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املـطٛت الٔامت  :ز .ػطوض ًالبي
املاػؼت وضثِؼت الخحطٍط :ؤٗ .عالن َاؿمي
الذٓطٍ:ٝ
مجلت ٓلمُت زولُت مح٥مت جلسض ؿهطٍا ًٓ
مط٣ع حُل البحث الٔلمي وحٔجي بالسضاػاث
ألازبُت وال٥ٜطٍت بةؿطاَُ ٚئت جحطٍط ولجىت
ٓلمُت زابخت مـ٦لت مً ؤػاجصة وباحثحن مً ٓسة
زو ٨وَُئت جحُ٥م جدـ٦ل زوضٍا في ٤ل ٓسز.
اَخماماث املجلت و ؤبٔساَا:
ًىٜخح الدٌاب ال٥ٜطي وألازبي ٓلى ٓسة
آخباضاث ،وٍخمىهٕ همً ػُا ٞػىػُىز٠افي
وػُاسخيً ،جٔل مً جمثالجه جإدص مىهُٔاث
مخباًىتٛ ،بحن الجمالي وال٥ٜطي مؼاٛت جماغ
…وبحن الىاٟعي والجمالي ه٠اي الخ٠اء ج٥ـٜها
ً
املىا،…ٟٝوبًماها مىا بإن الحط ٚالتزام
ومؼاولُت ،وبإن ال٦لمت وعي واضج٠اءٛ ،ةن مجلت
حُل السضاػاث ألازبُت وال٥ٜطٍت املجلت
ألا٤ازًمُت السولُت املح٥مت والتي جذخم بيـط
البحىر ألازبُت وامل٠اضباث الى٠سًت وال٥ٜطٍت
حؼعى ألن ج٠سم حسًسا بلى الؼاحت ال٥ٜطٍت
الٔطبُت.
ألاَسا:ٚ
ـ وـط املٔطٛت ألاكُلت ،وحٔعٍع الحىاض الٔلمي
الٔ٠الوي مً دال ٨وـط الطؤي والطؤي املذال.ٝ
ـ جلبُت حاحاث الباحثحن وًلبت الٔلم ػىاء مً
هاحُت الا٣خٜاء املٔطفي في مىاهُٕ محسزة
جخماشخى وَس ٚاملجلت ؤم مً هاحُت اليـط
وحصجُٕ البحىر الطكِىت واملبخ٥طة.
ـ دل ١وعي ٟطاجي حسوزٍ الخمُحز بحن ال٦لمت
ألاكُلت وال٦لمت املبخصلت التي ال ج٠سم حسًسا في
ُل اػدؽَا ٨اليـط مٕ املخاحاث الال٥ترو هُت.

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

ضثِؽ اللجىت الٔلمُت :ؤ.ز  .الٌاَط ضواًيُت ،حامٔت باجي مذخاض /الجعاثط
اللجىت الٔلمُت :
ؤ.ز .ؤًمً مُسان حامٔت ال٠اَطة ـ ملط
ؤ.ز .بحؼان ٌٔ٠ىب حؼً السً ،٧حامٔت الىجاح الىًىُتٛ،لؼٌحن
ؤ.ز.محمس حىاز حبِب ا٨بسضاوي ،حامٔت البلطة ،الٔطاٞ
ؤ.ز .هُاء ٗجي لٜخت الٔبىزي ،شي ٟاض،الٔطاٞ
ؤ.ز .مىخلط ال٘وىٜطي حامٔت املىكل الٔطاٞ
ز .زًً الٔطبي ،حامٔت الس٣خىض مىالي الٌاَط ػُٔسة  -الجعاثط
ز٣ .طٍم املؼٔىزي حامٔت ال٠ازػُت الٔطاٞ
ز .محمس ػطحان ٣ما ،٨حامٔت املىلىضة،ملط
ز .ملُ٥ت هآُم ،حامٔت ال٠اضخي ُٓان  -امل٘طب

ؤٓواء لجىت الخحُ٥م الاػدـاضٍت لهصا الٔسز :
ؤ.ز .ؤحمس ٟطَف ـ حامٔت ؤبى ب٥ط بل٠اًس/جلمؼان/الجعاثط
ز.حطٍى ٛاًمت ـ حامٔت ٓبس الحمُس بً بازٌؽ ـ الجعاثط
ز.ضها ٓامط ـ حامٔت مُلت ـ الجعاثط
ز.كالح ُٗلىغ ـ حامٔت محمس بىهُا ٚـ الجعاثط
ز.لحؼً ٓ ــعوظ ـ حامٔت الـهُس حمت لدوط الىازي ـ الجعاثط
ّ
الٌاجي ـ حامٔت زًالي ـ الٔطاٞ
ز .لًٌُ ٝىوؽ حمازي
ز  /محمس محمىز الؼُس ؤبى حؼحن ـ حامٔت إلامام محمس بً ػٔىز إلاػالمُت ـ الؼٔىزًت
ؤٓ.اًسة ػٔسي ـ حامٔت محمس الـطٍ ٝمؼآسًت ـ الجعاثط
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ؿطوي اليـط
مجلت حُل السضاػاث ألازبُت وال٥ٜطٍت مجلت ٓلمُت زولُت مح٥مت جذخم بيـط البحىر ألازبُت وامل٠اضباث
ً
زوضٍا ًٓ مط٣ع حُل البحث الٔلمي ،بةؿطاَُ ٚئت جحطٍط مـ٦لت مً ؤػاجصة وباحثحن
الى٠سًت وال٥ٜطٍت ،جلسض
وَُئت ٓلمُت جخإل ٝمً هذبت مً الباحثحن وَُئت جحُ٥م جدـ٦ل زوضٍا في ٤ل ٓسز.ج٠بل املجلت ألابحار وامل٠االث التي
جلتزم املىهىُٓت واملى جُت ،وجخىاٛط  ٛا ألاكالت الٔلمُت والسٟت والجسًت وجحترم ٟىآس اليـط الخالُت:
• ؤن ً٥ىن البحث امل٠سم همً املىهىٓاث التي حٔجى املجلت بيـطَا.
• ؤال ً٥ىن البحث ٟس وـط ؤو ٟسم لليـط ألي مجلت ،ؤو ماجمط في الىٟذ هٜؼه ،وٍخحمل الباحث ٤امل املؼاولُت
في حا ٨ا٣دـا ٚبإن مؼاَمخه ميـىضة ؤو مٔطوهت لليـط.
• ؤن جحخىي اللٜحت ألاولى مً البحث ٓلى:
 ٓىىان البحث. اػم الباحث وزضحخه الٔلمُت ،والجامٔت التي ًيخمي بل ا. ال رًس إلال٥ترووي للباحث. ملدم للسضاػت في حسوز ٤ 150لمت وب جم دٍ .12 ال٦لماث املٜخاحُت بٔس امللدم.• ؤن ج٥ىن البحىر امل٠سمت بةحسي الل٘اث الخالُت :الٔطبُت ،الٜطوؼُت وإلاهجلحزًت.
• ؤن ال ًعٍس ٓسز كٜحاث البحث ٓلى (  )20كٜحت بما في شل ٧ألاؿ٦ا ٨والطػىماث واملطاحٕ والجساو ٨واملالح.١
• ؤن ً٥ىن البحث ً
دالُا مً ألادٌاء الل٘ىٍت والىحىٍت وإلامالثُت.
• ؤن ًلتزم الباحث بالدٌىي وؤ جامها ٓلى الىحى حي:
 الل٘ت الٔطبُت :هىْ الدٍ (  )Traditional Arabicو جم الدٍ (  )16في املتن ،وفي الهامف هٜؽ الدٍ مٕ جم(.)12
 الل٘ت ألاحىبُت :هىْ الدٍ (  )Times New Romanو جم الدٍ (  )14في املتن ،وفي الهامف هٜؽ الدٍ مٕ جم(.)10
 ج٥خب الٔىاوًٍ الطثِؼُت والٜطُٓت ب جم  18هٌ٠ت مٕ جطدُم الدٍ.• ؤن ج٥خب الحىاشخي بـ٦ل هِامي حؼب ؿطوي بطهام  Microsoft Wordفي ج اًت ٤ل كٜحت.
• ؤن ًط ١ٛكاحب البحث حٔطٍٜا مذخلطا بىٜؼه ووـاًه الٔلمي والث٠افي.
• ٓىس بضػا ٨الباحث ملـاض٣خه ٓ ر ال رًس الال٥ترووي ،ػِؼخ٠بل مباؿطة ضػالت بؿٔاض بصل.٧
• جذوٕ ٤ل ألابحار امل٠سمت للمجلت لل٠طاءة والخحُ٥م مً ٟبل لجىت مذخلت وٍل٠ى البحث ال٠بى ٨ال اجي بٔس
ؤن ًجطي الباحث الخٔسًالث التي ًٌل ا املح٥مىن.
• ال جلتزم املجلت بيـط ٤ل ما ًطػل بل ا و ي ٗحر ملعمت بخ٠سًم م رضاث.
ً
• جطػل املؼاَماث بلُ٘ت ال٥تروهُت حلطا ٓلى ٓىىان املجلت:

literary@jilrc-magazines.com

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2017

5

مجلت حُل السضاػاث ألازبُت وال٥ٜطٍت  -الٔام الثالث  -الٔسز  29ؤبطٍل 2017

الٜهطغ
اللٜحت
 إلاٛخخاحُت

7

 مً زًىان " الؼٜط بلى ألاًام الدوط" للـآط ٓبسهللا ال ّرزووي زىاثُت املىحىز وامل٠ٜىز في
ٟلُسة " بحن هُآحن" ز .ماَط ػُٔس ٓىن بً زَطي  -حامٔت حوطمىث ـ الُمً
ّ
 ضواًت "ا٨ظٍجي بط٤اث" في محزان الى٠س بٓساز :ملجس بً ضموان (جىوؽ)

9
23

 كطاْ املث ٝ٠والؼلٌت بحن هخىءاث الصا٣طة والىا ٕٟوي ٟطاءة في مسوهت ؤلىاح الطئٍا ٗ ،عالن
َاؿمي حامٔت محمس الـطٍ ٝمؼآسًت ـ الجعاثط.

45

ٓ لم اللؼان :وك ،ٝووـإة ،وجٌىض ،زٟ .مطؿٔبان الىسوي ،ؤػخاش مؽآسٟ ،ؼم الل٘ت الٔطبُت،
٤لُت زاب ،حامٔت بىاضغ الهىسوػُتٛ ،اضاوسخي  ،الهىس.
ّ
ّ
ّ
الؼىت ال ّ ّ
الل٘ت في ّ
جلىضاث ّ
اثُت مً املطحلت ألاولى مً
املسضػحن لٔالج ؤدٌاء املخٔلمحن في ٟىآس

ّ
ّ
ّ
البُساٗىحُت ،ؤٛ.ىظي ملباحي املٔهس الٕالي للتربُت
الخٔلُم ألاػاسخي ،وٓالٟت ا بمماضػت م
ّ
ّ
املؼخمط –باضزو – جىوؽ.
والخ٥ىًٍ

55

َ ـام ؿطابي " الجمط و ّ
الطماز " ؤ.زالٓ ٨بابؼُت ـ حامٔت محمس الـطٍ ٝمؼآسًت ـ الجعاثط
ْي
 جاضْيٍر ْيالٔالٟاث الث٠اُٛت ب ْيحن م ْي
لط و بالز ما وضاء ال ْي ط في ٓلم الخل ُّى 86 ( ٚـ َ 500ـ 705 /ـ
ْي
ْي
ْي
1106م) الس٣خ ْيىض /م ْيحمىز محمس الؼ ُّس دل ٝـ حامٔت ألا ْيظَط بال٠اَطة.
ّ
الـٔطي الٔطبيٟ-طاءة في ججاضب ّ
ّ
ه٠سًت مٔاكطة -ؤ.بً
الث٠اُٛت وجٌبُ٠ات ا ٓلى املىضور
 ألاوؼاٞ
ًمُىت ظَطة –حامٔت مؼخ٘اهم -الجعاثط.
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الاٞخخاخُت
بؼم هللا الطحمً الطحُم
جىانل مجلت ظُل الضعاؾاث ألاصبُت وال٨ٟغٍت ُٖاءَا اإلاٗغفي يمً مؿاعَا
اإلاإلى،ٝخُض ؾمت الازخال ٝوالخٗضص ،وخُض الاهخ٣اثُت الهاصٞت التي ال ؾبُل مٗها لالبخظا،٫
ٞم٘ ؤلاياءاث الجضًضة جخجضص اإلاخٗت وجى٨ك ٠اإلاٛالُ ٤وجخدضص الغئي .
جىػٖذ البدىر اإلا٣ضمت بحن الكٗغ والؿغص وٖلم اللؿان والخهى ٝوالخٗلُمُت ٞ ...مً
الؿغص خىي َظا الٗضص ٖلى ٢غاءة في عواًت الؼٍجي بغ٧اث وؤزغي في عواًت مضوهت ؤلىاح الغئٍا
وزالشت في ؾحرة َكام قغابي اإلاىؾىمت بـ "الجمغ والغماص " ،ومً الكٗغ جىاولذ صعاؾت بالبدض
والخدلُل ٢هُض ة "بحن يُاٖحن " للكاٖغ ٖبض هللا البرصووي مً زال ٫اؾخ٣هاء زىاثُت اإلا٣ٟىص
واإلاىظىص ،ومً الى٣ض بدشذ ؤزغي في ججاعب ه٣ضًت مٗانغة جخىدى الىبل ًٖ ألاوؿا ١الش٣اُٞت
في اإلاىعور الكٗغي ،وؤما اللٛىٍاث ٞخىاولذ صعاؾت ٖلم اللؿان حٗغٍٟا وجإعٍسا وجُىعا  ،لخ٣ضم
ؤزغي مداوالث لخ٣ضًم خلى ٫مً ؤظل مٗالجت ؤزُاء مخٗلمي اللٛت في الخٗلُم ألاؾاسخي ...
هإمل ؤن ً٩ىن الٗضص في مؿخىي جُلٗاج٨م٦ ،ما وك٨غ ٧ل مً ؾاَم مٗىا في نضوعٍ .

ضثِؼت الخحطٍط :ؤٗ .عالن َاؿمي
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جذلي ؤػطة جحطٍط املجلت مؼاولُت ا ًٓ ؤي اهت ا ٢لح٠ى ٞامللُ٥ت ال٥ٜطٍت
ال حٔ ر ضاء الىاضزة في َصا الٔسز بالوطوضة ًٓ ضؤي بزاضة املط٣ع
حمُٕ الح٠ى ٞمحٜىُت لمض٣ع حُل البحث الٔلمي © 2017
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مً زًىان " الؼٜط بلى ألاًام الدوط" للـآط ٓبسهللا ال ّرزووي
زىاثُت املىحىز وامل٠ٜىز في ٟلُسة " بحن هُآحن"
ز .ماَط ػُٔس ٓىن بً زَطي
٤لُت زاب  -حامٔت حوطمىث ـ الُمً

ملدم البحث:
جداوَ ٫ظٍ الضعاؾت الى٢ىٖ ٝلى ٢هُضة (بحن يُاٖحن) مخظعٖت باإلاىهج ألاؾلىبي بىنٟه ؤخض ؤَم اججاَاث اإلاىاهج اللؿاهُت
مً ظهت ،و٧ىهه ال ًخجاوػ الىو وال ًخُاوٖ ٫لُه مً ظهت ؤزغي ،و٢ض ازخاع الضاعؽ جُبُ ٤اإلاىهج الخماسخي  -الظي ازخُه
الض٦خىع مدمض ٖبضاإلاُلب -ال٣اثم ٖلى زمؿت مداوع ( :الظاث -اإلاىيىٕ – الضاللت -الاؾخضٖاء -الهُاٚت).
خُض وٟ٢ذ الضعاؾت ٖلى الظاث بخجلُاتها اإلاسخلٟت وْهىعَا اإلاخٗضص٦ ،ما وٟ٢ذ ٖلى اإلاىيىٕ الكٗغي بىنٟه ألاصاة
ال٩اقٟت والغامؼة لخجلُاث الظاث اإلاخ٩لمت وبُان مىاٟ٢ها ممً خىلها وما خىلها ،و٢ض جمشل اإلاىيىٕ في الًُإ ومى ٝ١الظاث
َج َج
ُة
مٓاَغ الغ ٌٞفي خاالجه الشالر ،زم حؿغب الخضًض ًٖ الخُىٍ الضاللُت زم الاؾخضٖاء َّنن َّن
َج
٧ل
وظل ْتذ الضعاؾت
الغا ٌٞله،
ًا
ٌة
ٌة
٩ٞل ٍّص
هو َى خخما ٌّص
دت ومؿخ٣بلت لىهىم ؤزغي  ..طابذ بحن ؤخًاهه وفي زىاًاٍُّ ،ل
هو مخضازل ،وال وظىص
هو َى هاٞظة مىِ ٟتخ
ٍص
ٍص
ٍّص
للىو البريء الخالي مً َظٍ اإلاضازالث ،ؤما اإلادىع ألازحر ٗٞىىاهه الهُاٚت .زم ازخخم البدض بإَم الىخاثج التي جىنل بلحها.
ِت
املٜاجُح:
ٍّص
البرصووي – ص .مدمض ٖبضاإلاُلب – اإلاىهج الخماسخي( الظاث -اإلاىيىٕ -الخُى الضاللُت -الاؾخضٖاء -الهُاٚت)
ًا
ًا
ٍّص
ما ػالذ ج٣اهاث الىو اإلاىاػي جمش ُةل مضزال ؤؾاؾُا في صعاؾت الىخاط ألاصبي ومجها الٗىىان ،بىنٟه "مهُلخا بظغاثُا هاظٗا في
ٍّص
ٍّص
اإلادلل للىلىط بلى ؤٚىاع ٍّص
م٣اعبت ٍّص
ًا
الىو الٗمُ٣ت ٢هض اؾدىُا٢ها وجإوٍلها( ،)1وهدً في
ومٟخاخا ؤؾاؾُا ًدؿلح به
الىو ألاصبي،
ًا
بضٕ الٗمل ٢ض مىذ ٦خابت ٖىىاهه مً الٗىاًت والاَخمام ما ؤُٖاٍ للٗمل اإلاىخج ،وعبما ٧اهذ ٖىاًخه
ٚجن ًٖ الخإُ٦ض ٖلى ؤن ُةم ِت
ًا
ًا ًا
بالٗىىان ؤ٦ثر مما هًٓ؛ ٞمىظ ؤن ُةوي٘ الٗىىان في مىهت الخضاو ٫ؤمؿذ مهمت جٟدهه ٢غاثُا ؤمغا مخالػما م٘ صعاؾت ههه،
لخترا٦م ُٞه مماعؾت ببضاُٖت مخىاجغة زغظذ به بلى مؿخىٍاث مً الابخ٩اع والخىهج الخٗبًغي اإلاشحر الظي ؤٖلً ؤخُ٣خه في الخىاو٫

( )د .مجيل محداوي ،السيموطيقا والعنونة ،رللة عامل الفكر ،اجمللس الوطٍت للثقافة والفنون واآلداب  ،الكويت ،اجمللد ٕ٘ ،العدد ٖ يناير  /مارس ٜٜٔٚم،
ص.ٜٙ
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ًا
والخدلُل وجُ٦ ٪ُ٨ٟىىهخه بىنٟه هها مىاػٍا ،له آلُاث بهخاظُخه ،وٞغوى ازخُاعٍ ،ومىاٞظ اقخٛاله ووْاثٟهٞ .الٗىىان ٦-ما
ًغي عوبغجى بً٩ى "-مىظ اللخٓت ألاولى التي هًٗه ٞحها مٟخاح جإوٍلي( ،)1وٖلى َظا ٞهى لِـ خلُت جؼٍُيُت ًغن٘ بها ؤٖلى الىو؛ بل
َى ؤ ٤ٞمً الخٗبحر ،وال جخى ٠٢نُاٚت الٗىىان ٖلى مهاعة ألاصًب في حُٗحن الدكاع ٥الضاللي بحن الٗىىان واإلاتن ٞدؿب ،وبهما
في بعٚام ال٣اعت مىظ الىَلت ألاولى ٖلى صزى ٫صاثغة ؤلاٚغاء واإلاغاوٚت بىن ٠الٗىىان ؤو ٫مىاظهت لل٣اعت م٘ الخُاب ،وال حٗجي
ًا
خغية اإلاال ٠في وي٘ ٖىىاهه ازخُاع ما ًغاٍ صون يىابِ بل بن" َظٍ الخغٍت مُ٣ضة ؤؾاؾا وبضعظت ؤولى بٟ٨اءة الٗىىان ٖلى
ًا
ظظب ال٣اعت وبٚغاثه ب٣غاءة الىو .وَظا ما ؤصي باإلاالٟحن بلى التروي في ازخُاع ٖىاوًٍ ههىنهم والاَخمام بها مىُٗ٢ا وجغُ٦بُا
وججاعٍا وصاللُا( )2ولظا ٞةن" ؤولُت الٗىىان حٗجي ُ٢ام مؿاٞت ماثؼة بحن الٗمل وٖىىاهه ،بما ًمىذ الازىحن اؾخ٣اللهما ،بيؿبت ؤو
ًا ًا
َج
ُة
َّن
الٗىىان بم٣انض هىُٖت ًٟغى -بالخالي -اجهاال ؤولُا بحن ( اإلاغؾل) ،و ( اإلاخل٣ي ) .ومً ز َّنمٞ ،ةن ٖلى اإلاىهج الظي
لِؿخ٣ل
بإزغي،
ًا
ُّل
ًىهب -ؤؾاؾاٖ -لى الٗمل ؤن ً٠عص بظغاءاث زانت ومخمحزة ،لخدلُل الٗىىان ٖلى مؿخىٍحن ،ألاو :٫مؿخىي ًىٓغ ُٞه بلى
الٗىىان باٖخباعٍ بيُت مؿخ٣لت لها اقخٛالها الضالثلي الخام ،والشاوي :مؿخىي جخسُى ُٞه ؤلاهخاظُت الضاللُت لهظٍ البيُت
خضوصَا مخجهت بلى الٗمل ،ومكدب٨ت م٘ صالثلُخه صاٗٞت ومدٟؼة بهخاجيتها الخانت بها( ،)3والىو اإلاضعوؽ َى ؤخض ههىم
ًا
ًا
صًىان ( الؿٟغ بلى ألاًام الخًغ) للكاٖغ ٖبضهللا ٍّص
البرصوويٞ ،ما ٌٗىُه الؿٟغ بىنٟه حُٛحرا ؤو اهخ٣اال مً اإلا٩ان الظي ٌِٗل
ًا
ُٞه ؤلاوؿان بلى م٩ان آزغ ٌٗجي بالًغوعة عٚبت ٞاٖلت وخاٞؼة الؾدبضا ٫الىي٘ ال٣اثم بىنٟه ويٗا مغٚىبا ٖىهً ،ضٖ ٫لى
َج
ُة
طل ٪ؤن الؿٟغ ٦-ما ُ٢ل في اإلاإزىع ُٗ٢ -ت مً الٗظاب ،والؿٟغ اإلاظ٧ىع في الٗىىان هاجج ًٖ مٗاهاة ًداو٫
الخُاب الشىعة ٖلحها
َج
َج
والاهخ٣ا ٫بلى الجاهب الؿُٗض اإلامشل باللىن ألازًغ الظي ظٗله الخُاب نٟت لألًامٞ .ىدً َىا ؤمام وا٘٢
والخسلو مجها،
مىط وص مغٚىب ٖىه وواٚ ٘٢حر مىظىص مغٚىب ُٞه.
وبطا ٦ىا ٢ض وٟ٢ىا ٖلى عجالت ٖلى ٖىىان الضًىانَّ ،ن
ٞةن ألامغ ً٣خطخي مىا الترًض ٖىض مىا٢كت ٖىىان الىو اإلاضعوؽ بىنٟه
َّن ًا
ٖخبت جطخيء لىا ظىاهب مً مدخىٍاث َج
اإلاٗ ْتى َجىن لهٞ ،الٗخباث " ُّل
هها م٦شٟا يهًم ما بضازل
جض ٫وحكحر بلى ما في الىهىم بىنٟها
الٗمل ،ولها بقاعاتها ووْاثٟها التي ججٗل مً صعاؾتها َغٍ٣ا لؿبر ؤٚىاع الىهىم ،بد٨م ؤنها جدخىي بحن َُاتها ٖلى ؤبٗاص
مسخلٟت( ،)4وخحن هخإمل ٖىىان الىو  -بحن يُاٖحنٖ -لى عٚم يُ٣ه اللٟٓي خُض ٍّص
ج٩ىن مً ٧لمخحن  ِ٣ٞبال ؤن َظا الًُ٢ ٤ض
ًمخض لُُٛي مـاخت ٦بحرة بما ًاصًه الًُإ مً صاللت ،والٗىىان َىا ًشحر في ؤطَاهىا ؤؾئلت ٖضة ،ال وؿخُُ٘ ؤلاظابت ٖجها ما لم
ُة
٣ضم ٖلى ا٢خدام ؤٚىاع الىوٞ ،ما الصخيء الظي بحن يُاٖحن؟ ،وما الًُاٖان اللظان ًخدضر ٖجهما الىو؟ِ .تول َجم جى٨حر الًُإ
ه ِت
وجشيُخه م٘ ؤن ؤلاٞغاص ًٟ٨ي؟ وما ٖال٢ت الًُإ ألاو ٫بالًُإ الشاوي؟
ٍّص
والٗىىان مغ٦ب مً قبه ظملت –ْغ - ٝمًا ٝبلى ٧لمت مشىاة ،وقبه الجملت َظا وما ؤيُ ٠بلُه مخٗل٣ان بمدظو ،ٝبما ؤن
ًا
ًا
ٌة
مدظو٦ ٝظل ٪بن ٍّص
٢ضعها ؤن الجملت اؾمُت ،ؤو ٘ٞال بن
ً٩ىن َظا اإلادظو ٝزبرا ؤو ٗٞال ،م٘ ألازظ بٗحن الاٖخباع ؤن اإلابخضؤ
( ) د .زلمد اذلادي ادلطوي ،شعرية عنوان كتاب الساق على الساق يف ما ىو الفارياق ،رللة عامل الفكر ،اجمللس الوطٍت للثقافة والفنون واآلدا ب ،الكويت،
اجمللد  ،ٕٛالعدد األول،يوليو -سبتمرب ٜٜٜٔم ،ص .ٗ٘ٛ
( ) د .زلمد اذلادي ادلطوي ،شعرية عنوان كتاب الساق على الساق يف ما ىو الفارياق ،مرجع سابق ص .ٗ٘ٚ
( ) د .زلمد فكري اجلزار :العنوان ومسيوطيقا االتصال األديب ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب ،القاىرةٜٜٔٛ ،م ،ص .ٛ -ٚ
( ) زلمود الضبع :الرواية اجلديدة وادلنجز العريب ،كتاب الرواية ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب ،العدد  ،ٚالقاىرةٕٓٔٔ ،م ،ص  .ٔ٘ٚنقالً عن :د .عزوز علي
إمساعيل:عتبات النص يف الرواية العربية دراسة سيميولوجية سردية ،اذليئة ادلصرية العامة للكتابٕٖٓٔ ،م ،ص. ٜ-ٛ
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ٌة
مخٗلٚ ٤اثب ،وٚاثب َّن
صٖ ٫لُه الخايغ ،وَظٍ الشىاثُت الخًىع والُٛاب
خايغ له
٢ضعهاَا ظملت ٗٞلُت ،وَظا ً٨ك ٠لىا ًٖ
ٍص
هي ما ًضوع خىلها الىو.
ًا
ُّل
الىو الٗكغون مً ههىم الضًىان اإلاكاع بلُه ؾلٟا ،ناٚه الكاٖغ ٖلى
بن الىو الظي بحن ؤًضًىا " بحن هُآحن" َى
بً٣إ مىخٓمت في ٖضص مىًبِ مً الخُٟٗالث اإلاخىالُت في البِذ الىاخض ،واإلاخ٨غعة في
البخغ الخ ،٠ُٟوَظا ٌٗجي ؤهىا ؤمام بيُت ٍص
ؤبُاث ال٣هُضة ...وَظا ؤلاً٣إ ً٣ىم ٖلى آلُت الخ٨غاع ٖلى اإلاؿخىٍحن الغؤسخي وألا٣ٞي ،وٍدؿم ج٨غاعَا ٖلى اإلاؿخىي الغؤسخي
بخدى ٫هاجج ًٖ ٍّص
الخدى ٫والشباثٟٞ .ي خكى الكُغًٍ ًدؿم ؤلاً٣إ ٍّص
ٍّص
جىىٕ م٩ىهاث الخُٟٗلخحن(ٞ( )1اٖالجً ،مؿخ ٟ٘لً)
بصىاثُت
ٍص
ْت
ُة
مً خُض الخغ٦ت والؿ٩ىنٞ ،خٛضو ( ٞاٖالجً ِ ٞ / -- ٫ -تٗالجً  ،) – ٫ ٫وجهحر ( مؿخ ٟ٘لً  / - ٫ - -مخِ ٟت٘ لً  ) - ٫ – ٫و٧لخاَما
جدباصالن اإلاىا ،٘٢ووُْٟتهما واخضة .و٦ظلٕ ٪عوى البِذ ويغبه ًهُبها الخدىٍل جاعة ٞخهحر( ٞاٖالجً –  - - ٫بلى ِ ٞتٗالجً ٫ ٫
  ) -وجاعة ؤزغي جإحي صخُدت ٖلى ( ٞاٖالجً ) - - ٫ -وٍدىاؾب َظا الخُٛحر والب٣اء ٖلى ألانل م٘ الُمىح في الخُٛحر وعٌٞالىا ٘٢ال٣اثم.
ًا
ًا
وٍبلٖ ٜضص ؤبُاث َظا الىو زماهُت ؤبُاث ،وال٣هُضة ج٨ك ٠عًٞا للىا ٘٢ونغاٖا حِٗكه الظاث اإلاخ٩لمت التي طابذ في الظاث
الجماُٖت الغاًٞت للىا ،٘٢وَظا ٢اصَا بلى جبجي آالم الجماٖت ٛٞضث ُةمٗبرة ًٖ َظا الغ ،ٌٞو٢ض ٍّصؤصي طل ٪بلى "ٞىائها الٟغصي
لُدل مدله ( ها) ؤو م٣ضع ( ُة
َّن
هدً)
وجالشخي ُ٦انها الٟغصي في ُ٦ان الجماٖت الكامل(٣ٞ .)2ض ٚاب يمحر اإلاخ٩لم الىاخض( ُةث – ي)
ُّل
وٍبضو مً َظا "ؤن الظاث جىٟي هٟؿها نُاُٚا لُخىاػي ُة
الهُااي م٘ الىٟي اإلااصي الظي ؤ٢ضمذ ٖلُه مسخاعة لخِٗل مغخلت
الىٟي
اٚتراب ٢اؾُت( )3مً زال ٫عًٞها للىا ٘٢الظي حكٗغ ُٞه بالًُاٖحن ٦ما خضصٍ ٖىىان الىو ،وؾٗحها للخش لو مىه ولى
بالؿٟغ بلى اإلاجهى.٫
وبٗض اهتهاثىا مً ؤلاخهاء الٗضصي للخٗامل م٘ الًماثغ ًم ً٨ال٣ى :٫بن الظاث ٍّص
حؿغبذ في ٧ل ظؼثُاث الىو ًضٖ ٫لى طل٪
٦ثرتها ُٞه٣ٞ ،ض ج٨غعث بخضي وزالزحن مغة بًمحر اإلاخ٩لم اإلاظ٧ىع ؤو اإلا٣ضع ،ويمحر الٛاثب اإلاظ٧ىع ؤو اإلا٣ضع ،خُض ج٨غعث
بًمحر اإلاخ٩لم الجم٘ ؤعب٘ ٖكغة مغة ،مجها ؾب٘ مغاث مظ٧ىعة ،وؾب٘ مغاث م٣ضعة ،وج٨غعث بًمحر الُٛاب ؾب٘ ٖكغة مغة،
مجها زالر مغاث مظ٧ىعة وؤعب٘ ٖكغة مغة م٣ضعة ،وَظا الخًىع والُٛاب للظاث بهظا الك٩ل ٌٗ٨ـ َُٛان الُٛاب ٖلى الخًىع،
و٢ض ً٩ىن الُٛاب يُاٖا ،وَىا ًخماٍ يَظا الُٛاب م٘ ٖىىان الخُابَ ،ظا مً ظهت ،ومً ظهت ؤزغي ٞةن الُٛاب بما ُٞه مً
ٍّص
لصخيء ؤو عٚبت في الخهىٖ ٫لى شخيء ٚحر خايغ ٞةهه ًمشل الٛاًت التي بلحها ًىلي اإلاؿاٞغ وظههُٛٞ ،اب الؿٗاصة اإلايكىصة
اٞخ٣اص
ٍص
ٍص
ًا
ًا
ً٣ابله َاَىا ُٚاب للظاث٨ٞ ،إن َظٍ الظاث اعجبُذ بالؿٗاصة اعثباَا ظٗلها ظؼءا مجها حُٛب بُٛابها وجدًغ بدًىعَا .مً
َىا ٣ٞض خغنذ الظاث الكاٖغة ٖلى الخًىع وٖضم الُٛابٞ ،ال ً٩اص ًسلى بِذ مً ؤبُاث الىو مً يمحر ؾىاء ؤ٧ان للمخ٩لم
ؤم للٛاثب٦ ،ما َى واضح في الىو ،خُض ً٣ى:٫
ُّ
٤ل ما ٓىسها ًعٍس هُآا

والصي هطججُه ًىإي امخىآا

( ) د.عبداهلل حسُت البار :فوح البنفسج والعرار قراءتان يف قدمي الشعر وحديثو ،دائرة الثقافة واإلعالم ،الشارقةٕٓٔٙ ،م ،ص.ٚٛ-ٚٚ
( ) د .عبداهلل حسُت البار ،يف معٌت النص وتأويل شعريتو قراءات أِشتات يف شعر اليمن احلديث ،مركز عبادي للدراسات والنشر ،الطبعة األوىل،
ادلوافق ٕٗٓٓم ،ص ٓ.ٜ

ٕ٘ٗٔىـ

( ) د .زلمد عبد ادلطلب :مناورات الشعرية  ،دار الشروق ،القاىرة ،الطبعة األوىلٔٗٔٙ ،ىـ ٜٜٔٙ -م ،ص ٓ٘ٔ.
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هدـهّى ٗساً ،عٍس ابخٔازا

هطحٕ ألامؽ ،ال ًٌُ ١اضججآا

وٍىم ػُإحي
ًىم مضخى ٍم
بحن ٍم

هعضْ ّ
الطٍح هبدى ا ٟالٓا

والصي ػى ٚهبدىُه ًىلي

ً
َاضبا والصي بىِىا جساعى

ً
همخٌي مىحت بلى ُٗـط مطسخى

ً
بن وحسها ضٍحا ٠ٛسها الـطآا

ً
ّ
وبلُىا حاء الـطاة جبآا

ْي
حبلذ ؤدلب الجُىب جبآا

ال ًح ُّ
ؽ الصي اؿتراها ملاشا

والصي باْ ما زضي  ُٝ٣بآا

ٛت اوي الصي جل٠ى وؤٌٓى

ْي
وؿمذىا مؼت عثحن حُآا

()1

ًا
َّن
وٍبضو مً زال ٫ألابُاث ؤن ُّل
جضز َجل الظاث اإلادضوص خًىعا وٚحر اإلادضوص ُٚابا ٧ان له ٞاٖلُت في بهخاط اإلاٗجن ،خُض قَ ٩جل َظا
ُّل
الخضز ُةل عئٍت الظاث للخُاب مً زال ٫الخىاٞغ بحن ما جغٍضٍ الظاث وما جٟخ٣ضٍ وجغٚب في الخهىٖ ٫لُه ،بل بن َظا الصخيء
اإلادضوص بالغٚم مً ٢لخه ٞةهه ًخٟلذ ؤزىاء ظغي الظاث الجماُٖت وؾٗحها للخهىٖ ٫لى اإلايكىص ،مً َىا ًخطح لىا ؤهىا ؤمام
ًا
زىاثُت اإلاىظىص واإلا٣ٟىص ،اإلاىظىص الظي جغاٍ الظاث ٢لُال ال ًٟ٨حها ،واإلا٣ٟىص الظي جغججُه وال جدهل ٖلُهٞ ،ال هي ج٣ى٘ بما مٗها
ًا
وال هي جٟىػ ببُٛتها ،مً َىا جؼصاص مٗاهاة الظاث الجماُٖت ًىما بٗض آزغ:
ُّ
٤ل ما ٓىسها ًعٍس هُآا

والصي هطججُه ًىإي امخىآا

هدـهّى ٗساً ،عٍس ابخٔازا

هطحٕ ألامؽ ،ال ًٌُ ١اضججآا

( ) ديوان عبداهلل الربدوين ،األعمال الشعرية ،مكتبة اإلرشاد ،صنعاء -اليمن ،الطبعة الرابعةٖٔٗٓ ،ىـٕٜٓٓ -م ،جٔ. ٙٛٔ/
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ج٨كَ ٠ظا الض٣ٞت ؤن ٧ل ما لضي الظاث ياج٘ جاثه ًخسبِ في لجج الًُإ ،وما جغظىٍ ًؼصاص ُةبٗضا ،و٦إهما الًُإ خهُلت ال
مهغب مجها وال ٩ٞاٖ ٥جها ،وفي جإُ٦ض الظاث ٖلى َظا الًُإ ٣ٞض اؾخسضمذ( ٧ل ) التي جُٟض الاؾخٛغا ،١واإلاالخٔ ؤن الظاث
ًا
ًا
ٍّص
ٖبرث بـ( ًؼٍض يُاٖا) الظي ًضٖ ٫لى ؤهه ال ًًُ٘ بل ًؼصاص يُاٖا ،وَظا ًضٖ ٫لى اٞخ٣اعَا له ،و٦إنها ال حكخ٩ي الًُإ؛ بل
ٍّص
اػصًاصٍ ،وَظا ًبٗض بقاعة ؾلبُت بلى ؤنها عيِذ بالًُإ ل ً٨الظي ًاهبها َى اػصًاصٍ٩ٞ ،لما ٢امذ الظاث بإٗٞا ٫جداو ٫الخإزحر
ٍّص
ؤي وؾُلت جم٨جها مً الخغوط مً َظا اإلاإػ ١الظي حٗاهُه
بها ٖلى مظغٍاث ألامىع لخخسلو مً َظا الًُإ ،و٧لما بدشذ ًٖ ِت
ًا
ٍّص
ج٩ىن الٗا٢بت ٚحر ما جبُٛه ،وًٍُ٘ ظهضَا ُةؾ ًا
ضيٞ ،ال ججض بال جحها ظضًضا جمشل في:
ً
همخٌي مىحت بلى ُٗـط مطسخى

ً
بن وحسها ضٍحا ٠ٛسها الـطآا

بهه الخدغ ٥بلى اإلاجهى ٫ؤو الًُإ آلازغٞ ،ال ال٣بلت التي ًخجهىن هدىَا واضخت ،وال التي ًغظىنها إلبالٚهم ٚاًتهم مىظىصة .وال
ًا
الؿُٟىت التي جدملهم ظاَؼة؛ لظلٞ ٪ةنهم ًمخُىن مىظت ،بما جىخُه لٟٓت مىظت مً بم٩اهُت الهال ٥اإلاد ،٤٣بل وَكحر بلى
ٍّص
ًا
مىظت جىلض مىظت وَ٨ظاَ ،ظا مً ظهت ،ومً ظهت
ج٨غاع َظا الؿٟغ؛ بط ال جيخهي اإلاىظت بال لخبضؤ مً م٩انها مىظت ؤزغي٩ٞ ،ل
ٍص
ؤزغي ٞةن جى٨حر اإلاىظت َاَىا بما حٗىُه مً بٌٛا ٫في اإلاجهى٨ٌٗ ٫ـ ٖضم اإلاٗغٞت و٦ظلً ٪ىحي بإنهم ال ًخد٨مىن في اإلاغ٧ىب؛
ن اإلاىظت هي التي جخدغ ٥خُض جغٍض ،وال ً٣ىمىن بُ٣اصتها.
ًا
وما ٧ان َظا الخدغ ٥بال حٗبحرا ًٖ الغ ٌٞللىا ٘٢الظي حِٗكه الظاث ،والظي ؤْهغجه في نىع مخٗضصة ٧ان مً بُجها الهىعة
اإلاغٞىيت التي جدُل البكغ بلى مخإ وؾلٗت جبإ وحكتري:
ً
جبآا

ْي
حبلذ ؤدلب الجُىب جبآا

ال ًح ُّ
ؽ الصي اؿتراها ملاشا

وا ٨شي باْ ما زضي  ُٝ٣بآا

وبلُىا

حاء

ّ
الـطاة

وَىا جمُل الظاث الجماُٖت بلى جىؾُ٘ صاثغة الًُإ مً زال ٫مٟاع٢ت ٍّصبِىت ج٨ك ًٖ ٠صعظت مً الىعي ٍّص
اإلاؼٍٖ ٠ىض آلازغ،
ٞالظاث اإلاخ٩لمت جغي ؤنها جدىلذ بلى ؾلٗت ًخٛالى ٞحها اإلاكترون ( خبلذ ؤزهب الجُىب )ٞ ،خبضو و٦إنها جؼَى بهظا الدكُا،
َج
ًا
واإلاكذعون والباجٗىن ٌكاع٧ىن في الًُإ مً زال٣ٞ ٫ضانهم التر٦حزٞ ،هم ًخهغٞىن بُٗا وقغاءا صون ٖلم ؤو خاظتٞ ،هاالء
َج
بخؿاؽ الظاث
٣ٞضوا ؤلاخؿاؽ ٞال ٌٗلمىن إلااطا ٌكترون ،وؤولئ ٪ال ٌٗلمىن ً ٠ُ٦بُٗىن ،وَى حٗبحر َغًٍ ٠دمل في َُاجه
والدكحيء في هٟؿها ومً ٢بل آلارع .
بالًُإ
ِت
ًا
ًا
ؤما اإلاىيىٕ الكٗغي الظي ها٢كه الىو ٞخٟصح ٖىه الظاث " ب٩ل جدىالتها صازلُا وزاعظُا ،وب٩ل جطخمها ويمىعَا ،وال
ًخد ٤٣لها ٞاٖلُت جىُٟظًت بال بدًىع (اإلاىيىٕ) الكٗغي بىنٟه (مدمىلها) الظي ًدؿ٘ لغئٍاَا(ٞ .)1اإلاىيىٕ الكٗغي الظي

( ) د .زلمد عبد ادلطلب :مناورات الشعرية ،مرجع سابق ،صٖٖ.
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ًا
ًا
جىاوله الىو جمشل في الًُإ ومى ٠٢الظاث الغا ٌٞله وللىا ٘٢الاظخماعيٚ ،حر ؤن َظا الغ ٌٞلم ً ً٨عًٞا واخضا؛ بل ل٣ض
حٗضصث مٓاَغٍ ٞجاء ٖلى ؤخىا ٫زالزت:
ّ
أ .ضٛى الىا ٕٟالصي حِٔـه ب٦ل جٜلخاجه في ؤظمىت ا املذخلٜت:
ُة
ٍّص
الغ ٌٞلهظا الىا٘٢
الىو
٣ٞض بضث الظاث الجماُٖت في الىو خاثغة جائهت جبدض ًٖ الاؾخ٣غاع ٞال ججضٍ؛ لظا بغػ في
ِت
ومداولت الخمغص ٖلُه مً زال ٫مجمىٖت مً ألالٟاّ ٍّص
ٖبرث ٖجها ألابُاث ( ،ما ٖىضها ًؼٍض يُاٖا ،الظي هغججُه ًىإي امخىاٖا،
ٍّص
ًا
َاعبا ،والظي بىِىا َج
ٍّص
جضاعى) .والىو" بصاهت
هدكهن ٚضا ًؼٍض ابخٗاصا ،هغظ٘ اإلااضخي ال ًُُ ٤اعججاٖا ،والظي ؾى ٝهبدىُه ًىلي
ُّل
جسخل ؤؾـ بيُاهه ٞحهتز
للظاث اإلاخ٩لمت خُض ٌكل العجؼ ٢ضعاتها ٖلى الخُٛحر ،وج٨خٟي باالخخجاط وبصاهت الىا ٘٢اإلاِٗل ...خحن
ؤمام الغٍذ ٍّص
الهابت ...وال ًجض الكاٖغ – مً خُض َى ناو٘ زال -٤بال ؤن ً٩ىي ألاظؿاص بؿُاٍ ًٚبه( ،)1وهحران سخُه مً زال٫
السخغٍت مىهم ،وَى ما جمشل في اإلآهغ الشالض.
ُّل
ٍّص
بٓ .سم الطهىخ والاػدؼالم لهصا الىا :ٕٟو٢ض ججلى طل ٪في نىعة الظاث وهي جبدض ًٖ الاؾخ٣غاع والاَمئىان ،وٍضلىا ٖلى

طل ( :٪هؼعٕ الغٍذ هبدىحها ٢الٖا) ،بما حٗىُه الؼعاٖت مً الاؾخ٣غاع والشباث والُمإهِىت ،والظاث مضٞىٖت ب٣ىة ؤلاعاصة التي
جدُم ٧ل ما ً ٠٣في وظههاٞ ،ال حؿدؿلم للىا ٘٢ب٩ل اإلاٗى٢اث التي جىي٘ ؤمامها ،مً َىا حؿعى الظاث التي جىايل للب٣اء
ٞتزعٕ ما ال ُةًؼعٕ ( هؼعٕ الغٍذ) وهي صاللت ٖلى مداوالتها ٦ؿغ اإلاؿخدُل اإلاخمشل في ػعاٖت الغٍذ ،بما حٗىُه الغٍذ مً الخضمحر
والهال ،٥ل ً٨الظاث اللاٖغة ال ج٨خٟي بظل ،٪بل حؿخمُذ في مداوالتها بٗض الخُاة مً اإلاىث وصواعي الاَمئىان مً ٢لب
الخى ،ٝو٢ض بغػ طل ٪مً زال (٫هؼعٕ الغٍذ هبدىحها ٢الٖا) ٞالغٍذ ب٩ل صالالتها وجدغ٧اتها حؿدؿلم للجماٖت التي جدُلها بلى
ٍّص
ٍّص
والخدهً.
٢لٗت في بقاعة بلى الخمى٘ والخمً٨
ت .الطٛى للؽلى ٢الصي ً٠ىم به املجخمٕ ججاٍ الصاث :و٢ض جمشل َظا الغ ٌٞبخهىٍغ اإلاجخم٘ بهىعة ؾازغة خُض

ًا
ًا
ًا
ًماعؾىن ؤٗٞاال ال ًضع٧ىن لها ؾببا وال مٛؼيًٟٗ ،لىن ؤمىعا ًجهلىن الضا ٘ٞججاَها ( ،ال ُةًدـ الظي اقتراها إلااطا)
صعي  ٠ُ٦باٖا) والباج٘ ُةم ٍّص
ٞاإلاكتري ٞا٢ض ؤلاخؿاؽ ،و( الظي بإ ما َج
ٌ ُٛةب ،ولظل٧ ٪اهذ الىدُجت في ْل َظٍ ألاويإ
ٞتهاوي الظي َّن
زؿاعة الباج٘ واإلاكتري ،وقمىر الظاث م٘ الجىٕ ( َج
جل٣ى وؤُٖى) ٌٗ٨ـ الٟٗل ( تهاوي) خالت الؿ٣ىٍ،
وَى جهىٍغ لخالت الخؿغان التي ٌِٗكها اإلاجخم٘ بضعظاث مخٟاوجت ،في الى٢ذ الظي جداو ٫الظاث ببغاػ ٍّص
جٟى٢ها من
ْت
مكىب بالجىٕ الظي ٍّص
ٌة
ً٨ضع نٟاء الىٟـ ،والجىٕ ٌٗ٨ـ اٞخ٣اصَم
زال(٫وقمسىا مؿتهؼثحن ظُاٖا)لَ ً٨ظا الكمىر
ل٩ل شخيء مما ًجٗلهم ٌؿخمغون في عخلت الًُإ والبدض.
وفي مداولخىا لغنض الٗال٢ت التي ج٣ىم بحن الظاث واإلاىيىٕ هجضَا ٖال٢ت مخىاٞغة ججم٘ بحن الصخيء ويضٍ ٖلى مُٖض واخض؛
ولظل٣ٞ ٪ض اخدكضث في الىو ج٣ابالث ألايضاص ،وجمشل طل ٪في نىع ٖضة مجها :الخ٣ابل بحن اإلاُلىب اإلا٣هىص واإلاىظىص
اإلاغٞىى:
ُّ
٤ل ما ٓىسها ًعٍس هُآا

والصي هطججُه ًىإي امخىآا

( ) انظر :يف معٌت النص وتأويل شعريتو قراءات أِشتات يف شعر اليمن احلديث ،مرجع سابق ص .ٜٚ
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ؤو بحن ؤلاعاصة والعجؼ:
هدـهّى

ٗساً ،عٍس

ابخٔازا

هطحٕ ألامؽ ،ال ًٌُ ١اضججآا

ًا
وال زال ٝفي اؾخدالت ٖىصة اإلااضخي ؤو بٖاصجه ؤو ابخٗاص الٛض ،ل ً٨اظخمإ الغٚبخحن مٗا ٌٗ٨ـ عجؼا واضخا وايُغابا ،ؤو
ًا
َج
ٖضم ويىح عئٍت مما ًجٗل الظاث جخدغ ٥في اججاَحن مخىاً٢حن ،ؤو ٌٗ٨ـ نغاٖا خاصا بحن ألاها الجماُٖت ب٩ل م٩ىهاتها ،وعبما
ٍّص
ً٩ىن اؾخسضام الظاث الجماُٖت َىا ٌٗ٨ـ الاه٣ؿام بحن الشىعٍحن الخُ٣ُ٣حن واإلادؿل٣حن ،بحن مً ًغٍض الاهُال ١للمؿخ٣بل
ومً ًغٍض الٗىصة هدى اإلااضخي.
ُة
بَّ ٛن
ه ٍصت والُإؽ اإلاؿُُغ:
ؤو بحن ألامل اإلاكىب
والصي

ػىٚ

هبدىُه

ًىلي

ً
َاضبا

والصي

بىِىا

جساعى

ٍّص
بهه الخُه اإلادٞ ٤٣اإلاؿخ٣بل ياج٘ ٌّص
مخهضٕ ٚحر ٢ابل لإلٖاصة والاؾخسضام ،وهدُجت لظلٞ ٪ةن الظاث جضزل
ٞاع ،واإلااضخي
بازخُاعَا صاثغة الًُإ اإلاد ٤٣لخِٗل خبِؿت وا ٘٢مغٞىى ،مً زال ٫الخ٣ابل بحن اإلاىظىص الظي ال ُةٌٛجي واإلا٣ٟىص اإلاجهى:٫
ً
همخٌي مىحت بلى ُٗـط مطسخى

ً
بن وحسها ضٍحا ٠ٛسها الـطآا

و٢ض جماعؽ الظاث خ٣ها الخضمحري مً زال ٫جسلهها مً الؿلبُت بلى ؤلاًجابُت اإلادضوصة ،خُىما جخماؾ ٪وجدؿلح بالهبر ٖلى
عٚم يٟٗها في مىاظهت آلازغ ب٩ل ما ًمل ،٪وَىا ًبرػ الخ٣ابل بحن الًٗ ٠وال٣ىة:
ٛت اوي الصي جل٠ى وؤٌٓى

ْي
وؿمذىا

مؼت عثحن

حُآا

وباالهخ٣ا ٫بلى الخضًض ًٖ زُىٍ الضاللت التي ؾُُغث ٖلى الىوٞ ،ةهىا هغي مجمىٖت مً الخُىٍ الضاللُت في الىو ًمً٨
عنضَا في آلاحي:
 .دٍ الوُاْ والاٗتراب :وَى الخِ اإلاؿُُغ ٖلى ؤبُاث الىو ،خُض بغػ بجالء في ألابُاث( ألاو ،٫والشاوي ،والخامـ،
والؿاب٘) .
 .دٍ ألاملٞ :بالغٚم مً الىاٍّ ٘٢ص
السخيء الظي ً٨كٖ ٠ىه الىو بال ؤن الظاث الكاٖغة مدؿلخت با مل ،و٢ض ججلى ألامغ في
ًا
ؤمال ُةم َّن
ُة
ٖمل ٌّص
ىٛها ؤو ؤمال ًسالُه ٌة
هؼعٕ الغٍذ هبدىحها ٢الٖا) و( والظي ؾىٝ
قا ١وجمشل في( :
نىعجحن :ألاولى مجهما ٧ان
هبدىُه) و٢ض ٍّص
ٖبر اإلاًاعٕ ًٖ الهغإ لخدَ ٤ُ٣ظا ألاملٞ ،ا ٗٞا ٫الشالزت اإلاٌاعٖت – هؼعٕ ،هبدىحها ،هبدىُه -جخُلب ٢ىة
ونبرا ،و٧لها ال جخد ٤٣بال بٗض ٞترة .ؤما الهىعة الشاهُت ٩ٞان ههغا ُةمد٣٣ا وبن قابه شخيء مً الى٣هان ( قمسىا مؿتهؼثحن
ظُاٖا ) واإلااضخي ًضٖ ٫لى ُّل
جدٍ ٣ص.٤
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 .دٍ العمان :وجخد ٤٣زُىٍ الؼمً مً زال ٫الخ٣ل الهُااي با ٗٞا ٫بهُٛخحها اإلاًاعٖت واإلاايُت ،التي ج٨غعث زالزحن
مغة ،ؤو الضوا ٫اإلاىخجت للؼمىُت بظاتها ،والتي ج٨غعث ؤعب٘ مغاث.
َج
ُة
بن جىظه الظاث هدى الؼمً بالدؿاوي في ٖضص ألاٗٞا ٫اإلاايُت والخايغة ل َجُ٨ك ًٖ ٠عئٍت الظاث بلى خالت الًُاٖحن التي
ًا ًا
حِٗكهاٞ ،هي في اإلااضخي ياجٗت ،وفي الخايغ ح٘اوي يُاٖا وجحها ؤًًاٞ .الؼمىان مدؿاوٍان في هٓغ الظاث؛ لظلٞ ٪هي ال جب٩ي
ًا
ًا
مايُا ؤزحرا لضيها ًهلح ؤن ً٩ىن بضًال ًٖ اللخٓت الغاَىت؛ بل بن اإلااضخي ب٩امله ً٩اص ًدؿاوي م٘ الخايغ في حؿلِ الغٌٞ
ٖلُه ،وٍبرػ طل ٪في ٢ىله:
هدـهّى

ٗساً ،عٍس

ابخٔازا

هطحٕ ألامؽ ،ال ًٌُ ١اضججآا

ًا
والبِذ ٌٗ٨ـ َظا الًُإ ٞال الظاث ٢اصعة ٖلى ؤلامؿا ٥بالٛض وال ألامـٞ ،ا وً ٫ؼصاص ُةبٗضا ،وآلازغ ًغ ٌٞالغظىٕ بلُه ٖلى
ًا
ًا
ٍّص
ُة
خالخه ولِـ بىؾٗه طلٞ ،٪الظاث َىا ال جمؿ – ٪بن صح الخٗبحر -بال باللخٓت الغاَىت التي جخٟلذ مجها قِئا ٞكِئا ،وَىا جؼصاص
حؾغة الظاث التي حكٗغ بٗضم ٢ضعتها ٖلى الٟاٖلُت؛ لظل ٪حؿعى للخسلو مً اإلااضخي الظي جُ٣ىذ جٟلخه وٖضم اؾخُاٖتها
الخإزحر ُٞه مً زال ٫اؾخضٖاء الؼمً آلاحي في مداولت لٟغى الغ ٌٞلهظٍ الخالت.
وٍىم ػُإحي
ًىم مضخى
بحن
ٍم
ٍم
والصي

ػىٚ

هبدىُه

ًى ٨ي

هعضْ

ّ
الطٍح

هبدى ا

ٟالٓا

ً
َاضبا

والصي

بىِىا

جساعى

ُّل
َظا الخًىع ال٨شُ ٠للؼمً الخايغ وآلاحي ،الظي بضا ِتيٗ ٠الؼمً اإلااضخي -ؤعبٗت في م٣ابل ازىحنً -ضٖ ٫لى ؤن اإلااضخي ال ً٠٨
ًٖ الخًىع في الؼمً آلاحي .وَظا ٌٗ٨ـ جٟائ ٫الظاث باإلاؿخ٣بل وجمؿ٨ها با مل وٖضم زىىٖها وعيىزها.
 .دٍ امل٦ان :و٢ض يم خ٣له زمـ مٟغصاث ،وَظا الخِ ًمخض بلى مجمىٖت زُىٍ ٞغُٖتٌٗ ،مل بًٗها ٖلى جىظُه
الكٗغٍت بلى َبُٗت ظؼثُت و٧لُت ٖلى نُٗض واخض ،خُض جغنض ألابٗاص اإلا٩اهُت اإلادضصة( بحن ) التي ج٨غعث مغجحن ،وَظا
ًا
الاؾخسضام ٍّص
جىى َجٕ ،بط اؾخسضم مغة في اإلا٩ان( بحن يُاٖحن) ،وألازغي م٘ الؼمان( بحن ًىم) .باإلياٞت بلى ( ٢الٖا ،مغسخن،
الجُىب) و٧لها ؤما ً٦طاث صاللت ٖلى الاخخماء والُمإهِىت اإلايكىصة.
ُّل
ُّل
الىو الظي بحن ؤًضًىا مً الترار وٍىٟخذ ٖلُه مً زال ٫الاؾخضٖاء ؤو الخىام ،خُض ٌٗمل الىو ٖلى اؾخضٖاء
وٍمخو
الترار ًٖ َغٍ ٤جىُْ ٠الىو الٛاثب في ؾُا ١ظضًض ٌؿعى بلى ججغٍضٍ مً ٢ىجه ؤوال زم ؾُُغجه زاهُا٩ُٞ ،ىن الىو الخايغ
بضًال ًدُذ إلايصخئ الخُاب الخٗبحر مً زالله ،طل ٪ؤهه ال ًىظض هو في الهىاء ٩ٞل هو ظضًض ًىلض مً عخم ههىم ٢ضًمت ،زم
ًخدى ٫الىو الجضًض بضوعٍ بلى عخم لىالصة ههىم ؤزغي ،وبٗباعة ؤزغي "٧ل هو َى ٍّص
حكغب وجدىٍل لىهىم ؤزغي( )1ؤو
بخٗبحر الض٦خىع مدمض ٖبضاإلاُلب ؤلاهخاظُت الكٗغٍت " جمشل ٖملُت اؾخٗاصة إلاجمىٖاث مً الىهىم ال٣ضًمت ،في ق٩ل زٟي
) ) مارك أصليلو :مفهوم التناص يف اخلطاب النقدي اجلديد ،ترمجة أمحد ادلديٍت ،عيون ادلقاالت ،الدار البيضاء ،الطبعة األوىل( ،د.ت) ص ٕٓٔ.
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مجلت حُل السضاػاث ألازبُت وال٥ٜطٍت  -الٔام الثالث  -الٔسز  29ؤبطٍل 2017
ًا
ًا
ًا
ًا
ُ٢اٖا ٦بح ًارا مً َظا ؤلاهخاط الكٗغي ُةٌ ُّل
ٗض جدىٍغا إلاا ؾب٣ه ،طل ٪ؤن اإلابضٕ ؤؾاؾا ال ًخم له
ؤخُاها ،وظلي ؤخُاها ؤزغي ،بل بن
الىطج الخ٣ُ٣ي بال باؾدُٗاب الجهض الؿابٖ ٤لُه في مجاالث ؤلابضإ اإلاسخلٟت ،وَظا الخهىع ٧ان له وظىص الػم في الضعؽ
ًا ()1
الى٣ضي الٗغبي ال٣ضًم ؤًًا
وما صام الخىام امخهام ههىم ؾاب٣ت وجدىٍلها بلى هو خايغٞ ،ةن الىو الٛاثب ًل٣ي الًىء ٖلى الىو الخايغ لٟهمه
وجإوٍله ،ومً َىا ٞةن الىو ًٟؿغ الىو ،وَظا ٌٗجي ؤن ٧ل هو ًىبش ٤مً زالًا وؤوسجت ههىم ؾاب٣ت ؤو مٗانغة ،وبهظا
ٌٛضو الىو الخايغ زالنت لٗضص مً الىهىم التي طابذ الخضوص بُجها ؤو اهههغث ،وَى ؤقبه ما ً٩ىن بسلُِ مً اإلاٗاصن
اإلاسخلٟت اإلاخٗضصة ألاحجام وألاق٩ا ،٫ؤُٖض حلُ٦لها وبهخاظها في ؤحجام و٢ىالب مسخلٟت ،بدُض ال ًب٣ى بحن الىو الجضًض
وؤقالء الىهىم الؿاب٣ت ؾىي اإلااصة وبٌٗ ُة
الب ٘٣التي جىمئ وحكحر بلى الىو الٛاثبٞ ،الخىام ً٣ىم" ٖلى ظضلُت خًىع
الُٛاب ،والجضًض ال٣ضًم ،والخايغ اإلااضخي ( ،)2وال ق ٪ؤن"الٗال٢ت ال٣اثمت بحن الىهىم ؤلابضاُٖت وبحن الىهىم ألازغي التي
٢ض ٌؿخ٣ي مجها ألاصًب ٖمله ،ؤو ًًمجها في ههىنه  ..حكحر بلى مضي الخٟاٖل والترابِ بحن الىخاط ألاصبي ٖلى ازخال ٝؤق٩اله
الٟىُت ،وبحن ٢غاءاث وز٣اٞاث ألاصًب ومٗاعٞه اإلاسخلٟت بكتن مهاصعَا( ، )3وٖىض جإمل الىو اإلاضعوؽ هضعٍّ ٥ص
ؤن البرصووي جىام
م٘ اإلاشل الٗغبي ال٣ضًم ال٣اثل (:مً ًؼعٕ الغٍذ ًدهض الٗانٟت) في ٢ىله:
وٍىم ػُإحي
ًىم مضخى
بحن
ٍم
ٍم

هعضْ

ّ
الطٍح

هبدى ا

ٟالٓا

و ن هجغة الىو مً ًٞاء بلى آزغ ،ؤو مً مايُه بلى خايغٍ ،هجغة ازتراُ٢ت جدىلُتٞ ،هى ًىبش ٤مً ههه لُخ٩ىن في هو آزغ
وًٞاء آزغ وػمً آزغ ،و َظٍ الهجغة اإلاخٗضصة ألابٗاص جخُلب ؤن ًخدى٣ٞ ،٫ض ٧ان في مايُه ً٣ى ٫قِئا ،وٖلُه ؤن ً٣ى ٫قِئا
آزغ مسخلٟا وبُغٍ٣ت مسخلٟت في خايغٍ ؤو ويٗه الجضًض ،وجخُلب َظٍ الهجغة ؤن ًدُا الىو في ْغوٞه الجضًضة خُاة ؤزغي
مً زال ٫الخىاعٍت والخٟاٖلُت ،وحٗجي بٖاصة بهذاط الىو بٖاصة بهخاط مٗىاٍ ومبىاٍ وق٩له وحجمه ،مً َىا ٞةن الظاث الكاٖغة
جدُل الغٍذ بلى ؤعى زهبت جىبذ ما ًب٣حها وٍداٖ ٔٞلى ظظوعَا وهي َاَىا حُٗض ٦خابت الىو الؿاب ٤مؿخىٖبت بًاٍ بىن٠
اإلا٣هىص بالخىام" الٗال٢ت ؤو الٗال٢اث ال٣اثمت بحن ٍّص
هو ما والىهىم التي ًخًمجها ؤو ٌُٗض ٦خابتها ؤو ٌؿخىٖبها ؤو ًبؿُها ؤو
ٍص
ًا
بهٟت ٖامت ًدىلها( ، )4وبهظا جهبذ الىهىم الؿاب٣ت زؼاها ي مبضٕ ًجهل مجها ُٟ٦ما ٌكاء ،ومتن ٌكاء ،وجٓهغ بغاٖت اإلابضٕ
في اؾخٛال ٫وخؿً اؾخسضام الخىام ،مً َىا ه٣غؤ في الىو الظي بحن ؤًضًىا:
والصي

ػىٚ

هبدىُه

ًىلي

ً
َاضبا

والصي

بىِىا

جساعى

( ) د.زلمد عبد ادلطلب  :قراءات أسلوبية يف شعرنا احلديث ،اذليئة ادلصرية العامة للكتابٜٜٔ٘ ،م ،ص .ٖٖٙ
) ) د .خليل ادلوسى ،قراءات يف الشعر العريب احلديث وادلعاصر ،منشورات احتاد الكتاب العربٕٓٓٓ ،م ،ص .ٜٙ
) ) د .عادل نيل :مجاليات النص السردي رؤية نقدية يف أعمال أمُت يوسف غراب ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب ،القاىرةٕٓٔ٘ ،م ،ص.ٕٕٛ
) ) جَتالد برنس :ادلصطلح السردي( معجم مصطلحات) ترمجة عابد خزندار ،ادلشروع القومي للًتمجة ،اجمللس األعلى للثقافة ،القاىرة ،العدد (  ،)ٖٙٛالطبعة
األوىلٕٖٓٓ ،م ،ص .ٔٔٚنقال عن  :د .عادل نيل  :مجاليات النص السردي رؤية نقدية يف أعمال أمُت يوسف غراب ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب ،القا ىرة،
ٕ٘ٔٓم ،ص.ٕٕٛ
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٣ٞض جىام م٘ ٢ى ٫الكاٖغ ظغظـ هجم َجَ ٍّصمام 1921-(1865م) مً ٢هُضة (ق٨غا هلل) التي ً٣ىٞ ٫حها
ؤؿـطٟذ

الـمؽ

وٟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس

ّ
ولى

الِالم

َـاضب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

( )1

ًا
و ن" قٗغٍت الخضازت ج٣ىم لٛىٍتها ٖلى ( الخٗالي) الظي ً٪اص ًلغي الٟانل بحن ما ٌؿمن باللٛت ،وما ٌؿمن بال٨الم بىنٟه جىُٟظا
ًا
ًا
ًا
ٗٞلُا للٛت٩ٞ ،ل زُاب ًاؾـ لٛخه ٖىضما ًيخج ٦المه...مً َىا جسلهذ اللٛت مً ٧ىنها وؾُُا بًهالُا بحن اإلابضٕ واإلاخل٣ي،
ٞإنبدذ مهمت الكٗغٍت جىنُل اللٛت طاتهاٞ ،الظي ًخ٩لم في الخُاب الكٗغي َى الج مل والتراُ٦ب التي ج٣ضم هٟؿها مباقغة
مصخىهت بسهىنُت بياُٞت ٍّص
جُىٕ الٗام ل٩ل ما َى ٞغصي( ، )2وٖلى َظا ً٣ى ٫البرصووي:
وبلُىا

حاء

ّ
الـطاة

ً
جبآا

ْي
حبلذ ؤدلب الجُىب جبآا

بن الض٣ٞت جهٗض بلى ما لم جخٗىصٍ اللٛت ( خبلذ ؤزهب الجُىب جباٖا) زم ججز ٫بلى ما اٖخاصجه في البِخحن ألازحرًً ،وَى هؼو٫
مخىجغ؛ هه ًضزل الظاث في صاثغة الًُإ ٖىضما ُةًماعؽ ٖلحها ؤٗٞاال ٖبصُت في اؾخدًاع مٟغصاث الىا ٘٢الخُاحي( َج
بإ ،ظُاٖا)،
وَظا الاؾخدًاع مهاخب لٗملُت البدض ًٖ اإلا٣ٟىص وع ٌٞاإلاىظىص ،ومماعؾت الٟٗل ٖلحها ًخم ٖلى وظه ؤلا٦غاٍ ،وا٫جىجغ
َاَىا مً باب الخ٣بل الغا ٌٞؤو الغ ٌٞاإلاخ٣بل.
"بن اإلاخابٗت ؤلاٞغاصًت لكٗغ الخضازت ج٣خطخي الىٓغ بلى ٚلبت مىاَ ٤نُاُٚت بُٗجهاً ،م ً٨ؤن حؿاٖض في ال٨ك ًٖ ٠الىٓام
مً هاخُت ،وجدضًض َبُٗت ؤلاهخاط الضاللي ،وجدضًض مىاَ ( ٤الاؾمُت) َى جدضًض – في الى٢ذ هٟؿه -لمهاَ ٤جٟجحر الٟاٖلُت
وؤلازاعة ،وجدضًض الٟٗلُت َى جدضًض لُبُٗت َظٍ ؤلازاعة في امخضاصَا الخضسي والؼمجي ،بل بن مخابٗت مىاَ( ٤الٟٗلُت) ًم ً٨ؤن
ًمشل ؤصاة بالٛت ألاَمُت في جدضًض َبُٗت الىاجج وعصوص الٟٗل اإلاهاخبت له ،مً خُض ً٩ىن( اإلااضخي) ٚ -البا – ماقغا ٖلى العجؼ
ًٖ الخُٛحر الخىُٟظي ،وبن ؾمذ بالخُٛحر الخ٣ضًغي٦ ،ما ً٩ىن الخٗامل م٘ ( اإلاًاعٕ) ماقغا ٖلى بًشاع مىُ٣ت الاخخماالث
اإلاخٛحرة ( .)3وفي الىو اإلاضعوؽ هالخٔ اج٩اء الىو ٖلى الجملت الٟٗلُت ،التي بلٖ ٜضصَا زماهُا وٖكغًٍ ظملت ،حؿاوث ٞحها
ألاٗٞا ٫اإلاايُت م٘ اإلاًاعٖت ،وَظا ًدىاؾب م٘ العجؼ الظي حؿدكٗغٍ الظاث الجماُٖت وحكبثها بمىُ٣ت الاخخماالث عٚبت في
الخُٛحر واخخمالُت خضوزهٞ ،لم ٌؿُُغ قٗىع ٖلى قٗىعًً .ا ٝبلى طل ٪ما جضٖ ٫لُه الجملت الٟٗلُت مً الاؾخمغاع والخجضص
والخضور وَى ما ًدىاؾب م٘ الخغ٦ت والخُٛحر الظي جخُٛاٍ الظاث٦ ،ما ًم ً٨ال٣ى ٫بن الظاث ٖضلذ ًٖ الجمل الاؾمُت ٧ىنها
ٍّص
جضٖ ٫لى الشبىث في خحن حٗ٨ـ ألابُاث خالت مً ال٣ل ٤ولِـ مً الؿ٩ىن؛ لظل٢ ٪لذ الجمل الاؾمُت في الىو ٞلم جغص ؾىي
زمـ ظمل اؾمُت .ِ٣ٞ
وبطا ٧ان اإلاؿخىي ؤلاٞغاصي ً٣ىم بما ط٦غهاٍ آهٟا ٞةن اإلاؿخىي الترُ٦بي له َى آلازغ خًىع في الخُاب الكٗغي ٧ا ؾالُب
ؤلاوكاثُت مشال٣ٞ ،ض وعص في الىو الىٟي والاؾخٟهام بمٗض ٫مغجحن ل٩ل واخض مجهما ( ال ًُُ ٤اعججاٖا ،ال ُةً ُّل
دـ الظي اقتراها
) ) رلموعة البابطُت
) ٕ) مناورات الشعرية ،مرجع سابق ،ص.٘ٙ
) ٖ) مناورات الشعرية ،مرجع سابق ،ص.ٙٓ -ٜ٘
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إلااطا ،والظي بإ ما صعي  ٠ُ٦باٖا؟) ،وَظٍ ألاؾالُب ؤلاوكاثُت ٍّص
ج٣غب اإلاخل٣ي مً الىو ٖىضما حؿخضُٖه بالـئا ،٫ول٨جها جبٗضٍ
في الى٢ذ هٟؿه ٖىضما حٛلٖ ٤لُه ؤلاظابت ،لُلج خالت الاهخٓاع والتر٢ب لىظىص ًُ٢ت لم جدؿمٞ" ،دُاصًت ألاؾلىب ؤلاوكاجي
جا٦ض َبُٗخه الخإظُلُت اإلامخضة(.)1
وٖلى اإلاؿخىي الهُااي ٖمىماٞ ،ةن الىو الظي بحن ؤًضًىا ال ًٟخ٣ض ؤلاً٣إ الهىحي الظي ٌكمل الىػن وال٣اُٞت ،وٍىؾ٘
الضاعؾىن الٗىانغ ألازغي التي جًا ٝبلى ما ؾب٧ ٤الخىاؾ ٤الهىحي بحن خغو ٝال٩لماث اإلاؿخٗملت مً ٢بل الكاٖغ" لِـ
ؤلاً٣إ ٖىهغا مدضصا ،وبهما َى مجمىٖت مخ٩املت ،ؤو ٖضص مخضازل مً الؿماث اإلامحزة جدك٩ل -بجاهب ٖىانغ ؤزغي -مً
الىػن وال٣اُٞت الخاعجية – ؤخُاها -ومً الخُٟ٣اث الضازلُت بىاؾُت الخىاؾ ٤الهىحي بحن ألاخغ ٝالؿا٦ىت واإلاخدغ٦تًً .اٝ
بلى طل ٪ما ًخهل بدىاؾ ٤ػمىُت الُب٣اث الهىجُت ،صازل مىٓىمت الترُ٦ب اللٛىي مً ٍّص
خضة ؤو ع٢ت ؤو اعجٟإ ؤو اهسٟاى(،)2
ٞال٣اُٞت خايغة في الىو ٧له٦ ،ما ًلٟذ الىٓغ الخًىع الالٞذ لبٌٗ ألانىاث ٧ا ل ٠التي ج٨غعث زماهُا وزالزحن مغة ،و٧ان
للىىن خًىع باعػ مً زال ٫نىعجحن :بخضاَما الىىن التي جغصصث بخضي وٖكغًٍ مغة ،وألازغي هي الخىىًٍ الظي ج٨غع ؤعب٘
ًا
ٖكغة مغة٦ ،ما َّن
ؤن الٗحن ج٨غع ؾذ ٖكغة مغة مؿبى٢ا بإل ٠ؤو مخلىا بهًً .ا ٝبلُه مجمىٖت بجن ( ٖلم البُان) :اإلاجاػ
ٍّص
والدكبُه والاؾخٗاعةٞ ،مً اإلاجاػ اإلاىْ ٠في الىو ٢ىله ( :همخُي مىظت) ،خُض ًدَ ٤٣ظا الامخُاء الهال ،٥ومً الاؾخٗاعة
ًا
ًا
٢ىله ( :هغظ٘ ألامـ ال ًُُ ٤اعججاٖا) خُض ظٗل ألامـ وَى اإلاٗىىي قِئا ماصًا ًداو ٫الخإزحر ٖلُه مً زال ٫اؾترظاٖه بِىما
ً٣اوم ألامـ َظٍ الغٚبت في جهىٍغ لخالت ال٣ٟض والخسبِ التي حٗاهحها الجماٖت واإلاخمشلت في مداوالتها الُ٣ام بإٗٞا ٫مؿخدُلت
الخضورُ ( ،ة
هؼعٕ ٍّص
الغٍذ هبدىحها ٢الٖا) خُض قبه الغٍذ با عى والغٍذ ال جؼعٕ ٞهىا جًاص( مؿخٗاع ومؿخٗاع له)ٞ ،هىا جًاص
ُٖ٣م ،وَظٍ الاؾخٗاعة ٍّص
ٌة
جهىع جدضي اإلاؿخدُل اإلاخمشل في ػعٕ ما
والٗال٢ت بحن ألاعى الخهبت التي جؼعٕ وهي مىخجت بِىما الغٍذ
ًا
ُة
ال ًؼعٕ ل٨جهم عجؼوا ًٖ جد ٤ُ٣طل ،٪والاؾخٗاعة ألازغي في ( :هبدىحها ٢الٖا) ،وَل ج َجبجن الغٍذ بدُض جهحر ٢لٗت؟ واإلاالخٔ َىا
ًا
ػزما ،وَظا ظٗلها جىلض ٦ىاًت ًٖ الًُإ .و( بلُىا ظاء الكغاة جباٖا) خُض ٍّص
قبه
ؤن الخُا ٫ألاؾُىعي َى الظي مىذ الاؾخٗاعة
ؤهٟؿهم بالبًاٖت بِىما آلازغون َم اإلاكترون ،في بقاعة بلى عجؼَم ًٖ الٟٗل بدُض ؤنبذ آلازغ َى الظي ًخد٨م في
ٍّص
ٞتهاوي الظي َّن
مهحرَم .و٢ىله( َج
جل٣ى وؤُٖى) ٍّص
الدؿٟل الىاظم ًٖ ألاٗٞا ٫الٗبصُت ،و٦ظل٪
قبه اإلاكترًً بالبيُان ًتهاوي بقاعة بلى
ـ الظي اقتراها إلااطا ،والظي َج
في ٢ىله( خبلذ ؤزهب الجُىب جباٖا) ،ومجها (:ال ُةً ِتد ُّل
بإ ما صعي  ٠ُ٦باٖا) .ومً ال٨ىاًت ٢ىله( :بن
ًا
وظضها عٍدا ٣ٞضها الكغاٖا) ٦ىاًت ًٖ يُاٖهم وًٖ ٖضم جم٨جهم مً ٗٞل ؤي شخيء ،وَظا ٌٗجي طَاب ظهصَم الظي ًبظلىهه
ُةؾ ًاضي.
٦ما وْ ٠الىو الخ٨غاع بىنٟه" ؤخض مٓاَغ الؿُىلت في ال٣هُضة الٛىاثُت( )3ؾىاء ؤ٧ان ج٨غاع الٟٗل ؤم الاؾم ؤم ج٨غاع
الخغٓٞ ،ٝاَغة الخ٨غاع ج٣ىم ٖلى"زغ ١مبضؤ الاؾدبضا،)4(٫و ًمشل الخ٨غاع " خاظت ياُٚت جدغط اإلايصخئ في ٦شحر مً ألاخُان
َّن
لُٓل مكضوَا بلى ٧لمت بُٗجها بلى ؤن جبل ٜخض ؤلاقبإ ،خُيئظ ًضٖها بٗض ؤن ًٟغ٧ ٙامل شخىاجه الىٟؿُت ٞحها....وج٨مً ؤَمُت
) ٔ) مناورات الشعرية ،مرجع سابق ،ص .ٙٙ
( )2رجاء عٌد :التجدٌد الموسٌقً فً الشعر العربً ،منشأة المعارف ،اإلسكندرٌة ،مطبعة األطلس1945 ،م ،ص ،15نقال عن أدونٌس البنٌة والداللة ص
.267

( )امفاىيم نقدية :رينيو ةيلك ،ترمجة د زلمد عصفور ،عامل ادلعرفة ،فرباير ٜٔٛٚم ،ص .ٖٛٛ
( ) انظر  :التكرار وعالمات األسلوب يف قصيدة ( نشبد احلياة ) للشايب دراسة إحصائية أسلوبية ،أمحد زلمد علي ،رللةجامعة دمشق ،مج

 ،ٕٙع ٕٔ،

ٕٓٔٓ ،ص .ٜٗ- ٗٛ
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الخ٨غاع في ؤهه ٌؿلِ الًىء ٖلى هُ٣ت خؿاؾت في الٗباعة وٍ٨ك ًٖ ٠اَخمام اإلاخ٩لم بها ،وَى – بهظا اإلاٗجن -طو صاللت هٟؿُت
ًا
هبدىُه ٢الٖا،
ا
ُ٢مت جُٟض الىا٢ض ألاصبي الظي ًماعؽ ألازغ وٍدلل هٟؿُت ٧اجبه(٣ٞ ،)1ض ج٨غع الٟٗل ( ًؼٍض يُاٖاً ،ؼٍض ابخٗاصا،
ماى ،ولهظا ألامغ صاللخان ،بخضاَما
هبدىُه ) والظي ًالخٔ َىا ؤن ألاٗٞا ٫التي ج٨غعث هي ؤٗٞا ٫مًاعٖت ،ولم ًخ٨غع ؤي ٗٞل ٍص
هي الخغ٦ت وٖضم الشباث وَى شخيء ًدىاٚم م٘ مى ٠٢الجماٖت اإلاخ٩لمت ،وألامغ آلازغ َى بْهاع اوكٛا ٫الجماٖت اإلاخ٩لمت
باللخٓت الغاَىت ،وٖضم الهغوب هدى اإلااضخي اإلاغٞىى ؤو الٟ٣ؼ هدى اإلاؿخ٣بل اإلاجهىٞ .٫اإلاًاعٕ َىا ٌٗ٨ـ عٚبت في حُٛحر
الىاٖ ٘٢بر الىا ٘٢ال ٖبر ألاخالم .ؤما الاؾم ٣ٞض ج٨غع في ٢ىله( والظي هغججُه ،والظي ؾى ٝهبدىُه ،والظي بىِىا ،الظي اقتراها،
ًا
ًىم مطخن ،وٍىم ؾُإحي) ،و٢ض ٦ك ٠ج٨غاع الاؾم اإلاىنى ٫خالت ال٣ٟض والًُإ
والظي بإٞ ،تهاوي الظي ،جباٖا ،جباٖاٍ ،ص
ٞالجمل اإلاىنىلت التي جضٖ ٫لى اإلاؿخ٣بل ْهغث ٞحها نلت اإلاىنى ٫ل ً٨الٟٗل بٗضٍ ًضٖ ٫لى الُٛاب والهغوب( ًىإي – ًىلي)،
ؤما الجمل التي خظٞذ مجها نلت اإلاىنىٞ ٫إٗٞالها جضٖ ٫لى اإلااضخي الظي جدُٞ ٤٣ه الًُإ والخهضٕ( جضاعى -اقتراها -بإ-
تهاوي) .وج٨غاع الخغ ٝجمشل في ج٨غاع خغ ٝالُٗ" ٠الىاو" زمان مغاث ،وج٨غاع خغ ٝالىٟي " ال " مغجحن( ال ًُُ ،٤ال ُةًدـ)٦ .ما
اؾخضعى الخُاب بيُت الخ٣ابل -ازىتي ٖكغة مغة -التي ؤقغها بلحها ؾلٟا ٖىض خضًصىا ًٖ اإلاىيىٕ ،وجمشل في( ٚضا -ألامـ ،مطخن-
ؾُإحي ،وظضها٣ٞ -ضها ،اقتراها -بإٞ ،تهاوي -قمسىاَّ ،ن
جل٣ى -ؤُٖى).
الىخاث  :زلهذ الضعاؾت بلى آلاحي:
 .بن قٗغٍت هو ( بحن يُاٖحن) ٢ض زالٟذ اإلاإلى ٝفي الخُاب الكٗغي الخضاسي مً ٦شاٞت خًىع الظاث نُاُٚا
ازيخحن وزالزحن مغة ،لخجٗل َظا الخًىع قِئا ظضًضا بحن ( الخًىع والُٛاب) وَى ما ًىا ٤ٞج٩ىٍجها الضازلي والخاعجي،
ًا
وما ًىاَ ٤ٞبُٗت عئٍتها للٗالم ،ومً َىا ٧ان حؿلُها ٖلى اإلاىيىٕ حؿلُا مدضوصا ًدُذ له ؤ٦بر مؿاخت مً الخغ٦ت
الخغة اَ٫لُ٣ت التي جىض ٘ٞبلى زُىٍ الضاللت الغثِؿُت والٟغُٖت ،و٧ل َظٍ اإلاداوع جدك٩ل في مدىع الهُاٚت
بمؿخىٍُه ؤلاٞغاصي والترُ٦بي.
ًا
 .مى ٠٢الظاث مما خىلها ومً الىاَ ٘٢ى الغ ،ٌٞو٢ض جىىٖذ وؾاثل الخٗبحر ٖىه؛ بل ؤزظ الغ ٌٞؤق٩اال مخٗضصة،
ًا
مجها بصاهت َظا الىا ٘٢وعًٞه ًٖ َغٍ ٤الهغار والاخخجاط ٖلُه زم جدغ٦ذ الظاث ٢لُال لخُٛحرٍ ًٖ َغٍ ٤الٟٗل
وجدضي اإلاؿخدُل ،جال طل ٪السخغٍت مً مى ٠٢اإلاجخم٘ ججاٍ الظاث.
ٖ .لى الغٚم مً ؤن الٗىىان ًدمل ؾمت الًُإ اإلاد (٤٣بحن يُاٖحن) ،والىو ًبخضت ب٩لمت "٧ل" التي جُٟض الٗمىم
ٍّص
مخلىة بةزباعَا ًٖ يُإ ما ٫صيها ،واؾدكٗاعَا بالعجؼ بال ؤن الظاث اإلاخ٩لمت جمؿ٨ذ با مل والخٟائ ٫مً زال ٫اج٩اء
ًا
الىو ٖلى الجملت الٟٗلُت -التي بلٖ ٜضصَا زماهُا وٖكغًٍ ظملت -حؿاوث ٞحها ألاٗٞا ٫اإلاايُت م٘ اإلاًاعٖت ،وَظا
ٌٗ٨ـ ٍّص
حكبض الظاث الكاٖغة بمىُ٣ت الاخخماالث عٚبت في الخُٛحر واخخمالُت خضوزهٞ ،لم ٌؿُُغ قٗىع ٖلى قٗىع.
امللازض واملطاحٕ:
ٔ .صًىان ٖبضهللا البرصووي ،ألاٖما ٫الكٗغٍت ،م٨خبت ؤلاعقاص ،نىٗاء -الُمً ،الُبٗت الغابٗتَ1430 ،ـ2009 -م.
ٕ .الخجضًض اإلاىؾُ٣ي في الكٗغ الٗغبي :عظاء ُٖض ،ميكإة اإلاٗاع ،ٝؤلاؾ٨ىضعٍت ،مُبٗت ألاَلـ1945 ،م.
( )قضايا الشعر ادلعاصر :نازك ادلالئكة ،مكتبة النهضة ،بَتوت ،الطبعة الثالثةٜٔٚٙ ،م ،صٕٕٗ
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ٖ .الخ٨غاع وٖال ماث ألاؾلىب في ٢هُضة ( وكبض الخُاة ) للكابي صعاؾت بخهاثُت ؤؾلىبُت ،ؤخمض مدمض ٖلي،
مجلتظامٗت صمك ،٤مج .2010 ،21 ٕ ،26
ٗ .ظمالُاث الىو الؿغصي عئٍت ه٣ضًت في ؤٖما ٫ؤمحن ًىؾٚ ٠غاب ،ص ٖ .اص ٫هُل ،الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب،
ال٣اَغة2015 ،م.
٘ .الغواًت الجضًضة واإلاىجؼ ا لٗغبي٦ ،خاب الغواًت ،مدمىص الًب٘ ،الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب ،الٗضص  ،7ال٣اَغة،
2011م.
 .ٙالؿُمىَُ٣ا والٗىىهت  :ص.ظمُل خمضاوي ،مجلت ٖالم ال٨ٟغ ،اإلاجلـ الىَجي للش٣اٞت والٟىىن وآلاصاب ،ال٩ىٍذ،
اإلاجلض  ،25الٗضصً 3ىاًغ /ماعؽ 1997م.
ٖ .ٚخباث الىو في الغواًت الٗغبُت صعاؾت ؾُمُىلىظُت ؾغصًت ،صٖ .ؼوػ ٖلي بؾماُٖل ،الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب،
2013م.
 .ٛالٗىىان وؾمُىَُ٣ا الاجها ٫ألاصبي ،ص .مدمض ٨ٞغي الجؼاع ،الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب ،ال٣اَغة1998 ،م.
ٞ .ٜىح البىٟسج والٗغاع ( ٢غاءجان في ٢ضًم الكٗغ وخضًشه ) ،ص ٖ.بضهللا خؿحن الباع ،صاثغة الش٣اٞت وؤلاٖالم ،الكاع٢ت،
2016م
ٓٔ .في مٗجن الىو وجإوٍل قٗغٍخه ٢غاءاث ِتؤقخاث في قٗغ الُمً الخضًض ،ص
للضعاؾاث واليكغ ،الُبٗت ألاولىَ1425 ،ـ اإلاىا2004 ٤ٞم.

ٖ .بضهللا خؿحن الباع ،مغ٦ؼ ٖباصي

ٔٔ٢ .غاءاث ؤؾلىبُت في قٗغها الخضًض ،ص.مدمض ٖبضاإلاُلب ،الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب1995 ،م.
ٕٔ٢ .غاءاث في الكٗغ الٗغبي الخضًض واإلاٗانغ ،ص .زلُل اإلاىسخن ،ميكىعاث اجداص ال٨خاب الٗغب2000 ،م.
ًٖٔ٢ .اًا الكٗغ اإلاٗانغ :هاػ ٥اإلاالث٨ت ،م٨خبت الجهًت ،بحروث ،الُبٗت الشالشت1976 ،م.
ٗٔ .اإلاهُلح الؿغصي ( معجم مهُلخاث ) ،ظحرالض بغوـ ،جغظمت ٖابض زؼهضاع ،ا إلاكغوٕ ال٣ىمي للترظمت ،اإلاجلـ
ألاٖلى للش٣اٞت ،ال٣اَغة ،الٗضص(  ،)368الُبٗت ألاولى2003 ،م.
٘ٔ.مٟاَُم ه٣ضًت :عٍيُه وٍل ،٪جغظمت ص مدمض ٖهٟىعٖ ،الم اإلاٗغٞتٞ ،براًغ 1987م
 .ٔٙمٟهىم الخىام في الخُاب الى٣ضي الجضًض ،ماع ٥ؤهجُلى ،جغظمت ؤخمض اإلاضًجيُٖ ،ىن اإلا٣االث ،الضاع ا
الُبٗت ألاولى( ،ص.ث)

لبًُاء،

 .ٔٚمىاوعاث الكٗغٍت ،ص .مدمض ٖبض اإلاُلب صاع الكغو ،١ال٣اَغة ،الُبٗت ألاولىَ1416 ،ـ 1996 -م.
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ّ
ضواًت "العٍجي بط٤اث" في محزان الى٠س
ملجس بً ضموان (باحث مً جىوؽ)

ٍّص
ملخو:
حؿعى َظٍ الض اؾت التي جىضعط في نلب ه٣ض الى٣ض بلى البخض في ؤؾباب ازخالٍّ ٝص
ٍّص
الىو ألاصبي ،عواًت "الؼٍجي
الى٣اص في ٢غاءة
ع
ٍّص
الى٣ضًت التي خُ٨ذ خىله٣ٞ .ض هٓغها مً زاللها في
بغ٧اث" لـ"ظما ٫الُُٛاوي" ؤهمىطظا .وطل ٪بخدلُل بٌٗ الخُاباث
ٍّص
الىو وألاؾباب الٗمُ٣ت للخباًً في الٟهم والخإوٍل.
مىُل٣اث ال٣غاءة وَغ ١مٗالجت
ال٦لماث املٜاجُح:
عواًت الؼٍجي بغ٧اث ،الخُاب الى٣ضي ،ال٣غاءة ،الٟهم ،الخإوٍل.
جمهُس:
الىو وال٣اعت ،ؤو ظمهىع ألاصبٖ ،لى ٍّص
ٍّص
خض حٗبحر البٌٗ.
جخجه ٖىاًت الضعاؾاث ألاصبُت اإلاٗانغة بلى البدض في الٗال٢ت الغابُت بحن
طلٍّ ٪ص
ٍّص
ؤن َظٍ الخل٣ت َاإلاا ؤَملذ في الؿاب٣ٞ .٤ض ٧ان ال٩اجب َى ُ٢ب الغحى في جٟؿحر الٗمل ألاصبي زم اهخ٣ل مغ٦ؼ الش٣ل بلى
الىوٍّ .ص
ٍّص
ول ً٨م٘ بغوػ بٌٗ اإلاضاعؽ الجضًضة ٦ى٣ض اؾخجابت ال٣اعت في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ومضعؾت ٧ىوؿخاوـ ألاإلااهُت،
باث لل٣اعت قإن ٦بحر ٍّص
زانت في الخإعٍش لألصب وفي مٗغٞت ٍّص
ؾغ الخُاة الُىٍلت التي حٗغٞها بٌٗ ألاٖما .٫وَى ما صٖاها بلى حؿلُِ
الًىء خى ٫عصوص ألاٗٞا ٫التي وكإث خى ٫بٌٗ الىهىم الٟغٍضة في الش٣اٞت الٗغبُت اإلاٗانغة٢ .هض البدض ًٖ ألاؾباب التي
ٍّص
الىو  ،ِ٣ٞوبهما بىٟـ الضعظت مً عصوص الٟٗل
ججٗل مً بٌٗ ألاٖما ٫طاث قهغة واؾٗت .وفي اٖخ٣اصهاَ ،ظٍ الكهغة ال جيب٘ مً
ٍّص
ٍّص
وجدىله بلى ْاَغة .و٢ض اجسظها ٍّص
هو عواًت "الؼٍجي بغ٧اث لجما ٫الُُٛاوي" ؤهمىطظا ،هه ؤخض ؤبغػ
الى٣ضًت التي حٗلي مً قإهه
الىهىم التي لم جى ُ٘٣ألاٖما ٫الى٣ضًت الخاٞت به مىظ نضوعٍ في ؾخِىاث ال٣غن الٗكغًٍ بلى بضاًت ال٣غن الخالي .وهي في ؤٚلبها
ٍّص
ٍّص
حؿخ٣غ ظمُٗها ٖلى جٟؿحر واخض إلاجمل ٖىانغ الغواًت اإلاخٗل٣ت بالك٩ل ؤو باإلاًمىن .وَى ظٗلىا هغ٦ؼ ٖلى
طاث َبُٗت زالُٞت .ال
مٓاَغ الازخال ٝوؤؾبابها في ههىم الى٣اص.
وألاٖما ٫الى٣ضًت التي ا٣ٞذ الغواًت اإلاظ٧ىعة ٍّص
مخٗضصة ًهٗب خهغَا في َظٍ الضعاؾت الىظحزة ،لظل٧ ٪ان لؼاما ٖلُىا ؤن هسخاع
ع
ٍّص
جهاٖضي مىظ ػمً نضوع الغواًت بلى ٍّصؤًامىا الغاَىت .وزاهُا :و ٤ٞمُ٣اؽ ال٨شاٞت ،بمٗجن ال٨خاباث
ٍّصؤوال  :و ٤ٞمُٗاع ػمجي ،ؤي بك٩ل
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ًمشل ٍّص
جل٣ي البضاًاث ،ؤي جل ٪ال٣غاءاث التي ال جبخٗض مً
الىوٞ .اهخسبىا ؤعب٘ صعاؾاث ،مجها ما
الى٣ضًت التي صعؾذ ؤٚلب ظىاهب
ٍّص
اإلاهغٍت"(ٍّ ،)1ص
خُض الؼمً ًٖ جاعٍش الهضوع ٍّص
ٍّص
ألاو ٫للغواًت :وَما م٣االن نضعا ًٖ "مجلت ٞهى٫
ألاو ٫ل ـ"محمس بسوي" جدذ ٖىىان
ٔ -فصول رللّة النقد األديب ،اجمللّد الثاين ،العدد الثاين ،يناير-فرباير-مارس ٕ.ٜٔٛ
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"م٘امطة الـ٦ل ٓىس ّ
الحخمآُت الـ٦ل الطواجي" ،والشاوي لـ"ػحزا ٟاػم" جدذ ٖىىان " ّ
ّ
ال٠م الٔطبي
ضواثحي الؼخِىاث :مسدل
ػمىُت ًٖ جاعٍش الهضوع ٍّص
ألاو ٫للغواًت ،وَما صعاؾخان ٍّص
املٔاكط" .وؤٖما ٫ؤزغي جٟهلها مؿاٞت ٍّص
ه٣ضًخان :ألاولى ؤٞغصث ٍّص
لىو "الؼٍجي
ٍّص
ٍّص
حٗلٍّ ٤ص
ٍّص
ٍّص
بالظاث( ،)1والشاهُت ٍّص
الٗغبُت( ،)2و٢ض ا٦خُٟىا بهظٍ ألاٖما ٫عٚم
بالخجغٍب في الغواًت
الىو اإلاظ٧ىع يمً بدض
جُغ٢ذ بلى
بغ٧اث"

ٍّص
ٍّص
الى٣ضًت لؿبحن ٍّصؤولهماٍّ :صهىا هغي ٍّصؤنها الىماطط اإلاهُمىت ٖلى مجمل ال٣غاءاث(عٚم ما ٢ض ًدهل مً ازخالٞاث ٍّص
وؿبُت
حٗض الىهىم
ٍّص
بخهاثُت ص٣ُ٢ت ،ب٣ضع ما وؿعى بلى الى٢ىٖ ٝلى ؤؾباب
بحن ال٣غاءاث اإلادكابهت) ،وزاهحهماٍّ :صن ٚغيىا لِـ ج٣ضًم مسح جاعٍذي وال
ٍّص
ٍّص
ٍّص
للىو ألاصبي الىاخض.
الى٣ضًت
الخٗضص والازخال ٝفي ال٣غاءاث
) ادخال ٚمىٌل٠اث ال٠طاءة:
ٍّص
ٍّص
ًمشل ٍّص
٧ل ٢غاءة ٍّص
جبضؤ ٍّص
الٗضة التي ًلج بها ال٣اعت ما َى م٨خىب ومؿُغ ؤمامه ،ؤو ما ٌٗغٝ
لىو ما مً ؤ ٤ٞمٗغفي وز٣افي وؤزالقي
م ُ٦اها ظامضا بل وبخٗبحر لـ"ػىظان ضوبحن ػلُمان"ٍّ " ،ص
ازخها ا ٖىض "ًاوغ" بـ"ؤ ١ٛالاهخِا اث" .3وفي اإلا٣ابل ال ٍّص
ٌٗض الً ٍّص
ٞةن
ض
ع
ُة
ًمشل ٞحها بٟ٨اًت في ألاٚلب"( .)4مما ٌٗجي ؤنٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الىهىم الٟىُت جخًمً ٖلى هدى زابذ مٟاجُذ لُُٟ٨ت ٢غاءتها وجإوٍلهاٞ ،الجمهىع
ٞغيُاث لخإوٍلهٚ " .حر ٍّص
الىو ألاصبي مهما ٧ان ق٩لهٌ ،ؿخدًغ ٢اعثه ٍّص
ٍّص
ٍّص
ؤن الجمهىع الٟٗلي ،بهغ ٝالىٓغ ًٖ
وٍ٣ضم له
()5
ٍّص
اؾخٗضاصٍ ٍّص
ٍّص
ٍّص
لخدب٘ َظٍ اإلاٟاجُذٍّ ،ص
الخانت".
الىو و ٤ٞطو٢ه وؤٚغايه
وٍٓل مؿخىلُا ٖلى
ًٓل َى هٟؿه ٚحر ٢ابل لالزتزا،٫
ٍّص
ٍّص
الىو ال٩امً زل ٠الخُاب ظظب ال٣اعت بلى مىاَ ٤بُٗجهاٍّ ،ص
ٞمهما خاو٫
جٓل اهخٓاعاث َظا ألازحر هي
الىو ؤو ٧اجب
ٖملُت ال٣غاءة وجلٗب صوعا في الٟهم والخإوٍل .وَظٍ الاهخٓا اث جٓهغ في زُاباث ٍّص
المؾُُغة في ٍّص
الى٣اص في الٛالب ٦ضوا ٘ٞؤو
ع
ٍّص
الىو ًدٓى باَخمامهم.
مىُل٣اث ظٗلذ
و٢ض ازخلٍّ ٠صه٣اص عواًت "الؼٍجي بغ٧اث" في جدضًض الٗىانغ التي ٍّص
قضث اهدباَهم بلحها٣ٞ .ض اهجظب "محمس بسوي" من هاخُت
ٍّص
ٍّص
الك٩ل ،وَى ق٩ل ُةٌٗض َغٍٟا  -خؿب ػٖمهٍّ -ص
بالجضة٣ً ،ى " :٫في ضواًت العٍجي بط٤اث هلخ٠ي بىاحسة مً ؤ٣ثر
ًخمحز
ؤولى بلى
الطواثُت الجسًسة ّ
ّ
جمحزا وجماًعا ،هلخ٠ي بـ٦ل حسًس َى الطواًت/الخاضٍر" )6(.ومً هاخُت زاهُت ٣ٞض لٟذ اهدباَه
امل٘امطاث
ّ
اإلادخىي الاظخماعي ٍّ ٫ص
لىو وٖال٢خه بالترار٣ً .ىَ" :٫ى ؿ٦ل ًحاو ٨ؤن ًحخىي وأٟا مٔ٠سا مدـاب٦ا .ول ً٥مً دال ٨مىضور
ّ
الٔطبُت"( )7ومؿإلت خًىع الترار في "الؼٍجي بغ٧اث" هي هٟؿها التي ظٗلذ "دلُٜت ُٗلىفي" ٍّص
ٍّص
الىو.
يهخم بضعاؾت َظا
الجمآت
ّ
ٞهى ًلخ٣ي م٘ "مدمض بضوي" في َظٍ الىُ٣ت بالظاث ٖ٥المت ممحزة للغواًتٞ .ـ"الؼٍجي بغ٧اث" باليؿبت بلُه "جمثل ججطبت ّ
مهمت

ٔ -مفيدة الزرييب" ،مداد التاريخ وخطاب الرواية العربيّة :منوذج الزيٍت بركات" ،دار األىايل للطباعة والنشر ،دمشق ،طبعة أوىل.ٜٜٔٗ ،
ٕ -خليفة غيلويف" ،التجريب يف الرواية العربيّة بُت رفض احلدود وحدود الرفض" ،الدار التونسيّة للكتاب ،طبعة أوىل.ٕٓٔٔ،
3
- Hans-Robert Jauss, « Pour une esthétique de la réception », Traduit de l’allemand par Claude
Maillard, éd, Gallimard, Paris, 1978.
ٗ
النص  :مقاالت يف اجلمهور والتأويل " ،ترمجة ،حسن ناظم وعلي حاكم صاٌف ،دار الكتاب اجلديد
 سوزان روبُت سليمان وإصلي كرومسان ،القارئ يف ّادلتحدة ،بَتوت ،طبعة أوىل ،ٕٓٓٚ،ص.ٔٔ-
 ادلرجع نفسو ،الصفحة نفسها . -ٙزلمد بدوي" ،مغامرة الشكل عند روائيي الستينات:مدخل الجتماعيّة الشكل الروائي" ،رللّة فصول ،القاىرة ،رللّد ٕ عددٕ ، ٜٕٔٛ ،ص.ٖٜٔ-
 -ٚادلصدر نفسو،الصفحة نفسها.
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ٍّص
الىو بالظاثٍّ ،ص
ٍّص
وهمىشحا ضاثسا لخٜآل الطواًت مٕ الترار الؼطزي"ٍّ )1(.ص
بإن خًىع
وٍبرع "ُٗلىفي" حٗل ٤زُابه الى٣ضي بهظا
ّ
ٍّص
الترار ُٞه لِـ ٍّص
جخومً الى٠س ال الخما ي والاػخٜازة ال
ٞالىو ًدخىي ٖلى" ٛهم حسًس للترار وهِطة مذذلٜت
٦إي خًىع،
الؼلبُت والخ٠لُس" )2(.وحكحر َظٍ الجملت بلى وعي الىا٢ض ٍّص
ّ
ٍّص
ٍّص
الٗغبُت ٢ض اؾخدًغ
الغواثُت
بإن ٖضص ٦بحرا مً الىهىم
الاػخٔازة
لىهه وبٗضٍٍّ .ص
الترار ٢بل ٦خابت "الُُٛاوي" ٍّص
ول ً٨طلٍّ ٪ص
ٍّص
جم صون ٍّص
ه٣ضي ،ؤي اؾخٗاصة مً ؤظل جغؾُش اإلااضخي ٦ما وعص في
خـ
الىهىم ال٣ضًمت والخماهي مٗه مً ٢بُل عواًاث "حىضجي ظٍسان"مشال.
وجسخل ٠الىا٢ضة "ػحزا ٟاػم" ًٖ ،اإلاىٟ٢حن الؿاب٣حن ،في الهاظـ الظي ظٗلها جضعؽ عواًت "الؼٍجي بغ٧اث" عٚم ٍّصؤنها مٗانغة
ٍّص
اإلاجلت (ٞهى )٫ويمً الٗضص هٟؿه الظي ٍّص
جًمً صعاؾت "بضوي " ٞ .هي
للىا٢ض "مدمض بضوي" خُض نضعث صعاؾتها ًٖ هٟـ
ٍّص
ّ
ميكٛلت بمٓاَغ ٍّص
ّ
ٍّص
الـبان" )3(.وَم ًمشلىن خالت
حؿمحهم " ٣خاب الؼخِىاث الصًً ٓطٛىا باألزباء
الجضة والُغاٞت لضي مً
الٗغبُتٞ .هم ًبرػون  ٦ـ" ّجُاض حسًس في ّ
()4
ٍّص
ٍّص
ّ
ٍّص
وجهغح الىا٢ضة
املخٜطزة".
جٌىض ألازب الٔطبي املٔاكط ،له داثله
زانت في الش٣اٞت
اإلاظ٧ىعة ٍّص
ؤن ما ٌكٛلها في ؤٖماَ ٫االء ال٨خاب ْاَغة بُٗجها ،هي "الٗىهغ املهُمً ٣ما ّ
ٓطٛها حا٣بؼىن ؤي الٔىلط املحىضي
ّ
الٜجي"ٞ )5(.هي حٗخ٣ض ٍّص
حٛحر في ألاصب بهما َى ٍّص
٧ل ٍّص
ّ
ؤن ٍّص
ٛالخحى ٨الصي ًطؤ ٓلى ألازب بٕ ّامت في
حٛحر في الٗىهغ اإلاهُمً".
في الٔمل
ّ
ّ
بساًت الؼخِىاث ٟس جإ٣س بٔس َعٍمت  1967وجٜاٟم بٔس شل ،٧وؤن الٔىلط املهُمً ٓلى ؤٓما ٨ؤزباء الؼخِىاث َى
ّ
جمثل املبسؤ الخىُِمي الصي ًح٥م بيُاث َصٍ ألآما )6(."٨وٍبضو ٍّص
ؤن عواًت الؼٍجي بغ٧اث ٍّص
جخمحز بالخًىع
املٜاضٟتٛ ،املٜاضٟت
ٍّص
الخىام ؤو اإلاٗاعيت – بٗباعة للىا٢ضة -في ٍّص
ٍّص
الخىام ال٣اثم بُجها وبحن ٍّص
ٍّص
هو
هو جاعٍذي ،وَظا
اإلا٨ش ٠لهظٍ الٓاَغة مً زال٫
ّ
ّ
الخاضٍذُت
الخاضٍذُت ًٓ ٗحرٍ مً الطواًاث
الُُٛاوي مسخلٚ ًٖ ٠حرٍ مً الغواًاث .ج٣ىً" :٫ذخلَ ٝصا الىمٍ مً الطواًاث
في ّؤهه ًُ٠م مىاظاة ّ
ّ
ّ
للىم الخاضٍذيٛ ،جما ٨الٌُ٘اوي ًحا٤ي ٟى ٨ابً بًاغ الخاضٍذي،
ؿ٦لُت ل٘ى ّية
هلُت مً دال ٨مٔاضهت
ؤي ّؤهه ال ًلجإ بلى اػخذسام محخىي جاضٍذي ًلىٗه في ل٘ت ٓلطٍ ،بل ًيخ٠ل ّ
ّ
الخاضٍذُت
بىله الداق بلى الح٠بت
()7
الؼالٜت".
ٞمً الىاضح ٍّص
ؤن "ؾحزا ٢اؾم" لم ج ً٨ج٣هض صعاؾت الٗمل الغواجي لظاجه ٍّصن قِئا ما في مخىه ٢ض اؾخضعى اهدباَها ،بل ٢امذ
ٍّص
هٓغٍت ٍّص
جُبٖ ٤لُه ٍّص
ٍّص
ه٣ضًت.
الخانتٞ .ـ"الؼٍجي بغ٧اث" خايغة في زُابها الى٣ضي ٦متن
هي باؾخضٖاء الٗمل الغواجي الَخماماتها
ٍّص
ؤي ٍّص
ٞالٟغ ١الىخُض بحن ٍّص
هو الُُٛاوي ؤو ٍّص
اإلاٗىُت بالضعاؾت ؤي "اإلاٟاع٢ت" .و٢ض ٧اهذ عواًت الؼٍجي
هو آزغ َى ٦شاٞت الٓاَغة
بغ٧اث –ُٞما ًبضو -خاٞلت بها مما ظٗلها جىا ٫ز٣ت الىا٢ضة للبرَان ٖلى ؤ٩ٞاعَا خى" ٫الٗىهغ اإلاهُمً".

ٔ -خليفة غيلويف" ،التجريب يف الرواية العربيّة " ،ص.ٕٖٓ-
ٕ -ادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
ٖ
القص العريب ادلعاصر" ،رللّة فصول ،القاىرة ،رللّد ٕ عددٕ ، ٜٕٔٛ ،ص.ٖٔٗ-
 سيزا قاسمّ " ،ٗ -ادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
٘
القص العريب ادلعاصر ،ص.ٖٔٗ-
 سيزا قاسمّ " ، -ٙادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
 -ٚادلصدر نفسو ص.ٔٗ٘ -
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ج٣غ ٍّص
بإن" ضواًت العٍجي بط٤اث ّ
ؤلحذ ّ
ؾغ اَخمام "مُٜسة العضٍبي" بالغواًت ٞهى مسخلٍّ ٠ص
ٖما ؾب ٤ط٦غٍٞ .هي ٍّص
ٍّصؤما ٍّص
ٓلُا ،شل٧
ّ
مذٌٌا له ،وال ج٠لُسا ؤٓمى جحذ م٠ىلت ّ
٤ل ما َى ٛطهجي بطهجي"ٞ )1(.هي
ّؤج ا لم جصَب بلى ج٠لُس ال٘طب ج٠لُسا وآُا مسض٤ا
الٛغبُت ،مما ًجٗلها عواًت ٍّص
ٍّص
ٍّص
ججض في الغواًت ٍّص
ٖغبُت ؤنُلت.
الٗغبُت للغواًت
جدغعا مً مدا٧اة الغواًت
الىو ٖمىما ظاء ميسجما م٘ اهخٓا اث ٍّص
الى٣اصٍّ .ص
هالخٔ مما ؾبٍّ ،٤ص
ٍّص
ل٨ىىا الخٓىا ؤًًا جباًىا واضخا في مىُل٣اث ال٣غاءة
ؤن
ع
٤ل ظمً املِهط هٜؼه ّ
ؤ٢غ "ًاوغ"" ،ال ٌٔطن في ّ
اإلاهغح بها) عٚم بٌٗ الخ٣اَٗاث .مما ٌٗجي ؤن ألازغ ألاصبي ٦ما ٍّص
( ٍّص
ل٦ل
ّ
مخ٠بل" )2(.وَى ما ؾُٟطخي بلى ٍّص
ٍّص
جىىٕ ػواًا الىٓغ بلى الٗمل وازخالَ ٝغ ١اإلاٗالجتٍّ .ص
الىو
٩ٞل ها٢ض ً٣ترح مضزال لضعاؾت
مسالٟا إلاا ًُغخه ها٢ض آزغ.
 )2ادخال ٚالؼبل املى جُت:
ٍّص
ٍّص
ًخىؾل ٍّص
الىو ؤو ْاَغة مً ْىاَغٍ التي ًغاَا ظضًغة بالضعاؾت .وَؿعى مً زالَ ٫ظا اإلاىهج بظغاء
٧ل ها٢ض بمىهج ما إلا٣اعبت
ٍّص
ٍّص
الىو.
اإلاٗ٣ىلُت ٖلى زُابه في ؤزىاء الخدلُل والكغح لخٟانُل
يغب مً اإلاىُ ٤و٢ضع مً
ٌؿعى "مدمض بضوي" بلى صعاؾت "ٓالٟت:الـ٦ل /الؼُا ٞالاحخماعي الخاضٍذي"( )3وٍبضو ٍّص
ظلُا مً زالَ ٫ظا الازخُاع لؼاوٍت
ٍّص
الىٓغ َظٍ ٍّصؤهه ؾُ٣اعب ٍّص
الىو و ٤ٞمىهج ُٞه مؼط بحن اإلاىٓىع الك٨الوي لألصب ،وٖلم الاظخمإ .ؤو بٗباعة ا٫ها٢ض
ظل ظؼثُاث
هٟؿهٓ " ،لم احخماْ الـ٦ل" )4(.وَى خؿب ػٖمه "ٓلم ًحاو ٨زضغ ٓالٟت ألاؿ٦ا /٨املجخمٔاث .في الىٟذ الصي ٌعي ُٛه
ّ
ٍّص
الىو الغواجي وؾُا٢ه
الجمالُت اليؼبي" )5(.وهٟهم ازخُاعٍ لهظا اإلاىهج بغٚبخه في ب٢امت نلت ما بحن
اػخ٠ال ٨الِاَطة
ٍّص
ّ
الىم ؤو الٔ٥ؽ"ٍّ )6(.ص
وٍبرع "مدمض بضوي"
الاظخماعي .وَى ما ًا٦ضٍ ٢ىله" :غج٥ىن حط٣خىا مً الؼُا ٞالاحخماعي الخاضٍذي بلى
ٍّص
ٍّص
ازخُاعٍ إلاىهجهٍّ ،صؤوال :ل٣هىع خانل في اإلاىاهج ألازغي
الخام لهظا اإلاىهجٞ -هى ًبضي
زانت اإلاىهج البيُىي-خؿب ٞهمه
ّ
ٍّص
ؿطُٓت ؿٌط
الىو ؤي ٖال٢ت الك٩ل بالؿُا ١الاظخماعي .هه ًغي "ٓسم
اٖترايا ٖلى اؾخٗماله إلا٣اعبت الٓاَغة اإلاضعوؾت في
الٔمل ألازبي بلى هلٜحن ؤو جحىٍله بلى ؿ٦ل ومومىن" )7(.طلٍّ ٪ص
ؤن مشل َظا اإلاىهج ٌؿدىض بلى "بضر ٛلؼٜي ًطي الٔالم مً
زىاثُت ز٠ُٟت" )8(.وَٗترى ٖلى م٣ىلت الك٩ل الخالو لألصب ٍّصن طل ٪خؿب ٢ىلهّ " :
إلاوؼاهُت ّ
ّ
ًمعّ ٞ
دالّ ٨
وٍحىلها
٤لُت الد رة
ّ
ّ
ّ
ّ
بوؼاهُا" )9(.وٍبضو مً زال٫
ألاػاػُت بىكٜه دل٠ا
ٔٛالُخه
وٍحىلها بلى ض٤ام ٗحر مخجاوؽ ...و ٌؼخلب مً الٔمل ألازبي
ٍّص
الىو الغواجي ؤو الٓاَغة ٍّص
ٍّص
ألاصبُت ٖمىما ،ؤهه ًضع ٥الى٣اثو اإلاترجبت ًٖ جُبُ٣ها مً ٢بُل
اٖترايه ٖلى مشل َظٍ الؿبل إلا٣اعبت
ٍّص
ٍّص
ٍّص
جمغًٍ هخاثجه مدؿىمت ؾلٟا.
اإلاُ٩اهُُ٨ت وٍهبذ زُابه مجغ
ؤنَاججٗل ٖمل الىا٢ض ٌؿ ِ٣في
ٔ -مفيدة الزرييب" ،مداد التاريخ وخطاب الرواية العربيّة " ،ص.ٕٖ-
2
- Hans Robert Jauss, « Pour une esthétique de la réception », P- 4.ٚ
ٖ -زلمد بدوي" ،مغامرة الشكل عند روائيي الستينات" ،ص.ٕٔٙ -
ٗ -ادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
٘ -ادلصدر نفسو ،ص.ٕٔٚ-
 -ٙادلصدر نفسو ،ص.ٕٔٙ-
 -ٚادلصدر نفسو ،الصفحة نفسو .
 -ٛادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
 -ٜادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2017

26

مجلت حُل السضاػاث ألازبُت وال٥ٜطٍت  -الٔام الثالث  -الٔسز  29ؤبطٍل 2017
ّ ّ
زاهُاٌٗ :ىص ازخُاع اإلاىهج اإلاظ٧ىع ٍّصن ٖمله لِـ ه٣ضا ٍّص
والح ١ؤن َصٍ املحاولت حٔ ر جذىم الى٠س ألازبي بلى
ؤصبُا زالها٣ً ،ى:٫
ّ
()1
بذاكت".
ٓلم احخماْ ألازب والطواًت
زالشاً :غي ٍّص
ٍّص
الٗلمُت واً ٝجٗل اٖخماصٍ إلا٣اعبت الغواًت مم٨ىا ٞ .هى خؿب ٢ىلهٓ " :لى ؤػاغ مً مهاز
ؤن مىهجه ٖلى ٢ضع مً
ٓلمي بسؤٍ لى٤اؾ وػاض ُٛه ضٍيُه ححراض وحىلسمان وبُحر ماؿحري" )2(.مما ٌٗجي ٍّص
ٍّص
اإلاكغوُٖت ٖلى
ؤن "بضوي ًداو ٫ظاَضا بيٟاء
ٖلى ازخُاعٍ .
ٍّص
ٍّص
ٍّص
للىو جخجاوػ ؤهماٍ ؤزغي مً الى٣ض ٧اهذ قاجٗت لضي مً ونٟهم
وهٟهم مً زُاب الىا٢ض اإلاذٖل ٤باإلاىهج ؤهه ؾُ٣ىم بم٣اعبت
ّ ّ
الىأُٟىن...اللصًً ّ
ّ
ّ
الىم ؤو ما ًطاٍ املبسْ .وَى بلحاح ؿطعي وكخي ومُٜس .بال ؤهه ٤ان
ؤلحىا ٓلى زضغ ما ً٠ىله
ب ـ"الى٠از
()3
زوما بلحاحا مبخىضا بؼبب ما ًصحبه مً حٔآ ٨ل الاَخمام بالـ٦ل"ٞ .الٛاًت مً ازخُاع اإلاىهج مؼصوظتٞ .مً هاخُت،
الىو ٖلى ؤؾـ ٍّص
ٍّص
ٖلمُت ،ومً هاخُت ؤزغيٌ ،ؿعى بلى جغ٦حز ؤؾـ إلاكغوٕ ه٣ضي ظضًض ًإزظ بٗحن الاٖخباع
ًداو ٫الىا٢ض م٣اعبت
ما ٧ان مهمال في "الى٣ض ال٣ضًم".
ّ
ٍّص
الـ ّ
٥الهُت" ،مخمشلت في ؤ٩ٞاع "ضومان حا٣بؼىن" خى ٫الٗىهغ اإلاهُمً.
ٍّصؤما الىا٢ضة "ؾحزا ٢اؾم"ٞ ،هي حؿدىض بلى اإلاضعؾت "
ٍّص
ٍّص
ؤؾاؾُت وخ٨م ٢اَ٘ خىَ ٫ظا اإلاٟهىم باٖخباعٍ – خؿب ٢ىلهاً" -للح مىٌل٠ا لسضاػت الىلىق
ٞغيُت
وهي جىُل ٤مً
ٍّص
ّ
ٍّص
ألازبُت وجحلُلها"( .)4ؤي ٍّصؤنها حٗخبر الٗىهغ اإلاهُمً ؤمغ وا ٘٢ومؿلم به في ٍّص
ألاصبُت ٢ضًمها وخضًثها .وَى الؼاوٍت التي
٧ل الىهىم
الخُىع الخانل في ألاصب والخُٛحراث التي جُغؤ ٖلى ؤظىاؾه .ج٣ى " :٫املالحّ في ّ
ٍّص
جٌىض ألازب الٔطبي
ًم ً٨مً زاللها ٞهم
املٔاكط ّؤهه ّ
ّ
ٌسجل جحىال في الٔىلط املهُمً مً الاججاٍ الىاٟعي الى٠سي الحسًث ،الصي ً٠ىم ٓلى مح ا٤اة الىا ٕٟبلى
اججاٍ ً٠ىم ٓلى املٜاضٟت بىػُلت محا٤اة البيُاث ال٠للُت"( .)5وهالخٔ في زُاب الىا٢ضة ٍّصؤنها ٖلى زال" ٝمدمض بضوي" ،ال
٢ىة .طلٍّ ٪ص
الىو الغواجيٞ .هي ٍّ -ص
بن قئىا ال٣ى -٫جىُل ٤مً مىٍّ ٘٢ص
ٍّص
ٍّص
ؤن ازخُاعَا
جبرع ازخُاعَا للمىهج الظي حٗخمضٍ في م٣اعبت
ٍّص
بالىو وؤلاخاَت ٍّص
ب٩ل ظىاهبهٛ ".الٔىلط املهُمً
للمىهج الك٨الوي وإلاؿإلت الٗىهغ اإلاهُمً ٧ا -ٝمً وظهت هٓغَا -لإلمؿا٥
ّ
ّ
ّ
وٍحسز الٔىاكط ألادطي"(٦ .)6ما وؿخيخج ؤنٍّص
ًب٠ا لخٔطٍ ٝحا٣بؼىن َى الٔىلط املحىضي في الٔمل الٜجي ،الصي ًىِم
ٍّص
الىو مىيىٕ الضعاؾت ؾُ٩ىن حٗامل مى ُ٘٣الهلت ٍّص
ب٩ل ما َى زاعط ٖىه .ؤي ؤنها جخٗامل م٘ الغواًت ُ٨٦ان لٛىي
حٗاملها م٘
ٍّص
الىو ومدُُه الاظخماعي والخاعٍذي ٖلى الغٚم مً
ال ٚحر٨ٖ .ـ ما طَب بلُه "مدمض بضوي" ٖىضما بضؤ بة٢امت نلت بحن
ٍّص
ٍّص
الك٨الهُت.
الىو مً
جهغٍده بإهه اؾخٟاص ؤًًا في حٗامله م٘
ّ
وٍىُل" ٤الُٛلىٝي" مً مىهج مسهىم ٍّص
الؼىػُىػطزًاث"( .)7و٢ض ط٦غ ٍّصؤهه ا٢خبؿه ًٖ الىا٢ض اإلاٛغبي "ػُٔس
ٌؿمُه"
ًٌ٠حن" .وَى مىهج ٌٗخبرٍ الىا٢ض ظضًضا .وٍبدض مً زالله ًٖ "ٓالٟت الطواًت وألازب ٓمىما بالىا ٕٟؤو املطحٕ"( .)1وَى مً
ٔ -زلمد بدوي" ،مغامرة الشكل عند روائيي الستينات" ،ص.ٕٔٚ-
ٕ -ادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
ٖ -ادلصدر نفسو ،ص.ٕٔٙ-
ٗ
القص العريب ادلعاصر" ،ص.ٖٔٗ -
 سيزا قاسمّ " ،٘ -ادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
ٙ
القص العريب ادلعاصر" ،ص.ٖٔٗ-
 سيزا قاسمّ " ، -ٚخليفة غيلويف" ،التجريب يف الرواية العربيّة ،ص.ٕٓٔ-
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ٍّص
ٍّص
والخدى ٫الظي
الخدى ٫الظي ًُغؤ ٖلى ألاصب
َظٍ الىاخُت ال ًسخل ًٖ ٠الىا٢ض "مدمض بضوي" في ب٢امت الهلت التي ججم٘ بحن
ل ً٨الٟاع ١بُجهما َى ٍّص
ًُغؤ ٖلى اإلاجخمٍّ٘ .ص
ؤن "بضوي" ًىٓغ بلى الٓاَغة بمٟاَُم هي ؤ٢غب بلى ٍّص
هٓغٍت "ؤلاوٗ٩اؽ" لسي حىلسمان
ولى٤اؾ" ،في خحن ٍّصًخجه "ُٚلىفي" بلى الؼٖم ٍّص
ألاصبُت جغجبِ في ٍّص
ٍّص
ٍّص
الش٣اُٞت ال ٚحرٍّ .ص
وٍبرع ازخُاعٍ للمىهج
جدىلها بالبيُت
بإن الٓاَغة
بهٗىبت ؤلامؿا ٥بالىهىم الخضًشت اإلاىخمُت بلى الخجغٍب ومً بُجها عواًت "الؼٍجي بغ٧اث"ٞ .ال ٍّص
مٟغ له مً اٖخماص "الاهٜخاح
ٍّص
ٍّص
البيُىٍت وٍخجاوػَا في بٌٗ ألاخُان " .الاػخٜازة الىآُت مً مذخلٝ
امل جي"( .)2وَى ٌٗجي بظل ٪ؤهه ًىُل ٤مً اإلا٣اعبت
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
البيُىٍت ...وبن ٣ىا ػيخجاوظ مً حهت زاهُت َصٍ
داق امل٠اضبت
الىم ألازبي .وؤجي بـ٦ل
الى٠سًت الحسًثت في جحلُا
الجهىز
ٍّص
الخىنل بلى" ٟطاءة مىخجت" -خؿب ػٖمه -وَى ٌكحر
الجهىز التي حلطث اَخمامها في جحلُل الدٌاب"( .)3وطل ٪مً ؤظل
ٍّص
ٍّص
مؿلماث ٍّص
ٍّص
جخىنل بلى ؤلاخاَت بمسخل٠
هٓغٍت ولم
الخجغٍبُت باالٖخماص ٖلى
ب٣ى ٌ٫بلى الجهىص التي ؾب٣خه في جدلُل الىهىم
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
لؿاهُت ،ؤو جضوع في ٞل ٪اإلاٗجن
الى٣ضًت اإلاخٗل ٤بهظٍ الىهىم جىٓغ بلى الغواًت باٖخباعٍ بيُت
الىو .مما ظٗل الخُاباث
ظىاهب
ّ
ّ
ّ
الىلُت
لؼاهُت مطجبٌت بالبيُت
الىم بآخباضٍ بيُت
اإلاسخبئ بحن ؾُىعَا .ولذظاوػ َظا ال٣هىع٣ً ،ترح "ُٚلىفي" "الىِط في
ٍّص
ّ
ّ
الىم"( .)4وهٟهم مً زُاب الىا٢ض مً هاخُت ،ؤهه يهض ٝبلى ال٨ك٠
الؼىػُىز٠اُٛت التي ؤهخ  ٛا
ال ٥ري (الث٠اٛت) والبيُت
ٍّص
الىو في اإلا٣ام ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
البيُىٍت وٍداو ٫في اإلا٣ام
ألاو ٫وٖلى ظىاهبه
الىو في ٖال٢تها بالؿُا ١الش٣افي الاظخماعيٞ .هى ًغ٦ؼ ٖلى
ًٖ بيُت
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الخدى ٫الش٣افي .ومً هاخُت
وزانت
بالخدى ٫الظي َغؤ ٖلى اإلاجخم٘ الظي ؤهخج ُٞه
الشاوي عبِ صالالجه اإلاخمشلت في الخجغٍب
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ؤزغيٌ ،ؿعى بلى ججاوػ ٢غاءاث ؤزغي
جخىنل بلى نُاٚت مىهج في الخٗامل
الىو الخجغٍبي ولم
للىو حٗاوي مً ال٣هىع في ٞهم
الىو ٍّص
مٗه .وَى في َظٍ الىُ٣ت ًخ٣اَ٘ م٘ الىا٢ض "مدمض بضوي" في اإلاؼط بحن مىاهج ٍّص
ٍّص
خ٣ه.
مخٗضصة مً ؤظل ٢غاءة جٟي
ؤي مىهج ؤو ٍّص
ٍّص
ٍّص
الىو طاجه صون اللظىء بلى ٍّص
هٓغٍت .ج٣ىٟ" :٫لطها
للىو ٖلى
ٍّصؤما الىا٢ضة " مُٟضة الؼعٍبي" ٞهي حٗخمض في م٣اعبتها
ّ
الىِط في َصا ألازط ٓلى الطواًت مخذصً ا املٔ ر الىحُس بلى ٓالم زالالث الطواًت زون ٗحرَا"( .)5وهي جبضي اٖترايا ٖلى
ّ
ٍّص
جٓلل ال٣اعتٍّ .ص
ٍّص
زانت جل ٪ال٣غاءاث "التي جوٕ الٌُ٘اوي في داهت
للىو وحٗخبرَا ؤخ٩اما مؿب٣ت مً قإنها ؤن
ال٣غاءاث الؿاب٣ت
مكغوُٖت اججاَهاٞ ،هي جغي ٍّص
ّ
ٍّص
ٍّص
الىو مً َظا اإلاىٓىع الخهيُٟي ٢ض ًىهي ٍّص
ؤي جإوٍل
ؤن م٣اعبت
الىأُٟت الجسًسة"( .)6وهٟهم مضي
ٍّص
للىو بل ٍّص
وٍغويه لهالح ٍّص
ٍّص
ٍّص
الٛغبُت الخضًشت إلا٣اعبت الىهىم
هٓغٍت بُٗجها .وهي جغ٦ ٌٞظل ٪اللجىء بلى مضاعؽ الى٣ض
ظضًض
ّ
ّ
ٍّص
ولىٔسٍ ٛخحا ٣بحرا في
لىخحسر ٓىه ًىٍال
الٗغبية  .ج٣ى " :٫جلٜ٠ىا املصَب البيُىي الصي ما ؤن اهت ذ مىه ؤضوبا حتى ٓسها
الٛغبُت لِـ ل٣هىع في َظٍ اإلاىاهج في ٍّص
ٓالم الى٠س ألازبي"(ٍّ .)7ص
ٍّص
خض طاتها .بل
ل ً٨عًٞها للمىهج البيُىي ؤو ٚحرٍ مً مضاعؽ الى٣ض
ٍّص
ٍّصنها عاًٞت ٍّص
ٚغبي اإلايكإ .وطل ٪لُبُٗخه الاؾخٗماعٍت خؿب ػٖمهاٞ .هي ٍّص
ل٩ل ما َى ٍّص
الخام وٖضولها ًٖ
جبرع لجىءَا بلى مىهجها
ٍّص
ٍّص
ٍّص
اؾخٗماعٍت في ق٩ل ز٣افي .وخؿب ػٖمها ٞهظا الٛغب ًداو٫
ألاعوبي الظي ؤهخجها له ؤَضاٝ
الٛغبُت الخضًشتٍّ .صن الٗ٣ل
اإلاىاهج
ٔ -ادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
ٕ -ادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
ٖ -ادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
ٗ -ادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
٘ -مفيدة الزرييب" ،مداد التاريخ وخطاب الرواية العربيّة" ،ص.ٖ٘-
 -ٙادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
 -ٚادلصدر نفسو ،ص.ٕٕ-
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ٛلؼُٜت ومصاَب ّ
ّ
ٍّص
ؤزبُت كب٘ذ ؤزبىا جإلُٜا وببسآا وه٠سا"(.)1
الٗغبُت "بما وـطٍ مً جُاضاث
بكتن الُغ ١الخإزحر في اإلاىُ٣ت
الٛغبُتٍّ .ص
وهي جغي ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الٗغبُت ال ٍّص
زام
الٛغبُىن خضًشا
وؤن الخاعٍش ألاصبي الٗغبي ػازغ بما ؤ٦دكٟه
ج٣ل ُ٢مت ًٖ هٓحرتها
ؤن الظاث
ٍّص
ّ
ألاصبُتّ " .
ّ
ٍّص
ٌؼمىَا بالطواًت ؤو
الح ١الصي ال مطاء ُٛه ؤن الٔطب ٓطٛىا َصٍ ألاحىاغ و٣خبىا ب ا وبن لم
ُٞما ًخٗل ٤با ظىاؽ
املؼطحُت"(ٞ .)2هي جؼٖم ٍّص
ّ
ّ
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ؤلابضاُٖت لضي الٗغب.
الٛغبُت ٧ان خايغا في اإلاماعؾت
الىٓغٍاث
ؤن ما ا٦دكٟخه
ال٠لت ال٠لحرة ؤو
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الىٓغٍاث الٛغبُت ٍّص
الٗغبُت ،وظب ٖلُىا ؤن هبدض في جغازىا
ٖما ًهلح إلا٣اعبت الىهىم
مما ٌٗجي ؤهه وظب بض ٫الخٟخِل في
ٍّص ٍّص
الٗغبي ًٖ هٓغٍت ٍّص
الىو ؤهه ُةبجي ٖلى
ه٣ضًت ؤو هيخج ه٣ضا اهُال٢ا مً مىٗ٢ىا الغاًَ .واإلاالخٔ في ا٢تراخها إلاىهج للخٗامل م٘
ٍّص
الُُٗ٣ت م٘ اإلاىاهج الخضًشت التي جضاولها الى٣اص الٗغب .و٦ظلُ ٪ةبجي ٖلى ؤؾاؽ ؤًضًىلىجي ًداو ٫ؤن ٍّص
الٗغبُت مً
ًجغص الش٣اٞت
٧ل صزُل ٚغبي .وَظا الخُاب بالخالي ًسخلٍّ ٠ص
ؤي مجها في ٍّص
٧لُا ًٖ الخُاباث الشالر اإلاظ٧ىعة .وال ًخ٣اَ٘ م٘ ٍّص
ٍّص
ؤي هُ٣ت .بل هغاٍ
زُاب ه٣ضي ً٩اص ً٩ىن خالت ٍّص
زانت ال جغبُه نلت بؿاب٣ه ،ؤي زُاب "مدمض بضوي" وزُاب "ؾحزا ٢اؾم" ،وال الخ٣ه ؤي
رَاب "زلُٟت ُٚلىفي".
ٍّص
الىوٞ .مً الىاضح ٍّص
ظملت ما وؿخسلهه مما ؾبٍّ ٤ص
ٍّص
ٍّص
ؤن عواًت "الؼٍجي بغ٧اث"
بمخل٣ي
بالىو وظؼء آزغ
ًخٗل ٤في ظؼٕ مىه
ٍّص
ٍّص
ٍّص
جخجلى ٍّص
ل٩ل ها٢ض ٖلى الىدى هٟؿه الظي جخجلى ُٞه لىا٢ض آزغ .و٢ض ٞغيذ ٖلى ؤٚلبهم حُٛحر الىمىطط
مخٗضصة الىظىٍٞ .هي ال
ٍّص
ٍّص
الىو ٍّصن اإلاٗاًحر
الغواثُتٞ .شالزت مجهم (بضوي وُٚلىفي والؼعٍبي) ا٢ترخىا مىاهج ظضًضة إلا٣اعبت
اإلاٗخمض في ه٣ض الىهىم

ٍّص
ٍّص
بالىو الىاٞض الجضًض في ق٩له
الخ٣لُضًت التي ؾب٣ذ ْهىع"الؼٍجي بغ٧اث" حٗخبر ٢انغة ٖلى ؤلاخاَت
اإلاٗخمضة في م٣اعبت الغواًت
الىو عٚم ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ظضجهٞ .الىوٍّص
ٍّص
ومدخىاٍ .في خحن ب٣ي زُاب ن٢ضي ( ِ٣ٞؾحزا ٢اؾم) مدكبشا بىٓغٍخه التي ًغي ؤنها ٢اصعة ٖلى م٣اعبت
الغواثُت .وَى ما ًشبذ الغؤي ال٣اثل ٍّص
هجح بلى ٍّص
ٍّص
بإن "
خض ٦بحر في جدٟحز ال٣اعت للبدض ًٖ وؾاثل بضًلت للخٗامل م٘ الٓاَغة
ّ
ّ
الخإوٍلُتٛ ،خج رَا ٓلى بٓازة الىِط في اٛتراهاجه( .)3وال ٌٗجي
ألازبُت ٟسضة ٓلى ؤن ً٥ىن لها ّضز ٔٛلها ٓلى املسادل
لألٓما٨
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الىو ُ٦ان مخٗاٖ ٫لى ٍّص
٧ل بصعا ٥و ٤ٞالخهىعاث اإلاؿب٣ت التي ا٦دؿبها الى٣اص مً زال ٫مماعؾاتهم الؿاب٣ت
َظا بالُب٘ ؤن
ّ
ٍّص
ٍّص
الىو ٖلى الخىاع م٘ الظواث التي جخل٣اٍ ،و٢ضعجه ٖلى الامخضاص زاعط طاجهٛ " .ىحىز الىم ًم ً٥ؤن
للىهىم .بل ٌٗجي ٢ضعة
ّ
ًدىىْ حؼب الاٛتراهاث التي جؤها مذخل ٝاملىاهج ّ
ٓما َى شل ٧الٔمل"(.)4
ًسو ٍّص
الىوٞ ،الٓاَغ في الخُاب ٍّص
اإلاخل٣ي ٞ ،ىسلو بلى ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ؤن ٍّص
٧ل ها٢ض
الى٣ضًت في ظؼء مجها جخٟاٖل م٘
ؤن الخُاباث
ٍّصؤما ما
ٍّص
ٍّص
عواي "الؼٍجي بغ٧اث" .ول ً٨في ظؼء آزغ – وبك٩ل مًمغ -هالخٔ جٟاٖال ٍّص
الى٣ضًت هٟؿها.
ًخم بحن الخُاباث
ًهىب اَخمامه بلى ة
زانت في جإوٍالث ٍّص
للىوٍّ .ص
وهدبحن طلٍّ ٪ص
ٍّص
ٍّص
الى٣اص
مكغوُٖت ٢غاءة ما
مً زال ٫مداوالث الخجاوػ والىٟي لآلزغ ؤو الخىاٞـ في بزباث
للىو .خُض جدؿ٘ ٍّص
ٍّص
َىة الازخالٞاث ختن بحن الخ َاباث التي ؤبضث هىٕ مً الخ٣اعب في مىُل٣اث ال٣غاءة واإلاىهج اإلاٗخمض في جدلُل
ٍّص
الىو.

ٔ -ادلصدر نفسو ،ص.ٔٚ-
ٕ -ادلصدر نفسو ،ص.ٖ٘-
ٖ
التنوع وادلصداقيّة يف التأويل" ،ترمجة ،فالح رحيم ،دار الكتاب اجلديد ادلتحدة ،بَتوت ،طبعة أوىل ،ٕٜٓٓ ،ص-
 بول.ب .آرمسًتونغ" ،القراءات ادلتصارعةّ :.ٗٚ
ٗ -ادلرجع نفسو ،ص.ٜٗ-
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ّ
الىم:
 )3الادخال ٚفي جإوٍل
الىو ٍّص
بٗض ٍّص
ٍّص
اإلا٣ضماث التي ٖغى ٞحها ٍّص
وٍ٣ضم جإوٍالجه .وهي ٖباعة
٧ل ها٢ض مىُل٣اث ال٣غاءة ومىهجه الى٣ضيٌ .كغٕ في جدلُل
ٍّص
ًٖ مداولت بزباث جل ٪الٟغ ٍّص
ٍّص
ٍّص
الىو ٢بل الضزى ٫في ٖم٣ه .وٍبضؤ ٍّص
يُاث التي ؤَل٣ها خى٫
مغ٦ؼٍت
ه٣ضي مً هُ٣ت
٧ل زُاب
بُٗجها حٗخبر الخُِ الىاْم لخٟانُل الخُاب الظي ًإحي بٗضَا .و٢ض اهُلٍّ ٤ص
ظل الى٣اص اإلاظ٧ىعًٍ مً الك٩ل جدضًضا.
أ  -الـ٦ل:
ٍّص
اإلاال ٠لخٟؿحر مٓاَغ ٍّص
ٍّص
الىوِٞ .ؿخٗغى جاعٍسه ألاصبي
الجضة في ق٩ل
خُض ًٟخخذ "مدمض بضوي" زُابه بالخضًض ًٖ
ّ
ٍّص
ٍّص
بإَمُت البحث ًٓ
الخىنل بلى َظا الك٩ل الغواجي٣ً .ى " :٫وعي الٌُ٘اوي
ال٨ٟغٍت ومىبٗها ،وم٣انضٍ التي ؤجاخذ له
وَمىمه
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
حىُيُا"(ٍّ .)1ص
زم ًخاب٘ في اؾخٗغاى
ال٠للُت ٓلى ؤن َصا الىعي ٤ان آهصا٢
حمالُت وعي ٟسًم ججلى في ّؤو ٨مجمىٓاجه
وػاثل
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ًهب ُٞه مىاٟ٢ه .و٢ض
 1967وقغوٖه مىظ جل ٪اللخٓت في البدض ًٖ وٖاء
ٖضة مٗلىماث مً ٢بُل جإزغ "الُُٛاوي" بهؼٍمت
ّ
وظض-خؿب عؤي الىا٢ض -في الك٩ل الظي ٦خب به عواًت "الؼٍجي بغ٧اث" ؤلاَاع اإلاىاؾب "لإلبالٖ"ٞ .لهظا الك٩ل محزجحنّ " :ؤولها ،ؤنٌ
ّ
ّ
ّ
مؼخ٠ل م٥خمل" .وزاه ا" ،ؤهه ًب٠ي ٓلى الدُىي التي جطبٍ الطواجي بىا ٕٟاحخماعي ُٓجي
ًىَم ال٠اضت ؤهه بظاء وإٟ
ّ
محسز"(.)2
ٍّص
هالخٔ ٍّص
ٍّص
ٍّص
الىوٞ .هى ًداو ٫مً زال ٫ؾغص َظا
بصخهُت اإلاال ٠لُٟهم مً زاللها ق٩ل
ؤن الىا٢ض في بضاًت الخدلُل اؾدىجض
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الغواثُتٞ .هى ًٟهمىا بُغٍ٣ت
الىو مً حُٛحر في ؾجن ال٨خابت
ال٨م مً اإلاٗلىماث بًجاص نلت بحن ما ٌِٗكه اإلاال ٠وما ًخجلى في
ٍّص
ٚحر مباقغة ٍّص
ٍّص
ٍّص
الغواثُت م٘ جإزحر واضح للٗىامل
الىو َى هدُجت لغخلت اإلاال ٠الُىٍلت للبدض ًٖ ٢الب ظضًض لل٨خابت
ؤن ق٩ل
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الىاُٗ٢تٞ .ـ"الُُٛاوي" مً وظهت هٓغٍ ًداو" ٫جىُُ ٝبٔى ما
والؿُاؾُت في طل .٪بلى ظانب اعجباَه باإلاضعؾت
الاظخماُٖت
زٜ٠ه ًٓ هجُب محٜىَ"(.)3
ٍّص
وٖلى ٖ٨ـ "مدمض بضوي"ٍّ ،ص
جخجىب "ؾحزا ٢اؾم"ٍّ -ص
ٍّص
للىوٞ .هي ال حؿخدًغ اؾم
وؿبُا -الخضًض ًٖ اإلاال ٠في بضاًت جدلُلها
ٍّص
ٍّص
حؿمُه
"الُُٛاوي" بال في خاالث ،باٖخباعٍ شخو جيؿب بلُه الغواًتٞ .هي جىُل ٤مً مضزل مٛاًغ جماما ،حكغح ُٞه ما
بالٗىهغ اإلاهُمً في "الؼٍجي بغ٧اث" ( اإلاٗاعيت) .وهي -خؿب ٢ىلها" -جيخمي بلى مجا ٨الخومحن ...وَسٛها الطثِسخي َى محا٤اة
ّ
ؤزبُت ألازب"( .)4وهٟهم مً ٢ىلها ٍّص
جا٣س ّ
ّ
ّ
ٍّص
الىو
ؤن جدلُلها إلاُُٗاث
الداكُت للمٔاضهت ّؤج ا
هم ؤدط وٟس وؼخيخ مً َصٍ
ٍّص
٣المُت ما ٓمال ّ
ّ
ؤزبُا؟"(ٞ .)5هي جٟدل في عواًت
ًىُل ٤مً الدؿائ ٫الكهحر الظي َغخه "ظا٦بؿىن"" :ما الصي ًجٔل مً ضػالت
اللؿاهُت للغواًت وهي حٗخبر ٍّص
مجغص مدا٧اة ٍّص
ٍّص
"الؼٍجي بغ٧اث" ًٖ ٍّص
ؤن ما وعص في ٍّص
ٍّص
هو "الغيَاوي " ٍّص
لٛىٍت
الىو مً زال ٫البيُت
ؤصبُت
حىلُاث ّ
وهو ٚاثب َى " ّ
هو خايغ ٍّص
بحن ٍّص
املاضخ امللطي املـهىض ابً بًاغ ،بساجٕ العَىض في وٟاجٕ السَىض"(ٞ .)6الك٩ل الظي
ٔ -زلمد بدوي" ،مغامرة الشكل عند روائيي الستينات" ،ص.ٖٜٔ-
ٕ -ادلصدر نفسو ،ص.ٔٗٓ -
ٖ -ادلصدر نفسو ،ص– .ٖٜٔ
ٗ
القص العريب ادلعاصر" ،ص.ٔٗٗ -
 سيزا قاسمّ " ،٘
النص السردي" ،دار اجلنوب للنشر ،تونس ،طبعة أوىل.ٜٜٔٚ ،
 انظر ،زلمد القاضي" ،حتليل ّٙ
القص العريب ادلعاصر" ،ص.ٔٗٗ-
 -سيزا قاسمّ " ،
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هو جاعٍذي ٍّص
الىو ٌٗىص بلى َظا الخٟاٖل بحن ٍّص
ٍّص
وهو ؤصبي وبلى الٗال٢ت التي جغبِ "الُُٛاوي" بـ"ابً بًاؽ" .وحٗخبر
الظي ُةبجي ٖلُه
ٍّص ٍّص
ّ
شدلِخه"(ٍّ .)1ص
اإلاالٟ" ٠س ٓاٌف ابً بًاغ مٔاٌـت للُ٠ت بحُث ّؤهه ّ
وجٟؿغ ؾبب اؾخدًاعٍ ٍّص
لىو ابً بًاؽ
ج٠مم
ؤن
ٍّص
ّ
ّ
الـ٦لُت اللطٛت") .(2عٚم ٍّصؤنها ال جىٟي الدكابه الخانل بحن
الل٘ىٍت هٜؼها ولِؽ مً باب
بإهه مً "باب ال٘ىق في البيُاث
ٍّص
الىهحن" جىاظ ً٥ـ ٝالدـابه في املٌُٔاث
ْغو٦ ٝخابت "الؼٍجي بغ٧اث" وْغو٥ ٝجابت "بضاج٘ الؼَىع"ٞ .هىال ٪بحن
ّ
ّ
ّ
ّ
جاضٍذُخحن مذخلٜخحن َما ملط جحذ الح٥م اململى٤ي في ظمً وٟىْ الٜخح
والث٠اُٛت لح٠بخحن
والاحخمآُت
إلاًسًىلىحُت
الٔثماوي وملط في ظمً حلى ٨الهعٍمت في ػىت  .)3("1967بال ٍّص
ؤن طل ٪خؿب عؤيها ال ٍّص
ًٟؿغ بال مً باب اإلاٗاعيت ؤو الخًمحن
الظي ٍّص
جخمحز به عواًت "الؼٍجي بغ٧اث".
وفي الىهج هٟؿه ج٣غٍبا ٌؿحر زُاب "زلُٟت ُٚلىفي"ٞ .هى ٌٗخبر ٍّص
ؤن ٍّص
هو الُُٛاوي ًخٟاٖل م٘ الترار الؿغصي .وَكحر في مٟخخذ
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الخىام" )٦ (l’intertextualitéما ٍّص
الخىام
ٖغٞخه "حىلُا ٣طَؼدُٜا"ٞ .الغواًت ُةبىِذ ٖلى
للىو بلى َظا الخٟاٖل بمٟهىم "
جدلُله
ّ
الخىاق ٓلى مؼخىي ّ
ّ
ّ
ّ
والخىاق الصي ًخٔل١
الح٦اثُت،
املازة
م٘ ٦خاب "ابً بًاؽ" في اإلاؿخىٍاث الشالزت اإلاٗغوٞت للخىام .ؤي "
ًخم بحن هلحن ّ
ّ
محسزًًّ :
ّ
والخىاق الصي ّ
وهم الح .)4("١وَى ما ًجٗل الخىام
هم ػاب١
بٌط ٞالؼطز وؤػالُب الح٦ي،
ٍّص
الىو باإلاغظ٘ الخاعٍذي .وَىا م٨مً ٍّص
ٍّص
ٍّص
الجضة في
الىو في مؿخىي البيُت وفي مؿخىي الضاللت ؤي ٖال٢ت
ًخد٨م في مجمل ٖىانغ
وؿبُا ًٖ "ؾحزا ٢اؾم" في ٍّص
الىو في ٍّصجُاع الخجغٍب .وهٟهم مً طلٍّ ٪صؤهه ًسخلٍّ ٠ص
ٍّص
جهىعٍ للٗال٢ت التي
الك٩ل الصخيء الظي ً٣دم
ٍّص
ٍّص
ًا٦ض ٖلى ٍّص
الل ٍّص
ججم٘ بحن ٍّص
ٛىٍت.
ؤن للبيُت صالالث ال جىدهغ في اإلاؿخىٍاث
هو بضاج٘ الؼَىع و عواًت الؼٍجي بغ٧اثٞ .هى
ٍّص
للىو ٦ما ازخل ٠في اإلاىهجٞ .هي
ٍّصؤما زُاب الىا٢ضة "مُٟضة الؼعٍبي" ٞهى مسخل ًٖ ٠الخُاباث الؿاب٣ت في بضاًت مٗالجخه
ٍّص
ٍّص
ٍّص
اإلاال ٠الظي ًد٨م ٍّص
الىوٞ .ـ"الُُٛاوي" ٦-ما جغاًٍ" -صَب بلى الخاضٍر الٔطبي ال لُُٔسٍ
٧ل ٖىانغ
جا٦ض مىظ البضاًت ٖلي٢هض
ّ
ّ
ّ
ألاؿس ضهِىا ؤمام الٜطز الٔطبي لُعي ما ًسوض حىله ولُمحى الُإغ مً كالح الطاًَ ألن مطاحل
وبهما لُ٠طؤٍ ،ولُ٠طْ الجطغ
ٍّص
ظمىُت ّ
ّ
مطث بإبىاء ّ
ٓطبُت ّ
ألامت ٤اهذ ؤؾ ّز ُلمت وٟؼىة مما هحً ُٛه ن"(ٞ .)5ازخُاع الك٩ل لِـ بال مداولت للٛىم في التربت
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الٗغبُت والٗىصة بلى ألانالت .وَض ٝاإلاال ٠مً طلَ ٪ى ؤلانالح والىٖٔ ومداولت بض الىعي في ال٣اعت الٗغبي مً زال ٫جغازه.
ٍّص
ٍّص
ٞالىا٢ضة ال جبضو ٍّصؤنها جخ ٤ٟم٘ ٍّص
الىو ؤو ق٩له .بل وجىٟي في زاجمت صعاؾتها ؤن ً٩ىن
للىو نلت
ؤي مً الى٣اص اإلاظ٧ىعًٍ ٝيصاللت
بالخجغٍب.
للىو وٍّ ٠٢ص
الى٣اص ٖلى ٖخبت ؤولى هي مؿإلت الك٩لٞ .الٓاَغ ٍّص
في َظا اإلاؿخىي ٍّص
ٍّص
ؤن ما ًجمٗهم في الخُاب َى
ألاو ٫مً الخإوٍل
٧ل ها٢ض ًداوٍّ ٫ص
اجٟا ١يمجن ٖلى ٍّص
الىو ومدخىاٍٍّ .ص
ٍّص
لٍّ ً٨ص
ؤن جإوٍل الغواًت ٍّص
ؤن
ًمغ في البضاًت ٖبر بَال" ١ح٥م ّؤولي" ٖلى ق٩له
ٍّص
اإلاىهجُت التي ػٖم ٍّصؤنها ُٟ٦لت بخٟؿحر الغواًت جٟؿحرا قاُٞا .و٢ض ٦ك ٠لىا َظا
ًض ٘ٞبضاللت َظا الك٩ل بلى جل ٪اإلاىُل٣اث
اإلاؿخىي مً جدلُل زُاب ٍّص
الى٣اص ًٖ ازخالٞاث ؤزغي وج٣اَٗاث ؤزغيٞ .مىهج ٖلم اظخمإ الك٩ل ) (sociologie de formeالظي
ٍّص
ٍّص
ا٢ترخه " ٍّص
الغواثُت بالؿُا ١الاظخماعي
الؿىؾُىؾغصًاث" لضي "زلُٟت ُٚلىفي" في عبِ ألاق٩ا٫
مدمض بضوي" وج٣اَ٘ م٘ "
ٔ -ادلصدر نفسو ،ص.ٔٗ٘ -
ٕ -ادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
ٖ -ادلصدر نفسو ،ص.ٔٗٗ-
ٗ -خليفة غيلويف" ،التجريب يف الرواية العربيّة" ،ص.ٕٓ٘-

٘ -مفيد الزرييب" ،مداد التاريخ وخطاب الرواية العربيّة" ،ص.ٕٖ-

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2017

31

مجلت حُل السضاػاث ألازبُت وال٥ٜطٍت  -الٔام الثالث  -الٔسز  29ؤبطٍل 2017
ٍّص
والخاعٍذي٢ .ض ازخلٖ ٠ىه في جٟؿحر الك٩ل٣ٞ .ض ٍّصعصٍ ٍّص
اإلاال ٠للبدض ًٖ الُغاٞت م٘ َمىم ٍّص
٨ٞغٍت وْغوٝ
ألاو ٫بلى مداولت مً
اظخماُٖت ٍّصؤزغث في الازخُاع .في خحن طَب الشاوي بلى ٍّصؤهه ٌٗىص بلى ْاَغة الخىام ،وهي ْاَغة ٍّص
ٍّص
ٞىُت با ؾاؽ .و٢ض ج٣اَ٘ بك٩ل
ٍّص
ٍّص
الك ٍّص
لؿاهُت مدًت مً ٢بُل اإلاٗاعيت
٨الهُت "لؿحزا ٢اؾم" التي اٖخبرث صاللت الك٩ل في "الؼٍجي بغ٧اث" ْاَغة
وؿبي م٘ اإلا٣اعبت
الىهُت .في حين ب٣ي الازخال٢ ٝاثما بحن ٍّص
ٍّص
الى٣اص الشالزت اإلاظ٧ىعًٍ وم٣اعبت "مُٟضة الؼعٍبي" في اإلاىهج ؤو في صاللت الك٩ل الغواجي.
ّ
الصدلُت:
ب-

ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الصخهُت ألابغػ في عواًت "الُُٛاوي"٣ٞ .ض اجسظ اإلاال ٠مً اؾمها وؾما للغواًت ،و٧اهذ ُٞما
شخهُت "الؼٍجي بغ٧اث"
مشلذ
جدغ ٥ألاخضار٦ ،ما ٍّصؤنها مغظ٘ ؤؾاسخي ال ًم ً٨ججاَله في الخإوٍل٣ٞ .ض اظتهض ٍّص
ٍّص
الىو ٍّص
٩٦ل وهي التي ٍّص
ًبضو مدىع
الى٣اص في ون٠
ٍّص
ٍّص
الصخهُاث ألازغي.
الصخهُت وٞهمها ؤ٦ثر مً باقي
َظٍ
ٍّص
خُض اٖخجن "مدمض بضوي" بغؾم نىعتها ٦ما ججلذ لهٞ ،ىن" ٠الؼٍجي بغ٧اث" بُل الغواًت ونٟا مجمال ٝي مغخلت ؤولى
ّ
ؤػٌىضٍتّ ،
ج٠طبه مً كىضة ألاب إلاله الصي ٌؼخٌُٕ ؤن
ب٣ىله "بٌل َصا الٔالم [ٓالم الطواًت] شدم ٟى ّي ًمخل ٧مهابت
ّ
ٍّص
زم ٍّص
م٘ىاًِؼُت دازٓت"(ٍّ .)1ص
الجؿضًت ٍّصؤوال " الجؼم ال٠ى ّي الللب
ًٟهل ونٟه ،بالتر٦حز ٖلى الىىاحي
ًذل ١حىله زاثطة
ّ
ُة
ُة
)
2
(
ٍّص
وزاهُا ،الىىاحي الخل ٍّص
ٍّص
ٍّص
الىو مً ٢بُل
الصخهُت في بضاًت ْهىعَا في
ُ٣ت الٓاَغة التي جبضيها
والُٔىان ال ّراٟخان المئزطجان ".
ّ
ّ
ٍّص
والٔلى ٛى ٞألاًماْ وألاح٠از ّ
للصخهُت ،بل ًبضي مىٟ٢ا
والترَاث" )3(.وال ً ٠٣الىا٢ض ٖىض خضوص الىن٠
"الترٓ ٕٛلى السهُا
ّ
ّ
ًخسدل في ّ
٤ل شخيء ..حتى ؤز ٞؤػطاض املىاًىحن وما ًجطي في املذازْ بحن الطحل
ٍّصؤولُا مجها ب٣ىلهّ ":بج ا كىضة الس٣ذاجىض الصي
ٍّص
ٍّص ٍّص
(ٍّ )4ص
٨ٞإهىا بالىا٢ض ًداو ٫ؤن ٍّص
ٍّص
الىوٞ .اإلاا٦ض ؤهه اؾخلهم نىعة البُل مً زال٫
ٌؿض بٌٗ الٜطاٗاث التي زلٟها
وامطؤجه".
ٍّص
ٍّص
ٍّص
شخهِخه ٞدؿب بل ًغؾم
الىن ٠اإلايؿىب بلحها في الغواًت ،وٞهم مً زالَ ٫ظا الىن ٠ؤن اإلاال ٠لم ًً ً٨غؾم نىعة
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
نىعة الض٦خاجىع وبن لم ٍّص
وصازلُا لِؿذ مً البراءة في
زاعظُا
الصخهُت
ًهغح بظلٖ ٪لىاٞ .خل ٪اإلاىانٟاث التي ق٩لذ بيُت
ٍّص
يمىُت ًٖ الؼٍجي بغ٧اث الض٦خاجىع .وَىا ههل بلى هدُجت مٟاصَا ٍّص
مدمض بصوي " ال ٍّص
ٍّص
ؤن " ٍّص
ً٣ضم ونٟا زالها
شخيء .وبهما هي نىعة
ٍّص
ٍّص
ٍّص ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الصخهُت مً ظضًض وبالخالي ٌكاع ٥اإلاال٠
الخامٞ .هى ًيصخنء
الىو ،وبهما ٌُٗض جغُ٦بها مً مىٓىعٍ
للصخهُت ٦ما ججلذ في
ّ
ٍّص
ٛطهُاجه املؼب٠ت خىٖ ٫ال٢ت الك٩ل
الٗملُت ؤلابضاُٖت مً هاخُت .ومً هاخُت ؤزغي ٌؿعى بلى بًجاص جٟؿحر ًخالءم م٘
في
ٍّص
ٍّص
الغواجي باإلاجخم٘ٗٞ .لى يىء الهىعة اإلاغؾىمت للصخهُت ؾِكغح خغ٦تها في الغواًت وؾلى٦ها ججاٍ باقي الصخهُاث ٦ما لى
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الخاعٍسُت.
شخهُت الؼٍجي بغ٧اث
واُٗ٢ت في اإلاجخم٘ مخُاب٣ت م٘
شخهُت
٧اهذ
ٍّص
ٍّص
ٞالصخهُت ال
وجخ٣اَ٘ عئٍت "ؾحزا ٢اؾم" م٘ بضوي في ب٢امت الهلت بحن الصخهُت وبٗضَا اإلاغظعي ول٨جها جغاَا مً مىٓىع آزغ.
خىلُاث ابً بًاؽ" ،بل لها صاللت ٍّص
ٍّص
جدُل ٖلى الؼٍجي بغ٧اث الصخو الخاعٍذي ٦ما وعص في " ٍّص
عمؼٍت ٍّص
شخهُت "ظماٖ ٫بض
ج٣غبها مً
الىانغ" في ؾخِىاث ال٣غن الٗكغًٍٍّ .ص
ٍّص
الخاعٍسُت .ج٣ىٟ " :٫س ًىِط بلى
وجٟؿغ طل ٪مً زال ٫الدكابه الخانل بحن ألاخضار
ّ
ّ
ّ
ٓؼ٥طٍت ه٥طاءٛ .هل َى اػخٔاضة ًٓ
اػخمطث بٔس َعٍمت
اػخمطاض العٍجي بط٤اث في ؿ٘ل وُُٜخه ٓلى ؤهه ضمع للؼلٌت التي
ٔ -زلمد بدوي" ،مغامرة الشكل عند روائيي الستينات" ،ص.ٔٗٓ-
ٕ -ادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
ٖ -ادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
ٗ -ادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
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ٍّص
ّ
الصخهُت
1967؟"( .)1وما ًجٗل الخ٣اعب خانال بحن
اػخمط في الح٥م بٔس الاج ُاض الٔؼ٥طي في
حمآ ٨بس الىاكط الصي
ٍّص
الىو والىا ٘٢الظي ٍّص
والصخهُت ا ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
٢ضمه اإلاال ٠مً زال ٫اؾخٗما ٫ج٣ىُت اإلاٗاعيت.
إلاضهُتَ .ى الدكابه الخانل بحن
الغواثُت
ّ
ّ
مدـٔب السالالث"( .)2وهٟهم مً َظا
الىلُت-
ٞـ"الُُٛاوي" بخٗبحر الىا٢ضة" هجح في دل ١ضمع ضواجي -مً دال ٨املٔاضهت
ٍّص
ٍّص
الخٗبحر ٍّص
ؤن اإلاٗاعيت ٍّص
ٍّص
جخٗضي ٧ىنها ٍّص
الىو بل جغبِ الغواًت بٗالم اإلاال ٠والٟترة التي ٦خب
مجغص ج٣ىُت لٛى ٍّصًت جىٓم وجغبِ ٖىانغ
الىوٞ .ـ"الُُٛاوي" ٢ض ٍّص
جىؾل باإلاٗاعيت لًمان ٍّص
ٍّص
ٍّص
الىو مً هاخُت ومً هاخُت ؤزغي للخٗبحر ًٖ ه٣ضٍ للؿلُت
ؤصبُت
ٞحها
ٍّص
ؤن ازذًاعَا اإلاجهجي ناثب وؾلُم .ؤي ٍّص
جا٦ض الىا٢ضة ٍّص
ٍّص
 .1997ومً َظا اإلاىٓىع
ؤن البدض ًٖ
الؿُاؾُت اإلاهغٍت بٗض َؼٍمت
ٍّص
ٍّص
الىو وجدلُله ُٟ٦ل ب٨كٍّ ٠ص
ٍّص
مغضخيٞ .اإلاٗاعيت مً وظهت هٓغَا
الىو وجإوٍلها ٖلى هدى
٧ل مُُٗاث
الٗىهغ اإلاهُمً صازل
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الىو ختن في الجؼثُاث مً ٢بُل الصخهُت.
٧اهذ الٗىهغ ألابغػ في
ّ
ٍّص
الصخهُت مٛاًغا إلاا ؾبٞ .٤لم جبدض ًٖ نٟاث البُل ٦ما ٗٞل "بضوي" ألن ج٠سًم
ٍّصؤما "مُٟضة الؼعٍبي" ٣ٞض ٧ان حٗاملها م٘
ٍّص
ٍّص
جاعٍسُت ٦ما طَبذ بلى
شخهُت
العٍجي بط٤اث ًٓ ًطٍ ١كٜاجه مٔسوم في الطواًت"( .)3وال ًٖ ؤي حكابه بحن الؼٍجي بغ٧اث م٘ ؤي
الصخهُت باٖخباعَا ٧اثً وعقي .ث٢ى " : ٫العٍجي بط٤اث الصي ًص٣ط اػمه في ّ
ٍّص
ًُاث ٣خب
طل" ٪ؾحزا ٢اؾم"ٞ .هي جخٗامل م٘
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الخاضٍر ال ح ّمىا"( .)4وهي جا٦ض ٖلى ؤنها المؿذ نٟاث الصخهُت في الىو مً زال ٫ؤٖمالها ومً زال ٫عئٍت باقي الصخهُاث
لها .واؾخيخجذ ٍّص
الصدلُت الص٤اء ومٔطٛت ألآما٠ٛ ،ٞس ٓطٛذ ّ
ّ
ُُٜ٣ت الخٔامل مٕ ا٨ػلٌان بسلُل وكىلها
ؤن " مٔسن َصٍ
بلى املىلبّ ،زم ؤحؼيذ الخٔامل مٔه بسلُل محاِٛت ا ٓلى املىلب ٛترة ًىٍلت"( .)5واإلاالخٔ َىا ٍّص
ؤن الىا٢ضة خاولذ ٢ضع
ٍّص
ٍّص
ؤلام٩ان ٍّص
ٍّص
الصخهُت ٞلم جلجإ بلى ٢هض اإلاال٠
الىو في البدض ًٖ نٟاث
الخُ٣ض باإلاىهج الظي اهُل٣ذ مىهٞ .هي لم جسغط ًٖ
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٞالصخهُت في هٓغَا ٧اثً
والصخهُاث.
الىو الخاعٍذي الظي اؾخلهم مىه "الُُٛاوي" ألاخضار
ؤو اإلا٣اعهت مٕ الؿُا ١ؤو ختن
وعقي ال ٚحر ،جٟهم ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
شخهُاث
الصخهُت مً زالٖ ٫ال٢تها بباقي
الىو الظي ٦خبذ ُٞه .لظل ٪ؾٗذ الىا٢ضة بلى ٞهم
وجاو ٫في
الصخهُاث " .العٍجي بط٤اث ،الؼلٌان /العٍجي بط٤اثّ ،
ٍّص
ٍّص
ظ٣طٍا بً ضاضخي/
الىو .وطل ٪و ٤ٞقب٨ت ٖ٣ضتها البُل وؤَغاٞها باقي
ٍّص
ٍّص
اإلاخٗضصة ألاوظه ٞهى
الشىاثُاث جغنض الىا٢ضة نىعة البُل
العٍجي بط٤اث ،الٔامت /العٍجي بط٤اث ،املاضٟىن"( .)6ومً زالَ ٫ظٍ
هىُٓت الٔالٟت ّ
خؿب ٢ىلها " :ال ًلىٕ الحسر بل الٔالٟاث ي التي جلىٕ الحسر .و٤لما ح٘حرث ّ
ح٘حرث ألاحسار واجذصث
ػبُال م٘اًطا ملا ٤اهذ ٓلُه"( .)7وحكحر في جإوٍلها لكب٨ت الٗال٢ت التي ججم٘ البُل بالصخهُاث ألازغي ،بلى ٍّص
ؤن الُُٛاوي ويٗها
ٍّص
َكت ًم ً٨ؤن جى ُ٘٣زُىَها بؾهىلت .مما ٌٗجي ٍّص
بظ٧اء ٞاث ٤لٛاًاث ؤزغي جخجاوػ اإلاؿخىي ٍّص
ؤن
الٟجيٞ .هي خؿب ػٖمها قب٨ت
ٍّص
اإلاالٌ ٠ؿعى بلى ب٢ىإ ال٣اعت ٍّص
بإن الشىعة ٖلى الؿلُت ؤمغ لِـ بالٗؿحرٛ " .طػالت الطواًت ؤو بٔسَا إلاًسًىلىجي ًسٓى

ٔ
القص العريب ادلعاصر" ،ص.ٔٗٙ-
 سيزا قاسمّ " ،ٕ -ادلصدر نفسو ،الصفحة نفسو ا .
ٖ -مفيدة الزرييب" ،مداد التاريخ وخطاب الرواية العربيّة" ،ص.ٙٚ -
ٗ -ادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
٘ -ادلصدر نفسو ،ص.ٙٛ -
 -ٙمفيدة الزرييب" ،مداد التاريخ وخطاب الرواية العربيّة" ،ص.ٙٙ -

 -ٚادلصدر نفسو ،ص.ٛٔ -

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2017

33

مجلت حُل السضاػاث ألازبُت وال٥ٜطٍت  -الٔام الثالث  -الٔسز  29ؤبطٍل 2017
ٍّص
الـٔب بلى ّ
الىو (جىُْ ٠الترار) وَى ٍّص
ٍّص
ؤن
 ٧ٛضٟبخه بُسٍ مً الٌ٘اة"( .)1وجا٦ض بالخالي الىا٢ضة ما طَبذ بلُه في جٟؿحر ق٩ل
ّ
ٍّص
ٍّص
حٗلُمُت با ؾاؽٛ " .ىِطة الٌُ٘اوي للخاضٍر هوطة ال جخٔل ١بإَساب املاضخي بل حؼط ٞاملؼخ٠بل"(.)2
ٚاًت اإلاال٠
ٍّص
وٖلى زال ٝما ٍّصج٣م لم ًبض "ُٚلىفي" ٍّص
الصخهُت٣ٞ .ض ججاَل عؾم مالمدها ؤو قب٨ت ٖال٢اتها .بل هٓغ بلى
ؤي اَخمام بهىعة
ٍّص
ؾلم الىْاث ٠في ٢ىله " ّ
ٍّص
جحىله مً ضحل مجهى ٨بلى محدؼب ّزم حمٔه بحن الحؼبت ومىلب والي ال٠اَطة"(ٞ .)3لم
جضعظها في
ٍّص
ٍّص
ًٍّ ً٨ص
الصخهُت وال خغ٦تها .بل ٍّص
مىهبا ٖلى اليؿُج الٗام للخ٩اًت واإلاىُ ٤الضازلي للؿغص الظي
ظل اَخمامه ٧ان
يهمه َبُٗت
ٍّص
الصخهُاث ٍّص
ٍّص
ًد٨م ٍّص
وٍىػٕ ٖلحها ؤصواعَا .و٢ض ٍّص
ٍّص
ٍّص
اإلاخٗضصة،
بالصخهُت مً هىاخحها
هٟؿغ ٖؼو ٝالىا٢ض ٕلى قغح ما ًخٗل٤
وَؿحر
ٍّص
ٍّص
للصخهُت في عواًت الؼٍجي بغ٧اثٞ .هى ً٣غؤ الغواًت مً زال ٫ما ٍّص
ٌؿمُه "ًاوؽ" " ؤ ١ٛاهخِاض
بإهه ًىُل ٤مً ٞهم مؿب٤
ؤحىاسخي"( .)4وبم٣خًاٍ ًً٘ الىا٢ض الغواًت يمً ٍّصجُاع الخجغٍب .وَى ٍّصجُاع ال ٌٗحر اَخماما للبُىلت ٦ما ٧اهذ في الغواًت
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الىو.
الصخهُت باٖخباعَا مىظىصة يمً باقي ألاقُاء في
الخ٣لُضًت .ومً ٍّصزمت ٧ان حٗامل "الُٛلىفي" م٘
ث -الطاوي:
ٍّص
زالُٞا بحن ٍّص
ٍّص
ٍّص
الىو٣ٞ .ض ازخلٟىا في ٞهم َبُٗت خًىعٍ
الى٣اص مشله مشل باقي ٖىانغ
مشل الغاوي في "الؼٍجي بغ٧اث" مىيىٖا
ووُْٟخه وصالالجه.
ّ
٣ٞض ٍّص
مدمض بضوي" جىػَ٘ ٍّص
ٍّص
ٞؿغ " ٍّص
الىو " محاولت لـ"بٟىآىا بإهىا في ضحاب الخاضٍر ؤو
ٖملُت الخ٩ي ٖلى ؤ٦ثر مً عاو ٦ما ًلي:
الخاضٍذُت"( )5مً زال ٫الاٖخماص ٖلى مكاَضاث " ّ
ّ
ضحالت بىسقي بًٌالي"  ،م٘ جىزَُ ٤ظٍ اإلاكاَضاث بالخاعٍش الهجغي
الح٠ُ٠ت
ّ
ّ
ٍّص
ٍّص
ّ
واإلاُالصي .ومً هاخُت ؤزغي ًدُل الىو ٖلى اإلاخسُل الغواجي مً زال ٫الاٖخماص ٖلى "ُٓىن الصدلُاث التي جخحسر وجخحط٢
الغواة ًغاٍ "مدمض بضوي" مغاوخت بحن ما َى جاعٍذي وما َى ؤصبي .وًٍُ ٠الخ٣ا ٍّص
ٍّص
ٍّص
الخٗضص في ٍّص
الخٗضص
ؤن لهظا
وجىٜٔل"(ٞ .)6هظا
وُْٟت ٍّص
ج٣ىُتٞ ،الغاوي مً الضعظت ألاولى ؤنبذ له عئٍت قاملت لألخضار ٍّص
قبهها بـ"ال٦ازض الؼِىماجي"ُٗٞ ،ىن الغاوي مشل ٖضؾت
٤ل مً ٛطاؾ ٓاَطة في بِذ ػيُت بيذ الدبحزة ،وٛطاؾ ّ
ال٩امحرا ،خُض بةم٩اهىا "ؤن هطي ما ًحسر في آن واحس في ّ
ظ٣طٍا بً
ضاضخي ،وؤحازًث املجاوضًٍ ألاظَطٍحن"( .)7وال ج ٠٣وُْٟت الغاوي ٖىض الغنض والخدب٘ لألخضار  ،ِ٣ٞبل اٖخبرٍ مؿاَما في
"جىمُت الحسر وجٌىٍطٍ وزٔٛه بلى شضوة الدـاب.)8("٧

ٔ -ادلصدر نفسو ،ص.ٕٛ -
ٕ -ادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
ٖ -خليفة غيلويف" ،التجريب يف الرواية العربيّة" ،ص.ٕٓٙ-
ٗ -ىانس روبارت ياوس " ،أدب العصور الوسطى ونظريّة األجناس " ،ضمن "نظريّة األجناس " ،تعريب عبد العزيز شبيل ،النادي الثقايف جب ّدة ،طبعة أوىل،
ٗ ،ٜٜٔص.ٛٙ -
٘ -زلمد بدوي" ،مغامرة الشكل عند روائيي الستينات" ،ص.ٔٗٔ-
 -ٙادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
 -ٚادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
 -ٛادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
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ّ
وال جبخٗض مُٟضة "الؼعٍبي " ٦شحرا ًٖ "بضوي" في ال٣ىٍّ ٫ص
بإن للغاوي بٗض مغظعي جاعٍذيٞ .هي جغي "ؤن الخىاشج بحن الخاضٍذي
والطواجي ٟس اؤ٠س مىص اللحِت التي ادخاض  ٛا ال٦اجب الطاوي ّ
الطحالت"( .)1مما ًجٗل الغواًت -خؿب ٢ىلها" -بمثابت مجمىٓت
ي ٍّص
بإهه "ٟىاْ لل٦اجب ظمً الطواًت"( .)3بما ٌٗجي ٍّص
جاضٍذُت ً٥خ ا ّ
ّ
ٍّص
ؤن نىث
وجٟؿغ ازخُاع الُُٛاوي للغاو
ضحالت بىسقي"(.)2
وزاث١
ٍّص
ٍّص
ٍّص
اإلاالَ ٠ى الُااي ٖلى الىو في ٧ل ألاخىا.٫
ٍّص
ٍّص
ٍّص
والخىىٕ في ػواًا الىٓغ َى ٍّص
ٍّصؤما "ؾحزا ٢اؾم" ٞهي ال جغي ٍّص
ٖملُت ٍّص
جهغ ٝمً اإلاال ٠في
الخٗضص
ؤي ٖال٢ت للغاوي باإلاغظ٘ٞ .هظا
ّ
مخٔسز ألاكىاث ؤو ّ
هم ابً بًاغ شو اللىث الىاحس بلى ّ
الىو ألانلي مىيىٕ اإلاٗاعيت .بمٗجن "جحىٍل ّ
ٍّص
هم
هم
ٍّص
اإلاخ٩لمت صوعا في طل ٪بخ٣ضًم ٍّص
ّ
ٍّص
ٍّص
الصدلُت ال مً
الخ٩اثُت لل٣اعت " مً دال ٨ملٜاة
اإلااصة
الصخهُاث
بىلُٜىوي"( .)4وجلٗب
الىو الخاعٍذي طو الهىث الىاخض بلى ٍّص
ٍّص
دال ٨ضاو ٓالم ّ
هو ؤصبي بؼواًا هٓغ
ب٦ل شخيء"( .)5وبالخالي ٞالىدُجت الخانلت ،جدىٍل
ٍّص
ّ
مخٗضصة بدُض "ً٥ىن
الىم ٣ى٣بت مً السالالث املخلاضٓت"(.)6
ولـ"ُٚلىفي" جٟؿحر آزغ إلاؿإلت الغاويٞ ،هى ًغي في ٍّص
حٗضص ألانىاث هؼٖت هدى الخجضًض وْاَغة ممحزة لغواًت "الؼٍجي بغ٧اث".
ّ
"ٛإبطظ ما ّ
الخٔسز الىاػٕ في الطواةٛ .مً الطاوي الداضجي بلى الطاوي الـاَس بلى الطاوي
ٌـس الاهدباٍ في الطواًت َى شل٧
ّ
ّ ّ ّ
ّ
ّ
الخٔسز لم ًّ ً٥
مجطز جىىَٕ في كُ٘ت ؤكل وبهما َى دُاض ؤػاسخي مً دُاضاث
مؼخمط ًا٣س ؤن َصا
الصدلُت ...في جىاوب
ٍّص
الؼطز"( .)7وهٟهم مً ٢ىله ٍّص
ؤن ٍّص
ٍّص
الىو التراسي – ٍّص
ٍّص
الخىلُاث -وبهما ٧ان م٣هىصا لظاجه ختن
هو
حٗضص الغواة لِـ مً باب مسالٟت
ّ
الح ١في الىحىز
جبضو الغواًت  -خؿب ٢ىلهٛ" -واء مىٜخحا ٓلى مذخل ٝألاقواث واملىِىضاث التي ً٥ىن لها ضٗم ادخالٛها
والخٔبحر"( .)8بمٗجن ٍّص
ٍّص
الخجغٍبُت(.)9
ؤن الىا٢ض ًضٖم ال٨ٟغة ال٣اثلت بضم٣غَت الخ٩ي في الغواًت
ر -ألاحسار
الىو ٦ظل ٪مً ػواًا ٍّص
مخٗضصة ومسخلٟت ،وهجض جُاب٣ا في زُابحن وجباٖض جام في الب ٍّص
ٍّص
ُ٢ت .
ُةًىٓغ بلى ؤخضار
ٞـ"ؾحزا ٢اؾم" و"مُٟضة الؼعٍبي" حكتر٧ان في ٍّصؤنهما لم ٍّص
ٍّص
الىو .بل طَبخا بلى الضاللت مباقغة،
جدبٗا جٟانُل ألاخضار وظغٍانها في

ٍّص
و٢ض ٍّص
ٍّص
الىو في بٗضَا الغمؼي ،خُض ًغجبِ الخاعٍذي
ٞخٟؿغ "ؾحزا ٢اؾم" ؤخضار
جىنلخا بلى الىخاثج هٟؿها وبن بهُ ٜمسخلٟت.
ٍّص
ٍّص
الصخهُاث وٖضم ج٣ابلها وظها لىظه في
بدايغ ال٨خابت مً زال" ٫اإلاٟاع٢ت" ٦دُلت لجإ بلحها اإلاال .٠مً ٢بُل بلٛاء الخىاع بحن

ٔ -مفيدة الزرييب" ،مداد التاريخ وخطاب الرواية العربيّة"،ص.ٖٗ-
ٕ -ادلصدر نفسو ،ص.ٗٛ-
ٖ -ادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
ٗ
القص العريب ادلعاصر" ،ص.ٔٗٚ-
 سيزا قاسمّ " ،٘
القص العريب ادلعاصر" ،ص.ٔٗٚ-
 سيزا قاسمّ " ، -ٙادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
 -ٚخليفة غيلويف" ،التجريب يف الرواية العربيّة" ،صٕٔٙ-
 -ٛادلصدر نفسو ،صٕٕٔ-

ٜ
فن الرواية العربيّة بُت خصوصيّة احلكاية وحتيّز اخلطاب" ،دار اآلداب بَتوت ،طبعة أوىلٜٜٔٛ ،
 -انظر :ميٌت العيدّ "،
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ّ
ٍّص
البىلِؼُت ،ال٠مٕ وٓع ٨الٜطز وٛطن إلاًسًىلىحُا الؼاثسة ٓلُه مً الداضج"(.)1
الىو الظي ٌكحر بلى "ػُاػت السولت
ّ
ّ
الىٜؼُت للىاغ"(ٍّ .)2ص
وجٟؿغ
البىلِؼُت ٓلى ملئ الٜطاٗاث
وٍغمؼ َُٛان نىعة البُل ٖلى زُاب الغواًت بلى "ٓمل السولت
ٍّص
ٍّص
الىو واؾخمغاع "الؼٍجي بغ٧اث في قٛل مىهبه ٖلى ؤهه "اػخٔاضة ًٓ حمآ ٨بس الىاكط الصي
خضر الهؼٍمت الظي و ٘٢في
ّ
اػخمط في الح٥م بٔس الاج ُاض الٔؼ٥طي في .)3("1967
جهغح ٍّص
ّ
وٖلى هٟـ الكا٧لت هجض "مُٟضة الؼعٍبي" ٍّص
جاضٍذُا بإبٌا ٨كاضوا جاضٍذُحن وبإم٥ىت
ؤن " العٍجي بط٤اث ج٠طؤ الطاًَ
جاضٍذُتّ .
ّ
ّ
ٛبلاكى ّؤًام ظمان َم ضحا ٨ألامً في الٔلط الحسًث ،وؤػالُب مٔاملت املٔخ٠ل ج٦از
جاضٍذُت وبمىا ٕٟوحىازر
ج٥ىن واحسة ...وما ًطٍسٍ الحا٣م ّؤًام ظمان َى ما ًطٍسٍ الحا٣م في ّؤًامىا الطاَىت"(.)4
ج٣غ ؾلٟا ٍّص
وهالخٔ مً زال ٫ما ؾبٍّ ٤صؤوالٍّ :ص
ؤن "ؾحزا ٢اؾم" ٢ض ٍّص
ٍّص
بإن ٍّص
للىو الظي ٧اهذ ٍّص
٧ل ما ُٞه َى بيُت
ٚحرث مً جٟؿحرَا
الىو ،عٚم بلخاخها ٖلى ٍّص
ٍّص
ٍّص
ؤن اإلاٟاع٢ت ٌيالتي ؾاَمذ في
لٛىٍت مىٛل٣ت ٖلى طاتها٣ٞ .ض اؾخٗاهذ بالؿُا ١الخاعٍذي لخإوٍل ؤخضار
الخاعٍسُتٍّ .ص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٞغيُاتها التي ٍّص
ؤ٢غث ٞحها باهدكاع
لَ ً٨ظا الخغوط ًٖ الىٓام الظي اجبٗخه ًإحي في بَاع جإُ٦ض
الىو بضالالجه
عبِ
ٍّص
ٍّص
الىو
 .1967هالخٔ زاهُا :ؤن "مُٟضة الؼعٍبي" جخ٣اَ٘ م٘ ٚحرَا في مؿإلت جٟؿحر
ْاَغة اإلاٟاع٢ت لضي ظُل الؿخِىاث بٗض َؼٍمت
ٍّص
عٚم ب٢غاعَا اإلابضجي ٍّص
بإن ؤؾلىب حٗاملها م٘ الغواًت مسالٍّ ٠ص
ل٩ل اإلاىاهج التي اٖخمضاَا الى٣اص آلازغون.

ٍّصؤما "مدمض بضوي" الظي اٖخبر الغاوي مؿاوال ٖلى جدغٍ ٪ألاخضارٍّ ،ص
ٍّص
الصخهُاث واهخ٣الها في اإلا٩ان والؼمان مً
ًٟؿغ خغ٦ت
٧ل نُٛت ُٞه بلى ٍّص
الصخهُاث التي حٗاىصٍ في الغواًت .وَى زُاب ٍّص
ٍّص
مخٗض في نُٛخه وجٟطخي ٍّص
جدى ٫في
زال ٫زُاب الغاوي ؤو
ٍّص
الىو خُض ًه ٠الغاوي الجهاع والؿحر الٗاصي
ألاخضارٞ .الىنً ٠دُل بلى وؿٖ ٤اصي ؤو الاؾخ٣غاع في الخغ٦ت .مً طل ٪بضاًت
ٍّص
ٍّص
الصخهُاث جدؿاعٕ وجحرة ألاخضار ٣٦ىلهً ":بسؤ حسير ًٓ ابً ؤبي الجىاز وحطٍمه وٓازاجه
للصخهُاث .ومً زال ٫خضًض
ّ
ّ
ضػمُا مىلب الحؼبت"( ،)6ومً زال٫
ًيخهي بال٠بى ٓلُه"( ،)5وٖىض جالوة "مطػىم ؿطٍ ...ٝؤط ٚؤن العٍجي ٟس جىلى
ٍّص
ٍّص
الغؾاثل "حٔطّ ٚ
جاعٍسُت ٌؿاَم الغاوي
الىو ًغاَا الىا٢ض ٖباعة ًٖ مجمىٖت ؤزباع
٤ل ألاحسار ال٥بحرة"(ٞ .)7ا خضار في
الغثِسخي في جغجُبها وخب٨ها.
ٞؿغ الخ٩اًت ٖلى ٍّصؤنها ج٣ىم ٖلى" ّ
و٢ض اٖخجن "ُٚلىفي" ًخ ٪ُ٨ٟبيُت ألاخضار ؤ٦ثر مً الى٣اص الؿاب٣حن .خُض ٍّص
جٌىض ٔٛلحن
ٍّص
ٍّص
الىو ومهحر ألاخضار مغَىهت بهظٍ
الصخهُاث في
مخىاظٍحن ما لبثا ؤن احخمٔا وجسادال لُلبحا ٔٛال واحسا"(َ .)8ما خغ٦ت
ٍّص
ٍّص
الشىا ٍّصثُت زايٗت لها بالًغوعة .وَظان الٟٗالن ٍّص
عثِؿِخحن في الخ٩اًت َما البُل الؼٍجي بغ٧اث وعثِـ ظهاػ
بصخهِخحن
ًخٗل٣ان

ٔ
القص العريب ادلعاصر" ،ص.ٔٗٚ-
 سيزا قاسمّ " ،ٕ
القص العريب ادلعاصر" ،ص.ٔٗٚ-
 سيزا قاسمّ " ،ٖ -ادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
ٗ -مفيدة الزرييب" ،مداد التاريخ وخطاب الرواية العربيّة" ،ص.ٕٖ -
٘ -زلمد بدوي" ،مغامرة الشكل عند روائيي الستينات" ،ص ٔٗٔ.
 -ٙادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
 -ٚادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.

 -ٛخليفة غيلويف" ،التجريب يف الرواية العربيّة" ،ص.ٕٓ٘-
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ّ
ػ٦غٍا بً عاضخي .والضلُل خؿب ٢ىله ً٨مً في " ال اًت التي ّجىحذ ّ
البهانحن ٍّص
ٍّص
ألاػاػُحن في الطواًت"(ٞ .)1دضر
جٌىض الٜٔلحن
ّ
ّ
الهؼٍمتَ" ،عٍمت ملط اململ ّ
وجىلي العٍجي بط٤اث مىلب املحدؼب مً حسًس في ّ
ُل
الٔثماهُحن...
وُ٣ت ؤمام ألاجطا٢
ّ
ّ
وظ٣طٍا بً ضاضخي مما ٌؼمح بال٠ى ٨بن الطواًت مً دال ٨بىائ ا ،محاولت
الاحخالَ )2(."٨ى "هدُجت ملا ٤ان ًماضػه العٍجي بط٤اث
محاولت لخٜؼحر الهعٍمت والبحث ًٓ ؤػباب ا "( .)3وخؿب ؤي الىا٢ضٍّ ،ص
ٞةن َظٍ البيُت ٍّص
ٍّص
للىو
الشاثُت لألخضار جىٟي ؤي جٟؿحر
ع
ّ
ّ
ّ
ّ
في ٖال٢ت باإلاغظ٘ الخاعٍذي ٛ " .صا املٔجى ح٘سو العٍجي بط٤اث هلا مىحسا له بىِخه املؼخ٠لت التي جيخ زالالت ا الداكت ال مً
ّ
دالٓ ٨الٟت ا بالىا ٕٟاملطحعي الخاضٍذي وبهما مً دال ٨بىائ ا السادلي "(.)4
ج -العمً:
ًسخلٍّ ٠ص
الى٣اص ٦ظل ٪في مؿإلت الؼمًٞ .مجهم مً ٍّص
ٍّص
الىو ،ومجهم مً ًضعؽ
ًلح ٖلى صعاؾت ػمً الخ٩اًت والخىاعٍش اإلاظ٧ىعة في
ػمً الخُاب ؤي َغٍ٣ت ٖغى الخ٩اًت مً ٢بل الؿاعص.
ٍّص
اإلاىز٣ً .٤ى " :٫جبسؤ الطواًت بم٠خٌ ٝمً مـاَساث ّ
ضحالت...
٣ٞض اٖخمض "مدمض بضوي" ٖلى الؼمً اإلاىيىعي ؤي الخاعٍذي
1517م"( .)5وَظا الخإَحر الؼمجي باليؿبت بلُه ًىَم بخجزًل اإلالٟىّ في بَاعٍ الخاعٍذي ؤو
 ٌ922املىا ١ٛؤٗؼٌؽ
دال ٨ؿهط ضحب
ٍّص
ٍّص
ّ
الخاضٍذي"( .)6واإلاالخٔ ؤن بضوي لم ٌؿترؾل في ٖغى جٟانُل ؤزغي ًٖ الؼمً بل جىٖ ٠٢ىض َظٍ الىُ٣ت .ِ٣ٞ
"الح٠ُ٠ت
و٦ظل ٪هٓغث "ؾحزا ٢اؾم" هٓغة زاَٟت للؼمً .خُض اٖخبرث الغواًت مد٩ىمت بؼمىحن َما "ملط جحذ الح٥م اململى٤ي في ظمً
 .)7("1967وٍىضعط َظا الخإَحر الؼمجي يمً مٗاعيت ٍّص
هو "الُُٛاوي"
وٟىْ الٜخح الٔثماوي وملط في ظمً حلى ٨الهعٍمت ػىت
هلحنّ ،
خىلُاث ابً بًاؽ"ٞ .ال٩اجب مً وظهت هٓغَا "ٌؼى ٞفي ضواًخه ّ
ّ
ّ
لـ" ٍّص
وهم ابً بًاغ في جىاظ ً٥ـٝ
الداق
هله
ّ
ّ
ّ
ّ
جاضٍذُخحن مذخلٜخحن" (.)8
والث٠اُٛت لح٠بخحن
والاحخمآُت
إلاًسًىلىحُت
الدـابه الصي ًجٕ بحن املٌُٔاث
ٍّص
ٍّص
جىٟ٢ذ "مُٟضة الؼعٍبي" ٖىض مؿإلت الؼمً بهض ٝالىٓغ في الٟىاع ١الخانلت بحن ٍّص
واإلاخسُل الغواجي٣ٞ .ض
هو الخاعٍذي
و٢ض
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
وجىنلذ بلى هدُجت مٟاصَا ؤن الخاعٍش ال ٌؿخُ٣م في بٌٗ ألاخُان
الىو وألاخضار اإلاهاخبت لها
اؾخٗغيذ الخىاعٍش اإلاىز٣ت في
ًخ٥طض َصا الخاضٍر ٓسةّ
ج٨غعث م٘ ازخال ٝألاخضار" ألاضبٔاء ٓاؿط ؿىاّ ٨
م٘ ألاخضار اإلاظ٧ىعةٞ .بٌٗ الخىاعٍش مشال ٍّص
ٍّص
ٍّص
الخاعٍسُت "بآخباضَا
مطاث"( .)9وَظا الخىا ٌ٢خؿب عؤيها ًا٦ض ٖلى الجاهب الخسُُلي في للغواًتٞ .ـ"الُُٛاوي" وْ ٠الٗالماث

ٔ -ادلصدر نفسو ،صٕٗٓ.
ٕ -ادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها
ٖ -ادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها
ٗ -ادلصدر نفسو ،صٕٓٚ-
٘ -زلمد بدوي" ،مغامرة الشكل عند روائيي الستينات"  ،ص.ٔٗٔ-
 -ٙادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
ٚ
القص العريب ادلعاصر" ،ص.ٔٗٗ-
 سيزا قاسمّ " ، -ٛادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
 -ٜمفيدة الزرييب "،مداد التاريخ وخطاب الرواية العربيّة" ،ص.٘ٛ-
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ٍّص
٤ل الد ر"( .)1و بالخالي ٍّص
ٓالماث ّ
ّ
ٞةن مؿإلت الؼمً ال ٍّص
ٍّص
املطحُٔت لجعء مً الد ر ال ّ
الىو.
جٟؿغ بال صازل
حسجل الحسوز
"ٛالخاضٍذي ًحِط وٟس احصح بالطواجيُٛ ،حا ّٛمٕ حوىضٍ ٓلى ّ
ؿس الطواًت بلى الجيؽ الطواجي"(.)2
وٖلى زال ٝالى٣اص اإلاظ٧ىعًٍ هجض "زلُٟت ُٚلىفي" ًُىب في قغح مؿإلت الؼمً .و٢ض اٖخجن بؼمً الخُاب ؤي اإلاؿاع الظي
نغح ٍّص
اجبٗه الغاوي في ٖغى ألاخضار وازخال ٝطل ًٖ ٪الؼمً الخاعٍذي .خُض ٍّص
بإن الغواًت وبن ٧اهذ حؿخلهم مً ال٨خابت
ّ
الخاعٍسُت ٍّص
ّ
ٍّص
الخاضٍذُت جح ١٠هىٓا مً
ٞةنها ال جخٗامل م٘ الخ٣ؿُم الؼمجي هٟؿه وال جدب٘ اإلاؿاع طاجهٛ ".لئن ٤اهذ ال٥خابت
ّ
ّ
الاوسجام بحن ظمً الح٦اًت وظمً الدٌاب مً دال ٨ػطز ألاحسار و ١ٛحٔا ٟا العمجي وجخال ا الدٌيٛ ،ةن العٍجي بط٤اث ال
ٍّص
الخهغ ٝفي الؼمً ٦ما ٖغيها ظحراع ظىِذ في زُاب الخ٩اًت.
جحآ ّٛلى َصا الاوسجام"(ٞ .)3الغواًت ٢ض ماعؾذ قتن يغوب
ٍّص
الىو الخاعٍذي بل
الخ٩اًت٣ٞ .ض اٖخمضث ٖلى الترجِب والاؾدبا ١والاؾترظإ والخظ ...ٝمما ًجٗلها جسخل ٠بك٩ل ٦بحر ًٖ
ضواثُت ٓسًسة ؤن جخجاوظ ما ّ
ّ
ّ
ّ
بيُىٍا٣ ،ما
الخاضٍذُت دلال
ٌٔس في ال٥خابت
جخجاوػٍٛ" ،الطواًت اػخٌآذ ٓ ر جًً٠اث
اػخٌآذ بًجاز مىٌ ١ػببي لترابٍ ألأٛا.)4("٨
ّ
ح -الل٘ت:
ٍّص
ل٣ض اٖخجن ٍّص
الى٣اص بمؿإلت اللٛت وازخلٟىا في صالالتهاٞ .مدمض بضوي ٖمض بلى اإلا٣اعهت بحن "الُُٛاوي" و"هجُب مدٟىّ"ٞ .غؤي

ألا ٍّصوٌ ٫ؿحر ٖلى زُى الشاويٞ .هى خؿب ٢ىله "،الطواجي الىحُس في حُله الصي ًيخمي بـ٦ل ؤو بأدط بلى مسضػه هجُب
ّ
الداكت ٓ ...لى مؼخىي
محٜىَ"( .)5وظىىح الُُٛاوي هدى الترار – مً وظهت هٓغ الىا٢ض -ظٗله ٢اصعا ٖلى" بٓالن ٟؼماجه
إلاًجاب"( ،)6مً هاخُت ،ومً هاخُت ؤزغي ظٗل "ٗ٨خه ال جطج٠ي بلى ل٘ت محٜىَ ٓلى مؼخىي الؼلب"( .)7والؿبب ٌٗىص بلى
ّ
ّ
ّ
الك٩ل الظي ازخاعٍ "الُُٛاوي" ٍّص
ال٠لت/الخاضٍرٓ ،سز مً مؼخىٍاث الل٘ت"(.)8
لىهه ٠ٛ" ،س جطجب ٓلى ادخُاض الـ٦ل الجسًس،
ّ
ألازبُت"( .)9و٢ض ً٣هض ا٫ها٢ض بٗباعجه ٍّص
ّ
الل٘ت"( .)8مجها لٛت ٍّص
ٍّص
ألاصبُت لٛتها
ؤن لل٨خابت
الغخالت٣ً ،ى " :٫ل٘ت ج٠ترب مً ل٘ت ال٥خابت
الخانت التي ٍّص
ٍّص
جمحزَا ًٖ ؤهىإ ؤزغي مً ال٨خابت .وما ال ًيخمي بلى اللٛت ألاصبُت وؿبه في مى ٘٢ؾاب ٤بلى الخهىع الكٗبي ،مً
ٍّص
ألاصبُت ٍّصنها جغجبٍ بما "جذتزله الصا٣طة
٢بُل ٢ى ٫الغاوي الغخالت ":لم ؤػمٕ زً٦ا واحسا ًلُح" ٞمشل َظٍ الٗباعة جسغظىا مً
مً ضبٍ الـٔب امللطي بحن العجع الجيسخي وعجع السً ًٓ ٧اللُاح ،وبحن العجع الجيسخي و٠ٛسان ال٠سضة ٓلى
الٜآلُت"( .)10وهٟهم مً طلٍّ ٪ص
ّ
ؤن ألا ١ٛألادالقي للىا٢ض َى الظي ظٗله ٌؿ ِ٣مشل َظا الخٗبحر الىاعص في الغواًت مً ؾُا١
ٔ -ادلصدر نفسو ،ص. ٜ٘-
ٕ -ادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
ٖ -خليفة غيلويف" ،التجريب يف الرواية العربيّة" ،ص.ٕٜٓ-
ٗ -خليفة غيلويف" ،التجريب يف الرواية العربيّة" ،ص .ٕٔ٘-
٘ -زلمد بدوي ،مغامرة الشكل عند روائيي الستينات" ،ص.ٔٗٓ-
 -ٙادلصدر نفسو ،ص.ٔٗٔ-
 -ٚادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
 -ٛادلصدر نفسو ،ص.ٕٔٗ-
 -ٜادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
ٓٔ -ادلصدر نفسو ،ص.ٔٗٔ -
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ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
اٛ٫ت ألازغي ٞمجها ما ً٨ك ًٖ ٠الخضزل اإلاباقغ للمال ٠مً ٢بُل" ل٘ت الؼطز الطواجي واملـاَساث.
ألاصبُتٍّ .صؤما مؿخىٍاث ل
ّ
٣ىػُلت جدُح لل٦اجب ؤن ّ
ٌ٘حر ألاظمىت ...وٍدُح شل ٧لل٦اجب ٛطكت الخٔلُٓ ١لى الحسر وبلىضجه"( )1ومجها لٛت الىضاءاث "التي
ً٥خ ا ال٦اجب بٌطٍ٠ت ؿٔط الخُٜٔلت"( .)2و٦ظلٚ٫ ٪ت الخ٣اعٍغ لتي وعصث خؿب ٢ىله ":بل٘ت ٓاضٍت مً إلاًحاء"( .)3وفي الٗمىم،
ّ
الل٘ت الصي ًلل بلى ّ
حس اػخذسام الخحسًس والخ٠ؼُمّ ...ؤوال  ...زاهُا .)4("...ومً الىاضح ٍّص
ؤن
اؾدى٨غ الىا٢ض ما اٖخبرٍ "حٜاٚ
ٍّص
ٍّص
"مدمض بضوي" ٌٗخبر اؾخسضام ألاع٢ام زغوظا ًٖ ألاصبُت .مما ٌٗجي ؤنٌ ً٣اعب ٍّص
هو الُُٛاوي وماػالذ ز٣اٞخه مكضوصة بلى
عواثُت ؾاب٣ت لم جهل في الخجضًض بلى ٍّص
الىو الجضًض بمٗاًحر ٍّص
ٍّص
عسختها مضاعؽ ٍّص
ٍّص
الخض الظي بلٛخه
الخ٣لُضًتٞ .هى ًدا٦م
الغواًت
عواًت "الؼٍجي بغ٧اث" ٍّصببان نضوعَا.
و٢ض طَبذ "ؾحزا ٢اؾم" بضوعَا بلى اإلا٣اعهت في جٟؿحر لٛت الغواًت ٍّص
هو الُُٛاوي ٍّص
ل٨جها م٣اعهت مً ٢بُل آزغ ،بحن ٍّص
وهو ابً
الىاُٗ٢ت وطل ٪القخمالها ٖلى اإلاٗاعيت .طلٍّ ٪ص
بًاؽ .وهي ٖلى زال ٝبضوي ال جغي ٍّص
ٍّص
ؤن
ؤن عواًت الؼٍجي بغ٧اث جىضعط يمً اإلاضعؾت

" املٔاضهت جبخٔس هىٓا ما ًٓ مٜهىم ألازب الىاٟعي"( .)5ومً ٍّصزمت ٌؿ ِ٣اإلاَ٠ىم الخ٣لُضي للمدا٧اةٞ ،ـ"ألازب ًحا٤ي ألازب.
ّ ّ
ٍّص
ٍّص
اللٛت في ٍّص
هو الُُٛاوي جخىلض ًٖ ه٣اٍ الدكابه ه٣اٍ
بمٔجى ؤن الل٘ت جحا٤ي ل٘ت وال جحا٤ي ؤؿُاء ٟاثمت داضحها") .(6وصاللت
ّ
الل ّ
الازخال ٝبُجها وبحن ٍّص
٘ىٍت"(ٞ .)7الىضاءاث
خىلُاث ابً بًاؽٞ .مً وظهت هٓغَا "ًحاو ٨ال٦اجب ؤن ًلتزم بإماهت ه رة ابً بًاغ
جٟؿغَا بالخًمحنٖ ،لى زال "ٝبضوي" الظي اٖخبرَا ٍّص
ٍّص
والخ٣اعٍغ ٍّص
اللٛىٍتٍّ .صؤما ؤلاً٣إ الظي ا٦خى ٠الىضاءاث ٞهى
حٗض في اإلاؿخىٍاث
ٍّص
خؿب ٢ىلها "ؤٟطب بلى بً٠اْ الٌبى )8("٨ولِـ قٗغ الخُٟٗلت ٦ما ط٦غ "مدمض بضوي "٦ .ما جسالٟه الغؤي في مؿإلت الخضزل
ٍّص
ٍّص
للىو الخاعٍذيٞ .الشاوي ؤي ٍّص
ٍّص
ٍّص
الىو مً زال ٫م٣اعهت بحن البىاء الىدىي للغواًت والبىاء الىدىي
الخىلُاث
هو
اإلاباقغ للمال ٠في
ٌٛلب ٖلُه الغوابِ مً ٢بُل "حطو ٚالٌٔ ٝمثل (و) ،و( )ٚو( ّزم) وبٔى ألاحُان ( ّ
ٛلما)"( .)9وَى -خؿب ٢ىلها" -ؤػلىب
ن ّ
جسدل الطاوي بخٔلُ ١ؤو وك )10(."ٝوهي جغي ٍّص
ؤن الُُٛاوي ٢ض التزم َظا
مىهىعي ًجٔل ألاحسار جطوي هٜؼها بىٜؼها زو
ههه ولم ً٣دم طاجه ٍّص
ألاؾلىب في ٍّص
ٍّص
الىو.
البخت في

ٔ -ادلصر نفسو ،الصفحة نفسها.
ٕ -ادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
ٖ -ادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
ٗ -ادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
٘
القص العريب ادلعاصر ،صٔٗٗ-
 سيزا قاسمّ ، -ٙادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها .
 -ٚادلصدر نفسو ،صٔٗ٘-
 -ٛادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
 -ٜادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
ٓٔ -ادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
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ٍّص
ٍّص
وهالخٔ ٍّص
ًا٦ضٍ ٍّص
ألاو ٫جىُٟه الشاهُت ٍّص
ؤن ٍّص
وجٟؿغٍ
َىة الازخال ٝفي مؿإلت اللٛت واؾٗت بحن "مدمض بضوي" و"ؾحزا ٢اؾم"ٞ .ما
بُغٍ٣ت مٛاًغة .مما ٌٗجي ٍّص
مجغص الازخال ٝفي ػواًا الىٓغ ،لُهل بلى ٍّص
ؤن ألامغ ًخجاوػ ٍّص
خض الخىاٞـ ؤو "االٓترا -)1("٢بٗباعة
للىو ٍّص
وعبما للٓاَغة ٍّص
ٍّص
ألاصبُت.
"لحؼحن الىاز" -في ج٣ضًم ٞهم
ٍّص
ٍّصؤما "ُٚلىفي" ٞسُابه ًالمـ ٍّص
اللٛت بلى مؿخىٍاث ٍّص
ؾماَا "دٌاباث"
وؿبُا زُاب "مدمض بضوي"٣ٞ .ض ٖمض بضوعٍ بلى ج٤ؾُم
وهي خؿب ٢ىله ":دمؼت ؤكىاٍّ .)2("ٚص
ٍّص
الىو.
ل٨ىه لم ًىٓغ بلحها مً هاخُت الؿلب ؤو ؤلاًجاب بل مً زالَ ٫بُٗتها ووُْٟتها في
ّ
ّ
ٍّص
البلاكحن ٓلى ٓالم
شدلُت ،ػطز ؤدباض الصاث"( .)3والخ٣غٍغ ًدُل بلى " َُمىت حهاظ
الىوٞ .الغؾالت "مً شدلُت بلى
ٍّص
ّ
ج٠طٍطٍت ّ
الل ٍّص
ٍّص
الىو لِؿذ مً ٢بُل
ٛىٍت في
ٛىُٟت"(ٞ .)5ةصعاط َظٍ اإلاؿخىٍاث
الطواًت"( .)4والىضاء "ٌٔ ّ ر ًٓ مى ٟٝالؼلٌت بل٘ت
ٍّص
مىْٟت جىُْٟا ص٣ُ٢ا لخضمت ؤٚغاى بُٗجها مً ٢بُل بيٟاء ٍّص
ظى مً
٢بُل ؤلاؾ٣اٍ ؤو مداولت للبدض ًٖ ق٩ل ظضًض ،بل
الىو ٖلى ٍّص
ّ
ّ
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الخ٠لُسًت"(.)6
زًم٠طاًُا عجعث ٓىه الطواًت
خض ٢ىله":بىاءا
الىو .وَى ما ظٗل بًاء
الخىاعٍت ٖلى
ٍّص
ٍّص
وال هلمذ "مُٟضة الؼعٍبي" ٍّص
تهخم بمؿإلت اللٛت في زُابها ٦شحرا ٞهي لم جىٓغ في جٟانُلهاٞ .ال وٗثر في زُابها بال ٖلى بٌٗ
ؤن الغواًت "شاث بً٠اْ بٌيء"( .)7و٢ض اٖخبرث ٍّص
ؤلاقا اث الٗابغة مً ٢بُل ٢ىلهاٍّ :ص
ٍّص
الىو في الٗمىم زالُت مً ؤي اججاٍ
ؤن لٛت
ع
ّ ّ
ّ
ّ
ؤًضًىلىجي" ،بهه ً٥خم ؤهٜاغ ألاًسًىلىجي ٛخ رظ في ؿ٦ل ؤهاث ًىدبه بل ا املخل٠ي ٤لما ؤحؼً إلاك٘اء .واملثآ ٨لى شلٟ ٧ى٨
الطاويّ :ضبما ً٠ترب الٜجط ٗحر ؤهجي لم ؤػمٕ حتى ن زً٦ا واحسا ًلُح"( .)8و٢ى ٫الغاوي اإلاظ٧ىع ٧ان ٢ض ٍّصؤوله "مدمض بضوي"
بسال ٝما طَبذ بلُه "مُٟضة الؼعٍبي" ٣ٞ .ض ٍّصعصٍ ٍّص
ألاو٦ ٫ما ط٦غها ؾاب٣ا بلى ؾُا ١اظخماعي(عبِ عجؼ نُاح الضً ٪بالعجؼ
الجيسخي والعجؼ الؿُاسخي) ،في خحن جغبُه الشاهُت با مل في ٢ىلها " :الطاوي ًيخِط ؤمالٟ -س ال ًإحيً -محى الاهٌطاب وٍبٔث
ّ
الـطُٟت"( .)9وهالخٔ ٍّص
ٛةهه ًيخِط اهجالء الهعٍمت ٓلى ّ
ّ
ؤن
البىابت
الحُاة في لُل الُإغ في ظمً ًىٜلذ ًٓ الخحسًسّ ،ؤما ال٦اجب
ٍّص
ؤن الٟاع ١في الخإوٍل قاؾ٘ بحن العجؼ وألامل.
ّ
ّ
الىم:
الخٔسز والادخال ٚفي ٛهم
 )4حىكلت ؤػباب
ل٣ض جبٗىا زُاباث ٍّص
وجبِىا ٍّص
الى٣اص في مماعؾتهم للخإوٍلٍّ ،ص
ؤن اإلابضؤ ألاؾاسخي الظي ًد٨م الٗال٢ت بحن الخُاباث َى الازخال.ٝ
ٞدتن بٌٗ الخ٣اَٗاث التي جٓهغ َىا وَىا ٥هجض جباًىاث ٖضًضة في جٟانُلها .بط ال ؾبُل بلى الخى ٤ُٞبحن زُاب وآزغ .ولً٨
ٍّص
ؤن هٖ ٠٣ىض اإلاىُ ٤الظي ًجم٘ بُجها في الٟهمٞ .مً الىاضح ٍّص
ًمٍّ ً٨ص
ظل الخُاباث طاث بيُت ٍّص
ؤن ٍّص
ٖامت جبضؤ مً ٞهم ٦لي ؤو ٖام
ٍّص
ج٣غ ٍّص
ًا٦ض مى" ٠٢ال ّ
ـخإوٍلُت" ٍّ -ص
بإن ٍّص
ٍّص
ٍّص
زانت لضي "ؿلحرمادط" -التي ٍّص
ٖملُت الٟهم
الجؼثُاث .وَى ما
ًخم جإُ٦ضٍ مً زالٞ ٫هم
ٔ
ادلتنيب والتجربة اجلماليّة عند العرب" ،دار الغرب اإلسالمي ،بَتوت ،طبعة ثانية ،ٕٖٓٓ ،ص.ٜٔ-
 حسُت الوادّ " ،ٕ -خليفة غيلويف" ،التجريب يف الرواية العربيّة" ،ص.ٕٕٓ-
ٖ -ادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
ٗ -ادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
٘ -ادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
 -ٙخليفة غيلويف" ،التجريب يف الرواية العربيّة" ،ص.ٕٕٕ-
 -ٚمفيدة الزرييب" ،مداد التاريخ وخطاب الرواية العربيّة" ،ص.ٚ٘ -
 -ٛادلصدر نفسو ،ص.ٕٗ-

 -ٜادلصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
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الىو ٍّص
ٍّص
للىو في ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الىو في ٍّص
صاثغٍتٍّ " .ص
٧لُخه ال ٍّصبض ؤن ًيب٘ مً
٦ليجه  .وَظا الٟهم
البض ٍّصؤوال مً ٞهم
الجؼثُت في
ٞل٩ي هٟهم الٗىانغ
ٍّص
جد٨مذ في ٞهم ٍّص
الجؼثُت ٍّص
ٍّص
الى٣اص لغواًت "الؼٍجي بغ٧اث" مً زال٫
اإلا٩ىهت له"( .)1وٍم ً٨جإُ٦ض َظٍ البيُت التي
ٞهم الٗىانغ
الجضو ٫الخالي:
ٞهم ٍّص
ال٩ل

ٞهم الجؼء
الك٩ل

ٍّص
الصخهُت

الغاوي

ألاخضار

الؼمً

مدمض بضوي  /عواًت طاث
مدخىي
مىهج ٖلم
اظخمإ ا٫ق٩ل اظخماعي جاعٍذي

الغواًت/الخاعٍش

ٍّص
ٍّص
جاعٍسُت
واُٗ٢ت،
ٍّص
مغ٦ؼٍت البُل في
الخ٩اًت

مغاوخت بحن
الخاعٍذي
وألاصبي

جاعٍش ناٚه
ٍّص
اإلاال ٠في
ق٩ل عواجي

ٍّص
ًاقغ ٖلى
خ٣ُ٣ت
ٍّص
جاعٍسُت

ؾحزا ٢اؾم ُ٦ /ان لٛىي
مىهج ق٨الوي مد٩ىم بٗىهغ
مهُمً
مدا٧اة لٛىٍتٍّص
بحن الغواًت
ٍّص
وهو جاعٍذي

َُمىت اإلاٗاعيت
ٍّص
الىهُت ٖلى
٧امل اٍّ ٫ص
هو

م٣ابلت بحن الؼٍجي
بغ٧اث و ظما٫
ٖبض الىانغ

جدىٍل الهىث بٗض عمؼي
م٣ابلت بحن
الىاخض بلى
اإلااضخي
ؤنىاث
ٍّص
والخايغ
مخٗضصة

ٍّص
الىو

ٍّص
شخهُت ٍّص
ٍّص
وعُ٢ت
َىٍت
ؤنالت و
ٍّص
ٍّص
ال جسغط ًٖ
للىو
ٖغبُت
ٍّص
الىو

ٍّص
٢ىإ للمال٠
و ٩ٞاعٍ

مُٟضة الؼعٍبي  /عؾالت وٌٖ
ٍّص
وبعقاص ٌؿى٢ها
زام
مىهج
ٍّص
ٍّص
بالىو اإلاال ٠لل٣اعت
ً٨خٟي
للخغوط مً
ويٗه الباجـ
للصخهُت صًمى٢غ ٍّص
ٍّص
ٍّص
اَُت
حكُحئ
جىام في
زلُٟت ُٚلىفي  /ججغٍب عواجي
ٍّص
الؿغص
مؿخىٍاث ٖضًضة
ؾىؾُىؾغصًاث وججضًض في
ٍّص
الغواثُت بحن الغواًت
ال٨خابت
ٍّص
وخىلُاث ابً
بًاؽ

بٗض عمؼي
م٣ابلت بحن
اإلااضخي
والخايغ
بيُت ٍّص
زىاثُت،
ٗٞالن
ًد٨مان
ٍّص
الىو

مٗاعيت
بحن
الخاعٍذي
والغاًَ
هدُجت
الدكابه في
اإلاُُٗاث
جاعٍذي
ٍّص
مدصح
بالغواجي

اللٛت
زلل واضح
ٍّص
وخًىع الال
ٍّص
ؤصبي وجضزل
ؾاٞغ مً
ٍّص
اإلاال٠
ٍّص
مىيىُٖت
وحكابه م٘
ؤؾلىب
ٍّص
اإلااعر مً
زال٫
الخًمحن
بً٣إ بُئ
م٘ ٍّص
زلى
ٍّص
اللٛت مً
ألاًضًىلىظُا

ٍّص
خىاعٍت
بيُت
ج٨كًٖ ٠
مد٨مت
جخجاوػ بيُت الاججاٍ
الضًمى٢غاَي
الؼمً في
ٍّص
الىو
الخاعٍذي

ٔ -نصر حامد أبو زيد" ،إشكاليّات القراءة وآليّات التأويل" ،ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،ادلغرب ،الطبعة السابعة ،.ٕٓٓ٘ ،ص.ٕٕ-
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ٍّص
ٍّص
ٖمىصًا ج٨ك ٠لىا ًٖ هدُجخحن ٍّص
ؤُ٣ٞا ٍّص
بن ٢غاءة الجضوٍّ ٫ص
َامخحن:
زم
مدمض بضوي" ٍّص
ألاُ٣ٞت جدُذ لىا جدب٘ اؾتراحي ٍّص
ٍّص
٧ل زُاب في الٟهم والخٟؿحرٞ .ىالخٔ مشال ٍّصؤن زُاب " ٍّص
ظُت ٍّص
ًلح ٖلى
ٍّصؤوال :ال٣غاءة
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ومكخ٣اجه في ٍّص
مؿإلت الخاعٍش ٣ٞض ٍّص
ظل زاهاث الجضو ٫باؾخصىاء الخاهت ألازحرة اإلاخٗل٣ت بمؿإلت اللٛت( وختن َظٍ
ج٨غع اللٟٔ
ٍّص
ٍّص
حكظ ًٖ ال٣اٖضة)ٞ .مً الىاضح ٍّص
ؤن ٞهمه ال٨لي
اإلاؿإلت عؤًىا في ما ؾل ٠ط٦غٍ ٍّصؤنها هدُجت الهٟخاح الغواًت ٖلى الخاعٍش ٞهي ال
ٍّص
ّ
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الىو .وَىا ًيكإ هىٕ مً
لجؼثُاث
ملحمُت"(ً ،)1خإ٦ض مً زال ٞهمه
للىو بما َى عواًت طاث مدخىي اظخماعي جاعٍذي ؤو "ضواًت
ٍّص
الخ٩امل بحن الجؼجي وال٨لي لُىٛل ٤الٟهم ٖلى هٟؿه في ق٩ل صاثغي .وٍيسخب ألامغ طاجه ٖلى باقي الخُاباث .و٢ض الخٓىا في
ٍّص
ول ً٨في اإلاجمل ال جبخٗض الىخاثج بك٩ل ٦بحر ًٖ ٍّص
ال٨ليٍّ ،ص
ٍّص
اإلا٣ضماث.
الجؼثُت ًسغط ًٖ الٟهم
بٌٗ ألاخُان ؤن ٞهم اإلاؿاثل
ٍّص
ٍّص
مالٟه .وَى ما ٍّص
الٟغيُاث ٍّص
ٍّص
ٍّص
ًا٥ص ما طَب بلُه
الىو وصاللخه( )وظيؿه وم٣انض
ألاولُت خى ٫مٗجن
ٞالخإوٍل الجهاجي ًإحي لُا٦ض
ٍّص
ٍّص
جىٗ٢اثٞ ،ىدً ال وؿخُُ٘ ٍّص
"َاًسٗحر" خُىما اٖخبر ٍّص
ؤن ٍّص
هٟؿغ قِئا بال بطا ٞهمىاٍ ٖبر هٓغ مؿخ٣بلي
ؤن الٟهم "ًدخاط صاثما بلى
زم ٍّص
ٌؿ ِ٣مجمىٖت مً اإلاٗاوي ًم ً٨ؤن جىظض ُٞهٍّ ،ص
جدى ٫جإوٍالجىا َظٍ الاخخماالث بلى و٢اج٘ "(ٞ .)2ال٣ى ٫مشال ،في زُاب "ؾحزا
١اؾم"ٍّ ،ص
بإن عواًت "الؼٍجي بغ٧اث" هي ُ٦ان لٛىي ًد٨مه ٖىهغ مهُمً مً ٢بُل اإلاٗاعيتَ ،ى الظي ٍّص
وظه جٟؿحر الىا٢ضة لباقي

اإلاؿاثل .لىجض في الخٟانُل ٍّص
والصخهُت (البُل) ٍّص
الىو ٍّص
ٍّص
هو عواجي ٍّص
ًٟؿغ باإلاٗاعيت بحن ٍّص
ٍّص
جٟؿغ بما هي
وهو جاعٍذي،
ؤن ق٩ل
م٣ابلت بحن الؼٍجي بغ٧اث وظماٖ ٫بض الىانغ ،وألاخضار والؼمً م٣ابلت بحن اإلااضخي والخايغ ٍّص
ٍّص
الىو
وؤن لٛت الغواًت جدا٧ي لٛت
ٍّص
الخاعٍذي .مما ٌٗجي ٍّص
ؤن الاؾدبا٢اث هي التي ٍّص
ٍّص
الىو وجد٨مذ في صالالجه .وبٗباعة لـ"ٚاصامحر" :مىظ ؤن ًلىح مٗجن ٍّصؤولي في
وظهذ ٞهم
ٍّص
ٍّص ٍّص
٩٦ل .وال ٍّص
الىو ٍّص
ًخدَ ٤٣ظا اإلاٗجن ٍّص
اإلاٟؿغ ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الىو ٍّص
الىو ٖبر جىٗ٢اث إلاٗجن م٨خمل
ألاولي بال هىا هباقغ
ًخىظه به بلى
ٞةن
ٍّص
ّ
الخىٗ٢اث ناٚتها الىا٢ضة في ٍّص
م٣ضمت زُابها ب٣ىلها " :بن الٔىلط املهُمً ٓلى ؤٓما ٨ؤزباء الؼخِىاث َى
ؾلٟا"(َ .(3ظٍ
ّ
جمثل املبسؤ الخىُِمي الصي ًح٥م بيُاث َصٍ ألآماٍّ .)4("٨ص
زم ٖىض مباقغتها لخدلُل ٍّص
هو "الُُٛاوي"،
املٜاضٟتٛ ،املٜاضٟت
ٍّصؤ٦ضث ٖلى ٍّص
ؤن اإلاٗاعيت هي ق٩ل مً ؤق٩ا ٫اإلاٟاع٢ت .لُإحي بٗض طل ٪الخُاب مؿترؾال في اججاٍ واخض َى البدض ًٖ ؤق٩ا٫
الىو .و٦ظا ألامغ باليؿبت بلى زُاب "زلُٟت ُٚلىفي" ،خُض اٖخبر ٍّص
ٍّص
ٍّص
الىو ًيخمي ؾلٟا بلى ْاَغة
ؤن
خًىع اإلاٗاعيت في
ٔ -زلمد بدوي" ،مغامرة الشكل عند روائيي الستّينات" ،ص.ٔٗٓ -


النص قولو من خالل العالمات اللّسانيّة وىذا النمط من
النص ىو " فهم ما يريد ّ
نفرق بين ادلعٌت والداللة يف الفهم ذلك أ ّن "غادامَت" اعترب فهم معٌت ّ
 ّمتغَت ألنّو يتعلّق
النص ا
يظل دائما ثابتا ألنّو يتعلّق ّ
امل وراء لسانيّة وىذا الفهم ّ
بفك الشفرات اللّغويّة النحويّة"ّ .أما فهم الداللة فذلك يعٍت مالمسة مقاصد ّ
الفهم ّ
اخلاصة ووضعيّتو األنطولوجيّة".
ادلفسر اليت تنشأ على ضوء اىتماماتو ّ
باستنتاجات ّ
راجع يف ىذا الصدد Georgia warnke , « Gadamer ; Herméneutique , tradition et raison », Traduit de :
l’anglais par
Jaques colson, Ed , Le point philosophique, Paris , 1991, P-93
ٕ -بول.ب .آرمسًتونغ" ،القراءات ادلتصارعة" ،ص.ٕٖ -
3
- Hans George Gadamer, « Vérité et méthode: les grandes lignes d’une herméneutique
philosophique », Traduit de l’allemand par Jean Grondin, Gilbert Merlio et Pierre Fuchon, éd, Seuil
1997 », P- 288.
ٗ
القص العريب ادلعاصر" ،ص.ٖٔٗ -
 -سيزا قاسمّ " ،
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اإلا٣ىماث التي ويٗها ٍّص
ب٩ل ٍّص
الخىام اإلاٟغٍ وصًم٣غ ٍّص
ٍّص
الخجغٍبٞ .ىظضهاٍ ٌؿدىجض ٍّص
اَُت
الى٣اص لخمُحز َظا الىىٕ الغواجي( ،)1مً ٢بُل
الصخهُت ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
والخىاعٍت.
وحٗضص ألانىاث
الؼمىُت وحكحيء
الخُُت
الؿغص و٦ؿغ
ؤن لالٞتراياث اإلاؿب٣ت في زُاب ٍّص
مما ٌٗجي ٍّص
وَام  .وهي ٦ما ٍّص
ٖبر ٖجها "بى.٨ب.آضمؼتروو " :"ٙمهضع ٍّص
الى٣اص خًىع باعػ ٍّص
٢ىة
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الىو وجم٨ىه َغح ؤؾئلت مكغوٖت ٖلُه وهي في
وجُُ٣ض مٗا"(ٞ .)2هي مً هاخُت ،جىٞغ للىا٢ض ػاوٍت هٓغ ًم٨ىه مً زاللها مداوعة
ل٨جها مً هاخُت ؤزغي ،حٛلٖ ٤لُه ؤهماٍ ؤزغي مذ جملت مً الخإوٍل٣ٞ .ض الخٓىا ٍّص
٧ل طل ٪اإلاغقض واإلالهمٍّ .ص
ٍّص
ٍّص
الىو ً٨ك ٠ل٩ل
ؤن
ها٢ض ًٖ صاللت واخضة وبن ٍّص
حٗضصث ؤق٩ا ٫نُاٚتها في مسخل ٠مغاخل زُابهَ .ظٍ الضاللت ٍّص
ٍّص
الىو
جخدى ٫في الخُاب بلى خ٣ُ٣ت
ٍّص
ًا٦ض ؤي "ٚاصامحر" ٍّ " :ص
ٍّص
بن ٞهم ألازغ ألاصبي َى جدضًضا ٞهم خ٣ُ٣خه")َ .(3ظٍ
الُُ٣يُت والىخُضة مً وظهت هٓغ الىا٢ض .مما
ع
ٍّص ٍّص
ٞاإلاٟؿغ(الىا٢ض) ٍّص
وبهما ٍّص
ٍّص
ٍّص
الىو ٖلى يىء
ًخل٣ى
مىػٖت زاعط خضوصٍ" .
الخ٣ُ٣ت خؿب "ٚاصامحر" لِؿذ ٧امىت  ِ٣ٞفي الىو
ٍّص
ٍّص
ٍّص
جخضزل ال مدالت في ٍّص
ٖملُت الٟهم والخٟؿحر") .(4مما ٌٗجي ؤهىا في الجهاًت هلخ٣ي
الخانت وويٗه ألاهُىلىجي وهي ٖىانغ
اَخماماجه
ٍّص
ٝي زُاب الىا٢ض بد٣ُ٣ت الىا٢ض هٟؿه ولِـ بد٣ُ٣ت ألازغ ألاصبيٞ .ما ًخجلى في الخُاب الى٣ضي ؤ٢غب ما ً٩ىن بلى مكاعَ٘
ٍّص
ٍّص
جخٗل ٤بظواث ٍّص
بالىو الغواجي .وال ٌٗجي طلٍّ ٪ص
الىو باث صون ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ؤَمُت جظ٦غ ،بل
ؤن
الى٣اص ؤ٦ثر مً حٗل٣ها
ز٣اُٞت
جإوٍلُت وؤوؿا١
ٍّص ٍّص
وٍدل مدله.
ًدًغ َىا ٧ىؾُِ يغوعي لإلٞهام( ،)ما ًلبض ؤن ًىُل ٤مىه زُاب الىا٢ض ختن ًتر٦ه في الخل٠
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
للىو وججلُاجه اإلاسخلٟتٞ .مً زال ٫الخإوٍالث اإلاسخلٟت
اإلاخٗضصة
الٗمىصًت للجضو ٫مٗغٞت الىظىٍ
زاهُا :جدُذ لىا ال٣غاءة
ٍّص
ٍّص
للىو في مؿخىاٍ الؿُخي ؤي ٢بل ؤن ٍّص
الجؼثُتٞ .الىدُجت
ًخٗم ٤الى٣اص في جٟؿحر اإلاؿاثل
واإلاخًاعبت هٟٓغ بمٗغٞت واؾٗت
الخانلت :هي ٍّص
ؤن "الؼٍجي بغ٧اث" عواًت طاث مدخىي جاعٍذي اظخماعي ،وُ٦ان لٛىي مد٩ىم بٗىهغ مهُمً ،اقخملذ ٖلى عؾالت
هها َى الغواًت /الخاعٍشٍّ ،ص
الىو :هجض ٍّص
بهىٍت ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٖغبُت
الخجغٍبُت .وفي مؿالت لك٩ل
وٌٖ وبعقاص ،واهضعظذ في نلب ال٨خابت
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ىام اإلا٨ش ٠بِىه وبحن ٍّص
جخد٨م في بىِخه اإلاٗاعيت الىاججت ًٖ الخ ٍّص
هو جاعٍذي.
ؤنُلت،
الخض ًم ً٨ؤلا٢غاع ٍّص
وٖىض َظا ٍّص
ٍّص
الى٣ضًت حؿحر بُغٍ٣ت مخىاؾ٣ت ٍّص
ً٨مل بًٗها البٌٗ وجغؾم نىعة واؾٗت
بإن الخُاباث
َىة الازخال ٝبحن ٍّص
الى٣اص وجهل بلى ٍّص
لغواًت "الؼٍجي بغ٧اث"ٍّ .صؤما في باقي اإلاـاثل ٞخدؿ٘ ٍّص
خض الخًاعب.

اإلاخٗضصةٟٞ ،ي الى٢ذ الظي اٖخبر ُٞه "بضوي" ٍّص
ٍّص
ؤن الغواًت ؤصعظذ بُل وا٢عي جاعٍذي،
ٞال ؾبُل بلى الخى ٤ُٞبحن الخٟؿحراث
ٍّصؤ٦ضث ُٞه "ؾحزا ٢اؾم" ٍّص
ؤن طل ٪مً ٢بُل اإلاٗاعيت ٞالؼٍجي بغ٧اث ٖباعة ًٖ اؾخٗاعة لهىعة ظماٖ ٫بض الىانغ بٗض َؼٍمت
ٍّص
شخهُت ٍّص
ٍّص
ٍّص
الصخهُت
وعُ٢تٍّ ،صؤما "الُٛلىفي" ٞلم ٌٗغ
واُٗ٢ت البخت للبُل ٞهى ٖىضَا
 ،1967في خحن جغي "مُٟضة الؼعٍبي" ؤن ال
ٔ -استعار الناقد أغلب ىذه ادلصطلحات من "ميٌت العيد "" ،فن الرواية العربيّة بُت خصوصيّة احلكاية وحتيّز اخلطاب " ،دار اآلداب ،بَتوت ،طبعة أوىل،
.ٜٜٔٛ
ٕ -بول.ب.آرمسًتونغ" ،القراءات ادلتصارعة" ،ص.ٕٚ -
3
- Georgia warnke , « Gadamer ; Herméneutique , tradition et raison », p- 93
4
- ibid. , P- 93

نص األديب ويفهمو ،ليقوم يف
النص األديب على ثنائيّة ّ
الباث وادلتقبّل  .فهو خطاب يتقبّل ال ّ
 نشَت يف ىذا الصدد إىل أ ّن النقد مبا ىو خطاب ينهض مثلو مثل ّما بعد بتوجيو ىذا الفهم ضلو متقبّل آخر مبعٌت أنّو ينوب عنو يف الفهم فتصبح عالقتو هبذا ادلتقبّل اآلخر اإلفهام.
لفن التأويل األديب " ،ترمجة ،أمحد بوحسن ،ضمن كتاب ،فكر وتاريخ ،منشورات كليّة اآلداب
انظر مقال ذلانس روبارت ياوس" ،عن العقديّة  :تقريض صغَت ّ
والعلوم اإلنسانيّة بالرباط ،جامعة زلمد اخلامس ،سلسلة حبوث ودراسات ،رقم ٖٕ ،طبعة أوىل.ٜٜٔٛ ،
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ٍّص
الصخهُت ٍّص
اَخماما ًظ٦غ .وهالخٔ مً زالَ ٫ظا ٍّص
ٍّص
ؤن اإلاىا ٠٢مجها ال جالمـ بًٗها البٌٗ ،ختن ؤهه ٌٗؿغ ٖلُىا
الخىىٕ في ٞهم
ًخ٨غع في مؿإلت الغاوي٣ٞ ،ض ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الىو .وألامغ طاجه ٍّص
ٖضٍ "بضوي"
للىو ؤو ق٩ل
الصخهُت ٦ما عؾمىاَا
الخإلُ ٠بُجها لغؾم نىعة
وؤ٢غث "ؾحزا ٢اؾم" ٍّص
ٍّص
الىو الخاعٍذي ٢ض ٍّص
ٍّص
مغاوخت بحن الخاعٍذي وألاصبيٍّ ،ص
مخٗضصة في
جدى ٫بلى ؤنىاث
ؤن الهىث الىاخض في
ٍّص
الىهحن .ومً ظهتها ،حٗخبر "مُٟضة الؼعٍبي" ٍّص
ٍّص
ٍّص
ؤن الغاوي خُلت ٍّص
ٞىُت للمالٌ ٠ؿختر
مخمؿ٨ت في طل ٪بمبضؤ اإلاٗاعيت بحن
الغواًت،
ٍّص
ٍّص
ٞالىو ٍّص
ٍّص
لُبض ؤ٩ٞاعٍ .وٖلى زالٞها ال ًغي"ُٚلىفي" ٍّص
جىػٕ ٖلى ٖضص مً ٍّص
الغواة وطل ٪يغب مً يغوب
ؤي خًىع للمال،٠
بها
الخ٣لُضًت .وٖلى هٟـ الكا٧لت حؿحر جإوٍالث ٍّص
اَُت التي ٍّص
ٍّص
ٍّص
الضًمى٢غ ٍّص
الى٣اص إلاؿإلت ألاخضار
الخجغٍبُت ًٖ الغواًت
جمحز الغواًت
ٍّص
ٞال٩ل ًسخل ًٖ ٠بًٗه البٌٗ بك٩ل ٌصخي بالهغإ.
والؼمً واللٛتٞ .ال وظىص لخُِ هاْم للخٟؿحراث اإلاسخلٟت،
ٍّص
ٍّص
الىٓغٍت التي وٞغث للى٣اص مضازل ل٣غاءة الغواًت،
وال ٚغابت في طلَ ٪اإلاا ازخلٟذ ألاؾـ التي بىِذ ٖلحها الخإوٍالثٞ .ا ؾـ
ٍّص
هٓغٍاث جداو ٫ؤن ٍّص
ماَُت ألاصب .وهي ٍّص
ٍّص
ٍّص
وٞغث في آلان هٟؿه اٞتراياث مؿب٣ت مخباًىت خىٍّ ٫ص
همىطظُت
ٞغيُاث
ج٣ضم صخابها
لض اؾت الىهىم .لظل ٪هغي ؤٚلب ٍّص
الى٣اص ٍّص
ٍّص
الٗلمُت إلاىاهجهم ،بلخاخا ًجٗل ٍّص
٧ل واخض مجهم يًَٗ في مىاهج
ًلخىن ٖلى الُبُٗت
ع
ٍّص
ٍّص
آلازغًٍٞ .ال جىظض في زُاباث الى٣اص اإلاظ٧ىعًٍ ؤي بقاعة لجهىص الٛحر ؤو مداولت لالؾخٟاصة مىه .والؿبب ٌٗىص –عبما -بلى ما َى
الٟغيُاث اإلاؿب٣ت ،بل بلى املٔخ٠س .طلٍّ ٪ص
ٍّص
ؤن "ٞهم ألاصب ًىُىي ٖلى مٗخ٣ضاث ؤ٦ثر ٍّص
ٍّص
الٟغيُاث
ؤَمُت مً
ؤٖم ٤مً الازخال ٝفي
ٍّص
()1
ٍّص
ٍّص
ٍّص
التي ججم٘ ألاظؼاء في ٧لُاث" ٞ .خمؿ ٪الى٣اص بٟهم عواًت "الؼٍجي بغ٧اث" ؤو ألاصب بهٟت ٖامت مً مىٓىع مجهجي مٗحن ٌٗ٨ـ

ٍّص
"ججؿُضاث ٍّص
ؤؾاؾُت بكإن ال٩اثً البكغي وبكإن وظىص الصخيء الخاي٘ لالؾدىُا ١ووظىص الٗالم ٍّص
٩٦ل"(.)2
ٖملُت ل٣ىاٖاث
ٍّص
ٍّص
ٞل٩ل َغٍ٣ت في الخإوٍل ٞهمها الخا ٍّص
الخانتٍّ .صن " ٍّص
ٍّص
ل٩ل مجها مُخاٞحزً٣اٍ اإلاسخلٟت ومجمىٖت ٢ىاٖاجه اإلاسخلٟت
للىو وهخاثجها
م
ٍّص
وحٗغ ٝمىٗ٢ه في الخ٣ل الخإوٍلي"(ٞ .)3الىا٢ض الظي ًضاٍّ ًٖ ٘ٞص
جال ٠هُ٣ت اهُال٢ه ٍّص
صخت جإوٍله وؾالمت مىهجه في ٢غاءة
التي
ٍّص ٍّص
الىو ،بهما ًهاعٕ مً ؤظل بُان مىٗ٢ه وبىاء مكغوٖه.
داجمت:
ظى مً الازخال ٝبحن ٍّص
ل٣ض ٍّص
جمحز ٞهم عواًت "الؼٍجي بغ٧اث" بؿُاصة ٍّص
الى٣اص اإلاظ٧ىعًٍ خىٍّ ٫ص
ماَُت الغواًت وظيؿها وصالالتها.
ل ً٨الجؼء ألآٖم ٍّص
الىوٍّ ،ص
ٍّص
ًمخض زاعط خضوصٍٞ .الخباًً ٌٗىص ؤؾاؾا بلى الزخالٞاث
ألاؾباب ٦ما عؤًىا حٗىص في ظؼء مجها بلى
ٍّص
ال٣غاء واهخٓاعاتهم التي ًٟهمىن ٖلى يىئها ألاصب ٍّص
ٍّص
ٍّص
جىٗ٢اث ٍّص
للىو ال
الىو ،وطلً ٪دؿب
وٍٟؿغون بم٣خًاَا
الٗمُ٣ت في ؤ٤ٞ
ٍّص
ًدبض ٖلى الىدى هٟؿه إلاجمىٕ ٍّص
بق٩الُتٞ .لم ٍّص
ٍّص
الى٣اص ،وجٟلذ مً مداوالث التروٌٍ لهالح
ٖلُه٣ٞ .ض ٧اهذ ٢غاءجه طاث َبُٗت
ٍّص
جٟؿحر واخض٩ٞ .اهذ اؾخجابت ٍّص
الى٣ضًت التي جغوم ٞهم
ال٣غاء له وجٟاٖلهم مٗه ؤ٢غب بلى اإلاكاعَ٘ اإلاخىاٞؿت مجها بلى ألاٖما٫
اإلاىهجُت التي ٍّص
الىو ،بل اخخ٨مىا ُٞما ًبضو بلى الخبراث التي ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الىوٍّ .ص
٣ٞل وهضع ؤن التزم ٍّص
ج٩ىهذ
خضصوَا إلا٣اعبت
ال٣غاء بالًىابِ
لضيهم في مجاالث ٍّص
قتن ٍّص
جخٗضي خضوص الى٣ض ألاصبي.

ٔ -بول.ب.آرمسًتونغ" ،القراءات ادلتصارعة" ،ص.ٕٗ-
ٕ -ادلرجع نفسو ،الصفحة نفسها.
ٖ -ادلرجع نفسو ،الصفحة نفسها.
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كطاْ املث ٝ٠والؼلٌت بحن هخىءاث الصا٣طة والىا ٕٟوي
ـ ٟطاءة في مسوهت ؤلىاح الطئٍا ـ
ٗعالن َاؿمي ؤػخاشة بجامٔت محمس الـطٍ ٝمؼآسًت ـ الجعاثط

ملخو:
تهضَ ٝظٍ الضعاؾت بلى ٦ك ٠ؤؾغاع عواًت مضوهت ؤلىاح الغئٍا لألصًب الٗغاقي مدمض ٖلي الىهغاوي،مً زال ٫الى٢ىٖ ٝلى
مٓاَغ الٗال٢ت الجضلُت ال٣اثمت بحن اإلاش ٠٣والؿلُتٞ،الغواًت جمشل اهً٣ايا ٖلى الخاعٍش الؿلُىي ومداولت لغص الاٖخباع
للهامل وال٣اب٘ في مؿاٞاث الُٛاب ٖ.ىلىا في َظٍ الضعاؾت ٖلى ال٣غاءة الخإوٍلُت مً ؤظل مٗغٞت بىخها الخ٣ُ٣ي ال٣اب٘ بحن زىاًا
الهمذ .
ج٣ضم عواًت "مضوهت ؤلىاح الغئٍا" لألصًب الٗغاقي ألاؾخاط مدمض ٖلي الىهغاوي ملمدا ٖاما خى ٫نغإ الظاث م٘ ٧ل ٚحرًت
جداو ٫ج٣ضًم عئٍا مؿخٗاعة ٞ،اإلاش ٠٣ألانُل ومىظ ال٣ضًم ٌِٗل ٖلى َامل الؿلُت بمىٓىع حٗاعضخي ٌٗغيه ٖاصة بلى ٧ل
ؤلا٦غاَاث ،بط َى في وعي الؿلُت (ؾُاؾُت واظخمإًت وز٣اُٞت )ممشال ل٩ل زُغ ل٩ىهه ً٣ىى عئٍتها وٍىا ٌ٢مهالخها .في
َظٍ ال٣غاءة هداو ٫اؾخ٣هاء َظٍ الٗال٢ت زانت ؤنها امتزظذ بالخاعٍش الهامصخي وبالخُاباث الهاعبت مً ألاصلجت الجاَؼة .
ٟطاءة في الٔىىان:
حٗخبر الغئٍا اهبشا ١مً الٗضم ؤو مشى ٫مخدغع مً ؾلُت الغ٢ابت الخاعظُتٞ،هي اهٟخاح ٖلى اإلام ً٨في خ٣ُ٣خه اإلاجغصة ،ومداولت
مالمؿت ٚحر اإلام ً٨ؤو ال٣اب٘ في ػمً الاؾخدالت ٞ،الغئٍا بطن اه٨كا ٝفي ق٩ل ومًت بقٗاُٖت حٛالب ْالم الؿتر ،واهٟجاع
اإلا٩امً و٧ل ٢اب٘ في ؾ٩ىن اللخٓت ،هي ٖشىع وبنٛاء بلى البىح اإلاٗخم ؤو ال٣اب٘ في مؿاٞاث الخالفيؤو اإلاإؾىع في مخاَاث
ال٨ٟغة ؤو في يُ ٤الٗباعة،لَ ً٨ل الغئٍا في َظا الىو جُُ٣ض ٦ما اإلاضوهت واللىح؟
ٌٗى ٫الغواجي ٖلى حٗاعى اهخ٣اجي مً ؤظل جمغٍغ عؾالخهٞ،الغئٍا بماهي اه٨كا ٝوججاوػ واوٗخا ١الظاث مً ؤؾغ الىَم وؾلُت
اإلاُٗاع جالػمها لٟٓت"مضوهت" و٦ظا لٟٓت"ؤلىاح" بما ٞحهما مً جُُ٣ض ،و٦إن باللخٓت الاهٟجاعٍت اإلاصخىبت بضَكت ال٨ك٠
ؾغٖان ما جلملم جبٗثراتها لخخدى ٫بلى م٩ىن ظمالي اهخ٣اجي ًغحؿم في خضوص اإلام ً٨وال٣اب٘ في لخٓت الىظىص ؤو اإلاشى٫
الىا٢عي/ؾلُت الىو،بال ؤن الخٗثر بخاعٍسُت ال٨خابت/الخضوًٍ ًُغح اخخمالُت مخٗضصة:بما الخدى ٫بلى طا٦غة ههُت جدٟؼ ٖلى
الىبل مً ؤظل الٗشىع ٖلى لخٓت ال٨ك/٠الاوٗخا ١التي ًسل٣ها ٗٞل ال٣بٌ ٖلى الخ٣اث ٤اإلاُٛبت،وبما الاٖترا ٝبٗضمُت اإلاشى٫
الىصخي/الىا٢عي خُض ًهبذ ال٨ك ٠مماعؾت مخٗالُت ال ً٣ضع ٖلى ٞخذ مٛالُ٣ها ؤي باخض مهما اصعى مً مٗغٞت.

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2017

45

مجلت حُل السضاػاث ألازبُت وال٥ٜطٍت  -الٔام الثالث  -الٔسز  29ؤبطٍل 2017
بن ال٩اجب َىا بما ًُغخه مً وا ٘٢هصخي ًٖ ٠٣لى مؿاٞاث بىخُت مٗخمت ٞ،ةهه ًلمذ بلى واٖ ٘٢غاقي ًٖ ٠٣لى مؿاٞاث
الىظ٘،خُض بن جل ٪اللخٓت الخاعٍسُت جخدضي الُٛاب مً زال ٫جمٓهغاث ُٖيُت مخٗضصة جمخض بلى عاَىىا وجٓل ٢ابٗت في ػمً
اإلاؿخ٣بلٞ،ال٨خابت ٖلى ألالىاح وبن ٧اهذ مهضصة بالخالشخي جٓل واٟ٢ت ٖلى ؤعيُت ال٣ضاؾت بما جمل٨ه مً خ٣ُ٣ت ٗٞلُت مابٗض
عئٍىٍت ال جخجؿض في عاًَ هصخي وال جمىذ ؤؾغاعَا بال إلاً امخل ٪مٟاجُدها وخاو ٪ٞ ٫مٛالُ٣ها بٗض ٖىاء وم٩ابضة وظهاص
ٞ،...الٗغا/١الىو ًضٖى بلى الخدغع مً ؾلُت الخٟؿحراث الخغُٞت وبلى الاٖخىاء بماَى ٢اب٘ في ػمً التهمِل هه وخضٍ ًمشل
الخ٣ُ٣ت الخالهت التي خاولذ الؿلُت الؿُاؾُت/ألاصبُت َمؿه وحُِٛبه زضمت إلاىيُٗتها اإلاغ٦ؼٍت.
زاللت ضٟم ؤضبٔتٟ:طاءة في ألالىاح
جدك٩ل الغواًت مً ؤعبٗت ؤلىاح:لىح الاهبهاع ـ لىح الاهبٗار ـ لىح الاهههاع ـ لىح ال٣ضعة ٢،غاءة ؤولُت لهظا الخ٣ـًم الظي ٞغيخه
الٗىاوًٍ الٟغُٖت ،جا٦ض ؤن الخ٣ُ٣ت ال ًخم الىنى ٫بلحها بال مً زال ٫ؤعبٗت مغاجبٞ ،الظاث في بضاًت الٗغوط بلى ػمً ال٨ك٠
جمغ بضَكت اإلاشى ٫خاٖ ٫شىعَا ٖلى ٢بـ الغئٍا ،زم جيبٗض في لخٓت ججضص وجدغع مً الاهبشا ١ال٣ضًم ؤو ألاؾغ اإلااصي ال٣بلي
،لخىههغ في الىظىص اإلاخٗالي مك٩لت ُ٦ىىهت ؤخاصًت (ألاها والٛحر) ،زم في ألازحر جمخل ٪اإلا٣ضعة ٖلى الاهٟها ٫الجهاجي ًٖ ٖالم
اإلادؿىؾاث والدك٩ل في نُٛت مىظىص مخٗالي ٌؿخمض ٖىانغٍ ووظىصٍ مً اإلاىظىص ألاٖلى /الىو ألانلي لُهبذ َى الخ٣ُ٣ت
اإلاخٗالُت والجهاثُت .
الخ٣ُ٣ت اإلاخٗالُت بطن ؤو مىخهن الُ٣حن ال ًخدضص بال بٗض اإلاغوع ٖبر مغاخل ؤعبٗت،لهظا هجض في آًاث ٢غآهُت مسخلٟت خضًض ًٖ
اه٨كا ٝالغئٍت واعج٩اػ ٖلى ًُ٣يُت جؼٍذ الدجب اإلاًللت بٗض ع٢م ؤعبٗت ،مشل ٢ىله حٗالى{ :والظًً ًخىٞىن مى٨م وٍظعون ؤػواظا
ًتربهً بإهٟؿهً ؤعبٗت ؤقهغ وٖكغا} ،1و٢ىله ثٖالى ؤًًا{ :لىال ظائوا ٖلُه بإعبٗت قهضاء}  ،2و٢ىله ؾبداهه{ :و٢ضع ٞحها ؤ٢ىاتها
ٍّص َج ْت َج َج ُّل ُة َج ْت َج َج َج ْت ُة َج ْت َج ُة َج َّن ٍّص
ٍّص َّن َج ْت ُة َج
الل َجه َجُ ٚةٌ ٟة
ىع َّنع ِتخ ٌة
ُم ".4
ًً ُةًالىن ِتمً ِتوؿ ِتأئ ِتهم جغبو ؤعبٗ ِتت ؤقه ٍصغ ِ ٞتةن ٞأئوا ِ ٞتةن
في ؤعبٗت ؤًام}.3و٢ىله حٗالىِ " :تلل ِتظ
َّن
َج ْت َج َج َجْت ُة َج ٍّص َج َج ْت َج ُة ْت ْت َج ْت َج َج َج َج َج َج ْت ُة ْت َج َج َج َج َج َج ٍّص َج ْت َج َّن َج ْت َج َج َج ُة ْت َج ًا
اٞ ٫سظ ؤ ْتعَجب َجٗت ٍّصِتم َجً الُ ْتح ِتر
ب ِتاَُم ع ِتب ؤ ِتعِتوي  ٠ُ٦جد ِتُـي اإلاىحى ٢ا ٫ؤولم جا ِتمً ٢ا ٫بلى ول ِتـِ ً٨تلُُم ِت ن ٢ل ِتبي ٢
و٢ىله ؤًًا":وِتبط ٢اِ ٫تب ع
َج
ْت
َج
َج
ٍّص
ًا
ًا
ُة
ُة
َج
َج
َج
َّن
ْت
ْت
َج
ْت
َج
ْت
َّن
ُة
َّن
ه ْتغ ُةَ َّنً ب َجل ْتُ َجُ ٪ةز َّنم ْت
َجُ ٞة
اظ َجٗ ْتل ٖلى ٍّ ٧صل َجظ َجبل ٍّصِتمج ُةهً ُةظؼءا ز َّنم اصٖ ُةهً َجًإ ِتجحنَ ٥جؾ ْتُٗا َجواٖل ْتم ؤن الله ٖؼ ٌةٍؼ َجخ ِتٌ ٨ة
ُم }.5
ٍص
ِت
ِت
ِت
َّن ْت
ٍّص َج ُة ْت َج ْت َج ْت ُة ْت َج َج َّن َج َج ًا ُة َج َج ُة ْت َج َج ُة ُة َّن ْت
ْت
َج َج
َّن
ىث َجخ َّنت َجن َجً َجخ َجىُ ٞةاَ َّنً
و٦ظا ٢ىلهَ ":جوالال ِتحي َجًإ ِتج َجحن ال َجِ ٟتاخكت ِتمً ِتوؿأ ِتث٨م ٞ
اؾدك ِتهضوا ٖل ْتح ِتهً ؤ ْتعبٗت ٍّصِتمىْ ٨تم ِ ٞتةن ق ِتهضوا ٞإ ْتم ِتؿ٩ىًَ ِتفي ال ُةب ُةُ ِت
ْت َج َج
ٍّص َج
ًا
اإلا ْتى ُةث ؤ ْتو َجً ْتج َجٖ َجل الل ُةه ل ُةه َّنً َجؾ ِتبُال.6
َج
ٍّص َج َج َّن ٍّص
َج ُة ْت
الل َجه ُةم ْتسؼي ْتال َج٩اٞغ َج
ألا ْتعى َجؤ ْتعَجب َجٗ َجت َجؤ ْتق ُةهغ َجو ْت
اٖ َجل ُةم ْتىا َجؤ َّنه ُةْ ٨تم َجْ ٚتح ُةر ُةم ْت
ي
ًٍ }.7
ن
ؤ
و
ه
الل
ؼ
ج
ع
ُدىا ِتفي
و٢ىله حٗالىِ ٞ":تؿ
ِتِت
ِت
ِت
ٍص
ِت
ِت
ِت
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 .فصلتٔٓ:
 .البقرةٕٕٙ
 .البقرةٕٓٙ
 .النساء٘ٔ
 .التوبةٕ
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ٍّص َج ْت َج َج َج َج َّن َج َج َج َج ْت َج ْت َج َج ْت َج َج ٌة ُة ُة ٌة َج َج ٍّص ُة ْت َج َج َج
َج ٍّص ْت َج َج َج َج َج ْت ًا َج
َّن َّن َج ُّل ُة
ًً الِ ٣تٍّصُ ُةم ٞال
الض
اب الل ِته ًىم زل ٤الؿماواث وألاعى ِتمجها ؤعبٗت خغم ط ِتلِ ٪ت
و٢ىلهِ ":تبن ِتٖضة الكه ِت
ىع ِتٖىض الل ِته ازىا ٖكغ قهغا ِتفي ِت٦خ ِت
َج ْت ُة ْت َّن َج ُة َج ُة ْت َج َج ُة ْت ْت ُة ْت َج َج َّن ًا َج َج ُة َج ُة َج ُة ْت َج َّن ًا َج ْت َج ْت َج ٍّص
ْت ُة
اٖل ُةمىا ؤ َّنن الل َجه َجم َج٘ اإلا َّنخ ِتَ ٣جحن }.1
جٓ ِتلمىا ِتِ ٞتحهً ؤهٟؿ٨م و٢ا ِتجلىا اإلاك ِتغ ِت٦حن ٦أٞت ٦ما ً٣ا ِتجلىه٨م ٦أٞت و
َج
ُة
َج
َج
َج
ُة
ْت
ًا
َج
ًا
َج
ًا
َج
اظل ُةض ُة
َج َّن َج
َج ْت ُة ْت
ه َجى ُة َج َج ْت ُة َج َج َج ُة َج َج ْت
وَ ْتم ز َجما ِته َجحن َجظل َجضة َجوال ج ْتَ ٣جبلىا ل ُةه ْتم ق َجه َجاصة ؤ َجبضا َجوؤ ْتول ِتئ َجُ ٪ةَ ُةم
و٢ىله ؤًًا":وال ِتظًً َجً ْتغ ُةمىن اإلاد َج ِت
اث ز َّنم ل ْتم ًإجىا ِتبإ ْتعبٗ ِتت ق َجهضاء ِ ٞت
َج
ْت َج
اؾ ُة٣ىن }.2
الِ ٟت
ْت َج
ُّل َج َج َج ُة ْت َج َج َج َّن
َج
َج ْت َج ْت ُة
و٢ىله حٗالى َ ":جل ْتىَجال َجظ ُةائوا َجٖ َجل ْتُ ِته ب َجإ ْتعَجب َجٗ ِتت ُة
ىض الل ِته ُةَ ُةم الِ ٩تاط ُةبىن }.3
ف َجَ َجضاء ِ ٞتةط ل ْتم َجًإجىا ِتبالكهضاء ٞإول ِتئِ ٪تٖ
ِت
َج ْت َج َج َج َج َج َج َج َج َّن َج َج َج ْت َج َج َج َج ْت َج َج َج
4
َج
َج
َّن
َج
و٢ىله ؤًًاَ {:جو َجظ َجٗ َجل ِتَ ٞجحها َجع َجو ِتاسخي ِتمً ٞى ِت٢ها وباعِ ٥تٞحها و٢ضع ِتٞحها ؤ٢ىاتها ِتفي ؤعبٗ ِتت ؤً ٍصام ؾىاء} .
الاه٠وان ٓلى الخاضٍر املاػؼاحي:هحى حـُ٥ل وعي زىضي
"خُىما ْهغث جل ٪الٛبراء التي ؤزحرث في واصي الؿبإ٧،ان َاَغ ًغا٢ب الغئٍا التي اهبش٣ذ ٦ضلُل مخىانل في ٖملُت
البدض٧،اقٟت ألاقُاء ؤمامه صٗٞت واخضة ...عاح ًغا٢بها بخمهل الٗاعٞحن في و٢ذ ٧اهذ زُىٍ ألاقٗت الهباخُت اإلاخمىظت جغؾم
له قبذ نضً٣ه(خاػم بً ٖلي) مخضلُا مً ٖمىص اإلاكى٣ت هدى ألاؾٟل،وٖىض الا٢تراب الخٔ ُٖيُه الظابلخحن ٢ض ْهغ مً زاللهما
الباباان مىدغٞحن ًىٓغان بلى ألاؾٟل بخل ٪السخغٍت هٟؿها مً قُاَحن الغٚبت الجامدت ،بِىما عاخذ ٢ضماٍ جخإعجخان بٟٗل
الغٍاح الكضًضة آلاجُت مً ٖم ٤الىاصي ٧،ان وخُضا ًخهضع ال٣ىة اإلاسبإة َىاٗ٦ ٥المت اهخهاع الغوح اإلاىاظهت لخُىٍ الكمـ
5
الهباخُت".
ًدضص َظا اإلا ُ٘٣ؤولى زُىاث اهبشا ١الغئٍا واه٨كا ٝالخ٣ُ٣ت اإلاُٛبت /الىو ألانلي ٞ،الدسجُل ألاولي للخٓت الاهبهاع ب٣ضع
إلاٗغ ٝألاولُت ،جهبذ ٦ظل ٪حٗبحرا ًٖ الؿ٣ىٍ في مٛبت
ماهي مداولت للخدغع مً ؾلُت الخُُ٣ض مً ؤظل الىنى ٫بلى ٢بـ ا ة
البىح الظي ٌؿخىظب ٢خل اإلاهغح/الىو عمؼٍا ،ختن ًٓل مخسما با ؾغاع باخشا ًٖ ػمىُت ٢غاثُت ما ج ٪٨ٟؾلُت الٗباعة وجدغع
اإلاٗجن/الظاث مً وظ٘ الُ٣ىص،بال ؤن ال٩اجب ًسغط مً َظا اإلاإػ ١بٗض ؤن ًلٛم الىو بمخاَاث الخحرة لُجٗلٌ ٢ابال لالهٟجاع في
ؤي لخٓت خىاعٍت .بن الٛباع اإلاشاع َىا ٌٗبر ًٖ ٚمىى اللخٓت وْالمُت الىا، ٘٢خُض ج ٠٣الظاث/ال٣اعت في مىاظهت الدجب
مً ؤظل الٗشىع ٖلى سٛغة ػمىُت ًخ٨كٞ ٠حها ما وعاء الىو/الىاٞ، ٘٢الىاصي ٌصخي باإلمضاص والازًغاع والؿبإ بالؿلُت
والاهً٣اى ،..و٦إن بالظاثَ/اَغ ًخإَب لخًىع لخٓت الخ٣ُ٣ت اإلاُٛبت ،خُض ماًغاٍ الجم٘ نُٛت بمضاص ًجضٍ في ٖم٤
الغئٍا ٖباعة ًٖ ؾلُت ٚحرًت جمى٘ ونى ٫ؤلامضاص /الخ٣ُ٣ت بلى وا ٘٢الىو/الظاث /اإلاجخم٘ ،بل وجداو ٫الاهً٣اى ٖلى
مؿاٞاث البىح ختن جد٨م ؾُُغتها ٖلى الىا٩٦ ٘٢ل.
بن َاَغ بطن ًمشل مغ٦ؼٍت اإلاشى ٫الخ٣ُ٣ي الظي ًداو ٫ه ٌٟالٗباعة/ؾلُت الخاعٍش والؿُاؾت ،خُض ًداو ٫الدؿلل بلى
مؿاٞاث الهمذ مً ؤظل الىنى ٫بلى اإلاٗجن اإلاُٛب/الىظىص اإلاٗخالي ،لُهبذ خاػم بً ٖلي /اإلاش ٠٣ألانُل الخامل لىعي الٗباعة
جمشُال للخٓت الىظ٘ الخاػمت التي جخ٨ك ٠مً زاللها خ٤ُ٣ة الىظىص ٞ ،اإلاىث َى اهً٣اء لل٣بلُت وما ًغا٣ٞها مً ُ٢ىص و٦ظا
بضاًت اهبٗار وججضص ٖلى مؿخىي الىعي الىصخي/الىظىصي ،لظلً ٪ىٚ ٌٟباع الخاعٍش اإلااؾؿاحي لُٟصح ًٖ ػمىُت مٛاًغة َاعبت
 .التوبةٖٙ
 .النورٖٔ:
 .النورٖٔ
 .فصلتٓٔ
.محمد علً النصراوي:مدونة ألواح الرؤٌا .ص.7
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مً ؾلُت الخدضًض الؿُاسخي ؤو الهُاٚت اإلااصلجت،و٦إهه ًيهئ مؿاع الخ٩ي لالهخ٣ا ٫مً صَكت الخجلي بلى اهبٗار الٗباعة
/الخدغع .
و٢تها سخب ًض ؾالم ٖبر الصخاعي والىصًان والهًاب والانهاع وع ٌ٦وٖىضما اهخه ٠الجهاع ونال بلى ٢اعٖت الُغٍ٣ٞ، ٤ا٫
َاَغ":وٗم الؿاٖتٞ...ؿإله ناخبه باهٟٗا:٫و ٠ُ٦ج٩ىن الؿاٖت؟ٞ،إظابه بٗض ؤن َضؤث ؤهٟاؾه٦":إهه ال٣ضع خُىما ٌؿخ٣غ في
صازل الضما٦، ٙما لى ؤن ألاػ٢ ٫ض ظاء به بلُىاً،غن نضاٍ في صزاثلىا٧،الٓلمت اإلاخ٩ىهت مً صزان ؤػلي ؤ٢غب بلى الًباب صازل
ؤ٢بُت مُمىعة٦،خل ٪التي جخ٩ىن مً ٢اٖاث ؤظهؼة الخٗظًب اإلاُ٩اهُُ٨ت ،الٛغ ٝاإلآلمت ،الؼهؼاهاثٚ،غ ٝاإلاساػنٚ،غٝ
الخد،٤ُ٣ممغاث الؿاللم الٛاثغة هدى ألاؾٟل،ممغاث ؤهابِب ال٩ىه٨غٍذ الٗمال٢ت٧،لها جغظ٘ نضاٍ:ؤها مال٨٨م الىخُض،ؤٖغٝ
 ٠ُ٦ؤصظى٨م زم ؤمُخ٨م .1"...
بن الٗال٢ت الخالػمُت بحن َاَغ وؾالم جا٦ض الؿعي هدى جُهحر الظا٦غة الٟٗلُت مً ؤظل بىاء الىمىطط الىظىصي البُٗض ًٖ
ؾلُت الخاعٍش اإلااؾؿاحيُ٢/ب ألاُ٢اب/الؿلُت الٟاؾضة /الىو الغؾمي ٞ،ؿالم ٌك٩ل عاًَ الىو/اإلاجخم٘ في نُٛت مإمى٫
ًخمشل في البدض ًٖ نُٛت اقترا ٥جبخٗض ًٖ ألاخاصًت الًُ٣ت /الخإوٍل الىاخض،و٦إن بالظاث مً زالله ج٣اوم
الٗضم/اإلاىث/الخهُٟت مً ؤظل ؤن جًمً مشىلُت ػم٩اهُت جخجاوع ٞحها اإلام٨ىاث وحؿخىٖب ٞحها الازخالٞاث .بن ؾالم وَاَغ في
َظٍ الغواًت عبما ٌٗ٨ؿان نىعة اإلاش ٠٣ألانُل الظي ًبدض ًٖ ؾالم صازلي مً زال ٫م٣اومت الُٛاب /الؿلُت اإلاُ٣ضة ٞ،هما
ًىضمجان لِك٨ال مىظىصا بوؿاهُا في جالخم م٘ لخٓت الخ٣ُ٣ت ال٩امىت في مؿاٞاث الخٗخُم ونمذ الٗباعة /الخُاب الهامصخي
ًَ ًمشل عمؼٍت الدك٩ل اإلاخجضص مً عماص اإلاٗجن ٖلى َامل الؼمً الغواجي/الىا٢عي،وعٚبت في الٗشىع ٖلى ػمً
،و٦إن باإلاىث ا
الخد ٤٣في إلادت الخاعٍش اإلايسخي،وَىا ًمىث اإلاش/٠٣خاػم  /الُٗ٣ىبي لُمشل في طا٦غة ههُت مخجضصة بٟٗل الخإوٍل،ولُُٗض بلى
الؼمً الهامصخي  /الٟئت اإلاسخى٢ت خًىعٍ اإلاخإل ٤ببضاُٖا وواُٗ٢ا ،و٦إن ؾلُت الُٛاب جخدى ٫بلى طا٦غة مشىلُت بٟٗل حسجُلُتها
مداَت ب٣ضؾُت الهمذ وعَبت الاهً٣اء ل٨جها في الى٢ذ هٟؿه جدى ٫هٟؿها بلى مغ٦ؼٍت وظىصًت جدخٟي بهظا الُٛاب/الىظىص
الهامصخي/الٟئت ال٣ٟحرة.
مً قضة الُٗل صازا و٧اص ٌؿ ِ٣اخضَما ٣ٞام آلازغ بةؾًاصٍ ٖ":ىضثظ جغاءث ؤمامهما عئوؽ ال٣غابحن اإلاظبىخت مٗل٣ت ٖىض
ؤبىاب اإلاضًىت وهي جُ٣غ صما،وإلاا ص٣٢ا الىٓغ جبِىا ؤنها ٧اهذ جدمل وظىَا ٦إ٢ىٗت جغاظُضًت،جىٓغ بلى جدذ مؿخىي الغئٍت
بىٓغاث طابلت بؾُاهت٦،إنها ج٣ضم جدُاتها بلى ال٣اصمحن مً ٖهىع ما٢بل اإلاٗغٞت....،وخُىما الخٟخا ًمُىا وقماال جإ٦ضا ؤن الغئوؽ
جطخيء اإلاضًىت لُال وجغقض ال٣اصمحن هدى َغٍ٣ها.....بِىما ٧ان صوي الىاع اإلاخض٣ٞت في ؤؾٟل الههغٍج جؼٍض مً الغظىٕ والاهٟخاح
هدى مضًاث ؤوؾ٘،اظخاخذ َاَغ عئٍا الاهبهاع ألاو٧ ٫اسخا بىٓغاجه الجمُ٘ وَى ًداو ٫ؤن ًدِ ٞى٢ ١مم الخال ٫ا٫حي ع٦ؼث
ؤٖالمها ٖىض مىُ ٤ؤعؾُى وبغاَحن ٚالُلى٧،ان ٌؿاب ٤الغٍذ،والخغ٦ت ٦ما اٖخاص ٖلحها َى الخ٣ضم بلى ألامام زم الاوسخاب بلى
الىعاء.2......
ً٣ضم ال٩اجب جىنُٟا ص٣ُ٢ا لىا ٘٢اإلاضًىت اإلاؿُج بالىظ٘ٞ ،اإل٢هاء مازل في خغُ٦ت الؿغص ،خُض جهبذ الظاث ٖباعة ًٖ مشى٫
خًىعي في خًغة ُٚاب مخٗضص (الغئوؽ اإلاُ٣ىٖت) ،و٦إن َاَغ َىا ٌٗىى الٟغا ٙمخدضًا نمذ الغواًت/اإلاىث ؤو مٗلىا ًٖ
اهبشا ١لخٓت الخجضص جسُُلُا وواُٗ٢ا،لخخدى ٫الغئوؽ بلى بياءاث وظىصًت وببضاُٖت بٗض جدغعَا مً لخٓت الٗضم،وبلى جاعٍش
.م.ن.ص.10
ٕ.م.ن.صٔٔ.
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ًجضص ؾاا ٫اإلااضخي والخايغ مٗا وٍ٣م٘ عاًَ الازخالٞ،١الغئوؽ جإزظ َاَغ هدى ال٨ك/٠الخغٍت بٗض ؤن ياٖذ الخ٣ُ٣ت في
حسجُلُت ػاثٟت،و٦إن بال٩اجب ًلمذ بلى ؤن ومًت الٗ٣ل هي التي ج٣طخي ٖلى ٚكاء الغئٍتُ٢/ىص الؿلُت الؿُاؾُت والاظخماُٖت
وج٣ىص الظاث هدى مٗاعط الىيىح والخغٍت،بال ؤن الىاع َىا هي التي جهى٘ ٞجىة الاعج٣اء وٍ٣حن الظاث في الخدغع مً مأػ ١الُ٣ىص
.بن الىاع التي جإ٧ل ظشض ال٣ٟغاء ٧الُٟيُ ٤ججضص عاًَ الىو /الظاث،بل ٢ض ج٩ىن ٦ىاع هحرون جاجج ً٣حن الخم٨حن وهبىءة
الخمىي٘ اإلاغ٦ؼي لخل ٪الٟئت التي حِٗل ٖلى َامل اإلاجخم٘/الىو ،بط جسل ٤مخٗالُاث في مؿاٞاث البىح الخاعٍذي وفي وظ٘
الٗباعة جُغص مً زاللها الخُاب اإلااؾؿاحي  /الؿلُىي /الىو اإلاغ٦ؼي .
إلاا هٓغ بلى بٗ٣ت الكمـ الؿاُ٢ت وؾِ الههغٍج زغظذ ٧اثىاث وخكُت جلبـ ؤ٢ىٗت ؾىصا ج٣ضمذ هدىَما خاملت ؾ٩ا٦حن
ٞاوسخبا وبط بال٨الب اإلاؿٗىعة والا٢ؼام الؿىص جخٗ٣بهما "...وإلاا ونال ؾاخت اإلاُضان ٧اهذ عئوؽ ال٣غابحن اإلاظبىخت صلُل
ال٣اصمحن هدى باب اإلاضًىت مً ظهت ٢ىُغة الٗبىع،ختن بن ؤخضَم بضث ٖلُه اإلا٣اومت مما ظٗل ألا٢ؼام الؿىص ؾُدبىهه هدى
ٖمىص اإلاكى٣ت التي ههبىَا َىا.1٥
..وَىا ٥صازل بٗ٣ت الًىء الؿاُ٢ت ٧اهذ الالخىاءاث الخلؼوهُت اإلالخٟت م٘ بًٗها صازل ٖمىص الكمـ الضلُل ألاُ٦ض ٖلى
قبذ نضً٣ه (خاػم بً ٖلي) مٗل٣ا ٖلى ٖمىص اإلاكى٣ت مخإعجخا بٟٗل الخُاعاث الهابت مً ٖم ٤اإلاُضانٞ...إٚمٌ ُٖيُه ٦إهه
ًىٓغ مً زال ٫يباب ال٩ىن بلى ؤقباح ال٣بى اإلآلم ٞازخلُذ ٖلُه الغئٍا واهبش ٤الالػوعصي مً بٗ٣ت الكمـ َاُٚا ًدمل
عئوؽ ؤٞإ جخهاٖض بالخىاءاث ٖضًضة هدى ألاٖلىٞ...باهذ ؤمام هاْغٍه مضًيخه اإلاهجىعة مؿغخا للؼواب٘ والجغطان.2
حِٗل الظاث/الىو ظىاعٍت ػمىُت ؤو حٗضص ٖلى اإلاؿخىي الترُ٦بي للمسُلت الىهُت،خُض جٓهغ الٟجىة الظا٦غاجُت مً خحن آلزغ
لخدؿغب مً زاللها بٌٗ الىخىءاث الخاعٍسُت في ق٩ل ومًاث جيخ٣ي اإلاكابهاث الىهُت ،زم جدىلها بلى مىظىص وا٢عي ؤوامخشالُت
جسُُلُت ،و٦إن بالىو ًخدى ٫بلى َب٣اث لخهبذ خغ٦ت اإلاخل٣ي بُيُت لِـ عٚبت في حكخِخه وبهما في حٗغٍٟه مؿخىٍاث الخ٣ُ٣ت
اإلاُٛبت بحن مؿاٞاث الهمذ.بن ال٩اثىاث الىخكُت ناخبت ألا٢ىٗت الؿىص الخايغة مً الؼمً اإلاى٣طخي حٗبر ٖلى الاهً٣اى
الؿلُىي الظي ًداو ٫جسغٍب عاًَ الظاث /الىو وحكىَكه ٞ،ال٣ىإ مشى ٫ػاث ٠والؿىاص ٚغ ١في ٞىيىٍت الٓلم وال٣ٟغ
وال٣هغ،لظلً ٪هبذ ٧ل مىظىص ؤنُل مهضصا باإل٢هاء .جخدى ٫الظاث بطن بلى ٚحرًت تهضص الؼمً الاظخماعي الٗام /الؿلُت
الاظخماُٖت بـبب جهضًغَا وُٖا خُ٣ُ٣ا ٌٗغي الىا ٘٢مً ٧ل الدجب وٍ٨كٖ ٠ما وعاء ألا٢ىٗت ؤلاوؿاهُت ،لظل ٪جداو ٫جل٪
ال٩اثىاث الىخكُت /الكٗىب اإلاخسلٟت /الؿلُت الاظخماُٖت الً٣اء ٖلى ٧ل وعي ؤنُل/خاػم بً ٖلي ًُغص وَم الخمىي٘
اإلاغ٦ؼي للؿلُت الؿُاؾُت والضًيُت وٍ٣طخي ٖلى ٧ل جمشُلُت ثظاوعٍت ٞ،الخسُُل َى ما جخٛظي ٖلُه جل ٪ال٩اثىاث لظل ٪حِٗل
ٖلى َامل الؼمً الخ٣ُ٣ي وجغ ٌٞالاهسغاٍ في الىظىص ألانُل ،وؤي وظىص ٚحري ًظ٦غَا بًغوعة الٗىصة بلى َظا الٗالم ًهبذ
زُغا خُض ً٣ىى الشباث الظي حِٗكه والاؾخ٣غاع الظي جغججُه ،وَى ما ًجٗلها جخسظ ٢غاع تهضًم مغج٨ؼاث َظا الىظىص وبٖضام
لخٓخه زم الاهسغاٍ مً ظضًض في لٗبت ألا٢ىٗت/الىعي الؼاث. ٠

ٔ.م.ن.صٔٔـٕٔ.
ٕ.م.ن.صٖٔ.
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املث ٝ٠ألاكُل وبٓازة الآخباض للهامف:
"ٖىضما ؾُ٣ذ بٗ٣ت الكمـ مً ٞخدت الجب لخدِ ٖلى مؿُذ اإلاؼٍج البجي،اه٨كٟذ له اإلاسُىَت ال٣ضًمت التي ْهغث ٞحها
نىعة الكُش(ببغاَُم بً ٌٗ٣ىب) خامال بةخضي ًضًه (ًُٛاهه) الٗمال،١خافي ال٣ضمحن٣ً،ىص ظماٖت مً الخمالحن وَم ًسغ٢ىن
نهغٍج الًاخُتٞ...خُ ً٣في هٟؿه ؤهه البض مً الخ٣ضم وازترا ١الُغٍ ٤اإلااصًت بلى ٢ىُغة الٗبىع،وَىا٧ ٥ان ًغ٦ؼ ٧ل اَخمامه
ٖىضما ؤزغط (خاػم بً ٖلي) وع٢ت و٢لما وؤزظ ًغؾم له زغٍُت للضٞإ زم عاح ًخمخم إلًها ٫زُىٍ الخىانل ال٨ٟغي،وَظا ما
ؤعاص ؤن ًخىنل بلُه َ،ى بًًاح الُغٍ ٤اإلااصًت بلى نهغٍج الًاخُت.1."..
ًمشل ببغاَُم بً ٌٗ٣ىب طل ٪اإلاىظىص اإلاخٗالي اإلاخدغع مً الُ٣ىص الاظخماُٖت والىٟؿُت والضًيُت والظي ًداو ٫ج٣ىٌٍ الؼمً
الضًجي الؿلُىي/اإلاغ٦ؼي مً ؤظل ج٣ضًم الؼمً ألانُل ٞ،هى في وعي الىو طل ٪اإلاش ٠٣الشىعي الظي ًغ ٌٞؾلُت
الٗباعة/الؿُاؾت /اإلاجخم٘ وٍيبه بلى ؤن الخ٣ُ٣ت ٧امىت في اإلاؿاٞاث اإلاٗخمت /الُب٣ت اإلاهمكت ،و٦إهه بظل ٪يهضم ؤنىام الٗ٣ل
وٍداو ٫ججغٍضٍ مً ؤوَامه مً ؤظل الىنى ٫بلى اإلاضاع ٥الٗلُا .بن ببغاَُم /ال٨ك/٠هبىءة الخدً ٤٣ستر ١الدجب وٍسغط مً
الىاع/يٛىٍ اإلاجخم٘ الهىمي لُد ٤٣نٟاء اللخٓت الغاَىت ،ولغبما حؿمُخه بابً ٌٗ٣ىب جدمل صاللت الهبر ٖلى ٞغا ١ألاخبت
و٦ظا صاللت ٚضع ؤلازىة ٞ،اإلاش ٠٣ألانُل/ببغاَُم ًخٗغى بلى ٚضع اإلاجخم٘ وطل ٪بخ٣ضًمه ٢غباها للىاع بٛغى بٖضام لخٓخه ،بال
ؤن وظ٘ الاهخٓاع ٌصخي في الجهاًت باه٨كا ٝالدجب وونى ٫الخ٣ُ٣ت بلى عاًَ الىو/ال٣اعت وٖىصتها بلى خًغة الىعي الجمعي
،خُض بن الخم٨حن خانل للظاث اإلاشٟ٣ت/الٟئت اإلاهمكت في مؿاخاث البىح ال٣اصمت مً زال ٫عاَىُت حٗبحرًت ؤو جإوٍل مؿخ٣بلي
َى في َىع ؤلانظاػ.
"ٞ..ايُغ َاَغ بلى ؤن ًسخٟي وعاء البُىث اإلاهضمت ،لُجم٘ قخاث ؤهٟاؾه،ومً َىا٧ ٥ان ًغي (خاػم بً ٖلي)بىٟ٢خه
الهلبت،عاٗٞا ًضٍ في الهىاء ًاقغ باججاَاث ٖضًضةً،خهضع اإلاجمىٖت واٟ٢ا في مىخه ٠الُغٍ،٤وٞجإة عآَم يهغولىن باججاٍ
اإلاضًىت٧...اهىا مً الٟ٣الحن والؿغاظحن والبىاثحن والهباٚحن والىداؾحن،جإ٦ض في طاجه ؤهه الىخُض اإلاجزوي في ع٦ىه ًغا٢ب الجمُ٘
وإلاا َغو ٫الىا ٠٢باججاٍ اإلاضًىت جبٗهم وقاَض الخالت الاوؿُابُت ،وفي صازل صماٚه ج٩ىهذ الغئٍا ألاولى مً ؾُىٕ اإلاٗغٞت.2
ًدضر جالخم بحن الغاًَ والخاعٍش ،خُض ٌِٗل َاَغ لخٓت اهبشا ١الغئٍا مً ٞجىة طا٦غاجُت مً زال ٫جمشله للىعي الخاعٍذي
/الىا٢عيٞ،االنُضام اإلاازل بحن اإلاش/٠٣خاػم بً ٖلي والؿلُت ًخإ٦ض في نُٛت إلادت زاَٟت وجخجضص في طا٦غة الىو /اإلا٩ان .بن
الىعي بد٣ُ٣ت الىظىص ال جخإحى بال مً زال ٫مؿاع خ٩اجي ووا٢عي ًخجضص ُٞه نغإ اإلاش ٠٣والؿلَت ،و٦إن الباعة الاهٟجاعٍت
للىو /الظاث جخدضص في هُ٣ت الخ٣اء الظا٦غة بالىاٞ، ٘٢الهامكُت التي ٧ان خاػم بً ٖلي ًداو ٫خماًتها ومىدها الخ٣ُ٣ت جهبذ
ٖبء ٖلى طا٦غة الىو مً زال ٫وظىصَا يمً اإلاؿاع اإلاغ٦ؼي الظي ًغ ٌٞجشىٍغ الُ٣م الجمالُت/الىاُٗ٢ت وٍخ٣بل ظمىص
اللخٓت الغاَىت زىٞا مً ؾُىٕ اإلاٗغٞت ؤو الخجضص الخانل ٖلى مؿخىي الىا ٘٢الىصخي والخ٣ُ٣ي .بن مكهض بٖضام خاػم بً
ٖلي جشحر طا٦غة الىو هدى الخٗاعى الىا ٘٢بحن زُابحن مسخلٟحن بلى خض الخًاص ٞ،ةٖضام لخٓت اإلاش ٠٣الشىعي ب٣ضعماٌٗبر
ًٖ نمذ الخ٣ُ٣ت في وعي الؿلُت ًهبذ مٗبرا ًٖ جج صص واهبشا ١مً ٖضم ،خُض ًخجضص الىعي الجمعي وٍىدبه بلى ؤن الخهُٟت
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بزٟاء لؼمىُت مخىاعٍت في خ٨م ؤلام٩ان والىاظب ،لظلً ٪خجه هدى مٗغٞت ؤؾباب َظٍ الخهُٟت لُيخهغ في ألازحر ٖ٣ل الٗالم
الىعي به ٖلى زغاٞت الؿلُت والخمل ٪والشباث.
"بطن َى اإلاىٖض ..مىٖض الهحروعة ،الؼمً،اإلاىٖض،اللخٓت..هي ؤوان الخُهغ مً مسلٟاث الغوح الهاثمت ،بِىما ألاظىدت الظَبُت
ؤزظث جمخض هاقغة عَكها اإلاخُاًغ في الٟىاء حُٗض نُاٚت الخُاة في لخٓت اهبهاع،اهبهاع الغئٍا هدى ؾُىح ملؿاء هاٖمت ،جمخض
ؤمامه ٖىض زِ ألا٦ ٤ٞإظىدت زٟا٢تْ...ل ًغا٢ب الٗالم مً ز٣ب ظمجمخه الىخُض لُخإ٦ض مً ؤقٗت الكمـ ومىاٌٞ
السجاثغ . 1"....
بن الخغ٦ت الؼمىُت التي جخدضي الٗضم حؿاٖض الظاث /الىو ٖلى الخدغع مً اإلاسلٟاث ال٣بلُت ٞ،الغوح التي جمشل مىظىصا
مخٗالُا ٞى ١ػمجي ؾغٖان ما جخٗغى بلى جسغٍباث اإلاٗجن والهىٍت بؿبب الكىاثب الخاعظُت ،بال ؤنها في ٝسخت ػمىُت ما حُٗض
جغمُم طاتها مً ؤظل الىنى ٫بلى لخٓت الى٣اء،خُض جخُهغ مً ُ٢ىص الىَم وؾلُت الازخال ١ختن ج٣ضم للخُاة الىهُت مشىال
ظضًضا ًخٛظي مً الاٖخباعاث الظاجُت وٍغ ٌٞػٍ ٠الغئٍا وؤًضًىلىظُا الازخال،١وَظا اإلاشىً ٫غج٨ؼ ٖلى صَكت الخ٣اء
الظاث/الىو في مؿاٞاث الهمذ/الىو الخاعٍذي بؿُىٕ اإلاٗغٞت/الخ٣ُ٣ت ألاولى.
٢ا ٫الغخالت الىلي الجلُل نٟي الضًً(:ؾبداهه الىاخض ألاخض ،ال٣اصع ٖلى ٞخذ ال٣بىع وباٖض ألاعواح ،وٗم ؤيها الؿاصة
ال٨غامٖ،ىض ؤو ٫ممغ وفي مىُ٣ت (صَلحز الخمالحن) قىَض قُسىا الهمام ببغاَُم الُٗ٣ىبي واٟ٢ا ب٩ل ُ٦اهه عاٗٞا عاًخه جدبٗه
ظماٖت مً الخمالحن و٧ان َظا في الُىم الخاؾ٘ مً الكهغ الههغٍجي الشالض٣ً...ىص ظى٢ت مً الغظا ٫ألاقضاء اإلاؿلخحن وَم
ًستر٢ىن الًاخُت).
ًدؿلم نٟي الضًً الخ٩اًت ؾاعصا جٟانُلها في لىح الاهبٗار ،و٦إن الظاث /الىو في اهبٗازه وجىنُٟاجه الجضًضة ًداو ٫ؤن
ًىظض لىٟؿه لخٓت نٟاء ؤو َىٍت ظضًضة بُٗضا ًٖ جمشالث اللخٓت اإلاىًُ٣تٞ،دتن وبن ٧ان حك٩له مً اخترا ١ؾاب ٤بال ؤهه
ًٓل عَحن ٞىعة الخجضص والدكُ٨ل اإلاخدغع مً ؾلُت الغُ٢ب الؿُاسخي/الاظخماعي/الىصخي.بن لخٓت الهٟاء في عاًَ
الىو/الىا ٘٢لً جخد ٤٣بال بشىعة ظظعٍت جخدضي ا٫ؾلُت اإلاُٗاعٍت والؿُاؾُت ٞ،الكُش ببغاَُم/اإلاش ٠٣الشىعي يهضص الؼمً
ال٣بلي الشابذ بالدكىَل وٍىٖ ٌ٣لى نىمُت الخ٨ٟحر لُلٟذ الاهدباٍ بلى ؤن الخ٣ُ٣ت ألانُلت ٧امىت في َامل الىو/اإلاجخم٘
،ولغبما ازخُاعٍ لخ٣ىٍم ػمجي مٛاًغ َى في خض طاجه ج٣ىٌٍ لغاَىُت ههُت/واُٗ٢ت مجه٪ة بؿبب يٛىٍ الؿلُت ،ومجاوػة
لهُاٚت ج٨ٟحرًت/لٛىٍت آهُت بدشا ًٖ خًىع مخٗا ٫ومخدغع مً ؾلُت اإلااصةٞ،الههغٍج ٌصخي باالمضاص الخاعجي والخجضص
والاهبشا ١ومً زمت ٌٗض وٖضا باإلهجاػٍت اإلاٛاًغة وبغاَىُت مسخلٟت وبن ٧اهذ ماؾؿت ٖلى الىظ٘ .بن نٟي الضًً يهضي خ٣ُ٣ت
الىظىص المئؾـ ٖلى الىظ٘ وٖلى الهضام ال٣اثم بحن الىعي ألانُل (اإلاش ٠٣الشىعي /ببغاَُم الُٗ٣ىبي ) والىعي الؼاث( ٠الؿلُت
ب٩ل ؤهىاٖها) بلى مغٍضًه بط ً٣ى(:٫اؾمٗىا ؤيها الىجباءُٞ،ما مطخن ٧اهىا ًل٣بىهه بـ(اإلا٣ام ألاٖلى ـ ُ٢ب ألاُ٢اب) وناخب اإلالت
التي ٧اهىا باؾم(ملت الههاعٍج)ٚ،حر ؤهجي ٖغٞذ مً ال٣غاثً والضالثل ال٣اَٗت مً ٖمىم الىاؽ ،ؤهه ظاء مً وعاء البداع مىٞضا
ؾغا بلى مضًىدىا..وَظا ما ظٗله ً٨ٟغ ٦شحرا ختن اَخضي بلى هٓغٍت الههاعٍج.2"....بن ببغاَُم الُٗ٣ىبي ل٣ب بهظٍ ألال٣اب بؿبب
مالمؿت الخ٣ُ٣ت والضزى ٫في ٖم ٤الغئٍا صون وؾُِ ،خُض جم ً٨مً الخغوط مً الاخترا ١لُهبذ بم٩اها مخد٣٣ا في ػمً

ٔ.م.ن.صٕ٘ـ.ٕٙ
ٕ.م.ن.صٕٗ.

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2017

51

مجلت حُل السضاػاث ألازبُت وال٥ٜطٍت  -الٔام الثالث  -الٔسز  29ؤبطٍل 2017
اإلاؿخ٣بل واُٖا بد٣ُ٣ت الظاث وبد٣ُ٣ت الىظىص وبدكاب ٪الٗال٢ت بحن ؤلاوؿان الىاعي والؿلُت التي ج٣ىم بخهضًغ الىعي
الؼاث ٠خٟاْا ٖلى مهالخها الصخهُت.
هالخٔ في َظٍ الغواًت جضازال ػمىُا خُض ًخم اؾخدًاع ٖضة لخٓاث جاعٍسُت في لخٓت ؾغصًت واخضة ،واإلاكتر ٥بُجها ظمُٗا
نغإ الظاث/الىو وآلازغ/الؿلُت مً ؤظل الخ٣ُ٣تٞ ،ا ولى جغٍض ٦ك ٠الدجب مً ؤظل الىنى ٫بلى خ٣ُ٣ت الىاظض ألا٦بر
ؤو الىو اإلاخٗالي ًٖ َغٍ ٤الاهبشا ١مً الٗضم زم الخدى ٫هاخُت الخل: ٤الخغٍت في زل ٤الظاث /الىو ،والخغًت في زل ٤الىظىص
زم في زل ٤ػمىُت جخٗالى ٞحها الظاث وجخىهج بىىع اإلاٗغٞت ال٩لُت٣ً،ى":٫بن اؾخُٗخم الضزى ٫معي ٖلُ٨م ؤن جضزلىا ًٖ َغٍ٤
اهبشا ١الغئٍا ٞ،خخىضح لضً٨م ألامىع وجخ٨ك ٠ألاؾغاع وٍغج ٟ٘الدجاب ٞخ٩ىهىا مخمازلحن في الك٩ل،وٖلُ٨م ؤًًا ؤن جسترٖىا
ألاقُاء مً ٖضمها ألانلي وَى الٗلي اإلاخ٨بر ظٗلهم ؤقباخا نىعٍتَ،المُت الىىع طواث ٢اماث ؤلُٟت ٧ال٣اماث ؤلاوؿاهُت
البكغٍت،مخىهجت،جخضخغط في ْالم ؤػلي م٨ش ٠مً ٖىض الٗلي الؿمُ٘).1بن اإلاش ٠٣ألانُل /ببغاَُم الُٗ٣ىبي وبٗض جالخمه م٘
لخٓت الخ٣ُ٣ت وججغصٍ مً ُ٢ىص اإلااصة واإلاىٟٗت الحث في زاَغٍ جغاجُل ال٣ضعة ،خُض ٧لما ا٢ترب الىعي ألانُل مً لخٓت الخٗالي
ًٖ اإلاىظىصاث الخؿُت في ؾبُل جد ٤ُ٣اإلاٗغٞت ال٩لُت واإلاهلخت الٗامت ٧لما اه٨ك ٠الدجب واؾخُاٖذ الظاث/الىو
الخهىٖ ٫لى مغ٦ؼٍت مشىلُت جد ٤٣بها اٚخىاء الهامل.
املث ٝ٠هس املجخمٕ:
"ٞغمان ناصع مً الههغٍج الغثاسخي:
في مىُ٣ت الههغٍج الخامـ وفي صَلحز (جل الخمالحن)،زغظذ مجمىٖت مً الجىىص اإلاضججحن بالؿالح ًدُُىن بغظل
مىاصي،جهُدبه ظى٢ت مً الُبالحن ً٣غٖىن َبىلهم بةً٣إ عجِب،وبحن الخحن وآلازغ ً ٠٣اإلاى٦ب بِىما ً٣غؤ اإلاىاصي ٖلى
الخايغًٍ الٟغمان الههغٍجي :خايغ٦م ًبلٚ ٜاثب٨م ً..ا ؤَالي مضًىت الههاعٍج ال٨غام،بُان ناصع مً الههغٍج ألاٖلى:
بهىا ظٗلىا اإلاجغمحن ٖبُضا ؤطالء للخا٢ان ألآٖم وال٣اءان ألا٦غم (ُ٢ب ألاُ٢اب)ٖ،ؼػ هللا زُاٍ وظٗله مً اإلا٣غبحن
بلُه.نهغٍجىا ألاٖلى مىه الؿالم.
ؤٖلىذ مد٨مت ظىاًاث مهلخت اإلاكاًش ال٣ضماء ٖلى اإلاضعي باليؿ ٪والُهاعة،الضظا(٫ببغاَُم بً ٌٗ٣ىب) بالخغ ١ؤمام
الىاؽ،وطل ٪في الؿاٖت الههغٍجُت الشالشت بٗض نالة الٓهغ.وؾِخم خغ ١الضظا ٫في نهغٍج الًٟاصٕ ال٩اثً ٚغب اإلاضًىت.
ُ٢ب ألاُ٢اب
في الشاوي مً الكهغ الههغٍجي الٗاقغ
مً الؿىت ال٨بِؿت الخاصًت والشالزىن.م.63
يهضص الىعي ألانُل/اإلاش ٠٣الشىعي /ببغاَُم الُٗ٣ىبي بخ٣ىٌٍ الغئٍت الخُابُت الخ٣لُضًت /الؿلُىٍت ،لظلً ٪داو ٫الخُاب
الغؾمي الً٣اء ٖلى ػمىِخه بةٖضام لخٓخه وجدىٍله هاخُت الظا٦غة مً زال ٫الخغ ١الظي ً٩ىن في نهغٍج الًٟاصٕ ،و٦إن
بال٩اجب َىا ًىبهىا بلى ؤن اإلاجخم٘ بؿبب الؿلُت الٟاؾضة (صًيُت وؾُاؾُت) ٌِٗل في مؿدى٦ ٘٣بحر وؤهه ًد٨م ٖلى ٧ل مً يهضي

ٔ.م.ن.ص.ٗٙ
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خ٣ُ٣تها باإلٖضام بؿبب جىا ٌ٢اإلاىٓىعاث وجًاعب اإلاهالح.بن خملت الخُهحر التي ٢اصتها ُ٢اصة مهلخت اإلاكاًش ال٣ضماء
والهاصٞت بلى ب٢هاء اإلاٛاًغاث ؤو ؤبىاء الٗامت الظًً ؤ٦ضوا ْهىع اليٖ٣ىبي عٚم اخترا٢ه في نهغٍج الًٟاصٕ باءث بالٟكل ن
الخ٣ُ٣ت ناعث مازلت في ؤٖحن اإلاهمكحن خُض جم بخُائَا مً عماص اإلاٗجن.
"..ؤزحرا جغ٦هم ًغٗٞىن الخابىث وبهمذ عٞغٞذ عوح َاع ١في اإلا٩ان،وؤنبذ في صازله ؤ٦ثر جإ٦ضا مً ؤن عوخه ًجب ؤن جدبلىع
بلى ؤق٩ا ٫ؤزغ زإعا زُه,،ؤن جخ٣مو ٦مُاث الكغ ب٣ضع ٦مُاث الخحر،الهمذ اإلاىاػي لٗغبضة ال٨الم َى الاعجٟإ بلى ٢مت
الُٗ٣ضة التي جسلض الضم.1
جٓهغ الظا٦غة اإلاؿُجت بالىظ٘ في لخٓت الخ٣اء ؾغصي بحن َاَغ وؾالم،وٍٓهغ َاع ١في ٞجىة زُابُت ج٣اوم لخٓت
الٗضم،خُض ًخدى ٫بلى صاٖ ١لى باب الخاعٍش ٖله يجم ً٨مً اؾخدًاع الغئٍا ،ومً َىا ًهبذ َاع ١مٗبرا ًٖ لخٓت اهبشاُ٢ت
جىههغ ٞحها الخهاثو الىىُٖت الخُابُت ٖلى جًاعبها وازخالٞها مً ؤظل زل ٤خُاة ههُت/واُٗ٢ت ظضًضة ج٣اوم الٗضم والٟغاٙ
/ؾلُت اإلااؾؿت الخاعٍسُت والؿُاؾُت والضًيُت ،وحصخي بالخجضص ٖلى مؿخىي الىعي الىصخي وال٣غاجي /الاظخماعي .بن َظٍ اللخٓت
جخإؾـ مً زال ٫الخجغص ؤو الخُهغ مً ٧ل ؾلُت جداو ٫جضلِـ الغئٍا،ومً زال ٫لخٓت ؾالم حِٗكها الظاث /اإلاش ٠٣ختن
جدهل ٖلى ال٨ك ٠الخ٣ُ٣ي ؤو اإلاٗغٞت ألانُلت التي جدغعَا مً ُ٢ىص الؿلُت وب٦غاَاث الىعي اإلاؼٍ/٠ال٩اثىاث
الىخكُت/الخاعٍش اإلااؾؿاحي،بال ؤنها جٓل لخٓت خظعة مهضصة بااله٣غاى بؿبب الاهً٣اى اإلاد٩ىم ٖلحها مً ٢بل مخل٣ي
ؾلُىي/مش ٠٣جبرًغي ً٣ضؽ الاهً٣اء وٍُمذ بلى زل ٤عاَىُت جُابُ٣ت م٘ الخاعٍش زضمت للمهالح الؿلُىٍت.
"و٧ان عجبا عجابا طل ٪الصخيء الهاٖ،٤ػمغ َاصعة ؤو ٦كال ٫مخضٖ ٤ٞاعم مً البقغً،دمل في صازله ٢ىة زاثغة ٢،ىة
اهخ٣امُت،هجىمُت ًدملىن في ؤًضيهم بىاص ١ومؿضؾاث وؾ٩ا٦حن وٞاوؽ وؾُى ٝوؾىاَحر..
و٧ان ؤٚلبهم مً الٟ٣الحن والؿغاظحن والبىاثحن والخمالحن والخؼاٞحن والبرامحن وباجعي الخغصة ٦إنهم امخل٩ىا ٢اهىن الؿُُغة
والامخال.2٥
بض ٫ؤن ًشىع َامل المظخم٘ ٖلى اإلاغ٦ؼٍاث اإلاسخلٟت (اللٛىٍت/الاظخماُٖت /الضًيُت /الؿُاؾُت) ؤو ٖلى الهُاٚاث اإلاخٗالُتً،شىع
ٖلى الخ٣ُ٣ت ال٣ابٗت في مؿاخاث الظا٦غة والىظ٘ مً ؤظل امخال ٥ؾلُت الخُاب ومً ؤظل بٖاصة نُاٚت الىعي الٗام بما
ًسضم مهلخت َظٍ اإلاغ٦ؼٍاث ٞ،الهامل بما ًمل٨ه مً وٕ ياؾخٗاعي مً ؾلُت ٢بلُت ً،دمل زُابا جبرًغٍا لظلً ٪داٖ ٔٞلى
ؾ٩ىهُت الغاًَ وٍغ٧ ٌٞل مً ًداو ٫ػٖؼٖخه وتهكُمه .بن بَضاء الخ٣ُ٣ت جهبذ في مخهىع َظا الهامل زُغا وحٗبحرا ًٖ
لذاجبُت ؤٞغاص اإلاجخم٘ والتي
حكىَل م٣هىص واهتهاٚ ٥حر م٣بى،٫لظل ٪البض مً بػاخخه خٟاْا ٖلى جل ٪الهىعة الشابخت واإلاىاعزت ع
جدىلذ بلى ؾلُت جسُُلُت في الىعي الٗام ًهٗب بػاختها.
(َ٨ظا ٦ىا واٟ٢حن وكاَض مكهضا لم جإلٟه ُٖىهىا ٖ،لى ؤزغَا ْهغث ػٖاػٕ جغابُت ُٚذ الؿماء وحجبذ هىع الكمـ،ؾاخبحن
ال٨هل العجىػ طي اللخُت البًُاء وؾِ ظى٢ت مً الُبالحن،م٨بال بإنٟاص الخضًض....زم ْهغ عؤؽ الُٗ٣ىبي ٦خلت مً الهىٝ
3
ألابٌُ.في البضء ٧اهذ الىاع جلتهم مىُ٣ت الهضع بِىما الجؼء الؿٟلي ٢ض اختر ١جماما......وياٖذ مٗالم الجؿض)..
ٔ.م.ن.ص.ٜٛ

ٕ.م.ن.صٖٔٔ.
.م.ن.ص.117
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بطن ًخالشخن الخًىع الجؿضي للمش ٠٣ألانُل/الُٗ٣ىبي بؿبب الخٛاًغ في الغئٍت واإلاهلخت ،خُض ًهُضم بالىعي
اإلاؼٍ/٠اإلاجذم٘ الظي ًداو ٫ج٣ىًٍه ،بال ؤن الاختراٌٗ ١ض باهدكاء عاَىُت ما في خ٨م اإلاؿخ٣بل ،خُض ٌؿخمغ اإلاشى ٫اإلاُٛب في
ْهىعٍ بحن هخىءاث الظا٦غة ختن ٌٗثر ٖلى ػمىُت ما ًىٟجغ مً زاللها لُُٗض نُاٚت الخ٣ُ٣ت/الىو بما ًيسجم م٘ عئٍخه الشىعٍت
ألانُلت ،وؾُُغث ٖلي ٨ٞغة الاهدال ٫ؤو الخدى ٫مً خالت مُٗىت بلى ؤزغيٞ،غاوصججي ٨ٞغة الصخيء الظي ًبضؤ مً مىخهٖ ٠مغ
ؤلاوؿان والظي َى ظىَغ الًُ٣ت ؤو اإلاؿإلت،التي لم ؤؾخُ٘ خلها ؤو بًجاص ظىاب مىاؾب في حٗلُل ال٨ٟغة اإلاؿُُغة،الخاعظت
مً ٖم ٤الغئٍا..جل ٪الىُ٣ت اإلاجهىلت في ُٚاَب الٗ٣ل،هي الخدى ٫مً خالت الح ًاة بلى خالت الاهدال ٫ؤو الخٟسخٞ،هل ؤها مُذ
بِىما ؤها آلان ؤجدغ...٥بن قِئا ما ًتهضم في صازلي...الًُ٣ت ؤو ال٨ٟغة آلان،هي ؤوي بضؤث ؤهههغ م٘ َظا الٗالم"ٞ .1ؿالم بطن
وَاَغ وَاعٌٗ ١برون ًٖ َظا اإلاشى ٫اإلاغاًَ ٖلى لخٓت الىظ٘ مً ؤظل الٗشىع ٖلى الخ٣ُ٣ت اإلاُٛبت في اإلاؿاٞاث اإلاٗخمت،وًٖ
َظا الخجضص ٖلى مؿخىي جغُ٦بُت الؼمً مً ؤظل بوٗاف الغئٍا،خُض ٧لما تهضصث لخٓت ؤخضَم باالهً٣اء خاولذ الظا٦غة
جلبِؿه باالهبٗار يمً مؿاعاث الخ٩ي ختن ال ًٓل البىح في ًض الؿلُت اإلاغ٦ؼٍت جهُٛه ٦ما حكاء.

.م.ن.ص.147
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ٓلم اللؼان :وك ،ٝووـإة ،وجٌىض
زٟ .مطؿٕبان الىسوي
ؤػخاش مؼآسٟ ،ؼم الل٘ت الٔطبُت٤ ،لُت زاب
حامٔت بىاضغ الهىسوػُتٛ ،اضاوسخي  ،الهىس

امللدم:

ح س ٚالبحث بلى زضاػت ٓلم اللؼان الٔطبي ،ومىحع جاضٍذه ،وؤهىآه ،وامللٌلحاث املخٔسزة التي اػخذسمها
ال٥خاب والل٘ىٍىن للساللت ٓلى َصا الٔلم ؤمثا":٨متن الل٘ت" ،و"ٓلم الل٘ت" ،و"٠ٛه الل٘ت" ،و"ٓلم اللؼان الٔطبي" مٕ
حؼلٍُ الوىء ٓلى الٜطو ٞاملخىاحسة بُ ا.
بن الباحث اػخذسم َىا ملٌلح "ٓلم اللؼان" ُ -ىا بإهه َى امللٌلح ألاوؼب للساللت ٓلى الٔلم الصي ح سٚ
بلى زضاػت ٓلمُت لل٘ت ،وماَُت ا ،والٔىاكط التي جخ٥ىن م ا اللٙة مً ألاكىاث ،وٓلم بىاء ال٦لمت ،وٓلم بىاء الجملت ،وٓلم
الساللت ،وَلم حطآ -،لى الطٗم مً ؤن ال٥خاب ٓامت ٌؼخذسمىن ملٌلحٓ":لم الل٘ت" ؤو"٠ٛه الل٘ت" ،ؤومتن الل٘ت،
ؤوالل جت٣ ،ما ػُٔالج البحث الىِطٍاث الثالر التي جسوض حى ٨وـإة الل٘ت ،ومىاٟـت ا ،مٕ مٔالجت الٜلاثل وألاػط
الل٘ىٍت التي جٜطٓذ م ا ل٘اث الٔالم ،والبحث مخىظْ بلى ؤضبٔت مباحث ،وداجمت ،وزبذ للملازض واملطحٕ.
املبحث ألاو٨
ٓلم اللؼان :وك ٝوحٔطٍٝ
ٛهصٍ السضاػت ؤًوا جخحسر ًٓ َصا امللٌلح في هىء ال٠طآن ال٥طٍم ،وؤمهاث ٣خب الل٘ت الٔطبُت ،وج رًَ ٓلى ؤن
ملٌلحٓ":لم اللػان الٔطبي" ملٌلح ؤوؼب وؤٛصح وؤصح لهصا الٔلمُٛ ،ما بحن ملٌلحاث"ٓلم الل٘ت"و"٠ٛه
الل٘ت"و"ٓلم اللؼان الٔطبي".
هجس في ال٥خب التي جدىاو ٨الل٘ت بسضاػت ٓلمُت مللٌلحاث ل٘ىٍت ٓسة٠ٛ ،س ؤوضز ٣ما ٨محمس بـط "الل٘ت"،
و"متن الل٘ت" ،و"ٓلم الل٘ت" ،و"٠ٛه الل٘ت" .1و ؤوضز الس٣خىض حاجم كالح الوامً ؤضبٔت ملٌلحاث" :الل٘ت" )(Language
و"ٓلم الل٘ت) ، (Linguisticsو"٠ٛه الل٘ت" ) (Philologyو "الل جت" ) ،2 (Dialectولَ ً٥صٍ امللٌلحاث ٤لها-في الٔلىض

 أنظر :الدكتور كمال محمد بشر (من كلٌة دارالعلوم) ،دراسات فً علم اللغة ،دارالمعارف  ،1986ص.45-36 : -الدكتور حاتم صالح الضامن :علم اللغة ،ص  ،34-31 :بغداد ،سنة الطباعة غٌر مذكورة .
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ال٠سًمت-جىحلط في زضاػت املٜطزاث وزالالت ا ٛحؼب ،1وال جخٔسي بلى السضاػت اللىجُت واللطُٛت والىحىٍت ،بِىما الٔلم
2
الصي ؤٓالجه ن ًحىي زضاػت الل٘ت مً حىاه ا اللىجُت واللطُٛت والىحىٍت والساللُت ،بال ؤن ٓبسال٠اَط الجطحاوي
اػخذسم ملٌلحٓ":لم الل٘ت" لهصٍ السضاػت الـاملت حمُٕ َصٍ الٔلىم اللىجُت واللطُٛت والىحىٍت ،و٣صل ٧هجس
الس٣خىض ٣ما ٨محمس بـط في ٣خابه" :زضاػاث في ٓلم الل٘ت"ً 3طجح ملٌلحٓ" :لم الل٘ت" ٓلى امللٌلحاث ألادطي للساللت
ٓلى الح٠ل الصي ًسضغ الل٘ت-ؤًت ل٘ت-مً حىاه ا اللىجُت واللطُٛت والىحىٍت والساللُت.
وملٌلح "٠ٛه الل٘ت" ٤ان الًعاٌ ٨ؼخذسم في زضاػت املٜطزاث ومٔاه ا ومـ٥الت ا ،والسوض الصي جازيٌ املعجماث الل٘ىٍت،
باإلهاٛت بلى زضاػت الل جاث والىِط في اللىاب والدٌإ ،ووـإة الل٘ت ،ووُُٜت ا وملازضَا٣ ،ما هجس ٣خبا في َصا املجا٨
مً ؤمثا٠ٛ":٨ه الل٘ت" للثٔالبي ،و"ؿٜاء ال٘لُل ُٛما في ٣الم الٔطب مً زدُل" للدٜاجي ،و "زضة ال٘ىاق في ؤوَام
الدىاق" للحطٍطي ،وغيض شلٛ ،٧اجطح ؤن اػخذسام َصا امللٌلح للساللت ٓلى السضاػت الٔلمُت لل٘ت الٔطبُت مٕ زضاػت
هِام ؤكىات ا وكطٛها وهحىَا ومعجمها اػخذسام ٗحر ز ١ُٟوٗحر مىاػب.
وؤما ملٌلحٓ":لم الل٘ت" ٛهى ملٌلح ًسٓ ٨لى السضاػت الٔامت الٔلمُت لل٘ت ،بش َى املسلى ٨الٔطبي لٔلم الل٘ت الٔام
) (General Linguisticsالصي ضاثسٍ زي ػىػحر وٓىس ػىػحر َ ،ى:
"زضاػت الل٘ت-ؤًت ل٘ت -زضاػت ٓلمُت ،في شات ا ولصات ا"
وزضاػتي َصٍ محسوزة بحسوز الل٘ت الٔطبُت الٗحر ،وٟس وحسث في الترار الٔطبي ملٌلحٓ " :لم اللؼان الٔطبي" للسضاػت
الٔلمُت لهصٍ الل٘ت الٔطبُت ،وال به٦اض َىا مللٌلح "ٓلم الل٘ت" ،ول ً٥الخمؼ ٧بملٌلح "ٓلم اللؼان الٔطبي" ألػباب
ٓسة ،ؤَمها:
٤-1لمت "لؼان" ؤؿمل و ؤوػٕ مً ٤لمت "ل٘ت"ٛ ،اللؼان ًسٓ ٨لى مٔجى"الل٘ت" بِىما َى ًسٓ ٨لى الٔوى الداق الصي
َى آلت الىٌ ١والخلٛ ،ّٜبسوهه الًم ً٥الخٔبحر والخ٦لم٠ً ،ى ٨الـاْض وَى ًبحن ؤَمُت َصا اللؼان:
لؼان الٜتى هل ٝوهلٛ ٝاازٍ
4

ٛلم ًب ١بال كىضة اللحم والسم
وٍ٠ى ٨ؿآط آدط:
بن ال٥الم لٜـ ــي ال ٜــااز وبهما
حٔل اللؼان ٓلى الٜااز زلُال

و"اللؼان" َى ؤٟىي وؤَم وػاثل الىٌ ١والخل٣ ،ّٜما َى ًسٓ ٨لى مٔجى" :الل٘ت" ؤًواٟ ،ا ٨حٔالى في ال٠طآن ال٥طٍم:
"وما ؤضػلىا مً ضػى ٨بال بلؼان ٟىمه"

1

 أنظر :الدكتور كمال محمد بشر (من كلٌة دارالعلوم) دراسات فً علم اللغة ،دارالمعارف  ،1986ص.42 : أنظر :دالئل اإلعجاز  ،ص  ، 10 :القاهرة 1331هـ1913/م. أنظر :الدكتور كمال محمد بشر (من كلٌة دارالعلوم) دارالمعارف  ،1986ص.47 :( ) معلقة زهٌر بن أبً سلمى.
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مٔجى اللؼان َىا "الل٘ت" )(Language
وفي ًت الخالُت اػخذسم في مٔجى الٔوى الداق ) (Tongueالصي ًىٌ ١وٍخصو ٞبه إلاوؼان:
2

"لًٔ الصًً ٜ٣طوا ٓلى لؼان زائوز وِٓسخى بً مطٍم"

٤-2لمت"الل٘ت" ما وضزث في ال٠طآن ال٥طٍم حتى ملطة واحسة ،وال٠طآن ال٥طٍم َى امللسض ألاػاسخي لسضاػت الل٘ت الٔطبُت ،وٟس
ّ
ػإًل بًاللت ػطَٔت ٓلى ال٠طآن ال٥طٍم،
وضزث ُٛه للساللت ٓلى َصا املسلى٤ ٍ٠ٛ ٨لمت "لؼان" ،وفي الؼٌىض الخالُت
و٣خب الخاضٍر الٔلمي ل٦ي ًخطح لىا حاهب واحس في كسز اػخذسام َصا امللٌلح.
٤لمت "لؼان" في ال٠طآن ال٥طٍم:
وضزث َصٍ ال٦لمت في ال٠طآن ال٥طٍم جحذ ؤبيُت مذخلٜت 25مطة ج٠طٍبا ،في مٔان مذخلٜت ضبما حاءث في مٔجى الٔوى الداق
للىٌ ،١وضبما في مٔجى الل٘ت ،وفي مٔجى الـهطة الجمُلت ،وَا ي شي ٤لمت "لؼان" في ال٠طآن ال٥طٍم مٕ مسلىالت ا املخىىْ ة :
 - 1لًٔ الصًً ٜ٣طوا ٓلى لؼان زائوز وِٓسخى بً مطٍم(3.مٔىاٍ:الٔوى الصي ًىٌ ١به إلاوؼان).
 - 2وما ؤضػلىا مً ضػى ٨بال بلؼان ٟىمه(4.مٔىاٍ":الل٘ت").
 - 3لؼان الصي ًلحسون بلُه ؤ ؤعجمي(.5مٔىاٍ :الل٘ت).
 - 4وَصا لؼان ٓطبي مبحن(6.في مٔجى :الل٘ت).
وحٔلً لهم لؼان كسٓ ٞلُا(7.مٔىاٍ :الـهطة الجمُلت).
ا
 - 5ووَبىا لهم مً ضحمخىا
 - 6واحٔل لي لؼان كس ٞفي دطًٍ(.8في مٔجى :الـهطة وال٠بىٓ ٨ىس الىاغ).
 - 7لخ٥ىن مً املىصضًٍ بلؼان ٓطبي مبحن(9.في مٔجى :الل٘ت).
َ - 8ى ؤٛصح مجي لؼاها ٛإضػله معي ً
ضزءا ًلسٟجي( 10.مٔىاٍ :الل٘ت).
 - 9وَصا ٣خاب ملس ٞلؼاها ٓطبيا لُىصض الصًً(11.مٔىاٍ :الل٘ت).
 -10ؤلم هجٔل له ُٓىحن ولؼاها وؿٜخحن(12.في مٔجى :الٔوى)
ٛ-11ةهما ٌؼطهاٍ بلؼاه ٧لخبـطبه املخ٠حن(13.احخما ٨مٔىُحن :الل٘ت وٓوى الىٌ.)١
( ) سورة إبراهٌم ،اآلٌة .4 :
( )المائدة.78:
( ) المائدة ، 78 :فً معنى "العضو" .
( )إبراهٌم ، 4 :فً معنى "اللغة".
5
 النحل.103 :6
 النحل103 :7
 مرٌم.50 :8
 الشعراء.84 :9
 الشعراء.195 :10
 القصص.34 : األحقاف.12 : البلد.9: -مرٌم.97 :
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ٛ-12ةهما ٌؼطهاٍ بلؼاه ٧لٔلهم ًخص٣طون(1.احخما ٨مٔىُحن :الل٘ت وٓوى الىٌ.)١
-13الجحط ٢بٌ لؼاه ٧لخعجل به(2.في مٔجىٓ :وى الىٌ.)١
 -14واحلل ٓ٠سة مً لؼاوي(3.في مٔجىٓ :وى الىٌ.)١
-15وٍوُ ١كسضي وال ًىٌل ١لؼاوي ٛإضػل بلى َاضون(4.في مٔجىٓ:وىالىٌ.)١
ٛ-16ةشا شَب الدى ٚػل٠ى٣م بإلؼىت حساز ؤشحت ٓلى الدحر(5.الؼب والـخم في املٔجى املجاظي)
-17والج٠ىلىا ملا جل ٝؤلؼيخ٥م ال٥صب َصا حال ٨وَصا حطام( 6.في مٔجىٓ :وى الىٌ.)١
-18بش جل٠ىهه بإلؼيخ٥م وج٠ىلىن بإٛىاَ٥م ما لِؽ ل٥م به ٓلم( 7.في مٔجىٓ:وى الىٌ.)١
-19ومً آًاجه دل ١الؼماواث وألاضن وادخال ٚؤلؼيخ٥م وؤلىاه٥م( 8.في مٔجى :الل٘ت).
-20وبن م م لٜطٍ١ا ًلىون ؤلؼىت م بال٥خاب( 9.في مٔجىٓ :وى الىٌ.)١
-21واػمٕ ٗحر مؼمٕ وضآىا بإلؼىت م ؤًىا في السًً( 10.مٔىآٍ :وى الىٌ.)١
-22وجل ٝؤلؼىت م ال٥صب ؤن لهم الحؼجى( 11.في مٔجىٓ :وى الىٌ.)١
ي ٓوى الىٌ.)١
ً-23ىم حـهس ٓل م ؤلؼىت م وؤًسح م وؤضحلهم بما ٤اهىا ٌٔملىن( 12.في مًٔ :
٠ً-24ىلىن بإلؼىت م ما لِؽ في ٟلىب م( 13.في مٔجىٓ :وى الىٌ.)١
-25وٍبؼٍ بلُ٥م ؤًسح م وؤلؼىت م بالؼىء( 14.في مٔجىٓ :وى الىٌ.)١
وضزث ٤لمت "لؼان" في ال٠طآن ال٥طٍم في ؤضبٔت مٔان ،مٔىُان م ما في املٔجى الح٠ُ٠ي ،وَما :الل٘ت )(Language
والٔوى) (Tongueالصي ًازي زوض الىٌ ١والصو ٞوبباهت ال٠ى ،٨واملٔىُان دطان في املٔجى املجاظي ،وَما :الـهطة الجمُلت،
والؼب والـخم ،ألن اللؼان َى الصي ضبما ًجطح دطًٍ ،وفي َصا املٔجى ٟا ٨الىبي-كلى هللا ٓلُه وػلم -في كٜت املؼلم:

 الدخان.58 : القٌامة.16: طه.27 : الشعراء.13 : األحزاب.19 : النحل.116 :7
 انىوز.15 :8
 انسوم.22 :9
 آل عمسان.78 :1
 انىساء.46 :11
 انىحم.62 :12
 انىوز.24 :13
 انفتح.11 :14
 -انممتحىة.2 :
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"املؼلم مً ػلم املؼلمىن مً لؼاهه وٍسٍ" ؤي مً ؤشي لؼاهه وَى الؼب والـخم ،و٣صلَ ٧صا اللؼان َى الصي ّ
ٌـهط
كاحبه ٓلى ؿتى املؼخىٍاث الػخذسامه في الجمُل.
٤لمت لؼان في ٣خب الخاضٍر:
هجس بٔى ؤصحاب الٜىىن بل ميـئي الٜىىن الٔلمُت وألازبُت والل٘ىٍت ؤج م ٌؼخذسمىن ملٌلحٓ " :لم
950م) اػخذسمه في
َ339ـ/
اللؼان" للساللت ٓلى السضاػت الٔلمُت لل٘تٛ ،هاَىشا الُٜلؼى ٚالٔطبي ؤبى هلط الٜاضابي (ث
٣خابه" :بحلاء الٔلىم والخٔطٍ ٝبإٗطاهها" ٠ُٛى:٨
"ٓلم اللؼان" ً٠ىم ٓلى ؤمطًٍ:
ؤولهما :إلاحاًت بمٜطزاث الل٘ت ومٔطٛت زاللت ا.
زاه ما :مٔطٛت ٟىآس الل٘ت التي جخٔل ١باملٜطزاث مً ٟبُل اؿخ٠اٟها وكُ٘ت بىائ ا ،وما ًٌطؤ ٓلى بيُت ا مً جٌىضاث
1
كىجُت ؤو ح٘حراث ج٠خو ا ٟىاهحن الل٘ت املُٔىت".
وهجس في ال٠طن الدامؽ ال جطي/الحازي ٓـط املُالزي ؤن َصا امللٌلح ٌؼخذسمه ابً ػُسٍ زاللت ٓلى الٔلم
الصي ًسضغ الل٘ت وٟىاهُ ا اللطُٛت والىحىٍت والساللُت وٗحرٍ ا٠ُٛ ،ى:٨
"ٓلم اللؼان في الجملت هطبان:
ؤحسَما :ح ّٜألالٜاَ السالت في ٤ل لؼان وما ًسٓ ٨لُه لصخيء م ا ،وشل٠٣ ٧ىلىا ًىٍل وٟلحر وٓامل وٓالم وحاَل.
2

والثاوي :في ٓلم ٟىاهحن جل ٧ألالٜاَ".

ؤَجي ابً ػُسٍ بال٠ىاهحن الٔلىم التي جخٜطْ مً ٓلم اللؼان مثالٓ :لم بهاء ال٦لمت ٌٔجي اللط ،ٚوٓلم بىاء
الجملت وَى الىحى ،وٓلم املٔجى ٌٔجي ٓلم زالالث ألالٜاَ ،وٓلم املٔاحم ،وٓلم ألاكىاث ٌٔجي ٓلم مذاضج الحطو.ٚ
زم هجس املاضخ الُٜلؼى ٚابً دلسون 3في م٠سمخه ؤهه لم ٌؼخذسم َصا امللٌلح في ٣خابه ٛحؼب بل بهه وهٕ بابا
4
بابا داكا بٔىىان "ٓلىم اللؼان الٔطبي".
ومً هاٛلت ال٠ى ٨بن ملٌلح "ٓلم اللؼان الٔطبي" ملٌلح ٓطبي ؤكُل ،وَى ؤؿهط امللٌلحاث في الترار
الٔطبي للساللت ٓلى زضاػت الل٘ت الٔطبُت وجاضٍذها وٛلُلت ا الل٘ىٍت وكطٛها وهحىَا ول جات ا وبمالئ ا وهِام ؤكىات ا.
وٟس ؤكط ٓلى َصا امللٌلح 5الل٘ىي امللطي الس٣خىض ًىػ ٝؤحمس حبلم في ٣خابهٓ " :لم اللؼان الٔطبي" بش
ؤػمى ٣خابه الصي ٌٔالج الل٘ت الٔطبُت ووـإت ا وزضاػت ٛلاثلها وهِام ؤكىات ا وهحىَا وكطٛها واؿخ٠اٟها وزالالت ا ب صا
 الفارابً :إحصاء العلوم  ،ص  .57 :نقال م ن :دكتور محمد ٌوسف حبلص ،علم اللسان العربً ،عالم الكتب القاهرة  ،1996ص.3: ابن سٌده :المخصص ،دارالكتب العلمٌة بٌروت  ،سنة الطباعة غٌر مذكورة  ،ج  ، 1 :ص.14 : هو صاحب المقدمة المعروفة بــ "مقدمة ابن خلدون" ،التً عالجت العلوم والمعارف فً صٌاغة جدٌدة ووضعت لها المبادئ واألصول،وبٌن لكل علمفلسفته.
 أنظر مقدمة ابن خلدون  ،بٌروت  ،ص .545 : -أنظر :علم اللسان العربً ،عالم الكتب  ،القاهرة1996 ،م1416/هـ .ص.5-1 :
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الاػم ،وبوي ؤوآ ١ٛلى شل ،٧وج رًطا لهصٍ املىا٠ٛت ؤٟى :٨اللؼان ؤٓم وؤؿمل مً ٤لمت " :الل٘ت" ،واللؼان َى مً ؤَم
وػاثل الىٌ ،١وَىا ٢حطو٣ ٚثحرة مذطحها اللؼان ،بش هجس في ٤ل ل٘ت حطوٛا حلُ٠ت ولؼاهُت وؿٜىٍت وَىاثُت ،زم ٤لمت
لؼان جسٓ ٨لى املٔجى هٜؼه الصي جسٓ ٨لُه ٤لمت الل٘ت.
وؤما ملٌلحٓ" :لم الل٘ت" ٛهى ملٌلح ٓام للساللت ٓلى مٔجى ) (Linguisticsوبوي ؤجىاو ٨في َصا البحث السضاػت
الٔلمُت لل٘ت الٔطبُت وهِام ؤكىات ا وكطٛها وهحىَا وزالالت ا ٛحؼب ،لصلً ٧اب لي وهاػب لي اػخذسام ملٌلحٓ" :لم
ً
اللؼان الٔطبي" ،وهجس الٔطب في ٓلطها َصا ؤًوا ٌؼخذسمىن " :اللؼاهُاث" و"ألالؼيُت" بشا ملٌلحٓ " :لم اللؼان
الٔطبي" ًٌابَ ١صٍ الاػخذساماث الٔلطٍت ؤًوا.
وك ٝالل٘ت:
ٟبل ؤن ؤ ّ
ٓط ٚبٔلم الل٘ت وٓلم اللؼان ًٌُب لي ؤن ؤجحسر باإلًجاظ ًٓ مٔجى":الٔلم" ،ومٔجى":الل٘ت" وؤهىآها،
وؤهاٟف الىِطٍاث املذخلٜت ًٓ وـإت ا ،ومطاحل جٌىضَا.
الٔلم:
الٔلم ٤لمت ٓامت جسٓ ٨لى مٔلىماث جخٔل ٞبح٠ل مٔحن مً الح٠ى ٨املٔطُٛت ،وٟس ٟؼمه الٔلماء بلى املى٠ى٨
واملٔ٠ى ،٨وٟؼم املٔاض ٚالٔ٠لُت لإلوؼان بلى الٔلمُت والٜىُت ،ؤما الٔلمُت ٛهي " :ببساء ح٠ُ٠ت ؤو ح٠اث ١مً ال٥ىن ؤو
ً
الحُاة وبًواحها"ٛ 1الٔلم بشا:
 مجمىٓت املٔاض ٚالىهُٔت في ادخلاق مٔحن ،وم٠ابله في إلاه٦لحزًت.Science : مٔطٛت ألامط مٔطٛت حُسة ،وفي إلاه٦لحزًت. Knowledge:2الل٘ت/اللؼان ):(Language
ل٘ت ٓلى وظن ٔٛلت ؤكلها :ل٘ى مً ل٘ا ًل٘ى ل٘ىا ،مٔىاٍ :ج٦لم 3.وٟس ٓطٛها ٟسًما ابً حجي بإج ا:
4

"ؤكىاث ٌٔ ر ب ا ٤ل ٟىم ًٓ ؤٗطاههم"
وٓطٛها ؤهِؽ ٛطٍحت ب٠سض مً ا٨جٜلُل ٠ٛا:٨

"الل٘ت ي ُاَطة بؼُ٥ىلىحُت احخمآُت ،ز٠اُٛت ،م٥دؼبت ،ال كٜت بُىلىحُت مالظمت للٜطز ،جخإل ٝمً
مجمىٓت ضمىظ كىجُت ل٘ىٍت ،ا٣دؼبذ ًٓ ًطٍ ١الادخباض مٔاوي م٠طضة في الصًَ ،وب صا الىِام الطمعي اللىحي
حؼخٌُٕ حمآت ما ؤن جخٜاَم وجخٜآل".5
وٟس بطظث في َصين الخٔطٍٜحن ؤضبٔت ٓىاكط مهمت ،و ي:
 محمد الرابع الحسنً الندوي  :األدب العربً بٌن عرض ونقد ،لكناؤ ،ط 2003 ،6:م1424/هـ ،ص.16:  -أنظر :الدكتور امٌل ٌعقوب ،قاموس المصطلحات اللغوٌة واألدبٌة (عربً-إنكلٌزي-فرنسً) ،ط ،1:بٌروت ،1987 ،ص.277: أنظر :الفٌروزآبادي ،القاموس المحٌط ،مادة  :لغو .باب الواؤ فصل الالم . أبو الفتح عثمان بن جنً :الخصائص ،تحقٌق محمد علً النجار ،ط  ،2:تاريخ ومكان الصدور غٌرموجودٌن ،ج ،2:ص.133 : -أنظر :قاموس المصطلحات اللغوٌة واألدبٌة ،ص .334 :
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 - 1ألاكىاث.
 - 2الخٔبحر.
 - 3الاحخماْ.
 - 4املٔاوي ؤو ألاٗطان.
ٛالل٘ت ؤمت ضباهُت ؤػب٘ها هللا حٔالى ٓلى إلاوؼان للخٔامل والخٜاَم ُٛمابُ مٛ ،ةج م ًٓ ًطٍ ١ؤكىات م ٌٔ رون
ًٓ حاحات م وما ًجى ٨في دىاًطَم ،وَصٍ ألاكىاث جازي زوض ؤزاء مٔجى مً املٔاوي ؤو ٗطها مً ألاٗطان بحن ؤٛطاز
مجخمٕ مً املجخمٔاث ،وَصٍ املجمىٓت اللىجُت السالت ٓلى املٔجى٠ً ،ا ٨لها" :الل٘ت".
وبن للحُىاهاث ؤًوا ؤكىاجا حٔ ر ب ا ًٓ حاحات ا ُٛما بحن حيؼها ٛلها ؤًوا ل٘ت ،ول ً٥الٜط ٞوالخمُحز بحن
إلاوؼان والحُىان َى ٓىلط "الخ٥ٜحر اللالح" الصي ًحطمه الحُىان.
املبحث الثاوي
الل٘ت :وـإت ا وهِطٍات ا
وـإة الل٘ت مىهىْ الى٠اؾ والدال ٚمىص ظمً ٟسًم ،وٟس ؤٓطب الٔلماء ٟسًما وحسًثا ًٓ آضائ م في َصٍ اليـإة،
بٔى شَب بلى ؤج ا جىُُٜٟت ،وبٔى بلى ؤج ا اكٌالحُت ،وبٔى بلى ؤج ا محا٤اة لألكىاث املؼمىٓت الٌبُُٔت٣ ،سوي
الطٍح ،وحىحن الطٓس ،ودطٍط املاء ،وشحُ الحماض ،وؤُ ١ال٘طاب ،وكهُل الٜطغ ،وهعٍب الِبي ،وشدحر الىاثم ،وهحى
1
شل.٧
وفي الؼٌىض الخالُت ػإهاٟف آضاء الل٘ىٍحن والٔلماء في َصٍ الىِطٍاث ،زم ؤٟسم ضؤَي ٓلى شل:٧
الىِطٍت الخىُُٜٟت (بلهام بلهي):
ؤب الحؼً ابً ٛاضغ 2في ٣خابه " :اللاحبي في ٠ٛه الل٘ت الٔطبُت ومؼاثلها وػجن الٔطب في ٣المها" ،3وؤبى
شَب و
7
6
5
ٓلي الٜاضسخي 4،وابً حجي في ٣خابه " :الدلاثم" والُٜلؼى ٚالُىهاوي َحرا٤لُذ ) ،(Heracliteوألاب المي ) (Lamiفي ٣خابه:
٣خابه ًٛ" :ال٥الم" والُٜلؼى ٚزي بىهالس (De Bonald)8في ٣خابه":الدـطَٕ ال٠سًم" ) (Legislation Primitiveبلى ؤن الل٘ت ي
ي جىُُٜٟت ٌٔجي بلهام بلهي ؤلهمه هللا حٔالى ٓلى إلاوؼان ،وٓلمه الىٌ ،١وؤػماء ألاؿُاء.
ؤما الٔلماء املؼلمىن ٛةج م اػخسلىا ٓلى شل ٧ب٠ىله حٔالى:

 أنظر :الدكتورحسن ظاظا ،اللسان واإلنسان (مدخل إلى معرفة اللغة) دارالقلم دمشق1990 ،م1410/هـ ،ص.56: وهو من القرن الرابع الهجري/العاشر المٌالدي توفً عام 391هـ1001/م. أنظر :الصاحبً فً فقه اللغة ،بٌروت 1997م1418/هـ ،ص.14-13 :اللسان واإلنسان ،ص .51 :وأبو علً هذا أستاذ ابن جنً . الخصائص ،ج ،1:ص.41-40 : هو من موالٌد عام  ،576ووفاته فً 480ق م( ،أنظر :حاشٌة نشأة اللغة عند اإلنسان والطفل ،ص .30: ولد فً فرنسا عام 1636م ،وتوفً 1711م( .أنظر :نشأة اللغة عنداإلنسان والطفل ،حاشٌة ،ص .30: -اسمه لوٌس جبرائٌل أمبرواز ) (Louis-Gabriel Ambroiseولد فً فرنسا عام 1754م وتوفً بها 1840م.
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("وٓلم آزم ألاػماء ٤لها زم ٓطههم ٓلى املالث٥ت ٠ٛا ٨ؤنبئىوي بإػماء َاالء بن ٣ىخم كازٟحن◌ ٟالىا ػبحاه٧
2
الٓلم لىا بال ما ٓلمخىا به ٧ؤهذ الٔلُم الحُ٥م")  ، 1و("دل ١إلاوؼان◌ وٓلمه البُان")
وؤما الٔلماء ال٘طب مً املؼُحُحن وال ىز ٛةج م ٌٔخمسون ٓلى ما حاء في ػٜط الخ٥ىًٍ:
("وهللا دل ١مً الٌحن حمُٕ حُىاهاث الح٠ى ٨وج مُٕ ًُىض الؼماء ،زم ٓطهها ٓلى آزم لحري ٌ ُٝ٣ؼم ا
ولُحمل ٤ل م ا الاػم الصي ًؤه له إلاوؼانٛ .ىهٕ آزم ؤػماء لجمُٕ الحُىاهاث املؼخإوؼت ولٌُىض الؼماء
3
وزواب الح٠ى.)"٨
وٟس جحسر حال ٨السًً الؼُىًي ًٓ الىِطٍخحن :الخىُُٜٟت ،والاكٌالحُت ب٠سض مً الخٜلُل في ٣خابٌ:
"املعَط" ،وه٠ل آضاء ال٥ثحر مً الٔلماء والل٘ىٍحن الصًً بٔوهم ضجح الخىُُٜٟت ،وبٔوهم الاكٌالحُت ،وبٔوهم ٟام
بالخٌبُ ١بُ ما ،وظٓم ؤن الل٘ت جىُُٜٟت في ل٘ت واحسة ،و ي الل٘ت الٔطبُت ،ألج ا ؤو ٨ل٘اث الٔالم ،بش ج٦لم ب ا آزم في
الجىت ،واػخسلىا بإن ال٠طآن ال٥طٍم ٣الم هللا حٔالى ،وَى في الٔطبُت ،وشل ٧زلُل ٓلى ؤن الٔطبُت ؤػب ١ل٘اث الٔالم ،بش
ادخاض هللا حٔالى ٣خابه الدالس الصي َى سجل لىِام َصٍ ال٦اثىاث ألاضهُت والؼماوٍت ،وٟس ج٦لم ب ا ؤوالز هىح ،و ؤوالز آزم
ٟبل الل٘ت الؼطٍاهُت ،و ؤما "الؼطٍاهُت" ٛهي " :الـ٦ل املحط ٚللٕضبُت " التي حطٛها بٔى ؤوالزٍ 4.وابً حجي مً الصًً
آخ روا الل٘ت اكٌالحُت ،ول٥ىه ؤمام سحط الل٘ت الٔطبُت وبعجاظَا الباَط ً٠ىم م ىضا  ،وٍخٜىٍ ؤهه ال ًم ً٥ؤن ج٥ىن
َصٍ الل٘ت املعجعة اكٌالحُت وـإث باحخماْ الجيؽ البـطي  ،و٣صلٌ ٧ؼخحُل ؤن ج٥ىن الٔطبُت مإدىشة مً ألاكىاث
الٌبُُٔت مً ؤكىاث الطٍح ،والطٓس ،وكىث جٜجط املاء وؤكىاث الٌُىض واملىاشخي ،بهما الل٘ت الٔطبُت جىُُٜٟت وبلهام مً
5
هللا حٔالى.
الىِطٍت الاكٌالحُت:
َصٍ الىِطٍت ٓباضة ًٓ ؤن الل٘ت هدُجت الادخالي بحن ؤٛطاز املجخمٕ ٓلى وػُلت الخٜاَم ،وٟس شَب بل ا مً
الٔلط ما ٟبل املُالز املؼُخي الُٜلؼى ٚالُىهاوي زًمى ٣طٍذ ) ، 6 (Democriteومً الٔلط الٔباسخي الٔلماء املٔتزلت
٤العمذـطي وٗحرٍ ،ومً الٔلط الحسًث مً الٔلماء ال٘طب آزم ػمُث ) (Adam Smithوضٍس) (Reidو زحالس ػدُىاضث
8
) 7،(Dugald Stewartوَصٍ الىِطٍت ؤ٣ثر الىِطٍاث ؿُىٓا ،وٟس ؤًسَا الس٣خىض حؼً ُاُا في ٣خابه " :اللؼان وإلاوؼان"،
ٜٛي ضؤًه الل٘ت اكٌالحُت ًبسٓها املجخمٕ ًب٠ا ل٠سضة مذلىٟت في ألآواء وألآلاب ،جمحز إلاوؼان في شل ًٓ ٧ػاثط
الحُىان ،ي بشن وـاي ٥ٛطي وُاَطة احخمآُت جالظم البـط ،وؤج ا حؼحر ٓلى ػىت الخٌىضٛ ،الل٘ت جخٌىض بخٌىض
الحواضاث والث٠اٛاث.

 القرآن :سورة البقرة ،آٌة .32-31 : سورة الرحمن ،اآلٌة.4-3: سفر التكوٌن ،اإلصحاح الثانً ،الفقرة  .20-19 :نقال من  :نشأة اللغة عند اإلنسان والطفل ،ص .32-31: أنظر للتفصٌل المقصد األول من مقدمة تاج العروس للزبٌدي . أنظر :الدكتور حسن ظاظا ،اللسان واإلنسان  ،بٌروت 1990م ،ص.58: هو من فالسفة القرن الخامس ق م( .أنظر :نشأة اللغة عند اإلنسان والطفل ،ص )32: نشأة اللغة عند اإلنسان والطفل ،ص .32: -اللسان واإلنسان ،ص.66 :
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وؤما الل٘ىي امللطي املٔاكط ٓلي ٓبس الىاحس وافي ٛةهه ؤًوا ًصَب بلى َصا الطؤي في ٣خابه " :الل٘ت واملجخمٕ"،
ٛالل٘ت ٓىسٍ لِؼذ مً كيُٕ ٛطز واحس ،بهما ي مً كىٕ املجخمٕ ،والل٘ت ي شضَٔت الخٔبحر ًٓ الدىاًط ،وجباز ٨ألا٦ٛاض
بحن ؤٛطاز املجخمٕ ،و٤ل ٛطز ًخل٠ى الل٘ت ًٓ ًطٍ ١الخٔلُم واملحا٤اة.
وَصٍ الىِطٍت لم جع ٨والجعا ٨باُٟت مىص ظمً ٟسًم ما بحن املىا٠ٛحن ٓل ا واملذخلٜحن  ٛا ،و٣ما َىاً ٢اثٜت
ؤًسوَا لححن ،وضٛوىَا لححن آدط جمؼ٦ا بالىِطٍت الخىُُٜٟت ،بش ً٠ى ٨البٔى :بن الل٘ت بٔوها جى ،ُٟٝوبٕهها
اكٌالح ،وٟس ج٦لم ًٓ شل ٧مطجضخى العبُسي في م٠سمخه لـ"جاج الٔطوغ مً حىاَط ال٠امىغ" ب٦ل جٜلُل ،مٕ بُان
الدالٛاث ُٛما بحن الٔلماء الل٘ىٍحن مً املٔتزلت واملؼلمحن ،وبهه بٔس مىاٟـت ضاء ضجح الىِطٍت الخىُُٜٟت بل٘ت واحسة
بساثُتٛ ،مثال في هىء ما ٟاله الصحابت :بن ؤو ٨ل٘ت الٔالم ي الٔطبُت ،ج٦لم ب ا آزمٓ-لُه الؼالم-في الجىت ،زم ج٦لم
بالؼطٍاهُت ،وبٔس ًىٛان هىحٓ-لُه الؼالم-بُ٠ذ الل٘ت الٔطبُت ٓىس بٔى مً ب٠ي في الؼُٜىت وَى حطَم ،زم جىاٟل ؤوالزٍ
الٔطبُت بلى ؤن اجذصَا بػمآُلٓ-لُه الؼالم-ل٘ت له ،وَصٍ ي ل٘ت ٟطَف التي هع ٨ب ا ال٠طآن ال٥طٍمٛ ،الٔطبُت بازت بسء
٤اهذ جىُٜٟا وبلهاما مً هللا حٔالى ٓلى آزمٓ-لُه الؼالم ،-ول ً٥الل٘اث التي وـإث ُٛمابٔس ي اكٌالحُت ،وجىاٟلُت مً
واحس بلى آدط ،ومً حُل بلى حُل ،ومً بالز بلى ؤدطي ،مٕ بٔى الدالٛاث املخىاحسة في الل جاث وألاكىاث واملذاضج
1
الدخال ٚالبِئت واملجخمٕ.
هِطٍت محا٤اة ألاكىاث الٌبُُٔت:
َصٍ الىِطٍت جخإػؽ ٓلى ؤن الل٘ت وـإث مً ألاكىاث الٌبُُٔتٌٔ ،جي ؤكىاث الحُىان ،وؤكىاث مِاَط
الٌبُٔت مثال :ؤكىاث َبىب الطٍاح والٔىاك ،ٝوؤكىاث هعو ٨املٌط ،وؤكىاث وٟىْ العالظ ،٨و٣صل ٧ألاكىاث التي
جحسر ٓىس وٟىْ ٔٛل مً ألأٛا ٨مثال :ؤكىاث الوطب ،وؤكىاث حطي الؼُاضاث والسضاحاث وٗحر شل ،٧وَصٍ الىِطٍت
حٔخ٠س ٓلى ؤن َصٍ ألاكىاث ًىضا بٔس ًىض اضج٠ذ مٕ اضج٠اء الٔ٠ل إلاوؼاوي ،و مٕ ج٠سم الحواضاث والث٠اٛاث ،وجىػٕ
هٌا ٞالحُاة إلاوؼاهُت الاحخمآُت ،وحٔسز حاحاث املجخمٕ مٕ مط العمً ،والىاغ بٔس الاػخماْ بلى َصٍ ألاكىاث
الٌبُُٔت حٔلىا ًى٠لىج ا وٍحا٣ىن مىحات ا ،وبٌطٍ ١اجباْ َصٍ ألاكىاث بج م اجذصوا ل٘ت للخٔبحر ًٓ حاحات م ،وَ٥صا
وـإث الل٘ت ،وفي هىء َصٍ الىِطٍت ٤اهذ َصٍ الل٘ت الىاؿئت مً محا٤اة ألاكىاث الٌبُُٔت بازت بسء ٟلُلت الخىىْ،
محسوزة ألالٜآَ ،احعة ًٓ الخٔبحر ًٓ ٤ل حاحت إلاوؼانٛ ،اهٌطإلاوؼان بلى مؼآس لخىهُح مطامه ،والخٔبحر ًٓ
حاحخهٛ ،اػخذسم في املطحلت ألاولى إلاؿاضاث الُسوٍت زم الحط٤اث الجؼمُت التي جيـإ ٌٛطٍا ،زم حٔل ًخىػٕ هٌاَ ٞصٍ
إلاؿاضاث الُسوٍت ،والحط٤اث الجؼمُت مٕ اظزَاض الحواضة ،ومٕ احؼاْ الخ٥ٜحرإلاوؼاوي ،وجىػٕ الحاحاث البـطٍت ،وؿِئا
ٛـِئا حٔل ٌؼخ٘جي املجخمٕ إلاوؼاوي ًٓ َصٍ إلاؿاضاث ،وحٔلذ جٜ٥ي ألاكىاث إلاوؼاهُت للخٔبحر ًٓ ألاٗطان2.وَصٍ
3
ألاكىاث ػمُذ بـ"الل٘ت" التي ٓط ٚب ا ابً حجي :ؤكىاث ٌٔ رب ا ٤ل ٟىم ًٓ ؤٗطاههم".

 للتفصٌل عن نظرٌات نشأة اللغة توقٌفٌة واصطالحٌة راجع  :مقدمة الزبٌدي فً تاج العروس ،والصاحبً البن فارس ،ص  .14-13 :واللسان واإلنسانلحسن ظاظا ص.66-46 :
 للتفصٌل راجع :نشأة اللغة عنداإلنسا والطفل ،ص .44-40:-أبو الفتح عثمان بن جنً :الخصائص ،تحقٌق محمد علً النجار ،ط  ،2:تارٌخ ومكان الصدور غٌرموجودٌن ،ج  ،2:ص.133 :
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وَصٍ الىِطٍت ؤًوا الجعا ٨مىهىْ الجس ٨مىص ٟسًم ،وٟس ؤًسَا الٔالمت وججي  (Whiteny)1مً الٔلماء ال٘طب في
الٔلطالحسًث٣ ،ما آخ رَا ٓلي ٓبسالىاحس وافي ؤٟطب الىِطٍاث بلى الصحت في وـإة الل٘ت ،2وٟس شَب بلى َصا الطؤي ابً
حجي بش ٟاَ" :٨صا ٓىسي وحه كالح مخ٠بل".3
مىاٟـت َصٍ الىِطٍاث الثالر:
هجس ابً حجي ًاٍس ٤ل َصٍ الىِطٍاث الثالرً ،صَب بلى الىِطٍت الاكٌالحُت ٛحري ؤن الل٘ت هخاج ادخالي ؤٛطاز
املجخمٕ ،ول ً٥حُىما ًس ١ٟالىِط في بعجاظ الل٘ت الٔطبُت٠ً ،ىم ؤمامها م ىضا وٍ٠ى :٨الل٘ت وداكت الل٘ت الٔطبُت الًمً٥
ؤن ج٧ون اكٌالحُت ،بهما ي جىُُٜٟت وبلهامُت ؤلهمها هللا حٔالى ٓلى إلاوؼان ،زم هجسٍ ًاٍس هِطٍت محا٤اة ألاكىاث
الٌبُُٔت ؤًواٛ ،ما َى الٔامل الصي ًجٔله ًاٍس َصٍ الىِطٍاث الثالر في وـإة الل٘ت؟ َصا ػااً ٨املا ًٌطؤ ٓلى شَجي،
َل الل٘ت جىُُٜٟت محوت؟ ؤم اكٌالحُت محوت؟ ؤم محا٤اة محوت لألكىاث الٌبُُٔت؟ لم هجس حتى ن مً ًبذ ال٠ى٨
في شلٛ ،٧ىحاو ٨مىاٟـت َصا الؼاا ٨والطز ٓلُه في الؼٌىض الخالُت:
بن ألاكىاث مىَبت بلهُت وَ ا هللا حٔالى ل٦ل ٛطز مً ؤٛطاز املجخمٕ ،الٌٜل حُىما جلسٍ ؤمه ًلطخ وٍلُح بزط
دطوحه مً بًٌ ؤمه بسون محا٤اة قوث مً ألاكىاث الٌبُُٔت ،وبسون حٔلُم مً ألاب وألام ،وؤٛطاز املجخمٕٛ ،هصٍ
املطحلت مطحلت الخى ُٟٝوإلالهام إلالهي الٌٜطي ،زم الٌٜل ً ٥ر ػىاُٛ ،يـطح لؼاهه ،وجدث ٝ٠ل٘خه ًبُٔا ،ول٥ىه مٕ شل٧
٤له ًحا٤ي ألاكىاث التي ًل٠ىه ب ا ألاب ؤو ألام ؤو مً ًؤه في جطٍٛ ،هصٍ المضحلت مطحلت املحا٤اة لألكىاث بسون الـٔىض
ب ا ،زم َصا الٌٜل بٔس َصٍ املطحلت ٌـٔط باألؿُاء ،وٍذخلٍ بمً حىله مً ؤبُه وؤمه وؤدُه وؤدخه وٓمه ؤوٓمخه وٗحرَم
ًإدص م م ألالٜاَ والخٔابحر ،وٍخ٥ٜط في مسلىلها ،وٍحاو ٨ؤن ًلِٜها بلؼاههٛ ،هصٍ املطحلت مطحلت الاكٌالحٛ ،اللٗت ًبٔا
جٌىضث ًٓ َصٍ الٌط ٞاملذخلٜت ،واحؼٕ هٌاٟها مٕ حٔسز الحاحاث بلى ؤن وكلذ ن بلى ما وكلذ .
ً
ٛالل٘ت بشا جىُُٜٟت ٣ما ي اكٌالحُت ،و٣صل ٧ي محا٤اة لألكىاث الٌبُُٔت ؤًوا.
و٤ل ل٘ت جذخل ًٓ ٝألادطي حؼب حاحاث الىاً٠حن ب ا ،بشا ٤ان الىاً٠ىن ب ا ٌـخ٘لىن في الههسػت والٌب
والٜحزًاء وألازب والـٔط واملىػُ٠ى ًبٔا جىحس  ٛا حٔابحر وملٌلحاث َىسػُت وًبُت وٛحزًاثُت وٗحر شل ،٧ولى ٤ان ؤحس
ؤحهس هٜؼه في البحث ًٓ َصٍ امللٌلحاث الٔلمُت وألازبُت والخ٠ىُت في الل جت الؼىضحاٛىضٍت 4ؤو ال ىحٜىضٍت  5ؤو
املُثلُت 6لصَبذ محاوالجه ػسي ،ألن املبازت الٔلمُت ؤو ألازبُت لِؽ لىاهٔ ا ٓالٟت باملىاً ١التي جىٌ ٛ ١ا َصٍ
الل جاث ،ؤللهم ال هجس ال٥ثحر مً امللٌلحاث الٔلمُت حتى في الل٘ت الٔطبُت التي ي ؤٓط ٞل٘اث الٔالمٛ ،وال ًٓ الل٘اث
ؤو الل جاث الهىسًت ،ألن َصٍ الٔلىم وـإث في بِئت ٗحر ٓطبُت ،وفي بالز ٗحر ٓطبُت.

 أنظر :نشأة اللغة عند اإلنسان والطفل ،ص .40: نفس المرجع ،ص.42: أنظر:الخصائص ،ج  ،45-44 ،1:نقال من :اللسان واإلنسان (مدخل إلى معرفة اللغة) دارالقلم دمشق1990 ،م1410/هـ ،ص.56: هذه اللهجة تنطق فً المناطق الشرقٌة بحدود والٌة بنكال الغربٌة فً الهند . لغة تنطق فً غرب والٌة بٌهار بالهند . -لهجة تنطق فً الوسط الشمالً لوالٌة بٌهار باله ند.
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املبحث الثالث
ٓىامل جٌىض الل٘ت
بن الل٘ت في جٌىضَا جخإزط بؼخت ٓىامل ،و ي ٓلى الىحى املص٣ىض ؤزهاٍ:
-1

ٓىامل احخمآُت:

جخإزط الل٘ت بالٔىامل الاحخمآُت مً ٓازات ا ،وهِم مٔاؿطت ا ،وج٠الُسَا التي ًخىاضث ا الىاغ مً حُل بلى حُل،
ومً ظمً بلى ظمً ،واملٔخ٠ساث التي ًخمؼ ٧ب ا ػ٦ان َصٍ املجخمٔاثٜٛ ،ي آن واحس ضبما جخىاٛط في م٦ان واحس
مٔخ٠ساث مخٔسزة ،ولها ؤزط بال ٙفي ل٘ت َصٍ املجخمٕ ،وجٌىٍطَا ،وَىآ ٢امل ؤ٣ثر جإزحرا في الل٘ت ،وَى اليـاي
الٔملي والٔ٠ليٛ ،ل٦ل ٓمل ل٘ت وؤػلىب وؤػؽ ومبازت جذخلٓ ًٓ ٝمل آدط ،و٣ص ٢٨ز٠اٛات ا واججاَات ا ال٥ٜطٍت
جازي زوضا مهما في جٌىٍط الل٘ت في ٤ل بِئت.
-2

جإزحر ل٘ت في ل٘ت ؤدطي:
بن الل٘ت جخإزط بل٘ت مجاوضة ؤدطي٣ ،ما ؤن الل٘ت جخإزط بىاً٠ي ل٘ت ؤدطي ،وٟس وحسها في مسًىت حُسضآباز بالهىس
مىٌ٠تٌ 1ؼ ٛ ً٥ا الجزالء الُمىُىنٛ ،ل٘ت م جإزطث بل٘ت حيزضآباز املحلُت٣ ،ما ل٘ت َصٍ املىٌ٠ت الحُسضآبازًت
جإزطث بل٘ت َاالء الجزالء.

و٣صل ٧هطي في ٤ل مسًىت مً مسن الٔالم ؤن ؤَل البىازي ًخىحهىن بل ا للىُاث ،ٝوَؼ٥ىىن  ٛا ،وٍىٌ٠ىن
ل٘ت م ٣ما ؤج م ًحاولىن ؤن ًحا٣ىا ل٘ت مسًىت هعلىا ب اٌٛ ،بٔا ل٘ت م جخإزط بل٘ت َصٍ المزًىت ،مٕ ؤن الصًً ًذخلٌىن ب م
كباح مؼاء لُل ج اض كُ ٝؿخاء ل٘ت م ؤًوا جخإزط بل٘ت ؤَل ألاضٍا.ٚ
-3

ٓىامل ؤزبُت:

بن الىىازي ألازبُت ،واملٔاَس الخٔلُمُت ،واملجامٕ الل٘ىٍت جازي زوضا باضظا في جحؼحن وهٕ ل٘ت جذخاضَا ،وجٌىٍط
مؼخىاَا مً ٤ل الجهاث اللىجُت والىحىٍت والمضُٛت واملعجمُت والساللُت ،وفي البلسان الٔطبُت مثل ملط،
وال٥ىٍذ ،والـام ،والؼٔىزًت مجامٕ ٣ثحرة جازي زوضَا في جٌىٍط الل٘ت الٔطبُت ،و٣صل ٧هجس مطا٣ع ومساضغ بػالمُت
في الهىس ج٠ىم بجهىز حباضة في جطوٍ الل٘ت الٔطبُت وجحؼحن وهٔها في الهىس ،وَصا الٔامل ألازبي ًازي زوضٍ ٓلى هٌاٞ
ٓاملي في ٤ل ل٘ت مً ل٘اث الٔالم.
والصخيء الثاوي في شل ٧ؤن زاضألازبُت لها ؤزط بال ٙوملمىغ في جٌىٍط الل٘ت ،وشل ٧مً هاحُخحن:
أ -

زاض ألازبُت التي وكلذ بلُىا ٤ابطا ًٓ ٤ابط ،و ي ًبٔا جخجه بلى ل٘ت ال٥خابت زم ل٘ت املحاززت.

ب -وَىا ٢مِاَط ؤدطي للٔىامل ألازبُت ؤمثا :٨الطػم ،والخجسًس في الل٘ت ،والبحىر الل٘ىٍت ،وحط٣ت

الخإلُ ٝوالترحمت.

 -وهً منطقة "صاللة باركس" فً الجانب الجنوبً الشرقً لمدٌنة حٌدرآباد .
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-4

اهخ٠ا ٨الل٘ت مً الؼل ٝبلى الدل:ٝ
٤ل ل٘ت ًخىاضث ا هاً٠ىَا مً آبائ م حتى حؼخمط الل٘ت بلى ألاحُا ٨الىاؿئت ،والىاً٠ىن ب ا ًىػٔىن هٌاٞ
مٜطزات ا ،ومسلىالث ٤لمات ا ،وحٔابحرَا ٓلى مط الٔلىض لخٔسز حاحات م ،وجىىْ مجاالث حُات م ،وَ٥صا جخسضج
الل٘ت بلى ًطٍ ١الاضج٠اء والخٌىض.

-5

ٓىامل ًبُُٔت:
بن الِىاَط البُئُت والج٘طاُٛت زاثما حٔمل ٓملها في جٌىٍط الل٘ت ،وبِئت ٤ل بالز جذخل ًٓ ٝبِئت بالز ؤدطي،
حتى بِئت ٤ل مىٌ٠ت جذخل ًٓ ٝؤدطي في زولت واحسة ،ول٦ل بِئت مازطاث ودلاثم ،وب ا حؼخمط الل٘ت بلى
الطقي والخٌىض.

-6

ٓىامل ل٘ىٍت:
ل٦ل ل٘ت ًبُٔت ،ومذاضج ؤكىاث ،وٟىآس ،واؿخ٠اٟاث لل٦لماث ،ومٜاَُم ،ومسلىالث ،وجطاز ٚوٗحر شل،٧
ٛبٔى الل٘اث ؤٗجى في شل ٧مً الل٘ت ألادطي ،وب صٍ الٌبُٔت الل٘ىٍت الداكت جخإزط الل٘ت ،وضبما جذًىض ل٘ت
1
جٌىضا ٣بحرا باليؼبت بلى ل٘ت ؤدطي ،والل٘ت الٔطبُت مً ؤٗجى الل٘اث في شل.٧

مطاحل جٌىض الل٘ت:
بن الل٘ت بازت بسء ٤اهذ هاٟلت وٓاحعة ًٓ الخٔبحر ًٓ ٤ل ؤٗطان إلاوؼان٣-،ما ج٠سم ش٣طٍ دال ٨ش٣ط هِطٍاث
وـإة الل٘ت املذخلٜت-زم اضج٠ذ جسضٍجُا حتى هطجذ وـإت ا ،وؤكبحذ ل٘ت في شات ا ،والل٘ت ًبٔا ؤكىاث ،وَصٍ ألاكىاث
بٔس مطوضَا بمطاحل الخٌىض والطقي ؤكبحذ ل٘ت ٤املت٠ٛ ،س مطث َصٍ ألاكىاث في هىء الباحثحن الل٘ىٍحن
بثالر مطاحل:
-1

مطحلت اللطاخ(Le Cri) :
وفي َصٍ املطحلت ٤اهذ الل٘ت ج٠ٜس ؤكىاث مس و ؤكىاجا ػا٣ىت ،وبج ا ٤اهذ مالٜت مً ؤكىاث اهٜٔاالث
ًبُُٔت ٤الطح ،٧واللطاخ ،والب٦اء ،زم ؤكىاث الحُىان مً الٌُىض واملىاشخي٣ ،عثحر ألاػس ،وما بلى شل٧
مً ألاكىاث.

-2

مطحلت املس)(Vocalisation
بٔس مطحلت ألاكىاث الٌبُُٔت ،جسضحذ الل٘ت واضج٠ذ ،وُهطث  ٛا ؤكىاث املس في ل٘ت إلاوؼان.

-3

مطحلت امل٠إً(Articulation):
وبٔس مطحلت ؤكىاث املس ُهطث  ٛا ألاكىاث الؼا٣ىت ،و ي التي ٓباضة ًٓ حطو٤ ٚل ل٘ت مىٌىٟت ،مثال :
ؤكىاث :ب ،ث ،ر ،ج ،ح  ،وَلم حطا.

 -للتفصٌل عن عوامل تطور اللغة أنظر  :علً عبدالواحد وافً ،اللغة والمجتمع ،القاهرة ،سنة الطباعة غٌر مذكورة ،ص .113-9 :
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وٍمُٟ ً٥اغ َصٍ املطاحل الثالر بل٘ت الٌٜلٛ ،ةن الٌٜل في بىا٣حر حُاجه ال ٌؼخٌُٕ ؤن ٌٔ ر ًٓ حاحخه
1
بال ًٓ ؤكىاجه امل مت اً٨بُُٔت ،زم ؤكىاث املس ،زم ؤكىاث ػا٣ىت ،و ي املطحلت امل٥خملت في ل٘خه.
ؤهىاْ الخٔبحر إلاوؼاوي:
إلاوؼان ٌٔ ر ًٓ حاحاجه ،واهٜٔاالجه بٌط٣ ٞثحرة ،وٟس ٟؼمها الل٘ىٍىن بلى ٟؼمحن ؤػاػُحن ،ول٦ل ٟؼم ؤهىاْ
مذخلٜت ،و ي ٓلى الىحى املص٣ىض ؤزهاٍ:
-1

الخٔبحر الٌبُعي ًٓ الاهٜٔاالث:
الخٔبحر الٌبُعي ًٓ الاهٜٔاالث ًخ٥ىن مً حمُٕ ألامىض الٌبُُٔت السالت ٓلى الحعن وألالم ،والٜطح
وال٘بٌت ،وَصا الخٔبحر ال ً٥ىن بضازًا ،بهما َى ٌٛطيً ،خألأل ٓلى ح ت إلاوؼان ،وُٓىه ،ووحهه ،مثال:
اللطاخ ًسٓ ٨لى اػدىجاز إلاوؼان ،والطحٓ ٧لى ػطوضٍ ،والب٤اء ٓلى ؤمله ،وَىا ٢حٔابحر ًبُُٔت ؤدطي
٣ما ؤؿاض بل ا ٓلى ٓبس الىاحس وافي ،2مثال :جٜخح ألاػاضٍط واه٠باهها واحؼاْ الحسٟت وبٗمان الُٔىحن،
واحمطاض الىحه واكٜطاضٍ ،ووٟى ٚؿٔط الطؤغ والبسن ،وٗحر شل ٧مً الخٔابحر الٌبُُٔت التي جِهط ٓلى
إلاوؼان بسون بضازجه ،والتي ضبما جح٦ي ٟلت ؤمله وضبما ٟلت ٛطحه ،وضبما دىٛه ،وضبما خجله ،وضبما ،وضبما،
وضبما ،...........وَصٍ الخٔبحراث جخىظْ بلى هىٓحن:

 حٔبحراث بلطٍت:جىٔ٥ؽ َصٍ الخٔبحراث ًٓ ًطٍ ١الٔحن.
 حٔبحراث ػمُٔت:وَصٍ جيـإ ًٓ ًطٍ ١حاػت الؼمآت.
-2

الخٔبحر الىهعي إلاضازي:
وَى ًحىي حمُٕ الىػاثل إلاضازًت التي ًخذصَا إلاوؼان للخٔبحر ًٓ حاحاجه ،وإلبالٖ ضػالخه بلى دطًٍ،

وَى ؤًوا ًخىظْ بلى هىٓحن:
 الخٔبحراث البلطٍت إلاضازًت. الخٔبحراث إلاضازًت الؼمُٔت.وُاث ٝالل٘ت:
الل٘ت لها زالر وُاث ،ٝو ي:
-1

شضَٔت الاجلا.٨

 للتفصٌل راجع :وافً ،نشأة اللغة عند اإلنسان والطفل ،ص .62-51 : -أنظر :نشأة اللغة عند اإلنسان والطفل ،ص .15-7 :
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-2

وػُلت الدؼلُت.

-3

وٓاء ال٥ٜط و آلخه.

ؤهىاْ الل٘ت:
والل٘ت هِطا الػخذسامها في ؿٔب الحُاة املذخلٜت جدىىْ ؤهىآا ،مً ؤَمها:
 - 1الل٘ت ألام (Mother Tongue/Language) :ي الل٘ت التي ًتربى ٓل ا الٌٜل ،وجخم وـإجه ألاولى في جط ؤمه ،وفي
صحً زاضٍ.
 - 2الل٘ت الثاهُت (Second Language):ي التي ًذخاضَا إلاوؼان للخٔلمٌٜٛ ،ل جمذ وـإجه ألاولى ٓلى ألاضزًت الس٣ىُت زم
ًذخاض إلاه٦لحزًت ؤو الٔطبُت ؤو الٜطوؼُت للسضاػت والخٔلم.
 - 3الل٘ت الطػمُت (Official Language) :ي التي ٌؼخذسمها إلازاضٍىن في ٤ل زولت ؤو ممل٥ت ؤو بماضة ؤو ػلٌىت ،وَصٍ
الل٘ت ضبما جذخل ًٓ ٝالل٘ت الٔلمُتَ٨ ،ا ملٌلحاث ومسلىالث ومٜاَُم ،وٍم ً٥ؤن ج٥ىن لسولت ل٘خان ضػمُخان
٣ما هجس في بالزها الهىس جذخل ٝالل٘ت الطػمُت بادخال ٚألاٟالُم والىالًاثٜٛ ،ي الهىس ازيخان وٓـطون ل٘ت
1
ضػمُت بذخل ٝوالًات ا ،والهىسًت وإلاه٦لحزًت َما الل٘خان الطػمُخان املط٣عٍخان.
 - 4الل٘ت الىًىُت (National Language):ل٦ل بالز ل٘ت وًىُت ضبما ًٜخذط ب ا ٟاًىىَا ،في ٛطوؼا الٜطوؼُت ل٘ت ا
الىًىُت ،وفي به٦لترا إلاه٦لحزًت ل٘ت ا الىًىُت ،وفي الهىس الهىسوػخاهُت ل٘ت ا الىًىُت ،ول ً٥الهىس بالز ٛطٍسة في
ًى ٨الٔالم وٓطهه ٛؼ٦اج ا ًىٌ٠ىن ل٘اث ول جاث الًىٌ ١ب صٍ ال٧مُت الهاثلت ػ٦ان ؤًت بالز ؤدطي ،و ي التي
ػ٦اج ا الًٜخذطون ٛحؼب بل٘اث ٣ثحرة بل ًخمؼ٥ىن ب ا ؤؿس جمؼ ٧بلى حس الٔلبُت الل٘ىٍت وامل٘االة٣ ،ما هطي
شل ٧في والًاث حىىب الهىس وٗطب ا ؤمثا ٨مهاضاؿترا ،و٣حراله ،وجامل هازو ،و٣طهاج٦ا ،وَصا حا ٨بٔى البالز ٣صل،٧
ؤمثا : ٨ثضُ٣ا ،وٛطوؼا ،وؤملاهُا ،واللحنٛ ،ؼ٦اج ا ّ
ًٜولىن ٓلى ؤن الًخ٦لمىا بل٘ت ٗحر ل٘ت م ،وٓلى الطٗم مً ؤن
الل٘ت إلاه٦لحزًت لها ال٦لمت الىاٛصة الُىم ٓ ر الٔالم بج م الًىزطون الىٌ ١باإله٦لحزًت ،وبالٔ٥ؽ َىال ٧ال٥ثحر مً
الٔطب ،وال٥ثحر مً الهىىز الصًً -ضٗم كالحُت ل٘ات م للخٔبحر ًٓ ؤٗطاههمً -خٜادطون بالخ٦لم باإله٦لحزًت ؤم ٓلى
ألاٟل الج٥ىن م٦املات م ٛاضٗت مً املٜطزاث إلاه٦لحزًت.
 - 5الل٘ت السولُت (International Language) :ي الل٘ت ؤو الل٘اث التي لها الؼٌُطة ٓلى الٔالمٛ ،اإله٦لحزًت ُلذ ل٘ت
زولُت٣ ،ما اجذصث ألامم املخحسة ػذ ٗ٨اث الٔالم ل٘اث ضػمُت لها و ي :الٔطبُت ،وإلاه٦لحزًت ،واللِىُت،
والٜطوؼُت ،والطوػُت وإلاػباهُت.
 - 6الل٘ت املحلُت (Local Language):ل٦ل بٟلُم ل٘ت جذخل ًٓ ٝل٘ت بٟلُم آدط ،وَصا الادخالً ٚدبحن جماما في الل٘اث
ّ
املحلُت الهىسًت ،في ٣حراله امللُالُت ،وفي ٣طهاج٣ ٧جرًت وفي جامل هازو الخامُلُت ،وفي بى٦ا ٨البى٦الُت وَلم حطا.
 - 7الل٘ت الٜلخى(Standard Language):
 لالطالع على هذا الموضوع انظر مقال "الثنائٌة اللغوٌة بٌن اللغات الهندٌة والعربٌة الفصحى " لكاتب هذه السسطور ،فً الرابط : /http://majmaulbahs.blogspot.inومجلة جٌل الدراسات األدبٌة والفكرٌة ،العدد السابع ،ماٌو 2015م ،ص.32-9 :
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الل٘ت ال٥خابُت الٔلمُتً ،ىحس الادخال ٚفي ٤ل ل٘ت حؼب ادخال ٚاملىاً ،١ول٦ل مىٌ٠ت ل جت وؤكىاث جذخلٝ
ًٓ دط ،ول ً٥الل٘ت ال٥خابُت والٔلمُت ل٦ل ل٘ت الًىحس  ٛا الدال ٚضٗم الادخال ٚفي ل جات ا ،وفي الٔلطًٍ
الجاَلي وإلاػالمي الىاغ ًخ٦لمىن بل٘اث ول جاث مذخلٜت بلى حسما ،ول ً٥ال٠طآن ال٥طٍم هع ٨في ل٘ت ٟطَف
الٜلخى ،وَ٥صا في ؤًامىا َصٍ ،لألضٍا ٚامللطٍت واملسن امللطٍت ل جاث ًذخل ٝبٔوها ًٓ بٔى ،ول ً٥ل٘ت م
ال٥خابُت والٔلمُت الجذخل ٝجماماٛ ،هصٍ الل٘ت الٔلمُت التي ٌؼخذسمها ٤ل ٟىم في بهجاظ ٣خابات م ً٠ا ٨لها":الل٘ت
الٜلخى".
 - 8الل٘ت الساضحت/الٔامُت(Colloquial language):
الل٘ت املىاًُ٠ت ؤوال٠باثُلُت ٗحرألازبُت ًخ٦لمها الـٔب في مذاًباجه الُىمُت ،وج٠ابلها الل٘ت الٜلخى ،و ي
جذخل ٝبادخال ٚمًً٠ت ًٓ ؤدطي ،ول٦ل ؤػلىب ول جت ومذاضج.
 - 9الل٘ت الحُت:
ي التي الجعا ٨ؿاجٔت ٣خابت وهٌ٠ا وج٦لما وجحمل كالحُت الخٔبحر ًٓ حاحاث املجخمٕ في ٤ل ٓلط وفي ٤ل ملط.
وكٓ ٝلم الل٘ت):(Linguistics
ً
ً
ً
"َى الٔلم الصي ًسضغ الل٘ت(ؤكىاجا وجطاُ٣ب وهحىا وكطٛا وزاللت) في شات ا ،ومً ؤحل شات ا  ،ب س ٚج٠سًم وكٝ
1
مىهىعي ٤امل محسز لها".
وٟس ٓطٓ ٚلم الل٘ت ) (linguisticsفي إلاه٦لحزًت:
""The study of the structures, sounds, forms, functions and varieties of specific languages and of human speech in general.
(زضاػت ألابيُت ،وألاكىاث ،واللُ ،ٙوالىُاث ،ٝوألاهىاْ املذخلٜت لل٘اث مُٔىت ،و٣الم إلاوؼان ٓامت).
مجاالث ٓلم الل٘ت:
ٓلم ألاكىاث ،الٜىهُدُ:(Phonetics) ٧
"َى الٔلم الصي ًدىاو ٨بإبحازه زضاػت الِىاَط اللىجُت وًبُٔت آ ،لى ؤج ا ؤحسار ٛحزًاثُت مىهىُٓت مخىاوال
مذاضحها ،وكٜات ا ،وُُٜ٣ت الىٌ ١ب ا ،واهخ٠الها مً املخ٦لم بلى الؼامٕ ،وجإزحر ألاكىاث بٔوها في بٔى زون
2
الاَخمام بمٔاه ا ووُاثٜها".
ٓلم ألاكىاث الل٘ىٍت ،الٜىهىلىحُا ):(Phonology
"َى الٔلم الصي ح خم بالٔىاكط اللىجُت التي ًازي ادخالٛها بلى ادخال ٚاملٔجى (الٜط ٞبحن"ػا "٨و"كا،"٨
و"ه٠س"و"ه٠ى") ،مٔخ را الل٘ت مجمىٓت مخىاػ٠ت مً ألاكىاث مطجبٌت بٔالٟاث مجطزة ج٥ـٜها ٓملُاث ٓ٠لُت
1
كطٛت ،وُٟم دالُٛت بحخت٤ ،ل شل ٧زون الاَخمام بٌبُٔت ألاكىاث ومذاضحها".
 أنظر :الدكتور امٌل ٌعقوب ،قاموس المصطلحات اللغوٌة واألدبٌة (عربً-إنكلٌزي-فرنسً) ،ط ،1:بٌروت ،1987 ،ص.279: -نفس المصدر ،ص.278 :
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ٓلم الاؿخ٠ا:(Etymology)ٞ
"َى ٓلم ًبحث في ؤكل املـخ٠اث واؿخ٠ا ٞال٦لماث بٔوها مً بٔى ،وٓلم الاؿخ٠آ ٞىس بٔوهم َى ٓلم
2
اللط."ٚ
ٓلم جإكُل ال٦لمت):(Etymology
"َى ٓلم ًدىاو ٨زضاػت وـإة ال٦لماث واللُ ٙالل٘ىٍت ،زم الخٌىضاث التي مطث ب ا".

3

ٓلم بىاء ال٦لمت ؤو ٓلم الخلطٍ:(Morphology).ٝ
"َى ٓلم حٔط ٚبه ؤبيُت ال٦لمت وما ألحطٛها مً ؤكالت ،وظٍازة ،وصحت ،وبٓال ،٨وما ًٌطؤ ٓل ا مً حُ٘حر بما
4
لخبس ٨في املٔجى ؤو حؼهُال لل."ّٜ
ٓلم بىاء الجملت ؤو ٓلم الىحى:(Syntaxe).
ّ
"َى الٔلم الصي ٌٔلم ال٥خابت والخ٦لم بل٘ت ما زون دٌإ ،ؤو َى زضاػت ٟىاهحن جإلُ ٝال٥الم".
ٓلم الساللت:(Semantics) .
"َى الٔلم الصي ًبحث في مٔاوي ال٦لماث وجٌىض ٌشٍ املٔاوي ،مط٣عا ٓلى مٔاه ا الاحخمآُت ،وٓلى مٔاه ا الىاضزة
5
في املٜاَُم الل٘ىٍت".
ٓلم املٔاحم):(Lexicography
"َىالٔلم الصي ًدىاو ٨املٔاحم بالسضاػتُٛ ،بحن وـإت ا ومىاهجها وؤهىآها وًط ٞإلاٛازة م ا وحؼىات ا وػِئات ا
6
".
ٓلم الل جاث): (Dialectology
"ٌو الٔلم الصي ًسضغ الل جاث املذخلٜت في الل٘ت الىاحسة :وـإت ا ،ممحزات ا ،ؤػباب ا.

7

ؤٟؼام ٓلم الل٘ت:
ٓلم الل٘ت الخاضٍذي(Historical Linguistics) :
زضاػت جاضٍر الل٘ت وجٌىضَا ٓ رال٠طون.

 نفس المصدر. المصدر نفسه. نفس المصدر. نفس المصدر ،ص.279 : المصدر نفسه. نفس المصدر. -المصدر نفسه.

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2017

70

مجلت حُل السضاػاث ألازبُت وال٥ٜطٍت  -الٔام الثالث  -الٔسز  29ؤبطٍل 2017
ٓلم الل٘ت الىهعي(Descriptive Linguistics) :
زضاػت ل٘ت واحسة في ظمً بُٔىه وفي م٦ان بُٔىه.
ٓلم الل٘ت الخ٠ابلي(Contrastive Linguistics) :
زضاػت ل٘خحن مذخلٜخحن والخ٠ابل بُ ما مً الىاحُت اللىجُت واللطُٛت والىحىٍت والساللُت.
ٓلم الل٘ت امل٠اضن(Comparative Linguistics):
زضاػت م٠اضهت بحن ل٘اث جيخمي بلى ؤػطة واحسة ؤو ؤكل واحس ؤو ٛلُلة واحسة.
املبحث الطابٕ
ٛلاثل الل٘ت(Typology):
بن الل٘اث إلاوؼاوؼت جٌىضث ،واوـٔبذ ،واه٠ؼمذ حتى اهخهى اه٠ؼامها بلى ٓسة ٛلاثل وؤػط ل٘ىٍت ،زم
اه٠ؼمذ َصٍ الٜلاثل بلى ؿٔب ،و٤ل ؿٔبت بلى ٓسة ل٘اث ،و٤ل ل٘ت بلى ٓسة ل جاث ،وَىاٟ ٢طابت ل٘ىٍت بحن ل٘اث ٤ل
ٛلُلت٣ ،ما جخ ٞٝل٘اث ٤ل ٛلُلت في ال٦لماث وجطا ُ٣ا وٟىآسَا وج٥ىًٍ حملها ،و٣ما َىا ٢ضوابٍ ح٘طاُٛت وجاضٍذُت
واحخمآُت بحن َصٍ الٜلاثل ،وٟس شَب ؤوال بلى َصٍ الىِطٍت ما٣ؽ مىلط )ٛ ،(Max Mullerلجمُٕ الل٘اث إلاوؼاهُت زالر
ٛلاثل و ي ٓلى الىحى املص٣ىض ؤزهاٍ:
 - 1الل٘اث الهىسو-ألاوضوبُت (Indo-European Languages).
 - 2الل٘اث الؼامُت-الحامُت(Semitics Languages).
 - 3الل٘اث الٌىضاهُت )(Turanian Languages
وفي الخالي ؤٓالج َصٍ الٜلاثل ،زم ؤػهب ال٥الم ًٓ الل٘اث الؼامُت التي جٜطٓذ م ا ل٘خىا الٔطبُت:
 - 1الل٘اث الهىسو-ألاوضوبُت (Indo-European Languages).
َصٍ الٜلُلت حـخمل ٓلى زمان ًىاث ٝل٘ىٍت ،و ي ٓلى الىحى الخالي:

أ

 -الل٘اث الهىسًت-إلاًطاهُت ؤو الل٘اث ضٍت :و ي جخومً ؿٔبخحن:

 ؿٔبت الل٘اث الهىسًت( :الؼيؼ٥طٍدُت ،وال را٣طٍدُت ،والل٘اث الهىسًت الحسًثت(New Indian Languages). -ؿٔبت الل٘اث إلاًطاهُت( :الٜاضسخية ال٠سًمت(ال لىٍت) ،والٜاضػُت الحسًثت ،وال٥طزًت ،وألا٘ٛاهُت).

ب-


الل٘اث ألاضمُيُت.

ت-


الل٘اث إلاٗطٍُ٠ت ؤو الُىهاهُت(Greece Languages).

وَصٍ الل٘اث حـمل الُىهاهُت ال٠سًمت ،م ا :الُىهاهُت-ألاجُُ٥ت ،والسوضٍت ،والُىهاهُت الحسًثت.
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ث-


الل٘اث ألالباهُت.


ج

الل٘اث إلاًٌالُت  :و ي جخومً ألاػُ٥ت ،وألام رًت الؼمىُت ،والالجُيُت ،والل٘اث الطوماهُت ،و ي التيجٜطٓذ مً الالجُيُت ،و ٛا :الٜطوؼُت ،وال رح٘الُت ،وإلاًٌالُت ،وإلاػباهُت ،ول٘ت ضوماهُا.


ح

الل٘ت ال٦لخُت  :وَصٍ الل٘ت ً٘ذ ٓل ا الٜطوؼُت ،وإلاه٦لحزًت ،وألاػباهُت ،ولم جب ١م ا بال ل جاثبةًطلىسا ،وفي الـما ٨ال٘طبي مً ٛطوؼا.


خ

-الل٘اث الجطماهُت :و ي حـمل زالر ؿٔب:

 ؿٔبت الجطماهُت الـطُٟت ،و ي التي ًىٌ٠ها ػ٦ان ٟباثل الجىر في ؿط ٞحطماهُا.-

الل٘اث الجطماهُت الـمالُت :ي التي جىٌ ١في السهماض ،٢والؼىٍس ،والجروٍ .

 الجطماهُت ال٘طبُت :و ي حـخمل ٓلى إلاه٦لحزًت ال٠سًمت ،وإلاه٦لحزًت الحسًثت ،والهىلىسًت ،والل٘ت الٜالمىسًت (ل٘تجىٌ ١في ٛالمىسض ببلجُ٦ا) ،وألاملاهُت.

د

-الل٘اث البلٌُُ٠ت-الؼالُٛت :و ي جحىي ؿٔبخحن:

 الل٘اث البلٌُُ٠ت ،و ي اللُخىاهُت (ل٘ت لُخىاهُا) واللُخىهُت(ل٘ت لُخىهُا) وال روػُت ال٠سًمت. ؾٓبت الل٘اث الؼالُٛت ؤو الل٠لُت  :وجإحي في هم ا  :الؼالُٛت ال٠سًمت ،والطوػُت ،والبىلىهُت ،والدـُُ٥ت،والؼطبُت-ال٥طواجُت ،والبل٘اضٍت الحسًثت.
اجطح مً َصٍ السضاػت ؤن الل٘اث الهىسًت ألاوضوبُت ؤ٣ثرالل٘اث اهدـاضا وجىػٔا في الٔالمُٛ ،ىٌ ١ب ا مِٔم
ػ٦ان ؤوضبا ،وؤمطيُ٣خحن الـمالُت والجىىبُت ،وؤػترالُا ،وحىىب بٛطٍُ٠ا٣ ،ما ًخ٦لم ب ا ٓسز ٣بحر مً ػ٦ان آػُا
1
مً الهىس ،وٛاضغ ،وؤ٘ٛاوؼخان ،وال٥طزػخان ،وؤضمُيُا.
 - 2الل٘اث الٌىضاهُت )(Turanian Languages
وحـخمل َصٍ الٜلُلت الل٘ىٍت ٓلى19ل٘ت ،مً ؤَمها:
 - 1ل٘ت ألاًىى  :جىٌَ ١صٍ الل٘ت في حعٍطة َى٤ازو )(Hokkadoوحعٍطة ػادالحن ) (Sakhalineوحعٍطة ؿ٥ىجان
) (Shikotanوَصٍ الجعاثط ٤لها مً جىابٕ الُابان.
ٛ - 2لُلت الل٘اث اللِىُت -الخبدُت  :وَصٍ الٜلُلت جخومً الل٘اث والل جاث اللِىُت ،والخبدُت،
وال رماهُت ،والؼُامُت.
ٛ - 3لُلت الل٘اث ألاػترالُت ػُىٍتَ :صٍ الل٘اث ًىٌ٠ها ػ٦ان آػُا الجىىبُت املىحسضة بلى ؤػترالُا.

 -أنظر :نشأة اللغة عند اإلنسان والطفل ،ص .69-63 :
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ٛ - 4لُلت الل٘اث السضاُٛسًت ) (Dravidianوَصٍ الل٘ت ٤اهذ ضاثجت في املىاً ١الجىىبُت الهىسًت ٟبل وٛىز
ضٍت بل ا ،و ي حـمل الخامىلُت ،1وال٦اهاضٍت ،2وٗحرَما.
 - 5الل٘اث ال٠ىٟاظٍت.
ٛ - 6لُلت الل٘اث ػُىٍت ال٠سًمة .
 - 7ل٘ت الباػ.٧
 - 8الل٘اث الهُبحربىضٍت.
 - 9الل٘اث املالًىٍت-البىلُجزًت.
ي جحىي دمؽ ؿٔب ل٘ىٍت ٓلى الىحى الخالي:
 ؿٔبت الل٘اث ألاهسوهِؼُت :جىٌ ١في بهسوهِؼُا ،والٜلبحن ،وبطوهاي ،وحاوة ،وػىمٌطة ،ومازوضا. ؿٔبت الل٘اث املُالهحزًت. ؿٔبت الل٘اث املُ٥طوهحزًت. ؿٔبت الل٘اث البىلُىحزًت. ؿٔبت ل٘اث البابى. - 10الل٘اث ألاػترالُت ألاكلُت.
 - 11الل٘اث ألامطٍُ٥ت ألاكلُت.
 - 12ل٘اث الؼىزان وٗاهت.
 - 13الل٘اث البىٌىٍت.
3

 - 14ل٘اث البىؿُمان والهىجيخىث والىُجطٍحن.
-3الل٘اث الؼامُت-الحامُت(Semitic Languages).

َصٍ الٜلُلت الل٘ىٍت جحخىي ٓلى مجمىٓخحن مً الل٘اث ،وَما:
 -1الل٘اث الؼامُت -2.الل٘اث الحامُت.
ؤما الل٘اث الؼامُت ٛهي جخىظْ بلى:

 هً التً تنطق فً والٌة تامل نادو باسم "التامٌلٌة". وهً اللغة المحلٌة لوالٌة كرناتكا جنوب الهند . -المصدرالسابق ،ص .92-78 :
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 - 1الل٘اث الؼامُت الـمالُت :وَصٍ الل٘اث لها مجمىٓخان:
أ  -الـمالُت الـطُٟت :و ي جخومً ألا٤ازًت ،والبابلُت ،و ؿىضٍت.
ب -الـمالُت ال٘طبُت :و ي جخٜطْ بلى:

 ال٥ىٔاهُت :وجإحي في َصا الٜطْ :ؤوحطٍدُت .وُٛيُُ٠ت .وبىهُت .وماابُت .وٓ رًت.ضامُت :و ي جخٜطْ بلى:

-

 ضامُت الـطُٟت(و ٛا :آضامُت جلمىز بابلي .آضامُت كابئت .ل جت حطان .ػطٍاهُت). ضامُت ال٘طبُت(:و ٛا :جلمىز ؤوضؿلميٛ .لؼٌُيُت .هبٌُت .جسمطٍت). - 2الل٘اث الؼامُت الجىىبُت ،و ي ٟؼمان:
أ ْ -ضبُت ؿمالُت:
والٔطبُت الـمالُت جيـٔب بلى :
-

الباثسة (لحُاهُت ،وزمىزًت ،وكٜىٍت).

-

الباُٟت (ؿطُٟت جمُمُت ،وٗطبُت جاظٍت)

بٓ -طبُت حىىبُت:
وؤما الٔطبُت الجىىبُت ٛهي جخٜطْ بلى ٛطٓحن:
الٜطْ ألاو :٨الل٘اث الُمىُت :و ي -1:مُٔيُت -2.ػبئُت -3.حوطمُت -4.حمًطٍتٟ -5.خباهُت.
الٜطْ الثاوي :الل٘اث الحبـُت :و ي -1:حٔعٍت -2.مهطٍت.

1

وؤما مجمىٓت الل٘اث الحامُت ٛهي زالر ًىاث:ٝ
 الل٘اث امللطٍت :و ي حـمل الل٘اث امللطٍت ال٠سًمت ،وال٠بٌُت. الل٘اث اللُبُت ؤوال ربطٍت :و ي حـمل ل٘اث ػ٦ان ؿما ٨بٛطٍُ٠ت مً بالز ًطابلؽ ،وجىوؽ ،والجعاثط ،ومطا٣ف.2

 -الل٘اث ال٥ىؿُدُت :و ي ل٘اث ػ٦ان ؿط ٞبٛطٍُ٠ت.

 أنظر :دكتور محمد ٌوسف أحمد حبلص ،علم اللسان العربً ،القاهرة1996 ،م ،ص.48-47: -أنظر :نشأة اللغة عنداإلنسان والطفل ،ص .72 :

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2017

74

مجلت حُل السضاػاث ألازبُت وال٥ٜطٍت  -الٔام الثالث  -الٔسز  29ؤبطٍل 2017
الداجمت
زضػىا في َصا البحث ٤لمت "اللؼان" ومسلىالت ا املذخلٜت مٕ م٠اضهت ا ب٦لمت"الل٘ت" في املىِىض ال٠طآوي والخاضٍذي،
٣ما ٓالجىا الىِطٍاث الثالر ليـإة الل٘ت وجٌىضَا ،وؤهىآها ،بهاٛت بلى مٓالجت املجاالث اللؼاهُت وٛلاثلها وؤػطَا،
وجىكلىا بلى هخاث مخجلُت ُٛماًلي:
-

٤لمت "اللؼان" ؤوػٕ مً ٤لمت "الل٘ت"ٛ ،ةن ٤لمت اللؼان جسٓ ٨لى مٔان جسٓ ٨ل ا ٤لمت الل٘ت ؤًوا ،وؤما
٤لمت الل٘ت ٛهي ال جسٓ ٨لى حمُٕ املٔاوي الجي جسٓ ٨ل ا ٤لمت "اللؼان".

-

هِطا بلى ػٔت ٤لمت اللؼان امللٌلح ألاوؼب للٔلم الصي ًسضغ الل٘ت ،ووـإت ا ،وؤكىات ا ،وؤبيُت ا،
وٟىآسَا َى ملٌلح "ٓلم اللؼان".

-

هِطٍاث الىاغ في وـإة الل٘ت زالر :جىُُٜٟت ،واكٌالحُت ،ومحا٤اجُت ،والًم ً٥بزباث هِطٍت م ا زون
ألادطيٛ ،هصٍ الىِطٍاث الثالر مٌب٠ت جٌبُ٠ا مدؼاوٍا في نؿإة الل٘ت وهمىَا وجٌىضَا ٓىس الٌٜل
وإلاوؼان.

-

الل٘ت :ي الل٘ت ألام ،والثاهُت ،والطػمُت ،واملحلُت ،والىًىُت ،والٔامُت /السضاحت ،والٜلخى ،ولِؽ لل٘ت
هِام ضٍاضخي ،والًم ً٥شلٛ ، ٧ةج ا مخٌىضة وهامُت ،وٟابلت لجمُٕ الخ٠بالث والثىضاث ومؼاًطة مٕ ض٣ب
العمان ،ولِؼذ اللٙة جابٔت ل٠ىآس مُٔىت ،بل ال٠ىآس زوما جابٔت لل٘ت واػخذساماث ؤَلها.

-

ل٘اث الٔالم ٤لها مخٜطٓت مً ؤػط وٛلاثل ل٘ىٍت ) (Typologyو ي زالر :
(أ)

الل٘اث الهىسو-ألاوضوبُت.

ب)
(

الل٘اث الؼامُت –الحامُت.

ت)
(

الل٘اث الٌىضاهُت.

م٠ترح:
وَصا املىهىْ الصي ٓىلج في َصا البحث ب٘اًت مً إلاًجاظ في ؤمؽ حاحت بلى ؤن ًىسم بلى امل٠طضاث السضاػُت
ألٟؼام الل٘ت الٔطبُت في الجامٔاث الهىسًت الح٥ىمُت ،ألهىا هحً الٌالب الهىىز ؤَملىا َصا املىهىْ وض٣عها ٓ ٍ٠ٛلى
ألازب ؿٔطا وهثرا والترحمتٛ ،إكبحىا ٓلى مٔع ٨مً مازة ل٘ىٍت مهمت وؤػاػُت.
********
زبذ امللازض واملطاحٕ:
- 1

ابً حجي ،ؤبى الٜخح ٓثمان  :الدلاثم ،جح ١ُ٠محمس ٓلي الىجاض ،الٌبآت  ،2:جاضٍر وم٦ان اللسوض
ٗحرمىحىزًً ،ج.2:

- 2

ابً دلسون :م٠سمت ابً دلسون  ،بحروث.
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- 3

ابً ػُسٍ ،ؤبى الحؼً ٓلي بً بػمآُل
مص٣ىضة،ج.1:

- 4

ابً ٚاضغ ،ؤحمس :اللاحبي في ٠ٛه الل٘ت ،بحروث 1997مَ1418/ـ.

- 5

بـط ،الس٣خىض ٣ما ٨محمس (مً ٤لُت زاضالٔلىم) :زضاػاث

- 6

الجطحاويٓ ،بس ال٠اَط :زالثل إلاعجاظ ،ال٠اَطة َ1331ـ1913/م.

- 7

حبلم ،الس٣خىضمحمس ًىػٓ :ٝلم اللؼان الٔطبيٓ ،الم ال٥خب ،ال٠اَطة1996 ،مَ1416 /ـ.

- 8

العبُسي ،محمس مطجضخى الحؼُجي  :جاج الٔطوغ مً حىاَط ال٠امىغ ،الجعء ألاو ،٨ال٥ىٍذٓ ،ام
َ1406ـ1986/م.

- 9

 :املذلم ،زاضال٥خب الٔلمُت ،بحروث ،ػىت الٌبآت ٗحر

في ٓلم الل٘ت ،زاضاملٔاض.1986 ٚ

ػٜط الخ٥ىًٍ ،إلاصحاح الثاوي.

 - 10الوامً ،الس٣خىض حاجم كالحٓ :لم الل٘ت ،ب٘ساز ،ػىت الٌبآت ٗحر مص٣ىضة.
ُ - 11اُا ،الس٣خىض حؼً :اللؼان وإلاوؼان (مسدل بلى مٔطٛت الل٘ت) زاضال٠لم زمـ1990 ،١مَ1410/ـ.
 - 12الٜاضابي ،ؤبى هلط محمس :بحلاء الٔلىم ،بحروث.1991 ،
 - 13الٜحروظآبازي ،مجس السًً محمس بً ٌٔ٠ىب :ال٠امىغ املحٍُ ،بحروث ،2005 ،الٌبٔت الثامىت.
 - 14ال٠طآن ال٥طٍم ،ببطاَُم.
 - 15ال٠طآن ال٥طٍم ،آٓ ٨مطان.
 - 16ال٠طآن ال٥طٍم ،ألاحعاب.
 - 17ال٠طآن ال٥طٍم ،ألاح٠ا.ٚ
 - 18ال٠طآن ال٥طٍم ،البلس.
 - 19ال٠طآن ال٥طٍم ،السدان.
 - 20ال٠طآن ال٥طٍم ،الطوم.
 - 21ال٠طآن ال٥طٍم ،الـٔطاء.
 - 22ال٠طآن ال٥طٍم ،الٜخح.
 - 23ال٠طآن ال٥طٍم ،ال٠لم.
 - 24ال٠طآن ال٥طٍم ،الُ٠امت.
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 - 25ال٠طآن ال٥طٍم ،املاثسة.
 - 26ال٠طآن ال٥طٍم ،املمخحىت.
 - 27ال٠طآن ال٥طٍم ،الىحل.
 - 28ال٠طآن ال٥طٍم ،اليؼاء.
 - 29ال٠طآن ال٥طٍم ،الىىض.
 - 30ال٠طآن ال٥طٍمً ،ه.
- 31

ال٠طآن ال٥طٍم ،مطٍم.

 - 32ال٠طآن :الب٠طة.
 - 33ال٠طآن ،الطحمً.
 - 34مجلت حُل السضاػاث ألازبُت وال٥ٜطٍت ،الٔسز الؼابٕ ،ماًى 2015م.
 - 35مٔل٠ت ظَحر بً ؤبي ػلمى.
 - 36الىسوي ،محمس الطابٕ الحؼجي :ألازب الٔطبي بحن ٓطن وه٠س ،ل٥ىائ2003 ،مَ1424 /ـ.
 - 37وافي ،ز٣خىض ٓلي ٓبس الىاحس :وـإة الل٘ت ٓىس إلاوؼان والٌٜل ،ال٠اَطة2003 ،م.
 - 38وافيٓ ،لي ٓبسالىاحس :الل٘ت واملجخمٕ ،ال٠اَطة ،ػىت الٌبآت ٗحر مص٣ىضة.
٠ٌٔ - 39ىب ،الس٣خىض امُلٟ :امىغ امللٌلحاث الل٘ىٍت وألازبُت (ٓطبي-به٦لحزيٛ-طوؽي) ،بحروث.1987 ،
/http://majmaulbahs.blogspot.in - 40
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ّ
ّ
ّ
الؼىت ال ّ ّ
الل٘ت في ّ
اثُت
جلىضاث املس ّضػحن لٔالج ؤدٌاء املخٔلمحن في ٟىآس
ّ
ّ
البُساٗىحُت
مً املطحلت ألاولى مً الخٔلُم ألاػاسخي ،وٓالٟت ا بمماضػت م
ؤٛ.ىظي ملباحي
ّ ّ ّ
ّ
الل٘ت الٔطبُتّ
مخ٠ٜس ؤو ٨للتربُت ،باحث ز٣خىضاٍ في حٔلمُت
ّ
ّ
ّ
املؼخمط –باضزو  -جىوؽ
املٔهس الٔالي للتربُت والخ٥ىًٍ

ملدم السضاػت:
ٍّص
ٍّص
اللٛت في ا ٍّص
جخمشل الضعاؾت الخالُت في بدض ججغٍبي يهض ٝبلى اؾخ٨كا ٝمضي ٖال٢ت ٍّص
جهىعاث ٍّص
لؿىت
اإلاضعؾحن لٗالط ؤزُاء ٢ىاٖض
ٍّص
ٍّص
البُضاٚىظُت مً زالٍّ ٫ص
ٍّص
ٍّص
ُٖىت مً اإلاٗلمحن ؤظابىا ًٖ اؾخبُان في الٛغى وزًٗىا بلى اإلاالخٓت
ابخضاجي بمماعؾتهم
الؿاصؾت
الض اؾت ؤن ٍّص
ٍّص
ٍّص
بًجابُت لم ٍّص
الخ ٍّص
ٍّص
هىعاث ٍّص
ٍّص
حٛحر مً
ؾلبُت ٧اهذ ؤم
لغنض مماعؾتهم
البُضاٚىظُت صازل ٞهى ٫الضعاؾت .و٢ض ٍّصبُيذ َظٍ ع
ٍّص
صاٚىظُت ٞغاص َظٍ الُٗىت.
اإلاماعؾاث البي
ال٦لماث املٜاجُح:
ٍّص ٍّص
ٍّص
ٗل ٍّص
مُت ،الٗالط ،البُضاٚىظُا
الخهىع ،الخُإ  ،الخ
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الٟغوؿُت:
ملخو باللٛت
La présente étude est une recherche expérimentalequi vise à explorer les liens entre les
présentations des instituteurs à propos de la remédiation des erreurs en grammaire Arabe chez les
élèves de la sixième année primaire et leurs pratiques pédagogiques. Elle a été effectuée sur un
échantillon d'instituteurs qui ont répondu à un questionnaire faisant appel à leurs représentations et
subi une observation devant repérer leurs pratiquesen classe.Il ressort de cette étude que quelques
soient les représentations négatives ou positives, elles ne sont pas en mesure de modifier les
pratiques pédagogiquesdesmembres de cet échantillon.
Mots clés :
Représentation, erreur, didactique, remédiation, pédagogie
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ّ
امل٠سمت:
.1
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
مهحرًت بكإن اإلاخٗلم بل ؤنبدذ جخجه هدى حصخُو
لم حٗض وُْٟت الخُُ٣م ج٣خهغ ٖلى بؾىاص ٖالماث ؤو اجساط ٢غاعاث
ٍّص
خاظُاجه الجضًضة ؤو حٗضًل بًٗهاٞ ،ا ٍّصلخُُ٣م – مً َظا اإلاىٓىع َ -ى ٍّص
مىاًَ ٍّص
ٍّص
الخجؿُض الخ٣ُ٣ي
الًٗ ٠لضي اإلاخٗلم وجدضًض
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
جمل٨هم إلاٗاًحر الٟ٨اًت ٍّص
ًم ً٨مً ٍّص
وجد ٤٣ماقغاتها  .و٢ض خغنذ
حٗغ ٝؤصاء اإلاخٗلمحن ومضي
إلاىٓىمت اإلا٣اعبت بالٟ٨اًاث بدُض
ٍّص
ٍّص
اإلا٣اعبت بالٟ٨اًاث مً زال ٫طلٖ ٪لى مؿاٖضة اإلاخٗلم واإلاٗلم ٖلى جدضًض ٍّص
الهٗىباث ومهاصعَا ١نض ج٣ضًم الٗالط اإلاىاؾب،
ٍّص
ؤَمُت اؾخٛال ٫ألازُاء في ؤلازباع ًٖ ٍّص
ٍّص
الٗملُت بلى مٟهىم الخُإ باٖخباعٍ ٖاث٣ا ال زُُئت  .وج٨مً ٍّص
ٖملُاث اإلاخٗلم
وحؿدىض َظٍ
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الٗغٞاهُت وفي الخ ٍّصيبا ٍّص
بالهٗىباث التي ٢ض جىاظهه في الخٗلماث الالخ٣ت ،بط ال مٗجن ليكاٍ الٗالط ما لم حؿب٣ه ٍّص
ٍّص
الظ ٍّص
ٖملُت
َىُت ؤو
ٍّص
ٍّص
حصخُو لألزُاء وال مٗجن ليكاٍ ٍّص
الضٖم صون الىزى ١مً جمل ٪اإلاخٗلم للٟ٨اًاث اإلاؿتهضٞت.
ّ
إلاؿ٦الُت:
.2
ٍّص ٍّص ٍّص
ٍّص
ٍّص
واإلاغظُٗاث التربىٍت التي جضٖى بلى بٖاصة الىٓغ في َبُٗت
حؿدىض اإلا٣اعبت بالٟ٨اًاث بلى ظملت مً اإلاٟاَُم
ٍّص ٍّص
غبىٍت ،مً طلٍّ ٪ص
ؤن اإلاٗاع ٝؤنبدذ ٍّص
اٍّ ٫ص
جخجز ٫مجزلت اإلاىاعص في زضمت َظٍ الٟ٨اًاث وؤن جُ٘٣
الٗملُت ج
الٗال٢اث بحن ٖىانغ
ٍّص
ٍّص
الىمىطط ٍّص
البُضاٚىظُت الجضًضة م٘ ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الٗملُت
حٗلُمي ًً٘ اإلاخٗلم في ٢لب
الخلُ٣جي والترا٦مي "وجغسخي ٢ىاٖض لىمىطط
اإلاماعؾت
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الخُُ٣م في زضمت ٍّص
ربىٍت وججٗل ٍّص
إلاضعؽ ِٞؿىض له صوع الىؾُِ اإلاؿاٖض" 1وٍخمشل َظا ٍّص
الخٗلمٍّ ،صؤما ا ٍّص
الت ٍّص
الضوع في جِؿحر ْغوٝ
ٍّص ٍّص
ٍّص ٍّص
ٍّص
ٍّص
باإلاهضاُ٢ت والىظاَت ٍّص
ٍّص
ٍّص
بُُٟ٨ت
الخٗلم
ختن ًخم ً٨مً حصخُو زهاثو
الخٗلم وجىىَ٘ ؤؾالُبه ،وبىاء ؤصواث جُُ٣م جدؿم
ٍّص
ٍّص ٍّص
للمخٗلمحن ،و٦ظلٍّ ٪صاجساط ال٣غاع البُضاٚىجي اإلاىاؾب في يىء هخاثج طلٍّ ٪ص
ٍّص
الخُُ٣م
الٟغصًت
الخمل٪
هاظٗت وجدضًض مؿخىٍاث
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
وٍجغها َظا بلى الدؿائٍّ ًٖ ٫ص
زُت ٖمل ظضًضة جدُذ للمخٗثرًً ٞغم ججاوػ نٗىباتهمٍّ .ص
جهىعاث اإلاٗلمحن إلاضي
٢هض بٖضاص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
بؾهام ٍّص
الخُُ٣م الخ٩ىٍجي وما ًدبٗه مً حصخُو وٖالط في جدؿحن اإلا٨دؿباث الل ٍّص
ٛىٍت للٟئت اإلاؿتهضٞت وبالذالي ج٣لُو الٟغو١
ٍّص
ٍّص
ٍّص
واإلاٗغُٞت ٍّص
ٍّص
والى ٍّص
ٍّص
الظ ٍّص
ٟؿُت ٖمىما وللمخٗثرًً زهىنا وما ً٣خًُه َظا
َىُت
الٟغصًت بحن مخٗلمي الٟهل ،ولترُ٦بت ؤٞغاص الٟهل
ٍّص
ٍّص
ؾُما ٍّص
ٍّص
حٗلُمي مسهىمٍّ ،ص
ٍّص
اإلاؿخجضاث ومخُلباتها ًبضو يئُال وطل ٪بدؿب ما ٦كٟذ ٖىه اإلاغاخل
وؤن بإلاامهم بهظٍ
مً جضزل
ٍّص
ٍّص ٍّص ٍّص
ٍّص
ٍّص ٍّص ٍّص
قاُٞت .وهدؿاء٦ ٫ظلٍّ ًٖ ٪ص
الاؾخٍّ ٪ص
الخٗلماث خُض "ج٣ىم٦ -ما
مُت اللٛت و٢ىاٖضَا التي جسخل٧ ٠ل ٍّصُا ًٖ بُ٣ت
جهىعاتهم لخٗل
ٍّص
ٍّص
ٍّص
مٗغفي ٧امً في الٗ٣ل ًغبِ بحن مضزالث اللٛت les intrants
ؤؾـ لظل« ٪حكىمؿ٩ي» ٖ -Chomskyلى بيُت ٖمُ٣ت ٢ىامها وؿ٤
ٍّص
ٍّص
ٍّص ٍّص
ٍّص
ٍّص
زانت ٍّص
حٗلمهاٍّ ،ص
ٍّص
وؤن البرامج
الٗغبُت لظاتها ٌك٩ل اهدغاٞا ًٖ الٛاًت مً
ٞةن حٗلم ٢ىاٖض اللٛت
وبا٫الي
ومسغظاتها  ،2"les extrantsج
ؾمُت جضٖى بلى جضعَؿها ٖلى ٍّصؤنها وؾاثل وال ٚاًاث وطل ٪يمً اإلا٣اعبت ٍّص
ٍّص
ٍّص
الغ ٍّص
ٍّص
زهىنُاث َظٍ
ىانلُت3صون ؤلاٞهاح ًٖ
الخ
اإلا٣اعبت وم٣خًُاتها.
ٍّص ٍّص ٍّص
ٍّص
ٍّص
مُت بما في طلٞ ٪تراث ٍّص
جخجلى في مسخل ٠ؤوكُتهم ٍّص
ٗل ٍّص
اإلاٗلمىن بلى َظٍ اإلاؿاثل؟ وبلى ٍّص
الخُُ٣م
الخٗلُمُت  -الخ
ؤي مضي
ً ٠ُ٨ٞىٓغ
ٍّص
ٍّص
ٍّص
والاظخماعي بلى مىُ ٤اإلااصة ٍّص
ٍّص
ولىاػمه ٍّصالتي ُةًٟترى ؤن ًيخ٣لىا ٞحها مً مىُ ٤بصاهت اإلاخٗلم ؤو مؿاءلت اإلادُِ الى ٍّص
اإلاضعؾت
ٟسخي

-1البرامج الرّسمٌّة للدّرجة ّ
الثالثة من ال ّتعلٌم األساسً /سبتمبر 2004ص5
 فارس فتحً وال ّشارنً مجٌد ،مداخل إلى تعلّمٌّة اللّغة العربًّة ص 144
ّ
ّ
 -البرامج الرّسمٌّة للدّرجة الثالثة من التعلٌم األساسً /سبتمبر 2004ص35
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ٍّص
ٍّص ٍّص
ختن ٍّص
اجُت ال٩امىت ٞحها واإلااوٗت مً ا٦دؿاب اإلادخىي ٍّص ؽ"ٍّ 1ص
والبدض في جاعٍسها "للى٢ىٖ ٝلى ٍّص
الظ ٍّص
الخضزل
ًدؿجن لهم
الهٗىباث
اإلاضع
بك٩ل هاظ٘ لخجاوػَا؟
ّ .3
السضاػاث ّ
الؼاب٠ت
ّ
ّ
ّ
الل ّ
ّ
ألاػاسخي
٘ىٍت في مىخىج املخٔلمحن في ج اًت املطحلت ألاولى مً الخٔلُم
 1.3.محطظ بالُٔس :ألادٌاء
ٍّص
اإلادىعي ٍّص
للتربُت ٍّص
ؤي ٍّص
اإلاؿخمغ بباعصو  -جىوـ  .اهُل ٤الباخض مً ٍّص
الخالي  :بلى ٍّص
ٍّص
ٍّص
خض
الؿاا٫
والخ٩ىًٍ
 2002باإلاٗهض ألاٖلى
ؤهجؼَا ؾىت
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
يمىحها ونغٍدها في الخٗامل م٘ اإلا٨خىب ٞهما و
ألاؾاسخي مً صعوؽ اللٛت
الٗغبُت في اإلاغخلت ألاولى مً الخٗلُم
ٌؿخُٟض مخٗلم
ٍّص
ٍّص
ٖكىاثُت مً ٞغوى جمشل  : 1,11مً ٖضص اإلاخ٣ضمحن بلى الازخباع الجهى ٍّصي لخالمُظ ٍّص
ٍّص
بهخاظا ؟ .اقخٛل الباخض ٕلى ٍّص
الؿىت
ُٖىت
و ومشلها في ٍّص
ألاؾاسخي بىالًت جىوـ وظاءث َظٍ الٟغوى في 250وع٢ت ازخباع في ص اؾت ٍّص
الؿاصؾت مً ٍّص
ٍّص
الى ٍّص
ٍّص
ٍّص
ال٨خابي،
الخٗبحر
الخٗلُم
ع
ٍّص
وجىنل بلى ٍّص
ٍّص
مٗخمضا في طل ٪قب٨ت ؤزُاء ٍّص
ؤن اإلاخٗلم ًجض ٖؿغا في الاهخ٣ا ٫مً اإلا٣ى ٫بمسخل ٠مؿخىٍاجه بلى اإلا٨خىب
لٛىٍت .
ٍّص
ٍّص ٍّص
الل ٍّص
ٍّص
ٍّص
جل٣اثُت ونٗىبت
ٛىٍت بهٟت
ال٨خابي ،وؤهه ًىظض بىن قاؾ٘ بحن مغوهت اؾخٗما ٫الىخضاث
ويُٗت ؤلاهخاط
ٖىضما ً٩ىن في
ٍّص
ونٟها اٖخماصا ٖلى مهُلخاث الىدى ٍّص
اله ٍّص
ىاعي.
ّ
ّ
ٛ .2.3خخي ٛاضغ :ألادٌاء ا ّلل ّ
ّ
ألاػاسخي
٘ىٍت في مىخىج املخٔلمحن مً دال ٨ادخباضاث دخم الخٔلُم
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ًمٍّ ً٨ص
الدؿائٍّ ٫ص
للتربُت ٍّص
ٍّص
ٍّص
اإلاضعسخي
الىدى
الخالي َ :ل
اإلاؿخمغ بباعصو  -جىوـ مىُل٣ا مً
والخ٩ىًٍ
 2001باإلاٗهض ألاٖلى
ؤهجؼَا ؾىت
ٍّص
ٍّص
ٍّص
اإلاخٗلمحن مً ججىب ألازُاء الل ٍّص
ٛىٍت ؟ وَل ًجضون ُٞه ما ًدخاظىهه مً اإلاٗلىماث اإلاُٟضة ؟ .اقخٛل الباخض ٖلى500
ٖىضها
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ُٖىت حكمل الىاجخحن مً اإلاترشخحن وٚحر الىاجخحن مجهم للبدض في ألازُاء الل ٍّص
وع٢ت (بحن اللٛت وؤلاوكاء ) ،وهي ٍّص
ٛىٍت إلاخٗل ٍّص
مي
جهيُُٟت لألزُاء ،و٦كٟذ له ص اؾت ألازُاء ًٖ ٍّص
الخاؾٗت مً ٍّص
الؿىت ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الخباٖض بحن مٗغٞت
ألاؾاسخي مٗخمضا قب٩اث
الخٗلُم
ع
ٍّص
ٍّص
ؤن ٍّص
اللٛت ٖلى اٖخباع ٍّص
ٍّص
خالُا ال ٌٗجي ٍّص
ٍّص
مضعؽ ٍّص
الىدى ٦ما َى ٍّص
الٗغبُت حٗبحرا واؾخٗماال.
بالًغوعة حٗلُم اللٛت
الىدى ومٗغٞت
ّ ّ
ّ
ّ
الخ ّ
ّ
ّ
ىوؼُت"
٥ىٍجي في املسضػت الابخساثُت
بم٦اهُت بزدا ٨الخُُ٠م الخ
.3.3ضوظلحن زووي:
ؤهجؼتها ؾىت1993بجامٗت " لىٞان الهىUniversité catholique de Louvain.Faculté de psychologie et sciences de l'éducation " ٝ
ٍّص
الض اؾت بلى جُىٍغ هٓام جُُ٣م م٨دؿباث ٍّص
ٍّص
الخالمُظ  .عنضث الباخشت ٍّص
 )205مٗلما
جهىعاث ماثخحن وزمؿت (
ببلجُ٩ا ،وتهضَ ٝظٍ ع
ٍّص ٍّص
وؾخت ٍّص
مٗلمحن ٍّص
ؾخت( )6ؤولُاء ٍّص
والي ؤعٍاهت وقملذ م٣ابالتها ٍّص
وؾخت جالمُظ ٦ما
مخ٣ٟضًً وؾخت
ٌٗملىن بدؿ٘ ٖكغة( )19مضعؾت مً ة
ؾخت ٞهى ٫إلاالخٓت مماعؾاث ٍّص
خًغث ٍّص
الٟٗلُت ،واٖخمضث في طل ٪اؾخبُاها وم٣ابالث ههٍّ ٠ص
ٍّص
مىظهت  .اؾخيخجذ
الخُُ٣م
ٍّص ٍّص
الخُُ٣م ٍّص
بًجابية خىٍّ ٫ص
الباخشت ٍّص
خًغٍت ًدملىن ٍّص
ٍّص
ؤن ٍّص
الخ ٍّص
ٍّص
وؤن اإلاٗلمحن
٩ىٍجي ؤ٦ثر مً ٚحرَم،
جهىعاث
اإلاضعؾحن الٗاملحن بمضاعؽ
ٍّص
ٍّص ٍّص
٩ىٍجي ً٣ىمىن بخدٟحز ٍّص
الخُُ٣م ٍّص
ج٩ىٍيُت خىٍّ ٫ص
ٍّص
الخ ٍّص
للخٗلم وَؿخجُبىن لُلب ألاولُاء ُٞما ًخٗل٤
الخالمُظ
اإلاكاع٦حن في خل٣ت
باإلاغا٢بت واإلاخابٗت
ّ
ّ
الخ ّ
ّ
مٔ٠ىلُت ا ومبازئ ا ووػاثل ؤحطؤت ا وكٔىبات ا
ىوؼُت:
الٜاضُٟت باملسضػت
.4.3مطاز ال لى:٨البُساٗىحُا
ٍّص
ٍّص
ٍّص
1996بجامٗت "لُمُاع ""Lumièreلُىن ."2اقخٛل الباخض ٖلى ٍّص
اإلاٗلمحن ٍّص
يمذ ؤعبٗت وٖكغًٍ ( )24مٗلما
ُٖىت مً
ؤٖضَا ؾىت
ٍّص
قملهم ٍّص
اإلاٗلم و٦ظل ٪م٣ابالث ٚحر ٍّص
ٍّص
مىظهت قملذ ازجي ٖكغ
جخًمً ٖكغ ٟ٦اًاث إلاالخٓت ؾلى٥
الخ٩ىًٍ مٗخمضا قب٨ت
 فارس فتحً.األخطاء اللّغوٌّة فً منتوج المتعلّمٌن من خالل اختبارات ختم ال ّتعلٌم األساسًّ  ،بحث فً نٌل شهادة الدّراسات المعمّقة فً تعلٌمٌّةبالمعهد األعلى لل ّتربٌة وال ّتكوٌن المستم ّر -باردو -تونس ،2001/ص32/31
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ٍّص
ٍّص
ٍّص
مٗلما ،و٦ك ٠في صعاؾخه َظٍ ًٖ ٍّص
الٟاعُ٢ت ٦ما ؤبان ًٖ
ؤَم ٍّصُت ج٩ىًٍ اإلاٗلمحن في البُضاٚىظُا
مؿخجىبا مً بحن ؤعبٗت وٖكغًٍ
ٍّص
بُضاٚىظُت وؤزغي ٍّص
ٍّص
ٍّص
ماؾ ٍّص
ٍّص
ؿاجُت جدى ٫صون
الخانت
حٗلُمُا ًغاعي الخاظاث وؤلام٩اهاث والخضوص
بم٩اهُت جُبُ٣ها ؤؾلىبا
ٖىاث٤
ٍّص ٍّص
ب٩ل مخٗلم.
.4جحلُل املٜاَُم:
ّ
.1.4جـل ّـىضاث الـمـٔـلـمـُـً:
ٍّص
ٍّص
الخ ٍّص
هىع ٦مىيىٕ للبدض ٍّص
اَخم به ‹‹ؾاعط مىؾ٩ىِٞصخي›› ٗٞغى ُٞه ظملت مً اإلاٟاَُم واإلاضلىالث التي ً٣ىم الٟغص ؤو الجماٖت
ٍّص
وحكمشل ٍّص
ببىائها خى ٫مىيىٕ ٍّص
الخ ٍّص
هىع اث مؼٍجا مً اإلاٗاع ٝوالُ٣م واإلاىا ٠٢وآلاعاء و٦ظل ٪الاهخٓاعاث .
مٗحن في نىعة ما .
ؤن ٍّص
الىٟسخي واإلاٗغفي لهظا اإلاٟهىم ٖلى اٖخباع ٍّص
ولخىيُذ طلً ٪ىُل٣مىؾ٩ىِٞصخي مً جدلُلضوع٧اًم مدخٟٓا بالبٗضًً ٍّص
الخ ٍّص
هىع
ٍّص
اإلاٗغفي ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ؤؾاؾُا مً
م٩ىها
الُىمُت بةُٖائها مٗجن " ،1وَ٘ ٍّصص البٗض
زام مً اإلاٗغٞت  ....وَغٍ٣ت لخمشل ؤخضار الخُاة
"همِ
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
م٩ىهاث الخهىع ٞهى هخاط لبىاء ٍّص
طَجي هٓغي جضمج بضازله مسخل ٠اإلاكاٖغ اإلاغا٣ٞت للىعي بسهاثو مىيىٕ ماٞ ،هى مً وظهت
ٍّص
ٍّص
هٓغ "ؤبغٍ")J. Abric, 1993(" ٪مجمىٖت مىٓمت مً آلاعاء والاججاَاث واإلاٗخ٣ضاث واإلاٗلىماث خى ٫مىيىٕ ؤو مى ٠٢م٘ ٍّصًً ؤو
ٍّص
طَجي ًه ٠به الٟغص -ؤو مجمىٖت مً ألاٞغاص -الىا ٘٢وَُُٗه مضلىال
ٖال٢ت ،وَى ؤًًا هخاط وؾحروعة ليكاٍ
ٍّص
مُٗىا"(ؾاسخي،1996،م)159
 .2.4ال ـٔـ ــالج:
ٍّص
ٍّص
ٍّص
اث وجصخُذ حٗلماث زاَئت ،وَظٍ مغخلت ؤؾا ٍّص
بُضاٚىجي ٍّص
ٍّص
ؾُت
الٗالط َى ٖباعة ًٖ "ظهاػ
ًخم ويٗه بٗض جُُ٣م اإلاخٗلم لؿض سٛغ ٍص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
مُت ظضًضة جم٨ىه مً جسُي نٗىباث و ٘٢حصخُهها "زالٍّ ٫ص
مً الٗالط"ٞ .2هى يهض ٝبلى جم٨حن اإلاخٗلم مً ؤوكُت حٗل ٍّص
الخُُ٣م
ٍّص
ٍّص
بُضاٚىظُت ٍّص
واإلاىهجُاث ٍّصالتي ٍّص
ٍّص
ٍّص
الخ٩ىٍجي وجبٗا لظلٍّ ٪ص
مخىىٖت ًجب ؤن ج٩ىن مسخلٟت ًٖ جل ٪الُغ١
جم
ًخم بلىعة م٣ترخاث
ٍّص ٍّص
اؾخٗمالها زال ٫اإلاغخلت ٍّص
ٗثر ٍّص
ٗلُمُت ٍّص
الخ ٍّص
الضع ٍّص
اسخي
الؿاب٣ت وطل ٪للخهىٖ ٫لى هجاٖت ؤًٞلٞ3".هى ٌؿتهض ٝال٨ك" ًٖ ٠الخ
والىدُجت ٍّص
وحصخُو ؤؾبابه وجصخُده مً ؤظل ج٣لُو الٟاع ١بحن الهض ٝاإلايكىص ٍّص
اإلاد٣٣ت 4".وفي الخ٣ُ٣ت ُةٌ ٍّص
ٗض الٗالط ٚاًت
ٍّص
ٍّص
ٍّص
اٍّ ٫ص
الخ ٍّص
ٍّص
جسخو بـ:
ٗلُمُت ٖلى ٍّصؤنها
اإلاسخهىن في ح
ٗلُمُت (٣ٞ ،)La didactiqueض ؤظم٘
ٍّص ٍّص
ٖملُاث ٍّص
 اإلاىيىٕ :صعاؾت ٍّصالخٗلم مً ػاوٍت اإلاٗغٞت.
الخٗلُم /
 مىهجها :اٖخماص البدىر ٍّصٍّص
الخ ٍّص
اإلاُضاهُت.
جغٍبُت
 ٚاًتها :حصخُو مك٨الث حٗلُم َظٍ ٍّصٍّص
مغصوصًتها باإلاٗالجت"
اإلااصة ؤو جل ٪وجدؿحن

5

1

-Moscovici, S. (1961), La psychanalyse son image et son public. Paris, p : 39
- Le petit Robert de la langue française/2006,p 2232
3
99 - Pédagogie :dictionnaire des concepts clés,p319/
 معجم علوم ال ّتربٌة ،مصطلحات البٌداغوجٌا والدٌّداكتٌك ،ط 1994/ 1ص259 فارس فتحً وال ّشارنً مجٌد ،مداخل إلى تعلٌمٌّة اللّغة العربٌّة ص 18
2
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ّ
 .3.4الدٌإ الل٘ى ّي:
ٍّص ٍّص ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ؾلبي ًم ً٨بعظاٖه بلى
ٛىٍت التي ًٞ ٘٣حها مخٗلمى اللٛاث ،اججاٍ
جدباًً اججاٍ اث الباخشحن واإلاٗلمحن اإلاخٗل٣ت با زُاء الل
مىىالحن(ً )modèlesخ٣اَٗان ٖلى هٟـ الٗال٢ت باإلاٗغٞت:
اإلااؾؿت مهض ا وخُضا لهظٍ اإلاٗغٞت " ٍّص
بيؿبُت اإلاٗغٞت والٗلىم وَٗخبر ٍّص
ٍّص
ٍّص
اإلا٣ضؾت "
جلُ٣جي ؤو ه٣لي ()transmissifال ٌٗترٝ
 مىىا٫ع
ٍّص
ومؿاولت ٖجها ،لظل ٪ال ًم ً٨ؤن جيخج الخُإٞ ،الخُإ ٖباعة ًٖ شخىت جستزن مٗاوي الى٣و وؤلازال ٫والخغوط ًٖ الٗغ ٝؤو
ٍّص ٍّص ٍّص
لى٧ي واللٛى ٍّصي اإلاخىاي٘ ٖلُه.
اإلاُٗاع الؿ
ٍّص
اإلااصة ٍّص
ؾلى٧ي ٢اثم ٖلى جٍّ ُُ٘٣ص
الخ ٍّص
ٍّص
ٗلُمُت ،و٢ض ًدمي َظا اإلاىىا ٫اإلاخٗل َجم مً الى٢ىٕ في الخُإ هٓغا بلى ٧ىن بغمجخه
 مىىا٫ٍّص
ٍّص
ٍّص
زهُها لخجىب الخُإ "و ٤ٞمؿاع ٍّص
مىظه مً الخاعط ٌكخٛل ٖلى خؿً جىُٓم اإلاجاٍّ ٫ص
جؼٍئُت ويٗذ ٍّص
الخ ٍّص
و٢ىة الخٗؼٍؼ ،وَظا
ٍّص
ٍّص ٍّص ٍّص
ٍّص ٍّص
اإلاؿاع ٍّص
ٍّص
الظا ٍّصحي والاؾتر ٍّص
اإلاخٗلمتٞ ،هى ٍّص
الض ٤ُ٢ال ٍّص
الخانت في
اجُجُاث
ًخم بطن ٖلى خؿاب الخٗلم
اؾخ٣اللُت الظاث
تهمه في شخيء
ٍّص ٍّص
1
الخٗلم"...
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص ٍّص
وؤن الخُإ صلُل ٖلى ٍّص
ًخُلب ؤؾلىب اإلاداولت والٟكلٍّ ،ص
ؤن
وزمت اججاٍ آزغ ًىٓغ بلى الخُإ ٖلى ؤهه ؤمغ ٌؿحرٍّ ،صن حٗلم لٛت زاهُت "
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
اإلاخٗلم ًسخبر ٍّص
الى ٍّص
ًخٗلمها ( .)Corder,1973ومً ٍّص
ٍّص
َبُعي
زم ٞالى٢ىٕ في الخُإ ؤمغ
ٓغٍاث اإلاخٗل٣ت ب٣ىاٖض اللٛت وهٓمها التي
ٍّص ٍّص ٍّص
ٍّص
2
الخٗلم ("، )Norrish, P.6
ويغوع ٍّصي هه ٌٗخبر ظؼءا مً ٖملُت
ٍّص ٍّص
ٍّص ٍّص
ٗلمٍّ ،ص
الل ٍّص
ٍّص
ٞةنها ٍّص
صًىامُت
جىم في ظىَغَا ًٖ
ٛىٍت "وبن بضث ٖالمت اهدغا ًٖ ٝال٣اٖضة ويغبا مً ؤلازٟا ١في الخ
وؤزُاء اإلاخٗلم
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
جضعٍجي للىٓام اللٛىي ب٣ضع ٍّص
حٗغيه للٛت  .و٢ض ج٩ىن ألازُاء قاَضا ٖلى ٞجىة بحن
مٗغُٞت ٌؿعى مً زاللها اإلاخٗلم بلى جمشل
ٍّص
ٍّص
ٍّص ٍّص
ٍّص ٍّص ٍّص
البُضاٚىجي) ٍّص
ممشال في ٍّص
ٗلم ،ؤو بحن ٍّص
ٍّص
بُعي ( ٍّص
اللٛت ٍّص
الُ ٍّص
ٍّص
ألام)".3
اإلاسؼن ٖلى ٚغاع هدى
والىدى
الىدى
الىدى الهىاعي (
الخٗلُم والخ
.4.4البُساٗىحُا
ٍّص
ٍّص
حكحر البُضاٚىظُا حؾب ٍّص
ٍّص
ؤلاٚغٍ٣ي بلى "مجمىٕ الخُاباث واإلاماعؾاث التي ٧اهذ جغمي بلى جضبحر اهخ٣ا ٫الُٟل مً الخالت
الخ٣لُض
ٍّص
ٍّص
ٖملي ٍّص
الُ ٍّص
ٍّص
ًخ٩ىن مً مجمىٕ
بُُٗت بلى خالت الش٣اٞت ،وؤن جسل ٤مىه مىاَىا نالخا (ٞ4".)Reswber, J. B. 1988هي وكاٍ
ٍّص
واإلاخٗلمحن صازل ال٣ؿم  .وبهظا ًم ً٨حٗغٍٟها باٖخباعَا ازخُاع َغٍ٣ت ما في ٍّص
جهغٞاث ٍّص
" ٍّص
الخضعَـ ؤو بظغاءاث وج٣ىُاث
اإلاضعؽ
5
ٍّص
ٍّص
ٍّص
حٗلُمُت".)Galisson, R. et Coste, D. 1976( .
ويُٗت
مُٗىت وجىُْٟها باعجباٍ م٘
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص ٍّص
والبُضاٚىظُا "ال جضعؽ ٍّص
للمضعؽ بإ٩ٞاع ٍّص
الت ٍّص
ٍّص
ٍّص
التربى ٍّصي
مىظهت،
مض اليكاٍ
ٖلمُت بل ج٨ٟغ ٞحها بٛغى
ربىٍت صعاؾت
الىٓم
ٍّص ٍّص
ألاؾاؾُت مً ٍّص
ٞالبُضاٚىظُا ٍّص
ٍّص
الؿُ٩ىلىظُا
جُبُُ٣ت للتربُت حؿخٗحر مٟاَُمها
هٓغٍت
ٍّص
والؿىؾُىلىظُا")Durkheim, E. 1988(.

6

 فارس فتحً ،األخطاء اللّغوٌّة فً منتوج المتعلّمٌن من خالل اختبارات ختم ال ّتعلٌم األساسًّ ص  ،12بحث فً نٌل شهادة الدّراسات المعمّقة فً تعلٌمٌّةالعربٌّة بالمعهد األعلى لل ّتربة وال ّتكوٌن المستم ّر  ،2001/باردو -تونس
ذكسيد.عبدانسّاشقحسهمح ّمدفيوفسانصّفحةمهوفسانمسجعانمركوز بالعٌد محرز ،األخطاء اللّغوٌّة فً منتوج المتعلّمٌن فً نهاٌة المرحلة األولى من ال ّتعلٌم األساسًّ  ،ص  ،42بحث لنٌل شهادة الدّراسات المعمّقة فًتعلٌمٌّة العربٌّة بالمعهد األعلى لل ّتربٌة وال ّتكوٌن المستم ّر  ، 2002/باردو  -تونس
 معجم علوم ال ّتربٌة،مصطلحات البٌداغوجٌا والدٌّداكتٌك ،ط  1994 / 1ص255 نفس المرجع السّابق ونفس الصّفحة -نفس المرجع السّابق ونفس الصّفحة
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ّ
الٜاضُٟت
 .5.4البُساٗىحُا
ٍّص
جمسًذ َظٍ البُضاٚىظُا ًٖ ٍّصجُاع ٖلم ٍّص
ٍّص
ٍّص
الٟغصًتٍّ ،صؤما
الٟاعقي ،و"تهض ٝبلى ج ٠ُُ٨اإلاًامحن واإلاؿاعاث م٘ الخ ناثو
الىٟـ
ٍّص
٧ل الىؾاثل اإلاخاخت ٍّص
ٍّص
ختن ًٟٓغ ٍّص
اإلاخٗلمحن ،ألامغ ٍّصالظي ً٣خطخي خكض ٍّص
٧ل ٞغص بإًٞل ما
َمها ٞهى هجاح ؤ٦بر ٖضص مم ً٨مً
ٍّص ٍّص
ٍّص
جغبىٍا ٌؿخسضم "مجمىٖت مً الىؾاثل وؤلاظغاءاث ٍّص
جمكُا ٍّص
ٗل ٍّص
الخ ٍّص
مُت ٢هض بٖاهت ألاَٟا٫
ٗلُمُت -الخ
ًىاؾبه1"،لظلُ ٪ةٖ ٍّصضث
اإلاسخلٟين في الٗمغ وال٣ضعاث ٍّص
والؿلى٧اث واإلاىخمحن بلى ٞهل واخضٖ ،لى الىنى ٫بُغاث ٤مسخلٟت بلى هٟـ ألاَضا ( "ٝلىي
ٍّص
ٍّص
ٍّص
جخسلل ٍّص
ٍّص
بُضاٚىجي ،ؤو
٧ل وكاٍ
صًىامُت ًم ً٨ؤن
بُضاٚىظُا ظضًضا بل هي
لى٢غان ٞ .)1986 ،Louis Legrandهي لِؿذ "هٓاما
با خغي هي ْغ ٝيغوع ٍّصي ٍّص
ل٩ل حٗلُم" ( ُٞليب ماعٍى ،) Philippe Merieu,1988.p 104،ج٣خطخي اٖخماص َغاث ٤جدترم الٟغو١
ٍّص
ٍّص
الٟغصًت ،لظل ٪جغي "َالُىا بغػؾمُ٩ي"(ٍّ )HalinaPerzesmyckiص
ٍّص
ٍّص
الٟاعُ٢ت هي بُضاٚىظُا جمك ٍّصُاثٞ " :هي جىٞغ
ؤن البُضاٚىظُا
ٍّص
ٍّص ٍّص
ٍّص ٍّص ٍّص ٍّص
ٍّص
الظ ٍّص
احي صون
بَاعا مغها خُض ج٩ىن
مما ًم ً٨اإلاخٗلمحن مً الٗمل و ٤ٞمؿال ٪ا٦دؿابهم
الخٗلماث ٖلى صعظت مً الىيىح والخىىٕ
الخُاص ًٖ مؿاع ٍّص
2
ٍّص
الجماعي للمٗاع ٝواإلاهاعاث اإلاكتر٦ت واإلاؿخىظبت"
الخٗلُم
ٛ .5ــطه ّـُـاث الـبـحـث:
ّ
ّ
ّ
ٍّص
الخىا ١ٛبحن ّ
ٞغيِخحن عثِؿخحنٍّ ،ص
جلىضاث ّ
املسضػحن لٔالج ؤدٌاء املخٔلمحن في ٟىآس الل٘ت في
جىو ألاولى ًٖ اؤسام
اٖخمضها
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍّص
ّ
ّ
ّ
ٍّص
ّ
ألاػاسخي وجىكُاث حٔلمُت املازة في املجا ،٨وجى٣ؿم َظٍ الٟغيُت بلى ٞغيِخحن
الؼىت ال اثُت مً املطحلت ألاولى مً الخٔلُم
ّ
ّ
ّ
الخىا ١ٛبحن ّ
ٍّص
ٞغُٖخحن ،ؤوالَما ٍّص
جلىضاث ّ
ّ
الٔالجي في ٟىآس الل٘ت وجل ٧الخىكُاث،
املسضػحن إلٓساز الجهاظ
جىو ٖلى اؤسام
ّ
ٍّص ٍّص
ّ
ّ
الخىا ١ٛبحن ّ
ّ
جلىضاث ّ
الٔالحُت في ٟىآس الل٘ت وهٜؽ الخىكُاث
املسضػحن لدؼُحر الحلم
جىو الشاهُت ًٖ اؤسام
بِىما
ّ
ٍّص
ّ
مخٔلمي ّ
الؼ ّ
املسضػحن ّ
ٍّص
ٍّص
جلىضاث ّ
الٟغيُت ٍّص
الؼىت
لبُت لٔالج ؤدٌاء
الغثِؿت الشاهُت ًٓ وحىز ٓالٟت مىحبت بحن
وجىو
ّ
البُساٗىحُت زادل ٛلىّ ٨
ّ
ّ
ّ
السضاػت.
ؤػاسخي في ٟىآس الل٘ت ومماضػت م
الؼازػت
ٍّص
ٞغُٖخحن ،اٞتريىا في ألاولى وحىز ٓالٟت مىحبت بحن ّ
الؼ ّ
املسضػحن ّ
ٞغيِخحن ٍّص
ٍّص
جلىضاث ّ
لبُت
الٟغيُت بضوعَا جى٣ؿم بلى
َظٍ
ّ
ٍّص
ّ
ّ
جلىضاث
البُساٗىحُت ،واٞتريىا في الشاهُت وحىز ٓال ٞة مىحبت بحن
لدصدُم ألادٌاء في ٟىآس الل٘ت ومماضػت م
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
الؼ ّ
املسضػحن ّ
ّ
املذللت لٔالج جل ٧ألادٌاء ومماضػت م
الٔالحُت التي ًيبػي جىد ا دال ٨الحلم
لالػتراجُجُت
لبُت
ّ
البُساٗىحُت.
ُٓىاث ّ
ّ .6
السضاػت:
ٍّص
ٍّص
الضاثغةٍّ 1ص
الؿىض ( ٍّص
الٗغبُت ٍّص
مٗلمي ظهت ٍّص
ٍّص
ٍّص
والضاثغة )2مً والًت ٟ٢هت ٍّصالظًً ٍّص
بالؿىت
ًضعؽون وخضة اللٛت
جخ٩ىن ُٖىت البدض مً
ّ ٍّص
ٍّص
ٍّص
ّ
هاثُت مً اإلاغخلت ألاولى مً ٍّص
ٍّص
وَك٩ل َاالء ّ
والتي ٍّص
اإلاٗلمحن ٍّص
الج ٍّص
ٍّص
جًم
جخ٩ىن مً مجمىٖخحن مً
الُٔىت الخجطٍبُت
ألاؾاسخي،
الخٗلُم
ٍّص
ٍّص
ٍّص
مٗلمحن ،اإلاجمىٖت ألاولى جخُابٍّ ٤ص
جهىعاث ؤٞغاصَا – ولى ٍّص
ٍّص
ظؼثُا  -وجىنُاث حٗلم ٍّصًت ٢ىاٖض اللٛت وٖالط
٧ل واخضة ٖكغة ()10
ٍّص
الخىنُاث .ولخجغٍب ؤصواث البدض في الىا٢ ٘٢هض ٍّص
جهىعاث ؤٞغاصَا م٘ هٟـ ٍّص
الشاهُت ال جخُابٍّ ٤ص
الخ ٍّصشبذ مً
ؤزُائها ،واإلاجمىٖت
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ّ
الؿىت ٍّص
مٗلي ٍّص
ٍّص
ٍّص
الؿاصؾت ؤؾاسخيٍّص
٢ضعتها ٖلى ظم٘ البُاهاث التي جخُلبها صعاؾدىا الخالُت ٢مىا بخدضًض ُٓىت ؿاَسة جخ٩ىن مً
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّصالظًً ٍّص
بمٗخمضًت ٟ٢هت اإلاضًىت والظًً ٖضصَم ٖكغة (ٌ ،)10كتر٧ىن م٘ ؤٞغاص
الٗغبُت بضاثغة ٟ٢هت 4
ًضعؾىن وخضة اللٛت

Jean-Pierre Pourtoisو،Huguette Desmetتسبيةمابعدانحداثة،تسجمةساسيووزان ّديه،ط  00 /ص"-هانيىابسشسميكي"(:)HalinaPerzesmyckiانبيداغوجياانفازقيّة(، 00 /)La Pédagogie Différenciéeص 0
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ٍّص
الُٗىت ٍّص
مٗلمي جالمُظ ٍّص
افي وؤلاصاعي ٍّص
ٍّص
الخ ٍّص
ٍّص
جغٍبُت في هٟـ الاهخماء الجٛغ ٍّص
الؿىت
البُضاٚىظُت .و٢ض و ٘٢ازخُاع الباخض ٖلى
والؿماث
ٍّص
ٍّص ٍّص
صاجي هٓغا بلى ٍّص
مُت ٍّص
ٍّص
ٗل ٍّص
الؿاصؾت ابذ ٍّص
اإلااص ٍّصًت بلى جمل٪
ؤن جلمُظ َظا اإلاؿخىي ُةًٟترى ؤن ً٩ىن في اإلاغخلت ألازحرة مً اإلاؿاعاث الخ
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الٗغبُت مكاٞهت و٦خابت ،)1وَى بهضص الٗمل ٖلى
الٗغبُت اإلاؿتهضٞت (ًخىانل اإلاخٗلم باؾخٗما ٫اللٛت
ٟ٦اًت مجا ٫اللٛت
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الغؾم في ٍّص
ا٦دؿاب ٟ٦اًت ٍّص
الخىانل )2و ٤ٞمدخىٍاث وؤَضاٍّ ٝص
الل ٍّص
ٛىٍت و٢ىاٖض ٍّص
ممحزة ظضًضة،
ماصة ٢ىاٖض اللٛت (ًىْ ٠ألابيُت
ٍّص ٍّص
ٍّص
ٍّص
الؾُما ٍّص
ٗلم ٍّصالتي ً٨كٖ ٠جها ٍّص
وبالخالي ٍّص
ٍّص
خؿاؾُت ٦بري ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
وؤن مغاخل
بُضاٚىظُا طا
صخُصخي ج٣خطخي جضزال
الخُُ٣م الد
ٞةن سٛغاث الخ
ٍّص ٍّص
ٍّص ٍّص
هىُٖت في مؿخىي اإلادخىي (مٟاَُم ؤ٦ثر ٍّص
الالخ٣ت (ؤلاٖضاصي) ؽحكهض ه٣لت ٍّص
حٗ٣ضا) وفي مؿخىي ٍّص
اإلاهماث اإلاُلىبت
الخٗلم اإلاضعسخي
(بهخاط زُاباث و ٤ٞهمِ ٦خابت ٍّص
مدضص :ؾغص ؤو ون ٠ؤوحجاط).
 .7ؤزواث البحث
 .1.7الاػخبُان:
ٍّص
جمشل في جىُٓم م٣ابالث ههٍّ ٠ص
لبىاء الاؾخبُان ٢مىا باؾخ٣هاء ٍّص
مىظهت م٘ مجمىٖت مً
٢بلي في مؿخىي مضاعؽ اإلاىُ٣ت،
ٍّص
ٍّص
ًضعؾىن ٍّص
بالؿىت ٍّص
اللٛت ٍّص
اإلاٗلمحن ٍّصالظًً ٍّص
ابخضاجي بهضٍّ ٝص
ٍّص
حٗغ ٝمًمىن زُابهم ومىاٟ٢هم واإلاعجم
الؿاصؾت
ماصة ٢ىاٖض
ٍّص
الٗملُت بلى الخهىٖ ٫لى حكُ٨لت مً
اإلاؿخٗمل بهض ٝاؾخسضام طل ٪في بٖضاص ؤؾئلت الاؾخبُان وجغجُبها  .و٢ض ؤًٞذ َظٍ
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الجملي زمؿت ٖكغ ( )15ؾاالا جغاوخذ بحن اإلاٟخىخت
ؤلاظاباث ال٩اُٞت م٨ىدىا في ألازحر مً بىاء ؤؾئلت الاؾخبُان والتي ٖضصَا
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
لخٗل ٍّص
مُت ٢ىاٖض اللٛت ولٗالط ؤزُائها
بخهىعاث اإلاٗلمحن
ومخٗضصة الخُاعاث ،وحٗل٣ذ مجمىٖت مجها
واإلاٛل٣ت وقبه اإلاٟخىخت
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
وٖال٢ت طل ٪بمماعؾتهم البُضاٚىظُت وجدضًضا بالٟغيُت ٍّص
الغثِؿت ألاولى والشاهُت (بٟغوٖهما ) ،وحٗل٣ذ مجمىٖت ؤزغي مجها
الىاظمت ًٖ طل ٪والخلى ٫اإلاٗخمضة  .وبٗض ٍّص
والهٗىباث ٍّص
بمٗلىماث ًٖ اإلاؿخجىب خىٍّ ٫ص
ٍّص
الخٗضًالث
الخ٩ىًٍ في ٖالط ألازُاء
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ألاو ٍّصلُت لالؾخبُان ٍّص
ونالخُخه مً
جم ٖغيه ٖلى ظم٘ مً اإلاد٨محن ،ولم ٌكغٕ الباخض في جمغٍغٍ بال بٗض ؤن ٢اؽ زباجه ونض٢ه
ٍّص
زال ٫ازخباعٍ وبٖاصة ازخباعٍ ٖلى ٍّص
الُٗىت الكاَضة.
 .2.7ؿب٥ت مالحِت
الض اؾت ،وطل ٪اهُال٢ا مً ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الضعاؾاث
البُضاٚىظُت زال ٫الخهو
وٗ٢ذ نُاٚتها لغنض ؾلى٧اتهم
الٗالظُت صازل ٞهى ٫ع
ٍّص ٍّص
ٍّص
ٍّص
الٟاعُ٢ت ،ومً قب٨ت جُُ٣م ٖمل ٍّص
الابخضاثُت ،و٦ظل ٪باالٖخماص ٖلى الىزاث٤
اإلاضعؽ باإلاضاعؽ
اإلاسخهت التي ٖىِذ بالبُضا ٚىظُا
ٍّص
الشالشت مً ٍّص
ؾمُت ٍّص
ٍّص
الغ ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ألاؾاؾُت والبرامج ٍّص
وجخًمً قب٨ت اإلاالخٓت
الخالُت .
ألاؾاسخي
الخٗلُم
للضعظت
اإلاغظُٗت للم٣اعبت بالٟ٨اًاث
ٍّص
ٍّص
حٛحراث ٍّص
٧ل الم ٍّص
الخابٗت طاث ٍّص
ٍّص
ٍّص
حُٛي ٍّص
الٗالظُت
البُضاٚىظُت زال ٫الخهو
الهلت بمماعؾاث اإلاٗلمحن
زماهُت ٖكغ ( )18بىضا
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
التربُت ٞإظمٗىا ٖلى يغوعة ٍّص
ٍّص
الخ٣لُو مً البٗض
مسخهحن في ٖلىم
زُاء اإلاخٗلمحن  .وٖغيذ الكب٨ت ٖلى مد٨محن
ٍّص ٍّص
مُت ٍّص
اثُت وؤ٦ثر جىا٣ٞا م٘ َبُٗت ٍّص
ختن ج٩ىن ؤ٦ثر بظغ ٍّص
ٗل ٍّص
البُضاٚىجي اإلاهُمً ٖلحها وجسهُو ظاهب ٍّص
ٍّص
ماصة
َام مجها للٟ٨اًاث الخ
ٍّص
٢ىاٖض اللٛت.

 -1البرامج الرّسمٌّة للدّرجة ّ
الثالثة من ال ّتعلٌم األساسيّ  /سبتمبر 2004
 -نفس المرجع السّابق ونفس الصّفحة
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 .8مى ّ
جُت جٜطَ ٙالىخاث وؤزواث مٔالجت ا:
ًخم ظم٘ البُاهاث وجٟغَٛها في ظضاو ٫باليؿبت بلى ؤلاظاباث الخانلت ًٖ بىىص الاؾخبُان و ٤ٞألاوػان 2:للخهىع ؤلاًجابي1 ،
للخهىع ؤلاًجابي اليؿبي و 0للخووع الؿلبي ٍّ .صؤما في ما ًخٗل ٤بكب٨ت اإلاالخٓت ٞهي ٧الخالي  :هُ٣خان لإلظابت "بىٗم " و هُ٣ت
لإلظابت ب "ؤخُاها" و نٟغ مً ٍّص
الى٣اٍ لإلظابت بـ "ال".
ٍّص
ٍّص
جم ظم٘ البُاهاث وجدلُلها الؾخيباٍ الاؾخيخاظاث خىٍّ ٫ص
و في مغخلت الخ٣ت ٍّص
جهىعاث اإلاٗلمحن لٗالط ؤزُاء اإلاخٗلمحن في ٢ىاٖض
ٍّص
البُضاٚىظُت صازل ٞهىٍّ ٫ص
ٍّص
الضعاؾت.
اللٛت وٖال٢تها بمماعؾتهم
ٍّص
الىنٟي ( ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الخؿابي ،الىؾُِ ،اإلاىىا ،٫باإلياٞت بلى الازخباع
ت،اإلاخىؾِ
اإلائىٍ
الخىاجغ ،اليؿبت
وجم اؾخٗما ٫ؤصواث ؤلاخهاء
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ؤلاخهاجي الاؾخضاللي ٍّ :ص
وبغمجُت الجضاو ٫ؤ٦ؿا ٫لىنٍّ ٠ص
ٍّص
حٗل ٍّص
ٍّص
ٍّص
جهىعاث اإلاٗلمحن خى٫
وزهىنُاتها
مُت ٢ىاٖض اللٛت
مغب٘ ٧اي
ٍّص
ٍّص
الابؿخمىلىظُت ،و٦ظل ٪ازخباع مٗامل الاعجباٍ لبحرؾىن إلاٗغٞت مؿخىي الٗال٢ت بحن ٍّص
ٍّص
جهىعاث اإلاٗلمحن لٗالط ؤزُاء اإلاخٗلمحن
ٍّص
الل ٍّص
ٍّص
البُضاٚىظُت.
ٛىٍت ومماعؾتهم
ٍّص
الىنُٟت باٖخماص ٍّص
وجم ٍّص
اإلائىٍت ،ولالؾخضال ٫اٖخمضها ٍّص
واليؿب ٍّص
ٍّص
ٍّص
مغب٘ ٧اي و ،و٦ظل ٪مٗامل
الخىاجغاث
الخٗبحر ًٖ الىخاثج في اإلاغخلت
الاعجباٍٍّ rص
لخبحن مؿخىي صاللتها.
ٓ .9طن هخاث البحث ومىاٟـت ا:
ّ
ّ
الٜطهُت ّ
الطثِؼت ألاولى:
 .1.9الخ ّثبذ مً
ّ
ّ
ّ
ي ّ
الخ ّ
حٔل ّ
مُت ٟىآس الل٘ت:
لىضاث ألاٟطب بلى جىكُاث
 .1.1.9مجمىٓت املٔلمحن شو
2.5
2
1.5

بند 1
بند 2

1

بند 3

0.5
0
10

9

8

7

6
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3

2

1

ٍّص
ٍّص
الك٩ل:1ا ٍّصلخ ٍّص
حٗل ٍّص
مُت ٢ىاٖض اللٛت
هىعاث ألا٢غب بلى
ٍّص
ٍّص
ً٨كَ ٠ظا الجضو ًٖ ٫جباًً في البىىص ٍّص
اإلاٗلمحن٣ٞ ،ض ؤٞصح 4مً10مجهم ًٖ ٍّص
ٍّص
ٍّص
بًجابُت في ما ًخٗل٤
جهىعاث
لخهىعاث
اإلادضصة
ٍّص
باٖخماص ٍّص
ٛىٍت ومجاال لالؾدشماع (بىض )3في خحن ٧اهذ ٍّص
الل ٍّص
بًجابُت ٍّص
ٍّص
الى ٍّص
ظؼثُاٍّ ،صؤما في ما
جهىعاث ههٟهم
و مىُل٣ا لٗالط ألازُاء
ٍّص
ٍّص
ٍّص
٦خابُا (بىض ٣ٞ )2ض خُٓذ بـ  6مً 10مجهم مً ٍّص
ٛىٍت اإلاؿتهضٞت بالٗالط في ٍّص
الخ ٍّص
الل ٍّص
ٍّص
هىعاث
الخىانل
ًخٗل ٤باؾخٗما ٫الٓاَغة
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الل ٍّص
ظؼثُا ،بِىما وعصث ٍّص
بًجابُت ٍّص
ٍّص
ؤلاًجابُت ٍّص
ٍّص
ٛىٍت اهُال٢ا
ظؼثُا في ما ًخٗل ٤باالؾخٗما ٫الكٟى ٍّصي لىٟـ الٓاَغة
جهىعاث ههٟهم
ٍّص
ٍّص
اإلاخٗلٍّ ٤ص
وٍمشل الجضو ٫اإلاىالي َج
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الجؼجي بحن
بالخُاب٤
ؤلاخهاجي (٧ا )²
هخاثج الازخباع
اهضماجي (بىض .)1
ويُٗاث طاث َاب٘
مً
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ّ
ٍّص
الخهىعاث وحٗل ٍّص
مُت ٢ىاٖض اللٛت وٖالط ؤزُائهاُ٢ :مت ٤ا 7.2 = ²بسضحت ّ
حطٍت  2و في مؼخىي زاللت .05
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ًبحن ٍّص
مخىؾُت ٍّص
 ،)5.99وَى ما ٍّص
ؤن ٍّص
ٍّص
ٍّص
جهىعاث َظٍ الٟئت مً
الجضولُت (
الضاللت خُض بلٛذ 7.2م٣اعهت بـ ٤ا ²
جبضو ٤ا  ²طاث ُ٢مت
ٍّص
ٍّص
ٍّص
اإلاٗلمحن لِؿذ زابخت في مؿخىي ٧اٞت اإلااقغاث ٍّص
الٟغيُتٞ .هي ٍّص
ٍّص
ٍّص
البُضاٚىجي
جهىعاث ج٨ك ًٖ ٠جٟاوث بحن البٗض
اإلادضصة لهظٍ
ٍّص ٍّص
ٍّص
ٍّص
اللٛت هٓاما ٍّص
والبٗض ٍّص
حٗل ٍّص
الخ ٍّص
للخٗبحر ًٖ اإلاٗجن ،وُْٟتها ألاولى
مُت ٢ىاٖض اللٛت التي حٗخبر
ٗلُمي ،لظلُ ٪ةٖ ٍّصضث ٢غيبت مً جىنُاث
ٍّص
هي جدٍّ ٤ُ٣ص
الخٟاٖل والاجها.٫
ّ
ي ّ
الخ ّ
الؼ ّ
لىضاث ّ
لبُت:
 .2.1.9مجمىٓت املٔلمحن شو
1.2
1
0.8
بند 1
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بند 2
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بند 3
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ٍّص
الؿلبُت
الك٩ل : 2الخهىعاث
ٍّص
الغؾم البُاوي ٍّص
ؤن 3مً  ِ٣ٞ 10مً ؤٞغاص َظٍ اإلاجمىٖت ؤبضوا ٍّص
بًجابُت ٍّص
ٍّص
ٍّصًخطح مً زالَ ٫ظا ٍّص
ظؼثُا في ما ًخٗل٤
جهىعاث
ٍّص
ٍّص ٍّص
ٍّص
ٛىٍت اإلاؿتهضٞت بالٗالط في ٍّص
الل ٍّص
الخىانل ٍّص
٦خابُا (بىض  ،)2بِىما لم ًٟصح بال مٗلم واخض ًٖ يغوعة اٖخماص
باؾخٗما ٫الٓاَغة
ٍّص
ٍّص
الل ٍّص
الى ٍّص
ٛىٍت ومجاال لالؾدشماع(بىض.)3
و مىُل٣ا لٗالط ألازُاء
ؤلاخهاجي (٤اٍّ )²ص
الخالي٤:ا 39.2 = ²بسضحت ّ
ٍّص
حطٍّت  2و في مؼخىي زاللت .05
 .وجضٖم طل ٪هخاثج الازخباع
هالخٔ ٍّص
ؤن ٤ا ²طاث ُ٢مت ٖالُت بط بلٛذ  39.2وهي ُ٢مت مغجٟٗت ٍّص
ٍّص
الجضولُت ()5.99
الضاللت م٣اعهت بـ ٤ا²
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
مما ًُٟض ُٚاب الخىا ٤ٞبحن ٍّص
حٗل ٍّص
ٍّص
مُت
جهىعاث َظٍ اإلاجمىٖت مً اإلاٗلمحن لٗالط ؤرَاء اإلاخٗلمحن في ٢ىاٖض اللٛت وبحن جىنُاث
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
اإلاٗلمىن لخٓت ٍّص
اللٛت في ٍّص
ٍّص
ًا٦ض ؤنها ٍّص
ٍّص
الك ٍّص
الخٗلُم
للٗغبُتٟ٣ُٞ ،ؼ
٨لي
الىٓام
خهغ لٟهم ٢ىاٖض
جهىعاث ٢اثمت ٖلى
اإلااصة ،وَى ما
ٍص
ٍّص
ٍّص
الؿبُل ألاٌؿغ وهي الاهُال ١مً ألامشلت ٍّص
ؤو الٗالط ٖلى ٍّص
الل ٍّص
الىهىم وال ًبالىن بها وٍسخاعون ٍّص
ٍّص
ٛىٍت
مىطظُت الخاملت للٓاَغة
الى
ٍّص
ٍّص
والخ٨شُ ٠مً ٍّص
اإلاخٗلمىن في اؾخٗمالها ٍّص
الخضعٍباث بهض ٝمؿاٖضة اإلاخٗلم في ججاوػَا  .وَظٍ هدُجت ٍّصجخ ٤ٟم٘ ما ٍّص
جىنل
التي ؤز٤ٟ
ٍّص
ٍّص
ٍّص
اللٛت) وم٘ طلٍّ ٪ص
اإلاخٗلم ٌٗغٍّ ٝص
والتي ٍّصؤ٦ض ٞحها ٍّص
ٍّص
الٗغبُت
ٞةن ؤزُاءٍ في
الىدى(ما وعاء
ؤن
بلحها ٞخخي ٞاعؽ في بدشه اإلاكاع بلُه ؤٖالٍ
ؤن حٗلُم ٍّص
٦شحرة ٖلى هدى ًشبذ ٍّص
الىدى ٖلما ال ٌٗجي ٍّص
ٍّص
الٗغبُت لٛت حٗبحر واؾخٗما.٫
بالًغوعة حٗلُم
ّ
ّ
ّ
ّ
للٜطهُت ّ
الطثِؼت ألاولى:
الٜطُٓت ألاولى
الٜطهُت
 .2.9الخ ّثبذ مً
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ّ
ّ
ّ
ي ّ
الخ ّ
حٔل ّ
مُت ٟىآس الل٘ت:
لىضاث ألاٟطب بلى جىكُاث
 .1.2.9مجمىٓت املٔلمحن شو
1.2
1
0.8
بند 4

0.6

بند 5

0.4

بند6

0.2
0
10

8

9

7

6

5

3

4

2

1

ٍّص
ٍّص
ٍّص
الك٩لٍّ : 3ص
الخ ٍّص
حٗل ٍّص
مُت ٢ىاٖض اللٛت
هىعاث ألا٢غب بلى
ٍّص
ٖالجي ٍّص
ؤْهغ  6مً  10مً اإلاؿخجىبحن ٍّص
ٍّص
بًجابُت ٍّص
ٍّص
ٍّص
ويُٗاث جدمل اإلاخٗلمحن
ًخ٩ىن مً
ظؼثُا خى ٫يغوعة جىٞحر ظهاػ
جهىعاث
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٖلى ٍّص
ٍّص
ٍّص
اللٛى ٍّصي اإلاؿتهض ،ٝصون ؤن ي ٍّص
الىيُٗاث والتي مجها :
حٗغيىا بلى ط٦غ مىانٟاث َظٍ
٦خابُا مىْٟحن الخضر
الخىانل
ٍّص
اإلاخٗلمحن الخاظت بلى ٍّص
٦خابُا (بىض ٦ ،)4ما وعصث ٍّص
الخىانل ٍّص
جهىعاث  6مً  10مجهم ٦ظل ٪هي ألازغي
م٣اماث ؤنُلت جسل ٤لضي
ٍّص
ٛىٍت ،صون الا٦خٟاء ٍّص
بم٩اهُت اٖخماص ٍّص
و والجمل ٖ -لى ٍّص
ج٣بال وبهخاظا لٗالط ألارَاء الل ٍّص
خض ؾىاء ٍّ -ص
ٍّص
بًجابُت ٍّص
ٍّص
بالى ٍّص
الى ٍّص
ظؼثُا خى٫
و
ٍّص ٍّص
ٍّص
ٍّص
صالت ٍّص
اإلاخٗلمحن ٖلى ٍّص
الخىانل ٣ٞض ٍّصجمذ ؤلاقاعة بلُه ٍّص
ٍّص
ظؼثُا
جدٟؼ
ويُٗاث ٖالظُت
لىخضٍ (بىض ٍّ ،)5صؤما البىض  6واإلاخٗل ٤بـا٢تراح
ٍّص
ٍّص
الىيُٗت وؤٟٚال قغٍ ٍّص
الخدٟحز ،لظل ٪اٖخبرث ٍّص
ٍّص
مً ٢بل ٍّص
جهىعاث ٌطا لهى ٠مً اإلاٗلمحن
مضعؾحن ازىحن خُض ع٦ؼا ٖلى صاللت
ٍّص
ٍّص
الل ٍّص
بًجابُت ٍّص
ٍّص
ظؼثُا هٓغا ل٩ىنها لم ٍّص
ٍّص
ٍّص
جىانلي ً٣طخي بًغوعة ٍّص
الٗالجي و ٤ٞمىٓىع لٛى ٍّصي
ٛىٍت صازل
حٗهض الٓاَغة
جلب قغوٍ الجهاػ
ؤلاخهاجي (٤اٍّ )²ص
حي خؿب ألاصواع ٍّص
الخالي٤:ا 15.2 = ²بسضحت ّ
اظخماعي ٍّص
ٍّص
ٍّص
حطٍّت
والىىاًا اإلاغاص بلىٚها ،وجضٖم َظا هخاثج الازخباع
ؾُا١
 2و في مؼخىي زاللت .05
ًضٖ ٫لى ٍّص
ًدبحن لىا ٍّص
وحٗض ُ٢مت مغجٟٗت ٍّص
ؤن ُ٢مت ٤اٖ ²الُت ،بط بلٛذ ٍّ ،15.2ص
ٍّص
ؤن ٍّص
ٍّص
الجضولُت (ٍّ ،)5.99ص
مما ٍّص
جهىعاث
الضاللت م٣اعهت بـ ٤ا²
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص ٍّص
اللٛت ثهؼٕ بلى ٍّص
َظا ٍّص
الؿ ٍّص
حٗل ٍّص
ٍّص
الهى ٠مً ٍّص
الخضزل
لبُت ،بط اوٗضم
مُت ٢ىاٖض
ٖالجي و ٤ٞجىنُاث
اإلاضعؾحن اإلاخٗل٣ت بىي٘ ظهاػ
ٍّص
ٍّص
ٍّص
حي و٦ظلٍّ ٪ص
الل ٍّص
اظخماعي ٍّص
ٍّص
ال٣اضخي بًغوعة ٍّص
بالؿعي (في َظٍ اإلاىاؾبت ) بلى جم٨حن اإلاخٗلم مً
ٛىٍت يمً ؾُا١
حٗهض الٓاَغة
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص ٍّص
م ً٨مً ٍّص
الل ٍّص
الاوٗخا ١مً َُمىت "ز٣اٞت الجملت " وب٦ؿابه ٢ضعة ٍّص
ٛىٍت
جل٣ي زُاب وبهخاظه مىْٟا الٔواَغ
هه ٍّصُت جخجلى في الخ
اإلاؿتهضٞت بالٗالط بك٩ل مالثم
ّ
ي ّ
الخ ّ
الؼ ّ
لىضاث ّ
لبُت:
 .2.2.9مجمىٓت املٔلمحن شو
1.2
1
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بند 4
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ٍّص
الؿلبُت
الك٩ل :4الخهىعاث
هالخٔ ٍّص
مضعؾا واخضا ٢ض ؤٞصح ًٖ ٍّص
بًجابي ٍّص
ؤن ٍّص
ٍّص
جهىع
ظؼثُا للجهاػ اإلا٣ترح (بىض  )4بط ًغاٍ ٢اثما ٖلى بٖاصة جىُْــ ٠الخضر
ٍّص
ٍّص
بةم٩اهُت اٖخماص ٍّص
اللٛى ٍّصي اإلاؿتهض ٝفي ٍّص
و والجمل ٖ -لى ٍّص
ٍّص
ٍّص
الى ٍّص
خض ؾىاء  -لٗالط ؤزُاء
٦خابُا ،ومشل طلٖ ٪ضصا ًخٗل٤
الخىانل
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٞةن ٍّص
ٛىٍت ،وٖضا طلٍّ ٪ص
الخ ٍّص
الل ٍّص
هىعاث اإلاٟصح ٖجها ٢ض ٍّص
اللٛت وظٗلذ مجها ٍّص
مجغص ؤبيُت وؤق٩ا٫
يُ٣ذ مٟهىم ٢ىاٖض
اإلاخٗلمحن
ٍّص
ٍّص
ٍّص ٍّص
والخُبُ ٤وفي الاٖخ٣اص ٍّص
ٗغٍّ ٝص
للٓاَغة مً زال ٫جماعًٍ ٍّص
ظىٞاء ٍّص
الخ ٍّص
ؤن جل ٪هي
ُٞخم التر٦حز ٖلى ال٣اٖضة اإلاىٓمت
ج٣ضم لخد،ٟٔ
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الٗالظُت بىٟـ ٍّص
اللٛت ٍّص
الل ٍّص
الخ ٍّص
وحٗغٞها وبصعاٍّ ٥ص
ٍّص
ٍّص
هىع ،بط ٍّص
ٛىٍت ٍّص
آلُاث
مىظهت بلى جدضًض ألاق٩ا٫
جٓل ٢ىاٖض
الٗملُاث
اللٛت  .وجخإزغ
ؤلاخهاجي ٍّص
حٗلُ٣ها (وخضة ٍّص
نغُٞتٍّ ،ص
ٍّص
ٍّص
الخالي٤:ا= ²
زم اؽجسضامها  -مً ظضًض -في بىاء ظمل) .وجضٖم طل ٪هخاثج الازخباع
هدىٍت ،وخضة
 48.8بسضحت ّ
حطٍّت  2و في مؼخىي زاللت .05
ٍّص
ًبحن َظا الجضوٍّ ٫ص
ظض ٖالُت ،بلٛذ  48.8وهي ُ٢مت ٍّص
ؤن ُ٢مت ٤ا  ²طاث ُ٢مت ٍّص
ٍّص
ظض ٖالُت م٣اعهت بـُ٣مت ٤ا  ²باليؿبت بلى اإلاجمىٖت
ٍّص
الجضولُت ( )5.99وَى ما ًُٟض ٍّص
ؤن ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
جهىعاث ٍّص
ٖالجي في ٢ىاٖض اللٛت الجخىا٤ٞ
مضعسخي َظٍ اإلاجمىٖت لىي٘ ظهاػ
الؿاب٣ت وبـ ٤ا ²
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص ٍّص
ٗغٍّ ٝص
للٓاَغة مً زال ٫جماعًٍ ٍّص
مُت َظٍ ٍّص
حٗل ٍّص
الخ ٍّص
التر٦حز – ٍّص
والخُبُ٣اث
مغة ؤزغي ٖ -لى ال٣اٖضة اإلاىٓمت
اإلااصة خُضًخم
وجىنُاث
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الٗالظُت  -وبن ؤٖضث ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ظُضا بُ٣ذ يُٟٗت
الٗاصي ؤو الخهو
آلالُت ٞ .ضعوؽ ٢ىاٖض اللٛت وجماعٍجها  -زال ٫خهو الخٗلم
ٍّص
ٍّص
ٍّص
اإلاخٗلم ال٣ضعة ٖلى بهخاط زُاب مالثم ٍّص
ٍّص
اإلاخىٞغ َاإلاا ٍّص
الُ ٍّص
ٍّص
م٣هُا مً
بُعي
ْل الاؾخٗما٫
الاظخماعي
للؿُا١
الجضوي في ب٦ؿاب
ٍّص
الىيُٗاث اٍّ ٫ص
ٍّص
ٍّص
نٗبت ًخجلى الٟغ ١واضخا بحن الاؾخسضام والاؾخٗما.٫
الٗالظُت ،وفي مشل َظٍ
ألاوكُت
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
للٜطهُت ّ
الطثِؼت ألاولى:
الٜطُٓت الثاهُت
الٜطهُت
 .3.9الخ ّثبذ مً
ّ
ّ
ّ
ي ّ
الخ ّ
حٔل ّ
مُت ٟىآس الل٘ت:
لىضاث ألاٟطب بلى جىكُاث
.1.3.9مجمىٓت املٔلمحن شو
2.5
2
بند 10
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بند 8
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ٍّص
ٍّص
الك٩ل ٍّ :5ص
الخ ٍّص
حٗل ٍّص
مُت ٢ىاٖض اللٛت
هىعاث ألا٢غب بلى جىنُاث
بًجابُت خى ٫يغوعة ٍّص
هالخٔ ٍّص
ؤن  4مً  10مً اإلاؿخجىبحن ٢ض ٍّص
ٖبروا ًٖ ٍّص
ٍّص
ٍّص
بالٗغبُت الٟهخى زال ٫الخهو
الخىانل
جهىعاث
ٍّص
ٍّص
الل ٍّص
ظؼثُا بةقاعتهم بلى :ؤلاصعاٍّ ٥ص
الٗالظُت (بىض  ،)8في خحن ؤبضي  6مً  10مجهم ٍّص
بًجابُت ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٛىٍت
الؿمعي ؤو البهغ ٍّصي للٓاَغة
جهىعاث
ٍّص
ٍّص ٍّص
مضعؽ واخضمً ؤلاٞهاح ًٖ ٍّص
ٍّص
جمٍّ ً٨ص
ٍّص
جهىع
اإلاٗغُٞت
الخضزالث و ٤ٞمسخل ٠ألاؾالُب
بًجابي لخ٠ُُ٨
(بىض  ،)10وفي َظا ؤلاَاع
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
مىعصا زالر خاالث لظل - : ٪بصعا٢ ٥اثم ٖلى البهغ ؤو الؿم٘ - ،الاهضٞإ - ،الخإمل٦ ،ما ٖبر ٍّص
مضعؽ واخض ًٖ يغوعة ج٠ُُ٨
ٍّص ٍّص
ٍّص ٍّص
ٗلم (بىض  )9ول ً٨باإلقاعة–  -ِ٣ٞبلى مغاٖاة ؾغٖت الٟهم وبُئه صون ٍّص
الخ ٍّص
ُغ ١بلى مؿإلت
الخضزالث و ٤ٞمسخل ٠ؤوؿا ١الخ
ٍّص ٍّص
هىعاث (ٚحر مىخٓم ٍّص
البُضاٚىظُت اإلاالثمتٞ .هظا اإلاؿخىي مً ٍّص
الخ ٍّص
ٍّص
الخىػَ٘ ) ً٨ك - ٠في مٗٓمه ًٖ -اوكضاص
الخضزالث واإلاىا٠٢
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ٍّص ٍّص ٍّص
ٍّص
لخٗل ٍّص
البُضاٚىجي في َظٍ اإلاىاؾبت ؤ٦ثر ٍّص
ٍّص
ؤٞغاص َظٍ اإلاجمىٖت مً ٍّص
مُت
مما ًخُلبه اإلاىُ ٤الضازلي
اإلاضعؾحن بلى م٣خًُاث الٟٗل
ٍّص
ٍّص
ؤلاخهاجي٤:ا 10.94 = ²بسضحت ّ
ٍّص
حطٍّت  2و في مؼخىي زاللت .05
٢ىاٖض اللٛت .وَظا ما جا٦ضٍ هخاثج الازخباع
ًبحن ٍّص
هالخٔ ٍّص
ؤن ٤ا  ²لها ُ٢مت ٖالُت بلٛذ ُ٢10.94مت مغجٟٗت ٍّص
الجضولُت (،)5.99وَظا ما ٍّص
ؤن ٍّص
ٍّص
جهىعاث ؤٞغاص
الضاللت م٣اعهت بـ ٤ا ²
ٍّص
ٍّص
حٗل ٍّص
ٍّص
َظٍ اإلاجمىٖت مً ٍّص
مُت ٢ىاٖض اللٛت (عٚم ما بغػ مً جباًً
الٗالظُت ال جخُاب ٤جماما وجىنُاث
اإلاضعؾحن لدؿُحر الخهو
ٍّص
ًدبحن لىا ٍّص
ؤلاًجابُت في مؿخىي بٌٗ البىىص وألاٞغاص )ٍّ .ص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الٗالظُت اإلا٣ترخت -عٚم جىٞغَا ٖلى قغٍ
الىيُٗاث
ؤن٦شحرا مً
ًمُل بلى
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
جٓل مهُىٗت الؾتهضاٞها الٓىاَغ الل ٍّص
الضاللت ٍّ -ص
ٛىٍت الخاَئت بهغ ٝالىٓغ ًٖ صوعَا في جد ٤ُ٣الٟهم وؤلاٞهام بدؿب
ؾُا٢اث بُٗجها.
ّ
ي ّ
الخ ّ
الؼ ّ
لىضاث ّ
لبُت:
 .2.3.9مجمىٓت املٔلمحن شو
1.2
بند 7
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بند 9

0.4
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ٍّص
الؿلبُت
الك٩ل  :6الخهىعاث
ٍّص
جُٟض اإلا٣اعهت بحن مسخل ٠بىىص َظا الجضوٍّ ٫ص
مضعؾا واخضا ٢ض ٍّص
ٖبر ًٖ ٍّص
الاج ٍّص
بًجابي ٍّص
ظؼثُا خىٍّ ٫ص
ؤن ٍّ 10ص
ٍّص
جهىع
هالُت
ؤَم ٍّصُت اإلاىا٠٢
ويُٗاث مً الىا ٘٢اإلاِٗلٍّ ،صؤما ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
بالٗغبُت الٟهخى (بىض )8
ألا٣ٞي
الخىانل
الٗالظُت (بىض  ،)7باإلقاعة بلى:
ٖىض حؿُحر الخهو
٣ٞض ٍّص
ٍّص
بًجابُت ٍّص
ٍّص
ظؼثُا بظ٦غ ٖباعاث مً ٢بُل ً:دؿً ،مً ألاًٞل٦ ،ما ؤٞصح  4مً
بخهىعاث
ٖبر ٖىه  7مً  10مً اإلاؿخجىبحن
ٍّص ٍّص
ٍّص ٍّص
 10مجهم ًٖ ٍّص
ٗل ٍّص
بًجابُت ٍّص
ٍّص
جهىعاث هي ألازغي
مُت (بىض  )9باإلقاعة بلى  :مغاٖاة
الخضزالث إلاسخل ٠ألاوؿا ١الخ
ظؼثُا خى ٫مالءمت
ٍّص
ٍّص ٍّص
ٍّص
اإلاخٗلمحن  ،صون ٍّص
ٍّص
ويُٗاث ؤم جضزالث ) ،ولم ًبض ؤٞغاص َظٍ
الخىهُو ًٖ لىاػم طل( ٪ؤهي
والخظ٦غ لضي
ؤزظ صعظت الاؾدُٗاب
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
اإلاجمىٖت ٍّص
ؤلاخهاجي الخ ٍّص
ٍّص
الي ًضٖم
ؤي مىً ٠٢خٗل ٤بخ ٠ُُ٨الخضزالث و ٤ٞمسخل ٠ألاؾالُب اإلاٗغُٞت (بىض  ،)10وهخاثج الازخباع
طل٤:٪اّ .29.6 = ²
حطٍّت  2و في مؼخىي زاللت .05
ٍّص
ٍّصًخطح لىا ٍّص
ظض ا ،بط بلٛذ  ،29.6وهي طاث صاللت مغجٟٗت ٍّص
ؤن ٤ا  ²لها ُ٢مت ٖالُت ٍّص
ٍّص
الجضولُت ( .)5.99ألامغ الظي
ظضا م٣اعهت بـ ٤ا ²
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
زانتٍّ -ص
الالججاوـ– ٍّص
ٍّص
اإلاخهل باال٦دؿاب اللٛىي لضي اإلاخٗلم (في
مدضوصًت بإلاام ؤٞغاص َظٍ اإلاجمىٖت مً اإلاٗلمحن بإؾـ
ٌٗ٨ـ
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
اإلاخًمً في الخُاب وبصعا ٥وُْٟخه ٍّص
الغمؼٍت ) ،ومً خُض ال٣ضعة
مايُه اللٛىي وخايغٍ ) مً خُض الىمى الضاللي (َٝم اإلاٗجن
ٍّص
الترُ٦ب ٍّص
ٍّص
الىدى ٍّصي (بهخاط ظمل وملٟىْاث وجغُ٦بها و٢ ٤ٞىاٖض مُٗىت ً٣خًحها اإلا٣ام).
ٖلى
ٍّص ٍّص
جُغ ١بلُه الباخض مدغػ بالُٗض في بدشه اإلاكاع بلُه ؤٖالٍ مً ٍّص
وَظٍ ٍّص
الىخاثج جخُاب ٤وما ٍّص
ؤن زُإ اإلاخٗلم اللٛى ٍّصي َى ْاَغة
ًخٛحر ٍّص
الخٗامل مٗه مً بدض ًٖ صعظت الاهدغا ًٖ ٝاإلاُٗاع بلى هٓغ في اإلاىٍُّ ٤ص
مغخلُت في مؿاع َىٍل مً الا٦دؿابٍّ ،ص
ٍّص
الض ٍّص
ازلي
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
للمخٗلم في َجب َج
ٍّصالظي ًد٨مه ،طلٍّ ٪ص
ؤن وؿبت ٍّص
الخجل ٍّصُاث الاؾتر ٍّص
ىِىت مٗغٞخه باللٛت ،وَى ما
اجُجُت
َامت مً ألازُاء لِؿذ بال ؤخض
ٍّص
ٍّص
ٖالظُت مغاُٖت لهظٍ ألاؾـ.
ً٣خطخي حٗضًل اإلاىا ٠٢بػاء طل ٪واجساط جضابحر
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الطثِؼت الثاهُت
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الك٩لٍّ :7ص
الخهىعاث
ٍّص
ي ٍّص
الكغوح ٍّص
هىعاث ٍّص
اإلاخٗلٍّ ٤ص
ٍّص
بالخ ٍّص
ًبحن لىا ٍّص
ٍّص
والخماعًٍ
ؤن  4مً  10مً اإلاؿخج وبحن ماػالىا ٌٗخ٣ضون في ظضو
البُاوي
الغؾم
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الل ٍّص
والخُبُ٣اث ٍّص
ٛىٍت اإلاؿتهضٞت (وبن وعص طل٪
آلالُت عٚم بقاعتهم بلى يغوعة جىٞحر ٣ٞغاث وههىم بهض ٝمدانغة الٓاَغة
ٍّص
ٍّص
باخدكام ) (بىض  ،)11وؤقاع  50ههٟهم بلى ظٗل جل ٪ال٣ٟغاث ٍّص
اإلاخٗثرًً ٢هض ٍّص
والىهىم ٍّص
حٗهص الخضر اللٛى ٍّصي
مدل خىاع بحن
ٍّص
البُضاٚىظُت صازل ٞهىٍّ ٫ص
ٍّص
الضعاؾت ًٖ اوكضاص اإلاٗلمحن بلى هدى الجملت ،ؤي
الخاَئ اهُال٢ا مً طل . ٪و٢ض ؤباهذ اإلاماعؾت
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الٗمل ٖلى جم٨حن اإلاخٗلمحن -مً ظضًض -مً بىاء ظمل صخُدت بهغ ٝالىٓغ ًٖ صوعَا في ال٣ضعة ٖلى الخساَب ،وَظا هدُجت
ٍّص
ٍّص
اإلاخٗل ٤باإلاماعؾت ٍّص
اإلاؿخ٣لت واإلاُ٣ىٖت ًٖ ؾُا٢ها ٍّ .ص
ؤن  4مً  10مً ٍّص
وٍبحن ٍّص
ٍّص
اإلاضعؾحن
البُاوي
الغؾم
ٖمل مخمدىع خى ٫الجملت
ٍّص
ٍّص ٍّص
ٍّص
َج
جخًمً الٓاَغة الل ٍّص
اإلاالخٓحن ًماػظىن ؤخُاها بحن الاقخٛاٖ ٫لى ظمل ٍّص
ٍّص
ٛىٍت اإلاؿتهضٞت صون الخسلي ًٖ
مخىىٖت و٣ٞغاث ٢هحرة
ٍّص
ٍّص
ٍّص
اإلاخٗثرًً ٖلى ٍّص
الخىانل في ما بُجهم
الكغوح واؾترظإ ال٣ىاٖض اإلاضعوؾت (بىض  ،)11ومشلهم ٖضصا ًدملىن  -ؤخُاها -مخٗلمحهم
ٍّص
جىانليٍّ -ص
اؾدىاصا بلى ما ًُغخه اإلا٨خىب اإلا٣ترح (٣ٞغةٍّ ،ص
ٍّص
وؿبُا-
هو) مً مٗاوي ؤو ً٢اًا (بىض  ،)12وبن بضا َظا اليكاٍ طا ملمذ
ٍّص ٍّص
ٍّص
ٍّص
جخٗغى ٍّص
الل ٍّص
ٛىٍت اإلاؿتهضٞت بالٗالط ٦شحرا ما ٍّص
للتهمِل لُُٛان مؿاثل ؤزغي جخٗل ٤باإلاٗجن وٞهم اإلا٨خىب وَى ما ًُغح
ٞةن الٓاَغة
ٍّص
ٍّص ٍّص
ؤلاخهاجي ٍّص
ٍّص
جا٦ض طلُٟ:٪مت ض =  .84بسضحت ّ
ٍّص
حطٍّت  9و في مؼخى زاللت .05
الخالي
والخضزالث ،وهدُجت الازخباع
بق٩الُت الخُاعاث
هالخٔ ٍّص
ؤن ُ٢مت ض اإلادؿىبت حؿاوي ٍّ ،0.84ص
ٍّص
الجضولُت ( )0.67باالؾدىاص بلى ظضوBravais :٫
وحٗض ُ٢مت طاث صاللت ٖالُت م٣اعهت بـ ع
ٍّص ٍّص
ٍّص
اإلاٗلمحن ٍّص
ًضٖ ٫لى وظىص ٖال٢ت مىظبت بحن ٍّص
ٍّص
الؿ ٍّص
البُضاٚىظُتٍّ .ص
ٍّ ،Pearson r deص
مما ٍّص
بإن اإلاٗلمحن
مما ًُٟض
لبُت ومماعؾتهم
جهىعاث
ٍّص
ٍّص
جهىعاتهم بلى ٍّص
ٛىٍت ٌٗجي بٖاصة جضعَـ ٧لماث وجغاُ٦ب وؤق٩اٍّ ٫ص
الل ٍّص
ًمُلىن في ٍّص
لٛىٍت ،وظٗل اإلاخٗلم – مً ظضًض -
ؤن ٖالط ألازُاء
ٍّص
البُضاٚىظُت اإلاُاب٣ت لخلٍّ ٪ص
ٛىٍت و٢ىاٖضَا ٍّصالتي ويٗها ٍّص
الخ ٍّص
الل ٍّص
ٍّص
هىعاث في ٧امل مغاخل
الىداة ٞ .اإلاماعؾاث
ٖاعٞا بال٣ىاهحن
ٍّص ٍّص
ٍّص ٍّص ٍّص
ٍّص ٍّص
ٍّص
ٍّص
الٗملُت ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الخٗلُمُت -الخٗلمُت (مً الخٗلم بلى الٗالط) ال جىمي لضي المحٗلم بال ال٣ضعة ٖلى بصعا ٥الىٓام الك٨لي للملٟىْاث وونٟه
ٍّص
ٍّص
ٍّص ٍّص
ٛىٍت ًٖ َغٍٍّ ٤ص
الل ٍّص
د٨م في ٍّص
الخمغًٍ
آلُاث ال٨الم وبيُاث اللٛت وا٦دؿابه للٗاصاث
في نُٛت ٢ىاٖض ويىابِ ،وٖلى الخ
والخمهحر .وٍدُلىا َظا الىي٘ ٖلى ٢ى" ٫ؤبغٍٍّ " :J. Abric, 1993(" ٪ص
ٍّص
الاظخماُٖت حكخٛل ُ٨٦ان طي ٍّص
الخ ٍّص
ٍّص
م٩ىهحن ازىحن َما
هىعاث
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الُ ٍّص
ٍّص
ٍّص
وجسخو ٍّص
٧ل مً اإلاىٓىمخحن بضوع
وم٨مل
مدضص
غُٞت (،)périphérique
اإلاغ٦ؼٍت واإلاىٓىمت اإلادُُت ؤو
اإلاىٓىمت
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
جخ٩ىن مً ٖىانغ الخ ٍّص
اإلاغ٦ؼٍت لها زهاثهها ٞهي طاث بيُت زابخت ؤمام الخٛحر... ،بنها ٍّص
ٍّص
هىع
لآلزغ"(ؾاسخي،1993مٞ ،)160الىىاة
ٍّص
البُضاٚىظُت
الك٩ل :8اإلاماعؾاث
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ٛحرٍّ ،صؤما الٗىانغ اإلادُُت ٞهي زُاَاث جسً٘ ٍّص
ألا٦ثر زباجا وألا٦ثر نمىصا ؤمام ٍّص
اإلاغ٦ؼٍت ٍّص
الخ ٍّص
ٍّص
ٍّص
ؤؾاؾُا في
ول٨جها جلٗب صوعا
للىىاة
اقخٛاٍّ ٫ص
الخ ٍّص
ٍّص
وخغُ٦تها ٦ما ٍّصؤنها ٖلى ٢ضع ٦بحر مً اإلاغوهت.
هىعاث
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
للٜطهُت ّ
الطجيػت الثاهُت
الٜطُٓت ألاولى
الٜطهُت
 .5.9الخ ّثبذ مً
ّ
الخ ّ
لىضاث

ّ
البُساٗىحُت
املماضػت
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ٍّص
ٍّص
الك٩ل ٍّ :9ص
ٍّص
البُضاٚىظُت
الك٩ل  :10اإلاماعؾاث
الخهىعاث
ٍّص
ٍّص
ؤن  %60مً ٍّص ؾحن ٌٗخبرون ٍّص
هىعاث (بىض ٍّ )13ص
اإلاخٗلٍّ ٤ص
ٍّص
الل ٍّص
بالخ ٍّص
ٛىٍت ًىدهغ في ٍّص
حٗغٝ
ؤن حصخ ًو ألازُاء
وٍبحن لىا الك٩ل 9
اإلاضع
ٍّص
اللٛت ،الاعجباٖ ٥ىض ؤلاهجاػ ،ه٣و في ٍّص
الخ ٍّص
ضعب ٩ُٞ)...ىن
ألازُاء وجدضًض مهاصعَا مكحرًً – بظماال  -بلى ٖ( :ضم بج٣ان ٢ىاٖض
ُة
الخماعًٍ ٍّص
الٗالط اإلاىاؾب -و ٤ٞمىٓىعَم ٢ -اثما ٖلى ؤلا٦شاع مً ٍّص
جم جغظمخه ٍّص
آلالُاث ،وَى ما ٍّص
ُبُُ٣ت وصٖم ٍّص
ٍّص
ٖملُا زال٫
الخ
ٍّص
البُضاٚىظُت ٍّص
الٗالظُت ،بط ٍّص
ٍّص
ٍّص
ؤن  %50مً ٍّص
ًبحن لىا ٍّص
ٍّص
اإلاضعؾحن ٍّصؤولىا مهاصع ألازُاء ٦ما
البُاوي اإلاخٗل ٤باإلاماعؾت
الغؾم
الخهو
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
مٗغفيٖ ،ضم امخال ٥اإلاٗلىمت ،قغوص الظًَ ،زلِ في الٓىاَغ الل ٍّص
ٛىٍت ٍّ ،...صؤما ب ٍّص
ٍّص
ُ٢ت
ًلي (بىض ٖ :)13ضم ٞهم الخٗلُمت ،ه٣و
ٍّص
ٍّص
اإلاضعؾحن ٞأزغوا جدضًض ما قإ مً ؤزُاء بهض ٝجضبغ ؤوكُت جضاع ٥وج٣ىُاث بنالح ٍّص
ٍّص
مُٗىت  .وجا٦ض َظا هدُجت الازخباع
ؤلاخهاجي ٍّص
الخاليُ٢:مت ع=  .96بضعظت ٍّص
ٍّص
خغٍّصٍت مؿاوٍت  9 ٫و مؿخىي صاللت .05
ًٓهغ مً زال ٫هخاثج مٗامل الاعجباٍ ٍّص
ؤن ُ٢مت ع اإلادؿىبت مؿاوٍت لـ  ،0.96وهي ُ٢مت طاث صاللت ٖالُت ٍّص
ٍّص
الجضولُت
ظضا م٣اعهت بـ ع
الٟغيُت ٍّ ( :ص
( ،)0.67وَى ما ًُٟض ٍّص
ؤن الٗال٢ت بحن ٍّص
هىعاث ٍّص
الخ ٍّص
ٍّص
الؿ ٍّص
ٍّص
البُضاٚىظُت ) هي ٖال٢ت
لبُت واإلاماعؾت
اإلاخٛحرًً الىاعصًً بهظٍ
مىظبت.
ٍّص
ٍّص
٧ل طل -٪في ؤًٞل ألاخىاٍّ -٫ص
اللٛت ٍّص
ٍّص
ٌٗ٨ـ ٍّص
زانتً ،جٗله مكابها لخ٩ىًٍ مٟاَُم
ٖامة و٢ىاٖضَا
جبؿُُُا ال٦دؿاب
جهىعا
ٍّص
ٍّص ٍّص ٍّص
وبالخالي ٍّص
الٗلمُت مجها – مشال ٍّ ،)-ص
ٍّص
ٗل ٍّص
ٞةن الخضًض ًٖ اهدغا ٝال٣ىاٖض التي بىاَا
مُت ألازغي (
( )Conceptsمشلما وعص في اإلاىاص الخ
ٍّص
ٍّص
ٍّص
اإلاخٗلم "باليؿبت بلى اللٛت الهض ٝال مٗجن له ،بط ٠ُ٦
ٍّص
ٍّص
ًم ً٨للمخٗلم زغ٢ ١ىاٖض لم ًخمشلها بٗض ؟ (.1")Corder, 1979,39-41

 -ذكره محرز بالعٌد فً بحثه :األخطاء اللّغوٌّة فً منتوج المتعلّمٌن فً نهاٌة المرحلة األولى من ال ّتعلٌم األساسًّ  ،ص 2002 /ISEFC /40
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ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
للٜطهُت ّ
الطثِؼت الثاهُت
الٜطُٓت الثاهُت
الٜطهُت
 .6.9الخ ّثبذ مً
ّ
الخ ّ
لىضاث

ّ
البُساٗىحُت
املماضػت
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ٍّص
ٍّص
الك٩ل ٍّ :11ص
الخ ٍّص
ٍّص
البُضاٚىظُت
الك٩ل  :12اإلاماعؾاث
هىعاث
ٍّص
هىعاث ٍّص
اإلاخٗلٍّ ٤ص
اإلاضعؾحن ٍّص
بالخ ٍّص
ؤن ههٍّ ٠ص
هالخٔ مً زالٍّ ٫ص
ٍّص
ًًٟلىن ؤن ٌؿدىض ٖالط ألازُاء بلى مهاصعَا (بىض ،)14
البُاوي
الغؾم
ٍّص
ٍّص
ول٨جها اإلاهاصع طاتها اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا والتي ال ٍّص
ٍّص
جمذ ٍّص
بإي نلت بلى مىُ ٤مؿاعاث الا٦دؿاب اللٛى ٍّصيٍّ ،صؤما اؾتهضا ٝالٗالط للح اظاث
ٍّص
الٟغصًت ٣ٞض ٍّص
ٍّص
ٍّص
بًجابي ٍّص
ٖبر ٖىه ٍّص
ٍّص
ظؼثُا بةقاعجه بلى ازخال ٝألازُاء مً مخٗلم بلى آزغ ،وٍغي
بخهىع
مضعؽ واخض ( ِ٣ٞبىض )15
ٍّص
ٍّص
اإلاخٗلم في بنالح ؤزُاثه (بىض ٍّ ،)16صؤما ٍّص
الخ ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الٗالظُت ٣ٞض ؤٞصح 808
الٗملُت
هىعاث اإلاخٗل٣ت بإظغة
بم٩اهُت بقغا٥
مضعؾان
مضعؾحن ًٖ ٍّص
بًجابُت ٍّص
ٍّص
مً ٍّ 10ص
ظؼثُا خى ٫يغوعة ج٣ؿُم ؤٞغاص الٟهل بلى مجمىٖاث نٛحرة بدؿب ألازُاء اإلاغج٨بت
جهىعاث
ٍّص
(بىض  ،)17وبىٟـ اإلاؿخىي مً ٍّص
الكغوٕ في مٗالجت ألازُاء ٍّص
الخ ٍّص
الؿهلت (بىض  )18صون ؤلاقاعة
هىعاث ًغي  7مً 10مجهم يغوعة
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الل ٍّص
الل ٍّص
ٛىٍت في هُا ١ؾُا٢اث مخٟاوجت ٍّص
ٛىٍت ٍّصالتي حؿتهض ٝث ٍّص
٦ما وهىٖا  .و٢ض ظاءث مماعؾت
ٖهض الٓاَغة
بلى َبُٗت ألاوكُت
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
البُضاٚىظُت (اإلاالخٓت ) صازل ٞهى ٫الضعاؾت مخىاٚمت وَظٍ الخ ٍّص
ٍّص
ٍّص
هىعاث التي لم جغج٧ ٤لها بلى اإلاؿخىي
ؤلاًجابي ،بط
اإلاٗلمحن
ٍّص
ؾعى ٍّ 4ص
ٖالظُت مؿدىضة بلى مهاصع ألازُاء (و ٤ٞجإوٍلهم اإلاكاع بلُه) (بىض ،)14
مضعؾحن مً ٍّ 10صجمذ مالخٓتهم بلى ج٣ضًم ؤظهؼة
ٍّص
ٍّص
اإلاخٗثرًً مً ؤوكُت مسهىنت (بىض ٦ ،)15ما خمل ٍّص
بِىما خاوٍّ ٫ص
مضعؽ آزغ بٌٗ اإلاخٗثرًً ٖلى
مضعؽ واخض جم٨حن بٌٗ
ٍّص
م٣اعهت بهخاظه بال٣ىاٖض اإلاضعوؾت لخدضًض مىًَ الخُإ وجهىٍبه وطل ٪يمً ما وٞغٍ مً ؤوكُت ٖالط ٍّصًت (بىض  ،)16وهٟـ
ٍّص
ٍّص
ٍّص
بًجابي ؤجاٍ ناخبه خحن ٍّص
مخٗلمُه بلى ٞئاث بدؿب ٍّص
الهٗىباث اإلاكتر٦ت يمً ٍّص
ٍّص
٧ل واخضة وظٗل
نى٠
اليؿبت جخٗل ٤بؿلى٥
البُ٣ت (بىض ٦ ،)17ما اٖخمض ٍّص ؾان مبضؤ ٍّص
ٍّص
ٖالجي مسخلٍّ ًٖ ٠ص
الخ ٍّص
ٍّص
الٗالظُت
ضعط ٖىض بهجاػ ألاوكُت
ؤٞغاصَا ٌكخٛلىن ٖلى ظهاػ
مضع
ٍّص
ٍّص
(بىض  )18بضءا بإوكُت ٍّص
ٗغ ٝواهتهاء بةهخاط ظمل و٣ٞغاث ٢هحرة بخىُْ ٠الٓاَغة الل ٍّص
الخ ٍّص
ٛىٍت اإلاؿتهضٞت بالٗالط .وجضٖم َظا
ؤلاخهاجي اإلاٗخمضُ٢ :مت ع = .86بضعظت ٍّص
ٍّص
خغٍت مؿاوٍت  9 ٫في مؿخىي صاللت مؿاو .05 ٫
هدُجت هٟـ الازخباع
ٍّصًخطح لىا مً زالَ ٫ظا ٍّص
ي لـ  ،0.86وهي ُ٢مت طاث صاللت ٖالُت م٣اعهت بـ ع
ؤن ُ٢مت ع اإلادؿىبت مؿاو ة
ًبحن ٍّص
ؤن َىاٖ ٥ال٢ت مىظبت بحن ٍّص
الجضولُت ( ،)0.67وَى ما ٍّص
الٟغيُت ( ٍّص
ٍّص
اإلاضعؾحن لالؾتر ٍّص
ٍّص
ٍّص
جهىعاث ٍّص
الٗالظُت
اجُجُت
مخٛحري َظٍ
البُضاٚىظُت صازل ٞهىٍّ ٫ص
ٍّص
الضعاؾت).
ومماعؾتهم
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الل ٍّص
ٛىٍت ٖلى ألازُاء اإلاكتر٦ت عٚم ما ْهغ مً اؾخصىاءاث ٍّص
جم ٞحها جًُِ٤
ًغ٦ؼ اإلاٗلمىن في ٖالط (بل بنالح ) ؤزُاء مذٖلمحهم
ٍّص
الجماعي بلى خضوص الٟئاث ٍّص
ٍّص
ول٨جها اقخٛلذ هي ألازغي ٖلى ما َى مكتر ،٥و٢ض اهدهغث َظٍ ألازُاء في ما َى ق٨لي
اليكاٍ
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ٍّص
ٍّص
ٍّص ٍّص ٍّص
اإلاٗلم مً اوسجام الخُاب ٍّص
٦إزُاء ٍّص
الى ٍّصصخ ٍّصي زُإ
بُعي ؤال ًجٗل
الخهغٍـ ٠ؤو ؤلاٖ ـغاب ؤو الاقخ٣ا ١ؤو الترُ٦ب  ...ومً الِ
ٍّص
وُُٟ٦ت حٗضًله ٍّصهه لم ٌؿتهضٞه ٍّص
ٛىٍت ألازغي  -بما ٍّصؤهه ال ٍّص
الل ٍّص
ٍّص
ًىظه
بالخُُ٣م ؤنال ٖ -لى ٚغاع اإلا٨دؿباث
ٌٗالجه وٍبدض في مهضعٍ
ٍّص ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الازخبا اث ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
اإلاخٗلم الخىانلُت ٦ .ما ْهغ ظلُا ؤن الخُإ  -مً مىٓىع
ُُ٣مُت التي ًبىحها وظهت جم٨ىه مً الى٢ىٖ ٝلى ٢ضعة
الخ
ع
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
اإلاضعؾحن ٌٗ -ض بظابت ؾِئت ًيبغي حٗىًٍها باإلظابت الؿلُمت وَى ما ظٗلهم ً٣هغون ؤوكُتهم الٗالظُت ٖلى جصخُذ الخاَئ ؤو
ٍّص
ٍّص
زم بجباٖه بؿلـلت مً ٍّص
اإلاخٗلمحن بلى البضًل ٍّص
الخماعًٍ ٍّص
الصخُذ وحٗلُله بالٗىصة بلى ال٣اٖضة اإلاُٗاع ٍّص
آلالُت بهض ٝالترؾُش وفي
جىظُه
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ؤن طل ٪ؾبُل بلى ا٦دؿاب اللٛت و٢ىاٖضَا ٍّص
الٓ ٍّصً ٍّص
ٍّص
وؾُي
والخد٨م ٞحها ً .دضر َظا صون بٖاصة ججزًل ؤلاظابت الخاَئت في هٓام
ٍّص
ًا٦ض ٍّص
زام ؤو ٍّص
اإلاضعؾحن اإلاالخٓحن ًٟخ٣غون بلى اؾتر ٍّص
ٍّص
ؤن ٍّص
اجُجُاث ٖمل
جضبغ الخُإ في بَاع مىُ ٤هٓام لٛى ٍّصي ٧امل ،وَظا ما
ٍّص
ٍّص
الٗالظُت ٍّص
الل ٍّص
ٍّص
ٛىٍت وجدضًض مهاصعَا (و ٤ٞمىُ ٤الا٦دؿاب اللٛى ٍّصي ) وا٢تراح الخلى٫
اإلااصًت
واضخت ج٣ىم ٖلى جهيُ ٠ألازُاء
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٗٞال بلى الاؾدشماع ٍّص
ٗهض والا٦دؿاب (الٓىاَغ الل ٍّص
ٍّص
ٍّص
بهخاظُت جماػط بحن مبضؤ الخ ٍّص
ٛىٍت اإلاؿتهضٞت بالٗالط )
ويُٗاث
الىاظ٘ للٛت يمً
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الُ ٍّص
بهخاظُت مً هاخُت ؤزغي ،بط ًدغم ؤٚلب اإلاٗلمحن ٖلى جهىٍب ما
جىانلُت
بُعي في م٣اماث
مً هاخُت ومبضؤ الاؾخٗما٫
ٍّص
ٍّص
قإ مً ؤزُاء بك٩ل ٍّص
آلي ولى يمً ٞئاث نٛحرة مً مخٗلمي الٟهل الىاخض صون مغاٖاة لألؾباب الٟغصًت ال٩امىت وعاء خضور
ٍّص
اللٛت وم٣خًُاتها  .وَظٍ ٍّص
1
ٍّص
الىخاثج جخماشخن وما ؤقاع بلُه "ُٞلُب ماعٍى "Philippe Merieu
لخهىمًاث ٢ىاٖض
جل ٪ألازُاء ؤو
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ب٣ىله ...":طل ٪ؤن اإلاهم في الُب ٦ما في التربُت ًخمشل في جسُي الدصخُو لالعج٣اء بلى مؿخىي الٗالط ...وال ًم ً٨للمٗلم ؤن ًغقى
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الت ٍّص
ربىٍت بلى َظا المؾخىي بال بطا اهدبه بلى ٢ضعاث الُٟل وسٛغاجه والٗغاُ٢ل التي ج ٠٣حجغة ٖثرة ؤمام حٗلمه  ،"...وهي
بمماعؾخه
ٍّص
ألاوٍّ 2٫ص
٧ل مً ٞخخي ٞاعؽ ومدغػ بالُٗض في بدشحهما اإلاظ٧ىعًٍ ؾاب٣ا ،بط ًا٦ض ٍّص
مً هاخُت ؤزغي مخىا٣ٞت م٘ ما طَب بلُه ٍّص
ؤن ٍّص
مجغص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الك٩ل ٍّص
ٍّص
بم٩اهُت ازخباع
الصخُذ ًم ً٨ؤال ج٩ىن الِعٍ٣ت الىخُضة وال ؤهج٘ ؤق٩ا ٫ؤلانالح بما ٍّصؤنها جٖ ُ٘٣لى اإلاخٗلم
ج٣ضًم
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٞغيُاث ؤزغي  .بن مداولت ظٗل اإلاخٗلم ً٨دك ٠الك٩ل ٍّص
ٍّص
ٍّص
ج٩ىٍيُا له وللمٗلم في آلان
الصخُذ بىٟؿه ًم ً٨ؤن ج٩ىن ؤنلح
ٍّص
ٍّص ٍّص
ي ٍّص
ؤن مشل َظا ٍّص
الشاويٍّ 3ص
اللٛى ٍّصي لخل ٪اإلاغخلتٍّ ،صن مً ٍّص
زان ٍّصُاث لٛخه ،التي هي بهضص
الخصخُذ ال ًىضمج في هٓام اإلاخٗلم
هٟؿه ،وٍغ
ٍّص
ٍّص
ٍّص
٩ىنٍّ ،ص
ٍّص
الخ ٍّص
الخ٣ل ُةب(ٞ،)instabilitéهي ؾلؿلت مً ٍّص
ٖملُاث الاهخ٣ا ٫مً مغخلت بلى ؤزغي ٍّص
ج٣غبها مً اللٛت الهض .ٝبُض ؤن َظا الاهخ٣ا٫
ٍّص
ٍّص ٍّص
ًخمشل في ٍّص
ججضص ْهىع ؤزُاء مغاخل ؾاب٣ت.
ًخم في اججاٍ واخض٣ٞ ،ض حكهض ه٩ىنا
ال
 .10الدالكت
ٍّص
ٍّص
التربى ٍّصي ٍّص
ظغث َظا ٍّص
ىوسخي وَضٞذ بلى مٗغٞت ما بطا ٧اهذ جىظض ٖال٢ت مىظبت بحن ٍّص
الضعاؾت في ٍّص
الخ ٍّص
جهىعاث اإلاٗلمحن لٗالط
الؿُا١
ٍّص
ٍّص
البُضاٚىظُت ؤو الٗ٨ـٍّ ،ص
الل ٍّص
ٍّص
وبالخالي الى٢ىٖ ٝلى الٗىامل ال٩امىت وعاء طل ٪في الخالخحن ،لظل٪
ٛىٍت ومماعؾتهم
ؤزُاء اإلاخٗلمحن
ٍّص
ؤؾاسخي بمىُ٣ت ٍّص
بالؿىت ٍّص
الٗغبُت ٍّص
ٍّص
ججغٍبُت ٍّص
ٍّص
اقخٛل الباخض ٖلى ٍّص
جًم مجمىٖخحن مً ٍّص
ٍّص
الؿىض مً
الؿاصؾت
مضعسخي وخضة اللٛت
ُٖىت
ٍّص
ٍّص
ٍّص
٧ل واخضة مً ٖكغة ( )10ؤٞغاص ،بخضاَما ج٣ترب ٍّص
حٗل ٍّص
جخ٩ىن ٍّص
مُت ٢ىاٖض اللٛت وٖالط
جهىعاث ؤٞغاصَا مً جىنُاث
والًت ٟ٢هت،
جهىعاث ؤٞغاصَا وطاث اإلاؿإلت ،وطل ٪بىاء ٖلى ما ؤصلىا به مً بظاباث في الاؾخبُاهاث ٍّص
ؤزُاتَا،وألازغي ال جدىاؾب ٍّص
اإلاىظهت
ٍّص
ٍّص
اللخان زً٘ ؤٞغاصَما بلى قب٨ت مالخٓت ٍّص
بلحهم  .وَما ٍّص
البُضاٚىظُت صازل ٞهى٫
جم بٖضاصَا لغنض ؾلى٧اتهم
الُٗيخان
ؤن ٖال٢ت ٍّص
ؤلاخهاجية ٍّص
الض اؾت.و٢ض ؤْهغث ٍّص
هىعاث باإلاماعؾت ٢ض ٍّصاجسظث في َظٍ ٍّص
ٍّص
الخ ٍّص
ٍّص
الضعاؾت وظهخحن:
الىخاثج
ع
ٍّص
البُضاٚىظُت صازل ٞهىٍّ ٫ص
اإلاٗلمحن ٍّص
 وظهت بضث ٞحها ٍّصٍّص
الؿ ٍّص
الضعاؾت.
لبُت لظاث اإلاؿإلت مخىا٣ٞت جماما م٘ مماعؾتهم
جهىعاث
 من مقال نشره سنة  1988بعنوان :البٌداغوجٌا وال ّتقٌٌم الفارقٌّان ،ذكره أح مد شبشوب فً :ال ّتربٌة بٌن ال ّتعلٌم وال ّتعلّم  ،1994/ص162-161 ذكره فارس فتحً فً بحثه  :األخطاء اللّغوٌّة فً منتوج المتعلّمٌن  ...ص 97 -بالعٌد محرز ،األخطاء اللّغوٌّة فً منتوج المتعلّمٌن  ...ص43
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 وظهت بضث ٞحها ٍّصالبُضاٚىظُت ٍّص
الخ ٍّص
الؿ ٍّص
ٍّص
ٍّص
لبُت.
ؤلاًجابي لضي البٌٗ مجهم ٚحر مخىا٣ٞت م٘ مماعؾتهم
هىعاث طاث اإلاىخى
ٍّص
ٍّص
ٍّص
جبحن ٍّص
مجغص ٍّص
ؤن طلٍّ ٪ص
و٢ض ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
اللٛت ٍّص
مضعؾُت ٌٗاملها
ماصة
الٗغبُت ًٖ اإلاٗلمُٗٞ ،خبر ٢ىاٖض
زلُٟاث حٗلُم اللٛت
مغصٍ بلى ُٚاب
ٍّص
ٍّص
ٍّص
اللٛتٍّ ،ص
ُٞخدى ٫صعؾها وٖالظها – ٖلى ٍّص
ٍّص
الل ٍّص
مٗاملت ٍّص
وٍغ٥ػ اهدباٍ مخٗلمُه ٖلى مٓاَغ مً
ؿاهُاث و٣ٞه
خض ؾىاء  -بلى صعؽ في
آلُت
ٍّص ٍّص
ٍّص ٍّص
ٍّص
ألاصاء ال جازظ بٗحن الاٖخباع لخٓت الاؾخٗما .٫لظل ٪باث مً ٍّص
بخٗلُمُت اللٛت
ابؿخمىلىظُا ًخٗل٤
الًغوع ٍّصي ج٩ىًٍ اإلاٗلم ج٩ىٍىا
ٓغٍت ٍّص
بالخلُٟاث ٍّص
و٢ىاٖضَا ،ؤي جمُ٨ىه مً مٗاع ٝخىٍّ ٫ص
الى ٍّص
ٍّص
خذيًهبذ ٢اصعا ٖلى
اإلااصة وجاعٍسها ومًامُجها وَبُٗتها وجبهحرٍ
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٞهم وظه ألاَضا ٝوالىعي بإؾباب ٍّص
الخُٛحراث وٖلى حصخُو الٗىاث ٤وألازُاء التي حٗترى ؾبُل اإلاخٗلمحن هدى اإلاٗغٞت ٞخُٗل
بهخاظهم ٍّص
وجدض مً ؤصائهم.
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ال٨خابي ٍّص
الل ٍّص
٦ماص ة جىههغ ٞحها ٍّص
ٍّص
٧ل ال٣ضعاث
ٛىٍت ولم ًىٓغ في ٖالط ؤزُاء ؤلاهخاط
و٢ض جى ٠٢البدض ٖىض ٖالط ؤزُاء اإلاخٗلمحن
ٍّص
ٍّص
ٍّص ٍّص ٍّص ٍّص
ٍّص
دغٍغٍت ٍّص
ٛىٍت ٍّص
والخ ٍّص
الل ٍّص
مخٗلمي هٟـ اإلاؿخىي٦ ،ما لم ٍّص
ٍّص
الشاهُت ) خُض ج٩ىن
يهخم بضعظت ؤصوى (
٣اُٞت باليؿبت بلى
ىانلُت وختن الش
والخ
ٍّص
ٍّص
ٍّص ٍّص ٍّص
ٍّص
الل ٍّص
ؤ٢ل ٖضصا وجغُ٦با ٍّصل٨جها طاث ٍّص
ٛىٍت ٍّص
مى اللٛى ٍّصي لضي اإلاخٗلم ؾىاء
ؤَم ٍّصُت بالٛت بما ٍّصؤنها جىضعط يمً بخضي مغاخل الى
الٓىاَغ
مضعؾُا ،وَما مؿإلخان ظضًغجان – بضوعَما – ٍّص
ٍّص
ٍّص
بالضعاؾت.
َبُُٗا ؤو
٧ان طل٪
ٟاثمت امللازض واملطاحٕ

ّ
الٔطبُت
املطاحٕ
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
البرامج ٍّصالغؾمُت للضعظت الشالشت مً الخٗلُم ألاؾاسخي/ؾبخمبر2004
ٍّص
ٍّص
ٖلمحن في نهاًت اإلاغخلت ألاولى مً ٍّص
ألاؾاسخي،بدض لىُل قهاصة ٍّص
الل ٍّص
ٍّص
الضعاؾاث
الخٗلُم
ٛىٍت في مىخىط اإلاذ
 بالُٗض مدغػ ،ألازُاءٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
حٗلُمُت الٗغبُت باإلاٗهض ألاٖلى للتربُت والخ٩ىًٍ اإلاؿخمغ ، 2002/باعصو  -جىوـ
اإلاٗم٣ت في
ٍّص
ٍّص
اإلاخٗلمحن مً زال ٫ازخبا اث زخم ٍّص
سخي ،بدض في هُل قهاصة ٍّص
الل ٍّص
الخٗلُم ألاؾا ٍّص
الضعاؾاث
ٛىٍت في مىخىط
 ٞاعؽ ٞخخي.ألازُاءع
ٍّص
الٗغبُت باإلاٗهض ألاٖلى للتربُت ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
اإلاؿخمغ -باعصو -جىوـ2001/
والخ٩ىًٍ
حٗلُمُت
اإلاٗم٣ت في
ٍّص ٍّص ٍّص
ٍّص
ٍّص
الٗغبُت
مُت اللٛت
 ٞاعؽ ٞخخي والكاعوي مجُض ،مضازل بلى حٗلٍّص
التربُت ،مهُلخاث البُضاٚىظُا ٍّص
والضًضا٦خُ1994/ 1ٍ ،٪
 معجم ٖلىمٍّص ٍّص
ٍّص
ٍّص
قبكىب ؤخمض ،التربُت بحن الخٗلُم والخٗلم1994/
ٍّص
  Jean-Pierre Pourtoisو  ،Huguette Desmetجغبُت ما بٗض الخضازت ،جغظمت ؾاسخي هىعالضًً2002/3ٍ ،ّ
الٜطوؼُت
املطاحٕ
- Moscovici, S. (1961), La psychanalyse son image et son public. Paris
- Le petit Robert de la langue française/2006
- Pédagogie :dictionnaire des concepts clés /1998
La pédagogie différenciée / 2004-HalinaPerzesmycki,
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َـام ؿطابي " الجمط و ّ
الطماز "
ؤ.زالٓ ٨بابؼُت ـ حامٔت محمس الـطٍ ٝمؼآسًت ـ الجعاثط

اإلالخو:
ان َظٍ اَاللت هٟؿُت ًٖ زٟاًا الا ها اإلا٨ٟغة في ههها الؿحري ،جغوم البدض في ؾاا ٫الظاث اإلاٗل٣ت بحن الىًَ اإلاؿلىب
واوَام الىدبت ،بدض في ظضوي اإلا٣اومت بحن ٢ىة الؿالح و ٖبصُت ال٨الم ٞ..اطا ٧اهذ الؿحرة الظاجُت الاصبُت حٗغٍت للظاث
و٦ك..٠بان الؿحرة ال٨ٟغٍت حٗغٍت للًُ٣ت واإلاجخم٘ و مىاظهت لالوعي ا٫ظمعي.
اؿخٔا ٨ألاها و دمىزَا:
بن ٦خابت ؾحرة خُاة بوؿان َى ٗٞل مإؾاوي  ،طل ٪ؤن الخ٣ُ٣ت ج٩ىن ٖاعٍت مً الخُا ،٫ياعبت في ٖم ٤الىا ٘٢والهمىم
البكغٍت ،بنها جهىٍغ للخٓاث الٗٓمت ؤلاوؿاهُت و٦ظل ٪ججلي للًٗ ٠والعجؼ والخى ٝو٧ل الهىاظـ التي حٗترًىا .بنها صعاما
ج٨ك ٠لىا٦ -ما ً٣ىَ ٫جري بغٚؿىن في ٦خابه ( الطخ ًٖ _)٪ظؼء مً ؤهٟؿىا مسخبئ ٖىا ..ج٨ك ًٖ ٠اهٟجاعاث الظاث
ونغاٖاتها .
مً الاخترا ١جىُل ٤ؾحرة " َـام ؿطابي " و التي ازخاع لها ٖىىاها مً زىاثُت مخىاً٢ت  ،ؾىجض مً زال ٫جدلُلىا ؤنها
ٗٞال – الشىاثُت اإلاخىاً٢ت – جستز ٫ظىَغ الؿحرة  ،و ج٨ك " ًٖ ٠ألاها امل٥ٜطة " ؤو " ألاها املثٜ٠ت "  ،ؤها مخىاً٢ت ،
مكُىعة  ،مهتزة بحن خبلحن .
ٛ -1خىت الهطوب :
٢بل ؾىىاث ٖضًضة ٦ ،خب " ٗؼان ٣ىٜاوي " عواًخه " ضحا ٨في الـمؽ " ًُغح ؾاالا ؤو نغزت في وظه الهجغة ؤو
الخهجحر الٟلؿُُجي ٞ ،لماطا الهغو ب إلااطا ازخاع الٟلؿُُجي ألامان و ٞغٍ في الىًَ  ،زم ب٣ي َظا الهاظـ  ،وظُٗت في ألاصب
الٟلؿُُجي  ،و ألاصب الٗغبي  .و" َـام ؿطابي " ًُغح َظا الؿاا ٫الهٗب في بضاًت ؾحرجه " ؤػإ ٨هٜسخي ن و ؤها ؤدٍ
َصٍ ال٦لماث بٔس مطوض ػىحن ٓسًسة ٗ ُٝ٣ ،ازضها بالزها و الحطب ٟاتمت  ٛا و ال ىز ٌؼٔىن البخالٓها .1" ..
ؾااً ٫تزامً م٘ لخٓت ال٨خابت  ،لخٓت الاؾترظإ  ،لُهبذ ُٞما بٗض ٧ل هو الؿحرة مداولت وظىص مبرع للهغوب ،
" ؤحؼؼذ
ومداولت مً " ألاها " إل٢ىإ هٟؿها بإَمُت الؿٟغ ؤو الغخُل  ،عٚم ما ج٩ابضٍ مً ٖىاء الٛغبت و الىخكت

 .ىشام شرايب  :اجلمر و الرماد  ،ذكريات مثقف عريب  ،منشورات االختالف  ، ٕٖٓٓ ،اجلزائر  ،ص ٕٔ .
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بالىحـت ح ٙمطوي ٟ ...لبي ً٦از ًىٜجط  ...بوي ٓلى وؿ ٧الب٦اء  ،ؤضٍس الٔىزة  ،ؤضٍس الٔىزة بلى وًجي و ؤَلي و بلى الحعب
1
الصي جط٣خه وضاجي "
ُة
الهغوب ال ٌٗض ٗٞ ِ٣ٞال انهؼامُا ٣ٞ ،ضع ما َى ٞخىت و اٞخخان بالخُاة التي حٗضم في " الىًً " لُهبذ َظا ألازحر
م٣غوها باإلاىث و ألالم  ،و لٗل اإلاخل٣ي الظي ًخى ٘٢بلؼاما – مً ؾحرة َظا الٟلؿُُجي ؤن ًجض ٞجاج٘ الٛغبت  ،ؾُضَكه ؤن
َظا الىو بال٩اص حٗثر ُٞه ٖلى لخٓت صعامُت ؤو مإؾاوٍت جهىع خالت اإلاىًَ اإلاٛخهب بل بن ؤزباعٍ  ،جإحي باعصة مشل وكغة
ألازباع الُىمُت  ،التي ناع ٞحها اإلاكهض الٟلؿُُجي و الضموي عوجِىا ٖاصًا جخ٣بله " ألاها "  ،و جخٗاٌل مٗه  " .في هِؼان ؤحؽ
بالدى ، ٚؤكبح واضحا ؤن ال ىز في وهٕ هجىمي  ،التراحٔاث الٔطبُت لِؼذ مجطز جطاحٔاث ج٥خُُ٥ت  ،و في ححن ٤ان
لسي ال٠ىاث ال ىزًت ملٜحاث و مسا.2" ... ٕٛ
" ٤ان املؼطح مٔسا للمإػاة  ،ؤً٠ىذ شل ٧و ؤها ؤجدبٕ ًىمُا جٌىض ألاحسار في الىُىٍىض ٢جاًمع.3
" في  6هِؼان ادتر ٞال ىز الحلاض حى ٨ال٠سغ ".4
" في 8هِؼان اػدـهس ٓبس ال٠ازض الحؼُجي  ...في 21هِؼان َاحم ال ىز ٟطٍت زًط ًاػحن و زمطوَا جسمحرا ٤امال و لم ًً٥
َىا ٢ش٣ط للمصبحت في الىُىٍىض ٢جاًمع ".5
مً بُٗض  ،جغ٢ب " ألاها امل٥ٜطة " خا ٫الىًَ  ،في خالت اهٟها ٫جام  ،صون الخٗم ٤في مإؾاجه  ،بل ؤن مهضع جل٪
ألازباع ٧ان " دط " ( هُىٍىض ٢جاًمع )  ،و ؤًًا اإلاى ٠٢الظي ًظ٦غٍ َى بغُ٢ت "ؤزام ػمُث " ٌٗلً عٞغٞت هجمت صاوص ٞى١
ًاٞا ؟ ! َظا الهغوب الىٟسخي الظي جماعؾه " ألاها " ال ًًٗها في مد ٪الخُاهت ؤو الالمباالة  ،ب٣ضع ما َى ٦ك ٠لأللم الظي
ًسخٟي بحن َُاث الالوعي  ،و ال ًخجلى بال في مالمذ الُٟىلت الٛابغة " ؤجص٣ط بحط ًاٛا  ،بهه بحط ًٜىلتي ".6
ًٓ ٣ثحرا (  ) ...و مً حهت البحط ٓ ،لى
" ٤ان بُدىا في الٌاب ١الثاوي ( ٤ ) ...اهذ زاثطة البىلِؽ و كُسلُت امل٘طبي ال ًبٔسان ا
حاٛت الـاًئ ٤ ،اهذ ج٠ىم مسضػت الطوهت التي وهٔذ  ٛا ( ٣ ) ...ىذ ؤشَب بلى املسضػت بط٠ٛت دالتي ؤمذ ( ٤ ) ...اهذ
جإجِىا ٤ل ًىم  ،7 " ...ال ًدهغ الٟٗل الىا٢و ( ٤ان ) ن ال٩اجب بهضص اؾترظإ ط٦غٍاجه  ،بل َى َىا ن ؾلُت اللٚت جخماشخن
م٘ ؾلُت الالوعي ٞالىًَ (٤ان)  ،خٟىت ط٦غٍاث  ،و الهغوب مىه  ،و مهما خاولذ ألاها وي٘ الخبرًغاث  ،و البدض ًٖ مسغط

 .ادلصدر نفسو ،ص ٗٔ .
 .ادلصدر نفسو  ،ص . ٖٜٔ
 .ادلصدر نفسو  ،ص . ٖٜٔ
 .ادلصدر نفسو  ،ص . ٖٜٔ
 .ادلصدر نفسو  ،ص . ٖٜٔ
 .ادلصدر نفسو  ،ص ٔٗٔ .
 .ادلصدر نفسو  ،ص ٔٗٔ .
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ٍّص
بًجابي َ ،ى خُلت صٞاُٖت جماعؾها الظاث ٖلى امخضاص الؿحرة التي جغؾم لىٟؿها زُا صٞاُٖا حٛلب ٖلُه الخىاً٢اث  ،لضعظت
ًهبذ ٞحها الىًَ َى الج اوي  ،و " ألاها " هي اإلاججي ٖلُه " ل٠س هبصججي ًا وًجي  ...لً ؤضحٕ بلُ ٧لً ؤضحٕ ؤبسا ". 1
 -2ألاها امل٥ٜطة و َاحؽ جإهِب الومحر :
ًبضو مً زال ٫الؿحرة ؤن " ؿطابي " ٖاف مىٗما في ٍّص
ظى مً الثراء و الش٣اٞت  ،و خٓي بدُاة ممخٗت و ججاعب ٦شحرة  ،بط
جخجلى " ألاها " مذٖالُت  ،عاُ٢ت  ،جخل٣ى حٗلُمها بالجامٗت ألامغٍُ٨ت  ،و جىضعط في الجى الش٣افي و الؿُاسخي  ،ختن ج٩اص جسخٟي ،
ب٣ضع ما جبرػ هغظؿُتها  ،اط ٧ل ٧اجب ؾحرة متهم بىىٕ مً الجرظؿُت وخب الظاث" ٌٔمس َـام ؿطابي بلى بٓالء هٜؼه و
جمجُسَا ٛترحؼم كىضجه ب ُّت ججؼس كىضة إلاوؼان الىاب٘ت الصي ٌعي هبىٗه و ٌـهطٍ ٟسام الىاغ ؤحمٔحن.2
و عٚم الضعاؾاث التي جظَب بلى ؤن " ؿطابي " ًمجض طاجه ٞ ،ةهىا ال هجض في ؾحرجه ما ًا٦ض َظا  ،صخُذ ؤن " ألاها "
جبرػ بىنٟها م٨ٟغة و مشٟ٣ت و ؾُاؾُت  ،بال ؤنها جبضو زاٞخت  ،جخماهي م٘ ألاما ً٦و الٓغو ٝو الؿُا٢اث  ،مش٣لت بالكٗىع
بخإهِب الًمحر  ،في ٖال٢تها بالىًَ و اإلا٣اومت  ،عٚم ٧ل الخبرًغاث التي حؿغصَا و ٍّص
ج٨غعَا في مداولت الا٢خىإ بها  ،و ب٢ىإ اإلاخل٣ي
بجضوي الٟ٨اح الؿُاسخي " ًا ؤبىاجي ال٠خا ٨لِؽ لـبان مثل٥م  ،هلُحتي بلُ٥م الٔىزة بلى م٠آس زضاػخ٥م  ،ؤهخم ؤبىاء
ٓاثالث و مثٜ٠ىن و دسمخ٥م لىًى٥م ج٥ىن ًٓ ًطٍ ١الٔلم و املٔطٛت ال ًٓ ًطٍ ١الحطب و البىسُٟت ٌؼخٌُٕ ٗحر٣م
حملها.3
جلٍّ ٪ص
حجت " ألاها " إلَٟاء قٗلتها  ،و الغ٧ىن بلى الخل الؿُاسخي  ،الظي ٌُٛى ٖلى ؤخضار الؿحرة  ،مً زال ٫اليكاٍ
الخؼبي و الاظخماٖاث و جإلُ ٠ال٨خب التي ثَخمباإلاش ٠٣الٗغبي  ،ونٟه ٞاٖال  ،و مدغ٧ا لألخضار  ،بال ؤن َظا لم ًس ٠ٟمً
وَإة الًمحر  ،و مىاظهت " ألاها " للؿاا ٫آلاحي اإلاغجبِ بلخٓت ال٨خابت  ،و مداؾبت اإلااضخي " و ال٘طٍب في ألامط َى ؤهىا (، ).....
٣ىا ملتزمحن ػُاػُا و ٣ىا ٓوىًٍ ٓاملحن في الحعب الؼىضي ال٠ىمي الاحخماعي  ،و ٓلى زضحت ٣بحرة مً الىعي الاحخماعي و
مٕ شل٠ٛ ٧س ٗازضها بالزها في وٟذ زون جطزز ؤو ؿٔىض بالصهب ٣ ،إن ألامط ًبُعي ال ًسٓى بلى جإمل ؤو بٓازة هِط في
محاولتي ن حُ٘حر َصا الؼلى ( ٢ال ج رًطٍ ) ؤحسوي ٓاحعا ٤ل العجع  ،ضبما ٣ىهىا مثٜ٠حن ػآس ٓلى شض الطماز في ؤُٓيىا ( ...
) َ٥صا بسث السهُا لىا مىهىٓا ل٥المىا و٥ٛطها  ،ال مجاال لخح ١ُ٠ؤٔٛالىا و ؤٓمالىا ".4
َل ًٟ٨ي الخ٨ٟحر؟ ! َل ًٟ٨ي الخىٓحر؟ َل ًٟ٨ي ال٨الم ؟ ! ج " ٠٣ألاها امل٥ٜطة " ٖىض َظٍ اإلاىٗغظاث  ،بط حٗترٝ
بسُُئتها الٟاصخت  ،زُُئت ال حكبهها جل ٪التي حعج بها الاٖتراٞاث و اإلاظ٦غاث و الؿحر الظاجُت ألاصبُت ٞ ،سُُئت اإلا٨ٟغ ال جخٗل٤
بظاجه  ، ِ٣ٞبل بالخاعٍش و اإلاؿخ٣بل  ،جخٗل ٤بمهحر وًَ وٞ ٘٢غَؿت الكٗاعاث و الخىضًض  ،ختن ال ًبضو وكاٍ " ألاها "
الؿُاسخي ؾىي حٗىٌٍ هٟسخي َ ،ضٞه بزغاؽ نىث الًمحر  ،و مداولت ٫لىٟش في الغماص الباعص ٖلى ؤمل ٖىصة الُٟيُ ، ٤و
اقخٗاله مً ظضًض  ،و قخان بحن الجمغ و ٍّص
الغماص .

 .ادلصدر نفسو  ،ص . ٕٜٔ
 .ادلصدر نفسو  ،ص ٖٔ .
 .ادلصدر نفسو  ،ص ٖٔ .
 .زلمد مصطفى اليوسفي  :فتنة ادلتخيل  ،فضيحة نررسيس وسطوة ادلؤلف ،ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر ،طٔ ،بَتوت ،ٕٓٓٙ ،ص ٕ٘٘ .
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 -3جما ي ألاها في دط :
ًدًغ آلازغ في ؾحرة " ؿطابي " بُغٍ٣خحن :
ألاو ٫مخٗل٣ت باآلزغ ( ال٘طب ) و ( ؤمطٍ٦ا ) جدضًضا ،ؤما الشاوي ٞهى الٛحر ( الصدلُاث املازطة ٚيألاها)
وال عجب ؤن هجض ال٩اجب ًسخاع ٖخبت لؿحرجه جا٦ض ٖلى وظىص آلازغ " ال ٌِٔف الٜطز حُاجه الصدلُت ٛحؼب  ،بل
ؤًوا حُاة ٓلطٍ و حُاة حُله " ( جىماغ مان ) .
٢بل ؤن هدلل َظا الخماهي ،البض ؤن وٗىص بلى ٨ٞغة الىًَ ،و جدضًضا ( ػلٌت امل٦ان )ٞ ،ةطا ٧ان الكاٖغ الٗغبي ال٣ضًم
ؤ٢ام ٧ل ٢هاثضٍ ٖلى ألاَال ٫والب٩اء والخى ٝمً الغخُلٞ ،ةن ( ألاها امل٥ٜطة ) حِٗل ؤػمت م٩ان ( وًً مؼلىب ) وحِٗل
ّ
اَتزاػا في الهىٍت والاهخماء " ٣إن َصٍ ّ
املخبسلت حعء مً م٦اثس امل٦ان و جلىٍىه للؼلى ٢البـطي " ٛ "1األها " حِٗل بحن
اللىضة
وًَ َى بىابت عخُل ،وؤمغٍ٩ا وهي الخايىت " لألها " التي جُلب اإلاٗغٞت ،ولبىان وؾىعٍا وهي الىجض الظي جخ٩ئ ٖلُه "ألاها "
الؿُاؾُت واإلاىايلت  ،هي في ٞلؿُحن " ؤها " مٛلىبت َ ،اعبت ،وفي ؤمغٍ٩ا " ؤها " مبهىعة ال جى ٪ٟج٣اعن بُجها وبحن َظا آلازغ
اإلاضَل ،وفي لبىان و ؾىعٍا هي "ؤها " م٣اومت و الخ٣ُ٣ت ؤن الهىع ٦شحرة  ،وال ج٩اص َظٍ " ألاها " جشبذ في نىعة واخضة َ ،ظا
الاَتزاػ ًجٗلىا هدـ بًٟٗها وجماَحها في آلازغ وحٗل٣ها با شخام و( ال٘حر ) ،بط جش٣ل الؿحرة بإؾماء الصخهُاث وألانض٢اء
وؾغص ؤزباعَم والخىاصر التي وٗ٢ذ لهم .
جبٗض ُٞىا ؾحرة " الجمط و الطماز " ؾاالا اؾخٟؼاػٍا ( ؤًً ألاها ؟ ! )  .بن حعج الؿحرة ب ـ (ال٘حر) ٖبر نٟداتها ،مً
زال ٫ؾغصٍ لألخضار التي ٧اهذ ج ٘٣في الجامٗت ألامغٍُ٨ت وؤؾاجظتها الظًً َالهم ال٨شحر مً الى٣ض و الخد٣حر ،و َى في َظا
ًظ٦غها بىٓغة " ٓبس الطحمً بسوي " في ( ػحرة حُاحي) وؾِخ٨غع م٘ مٗٓم ؤصخاب الؿحر ال٨ٟغٍت ،نهم ال ٌكخٛلىن ٖلى
طاتهم ب٣ضع جغ٦حزَم ٖلى اإلاىيىٕ ( الىًً  ،املجخمٕ  ،دط )  ،بنهم ٍّص
ًدىلىن اٖتراٞاتهم و مٛامغاتهم بلى ههىم هٓغٍت جإزظ
اإلاك٩ل لخ٣ىم بخدلُله وه٣ضٍ و البدض ًٖ خلى٤ " ٫ان ؤػاجصجىا في الجامٔت ألامطًُ٥ت ال ح خمىن بالخإلُ ٝو البحث الٔلمي ،
ٛال ؤش٣ط ؤن واحسا م م ؤل٣ ٝخابا واحسا شا ُٟمت (  ) ...و جذطحذ مً الجامٔت و ؤها ؤ٤از ال ؤٓط ٚمٔجى املى جُت ؤو البحث
بمٔىاٍ الصحُح.2
َظا الىاً ٘٢ض " ٘ٞألاها " للم٣اعهت باآلزغ  ،خُض جخجلى الغوح الٗلمُت  ،و البدض الٗلمياإلاجهجي و جلٍّ ٪ص
الهىعة اإلاشالُت
 ،التي ٧لما همذ ٧ ،لما جًاءلذ " ألاها "  ،زانت خحن حؿترظ٘ " ألاها " َٟىلتها اإلا٣ترهت بالؿلُت بمسخل ٠ؤق٩الها  ،و هي
ٖ٣ضة لم حؿخُ٘ الكٟاء مجها " بهجي ؤؿٔط حتى َصا الُىم  ،بإن َىآُ ٢ىحن كاضمخحن جطاٟبان ٤ل ما ؤٔٛل و ج٠ىمان ٤ل ما
ؤهخ  ،ماظلذ ؤحؽ بال٠ل ١و الدى ٚاللصًً ٣ىذ ؤؿٔط ب ما و ؤها ٓلى م٠آس املسضػت ٛ ،إحؼاء ٨زاثما َل ؤها ٓلى دٌإ ؟
ّ
َل ٟلذ ما ٌ٘وب ؟ َل ٟمذ بالالث ١و الالظم بمىهىُٓت  ،زون ج رثت الصاث " ٣ىذ مثل ظمالجي في مثل َصا الوُاْ 3زم

 .ىشام شرايب  :اجلمر و الرماد  ،ص ٖٓ .
 .ادلصدر نفسو ،ص ٗٔٔ .
 .ادلصدر نفسو  ،ص ٘ٔٔ .
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جخماصي َظٍ الظاث في ؾغص ُٖىبها و ن٢اثهها  ،بٗض ؤن نضمتها نىعة آلازغ الالمٗت "في جل ٧ألاؿهط في ؿُ٦اٗى ا٣دـٜذ ؤوي
1
اهٌىاجي بٌبُٔتي (  ، ) ....و ؤوي  ......في اػدؼالمي لل٠ل ١و الاه٠بان "
جىٓغ ألاها في مغآة آلازغ ،و حؿخٗحن به في الٛىم ٞحها وا٦دكاٞها ،ولٗل حٗضص ألاٞغاص وألانىاث و الىظىٍ  ،والووع في
الؿحرة  ،وظه مً وظىٍ ٢ىة الظاث ال يٟٗها ،ؤو ٦ما ً٣ى" ٫ؤو٣خاُٛىباث " "  ...هحً حمُٔا بحاحت بلى الخمُحز ًٓ حٔسزًت
ألاكىاث ٓىسٍ ،وال٥خاب والِٔماء ،حتى بشا لم ٣خبىا ؤ٣ثر مً دمؼت ؤػٌط ،بهما َم ؤولئ ٧الصًً حاِٛىا ٓلى حٔسزًت
ألاكىاث ،وحاِٛىا ٓلى الحىاضٍحن ألاها و ألاهىاث ألادطي " ٞ ،2ةن ٧ان في الٓاَغ ؤن الؿحرة الظاجُت ٦ ،جيـ ؤصبي زام
ٌكخٛل ٖلى ( الصاث ) ٞةهىا ال وؿخٛغب حٗضص ألانىاث ُٞه  ،بل ونضاَا في الظاث  ،و ٢ضعتها ٖلى حُٛحرَا ؤو الخد٨م بمهحرَا
ٞ،الؿحر جسبرها  ،ؤن مهحر ؤلاوؿان ال ًخٗل ٤به وخضٍ ٟٞ ،ي الُٟى٫ة نىث ألاب  ،نىث ألاَل  ،نىث اإلاضعؾت  ،نىث الكاعٕ
٧ ...لها ؤنىاث ال ًم ً٨الهغوب مجها  ،و لِؿذ الؿحرة ٖمال ٞغصًا ٦ما وٗخ٣ض  ،و لٗل الغواًت جمىذ ال٩اجب خغٍت ؤ٦ثر في ازخُاعٍ
ؤنىاجه  ،ؤو لٗله ًجٗل مً ٧ل ألانىاث نضي لهىجه َى  ،ؤما الؿحرة  ،و الؿحرة ال٨ٟغٍت جدضيصا ٞهي جسً٘ لؿلُت الىا، ٘٢
و الىا٣ً ٘٢ى : ٫به ٪ال حِٗل وخُضا " ؤحؼاء ُٝ٣ ، ٨للٜطز في مجخمٔىا ؤن ٌٔط ٚشاجه ٓلى ح٠ُ٠ت ا  ،و َى مىص الل٘ط
محاي بإٛطاز ال ٌٔطٛىن شوات م ٌِٔ ،ـىن في ٓالم ً٠ىم ٓلى ال٥صب و دساْ الىٜؽ و دطًٍ ٤ .ل مً ٓطٛذ مً ؤبىاء
مجخمعي ػىاء بف٤ل ؤو بإدط  ،ؤن ً٥ىن بوؼاها آدط ً ،خِاَط بإهه ٗحر الصدم الصي َى بًاٍ  ،ال ز٠ت له بىٜؼه ً ،ح٠ط
هٜؼه ًٓ وعي و ًٓ ٗحر وعي " 3ل ً٨ؤلِـ ٚغٍبا ؤن ج ٘٣ألاها اإلا٨ٟغة في صاثغة الخٗمُم لخهضع َظا الخ٨م ؤم َى ظلض الظاث (
املاظوؿُت ) التي حٗاهحها " ألاها " في م٣ابل ؾاصًت آلازغ ؟ !.
َظٍ الهىعة التي ال جى ٪ٟجًمدل في جىاً٢اث " ألاها امل٥ٜطة "  ،و عظىٖها بلى نىعة ؤزغي  ،مىٟهلت ًٖ الظاث و
مخهلت بها في آن  ،و هي نىعة اإلاىايل الؿُاسخي الٗغبي  ،الظي جإزظ الؿحرة ٞجإة مىخى ٚحرًا  ،و حٛغ ١في الخضًض ًٖ "
ّ
ؤهٌىان ػٔازة " " بن ػحرة الهىٍت َصٍ جحاشح ا ػحرة ال٘حرًت  ،و لٔله ًجب َا َىا ؤن ج ى  ،حتى ه٠سض ألامط حٟ ١سض ،4ؤن
ًسهو " َـام ؿطابي " الٟهل الغاب٘ مً ؾحرجه للمىايل " ؤهٌىان ػٔازة " ٞ ،هى ٌؿخدىط ٖلُه اؾخدىاطا جاما  ،جىهإ
له " ألاها " بىنٟه  ،اإلاى٣ظ  ،و ألامل  ،بهه مهضع ؤمان  ،و َمإهِىت  ،ؤوال هه ًمىذ لألها قٗىعَا باإلًجابُت و ٢ضعتها ٖلى ٗٞل (
امل٠اومت ) و َى حٗىٌٍ هٟسخي ًٖ الهغوب  ،و الخظالن "  ...و ٤ان َى ٓىسما ً ٝ٠لُذٌب ب م ً ،طي ؤمامه ؤبٌاال م٠اجلحن ،
مى٠صي ألامت الىحُسًً ٤ ،اهىا ٌؼخمسون مىه الث٠ت بالىٜؽ  ،و ٤ان ٌؼخمس م م الث٠ت بالحعب " م.174
"اػخسٓاوي ػٔازة ًىما ( ٣ ) ...إن ػٔازة ؤضاز ؤن ًص٣طها ؤهه َى ملسض ٤ل شخيء  ،في الحعب َ:ى ال٠اثس و املىِط و الـاضْ و
. 175
بآث ألامت ،و ال ؤحس ًىاٛؼه في شل " ٧م
" ٤ان ػٔازة ؤحُاها ًخلل َاجُٜا ( ٤ ) ...ان ػٔازة ًيسخى مىٓس ال٘ساء بشا ٤ان مـ٘ىال " م.175

 .زلمد لطفي اليوسفي  ،فتنة ادلتخيل ،ص ٖٔٔ .
 .ىشام شرايب  :اجلمر و الرماد  ،ص ٗٔٔ .
 .ادلصدر نفسو،صٔٔٗ،
 .يول ريكور  :سَتة االعًتاف  :ثالث دراسات  ،ترمجة  :فتحي انقزو مراجعة،زلمد زلجوب ،طٔ  ،دار سيناترا  ،تونس  ، ٕٓٔٓ ،ص ٖٓٓ .
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"  ...و الخٜذ ٛطؤًذ ػٔازة واٜٟا ٛىً ٞاولت في مىخل ٝال٠آت ً ،ىِطبلى الحاهطًٍ (  ) ...ل ّٜؤو٤ ٨لماجه بلىث َازت
ضكحن  "....م. 179
ً 1949ىم مُالز ػٔازة " م. 180
" بٔس بؤت ؤًام احخٜلىا بإو ٨آشاض
وانل " ؿطابي " ؾغصٍ خى ٫شخهُت " ؤهٌىان ػٔازة " و زوم لها ظؼء ٦بحرا  ،ختن ؤهىا بدىا هبدض ًٖ " ألاها "
ٞال هجضَا بال قبدا ًدب٘ جل ٪الصخهُت الُٗٓمت  ،و عٚم وظىص بٌٗ الخدلُالث و بٌٗ الى٣ض  ،اإلاىظه ل٨ٟغ " ػٔازة " بال
ؤن الٛالب َى الاهبهاع و الظوبان الخام في جل ٪الصخهُت  ،و َى و بن خاولذ الظاث جىهلها ؤو عٚبتها ٝيالخىهل مً ٧ل ؤهىإ
الؿلُت  ،ختن الضًيُت ٛ " ،هـام ؿطابي " ال ًظ٦غ الضًً بال في َٟىلت  ،و ال ًغبُه بال بالكُش الظي  -خؿبه – ٧ان ٌكغح لهم
٨ٞغة الخُمم و ًغبُها ب٨ٟغة ؾاطظت  ،ظٗلذ " ألاها اإلا٨ٟغة " في َٟىلتها جىٟغ مً الضًً و جغاٍ ؾُدُا ٞها هي ج ٘٣في ؾلُت (
ألابىة ) ٞ ،هى ال ٌؿخُُ٘ الخدغ ٥زاعط صاثغة الؼُٖم َ .ظا الظًً ًم ً٨ؤن ًى٣ظ الىًَ و الظي خحن ٌٗضم  ،جىهي " ألاها " ؾغص
ؾحرتها  ،و حٗىص مً خُض بضؤث  ،في َاثغة مٛاصعة َاعبت بٗض مىث خلم الٗىصة .
و َى مكهض " ألاها " اإلاهؼومت  .التي عٚم ؾغصَا ٩ٞ ،اعَا مالٟاتها  ،و مكاع٧اتها في الٟٗل الىًالي  ،لم حك ٠مً ٖ٣ضة العجؼ
و الهغوب .
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ْي
جاضْيٍر ْيالٔالٟاث الث٠اُٛت ب ْيحن م ْي
لط و بالز ما وضاء ال ْي ط في ٓلم الخل ُّىٚ
(  86ـ َ 500ـ 705 /ـ 1106م)
ْي
الس٣خ ْيىض /م ْيحمىز محمس الؼ ُّس دلٝ
ْي
ْي
ْي ٌث
باحث في الخاضْيٍر إلا ْيػالم ّي ـ حامٔت ألا ْيظَط بال٠اَطة.
ــــــــــــــــ
ملخو البدض
ًدىاوَ ٫ظا البدض جاعٍش الٗال٢اث الش٣اُٞت بحن مهغ وبالص ما وعاء الجهغ في ٖلم الخهى .ٝواإلا٣هىص ببالص ما وعاء الجهغ؛
خالُا – َج
وظ ْتُ َجدىن – َجؤ ُّلم ْتى ِتص ْتعَجٍا ًا
اإلاىاَ ٤الخهبت الؿهلت الىاٗ٢ت بحن نهغي َجؾ ْتُ َجدىن – ِتؾ ْتغ ِتص ْتعَجٍا ًا
خالُا – اللظًً ًهبان في بدحرة زىاع
٢ضًما بالص ما وعاء الجهغ وحٗغ ٝح ًا
ػم – بدغ ؤوعاً ٫ا
خالُا ،والكاَئ ألاٌؿغ لجهغ َجؾ ْتُ َجدىن ،وَظٍ البالص ؤَلٖ ٤لحها اإلاؿلمىن ًا
الُا
ُة
ُة
جدضزذ في اإلابدض ألاو " ًٖ ٫جاعٍش الخهى ٝفي ؤلاؾالم"،
٢ؿمذ َظا البدض بلى مبدشحن عثِؿحن،
بضو ٫آؾُا الىؾُي .و٢ض
ٗٞغٞذ مهُلح الهىُٞت ،ومغاخل جُىع ال٨ٟغ الهىفي في ؤلاؾالم ،ومهاصع الخهى ٝؤلاؾالمي .وفي اإلابدض الشاوي :جدضزذُة
ُة
ًٖ ؤُ٢اب الهىُٞت الظًً ظمٗىا في عخلتهم الٗلمُت بحن مهغ وبالص ما وعاء الجهغ ،وٍإحي في م٣ضمتهم الُ٣ب الهىفي؛ ؤبي
ُة
وازخخمذ َظا البدض بالخضًض ًٖ صوع الهىُٞت في وكغ ؤلاؾالم في بالص ما
ؾُٗض الخغاػ ،والظي وي٘ هٓغٍت "الٟىاء والب٣اء".
جىاولذ ٞحها ٖغى َم الىخاثج التي جىم ُة
ُة
لذ بلحها مً زالَ ٫ظا البدض.
وعاء الجهغ .الخاجمت:
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :بالص ما وعاء الجهغ ـ الهىُٞت ـ الٟىاء والب٣اء .
ــــــــــــــــــــــــــ
ْت َّن
الغ ْتخ َجمً َّن
الل ِته َّن
الغ ِتخ ِتُم
ِتبؿ ِتم
ِت
ْت َج
ْت
َّن
ْت ُة
َّن َج ُة َج َّن َج َج َج ْت
الؿال ُةم َجٖلى ؤق َجغ ِت ٝاإلا ْتغ َجؾ ِتل َجحن ،وبٗض:
ال َجخ ْتم ُةض ِتلل ِته َجع ِت ٍّصب ال َجٗال ِتم َجين ،والهالة و
ًا
ظؿغا مً الٗال٢اث الؿُاؾُت ،والا٢خهاصًت،
٣ٞض آمىذ مهغ بضوعَا الغٍاصي ججاٍ ٖاإلاها ؤلاؾالمي والٗغبيٞ ،إ٢امذ
والاظخماُٖت ،والٗلمُت( الش٣اُٞت) م٘ ظمُ٘ بلضان الٗالم ؤلاؾالمي؛ ومجها "بالص ما وعاء الجهغ"؛ وهي :اإلاىاَ ٤الخهبت الؿهلت
خالُا – َج
خالُا – اللظًً ًهبان في بدحرة زىاع ػم – بدغ ؤوعاً ٫ا
وظ ْتُ َجدىن – َجؤ ُّلم ْتى ِتص ْتعَجٍا ًا
الىاٗ٢ت بحن نهغي َجؾ ْتُ َجدىن – ِتؾ ْتغ ِتص ْتعَجٍا ًا
خالُا،
َج َج
ُة
والخ َّنخل – وَظٍ البالص ؤَلٕ ٤لحها اإلاؿلمىن ًا
٢ضًما بالص ما وعاء الجهغ وحٗغٝ
والكاَئ ألاٌؿغ لجهغ َجؾ ْتُ َجدىن ،وَكخملَ :س ِتاع َجؾخان
ًا
خالُا بضو ٫آؾُا الىؾُي(،وهى٧ :اػازؿخان ،وؤوػب٨ؿخان ،و٢حرٚحزؾخان ،وَاظ٨ؿخان ،وجغ٦ماوؿخان) ،وبن ٧اهذ ظمهىعٍت
 1991م) حكٛل الخحز ألا٥بغ مجها.
َ1412ـ/
ؤوػب٨ؿخان اإلاؿخ٣لت ًٖ الاجداص الؿىُٞتي – الؿاب – ٤في الشامً مً صٌؿمبر(
ُة َّن
ومً الجضًغ بالظ٦غ ،ؤن َظٍ البالص ٢ض ٞخدها ال٣اثض اإلآٟغ ٢خِبت بً مؿلم الباَلي[ َ 96-46ـ  715- 669/م] في زالٞت الىلُض
بً ٖبض اإلالَ 96- 86[ ٪ـ  715- 705/م]  ،وهجخذ الضولت ألامىٍت في وكغ ؤلاؾالم بحن ؾ٩انها٦ .ما هجخذ الضولت الٗباؾُت في
ًا
ثٖمُ ٤اهدكاع ؤلاؾالم في َظٍ البالص ختن ؤزظث ًا
ًا
واضخا زال ٫ال٣غن الشالض الهجغي /الخاؾ٘ اإلاُالصي ،وؤنبدذ
بؾالمُا
َابٗا
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بالص ما وعاء الجهغ ًا
ظؼءا مً ُ٦ان الضولت ؤلاؾالمُت( .)1وَظا البدض ًل٣ي الًىء ٖلى" جاعٍش الٗال٢اث الش٣اُٞت بحن مهغ وبالص ما
1106م) ،وال ؤصعي ال٨ما ٫في َظا البدض ،ول٨ىه مجغص مداولت لضعاؾت
وعاء الجهغ في ٖلم الخهى "ٝزال ٫الٟترة ( 86ـَ 500ـ 705/ـ
جاعٍش مهغ الش٣افي وٖال٢تها ببالص ما وعاء الجهغ في مجاٖ ٫لم الخهى ،ٝصعاؾت جلُ ٤بها وبم٩اهتها الٗاإلاُت .وهللا حٗالى مً وعاء
ال٣هض.
املبحث ألاو :٨جاضٍر الخلى ٚفي إلاػالم:
: 
بن ٖلم الخهى ٝؤلاؾالمي وكإ في ٦ى ٠الٗلىم الضًيُت ،ول٨ىه ازخو بجاهب ألازال ١والؿلى٣ً .٥ى ٫الٗالمت ابً زلضونٖ ":لم
الخهى ٝمً الٗلىم الكغُٖت الخاصزت في اإلالت ،وؤنله ٖىض ؾل ٠ألامت و٦باعَا مً الصخابت والخابٗحن ومً بٗضَم َغٍ ٤الخ٤
ُة ْت
والهضاًت وؤنلها الٗ٩ىٖ ٝلى الٗباصة والاهُ٣إ بلى هللا حٗالى وؤلاٖغاى ًٖ ػزاع ٝالضهُا وػٍىتها"(ٞ ،)2الخهى ٝؤؾاؾه الخل ،٤ن
ُة ْت
الخل ،)3("٤وٍ٣ى٫
ألازال ١هي عوح ؤلاؾالم٢ .ا ٫ابً ُ٢م الجىػٍت ":اظخمٗذ ٧لمت الىاَ٣حن في َظا الٗلم ٖلى ؤن الخهىَ ٝى
ُة ْت
ُة
ال٨خاوي ":الخهى ٝز ْتلٞ ، ١مً ػاص ٖلُ ٪في الخل ،٤ػاص ٖلُ ٪في الهٟاء "(.)4
ً
 ؤوال :ماَُت اللىُٛت:
ؤما ًٖ ؤنٗب ؾااً ٫ىاظه الباخض في خ٣ل الضعاؾاث الخاعٍسُتٞ ،هى :ما مٟهىم الخهى ٝفي ؤلاؾالم ؟!
ًا
ازخل ٠الٗلماء واإلا٨ٟغون ًا
٢ضًما وخضًشا خى ٫وي٘ حٗغٍ ٠ص ٤ُ٢إلاٟهىم الخهى ٝؤلاؾالميٞ ،حرظ٘ بٌٗ اإلااعزحن ؤنل ٧لمت
جهى ٝبلى نضع ؤلاؾالم ،ؤٖجي به ٖهغ الغؾى ) (٫وؤصخابه والخابٗحنٚ ،حر ؤنهم ًٞلىا الدؿمُت بـ " الصخابت " ؤو "الخابٗحن"
ًا
ًا
نها ؤٖلى قغٞا مً ل ٟٔالهىُٞت٣ً .ى ٫ال٣كحري " :بٗض وٞاة الىبي (٧ ) ان اإلاؿلمىن ممً صخبىٍ ًغون هٟؿهم قغٞا ال ًضاهُه
ًا
قغ ٝفي ؤن ٌؿمىا بالصخابت ،و٦ظل ٪ألامغ باليؿبت للجُل الظي جالَم٩ٞ ،اهىا ًغون في بَال ١ل ٟٔالخابٗحن ٖلحهم قغٞاٞ ،لم
جٓهغ ـ لظل ٪ـ حؿمُت اإلا٣بلحن ٖلى الٗباصة مً الؼَاص والٗباص واليؿا ٥والب٩اثحن ،اؾم الهىُٞت بال بٗض ظُل الصخابت
والخابٗحن"(.)5
َظا  ،و٢ض ازخل ٠الٗلماء في اقخ٣ا٧ ١لمت " نىفي "ُ٣ٞ ،ل  :بن الاؾم ال اقخ٣ا ١وال ُ٢اؽ له في الٗغبُت ،وُ٢لَ :ى مكخ ٤مً
الهٟا ،وُ٢ل :مكخ ٤مً الهٟى بمٗجن الهٟاء ًا
ؤًًا ،وُ٢ل :بهه مكخ ٤مً الهى ،ٝن الهىُٞت في اله ٠ألاو ٫ؤمام هللا .وُ٢ل:
٢ىما مً ٣ٞغاء اإلاهاظغًٍ وألاههاع ُةبىِذ لهم ُة
الوٞت و٧اهىا ًا
ؤهه وؿبت َل ُّل
نٟت في مازغة مسجض الغؾى ،) (٫و٧اهىا ًُ٣مىن ٞحها ،

)ٔ( زلمود زلمد خلف :بالد ما وراء النهر يف العصر العباسي (:ص ٘ٔ).
)ٕ( ابن خلدون :ادلقدمة .) ٜٜٛ / ٖ(:
)ٖ( ابن قيم اجلوزية :مدارج السالكُت.) ٖٔٙ /ٕ(:
)ٗ( القشَتي :الرسالة القشَتية (:ص .) ٗٙٙ
)٘( نفس ادلصدر( :ص ٗ.) ٗٙ
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و٧اهىا مٗغوٞحن بالٗباصة( .)1وٚال بٌٗ اإلااعزحن؛ ٞيؿبهم بلى ُة
نىٞت بً مغة ،ؤخض ؾضهت الٗ٨بت في الجاَلُت( .)2وُ٢ل :مكخ٣ت مً
٧لمت " ؾىُٞا " الُىهاهُت التي حٗجي الخ٨مت( ،)3وُ٢ل ٚحر طل.٪
ًا
حٗغٍٟا للهىُٞت( .)4ومً ٢بله ظم٘ ؤبى مىهىع ٖبض ال٣اَغ
و٢ض ظم٘ اإلاؿدكغ ١ؤلاهجلحزي هُ٩لؿىن [ زماهُت وؾبٗحن ]
 1037م] ٖلى الترجِب ألابجضي ،مً مالٟاث ؤُ٢اب الهىُٞت الش٣اث ،ما ً٣غب مً ؤل ٠حٗغيٝ
البٛضاصي[ اإلاخىفى في ٖامَ 429:ـ/
للهىُٞت والهىفي( .)5وعبما ًغظ٘ الؿبب في طل ٪بلى ؤن الخهى ٝفي ؤلاؾالم ٢ض مغ بمغاخل مخٗضصة  ،وجىاعصث ٖلُه ـ ـ ٦ما ً٣ى٫
جبٗا ل٩ل مغخلتً ،ا
الض٦خىع الخٟخاػاوي ـ ـ ْغو ٝمسخلٟت ،واجسظ ًا
وو٣ٞا إلاا مغ به مً ْغو ،ٝمٟاَُم مخٗضصة  ،ولظل٦ ٪ثرث حٗغٍٟاجه،
و٧ل حٗغٍ ٠منها ٢ض ٌكحر بلى بٌٗ ظىاهبه صون البٌٗ آلازغ(.)6
ًا
والغؤي الغاجح ـ ـ وَى ما ؤمُل بلُه ـ ـ ٖىض ٦شحر مً اإلااعزحن ًا
٢ضًما( )7وخضًشا( )8ؤن اقخ٣ا٧ ١لمت (نىفي) َى مً (الهى٣ُٞ )ٝا:٫
ًا
قٗاعا للٗباص والؼَاص في ؤو ٫وكإة الؼَض.
٣ُٞا :٫جهى ٝالغظل بطا لبـ الهى ،ٝو٧ان لبـ الهىٝ
ً
زاهُا :مطاحل جٌىض ال٥ٜط اللىفي في إلاػالم:

َظا ،و٢ض مغ الخهى ٝؤلاؾالمي بمغاخل ٖضًضةً ،م ً٨بًجاػَا ُٞما ًلي:
اإلاغخلت ألاولى :هي التي حؿمن بمغخلت الؼَض ،وحكخمل ال٣غهحن ألاو ٫والشاوي الهجغٍحن /الؿاب٘ والشامً اإلاُالصًحن .وٞحها ْهغ ؤُ٢اب
الخهى ،ٝمً ؤمشا :٫الخؿً البهغي [ اإلاخىفى في ٖامَ 110:ـ 738/م ] ،وعابٗت الٗضوٍت [اإلاخىفى في ٖامَ 185:ـ  801/م ] ،وببغاَُم بً
ؤصَم [ اإلاخىفى في ٖامَ 161:ـ  778/م ] ،والًُٟل بً ُٖاى [اإلاخىفى في ٖامَ 187:ـ  803/م ] ،وٚحرَم(.)9
اإلاغخلت الشاهُت :وحكخمل ٖلى ال٤عهحن الشالض والغاب٘ الهجغٍحن /الخاؾ٘ والٗاقغ اإلاُالصًحنٞ ،ىجض ؤن الهىُٞت زالَ ٫ظٍ اإلاغخلت
٢ض بلٛذ مغخلت ُٖٓمت مً الغقي الٗ٣لي ،والهٟاء الىٟسخي ،ختن ج٩لم ؤُ٢ابها في ؤخىا ٫الىٟـ وص٢اث٣ها ،زم جُىعث لل٨الم ٖلى
الظاث ؤلالهُت ومضي نلتها باإلوؿان.
ًا
وؤؾخُُ٘ ا٢٫ى : ٫بهه في زالَ ٫ظٍ اإلاغخلت ،ؤنبذ الخهى ٝؤلاؾالمي ِتٖ ًالما مؿخ٣ال بظاجه ًٖ باقي الٗلىم ؤلاؾالمُت ألازغي،
ُة
وبضؤث جٓهغ اإلاالٟاث اإلاؿخ٣لت في َظا اإلاجا٣ً .٫ى ٫ابً زلضونٞ " :لما ٦خبذ الٗلىم وصوهذ ،وؤل ٠ال٣ٟهاء في ال٣ٟه وؤنىله
وال٨الم والخٟؿحر وٚحر طل٦ ،٪خب عظا ٫مً َظٍ الُغٍ٣ت
)ٔ( الكالباذي  :التعرف دلذىب أىل التصوف (:ص  ،) ٜالقشَتي  :نفس ادلصدر  (:ص ٘.)ٗٙ
)ٕ( ابن اجلوزي :تلبيس إبليس.)ٔٗٙ /ٔ(:
)ٖ( مصطفى الشكعة :إسالم بال مذاىب (:ص ٖٓ٘).
)ٗ( الصوفية يف اإلسالم(:ص ٖ٘) .
)٘( ابن الصالح :طبقات الفقهاء الشافعية ،) ٘٘ٗ/ ٕ(:السبكي :طبقات الشافعية الكربى.)ٔٗٓ/ ٘(:
) (ٙمدخل إىل التصوف اإلسالمي (:صٔٔ).
) (ٚالكالباذي :التعرف دلذىب أىل التصوف (:ص ٓٔ ) ،القشَتي :الرسالة القشَتية(:ص ٗ ،)ٗٙابن خلدون :ادلقدمة.) ٜٜٛ/ ٖ(:
) (ٛانظر ـ ـ على سبيل ادلثال ـ ـ ـ  :أمحد أمُت  :ظُهر اإلسالم (ٕ ،)ٕ٘ٛ/التفتازاين :ادلدخل إىل التصوف اإلسالمي (:صٕٔ ) ،صفي علي زلمد  :اٌفركة العلمية
واألدبية يف الفسطاط  (:ص ٘.) ٕٚ
) (ٜسكاتولُت [ جوزييب ] :التجليات الروحية يف اإلسالم (:ص ٔ٘ ).
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(الهىُٞت ) في َغٍ٣همٞ ،مجهم َجمً ٦خب في الىعٕ ومداؾبت الىٟـ ،ومجهم َجمً ٦خب في آصاب الُغٍ٣ت وؤطوا ١ؤَلها ومىاظضَم في
ٖلما ًا
ألاخىا .... ٫زم ناع ٖلم الخهى ٝفي اإلالت ًا
مضوها ،بٗض ؤن ٧اهذ الُغٍ٣ت ٖباصة  ،ِ٣ٞو٧اهذ ؤخ٩امها بهما جخل٣ى مً نضوع
الغظا٦ ،٫ما و ٘٢في ؾاثغ الٗلىم التي صوهذ بال٨خابت مً الخٟؿحر وال٣ٟه وألانى ٫وٚحر طل.)1("٪
جإزحر ٌة
وفي َظٍ اإلاغخلت ْهغ ؤُ٢اب الهىُٞت الظًً ؾُهبذ لهم بٗض طلٌ ٪ة
٦بحر في ٖلم الخهىٝ؛ وفي ألاظُا ٫ال٣اصمت مً
اإلاخهىٞت ،ومجهم  :الخاعر اإلاداؾبي [اإلاخىفى في ٖامَ 243:ـ  758/م ]  ،وؤبى ًؼٍض البؿُامي [اإلاخىفى في ٖامَ 261:ـ  878/م]  ،وؾهل
ُّل
بً ٖبض هللا الدؿتري [اإلاخىفى في ٖامَ 283:ـ  896/م ] ،والخؿحن بً مىهىع الخالط [اإلاخىفى في ٖامَ 309:ـ  922/م ] ،وٚحرَم.
اإلاغخلت الشالشت :وحكمل ال٣غهحن الغاب٘ والخامـ الهجغٍحن /الٗاقغ والخاصي ٖكغ اإلاُالصًحن ،وَى ما ًصح ؤن ًُلٖ ٤لُه
"ٖهغ ُة
اإلاه َّنىٟاث الهىُٞت ال٨بري" ،وفي َظٍ اإلاغخلت ْهغ ؤقهغ ؤُ٢اب الهىُٞت ،مً ؤمشا :٫مدمض بً ٖلي بً الخؿً بً
ُة
بكغ؛ اإلال٣ب بالخُ٨م الترمظي[اإلاخىفى في ٖامَ320:ـ932/م] ،ناخب ٦خاب" ٖلم ألاولُاء وٖلم ألانبُاء " ،وؤبى ب٨غ الكبلي[اإلاخىفى
في ٖامَ334:ـ945/م] ،ومدمض ابً ٖبض الجباع ٍّص
965م] ،ناخب ٦خاب" اإلاىا ٠٢واإلاساَباث"  ،وؤبى
الىٟغ ٍّصي[اإلاخىفى في ٖامَ354:ـ/
ِت
َج
ُّل
ٍّص
ههغ َّن
الُ ٍّص
َ378ـ988/م] ،ناخب ٦خاب" الىظض" ،وؤبى َالب ِتاإلا ٍّص
٩ي[اإلاخىفى في ٖامَ386:ـ996/م]
ىسخي [اإلاخىفى في ٖام:
الؿغاط
ناخب ٦خاب" ٢ىث ال٣لىب" ،وٖبض الغخمً ُّل
الؿ َجل ٍّص
1021م] ناخب ٦خاب " َب٣اث الهىُٞت" ،وٖبض
مي[اإلاخىفى في ٖامَ412:ـ/
ُة َج
1072م] ناخب" الغؾالت ال٣كحرًت" ،وحجت ؤلاؾالم ؤلامام ؤبي خامض الٛؼالي[اإلاخىفى في
ال٣ك ْتحر ٍّصي[اإلاخىفى في ٖامَ465:ـ/
ال٨غٍم
1111م] ناخب اإلاالٟاث الهىُٞت ال٨بري ،وٚحرَم مً ؤُ٢اب الهىُٞت.
505ـٌ/
ٖام:
اإلاغخلت الغابٗت :وحكمل ال٣غهحن الؿاصؽ والؿاب٘ الهجغٍحن /الشاوي ٖكغ والشالض ٖكغ اإلاُالصًحن ،وَى ما ُةٖغ ٝبـ" ٖهغ
الخهى ٝالٟلؿٟي"  ،وُٞه ْهغث ٦شحر مً الُغ ١الهىُٞت ،والتي جدمل ٨ٞغ ماؾؿها ،وا٫حي ماػا ٫لها ٦شحر مً ألاجبإ الظًً
1166م] ماؾـ الُغٍ٣ت ال٣اصعٍت ،وؤخمض
ًدملىن ؤ٩ٞاعَا وٍضاٗٞىن ٖجها ،ومً بُجهم ٖبضال٣اصع الجُالوي[اإلاخىفى في ٖامَ561:ـ/
ٍّص َج
1182م] ماؾـ الُغٍ٣ت الغٞاُٖت ،وؤبى خٟو ُة
1234م] ماؾـ
الؿ ْته َجغ َجو ْتع ِتصي[اإلاخىفى في ٖامَ632:ـ/
الغِ ٞتاع ُّلي [اإلاخىفى في ٖامَ578:ـ/
ِت
َج ْت َج
َج
ُة
َّن
َّن
ْت
َج
ْت
1273م] ماؾـ الُغٍ٣ت اإلاىل ِتىٍت٦ ،ما ْهغ زالَ ٫ظٍ اإلاغخلت
الُغٍ٣ت الؿهغوع ِتصًت ،وظال ٫الضًً الغومي [اإلاخىفى في ٖامَ672:ـ/
1240م] ،وٚحرَم ٦شحرون.
الُ٣ب الهىفي ال٨بحر مدحي الضًً بً ٖغبي[اإلاخىفى في ٖامَ638:ـ/
زم ٧اهذ اٖ٫هىع اإلاخإزغة ،والتي ونٟذ بالخسل ٠والجمىص ،ومً زم ٧اهذ ٖالت لِـ ٖلى الهىُٞت  ِ٣ٞبل ٖلى ؤلاؾالم
هٟؿه .لظا ٣ٞض خمل ٖلحهم ٖلماء ألامت ؤلاؾالمُت خملت قضًضةٞ ،ظ٦غوا ًا
٦شحرا مً جغَاتهم .وٖلى عؤؽ َاالء ـ ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ـ
َّن
 1348م] ،والظي ٢ؿمهم بلى ٢ؿمحن:
- 1274
َ 748- 673ـ /
ؤلامام قمـ الضًً الظ َجَبي [
ؤوالَما٧ :اهذ مخمؿ٨ت بالضًً ال٣ىٍم ،مخبٗت ُة
للؿ َّنىت .لظا ٣ٞض اخترمهم الظَبي الاخترام ٧له ،بل لبـ َى زغ٢ت الخهى ٝمً
ٍّص
َج ْت َج
ْت
هاع ٍّصي َّن
َّن ْت
الؿ ْتبتي ٖىض عخلخه بلى مهغ( ،)2و٧ان ٌٗخ٣ض ببٌٗ ٦غاماث ٦باع الؼَاص ،وَٗجن
الكُش يُاء الضًً ِٖسخن بً ًدحن ألاه ِت
بةًغاصَا في ٦خابه ،بل ً٨ثر مجها ٖاصة  ،وٍىعص بٌٗ ؤ٢ىالهم وخ٩اًاتهم في الؼَض واإلادبت ُٞه.

)ٔ( ادلقدمة ) ٜٜٔ/ ٖ( :بتصرف.
)ٔ( تاريخ اإلسالم .)ٔٔ٘ /ٗٙ (:
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ٍّص َج
الغِ ٞتاع ُّلي [اإلاخىفى
زاهحهماٖ :ضَم الظَبي ماع٢حن ًٖ الضًً ،مكٗىطًً ،بهم مـ مً الجىىن؛ ومجهم الغٞاُٖت؛ ؤجبإ الكُش ؤخمض ِت
َج
والَ ٣جل ْتى َجضعٍت؛ ؤجبإ الكُش ظما ٫الضًً مدمض ٍّص
الؿ ٍّص
اوجي٣ٞ .ض ط٦غ جغَاجه واوٛكاف الىاؽ به ،وبداله
1182م]،
في ٖامَ578:ـ/
ِت
1259م] ٣ٞا " :٫و٧ان ًإوي بلى ٢محن خمام
الكُُاوي( ،)1وون ٠بٌٗ ؤخىالهم في جغظمت ًىؾ ٠ال٣مُجي[اإلاخىفى في ٖام/ٌ 657:
هىع الضًً ،وإلاا جىفي ،قُٗه زل ٤ال ًدهىن مً الٗامت ،و٢ض بهغها هللا حٗالى ـ وله الخمض ـ وٖغٞىا َظا الىمىطط٣ٞ .ض ٖم البالء
في الخل ٤بهظا الًغب .ومً َظا ألاخىا ٫الكُُاهُت التي جًل الٗامت :ؤ٧ل الخُاث ،وصزى ٫الىاع ،واإلاصخي في الهىاء ممً ًخٗاوى
اإلاٗاصخي ،وٍسل بالىاظباث .و٢ض ًجئ الجاَل٣ُٞ ،ى :٫اؾ٨ذ ،ال جذ٧لم في ؤولُاء هللا ،ولم ٌكٗغ ؤهه َى الظي ج٩لم في ؤولُاء هللا،
وؤَانهم بط ؤصزل ٞحهم َاالء ألاوباف اإلاجاهحن ؤولُاء الكُُان"(.)2
نٟىة ال٣ى ،٫ؤن الهىُٞت مضعؾت مً مضاعؽ ال٨ٟغ ؤلاؾالمي لها ؤجبإ ٚ ,ال بًٗهم ـ زانت اإلاخإزغًٍ مجهم ـ في مؿل٨هٞ ،جهٌ
لهم مً اٖ٫لماء َجمً عصوَم بلى الهىاب .وم٘ طلٞ ،٪خب٣ى الهىُٞت َغٍ٣ت للهٟاء الغوحي ،واإلاجاَضة الىٟؿُت التي جدخاط بلحها ٧ل
هٟـ مامىت(.)3
ً
 زالثا :ملازض الخلى ٚإلاػالمي:
ًا
ازخالٞا ًا
ؤما ًٖ مهاصع الخهى ٝؤلاؾالمي ٣ٞض ازخل ٠الباخشىن
٦بحرا خىَ ٫ظٍ الًُ٣تٞ .البٌٗ ـ ـ وزامة اإلاؿدكغ٢حن( )4ـ ـ
ًغظ٘ ؤنى ٫الخهى ٝؤلاؾالمي بلى جإزحراث مؿُدُت ،ؤو ًىهاهُت ،ؤو َىضًت  ...بلخ .ؤما الباخشىن ؤلاؾالمُىن مً ؤمشا ٫الكُش
 1964م] ،والض٦خىع مخمض
َ1384ـ/
 1947م ] ،والض٦خىع ؤبى الٗال ُٖٟٟي [اإلاخىفى في ٖام:
َ1367ـ/
مهُٟى ٖبض الغاػ[ ١اإلاخىفى في ٖام:
 1995م ] ،والض٦خىع ٖبض
َ1416ـ/
 1969م ] ،والض٦خىع ؤبى الىٞا الخٟخاػاوي [اإلاخىفى في ٖام:
َ1389ـ/
مهُٟى خلمي [ اإلاخىفى في ٖام:
ٖلم ٌة
 2002م ] والض٦خىع خامض َاَغ ،وٚحرَم٣ٞ .ض ؤظمٗىا ٖلى ؤن الخهى ٝؤلاؾالمي ٌة
٢اثم
َ1423ـ/
الغخمً بضوي [اإلاخىفى في ٖام:
ٖلى ؤؾـ بؾالمُت ،مً ال٨خاب ُة
والؿ َّنىت .وؤ٦خٟي باالؾدكهاص ب٨الم ؤخض ألاٖالم الؿاب٣حن ،وَى الض٦خىع ؤبى الىٞا الخٟخاػاوي ،خحن
ً٣ى " :٫بن الخهى ٝؤلاؾالمي ،وبن ٧ان ٢ض جإزغ في مغاخل مُٗىت مً جُىعٍ بالٟلؿٟت وؤهٓاعَا ،وانُى٘ بٌٗ انُالخاتها
وانُب ٜبهٟتها ،بال ؤهه مً خُض وكإجه ألاولى بؾالمي .و٢ض ؤزُإ ال٨شحرون مً اإلاؿدكغ٢حن الظًً ٖىىا بضعاؾت الخهى ٝؤلاؾالمي
بغصٍ بلى مهاصع ؤظىبُت ًٖ ؤلاؾالم "(.)5
املبحث الثاويٓ :لم الخلى ٚبحن ملط وبالز ما وضاء ال ط:
قهضث الٗال٢اث الش٣اُٞت بحن مهغ وبالص ما وعاء الجهغ في مجاٖ ٫لم الخهى ٝجُى ًاعا ًا
٦بحراْ ،هغث آزاعٍ مً زال ٫عخلت ٦شحر مً
ؤُ٢اب الهىُٞت بحن البلضًً ،و٧ان مً ؤقهغَم:
ً
ؤوال :ؤبى ػُٔس الدطاظ:
)ٕ( نفس ادلصدر.)ٕٖٗ /ٗ٘(:
(ٕ) سَت أعالم النبالء.)ٖٖٓ / ٕٖ( :
)ٖ( الشكعة :إسالم بال مذاىب( :ص ٕ٘٘ ).
)ٗ( انظر ـ ـ على سبيل ادلثال ـ ـ ـ  :نيكلسون [ ريتشارد]  :الصوفية يف اإلسالم( :ص  ،) ٜٔجولد تسهَت :العقيدة والشريعة يف اإلسالم( :ص ٖ٘ٔ) ،سكاتولُت:
التجليات الروحية يف اإلسالم (:ص ٕٓ).
)٘( مدخل إىل التصوف اإلسالمي( :ص .) ٜٔ
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ُة
ًا
مكهىعا بالىعٕ
َى :ؤخمض بً ِٖسخن الخغاػ ،مً ؤظل مكاًش الهىُٞت ،بٛضاصي ألانل( ،)1وؿب بلى زغػ الجلىص( ،)2و٧ان "
واإلاغا٢بت ،وخؿً الغٖاًت واإلاجاَضة "٦ ،ما ً٣ى ٫الخُُب البٛضاصي(.)3
ؾم٘ في نباٍ الخضًض مً ببغاَُم بً بكاع الخغاؾاوي[ ناخب ببغاَُم بً ؤصَم ]  ،ومدمض بً مىهىع الُىسخي( ،)4زم صخب
الب ْتؿغي(٦ ،)6ما صخب ًا
ؤُٖان الخهى ٝفي ػماهه ،مً ؤمشا : ٫طي الىىن اإلاهغي( ،)5وؤبى ٖبض هللا الىباحي ،وؤبى ٖبُض ُة
ؤًًا ؾغي
الؿُ٣ي ،وبكغ بً الخاعر( )7وٚحرَم.
ُةٖغ ٝالخغاػ بإهه " ٢مغ الهىُٞت "( ،)8و٢ا ٫الظَبي ٖىهَ " :ى بمام ال٣ىم في ٧ل  ًٞمً ٖلىمهم ،له في مباصت ؤمغٍ عجاثب
ًا
و٦غاماث ،وَى ؤخؿً ال٣ىم ًا
٦الما"( .)9و٢ا ٫ابً ٦شحر ":له ٦غاماث وؤخىا ٫ونبر ٖلى الكضاثض "( .)10و٧ان ًا
مدبا للظ٦غ ،م٣بال ٖلى
هللا حٗالى ب٩لُخه٢ .اٖ ٫ىه الجىُض " :لى َالبىا هللا (حٗالى) بد٣ُ٣ت ما ٖلُه ؤبى ؾُٗض الخغاػ لهل٨ىاٞ .ةهه ؤ٢ام ٦ظا و٦ظا ؾىت ً ،سغػ
ًا
ما ٞاجه الخ ٤بحن الخغػجحن [ ٌٗجي ط٦غ هللا حٗالى ] "(٢ .)11ا ٫قُش ؤلاؾالم الهغوي " :ال ؤٖغ ٝؤنال مً اإلاكاًش ٞا ١الخغاػ في ٖلىم
الخىخُض "(.)12
و٧ان لإلمام ؤبي ؾُٗض الخغاػ ٌة
٦الم ٌة
َُب ،جغ ١له ال٣لىب ،وال بإؽ ؤن ه٣خبـ بٌٗ َظٍ الٗباعاث ٢ :اَ " :٫جمً ًْ ؤهه ببظ٫
ٞمخًٗ "( ،)13ومً ٦المه ٧ " :ل باًَ ًسالٟه ْاَغ َٝى باَل"(،)14
الجهض ًهل ٞمخمً  ،ومً ًْ ؤهه بٛحر بظ ٫الجهض ًهل
ِت
15
و٢اٖ" :٫المت ؾ٩ىن ال٣لب بلى هللا حٗالى ؤن ً٩ىن بما في ًض هللا حٗالى ؤوز ٤مىه بما في ًضٍ "( ) ،و٢ا " :٫اظخيبىا صهاءة ألازال، ١
٦ما ججخيبىن الخغام "( .)16و٢ض طزغث ٦خب الهىُٞت بمشل َظا ال٨الم الُُب بي ؾُٗض الخغاػ.

)ٖ( الزركلي :األعالم.)ٜٔٔ /ٔ(:
)ٗ( السمعاين :األنساب.)ٖٖ٘ /ٕ (:
)٘(تاريخ بغداد.)ٕٚٙ /ٗ (:
)(ٙابن عساكر :تاريخ دمشق ،)ٕٜٔ /٘ (:ابن اجلوزي :ادلنتظم.)ٔٓ٘ /٘ (:
)٘( ابن ادللقن :طبقات األولياء (:ص ٓٗ).
ٙ
السلمي :طبقات الصوفية.)ٖٔٛ/ٔ(:
) ( ُّ
)(ٜالقشَتي :الرسالة القشَتية (:ص ٖ.)ٜ
) (ٛاجلامي :نفحات األنس من حضرات القدس (:ص ٖٕ٘).
) (ٜسَت أعالم النبالء ،)ٕٗٓ /ٖٔ(:ابن العماد :شذرات الذىب.)ٜٕٔ /ٕ(:
)ٓٔ( البداية والنهاية.)ٙٛ /ٔٔ(:
)ٔٔ( اخلطيب البغدادي :تاريخ بغداد ،)ٕٚٙ /ٗ(:ابن تغري بردي :النجوم الزاىرة.)ٕٜٕ /ٔ(:
)ٕٔ( ابن اجلوزي :صفة الصفوة .)ٖٗ٘ /ٕ(:
)ٖٔ( ابن ادللقن :طبقات األولياء(:ص ٓٗ).
)ٗٔ( اجلامي :نفحات األنس (:ص .)ٕٖٛ
)٘ٔ( الذىيب :تاريخ اإلسالم.)ٜٚ /ٕٔ(:
) (ٔٙنفس ادلصدر ،نفس اجلزء ،نفس الصفحة.
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حٗغى الخغاػ إلادىت ُٖٓمت في بٛضاص ً ،غظ٘ ؾببها بلى ؤ٢ىا ٫الهىُٞت  ،الظًً ـ ٖاصة ـ ما ٌٗبرون ًٖ وظضانهم ؤو مدبتهم
هلل حٗالى بإلٟاّ ٚغٍبت ال ًٟهمها ظمهىع الىاؽ  .وٍ ٠٣مجها ٖلماء ؤَل ُة
الؿ َّنىت مى ٠٢الغٍبتُٞ ،إلبىن ٖلحهم ٖىام الىاؽ  .ومً
ُة
ُة
ًا
جاعٍسُا بـ " مدىت ٚالم الخلًل " ،وٞحها وؿب بلى الهىُٞت ٦شحر مً ٦الم الؼهض٢ت ،ومً زم ٢بٌ ٖلحهم،
طل ٪ما خضر ُٞما ٖغٝ
وبٗض ٞترة لِؿذ بال٣لُلت ؤَل ٤ؾغاخهم ال٣اضخي بؾماُٖل بً بسخا ١الظي " لم جشبذ ٖىضٍ تهمتهم ٞ ،إَل ٤ؾغاخهم " ٦ما
ً٣ى ٫الجامي(.)1
ولم جَ ً٨ظٍ اإلادىت ألازحرة التي حٗغى لها نىُٞت بٛضاص ،خُض ثوالذ ٖلحهم اإلادً بؿبب ٦المهم ٚحر اإلاٟهىم للٗىام  .وًٖ
َظٍ اإلادىت ألازحرة ٦خب اإلااعر الهىفي ؤبى ال٣اؾم ال٣كحري عؾالت َامت  ،جدذ ٖىىان  " :ق٩ىي ؤَل ُة
الؿ َّنىت بما هالهم مً
اإلادىت" ؛ اخخ ٟٔبهظٍ الغؾالت الؿب٩ي في ٦خابه " َب٣اث الكاُٗٞت ال٨بري"( ،)2ووعصث مجها ؤنى ٫زُُت مؿخ٣لت(.)3
 هِطٍت الٜىاء والب٠اء:
٧ان مً الُبُعي ؤن جىاَ ٫ظٍ الٟتن مً ؤبي ؾُٗض الخغاػ ،الظي ؤزظ ً٨ٟغ في اإلاىث والخُاة ٞ ،إزغط لىا هٓغٍت " الٟىاء
والب٣اء "(٩ٞ )4ان ؤوَ ٫جمً ج٩لم في َظٍ الىٓغٍت ( .)5وهي حٗجي ببؿاَت قضًضة  :بن جخدغع الغوح ًا
ًا
ٞكحئا ،مً ٧ل ما َى ٚحر
قِئا
عباويٞ ،هى جالشخي الهىفي ًٖ وظىصٍ الخسخي  .وَؿخلؼم طل " ٪الٟىاء" " الب٣اء" ؤو الاجداص بالخُاة الغباهُت  .والٛاًت ال٣هىي ٖىض
الهىفي اإلاؿلم ـ ـ بازخهاع قضًض ـ ـ ؤن ًهحر ًا
عباهُا(.)6
ُة
وَظا اإلاظَب ،ؤو الٟلؿٟت الهىُٞت التي وي٘ حجغ ألاؾاؽ له ا ؤبى ؾُٗض الخغاػ٢ ،ض آجذ ؤ٧لها بٗض طلٖ ٪لى ًض الخؿحن
ُة
بً مىهىع الخالط( ،)7الظي ٢خل في بٛضاص ؾىت [ َ 309ـ  922 /م ].
ُة ٍّص
والظي يهمىا َىا ؤن هظ٦غ ؤن هٓغٍت " الٟىاء والب٣اء " ٢ ،ض ٢ىبلذ بغ ٌٞقضًض مً ٖىام اإلاؿلمحن ،وبهجىم ؤقض مً
ٖلمائهم ،وطل ٪ن الكبه وا ضح بحن َظٍ الىٓغٍت وبحن اإلاظَب اإلاؿُخي الظي ً٣ى ٫بب٣اء الؿُض اإلاؿُذ  ،لظا ٧اهذ َظٍ
الىٓغٍت ٖىض اإلاؿلمحن ُةً ٦ا
ٟغا  ،بل مً قغ ؤهىإ الٟ٨غ(.)8
ًا
٧ان مً الُبُعي بطا ،ؤن ًى٨غ ظمهىع الىاؽ مشل جل ٪الىٓغٍاث التي ؤطاٖها ؤبى ؾُٗض الخغاػ في ٦خابه "الؿغ"( ،)1والتي لم
ًٟهم الىاؽ ما ظاء ُٞه مً ٖباعاث ٚامًت ،ؤه٨غَا ٖلُه ٖلماء ؤَل ُة
الؿ َّنىت ،ومً زم ٣ٞض وؿبىٍ بلى الٟ٨غ وؤلالخاص(.)2
)ٔ( نفحات األنس (:ص ٖٕٗ).
)ٕ( (ٖ.)ٖٔٗ /
)ٖ( اخلطيب البغدادي :تاريخ بغداد.)ٖٔٗ /٘(:
ٗ
السلمي  :طبقات الصوفية ،)ٖٔٛ /ٔ(:القشَتي :الرسالة القشَتية(:ص .)ٔٗٛ
) ( ُّ
)٘( ابن عساكر :تاريخ دمشق ،)ٕٜٔ /٘(:الصفدي :الوايف بالوافيات.)ٔٛٓ /ٚ(:
) (ٙنيكلسون :الصوفية يف اإلسالم(:ص .)ٖٔٛ
) (ٚاخلطيب البغدادي :تاريخ بغداد ،)ٕٔٔ /ٛ(:ابن اجلوزي :ادلنتظم ،)ٔٙٓ /ٙ(:ابن خلكان :وفيات األعيان.)ٔٗٓ /ٕ(:
ٛ
فصل اخلراز الدرجات ادلختلفة للفناء ،وأعالىا ىي الفناء يف الذات اإلذلية  .ىذا  ،وقد وصفها أدق وصف "
) ( نيكلسون  :ادلرجع السابق (:ص ٓٗٔ) ،وقد َّ
النِّفري " الذي استبدل " الفناء" و" الفاين" :بـ" الوقفة والواقف " ،ويعٍت بالوقفة  :االنقطاع عن " الطلب" ،وبالواقف ادلنقطع عن " الطلب" لفنائو يف ادلطلوب .
دلزيد من التفاصيل انظر كتاب النِّفري  (:زلمد بن عبد اجلبال بن احلسن ،ادلتوىف يف عام ٖ٘٘ :ىـٜٙ٘/م ) :ادلواقف وادلخاطبات ،حتقيق  :آرثر يوحنا أربري،
القاىرة ،اذليئة ادلصرية العامة للكتابٕٕٓٔ ،م ،الطبعة األوىل.
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ومً ٖباعاث ؤبي ؾُٗض الخغاػ التي وعصث في ٦خابه ـ ـ اإلا٣ٟىص ـ ـ " الؿغ"  ،والتي ونلذ بلُىا هخ ٠مجها في بٌٗ اإلاهاصع٢ ،ىله :
" بن هللا حٗالى عجل عواح ؤولُاثه الخلظط بظ٦غٍ والىنى ٫بلى ٢غبه ،وعجل بضانهم الىٗمت بما هالىٍ مً مهالخهم ،وؤظؼ٫
ههُبهم مً ٧ل ٧اثً ِٗٞل ؤبضانهم ِٖل الخىاهُحن ،وِٖل ؤعواخهم ِٖل الغباهُحن  .لهم لؿاهان  :لؿان في الباًٌَٗ ،غٞهم
نى٘ الهاو٘ في اإلاهىىٕ  .ولؿان في الٓاَغ ٌٗلمهم ٕ لم اإلاسلى٢حن ٞ .لؿان الٓاَغ ً٩لم ؤظؿامهم ،ولؿان الباًَ ًىاجي
ؤعواخهم"( .)3و٢ىله  ":و٢ض ُةؾئل ًٖ ألاوـ ،ما َى ؟ ٣ٞا : ٫اؾخبكاع ال٣لىب ب٣غب هللا حٗالى وؾغوعَا به وَضوئَا في ؾ٩ىنها
ًا
ْللذ ًا
ُة
ُة
ؤَلبه ٞإظض هٟسخي ،وؤها
ػماها َىٍال
بلُه ،وؤمجها مٗه ً٩ىن َى اإلاكحر ،نها هاٖمت به ،وال جدمل ظٟاء ٚحرٍ "( .)4و٢ىله " :
ٍّص
ؤَلب هٟسخي ٞإظضٍ ٞ .ةطا وظضجم زلهخم ًٖ ٧ل شخيء ،وبطا زلهخم وظضجمٞ ،ةيهما ً٩ىن ُةم ًا
ُة
٣ضما ؟ هللا ؤٖلم ! وبطا ججلى
آلان
هللا حٗالى ٞلً ج٩ىن  ،وبطا لم جٞ ً٨هى ُةم ٍّص
خجل  ،ؤيهما اإلا٣ضم ؟ هللا ؤٖلم ! "(  .)5و٢ىله ٦ ":ىذ في ٖغٞاث ،والدجاط ًخًغٖىن
وٍب٩ىن وٍضٖىن٢ ،اٞ : ٫جاء في زاَغي  :ؤها ًا
ؤًًا ؤصٖى !  .زم ٢لذ في هٟسخي ال ؤصٖى ٞ .ما ب٣ى شخيء بال ؤُٖاهُه ! زم ٖؼمذ زاهُت
ٖلى الضٖاء ٞ ،هخَ ٠اج : ٠ؤجضٖى بٗض وظىص الخ ٤؟ ! ٌٗجي  :ؤبٗض الىنى ٫جُلب مجي ًا
قِئا"( ،)6وفي ٢ى ٫آزغ  ":ؤبٗض وظىص هللا
حؿإ ٫هللا ٚحر هللا ؟ " .و٢ىله ":الخى٧ل ايُغاب بال ؾ٩ىن ،وؾ٩ىن بال ايُغاب "(٢ .)7ا ٫قُش ؤلاؾالم الهغوي ٧ " :اص الخغاػ ً٩ىن
ًّ
هبُا مً ظهت ٖلى قإهه ،و٧ان بمام َظا الُغٍ.)8("٤
و٢ض ؤَلذ الا٢خباؽ مً ٦الم الغظل ختن ال ًًٓ ٌة
ؤخض ؤهىا مخداملىن ٖلُه ،ولٗل ٪معي ،ؤن مشل َظٍ ألالٟاّ والٗباعاث
ٚامًت ٖلى ظمهىع الىاؽ ،ومً خ٣هم الك ٪في ٢اثلها ،هاَُ ًٖ ٪مسالٟتها للمٟاَُم ؤلاؾالمُت ٢ .ا ًٖ ٫هٟؿه ٦ ":ىذ في
ًا
َٗاما٣ٞ .لذ :لِـ َظا مً ٗٞل اإلاخى٧لحن "(ٞ .)9هظا الكُش ـ ـ ٦ما ً٤و٫
الباصًت ٞىالجي ظىٕ قضًضُٞ ،البخجي هٟسخي ؤن ؤؾإ ٫هللا
ًا
بخؿان بلهي ْهحر ـ ـ زالُ ٠ة
الؿ َّنىت في الخغوط بلى الباصًت صون ػاص ،وٞهم الخى٧ل ًا
ٞهما زاَئا ،وهللا ؾبداهه وحٗالى زل ٤ألاؾباب،
وَلب مً الٗباص ألازظ بها ،واإلاؿلم ال ٌٗخمض ٖلى ألاؾباب وخضَا ،ولًٟٗ ً٨لها وٍخى٧ل ٖلى هللا ،وٍُلب الىخاثج مً هللا "(.)10

)ٔ( بروكلمان :تاريخ األدب العريب ،)ٗ٘ٙ /ٕ(:كحالة  :معجم ادلؤلفُت.)ٖٛ /ٕ(:
)ٕ( ابن العماد :شذرات الذىب.)ٜٖٔ /ٕ(:
)ٖ( ابن ادللقن :طبقات األولياء(:ص ٓٗ)
)ٗ( اجلامي :نفحات األنس(:ص .)ٕٖٛ
)٘( الكالباذي :التعرف دلذىب أىل التصوف(:ص ٘ٔٔ).
) (ٙنفس ادلصدر ،نفس الصفحة.
) (ٚقال النويري  :أشار باألول  :إىل فزعو إىل اهلل تعاىل ،وابتهالو وتضرعو بُت يديو كاضطراب الطفل بُت يدي أمو ،وبالثاين  :إىل سكون القلب إىل الوكيل وثقتو
بو .هناية األرب يف فنون األدب.)ٕٙٚ /٘( :
) (ٛاجلامي :نفحات األنس(:ص .)ٕٖٚ
) (ٜاخلطيب البغدادي :تاريخ بغداد ،)ٕٚٙ /ٗ(:القشَتي :الرسالة القشَتية(:ص ٕٕ).
)ٓٔ( الصوفية :نشأهتا وتطورىا.)ٕٕ /ٔ(:
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 الدطاظ في بذاضي(:)1
ؤزاعث هٓغٍت الخغاػ ًا
لججا ًا
٦بحرا في بٛضاص ٞ ،شاعث ٖلُه الغُٖتٞ ،ايُغ بلى الغخُل بلى نُضا ٖلى ؾاخل البدغ اإلاخىؾِ ،
وهؼ ٫صمك )2(٤ول ً٨لم جُب له الخُاة ٞحهاٞ ،غخل بلى بساعي(.)3
َغوبا مً الخلُٟت ؟ ؤم ًا
ولىا َىا ؾاا ،٫ؤ٧ان زغوط الخغاػ بلى بالص ما وعاء الجهغ [ بساعي ] ًا
َغوبا مً ٖىام الىاؽ ؟ ٞبساعي ـ
٦ما َى مٗغو ٝـ ٧اهذ ًا
م٩اها ًا
بُٗضا ًٖ م٣غ الخالٞت ؤلاؾالمُت في بٛضاص .ؤم ٧ان زغوظه ليكغ ؤ٩ٞاعٍ وهٓغٍخه في َظٍ البالص ؟.
ًا
مٗا ٞ .بساعي ؤعى نالخت ليكغ مشل َظٍ ألا٩ٞاع ،زانت ؤن
ًبضو ـ ـ لي ـ ـ بن زغوط الخغاػ لبالص ما وعاء الجهغ ٧ ،ان للهضٞحن
" الخجؿُض incarnation

عٖاًا ؤ٧اؾغة الٟغؽ ًغون ٞحهم آلهت و٢ض اؾخ٣غث َىا ٥مظاَب

والدكبُه

 Anthropovnorphismو " الخىاسخ  Metimpsychosisو٢ض امتزظذ الُبُٗت ؤلالهُت بالُبُٗت البكغٍت [ٖىض
خ٩امهم ] وناعث َظٍ ٢اٖضة ؤنُلت ٖىضَم(٢ .)4ا ٫الؿغي بً اإلاٛلـ الؿُ٣ي [  155ـ ـ َ 253ـ  771 /ـ ـ  867م ]  " :ما صام َظا
َظا الٗلم [الهىُٞت ] في زغاؾان ًا
باُ٢اٞ ،هى با ١في ظمُ٘ البلضانٞ ،ةطا اه ُ٘٣مً زغاؾان ٞال هجضٍ في بلض مً البلضان"(.)5
وٍبضو لي ـ ـ ٦ظل ٪ـ ـ بن َظٍ الىٔ عٍت ،ؤٖجي هٓغٍت  " :الٟىاء والب٣اء " ٢ض وظضث ًا
ؤعيا زهبت في بساعيٞ ،ىظضث َجمً ٌٗخى٣ها،
زم ناعث لهم آعاء في َظٍ الىٓغٍت جسخل ًٖ ٠نىُٞت الٗغا٢ . ١ا ٫الكُش ؤبى ٖلي ألاؾىص  " :ؤَل ما وعاء الجهغ ً٣ىلىن  :بن لم
جى ُ٘٣لم جخهل " ،وؤَل الٗغا٣ً ١ىلىن  " :بن لم ججضٍ لم جى ."ِٕ٣و٦الَما ؾىاء  .زم ٢ا : ٫ل٨جي م٘ الٗغاُ٢حن ،ن ؾب٣ه حٗالى
ؤخؿً "(.)6
ُة
ؤقغث بلُه  ،مً ؤن نىُٞت بالص ما وعاء الجهغ ؤنبدذ جىاٞـ ـ
واهٓغ بلى ٢ىله  " :ل٨جي م٘ الٗغاُ٢حن "ً ،ا٦ض صخت ما
بالٟٗل ـ ـ نىُٞت بٛضاص.
ًا
َ٨ظا  ،اؾخُإ الخغاػ ؤن ٌٛغؽ ؤنى ٌ ٫طٍ الىٓغٍت في بساعي ،بطا لِـ مً الٛغٍب ؤن يهاظغ الخالط ـ بٗض طل ٪ـ ـ بلى بالص
ما وعاء الجهغ ،لحرعى َظٍ الىٓغٍت ٢ .ا ٫الخُُب البٛضاصي " :زم ٢هض [ الخالط ] زغاؾان ًا
زاهُا ،وصزل ما وعاء الجهغ وجغ٦ؿخان ...
وصٖا الخل ٤بلى هللا حٗالى ٖلى[ هٓغٍخه ] َج
ون َّنى ٠لهم
ُة
ً ٦اخبا "(.)7

)ٔ( ىي :إحدى مدن مجهورية أوزبكستان احلالية ،وكانت مسقط رأس اإلمام زلمد بن إمساعيل البخاري  .ياقوت احلموي  :معجم البلدان  ،)ٕٛٓ /ٔ(:ودلزيد
من التفاصيل عن تارخيها ،انظر :زلمود زلمد خلف :الفتح اإلسالمي لبالد ما وراء النهر بُت حقائق ادلؤرخُت وأوىام ادلستشرقُت (:ص ٓٓٔ).
)ٕ( ابن عساكر :تاريخ دمشق.)ٕٜٔ /٘(:
)ٖ( فواد سزكُت :تاريخ الًتاث العريب.)ٕٔٚ /ٗ/ٔ(:
)ٗ( بروان  :تاريخ األدب يف إيران  ،)ٕٕٔ /ٔ(:كريستنسن[ آرثر] :إيران يف عهد الساسانيُت( :ص ٖٖٓ).
)٘( اجلامي :نفحات األنس (:ص .)ٔ٘ٚ
) (ٙنفس ادلصدر(:ص .)ٕٖٜ
ٚ
صنَّفاتو ،انظر :ابن الندمي :الفهرست (:ص ٔ.)ٕٚ
) ( تاريخ بغداد ،)ٖٔٔ /ٛ(:وعن ُم َ
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وٖلى ٧ل ،بٗض ؤن اَمإن الخغاػ ٖلى هٟؿه ،وٖلى زماع ٚغؾه في بالص ما وعاء الجهغ [ بساعي ] جىظه بلى مهغ  ،وٞحها الخ٣ى بظي
ٖ :لى بً مدمض الىأٖ
الىىن اإلاهغي ( ،)1و٧ان مً الُبُعي ؤن ًلخ ٠خىله ؤُ٢اب الهىُٞت لألزظ ٖىه ،ومً ؤقهغَم
اإلاهغي( ،)2وؤبى مذ مض الجغٍغي ،وٖلي بً خٟو الغاػي( ،)3ومدمض بً ٖلي ال٨خاوي ،وؤبى الخؿً بً بىان( ،)4وآزغون.
والؿاا ٫آلان  :ما َى مى ٠٢الكٗب اإلاهغي مً هٓغٍت الخغاػ؟ َل ٢ابلها باالؾخدؿان ٦ما ٗٞل ؤَل بالص ما وعاء الجهغ؟
ؤم عًٞها وؤٖغى ٖجها ٦ما ٗٞل ؤَل الٗغا١؟.
٢بل ؤلاظابت ٖلى َظا الؿاا ،٫ؤ٢غع  :بن الكٗب اإلاهغي مً ؤ٦ثر قٗىب ألاعى ًا
جضًىا ،ومٗغٞت باهلل حٗالىً ،ا
وخبا لغؾىله (.)
و٢ض وظضث الهىُٞت في مهغ ًا
ًا
زهبا؛ وٍُٟ٨ىا ط٦غ طي الىىن اإلاهغي ،وابً الٟاعى ،وٚحرَما مً ؤُ٢اب الهىُٞت
م٩اها
عًٞا ًا
اإلاهغٍت( .)5ولَ ً٨ظا الكٗب اإلاخضًً ع ٌٞهٓغ ًت الخغاػ ًا
باجا  .لِـ مً مىُل ٤ع ٌٞؤَل الٗغا ١لها ،ول ً٨ن َاب٘
مهغ الظي ججلى في الخهى ٝـ ـ ٛ٦حرٍ مً ؤلىان الخ٨ٟحر والخٗبحر ـ ـ َى خب الىيىح والاؾخ٣امت والبؿاَت والخٗالُم الىاضخت (.)6
ؤما َظٍ الىٓغٍت الٛامًت
"الٟىاء والب٣اء " ٣ٞض ؤه٨غَا الكٗب اإلاوعي٢ .ا ٫ؤبى ٖبض الغخمً ُّل
الؿلمي " :ؤه٨غ ؤَل مهغ ٖلى ؤبي ؾُٗض ،وٟ٦غوٍ بإلٟاْه ...
وؤزغظىٍ مً مهغ "(.)7
جىاعي الخغاػ ًٖ ألاهٓاع في مهغ ،ختن لم ٌؿخُ٘ الٗىصة مغة زاهُت بلى بٛضاص ،وْل في ال٣اَغة بلى ؤن جىفى بها ـ ـ ٖلى ازخالٝ
بحن اإلااعزحن ـ ـ ؾىت [ َ 279ـ  892 /م( ] )8ؤو [ َ 286ـ  899 /م( ] )9وص ًٞباإلاُ٣م.
 ملىٜاجه :
ًا
٦بحرا في خُاجه ،وؤحٗب اإلااعزحن ال٣ضامى خى ٫وٞاجه ،وخحر اإلااعزحن اإلاٗانغًٍ في وؿبت ُةم َج
ظضال ًا
ه َّنىٟاجه بلُه،
ؤزاع الخغاػ
ًا
ومجها(٦ :)10خاب ":الؿغ"  ،ؾب ٤ط٦غٍ  ،وؤظم٘ اإلااعزىن ًا
٢ضًما وخض ًشا ٖلى صخت وؿبخه بلُه  .و٦خاب ":الهض ."١و٦خاب ":الُغٍ٤
بلى هللا " .و٦خاب ":الهٟاث " .و٦خاب ":الًُاء " .و٦خاب ":ال٨ك ٠والبُان " .و٦خاب ":الٟغا ." ٙو٦خاب ":الخ٣اث ." ٤و٦خاب ":مُٗاع
الخهى ٝوما َُخه " .وٚحرَا.

ٔ
السلمي :طبقات الصوفية.)ٖٔٛ /ٔ(:
) ( ُّ
)ٕ( الذىيب :سَت أعالم النبالء.)ٕٗٓ /ٖٔ(:
)ٖ( الذىيب :تاريخ اإلسالم.)ٚٛ /ٕٔ(:
)ٗ( ابن ادللقن :طبقات األولياء(:ص ٔٗ).
)٘( السيوطيُ :حسن احملاضرة ،)ٕٗٗ /ٔ(:السخاوي :حتفة األحباب وبغية الطالب( :ص .)ٖٙٙ
) (ٙنعمات أمحد فؤاد :شخصية مصر(:ص ٕٕٔ).
ٚ
للسلمي ادلطبوع بُت أيدينا.
) ( الذىيب :تاريخ اإلسالم ،)ٚٛ /ٕٔ(:وكتابو :سَت أعالم النبالء ،)ٕٗٔ /ٖٔ(:ومل أعثر على ىذا النص يف طبقات الصوفية ُّ
) (ٛاخلطيب البغدادي  :تاريخ بغداد  ،)ٕٚٙ /ٗ (:ابن عساكر  :تاريخ دمشق  ،)ٕٜٔ /٘ ( :ابن اجلوزي  :صفة الصفوة  ،)ٖٗ٘ /ٕ (:وكتابو  :ادلنتظم/٘ (:
٘ٓٔ).
ٜ
السلمي :طبقات الصوفية ،)ٖٔٛ /ٔ(:الصفدي :الوايف بالوافيات  ،)ٔٛٓ /ٚ (:ابن كثَت :البداية والنهاية.)ٙٛ /ٔٔ (:
) ( ُّ

)ٓٔ( كحالة  :معجم ادلؤلفُت ،)ٖٛ /ٕ (:بروكلمان :تاريخ األدب العريب ،)ٗ٘ٙ /ٕ (:سزكُت :تاريخ الًتاث العريب.)ٕٔٛ /ٗ/ٔ (:
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ًا
وؤزحرا ً ،م٨ىجي ال٣ى : ٫بن الكُش ؤبا ؾُٗض ا ٫زغاػ٢ ،ض جغ ٥لىا هٓغٍت ظضًضة في الخهى ٝؤلاؾالمي ،هي هٓغٍت " الٟىاء
ًدٔ بالكهغة التي ٌؿخد٣ها بحن ؤُ٢اب الهىُٞت ،بال ؤهه ـ ـ بد ٤ـ ـ ٌٗض ؤخض اإلاجضصًً في مجا٫
والب٣اء " ول ً٨الغظل لم ِت
الخهى٦ ،ٝما ٌٗض ًا
ؾاب٣ا للُ٣ب الهىفي الخؿحن بً مىهىع الخالط ،الظي َب٣ذ قه عجه آلاٞا ،١بًٟل الىٓغٍت التي وي٘
حجغ ؤؾاؾها الكُش ؤبي ؾُٗض الخغاػ؛ الظي ًُٟ٨ه ـ ـ ب ٌٛالىٓغ ًٖ صخت ؤو زُإ َظٍ الىٓغٍت ـ ـ ؤهه َاظغ مً ؤظل مباصثه
بلى بالص ما وعاء الجهغ .لظا ها٦ض ٖلى ؤن الخغاػ ٌٗض ( بدَ ) ٤مؼة ونل بحن بالص ما وعاء الجهغ ومهغ في مجا ٫الذنى. ٝ
٢ا ٫الكُش ؤبى ؾُٗض ًٖ هٟؿه  " :صخبذ الهىُٞت ما صخبذٞ ،ما و ٘٢بُجي وبُجهم زال٢ ،ٝالىا ِ :تل َجم ؟ ٢ا : ٫وي ٦ىذ مٗهم
ٖلى هٟسخي"(.)1
ً
زاهُا :ؤبى ب٥ط الٜطٗاوي:
َج
الٗلم الشاوي مً ؤٖالم الخهى ٝالظي صزل مهغ؛ َى
ٞغٚاهت()2؛ ؤخض ؤ٢الُم بالص ما وعاء الجهغ.
لم جظ٦غ ـ لىا ـ ـ اإلاهاصع الخاعٍسُت ًا
قِئا ًٖ مىلضٍ ،ول٨جها جا٦ض لىا عخلخه بلى الٗغا ، )3( ١خُض لم جُل ب٢امخه ببٛضاص ٞ ،سغط
 :مدمض بً بؾماُٖل ،اإلال٣ب بـ "ؤبي ب٨غ الٟغٚاوي " ؤنله مً

مجها بلى مهغ ( .)4وؤؾخُُ٘ ال٣ى : ٫بن الكهغة الخُ٣ُ٣ت التي ؤزظَا الٟغٚاوي ٢ض ظاءجه بضزىله مهغ ،التي صخب ٞحها ؤقهغ
َاما للٟغٚاوي؛ خحن ٢ا " :٫ما ُة
ٖلماء الهىُٞت في ػماهه٦ ،إبي ب٨غ الضقي()5؛ الظي ٢ضم لىا ًا
ونٟا ًا
ؤًذ مً ًٓهغ الٛجن مشلهً ،لبـ
ع
ًا
ووٗال ًا
هُٟٓا ،وٖمامت  ،وفي ًضٍ مٟخاح  .ولِـ له بِذ ًإوي بلُه ،بل ًًَغح في اإلاؿاظض
ًلبـ ٢مُهحن ؤبًُحن ،وعصاء وؾغاوٍل
"(.)6
َ٨ظا ٧اهذ خُاة الٟغٚاوي في مهغً ،ا
ُٖٟٟا ػ ًا
اَضا ٖ ،لى ٖاصة ؤُ٢اب الهىُٞت  .و٢ض خٟٓذ لىا مهاصعها الخاعٍسُت خ٩اًاث
ًُى ٫ط٦غَا ًٖ ػَضٍ ووعٖه ( ،)7وؤ٦ضث ٖلى ؤهه ٧ان ًًٟل ال٣ٟغ ٖلى الٛجن  .وال ٚغابت في طلٞ ،٪ةن ؤو ٫الُغٍٖ ٤ىض
الهىُٞتَ :ى ال٣ٟغ ،هه ٌؿخلؼم الخسلو مً ٧ل ما َى صهُىي .واإلاشل الهىفي ألاٖلى لل٣ٟغ ال ًٖ ٠٣ىض َظا الخضٞ ،لِـ ال٣ٟغ
خ٣ُ٣خه مجغص ٢لت اإلاا ،٫ول٨ىه ٢لت الغٚبت في اإلاا .٫و٧لماث" ال٣ٟحر" ؤو "الضعوَل" َما الىنٟان اللظان ًٟسغ الهىفي بإن ًىٗذ
بإيهما ،نهما ًضالن ٖلى ؤهه ٢ض ثظغص مً ٧ل عٚبت ؤو ٨ٞغة  ،جهغ٢ ٝلبه ًٖ هللا حٗالى(.)8

)ٔ( ابن عساكر :تاريخ دمشق ،)ٖٔٓ /٘(:ابن ادللقن :طبقات األولياء(:ص ٕٗ).
)ٕ( ىي :مدينة واسعة تقع على هنر سيحون ،وقعت حتت يد االحتالل الروسي عام (ٖٕٜٔىـٔٛٚٙ /م) ،وأطلق عليها [ خانية ُخوقند] ،وبعد االستقالل عاد
إليها امسها القدمي الذي ما زالت تعرف بو حىت اليوم ،وىي إحدى مدن مجهورية أوزبكستان احلالية  .ياقوت احلموي  :معجم البلدان  ،)ٕٗٛ/ٖ(:زلمود زلمد
خلف :الفتح اإلسالمي لبالد ما وراء النهر (:ص ٖٖ).
)ٖ( الذىيب :سَت أعالم النبالء.)ٕٜٓ /ٔ٘ (:
)ٗ( ابن تغري بردي :النجوم الزاىرة.)ٖٙٚ /ٔ(:
)٘( ىو :زلمد بن داود ،أبو بكر الصويف ،ادلعروف بـ " الدقي"  ،أصلو من الدينور ،أقام ببغداد ،مث ارحتل إىل دمشق ،وقرأ القرآن الكرمي على ابن رلاىد ،ومسع
احلديث من زلمد بن جعفر اخلرائطي ،مث استقر بو ادلقام مبصر  ،فنُسب إليها ،تويف سنة( ٖٓٙىـٜٚٓ /م) ،ابن كثَت :البداية والنهاية.)ٕٜ٘ /ٔٔ (:
) (ٙابن اجلوزي :صفة الصفوة ،)ٕٔٚ /ٗ(:ابن ادللقن :طبقات األولياء(:ص ٖٖٓ).
) (ٚانظر ـ على سبيل ادلثال ـ الذىيب :تاريخ اإلسالم ،)ٙٓ /ٕ٘ (:ابن ادللقن :نفس ادلصدر ،نفس الصفحة.
) (ٛنيكلسون :الصوفية يف اإلسالم(:ص  .)ٗٙوقد محل ابن اجلوزي على أمثال ىؤالء محلة شديدة يف كتابو :تلبيس إبليس (:ص  )ٔٛٙوما بعدىا.
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ٖلى ٧ل خا ، ٫صزل الٟغٚاوي مهغ ،والخ ٠خىله عظا ٫الهىُٞت لألزظ ٖىه ،واقتهغ ؤمغٍ ،ختن بهه ٖىضما َم بالخغوط،
مصخن في ع٧ابه هدى ؾبٗحن عظال ( )1مً ؤجباٖه َا ٝبهم في الصخاعي اإلاهغٍت  .وُ٢ل :بهه صزل "صًغ َىع ؽًىاء"( )2وصاعث بِىه
وبحن الغَبان مىاْغاث ٦شحرة خى ٫اإلا٣ضعة ٖلى جدمل الجىٕ  .وٍ٣ا :٫بن الٟغٚاوي ٢ض جٟىٖ ١لحهم في َظا اإلاجا ،٫ختن ؤؾلم ٦شحر
مجهم ٖلى ًضًهٞ ،دملهم مٗه بلى بٛضاص(.)3
ومً لُُ٦ ٠الم الٟغٚاوي  " :ال٣لب بطا ٦ثر بٖغايه ًٖ هللا (حٗالى) ٖا٢به بالى ُٗ٢ت في ؤولُاثه "(٢ ،)4ا ٫ؤخمض بً ٖلي
الغؾخمي٧ " :ان الٟغٚاوي وؿُج وخضٍ"(.)5
ًا
ول ً٨مما ًاؾ ٠له ،ؤن الٟغٚاوي لم ًتر ٥لىا هٓغٍت ظضًضة في ٖلم الخهى٦ ،ٝما ٗٞل الخغاػـ ـ مشال ـ ـ ٦ما لم ًتر ٥لىا
ُةم َج
ه َّنى ًاٟا وؿخُُ٘ مً زالله الخ٨م ٖلى ؤ٩ٞاعٍ  .ولٗل ٦ثرة سخياخخه في ألاعى ،مً بالص ما وعاء الجهغ بلى بٛضاص زم بلى مهغ ،لم
جم٨ىه مً الخإلُ٢ . ٠ا ٫ابً ٖؿا٦غ ٧ " :ان الٟغٚاوي مً مجتهضي ؤَل الخهى ٝفي الٗباصة  ،وزلى الُض مً الٗلىم "( .)6جىفى ـ ـ
عخمه هللا حٗالى ـ ـ بةظمإ اإلااعزحن( )7ؾىت [ َ 331ـ  942 /م] وص ًٞفي بٛضاص.
ً
زالثا :ؤبى الحؼحن اللحرفي:
زالض ؤُ٢اب الهىُٞت الظًً ظمٗىا في عخلتهم بحن بالص ما وعاء الجهغ ومهغٖ ،لى بً بىضاع بً الخؿُجي ،اإلا٨جي بـ" ؤبي الخؿحن
ـ ـ وُ٢ل ؤبي الخؿً ـ ـ الهحرفي "( ،)8ؤنله مً هِؿابىع ُ .ةعػ ١مىظ نٛغٍ ـ ٦ما ً٣ىُّ ٫ل
الؿلمي في َب٣اجه ( )9ـ ـ بمدبت اإلاكاًش
وصخبتهمٞ ،ؿم٘ ببلضٍ  :ؾُٗض بً بؾماُٖل الخحري ،زم ٖىذ له الغخلت لألزظ ًٖ الٗلماءُٞ ،ى ٝبة٢لُم زغاؾانٞ ،ؿم٘
ببلخ :مدمض بً خامض البلذي ،ومدمض بً مدمىص بً ؤبي مُُ٘ البلذي  .وبمغو :ؾم٘ مً ُ٢بها ًىؾ ٠بً مىسخن  .وبالجىػظان:
ًا
ؤزظ ًٖ ؤبي ٖلي الجىػ ظاوي ،وؤبي الٗباؽ بً ُٖاء ،وؤبي مدمض الجغٍغي ( ،)10ولم ًم٨ض في بىقىج َىٍال٣ٞ ،ض عخل ٖجها بٗض
ؤن ؾم٘ مً قُسها ؤبي ٖبض هللا البىقىجي( .)11زم صزل الغي :وؤزظ مً ٖلمائها ،ومً ؤقهغَمً :ىؾ ٠بً الخؿحن(.)12
وبٗض َظٍ الغخلت الُىٍلت في ب٢لُم زغاؾان والغي٧ ،ان مً الُبُعي ؤن ًغخل ٖلى بً بىضاع بلى بالص ما وعاء الجهغ ،التي طإ
 :الخُ٨م الترمظي [ مدمض بً ٖلي بً
نُتها في ٖالم الخهى ٝزانت بٗض ؤن بغػ ٞحها ؤُ٢اب الهىُٞت ال٨باع؛ مً ؤمشا٫
الخؿً ،اإلاخىفى في ٖام َ 175 :ـ  791 /م ] ،وؤبى جغاب الىسكبي [اإلاخىفى في ٖام َ 245 :ـ  859 /م] ،والخؿحن بً مىهىع الخالط
)ٔ( ابن ادللقن  :طبقات األولياء(:ص ٖٖٓ).
)ٕ( الذىيب :العرب ،)ٖٔٔ /ٔ(:ابن تغري بردي :النجوم الزاىرة.)ٖٙٚ /ٔ(:
)ٖ( الذىيب :تاريخ اإلسالم ،)ٙٓ /ٕ٘(:وكتابو :سَت أعالم النبالء.)ٕٜٓ /ٔ٘(:
)ٗ( ابن ادللقن :طبقات األولياء(:ص ٖٖٓ).
)٘( الذىيب :العرب.)ٖٔٔ /ٔ(:
) (ٙتاريخ دمشق.)ٔٔٙ /ٕ٘(:
) (ٚالذىيب :سَت أعالم النبالء ،)ٕٜٓ /ٔ٘(:ابن ادللقن  :طبقات األولياء(:ص ٖ٘ٓ).
) (ٛاجلامي :نفحات األنس(:ص ٘.)ٖٛ
) (ٜطبقات الصوفية.)ٖٖٚ /ٔ(:
)ٓٔ( ابن اجلوزي :ادلنتظم.)ٕ٘ /ٚ(:
)ٔٔ( الذىيب :سَت أعالم النبالء.)ٜٔٓ /ٔٙ(:
)ٕٔ( ابن عساكر :تاريخ دمشق.)ٕٛ٘ /ٗٔ(:
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[اإلاخىفى في ٖام َ 309 :ـ  921 /م ] ،وؤبى ب٨غ الكبلي [ ُةصل ٠بً جخضع ،اإلاخىفى في ٖام َ 334 :ـ  945 /م] ،وٚحرَم مً ألاٖالم
الظًً ٧اهذ لهم بهماتهم الىاضخت في ٖلم الخهى ٝؤلاؾالمي ،والتي ال ٌؿخُُ٘ ؤخض به٩اعَا.
ٖلى ٧ل خا ،٫صزل ٕ لي بً بىضاع بالص ما وعاء الجهغ ُةم ًا
خٗلماٞ ،إزظ ًٖ ؤُ٢ابها ،مً ؤمشا : ٫مدمض بً الًٟل الؿمغ٢ىضي،
1
َج
ٖاإلاها ؤبي ؾُٗض خاجم بً مدمض البساعي٦ ،ما ػاع مضًىت جغمظ (،)2
وٖمغ بً مدمض بً بجحر الؿمغ٢ىضي ( ) .وفي بساعي ؾم٘ مً ِت
التي ؤزغظذ لىا ؤُ٢اب الهىُٞت ال٨باع ،وؾم٘ مً مذمض بً ؤخمض بً ًدحن الترمظي( ،)3وٚحرٍ مً ؤٖالم َظٍ اإلاضًىت.
وبٗض َظٍ الجىلت التي لِؿذ بال٣لُلت ،وانل ٖلي بً بىضاع عخلخه ،ول ً٨في َظٍ اإلاغة ٧اهذ بلى خايغة الضهُا مضًىت بٛضاص،
ٞؿم٘ مً الُ٣ب ألاوخض ،طاج٘ الهِذ في ػماهه؛ ؤلامام ُة
الج ْتىُض البٛضاصي
ٖام َ 297ـ  909 /م ] الظي ٢اٖ ٫ىه ؤبى الٗباؽ بً ُٖاء  " :بمامىا في َظا الٗلم [الخهى ] ٝومغظٗىا واإلا٣خضي به؛
[اإلاخىٝي في :
5
ُة
الج ْتىُض"(٦ ،)4ما ؤزظ ًٖ عوٍم بً ؤخمض ،وؾمىىن اإلادب ،وؤبي الٗباؽ بً ُٖاء ،وؤبي مدمض الجغٍغي( ) ،وٚحرَم .
ومً بٛضاص عخل ٖلي بً بىضاع بلى بالص الكامٞ ،ضزل صمك ٤وؾم٘ بها ؤبا ٖمغ الضمك٣ي ،وَاَغ اإلا٣ضسخي ،وؤبا الخؿً بً
ظىنا ،وؤبا ٖبض هللا بً ؤخمض بً ًدحن الجالء( .)6زم جىظه بلى خلب ٞؿم٘ مً ُ٢بها ٖبض الغخمً بً ٖبض هللا الهاقمي الخلبي،
الخلبي ،وفي ؤهُاُ٦ت ؤزظ ًٖ الًٟل بً الخاعر ألاهُا٧ي ،وونُ ٠ابً ٖبض هللا الخا ٔٞألاهُا٧ي  .زم جدى ٫بلى َغؾىؽ
وؾم٘ مً مدمض بً ٖلي بً ؾُٗض اإلاغ٦ب الُغؾىسخي( ،)7وٚحرَم.
بٗض َظٍ الغخلت الُىٍلت ،ؤنبذ مً الًغوعي ؤن ًخىظه ٖلي بً بىضاع بلى مهغ ،التي ٧اهذ ال ج٣ل قهغة في ٖالم الخهى ٝـ ـ
َغ و٦إهه ؤعاص ؤن ًجم٘ في عخلخه بحن قُىر بالص ما وعاء الجهغ وقُىر مهغ .وٖلى ٧ل،
بن لم جؼص ـ ـ ًٖ بٛضاص ،وًٖ بالص ما وعاء الً .
9
٣ٞض ؾم٘ مً ؤبي ب٨غ الض٢ا ،)8(١وؤبى ٖلي الغوطباعي ،وؤبى ب٨غ اإلاهغي( ) ،وٚحرَم مً ؤٖالم الخهى ٝاإلاهغي.
َّن ًا
ًا
مُىٞا بمٗٓم ألامهاع ؤلاؾالمُت ،مخدمال مكا ١الغخلت
َ٨ظا ،عؤًىا ٖلى بً بىضاع الهحرفيً ،غخل مً اإلاكغ ١بلى اإلاٛغب
وَى ٫اإلاؿاٞت  .ولَ ً٨ظا ال ًمى٘ ؤن الغظل ٢ض ؤظهض هٟؿه في ل٣اء اإلاكاًش وألازظ ًٖ ؤُ٢اب الهىُٞت في ػماهه
ناخب َب٣اث ألاولُاءُ " :ةوعػ ١مً عئٍت اإلاكاًش وصخبتهم ما لم ًغػٚ ١حرٍ"(.)10

٢ .اٖ ٫ىه

ٔ
السلمي :طبقات الصوفية.)ٖٖٚ /ٔ(:
) ( ُّ
)ٕ( ىي :مدينة حسنة ،تقع على الضفة الشمالية لنهر جيحون بالقرب من مصب هنر ُس ْرحان  .و دمرت ادلدينة أثناء الثورة الروسية ،مث أعيد بناؤىا من جديد،
وتسمى حاليًا ترمز ،وىي إحدى مدن مجهورية أوزبكستان احلالية  .ياقوت احلموي  :معجم البلدان  ،)ٗٗٔ /ٔ(:زلمود زلمد خلف  :الفتح اإلسالمي لبالد ما
وراء النهر(:ص ٕٖ).
)ٖ( ابن عساكر :ادلصدر السابق ،نفس اجلزء ،نفس الصفحة.
)ٗ( اجلامي :نفحات األنس (:ص .)ٕٚٚ
)٘( الذىيب :تاريخ اإلسالم.)ٔٙٗ /ٕٙ(:
) (ٙابن عساكر :تاريخ دمشق.)ٕٛ٘ /ٗٔ(:
) (ٚاجلامي :نفحات األنس(:ص ٘.)ٖٛ
) (ٛالسيوطيُ :حسن احملاضرة.)ٖٗٗ /ٔ(:
ٜ
السلمي :طبقات الصوفية ،)ٖٖٚ /ٔ(:ابن اجلوزي :ادلنتظم.)ٕ٘ /ٚ(:
) ( ُّ

)ٓٔ( ابن ادللقن  (:ص .)ٖٔٚ
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ًا
ظضًضا في ٖالم الخهى ،ٝماصاٍ بهه البض مً الغخلت لألزظ ًٖ مكاًش الهىُٞت
و٦إوي بالكُش ٖلي بً بهضاع ٢ض هدا مىخى
ًا
ُة
وؤُ٢ابها ـ ـ وطلٖ ٪لى ٚغاع ما ٧ان ًٟٗله اإلا َجد ِتٍّصضزىن ـ ـ ـ وال ٚغابت في طل ،٪ن الكُش ٖلي بً بىضاع ٢ض بضؤ خُاجه مدضزا٢ .ا ٫ناخب
٦خب الخضًض ال٨شحر ،وعواٍ  ،و٧ان ز٣ت "( .)1و٢ا ٫الجامي ٧ " :ان ٦شحر الخ ٟٔللخضًضْ ،ت
" َب٣اث الهىُٞت "َ " :ج
و٣ٞه ُٞه "( .)2بل
بل ًدضزىا ًٖ هٟؿه  ":بهه ٖىضما صزل صمك ٤لألزظ ًٖ قُسه الهىفي ؤبي ٖبض هللا بً الجالء ،جإزغ ٖىه زالزت ؤًام ،وٖىضما
ؾإله ًٖ ؾبب الخإزحر٢ ،ا ": ٫طَبذ بلى ابً ظىنا ( [)3اإلادضر]  ،و ُة
٦خبذ ٖىه الخضًض "(٣ٞ )4ا ٫الكُش  :قٛلخُّ ٪ل
الؿىت ًٖ
مٗل٣ا ٖلى َظا ال٨الم " :عئٍت اإلاكاًش ٞغاثٌ ال٣ىم ،نهم في عئٍتهم ًجضون ًا
الٟغًٍت" (٢ .)5ا ٫الكُش الهغوي ًا
قِئا ال ًجضوهه في
في ٚحرَم"(.)6
وَ٨ظا ً ،خطح لىا ؤن الكُش ٖلي بً بىضاع ٧ ،ان ٌكٛله ٖلم الخضًض وٍ لبه وألازظ ًٖ اإلادضزحن ٢ .ا ٫ابً ٖؿا٦غ  " :و٧ان
مً الش٣اث في الغواًت ،وٖ٣ض اإلاجلـ ًملي ؾىحن "( .)7و٢اٖ ٫ىه الخا٦م ؤبى ٖبض هللا الىِؿابىعي  ":مً الش٣اث في الغواًت وؤملى
مضة "(.)8
ُة
ومً لُُ٦ ٠المه ٞ " :ؿاص ال٣لىب ٖلى خؿب ٞؿاص الؼمان وؤَله "( )9و٢ا ":٫صاع [ الضهُا ] ؤؾؿذ ٖلى البلىي ،بال بلىي
ًا
ًا
وباَىا"(.)11
ْاَغا
مدا .)10("٫وٖغ ٝالهىُٞت بإنها " :بؾ٣اٍ عئٍت الخل٤
ًا
ًا
نىُٞا ،ظم٘ في عخلخه بحن بالص ما وعاء الجهغ
زالنت ال٣ى : ٫بن الكُش ٖلي بً بىضاع بضؤ خُاجه مدضزا ،واهخهن به الخا٫
ومهغ .وؤصعى ؤهه واي٘ حجغ ألاؾاؽ للهىُٞت للغخلت لألزظ ًٖ ؤُ٢ابهم.
طإ نِذ ابً بىضاع في الٗالم ؤلاؾالمي ،بهٟخه ُ٢ب مً ؤُ٢اب الخهىٞ ،ٝغخل بلُه الُالب لألزظ ٖىه ،ومً ؤقهغَم :
ؾُٗض بً ٖبض هللا بً ؤبي ٖشمان ،وؤبى ههغ الُىسخي ،وؤبى ٖبض الغخمً ٍّص
الؿلمي ،والخا٦م ؤبى ٖبض هللا الخا ٔٞالىِؿابىعي،
وؤبى ظ٘ ٞغ ٧امل بً ؤخمض الٗؼاثمي ( ،)12وؤبى ؾُٗض ٖبض اإلال ٪بً مدمض بً ببغاَُم الىأٖ  ،وؤبى ٌٗلي خمؼة بً ٖبض الٗؼٍؼ
اإلاهلبي ،وابىه  :ؤبى ال٣اؾم مدمض بً ٖلي( ،)13وٚحرَم.
ٔ
السلمي :ادلصدر السابق ،نفس اجلزء ،نفس الصفحة.
) ( ُّ
)ٕ( نفحات األنس (:ص .)ٖٛٙ
ٖ
وصنَّف وتكلم يف العلل
) ( ىو :أمحد بن عمر بن يوسف بن جوصا ،أبو احلسن الد مشقي ،اإلمام احلافظ النبيل ،زلدث الشام ،مسع مبصر والشام ،ومجع َ
والرجال ،تويف يف مجادى األوىل سنة( ٕٖٓىـٜٖٕ /م) .الذىيب :تذكرة احلفاظ ٔٙ /ٖ (:ـ .)ٔٛ
)ٗ( ابن عساكر :تاريخ دمشق.)ٕٛٚ /ٗٔ (:
)٘( ابن ادللقن :طبقات األولياء(:ص .)ٖٔٛ
) (ٙاًفامي  :نفحات األنس (:ص .)ٖٛٙ
) (ٚابن عساكر :تاريخ دمشق.)ٕٛٚ /ٗٔ (:
) (ٛالذىيب :تاريخ اإلسالم ،)ٔٙٗ /ٕٙ (:وكتابو :سَت أعالم النبالء.)ٜٔٓ /ٔٙ(:
ٜ
السلمي :طبقات الصوفية.)ٖٚ٘ /ٔ(:
) ( ُّ
)ٓٔ( اجلامي :نفحات األنس (:ص .)ٖٛٙ
ٔٔ
السلمي :ادلصدر السابق ،نفس اجلزء ،نفس الصفحة.
) ( ُّ
)ٕٔ( ابن عساكر :تاريخ دمشق.)ٕٛٙ /ٗٔ (:

)ٖٔ( الذىيب :سَت أعالم النبالء.)ٜٔٓ /ٔٙ(:
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ُة َج ًا
ه َّنً ٞا ًدمل اؾمه ختن
م٘ ُٖٓم ظهض ٖلي بً بىضاع ،وَى ٫عخلخه و٦ثرة قُىزه الظًً ؾم٘ مجهم ،بال ؤهه لم ًتر ٥لىا م
هٖ ٠٣لى ؤ٩ٞاعٍ .جىفى ـ ـ عخمه هللا حٗالى ـ ـ ٖام [ َ 359ـ  969 /م ] ( ،)1وُ٢ل ؾىت
[َ 357ـ  967 /م ](.)2
ً
ضابٔا :ؤبى ػٔس املالُجي:
َج
وٍإحي َجٖلم مً ؤٖالم مضًىت مالحن  -بخضي مضن ب٢لُم َغاة( - )3ظم٘ في عخلخه بحن مهغ وبالص ما وعاء ا٫نهغ ،وبن جإزغث وٞاجه
وٞاجه بلى بضاًت ال٣غن الخامـ الهجغي /الخاصي ٖكغ اإلاُالصي ،بال بهه ٖاف مٗٓم خُاجه في ال٣غن الغاب٘ الهجغي  /الٗاقغ
اإلاُالصي .بهه  :ؤخمض بً مدمض بً ؤخمض بً ٖبض هللا بً خٟو بً الخلُل ألاههاعي ،الهغوي ،الخا ، ٔٞاإلال٣ب بـ " َاووؽ
ال٣ٟغاء "(.)4
عخل ؤبى ؾٗض اإلاالُجي في ؤهداء الٗالم ؤلاؾالمي مً ؤظل ظم٘ الٗلم وجضوٍىهٞ ،غخل مً " الكاف بلى ؤلاؾ٨ىضعٍت " ٦ما ً٣ى٫
الؿمٗاوي( .)5وٖلى طل٩ً ،٪ىن اإلاالُجي ٢ض ٍّص
َى ٝببالص ما وعاء الجهغ ،وزغاؾان ،والغي ،وؤنبهان ،وظغظان ،وهِؿابىع ،والٗغا: ١
بٛضاص ،البهغة ،ال٩ىٞت .وبالص الكام ،وٞاعؽ ،والدجاػ ،وزىػؾخان ،ومهغ :ال٣اَغة ،وؤلاؾ٨ىضعٍت(.)6
ُة
ط٦غث الٗلماء واإلاكاًش الظًً ؾم٘ مجهم اإلاالُجي بالخٟهُل ،ول٨ىجي ؤ٦خٟي باإلقاعة بلى بًٗهم؛ ومجهم :
وٍُى ٫بي ال٣ى ،٫لى
مدمض بً ٖبض هللا الؿلُُي ،وؤبى ؤخمض بً ٖضي ( ،)7وؤبى ٖمغ بً بجحر ،وؤبى ب٨غ ؤلاؾماُٖلي ،وٖبض الٗؼٍؼ بً َاعون
البهغي( ،)8والخؿً بً عقُ ٤الٗؿ٨غي ،وٍىؾ ٠اإلاُاهجي( ،)9والًٟل بً ظٟٗغ اإلااطن ،ومدمض بً ؤخمض الغملي( ،)10وٚحرَم.
وٚحرَم.
ًا
َظٍ بطا عخلت اإلاالُجي في آٞا ١الٗالم ؤلاؾالمي لجم٘ الٗلمٞ " ،جم٘ وخهل مً اإلاؿاهُض ال٨باع ًا
قِئا ٦ض ًاًغا ،و٧ان ز٣ت
ًا
مخ٣ىا"(ٞ .)11اعج ٟ٘قإهه بحن ؤَل الٗلم ،ختن ٢اٖ ٫ىه ؤبى بسخا ١الخبا٦ ":٫إن ؤلاؾىاص ٧ان ُةً ْتم َجؿ ْت ٪له في البالص ختن ًضع٦ه "(.)12
ُة
ٍّص
صزل اإلاالُجي مهغُٞ ،ابذ له الخُاة بهاٗٞ ،اف في ؤعيهاُ ،ةلُ ِتٗلم ؤَلها  .ومً مهغ اقتهغ اؾمه ،وطإ نِخه في الٗالم

ؤلاؾالميٞ ،غخل َالب الٗلم بلُه لألزظ ٖىه ،ومً ؤقهغَم  :ؤبى خاػم الٗبضعي ،والخاٖ ٔٞبض الٛجي  ،وجمام الغاػي ( - )1وَما

ٔ
السلمي :طبقات الصوفية ،)ٕٖٚ /ٔ(:ابن ادللقن :طبقات األولياء(:ص  ،)ٖٔٚالذىيب :تاريخ اإلسالم.)ٔٙٗ /ٕٙ(:
) ( ُّ
)ٕ( ابن عساكر :تاريخ دمشق ،)ٕٛٚ /ٗٔ (:الذىيب :سَت أعالم النبالء.)ٜٔٓ /ٔٙ(:
)ٔ( ياقوت احلموي :معجم البلدان.)ٗٗ /٘ (:
)ٕ( ادلقريزي :ادلقفى الكبَت ،)ٚٓٔ / ٔ(:الزركلي  :األعالم.)ٕٔٔ /ٔ(:
)ٖ( السمعاين :األنساب.)ٜٔٚ /٘(:
)ٗ( السبكي :طبقات الشافعية الكربى.)ٖٚٔ /ٗ(:
)٘( ابن كثَت :طبقات الشافعية.)ٖٗٛ /ٔ (:
) (ٙاخلطيب البغدادي :تاريخ بغداد. )ٖٚٔ /ٗ (:
) (ٚالسهمي :تاريخ جرجان (:ص ٕٗٔ).
) (ٛالذىيب :تاريخ اإلسالم.)ٕٜٕ /ٕٛ (:
) (ٜالذىيب :تذكرة احلفاظ ،)ٔٛٔ /ٖ (:وكتابو :العرب.)ٔٛٗ /ٔ(:

)ٓٔ( ابن اجلوزي :ادلنتظم ،)ٖٓ /ٛ (:ادلقريزي :ادلقفى الكبَت.)ٚٓٔ /ٔ (:
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ؤ٦بر مىه ًا
ؾىا  ، -وؤبى ب٨غ البحه٣ي ،وؤبى ههغ ٖبُض هللا بً ؾُٗض السجؼي ،وٖبض الغخمً بً َجم ْتىضٍ ( ،)2وؤخمض بً ٖبض الغخمً
الظ٧ىاوي ،وؤبى ٖبض هللا الً٣اعي ،ومدمض بً ؤخمض ابً قبِب ال٩اٚضي( ،)3وؤبى الخؿً الخلعي ،والخؿحن بً َلخت الىٗالي(،)4
وٚحرَم.
جغ - ٥لىا  -اإلاالُجي ٖضة ُةم َج
ه َّنىٟاث ،مً ؤقهغَا ٦:خاب ":ألاعبٗىن في قُىر الهىُٞت "( .)5و٦خاب ":اإلااجل ٠واإلاسخل.)6(" ٠
و٦خاب ":ألاؾباب وألاوؿاب "( .)7ولألؾ ٠لم ًهل بلُىا مً َظٍ اإلاُة َج
ه َّنىٟاث ؾىي ال٨خاب ألاو٦ ،٫ما لم ًهل بلُىا شخيء مً
ُةم َج
ه َّنىٟاجه ال٣ٟهُت ،ؤو آعاثه واظتهاصاجه في اإلاظَب الكاٞعي.
جىفى  -عخمه هللا حٗالى  -بمهغ ًىم الشالزاء الؿاب٘ ٖكغ مً قىا ٫ؾىت [َ 412ـ  1022 /م]( ،)8ووَم خمؼة الؿهمي ٞظ٦غٍ
ؽهت [ َ 409ـ  1018 /م](.)9
ًا
ظامٗا في عخلخه بحن بالص ما وعاء الجهغ ومهغ التي ٖاف ٞحها بُ٣ت
نٟىة ال٣ى ،٫ؤن اإلاالُجي ٢ض صزل مٗٓم ألامهاع ؤلاؾالمُت،
ٖمغٍ وص ًٞبإعيها.
 زوض اللىُٛت في وـط إلاػالم في بالز ما وضاء ال ط:
ب٣ى ؤن هىضح في زخام ٦المىا ًٖ الهىًٝت  ،ؤهه ٧ان لهم ٌة
صوع ٌة
٦بحر في وكغ ؤلاؾالم في مىُ٣ت آؾُا الىؾُى وال٣ى٢اػ ٖامت،
وبالص ما وعاء الجهغ زانت٣ً .ى ٫الٗالمت الغوسخي باعجىلض [  1869ـ ـ ـ  1930م ] " :و٧ان ْهىع الخبكحر الٟغصي ؤلاؾالمي ـ ـ ؾىاء صازل
ًا
مغجبُا بالخو و ٝؤلاؾالمي ُٞد٩ى ًا
صاثما في مىا٢ب الهىُٞت ؤنهم اؾخُاٖىا بصزا٦ ٫شحرًً مً
الٗالم ؤلاؾالمي ؤو زاعظه ـ ـ
الٟ٨اع في ؤلاؾالم ،و٧ان َاالء الهىُٞت ًظَبىن بلى الصخاعي إلصزا ٫ألاجغا ٥في ؤلاؾالم و٢ض ْلىا ختن و٢ذ ٢غٍب ؤ٦ثر ًا
جى٣ُٞا
مً الٗلماء الظًً صعؾىا في اإلاضاعؽ "( .)10وٍغي باعجىلض ؤن جى ٤ُٞالضٕ اة اإلاؿلمحن وهجاخهم في وكغ ؤلاؾالم بحن ألاجغا٧ ٥ان
ٌٗخمض ٖلى خ٣ُ٣ت عاسخت  ،وهي جٟى ١ؤلاؾالم ٖلى الضًاهاث ألازغي مً هاخُتٞ ،هى ً٣ى " : ٫ومً ٖىامل اهدكاع ؤلاؾالم بحن
ألاجغا ٥زانت ما امخاػ به ؤلاؾالم ٖلى ؾاثغ ألاصًان الٗاإلاُتٗٞ ،لى الغٚم مً ؤن ؤجبإ البىطًت و ؤجبإ اإلاؿُدُت ؤ٦ثر ًا
ٖضصا مً
ًا
م٣هىعا ٖلى ظيـ ؤو مضهُت ،ول ن ٧اهذ بٌٗ الضًاهاث ٢ض بظث
اإلاؿلمحنٞ ،ةن ؤلاؾالم صًً ٖالمي بمٗجن ال٩لمت ،ؤي لِـ
ؤلاؾالم في َظٍ الىاخُتٞ ،ةن جٟى٢ها ٧ان ًا
11
ما٢خا ،ولم حؿخُ٘ الخهىٖ ٫لى هخاثج صاثمت ٧اإلؾالم"( ).

)ٔٔ( الصَتفيٍت :ادلنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور(:ص ٕ.)ٜ
)ٔ( الذىيب :تاريخ اإلسالم ،)ٕٜٕ /ٕٛ(:وكتابو :سَت أعالم النبالء.)ٗٛٗ / ٔٗ (:
)ٕ(السمعاين :األنساب.)ٜٔٚ /٘ (:
)ٖ(ابن العماد :شذرات الذىب.)ٜٔٗ /ٖ (:
(ٗ(حاجي خليفة :كشف الظنون ،)ٖ٘ /ٔ (:بروكلمان :تاريخ األدب العريب ،)ٗٛٔ /ٕ (:سزكُت :تاريخ الًتاث العريب.)ٔٛ٘ /ٗ/ٔ(:
)٘(كحالة  :معجم ادلؤلفُت ،)ٚٔ /ٕ(:إمساعيل البغدادي :ىدية العارفُت.)ٕٚ /ٔ (:
) (ٙالزركلي :األعالم ،)ٕٔٔ /ٔ (:بكر أبو زيد :طبقات النسابُت (:ص ٘.)ٜ
)(ٚالسبكي :طبقات الشافعية الكربى ،)ٜ٘ /ٗ (:ابن كثَت :البداية والنو اية .)ٔٗ /ٕٔ(:
)(ٛالسهمي :تاريخ جرجان(:ص ٕٗٔ).
( (ٜتاريخ الًتك يف آسيا الوسطى (:ص .)ٜٙ
)ٔٔ( بارتولد :نفس ادلرجع  ،نفس الصفحة.
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ًا
و٧ان جى ٤ُٞالضٖاة وهجاخهم في الضٖىة بلى ؤلاؾالم ٌٗخمض ٦ظلٖ ٪لى جٟى ١ؤلاؾالم ًا
ومٗىىٍا ٖلى ٧ل البالص اإلاخمضًىت .
ماصًا
ومً هاخُت زاهُتٞ ،ةن جٟى ١الٗالم ؤلاؾالمي في ٧ل مجاالث الخُاة ظظب بلُه ًا
ؤهاؾا آزغًٍ ،زاعط بالص ما وعاء الجهغ  .وؤًْ ؤن
ًا
بلٛاع الٟىلجا ًهلخىن مشاال ٖلى طل٣ٞ ٪ض اٖخى٣ىا ؤلاؾالم َىاُٖت صون ؤن ًهل بلحهم ؾلُان اإلاؿلمحن الؿُاسخي(.)1
نٟىة ال٣ى ،٫ؤن ؤلاؾالم عسخ في بالص ما وعاء الجهغ ،و٧ان للضٖاة الهىُٞت ٌة
صوع ٌة
٦بحر ،بجاهب الخجاع اإلاؿلمحن ،في وكغ
ؤلاؾالم في َظٍ اإلاىاَ ،٤وؤهه ؤٞاى ٖلى ما خىلها مً بالص بُغٍ ٤ؾهل ،وفي خغٍت جامت لٗاإلاُت ؤلاؾالم مً هاخُت ،وجٟى ١الٗالم
ؤلاؾالمي مً هاخُت زاهُت.
 الداجمت ،ؤَم هخاث البحث:
وفي نهاًت َظا البدض لي ٖضة مالخٓاث ؤظملها ُٞما ًلي:
ً
ؤوال :ؤن الٗال٢ت الش٣اُٞت بحن مهغ وبالص ما وعاء الجهغ في مجا ٫الخهى٧ ٝاهذ ٢لُلت ًا
ظضا ٣ٞ ،ض ؤخصخي ث ـ ـ ٖلى ٢ضع ظهضي ـ ـ
ًا
ٖلماء الهىُٞت في بالص ما وعاء الجهغ ،مً زال٦ ٫خب َب٣اتهمٞ ،ىظضتهم ما ً٣غب مً ؤعبٗت وٖكغًٍ ٖاإلاا ،لم ًضزل مهغ مجهم
ؾىي ؤعبٗت  ، ِ٣ٞوَظا ـ ـ بال ق ٪ـ ـ وؿبت ٢لُلت للٛاًت.
ً
زاهُا :ؤن ؤبا ؾُٗض الخغاػ [ اإلاخىفى في ٖام َ 279 :ـ  892 /م ] ٢ض ؾاٖض بد ٤في بزغاء الٗال٢اث الش٣اُٞت بحن البلضًً ،وطل٪
بما ٢ضمه مً هٓغٍت ظضًضة في ٖالم الخهى ،ٝخاو ٫وكغَا بحن الىاؽً ،ا
مغ٦ؼا ـ ـ بك٩ل ملخىّ ـ ـ ٖلى بالص ما وعاء الجهغ
ومهغ .ؤما ألاولى ٣ٞ :ض اؾخجابذ لهٞ ،اٖخى ٤بٌٗ ؾ٩انها َظٍ الىٓغٍت ،واهدكغث في ؤع يهم .ؤما الشاهُت ( مهغ ) ٣ٞض
عًٞتها ،بل وؤزغظذ الخغاػ مً ؤعيها  .وفي طل ٪صاللت واضخت ٖلى الازخال ٝبحن الش٣اٞخحن في مجا ٫الخهى ٝولٗله ًغظ٘
بلى اإلاىعور الٗ٣ضي ـ ـ ٢بل الٟخذ ؤلاؾالمي ـ ـ للُ٣غًٍ.

)ٔ( عبد الشايف زلمد عبد اللطيف :حبوث يف السَتة النبوية والتاريخ اإلسالمي (:ص ٔ ٕٜـ ٕ.)ٕٜ
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ً
زالثا :ؤن ٖلماء الهىُٞت ـ ـ ٞترة البدض ـ ـ ٢ض ظمٗىا ال٘ لم الكغعي بلى ظاهب الٗلم الهىفي ٞ .هظا ٖلي بً بىضاع [ اإلاخىفى في
ًا
ًا
ًا
ًا
نىُٞا ،وؤبى ؾٗض اإلاالُجي [ اإلاخىفى في ٖام َ 412 :ـ  1022 /م ] ٧ان ًا
نىُٞا.
قاُٗٞا
٣ٞحها
ٖامَ 359 :ـ  969 /م ] ٧ان مدضزا
وبن ٚلبذ الهىُٞت ٖلى ألاوٞ ٫اقتهغ بها ،وال٣ٟه الكاٞعي ٖلى الشاوي ٗٞغ ٝبٌ.
ً
ضابٔا :ؤن ٖلماء الهىُٞت ـ ـ ٞترة البدض ـ ـ ٧اهىا ٢لُلي الخإلُ ٠في مجا ٫الخهى ،ٝوطل ٪باؾخصىاء الخغاػ واإلاالُجي ،خُض ونلذ
َج
بلُىا بٌٗ م٣خُٟاث مً ؤ٩ٞاعَم في بُىن اإلاهاصع ،جدخاط إلاً ٌٖٗ ٠٨لحها مً قباب الباخشحن اإلاخسههحن في َظا الٗلم،
لُ٣ضم لىا نىعة خً٤ُ٣ت للخهى ٝؤلاؾالمي ٖىض َاالء ألاٖالم.
 ؤَم امللازض
 .1الجامي(:ؤبى البر٧اث ٖبض الغخمً الجامي ،اإلاخىفى في ٖامَ898 :ـ 1492 /م):هٟداث ألاوـ مً خًغاث ال٣ضؽ،
ه٣له ًٖ الٟاعؾُت :جاط الضًً مدمض بً ػ٦غٍا بً ؾلُان ال٣غشخي ،ال٣اَغة ،الهُئت الٗامت ل٣هىع الش٣اٞت،
2010م ،اَ٫بٗت ألاولى .
 .2ابً الجىػي(:ؤبى الٟغط ٖبض الغخمً بً ٖلي بً مدمض ،اإلاخىفى في ٖام َ597 :ـ 1200 /م) :جلبِـ ببلِـ ،بحروث ،صاع
ال٨ٟغ َ1421،ـ ـ 2001م ،الُبٗت ألاولى.
 .3ابً زلضونٖ(:بض الغخمً بً زلضون ،اإلاخىفى في ٖام َ808 :ـ 1405 /م) :اإلا٣ضمت ،جد :٤ُ٣صٖ .لي ٖبض الىاخض وافي،
ال٣اَغة ،الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب2006 ،م ،الُبٗت ألاولى.
 .4الظَبي (:قمـ الضًً مدمض بً ؤخمض الظَبي ،اإلاخىفى في ٖام َ748 :ـ 1348 /م) :جاعٍش ؤلاؾالم ووُٞاث اإلاكاَحر
وألاٖالم ،جدٖ :٤ُ٣مغ ٖبض الؿالم جضمغي ،بحروث ،صاع ال٨خاب ؤلاؾالميَ1413،ـ ـ1993م ،اَ٫بٗت الشاهُت .
 .5ال٨الباطي(:ؤبى ب٨غ مدمض بً بسخا ،١اإلاخىفى في ٖامَ385 :ـ 995/م) :الخٗغ ٝإلاظَب ؤَل الخهى ،ٝجد :٤ُ٣ؤخمض
قمـ الضًً ،بحروث ،صاع ال٨خب الٗلمُتَ1423 ،ـ ـ ـ 1993م ،الُبٗت ألاولى.
 .6ابً اإلال (:ً٣ؤبى خٟو ٖمغ ٖلى بً ؤخمض اإلاهغي ،اإلاخىفى في ٖامَ804 :ـ 1401/م)َ :ب٣اث ألاولُاء ،جد :٤ُ٣هىع
الضًً قغٍبت ،ال٣اَغة ،م٨خبت الخاهجيَ1415 ،ـ ـ ـ 1994م ،الُبٗت الشاهُت.
 .7الىٟغي(:مدمض بً ٖبض الجباع بً الخؿً ،اإلاخىفى في ٖامَ355 :ـ 965 /م) :اإلاىا ٠٢واإلاساَباث ،جد :٤ُ٣آعزغ ًىخىا
ؤعبغي ،ال٣اَغة  ،الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب2012،م ،الُبٗت ألاولى.
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ّ
ّ
الث٠اُٛت وجٌبُ٠ات ا ٓلى املىضور الـٔطي الٔطبي
ألاوؼاٞ
ٟطاءة في ججاضب ّ
ه٠سًت مٔاكطة-
ؤ.بً ًمُىت ظَطة –حامٔت مؼخ٘اهم -الجعاثط

ّ
امللدم بالل٘ت الٔطبُت:
ٍّص
ٍّص
٣ضًت الخضًشت ٍّص
ؤَم اإلاىاهج ٍّص
ٍّص
ه٣ضًت ٍّص
ٍّص
الى ٍّص
الش٣افي ؤخض ٍّص
التي ٍّص
مدضصة ،و٧ان
اَخمذ ب٣غاءة ا لترار ألاصبي الٗغبي بألُاث
الى٣ض
ٍّص
ٍّص
ؤَمها ،و٢ض ْهغ َظا اإلاىهج في ؾاخت ٍّص
الش٣افي مً ٍّص
الى٣ض الخضًض ممشال في ججغبخحن ه٣ضًخحن عاثضجحنَ ،ما ججغبت "ٖبض
اليؿ٤
ٍّص
ٍّص
الكٗغ الٗغبي بُغٍ٣ت مٛاًغة جبدض ًٖ ؤمىع ٚحر الجمالُت ا ٍّص
إلااؾؿت له ،وٖال٢تها بالخضازت
هللا الٛظامي" الظي خاو ٫ؤن ً٣غؤ
ٍّص
َّن
اإلاخًمىت في الكٗغ الجاَلي ،مشل
مىهبت ٖلى ا٦دكا ٝمسخل ٠ألاوؿا١
الٗغبُت .بِىما ٧اهذ ججغبت " ًىؾٖ ٠لُماث "
ٍّص
ن ٍّص
ٍّص
ٍّص
مؼٍت ٍّص
وؤلاظخماُٖت ،وبهاجحن ال٣غاءجحن الى ٍّص
والغ ٍّص
ٍّص
اإلاٗبرة ًٖ الخُاة الش ٍّص
الًضًتٍّ ،ص
٣ضًخحن ً٩ى الكٗغ الٗغب ي ٢ض
٣اُٞت
ألاوؿا١
ٍّص
ٍّص
ٍّص
جدى ٫مً مغ٦ؼٍخه الشابخه لُهبذ ظيؿا ٍّص
ؤصبُا جخٗضص صالالجه وماَُخه.
ال٦لماث املٜاجُح:
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الش ٍّص
الًضًت ،خضازت عظُٗتٖ" ،بض
٣اُٞت ،الخضازت ،الجمالُاث ،الكٗغ الٗغبي ،ألاوؿا١
الى٣ض الش٣افي ،الى٣ض ألاصبي ،ألاوؿا١
هللا الٛظامي"ً" ،ىؾٖ ٠لُماث"
جمهُس :
الى٣ض الخضًض خغ٦ت اإلاىاهج ٍّص
ٖغٍّ ٝص
الى ٍّص
٣ضًت الباخشت ًٖ جُبُ٣اث لها في الخُاب ألاصبي ،ويمً َظٍ اإلاداولت اهضعظذ
ٍّص
ٍّص ي ٍّص ي ٍّص
وٍمشل مىهج ٍّص
الش٣افي ؤخض اإلاىاهج ٍّصالتي ٍّص
سجلذ خًىعَا ٍّص
ب٣ىة في ؾاخت
الى٣ض
٢غاءة الخُاب ألاصبي بىىُٖه الىثر والكٗغ .
الى٣ض الٗغبي الخضًض ،بط ٍّصع٦ؼ َضٞه ٖلى ٢غاءة اإلاىعور ٍّص
ٍّص
الى ٍّص
الٗغبي ،مً قٗغ وهثر بمىهج ٍّص
ٍّص
ز٣افي مغج٨ؼا في طلٖ ٪لى آلُاجه
٣ضي
ٍّص
٣اُٞت ،وجداوَ ٫ظٍ الىع٢ت البدشُت الى٢ىٖ ٝلى ٍّص
والخإوٍلٍّ ،ص
٧الجمالُتٍّ ،ص
ٍّص
الش ٍّص
ٍّص
ٍّص
الخجاعب
وهٓغٍت ألاوؿا١
والخ،٪ُ٨ٟ
اإلاٗغُٞت
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ؤَم ما ؤياٞه ٍّص
ٍّص
الخُبُُ٣ت ٍّص
الى ٍّص
مدللت ٍّص
ٍّص
الش ٍّص
الش ٍّص
٣افي بلى َظا اإلاجا.٫
الى٣ض
٣افيٖ ،لى اإلاىعور الكٗغي الٗغبي،
للً٢ض
٣ضًت
ّ
ّ
الث ّ
٠افي املٜهىم واملى ج:
-1الى٠س
ٍّص ُة ٍّص
ٍّص
ٍّص
اعجبِ مٟهىم ٍّص
الش٣افي ٍّص
٣اُٞتٍّ ،ص
الش ٍّص
دلل ألازغ ٍّص
ألاصبي مً زال ٫جضازل ٖىانغ اإلاجخم ٕ،
وؤَم ؤؾؿها ؤنها ج
بالضعاؾاث
الى٣ض
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ًغ٦ؼ جغ٦حزا واضخا ٖلى ٍّص
ُاؾُت وٚحرَا " ٍّص
والبِئتٍّ ،ص
ٍّص
والؿ ٍّص
الخماًؼ الش٣افي بحن الُب٣اث
ٞالخدلُل الش٣افي بطن
والىٓم الاظخماُٖت،
ٍّص
ٍّص
الؿلُت ٍّصالتي ٍّص
حك٩له مً ٢بل ٍّص
حؿحر ٍّص
٧ل
الاظخماُٖت ،وَظا ٌٗجي بهىعة مباقغة ؤهه جدلُل َغاث ٤بهخاط الخُاب ،وآلُاث
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ٍّص
الؿلُت بلى ٨ٞغة الهُمىت ٖلى ٍّص
اهُت في الى٢ذ ٍّصالظي جخىُٞ ١ه َظٍ ٍّص
الخجاعب ؤلاوـ ٍّص
" M. Foucault
خض حٗبحر ٞى٧ى
ٍّص
بالض اؾاث ٍّص
ٗٞالت ٍّص
ٍّص
٣ضًت ،بط ٧اهذ بضاًت ال٣غن الٗكغًٍ هي بضاًت ٍّص
الى ٍّص
الش ٍّص
٣اُٞت في
للضعاؾاث
و٢ض اعجبِ َظا اإلاىهج ُٞما بٗض ع
الٗغب مىظ مىخه ٠ال٣غن ٍّص
٢ضمه ٍّص
الى٣ض الٗغبي " ًم ً٨الخضًض ًٖ ٦شحر مً ٍّص
ٍّص
الى٣ض ٍّصالظي ٍّص
ُة
الخاؾ٘ ٖكغ بىنٟه ه٣ضا
ال٨خاب
ّ
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الٗغبُت وج٣ىٍما لهاٞ ،ما ٦خبه "َه خؿحن" في ٦خابٌ في الـٔط الجاَلي ؤو في
ز٣اُٞا ،ؤي بىنٟه اؾخ٨كاٞا لخ٩ىًٍ الش٣اٞت
ّ
ٍّص
اإلاهجغٍحنٍّ ،ص
زم ه٣ض "ؤصوهِـ" في الثابذ
مؼخ٠بل الث٠اٛت في ملط ،و٦ظل ٪ما وكغٍ الٗ٣اص وظماٖت الضًىان وبٌٗ
ٍّص
ّ
الله الٗغوي" و"مدمض ٖابض الجابغي" و"َه ٖبض ٍّص
الغخمً" و"َكام
واملخحى ،٨بل و٦خاباث بٌٗ الباخشحن اإلاٗانغًٍ ٖ"٥بض
مدمض ؤمحن الٗالم " و٦شحر ٍّص
ظُِٗ" و"ٞهمي ظضٖان " و"ٖلي خغب " و" ٍّص
مما ًهٗب بخهائٍ "2وٖلى ؾبُل ؤلاخاَت بمٟهىمه
ٍّص
ٍّص
ٍّص
مخٗضصة٦ ،ما ٍّص
بن ٍّص
اإلاىٓغًٍ ب٣ىلهم " ٍّص
ٍّص
مهمت مترابُت ،مخجاوعةٍّ ،ص
الىٓغي٣ٞ ،ض ٍّص
الش٣افي َى ٍّص
ؤن ٍّصه٣اص الش٣اٞت،
الى٣ض
خضصٍ بٌٗ
ٍّص
الش٣افي ؤن ٌكمل ٍّص
هٓغٍت ألاصب والجما،٫
ًإجىن مً مجاالث مسخلٟت وَؿخسضمىن ؤ٩ٞاعا ،ومٟاَُم مخىىٖت ،وبم٣ضوع الى٣ض
ٍّص
الكٗبي ،وبم٣ضوعٍ ؤن ًٟؿغ هٓغباث ٖلم الٗالماث
والى٣ض ،وؤًًا الخ٨ٟحر ال٠لؿٟي ،وجدلُل الىؾاثِ ،والى٣ض الش٣افي
ومجاالجه وهٓغٍت الخدلُل الىٟسخي والىٓغٍت اإلااع٦ؿُت ،والىٓغٍت الاظخماُٖت ،وؤلاهتربىلىظُت ،وصعاؾاث الاجها ،٫وبدض في
ٍّص
ٍّص
مشل ٍّص
الى٣ض الش٣افي مغخلت اإلاغاظٗت
وؾاثل ؤلاٖالم ،والىؾاثل ألازغي اإلاخىىٖت ،التي جمحز اإلاجخم٘ والش٣اٞت اإلاٗانغة " 3ل٣ض
ٍّص
ٍّص
ٍّص
٣ضًت ،والخغوط مً ٍّص
ٍّص
ْلذ اإلاىاهج ال٣ضًمت ٍّص
الى ٍّص
ج٣ضمه في ٢غاءة الترار ،بل ٧ان مم ِتشال إلاغخلت ما بٗض الخضازت في
الخ٣لُض التي
ٍّص
الى٣ض الٗغبي.
ٍّص
ٍّص
والخإزحر باإلاىاهج ٍّص
الخ ٍّصإزغ ٍّص
الش٣افي مىاػٍا لخغ٦ت ٍّص
الى ٍّص٣اص الٗغب ٍّص
جإزغ ٍّص
الى ٍّص
ٍّص
الٛغبُت ،في ؾبا٢ها اإلادمىم هدى
٣ضًت
بالى٣ض
ل٣ض ٧ان
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الخضازت ،وبطا ٧اهذ الضعاؾاث الى٣ضًت في اإلاجا ٫الش٣افي ٢ض ْهغث مىظ ػمًٞ ،ةن مىهج الى٣ض الش٣افي ٢ض اجطخذ ؤؾؿه م٘
ّ
ّ
ّ
ٍّص
الىا٢ض ٍّص
الؿٗىصي " ٓبس هللا ال٘صامي " في ٣خابه  :الى٠س الثٟافيٟ -طاءة في ألاوؼا ٞالٔطبُت ،و٢ض ؾبَ ٤ظا اإلاكغوٕ بعَاناث
ٍّص ٍّص
ٍّص
ّ
والخٜ٥حر" مغوعا " باملى ٟٝمً الحسازت" وَظا بؿبب ٍّص
اإلاىهجُت التي ويٗها له ال٣اثمت ٖلى
الًىابِ
في مالٟاجه " الدٌُئت
اإلاغظُٗاث ٍّص
خضازُت جغمي بلى ؾبر ؤٚىاع البيُت ٍّص
٣ضًت م٘ ٍّص
الى ٍّص
والى ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٟؿُت ،وألاهتربىلىظُت،
جبحن ألازغ ز٣افي ،وج٨ك ٠جإر ًغ
٨ٞغة
ٍّص
بالى٣ض وبالكٗغ الٗغبي مً ٢غاءجه الجمالُت ٍّص
لخسغط ٍّص
حٗضص الٗال٢ت بحن ٍّص
٣لُضًت ،بلى ٍّص
الخ ٍّص
الضا ٫واإلاضلىُٞ ٫ه ٞ .البدض ألاصبي ًيخج
ٍّص
في ٍّص
ْل الكغوٍ الخاعظُت اإلادُُت به وطل ٪في م٣اعبخه بحن ؤلاًضًىلىظُا والش٣اٞت " ؤهه مً اي ع اإلاالثم صعاؾت الىهىم
ٍّص
ألاصبُت بمٗؼ ًٖ ٫ؾُا٢اتها (ؤي الٟاٖلحن والش٣اٞت واإلاجخم٘ ) بل ٍّص
ألاصبُت ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٖلمُا باإلاٗجن الىاؾ٘،
بن حكُِض ؤو بٖاصة الٓاَغة
ٍّص
ٍّص
ًخُلب نُاٚت قب٨ت مً الٗىانغ اإلاخٟاٖلت ؤي اليؿٞ 4" ٤الٗمل الٟغصي اإلاؿخ٣ل اإلابجي ٖلى الاوٗؼالُت ال وظىص له ٍّصن ما
ٍّص
ٍّص
زانُت اليؿ ٤ؾُم ً٨في الخٟاّ ٖلى وُْٟخه
جٟغػٍ جغا٦ماث الش٣اٞت ًٓهغ في اليؿ ٤بما ُٞه مً ممحزاث ٞالخٟاّ ٖلى
ٍّص
ٍّص
ٍّص
بالظ٦غ ٍّص
وٖلى نحروعة ٍّص
ؤن ٍّص
ٍّص
الي ٍّص
الكٗغ ،بل جخجاوػ بلى ٍّص
ؤلاوؿاهُت،
٧ل الٗلىم
ؿُ٣ت ال جٖ ٠٣ىض خضوص
الضعاؾاث
الخاعٍش ،وظضًغ
ٍّص
ٍّص
مشل ٖلم ٍّص
وال٨المُت ،و٦ظل ٪خ٣ل ٍّص
الل ٍّص
الل ٍّص
ٍّص
ٍّص
ؿاهُاث التي قهضث ْهىع
الضعاؾاث
والٟلؿُٟت
ٛىٍت
الخٟؿحر واه٠جاخه ٖلى الٗلىم
1

الشعر اجلاىلي أمنوذجا ،-وزارة الثّقافة ،عمان ،األردن ،طٔ ،ٕٓٓٗ ،صٖٓ.
ٔ-يوسف عليمات :مجاليّات ّ
الحتليل الثّقايفّ -
ٕ–سعد البازعي ،ميجان الرويلي :دليل النّاقد األديب ،،ادلغرب ،الدار البيضاء / ،لبنان ،بَتوت ،ادلركز الثقايف العريب ،طٖ ٕٕٓٓ ،ص .ٖٜٓ
ٖ -آرثر آزبرجر  :النقد الثقايف -متهيد م بدئي للمفاىيم الرئيسية -تر :وفاء إبراىيم ،ورمضان البسطاويسي ،اجمللس األعلى للثقافة ،مصر ،ط ٔ،ٕٖٓٓ ،
صٖٔ.ٖٓ،
ٗ
الرباط ،ادلغرب ،طٔ ٕٔٗ٘ ،ىـ  ،ٕٓٓٗ-ص.ٕٔٚ
 -أمحد بو حسن :نظرية األدب..القراءة الفهم التّأويل..نصوص مًتمجة ،دار األمانّ ،
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ٍّص
ٍّص
ٖضة خ٣ى٫
مٗغُٞت مغجبُت بها ٧اللؿاهُاث الىٟؿُت ،واللؿاهُاث الاظخماُٖت ،واللؿاهُاث الٟلؿُٟت ،واللؿاهُاث الٗهبُت،
واللؿاهُاث ؤلاصعاُ٦تٞ ،لِـ بم٣ضوع ؤي ٖلم آلان ؤن ٌِٗل مىٛل٣ا ٖلى خ٣له اإلاٗغفي.
ّ
ّ
ّ
ّ
ٓ-2بس هللا ال٘صامي وججطبت الى٠س الث٠افي وجٌبُ٠ات ا ٓلى الـٔط الٔطبي:
ّ
والؼ ّ
إلاًجابُت ّ
ّ
لبُت:
-1.2الـٔط الٔطبي بحن
ُة ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص ٍّص
الٗغبي اإلاىعص ألاؾاؽ ٍّص
ٍّص
ؤَمُخه ؤهه اج ـ ــسظ ٦ضلُل ٖلى الاؾدكه اص بإوظه جٟؿحر ال٣غآن
للى٣اص ،وبل ٜمً
ل٣ض مشل الكٗغ
ٍّص
ٍّص
ٍّص
حٛحرث في ٍّص
ال٨غٍم ،لَ ً٨ظٍ ٍّص
الكٗغ بخل ٪اإلا٩اهت ٍّص
الىٓغة ٢ض ٍّص
اإلا٣ضؾت التي جًٗه في مغجبت صًىان
الى٣ض الش٣افيٞ ،لم ٌٗض
ٍّص ٍّص ٍّص
الٗغبُت حِٗل جدذ جإزحرَا الُىم ،و٧ان ٍّص
ٍّص
ٍّص
الٗغب ،بط ؤنبذ ٍّص
الىثر  ٝي
الصخهُت
لبُت التي باجذ
مؿغبا لل٨شحر مً الُ٣م الؿ
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ججغبت ٍّص
الص ٍّص
خهُت
الى٣ض الش٣افي في مغجبت اإلاٟايلت ٖلى الكٗغ هه وؿ 1 ٤مٟخىحٞ ،الكٗغ لم ًسغط ًٖ وؿ٣حن ازىحن ؛ وؿ٤
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الكٗغاء لم ًسغظىا ًٖ َظا ٍّص
الص ٍّص
الخهيُ ،٠لظل٧ ٪ان بظغاء اليؿ ٤الش٣افي le
خهُت الخايٗت ،ومٗٓم
اإلادؿلُت ووؿ٤
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ؤَم بظغاءاث ٍّص
الش٣افي التي ٍّص
 système culturelمً ٍّص
جم جُبُ٣ها ٖلى الكٗغ الٗغبي 2و٢ض اهخ٣ض " الٛظامي" وُْٟت
الى٣ض
ٍّص
ٍّص
ُة
ٍّص
بال ٍّص
ٍّص
للخ ٍّص
الخانت ،و٢ض وا ٤ٞعؤًه عؤي "ؤبا ٍّص
خُان
٨ؿب و ٚغايهم
الكٗغاء وقبهت ٖال٢تهم باإلالىٞ ،٥ما هٓمىا مً الكٗغ
ٍّص
الكٗغاء ٧الخاظت بلى الىػ اء؟ ! ومتن ٢ام وػٍغ لكاٖغ للخضمت ٍّص
وللخ٨غمت؟ !
الخىخُضي" ٢ضًما في ٢ىله " ومتن ٧اهذ الخاظت بلى
ع
ٍّص
ٍّص
بل ال جغي قاٖغا بال ٢اثما بحن ًضي زلُٟت ؤو وػٍغ ؤو ؤمحر باؾِ الُض ؤو ممضوص الٌ ،٠٨ؿخَُٗ ٠البا ،وَؿترخم ؾاثال،
ٍّص
ُة
الغ ٍّصص ٖلُه في لٍّ ٟٔص
الظلت والهىان والخى ٝمً اإلاٗهُت والخغمان ،وزُغ ٍّص
ًمغ وبٖغاب ًجغي ،واؾخٗاعة حٗغى و٦ىاًت
َظا م٘
ٍّص
ٍّص
ٍّص
حٗترى ،و٢ض ٍّصبغؤ هللا حٗالى بةخؿاهه ال٣ضًم ومىه الجؿُم ناخب البالٚت مً َظا ٧له ،وٟ٦اٍ ماوهت الٛضع به ،والًغع
ٍّص
ٍّص
ُٞه" 3ولهظا هجضٍ ٍّص
ًىىٍ بمساَغ جإزحر ؾلُت الكٗغ في ٢ىله " وبطا ٧ان صًىان اإلاأزغ وصًىان الٗلم مكىبا بصىات ٍّصًت (اليؿ٤
ٍّص
ٍّص
الهىث ٍّص
ٍّص
ٍّص
ألاو ٫ومبضؤ ا٢دؿام الخُىٍ مب٨غا ٞهظا جإؾِـ طَجي له
وجخجؿض ُٞه نٟاث ألاها اإلاُل٣ت وٚلبت
اإلادؿلِ)
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الٗغبُت ٍّص
ٍّص
ٍّص
الش ٍّص
وؤلابضاُٖت" 4و٢ض ٍّص
ومشبخا إلاغ٦ؼٍتها ،و٢ض قهض ٖلى َظا قٗغ
ْل الكٗغ َى ال ًٟاإلاىخج للظاث
٣اُٞت
مساَغٍ
ٍّص
ال٨ضًغ مً الكٗغاء الٗغب٦ ،ما وعص في قٗغ"ابً ٍّص
الغومي" بط ً٣ى:٫
ّ
الـ ْئط ً ْيححي امل ْيجس والب ْيإغ والىسي ** ج ْيبـ ـ ــ٠ـ ـ ــُه ؤ ْيضو ٌث
ؤضي
اث
اح لها ٓ ـ ـ ـ ـ ـ ــٌط ٍم
ّ
ٌث 5
وما امل ـ ـ ـ ْيـجس ل ْيىال الـ ْئـ ـ ــط بال مٔاَ ٌثس ** وما الىـ ــاغ بال ؤ ْيٓ ـ ـ ــِ ٌثم هذطاث

ٔ
تضمنا يف الثقافة ،وتعرب عن نظام متيزه احملاكاة
إن البحث عن ماىية النسق ما ىو إالّ حبث عن ادلبادئ العامة اليت تنظّم عمل العقل البشري لتجعلو ُم َّيتجزأ من الذىنية اخلاصة ،وحتاول اللّغة باعتبارىا نظاما اجتماعيا وثقافيّا أن تقف كوسيط بُت اإلنسان وما
وادلمارسة ادلستمرة حىت تصبح ال شعوري وجزء ال ّ
كل ما ىو حتت نظامها يف انسجام مع ما حتدثو الثقافة من حاالت سلتلفة.
حتملو األنساق ّ
ادلتفرعة األخرى يف رمزيتها لتجعل ّ
يتكون اجلهاز االصطالحي للنقد الثّقايف شلّا يلي  :عناصر الرسالة ( الوظيفة النّسقيّة ) -اجملاز ( اجملاز الكلي ) -التورية الثّقافية -نوع ا لداللة -اجلملة النوعية-ادلؤلف ادلزدوج /عبد اهلل الغذامي :النقد الثّقايف-قراءة يف األنساق الثّقافيّة العربيّة -بَتوت ،لبنان /ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،ط٘ ،ٕٓٓ٘ ،ص ٖ.ٙ
ٖ -أبو حيّان التّوحيدي :اإلمتاع وادلؤانسة ،تح :أمحد أمُت ،وأمحد الزين ،دار مكتبة احلياة للطباعة والنشر ،جٕ ،ص .ٖٔٛ
ٗ
الشاعر إىل بطن القارئ ،حبوث ادلؤمتر الثاين لألدباء السعوديُتٕٔٗٓ ،هٕٓٓ -م ،جٖ ،ص.ٖٔٚ
 -عبد اهلل زلمد الغذامي :رحلة ادلعٌت من بطن ّ

٘ -ديوان ابن الرومي :شرح :أمحد حسُت بسج ،دار الكتب العلمية ،بَتوت ،لبنان ،طٕٖٖٔٗ ،هٕٓٓ-م ،جٔ ،قافية التّاء ،ص ٗ.ٕٚ
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ٍّص
ٍّص ٍّص
ٖض الكٗغ ٍّصؤم اإلال٩اث والًٟاثلٞ ،دآٞه خا ٔٞجغار الٗغب ،وٞا٢ضٍ ٞا٢ض إلاجزلخه
و٦ما وعص في قٗغ "ؤبي ٍّصجمام " الظي
الغُٗٞت بحن ٍّص
الىاؽ ،وَى ً٤و ٫في َظا ٍّص
ٍّص
الهضص :
ْي
ّ
ّ
ْي
و مابا ٨و ْيحه الـ ْئط ؤٗ ر ٟاج ًما ** وؤه ٝالٔلى م ْيً ٌٓلت الـ ْئط ضاٗم
ْي
ْي
جاض٣ه بلى امل٥طماث ؤكاب ٌثٕ
ْي
ً
ْي
بشا ؤهذ ل ْيم ج ْيحِٜه ل ْيم ً ٧ب ْيسٓت
ْي
ُّ
ْ ٠ٛيس َع ٌٓ ـ ـ ــْ ٜيُه ال٠طٍى جىًٔ ٟا
ّ
ولىال دال ٌث ٨ػ ا الـ ْئط ما زضي

ْي
** وبن حلى ألاؿٔاض  ُٛـ ــها دىاجم
ْي
ْي
** وال عج ـ ًـبا ؤن ه ُّ ـ ـ ـ ـٔخه ألآاحم
ْي
ْي
** لٔ ْيسل ٧مص كاضث بل ْيُ ٧املِالم
1
** ب٘اة الىسي م ْيً ؤ ْيًً جاحى امل٦اضم

ٍّص
ٍّص
الىماطط ٍّص
الٗغبُت لم جسغط ًٖ ٍّص
الك ٍّص
ٍّص
ٞالص ٍّص
الخالُت:
ٗغٍت
خهُت
٦ما ٌٗض "الٛظامي" الكٗغ مهضعا مً مهاصع الاؾترػا،١
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الص ٍّصخاط البلُ (ٜالكاٖغ ٍّص
اإلاضاح) ،شخهُت اإلاىا ٤ٞاإلاش (٠٣الكاٖغ اإلاضاح ؤًًا) ،شخهُت الُاُٚت (ألاها الٟدىلُت)،
"شخهُت
ن ٍّص
ٍّص
2
٧ل هىٕ ٍّص
شخهُت الكغٍغ اإلاغٖب الظي ٖضاوجه بئـ اإلا٣خضي" و٢ض مشل ٍّص
َُىت مً الكٗغاء ؾُإحي بُانهم ،وٍ٩ى الٛظامي بهظا
ٍّص
حٗضٍ ٍّص
ْلث ٍّص
الاٞتراى ٢ض ٍّص
ٍّص
٢ىى ٍّص
الٗغبُت ٍّص
ؤَم مغظ٘ ٍّص
مضة ٢غون صًىانها وخا ٔٞجاعٍسها و٨ٞغَا.
ز٣افي في الش٣اٞت
ّ
ّ
الٔطبُت:3
 -2.2الٜحل الـٔطي وادتراْ الٜحىلت
ٍّص
ٍّص
بطا ٧ان مٟهىم الٟدىلت ٢ض ٍّصاجسظ ؤبٗاصا في جاعٍش ٍّص
;)ٌ231
الى٣ض الٗغبي بضءا مً َب٣اث ٞدى ٫الكٗغاء "البً ؾالم الجمخي"(ث
ٍّص
هٓغٍت ٍّص
ٍّص
ٍّص
الش٣افي ٢ض ٍّص
ٞةن ٍّص
وال٣ىة وجإزحرَا ٍّص
الغظعي ٖلى الخضازت
نىعث ٌطٍ الٟدىلت وما اعجبِ بها جهىٍغا ًىحي بالٛلبت
الى٣ض
ٍّص
ٍّص
وال٨خاب " ٍّص
الكٗغاء ٍّص
ٍّص
ٍّص
بن
واإلاخمغؽ ،بل هي خالت وعازُت َالذ ؤظُاال مً
الٗغبُتٞ ،هي لم حٗض م٣خهغة ٖلى مٟهىم الكاٖغ الخاط١
ٍّص
ٍّص
حٗغيذ ٍّص
للخُٛحر اهُال٢ا مً عٚباث الٟغص ٍّصالتي ٍّص
ٍّص
جدىلذ بلى ْاَغة ز٣اُٞتٍّ ،ص
قٗغٍت ٍّص
٧ل الُ٣م التي
الٟدل الش٣افي َى نىعة
ٍّص
ٍّص
ٍّص ٍّص
ٍّص
الش٣اُٞت وإلاىٓىمت ٍّص
جدىلذ ٍّص
الكٗغ ٍّص
الؿلى ٥الاظخماعي الٗغبي ،ول٣ض حكٗغهذ الظاث
لخ٩ىن ُ٢ما للظاث الٗغبُت
انُىٗها
ٍّص
وحكٗغهذ الُ٣م مٗها"ُ 4ةوَٗخبر الٟدل َى مً ؤزُغ ما ؤهخجه الكٗغ الٗغبي ،و٢ض ٧اهذ ٢هاثض " ٓمطو بً ٤لثىم" و"حطٍط"
ٍّص
ٍّص
ّ
ٍّص
ز٣اُٞت جىحي به في الكٗغ الٗغبيَ ،ى ٢هُضة "ٓمطو بً
واملخىبي"٧ ،لها بًظاها بيكىء ْاَغة الٟدل ،وؤقهغ ظملت
والٜطظز"ٞ
ٍّص
٤لثىم" التي ً٣ىٞ ٫حها:
ؤال الً ْيجهلً ؤح ٌثس ٓل ْيُىا ** ٛى ْيجهل ْ ٛيى ٞح ْيهل الجاَلُىا

ٔ-اخلطيب التربيزي :شرح ديوان أيب متام ،راجعو وشرحو :راجي أمسر ،دار الكتاب العريب ،بَتوت ،لبنان ،طٕٔٗٔٗ ،هٜٜٔٗ -م ،جٕ ،قافية ادليم ،ص
.ٜٛ
ٕ -عبد اهلل الغذامي :النقد الثقايف ،مرجع سابق ،ص .ٜٜ
ٖ
كل من غالب شاعرا فغلب
كل حيوان ،وفحول ّ
الشعراء ىم الّذين غلبوا باذلجاء من ىجاىم مثل جرير والفرزدق ،وأشباىهما ،وكذلك ّ
" الفحل ال ّذكر من ّالشعر ادلتُت
الرواة ،الواحد فحل ،والشاعر الفحل ىو الذي تكون لو مزية على الشعراء كمزية الفحل على احلقاق ،أو ىو صاحب ّ
عليو مثل :علقمة ،والفحول ّ
غَت اللُّت ،وكان كتاب" فحولة الشعراء" لألصمعي من ّأول ما أُلّف يف ىذا الكتاب /أمحد مطلوب :معجم النّقد العريب القدمي ،مكتبة لبنان ،ناشرون ،بَتوت،
لبنان ،طٔ ،ٕٓٓٔ ،ص .ٖٜٓ
ٗ -النقد الثقايف ،مرجع سابق ،ص .ٔٔٛ
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ً
ُوا ** وه ْي
بإها هىضز ّ
لسضًَ ح ْيمطا ْ ٟيس ضوٍىا
الطاًاث ب
ْي
ْي
1
وؤً ٍمام لىا ٗ ٍّمط ًى ٍمآ ** ٨ل ْيِىا املل ٛ ٧ا ؤن هسًىا
ٍّص
ٍّص
ٍّص
وجمشل ٍّص
بُ٣ت ال٣هُضة ٖغيا لىمىطط الٟدل ال٣بلي اإلادؿلِ ،الخامل نٟاث الجهل والٓلم ،بط ً٣ى:٫
ُّ ْي
السهُا وم ْيً ؤ ْيمسخى ٓل ْي ا ** وه ْيبٌف ححن ه ْيبٌف ٟازضٍى ـ ــا
لىا
ً
ب٘اة ُاملحن وما ُل ْيمىـ ـ ـ ـ ـ ــا ** ولْ ٥يً ػي ْيُسؤ ُاملُى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ْي
مألها ال ر حتى هآ ٞل ْيُىا ** وماء الب ْيحط ه ْيملاٍ ػُٜىـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
بشا بلٖ ّ
** جذ ُّط له الجبابطة ػاحسًىـ ـ ـ ـ ــا
الطهُٕ لىا ٌٛاما
ً
ْي ً
ْي
ْي
وـطب بشا وض ْيزها املاء كٜىا ** وَـطب ٗ ْيحرها ٣سضا وًُى ـ ـ ـ ـ ــا
ان باضظٍىا وُّ ٤ل ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ ٍمـي ** ْ ٟيس اجذصوا مذاٛخىا ًُ٠ى ـ ـ ـ ـ ــا
جط ا
2
** وه ْيحً الٔاظمىن بشا ٓل ْيِىـ ـ ــا
وه ْيحً الحا٣مىن بشا ؤً ْئىا
ٍّص ٍّص
ٍّص
الكاٖغ بلى ٢بُلخهٍّ ،ص
لخب ٍّص
ل٣ض ْهغث في َظٌألابُاث مالمذ واضخت ٍّص
ختن ٍّصؤنها ٚضث نٟت عاسخت ٞحها
الؿُُغة والٓلم الظي وؿبه
ٍّص
َج
" ٍّص
الٓلم َى ظىَغ ُ٢مي ولِـ ٍّصعص ٗٞل ْغفيٞ ،هم ُةبٛاة ْاإلاىن بُبٗهم ٍّصالظي ٍّص
جاؾـ له َظٍ ال٣هُضة( ُةبٛاة ْاإلاحن وما
بن َظا
ٍّص
ْلمىاٍّ ،ص
ٞةهه ًٟىٍّ ١ص
ؤي آزغ مً ٚحرَم ،مهما ٧ان مى ٘٢طل٪
ل٨ىا ؾيبضؤ ْاإلاُىا) والٟغص الىاخض مجهم مً ٧ان نٛحرا ؤو خ٣حرا،
الضهُا و٢ضعتهم ٢ضعة البُل ٍّص
جسغ له الجبابغة ؾاظضًىاَ ،االء ٍّصالظًً ًمل٩ىن ٍّص
والغيُ٘ الُُٟم ٍّص
آلازغٍّ ،ص
ختن ال ؤخض ٌكغب ماء
ٍّص
ٍّص ٍّص
الكٗغاء ٩ٞاهذ هماطط "ألاها" " ٍّص
والىدً" هي عؾالت ٍّص
٧ل قاٖغ خامل
ناُٞا ؾىاَم ولآلزغًٍ ال٨ضع" 3وٖلى اليؿ ٤هٟؿه ٖبر
ٍّص
الكاٖغ "ظغٍغ" ٌٗ٨ـ نىعة ألاهاٍّ ،ص
وٍ٨جي ٖلى هٟؿه ٍّص
بالضَغ ،في ٢ىله:
ز٣اٞخهٞ ،ىجض
ً
ْي
** ٛج ْيئجي ًم ْيثل ّ
ْي 4
الس ْيَط شخ ْييثا ًٌاوله
ؤها الس ْيَط ًٜجي امل ْيىث والس ْيَط دالس
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ز٣اُٞت عانضة ٍّص
للظاث و" ألاها" ،وَى ال٣ى٫
الٗغبُت ،مً جطخم
ل٩ل ما َى ياعب في ظظوع الش٣اٞت
بن ٢ى ٫ظغٍغ ًمشل ظملت
الظي عص به " الٟغػص:"١
ّ
ّ
ْي
ْي
ْي
ْي 5
ٛةوي ؤها امل ْيىث الصي َى شاَ ٌثب ** بىٜؼٛ ٧اهِ ْيط ْ ٣يُ ٝؤهذ محاوله
ٍّص ٍّص
ٍّص
ٍّص
اإلاخىبي ٦ؿلُل إلاً ٍّص
واؾخمغاعا ٍّص
الكٗغاء ٍّص
الكٗغيً ،إحي ٍّص
مٗؼػا ليؿٍّ ٤ص
الؿلُت والتر ،٘ٞومً قٗغٍ ما
ج٣ضمه مً
لخبحن وؿ ٤الٟدل
٢اُٞ ٫ه:
ٔ -عمرو بن كلثوم :الديوان ،شرح وحتقيق :إمييل يعقوب ،دار الكتاب العريب ،بَتوت ،لبنان ،طٔٔٗٔٔ،هٜٜٔٔ ،م ،صٔ.ٚ
2
 ادلصدر السابق ،ص ٓ.ٜٔ ،ٜٖ -عبد اهلل الغذامي :النقد الثّقايف ،ص ٖٕٔ.
ٗ-جرير :الديوان ،دار بَتوت للنشر( ،د.ط) ٔٗٓٙهٜٔٛٚ -م ،قافية الالّم ص .ٖٛٛ
٘
الالم ،صٗٓ٘.
 -الفرزدق :الديوان ،تح :علي فاعور ،لبنان ،بَتوت ،دار الكتب العلمية ،طٔٔٗٓٚ ،هٜٔٛٚ -م ،قافية ّ
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ْي
وما الس ْيَط ب ّال م ْيً ضواة ٟلاثسي ** بشا ٌث ْ ٟيلذ ؿ ْئ ًطا ؤ ْي
كبح الس ْيَط ميـسا
ّ
ٛؼاض به م ْيً الن ٌؼحر مـ ّمطا ** وٗجى به م ْيً ال ٌ٘جي به م٘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـطزا
وز ْيْ ٤ل ك ْيىث ْي
1
ٗحر ك ْيىحي ٛةهجي ** ؤها اللاثح امل ْيح٦ي و دط اللسي
ٍم
َغ ،ؤها ٍّص
اإلاخىبي ٖبا اث(ؤها ُة
اإلاىث ،ؤها ٍّص
ج٨غعث في قٗغ ٍّص
الى ُة
الض ُة
٦ما ٍّص
جم) ٦ما في ٢ىله:
ع
ؤ ُّي مح ٍم ّل ؤ ْيضج٠ي

**

ُّ
ُِم ؤج٠ي
ؤي ٓ ٍم

وُّ ٤ل ما دل٠ه هللا ** وما لم ًذل ـ ــ١
ْي
2
م ْيحخٌ ٠ثط في َمتي ** ٣ـ ْئط ٍمة في مٜطقي
" َاالء مً انُٟتهم الش٣اٞت لدؿ٨جهم في م٩ان مجاػي ٍّصنهم ؤعقى مً ؤن ٌِٗكىا ٦ؿاثغ البكغٞ ،ازترٖذ لهم(ٖب٣غ) ٦م٩ان
مخٗا ٫زام٦ ،ما ظٗلذ مهاصع بلهامهم مهاصع ٞى ١بكغٍت ،وظٗلذ ٍّص
ل٩ل واخض مجهم قُُاها ًلهمه وَؿحر مٗه" 3ومً زال٫
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٗغٍتٍّ ،ص
الك ٍّص
الكٗغ الٗغبي ٍّصالظي ٍّص
٣اُٞت ٍّص
الش ٍّص
والخٗالي وبلٛاء آلازغ.
ؤؾـ للمغ٦ؼٍت
الؿاب٣ت ٍّصجخطح مالمذ
الجمل
ٍّص
ٍّص
اإلاخإنلت في ٖغٍّ ٝص
ٍّص
الى٣ض الٗغبي ،4و٢ض اهخخى وايٗىَا
و٢ض ٧ان للٟدل الكٗغي اعجباٍ وزُ ٤بٓاَغة "َب٣اث الكٗغاء"
ٍّص
ٍّص
ؾالم الجمخي"ناخب ؤقهغ ٍّص
مضوهت في َب٣اث
جهيُ ٠الكٗغاء بدؿب ظىصة قٗغَم ؤو اهخمائهم ال٣بلي٦ ،ما ٗٞل "ابً
ٍّص
ازخهذ ٍّص
ٍّص
الكٗغاء ،بط ٍّص
بٍّ ًٟص
الغزاء ،وؤزغي
٢ؿمهم بلى َب٣اث منهم :مجمىٖت اإلاكتر٦حن في زهاثو ؤو مخ٣اعبحن مجها ،مجمىٖت
ٍّص
الٛظامي مشل َظا ٍّص
ٍّص
الخهيُ ٠واٖخبرٍ
نىٟها بدؿب جىاخضَم في م٩ان واخض ،وؤزغي مً ًجمٗهم ظيـ وصًً واخض 5و٢ض اهخ٣ض
ٍّص
الخمحز ٍّص
ْل طلٍّ ٪ص
ماؾؿا ل٣اهىن ٍّص
ٍّص
الكٗغ ومحرازا ًغزه ألاخٟاص ،وجشبُخا إلاٟهىم الٟدل ،و٢ض ٍّص
ممخضا بلى الٗهغ الخضًض
والخٟاوث في
ٍّص
واإلاٗانغ ،خُض ْلذ ؤل٣اب ألامغاء نٟت لل٨شحر مجهم ،مشل ل٣ب ؤمحر الكٗغاء" خمض قىقي".
ّ
اليؼ ١املومط في ّ
 ًٛاملسًح:
-3.2
ٍّص
ال٣ىة والٛلبت لل٨شحر مً ألامم ٍّصالتي ٍّص
الكٗغاء مً ممضوخحهم٦ ،ما ؤُٖى َظا ٍّص
ْل ٍّص
ال ًٟمحزة ٍّص
ٍّص
 ًٞاإلاضًذ وؾُلت ٍّص
خ٣٣ذ
ًخ٣غب بها
هٟىطَا وٚلبتها وؾُُغتها٣ٞ ،ض ٞخدذ بماعاث "اإلاىاطعة" " والٛؿاؾىت" ٢هىعَا لخباعػ اإلااصخحن ،م٣ابل بٚغا٢هم في الُٗاًا،
ٍّص
ٍّص
ٍّص
مشل  ًٞاإلاضًذ مهضعا إلهخاط ال٨شحر مً الُ٣م مشل ال٨غم ٍّصالظي جضوع خىله ٍّص
ظخماُٖت ،والصجاٖت التي هي
٧ل الٗال٢اث ؤلا
و٢ض
ٍّص ٍّص ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٖىىان اإلاغوءة وؤلاوؿاهُت ،ونىع مٗجن ؤلاهخماء لل٣بلُت والىهغة لها مهما ٧اهذ ْاإلات ؤو مٓلىمت ،ختن ؤن الكٗغ ٚضا مىخجا
ٔ -عبد الرمحن الربقوقي :شرح ديوان ادلتنيب ،لبنان ،بَتوت ،دار الكتاب العريب( ،د.ط) ٔٗٓٚهٜٔٛٙ-م ،جٕ ،صٗٔ.ٔ٘ ،
ٕ -ادلصدر نفسو :جٖ ،صٔ.ٛ
ٖ -عبد اهلل الغذامي :النقد الثقايف ،ص ٖٔٔ.
ٗ
الشعراء البن ادلعتز ،وطبقات الشعراء
الشعراء إىل طب
الشعراء البن سالّم اجلمحي ،وطبقات ّ
قات وألّفوا كتبا فيها منها  :طبقات فحول ّ
اىتم القدماء بتصنيف ّ
 ّلعل أشهرىا طبقات
إلمساعيل بن أمحد اليزيدي ،وطبقات ّ
الشعراء أليب حسان الزيادي ،وطبقات الشعراء لدعبل اخلزاعي ،وطبقات الشعراء البن خليفة الفضل ،و ّ
كل طبقة أربعة شلّن تشابو شعرىم أو تقارب /أمحد مطلوب :معجم النقد العريب
قسم ّ
فح ول ّ
الشعراء البن سالّم اجلمحي ،الذي ّ
الشعراء إىل طبقات ووضع يف ّ
القدمي ،ص ٘.ٕٛ
٘ -ادلرجع نفسو ،ص ٘.ٕٛ
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ٍّص
ٍّص
الغهاهت ،لظل ٪اٖخبر ٍّص
الش٣افي ٍّص
 ًٞاإلاضًذ زضاٖا ٍّصهه ٍّص
ًسبئ ٍّص
بال مشا ٫ؤٖمن حٛىٍه ال٩لماث ٍّص
السخيء
الى٣ض
لُاُٚت قٗغٍت ،وما اإلامضوح
ٍّص
وعاء الجمُل .و٢ض مشل قٗغ"اإلاخىبي" مشاال ٖلى زضإ اإلامضوح في ٢ىله:
ُّ
ْي
ُّ ْي
ْي
ْي ْي
السهُا بىاُطٍ ** بشا ا ْيػخىث ٓىسٍ ألاهىاض والِلـم
وما اهخٜاْ ؤدي
ّ
ْي ْي
وؤػمٔذ ٤لماحي م ْيً به كمــم
ؤها الصي نُط ألا ْيٓمى بلى ؤزبي **
ْي
ْي
ؤهام م ْيلء ُٓىوي ٓ ْيً ؿىاضزَا ** وَ ْيؼهط الدل ١حطاَا وٍذخلم
ْي
ْي
ْي ْي ْي
ما٤ان ؤدلٜىا مىْ ٥يم بخ٥طم ٍمة ** لت ؤن ؤ ْيمطْ ٣يم م ْيً ؤ ْيمطها ؤمـ ـ ـ ـ ــم
ْي
وبن ٤ان ػطْ ٣يم ماٟا ٨حاػسها ** ٛما لج ْيط ٍمح بشا ؤ ْيضها٣م ؤل ـ ـ ــم
ْي ٌث
ُّ
مٔطٛت ** بن املٔاض ٚفي ؤ ْيَل الىهى شمم
ْيوبيىا ل ْيى ضٓ ْيُخ ْيم شا٢

ْي
ْي
ً
ْي
ْ ٣يم جٌلبىن لىا ٓ ْيُبا ْ ُٛيعجعْ ٣يم ** وٍ٥طٍ هللا ماجإجىن وال ٥ـ ـ ـ ـ ــطم
يهخم بةًجاص ٍّص
ًٟغ ١بحن ألاهىاع واٍّ ٫صْلم ،وال ًغعى ٍّص
اإلاىصة وال٣غب ،ب٣ضع ما ٍّص
ٞا مىع مدؿاوٍت في هٓغ اإلامضوح ٍّصالظي ال ٍّص
الى٣اثو في
ٍّص
ٍّص
ً٣غ ٍّص
بإهه مساجلت  ،ِ٣ٞبل ًظَب بلى ؤ٦ثر مً طل ٪خحن ٍّص
بإن
ٖحن ماصخه٦ ،ما ال ً٨خٟي الٛظامي بخدلُل ٖىض ٢غاءة قٗغ اإلاضح
ٍّص
ٍّص
َظا ٍّص
الُاُٚت اإلاٗانغة ،و الخُب ٍّص
ال ًٟالكٗغي ٧ان ؾببا في والصة ٍّص
الغمىػ
السخياؾُت والكٗاعاث التي جدمل في ْاَغَا ٖ٨ـ ما
اؾُت بلى ٍّص
جسُٟه "ٞش٣اٞت اإلاضًذ التي ْهغث في الٗهغ الجاَلي ٍّص
والٗب ٍّص
ٍّص
الىمىطط الجاَلي٢ ،ض ٗٞلذ
وحٗؼػث في الٗىصة ألامىٍت
ٍّص
ٍّص
والىخاثجٍّ ،ص
الهلت بحن ألاؾباب ٍّص
وؤن ُ٢ما مشل(اإلاىاَىت ٍّص
الش٣افي صون ؤن وٗ٣ض ٍّص
والؼٖامت والشىعة) و٦ظا ُ٢م
ٗٞلها ُٞىا وفي وظضاهىا
ٍّص
ٍّص
الىخضة والخغٍت وؤلاقتراُ٦ت والخؼب٧ ،لها وكإث في مجخمٗىا الش٣افي الخضًض ،ما لبصذ ؤن ا٦دؿبذ صالالث ٍّص
مؼٍٟت ،وامتزظذ
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
بىىٕ مً الخُاب ال٩اطب واإلابالُٞ ٜهٍّ ،ص
مخىٖ ٠٢ىض " ٍّص
اإلاتنبي"
الخسٟي وعاء الجمالُت
التي هي ؾماث اليؿ ٤الكٗغي 2ولِـ
ٍّص
ُٚى اإلاضح ٖلى ٍّص
الظم والهجاء في قٗغٍ ،بط ً٣ى:٫
 ،ِ٣ٞبل " ؤبى جمام" ؤًًا ممً
ْي
ًىا ٨الٜتى م ْيً ٓ ْيِـه وَى حاَ ٌثل ** وٍ٥سي الٜتى في ز ْيَطٍ وَى ٓالم
1

ْي
ْي
ولى ٤اهذ ألا ْيضظا ٞج ْيجطي ٓلى الح حا ** َل ً٥بشن م ْيً ح ْيهلهً ال اثم
ًّ ْي
ْي
حعي هللا ٜ٣ا ملاَا م ْيً ػٔاز ٍمة ** ػٔذ في َال ٢املا ٨واملا ٨هاثم
ّ
ٌث
3
ٛل ْيم ً ْيجخم ْيٕ ؿ ْيط ٞوٗ ْيط ٌثب ل٠اك ٍمس ** وال امل ْيجس في ْ ٝ٣يامط ٍمت والسضاَم
ٍّص ٍّص
ٍّص
بن نىعة اإلاضح لم ججغ ٖلى ؤؾلىبها اإلاباقغ ٖىض"ؤبي ٍّصجمام" وبهما اجطخذ باإلا٣ابالثٞ ،ظ٦غ نىعة ناخب اإلاا ٫م٣ابل نىعة
ناخب الٗ٣ل ،و٦الَما نىعجان مخىاً٢خانٞ ،هاخب اإلاا ٫ال ًمل ٪الٗ٣ل ،والٗ٨ـ صخُذ ،وَظا مٗىاٍ في ٢غاءة الٛظامي"
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٞةه ٪جدخاط بلى ٖ٣ل ٍّص
ممً ًملَ ٪ظا الٗ٣لٞ ،خٗاٍّ ٫ص
بلي ؤها الكاٖغ مال ٪الٗ٣ل
ؤهٍّ ٪صؤيها اإلامضوح ؤه ٪ؤقبه ما ج٩ىن بالبهُمت لظا

ٔ -عبد الرمحن الربقوقي :شرح ديوان ادلتنيب ،جٗ ،ص .ٛٚ ،ٛٙ
ٕ -عبد اهلل الغذامي :النقد الثقايف ،ص ٔ.ٜٔ
ٖ -اخلطيب التربيزي :شرح ديوان أيب متام ،جٕ ،ص .ٛٚ
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ومً به ،ؾخٗغ ٠ُ٦ ٝؾخهل بلى مجض ؾإمىده ل ،٪وبازخهاع حٗا ٫ؤُٖ ٪بٌٗ ٖ٣لي واُٖجي بٌٗ مالَ ،٪ظٍ ٍّص
الهٟت
التي ؤزظ الكاٖغ في تهُئت اإلامضوح الؾدُٗابها ٍّص
وجٟهم قغوَها في الاؾتهال ٥اليؿ٣ي ،ؾىً ٝجغي حًُٗضَا بالضٖىي الكٗغٍت،
ٍّص
ٍّص ٍّص
الكاٖغ َى خاعؽ ٍّصبىابت اإلاجض ،وبُضٍ ؤن ًضزل مً ٌكاء بلى ممل٨ت ألامجاص" 1لظلٍّ ٪ص
الش٣اٞت الٗغبُت ٍّص
٧ل مً اقتهغ
ٖضث
في ؤن
ُة
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ب ًٟاإلاضًذ والهجاء مً ٞدى ٫الكٗغ ،بِىما حٗض ألاٚغاى ألازغي مشل الٛؼ ٫واليؿِب ٍّص
والغزاء في مغجبت ؤ٢ل.
ّ
ّ -4.2
ضحُٔت الحسازت وت مِف اليؼ:١
ٍّص
ٍّص ع ٍّص
الكٗغاء ُٞه بلى ٍّص
الكٗغ الٗغبي الخضًض واإلاٗانغ جدذ جإزحر ٍّص
مجضصًً
ٖضة ٖىامل ز٣اُٞت وؾُاؾُت و٨ٞغٍت ،واه٣ؿم
جُى
ٍّص
ٍّص
٧ل مً" هؼاع ٍّص
زاثغًٍ ٖلى اإلاىعور الش٣افي ،وبلى مدآٞحن ،وفي الاجج اَحن بغػث ؤٖالم ٖضة جغ٦ذ بهمتها٩ٞ ،ان ٍّص
٢باوي" وهاػ٥
ٍّص
ٍّص
ؤن ٢غاءة ٍّص
ممشلحن لهظٍ الخغ٦تٚ ،حر ٍّص
الش٣افي ٍّص
الؿُاب" " وٖبض ٍّص
ٍّص
الىَاب ٍّص
اإلاالث٨ت" " وبضع قا٦غ ٍّص
ٞغيُاث ؤزغي
ج٣ضم
الى٣ض
البُاحي"
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
اهُال٢ا مً اإلاتن الكٗغي الظي ظاُٞ ٫ه " الٛظامي" بدشا ًٖ امخضاص اليؿ ٤وحك٩له في قٗغ الخضازت ،وَى بهضص َظٍ ال٣غاءة
ٍّص
ٍّص
ٍّص
اليؿ ٤الٟدىلي الٗغبي في حٗالُه ،وألازُغ ٍّص
ٍّص
ؤن "هؼاع" َى نىاٖت ٍّص
ٖغبُت
٢ؿم الكٗغاء بلى ٢ؿمحن٩ٞ ،ان " هؼاع ٢باوي" ممشال ًٖ
ٍّص
ٍّص
ْل " هؼاع" ٍّص
ٍّص
ٞالجمالُت والغوميؿُت ٍّصالتي ٍّص
ًخٛجن
نىٗتها الكٗىب باؾتهال ٥اإلاىخىط الكٗغي ،والبدض ُٞه ً٨كُٖ(٠ىب اليؿ)٤
ٍّص
ٍّص
الظاث" والٗالم الظي ٍّص
ظؿضٍ في نىعة اإلاغؤة.
بها ،ما هي بال حٗبحر ًٖ ٖال٢ت اؾدبضاص بحن "
ّ
الوسًت في ال٠لُسة الٔطبُت:
-3ز٠اٛت ألاوؼاٞ
ٍّص
ٍّص
ٍّص
اليؿٖ ٤امال ٍّص
َاما في
٧اهذ ٢غاءة " الٛظامي" ٢اثمت ٖلى ٦ك ٠اإلاؿختر جدذ الجمالُت في الكٗغ الٗغبي ،و٢ض ٧انث مغ٦ؼٍت
ٍّص
ٍّص
َظا ال٨ك ،٠وم٣ابال لهظا جٓهغ مداولت ٍّص
ه٣ضًت ٍّص
ٖغبُت خضًشت جداو ٫جُبُ ٤اإلاىهج الش٣افي ٖلى الكٗغ الٗغبي ،وهي صعاؾت
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الًضًت) ٢اٖضة في ٢غاءة الكٗغ الجاَلي .وج٣ىم ألاوؿا ١الٌ ٍّصصًت في
الىا٢ض " ًىؾٖ ٠لُماث" الظي اجسظ مً مىُل( ٤ألاوؿا١
الجاَليٍّ ،صالتي بضوعَا جىٟخذ ٖلى ألاوؿا ١ال٨بري" ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
بن
اإلاخًاصة في خُاة ؤلاوؿان
الجاَلُتٖ ،لى اؾخ٣غاء الُ٣م
ال٣هُضة
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
زهىنُت الخٗضص ال٣غاجي ،ومحزة الخإوٍل الش ٍّص
٣افي،
الجاَلُت لهظٍ ألاوؿاٖ ،١لى حٗضصَا وٚمىيهاً ،مىدها
اؾدبُان ال٣هُضة
ٍّص
والقٍّ ٪ص
ٍّص
اإلاٗغُٞت والخ٣اث ٤ألاهخىٚغاُٞتٍّص
ٍّص
ؤن جإوٍل ألاوؿا ١اإلاخىاعٍت في ٞجىاث الىو الكٗغيٌ ،ؿهم والخاَ ٫ظٍ في ٞهم ألابٗاص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الكٗغ ،وٍٓهغ ؤًًا ٍّص
الهغإ بحن"ألاها" و"آلازغ" الظي َى
للمجخم٘ الجاَلي"٦ ،2ما ًبرػ جإزحر الش٣اٞت بمٟهىمها الىاؾ٘ في بهخاط
ٍّص
ال٣بُلتٞ ،خ٩ىن الٗال١ة بحن َظًً الُ٣بحن في ايُغاب بحن اإلاداولت ٍّص
للخىاٍّ ٤ٞص
الهٗالٍُّ "٪ص
مشل قٗغ" ٍّص
ماصة ٍّص
ٚىُت
ويضٍ ،و٢ض
ٍّص
ٍّص
والصجاٖت وبيماع نٟت ٍّص
ٞاليؿ ٤في قٗغ ٍّص
بهظا ٍّص
الخ ٍّص
الهٗالَُ ٪جً ُة
مغص ًٖ ٢ىاهحن
ٓهغ وٍخىاعي ٠٣ً ،بحن بْهاع البُىلت
الهغإ،
ٍّص
الُبُٗت.

ٔ-النقد الثقايف ،ص ٗ.ٔٛ٘ ،ٔٛ

ٕ
الشعر اجلاىلي أمنوذجا ،-وزارة الثّقافة ،عمان ،األردن ،طٔ ،ٕٓٓٗ ،ص.ٔٙ
 -يوسف عليمات :مجاليّات التّحليل الثّقايفّ -
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-1.3وؼّ ١
ّ
املخٜطز بثٟاٛخه وٓامله:
اللٔلى٢
ٍّص
مشلذ َب٣ت ٍّص
ٍّص
الهٗالُٞ ٪ئت ٍّص
مهمت في اإلاجخم٘ الجاَليٞ ،ش٣اٞتها ٍّصالتي ٍّص
ألاهتربىلىظُت"
جٟغصث بها هي نىعة مجخم٘ له زهاثهه
ٍّص
زانت في ٍّص
بن ألاهتربىلىظُا الاظخماُٖت ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الخ ٍّص
ٖلُه
ٗغٖ ٝلى اإلاٟاَُم ،وَغاث ٤جإؾِـ اإلاٗجن التي جيبجي ا
مٗغُٞت
جدبجن حؿائالث
ٍّص
ٍّص
الخُاباث ٍّص
الُىمُت ووكاَاتهم ،وٍ٣ى " ٫الكىٟغي ألاػصي" في بخضي ٢هاثضٍ:
ألاصبُت" 1بضءا مً جهىٍغ خُاتهم
ْي
ْي
ٛبدىا ٣إن الب ْيِذ ّجط ْ ٛيىٟىا ** بطْيٍحاه ٍمت ضٍحذ ٓـ ًاء وًلذ
ْي
ْي
بطْيٍحاه ٍمت م ْيً بًٌ حلب ٍمت هىضث ** لها ؤض ٌثج ما ح ْيىلها ٗ ْيحر م ْيؼي ٍمذ
ّ ْي
ْي ْي
ً
سخي بٔثت ا ** وم ْيً ٌ٘ع ٌ٘ى ْيم م ّطة وَـمـ ـ ـ ـ ـ ــذ
وباهٔ ٍمت ح ْيمط ال٠
ْي ْي
ّ
ْي
دط ْيحىا مً ّ
الىازي الصي ب ْيحن مـٔ ٍمل ** وب ْيحن الجبا َ ْي اث ؤوـإث ػ ْيطبتي
ّ
ْي
ؤمصخي ٓلى ألا ْيضن التي ل ْيً جوطوي ** أله٦ي ْ ٟيى ًما ؤ ْيو ؤكاز ٚحمتي
ّ
2
ؤمصخي ٓلى ؤ ْيًً ال٘عاة وب ْئسَا ** ًّ ٠طبجي م ْي ا ضواحي وٗ ْيسوحي
ٍّص
الغ ٌٞوٞغى الىظىص ٍّصالظي ٍّص
ٍّص
ٍّص
الُب٣ت الاظخماُٖت بلى مداولت ٍّص
ؾببه
بالهٗالٍُّ ٪صؤصي بهظٍ
ٞالؿعي لخإؾِـ هٓام زام
بن ٍّص
التهمِل ال٣بلي " ٍّص
ٍّص
و ٍّص
ٍّص
الى ٍّص
الجماُٖت ،وجإؾِـ الاهبشا١
الهٗلى٧ي َى جدضًض اهٟجاع الخغوط ًٖ َظا ؤلاظمإ واإلاماعؾت
الٟغصي في الٗالم ،وازترا٢ه مً ؤظل حُٛحر هٓام ال٣بُلت وبيُت الٗال٢اث الاظخماُٖت والا٢خهاصًت ٍّص
الؿاثضة ،وجضمحر ؾلُت
ٍّص ع ٍّص
ؤصخاب اإلاهلخت في جغؾُش ٍّص
الكاٖغ ٍّص
الىٓام ،مً ؤظل جٍّ ٪ُ٨ٟص٦لي ٍّص
الهٗلى ٥عٌٞ
ل٩ل ما َى ٢اثم ؾلُىي"٦ 3ما ًهى
ٍّص
ٞىُت مد٨مت جدًغ ٞحها لٟٓت اإلاغؤة ٗ٦امل ٍّص
ال٣بُلت له في نىعة ٍّص
مهم ومكاع ٥في جل ٪الخغ٦ت اإلاىاوثتٍّ ،ص
الكىٟغي
وجمل ٢هُضة "
ألاؾضي" زحر صلُل ٖلى طل ،٪خحن ً٣ى:٫
ْي ّ
ْي
ْي
ؤال ؤ ُّم ٓ ْيمطو ؤ ْيحمٔذ ٛاػخ٠لذ ** وما وزٓذ ححراج ا بش جىلذ
ْي
وْ ٟيس ػب٠خىا ؤ ُّم ٓ ْيمطو بإ ْيمطَا ** و٤اهذ بإ ْيٓىا ٞاملٌ ّي ؤُلذ
ً
ْي
ْي
ْي ْي
ْي
ْي
ىضا ْ ٛي
اػخ٠لذ ٛىلذ
كبحذ ** ٠ٛوذ ؤم
بٔ ْيُجي ما ؤ ْيمؼذ ٛباجذ ٛإ
ٛىا ٣بسا ٓلى ؤم ْيُمت ب ْئس ما ** ًم ْئذٛ ،ه ْيب ا و ْئمت الٔ ْيِف ظلذ
ْي
ُٛا حاضحي وؤهذ ٗ ْيحر ملُم ٍمت

** بشا شْ ٣يطث وال بصاث ج٠لذ

4

ٔ-أمحد يوسف عبد الفتاح :لسانيات اخلطاب وأنساق الثّقافة -فلسفة ادلعٌت بُت نظام اخلطاب وشروط الثقافة -الدار العربية للعلوم ،ناشرون ،بَتوت ،لبنان/
منشورات االختالف ،اجلزائر ،طٖٔٔٗٔ ،هٕٓٔٓ -م ،ص ٕ.ٙ
ٕ -ادلفضليّات :تح :أمحد زلمد شاكر ،عبد السالم ىارون ،دار ادلعارف ،القاىرة ،ط( ،ٙد.ت.ش) ،ص ٓٔٔ.ٔٔٔ ،
ٖ  -يوسف عليمات :مجاليّات التّحليل الثّقايف ،ص ٗ.ٙ
 -ادلفضليّات :ص .ٜٔٓ
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ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص ٍّص
وججلى َظا في ٍّص
ػمىُت ألاٗٞا ٫اإلاايُت التي اؾخٗملها
َامكُت اليؿ ٤الٟغصي في خُاة ال٣بُلت التي جماعؽ الاؾخ٣اللُت ٖىه،
ٍّصجخطح
ّ
ٍّص
الًضًت بحن اإلاغ٦ؼ والهامل ،وجداو٢ ٫هُضة ٍّص
ٍّص
جىلذ" وهي عمؼٍت في الاؾخٗماٍّ ٫ص
الهٗالُ٪
جٟؿغ
الكاٖغ " ؤحمٔذٛ ،اػخ٠لذ،
ِت
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ال٨لي" ٍّصؤم ٖمغو :ال٣بُلتٍّ ،ص
ألام ال٨بري" ؤعاص جد ٤ُ٣الاهخٟاء /الاٚتراب
ؤن جسل ٤البضًل الاظخماعي في ٞغى الظاث" و ٍّصن اليؿ٤
ٍّص
ٍّص
ٍّص
للكاٖغ ٍّص
الهٗلى ٥ابً ال٣بُلت٣ٞ ،ض ُةٖ ٍّصض َظا ألامغ ُٖٓما في ٖ٣ل الكاٖغ ٞطخم هٟؿه /وؿ٣ه"ظحراهىا ،ؾب٣خىا "..وظٗل مىه
ٍّص
ٍّص
الظاث اإلاخهٗل٨ت ٍّص
ظمُٗا ًخهاصم م٘ وؿ٢ ٤بُلخه ٍّصالتي لم ُةج ٍّص
ٍّص
جخدى٫
ٟٗل ُ٢مت الٗض ٫واإلاؿاواة بحن ؤبىائها ،ألامغ الظي ظٗل
وؿ٣ا
َّن
َج
ٍّص
َج
َج ْت
َج َج ْت َج
ل َجػل ِتذ" 1وَظٍ اإلاداولت هي بٖاصة بٗض ليؿ " ٤الٟدل"
بلى "ؤها" مؿخ٣لت ٚحر آبهت ب٨ٟغ الجماٖت ومُشا٢ها" ٞهبها ِتوٗمت الِٗ ِت
الهٗلىٞ ٥هى في هٓغَم ٍّصؤو ٫الٗىامل ٍّصالتي ٍّص
ٍّص
وال٣بلي .و٧ان لٓاَغة ال٣ٟغ صوع في جُٟٗل م٣اومت ٍّص
اإلاًاص لألهشىي َج
تهضص اإلاجخم٘.
ٍّص
ٍّص
َام ٍّص
ٌكض بها ؤؾغٍ ٍّص
ٍّص
ٝبهه ُةببرػ وُْٟت اإلاغؤة ٗ٦ىهغ ٍّص
مؿاولُخه٦ ،ما ْهغ
وَٗبر ًٖ
ول٩ي ًشبذ الكاٖغ وظها م٣ابال ليؿ ٤ال٣بُلت
في ٢ىله:
ْي
ْي
2
وام ُٓ ٍماْ ٟ ٨يس ؿهسث ج٠ىت م ** بشا ؤًٔم ْيت ْيم ؤ ْيو جحذ ؤو ؤٟلذ
ٍّص
الؿلب /ؤلاًجاب ،الخمى /٫الٗمل ،الاؾخالب /ؤلاٖؼاػٍّ ،ص
ٍّص
الىٓام ٍّص
اإلاخًاصة مشلٍّ :ص
الش ٍّص
الؼاث/٠
ىاثُاث
بط ًٓهغ مً ظضًض ؤق٩ا٫
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
والهغإ٦ ،ما جٓهغ حٗضص
الًضًت جمشل ق٨ال مً ؤق٩ا ٫الىظىص والدك٩ل
الىٓام الٟٗلي ،ألاهىزت /الظ٧ىعة 3وَظٍ ألاوؿا١
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
مؿخ٣لت ًٖ الباقي .وٍاإلاا ٍّص
ؤن وُْٟت َظا اليؿ ٤اإلاٟخىح الظي
ألاوؿا ١في ال٣هُضة الىاخضة ،التي ال ج٨خٟي بغنض نىعة واخضة
ًخمحز ٍّص
ٍّص
ٍّص
ًىامُ٨ت وؤبغػ ٖال٢خه بالبِئت.
بالض
ُٗ-2.3اب ألاهثىي حوىض الٜحىلي:
ُة ٍّص
ٍّص
الهغإ ؤخُاها ٍّص
مغ الٗهىع ،ب٨خىٟها ٍّص
الش ٍّص
ك٩ل ٍّص
زىاثُت ألاهثن والٟدل ْاَغة بوؿاهُت ٖلى ٍّص
ىاثُت
والخىا ٤ٞؤخُاها ؤزغي ،وجٓهغ َظٍ
ح
ٍّص
ٍّص
ٍّص
في اإلاجخم٘ الجاَلي ْهىعا واضخا٦ ،ما جٓهغ وؿُ٣ت اإلاغؤة في الٗال٢اث ٍّص
الخالُت ،اليؿ ٤ألاهشىي الٟغصي الظي ًمشل وؿ ٤الُٟم،
هىهُت " ٍّص
مشلما وعص في ٍّص
اإلاش٣ب الٗبضي":
ْي
ْي
ّ
ْي
ْي
ٟوبل ب ْيِى ٧مخُٔجي ** ومىٔ ٧ما ػإلذ ٣إن جبيوي
ؤٛاًم
اث ** جم ُّط ب ا ضٍاح الل ْيُ ٝزووي
ٛال حٔسي مىآس ٤اشب ٍم
ْي
ّ
ٛةن ل ْيى جذالٜجي ؿمالي ** دال ٧ٛماوكلذ بل ْي ا ًمُجي
ْي
ً
4
بشا لْ ٌ٠ئت ا ول٠لذ بُجي ** ٣صل ٧ؤ ْيحخىي م ْيً ً ْيجخىٍجي
ٔ -يوسف عليمات :مجاليات التحليل الثقايف ،ص ٗ.ٙ
ٕ -ادلفضليات :ص ٓٔٔ.
ٖ
ينظر :مجاليات التحليل الثقايف ،ص .ٙٚٗ -ادلفضليات :ص ٔ.ٛ
ِ ِ
الألمة:
الألمة وىي ال ّذرع ،ويقال ّ
الرفيق بالشيء العامل مبحاولتو ،وادل ْستَـلْئِ ِم :ادلتَ َسلِّ ِح ،ويقال ىو الالّبس ّ
*قولو :إ ْن تـُغْدِيف  :أي ترسلي قناعك إذا رأيتٍت ،والطّ ّ
بّ :
ُ
علي
ّ
السالح كلّو ،وقولو :مسَْ ٌح ُسلَالفيت :أي سهل معاشريت ،وحقيقة ادلخالقة أن يظهر خلقا مثلما يظهر لو ،وقولو :إذا مل أظلم :أي أحتمل األمور وإن ش ّقت ّ
وذل /ادلرجع نفسو ،ص .ٔٙٚ
ما مل أنل بظلم ّ
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ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
واليؿ ٤الٟدىلي ٍّصالظي ًغمؼ جاعة ٍّص
للؿلُت والٛلبت ،وجاعة ؤزغي بلى
وٍمشل اليؿ ٤ألاهشىي الجمعي الظي ًمشل الًٓٗ والترخا،٫
ٍّص
ٍّص ٍّص
ٍّص
ٍّص
٧ل ٍّص
وٍتر٢ب ٍّص
الخٍّ ٜصًغاث التي جدضر خىله ،بِىما جمشل عخلت البدض ًٖ ألاهثن مداولت إلًجاص اإلاكاع٦ت
اإلاخدغ ٥الظي ٌكاَض
الٟدل
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
والاؾخ٣غاع اإلاًاصًً ليؿٍّ ٤ص
الغخُل ،ولهظا ً٨ثر في الكٗغ الجاَلي ط٦غ الىا٢ت مغا٣ٞا لكٗغ الٛؼ ،٫وَظا خؿب الخدلُل
ٍّص
ٍّص
بال ٨ٞغة مىاػٍت ل٨ٟغة ٍّص
الغخُل ويٗ ٠اإلادبىبت المٚلىبت ٖلى ؤمغَا.
الش٣افي بن َى
ٛىُٟت ألاهثى ّ
ّ -3.3
زوهُت الٜحل:
ٍّص
الغظل وٚلبخه وصوهُت اإلاغؤة واؾدؿالمهاٍّ ،ص
بطا ُةٖغ ٝفي الٗغ ٝالاظخماعي ٍّص
ٞىُ٢ت ٍّص
ٞةن ز٣اٞت الكٗغ الجاَلي ج٨ك٨ٖ ٠ـ َظا،
ٍّص
ٍّص
ٍّص
زىلها ٍّصبًاَا ٍّص
الُب٣يٍّ ،ص
مٗل٣ت " ٖىترة بً ٍّص
ٞىُ٢ت اإلاغؤة اهُال٢ا مً اإلا٩اهت ٍّصالتي ٍّص
قضاص الٗبسخي" ٍّص
وج٣ضم َظٍ
الخ٣ؿُم
بط اجطح في
ٍّص
ٍّص
ٍّص
مٗل٣ت ٖىترة ًىحي بخلٍّ ٪ص
ألاهشىٍت ٍّصالتي ٧اهذ ٍّص
جدغ٥
الؿلُت
اإلاٗل٣ت ؤهمىطظا ًٖ ؾُاصة ألاهثن مجزلت في اإلاجخم٘ الجاَلي و٢غاءة
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الٗضًض مً ألاوؿاٞ ،١ة٢غا ا مىه ٍّص
بالضوع الٟاٖل ٍّصالظي ٍّص
ٞةهه ي ٍّص
جىظـ الك٨غ في مدبىبخه مً
ًاصًه َظا الكاٖغ مً َب٣ت الٗبُض،
ع
زال ٫زىاثه ٖلحها في ٢ىله:
ْي
ْي ْي
ْي
بن ح٘سفي زووي ال٠ىاْ ٛةهجي ** ً ٌّبب بإدص الٜاضغ امل ْيؼخلئم*
ْي
ْي
ؤزجي ٓلي بما ٓل ْيمذ ٛةهجي ** ػ ْيم ٌثح مذال٠تي بشا ل ْيم ؤُل ـ ـ ـ ـ ــم
ٍّص
ٍّص
والؿحرة ٧ىعي ؾغصي ٍّص
وجإحي مغخلت ؾغص البُىالث ٍّص
ٍّص
ًدـ بًٗت اإلاغجبت في ٢بُلخهٞ ،هى ًغوي مأزغٍ
مضٖمت لضوع الكاٖغ الظي
٢اثال:
ْي
ْي
ٛةشا ُل ْيمذ ٛةن ُلمي باػ ٌثل ** م ٌّبط مصاٟه ْ ٌ٣ئم الٔل ٠ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ْي
ولْ ٠يس ؿطْيبذ مً املسامت ب ْئسما ** ض٣س الهىاحط باملـى ٚامل ْئلـ ـ ـ ــم
ْي
ً
ْي ْي
َال ػإلذ الد ْيُل ًا ْيابىت مال ٍم ** ٧بن ٣ىذ حاَلت بما ل ْيم ح ْئلمـ ـ ـ ـ ــي
ْي
** ج ْي ٍمس حٔاوضٍ ال٥ماة م٦لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
بش ال ؤظآ ٨لى ضحالت ػاب ٍمح
ْي
ّ
ً
ً
ْي 1
ً ْيىضا ٌٔطن للٌٔان وجاضة ** ًإوي بلى حلس ال٠سخ ّي الٔطمطم
ٍّص
زانت ٍّص
الكاٖغ في مضح خبُبخه ٖلُهٞ ،بصىائها ٖلُه ًٓهغ مجضٍ وَٗلى قإهه ٍّص
ؤن " ٖىترة بً
وؾغص البُىالث حٗبحر ًٖ عٚبت
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الظاث " بنٍّص
ٍّص
قضاص" ٧ان مً َب٣ت الٗبُض مهًىمي الخ٣ى ١الاظخماُٖت لُٛضو ٗٞل ٖىترة جإؾِؿا لُ٣مت ع ٌٞالٓلم وبىاء ُ٢مت
ّ
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الكاٖغ ُةح ٍّص
ٗض جُهحرا للمضوـ (لىن الـآط ،الٔبس) في عئٍت اليؿ ٤الش٣افي الجمعي ،ولظل ٪هغي الٟغص
ؾُُغة ٨ٞغة ال٣خل في لٛت
ًخدضي وٍىاظه وٍ٣خل ال٨غام ( لِؽ ال٥طٍم ًٓ ال٠ىا بمحطم) بل بنٍّص
(الٔبس) ًهى٘ ماال ًهىٗه ألاخغاع ألابُا ٫في الخغب ٞهى ٍّص
ٍّص
َظا الٟغص اإلاُة َج
الؿاصة مً ألابُا( ٫خامي الخ٣ُ٣ت) ٍّص
بخدى ٫بلى اإلاىث هٟؿه الظي ًسُ ٠ع٢اب ٍّص
ؿخ َجلب ٍّص
لُٗؼػ ؾلُت وؿ٣ه الظاحي
ٍّص
ٍّص ٍّص ٍّص
ٍّص
ٍّص
اليؿ ٤الجمعي( ْ ٌٔٛيىخه ب ُّ
مبغ ًٖ
دضي لليؿ ٤الجمعي حٗبحر ٦
الط ْيمح زم ٓل ْيىجه) 2وَظا الخ
وٖلىٍ ٖلى ٚحرٍ مً ألابُا ٫في بَاع

ٔ
طراد ،دارل الكتاب اللّبناين ،بَتوت ،لبنان ،طٔٔٗٔٙ ،هٜٜٕٔ-م ،ص.ٕٔٚ ،ٔٙٚ
-اخلطيب التّربيزي :شرح ديوان عنًتة ،ق ّدم لو ووضع ىوامشو :رليد ّ

ٕ -يوسف عليمات :مجاليات التحليل الثقايف ،ص .ٜٚ ،ٚٛ
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ٍّص
ٍّص
و٧ل َظا لم ًٌٗ الاوؿالر ٍّص
ْل ٍّص
ٞالكاٖغ ٍّص
الٗال٢ت بحن الىعي وؤلاًضًىلىظُاٍّ ،ص
مٗبرا وممشال ًٖ
الخام ًٖ ُ٢م ال٣بُلت وؤٖغاٞها،
ٍّص
ألازالُ٢ت لل٣بُلت مشل ال٨غم والجىص.
الُ٣م
ّ
-4.3زاللت ّ
الطمىظ في الـٔط الجاَلي:
ضمعٍت ّ
ّ -1.4.3
اللطاْ إلاوؼاوي في ضحلت الو٘اثً:
ٍّص
بالُبُٗت ٍّصالتي ٧ان ٌؿدىُ ٤مٓاَغَاٞ ،لم ج ً٨الجبا ٫والُٟافي ٍّص
ٍّص
مجغص
والضمً
اعجبُذ خُاة ؤلاوؿان الجاَلي اعجباَا وزُ٣ا
ٍّص
مٓاَغ ظامضة ،بل ٧اهذ عمىػا ٍّص
ٍّص
مٗبرة ًٖ خاالث هٟؿُت مً خؼن وٞغح و٦ظلُ٢ ٪م حؿعى لخد ٤ُ٣وظىصَا٦ ،ما جمشل ع٦حزة
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ؤؾاؾُت في ز٣اٞت الجاَلي" ٍّص
ٍّص
بن ؤٚغاى الكٗغ الجاَلي هي عمىػٍ" 1وْهغ طل ٪مً زال ٫امتزاظها بالكٗغ الظي ػاص مً نىعتها
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الجاَلُت "٫بكغ بً زاػم ألاؾضي" مشاال واضخا للًٓٗ بط ً٣ى:٫
الخُت .وجمشل بخضي ال٣هاثض
** ول ْيِؽ لحاح ٍمت م ْي ا مطٍح
ؤم ْيً ل ْيُلى وحاضت ا جطوح
** مبِذ ه٘اثً وكسي ًلُح
ول ْيِؽ مبح ٌثن في الساض بال
ولى ح ْئل ْيم بب ْيحن الخ ّي حتى ** ؤجا ٢به ٗساف ٌّبي ٛمًح
ْي
ْي
ّ
ِٛلذ ؤ ٝ٥ٜ٣الٔ راث مجي ** وز ْيمٕ الٔ ْيحن م ْي م ٌثط ػٜىح
وز ْي
ممعي ً ْيىم شلْ ٗ ٧يطب ؿ ٍم ًّ ** بجاهب ؿ ْيهم ٍمت ما ح ْيؼترًح
ْي
2
ول ْيم ؤ ْيبط ْيح ضػىم الساض حتى ** ؤظاحذ ٓلتي حط ٌثج مطوح
ٍّص
َامخحن  :ألاولى ٍّص
الغمىػ في قٗغ ٍّص
الهٗالُ ٪جضوع خى ٫هُ٣خحن ٍّص
الغمؼ صوع جىيُذ الٗال٢ت بحن ٍّص
ًاصي ٞحها ٍّص
بن صاللت ٍّص
الغمؼ واإلاغمىػ
ٍّص
ٍّص
ٍّص
له ٖلى ٍّصؤنها ٖال٢ت اهخماء وخُاة ،بِىما ٍّص
ًاصي في اإلاغخلت الشاهُت صوع ال٩اق ٠لٟلؿٟت الخُاة التي عؾمها الكاٖغ لىٟؿه مً زال٫
ٍّص
ٖال٢خه بالُبُٗت.
ّ
ّ ّ
ضمعٍت الخٔبحر في الٌبُٔت والحُىان:
-2.4.3
ٍّص
ٞغمىػ بٌٗ الخُىاهاث مً زال ٫اؾخدًاعَا في ٍّص
ٍّص
الخـ ،مشل
الىو الكٗغي ٌؿخضعي جإوٍال مٟاع٢ا لها ومخٗالُا ًٖ ٖالم
ٍّص
ٍّص
الشىع" في قٗغ " ٍّص
الىابٛت الظبُاوي"(ث٢18بل الهجغة604،م):
اؾخدًاع نىعة "
ْي
** ً ْيىم الجلُل ٓلى م ْيؼخإوؽ و ْيحس
٣إن ض ْيحلي وْ ٟيس ظا ٨ال اض ًىا
ْي
ْي ْي
الم٠ل الْ ٜيطز
** ًاوي امللحر ٣ؼ ْيُْ ٝيً
ىؾ ؤ٤اضٓه
مً وحف وحط ٍمة م ٍم
ٌث
ْي
ْيجعجي الـمآ ٨لُه حامس ال ْيرز
ؤ ْيػطث ٓل ْيُه مً الج ْيىظاء ػاضٍت **
ْي
ٛاضجاْ م ْيً ك ْيىث ٣ال ٍمب ٛباث له ** ً ْيىْ الـىامذ م ْيً د ْيى ٍم ٚوم ْيً ك ْيطز
ٔ -فهد رومية :شعرنا القدمي والنّقد اجلديد ،سلسلة عامل ادلعرفة ،الكويت ،العدد  ،ٕٓٚص ٓ.ٔٛ

ٕ -بشر بن أيب خازم األسدي :الديوان ،قدم لو وشرحو :رليد طراد ،دار الكتاب العريب ،بَتوت ،لبنان ،طٔٔٗٔ٘ ،هٜٜٔٗ-م ،ص .ٖٛ
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ٓ ً ُٛل ْيُه ْي
واػخمط ب ـ ـ ـ ــه ** ك ْيمٕ الٔ٥ىب وبطٍئاث مً الحطز
ْي
ْي
ُّ
و٤ان ه ْيمطان مىه ح ْيُث ًىظٓه ** ً ْئً املٔاضٓ ٢ىس امل جط الىجس
ْي ْي
ْي
ؿ ٧الٜطٍلت بامل ْيسضي ٛإهٜصَا ** ً ْئً املب ْيٌُط بش ٌـٜي مً الٔوس
ْي ْي
ْي
ْي
ُّ
٣إهه داضحا م ْيً حىب كٜحخه ** ػٜىز ؿ ْيط ٍمب وؼ ْيىٍ ٓىس مٜخإز
ً
ْي
ِٛل ٌ ْيعجم ؤ ْيٓلى الط ْيو ٞمى٠بوا ** في حال ٧الل ْيىن ك ْيسْ ٗ ٞيحر شي ؤوز
ْي
ّ
ملا ضؤي واؿ ٌث ١بٟٔاق كاحبه **
ً
ّ
ْي
ْي
ٟالذ له الىٜؽ بوي ال ؤضي ًمٔا **
ٍّص
ٍّص
وال٣ىة ٍّص
والىبل ؤًًا ،بِىما ٧اهذ ٍّص
الشىع" بلى جهىٍغ صوع الٛلبت ٍّص
ل٣ض ٍّصؤصث ٍّص
عمؼٍت جىُْ ٠ال٩لب م٣ابلت للشىع ،جغمؼ بلى هبظ
عمؼٍت "
ٍّص
ٍّص ٍّص
ٍّص
نٟاث الٛضعٍّ ،ص
الشىع م٘ ال٩لب اؾخدًاع ٍّص
بن الشىع في َظٍ ألابُاث ٢ىإ واضح ليؿ ٤الظاث
الهغإ "
بن في نغإ
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الؿلُت ٍّص
الكاٖغةٍّ /ص
الىٗمان بً اإلاىظع ،ومً َىا ٍّص
بؾ٣اَُا ليؿ ٤آلازغٍّ /ص
ٍّص
جاصي ؤوؿا ١اللٛت
الىابٛت ،بِىما ًمشل ال٨الب ٢ىاٖا
الخ ٍّص
مؼٍت واإلاُ٩اهؼمُت ،بدُض حٛضو ٗٞالُت ج٣ىُت ٢اصعة ٖلى ٍّص
الغ ٍّص
سٟي وعاء اإلا٨كى ،ٝوجدُل لٛت ألابُاث ٍّص
اإلاًمغة وُْٟتها ٍّص
الغامؼة
َىا ٍّص
الؿُاؾُت هٟؿها ،ال٣اثمت ٖلى مٟهىم ألامغ ٍّص
الؿلُت ٍّص
مخل٣حها بلى لٛت ٍّص
اإلاىٟظ اإلاُإ ٦ما َى خا ٫ال٨الب مٕ ٦البها" 2وَظا هىٕ
ٍّص
الكٗغ وؾُلت ٍّص
الهغإ الاظخماعي ٧اهذ َبُٗت جإهٟهٍّ ،ص
آزغ مً ٍّص
للخٗبحر ٖىه.
وجخسظ مً
ْي
وال ػبُل بلى ٍٓ ٠مل وال ٟىز
ْي
1
وبن م ْيىال ٢ل ْيم ٌ ْيؼل ْيم ول ْيم ًلس

دالكت:
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ؤَمها في ٍّص
ؤَم ٍّص
ٍّص
الش٣افي وٟ٢ىا ٖلى ٍّص
الىخاثج التي جخمدىع ٍّص
بالخ ٍّص
ؤن اإلاىعور
ٗغى ل٣غاءة اإلاىعور الكٗغي الٗغبي في يىء آلُت اليؿ٤
ٍّص ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الهىعة ٍّص
الكٗغي الٗغبي لم يٖض بخلٍّ ٪ص
ٍّص
والش ٍّص
الظ ٍّص
الٗغبُت ،في ٞمٗٓم الُ٣م الٟاؾضة
٣اُٞت في خُاة الش٣اٞت
َىُت
اإلا٣ضؾت واإلاغظُٗت
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الٗغبُت ٍّص
ؾُاؾُى ٍّص
ٍّص
ٍّصالتي ؤنبذ ٍّص
ومشٟ٣ىَا مخدلحن بها الُىم ،بهما ؤزظث ؾلبُتها مً الكٗغ ،وما نٟاث الٓلم والاهخ٣ام بال
ألامت
ٍّص
ٍّص
ٍّص ٍّص
ٍّص
ال٣بدُاثٍّ ،ص
ٍّص
الٛظامي ٢ض ٍّص
ٞةن ججغبت
بإن الكٗغ الٗغبي ما ؤهخج بال
ؤ٢غث
ؤوؿا ١ولُضة الكٗغ الٗغبي .وبطا ٧اهذ ججغبت ٖبض هللا
ٍّص
ٍّص
ٍّص
الش٣افي ٖىض ٍّص
ٍّص
ٍّص
مخًاصة ومدكابهت جضٖى بلى
الىا٢ض " ًىؾٖ ٠لُماث" ٢ض هٓغث بلى اإلاىعور الكٗغي الٗغبي بإهه هخاط ؤوؿا١
الى٣ض
ٍّص
ٍّص
وألاهتربىلىظُت .وٖلى َظا ألاؾاؽ ً٩ىن ٍّص
الل ٍّص
ٍّص
جدٟحز الباخض بلى ا٦دكا ٝؤؾغاع ٍّص
الى٣ض الش٣افي
ٛىٍت
اللٖغ الٗغبي ،والخٟغ في بىِخه
الغئٍت ٍّص
٢ضم عئٍت مىاػٍت ٍّص
للى٣ض ألاصبي ،بخ٣ضًمه مىهج ٍّص
٢ض ٍّص
ٍّص
الٗاصًت بلى ٍّص
ًخٗضي ٍّص
التي جخٓاٞغ ٞحها آلُاث اإلاىاهج الخضًشت ،مشل
الغئٍت
الجمالُتٍّ ،ص
ُ٨ُ٨ٟت ،وألاهترب ٍّص
ٍّص
ٍّص
ولىظُت .
والخ
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