمالخه واؾخضعاظه ،بجها الٗالمت الباعة بن ظاػ ال٣ى٣ٞ ،٫ض ع٦ؼثالهىعة٦شحياٖلى ؤًٖاءمً ظؿضاإلاغؤة
ؤلاٖالهيت ّ
ّ
التي جىحي خخما بلى البٗضالجيسخيمً طل ٪الٗيىحنواللؿانوالكٟخحنوألانا ٘وفي َظٍ الهىع
جم التي٦حزٖلى وظه اإلاغؤةاإلابدؿمت
ّ
ابدؿامتحٛغراإلاخ٣بلوؾيماالغظل ّ
الٗهحي
.
و٦إجهاج٣ى٫له مً زاللهاؤههؾيدهلٖلىؤلازاعةما بن يكغب
و٢ض وهالخٔطل ٪مً زالّ ٫
ب٩ل عّ ٤ٞ
جدؿؿهالشمغة اإلااه٣ا ّ
زم ج٣ىم ٗهغَا ٞخجز ٫مجها ُ٢غة نٛحية مً الٗهحي ٖلى قٟخحها زم
ّ
مغة .اإلاُالخٔ ّ
ج٣ىم اإلاغؤة بلٗ٣ها في ّ
٧ل ّ
ؤن الهىعة جغ٦ؼ ٖلى الكٟخحن واللؿان وٖيجي اإلاغؤة اإلابدؿمت ٦ظل ٪هٓغتها اإلاؤل باإلٚغاء
ّ
و٦إهىا باإلاغؤة ال ج٣ىم باإلقهاع للٗهحي بل هي حٛغر الغظل ٞاإليداء الجيؿحي وؤلاٚغاء وؤلازاعة واضخت للٗيان "ٝالُغي٣ت التي
ّ
ّ
والخهىنيت ٦إق٩ا ٫الىي٘ والاؾخسضام
الخٟغص
يؿخسضم بها ؤلاوؿان ظؿضٍ مً ؤظل زل ٤خاالث حٗبحييت مىٚلت في
ؤلاؾخٗاعر لليضيً وصالالث الىٓغة ،وهبية الهىث ،وق٩ل الجلىؽ ،و٦ظا اللباؽ والىداٞت والبضاهتّ ...
٩ٞل ما يٗىص بلى َظٍ
الخ٣ىياث له مى ٘٢صازل السجل الش٣افي الاظخماعي الظر ّ
ياوله ويمىده صالالجه" .
ّ
ّ
وبالىٓغ بلى نىعة اإلاغؤة في َظا ؤلاٖالن مً هاخيت ألالىان ّ
ٞةجها حكٗغ ٦ظل ٪باللظة والخب والخياة ٣ٞض اؾخسضمذ ألٚغاى
ّ
ّ
ّ
وهٟٗيت ٖملذ ٖلى ػياصة ظظب الاهدباٍ والخإزحي في اإلاؿتهل ٪وطل ٪إلاا لؤللىان مً ٢ضعة ّ
مهمت ٖلى ػياصة الخظ٦غ والتيؾيش
وْيٟيت
ّ
اإلاا٦ض ّ
ؤن جىْي ٠اللىن في الخُاب ؤلاقهاعر له ٢ىاٖضٍ وؤؾؿه التي ييبجي ٖلحها لي٩ىن
في الظًَ و٦ظل ٪بزاعة الٗىاَ ،٠ومً
ؤ٦ثي ٞاٖليت.
ُ
اإلاالخٔ في َظٍ الهىعة َى ٚلبت لىهحن ؤؾاؾيحن وَما اللىن ألانٟغ الٟا ٘٢واللىن ألازًغ بماَى لىن الخياة والكباب
ّ
والخٛيحي لخهل الغؾالت ٖلى ّ
ؤن َظا الٗهحي باٖض للكباب والخياة .وبالبدض في الضاللت الؿيمياثيت للىن ألانٟغ الٟا٘٢
ّة ّ
ّ
ٞةن َظا اللىن يىحي بالشباث ٦ما يكحي بلى ما َى عظالي وطل ٪وؿبت بلى ّ
ّ
الخميميت
جىهج الخالت
واإلاهى ٠يمً ألالىان الخاع
ّ
ّ
ٞاللىن ألانٟغ ّ
ّ
واإلاهى ٠يمً ألالىان
والخىهج .وباليؿبت للىن ألازًغ
يٗض ٖالمت ؤي٣ىهيت باٖخباعٍ يكحي بلى الىاع والخغاعة
بالصخت والكٟاء والخب والكباب ٦ما يغمؼ بلى الشباث والاؾخ٣غاع وألامان ّ
ّ
ّ
الباعصة ٞي٣تين
ؤي٣ىهيت جغجبِ بالهضوء
ويٗض ٖالمت
ؾيكٗغ به ّ
اإلاخل٣ي ٖىض قغبه للٗهحي .و٢ياؾا ٖلى طل ٪حكتي ٥صاللت الب ْي َي ْ
والاؾخمخإ وَى الكٗىع اإلاىٖىص الظر ُ
ّ
الغثيؿيت
اث
ِ
ّ
ؤلاقهاعيت للٗهحي في َض ٝواخض وعثيسخي وَى حؿهيل وحؿغي٘ بي٘ اإلاىخج والدصجي٘ ٖلى الاؾتهال ٥مً زال ٫خًىع
في الهىعة
إدريس جربم (نقالن عن عبد الرمحن قوين ،شعرية اإلعالف) ،اإلشهار كادلرأة ،رللة عالمات ،عدد  ، 997 ،7ص. 27
سعيد بنكراد ،نساؤىم كنساؤنا ،رللة عالمات ،العدد الثاين عشر ،1999 ،ص .75
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جدىلذ الٟخىت مً ٞخىت الجؿض ألاهشىر بلى ٞخىت ّ
إلاجغص التيويج للمىخج ٣ٞض ّ
ظؿض اإلاغؤة التي ٧ان خًىعَا َىا ّ
الؿلٗتٞ" ،الجؿض
ّ
باٖخباعٍ باعة لخجلي الٗملي والٛغيؼر والىْيٟي وألاؾُىعر /الش٣افي ،يٗيل ك٩ل صاثم جدذ التهضيضاث اإلاؿخمغة لالؾخٗماالث
ّ
ؤلايداثيت )الاؾخٗاعيت(،بهىا مً زالَ ٫ظٍ الاؾخٗماالث ال ه٣غؤ الخغ٦ت وال ه٣غؤ ؤلايماءة وال ه٣غؤ جغابِ َظٍ الخغ٧اث وَظٍ
ؤلايماءاث ول٨ىىا ه٣غؤ  ِ٣ٞالىهىم التي جىلضَا َظٍ الخغ٧اث .
واهُال٢ا مً َظا اإلاٗجى جٟغى مؿإلت ؤلايداء هٟؿها بديض بن الخضيض ًٖ البالٚت ؤلاقهاعيت َى بلى ّ
خض ٗيض خضيض ًٖ

ّ
ؤلايداثيت
ؤلايداء ،الظر يٗجي خًىع وبصماط الظا٦غة الؿيا٢يت في نحيوعة الضاللت ٞىجاح َظٍ ؤلاعؾاليت عَحن ب٨شاٞت الصخىاث
ًا
ًا
التي جدملها نىعَا الكاٖغيت ؤلايداثيت ،بديض ج٨دسخي لباؾا ؤهي٣ا مً اإلاٗاوي وجيخ٣ل مً َبيٗت ماصيت بلى ٖالم مً ال٣يم
والضالالث بًٟل جل ٪الهالت التي يًٟحها ٖلحها ؤلاقهاعر مً ؤلىان وؤٗٞاٞ ،٫هى يٗغ ٝمىاًَ ؤلاٚغاء والاٚتياع لضي اإلاؿتهل٪
ٞىجضٍ يؿخٗمل لظل ٪الاؾخٗاعة والدكبيه اإلاىاؾب وال٨ىايت اإلاى٣ٞت وألاؾلىب البهغر الظر يلتزم الؿهىلت والٗظوبتٖ .الوة
ٖلى م٩ىهاث بالٚيت ؤزغي ٦بالٚت الهىعة الخيت (اإلاغؤة الجميلت والجظابت واإلاشحية) وبالٚت الخغ٦ت (الكٟخحن وألانا ٘ اللؿان)
ًا
وبالٚت الىٓغة اإلاشحية وبالٚت الًٟاء الُبيعي وبالٚت الجؿض (٦خىْي ٠نىعة اإلاغؤة ال٩اؾيت الٗاعيت َىا) والتي ؤنبدذ همىطظا
ّ
ظيضا لئلقهاعر لتيويج مىخجه مً زال ٫ؤ ٗاص نىعتها الجؿماهيت وما يخضاعى ٖجها مً ٚغاثؼ ظيؿيت حؿخضٖحها في هٟؿيت
اإلاكاَض لي٩ىن ٗض طل ٪ؤخض اإلاؿتهل٨حن للبًاٖت التي ّ
مغث بلى ٖ٣له ٖبي ٢ىاة الجؿض ،ظؿض اإلاغؤة اإلاكخهى  "ٝالجؿض في َظٍ
الخاالث قبيه بالىخضاث اإلاعجميت ،ال يمل ٪مٗجى ،بهه يٗيل ٖلى و ٘٢الاؾخٗماالث ،ألامغ الظر يجٗل مً بيماءة واخضة مىبٗا
ّ
لؿلؿلت ٦بحية مً الخإويالث" وألامشلت ٦شحية في َظا الهضص ٚحي ّؤهىا ّ
جسحيها همىطظا يظَب م٘ ٢ىلىا اللخٓت ,
ًا
ؤلاٖالهيت ّ
ّ
م٣ىم مً ّ
٧ل ّ
ّ
ؤن ّ
اإلا٣ىماث ؤلايداثيت ببييخه الضازليت ؤو في ٖال٢خه باإلا٣ىماث ألازغي يلٗب صوعا
البحن في َظٍ الهىعة
ًا
ّ
ًا
ؤقياء َبيٗيت .وَ٨ظا يخجاوػ الخُاب ؤلاقهاعر ٖبي آلياجه
للمخل٣ي باٖخباعَا
مهما في ج٩ىيً وزل ٤نىع انُىاٖيت جتياءي
ّ
جخم نياٚخه في ؤق٩ا ٫بالٚيت سخغيت ّ
وجهىعاث وعئ ًاي ّ
وي٣ضم ٖلى ؤهه
إلا٣ىالث
اظخماعي
وجمشل
اخخًان
اإلاٗخمضة ٗٞل الكغاء بلى
ٍل
ٍل
ٍل
ٍل
ٍل
الىا ٘٢والخ٣ي٣ت.

في َظا الهضص ج٨مً زُىعة الخُاب ؤلاقهاعر ٦د٣ل ٚجي بةيداءاجه وؤؾاليبه واهؼياخاجه في اؾخدىاطٍ ٖلى اَخمام مٗٓم
الٟئاث الاظخماٖيت في ٖهغها الغاًَ .وٖليه جإحي مكغوٖيت اإلاىهج الؿيمياجي في ال٨ك ًٖ ٠ألا ٗاص ؤلايضيىلىظيت التي جدؿغب
صازل وؿيج الخُاب ؤلاقهاعر ؤر جدضيض همِ وظىص َظٍ ؤلايضيىلىظيت باٖخباعَا ؾلؿلت مً الؿلى٦ياث البؿيُت التي جخمحز
ًا
ببضحهيتها ألجها ّ
حٗض ظؼءا مً بعٚاماث اليكاٍ اليىمي وَظا ما يجٗلها في ٚالب ألاخيان جىٟلذ مً الضعؽ واإلاغا٢بت و٢ض ّؤصي طل٪
بلى ؾلٗىت الجؿض وحكيئخه يمً اإلاىٓىمت الغؤؾماليت ي٨ك ٠بىيىح البٗض ؤلايضيىلىجي في م٣اعبت الجؿض خيض ج٩ىن
اإلاهلخت هي ألاؾاؽ ّ
ّ
ٞيخدى ٫الجؿض اإلابضٕ مً ٧اثً حي بلى ّ
مجغص شخيء مً ؤقياء الؿى ١وللخضليل ٖلى طل ٪هضعط مشاال
ألاو،٫
ظضيضا يظَب م٘ مًامحن الىمىطط الؿاب.٤
 الىمىطط الشاوي ،جدليل بٖالن ّ
ّ
الٗاإلايت ،الجؿض ألاهشىر بحن الٗغى وؤلازاعة:
مهىع في بخضي اإلاجالث

مرجع مذكور( ،سعيد بنكراد ،،السيميائيات)،ص.127
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نىعةبٖالن ّ
ج٣ضمه اإلامشلت اإلاغاَ٣ت" صا٧ىجا ٞاهيى "ٜبقهاع لُٗغ "ؤوٍ لىالOh Lola
ّ
الٗاإلايت للُٗغ "ؤوٍ لىال"Oh Lola!،
جٓهغ في َظٍ الهىعة اإلامشلت اإلاغاَ٣ت" صا٧ىجا ٞاهيى "ٜوهي بهضص ؤلاٖالن إلخضي اإلااع٧اث
ويٓهغ الجؿض َىا خامال إليداءاث ظيؿيت .و٢ض ْهغث اإلامشلت وهي ججلـ ٖلى ألاعى م٘ ػظاظت ُٖغ بحن ٞسظحها مغجضيت
الجيؿيت .واإلاالخٔ َىا ّ
ّ
ويٗيت ّ
ّ
ؤن خًىع الجؿض
جىم ًٖ ؤلازاعة
ٞؿخاها قٟاٞا بلىن قاخب يهل َىله بلى ّؤو ٫الٟسظ وهي في
ّ
ّ
ألاهشىر ما َى بال ٖالمت ماقغيه جىحي بالٗىايت بالىىاحي الجماليت خيض بن َبيٗت اإلاغؤة الٗاق٣ت ّجخ ٤ٟم٘ مًمىن َظا
الخُاب ؤلاقهاعر التيويهي باٖخباع ّ
ؤن الُٗىع مىظهت ؤ٦ثي بلى ٞئت اليؿاء ّ
وًَ ٞئاث تهخم بالجىاهب الجماليت "ويمً ٧ل َظٍ
ُ
ألاويإ ال يخم مضح زهاثو اإلاىخىط ،اإلاغؤة ّ
ؤَم ،بل هي اإلاىخىط ،ما صامذ ج ْضعط َظا ألازحي يمً ُٚاء بيداجي جىدٟغ مٗه
نىعجه في الالقٗىع م٣غوهت بالٛىايت" .
٢ض ي٨مً الهض ٝمً الاؾخسضام ألاي٣ىوي لهىعة الجؿض الٟاجً واإلاُشحي في حصجي٘ الغظاّ ٫
زانت ٖلى قغاء َظا الُٗغ الظر
ّ
ٞاٖليخه في جىظيه ٚغاثؼ اإلاغؤة هدى الغظل ٞهى يدمل في ّ
ّ
َياجه ظىاهب ؤلاٚغاء .ولتيؾيش
يىحي بالجاهب الجيسخي و٦إهه يسبي ًٖ
ُ
َظٍ ال٨ٟغة طًَ الغظل ٖمض اإلاكهغ بلى الزخياع ؤلىان ٗيجها خيض يٛلب ٖلى الهىعة لىهان عثيؿيان وَما اللىن البجي التيابي
ن ّ
ّ
بال ّ
للتي٦حز ٖلى ٗٞل الايداء وؤلاٚغاء و٦إهه بظل ٪يىحي بلى لىن الجؿض وما يدبٗه مً
وَى لىن زىب اإلاغؤة وما ازخياع َظا اللى
ّ
والخميميت والجيـ وٚحيٍ ...وبالٗىصة بلى اللىن ألاخمغ ال٣اوي الظر ّ
ّ
جخلىن به ٢اعوعة الُٗغ ٞةهه
ؤ٩ٞاع وؤٗٞا٧ ٫اإلٚغاء وؤلازاعة
يغمؼ بلى ّ
قضة الخب والضم والخىهج واإلاكاٖغ وَى الهض ٝألاؾاسخي الظر حؿعى قغ٧اث الُٗىع لخد٣ي٣ه.
وؿخيخج َىا ّ
ؤن ّ
٧ل َظٍ البجي الغثيؿيت حكتي ٥في نىعة التيويج للُٗغ ٦ما حؿاَم في ؤَضاٖ ٝضيضة مجها جد٣ي ٤اإلاخٗت واللظة
ّ
ّ
للمخ٣بل ّ
الخ٣ي٣يت ٞىجاح
ولٗل الهض ٝألاؾاسخي مً خًىع الجؿض ألاهشىر َى التيويج للُٗغ باٖخباعٍ مىب٘ وؤؾاؽ اللظة
َظٍ ؤلاعؾاليت عَحن ب٨شاٞت الصخىاث التي جدملها َظٍ الهىعة/الجؿض ونىعَا الكاٖغيت ؤلايداثيت ،بديض "ج٨دسخي لباؾا ؤهي٣ا
مً اإلاٗاوي وجيخ٣ل مً َبيٗت ماصيت بلى ٖالم مً ال٣يم والضالالث بًٟل جل ٪الهالت التي يًٟحها ٖلحها ؤلاقهاعر ،ألهه يٗغٝ
م٣ىم مً َظٍ ّ
٩ٞل ّ
ّ
ّ
مىاًَ ؤلاٚغاء و"الاٚتياع" لضي الؼباثً" ّ
الضازليت ؤو في ٖال٢خه باإلا٣ىماث ألازغي
ؤلايداثيت ببييخه
اإلا٣ىماث
ّ
للمخل٣ي باٖخباعَا ؤقياء َبيٗيت .وَ٨ظا يخجاوػ الخُاب ؤلاقهاعر
ؾيلٗب صوعا مهما في ج٩ىيً وزل ٤نىع انُىاٖيت جتياءي
ٖبي آلياجه اإلاٗخمضة "ٗٞل الكغاء بلى اخخًان وجمشل اظخماعي إلا٣ىالث وجهىعاث ومؿ٩ىجاث (…) جخم نياٚخه في ؤق٩ا ٫بالٚيت
سخغيت ،وي٣ضم ٖلى ؤهه الىا ٘٢والخ٣ي٣ت" .
ّ ّ
وللىاْغ في َظا ؤلاٖالن ؤن يالخٔ ّ
ّ
ّ
خض ؤهه ٧ان يمٖ ً٨ضم بْهاع ٢اعوعة الُٗغ
الخ٣ي٣يت ج٨مً في الهىعة بلى
ؤن الغؾالت
ج٨مل الغؾالت التي يبىح بها بٖالن الُٗغ طلّ ٪
الخانت باليؿاء ؤنال و الخا ٫ؤن نىعة اإلاغؤة َىا ّ
ؤن نىعة اإلاغؤة والُٗغ يلٗبان
ّ
ٖلى ٚغيؼجحن ملخبؿخحن وَما ؤلايداء والجيـ ٞاإلاغؤة جضٖى لئلزاعة وؤلاٚىاء والُٗغ يشحي ٥ويض ٘ٞاإلاؿتهل ٪لكغاثه ٖله يٟٓغ
بإجها واٖضة باإلاخٗت الجيؿيت ٞالهىعة جىحي ّ
بالغؾالت لحزيض مً عٚبخه جد٣ي٣ه للمخٗت التي ُجلمـ مً َغي٣ت ؤلاٚغاء التي جٓهغ ّ
ؤن
ّ
ٖمليت ا٢خىاء َظا الُٗغ حؿخدب٘ ّ
ّ
الخمخ٘ والٟٓغ بهظٍ اإلاغؤة التي جٓهغ في نىعة اإلاغؤة الجميلت والجظابت واإلاشحية الؾيما في َغي٣ت

مرجع مذكور( ،سعيد بنكراد ،سيميائيات الصورة اإلشهاريّة،قرصنة ادلعلنٌن يف غياب التفكًن النقدم) ،ص .

 2زلمد خالؼ" ،اخلطاب اإلقناعي ،اإلشهار منوذجا" ،رللة دراسات أدبية لسانية ،عدد  ، 986 ،6-5ص.37
 3جريدة أنواؿ ،السبت 24 ،يونيو. 989 ،
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وي٘ ٢اعوعة الُٗغ بحن ٞسظحها .و٢ض هسلو َىا ّ
ؤن َظٍ الهىعة ؤلاٖالهيت ال جبدض ًٖ الخماؾ ٪ؤو اإلاىُ ٤وهي ال حؿعى بلى
ؤلا٢ىإ بجضوي اإلاُىخج بل بلى الخإزحي وؤلا٢ىإ وإلاماعؾت جإزحيٍ ّ
ٞةن ؤلاٖالن ال ّ
حهخم الٗ٣ل بل يلٗب ٚالبا ٖلى الٗىاَ ٠والٛغاثؼ.
ّ
جدخمل الهىعة في َظا ؤلاٖالن ّ
ويٗيت ٢اعوعة الُٗغ ما يؿاَم بالخالي
٧ل مٓاَغ ؤلاٚغاء ؾىاء مً زال ٫ظؿض اإلاغؤة ؤو
في حٗىيض اإلاؿتهلٖ ٪لى ؤلاحهام خى ٫الٗال٢اث الًغوعيت بحن اؾتهال ٥الؿل٘ واإلاخ٘ الجيؿيت بلى صعظت ؤلاقبإ .وبضال مً ج٣غيب
ّ
الؿلٗت بلي اإلاؿتهل ٪وؤن ييؿبها بليه مً زالَ ٫غي٣ت ؤلاٚغاء ٖلى ؤجها واٖضة باإلاخٗت الجيؿيت وبٗض ؤن ٧اهذ مخ٘ ّ
يامجها البكغ
ناعث الؿل٘ جديذ له اإلاخ٘ هٟؿها بل ؤ٦ثي مً طل ٪ناعث َظٍ ّ
الؿل٘ جديذ مً ال٣يم واإلاخ٘ ما ال يديده البكغ .ومً َظا اإلاىٓىع
يغبِ خًىع ظؿض ألاهثى َىا بهىعة اإلاىخج ؤو الخضمت التي ؾيؿضحها للمؿتهل ٪و٢ض ما ّ
ياصر طل ٪بلى الىٓغ بلى اإلاغؤة ٖلى ؤجها
ّ
مجغص شخيء ٣ٞض ّ
جم ججغيضَا ليـ  ِ٣ٞمً بوؿاهيتها مً زال ٫التي٦حز ٖلحها ٦إهثى لئلقبإ الجيسخي وبهما مً زال ٫ظٗلها ؤصاة
لتيويج البًاٖت وهي بظل ٪حٛضو ٧الؿلٗت التي يخم التيويج لها.
ّ
بن ما يم ً٨ؤن هًيٟه َىا ّ
ّ
ؤن ال٣يمت ؤلا٢ىاٖيت للمىخج ج٨مً في خًىع نىعة الجؿض التي جم ً٨مً جد٣ي ٤الىجاٖت وطل ٪في
في يىء اليؿ ٤اللٛىر ٞإهٓمت الخغ٦ت واللباؽ واإلاىؾي٣ى ال ج٨دؿب نٟت البييت الضالت بال بطا مغث ٖبي مدُت اللٛت التي
ج ُ٘٣صوالها وحؿمي مضلىالجه"  .ويظَب ( )Eric Brysonايغي ٪بغيؿً في هٟـ الؿيا ١طلّ ٪
ؤن الهىعة وؿ ٤صاللي ٢اثم بظاجه
خكىيت ٞيه باليؿبت بلى الٗالمت اللؿاهيت الُبيٗيت بل ّ
ّ
بن اللٛت في ٦شحي مً ألاخيان
لها وْيٟت ؤؾاؾيت في الخىانل وليؿذ
جدخاط بلى مشل َظٍ الىٓم الؿيميىلىظيت لخد ٤٣وْيٟتها الخبليٛيت ٞهي وبن ٧اهذ صالت صاللت عثيؿيت بال ؤجها ال حؿخُي٘ اخخ٩اع
ّ
ّ
ّ
ّ
اليؿ ٤اللٛىر م٘ وؿ ٤الهىعة صازل الخُاب ؤلاقهاعر
اليؿاثيت ما
وزانت باليؿبت للمىخجاث
الضاللت"  .وَ٨ظا يكتي٥
يؿاَم في ب٢ىإ اإلاخل٣ي وبٚغاثه ٞالجؿض ألاهشىر يب٣ى صوما مُلب الغظل وهي خ٣ي٣ت ال يم ً٨به٩اعَا.
اإلاالخٔ ؤيًا َىا ّ
ؤن خًىع ظؿض ألاهثى َىا مؿخٛل لٛايت وٚغى الغبذ ٞالغاجي في الهىعة ال حهخم باإلاىخج ب٣ضع ما حهخم للمغؤة
اإلاشحية والجظابت طلّ ٪
يكض اهدباٍ اإلاؿتهلَ ٪ى نىعة َظٍ اإلاغؤة الجميلت واإلاشحية ؤ٦ثي مً اإلاىخج في ّ
ؤن ما ّ
خض طاجه .وما ّ
يٗم٤
حٗؼػ الهىع الخاليت ما طَبىا ل٣ىله اللخٓت بط ّ
خضيصىا َظا التي حٗغى َظا اإلاىخج و٢ض ّ
حٗؼػ اؾخٗغاى اإلاغؤة ٦جؿض لئلٚىاء
والاٞخخان بمال ؿها وخغ٧اتها وما جلٗبه مً صوع في ؤلازاعة الجيؿيت التي ال جسٟى ٖلى الٗيان ٞإٚلب ؤلاٖالهاث التي جٓهغ ٞحها
ّ
و٦إهىا بالهىعة َىا ّ
جغوط للجؿض وليـ للمىخج ٣ٞض ؤنبذ ظؿض
اإلاغؤة ٖبي ظؿضَا الجميل الىديل واإلاشحي الخالي مً الٗيىب
اإلاغؤة ًا
َٗما يؿخٗمل لجظب اهدباٍ اإلاؿتهل.٪
وؿخيخج في َظا اإلاىي٘ مً الض اؾت ّ
ؤن اإلاغؤةّ /
الؿلٗت ؤنبدذ ًا
ظؼءا ؤؾاؾيا في َبيٗت الخُاب ؤلاٖالوي بغؾالخيه اإلا٨خىبت
ع
والبهغيت ّ
وجدىلذ مً زالله بلى وؾيلت إلزاعة الكهىاث ومضاٖبت الٛغاثؼ وؤنبذ الجؿض ؤلاٖالوي الهض ٝألاؾمى واإلاٗياع الجمالي
ل٩ل امغؤة وقٗاع الخماهي وؤنبذ الخلم الضاثم َى الدكبه بيؿاء ؤلاٖالهاث طواث ألاظؿاص الجميلت والىديلت الخاليت مً الٗيىب.
ّ
ل٣ض ؾاَمذ َظٍ ؤلاٖالهاث في ٢ىلبت نىعة اإلاغؤة وظٗلتها وؾيلت وؤصاة صٖايت ججاعيت للمىاص ٦ما ّ
ؤلاوؿاهيت.
ظغصتها مً ؤ ٗاصَا
ّ
وألاي٣ىهيت بمشابت وؾيلت ب٢ىاٖيت وبٚغاثيت ٢هض ؤلا٢باٖ ٫لى
٦ما وَىا ؤنبذ الخُاب الجؿضر في ؤلاقهاع بم٩ىهاجه اللؿاهيت

1

R. Barths, présentation de communication.Editions du Seuil,Paris,1957, p55.
 173.ػ Porches, interdiction aune sémiologie des images dédier,1976, p172
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ّ
ٞاٖليت ؤو ال وفي َظا الؿيا ١يم ً٨جدضيض ٟ٦اءة الخُاب ؤلاقهاعر ّ
ّ
ؤلاهجاػيت مً
و٢ىجه
اؾتهال ٥اإلاىخىط ٗيضا ًٖ ٧ىهه طا
خيض َى ٗٞل بهغر و٦المي م٣امي (اهٓغ الهىعة ٖضص.)3
ّ
الؿيمياثيت ّ
وؿخيخج في جهايت َظا الٗىهغ ّ
ّ
ؤن الهىعة ؤبل ٜمً ال٨الم طل ٪ؤهه
ؤن ما طَب بليه عوالن باعث مً زال ٫م٣اعبخه
ّ
حهخم ٗال٢اث الخٗبحي وؤلايداء ؤ٦ثي ممً ال٩لمتٞ .ه٨ظا َى "الخُاب ؤلاقهاعر ّيخهل بالخياة ؤلاوؿاهيت ك٩ل مباقغ مً زال٫
جإؾيؿه ل٣يمخحن ألاولى اظخماٖيت وؤزال٢يت وخًاعيت"( ) والشاهيت هي "ال٣يمت الخجاعيت اإلاباقغة ٞهى يسٟي في مماعؾخه اللٛىيت
والش٣اٞيت ٢يمت ز٣اٞيت طاث ؾمت بيضيىلىظيت ٚالبت جداو ٫ؤن جغسخ لضي اإلاؿخ٣بلحن ولهظٍ الُبيٗت اإلادكاب٨ت ال بض مً جميحز
ًا
ما َى مً الخُاب هٟؿه بىنٟه وؿيجا لٛىيا صالا حهض ٝبلى ؤلا٢ىإ"( ) وبحن ما َى زاعط الخُاب اللؿاوي ٞيما يخهل مً ٢يم
ؾىؾيى ا٢خهاصيت .ويخإؾـ الخُاب ؤلاقهاعر في ٗضٍ الخإزحير ٖلى مبضؤ التيويج للؿلٗت وال٨ٟغة اإلاىىَت بها مً زالٖ ٫غى
زهاثهها اإلامحزة بهض ٝالض ٘ٞبالجمهىع اإلاؿتهل ٪بلى الا٢خىاء لخخجؿض الٗمليت ؤلاقهاعيت ٟٗ٦ل ا٢خهاصر اظخماعي.
ّ
الباعجيت ؤنبدذ تهخم ؤ٦ثي ٗال٢اث الخٗبحي و٢ض جٟيضها (  )Anne Hénaultآن َيىىلذ في َظا
وهيخهي بإن الؿيمياثياث والؾيما
الؿياّ " ١
ّ
الظاجيت
ؤن الؿيمياثياث هي ٢بل ٧ل شخيء صعاؾت لٗال٢اث الخٗبحي" وَظا الاَخمام يٟخذ اإلاجا ٫واؾٗا لئلخالت ٖلى
ّ
الظاجيت ؤو ٖلى ؤر م٣هضيت ؤزغي وطل ٪ألهه ال يم ً٨الخٗىيل ٖلى م٣هضيت اإلاخ٩لم وخضَا في جدضيض
اإلاٗبية وٖلى م٣هضيت َظٍ
اإلاٗجى بل ييبػي ؤزظ اإلا٣انض ألازغي اإلاخمشلت في م٣هضيت الىهىم وم٣هضيت ال٣غاء في الخؿبان" .
ؤهم الىحاث والخاثمة:
ّ
ّ ّ ّ
ؤَم ما جم اؾخٗغايه مً جدليل ومىا٢كت وما اجب٘ مً َغ ١في ٢غاءة ؤلاٖالن ؤلاقهاعر مً مىُ ٤عوالن باعث يؿاَم في
لٗل
ّ
مٗغٞت مضي ٢ضعة اإلا٣اعباث الؿيمياثياث في جدليل بالٚت الهىعة وجىظهاتها ومساَغَا وبالخالي ا٦دؿاب مٗغٞت ووعي لخُىيغ
ّ
ّ
والخٗبحييت بالهىعة والؾيما الىعي البهغر هدى ز٣اٞت الهىعة ومضي زُىعتها وٞهم لٛتها اإلاغاوٚت مً زال٫
البالٚيت
الٟ٨اياث
ّ
ال٣غاءة والخظو ١والخإويل والخدليل.
ّ
٢ابليت اؾخضٖاء اإلاىُ ٤الؿيمياجي لغوالن باعث َىا ي٨مً في ّ
وؤن ّ
٢ىة جدليل وجإويل الهىعة وفي ٢ىة َظٍ ألازحية في زل٤
قيئا ما في ّ
اهُبإ بهغر يىً ٔ٢ا
ّ
الؿيمياثيت و٢يمتها في مٗغٞت خ٣ي٣ت
اإلاخل٣ي الظر يىٓغ بلحها وبٛيت مداولت بٞهام اإلاكاَض بلٛت

ًا
ًا
ّ
بخؿاؾا باأللٟت ّ
الهىعة وبيداءاتها و٢ض ي٩ىن
الؿيمياثيت ؤن جبٗض عص الٟٗل الظر
والغ٢ت وبالُب٘ حؿخُي٘
بخؿاؾا بالخُغ ؤو
َّ
يخمل٨ىا ويض ٘ٞبىا للخ٨ٟحي والخيا.٫
وٖليه ّ
ٞةن الؿيمياثياث وبن ٧اهذ حٗتي ٝبىظىص جإويالث ّ
مخٗضصة للىو الىاخض ٞهي حؿعى بلى الخغوط مً َظا الالجدضيض
بتي٦حز اإلاُ َا ّو ْٖ ٫لى ؤلاق٩الياث التي ّ
يخإؾـ ٖلحها الىو ٖلى ٖ٨ـ اإلا٣اعباث ألازغي التي حكخٗل ٖلى الىو ًٟ٦اء لخٟخيذ
اإلاٗجى وحكٓيه.
ُويجمل ما ّ
جم الخىنل بليه مً هخاثج في آلاحي:
) ( مرجع مذكور( ،زلمد خالؼ ،اخلطاب اإلقناعي) ،ص.54
) (2نفس ادلرجع ،ص.74
3
Anne Henault et autres, Question de semiotique P.U.F . Paris 1ere edition 2002, P1 .
 4أمحد يوسف ،سيميائيات التواصل كفعالية احلوار ،ادلفاىيم كاآلليات ،منشورات سلترب السيميائيات كربليل اخلطاب ،جامعة كىراف ،ط ،2004 ،،1ص .108
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ّ
بن الخُاب ؤلاقهاعر وطلَ ٪بٗا بالغظىٕ صوما إلا٣اعبت ؾيمياثيت عوالن باعث ّ
يخ٩ىن مً وؿ٣حن صالليحن ؤؾاؾيحن وَما
اليؿ ٤اللؿاوي واليؿ ٤ألاي٣ىوي البهغر .وبطا ما خاولىا جٟؿحيَما ٞةن اليؿ ٤اللؿاوي ج٨مً ؤَميخه باليؿبت لليؿ ٤ألاي٣ىوي
مً خيض ٧ىهه يىظه ال٣اعت هدى ٢غاءة مدضصة ويغبِ بحن مسخل ٠م٣اَ٘ اليؿ ٤ألاي٣ىوي الؾيما ٖىضما يخٗل ٤ألامغ بهىعة
زابخت وفي اإلا٣ابل جب٣ى ؤَميت اليؿ ٤اللؿاوي جب٣ى عٚم طل٢ ٪انغة ؤمام بالٚت الهىعة وؤولياتها اإلاخٟاٖلت واإلاازغة ٞهي طاث
الخإزحي في هٟـ اإلاخل٣ي ٦ما حؿخى ٠٢اإلاكاَض لخشحي ٞيه الغٚبت والاؾخجابت .ويم٨ىىا ازتزا ٫الىْيٟت الجماليت في اليؿ ٤ألاي٣ىوي
ٞهي جغمي بلى بزاعة الظو٢ ١هض ا٢تياح البًاٖت.
ّ
ّ
ّ
وصالليت ًٖ حٗبحييت مخٗاعٖ ٝلحها صوعا مهما في بٚغاء اإلاخل٣ي ولٗله ما ظٗل عوالن
مجاػيت
 جلٗب الهىع البالٚيت ٦مٗاويباعث يدضص البالٚت ٦ةيداء"ٞالخُاب ؤلاقهاعر خؿب باعث "يخمحز باالػصواظيت التي ي٩ىن ٞحها الخ٣غيغ ألاو ٫ب٩ليخه ٖلى اإلاؿخىي
اللؿاوي ،بمشابت الضا ٫باليؿبت للخُاب الشاوي ؤلايداجي الظر يديل ٖلى اإلاضلى ٫وظىصة البًاٖت والظر يدٟؼ اإلاؿتهلٖ ٪لى
الكغاء" .
 ّالخمشيليت التي ّ
ّ
ج٣ضم لىا الجؿض في ؤ ٗاصٍ وؤق٩اله بض٢ت الصخيء الظر
ؤن َاجه الخُاباث ؤلاقهاعيت جدخىر ٖلى الىْيٟت
حعجؼ ٖىه اللٛت في ٦شحي مً ألاخيان ؤر ؤجها جب٣ى اإلاغظ٘ ألاو ٫وألازحي الظر يجض ٞيه الىو ججؿيضٍ وج٣ىيمه بط ّ
بن اإلاكاَض َىا
ليٓل باله مٗل٣ا بهظٍ ألازحية و٦ظل ٪جدًغ الىْيٟت ؤلايداثيت ٞالهىعة َىا ّ
ّ
حٗبي وحٛاػ٫
يٛضو ويغوح بحن الىو والهىعة
الىظضان لخهبذ ٖاإلاا مٟخىخا ٖلى مهغاٖيه جدخمل ٧ل الخإويالث والخهىعاث وهي جداوع الالوعي وجىحي بمكاٖغ جسخل ٠في
َبيٗتها مً مكاَض بلى آزغ.
الؿيمياثيت والؾيما مً مىُ ٤عوالن باعث في ع ٘ٞمؿخىي ٞهم ّ
ّ
اإلاخل٣ي هدى ٢غاءة الهىعة وجظو٢ها
حؿهم
ّ
الضالليت الؾيما ّ
ّ
ًا
ّ
الٗمغيت وهي ٢ابلت لئلصعا ٥وال٣غاءة
وؤن الهىعة ٖىهغ مازغ في ظمي٘ الٟئاث
بيجابا وٞهم بيداءاتها وؤ ٗاصَا
بمؿخىياث مخٟاوجت.
الحىؿُات واملٜترحات:
ّ
اإلاا٦ض ما جمخاػ به الؿيمياثياث بهٟاتها ّ
ّ
ّ
والىنٟيت مً ؤَميت في
الخدليليت
الٗامت وال٩ليت وقمى ٫خل٣اتها
 باث مًجإويل وجدليل الهىعة وؤ ٗاصَا ٞييبػي الغبِ بيجها وبحن الٗلىم ألازغي باٖخباعَا ّ
جلبي الخاظت بلى اإلاٗغٞت.
ّ
الؿيمياثيت والى٣ضيت والجماليت في مجاالث طاث نلت لخهى٫
وجيبػي ؤلاقاعة في َظا اإلاىي٘ با٢تياح بظغاء مؼيض مً الضعاؾاث
الاؾخٟاصة مً خ٣ل الؿيمياثياث الىاؾ٘ ّ
ختى هغج٣ي بمؿخىي ظىصة ّ
الخ٣بل واإلاىاٞؿت وبالخالي الاَخمام بش٣اٞت الهىعة.
ٛاثمة املـادز واملساحّ:
 .1اإلاعجم الىظحز ،مجم٘ اللٛت الٗغبيت ،ميكىعاث وػاعة التيبية والخٗليم اإلاهغيت .1994 ،
 .2مىضيل ٖبض الجباع ،ؤلاٖالن بحن الىٓغيت والخُبي ،٤صاع الياػوعر لليكغ والخىػيٖ٘ ،مان.1998 ،1ٍ ،
ٖ .3بض هللا الغخيم مدمض ،الدؿىي ٤اإلاٗانغ ،صاع اليكغ ،ال٣اَغة.1988 ،
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 .4زال ٝمدمض" ،الخُاب ؤلا٢ىاعي :ؤلاقهاع همىطظا" ،مجلت صعاؾاث ؤصبيت ولؿاهيت ٖ ،ضص زام بخدليل
اإلاٛغب ،الٗضص  ،5الؿىت .1986

الخُاب،

 .5هىسخي ٖبض اإلاجيض" ،الخُاب ؤلاقهاعر م٩ىهاجه وآلياث اقخٛاله " ،مجلت ال٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغ ٖ ،ضص  ،85-84مغ٦ؼ
ؤلاهماء ال٣ىمي ،بحيوث.2000 ،
 .6بى٨غاص ؾٗيض ،الؿيمياثياث ،مٟاَيمها وجُبي٣ها ،ميكىعاث الؼمً ،الغباٍ.2003، ،
 .7بى٨غاص ؾٗيض  ،الهىعة ؤلاقهاعيت اإلاغظٗيت والجماليت واإلاضلى ٫ؤلايضيىلىجي  ،مجلت ال٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغ ٖ ،ضص ،112
.2000 ،113
 .8بى٨غاص ؾٗيض ،الهىعة الاقهاعيت ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي اإلاٛغبي ٍ .2007 ،1
 .9بى٨غاص ؾٗيض ،وؿائَم ووؿائها ،مجلت ٖالماث ،الٗضص الشاوي ٖكغ.1999 ،
.10بى٨غاص ؾٗيض  ،ؾيمياثياث الهىعة ؤلاقها ّعيت ٢ :غنىت اإلاٗلىحن في ٚياب الخ٨ٟحي الى٣ضر  ،الُبٗت الشاهيت،اإلاغ٦ؼ الش٣افي
لل٨خاب،
ٖ.11بض الخميض قا٦غٖ ،هغ الهىعة ؤلايجابياث والؿلبياث ٖ ،الم اإلاٗغٞت ،اإلاجلـ الىَجي للش٣اٞت والٟىىن  ،ال٩ىيذ،
يىايغ. 1987
.12الؼاهي ٞغيض ،م٣ضمت جغظمخه ل٨خاب خياة الهىعة ومىتها مً جالي ٠عيجيـ صوبغيه ،الضاع البيًاء ،اٞغي٣يا الكغ،١
.2002.
.13يىؾ ٠ؤخمض" ،ؾيمياثياث الخىانل وٗٞاليت الخىاع ،اإلاٟاَيم وآلالياث " ،ميكىعاث مسخبي الؿيم ياثياث وجدليل
الخُاب ،ظامٗت وَغان.2004 ،1ٍ ،

ّ
ؾيميىَي٣يت ،جغظمت ؾحزا ٢اؾم ،يمً مضزل بلى الؿيميىَي٣ا ،ط،1اقغاٝ
.14مى٧اعٞؿ٩ي ظان ،ال ًٟباٖخباعٍ خ٣ي٣ت
ؾحزا ٢اؾم وههغ خامض ؤبى ػيض ،ميكىعاث ٖيىن ،الضاع البيًاء.1987 ،
ٖ.15ياشخي مىظع (جغظمت ًٖ عوالن باعث) ،لظة ّ
الىو ،مغ٦ؼ ؤلاهماء الخًاعر ،1ٍ ،ؾىعيت.1992 ،
.16بىٖلي ٖبض الغخمان" ،الؿيمياثياث ؤو هٓغياث الٗالماث" ، ،مُبٗت الىجاح الجضيضة ـ الضاع البيًاء.2000 /1 ٍ ،
.17عقيض ؤلاصعيسخي" ،ؾيمياء الخإويل :الخغيغ بحن الٗباعة وؤلاقاعة" ،مُبٗت الىجاح الجضيضة.2000 / 1 ٍ ،
ٖ.18بض هللا ٢ضوع" ،ؾيمياثيت الهىعة  :مٛامغة ؾيمياثيت في ؤقهغ ؤلاعؾالياث البهغيت في الٗالم  ،الُبٗت  ،1صاع الٛغب
لليكغ والخىػي٘ الجؼاثغ.2005 ،
.19اإلاعجم الىظحز ،مجم٘ اللٛت الٗغبيت ،ميكىعاث وػاعة التيبية والخٗليم اإلاهغيت .1994 ،
.20جىؾان بغهاع( ،جغظمت مدمض هٓي ،) ٠ماهي الؿيميىلىظيا؟ ،ؤٞغي٣يا الكغ ،١الضاع البيًاء ،اإلاٛغب ،الُبٗت ألاولى
2000م.
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.21باعث عوالن( ،جغظم ٖبض الغخيم خؼ ،) ٫اإلاٛامغة الؿيميىلىظيت ،صا ع جيىمل للُباٖت واليكغ ،مغا٦ل ،اإلاٛغب ،الُبٗت
ألاولى.1993 ،
.22عوالن باعر (جغظمت ٞ:ااص نٟا والخؿحن سخبان) ،لظة الىو ،صاع جىب٣ا ٫لليكغ ،2ٍ ،اإلاٛغب.2001،
َ.23يض٢غ ماعجً (جغظمت ؤبى الٗيض صوصو)،ؤانل الٗمل الٟجي ، ،ميكىعث الازخال ،ٝالجؼاثغ2001
.24ؤعيٟيه ميكا ،٫ظحيو ظان ل٩ىص (جغظمت عقيض بً مال ،) ٪الؿيمياثيت ؤنىلها و٢ىاٖضَا ،ميكىعاث الازخال ٝالجؼاثغ،
.2003
.25الغخيم مدمض ٖبض هللا ،الدؿىي ٤اإلاٗانغ ،صاع اليكغ ،ال٣اَغة.1988 ،
.26الٗيٟت ظما ،٫ججغبخا ال٣غاءة واإلاكاَضة بحن اهدؿاع اإلا٨خىب واهدكاع اإلاغجي  ،مجلت اللٛت الٗغبيت  ،اإلاجلـ ألاٖلى للٛت
الٗغبيتٖ ،ضص .2005 ،13
.27خغب ٖلي ،الخ٣ي٣ت واإلاجاػ هٓغة لٛىيت في الٗ٣ل والضولت ،مجلت صعاؾاث ٖغبيت ،الٗضص .1983 ،6
ّ
ٞ.28يضوح ٖبض ال٣اصع ،بعاصة الخإويل ومضاعط اإلاٗجى في الكٗغ ،الُبٗت ألاولى ،صاع الياػوعر
الٗلميت.2009 ،
.29بىَيب ٖبض الٗالي ،آلياث الخُاب ؤلاقهاعر ،مجلت ٖالماث في الى٣ض ،اإلاجلض  ،13الجؼء .49
.30هىع الضيً ٖهام  ،ؤلاٖالن وجإزحيٍ في اللٚت الٗغبيت ،مجلت ال٨ٟغ الٗغبي ،الٗضص .1998 ،92
.31بىٖؼيؼر مدؿً ،ؾيميىلىظيا ألاق٩ا ٫الاظخماٖيت ٖىض عوالن باعث  ،مجلت ال٨ٟغة الٗغبي اإلاٗانغ ٖ ،ضص ،113 /112
.2000
.32الٗياضخي ههغ الضيً ،وؾاثل الاجها ٫الجماَحير واإلاجخم٘ ،آعاء وعئي ،ؾلؿلت مٗالم ،صاع ال٣هبت لليكغ ،الجؼاثغ.
ًا
.33ظبير بصعيـ (ه٣ال ًٖ ٖبض الغخمً ٢ىبي ،قٗغيت ؤلاٖالن) ،ؤلاقهاع واإلاغؤة ،مجلت ٖالماثٖ ،ضص .1997 ،7
.34
ّ
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الحِدد امل٢اوي في املّ ٜدمة الوللُة للم ًِلٜات الظ ْبّ ( دزاطة طُمُاثُة )
ؤ  .م  .د  .مسثضخى ُبد الىبي ُلي الؼاوي  -م  .م  .هاوي وِمة حمصة٠ ،لُة التربُة ( الٜسهة ) – حامِة البـسة ـ الِساٚ

امللخف
يدىاوَ ٫ظا البدض اإلاىؾىم ( الخٗضص اإلا٩اوي في اإلا٣ضمت الُلليت للمٗل٣اث الؿب٘  -صعاؾت ؾيمياثيت ) الؼزم اإلا٩اوي في
ًا
اإلا٣ضماث الُلليت ال ؾيما اإلاٗل٣اث الؿبٗت ؛ مخسظا مً قغح اإلاٗل٣اث الؿب٘ للؼوػوي اإلاهضع ألاؾاؽ للخدليل الؿيمياجي
ًا
ًا
بىنٟها ؤوؿا٢ا ز٣اٞيت ؛ ومٓهغا ؤزغ اإلا٩ان هٟؿيت الكٗغاء في ؤلاقاعة بلى الٗال٢اث الخميمت بحن الغظل واإلاغؤة ومضي حٗل٤
الغظل ( الٗىهغ اإلاهيمً ) به في ٖهغ ما ٢بل ؤلاؾالم ؛ وَى اإلاىٟظ الىخيض للظ٦غياث الؿٗيضة وما جبشه َىاظـ ؤليمت  ،وما
ّ
والخٛغب اإلا٩اوي َيلت خياجه ؛ ألؾباب الخى٣ل في ٞتياث ػمىيت
جغ٦ه مً ؤزغ هٟسخي في حٗاَي الخىحن هديجت الٛغبت الىٟؿيت
مسخلٟت .
ال٩لماث اإلاٟخاخيت  :اإلاٗل٣اث  ،الؿيمياثيت  ،اإلا٩ان  ،اإلاغؤة  ،ألاَال٫
Abstract
)This research deals with marked (multi-spatial in the foreground Tllih of suspensions seven - semiotic study
momentum spatial introductions Tllih especially the seven pendants; taking the explanation of the seven
pendants Zzouzna source basis for the analysis of semiotic as a cultural echelons within; and showing the impact
of the place psychological poets in reference to the intimate relationships between men and women and the
attached man (the dominant element) in the pre-Islamic era; it is the only port of happy memories and aired
concerns painful, and left the impact of myself in the abuse of nostalgia as a result of mental alienation and
Westernization spatial throughout his life; for reasons of movement in different time periods.
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مدخل  :هٌسة الدازطحن بلى الحِدد امل٢اوي
ُ
ًا
ًا
َ
٦شحي مً الضاعؾحن ٢ضيما وخضيشا  ،خيض ٦ثيث الضعاؾاث ٖجها  ،وٖجي الكغاح كغخها
هالذ اإلاٗل٣اث ك٩ل ٖام ٖىايت ٍل
والخضيض ٖجها  ،و٢ض خٓيذ اإلا٣ضمت الُلليت ٖىايت ٦بحية مً ٢بل جل ٪الضعاؾاث والكغوح  ،خيض ؤزظ الباخشىن بخٟؿحيَا
ومداولت مٗغٞت ألاؾباب التي صٗٞذ الكٗغاء ٖلى بضؤ اإلاٗل٣ت بهظٍ اإلا٣ضمت التي جه ٠اإلاىاػ ٫الخغبت والضاعؾت وألازافي اإلاخب٣يت
مً آزاع صياع الخبيبت التي عخلذ ٖجها .
و٢ض ّعص ؤ٦ثي الباخشحن َظٍ اإلا٣ضماث باعجباٍ ؤلاوؿان بإعيه واٖتزاػٍ بها والخىحن بلى الىًَ والخغمان مً الىًَ اإلا٩اوي والبٗض
ًٖ الجماٖت ( ) بال ّ
ؤن َاالء الباخشحن لم يغ٦ؼوا بهىعة ٦بحية ٖلى جل ٪ألاما ً٦اإلاخالخ٣ت التي يظ٦غَا الكٗغاء في م٣ضماتهم
الُلليت  ،بل ا٦خٟىا كغخها  ِ٣ٞؤو بيان ؤجها ؤؾماء ؤما٧ ً٦اهذ اإلادبىبت حٗيل ٞحها ؤو بال٣غب مجها .
ومً َىا ال ّبض ؤن وٗغ ٝما صاللت َظٍ ألام٨ىت اإلاخٗضصة ؟  ،ؤو ما صاللت َظا الؼزم اإلا٩اوي في جل ٪اإلا٣ضماث ؟
ل٣ض ّعصث ( ؾحزا ٢اؾم ) طل ٪الؼزم اإلا٩اوي بلى جٟؿحييً :
ًا
زم َّ
ألاوَّ : ٫
ؤن الؼمً يهٗب ا٢خىانه وٞهمه وجهىعٍ  ،ومً ّ
ٞةن الٗالماث الؿيميىَي٣يت الخانت بالؼمً جخأل ٠صاثما م٘
ًا
ًا
ٖالماث م٩اهيت ٞ ،الخهىع الؼمجي وخغ٦خه جغجبِ باإلا٩ان ٞ ،ىجض في اإلا٣ضمت الُلليت الؼوا ٫ملخه٣ا بالُلل  ،والضوام مغجبُا
باألؾماء اإلا٩اهيت التي حؿخضعي الُبيٗت .
ًا
ّؤما الخٟؿحي الشاوي ٞ ،يٗىص بلى جإمالث ٢ضيمت ظضا خىٗٞ ٫ل الظا٦غة  ،و٦ي ٠حؿخُي٘ الاخخٟاّ بالظ٦غياث خيت و٢ابلت لالظتياع
ًا
ًا
ًا
؟ ٞ ،الظا٦غة جً٘ ّ
٧ل ط٦غي في مىي٘ مٗحن  ،بط ٖىضما يخظ٦غ اإلاغء خضزا مٗيىا في خياجه ٞاهه يغبُه صاثما بم٩ان مٗحن مٗغوٝ
لضيه  ،ومً َىا جغي ؾحزا ٢اؾم َّ
ؤن ؤؾماء ألاما ً٦في اإلا٣ضمت الُلليت جشحي اؾخضٖاء الظ٦غياث  ،وهي الٗمض الظر حؿدىض بليه جل٪
الظ٦غياث ( ) .
ّ
و٦ال الخٟؿحييً ٞيه ظاهب مً الصخت بال ؤهه ال يُٗيىا الضاللت الخ٣ي٣يت لظل ٪الش٣ل اإلا٩اوي في اإلا٣ضماث الُلليت  ،ومً ؤظل
ؤن ههل بلى الضاللت الخ٣ي٣يت لظل ٪الش٣ل اإلا٩اوي ٖليىا ؤن هغظ٘ الى ٖهغ ما ٢بل ؤلاؾالم هٟؿه  ،وؤن وٗغ ٝما به مً ؤوؿا١
ز٣اٞيت ؾاثضة ٞيه  ،و٦ي٧ ٠اهذ حؿحيٍ و ٤ٞبعاصتها ٣ٞ ،ض ٧ان ٖهغ ما ٢بل ؤلاؾالم حؿحيٍ ؤوؿاٖ ١ضة  ،مجها اليؿ ٤الظر يٗلي
ؤلاوؿان طو البكغة البيًاء  ،وحهمل ؤلاوؿان طو البكغة الؿىصاء ال لصخيء اعج٨به ؾىي ألهه ؤؾىص اللىن( )  ،ومىه ما يخٗل٤
ًا
بالغظل  ،خيض ٧ان َىا ٥وؿ ٤يٗلي الغظل  ،ويجٗله َى اإلاخد٨م باإلاغؤة  ،اط يجٗل اإلاجخم٘ ٧له ط٧ىعيا ال م٩ان ٞيه للمغؤة بال
الُاٖت للغظل وبقبإ خاظاجه الخانت ( الجيؿيت ) مجها ٞ ،اإلاغؤة بدؿب اليؿ ٤الظ٧ىعر الؿاثض صميت بيض الغظل وآلت لئلهجاب
 ،ووؾيلت إلقبإ الخاظاث الجيؿيت  ) ( ِ٣ٞومً َىا ال هخ ٤ٟم٘ ؤر ؤخض الباخشحن الظر ي٣ىّ ٫
بن اإلاغؤة ٧اهذ مدتيمت لضي
ع
ًا
الغظل ( وان لها ٢ضاؾت ٦بحية  ،ولهظا هجضَم يهٟىجها بإقياء م٣ضؾت ٧الكمـ ؤو الٛؼالت ؤو اإلاها  ،وَما عمؼان للكمـ ؤيًا ،

 ٕ٠ظش  :تاس٠خ األدب اٌعشت ٟلثً اإلعالَ ٛٔ ،س ٞاٌم١غٚ ٟصِ١الٖ  ،داس اٌذش٠ح ٌٍطثاعح – تغذاد 55- 44 : َ 979 ، ٕ٠ظش  :اٌماسٞء ٚإٌص ( اٌعالِح ٚاٌذالٌح )  ،ع١ضا لاعُ  ،اٌّجٍظ األعٌٍٍ ٝخمافح 93 : َ 00 ،ٕ٠ - 3ظش  :شعش اٌّّٙش ٓ١ف ٟعصش ِا لثً اإلعالَ ( دساعح عٍٚ ٝفك األٔغاق اٌخماف١ح ) ٘ ،أْ ٟعّح دّضج ِٕ ،شٛساخ ضفاف ،
داس اٌفىش ٌٍٕشش ٚاٌتٛص٠ع  ،داس األِاْ  /اٌشتاط ِٕ ،شٛساخ االختالف  ،ط 4 - 7 : َ 0 3 ،
ٕ٠ - 4ظش  :اٌّصذس ٔفغٗ 9 - 86 :

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2017

72

مجلة حُل الدزاطات ألادبُة وال٘١سٍة  -الِام السالث  -الِدد ً 26ىاًس 2017

ّ
ؤو الخمشا ٫والضميت وٚحي جل ٪ألاقياء( ) ألهىا هغي ونٟه لها بخل ٪ألاقياء صاللت ٖلى التهميل ال ال٣ضاؾت بطا ٖغٞىا طل٧ ٪له
وؿخُي٘ ؤن وؿإ ٫الؿاا ٫آلاحي :
َل مً اإلاٗ٣ى ٫ؤن يب٩ي الغظل ( قٗغاء اإلاٗل٣اث ) ٖلى اإلاغؤة ( الخبيبت ) وَى يؿحي و ٤ٞاليؿ ٤الظر حهمل اإلاغؤة ويجٗلها صميت
وآزغ صووي للغظل ؟
َل مً اإلاٗ٣ى ٫ؤن ُي ّ ِجز ٫الغظل  /الؿيض اإلادؿلِ هٟؿه بلى آزغٍ الضووي  /اإلاغؤة ؟ بديض يب٩ي ٖلحها الى صعظت ي٩اص حهل ٪بها مً
قضة الب٩اء ؟  ،وألا٦ثي مً طل ٪ال يب٩ي لىخضٍ  ،بل يإمغ عٞي٣يه ؤن يب٨يا مٗه ٖلى ٣ٞضٍ خبيبخه وعئيخه مىاػلها زاويت ٖلى
ٖغوقها .
والجىاب ٖلى جل ٪ألاؾئلت َى ّ
ؤن ب٩اء الكٗغاء في اإلا٣ضماث الُلليت ٖلى مدبىباتهم ب٩اء ٧اطب ومؼي ٠ؤو مٟخٗل  ،يدخىر ٖلى
وؿ٣حن مخٗا٦ؿحن ؤو مخًاصيً :
وؿْ ٤اَغ  :الب٩اء ٖلى اإلادبىبت التي ؤخبها و٢طخى مضة مً الؼمً مٗها ً٢ ،يا َ /ى ( الكاٖغ )  ،وهي  /اإلادبىبت ٞحها ؤؾٗض ؤيام
ًا
مخسظا الجماليت ُٚاء له  ،بط ّ
ؤن ((
خياتهما  ،ووؿ ٤مًمغ ؤو مبًُ يخسٟى جدذ اليؿ ٤الٓاَغ  ،ويماعؽ خًىعٍ مً جدخه
الجماليت هي ؤزُغ خيل الش٣اٞت لخمغيغ ؤوؿا٢ها وبصامتها ))( ) .
وَظا اليؿ ٤اإلاًمغ َى وؿ ٤حهمل اإلاغؤة  ،ويجٗلها ؤصاة ّ
َيٗت بيض الغظل حكب٘ خاظاجه الجيؿيت ٞ ، ِ٣ٞهي ٧اثً بال مكاٖغ
وبال ؤخاؾيـ  ،ومً َىا هٟهم ّ
ؤن الضا ٘ٞالغثيـ وعاء طل ٪الب٩اء وجل ٪الضمىٕ  ،وطل ٪الخؼن الكضيض َى ٣ٞضان جل ٪الضميت
ًا
التي حكب٘ الخاظت الجيؿيت و٣ٞضان الدؿلِ ٖلى آلازغ  /اإلاغؤة  ،بطا ما صاللت جل ٪ألام٨ىت التي يٗضصَا الكاٖغ في اإلا٣ضمت
الُلليت ؟
٢بل ؤن هجيب ٖلى َظا الؿاا ٫هغظ٘ بلى الخٟؿحي الشاوي الظر ّعصث ٞيه ( ؾحزا ٢اؾم ) طل ٪الؼزم اإلا٩اوي في اإلا٣ضمت الُلليت
ؤن الظا٦غة جدخ ٟٔبالظ٦غياث خيت و٢ابلت لالظتياع وطل ٪بىنٟها في م٩ان مٗحن ؤر ّ
الظر مٟاصٍ َى ّ
ؤن الكاٖغ ٖىضما يغيض ؤن
ًا
ًا
ًا
ّ
يخظ٦غ خضزا مٗيىا في خياجه ٞةهه يغبُه صاثما بم٩ان مٗحن مٗغو ٝلضيه .
ّ
ومً جٟؿحي ( ؾحزا ٢اؾم ) الؿاب ٤هٟهم ّ
ألهه يً٘ في ّ
٧ل م٩ان ط٦غي م٘
ؤن الكاٖغ يظ٦غ ٖضة ؤما ً٦في اإلا٣ضمت الُلليت ؛
خبيبخه  ،وظمي٘ جل ٪الظ٦غياث هي ط٦غياث ؾٗيضة مٗها .
ّ
بن َظا الغؤر ٞيه شخيء مً الصخت  ،وشخيء مً ال٣هىع .
ًا
ؤما الصخت في طل ٪الغؤر َى َّ
ٗٞال يً٘ في ّ
٧ل م٩ان مً جل ٪ألاما ً٦اإلاخٗضصة ط٦غي مٗيىت م٘ مدبىبخه  ،ولهظا
ؤن الكاٖغ
الؿبب حٗضصث ألاما ً٦بدؿب حٗضص الظ٦غياث .
ًا
ؤما ال٣هىع في عؤر ( ؾحزا ٢اؾم ) َى ّؤجها جغي الكاٖغ ناص٢ا في ب٩اثه ٖلى الخبيبت  ،ختى ولى لم جظ٦غ طل ٪نغاخت ٞ ،الكاٖغ
ًا
ًا
ًا
ّ
ًا
ووٞاء لها يب٩ي جل٪
يب٩ي لٟغا ١خبيبخه  ،وجظ٦غ مىاػلها ٖلى الغٚم مً ّؤجها ؤنبدذ ؤَالال زغبت  ،بال ؤهه يٗتز اٖتزاػا بها وخبا
الضياع  ،وَظا ٚحي صخيذ .
 ٕ٠ظش  :اٌشعش اٌجاٍ٘ ٟتفغ١ش أعطٛسِ ، ٞصطف ٝعثذ اٌشاف ٟاٌشٛس00-93 : ٜ -إٌمذ اٌخماف ( ٟلشاءج ف ٟاألٔظاق اٌخماف١ح اٌعشت١ح )  ،عثذ هللا اٌغزاِ ، ٟاٌّشوض اٌخماف ٟاٌعشت ( ، ٟد  .ط )  ( ،د  .خ ) 78 :
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ًا
و٢ض يؿإ ٫ؾاثل ٞما صاللت جل ٪ألاما ً٦بطا ؟
ًا
ّ
بن الجىاب ٖلى طل ٪ؤنبذ ؾهال ٗض ؤن ٖغٞىا اليؿ ٤اإلاهيمً ٖلى مجخم٘ ٖهغ ما ٢بل ؤلاؾالم  ،طل ٪اليؿ ٤الٟدىلي /
الظ٧ىعر اإلادؿلِ ٖلى آزغٍ  /ألاهشىر .
ّ
وزالنت ال٣ىّ ٫
ؤن صاللت طل ٪الؼزم اإلا٩اوي هي حُٗل الكاٖغ بلى الخحز اإلا٩اوي الظر وٞ ٘٢يه الخضر  /ؤلاقبإ الجيسخي .
ًا
ًا
ومً َىا ٞهى ال يب٩ي اإلاغؤة  ،بل يب٩ي اإلا٩ان التي ٧ان َى ٞيه ٞدال مدؿلُا ٖلحها ٞ ،إيً نض ١ب٩اءٍ ٖلى الخبيبت وَى ال يظ٦غَا
بال مغة واخضة في جل ٪اإلا٣ضمت ؟ ٞ ،مً اإلاٗغو ًٖ ٝاإلادبحن ّؤجهم ي٨غعون ؤؾماء مدبىباتهم أل٦ثي مً مغة في ؤقٗاعَم ٦ضليل
ٖلى اإلاىصة الهاص٢ت .
ؤما قٗغاء اإلاٗل٣اث ٞلم يٟٗلىا طل ، ٪والؿااَ ٫ىا ما الضليل ٖلى ؤن جل ٪ألاماّ ً٦
جضٖ ٫لى اإلاغؤة ؟ ؤو باألخغي ٖلى الخمخ٘ باإلاغؤة
ًا
ّ
؟ ولئلظابت ًٖ طل ٪الؿاا ٫وؿخٗحن بما عآٍ ٌٗ الى٣اص مً ؤهه يىظض جُاب٣ا بحن الصخهيت والًٟاء الظر حٗيل ٞيه ،
ؤن بيذ ؤلاوؿان امخضاص له ّ ،
ٞاإلا٩ان حٗبحياث مجاػيت ًٖ الصخهيت  ،بط ّ
()
ٞةن ون ٠البيذ ٣ٞض ون ٠ؤلاوؿان الظر يؿ٨ىه
ًا
 ،ؤر َّ
ؤن اإلاجز ٫ؤو ألاما ً٦ال٣غيبت مىه يهبذ صالا ٖلى اإلاغؤة التي حؿ٨ىه  ،وبالخالي ٞاألما ً٦اإلاخٗضصة جضٖ ٫لى اإلاغؤة آلازغ باليؿبت
للغظل الظ٧ىعر اإلاهيمً ٖلحها  ،وبالخالي ّ
جضٖ ٫لى الخمخ٘ بها .
ًا
ؾاب٣ا مً ّ
ؤن الب٩اء ٖلى اإلاغؤة  /الخبيبت ٚحي ناص ١ومٟخٗل وُٗي ٌٗ ألاصلت َىا  ،وهتي ٥ب٣يت ألاصلت ٖىض
ول٩ي ها٦ض ما ٢لىاٍ
صعاؾدىا الخُبي٣يت للم٣ضماث الُلليت .
ؤن طل ٪الب٩اء ٚحي ناصَ ١ى ّ
جضٖ ٫لى ّ
مً ّ
ؤَم جل ٪ألاصلت وؤولها التي ّ
ؤن الى٢ىٖ ٝلى ألاَال ٫بإ٦مله ج٣ليض  ،وَظا ما ؤ٦ض ٖليه
ٌٗ الضاعؾحن و٦ظل ٌٗ ٪اإلاؿدكغ٢حن ٞ ،اإلاؿدكغ ( ١ظب ) يغي ّ
ؤن ألاَال ٫ما هي بال ج٣ليض جبٗه الكٗغاء ال٣ضماء  ،وَى ال
َ
ّ
ؤيًا اإلاؿدكغ ( ١ظيمـ مىهغو )  ،بط يغي ّ
ؤن َظٍ
يسخل ٠مً قاٖغ آلزغ  ،و٦إهه ( الُلل ) ٢اهىن ؾاثض ( )  ،وَظا ما ؤ٦ضٍ
الخ٨غاعاث لم جٖ ٠٣ىض خضوص الخ٨غاع الك٨لي  ،بل جخٗضاٍ بلى الخ٨غاع الهىغي ٞ ،اإلا٣ضمت الُلليت ما هي بال ج٣ليض ٞجي جبٗه
()
الكٗغاء ( ) واإلاٗجى هٟؿه هل٣اٍ ٖىض بيليا الخاور
وهدً هخ ٤ٟم٘ َظٍ آلاعاء وؾىُٗي ألاصلت التي صٗٞخىا بلى طل ٪الاجٟاٗ ١ض ٢ليل .
ًا
ؤما ٌٗ الباخشحن ٣ٞض ع ٌٞؤن ج٩ىن اإلا٣ضمت الُلليت ج٣ليضا  ،وعؤي ؤن الكٗغ في ألانل َى حٗبحي ًٖ مٗاهاة الكاٖغ م٘
واٗ٢ه  ،وبالخالي ٞاإلا٣ضمت الُلليت بغؤيه خاٞلت بخجاعب مخىىٖت وٞحها زهىبت وابخ٩اع عٚم ؤخاصيت اإلاىيىٕ وحكابه اإلاىا، ) ( ٠٢
ًا
وَظا الغؤر ٞيه ظاهب مً الصخت وظاهب مً ال٣هىع ٞ ،الصخت ٞيه َى ّ
ؤن اإلا٣ضمت الُلليت ٗٞال بها ججاعب ومٗاهاة مسخلٟت
ًا
ًا
٧ل قاٖغ مً قٗغاء اإلاٗل٣اث  ،بال ّ
جبٗا إلاٗاهاة وججاعب ّ
ؤن طل ٪ال يمى٘ مً ؤن ج٩ىن ج٣ليضا ٖلى الغٚم مً ازخال ٝاإلاٗاهاة
 ٕ٠ظش ٔ :ظش٠ح األدب  ،سٍ٠ٚ ٗ١ٕ٠ه  ،تشجّح ِ :ذ ٟصثذ ٟاٌذِ ، ٓ٠شجعح داَ اٌخط١ة  ،اٌّؤعغح اٌعاِح ٌٍٕشش  ،ت١شٚخ ،77 : . َ 98
 ٕ٠ظش  :فٍغفح اٌّىاْ ف ٟاٌّمذ ِح اٌطٍٍ١ح ف ٟاٌشعش اٌجاٍ٘ ، ٟعع١ذ ِذّذ اٌفِ ، ِٟٛ١جٍح اٌجاِعح اإلعالِ١ح ( عٍغٍح اٌذساعاخاإلٔغأ١ح ) اٌّجٍذ اٌخاِظ عشش  ،اٌعذد اٌخأ ، ٟجاِعح اٌمذط اٌّفتٛدح 44 : َ 007 ٗ١ٔٛ٠ ،
 - 3اٌّصذس ٔفغٗ 44 :
 - 4اٌّصذس ٔفغٗ
ٕ٠ - 5ظش  :اٌّصذس ٔفغٗ . 47 - 45 :
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وججاعب الكٗغاء وطلّ ٪
ألن مجيئها في بضايت اإلاٗل٣اث ٦إٞخخاخيت و٦ثية الب٩اء والخىحن بلى اإلااضخي  ،و٦ظل ٪مًمىجها الىاخض لضي
ًا
ًا
ًا
ظمي٘ الكٗغاء  ،يجٗلها ج٣ليضا ؤو قغَا مؿب٣ا ٖلى الكٗغاء .
ومً َىا ٞاإلا٣ضمت الُلليت ؤو الب٩اء ٖلى ألاَالَ ٫ى ٚحي ناص ١وزا ٫مً اإلاهضا٢يت  ،وصليلىا ٖلى طل٢ ٪ى ٫ؤمغرء ال٣يـ
ًا
مٗتيٞا بظل ٪نغاخت ( ) :
ّ
لِلىا هب٢ي ّ
الدًاز ٟما ب٢ى ابً حرام
ُىحا ُلى الولل املحُل
َّ
ّ
َّ
اؾخمغ الخ٣ليض بحن الكٗغاء .
ٞإو ٫مً ب٩ى ٖلى الضياع والخبيبت َى ابً خظام  ،زم ٢لضٍ امغئ ال٣يـ  ،زم
ًا
ّ
ومً اإلالٟذ للىٓغ ّ
ؤن امغؤ ال٣يـ لم ي٣لض ابً خظام بإن ب٩ى الضياع  ، ِ٣ٞبل ٢لضٍ ؤيًا بىٟـ اللٟٓت التي هي ( الضياع )
يضٖ ٫لى ّ
ظم٘ صاع  ،وَظا ّ
ؤن ابً خظام ٧ان ي٨ثي مً ألاما ً٦في ب٩اثه وجبٗه امغئ ال٣يـ بظل. ٪
ًا
ومً َىا ؤنبدذ لٟٓت ( صياع ) جستزن ٦شح ًايا مً الضالالث بط (( ّ
بن اللٟٓت يم ً٨اٖخباعَا زؼاها مً الضالالث اإلام٨ىت التي
جدخىر ٖلى ؤهٓمت حٗبحييت مسخلٟت )) ( )  ,وما صامذ صعاؾدىا جىضعط يمً اإلاىهج الؿيمياجي ٞ ،ال ُب ّض ؤن ّ
ه٣غ بإن ناخب الىو
ًا
يخإزغ ؤو جازغ به ٌٗ الىهىم  ،مىخجى الىهىم ألاصبيت َم ؤيًا ٧اثىاث ز٣اٞيت  ...وجخدضر مً زاللهم ؤنىاث ؤزغي
ًٗها ز٣افي وٖام ٞ ،...اإلاال ٠ليـ ( ؤها ) م٨خملت  ،بل مؼيج مً الٗىانغ الخانت والٗامت  ،الكٗىعيت والالقٗىعيت ))( ) .
ٞالىو الؿاب ٤ي٨ك ٠لىا بىيىح جإزغ مىخج الىو الظر َى في صعاؾدىا  /الكاٖغ  ،بمىخج هو ؾب٣ه ٦ ،ما ي٨ك ٠لىا ما
ًا
ؾاب٣ا مً ّ
ؤن اليؿ ٤الؿاثض في مجخم٘ ما َى الظر يخد٨م بإٞغاصٍ ّ
ويؿحيَم ٖلى مؼاظه وطو٢ه ؾىاء بُغي٣ت مباقغة /
٢لىاٍ
ٍل
قٗىعيت  ،ؤو ٚحي مباقغة  /ال قٗىعيت .
والضليل آلازغ ٖلى َّ
ؤن الى٢ىٖ ٝلى ؤلاَال ٫والب٩اء ٖلحها مجغص ج٣ليض َى ٢ى ٌٗ ٫قٗغاء اإلاٗل٣اث ٖ ،ىضما يٗتيٞىن نغاخت
مً ٖضم ظضوي الب٩اء ٖلى جل ٪الضياع  ،و٦ظلٖ ٪ضم ظضوي ؤصاء الخديت ٖلحها ّ ،
ألجهم يٗغٞىجها ال ّ
جغص ٖلحهم  ،والظر يضٗٞهم بلى
طلَ ٪ى الخ٣ليض وَظا ما ؾجياٍ في الضعاؾت الخُبي٣يت ٗض ٢ليل .
و٦ظل ٪يبيػ الخ٣ليض ٖىض ٌٗ الكٗغاء الظيً يٗتيٞىن بظل ، ٪ولى بُغي٣ت ٚحي مباقغة  ،م٣للحن مً ٢يمت الى٢ىٖ ٝلى ألاَال٫
والب٩اء ٖلحها والخىَم في مٗغٞتها ؤو نٗىبت مٗغٞتها  ،مً طلٖ ٪ىتية بً قضاص في م٣ضمخه الُلليت ( ):
ْ
ْ
ؤم ه ْل ُسٗد الداز بِد ثى ُّههم
ه ْل ٓادز الؼِساء م ًْ متردم
ًا
ؤر لم يتي ٥الكٗغاء له قيئا لي٣ىله ٞ ،هى مًُغ بلى ج٣ليضَم .

 دٛ٠اْ أِشٞء اٌم١ظ 56 : ٔظش٠ح إٌص ِٓ تٕ١ح اٌّعٕ ٝإٌ ٝع١ّ١ائ١ح اٌذاي  :دغ ٓ١خّشِٕ ، ٞشٛساخ االختالف ٌٍعٍٔ َٛاشش ، ْٚط 67 : َ 007 ، - 3اٌغ١ّ١اء ٚاٌتأ : ً٠ٚسٚتشخ شٌٛض  ،تشجّح  :عع١ذ اٌغأُ  ،اٌّؤعغح اٌعشت١ح ٌٍذساعاخ ٚإٌشش  ،داس اٌفاسط ٌٍٕشش  ٚاٌتٛص٠ع ،
عّاْ  ،ط 39- 38 : َ 994 ،
 - 4ششح اٌّعٍماخ اٌغثع  ،أت ٟعثذ هللا اٌذغ ٓ١تٓ أدّذ اٌضٚصٔ ، ٟاٌذاس اٌعاٌّ١ح ٌٍطثاعح ٚإٌشش ٚاٌتٛص٠ع  ،ت١شٚخ ٌ ،ثٕاْ
30 : َ 993
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الدزاطة الحوبُُٜة
 - 1الحِدد امل٢اوي في مِلٜة ؤمسيء الِٜع :
ًا
في َظا الجؼء مً البدض ؾىُب ٤ما ٢لىاٍ ؾاب٣ا ٖلى اإلا٣ضمت الُلليت للمٗل٣اث الؿب٘  ،لجيي صخت ما ػٖمىاٍ مً آعاء  ،وهبضؤ
بمٗل٣ت ؤمغرء ال٣يـ ( ):
ّ
٘ٛا هب ٣مً ذٟسي حبِ ومجز ٤بظٜى اللىي بحن الدخىٗ ٤حىمل
ٗحىضح ٗاملٜساة لم ٌ ِْ ٙز ْطمها ملا وسج ْت ا مً حىىب وػمإ٤
ثسي بِس ْ
ألازآم في ُسؿات ا
ّ
ٟإوي ٓداة البحن ً ْىم ثحملىا

وُِٛا ا ٟإهه

ْ
ح ُّه ٗل٘ل

لدي طمسات الحي ها ٙٛحىٌل
ً
وٛىٗا ب ا ص ْحبي ُلي مو ْم ًٜ ،ىلىن ال ت ل ْ ٣ؤسخى وثجمل
ٌة
ٌة
ْ
ٗهل ُىد زطم دازض مً مِى٤
وبن ػ٘اجي ُ ْ رة مهساٛة
وَىا هغي الكاٖغ يإحي بإؾماء ألاما ً٦بهىعة مخخاليت ( مجز ، ٫ؾ ِ٣اللىي  ،الضزى ، ٫خىمل  ،جىضر  ،اإلا٣غاة ٖ ،غناتها ،
يضٖ ٫لى اَخمامه بم٩ان وظىص الخبيبت ال الخبيبت هٟؿها َّ ،
عؾم صاعؽ ) وَظا ّ٧له ّ
ألهه اإلا٩ان َى الظر جٞ ٘٣يه بقبإ الخاظت
ًا
ميكٛال بضياعَا الخغبت  ،و٦يّ ٠
جبضلذ مٗاإلاها بٟٗل ٖىامل الُبيٗت ( الغياح ) وٖىامل
الجيؿيت مً اإلاغؤة  ،بط هغي الكاٖغ
خيىاهيت وهي ٗغ ألاعام ؟  ،والظر يلٟذ اهدباَىا َّ
ؤن امغؤ ال٣يـ يإمغ عٞي٣يه بالى٢ى ٝوالب٩اء مٗه ٖلى خبيبخه َى  ،والؿااَ ٫ىا
 :إلااطا يإمغَم بظل ٪م٘ ّ
ؤن اإلاىيىٕ يسهه َى وخضٍ ؟
ؤن الجىاب ٖلى طلَ ٪ى ما ٢لىاٍ في البضايت مً ّ
ّ
ؤن َظا الب٩اء ج٣ليض ٞ ،الكاٖغ ي٣لض ٞيه ابً خظام َظا مً ظاهب  ،ومً ظاهب
ًا
آزغ َى يؿحي و ٤ٞاليؿ ٤الكاج٘ في ٖهغٍ وَى اليؿ ٤الظ٧ىعر الظر يجٗل الغظل ؾيضا ٖلى اإلاغؤة  ،ومً َىا ٣ٞض ؤمغ الكاٖغ
ًا
ظميٗا عظا ٫وما صامىا ٦ظلٞ ٪هم يكتي٧ىن مٗه في ط٧ىعيخه وهٓغجه بلى اإلاغؤة ّ
عٞي٣يه بالى٢ى ٝوالب٩اء مٗه ؛ ّ
بإجها مجغص
ألجهم
ّ
٧اثً إلقبإ الخاظت الظ٧ىعيت  ،و٦إهه يٗؼر هٟؿه ويٗؼحهم بٟغا٢ه خبيبخه والضليل ٖلى طلَ ٪ى ؤن امغؤ ال٣يـ ٢اٖ ٫لى لؿاجهم
( ي٣ىلىن ال تهل ٪ؤؽ وججمل )  ،وَظٍ اإلا٣ىلت (( يتيجب ٖلحها الضٖىة بلى ٖضم ؤلا٦شاع مً الخؼن واإلابالٛت ٞيه ))( ) وألا٦ثي مً
طل ٪ؤهه ع ٌٞاإلا٣ضمت الُلليت ٧لها وطل ٪في البيذ ألازحي مجها وَى ( ّ
وان قٟاجي ٖبية مهغا٢ت ) ٞـ(( البيذ هٟؿه ٢ض ؤوضر عٌٞ
ًا
الكاٖغ للُلل نغاخت  ،باؾخسضام ؤصاة الاؾخٟهام ( َل ) في مُل٘ الكُغة الشاهيت  ،م٘ جُىيٗها صالليا إلا٣هض الكاٖغ ٞإزظث
ّ
مٗجى ليـ ))( ) بط زغظذ ( َل ) بلى مٗجى مجاػر وَى الىٟي  ،الظر يا٦ض َظا َى ؤهه يهىع خؼهه وب٩اءٍ وخحيجه ( يىم عخيلها ) في
ًا
هاخيت ( ؾمغاث الحي ) ٞال هغاٍ يهىع خؼجها ٖليه يىم الٟغا ١وال ب٩اءَا بل ال يظ٦غ اؾمها ؤنال  ،بل ي٨خٟي بالجملت الٟٗليت (
جدملىا ) وٞحها مٗجى ؤزالء اإلا٩ان ( اإلاجز ) ٫مً مدخىياجه وخملها ٖلى الىى ، ١وَى مكهض مخدغ ٥ل٨ىىا في َظا اإلاكهض ال هغاٍ
َّ
يهىع صمىٕ خبيبخه ؤو مجغص هٓغة خؼيىت مجها ٖليه ٞ ،لى ّ
ؤن ابً خظام نىع خؼجها وب٩اءَا لٟغا٢ه  ،ل٣لضٍ امغئ ال٣يـ بظل ٪بال
 اٌّصذس اٌغاتك ٕ٠ٚ ، 5 – 3 :ظش  :دٛ٠اْ أِشٞء اٌم١ظ  ،ضثطٗ ٚصذذٗ  :األعتار َ صطف ٝعثذ اٌشاف ، ٟداس اٌىتةاٌعٍّ١ح  ،ت١شٚخ ٌ ،ثٕاْ ،ط ٘ 4 5 ، 5ـ - 0 : َ 005 -
 لشاءج حأ١ح ف ٟشعش أِش ٞاٌم١ظ ِ :ذّذ عثذ اٌّطٍة  ،اٌششوح اٌّصش٠ح اٌعاٌّ١ح ٌٍٕشش – ٌٔٛجّاْ 5 : 996 ، - 3اٌّصذس ٔفغٗ 5 :
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ّ
ؤهه مً الىاضر لم يهىع طلَ ، ٪ظا مً ظاهب  ،ومً ظاهب آزغ ٢ض ي٩ىن ٖضم جهىيغٍ خؼجها ٖلى خبيبها يىم الٟغاَ ١ى
ًا
جماقيا م٘ اليؿ ٤اإلاهيمً ٖلى مجخم٘ ٖهغ ما ٢بل ؤلاؾالم  ،وَى اليؿ ٤الظ٧ىعر الظر يُٗي للغظل  ِ٣ٞالخ ٤في البىح
ّ
بدبه ومٗاهاجه ظغاء ٗض الخبيبت ٖىه  ،ؤما اإلاغؤة ٞال يؿمذ لها بظل ، ٪بل يؿمذ لها بالغزاء وَظا ما وظضهاٍ في ّ
قٗغًَ( ) .
ظل
ّ
واإلاالخٔ َىا َى ؤهىا ها٦ض ٖلى اليؿ ٤في صعاؾدىا ٞما صمىا هضعؽ اإلاىيىٕ ٖلى و ٤ٞاإلاىهج الؿيمياجي ٞىاظب ٖليىا ؤن هضعؽ
ألاوؿا ١الؿاثضة في اإلاجخم٘ ّ ،
ألن الؿيمياء جغجبِ باإلاجخم٘ الش٣افي وما به مً ٖاصاث (( ٞالؿيميىلىظيا جدب٘ اإلاىهجيت البييىيت
ًا
واظغاءاتها َّ ،
ل٨جها ج٣هغ التي٦حز ٖلى صعاؾت ألاهٓمت الٗالميت اإلاىظىصة ؤنال في الش٣اٞت  ،والتي ٖغٞذ ٖلى ّؤجها ؤهٓمت ٢اعة ٢اثمت
ًا
في بيئت مدضصة  ,ؤما البييىيت ٞىضعؽ الٗالمت ؾىاء ٧اهذ ظؼءا مً هٓام ؤ٢غجه الش٣اٞت ٦ىٓام ؤو لم ج٣غٍ ))( ) .
ؤن ٖهغ ما ٢بل ؤلاؾالم َى مهضع ألاوؿا ١التهميكيت اإلاخٗاليت ٖلى آلازغ لٗغٞىا ّ
ولى ٖغٞىا َّ
ؤن جل ٪اإلا٣ضماث الُلليت ظاءث
ًا
ًا
بٞغاػا ؤو جماقيا م٘ اإلاجخم٘ وؤوؿا٢ه  ،بط ٧ان اإلاجخم٘ ُي٣ؿم ٖلى زالر َب٣اث  :ؤؾياص  ،ومىالي  ،وٖبيض ( ) ٦ ،ما ي٣ؿم بلى
ؤٚىياء  /ؤؾياص ٣ٞ ،غاء  /نٗالي / ٪مهمكحن( )  ،و٦ظل ٪ي٣ؿم مً خيض الجيـ  /ط٧ىعر  /مهيمً واهشىر  /زاي٘ للهيمىت
الظ٧ىعيت باٖخباع اإلاغؤة صميت بيض الغظل( ) .
-2الخٗضص اإلا٩اوي في مٗل٣ت َغٞت بً الٗبض
ولى ؤجيىا بلى اإلا٣ضمت الُلليت ٖىض َغٞت بً الٗبض هجضَا ال جسخل٦ ٠شح ًايا ّ
ٖما ال خٓىاٍ في مٗل٣ت امغرء ال٣يـ ٢ ،اَ ٫غٞت ( ):
ْ
ْ
ؤه ٌة
ال ٤ب ْرٛة ْ مد ثلىح ٟباقي الىػم في ًاهس الُد
لخ ْىلة
ً
وٛىٗا ب ا ص ْحبي ُلي مو ْم
ً
ٟإن حدوج املالُ١ة ٓ ْدوة

ً
ؤسخى وثجلد
ًٜىلىن  :ال ت ل ْ٣
خالًا ط٘حن بالىىاؿ ٙمً دد

ٞالخ٣ليض واضر َىا بط بمجغص ؤن يٗثي ٖلى ب٣ايا مجز ٫خبيبخه نضٞت يإمغ ناخبه بالى٢ى ٝوالب٩اء مٗه ٦ ،ما يهىع قضة ب٩اثه
ومُالبت ناخبيه له بالهبي  ،وَظا يكبه ما ٢اله امغئ ال٣يـ بهىعة ٦بحية  ،زم يه ٠الكاٖغ الخبيبت وهي عاخلت ًٖ طل٪
اإلا٩ان ٖلى ؤلابل التي ّ
قبهها بالؿ ًٟالٗٓام .
ّ
بن َظا الدكابه ال٨بحي ما بحن م٣ضمت امغرء ال٣يـ وَغٞت بً الٗبض ؾببه الخ٣ليض ؾىاء ٧ان الخ٣ليض بةعاصة الكاٖغ ؤو بضون
ب اصجه ؤر ّ
ؤن الظر صَ ٘ٞغٞت بلى اؾخٗما ٫هٟـ ألالٟاّ ؤو ال٩لماث في م٣ضمت امغر ال٣يـ ٢ض ي٩ىن زاعط بعاصجه بط ٢ض ي٩ىن
ع

 ٕ٠ظش اٌ ٝاٌىتة تصٛسج عاِح  :شٛاعش ايجاٍ٘١ح  ،سغذاء ِاسد ، ٟٕ٠داس اٌفىش  ،دِشك – عٛس٠ح  ،ط ٚ ، َ 00 ،اٌشعشإٌغائ ٟف ٟأدتٕا اٌمذٛ٠ ِٟ ، ُ٠عف خٍ١ف  ،داس غش٠ة ٌٍطثاعح  ،اٌما٘شج  ( ،د  .ط )  ( ،د .خ ) ٚ ،شاعشاخ اٌعشب ف ٟاٌجاٍ٘١ح
ٚصذس االعالَ  ،تش١ش ّٛ٠خ ٔ ،شش  :ششوح ٔٛاتغ اٌفىش  ،اٌما٘شج  ،ط . َ 009 ،
 دٌ ً١إٌالذ األدت١ِ : ٟجاْ اٌش ، ٍٟ٠ٚععذ اٌثاصع ، ٟاٌّشوض اٌخماف ٟاٌعشت ، ٟاٌذاس اٌث١ضاء  ،اٌّغشب  ،ت١شٚخ ٌثٕاْ  ،ط ، 479- 78 : َ 005
ٕ٠ - 3ظش  :اٌعصش اٌجاٍ٘ ، ٟشٛل ٟض١ف  ،داس اٌّعاسف تّصش 67 : َ 96 ،
ٕ٠ - 4ظش  :شعش اٌّّٙش ٓ١ف ٟعصش ِا لثً اإلعالَ ٘ ،أٔ ٟعّح 07 – 89 :
ٕ٠ - 5ظش  :اٌّصذس ٔفغٗ 9 - 86 :
 -6ششح اٌضٚصٕٔ٠ٚ ، 47 : ٟظش  :دٛ٠اْ طشفح تٓ اٌعثذ  ،ششح ٚتمذِٙ : ُ٠ذِ ٞذّذ ٔاصش اٌذ ، ٓ٠داس اٌىتة اٌعٍّ١ح  ،ط ، 3
ت١شٚخ ٘ 4 3 ،ـ 9 : َ 00 -
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ًا
ّ
ؾببه َى ّؤهه ؤ اص إلاٗل٣خه ؤن حؿم٘ وحكتهغ وجظإ بحن الىاؽ ّ ،
ألن (( الىو ل٩ي يؿم٘ ٞةهه يؿخٗمل ٧لماث مىدىجت ؾاب٣ا
ع
()
وبمٗؼ ًٖ ٫بعاصجه وي٣ىم بخ٨غاعَا ))
ًا
وَظا يغظ٘ بلى ما ٢لىاٍ ؾاب٣ا مً جد٨م اليؿ ٤باإلاجخم٘ وؤٞغاصٍ ختى ليهبذ ألاٞغاص ؤظىضاث حٗمل لهالر اليؿ. ٤
-3الحِدد امل٢اوي في مِلٜة شهحر بً ؤبي طلمى
لى اهخ٣لىا الى اإلا٣ضمت الُلليت ٖىض ػَحي بً ؤبي ؾلمى لغؤيىاَا ال جسغط ًٖ َظا ؤلاَاع ٞ ،الخ٣ليض واضر ال ٚباع ٖليه  ،وٖضم
ّ
ًا
ٌة
اإلاهضا٢يت في الب٩اء واضر ؤيًا  ،ي٣ى ٫ػَحي بً ؤبي ؾلمى( ) :ؤم ًْ ؤ ّم ْؤوفى د ْمىة  ،لم ث٢لم بح ْىماهة الدزاج ٗ ،املحسلم
ْ
ْ
وداز  ،لها بالسٛمححن ٟ ،إ ا مساحُّ وػم  ،في هىاػس م ِْـم
وألازآم ً ،مؼحن خ ْل٘ ًة وؤ ْهالئها ً ْ لً  ،مً ّ
ب ا الِحن ْ
٠ل م ْجسم
ْ ً
ً
ّ
بِد ثى ّهم
و٘ٛد ب ا  ،مً بِد ُؼسًٍ جة ٗألًا ُسٗد الداز ،
ّ
ْ ً
ً ْ
وهاٍا ٟجرم الح ْىق لم ًخسلم
ؤرافي طِ٘ا في مِسض م ْسحل
ْ
ْ
ً
باحا ّ ،ؤي ا ّ
السبّ  ،واطلم
ٗلما ُسٗد الداز ٛلد  ،لسْبِها  :ؤال ؤوِ ْم ؿ
ٞهى يغ٦ؼ ٖلى ؤؾماء ألاما ( : ً٦خىماهت الضعاط  ،اإلاخشلم  ،صاع لها بالغ٢مخحن ) ال الخبيبت ٞ ،ال يظ٦غ اؾمها  ،بل ي٨ىحها بـ( ؤم ؤوفى
ًا
ؾٗيا مىه بيٟاء نٟت الخٗٓيم ٖلحها  ،بط (( ّ
ؤن ال٨جى ليؿذ هي مجغص ؤؾماء ؤؾاؾها الابً ألا٦بي للصخو  ،بل هي ؤق٩ا٫
)
مً اإلاساَبت للدكغي ٠والكهغة ))( ) .
ّ
وعٚم َظا ّ
ٞةن الخ٣ليض وٖضم نض ١الخؼن واضر ٖلحها بط هغاٍ يٗتي ٝنغاخت بإهه وٖ ٠٢لى َظٍ الضياع الخغبت ٗض مطخي
ّ
ٖكغيً ؾىت  ،ختى ؤهه وظض نٗىبت ٦بحية في الخٗغٖ ٝلحها لبٗض الؼمً  ،وحٗغٖ ٝلحها بًٟل ٌٗ ألاقياء التي ٧اهذ بضاع ؤم
ؤوفى مجها ( ألازافي ) ظم٘ ؤزٟيت  ،وهي الدجاعة التي جىي٘ ال٣ضع ٖلحها و ( الىار ) وَى جهحي خى ٫بيتها يجغر ٞيه ماء اإلاُغ الىاػ٫
ًا
ّ
ّ
ناص٢ا في ّ
خبه إلاا جغ ٥مجزلها ٧ل َظٍ اإلاضة  ،بل
مً البيذ  ،وَظا ٧له يا٦ض ٖضم مهضا٢يت الخؼن ٖلى اإلادبىبت  ،ألهه لى ٧ان
ّ
ويدً بلى ألايام الؿٗيضة اإلااييت التي ً٢اَا بلى ظاهبها  ،وألا٦ثي مً طلَ ٪ى لم يإث آلان
لٗاوص ػياعجه باؾخمغاع ل٩ي يخظ٦غَا ،
ّ
بسهىم عئيت مجزلها  ،بل ٧ان يؿحي في الصخغاء بلى ؤن مغ ٖليه نضٞت  ،وَظا يا٦ض ؤن ٖىايخه بخٗضاص ألاماَ ً٦ى جظ٦غ ط٧ىعر
إلقبإ ظيسخي ال ؤ٦ثي وال ؤ٢ل ٞبؿبب عخيل الخبيبت ًٖ َظٍ ألام٨ىت ؤنبذ الكاٖغ بال مخٗت ظيؿيت  ،وبالخالي حٗغى بلى

 ٔ ، M.parent : "Texte etdynamisme" ,inquest cequuntexte. ? p.18.مالً عٓ ٔظش٠ح إٌص ِٓ تٕ١ح اٌّعٕ ٝاٌٝع١ّ١ائ١ح اٌذاي  ،دغ ٓ١خّش ، ٞاٌذاس اٌعشت١ح ٌٍعٍٔ َٛاشش ، ْٚت١شٚخ – ٌثٕاْ ِٕ ،شٛساخ االختالف اٌجضائش :َ 007 ، ،
75
 ششح اٌّعٍماخ اٌغثع  ،اٌضٚصٕٔ٠ٚ ، ٟظش  :شعش ص٘١ش تٓ أت ٟعٍّ ، ٝصٕعح االعٍُ اٌشٕتّش ، ٞتذم١ك  :د فخش اٌذ ٓ٠لثاٚج ،اٌّطثعح اٌعٍّ١ح – دِشك -9 : َ 00 ،
 -3تٕاء إٌص اٌتشاح ( ٟدساعاخ ف ٟاألدب ٚاٌتشاجُ )  ،فذِ ٜٚاٌط – ٟدٚجالط  ،طثاعح ٔٚشش  :داس اٌشؤ ْٚاٌخماف١ح اٌعاِح ،
آفاق عشت١ح  ( ،د  .خ ) . 96- 95 : .
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ال٨بذ الجيسخي ٢ؿ ًاغا ألامغ الظر ظٗله ي٣ى ٫جل ٪اإلا٣ضمت الُلليت  ،بط ّ
ؤن (( الٛغاثؼ الجيؿيت اإلا٨بىجت هي ظىَغ ألاٖما٫
ؤلابضاٖيت باٖخباع ّ
ؤن َظٍ اإلا٨بىجاث في الالقٗىع ))( ) .
-4الحِدد امل٢اوي في مِلٜة لبُد بً ؤبي زبُِة الِامسي
وم٣ضمت لبيض الُلليت ال جسخل ًٖ ٠ب٣يت اإلا٣ضماث ٢ ،ا ٫لبيض( ) :
ّ
جى ّ
حلها ٗمٜامها بم ً
ثإبد ٓ ْىلها ٗسحامها
ُ٘د الدًاز م
ً
ٗمداّٗ السٍان ُ ّسي زطمها خلٜا ٟما كمً الىوي طالمها
دم ٌةً ّ
ٌةج خلىن حاللها وحسامها
ثجسم بِد ُهد ؤهِظها
ْ
زشٛد مسابُّ الىجىم وؿاب ا و ْد ٚالسواُد حىدها ٗسهامها
مً ّ ٠ل طازٍة وٓاد م ْدحً وُؼُة محجاوب بزشامها
ْ ْ
ِٗال ٗسوَ ْ
ألاًهٛان وؤه٘لد

ْ
بالجلهححن ًبائها ووِامها

...........................................................
وحال الظُى ًُ ٤الولىٟ ٤إ ّ ا شب ٌةس ثج ُّهد محى ا ؤٛالمها
............................................................
ٗى٘ٛد ؤطإلها  ،و ُٟٙطاالىا

ً
ؿ ّما خىالد ما ًبحن ٟالمها

............................................................
الحي ححن ثحملىا ٗح١يظىا ٛو ًىا ث ُّه
ػاْ ٛحّ ًِْ ً ٣
ـس خُامها
يؿمى ( مجى )  ،و٢ض جىخكذ العجدا ٫ؤَلها ٖجها  ،و٢ض ّ
ٞاإلاىي٘ الظر جٞ ٘٣يه جل ٪الضياع ّ
ٚحيث عؾىم ؤو مٗالم َظٍ الضياع
ألاجغبت التي ُٚتها هديجت الؿىحن اإلاخالخ٣ت ّ ،
ل ً٨الؿيى ٫ؤْهغتها و٦كٟتها  ،و٢ض ؤنبدذ ممغٖت مٗكبت لتياص ٝألامُاع
اإلاسخلٟت ٖلحها و٦ثيث الٓباء وولضث ٞحها  ،وبايذ الىٗام بجاهبي واصر َظٍ الضياع  ،زم ّ
يهىع ؾااله لخل ٪ألاَال ، ٫و٦يّ ٠ؤجها
نماء ال ججيبه ؟  ،زم ّ
ّ
يهىع اليىم الظر عخل ٞيه ؾ٩اجها .
ّ
٧ل طل ٪يكبه بلى خض ٦بحي ما وظضهاٍ ٖىض ؤمغرء ال٣يـ ٨ٞ ،الَما ّ
بن ّ
خمال ٖىامل الُبيٗت مؿاوليت مداولت بزٟاء ؤو َمـ
مٗالم الضياع بٟٗل ألاجغبت التي ججهاٖ ٫لحها ٞخُٛحها  ،وٖىامل َبيٗيت ؤزغي ج٨كٟها وجٓهغَا مً ظضيض  ،و٦ظلّ ٪بجهما ّ
نىعا
الغخيل  ،الظر قاَضا ٞيه ألاخبت وهي جدمل ؤمخٗتها ٖلى الىى ، ١بن طل ٪يٗجي ّ
ؤن مً ٚحي اإلام ً٨الىجاة مً ؤزغ الىهىم
الؿاب٣ت ٦ ،ما ال يم ً٨الىجاة مً اإلاغظٗياث الاظخماٖيت وؤلايضيىلىظيت وٚحيَا في زل ٤الىهىم  ،ي٣ى ٫عيمىن ظان ّ (( :
بن
الٗمل الٟجي ال يخسل ٤مً الٗضم  ،خيض ّ
بن اإلاغظٗياث الخإعيسيت والا٢خهاصيت والاظخماٖيت وؤلايضيىلىظيت والش٣اٞيت والىٟؿيت
 آٌ١اخ اٌخطاب إٌمذ ٞاٌعشت ٟاٌذذ٠ج فِ ٟماستح اٌشعش اٌجاٍ٘ – ٟتذج ف ٟتجٍ١اخ اٌمشاءاخ اٌغ١ال١ح  ،د ِ .خِذ تٍٛد، ِٟٕشٛساخ اتذاد اٌىتاب اٌعشب  ،دِشك 9 : َ 004 ،
 -ششح اٌّعٍماخ اٌغثع  :اٌضٚصٕٔ٠ٚ ، 90 -89 : ٟظش  :دٛ٠اْ ٌث١ذ تٓ ست١عح اٌعاِش ، ٞداس صادس  ،ت١شٚخ 66 - 63 : ،
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ًا
ًا
اٚا  ،ولظلّ ٪
ٞةن البضاياث ليؿذ – في مًماع الٗمل الٟجي –
واللٛىيت التي حؿب ٤جىلض الٗمل الٟجي ال يم ً٨ؤن حٗخبي ٖضما ؤو ٞغ
ّ
بضاياث مُل٣ت  ،ؤر ؤهه لم ي ً٨يىظض شخيء ٢بلها  ،ول٨جها في وا ٘٢ألامغ بٖاصة نياٚت بضاياث ٧اهذ مىظىصة ٢بلها  ،ولظل ٪هجض
ًا
ّ
ؤن الٗمل الٟجي باؾخمغاع ياؾـ هٟؿه ٖلى ههىم ؾاب٣ت ٖليه  ،يجتيَا  ،ويؿخلهمها  ،ويٛىم في اإلااضخي بدشا ًٖ الجظوع
ألاولى ليكإجه ))( ) .
والكٗغاء في اإلا٣ضمت الُلليت ال يظ٦غون ؤؾماء مدبىباتهم – بال ٞيما هضع – ولى ط٦غوَا ّ
ٞةجهم يظ٦غوجها مغة واخضة  ،وال
ي٨غعوا اؾمها ٦ما ي٨غعوا ؤؾماء ألاما ً٦التي ٧اهذ حؿ٨جها ؛ ّ
ألجهم في الخ٣ي٣ت ال يبدشىن ًٖ الخبيت بل ًٖ ط٦غياتهم  ،و٦ي٠
ّ
ّؤجهم ٧اهىا مؿغوعيً بلى ظاهبها ؟ ٞ ،مً (( الالٞذ للىٓغ في البٗض الضاللي للُلل ؤهه مشل ال٨جز اإلا٣ٟىص الظر يهٗب الٗشىع ٖليه ،
ٞالكاٖغ يبدض ًٖ ط٦غي الخبيب ال الخبيب هٟؿه ٞ ،الخبيب ّولى بلى ٖالم اإلااضخي ٖ ،الم ال٣ٟض والؼواّ ، ٫
ول ً٨الظا٦غة با٢يت
 ...مضٞىهت في الُلل )) ( ) .
يضٖ ٫لى ّ
وَظا ّ
ؤن طل ٪الى٢ىٖ ٝلى ألاَال ٫ليـ لخظ٦غ الخبيبت والخإؾٖ ٠لى ٗضَا ٦ةوؿان له مكاٖغ وؤخاؾيـ بل الخىحن
بلحها ٦جؿض ال بلى ط٦غياتها اإلااييت  ،وَظا ؾببه ّؤهه ٧ان يىٓغ لها بمىٓاع ّ
يي ، ٤ومً ػاويت واخضة هي ؤلاقبإ الجيسخي  ،الظر
ًا
قاجٗا في طل ٪الٗهغ  ،بط (( ّ
ؤن بىاء ال٣هيضة اوٗ٩اؽ لبىاء اإلاجخم٘  ،وز٣اٞخه و٨ٞغٍ وا٢خهاصٍ وبالخالي جغ٦يبخه الاظخماٖيت
٧ان
وهىٖيت الخ٨م الؿاثض ٞحها ّ ...
ؤن البىاء الٗ٣لي – للمجخم٘ الٗغبي يىم طا ٥يٗ٨ـ الىا ٘٢الاظخماعي ويىْٟه ُ٦غي٣ت لبىاء ؤصبه
وز٣اٞخه وبوؿاهيخه ))( ) .
 -5الخٗضص اإلا٩اوي في مٗل٣ت ٖمغو بً ٧لشىم

ّ
وحٗ٨ـ لىا م٣ضمت ٖمغو بً ٧لشىم الخمغيت طل ٪الجاهب بهىعة واضخت  ،وٖلى الغٚم مً ٧ىن اإلا٣ضمت زمغيت ال َلليت بال ؤهىا
ؾىضعؾها ّ ،
()
ألجها حٗ٨ـ الجاهب الظ٧ىعر مً ظهت  ،وٞحها حٗضص م٩اوي يايض طل ٪الجاهب مً ظهت ؤزغي  ،ي٣ىٖ ٫مغو بً ٧لشىم
:
ؤال ه ّبي ببحىٗ ٣إؿبحُىا وال ثبٜي خمىز ألاهدزٍىا
ً
مؼ ِْؼِة ٟإن الحف ٗ ا بذا ما املاء خالوها سخُىا

........................................................
ْ
ؤم ُمسو و٠ان ال١إض مجساها ّ
ال١إض ُىا ّ
ّ
الُمُىا
ؿبىد
وما ّػ ُّهس السالرة ؤم ُ ْمسو بـاحب ٣الري ال ث ْ
ـبحُىا
ْ
وٟإض ْ ٛد ػسبد ببِلب ّ ٣وؤخسي في دمؼ ٝوٛاؿسٍىا
................................................
 اٌماسٞء ٚإٌص ( اٌعالِح ٚاٌذالٌح )  ،ع١ضا لاعُ 86 : اٌّصذس ٔفغٗ 54 : - 3االعتٙالي ( فٓ اٌثذا٠اخ فٔ ٟص األدت٠ ، ) ٟاع ٓ١إٌص١ش  ،داس ٌٍٔ ٜٕٛ١ذساعاخ ٚإٌشش ٚاٌتض٠ع  ،عٛس٠ح – دِشك 009 ،
َ 65 :
 - 4ششح اٌّعٍماخ اٌغثع ٕ٠ٚ ، 4- 3 :ظش  :دٛ٠اْ عّشٚا تٓ وٍخ ، َٛداس صادس  ،ت١شٚخ ( د  .خ ) 5 - 5 :
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ّ
الح٘سً ٚا ًُِىا
٘ٛي ٛبل

ْ
هخ ّ ْر ٞالُٜحن وثخ رًىا

بط يٗضص ٖمغو بً ٧لشىم ؤما ً٦الخمغ ؤو ألاما ً٦التي قغب ٞحها الخمغ  ،وهي ؤما ً٦اللهى واللٗب واإلاجىن  ( :زمىع ألاهضعيىا –
٢غي بالكام ٗ ،لب ، ٪صمك٢ ، ٤انغيىا )  ،وَظا الخٗضص ّ
يضٖ ٫لى اللهى والخمخ٘ باليؿاء  ،و٦ظل ٪اإلاغؤة التي حؿ٣يه الخمغ َى
ٞإجها للضاللت ٖلى ّؤجها ظاعيخه وزاصمخه  ،ؤر جغبُه بها ابُت ؤ٦ثي مً طل ٪بضليل ّؤهه ي٨ىحها بـ( ؤم ٖمغو ) واإلاٗغوّ ٝ
ومً مٗه ّ
ؤن
ع
ال٨ىيت وؾيلت للدكغي ٠والخٗٓيم ؤر (( ّ
ؤن ال٨جى ليؿذ هي ببؿاَت مجغص ؤؾماء ؤؾاؾها الابً ألا٦بي للصخو بل هي ؤق٩ا٫
مً اإلاساَبت للدكغي ٠والكهغة )) ( ) .
ّ
وَظا ّ
يضٖ ٫لى ؤهه عٚم اجساطٍ بياَا وؾيلت لؿ٣ي الخمغ والخمخ٘ بال ّؤجها ليؿذ زاصمخه وظاعيخه بل هي خبيبخه التي حؿ٣يه
ًا
ّ
ؾيضا ٖلى ٢ىمه  ،ومً َىا ٞضاللت حٗضاص ؤما ً٦الخمغ َى ّ
٧ل ما ييخج ًٖ قغابه مً لهى و٣ٞضان
زانت بطا ٖغٞىا ؤهه ٧ان
ؤن جل ٪الخمغ مً الخمىع اإلامخاػة التي ال يكغبها بال الؿاصة ال٨باع ؤمشاله بط ّ
الٗ٣ل والخمخ٘ باليؿاء  ،زانت بطا ٖغٞىا ّ
بن َظا
٧ل جل ٪اإلاماعؾاث  (( ،والخّ ٤
يضٖ ٫لى ؤهه الخحز الظر جٞ ٘٣يه ّ
التي٦حز ٖلى اإلا٩ان ّ
ؤن للم٩ان زهىنيت ٖىض الكٗغاء الٗكا١
ٞديىما يخظ٦غوهه جخضاعى بلى مسيلتهم ؤنضاء اإلااضخي ومٛامغاث الهىي ٞيؿ٨ىىن بلى اإلا٩ان ويجهلىن مً مٗيىه ويىتهىن بمٗاه٣ت
الظ٦غياث وألاخالم ٞ ،يمتزط اإلا٩ان بالخبيبت  ،والخبيبت باإلا٩ان  ،بط يؿخضعي ّ
٧ل مجهما آلازغ  ،وال ٚغابت في طلٞ ٪ما اإلا٩ان بال
نىعة لهظٍ الخبيبت  ،وما ظماله بال ظمالها ٞ ،اإلادل والخا ٫مخالػمان ))( ).
 -6الخٗضص اإلا٩اوي في مٗل٣ت ٖىتية بً قضاص :
ًا
بإن جل ٪اإلا٣ضمت هي مجغص ج٣ليض  ،خيض ي٣ىّ ٫
يٟخخذ ٖىتية بً قضاص م٣ضمخه الُلليت باإل٢غاع ّ
بإن الكٗغاء لم يتي٧ىا قيئا
يهاٞ ٙيه الكٗغ بال و٢ض ناٚىٍ ٞيه وهغي ؤن اإلا٣ضمت الُلليت هي اإلا٣هىصة ،بط ٦ما ال خٓىا مً اإلا٣ضماث التي صعؾىاَا مضي
الخ٣ليض ليـ  ِ٣ٞبالب٩اء وبْهاع الخؼن والجؼٕ  ،بل ختى في ٌٗ ال٩لماث بل البيذ ب٩امله ي٣ىٖ ٫ىتية ( ):
ُّه
هل ٓادز الؼِساء مً متردم ؤم ْ
ْ
ثىهم
هل ُسٗد الداز بِد
ً
ًا داز ُبلة بالجىاء ث٢لمي وُمي ؿباحا داز ُبلة واطلمي
ٗى٘ٛد ٗ ا هاٛتي وٟإ ا ٗد ٌةن ألٛضخي حاحة املحلىم
وثح ُّهل ُبلة بالجىاء وؤهلىا بالحصن ٗالـمان ٗاملحسلم
ح ُِّد م ًْ هلل ثٜادم ُهده

ؤٛىي وؤ٘ٛس بِد ؤ ّم اله ُْسم

.........................................................
ّ
ْ
ْ
بن ٟىد ؤشمِد ال٘ساٗ ٚةهما ّشمد ز٠اب١م بلُل مٌلم
ّ
ُّه
ما زاُجي بال حمىلة ؤهلها وطى الدًاز جظ ٙح الخ ْمخم
 تٕاء إٌص اٌتشاح ( ٟدساعاخ ف ٟاالدب ٚاٌتشاجُ )  :فذِ ٜٚاٌط – ٟدٚجالط 96- 95 : اٌّىاْ ف ٟاٌشعش االٔذٌغ ( ٟعصش ٍِٛن اٌطٛائف )  ،أًِ ِذغٓ اٌعّ١ش ، ٞاٌضا٘ش ِ ،ىح اٌّىشِح  ،االٔتشاس اٌعشت، ٟت١شٚخ  ،ط  ،ت١شٚخ 5 : َ 0 ،
 - 3ششح اٌّعٍماخ اٌغثع ٕ٠ ، 3 - 30 :ظش  :ششح دٛ٠اْ عٕتشج  ،اٌخط١ة اٌتثش٠ض ، ٞتذم١ك ِ :ج١ذ طشاد  ،داس اٌىتاب
اٌعشت ، ٟط  ،ت١شٚخ ٘ 4 ،ـ 54 - 47 : َ 99 -
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ًا
ُ
ٞهى ٖلى ٖاصة الكٗغاء ّ
يخىَم بضايت في مٗغٞت صاع خبيبخه لبٗض اإلاضة الؼمىيت ٖجها  ،ز َّم يىاصر صاعَا ويإمغَا بالخ٩لم  ،م٨غعا ٧لمت
( صاع ) زالر مغاث  ،زم يظ٦غ اإلا٩ان الظر هؼلذ به ( الجىاء ) وم٩ان ؤَله  ( :الخؼن  ،الهمان  ،اإلاخلشم ) زم يسو بالخديت صاع
ًا
خبيبخه وي٨ىحها ( ّؤم الهيشم ) التي ؤنبذ صاعَا ٟ٢غا ٗض عخيلها ٖىه  ،ليسخم م٣ضمخه الُلليت ٦إ٦ثييت الكٗغاء بىن ٠خالت اػاء
ًا
عخيلها ًٖ َظٍ ألاما ، ً٦وَظا ٧له عسخخه الش٣اٞت في طل ٪الٗهغ ٖلى اإلاجخم٘  ،خيض ؤنبذ الكٗغ مخ٣ٟا م٘ الش٣اٞت ي٣ى٫
لىجمان ّ (( :
بن الهض ٝمً الكٗغ  ... ،ليـ الهىع  ،بل مٗغٞت الٗالم والٗال٢اث التي جغبِ بحن الىاؽ  ،ومٗغٞت الظاث  ...وفي
الىديجت الجهاثيت يخ ٤ٟمُلب الكٗغ م٘ مُلب الش٣اٞت ))( ) .
 -7الخٗضص اإلا٩اوي في مٗل٣ت الخاعر بً خلؼة :
ولى ظئىا للم٣ضمت الُلليت للخاعر بً خلؼة لغؤيىا جخا ٘ ؤؾماء ألاما ً٦بهىعة عجيبت  ،وهي حكحي بلى اإلاىاي٘ التي ٖهضَا
الكاٖغ بها  ،ي٣ى ٫الخاعر بً خلؼة ( ):
ْ
آذهخىا بب ُْ ا ؤطماء زب راو ًم ُّهل مىه السىاء
ْ
بِد ُهد لىا ب رٛة ػما ء ٗإدوى دًازها الخلـاء
ٌة
ِٗاذب ٗالىٗاء
ٗاملحُاة ٗالـ٘اح ٗإُىا ٗ ٚحاٚ
ُّه
ُّه
ْ
ٗاألبالء
ٗسٍاق الٜوا ٗإودًة الؼ ْس ب ٗالؼِبحان
ال ؤزي م ًْ ُهدت ٗ ا ٗإب٢ي الـ

ْ ً
ًىم دلها وما ًححر الب٢اء

ّ
٦إهه ٖاق ٤للم٩ان ال الخبيبت التي حؿ ً٨طل ٪اإلا٩ان الظر صاعث ٞيه ّ
٧ل ألامىع التي بيىه وبيجها
ٞاألما ً٦اإلاخٗضصة جٓهغ الكاٖغ
ًا
ًا
 ،ومً َىا ّ
ٞةن اإلاغء ؤو الكاٖغ زهىنا ال يٗك ٤اإلا٩ان ٧ىهه يدمل ط٦غياث الُٟىلت  ، ِ٣ٞبل يٗك٣ه ؤيًا لىظىص ٖال٢ت
خب بهاخبت او خبيبت  ،قهض َظا اإلا٩ان ؤو طاٖ ٥ال٢تهما و٢غبهما وونالهما ٦ ،ما قهضث الضمىٕ خحن الٟغا ١ؤو الىصإ ( ) ،
وَظٍ الٗال٢ت هي في ؤٚلبها ٖال٢ت بقبإ الٛغاثؼ الجيؿيت للغظل .
و٢بل ؤن هسخم البدض ه٣ى ٫باإلياٞت بلى ألاصلت التي ط٦غهاَا التي جا٦ض ّ
ؤن اإلا٣ضمت الُلليت  ،و٦ظل ٪الب٩اء ٖلى الخبيبت َى
ّ
ًا
ناص٢ا َ ،ى ّ
ؤن ؤ٦ثي قٗغاء اإلاٗل٣اث بن لم ه٣ل ٧لهم يإجىن بالخٛؼ ٫باليؿاء ؤو اإلاغؤة مباقغة ٗض
مجغص ج٣ليض وليـ ب٩اء
اإلا٣ضمت الُلليت ٞ ،لى ٧اهىا ناص٢حن بب٩ائهم وخؼجهم إلاا ؤجىا بظل ٪الٛؼ ٫والىن ٠للمغؤة  ،مباقغة ٗض الب٩اء الكضيض  ،و٢ض
يٗلل ٌٗ الضاعؾحن والباخشحن طل ٪بال٣ىّ ٫
ؤن ال٣هيضة الجاَليت هي ٢هيضة م٨٨ٟت ال جغجبِ ؤظؼاءَا بغباٍ ًٖىر ،
ًا
ٞاإلا٣ضمت الُلليت ال ٖال٢ت لها بما ٗضَا ٞهي مؿخ٣لت بظاتها  ،وَظا الغؤر ٚحي ناثب جماما  ،وٞيه زال٦ ٝبحي بحن الضاعؾحن
والباخشحن ( ) ؛ ّ
ألن (( الاؾتهال ٫ليـ ابخضاء لل٣هيضة  ،وبهما َى جإؾيـ لها  ،والخإؾيـ يإزظ ؾمتها الٗامت ٞ ،ال اؾتهال٫
ًا
ًا
ل٣هيضة مً صون اخخىاثه ٖلى مٗجى ال٣هيضة وال اؾتهال ٫ل٣هيضة مً صون ؤن ي٩ىن هاميا ًٖىيا صازلها  ،وال اؾتهال٫

 اٌغ١ّ١اء ٚاٌتأ : ً٠ٚسٚتشخ شٌٛض 89-88 : ششح اٌّعٍماخ اٌغثع ٕ٠ ، 46 :ظش  :دٛ٠اْ اٌذاسث تٓ دٍضج  ،تذم١ك  :أِ ً١تذ٠ع ٠عمٛب  ،داس اٌىتاب اٌعشت ، ٟط  ،ب٠شٚخ٘ 4 ،ـ 0- 9 : َ 99 -
ٕ٠ - 3ظش  :اٌّىاْ ف ٟاٌشعش األٔذٌغ ( ٟعصش ٍِٛن اٌطٛائف ) 47 :
ٕ٠ - 4ظش ٔ :غ١ج اٌمص١ذج اٌجاٍ٘١ح  :ععذ اٌعش٠فِ ، ٟؤعغح االٔتشاس اٌعشت ، ٟت١شٚخ  ،ط ٌ ،ثٕاْ 3 - 3 : َ 0 ،
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ل٣هيضة مخدغ٦ت ٞ ،اٖلت  ،مً صون ؤن ي٩ىن يمً َظٍ الٟاٖليت )) ( ) ٞ ،ما صام الاؾتهال ( ٫اإلا٣ضمت الُلليت ) ظؼء مً اإلاٗل٣ت
يغبُها عباٍ ًٖىر ب٩ل اإلاٗل٣ت ٞ ،ال وؿخُي٘ ؤن هبيع ما ي٣ىله ٌٗ الضاعؾحن والباخشحن مً ّ
ؤن اإلا٣ضمت الُلليت مٟهىلت
ومىٗؼلت ًٖ ب٣يت ؤظؼاء اإلاٗل٣ت ٞ ،لى (( ؤزظها ؤيت مٗل٣ت مً اإلاٗل٣اث الؿب٘ ؤو الٗكغ هجض ّ
ؤن اؾتهاللها ظؼء ؤؾاسخي مً بييتها
وبن ٧ان مىيىٕ الاؾتهال ٫مخٛح ًايا ًٖ اإلاىيىٖاث ألازغي ؛ ّ
ال٩ليت ّ ،
ألن الاؾتهال ٫يغجبِ بال٣اثل ؤ٦ثي مً اعجباَه بال٣ى ٫في
ال٣هيضة الجاَليت  ،إلعجباَه الىٟسخي والاظخماعي في آن واخض  ،وما ي٣ىله الكاٖغ في مُل٘ ٢هاثضٍ يٗاوص الٓهىع في ؤظؼاء
ًا
ال٣هيضة ٦جؼء مً التيصيض ال٨ٟغر له  ،و٢ض الءم وظىصٍ مىيىٕ اإلا ُ٘٣ومىازه ٞخضازل مٗه بييت وجغ٦يبا ))( ) .
ومً َىا ٞالب٩اء ٖلى ألاَال ٫ب٩اء ٚحي ناص ١؛ ّ
ألن اإلا٣ضمت الُلليت جغجبِ بغباٍ ًٖىر م٘ ما ٗضَا  ،ومهيء الٛؼ ٫والخمخ٘
بالىٓغ بلى اإلاغؤة مباقغة ٗض الب٩اء َى زحي صليل ٖلى ّ
ؤن طل ٪الب٩اء ٧اطب ومٟخٗل  ،وبه وؿ ٤مًمغ َى الب٩اء ٖلى ألاماً٦
التي خهل ٞحها الكٗغاء ٖلى اإلاىٟٗت الجيؿيت مً اإلاغؤة  ،بال ّؤجهم ٦كٟىا لىا ٗض طل ٪الب٩اء اليؿ ٤الظ٧ىعر بهىعة ٖلىيت ،
ًا
وطل ٪في اإلا ُ٘٣الٛؼلي ؤو م ُ٘٣ون ٠الٓٗاثً ٦ما َى الخاٖ ٫ىض ػَحي بً ؤبي ؾلمى  ،وبالخالي ب٣يذ اإلاٗل٣ت متيابُت جغابُا
ًا
ًٖىيا بحن ؤظؼائها  ،زانت بحن اإلا٣ضمت الُلليت  ،وما ٗضَا والغباٍ الظر يغبِ ما بيجها َى الىٓغة الضوهيت للمغؤة ومٗاملتها
مٗاملت صوهيت  ،وَظا ما ص ٘ٞقٗغاء اإلاٗل٣اث بلى اللجىء بلى الؼزم اإلا٩اوي للخٗبحي ًٖ طل. ٪
الخاثمة وهحاث البحث
 ّبن اإلا٣ضمت الُلليت هي ج٣ليض  ،ي٣لض ٞحها الكاٖغ الالخ ٤للكاٖغ الؿاب ٤وَظا البىاء الٟجي َى اليؿ ٤اؾخ٣لذ ٞيه
-3
-4
-5
-6

ال٣هيضة الٗغبيت .
ّ
بن اليؿ ٤الش٣افي َى الظر يؿحي اإلاجخم٘ ٖلى َىاٍ وطو٢ه  ،واليؿَ ٤ىا َى اليؿ ٤الظر يغ ٘ٞمً الغظل ( الظ٦غ ) صعظت ،
وحهمل اإلاغؤة ( ألاهثى )  ،ويٗخبيَا صميت بيض الغظل .
ّ
بن الكٗغاء يمغون ٖلى ؤما ً٦مدبىباتهم نضٞت  ،وال يخمىىن لغئيتها .
ّ
بن الخٗضص اإلا٩اوي ( الش٣ل اإلا٩اوي ) في اإلاٗل٣اث الؿب٘ ؾببه خىحن الكٗغاء بلى ألاما ً٦التي وٞ ٘٢حها الخمخ٘ الجيسخي للمغؤة ،
وليـ ٖالمت ٖلى الخؼن ٖلحها ٦دبيبت لها مكاٖغ وؤخاؾيـ .
ّ
بن للم٩ان ألازغ الىٟسخي الظر يٗىص باإلوؿان بلى الظ٦غياث الؿٗيضة التي ٖاقها في ٞتياث ػمىيت مسخلٟت .
ؤزغ الخٛغب اإلا٩اوي في ؤلاوؿان ٞيٗ٨ـ ججلياث الخىحن بلى اإلا٩ان بىنٟه الغوابِ والٗال٢اث التي ظمٗذ ٞحها ّ
٧ل مٗالم
الخياة ؾٗاصتها وق٣اوتها .
املـادز واملساحّ
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 2007م .
- 28الى٣ض الش٣افي ( ٢غاءة في ألاوؿا ١الش٣اٞيت الٗغبيت ) ٖ ،بض الٛظامي  ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي  ( ،ص  ( ، ) ٍ .ص  .ث ) .
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ٛلُة إلاًمان بالُٔ بحن املح٢لمحن والـىُٗة
د -محمد ؤحمد ُصب  ،ألاطحاذ املؼاز ٞبٜظم ؤؿى ٤الدًً والدُىة ٠ ،لُة الِلىم إلاطالمُة
حامِة املدًىة الِاملُة ـ مالحزًا

ملخف البحث
في الٗهغ الخضيض جدى ٫الىاؽ بلى اإلااصياث اإلادؿىؾت ٖلى خؿاب الغوخاهياث الٛاثبت في ظىاهب الخياة ،وؤنبدذ ع٢ابت اإلاغء
ال جيبٗض مً هٟؿه ،بل الغ٢ابت مً زال ٫الؿلُان ؤمطخى وآ٦ضٞ ،ليـ ألانل َى  ( :ؤن هللا يؼٕ بالؿلُان ما ال يؼٕ بال٣غآن)،
َظا بن صر مً هاخيت ألازغٞ ،ةهه ال يصر مً هاخيت الكغٕٞ ،األنل ؤن جخإؾـ الغ٢ابت الضازليت في اإلاغء ٞي٩ىن زىٞه مً هللا
ؤمطخى مً زىٞه مً الؿلُان و٢ىاهيىه الغاصٖت ،ومؿإلت ؤلايمان بالٛيب ازخل ٠الخٗغى لها ٞ ،مجهم مً ظٗل َمه جىٓحي
مؿاثل وجٗ٣يض ٢ىاٖض
وممً جىاولها ٧ان َمه جٟٗيل الً٣يت إلاداولت تهظيب الىٟـ والاعج٣اء بها  ،وَى ما يداو ٫الباخض ٖغيه في َظا البدض الظر
َى ٗىىان (ً٢يت ؤلايمان بالٛيب بحن اإلاخ٩لمحن والهىٞيت).
ال٢لمات الداللُة
( الٛيب  ..اإلاٗتزلت  .الهىٞيت  ..ال٨ك ... ٠الؿل .. ٠ؤلايمان  ..الكيٗت ..اإلاخ٩لمحن )
. Summary of research
in the modern age People turned to materialism perceived to Spirituality absent in aspects of life ,
and became a control of person does not emit from himself, but the control through the Sultan spent
confirmed, it is not the origin is: (Allah prevent by Sultan does not prevent by the Quran), this is the
true impact hand , it is not true in terms of al-Sharia, the basic principle be based internal control in
one shall be his fear of Allah sharper than his fear of the Sultan and deterrent laws, and the issue of
faith in the unseen differed exposure, Some of them made his main concern endoscopy issues and
putting rules of those who try to activate the issue of self-discipline and upgrading, which the
researcher is trying to be displayed in this research, which is entitled:
)(The issue of faith in the unseen between the speakers and Sufi
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مٜدمة
الخمض هلل عب الٗاإلاحن  ..ونالة وؾالما ٖلى اإلابٗىر عخمت للٗاإلاحن ،نلى هللا ٖليه في ألاولحن وفي آلازغيً ،وفي اإلاؤل ألاٖلى بلى يىم
الضيً ؤما ٗض :
ْ
جمشل ً٢يت الٛيب وؤلايمان به ع٦حزة مً ع٧اثؼ ؤلايمان ،وفي مٟخخذ ال٣غآن ما يكحي بلى َظا ألامغ بجالء ٢ا ٫حٗالى { :ذل ٣ال١حاب
ْ
ْ
ْ
ال زٍْ ُٗه ه ًدي للمحٜحن ( )2الرًً ًامىىن بالٔ ُْ } [الب٣غة ]3،2:والٗهىع ؤلاؾالميت  -ألاولى زانت ٧ -اهذ مىاعة سجا٫
٦بحي في الىٓغ لً٣يت الٛيب ،ولئن ٧اهذ اإلاؿإلت لم جإزظ ًا
خحزا مً الضعاؾت والبدض ٧الظر ؤزظجه مؿاثل ؤزغيٞ ،ةن الىاْغ
ًا
ًا
مسخلٟا
جىٓحيا يبضو
للٟغ٢اء في َظٍ ألاػمىت يجض في جىاو ٫الٛيب وهٓغجه له
ال ؤوص اؾدبا ١الىخاثج في اؾدكٟا ٝمى ٠٢الٟغ٢اء ،والبىح في م٣ضمت البدض ببٌٗ هخاثجه ،ختى ي٩ىن ال٣اعت معي مً بضايت
الاؾخضال ٫بلى جهايخه ،وج٩ىن الىخاثج و ٤ٞاإلا٣ضماث ،ول٣ض جُلب ؤن ؤؾى ١في بضايت البدض م٣ضماث هي ٧األؾاؽ في الىلىط بلى
مٟغصاجه والتي جإحي ٧الخالي :
ؤطباب اخحُاز املىكىَ :
صٖاوي الزخياع اإلاىيىٕ ؤؾباب ٖضيضة مجها :
 اوٗ٩اؽ َظٍ الً٣يت ٖلى مؿإلت الخضيً لضي اإلاؿلم ،بط ؤلايمان بالٛيب ليـ ٖ٣يضة زاملت يلم بجىاهبها ،صون ؤن ج٩ىنًا
ًا
مدغ٧ا ٞاٖال في خياجه الهتهاط الهىاب.
 جبايً وظهت هٓغ اإلاخ٩لمحن والهىٞيت في هٓغجحهما بليه . - 3اؾخلهام ظاهب الخهىع مً اإلاخ٩لمحن ،وظاهب الؿلى ٥مً الهىٞيت للخلىم بلى هديجت مخ٩املت في َظٍ اإلاؿإلت ،وبيان
٢غبها ؤو ٗضَا مً مظَب الؿل. ٠
مؼ٢لة البحث :
جدبلىع مك٩لت البدض في ازخال ٝجىاوً٢ ٫يت ؤلايمان بالٛيب ٖىض الٟغ٢اء اإلاخىاولحن لها ؛ خيض زغظذ بحن ٌٗ الضاعؾحن،
ٞإنبدذ اؾدكٟا ٝالٛاثب اإلاؿخ ،ً٨ومداولت الخٗغٖ ٝليه واصٖاءٍ لبٌٗ مً يخسيلىن ٞحهم الٗهمت٦ ،ما ؤن الٛيب ٢ض
ًا
ؤؾاءث ٌٗ الٟغ ١الخٗغى له و٧ان ٞيه هىٕ بؾاءٍ في ظاهب الٗ٣يضة ٞغاعا مً ال٣ى ٫بالجبي ،وناعث ٖىض ًٗهم ظؼ ًااء وٞا٢ا
للمدآٞت ٖلى الٗباصاثٞ ،يخدهل ال٨ك ٠والجىالن في م٨ىىن الٛيب ،وناعث ٖىض ًٗهم واػٖا يض ٘ٞاإلاغء صٗٞا للهالح
ومداولت اؾخٗٓام ال٣اصم ،وجمام الاؾخٗضاص له
ؤطئلة البحث
جدبلىع ؤؾئلت البدض في آلاحي :
.
.
.3
.4

ما هي م٩اهت ؤلايمان بالٛيب مً ؤنى ٫ؤلايمان؟
ما هي هٓغة اإلاخ٩لمحن لً٣يت ؤلايمان بالٛيب ؟
ما هي هٓغة الهىٞيت لً٣يت ؤلايمان بالٛيب ؟
ما هي مىاٍ الاجٟا ١والازخال ٝبحن الاججاَحن في جىاو ٫جل ٪الً٣يت ؟

وفي ؾبيل ؤلاظابت ٖلى ما ؾل ٠جبلىعث ؤَضا ٝالبدض ٧الخالي :
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ؤهداٖ البحث
-3
-4

صعاؾت م٩اهت ؤلايمان بالٛيب مً ؤنى ٫ؤلايمان.
ٖغى هٓغة اإلاخ٩لمحن لً٣يت ؤلايمان بالٛيب.
جىاو ٫هٓغة الهىٞيت لً٣يت ؤلايمان بالٛيب.
ؤوظه الاجٟا ١والازخال ٝبحن اإلاخ٩لمحن والهىٞيت في جىاوً٢ ٫يت ؤلايمان بالٛيب .

ؤهمُة البحث:
ج٨مً ؤَميت البدض في الخدى ٫بً٣يت الٛيب مً ً٢يت جىٓحييت ٧امىت في هٓغ اإلاخ٩لمحن ،بلى ً٢يت (صيىامي٨يت) ٞاٖلت ٖىض
ٚحيَم مً الهىٞيت ،والخدى ٫بها مً خالت الخهىع بلى خالت الؿلى٥
ٞهي ً٢يت مهمت في ال٨ٟغ ؤلاؾالمي خيض جدىيل الُا٢اث الٗ٣ضيت ال٩امىت بلى َا٢اث صاٗٞت مدغ٦ت
حدود البحث
ليـ للبدض خضوص ػماهيت ؤو م٩اهيت ،بل خضوصٍ َى الى٢ىٖ ٝىض خض الً٣يت التي يدىاولها الباخض في هٓغ اإلاخٗغيحن لها ك٩ل
مجههي يدىاؾب وَبيٗت البدض خيض َى بدض مد٨م ،مدضوص بةَاع ال يخإحى الخغوط ٖىه
مى ج الدزاطة .
اؾخٗملذ اإلاىهج الاؾخ٣غاجي الخدليلي ،بط وظضث ؤهه ألاوؿب في ببغاػ ؤَضا ٝالبدض والىنى ٫بلى هخاثجه.
وخيض ٧ان ما ؾل٧ ٠ان مً الًغوعر الى٢ىٖ ٝلى الضعاؾاث الؿاب٣ت لهظا اإلاىيىٕ
الدزاطات الظابٜة
الدزاطة ألاولى:
صعاؾت الض٦خىع ؿام الٗمىف ،وهي ٦خاب مُبىٕ ٧ان ؤنله عؾالت م٣ضمت لىيل صعظت اإلااظؿخحي مً ظامٗت ؤلامام مدمض بً
ؾٗىص
وال٘س ٚبحن البحث وهره السطالة  :ؤن الغؾالت جىٓحي ٖ٣ضر للغص ٖلى الكيىٖيحن ،وهي ججم٘ ه٣اٍ جىاؾب الؼمً والٟئت
اإلاساَب بها ،بسالً٢ ٝايا البدض التي يدىاولها .
الدزاطة الساهُة
صعاؾت الض٦خىعة ٞ -ىػ بيذ ٖبضاللُي٦ ٠غصر ،وهي عؾالت ص٦خىعاٍ ج٣ضمذ بها لجامٗت ؤم ال٣غيَ ،بيٗت الضعاؾت جسخل ٠ؤيًا
خيض ال جخٗغى للمخ٩لمحن وال للهىٞيت .
خلـد بلى  :ؤن الٗلم اإلاُل ٤بجمي٘ زٟايا الٛيب اإلااضخي والخايغ واإلاؿخ٣بل َى مما يسخو بسالٖ ٤الم الٛيب والكهاصة،
وؤن ٧ل ما ٖلمه ؤخض مً الخالثٞ ٤هى مً الٛيب اليؿبي الظر يٓهغٍ هللا لبٌٗ زل٣ه صون ٌٗ.
وال٘س ٚبحن البحث وهره السطالة ؤجها ؾابدت في هٓغر في ٞل ٪الضعاؾت الؿاب٣ت ،وم٨ملت لها ومؿخٟيضة مً ٖىهغ الؼمً
الٟاع ١بيجها وبحن الغؾالت.
الدزاطة السالسة
"ً٢يت الٛيب والكهاصة ٖىض اإلاخ٩لمحن ختى جهايت ال٣غن الخامـ الهجغر" للباخض  :مدمض ٞخحي خؿان ،ج٣ضم بها ل٩ليت صاع
الٗلىم ظامٗت ال٣اَغة ،لىيل صعظت الض٦خىعاٍ ،وهي صعاؾت جدىاو ٫صوع اإلاخ٩لمحن في ً٢يت ؤلايمان بالٛيب وٞهله ًٖ ٖالم
الكهاصة ،مما ؤصي بلى و٢ىٕ ؤػماث ٨ٞغيت في ألامت قٛلتها ًٖ صوعَا الخًاعر
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وخلف بلى كسوزة ثحسٍس ال٘س ٚبحن ٖالم الٛيب وٖالم الكهاصة وٖضم الخلِ بيجهما
الدزاطات الظابٜة في البحث
٧ان مجمىٕ ما اَل٘ ٖليه الباخض مً َظٍ الضعاؾاث ،ومالخٓخه ؤجها لم حؿخى ٝظىاهب بدشه ،ال ل٣هىع الباخشحن بل لُبيٗت
اإلابدىر في بَاع الٗىىان ،ؤو ألن الضعاؾت حؿخىٖب مً الى٣اٍ ما ال يخدمل اإلاؼيض٩ٞ ،ان َظا صاٖيا له لخىاوَ ٫ظٍ الً٣يت،
بخٟغيٗاتها بحن مخ٩لمي اإلاؿلمحن مً الٟغ ،١باإلياٞت الججاٍ الهىٞيت باٖخباعٍ صزل بلى ٦شحي مً الٟغ ١ؤلاؾالميت .
املبحث ألاو : ٤الحِسٍ٘ات الِامة
في بضايت البدض ال بض مً الخٗغي ٠ببٌٗ م٩ىهاجه
املول ألاو : ٤جِسٍ ٙاملح٢لمحن :
اإلاخ٩لمىن َم اإلايؿىبىن بلى ٖلم ال٨الم ؤلاؾالمي ،ي٣ى ٫ؤلايهي في حٗغيٟه  ...( :ال٨الم ٖلم ي٣خضع مٗه ٖلى بزباث الٗ٣اثض الضيييت
بةيغاص الدجج وص ٘ٞالكبهت)( ) ،وي٣ى ٫آلامضر في الخٗغي ٠به َى  ..( :الباحث ًُ ذات واح الىحىد وؿ٘اثه وؤِٗاله
()
ومحِلٜاثه)
()
و٢ا ٫اإلاىاور ( :ال١الم ُلم ًبحث ُٗه ًُ ذات هللا وؿ٘اثه وؤحىا ٤املم١ىات مً املبدؤ واملِاد ُلى ٛاهىن إلاطالم)
ٗٞلم ال٨الم بطا يدىاوٖ ٫ضة مىيىٖاث جدكاب ٪م٘ مىيٗاث الٟلؿٟت ك٩ل ٖام ،وَظا الدكاب ٪ظٗل اإلاخ٨ملحن في م٩اهت
مغمى٢ت بحن ؤجباٖهم ،ول ً٨و ٠٢التيار ؤلاؾالمي مجهم ك٩ل ٖام  -زانت اإلادا ٔٞمىه الظر ييخمي إلاضعؾت الخضيض وال٣ٟه
اإلاٛلب إلاضعؾت الىو – ًا
مىٟ٢ا ٞيه هىٕ مً الغيبت والخظع ،و٢ض ه٣ل الظَبي في جغظمت الكاٞعي عخمه هللا ٢ىله  ( :ح١مي في ؤهل
ال١الم ؤن ًلسبىا بالجسٍد ،وٍحملىا ُلى إلابل ،وٍواٖ ب م في الِؼاثسً ،ىادي ُل م :هرا حصاء مً ثس ٞال١حاب والظىة،
()
وؤٛبل ُلى ال١الم)
و٦الم الكاٞعي -عخمه هللا  -له مؿاٚه في ٌٗ ألاٞغاص مشل خٟو الٟغص ،وبكغ اإلاغيسخي ،وؤيغابهما ؛ ٞةهه َّ
ٟ٦غ -ؤر الكاٞعي -
ًا
خٟها الٟغص نغاخت
بال ؤن ابً زلضون يىظه ٖلم ال٨الم وظهت ؤزغي بط يٗغٞه بإهه ٖ ( :لم يخًمً الدجاط ًٖ الٗ٣اثض ؤلايماهيت ،باألصلت الٗ٣ليت،
()
والغص ٖلى اإلابخضٖت اإلاىدغٞحن في الاٖخ٣اصاث ًٖ مظاَب الؿل ٠وؤَل الؿىت)
ٗٞلم ال٨الم َىا ع٦حزة مً ع٧اثؼ اإلاىاٞدت ًٖ الاججاٍ الصخيذ في ٞهم الضيً ،وَى اججاٍ الؿل ٠وؤَل الؿىت
واليؿبت بليه باٖخباع ما ظاء ًٖ ابً زلضون وؿبت ال مظمت ٞحها وال يىُبٖ ٤لحها ما ظاء في ٦الم ؤلامام الكاٞعي .
ًا
وجُبي٣ا،
هسلو مً َظا ؤن اإلاخ٩لمحن ؤصخاب ٢ضم عاسخ في الخاعيش الخًاعر لئلؾالم و٢ض جهضوا لل٨شحي مً ً٢اياٍ جىٓحيا
وصعاؾت الً٣ايا لضحهم مدله مٗخبي وقإهه ظلل .

()1كتاب ادلواقف ،لإلجيي ،ربقيق  :د.عبد الرمحن عمًنة ،ط -دار اجليل – بًنكت ،الطبعة األكذل.)3 / ( : 997 ،
()2غاية ادلراـ يف علم الكالـ ،لسيف الدين اآلمدل ،ربقيق  :د-حسن الشافعي ،ط :اجمللس األعلى للشئوف اإلسالمية  -القاىرة( ، 39 ،ص.)4 :
( )3التعاريف ،ادلناكم ،ربقيق  :د .زلمد رضواف الداية ،ط -دار الفكر ادلعاصر بًنكت  ،الطبعة األكذل( ، 4 0 ،ص.)607 :
( )4سًن أعالـ النبالء ،ربقيق األرناؤكط كزمالئو ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة  :الثالثة 405 ،ىػ  985 /ـ ()29 / 0
( )5مقدمة ابن خلدكف
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املول الساوي  :جِسٍ ٙالـىُٗة
ُ
الخهى ٝاججاٍ ْهغ في اإلاديِ ؤلاؾالمي مب٨غا ،وال يٗغٖ ٝلى وظه الخدضيض متى ْهغ٦ ،ما ال يم ً٨جدضيض وؿبخه ٖلى وظه
الض٢تٞ ،الخهى٧ ٝلمت زاع خىلها مً خيض الاقخ٣ا ١والىي٘ ظض٦ ٫بحي.
ٌو
ٌو
ّ
ّ
وؿبت بلى لباؽ ّ
َ728ـ)( :اؾم " ّ
اله ّ
الهىٝ؛ َظا َى الصخيذ ،و٢ض ٢يل  :بهه وؿبت بلى نٟىة
ىٞيت " َى
ي٣ى ٫ابً جيميت (
ٌو
ن ّ
ّ
ّ
ّ
ال٣ٟهاء .و٢يل  :بلى نىٞت بً ؤص بً َاهجت٢ ،بيلت مً الٗغب ٧اهىا يٗغٞى باليؿ . ٪و٢يل :بلى ؤَل الهٟت  .و٢يل  :بلى الهٟا .
ّ
ّ ّ
ٌو ّ
ّ ٠
و٢يل  :بلى ّ
ٌو
ٌّن
نٟاجي
ؤ٢ىا ٫يٗيٟت ٞةهه لى ٧ان ٦ظل ٪ل٣يل نٟي ؤو
اإلا٣ضم بحن يضر الله حٗالى  .وَظٍ
الهٟىة  .و٢يل  :بلى اله
ٌّن
نىفي)( ).
ؤو نٟىر ؤو نٟي ولم ي٣ل
مً خيض الانُالح يغي ص -خؿً الكاٞعي ؤن حٗغيٟاجه لها ظاهبان  :عوحي وٖملي ،وهي مخٗضصة ومدكٗبت ليـ يخٖ ٤ٟلحها
الهىٞيتٞ ،ل٩ل قيش حٗغي ٠يٗبي به ًٖ الخهى .ٝويٗلل ص  -الٟاور حٗضص حٗغيٟاجه وحكٗبها ب٩ىن الخٗغي ٠يدخاط بلى طو١
وججغبت وؾلى ٥وم٩ابضة ،ولظل ٪جغص حٗغيٟاث الهىٞيت مسخلٟت ومخبايىت وهي شخهيت بلى ؤ ٗض خض ( ).
ًا
وخضيشا يٗغٞه ص  -خامض َاَغ ب٣ىله  ( :الخهى ٝؤلاؾالمي ْاَغة عوخيت زانت حٗجي الخٟغ ٙلٗباصة هللا ومداؾبت الىٟـ
()
ٖلى زىاَغَا ،والؼَض في مخ٘ الضهيا وملظاتها وٖضم الاَخمام بمٓاَغ الخياة اإلااصيت والخٗل ٤بدب هللا والاؾخٛغاٞ ١يه
ًا
بطا يم ً٨ال٣ى : ٫بن الخهى ٝال يمشل ًا
ًا
ٖ٣ضيا ؤو ًا
مىٟغصا ،بل ٖلى خض حٗبحي صٖ -بض اللُي ٠الٗبض – عخمه هللا
٣ٞهيا
مىهجا
ًا
خ٣ي٣ا ،ألن ألانل في الكغيٗت ؤجها
َ1431ـ)( :الخميحز بحن الخهى ٝوبحن اإلاٗاع ٝال٣ٟهيت وال٨الميت وٚحيَا جميحز اٖخباعر ،وليـ
(
ًا
واخضة ،وبطا ٧ان ٖلم ال٣ٟه يؿدىض بلى ٖلم ال٨المٞ ،ةن ٖلم الخهى ٝيؿدىض بلحهما مٗاٞ ،ال يجىػ للهىفي الجهل باألخ٩ام
ال٣ٟهيت والٗ٣ضيت) ( ).
هسلو مىه ؤن صعاؾت الً٣ايا ٖىض الهىٞيت طاث مدل مٗخبي بط الهىٞيت والخهى ٝخايغان ب٣ىة صازل اإلاجخم٘
وماؾؿان لل٨شحي مً ً٢اياٍ جىٓحيا ومٗالجت .
املبحث الساويٛ :لُة الُٔ
املول ألاو ٤مِجي الُٔ وازثباهه باإلًمان
ًا
الهىعة الظَىيت اإلاغؾىمت للٛيب جخٟاوث ٖىض الىاْغ لها ،يد ٤ل٩ل هاْغ ؤن يغي لخهىعٍ مؿاٚاٟٞ ،ي مٟخخذ ال٣غآن
ْ
ْ
ْ
ْ
الٗٓيم ،ي٣ى ٫اإلاىلى جباع ٥وحٗالى { :ذل ٣ال١حاب ال زٍْ ُٗه ه ًدي للمحٜحن ( )2الرًً ًامىىن بالٔ ُْ } [الب٣غة ]3 ،2 :ل٣ض
َ 150ـ) :وؤما ٢ىله ؾبداهه َّ { :الظ َ
يً ُي ْا ِم ُىى َن
جبايذ ألا٢ىا ٫في حٗغي ٠الٛيب ،اإلاغاص به في َظٍ آلايت ال٨غيمت٢ ،ا ٫م٣اجل (
ِ
َْ
()
ِبالْ ٛي ِب} ،يٗجي بالٛيب  :ال بله بال هللا ،وبما ظاء به مدمض ﷺ
َ227ـ) ٢اٖ ًٖ ( : ٫بض هللا
وواضر ؤن الٛيب ً٢يت ٖ٣ضيت نغٞت جغجبِ بالخىخيض وحٗبي ٖىه ،وفي جٟؿحي ؾٗيض بً مىهىع(
٢ا : ٫ط٦غوا ؤصخاب مدمض ﷺ وبيماجهم٣ٞ ،اٖ ٫بض هللا  « :بن ؤمغ مدمض ﷺ ٧ان بيىا إلاً عآٍ ،والظر ال بله ٚحيٍ ،ما آمً مامً

. 95/

( ) انظر :رلموع الفتاكل ،البن تيمية (728ىػ)ربقيق :أنور الباز  -عامر اجلزار ،طػ دار الوفاء ،طػ 426 ،3ىػ 2005/ـ:
( )2انظر :التصوؼ الوجو كالوجو اآلخر ،صػ  42 ،40بتصرؼ.
( )3انظر :متهيد لدراسة التصوؼ ،مكتبة النسر للطباعة ،صػ .69
( )4انظر :التصوؼ يف اإلسالـ كأىم االعرتاضات الواردة عليو ،د  -عبد اللطيف العبد ،ط دار النصر ،ط  ،2ط  ، 999ص  26 ،25بتصرؼ.
()5تفسًن مقاتل بن سليماف ( )23 /
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ْ
ْ
ْ
ْ
ؤًٞل مً بيمان ٛيب ،زم ٢غؤ { :الم ( )1ذل ٣ال١حاب ال زٍْ ُٗه ه ًدي للمحٜحن ( )2الرًً ًامىىن بالٔ ُْ } »
َ399ـ) :الظيً يامىىن بالٛيب يٗجي يهض٢ىن بالبٗض والخؿاب والجىت والىاع ( )ٞ ،هى مغجبِ ٖىضٍ
و٢ا ٫ابً ؤبي ػمىحن (
بالً٣ايا الؿمٗيت .
َ598ـ) :في مٗجى الٛيب ؤ٢ىالا ظاء ٞحها  ....( :ؤنل الٛيب  :اإلا٩ان اإلاُمئن الظر يؿختي ٞيه لجزوله
ل٣ض ظم٘ ابً الجىػر (
ًا
ٖما خىله ٞؿمي ٧ل مؿختي ٚ :يبا .
وفي املساد بالُٔ هاهىا طحة ؤٛىا:٤
ؤخضَا  :ؤهه الىحي٢ ،اله ابً ٖباؽ ،وابً ظغيج .
والشاوي  :ال٣غآن٢ ،اله ؤبى عػيً الٗ٣يلي ،وػع بً خبيل .
والشالض  :هللا ٖؼ وظل٢ ،اله ُٖاء ،وؾٗيض ابً ظبحي .
والغا ٘  :ما ٚاب ًٖ الٗباص مً ؤمغ الجىت والىاع ،وهدى طل ٪مما ط٦غ في ال٣غآن  .عواٍ الؿضر ًٖ ؤقيازه ،وبليه طَب
ؤبى الٗاليت ،و٢خاصة .
والخامـ  :ؤهه ٢ضع هللا ٖؼ وظل٢ ،اله الؼَغر .
والؿاصؽ  :ؤهه الايمان بالغؾى ٫في خ ٤مً لم يغٍ ٢ .اٖ ٫مغو بً َّ
مغة ٢ :ا ٫ؤصخاب ٖبض هللا له َ :ىبى ل ،٪ظاَضث م٘
ًا
ًا
عؾى ٫هللا ﷺ ،وظالؿخه ٣ٞ .ا : ٫بن قإن عؾى ٫هللا ﷺ ٧ان ّ
مبيىا إلاً عآٍ ،ول ً٨ؤعجب مً طل٢ : ٪ىم يجضون ٦خابا م٨خىبا
ِ
ْ
ْ
()
يامىىن به ولم يغوٍ ،زم ٢غؤ  { :الرًً ًامىىن بالٔ ُْ }
وواضر مً الؿيا٢اث جل ٪ؤن الٛيب في ألا٢ىا ٫التي ؤوعصَا ابً الجىػر ٧لها جغجبِ بً٣ايا بيماهيت وٖ٣ضيت زالهت ،وَظا
يؿى٢ىا إلاٗغٞت اؾخمضاص الٛيب وَغاث ٤جدهيله وَى اإلاُلب الخالي
املول الساوي  :اطحمداد الُٔ وهساث ٝثحـُله
الٛيب باٖخباع ؤهىاٖه يى٣ؿم بلى هىٖحن :
()
ٚيب وؿبي ،وٚيب مُل٤
الىىٕ ألاو : ٫الٛيب اليؿبيَ ،ى الظر يٛيب ًٖ خىاؽ الىاْغ في ٖالم الكهاصة ،مشل ألاما ً٦والبداع والجبا ٫والصخىم ....
وألاقياء التي لم يغَا وعآَا ٚحيٍ ،وعبما ٧ان ٚيبا في ػمً صون ػمً ،وعبما ٧ان ٚيبا لصخو صون ٚحيٍ ،و٢ض ال يغاَا اليىم ويغاَا
ٗض َظاٞ ،هظا ٚيب وؿبي
الىىٕ الشاوي :
الٛيب اإلاُل :٤وَى ما ال ؾبيل للٗ٣ل بلى الٗلم به ًٖ َغي ٤الخىاؽ بدا ٫ما ،ؤو َى ما اؾخإزغ هللا ٗلمه وحجبه ًٖ ظمي٘
ْ َ َ َ َّ
زل٣ه٢ ،ا ٫حٗالىَ { :و ِٖ ْى َض ٍُ َم َٟا ِج ُذ الْ ٛي ِب ال َي ْٗل ُم َها ِبال َُ َى}[ألاوٗام]59:
ْ
ْ
ْ
ْ
و٢ض يإحي في ال٣غآن ويغاص به الظاث ؤلالهيت ٦:ما في ٢ىله حٗالى{ :ذل ٣ال١حاب ال زٍْ ُٗه ه ًدي للمحٜحن ،الرًً ًامىىن بالٔ ُْ }
()

( )1تفسًن سنن سعيد بن منصور
()2تفسًن ابن أىب زمنٌن ( )2 /
()3زاد ادلسًن يف علم التفسًن ،ادلؤلف :أبو الفرج ابن اجلوزم ،ربقيق :عبد الرزاؽ ادلهدم
الناشر :دار الكتاب العريب – بًنكت ،ط األكذل  422 -ىػ28/ :
( )4انظر  :الوحي كاإلنساف  -قراءة معرفيةف ،د :-زلمد السيد اجلليند ،الناشر :دار قباء للطباعة كالتشر كالتوزيع (القاىرة) ،صػ .8

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2017

92

مجلة حُل الدزاطات ألادبُة وال٘١سٍة  -الِام السالث  -الِدد ً 26ىاًس 2017

َ728ـ)٢ ( :اَ ٫اثٟت مً الؿل " : ٠الٛيب " َى هللا ؤو مً ؤلايمان بالٛيب ؤلايمان باهلل ٟٞ .ي مىي٘ هٟى ًٖ
٢ا ٫ابً جيميت (
هٟؿه ؤن ي٩ىن ٚاثبا وفي مىي٘ ظٗله هٟؿه ٚيبا  .ولهظا ازخل ٠الىاؽ في َظٍ اإلاؿإلت ُٞاثٟت مً اإلاخ٩لمحن مً ؤصخابىا
وٚحيَم ٧ -ال٣اضخي وابً ٖ٣يل وابً الؼاٚىوي  -ي٣ىلىن  :ب٣ياؽ الٛاثب ٖلى الكاَض ويغيضون بالٛاثب هللا وي٣ىلىن ٢ :ياؽ
()
الٛاثب ٖلى الكاَض زابذ بالخض والٗلت والضليل والكغٍ)...
والٛيب ٢ض يُل ٤في ال٣غآن ال٨غيم ويغاص به م٨ىىن الٗلم ؤلالهي الظر اؾخإزغ هللا به ًٖ ؾاثغ زل٣ه ،يؿخىر في طل ٪الغؾى٫
ْ َّ
ُ َ َ
والىبي والىلي ,بال مً قاء عب ٪مجهم ٞيٗلمه هللا ما قاء مً ٖلمه ٦ي ٠قاء٦ ,ما ٢ا ٫حٗالىَ { :وال ُي ِديُىن ِ صخ ْي ٍلء ِم ًْ ِٖل ِم ِه ِبال ِب َما
َ
ق َاء}
وٖلى ٦ال ؤلاَال٢حنٞ ،البض مً ؾاا٦ ٫ي ٠يم ً٨الى٢ىٖ ٝلى ً٢ايا الٛيب ؟
ٞةن ٧ان اإلاغاص َى ما في ٚض ٨ٞي ٠الؿبيل بليه؟
وبن ٧ان اإلاغاص بالٛيب ٖلى بَالًٗ ١هم َى اإلاغاص به عب الٗؼة -جباع ٥وحٗالى ٨ٞ-ي ٠الؿبيل بلى الخٗغٖ ٝليه ؟
املول السالث  :املِتزلة وٛلُة الُٔ
بن مً مكهىع الً٣ايا التي ٢ا ٫بها اإلاٗتزلت ً٢يت (( :زل ٤ؤٗٞا ٫الٗباص)) وَغي٣تهم في ((ؤلايمان بال٣ضع)) ،بل بن اإلاٗتزلت ناعث
جغاص ٝال٣ضعيت ،و٢ض وعص في ؤو ٫صخيذ مؿلم بيان ما ٧اهذ ٖليه َىاثٟهم وبظوعَم ألاولى ٟٞيه  ...(( :ب َّه ُه َْ ٢ض َْ َه َغ َِ ٢ب َل َىا َه ٌو
اؽ
ِ
َ
َْ
َ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ْ
ََ
َ َ َ َ َ َ ُ ُ ٌو
ون ال ِٗل َم َ -وطَ ٦غ ِم ًْ قإ ِج ِه ْم َ -وؤ َّج ُه ْم َي ْؼ ُٕ ُمىن ؤ ْن ال َ ٢ض َع َوؤ َّن ألا ْم َغ ؤه٢ ،) ())٠ا ٫ال٣غَبي ناخب اإلاٟهم :
ي٣غءون ال٣غآن ويخٟ٣غ
َ
َ
به٩اع ٧ىن الباعر حٗالى ٖاإلاًاا صخيء مً ؤٖما ٫الٗباص ٢بل و٢ىٖها مجهمَّ ،
ال٣ضعي ِت َ
َّ
(خ٩ى ُ
وبه َما َي ْٗل ُم َها
اإلا٣االث ًٖ َىاث ٠مً
ؤعباب
ٍل
ِ
ِ
َ ْ
ٌو
ٗض ٧ىجها٢ ،الىا َّ :
ألهه ال ٞاثضة ِل ِٗل ِم ِه بها ٢بل بيجاصَاٞ ،هى َٖ َبض ،وَى ٖلى هللا حٗالى مدا. ) ( )٫
ٞةطا هٓغها للٛيب في ؤخض جٟؿحياجه ٖلى ما ي٩ىن وما يخإحى و٢ىٖه مؿخ٣بالٞ ،هظا ٞيه ٖىض اإلاٗتزلت جٟهيالث ،مً ؤن هللا ال يٗلم
الجؼثياث بال ٗض و٢ىٖها ،وَظا بالُب٘ مبجي ٖلى ٢ىلهم بإن الٗبض يسل ٤ؤٗٞاله ؤلازخياعيت .
َ728ـ)  ( :يد٩ىن ٖجهم به٩اع الٗلم وال٨خابت ،وَاالء َم ال٣ضعيت الظيً ٢ا ٫ابً ٖمغ ٞحهم  :بطا ل٣يذ ؤولئ٪
٢ا ٫ابً جيميت (
ٞإزبيَم ؤوي بغرء مجهم وؤجهم بغآء مجي وَم الظيً ٧اهىا ي٣ىلىن  :بن هللا ؤمغ الٗباص وجهاَم وَى ال يٗلم مً يُيٗه ممً يٗهيه
وال مً يضزل الجىت ممً يضزل الىاع ختى ٗٞلىا طلٗٞ ٪لمه ٗض ما ٗٞلىٍ ولهظا ٢الىا  :ألامغ ؤه ٠ؤر  :مؿخإه ٠؛ ي٣ا : ٫عوى
ؤه ٠بطا ٧اهذ واٞغة لم جغٕ ٢بل طل ٪يٗجي ؤهه مؿخإه ٠الٗلم بالؿٗيض والك٣ي ويبخضت طل ٪مً ٚحي ؤن ي٩ىن ٢ض ج٣ضم بظل٪
()
ٖلم وال ٦خاب ٞال ي٩ىن الٗمل ٖلى ما ٢ض ٢ضع ٞيدخظر به خظو ال٣ضع بل َى ؤمغ مؿخإه ٠مبخضؤ)...
و٢ا ٫ابً خؼم ًٖ ؤخض مً قا٧ل اإلاٗتزلت في ٢ىله مً مخ٣ضمي ألاهضلؿيحن  ...( :بن هلل حٗالى ٖلمحن ؤخضَما :ؤخضزه ظملت وَى
ٖلم ال٨خاب ،وَى ٖلم الٛيب ٗ٦لمه ؤهه ؾي٩ىن ٟ٦اع ومامىىن وال٣يامت والجؼاء وهدى طل ٪والشاوي ٖلم الجؼثياث وَى ٖلم
الكهاصة ،وَى ٟ٦غ ػيض وبيمان ٖمغ ...وهدى طل ٪؛ ٞةهه ال يٗلم هللا حٗالى مً طل ٪قيئا ختى ي٩ىن٢ )..ا ( : ٫و٧ان مً ؤصخابه
()
ظماٖت يٟ٨غون مً ٢ا ٫ؤهه ٖؼ و ظل لم يؼ ٫يٗلم ٧ل ما ي٩ىن ٢بل ؤن ي٩ىن)
( ) رلموع الفتاكل ()5 / 4
( )2صحيح مسلم
()3ادلفهم دلا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( )50 /
()4رلموع الفتاكل ()38 /7
()5الفصل يف ادللل كاألىواء كالنحل () 5 /4
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٣ٞض بال ٜاإلاٗتزلت ختى جىاولىا مً زال٢ ٠ىلهم بالخٟ٨حي .
وبان مىه ؤن الٛيب ٖىض ال٣ضعيت ً٢يت جهىع ،حٗىص بلى ؤنى ٫ازتيٖىَا ،اصٖىا مً زاللها ؤن الٗبض يسل ٤الٟٗل ،وؤن هللا
حٗالى ال يٗلم به ٢بل و٢ىٖه مىه ،بل يٗلمه ٗض خهىله في الىا. ٘٢
املول السابّ الؼُِة وُلم الُٔ
الكيٗت بخضي الٟغ ١التي مشل ْهىعَا بالء ٞذ في ًٖض ألامت ،وال يؼا ٫البالء بها لليىم باصيا ل٩ل طر ٖيىحن ،واإلاالخٔ ؤن
اإلاباصرء الكيٗيت جدبلىع و ٤ٞالؼمً ،وبن ٧ان َىا ٥ؤنىال ججم٘ ٖلحها ٞغ ١الكيٗت ( ) .
وليـ َىا ٥اجٟا ١بحن اإلااعزحن واإلاهىٟحن ٖلى جدضيض ػمً ٗيىه لٓهىع الدكي٘ ،وبٌٗ الكيٗت يؼٖمىن بإن الدكي٘ بضؤ في
ٖهغ الىبىة .
والجض ٫الخاعيدي خىْ ٫هىع الدكي٘ ال مدل له َىا ،بهما حهمىا ؤن هخٗغٖ ٝلى مىٟ٢هم مً اإلاؿإلت التي هدً بهضص الخٗغى لها .
ل٣ض جىَإث الى٣ى ٫في ٦خب الكيٗت ًٖ اصٖائهم في ؤثمتهم ٖلم الٛيب
ّ
ي٣ل ال٩ليجي في(ؤنى ٫ال٩افي ،باب ّ
ؤن ألاثمت بطا قاءوا ؤن يٗلمىا ٖلمىا)  ًٗٞظٟٗغ ؤهه ٢ا":٫بن ؤلامام بطا قاء ؤن يٗلم ٖلم،
ّ
وؤن ألاثمت يٗلمىن متى يمىجىنّ ،
وؤجهم ال يمىجىن بال بازخياع مجهم" .وال٩ليجي يغور في ال٩افي ٖضة عواياث جدذ باب"ألاثمت بطا
ًا
ّ
قاءوا ؤن يٗلمىا ٖلمىا ،وباب" ّ
ؤن ألاثمت يٗلمىن متى يمىجىن وؤجهم ال يمىجىن بال بازخياعَم" وؤيًا ًٖ ظٟٗغ الهاص":١بوي
ِ
ألٖلم ما في في ّ
الؿماواث وما في ألاعى ،واٖلم ما في الجىت والىاع ،وؤٖلم ما ٧ان وما ي٩ىن" ( ) .
بن مً اإلاؿاثل التي ؤلر ٖلحها الكيٗت مؿإلت ٖلم ألاثمت ،وَى ٖ . ( :لم مً هىٕ زام؛ ٞهم في هٓغ ٚالة الكيٗت ٢ض ؤخاَىا ب٩ل
شخيء ًا
ٖلما .و٢ض ؤَلٗهم هللا ٖلى ظمي٘ ؤؾغاع ال٩ىن مىظ زل ٤الضهيا ختى ج٣ىم الؿاٖت ،وَم ؤخاَىا بغؾاالث ألاهبياء الؿاب٣حن
ًا
ظميٗا ،واَلٗىا ٖلى ٦خبهم اإلاجزلت ٖلى ازخال ٝؤلؿىتها وٖلىمهاَ ،ظا باليؿبت للغؾاالث الؿاب٣ت) ( ) .
ل٣ض ؤيٟى الكيٗت في باب ؤلامامت ٖلى ؤثمتهم نٟاث الٗهمت ،وٞغٖىا ٖلى طل ٪ؤن ؤلامام ٖىضَم يٗلم الٛيبياث ،وعبما ونلىا
به إلاغخلت ؤٖلى مً م٣ام الىبىة والىاليت الهالختٖ ًٖ( ،بض هللا بً خماص ًٖ ؾي ٠الخماع ٢ا٦ ٫ىا م٘ ؤبي ٖبض هللا ( ٖليه
الؿالم ) ظماٖت مً الكيٗت في الدجغ ٣ٞاٖ ٫ليىا ٖحن ٞالخٟخىا يمىت و يؿغة ٞلم هغ ؤخضا ٣ٞلىا ليـ ٖليىا ٖحن ٣ٞا ٫و عب
الٗ٨بت و عب البييت زالر مغاث لى ٦ىذ بحن مىسخى و الخًغ ألزبيتهما ؤوي ؤٖلم مجهما و ألهبإتهما بما ليـ في ؤيضحهما ألن مىسخى و
الخًغ ( ٖليه الؿالم ) ؤُٖيا ٖلم ما ٧ان و لم يُٗيا ٖلم ما ي٩ىن و ما َى ٧اثً ختى ج٣ىم الؿاٖت و ٢ض وعزىاٍ مً عؾى ٫هللا (-
()
نلى هللا ٖليه وآله-وعازت)
وبطا ٧ان ألاثمت يٗلمىن الٛيب وما ي٩ىن٨ٞ ،ي٢ ٠خل ٖلي بً ؤبي َالب ،و٢خل الخؿحن مً ٗضٍٖ ،لحهما الغيىان؟! ،ؤلم يثي في
هٟىؽ ٌٗ الكيٗت ٞيؿإلىا ألاثمت اإلاؼٖىمحن٦ ،ي٢ ٠خل ٖلي والخؿحن وبٌٗ ألاثمت مً ٗضَم م٘ ٖلم باإلاهاثغ والٛيب ؟
وٗم ؾإ ٌٗ ٫الكيٗت َظا الؿاا ،٫و٧اهذ ؤلاظابت ٖليه ؤضخى٦ت مً ؤضخى٧اث الكيٗت التي صوهىَا في ٦خبهم ،عوي ال٩لييب
في (٧اٞيه ) ًٖ خمغان٢ ،ا ٫ألبي ظٟٗغ  :ظٗلذ ٞضا :٥ؤ عؤيذ ما ٧ان مً ؤمغ ٢يام ٖلي بً ؤبي َالب و الخؿً و الخؿحن (
( ) ميكن الرجوع لكتب ادلقاالت كالفرؽ دلن أراد ادلزيد عن ىذه الفرقة ،من ىذه الكتب ،مقاالت اإلسالميٌن ،لألشعرم ،كالفرؽ بن الفرؽ للب
كاعتقادات فرؽ ادلسلمٌن كادلشركٌن للرازم ،كادللل النحل للشهرستاين ،كالفصل يف ادللل كاألىواء كاؿضلل البن حزـ ...خل

غدادم،

( )2أصوؿ الكايف .)26 /
( )3انظر مادة الفرؽ ،ضمن مقررات جامعة ادلدينة ،العادلية ،GUSU5063 ،صػ 7
()4الكايف )26 / ( :
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ٖلحهم الؿالم ) وزغوظهم و٢يامهم بضيً هللا ٖؼ ط٦غٍ ،و ما ؤنيبىا مً ٢خل الُىاٚيذ بياَم و الٟٓغ بهم ختى ٢خلىا و ٚلبىا؟
٣ٞا ٫ؤبى ظٟٗغ ( ٖليه الؿالم ) :يا خمغان ،بن هللا -جباع ٥و حٗالى ٢-ض ٧ان ٢ضع طلٖ ٪لحهم و ً٢اٍ و ؤمًاٍ و خخمه ٖلى ؾبيل
الازخياع زم ؤظغاٍٞ ،بخ٣ضم ٖلم بلحهم مً عؾى ٫هللا ( نلى هللا ٖليه وآله ) ٢ام ٖلي و الخؿً و الخؿحن ( ٖلحهم الؿالم ) و ٗلم
نمذ مً نمذ مىا ،و لى ؤجهم يا خمغان خيض هؼ ٫بهم ما هؼ ٫مً ؤمغ هللا ٖ -ؼ و ظل -و بْهاع الُىاٚيذ ٖلحهم ؾإلىا هللا ٖؼ
و ظل ؤن يضٖ ٘ٞجهم طل ٪و ؤلخىا ٖليه في َلب بػالت مل ٪الُىاٚيذ و طَاب مل٨هم بطا ألظابهم و ص ٘ٞطلٖ ٪جهم ،زم ٧ان
اهً٣اء مضة الُىاٚيذ و طَاب مل٨هم ؤؾغٕ مً ؾل ٪مىٓىم اهٞ ُ٘٣خبضص ،و ما ٧ان طل ٪الظر ؤنابهم يا خمغان لظهب
()
ا٢تيٞىٍ و ال لٗ٣ىبت مٗهيت زالٟىا هللا ٞحها ،و ل ً٨إلاىاػ ٫و ٦غامت مً هللا ؤعاص ؤن يبلٛىَا ٞال جظَبن ب ٪اإلاظاَب ٞحهم)
بهظا الىو وال٨الم آلازظ في اللجج ،البٗيض ٧ل البٗض ًٖ صخيذ الىحي ،ونغيذ الٗ٣ل ؤظاب الكيٗت ًٖ مًٗلت ٖلم ألاثمت
بالٛيب ،و٦يٞ ٠خذ في ع٢ابهم ؾياٍ الٓاإلاحن وؾيىٞهم ووٗ٢ىا بحن قهيض ،وظغيذ ،ؤو َغيض ،ؤو ٧امً في ؾغصاب !!
املول الخامع  :مى ٙٛالـىُٗة مً الُٔ
الهىٞيت بخضي الاججاَاث التي ْهغث في ال٣غون ألاولى ،و٧اهذ في بضايتها جهغا ناٞياٖ ،ملذ ٞيه ٖىاصر الؼمً ختى ج٨ضع في
ٌٗ حكٗباجه ،وازخلُذ ؤ٢ىا ٌٗ ٫اإلاخسل٣حن به بإ٢ىا ٫الخاعظحن ًٖ الىهج ،وناعث ْال ٫الخهى ٝمجمىٕ مً الٟلؿٟاث
والخغاٞاث ٖىض مً لم ي٣غؤ ٖىه ٖىض قيىزه ألاواثل.
يمشل الٛيب ٖىض الهىٞيت جهغا ناٞيا للخٗبضٞ ،لؿىا هجض ٞيه حكٗباث الٟغ ١ال٨الميت ،وَى يى٣ؿم ٖىضَم إلاىديحن
ألاو : ٫ما يمشله مً مجزلت ؤلاخؿان
الشاوي :ما ي ً٨لبًٗهم مً ال٨ك٠
بضايت يٗغ ٝال٣كحير الٛيب ب٣ىله  ( :الٛيب ما يٗلمه الٗبض مما زغط ًٖ خض الايُغاع٩ٞ ،ل ؤمغ صيجى ؤصع٦ه الٗبض بًغب
اؾخضال ،٫وهىٕ ٨ٞغ واؾدكهاص ٞاإليمان به ّ
ٚيبيٞ .الغب ؾبداهه وحٗالى ٚيب ،وما ؤزبي الخٖ ٤ىه مً الخكغ واليكغ ،والشىاب
()
واإلاأب ،والخؿاب والٗظاب ٚ -يب)
()
والهغور في مجزلت الدؿليم ي٣ىٖ ٫ىه ( :حؿليم ما يؼاخم الٗ٣ى ٫مما يكٖ ٤لى ألاوَام مً الٛيب)
وَظا ال٨الم مٟهىم مً ٢ى ٫ال٣كحير في عؾالخه ٢ ( :ض يغيضون بالى٢ذ :ما يهاصٞهم مً جهغيّ ٠
الخ ٤لهم ،صون ما يسخاعوهه
ِ
()
ألهٟؿهم)
()
ويبحن ابً ال٣يم اإلاغاص ب٨الم الهغور ٞي٣ى ( :٫الٛيب َ :ى الخ٨م الظر ٚاب ٖىه وَى ٗٞل هللا ) ٢ ،ا ( : ٫ناخب الدؿليم
يؿلم بلى هللا ٖؼ و ظل ما َى ٚيب ًٖ الٗبض؛ ٞةن ٗٞله ؾبداهه وحٗالى ال يخىٖ ٠٢لى َظٍ ألاؾباب التي يىهى الٗ٣ل ًٖ
الخجغص ٖجهاٞ ،ةطا ؾلم هلل لم يلخٟذ بلى الؿبب في ٧ل ما ٚاب ٖىهٞ ،األوَام يؿبٖ ٤لحها ؤن ما ٚاب ٖجها مً الخ٨م ال يدهل
بال باألؾباب والدؿليم ي٣خطخي الخجغص ٖجها ،والٗ٣ل يىهى ًٖ طل ،٪والىَم ٢ض ؾبٖ ٤ليه ؤن الٛيب مى٢ىٖ ٝلحها ٞها َىا ؤمىع

()1الكايف )262/ ( :
()2لطائف اإلشارات ( )56 /
()3منازؿ السائرين (ص)47 :
()4الرسالة القشًنية ( ) 5 /
()5مدارج السالكٌن () 49 /2
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ؾخت ٣ٖ :ل ومؼاخم له ووَم وؾاث ٤بليه وٚيب وحؿليم لهظا اإلاؼاخم ٞالٗ٣ل َى الباٖض له ٖلى ألاؾباب الضاعي له بلحها التي بطا
زغط الغظل ٖجها ٖض زغوظه ٢ضخا في ٖ٣له
ُ
()
وي٣ى ٫ال٣كحير ها٢ال ًٖ اإلاغحٗل ( :اإلاغا٢بت مغاٖاة الؿغ بمالخٓت الٛيب َم َ٘ ٧ل لخٓت ولٟٓت)
و٢ض يهحي ؤلايمان بالٛيب ٖىضَم الي٣حن به ٖىضَم ٦إجهم خًىع مٗه ٢ا ٫ال٣كحير ( :ال٣ىم لخد٣٣هم بما ي٩ىن مً ؤخ٩ام
ََ
َ
الىٖض لهم جَّ ٣غ َع ،والٛيب لهم خًىع ) ،ويى٣ل ًٖ ٖامغ بً ٖبض ال٣يـ ٢ىله  « :لى ٦ك ٠الُٛاء ما اػصصث
الٛيب ناعوا ٦إن
ًا
ي٣يىا ) ( ) .
ّ
ّ ّ ّ
ي٣ى ٫ال٣كحير  ( :بهما ؤي٣ىىا باآلزغة ألجهم قهضوا ٖلى الٛيب؛ ٞةن خاعزت إلاا ٢ا ٫له عؾى ٫الله نلى الله ٖليه وؾلم ٦« :ي٠
ّ
ؤنبدذ؟» ٢ا : ٫ؤنبدذ مامىا بالله خ٣ا ،و٦إوى بإَل الجىت يتزاوعون و٦إوى بإَل الىاع يخٗاوون ( ) ،و٦إوى ٗغف عبى باعػا
ّ
ّ ّ ّ
٣ٞا ٫عؾى ٫الله نلى الله ٖليه وؾلم  :ؤنبذ ٞالؼم ) ( ) .
وٛد ًىهى الـىُٗة املسٍدون ًُ محاولة اطحٌهاز الُٔ ٢ ،ا ٫ابً ُٖاء هللا ( :حكى ٪ٞبلى ما بًُ ٞي ٪مً الٗيىب زحي مً
()
حكى ٪ٞبلى ما حجب ٖى ٪مً الٛيىب)
وٍجِله الٜؼحري ؤو ٤مىاش ٤الُٜحن ٞي٣ىٖ : ٫لم الي٣حن وَى ٢بى ٫ما ْهغ مً الخ ٤و٢بى ٫ما ٚاب للخ ٤والى٢ىٖ ٝلى ما ٢ام
()
بالخ٤
()
ويغي ابً ُٖاء هللا ؤن ؤلايمان بالٛيب يجزٕ ًٖ اإلاغء الكهىة٢ ،ا( : ٫ال يسغط الكهىة مً ال٣لب بال زى ٝمؼعج ؤو قى ١م٣ل)٤
وَ٨ظا جدى ٫الهىٞيت بالٛيب مً مىحى الخهىع بلى مىحى الؿلىٞ ،٥ةيمان اإلاغء بالٛيب وي٣يىه به يجٗله صاثم الٗمل ،صاثم
اليٓ٣ت٣ٞ ،ض جدىلىا بالٛيب مً ٢ىة يامغة في ال٣لب بلى ٢ىة صاٗٞت للجىاعح هدى الٗمل والتزوص للضاع آلازغة .
الساوي :ما ً١ىن لبِلهم مً ال١ؼٙ
بن ٌٗ الهىٞيت يٗخ٣ضون ؤن اؾخٛغا ١ؤلاوؿان في ؤلايمان بالٛيب وجُهحي الىٟـ مً ؤصعان ألامغاى ال٣لبيت ماطن بال٨ك٠
والاَالٕ ٖلى ٌٗ م٨ىىهاث اإلاٛيب
()
 ،ي٣ى ٫الٛؼالي َ( :هاعة الباًَ هي اإلاازغة في اه٨كا ٝحجب الٛيب)
بل للٛيب ؤزغ في بهخاط الىظض٢ ،ا ٫الٛؼالي ها٢ال ًٖ الكبلي  ( :الىظض ؤو ٫صعظاث الخهىم وَى محيار الخهضي ٤بالٛيب ٞلما
)
طا٢ىٍ وؾُ٘ في ٢لىبهم هىعٍ ػاٖ ٫جهم ٧ل ق ٪وعيب)(
ي٣ؿم الٛؼالي الٗلم ٢اثال ( : :اٖلم ؤن الٗلىم التي ليؿذ يغوعيت وبهما جدهل في ال٣لب في ٌٗ ألاخىا ٫جسخل ٠الخا ٫في
()
خهىلها ٞخاعة جهجم ٖلى ال٣لب ٦إهه ؤل٣ي ٞيه مً خيض ال يضعر)
()1الرسالة القشًنية ( )33
()2لطائف اإلشارات ( )58 /
( )3كأنو من العواء ،كىو الصياح
()4لطائف اإلشارات (  ،)58 /كقاؿ احملقق يف سند احلديث  ( :البزاز بسند ضعيف عن أنس ،كالطرباين ىف الكبًن من حديث احلارث بن مالك ،كسنده ضعيف أيضا)
()5شرح احلكم العطائية (ص)42 :
()6منازؿ السائرين (ص)68 :
()7شرح احلكم العطائية (ص) 37 :
()8إحياء علوـ الدين () 73 /2
()9إحياء علوـ الدين ()279 /3
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ل٣ض ؾاع ٌٗ الهىٞيت م٘ ال٨ك ،٠وؤهه زمغة مً زماع الُغي ٤ختى حكٗبذ ببهم اإلاؿال٪
ٞ ،ةطا ٧ان ألاو ٫يغون ؤهه هخاط ٖلم ومجاَضة ،وبخؿان وٖملٛٞ ،حيَم ظٗل الشمغة ؤمال يتي٢ىن بليه .
ٚالى ًٗهم في ج٣ضيم ال٨كٖ ٠لى الكغٕ ،جل ٪مؿإلت زؿمها ال٣ٟهاءٞ ،الكغٕ ال ي٣ضم ٖليه ال ٖ٣ل وال ٦ك ،٠بل وال عئيا
ْاَغَا الهض١
املول الظادض  :مى ٙٛؤهل الظىة مً الُٔ
ل٣ض ٧اهذ وظهت ؤهل الظىة عيىان هللا ٖلحهم ؤله ٤بالىهىم وؤقض اعج٩اها لها
ٞالٛيب ٖىضَم ال يٗلمه بال هللا حٗالى ،وما يدهل مً الغئي ال يٗمل ٖليه بال ما وا ٤ٞالىو ولم يىا ٌ٢الكغٕ .
و٢ض اٞتيى ؤبى بسخا ١الكاَبي مؿإلت ٢اثال  ( :لى عؤي في الىىم ٢اثال ي٣ى :٫بن ٞالها ؾغٞ ١اُٗ٢ه ،ؤو ٖالم ٞاؾإله ؤو اٖمل
بما ي٣ى ٫ل ،٪ؤو ٞالن ػوى ٞدضٍ ،وما ؤقبه طل٪؛ لم يصر له الٗمل ختى ي٣ىم له الكاَض في اليٓ٣ت ،وبال ٧ان ٖامال ٛحي
()
قغيٗت بط ليـ ٗض عؾى ٫هللا ( نلى هللا ٖليه وؾلم ) وحى)
و٢ا ( : ٫ؤما الغئيا التي يسبي ٞحها عؾى ٫هللا ( نلى هللا ٖليه وؾلم ) الغاجى بالخ٨م؛ ٞال بض مً الىٓغ ٞحها ؤيًا؛ ألهه بطا ؤزبي
بد٨م مىا ٤ٞلكغيٗخهٞ ،الخ٨م بما اؾخ٣غ ،وبن ؤزبي بمسالٞ ،٠مدا ٫؛ ألهه  -نلى هللا ٖليه وؾلم  -ال ييسخ ٗض مىجه
قغيٗخه اإلاؿخ٣غة في خياجه ؛ ألن الضيً ال يخى ٠٢اؾخ٣غاعٍ ٗض مىجه ٖلى خهى ٫اإلاغاجى الىىميت؛ ألن طل ٪باَل باإلظمإٞ ،مً
()
عؤر قيئا مً طلٞ ٪ال ٖمل ٖليه ،وٖىض طل ٪ه٣ى :٫بن عئياٍ ٚحي صخيدت بط لى عآٍ خ٣ا لم يسبيٍ بما يسال ٠الكغٕ)
ول٣ض ٧ان مً مىهج الؿل ٠الدؿليم للٛيب ٞيما ال ؾبيل للى٢ىٖ ٝلى خ٣ي٣خه بال مً َغي٣ه٦ ،ما ؤجهم لم يغوا مٗهىما يسبي
ٛيب ٗض الىبي نلى هللا ٖليه وؾلم
َظا م٘ حؿليمهم ب٨غاماث ألاوليا وؤجها ال جسغم ٢اٖضتهم في ؤلايمان بالٛيب
وبهظا ؤنل بلى هخاثج البدض
هحاث البحث وثىؿُاثه
ٗض ما َّ
مغ آجٟا بضث بضث هخاثج ٖضيضة مجها:
 .ؤن ٦الم الكيٗت ٞيما يخٗل ٤بالٛيب يسغط ًٖ مىهج الؿىت
 .ؤن ال٣ى ٫باإلمام اإلاٗهىم الظر يٗغ ٝالٛيب ال صخت له
 .3ؤن اإلاٗتزلت ٢ض ؤؾاءوا في باب الٛيب ب٣ىلهم بن ألامغ ال يٗلم هللا به بال ٗض و٢ىٖه
 .4ؤن الهىٞيت في جىٓحيَم الؿلى٧ي للٛيب ٧ان يًغبىن ؿهم في ٖم٨ٞ ٤غ الؿل٠
 .5ؤن مؿاثل ال٨ك ٠لضي الهىٞيت ٢ض ظاهبها الهىاب
 .6بن جُهحي الىٟـ مً الخُايا والاٖخهام بىهىم الضيً مً ؤَم َغ ١جإؾيـ الي٣حن ججاٍ الٛيبياث
ثىؿُات البحث
 .يغوعة َغح الجض ٫خى ٫الً٣ايا ال٨الميت والاَخمام بخٟٗيل الخضيً
 .الاَخمام بً٣يت الغ٢ابت الضازليت للٟغص مً زالً٢ ٫يت ؤلايمان بالٛيب
()1إحياء علوـ الدين () /4
()2االعتصاـ ػ للشاطىب ( )26 /
( )3السابق )262 / ( :

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2017

97

مجلة حُل الدزاطات ألادبُة وال٘١سٍة  -الِام السالث  -الِدد ً 26ىاًس 2017

 .3الغ ٤ٞفي جىاو ٫اإلاسال ،٠والخغم ٖلى جصخيذ ما ؤم ً٨مً ؤعاء اإلاسالٟحن ما ٧اهذ ٢غيبت مً ههىم الىحي اإلاُهغ
مـادز البحث
 .1بخياء ٖلىم الضيً ،للٛؼالي ،جد٣ي : ٤الخا ٔٞالٗغاقي -ٍ ،الغيان ،ال٣اَغة1989/ٍ ،
 .2ؤنى ٫ال٩افي  : ،ألبى ظٟٗغ ال٩ليجي الغاػر  ،اإلادٖ : ٤٣لي ؤ٦بي الٟٛاعر  ،الىاقغ  :صاع ال٨خب الاؾالميت ،باػاع ؾلُاوي :ٍ ،الشالشت .
(. ٌ )1388
 .3الاٖخهام ـ للكاَبى ،صاع اليكغ  :اإلا٨خبت الخجاعيت ال٨بيي  -مهغ
 .4الخهى ٝالىظه والىظه آلازغ ،صٖ -بض الٟخاح الٟاور َـ م٨خبت الؼَغاء.1995 ،1415 ،2 ٍ ،
 .5الخهى ٝفي ؤلاؾالم وؤَم الاٖتياياث الىاعصة ٖليه ،ص ٖ -بض اللُي ٠الٗبض ٍ ،صاع الىهغ ٍ ،الشاهيت ،1999 ٍ ،م 26 ،25
بخهغ.ٝ
 .6الخٗاعي ،٠اإلاىاور ،جد٣ي : ٤ص .مدمض عيىان الضايت -ٍ ،صاع ال٨ٟغ اإلاٗانغ بحيوث  ،الُبٗت ألاولى( ،1410 ،م.607 :
 .7جٟؿحي ابً ؤبى ػمىحن ،ألبي ٖبض هللا بً ؤبي ػمىحن اإلاغر
 .8جٟؿحي ؾجن ؾٗيض بً مىهىعَ ،بٗت صاع الهميعي ألاولى1414 ،
 .9جٟؿحي م٣اجل بً ؾليمان ،صاع ال٨خب الٗلميت ،بحيوث َ 1424 -ـ ،الُبٗت  :ألاولى
 .10جمهيض لضعاؾت الخهى ،ٝص٦خىع -خامض َاَغ م٨خبت اليؿغ للُباٖت ،
 .11الغؾالت ال٣كحييت ،جد٣ي ٤ص – ٖبض الخليم مدمىص ،وػميله ،مُبٗت صاع الخإلي -ٍ ،٠ؤولى.1385 ،
 .12ػاص اإلاؿحي في ٖلم الخٟؿحي ،اإلاال :٠ؤبى الٟغط ابً الجىػر ،جد٣يٖ : ٤بض الغػا ١اإلاهضر
 .13ؾحي ؤٖالم الىبالء ،جد٣ي ٤ألاعهائوٍ وػمالثه ،ماؾؿت الغؾالت ،الُبٗت  :الشالشتَ 1405 ،ـ  1985 /م
 .14قغح الخ٨م الُٗاثيت ،اإلاالٖ : ٠بض اإلاجيض الكغهىبي ألاػَغر
 .15صخيذ مؿلم ٍ ،صاع الجيل بحيوث ،صاع ألاٞا ١الجضيضة ـ بحيوث
ٚ .16ايت اإلاغام في ٖلم ال٨الم ،لؿي ٠الضيً آلامضي ،ث خ٣ي : ٤ص-خؿً الكاٞعي  : ٍ،اإلاجلـ ألاٖلى للكئىن ؤلاؾالميت  -ال٣اَغة،
،1391
 .17الٟهل في اإلالل وألاَىاء والىدل ،البً خؼمَ ،ـ م٨خبت الخاههي ،ال٣اَغة
٦ .18خاب اإلاىا ،٠٢لئليهي ،جد٣ي : ٤صٖ.بض الغخمً ٖمحية -ٍ ،صاع الجيل – بحيوث ،الُبٗت ألاولى.1997 ،
 .19لُاث ٠ؤلاقاعاثٖ ،بض ال٨غيم بً َىاػن ال٣كحير ن اإلاد : ٤٣ببغاَيم البؿيىوي ،الىاقغ  :الهيئت اإلاهغيت الٗامت لل٨خاب – مهغ،
الُبٗت :الشالشت
 .20ماصة الٟغ ،١يمً م٣غعاث ظامٗت اإلاضيىت ،الٗاإلايت.GUSU5063 ،
 .21مجمىٕ الٟخاوي ،البً جيميت (َ728ـخد٣ي :٤ؤهىع الباػ ٖ -امغ الجؼاعَ ،ـ صاع الىٞاءَ ،ـَ 1426 ،3ـ 2005/م:
 .22مضاعط الؿال٨حن ،جد٣ي :٤مدمض خامض ال٣ٟي ،ٍ ،صاع ال٨خاب الٗغبي ،بحيوث
 .23اإلاٟهم إلاا ؤق٩ل مً جلخيو ٦خاب مؿلم
 .24م٣ضمت ابً زلضون َـ صاع ال٣لم ،بحيوث،1984 ،5 ٍ ،
 .25مهاػ ٫الؿاثغيً ،للهغور ،الىاقغ  :صاع ال٨خاب الٗغبي – بحيوث ٍ ،ألاولى َ 1422 -ـ:
 .26الىحي وؤلاوؿان ٢ -غاءة مٗغٞيت ،ص :-مدمض الؿيض الجليىض ،الىاقغ  :صاع ٢باء للُباٖت والدكغ والخىػي٘ (ال٣اَغة ،نـ .81
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م٘اثُح ثلٜي الخوابُ:الٛة الِحبات بالىف املسٟصي
ً
السواًة ال٘لظوُيُة :ػمِة ال ثىو٘ئ /ملحمىد الصهاز ؤهمىذحا
د /بً ٛىٍدز مخحاز ،ؤطحاذ محاكس حامِة مـو٘ى اطومبىلي – مِظ١س-الجصاثس

ّ
امللخف:
ال ق ٪في ؤن للىو ألاصبي ٖخباث ؤو هها مىاػياَ ،ظٍ الٗخباث جٟطخي بلى اإلاٛؼي الٗام للخُاب ،وال٣اعت اإلاخل٣ي
للخُاب ال بض له مً بظغاءاث يخٗامل بها مٗه ،خيض ي٩ىن مدؿلخا ُٗضة جم٨ىه مً جدليله و  ٪ٞقٟغاجه ال٨شحية ،و وي٘ يضٍ
ٖلى ٖخباجه اإلاًيئت بياءة الىجىم ،و إلاٗان الٟىؾٟىع.
ّ
بن اإلاضوهت الى٣ضيت ألاصبيت الخضيشت٢،ض ؤٖاصث الاٖخباع للىو اإلاىاػر /الٗخباث ،بط اٖخبيجه اإلاضزل ألاؾاؽ للىو الغواجي ،ولم
ًا
ًا
ج٨خٖ ٠ىض َظا الخض ،بل اٖخبيث ٧ل ب٢هاء إلاا َى زاعجي يجٗل الى٣ض ألاصبي – و الغواجي ٖلى الخهىم  -ها٢ها ومليئا
ِ
بالشٛغاث اإلاىهجيت والىىا٢و الؿلبيت.
و مً َظا اإلاىُل ٤يم ً٨ال٣ى :٫بن الٗخباث بهٟت ٖامتٖ ،باعة ًٖ مجمىٖت مً الىهىم اإلاًٟيت بلى ٞدىي الخُاب ،و
ًا
ًا
اإلاديُت صازليا وزاعظيا  ،بط هي التي حؿاَم في بياءة الىو وجىييده  ...وٖلى الغٚم مً مىٗ٢ها الهامصخي ٞةجها ج٣ىم بضوع ٦بحي
بن مً الضازل و ْ
في م٣اعبت الىو وونٟه ْ
بن مً الخاعط.
و ٢ض ٢مذ بم٣اعبت ه٣ضيت لىو عواجي ؤال و َى (قمٗت ال جىُٟئ)للغواجي الٟلؿُيجي مدمىص ّ
الؼَاعَ،ظٍ الغوايت التي وؿخُي٘
ّ
 ٪ٞقٟغاتها مً زالٖ ٫خباتها ،زهىنا الٛال ،ٝو ؤلاَضاء،و الهٟداث ألاولى مجها ،و ٦ظل ٪الهٟداث ألازحية٧،ل َظٍ
الٗىانغ ٖباعة ًٖ صوا ٫جديل ال٣اعت ٖلى قٟغاث مٗيىت في الىو٦ ،ما جطخيء له ظىاهب مٗخمت في الغوايت التي جخدضر ًٖ
م٣اومت قٗب اؾخٗصخى ٖلى ال٣هغ و ؤلاباصة ،و ّ
سجل هًاله ألابضر بإخغ ٝمً طَب ،طل٨م َى الكٗب الٟلؿُيجي الشاثغ.
ّ
الخىعيتٞ ،لؿُحن ،الىًا،٫
٠لمات م٘حاحُة :الٗخباث ،الىو اإلاىاػر ،ظحياع ظيىيذٞ ،ى٧ى ،بياءة الىو ،قٟغاث الىو،
الكهضاء ،الخغيت ،البُل الخالض ،هو الهىعة ،الخُاب..
ثىؿُ ٙالسواًة:
بن عوايت قمٗت ال جىُٟئ للغواجي إلادمىص الؼَاع مؼيج بحن الخاعيش و الغوايت  ،خيض جغور ٢هت البُل الكهيض ٖؼ الضيً ال٣ؿام
مً اهُال٢خه ختى اؾدكهاصٍ عخمه هللا.
ركائي فلسطيين من أعمالو :ركاية الرصيف /ركاية األبيض ك األسود /ركاية يف أعماؽ صخرة/ركاية مشعة ال تنطفئ.
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و الغوايت زُاب ممخ٘  ،ومٟيض يخٗغ ٝال٣اعت مً زالله ٖلى ؾحية البُل وٖلى ؤويإ ٞلؿُحن والبالص الٗغبيت ٖمىما في جل٪
الٟتية الؼمىيت،و بإؾلىب اث ٤ظميل،يسغط ًٖ اإلاٗياعة و يخجاوػَا" ّ
ألن الىو الاٖخياصر اإلاإلى ٝيدمل ٖاصة لٛت مباقغة طاث
ع
ّ
ج٣غيغيت،ل ً٨هو الغوايت يجب ؤن يخىخى ألاؾلىب ؤلاقاعر التيمحزر.
!1948
ل٣ض َع َوث الغوايت ٞتية ٞلؿُحن مً بضايت ال٣غن الٗكغيً و ختى الى٨بت
ل٣ض جدبٗذ مؿحية الكيش ٖؼ الضيً ال٣ؿام ،و ٞتية هًاله و م٣اومخه الباؾلت التي اؾخُإ ؤن يسُها بإخغ ٝمً طَب،لخب٣ى
ؾغمضيت و زالضة في نٟداث السجل الظَبي للخالضيً٧! .ان ٖؼ الضيً و ما ػا ٫بُىلت هاصعة و عظىلت ّ
ٖؼ مشيلها و ٢ل هٓحيَا!
ل٣ض َػ َعٕ عوح اإلا٣اومت اإلاؿخميخت،و و بض عوح الىًا ٫اإلاكغوٕ بخىخيض الهٟىٞ،ٝهاعث لخمت واخضة مخ٩اجٟت.
ٞاإلاخل٣ي لهظا الخُاب جلٟاٍ ييسجم م٘ الغوايت اوسجاما ٧ليا،و يلخظ ب٣غاءتهاٞ،حيوح ؾاصعا زمال مً ظمالياتها و ؤخضاثها
اإلادبى٦ت ،و ؾغصَا الخاعيدي اإلادؿلؿل ألازاط ٞ،الؿغص ظيض ومغجبٞ،يؿخٛغٞ ١حها بلى الجهايت!
و الجميل ٞحها ؤن ٌٗ اإلاٗاوي ال٣ليلت اإلاىظىصة ٞحها جىٛغؽ ٞي ٪جل٣اثيا ،و٦إه ٪حكٗغ ؤجها زغظذ مً ٢لب مش٣ل بإوظاٖ٪
ووظ٘ ٞلؿُحن  ...زانت ال٣ٟغاث ألازحية اإلاخٗل٣ت باؾدكهاص ال٣ؿام وْهىع خ٣ي٣ت الخٟي الخ٣ي ؤبي الهاص ١اإلاىهىعر (ؾٗيض
اإلالشم ).
بن الخُاب و بن ٧ان عوايت ٞىيت ظميلت ،جديل اإلاخل٣ي ٖلى ؤَميت ألاصب الٗغبي اإلا٣اوم في جغظمت ألاخضار التي جضوع ٖلى ؤعى
ّ
الىا ٘٢اإلاغيغ ،ويظ٦غ ال٣اعت ؤن الغوايت لها ههيب مً اإلا٣اومت،مشلها مشل ألاظىاؽ ألازغي زانت الكٗغ،الظر خمل عايخه
ٖمال٣ت الٗهغ ؤمشاٖ ٫بض الغخيم مدمىص ،وببغاَيم َى٢ان ،وؾميذ ال٣اؾم ،ومدمىص صعويل وٚحيَم.
ل٣ض ٧اهذ عوايت قمٗت ال جىُٟئ إلادمىص الؼَاع ،مً ألاٖما ٫ألاصبيت والغواثيت ل٩اجب ؤزظ ٖلى ٖاج٣ه جىزي ٤ما يضوع في اإلاجخم٘
ًا
الٟلؿُيجي مً ؤخضار وو٢اجً٘ٞ ،ال ًٖ ه٣ل ز٣اٞت اإلاجخم٘ الٟلؿُيجي بلى الٗالم الخاعجي.بلٛت عا٢يت و ؤؾلىب ٞجي
ممخ٘،اهؼاح ًٖ اإلاٗياعيت و الخ٣غيغيت اإلاباقغة ،بلى اللٛت ؤلاقاعيت الغامؼة،و طل ٪مً زال ٫التي٦حز ٖلى صالالث ٖىهغ اإلا٩ان
ؤلايداثيت ،خيض جٟيٌ الغوايت بإوؿىت ألام٨ىت ،وبض الغوح في ظىامضَا وؾىا٦جها لخخٗضي ؤلاَاع الجٛغافي بلى الًٟاء الضاللي
الىاؾ٘.
ل٣ض ٦خبذ الغوايت بلٛت اهؼياخيت ،و ّ
جسحي مً الل ٟٔمد٨م،و خب ٪اوؿيابي ؾلـٟٞ،ي الهٟدت ()07مً الغوايت:ؾيٗىص ٖيسخى
َ
ٖليه الؿالم،ليسُب الخىعيت الخؿىاء اإلاؿماة ٞلؿُحن،و يٗيل مٗها ألال ٠الؿىت الؿٗيضة ،و َم الظيً ؾحزٞىهه ،و
يُٗمىن الًيى ٝالُٟحي اإلاعجىن بضم مً ؤزظ خىعيتهم مجهمٗ ،ض ؤن يجزٖىا مجها ه٣ابها،و يغٗٞىا ٖجها ظلبابها..
وؿىا ؤن خىعياتهم ًَ،ؤظمل الخىعياث،و ٞلؿُحن ؾيضة الجما،٫و ٖاقىا مٗهً ٦إن الضهيا ٧لها مشل خىعياتهم،حٗىصوا ٖلى
خؿجهً و ظمالهً،و ْىىا ؤن ٧ل خىعياث ال٩ىن مشلهً،و ما ٖلمىا ؤن اليؿاء مً خىلهم عجاثؼٖ،ا٢غاث ػاهياثٖ،اعياث و بن
لبؿً٣ٖ،يماث و بن ولضن..

ينظر :مفاتيح تلقي النص من الوجهة األسلوبية  /علي مالحي،رللة:اللغة ك األدب ،معهد اللغة العربية ك آداهبا – جامعة اجلزائر،العدد، 4:شعباف  420ىػ
/ديسمرب  999ـ،ص2 - :
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ؤوالُ :حبات الىف:
ال ق ٪في ؤن للىو ألاصبي ٖخباث ؤو هها مىاػيا َ ،ظٍ الٗخباث جٟطخي بلى اإلاٛؼي الٗام للخُاب ،وال٣اعت اإلاخل٣ي للخُاب ال بض
له مً بظغاءاث يخٗامل بها مٗه ،خيض ي٩ىن مدؿلخا ٗضة جم٨ىه مً جدليله و  ٪ٞقٟغاجه ال٨شحية ،و وي٘ يضٍ ٖلى ٖخباجه
اإلاًيئت بياءة الىجىم ،و إلاٗان الٟىؾٟىع .و ل ً٨اإلادلل للخُاب ٖليه ؤن يٗخض و يخجهؼ لخىى ٚماع الخل٣ي ،و بدىػجه ٖلىم
قتى،جخهل ٗلم الىٟـ،و الخاعيش ،و اإلاغظٗياث الش٣اٞيت ،و ما بلى طل ٞ .٪ـ ـ ـ " الخُاب بهٟت ٖامت ٖملت مخضاولت بحن الٗضيض
مً ٞغوٕ اإلاٗغٞت والضعاؾت مشل  :الىٓغيت الى٣ضيتٖ ،لم الاظخمإٖ ،لم اللٛت ،الٟلؿٟتٖ ،لم الىٟـ الاظخماعي...
ًا
وبطا ٧ان الى٣ض الغواجي ؾىاء الٛغبي مىه ؤم الٗغبي٢ ،ض ؤَمل َظا الىو لٟتية َىيلت مً الؼمً مبدغا في َياث الٗمل ألاصبي
ًا
هٟؿه صون الخىٖ ٠٢ىض جل ٪الٗخباث ،ومى٨با ٖلى جإويل وجدليل وجٟؿحي الىو الغواجي هٟؿهٞ ،ةن الكٗغيت ٢ La Poétiqueض
ج٨خٖ ٠ىض َظا الخض،بل اٖخبيث ٧ل ب٢هاء إلاا َى
ؤٖاصث الاٖخباع لهظا الىو بط اٖخبيجه اإلاضزل ألاؾاؽ للىو الغواجي،ولم
ِ
ًا
ًا
زاعجي يجٗل الى٣ض الغواجي ها٢ها ومليئا بالشٛغاث اإلاىهجيت والىىا٢و الؿلبيت .
و مً َظا اإلاىُل ٤يم ً٨ال٣ى :٫بن الٗخباث بهٟت ٖامتٖ ،باعة ًٖ مجمىٖت مً الىهىم اإلاًٟيت بلى ٞدىي الخُاب ،و
ًا
ًا
اإلاديُت صازليا وزاعظيا  ،بط هي التي حؿاَم في بياءة الىو وجىييده  ...وٖلى الغٚم مً مىٗ٢ها الهامصخي ٞةجها ج٣ىم بضوع ٦بحي
بن مً الضازل و ْ
في م٣اعبت الىو وونٟه ْ
بن مً الخاعط.
و ل ً١ما الِحبة لٔىٍا؟
الض َعط ،و َٖ َخ ُب َّ
الٗ َخ ُبَّ :
٢ا ٫ابً مىٓىعَ .. ":
الض َعط مغا٢حها ،و ٧ل مغ٢اة مجها ٖخبت..،و ٖخب الجبا ٫و الخؼون مغا٢حها،و
ًا
ًا
ج٣ىّ َٖ :٫خ ْب لي ٖخبت في َظا اإلاىي٘ ،بطا ؤعصث ؤن جغقى به بلى مىي٘ جهٗض ٞيه..و َٖ َخ َب َ
بغ٢ا و ًا
الب ْي َُ َٖ ١خ َباهاَ :ب َغ١
الء  "...ؤر
ِ
ِ
مخا ٗت،ؤر بغ٢ا وعاء بغ ١بالخخا ٘..و َظا الظر حهمىا في الخدليل..
ّ
ٞمً زال ٫مٟهىم ابً مىٓىعّ ،
ٞةن الٗخباث هي اإلاغاقي و الهٗىص قيئا ٞكيئا لبلى ٙاإلاغام و الهض ٝاإلاؿُغ،بل ؤقاع
ناخب اإلاعجم بلى ّ
ؤن البي ١يٗخب ،ؤر يبي ١و يطخيء بياءة مخخا ٗت و مخىاليت،و بطا ؤعصها ؤن وؿَ ِ٣ظا اإلاٟهىم ٖلى مهُلر
الٗخباثٞ ،ةهىا مً زال ٫اٖخماص جل ٪الٗخباث ههل بلى مغاقي الىو و وٗخمضَا في ج٨ٟي ٪قٟغاجه و وؿيجه اإلاخًام ،بط ؤن
الىو في ّ
خض طاجه ٖباعة ًٖ وؿيج متيا٦م و متيا٦ب جغا٦با َب٣يا و ظيىلىظيا.

جنيت بالعتبات ،أك
أكلت األحباث كالدراسات الغربية كالسيما يف رلاؿ السرديات اىتمامان بالغان بدراسة النص ادلوازم ،أك ما أمساه الناقد الفرنسي جًنار
هبوامش النص كما عند ىنرم ميرتاف ،أك بالعنواف كما عند شارؿ كريفل ،كقد أثار مصطلح  Le Paratexteاضطرابان يف الرتمجة بٌن ادلشرؽ كادلغرب العتماد
النص ادلوازم كمحمد
النقاد ادلرتمجٌن على الرتمجة احلرفية للكلمة الفرنسية ،فمنهم من أمساه بادلناصصات أك بادلناص كالناقد سعيد يقطٌن ،كمنهم من أمساه
بنيس ،أك احمليط اخلارجي كفريد الزاىي ،أك ادلوازم النصي كالباحث التونسي زلمد اذلادم ادلطوم ،أك النصية ادلوازية كادلختار حسين ،أك ادللحقات النصية
كالناقد السورم زلمد خًن البقاعي (.ينظر :النص ادلوازم ادلصطلح كالتطبيق  /بقلم بيانكا ماضية ،االثنٌن  29تشرين األكؿ (أكتوبر)  ،2007ادلوقع:
.)http://www.diwanalarab.com
 2عصاـ خلف كامل  :مفهوـ اخلطاب يف الدراسات األدبية كاللغوية ادلعاصرة – دار فرحة للنشر ك التوزيع – [د.ط] – [د.س] – ص.05:
3
ينظر :النص ادلوازم ادلصطلح كالتطبيق /بقلم بيانكا ماضية،االثنٌن  29تشرين األكؿ (أكتوبر)  ،2007ادلوقعhttp://www.diwanalarab.com :
 4لساف العرب /مجاؿ الدين زلمد بن مكرـ ابن منظور اإلفريقي ادلصرم،دار صادر ،بًنكت ط ،2004 – 3اجمللد العاشر ،ص2 :
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بل بن الىو يد٨مه هٓام مً البجى٧"،ل بييت لها ٢ىاٖضَا الخانت بها،ج٣يم بها وظها مً وظىٍ الىو َ:ى جغ٦يبي و َى ػماوي و
َى بخالي ،و جخىٞغ في مؿخىيحن:ؤخضَما صازل الجملت و آزغ صازل ّ
الىو؛و هي ججخم٘ في اإلابضؤ الظر ج٣ىم ٖليه ٧ل واخضة مجها
و َى الٗمل ؤو الخد٨م".
حك٩ل الٗخباث َمؼة ونل ،ولخٓت مٟهليت خاؾمت بحن جغؾاهت مً الىهىم الهامكيت(:الٗىىان ،الٗىىان الٟغعي،
الٗىىان الضازلي ،الضيباظاث ،الخظييالث ،الخيبحهاث ،الخهضيغ ،الخىاشخي الجاهبيت ،الخىاشخي الؿٟليت ،الهىامل اإلاظيلت للٗمل،
الٗباعة الخىظحهيت ،الؼزغٞت ،ألاقغَت "جؼيحن يخسظ ق٩ل خؼام" الغؾىم ،هىٕ الٛال ،ٝوؤهىإ ؤزغي مً بقاعاث اإلاالخ،٤
ًا
واإلاسُىَاث الظاجيت والٛحييت التي جؼوص الىو بدىاف مسخلٟت ،وؤخياها كغح عؾمي وٚحي عؾمي ،ؤلاَضاء ،الهىع ،الغؾىم،
الخُاب الخ٣ضيمي ،والىهىم الخىظحهيت  ). ..والىو اإلاغ٦ؼر.وٍ طا يٗجي ؤجها (ؤر الٗخباث) ليؿذ ههىنا مٗؼولت ومؿخ٣لت،
بل"بظغاء زابذ في جغجيبه ػمً ال٨خابت ،مخدى ٫مغن ػمً ال٣غاءة ".ومً َىا ،ؤَميت ال٣غاءة ألا٣ٞيت (مً الٗخبت بلى الىو)
،وال٣غاءة الٗمىصيت(مً الىو بلى الٗخبت) في مكغوٕ ٧ل ٢غاءة ٗٞالت ٚحي مٛغيتٖ ،لما ؤن ؾلُت الىو ؤو اإلاتن حك٩ل مغظٗا ال
مديض ٖىه بطا ما حٗاعيذ ٢غاءة الٗخبت بمدخىي الىو اإلاغ٦ؼر .
ومً زمتٞ ،الٗخبت مٟخاح بظغاجي ؤولي للخىٚل الخضعيهي و للىلىط بلى ٖىالم الىو ،والىو ٞغنت حٗىيًيت ٗضيت لخٗضيل
سٛغاث ال٣غاءة ألا٣ٞيت ال٣بليت ،ماصام الىو يؿخدًغ ،ك٩ل مدايض ،الىهىم اإلاداطيت (اإلاديُت ؤو الالخ٣ت)  ،مما ي٨غؽ
الاعجباٍ الًٗىر الٗمي ٤بحن الُغٞحن،م٘ الٗلم ؤن َظٍ الٗخباث ٢ض ج٩ىن ،مًللت ،مساصٖت ،مساجلت ،وػثب٣يت يهٗب ٖلى
ال٣اعت ،ؤخياها ،ال٣بٌ ٖلى صالالتها الهاعبت ،ولظل ٪خظعها ظحياع ظىيذ ٢ G. GENETTEاثال" :اخظعوا الىهىم اإلاداطيت".
ُ-1حبة ٓالٖ السواًة:
يٗض ٚال ٝالغوايت /قمٗت ال جىُٟئٖ ،خبت ؤؾاؾيت للضزى ٫بلى ًٞاء الىو و مٗماعيخه  ،ويك٩ل مىظها مهما ال يمً٨
لل٣اعت ؤن يخجاَله  ،إلاا له مً صاللت حؿاَم في جىظيه جى ٘٢ال٣اعت وعؾم ؤ ٤ٞاهخٓاعٍ  ،وال ييبػي ال٣غاءة في الىو مباقغة ٢بل
الىلىط بلى الىهىم اإلاهاخبت للىو ألاصبي ؤو الىٓغ ٞحها  ،بط حٗض َظٍ الىهىم اإلاىاػيت ؤَم مٟاجيذ الٗمل  ،بل حك٩ل عئيت
مايضة إلاا يغجًيه الغواجي ٞ ،ال ييبػي ججاَل ؤو جىاسخي ٧ل ما جيء بالٗمل بضايت مً لىخت الٛال ٝواللىخت الخلٟيت  ،والٗىىان ،
وؤلاَضاء  ،والبضايت  ،والهىامل ـ والٗىاويً الجاهبيت  ...ل٣ض اٖخبي الى٣اص َظٍ ألاقياء بهما ظاءث لخٟؿحي الٗمل ؤو حًٗيض عئيت
ال٩اجب  ،وال ييبػي الخٟؿحي الاٖخباَي إلاجمل َظٍ الىهىم اإلاهاخبت.
بن ٖىىان الغوايت /قمٗت ال جىُٟئ،يٗض ؤولى الٗخباث ؤو اإلاغاقي اإلاًيئتٞ،هى ٞىاجذ ؤو مٟاجيذ ههيت حؿخى ٠٢ال٣اعت و حؿتيعي
اهدباَه و اَخمامهٞ،هى الظر يى٣ل زُىاث اإلاخل٣ي مً الٗالم الخاعجي الظر ييخمي بليه ،بلى ٖالم الىو الضازلي ؤو اإلاغ٦ؼر ،و
نصا  /األزىر الزنّاد،ادلركز الثقايف العريب،بًنكت  +الدار البيضاء،ط، 993 – :ص70 :
نسيج النص:حبث يف ما يكوف بو ادللفوظ ّ
 2عتبات أـ عتمات  ،مصطفى سلوم  ،جريدة العلم ادلغربية( ،ادللحق الثقايف)  ،السبت 26مام،200 ،ص.6 :
 3عتبات أـ عتمات  ،مصطفى سلوم ـ ،س ص.6 :
4

GERARD , GENETTE, SEUILS, OP. CIT, p:367

 5عتبات النص الركائي ،مسًن عبد الرحيم أغا
http://www.ahewar.org

،احلوار ادلتمدف -العدد:
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لظلٞ ٪الٗىىان َى طا ٥الىو الهٛحي اإلاىاػر للىو ال٨بحي/اإلاتن الؿغصرٞ،هى جاعة ظؼء مً الىو ،ؤر اإلاخىاليت اللؿاهيت ألاولى
ٞيه،و َى جاعة ؤزغي ّ
م٩ىن زاعجي ،ؤر الٗىهغ ألا٦ثي زاعظيت يمً اإلاهاخباث الىهيت اإلااَغة للٗمل،و يهحي ألامغ مضٖاة
للخإمل.
و مً َىا٧ ،ان الٗىىان/قمٗت ال جىُٟئ يديل ٖلى الىو ،و يطخيء قٟغاجه اإلابشىزت في زىايا اإلاتن الؿغصر،بل بهه بياءة باعٖت
ّ
جشىع ال٣اعت و جلؼمه ؤلاظابت مً زال ٫حٗامله م٘ الىو ،بالخ٨ٟي ٪و الخدليل،و الخظع مً الغمىػ و الصخهياث اإلاخىازغة٦ ،غويت
٧اهذ ؤم زابخت،عثيؿت ؤو زاهىيت..
ٞالكمٗت التي ال جىُٟئ ،ال تهؼَا الٗانٟت الجاثدت،و ال جازغ ٞحها ٖىاصر الؼمً ،با٢يت ؾغمضيت،جطخيء ،جب٣ى مكٗت و
ُ
ّ
الخىعيت الخؿىاء،التي زغظذ مً البدغ طاث يىم ،كٗغ ميؿاب خغيغر ط ّعر .بجها
مًيئت،جىحي مً خىلها و ما خىلها،بجها
ٞلؿُحن التي اؾخٗهذ ٖلى البٛاة الٗخاة مىظ ٢ضيم الؼمً ،و بن زالها زهىمها ؤجها اهُٟإث ؤو ؤوق٨ذ ٖلى الاهُٟاء و
ألاٞى٫؟؟
و مً الٗخباث اإلاًٟيت بلى الىو اإلاغ٦ؼر في عوايت قمٗت ال جىُٟئ،جل ٪الهىعة التي عؾمذ ٖلى الٛال،ٝبط يغي ال٣اعت نىعة
اإلاسجض ألا٢صخى الغاجٗت الجما،٫و بجىبه زغيُت ٞلؿُحن ؤو ُ
الخ ّ
ىعيت ٦ما ؾماَا الغواجي و ٖلحها ؤؾماء مضن ٞلؿُيييت ،عٚم
ؤن الخِ ٚحي واضر و ال م٣غوء،و ؤٖلى الهىعة مً ظهت اليؿاع ،جبضو نىعة البُل الكهيض ٖؼ الضيً ال٣ؿام ،و ًٖ يميىه
زغيُت لٟلؿُحن و ٢ض اهخهبذ َظٍ اإلاغةٖ ،لى ٖ٨ـ الخغيُت ألاولى اإلاداطيت للمسجض ألا٢صخى.و نٟدت الٛال ٝيُٛحها هىع
ّ
وَاط ؾاَ٘ يهضع مً قمٗت خمغاء ،يسغط مجها لهب ٚحي ٖاصر ،و ٦إهه لهب اإلاٗغ٦ت اإلا٣ضؾت ،ؤو ٦إجها ٞلؿُحن في خض طاتها،
التي ال جيخ٨ـ ؤبضا و ال يسبى لها ؤواع،بل يب٣ى مؿخٗغا و ماججا ؤبض الضَغ.
و ٢ض ّ
ٖض الى٣اص الهىعة ٖالمت ؤي٣ىهيت و جىانليت ،جستز ٫آال ٝال٩لماث ،ؤو ٦ما ي٣ى ٫اإلاشل الهيجي"حٗاص ٫الهىعة ؤل٧ ٠لمت"
ٞالهىعة حٛجي ًٖ اإلا٣ا ٫و ال٨خاب،بل ال جدخاط بلى ل ٟٔؤو ٖباعة ؤو قغح..
و بطا ؤعصها ؤن هخٗامل م٘ الهىعة و ز٣اٞتها و صالالتها ؤلاقاعيت الغمؼيتٖ ،ليىا ؤن هدؿلر بألياث ّ
ظماء،و ٖلىم جدىاػٖها مجاالث
ٟٚحية ٗ٦لم الىٟـ اإلاٗغفي و الٟلؿٟت و اإلاىُ ،٤و ٖلم اظخمإ اإلاٗغٞت ،و ؤهثيوبىلىظيا الش٣اٞت،و الى٣ض ألاصبي ،و ٖضيض مً
الٗلىم ؤلاوؿاهيت و الاظخماٖيتٞ،الهىعة هي الٗالم اإلاخىؾِ بحن الىا ٘٢و ال٨ٟغ ،بحن الخـ و الٗ٣ل ،بحن الىو و ال٣غاءة،بحن
اإلاجؿض و الخل٣ي..
تهضَ ٝظٍ ال٨ٟغة بلى بٖاصة َغح و مىا٢كت اإلاٟاَيم ألاؾاؾيت الخانت بالهىعة في ٖال٢اتها اإلاخٗضصة بالىو،و بالىو في
ٖال٢اجه ٚحي اإلاخىاَيت م٘ الهىعة٦،ما جدىاو ٫الٗال٢ت الخباصليت بحن ألاصب مً هاخيت،و الخهىيغ مً هاخيت ؤزغي ٞ،ـ"الهىعة
باٖخباعَا ؾاب٣ت ٖلى الىو" جغجبِ بُبيٗتها اعجباَا وزي٣ا بالىو.و وؿخُي٘ ؤن ه٣ى:٫بجها ؤ٦ثي ٣ٞغا مً الىو٦،ما ؤجها ؤيًا
ؤقض زغاء مىه،ألجها جيخمي بلى مجا ٫مٗغفي مسخل ٠له ٢اهىهه الخامَ،ى ال٣اهىن ألاي٣ىوي َب٣ا لبحيؽ .Pierce

 http :www .arabiancrativity-com/j-hamdaoui2.htmينظر :دلاذا النص ادلوازم /مجيل محداكم،موقع:

1

 2ينظر:عادل األشياء أـ عادل الصور؟/د حسن حنفي،رللة(فصوؿ)،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب –القاىرة،ع،62:ربيع ك صيف ،2003ص27-22:

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2017

103

مجلة حُل الدزاطات ألادبُة وال٘١سٍة  -الِام السالث  -الِدد ً 26ىاًس 2017

الهىعة –٦ما ي٣ى ٫عيجيـ صوبغر  -Régis Debrayفي ٦خابه (خياة الهىعة و ُ
مىتها  )Vie et mort de l’imageعمؼيتٚ ،حي ؤجها ال جمل٪
الخهاثو الضالليت للٛت،بجها َٟىلت الٗالمت،و ال يسٟى ؤن َظٍ ألانالت جمىدها ٢ضعة ٖلى ؤلايها ٫ال مشيل لها؛ٞالهىعة طاث
ًٞل ألجها ؤصاة عبِ.
•

هو الهىعة (اللىخت)  -------------زُاب الهىعة (ال٣غاءة و الخل٣ي)
بن اإلاهخمحن بالهىعة و ز٣اٞتها ؤو اإلاٟهىم اإلاغ٦ب(ز٣اٞت الهىعة) يؿٗىن في صعاؾتهم بلى احؿإ صعاؾت مًمىن الهىعة و
الُغي٣ت التي ي٣ضم بها َظا اإلاًمىن مٗا.هغي لظل ٪اإلاٟهىم وظهحن ازىحن،بطا ٧اهذ الهىعة هخاظا ٞىياٞ ،ةن الىظه ألاو ٫لظل٪
الىخاط َى ٧ل ؤلىان الش٣اٞت التي جضزل في ٖمليت ؤلاهخاط طاتها،وٗجي بظل ٪ج٣ىياث بهخاط الهىعة .و يم ً٨ؤن هُلٖ ٤لى طل٪
الىظه اؾم(هو الهىعة)؛ألهه مغجبِ بالبييت ؤو الك٩ل.ؤما الىظه آلازغٞ،هى ما يم ً٨ؤن يؿخيبِ مً مىٓىعاث بلى الٗالم و
جىظهاث ال٣يم مً مًمىن الهىعة.و يم ً٨ؤن هُلٖ ٤لى طل ٪الىظه(زُاب الهىعة)؛ألهه مغجبِ بالخىظه ؤو اإلاًمىن.
و الٗال٢ت بحن (هو الهىعة) و (زُاب الهىعة) هي صاثما ٖال٢ت جباصليتٖ،ال٢ت جإزغ و جإزحي.يبجى هو الهىعة بالخ٣ىياث التي
جض ٘ٞزُابها ٖلى الىدى الظر جغيضٍ بلى اإلاخل٣ي.
ٗض الهىعة ،ال هيسخى اؾم الغواجي ّ
اإلاضون ؤٖلى الٛالٖ ٝلى اليمحن ،و ٖىىان الغوايت ،ؤؾٟل الٛال٦ ،ٝخب ٞى٢ه الخجىيـ ؤر
ظيـ الٗمل ألاصبي:عوايت.
و الظر يىٗم الىٓغ في الٛال ٝيضع ٥ؤهه ٖخبت عثيؿت مً الٗخباث ألازغيٞ،ال ٚجى لل٣اعت ٖىه ،خيض يضعٞ ٥دىي اإلاتن الغواجي
اإلاغ٦ؼر ،و يلج ٖاإلاه ٢بل ؤن يخٗم ٤في ٖاإلاه اإلابدغ.
2011م.
َ1432ـ /
الغوايت مً َب٘ و وكغ و جىػي٘ ،صاع الخلضوهيت،الجؼاثغ ،ؾىت
ُ-2حبة إلاهداء/الدُاء:
بن ال٣اعت للغوايت يٟاظإ ٛياب ؤلاَضاء و ٢ض اؾخٗايه الغواجي بضٖاء ل٩ل نٟى ٝالكهضاء الظيً ٖغظىا بإعواخهم بلى
الؿماء و اعج٣ىا مٗغاظا جتيا،م٘ جسهيو الضٖاء البييه الكهيضيً :زالض و خؿام ،خيض يدىام م٘ الخيؿاء إلاا اؾدكهض
ؤوالصَا ألاعب٘ ٢اثال مٗها:اللهم اظمٗجي بهم في مؿخ٣غ عخمخ ٪ظميٗا .آمحن.
ُ-3حبة الـ٘حة ألاولى مً السواًة:
َ
الخىع ّيت  ،و هي اؾم مؿخٗاع لٟلؿُحن التي
و ال٣اعت اإلاخل٣ي لخُاب الغوايت ،يجض في الهٟدت ألاولى مجها اؾما ظميال ؤال و َى
حكبه في زغيُتها ظؿم الخىعيتَ،ظٍ الخىعيت التي ْهغث مً البدغ ألابيٌ و هي ؤظمل الخىعياث بل ؤظمل الٗغاجـ البيٌ
ينظر:حياة الصورة ك موهتا  /رجييس دكبرم،ترمجة فريد الزاىي،إفريقيا الشرؽ -الدار البيضاء 2002/ـ،ص. 35:كما ينظر :الصورة ك الثقافة ك االتصاؿ  /د زلمد العبد،
رللة(فصوؿ)،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب –القاىرة،ع،62:ربيع ك صيف ،2003ص 42- 33:بتصرؼ.
 2ركاية:مشعة ال تنطفئ /زلمود الزىار ،طبع ك نشر ك توزيع ،دار اخللدكنية،اجلزائر ،سنة  432ىػ 20 /ـ.ص03:
 3احلورية :اسم علم مؤنث عريب ،كادلعىن  :ادلرأة احلسناء شديدة بياض العٌن  .كاحلورية :فتاة أسطورية تدعى عركس البحر ،يظنوف بوجودىا يف البحر؛ نصفها العلوم بشكل
أنثى ،كنصفها السفلي مسكة بذيل  .فشبهوا ادلرأة اجلميلة هبا  .كعركس البحر مسكة حبرية توجد يف البحر األمحر خاصة ،كربب العزلة ،كىي ثديية ،ك ىي موجودة يف متحف
البحر باإلسكندرية .ينظر) http://www.almaany.com/ar(:
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الجميالث اإلاتزيىاث ػيىت الؼٞا،ٝو هي خىعيت خؿىاء هامذ ٖلى ظاهبها ألايؿغ عٚما ٖجها..خيض ججاوـ لىجها ألابيٌ م٘ لىن
البدغ ألابيٌ.
و بطن؛ ٞةن ؤظمل ما في َظٍ الغوايت َى حكبيه ٞلؿُحن بالخىعيت التي ججلـ ٖلى قاَئ البدغ ألابيٌ اإلاخىؾِ  ،و قٗغَا
َ
ّ
الى٣ي،لي٩ىن بدحية َبييت ،و ما ػاص مىه ؾا ٫ليسِ جهغ ألاعصن.
الىاع ٝاإلايؿاب الٛضاثغ في مياٍ البدغ الهاٞيت،و ج َج َّم َ٘ عي٣ها
ٞالؿُىع ألاولى مً الغوايت جهضم ال٣اعت و جسلب ّلبهٞ،هي ٖخبت مً الٗخباث التي جٟطخي بلى الىو اإلاغ٦ؼر.
ُ-4حبات الـ٘حات ألاخحرة و الظوىز ألاخحرة مً السواًة:
٦ما ؤن مً ٖخباث الىو الغواجي ؤيًا ،الهٟداث ألازحية ،و الؿُىع ألازحية مً الغوايت ٖلى وظه الخهىم ٞهي ٖخبت ؤزغي
ّ
الخىعيت التي ال
٧ىامىه و ٦ك ٠عصَاجه الٗاجمت.بط يظ٦غ الىًَ الظر ؤناب ظؿض
حٗحن ال٣اعت ٖلى ٞهم الخُاب و اؾخٛىاع ِ
حكيش.و ٢ض يٟٗذ الخىعيت الجميلت ؿبب اؾدكهاص ال٨شحي مً ؤبىائها ،و ل٣ض ؤنابها الىًَ و ؤصع٦ها ؤلاٖياء و هالها الىهب ،و
1948م.
يىاع و ٧ىاؾغٞ،إنابتها ٚيبىبت في ٖام
ؤعَ٣ها الىنب،و خامذ خى ٫خماَا
ٍل
و لَ ً٨ل جى٢ ٠٢لبها ًٖ الخ٣ٟان؟و محزاجها ًٖ الغجخان؟
لم يخى٢ ٠٢لبها٣ٞ،لبها مً صخغ ال٣ضؽ اإلاباع٦ت،اإلاخُٗغة بغيذ الجىت مً الؿماءٞ..هل جمىث خىعيت ظميلت بطا ٧ان صوائَا ٢ض
ظاء مً الؿماء؟؟؟
و ٧اهذ الٗخبت اإلامحزة التي ّ
ج ٪ٟالكٟغاث ٧لها،بل هي اإلاٟخاح السخغر الظر ي٨ك ًٖ ٠ال٨ىىػ الضٞيىت ،و الجىاَغ
ُ َ
جيخه ال٣هتٞ ..ال ػالذ الكمٗت جطخيء  ،بجها قمٗت ال جىُٟئ"
الشميىتٖ،باعة ؤزحية ز ِخم بها الخُاب الغواجي و هي":و لم ِ
و الجميل الغاج٘،بل ألاظمل ألاعوٕ ،ؤن الغوايت جبضؤ ٗخبت الٗىىان/قمٗت ال جىُٟئ ،و جيخهي ٗخبت ؤزحية ٧امىت في ٖباعة ؤزحية
مً الغوايت/بجها:قمٗت ال جىُٟئ ...
ويٗض ظحياع ظىيذ  GERARD GENETTEمً ألاواثل الظيً ؤزاعوا ؾاا ٫الٗخباث ،وطل ٪في م٣تيخاجه الىٓغيت خى٫
مىيىٕ الكٗغيت ٖىضما خاو ٫جُىيغ آلياجه الى٣ضيت ؤلاظغاثيت باالهخ٣ا ٫مً مجا ٫الىو اإلاٛل ٤بلى مٟهىم الىو الكامل.
و ال٣اعت إلاتن الغوايت يضع ٥الٗال٢ت الىَيضة بحن الٗخباث و بحن الىو اإلاغ٦ؼر،و بإن ٖىىان مشل (قمٗت ال جىُٟئ)،له ما
يىاػيه و يًيئه في الغوايت صازليا.
ي٣ى ٫الغواجي:بدشذ الخىعيت الخؿىاء التي ْىىَا ٢ض زغظذ مً البدغ ،و ْجها آزغون ؤجها ٧اهذ ُٗ٢ت مً الؿماء،ظاءث ٖلى
َيئت سخابت ٚمام بيًاء ناٞيت ج٨شٖ ٠لى قاَئ البدغ،و ناعث ؤعيا،خملذ مٗها مسجضا َى بىابت الؿماء،نٗىصا و
َبىَا.

الركاية ،ص 05:
 2الركاية،ص295 :
G . GENETTE, SEUILS, ED SEUIL, COLL POETIQUE, PARIS , 1987
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بدشذ ٞلؿُحن(الخىعيت َبٗا)ًٖ ؤملٗ ،ض ؤن بضؤث الُدالب جاإلاها في ؤ٦ثي مً م٩انٞ،ىٓغث الخىعيت الخؿىاء بلى الكما..٫و
زاٞذ ؤن ج٩ىن َظٍ مً خملت الُدالب و الُٟيلياث ؤيًاَ..ىا ؤٖلىذ ٞلؿُحن ؤجها ابىت صمك ،٤التي حؿ ً٨م٘ ٖغيؿها في
الجىىب  ..و ٧ان ههيب الخىعيت الخؿىاء،الضمىٕ و زيبت ألامل.
و يهُى٘ الىام لىٟؿه ج٣ىيت الخىاع في اإلاتن الغواجي َغوبا مً اإلالل ،و مساٞت الؿأمت التي ٢ض جهيب اإلاخل٣ي،للىىٓغ بليه
ي٣ى:٫
و ؾإ ٫الكيش الخىٟي:و ب٣يذ ظشتهم في اإلايىاء؟
٦الٞ،لم ييسخب الكباب بال و ٢ض خملىا الكهضاء مٗهم.َل اٖخ٣لىا ؤخضا؟وٗم ٌٗ ،الىاؽ ٧اهىا خى ٫اإلايىاء ممً جهاص ٝوظىصَم في اإلاىُ٣ت.و جضزل الكيش ال٣هاب،و ٢ض بضا وظهه ّمخجهما:
ؤال ج٩ىن َظٍ خيلت نهيىهيت؟٧ل شخيء مدخمل...و يمطخي الخىاع ميسجما صون بخؿاؽ ال٣اعت ٗمليت ؤلا٢دام لهظٍ الخ٣ىيت الؿغصيت.
و ؤخحرا؛
ٞىو الٗخباث ؤو الىو اإلاىاػر،ليـ َٟغة ؤو بق٩اليت زاعظت ًٖ بَاع الخُاب،بل َى مىيىٕ م٨ٟغ ٞيه مً ٢بل الىام
ًا ًا
اإلابضٕ ،وَى ألامغ الظر يىاظهه ال٣اعت و يهضمه ٢بل ولىظه الٗمل ألاصبي ،بط يغؾم لضيه اهُباٖا ؤوليا ٢ض يشحي ؤؾئلت مؿب٣ت
ججيب ٖجها الغوايت ٗض ال٣غاءة.
و مىيىٕ الٗخباث يكبه اإلاشل اإلاٛغبي ال٣اثل :ؤزباع الضاع ٖلى باب الضاع ،ؤو ٦ما ٢ا ٫ظىيذ هٟؿه في ق٩ل خ٨مت  :اخظعوا
الٗخباث !!
ٛاثمة املـادز و املساحّ:
خٟغياث اإلاٗغٞت /ميكيل ٞى٧ى ،جغظمت ؾالم يٟىث ،الضاعالبيًاء،اإلاٛغب ٍ.1986، ،1 خياة الهىعة و مىتها /عيجيـ صوبغر،جغظمت ٞغيض الؼاهي،بٞغي٣يا الكغ -١الضاع البيًاء اإلاٛغب2002/م ٖخباث ال٨خابت الغواثيت ،صٖ /بض اإلاال ٪ؤقهبىن ،صاع الخىاع لليكغ والخىػي٘ ؾىعيت.2009 ، 1ٍ ،الركاية،ص3 - 2:
 2الركاية،ص3 :
3
النص ادلوازم ادلصطلح كالتطبيق /بقلم بيانكا ماضية،االثنٌن  29تشرين األكؿ (أكتوبر)  ،2007ادلوقعhttp://www.diwanalarab.com :
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ٖهام زل٧ ٠امل  :مٟهىم الخُاب في الضعاؾاث ألاصبيت واللٛىيت اإلاٗانغة – صاع ٞغخت لليكغ و الخىػي٘ – [ص[ – ]ٍ.ص.ؽ] . قمٗت ال جىُٟئ /مدمىص الؼَاع،عوايتَ ،ب٘ و وكغ و جىػي٘ ،صاع الخلضوهيت،الجؼاثغ ،ؾىت َ1432ـ 2011/م.٫ؾان الٗغب  /ظما ٫الضيً مدمض بً م٨غم ابً مىٓىع ؤلاٞغي٣ي اإلاهغر،صاع ناصع ،بحيوث ٍ ،2004 – 3اإلاجلض الٗاقغ .مٟهىم الخُاب في الضعاؾاث ألاصبيت واللٛىيت اإلاٗانغة ٖ/هام زل٧ ٠امل – صاع ٞغخت لليكغ و الخىػي٘ – [ص[ – ]ٍ.ص.ؽ] .ّ
 وؿيج الىو:بدض في ما ي٩ىن به اإلالٟىّ ّهها  /ألاػَغ الؼهاص،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي،بحيوث  +الضاع البيًاء.1993 – 1:ٍ،
الىو الغواجي مىاهج و ج٣ىياث /بحيهاع ٞاليِ جغظمت ص .عقيض بىدضو ،ؾلي٩ي بزىان.1999 ،1ٍ ،اإلاغاظ٘ ألاظىبيت:
- BERNAD, VALETTE, ESTHETIQUE DU ROMAN MODERNE, ED NOTHAN, 2EME, ED PARIS, 1993
Gérard Genette, Palimpsestes/la littérature au second degré/ 1ère publication. Ed. Du Seuil 1982.-G . GENETTE, SEUILS, ED SEUIL, COLL POETIQUE, PARIS , 1987
- PHILIPE, LE JEUNE, MOI AUSSI, ED SEUIL, PARIS ,1986.
الدوزٍات:الخل٣ي في الى٣ض الٗغبي ال٣ضيم ومى ٘٢اإلاخل٣ي في الٓاَغة ألاصبيتٖ ،بض اإلاجيض اػعا . ، ِ٢مجلت آلاصاب اللبىاهيت10 - 9 ٕ ،ؤ٦خىبغ  ، 1998،ؽ .46
 الهىعة و الش٣اٞت و الاجها / ٫ص مدمض الٗبض ،مجلت (ٞهى،)٫الهيئت اإلاهغيت الٗامت لل٨خاب – ال٣اَغة،62:ٕ،عبي٘ و ني٠2003
 ٖالم ألاقياء ؤم ٖالم الهىع؟ /ص خؿً خىٟي،مجلت (ٞهى،)٫الهيئت اإلاهغيت الٗامت لل٨خاب – ال٣اَغة،62:ٕ،عبي٘ و ني٠2003
الٗخباث الىهيت بحن الىعي الىٓغر و اإلا٣اعبت الى٣ضيت ،ص ٖبض الٗالي بىَيب ،ظغيضة الٗلم اإلاٛغبيت،الؿبذ 28ابغيل. 2001 ،

(اإلالخ ٤الش٣افي ) ،

ٖخباث ؤم ٖخماث  ،مهُٟى ؾلىر  ،ظغيضة الٗلم اإلاٛغبيت( ،اإلالخ ٤الش٣افي)  ،الؿبذ 26مار.2001 ،مٟاجيذ جل٣ي الىو مً الىظهت ألاؾلىبيت ٖ /لي مالحي،مجلت :اللٛت و ألاصب،مٗهض اللٛت الٗغبيت و آصابها –الجؼاثغ،الٗضص،14:قٗبان َ 1420ـ /صيؿمبي 1999م.

ظامٗت

املىا ّٛإلال١تروهُة:
 الىو اإلاىاػر اإلاهُلر والخُبي /٤ب٣لم بياه٩ا ماييت،الازىحن  29حكغيً ألاو( ٫ؤ٦خىبغ)  ،2007اإلاى:٘٢http://www.diwanalarab.com .
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ٖخباث الىو الغواجي،ؾمحي ٖبض الغخيم ؤٚا ،الخىاع اإلاخمضن-الٗضص، 10:10- 30/ 4 / 2011- 3351:اإلادىع :الاصب والًٟhttp://www.ahewar.org
إلااطا الىو اإلاىاػر /ظميل خمضاور،مىhttp :www .arabiancrativity-com/j-hamdaoui2.htm:٘٢) http://www.almaany.com/ar(-
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ػِس املٜاومة الىهىُة ثُازثه ومارساثه وخلُ٘اثه ال٘١سٍة.
ؤ.يىؾ ٠ب٩ىفَ ،الب ص٦خىعاٍ الٗلىم في ألاصب الجؼاثغر الخضيض واإلاٗانغ جدذ بقغا ٝؤ .خبيب مىوسخي
ظامٗت الجياللي اليا ـ ؿيضر بلٗباؽ – الجؼاثغ –

امللخف:
حٗالج َظٍ ال٣غاءة ظاهبا مً ظىاهب ألاصب الجؼاثغر،زانت الخُاب الكٗغر مىهٞ ،هى الهٟدت ّ
َامت مً ألاصب الٗغبي
ّ
ولئن خالذ الٓغو ٝصون وكغ َظٍ الهٟدت ؤو بل٣اء الًىء ٖلحهاّ ،
ٞةن طل ٪ال ي٣لل مً ؤَميخه ال٣ىميت بل ّعبما خ ٟـؼ الباخشحن
بلى بظ ٫الجهىص ليكغَا وويٗها في م٩اجها مً جغار ّ
ألامت الٗغبيت ألاصبي.
و٢ض ٧اهذ الٟغم التي ؤجيدذ للخضيض ًٖ ألاصب الجؼاثغر ٢ضيمه وخضيشه ،هـثيٍ وقٗغٍ٢ ،ليلت ّ
ظضا ختى يل ٌٗ
الباخشحن الُغي ،٤وؤؾاءوا بلى ؾمٗت َـظا ألاصب في الى٢ذ الظر ؤعاصوا ؤلاخؿان بليهٞ .الخضيض ًٖ مازغاث ألاصب الجؼاثغر
وجيا اجه وزلٟياجه ال٨ٟغيت في الىا ٘٢يجغها للخضيض بلى ّ
خض ٦بحي ًٖ ألاصب الٗغبي بهٟت ٖامت في ٧ل بيئت مً بيئاجه الىَىيت؛
ع
٣ٞض ٖاف َظا ألاصب هٟـ الٓغو ٝواإلاك٨الث الخاعيسيت وال٨ٟغيت التي ٖاقها ألاصب الٗغبي ،و٦ـاهذ نلت الجؼاثغ بإوعوبا ـ
بد٨م مىٗ٢ها وؾياؾتها ـ مً ؤؾب ٤الهالث التي وكإث ٗـض طل ٪في اإلاكغ ١الٗغبيٞ ،اؾخٟاصث مً الهلت ججاعيا وخغبيا وبصاعيا،
ول٨جها ٞيما يبضوا لـم جٟض قيئا مً طلٞ ٪يما يخٗل ٤ب٨ٟغَا وخًاعتها ّ
ّ
وٞجها وز٣اٞتهاٞ ،ب٣ي َظا الجاهب مدآٞا عا٦ضا ٢ضيما بلى
ؤن ظاء الاخخال ٫الظر لم ب ً٨نضمت لجمي٘ ّ
ال٣يم الؿاثضة في البالص ،بل ٧ان باإلياٞت بلى طلٖ ٪امل جسغيب وبٗثية وجدُيم
ل٩ل ّ
ال٣يم ال٨ٟغيت عٚم ظمىصَا وع٧ىصَا و٢ضمها.
ّ
وبطا ٧ان الاؾخٗماع ٢ض ؤٞاص ٌٗ البالص الٗغبيت خحن ه٣ل بلحها اإلاُبٗت والصخ ٠واإلاجالـ الٗلميت  ،وهدى طلٞ ، ٪ةهه في
ّ
ّ
وبهما ظاء ليؿلب ؤ٩ٞاع الكٗبّ ،
ويؼوع جاعيسه ويدُم ٦ياهه
الجؼاثغ ٧ان ٖلى ٖ٨ـ طل ٪جماما ،بط لم يإث لييكغ خًاعة
ّ
حٗغيذ شخهيت ألاصب التي ْلذ مدخٟٓت ّ
ويؿخٛل زغوجه ،وبظلّ ٪
بم٣ىماتها ومالمدها بلى َؼاث ٖىيٟـت ٧اصث ج٣ٟضَا جل٪
اإلا٣ىماث واإلاالمذّ ،
ّ
ألجها لم حؿخُ٘ ؤن جىاظه الٛؼو الش٣افي بىٟـ الٗخاص الظر ظاء به الاخخال ٫في ٖىٟىاهه واهخ٣امه ،ولم حؿخُ٘
ّ
ؤن ّ
الٗضو وبغامجـه ٞــي الهضم والدؿلِ وبػالت اإلاٗالم ال٣ىميت.
جُىع طاتها بالُغي٣ت التي يٟتييها جسُيِ
ال٢لمات امل٘حاحُة :الجمىص  -الخغ٦ت ألاصبيت– شخهيت ألاصيب – اإلاازغاث  -قٗغ اإلا٣اومت الىَىيت – جياعاث قٗغ اإلا٣اومت
الىَىيت – الخلٟياث ال٨ٟغيت.
 /1حمىد الحسٟة ألادبُة:
هخج ًٖ جباَا الخغ٦ت ألاصبيت ،و٣ٞضان الخىاػن بحن ّ
٢ىة الٗىانغ الىَىيت وبحن وؾاثل الاخخال ٫جذجغ وظمىص في
الخغ٦ت ال٨ٟغيت ٖمىما وخغ٦ت ألاصب ٖلى الخهىم؛ ٣ٞض حكخدذ ّ
٧ل الجهىص الٗ٣ليت اإلاىخجت ،وحكغص ألاصباء والكٗغاء
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يض الٛؼاة وقٛل ّ
الىَىيىن واهضمج ًٗهم في خغ٦ت اإلا٣اومت التي ؤٖلجها الكٗب ٞتية َىيلت ّ
الىاؽ ًٖ ألاصب والكٗغ ولم يٗض
ألن طل ٪لً يٛىحهم ًٖ ّ
َمهم الخٗبحي الجميل والٛؼ ٫اإلاليذ ،والىن ٠الغاج٘ ّ
مً ّ
الىاع التي يخلٓىن بها ٞخيال ي ٠٣بيجهم وبحن
الٛانبحن خاثال ،بل ّبجهم لً يجضوا الى٢ذ الظر يؿخمٗىن ٞيه بمشل َظا ألاصب الظر ٧ان يساَب الٗاَٟت بالٛؼ ٫والخمغ
والغياى  ،ويساَب الٗ٣ل بالخ٨مت والؼَض والٟلؿٟت .
وما ؤ ٗض ألاصب في طل ٪الؼمان ٖلى ؤن يضزل مٗغ٦ت ؾياؾيت ؤو ؤن ّ
يجؿم عوخا ٢ىميت  ،ؤو ؤن يدٟؼ بلى مؿخ٣بل وَجي ٞيه ٖؼة
و٦غامت  ،وٞيه ّ
خغيـت واؾخ٣ال٫؛ لظل ٪ؾاص الغ٧ىص والجمىص خغ٦ت ألاصب  ،و٦ؿضث ؾى ١ؤلاهخاط خ٣بت َىيلت و٦إن ألاصب ؤنبذ
ٖما يجيل في ٢لىب ّ
ييخٓغ ٖهضا مً الاؾخ٣غاع والهضوء ؤو ييخٓغ ٗشا سخغيا يكي٘ ٞي ــه الخياة ل٩ي يجهٌ ويخدغّ ٥
ويٗبي ّ
الىاؽ
جدٟؼ لالهُال ١والشىعة ومً ؤلم ي٩اص ّ
ّ
مً خىحن بلى ّ
يمؼ ١الىٟىؽ َؼيمت وبإؾا وي٣طخي ٖلحها زيبت
خغيتهم اإلا٣ٟىصة ،ومً
واهخداعا.
 /2مارسات ػِس املٜاومة الىهىُة:
و٢ض ٖغٞذ الجؼاثغ هىٖا مً الاؾخ٣غاع والهضوء في ْل الاخخال ٫واؾخ٣غاع وَضوء ال ًٖ عضخى واَمئىان هٟسخي وحؿليم
بالىاّ ،٘٢
ول٨ىه الاؾخ٣غاع ألاليم الظر ظاء ٗض ٞكل ظمي٘ اإلاداوالث الشىعيت ،والهضوء اإلاٟغوى الظر وَضٍ الخضيض وباع٦خه
ّ
والخٟى ١اإلااصر :
الىحيان
صزلذ الجؼاثغ بطن في ٖهض الاؾخ٣غاع والهضوء  ،وٖاص ّ
الىاؽ بلى ؤهٟؿهم يؿإلىجهـا وبلى ّؤيامهم يظ٦غوجها ،وبلـى صياعَم وخ٣ىلهم
لٗل وَىيـا يلىح لهم مى٣ظا ّ
الضياع اإلادتي٢ت ،والخ٣ى ٫اإلاٛخهبت وجُلٗىا في ألاّ ٤ٞ
وهي ؤَال ٫ؤو عماص ؤو َكيمٞ ،ب٩ىا ّ
ولٗل ؤصبيا
حهخ ٠بهم ناعخا ،ولٖ ً٨مليت اإلاساى ٢ض َالذ ،وؤنىاث ألالم ّ
٢ضع لها ؤن جٓل م٨خىمت ٞخإزغ بظل ٪ال٣اثض وألاصيب ؤمضا
ليـ بال٣هحي عٚم ّ
قضة الخاظت بلحهما.
وبطا ٧ان ْهىع ال٣اثض ال يٗىيىا َىا ّ ،
ٞةن ْهىع ألاصيب ٦ــان مغجبُا اعجباَـا وزي٣ا ّ
ٗضة مازغاث مخىىٖت مهضث له الُغي، ٤
وٞخدذ ؤمامه ٦شحيا مً اإلاىاٞظ  ،وَـ ــظٍ اإلاازغاث ٖضيضة مجها الش٣افي والا٢خهاصر ومجها الضيجي والؿياسخي  ،بل مى ــها اإلادلي
اإلاؿخمض م ــً ز ــاعط الخضوص الؿياؾيـت والجٛغاٞيت للجؼاثغّ ،
ّ
ّ
الخُىع
ولٗل اإلا٣ام
اإلاىبٗض مً صاز ــل الًمحي الكٗبي وخاظخــه بل ــى
ال يؿمذ بظ٦غ ظمي٘ اإلاازغاث م٘ الخٟهيل وؤلاؾهاب.
ولظل ٪ؾى٨خٟي بشالزت مازغاث  ،ِ٣ٞوَـي اإلاازغ الٗغبي (الكغقي) ،واإلاازغ الىَجي واإلاازغ الٛغبي؛ وؾىىظؼ ال٣ى ٫في ّ
٧ل مجها
ج٨ملت ّ
جدضص مٟهىمه وجظ٦غ بلى ّ
ؤر مضي ؾاَم في ص ٘ٞخغ٦ت ألاصب ّ
وؤزغ ٞحها.
ّ
ولٗل ّؤوَ ٫ظٍ اإلاازغاث َى :
1830م ولم يبٖ ٤لى
ؤ-املارس الٔسبي ٣ٞ :ض اجهلذ الجؼاثغ بٟغوؿا ؾياؾيا وا٢خهاصيا،واعجبُذ بها ز٣اٞيا وخًاعيا مىظ ٖام
ّ
الباخض بال ؤن ييخٓغ الىخاثجٞ ،ماطا ٧اهذ ؟

حبث نشر يف رللة " الرسالة " العراقية ،العدد  5ك 6السنة الثانية  960ـ.

أبو القاسم سعد اهلل  ،دراسات يف األدب اجلزائرم احلديث ،دار اآلداب ،بًنكت 977 ،ـ .ط ،2ص20
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ويىظهها لخضمخهّ ،
الخّ ٤
ؤن الاخخال٢ ٫ض اؾخُإ ؤن يؿيُغ ٖلى م٣اليض الىىاحي اإلاّاصيت في الكٗب ّ
ول٨ىه لم يىجر في الاؾديالء
ّ
ٖلى الخ٣اليض ال٨ٟغيت والش٣اٞيت بال ٗض ػمً َىيل.
وَى بط يبضؤ في جىظيه َظٍ الىىاحي لهالخه لم يجض مً ؤبىاء َظا الكٗب َب٣ت ٦بحية حٗتي ٝله بد ٤ؤلاقغاٖ ٝلى بصاعة
اإلااؾؿاث الش٣اٞيت  ،ولظل ٪جًاءٖ ٫ضص زغيهي َظٍ اإلااؾؿاث الٛغبيت في اججاَها وٞلؿٟتها.
و٢ض اؾخمغ َظا الخإزحي بالخًاعة والش٣اٞت الٛغبيت بُيئا مخشا٢ال ٞال يجض مً آلاطان الهاٚيت وال٣لىب اإلاخٟخدت والٗ٣ى٫
ّ
اإلاؿتهل٨ت بال ؤع٢اما ٢ليلت بحن ٢اثمت الكٗب الطخمت .
ّ
لَ ً٨ــظا البِء بضؤ مىظ الخغب الٗاإلايت ألاولى جضٗٞــه ألاَمإ الؿياؾيت ويٛغيه اإلاؿخ٣بل الخًاعر اإلاكتي ٥بحن الكٗبحن
الٟغوسخي والجؼاثغر.و٧اهذ َظٍ صٖىة ٢ض ْهغث ؿغٖت ٞاث٣ت م٘ ال٣ياصة الؿياؾيت التي ؾيخدضر ٖجها.
٧ان الضاٖىن بلحها يداولىن حُٛيخه الى٣و الٟاضر الظر حٗاهيه الجؼاثغ مً خًاعتها الكغ٢يت الخ٣ليضيت،ولظل ٪اهضٗٞىا
يدملىن َظا الكٗاع (الخ٣ضمي) م٘ الاقتيا٦يت الاؾخٗماعيت جاعة وم٘ الٗ٣ليت الٗلميت ومباصت الشىعة الٟغوؿيت جاعة ؤزغي
وؤصي ّ
ّ
اإلا٨ٟغيً وألاصباء والكٗغاء ٗض الخغب الٗاإلايت الشاهيت،و٧اهذ ججغبتهم
جُىع َظٍ الضٖىة الخُغة بلى ْهىع َاثٟت مً
ظؼاثغيت ول ً٨وؾاثلهم واججاَاتهم ٧لها ٚغبيت ،و٢ض ّ
زٟذ خضة َظا اإلاازغ مىظ الشىعة خحن حٛلبذ اإلاازغاث ال٣ىميت ألازغي
وبغػث الاججاَاث الىَىيت التي َاإلاا زى ٤الاؾخٗماع ؤنىاتها ّ
ألجها جدمل بظوع الاهٟهاليت ًٖ ٞغوؿا ّ
وحٗبي ًٖ عؤر الكٗب في
ج٩ىيىه الظاحي وألازالقي والخاعيدي الخام ؛ َظا اإلاازغ الٛغبي بازخهاع ٦بحي.
ب -املارس الؼسقي :
ٞىٗجي به ا٢خضاء الكٗب الجؼاثغر بما يجض في الكغ ١الٗغبي مً ؤ٩ٞاع واججاَاث وما يدضر ٞيه مً َؼاث ٢ىميت ؾىاء ؤ٧ان
ٖماصَا اإلااضخي ومجضٍ ألم الخايغ في ٢ل٣ه وجدٟؼٍ.
و٢ض ٧ان الكغ ١الٗغبي ّ
ٚىيا بالخجاعب الٗ٣ليت والشىعيت مىظ الىه ٠الشاوي مً ال٣غن اإلااضخي  ،وججلذ َظٍ الخجاعب في ٖال٢خه
م٘ ألاجغا ٥ومداولخه الخسلو مً خ٨م الٗهىع الىؾُى الظر ّ
ؾىىٍ وخآٞىا ٖليه الؾيما مظ بضءوا مداعبت ال٣ىمياث
الىاقئت في الى٢ذ الظر ؤٖلىىا ٞيه قٗاعاتهم ال٣ىميت .
٦ما جخجلى ججاعب الكغ ١م٘ ألاظاهب الظيً ّ
نممىا ٖلى ٚؼوٍ واؾخٛال ٫زغواجه وج٣ؿيمه بلى مىاَ ٤الىٟىط  ،وؤزحيا ججغبت
خ٩امه وعئؾاثه ،م٘ ألخؼابه ّ
اإلاكـغ ١الٗغبي م٘ هٟؿه ،م٘ ّ
و٢ىاصٍ  ،م٘ ج٣اليضٍ وٖاصاجه الٗخي٣ت الـتي ؤزظ يٗيض الىٓغ في ٦شحي
مجها ويً٘ ٖالماث الك ٪والاؾخٟهام بػاءَا؛ ولم ي ً٨الكغ ١بىاٗ٢ه اإلاظ٧ىع مىٟهال ًٖ الجؼاثغ عٚم ما بىاٍ الاؾخٗماع مً
خيُان للٟهل بحن الجؼاثغيحن وؤق٣ائهم .
٣ٞض ٧اهذ ّ
٧ل زُىة ّ
جدغعيت ؤو صٖىة بنالخيت،ؤو زىعة ؤصبيت ،يهل نضاَا ؿغٖت مظَلت بلى الجؼاثغ ،وجخٟاٖل م٘ الجيل
الظر يؿخ٣بلها مغخبا مؿخٟيضا مً زبيتها وخغاعتها وَ٨ظا ٧ان الكغ ١الٗغبي مازغا خيىيا في اججاٍ ألاصب الجؼاثغر ٦ما ٧ان
مازغا خيىيا في الاججاَاث الؿياؾيت وؤلانالخيت ،و٢ض ّ
جُىع َظا الخإزحي بدؿب الٟغم التي ؤجيدذ له ٩ٞان في ؤوازغ ال٣غن

ادلرجع السابق ،ص . 3
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ّ
وؤقض خغاعة؛ ّ
الخاؾ٘ ٖكغ ّ
زم ؤنبذ ٢ضوة باعػة لؤلٚلبيت الؿاخ٣ت بحن
يي٣ا مدضوصا ،و٧ان في ؤواثل َظا ال٣غن ؤ٦ثي احؿاٖا
الجؼاثغيحن مىظ ْهىع الضٖىة ؤلانالخيت ومايضحها مً الُىاث ٠ألازغي.
ّ
ولٗل َظا اإلاازغ -باإلياٞت بلى اإلاازغ الؿياسخيَ -ى الظر ؤصي في الجهايت بلى الاهٟها ٫الخام ًٖ ٞغوؿا في مٟهىم الشىعة الىَىيت
الخايغة.
ج -املارس الىهجي :
ٞىٗجي به مجمىٖت ألاخضار ال٨بحية التي ْهغث في الجؼاثغ مخسـظة لها مً الؿياؾت ٖىىاها ،ومً الىَىيت قٗاعا ،
والخغيت  ،والىاّ ٘٢
ّ
ؤن َظا اإلاازغ ٧ان ٢ض جإزغ
ومؿتهضٞت ظم٘ الكٗب جدذ عايت واخضة ػاخٟت هدى جد٣ي ٤آماله في الاؾخ٣ال٫
َىيال ًٖ مىٖضٍ عٚم الخاظت بليه ٣ٞ ،ض مطخى ٖلى الاخخال ٫ؤ٦ثي مً ؾبٗحن ؾىت صون ؤن جٓهغ ٢ياصة وَىيت واٖيت في
الجؼاثغ.
البض لىا مً ال٣ىّ ٫
ولؿىا آلان هبدض في ألاؾباب التي ؤصث بلى َظا الخإزحي  ،ولّ ً٨
خُم ظمي٘ ّ
ّ
اإلا٣ىماث
بإن الاؾخٗماع ٢ـض
ألاؾاؾيت التي جاصر ؤو حؿاٖض ٖلى زلَ ٤ظٍ ال٣ياصة؛ واؾخُإ بًٟل الجهل اإلاُب ٤ؤن يسل ٤مً خىله نىاج٘ جباع٦ه وجضا٘ٞ
ٖىه٦ ،ما ّ
ؤن الشىعاث الضيييت والاهخٟاياث ال٣بليت التي ٧اهذ ج٣ىم مً و٢ذ آلزغ ٢ض ؾاٖضث الاخخال٨ٖ ٫ؿياٖ -لى يغب
وحكخيذ ظميـ٘ الٗىانغ الىَىيت.
و٢ض ؤصي َظا وٚحيٍ بلى هديجت ؾيئت ّ
ظضا وهي جإزحي ْهىع ال٣ياصة الىَىيت الىاٖيتّ ،
زم هي بط جٓهغ( ٗض الخغب الٗاإلايت ألاولى )

مباقغة -ال جدمل مٗها ّ
ؤر مٟهىم زىعر ؤو مبضؤ اهٟهالي ًٖ ٞغوؿا و٧ل ما ظاءث به ّببان ْهىعَا َى الضٖىة بلى اإلاؿاواة في ْل
ال٣اهىن الٟغوسخي ،واإلاىاصاة بخُبي ٤ههىم الضؾخىع الٟغوسخي ٖلى الجؼاثغ صون هٓغ بلى ما يمحز الجؼاثغ جاعيسيا وطاجيا وز٣اٞيا
ًٖ ٞغوؿا وبالخالي ما يبٗضَا ويجٗل مً اإلاؿخديل جُبي ٤ههىم َظا الضؾخىع ٖلى ؤبىاءَا  .و٢ض ّ
ٖبيها َىا بال٣ياصة الىَىيت
ّ
ؤال ّ
جُىعَا وجٟخدها
لخىُىر جدتها اإلاىٓماث الىَىيت ؾىاء ؤ٧اهذ ؾياؾيت ؤم ٚحي ؾياؾيت ،وهدً ال يٗىيىا مً َظٍ ال٣ياصة
جُىعَا مً ٖم ،٤وما يكخمل ٖليه ّ
وجإزحيَا في ألاصب بم٣ضاع ما يدخىر ٖليه ّ
جٟخدها مً واٗ٢يت.
ّ
ّ
طلّ ٪ؤجها ٢ض ّ
الخجمض؛ ولم ج ً٨زىعة هىٞمبي بال
مغث ج٣غيبا بشالر مغاخل عثيؿيت ،هي مغخلت الخجغبت ومغخلت الاهُال ١ومغخلت
الاهٟجاع الخل٣اجي الظر ؤصي بليه ظمىص ال٣ياصة الىَىيت .
ي ّ ّ
ؤر ؤهه لم ي ً٨مغجبُا بها اعجباَا ظظعيا،
ولظل٧ ٪ان ألاصب ٖبي َظٍ اإلاغاخل الشالر مكضوصا بالخضيض جاعة وبال ًُ٣جـاعة ؤزغ
٩ٞان يخجاوب مٗها ويخه ٠بها في ٌٗ اإلاباصت الىَىيت و٧ان يىٟهل ٖجها ؤو يىاًَها بطا هي خاصث ؤو ججمضث ،ومً ّ
زم يمً٨
بإن الخغ٦ت الىَىيت ٢ض ؤزغث في ألاصب في ظمي٘ مغاخلهاٚ ،حي ّ
ال٣ىّ ٫
ؤن َظا الخإزحي اجسظ ق٩ل الخإييض اإلاُل ٤وؤٚجى ألاصب
بخجاعب ؾياؾيت في ٌٗ ألاخيان واجسظ مغة ؤزغي ق٩ل اإلاٗاعيت والضٖىة بلى مٟاَيم ظضيضة جد ٤٣للكٗب خياة ؤ٦مل وؤوٞغ
٦غامت مً خياجه في ْل الاخخال.٫

أبو القاسم سعد اهلل  :احلركة الوطنية اجلزائرية ج  ،2ص .33
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 /3ثُازات ػِس املٜاومة الىهىُة :
حٗمي٣ا لخغ٦ت ألاصب والكٗغ زهىنا في الجؼاثغ ،ازخهغث ؾغصَا ازخهاعا ؤعظى ؤن ي٩ىن مًيئا ل٨ٟغة الٗال٢ت بحن
صواٗٞه ألانليت التي ؤُٖخه هه ٜالخياة ّ ،
وخضصث له جياعاجه الخ٣ليضيت ؤو الغوماهدي٨يت ؤو الىاٗ٢يت.
ّ
وحهمىا آلان ؤن هخدضر ًٖ ؤَم الخياعاث ألاصبيت التي ْهغث ٞـي الجؼاثغ مخإزغة باإلاازغاث الؿاب٣ت ؤو مىٟهلت ٖجها .
 /1-3الحُاز الحٜلُدي :
لم يٓهغ َظا الخياع ظضيضا في الىؾِ ألاصبي ّ
ول٨ىه ٧ان اؾخمغاعا للخغ٦ت ال٣ضيمت قٗغا وهثيا؛ و٧ان ٖماص َظا الخياع اإلادآٞت
ٖلى ٖمىص الكٗغ ال٣ضيم والاخخٟاّ بسهاثو ال٣هيضة الٛغبيت اإلاىعوزت صون جُىيغ وججضيضٞ .ال٣اٞيت واخضة ،والىػن واخض،
واإلاٗاوي ؾاطظت ّ
ّ
الهىع في
م٣لضة ،واإلاىيىٖاث ال جسغط ٖـً الغزاء واإلاضح ،والؼَض وؤلاعقاص وألاؾلىب مهمل خاثل ألالٟاّ ،باعص
الجملت.
٣ٞض ٧ان الكٗغ بًاٖت عاثجت ٖىض ال٣ٟهاء وؤقباٍ ال٣ٟهاء مً الظيً ٧اهذ ز٣اٞتهم ٗـٌ صواويً الكٗغ الٗخيضة بلى ظاهب
مجلضاث ألانى ٫والخضيض والخٟؿحي؛ ّؤما في الىثي ٣ٞض ٧ان ٖماص َظا الخياع الخ٣ليضر السج٘ وجُبي ٤ؤلىان البضي٘ ٖلى الغؾالت
ؤو اإلا٣امت ؤو الخإلي٠؛ بل ّ
ختى اإلا٣االث الصخٟيت والخُب اإلاىبييت ،و٧ان الىازغون مً َظٍ الُب٣ت ظماٖت ّ
جسغظىا في مضاعؽ
الخ٩ىمت ؤو صعؾىا في الؼوايـا وبٌٗ اإلاؿاظض صعاؾاث ّ
خغة لم يسغظىا ٞحها ًٖ ٞل ٪الىدى والهغ ٝوالبالٚت في مٟهىمها
ال٣ضيم ،ولم يخهلىا ٞحها مً ٢غيب ؤو ٗيض بدياة الش٣اٞت الٛغبيت ّ
الخيت التي ؤنبدذ ٢غيبت مجهم في لٛت ٞغوؿا وز٣اٞتها ،ؤو
اإلاخُىعة التي ٧اهذ جهل بلحهم ًٖ َغي ٤الصخ ٠واإلاجالث وال٨خب ّ
ّ
والغواة.
بدياة الش٣اٞت الكغ٢يت
و٢ض مشل َظا الاججاٍ ؤنض ١الخمشيل ظيل ٧امل ٖلى عؤؾه الكيىر ؤمشا ٫ؤخمض ٧اجب الٛؼالي ،وٖاقىع الخى٣ي واإلاىلىص بً
اإلاىَىب ّ .
الهامت التي ٖاقتها الجؼاثغ هجضَم ال يمشلىن ٖهغَم ّ
ٞةن َاالء عٚم مٗانغتهم لؤلخضار ّ
ول٨جهم ٧اهىا يٗيكىن
مايحهم ألاصبي ب٩ل ما ٞيه مً ج٣ليض مخجل ،وظمىص مٟغٍ وؾلبيت مخىاَيت ،وهدً ال وك ٪في ّ
ؤن َظا الخياع ٧ان نيي٘ ٌٗ
اإلاازغاث التي ؾغصهاَا ولَ ً٨ل يٟٛغ له الهغوب واإلادآٞت ؟ .
 /2-3الحُاز السوماهخُ٢ي :
٧ان الىي٘ الؿياسخي ٖمىما يخمحز بخضزل الاؾخٗماع في ٧ل شخيء وججغيض الكٗب مً ّ
م٣ىماجه الغوخيت وال٣ىميت وٖؼ ٫ألاصباء
٢ىر ّ
والكٗغاء ٖـً الخياة الٗامت ب٩ل ما ٞحها مً صخب وضجيج ونغإ٧ ،ان لهظا ٧له صاّ ٘ٞ
وظه ٌٗ ألاصباء بلى اججاٍ ٞيه
ال٨شحي مً الهغوب والى٣مت وألاخالم.
ّ
بال عص الٟٗل لؤلويإ التي ونٟىاَا؛ ّ
ولٗله بط ي٩ىن هديجت
ولم يَ ً٨ظا الخياع الظر ْهغ ٗض الخغب الٗاإلايت ألاولى مباقغة
ّ
مدخىمت لٗىامل اظخماٖيت وؾياؾيت زل٣ها الاخخال ٫مخإزغيً ٗاملحن آزغيً َامحن ؤخضَما ونى ٫اإلاباصت الغوماهدي٨يت مً
ٞغوؿا بلى الجؼاثغ ،وجإزغ الجيل الضاعؽ للش٣اٞت الٟغوؿيت بخل ٪اإلاباصت وما جدمله مً بظوع زىعيت وؤوٛام خؼيىت  ،ونىع بياهيت
خالت ظضيضة.
أبو القاسم سعد اهلل  :دراسات يف األدب اجلزائرم احلديث  ،دار اآلداب  ،ص .27
ادلرجع نفسو ،ص .27
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ّؤما الشاوي ٞهى جإزغ ؤصباء َظا الخياع ب٩ل مً مضعؾت اإلاهجغ وظماٖت الغوماهدي٨حن ،طلّ ٪
ؤن ؤصباء الجؼاثغ لم ي٩ىهىا مٟهىلحن
ًٖ ّ
جُىع الخغ٦ت الكٗغيت في ألاصب الجؼاثغر وال ؾيما ؤولئ ٪الظيً ّ
يلمىن بإلااما ٦بحيا بالش٣اٞت الٗغبيت ال٣ضيمت ٣ٞض ٧اهىا صاثما
يغ٢بىن ما يجض ٞحها مً نىع وؤوػان وما يُغؤ ٖلحها مً حٛحياث  ،ختى بطا ؤعجبىا بها ؤو ٌٗ ٢اصتها جبٗىَم وماعؾىا اججاَهم في
ّ
ّ
مخُىعة في شخيء مً اليؿغ والتيزيو.
ؾغوع واٖخضاص  ،ولم ج ً٨ظماٖـت ؤبىلىا بال ٖغبيت
ّ
وجدمـ لها ،ووا٦ب الشاهيت وصٖـا بلحها وؤٖلً عؤيه في قٗغٍ الىاَ ٤بالخجضيض
و٢ض ا٢خضي الكابي في اإلاٛغب الٗغبي باإلاضعؾت ألاولى
ّ
ومداولت الشىعة ٖلى مٟاَيم ألاصب ال٣ضيم ول ً٨ؤصباء الجؼاثغ لم يإزظوا َظا الخياع الكغقي الٛغبي مخدمؿحن ،بل ؤزظوا
مدخاَحن له عايحن ٖىه في ٢غاعة هٟىؾهم.
و٢ض اوٗ٨ـ َظا الغضخى والاخخياٍ في قٗغ مً الكٗغاء ٧ان مً بيجهم الُاَغ بىقىقت وٖبض ال٨غيم الٗ٣ىن ،وألازًغ
الؿاثحي .
 /3-3الحُاز الىاٛعي :
لخُىع الخغ٦ت الىَىيت في الجؼاثغٞ ،بٗض جبلىع اإلاٟاَيم ال٣ىميت في ؤطَان ّ
و٢ض ظاء َظا الخياع ٦ىديجت ّ
الىاؽ ،وويىح اإلاباصت
الؿلميت ؤو الشىعيت التي اٖخمضث ٖلحها الخغ٦ت في زِ ؾحيَا اإلاخٗغط الُىيل ٗض َظا ٧ان الخٗايل بحن الخياع الخ٣ليضر والخياع
الغوماهدي٩ي ٢ض بضؤ يىٟهل ،وؤزظ يٟسر اإلاجا ٫لٓهىع جياع ظضيض يدمل مٗه ٢ىي اهضٞاٖيت ،وبم٩اهياث حٗبحييت َاثلت.
ّ
والخ ٤ؤهه ٧ان لهظا الخياع ٞغٖانٞ :غٕ ٖغبي اللٛـت واضر ألاَضا ٝقضيض الاعجباٍ بالكٗب٦،شحي الاٖخماص ٖلى الجم٘ بحن ال٣ضيم
والخضيض و٢ض جمشل َظا في الكٗغ الٗغبي الظر ّ
1945م).
-1930
هٓم بحن (
وٞغٕ آزغ ٞغوسخي اللؿانٚ ،امٌ ألاَضا٦ ،ٝشحي الاٖخماص ٖلت الخضيض و٢ض جمشل َظا في الغوايت وال٣هت وبٌٗ ألاقٗاع
1954م).
-1946
اإلاؿخمضة مً نميم الخياة الكٗبيت ،و٧ان ْهىعٍ بحن (
ولٗل اإلاخدب٘ للخيا اث ألاصبيت في الجؼاثغ يجض ّ
ّ
ؤن زالنتها ظميٗا َى الخياع الىا٢عي الظر ْهغ ٦ما ٢لىا في ْل الخغ٦ت الىَىيت
ع
ّ
واؾخمض مجها ّ
نىعٍ وخغاعجه ونض٢ه واجهل مٗها بالكٗب الظر ّػوصٍ بالٗاصاث واإلاٗخ٣ضاث و َغ ١الٗيل التي
وؤما َغوبا وعجؼا ًٖ مجابهتها بهغاخت ّ
٧ان ؤصبىا الخ٣ليضر ؤو الغوماهدي٩ي ٗيضا ٖجها ّ ،بما جغٗٞا و٦بيا ّ ،
و٢ىة.
ؤن اإلاازغاث ٦شحية مخبايىت ّ
َظٍ هي ؤَم اإلاازغاث والخيا اث التي ْهغث في ؤصب الجؼاثغ الخضيض ويالخٔ في ٚحي ٖىاء ّ
وؤن الخياعاث
ع
ّ
ّ
ٖضيضة مدكاب٨تٞ ،مً الهٗب الٟهل بحن ٞتية وٞتية في جُىع ألاصب ؾيما بطا ٧اهذ ظمي٘ الٟتياث مدكاب٨ت حؿحي في زِ يٛلب
ٖليه الاٖخضا ٫والخىا.٤ٞ
ّ
٦مـا يالخٔ ٢اعت َــظا البدض ّبوي ججىبذ الكىاَض ،ؤو ايُغعث بلى ّ
ججىبها وَظا يٗىص في الخ٣ي٣ت بلى ؤوي ؤعٚب في الخضيض ًٖ
ألاصب وجدضيض مٟاَيمه وجياعاجه ؤ٦ثي مً عٚبتي في الخضيض ًٖ قىاَضٍ ومىا٢كت جمشيلها ؤو ٖضم جمشيلها لل٨ٟغة التي ؤجدضر
ٖجها ٞ.األصب الجؼاثغر ال يؼا " ٫زاما " و٧ل خضيض ٖىه ؾي٩ىن ظضيضا و َغيٟا مهما زال مً الكىاَض.
أنظر دراسة عبد اهلل الركييب عن الشاعر جلواح يف " الشعب األسبوعي " سنة  ، 976ككذلك دراسة صاحل خريف عن رمضاف محود.
ت كتياراتو
رأم الشخصي يف خامتة مطاؼ شعر ادلقاكمة الوطنية  :مؤثرا ق
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 /4خلُ٘ات ػِس املٜاومة الىهىُة ال٘١سٍة :
1930م) بالبياَحن والاؾخ٣غاء ّ ،
ولٗل
-1919
بهه إلاً الٗؿحي ٖلى الباخشحن بزباث وظىص خغ٦ت ٨ٞغيت في الجؼاثغ زالَ ٫ظٍ الٟتية (
الظر يؼيض مً ٖؿغ جد٣يَ ٤ظٍ الٛايت ّ
ؤن ال٨خاباث الخاعيسيت والضعاؾاث الؿياؾيت  ،وألابدار ألاصبيت  ،التي ْهغث بلى يىمىا
َـظا ال ج٩اص جغج٨ؼ ٖلى الاؾخٗغاياث الخاعيسيت وؾغص اإلاٗلىماث الٗامت صون جدليل ٖميــ ٤طلّ ٪
ؤن مٗٓم َظٍ الضعاؾاث جدؿم
بُبيٗت حٗليميت ٢انغة.
ولٗل الظر اص مً ٖؿغ جد٣يَ ٤ظا الهض ٝبهىعة مخبلىعة ّ ،
ّ
ؤن ٌٗ مً ؤؾهم في مؿحية َضٍ الخياة ال٨ٟغيت ال يؼاّ ٫
خيا
ػ
ّ
يغػ ، ١وبن ٧اهذ ّ
اإلاىيت بضؤث حؿخٟدل ٞـي مشٟ٣ي الكيىر الىاخض جلى آلازغ؛ ٦ما ؤهه مً الهٗب الخضيض ًٖ ألاخياء صون ٢ضح
ّ
وال مضح لضي ٦خابت الخاعيش ،وبهما مً اإلاؿخدؿً الخضيض ٖجهم بمىيىٖيت مُل٣ت باٖخباعَم مل٩ا للخاعيش وخضٍ؛ وبن ٧ان
ًٗهم ال يؼا ٫مً ألاخياء.
ّ
الًي،٤وظٗلىا ال٨خابت مغاصٞت له ،هجض ؤمامىا َاثٟت مً
وبطا هٓغها بلى مٟهىم ال٨ٟغ بمٗىاٍ الش٣افي الٗام ،ال بمٗىاٍ الٟلؿٟي
ّ
ّ
اإلا٨ٟغيً الجؼاثغيحن الظيً بلًٗ ٜهم مؿخى ِي ٍِ ٍِ عٞيٗا و٢اعب ًٗهم مؿخىي مغمى٢ا ،طل ٪بإن ال٨خاباث ال٨شحية التي
ّ
بدٖ ٤لى ّ
جهاصٞىا ّجضّ ٫
ؤن ٖ٣ىال ٦بحية م٨ٟغة ٧اهذ وعاءَا ،وبال ٨ٞي ٠يجىػ ؤن هجض ؤمامىا ؤ٦ثي مً ؾبٗحن ظغيضة وصوعيت
ظؼاثغيت ٖ ،غبيت اللؿان جٓهغ مىظ مُل٘ ال٣غن الٗكغيً بلى خحن ٢يام زىعة الخدغيغ وال ي٩ىن وعاءَا عظاالث ّ
ي٨ٟغون ومشٟ٣ىن
ياؾؿىن للخياة الٗامت في الجؼاثغ ؟.
ْل َاالء ي٣اومىن الاخخال ٫الٟغوسخي ّ
٣ٞض ّ
ب٩ل ما ؤجىا مً ٖؼم ،وال يٗ٣ل ؤن ي٣اومىٍ في خايغَم وال حهيئىا إلا٣اومخه في
مؿخ٣بلهم،في يىء الخجاعب ّ
اإلاغة التي وٗ٢ذ لهم مٗه وَم يىايلىن.
ويم ً٨ج٣ؿيم الخلٟياث ال٨ٟغيت للكٗغ الجؼاثغر الخضيض في الخياة ال٨ٟغيت الٗامت في الجؼاثـغ بلى زالزت ٖىانغ ٦بيي وهي :
 -1ال٨ٟغ الهىفي -2 .ال٨ٟغ ؤلانالحي .

 -3ال٨ٟغ الؿياسخي.

 /1-4ال٘١س الـىفي :
1111م) وابً الٟاعى ٖمغ بً
ل٣ض جهٌ ال٨ٟغ الهىفي ،مىظ ٞجغ ؤلاؾالم ،وبل ٜطعوجه م٘ ٦خاباث ؤبـي خامض الٛؼالي (ثَ505ـ/
ّ
اإلاىٓغيً
1240م) ٞ .هاالء َم ّعواص ال٨ٟغ الهىفي ،ومً ؤ٦بي
1235م) وابً الٗغبي مدمض الضيً مدمض بً ٖلي (ثَ638ـ/
ٖلي (ث
ألؾؿه في ؤلاؾالم وَى ال٨ٟغ الظر ؤزظ مً ؤلاؾالم ْاَغٍ ومً الٟلؿٟت مجهاظا ،زم اجسظ ؾبيل الخهضي ٤ي٣هها ،وَغيـ٤
ؤلاقغا ١وؾيلت يٟ٣ىَا؛ ّ
ولٗل ما ٦خبه ؤبى خامض الٛؼالي في ٦خابـه " اإلاى٣ظ مً الًال " ٫يمشل ٌٗ َظٍ الخجغبت ال٨ٟغيت
الغوخيت العجيبت.
و٢ض ها ٫ال٨ٟغ الهىفي في الجؼاثغ خٓا ال مخىاَيا٣ٞ ،اص الجيىف و٢اوم الاؾخٗماع وهاوؤ الاخخال ٫وماعؽ الؿياؾت ٞمً زىعة
زم بلى زىعة اإلا٣غاوي ،الظر ّ
صع٢اوة ٖلى ؤجغا ٥الجؼاثغ ،بلى زىعة ألامحي ٖبض ال٣اصع الظر ييخمي عوخيا بلى الؼاويت ال٣اصعيتّ ،
ؤيضٍ ٞحها
٧ل ؤجباٖه ومغيضيه جدذ ٢ياصة اإلا٣غاوي إلا٣اومت الاخخال ٫الٟغوسخي و٢ض ؤنبذ مٗغوٞا ّ
قيش الُغي٣ت الغخماهيت ٞىي٘ ّ
ؤن ؤخض
ؤ٦بي قٗغاء ّ
الخهى ٝواإلاضيذ الىبىر وَى ألازًغ بً زلى ٝؤبلـى بالء ٖٓيما في مٗغ٦ت
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مؼٚغان م٘ ابً زحي الضيً .
ٚحي ّ
ؤن ال٨ٟغ الهىفي ٗض ؤن ٧ان زىعيا يداعب الاخخال ٫بلى جهايت ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ّ
جدى ٫بلى مؿاإلات الاؾخٗماع الٟغوسخي
ّ
الخهى ٝفي الٗهض اإلاخسل ٠بلى ٨ٞغ اؾدؿالمي ،ؤو اجهؼامي ٢هاعاٍ الخهضي ٤بالٛيب ،وَضٞه
ومٗايكخه ٖلى َىن٦ ،ما اؾخدا٫
وعبما الدؿلِ ٖلى الٗىام إلاداولت اؾخضعاظهم ليىالىا مً ؤمىالهم ما يكاءونّ ،
الضٖىة بلى اإلابالٛت في ؤلايمان بهّ ،
مما ظٗل عظا٫
ّ
ّ
للخهى -ٝقٗاعا ٨ٞغيا ّ
ي٨غؽ الخ٣ليض ويخسظٍ ؾلى٧ا ٨ٞغيا مً زغط ٖىه
الخهى ٝيغٗٞىن في الجؼاثغ ٗ -ض الٗهىع الىًاليت
يالٗ ٫يضا ،وَى  " :اٖخ٣ض وال جيخ٣ض ".
ول٣ض جدضر مدمض البكحي ؤلابغاَيميٖ ،ام ؤعبٗت وزالزحن وحؿٗماثت وؤلَ ٌٗ ًٖ ٠ظٍ الؿحية ال٨ٟغيت ،وًٖ مىاهج الخل٣حن
التي ٧اهذ ؾاثضة في اإلاضعؾت الخ٣ليضيت الخـي ٧اهذ جمشلها الؼوايا الجؼاثغيت ؤؾاؾا بإهه ٧ان يى٣هها الخٗىيل ٖلى ما يُلٖ ٤ليه "
يؿلم ّ
ل٨خابه ما ي٣ى ،٫وبطا الخلميظ ّ
اإلاضعؽ ّ
الاؾخضال . "٫خيض ٧ان الكيش ّ
يؿلم لكيسه ما ي٣ى ،٫صون ؤن يؿعى ؤخض مجهما بلى
ّ
ّ
والخٟهم.
والخٗم٤
اإلاؿاءلت
ٞةطا اؾخ٣امذ جغا٦يب ال٨خاب وؤٞاصث مٗجى صخيدا لم ي ً٨في طًَ الكيش ّ
٢ىة ٖلى الخماؽ الضليل ،ولم ي ً٨مً خ ٤الخلميظ
ؤن يُالبه بالضليل،بطا جا٢ذ هٟؿه بلى ال٨ما. " ٫
ّ
ؤن ّ
٢غع ابً باصيـ ّ
الىاؽ في الجؼاثغ ٧اهىا ّ " :
٦ما ّ
٦إجهم ال يغون ؤلاؾالم بال الُغ٢يت و٢ض ػاص ياللهم ما ٧اهىا يغون مً الجامضيً
واإلاٛغوعيً مً اإلاىدؿبحن للٗلم مً الخمؿ ٪بها والخإييض لكيىزها " .
ٞال٨ٟغ الهىفي بُبيٗخه يٗجي الؼَض في الضهيا وهبظ عٚض ٖيكها ،والخ٨ٟحي في ؤمىع آلازغة صون الضهيا ،م٘ ّ
ؤن الٗلماء اإلاد٣٣حن،
يغون ّ
ؤن َ ":لب آلازغة وخضَا مظمىم في ؤلاؾالم " .
ّ
الخهىٖ ٝلى ؤن يميلىا ؤبضا بلى ٖضم اإلاباالة بما يجغر في الخياة الضهيا ؛ و٢ض وكإث ًٖ
وَظٍ الُبيٗت ال٨ٟغيت خملذ عظا٫
َظٍ الٓاَغة الغوخيت شخئ ٚحي مدمىص ،وَـى الخىا٧ل ،وطل ٪بالضٖىة الهغيدت بلى الٗؼو ًٖ ٝالضهيا واهخٓاع ؤن جمُغ الؿماء
طَبا م٘ ّ
ؤن الؿماء ال جمُغ طَبا وال ًٞت ٦ما ٢الها ٖمغ بً الخُاب عضخي هللا ٖىه.
ولم ي٣م ؤَل الُغ ١الهىٞيت في الجؼاثغ بتيصاص َظٍ ألا٩ٞاع في مجالؿهم الخالهت لهم ّ
ول٨جهم ظاءوا بلى اإلاجالث والصخ٠
ٞإنضعوَا ّ
زم ؤوكئىا يبشىن مجها ما ٧اهىا يبخٛىن مً جؼَيض الكٗب في الضهيا ،باٖخباعَا ّ
مجغص ظؿغ بلى آلازغة ،والتيٚيب في
آلازغة وخضَا ّ
ّ
مىٓغر ال٨ٟغ الهىفي في الجؼاثغ هظ٦غ الكيش ؤخمض بً مهُٟى الٗلىر اإلاٗغو ٝب :ابً
ألجها صاع ال٣غاع ،ومً

ّ
الخهى ٝمٗٓمها وكغ في خياجه  ،وبًٗها ألازغ ٗض وٞاجه.
ٖليىة الظر ؤل ٠ػَاء ؤزجى ٖكغ ٦خابا ،مجها صيىان قٗغ في
ّ
و٢ض ٧ان ابً ٖليىة مىٓغا ٗٞال ،ؾىاء ؤ ؤج ٤ٟمٗه ؤَل الٗ٣ل ؤم ازخلٟىا ٖلـى ٖ٨ـ قيىر الُغ ١آلازغيً اإلاٗانغيً له ،ممً
لم ي٩اصوا يتي٧ىن ؤزغا ،و٢ض ؤنبذ له مغيضون يكغخىن ٦المه في ٖلم الُغي٣ت ٦ما في ٦خابه  " :اإلاىاص الٛيصيت الىاشخئ ًٖ الخ٨م
نظر زلمد بن احلاج الغوثي خبوشة ،ـقدمة األخضر بن خلوؼ ص .06

ابن باديس  ،الشهاب ج  ، 2ـ  ،9فرباير  932ـ
3
زلمد البشًن اإلبراىيمي  ،رللة الشهاب ج  ، 9ـ  ، 0غشت  934ـ  ،ص .392
 4ابن باديس  ،ج  ،2ـ  ، 4مارس  938ـ ،ص .06
 5ابن باديس نشرىا يف الشهاب ج  ، 2ـ  ، 09ص .472
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ّ
ؤؾـ مُبٗت بمضيىت مؿخٛاهم ليُب٘ بها ظغيضة "البالٙ
الٛىزيت ".ول٩ي يبل ٜابً ٖليىة مبلٛه في التيبيت وبنالح الىٟىؽ،
الجؼاثغر" بمجغص ٖىصجه مً عخلت ّ
مُىلت ٢اصجه بلى بالص اإلاكغ ١والهىض و٢ض ٧اهذ َظٍ الجغيضة جىػٕ في الٗالم الٗغبي
وألامغي٨يخحن وؤوعوبا .
ولم يٟذ ابً باصيـ ؤن ييخ٣ض ٌٗ ما وعص في مًمىن َظا ال٨خاب ؛ مً ؤزُاء وحؿاَل في الغوايت ،في م٣الت ٖىىاجها " ما َ٨ظا
ي٩ىن الاؾخضال٦ ،" ٫ما اهخ٣ض ابً باصيـ الٗلماء اإلاٛاعبت الظيً ٢غْىا ال٨خاب اهخ٣اصا قضيضا وطل ٪لٗضم جُٟجهم بلى ما ٞيه مً
ؤزُاء ؤو ؾهى في الى٣ى ،٫و٢ض اتهمهم ابً باصيـ ّبما بالدؿاَل في طاث الٗلم ،وبما ٗضم ٢غاءة ال٨خاب ؤنال ّ
م٣غعا ٞ ":ليذ
قٗغر ٦خب ما ٦خبىا صون ؤن ي٣غءوا الغؾالت ٖلى نٛغَا ،ؤم ٢غءوَا ونض٢ىا وؿبت ما وؿب للصخيدحن وظام٘ التيمظرٞ ،ةن
٧اهذ ألاولى ٨ٞي ٠يكهضون ٖلى ماال يٗلمىن يا هلل للمؿلمحن ؟! ،وبن ٧اهذ الشاهيت وهي ألا٢غب ٖىضرٞ ،لم ّ
يشبخىا ّ
ويخبيىىا ٢بل
ؤن يكهضوا ويىا٣ٞىا ؟ " .
ّ
ٚحي ّ
ؤن م٣الت ابً باصيـ التي ّ
يصدر ٞحها زُإ ّ
يٗض مً ٢بيل الٗلم ،لم يخ٣بلىا جالمظة الكيش ابً ٖليىةّ ،
واتهمىا ابً باصيـ بإهـه
ييبه ٞحها بلى ما و ٘٢في ال٨خاب مً ؾهى ،ال ّ
ؤعاص الدكهحي كيسهم ،وخبظوا لى ٦خب بليه عؾالت شخهيت ّ
ؤن ييكغ طلٖ ٪الهيت. .
ّ
والخّ ٤
ّ
ؤن البال ٙلم جخدضر بما جدضزذ به بال ٗض ؤن جضزل الكيش ٖبضالخٟئ ابً الهاقمي ناخب ظغيضة "الىجاح" في
ظغيضجه صاٖيا " بنالح طاث البحن " .
والخّ ٤
ّ
ؤن ّ
٧ل الجغاثض التي جبىاَا الُغ٢يحن  :مً "لؿان الضيً" ،بلى "البال ٙالجؼاثغر" بلى "الغقاص" ،بلى" الظ٦غي" بلى الصخ٠
اإلامالئت للُغ٢يت مشل " :ؤلازالم" و" اإلاٗياع" وٚحيَا ٧اهذ جىام ؤلانالخيحن الٗضاء الُبيعي ّ
و٦إن اؾخمغاع وظىص الُغ٢يت ٧ان
عَيىا بمٗاصاة الخغ٦ت ؤلانالخيت ومداعبتها ب٩ل الىؾاثل ألاصبيت وال٨ٟغيت اإلام٨ىت.
٦ما ّ
ؤن الخغ٦ت ؤلانالخيت ال شخيء ٧ان ؤخلى لضحها ،وال ّ
ؤخب بلى هٟؿها ،مً مهاظمت الُغ٢يحن وحؿٟيه ؤخالمهم ٩ٞان الهغإ
ّ
اإلادخضم بحن الُغٞحن مخباصال ّ
و٦إن لم ي ً٨في الجؼاثغ شخئ ؤولى باالَخمام ،وؤظضع بالٗىايت ،بال جل ٪اإلاكا٧ل التي ال ج٣ضم الكٗب
الجؼاثغر ،بل ّ
عبما جازغٍ جإزحيا وَى الكٗب الظر ٧ان ي٩اص ال٣ٟغ اإلاض ،٘٢ويٗاوي ايُهاص الاؾخٗماع الٟغوسخي وْلمه ّؤيما
مٗاهاة ! .
و٢ض ٧اهذ ظمي٘ ألا٢الم اإلادآٞت واإلاخهىٞت مً بٞغي٣يا الكماليت ٧لها جخٓاَغ وجخًاٞغ وجخٗاون وجدىانغ ٖلى جدغيغ الجغاثض
الهىٞيت الجؼاثغيت مشل ظغيضحي "البال ٙالجؼاثغر" و" لؿان الضيً" اللخحن ّ
ؤؾؿها الكيش ؤخمض ابـً ٖليىة .
مخٗلما مشٟ٣ا ّ
ّ
ط٦يا وٖاإلاا عخالت ،طا ججغبت واؾٗت في الخياة ٞهى لم يّ ً٨
ؤر قيش َغي٣ت وعر اإلاكيست
و٢ض ٧ان الكيش ابً ٖليىة
ًٖ آباثهّ ،
ول٨ىه ؤؾـ َغي٣خه بىٟؿه ابخٛـاء بنالح الٗىام وتهظيب ؤهٟؿهم وجغبيتهم ،وبٗض ؤن جى٣ل ٞـي بالص اإلاكغ٣ٞ ،١طخى في
أبو القاسم سعد اهلل  ،مرجع سابق  ،ص .450
الشهاب ج  ،2ـ  ،9ص 9- 5

 3ابن باديس  :الشهاب  ،ج ، 2ـ ،9ص . 8
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مهغ ،وؾىعيت وبيغان والهىض ٢غيبا مً ٖكغة ؤٖىامٖ ،اص بلى مضيىت مؿخٛاهم مؿ ِ٣عؤؾه لخإؾيـ َغي٣ت نىٞيت مىٟهلت
ًٖ الُغي٣ت الضع٢اويت التي ٧ان مً ٢بل مغيضا ٞحها.
ّ
ويخمحز ابً ٖليىة ًٖ ب٣يت قيىر الؼوايا آلازغيً ما ٖضا الؼاويت الخيجاهيت بإهه لم ي٣خهغ ٖلى الخماؽ اإلاغيضيً لُغي٣خه في
الجؼاثغ ٞدؿبّ ،
ول٨ىه الخمـ لها مغيضيً في ؤُ٢اع ٦شحية مً الٗالم :الىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يتٞ ،غوؿا وبهجلتيا وؤمغي٩ا
الجىىبيت وبلضان اإلاٛغب الٗغبي ( اإلاٛغب،جىوـ ،ليبيا ) ،واليمً ،وؾىعيت ،و٢ض ط٦غ ؤن ٖضصا ٦بحيا مً ّ
الىاؽ في الىالياث
اإلاخدضة ألامغي٨يت وؤوعوبا صزلىا في ؤلاؾالم بًٟل ظهىصٍ مغيضر َغي٣خه.
ّ
ّ
ّ
بإهه ٧ان " ّ
ؾيض ال٣لم والخغ ،ٝوؤهه ٧ان زُيبا مٟىَا وؤهه ٧ان مبكغا خضيشا " .
و٢ض ٧ان ؤٚؿخحن بحي ٥يهٟه
ويغي ؤبى ال٣اؾم ؾٗض هللا ؤن ابً ٖليىة ٧ان ٢ " :ىميا بؾالميا جدذ ُٚاء ظؼاثغر باإلياٞت بلى ٧ىهه وَىيا " .
ّ
ومجهم ؤيًا اإلاىلىص بً الهضي ٤الخآٞي ألاػَغر ،والكيش ٖبض الخٟئ ال٣اؾمي ،وما مً َاالء بال مً ؤؾـ صخيٟت ؤو
صخٟا ؾياعة ،يبض مجها ؤ٩ٞاعٍ وييكغ ٞحها ؤعاٍ.
ّؤما الكيش الخآٞي ألاػَغر ٣ٞض ٧ان في بضايت ؤمغٍ بنالخيا يٓاَغ قيىر ظمٗيت الٗلماء ويىانغَمّ ،
زم لم يلبض ؤن ؤه٨غ ٖلحهم
1933م).
-1932
ههجهم في مىاًَت الُغ٢يحن ومبالٛتهم في الخهضر لهم ٧ل اإلاغنض خيض ؤؾـ ظغي ــضة "ؤلازالم" (
ّ
الخهىٗ ٝض ماجمغ الؼوايا الظر اوٗ٣ض بالجؼاثغ ٞكاع٥
ّؤما الكيش ٖبض الخٟئ ال٣اؾمي الظر ؤمسخى ميؿ٣ا ٖاما لغظاالث
ٞيه شخهياث ز٣اٞيت مدآٞت مً اإلاٛغب الٗغبي ٧له طاث الكإن ،مجهم ٖ :بض الحي ال٨خاوي ،وٖبض ال٨بحي ال٨خاوي ومىالر ؤخمض
ؤلاصعيسخي وٖبض ال٣اصع بً ؾىصة وٚحيَم مً اإلاٛغب ،والٟايل ابً ٖاقىع والخؿحن بً اإلاٟتي والخبييؼر بً ٖؼوػ مً جىوـ،
والؿيض ؤمحن خؿىحن مً مهغ .
ّ
والخض مً ٚلىاء الخغ٦ت ؤلانالخيت ومداولت الخًيي٤
و٢ض ؤؾـ الكيش ال٣اؾمي مً ؤظل بض ألا٩ٞاع الهىٞيت والخم٨حن لهـا،
ّ
اإلاخهىٞت
1939م وهي الجغيضة التي ؤمؿذ مىبيا خ٣ي٣يا مً ٖليه ييكغ
-1938
ٖلحها ،ؤنضع ظغيضة "الغقاص" بمضيىت الجؼاثغ
ؤ٩ٞاعَم ٖبي اإلاٛغب الٗغبي ٧له ،و٢ض ٧ان ي٨خب ٞحها اإلاخدضر ٖبض الحي ال٨خاوي اإلاىاوت لجمٗيت الٗلماء ،وبخى٧ ٠٢ل مً
ظغيضحي "الغقاص" و"البال ٙالجؼاثغر" ،ؤزىاء الخغب الٗاإلايت الشاهيت ؤزظث ظظوة ال٨ٟغ الهىفي جسمض قيئا ٞكيئا في الجؼاثغ،
ولى بلى خحن ،وْاَغ ٖلى ؤلازماص ّ
وجُىع ال٨ٟغ ؤلانالحي واهدكاعٍ مً ظهت ،وال٨ٟغ الؿياسخي مً ظهت ؤزغي ،و٧اهذ ظغيضة
1954م هي آزغ الجغاثض التي جمجض ال٨ٟغ الهىفي وجغوظه  ،وجىطج ٖىه
"الظ٦غي" التي ؤؾؿها الكيش البىصيلمي بخلمؿان ؾىت
وجبكغ به في الجؼاثغ.

 /2-4ال٘١س إلاؿالوي :
بضا الخإزحي ال٨بحي الظر ماعؾه عظا ٫الُغ ،١وقيىر الؼوايا ٖلى ّ
الىاؽ في اإلاجخم٘ الجؼاثغر ْاَغا ٖلى اهدكاع الخغ٦ت
1792م) في هجضّ ،
زم مدمض بً ٖلي الؿىىسخي الخُابي ؤلاصعيسخي
-1703
ؤلانالخيت التي ٧اهذ ابخضؤث م٘ مدمض بً ٖبض الىَاب (
c f .A.Berque ‚ revue africaine ‚ n = 79‚ 1936‚ p. 761.
ID

1
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 3أبو القاسم سعد اهلل  :احلركة الوطنية اجلزائرية  ،ص .45
 4أنظر جريدة الرشاد ع  ، 42السنة األكذل يف  22مايو  939ـ.
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ّ
1859م)ّ ،
1897م) ،خيض بض ٦شحيا مً ؤ٩ٞاعٍ في ؤٖضاص مجلت "
-1839
زم ظما ٫الضيً ألاٛٞاوي (
-1787
الخؿجي اإلاؿخٛاهمي ألانل (
يدغع مٗه َظٍ اإلاجلت زمّ
الٗغوة الىز٣ى " الشماهيت ٖكغ التي ٧اهذ جهضع بباعيـ م٘ نضي٣ه في الخ٣ي٣ت ،مدمض ٖبضٍ الظر ٧ان ّ
مدمض عقيض عيا ناخب مجلت " اإلاىاع" التي لم ج ً٨ؤ٢ل جإزحيا مً مجلت الٗغوة الىز٣ى في ّ
ال٣غاء مكغ٢ا ومٛغبا ٦.ما ٧ان ل٨خب
ابً جيميت ،وابً ّ
ال٣يم الجىػيت والكى٧اوي ،في الخمهيض للخغ٦ت ؤلانالخيت الجؼاثغيت ؤزغ بال. ٜ
و٢ض ؤؾـ ابً باصيـ لخد٣يَ ٤ظٍ الٛايت  ،وطل٢ ٪بل ْهىع ظمٗيت الٗلماء اإلاؿلمحن الجؼاثغيحن هٟؿها ؿذ ؾىىاث ظغيضة "
الخدغعيت ؛ ّ
ّ
زم ؤنضع ابً باصيـٗ ،ض ؤؾابي٘
اإلاىخ٣ض " ،و٢ض نضع مجها زماهيت ٖكغ ٖضصا  ،ِ٣ٞوُٖلها الٟغوؿيىن أل٩ٞاعَا
مً حُٗيل ظغيضة اإلاىخ٣ض ،ظغيضة بنالخيت ؤزغي ٖىىاجها " الكهاب " و٧اهذ ؤؾبىٖيـت ّؤو ٫ؤمغَاّ ،
زم ؤنبدذ مجلت قهغيت
1929م.
ابخضاء مً قخاء ٖام
ّ
1931م بىاصر التيقي بـمضيىت الجؼاثغ ،اؾخ٣ام لل٨ٟغ ؤلانالحي
وإلاا جإؾؿذ ظمٗيت الٗلماء اإلاؿلمحن الجؼاثغيحن في عبي٘ ٖام
ّ
الخهى ٝومٗهم الاؾخٗماع الٟغوسخي الظر ٧لً يداعب ٧ل ٨ٞغة ظضيضة ،و٧ل صٖىة بلى
َغي٣ه ،واؾدكغي زُغٍ ٖلى ؤَـل
الخ٣ضم وهبظ الجمىص ال٨ٟغر٣ٞ ،ض ؤنضعث ظمٗيت الٗلماء ؤعب٘ صخاث ٠بديض ّ
٧لما ٧ان الٟغوؿيىن يُٗلىن لهم صخيٟت
ؤنضعوا ألازغي م٩اجها ،وهي" الؿىت اإلادمضيت "و" الكغيٗت اإلاُهغة "و"الهغاٍ ّ
الؿىر"ّ ،
زم " البهاثغ"التي َاٖ ٫مغَا مً ٖام
1939م.
-1935
٦ما بضءوا ياؾؿىن مضاعؽ ابخضاثيت لخل٣حن ألاَٟاٞ ٫حهـا اللٛت الٗغبيت ،وبٌٗ اإلاٗاع ٝألاوليت ،خيض ٧ان ابً باصيـ يؼٖم في
ّ
ؤن ال٨ٟغ الهىفي اهضخغ ّ
1938م ّ
وؤن الُغي٣ت يٗ ٠قإجها وؤهىا ي٣ى ٫ابً باصيـ :
م٣الت ٦خبها ٖام
ّ
ّ
وبهما ّ
" ال ّ
حهمىا ؤن هبحن مىٟ٢ىا م٘ الب٣يت مً قيىزها،
حهمىا اليىم ؤن هجهؼ ٖلى الجغيذ اإلاشسً الظر لم يب ٤مىه بال صماء،
ووؿمٗهم نغيذ ٧لمخىا . " ....
ولٗ ً٨ض ؤن ٧ان ٦شحيا مً ّ
ال٨خاب الجؼاثغيحن ال٨باع يغٗٞىن عايت ال٨ٟغ ؤلانالحي ابـخضاء مً ْهىع خغ٦ت ألامحي زا ،٫ومً
َاالء مدمض الؿٗيض الؼاَغر  ،والُيب الٗ٣بي واإلاىلىص الخآٞي ألاػَغر ،ومدمض البكحي ؤلابغاَيمي ،وٖبض الخميض بً باصيـ
ومباع ٥اإلايلي.
٧ان َاالء ؤ٦خب ّ
٦خاب الجؼاثغ في بضايت ألاٖىام الشالزحن مً ال٣غن الٗكغيً اوسخب الخآٞي مً اله ،٠وؤنبذ زهما لضوصا

للٗلماء ٗـض ؤن ؤؾـ ظغيضة " ؤلازالم " ّ
زم لم يلبض الؼاَغر ؤن اوسخب مً ظمٗيت الٗلماء َى آلازغ و٢ض ؤؾـ الؼاَغر
1939م ز ّـم ما لبض الكيش الُيب الٗ٣بي
ظغيضة" الىٞا " ١بمضيىت وَغان إلاداولت الىيل مً الجمٗيت التي اوسخب مجها ،ليى٨إ ٖام
ؤن اوسخب َى ؤيًا مً ظمٗيت الٗلماء

ينظر زلمد البشًن اإلبراىيمي  :سجل مؤمتر مجعية العلماء ادلسلمٌن اجلزائريٌن  ،ص .40
ـس.
 3زلمد العاصمي ،صوت ادلسجد ع  ،3ص  ،04ديسمرب  948ـ.

 4ابن باديس  ،ج  ،ـ  ، 4ص  ، 06مارس  938ـ.
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ٞإؾـ ظغيضة " ؤلانـالح " الشاهيت وخاو ٫مً زاللها الخىٞي ٤بيـً الخياعاث ال٨ٟغيت والؿياؾيت التي ٧اهذ جخهاعٕ ٞيما بيجها؛ ولم
ّ
بال زالزت عظاّ ٫
ّ
اإلا٨ٟغيً ؤلانالخيحن اإلاغمى٢حن ٖلى طل ٪الٗهض في الجؼاثغ بضون مىاػٕ وَم :
يٗضون مً
يب ٤في ن ٠ؤلانالخيحن
ٖبض الخميض بً باصيـ ،مدمض البكحي ؤلابغاَيمي ،ومباع ٥اإلايلي.
و٧ان ابً باصيـ وؤصخابه يال٢ىن ؤزىاء طل٦ ٪شحيا مً الٗىذ والٗضاء مً قيىر الؼوايا ّ
و٦خابهم ما ٧اهذ ججهض له الجبا٩ٞ ،٫اهذ
الصخ ٠الهىٞيت ال جؼا ٫تهاظمهم وجىٗتهم بالىٗىث التي ال جلي ٤بهم ،زهىنا بً باصيـ ختى ّ
ؤن ٌٗ اإلا٣االث ٧اهذ حؿمي
الكيش بً باصيـ ٖلى ّؤهه "عثيـ ظمٗيت اإلاخىَبحن "  ،وؤلانالخيحن"اإلاخىَبحن " في خحن ٧اهذ ّ
حؿمي ظغيضة البهاثغ الٛغاء "
الخؿاثغ " .
و٢ض ؾل ٪الكيش في ٦خاباجه ال٨ٟغيت ،طاث الجزٖت ؤلانالخيت ،ؾبال ّ
قتى ٩ٞان َىعا ّ
يٟؿغ آلاياث ال٣غآهيت وييكغَا ٖلى ؤٖمضة
الكهاب و٧ان َىعا يكغح ألاخاصيض الىبىيت طاث اإلاىيىٖاث التي جسضم ٚايخه ؤلانالخيت ،وٞلؿٟخه في الخبلي ،ٜوَىعا آزغ ٧ان
1935م ) ومدمض بسيذ
-1865
ييكغ ؾحي ٦باع ؤلانالخيحن مً طور الجزٖت الاظتهاصيت في ؤلاؾالم ٧ابً الٗغبي ومدمض عقيض عيا (
1936م) ،ومدمض زًغ الخؿحن جىفي في اإلاضيىت ّ
اإلاىىعة ٗض اؾخ٣غاعٍ بها ٦ ،ما هجض ابً باصيـ في بخضي اٞخخاخياث
اإلاُيعي ( ث
ظغيضة " الؿىت اإلادمضيت " يدلل ما آ ٫بليه ؤمغ اإلاؿلمحن :
مً اهدُاٍ في الخل، ٤وٞؿاص في الٗ٣يضة وظمىص في ال٨ٟغ ،وٗ٢ىص ًٖ الٗمل واهدال ٫في الىخضة وحٗا٦ـ في الىظهت واٞتيا١
في الؿحيّ ،
ّ
ختى زاعث الىٟىؽ ّ
اإلاخ٣ضة ،وماجذ الهمم الىزابت ،وصٞىذ آلاما ٫في نضوع الغظا. "٫
ال٣ىيت وٞتيث الٗؼاثم
ّ
اإلاىٓغيً لل٨ٟغ ؤلانالحي بالجؼاثغ َى مباع ٥بً مدمض اإلايلي الظر ٗض ؤن اَخم لخإلي ٠جاعيش الجؼاثغ للٟذ اهدباٍ
وزاوي
ّ
الٛاٞلحن والجاَلحن واإلاخجاَلحن ظميٗا في الجؼاثغ بلى ؤن لىَجهم ماييا يجب الاهُال ١مىه ،وؤن له جاعيسا يجب الاٖخباع
بإخضازه والاٖتزاػ بإمجاصٍ ظاء بلى ال٨ٟـغ الهىفي ٞداو ٫ؤن يغبيه مً ؤؾاؾه ويجخشه مً ظظوعٍ ،وطل ٪في ٦خابه الظر ؤلٟه
والخّ ٤
ّ
ؤن مٗٓم ما ظاء في َظا ال٨خاب ٧ان ييكغ ٖلى خل٣اث في ظغيضة البهاثغ
جدذ ٖىىان مشحي  ":عؾالت الكغ ٥ومٓاَغٍ "
ألاولى وؾىاَا مً صخ ٠ظمٗيت الٗلماء.
ّ
الخهى ٝالجؼاثغيحن ٧ان مىٟ٢ا ال يسلى مً اإلابالٛت والخُغ ٝوٖامت ؤَل
ٞاإلاى ٠٢الظر اجسظٍ الكيش مباع ٥اإلايلي مً عظـا٫
ول٨ىه ّ
الخهى ،ٝآ اءَم ٞدؿبّ ،
ّ
ؾٟه ؤخالمهم واظتهض في ؤن يضزلهم في ٦شحي مً ؾحيجه بلى خٓحية الكغ ٥والًال ٫البٗيض
ع
بالغٚم مً ّؤجهم ٧اهىا ّيىخضون هللا ،ويامىىن بالغؾالت اإلادمضيت ،وباليىم آلازغ ٦ما ّؤجهم ٧اهىا يهلىن ويهىمىن ويؼ٧ىن
ويذجىن بيذ هللا الخغام !.
اإلاىٓغيً لل٨ٟغ ؤلانالحي بالجؼاثغ َى مدمض البكحي ؤلابغاَيمي ،و٢ض ٧ان ؤلابغاَيمي ّ
ّ
يخمحز ًٖ ٧ل مً ٖبض الخميض بً
وزالض
باصيـ ،ومباع ٥اإلايلي بإؾلىبه ألاصبي الغٞي٘٣ٞ ،ض ٧ان بًٟل حسخحي َظا ألاؾلىب الجميل قضيض الخإزحي في ّ
ال٣غاء واإلاخل٣حن ٣ٞض

الرشاد ع  ، 07يف  2يوليوز  938ـ  ،ص .03
الرشاد ع  ، 42السنة األكذل يف  22مايو  ، 939ص.06
 3جريدة " السنّة احملمدية " ع  ، 0يف ثامن ذم احلجة  35ىػ  932 /ـ.
 4عبد ادللك مرتاض  :أدب ادلقاكمة ،ج  ،ص 367ـ.
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1935م بخٟهيل ص٢يٖ ٤لى امخضاص ؾبٗحن نٟدت
جدضر ؤلابغاَيمي في "صيباظت " سجل ماجمغ ظمٗيت الٗلماء اإلاؿلمحن "ٖام
ًٖ وكإة الخغ٦ت ؤلانالخيت في الجؼاثغ وٖىامل وكإتها ومى ٠٢ؤلانالخيحن مً عظا ٫الُغ ١الظيً ٧اهىا يٟؿضون الٗ٣يضة
1936م وَى ؤًٞل
ؤلاؾالميت في عؤر اإلاهلخحن مً مدمض بً ٖبض الىَاب بلى ابً باصيـ؛ و٢ض وكغ َظا ال٨خاب ب٣ؿىُيىت ٖام
وزي٣ت م٨خىبت للخٗغي ٠بالخغ٦ت الىَىيت في الجؼاثغ بٓهىعَا ٢بل الخغب الٗاإلايت الشاهيت.وفي َظا ال٨خاب بغػث مىَبت
ؤلابغاَيمي ألاصيب ّ
ألو ٫مغة بمؿخىي عٞي٘؛ وزاوي ال٨خاباث ؤلانالخيت لئلبغاَيمي والتي يلمـ ٞحها قيئا مً الخىٓحي لخغ٦ت
ؤلانالح الضيجي في الجؼاثغ هي جل ٪اإلا٣االث التي ٧ان حهاظم ٞحها الُغ٢يحن ٗض اإلااجمغ الشاوي لغظا ٫الؼوايا الظر اوٗ٣ض ؾىت
1948م بالجؼاثغٗ ،ض اإلااجمغ ّ
ّ
اإلاخهىٞت وؤجباٖهم،
1938م وَظا اإلااجمغ قاعٞ ٥يه بًٗت آال ٝمً ؤقيإ
ألاو ٫الظر اوٗ٣ض ٖام
حيٖ ،بض ّ
ومً جل ٪اإلا٣االث" :ماجمغ الؼوايا ٗض ماجمغ ألاثمت" و " ؤفي ٧ل ّ
الحي ؟".
ال٣غاء بطا ٦خب ،وفي اإلاخل٣حن بطا زُب ،وطل ٪بًٟل ؤؾلىبه الكٗغر اإلاخحنّ ،
ول٣ض ٧ان ؤلابغاَيمي قضيض الخإزحي في ّ
مما ٧ان
يدمل ٌٗ اإلاخل٣حن اإلاعجبحن بإؾلىبه ٖلى خ ٟٔجل ٪اإلا٣االث ًٖ ْهغ ٢لب.
يؿخمض مجها ويؿدىض ٖلها في الخإويل والاؾخضالّ ٫
ّ
ٞةن
ٞةطا ٧ان ابً باصيـ يٗمض في ٦خاباجه بلى ؤنى ٫الكغيٗت ؤلاؾالميت
ّ
ؤلابغاَيمي ٧ان َى ؤيًا يىُل ٤مً َظٍ ألانى ٫ل ً٨صون الالتزام بخدليلها ؤو الاؾخضال ٫بها في ٧ل اإلاىا ،٠٢وبهما يؿخٗيٌ ًٖ
طل ٪بدسخحي ؤؾلىب ؤصبي الطٕ واؾخٗما ٫لٛت ّ
ٞىيت عٞيٗت يم٨ىاهه مً بلى ٙم٣اجل الخهم صون ٖىاء !.
 /3-4ال٘١س الظُاسخي :
ّ
بن بضايت الخلٟياث ال٨ٟغيت للشىعة الجؼاثغيت لها ؤ ٗاص ؾياؾيت ليـ ٦ما ّ
يٓجها البٌٗ إلاداولت حٛليِ الغؤر الٗام٧،ىن زىعة
الٟاجذ مً هىٞمبي ٧اهذ زىعة قٗبيت ال ٚحي وٟ٦ى!؛ وٖليىا ؤن وٛىم في ؤٖما ١الخاعيش الجؼاثغر إلاٗغٞت ٌٗ الخلٟياث ال٨ٟغيت
1919م خحن ؤؾـ ألامحي زالض ّؤو ٫خغ٦ت وَىيت ٖغٞذ ٞيما ٗض بدغ٦ت ؤلانالح (
لهظٍ الشىعة الٗٓيمت ،ولي ً٨طل ٪بلى ٖام
وؤلانالح َىا مىهغ ٝمٗىاٍ بلى الؿياؾت ال بلى الضيً) .
٣ٞض ٧ان الجؼاثغيىن بلى ٢يام الخغب الٗاإلايت ألاولى ٖباعة ًٖ ع٢ي ٤خ٣ي٣يحن في وَجهم اإلاٛخهب؛ ٞلم ي ً٨لهم ّ
خغيت الخٗبحي في
ال٣ى ٫وال م٩اهت بوؿاهيت ّ
جسى ٫لهم ببضاء الغؤر ،وال مً ّ
خغيت ؤلاعاصة في الخى٣ل ؤو الخجم٘ ؤو الخجمهغ ،ؤ و جإؾيـ ظمٗيـت ؤو
الاهسغاٍ ٞحها ؟.
ٞلما ظاء ألامحي زالض ؤوكإ ظغيضة " ؤلا٢ضام " ّ
ّ
زم بضؤ يُالب ببٌٗ الخ٣ى ١الؿياؾيت البؿيُت التي جبضوا لىا اليىم مدؿاَلت
ومخجاوػة ول ً٨اإلاغء خحن يىٓغ بلى الخالت التي ٧ان ٖلحها الجؼاثغيىن يٗيكىن ٖلحها في طل ٪الٗهض وزهىنا ٢بله ،يىه٠
وخغيت الخى٣ـل ّ
ألامحي الظر ٧ان يُالب مً ظملت ما ٧ان يُالب به باإلاؿاواة بحن الجؼاثغيحن والٟغوؿيحن في الخمشيل الى٣ابي ّ
وخغيت
الاظخمإ .

يالحظ أ ّف مفهوـ اإلصالح كاف مستعمال كثًنا،كال يزاؿ لدل النّاس فمن مصلح سياسي،كمن مصلح ديين،كمن مصلح صويف،كمن مصلح تربوم ...اخل.
ائية ،ص .33 -329
أبو القاسم سعد اهلل  ،احلركة الوطنية اجلز ر
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ّ
اإلا٨ٟغيً الؿياؾيحن آلازغيً يُالبىن
ٞهظٍ ّؤو ٫خغ٦ت ؾياؾيت وَىيت واضخت اإلاُالب نغيدت اللٛت٣ٞ ،ض ٧ان ٌٗ
باالهضماط م٘ ٞغوؿا ل٩ي يىا ٫الكٗب الجؼاثغر ٧ل خ٣ى٢ه الؿياؾيت .
وإلاّا هٟي ألامحي زالض مً الجؼاثغ بلى اإلاكغ ١الٗغبي ٗض ؤن ؤػعج الٟغوؿيحن ٞــي الجؼاثغ بػٖاظا قضيضا  ،ؾمدىا له بإن ّ
يمغ
بباعيـ خيض ؤل٣ى َىا ٥مدايغة في ّ
الٗما ٫اإلاهاظغيً ٞاهدكغ الظيً قهضوا مدايغجهٗ ،ض جهايتها في ٌٗ قىاعٕ باعيـ
1924م.
مخٓاَغيً  ،وهي ّؤو ٫مٓاَغة وَىيت يٗغٞها جاعيش الخغ٦ت الىَىيت و٧ان طلٖ ٪ـام
ّ
ولٗل ألا٩ٞاع التي َغخذ في جل ٪اإلادايغة وطل ٪الخجم٘ ؤوصخئ خؼب "هجم قما ٫بٞغي٣يا" الظر اؾخداٗ ٫ض خله بلى "خؼب
1954م،
الكٗب الجؼاثغر" الظر اؾخداٗ ٫ض بلى "خؼب اهخهاع الخغياث الضيمى٢غاَيت" بلى ؤن اوكُغ بلى قُغيً في ني٠
ٞخإؾـ الك ٤الشىعر مىه " خؼب ظبهت الخدغيغ الىَجي " الظر ؤٖلً زىعة الٟاجذ مً هىٞمبي والظر طابذ ٞيه مٗٓم ألاخؼاب
والهيئاث الىَىيت مشل" :خؼب البيان الجؼاثغر" لٟغخاث ٖباؽ و"ظمٗيت الٗلماء اإلاؿلمحن الجؼاثغيحن ،ويم ً٨خهغ ال٨ٟغ
الؿياسخي وجبلىعٍ في الجؼاثغ مً لضن جهايت الخغب الٗاإلايت ألاولى بلى ٢يام زىعة الخدغيغ في مٓاَغ زالزت :
ّؤوال  :الهغإ الؿياسخي بحن الخغ٦ت الىَىيت والاخخال ٫الٟغوسخي ( اإلاى ٠٢والىظىص ).
زاهيا  :الهغإ ال٨ٟغر الؿياسخي بحن الهيئاث الٟاٖلت بحن الجؼاثغيحن ( اإلاىهج وال٨يٟيت ).
زالشا  :اإلاؿإلت الىَىيت في ال٨ٟغ الؿياسخي الجؼاثغر.
 /1-3-4الـساَ الظُاسخي بحن الحسٟة الىهىُة والاححال ٤ال٘سوسخي:
1830م؛ و٢ض
ل٣ض وكب َظا الهغإ بحن الجؼاثغيحن واإلادخلحن الٟغوؿيحن مىظ بضايت اخخالٞ ٫غوؿا ألعى الجؼاثغ ني٠
اجسظث اإلا٣اومت اإلاؿلخت ؤق٩اال مسخلٟت واهضلٗذ ٗٞليا في ظمي٘ ؤعظاء الجؼاثغ ،ولْ ً٨لذ خغ٧اث طاث م٣اومت مى٣ىنت مً
مما ٧ان يؿهل وؿبيــا ٖلى الٟغوؿيحن ّ
الاؾتياجيجيت الكاملت٩ٞ ،ان الً٣اء ٖلحها ّ
٧لما وكبذ !؟ .ولٗ ً٨ض ٞكل ؤ٦ثي مً ٖكغ
ّ
اإلا٨ٟغون الؿياؾيىن الجؼاثغيىن يغوعة حٛيحي َغي٣ت اإلا٣اومت .وؤزىاء الخدًحي لهظٍ الشىعة،
خغ٧اث م٣اومت مؿلخت ،عؤي
ك٩ل ؤو بأزغ ،جبلىعث اإلا٣اومت ال٨ٟغيت ٓٞهغث في مىا ٠٢الجؼاثغيحن الظيً بضءوا يغٗٞىن قٗاعاتهم مُالبحن بالخ٣ى١
الؿياؾيت٩ٞ ،ان اإلاٗخضلىن يُالبىن باالهضماط مً ؤظل هيل الخ٣ىٖ ،١لى خحن ّ
ؤن الغاصي٩اليحن ٧اهىا يُالبىن باالهٟهاًٖ ٫
ّ
ٞغوؿا ،و٧ان َلب الاهٟها ٫ال يٗجي بال الاؾخ٣ال.٫
واخخضم الهغإ الؿياسخي في اإلاىا٩ٞ ٠٢ان ّؤو ٫ضخاياٍ ،في مُل٘ ْهىع الخغ٦ت الىَىيت ألامحي زالض الظر ُٖلذ ظغيضجه
زم اص حٗىذ اإلاؿخٗمغ ّ
يض ّ
٧ل ؤصخاب اإلاىا ٠٢مً ٦باع
"ؤلا٢ضام" ٖام
1923م ،وهٟي بلى زاعط الجؼاثغ للخسلو مىه جهاثيا ّ ،ػ
عظاالث الخغ٦ت الىَىيت في خؼب الكٗب الجؼاثغرٞ ،لم ي٨ض يىجى مىه ؤخض مً ؤخمض مهالي الخاط بلى مٟضر ػ٦غياءّ ،
زم مً
٦باع عظا ٫ظمٗيت الٗلماء اإلاؿلمحن مً مدمض البكحي ؤلابغاَيمي خحن وي٘ جدذ ؤلا٢امت الجبييت بإٞلىا بلى مدمض الٗابض
الجاللي ،بلى الغبي٘ بىقامت ،وٚحيَم .

ـ س  ،ص .33
ـ س .ص 331

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2017

122

مجلة حُل الدزاطات ألادبُة وال٘١سٍة  -الِام السالث  -الِدد ً 26ىاًس 2017

٦ما ججلى الهغإ الؿياسخي في اإلاى ٠٢اإلابضجي بحن الجؼاثغيحن والٟغوؿيحن في بنضاع الصخ ٠الىَىيت التي ٧اهذ جغ ٘ٞقٗاعاث
وَىيت ٧ان الٟغوؿيىن ال يؼالىن ّ
1925م ّ
٩ٞل ؤولئ٪
يٗضوجها اؾخٟؼاػيت مشل  :ع ٘ٞقٗاع " الجؼاثغ للجؼاثغيحن " في ظغيضة الجؼاثغ
ؤر ّؤجها ٧اهذ جمشل في ق٩ل م٣اومت ٨ٞغيت ؾياؾيت بيىما يغاَا اإلادخل بالء ّ
مىا ٠٢مؿاإلات في خ٣ي٣تها ّ
مما ؤصي بهم بلى ايُهاص
الىَىيحن ومداعبتهم ّؤيما خغب !.
 /2-3-4الـساَ الظُاسخي بحن الهُئات ال٘اُلة الجصاثسٍة :
* ل٣ض ابخضؤ الىعي الؿياسخي يىدكغ ،وبضؤ اإلاشٟ٣ىن يخُلٗىن بلى ؤن يغوا وَجهم ّ
خغا َلي٣ا ٞإوكإث ال٣هاثض الىَىيت
الجامدت و٧اهذ جيكغ في ظغيضة "ؤلا٢ضام" ،خيض ٧ان ألامحي زالض هٟؿه ييكغ ٞحها ٢هاثضٍ الىَىيت الجياقت بالٗاَٟت ،وؤمام
1919م ٖلى ألا٢ل مؿإلخحن َامخحن  :الاعجباٍ بٟغوؿا لىيل الخ٣ى ١الؿياؾيت والاهضماط مٗه ؤم
َظا الجضا ٫ال٣اثـم مىظ
ّ
الاهٟهاٖ ٫ىه ؟٣ٞ .ض بضؤ يكي٘ في ؤوؾاٍ اإلاشٟ٣حن واإلاؿدىحييً ؤن الخجىيـ ٧ان مم٣ىجا٣ٞ ،ض ٧ان ابً ٖليىة وَى قيش ػاويت
يداعبه ويىاوثه ّ ،
٨ٞإن الاهضماط ٧ان يٗجي الغصة الضيييت والىَىيت مٗا٣ٞ ،ض ي٩ىن الهغإ الؿياسخي ال٣اثم ٖلى اجساط مى ٠٢مً
ً٢يت ؾياؾيت مٗيىت جخمسٌ إلاهحي الىًَ والكٗب ،ابخضاء مً ٗض الخغب الٗاإلايت ألاولى مباقغة.
طلّ ٪
بإن ألامحي زالض ؤوكإ ظغيضة ؤلا٢ضام التي ٧اهذ جهضع بالٗغبيت والٟغوؿيت ّ
زم بضؤ يُالب ببٌٗ الخ٣ى ١الؿياؾيت

ّ
ألاوليت للكٗب الجؼاثغر الظر لم ي ً٨له مجها شخئ مظ٧ىع خيض ٧ان ألامحي زالض يُالب " بىظىب بنالح الخالت في الُ٣غ
الجؼاثغر ٖلى ٢اٖضة حؿىيت الجؼاثغيحن بالٟغوؿيحن في ٧ل شخيء وصزى ٫الجؼاثغيحن إلاجلـ ّ
الىىاب " .
يغي ّ
ؤن ألا٩ٞاع التي ٧ان يُغخها ألامحي زالض لم ج ً٨جغو ١وحعجب ٌٗ الجؼاثغيحن الظيً ٧اهىا يخٗاوهىن م٘ ٞغوؿا ويخٗك٣ىن
ّ
خًاعتها ،وحهىون لٛتهاٞ ،خجيؿىا بجيؿيتها ٩ٞاهىا يم٣خىن قٗبهم ولٛتهم وصيجهم وج٣اليضَم ! ،لظل ٪جهٌ في وظه ألامحي
شخو مٛمىع ٧ان يخٗاون م٘ الٟغوؿيحن ي٣ا ٫له "نىالر"٣ٞ ،ض ؤوكإ َظا الغظل ظغيضة جدذ ٖىـىان " الىهيذ " خىالي ؾىت
ّ
بال ٢ليال ّ
زم جىٟ٢ذ ،خيض ٧ان نىالر يىاوت ألامحي زالض في ؤ٩ٞاعٍ الىَىيت ويغًٞها ،ويضٖىا بلى الاهضماط
1921م ،ولم جلبض
الخام م٘ ٞغوؿا .
ظضا ّ
وٖلى الغٚم مً ؤن اإلاٗلىماث الخاعيسيت التي ٦خبذ ًٖ نىالر يئيلت ّ
ٞةن مىاوثخه لؤلمحي زالض وجإؾيؿه ظغيضة
يبض ٞحها ؤ٩ٞاعٍ الاجهؼاميت ليىاوت بها ألا٩ٞاع الىَىيت الىحية التي ٧ان يُغخها ،وبظل ٪ه٩ىن ؤمام ّؤو ٫اخخضام ّ
وؤو ٫نغإ ؾياسخي
ألاو ٫ظؼاثغر ّ
بحن شخهيخحن ظؼاثغيخحن خىً٢ ٫ايا ؾياؾيتّ ،
٢ذ ّؤما الشاوي ٞغوسخي الجيؿيت ٧ان في ألانل ظؼاثغيا.
و٦ما ٧ان الهغإ مدخضما بحن ألامحي زالض ونىا لرّ ،
ٞةن َظا الهغإ الؿياسخي ال٨ٟغر اخخضم بحن ّ
ٖباؽ ٞغخاث الظر
٦خب م٣الت في مىخه ٠ألاٖىام الشالزحن يى٨غ ٞحها وظىص وًَ اؾمه الجؼاثغ و٦يان اؾمه الصخهيت الىَىيت ّ
وؤن الجؼاثغ ليؿذ
ّ
ّ
ّ
بال ؤعيا ٞغوؿيتّ ،
وؤن الجؼاثغيحن ليؿىا بال ٞغوؿيحن م٘ بم٩ان اخخٟاْهم ب٣اهىن ألاخىا ٫الصخهيت وؤهه ليـ في
في خ٣ي٣تها
ال٣غآن ما يمى٘ الجؼاثغر اإلاؿلم مً ؤن ي٩ىن ٞغوسخي الجيؿيت ٦ما ٧ان يضٖىا ٞغخاث ّ
ٖباؽ .

أبو القاسم سعد اهلل  :ـ ـ س ص .45

زلمد علي دبوز  :هنضة اجلزائر احلديثة كثورهتا ادلباركة  ،ج  ، 2ص .08
A. noushi , la naissance du nationalisme algérienne . p 63 . paris 1963.
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ّ
ٖباؽ الظر ٧ان ابً باصيـ ّ
يٗضٍ مً " ّ
ّؤما ٞغخاث ّ
الىىاب الىابهحن" ٞ ،هى الظر ٧ان يؼٖم في ٧لمخه الٗا٢ت الكهحية بإهه " ٞدل
ًٖ ال٣ىميت الجؼاثغيت في بُىن الخاعيش ٞلم يجض لها ؤزغا وٞدل ٖجها ٞـي الخالت الخايغة ٞلم يٗثي لها ٖلى زبي ،وؤزحيا ؤقغ٢ذ
ٖليه ؤهىاع الخجلي ٞةطا به يهيذ ٞ :غوؿا هي ؤها "
و٢ض ّعص ٖليه ابً باصيـ في بخضي ؤقهغ م٣االجه جدذ ٖىىان " ٧لمت نغيدت "٣ٞ ،ض ظـاء ٞحهاّ " :
بن َظٍ ألامت الجؼاثغيت
ؤلاؾالميت ،ليؿذ هي ٞغوؿا وال يم ً٨ؤن ج٩ىن ٞغوؿا وال جغيض ؤن جهحي ٞغوؿا ،ولى ؤعاصث ! بل هي ؤمت ٗيضة ًٖ ٞغوؿا ّ
٧ل
البٗض في لٛتها وٞـي ؤزال٢ها وفي ٖىهغَا ،وفي صيىحها ،ال جغيض ؤن جىضمج ! ولها وًَ مدضص مٗحن َى الىًَ الجؼاثغر بدضوصٍ
الخاليت اإلاٗغوٞت " .
ٚحي ّ
ٖباؽ لم يلبض ؤن ّ
ؤن ٞغخاث ّ
ٚحي عؤيه ،واؾتيظ٘ الىعي الىَجي خيض ػاع ابً باصيـ في ٢ؿىُيىت بم٣غ مجلت الكهاب،
وؤبضي له مً اللُ ٠والخـ الىَجي ما خمل ابً باصيـ ٖلى ؤن ّ
يٛحي عؤيه ٞيه ٞي٣ى ٫في م٣الت ؤزغي ّ
ج٨مل ألاولى ٗىىان " خى٫
٧لمخىا الهغيدت " خيض ظاء ٞحها ّ " :
بن ٧لمخىا الهغيدت ويٗذ ال٨شحي مً الغظاٖ ٫لى اإلادٞ ٪مجهم مً َهغث هٟؿه مً ّ
صع
ن ّ
وبها ليكهض ّ
ؤن مً ؤ٦مل الغظا ٫الظيً عؤيىا ٞحهم بهظٍ اإلاىاؾبتّ ،
الهمت
م٨ىىن ،ومجهم مً اهُىث ظىاهبه ٖلى خمإ مؿىى ،
ّ
ّ
والٗمالي ؿُي٧ ،٠ان َظا الغظل مً
الٗاليت ،وقغ ٝالىٟـ وَهاعة الًمحي ألاؾخاط ٞغخاث ٖباؽ الهيضلي ،والًٗى البلضر
ّ
ؤَضاٞىا ٞـي م٣الىا " ٧لمت نغيدت " وَى الظر ؤزظهاٍ ًٖ م٣اله " ٞغوؿا هي ؤها " ،و٢لىا له وإلاً مٗه :به٨م ٖىضما حؿٗىن
لؿياؾت الاهضماط وجدبظون الخجىيـ ،وجغيىن ييإ خ٣ى٢ىا ؤلاؾالميت م٣ابل ّ
خ ٤الاهخساب ،وجغيضون  -زالٞا للُبيٗت  -ؤن
يهحي ظمهىع اإلاؿلمحن بهظٍ البالص ظمهىعا ٞغوؿيا بدشا (ّ ).....به٨م في واص ّ ،
وألامت في واص آزغ " .
ّ
ٞبٗض ّعص ابً باصيـ ٖلى ّ
الكهاب٦،إهه هضم ٖلى ما ٢اله ؾاب٣اٞ ،ةطا به ّ
يدغع البيان الجؼاثغر ؤزىاء الخغب
ٖباؽ ٞغخاث في
الٗاإلايت الشاهيت ّ
زم ياؾـ خؼبا ؾياؾيا اهُال٢ا مً طل ٪قاعٞ ٥يه الٗلماء ،وعظا ٫الؼوايا ،خؼب الكٗب الجؼاثغر ،والخؼب
الكيىعي الجؼاثغر وممشلى الٟالخحن الجؼاثغيحن ،ول٣ض وكبذ مٗاع٨ٞ ٥غيت َاخىت بحن ؤلابغاَيمي و٦شحي مً الصخهياث ال٨ٟغيت
والؿياؾيت الٟاٖلت في الجؼاثغ ٖلى طل ٪الٗهضٞ ،ىجضٍ حهاظم الاؾخٗماع ٦ما في م٣الخه " ٖاصث لٗتيَا إلايـ" .
ٞمً بحن ّ
ؤَم اإلاٗاع ٥ال٨ٟغيت ْاَغيا والؿياؾيت في خ٣ي٣ت ألامغ بحن ؤلابغاَيمي والؼاَغر وبحن ؤلابغاَيمي و الٗانمي ٞالؼاَغر
٧ان مً ؤ٦خب ّ
٦خاب الجؼاثغ ّ
مما بحن الخغب الٗاإلايت ألاولى و٢يام زـىعة الخدغيغ ٣ٞض ؤؾـ زالر ظغاثض هي "الجؼاثغ" "،البي، "١
و"الىٞا"١؛ و٧ان ٢ض اهًم بلى ظمٗيت الٗلماء اإلاؿلمحن الجؼاثغيحن خيض ٧ان ي٣اعن بابً باصيـ والُيب الٗ٣بي واإلايلي في
ال٨خابت ٢بل ؤن يٗغ ٝمدمض البكحي ؤلابغاَيمي بمجزلت ٢لمه ألاصبيت في زاعط الىًَ.

ينظر ابن باديس  :الشهاب  ،ج  ،ـ ، 2أبريل  936ـ  ،ص .46-45
ـ .س .ص 46
 3ـ .س .ص 46
 4ابن باديس  :الشهاب ج  ، 3ـ  ، 2يونيو  ، 936ص . 47- 4
 5اإلبراىيمي  :البصائر ع  ، 64يف  24فرباير  ، 949ص .2-
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ّ
ٞالؼاَغر بم٣ضاع ما ٧ان مٗتزا باهخماثه بلى ظمٗيت الٗلماء ،بم٣ضاع ما ٧ان يُمذ بلى مجزلت ٢ياصيت خيض ي٣ا ٫ؤهه ٢ض َلب بإن
ي٩ىن مٗخمضا للجمٗيت في الٛغب الجؼاثغر في مضيىت جلمؿان الٗانمت الش٣اٞيت في ج٣ؿيم الجمٗيت ّ
ٞلما هضب لظل ٪ؤلابغاَيمي
ّجىجغث الٗال٢ت الخىاٞؿيت بحن ؤ٦بي ؤصباء الٗغبيت في الجؼاثغ ٖلى طل ٪الٗهض.
ويازظ ٖلى الكيش الؼاَغر  -عخمه هللا – ّؤهه لم ي ً٨زابخا ٖلى مبضؤ ٩ٞان م٘ الٗلماء في ٞتية مً خياجه ّ
ختى بطا لم يىل قيئا
1939م بالجؼاثغ .
اهخ٣ل بلى الُغ٢يت خيض خًغ ماجمغ الؼوايا الظر اوٗ٣ض ٖام
ٞلم يلبض ؤن اج ٤ٟم٘ شخو لخدغيغ ظغيضة " اإلاٛغب الٗغبي " التي ٧اهذ هاَ٣ت باؾم خؼب اهخهاع الخغياث الضيم٣غاَيت ال
ليىايل في َظا الخؼب ولّ ً٨
ليدغع لؼٖماثه َظٍ الجغيضة ،ومً ٖلى مىبي َظٍ الجغيضة بضؤ يكاٚب الٗلماء ،و٧ان عثيـ ظمٗيت
1948م ٞلم يؼص ٖلحها .
الٗلماء يىمئظ البكحي ؤلابغاَيمي ،و٢ض وكغ ؤلابغاَيمي م٣الت واخضة في الؼاَغر في البهاثغ الشاهيت ؾىت
ويبضوا ّ
ؤن ٌٗ ألاخؼاب الجؼاثغيتٖ ،لى طل ٪الٗهض لم ي ً٨يعجبها ما ٧اهذ ججهٌ به الجمٗيت مً زضماث في ٖم ٤الً٣يت
الىَىيت بخضعيـ اللٛت الٗغبيت بُغٖ ١هغيت والضٞإ ًٖ ؤلاؾالم٣ٞ ،ض ٧اهذ جل ٪ألاخؼاب ج٩اص ج٨ٟغ ج٨ٟحيا ؾاطظا ٞخٗخ٣ض ّ
ؤن
يخم ّ
٧ل الً٣ايا الىَىيت ،ومجها ً٢يت ّ
اإلاُالبت باالؾخ٣ال ٫خحن ّ
ؾخدل ّ
الهىيت.

ولظل٧ ٪ان ؤلابغاَيمي يساَب الكيش الؼاَغر ،ال٩اجب ألاصيب ٞي٣ى ٫له  " :مى ٪ألالٟاّ إلا٩اه ٪في ال٨خابت! ومجهم اإلاٗاوي إلاجزلتهم
ألاميت ! ".وواضر ّ
ؤن الخُاب َىا ّ
في ّ
مىظه بلى الؼاَغر ،ول ً٨الخٗغيٌ في الخ٣ي٣ت مىهغ ٝبلى الهيئت الؿياؾيت التي ٧ان ي٨خب
ّ
ويدغع لها اإلا٣االث بىاءا ٖلى ؤ٩ٞاعَا هي ال ؤ٩ٞاعٍ َىّ ،ؤما الهغإ ال٨ٟغر الؿياسخي بحن ؤلابغاَيمي والٗانمي
لها الخُب،
ٞيخلخو ٞيما يلي ٧:ان الكيش مدمض الٗانمي مٟخيا للخىٟيت بمضيىت الجؼاثغ وعثيؿا لجمٗيت الىصاصيت ؤلاؾالميت و٧ان ّ
يدغع
ٌٗ اإلاداوع في مجلت الكهاب لٗبض الخميض بً باصيـ ٦ما ط٦غ الٗانمي هٟؿه طل٦، ٪ما ٧ان عثيؿا لخدغيغ مجلت "نىث
اإلاسجض" الضيييت التي ٧اهذ هاَ٣ت باؾم ألاثمت الغؾميحن في الجؼاثغ وامخض ٖمغَا بلى ٖامحن ازىحن.وٖلى خحن ٧اهذ ظمٗيت
الٗلماء ال جغي َيئت صيييت ؤولـى مجها في الجؼاثغ لئلقغاٖ ٝلى الكاون الضيييت بما في طل ٪حٗيحن ؤثمت اإلاؿاظض واإلاٟخحن ،واإلااطهحن
ؤن ألاثمت الغؾميحن ال ّي٣ـلىن ؤخ٣يت ًٖ ظمٗيت الٗلماء ّ
وؤن الٗانمي ٧ان يغي ّ
و٧ل الىْاث ٠الضيييت ّ
ّ
وؤن ظمٗيت الٗلماء
خؿضتهم ٖلى َظا الًٟل الظر آجاَم مً اإلادخل الٟغوسخيّ ،
ٞةن ؤلابغاَيمي ٧ان ٢ض نا ٫وظا ٫في البهاثغ الشاهيت خىَ ٫ظٍ
مؿإلت٨ٞ ،خب ٖكغيً م٣الت وحٗغى لٗىىان مجلت ألاثمت هٟؿهاٞ ،ؼٖم ّ
ؤن حؿميتها "نىث اإلاسجض" يىضعط يمً الخ٣اليض
الٛغبيت ّ
ألن آلاصاب ؤلاؾالميت ال يىظض ٞحها ما يمازل ؤن ي٩ىن للمسجض نىث  ! ....و٢ض طَب ؤلابغاَيمي في طل ٪بلى مًُغباث
ٗيضة بإؾلىبه الؿازغ ولٛخه اإلاخض٣ٞت  ،و٢ض اٞخخذ َظٍ اإلا٣االث الٗكغيً بمُل٘ اإلا٣الت ألاولى خيض ي٣ى " :٫ما ػالذ َظٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
بالخسيل وج٨مل ؤلانغاع ٖلى
الخديل
بالخ٣لبٞ ،خسلِ اإلاماوٗت باإلاضاٗٞت وجايض
بالخهلب ،والتيصص
الخ٩ىمت جمؼط بحن الهل٠
ّ
ّ
ّ
الباَل بالٗىاص ٞيه في ً٢يت خ٣ىا ٞحها ؤوضر مً الكمـ ،وباَلها ٞحها ؤٖغ ١مً ؤلاصباع مً ؤمـ "  .زم عصث ٖليه ظماٖت
ألاثمت خيض ونٟخـه ب ّ ":
بن بجي ّ
ٖمٞ ٪يه ّعماح !" و٧اهىا ي٣هضون الًُٗ في شخو ؤلابغاَيمي.

ينظر جريدة الرشاد  ،السنة األكذل  ،عدد  ، 42ص  ، 05يف  22يناير  939ـ.
اإلبراىيمي  :البصائر الثانية عدد  ، 6يف  27ديسمرب  ، 948ص .3-2
 3ينظر صوت ادلسجد ،ع  ، 3يف ديسمرب  948ـ  ،الصفحة الداخلية للغالؼ.
 4اإلبراىيمي  :البصائر  ،ع ، 75سنة  949ـ.
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 /3-3-4املظإلة الىهىُة في ال٘١س الظُاسخي الجصاثسي :
ل٣ض ٧اهذ ٨ٞغة الاؾخ٣الٞ ًٖ ٫غوؿا مُغوخت ٖؿ٨غيا وؾياؾيا في خ٣ي٣ت ألامغ مىظ ٖهض ألامحي ٖبض ال٣اصع الظر ؤٖلً
الخغب ٖلى اإلادخلحن الٟغوؿيحن وزـاى اإلاٗاع ٥الًاعيت يضَم ٖلت مضي ؾبٗت ٖكغ ٖاما ،بلى ٖهض ٖبض الخميض بً باصيـ
ّ ّ
ول ً٨إلاا ٞكلذ ظمي٘ الخغ٧اث طاث نبٛت اإلا٣اومت بضؤ الجؼاثغيىن اإلاؿدىحيون
عثيـ ظمٗيت الٗلماء اإلاؿلمحن الجؼاثغيحن،
ّ
ّ
ّ
مؿلخت ،باؾتياجيجيت ظضيضةٖ ،لى ق٩ل خغب ٖهاباث حكجها ظماٖاث ٢ليلت في ٧اٞت ؤعظاء الىًَ.
ي٨ٟغون في جىٓيم م٣اومت
ؤن الىعي الؿياسخي بالىَىيت الجؼاثغيت بضؤ مىظ ّ
ويبضوا ّ
ؤن ّ
ؾً الٟغوؿيىن ٢اهىن الخجىيض ؤلاظباعر الظر ّ
٢غعوا ٞيه ؤن

الكبان الجؼاثغيىن ٞـي الجيل الٟغوسخي زالر ؾىىاث ٖلى ٖ٨ـ ّ
يسضم ّ
الكبان الٟغوؿيىن الظيً لم ج ً٨مضة زضمتهم جؼيض ًٖ
ّ
ق٩ل ظماٖاث مؿلخت وجهٌ ببٌٗ
ؾيخحنٞ ،مً الجؼاثغيىن مً َغب مً زضمت اإلاؿخٗمغ بلى مىاَ ٤ؤزغي  ،ومجهم مً
ّ
الٗملياث الٗؿ٨غيت ّ
1912م ٚحي ّؤجها لم ج ً٨مىٓمت وال قاملت  .بيض ؤن طل٧ ٪له يضٖ ٫لى
يض الجيل الٟغوسخي  ،ابخضاء مـً ؾىت
بضء ؤلاخؿاؽ الخ٣ي٣ي بال٨يان الىَجي ،واهُال ١الكٗىع الٛامغ بًغوعة جدغيغ الىًَ مً الاخخال ٫الٟغوسخي ،و٢ض ٧ان ٦شحي
مً ّ
يدظعون مً ٖىا٢ب جل ٪الخغ٧اث اإلاؿلخت التي ْلذ ج٣ىم ٗملياث مخٟغ٢ت لٗضة ؾىىاث ّ .
ّ
وؤيا ما يً٨
ال٨خاب الٟغوؿيحن
الكإنّ ،
ٞةن الخغ٦ت الىَىيت ب٣ياصة ألامحي زالض ،بضؤث باإلاُالبت في بضايت ألاٖىام الٗكغيً ببٌٗ الخ٣ى ١الغمؼيت  .واهتهذ في
بضايت ألاٖىام الٗكغيً هٟؿها باإلاُالبت الهغيدـت باالؾخ٣ال ٫في بغهامج خؼب هجم قما ٫بٞغي٣يا .
ّؤما ألاٖىام الشالزحن ٣ٞض ٧اهذ ٌٗ الهيئاث ،والصخهياث الىَىيت ال جبيح حك ٪وحك ٪٨مٗا في ال٨يان الىَجي٦،ما عؤيىا كإن
ٞغخاث ّ
ٖباؽ الظر ٧ان ؾغٖان ما ٖاص في عؤيه ٗض ؤن ٧ان ٢ض حؿاء ٫بن ٧ان للجؼاثغ وقٗبها و٦ياجها وجاعيسها مىظىص في الىظىص
ّ
1936م ّ
ؤم ال ؟ ! ٖلى خحن ّ
بإن  " :الاؾخ٣الّ ٫
خَ ٤بيعي ّ
ل٩ل ّؤمت مً ؤمم الضهيا  ...بل بهه مً
ؤن ٖبض الخميض بً باصيـ يٗلً ٖام
ّ
اإلام ً٨ؤن يإحي يىم جبلٞ ٜيه الجؼاثغ صعظت ٖاليت مً ّ
وجخٛحي ٞيه الؿياؾت الاؾخٗماعيت ٖامت والٟغوؿيت
الغقي اإلااصر وألاصبي،
مما ؾبّ ٤
زانت ،وحؿلٞ ٪غوؿا م٘ الجؼاثغ مؿل ٪بهجلتيا م٘ ؤؾتياليا و٦ىضا  "..ويؿخسلو ّ
ؤن اإلا٣اومت الؿياؾيت والٗؿ٨غيت
ّ
اإلا٨ٟغون الجؼاثغيىن
في الجؼاثغ ٖلى ٖهض الاؾخٗماع لها زلٟياث ٨ٞغيت زابخت في الش٣اٞت الؿياؾيت للكٗب الجؼاثغر ،خيض ٧ان
وؤؾؿىا الهضالٖها بُغي٣ت ؤو بإزغي٣ٞ ،ض جإؾؿذ جهًت ٨ٞغيت وؾياؾيت وؤصبيت ّ
ّ
ّ
خ٣ت في الجؼاثغ ٖلى ٖهض
مهضوا لها،
ّ
وم٨ٟغحها ،وؤصبائها ،ومجاَيضحها .
الشالزيىاث مً ٖمغ الجؼاثغ ٩ٞاهذ م٨خملت ؿاؾتها

أبو القاسم سعد اهلل  :ـ  .ـ  .س  ،ص .238
ـ .س  ،ص .240
 3كانت مطالبو السياسية دكف شركط  :أ -ذبنيس اجلزائريٌن دكف شركط.
ادلتجنسٌن .
ب -ادلساكاة أماـ القانوف  .ج -ربقيق التمثيل النيّايب للجزائريٌن غًن
ّ
د -ادلساكاة بٌن اجلزائريٌن كالفرنسيٌن يف األلقاب  ،كالرتقيات  ،كالعمل.
 4ـ  .س .ص .499
 5الشهاب  ،ج  ، 3ـ  ، 2ص . 47- 4
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ّ ّ
ّ
ّ
للؼاُس ّ
الساحل "محمىد دزوَؽ".
ٗاُلُة اليظ ٝالسالزي في ٛـُدة (الُ الجرد)
دوالت طسوزي بً ُىدة ،طىة رالسة دٟحىزاه .حامِة وهسان.الجصاثس ألاطحاذ املؼسٖ :ؤ.دّ .
محمد بسوهة.

ثٜدًم :
َ ُ
َ ّ
َ
٣ضيت الخضيشتٗ ،ضما اهدبه الضاعؾىن بلى ّ
الض اؾاث ّ
ّ
الى ّ
مٟاجيذ ح ِٗحن
ألاوؿا ١ناعث بمشابت
ؤن
َجب ّىؤ اليؿ ٤م٩اهت باعػة في ع
 ٪ٞمٛاليّ ٤
ٖلى ّ
ُ
ّ
ّ
بلىعة عئيا ال٩اجب
حؿهم في
ظهت٦ ،ما
ٞاٖليت في حك٨يل ألاٖما٫
الىو ،وحؿهم بما جستزهه مً
ألاصبيت مً ٍل
ِ
ِ
ِ ِ
ّ ّ
ّ
ّ
وجهىيغ ٞلؿٟخه في َظا الىظىصّ ،
ولٗل مً الجىاهب اإلاهمت التي ال ييبػي بٟٚالها هي م٣ضعة ألاوؿا ١اللٛىيت ٖلى جٟٗيل ٖمليت
ال٣غاءة وحٗؼيؼ ّ
الخل٣ي مً زال ٫زغ ١جىٗ٢اث ال٣اعت وجد٣يٖ ٤ىهغ اإلاٟاظإة.
ّ
ّ ّ
ّ ّ
امل٘حاحُة :اليؿ – ٤حك٩ل اليؿ – ٤اهدال ٫اليؿ – ٤الغئيا – الخل٣ي.
ال٢لمات
ّ
ّ
 م٘هىم اليظ ٝفي اللٔة والاؿوالح:ّ
ً
 اليظ ٝلٔة:ّ
ّ
ّ
ْ ّ َ
ّ
ّ
الىزي٤
ؤلايجاب العجباَها
ٟٓت ٖلى
وبن اجْ ٣ٟذ في مٗٓمها ٖلى
الٗغبيت،
حٗض َص ْث مٗاوي اليؿ ٤في مٗاظم اللٛت
صاللت الل ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
ّ
ّ
بمٗجى ّ
ٌة
الىىن ّ
والظحن والٜاٖ ٌة
صحُح ًد ُّهُ ٤لى ثحابّ في الصخيء،
ؤؿل
الىٓامَ .و َع َص في معخم ( م٣اييـ اللٛت ) لـ " ابً ٞاعؽ" « :
ً
ْ
ْ
٠اهد ْ
ٌة
ألاطىان محىاطٜة
وٟالم وظ ٌة :ٝحاء ُلى هٌام واحد ْ ٛد ُو ٙبِله ُلى بِم ،وؤؿله ٛىلهم :زٔ ٌةس وظ ٌة ٝبذا
ًّ
ُ
ٌة
ٌة
ُُ ُ ْ َ
ُ
ّ
ٌة
هٓام
ؤمغيً َام ِحنَ ،ما يغوعة جىالي ألاظؼاء ووعوصَا ِوٍ ٤ٞل
مخظاوٍة ،وخسش وظ :ٝمىٌم ٞ ».ـ " ابً ٞاعؽ " ؤقاع في حٗغيٟه بلى ِ
َّ ّ َ
ّ ُ ّ
َّ َ ّ
ُ
ُ
ؤؾىاه ُه وجدؿاويَ .وػ َاص " ُ
ابً مىٓىع " ( ثَ711ـ ) ٖلى طل٪
جدىاؾ٤
ٛغ الظر
ؤنله وَى الش
ختى يخد ٤٣اليؿ٦ ،٤ما عص الل ٟٔبلى ِ
ّ
ْ
اليظ ٝمً ّ ٠ل شخيء ما ٠ان ُلى هسٍٜة هٌام واحد ّ
ُام في ألاػُاء ( )..وْ ٛد ا ْهخظْ ٜد هره ألاػُاء ْ
ؤي ثيظٜد،
في ٢ىله« :
ّ
ْ
ّ
ٌةْ
ْ
ّ
ً
ّ
ً
ْ
والىحى ٍّىن ٌ ُّه
ظمىن حسوٖ الِو ٙحسوٖ اليظ ،ٝألن الصخيء بذا ُو٘د ُلُه ػِئا بِده حسي م ْج ًسي واحدا ( )..وزٔس
ً
وظ ٌة ٝبذا ٠اهد ْ
ألاطىان م ْظحى ٍّة،
ْ
ّ
ووظْ ٝ
ؤي م ْى ٌة
الى ْبحة وح ْظً ث ْس ُٟا ( )..وخس ٌةش وظ ٌةْ ٝ
حٌمٛ ،ا ٤ؤبى شبُد (البظُى)
ألاطىان اهحٌامها في
الُاٛىت ْبل ً
بج ُْد زٍْم ٟسٍم شاهه وظ ٌة٢ً ٝاد ً ْلهبه ّ
هابا.

 -1أحمد بن فارس بن زكرٌا ،معجم مقاٌٌس اللغة ،تح  :عبد السالم محمد هارون ،ط  ،1دار إحٌاء الكتب العربٌة ،عٌسى البابً
الحلبً ،القاهرة –  1368هـ  ،ج ،5ص 420
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ّ
ّْ
ْ
ّْ
واليظ ٝما حاء مً ال١الم ُلى هٌام واحد ،والِسب ثٜى ٤لوىاز ْ
الحبل بذا ْامحد م ْظحى ٍّا خر ُلى
والحيظُ ٝالحىٌُم،
ّ
ّ
ّ
ألاُسابيْ :ؤوظّ ٝ
اليظْ ٝ
ّ
السحل بذا ث٢لم
ؤي ُلى هرا الوىاز ،وال١الم بذا ٠ان م ْسج ًِا ُْ ٛل له وظ ٌة ٝحظ ٌةًًٜ ،ى ٤ابً
هرا
ّ
ّ
ٌة
ّ
ْ
ً
ْ
ْ
ً
ٌة
السحا ٤واملحاَْ ،
س ْجِا ،واليظٟ ٝىا ٟمـو٘ة خل ٙالثرًا ( )..وٍٜا ٤زؤًد وظٜا مً ّ
ؤي بِلها بلى حى بِم ».
ّ
َ
َ
َ
ُ َ ُ
َْ َ َ
ّ
ْ ٣ٞض ُي ُ
ؾبيل ٍل َ ْ
وللخ َغ ِػ
لؤلؾىان الِ ٣ى َيم ِت،
٣ا٫
يب َخ َؿ ٍلً،
ٞاليؿٖ ٤ام في ألاقياء يُلٖ ٤لى ظمي٘ ما ِاهخٓم ٖلى ٍل
واخض في جغ ٍِ ٦ل
ِ
ََ
ًا
َ
َ
اإلاُتياَ ٦بت َخ َّب ُاج ُه واإلاُ َ
ّ
ْ َ َّ ُ ْ َ ّ
ّ
ظا ٫الىا ِِٟ ٢حن َظ ْىبا بلى
دت في ٞل ٍل٪
خ٣اعب ِت في
ٍل
ىاِ ٦ب الؿ ِاب ِ
الدجمِ ،وللخ ْب ِل بطا ِامخض مؿخ ِىياِ ،وللِ ٩
ِ ِ
واخضِ ،وللغ ِ
ِ
ْ
َ
ّ
َ
ّ
ّ
َ
ْ
َ
َ
ٞالْ ٣ى ُ ٫اإلاَ ْس ُ
ؿاوي ُظ َم ُلهُ
ُ
ُ
ُ
ُ
جىٕ ّالظر َج َد َ
َ
الُابىعَ ٦ ،ما ُيُل ٤اليؿٖ ٤لى ال٨الم وَى ما ُّ
حهمىا مً َظا ٧ل ِه،
ظىب ُمك٩لحن ما يك ِبه
ٍل
ََ َ ُ َ
ُ َ ُ
ُ ُ َ
ُ
ُ
ٔ ؤنّ
َ
ُ
ْ
ُّ
ٌو
ٌو
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
وجىٓيم ِه .واإلاالخ
جغ٦يب ِه
ىاث ،ي٣ا ٫له وؿ ٤خؿً ،ومغص طل ٪خؿً
مً خيض الُى ِ ،٫وجخىا ٤ٞؤو ِازغَا ِمً خيض ألان ِ
ِ
ِ
ّ
َ
ّ
ّ
َ
ّ
ّ
َ ُ ًا ّ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ّ ُ
ّ
ّ
ْ
ٓام وخ ْؿ ًِ
يب ،وَى ٖام في ألاقياء التي جد ِؿم ِبالى ِ
يؿي ٤والخىٓيم وخؿ ًِ التي ِِ ٦
مٟهىم اليؿ ٤في اإلاٗاظم الٗغبيت وعص مغ ِاصٞا للخ ِ
َ
ّ ّ َ َ ٌو َ ٌو
ُ
ّ
ّْ
ٟع ّ ِي.
ؤلابضاع ّي ج َم ّح ُزٍ ًٖ
الٗمل
ٞاع٢ت في
يبَ ،ي ْد ِم ُل صاللت
ٍل
ال٨الم الى ِ
ِ
ِ
ِ
التي ِِ ٦
ؤلايجاب ما يٗجي ؤن اليؿِ ٤ؾمت ِ
ّ
اليظ ٝفي ّ
ّ
البالالي:
الدزض
-) 1
ّ
َ
ًا
َخ َىي ّ
اؾديٗاب بالّ ٚييىا لبٌٗ اإلاٟاَيم ّالتي َع َ
الل ّ
َ ْ ْ
ّ
ّ
ٛىيحن
اظ ْذ خضيشا ٖىض
البالغي
الضعؽ
الٗغبي ال٣ضيم بقاع ٍل
ِ
اث ح ِصخي ًٖ ِ ِ ِ ِ
ِ
َ ُ ّ
ّّ
الٟهاخت " ْ
الي َ
ؿّ ٤الظر ّ
جغص َص ط ُ
ّ
ّ
ُ
ٞهاخب ٦خاب " ّ
٢ض
ؾغ
٦غٍ في مهاصع البالٚت،
بحن َظٍ اإلاٟاَيم ه ِجض
ِ
والى٣اص الٛغبيحن ،ومً ِ
ّ ْ
ّ
ّ
ّ َْ ُ ّ ّ
ْ
ؤن ص َّخ َت ّ
ج ًَ ُٟبلى ّ
اليؿ ،٤ي٣ى « :٫ومً ّ
البحة ص ّحة اليظ ٝوالىٌم ،وهى ؤن ٌظحمس في املِجى
الىو ألاصبي عًَ ِصخ ِت
ِ
ِ
ّ
ّ ّ
ّ
ْ
ْ
ؤن ٌظحإهً ٙ
مِجى آخس ْ
حِل ًٜا باملِجى ّ
ألاو ٤وٓحر مىٜوّ ُىه،
ؤحظً الحخلف بلُه حتى ً١ىن م
الىاحد ،وبذا ؤزاد الؼاُس
ّ
ُ
ّ
ّ
ْ
ْ
َ ُُ
ُ
ّ
هٓام
اٖغ ؤن ج٩ىن ؤبياجه في ٍل
ومً هرا الباب خسوج الؼِساء مً اليظِ بلى املدح ٞ ».ـ " ابً ؾىان الخٟاجي " يكتيٍ ٖلى الك ِ
ْ ُ ْ َ ّ ُّ
ًا
و بطا ما ؤ َاص ْ
آزغ ،ختى ي٩ى َن ُ
سل َ
ؤن ييخ٣ل بلى مٗجى ؤو ٚغى َ
ًٗ ِه.
وؿ٤
واخض ،وؤن يد ِؿً الخ
ع
ٍل
ِ
٦المه مىنىال بلى ِ
ٍل
ّ
ّ
ّ
الل ّ
ٔىٍحن والىٜاد املحدرحن:
م٘هىم اليظُ ٝىد
ّ
م٘هىم اليظُ ٝىد الٔسب :
ّ
ّ
ؤًٞذ الُٟغة ّالـتي قهضتها ّ
الل ّ
ٛىيت في بضاياث ال٣غن الٗكغيً بلى قيىٕ اؾخٗما ٫مهُلر اليؿ ،٤بضءا بـ "
الضعاؾاث
ّ
ّ
ّ
ٞغصيىان صوؾىؾحي " ّالظر ؾعى بلى بخال ٫اإلاىهج البييى ّر ّ
ّ
الخاعيدي مً زال٨ٞ ٫غة اليؿ ٤الظر وْٟه في مىٓىمخه
مدل اإلاىهج
ًا
ًا
ّ
ًا
وبّ ٌٛ
الجضيضة ّالتي ّ
وؿ٣ا ّ
ّ
ّ
الىٓغ ًٖ ٧ىن
الخام،
بىاثيا ُمىٛل٣ا ال يٗغ ٝؾىي هٓامه
ازخُها لضعاؾت اللٛت ،ظاٖال مجها
ّ
ّ
الٗغبيت ،واؾخسضام " ؾىؾحي" مهُلخا عصيٟا َى ( ّ
ّ
ّ
الىٓام ) والظر ناع مىاػٖا لليؿ ٤في
مؿخ٣غ في جغظماجه بلى
اإلاهُلر ٚحي
ّ
جغظمت لٟٓت ( ٞ ،)systemالشابذ ّ
ؤن اليؿ ٤طاج٘ الىعوص في مدايغاث " ؾىؾحي " العجباَه بىٓغجه بلى اللٛتٞ ،هي في ّ
جهىعٍ «
ّ
ٌة
ّ
الخاؾ ».
وظ ٝال ٌِسٖ بال هبُِة هٌامه
ّ
ًا
ّ
ّ
الكُغهج ،وٚغيه مً طلْ ٪
ُ
يدهل
ؤن
وؾٗيا مىه بلى جىييذ عئيخه الجضيضة للٛت ،اَخضي بلى حكبحهه الكهحي لها بغٗ٢ت
ّ
ّ
ّ
مٟاصَا ّ
اللٔة هٌام ؤو ٌة
وعي بد٣ي٣ت ُ
ّ
وؤن ّ
اليظ ٝمترابوة ُٗما بُ ا ّ
ٌو
٢ٟل
م١ىهات هرا
الخاؿة،
وظ ٝله ٛىاُده
ؤن «

 -1ابن منظور ،أبو الفضل محمد بن مكرم ،لسان العرب ،دار صادر للطباعة والنشر ،بٌروت ،لبنان ،ط ،1ج ،10ص 352
 -2الخفاجًّ أبو محمّد عبد هللا بن محمّد بن سعٌد بن سنان ،س ّر الفصاحة ،ط 1402 ،1هـ 1982 ،م ،دار الكتب العلمٌّة ،بٌروت،
لبنان ،ص 268
 -1أحمد ٌوسف ،القراءة ال ّنسقٌّة سلطة البنٌة ووهم المحاٌثة  ،منشورات االختالف ،ط2007 ،1م ،ص 118
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ُ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ؤن طلّ ٪
محماط ». ٣ما يٗجي ّ
ليخد ،٤٣لىال جل ٪ال٣ىاٖض الًابُت لليؿ ٤واإلاىٓمت
الخٗال ٤بحن ٖىانغ اليؿ ٤اللٛى ّر ما ٧ان
ًا
َ
الخماؾّ .٪
اوسجاما يؿبٖ ٜليه ؾ َم َت ّ
ّ
ٞالىٓام ٌو
عًَ لىظىص ٢ىاٖض ُي ْد َخُ ٨م بلحها في بنضاع خ٨م
اوسجامه
واإلادؿببت في
له
ِ
ِ
ُ َُ
ّ
ّ
ًا
ّ
ّ
ّ
ّ
الاوسجام مً ٖضمه ٖلى اليؿ ٤اللٛىر ،ولظا يىٓغ بلى اليؿ ٤في ٖلم اللٛت الخضيض باٖخباعٍ ؾمت جىٓيميت في بىاء الخُاب،
ًا
ّ
ّ
وبالغٚم مً ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ؤن ّ
ومعجميتّ .
٧ل مؿخىي ُيكُ ٩ل وؿ٣ا مؿخ٣ال
جغ٦يبيت،
نغٞيت،
نىجيت،
وخضصوا مؿخىياجه بإعب٘ وخضاث نٛغي:
ّ
ّ
ّ
ّ
اليظّ ٝ
ّ
ّ
ّ
بال ّؤهه ّ
الـ ّ
ىجي ؤو اليظٝ
بم٩اهيت الا٦خٟاء بخدليل «
الٗام ،ما ُيديذ للباخض
يٓل مغجبُا باليؿ٤
زهىنياجه،
له
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الـ ّ
ّ
املعجمي ،ل ً١كمً طُا ٚاليظ ٝاللٔىي الِام ».
سفي ؤو اليظ ٝالىحىي ؤو اليظٝ
ًا
ّ ّ
ّ ّ
الل ّ
وؿ٣ا ّ
وٖليه ؤم٨ىىا ال٣ى٫
ؤن اللٛت في جهىع
بىاثيا ال
ٛىيحن اإلادضزحن وفي َليٗتهم " صوؾىؾحي " اهدهغث في ٧ىجها
ّ
ًا
ّ
ّ
ُ
٧ل مؿخىي وؿ٣ا ّ
ّ
ّ
يم ً٨اٖخباع ّ
الٗام .وَظا
زانا ال يسغط ًٖ بَاع اليؿ٤
مؿخىياث
الخام ،يخإل ٠مً
يسً٘ بال لىٓامه
ٍل
ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
الٗغبيتّ ،
ّ
اليؿّ ٤التي ّاج٣ٟذ ٖلحها ّ
مٗخبية ّبياٍ ما ٧ان
ظل اإلاٗاظم
الىٓام الظر يبؿِ ؾيُغجه ٖلى ؤوؿا ١اللٛت ُي ِديلىا بلى مٗاوي
ّ
ّ
ؤن ّ
ٖلى هٓام واخض ،ما يٗجي ّ
الل ّ
الىٓام َى الخيِ ّ
ّ
الغابِ بحن صاللت اإلاهُلر في التيار اللٛى ّر
ٛىيحن
الٗغبي وصاللخه ٖىض
ٍل
ٍل
اإلادضزحن.
ّ
ًا
ّ
الؿاخت ّ
الى ّ
اليؿّ ) ٤
ّ
٣ضيت في الٗهغ الخضيض ،وا٦دؿابه صالالث مسخلٟت
بالغٚم مً جبايً الغئي التي ناخبذ ولىط (
ّ
ّ
يمياثيحن ،وؤصخاب هٓغيت ّ
بازخال ٝمكاعب مضاعؽ ّ
البييىيحنّ ،
ّ
ّ
الك ّ
الخل٣ي .بال ّؤجها في
الؿ
٨الهيحن،
الى٣ض الخضيض ،وه٣هض بظل٪
ّ
ً
ّ ًا
ّ ّ ّ
ؿاوي لليؿ ،٤و« لم ثى٘ـل ثماما ًُ زئٍا اللظاهُات له ».
وٞيت للُغح الؿىؾحي ّر واإلاٟهىم الل
مٗٓمها ب٣يذ
ّ
ُّه
م٘هىم اليظُ ٝىد الىٜاد الِسب املحدرحن :
ّ
ّ
الى٣اص الٗغب ْ
خخ ْ
٢ض ّ
اليؿٖ ٤ىض اإلاضاعؽ ّ
عيب ّ
الٛغبيتْ ،
مذ ٖلى ُم ْد َضز َيىا مً ُّ
الى ّ
ّ
ال َ
ؤن
٣ضيت
ؤن جل ٪الخٓىة التي هالها
ِ
ِ
ِ
َ
ًا
ّ ّ
الض اؾاث ّ
ّ
الي َ
حجغ ّ
الى ّ
ّ
ؿ ٤ناع َ
الٛغبيت ،ما يٗجي َخ ْخ ِم ّيت اهخ٣ا٫
٣ضيت
يلخٟخىا بلى َظا اإلاهُلر ،زهىنا بطا ٖلمىا ؤن
الؼاويت في ع
ِ
ّ
ّ
ُ
َ
ُ
َ
ّ
ُّ
ُ
َ
ّ
ّ
ؿ،٤
ٟٚلت ه ِ
ؤواثل الظرن هبهىا بلى ِ
اإلاهُلر بلى الى٣ض الٗغبي الخضيض .ويٗض " ٦ما ٫ؤبى صيب " مً ِ
٣اصها اإلادض ِزحن ًٖ مٟهىم الي ِ
َ
الض اؾاث ّ
ْ
ّ
ّ
الى ّ
ّ
ُمكح ًايا بلى ّؤهه ما يؼ ُ
اِ ٫ق ْب َه ٚاثب ّ
الٛغبيحن .
٣ضيت الخضيشت ٖىض
بالغٚم مً ؤن ألاوؿاَ ١خ ِٓ َيذ بم٩اهت باعػة في ع
ٍل
ّ
ؤن ّ
اليؿ ٤الشالسي ) ،وَى في هٓغٍ ّ
ّ
ّ
ّ
ألاصبي يجهٌ ٖلى
الىو
البييىيت انُلر ٖليه بـ (
هىٕ مً ألاوؿا١
جدضر " ؤبى صيب " ًٖ
ٍل
ُ
ُ
زالزت صٖاث َم ْؤو َم َ
جماز ٌول َب ٍلاص للٗيان عٚم ما َيُ ُغؤ ٖلى البييت مً ّ
َٟيٟت وما
الث
داوع ُمخما ِز ٍللت مً خيض اإلابجى وألاخضار ،وَى
جدى ٍل
ٍل
ِ
ِ ِ
ِ
َ
ّ
َ
ّ
ُ
ُ
ُ
ّ
َ
باألخضار مً ّ
َغخه بلى ألاطَان جىظه " ؤبى صيب" ن ْى َب الخ٩ايت الك ّ
ٗبيت
ولخ٣غيب
عاث يكاص ٖلى مىىالها الىو،
يلخ٤
جُى ٍل
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
ّ
ّ
ؤؾ َٗ ُ
بال ّؤجهما ْ
وبالغٚم مً ٧ىجهما ظيؿحن ّ
الكٗغ ٢ضيمه وخضيشهّ ،
مٗالم ٨ٞغجه التي
جىييذ
ٟاٍ في
ؤصبيحن مسخلٟحن
وهماطط مً
ِ
ِ
ّ
ؾعى مً زاللها بلى « برازة ّ
ٛلُة ُمُٜة الداللة ي م ُْل ال٘١س البؼس ّي بلى جؼُ١ل ألاوظا ٚفي ّ ٠ل ببداَ له ،وهُٔان ؤوظاٚ
ِ
ّ
ّ
ّ
م ّ
ّ
اخخىاء
إلاوظاوي  ».وَظا مٗىاٍ ؤهه ال ُبض مً
بم٢اهُة ثجظُد هره ألاوظا ٚالبازشة لخـاثف ؤؿُلة في بيُة ال٘١س
ُِىةّ ،رم
ِ
هيمً ٖلى باقي ألاوؿاّ ،١
ألاصبي ٖلى َوؿ ٤يُػى ُوح ُ
َ
ؤلاوؿاوي ّالظر ّ
ّ
ّ
ؤنيلت
بسهاثو
يخٟغ ُص
ؾماث الٗ٣ل
ألن طل ٪مً
الٗمل
ِ
ٍل
ِ
ٍل
 -2زكرٌا إبراهًم ،مشكلة البنٌة ،مكتبة مصر ،القاهرة ،1985 ،ص 47
 -3أحمد ٌوسف ،القراءة ال ّنسقٌّة ،مرجع سابق ،ص 120
 -1خالد توفٌق مزعل الحسناويّ  ،األنساق األسلوبٌّة المهٌمنة على السّورة القرآنٌّة ،دراسة تطبٌقٌّة على السّور المكٌّة ،أطروحة
دكتوراه فلسفة فً اللغة العربٌّة وآدابها ،جامعة الكوفة ،كلٌّة اآلداب قسم اللغة العربٌة ،2012 ،ص 54
 كمال أبو دٌب ،جدلٌة الخفاء والتجلً دراسات بنٌوٌّة فً ال ّشعر ،دار العلم للمالٌٌن ،بٌروت لبنان ،ط ،1984 ،3ص 108
 -3م ن ،ص .109 – 108
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ْ
ًا
جتيؾ ُب في ٨ٞغ اإلاُبضٕ و٨ٞغ اإلاخل٣ي ٖلى ّ
خض ّ
ّ
ُ
ال٩اجب
بهضَ ٨ِٞ ١غ
يجٗل مً َاجه ألاوؿا ١الُاٚيت مغآة حٗ٨ـ
الؿىاء ،ما
ِ
ٍل
ِ
َلحز اإلاُىن َل بلى الٛايت اإلايكىصة مً وعاء ّ
والض َ
ّ
الىو.
ِ
ِ
ِ
ّ
ُ ُ
ْ
الجاصة مً " ٦ما ٫ؤبي صيب " والتي ّهب ْ
ّ
٣اصها
يغوعة
هذ بلى
وبٗض جل ٪اإلاداولت
ِ
الالخٟاث بلى مٟهىم اليؿ ،٤جىالذ بقاعاث ه ِ
ِ
ٍل
َ
ّ
ّ َ
َ
َ
َ
ؾاُ ٢ه ّ
ّ
ْ
اإلاُ َ
َّ
الى٣اصُ
دضزحن بلى اإلاهُلر ،وبن ل ْم ج ْغ ١مداوالتهم بلى مؿخىي الخىٓحيْ ،
ولم جخٗض في ؤٚلبها التيظمت له باإلاٟهىم الظر
ّ
َْ َ ّ
الٛغبيىن ،ومً َاالء هظ٦غ ّ
الي َ
زه َ
ؿ ٤في اإلاَ ْؿ َغص ّالظر ّ
ّ
ه ُه للمهُلخاث في جهايت ال٨خاب
الض٦خىع " ظابغ ٖهٟىع " الظر ؤوعص
ِ
ّ
ّ
ّ
ًّال
ٗغ ًاٞا ّبياٍ ب٣ىلهٌ « :ة
ّ
ُ ّ
هٌام ًىوىي ُلى اطحٜال ٤ذاج ّيٌ ،ؼ٢ل ٟال مى ّح ًدا ،وثٜترن ٠لُحه
الظر جىلى جغظمخه ( ٖهغ البييىيت ) ،م ِ
ّ
َ
ّ
خضصَا ّ
ؾبْ ٤
اليؿ ٤الىاعصة في ّ
وؤن ّ
الخٗغي ،٠هي هٟؿها ّالتي َ
الى٣اص
ماث
بأهُة ُالٛاثه التي ال ُٛمة للِالٛات خازحها ِ ٞ ».ؿ ِ
ُ
الؿماثّ ( :
ييىيىن ،وه٣هض بهظٍ ّ
الب ّ
ُ
الخىٓيم ،الٗال٢اث ،والّ ٩ليت ).
َُّ ّ
للىا٢ض " ٧ليمان مىعان " ْ
ماث طاتها ّالتي ؾبّ ٤
الؿ ُ
لليؿّ ٤التي َّ
دمض مٟخاح "_ وهي ّ
ّؤما ّ
وؤن َ
خض َص ََا " ُم ّ
ؤقاع
اث اإلام ِح ِزة
الؿ َم ِ
ِ
ّ
َّ
ّ
ألاصبي ) _ هظ٦غ:
بلحها ِفي ُمال ِِ ٟه ( ما الخاعيش
ّ
خضوص ّ ة ُيمَ ًٖ ًُ ٨غي٣ها ّ
ْ
ٌو
الخ ّ
ٗاص ٍِ.
ؿ٤
ٗغ ٝبليه والى٢ىٖ ٝلى ؤ ِ
٢اع ِ
 -)1ؤن ي٩ىن ِللي ِ
ّ ُ ّ
ّ
ْ
ّ
مىخٓمت ُج ِد ُ
يل ٖلى هٟؿها.
ٖىان َغ
ٍل
ؿ ٤بييت صازليت مالٟت مً ِٖض ِة ِ
 -)2ؤن ي٩ىن ِللي ِ
َ
ًا
الظاحي ،وٖليه ْ
خىظ ًاها هدى ّ
ْ
َ َ ُ
مٟخىخاُ ،م ّ
خدى ًاال ُوم ّ
خٛح ًاياُ ،وم ّ
ّ
ّ
ؤن ُيدا ِٖ ٔٞلى زابذ ؤو
الخٗ٣يض
ًٖىيا،
ُاب
 -)3ؤن ي٩ىن وؿِ ٤
الخ ِ
الشىاب ِذ.
ظملت مً
ٍل
ِ
ُّ َُ
ُ
ّ
اليؿّ ٢َ ،٤ل ُ
ُ
وب٢ىاٖ ُه.
جإزحيٍ
ٖىانغ
٧ -)4لما ٦ث َي خظٝ
ِ
ِ
ْ ُ ْ َ ّ
الي ُ
اظخماٖيت ال ُيكبٗها ٌو
وؿُ ٤
ٚحي ٍُ.
خاظاث
ؿ٤
 -)5ؤن يك ِب٘
ٍل
ّ ٍل
ِ
ّ
َّ
ّ
ّ
اليؿ ٤في ّ
اليؿّ ٣يت ) لهاخبه ّ
ّ
الٗغبي مً جب ِٗ ّي ِخه
الى٣ض
الض٦خىع " ؤخمض يىؾ ،" ٠جسلو مٟهىم
وم٘ ْهىع ُمال ِ ( ٠ال٣غاءة
ِ
ّ
ظؼء ّ
الٛغبيت ،وجبلىعث عئيا ّ
ّ
َام مً
اؾت
للمضاعؽ
مؿخىٞاة اؾخدىطث ٖلى ٍل
ٖغبيت مؿخ٣لت وواضخت اإلاٗالمْ ،هغ طلٗ ٪ض صع ٍل
ٍل
ّ
ُ
َ
ْ
ّ
ّ
ُ
َ
اؾخٗغى ٞيه اإلاٟاَيم التي ا٦دؿبها اإلاهُلر ٖىض الضاعؾحن ٖلى ازخالَ ٝمكاعبه ْمِ ،ل َيسل َ
َ
و بلى هديج ٍلت مٟاصَا « ؤن ما
ال٨خاب،
ِِ ِ
ّ
ّ
ّ
ْ
ّ
ًح١م الِالٛة بحن الِىاؿس اللظاهُة ومظحىٍات ا ،وٍسبى بِلها ببِم هى ما ًولُ ٝلُه اليظ ،ٝوؤن ؤي اخحال ٤في هره
ً
الِالٛة بحن الِىاؿس ث ْٜ٘د اليظ ٝهه وجٔ ّحر مِامله ،وفي املٜابل ْ
٠ل م ً
ٛد ٌؼ ّ٢ل ّ
ظحىي مً هره املظحىٍات وظٜا داخل
ثىاش
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الِام ّللظان ،وحُ ا ًم ً١الحدًث ًُ اليظ ٝالـ ّ
املعجمي
ىجي ،ؤو اليظ ٝالـسفي ،ؤو اليظ ٝالىحىي ،ؤو اليظٝ
اليظٝ
داخل وظ ٝلظاو ّي ما ».
َ ّ
ّ
ُ
ّ ّ
ّ
ؤَم اإلادُاث ّ
الى ّ
الغخاَ ٫وه ْس َ
ىٖ ٠٢ىض ّ
هدِ ّ
٣ضيت إلاهُلر اليؿَ ،٤ي ْج ُض ُع ِبىا ؤن و َٗ ّ ِغ َط
ظىلخ َىا التي ٢اصجىا بلى الخ
خم
و٢بل ؤن
َ
ُ
َ
ُ
ّ
ْ
ّ
ّ
ٖلى َاثٟت مً الى٣اص ه َدذ باإلاهُلر ًا
ّ
داولت مجهم بلى عبِ ألاٖما٫
مىحى آزغ ،خيض َ ٢غهىا ألاصب بالضعاؾاث
ألاهثيوبىلىظيت في ُم ٍل
ٍل
ًا
ّ
ّ
ّ
َ
َ
وؤعظ ُٗىا الخ ُ َ
ّ
الٗغبيت باألوؿا ١الش ّ
ّ
ّ
ال٩امً بحن جل ٪الىهىم ًا
والاظخماٖيتْ ،
بىاء وصاللت بلى َيمىت ألاوؿا١
٣اٞيت
ألاصبيت
٣اعب ِ
ِ
 -4إدٌث كرٌزوٌل ،عصر البنٌوٌة ،تر :جابر عصفور ،دار آفاق عربٌّة للصّحافة وال ّنشر ،ط1985 ،1م ،ص 415
 -1محمّد مفتاح ،ال ّتشابه واالختالف نحو منهاجٌة شمولٌّة ،المركز الثقافً العربً ،ط ،1996 1ص .48
 -2أحمد ٌوسف ،القراءة ال ّنسقٌّة ،مرجع سابق ،ص 130
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ّ ّ
ّ
ْ
ّ ُ ّ
ّ
الٛظامي " الظر َظ َى َذ
الىاخضة .ومً َاالء هظ٦غ " ٖبض الله
الجمع ّي ألٞغ ِاص البيئت
ال٨ٟغ
الاظخماٖيت
ِ
والش٣اٞيت اإلاتيؾبت في ِ
ِ
ًا
ّ
ّ
ًا
ّ
ظاٖال مً ُم ّا َلٟه ( ّ
ن ْى َب ّ
بضعاؾاجه َ
ّ
ّ
الش ّ
الش ّ
الش ّ
جُبي٣يا إلاماعؾت
الٗغبيت ) خ٣ال
٣اٞيت
٣افي ٢غاءة في ألاوؿا١
الى٣ض
٣افي،
الى٣ض
ِِ
ّ
َ
ّ
َ
ٖضص مً ّ
َج َّى ُظهه ّ
ُ َ َ
٣ضر .وا٢خٟى َؤز َغ ٍُ ٌو
ّ
الش ّ
الى ّ
اءات ِه ْم
٣اٞيت
الى َِّ ٣اص الظيً ِا ْؾخإو ُؿىا باألوؿا١
والاظخماٖيت ،ظاٖلحن مجها اإلاىُل ٤في ٢غ ِ
ِِ
ّ
ّ
ُ
ْ
َ
ّ
ّ
َ
جدليل اليؿ ٤الب ّ
ؤؾاؾه ،هظ٦غ مً بيجهم الض٦خىع " يىؾٖ ٠ليماث " في ٦خابه (
ىاجي الظر ق ِّيضث ٖلى
ِ
للىهىم ومٟاجيذ ِ ِ
ِ
ًا ّ
َّ
ّ ّ ّ
والظر َم َّه َض ٞيه لض اؾخه بخإعيش إلاهُلر ّ
ظمالياث ّ
ّ
الش ّ
ّ
٣افي.
الى٣ض
الجاَلي همىطظا).
٣افي الكٗغ
الخدليل الش
ع ِ
ٍل
ُّه ّ
 جؼ٢ل اليظ: ٝخؿب ٌٗ ّ
الى ّ
ُي ْٗ َؼي ُخ ُ
ّ
َ
٣اص بلى « م ُْل ال٘١س البؼس ّي بلى جؼُ١ل ألاوظا ٚفي ّ
٠ل ببداَ
ألاصبيت
ًىع ألاوؿا ١في ألاٖما٫
َ
مٟاصَا ّ
ببضاعي ها ٌو٘ في ألانل مً ٨ٞغ ناخبهّ ،
ٞةن طلُ ٪يٟطخي بىا بلى هديجت ُ
ألاوؿا ١ما ِز َل ٌوت في ّ
ّ ّ
ّ
٧ل
ؤن
ٖمل
ٍل
ِ
له  ».وألن ٧ل ٍل
ِ
ًا
َ
َُ ُ
ّ َ
ُ ُ ّ ُ
ُ
ّ
ّ
ؿبان ِؾ َم َخ ْح ِن
ألاٖما ٫الٟىيت وألاصبيت ،وما يٗىػ الباخض ؤو الىا ِ٢ض َى خؿً الخمىي ِ٘ ال٦خىاٍ ألاوؿا ١ومٗايىتها آزظا في الخ ِ
ّ
ّ
ُملُة م ّ
الخمايؼ (اإلاُٛايغة) ّ
الىو ،وَما ّ
ظؿض ّ
الي َ
ٞاع ََ ٢خ ْحن ُج ّ
اليظٌِ ٝاًً مً حُث هى ّ
ؿ ًٖ ٤باقي َ
ِٜدة
والخ٨غاعٞ ،ـ « :
محز ِان
ِ
ِ ِ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
رىاثُة ،ؤي ؤ ا في حروزها ثيبّ مً ثماًص ًىاهس مُِىة في حظد الىف ؤو الح٢اًة ،رم ث١سازها ُددا مً املسات ،رم اهحال٤
ّ ّ
ّ
ّ ّ
ّ ُ َ ّ ّ
َّ ّ ْ ُ
اعؽ
هره الٌىاهس واخح٘ائ ا  ».وبطا ٧ان الخ٨غاع ؾهل اإلاٗايىتٞ ،ةن مٗايىت الخمايؼ والخًاص ؤنٗب وؿبيا ،ألهه ال يدؿجى للض ِ
ََ
ّ ُ
ّ
مايؼ وٖىانغ ّ
الخ ّ
ن ُض ٍُ مً زال ٫ال٣غاءة ّ
َع ْ
ّ ُّ
الؿ ّ
ًاصٞ ،ـ « الحماًص
واٖيت ح ْؿ ِٗ ُُ ٟه في
ُديت ،بل جلؼمه ٢غاءة
ِ
جدضيض مِ ٩ام ًِ الخ ِ
ّ
ْ
ْ
والح ّ
لاد ال ّبد ؤن ًحىٗسا م ًْ ؤ ْحل ؤن ًخؼ٢ل وظ ٌة ٝما ».
ّ
ّ
ّ
ج٨غع ٞحها ٌو
وؿ ٤ج٨غ ًااعا ظٗله ّ
زمؿت م٣اَّ٘ ،
للكاٖغ ّ
يخدى ٫بلى
الغخل " مدمىص صعويل " مً
جدك٩ل ٢هيضة ( الٖب الجيص )
ِ
ّ
ّ
ْ
ًا
ّ
ّ
ّ
ٞاٖليخه في بىاء ال٣هيضة مً ظهت ،ػياصة ٖلى صوعٍ في ببغاػ ُعئ َيا الكاٖغ .ويتي٦ب
لخغ٦يت ال٣هيضة ،جخجلى
ٖىهغ مهيمً ومىٓم
ّ
خغ٧اث :
ظمل ؤو
ٍل
َظا اليؿ ٤مً زالزت ٍل
الجملة ألاولى:
 َم ًْ ؤها أل٢ى ٫ل٨مما ؤ٢ى ٫ل٨م.
الجملة الساهُة:
يمْ ً٨
 ٧ان ُؤن ....
الجملة السالسة:
ّ
َ ّ
ْ
ْ ُ
ؾىء َخٔ .....
 ٧اهذ ُمهاصٞت ؤن ؤ٧ىن  /ؤو ِ /مً خ ْؿ ًِ خٔ  / ...ؤو ِ /مً ٌِ -1وسف علٌمات ،جمالٌات ال ّتحلٌل ّ
الثقافً ال ّ
شعر الجاهلًّ نموذجاً ،المؤسّسة العربٌة للدراسات وال ّنشر ،بٌروت ،ط ،2004 ،1
ص .28
 -2كمال أبو دٌب ،جدلٌة الخفاء والتجلً ،مرجع سابق ،ص 108
 -3م ن  ،ص 109
 -4م ن  ،ص 109
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ألاؾاؾيت ( مً ؤها أل٢ى ٫ل٨م ما ؤ٢ى ُ ٫ل٨م؟ ) في َم ُْ َل٘ ُّ ٧ل م ُ٘٣مً اإلا٣اَ٘ الخمؿت ّ
ّ
ّ
اإلا٩ىهت لل٣هيضة مً
جخ٨غع الجملت
ِ
ِ
َ
ّ
ّ
صون ْ
الهغإ ّ
التي٦يبّ ،
الضاثغ بحن ٦يىىهت الظاث مً ظهتَ ،
ظىصيا يٗ٨ـ َبيٗت ّ
جمشل ح َؿ ُائ ًاال ُو ّ
ؤن ّ
والٗ َض ِم مً
ألجها
يمؿها حٛيحي في
ِ
ٍل
ّ
ّ
هبذ ُ
جهاثيت ّ
وألن ّ
ظهت ُم َ٣اب َلتّ .
٧ل م ُ٘٣في ال٣هيضةُ ،لخ َ
الخ٨غاع ْاَغة ّ
جخسلى ًٖ مىٗ٢ها في مُل٘ ّ
الَ ْٟ ٣ل الظر
الجملت
َظٍ
ٞةن
ِ
ّ ٍل ّ
ّ
ّ
َ
ّ
جسخخ ُم به ،والٗباعة التي جيخهي بها ،م٘ وظىص حٛيحي في البييت يٗ٨ـ بىديجت الهغإ الجضلي الظر ؤٞغػجه عئيا الكاٖغ ( مً ؤها
ُأل َز ّي َب َْ ًَّ َ
الٗ َضم َم ًْ ؤها؟ َم ًْ ؤها؟ )
ِ ِ
ّ
َ
ُ
ّ
ّ َ
يم ً٨ؤن ْؤِٗل)  / ...ؤو َ /
مْ ً٨
٧ان ُي ُ
جخمشل في بييت ( ٧ان ُ
الل ّ
ُ
ٛىيت
َي٩ل البييت
ؤن ال ؤ٧ىن  ) ...بديض يب٣ى
زم ج ِلحها خغ٦ت زاهيت
ّ
ًا
ًا ًا
يخمش ُل في ُو ُعوص الٟٗل ٗض ْ
ّ
( ٧ان يم ً٨ؤن ّ ) ..
مشبخا جاعة ،ومىٟيا جاعة
اإلاهضعيت
ؤن
٢اعا في ظمي٘ اإلا٣اَ٘ ،يُغؤ ٖليه حٛيحي َٟي٠
ِ
َ
ّ ُ ّ
بايً بحن ّ
ؤزغي .وَظا ّ
الىٟي وؤلازباث يٗ٨ـ ّ
ّ
خضة ّ
الخ ُ
الًضيت ( ؤ٧ىن  /ال ؤ٧ىن ) التي حٛظر ال٣هيضة،
الهغإ بحن َغف ْي الشىاثيت
ٍل
ُ ْ َ ٌو
ُ
ّ
ّ
ُ ّ َ َ َ َّ ًا ُ
ٗب ُئها باألخضار ،ويسخل٠
وألن الٟٗل ( ؤ٧ىن ) مٟغ ٙمً الخضر ل٩ىهه ٗٞال ها٢هاٞ ،ةهه يدخاط بلى ٍل
زبي يمىذ اللٟٓت خغ ِ٦يت وي ِ
ّ
الخبي َوي َخ َٗ َّض ُص ّ
ُ
ُ
يم ً٨ؤن ال ي٩ىن ؤبي ٢ض ّ
يم ً٨ؤن ال
جؼوط  ) ..وجاعة ( ٧ان
اإلاىا ٠٢التي جٞ ٘٣حها الظاثٞ ،خاعة هجض٧ ( :ان
بخٗضص
ِ
ّ
ّ
بال ّ
ُ
ُ
ؤن وؿبت ج٨غاع ّ
ؤ٧ى َن ُم ّ
ّ
يم ً٨ؤن ال ؤٟىن )
اإلاىٟيت ( ٧ان
الهيٛت
يم ً٨ؤن يغبذ الكٗغ ؤ٦ثي ، ) ..
هابا  ) ..وجاعة ؤزغي ( ٧ان
َ
ُ
ّ
ُ
وؿبت وعوص ّ
ّ
الشىاثيت (
َغ ٝمً َغفي
جٟى ١ب٨شحي
الهيٛت بإٗٞا ٫مشبخت ( ٧ان يم ً٨ؤن ؤِٗل ) ،وَظا يصخي بغجخان ٟ٦ت ٍل
ٚيبيت ( َ
جميل بلى ٢ىي ّ
بزباث وظىصَا ُ
الٗ َضم ).
ال٨يىىهت  /و /الٗضم )ٞ ،الٛلبت في نغإ الظاث مً ؤظل ِ
ّ
ٞخخٗل ٤بضوع اإلاهاصٞاث في خياة الظاث الكاٖغة ،و٢ض ُ
جغص ٧لمت اإلاهاصٞت ٦ما في ٢ىله٧ ( :اهذ ُمهاصٞت
ّؤما الجملت الشالشت
ّ
ّ
هجىث ُمهاصٞت ٦ )...ما ٢ض ُح َ
ُ
ؾم ُ
ّ
ؿدبض ُ ٫بلٟٓت الخٔ مشل ٢ىلهِ ( :م ًْ ُخ ْؿ ًِ َخٔ  / ..ؤو /
يذ باؾمي مهاصٞت  /ؤو
ؤن ؤ٧ىن ِ / ..
َ ّ
ّ
ْ
ّ
ّ
ّ
صوع في الخياة (
ِمً ِ
ؾىء خٔ  .)...وبظل ٪جهبذ خياة الكاٖغ زانت وؤلاوؿان ٖامت عَيىت ألا٢ضاع واإلاهاصٞاث ،ليىٗضم له ؤر ٍل
ُ
ّ
ّ
ؤر صوع بما ُُ ٦
ال َ
ّ
ليـ لي ّ
صوع لي في خياحي ) :مايحها ؤومؿخ٣بلها ( َ
ٞيخدى٫
ىذْ .ؤو َؾإ٧ىن ) َظا الىا ٘٢يضٗٞه بلى الكٗىع بالدكيا،
ٍل ِ
ّ
مً بوؿان مازغ بلى شخيء ( ُ
لؿذ ؾىي عميت الجيص).
ٍل
ٍل
ٍل
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
مل الشالر اإلاك٩لت لليؿ ٤في ظمي٘ م٣اَ٘ ال٣هيضة « ثـبح الجمل ( الىىاة املؼ٢لة لليظ) ٝ
ومً زال ٫ج٨غاع َظٍ الج ِ
ً
بيُىٍا ،بل ّ
مسات ،دون ؤن ّ
ثح١سز ّ
شخيء ّ
ّ
ًحٔحر ٗ ا ٌة
بالـُٔة ذات ا ( ُ ّدة ) ّ
ؤطاطُة في حظد الٜـُدة ،ححن ّ
ثحٔحر الرات
ل ْحمة
ّ
ّ
الـتي ثمسل ال٘اُل ٜٗ /ى ».
ّ
 اهحال ٤اليظ: ّٝ
ُ
َ َ َ َ ُّ ّ
َّ َ ْ
ّ
ُ
ّ ّ ّ
ؿ ،٤مً
٦شحي مً الضعاؾاث الى٣ضيت الؿاب٣ت التي جىٟ٢ذ ٖىض خ ِ
ؤقاع " ٦ما ٫ؤبى صيب " بلى ٍ ٢ل
هىع في ٍل
ضوص بي ِان حكِ ٩ل الي ِ
ّ َ
َ
ّ
ألاصبي ٗض ا٦خماله ،طلّ ٪
جىدب َه بلى يغوعة جىييذ ّ
ّ
ؤن ٞاٖليت اليؿ ٤جخجاوػ حك٨يله
اهدالل ِه ،و ِإلاا يُغؤ ٖلى الٗمل
ؤَميت
ِ
ِ
صو ِن ؤن ِ
ٌو
ّ
ّ
قب٨ت مً الٗال٢اث ّالـي جدمل بظوع ّ
جدك ُ
الهغإ بحن الظاث وآلازغ ،وٖليه « ً١ىن
٩ل
اهدالله
اخل
ِ
بلى اهدالله ،ألهه زال ٫مغ ِ
ّ
ّ
ّ
ل٘اُلُـه ».
ؤطاطُا
اٟحما ٤اليظ ٝواهحالله ػسها
ّ
اليؿ ٤في ال٣هيضةٖ ،مضها بلى جدليل اإلاغاخل ّالتي ّ
يمغ بها:
ِول َبي ِان مغاخل اهدال٫
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املسحلة ألاولىَ - :م ًْ ؤها أل٢ى ٫ل٨م ما ؤ٢ى ٫ل٨م.
يمْ ً٨
املسحلة الساهُة٧ - :ان ُ
ؤن ....
ّ
املسحلة السالسة السالسة٧ - :اهذ ُمهاصٞت ؤن ؤ٧ىن  /ؤو ِ /م ًْ ُخ ْؿ ًِ َخٔ ...
ّ
ْ
ّ
ّ
ّ
والٗام ،وَى ( ؤها بوؿان /
الخام
ظىاب مٗغو ٝلضي
ظضلي ( َم ًْ ؤها ؟ ) َم َد َل
ؾاا٫
ال٫
ٍل
ٍل
يبضؤ اليؿ ٤في مغخلخه ألاولى ِبةخ ِ
َ ّ
ّ
ّ َُ
كغ َ ٥ال٣اع َت في
ؤها قاٖغ ) ،يضٖمه الكاٖغ في مغخلت زاهيت ِب ِب ِ
ييت٧ ( :ان يم ً٨ؤن ال ؤ٧ىن ِ )...ل ِ
ي٨دؿب اليؿَ ٤بيٗت ظضليت وي ِ
ُ
ُ
َ ُ ّ
يخ٣ب َل َ ٨ْ ٞغ َة ْ
ْ
ؤر ٌو
ؤن ( ليـ له ّ
الك ُ
صوع في :الخياة
ٞلؿّ ٟي يسغ ١ؤ ٤ٞجىٗ٢اجه ُوي ْغِبُ ٨ه ،وقيئا ٞكيئا ي ِهل
َظ َض ٍل٫
اٖغ بال٣اع ِت بلى ؤن ّ ِ
ِ
ًا
َّ
ّ
ّ
اٖغ ّ
زهىنا ٗض ْ
الك َ
ؤن
ؤن َيبل ٜاليؿ ٤مغخلخه ألازحية وهي مغخلت ُياُ ٦ض ٞحها
باٖخباعٍ بوؿاها  /وفي ال٣هيضة باٖخباعٍ قاٖغا )
ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
ْ
ّ
ُ
ُ
ّ
اليؿ ٤جخىالض الضالالث وجىبش ٤عئيا الكاٖغٞ .ـ « ّ
ًىحل،
ؤي وظً ٝخؼ٢ل البد مً ؤن
خياجه عَيىت الخٔ واإلاهاصٞاث .وباهدال٫
ّ
ّ
رىاثُة ّ
ّ
الحٔاًس (ؤي الحلىز والُٔاب) بيُة ثٜىم ُلى ّ
ؤطاطُحن ».
كدًة ثيبّ مً الحماًص بحن ُىـسًٍ
لحيؼإ ُ ر
ّ
ّ
ّ ُ
الًضيت ّ
ّ
الخمؿت التي جخإل ٠مجها ال٣هيضة ،ه٣ىم
الىاقئت ِم ًْ زال ٫اهدال ٫اليؿ ٤في اإلا٣اَ٘
ولخىييذ الشىاثياث
ِ
ّ
بالخدليل آلاحي:

اإلاُ٘٣
ألاو٫

اإلاُ٘٣
الشاوي

اإلاُ٘٣
الشالض

مغاخل

اهدال٫

اليؿ٤

 -1مً ؤها أل٢ى٫
 -2ليـ لي ّ
ؤر

ل٨م
صوع ِبما ٦ىذ
ٍل
ؤن ؤ٧ىن

ما ؤ٢ى ٫ل٨م؟

 ٧اهذمهاصٞت
٧ -3ان يم ً٨ال ؤ٧ىن لى ....
ؤن
ل٨م
 -1مً ؤها أل٢ى٫
ُ -2
عميت هغص
لؿذ ؾىي
ًا
ٗٞالّ ،
لً٨
 الظاث ٢امذ 52بـ
٧ -3ان يم ً٨ال ؤ٧ىن لى ....
ؤن
ل٨م
 -1مً ؤها أل٢ى٫
ال ُيدالٟجي
٧ -2ان يمً٨
الىخـ
ؤن
ه ــغص
 -ال٣هيضة

ّعبما ِن ْغ ُث
ػيخىهت
ما ؤ٢ى ٫ل٨م؟
الىي٘ لم ّ
َ
يخٛحي

ما ؤ٢ى ٫ل٨م؟
ـ ـ ـ ُـي

ّ
ّ
الٟغٖيت
الًض ّيت
الشىاثياث

ّ
الكاٖغ الٖب هغص ( عابذ  /زاؾغ)

ّ
ّ
الًض ّيت
الشىاثيت
ّ
الٗامت
( ؤ٧ىن  /ال ؤ٧ىن)

( ال٨يىىهت  /الٗضم)

ّ
الكاٖغ (الٖب هغص  /عميت هغص)

( ؤ٧ىن  /ال ؤ٧ىن)

( بوؿ ـ ـ ــان  /ق ـ ـ ـ ــيء )

( ال٨يىىهت  /الٗضم)

ّ
الكاٖغ

( ؤ٧ىن  /ال ؤ٧ىن)

ُ
(يىٓ ُم ال٣هيضة  /ال٣هيضة عميت
هغص)
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ُ
عميت
 ال َص ْو َع لي فيّ
ّ
ّ
( ال٨يىىهت  /الٗضم)
( مازغ ٚ /حي ُمازغ)
َ -3ى الخٔ
 ٢ض ُو ّؤ٢ضاعها
ؿميه
ّ
ّ
الؿم ـ ــاء
ؾاعي بغيـ ــض
خض َاص
ّ
اإلاالّ ٠
 ٢ض ُو ّؤن ...
ؿمي ـ ـ ـ ــه
ّ
 مً ؾىء خٔ -1مً ؤها أل٢ى٫
ما ؤ٢ى ٫ل٨م؟
ل٨م
( ؤ٧ىن  /ال ؤ٧ىن)
ؤها  /شخو آزغ
ّ
ّ
ال ؤ٧ىن
( الكاٖغ ٚحي ُمازغ  /الصخو
اإلا٧ -2 ُ٘٣ان يمً٨
ّ
ؤه ـ ــا
ال ؤ٧ىن ؤها َم ًْ
الغا ٘
ؤن
 ٧ان يم ً٨ؤنّ
ًا
ٖـ َ
( ال٨يىىهت  /الٗضم)
آلازغ ٚحي ُمازغ) مهحي مكتي٥
ـاف ...
ُ ...ومهاص ٞـ ــت
ُ -3مهاصٞت
ناع
ّ
 -1مً ؤها أل٢ى٫
الكاٖغ
ما ؤ٢ى ٫ل٨م؟
ل٨م
( ؤ٧ىن  /ال ؤ٧ىن)
ال ؤ٧ىن َىا
(يىجى مً اإلاىث  /يمىث)
اإلا٧ -2 ُ٘٣ان يمً٨
ْ
ُ
٦ىذ ؤبُإ ؤن ج ُ٘٣البىض٢يت
الخامـ
ؤن
ْ
ُ
ْلي
 ٧ان يم ً٨لى ٦ىذ ؤؾغٕ ؤنؤحكٓى
 ٧ان يم ً٨لىَ
ّ ّ
ُ
( ال٨يىىهت  /الٗضم)
( الخياة  /الٟىاء)
ْــي ؤوي ....
ؿً خـ
 -3مً خ ِ
ّ
مً ؤها ّ
ًْ الٗضم
ألزيب
-1
جهايت
مً ؤها ؟
مً ؤها ؟
ال٣هيضة
( وظىص حٛيحي نيٛت الجملت )
في
ٚ -2حي مظ٧ىعة
ٚ -3حي مظ٧ىعة
َ َ
ُ ّ
ّ
َْ
ِ بلى ؤزغي ؤ٦ثي ُٖ ًا
َ
ْ
َْ
م٣ا
٨ٞغة ؤ ؿ
ى
ؤ٩ٞاع ٍِ مً ٍل
ظهت٦ ،ما ؤؾ َه َم ِفي هِ ٣ل ال٣اع ِت مً ٍل
ل٣ض ؤٖان اهدال ٫اليؿ ٤الكاٖغ في ٖغ ِ
ِ
ّ ُ ّ
ُ ًا
ّ َ َ َ ُّ ًا
ّ
ّ
ّ
الًضيت ّ
َْ
الجضليت اإلاخمشلت في ( ال٨يىىهت  /الٗضم ).
والً٣يت
الغثيؿت،
الشىاثيت
ونىال بلى
ى ألا٩ٞاع،
مجها ،مـا خ ٤٣جضعظا في ٖغ ِ
ّ
وَظٍ ألا٩ٞاع جخمشل في:
ّ
الكاٖغ ) ُ
هغص ( بوؿان مشل ٚحيٍ مً البكغ ) يغبذ جاعة ويسؿغ جاعة ؤزغي.
ؤوال :الظاث (
الٖب ٍل
َّ
َ
زاهيا :الظاث ّ
شخيء).
جخدى ٫مً الٖب ه ْغ ٍلص ( ُما ِز ٍلـغ ) بلى عميت ه ْـغ ٍلص ( ٍل
َ ْ
ّ
ْ
ُ َ
زالشا :ال٣هيضة عميت ه ْـغ ٍلص ( ال صز َل للكاٖغ ِفي هٓ ِمها ).
ال٣هيضة
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ا ٗا :لى ُ
٦ىذ ٚحيرَ ،ل ِه ْغ ُث ؤها ّ
مغة زاهيت.
ع
زامؿاَ :م ًْ ؤها ُأل َز ّي َب َْ ًّ َ
الٗ َضم؟ ( ّ
ّ
الجضلي بحن ال٨يىىهت والٗضم ).
الهغإ
ِ
ّ
ّ ّ
الح ّ
لٜي:
 اليظ ٝثُِ٘ل لِملُةّ
ْ
ٖمليت ّ
الخ َُ ٛاي َغ ّ
ؤن ّ
والالُ ٞذ ّ
الى َ
ل٣ي ،مً زال ٫مٟاظإة ال٣اعت وزلخلت جىٗ٢اجهُ ،
زه ًا
اليؿ ٤يٛظر ّ
الخ ّ
ىنا
اشخئ مً اه ِدال٫
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ّ
ُ
ّ
ُ
مشلُ
في ّ
َ
َبيٗت مخىاٞغة في ألانلٞ ،ةطا بها ِجغص في بييت لٛىيت ِؾمتها الاوسجام ،ه
الٗال٢اث اإلاؿخدضزت بحن ٖىانغ طاث
ْل جل٪
ِ
ٍل
ّ
ّ
ّ
ّ
َ ْ ُ
َ
الكاٖغ ُج ّ
ٞالك ُ
ال٩اثً
دىَ ٫ظا
اٖغ في ألانل بوؿان ،وَى َم ًْ يغمي الجيصٞ ،ةطا بغئيا
هغص).
عميت ٍل
لظل ٪ب٣ى ٫الكاٖغ( :لؿذ ؾىي ِ
ؤن ََ ٣َ ٞ
جغص عميت هغصٗ ،ض ْ
َ
ؤؽ لغَياح اإلاُ َ
الغ َ
وؤطًٖ ِل َِ ٣ىي ألا٢ضاع َو ََ ْإ ََ َإ ّ
بلى ُم ّ
هاصٞاثٞ .ال٣اع ُت ال
ألاقياء،
في
الخإزحي
ٖلى
٢ضعجه
ض
ٍل
ِ
ِ
ِ
ّ
ّ
هج ْ
وبالخالي ّ
مجغص عميتّ ،
يخىْ ُ٘ ٢
زثِسخي في ّ
ٞةن ال٣هيضة ٢ض ّ
ؤن ّ
ّ
الجيص بلى ّ
الً٘ هى ُىـس
خذ في جد٣يُ « ٤ىـس
يخدى ٫الٖب
ّ
ّ ّ
ّ ّ
ً
ؤطاطا بلى جٔرًة الحى ّٛوثىمُحهّ ،رم بخساج البيُة
الحـى ّٛوُىـس آخس مسثبى به وهابّ مىه هى ُىـس امل٘احإة التي جظخىد
ّ ّ
ّ
ّ
ًُ مظازها املحى ّٛوخلخلة بيُة الحىِٛات املؼ٢لة في ذهً املحلٜي ».
ّ
 دوز اليظ ٝفي جؼُ١ل زئٍا املبدَ:ًا
ًا
ْ َ ّ ّ
ٞخ٩ىهذ لضيه عئيا ّ
وٞلؿٟت عؤي مً زاللهما الٗالمّ ،
زانت ّ
جٟغ َص بها ،وإلقغا ٥ال٣اع ِت
ؤن الكاٖغ ٢ض امخل٨ٞ ٪غا
ال عيب
ّ ّ
ّ نَ
ّ
ُّ
ٞجاء الي ُ
الخامَ ،
َ ًا
ّ
ْ ُ ّ
ؿ ٤الشالسي الظر ج٩ى مً
٢الب جخسظ مً زالله ال٣هيضة ق٩لها
ٞيما يغاٍ٧ ،ان لؼاما ٖليه ؤن يهب ٨ٞغٍ في ٍل
ّ
ُ
الٟلؿٟيت ّالتي ُ
ّ
ّ
بصخت مٗخ٣ضاجه ،بلى خالت
يٗب ُي بها اإلابضٕ ب٣اعثه مً خالت الدؿليم اإلاؿب٤
زالر ٧اهذ بمشابت الً٣ايا
بيياث ٍل
ٍل
ًا
َْ
ّ
ْ
َ
ّ
زلخلت الظاث وخملها بلى بٖاصة الىٓغ في مضع٧اتهاٞ ،مً ٧ان يٗخ٣ضٍ ال٣اعت بوؿاها ناع مجغص عميت هغ ٍلص ،ومً ٧ان يٗخ٣ضٍ قاٖغا
ًا
ّ
يىٓم ال٣هاثض ناع ّ
زاعظيت وٖبضا جا ٗا ل٣ىاٖض ألاوػان وال٣ىافي.
إلمالءاث
مجغص نضي
ٍل
ُ
َ
ّ
والى ُل َ
ٞلؿٟي ٖميُ ،٤
ّ
ىط به في ٖالم يدؿاوي ٞيه ؤلاوؿان باإلقياء ،يدخاط بلى وؾا ِث َل جإزظ ِب َي ِض
ظض٫
بن بقغا ٥ال٣اعت في ٍل
ّ
ّ ّ
ّ
ؿُ ٤
الي َ
اإلاخل٣ي وحؿل ٪به ُٖ َ
ق٩ل
ؤخض َظٍ ألاصواث التي ؾاٖضث في بلىعة عئيا الكاٖغ،
باب اإلاٗاوي اإلاخالَمت ،ولٗل
ِ
وٖغيها في ٍل
ّ
ُ ّ
ّ
ًا
ّ
بظاباث ٚحي جل ٪التي يٗخ٣ضَا ال٣اعت ،لخإحي
بظع
ٍل
مبؿِ ٖلى مغاخل مخخا ٗت ،بضءا بُغح ؤلاق٩ا ٫الىظىصر :مً ؤها؟ زم مداولت ٍل
َ
ّ
ّ
وعجؼ ؤلاوؿان ؤمام َظٍ ال٣ىي
صوع في جدضيض مهاثغ البكغ،
يان ما لؤل٢ضاع مً ٍل
في ألازحي مغخلت البيَىت ٖلى صخت الاصٖاء ِبب ِ
ِ
بخٟىَ ١
الٛيبيت وزغوظه مجهؼما في نغاٖه ّ
الً٣يت ( ؤ٧ىن  /ال ؤ٧ىن ) ّ
ّ
ّ
الٗض ِم
الضاثغ مً ؤظل بزباث طاجه ،وييخهي الجض ٫بحن َغفي
ِ
ٞىاء ؤلاوؿان ً٢اء ُم ّ
ٖلى ٦يىىهت البكغّ ،
ألن َ
دخ ٌوم.
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
الٟلؿٟيت التي جبىاَا الكاٖغ ،واإلاخمشلت في الهغإ بحن
الً٣يت
صٖم
٦ما ؤؾهمذ ٌٗ الىؾاثل ألاؾلىبيت ألازغي في ِ
ًا ّ ّ ّ
ّ ٫
َ
الكاٖغ ( :ألامل ُ
جىؤم اليإؽ )  ( /ؤعبذ خيىا وؤزؿغ خيىا ) ( /
اث ٖضيضة مجها ٢ى
ال٨يىىهت والٗضم ،بضءا بالخًاص الظر وعص مغ ٍل
ّ
ّ ّ
خٓي ّؤوي ما ُ
ُ
هجىث مغا ًاعا مً اإلاىث ّ
لذ
خبا .ومً ؾىء
٦ىذ ؤنٛغ مً َضٖ ٝؿ٨غ ّر وؤ٦بي مً هدلت )  ( /مً ؾىء خٓي ؤوي
ػ
ِ
ّ ّ ّ
ُ
ّ
ُ
ّ
َكا ) ّ ( /
ؾاصة الظَب اإلاُخسمىن ) َ ( /ى ُ
نض ُ
ًاص الظر
الخ ّب يإحي ويظَب ) ٞ ...هظا الخ
الخؼ ٝالجاجٗىن و٦ظ َبىا
٢هم باٖت
ِ
ِ
ّ ّ ّ
ّ
ّ
ّ
الدكيا َظ َّغ َاء َُ ٣ْ ٞضان ُ
ٞالد ّ
َخ ََ ٟل ْذ به ال٣هيضة َٖ ََ ٨
كيا «
الْ ٣ضعة ٖلى الخإزحي في ألاقياء.
ٟؿيت التي حٗاوي مً
ـ خالت الكاٖغ الى
ِ

 -1كمال أبو دٌب ،جدلٌة الخفاء والتجلً  ،مرجع سابق ،ص 109
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ّ
ّ
ُاطُةّ ،
ّ
والظ ّ
والاححماُُة ّ
ّ
وٍادي هرا الٜ٘د بلى الحِامل مّ
ال٘١سٍة
ًيح ُادة مً ٜٗدان إلاوظان اثجاهه في حُاثه
ّ
ّ
ّ
ّ
ألهه ّ
شخـِحه ،وبالحالي ثخؼُإ الِالٛات» .
ثحى ٤بلى شخيء بِد ؤن اهتزُد مىه
املخؼحئ ٟصخيء،
إلاوظان
ّ
ؤن ٌٗ ألاصواث ٢ض اهدكغث في مٗٓم َظ َؿض ال٣هيضة ،هظ٦غ مجها خغّ ٝ
ًاص هجض ّ
ػياصة ٖلى ّ
الخ ّ
الخسيحي( ؤو) الظر َي ِصخي
ِ
َ َ
ّ
ؾلبيت الظاث واجهؼ ّ
اللظان يٗ٨ؿان خالت ّ
ّ
ّ
اميتها .و ٦ظل ٪خغو ٝالاؾخصىاء (
وطَجي ،والخغٞان ( ل ْى – ل ْىال )
هٟسخي
بدالت ايُغاب
ّ
ّ
ّ
َ
اللظان ا٢تيها بالظاث الكاٖغ ٞإؾهما في ج٣ؼيم صوعَا و٢ل َ
ها مً ٢ضعتها ٖلى الخإزحي ٞيما خىلهاّ .
ولٗل ؤ٦ثي الخغوٝ
ٚحي – ؾىي )
ِ
ّ
ّ
وعوصا في ال٣هيضة هي خغوّ ٝ
الىٟي ( ال – لؿذ  -لم ) والتي حٗ٨ـ حجم العجؼ الظر حٗاوي مً الظاث.
ُ
ْ
٦ما هلخٔ ٦شاٞت في اؾخسضام ؤبييت ألاٗٞا ،٫بط « ٓل في ثىًُ ٙدزوَؽ للبجى ثىًُ ٙؤبيُة ألاِٗاّ ٤رم ؤبيُة املؼحٜات
ّ
ّ
والحجددُ ،لى ثىًُ ٙؤبيُة ألاطماء وؤبيُة املـادز لداللت ا ُلى السبىت والاطحٜساز ،وما
الحسُٟة والاطحمساز
لداللت ا ُلى
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
بى٘ظُة الؼاُس الُ الجرد الري ثح١مه املـادٗةٟٞ » .ي اإلاُ٘٣
حاء م ا حاء ه١سة ،ولهرا ث٘ظحر طُاقي واضح ًحِلٝ
ّ
ّ
ُ
ُ
ٌو
مداولت مىه إلبغاػ مضي
و٢ليل مجها مىٟي ،في
الشاوي مً ال٣هيضة اؾخسضم الكاٖغ ازىحن وزمؿحن ٗٞال مخخا ٗا ،ظلها مشبذ
ٍل
ّ
ّ
بال ّ
َ
ؾبيل بلى ُمجاعاة ٢ىي
ؤن ظهىصٍ طَبذ ُؾضيٞ ،ال
اإلا٣اومت التي ؤبضاَا مً ؤظل بزباث طاجه ،وؤلانغاع ٖلى جد٣ي٦ ٤يىىهخه،
َ
الٗ َضم.
 خاثمة البحث:ّ
ّ
خى ْث ًا
َيمً ٖلى ظؿض ّ
هسلو بلى ّ
َ
الغاخل " مدمىص صعويل " َ
ُ
الىو ّ
للكاٖغ ّ
وج٨غع في
وؿ٣ا زالزيا
ؤن ٢هيضة " الٖب الجيص "
ظمي٘ اإلا٣اَُ٘ ،م ْؿ ِه ًاما في بىاء ال٣هيضة.
ّ
َ ْ ُ ّ
اليؿ ٤في بىاء قب٨ت مً الٗال٢اث الجضيضة بحن ٖىانغ ّ
جدؿ ُم في َبيٗتها الال اوسجامٞ ،ةطا بها في اليؿ٤
٦ما ؤؾهم ِاه ِدال٫
ّ
ٖمليت ّ
جسل٘ َبيٗتها ّ
ؤؾهم في بهخاط ّ
الضاللت َو ّ
الخ ّ
َ
ٖؼ َػ مً ّ
الخل٣ي
ىاٞغيت وج٨دسخي خلت جبضو مً زاللها مخجاوؿت مخىاؾ٣تَ ،ظا ما
َ
ّ
بزغ الخغ١
اإلاخ٨غع لخىٗ٢اث ال٣اعت وزل َٖ ٤ىهغ اإلاٟاظإة.
ّ
ّ
ٞاٖ ٌول ِفي حك٨يل عئيا اإلابضٕ وجبؿيِ الً٣ايا
ولم ي٣خهغ صوع اليؿٖ ٤لى بىاء ال٣هيضة ٞدؿب ،وبهما ٧ان له صوع ِ
ّ
ّ ُ
ّ
ّ
مىُ٣يت ح ِٗ ُحن
الٟلؿٟيت طاث الُا ٘ الجضلي التي ؤزاعَا في ٢هيضجه ،بط لىال اؾخسضام ٖىانغ اليؿ ٤باٖخباعَا مدمىالث لً٣ايا
َ
ٖلى اؾخيخاط ّ
الغؾالت ّالتي َع َام بيهالها بلى ظمهىعٍ ،وإلاا ْؤم َ ًَ ٨لل٣اعت ّ
َ
ؤمِ ً٨للكاٖغ ببالّ ٙ
 ٪ٞقيٟغاث
الضالالث واإلاٗاوي ،إلاا
ّ
الغؾالت ٖلى وظهها ّ
الىو وٞهم ّ
الصخيذ.
 ٛاثمة املـادز واملساحّ: -1ابً مىٓىع ،ؤبى الًٟل مدمض بً م٨غم ،لؿان الٗغب ،صاع ناصع للُباٖت واليكغ ،بحيوث ،لبىان ،1ٍ ،ط.10
ّ
ٖغبيت ّ
 -2بصيض ٦غيؼويلٖ ،هغ البييىيت ،جغ :ظابغ ٖهٟىع ،صاع آٞاّ ١
للصخاٞت واليكغ1985 ،1ٍ ،م.
 حسن علٌان ،البطل فً الرّواٌة العربٌّة فً بلد ال ّشام ( منذ الحرب العالمٌّة األولى حتى عام  ،) 1973ط ،1دار الفارس لل ّنشر
وال ّتوزٌع ،األردن ،2001 ،ص .85
 أم السّعد فضٌلًّ  ،البنى الصّرفٌّة وسٌاقاها ودالالتها فً شعر محمود دروٌي قصٌدة العب النٍّن رد أنموذجا ،مذكرة مقدمة لنٌلشهادة الماجستٌر ،كلٌة اآلداب واللغات ،قسم اللغة واألدب العربً ،جامعة فرحات عبّاس ،سطٌف ،الجزائر  .2012-2011 .ص
251-250
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ّ
ًٞيلي ،البجى ّ
 -3ؤم ّ
اله ّ
ّ
الجيص ؤهمىطظا ،مظ٦غة
الؿٗض
غٞيت وؾيا٢اَا وصالالتها في قٗغ مدمىص صعويل ٢هيضة الٖب ٍل
م٣ضمت لجي ٫قهاصة اإلااظؿخحي٧ ،ليت آلاصاب واللٛاث٢ ،ؿم اللٛت وألاصب الٗغبي ،ظامٗت ٞغخاث ّ
ٖباؽ ،ؾُي ،٠الجؼاثغ .
.2012-2011
 -4ؤخمض بً ٞاعؽ بً ػ٦غيا ،معجم م٣اييـ اللٛت ،جذ ٖ :بض الؿالم مدمض َاعون ،1 ٍ ،صاع بخياء ال٨خب الٗغبيت،
ٖيسخى البابي الخلبي ،ال٣اَغة – َ 1368ـ  ،ط.5
ّ
الي ّ
ؿ٣يت ؾلُت البييت ووَم اإلادايشت  ،ميكىعاث الازخال2007 ،1ٍ ،ٝم.
 -5ؤخمض يىؾ ،٠ال٣غاءة
ّ
ّ
 -6خؿً ٖليان ،البُل في ّ
الٗغبيت في بلض الكام
الغوايت
ّ
لليكغ ّ
والخىػي٘ ،ألاعصن.2001 ،
الٟاعؽ
مدمض ٖبض هللا بً ّ
الخٟاجي ؤبى ّ
ّ
مدمض بً ؾٗيض بً ؾىانّ ،
ؾغ الٟهاختَ1402 ،1 ٍ ،ـ 1982 ،م ،صاع ال٨خب
-7
ّ
الٗلميت ،بحيوث ،لبىان.

ّ
الٗاإلايت ألاولى ختى ٖام  ،1 ٍ ،) 1973صاع
( مىظ الخغب

جُبي٣يت ٖلى ّ
ألاؾلىبيت اإلاهيمىت ٖلى ّ
ّ
الؿىعة ال٣غ ّ
ّ
الؿىع
آهيت ،صعاؾت
 -8زالض جىٞي ٤مؼٖل الخؿىاو ّر  ،ألاوؿا١
لٗغبيت وآصابها ،ظامٗت ال٩ىٞتّ ،
اإلا٨يت ،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ٞلؿٟت في اللٛت ا ّ
ّ
٧ليت آلاصاب ٢ؿم اللٛت الٗغبيت.2012 ،
ّ
٦ -9ما ٫ؤبى صيب ،ظضليت الخٟاء والخجلي صعاؾاث ّ
بييىيت في الكٗغ ،صاع الٗلم للماليحن ،بحيوث لبىان.1984 ،3ٍ ،
ّ
ّ
ّ -10
قمىليت ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي.1996 1ٍ ،
مدمض مٟخاح ،الدكابه والازخال ٝهدى مجهاظيت
ًا
ّ
ّ
ّ
 -11يىؾٖ ٠ليماث ،ظمالياث ّ
همىطظاّ ،
ّ
اإلااؾؿت الٗغبيت للضعاؾاث واليكغ ،بحيوث،
الجاَلي
الخدليل الش٣افي الكٗغ
ٍ.2004 ،1
 -12ػ٦غيا ببغاَيم ،مك٩لت البييت ،م٨خبت مهغ ،ال٣اَغة.1985 ،
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الخواب الـىفي وبػ٢الُة الحلٜي
بلٔى ٤مىـىزٍة/حامِة ُبد الحمُد بً بادٌع،مظحٔاهم،الجصاثس

ّ
ملخف البحث:
مً الىاضر ّ
ّ
الهىفي،وحٗضص ظىاهب َظا الخماؽ اإلاٗغفي ي٨مً في
ؤن َىا ٥ج٣اَٗا مٗغٞيا بحن هٓغيت الخل٣ي والخُاب
الاوٛماؽ الهىفي والبدض ًٖ اؾتياجيجياث الخل٣يٞ،الخهى ٝيدمل خل٣ت مٟغٚت يدخاط ٞحها اإلاخل٣ي بلى آلياث لٟهمها وجإويلها
بالغظىٕ بلى الؿجن اإلاخٗاعٖ ٝلحها وبزًاٖها لؿلُت اإلاخهىٞت اإلاٛايغة،و٢ض ج٩ىن ماقغا يٗ٨ـ ٞكل اإلاخل٣ي ؤو هجاخه في
ّ
ّ
اؾديٗاب اإلاٟاَيم الهىٞيت بحن،ماَى اجها ٫عوحي زام باإلاخهىٞت ؤهٟؿهم،جىانل لؿاوي يخٗل ٤باإلاخل٣حن ،يٟغػ ٧ل مجهما
جإويال ْاَغا يديلىا بلى مٟاَيم ّ
ّ
يسو الهىٞيت ،ومً َىا هداو ٫اؾخ٨كا ٝجل ٪اإلاؿخىياث
زانت باإلاخل٣ي ،وجإويال آزغ باَىا
اإلاخٗل٣ت بالخل٣ي وب٢دامها في الخُاب الهىفي.
ال٩لماث اإلاٟخاخيت :بق٩اليت -الخل٣ي  -الخُاب الهىفي /ؤو اإلاٟاع٢ت الىهيت-الخُاب الهىفي /ؤو اللٛت اإلاٛايغة –ؤلاهخاط الهىفي
/ؤو مالمذ /الخُاب الهىفي –ظضليخه.
مٜدمة البحث:
هخدضر ًٖ الايُغاباث التي يدضثها الخُاب الهىفي مً ظهت ،وآلاٞا ١الجماليت ّ
ل٣ض اعجإيىا في بدشىا ؤن ّ
التي جىُب٘ في هٟؿيت
اإلاخل٣ي،ولى ّ
ؤن الخهى ٝزُابا مؿخٟؼا مشحيا يدضر زلال وايُغابا ٢ض جخى ٠٢مً زالله اإلاماعؾت الخىانليت الٟٗليت ومً زمت
يٟكل الخل٣ي ؤلاص ا٧ي للمخل٣ي ،ومغاٖاة لهظا الجاهب خاو ٫الهىٞيت ج٣غيب ألاٞهام،وظظب ّ
الىو لل٣اعت بخدُيم مضلىالث
ع
ّ
الخؿيت،وبٞغاٚها مً شخىتها صيييت ٧اهذ ؤم ماصيت وجىنيٟها ؤوناٞا عوخيت جغمي بلى بٖاصة بهخاط الشىاثياث ال٣اعة في
الضوا٫
الخهى ٝوعبُها بمؿخىياث الخل٣ي .
ّ
ّ
الهىٞيت باإلاُٗى ّ
ل٣ض ّاحؿمذ ّ
الىهىم ّ
ّ
يىهب في بَاع اإلاٟاَيم اللؿاهيت الخضيشت ،ومً طل ٪الخل٣ي
الخىانلي الظر
ّ
جمشل خل٣ت ببالٚيت جغبِ ّ
باٖخباع اإلاماعؾت الخُابيت لهظا الخُاب ّ
الهىفي البار لخُابه مهما ٧اهذ جمٓهغاث ٢هيضجه
الهىفي
الهىٞيت ؾىاء ؤ ٧اهذ قٗغا،ؤو هثيا مً مىاظاة،ؤو اؾخٛازت،واإلاخل٣ي في ّ
٧ل اإلاؿخىياث يدمل عصوص ؤٗٞا ٫ؾلبيت ؤو بيجابيت هدى
ّ
بالغمىػ الظر َى في ألانل مٗاصال وظضاهيا للمٗاوي وصوالها،باٖخباع ّ
الغئيت ّ
ؤن َظٍ ّ
اإلاكٟغ ّ
الهىٞيت هي"بدض
َظا ال٨يان
ّ
مؿخمغ ًٖ ّ
الغمؼ ؤلاوؿاوي في مٗىاٍ ألاؾمى ،ومداولت ونل الظاث بهظا اإلاٗجى،لخإنيل ظىَغيخه،بىنٟه امخضاصا عوخيا ألنالت
ّ
الظاث في وكضاجها للمخٗالي،واإلاشاٖ ٫بي ظضلها م٘ الىا ٘٢ال٣اثم ٖلى ّ
الخإمل،والٗيان والاؾدبهاع. "...
عبد القادر فيدكح "الرؤيا كالتأكيل "_،مدخل للقصيدة اجلزائرية ادلعاصرة_،دار الوصاؿ، 994،ط ،ص52
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ّ
ىٞيت،ول ً٨في ٦ال الجاهبحن ّ
وَىا ج٨مً اإلاٟاع٢ت ٞالكٟغاث الٗاصيت جسخل ًٖ ٠الكٟغاث ّ
يٗىٖ ٫لى هجاح البٗض ؤلابالغي
اله
الخىانلي،يجب ٖلى البار واإلاخل٣ي" ٢بى ٫خض ؤصوى مً اإلاٗايحي اإلاكتي٦ت والاهسغاٍ في ّ
ّ
الخباص،٫والايُالٕ في اإلاكاع٦ت بةهخاط
ّ
الخُاب،زانت ّ
ّ
صالثل حؿمذ باؾخمغاعٍ، "...وألاولىيت ج ٘٣ؤ٦ثي ٖلى ّ
وؤن َظا
الهىفي الظر يغاعي حجم اؾديٗاب اإلاخل٣ي لهظا
يخدىَ ٫ظا الاقخٛا ٫الخٟاٖلي ّللٛت ّ
الهىفي،في مؿخىي ججاوػ قٗىعر،ومً َىا ّ
البال ٙؤو الخُاب ي ٘٣في ٞتياث الوعي ّ
الهىٞيت
مً الً٣ايا ّ
اإلاٗ٣ضة التي حؿخضعي جإويال مًاٖٟا ،و ٢غاءة ما ٞىّ ١
الىو ّ
الهىفي .
بن ّ
مهمت ال٣اعت،زم " ّ
ومً َىا جبضؤ ّ
ّ
بمجغص ما ؤن يٟهل ًٖ مغؾله (ويٟهل ؤيًا ًٖ ٢هضيت َظا اإلاغؾل)،وًٖ
الىو
) ّ
الخإويالث ّ
الخٗبحي ،في ًٞاء ٞؿيذ مً ّ
ٞةهه ؾيلخ ٤بن ظاػ ّ
التي ال
الكغوٍ اإلالمىؾت إلهخاظه (وجبٗا لظل ًٖ ٪مغظٗه اإلاباقغ ،

جيخهي ٖىض هُ٣ت ٗيجهاٞ، "...يجهٌ اإلاغؾل بةٖضاص اإلاغؾل بليه إلهجاح الٗمليت ؤلابالٚيت،هدى زىاثيت الاججاٍ واإلاكاع٦تّ ،
ولٗل
يخدضص بدغ٦يت الٗالث ٤الضالليت بحن الضا ٫واإلاضلى ٫في بَاع هٟسخي زالو ،ومً َظا ألاؾاؽ ّ
الىمىطط الخىانلي ؤلابالغي ّ
ٞةن
ّ
جغ٦ب بالٚاث الٗال٢ت بحن الضا ٫واإلاضلىٞ ٫حها ْاَغيت،ؤر ّ
ؤن الىخضاث ّ
مسخل"٠وؾاثل ؤلابال ٙفي خاالث ؤزغي
اإلا٩ىهت لها ،وهي
هىٕ ال جىظض ٞيه ّؤيت قبه َبيٗيت بحن ق٩لها ومٗىاَا لظا ي٣ا ٫مىظ ؾىؾحي اٖخباَي. "...
ّ
ولٗل مٟهىم ظا٦بؿىن للمضلى ٫اعجبِ ك٩ل ما باإلاضلى ٫الؿىؾحير خيض ؤولى ؤَميخه ال٨بيي للمضلى ٫والخىانل،
ّ
واهُال٢ا مً ؤؾاؽ بحيسخي بلى جدضيض ٢يمت الكيٟغة ّ
التي ظمٗذ بحن اإلاٟهىمحن الؿىؾحير،البحيسخيَ،ظا ما يك٩ل الٟهل ؤو"
ّ
ّ
ّ
ّ
اللٛت لٛت ّ
ّ
ّ
ٞخخجؿض ٖمليت الدكٟحي ٖىض البار ،و ٪ٞالدكٟحي وج٨ٟي٨ه
الىام ،ولٛت اإلادلل"...
الخميحز بحن مؿخىيحن مً
ّ
ّ
ٖىضاإلاخل٣ي ،Codage_ Décodageمً زالّ ٫
ّ
يجؿض الاجها ٫ويٗمل ٖلى
الىو الظر صاثما يك٩ل الىؾيِ"،بهٟخه
الىو وَبيٗخه،زم ّ
جد٣ي٣هٞ، "...الخىانل ظؼء مً بييت َظا ّ
بن اإلاخهىٞت ٖملىا ٖلى جد٣ي ٤ؤ ٤ٞظمالي بلٛاث الخب ،والىظض،
ّ
ّ
ّ
والؿ٨غ يًمً الخٟاٖل بحن بييت ههىنهم و مىاظيضَم ،وبحن مخل٣حهم ،وٖليه يدك٩ل الًٟاء الظر يجم٘ بحن البار واإلاخل٣ي ،
ّ
وبهما ّ
يخٗضاٍ بلى شخو ٞاٖل ييخمي
وَبيٗت ؤلاعؾا ٫الهىفي ج٩ىن بلٛت مخٛايغة،ال يٟ٨ي ٞحها اإلاخل٣ي ؤن ي٩ىن مؿتهل٩ا ،ِ٣ٞ
ّ
بلى َظا ّ
الىو،و ٤ٞوكاَه ؤلاصعا٧ي الظر ي٩ىن هاججا ًٖ جٟاٖالجه م٘ اإلاغؾل"،ؤو مهاخبا لها،وج٩ىن َظٍ الخٟاٖالث امخضاصا
لهّ ،
وماصة حؿهم بضوعَا في جؼويضٍ باإلاٗلىماث . "...
ّ
ججضع ؤلاقاعة بلى ّ
ؤن الخهى ٝعخلت مٗغاظيت هدى بلى ٙالخ٣ي٣ت ؤلالهيت ّ
جدً بلحها ؤعواخهمٞ،يؿخلظون بها ،وحهيمىن بها
والخدغع مً ٢يض ّ
ّ
الىٟـ بجىاهبها
ٖك٣ا،انُبٛذ جل ٪الىهىم الهىٞيت باإلاٗغٞت الىظضاهيت في الشىعة ٖلى ألاهماٍ ال٨ٟغيت،
ّ
الخهى ٝمً اإلاماعؾاث ّ
الٓاَغة،مىٟخدت ٖلى ٖىالم الخب و الٟىاء ،والاؾخٛغا٩ٞ،١ان ّ
الىهيت اإلاؿخٗهيت ،ؤو باألخغي
اإلاىٛل٣ت ٖلى طاتها ولظاتها،بلٛت ج٩اص ج٩ىن عوخيت المخىاَيت،وؤزغي ّ
مكٟغة حكٟحيا ٢ض ييخهي مٗىاَا بلى ْاَغٍ،صون حٗغيت باَىه
ّ
الهىٞيت ّ
السخيّ ٤
الظاث ّ
ّ
التي حجبها الٗالم والىظىص ًٖ ٧ىامجها وٚىامًها،مً ظهت ّ
زو الهىٞيت َظٍ
الىا ٘ مً ججغبت

دكمينيك مانغو " ادلصطلحات ادلفاتيح لتحليل اخلطاب "،منشورات االختالؼ،2008،ط ،ص27
 2أمربتو إيكو "التأكيل بٌن السيميائيات كالتفكيكية "،ت :سعيد بن كراد،ادلركز الثقايف العريب،ط ،2000 ،ص45
 3جورج موناف "مفتاح األلسنية "،ت :الطيب بكوش ،منشورات سعيداف،تونس، 994،ص 4
4حسٌن مخرم " نظرية النّص " _من بنية ادلعىن إذل سيميائية الداؿ_،منشورات االختالؼ،2007،ط ،ص 28
5ادلرجع نفسو ،ص 74
 6ميشل لوم رككيت "االتصاؿ اجلماىًنم "،ت:عبد الوىاب الراسي ،دراسات إعالمية،ادلنظمة العربية للرتبية كالثقافة كالعلوـ ،تونس ، 996،ص8
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الانُالخاث"ألٚغاى لهم ٞحها مً ج٣غيب الٟهم ٖلى اإلاساَبحن بها،ؤو حؿهيل ٖلى ؤَل جل ٪الهىٗت في الى٢ىٖ ٝلى مٗاهحهم
بةَال٢ها. "...
الهىفي ّ
ٛمىيها،مما يٟغػ الٗضيض مً الٟجىاث في البييت الخُابيت ّ
ّ
للىو ّ
ّ
التي
بن ال٣ىاميـ الهىٞيت ؤو اإلاٗاظم جخٟاوث
ّ
وٖض عومان ظا٦بؿىن جل ٪الٛغابت ّ
جخجلى في مٗاوي ػَضيت ونىٞيت ،وٖلى اإلاخل٣ي ؤن يىاظه مًامحن الخُاب الهىفيّ ،
التي
الغؾالت ّ
يدؿم بها ّ
ّ
الخهى "ٝؾمت الػمت للكٗغ خحن ظٗل الٛمىى مخهال بجظوع الكٗغ هٟؿه بديض يخجاوػ الٛمىى ّ
التي
ولٗل ظاهبا واؾٗا مً َظا الٛمىى ظاء ؿبب اخخٟاّ ٫
يدملها ّ
الىو بلى ّ
خض ؤن يهبذ اإلاغؾل،واإلاخل٣ي ٚامًحن ؤيًا ّ
الىو
ّ
الكٗغر الخضيض باالهدغا،ٝوٚلبت ّ
الغمؼ ٖليه،ػياصة ٖلى ؤهه يىدى مىحى الخ٨شي ، "...٠مً َىا هلخٔ ؤصواع البار واإلاخل٣ي
ّ
ّ
جسخلٞ،٠األو ٫يٗمض ٖلى حجب الضالالث وبٞىائها،بيىما اإلاخل٣ي يؿهم في ٦كٟها وجإويلها مً مىٓىعٍ الخام،ألهه ٦شحيا مجها ما
ّ
اجه،بالغٚم مً ّ
الٓاَغ ،ويٛيب جماما ًٖ ما في ظىّ ٝ
ّ
ّ
ؤن الضالالث حؿدىض بلى
الخانت،وجغمحز
الىو الهىفي بإبجضيخه
ييسخب بلى
ّ
ّ
اإلاىايٗت،والكٟغاث اإلاكتي٦ت،بال ؤن ما يدمله الخُاب مً مال ؿاث ج٩اص ج٣ٟض َظٍ اإلاىايٗاث يغوعتها ؤو مكغوٖيتها في
ههيت مغجبُت اعجباَا وزي٣ا ّ
الىٓام ّ
ّ
ىانلي،بالغٚم مً اٖخباعَا ٖىانغ ّ
ّ
بالىو.
الخ
ّ
بال بها ،و٢ض جًُغب ّ
مهمخه الاجهاليت جؼامىا م٘ ٢يامه بضوع الىؾيِ في الٗمليت الخىانليت
َظا ألازحي ال جخإحى مٗاإلاه
ّ
ّ
ّ
ؤلابالٚيت ّ
التي جغبِ اإلاغؾل باإلاغؾل بليه ،وَى ألاؾاؽ الظر يًمً ؾحيوعة الخضر الخىانلي في الخُاب الهىفي الظر يخ٣اَ٘
الؿىجي،وهٓامها التياجبي في اإلاخل٣يّ ،
مٗغٞيا م٘ ّ
الىٓغيت اإلاٗغٞيت الجا٦بؿىهيت في الخىانل،والخىاي٘ ّ
ّ
وبن ما يشحي اَخمام
ّ
ّ
اللضهيت،ؤو الخىظه الباَجي وما بلى طل ٪مً اإلاٟاَيم ّ
الخىانليحن واإلاخل٣حن اإلاٗاوي ّ
التي حك٩ل زُىٍ
التي هي ؤيًا ؤؾاؽ اإلاٗغٞت
جىاػر بحن اإلاىٓىعيً الخىانلي والهىفي ،وجدلحهما ي٩ىن وّ ٤ٞ
ٖضة م٣اعباث يؿدىضان بلحها.
ّ
الخٟاٖل ،واإلاكاع٦ت ؤلاهخاظيت ّ
الظر ييهئ هٓام ّ
طلّ ٪
لخد ٤٣ؤلابال ٙوالخىانل في زالزيخه ألاؾاؾيت :اإلاغؾل واإلاغؾلت
الخإويل
ّ
واإلاغؾل بليه،و٢بل ّ
وؿخضٖ ٫لى مسخل ٠الخىظهاث
ؤر زُىة هدى صعاؾت البٗض الخىانلي ؤلابالغي في الكٗغ الهىفي ٖليىا ؤن
ّ
وهُل٘ ٖلى مٟاَيم خىّ ٫
التي ٢اصث عومان ظا٦بؿىن بلى نياٚت هٓغيخه ّ
ّ
الخهى ٝوٞغو٢اجه الجىَغيت ًٖ مسخل٠
الخىانليت،
ّ
الخُاباث ألازغي،ؤو اإلاىاهج ّ
ّ
جخجؿض هٓغيت الخل٣ي بال بغبُها بمالمذ الخهى ٝوظىَغٍ.
والخىظهاث ألازغي ،وال
جِسٍ ٙالحـىٖ:
ّ
يٗغ ٝالخهى ٝبظماال ٖلى ؤهه"الى٢ى ٝم٘ آلاصاب الكغٖيت ْاَغا وباَىا ،وهي ألازال ١ؤلالهيت،و٢ض ي٣ا ٫بػاء بجيان اإلا٩اعم
ّ
ّ
لؤلزالّ ،١
ٞةهه ؤجم٣ٞ "...ض ّ
حٗضصث
وججىب ؾٟؿاٞها لخجلي الهٟاث ؤلالهيت ،وٖىضها الاجها ٝباألزال ١الٗبىصيت ،وَى الصخيذ
حٗاعيٟه،ليهبذ "قامال ّ
ل٩ل ٖاَٟت ناص٢ت ،وؤلازالم في الىص جهى ،ٝواإلاماػخت الىٟؿيت جهىٞ "...ٝهى ال يسلى ؤن ي٩ىن
زل٣ا وؾلى٧ا ومٗغٞت،ؤومكاَضة ومىاظاة ،وججلياث للظاث ؤلالهيت ،والخل٣ي َىا ي٩ىن م٩اقٟت ال ٦كٟا باليؿبت للمخل٣ي ٞيجب
ٖليه ؤن يىٟهل ًٖ مدؿىؾاجه.

ناف،_200،ط ،ص 5
نور اذلدل الكتاين "األدب الصويف يف ادلغرب كاألندلس يف عهد ادلوحدين "،دار الكتب العلمية ،لب
 2سامح ركاشدة " إشكالية التلقي كالتأكيل "،منشورات أمانة عماف الكربل،200 ،ط ،ص 50
 3زلي الدين بن عريب "اصطالحات صوفية"،عريب ،فرنسي ،اصلليزم،إعداد :عبد احلميد صاحل محداف ،مكتبة مدبورل،ط ، 999 ،ص25
 4عبد الرزاؽ قسوـ"عبد الرمحاف الثعاليب كالتصوؼ" ،الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع،ص 5
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الغومي حُٗي مٟهىما خى ٫الخهى ٝوعبُه بمؿخىياث الخل٣ي في " ّ
يم٨ىىا في َظا ؤن هىعص ٢هت ظال ٫الضيً ّ
ؤن ظماٖت مً
ّ
الهىىص ؤصزلىا ٞيال بلى م٩ان مٓلم،وظاء ٦شحي مً الىاؽ ال يٗغٞىن الٟيل مؿخُلٗحن لحيوٍ ،وإلاا ٧ان اإلا٩ان مٓلما،والغئيت
ّ
ّ
ّ
بالبهغ ٚحي مم٨ىت ٧ان ّ
الٟيلٞ،الظر ّ
مغ بيضٍ ٖلى
يخدؿـ بيضٍ ليٟهم اللمـ،ؤر هىٕ مً اإلاىظىصاث َى
٧ل مجهم
ّ
ّ
ّ
ّ
زغَىمه٢،اّ ٫
بن الٟيل ٧الؼوع ،١والظر إلاـ بيضٍ آطان الٟيل ٢ا ٫ؤهه ٧اإلاغوخت ،والظر إلاـ ؾا ١الٟيل ٢ا ٫ؤهه ٧الٗمىص،
ّ
مغ بيضٍ ٖلى ْهغ الٟيل٢،اّ ٫
ؤن الٟيل ّ
والظر ّ
٧الؿغيغ"...
ٞالخل٣ي في الخهى ٝمكاَضة وعئيا ال عئيت خؿيت بالغٚم مً ازخال ٝاإلاخل٣حن وَغي٣ت ج٨ٟحيَم ،و٢ض جسخل ٠الخٗاعيٖ ٠ىض
ّ
الهىٞيت ٚحي ؤجهم" ّ
ّ
مخ٣ٟىن في الىخضاهيت_في الجملت ٢ىال_ ّ
مخٟغ٢ىن في الىنى ٫بلى الله مٗايىت ومىاػلت "  ،وفي َظا الخٗغي٠
ّ
الخؿيت التي هي ؤ٢غب بلى ّ
الٗامت ؤو اإلاخل٣حن٦،ما اعجبُذ وؿبت الخهى ٝفي
مداولت الاهخ٣ا ٫مً اإلاغجبت الغوخاهيت،بلى اإلاغجبت
ّ
الغوح مً الجؿضّ ،
ّ
الضيً"٦يؿبت ّ
وبن ما َظا الٗلم ال يازظ مً ألاوعا ،١وبهما يازظ مً ؤَل ألاطوا ١وال يىا ٫مً ال٣يل وال٣ا،٫
ّ
الغظا ٫وصخبت ؤَل ال٨ماٞ، "...٫الخهىُ ٝي ّ
بوهما يازظ مً زضمت ّ
خدهل باإلاجاَضة والغيايت والكُذ وألاخىا٫
واإلا٩اقٟتٞ،الهىفي " ال يخٗبه َلب وال يؼعجه ؾلب" ٖ،لى خؿب ما ّ
ج٣ضم به طو الىىن اإلاهغر.
ّ
ّ
بال ّ
وبالغٚم مً ّ
ؤن الخهى ٝمهاصع اقخ٣ا٢ه ّ
ّ
ؤن "ؤمغ الخهى ٝفي الىا ٘٢ليـ ؤمغ ظض،٫بدض،ؤو ؤزظ،ؤو ّعص،وبهما
مخٗضصة
يهب ْاَغا مىه ،وق٨ال ؤو عؾماّ ،
حٗغ ،ٝوال٣ياؽ ٞيه ،واإلاىُ ٤والاؾخضال،٫والبدض والضعاؾت ،وألاؾلىب الٗلمي ّ
َى ّ
وعبما
٧اهذ حجابا ؤو ْلمت جبٗض الضاعؽ ًٖ الىىع بض ٫ؤن حٛمغٍ بآللئه، "...وؿخيخج ّ
بإن الخهى ٝججغبت مغجبُت بالظو ١والكٗىع،
وليؿذ مىُ٣ا،ؤو بغَاها،ؤو خضوؾاث بقغا٢يت ٞلؿٟيت ،واهُال٢ا مً َظٍ الىُ٣ت"ٞالخهىٖ ٝىضَم له خ٣اث ،٤وؤخىا٫
ّ
مٗغوٞت ٢ض ج٩لمىا في خضوصٍ وؾحيجه ،وؤزال٢ه ٣٦ىًٗ ٫هم الهىفي مً نٟا مً ال٨ضع ،وامخؤل مً ال٨ٟغ...الخهى٦ ٝخمان
اإلاٗاوي جغ ٥الضٖاور وؤقباٍ طل"..٪
ٞهى مً ظهت ؤزغي ؤيًا"يؿعى الخهىٖ ٝلى ازخال ٝيغوبه ،ومً زال ٫مىاهجه ،وعياياجه ٖضيضة للىنى ٫بالهىفي بلى
صعظت ال٨ما ٫ؤلاوؿاوي ، integration of menطلّ ٪
ؤن ال٨ماَ ٫ى ٚايت الخهى ٝبمٗىاٍ الىاؾ٘ ، "...وال يؿخُي٘ اإلاخل٣ي في َظا
،وهىضر ؤ٦ثي ّ
ّ
الجاهب ؤن يغج٣ي بلى َظٍ اإلاغاجب ّ
بإن ؤلاوؿان ال٩امل ٖىض نىٞيت ؤلاؾالم َى"ؤٖلى
مما يؿخٗصخي ٖليه الٟهم
م٣اماث الخم٨حن التي يم ً٨ؤن يهل بلحها الؿال ٪بطا صام ٖلى ؾلى٦ه ٞإصع٦خه الٗىايت ٞاجهلٞ،ةطا ونل الهىفي بلى جل ٪الٛايت
٧اهذ هٟؿه الىٟـ ال٩املت ،و٧ان هىع الخ ٤الٗحن التي يغي بها،وَىا  ِ٣ٞجصر له الىعازت"...

ادلرجع نفسو،ص52
 2ادلرجع نفسو،ص53
 3عبد الكرمي الكسرتاين" األنوار الرمحانية يف الطريقة القادرية الكسرتانية" ،مكتبة مدبورل،ص 2
 4ادلرجع نفسو،ص24
 5تاج اإلسالـ أبو زلمد الكالباذم " التعرؼ دلذىب أىل التصوؼ "_لوال التعرؼ دلا عرؼ التصوؼ _،ربقيق:عبد احلليم زلمود،طو عبد الباقي سركر ،دار الكتب العلمية،
بًنكت ،لبناف، 980 ،ص
 6بن تيمية" فقو التصوؼ"،هتذيب كتعليق :زىًن شفيق الكيب ،دار الفكر العريب ،بًنكت ، 993،ط ،ص 8
 7يوسف زيداف" دراسات يف التصوؼ"_الفكر الصويف عند عبد الكرمي اجليلي ،دار النهضة العربية للطباعة كالنشر،ص32
 8ادلرجع نفسو ،ص65
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ّ
اعجبُذ خالت الخهى ٝب"مسهىنحن ال يٟخذ بابها وال يغ ٘ٞحجابها،بال مً آزغٍ الخ٤
ّ
ّ
وانُٟاٍ،وازخهه،واظخباٍ، "...وي٣ىّ ٫
الؿغر ًٖ الخهى ٝبإهه"اؾم لشالر مٗان،وَى الظر يُٟئ هىع مٗغٞخه هىع وعٖه ،وال
ّ
يخ٩لم بباًَ في ٖلم يىً٣ه ٖليه ْاَغ ال٨خاب ّ
والؿىت،وال جدمله ال٨غاماث ٖلى َخ ٪ؤؾغاع مداعم هللا " ...بط َى يغجبِ
ّ
الخهى ٝبالجاهب الٗلمي والٗملي،بط يٗخبي "مجزٖا ٖلميا وٖمليا هؼٖذ بليه الخياة الغوخيت ؤلاؾالميت مىظ وكإتها ألاولى في نضع
الغوخيت ؤلاؾالميت التي يسً٘ ٞحها ؤلاوؿان هٟؿه أللىان مً عيايت ّ
ؤلاؾالمٞ...الخهى ٝبطن مغآة َظٍ الخياة ّ
الىٟـ
ّ
ومجاَضاتها،ويٗض ٞحها ٢لبه إلاٗغٞت الخ٣اثَ ًٖ ٤غي ٤ال٨ك ٠واإلاكاَضة التي ج٣ىم ّؤوال ٖلى ما ا٢خضي ٞيه اإلاؿلمىن ّ
ألاولىن
ّ
بالىبي (م). "...
والغوخاهيت ،والجىىح بلى ّ
ٖلى اإلاخل٣ي ؤن يٗيل جل ٪الؿغمضيت ّ
الغمؼ ٦ما ظىذ بليه الهىفي خؿب ٞهمه وجإويله ،و٢ض ون٠
ّ
ّ
ّ
بإهه"َى اإلايل باإلوؿان ًٖ الٗالم ّ
اإلااصر ،والاعجٟإ به بلى الٗالم ّ
الغوحي، "...طل ٪لخبييه
الجىحهغر اإلا٨ٟغ ؤلاؾالمي الخهىٝ
ّ )200
الخ٣ي٣ت،وهبظٍ ما َى ّ
مما َى جغابي ّ
ماصر ٦مىهب وما بلى طلّ ٪
،ؤن مٗجى
خسخي ،وفي َظا الكإن يغي مٗغو ٝال٨غخي (ث
ّ
ٖما َى مىظىص ٖىض ّ
الخهى ٝي٨مً" في الخ٣اثّ ٤
التي يدهل ٖلحها ّ
والٟٗت ّ
الىاؽ مً مىهب ما ٫ؤو ظاٍ ٣ٞا:٫
الهىفي،
الخهى ٝألازظ بالخ٣اث ،٤واليإؽ ّ
ٖما في ؤيضر الخالث. "...٤
ّ
مٗيىت في ّ
يمشل"ٞلؿٟت خياة،وَغي٣ت ّ
ّ
الؿلى،٥يخسظَا ؤلاوؿان لخد٣ي٤
ولٗل َظٍ اإلاٟاَيم ظٗلذ مً الخهى ٝبىظه ٖام
الغوخيت،وحٗخمض الخجغبت ّ
٦ماله ألازالقي،وٖغٞاهه بالخ٣ي٣ت ّ
والؿٗاصة ّ
الهىٞيت بالضعظت ألاولى ٖلى ال٣لب ،ومً َىا يؿخٗصخي
ّ
ّ
ّ
وجخدضر  A.Schmmelزبحية الخهى ٝؤلاؾالمي
ٞهمها ٖلى الٗ٣ل ،ولَ ً٨ظا ال ي٣لل مً ٢يمتها ،وؤَميتها في خياة ؤلاوؿان، "...
ًٖ ال٨خابت ؤو الخجغبت ّ
الهىٞيت في ٢ىلها  ":ال٨خابت ًٖ الخهى ٝؤلاؾالمي ج٩اص ؤن ج٩ىن مً ألامىع اإلاؿخديلتٗٞ،ىض الخُىة
ّ
ّ
ّ
و٧لما ٧ان ّ
٧،لما بضا له ألامغ ؤ٦ثي نٗىبت لبلىّ ٙ
جدب٘ اإلاغء للُغي ٤ؤَى٫
ؤر
ألاولى جٓهغ للمغء ؾلؿلت خبا ٫متياميت ؤمام ٖيىه،
َضٖ ٝلى ؤلاَال، "...١
ومً َظا الجاهب ازخل ٠اإلاخل٣ىن خىَ ٫ظٍ اإلاٟاَيم الهىٞيت واٖخبي البٌٗ مجهم ّ
بإن الخهى ٝليـ مً اإلاظاَب
ّ
ّ
وبهما هي هؼٖت ٞلؿٟيت اٖخ٣ض ؤصخابها ّ
ول٨ىه ّ
يٟؿغ
ؤن في م٣ضوعَم جٟؿحي ال٣غآن جٟؿحيا يٛايغ مٗخ٣ضاث ٚحيَم،
ؤلاؾالميت"،
ٞةن خياة الخهى ٝجلّ ٪جىم ًٖ طاجيت وظضاهيت زالهت  ،وٖلى ؤؾاؽ ما ط٦غها ٞةنّ
الهضص ّ
الخانت ، "...وفي َظا ّ
ّ
م٣انضَم
ّ
ّ
الخهى ٝلخٓت"يخإملها اإلاخإمل ،ويخظو٢ها اإلادب ،ويىٗم بها الٗابض ،ويعجؼ ًٖ ونٟها ٢لم ٧اجب،بجها وزبت ووكىة،مىاظاة

الرسائل الصغرل" ،ربقيق كنشر:األب بولس نويا اليسوعي ،دار ادلشرؽ،بًنكت ،لبناف، 986،ص 33
بن عباد الرندم" ّ
2
بانيٌن،دار السالـ للطباعة كالنشر كالرتمجة، 986،ط ،ص 9
الر ّ
سعيد ّ
حول" مذ ّكرات يف منازؿ الص ّدقٌن ك ّ
3
الصوفية" _أعالـ ،طرؽ،اصطالحات،تاريخ_ ،دار اجليل للطباعة ك النشر ،2004،ط ،ص 84
شلدكح الزكيب" معجم ّ
 4عبد احملسن سلطاف" التصوؼ اإلسالمي يف مراحل تطوره" ،دار اآلفاؽ العربية ،مصر، 2003 ،ص0
5
الصوفية كمدارسها" ،مكتبة مدبورل، 999،ط، 2ص23
عبد احلكيم عبد الغين قاسم " ادلذاىب ّ
6
الركحية يف اإلسالـ " ،منشورات كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ ،دار اذلدل للطباعة كالنشر كالتوزيع2005 ،
ملتقيات الفكر اإلسالمي  " 2زلاضرات كدراسات عن احلياة ّ
،ج ،ص87
 7ادلرجع نفسو،ص 89
 8زلمد إبراىيم اجليّوشي "بٌن التصوؼ كاألدب" ،مكتبة أصللو ادلصرية ،ص 9
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يخهىع الخيا،٫ول٣ض َخ ٠ؤخض عظالها يىماّ :
ّ
بن ٢لبي ليؿ ً٨اليىم ٖاإلاا ال يٗغٚ ٝحير ٖىه قيئا ،ولى
وزلىة ،وبلهاماث ٞى ١ما
ؾئلذ ما بي ألعجؼوي ؤن ؤظيب. "...
الهىٞيت ّ
الهىفي في ّ
التي يٗيكها ّ
وَظٍ الخالت ّ
حٛحي ألاخىاٖ،٫ىض ٖغوط اإلا٣اماث والىنى ٫بلى ؾضعة اإلاىخهى
ّ
ّ
ٞإما ّ
اللم٘،يمً باب ّ
الخهى ،ٝوطل ٪في حٗغيٟه له وونٟه في ٢ىلهّ " :
الخهى ٝووٗخه
واإلاكاَضة،ي٣ى ٫الُىسخي في ٦خاب
ّ
وماَيخه٣ٞ،ض ؾئل مدمض بً ٖلي الً٣اب ،وَى ؤؾخاط الجىيض _عخمه الله_ ًٖ،الخهى ٝما َى ٢ا:٫ؤزال٦ ١غيمت ْهغث في
ػمان عظل ٦غيم،م٘ ٢ىم ٦غام ، "...ويم٨ىىا ال٣ىّ ٫
ّ
جسو الهىفي وخضٍ،بهما اإلاخل٣ي ؤيًا في ٖم ٤طاجيخه
بإن َظٍ الظاجيت ال
ّ
ّ
ويٗغّ ٝ
ؤيًا ّ
ٖضة بً جىوـ الخهىٖ ٝلى ؤهه "ال ًٟالظر حؿخٛغٞ ١يه ظمي٘ ال٨ماالث البكغيت التي حؿخمض مً الغوح الؿاميت
ولٗل ؤ٦ثي ما ظظب اإلاخل٣ي َى طل ٪الخب الٟاثٌ بال ّ
التي هي مً ؤمغ هللا ؾبداههّ ، "..
ؤن َظا الخب يشحي ق٩ى ٥اإلاخل٣ي
ّ
ويكىف ّ
خبه اإلااصر.
الحـىٖ بم٘هىم الح إلاال ي:
ّ
ّ
الٗضويت ّ
ّ
ّ
الخب ؤلالهي ،و"َظا الخب َى الظر ظٗلها ج٣ى :٫ما ٖبضث الله زىٞا مً هاعٍ ،وال
ماؾؿت إلاضعؾت
حٗخبي عا ٗت
َمٗا في ّ
ّ
ظىخهٞ،إ٧ىن ٧األظحي ّ
الؿىء ،وبن زاٖ ٝمل بل ٖبضجه ّ
خبا له ،وقى٢ا بليه ، "...ول٣ض ٧اهذ ممحزة وٞغيضة مً
ّ
ختى ّ
هىٖهاّ "،
ؤن ٌٗ زهاثهها الباعػة حكبه مً ٌٗ الىظىٍ ماعيت ماصلحن الظ٧ىعة في ألاهاظيل ،...و٧اهذ مً ؤلٟذ ٢هاثض في
ّ
الله مٗكى٢هاّ ، "...
ولٗل ؤقٗاعَا ٧اهذ جدمل هٟداث نىٞيت بىظض وٖك ٤عوخيحن ،ومً ؤمشلت
الخب ازخو مىيىٖها بظ٦غ
ؤهاقيضَا ٢ىلها:
ََ َ
َ َ
ُؤ ِخ ُّب َـُ ٪خ َّب ْـحن ُخ ُّب َ
اله َـىي
َو ُخ ًّـبـا ِأله َـ ٪ؤ َْ ٌوـل ِلـظا٧ا
ِ
ْ َ َ َّ ْ َ َ
َ َ َّ ّ
َ ُ ْ
الظر َُ َى ُخ ُّـب َ
اله َىي
ٞـكِ ٛلي ِب ِظِ ٦غٖ ٥ـمً ِؾىا٧ا
ٞـإما ِ
َ
َ
ّ َْ َ َ
ََ
َ َ
َ َ
ٞـل ْؿ ُذ ؤ َعي الْ ٩ىن َخ َّتى ؤ َعا٧ا
َوؤ َّمـا ال ِـظر ؤه َـذ ؤ َْ ٌول ل ُه
َ َ َ
الخ ْم ُض في َطا َو َال َط َ
َو َل َّ ٨ـً َ
ََ ٞما َ
الخ ْم َض ِفي طا َو طا٦ـا
اِ ٥لي
ِ
ِ
ّ
الخب ؤلالهي"يؿمىن بالٗال٢ت بحن الخال ٤واإلاسلى ١ؾمىا ٖٓيما ،وَل ٗض الخب بحن الٗبض ّ
بن ّ
ّ
وعبه ؾمىا
الهىٞيت بهظا
ػ٦يت ،ووظضا وَىي ها ٗحن مً ٖاَٟت ّ
ّ
وٚايت، "...يٗيكىن خًغة ّ
باهلل،ومدبت زالضة
مخ٣ضة بحن اإلادب واإلادبىب ،و"نلت صاثمت
ّ
ّ ّ
با٢يت٦،دبت جل ٠ألاٖهاب ،وألاخاؾيـ ،والىظضان،والكٗىع كملتها الليىت الضاٞئتٞ،ةطا الخياة اعجٟإ،واعجٟإ ختى جغٞغٝ
عبد احلميد اجلويهرم "التصوؼ مشكاة احلًناف" ،دار إفريقيا الشرؽ ،ادلغرب، 996،ص
 2ادلرجع نفسو،ص4
 3عوض اهلل البحيصي "من أعالـ اإلصالح الديين الشيخ العالمة ع ّدة بن تونس"،ادلطبعة العالكية،ط ، 995،ص 00
 4مأموف غريب" بن الفارض سلطاف العاشق" ،الدار ادلصرية كاللبنانية، 200 ،ط ،ص8
 5جاف شو قليي " التصوؼ كادلتصوفة "،ترمجة :عبد القادر قين‘ ،فريقيا الشرؽ ،بًنكت ،لبناف، 999 ،ص27
 6ادلرجع نفسو ،ص 28
7
الصويف" ،مكتبة غريب ،ص9
عبد ادلنعم خفاجي " األدب يف الرتاث ّ
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ّ
بالغٚم مً ّ
الخب ٖاَٟت بوؿاهيت ّ
ّ
٧ل مكاَض للجما ،٫ويكٗغ بها ّ
ت،يخإزغ بها ّ
الغخمان ّ ، "...
الغوح خىٖ ٫غف ّ
ّ
٧ل ٢لب
ٖام
ؤن
ّ
وصعظاث،بال" ّؤهه ٢ض ّ
الهىٞيت ٖىاَٟهم وظهت ّ
وظه ّ
ّ
حهٟى ،وٞااص ييبٌ ّ
للمدبحن مىاػ٫
زانت ،وحٗالىا ًٖ
خبا وٖاَٟت٩ٞ،ان
الؿمت ّ
يجغصوا الخب مً َظٍ ّ
خب اإلاسلى٢حن،واقغؤبىا بلى ّ
ّ
خب الخال ٤ؾبداهه٣ٞ..،ض عؤوا ؤن ّ
الىٟٗيت. "...
الخب ّ
٦ما ّ
اإلادب في مدبىبه ّ
ّ
ّ
بالؿ٨غ ؤلالهي،وجغظمت َظا في َظٍ ألابياث الخاليت:
يخد ٤٣ؤيًا بٟىاء
ؤن

َ َ ْ َ ٌو
َ َّ
إلاا َٖ ِل ْم ُذ ِبإ َّن ٢ـل ِبي ِ ٞـاعٙ
َ َ
ْ ُ
َو َمؤل ُث ٌّ ٧نل ِم ْى ََ ٪خ َّتى ل ْم ؤ َص ْٕ
َ
َ َ
الْ ٣ل ُب َ ٞ
يَ َُ ٪ي ُام ُه َو َ ٚغ ُام ُه
ٞ
ِ

اَ ٥م َ ْؤل ُج ُـه ب َه َـى َ
م ًْ ؾ َى َ
ا٥
ِ ِ
ِ
م ّجي َم ًَ ٨اـاها َزال ًّيا لؿ َـى َ
ا٥
ِ ِ ِ
ِِ
الى ُْ َُ ٤ال َي ْى َ ًْ َٖ ٪ُّ ٟط َْ ٦غ َ
َو ُ
ا٥
ِ

مما ٧اهذ ؤيًا جيكضٍ ا ٗت الٗضويت ٢ىلها ٗض نالتها الٗكاء ،و٢يامها بلى ؾُذ لها ٢ىلها  ":بلهي ؤهاعث ّ
و ّ
الىجىم ،وهامذ
ع
ّ
ٚ،ل٣ذ اإلالى ٥ؤبىابها ،وزال ّ
الٗيىن
٧ل خبيب بدبيبه،وَظا م٣امي بحن يضي٦ ، "... ٪ظل ٪لها مً الكٗغ ما ٧ان يخىهج به الخب .
ُْ
َ ُ ُ
َوؤو ِـسخي َو ِٖ َّـض ِحي َو ُم َغ ِاصر
وعر َو ُم ْى َي ِتي َو ِٖ َم ِـاصر
ي ا ؾغ ِ
َ ْ َ ُ ْ ٌو َ
َْ َ ُ ُ ُ َ َ َْ
ـ َ،وق َُ ٪َ ٣ػ ِاصر
الٟا ِاص ِبطا ؤه َذ َظا ِوي ؤهذ ِلي ما ِو
ؤهذ عوح
ّ
ّ
ّ
الخب " ٚايت خياتهم ،وملخ٣ى آمالهم،وٖىضثظ خغنىا ٖلى الاؾخجابت لخٗاليم الله بباٖض مً
بن الهىٞيت ظٗلىا مً
ّ ّ
ّ
وجدى ٫الله ٖىض الهىٞيت مً مٗبىص يساٞه الهىفي ،ويغَبه بلى مدبىب يإوـ ب٣غبه،
خبهم ،وعٚبتهم في ٦ؿب مغياجه...
ّ
ّ
ويخُل٘ بلى مغياجه ويؿٗض ّ
بدبه ، "...وي٣ى ٫مدمض مهُٟى ًٖ الخب ؤلالهي باٖخباعٍ ؤهه ٧ان يكاع جًميىا ؤو عمؼاٞ،هى مً
ّ
ْلذ مسخٟيت مً مٗٓم مهُلخاث الهىٞيت ّ
ظهخه يٗخبي ّ
ختى ٧اهذ عا ٗت "...
ؤن "لٟٓت الخب
ّ
وٖليه ّ
اإلاخٗل ٤باإلاضعؾت الٗضويت،يلخٔ ّ
بإجها ٧اهذ" عاثضة اإلاضاعؽ الهىٞيت التي عؾمذ َغي٣ا
ٞةن اإلاخهٟذ للمىهج الضعاسخي
حٗض ؤؾخاطة لٗلم ّ
ّ
ؤن ا ٗت ّ
الىٟـ ّ
الهىفيّ ،
وؾيضة الخب ؤلاالهي في
ظضيضا للخهى ٝؤلاؾالميٞ،اهض ٘ٞجياعٍ ؿغٖت زاَٟت٦،ما ع
ٖهغَا ، "...وفي مىحى آزغ ّ
ٞةن الخب ؤلالهي اهخهى بلى مظَب ظضيض ٖلى ال٨ٟغ ّ
الغوحي ،وَى وخضة الىظىص و الخلى٧"،٫ان ؤ٦ثيٍ
ّ
الخالط ؤؾلىب الغمؼ ٞيه،ولجإ بلى الخهغيذ ، "...اؾدىاصا بلى ما ؾبّ ٤
ٞةن اإلاخل٣ي َىا يخإعجر بحن مٟهىمي
عمؼا وبقاعة ولم يازغ

ادلرجع نفسو ،ص 20
 2زلمد إبراىيم اجليوشي" بٌن التصوؼ كاألدب" ،ص78
 3ادلرجع نفسو ،ص 8
 4أمحد أبو شاكر" موسوعة أمًنات الشعر العريب" ،دار أسامة للنشر كالتوزيع ،األردف2003 ،
 5ادلرجع نفسو ،ص66
 6أمحد الطريبق أمحد " الكتابة الصوفية يف أدب التستاكم " _احلياة ،اخلط’ اخلطاب_ ،ؽ،3األشعار :عرفانية اخلطاب ،منشورات كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية ،ادلملكة
ادلغربية،2003 ،ص869
 7عبد احلكيم عبد الغين قاسم "ادلذاىب الصوفية كمدارسها"،ص54
 8ادلرجع نفسو ،ص54
 9عبد ادلنعم خفاجي " األدب يف الرتاث الصويف" ،ص204
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الهغيذ والبىح ما ّ
و٧ل مجهما يشحي خٟيٓت اإلاخل٣ي ،ومً ؤمشلت الظيً اؾخٗملىا َظا ألاؾلىب ّ
الخلىيذ والخهغيذ ّ
ج٣ضم به الجىيض في
ؤبياجه :
َ ُ َ َ
الىاع في َْ ٢لبي ب ُمـى٢ضٍ َل ْى ق ْئ َذ َؤ َْ َْ ٟي َذ َٖ ًْ َْ ٢لبي ب ََّ ٪
الى َاعا
ِ
يـا مـى ِ٢ض ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ال َٖ ٌواع ِب ْن ِم ُّذ ِم ًْ ز َؼ ٍلَ ٝو ِم ًْ َخظ ٍلع َٖـلى َِ ٞـٗ ِـال َِ ٪بي ال َٖ ٌواع ال َٖ ٌواع
ّ
بهه خب عٞي٘ وَا٢ت عوخيت ٖاليت ٧اهذ مً ؤ٦بي الضٖاثم لؤلصب ؤلاؾالمي وللُا٢اث ؤلالهيت الٗاليت في هٟىؽ الهىٞيحن و
ّ
ولظة ّ
ويٗخبي الٛؼالي الخب ؤلالهي ٚايت الخياة وؾٗاصتها ،وي٣ى ٫في طل ":٪ؾٗاصة ّ
٧ل شخيء ج٩ىن بم٣خطخى
٧ل شخيء لظاجه وعاخخه،
ّ
ّ
ّ
ّ
َبٗه ،وَب٘ ّ
الخانت بمٗغٞت الله ؾبداهه وحٗالى،ألهه مسلى ١لها بً آصم بطا ٖغٞه ٞغح
٧ل شخيء ما زل ٤له ،...ولظة ال٣لب
به،مشل الكُغهج بطا ٖغٞها ٞغح بها،ولى يىهى ٖجها لم يتي٦ها،وال يبػي ٖجها بضيال. "..
ّ
يدل جىاً٢ا باث" ٦الؾي٨يا مٗغوٞا ،وَى ّ
الهىفي مً زالَ ٫ظا اإلاُٗى ّ
جمّ ً٨
الهٟي ؤن ّ
ؤن الخب الخالو
ل٣ض
ّ
ّ
َبت و جمل...٪وجىا ٌ٢ؤلٟاّ ّ
الخب الكاج٘ اإلاٗخاص هي في الى٢ذ طاجه ّ
ّ
الهىٞيت
لله،والخالي مً اإلاىٟٗت ال يدىافى في شخيء م٘
ّ
ّ
ي٨ك ًٖ ٠زانيت ججاوػ ّ
،يخدضص ّ
٧ل
خضا لئلوؿاهيت ّلض٢ت ون ٠طل ٪الخبٞ ،اإلاكاَض وخضَا ٖاعيت ًٖ ٧ل جهى٘ وج٩ل"...٠
َظا في طوبان الٗاق ٤في اإلاٗكىّ ،١
والتي َغ٢ذ جاعيش الخهى ٝبإ٦مله،ؾىداو ٫الاهخ٣ا ٫مً الخهى ٝبمٟهىم الخب بلى اعجباَه
يهىع م٨ىىهاجه ،ومٓاَغ وظىصٍ ّ
بالىظىصَ،ظا الىىٕ مً الخهى ٝال يم ً٨ؤن يٗي ٤جإويالجه ماصام ّؤهه ّ
التي جٓهغ للٗيان.
الحـىٖ بم٘هىم وحدة الىحىد:
ل٣ض اعجبِ مظَب وخضة الىظىص بالخهى ٝؤلاؾالمي مً زال ٫اإلاىاػاة التي ي٣يمها ابً ٖغبي"بحن الخغو ٝواإلاىظىصاث،بديض
جهبذ الخغو ٝمىاػيت للىظىص ّ٧له،الىظىص ؤؾاؾا يىاػر ال٣غآن ، "...وَظا ٖلى خؿب ما ّ
ج٣ضم به ؤبى ػيض مً زال ٫صعاؾخه
ّ ّ
ّ
الله واخض ٖىض ابً ٖغبي يم ً٨ؤن هغؾمه في َظٍ الٗبا اث" ّ
بن َىيت
للٛت ،ومً ظهت ؤزغي ؤ٦ثي جٟهيال لهظٍ الً٣يت ؤن "
ع
ّ
ّ
الىاخض ّ
الظر َى ّ
الخ ،٤والىظىص اإلالخ ٤بالٗضم الظر
التي جدمل ٖلحها ؤؾمائٍ الخؿجى و نٟاجه لهما ظاهبان :الىظىص اإلادٌ
َى ٖالم الخل.٤
ن ّ
ّ
،بىاء ٖلى َظٍ ال٨ٟغة ّ
و٦ما ّ
بال باإلاسلىً " ...١ا
ٞةن مظَب وخضة
ؤن اإلاسلى ١ال يىظض بال بًٟل الخال٨ٞ،٤ظل ٪ال ج٩ى
ّ
ّ
ّ
جمشل في ّ
ّ
ّ
واإلاخجلي في ّ
الٓاَغ في ّ
٧ل وظه ،وَى
٧ل نىعة،
والخلٞ،٤الخَ ٤ى
للخ٤
خض طاتها"جٟؿحيا
الىظىص لضي ابً ٖغبي
ّ
الخ ،٤وال ّ
الىظىص الىاخض،وألاقياء اإلاىظىصة به ،ومٗضومت بىٟؿها ،ول ً٨ال يىدهغ وظىص ّ
يخدضص بٓهىعٍ في اإلآاَغ بل له
ٞ،ةن نٟت الىظىص اإلاخٗالي ّ
ّ
التي يخه ٠بها ّ
الخ ٤التي هي ؤؾاؽ وخضة الىظىص ٖىض ابً ٖغبي جسخل٠
وظىص مخٗا ٫زام به"...
ادلرجعالسابق ،ص2 0
 2ادلرجع نفسو،ص 7
 3جاف شو قليي " التصوؼ كادلتصوفة" ،ص28
 4سعاد احلكيم" بن عريب مولد لغة جديدة" ،دندرة للطباعة كالنشر ، 99 ،ط  ،ص26
 5جاف شو قليي" التصوؼ كادلتصوفة " ،ص65
 6منصف شعرانة " ظاىرة احلب يف الفكر العريب اإلسالمي" _مناذج سلتارة_ ،مركز النشر اجلامعي،2002،ص97
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ّ
ّ
وجمشل هٓغيخه اوسجاما م٘ وخضة الىظىص اإلاغؾلت ؤو ّ
وجخدضص ٨ٞغة الىظىص مً زال ٫ببغاػ
اإلا٣يضة،
ًٖ ٨ٞغة الىظىص اإلالخضة،
الهىع اإلاخىاً٢ت ّ
ّ
التي يبيػَا ابً ٖغبي في اٖخباعٍ الظاث ؤلالهيت ّ
جخٟغٕ بلى وظهحن:
ّ ّ
ّ
ّ
ّ 
الله مً َى طاث ؿيُت ّ
الخاعظيت،مجزَت ًٖ نٟاث
مجغصة ًٖ اليؿب ،وؤلاياٞاث بلى اإلاىظىصاث
يمحز في َظا الكإن"ؤن
اإلادضزاث ،وًٖ ّ
٧ل ما يمذ بهلت بلى الىظىص الىا٢عي٦،ما ؤجها مجزَت ًٖ ؤر جهىع،ؤو ٚايت مٗغٞت"..
ّ
ّ
ّ
جخدضص َظٍ الىُ٣ت مً الىظه الشاوي ًٖ الظاث ؤلالهيت (ؤلاله) ،وعبُها باإلاإلىٍ،وجمشل زىاثيت الخ ٤والٗالم ٦ما ؤؾلٟىا

ّ
ّ
الظ٦غٞ"،ما ونٟىاٍ بىن ٠بال ٦ىا هدً طل ٪الىن،٠وَظٍ اليؿب وؤلاياٞاث،وهي الهٟاث وألاؾماء ؤلالهيت،وهي ؤخضيت
ال٨ثية،وطلّ ٪
ألن ألاؾماء ؤلالهيت صالالث مسخلٟت ٖلى طاث واخضة. " ...
ّ
وجخدضص في الخ ،٤ويُلٖ ٤لى َظٍ ألاخاصيت ؤلازىيىيتٞ،هي م٣ام الجم٘ بحن الخ ٤والخل،٤ؤو ما يٗغ ٝبالظاث ؤلالهيت وألاؾماء
ّ
ّ ،
الغوحي َى ما ّ
الغابِ ّ
وبن َظا ّ
يٗض جالػما يغوعيا،ل ً٨مً ظهت ؤزغي "اليٗجي الخُاب ٤ؤو الىخضةٞ،د٣ي٣ت الٗبض هي الٗبىصيت،
ّ ّ
ّ
الظَجي ؤو الٗ٣لي، "...مشلما ّ
الغبىبيت ،وبن اؾدىض ّ
الغب هي ّ
وخ٣ي٣ت ّ
خضص ابً ٖغبي طل ٪في
الخٗل٤
٧ل مجهما لآلزغ مً خيض
ٞخىخاجهّ ،
ومما ّبيىه ؤيًا في ٢ىله:
َ َ ْ َ َ ْ ًا َ َ َ َ ْ ُ
الى ْظه َْ ٞ
ََ ٞ
الخ َُ ٤ز ْل ٌو ٤ب َه َظا َ
الى ْظ ِه ٞاطُ ٦غوا
اٖ َـخ ِب ُيوا وليـ زل٣ا ِبظا٥
ِ
ِ
ــ ُي ْـضعيه ب َّال َم ًْ َل ُه َب َ
َم ًْ َي ْضع َما ُْ ٢ل َذ َل ْم ُج ْس َظ َْ ٫ب ِه َحيَج ُه َو َل ْي َ
ه ٌوغ
ِ
ِ ِ ِ
َََ
ٌو
َْ ُ َُ
َظ ْم ٌو٘ َو َْ ٞـغ ٌوَٞ ١ة َّن َ
الٗ ْـح َن َو ِاخ َضة َو ِه َي الـ٨ث َية ال ج ْـب ِ٣ي َوال جظ ُع
ِ
ّ
ّ
بن الخهىٖ ٝىض ابً ٖغبي في مظَبه َظا َى الدكبه باهللٞ"،خهىٞه يمشل اججاَا ٖ٣ليا ،يغمي بلى بزباث شخهيت ؤلاوؿان
ّ
في الىظىص ؤلاوؿاوي  ، "...وفي َظا ّ
الهضص ي٣ى ٫في ٞخىخاجه اإلا٨يت :
َّ َ َ ُ َ َ ْ ٌو َ َ
َأل َّه ُه َز ْل ٌوْ َٞ ٤اه ُٓ ْغ َج َغ َ
الع َج َبا
ِبن الخهى ٝحك ِبيه ِبس ِال ِ٣ىا ِ
ّ
٦ما جديلىا وخضة الىظىص ٖىه بلى اٖخباع الخلٗٞ ٤ال مؿخمغا ّ
ألن الخَ ٤ى ّ
ججل صاثم في نىعة اإلاسلى٢اث٦،ما"َى زالٖ ١لى
طاجياّ ، "...
الضوام ،والٗالم مٟخ٣غ بليه حٗالى ٖلى الضوام اٞخ٣اعا ّ٧ليا ّ
 )ٌ1143قغخا وٞهما لهظٍ
وي٣ضم جلميظٍ الىابلسخي(ث
الىٓغيت،خيض يغي" ّ
ؤن مٟخاح َظا اإلاظَب ي٨مً في مٟهىم :الىظىص الخ٣ي٣ي والىظىص اإلامٞ،ً٨اإلام ً٨ال وظىص له مؿخ٣ال ًٖ
ال٣يىم في نىعة الخل ،٤واإلام٨ىاث ال ج٣ىم بظاتها،بل ج٣ىم ّ
الخ ،٤والخَ ٤ى ّ
بال٣يىم،بطن ٞالىظىص واخض ، "...ويُل ٤بً ٖغبي
اإلامٖ ً٨لى اؾم اإلاىظىص ،وال يهٟه بالىظىص ومً َىا جخطر هٓغة ابً ٖغبي في اٖخباعٍ ؤن" الهٟت ّ
التي يخه ٠بها اإلاىظىص ليـ
ّ
ّ
ومٗغيت للؼوا ٫في ّ
ّ
٧ل لخٓت ،والهٟت الىخيضة
جخدضص بد٣ي٣ت بوؿاهيت،بل جٓل ػاثضة مًاٞت بلى بوؿاهيخه،
طاجيت له،وال

زلمد العدلوين اإلدريسي" بن عريب كمذىبو الصويف الفلسفي"،دار الثقافة للنشر كالتوزيع،2004،ط،2ص20
 2ادلرجع نفسو ،ص 2
 3نصر حامد أبو زيد" فلسفة التأكيل"_ دراسة يف تأكيل القرآف عند زلي ال ّذين بن عريب_ ،ادلركز الثقايف العريب ،2003،ط ،5ص83
 4زلمد العدلوين اإلدريسي" بن عريب كمذىبو الصويف الفلسفي"،ص45
5
الصويف " ،ص 23
عبد ادلنعم خفاجي" األدب يف الرتاث ّ
 6ادلرجع نفسو ،ص98
 7منصف شعرانة " ظاىرة احلب يف الفكر العريب اإلسالمي" ،ص99
 8ادلرجع نفسو ،ص98
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الظاجيت ّ
ل٩ل خ٣ي٣ت مىظىصة هي الٗضم٩ٞ، "...ان ابً ٖغبي واعزا للكهىص وللهىيت الغوخيت التي وعصث زهىنا في الٟخىخاث
ّ
اإلا٨يت ،ومً ظهت ؤزغي ّ
ٞةن"الٗضم ؤنبذ ظامٗا ألخ٩ام الىظىص،زم هؼ ٫الىظىص ٦ظل ٪في الظاث ؤلالهيت ٢بل طاث الجماٖت
هٟؿها،زم ٞايذ ٗض طل ٪في مغاجب اإلام٨ىاث ،ومىاػلها بىاء ٖلى بم٩اهيت ّ
الهىع الىىٖيت ،وَ٨ظا ؤنبدذ مىهبت بجمي٘
اإلاغاجب ختى ناع مىتهاَا بلى ؤلاوؿان. "...
و يجضع بىا ؤيًا ؤن هالخٔ ّ
ؤن اإلاىاػاة ؤو اإلاؿاواة التي يًٗها ابً ٖغبي بحن ؤلاوؿان والٗالم مً ظهت ،وبحن ؤلاوؿان وهللا
مً ظهت زاهيتٞ،هي بضوعَا "ال جىٟي الخٛايغ بحن هللا وؤلاوؿان مً ظهتٞ،...ةطا ٧ان ؤلاوؿان َى عوح الٗالم ٞمً الىاظب ٖليىا
ّ
ّ
يخًمً ؤلاوؿان ال ٖلى
خحن يىاػيا بً ٖغبي بحن خ٣اث ٤ألالىَت وخ٣اث ٤الٗلم،ؤن هٟهم الٗالم في َظٍ اإلاىاػاة ٖلى ؤؾاؽ ؤهه
ؤؾاؽ زلىٍ مىه ، "...ويٗجي بهظا ّ٧له ؤلاوؿان ال٩امل،ما بلى طل ٪مً الً٣ايا الكاث٨ت ّ
التي ّ
حٗبي ًٖ جهىٞه الٟلؿٟي،ومظَبه
جىييدهاوبظالئها،ولٗل بً ٖغبي ؤيًا"يٗتيٛ ٝمىيهاّ ،
ّ
ّ
وحٗ٣ض ً٢اياَا في نىعة مظَب ٞلؿٟي
مجىضا ٧امل ظهضٍ ألظل
مخماؾ ٪البييت ،مخىاؾ ٤اإلاباخض. "...
وآلاٞا،١زانت مً زال ٫جهىعٍ ّ
ّ
وي٩ىن بظل ٪ابً ٖغبي ّ
الهىفي لئلؾغاء و اإلاٗغاط،
ممً ججاوػوا في جإزحي ٖلى الخضوص
والىىع ألاػلي ّ
وجإزحيٍ في ال٩ىميضيا ؤلالهيت لضاهتي باإلياٞت بلى جهىعٍ خى ٫الخ٣ي٣ت اإلادمضيتّ ،
الىبىرّ ،
ولٗل وخضة الىظىص ؤيًا

ْهغث ّ
ّ
اإلادضزتٞ،لٗل ؤوضر نىعة
ظليا في"٦شحي مً اإلاظاَب الٟلؿٟيت اليىهاهيت٧ ،اإلاضعؾت ؤلايليه ،والغوا٢يت ،وألاٞالَىهيت
لظلَ ٪ى ما يبضو مً حؿلؿل ٖىانغ الٟيٌ ألاٞالَىوي، "...و ّ
٦إن ال٣اعت في ألازحي ي ٘٣بحن اإلاىظىص جىا ٌ٢مٟاَيمه ّ
وحٗضص
جإويالجه .
الحـىٖ بم٘هىم ال٘ىاء:

ْهغ َظا اإلاٟهىم ٖىض نىٞيت ال٣غهيحن  3و ٌ4بىيىح في الخهى ٝؤلاؾالمي له ؤ٦ثي مً مٗجى٢،ض يكحي بلى مٗجى
ّ
ّ ّ
بإهه ٍّ ٞىاء نٟت ّ
الىٟـ ،وؤهه ؾ٣ىٍ ألاونا ٝاإلاظمىمتٞ،مً ٞجى ًٖ ؤوناٞهْ،هغث ٖليه الهٟاث
ؤزالقي،خيىما يخدضص
ّ
اإلادمىصة٢،يل ؤيًا ؤن الٟىاء يٗجي الٟىاء ًٖ الخٓىّ الضهيىيت ، "...وبهظا يٟجى ؤلاوؿان ًٖ بعاصجه ،ويؿخٛغ ١في ألالىَيت،ؤو
ّ
ما يمشل الٟىاء ًٖ الخل ،٤والب٣اء باهلل.
ّ
وجمشل مً قإجها"هي الخالت ّ
التي يهل ٞحها الهىفي بلى صعظت مً الٛيبىبت والظَى ًٖ ٫هٟؿه ّ
خضا ّيضعي ٖىه الخل٣ي مً
ّ
الٛيب ،وؤلاخاَت بالٗلم اللضوي ...يبضؤ ال٣ى ٫بالٟىاء بى٨غان الهىٞيت ؤهٟؿهم ٢ىال وال ٗٞال،بل يغون ظمي٘ خغ٧اتهم وؾ٨ىاتهم
ّ
٧لها ؤٗٞا ٫هللا. "...

سعاد احلكيم " بن عريب مولد لغة جديدة " ،ص65
 2رليب ادلصرم حسٌن "من أدب الفرس كالرتؾ "الدار الثقافية للنشر كالتوزيع، 999،ص93
 3نصر حامد أبو زيد " فلسفة التأكيل " ،ص 6
 4زلمد العدلوين اإلدريسي" بن عريب كمذىبو الصويف الفلسفي" ،ص 2
 5عبد احملسن سلطاف " التصوؼ اإلسالمي يف مراحل تطوره"،ص 45
6أبو الوفا الغنيمي التفتازاين "مدخل إذل التصوؼ اإلسالمي" ،دار الثقافة العربية للنشر كالتوزيع ،القاىرة ،ط ،3ص09
 7مسيح عاطف الزين " الصوفية يف نظر اإلسالـ" ،دار الكتاب اللبناين ،بًنكت ،ط،2ص88

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2017

148

مجلة حُل الدزاطات ألادبُة وال٘١سٍة  -الِام السالث  -الِدد ً 26ىاًس 2017

ّ
ّ
وهىىٍ بلى ّ
ّ
ؤن خالت الٟىاء التي جيخاب الهىفي ٢ض ج٩ىن في لخٓاثٞ"،يكٗغ وؤهه ؤصع ٥الظاث ؤلالهيت،ومً َىا ي٣ى ٫ؤهه
ّ ّ
(َى) ، "...ويٗخ٣ض الجيلي ّ
بال ٗض الخّ ،٤
والسخ ٤واإلاد ،٤ويضعط طل ٪في مجمىٕ مً اإلااقغاث:
ؤن َظٍ الخالت ال جخد٤٣
 " ؤن يٟجى ّ
الهىفي ًٖ هٟؿه بٓهىع ّعبه
" ؤن يٟجى ّ
الهىفي ًٖ ّعبه بٓهىع ؾغ ّ
الغبىبيت
ّ
مخٗل٣اث نٟاجهّ ،
بمد٣٣اث طاجه"...
" ؤن ي٩ىن ٞىائٍ ًٖ
ّ
ّ
الخغاػ ّ
وفي قإن آزغ هجض ؤيًا ؤبى ؾٗيض ّ
يدضص ٖالمت الٟاوي في ٢ىله "ٖالمت الٟاوي طَاب خٓه مً الضهيا وآلازغة،بال مً
ّ
هللا حٗالى،زم يبضو باص مً ٢ضعة هللا حٗالىٞ،حييه طَاب خٓه مً هللا حٗالى بظالال هلل،زم يبضو له باص مً هللا حٗالىٞ،حييه طَاب
ّ
ّ
ويخٟغص واخض ّ
ّ
الهمض في ؤخضيخهٞ،ال ي٩ىن لٛحي هللا م٘ هللا ٞىاء وال ب٣اء
خٓه مً عئيت طَاب خٓه ،وعئيت ما ٧ان مً هللا هلل،
ّ
ّ
ّ ، "...
ج٩لم في الٟىاء والب٣اء في الخهى ٝؤلاؾالمي ّ
ويٗض ّ
الؿجي ٦ما ي٣ى ٫ؤيًا ًٖ م٣ام الٟىاء الظر يخإحى للٗبض
الخغاػ ّؤو ٫مً
في م٣ام ال٣غبٗ ،ض مااوؿخه الظ٦غ والاؾخلظاط به،يمً َظا اإلاؿخىي ّ
الغوحي الظر يكٛله الظ٦غ،الظر عٗٞه هللا"بلى مجلـ
ّ
ّ
ألاوـ،زم ؤظلؿه ٖلى ّ
٦غسخي الخىخيض،زم عٖ ٘ٞىه الدجبٞ،إصزله صاع الٟغصاهيت ،و٦ك ٠له ًٖ الجال ٫والٗٓمتٞ،ةطا و٘٢
هللا،وبغت مً صٖاور هٟؿهّ ، "..
ٞالؿال٪
بهغٍ ٖلى الجال ٫والٗٓمت ب٣ي َىٞ،دييئض ناع الٗبض ٞاهيا ٞ،ى ٘٢في خٟٔ
الؿ٨غٞ،الٟىاءٞ،الب٣اءٞ،ب٣اء الب٣اء،وَى ما ّ
ّيمغ بم٣اماثٞ،يخإحى له ٞحها ّ
ٖبي ٖىه اإلاخهىٞت ؤيًا باإلاىث والخياةٞ،يب٣ى
ّ
الغوحي  ِ٣ٞبما يدمله مً نٟاث خؿىت وَهغ ،وه٣اء ،و وكحي بلى ّ
ؤن َظا اإلاؿخىي ؤو الجاهب ّ
الجاهب ّ
الغوحي"َى الظر
ّ
الىىع ؤلالهي ٖلى ؤؾاؽ ّ
ٞحها،و٦إهه مٛمىع في ّ
يؿخُي٘ الٗغوط ؤو ّ
ؤن ّ
الغوح ٖىض
الهٗىص بلى اإلاؤل ألاٖلى في لخٓاث هىعاهيت،يكٗغ
ّ
ّ ّ
وجسلهها مً قىاٚل ّ
اإلااصةٞ،هي مً ؤمغ هللا ، "...و بها ّ
يتزوص ّ
الؿال ٪باإلاىاَب ّ
يدب بال هللا و
الغباهيتٞ،الٟاوي في هللا،ال
نٟائها،
بطن ٞالٟىاء َى ٞىاء في ألاٗٞاّ ٫
والهٟاث .
ّ
ول ً٨حجبٖ ٪ىه ّ
جىَم مىظىص مٗه،لىال
يىعص ؤخض اإلاخهىٞت ٢ىله  ":ما حجب ًٖ ٪هللا وظىص مىظىص مٗه بط الشخيء مٗه ،
ّ
ألهه الباًَ ،و ّ
الهٟاث ،ولى ْهغث نٟاجه ايمدلذ ّ
اإلا٩ىهاث ما وٖ ٘٢لحها وظىص ّ
ْهىعٍ في ّ
َىي ٧لّ
ّ
م٩ىهاجه ؤْهغ ٧ل شخيء
ّ
ّ
ويٗبي الٟىاء بلٛت ّ
اإلا٩ىهاثّ ، "...
اإلا٩ىهاث ،وما ؤطن ل ٪ؤن ج ٠٣م٘ طواث ّ
الٓاَغ،ؤباح ل ٪ؤن جىٓغ ما في ّ
الىٟـ
شخيء ألهه
ّ
الخضيض ًٖ"الخالت الىظضاهيت ّ
الصخو ما٢خا قٗىعٍ باألها ،وهي في انُالح الهىٞيت ؤيًا ٖضم قٗىع
التي ي٣ٟض ٞحها
ّ
الصخو بىٟؿه ،وال شخيء مً لىاػمها"...
مً مىٓىع آزغ الٟىاء َى"ايمدال ٫ماصون الخ ٤جخضا ، "...ومً َظا اإلاىُلّ ٤
ٞةن ٨ٞغة الٟىاء في ّ
خض طاتها ال ّ
حٗبي ًٖ
ّ
والغب عبَ،ظا َى ؤؾاؽ الخٛايغ في َظا اإلاهُلر ّ
الاجداص،ؤو الخلىٞ،٫الٗبض ٖبض ّ
الهىفي الظر ؤلخ ٤بالب٣اء ٞإنبدا
يوسف زيداف " دراسات يف التصوؼ " ،ص70
 2ادلرجع السابق ،ص70
 3تاج اإلسالـ أبو زلمد الكالباذم" التعرؼ دلذىب أىل التصوؼ "،ص25
 4عبد احملسن سلطاف " التصوؼ اإلسالمي يف مراحل تطوره" ،ص34
 5ادلرجع نفسو  ،ص 34
6
الربانيٌن " ،ص 397
حول "مذ ّكرات يف منازؿ ّ
سعيد ّ
الصديقٌن ك ّ
 7أبو الوفا الغنيمي التفتازاين "مدخل إذل التصوؼ اإلسالمي"،ص
 8بن القيم اجلوزية "مدارج السالكٌن "،دار الكتب العلمية،بًنكت ،لبناف، 999،ط ،ج ،ص67
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ّ
مخالػمحنٞ،ال٣اعت في َظا الباب ي٣ٟض ؾيُغجه ٖلى اإلاٗاوي و مدمىالتها ،وجًُغب آلياث جإويالجه زانت ما جخٗل ٤بالخلى٫
والاجداص .
الحـىٖ بم٘هىم الحلى ٤والاثحاد:
جدحز ظغم في ظغم ّ
خحز لجغم آزغ،ؤر ّ
الخلى ٫في مٗىاٍ الٟلؿٟي والٗ٣لي الٗام َى ٖباعة ًٖ "جضازل ظغم في ّ
مخدحز في الٟغاٙ
ي٩ىن ْغٞا له ،ومدال يدخىيه ، "...وؤصخاب َظا اإلاظَب يؼٖمىن ّ
ؤن "هللا ّ
يدل في ؤلاوؿان_حٗالى هللا ًٖ طل ، "..._٪ومً ّؤَم
ّ
ّ
والظر مً قإهه"يامً بصىاثيت الخ٣ي٣ت ؤلالهيتٞ،حزٖم ّ
ؤن ؤلاله له َبيٗخان َما:الالَىث
،)309
ّعواص َظا الاججاٍ الخالط(ث
ّ ّ
الالَىث في ّ
ّ
الىاؾىثٞ،غوح ؤلاوؿان هي الَىث الخ٣ي٣ت ؤلالهيت ،وبضهه هاؾىجهّ ، "...
وبالغٚم مً ؤ٩ٞاعٍ التي
والىاؾىث،و٢ض خل
ّ
ّ ّ
ؤزاعث الجضّ ٫
ختى في الهىٞيت ؤهٟؿهم،بال ؤهه وعٚم طلٞ ٪ةهه ؤبضا "لم يسب بخؿاؾه بدلى ٫هللا ٞيه ،وَى خًىع ٧اص يؿتهل٪
وظىصٍ ٦ما يٓهغ في قٗغٍ. "...
ّ
ّ
اإلاالٟاث ّ
التي وؿبذ بلى الخالط،مً طل ٪ؤيًا ٢ىله " :اؾتهل ٪خضسي في
٦ما َىاٖ ٥باعاث وؤقٗاع وعصث في ال٨شحي مً
ّ
ّ
٢ضمهٞ،لم يب ٤لي نٟت بال نٟت ال٣ضيم ،...بديض ٧اهذ نٟخه حٗجي نٟت هللا،ؤر ؤهه ؤنبذ ظؼءا مً ألالىَيت ، "...ول ً٨ال
ّ
ّ
ّ
الٟٗاّ ٫
جإزغ ٛ٦حيٍ مً ؤجباٖه ب٨ٟغة الٗ٣ل ّ
التي
٢ضيم بال هللا ؾبداهه وحٗالى ،والخالط ؤصمج هٟؿه ٞحهاٞ،مً اإلام ً٨ؤن ي٩ىن ٢ض
ّ
ّ
جاطر بلى الخلى ٫اإلاىبش٣ت مً الٟلؿٟت اليىهاهيت ،وفي وي٘ آزغ ّ
٢ضم الٛؼالي اإلاخهىّ ٝ
الؿجي مىٟ٢ا وؾُا خى ٫جهى ٝالخالط
ّ
الظر ٞيه ّ
ي٣غون بإ٢ىا ٫الخلى ،٫وفي ٢ىله ":الٗاعٞىن باهلل ٗض الٗغوط بلى ؾماء
خيض يه ٠خا ٫الهىٞيت ٢بل جحههم
ّ ّ
ّ
ّ
الخ٣ي٣ت،اج٣ٟىا ٖلى ّؤجهم لم يغوا في الىظىص بال الىاخض الخ،٤ل ً٨مجهم مً ٧ان له َظٍ الخاٖ ٫غٞاها ٖلميا ،ومجهم مً ناع
طل ٪خاال طو٢يا ،واهخٟذ ٖجهم ال٨ثية بال٩ليت ،واؾخٛغ٢ىا بالٟغصاهيت اإلادًت ،واؾخىٞذ ٞحها ٖ٣ىلهم ٞهاعوا ٧اإلابهىجحن ٞيه"...
ّ
ّ
وبن ّ
الهىٞيت جاَىا ؾ٨غا ّ
والخالط ي٣ى٫
،مما صٗٞهم،وؾلُان ٖ٣ىلهمٞ"،البؿُامي مشال ي٣ى( :٫ؤها َى ،وَى ؤها)،وؤها ؤها،

الغوحي ٧اهذ خاثلت ؤمام ّ
:ؤها الخ،٤وي٣ى ٫ما في ّ
الجبت ٚحي هللا، "...والكُداث الهىٞيت والىظض ّ
الهمذ ،وال٨خمان ،وألاؾغاع
ّ
٢مت ؤلاجداص،في" اجداص بحن الٗبض الىانل ،واإلاٗبىص اإلاىنل بليه ،...وٖلى ونيض ؤلاجداص ّ
ّ
اإلاخٗل٣ت بهم في ّ
الهىفي ج٠٣
الخانت
٧ل مجها بضوع آلازغ ،وجغٚب ّ
ْاَغة الكُذ َظٍ ّ
الضٖىة بلى الخباصٞ،٫يىػٕ الٗاق٣حن باؾدبضاّ ٫
الىٟـ في الخٗبحي بهيٛت
ّ
ّ
اإلاخ٩لمَ ، "...ظا ما ّ
يدضص مٟهىم ؤلاجداص ٖىض ؤصخابه"يٟيض امتزاط طاث اإلاسلى ١بظاث الخال ٤بديض جهبذ الظاث طاجا
ّ
الكضيض لئلله٦،ما ٢ض يغظ٘ البٌٗ طل ٪بلى ما ّ
يؿمى َغوبا
واخضة٢،ض يٗخبي البٌٗ طل ٪هىٖا مً الٗباصة الٟاث٣ت،ؤو الخب
ّ
مً الىا ٘٢الاظخماعي والؿياسخي ، "...خيض ٢ض ّ
٢ضم الجغظاوي مٟهىما ي٨خجز جٟؿحيا م٣بىال خى ٫ؤلاجداص في حٗغيٟه ٖلى ؤهه

الصويف ،ص 232
عبد ادلنعم خفاجي" األدب يف الرتاث ّ
2
السنة "،دار الرشاد للنشر كالتوزيع،ط  ،2000،ص 24
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ّ
اإلاُل،٤الظر ال٩ل اإلاىظىص بالخٞ ،٤يخدض به ّ
ال٩ل مً خيض ٧ىن ٧ل شخيء مىظىصا به مٗضوما بىٟؿه،ال
"قهىص الخ ٤الىاخض
مً خيض ّ
ّ
ؤن له وظىصا زانا به اجدض به ٞهى مجا"... ٫
الهىٞيت ؤيًا ّ
ومما يٗخبيٍ ّ
ّ
ؤن ؤلاجداص َى ؤٖلى صعظاث الٟىاء،مما يلخٔ في َظٍ اإلاٟاَيم مضي ٖم ٤الجضليت بحن الٓاَغ
والباًَ ،وبالخالي يٗيَ ٤ظا خل٣ت الخل٣ي٦،ما يشحي اؾخٟؼاػ اإلاخل٣ي،ختى يؿخٗيض َظا ألازحي ٢ىاٍ ٖليه ؤن يغظ٘ بلى الىؾُيت
التي ٖلحها الخهى ٝؤلاؾالمي .
ال٘س ٚبحن الحـىٖ والٜ٘ه:
ّ
يٗبي ٖجهما ٖلى ّؤجهما" ق٣ي٣ان في الضاللت ٖلى ؤخ٩ام هللا ،وخ٣ى٢ه ٞلها خ٨م ألانل الىاخض في ال٨ما ٫والى٣و،بط ليـ
ؤخضَما بإولى مً آلازغ في مضلىله ، " ...وٖليه ّ
ٞةن اقتيا٦هما في ألانل يٟطخي بال٣ى ٫بلى ّؤجهما يكتي٧ان في الخ٨م٦،ما ال يجىػ
ّ
به٩اع ال٣ٟيه ٖلى الهىفي والٗ٨ـ صخيذ،مً ظهت ؤزغي ّ
وؤؾلم،ألن نىفي
ٞةن"نىفي ال٣ٟهاء ؤ٦مل مً ٣ٞيه الهىٞيت
ّ
ّ
ّ
ّ
جخد ٤٣بالخهى ٝخاال وٖمال وطو٢ا،بسال٣ٞ ٝيه الهىٞيت ٞةهه اإلاخم ً٨مً ٖمله وخاله،ال يخم له بال ب٣ٟه
ال٣ٟهاء ٢ض
صخيذ،وطو ١نغيذ"...
وهىىٍ بلى ّ
والؿحي ٖلى مظاَبهم،اؾدىاصا بلى ال٨خاب ّ
الؿىت والجماٖتّ ،
م٣يض في الٗ٣اثض بمظَب ؤَل ّ
ؤن ّ
ّ
الهىفي ّ
والؿىت
ّ
والخد،٤٣بط ّ
بن "ال٣ٟه ٖلم بإخ٩ام الكغيٗت،والخهىٖ ٝمل بها،وال٣ٟه مً ٖلىم الٓاَغ ،والخهى ٝمً
اإلاغجبُحن بالٗمل
ّ ّ
ٖلىم الباًَ،مهاصع ال٣ٟيه ال٨خاب والؿىت وؤلاظمإ وال٣ياؽ ،وهي بن ٧اهذ مهاصع الخهى،ٝبال ؤهه يؿخمض م٘ طل ٪مً
ّ
الىظضان والظو،١والغوح وؤلالهام ،..بيىما يؿخمضَا ال٣ٟيه مً ٖ٣له والٗلم اللظان جىظبهما مٗغٞت ألاخ٩ام
ّ
الكغٖيت، "...واإلاالخٔ ؤهه في ال٣غن،ٌ3جميحزا إلاٗالم الخهى ًٖ ٝال٣ٟه مً هاخيت اإلاىهج اإلاىيىٕ،الٛايت وال هلػي ؤيًا خ٨م
ال٣اعت ٖلى الخهى ٝالٟلؿٟي اإلاصخىن بالخٟ٨حي والخإويل الؿلبي في هٓغٍ .
ال٘س ٚبحن الحـىٖ وال٘لظ٘ة:
ّ
اإلاٗغٞت،ؤما الخهىٞ ٝهى مداولت ل٨ك ٠خ٨مت هللا
حٗمل الٟلؿٟت ٖمىما ٖلى بيان"خ٨مت هللا وؤؾغاعٍ في مسخل ٠ظىاهب
في ّ
اإلاكاَضة،والؿٟغ ّ
ّ
الهٗىصر بلى اإلاشاليت والخجىيذ بلى عخاب ال٣ضؽ ألاٖلى،
قتى ظىاهب الخياةٞ، "...هظا ألازحي ّيخم ٖبي
ويؿخمض الخ٨ٟحي الٟلؿٟي اهبٗازه مً الٗ٣ل،بيىما الٟهم الهىفي يؿخمض بلهامه مً ّ
الغوح،ؤو ال٣لب بالظو ١وؤلالهام،يدمل
الخهى ٝالٟلؿٟي َا ٗا انُالخيا ٚامًا،ما يدخاظه َى مؼيض مً اإلاؿاءلت والجهض ٚحي الٗاصيحن٦،ما"ال يم ً٨اٖخباعٍ ٞلؿٟت
ّ
ّ
ّ
جهىٞا،ألهه يسخل ًٖ ٠الخهى ٝالخالو في ّؤهه ّ
مٗبي ٖىه بلٛت ٞلؿٟيت . "...
خيض بهه ٢اثم ٖلى الظو٦،١ما ال يم ً٨اٖخباعٍ
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ّ
اليىهاهيت،زانت ٞلؿٟت ؤٞالَىن،زم ؤجباٖه مً
وَظا الىىٕ مً الخهى ٝالٟلؿٟي"اهبش ٤ؤؾاؾا مً زال ٫الٟلؿٟت
ّ
ّ
،
ؤصخاب مظَب ألاٞالَىهيت اإلادضزتَ،ى ؤؾاؾا يسلى مً الٗىاَ ٠ال٣بليت الضيييت "...بيض ؤن َىا ٥مىاػاة بيىه وبحن الخهىٝ
ّ
الغٚباث ّ
في يىء الجاهب الٗملي( في مغخلت الؼَض ،وهبظ ّ
اإلااصيت) ،وجب٣ى ٚايخه مىٟغصة ًٖ الخهى ٝالخالو،بط ليـ يمشل وؾيلت
ّ
ّ
هللا،بهما وؾيلت لخ٣ىيت الٗ٣ل،بلى زالم ّ
الىٟـ مً الكىاثب هدى اإلاٗالي .
الٗباصة،ؤو الخ٣غب بلى
والخإمل الٗ٣لي هدى الىلىط بلى الٗالم الٗلىر ؤلالهيٞ،االمتزاط بحن الجزٖت الٗ٣ليت والجزٖت ّ
ّ
الهىٞيت
٦ما يٗمض بلى الخ٨ٟحي
ههه" ّ
ٖىض الٟالؾٟت َى ما ّ
ج٣ضم به بغجغاهض عؾل في بدض له جدذ ٖىىان " الخهى ٝواإلاىُٞ،"٤ي٣ى ٫ما ّ
بن ؤٖٓم ّ
الغظا٫
ّ
الظيً ٧اهىا ٞالؾٟت،قٗغوا بالخاظت بلى ّ
٧ل مً الٗالم والخهى ،ٝبط الٗانٟت الهىٞيت هي اإلاهم ألآٖم ما ي٩ىن لئلوؿان، "...
الهىفي والٟيلؿى،ٝفي اٖخ٣اصٍ ّ
ّ
ويدضص ؤبى الٟيٌ اإلاىىفي الٟغ ١بحن ّ
ؤن الٟلؿٟت "جه ٠الخ٣اث ٤الٗليا للىظىص،ونٟا مً
ّ
ال٩ليت ّ
التي مٟخاخها البهحية ،وبن ٧ان ٟ٢لها ؤلاصعا ،٥وبابها
ٗيض ل٣هىع الٗ٣ل ًٖ الىنى ٫بلى آٞا ١الخ٣ي٣ت
ال٩اثىاثٞ...،الٗاعّ ٝ
الهىفي حكغ ١له خ٨مت الخ ٤في ال٩اثىاث ٞيامً مباقغة بىظىص بله الخ٨يم،زم يؿخ٣غت وخضاث
ال٩اثىاث٧، "...ي يٗيل اإلاخل٣ي ججغبت اإلاخهىٞت ٖليه ؤن ييؿلخ ًٖ واٗ٢ه،ويٟغٖ ٙاَٟخه مً اإلااصة والٛغيؼة ٞ،يىُل ٤مً ؤولى
مغاجب الخهى ٝوالؼَض .
ال٘س ٚبحن الحـىٖ ّ
والصهد:
ّيخم جدضيض الٟغ ١بيجهما مً زال ٫اٖخباع" ّ
ؤن خغ٦ت ّ
ّ
الؼَض ّ
والهىام٘ وال٨هى ٝمً
والغَبىت،والاهُ٣إ بلى هللا في ألاصيغة
الؿماويت والىزييت ،وؤَل الهىض مكهىعة بظل ٪مً ٢ضيم ّ
الجبا ،٫والٟلىاث ٧اهذ مىظىصة في ٦شحي مً الضياهاث ّ
ختى اليىم،بط
ؤلاؾالمي،ؤما الخهى ٝبمٗىاٍ الخام ٞهى بؾالمي مدٌ، "...مً ظهت ؤزغي ّ
الؼَض َى اإلاٗجى الٗام ّ
ّ
ّ
ٞةن الؼَض
للخهىٝ
ّ
ّ
مشل"وؾِ بحن ظك٘ الحهىص وبٞغاَهم في ّ
خب الضهيا ،وبحن ؤَل ّ
الغَابىت
اإلاخٗل ٤باإلؾالم ؤمغ مغجبِ باالٖخضا ٫والخىؾِ٦،ما
ي ّ
الظيً ّ
ٞغَىا في ألازظ باألؾباب ،وٗ٢ضوا ًٖ الٗمل و الا٦دؿاب"...
والىهاع
ّ
ّ
بإهه اإلاغخلت ألاولى ّ
ّ
جمحز ّ
للخهى،ٝوكإجه في ال٣غهيحن ّ
ألاو ٫والشاوي الهجغيحن ٣ٞض"٧ان َىا ٥ؤٞغاص مً اإلاؿلمحن ؤ٢بلىا
الؼَض
ٖلى الٗباصة بإصٖيت و ٢غباث ،و٧اهذ لهم َغي٣ت ػَضيت في الخياة جخهل باإلاإ٧ل واإلاكغب واإلالبـ واإلاؿٞ، "...ً٨أزغوا ألهٟؿهم
ّ
َظا ّ
الىىٕ مً الخياة ّ
 ،)185ما يؿخىظب ٖليىا ه٣له ٢ىله نلى هللا
،)ٌ110عا ٗت الٗضويت(ث
والؿلى ٥مً َاالء :الخؿً البهغر(ث
ّ
الىاؽ ُيد ُّب ََّ ٪
هللاَ ،و ْاػ ََ ْض َ ٞيما َؤ ْيضر َّ
الؼَض ْ ﴿:اػ ََ ْض في ُّ
الض ْه َيا ُيد ُّب َُ ٪
وؾلم ًٖ ّ
الى ُ
اؽ ( ﴾...ؤزغظه بً ماظت في ؾيىه ٦خاب
ٖليه
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
الؼَض).
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ّ
الهىٞيت " ّيض ٫في ال٩ىٞت وبٛضاص ٖلى ظماٖت مً ّ
٧ان مهُلر ّ
الؼَاص واإلاخهىٞحن اقتهغوا بخ٣كٟهمًٞ،..ال ًٖ اقخ٣ا١
ّ
ٞلؿٟي ّ
ؤ٢غَا الٗغّ ٝ
الجزٖت ّ
مد ًٖ ٤٣الخ٣اثّ ٤
الهىٞيت ،وهي زهاثو ّ
والخ٣ليض ، "...وؤزحيا هجمل الٟغو٢اث في
الؿاثضة في
ؤن" ّ
ّ
الضهيا ل٨ؿب عيا هللا ،والؼَض ٗض ّ
الخهى ٝػَض في ّ
الضهيا ل٨ؿب زىاب آلازغة ،والخهى ٝصزى ٫في ظما ٫اإلاؤل ألاٖلى
وعوخه ،وعخمخه ،والؼَض صزى ٫في مجاّ ٫
الخ٣ىي زىٞا مً ٖظاب هللا وه٣مخه وظبيوجه،والخهىٞ ٝلؿٟت عوخيت في ؤلاؾالم،
ّ
والؼَض مىهج ٖملي مً مىاهج ٌٗ اإلاؿلمحن ،وله هٓاثغ في الضياهاث ال٣ضيمت"...
جمحز ّ
الٗامت ّ
التي ّ
ّ
وٖلى زلٟيت َظٍ الضعاؾت واإلاُٗياث ّ
ّ
الخهى ٝمً مىٓىع
الخهاثو
الؿاب٣ت ؾى ٝوؿخٗغى
ّ
ّ
الضاعؾحن له والتي يسىيها اإلاخل٣ي في ٞهم الخُاب الهىفي ختى يؿدبٗض طل ٪الخل٣ي الؿلبي الظر يٗ٨ـ عصوص ؤٗٞا ٫ال جتيظم
٢ىاميـ الهىٞيت ،وزهاثههم في ألاخىا ٫واإلا٣اماث.
ّ ّ
الِامة للحـىٖ:
الخـاثف
جُغ٢ىا بلى زهاثهه مً مىٓىع ٖلم ّ
ّ
ل٣ض ّ
والخهى،ٝوخضص ٌٗ الباخشحن بما يٗغ ٝبمحزاث الخهى ٝمً قُذ
الىٟـ
الهىٞيت ،وٖليه ٧ان ٖالم ّ
هٟؿيت جيخاب ّ
ّ
الىٟـ ويليام ظيمـ
٦غاماث ،وم٣اماث باإلياٞت بلى ؤخىا،٫اإلاغجبِ ؤؾاؾا بداالث
ّ
٢ض ّ
خضص زهاثهه في ؤهه:
ّ
ّ
 " ؤخىا ٫بص ا٦يت،هي بلهاماث جإحي للمخهى ،ٝوليؿذ مٗغٞت بغَاهيت، "...بمٗجى ّ
ؤن الخهى ٝيخإحى بالظو ١الخالو ،وال
ع
ّ
يٗخبي مُٗى ٞلؿٟيا ،ومً اإلاالخٔ َظٍ ؤيًا التي يظ٦غَا بغجغاهض عاؾل في اٖخ٣اصٍ:
ٖامت بحن ّ
" ال٨ك ٠وؤلاصعا ٥اإلاباقغ الىظضاويَ،ى اإلاىهج ّ
الصخيذ للمٗغٞت ّ
الهىٞيت ٖلى ازخال ٝمظاَبهم
وٖهىعَم"...
ّ
ّ
يمشل الخهى ٝؤيًا ؤخىالا وظضاهيت اهٟٗاليت يهٗب بيهالها بلى ّ
الٗامت"،ألجها ؤخىا ٫ال يم ً٨ونٟها ؤو الخٗبحي

ّ
5
ّ
ٖجها،ألجها ؤخىا ٫وظضاهيت ،وما ٧ان يهٗب ه٣ل مًمىهه للٛحي في نىعة لٟٓيت ص٢ي٣ت، "...وحٗض َظٍ الىظضاهياث
وألاخىا ٫مىب٘ مً"٦يان يظوب في مؿاٞاث ال مخىاَيت مً الالوعي،والالقٗىع ٚاثبت جماما ًٖ الكٗىع.
الهىفي ّ
الهىٞيت ؾغيٗت ّ
الؼوا ٫ؤر ؤجها ال حؿخمغ م٘ ّ
 حٗخبي ألاخىاّ ٫
إلاضة ؤَىّ ٫
،زم "ب٣اء َظٍ ألاخىا ،٫وهي ٢هحية في
مٗيىت يٛيب ٞحها ّ
طا٦غة اإلاخهى، 6"...ٝفي لخٓاث ّ
الهىفي ًٖ طاجه ما٢خا.
 و ؤزحيا حٗجى ب"ؤخىا ٫ؾالبت مً خيض ّ
ؤن ؤلاوؿان ال يدضثها بةعاصجه،بط َى في ججغبخه ّ
الهىٞيت يبضو ٦ما لى ٧ان
ّ
ّ
ل٣ىة زاعظيت ٖليا حؿيُغ ٖليهّ ،7"..
زايٗا ّ
وبن َظٍ الخهاثو ليؿذ قاملت،ل٨جها ّعبما حك٩ل خل٣ت ونل بحن ؤهىإ
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 7أبو الوفا الغنيمي التفتازاين " مدخل إذل التصوؼ اإلسالمي" ،ص4
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ّ
الذنى ٝاإلاسخلٟت بازخال ٝمظاَبها٦،ما ّ
يغجر آزغون بلى ؤهه جغظ٘ "ؤ٦ثي َظٍ ألاخىا ٫الجىىهيت ٖىض الهىٞيت بلى
بنابتهم بالًي ٤والا٦خئاب هديجت لئلمٗان في الٗؼلت ،واإلاٛاالة في الجىٕ ّ
والؿهغ ،وبٞؿاص الٛغاثؼ وبَال٦ها.1"...
ّ
بإهه شخو مغيٌ،ؤو ٚحي ؾىر ّ
وفي ألازحي ال يم ً٨بٖالن ال٣اعت ّاتهامه ؤو خ٨مه ٖلى ّ
ألن اإلاغى الٗ٣لي ال
الهىفي"
ّ
باألها،والهىفي في ّ
يهاخبه ٣ٞضان مؿخمغ للكٗىع
٧ل خاالجه ال ي٣ٟض اؾدبهاعٍ لظاجه مُل٣ا ،ولى ظٗلىا مىه شخها مغيًا
ّ
ّ
ّ
ّ
الكاٖغ وال٩اجب والٟىان واإلاىؾي٣ى ظميٗا مغضخى ال لصخيء،بال ؤجهم يٗاهىن مكاٖغ ّ
زانت ال يٗاهحها ٚحيَم
لجٗلىا ٦ظل ٪مً
مً ؤٞغاص ّ
2
الىاؽ الٗاصيحن. "...
ٛاثمة املـادز واملساحّ:
 .1ؤبى الىٞا الٛىيمي الخٟخاػاوي "مضزل بلى الخهى ٝؤلاؾالمي"،3ٍ،ب.ؾىت،صاع الش٣اٞت الٗغبيت لليكغ والخىػي٘،ال٣اَغة.
 .2ؤبي الٗباؽ مدمض بً ٖيسخى " ٢ىاٖض الخهى،2،2005ٍ،"ٝجد٣يٖ : ٤بض اإلاجيض زيالي،صاع ال٨خب الٗلميت،لبىان.
 .3ؤخمض ؤبى قاوع" مىؾىٖت ؤمحياث الكٗغ الٗغبي"،بضون،2003،ٍ.صاع ؤؾامت لليكغ والخىػي٘،ألاعصن.
 .4ؤخمض الُغيب ٤ؤخمض "ال٨خابت الهىٞيت في ؤصب الدؿخاور"_الخياة،الخِ،الخُاب_،ألاقٗاعٖ :غٞاهيت الخُاب_ ،3١،ب.
ٍ/ب.ؾىت،2003،ميكىعاث وػاعة ألاو٢ا ٝوالكاون ؤلاؾالميت،اإلامل٨ت اإلاٛغبيت.
 .5ؤمبيجى بي٩ى " ّ
الخإويل بحن الؿيمياثياث و الخ٨ٟي٨يت "،1،2000ٍ،ث:ؾٗيض بً ٦غاص،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي.
 .6بً جيميت" ٣ٞه الخهى،"ٝتهظيب وحٗلي :٤ػَحي قٟي ٤ال٨بي،1،1993ٍ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي،بحيوث.
 .7بً ٖباص الغهضر" ّ
الغؾاثل الهٛغي"،جد٣ي ٤ووكغ:ألاب بىلـ هىيا اليؿىعي،ب 1986،ٍ.صاع اإلاكغ،١بحيوث لبىان.
 .8بً ال٣يم الجىػيت "مضاعط الؿال٨حن "،ط،1،1999ٍ،1صاع ال٨خب الٗلميت،بحيوث ،لبىان.
 .9جاط ؤلاؾالم ؤبى مدمض ال٨الباطر" الخٗغ ٝإلاظَب ؤَل الخهى_"ٝلىال الخٗغ ٝإلاا ٖغ ٝالخهى،_ٝجد٣يٖ:٤بض الخليم
مدمىص َ ،ه ٖبض الباقي ؾغوع،ب،1980،ٍ.صاع ال٨خب الٗلميت،بحيوث،لبىان.
 .10ظان قى ٢لحي " الخهى ٝواإلاخهىٞت "،ب،1999،ٍ.جغظمتٖ :بض ال٣اصع ٢جي،بٞغي٣يا الكغ،١بحيوث،لبىان.
ّ
 .11ظىعط مىهان" مٟخاح ألالؿييت "،حٗغيب :بمعجم ٖغبي _ ٞغوسخي:الُيب الب٩ىف،ث :نالر
ال٣غماصر،ب،1994،ٍ.ميكىعاث ؾٗيضان ،الجمهىعيت ّ
الخىوؿيت.
 .12خؿحن زمغر " هٓغيت ّ
الىو " _ مً بييت اإلاٗجى بلى ؾيمياثيت الضوا1،2007ٍ،_ ٫ميكىعاث الازخال ٝالجؼاثغ.
 .13صومييي ٪ماوٛى " اإلاهُلخاث اإلاٟاجيذ لخدليل الخُاب "،ث :مدمض يدياجً، 1،2008ٍ،ميكىعاث الازخال.ٝ
 .14ؾامذ عواقضة " بق٩اليت الخل٣ي والخإويل"،1،2001ٍ،ميكىعاث ؤماهت ّ
ٖمان ال٨بيي .
 .15ؾٗاص الخ٨يم" بً ٖغبي مىلض لٛت ظضيضة" ،1،1991ٍ ،صهضعة للُباٖت واليكغ.
ّ
والغ ّ
ّ
الهضي٣حن ّ
 .16ؾٗيض ح ّوي " مظ٦غاث في مىاػ٫
باهيحن"،1،1986ٍ،صاع الؿالم للُباٖت واليكغ والتيظمت.
 .17ؾميذ ٖاَ ٠الؼيً " الهىٞيت في هٓغ ؤلاؾالم" ٍ، 2ب.ؾىت،صاع ال٨خاب اللبىاوي،بحيوث.
ٖ .18بض الخ٨يم ٖبض الٛجي ٢اؾم " اإلاظاَب ّ
الهىٞيت ومضاعؾها" ٍ،2،1999م٨خبت مضبىلي.
ٖ .19بض الخميض الجىحهغر "الخهى ٝمك٩اة الخحيان"،ب 1996،ٍ.صاع بٞغي٣يا الكغ ،١اإلاٛغب.
ٖ .20بض الغػا٢ ١ؿىم"ٖبض الغخمان الشٗالبي والخهى"ٝب/ٍ.ب.ؾىت ،الكغ٦ت الىَىيت لليكغ والخىػي٘ ،الجؼاثغ.
مسيح عاطف الزين " الصوفية يف نظر اإلسالـ"
 2أبو الوفا الغنيمي التفتازاين " مدخل إذل التصوؼ اإلسالمي" ،ص4
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ٖ .21بض ال٣اصع ٞيضوح " الغئيا والخإويل "_،مضزل ل٣غاءة ال٣هيضة الجؼاثغيت اإلاٗانغة_،1،1994ٍ ،صاع الىنا.٫
ٖ .22بض ال٨غيم ال٨ؿتياوي" ألاهىاع الغخماهيت في الُغي٣ت ال٣اصعيت ال٨ؿتياهيت"ب/ٍ.ب.ؾىت م٨خبت مضبىلي .
ٖ .23بض اإلادؿً ؾلُان" الخهى ٝؤلاؾالمي في مغاخل جُىعٍ"،ب/ٍ.ب.ؾىت،2003،صاع آلاٞا ١الٗغبيت ،مهغ.
ٖ .24بض اإلاىٗم زٟاجي " ألاصب في التيار ّ
الهىفي"،ب/ٍ.ب.ؾىت،م٨خبت ٚغيب .
ٖ .25ىى هللا البديصخي "مً ؤٖالم ؤلانالح الضيجي الكيش الٗالمت ّ
ٖضة بً جىوـ"،1،1995ٍ،اإلاُبٗت الٗالويت.
 .26مإمىن ٚغيب" بً الٟاعى ؾلُان الٗاق،1،2001ٍ،"٤الضاع اإلاهغيت واللبىاهيت.
 .27مجيب اإلاهغر خؿحن "مً ؤصب الٟغؽ والتي،" ٥ب ،1999،ٍ.الضاع الش٣اٞيت لليكغ والخىػي٘.
 .28مدمض ببغاَيم ّ
الجيىشخي "بحن الخهى ٝوألاصب"،ب/ٍ.ب.ؾىت،م٨خبت ؤهجلى اإلاهغيت .
 .29مدمض بً عبي٘ َاصر مضزلي "خ٣ي٣ت الهىٞيت في ال٨خاب ّ
والؿىت "،1،2000ٍ،صاع الغقاص لليكغ والخىػي٘.
 .30مدمض الٗضلىوي ؤلاصعيسخي" بً ٖغبي ومظَبه الهىفي الٟلؿٟي"،2،2004ٍ،صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػي٘.
 .31محي الضيً بً ٖغبي "انُالخاث نىٞيت"ٖ_،غبيٞ ،غوسخي ،اهجلحزر،1،1999ٍ،_،بٖضاص ٖ:بض الخميض نالر خمضان،
م٨خبت مضبىلي.
ّ
 .32ممضوح الؼوبي" معجم الهىٞيت" _ؤٖالمَ ،غ،١انُالخاث،جاعيش_،1،2004ٍ ،صاع الجيل للُباٖت واليكغ.
 .33مىه ٠قٗغاهت " ْاَغة الخب في ال٨ٟغ الٗغبي ؤلاؾالمي" _هماطط مسخاعة_،ب، 2002،ٍ.مغ٦ؼ اليكغ الجامعي.
 .34ميكل لىر عو٦يذ " الاجها ٫الجماَحير "،ثٖ:بض الىَاب ّ
الغامي _صعاؾاث بٖالميت_،5ٍ،ب.ؾىت،اإلاىٓمت الٗغبيت
للتيبيت والش٣اٞت والٗلىم ،جىوـ .
ّ
 .35ههغ خامض ؤبى ػيض" ٞلؿٟت الخإويل"_ صعاؾت في جإويل ال٣غآن ٖىض محي الظيً بً ٖغبي_،5،2003ٍ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي.
 .36ههغ خامض ؤبى ػيض " الخُاب والخإويل" 2،2005ٍ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي،الضاع البيًاء اإلاٛغب.
 .37هىع الهضي ال٨خاوي" ألاصب الهىفي في اإلاٛغب وألاهضلـ في ٖهض اإلاىخضيً"،1،2008ٍ،صاع ال٨خب الٗلميت بحيوث لبىان.
 .38يىؾ ٠ػيضان" صعاؾاث في الخهى_"ٝال٨ٟغ الهىفي ٖىض ٖبض ال٨غيم الجيلي،ب/ٍ.ب.ؾىت،صاع الجهًت الٗغبيت للُباٖت
واليكغ
ّ
 .39ملخ٣ياث ال٨ٟغ ؤلاؾالمي  "21مدايغاث وصعاؾاث ًٖ الخياة الغوخيت في ؤلاؾالم"،ط،1ب،2005،ٍ.ميكىعاث وػاعة
الكاون الضيييت وألاو٢ا،ٝصاع الهضي للُباٖت واليكغ والخىػي٘ .
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