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 القصيدة المعربة في منظومة البستاف لسعدم الشيرازم
دراسة في االتجاىات الموضوعية كالسمات الفنية 

نادية ىناكم سعدكف . د.أ
العراؽ /الجامعة المستنصرية / كلية التربية /قسم اللغة العربية 

 
ملخص البحث 

كلقب بكوكب الغزؿ الفارسي كقد عرؼ بكتابة الشعر منظوما ( ىػْٗٔىػ اكَٗٔت)القرف السابع للهجرة سعدم الشيرازم شاعر فارسي عاش في     
 .كقد قاـ األستاذ محمد الفراتي بترجمة ىذه المنظومة الى اللغة العربية شعرا ، كتعد منظومتو المسماة البستاف أكؿ تأليف لو . باللغتين العربية كالفارسية 

كقد حافظ المعرب في ترجمتو الشعرية . ة تقدـ صورة صادقة عن الشاعر الصوفي الكبير كعن نظرة عصره األخالقية إلى الوجود كقد كجد المنظـو    
في رازم قد حرص عليو  للبستاف على اعتماد القصة الشعرية كسيلة فنية لتوصيل المعاني األخالقية كالتربوية عن اإلنساف كالحياة كالكوف بالشكل الذم كاف الشي

.. شعره مستثمرا  المستويين الصوتي كالموضوعي
،أما على المستول الموضوعي فاف المترجم حاكؿ أف يحافظ على الطابع .كقد اعتمد على المستول الصوتي للقصيدة كحدة البيت كتعدد القوافي   

. القصصي للحكايات الوعظية التي تنطوم على حكم أخالقية كتربوية مصاغة شعرا

 
 

Critical study in Arabization poetic of (AL-Bustan) Sa'di 
 AL-Shirazi 

Assis .prof .Dr. Nadia Hanawi Saadoon 
college of Education / University of al- Mustansiriyah 

 

Abstract 

    Sa'di Shirazi Persian poet who lived in the seventh century of al-hijra (d. 690 AH or 694 AH) and 
he was named the planet of Persian romantic poetry, has been known both in Arabic and Persian. And 
his system which is called Al –Bustan is the first authored and the Professor Mohamed Fourati translated 
this system into Arabic poetry. 

    He found  the system offers a true picture of the great mystic poet and on ethical look his age 
into existence. Has maintained expressed in poetic translation of the grove on the adoption of the poetic 
story and technical means for communicating the ethical and educational meanings for human life and 
the universe as it was Shirazi had taken care of his poetry both audio and objective levels. 

    As for the audio level of the poem, he adopted home unit and multiple rhymes., On a substantive 
level, the translator tried to keep the fictional character of the didactic tales involving moral judgment, 
and educational worded poetry. 
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تقديم  
كلد " ىو الشيخ شرؼ الدين بن مصلح الدين شاعر فارسي ( ىػْٗٔىػ أك  َٗٔت )سعدم الشيرازم    

ة االتابك سعد بن زنكي كاليو نسب بلقب شهرتو سعدم كحياة ككاف كالده في خدـ.. من أسرة متدينة في شيراز 
حين مات " ىذا الشاعر متنوعة بسبب كثرة األسفار التي قاـ بها كالحوادث التي مر بها بدءا بالمرحلة األكلى 

أبوه كبقي الطفل في رعاية ملك شيراز سعد بن زنكي كحين شب الطفل أكفده الملك سعد إلى بغداد لدراسة 
كالعضدية كالنظامية كالمستنصرية .. المدارس العلمية" ، ككاف التحاقو في ُ.. " م المدرسة النظامية ىناؾ العلم ؼ

ككذا البيئات العربية التي جابها كالعراؽ كمصر كالشاـ كالحجاز قد تكاتفت كاشتركت معا في تشكيل حصيلتو 
. ِ"العربية كما كاف لها بالغ األثر في بلورة شخصيتو األدبية 

خرج الشاعر من شيراز للتجوؿ في البالد كبلغ شرقا إلى الهند كغربا إلى " كالدكر الثاني من حياتو حين    
فألف سعدم أكؿ ما ألف .. دكر الكتابة كالتأليف " ، أما الدكر الثالث من حياتو فهو ّ" سوريا كالحجاز 

اف ألف كتابو اآلخر كلستاف نثرا كأىداه إلى كبعد سنة من إتماـ بوست.. منظومتو المسماة بوستاف أك سعدم نامو 
. ْ"من القصائد كالغزليات كالرباعيات كاألشعار الفكاىية .. كيتلو ىذين الكتابين ديواف كبير.. الملك أك إلى ابنو 

بشعره كأدبو في حياتو ، شهرة طبقت اآلفاؽ كشهد األدب الفارسي " كقد اشتهر سعدم الشيرازم    
، ككاف يجيد كتابة الشعر منظوما باللغتين  ٓ"يل كال يقارف بو في الغزؿ إال مواطنو الحافظ ببراعتو جيال بعد ج

يعتمدكف " العربية كالفارسية بعد أف شهدت اللغة العربية كآدابها اىتماما كبيرا عند الكتاب في إيراف الذين كانوا 
تجاكز حدكد " كصار االىتماـ بالعربية قد . ٔ"ة على الكتابة ال على الركاية الشفوية ككانوا ينقلوف من كثائق مدكف

تلك التأثيرات بنفوذه إلى خصائص التراكيب اللغوية في التعبيرات الفارسية مما يوشك أف يكوف استثناء في 
.  ٕ"صالت اللغات بعضها ببعض 

                                                           
ٔ

انية مزيدة ومنقحة ، األثر العربي في أدب سعدي الشيرازي دراسة أدبية نقدية ، الدكتورة أمؿ إبراىيـ محمد ، الدار الثقافية لمنشر ، القاىرة ، الطبعة الث .
2000  /83 .  

ٕ
  44/ محاضرات عف الشعر الفارسي والحضارة في إيراف  .
ٖ

  44/ ف.ـ .
ٗ

وتجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ شاعرا لقب بنفس المقب ىو حافظ الشيرازي الذي عاش أوائؿ المئة . 45/ محاضرات عف الشعر الفارسي والحضارة في إيراف . 
حوؿ  2012افريؿ 19ػ18لية في وقد شيدت العاصمة التونسية انعقاد ندوة دو. الثامنة ليكمؿ المشوار وليسد الثغرة التي تركيا سعدي شيرازي بعد وفاتو 

  .االجتماعي واإلنساني في شعر حافظ الشيرازي
٘

  254/ ت .محمد غنيمي ىالؿ ، دار نيضة مصر ، القاىرة د. د ،األدب المقارف .
ٙ

  .5/مختارات مف الشعر الفارسي  .
 

  . 45/ محاضرات عف الشعر الفارسي والحضارة اإلسالمية في إيراف .
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تكلفا األسلوب الفني الصناعي الذم كاف شائعا قبلو اسقط منو ما كاف ـ" كقد غلب على شعر سعدم    
كلشهرة سعدم كثرت "  ُ" كجعل السهولة كاللطف المبدأ الوحيد في تناكؿ الصناعات اللفظية كاستخدامها 

 ِ" ترجماتو كالتعريف بو بالعربية كاللغات العالمية 
كإذا كاف سعدم الشيرازم قد لقب بكوكب الغزؿ الفارسي فانو كبعد ترحالو إلى بغداد كلقائو بالشيخين    

ىاب الدين السهركردم كالشيخ شمس الدين أبي الفرج ابن الجوزم قد صار شاعرا زاىدا متأثرا الصوفيين ش
  ّ.بمبادئ التصوؼ

ككاف الطابع الصوفي الزاىد حاضرا دائما في أشعار سعدم كحكاياتو الوعظية كاإلرشادية كضمن سياؽ   
لتاريخية كاألسطورية كالدينية كالشعبية قصصي شيق متأثرا في ذلك باألدب العربي كالهندم مستخدما التناصات ا

أك قصص الغزؿ كقصة ليلى .. في الحكايات كاألمثاؿ كاألقواؿ كالقصص الدينية كقصة يوسف كزليخا 
    ْ.كالمجنوف
أك سعدم نامو التي ألفها سعدم الشيرازم لملك شيراز  ٓكتعد منظومتو المسماة البوستاف أك البستاف  

حياتو بعد أف عكف على التأليف كالكتابة كطول تلك المراحل من حياتو التي قضاىا  االتابك أكؿ تأليف لو في
كقد تناكلٍت شعر سعدم الشيرازم دراسات عربية كثيرة ، قاـ ..  في السفر كالتنقل في األمصار شرقا كغربا 

: بجمعها كىي ٔاألستاذ جاسم عثماف مرعي 
 ْٗكر يوسف بكار ، مجلة البياف ،  العدد العالم المنشود في بستاف سعدم الشيرازم، الدكت .ُ

.  ُْٕٗ، الكويت ،   ٔٗك
. ُُٓٗسعدم الشيرازم شاعر اإلنسانية ، الدكتور محمد موسى ىنداكم ، القاىرة ،  .ِ
سعدم الشيرازم خريج  بغداد في العصر العباسي األخير ، الدكتور حسين علي محفوظ ، بغداد  .ّ
ُّٗٔ. 

                                                           
ٔ

  212/عر الفارسيمختارات مف الش .
ٕ

  44ػ43/ محاضرات عف الشعر الفارسي والحضارة اإلسالمية في إيراف: ينظر .. .
ٖ
 373محمد غنيمي ىالؿ. األدب المقارف د: ينظر 
 
ٗ
 . 1969ؽ البستاف ، الشاعر سعدي الشيرازي ت، رجمو شعرا محمد الفراتي القسـ االوؿ والثاني ، منشورات وزارة الثقافة واالرشاد القومي دمش 

٘
وقاـ كذلؾ بجمع أثار الدارسيف العرب  1993األدب العربي المعاصر في إيراف ، جاسـ عثماف مرعي ، مؤسسة البالغ بيروت لبناف طبعة اولى : ينظر 

. عمر الخياـ وحافظ شيرازي والخاقاني وناصر خسرو وجالؿ الديف الرومي والفردوسي:لمشعراء الفرس
 
ٙ
 .219/ 1977ميداة مف أعضاء التدريس بقسـ المغة العربية وآدابيا إلى جامعة الكويت إعداد وتقديـ عبد اهلل احمد المينا  دراسات في األدب والمغة 
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مخلع الدمشقي عن الفارسية، مزاكجان فيو ائيل بن يوسف كلستاف سعدم ، ترجمو الخواجا جبر .ْ
 ىػ ُِّٔػ  ـُْٖٔبين الشعر كالنثر كطبعو في مصر عاـ 

 ُُٔٗكلستاف سعدم ركضة الورد ، ترجمة محمد الفراتي ، المطبعة الهاشمية ، دمشق  .ٓ
 ُٗٔٗالبستاف ترجمو شعرا ، محمد الفراتي ، دمشق  .ٔ
كر محمد موسى ىنداكم ،مكتبة االنجلو المصرية ، بوستاف سعدم الشيرازم ، ترجمة الدكت .ٕ

 .ُُٔٗكالثاني ُْٓٗالقاىرة ، الجزء األكؿ 
ركائع من الشعر الفارسي مختارات من سعدم كحافظ كجالؿ الدين الركمي ، ترجمو محمد  .ٖ

 . ُّٔٗالفراتي ، دمشق ، 
رة العدد الثامن ،عبد الوىاب عزاـ ،كلية اآلداب ، القاه(شعره العربي)الشيخ سعدم الشيرازم  .ٗ

 .ُِػ ص ُ، المجلد األكؿ ص
سعدم الشيرازم في بالد الشاـ ، محمد الفراتي ، مجلة المجمع العلمي ، دمشق ، مجلة  .َُ

 ُُِػ ََِص ّٔالمجمع العلمي ، العدد 
متنبئ إيراف في الشاـ سعدم الشيرازم، حسين علي محفوظ، مجلة المجمع العلمي، دمشق  .ُُ

. ِٗٔػ ِّٓصّٓالعدد 
 شعر الشيرازمتعريب 

على الرغم من اختالؼ اآلراء حوؿ تحديد القرف الذم ظهر فيو الشعر الفارسي ؛ إال إف نهاية القرف    
أف أبا العباس المركزم ىو أكؿ من انشد شعرا فارسيا استقبل بو المأموف العباسي عند " الثاني للهجرة تشهد 

 .ُ"بو لباب األلباب مجيئو إلى مرك كىذا القوؿ يرد عند محمد عوفي في كتا
بلغ أشده كصار شعرا ناضجا كامال متنوعا في " كيبدك أف ىذا الشعر ػػػػػػػػ كفي غضوف نصف قرف ػػػػػػػػ قد    

...   ِ"أساليبو آخذا بناصية المعاني كاأللفاظ 
تلفة كقد انتهج الشعر الفارسي شأنو شأف الشعر في مختلف األمم كالحضارات أساليب قولية كفنية مخ   

ككانت لو أغراضو كأنواعو فهناؾ الشعر الغزلي كالشعر الملحمي كالقصصي كمن أىم الشعراء الفارسيين خواجو 
.  الكرماني كالجامي كمكتبي شيرازم ككحشي البافقي كسعدم الشيرازم

                                                           
ٔ
 11/ محاضرات عف الشعر الفارسي والحضارة في إيراف  
ٕ
عالمية اذ ترجمت إلى مختمؼ المغات وأوؿ ترجمة  وال يخفى ما لرباعيات عمر الخياـ مف مكانة فنية. 367ػ366محمد غنيمي ىالؿ  .األدب المقارف ، د . 

السباعي  لمرباعيات إلى العربية قاـ بيا وديع البستاني واحمد الصافي النجفي وجميؿ صدقي الزىاوي واحمد حامد الصراؼ واحمد زكي أبو شادي ومحمد
 .1991/98، دار المعارؼ ، القاىرة ، حممي بدير ، طبعة ثانية. الشعر المترجـ وحركة التجديد في الشعر الحديث ، د: ينظر
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أف " ألدب العربي فيما يخص جنس المقامات بسبب أما في مجاؿ النثر فقد تأثر األدب الفارسي با   
لترجمة من العربية إلى الفارسية كانت أعمق أثرا في أدب الفرس بعد الفتح فبفضلها كجد النثر الفارسي كتطور ا

. ُ. "كاتبع في تطوره نفس المراحل التي مر بها النثر العربي
كتوصف فاعلية الترجمة في بعديهما الفني كالتقني بأنها عملية إنشاء المحددات الشكلية كعملية نقل    

كأساس الترجمة كجوىرىا ىو كفاءة المترجم في اللغة كأمانتو في التحرم . ِم ال لفظي للمحددات المضمونيةفعل
. الدقيق لأللفاظ كأساليبها تشبيها أك استعارة أك كناية 

كقد تترادؼ كلمة الترجمة مع كلمة التعريب كىو ما ذىب إليو بعض القدماء كالمحدثين من أف     
الترجمة ترادؼ ال يبتعد كثيران عن معنى اإلبانة كاإلفصاح كىو الرأم الذم نوافقو ؼ( الترجمة)بمعنى ( التعريب)

، لكن ىناؾ من يرل أف التعريب ىو أف تلفظ الكلمة األعجمية في اللغة العربية بذاتها دكف ترجمة كاف  التعريب
ندما تعجز كسائل التوليد اللغوم أك ىو كسيلة اللغة العربية في احتواء الكلمة األعجمية ع( التعريب اللفظي)

. ّ.محترفوىا عن إيجاد المعادؿ اللغوم العربي للكلمة األعجمية
كتعد محاكلة ترجمة الشعر بالشعر نمطا فنيا غايتو أف يجعل الترجمة من اللغة األصل إلى اللغة األخرل   

كفاءة عالية كحسا فنيا مرىفا حتى لمترجم أمينة ال تخوف النص األصلي كال تنتقص منو كىذا ما يستدعي من ا
 ْ.يتمكن من نقل الكلمات كالجمل كالصور بدقة كبأقل ما يمكن من التفريط باألمانة

كاف متقنان عن األصل الفارسي شعرا ىي األكلى ؼ( البستاف )كتعد ترجمة األستاذ محمد الفراتي لمنظومة    
المؤلف كإنشائو كألفاظو كتصوراتو كمتقيدا باألصل من ناحية  اللغتين المنقوؿ عنها كالمنقوؿ إليها، عارفان بأسلوب

الحكم كالنصائح كالحكايات التي نظمها سعدم الشيرازم بأسلوب شعرم فني يقـو على انطباؽ المعنى كنقل 
مصطلحات الشعر الفارسي في لغة األدب اإلسالمية "أساس تنوع القافية أك كحدتها ، السيما إذا علمنا أف 

ىا عن اللغة العربية من حيث قياس اإليقاع كالوزف في الشعر على حسب المقاطع الطويلة كالقصيرة مأخوذة كل
. ٓ"قياسا كميا ال كيفيا بالتفاعل كالبحور مع التزاـ القوافي في كل أبيات القصيدة أك في بعضها 

                                                           

ٔ.129/نسخة الكترونية 1999الترجمة في خدمة الثقافة الجماىيرية ، سالـ العيس ، مف منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشؽ : ينظر  .
  

ٕ.124ػ  123/ ف .ـ: ينظر .
  

5ٖ/ف .ـ: ينظر 
  

ٗ.8/ مختارات مف الشعر الفارسي  .
  

 .40/ 1991حممي بدير ، طبعة ثانية ، دار المعارؼ ، القاىرة ،. التجديد في الشعر الحديث ، دالشعر المترجـ وحركة  ٘.
 



 2014مارس  /آذار  –الثانيالعدد  –دبية والفكرية مجلة جيل الدراسات األ
 

 

 

 

 

 

 14 2014©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

 

 

اؿ ما يستشفو كىو يحاكؿ أف يصوغ على منو.. كإذا كانت الترجمة تجعل المترجم يعيش داخل نصو    
تقدـ صورة صادقة عن " ، فاف المعرب كاف قد حدد سبب ترجمة المنظومة في أنها  ُ..بذاتو كأديب عربي 

 .ِ"الشاعر الصوفي الكبير كعن نظرة عصره األخالقية إلى الوجود 
عور اإلحساس باالغتراب كالش: ككاف الشيرازم قد ذكر األسباب التي حملتو على تأليف المنظومة كىي    

:  كبذلك تتوزع األسباب كاآلتي  ّباالنتماء للوطن كالرغبة في العطاء الشعرم كمحاكلة نشر الحكمة كالتعقل
( االنتماء (                                         ) االغتراب )          

مثل ارض شيراز   طوافو في أقطار األرض كحيازتو خبرة كبيرة         حبو لوطنو إذ لم يجد أرضا تؤكيو
( التعقل(                                          ) العطاء )           

عذب البياف كاالمتالء بالعلم                             مخاطبتو ألرباب المعاني كاألفكار  
ما على المستول كسعى المعرب األستاذ محمد الفراتي إلى استغالؿ المستويين الصوتي كالموضوعي ، فأ   

الصوتي فانو اتخذ الشعر كسيلة اتصالية تسهم في عملية استيعاب المعاني األخالقية كالتوجيهية كتوصيل 
الدالالت القيمية كالركحية كاعتمد في األغلب األعم على بحور المتقارب كالرجز كالهزج كالرمل كباستخداـ نظاـ 

رعين في قافية أك ركم كاحد كغالبا ما يكوف موضوع المثنوم أم توافق كل مص" القافية المزدكج أك المثنوم 
   ْ"القصص الشعرم كالمالحم 

أما على المستول الموضوعي فاف المترجم حاكؿ أف يحافظ على أسلوب القصة بوصفها كسيلة فنية   
. استغاللو لتوصيل المعاني عن اإلنساف كالحياة كالكوف مما كاف الشيرازم حريصا في منظومتو البستاف على 

كتضم المنظومة قسمين اشتمل األكؿ على ثالثة أبواب ، كالثاني تضمن سبعة أبواب مع مقدمة في الثناء   
. على الخالق جل جاللو كمدح سيد الكائنات عليو أفضل الصلوات 

كاغلب القصائد التي حواىا البستاف ذات حكايات تصب في باب الوعظ كاإلرشاد كىذه الحكايات   
. بع قصصي أك تاريخي أك ديني أك أسطورمذات طا

                                                           
ٔ

  الغالؼ الخمفي/البستاف : ينظر  .
ٕ

  (سبب نظم الكتاب )وعنوان القصٌدة 19ـ 16/ 1:البستان : ٌنظر. 
ٖ

  13/ مختارات مف الشعر الفارسي  .
ٗ

  370ػ  369  /محمد غنيمي.األدب المقارف ، د: ينظر  .
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كحاكؿ المعرب أف يحقق لألشعار األبعاد عينها التي حملتها األشعار باللغة األصل كىي أبعاد تندرج في   
خانة أدب الحكمة الموجو إلى الملوؾ أك ما كاف يسمى أدب التوقيعات التي كانت من تقاليد األدب الفارسي 

.  ُ...م العصر العباسي المؤثرة في األدب العربي ؼ
كماىيتو كظيفيا ؛ فإننا سنتناكؿ المحاكر ( البستاف)كبغية الوقوؼ على أسلوبية التعريب الشعرم لقصائد  

: الثالثة اآلتية  
. أنماط القصيدة المعربة / المحور األكؿ 
. االتجاىات الموضوعية في القصيدة المعربة / المحور الثاني 
.  الفنية في القصيدة المعربة  السمات/ المحور الثالث 

أنماط القصيدة المعربة  / المحور األكؿ 
دارت نصوص البستاف الشعرية في الجزء األكؿ حوؿ موضوعات عدؿ الملوؾ كسياسة الحكمة   

كاإلحساف كالعشق ، ككانت موضوعات الجزء الثاني من البستاف تدكر حوؿ التواضع كالرضاء بما حكم القضاء 
تربية كالسكر كالتوبة كالمناجاة ، كىذا الجدكؿ يوضح المساحة الشعرية التي شغلتها ىذه كالقناعة كاؿ

: الموضوعات داخل المنظومة 
 

الباب                               الموضوع                                    عدد القصائد  
قصيدة  ُٓ                      األكؿ                              عدؿ الملوؾ          

قصيدة  ُّالثاني                              في اإلحساف                                
قصيدة   ِِالثالث                              في العشق                                  

قصيدة      ِٕ                             الرابع                              التواضع       
حكاية   ُٓالخامس                  في الرضاء بالحكم القضاء                           
حكاية   ُٔالسادس                            في القناعة                                  

حكاية   ّْبية                                  السابع                             في التر
حكاية   ُٓالثامن                             في الشعر                                    

                                                           

.
.  32/  2009، جانفي ،  199ابف عربي والثقافة الصوفية الفارسية ، فريد قطاط ، مجمة الحياة الثقافية ، تونس ، العدد  ٔ
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حكاية   ِْالتاسع                             في التوبة                                   
حكاية   ٓفي المناجاة                                      العاشر                         

: كتبعا لما تقدـ فاف انماط بناء القصيدة عند الشيرازم اشتملت على ما يأتي 
/ القصيدة الصوفية ( أ

على توضيح الوظائف العملية للتصوؼ كنقل " لقد كاف العرفاف العملي في عصر الشيرازم قد اقتصر   
فكانت .. ذكر مقاالتهم كمقاماتهم ككراماتهم تشويقا كترغيبا للمبتدئين من المريدين كالسالكين أقواؿ المشايخ ك

مصنفات القـو كمدكناتهم بمثابة الرسائل العلمية التي ينبغي على السالك التقيد بتطبيق ما كرد فيها من كظائف 
.  ُ" عملية في سعيو إلى بالغ المقامات العالية 

عند سعدم الشيرازم عبارة عن تجلو ذاتي أك حضور صوفي لو غايات مجازية ، فانو في كلما كاف الشعر    
..  الوقت نفسو خال عنده من االيغاالت النظرية 

كتأسيسا على ىذا النهج سعى الشيرازم إلى اتخاذ القرآف الكريم بآياتو الكريمة كقصصو بالمباركة معينا    
. المعاني كاأللفاظ فاغترؼ منو ما شاء من كسائل كتعابير كأدكات مهما في قصيدتو الصوفية أمده بالصور ك

عيوف األدب الفارسي قاطبة من إنتاج أقطاب الصوفية كمن " ككاف األستاذ محمد الفراتي على دراية باف   
من ؛ لذلك أكلى القصيدة الصوفية اىتماما خاصا موظفا األساليب البالغية مما اختزنتو ذاكرتو  ِ"اقتفى أثرىم 

مخزكف شعرم أمده بالمرجعيات المعرفية كرفده بالشواىد القولية التي تعينو على تعريب الصورة الشعرية نفسها 
.. التي أراد الشاعر الشيرازم توصيلها إلى قرائو أك نقلها إلى سامعيو 

كذا اللطف  يا راحم العفاة كذا العزة كباسط األرض كرافع السما) فنقل مناجاة الشاعر للبارئ عز كجل   
كلم يتواف عن نقل المخاطبات على ( كالجود كاألزلي كالرحيم كالحكيم كالساتر كالبصير كالحافظ كمدير األفالؾ 

لساف سعدم حين يخاطب نفسو آمرا إياىا بالطاعة كناىيا لها عن ارتكاب المعاصي كالموبقات السيما في 
: الخواتيم كمن ذلك قولو 

ركحو في البدف        بىرءا كفي اللساف مبدعى اللسٍن  باسػمك يا بارئى            
يا راحم العفاة يا ذا المػقدره            يا قابال من الجناًة الػػػمعذره             
ذك عزةو فكل من عن عزتًٍو                أدار كجهو قػػػػػػػضى بذلَّتو         

                                                           
ٔ

   37/ف .ـ .
ٕ

  11ػ 3/ 1: البستاف  .



 2014مارس  /آذار  –الثانيالعدد  –دبية والفكرية مجلة جيل الدراسات األ
 

 

 

 

 

 

 17 2014©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

 

 

رزاؽى عمن أجرما فباسط األرض كرافع السما         لم يحبس األ
قريبة من العفاة رحمتػػػػػػػٍو            ككل مضطر تجاب دعوتيو 

مخترع كمبدع منذ القدـ          مصور الجػػػػػػػػػػػنين داخل الرًَّحم 
مدير أفالؾ السما إلى أمد         كباسط األرض على ماء جمد 

ؿى ذاتو قد حارت العقوؿ في صفاتًو         اجػػػٍل كلم تبصر جما
أحاط علمو بكل الػػػػعالم            فػػػػػػػػهل بو يحيط كىم الواىم 

 ُال ترجي يا سعدم الوصوؿ للصفا    إف رمت نهجا غير نهج المصطفى 
كقد منح ىذا النفس الديني مقدمة البستاف توجها إصالحيا ، ككد رسالة الشاعر األخالقية التي حاكؿ   

. تبليغها لألجياؿ 
/ ة المديح قصيد( ب

انتقلت تقاليد القصيدة العربية إلى القصائد الفارسية بمالبساتها كخصائصها فكانت قصائد المدح "     
كقد شغل المديح النبوم قسما مهما من المقدمة التي امتألت بالنفس . ِ"الفارسية تفتتح بالغزؿ كالتشبيب 

ية عن خلقو عليو أفضل الصلوات كمكانتو عند الصوفي فكثرت نعوت سيد الكائنات بأجمل الدالالت اإلسالـ
: اهلل عز كجل ،كقد أدرؾ الشاعر انو مهما أحسن في مدحو صلى اهلل عليو كسلم ، فانو يبقى مقصرا بحقو 

  ّكمن يكػػػػػػػػػػػػػن بشرع طو ملحدا         فلن يػػػػػػػػػرل بعينو نور الهدل
 ْالما منو يا خير الورل في المدح سعدم لم يزؿ ميقصِّرا      فاقبل س
: كقاؿ في قصيدة أخرل 

زيني السجايا كجميل الشيمً      ىادم البرايا كشفيع األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم      
 ٓىادو إلى الخير إماـ االنبيا      مػػػػػػػػهبط جبريلى األمين المجتبى       

 ..........
كلم يزؿ ادـ طػػػػػػػػػينا ما احتبكٍ   لقدرؾ الرفيع طأطأ الفلىك                 

                                                           
ٔ

  17/ مختارات مف الشعر الفارسي  .
ٕ

  11/ 1: البستاف  .
ٖ

  15/ 1: ف .ـ .
ٗ

  12/ 1:ف .ـ .
٘

  15/ 1: ف.ـ .
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أصل الوجود أنت كنت أكال      ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل موجود ففرعه قد تال       
بام نعت لست ادرم انعتك         يا من على النجم تسامى منبتيك      
 ُ (لوالؾ ما ادرتي افالؾ السما ) يكفي باف كنتى االعزَّ االكرما          

: ككذلك خص الشاعر الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم بالمديح ناعتا صفاتهم كمبينا طيب خلقهم 
فأكؿ الصحب أبو بكر األغٍر            يتلوه معلي الدين بالعدؿ عمر     

( شاه ديلًدؿ ) يليو ذك النورين عثمافي الولي          كحيدري راكبي 
 ِأبناء البتوؿ فاطمو           اجعل على التوحيد ربِّ الخاتمو بحق                             

كعلى الرغم من إف الشيرازم قد اقرَّ بأنو ال يسعى إلى مدح الملوؾ ؛ إال أف رغبتو بالتعريف بالقيم     
: قاؿ .. األخالقية كالصفات النفسية التي ينبغي أف يتحلى بها الملك مع الرعية ىي التي حملتو على ذلك 

ما ذاؾ من طبعي كمالي مطلبي        كلست في مدح الملوًؾ ارغب      
 

 ّلكن نظمتي باسم من ىو الرجا        لعل يوما أف يقػػوؿ ذك حػػجا       
كبدأ بذكر محامد االتابك أبي بكر بن سعد بن زنكي كعٌدد صفات الملك كانو عالي الجناب كمأمن     

ائل كانو طالب لخير الثواب كتاجو فوؽ الثريا كمتواضع عظيم كزين شريف الهاربين كاف أموالو مبذكلة للس
 ْالخ .. كصاحب جود كصاحب أصل كإماـ الحق كبحر السخاء كظهير العالم 

كمدح أيضا ابن ملك اإلسالـ سعد بن أبي بكر بن سعد ذاكرا نعوتو كسجاياه كمنها الهمة العالية كالجود    
،  كغالبا ما ٔكالنصيحة كنصيحة كسرل لهرمز أك خسرك لشيركيو أك سابور ككسرل ، خاتما مدائحو بالحكمة  ٓ..

: يتحوؿ غرض المديح عنده إلى الحكمة كالنصح باستعماؿ أفعاؿ األمر مثل قولو 
 ٕقل لو ضع على التراب الميحيا       ال تكن لإللو عبدا عصيَّا  

                                                           
ٔ

  14/  1: ف.ـ .
ٕ

  20/ 1: ف .ـ .

.
 25ػ 20/ 1ف.ـ:ينظر ٖ
  
ٗ

  27و26/ 1: ف.ـ .
٘

  45 ػ 29/ 1: ف .ـ: ينظر .
ٙ

  29/ 1: ف .ـ .
 

  59/ 1: ف .ـ .
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: أك بالنهي      
 ُػػػػػػػبابوي    كحالفتػػػػػػػػو بعدى ذا اكصابيوي  فال تليم من فاتو شػػػػػػػػػػػػػػػ

قل ، احن ىامتك ، اخلع لباس الملوؾ ، قل لو ربك العلي القدير ، قل لو ال يقل لي ) كمثل ذلك أيضا   
.  ِ(إنني أذؿ عبيدؾ ػ اعني على القياـ بشكرؾ ػ قم لو خاضعا يزد من ثوابك : األمر كحدم ػ كليقل 

 
/ صصي الطويل الشعر الق( ج    
على الرغم من األثرَّ الكبير لألدب العربي في األدب الفارسي ؛ إال أف الشعر القصصي كاف لو حظ كفير    

انفردت بو الفارسية بوصفو جنسا أدبيا مستقال كلكن األدب العربي اثر فيو في " في األدب الفارسي حتى 
التيارات الفكرية الفلسفية التي غزتو بتأثير الدين اإلسالمي أك في .. أك موضوعاتو الفلسفية .. موضوعاتو الدينية 

" ..ّ .
كبعض القصص الشعرية في البستاف ىي عبارة عن حكايات دينية في أخالؽ األنبياء كبعضها اآلخر   

، كحكاية خسرك لشيركيو كحكاية األب المقتر  ْحكايات شعبية ذات طابع خلقي مثل قصة اعتالء اردشير العرش
المبذر كحكاية نصيحة أالـ البنتها كحكاية شكاية امرأة لزكجها كحكاية الشيخ الذم يكثر الصالة في  كالولد

السفر كحكاية عن امرأة طلبت من زكجها أف يعمل كيأتي بالرزؽ كحكاية الرجل كالكلب كالفقير كالبخيل كحكاية 
.  ٓمشيد المبارؾطلب اإلحساف كالغالـ كالكبش كحكاية الرجل الذم صار ثعلبا كحكاية ج

كحكاية العالم كالقاضي المتكبر كحكاية عن شاعر قدـ من بحر عماف كخالط العرب كعاشر العجم كتعلم   
العلـو كعرؼ األخبار كاقبل على ملك ، فأعجب الملك بعلمو كحكمتو فأراد امتحانو قبل أف يوليو القضاء حتى 

: قاؿ ال يخدع فيو كعقلو ضاربا المثل بقصة العزيز يوسف ؼ
تقول على السهم فكن أخا نظٍر     ما داـ بعدي لم يجاكز الوتٍر 

 ٔيوسف مع تقواهي لو لم يمتحٍن       سنينى ما صار عزيزا مؤتمنٍ    

                                                           
ٔ

  30/ 1ف  .ـ:ينظر .
ٕ

  22/ مختارات مف األدب الفارسي : وينظر  373/ محمد غنيمي. األدب المقارف د .

.
ٖ
 371/ محمد غنيمي.األدب المقارف ، د 
 
ٗ

  69/ 1: البستاف  .

.
٘
 1/49: ف .ـ 
 
ٙ

  32/ 2: ف .ـ .
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كحكاية في توبة ابن ملك كنجو كقد اشتهر بالظلم كالفجور فأتى إلى المسجد يوما كىو مخمور فراه     
ىدل كالرشد ، فامتعض منو العابد فدعا اهلل عليو رافعا اكفو فوقع األثر على عابد معتكف كلو خلق كثير جلسوا لل

ابن الملك فمرض كعرؼ أف الغلطة ال تنفع كاف المداراة كحسن الخلق ىي سمات القوؿ المحتـر كختم القصيدة 
: قائال 

 ُخذ الحديثى العذبى من سعدم إذف       كذك الكالـ المرِّ دعو ييمتهٍن 
أين أنت : ف قائد جند اسمو دارا ككاف مولعا بالصيد فابتعد عن جنده ، ككجد راعيا فقاؿ لو كحكاية ع   

إف ىناؾ عدكا ال بد أف أرديو قتيال كقصد بذلك الراعي نفسو فخاؼ : ذاىب في ىذه البيداء ؟ ، فقاؿ لو دارا 
إف : فقاؿ الراعي.. الموتى لو لم تكن محظوظا لكنت في عداد : الراعي كصاح لست عدكا ال تعجل ، فقاؿ لو 

: الصفح شيمة الملوؾ الذين يفرقوف بين الظالم كالمظلـو كانتهى بحكمة قاؿ 
    ِفالملك عرشو إلى انصداعً       إف ييمًس بالتدبير دكفى الراعي

كحكاية في معنى  ّكحكاية عن جمجمة بنهر دجلة قالت لعابد بقصد العظة كسماع النصيحة من ميت    
، كحكاية قزؿ ارسالف كالجوَّاب العارؼ ككاف متعجبا بقصره ، ْلحسن كالعمل القبيح كعاقبة كل منهما العمل ا

إف الملوؾ بنوا صركح العلى فأقاموا فيها : فجاءه يوما رجل نبيل فسألو ارسالف ىل رأيت مثل ىذا الملك فقاؿ 
. ٓيعرفو المرءحقبة من الزمن ثم ىبت عليهم رياح المحن كىكذا فالقدر يخبئ ما ال 

كحكاية عن قحط في دمشق بسبب الجراد كحكاية عن ملك في المغرب لو غالماف بطالف فصار لك    
كاحد جنود كبعد موت الملك كاف احدىما عادال كاآلخر كاف ظالما فاألكؿ مضى بسيرة حسنة كاآلخر راح بلعنة 

كحكاية عن الرأم الذم يأتي عن فتى كالرأم  .كحكاية عن الحاكم الظالم الذم نشر الشر كعادل الخير . ٔاألبد
كحكاية عن الحبر من الرـك الذم قابلو سعدم كرأل فيو الجود . ٕالذم يأتي عن شيخ مسن جرب الحياة

كحكاية الملك الذم . كاللطف كحكاية عن الثرم الذم أغلق بابو بوجو السائل كحكاية الرجل الذم أضاع طفلو 
كحكاية الرجل الذم رأل في . كحكاية الشيخ كالفتى . كحكاية عن ذم الثركة . ضاعت منو ياقوتتو بين الحصا 

كقد تكوف . كمقاؿ في ىيبة الملوؾ كسياسة الملك . كحكاية عن زنبور عشش بسقف دار لرجل . نومو المحشر 
                                                           

ٔ
  72/ 1: ف .ـ .
ٕ

  105/ 1: ف .ـ .
ٖ

  107و 106/ 1: ف .ـ .
ٗ

  125ػ 122/ 1ف .ـ: ينظر .
٘

  100ػ 90/ 1ف .ـ: ينظر .
ٙ

  156ػ125/ 1ف .ـ: ينظر .
 

  96 /2: ف.ـ .
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كىذا . ّكحكاية الناقة الذلوؿِكحكاية الحمار ُالحكايات موضوعة على لساف الحيواف كحكاية النسر كالباشق 
: الجدكؿ يبين الحكايات كمواضعها في البستاف 

موضوع الحكاية                                                الموقع    
 ّٓ/ ُفي االعتراؼ بالمعركؼ                                      

 ّٔ/ ُمجافاة العدك ألجل الصديق                                   
 ٖٔ/ ُر الكرماء على جفاء اللؤماء                           في صب

 ٕٗ/ ُفي الصبر كالرضا كالتسليم بحكم القضا                        
 ٗٗ/ ُفي اإلخالص كبركتو كالرياء كافتو                             
 ُُٔ/  ُمذلة كثرة األكل ،                                            

 ُّٓ/ ُفي فضيلة السكوت ،                                         
  ُّٕ/ ُفي حفظ السر ،                                              

   ُّٗ/ ُفي أف سالمة الجاىل بسكوتو ،                               
 ُّْ/ ُ     بالصمت نجاة ،                                         

 ُّٕ/  ُفي تربية األكالد ،                                            
   ُِٓ/ ُحكاية األب كابنتو                                            
 ِْٔ/  ُمن احرؽ بيدره لسكره                                        

 ّٗ/ ُ                       حكاية الغني األسير                   
  َٕ/ ُالراعي كدارا                                                  

 َُٖ/ ُحكاية المختار المؤذم                                       
 ُّٗ/ ُالفقير الصادؽ مع الملك                                      

  َُٖ/ ُ                                   العارؼ كالكذاب الوقح     
 ُٖٗ/ ُشكاية امرأة لزكجها                                          

                                                           
ٔ

  91 /2: ف.ـ .
ٕ

  99/  2: ف.ـ .
ٖ

  40ػ 39 /1: ف.ـ .
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 ُّٖ/ ُاألب المقتر مع الولد المبذر                                  
 ُٕٖ/ُاألب كابنو                                                   

 ُُٗ/ ُيكثر الصالة                                    الشيخ الذم 
 ْٖ/ِالملك الصالح مع الدركيشيين                                
 ٔٓػ  ٓٓ/ ِحكاية العابد كسماعو للعابر النابح                           

 ٕٓ/ ِحكاية حاتم األصم كسيرتو في التواضع                       
  ٗٓ/ ِالزاىد مع السارؽ                                       حكاية

 ٖٔ/ ِالعابد كالعارؼ على البربط                                   
 ٖٕػ ُٖ/ ِالشاطر األصفهاني                                         
  ٖٗػ ٖٖ /ِالفتى الفارس                                               

  َٗ/ ِالطبيب مع الكردم                                         
  ّٗ/ ِحكاية بختيار                                              

  َُّ/ ِالطفل الصائم                                           
  ُُْ /ِالمرء الذم أصيب بالحمى                               
  ُُٕ/ ِحكاية بطن الصوفي                                     

  ُُٖ/ ِبائع قصب السكر كالعارؼ                              
  ُْٗ/ ِالظائي كالمخمور                                        

  ّّػِّ/ ِحكاية بائع العسل المتجوؿ                              
  ّْ/ ِمعنى تواضع الخيرين                                 في

  ّٓ/ ِفي معنى عزة النفس                                     
  ِّٔ/ ِفي  الصبر على المكاره                                 

   ْْ/ ِفي معنى سفاىة اللؤماء كتحمل الكرماء                 
  ِٓ/ ِبالنفس                               كفي عاقبة العجب

   َُّ/  ِحكاية شيخ شيراز                                      
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  ُّٔ/  ِحكاية الصوفي كالرجل                                 
 ُّٖػ ُُٖ/ ِالزاىد                                                  

 ِّْػ ُِّ/ ِعلى أياـ الشباب                  الشيخ الفاني كتحسره 
 ِّٓ/  ِالطبيب كالمعمر                                        
 ِْٖ/  ِكقعت بين عدكين                                     

 ِْٖ/ ِحكاية العاكف على الصنم                             
 ِٖٔ/ ِ                    حكاية المعربد في المسجد         

 
كاتبع التعريب الشعرم أسلوب السرد الموضوعي الذم يكوف الراكم فيو عارفا بكل شيء فحكاية الغني    

األسير يسوقها بلساف الغائب عن تاجر باغتتو اللصوص كىو سائر فاستلبوا ماؿ القافلة ككاف الحرس عنهم 
ا حرس مصيرىا الفناء كقد أخذ في النصح كاإلرشاد فالملك ال يهين غافلوف لينتهي إلى أف المملكة التي ليس لو
. ُالغرباء كيراعي الجود في استقباؿ الضيوؼ

 َٕ، سمعت عن دارا صٔٔاسمع حديثا ص ) كعادة ما يفتتح الحكاية بالفعل سمع أك حكي أك اخبر   
عن الشاـ حصيف فاعتزؿ ، مضى  َٖ،  سمعت أف قيصر الرـك شكا صٕٓ، حكي امرؤ لي عبرة من العبر ص

،  َُٓ، أنبئت عن جمجمة بدجلة  ص ٖٗ، كاسمع حكاية الغالـ العادؿ ص ٔٗ، سمعت أف ملكا ص ّٖص
حكوا   ُْٓ، حكوا لنا عن ظالم  ص  ُّٗ، سمعت عن ملك كبير ذم حشم صُُّقاؿ أب لطفلو ص 

كاف   َِٗاديا صفي الدرب صادفت غالما ع َِِ، شكا فقير أمس ضعف حالو ص  ُُٗبطرؽ الحج ص 
. كعادة ما ينهي سرده باستخالص العبرة كالحكمة (  ُِٔلحاتم جواد ادىم ص 

ككاف الحوار كسيلة فنية تسمح بالمناظرة كقد أدت األمثاؿ في خواتيم القصص الشعرية دكرا جوىريا    
اهلل تعالى كالتقول كالبعد عن نظرا أللفاظها القليلة كمعانيها الكثيرة كلما تتضمنو من قيم إنسانية مثل الخوؼ من 

الطمع كالظلم كاإلساءة كاإلفادة من تجارب السابقين كاالجتهاد في إصالح حاؿ الرعايا كعدـ الحياد عن ىدل 
 ِ .العقل كالتمسك بالرأم السديد كإنصاؼ العباد كالفعاؿ الجميل كالبعد عن األشرار كالحـز مع المسيئين

                                                           

.
ٔ
 38و 1/37: ف.ـ: ينظر 

 
ٕ

     242/ دراسات في األدب والمغة  .
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اؿ كجمل قصيرة تصاغ صوغ األمثاؿ كحكايات تنقل أخبار الملوؾ كاف للعرب حكم كأمث" كمثلما     
ككاف لها اثر كبير من األخالؽ اإلسالمية كاآلداب العربية ككاف للفرس ذخيرة كبيرة .. كالوزراء كالوعاظ كالحكاـ 
ثيرا ، فكذلك كاف الشاعر مهتما بالحكمة إلى درجة تغليبها على المديح كساؽ ؾ ُ" من ىذه الحكم كاألمثاؿ 

: من الحكايات في النصح كالدعوة إلى طاعة اهلل ناصحا نفسو قبل غيره  
 ِاستمع نصيحتي       ال تػػػػػػػػػػسلمي الجػػػػػػػرة كلَّ مػػػػػػػػػرة   : سعدم يناجيك 

 ّما دمت يا سعددم جسورا في الكًلم     فافتح بسيف النصح آفاؽ الًحكٍم      
إلحساف كالرأم السديد كالبعد عن الغضب كالقوة كالدعوة إلى اإلصالح كلو نصائح عن التدبير كا  

. الخ..كالمركءة كالتفكر
اجبر الكسير كتفقد ) كمن الشطور التي تصلح أف تكوف حكما كعظات على سبيل التمثيل ال الحصر  

ؾ ، أف تكوف عبدا حاؿ الفقير ، ال تـر راحة نفسك كحدؾ ،ال تنم كأنت راعي ، احرس البائسين ، ال تجرح شعب
. ْ(تقيا أف ال تكن فظا غليظا 

االتجاىات الموضوعية في القصيدة المعربة  / المحور الثاني 
( البستاف)بقيت الغاية الخلقية السامية ىي خالصة ما عكف الشاعر سعدم الشيرازم على تحقيقو في    

الشعرية ، ، كيمكن أف نحدد تلك كقد دأب على توكيد اتجاىات موضوعية محددة انبثت في اغلب نصوصو . 
: االتجاىات كاآلتي 

/ االتجاه الغزلي .ُ
إف القصيدة الغنائية في الفارسية سارت على نظاـ تطورىا في العربية " محمد غنيمي ىالؿ إلى . يشير د  

صوفي فكاف الغزؿ فيها تابعا للمدح ثم صار الغزؿ جنسا أدبيا مستقال ثم كجد الغزؿ الصوفي كاف كاف الغزؿ اؿ
.  ٓ" أكثر تنوعا كأعمق معاني في الفارسية منو في العربية 

                                                           

ٔ
  1/118: البستاف .

ٕ
  1/73: ف.ـ .

ٖ
  36ػ 33 /1: ف.ـ: ينظر .
ٗ

  373/ محمد غنيمي ىالؿ. األدب المقارف ، د .
٘

  224/ 1996، 2ف ، طمحمد السعيد جماؿ الدي. األدب المقارف دراسات تطبيقية في األدبيف العربي والفارسي ، د .
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إلى المعاناة في الحب على أنها نوع من جهاد النفس الذم ىو " ككاف الشعراء الركمانسيوف ينظركف   
؛ كقد شكلت النزعة الركمانسية مكانا  ُ" الجهاد األكبر كىو اشد كأقسى على النفس من الجهاد في الحرب 

:  منظومة البستاف فماؿ الشاعر إلى حكايات العشق كاستعذاب الم الحبيب ، قاؿ  خصبا في
 ِشىٍهده بذكرل من أحب العلقمي           كالسمُّم من يد الحػػػػػػبيب بلسمي         
 ّيبغي الحبيبى كىو معو دائػػػػػػػػػػػػػما       كالعيًس في البيداًء يقتلها الظما            

: كجده لم يبق في قلبو مكاف للحقد بعد أف ملكت الحبيبة قلبو ، قاؿ  كمن شدة   
غىريره كسعدم ليس يعرؼ ما الحقدي     سبتو كعاب ، في مراشفها الشهد       

ْ 
 ٓفؤادم مكافه للحبيب ، فهل تػػػػػػػػػػػػػػرل      من الحق عندم أف يحل بو الحقدي       

العمل األدبي المتكامل منذ انتقلت .. في األدب الفارسي" التي شكلت كتناكؿ حكاية مجنوف ليلى ػػػػػ   
ال : فأجهش بالبكاء كقاؿ .. ػػػػ كاف قيسا لما رأل ليلى أعجب بجمالها فالمو الناس على ذلك ٔ"إلى إيراف 

: تلوموني فلومكم أنفذ في أحشائي من السهاـ 
صىدىًؼ النظًم  رأل قيسى ليلى ميعجبه بجمالها   كباللؤلًؤ المكنوف في

أيا زينى الطباع أال ترل    لليالؾى حقا أف تعوجى على الرسًم : فقاؿ 
 ....

أال ابعٍد عن أذام كعن ظلمي : كإذ سمع التقريع أجهشى بالبكا      كقاؿى    
 ٕكفاني ما بي فابتعٍد عن مىالمتي     فلوميك في احشامى أنفذي من سهًم      

رم شدة معاناتو كمقدار كلفو بالمحبوب كقلة صبره في انتظار اللقاء بو حتى كصور في غرض الغزؿ العذ   
: شبو ذلك كلو بحب يعقوب البنو يوسف عليهما السالـ قولو 

عليَّ ال تعتٍب إذا لم اصطبٍر     فليس للصبر لدل الًعشق اثٍر 

                                                           
ٔ

  249/ 1: البستاف .
ٕ

  223/ مختارات مف الشعر الفارسي: والشيد أو الحمو يقابؿ في األصؿ لفظ شيريف ينظر  250 /1: ف.ـ .
ٖ

  63/ 2: ف.ـ .
ٗ

  64/ 2:  ف.ـ .

.
٘
 2008/136اف األردف طبعة أولى رامي فواز احمد المحمودي دار الحامد لمنشر والتوزيع عـ. النقد الحديث واألدب المقارف تأليؼ د 
 
ٙ

  279/ 1: البستاف  .
 

  257/ 1: ف.ـ .
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 ُمن يوسفو يعقوبي ما بتَّ األمٍل    كقد عىمي من حزنو كلم يىمىلٍ 
زؿ الصوفي حكاية الشمعة مع الفراشة التي عشقت النار التي فيها ىالكها فكانت داللة على من كمن الغ  

: اتلف نفسو في حب الحبيب كىو ال يرل في ذلك إرىاقا كال نصبا
أنا عاشقةه الغركى إف       ألقيت نفسي في اللهيب المحرًؽ : قالت 

حرقػػػيًك النفسى كلما تعشقي فلسًت مثلي فعالـى ذا البػػػػػػػػػػػػػكا         ك
يا بنت الهول     غاب حبيبي الشهدي عني فارفقي :قالت لها الشمعة 

فمذ نأل الكرل عن مقلتي       كاشتعلتي نار األسى بمفرقي 
على بهار الخد من دمعي جرل     سيله لسيلو صاخب من حيرىقي 

 ...
قي كقفتي كالنيرافي ترعى جسدم      فاف شجاًؾ مصرعي فأشف

ال تحسبي أني سراجي مجلسي     كفي الحشا ناري ىول لم تيطىًق 
 ِأنرتي للناس كلم اعطف على    قلبي كلم اعبأ بجسمي المرىىًق 

ككجد أف الشاعر سعدم قد  ّ(الفراشة كالشمع)محمد غنيمي نثرا تحت عنواف .كقد ترجمها الناقد د  
كقد ترد في . ْ"تغلب عليو نزعة عملية عرؼ بها سعدم على ىذا الغزؿ الصوفي الفلسفي طابعا خلقيا " أضفى

: القصيدة الغزلية أكصاؼ الحبيبة المتغزؿ بها 
لها جسد كالورًد ييصيبك عىٍرفيوي     كمعسوؿي لفظو بالمشاعًر يلعبي  

ـى العشاًؽ لوفي بنانًها      إذا ىي بالعينىاًب للحسًن تيخضبي    يريك د
ـى ينًصبي كحاجبيها قوسي السحاب ، أك اف  ٓق     لعابًدىا المحرابي إف را

:  ككذلك قد تضفي أكصاؼ الورد كالخمر كالشهد كالسكر لمحة كجدانية على الحبيبة 
بال خمارو أمُّم خمر تيحتسى      كأمُّم كردو دكف شوؾو ييجتنى     

                                                           
ٔ

   292ػػػػػػ 290/  1: ف.ـ: ينظر .
ٕ

  223/مختارات مف الشعر الفارسي : ينظر  .
ٖ

  19/ مختارات مف الشعر الفارسي  .
ٗ

  136/ 1: البستاف  .

.
 250ػ 249/ 1: ف .ـ ٘
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ق عبده لو يلذُّم دكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قيديه     من فخو يأبى الخػػػػالصى صيدي    
 ُيحتملي اللوـى من الخلق اجٍل      بالصبر من سيكًر الغراـ كالجىمىل       

: كىو ال ينسى أف للحب معاناة تنزع الحبيب عن راحتو كتطيح بهنائو فتتركو عاجزا متحيرا 
إف كاف ذا حبا أساسوي الهىوسٍ      لرغػػػػبة مبنيةو على الدنىٍس 

م ًخضمِّ بحر معناه غىًرؽ    فكيف حاؿي سالكو بو عىًلٍق     كؼ  
   ِعن نفسو بحب من يهول شيًغٍل   كعن جميع ما سواهي قد ذىًىل

: كىو ال يتوانى أف يصرح بمركره بهذه التجربة كانو اكتول بنار الحب كقد لفحو لظى العشق المستعر     
      ّال تيعًط في حرًب الغراـ ظهركا         فقد ىول سعدم شهيدا قبلكا

ػػػػػػباذري الحب كثيرا يتعبي             لكنو بعد الحصاد يلعب فػػػ
   ْبمجلس العشًق من احتسى الطال       يلقى غدا من حبو ما أمَّػػال

: كال يتردد من أف يلبس قناع فتاة عاشقة قائال على لسانها 
ا كاسمع ىنا ردَّ بنًت الركض قائلةن      ًخلِّي ىو النوري ال أخشى بو العىطىبى 

أشعلةه ىذه أـ كردةه فلقد        طارت بعقلي كليبي في الهول سيلبا 
اني احس بها بردا على كبدم      نار الخليل أماطت للهول الحجبا 

الم يكن حبو كالطوؽ في عنقي          يهوم بو للهيب الشوًؽ منجذبا 
سر انجذابي إليو لستي أدركو          فكيف اطلب في بيعدم إذف سببا 

 ٓفال يعبني امرؤ في حبو فانا          بالطوع راضو بقتلي كلما طلبا   
كعلى عادة الشعر العربي العباسي الذم عرؼ فيو تغزؿ الشعراء بالمذكر كردت لديو أبيات في ىذا    

م الصدد  كحكاية محمود الغزنوم كسبب اختصاصو ايازا بمحبتو ككاف ايازا جميال كحسن الطبع  ؛ فعشقو الغزنو
كصادؼ أف ذىب في رحلة للهند فطاح بعيره كتحطم صندكؽ الدرر كالجواىر فذىب الجند كشغلوا بالجواىر أما 

:  ايازا فاتبع الغزنوم كلم تشغلو الجواىر ، فكاف مخلصا لو كلالحساف كنكراف الذات قاؿ 

                                                           
ٔ

  253/ 1:  ف.ـ .
ٕ

  1/265:  ف.ـ .
ٖ

  266/ 1ـ ف  .
ٗ

  287/ 1: ف.ـ .
٘

  280/ 1: ف .ـ .
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كغالوا بالتعجًب كالنقد " ايازا"لقد عابى محمودا أناسه لحبو          
 ...

سمع محمود ترامى حديثيهم            ففكرى كالتفكير يهدم إلى الرشًد كفي 
 ُلحسن الطبع فيو عشقتيو            كلم يكي عشقي للرشاقًة كالقدِّ : فقاؿ 

 
/ االتجاه الوعظي  .ِ

ىذا االتجاه طبع شعر سعدم بنزعة صوفية كخلقية فأكرد كثيرا من القيم الخلقية االيجابية الرفيعة بغية    
رعها في نفوس المتلقين ، انطالقا من أسلوب الترغيب كالترىيب فأما الترغيب فانو يزرع في النفوس القيم ز

: المعنوية كالصفات الخلقية الرفيعة كالتواضع كالتعبد كشكر النعمة كحسن السلوؾ 
  التواضع حين يتذكر اإلنساف من أم شيء خلق كفي معنى نظر رجاؿ اهلل ألنفسهم بحقارة قاؿ

 :
 ِبالكبر تهوم للحضيض األسفًل       كاف تواضعتى فحتما تعتػػػػلي    

من الترب سواؾ الذم برأ الورل     فيا عبدي  كػػػػػػػن بين األناـ ترابا          
فما أنت من نار خيلقت فال تكن       غضوبا سفيها أف أردتى صوابا 

ر قد تحوري ًشهابا تواضٍع ، ففي طبع التراب تواضعه    كفي الكٍبًر نا
ـي من تػػػػػػػػػػربو فناؿ ثوابا    ّمن النار إبليسه فكاف كقودىىا         كاد

 صفة من صفات األيماف باهلل تعالى فهو سبحانو الرزاؽ / التعبد كالتوكل: 
فمنذ أف كاف جنينا في الرًحم      فعمػػػػػػػػػػػػػػػػػره كرزقػػػػػػػػػػػو لو قيًسٍم  

 لمملوؾى يوما سيديه       فهل ترل يهمل عبػػػػدا موجديهال يهملي ا 
 ْفكن على اهلل إذف معتمدا         كال تكن كالعبد يرضى السيدا  

: كلخص الشركط الواجب اتباعها في أداء فريضة الصالة 

                                                           
ٔ

  8/ 2:ف .ـ .
.

ٕ
 3/ 2: ف.ـ 
 
ٖ

  123/ 2: ف .ـ .
ٗ

  158.ػ157/  2: ف.ـ: ينظر .
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كاف أطيع اهلل فيما قد أمر        أحببت أف أصـو في عهد الصغر  
د علمني      فرض الوضػػػػػػػػوء كاتباع السننكعابده في الحػػػػػػػػػػػػػػي ؽ  

انًو قبل بدء العمًل             كبعدىا بالماء كجهىك اغسلً : فقاؿ   
 كاغسل يدا بعد يدو للمرفق             كالبدء باليمنى شعاري المتقي

 كالرأس فامسح بعضو على األثر         كالفرضي أف تمسحى ظاىر الشىٍعر
1ين رجليك معا        كذا ىو المطلوب ممن قد كعىكاغسل إلى الكعب  

  فالعبد الشكور ىو المقر بنعم اهلل تعالى عليو كاف العاقل من نظر إلى سبب األسباب / الشكر للنعمة
 : ال إلى األسباب 

 فالشكر كحده لمن ًمنى العدـ       قد برأ اإلنساف من لحم كدـ        
       ِلو الفضل على ما كفػػػػػػػػػػػػػػػػقك    لقوة منك تراه رزقك  فاشكر      

  إذ إف المؤمن من تحلى بالسلوؾ القويم كالشجاعة كالسماحة كالخلق الرفيع / حسن السلوؾ :
ـي اللهذـ  فالليث في الهيجاء ال ينهزـي         كال يػػػػػػػخيفو الحسا

حبا تنكَّبا باللين تجعل العدك صاحبا         كاف حػىػػػػػػػػػػقىرتى صا
من لم تؤدٍبو العوادم المحرقٍو     يظل كالسنداف تحت المطرقٍو 

 
 ّكٍن حسنى األخالؽ محمودى الشيم      مػػػػػػػع الضعيف كالقوم تيحتـر           

  فمن شيم العبد المؤمن البعد عن الثرثرة كحفظ اللساف كالصمت / فضيلة السكوت :
فاحذر من الهراء يينقٍص قيمتك        بالمنطق المحكىًم تبدم قوتٍك      

 عن صحبة الثرثار فابتعد تيجل            كأحػػػػػػػػػػػػسن الكالـ ما قلَّ كدؿٍ 
   ال تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفتح البابى لو فيهريبا            في القلب منك السر قد تحجبا

 ْككم يػػػػػػػػػػػػػػػػجرُّم للبالء المنطق      فالشمعي من لسانو يحتػػػػػػػػػرؽي                     

                                                           
ٔ

  195ػ 194/ 2: ف.ـ: ينظر .
ٕ

  31/ 2: ف.ـ .
ٖ

     137ػ 136/ 2: ف.ـ .
ٗ

  139/  2: ف.ـ .
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........ 
 ُاحكم الرأم ثم قل ما تشاءي              أك دًع القوؿ فالسكوتي دكاءي 

  فهذا الشيخ الفاني يتحسر على أياـ الشباب كانو ليس أمامو إال التوبة فيقوؿ سعدم الشيرازم / التوبة
: على لساف ذلك الشيخ 

لمشيب من أمل       كفي الشباب قد عداني العمللم يبق لي بعد ا  
  2كا أسفاى عمرم العزيزي قد ذىٍب       كما تبقى قد ييلحُّم في الطػػػػػػػػػػػػػلب

كقد كردت أبيات كثيرة تناكلت كأما أسلوب الترىيب فانو ناجع في درء القيم الذميمة كمجانبة التخلق بها   
والغاية مف  6والسرقة واالحتياؿ 5والثرثرة 4والتكبر والجشع وشرب الخمر ،  ّخصاؿ مذمومة كالحسد

 .التحذير من مآؿ من يتمسك بها كيتخذىا سلوكا في حياتوذكرىا ىي 
 

/  اتجاه الفخر بالشاعرية  .ّ
كردت في البستاف أبيات كثيرة تغنى فيها الشاعر بموىبتو الشاعرية مذكرا بالمعاني األخالقية التي يسعى    

 :ء نظم الشعر كقد صرح بذكر اسمو كثيرا كىو النهج الذم التزمو المترجم أيضا في التعريب لألبيات إليها من كرا
خذ الحديث العذب من سعدم إذٍف       كذك الكالـ المرِّ دعػػػػػػػػػػػػػٍػػػػػو يمتهن   

 ٕكسعدم أنت عذبى المنطًق إف خالك الحػػػظ كلم توفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق         فكن                   
كقاؿ مخاطبا المتلقين مفتخرا بشاعريتو كمكانتو في عالم الشعر كاف حركفو كاف كانت مكتوبة بحبر اسود  

 :فإنها تبقى نيرة كالبدر 
 في كل سطر من كتيبي حجٍب        مجلوةي المعنى لعشاؽ األدبٍ 

ؼ ييسترخلف الحركؼ السود معنى نيري       كالبدر بالغيم الكثي  

                                                           
ٔ

  240 /2: ف.ـ .
ٕ

  33ػ2/32:  ف.ـ:ينظر  .
ٖ

  37/ 2: ف.ـ: ينظر .
ٗ

  140ػ139/ 2: ف.ـ:ينظر  .
٘

  45/ 2: ف.ـ: ينظر  .
.

ٙ
 33ػ 32/  2: ف.ـ 
 
 

  183/ 2: ف.ـ .
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 فشعر سعدم في الزماف ال ييمٍل          ككم كراء الستر تيلقى ذاتي كل     
1في شعر سعدم خصلتاف تظهري         كالنار ، إحراؽ كضوء يىبهىري               

كساؽ في إطار قصصي حكاية شويعر ناظر سعدم كاخذ عليو انو ال يقوؿ شعرا في كصف الحرب ،    
 :لمناظرة في كصف الحرب ، فكاف مصير الغريم إف خسر الرىاف فقاؿفدعاه سعدم إلى ا

في ليلة أنرتي زيت فكرتي           كالح نور من سنا بالغتي      
ككاف في مجلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا شويعري     منو سول أحسنت لستي أبصري         
ػوع الطعًن من لسانو فقد اظهر الخبثى لدل استحسانو    كبافى نػػػػػػ     
سعدم شاعر البالغًة       في الزىد كالطامات ذك مالحًة : يقوؿ       
لكنَّ كصف الحرب ال يجيديه         كمن سػػػػػػػػػػػػػػػػػواه نيظمٍت عقوديه       
ما الحربي من شغلي كال أىوالها       كلو أردت لم يًضق مجاليها   

 ِػػػػػػػػػػػػػفها فننظر ي     من  الذم في ذا الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؿ ييقهىري  تعاؿ نعلن كصػ              
السمات الفنية في القصيدة المعربة / المحور الثالث 

جاء البناء األسلوبي للنصوص الشعرية المعربة مبنيا على كفق المعاني التي أراد سعدم الشيرازم إيصالها    
: يين البالغي كالصوتي ككاالتي إلى المتلقين كعلى المستو

 ّالذم اشتمل على األساليب اإلنشائية كاالستفهاـ كاألمر: المستول البالغي / أكال    
فأما االستفهاـ فانو ال يراد بو االستفهاـ ٔكالتمني كالتقديم كالتأخير كالفصل كالوصل كالقصر .ٓكالنداءْكالنهي

: المصاب مثل قولو الحقيقي كإنما يراد بو التحسر كتصوير ىوؿ 
 ٕكما كزني إلى جنب كزنو ؟        كما ىو قدرم بين أمواجو الخضر ؟ : فقالت 

                                                           
ٔ

  80ػ 79/ 2: ف.ـ .
ٕ

  170/  1:  ف.ـ: ينظر .
ٖ

  33/ 1:  ف.ـ: ينظر .

 . 1/25: ن.م: ٌنظر ٗ.

 
٘

 28/ 2: ف.ـ: ينظر .
  .2/4: ف.ـٙ

  .8/ 2:  ف.ـ 
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كمن األساليب البيانية توظيف الشاعر للتشبيو كاالستعارة كالكناية كالرمز كالمفارقة ناىيك عن استخدمو    
المفرد كالمركب كالمرسل كالمفصل  حسن التخلص كحسن االبتداء فأما التشبيو فقد كرد في عدة كجوه كالتشبيو

:  كالبليغ كالضمني كالتمثيلي كالغاية منو إيجاد عالقات جديدة ، بغية اإلفهاـ كالتعليم فمن المفصل قولو 
 ُكخاطب النفس خطابا قاسيا     كوعظ من يرتكبي المعاصيا 

كوف لمن يرتكب الموبقات إذ كاف بإمكاف الشاعر االختصار كلكنو أراد التفصيل في أف الوعظ إنما م   
كمن التشبيو المرسل الذم يمكن فيو حذؼ أداة . مبينا كجو الشبو بين المشبو الخطاب كالمشبو بو كىو الوعظ 

: التشبيو قولو 
 ِفأنت إف جريتى في مضمارًه      حيقرتى بين الناس كاحتقارًه 

كخبران تشبيو الغبار في الليل المظلم  كمن التمثيل البليغ الذم يكوف أصل المشبو كالمشبو بو مبتدأن    
: بومضات السيوؼ التي تشبو النجـو الهاكية 

 ّكأنما الغبار ليل مظلمي       بو السيوؼ إذ تهاكل أنجم 
كمن التشبيو الضمني ىذه الصورة التي تبين أف الذم يرطب لسانو بذكر اهلل تعالى فكأنو بين جلسائو مثل 

: النور الذم يضيء في العتمة
 ْكمن يكن بالذكر حي النفًس      يضيء كنور الشمع كسط المجلًس 

ككظف الشاعر االستعارات بأنواعها كالغاية منها توكيد المعنى كالمبالغة فيو كاإليجاز كتحسين المعنى    
:  كىي إما تصريحية حذؼ المشبو منها مثل . عن طريق التوليد كالتجديد 

 ٓمن آسن ال ترج غرسا ناميا    فال تيرؽ ماء المحيا بالرِّيا    
فالمرء الذم ال ينفع معو عمل كالماء االسن الذم ال يرجى منو نبات، كأما االستعارة المكنية فمثل تشبيو  

: نور الشمس بالماء الذم يذىب النعاس من العين 
 ٔناـ إلى أف غسلت شمسي الضحى     بنورىا عن أعين الناس الكرل 

                                                           
  .9/ 2:  ف.ـٔ
  .2/86: ف.ـٕ

.
  2/52 :ف.ـٖ
ٗ
 2/105: ف.ـ 
 
  .2/50: ف.ـ٘

.
  2/89: ف.ـٙ
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: ية التي تفيد تشبيو صورتين منتزعتين من أمرين أك أمور أخرل قولو كمن االستعارات التمثيل
  ُفي الدرع يمضي السهم إف حم األجل      كدكنو ال يخرؽ الثوبى االسل

إذ بين في الصورة األكلى انو على الرغم من أف الدرع يدرأ السهاـ فانو إذا ما كقع المقدكر فالبد أف     
ف المرء قد ال يكوف محتميا بدرع كلكنو ثوبو قد يصد أفارقة بمفارقة أخرل ىي يمضي فيو السهم كعزز ىذه الم

..  الرماح فال تخترقو في داللة على أف األقدار مكتوبة على البشر كال مجاؿ لمحوىا اك تغييرىا 
ية عن فارغ القلب كنا: كمن الكنايات التي تلمِّح إلى المعنى إيحاء ال تصريحا بقصد نسبة معنى الـز قولو  

التجرد عن الدنيا كملذاتها ، كيده مغلولة كناية عن اإلمساؾ عن الكـر كالجود، كشمس عمره كناية عن جذكة 
: الحياة في اإلنساف 

  ِتمتلي     بمعرفة ترضي المكارـى، كالرَّبا فارغ القلب فكن مثل سعدم
 ّة انىَّ سلك عدٍت على قوَّتة يد الفلىكٍ                كيديه مغلوؿ            

  ْذك شوكة بين ملوؾ عصرهً            دنٍت من األفوؿ شمسي عمرًهً 
أما استدعاء الشاعر سعدم للتناص القرآني كالشعرم كاستغالؿ إمكانات السرد كالحوار كالمفارقة    

:  كاألسطرة كالميثولوجيا ، فاف المعرب سعى إلى توظيف ذلك كلو بنائيا ، كمن التناص الجزئي قولو
 ٓال تكن يا بني فظا غليظا        محنقا ترغب األداة مغيظا  

: ككذلك قولو ٔ(كلو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك ) كىو تناص محٌور عن اآلية الكريمة    
 ٕفالحرب بين اثنين ناره تلتهٍب        كإنما النمَّاـ حمَّاؿ الحطٍب 

دنا فتدلى ) ككظف الشاعر لفظة كردت في اآلية الكريمة ٖ( ب كامرأتو حمالة الحط) مع اآلية الكريمة 
:  بشكل جزئي فقاؿ  ُ(فكاف قاب قوسين أك أدنى 

                                                           

  .2/53: ف.ـٔ

  .2/84:  ف.ـٕ

  .127/ 2:  ف.ـٖ

  .127/ 2:  ف.ـٗ

٘
 34 /1: ف.ـ 
 
  .159اآلية / سورة اؿ عمراف ٙ

 
 164/ 2: ف.ـ 
 
 
 4اآلية / سورة المسد  
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 ِفأرل الموت قاب قوسين مني      فارًك خير الحديث ما عشتى عني 
: بشكل محور قائال  ّ(فسخرنا لو الريح تجرم بأمره رخاء حيث أصاب ) كاخذ الشاعر قولو تعالى   

      ْجر فوؽ الريح في كل شارؽ     بقدرة باريو سرير سليمافً الم م 
 ٓ(كل امرئ رىينة بما كسب ) كمن التناصات الكلية كالجزئية ما أخذه الشاعر من اآليات الكريمات    

يـو نقوؿ لجهنم ىل امتألت ) ك ٕ(طوبى لهم كحسن مآب ) ك  ٔ(سيعلم الذين ظلموا أم منقلب ينقلبوف )ك
:  في بناء ىذه األبيات على التوالي  ٗ(أفال ينظركف إلى اإلبل كيف خلقت ) ك  ٖ(مزيد  كتقوؿ ىل من

   َُكل امرئ رىن غدا بما كسب                  قل للظلـو بالسوء المنقلب    
 ُُغدا أشهى الثمر       من لم يكن يغرس خيرا للبشر ( طوبى)لم يجن من  

 ُِىنمي                 تقوؿ كالمعدةي منها اظػػػػػػػػػػلمي   في غدو ج( ىل من مزيد )            
 ُّ( جينو جيكل ) كم حارت العقوؿ في خلق اإلبلٍ                حيرتها بالحسن في           

كتقـو طريقة المعرب األستاذ محمد الفراتي على توظيف تناصات الشاعر القرآنية عبر التعالق مع اآلية     
: ، فقاؿ  ُْ(اقتربت الساعة كانشق القمر )أك اللفظتين أك باأللفاظ كلها أك أية بكاملها مثل  أما باللفظة

 ُٓإذا سل سيف العـز كالحق ظهر        اقتربت الساعة كانشق القمر   

                                                                                                                                                                                                 

 
  .9ػ 8اآلية / سورة النجـ ٔ
  .1/36: ف.ـٕ

.
  31اآلية / سورة صٖ
ٗ
 119/ 1: ف.ـ 
 

.
  21اآلية / سورة الطور ٘
ٙ
  .227اآلية / سورة الشعراء  

.
 
  29اآلية / سورة الرعد  

 
  .30اآلية / سورة ؽ  

.
  17اآلية / سورة الغاشية  

ٔٓ
  .131/ 1: ف.ـ 

ٔٔ
  .  2/51: ف.ـ 

ٕٔ
  .2/111:  ف.ـ 

ٖٔ
  .183/ 2: ف.ـ 

.
  1اآلية / ورة القمرسٗٔ

.
  12/  1البستاف ٘ٔ
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كأكحينا إليو لتنبئنهم بأمرىم ىذا ) أك بالتعالق مع قصة قرآنية كقصة يوسف عليو السالـ في قولو تعالى    
:  ُ(ال يشعركف كىم 

 ما قد جرل ليوسف في محنتو     إذ كاف طفال كلو من إخوتو
لحسن خلق منو يدعو للصفا    كحين أمسى قادرا عنهم عفا    

 فلم يزجهم بسجن مطبق             بل ردىم رد عزيز مشفق
          2كنحن يا رب عبيد رحمتك           فال تػػػػػػػػػػػذلنا بحق عزتك      

قاؿ آتوني زبر الحديد حتى إذا ساكل بين الصدفين قاؿ انفخوا )ككظف الشاعر القصة في اآلية الكريمة   
 : في تناص جزئي فقاؿ  ّ(

األغر ( سكندر)بالقطر كالحديد قد نجى البشر      من شر يأجوج 
 ْكأنت بالعسجد جػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدت بعده      إف كاف بالحديد أعلى سدَّه

كيكوف التناص مع الحديث النبوم الشريف أيضا تاما غير محور أك جزئيا محورا فمن األكؿ قوؿ الشاعر    
  :

فاف ملكت األمر كالنهي معا   فال يليق أف تكوف امعا 
 ٓكاف عداؾ اليد كاللسافي    فاغضب بقلب ملؤه اإليماف       

من رأل منكم منكرا فليغيره " ك" أنا مع الناس  ال يكن أحدكم إمعة يقوؿ" كقد جمع الحديثين الشريفين  
ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذم يملك نفسو عند ) كمن التناص الجزئي مع الحديث الشريف " بيده 

: (الغضب 
فما أنت من نار خلقت فال تكن       غضوبا سفيها إف أردت صوابا 

 ٔب فناؿ ثػػوابا  من النار إبليسه فكاف كقودىىا         كادـ من تير
: أما التناصات الشعرية مع شعراء جاىليين كإسالميين كعباسيين فكثيرة  منها قوؿ سعدم 

                                                           
ٔ
  .15/ سورة يوسؼ  
  .      290 و 289/ 2: البستاف ٕ
ٖ
  .96/ سورة الكيؼ  

ٗ
  .23/ 1: البستاف  

.
      26/ 2: ف.ـ٘

ٙ
 3/  2: ف.ـ 
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 ُفالسيلي ينحط سريعا من عىًل      بػػػػػػػقوة كىيػػػػػػػػػػػػػػػبة لألسفًل 
: كىذا تناص جزئي مع قوؿ امرئ القيس 
 ِق السيل من علً مكر ، مفر مقبل ، مدبر ، معا       كجلمود صخر حط

: كبالتناص مع قوؿ اإلماـ الشافعي 
كعين الرضا عن كل عيب كليلة   كلكن عين السخط تبدم المساكيا  

: قاؿ الشاعر 
 ّاسمعٍ  من العدك نقدا الىبا       عين ي الصديق ال ترل المعايبا  

: كأما قولو 
 ْف ٍ قاؿ الفتى للضيف كاشفني إذفٍ      فنحن ركحاًف حللنا في بىدى 

: فانو أخذه من بيت الحالج 
أنا من أىول كمن اىوم أنا           نحن ركحاف حللنا بدنا 

فإذا أبصرتني أبصرتو                 كإذا أبصرتو أبصرتنا        
:كأكرد تناصا جزئيا مع قوؿ المتنبي   

 تريدين لقياف المعالي رخيصة     كال بد دكف الشهد من ابر النحل
:فقاؿ سعدم   

5فالورد محفوؼ بشوؾ فاصبًر   كدكف جني الشهد كخزي اإلبر  
: كمن التناص مع األمثاؿ قولو 

 ٔعن صحبة الثرثار فابتعد تيجل           كأحسن الكالـ ما قل كدؿ
 ٕىيا عن التقصير بادٍر كاعتذر "     من مأمنو يؤتى الحذر "قد قيل 

                                                           

ٔ
  .57/ 2: ف  .ـ 
ٕ
  .معلقة  امرئ القٌس: ٌنظر 
ٖ
  .135/ 1: البستاف  

.
  222/ 1: ف .ـٗ

٘
  .80/ 1: ف.ـ 

ٙ
  .80/ 1: ف.ـ 

 
 80/ 1: ف.ـ 
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التناص التاريخي على التعالق مع الوقائع كاألخبار  كباستخداـ األسلوب القصصي كتوظيف الحوار يقـو  
كخبر ملك مصر كالمختار المؤذم كالحجاج الذم نقل عنو انو قد ناصره احد األحبار ، فغضب عليو الحجاج 

: كأمر بقتلو فدار بينهما ىذا الحوار الشعرم 
قاؿ لو الحجاجي مم تضحك ي     كممَّ تبكي كقريبا تهلكي 

 ُلموت ييفزعي        لكن كرائي بائساته أربع  فقاؿ لم ابكً       
كىناؾ تناصات تاريخية عن سابور بعد أف عزلو كسرل فأصابو الفقر كالبؤس ككذلك التناص مع خبر    

، ككذلك تعالقاتو مع خبر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يحكي عن ِملك الرـك الذم شكا تقدـ السن
: سيرتو في التواضع 

ا رجله بمشكلً                 لعلو على يديو ينجلي أتى علي
بقدر ما ألهمو من فهًم (         باب العلم ) فجاكب اإلماـ 

ما أصبت يا أبا الحسٍن : ككاف في المجلس ذك رأم فطن       فقاؿ 
إف تعلم فحلَّ المشكال : فما طغى حيدرةه  كال عىال            كقاؿ 

نعم لقد أخطأت إذ أصابا                 لما سمع الجوابا*: فقاؿ 
 ّقد يخطئ المرءي كقد يصيب                كاهلل كحده ىو المجيب 

: ككذلك تناصو مع خبر عن عمر بن الخطاب   
داس على رجل امرئ يوما عمٍر          من غير قصد إذ بو ضاؽ الممر 

ػػػػػػػتد في تأنيبو ، كالمىػػػػػػػػػػوي فما درل المسكبني مػػػػػػػػػن آلموي           كاشػػػػ
ا أعمى أنت ؟ كىو مضطرٍب       فجاكبى المسكين اعدؿي العرب : قاؿ 

ما أنا أعمى ، ال عداؾ النجحي         اخطاتي يا أخي كمنك الصفحي 
ما أحسن الرفػػػػػػػػق من الحكاـ           بكل ذم ضعػػػػػػف من األناـ 

 ُعػػػػػػػػػػػػػمر          كالغصن ييحنى إذ يغص بالثمٍر تواضعي الهداة من مثل 

                                                                                                                                                                                                 

 

ٔ
  .80/ 1: ف.ـ 

.
  80/ 1: ف.ـٕ

ٖ
 والكالـ لإلماـ *  73ػ  72/ 2: ف.ـ 
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:  كركل خبرا تاريخيا عن ذم النوف المصرم كتواضعو 
كاخبركا ذا النوف عما قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ألمٍ             بالناس من جوع كيأس كألٍم             

 ِحيث دعاءي الصالحين ال ييرٍد   ادع من اجل الجياع ال البلد         : قالوا         
: كقد كظف الشاعر الشخصيات التاريخية مثل حاتم الطائي الذم عرؼ بكرمو كجوده   

 ّال غرك إف بالجود حاتمي اشتهٍر    ما داـ خيبػػٍريه يطابق الخبٍر 
ف ذلك كعن معركؼ الكرخي ساؽ أخبارا كركايات عن حبو للمعركؼ موظفا أسلوب المفارقة الفنية ـك   

:  قولو 
. ْفي الكرخ كم قبر ىنالك اندثٍر       كقبري معركؼ ينير كالقمر

كالمغزل من كراء تناصاتو التاريخية التذكير بما مضى ألجل اخذ العبرة كالعظة كمن ذلك خبر عن عمر    
بحالو لذا  بن عبد العزيز الذم كاف لو خاتم ذك جوىرة حسنة مشعة مشرقة كمر عاـ فيو قحط كجفاؼ فلم يهنأ

: قرر بيع جوىرة الخاتم ككزع ريعو على البائسين كقد المو بعض الناس على بيع الجوىرة فقاؿ 
ما أقبح إف ايزينا   كالشَّعبي بالبؤس ييعانى الًمحنا  : فقاؿ 

 ٓاجل يليقي أف يكوف خاتمي    من غير فصو أف أجد كحاتمً  
م مع شخصيات كثيرة مثل حاكم اليمن كلقماف الحكيم كتتعاقب التناصات التاريخية عند الشاعر سعد   

.  الخ ٕكالسلطاف طغرؿ كمليك دامغاف ٔكبهلوؿ كالجنيد البغدادم كسيرتو في التواضع كالوزير افريدكف
كظف المعرب مختلف التزيينات اللفظية البديعية مثل الجناسات كالطباقات :  المستول الصوتي/ ثانيا   

:  شعار ككاالتي كالتكرارات في بناء األ

                                                                                                                                                                                                 

.
  75ػ74/ 2: ف.ـٔ

.
  2/76: ف.ـٕ

ٖ
  .224/ 1: ف.ـ 

.
  43/ 2: ف.ـٗ

٘
 77/ 1: ف.ـ 
 
ٙ
مختارات مف " فبعد أف طير افريدوف االرض عمى اثر القضاء عمى الطاغية الضحاؾ قسـ األرض بيف أبنائو الثالثة وقد اختص ابرج ولده االصغر بايراف  
  ..245/ لسعر الفارسي ا

 
  .   275ػ 64/ 1البستاف : ينظر  
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ىو االشتراؾ المفظي الذي فيو تتجانس الحروؼ في كممتيف أو أكثر في : الجناس .ُ
البيت الواحد فمف الجناس الناقص نذكر عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر التقارب الصوتي 

:  الذي جاء بيف حروؼ كممتي المواضع والتواضع والفردوس والفردوسي فقاؿ
 ُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواضًع        كإنػػػػػػػػػػما العزةي بالتواضع فليست العزةي بالمػػػػػػػػ

 ِأحسن بيتو قالو الفردكسي            ربِّ اسقو الكوثر في الفردكًس  
ومف الجناس التاـ الذي تتماثؿ فيو المفظتاف صوتيا وتختمفاف معنويا ىذا البيت الذي وردت 

) والثاني ىو الفعؿ الماضي الذي يعني( المعدف الثميف)ـ فيو لفظة ذىب بمعنييف األوؿ ىو االس
: (:المغادرة 

 
 ّزؾِّ كىب ما داـ في اليد الذىبٍ         فاألمر لم يبقى بأيدم من ذىب 

الضديف مثؿ ىذا التناظر بيف الضعيؼ والقوي كىو تضاد في اللفظتين أك الجمع بين : الطباؽ (  ِ
:   واإلضاءة والقتامة

 ْالؽ محمودى الشيم    مػػػػػػػع الضعيف كالقوم تحتـركن حسن األخ
 ٓكاف يضيء نجميك العوالما         كنجمي أعداؾ يعودي قاتػػػػػػػػما 

وذلؾ باف يؤتى بمعنييف متوافقيف ثـ بما يقابميما عمى الترتيب كأف يوظؼ : المقابلة ( ّ
يرتجى منو إطاعة لسيده  الشاعر معنى اف مف عصى سيده األوؿ وأطاع سيدا جديدا فانو لف

: الجديد
 ٔكمن عصى أميرىه كالزمىك           ال ترجي يوما أف يكوف خادمىك 

                                                           
ٔ
  .18/  2: ف.ـ 

  .207/ 1: ف.ـٕ

.
  169/ 1: ف.ـٖ

ٗ
  .31/ 2: ف.ـ 

٘
  .24/  1:ف.ـ 

.
  165/ 1: ف.ـٙ
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وقد تأتي المقابمة بقصد السخرية والتيكـ والتحقير كقوؿ الشاعر مقابال بيف حاؿ مف كاف 
 عرقو اسود   فال يزيؿ لونو الغسؿ وبيف الصفصاؼ كشجرة ال يرجى منيا ثمر في إشارة إلى

:  استحالة تغيير طبع أو طباع معينة في اإلنساف استعممنا لمحوىا مختمؼ األساليب 
 ُبالغسل ال الزنجي يمسي اشقرا          كال من الصفصاؼ تجني الثمرا 

 
الخاتمة   
شكل اإلسالـ العظيم منظومة عقائدية ثقافية تجلت فيها أشكاؿ االنتماء كتباينت فيها المقاربات    

فتحقق االندماج المعرفي داخل الهوية األدبية لتمتد في تكونها إلى الشعوب اإلسالمية الناطقة بالعربية الحضارية 
. كغير العربية 

كقد أسهمت الترجمات في التعريف بآداب الشعوب اإلسالمية غير الناطقة باللغة العربية فتعالقت اآلداب   
سائل التأثير الحضارم كاإلصالح األخالقي في التربية كصار األدب كسيلة من ك. معا في تواصل فني كموضوعي

.  كالتعليم ، كظل الشعر ميدانا رحبا في نشداف العدؿ كزع القيم المثالية في المجتمع 
كقد ذاع صيت الشاعر الفارسي سعدم الشيرازم بعد أف انشأ منظومتو البستاف ليودع فيها جل خبراتو   

، كقد نقل األستاذ محمد الفراتي ىذا اإلرث اإلنساني إلى اللغة العربية  كحكمتو عن الحياة كالسلوؾ كاإلنساف
: كقد امتاز تعريبو ألبيات سعدم بميزات نجملها على النحو اآلتي .. شعرا ألكؿ مرة عن األصل الفارسي 

اغلب القصائد تقـو على كحدة البيت على طريقة المزدكج أك المصرع كىناؾ كم قليل من  .ُ
. لى بنية عضوية موحدة القافية األشعار جاءت ع

توزعت موضوعات النصوص الشعرية بين التصوؼ كالمديح كالشعر القصصي الطويل مما  .ِ
يدخل في عدؿ الملوؾ ، في اإلحساف ، في العشق ، في التواضع ، في الرضاء بما حكم القضاء ، في 

.  القناعة ، في التربية ، في السكر ، في التوبة ، في المناجاة 
زت القصيدة المعربة أسلوبيا بالكثير من التراكيب كالصيغ البالغية كاللفظية كقد تراكحت امتا .ّ

اتجاىات الشعر بين المغزل األخالقي كالتوجو الصوفي كالنفس االجتماعي الواقعي كعادة ما تختم 
 .النصوص ببيت يمدح فيو الشاعر نفسو أك يحث القارئ على اتباع نصائحو 

                                                           

ٔ
  2/95: ف.ـ 
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ية التي كردت بين أقواس كبيرة مثل انوشركاف كزاالكرستما كقزؿ ارسالف كضعت األسماء الفارس .ْ
 .كركدبار ككرماف كاسفنديار  كصدر خجند 

تتعاقب التناصات القرانية كالشعرية كالنثرية كالتاريخية في أشعاره لتوكيد غزارة المرجعيات  .ٓ
 .المعرفية كتوافرىا عند االثنين الشاعر كالمعرب معا 
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 الٌصوفٌية في شعر سيدم لخضر بن خلوؼ المقامات

 حاكمي لخضر  أستاذ محاضر قسم ب: الدٌكتور

جامعة الدكتور موالم الطٌاىر بسعيدة 
كلية األدب ك الٌلغات ك الفنوف 

قسم اللُّمغة العربيَّة كآدابها                                       
 

 :ملٌخص البحث
ك الٍب . ، منطلقْب من فكرة استلهاـ اؼبقاـ كدرجة ركحية معلنة يف شعر ىذا الورل المقامات الٌصوفٌية في شعر سيدم لخضر بن خلوؼ نرـك يف حبثنا ىذا استنباط مظاىر  

، ك قاـ التٌػوبة ثٌم مقاـ الٌزىػدـك ،  مقاـ الحبِّ ك الًعشقفكاف منها . رأيناىا بعد ربليلنا تشكّْل ظاىرة أسلوبية تفٌرد دبقوالهتا بنفسو، ك تشٌكلت رسوماهتا عرب صبوع قصائده
.  أغبقنا بتلك اؼبقامات تشكيالت شعريٌة تنبئ القارئ عن بعض الكرامات الٍب كقعت ؽبذا الورل

م تراكيبها ك تواترىا مظاىر الٌصالة على الٌنبي ك الٌتنويع ؼك قد توٌصلنا من خالؿ دراستنا أٌف شعر سيدم ػبضر بن خلوؼ قد خيصَّ دبيزات لباؽبا رائدة يف عصره، ك ىي  
ف ك مشايخ الٌطرؽ ، فبٌا جػعل قصائده يف مدًح سٌيد اؼبرسلْب من األناشيد الٍب أضحت تلٌقن يف الٌزكايا الػجزائريٌة، ك الٍب تلقى اإلعجاب من اؼبريػدم عبر جموع قصائده

 . الٌصوفٌية

، الًعشق :الكلمات المفتاحٌية . لكرامةالتٌػوبة، الٌزىػد، ا،  المقاـ، الحبِّ

    

 :تػمهيد
بن خلوؼ يػجمع يف ثناياه نربات ثوريٌة كأخرل عقديٌة، تنسجم األًخّبة منها  ال شٌك أفَّ شعر سيًدم ػبضر        

تسعى عن طرًيًقها إذل تكًوين اإلنساف  معالم ركحٌية،بطرؽ التصوُّؼ اإلسالًمي؛ الرٌاظًبة عرب تارىبهػا ك لغتها الٌشعريٌة 

                                                           

 -  الزعافرية ذات األصوؿ الشريفة، كىو من أشهر سيدم ػبضر بن خلوؼ  كاظبو اغبقيقي أبو ؿبمد لكحل بن عبد ا بن خلوؼ اؼبغراكم، ينحدر من قبيلة
سنة  ُِٓ، عاش (ميالدية ُٖٓٓ)ىجرية اؼبوافق لػ َُِْكتويف يف سنة ( ميالدية ُْٕٗ)ىجرية  ٖٗٗكأكرب األكلياء الصاغبْب يف اعبزائر، كلد يف حدكد سنة 

  .على كاقعة مزغرافكستة أشهر يف القرف التاسع اؽبجرم كىو ما أكده يف إحدل قصائده، حيث كاف شاىدا 
ابنة الورل الصاحل سيدم عفيف شقيق سيدم يعقوب الشريف اؼبدفوف بغرب " غنو"قضى بن خلوؼ، اعبزء األكرب من حياتو يف بلدة مزغراف، ، تزكج امرأة تدعي 

ظباء النيب عليو الصالة كالسالـ، كظبي ىذا الورل مدينة سيدم علي، كرزؽ منها ببنت اظبها حفصة، كأربعة ذكور، أضبد، ؿبمد، أبو القاسم، اغببيب، كىي كلها أ
  . تفاؤالن باألخضر الذم يعترب لوف السالـ" لكحل"بدال من اظبو " ػبضر"الصاحل، 

ك قد أشارت  الٌشعر، ك قد جادت قروبة بن خلوؼ  بَباث أديب يف الشعر اؼبلحوف منذ القرف الٌسادس عشر  ، ال زاؿ يؤٌدل يف ؾبالس الذٌكر ك الٌزكايا ك ؾبالس
كىو كاحد من ساللة سيدم   -الٌركايات اؼبتواترة أنو كتب كبو سبعمائة  قصيدة كاملة خبأىا يف أماكن ؾبهولة، بيد أٌف الكثّب منها اندثر، ك قد أٌلف اغباج بوفرمة

علقو بشعر سيدم ػبضر حاكؿ يف ذبربتو الثانية ، حيث أنو كبالنظر لت"الوجيز اؼبعركؼ يف حياة سيدم ػبضر بن خلوؼ"ديوانا ربت عنواف  -ػبضر بن خلوؼ



 2014مارس  /آذار  –الثانيالعدد  –دبية والفكرية مجلة جيل الدراسات األ
 

 

 

 

 

 

 44 2014©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

 

 

ًإٌف يف اعبسد مضغة ًإذا صلحت صلح اعبسد كٌلو، ك ًإذا فسدت فسد اعبسد » (:ص)يِّا، انطالقا من قولو تكًوينان ركحً 
؛ ك ال ريب أٌف شعر سيًدم ػبضر بن خلوؼ ىو شعره صويٌف تظهر داللتو الٌصوفٌية ًحْب حًديثو ُ«كٌلو، أال ك ىي القلب

اؼبرءي يف كقتو طفق فيو التفكّب اؼبادّْم يأخيذي أبعادنا يف غاية  عن مظاىر ركحٌية؛ تبدك يف عصرًنا ىذا أحوج ما وبتاجو
. اػبيطورة، ك الٍب قد تقلّْلي من ًإنسانٌية اإلنساف بكلّْ ما ربملو الكلمة من معُب

نيا، ك الدَّعوة إذل اآل مظاىر الزُّمىدًإنٌنا حينما نرتاد شعر سيدم ػبضر يف غبظة من الٌلحظات، تستوقفنا  خرة، ك يف الدُّ
ىذا ىو اؼبقصد األظبػى الذم جاءت بو الشريعة اإلسالمية الٌسمحة؛ بل ًإنٌنا ًحينما نعتًلي الكًلمة الٌشعريٌة لسيًدم ػبضر 

بن خلوؼ، قبد أٌف عيميرى ىذا الشّْعر طًويل طوؿى اؼبرحػلة البشريٌة، باعتباره ينطلق من اؼباضي  ليخَبؽ اغباضر برؤية 
، من خالؿ كلماتو المقامات الٌصوفٌيةًإفَّ ًشعرى ًسيًدم ػبضػر تتجٌلى فيو : ؛ بل قلحات الٌصوفٌيةشطمستقبلٌية تنبئي عن 

. الوصف ك اؼبديح ك العبػرة ك االعتبار حضرةالٍب تدعي القارئى  يندمج يف 
رضبو ا -ة لسيدم ػبضر ، ننتًقي عرب الٌتعابػّب  الشّْعرمٌ ًِحينما نقرأ  أمٌهات اؼبصاًدر الٍب زبصُّ التصوُّؼى اإلسالًمي

من  المقامات؛ ك نستشفُّ  تلكم نبوغو الٌركًحي، تبدك كمن ينػزاحي من رتبة إذل أخرل، حسب مقامات صوفٌية -تعاذل
الٌلغة ك البنية الرُّمكحٌية ك الٍب تيظًهري بقٌوة  الشِّعر العاًدم،األغراض الٍب ألًفناىا يف  خالؿ توًظيف العارؼ با بعض

.  الٍب نعتربيىا الوجو اغبًقيًقي لرحلة ىذا الٌتألًيف ّالعليا

                                                                                                                                                                                                 

قصيدة ، كما يتحدث فيو عن حياة الشاعر  ْٗحياتو كقصائده وبتوم على ..يف تأليف ىذا الديواف الذم سبقو بديواف أكؿ ظباه ديواف سيدم ػبضر بن خلوؼ
. من قصائد سيدم ػبضر  َُُكاملة، مضيفا بأف لديو حوارل 

، اغبًديث ّْ، ك يف كتاب البػيييوع50اغبًديث . باب فضل من استربأ ًلًدينو/ كتاب اإًليبافأخرجو البيخارًم يف  - ُ ، ك 1910، باب اغبالؿ بْبّْ ك اغبراـ بْبّْ
 .997ِباب أخذ اغبالؿ ك ترؾ الشُّبيهات، حديث/ مسلم يف كتاب اؼبسػاقاة

 :ك من أىٌم  ىذه اؼبؤٌلفات - ِ
: ابن عريب -
إبػراًىيػم مدكور، الػمجًلس األعػلى للثَّقافػة بالتٌػعاكف مع معهػد الدّْراسػات العليػا . عثماف وبي، تصًديػر ك مػراجػعة د/ د: ، تح(أربػعة عشػران سفػرا )الفتوحات اؼبكيَّة -

 م1985بالٌسربوف، الػهيئػة الػمصػريٌة العاٌمػة للكتاب، 
 م2003لبناف، ط  -معركؼ مصطفى رزيق، اؼبكتبة العصػريٌة للطّْباعة ك الٌنشػر، بّبكت:صوُّؼ، تحالرّْسالة القشػّبيٌة يف علم الت:القيشّبم أبو القاسم -
: عبد الرزَّاؽ القاشاشل -
ينٌية، طعامػر النجَّار، مكتبة الثَّ / د.أضبد عبد الرَّحيم السَّايح ك اؼبستشػار توفيق علي كىبة ك أ/ د.أ: لطاًئف األىعالـى يف ًإشىارات أىل اإلؽبػىاـ تح  -  -ُقافة الدّْ

ـ ََِٓ
ـ ُُٖٗ. ُط.لبناف -ك دار القلم، بيػركت. الكويت -عبد الٌرضبن بدكم، ككالة اؼبطبػوعات: اإلشارات اإللػهٌية،تح:أبو حٌياف الٌتوحيدم

باػبيصيوص، ك ىو بالٌتارل ( دنيويٌة) يو صاحبو عن رؤية كونٌيةنعِب بالشّْعر العاًدم، الشّْعر الذم ألفناه منذ العصر اعباًىًلي إذل يومنا اغبارل، ك الذم ييعبػّْري ؼ - ّ
ان بو عن رغبة فردكسٌية، ك بالٌتارل نج د ىذا الٌلوف من الٌشعر يعتًلي خوارًؽ الوضع غّب الشّْعر الصُّويف، ألٌف صاًحبىوي ييوظّْف عناًصر الٌتعبّب الشّْعرًم العاًدم، ميعربّْ
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ـي ك استيفاءي حيقيوًؽ المراسم على التَّماـ، كلهذا صار من شيركطهم أنَّوي ال يًصحُّم للسَّالك » عند الصُّوفية - المقا
حُّم منو أف يكوف االرتقاء من مقاـ إلى مقاـ فوقو، ما لم يشوؼ أحكاـ ذلك المقاـ، فإفَّ من ال قناعة لو ال يىصً 

كسيمِّيت ىذه كما ًسواىا بالمقامات إلقامة النَّفًس )...( متوكِّالن، كمن ال توكُّملى لو ال يىًصٌح لو مقاـ التَّسليم كىكذا 
. ُ«في كيلِّ كاحدو منها لتحقيق ما ىو تحت الميتىناكب ظهورىا على النَّفس المسٌماة أحواالن لتحوُّمًلها

المحٌبة، كالغيرة، كالٌشوؽ، : لعشرة منازؿ ينزؿي فيها الٌسائركف إلى اهلل عٌز كجٌل، كىي اسمه » األحػواؿ فهي أٌما
 .ِ«كالقلق، كالعطش، كالوجد، كالدىش، كالهيماف، كالبرؽ، كالذَّكؽ

، كيىكيوفي صىاًحبي احلى   اؿ مىٍصحيوبان، ؿبىٍميوالن كيف ىذا الًقٍسم يٍنمىًحقي التىعمُّل كالكىٍسب، كيَبىقَّى القٍلبي ًإذلى مىقىاـً الًسرّْ
ك من ىاىنا قبد  . ُاآلية:اإًلسراء﴾ سيٍبحىافى الًذم أٍسرىل بًعىٍبًدهً ﴿:يف السٍَّّبً كراًكًب البٍحًر ييسىاري بًًو، كالى يىٍدرًم، قاؿ تعاذل

.. أٌف األحواؿ جزء من اؼبقامات، ألٌف األكذل سّبه ك الثٌانية كصوؿ
 

: سيدم لخضر بن خلوؼ المقامات الٌصوفٌية في شعر
، ذلك أٌف الٌشاعرى صويٌف ك تعابّبه       من خالؿ ربليلنا لقصائد سيدم ػبضر بن خلوؼ ألفيناىا تستقطبي مقاماتو

مظاىر مدارج  الٌسالكْب إذل حٌب رٌب العاؼبْب، ك تكشف أيضا عن ركحانٌية الٌشاعر  -ؼبن سبٌعن فيها -الٌشعريٌة تكشف
:  منا إذل تبِبّْ تلكم اؼبقامات باعتبارىا الٌسبل الٍب ينتهجها اٌب يف غبظات الَبقّْيمن خالؿ شعره، فبٌا يسل

 :مقاـ الحبِّ ك الًعشق مرىوفه بغرض المدح:أٌكال
؛ ًإمٌبا كافى (الشّْعريٌة) دل يكن اؼبدح الًذم أىلًٍفنىاهي ضمن األغراض األدبٌية( ص)نعتًقدي أىفَّ مدح سيًدم ػبضر للٌرسيوؿ  -
من مقامات الصُّوفٌية، ألنٌوي ليس مقصيودان بًًو مٍدحى التكسُّب، أك مدحان ػبوؼ الًعقاب، أك ىيبة من  مقاـحان يػيعىبػّْري عن مد

                                                                                                                                                                                                 

إلغاء ؿبديكًديٌة الدَّاللة يف لغة الشّْعر، ك " أقرب من أف نينعّْتىها باللُّغىًة العيليا، ألٌف ىذه األًخّبة تعمل على -يف تقًديرًنا -ر؛ ك من مثَّ فلغتواللُّغًوم من ناحية الٌتًصًوم
يطلق، ك خرؽ مثالٌية الوضع ك العيرؼ، 

أك اػبيريكج اؼبتواًصل على قواًنْب الًبناء اؼبنًطًقي ادكد، ك مد التحوُّؿ إذل الٌرمزيٌة اؼبطلقة، ك إذل مبدًإ التَّجاكز ك االتّْساع اؼب
ثًيلٌية اؼبتعارفة، إذل الوًظيفة العاًطفٌية عملٌية االسناد ك إطالؽ سراح اؼبعُب إذل حدّْ التحرُّر من فكرة عقالنٌيًتًو، ك االنًتقاؿ بو من حدكد الوًظيفة الذّْىنٌية أك الٌتم

".  جٌية غّب ادكدةاالنًفعالٌية أك اؼبًزا
.  ُُـ، ص ََِٔ، ُاؼبغرب، ط -الٌلغة العيليا، دراسات نقديٌة يف لغة الشّْعر، اؼبركز الٌثقايف العريب، الٌدار البيضا: أضبد ؿبٌمد معتوؽ/ د: يينظر) 
، مج: عبد الرزَّاؽ القاشاشل -ُ اإًلماـ الدٌكتور عبد : الرّْسالة القشػّبيٌة يف علم التصوُّؼ، تح: القيشّبم أبو القاسم: كيػيٍنظىر أٍيضنا. َٔٔص / ِلطاًئف األىعالـى

. ُّٓص / ُـ، جُٓٗٗ/، ط(مصر)القاىرة  -اغبليم ؿبمود كالدُّكتور ؿبمود بن شريف، دار اؼبعارؼ
 . ُٖٓص / ُلطاًئف اإًلعالـى ، مج: عبد الرزَّاؽ القاشاشل -ِ
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ا اؼبقصيودي بو صبابة اغبيبّْ الرُّكحي الذم ال عٌلة فيو، ك ىو حيبُّ ا ك حيبُّ رسيولًًو  ، ًإمبَّ ك آؿ بيتو الطٌاًىرًين؛ ( ص)حاكمو
دبا جاءى يف اآلية الكريػمة اقًتداءن 

ُ. 
ـى العشقًإفَّ  يتػىرىٍكًحن مقا

ـه نراهي يأخذي أعلى نسبةو لو يف أشعار ىذا اؼب ؛ ألنَّنا نعتًقدي أىفَّ ِعند ًسيًدم ػبضر بن خلوؼ ىو مقا
مستمدَّة من نظرة كما بْب اؼبرًء ك ظٌلو الٌداٌؿ عليو، ألٌف ىناؾ صلةن ركحٌيةن ( ص)بْب سيًدم ػبضر، ك بْب الرَّسيوؿ 
ٍـّ كيلّْي، تنبيعي من شجرةو ( ص)، ك ًإذف، فمدحٌية الٌرسوؿ ّ(ص)األيبػيوَّة، ك نسل سيًدم رسوؿ ا  تبدك مدحٌيةي تضا

يف حيبّْ  -فيما كبسب -مباركة، ك لذلك تبدك العالقة ركحٌية يف ىذا اؼبًديح بالٌدرجة األكذل، ك تظهري تواتريٌة ىذا اؼبدح
هي الواحدة تلو  -ًّٔا، فشعرنا  الهيياـ، ك تقًليًدىا، ك أكثر من ذلك الذَّات المحٌمديٌةالتوحُّمد ب ك كبن نقرأ قصائًدى

نا ؿبٌمد ًبًمعراجٌية الوصيوؿأنَّوي ىبيىلّْلي ىذا اؼبدحى  -األخرل البيراؽ، :) ، ك يبكيثي عند أماًكن كصولو(ص)، فنراهي يبدحي سيّْدى
: العادل بالٍغييوٍب سيدم) ، فمثالن يقوؿ يف قصيدة (...اإلسراء ك المعراج سبع سماكات، العرش، الجٌنة،

نىٍحمىٍد رٌب الٍسمىا ك االٍرًض        رىاًكم عٍن لىٍقطىاٍب جيٍملىة 
لىى  اللٍَّوٍح ك العىٍرٍش ٍبشىٍوٍؼ لىٍحًظي     ك الحىٍرٍؼ أىلِّي بٍػغىٍيٍت يػىتػٍ

نػىٍنظيٍر فػىٍوٍؽ الٍبسىاٍط االىٍعلىى  السَّابىٍع دىٍرٍت ًفيٍو غىٍرًضي         
اٍف يػىٍغتىٍب  خلِّي الحىاسىٍد ٍيزًيٍد حىٍسًدم           يىا كىٍيحيو مىٍن كى

 
(:  اختارؾ الواحد األحػػد)ك يقوؿ يف قصيدة 

جهليوا حقيقة المعرًفة ***    الٌناس صدقيوا بخبارؾ      
ىىى ك الصِّفة يىا كامل الب***     لو كاف يعرفوا مقدارؾ      

                                                           

يد﴿رضبػة ا ك بركػاتو عليكم أه:لقولو تعاذل - ُ ﴿ًإمٌبا ييرًيدي ا لًييٍذًىبى عنكيم الرٍّْجسى أىلى : ﴾، ك قولو جٌل ك عال[ ّٕسورة ىود، اآلية ]ؿ البيت، إنٌوي ضًبيده ؾبًى
 ﴾[ّّ: سورة األحزاب، اآلية]البيًت ك ييطٌهركم تطًهيػران 

مدًحي مفركز كاغبًليب بيض صايف   صايف من عزٌاة القطوؼ : ك قد قػػاؿ - ِ
مبدح سيػد العباد طو اؼبقػطايف   ما دامػت عيًِب تشػوؼ                     

منشورات صبعٌية آفاؽ مستغازل، سيًدم ػبضر بن خلوؼ، حياتو ك قصاًئديهي، : لالطّْالع، يينظر.) فال تكاد تقرأ قًصيدة من قصاًئده خالية من مدح سٌيد اؼبرسًلْب
.( ْٕص / ُ، ج-افكىر -منشورات دار الغرب للٌنشر ك الٌتوزًيع

ا يرحػم قايل لبيات      لكحل ك اسم باباه عبد ا :   لقولػػػو - ّ
اؼبشهور اظبو يف لنعات    مغراًكم جٌده رسوؿ ا                     
. ك أٌمو جات من القرشٌيات          اليعقوبٌية الالٌ كٌلة                    

.( ِْص / ُؽ مستغازل، اؼبرجع الٌساًبق، جمنشورات صبعٌية آفا: يينظر)



 2014مارس  /آذار  –الثانيالعدد  –دبية والفكرية مجلة جيل الدراسات األ
 

 

 

 

 

 

 47 2014©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

 

 

 ُعىسىى ٍبشىاٍعرىٍؾ ك الشُّمٍرفىة***   يٍستحسنيوا ٍبًصٍهر صهارىٍؾ   

 
معرفة أظباء ا تعاذل، ك معرًفة التجلٌيات، ك معرًفة ًخطاب اغبٌق بلساف الٌشرع، ك » :ك اؼبعرًفة يف اؼبنظور الصُّويف، تعًِب 

ك . ِ«.ك معرًفة الكشف اػبيارل، ك معرًفة العلل ك األدًكية معرًفة كماؿ الوجود، ك معرًفة اإلنساف من جهة حقائقو،
ىاتًيكى معاًرؼي جٌلت عن الفهم، إالٌ ألرباب األحواؿ، ك أىل الذَّكؽ فبٌن تكٌشفت ؽبم األنوار، ك تالشت عن بًصّبهتم 

. اغبيجيب

تظهر كشوفاتو ك إعالناتو من لدف سيًدم  ، فًحينًئذو نبرو تعشُّمًقييدٌؿ يف األصل على  الٌنبر المًديًحيك ما دمنا قلنا إٌف 
يا عاشًقين خيوذيكا بًيًدم   ًديريكا ٍصحيوٍفكيم ك اقراكا ًفي لىٍسوىاٍر :   ػبضر نفسو، ًحينما قاؿ

ػاٍر  اًدم         عىٍزرًيٍن يىاٍؾ يػىٍقبىٍض ًفي لىٍعمى قبلى الَّ يٍناًدم المينػىَى
م فىػػانٍػيىة مذىػولػة العٍشٍق بىاٍف ك ٍفضىٍح ًسرِّم      ك ذىاتًػ

 ّيا زىاٍيرًيٍن أىجيوا عنًدم          ك نٍػقيوٍؿ مٍرحىبا بالضٍَّيٍف ًإذىا زىارٍ 

 
آخر مقامات الوصوؿ كالقرب، فيو يينكر العارؼي معركفىو، فال يبقى عارؼه كال معركؼه » يف اؼبعتقد الصُّويف ىو  الًعشقي ك 

، الذم ال يدخل ربت رسمو كال كال عاشق كال معشوؽه كال يبقى إالَّ العش ؽ كحده، كالعشق ىو الذَّات اضي الصّْرؼي
، أخذى الًعشقي يف فناًء اؼبعشوؽ كالعاًشق، فال يزاؿي ييفِب منو االسمى مثَّ ... نعتو كال كصفو  فإذا امتحقى العاًشقي كانطمسى

، فحينئذو يظهر العاشقي  بالصُّورتْب، ك يتَّصفي بالصّْفػتْب، فييسمَّى الوصفى مثَّ الذَّات؛ فال يبقى عاشق كال معشوؽه
 ْ«بالعاشًق كييسمَّى باؼبعشوؽً 

انًٌية، ك من ىنا يظهػري الًعٍشقي فبارسة حًقيقيَّةن يف حياة سيًدم ػبضر الرُّكحٌية، ماداـ يعًِب فناءن كلٌيان يف حضرة الٌلطاًئف الٌرحم
فىػػانٍػيىة مذىولػة؟ ك ذىاتًػي       بىاٍف ك ٍفضىٍح ًسرّْم العٍشقٍ  :أك ليس ىو القاًئل

                                                           

. ٕٔ،ْٗاؼبرجع نفسو، ص - ُ
. ُِـ، ص ََِٔ، ِدمشق، ط -ؿبٌمد أًمْب أبو جوىػر، دار الٌتكًوين، حلب: اؼبعرًفة، تح: ابن عريب - ِ
. ُِٔص / ُمنشورات صبعٌية آفاؽ مستغازل، اؼبرجع الٌساًبق، ج: يينظر - ّ
لبنػاف،  -أبو عبد الٌرضبػن صالح بن ؿبٌمد بن عويضػة، دار الكتب العلػًمٌية، بيػركت: اف الكامل يف معرفة األكاخػر ك األكائل، تحعبد الكريػم الػجيلي، اإلنس - ْ
.   ٖٓـ، ص ُٕٗٗ، ُط
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ك نلًفي يف أبيات أخرل اجتماع لواًعج اغبٌب بًنّباف الٌشوؽ، لتنتًهي بًعشقو ركحاشلٍّ، يعزيبي عن الٌلغة أف تيصىوّْرىهي، يقوؿ 
ـٍ الرسيوٍؿ النًَّبي:                   العاًرؼ ٍزًني رًيح التٍَّشًويق     لٍمقىا  ما صيٍبٍت طرًيقٍ  يىا رب العٍرٍش ىى

ٍبًتي مٍن شىٍق المىٍشرًيٍق      أىنىػػا مػٍسػكػًيٍن قىػػٍل زىاًدم  عىٍشًقي ك ٍمحى
ػٍل ريكًحػي ٍمػعىاٍه غىػاًدم  مىا صىٍبٍت ٍمًنيٍن يػىٍتحىمٍَّلًني يىا سىاداٍت         يىٍحمى

ػٍعػًدم أىٍنشىٍم تٍػرىاٍب أىٍرٍض عيٍربىة ديكٍف ٍبحىاٍت       يىا سىٍعػًدم بالػ ٍرسيوؿ سى
 ُمحٌمد تاٍج األىنًٍبيَّػا ًسيٍد األيمَّاٍت           يىا سىٍعػًدم بالػرَّسيوٍؿ سىٍعػًدم

 
كإذف، فهذه بعض اؼبظاًىر الرُّكحٌية الٍب تربّْري حقيقىةى الٌشاًعر الٌشعيب اعبزائرًم، ك مدل اتّْساقو ك انسجامو جسدان ك ريكحان 

مي؛ ك ما ذاؾى إالٌ ألٌف الشَّاًعرى ابني بًيئىًتًو، ك فرعه من ذلكم اؼبٌد الفكرًم القاًدـ من شبو اعبزًيرة مع تعالًيم الدّْين اإلسال
ثلما العربٌية، ًحينما طىًفقى الفتحي اإلسالمي ييبًدم تغًيّبان عارًمان لفهػم الوجود اإلنساشل؛ ك اىتمَّ باعباًنب الرُّكًحي لإلنساف، ـ

. ة فيواىتم باعبواًنب اعبسميٌ 
، ك مدحيوي كافى يف الواًقًع نقالن أًمينان لشخص سيّْدنا ؿبٌمد (ص)مثٌ إٌف ىذا الورٌل أصبح مضربى اؼبثل يف مدح سٌيًد اػبلق

ياًف ناًضجى الصُّوىًر، مكتًملى اػبىصىاًئًص،» عليو الٌصالة ك الٌسالـ، ك بالٌتارل أصبح شعري ىذا العاًرًؼ اؼبكرىـً   فنِّا قائًمى الكى
  ِ«، دبا ًفيها من ًصفات ك مشاًئل(ص)تناكؿ فيو ًسّبةى الرَّسيوؿً 

مرفوعى اعبناًب ك اعبىناف، من خالؿ ارتفاع  ذكره  -مثلما شاء لو القدر أف يكوف -ك قد رأينا سيًدم ػبضر بن خلوؼ
.  ّمشارًؽ األرض ك مغارّٔا، برغم من أفَّ شخصوي اؼبوٌقر عاش يف فَبة القرف الٌتاسع اؽًبجرًم

: مقاـ التٌػوبة: ثانًيان 
، ك قد سيًئلى ذيك النُّوف رضبو ا تعاذل عن ْ«أٌكؿ مقػاـ من مقامات اؼبنقًطًعْب إذل ا تعاذل» الٌتوبػة يف عيرًؼ الصُّوًفٌية

اًلًكْب إذل ا تعاذل، رأينا ، ك ؼبٌا كانت الٌتوبة ًبدايةى السٌ ٓتوبة العواـ من الذُّنيوب، ك توبػة اػبواص من الغفلػة: الٌتوبػة، فقاؿ

                                                           

. ِِّص / ُمنشورات صبعٌية آفاؽ مستغازل، اؼبرجع الٌساًبق، ج: يينظر - ُ
ين خٌيارًم - ِ . ْٗـ، ص ُٖٕٗ-ّْيب يف اعبزائًر، ؾبٌلة الٌثقافة، عددأغراض الشّْعر الٌشع: صباؿ الدّْ
.   ُِاؼبرجع نفسو، ص: يينظر - ّ
، بغداد، : اللَّمع يف التصوُّؼ، تح: الطُّوسي - ْ . ٖٔ، صَُٔٗعبد اغبليم ؿبمود ك طو عبد ا سركر، دار الكتب اغبديثة، القاىػرة، ك مكتبة اؼبثُبَّ
. ٖٔاؼبصدر نفسو، ص  - ٓ
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مظاىر ىذا اؼبقاـ متجلّْيةن يف شًعًر ًسيًدم ػبضر، على شكل أٍدًعية ؿبتواة يف قًصيدة نيظّْمت ؽبذا الغرض، ك أدًعية تتخٌلل 
: قصائًدى اؼبًديح، فمن الٌنوع األٌكؿ  قولو رضبو ا

ذىنًٍبي بٍػتػىٍوٍبة آدىـ ك حىوَّا ( اٍغفىرٍ ) يىا مىٍن ىيو حىٍق الى ًإلىوى ًإالَّ ىيو               
يىػٍوـٍ الٍحسىػاٍب عيػٍذًرم ( اقٍػبىػلٍ )ك بالحىرمىٍيٍن ك الصَّفىا ك المىٍركىا             

ًنيَّة            ك بالطَّػػػاغيػوٍت كىاٍف كيػٍفػًرم ( اٍجعىلٍ ) لىة ىى ًلي مىا اٍسعىٍيٍت لىيػٍ
ػػاًني بًيػٍك سىٍر ك عىالىفً  ػمٍ )ػيَّة           ًإيمى يىػػٍوـٍ أىنٍػزيكٍر قىػٍبػًرم ( اٍرحى

ًلي مىا بٍػقىى بٍػفىٍضٍل الميزىمٍِّل ( اٍصلىحٍ )ًلي مىا ٍمضىى بٍػغىاًفٍر التػٍَّنزًيٍل          ك ( أىٍغفىرٍ )
 ُكٍزًرم( حيػطٍ )ك بالتػٍَّورىاة ك الزَّبيوٍر ٍمعى االٍنًجيٍل          ك بالػفيػٍرقىػاٍف 

:  كع الثَّاشل، قولوك من النٌ 
يىا غىفَّاٍر أىٍغفىػٍر ذىٍنٍب الشَّػػاعػػٍر          ك الحىاٍضرًيٍن ك السَّاٍمًعيٍن لىٍفٍظ اٍنشىاًدم 
يَّػػٍت زىاًدم  يىا سىاتػىٍر الٍعييوٍب أىنىا عىٍبػػػدىٍؾ قىاصىٍر        الى ًعٍلٍم الى اٍعمػػاٍؿ مىا ىى

الىػٍق العبىػػاٍد أىٍنتى أىلِّػي تػىٍرعىانىا رىبِّ حىنٍَّن ًلي القىٍلٍػٍب القى  ػػػػاسىٍح          يىا خى
انىا  عىٍبدىٍؾ الٍضًعيٍف ميٍذًنٍب ٍدميوعيو ٍسيىاٍح           الجيوٍد ك الٍعفيو مىٍن فىٍضلىٍك يػىٍرجى

ابٍػهيوًلي  ميوالىنىاسىٍعًدم ٍمعى الٍنًبي بىٍت ٍمعىاٍه البىػارىٍح             ٍمشىرٍَّؼ الٍنسىٍب جى
ِ 

 
ية، ك فالعاًرؼي يتقرَّبي إذل ا عٌز ك جٌل بالطٌاعات، فًإذا سبكَّنى ك ربقَّقى بذلك السُّلوؾ، مًشلتوي أنوار اؽًبداية، ك أتتو الًعنا
هي بقلًبًو من عظىمىًة سىيًّْده، فتابى عن اؼبالحظة ك السُّكيوف، ك االلًتفات إذل ما  كاف من حوتو الرّْعاية، ك شاىد ما ًشهدى

، فشٌتاف بْب تاًئبو يتوب من الذُّنيوًب ك السيّْئات، ك تاًئبو يتيوبي من ّطاعتو ك أعمالو ك قرباتو يف حْب إرادتو ك بداياتو
. الزٌلل ك الغفالت، ك تاًئبو يتيوبي من رؤية اغبسنات ك الطَّاعات

: مقاـ الٌزىػد مرىوفه بغرض الًحكمة ك الموًعظة: ثالًثان 

                                                           

. ْٕكرات صبعٌية آفاؽ مستغازل، اؼبرجع الٌساًبق، ص منش - ُ
. ُُْاؼبرجع نفسو، ص  - ِ
على كتاب الٌلمع يف التصوُّؼ  ال يستدًعي اؼبقاـ ىنا تبًسيي معُب مقاـ الٌتوبة ك تذلًيلو بسهولة، ك لذلك أيًشّبي على من يبتًغي معرًفىةى ىذا اؼبقاـ أف ييعرّْجى  - ّ

. ِٔٗإذل ص  ِٕٖمن ص / ُلطاًئف اإًلعالـ يف ًإشارات أىًل اإًلؽباـ للقاشاشل ج: رحو أكثر تفًصيل يف كتاب، ك بشٗٔ-ٖٔللطُّوًسي، ص 
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، ك ىو أساسي األحواؿ الرضٌية، ك اؼبراًتب السنٌية، ك ىو أٌكؿ » :ا يرل الطُّوًسي رضبو ا تعاذلكم الزُّمىدك  مقاـ شرًيفه
ًكم قىدىـً القاًصدينى إذل ا عٌز كجٌل، ك اؼبنقًطًعْبى إذل ا، ك الرَّاًضْبى عن ا، ك اؼبتوكًّْلْب على ا تعاذل، فمن دل ييح

نيا رأسي كيلّْ خىًطيئىةو، ك ، دلالزُّمىدأساسو يف  نيا رأس كلّْ خّبو ك  الزُّمىد يصح لو شيءه فبٌا بعدهي، ألفَّ حيبَّ الدُّ يف الدُّ
. ُ«طاعة

يف رؤيتو الصُّوًفٌية الٌصاًفية، أمكننا استخالصي بعًض مظاًىرًه يف شعًر ىذا العاًرًؼ الورًًع؛ ك  الزُّمىدًإذا تسٌُب لنا معرًفة 
. نوازًعىوي كأبعادىهي الٍب قعَّدت لكينونتو عند ًسيًدم ػبضر -شكٍّ دكف  -نستخًلصي 

، الًذم رأيناه مقاـ الزُّمىد -اغبٌب ك الًعشق: إضافة إذل مقامي -عند قراءتنا لشعر ًسيًدم ػبضر بن خلوؼ تستوًقفينا
نيا، ك اعتالء اغًبكمة ك اؼبوًعظة، الٌلذاف ينشآف عن ًمراسو ك ًعربة كىًفيلْب :شًديدى الصّْلة دبظهرم بتوخّْي اغبذر من الدُّ

إذل ارتياد مراًتب الزُّىًد حسب اغباؿ ك  -يف ًغيابو الرُّكحي -مقامات اآلًخرة؛ ك ىذا اؼبظهر الكاًئني ًفيها يقيودي العاًرؼى 
.  التخلّْي عنو، ألفَّ التمكُّنى مكمني الرُّسيوخ على شيءو، ك عدـ االنزًياح عنو مهما حصل من أمور تدعيو إذلِالتمكُّن

نيا، ك اغبثّْ على هتًيئة النَّفسً  ـى الزُّىًد متمظًهران يف أبيات شعريٌة عًديدة، يبدك ًفيها عيزيكؼي العاًرًؼ عن الدُّ  ك ألفينا مقا
ًق عن اػبلق، ك إالٌ االسًتعداد للخرة؛ غّب أٌف ىذا العيزيكؼى نراهي عيزكؼى اؼبَبكًحن اؼبتوجّْس األثر اؼبالًئًكي، ك الغاًئًب ًبكلٌيتً 

نيا . لكانت ىذه اغًبكىم يسيوقيها أمُّ ًإنسافو خاض ذباًرب يف ىذه الدُّ

، ك ليس خشية الًعقاب مثلما يعتًقدي جٌل الٌناس،  زىًديٌة الًعلم ك اليىًقيننعتًقدي أفَّ الصّْفىةى الزُّىًديَّة لدل سيًدم ػبضر تبقى 
ًه غرضان يف ذباربى دينيًويٌة فقيكإالٌ لكاف ما قالو من ًشعر ال يقتًصري  . على ؾبرًَّد عدّْ

                                                           

لبناف، ط  -مقامات الًعرفاف، مؤٌسسة االنتشار العريب، بّبكت: ؿبٌمد أضبد عًلي: ، ك انظرُْٓص / ِلطاًئف اإًلعالـ، اؼبصدر الٌساًبق، ج: القاشاشل  - ُ
اإًلماـ أضبد بن حنبل الشَّيباشل، الزُّىػد، خرٌج :ك ىذا فصل يتحدَّثي ًفيو اؼبؤلّْفي عن مقاـ الزُّىػد، بشيءو من التَّفًصيل، ك للٌتفًصيل أكثػر، يينظر ،ٕٔـ، ص ََِٕ
. ـََِّ -ُؿبٌمد بن عيَّاًدم بن عبد اغبًليم، مكتبة الٌصفا، القاىرة، ط: أحاًديثىوي 

عبارة عن غاية االستقرار يف كيلّْ مقاـ، حبيث يىًصحُّ  ًلصاًحًبًو القيدرة على التصرُّؼ يف الًفعًل أك الٌَبؾ، :  -ِِٖص/ ُم ًفي مؤٌلفو الٌساًبق جكما قاؿ القاشافً -التمٌكن - ِ
  -:اؼبقامات، ك ؽبذا جعليوا التمكُّنى على مراًتب ثالث ك تارة ييطلقي التمكُّن على ما قبل ذلك من. ك أكثر ما ييطلق يف اصًطالًح الطَّائًفة على من حصل لو البقاء بعد الفناء

 .تمكُّمن العاًرؼً  -تمٌكن الٌسالك -تمٌكن الميرًيد
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إنَّنا نيرجّْحي ىذا كوف سيًدم ػبضر رجيالن صيوًفٌيان 
بالدَّرجة األكذل، ك ىذا ما تيًشّبي إليو أغلب قصائًًدًه؛ ك من ىنا جاء  ُ

نيًويٌة مع آّتمع ك الٌناس، ك  ىو يدخيلي ًضمن أىل األدىًب ًبًصفةو عاٌمة،  الفرؽي كاًضحان بْب ذبرًبة الشَّاًعر يف رًحلتو الدُّ
.  كذبربة الصُّويف يف  رحلًتًو األيخرىًكيٌة، ك يدخيلي مع اػبواص من أىل التَّعًبّب

(: آ سيًدم فارس اؼبٍنىعٍ ) رضبو ا تعاذل يف قصيدتو -يقوؿ ًسيًدم ػبضر

ـٍ مىا بػىٍيٍن ٍلحىاًدم اهلل يٍػثىػبَّػٍت الٍشػػرىٍع         يػىٍوـى اٍف نىٍضحىى ٍرًمي
دىاٍر الظٍَّلمىة ٍبالى ٍشػػمىٍع         يػىٍوـٍ فٍػرىاًقي ٍمعى اٍحبىػاًبي ك اكالىًدم 
ييوقػىٍعًلي الخىٍوٍؼ ك الٍفزىٍع          صىلَّػى اللَّػو ٍعًلػيػٍك يىا حىمػًَّدم 

: ك يقوؿ أيضا
يىػػاٍف         قىى بػينػٍ ًحيطىانىٍك تىٍمػسىى اٍخػػرىاٍب يىا عىٍبٍد ًإذىا بٍػنىيٍت مىا يػىبػٍ

ك انٍػتىايىا الىبيػٍد مٍن لىٍيلػىة لىٍكػفىػاٍف       عىٍظمىٍك يىرشىى ٍعلىى الٍتػرىاٍب 
انىٍب ٍطرًيٍق الًعٍصيىاٍف       ك اٍنظيٍر مىا قىاٍؿ ًفي الٍكتىػاٍب  ًديٍر باآليىة ك جى

بٍػعىة       ك نىا بػىٍيٍن الٍجبىاٍؿ سىايىٍح طيوٍؿ اللٍَّيٍل الحىٍد ك االثًٍنيٍن ك الثالثىة ك االرٍ :            ك قاؿ
عىٍيًني يىا عىاٍشًقيٍن سىٍخفىٍت بالدٍَّمعىة       تػىٍرعىى لىٍفصىاٍؿ مىٍن ٍعوىاقىٍب ًجيٍل ٍبًجيٍل 
ًليػٍل  اٍر الجىٍمعىة          ًفي ٍجبىٍل ٍحًنيٍف بىٍت سىاجىٍد للجى ٍدخىٍلٍت تٍػلىٍمسىاٍف ًفي نٍػهى

أىناىيىػا ك سىٍبٍحًتي ًغيرٍ 
ِ 

 

                                                           
 :يًدم ػبضػرقٌدسة، فانظير إذل قوؿ سً ك الصُّويف يلجأي يف أغلب األحياف إذل التوسُّل بالقرآف الكرصل، ك الكتب اؼبنزٌلة، ك باألنًبياء ك الٌصاغبًًْب ك باألماًكن ادل - ُ

ذىا اٍستػىٍوفػىٍيٍت يىا ا اٍلطيٍف بًيَّا            ارحىٍم يىػٍوـٍ انٍػزيكٍر قىػػرٍبًم  ًِ ًإ
يزىمٍّْل 

اٍغفىٍر رل مىا ٍمضىى بٍػغىاًفٍر التػٍَّنزًيٍل           ك اٍصلىٍح رل مىا بٍػقىى بٍػفىٍضٍل اؼب
ك بًالفػػػيٍرقىػاٍف حيػٍي ًكٍزرًم    ك بًالتػٍَّورىاٍة ك الزَّابيوٍر ٍمعى اإًلقبًٍيٍل      

يٍصطىفىى ك ًسيٍدنىا ًجرٍبًيٍل      ك ًميكىائًيٍل ك ًإٍسرىاًفيٍل ك عىٍزرىائًيٍل 
يف حقّْ اؼب

ىػوىارًم 
ك ًإٍبراًىيٍم ك ًإٍسحىاٍؽ ك اظٍبىاًعيٍل        ك بػًيىػٍعػقيػوٍب ك اؼب

ػرًيَّا          ارٍ  ىًسيػٍح ك زىكى
ػٍم يػىٍوـٍ نٍػزيكٍر قىػػرٍبًم ك ٍبًعيػسىى اؼب حى

.( ٖٕ -ْٕص/ ُمنشورات صبعٌية آفاؽ مستغازل، اؼبرجع الٌساًبق، ج: يينظر) 
 :كمن أصبل ما قالو أيضان . ُٖٗ، ُٕٕ، ُُٔ، ٕٔ،ّٔص/ ُاؼبرجع نفسو، ج: يينظر - ِ

نٍػيىا أىالَّ ٍغػػريكرىة               مىٍن يػىٍتػبػىٍعهىا ٍحػًقػيٍق يىػنٍ  ػٍر دار الدُّ ػٍذكى
ـٍ لػٍيٍك يػىنػٍعىػٍم  ـٍ بالٍسػريكرىا            ك ٍكػًثٍّب لىػٍخيىػا تػىٍعًطيػلىٍك عىػا
ػٍرتىػٍك تىػٍرًميٍك لىٍلػٍحديكرىة            لثيػولىٍب ًذيػبىػاٍف يىػػػٍبػرىـٍ   خى
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ذل سبٌعن يف مظاًىر الصّْفات الٌزىًديَّػة يف األبيات الٌثالثة األخيػرة، ال شٌك أىنَّكى ستًجدي منهػا مظهر السّْياحة، ك البيكاء ع
على التمسُّك باألكراد؛  تعاقيب السّْنْب، ك اإلكثار من السُّجيود باللَّيل يف اػبلوات، ك ضبل السٍَّبحة، باعتبارىا مظهران داالِّ 

، يًقي يرًيدى  ك ىذه الطَّرًيقة نراىا باػبيصيوص عند أىل التصوُّؼ، الًذين يركف أفَّ الذٍّْكػرى ال يػيٍؤخىذي إالَّ ًمٍن لىديف شيخو عاًرؼو
اؼب

ىهىاًلك
. طىرًيقى اؼب

ًإفَّ زيىدى : يٌة من مراحلو، أمكننا القوؿالتصوُّؼ كممارسة ركحٌية، ك بْب الزُّىد كمرحلة ركح: ك ًإذا ما صبعنا بْب حالٍب
اؼبتمثّْل يف  ًإعراًضهم عن كيلّْ ما ًسوىل ا من األغراض ك األعواض، الظٌاىرة  خاٌصة الخاٌصةًسيًدم ػبضر ىو زىد 

ك ىي ما رأيناىا كائًنةن ...ؿأٌكالن، ك الباًطنة ثانًيان، ك عن كلّْ ما ىو غّب ثالثان، ك ىذا الزُّىدي يتضٌمن الٌرجاء ك الٌرغبة ك التبتُّ 
. يف ًشعًر ىذا الصُّويف 
: انظر مثىالن إذل قولو

ا  نٍػيىا بٍػزيٍىػًدم              ًفي ًديػًني شىفَّػٍيٍت االٍعػدى راغىٍب ًفي الدُّم
يَّا بٍػيىػدِّم                مىا نػىفَّػٍلٍت حىتَّى ٍبسىٍجػػدىة  يىا قىػٍطعىاٍف يٍػدى

ا يىا ميحىمَّػدٍ  يىا ًسػػػيًدم                 صىلَّى اهلل ٍعػػًليٍك لىػٍبػدى
ُ 

 
يلي بالضَّريكرة إذل زىدو أرقى ك أعظم، ك ىذا ىو الزُّىدي يف الزُّىد، الذم  معناه اس رًبقاريؾى مثيَّ ًإفَّ الزُّىدى عند أىل الباًطًن وبًي

نيا سٌيئة يف   نظر اػبىواص،ألنٌو ال يوجد شيءه ما سول ا أعظم حٌٌب يرغبى ًلما زىدت ًفيو، ك ؽبذا كاف الزُّىدي يف الدُّ
وؿ إرادة اغبق عًبًميًع اؼبرادات    .العاًرؼي ًفيو أك عنو، ك من ربٌقق ًّٔذا الٌنظر استوت عنده اغباًدثات، بتحقًُّقًو مشي

 

: الكرامات مرىونة بالعطايا اإًللًهيٌػة: رابًعان 
يرىاد قٍبلى ظيهيوًر اإلرادة: تعًِب الكرامة عند أىل الكشف

بػيليوغى العٍبًد اؼب
ك ىي بالٌتارل مىدىده إؽًبي يػيٍلًهميوي تعاذل إذل من يشاءي  ِ

ا تتعلَّق بًًعلًم ا بًعىٍبًدًه، دبا ال دراية ؽبذا العبًد بًوً  اىىدىة، ك إمبَّ . من ًعباًدًه، فال تتعلَّق ًإذف برياضة، ك ال ؾبي

                                                           
. ُٗنفسو، ص  - ُ
. ِٓٔاؼبصدر الٌسابق، ص : الطُّوًسي - ِ
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كرامة حسٌية، ك كرامة معنويٌػة، أٌما الكرامات : إذل قسمْب (-الفيتيوحات اؼبكيَّة) يف مؤلًَّفوً  -الكرامةك قد قسَّمى ابني عريب 
اؼبشي على اؼباء، ك طٌي األرض، ك االطّْالع على الكواًئن، ك اإًلخبار باؼباًضي ك : فهي كرامات العاٌمة، مثل: اغبسٌية

فهي كرامات اػباٌصة من ًعباًد ا، ك ىي كرامة العمل بشرًيعة القيرآف ك : ةاغباًضر ك اؼبستقبل، أٌما الكرامات اؼبعنومٌ 
: ك فبٌا نعٌده لو يف ذلك. ُالتمسُّك ًّٔػا

ك رؤيتو لو عليو الٌسالـ، ك الدِّراية بالدِّين ك اإًللهػاـ الشِّعًرم المتتاًلي، ك (  ص)كرامتو بالٌصالة على الٌنًبي (ُ
: نيويٌة ك األيخرىًكيَّةالميرصَّع بألواف الًحكم الدُّم 

 :(ص)الٌصالة على الٌنًبي فمن كرامة اهلل لو

ٍسػقىػاًني مػٍن مىػاٍه كىاٍس طىيٍِّب (        لىػٍمًديػٍح ًسػيػًدم)نىػبػٍَّهًني
ػاًدم)اٍمػالىٍه  ػػٍل ك ٍعػنىٍب (       بىػٍمًديٍح طىػوى الهى أىٍحلىى مٍن الٍعػػسى

ػػانيػو فػًيٍو مىػا نىٍكػذىٍب          العىالىػٍم بىالٍغييػػوٍب ًسيػًدم سيٍبػحى
 

: ك من كرامة الفهم في الدين قولو
ايىػػٍز          ػامىة )عىٍرفيوًني ًكي ٍرجىٍعٍت جى ًفي ًديػنًػي كىامىػٍل الٍفػهى

( ك اٍعطىػاًني اهلل ًعٍلػٍم فىػارىٍز        مٍن ٍكػنيوٍز عىػػالىٍم الػعيػالىمىػا
: م قولوك من اإللهاـ الٌشعر

ػػازىٍف         ك اٍعطىػاٍه لػًي فػًيو مىػا ٍنضىػيٍَّع  أىٍعطىاًني اهلل مىٍن الٍمخى
ًبٍسػًم اهلل ك ًبٍسػم الػميػشىػفَّػٍع (        نيػوزىٍف ًشٍعًرم بىٍحريكٍؼ كىازىفٍ )

الطُّمػٍلبىة يىٍكػٍتػبيوا ك يىػٍمحيػوا      لىػٍخضىٍر يىٍكػٍتىػٍب بٍػالى قٍػليػومىػا 
رىبِّي ذىا القىػٍوٍؿ زىاٍد شىػٍرحيػوا        مىٍحػبيػوًبي صىاحىػٍب الغٍػمىامىة

ِ 

 
﴿ :تيعدُّ يف حىدّْ ذاهًتًا لونان من ألواف الكرامة، كاجًتباء ا تعاذل للعبد، ألنٌو  جٌل ك عال قاؿ( ص)فالٌنباىة إذل حيبّْ النيٌب 

تىوي ييصىلُّوفى على النى  يب، يا أىيُّها الًذم آمىنيوا صىلُّوا عليو ك سىلّْميوا تٍسًليمان﴾ًإفَّ الٌلوى ك مالًئكى
ُ 

                                                           
. ْٖ، ص ٓمصر، ط -نشأهتا ك ًنظامها ك ركَّاديىا، دار اؼبعاًرؼ: الٌطريؽ الصُّوفٌية يف مصػر: رعامر النٌجا/ د: نقالن عن - ُ
. ٔٗ، ٓٗ، ِٗ، ص /ُمنشورات صبعٌية آفاؽ مستغازل، اؼبرجع الٌساًبق، ج: يينظر)  - ِ
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ارىسىةن يوًمٌية عند ًسيًدم ػبضػر، حٌبَّ ىاـ ًّٔا يف السرّْ ك العلىًن،  -أيُّها القارًئي الكرصل -فما باليكي  ًإذا كانت ىذه الصَّالىةي فبي
ك يف سىائًر الوقًت الًذم قىدَّرىهي ا لوي؛ كقد انتهت برؤيتو ...للَّيل ك النَّهارً ك يف بطوف األكًدية ك الشّْعاًب، ك اعبًباًؿ، ك يف ا

. ، لتيتػىٍرجىمى حىًقيقىةي ىذه الٌصالة، ك تلك ابَّة الرَّاًسخىة يف عيمر ىذا العاًرؼً (ص)لرىسيوؿ ا
 

(: ص)كرامتو ًفي رؤية الٌرسوؿ( ِ
لىٍخػضىٍر ًكيٍف يكيػوٍف خىاًطي    يٍكًفيًني صىٍدًقي ك نًػيَّة           

ك العىػاًطػي مىا زىاٍؿ يػىٍعػًطي (             تًػٍسعىة ك ًتٍسًعيٍن ريٍؤيىة)
افىػاًني ميوٍؿ الٍهػًديَّة               ك اقٍػبىػٍل ًلي ميػوالىيىا شىٍرًطي  كى

: ك قولو
عىة         ك الى مٍن الفىارٍ  ًسيػٍن رىاكىٍب غىوَّاٍر ما ىيو ٍشػرىا ًمنِّي ك الَّ بىػيػٍ

بىيػًني ك بػىٍيٍن ميػحىمٍَّد ٍشرًيعىػة        ىيو يػشيوٍؼ ك نىا نٍقرىا لىٍسطىػاٍر 
اٍر  ًكيػمىا ٍيحىٍب ًسيًدم لًيو الميًطيعىػة      يػىٍوـٍ الٍخًميٍس بىاٍت ٍمعىايىا ًفي الدَّ

عيوا مىنُّموا يىا لىٍنظىاٍر ًذٍكػٍر الٍرسيوٍؿ طىػوى ًفػيو ٍكزًيعىة     أىنٍػٍدىيوا نٍػوىزٍ 
 ًِذٍكػٍر الٍرسيوٍؿ طىػوى ًفػيو ٍكزًيعىة    صىلُّموا ٍعلىى ٍرسيوؿ اهلل يىا حيضَّػارٍ 

 

ػا بيٍشرىل اللّْقىاًء بسيًّْد األىكًَّلْب كاآلًخرًين، ك أشرى  ٍلًق ا ما داـأىيَّةي ليٍقيا ىذهه بل أىيَّةي بيٍشرىل يا تػيرىله لىعىمرًم، ًإ َّ ت ؼ خى
أىفَّ الطَّرًيقى الًذم انتهجىوي العاًرؼي يف حياتًًو طرًيقه ال ًمراءى ًفيو، ك  -عن كثب -الٌسمواتي ك األرىًضْب؛ ك تلكم الرُّؤية تػيؤىكّْدي 

يٍصطىفىى الكىرصل
اًقيًَّتًو، عمىالن بقوؿ اؼب   ّ«ال يػىتىمىثَّلي يب من رآشل فػىقىٍد رآشل حىًقيقىةن، فىًإفَّ الشٍَّيطىافى » :ال ريب يف ًمٍصدى

                                                                                                                                                                                                 
. ٔٓسورة األحزاب، اآلية - ُ
 :قولو ، ك من األبيات األخرل، الٍب تيربّْري كراماتو،ُّٔنفسو، ص  - ِ

ٍيػنًػٍْب  ٍد الٍفػًضيٍل جىػدَّ اغبيسى يـو اػٍبًميٍس بىاٍت ٍمعىايىا ًسيػػًدم          ؿبيىمَّ
ٍين  ٍر مٍن فيػوٍؽ اػبىدَّ ػٍمٍس ك الٍقمى ك النُّوٍر مٍن ٍجًبينيو بىايىٍن يىػٍقػًدم          كالشَّ

اٍؿ مىا ٍسعىػٍد كىاحىٍد ًكي سىٍعًدم       سىارل ك مىٍنيٍ  ػا نيوٍر العىٍْبٍ ميػػحى  رىٍب يف بٍػهى
سند، ج(ال يتخيَّلي يب : ) ، ك قاؿ بني الفيضيل مرَّةن (فًإفَّ الشَّيطافى الى يتمثَّلي يب :  ) ركاه أبو ىريرة مرفيوعان، بلفظ - ّ

ي
عن . ِّّرقم / ِ، ك ىذا اغبًديث أخرجو اإًلماـ أضبد يف اؼب

ثػىنىا عاصػم بن كليب بو؛ ك أخرجو الٌَبًمًذم يف : من طرًيق عبد الواًحد بن زياد ِّْ، ص ِيف ركاية أخرل لو، يف ؾبٌلد رقػم  أيب ىرير ة عن عاصم بن كيليب عن أىبًيو؛ ك حىدَّ
ىىيب، ك كذا ابني حجػر العس: ، ك قاؿّّٗص / ْ، من ىذا الوجػو، ك كذا اغباًكم يف جّْٔالشَّماًئل برقػم  ِى  .   قالىشل صًحيحي اإلسناد، ك كافقو الذَّ
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: كرامتو ًفي اللِّقاًء ًبًسيًدم أىًبي مدين شيعيب( ّ
ػػٍحػلىػة  يػىٍوـٍ الجىٍمعىة ٍطلىٍعٍت سىػاًرم للعيبَّاٍد       ثىمَّ نىادىل ك ىىٍب ًلي بيوٍمكى

ة ٍنًصيٍب ٍمغىارىة ٍمجىاٍكرة ًسيًدم عىابىٍد      كى قفيٍت ٍعلىى الٍسجيوٍد مىػا نىٍحو القىٍبلى 
ا يٍػفىٍدفىػٍد كالفىٍدفىاٍد        يىامىا حيٍسنىو زىٍيٍن مىٍكميػوٍؿ الطُّمولىػػة  ٍنظىٍرٍت ٍخيىاٍؿ جى

ك مىكٍَّنٍت لىٍو بٍػرىيٍػًتي 
اٍعػػًتي  ا أىنىا ك ايَّػػػاٍه ٍتسىػالىٍمنىا         ك عىٍجػػبىػػاتىٍو ٍجػػمى ٍمًنيٍن قٍػرىاىى

ػايٍػًلي ك تٍػعىا ػػٍعػًدم ك فىػػٍرٍحػتًػي ٍقضىٍيٍت مىنٍَّو ٍمسى ٍدنىػا          آٍه يىا سى ىى
ػػٍد ريكًحي ك رىاٍحػتًػػػي  ػنَّة           ميحىمَّ ميحىمٍَّد الٍفػًضيٍل مىٍفػتىػاٍح الجى

ريكٍر  بػٍ اٍدلًػيٍن اللَّػٍيٍل ك مىا طىاٍؿ          ٍعلىى ًديٍن الٍنًبي أىٍحمىٍد طىػوى المى بػىٍتػنىا مىٍتجى
ػا مىٍذكيػوٍر أنا بيو: قاؿ ليٍس ىىٍمًتي ًفيهى مىٍديىٍن أىٍصًلي مىٍن لىٍفضىاٍؿ           منى األىٍندى

اًكيًني بالٍحًديٍث يىا مىٍصبىاٍح النُّمػور : فقيٍلٍت لىوٍ  أىنىا بىٍن ٍخليوٍؼ مىدَّاٍح الميٍرسىػاٍؿ    ىى
أىبٍػقىى يػىٍنظيٍر ًفي ًصيٍفًتي 

ػا بًًإٍذًف اهلل :       ٍكحىػلٍ بػىٍعٍد ٍكماؿ الٍحًديٍث قىاٍؿ ًلي يىا ؿى  خيوٍذ األىمىانىة ك ًسيٍر ًبهى
ػا الكىاغىٍط قٍػرىاٍه  عيوا لىٍك بالٍنصىاٍؼ ىى ًميَّة ك ًعٍشرًيٍن شىٍيٍخ مىٍن كىاًلي كىامىٍل      طىبػٍ
ػٍر الزٍَّمزىًمي رىسيوؿ اهلل  َى ك كىمَّػٍل الخىٍتمىة الٍشًفػيٍع الميفىػضٍَّل         ٍسقىاٍؾ بالسَّ

 ُادِّيٍت منٍَّو أىمىانًٍتي
لقد تعرَّضى عدده من العيلماء إذل ًسّبة ًسيًدم أيب مدين شيعيب دفْب تلمساف، حياةن ك نشأةن ك تعلُّمان ك سياحةن، فهو 

إًلشًبيًلي، ، اِالشَّيخي الزَّاًىد، العاًرؼي با، قيطبي التصوُّؼ، القيدكة، أبو مدين شيعيب بن اغبيسْب األنصػارًم، األندليًسي
حدّْث؛ ك كينيتيوي 

ي
.  ًذم اػًبصػاؿ اغبًميدة، دًفْب مصر ّ«أبو مدين، تكُبَّ بابنو مديػن» : اؼباًلًكي، الصُّويف، الفًقيو، اؼب

                                                                                                                                                                                                 

 
. ُٖٕمنشورات صبعٌية آفاؽ مستغازل، اؼبرجع الٌساًبق، ص : يينظر - ُ
أضبد توًفيق، منشورات كلٌية اآلداب ك العلـو اإلنسانية، : التشوُّؼ إذل رًجاًؿ التصوُّؼ، تح: يوسف بن وبي بن الزيَّات: يينظر على سبيل الٌتمًثيل ال اغبصػر - ِ

. ُّٗـ، ص ُْٖٗالرّْباط، 
 .  ُّّص / ُلبناف، ج -، دار الفكر بّبكت(لواًقح األنوار يف طبقات األخيار) الطٌبقات الكربل: عبد الوٌىاب الشَّعػراشل  - ّ

شطيوًطي بربكػة القر ، فبٌا يًلي شرقي مصر، عليو قٌبة ع خارج السُّورك قد ذكر اإًلماـ الشَّعراشل يف مؤلَّػًفًو ىذا أىفَّ مدينى ىو اؼبدفوف دبصر جبامع الٌشيخ عبد القادر الٌد ى
. عًظيمة، ك قربه ييزار
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ـ، بعػدما ََُِ -قْٗٓ، ك تويف سنة  ُ ُُُٓ -قَٗٓ]ك ييرجّْحي بعضي اؼبؤرًّْخْب أىفَّ ًسيًدم أيب مدين كيًلد سنة
ة يف حياتو، كانت مليئة بالًعلم ك اغبًلم، ك اؼبوًعظػة اغبسنة، ك الكرامات الٍب ال زالت تيردَّدي إذل يوًمنا خاض فَبات ذىيبٌ 

 . ىذا
يبان؛ ك ًإذا كيٌنا نيقدّْري الفارًؽ الزَّمًِب بْب ًسيًدم أيب مدين شيعيب، ك ًسيًدم ػبضػر بن خلوؼ، فإنٌوي ييقدَّر بأربعة قركف   تقرً 

قرًيبة يف حياة ًسيًدم ػبضػر من أخبار ًسيًدم أيب مدين، الذم ذىاعى ًصيتيوي آنذاؾ مشارًؽى  -يف اعًتقاًدنا -بدكك ىي فتػرة ت
ييؤثػّْري يف ريكًح ًسيًدم ػبضر الٌتائًقة إليو، ك الشَّائًقة ًإذل ليٍقيىاه؛ فكاف  -يف تلك اغبقبة -األٍرًض ك مغارًًّٔا، فكاف ك الزاؿ

ًمليوي، ك الوارًدي يػيبىشّْريهي، بالتقائًًو بأيب مدين شيعيب يػىٍوـٍ أف حصلت تلك الرَّ  غبة، ًحينما ىاـ على كجًهًو، ك فيضي  الويٍجًد وبى
 ، ك تًصّبي ىذه(يػىٍوـٍ اعبىٍمعة ٍطلىٍعٍت سىارًم للعيبَّاٍد مثىَّ نىادىل ك ىىٍب رل بيومكىٍحلىػة) اعبىٍمعىة يف سفح اعببل عند مركز العيبَّادٍ 

اتاف الصُّوًفيَّتاف تعاضيدان ريكًحيِّا، لتنتًهي ببيشارتْب الٌزمني الصُّموًفياؼبرحلة الرُّكحٌية مرحلة يتوٌقفي ًفيها  ، ك تتعاضدي ًفيها الذَّ
ـى :) رضا أكلياء ا تعاذل عن سيًدم ػبضر، ك نلًفيها يف قولو: األكذل:سًعيدتْب ٍيٍخ مىٍن كىارل كىا ٍؿ   طىبػٍعيوا ًميَّة ك ًعٍشرًيٍن شى

ػا الكىاغىٍي قٍػرىاهٍ  يفىػضٍَّل   :) عنو، من خالؿ قولو( ص)رًضى رسوؿ ا : ك الثٌانًٌية( لىٍك بالٍنصىاٍؼ ىى
ك كىمَّػٍل اػبىٍتمىة الٍشًفػيٍع اؼب

ػٍر الزٍَّمزىًمي رىسيوؿ ا ِى (. ٍسقىاٍؾ بالسَّ
 

: حيديكثو ًفٍعالن حٌتى ًفي زماننا ىذاك من كراماتو  الجػٍزـ ًبويقيوع شيء ًفي الميستقبل، ك ( ْ
فىكَّػٍرًني ك لىٍو كيٍنٍت ًفي الٍػٍكفػاٍف  ًإذىا طىالىٍت عيٍمرىٍؾ ٍتشيوٍؼ مىا تٍػػػشيوٍؼ         تػىتػٍ

ك تٍػقيوٍؿ مىا قىػاٍؿ الشَّاًعٍر كىٍلٍد الٍخليػوٍؼ        اهلل يػىٍرحػٍم ٍعظىامىٍو يىا أىٍىٍل الٍحسىػاٍف 
ايىػٍم الٍجػفىػاٍف ٍتًغيٍب نىاٍس اؿ قىى أىٍىل الٍخػزيكٍؼ          تىاٍبًعيٍن الرِّبىػا ك ٍخدى بػىٍر ك تػىبػٍ

ػة تىٍمثًػيٍل الٍقػريكٍد  ػاٍر صىػافٍػيىة          ٍمشىٍمًتيٍن الضٍَّحكى الٍمسىالىػة مىٍن ديكٍف ٍجهى
ٍيػًبيٍن اؿ هيػوٍد الى ٍحًديٍث يٍػوىالىػػٍم الى قٍػليوٍب صىافٍػيىة          ٍمخى عىاىىٍد نٍطفىة ٍمنى اليػٍ
ٍعًليٍك صىلَّى اهللي يىا سىٍعٍد الٍسعيػوٍد 

ػػايٍػفىػة  الٍخًديعىة تىٍكثػىٍر ًفي ٍجوىامىٍع الٍبػػالىٍد       ك الٍعبىاٍد يىاٍؾ تٍػعيػوٍد خى
اإلماـ ٍيشىمَّػٍر ٍذرىاعي ٍعلىى الٍزنىػاٍد        نىاٍكرًيٍن األيصيوؿ ًفي الصٍف كىاقٍػفىة 

                                                           
 .ُْـ، ص ََِْ-ُاعبزائًر، ط -دار األٌمة، برج الكيفافُؿبٌمد الطٌاىر عالًَّكم، العالػم الربَّاشل ًسيًدم أىيب مدين شيعيب، ج: نقالن عن - ُ
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ٍية الٌتالٍػػفىة سى  ٍر ٍكضيو مىٍن اكالىٍد عىاٍد       أىٍصٍلهيٍم مىٍن أىٍصٍل الحى اٍجًديٍن بٍػغىيػٍ
ػػاٍليىػة       الٍخًديعىة ًفي الٍجوىامىٍع كىٍقٍت الٍسجيوٍد  ٍر باٍىٍل الٍمخى الٍمسىاجىٍد تػىٍعمى

مىا كىاٍف من ٍيجيػوٍد  الى ٍعمىٍل الى مىٍعمػوٍؿ الى قٍػليوٍب رىاٍكية      اٍلٍمفىاتىة تػىٍرجىفٍ 
اٍكا لىٍعبىة ك رىاٍضػيىة       يىا ٍعريكٍس الجىنَّة يىا فىارىٍس الٍخليوٍد  ًفيٍك رىاىيٍم يىرجى

 ٍُعًليٍك صىلَّى اهللي يىا سىٍعٍد الٍسعيػودٍ 

 

قاربة، ك منها أٌف الٌشعر لبلص من ىذا الٌتحليل إذل صبلة من الٌنتائج الٍب لباؽبا زبدـ اؼبعُب الذم ابتغيناه من ىذه ادل    
الٌشعيب الٌصويف اعبزائرم ظٌل ألمدو طويل يستلهم مبادئ الدّْين اإلسالمي، ك يستثمري أكامره ك نواىيو يف تقوصل الٌسلوؾ 
اإلنساشل؛ ك الٌسّب بو من االىتماـ باعبسد إذل هتذيًب الٌركح، ك قد خٌص شعر سيدم ػبضر بن خلوؼ دبيزات نظٌنها 

مظاىر الٌصالة على مثٌ إٌف ...كما لو كاف ىباطبي قارئنا صوفيِّا الكرامةق، ك منها اإلعالف بالكلمة عن رائدة يف عصر
كٌلها ميزات خيصَّ بػها شعر سيدم ػبضر، فبٌا جػعل قصائده  الٌنبي ك الٌتنويع في تراكيبها ك تواترىا عبر جموع قصائده

ف يف الٌزكايا الػجزائريٌة، ك الٍب تلقى اإلعجاب من اؼبريػدين ك مشايخ يف مدًح سٌيد اؼبرسلْب من األناشيد الٍب أضحت تلقٌ 
.  الطٌرؽ الٌصوفٌية

. ك  اغبمدي من قبل ك من بعد                        
 

: مكتبة البحث
القرآف الكريم * 

المراجع : أٌكال
 :أحمد محٌمد معتوؽ -
. ـََِٔ، ُاؼبغرب، ط -اؼبركز الثٌقايف العريب، الٌدار البيضاء الٌلغة العيليا، دراسات نقديٌة يف لغة الشّْعر، -ُ

: اإًلماـ أحمد بن حنبل الشَّيباًني
. ـََِّ -ُؿبٌمد بن عيَّاًدم بن عبد اغبًليم، مكتبة الٌصفا، القاىرة، ط: الزُّىػد، خرٌج أحاًديثىوي -ِ
. ـُٕٔٗ -قُّٔٗط  مصر،-أضبد ؿبٌمد شاكر، دار اؼبعارؼ: اؼبسند، شرحو ك كضع تعاريفو -ّ

                                                           
 .ِّٖمنشورات صبعٌية آفاؽ مستغازل، اؼبرجع الٌساًبق، ص  - ُ
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 (: محٌمد بن إسماعيل الجعفي) البيخاًرم -
.  (-ت.د) صحيح اإلماـ البخارم، طبعة دار إحياء الَباث العريب -ْ
 :جماؿ الدِّين خٌياًرم -
 .ـُٖٕٗ-ّْأغراض الشّْعر الٌشعيب يف اعبزائًر، ؾبٌلة الثٌقافة، عدد -ٓ
 :القاشاني عبد الرزَّاؽ -
د .أضبد عبد الرَّحيم السَّايح ك اؼبستشػار توفيق علي كىبة ك أ/ د.أ: ـ يف ًإشىارات أىل اإلؽبػىاـ تحلطاًئف األىعالى   -ٔ

ينٌية، ط ـ ََِٓ -ُعامػر النجَّار، مكتبة الثَّقافة الدّْ
:  اإلماـ الترمذم -
(. ت.د) لبناف،  -بّبكت: أضبد ؿبٌمد شاكر، دارالفكر: السنن تح -ٕ
 :أبو حٌياف الٌتوحيدم -
 .ـُُٖٗ. ُلبناف ط -الكويت ك دار القلم، بيػركت -عبد الٌرضبن بدكم، ككالة اؼبطبػوعات: اإلشارات اإللػهٌية،تح -ٖ

  :الطُّموسي -
، : اللَّمع يف التصوُّؼ، تح -ٗ عبد اغبليم ؿبمود ك طو عبد ا سركر، دار الكتب اغبديثة، القاىػرة، ك مكتبة اؼبثُبَّ

. ـَُٔٗبغداد، 
 :ريػم الػجيليعبد الك -

أبو عبد الٌرضبػن صالح بن ؿبٌمد بن عويضػة، دار الكتب : اإلنساف الكامل يف معرفة األكاخػر ك األكائل، تح -َُ 
.   ـُٕٗٗ، ُلبنػاف، ط -العلػًمٌية، بيػركت

(: أبو الحسن بن الحٌجاج القشيرم الٌنيسابورم:) مسلم -
. ـُِٗٗلبناف، ط  -كتبّب: صحيح اإلماـ مسلم، دارالكتب العلمٌية -ُُ 

  :محٌمد أحمد عًلي -

 .ـََِٕلبناف، ط  -مقامات الًعرفاف، مؤٌسسة االنتشار العريب، بّبكت -ُِ
: منشورات جمعٌية آفاؽ مستغانم -
 (.ت.د)ُ، ج-كىراف -سيًدم ػبضر بن خلوؼ، حياتو ك قصائًديهي، منشورات دار الغرب للٌنشر ك الٌتوزًيع -ُّ
 :ًكممحٌمد الطٌاىر عالَّ  -

. ـََِْ-ُ، طُاعبزائًر، ج -أىًبو مدين شيعيب، دار األٌمة، برج الكيفاف -ُْ
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  :عامر النٌجار -
 (.ت.د)ٓمصر، ط -نشأهتا ك ًنظامها ك ركَّاديىا، دار اؼبعاًرؼ: الطٌريؽ الصُّوفٌية يف مصػر -ُٓ
 :ابن عربي  -
إبػراًىيػم مدكور، الػمجًلس . ف وبي، تصًديػر ك مػراجػعة دعثما. د: ، تح(أربػعة عشػران سفػرا) الفتوحات اؼبكيَّة -ُٔ

. ـُٖٓٗاألعػلى للثَّقافػة بالتٌػعاكف مع معهػد الدّْراسػات العليػا بالٌسربوف، الػهيئػة الػمصػريٌة العاٌمػة للكتاب، 
. ـََِٔ -ِدمشق، ط -ؿبٌمد أًمْب أبو جوىػر، دار الٌتكًوين، حلب: اؼبعرًفة، تح -ُٕ
: رم أبو القاسمالقيشي -
لبناف،  -معركؼ مصطفى رزيق، اؼبكتبة العصػريٌة للطّْباعة ك الٌنشػر، بّبكت:الرّْسالة القشػّبيٌة يف علم التصوُّؼ، تح -ُٖ
. ـََِّط 
 :عبد الوٌىاب الشَّعػراًني-
(. ت.د/)ُلبناف، ج -، دار الفكر بّبكت(لواًقح األنوار يف طبقات األخيار) الطٌبقات الكربل -ُٗ
 :يوسف بن يحي بن الزيَّات -
. ـُْٖٗأضبد توًفيق، منشورات كلٌية اآلداب ك العلـو اإلنسانية، الرّْباط، : التشوُّؼ إذل رًجاًؿ التصوُّؼ، تح -َِ 

: ثانيا
  :المواقع اإللكتركنية

sidiali.ibda3.org و كذلك :montada.echoroukonline.com. 
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*  عزازيل ليوسف زيداف أنموذجا: طاب الٌركائٌي العربٌي تجٌليات رمز الشٌر في الخ
 

كلٌية اآلداب كالعلـو اإلنسانٌية بالقيركاف  /  المنجي بن عمر. أ 
 

: ميلخَّصي البحث *** 
يتىعلّْقي بالشرّْ حضورنا ك" عزازيل"لقد حبٍثنا يف ركاية  

فهو ميربّْريه يف كلّْ األزمنًة . غيابنا ليوسف زيداف عن رمزيًَّة الٌشيطاًف ، ىذا الٌرمزي الٌديِبُّ اؼب
لَّى ًفٍعليوي يف ىيبا . كعند جيلّْ الٌشعػػوًب  ، ميصوّْرنا أطٍػػوارى رٍحلةو ( عزازيل)اإلنساف ، الذم ييدكّْفي سّبةى ًصراًعًو مع الشرّْ /الرٌاكم: كقد ذبى

وضيها كلُّ إنسافو يف ىذا الكوًف منذ بٍدًء كٍعيًو الوي  فالشرُّ قيمةه أخالقيَّةه نيٍدرًكيها من خالؿ نقيضها اػبٍّب ، سبامنا، كتصٌورًنا . جػودى ملحميَّةو ىبى
ًر كقد مثَّلى عزازيل يف ىذا اػًبطاب الرّْكائيّْ رمزنا صروبنا للشرّْ ، فحيضػوريه فاعالن سرديٌا يف أحداًث الٌركايًة موصيػوؿه حبيضو. لًصلىًة ا بالٌشيطاف 

ىٍركيًَّة ىيبا يف الٌسٍرًد 
: أٌما ًغيابو ، فيىرٍبزي من خالؿ دكًر ىيبا الواًصًف للمشاًىًد غّب اؼبشارًًؾ ، فعليِّا ، فيها . طرىفنا يف نىسىًق سٍّب األحداًث اؼب

أدٍل يػيٍقنٍع . الويجوًد  إذف، ىيبا كعزازيل ميتالزًماًف يف الٌركايًة ، ّٔما خرجى النٌص إذل...مشهد اغتياؿ ىيباتيا ، مثالن ، أك مشهًد مقتل كالدهً 
ا على كقىائعى تارىبٌيةو مؤثّْرةو عايىشىها  هه ..عزازيل ىيبا بليزكـً تٍدكيًن سّبتًو ، كٍي تىظلَّ شاًىدن

لىةو من الٌنتائًج يبيكني أٍف قبيًٍملها يف أربًع نقاطو " عزازيل"ينتهي بنا تأكيلي رمًز الشرّْ يف ركاية  رّْ بالعقوبًة الٍب تعٌرضى أٌكؽبا اٍرتًباطي الش: إذل صبي
ـي بسبًب إغواًء الشيطاف لقريًنًو حٌواء عرب حٌثها على ارتكاًب اٍظوًر الٌديِبّْ ، فالشرُّ ، إذف ، ميتأصّْله يف الكوفً  أٌما ثانيها ، .  إليها آد

نساف ، فهو مصدىريهي كضحٌيتيوي ، كال شيطافى إالٌ شيطافي الٌنفًس فيتمٌثلي يف ًصلىًة اإلنساًف بالشرّْ ، إذ أٌف الشرَّ ًفٍعله إرادمّّ يبتلكي ناًصيىتىو اإل
مًة كأٌما ثالثها ، فيظهري يف عالقًة الشرّْ باؼبرأًة الٍب كانت سببنا يف سيقوًط آدـ من جٌنتًو ، كسيقوًط ىيبا من نعيًم اليىقًْب كنًعٍ . األمَّارًة بالٌسوًء 

ـٍ ىو غّبينا ه: ـي أٌ ا األىٌم ، كتتعٌلقي دباىٌيًة رمز الشرّْ عزازيل  ، كما هبىٍليو يف الٌركايًة كالٌنتيجةي الرٌابعةي ، فنزٍع. االطمئناًف  .. ىل ىو كبن ، أ
يٍدرًؾي ألفعالو ه

يريدي ، اؼب
يتسلّْيي ..ىل ىو اإلنساف اؼب

يتحكّْمي يف أفعاًؿ البشًر هه/أـ ىو اؼبالؾي اؼب
.. اؼب

ًٍتعي بسحًر خياًؿ مٍبًدًعها ، كتيثّبي الفكرى دبا تىٍكتىًنزي بو من معاًرؼى تٍشهدي بثراًء زاًد ، فإفَّ الٌرك" عزازيل"كمٍهما يكيٍن  ايةى أضحت بو أثػىرنا فنيِّا ، سبي
.    مؤىلًّْفها 

 

: توطئػػػػػػػػػػة** 
ؿي ًكٍفقى أٍنسىاؽو ،يػىتىشىكٌ (discours symbolique:)ليوسف زيداف خطابنا رمزًيِّا " * عزازيل"يػىتىجىٌلى الٌشر يف ركاية

ا اػًبطىاًب الٌركائي، نيٍدرًؾي اغبيضيورى الالٌفتى للشٌر رمزنا ، ...ًدينيَّة كفلسفٌية كنفسٌية: ميتىعدّْدىةو  يىافى الٌدالرٌل ؽبذى فىًحْبى نػىتىأىمَّلي الًبنػٍ
ايىاتً  شىرُّ )الٌرٍمز الكىٍوشلٌ للخىطيئًة كى السُّقيػوًط منذ األىزىؿً " : عزازيل"يٍرتىًبيي ب  ا العىمىًل ( . البدى فقٍد سىعىى يوسف زيداف يف ىىذى
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يؤىسَّسىةي الكىنسيَّةي 
تٍػهىا اؼب كٍىيى . يف القىٍرًف اػبىاًمًس اؼبيالًدٌم الرّْكىاًئٌي إذل إٍضفاًء النػٍَّزعىًة التىٍخًييًليًَّة عىلى الوىقىائًًع التارىبٌية الٍب شىًهدى

، كىتىسىيَّدى : ثىالىًثْبى رًقِّا يف "  ىيبا"كىقىائًعي يىٍسريديىىا  ٍقبىةو زىمىًنيَّةو تػىغىوَّؿى فيها الشَّري ـبيٍربنا فيها عن ًسّبىتًًو العىًجيبىةً ، ميصىوّْرنا صيريكؼى حى
يتػىقىبّْلى ؽبىًذه الرّْكىايىةً ،". عزازيل"فيهىا 

(. الرُّقيوؽً )اًثها   كفيصيوؽًبا غلب أىحدأل "عزازيل:"رىٍمز الٌشر اكتساحي  كىلىعىلَّ مىا يىٍستػىٍوًقفي اؼب
. لفكريٌة ىذا الٌرمز الٌديٌِب الذم وبيىٌمليوي زيداف ريؤىاهي ك تطلُّعىاتىوي ك ىىواًجسىوي ، فتىٍمتىزًجي يف النٌص سّبة ىيبا بسّبةو زيداف ا

يؤىكًّْؿ سيبيلي ك مسىاًلكي اؼبٍعُب ظىاًىريهي  كبىاًطنيوي /كتػىٍلتىًبسي على القارًئً 
يػّْلىةي )ىل ىي سّبة ىيبا ؼ: اؼب يتىخى

( الشخصٌية القىصىًصيَّةي اؼب
يتىنوّْعىًة ه.. ه

اغبىائًًر / ىىٍل ىيوى شيطػاف ىيبا.. كىًلمىٍن يػيٍنسىبي عزازيل ه.. أىـٍ ىيى شىوىاًغلي زيداف الًفكريَّة كإٍرىىاصىاتي معػارفو اؼب
لكنَّ ، شياطينهم تػيٍبدًعي فػىنِّا .. . ٍف ًلكٌل شاًعًر يف اعباًىًليىة شىٍيطىانيوي هأدلىٍ يىكي .. اؼبتىسىاًئل ه/أىـٍ ىيوى شىٍيطىػافي زيداف .. ه

فّْعى عن اإلمثًٍ يف دىنىًس " ىيبا"وبيىلّْقوف بًًو يف ظبىىاًء الكٍوًف الٌشٍعرًٌم ، أمَّا شىٍيطىاف زيداف فٍهوى يػيٍغرًؽي  يَبى
يٌنى ، اؼب يتىدى

الرٌاىًىبى ، اؼب
ًٍتعنا ، وبىًٍملينىا عىبػٍرى . يًل اػبىًطيئىًة سىل/ ككىحىًل اإلنساف بػىنىا نىصِّا رًكىائًيِّا فبي ؾى الى هبىٍعىلينىا نػيٍنًكري فىٍضلى عىزىازيل الذم كىىى ًِ  غىيػٍرى أفَّ ذىًؿ

ًة اػبىيىاًؿ إذل زىمىنو تىصىارىعىٍت فيو األىٍىوىاءي ك األىٍمزًجىةي  كاألىٍديىافي  ليو أٍبصىارىنا فػىيىٍكًشفي بىصىائًرىفى . أىٍجًنحى . ا ك هبى
 

ىٍحظيورىاًت " عزازيل " إفَّ ركاية
الغىٍوًص يف مىسىاًرًب اؼب ىًسيًحٌي ، من خالًؿ جيرأىًة ميٍبًدًعها على ى

 les: )زبىيوضي يف الالَّىوًت اؼب

tabous ) ناًئسي مىٍسرىحنا  تيٍستىشىفُّ من الٌصراعات" عزازيل"فػىرىٍمزًيَّةي  . ، دبا يبٍتىًلكو من زادو معريفٍّ كاًسعو الٍب كانت الكى
ٍيًمنىةن . ضىًحيَّةن لىوي " أككتافيا"كعائلة   " ىيبا"ككالد " ىيباتيا "ؽبىىا،كمن اعبىٍوًر الٌديٌِب الذم كانت  : لقٍد كاف الشَّري ظًبىةن ميهى

(symbole dominante ) يىكىوفي ذىًلكى مىا حىفَّزىنىا إذل ؿبيىاكىلىًة فىكّْ  كىقىدٍ ( . العنػٍوىافي )تىًسمي الرّْكىايىةى ميٍنذي عىتىبىًتهىا األكذل
نػىنىا من تػىقىصّْي ًدالىالىًت رىٍمز الٌشًر كتىجى  ىًٍبً الرّْكائي كيف شىفىرىاًت ريميوزًىىا ، ميٍستىًنًدينى إذل ًخطىابو تىٍأًكيليٍّ نىٍأمىلي أٍف يبيىكّْ

لّْياتًًو يف اؼب
(. seuils)العىتىبات
يىاًة  ، دلىٍ "عزازيل"كذلك  الرَّاًىًب ، فحسب ، بل كاف فاًعالن " ىيبا "يىكيٍن شىٍخًصيَّةن ركىائًيَّةن تػيعىٍرًقلي مىسىارى حى
ىجىاؿى للميشىاًىد ( actant narratif:)سىٍرًديِّا

اًث ، يػيٍبًطئيها ًحيننا فاًسحنا اؼب ر يف نىسىًق سىٍّبً األٍحدى ٌِ ًِ  les: )يؤىًث

scènes ) ًكالوىقػىفىات(:les pauses ) ، فهو الشَّخٌصية . كىييسىرّْعيهىا أٍحيىاننا أيٍخرل دىاًفعنا بًالسٍَّرًد إذل ميٍنتػىهىاه
، كوبيىرّْضيوي على ًفٍعل " ىيبا "وبيىاًكري : اؼبًحوريَّةي يف ىذا اػبطاب الٌركائي ( personnage narrative:)السرديٌة

يتىجىذّْري يف اػبليقًة ميٍند بدء اػبىٍلًق .آخرنا الًكتىابىًة ، يػىليوميوي تارةن ، ك يػيؤىنػّْبيوي طىٍورنا 
يكًشف اغبجابى عن ذاتو ، فػىييٍخربهي أنو الٌشر اؼب

يػىزي  بو من حيىاكىةو " عزازيل"أٌف " ىيبا"، ك ييدرؾي ( اإلنساف/ىيبا)، كأالَّ كيجويدى لىوي إالٌ فيو  ىا يػىتىمى
ىو سببي سيقيوطو ، ؼب

ًر اػبىبيًث  ٍِ ٌرذائل ك الٌشريكرى ، ك يػينػىوّْعي طيريؽى الًغوىايىًة لييوًقعىً بًو يف اؽبيٌوة السًَّحيقىًة ، أليس ىو رمز الٌشٌر ك يػيزىيٌني اؿ: للمىٍك
 …رسولو بْب العاؼبْبى ه 

يكىةه حىمَّ " عزازيل "ليست مىهىمُّةي تأكيل الٌرمز يف ركاية  ، فاؼبعىاشل غيٍلفه ، ظبى ؽبىىا زيداف زادنا يىسّبةن ، إمبا ىي من اؼبشٌقًة دبىكىاف و
ىٍعُبى ، آمالن تػىٍوسيعى أيفيق التػىقىٌبًل  عىبػٍرى قراءىة ميٍنتجىة لدً 

يؤىٌكؿ ييطاىردي اؼب
فىكىيف عرٌب . الالتو أىٍعمىق مىٍعرفينا ميتىنٌوعنا، فبٌا هبىٍعىلي اؼب
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ٍوًف ه" عزازيل" يتىأصّْل يف الكى
بىائًلىوي لإليقىاًع ب.. كى مىا عىالىقػىتيوي باإلٍنساًفه.. عن الٌشر اؼب الرٌاًىًب " ىيبا"كى كىٍيفى نىصىبى حى

يتػىزىٌىًد ه
..                                                               اؼب
 

: ة الٌثالثة رىٍمزنا للٌشر ، ؾبىىاؿ اتٌفاؽو بْب األدياًف السَّماكمَّ " عزازيل"تػىٍبديك أصىالةي   : الٌشرُّم الميتأصِّلي  / عىزىازيلي  -ُ
ًِ كيجيوًده كقٌصة أٍك أيٍسطيورىة آدـ (. اإلسالـ/اؼبسيحٌية /اليهوديٌة ) على  –فػىقىٍد رىبىيى الفكر الٌديِب بْب كيجيوًد الٌشر أٍك بىٍدًء

عزازيل : جيوًه ، أحىادمُّ الًفٍعًل فالٌشر قىرًيني اػبىًطيئًة الٍب أنٍػزىلىٍت آدـ من عىٍليىائًًو ، كىرىٍمزيهي ميتىعٌددي الوي .  -حٌد عبارة بوؿ ريكور 
فىوي كىاًحده ..... اغبٌية / إبليس / الٌشيطاف /  ًحٍرمىافي آدـ من نىًعيًمًو كىتىٍضليليوي عن الطٌريق القىوصًل : مىٍهمىا كاف شىٍكليو ، فإفَّ ىىدى
اشٌل الغييبٌ ) ثّْل يف( الشيطاف)األفعى : "، ذلك أٌف ( مٍسلىك اإليباف الوًٍجدى قلب أسطورة آدـ نفسها ، الوجوى اآلخىرى  ، سبي

أي . الٌشرُّ اؼبوجودي من قبل ىنا ، ك الٌشرُّ وبيىاًكؿي أٍف هبىٍتىًذبى اإلنسافى ك يػىٍفًتنىوي )...( للٌشر  كىتػىٍعًِب األفعى أٌف اإلنساف ال يػىٍبدى
ديهي  إٌف . فعى سبيىثّْلي تقاليدى للٌشرّْ أكثر قدمنا منها بالٌذات ، األ)...( بالٌنسبة إليو ، فإٌف البدءى يعِب االستمرار . الٌشر ، بل هبًى

ًد .  ُ... "األفعى ، ىي اآلخر للٌشرّْ اإلنساشلّْ  ًِ يتػىعىدّْ
يىاًف العىالىقًة بْب أىٍكجيًو ىذا الٌرمز اؼب ىذا الٌشاىد يىٍدفعينا إذل ضىريكرىةً تًبػٍ

ٍوًف على ذبىىذًُّر رىٍمز الٌشر يف  -مع ريكور-كىٍي نػيؤىٌكدى  .  الكى
يًِبّْ الذم عرىفتٍ  ا قىائًمنا على ًشٍبًو إصٍبىاعو بْب أىٍطراًؼ الًفكًر الدّْ ٍد سىنىدن ق اإلٍنسانًيَّةي ، ك لعلَّ ك لىٍن نػىتىمىكَّنى من ذىًلكى مىا دلىٍ قبًى

انًبنا من ىذا الفكر " قلساف"فقد أٍكرىدى بن منظور يف : ميٍعجىًميِّا ( عزازيل)ذلك يػىتىحىٌققي حْب كبىيدُّ ىذا الٌداؿ  تػىٍعرًيفنا ييًضيءي جى
ِي أنَّوي أقٍػبىحي ما يىكيوفي من األٍشيىاءً )...( الٌشيطافي حيَّةه لو عيٍرؼه : " ، فهو يػىقيوؿ  )...( كالٌشيطافي الى يػيرىل ، كلٌكنو ييٍستىٍشعىري

ـى  الشيطاف  هبىٍرم من ابن آدـ ؾبىٍرل الدَّـً ، إمٌبا ىو  ثىله أٍم يػىتىسىلَّيي عىلىٍيًو فيػيوىٍسًوسي لو ، ال أنَّوي يىٍدخيلي يف ككذلك قػىٍوليوي إٌف ى
ٍوًفًو  ًعيَّةو إسالمٌيةو ميوىجّْهىةو لزاكية النَّظر إذل الٌشر ، يبيًٍكني أ.  ِ... " جى يٍرتىًبي دبىٍرجى

ٍف قبيًٍملىوي كىمىا نىًصلي إليًو من ىذا التٍَّحديًد اؼب
يطىابقة بْب اغبٌية ك الٌشيطاف يف اؼباًىيًَّة ك ىذا يػيعىدُّ قىاظًبنا ميٍشَبىًكنا بْب األدياف ، فالقٌصة التػٍَّوراىتًيَّة  أىكَّالن ىذه: يف عيٍنصرٍيًن 

اؼب
ًتو ً . اإلٍغوىاًء / تػىعيودي باػبىًطيئًة إذل اغبىيًَّة  إوبىاءىاتًو الٍب /  إٍغرىاءىاتًوً / ثىانًينا ظىاًىرىةي تىسىلًُّي الشيطاف على اإلنساف عىبػٍرى كىٍسوىسى

دي صىداىا يف الٌديانة اؼبسيحٌية ، حيث أفَّ البند العاشر من إعالف اإليباف لكنيسة اإلصال نىةن ، كىذه الًفٍكرىةي قبى ح تػىٍنضىحي ًفتػٍ
وٍ : " يػىقيوؿي بأفَّ 

ى
.  ّ... " ريكثىةي كيٌل ساللة آدـ قد تفٌشت فيها ىذه العدكل ، كالٍب ىي اػبطيئة األىٍصلي ك نػىٍزعىةي الٌشر اؼب

مشٌتق من فعل أىبٍػلىسى ،كأىبٍػلىسى " إبليس :" " إذف ، لقد ذبىىذَّرى الٌشري يف اػبًليقًة ، ردٌبا كيًجد قػىٍبل أىٍف ييوجىدى اإلنساف ، إذ أفَّ 
ـى ، كمنو ظبيّْيى إبليس ككاف اظبو  يٍجرًميوف "  ،كيف التػٍَّنزيل العزيز"عزازيل"من رىضٍبىًة الٌلًو أىٍم يىًئسى  كنىًد

" يػىويمىًئذو يػيبػٍلىسي اؼب

                                                           
 .  ّْٖ، ص (ََِٓ)،دار الكتاب اعبديد اؼبٌتحدة ، ( لبناف)منذر العٌياشي ، بّبكت: ، ترصبة  دراسات ىيرمينوطيقٌية: صراع الٌتأكيالت ، ( بوؿ)ريكور ٔ
 
.  ِّٖ، ص ( ُّ)، آٌّلد ( ُْٗٗ)، بّبكت ، دار صادر ، الطٌبعة الثٌالثة ، لساف العرب، ( أبو الفضل صباؿ الٌدين)ابن منظور ٕ
 

ٖ. ُّٕ، ص  صراع الٌتأكيالت، ( بوؿ)يكور ر .
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كيسى : كإبليس،  لعنة الٌلو  ِي ي مالك الٌشبل يف  ُ... " مٌشتٌق منو ألنَّوي أىبًٍلسى  من رضبة الٌلو أم أى معجم الٌرموز " ، ك ييبْبّْ
ـى الع: " سبىبى يىٍأًس إبيليس من رىضٍبىًة الٌلو " اإلسالمية  يًَّة ألىنَّوي رىفىضى االكبناءى أىمىا ًة اإلؽبى ، ميٍستىًدالِّ باآلية اػبمسْبى من ِ" ظىمى

ايةي الصّْراع بْب قيم اػبٍّبً ". البقرة "، ك اآلية الرَّابعًة كالٌثالثْبى من سورة " الكهف"سورة  ك قد يىكوف ي ىذا الرٍَّفضي ىو ًبدى
ٍحض ، بْب الٌلو ك الٌشيطاف الذم  يػيٍعتىبػىري ا

ى
يٍطلىًق كقيم الٌشر اؼب

: النًَّقيضى  أك(   l’adversaire)ػبىٍصمى اؼب
تػىٍعِب اػبىٍصمى " طاف ًعبارة ه ًِ ًِ كاًئنو ميتىجىذّْرو يف الٌسيئىاًت ، مثٌ يػىتىحىوَّؿي إذل )...( الٌشٍي كىىذا اؼبصطلح سىيىتىطىوَّري لًيىديؿَّ على كٌل ى

ك كيجيوهو أخرل ... تٌنْب ك إبليس ك اغبٌية ميرىاًدؼو لل ،( puissance du mal: )اسم عىلىًم دىاؿٍّ على قػيٌوًة الٌشر 
.  ّ... "الٌذنب ، كما فػىعىلىٍت حٌيةي ًبدايًة التَّكويًن / ك الٌشيطاف يػيٍغًوم اإلٍنسافى لًيىٍدفػىعيوي إذل اػبطيئة . لًفٍكرىًة الٌشر 

يوىاًجهىةي لقيوًَّة اػبىٍّبً 
ٍت ثينائًيًَّة اػبىٍّبً ك الٌشر ميٍنذي ًبداىيىًة الوىٍعي الفىٍلسىًفٌي ، فقد كىقىٍد طيرًحى ( ** . الٌلو)فالٌشيطاف ىو قػيوَّة الٌشر اؼب

حىٍوؿى ىذه أىثىارىت الفلسفة اؽبنًديَّةي كالفلسفة اليونانٌيةي قضٌية حرّْيًة االختيار بْب اػبّب ك الٌشر ، مثٌ تػىوىسَّعىٍت دىائًرىةي اعبدؿ 
*** . ًفرىقنا كىالىميَّةو أىثٍػرىٍت زىادى الفكر اإلنساشل اؼبسألة يف الفلسفة اإلسالمية ، فىأىنٍػتىجىٍت 

من مىٍنظورو إيباشلٍّ )عن الصُّورة الٌنمطٌية للٌشيطاف ، إذ ىو هبيىسّْدي قيمة الٌشر الٍب تػيوىاجوي قيمة اػبّب " ىيبا "دلىٍ ىبىٍرٍج عزازيل  
اًت جٍلد" ىيبا"فهو النَّقيضي ، يقيوؿ ( . كيثوقيٍّ  ك االلًتباسي نىقيضي  اإليباف ! أنا اٍلًتبىاسه يف اٍلتباسو :"الٌذات  أثناءى بعض فَبى

ىل خلق الٌلو اإلنساف أـ  " : "-عزازيل"مثٌ ييضيفي يف ًحوىارو حجاجيٍّ ثنائٌي صبعو ك . ْ..." ، مثلما إبليس نقيض الٌلو 
العكس  ه  

ماذا تػىٍقًصد ه                                             -
يا ىيبا ، اإلنساف يف كٌل عىٍصرو ىبىٍليقي إؽبنا على ىواه ، فإؽبوي دىٍكمنا ريؤىاهي ك أحالمو                                        -   

. اؼبستحيلة  ، كمينىاهي 
                                                           

.  ِٗ، ص ( ٔ)، آٌّلد  لساف العربابن منظور ،  ٔ
 
حٌمديًٌة ، يقوؿ " معجم الٌرموز اإلسالمٌية"يف كتابو " إبليس"ييعرّْؼي مالك الٌشبل  ٕ

ي
ٍرتبطًة باإلسالـ كالٌدعوة اؼب

ي
:   من خالؿ رمزيٌتًو اؼب

« Iblis , appelé aussi : Ach-chaytan al-marjoum (…) C’est l’incarnation principale du démon en I slam ,la 
figure emblématique du Diable dans l’univers fortement cloisonné qu’est la prédication Mohamédienne . 
Pour avoir refusé de s’incliner devant la Majesté divine (…) Il fut alors banni du Paradis et privé des 
bienfaits célestes qui l’accompagnent … » 

- Chebel (Malrk) , Dictionnaire des symboles Musulmans , Paris , ed. Albin Michel , (1995) ;p 
132/133 

تعبّبا عن مفهـو الٌشيطاف رمزنا للشرّْ ، ألنٌو ييقٌدـ معُب لفظ الشيطاف من حيث  أبللى " معجم الٌرموز"يف كتأّما " جّببرانت"ك" شوفالييو"قد يكوفي الٌتعريفي الذم كضعو  ٖ
ِو للخًّب  . كظيفتيو ، كداللتيو عن كلّْ سٌيءو كشٌريًر، كييرًبزه كنقيًض

:  للٌتوٌسًع ،اينظٍر  -
- Chevalier(Jean) et Geerbrant (Alain) ,Dictionnaire des symboles , Ibid , p 671 

تعٌلقة بركاية . " ّّٗ، مصدر سابق ، ص  عزازيل ،( يوسف)ف زيدا ٗ
ي
" . من ىنا فصاعدا يف اؼبًب بْب قوسْب " عزازيل"ذبٌنبا للٌتكرار ، سأذكر الٌصفحات اؼب
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  كيفَّ عن ىذا الكالـ ، فأنت تعرؼ مكانك من الٌلو ، فال تىٍذكيٍرهي                                        -
! أنا مذكوره يا ىيبا ، ماداـ ىو مىٍذكورنا                                        -

ِي ، . بػىٍعدى حْب عيدتي إليو ، فكاف يتكلَّمي مينػٍفىرًدنا ... غىلىبىِب الًغيىابي  ، فَبكت عزازيل يقوؿ ما ييرًيدي كاٍنصىرىفتي عنو  أٍنصىتُّ
كؼبَّا ظنَّ البعض ! أفَّ الٌلو ؿبيٍتىًجبه يف ذىكىاتًنا ، ك اإلنساف عاًجزه عن الغىٍوًص إلٍدرىاًكًو : نىاهي فػىوىجىٍدتيوي يقوؿ بلغة غريبةو ما مىعٍ 

..." ٍبرًيرًًه يف الٌزمن القدصل ،أٌ م رظبوا صورة لإللو الكامل ، مثٌ أٍدرىكوا  أفَّ الٌشر أصيله يف العادل كمىٍوجيوده دىٍكمنا أٍكجىديكشل ًلتى 
قد يكوف ذلك ميبػىرَّرنا ما .. . ىىٍل يبيًٍكني، إذىٍف، أٍف نػىٍعتىربى الٌشيطافى ضحٌية ؽبيبا، نفسو، كلإلنسانٌية صبىٍعىاء ه . ( ّْٖص )

الٌضحية رىٍمزنا لٌشرٍّ كامنو يف اإلنساف ، سىاًبقو ًلويجيوًدًه ، ال زبىٍليو أٌمة من األمًم منوي ، كلن تىٍستىقيمى اغبياة " / عزازيل"داـ 
. ديكنىوي 

ٍذًنب)كعزازيل ( الرٌاىب)إفَّ صورة الٌصراع بْب ىيبا 
ي
الٌلو كالٌشيطاف ، كقد كانت / اػبّب ك الٌشر : تػيعىبٌػري عن أزىلًيًَّة ثػينىائٌية ( اؼب

ًٍتعىةن ، فقد كىظَّفى فيها ـبيٍتػىلىفى أىنٍػوىاًع اغًبوار  الباطِب /اؼبنقوؿ / ؼبباشرا: )اؼبقاطع اغبوارية الٍب صاغ ّٔا زيداف ىذا الصراع  فبي
يٍضطرًبىًة ، ...( 

، كىنػىوَّع ؽبىىجاًت القىٍوًؿ الٍب تػىرىاكىحىٍت بْب  الٌلْب كالٌشدة ، ك القٌوة ك االنكسار، حسب حاالت النفس اؼب
ا ًحوىارًيِّا افى ، فهو ذك طىابع ًسٍحرًٌم  (َى scène dialogique)لًيػىٍرسيمى مىٍشهىدن ، يىٍدفىعي القىارًئى إذل ييثّبي العىٍقلى كالوًٍجدى

ًة السُّؤاًؿ تىٍأسيسنا لكيافو كىاعو  ِى طىانًًو يف غبىىظىاًت بػىٍوحو ؿبيىفّْزىةو على ضىريكرىًة خىٍوًض ذبىًٍربى ًِ ًِ كقىٍد حىًرصى زيداف . ؾبيىاًلسىًة شىٍي
نٌصًو  يصىاًحبىات الٌنصٌية (   les seuils)على تىٍأكيد العىالىقىًة بْب اإلنساف ك الٌشيطاف من ًخالًؿ عىتىباًت ى

، خاٌصة اؼب
لكيلّْ امرئ شىٍيطىاينوي : "إذ ييصىدّْري نىصَّوي حًبىديثو للرَّسوؿ صٌلى الٌلو عليو ك سٌلم ، ( **** les péri textes)الٌداخلٌية 

تي تىأىصُّلى الٌشر... " ، حٌٌب أنا ، غىيػٍرى أٌف الٌلو أىعىانىًِب عليو فىأىٍسلىمى  ًِ   كىو حديث يػيثىبّْ
اًخلٌية ( عزازيل)كىتيًقرُّ عىتىبىة العينواف . كيىديعىميوي حبيجَّةو ًدينيَّةو تػيبػىٌْبي أىفَّ الرُّسيلى لىٍيسيوا يف مىأمىنو من الٌشٍيطاف  :) كبعض العناكين الدَّ

بل يػىتػىلىبَّسي بو كيىسعى ، بأٌف رمزى الٌشرّْ ييالحقي اإلنساف ، ..( كموف اإلعصار/مدينة اؼبلح كالقسوة/الٌتيو/غوايات أككتافيا
كما يٍعتًقدي أتبػاعي بعًض  –إذل إغوائًو بطرؽو شٌٌب ، ليىضمىنى سيقوطىو يف اعبىحيًم أٍك حيلوؿى ريكًحًو يف كائنو شرٌيرو بعد موتو 

يػانات اؽبنديًَّة القديبةً  يفارقىات الٍب تىٍطرىحيها عىتىبةي العينواف ، ىذا االرتباطي الوثي.  -الدّْ
، إذ " عزازيل"ؽي ليغويٌا بْب ا ككمن اؼب

كقد تكوف ًصلةي . ، كىو ذك أصلو عربمٍّ   ُ..."مثل إسرائيل كبيت إيل" إيل"مٍشتىقّّ من اسم ا " : "عزازيل:"أفَّ لفظ 
، كداًعمةن لتىأصًُّلهما ، فمٌب كيًجدى اػبيػٍري كاف الشرُّ " عزازيل"  اػبٍّبً كالشرّْ

" عزازيل"، كأسلَّ كيًجد ا كاف با ميٍثًبتىةن لتالزيـً
ـى على صورتو ،ليكوف  خالدا : " ،كبينهما كاف اإلنسافي ؼ ـى الٍبىدىعى بوٍسوسة إبليس . اآلبي الٌسماكمُّ خىلقى آد غّب أٌف آد

يحرَّمىًة ، على أمًل أٍف يىًصّبى إؽبا 
ين بوٍسوستو ، فأخطأى اللَّع" عزازيل"خدعو . ، فعصى ربٌو القيديسى ، كأكلى من الشَّجرًة اؼب

                                                           
ٔ
          www.metransparent.com :االلكَبكشل  باؼبوقع ، نيًشر" من حوار أجراه سامح سامي مع اؼبؤٌلف"، ( يوسف)زيداف  



 2014مارس  /آذار  –الثانيالعدد  –دبية والفكرية مجلة جيل الدراسات األ
 

 

 

 

 

 

 66 2014©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

 

 

ـي كعيوًقبى بالطٌٍرًد من اعبٌنة ، حبيٍكم قيدكسٌيًة الٌربّْ اإللو األصلى ، تيشىرّْعي ؼبنطًق الشرّْ /لعٌل ىذه اػبىطيئةى ( . ِٖص...")آد
.  اؼبوركًث الذم الزـى اإلنسانٌيةى ، كال زاؿ ميٍستًمرِّا ، كسيظلُّ كذلك حٌٌب فناء الكوًف 

رمزه لإلنساف يف كيلّْ عصرو ، ىذا " ىيبا"يػىتىجاكزي اؼبستول الفردمَّ إذل اعبىماعيّْ ، ك" عزازيل"يف ركاية  إفَّ خطابى الشرّْ  
ا أف يسميوى بريكحًو إذل اؼبثاؿ اكؿي جاىدن ـي بنيزكًع اعبىسىًد إذل /اإلنساف الذم ظىلَّ ميعلَّقا بْب الٌسماء كاألرض ، وبي ا ، فيىصطد

ي  اًب حيث الًفًبى .         كاف الٌصوتي اؽبامسي ذاتيو ،الذم عرٍفتي بعدىا بأسابيع ،أنٌو صوت عزازيل: " ك أغالؿي الشَّهىواًت الَبُّ
 .ال تػىٍفًقٍد مرتا ،مثلما فقٍدت أككتافيا قبل عشرين عاما : كاف يىٍستػىٍعًطفيِب بًنداءو باطِبٍّ عميقو 

. يا ىيبا ، كاف ذاؾ نًداء ركًحكى دلٍ يكٍن صويت ،                                   -
عزازيل ،ال تيشىٌوٍش عليَّ ، دٍعِب أيكمٍل الكتابة ، فقٍد صار كقٍب ضيٌػقنا ،كصىٍدرم ،                                   -

( .  ّّْص..." )فسوؼى أٍرحلي عن ىنا بعد أيٌاـو 
تلكى ىي اغبقيقة الٍب يىٍسعى زيداف إذل إماطىًة .. . كًف صراعو مريرو ههأىقىدري اإلنساف أٍف يػىتىحٌملى ًكٍزر اػبطيئة ، كيىعيشى يف أىت

: فكأٌف الٌركايةى قاًدحه للٌسؤاؿ اغبارًؽ . اللّْثاـً عنها ، كاًشفنا عن اضطرابو يىٍستىًبدُّ بكيلّْ إنسافو يػيفىتّْشي عن معُبن لويجوًدًه 
.. ال ييفارًقينا ه كيف نػىٍنجو بأنفيًسنا من شرٍّ تأصَّل فينا كالزمنا كًظلٍّ 

. دىًع األموات يػىٍهنأكف دبوهتم ، كخيٍذ مرتا كعيٍد إذل بالًدؾ األكذل  " –
يخايلي ...اٍسكٍت كعيٍد أنت من حيث جئت  -

. أيٌها الوجودي الغامضي اؼب
. أًعٍدشل أنت ، فأنت الذم أٍكجٍدتِب   -
ا   - .  أنا اآلف أحلمي ..أنا دل أكًجٍد أحدن
!.. طوؿي حيٍلميك يا ىيبا إذف ، سوؼ م  -
فما اظبك أنت ه ..أنت تيناديِب باظبي اؼبٍشهوًر   -
( . ّْٔص..." )عزازيل  -

يؤثّْرًة يف ىذه الٌركاية ، فاألعماؿ الٌلغويَّةي اؼبوٌزعةي بْب األمر كالٌنفي ، تىفٍ 
ضىحي الٌصراعى قٍد يكوف ىذا اغبواري من أفضًل اؼبناًطًق اؼب

يتػىزىٌىدي يف ملكػوت الٌرضباف ، يف ميوىاجهة ىيبا: اىب الرٌ /الذم عػاشىو ىيبا
كيػىتىواصلي ىذا . العػاشق لزينة اغبياة : اإلنساف/اؼب

الٌيةن فيها ، يف الرؽّْ الثٌامن كالعشرين ، حيث يرسيمي زيداف  ا اغبوار اغًبجػاجيُّ ، الذم تبليلي فيو الٌركايىةي أكثر اؼبناطًق صبى مشهدن
يف حوارو كجداشلٍّ فكرمٍّ يػىٍبحثي مسائلى فلسفٌية شائكةو بأسلوبو أديبٍّ مشوّْؽو ،تيطىرّْزيه الٌلغة الٌصوفٌية الٍب  هبمعي ىيبا بعزازيل 

عزازيل نقيض . الٌنقيضي : سألت عزازيل عن اؼبعُب الواحد ألظبػائو الكثّبة ، فقاؿ : " تنهلي من معاجم الوٍجًد كالٌشوًؽ 
غّب أٌنِب فًهمتي عبارتو ، كنًبٍتي يف . رل نبسنا ، بلغة أخرل ، غّب الٌلغة الٌسابقة الٍب دل أعرٍفها ىذا ما قالو ... ا اؼبٍألوه
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كألٌف لكٌل شيء نقيضا ، أٍفردنا للشرّْ اًٍض كيانا . ىو إذف نقيضي ا الذم عرٍفناه ، كعرٌٍفناه باػبّب اًض ...معانيها 
. لكٌنك يا عزازيل ، سىبىبي الٌشر يف العادل  : -قلت ىامسا .. عزازيل كأظباء كثّبة أخرل مناقضا ؼبا افَبٍضناه أٌكال كظبٌيناه 

. ىي الٍب تيسىبّْبيِب ... يا ىيبا ، كن عاًقالن ، أنا ميربٌري الٌشركر                         -
-                         )...(
. تػىرىاشل حىاًضرنا حيثما أرىٍدتي ، أك أرىديكا ... أنا ىيٍم  أنا ، يا ىيبا أنت ، ك،                       -

افو  ًِ الًوٍزًر ، كىدىٍفًع اإلٍصًر ، كتػىرٍبًئىًة كٌل ميدى ـي الًعباًد ، كميثّب . فأنا حىاًضره دىٍكمنا ًلرىٍفًع اًد يراىدي ، ك أنا خى
يرًيدي كاؼب

أنا اإلرادةي كاؼب
صي ىذا اغًبوىاري الذم يػىنػٍقيليوي الرٌاكم ( . َّٓص..." )اًمًهٍم العيبَّاًد إذل ميطارىدىًة خيييوًط أىٍكهى  ٌِ  ، ىيبا: الٌشخصٌية / يػيلىخّْ

مشَّاعةن نيعلّْقي عليها " عزازيل"كيػيؤىٌكدي أفَّ الٌشر ميتىأٌصله فينا ، فنحن من أٍكجدىهي ،كخلٍقنا "  . عزازيل"حىًقيقىةى الٌشر كىرىٍمزه 
نيًومُّ كاعبشعي كالٌطمعي إذل االٍقتتاؿ . ٍحشٌيتنا كأخطاءنا شيركرنا ، كنػيبػىٌرري من خاللو كى  أىدلىٍ يٍدفػىٍعنا التػَّعىٌصبي الٌديِبُّ كالتَّكالبي الدُّ

، تلك حقائقي ال بدَّ أٍف ييدرًؾ كينهها اإلنساف ، ىذا ما أرادىه زيداف ، الذم فتح ناًفذةن على أعماؽو ...كسفك الدّْماًء هه
اإلنساف يف ركاية زيداف " /عزازيل"فكيف ذبلَّى . الٌشيطاف دل يكٍن غّب اإلنساف " /عزازيل"كأخربنا أٌف  ميٍظلمةو يف ذىكاتنا ،

... هه
خٍصمو ، ظلَّ مٍرتًبطنا بالٌسماًء رغم طردًه من /نقيض ا/رمز الشرّْ " : عزازيل"ال شكَّ أفَّ : اإلٍنساف / عزىازيلي   –ِ

ـى كجٌرىم إذل اعبحيًم ، ىذا ما تٌتفقي حولىو كلُّ األدياًف الٌسماكيًٌة اعبٌنًة كإصرارًه على إٍغواًء سيالؿ ىذه اغبقيقة غّب أٌف . ًة آد
نىا  من أىٍخبارو حىزينةو عن ًصراعاتو بْب األىٍدياف ، كاستب ًمليون إليػٍ احة أًلٍركاًح الٌناس تػىٍبديك غىائًمىةن ، حينما نػىتىأىٌملي الوىاًقعى دبىا وبى

يشىٌرعْبى .. فهل أفَّ الٌشر يف الٌسماء مىٍوعوده بو الٌضالُّوف ه. ًة الٌديًن بدىٍعول ضًبام
ٍفًسدين،اؼب

ي
أىـٍ ىيوى صىنيعىةي بىِب األىٍرًض اؼب

بيبىوي نسطور ... أًلىنٍػفيسًهٍم تىٍطبيقى األيلوًىٌية على األرض هه  يا أبت ، ىل تىرل :" تلك  أىٍسئلىةه حارًقىةه أىرٌقٍت ىيبا ، فسأؿ حى
يػىٍفعىلىوي ... الٌلوي ال ىبىٍليقي الٌشر:" فأىجىابوي ... " فَّ الوىثىنٌية كيلَّها شرّّ ه أ ... كىالى يػىٍرضىى بًًو ، الٌلو كٌلو خّب  كؿببَّةه ...كىال ى
إنٌو .. الٌشر هإذا كاف الٌلو دل ىبىٍليٍق الٌشر ، فمن ىذا عزازيل رمز ... إذف من أين تػىٍنبىعي ىذه الٌشركر األرضٌية ه ( . ْٕص")

ًة ، كييكىٌشري عن أنٍػيىابًًو ، فػىتػىٍنطىًفئي الرُّكحي الطٌاًىرةي ، كيػىبػٍريزي احلى  يٍعًتمى
ًنًو اإلٍنسىافي ، يىٍكًشفي عن جىواىنًبًو اؼب رًير من مىٍكمى ٌِ يػىوىاف الشَّ

بػىريكتًًو ،  ىكذا ...ه" -ىوبس"على حٌد عبارة " –ٍنسىافأىلىٍيس اإلٍنسىاف ًذٍئبه  لإل"، فػىتىٍستىغيثي األىٍرضي كىالسَّمىاءي من جى
اعنا . ذبىٍسيد الفكرة / اإلنساف : الفكرة ، إذل /عزازيل : يػىتىحىوَّؿي الٌرمزي من آٌّرد إذل اٍسيوًس ، من  فػىييٍصًبحي الٌشر إٍبدى

الٌشيطاف /دى درىاًميَّةو ميؤىثػّْرىةن يػىتىجىٌلى من خالؽبا اإلنساف مىشىاهً " ىيبا " كقىٍد رىصىدى لنا الرٌاكم " . عزازيل"إٍنسىانًيِّا خىاًلصنا ميبػىرّْريهي 
ىٍشهدى األىٌكؿ منها كاف أىشىدَّ إيالىمنا ًلريكًحًو ، كىىوى الفٌب الٌصغّب الذم يىٍشهىدي مىٍقتىلى أبيًو الوىثىًِبَّ أ. رمزنا للٌشر : 

مىاـ لىعلَّ اؼب
وبيّْْب ًِ ىًس

إذل كىاًصفو (  narrateur)الرٌاكم " ىيبا"لقد ربىىوَّؿى (. إخوانو يف الٌديانة )نىاًظرىٍيًو بًأىٍيدم عىوَّاـً اؼب
(descripteur  ) يىٍستػىٍرًجعي تػىفىاًصيلى مىٍشهىدو كىٍحًشيٍّ يٍرًكيًو للرٌاًىب نسطور، القىرًيًب من ريكًحًو ، يف غبىىظىػاًت بػىٍوحو ،

ىٍشهىدً . صىاًدقىةو 
، مينػىٌوعنا طىرىاًئقى القىٌص ( flash-back: )الٌسينمػػىاًئي القىائًًم على الومضة الورائٌية  ميٍستىًعيننا بًتػىٍقًنيػىاًت اؼب
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يؤىلّْف 
ـى للكهنة : "( récit itératifًَ : )اؼبتػىرىاكًًح بْب القىصّْ اؼب ىٍعبىدى لًيػيقىدّْ

كاف أيب يىٍصحىبيِب يف قىارًبًوي ، كلَّما زىارى اؼب
يٍفرىًد ( ُْص... " )ًق من ظبىىكو ، ًخالىؿى اليػىٍومىٍْبً ًنٍصفى مىا عىًلقى يف ًشبىػػاؾً 

كانوا "، ( récit singulatif: )كالقٌص اؼب
(. ُْص... ")سحبوا أيب من قاربو كجىرُّكهي على الٌصخيور لًيػىٍقتيلويهي طىٍعننا بالسَّكىاًكْب الٌصدئىًة )...( ىبىٍتىًبئيوف خىٍلفى الٌصخور 

اًصفى كىسى  ِى اًئلى الوىٍصًف الٍب أثػَّثىت مىٍشهىد اعبىريبة النَّكراًء ، فقٌد رٌكزى على الٌصور الفىنٌػيًَّة القائمًة على الٌتشبيو كما عىٌددى الوى
كنت " ، ..." أىفٍػزىعٍتهم األصوات الٍب شىقىٍت السُّكيوف ى " ، ... "كأىٍشباح فرٍَّت من قعر اعبىحيًم : ) " كاالستعارة كآّاز 
ناى  ِن ( .  ِْص... " ( )نظىركا كبىًٍوم بًعييوًف ًذئابو قد ارتوت " ، ... " بانكماشي  أزيـك ميتحىصّْ

ىٍوصيوًؼ ، فايٍستػيلٍَّت الًعبىارةي من  
ةو سبىىاىى فيها الوىاًصفي باؼب ِى ٌِ ِو يعىاناًة ، لقد تػىفىنَّنى زيداف يف ًصياغىًة بىانيورىامىا مىٍشهىدمى

رىًحًم اؼب
مىوي  كأظٍبىاكيوي بَباب األرض الٍب مىا : " الٌشيطاف / اإلنساف ، ك ميالىًد اإلنساف لًتيٍخربى عن مىٍوًت إٍنسىانٌية  اٍختػىلىيى دىميوي كىغبٍى

ل
ي
ِي الظَّفىًر كاالٍرتًوىاًء ، فػىتىصىاوبىيوا ك قىٍد رىفػىعيوا أٍذرعىتػىهىٍم اؼب تػٍهيم نىٍشوىًة ضىٍوا بػىٍعدى ـى )...( طَّخىةي بدىـً أىيب عىادىٍت ميقىدَّسىةن ، مثٌ سبىىلَّكى

ٍوتي أًلىٍعد: ذلك ميتػىهىٌللْب ، ميهىٌللْب بالتػىٍرنيمة  الشىهّبًة 
ى
ىسيًح ، كىاؼب

ىٍجدي ليىسيوًع اؼب
كىقىٍد تىكيوفي ( . ِْص... ")اًء الٌرب اؼب

ًِ الٍب رىظبىىهػىا زىيداف يف ىذا العىمىًل الرّْكىاًئيٌ  ؼى الٌرمز فيها   ىىًذًه اللٍَّوحىةي الفىنيَّةي من أىصٍبىًل الٌلٍوحاًت ِى ، فػىٍهيى ميػوًحيىةه ، تىكثَّ
. لًيػيٍلقي بظاللًو على اغباضًر ، حيث أصبحى التَّعصُّبي الٌديِبُّ ميبػىٌررنا لسٍفًك الدّْماًء كميسوّْغنا للفساًد يف األرضً 

ىرىارىةي ، حْب" ىيبا " دلٍ يػىتىخٌلٍص 
ما من مىرىارىًة اغتياؿ كىاًلًدًه، بل تػىعىمَّقىٍت ىذه اؼب  عىًلمى بػىٍعدى ذىلك ، بًأىفَّ أيمَّوي ىي سىبىبي كيلّْ ى

ا كانت مسيحٌيةن ، مثٌ زبىىلٍَّت عىٍنوي ، كىفػىرٍَّت لًتىتػىزىكَّجى رىجيالن آخىرى من قػىتػىلىةً   كاًلًدًه ، لتىكيوفى بالٌنسبًة حىدىثى ، فقىٍد كىشىٍت بأىبيًو أل َّ
يرىكًّْع ( ىيبا)إليو

ِي فىظىاعىةن عىٍن " ىيبا " تػىتػىوىاصىلي مىًسّبىةي كى . كىٍجهنا للٌشر اؼب يٍظًلمىة ، كىتػىتػىعىمَّقي ًجرىاحيوي ًحْبى يىٍشهىدي حىاًدثىةن الى تىًقلُّ
اؼب

أكاد إذا ، " ىيباتيا: " "العىقل ، ىيباتيا الٍب اٍشتىقَّ اظبو من اظبها بػىٍعدى التػٍَّعًميًد / مىٍقتىًل أبيًو ، إنَّوي مىٍشهىدي اٍغًتيىاؿ ىيباتيا
أكتيبي اظبها اآلف ، أراىا أمامي ك قد كقفت على منٌصة الٌصالة الفسيحة ، ككأٌ ا كائن ظباكمّّ ىىبىي إذل األرض من 

كانت ؽبيباتيا تلك اؽبيئة الٍب زبٌيلها دىٍكمنا ليسوع اؼبسيح ، جىاًمعىةن بْب الرٌقة ك اعبالؿ )...( اػبياؿ اإلؽبٌي ، لييبىٌشرى الٌناس 
(. ُّٔص... " )من أٌم عيٍنصيرو نيورىاشٌل خيًلقىٍت ىذه اؼبرأة ه )...( 
وبيٍرىـى من ًسٍحًر ، ىي اؼبسيح الطٌاًىر النَّقٌي ، كم سبىىُبَّ أٍف يػىٍقضّْيى العيٍمرى خىاًدمنا ؽبا كىٍي الى " ىيبا " كما رآىا " ىيباتيا "تلك 

ىٍعرًفىةى ىذا اؼبالىًؾ الذم حىلَّ باألرض لًيػىٍنشيرى الًعٍلمى كا
...  ؼب

ىسىافىةى اؿ
ٍنىحي الوىاًصفى اؼب ىٍوصيوؼى يف أٍّٔى صيورىةو ، ك سبى

اًفيةى الٍخًتبىاًر الوىٍجًد الصُّويٌف يىٍستػىٍنًجدي زيداف بليغىةو ًشٍعرًيَّةو صيوًفيَّةو تػيرٍبًزي اؼب . كى
يًجدُّ يف إتٌبػػاع تىعاليم " ىيبا " فلقد عربَّ 

فهو . ، عن ًعٍشًقًو الصُّويفّْ للجىمىاًؿ األيليوًىٌي كللمىٍعرًفىًة العىًميقىًة " س كّبؿٌ " الرَّاًىبي ، اؼب
نػىيػٍهىا زيٍرقىةه خىًفيفىةه  : "تىٍصًويرنا ًحٌسيِّا " ىيباتيا " ييصٌور  يف عيػٍ

ًتهىا اتّْسىاعه كىنيوره ظبىىػػاًكمّّ ، يف ثػىٍؤًّىا. كىرمىاديَّةه ، كفيها شىفىافيَّةه  بػٍهى اؽبىٍفهىاًؼ كىكىقٍػفىًتهىا كىقىاره يبيىاًثلي مىا  يف  جى
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كانت تىٍشرىحي لنا بليغىةو ييونىػانٌية رىاقٌيةو ، كيف يبيًٍكني للعىٍقًل اإلنساشٌل أىٍف : " كىمىٍعنىويِّا ( . ُّٕص... " )وبىيفُّ باآلؽًبىة من بػىهىاءو 
ًف  ٍِ ًو ًِ )...( يىٍستىًشفَّ الٌنظاـ الكىاًمنى  يف الكى م على ًلسىاً ىا ًعبىػارىاته من مبادئ الفلسفة ، ًعبػارىاته طىاؼبا كاف هبىًٍر

ا تىفتىحي عىٍقًلي كىتىديسُّها فيو  ىىا من غّبىا ، لكنَّها نىطىقت ّٔا ككأ َّ ِي ٍعتى ميٍستىًعّبنا مىعىاًجمى دينيَّةو صيوًفيَّةو ( . ُّٕص... " )ظبًى
يقىدًّْس 

ىٍوصيػوًؼ إذل ؾبىىاًؿ اؼب
نيا / تػىٍرقىى باؼب يتػىعىػارل عن حىًضيًض الدُّ

ينّبي كىالعٍلمي الغىزًيري  " ىيباتيا "بػىٍيدى أىفَّ . اؼب
ىذا العٍقلي  اؼب

يتىعصّْبْب  -ليست سول شىٍيطىانىةو 
ؤمنْبى ، ك االقَبابي منها خىًطيئىةه عيٍظمى ، أىدلىٍ يػىٍنصىٍح -يف أعًْب اؼب

ي
كىاًفرىةو تيلٌوثي أىٍركاحى اؼب

عى عن نيًَّة " كّبٌلس "بعىدىـً االقَباًب منها ، ؿبيىذّْرنا إيَّاهي من غىضىًب األسقف األعظم " ىيبا " " بيشوم  "الرَّاىبي   إٍف ظبًى
 ، األىسقيفي األىٍعظىمي ، من أىٍجًل الذَّىىاًب لرؤية شىٍيطىانىوو " كّبٌلس "ألىٍن تىٍسمىعى خطبة األحىًد من البابا : " حيضيورًًه ؿبيىاضىرىهتا 

 لٍن يػىٍغفىرى لك ىذا الٌذنبٍيئنا سوؼ أىعيدُّ ما ظبٍعتوي منك ميزاحنا .إذا اقٍػتػىرىفٍػتىوي ،أٌما من ناحيىٍب ،فال زبىٍشى شى
هي إ ( .ُّْص..")ثىقيالن  ثنا زيداف عن حىاًضرو أىٍصبىحى الٌشيطىاف فيو كٌل من خىالىفىنا كىجىادىلىنا ، فػىعىزىٍمنىا أىٍف نيًعيدى ذل أىالى وبيىدّْ

بػَّلىنىا ههه  ىو اؼباًضي يػيٍركىل ًعبػٍرىةن للحاًضًر ، كىلىكن ، ىىٍل ييٍدرًؾ العيٍميىافي ... جىحيًمًو كاٍستىبىٍحنا دىمىوي تػىعىصُّبنا لًًفٍكرو سىاًذجو كى
ًقيقىًة االٍخًتالىًؼ دكف اػبالؼ هه يضىمَّنىًة يف " ىيباتيا "ؿ اإلجابة عن ىذا السُّؤىاؿ يػيؤىمّْنها الرَّاكم يف قٌصة اغتيا... نيورى حى

اؼب
ٍندىرىانيًَّة   ػىاعىة " ىيباتيا " فقٍد عىرىضى عىلىٍينا مىٍشهىد الفىٍتًك بالعىػاًلمىة الوىثىنيًَّة . سّبىتًًو االٍسكى يبّْ اآلالىـً "من طرؼ صبى ىىؤيالىًء " : ؿبًي

ىسيح كى 
بػاف االٍسكندرانٌيوف الذين يػيوىظّْفيوفى تػىعىالًيمى اؼب ِي ًفيوف ، ربىٍتى ًغطىاًء الرٌٍه يػيؤىكّْليوفى أىٍقواىلوي ًكٍفقى نػىزىعىاهًتٍم الشّْريرىًة ،  فػىيػىٍقَبى

يٍعتىًقًد ، أىٍبشىعى صينيوًؼ اعبىريبىة ضٌد ـبيىالًفيًهم ، كًإٍف كانوا أىٍحيىاننا يػىٍعتىًنقيوفى ًدينػىهيٍم بًتىأٍ 
ِو ، مثل أسقف ضًبىايىًة اؼب ًكيلو ـبيىاًلفى

ينيَّةي ًحفىاظنا على سىٍطوىهًتىا " . جورج الكبادم " اإلسكندريٌة  يؤىٌسسةي الدّْ
كىال ييعتىبػىري ىىؤيالىًء غّب آلةو للقىٍتًل الٌشنيع تيديريىىا اؼب

يتػىعىلّْقىًة بًقصَّة اٍغًتيىاؿ . كىتػىٍرًسيخنا ًلويجيوًدىىا 
اًث اؼب : ىىا ؿبىٍبيوكىةن بًتػىٍقًنيىة بىالًغىًة التٍَّأثًّب ، لىوىجىٍدنىا" ىيباتيا "فػىلىٍو تىأىمٍَّلنىا مىسىارى األىٍحدى

/ بطرس القارئ: )، زبىيوضي ًصرىاعنا غيػٍرى ميتىكىاًفئو مىعى شىخصٌيات ميعىٍرقلىةو ( ىيباتيا: )فقد اٍرتػىبىطىٍت ًبشىٍخًصٌية رىئيسٌية 
ييسىاًعديىىا يف ذلك غيػٍري شىٍخصّْيىتػىٍْبً .( .العجوز الٌشمطاء / الٌرجل الٌنحيلي /اعبيميوع اغبىاًشدة " / كّبٌلس "األسقيف   : ،ال ى

عىمّْقي ميعىانىاة " أككتافيا "بًقىٍلًبًو كىريكًحًو كى " ىيبا " ِى اذبَّىوى بطرس قػػائدي اعبيميوًع إذل الٌشارع " : " ىيبا " سبىيوتي ًدفىاعنا عىنػٍهىا ، فىتي
ٍلًفًو سىارى ًمئىاتي اؽبىاًتف ثىًِب )...( ينى الكانويٌب الكبّب ، كمن خى ىالىًئكىةي الرَّحيمىةي من الٌسماء،كىحىدَّ

ثىار غيباري الطُّرقاًت ، كىربت اؼب
يري رىاًجعنا إذل أىٍسوىارً الكنيسة، إذل ًحٍصِب اغبىًصًْب ، لىٍوالى أىنًَِّب انٍػتىبػىٍهتي إذل .)..(قػىٍليب بًقيٍرًب كيقيوًع حىدىثو ميركَّعو  ًِ ًكٍدتي أىٍستىًد

الكىاًفرىةي  :  -النًَّحيًل ، طويًل الرٍَّأًس الذم جاءى من أىٍقصى الشَّارًع هبىٍرم ،كىو يىًصيحي لًبطرس ك الذين معو  ذلك الرَّجيلً 
. رىًكبىٍت عىرىبػىتػىهىا ، كىالى حيرَّاسى مىعهىا 

كىىبيٍرًجي من ربت رًدىائًًو الكنسٌي ًسٌكيننا طىًويالن كىو يىًصيحي صىٍيحىةن ىىائًلىةن )...( ؼبَّا رىأىٍيتي بطرس هبرم )...( خىفىقى قػىٍليب ًبًشدَّةو 
نىاؾ يا عىاىرة ،يا عدكَّةى الربّْ : زىعىقى فيهىا ..)...( السٌكْب ... أىٍيضنا ... صىًدئنا ...  اٍمتىدٍَّت كبىٍوىىىا يىديهي النَّاًىشىةي ، كأىٍيدو . جئػٍ

الٌذئاب انتػىزىعيوا اغبىٍبل من يًد بيٍطرس )...( سبىىامنا  كىميتىكىوّْمىةن حىٍوؿى عيٍرًيهىا  عاريىةن " ىيباتيا " صىارت )...( أخرل نىاًىشىةه أىٍيضنا 
وف ، كجىرُّكا  ًبّبىةو من ًقطىًع اػبىشىًب " )...( ىيباتيا "كىم يػىتىصىاوبى ِو كى ٍومىًة عالى ... مث أٍشعىليوا الٌناىر )...( ، أىلقىٍوىا فٍوؽى كى
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ىشىاًىًد الوىٍصًفيًَّة ..( . ُٓٓ/ُْٓص..." )كىسىكتىٍت صىرىخىاتي ىيباتيا ... ري اللَّهبي كىتىطىايػىرى الشَّرى 
يػىٍبديك اإلنساف يف ىذه اؼب

يٍمتىًثًلْبى أًلىكىاًمر األسقف 
، كىيف العىجيوًز الشٍَّمطاًء  "  كّبٌلس "رىٍمزنا للٌشيطاف الذم يػىتىجىٌلى يف بطرس القارًًئ كىأىٍعوىانًًو  اؼب

يشىارًًؾ يف . قػيٍربىاننا لًتػىعىطًُّشهم ًلسىٍفًك الدّْماء " ىيباتيا " ف الذين سىانبىيوا يف تػىٍقًدصًل كغىٍّبًىىا ـ
كىدلىٍ يىٍستىًطٍع الرَّاكم الٌشخصٌية اؼب

يغىامىرىة 
ًفيى اٍنًفعىاالىتًًو أثٍناءى سىٍرًد األىٍحداًث (  narrateur homodiégétique:  )اؼب لذلك تػىنػىٌوعٍت . أٍف ىبي
تذٌكر : )، كالٌسرد االسَبٍجىاعيّْ ( سٍرد تػىفىاصيل اغتياؿ ىيباتيا : )ٍقًنيات الٌسرد ، ك تػىرىاكىحىٍت بْب الٌسرد اآلشلّْ لألٍحداًث تى 

ليلي البنىاءي الٌدرامٌي أىٍكجىوي حْب يػيقىٌرري ( . ىيبا مصرع كالده  باح ، إالَّ أىفَّ " ىيبا "كىيبػٍ
ي
عزازيل يػيٍقًنعىوي  أىٍف يىٍسكيتى عن الكىالىـً اؼب

صىٍدمىةن عىنيفىةن ؽبيبا جىعىلىٍتوي يىهيمي على " ىيباتيا " لقد مىثَّلى مصرع ( . معنويٌا)دبيوىاصىلىًة رًكىايىًة الفىاًجعىًة ألىنَّو شىاًىديىا كىشىًهيديىىا 
اننا فىسيحنا للٌشياطْب ، كىًسٍجننا يىضيقي على عاصمة اؼبًٍلًح كىالقىٍسوىًة ، بػىٍعدى أىٍف أىٍصبىحى / كىٍجًهًو فىارِّا من اإلسكندريٌة  ٍت مىٍيدى

ٍبًدعْبى 
ي
ةن أىٍف زبيىلّْصىهىا من . العيقىالىًء  اؼب كقٍد غىطَّى كىٍصفي مىٍشهىًد التػٍَّنًكيًل ًّٔيباتيا على اٍغًتيىاًؿ اككتافيا الٍب حىاكىلىٍت جىاًىدى

اءن آًلؽًبىًتًهٍم سىٍطوىًة جىالًَّديهىا ، فػىقىدَّمىٍت ريكحىهىا قػيٍربى  يقىدًَّس ، كىي الٍب شىًهدىٍت قػىٍبلي مىٍصرىًع زىٍكًجهىا ًفدى
: " اننا ًلمالىًكهىا اؼب

ـى الصّْراًع بْب اؼبسيحٌية ك الوثنٌية ىو الذم فكَّ أىٍسرى الٌشيطاف الكىاًمًن يف اإلنساف ، فأىٍصبىحى الٌشر " . سّبابيس  ا كىلىعىلَّ اٍحًتدى
، أفَّ  سىٍّبكيرىةى الٌتاريخ تػىٍقتىضي " فركيد "كىقىٍد اٍعتىبػىرى . كىبػيرٍكىاننا يػىٍغريؽي يف طىٍمًيًو التػُّعىسىاءي   قٍػتىاتي من فػيتىاتًًو الٌضعىفىاءي ،زىادنا يػىٍوًميِّا مى 
آؽًبىتيوي السَّاًقطىةي إذل أىباًلسىةو يف نىظىًر عندما يػيٍغلىبي شىٍعبه من الٌشعيوًب على أىٍمرًًه ، فػىلىٍيسى يػىٍنديري أىٍف تػىتىحىوَّؿى : " ذًلكى ، ألىنَّوي 

نا ، أدلىٍ يػىتىجىسٍَّد ؽًبيبا حينما كاف يف طىرًيًقًو إذل .ُ... "الشٍَّعًب الغىاًلًب  ًِ إذٍف ، دلىٍ يىكيٍن إبٍليس غّبى رىٍمزو كبيىمّْلوي شرَّ أىفٍػعىاؿى
نٍػيىاهه اإلسكندريٌة  على ىيئة فػىٌبن يف العشرين من عيميرًًه ييصىاًحبي  ائًًذ الدُّ ، مثٌ ... ًقٍردنا كىيىٍأيت سيليوكنا ميرًيبنا فيو إوبىاءه رىٍمزًمّّ بلذى

نَّسىوي ، دلىٍ يػىتػٍريٍؾ بىا"سٍرمىدىةو " يػيعىاًكديهي ذاؾ التَّجىسُّدي ًحْبى ييالىًقي األىٍمرىدى يف بنا ، فػىيػىٍرًكم لىوي ًسّبىةى شىٍيطىافو اٍستىبىاحى كيلَّ ميقىدَّسو ، فىدى
ىحىارًـً 

زنىا اؼب ِى  ً ٍمتىعى دبىباىًج الٌدنيا ، كأرىادى أٍف ( l’inceste: ) للذَّةو ؿبيىرَّمىةو دلىٍ يىٍطريٍقوي ، فقىٍد نىكىحى اغبيواف ك مىارىسى ِى ، كىاستى
يتىًع الٍب حىرىٍمتى نػىٍفسىكى ًمنػٍهىا ؼباذا تػىٍهريٍب مٌِب أيٌػهىا الرٌاًىبي ، ًقٍف لًتىٍسمىعى عن الٌلذ : "-حًبٍرمىانًًو منهىا "ىيبا"ييذىٌكرى 

ات ك اؼب
اٍنطىلىقى اغًبمىاري كأىنَّوي . لىكىٍزتي بىٍطنى ضًبىارًم ًبكىٍعيبىٌ ، فىأٍنطىلىقى شىٍرقنا بكلّْ ما فيو من عٍزـو . فعٍنًدم منػٍهىا الكىثّبي كىالكىثّبي ... 

ا الفٌب  لىٍيسى بًفىٌبن ، كإمبَّىا ىوى شىٍيطىاف قىٍد ذبىىسَّدى لنا يف صيورىةو آدىًميَّةو ، لًيػىٍعبىثى يػىٍهريبي ، أىٍك لىعىلَّوي أىٍدرىؾى مٍثًلي أىفَّ ىذى
 (.َِٔص")يب

يٍطلىقىًة " عزازيل " كلذلك، فلىٍن تىٍسمىحى ركاية 
ًئنّْ ،أىٍف يػىنػٍعىمى ًبسيكنونًًو كىكثيوًقوً باغبىقيقىًة اؼب يٍطمى

يٍستىًكًْب اؼب
تيثّبيهي فهي . ًلميتػىقىٌبًلهىا اؼب

اخىلٍت أىٍلوىانػيهىا ؛ فػىهىٍل أىفَّ  لىطىٍت كىتىدى ِى ِه ميتىأٌصله فينا الى " عزازيل"كىٍي يػيٍبًحرى بىاًحثنا عن لىٍوفو للحىقيقًة ، بػىٍعدى أٍف اختى شرِّ
ًٍلكي قيدرىةى االٍنًفالىًت ًمٍنوي ه ...  ا األىٍدكىارى ه كٍبني يف حىرىكىةو مىٍسرىًحيَّةو نىتبىادىؿي ًخالىلىوى / أىـٍ ىو !.. مبى

نّْبىو طىريقى اإليباًف النًَّقيّْ ه.. لكٍن ، كىًيفى أىثػَّرى يف ىيبا الرٌاىب ه !... ، ك كٍيفى سىلىكى بًًو ديريكبى الًغوايىًة لًييجى

                                                           
.  ِِ، ص  َُٖٗ، دار الطٌليعة للطٌباعة كالٌنشر ، الطٌبعة األكذل ، فيفرم ( لبناف)جورج طرابيشي ، بّبكت :،ترصبة إبليس في الٌتحليل الٌنفسي، ( سيغموند)ركيد ؼ ٔ
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ىٍرأىةي مىا كىاف : عزازيل كىدىٍربي الًغوىايىًة   -ّ
ًق  الٌديىانػىتىاًف اؼبسيحٌية ك اليػىهيوًديَّة ، ، ىذا مىا زبيٍربينىا بً " عزازيل " لىٍو دلىٍ تىكيًن اؼب

ثّْو على  "عزازيل"فهما تػىٍعتىربىاًف أىفَّ حىوَّاءى سىبىبي اػبىًطيئىًة الٍب أىخرىجىت آدـ من جٌنًة الٌرضباف ، إٍذ أىٍكعىزى ؽبىىا   ـى كىحى بًإغرىاًء آد
ىٍنهيّْ 

ىجهيوؿ عىبػٍرى األىٍكًل من شبار الٌشجرة اؼب
كلذلك  . عنها  اٍكًتشىاًؼ اؼب

، فقد اتٌفقت اليهوديٌة كاؼبسيحٌيةي ، يف اغبديث عن )...( يف مٍعتقدات الكثًّب من الشُّعوًب تيراًدؼي األنوثةي الشٍَّيطىنىةى : "ؼ 
ـي من مٍرتػىبىًتًو ،  بعد أف أكعزى ؽبا أصًل اػبلًق ، كتٍصويًر اؼبرأًة اغباًملًة األبىديَّةً  لذٍنًب أمّْها حٌواء كالٍب بسببها سقي آد

باإليقاًع الٌشيطافي أٍكلى شبىىرًة الشَّجىرًة الٍب  اىا عنها ا ، فاحتفظت الٌذاكرةي بذلك التَّالزيـً بْب اؼبرأًة كإبليس الذم أٍنذىرى 
ـى حٌٌب وبىٍرًمىهم من اػبلدً  يحرَّمًة ،فقي ، كما يػيؤىصّْلي عالقةى اؼبٍرأًة بالٌشيطاًف ليس األٍكلي من مث.  *ُ..."بأبناًء آد

اًر الشَّجىرًة اؼب
فداٌلنبىا بغيركرو فلمَّا ذاقا الٌشجىرىةى بدٍت ؽبما : " يقوؿي عزَّ كجلَّ . بٍل ما تىرتَّبى عن ذلك الًفٍعًل ، كىو اكًتشاؼي اعبىسىد 

الشَّجىرًة كأقيٍل لكما أفَّ الٌشٍيطافى لكما سٍوآهتما كطًفقا ىبىًٍصفاًف عليهما من كرًؽ اعبنًَّة كنادانبا رٌّٔما أىدلٍ أٍ كما عن تًٍلكما 
ق شغفنا باؼبعرفًة كتػىٍوقنا إليها ، لًييٍصًبحى كسيلةن من . ِ..." عدكّّ مبْبه  ِى اكزى كىٍوفى اؼبثّبى للجسًد ذبى إالَّ أفَّ ىذا االكًتشاؼ ى

ـى  ليػيٍفًسدى على الٌناًس " عزازيل"الًفٍتنًة منو يىًلجي  فقد أصبح جسدي اؼبرأًة بابنا من أٍبوابً . كسائًل إبليسى يػىٍفًًبي ّٔا سياللىةى آد
كقٍد نيًسبت إذل الٌرسوًؿ صٌلى ا عليو كسٌلم أحاديثي عديدةه تػيٍثًبتي العالقةى . دينهٍم كتٍقواىم ، كييًضلَّهم عن سيبيًل الرَّشاًد 

ما يىًئسى " ، ك" اؼبرأةي من حبائًل الشيطاف " ،ك" رًة شيطافو اؼبرأةي تيقًبلي كتيٍدًبري يف صيو: ) "اعبسًد كالٌشيطاًف منها /بْب اؼبرأًة 
فاعبىسدي األنٍػثىًومُّ ىو مٍصدىري الًغوايًة ، كبو يػىٍنًصبي عزازيل ًشراكوي .  ّ" (الٌشيطافي من كرلٍّ قيُّ إالٌ أتاهي من قبًل اؼبرأًة 

ما ؽبذا اعبىسىًد من قيٍدرىةو على اإلغواًء بإبراًز مناطًق اإلثارًة فيًو من كقد تىفنَّنى زيداف يف تىٍصويًر . ليىٍصطادى فىرائسىوي من الغاكينى 
ٍناهي ، لييهديِب دينارنا ذىبيِّا : "خالًؿ حسٍّ فٌِبٍّ عميقو  كؼبٌا كقفتي قيبالىتوي ىمَّ أٍف يػىتىكلَّمى ، لكٌنوي اٍكتفى بالٌصمًت كىو يبدُّ رل يبي

قنا كاألب دّْ دُّ عينيًو ؿبي ميتىسىمّْرنا دبٍوًضًعًو رٍبتى الٌشجرًة " بسنٍب"ؼبٌا انصىرىفتي  عنو ، ظىلَّ )...( لًو إذل شفٍب التٍَّحتانيًَّة الًمعنا ،كيبى
تلكى ، إذٍف ، ليغةي اعبىسىد تيلمّْحي كال .  ْ..."أٍحسىٍستي بو دكف أف ألتًفتى كىرائي ، أنَّو ينظري إذل كرائي كييناديِب بال صٍوتو . 

طيٍعمنا ييؤدّْم إذل : " فييٍصبحي جسدي اؼبرأًة اعبميلي . كال تػيثػىٍرثًري ، ذبىيرُّ الٌتائبْبى إذل الًعٍصياًف كتٍدفىعي ّٔم كبو الفتنًة  تيصرّْحي ، تيعبٌػري 

                                                           
يحرَّـ" اعبسد كآّتمع"ترل صوفٌية السحّبم بن حتّبة ،يف كتأّا  ٔ

ة كاف ناذًبنا عن حبثهما عن سبب منعهما من ذلك الفٍعًل ،إذف، فهما ،أٌف أٍكلى آدـ كحٌواء من شبار الٌشجرة اؼب
ٍنهٌي عنها يف الٌتوراة ،" أكال فعرفا كأٌكؿ ما عرفاه ىو اعبسد"،كأصبح صنيعهما نيٍشداننا للمعرفًة ، فهما " قد مٌزقا حاجز اعبهلً "

ى
ٌيت الٌشجرة اؼب ".  شجرة اؼبعرفة"، لذلك، ظبي

:  اينظٍر  -
، دار ؿبمد علي اغبامي كدار االنتشار العريب ، الطٌبعة (لبناف)كبّبكت( تونس)،صفاقس ...دراسة أنتركبولوجٌية:الجسد كالمجتمع ، ( صوفٌية الٌسحّبم)تّبة بن ح      -

.  ْٔ/ْٓ، ص ص  ََِٖاألكذل ، 
 

ٕ ِِ، سورة األعراؼ ، اآلية قرآف كرصل  .
  

ٖ ِْ/ُْ، مصدر سابق ، ص ص  عالجسد كالمجتم، ( صوفٌية السحّبم)بن حتّبة  .
  

ٗ ّْ، ص  ََُِ، دار الٌشركؽ ، الطٌبعة األكذل ، نوفمرب ( مصر)، القاىرة الٌنبطي، ( يوسف)زيداف  .
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يف  فهي الٍب أٍكقعٍت ىيبا.  ُ..."اػبىسارًة كاؽبىالًؾ األىبىدمّْ ، كلذلك اؼبرأةي من ىذا اؼبنظوًر تيعتىبػىري من حبائًل الٌشيطاًف 
يحىرَّـً ، كأىسىرٍتوي يف أغالًؿ الشٍَّهوًة ، ككانت ناًفذةن نػىفىذى منها عزازيل ليػىٍقتىًحمى حياةى ىيبا الوًديعىةى اآلًمنىةى 

. ، فيىٍجعىلىها فوضى اؼب
ا كبَّلى بو  ا إلخراجو من جنًَّة اػبلوًد اآلمنًة هه" عزازيل"فكيف كانت اؼبرأةي قيدن .. ىيبا ، سبٍهيدن

ليوي متيننا " عزازيل"لقد اٍختىبػىرى : المرأةي حبلي الٌشيطاف  –أ   –ّ االختباري . ىيبا مرَّتٍْب كقبىحى يف إٍغوائًًو ، فقد كاف حبػٍ
نيومّْ األٍرمىلىةي الوىثىنيَّةي خاًدمىةي الٌتاجًر الصّْقليّْ ، ككاف ذلك أٌكؿى قيدكًمًو إذل اإلسكندريٌة طلبنا للعلًم الدُّ " أككتافيا"األكَّؿي كاف ب

يغٌنيةي اؼبسيحٌيةي الٍب التىقاىا عند ديًر " مرتا"أٌما االختباري الثٌاشل ، فكاف ب( . الاٌلىوت اؼبسيحيٌ )، كاألٍخركمّْ ( الطبٌ )
اؼب

" أككتافيا" يػىٍركم ىيبا يف الرٌٌقًْب الرٌابًع كاػبامًس غوايات. لتػيٍفسدى عليو خٍلوتىوي يف صٍومىعىًتًو " عزازيل"حلب ، أٍك ردٌبا أرسلها 
ا ينفثي فيو  وـى ، ميصوّْرنا قيٍدرةى عزازيل على ربىٍويًل كٍجهتًو من راىبو يٍنشيدي كنيسةن تىشيدُّ إيبانىوي ، إذل عاشقو يىٍطلبي جسدن ظبي

ىٍشهىدمُّ . كٍبًتًو كحيٍرقةى حٍرمانًو 
 على طرائًق القصّْ يف ىذين الرٌقػٍَّْبً  ) reçit scènique: )كقد طغى الٌسردي اؼب

الفٍصلٍْبً ، حيث كظَّفى زيداف تٍقنياًت التٍَّصويًر السينمائيّْ ، الذم يىعتًمدي على تٍقنيًة ترٍكيًب اؼبشاىًد كحيسًن تٍوظيًفها /
ييى باؼبوصوًؼ من كلّْ جوانبًو مع الَبَّكيًز عٌما مي . لتكوفى أكثرى تٍعبّبيَّةن ، كأٍعمقى تأثّبنا  ثّبي كيىفًًبي كما نوَّعى زىكايا الٌنظًر كي وبي

زّْئوي إذل ثالث مشاًىدى ميتىكاًملةو " أككتافيا"فمٍشهدي لقاًء ىيبا ب.  يتىطهّْري باؼباًء : يبيكني أف قبي
مشهدي ىيبا اؼبٍفتوًف بالبٍحًر ، اؼب

يحذّْري من الغرًؽ كالًغوايًة ، مثٌ مشهدي " أككتافيا"كمشهدي . األٍعظًم 
في الذم أٍيقظى غيٍلمةى ىيبا اعبسدي الفاتً "/أككتافيا"اؼبالؾي اؼب

انتابتِب األحاسيسي الغريبةي ، كأخذتِب ؽبٍفةي الٌلٍمًس . كؼبٌا ضبلِب البحري ، شعرتي بأٌنِب جنْبه ىبرجي من رحمو ىائلو : "
، (ٕٔص...")أنا الذم دلٍ أعرٍؼ قػىٍبلها إمرأةن يف حيايت،كدلٍ أكٍن أٍنوم أف أعًرؼى .كدٍغدىغىةي الٌشهوةً 

ٍمتدّْ ، ظننتي لوىلةو أفَّ الذم كاف ييلوّْحي رل منبػّْهنا من خطًر الغرٍؽ ،دل  حْب دلٍ "ك
ي
ا غّبم على الٌشاطًئ الٌرمليّْ اؼب أجٍد أحدن

حْب تركٍتِب : "، مثٌ ييضيفي (ٕٕص...")يكٍن من البشًر كإمٌبا ىو مالؾه أٍرسىلىو ا من الٌسماًء،ليػيٍنًقذشل من غوايايت
كقفتي مٍشدكىنا كقد تسٌمرٍت ّٔا عٍيِبَّ قبل أٍف تتوارل دبيؤىخَّرهًتا العاليىًة الٌرشيقىًة بْب الٌصخوًر )...( م عند مالبس" أككتافيا"
ىل ستظلُّ ىكذا ، لألبًد ،  : -نظرٍت كبوم نىٍظرةن كؽٍبىى ،  كأشارٍت بًذراًعها الييٍسرل إذل أٍسفًل بٍطِب كىي تقوؿي باظًبةن . 

!.. ىئ    ىئ ...ما أنت فيو ، كاغبٍىٍق يب بسيٍرعةو البٍس جٍلبابىك لييدارم 
بلوًؿ دباًء البحًر اؼباحًل 

ى
تيٍظًهري ىذه اؼبقاطعي ( . َٖص...")اٍرتىبٍكتي حْبى انٍػتىبٍهتي النًتصاًب شيطاشل من ربت سٍركارل اؼب

اؼبشاىًد إثارةن للغرائًز ، كتػىٍعبّبنا عن الوصفٌيةي قيٍدرةى يوسف زيداف على حيسًن توظيًف الوصًف اغبٌسيّْ القائًم على ذبىٍسيًد 
ـى سيلطًة الٌشهوًة ، كسيٍلطاًف اعبسًد الفىاًتًن ، الذم . ليػىٍفًًبى أىشىٌد خيصيوًمًو كىكىارًًىيًو " عزازيل "يػىتىسىلَّحي بو   ضٍعًف اإلنساًف أما

ىالىًؾ السَّاحًر " ىيبا "كىقىٍد قبىىحى يف مىٍسعىاهي حْب باغىتى 
بٍعدى أىٍف أىٍغرىاهي دبيرىاقبىًة أىٍسرىاًب اغبىمىاـً كىىي يف ًسفادو " تا مر"بذلك اؼب

ـي  كثّب السّْفاًد كىالى يىًكٍف ًطيلةى نػىهىارًًه عن الٌتغزًُّؿ كىاالٍلًتصىاًؽ : " ميتىكىرّْرو ، فأىؽٍبىبى مىشىاًعرىهي كىأىثىارى غىرىائًزىهي  ـي )...( اغبىمىا اغبىمىا

                                                           

ْٖٔ، مصدر سابق ، ص  الجسد كالمجتمع، ( صوفٌية السحّبم)بن حتّبة .
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كىقىٍد مىثػَّلىٍت مىرتا تٍعًويضنا ًلمىا فػىقىدىهي ىيبا بػىٍعدى أىٍف أيٍخرًجى ( . ِْٔص... " )، كىيػىبػٍعىثي على اٍرًتكىاًب اػبىًطيئىًة  ييثّبي الشَّهىوىاتً 
نًَّة  الوىثىًنيَّة الٍب اٍكتػىوىٍت بناًر االٍضًطهىادً " أككتافيا"من جى الديٌِب الذم مىارىسىوي  قىٍسرنا ، ؼبَّا عىًلمىٍت أىنَّوي رىاىبه مىًسيحيّّ ، كىىي ى

، " أككتافيا " إالَّ أىفَّ عىالىقىةى ىيبا دبرتا دلىٍ تػىتػىوىٌقٍف عٍندى حيديكًد اعبىسىدى، فىحسب ، كما كاف مع . اؼبسيحٌيوفى أٍربىابنا ك أىتٍػبىاعنا 
ا كىريكحنا ، فهي بًسٍحرًىىا الفتَّا" ىيبا " عقل " مرتا " فقد سىلىبٍت . بٍل ذبىىاكزىٍت اعبسد إذل الرُّكًح  حيوريَّةه ىىبىطىٍت :" ف جىسىدن

نىا السَّالـى كىسبىٍألى الكىٍوفى رىضٍبىةن بػىٍعدىمىا اٍمتىألى جىٍورنا لىٍن أىٍنسى ىذه )...( كىظيٍلمنا  إذل األىٍرًض مىٍلفيوفىةه بالنُّوًر السَّمىاًكم لًتىٍمنىحى
ًييتي  ىًليًء بالصٍُّلباًف ، ألٍستػىٍقًبلى الٌنورى الذم أىٍشرىؽى فجأةى دلىٍ أىٍشعيٍر بيىدم إالَّ . اللٍَّحظىًة ما حى

كىقىٍد أىزىاحىٍت عٌِب ًغطىاءى رىٍأًسي اؼب
ظىتػىهىا من أىفَّ مىٍرتا ىي أىصٍبىلي اٍمرىأىًة خىلىقىهىا الٌرب . من عند الباًب  أىمَّا . ىذا ًسٍحري اعبىسىًد ( . َِٗص... " )تىأىكٍَّدتي غبٍى
نػيهىا ،كىقىٍد ذبىىلٍَّت يف تلك التػَّرىاتًيًل الٍب تػيٍنًشديىىا مرتا، فػىتىٍأًسري القىٍلبى كىاألىٍلبى عن ًسٍحًر الرُّ  يىًصفي ىيبا . ابى كًح فٍهوى الًغوىايىةي ، عيػٍ

يػٍرىاًت الوىٍرًد  أىتىاشل. يا لصىٍوهًتىا الرٍَّقراًؽ الذم أىتاشل صىافينا من بْب طىيَّاًت السَّحىاًب : "ًسٍحرى صىٍوهًتىا فػىيػىقيوؿي  ميطىٌيبنا بًعىبىًق شيجى
يريكًج اػبىٍضرىاًء الزٌكية 

. كاف ًغنىاؤيىىا الشَّجيُّ نىاًدرى العيذيكبىًة )...( كىريكًح اؼب
ظىةى ًغنىائًهىا سبىىامنا  نيوا غبٍى ًة النػَّغىمىاًت ، إذلى غىابيوا مىعى ًغنىائًهىا ، فىكىأىنػَّهيٍم رىاحيوا عل. األىٍطفىاؿي الذين كانوا مىعىنىا ، سىكى ل أىٍجًنحى

ٍشيىاًء كيلّْهىا)...( مىٍوضىعو بىًعيدو  ِى . أىٍشعيري ًبصىٍوهًتىا اػبىالًَّب يىٍأخيذيشل مٌِب ، ًإذلى مىا كىرىاءى األى
ًة ،فػىيىًسيلي قػىٍليب بػىٍْبى الضِّليوًع  أىبػىٍعدى ىذا اإلٍغوىاًء ( . ِِٕص... " )م ياإلىوً ... كىيىرًفُّ تػىٍرجيعيوي السَّماًكم بْب قمىًم اعبًبىاًؿ البىعيدى

يبا اؼبًسكْب أىٍف يػيقىاًكـى ..شبىَّة مىا يػىٍفًًبي  ىٍجبيوؿي على الًعٍشًق كىالٌذكىبىاًف يف اآلخر ه "عزازيل "ه كىأىسلَّ ؽبى
لىقىٍد كىافى طيٍعمي ... كىوى اؼب

ـي  ، كىأىٍصبىحى من " عزازيل " يػيقىاكى فىاألىبىاًلسىةي ، يف نىظىرًنىا : " ميٍثًبتنا ذىًلكى " فركيد "ًخالىلًًو رىٍغبىةن جىاؿًبىةن ، يػىقيوؿي ميًثّبنا كىًسٍحريهي ال ى
نىةه ، تػىٍنبىعي  من دىكىاًفعى مىٍكبيوحىةو ، مىٍكبيوتىةو ( علماء الٌتحليل الٌنفسي )كبن  من -إذٍف ىيبا* . ُ... " رىغىبىاته شريرىةه ميٍستػىٍهجى

ًة نىظىًر اؿ يتػىزىىّْديكفى عن ميتىًع الٌدنيا ، –ربٍَّليل النَّفسٌي ًكٍجهى
ٍبًت كىاغًبٍرمىاف الذم يىعيشيوي الرٍُّىبىافي اؼب الذين   ضىًحٌيةه من ضىحىايىا الكى

بػّْلىهيٍم، فالى فيهىا يػىٍهنػىؤيكفى كىالى وبىٍيػىٍوفى يف ًصرىاعو ميتػىوىاتًرو بْب األىٍرًض كىالٌسمىاًء ، فىهم يػىتيوقيوفى إذل الٌسماًء ،لىكّْنى أىٍطوىاؽى األىٍرًض تيكى 
كفى  ِي ىيٍم من قػيييوًد عزازيل مينػٍفىكُّ عي ًّٔم الوىٍضعي الياًئسي إذل التػٍَّفًكّب يف حيليوؿو ، قٍد يػىرىٍكفى . للخيليوًد ميٍدرًكيوفى كىال ى ِى كىقىٍد يىٍدؼى

" أككتافيا "، ًعٍندىمىا أىرىادى ًإٍخصىاءى نػىٍفًسًو ، ذبىىنُّبنا لًًتٍكرىاًر ميغىامىرىتًًو مع كما تىصوَّرى ىيبا ، يػىٍومنا  -فيها خىالىصنا من أىٍدرىاًف اعبىسىًد 
ىىوىاًت النٌػٍفًس  ِى إالَّ أىنٌو عىدىؿى عن ذلك حْب تىذكَّرى أىفَّ الٌرٍىبىنةى تػىٍعِب ميقىاكىمىةى رىغىباًت الٌنفس كىاٍشًتهىاءىاًت البىدىف . ، كىقػىٍهرنا ًلشى

ةً ، فالى صليٍ  يػيٍعتىبػىري ميٍذنًبنا كىييٍطرىدي من الكنيسة ألنَّوي أىخىلَّ بًقىاًعدى ـى ـبىًٍصيِّا ، بٍل سى ِو من قواعد الٌرىبنة فيها ًكني أىٍف يىكيوفى رىاًىبنا مىادىا
                                                           

. يو ،حيث أٌف إبليس بالٌنسبة إليو ال يعدك أف يكوف غّب رغباتو مكبوتةو تتعٌلق جبانب الكعي اإلنساف يف تعريفو للٌشيطاف من آّاؿ الٌنفسي الذم يشتغلي عل" فركيد"ينطلق  ٔ
ا مع الٌشيطاف ،دلٍ يتخٌلٍص منو" كريستوؼ ىايتزمن"كقد عرضى قٌصة الرٌساـ البافارم  إالٌ  ، الٍب دارت كقائعها يف القرف الٌسابع عشر ،كاٌدعى فيها ىذا الرٌساـ أنٌو كٌقعى عهدن

أٌف ما ركاه ىذا الرٌساـ ىو هتٌيؤات " فركيد"كقد أثبت . ،حيث اسَبدَّ عٍهده من الٌشيطاف ،بعد أف ذبٌلى لو على ىيئة تٌنْب ؾبٌنحو " ماريازؿ"دبساعدة العذراء اؼبباركة يف كنيسة 
( . رغباتيوي اؼبكبوتةي )فالٌشيطاف ال كجودى لو إالٌ يف الكٍعيًو . كمزاعم 

:  كٌسع، اينظٍر ؼبزيد التٌ  -
.  ٔ، مصدر سابق ، ص إبليس في الٌتحليل الٌنفسي، ( سيغموند)فركيد  -
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" عزازيل ""يىة السُّقيػوًط  يف ركاية ، كىكىٍيفى ذبىىلٍَّت رىٍمزً  ...فهٍل يبيًٍكني أٍف نػىٍعتىربى سيقيػوطى ىيبػا انتصىػارنا لعزازيل رمز الشٌر ه. 
...  ه
كما -إذل أسطورة آدـ   ،( le symbole de la chute: ) يػىعيودي رىٍمزى السُّقيوًط : رمزيٌة السُّمقيوًط  -ب-ّ

ظىًة ا:" ، فهو يػىقيوؿي  -يػىٍزعىمي بوؿ ريكور  كىلىكنػَّهىا )...( لسُّقيوًط كىؽًبذه األسطيورىًة كىٍجهىاًف بالفعل ،فهي، من ًجهىةو ، قٌصةي غبٍى
دنا من الٌشخصياًت  ٍنىعي ، : يف الوىٍقًت نػىٍفسىوي ًقٌصة اإلٍغوىاًء الٍب ربىٍتىلُّ فػىتػٍرىةن ، كىرىٍدحنا من الزَّمن ، كىتيٍشرًؾي عىدى الٌلو الذم يبى

ىٍفتيونىةي ، كىخيصيوصنا األىفٍػعىى الٍب تيلٍ 
ىٍرأىةي اؼب

آدىـ : فػىقىٍد اٍرتػىبىيى سيقيوطي اإلٍنسىاف األىكًَّؿ .  ُ... " رم كىمىٍوضيوعي اإلٍغوىاًء ، كىاؼب
(  archétype: )األمٍبيوذىجي األىٍصليٌ / العجوز

أيِّا كاف مىٍصدىر الشًَّر كىرىٍمزه ، . إبليس / عزازيل / األفٍػعىى : بًًفٍعًل اإًلٍغوىاًء الذم كىاف مىٍصدىريهي قػيوَّةى الشرّْ 
تىوي كىاحً   le schème: )، رمز الٌسقوط أك نسىق السُّقيوط *****" جيلبار دكراف "كىييصىنّْفي . السُّقيوطي : دىةه فإفَّ نىتيجى

de la chute  )ضمن الٌنظاـ الٌنهارٌم للٌصورة(:le régime diurne de l’image )، 
اػبوؼ كىالرٍَّىبىًة كى : ؿبىٍفيوؼه دبىعىاشل ، كىىو (   punition) كىيػىٍعتىربي أىفَّ السُّقيوط يف جانب من جوىانًبو ميٍرتىًبيه بالًعقاًب 

اًف التٌػوىازًف  اًب كىًفٍقدى ذى (  les symboles ascensionnels:  )كىريميوزي السُّقيوًط تػينىاًقضي الرُّميوزى االٍرتًقىائًٌيةى . االقبًٍ
يىانىةي اليػىهيوًديَّةي ، الٍب " دكراف " كىيىٍستىًدؿُّ . الٍب تػىقيوـي علىى الصُّعيوًد كبىٍوى السَّمىاًء  يتىكىرًّْر ، دبا زبيٍربي عنو الدّْ

عن رىٍمزًيًَّة السُّقيوًط اؼب
ًة اؼبتىمىرًّْدين يػىقيوديىيٍم  ىالىًئكى

 ، كىم مىٍوعيوديكفى بالنَّاًر مىعى أىتٍػبىاًعًهمٍ " عزازيل " تػىٍزعىمي أىفَّ سيقيوطى آدـ تىكىرَّرى ًبسيقيوًط ؾبىٍميوعىةو من اؼب
ٍفتونْبى 

ى
االٍسًتجىابىةي إًلٍغوىاًء رىٍمًز الشرّْ كالنػُّزيكؿي : إذىٍف ، فالسُّقيوطي ميتىكىرّْره ، كىيػىٍعًِب ، من ًخالىًؿ مىا سىبىقى ذًٍكريهي . من البىشىًر اؼب

ٍفًلٍح يف ميقىاكىمىًة عزازيل مرَّتْب كىسىقىيى من عىٍليىائًًو كىقىٍد حىدىثى ذىًلكى مىعى ىيبا الذم دلىٍ مي . من عيٍلًويًَّة السَّمىاًء إذل سيٍفًليًَّة األىٍرًض 
ٍيًن رىٍمزًيػٍَّْبً ميعىبػّْرىٍيًن عىٍن حىالىًة السُّقيوًط الٍب عىاشىهىا ىيبا مىعى أككتافيا ك مر. يف مينىاسىبىتػىٍْبً  اف مىٍشهىدى تا ، اٍعتىمىدى كىقىٍد رىسىمى زىٍيدى

يتػىقىبّْلى دبىا ييًثّبيهي يف النػٍَّفًس من شىٍهوىانًيَّةو جىاؿًبىةو ًخالىؽبيمىا الوىٍصفى اغبسّْيَّ الذ
فىأىثٍػنىاءى كىٍصًفًو ًلمىا جىرىل مىعى أككتافيا . م يػيٍرًبكي اؼب

ٍتىًلكي ًصفىةى وبيىاًكؿي زيداف أىٍف يػيرٍبًزى مىٍعُبى السُّقيوًط كىالسٍُّفًليًَّة ، فػىقىٍد كىاف ىيبا أثٍػنىاءى لًقىائًًو اعبًٍنًسيّْ األكًَّؿ  يبى مىٍفعيوالن بًًو ، ال ى
يثّبى هبىٍعىلىوي مىرٍكيوبنا عىلىٍيًو الى رىاًكبنا على غٍّبً ما كىافى يػىتىصوَّري 

ىٍشهىدى اؼب
ٍِ أىفَّ اؼب مىالىٍت ًبوىٍجًههىا ، بٍل جًبًٍسًمهىا كلًَّو : " الفىاًعًليًَّة ، إٍذ

ٍتًِب إذل اٍسًتٍلقىا. ، ناًحيًٍَّب  ًة باالٍشًتيىاًؽ حٌب أىعىدى يتػىوىىّْجى
ٍرأىًة ، . ًئي األىكًَّؿ ، باٍرسبىاءىهًتىا اؼب

ى
لىهىا أىفَّ الرَّجيلى إذىا خالى باؼب كٍنتي أىظينُّ قبػٍ

ظىتػىهىا ، ىوى أىنػَّهىا اٍعتػىلىٍتًِب . فىًإنَّوي يػىٍعتىًليهىا  لىتػينىا األيكذلى ىذه )...( لىًكٌن الذم جىرىل غبٍى ى ... لىيػٍ اًفلىةن ... ا لىيػٍلىًبي كانت حى
يحىرَّمىًة الٍب أىٍىبىطٍت آدـ من اعبٌنًة 

كىييٍصًبحي تىٍأًكيلينا ًلرىٍمًز السُّقيوًط أىٍكثػىرى كيضوحنا ، ًحْبى يىٍستىًندي (. َٗص..." )بالشَّهىوىاًت اؼب
يحىرَّمىًة عٍندى نػيزي 

يتػىعىلّْقىًة بًًلقىاًء الشٍَّهوىًة اؼب
اًث اؼب ًِ ًذم . كًؿ الدَّرىًج ًلرًكىايىًة األىٍحدى أىٍت ميغىامىرىةي اعبىسىًد عٍندى أىٍعلىى السيٌلًم فػىقىٍد بىدى

ًر دىرىجىةو نػيزيكالن ، كىيف ذىًلكى رىٍمزيٌةه شىفَّافىةه  من الٌسمىاًء " ىيبا "فىكىأىفَّ رًٍحلىةى اعبىسىًد قىادىٍت . الدَّرىجىاًت العىٍشرىًة، كىتىدرَّجىٍت إذلى آخى

                                                           

ّْٕٔ، مصدر سابق ، ص  صراع الٌتأكيالت، ( بوؿ)ريكور .
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نَّسو ، من عيٍلًويًَّة الطٍُّهًر كىالصَّفىاًء كىاأليليوًىيَّة  إذل العىادلًى السٍُّفًليّْ ًبشيريكرًًه كىدىنىًسًو ، من كىٍوفو ميقىدَّ إذلى األىٍرًض  . سو إذلى آخر ميدى
ىٍشهىًد اغًبوىارًمّْ الذم صبىىعى ىيبا كىعزازيل ، الذم ييًصرُّ على إٍغرىاًؽ ىيب

يحىرَّـً أىكَّالن ، مثٌ كىيػىٍبديك ذلك من ًخالىًؿ اؼب
ا باٍرًتكىاًب اؼب

: بًتىٍدًكيًنًو الىًحقنا 
...  ًجٍئتى ! عزازيل  " –                   

كىمىاذىا تيرًيدي اآلفى ه                      -
ـى . أيرًيديؾى أىٍف تىٍكتيبى يا ىيبا                      - ، كىأىٍكًمٍل  ًكيًو ، كيلُّوي أٍكتيٍب كىأىنَّكى تػىٍعَبىًؼي ... ا كيٍنتى ربًى

سىأىٍعَبىًؼي إذل ىىًذًه الرُّقيوًؽ ، ك لىٍن أيٍخًفي ًسرِّا ، لىعىلًَِّب من بػىٍعدى ذىًلكى . )...( أيذٍكيٍر مىا جىرىل بػىٍيًنكيمىا كىأىنٍػتيمىا تػىٍنزالىًف الٌدرىجى 
ًد العيقيوًؿ السَّمىاًكيًَّة الوىاًصلىًة . ذلى ، كىانت دىرىجىاتيوي عىشرىةن السيلَّمي الوىاًصلي بْب سطح البيًت كىطىابىقوي األىعٍ : أىقٍبيو  أنػَّهىا على عىدى كى

ًة العيٍليىا ، اٍلتىصىقىٍت يب )...( بْب الٌلو ك العىادًلى  حٌٌب )...( كىأىخىذىٍت شىفىًٍب السٍُّفلىى بْب شىفىتػىيػٍهىا " أككتافيا " ًعٍند الدَّرىجى
لىةي األيكذل من القيبىالىًت العىٍشًر الٍب )...( اللَّذة أٍف يػيٍغمىى عليَّ  أكشىٍكتي مع اٍرذبافة كىي تػىقيوؿي رل إٌف تٍلكى ، كانت القيبػٍ

تػىٍغميريشل ًّٔىا  نىمىا! سى ًة التىاليًة  أىٍىًبيي  بػىيػٍ ىذا اؼبٍشهىدي الوىٍصًفيُّ الذم يػىٍعرًضيوي ىيبا كاف يف شىٍكًل ( . َُُص..." )إذل الٌدرىجى
ىٍوصيوفىاًت تىٍأًميننا  ًلذلك ( .force purificatrice:)تًرىاؼو ذم قػيوَّةو تىٍطًهّبيَّةو اعٍ 

اٍعتػىُبى فيو الوىاًصفي بًتػىفىاًصيًل اؼب
يطىهّْرىًة للنػٍَّفًس 

قىٍد حىدىثى ذلك ًفٍعالن ، كىرىٍغبىةن يف التَّخىٌلًص فبَّا وبىيوؿي ديكنىوي كىالٌسمىاءى ، كى ( االعَباؼ )ًلًمٍصداىًقيًَّة اغًبكىايىًة اؼب
ـى بًتػىٍعًميًد نػىٍفًسًو تىٍطًهّبنا للجىسىًد كىالرُّكًح ، دبا أىفَّ طٍقسى التٌػٍعًميدى  ٍندريٌة كىقىا  Le):   عٍندىمىا فرَّ ىيبا من اإلٍسكى

Babtême)   وبيىًققي كىًظيفةى الٌتعارل ( :la fonction transcendante   ) . ًـي ىيبا بًتػىٍعًميد نػىٍفًسًو  كىًقيىا
لىًة السُّقيوًط ،الٍب رىافػىقىٍت الرٍّْحلىةى اإلٍسكىندريَّةى، كسٍعيه للتَّخٌلًص من ًكٍزرًىا  ِي القىاًسيىةي . اٍعَباؼه ضٍمًِبّّ خبطايا مىٍرحى تًٍلكى الرٍّْحلىًة

اإلمثًٍ ، عىازًمنا على ًخٍدمىًتًو كىاالٍنًصهىاًر يف مىلىكيوتًًو بىًقيَّةى الٍب عىًملى ىيبا على ؿبىًٍو آثىارًىىا ، كىاًىبنا نػىٍفسىوي للميتػىعىارل عن اػبىًطيئىًة كى 
يىاتًًو  ري يف ميغىادىرىًة الٌديًر بػىٍيدى أىفَّ ذًلكى دلىٍ يػىتىحىقَّقٌٍ ؽبيبا الذم عىاشى السُّقيوط مرَّةن ثىانية كىكىانت تلكي قىاظًبىةن ، فقٍد جىعىلىٍتوي يػيفىكّْ . حى

يىاًة الٌرٍىبى  ِو كىدينٍػيىًويٌةو عىًديدىةو كىحى يػٍرىتًًو يف أميورو دينٌيًة ًلًو نىًتيجىةى قػىلىًقًو كحى كىلىعىلَّ سيقيوطىوي يف ذبىٍرًبىًة اعبىسىًد الثَّانية . نىًة بػىٍعدى أىٍف شىعيرى بًفىشى
شىدَّ أىثػىرنا ، فهو يىٍكًشفي لىوي عىٍجزىهي عن ميقىاكىمىًة الٌشوى  ِى ِى يحىرَّمىًة ، كىيػىٍفضىحي سبىىزُّقىوي بْب ريكحو ميتػىعىالًيةو مع مرتا كىافى أىٍعمىق كىأى

كىاًت اؼب
كىقىٍد كىانت اغبىرىكىةي الٍب تػيهىيّْئي ًلويقيوًع اػبىًطيئًة  تػىنىازيلًيَّةن ، أىٍيضنا ، فىكىأٌف زيداف ييرًيدي أىف يػيؤىكّْدى . كىجىسىدو ميٍنحىيٍّ ، شىٍهوىاشلٍّ ، فىافو 

فالرَّاًكم ًحْبى ىبيٍربينىا بًًقصًَّتًو مع مرتا ، يػيؤىكّْدي . يىكيوفي دىٍكمنا كبىٍوى األىٍسفىًل ، أًلىنٌوي ميٍرتىًبيي باػبىطيئىًة ك الًعقىاًب  عىلى أىفَّ السُّقوطى 
يحىرَّمىًة 

ًة النػُّزيكًؿ الٍب تػىٍرتىًبيي بًفىكّْ قييوًد الٌشٍهوىًة اؼب يًر فالصٍَّومىعىةي الٍب ييًقيمي بو. على حىرىكى ا ىيبا يف األٍعلىى ، كىٍىيى جيٍزءه من الدّْ
ىكىافي الذم اٍرتػىبىطىٍت بً 

ًز الًعبىادىًة ، أىمَّا الكيوخي الذم تىٍسكينيوي مرتا ، فهو ًعٍندى أىٍسفىًل التػىلًَّة ، كىو اؼب ًق اػبىًطيَّةي ، كى مىٍسرىحي مىرٍكى
اًف نىشىاًط عزازيل الذم ىو العىادلىي السٍُّفًليُّ كىذىًلكى يبيًٍكني أى ( . السُّقيوطً )انًٍتهىاًؾ اعبىسىًد  ٍف نػيؤىكّْؿى ىذه اغبىرىكىًة يف ًصلىًتهىا دبىٍيدى

اًء عزازيل ، قىاًئالن . بػىٍعدى أٍف أيٍطرًدى من العىادلًى العيٍلًومّْ  ًة، ميٍستىًجيبنا لًًندى : " يػىتىحدَّثي ىيبا عن ميغىامىرىتًًو مع مرتا ،ميرٍبًزنا ىذه اغبىرىكى
ِى بػىٍعدى انًٍتهىاًء الٌصلىوىاًت ك اٍنًصرىاًؼ الزُّكىاًر ،  كٍنت أىٍشعيري ًبًضيقو شىًديدو هبىٍثيمي فػىٍوؽى صىٍدرًم ، ك )...( إذل كوخ مرتا  نػىزىٍلتي
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ًة ، شىارًدىة البىاًؿ  ظىًة صىٍمًت مىًديدىةو ، قىامٍت ـ. كانت مرتا تػىٍنظيري إذل السُّهيوؿ البىًعيدى . رتا فىٍجأىةن لًتىٍجًلسى جًبًوىارًم بػىٍعدى غبٍى
ًتًفي ، تػىلىفَّتُّ حىٍورل ًخٍشيىةى أٍف يىكيوفى ىينىاؾى مىٍن يػىرىانىا  ٍولىنىا أىحىده . كىحْب كىضىعىٍت كىفَّهىا على كى من دىاًخًلي )...( دلىٍ يىكيٍن حى

ػاًمسه ، يىٍدعيوشل ًلوىٍضًع يىًدم عىلىى فىًخًذىىا  كىاف الصٍَّوتي )...(كالًغيىاًب مىعىها يف سىٍكرىةو من سىكىرىاًت الًعٍشقً  انٍػبػىعىثى صىٍوته ىى
إفَّ رىٍمزى السُّقيوًط من الرُّميػوًز الٌدينٌيًة (. ّّْ/ّّّص..." )اؽبىاًمسي ذىاتىوي،الذم عىرىٍفتي بػىٍعدىىىا بًأىسىابًيعى ، أىنَّوي صىٍوتي عزازيل 

يػىٍفًًبي ،  : فهو مىٍصدىريهي منٍنذي بىٍدًء التٍَّكًويًن ، بىٍل ىيوى سىبىبي كيجيوًدًه على األىٍرًض بًأىٍمًر الٌلًو  الٍب تػىعىلَّقىٍت ميبىاشىرىةن بًعزازيل ،
ىعىاًصي ، كىيػىٍزرىعي الٌشر يف كيلّْ مىكىافو 

رىٍت ليوسف زيداف قىٍد عىبَّ " عزازيل " كىلىعىلَّ رًكىايىة . كيٍغًوم ،     ك يػيزىيّْني الرَّذىاًئلى كاؼب
فػىرىاًكيهىا ىيبا مبىيوذىجه لإلنساًف يف ٍكلّْ األىٍزمىاًف ، ىبىيوضي ًصرىاعنا مىرًيرنا بٍْبى اػبىٍّبً .  عزازيل : أىٍصدىؽى تػىٍعًبّبو عن مىٍعُبى الٌشر كىرىٍمزًًه 

يػىنػٍهىضي اإًللىوي الكىاًمني ًفيًو ، فػىيىٍطمىحي إذل الكىمىاًؿ فػىتىارىةن يػىٍنتىًصري اػبيػٍري ، كىتيٍشرًؽي الرُّكحي ، كى . كالٌشر ،  بػىٍْبى الٌلو ك الٌشيطاف ً 
لُّ ظىالىـي الدَّنىًس كىالرَّذاًئًل ، فػىيىٍسقييي . كىاػبيليوًد  اإلٍنسىاف يف فىخّْ الٌشيطاف كىطىٍورنا تػىٍرجىحي كىفَّةي الٌشًر ، كىتػىٍنطىًفئي أىنٍػوىاري الفىًضيلىًة كوبًى
ٍد . الفىتَّافً   ىرًأىًة بالًغوىايىًة كالٌشيطاف كىدلىٍ قبًى

ًقينا ، يف الٌركاية ، الٍرتًبىاًط اؼب ٍِ فهل أفَّ صباؽبىا كجاًذبيًَّتها نبا سببي : تػىٍعًليالن مىٍنًي
، كإٍف أٍقرٍرنا بذلك ، .. اعًتماًدىا من طرًؼ عزازيل ، كسيلةن إلٍغواًء الٌرجيًل كإثارًة غرائًزًًه كحثًّْو على ارًتكاًب اؼبعاصي ه

ىٍجًِبّْ عليًو ، كيف ىذا ذبىىنٍّ،كال نظينُّ أفَّ عىدالىةى ؼ
الٌسماًء تيبيحي  ىذا يديؿُّ على أفَّ اؼبرأةى ، دائمنا ، تكوف يف مٍوًضًع اعباشل ال اؼب

نىًة كالًغوايىًة المرأة العزيز كنساًء فرعٍوفىه !..  ذلك،أدلٍ يكٍن الٌنيبُّ يوسفي مٍصدىرى الفتػٍ
، يبدك كميحىرًّْؾ الدُّمى يف اؼبسرًح " عزازيل"كاية قد وٍبًملينا تأكيلي ر ليوسف زيداف إذل أٍبعد من ذلك ، فعزازيل رمزي الشرّْ

كما . ،ال نراهي، إالَّ أنٌنا نيٍدرؾي أثػىرىهي، فهو ىبىٍتفي يف كلّْ شٍخصيَّةو من شيخًصٌياتًو الٍب تيعبػّْري عنو، كتػىٍنًطقي بلسانًو ( األراجوز)
تىقصَّى أثػىرى عزازيل يف ركاية زيداف ،ىو ىذه الصّْلةي الوثيقىةي لو باعبىماًؿ ، فقد اٍرتػىبىيى فٍعليوي ،كإٍف كاف قبيحنا يػيٍرًبكنا حْب فى 

يلو  طيبةي /إخالصي زكًج أككتافيا/ظباحة كالد ىيبا/عقلي كصباؿ ىيباتيا/ًسٍحري مرتا/صباؿ أككتافيا : )أحياننا ، بكلّْ صبى
...(.  ىيبا

، نفسو، ه..زيل رمز الشرّْ يٍسكيني كلَّ صبيلو فاًتنو هفهٍل أفَّ عزا ـٍ أنٌو اعبماؿي االن، فًلمى ىو شرّّه..أ ـٍ أفَّ ..كإٍف كاف صبى ،  أ
يلو ه صبى ـٍ أٌف للخٍّب حيدكدنا إٍف ..، ألٍيسى اػبّبي صباالن ، فهل  جيري اػبّبىه.. على اإلنساًف أٍف يػىتًَّقيى الشرَّ ، فيىٍجتىًنبى كٌل ى ، أ

... اكزىا أصبحى شرِّا ، كما للجىماًؿ موىاًقعي إٍف غيٌػرىىا أصبىحى قٍبحنا ههتج
رّْؾي الٌسواًكنى كتٍرفيضي الرٌكودى كتيغرم بتعٌدًد القراءاًت : تلك أسئلةه ييثّبيىا الٌرمزي الٌديِبُّ  عزازيل يف ركاية زيداف ، الٍب ربي

. كالٌتأكيالًت 
 
 

 

 
ػوىاًمػػػػػشي * :  الهى
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( . ََِٗ)، دار الٌشركؽ ، الطٌبعة الثٌانية عشرة ( القاىرة)، مصر "عزازيل" ،( يوسف)يداف ز (-*) -
ـي   )**(- - يًع القيوىل الٍب ربيًٍدثي االضًطرىابى ، كى تيٍظًلمي حىٍيثي يػىٍرميزي الٌشيطافي إذل جىم: "  تػىٍعرًيفنا كىًظيًفيِّا فىنيِّا للٌتعاريًض القىاًئًم بػىٍْبى رىٍمزًيًٌة الٌشٍيطىاًف كىمىاًىيًَّة ا" ميعجم الٌرموز  " يػيقىًد

الكىٍوفى ، ك تيٍضًعفى الوىٍعيى ك ذبىٍعىلىوي يػىٍرتىدُّ كٍبوى الالَّؿبىٍديكًد  
يتىضىادّْ، فهو 

، عىٍكسى اللَّو مىرٍكىزي الٌنورً ( الشيطاف ) ك اؼب اًء الٌشيطاف وبىٍَبىًؽي يف العادًل السٍُّفلً . مىرٍكىزي الظَّالىـً ... " . مّْ كىالٌلو ييًشعُّ يف السَّمى
«   Le diable symbolise toutes les forces qui troublent, affaiblissent la conscience et le font régresser vers 
l’indéterminé  et l’ambivalent : centre de nuit, par opposition à dieu, centre du lumière ; l’un brûle dans 
un monde souterrain ; l’autre brille au ciel … »   .                                 
-Chevalier (Jean) ,Gheerbant (Alain) ; ’’ Dictionnaire des symboles’’ ed. Robert Laffont ;  Paris 1982 
p .277(diable)  . 

اكلىًة " يىار بْب اػبّب كالٌشر أك مبدأ سبيىثّْلي قىًضيىةي حيرًيًَّة االٍختً  )***(- -  يدى
كىمىا وبىيدُّىىا أرسطو ، من أىٌم القضايا الٍب أثىارىٍت جىدىالن يف الًفٍكًر اإلنساشل ، فقد اٍعتىربٍت الفلسفة " اؼب

الٍب تػيعىرّْضي النػٍَّفسى  ( .   sâmsara)تػىرىحىٍت حيليوالن للٌتخلًُّص من الدَّكرة األبديٌة للشٌر ك اؽٍ "  الٌشر الكوشلَّ ىو أٍصلي الطٌبيعة اإلنسانٌية ؛ كىو كليدي الٌتعلىًق باغبياًة : " اؽبندية أفَّ 
 أىٌما الفلسفة الييونىانية ، فقد تػىبىايػىنىٍت مواًقفي فالًسفًتها يف الٌنظر إذل ىذه اؼبسألة الٍب تػيٍعتىبػىري إشكالٌيةن ،. حىيىاهًتىا في للٌتناسيًخ دبا قىدَّمىت 

ى أرسطو أىفَّ لإلنساف إمكىانٌية  فقدٍ  ، فأىفٍػعىالىوي " …ىبىٍتىاري بْب أىٍف يػىٍفعىلى اػبىيػٍرى ك بْب أىٍف يػىقيوـى بالٌرذيلة : "، دبا أىنَّوي "اؼبداكلة"بػىْبَّ
يٍعتىزًلىةي ؿبيىدَّدىاًف دًبي( أرسطو )إرىاًديَّةه تػىقيوـي على مىٍبدإ الٌتفكّب ك االٍخًتيىار ، إذف اػبّب ك الٌشر عنده 

زىًة العىٍقًل ، كقد سىلىكى اؼب
، كقد اٍختػىلىفيوا يف ذلك مع األشاعرة ، حيث أٌف إمامهم ... " ك الربُّ مينػىزَّهه أٍف ييضىاؼى إلىٍيًو شىره كظيٍلمه )...( العٍبدى خىاًلقه أًلىفٍػعىاًلًو خىٍّبىىا كشٌرىا " ىذا اؼبٍسلىًك ، إذ يػىرىٍكفى أفَّ 

..." .  كإف كاف كىٍسبنا لىوي فالى ىبىٍرٍجي عن كىٍونًًو ميرىادنا لىوي ، فالى هبىٍرًم شيءه إالَّ بًقىضاًء الٌلًو ك قيٍدرىتًًو ( اػبّب كالٌشر ) أٌف فعل العىٍبد  : "الغزارل يرل 
ىٍسأىلىًة يػيٍرجى النَّظىري إذل  -

:  للٌتوسًُّع يف ىذه اؼب
باريس ؛ منشورات حبر اؼبتٌوسي ك منشورات عويدات ، الطٌبعة الثٌانية / ، بّبكت " لسفة اليونانٌية إلى الفلسفة اإلسالمية من الف"؛ ( ؿبمد عبد الٌرضباف )مرحبا     -

.  ْٓٔ/ ّٔٔك ص ص  ٕٔ/ٔٔ،ص ص ( ُُٖٗ)
.  ْٕ/ّٕ/ ِٕ،  ص ص ( ُٖٗٗفيفرم )؛ تونس ؛ منشورات ترب الٌزماف ،  "العقل ك الحٌرية " ؛ ( فتحي)الٌَبيكي   -
 

يصاًحبىاًت النَّصّْيًَّة  (seuils)" عتبات "كتابنا ميٍستىًقالِّ ظبىَّاهي " جّبار جيتات " لقٍد أىفٍػرىدى  )****(--
: ، اٍىتىمَّ فيو باؼب

(les para textes ) ، " يصىاًحبىاًت الٌنًصٌيًة إذل" الٍب عىدَّىىا من أيسيًس اٍعًتبىاًر النَّصّْ ًكتىابنا
: ًصنػٍفىٍْبً  ، كقٍد قىسَّمى ىذه اؼب

يصىاحباًت النٌَّصيًة اػبارجٌية     -
ىاًدمُّ ( :les épi textes)اؼب

يذىٌكرىاًت الٍب ( األثىًر )كىي تػىتىعٌلقي دبىا ًقيلى حىٍوؿى األىثًر ك دلىٍ يىٍشتىًمٍل علٍيًو فىضىاؤيهي اؼب
ًمٍثلى اغًبوىارىات ك الٌشهاداًت ك اؼب

  .اٍعتػىنىٍت باألىثىًر ك ميؤىلًّْفًو 
يصىاًحبىاًت الٌنصٌية الٌداًخًلٌيًة     -

ىٍطبيوًع مثل ( : les péri textes: )اؼب
يٍنتىًميةى إذل فضاء الكتاب اؼب

ًلنىا ، أًلىنػَّهىا تىٍشمىلي العىنىاًصرى اؼب ٍمنىا ّٔا يف عىمى / العنواف) كىي الٍب اٍىتىمى
...(.  العناكين الفرعٌية الٌداخلٌية/ اإلىداء / اؽبوامش / الٌتصدير 

 «  Le para texte est donc pour nous ce par quoi un texte se fait livre … » p,7.                             
 

: للتىوسًُّع يف ما يتػىعىلَّقي دبا كىرىدى ، ايٍنظيرٍ  -
                              -Genette (Gérard) ;Seuils ; Paris ;éd. du Seuil ;1987.                                                                    

   

: تىٍستىًقرُّ ًّٔىا الٌرميوزي ، لذلك قىسَّمى الٌصور الٌرمزيٌة إذل ًنظىامىٍْبً (   constellations:)أىفَّ الصُّوىرى تػىٍنتىًظمي يف كوٍكىبىات " جيلبار دكراف " يػىٍعتىربي  *****(-)-
ىتمَّ ،ا( les visages du temps:) الذم تضمَّنى يف ًقٍسًمًو األىكًَّؿ ًدرىاسىةن عن أىٍكجيًو الزَّمىنً ( le régime diurne de l’image:)اـ النٌػهىارمُّ للٌصورىًة الٌنظ     -

تىضىمَّني معُب السُّقيوطً ، ( schème de la chute:)برىٍمزيًٌة نسىًق السُّقيوًط " دكراف "ًخالىؽبىا  (.   la chute comme punition:)كىعيقيوبىةو  الذم ى
كىو نظاـ تػىٍغليبي عليو معاشل الٌسكوف ك األيٍلفىًة ، (   le régime nocturne de l’image: )الٌنظاـ الٌليلي للٌصورًة    -
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  Euphémisation de la chute en descente"كًء ، فالسُّقيوط يػىتىحىوَّؿي إذل نػيزيكؿو كتتىحوَّؿي ًخالىلىوي بػىٍعض الرموز الٌنهاريٌة إذل مىعىافو جىًديدةو تػىتىميٌػزي باللٍُّطًف ك اؽبيدي 
ًة األىٍشرىاًر :"  أٌف " دكراف "كقد بٌْب ". يتىمرٌ )...( السُّقيوط يػىتىجىٌلى كعىالىمىةو للعيقيوبىًة ، ففي الٌديانة اليهوديٌة، سقوط آدـ يتىكىرَّري بسيقيوًط اؼبالىًئكى

ديكف الذين يػىقيوديىيم عزازيل ىىؤيالىًء اؼب
...". كالٌشيطاف

. Ce thème de la chute apparaît comme le signe de la punition (…) .  dans la tradition juive  " -  
La chute d’Adam se répète dans la chute des mauvais anges (…) ces anges rebelles sont commandés par 
AZAZEL et Sémiazas… » p.125. 

 :                    للٌتوٌسع ايٍنظر  -

- Durant (Gilbert) ;les structures anthropologiques de l’imaginaire ; Paris ;ed. Dunod ;     11  edition ;1992.                                                                                 
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سليماف العيسى : لثورة الجزائرية في ديواف الجزائر لػا
لنعامة ا أستاذ مساعد بالمركز الجامعي/ ناصر بوصورم. أ

 
الذم يعترب شاعر الثورة اعبزائرية يف القطر السُّورم الشقيق،كأحد أكثر الشعراء يف الوطن " سليماف العيسى"ىذه قراءة يف ديواف الشاعر السورم الرٌاحل: الملخص

 على الظلم ريب الكبّب متابعة للثورة اعبزائرية ،كتب عنها كؽبا أصبل القصائد،ككاف وبمل ؽبا يف نفسو كل اغبب،ككاف إيبانو عظيما بانتصارىا يومان الع
الستقالؿ يف ذكرل ثورهتا كالطغياف،ربٌدث يف قصائده عن أبطاؽبا رجاال كنساءن،كصبعتو صداقة باألديب اعبزائرم مالك حداد،كدل يتمكن من زيارهتا إال بعد ا

كبقي على كفائو كحبو للجزائر كثورهتا إذل كفاتو ػ رضبو ا ػػ  .اؼبظفرة
 

. الشعر ، الثورة ،األبطاؿ، الوطن ،اعبزائر،التضحية: الكلمات المفتاحية
الذم اخَبتو اليـو للحديث عمَّا كتبو شاعر آخر للثورة اعبزائرية قبل الولوج يف اؼبوضوع "مفدم زكريا"بدايةن كيف مستهلّْ حديثي أذكر أبياتا لشاعر الثورة اعبزائرية

،تقوؿ األبيات؛كىي من  "سليماف العيسى"يف بالد الشاـ أال كىو الشاعر 

 
( ُ":)اللهب اؼبقدس"ديواف 

 كأضبلي يف األرزاء من أجلها ًإٍصرا  بالدم الٍب أعنوػ احتسابان ػ لوجهها 

ا شعرا  ٍمتها بالدم الٍب من ذىٍكًب قليب نظى    نشيدان،فغُبَّ الكوفي ثٍورىهتى

 تػيٍلًهمي العقل كالفكرا(رسومي)فجاءت   فىمىسىٍت دبىٍطليوؿ اعًبرىاحىاًت رًيشىٍب 

 البعثى كالنَّشرا(أرسمى )كال زلتي حٌبَّ   ك كاكٍبتي يف األعماًؽ ثورةى أمٍَّب 

 
يْب كالعرب على حد سواء،سواءن فبن جايل ىذه الثورة  كشهد كانت الثورة اعبزائرية مصدر إؽباـ كثّب من الشعراء العادل

أحداثها اعبساـ فكاف شاىد عياف على بطولة رجاالهتا كشجاعة ركادىا كتضحيات آّاىدين كالشهداء فيها،أك فبن جاء 
حر اؼبستدمر بعدىا كنيقلت إليو أحداثيها عرب صفحات الكتب أك ألسنة صانعيها فبن بقوا على قيد اغبياة بعد أف اند

الغاشم كانكفأ ،فقد ظلت الشعوب العربية كاؼبسلمة منذ صدمة النكبة يف فلسطْب تتطلع لثورة هتزُّ النفوس اػبانعة كتزرع 
فيها األمل كسبدُّىا بدـ جديد نقي يقتلع جذكر الغاصبْب كيردُّ لألمة ىيبتها الٍب ضاعت بْب غاصب معتدو كخانع قانع 

. ء كقدر ال يردُّ راض دبا أصابو ككأنو قضا

                                                           

س،د ت،د ط،ص ( ٔ)  .318،319مفدي زكرٌا،اللهب المقدَّ
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فجاءت ثورة اعبزائر يف الفاتح من شهر نوفمرب عاـ أربعة كطبسْب كتسعمائة كألف تليبّْ ىذه الرغبة اؼبدفونة كربقق ذلك 
ككانت انطالقتها إيذانان بانطالؽ اغبناجر تشدك ّٔا كاأليادم ترفع لواءىا خفَّاقان يف كل شرب .األمل الذم طاؼبا راكد اعبميع

عرب مشرقان كمغربان،كساؿ حرب كثّب من أقالـ الشعراء العرب من ايي إذل اػبليج ،كتفاعلوا مع الثورة؛   من أرض اؿ
الذم ....(ػ ُّٓٗ)فذكرىا اؼبغاربيوف يف تونس كاؼبغرب ،كتغُب ّٔا شعراء مصر كمن ىؤالء أضبد عبد اؼبعطي حجازم 

كىي قصيدة تقع يف اثنتْب كثالثْب صفحة "أكراس"س العنواف ككانت من قصائده قصيدة بنف" أكراس:"كسم أحد دكاكينو بػ
كدل ينسها أىل اػبليج كالعراؽ، ككاف لشعراء القطر  )ُ(من صفحات الديواف،كيبلل عدد سطورىا ثالشبائة كسبعْب سطران 

ذ رصاصتها األكذل السورم الشقيق كلمتهم فيها ككاف سليماف العيسى كاحدان من شعراء الشاـ الذين كاكبوا ثورة اعبزائر من
يف عقد اػبمسينيات من القرف اؼباضي كلعل سليماف العيسى أبرز تلك األصوات الٍب استمرت يف مؤازرة اعبزائر بقلمو 

حبق مبوذجان للشاعر اؼبلتحم »كشعره حٌب بعد استقالؿ اعبزائر كاسَبداد حريتها اؼبسلوبة كأرضها اؼبغصوبة،فقد كاف 
كىو الذم (ِ)«..كالنهوض العريب القادـ..فكاف يبعث يف اعبماىّب ضباس الوىحدة..يبانان كعمالن اؼبمتزج ّٔا إ..بقضايا أمتو

دل ير اعبزائر كدل يزرىا إال يف بداية سبعينيات القرف العشرين يف احتفالية بعيد الثورة دعت إليو اعبزائري كيلَّ الشُّعراء الذين 
سليماف العيسى لسانان من ألسنة الثورة اعبزائرية بل سيفان من أسيافها دعموا ثورهتا كرفعوا لواء قضيتها ؛ ك بذلك كاف 

. البتَّارة،قاؿ فأبدع كناصر قضية اعبزائريْب كاألحرار يف ذلك الزمن
ىذه الثورة الٍب أبدعتها اعبزائر على غّب مبي سابق أك أسلوب من أساليب التحرر اؼبعركفة عرب التاريخ جعل أحدىم 

ىذه اؼبقولة للزعيم الثورم الغيِب ")ة قبلة اؼبسلمْب كركما قبلة اؼبسيحيْب فإف اعبزائر قبلة الثوَّارإذا كانت مك: "يقوؿ
Amílcar Lopes da Costa Cabral  ُِْٗ/ُّٕٗ ـ أحد رموز الكفاح التحررم يف إفريقيا ).

ؿ إذل االنعتاؽ كاغبرية  كالغد كلعل ما فعلو شاعرنا دل يكن سول نوع من االلتزاـ فقد ركب شعره الثورة سفينان للوصو
. اؼبشرؽ فكانت كلماتو رصاصان ينثاؿ على رؤكس الغاصبْب كدعمان معنويا لألحرار من آّاىدين يف ساح الوغى

لقد نشأت فكرة »ىذا االلتزاـ الذم يعترب حديثا يف اػبطاب األديب عموما كاػبطاب الشعرم على كجو اػبصوص ،ك
ديثة نتيجة الحتكاؾ األديب دبشكالت اغبياة الٍب يعيشها كإدراًكو ػبطورة الدٍَّكر الذم يقـو بو االلتزاـ إذف يف العصور احل

 )ّ»(إزاء ىذه اؼبشاكل
كؼبا كانت الثورة اعبزائرية قضية العرب األكذل آنذاؾ ،فقد سايرىا اػبطاب الشعرم العريب كأىمىدَّىا جبذكة البقاء ،كزاد من 

نت نوران تستضيء بو الشعوب كتستنّب سبيل حريتها ك انعتا قها،ككانت يف اآلف ذاتو ناران ربرؽ سيعىارًىا كشدَّة أكارىا فكا
.  الغاصب الظادل الذم  ب اػبّبات كغصب األرض كاستعبد أحرارىا فيها

                                                           

 .م1979 ،1ـ أحمد أبوحاقة،االلتزام فً الشعر العربً،دار العلم للمالٌٌن،بٌروت،ط(ٔ)

ائً للنشر،ط(عاماً من الحلم واألمل80سلٌمان العٌسى)ـ أحمد جابر عفٌف،سلٌمان العٌسى اللَّهب الشاعر( ٕ) ، 1،الرَّ

 . 145م،سورٌا،ص2000
 .ـ المرجع السابق( ٖ)
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سليماف العيسى :ديواف الجزائر للشاعر
ـ ُْٖٗػ ُْٓٗ 

 مائتْب كإحدل كتسعْب صفحة من القطع اؼبتوسي كيغطي للشاعر العريب السورم سليماف العيسى يف"ديواف اعبزائر"يقع 
( ـُْٖٗػ  ُْٓٗ)اؼبسافة الزمنية الٍب سبتد ما بْب عامي أربعة كطبسْب كتسعمائة كألف ك أربعة كشبانْب كتسعمائة كألف 

بْب الطوؿ تراكح حجمها ( الشعر اغبر)،كيضم بْب دفتيو شبانان كأربعْب قصيدة تنوعت بْب شعر عمودم كشعر التفعيلة 
. كالقصر

ضبراكم حبيب شوقي ،تلت اؼبقدمة :كتب مقدمة الديواف كزير الثقافة كاالتصاؿ اعبزائرم األسبق كالسفّب اغبارل السيد
ملك أبيض زكج الشاعر كاؼبَبصبة اؼبعركفة مقدّْمىةن ديواف زكجها للقارئ كرأت أف أحسن ما :كلمة قصّبة بقلم الدكتورة 

لديواف ىو ذلك اؼبقاؿ الذم كتبو الشاعر سليماف العيسى نفسو كألقاه ذات صيف من عاـ اثنْب يبكن أف يقدـ بو ىذا ا
بالعاصمة اعبزائرية ،إثر دعوة تلقاىا من اعبزائر ؛كقد احتل ىذا اؼبقاؿ حوارل " اؼبوقار"كشبانْب كتسعمائة كألف ،يف قاعة 

سّبتو كمسايرتو للثورة اعبزائرية منذ غبظة اؼبيالد تسع عشرة صفحة  من صفحات الديواف ،تكلم خالؽبا الشاعر عن ـ
كحٌب استقالؿ البالد، معربا عن حبو الشديد للجزائر كذكرياتو عن ثورهتا كعن أكؿ مرة يذكر فيها اعبزائر يف شعره كىو 

اؼبهرجاف  بْب جدراف السجن رفقة الجئ فلسطيِب ككاف ذلك قبل اندالع ثورة التحرير اعبزائرية  ،كال ينسى اغبديث عن
ـ حيث ألقى قصيدة لو يف ذلك ُْٓٗالذم نظمتو األحزاب ك اؽبيئات السورية لنصرة اعبزائر كثورهتا يف منتصف سبوز 

بَّها كبقي وببها حٌب كأنو دل يقل غّبىا يف اعبزائر كثورهتا على " ميالد شعب: "اؼبهرجاف الضخم بعنواف كىي قصيدة أىحى
ظة قصائده يف ثورة اعبزائر ككأشل بو ناطق رظبي باسم ثوار اعبزائر كثورهتا ،كاستمر لسانو حد تعبّبه، كتتواذل منذ تلك اللح

. يشدك بأغباف سبجد اعبزائر كتذكر أبطاؽبا حٌب بعد استقالؿ البالد كاسَبجاع سيادهتا على كل ترأّا
الك حداد حْب استضافو ببيتو ،كقاـ كفبا يذكره الشاعر يف مقدمة الديواف تلك الذكريات الٍب صبعتو بالكاتب اعبزائرم ـ

رفقة زكجتو ملك أبيض بَبصبة كتابو الذم أىداه إذل العربية كيذكر شعور صديقو مالك كحزنو على استعارة لساف 
: كيعتذر مالك لصديقو:اؼبستعمر للتعبّب بو ،كتنقل لنا زكجو تلك اغبادثة قائلة

. ػ ال تلمِب يا صديقي إذا دل يطربك نشيدم  
( ُ.)شاء رل االستعمار أف أضبل اللٍَّكنة  يف لساشل ،لو كنت أعرؼ الغناء لتكلمت العربية ػ لقد 

كيذكر يف مقدمة الديواف ذلك اغبديث الذم دار بينو  لقد كانت قناعة سليماف العيسى كبّبة بانتصار الثورة اعبزائرية،
توراه،كبعد عودتو إذل سوريا استضافو الشاعر يف بيتو كبْب أحد مواطنيو كاف يزاكؿ دراستو بفرنسا حيث ناؿ ّٔا درجة الدؾ

الصغّب ليدكر بينهما حديث عن ثورة اعبزائر  ،ككاف ذلك الشاب يرل أف انتصار الثورة على القوة العاتية الٍب يقف 
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األمر  كراءىا ػ مدعمان ػ اغبلف األطلسي بَبسانتو أمر مستحيل ،كلكن الشاعر يقف مصرا على انتصار الثورة ،كيصل بو
ـ ،كيشرع يومها شاعرنا يف ُِٔٗكيأيت االستقالؿ يف اػبامس من يونيو . إذل حد اؼبراىنة على راتبو الذم ال يبلك غّبىه

( ُ:)كتابة قصيدتو عن ذلك اليـو التارىبي يف سبع صفحات ،يقوؿ فيها
. آالؼ األقداـ الصلبة
موسيقا كاعيػة عذبة 
موسيقا تنسجهػا تربة 
داؽ عيجنت بوميض األح

باغبرقة بالدمع الباقي 
بدـ ىبضرُّ كأكراؽ 
كمجيء ربيع سبَّاؽ 
يتشوَّؼ عرب اآلفاؽ 
ميالد اليـو اؼبوعود  
بٍدء التاريخ اؼبوؤكد 
ميالد ينابيعي الثرَّة 
ميالد جزائرم اغبرة 

حرًموا تعلم لغتهم ك تيَبجم القصيدة إذل اللغة الفرنسية كيقـو مالك حداد ينشرىا ،ليطلع عليها إخوة لو يف اعبزائر مم ف ي
،كيريد شاعرنا أف هبعل من ثورة اعبزائر مثال ينبغي أف وبتذم بو إخوتنا يف فلسطْب السليبة فليل االستعمار مهما طاؿ 

. فإف مشس اغبرية كاالستقالؿ ال شك ستشرؽ يوما ما كثورة اعبزائر ىي الدرس كاؼبثل
ائر بقصائد تنبئ عن قامة شعرية عظيمة كيبدأ الديواف دبا أظباه النشيد كتنطلق قروبة سليماف العيسى منذ انطالؽ ثورة اعبز

كمن داخل سجن وبدثنا فيها عن ما يراكده من أحالـ " شاعر كالجئ : "موسومة بػ" شاعر بْب اعبدراف"اػبامس من 
 (ِ:)متنقال بْب دمشق كالرافدين كاعبزائرقائال

ثػىٍتك حد   لو تنطق اعبدراف الثّْخاف      يث شاعرغبدَّ

 يف عيباًب اغبيٍلًم سىاًدر   ميٍلقنى علىى خىشىب النَّظارة   

                                                           

 .28ان،صالدٌو( ٔ)
 

 .35الدٌوان،ص( ٕ)
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 يف الرافدين كيف اعبزائر  تػارةن ..ىػو يف دمشق    

ككما تنقلو أحالمو إذل ىذه األمكنة اؼبتباعدة كاقعا اؼبَبابطة كجدانا كمشاعر دبا تعانيو من آالـ كما يراكدىا من أحالـ،  
 (ُ:)حلمو األكرب كيقينو الذم ال يتزعزع  كيف ذلك يقوؿ فإف الغد اؼبشرؽ يبقى

 كال أنا بالفجر كػػافر  ال لن أقطّْػػب حػاجيب،  

 حوراءي مثػل الصبح سافر  ًإفَّ الغد العريب يػػػػا   

 كاسعه كالكػػوف ساحر  غدي  أمٍَّب ػ رغم النَّظارة ػ  

 
،كىي قصيدة من شعر التفعيلة "ميالد شعب :" ثوار اعبزائر ،موسومة بػأما ثاشل القصائد يف ديواف اعبزائر فهي مهداة إذل

تنوعت قوافيها كتألفت من ثالثة عشر مقطعا ؛منها مقطعاف تألفا من أربعة عشر بيتا كالبقية من سبعة أبيات؛تنوعت 
ق ألرض اعبزائر كيأسف قوافيها فبا أتاح للشاعر البوح دبختلف األحاسيس الٍب زبتلج يف صدره فهو ىبرب عن عدـ زيارت

: أنو دل يكن خلف صخورىا السٍُّمر صدران كجراحا،فهاىو يقوؿ
( ِ)ىذه األرض الٍب تسقي الصَّبىاحىا..دل أزرىا 

بدمي،دل أٍنضي كي يولد تارىبي السّْالحػا 
دل أكن خلف الصخور السمر صدرا كجراحا 

( ّ:)ىا يف كجدانو ك كجداف كل عريب ،فاظبع إليو يقوؿكيبضي سليماف العيسى مفتخرا بالثورة اعبزائرية مربزان مكانت
ثػىٍورىةه سبىٍسىحي باألكباد يف سيوح الفداء 

عن بالدم دىنىسى البػىٍغي،كرًٍجسى الدُّخالء 
يف عركقي أنًت،يف آىاتنا،يف كل خاطر 
 ! يادكمَّ الصيحة اغبمراء يف قلب اعبزائر

لعريقة  الٍب ًادَّعىٍت فرنسا أ ا قطعة من فرنسا كأ ا سليلة عقبة بن نافع كيعرج شاعرنا على التاريخ كيذكر بعركبة اعبزائر ا
( ْ:)العريب الفاتح كطارؽ بن زياد القائد الرببرم اؼبسلم الذم فتح بالد األندلس ،يقوؿ
أرضنا نػيٍهػىب،هبر اللّْصُّ مىٍزىيوى الذُّييوًؿ  

                                                           

 .36الدٌوان،ص( ٔ)
 .39الدٌوان،ص (ٕ)
 .39الدٌوان،ص(ٖ)
 .41الدٌوان،ص(ٗ)



 2014مارس  /آذار  –الثانيالعدد  –دبية والفكرية مجلة جيل الدراسات األ
 

 

 

 

 

 

 84 2014©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

 

 

فػىٍوقىها ،فهي لو ياشرعة التاريخ زكرل 
ًصيغىٍت فهي عىٍجمىاءي األيصيوًؿ "ؿً الغيو"من تيراًب 

كاٍنًطالقاتي اػبيييوًؿ "اٍبني زًيىادً "ك"عقبةه "
،كًإٍرثي الدٍَّىًر يبيٍحىى بًقىًتيًل  كاغبضاراتي
: كحدة األرض العربية  في شعر العيسى

كبّب عامة ،كيف كثّبا ما يشّب الشاعر سليماف العيسى يف معرض حديثو عن ثورة اعبزائر إذل أماكن يف الوطن العريب اؿ
ان عن كحدة الَباب العريب كمن خاللو كحدة اؼبصّب كاؼبشاركة الوجدانية للعرب ،ففي  الٌشاـ على كجو التحديد معربّْ

( ُ:)القصيدة اؼبذكورة آنفا يذكر تونس كمراكش كالشاـ ،كيف ذلك يقوؿ
سر معي فوؽ الدُّريكًب اغبيٍمًر نىٍستػىٍهًد األضاحي  

ػغربي فيػها بالصَّبػىاًح يلتقي اؼبشػرؽي كادل
يف ثرل تونس،يف مراكش،عرب الًبطىػػػاح 
كالصحارم اعبػرًد،كىٍم نىٍسػرو تردَّل كجناح 
نىًت الشَّػاـ تىشيػدُّ اعبػرح منو باعبػراح  حى

ساحات الكفاح "األكراس"أيػُّهىا السَّػاقيوف يف 
بدمػاكم  أىٍكرىؽى الفجري على حدّْ السػػالح 

يػيلىمّْحي إذل مهد طفولتو دكف أف يذكرىا صراحةن كلكنو يذكر اعبزائر باللٍَّفظ الصريح كيشّب إذل "كاألكراس اللواء" كيف قصيدتو
( ِ:)يقوؿ.اػبليج أرض الرسالة اػباسبة

 ضحكات جنَّاًت رًطػػابً   كأراؾ يػا مىٍهدى الصّْبا 

ا على شفًة الويجود  ِى  قصيدةه نىٍشوىل ،كشاعرٍ   إفّْ

 بأرضنا،كزئّب ثائرٍ   لضّْياءى كرصاصةه تىًلدي ا 

 ألفي فىٍجرو يف اعبزائرٍ    إنَّا على قمم العرائس 

 السٍَّمراءي تػىٍعبىقي بالبىشائرٍ   كعلى اػبليج جباىينا 

 موكبه للخيلد ىػادرٍ    إنَّا على أرض الرسالة  

                                                           

 .نفس الصفحة(ٔ)
 .47الدٌوان،ص( ٕ)
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ية الٍب شهدت أحداثان جساما إبَّاف االحتالؿ كعرب صفحات الديواف يذكر الكثّب من اعبغرافية اعبزائرية فيذكر اؼبدف اعبزائر
عاـ طبسة كأربعْب كتسعمائة ( ٖ)الٍب شهدت ؾبازر الثامن " قاؼبة"يذكر " طليعة األدل"البغيض ألرضنا،فهاىو يف قصيدتو

 ُْٓٗكألف ميالدية  
( ُ:)كأخواهتا من مدف اعبزائر" قاؼبة"،يقوؿ عن ؾبازر "األكراس"ك"كىراف"ك

بالقيود كيدان تيلوّْحي  
بالنار،تيٍسًكتي كلَّ نٍأمىٍو 

ؾبهولة كوبسُّ قبضتها ربزُّ كريدهي  
تبيدهي ..ؾبهولةن،كتكادي أف تأيتى عليو 

" غلمة"ماكاف قد ظبع اسم 
ماكاف يعرؼ يا صديقي أفَّ مذحبةن رىيبة 

يف الضفة األخرل من الصحراء ذبىٍتىثُّ العيركبة 
ماكاف قد عرؼ اعبزائر 

ؼبقابر كدمان طريِّا يف ا
: كيقوؿ يف أبيات أخرل بعد ىذه

ماكنتي ياكىرافي حْب بدأتي دريب 
: كضبلتي للميداف بػيرٍكاشل

قيثارم،كحيبَّ 
ماكنتي أعرؼي عن رفاقي ، 

" األكراس"عن غضبة 
راؽ  

ي
عن دمنا اؼب

شيئا أنّب بو ظالمي 
أٍسقي بركعتو أناشيدم،كأحالمي،كجامي 

شيئا يشيدُّ على يديَّا 
لقربى فيٌػا شيئان يهيزُّ ا

                                                           

 .120، 119الدٌوان،ص(ٔ)
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.. مازلتى حيَّا:ليقوؿ رل
كمضيتي يا كىراف أسأؿي عن ظبائي، 

عن قبومػي ، 
عن قرب تارىبي العظيم 

عن أىلي اؼبتمزقْب ،كأ م بدد الغيـو 
        أك كالرميم من العظاـ تكدَّسٍت فوؽ الرميم                      

ة إذل ما وبدث يف أرض اعبزائر من تقتيل للجزائريْب فوؽ كل شرب يف األبيات السابقة يوظف الشاعر التاريخ باإلشار   
من ترأّا كيشّب إذل سبزُّؽ العرب كمعاناهتم من االحتالؿ بعدما كانوا أمة كاحدة ؽبا تاريخ عظيم ظل الشاعر متسائالن عنو 

ريب مازاؿ حيِّا كبإمكانو أف يسَبدَّ حبرقة،كمع ذلك وبمل األمل يف الغد اؼبشرؽ الذم تيشعلو الثورة لتثبت أفَّ اإلنساف الع
( ُ:)حقو السليب ،كعن ذلك يقوؿ

ماكنت أعرؼ عن جبارل  
نبأ احَباقك ياليارل  
بشواًظ ثورتنا الٍب تتفجَّر  

مثل اغبياة من الرّْمٍم  
ـٍ   مثل الربيع من العد
بلهيب ثورتنا الٍب التيقهري  

كفَّن يف اؼبقابٍر  
ي
كعلى انتفاض طليعة األدل اؼب

بال ؿباجٍر ..كسبرًُّد الدَّمع الذم ملَّ البكاء 
كعلى ىدير من عيمىافى،  
من اللّْواء ،من اعبػزائٍر  

ضيء،  
ي
من أرضنا الظمأل إذل اػبيي اؼب

إذل البشائٍر  
( ِ:)إذل أف يقوؿ آمالن يف غد مشرؽ تنّبه مشس اغبرية  

                                                           

 .121، 120الدٌوان،ص(ٔ)
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أطلٍقتي غبِب يف الطريق  
كشالًَّؿ الشركؽ  ..أمالن  
شيدُّ على يديَّػػا أمالن م 
أمالن يهزُّ القرب فيػػػَّا    
ما زٍلتى حيػػَّا :ليقوؿ رل  

: ليصيػػح بػػػػػي 
.. مػػا زٍلتى حيػػػػَّا 

كعندما احتفلت سوريا كمصر دبولد اعبمهورية العربية اؼبتحدة ،ألقى سليماف العيسى قصيدة يف مهرجاف كبّب نظمو نادم 
ضمنها فرحتو ّٔذا اؼبولود اعبديد كأملو أف تكوف بداية .ـُٖٓٗعاـ (فرباير)من شباط يف السابع " حلب"الضباط دبدينة

االنطالؽ كبو كىٍحدة عربية   تضم بالد العرب من ايي إذل اػبليج ربت راية كاحدة تدفع العدكاف كتندفع كبو ربقيق 
( ُ:)آماؽبا كآماؿ شعؤّا،كهبعل من الوحدة ميالدا لو

 يف دركب الضياع كالذيؿّْ شيَّػا   حػػػيايت  ال تليمِب،فلن أعيدَّ  

،فعمرم    يـو أعلىٍنتي مولدم العربيَّػػا   منذي يومْب قد كيًجٍدتي

 :ىذه الوىحدة الٍب يراىا  
 كبن باقوف كىحدةن لن تزكال  ياليارل الضَّياع،كالقيد،زكرل 

 كسبشي يف القىٍفر ظالن ظليال  كىحدةن تيلهم الكواكبى مسراىا، 

 ؽبىىبه يغسلي األذل كالدَّخيال  كحدةن،يف السَّماء كاألرض منها 

 فيراتان يسقي الًعطاش كنًيال  تػىٍفجيريالينابيع يف الكوف..كحدةن  

 ًعناقان بعد الفراؽ طويال  ذبمع اؼبشرَّد باألىل، ..كحدةن  

 
 :مالك حداد في شعر سليماف العيسى

زائرم مالك حداد إذل األياـ الٍب زار فيها مالك حداد يف بيتو اؼبتواضع على ما  اجل سبتد عالقة شاعرنا بالكاتب كالشاعر
تذكر زكجة الشاعر الدكتورة ملك أبيض يف مقدمة الديواف؛ فقد كاف مالك حداد يزكر بلداف اؼبشرؽ العريب موفدا من 
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ضبيمة امتدت إذل كفاة مالك  قبل فرنسا ،كأثناء رحلتو تلك التقى األديباف كتعارفا كنشأت بينهما عالقة صداقة
يتحدث فيها عن األديب مالك حداد الذم كاف يكتب أدبو "اؼبنفى اؼبرير:"حداد،كقد خصَّو شاعرنا بقصيدة موسومةبػ

كنرل سليماف العيسى "اللغة الفرنسية ىي منفام الذم قيدّْر رل أف أعيش فيو:"باللغة الفرنسية ككثّبا ما كاف يردّْدي بأدل 
( ُ:)ساتو حيث يقوؿيتحدث عن مأ

يف ؽباة النٍَّسر غيصٍَّو 
يف حنايا البلبل اؼبطعوف غصٍَّو 

.. ال ترٌدٍدىا عليَّا..ال تيثرىا
ا يف شفتيَّا  إ َّ

منذ فتحت على انة ىيديب 
. مذ ضبلت اللهب آّنوف يف أعماؽ قليب

.. يا صديقي
! أنا أدرم أمَّ مأساة رىيبة

،فهو آىات خصيب ٍق غرَّبت غبنك عِبّْ
أيُّها النٍَّسر اؼبهيضي 
إنَّو اؼبنفى البغيضي 

اد لن يكوف سول صوت من أصوات الثورة  ،كما دامت اعبذكر عربية فإف حرؼ مالك حدَّ كمع كل ىذا فإف األمل باؽو
( ِ:)اعبزائرية كناطقا باظبها تصبُّو نشيدان عربيان مهما كاف حرفو فرنسيان؛كيف ىذا يعلن سليماف العيسى

إفَّ أبطاؿ اعبزائر ..اال تيًثٍره
.. باللَّظى يبحو ا،بالدَّـ،أبطاؿي اعبزائر

ييقصيك عن أىلك سوره ..عبثان 
شادهي الظُّلمي،كحرؼه ىو منفاؾ اؼبريري 

ليغة الثَّورة صبٍَّتك نشيدان عربيِّا 
يحيَّا

.. شعَّ يف العينْب تصميمان ك كىقىدان يف اؼب
فامأل مسمع الزٍَّىًو دكيِّا ..لغة الثورة
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.. حيِّا(األكراس)ماسبطَّى الفجري يف ..نت حيّّ أ
عند الشاعر سليماف العيسى تلك اعبمل الٍب يوظفها ىذا األخّب يف " مالك حداد"كفبَّا يؤكد اؼبكانة اػباصة لألديب 

مالك حداد يوظفها ربت عناكين :لػ" الشقاء يف خطر"بعض عناكين ديوانو ىذا ؛فنراه يستعّب صبال من مقدمة ديواف 
ديواف "بل أكثر من ذلك فإف سليماف العيسى يهدم إحدل قصائد "الربيع الًبكر"ك"صانعو األغاشل"صائده كما فعل يف ؽ

" طفولة شاعر"إذل صديقو مالك حداد الذم اختار الثورة ػ على حدّْ تعبّبه ػ كيف "صالة ألرض الثورة:"اؼبوسومة بػ" اعبزائر
(. ُ:)كيذكرىا باالسم كقد كانت حينها صبية،فاظبعو يقوؿ "صفية "يتحدث عن ابنة األديب مالك حداد 

دل أقل شيئان،كيغلي يف عركقي ألف غبنو 
.. يعتصر الرَّاحة مِب..أبدان يأكلِب

دل أشأ أف أؼبس النَّار بأبيايت الشَّجيٍَّو 
" صفية"دل أشأ أف أطفئ البسمةى يف ثغر

 :أبطاؿ الثورة في ديواف الجزائر
ائر نصيب من الذكر يف أشعار سليماف العيسى رجاالن كنساءن فهو ال يفتأ يذكر ما ارتبي ّٔؤالء كاف ألبطاؿ ثورة اعبز 

األبطاؿ من أحداث،كيصوٍّر ما عانوه من قهر كحرماف يف كطنهم،كما يظهركنو من صرب كجلىد كربدٍّ كإصرار؛فهاىو يف 
. ـُُٔٗيونيو .ة يف صباح الثالث من حزيراف يذكر لقاءه حبلب مع فبثل جبهة التحرير الوطِب"كتتابع اؼبطر"قصيدة 

كيلمح الشموخ يف منظره كيقرع ظبعو منو تلك النربة القوية الٍب زبفي كراءىا عزيبة أبناء الثورة اعبزائرية،يقوؿ كاصفان 
( ِ:)ذلك

كت ألألة ابتسامٍو 
كندل غمامٍو 
كشموخ ىامٍو 

كانساب صوت الثائر العريب يف ظبعي ىديراى 
فيو أك دية سحيقو زبي

كىبتو رىبتو العميقو 
كتدحرجت نرباتو ناران بأعصايب كنوران 
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أما الشهيد الرمز زيغود يوسف فيخصُّو بقصيدة صبيلة ربكي قصَّة استشهاده كيصوّْري من خالؽبا حقد فرنسا على ىؤالء 
سهم دبا قاموا بو من أعماؿ كبطوالت األبطاؿ الذين قارعوىا يف اؼبدف كاعبباؿ كأىقىضُّوا مضجع قادهتا كبثوُّا الرعب يف نفو

إذل درجة أف تقـو فرنسا االستعمارية بإفراغ الرشاشات يف جسد زيغود يوسف بعدما فارؽ اغبياة بساعات،كيتعرض 
( ُ:)كيف ذلك يقوؿ" زيغود يوسف"الشاعر باغبديث عن استشهاد القائد البطل

صمته على الوادم،يركّْعي الوادم 
د كسحابة من لوعة،كحػػػدا

أرسى على اؽبضبات ريش نسورىا 
كسبزقت من بعػد طػوؿ ًجػالد 

فػال أنْبي شظيػة ..ىدأ الوميض 
ييٍصمي،كال تػكبػّبة استشػهاًد 
( ِ)إذل أف يقوؿ يف نفس القصيدة
كثيرت ىناؾ كتائب اعبالًَّد 

يكادي يػىٍعتىًقدي اغبىصىى ..حشدى األلوؼى 
كحرجى الوادم ..كالرّْيحى ثػيوَّاران 

( ٭")سيد أضبد"لقاءي ..حشد
به يشيلُّ النٍَّبضى يف األكباد  ًِ ريٍع
ريٍعبه يسمّْر باؼبدرعة اػبطى 
فمدافع السفَّاح كاألكتػاد 
،فتيمًطر موهتا  نُّ من حنقو كذبي
،بغّب رشاًد  حينان بال ىدؼو

( ّ:)اة فهاىو يقوؿكاليينهي قصيده حٌب يهزأ من القائد الفرنسي،كيبْبّْ خوفو كجبنو حٌب من جثَّةو ىامدةو غادرهتا اغبي
أيٍقحمي الصَّمتى الرىيبا "الزحف اؼببيدي "كتردَّدى 
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ازؼي  .. اؼبغّبي "البطل"أهبي
فيهًبيي الوادم دبيباه 

! كم لقَّنٍتوي صخرةه ربضت على السٍَّفًح العربٍ 
! بكل ماييسمَّى خطر"اؼبارقوف"كم يستهْب

: إذل أف يقوؿ يف نفس الصفحة
.. أٍقدـٍ 

سراياؾ اؼبغّبةي آمنٍو 
.. أقدـٍ 

مرابضنا صخوره ساكنٍة 
ـٍ على اعبىثثو الصَّوامتً  .. أقًد

ظفَّرٍ "أيُّها
ي
"! الزَّحفي اؼب

" فسيدى أضبدو .."أقٍدـٍ 
جىسىده،كما هتول، 

.. ميعفَّرٍ 
كنكتفي من ىذه القصيدة ّٔذه األبيات رغم أ ا تأريخ غبياة الرجل تشّب حٌب إذل مهنة اغبدادة الٍب مارسها الشهيد 

انضمامو إذل صفوؼ جيش التحرير الوطِب كإذل ما حدث بعد استشهاده ككيف تصرؼ اعبيش الفرنسي حبنب  البطل قبل
.. كنذالة مع جثة الشهيد

كدل يغفل الشاعر سليماف العيسى رجاؿ السياسة من أبناء اعبزائر؛ فقد كاف ؽبم ىم أيضان حضوره يف شعره فقصيدتو 
يهديها إذل البطل السجْب أضبد بن بلة يف سجنو يف الرابع من " سائل مورقةر"الرسالة التاسعة من ديواف :اؼبوسومةبػ

ان من خالؽبا عن تضامنو معو كتضامن كل العرب معو كيف القصيدة يقوؿ/سبوز ( ُ:)جويلية عاـ ستْب تسعمائة كألف معربّْ
.. قليب معك

   قلب العركبة كلُّها

 يف سجنك الداجي معكٍ  

   ياعارفان بْب اغبديد،
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 من الرُّجولة موضعػػك 

   ركٍَّعت مىنٍ ..ياصامتان 

كّْعػػك   حشىدى اللَّظى لّبي

   يا نابضان يف كلّْ أيؼٍ 

 قليب معػػػك..ؽو ثائر 

كلئن كاف شاعرينا قد ذكر الرجاؿ من أبطاؿ الثورة اعبزائرية،فإنو دل ينس اغبرائر من بطالت اعبزائر كال ىبفى على أحد كم 
صبيلة "عبزائر يف الشعر العريب مشرقان كمغربان ،كال ىبفى شعر بدر شاكر السَّيَّاب كنزار قباشل يفا" صبيالت"ذكرت  
الٍب قاؿ فيها الناقد العريب "صبيلة بوحّبد"رمز حرائر اعبزائر،كدل يشذَّ سليماف العيسى عن ىؤالء فذكر يف شعره "بوحّبد

( ُ)«هبعل من شخصية صبيلة بوحّبد شخصيةن أيسطوريةن  استطاع الشاعر اؼبعاصر أف»: الراحل عزالدين إظباعيل 
الٍب ألقاىا بالدار البيضاء باؼبغرب الشقيق أثناء انعقاد اؼبؤسبر الثاشل " الطريق"فهاىو يف قصيدتو" صبيلة بوباشة"كيذكر

ألف للميالد يذكر مايو عاـ اثنْب كستّْْب كتسعمائة ك/لالرباد الوطِب للقول الشعبية،بتاريخ السابع كالعشرين من آيار
 (ِ:)حيث يقوؿ"صبيلة بوحّبد"البطلة اعبزائرية 

كيرسبي صوت،ندمّّ رقيق 
. على يدم،أشربو كالرحيقٍ 

ثائرةه ظبراٍء 
من بلد الفداٍء 

ـٍ  تسأؿ عن موضعها يف الزّْحا
.. يف اؼبوكب اؼباضي
. يشقُّ الظالـٍ 

يف عينيك عاش النهاٍر !أختػاه
يف األفق نوره كناٍر "بوحّبد"

ألف قبمو  يا
يف الصَّباح النَّدم 
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قافلة النَّصر بو هتتدم 
. يازىوة األمس
.. كعيٍرس الغد

،ىذم دٍربنا،المناصٍ  . يا أيٍختي
يا أيٍختي أىالن باللَّظى،كالرَّصاٍص 

الوحدةي الكربل 
طريق اػبالٍص 

من طبسة مقاطع ؛كل مقطع  الرسالة الثالثة عشرة كىي مؤلفة:أىدل شاعرنا قصيدتو اؼبوسومة بػ" صبيلة بوباشة"كإذل 
( ُ)منها من طبسة أبيات ،كمطلعها

تبارٍكًت أرض البطوالت الٍب ال تٍتعبي 
تلهثي من كرائها الدُّركب،كىي تىضًربي 

: إذل أف يقوؿ
! لك السَّنا،كآّدي،ياجزائر العربٍ 

ا اختضٍب    يابٍقعةن باؼبعجزات تيرّٔي
 

( ِ:)يقوؿ" صبيلة بوباشة"كيف البطلة 
يسػ ة جديدةه يف قبػضة العذاٍب قدّْ

يزىو ّٔا لواؤؾ اؼبركوز يف السَّحاٍب 
للسجن،للذئػاٍب ..قدّْيسةه جديػدةه 

تيطٍػعم نار السػاحة اغبياةى كالشَّباٍب 
ـي اعبواٍب ..ناديٍػًت ياأرضى الفداءً  فالدَّ

َ  َ   َ 
كيقذؼي األثّب رل بقية اػبرٍب  
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جزاءى الصٍَّمت للشَّرٍر "بوباشا"للنَّار  
السٍّْلك حٌبَّ يٍشهق اغبجٍر ..للىمسات

دَّل اؼبوت كالقدٍر  للمٍوت إف ظلٍَّت ربى
! فوؽ ما تعوَّد الظفرٍ ..ياللصُّمود

ىكذا غٌُب شاعرنا سليماف العيسى يف شعره اعبزائر أرضان كرجاالن كحرائر ؛غنَّاىا حبب كإجالؿ ألنو كاف يؤمن إيبانان ال     
د إذل عركبتها كتنتصر بقوة رجاؽبا كنسائها على جربكت كطغياف اؼبستعمر الغاشم الذم يتطرؽ إليو شك أف اعبزائر ستعو

جثم طويالن على صدر اعبزائر العربية اؼبسلمة كأرادىا منسلخةن عن ىويتها ككيا ا،إال أ ا كبعد قرف كربع قرف عادت إذل 
داث جساـ يف تاريخ أمتو ،يسجل شعريه كلَّ ذلك كيبقى سليماف العيسى شاىدان على أح.األرض كاؽبوية كاللُّغة كالوجود

كقف سليماف العيسى موقف الراصد ألحداث أمتنا كفوراهتا،فلو صبعنا دكاكينو » بأسلوب صبيل كلغة راقية قوية فقد
إف . كربديات أمانينا لبؤس العادل كمطامع الذئاب..لوجدنا فيها تارىبان شعريان لثورات أمتنا الناىضة كنضاؿ شعبنا الرائع

مع أف النكبات .اإليباف اؼبتفائل ىو أكؿ ما يبيّْز نتاج سليماف العيسى  كشاعر نضارل..اإليباف الصويف..اإليباف    العميق
(  ُ)« اؼبتواصلة الٍب أصابت حياتو كالٍب شاىدىا تنزؿ بالوطن العريب  كفيلة بأف سبأل باليأس قلبو كبالكفراف إيبانو

للشاعر اؼببدع سليماف  العيسى كمع أف الديواف وبتاج إذل " ديواف اعبزائر"الوقفة مع  كىكذا أردت أف تكوف ىذه    
كقفة طويلة إال أنِب اختصرهتا  يف ىذه الكلمات الٍب لن تفي شاعرنا حقو ،كلعلها تكوف بداية ؼبا يأيت مستقبال خاصة 

 .حوؿ ما أنتجو يف نصرة ثورة اعبزائر

  

                                                           

، 1الرائً للنشر،سورٌا،ط(سلٌمان العٌسى ثمانون عاماً من الحلم واألمل)محً الدٌن صبحً،سلٌمان العٌسى صدٌق الكفاح( ٔ)

 .198م،ص2000
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الفيتيشية عند كونت 

 اسفي -الكلية المتعددة التخصصات .  مراكش -جامعة القاضي عياض/  كبلوىومحمد ا. أ
 

تتوزعو حقوؿ معرفية شٌب  كىو مفهـومن بْب اؼبفاىيم اؼبعقدة الٍب نصادفها يف الفكر اغبديث ىنالك مفهـو الفيتيشية، 
نَبكبولوجيا كعلم النفس كعلم كاألدب كالسينما كفن التصوير إذل جانب توظيفو يف حقل العلـو اإلنسانية ال سيما اال

، كلذلك فإف ؾباؿ ىذه الدراسة ىو . االجتماع، كاللسانيات كالقليل من الناس من ظبع باالستعماؿ الفلسفي ؽبذا اؼبفهـو
دراسة ىذا اؼبفهـو ضمن الفلسفة الوضعية عند اككست كونت، فما ىو السياؽ النظرم الفلسفي الذم مت فيو توظيف 

ككيف  ذل أم حد استطاع التوفيق بْب اؼبضموف الفلسفي ؽبذا اؼبفهـو كفلسفتو الوضعيةهإكنت كىذا اؼبفهـو عند ؾ
كىذا البحث ينقسم إذل بابْب األكؿ فيو عرض للنظرية الفيتيشية   اىتدل إذل اعتبار الفيتيشية أصال للفكر الديِبه

. الفيتيشية كما عرضها اككست كونت كخصائصها عند اككست كونت كالباب الثاشل عبارة عن دراسة نقدية ؼبفهـو
                

عرض للنظرية الفيتيشية عند كونت : كؿالباب األ
 .كيتكوف ىذا الباب من فصلْب األكؿ يتعلق خبصائص اغبالة الفيتيشية كالثاشل بالبعد االجتماعي للحالة الفيتيشية    

                    
اغبالة الالىوتية الفيتيشة كإشكالية أصل :الفصل األكؿ

 :الفيتيشية أصل كل األشكاؿ الدينية   –ُ
تؤكد الفلسفة الوضعية عند كونت أف الفيتيشية ىي أصل كل األشكاؿ الدينية، حيث يرفض أف تكوف بداية      

. جوداتالديانات مع ديانات التوحيد الٍب تعتقد يف كجود إلو مفارؽ للموجودات الطبيعية كاؼبادية، زبضع لو سائر اؼبو
كمن ىذا اؼبنطلق فال يبكن اعتبار الديانات اؼبتعددة اآلؽبة، ككذلك الفيتيشية ؾبرد ربريف لديانة التوحيد كما يعتقد يف 

الٍب  ُكمعلـو أف ىذه الفكرة قد تبناىا العديد من اؼبفكرين كالفالسفة يف تلك الفَبة. ذلك معتنقو الديانات السماكية
كينطلق اكلئك اؼبدافعوف على مثل ىذا التصور . كالٍب عمل اككست كونت على الرد عليهاظهرت فيها الفلسفة الوضعية 

من أف الديانة تتأسس على الوحي كما ىو اغباؿ بالنسبة إذل الديانات السماكية، كلكن مثل ىذا التصور يقتضي كجودا 

                                                           
ٔ
 - Cours de philosophie generale, Auguste Comte, Tome Cinquieme, Paris, 1864. 25-26 
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كلكي ربافظ ىذه األدياف على . يعية األكذلمستمرا كمتجددا غبالة الوحي، حٌب ال تعود مثل ىذه األدياف إذل حالتها الطب
صورهتا كما ىي، فهي تعتمد على ؾبموعة من القواعد الٍب تقصي أم اكبراؼ من شأنو أف يبس باستمرارية الدين، 

حيث يعتقد أف اليهودية ليست سول ربريفا للديانة اؼبصرية القديبة، الٍب . ُكيسوؽ ىنا كونت مبوذج الديانة اليهودية
كؽبذا يبكن أف قبد عند اؼبصريْب القدامى كل . ـ الالىويت فيها إذل حالة جد متقدمة من التنظيم الديِبكصل اغبك

كنظرا، للقركف الطويلة الٍب . اؼببادئ الٍب ستحكم الالىوت الحقا، حيث عرفوا فكرة تعدد اآلؽبة، كحٌب فكرة التوحيد
. اؼبمارسة الدينية، الٍب سَبثها عنها الحقا األدياف الكربل عاشتها ىذه اغبضارة، فقد تعاقبت عليها أشكاؿ ـبتلفة من

كمعلـو من الناحية التارىبية أف الديانة اليهودية الٍب  .كىنا ىبلص كونت إذل أف كل األدياف ربمل يف طياهتا إرثا فيتيشيا
صة النيب موسى الذم اقَبف ستعترب الحقا منطلق كل الديانات السماكية قد ارتبطت كثّبا باغبضارة اؼبصرية القديبة خا

. بل إف كل األنبياء الذين كرد ذكرىم يف العهد القدصل ؽبم ارتباط ما دبصر القديبة. ذكره بفرعوف
كاف كونت يعتقد أف اإلنساف بدأ بالفيتيشية يف صورهتا البدائية، كتطابق ىذه اغبالة اؼبرحلة األكثر بدائية كتوحشا يف      

كبفعل عامل التطور استطاع أف يتخطى . الت توجد عادات أكثر توحشا مثل أكل غبـو البشرتاريخ اإلنسانية حيث ال ز
، كىذا ما يبْب اف ىذه اغبالة ارتبطت دبرحلة غارقة يف البدائية كاف اإلنساف يتبع فيها ِىذه اؼبرحلة البئيسة من تارىبو

االعتقاد بأف اغبالة الالىوتية مرت باؼبراحل كما ينطلق أككست كونت من . أمباطا غريبة من السلوؾ شبيهة باغبيواف
كيف الوقت ذاتو ينتقد تلك النظريات الٍب . اؼبرحلة الفيتيشية، فمرحلة الديانة اؼبتعددة اآلؽبة، مث ديانة التوحيد: الثالثة اآلتية

د أف الشعوب البدائية كمن صبلة ىذه النظريات تلك الٍب تعتق. تزعم بأ ا علمية كتدعي كجود مرحلة سابقة عن الفيتيشية
كىذا ما يرفضو كونت ألنو يستحيل ذبريد . تغيب لديها كليا اؼبمارسة النظرية، كبالتارل فهي غارقة يف اغبياة اغبسية كاؼبادية

اإلنساف من اؼبمارسة النظرية أيا يكن مستول تطوره، كال يبكن أف يوجد ىنالك إنساف وبيا حياة مادية صرفة، فاإلنساف 
.  ّا باؼبلكات الذىنية حٌب يف اغباالت الٍب يعاشل فيها من التخلف العقلي أك بعض االضطرابات العقليةيظل ؿبتفظ

كيرد أككست كونت على أكلئك الذين ال يعتقدكف يف كجود حالة دينية بدائية فبثلة يف الفيتيشية، كيرجع سبب ذلك      
مالحظة الوجود اؼبادم للحالة الفيتيشية، نظرا لغياب االعتقاد إذل كجود صعوبات منهجية كربليلية، حبيث يصعب 

كىذا . مرحلة من النضج كاالكتماؿ فاؼبمارسة الدينية ال تظهر داخل آّتمع إال عندما تصل إذل. مؤسسة أك تنظيم ؿبكم
اؿ بالنسبة إذل ال يكوف فبكنا إال عندما تنتقل األدياف إذل مرحلة تتميز باالعتقاد يف كجود كائنات مفارقة، كما ىو احل

أما إدراؾ كجود اغبالة . ىنا يبكن فعليا مالحظة الوجود اؼبادم ؽبذه األدياف. الديانات اؼببنية على فكرة تعدد اآلؽبة
كيبكن أيضا أف نضيف أف . ْالفيتيشية  فهو ما ال يبكن مالحظتو إال من قبل أكلئك الباحثْب اؼبتشبثْب باؼبنهج الوضعي

                                                           
ٔ
 - ibid,, pp. 26 

ٕ
 - Cours de philosophie generale, , pp. 26-27 

ٖ
 -idem ; pp. 28-29. 

ٗ
 -idem; pp: 29. 
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كلذلك ينبغي االبتعاد كليا . غبالة هبعلها ـبتلفة سباما لتصورنا للدين كما نعرفو يف ؾبتمعاتنا اؼبعاصرةالطابع البدائي ؽبذه ا
 .عن اإلسقاطات الٍب ستفقد ىذه اغبالة خصوصياهتا

ككما أف الفيتيشية ىي أصل األدياف، فهي أيضا أصل الفلسفة الالىوتية، كىي فلسفة تتأسس يف جوىرىا على      
اػبالصة، الٍب تؤلو تلقائيا كل جسم ككل ظاىرة من شأ ا أف تؤثر يف اإلنساف يف بداية حياتو ، كقد ميز كونت الفيتيشية 

كذلك يف إشارة  إذل فكرة كحدة  .بْب الفيتيشية البدائية كالفيتيشية اؼبيتافيزيقية، الٍب الزالت حاضرة يف الفلسفة اغبديثة
األؼبانية اؼبعاصرة لو، كالٍب ال تعدك أف تكوف بالنسبة إليو ؾبرد فيتيشية  اؼبنتشرة يف الفلسفة pantheisme الوجود

كالفرؽ اؼبوجود يف اعتقاد أككست كونت بْب الفيتيشية اؼبيتافيزيقية كالفيتيشية األصلية تكمن يف . جديدة يف ثوب فلسفي
كردبا يكوف ىذا التصور . رقة للمادةأف ىذه األخّبة ترتبي دبوضوعات حسية، فيما ترتبي األكذل دبوضوعات ؾبردة كمفا

للفيتشية ىنا قريبا من النزعة االوبيائية الٍب الزالت تطبع بعض الديانات الٍب تؤلو كل األشياء معتقدة أف ّٔا أركاحا كحياة 
. خاصة ّٔا

كجد كذلك يف بل إ ا ت. فالفيتيشية عوض أف نعتربىا عبارة عن ربريف للدين فهي يف اغبقيقة  أصل كل األدياف      
كىذه الفيتيشية الٍب يطلق عليها كونت بالبدائية ككذلك بالتلقائية، ىي الٍب ستشكل . صميم التفكّب اؼبيتافيزيقي أيضا

األساس الكوشل لكل تأكيل ديِب، كما أ ا ستمكن الذات من ذلك اػبياؿ الذم يسمح ؽبا بأف تعمم تأكيالهتا اػباصة 
إف تأثّب الفيتيشية أك بقايا اغبالة الفيتيشية من ىذا اؼبنظور ال يبكن حصره فقي الدين، بل . ُعلى كل الظواىر ايطة ّٔا

. يتعدل ذلك إذل األمباط األخرل للتفكّب خاصة التفكّب اؼبيتافيزيقي
ف كما يعتقد أككست كونت أف دراسة اغبالة البدائية للممارسة الدينية، كما اعَباىا من تطورات الحقة ينبغي أ      

. تكوف موضوعا للدراسة السوسيولوجية، لكو ا حالة الزالت ؾبهولة حٌب اآلف، ككبن ال مبلك بشأ ا اؼبعلومات الكافية
على اؼبستول الفردم دبثابة اغبالة األكثر  فهي. "علما أ ا سبثل اغبالة الدينية األكثر تأثّبا يف كل مراحل تطور البشرية

كما لعبت دكرا بارزا يف التطور . ِ"النظاـ الذىِب لدل اإلنساف كذلك عرب كل مراحل تطورهتأثّبا من الناحية الدينية على 
فهي  األصل يف تفسّب : كسبدنا الفيتيشية جبملة من األفكار من شأ ا فهم طبيعة اؼبمارسة الدينية كحقيقتها. العاـ للبشرية

ذلك أف كل اآلؽبة اكبدرت من . نات اؼبتعددة اآلؽبةنشأة اآلؽبة، كمنها اشتق اؼببدأ األساس الذم قامت عليو الديا
إف الظهور األكؿ للفكر الديِب ينبغي بالضركرة أف يبنح اغبياة مباشرة لكل جسم مادم يوجد يف العادل . فيتيشات مادية

ألىم كىذا ىو التحوؿ ا .اػبارجي، كذلك قبل أف يعوض ىذه اغبياة اؼبباشرة بتأثّبات مطابقة، ؽبا كجود خيارل صرؼ

                                                           

 Le panthéisme ًوٍّح ِطوثح ِٓ ٌفظر١ٓ ٠ٛٔا١ٔر١ٓ تاْ تّعٕٝ اٌىً ٚث١ٛغ . اٌثأر١١عَ اٚ فٍؽفح ٚحسج اٌٛخٛز ٟ٘ ِص٘ة فٍؽفٟ ٠عرثط االٌٗ ٘ٛ اٌى ٟ٘ٚ

ِٕٚص ؼث١ٕٛظا فاٌّعٕٝ اٌصٞ اعطٟ ٌٍىً ِطاتك ٌّعٕٝ اٌطث١عح تّعٕا٘ا اٌّطٍك، . فٟ اٌفٍؽفح اٌغطت١ح ٕٓ ٔٚلس ظٙطخ ٘صٖ اٌىٍّح الٚي ِطج ؼٕح . تعٕٝ االٌٗ

ٚفٍؽفح . عحٚذررٍف فٍؽفح ٚحسج اٌٛخٛز عٓ إٌععح اٌطث١ع١ح، الْ ٘صٖ االذ١طج ذطفه فىطج االٌٗ، ٚال ذإِٓ ؼٜٛ تمٛا١ٔٓ اٚ لٜٛ اٌطثٟ. أٞ وً ِا ٠ٛخس

 .ٚحسج اٌٛخٛز ٠ّىٓ اعرثاض٘ا ٔععح يث١ع١ح ا١ٌٙح حر١ّح الٔٙا ذإِٓ تىطٚض٠ح اٌمٛا١ٔٓ اٌطث١ع١ح
ٔ
 -  Cours de philosophie generale, , pp. 32-34. 
ٕ
 - idem, pp. 39. 
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ىو التحوؿ األىم كاألكرب للفكر الديِب ألنو دل وبصل قي ما "ك. على اإلطالؽ يف تاريخ األدياف حسب كونت
إنو . يبثل إذف التحوؿ الذم حصل بعد اػبركج من اغبالة الفيتيشة أكرب ربوؿ حصل على مستول التفكّب .ُ"يضاىيو

سيعترب من الناحية الفكرية أىم تطور عند الكائن البشرم  ربوؿ جعل اإلنساف يتخلص من اسوس لفائدة آّرد الذم
لكن لألسف ثورة ال يبكن . إ ا إذف أىم ثورة يف تاريخ البشرية. حيث سيفتح لو ؾباالت ىائلة على مستول التفكّب

ة للبحث السوسيولوجي أف ىبضعها للبحث أل ا حصلت يف مراحل مبكرة يف حياة البشرية، دل نعد مبلك بشأ ا أم
كإف كاف ىنالك بعض بقايا اغبالة الفيتيشية كما سبق أف أشرنا كالٍب تؤشر إذل أف ىنالك بكل تأكيد . معطيات حقيقية

.  حالة سابقة للفكر الالىويت ىي اغبالة الفيتيشية
كونت تفسّبين   كحٌب يؤكد كونت مرة أخرل على أسبقية اغبالة الفيتيشية بالنسبة إذل الديانات اؼبتعددة اآلؽبة، يقدـ     

: يتضمناف معطيات مادية، نبا
. أف الديانات اؼبتعددة اآلؽبة قد حافظت يف تطورىا على اآلثار اؼبتنوعة كاعبد كاضحة للفيتيشية األكلية: األكؿ     
يي كاألرض، أف اإلغريق يف اعتقاداهتم الدينية كانوا يعتربكف أف اآلؽبة قد اكبدرت صبيعها يف البداية من اؼبح: الثاشل      

كاضح إذف أف كونت من خالؿ اعتماده ىنا على ىذه . كىذا ما يشّب إذل أف ىذين األخّبين دبثابة الفيتيشيْب األصليْب
األدلة الٍب يعتربىا مادية يريد أف يبْب أف كجود اغبالة الفيتيشية تدعمها أيضا الوقائع اؼبوضوعية كليس فحسب األدلة 

كذلك يف اعتقادم كفاء منو ؼبنهجو الوضعي الذم يبنح للوقائع اؼبادية مكانة معتربة يف . ىاالنظرية الٍب سبق كأف أكرد
. التحليل
كقبد كونت يورد اعتبارا آخر ذك طبيعة سيكولوجية ليؤكد من خاللو موقفو الذم يعترب اغبالة الفيتيشية اغبالة األصلية      

لة ضبيمة بْب اإلنساف كالعادل ىي الٍب تفسر ذلك التعلق الشديد كالبدائية للفكر الالىويت، حيث يرل أف ىنالك فباث
كأف ما يبيز الفيتيشية ىو كثرة اآلؽبة كتعددىا، كىو يرجع أصل ىذا التعدد يف اآلؽبة إذل  ِ.الذم يربي اإلنساف بالفيتيشية

ؼبالحظة بصورة تلقائية مادة اعتبار شخصي، يتمثل يف الطبيعة الذاتية كاغبسية للفيتيشية، الٍب تتخذ من اؼبوضوعات ا
كعليو فإمبا يبيز الفيتيشية ىي تلك العالقة الوثيقة كالعضوية بْب اإلحساس كاؼبوضوع، لدرجة يستحيل . ذات طابع سحرم

كسيؤدم التطور الذم أصاب الفكر البشرم بعدما أصبح التجريد مهيمنا، . ّمعها قياـ أم شكل من أشكاؿ التجريد
ىذه إذف ىي األدلة الٍب يسوقها كونت للدفاع عن أطركحتو بأف الفيتيشية ىي اغبالة . لفيتيشيةإذل التقليص من قوة ا

 .البدائية كاألصلية للحالة الالىوتية
 

                                                           
ٔ
 - odem ; pp. 70-71. 
ٕ
 - Cours de philosophie generale,; pp. 36. 
ٖ
 - idem, pp. 39-40. 
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. كونت كالرد على النظريات الفلسفية اؼبعاصرة لو حوؿ أصل الدين-ِ
كونت  ينفي كونكليم أطركحة  إف الفيتيشية ىي إذف األصل كاؼببدأ حسب كونت، كيف ىذا السياؽ كدعما ؼبوقف

ىويي
Huet يف كتابو ديبونسَباسيو ايفاقبليكو Demonstratio Evangelica  الذم يعتقد فيو أف اإلنسانية

.  ُ ُٕٗٔكقد صدر ىذا الكتاب سنة. بدأت بديانة التوحيد
تقاد بأف ىناؾ كاذل جانب ىذه النظرية توجد ىنالك نظرية أخرل ظهرت يف القرف الثامن عشر تذىب إذل االع

كأف العلـو الٍب ظهرت عند الكلدانيْب كالصينيْب القدامى، ككذلك . شعبا منسيا مت تدمّبه، قد نور كل الشعوب القديبة
كصاحب ىذه الفكرة ىو بايلي، يف . يف اؽبند القديبة، إمبا ىي بقايا تلك العلـو الٍب كضعها ذلك الشعب القدصل اؼبنسي

إال أف فكرة كونت تتناقض مع ىذه الفرضية كليا، أل ا تقر بأف اغبالة الفيتيشية ىي . لقدصلتاريخ علم الفلك ا: كتابو
 . ِاغبالة األكذل للفكر البشرم، كال يبكن بأم حاؿ افَباض كجود مرحلة كضعية أك علمية سابقة

كإذا كاف ىنالك شك حبسب كونكيليم يف أف كونت قد قرأ كتاب بايلي
Bailly :Histoire de 

l'astronomie ancienne فإنو بكل تأكيد قد اطلع على كتاب بوفوفBuffon
 :مراحل الطبيعة Les 

epoques de la nature ، فهو يعتقد بأنو قد ظهر . كالذم يتبُب بدكره فكرة مشأّة ُٖٕٕالذم صدر سنو
سيا الوسطى، شعب مسادل من بْب الشعوب األكذل اؼبرعوبة بسبب الكوارث األرضية شعب حيوم فوؽ أرض ـبتارة يف آ

. ّكعارؼ، يبلك معارؼ يف الفلك، كأف تلك اؼبعارؼ اؼبوجودة عند الكلدانيْب ليست سول بقايا منها
كرغم تأكيد كونت على أف الفيتيشية ىي اغبالة األكلية للفكر البشرم، فهو مع ذلك يرفض أف تكوف دبثابة ديانة 

 .كىذا ما يتناقض مع تفكّب كونت الذم كاف ضد الالىوت. ة ماكرائيةألف الديانة تقتضي أف تكوف ذات طبيع. طبيعية
فالدين يظل يف كل األحواؿ تشويها ؼبقوالت العقل كمبادئو، كمن مث فكونت من منظور كونكليم ىبتلف عن كل من 

 Herbert of Chirbury فولتّب كىربرت دم شّببرم
تأكيل  ، اللذاف كانا يعترباف أف الدين ىو دبثابة قراءة أك
. للنظاـ بواسطة العقل البدائي

                                                           

 Pierre-Daniel Huet, ِفىط ِٛؼٛعٟ فطٔؽٟ ٕٔ ٔٚذٛفٟ ؼٕح  ٖٓٙٔزا١١ًٔ ٠ٟٛ٘ ٌٚس ؼٕح ٛ٘ٚ. 

ٔ
 - Georges Canguilhem , Etudes d'histoire des philosophies des sciences, histoire des religions et histoires des 

scinecs dans la theorie du fetichisme chez Auguste Comte,pp: 86. 
ٕ
 - idem, pp:87. 


 Jean Sylvain Bailly عاٌُ ض٠اوٟ ٚفٍىٟ ٚاز٠ة ٚضخً ؼ١اؼٟ فطٔؽٟ ٖ  ٔٚذٛفٟ ؼٕح  ٖٙ ٔخْٛ ؼ١ٍفاْ تا٠ٍٟ ٌٚس ؼٕح ٛ٘ٚ. 


 Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon ف١ع٠ائٟ ٚعاٌُ ض٠او١اخ     ٔٚذٛفٟ ؼٕح ،  ٓ ٔخٛضج ٠ٌٛػ ٌٛو١ٍطن ٌٚس ؼٕح ٛ٘ٚ

  .أثطخ ٔظط٠اذٗ عٍٝ خ١ٍ١ٓ ِٓ عٍّاء اٌطث١عح الؼ١ّا الِاضن ٚـاضي زاض٠ٚٓ. ذة فطٔؽٟٚف١ٍٛؼف ٚوا
ٖ
 - idem, pp:87. 


 Edward Herbert, 1st Baron Herbert of Chirbury  عؽىطٞ تط٠طأٟ   ٗٙٔٚذٛفٟ ؼٕح  ٖ ٘ٔ٘طتطخ اٚف ـ١طتطٞ ٌٚس ؼٕح ٛ٘ٚ

 .ِٚإضخ ٚـاعط ٚف١ٍؽٛف
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كيعتقد .ُكما يرفض كونت موقف فونتنيل الذم يعتقد أف الديانة اؼبتعددة اآلؽبة ىي الشكل الطبيعي للدين 
فونتنيل

FONTENELLE  أف اعبهل ىو الذم يولد ىذه التفسّبات الٍب تنتج عن اؼبماثلة كالٍب قبدىا لدل كل
. ة األكيدة للكشف عن علل األشياء من خالؿ تلك األساطّب الٍب ظهرت عندىاالشعوب، كتتمثل يف تلك الرغب

كبذلك يتم زبيل ىذه التفسّبات كفقا ؼببدأ اؼبماثلة مع الطرؽ الٍب تتم ّٔا التجربة التقنية العادية، يف حْب يعتقد كونت 
 دل اػبارجي من موضوعات غريبة،فهو يعترب الفيتيشية رد فعل اإلنساف العادم ذباه ما يقدمو لو العا. خالؼ ذلك

.  ِكالتجربة الٍب يعنيها كونت ليست التجربة الرباكماتية، كإمبا التجربة العاطفية، فهي ليست التقنية كإمبا الرغبة
 adamدـ ظبيثآكما يعتقد كونكليم كذلك أف كونت سيكتشف الفكرة األساس الٍب سينطلق منها، عند 

smith
( تاريخ علم الفلك)ُْٕٗ كيعَبؼ  .على كبو غّب مباشر( التاريخ الطبيعي للدين)ل كبو مباشر كعند ىيـوعل

كونت  يف مرات عديدة بأف ظبيث ىو الذم أخذ عنو تلك الفكرة القائلة بأف الديانة البدائية ال سبلك ال الصالحية كال 
ق يف أصل كاحد، أم الديانة البدائية؛ كيؤكد على أف تاريخ البشرية ال يبكن اختزاؿ. الشرعية على ؾبموع التجربة البشرية

بل ىنالك أصل آخر ىو الفلسفة الوضعية الٍب كانت ؽبا مرحلة بدائية، كدل تستطع التطور إال يف مرحلة الحقة من تاريخ 
.  ّالبشرية

ففي نظر ظبيث فالدىشة ىي أصل التفكّب العلمي، كليس الرغبة يف الكشف عن تلك العالقات اػبفية القائمة بْب 
. خاصة تلك الدىشة اؼبتولدة عن التناقضات كالقطائع الٍب تربز من خالؿ الوقائع كالظواىر الطبيعية. الظواىر الطبيعية

كيوضح ظبيث ذلك من خالؿ نص كاضح يشّب فيو، بأنو فقي االختالالت كالقطائع ىي الٍب يبكن أف تسند إذل قوة 
ا تلك الٍب تتم كفق نظاـ كتتسم بالتواتر كاالعتيادية فهي ال تثّب فينا غيبية أك اآلؽبة بالنسبة إذل اإلنساف البدائي، أـ

كيكتب أدـ ظبيث قائال بأنو يبكن أف نالحظ بأنو يف صبيع . الدىشة كال تستدعي لتفسّبىا أم تدخل ألم قوة خارجية
، فإف األحداث غّب اؼبنتظمة الديانات اؼبتعددة اآلؽبة سواء عند اؼبتوحشْب أك يف األزمنة األكذل للعصر القدصل الوثِب

فالنار ربرؽ كاؼباء يربد؛كاألجساـ الثقيلة هتبي كاعبواىر . للطبيعة ىي الوحيدة الٍب يسندك ا إذل فعل كإذل قول آؽبتهم
اػبفيفة جدا تتطاير كتتصاعد كذلك بفعل الضركرة اؼبرتبطة بطبيعتها اػباصة كدل تستعمل اليد اػبفية مطلقا عبوبيَب 

فاإلنساف . لكن الرعد كالربؽ، كالسماء الصافية كالعاصفة تنسب إذل رضبتو أك غضبو  .ؿ ىذه األفعاؿ أبدالتحقيق مث

                                                           
ٔ
 -idem ; pp:88. 


 Bernard Le Bouyer (ou Le Bovier) de Fontenelle  واذة فطٔؽٟ  ٘ ٔٚذٛفٟ ؼٕح   ٘ٙٔفٛٔر١ًٕ ٌٚس ؼٕح ٛ٘ٚ. 

ٕ
 - idem, pp:89 


 Adam Smith     ٠ٚعرثط ورا٠ٗ ثطٚج االُِ . ِإؼػ عٍُ االلرماز اٌحس٠ث. ف١ٍؽٛف ٚعاٌُ الرماز ا٠طٌٕسٞ ٓ  ٔٚذٛفٟ ؼٕح   ٕ ٔأزَ ـ١ّث ٌٚس ؼٕح

اثط وراتٗ فٟ وً اٌعٍّاء االلرماز١٠ٓ اٌص٠ٓ خاؤٚا . اـرغً اؼراشا ٌٍفٍؽفح االذالل١ح فٟ خاِعح والؼىٛ . تإٌؽثح ١ٌٍث١طا١ٌح االلرماز٠حِٓ إٌمٛق اٌّإؼؽح 

ز عٍٝ أٔٗ اب ٠ٚعرثطٖ اغٍة عٍّاء االلرما. ٚاٌص٠ٓ ٠طٍك ع١ٍُٙ واضي ِاضوػ تاٌىالؼ١ى١١ٓ، ٚاٌص٠ٓ ؼ١ىعْٛ اٌّثازئ االؼاؼ١ح ٌٍث١طا١ٌح االلرماز٠ح. تعسٖ

 .االلرماز اٌؽ١اؼٟ
3
 - Georges Canguilhem , Etudes d'histoire des philosophies des sciences, histoire des religions et histoires des 

scinecs dans la theorie du fetichisme chez Auguste Comte, pp:89. 
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يعترب ىذه القوة الغيبية الٍب سبلك العـز كالتصميم كاؼبعركفة بأ ا مصدر ىذه اآلراء ال تتحرؾ أبدا إال لوقف أك تغيّب 
 . ُاؼبسار الذم تتخذه األحداث الطبيعية

لك إذف رغبة لدل اإلنساف ألف ىبلق طبيعة خارقة إال يف حدكد تلك التناقضات الٍب تبدك لو مناقضة ليست ىنا
إ ا إذف الدىشة كليس انتظار أم امتياز :  " كيؤكد أدـ ظبيث على دكر الدىشة يف ظهور الفلسفة قائال  .للطبيعة

العلم الذم يتوخى إبراز العالقات اػبفية  الفلسفة، ىذامرتبي باالكتشافات اعبديدة، ىي الٍب تعترب اؼببدأ األكؿ لدراسة 
  .ِ"الٍب توحد اؼبظاىر اعبد ـبتلفة للطبيعة

تلتقي إذف أطركحة دم بركس مع أطركحة كل من ىيـو كظبيث الٍب تؤكد على أف اتساؽ الطبيعة اإلنسانية ىي 
ترب دم بركس الفيتيشية طقسا مباشرا كليس كما يع. مصدر الدين، كليس الطبيعة اػبارجية كما يذىب إذل ذلك فونتنيل

كحٌب يبكن فهم حقيقة الفيتيشية ينبغي . رمزيا نتج عن فساد غبق ديانة خاصة أك عقلية اإلنساف من خالؿ الشعوذة
استبعاد ذلك التماىي بْب اإلنساف اؼبتوحش كاإلنساف اؼبتحضر الذم يقودنا إذل االعتقاد بأف اإلنساف كحده استطاع أف 

من تلقاء ذاتو إذل أسئلة جد عميقة بشأف الطبيعة كما كراء الطبيعة، فاإلنساف البدائي ليس مسكونا ّٔاجس  يتوصل
  .ّالبحث عن العلة األكذل بقدر ما تثّبه كتدىشة ىذه الوقائع اؼبركعة كاؼبؤذية لو أحيانا كالٍب تبدك لو ككأ ا معجزة

ت الربىنة على بدائية اغبالة الفيتيشية كأسبقيتها اؼبنطقية على كيعترب دم بركس اؼبؤلف األكؿ الذم حاكؿ قبل كوف
كما كاف مثل كونت مناىضا لتفسّب الديانات البدائية من   .كعلى ديانة التوحيدالديانة اؼبتعددة اآلؽبة كعلى ديانة 

 . ْخالؿ الرمزية أك االستعارة
كيؤكد كونكيليم . م بركس، فإنو ال يبكن ذباىلوكإذا كانت اغبجة تنقصنا كما يقوؿ كونكيليم بأف كونت قد قرأ د

 Lettresأف كونت كمن خالؿ قراءاتو اؼبتكررة لكتاب شارؿ جورج لوركا الرسائل اؼبتأخرة حوؿ اإلنساف 

postumes sur l hommeالرسائل الفلسفية حوؿ الذكاء كالكماؿ : كالذم أضيف إليو عند إعادة طبعو كتاب
 Lettres philosophiques sur l’intelligence et la perfectibilite des عند اغبيوانات

animaux قد كجد فيو أطركحات عديدة لدم بركس ،  .
كقد تعرضت نظرية كونت خبصوص الفيتيشية إذل انتقاد شديد من قبل ماكس ميلر

max muller  معتربا إياىا
كتاريخ األدياف يف اعتقاده . فالفيتيشية إمبا ىي فساد. ديندبثابة نظرية تافهة، كال يبكن اعتبارىا دبثابة الشكل البدائي لل

                                                           
1
 -idem, pp:92. 

2
 - idem ; pp:93. 

3
 - Georges Canguilhem , Etudes d'histoire des philosophies des sciences, histoire des religions et histoires des 

scinecs dans la theorie du fetichisme chez Auguste Comte dem, pp:94. 
4
 - idem, pp:95. 


 Friedrich Max Müller  ٌغح ِٚؽرفطق اٌّأٟ ِٓ اٌّإؼؽ١ٓ ٌٍسضاؼاخ إٌٙس٠ح ٚ٘ٛ عاي ٓٓ ٔٚذٛفٟ ؼٕح  ٖٕ ِٔاوػ ١ٍِط ٌٚس ؼٕح َ

ٚلس ذعطود ٚذا٠ٚالذٗ اٌرالح اٌّعطٚفح وصٌه تا١ٌّرٌٛٛخ١ا اٌفّؽ١ح ٌالٔرماز، ئال أٔٗ ذّىٓ ِٓ اٌرأؼ١ػ ٌّداي خس٠س تإٌؽثح . ٚا١ٌّٛثٌٛٛخ١ا اٌّماضٔح

  .ٌٍسضاؼاخ اٌّماضٔح
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كالذم دل يكن يرل يف . كيرد كونكيليم على ىذا اؼبوقف النابع من سوء فهم لفلسفة كونت. ُيدحض أطركحة كونت
فالذم يهم كونت حسب كونكليم ىو ذلك الَبكيب بْب تاريخ األدياف دبا يف ذلك . مفهـو الفيتيشية أم أنبية

؛ حبيث تصبح الطبيعة اإلنسانية كتاريخ اإلنسانية متجانسْب يف ما بينهمااؼبع . ِطيات اإلثنوغرافية، مع تاريخ العلـو
كيالحظ كونكيليم أف ىنالك اختالفا بْب فلسفة األنوار كالفلسفة الوضعية بشأف التقدـ، حبيث يرل كونت أف 

ضي، كذلك خالفا لألسطورة العقالنية الٍب ال ترل أم قيمة فيما اإليباف بالتقدـ ال يعِب بالضركرة التقليل من قيمة اؼبا
فليس العيب أف تكوف الفيتيشية حالة ناقصة بالنسبة للتفكّب البشرم، فهذا ال يستدعي إدانتها أك . يتعلق باؼباضي

بْب فلسفة األنوار كينتهي كونت إذل أف الفارؽ . كقد سعى كونت إذل أف ىبلق نوعا من التعاطف ذباه الفيتيشية. إنكارىا
كيف اػبتاـ يؤكد . ىي أف األكذل سعت إذل تفسّب الديانة البدائية، يف ما حاكلت الثانية فهمها كالفلسفة الوضعية،

. ّكونكيليم أف النظرية الفيتيشية ىي القطعة الضركرية لتصور بيولوجي للتاريخ رغم تكوين كونت الرياضي
 

. ة كعالقتها بأمباط التفكّب األخرلخصائص اغبالة الفيتيشي: الفصل الثاشل
: طبيعة الفيتيشية كخصائصها -ُ

يعتقد كونت أنو غالبا ما يكوف االىتماـ باعبانب السياسي كاالجتماعي لألدياف كبّبا، يف حْب ال هبد االىتماـ      
كالواقع أف . ا أمرا مغيباكىذا ما هبعل يف الغالب االىتماـ بالكشف عن حقيقة الفيتيشية كخصائصو. دبضمو ا أية عناية

اعبانب السياسي إمبا  ىو ؾبرد نتيجة للممارسة الفيتيشية، كعليو فينبغي أف ال يصرفنا عن االىتماـ دبحتول ىذه اؼبمارسة 
كلكن . كيقر أككست كونت بأف الفيتيشية تعترب أغُب اؼبراحل كأكثرىا غزارة بالنسبة إذل اؼبرحلة الدينية عموما. كطبيعتها
كىذا أمر طبيعي . طور األدياف ستَباجع بالتدريج ىذه القدرة اػبالقة الٍب سبيز الفيتيشية بفعل التجريد كقوة التأملكمع ت

فاالعتقاد . جدا ألف التحوؿ من حالة الفيتشية سيعطل تلك القدرات الٍب ستصبح الحقا غريبة كمنافية للفكر كالعقل
.  ا أركاح سيجعلنا بالتأكيد نعيش كاقعا أخر غّب الواقع الذم ندركو اآلفمثال بأف كل اؼبوجودات ؽبا حياة خاصة ّٔا كأ

كؽبذا يبكن القوؿ بأف التحوؿ اعبوىرم من الفيتيشية إذل الديانة اؼبتعددة اآلؽبة يكمن  يف أف األكذل تؤمن باؼبادة الفاعلة 
ؼبادة إذل جسم جامد خاضع على كبو سليب لدرجة تصبح بالفعل فيها حية ، يف حْب أف الديانة اؼبتعددة اآلؽبة ربيل ا

نشأ  كىنا يكمن ذلك التحوؿ من نظاـ ديِب إذل آخر،. كىذا التحوؿ يعترب دبثابة طفرة حقيقية. لإلرادة اإلعتباطية للؽبة

                                                           
ٔ
 - idem, pp:96. 

ٕ
 - idem; pp:96. 
ٖ
 - idem; pp:97. 
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 الطفرة اغبقيقية الٍب  تتمثل يف ذلك االنتقاؿ اؼبفاجئ من النشاط إذل اعبمود بالنسبة للمادة، كالذم عنو حدكث تلك
.  ُيعكسو االنتقاؿ من الفيتيشية إذل الديانات اؼبتعددة اآلؽبة

كىي . إف ما يبيز الديانة اؼبتعددة اآلؽبة ىو كو ا تعتقد يف آؽبة ؽبا خاصية العمومية كالتجريد، كليس ؽبا إقامة ؿبددة     
كيتم االنتقاؿ من . ليوربكم ؾبموعة من الظواىر على العكس من الفيتيش الذم يرتبي دبوضوع كاحد ال ينفصل ع

الفيتيشات إذل اآلؽبة من خالؿ الدمج بْب الفيتيشات اؼبتطابقة، كاختزاؽبا يف ما ىو جوىرم يف ما بينها، مث اعتبار ذلك 
كقد حصل ىذا التحوؿ الستحالة كجود فيتيشات مشَبكة بْب ؾبموعة من . فاعال مثاليا غّب مرئي، ليست لو إقامة ؿبددة

أدت تلك  كقد. يتناقض كطبيعة الفيتيش ذاتو، كىذا ما سيفرض ضركرة كجود اآلؽبة آّردة األجساـ، ألف ذلك
التعميمات ؼبختلف اؼبالحظات اغبسية لدل اإلنساف، كذلك انطالقا فبا ينتج عنها من فباثلة على مستول التصورات 

كيربز كونت كجود . يانة اؼبتعددة اآلؽبةالالىوتية، إذل ذلك التحوؿ اغبتمي للفيتيشية، حيث نتج عنو نوع بسيي من الد
اختالفات جوىرية بْب الفيتيشات اػبالصة من جهة، كبْب اآلؽبة من جهة أخرل، حيث أف اآلؽبة تتميز جبملة من 

كربدد اآلؽبة لكل ؾبموعة من . العمومية كالتجريد كعدـ كجود إقامة ؿبددة: اػبصائص الٍب تفتقر إليها الفيتيشيات منها
. نظاما خاصا يشمل عددا كبّبا من األجساـ، يف حْب ال وبكم الفيتيش سول موضوعا كاحدا ال ينفصل عنوالظواىر 

كىذا االنتقاؿ من الفيتيش إذل اإللو سيحصل، عندما مت اإلعَباؼ بذلك التشابو األساسي لبعض الظواىر عند ـبتلف 
ختزاؽبا يف النهاية يف ما ىو جوىرم فيما بينها، ليتم إعالؤه اؼبوجودات، فبا سيؤدم إذل التقريب بْب الفيتيشات اؼبتطابقة كا

إذل مصاؼ اآلؽبة، ىذا اإللو الذم سيصبح دبثابة الفاعل اؼبثارل، كيكوف عادة غّب مرئي، كال تكوف لو إقامة ثابتة على 
. ع طبيعتهاكمن اؼبستحيل كجود فيتيشات تكوف مشَبكة بْب ؾبموعة من األجساـ، ألف ذلك سيتناقض ـ. كبو صاـر

ستؤدم التمثالت بشأف الظواىر اؼبشَبكة ؼبختلف األشجار إذل ظهور فكرة إلو الغابة، بعد أف كانت : فعلى سبيل اؼبثاؿ
الشجرة اؼبفردة عبارة عن فيتيش، كىنا ىبلص كونت إذل أف اإلنتقاؿ من اؼبرحلة الفيتيشية إذل مرحلة الديانة اؼبتعددة 

نة األفكار اؼبنفصلة عن اؼبوجودات على حساب األفكار اؼبندؾبة معها، كىذا يعِب أف ىنالك اآلؽبة، سيتم اختزالو يف ىيم
تطورا أساسيا سيتم على مستول استعماؿ اللغة، حبيث أضحت الكلمات تستقل أكثر فأكثر عن األشياء، فبا حذا إذل 

كيظهر ىنا أف ىنالك . ِجتماعيكقد حصل ىذا االختزاؿ إف على اؼبستول الشخصي أك اإل. ظهور اغبقائق آّردة
تنساؽ دائما إذل تفسّب الظواىر من منطلق إحيائي، كىذا ىو  ارتباطا عضويا بْب الفكر كاؼبادة يتمثل يف كوف الفيتشية

يبدك ىنا كاضحا أف االنتقاؿ من حالة الفيتيشية خضع آلليات فكرية كاضحة كؿبكمة كاف أبرزىا . ّسر التفكّب الفيتيشي
. ميم كالتجريد كالٍب مكنتا من التخلص كليا من الفيتيش كربكم ما ىو حسي كمباشرآليٍب التع

                                                           
ٔ
 Cours de philosophie generale, pp. 71. 
ٕ
 -  Cours de philosophie generale, Auguste Comte , pp. 74-75. 
ٖ
 - Idem, pp. 31-32. 
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إف ىذا االنتقاؿ إذف من الفيتيشية إذل األلوىية قد مت من خالؿ اإلحتفاظ بالطبيعة اإلؽبية اػبالصة للفلسفة         
كلكن سيتم تغيّبىا على كبو عميق، البدائية على كبو أساسي، ألف الظواىر ظلت ربكمها اإلرادات كليس القوانْب، 

حبيث ال يعود اعبسم يف حد ذاتو حيا كإمبا جامدا، كسيحصل على كل قوتو انطالقا من موجود خيارل خارجي، كىكذا 
ظلت إذف اإلرادة اػبارجية حاضرة بقوة يف  .إذف فإف الفكرة األصلية، سيتم تطويرىا بشكل عميق كعلى كبو ملموس

. أعقبت اغبالة الفيتشية إال أ ا أصبحت  كمنذ اآلف إرادة ؾبردة غيبية كىذا أيضا ربوؿ مهم كأساسياغبالة اعبديدة الٍب 
كيؤكد كونت على أف تعودنا على الالىوت ذم الطابع اؼبيتافيزيقي، ىو الذم هبعل من الصعب إدراؾ األصوؿ       

ة اآلؽبة، كلفهم حقيقية الفيتيشية ينبغي العودة إذل األكذل للدين، كؽبذا يتم اػبلي بْب الفيتيشية كالديانات اؼبتعدد
كالٍب ال يبكن للفالسفة إدراؾ حقيقتها إال إذا زبلصوا فعال من . الثمتالت األكذل الٍب تتكوف عند اإلنساف يف طفولتو

ا للعادة كذلك نظر.  فحٌب العقوؿ العظيمة، يف اعتقاد كونت، ليست يف مأمن من الوقوع يف اػبطأ. األفكار العمياء
ككيفما كاف اؼبستول الفكرم لإلنساف، فعليو دائما مراقبة تفكّبه، حٌب ال ينجر إذل الفيتيشية من خالؿ أنسنة . كالَببية

مواقف الرىبة أك : ففي اغباالت الٍب تسيطر فيها االنفعاالت، مثل. الطبيعة، كتأليو األشياء الٍب قد يرتبي ّٔا كجدانيا
ىناؾ إذف سبب موضوعي . ُساف، دبا يف ذلك العقوؿ األكثر استنارة، ضحية الفيتيشية األصليةاألمل، يبكن أف يقع اإلف

 .ىو العادة الٍب ال يبكن زبطيها يف ىذه اغبالة سيما كأف اإلشكالية الٍب كبن بصددىا ال يبكن إعادة إنتاجها من جديد

إف اغبيوانات اؼبتطورة بدكرىا يبكن أف تكوف لديها  كيبْب كونت أف اإلنساف ليس كحده الذم يتميز بالفيتيشية، بل      
بعض اؼبمارسات الفيتيشية اؼبرتبطة أساسا دبستواىا اإلدراكي، إال أنو يصعب على اإلنساف العودة بتفكّبه إذل البدايات 

كيف ىذا . كرةاألكذل من تطوره، حٌب يقف على تلك التمثالت الٍب يبكن أف تكوف شبيهة بالٍب توجد عند اغبيوانات اؼبتي
السياؽ يعقد أككست كونت فباثلة بْب الطفل الصغّب كالقرد يف سبثلهما لعقارب الساعة، حبيث ستولد لديهما حركة 

العقارب نفس االنطباع بوجود حياة داخل ىذا اعبسم، كىو ما سيدرؾ الطفل الحقا خطأه، أما اغبيواف فسيظل على 
الكربل الٍب تفصلنا عن اغبالة الفيتيشية إضافة إذل اؼبسافة الفكرية ىي الٍب إف ىذه اؼبسافة التارىبية . ِنفس اإلدراؾ

أكحت بعقد ىذه اؼبقارنة بْب اإلنساف كاغبيواف من خالؿ اؼبثاؿ الذم أكرده كونت حٌب يقرب لنا ماذا سبثل الفيتيشية 
. بالنسبة  إذل اإلنساف يف كضعو التارىبي الراىن

الديانة التلقائية كالديانة البدائية عند كونت، فإف التصورات الساذجة كالبسيطة الٍب ربكم  الفيتيشية باعتبارىا إف       
إذل تقديس اغبيوانات مٌب ظهرت ىنالك عالمات غريبة عند ىذه األخّبة، كأف ىذه اغبالة ىي الٍب ستدفع االنساف 

ذل اإلحساس ببعض األشياء أك بالتقلبات القدرة ع: تظهر لديها مثال، قدرات تتجاكز تلك الٍب يبلكها اإلنساف مثل

                                                           
ٔ
 - idem, pp. 36. 

ٕ
 - idem, pp. 29-30. 
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بل كيرل فيها قدرات خارقة تضع ىذا اغبيواف يف موقع . ُالطبيعية، كالٍب ال يستطيع اإلنساف إدراكها أك اإلحساس ّٔا
. أقول من اإلنساف

يف  فالفيتيشية  حسب كونت قد سبكنت بفضل اللغة أف تلعب دركا كبّبا يف اغبفاظ على حضورىا كترسيخو      
كاستمرارىا . ِالتفكّب كاف تضمن ؽبا نوعا من البقاء كاالستمرار، رغم أ ا من اؼبمارسات كاالعتقادات الضاربة يف القدـ

من خالؿ أنسنة الطبيعة سيتخذ صورة استيعارية بعد أف استطاع اإلنساف االنتقاؿ إذل مرحلة متقدمة يف التفكّب، كىكذا 
. ّالزالت ربمل معاف فيتيشية بغزارة كإف كاف قد زبلى عن داللتها اغبرفية ظل يستعمل صبلة من التعابّب الٍب

ىنالك إذف صبلة من اػبصائص اؼبميزة ؽبذه اغبالة أبرزىا اعتبار كل اؼبوجودات عبارة عن كائنات حية ؽبا قدرة كإرادة     
كضوعات األخرل، كأف عالقة خاصة ّٔا، فضال على أف كل موجود يشكل حالة خاصة مستقلة سباما عن باقي عن ادل

اإلنساف ّٔذه اؼبوضوعات وبكمها االنفعاؿ الوجداف كليست خاضعة للعقل أك التفكّب كسبثل بذلك اغبالة الطفولية 
.  لإلنساف

: عبادة النجـو بوصفها اؼبرحلة القصول كالكماؿ بالنسبة إذل الفيتيشية -ِ
كيؤكد كونت  . ر الديِب االجتماعي كالسياسي لدل الشعوب القديبةعبادة النجـو غبظة ىامة كحاظبة يف التطو تعترب     

ففي ىذه اؼبرحلة بالذات ستأخذ الطبقة الكهنوتية . على أف ىذه اؼبرحلة ىي دبثابة الكماؿ اػباص بالنسبة إذل الفيتيشية
ر من مالحظات كمن خالؿ ما ىو متوؼ -كىنا ىبلص أككست كونت إذل أنو . يف التشكل بفعل تأثّب عبادة النجـو

كيرجع كونت العالقة بْب . ال يوجد ىنالك أم تطابق بْب ىذه اؼبرحلة كتشكل طبقة الكهنوت -حوؿ اؼبرحلة الفيتيشية
ظهور طبقة الكهنوت كعبادة النجـو إذل كوف ىذه األخّبة تتميز خباصية العمومية على كبو كاضح، الشيء الذم  هبعل 

كىناؾ سبب آخر . ة حقيقية عند تلك الشعوب اؼبنتشرة يف ؾباالت كاسعةمنها قابلة ألف تصبح فيتيشات مشَبؾ
يستدعي كجود طبقة كهنوتية، يف ىذه اؼبرحلة، يتمثل يف صعوبة إدراؾ حقيقة ىذه اؼبوضوعات اؼبعقدة كالبعيدة عن 

إذف عامالف رئيسياف ىناؾ (. طبقة الكهنوت)الفهم كالٍب ىي دبثابة اؼبعتقد، كىذا ما  سيفرض كجود مثل ىؤالء الوسطاء
كراء ظهور ىذه الطبقة نبا العمومية الكربل كصعوبة اإلدراؾ، كنبا العامالف اغباظباف، اللذاف سيجعالف من عبادة النجـو 

كىي . فبارسة تستدعي كجود  شكل منظم للطقوس على درجة كبّبة من الدقة، باإلضافة إذل كجود طبقة كهنوتية متميزة
.  ساىم يف التطور السياسي ؽبذه اؼبمارسةالعوامل ذاهتا الٍب ست

، بوصفها سبثل مرحلة حاظبة يف التطور االجتماعي        كيالحظ ىنا أف أككست كونت يدافع على عبادة النجـو
كمع ذلك يؤاخذ كونت . لإلنساف، كذلك خالفا ؼبا يذىب إليو ؾبموعة من  الباحثْب باعتبارىا رمزا للتخلف كاالكبطاط

                                                           
1
 - Cours de philosophie generale; pp. 34 -35.  
ٕ
 - idem, pp. 37. 
ٖ
 - idem, pp. 37-38. 
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. ُحلة، كو ا دامت لفَبة طويلة، فبا سيعطل تطوير التجربة السياسية كالفكرية لدل الشعوب القديبةعلى ىذه اؼبر
حبيث  ،كستتمكن عقيدة عبادة النجـو كبعد مرحلة مهمة من الزمن أف هتيمن على صبيع الفركع األخرل للفيتيشية

، سيصبح كعندما ستص. ِستطبعها بتلك اػبصائص األساسية اؼبميزة لعبادة النجـو ؿ الفيتيشية إذل مرحلة عبادة النجـو
ككاف البد من توفر سلسلة طويلة من التحوالت . ؽبا كضع متميز كثابت، كىو  ما سيعترب دبثابة الكماؿ بالنسبة إليها

على مستول التفكّب كالتصور حٌب يتمكن اإلنساف يف النهاية من إحداث تغيّب جوىرم يفضي بو إذل كضع النجـو على 
كىذا لن يتحقق إال عندما ستصل الفلسفة الالىوتية إذل درجة متطورة من الكماؿ، فبا سيمكن  .األجساـ الطبيعيةقمة 

عبادة النجـو من أف تلعب يف ما بعد دكرا حاظبا، إف على مستول التنظيم السياسي أك على مستول تعميمها 
تول اجتماعي أك أخالقي رغم انتشارىا الواسع، كإمبا كىنا يتبْب أف الفيتيشية دل تكن يف بدايتها ذات مح. كانتشارىا

. سيظهر ذلك الحقا 
كيعتقد كونت أنو من اؼبمكن ربديد الفرع األساسي للفيتيشية  الذم من خاللو سبت عملية االنتقاؿ إذل مرحلة       

كمية، كاألكثر استقالال، كالٍب يبدك فقد بدأ ذلك التحوؿ بالضركرة، انطالقا من الظواىر األكثر عم. الديانة اؼبتعددة اآلؽبة
، حيث سيطبع . التأثّب بشأ ا تلقائيا كأكثر كونية كىو ما كاف عليو كبدكف شك، كعلى كل اؼبستويات حاؿ النجـو

كجودىا اؼبعزكؿ كالغّب القابل لالخَباؽ خباصية فبيزة، اعبزء اؼبطابق للفيتيشية الكونية ، كذلك حينما سيبدأ ىذا اعبزء  
كيعتقد كونت أف االختالؼ . ت االنتباه على كبو كاؼ ك على كبو مركز ذباه األجساـ السماكية األكثر اعتياديةبتثيب

: العاـ كاؼبتميز، بْب مفهـو الفيتيش كمفهـو اإللو، ينبغي أف يكوف بالطبع أقل بكثّب ذباه النجـو  من أم موضوع آخر
، قابلة ألف تفيد كوا سطة  بْب الفيتيشية األصلية، كبْب ديانة تعدد اآلؽبة يف صورهتا كىذا ما سيجعل عبادة النجـو

كبعبارة أخرل، فإف عبادة النجـو  تعترب الفرع الكبّب الوحيد للفيتيشية، الذم دبقدكره االندماج تلقائيا يف الديانة . اغبقيقية
كبفضل قوتو كبعده الطبيعي، ال إف أم فيتيش ظباكم . اؼبتعددة اآلؽبة، كذلك دكف أف يفرض مباشرة أم تعديل جوىرم

يبكنو أف ىبتلف عن اإللو اؼبطابق لو إال من خالؿ تفاصيل غّب قابلة لإلدراؾ تقريبا، خاصة يف زمن الدقة  دل تكن فيو 
يكفي إذف حذؼ الطابع الفردم كاسوس الذم يبيز الفيتيشية، كأف ال يتم إخضاع ىذه . موضع االىتماـ على اإلطالؽ

افئة ألم انتساب أك إقامة خاصة، كأف يتم ربي تصورىا، كذلك بواسطة بعض اؼبماثالت اغبقيقية أك اؼبرئية، اآلؽبة اؼبتك
 .إذل كظائف أخرل تكوف أكثر أك أقل عمومية، لكي وبصل ىنالك ربوؿ جوىرم يف طبيعة التفكّب الفيتيشي

ـك كنتيجة لثبات مسارىا فيتيشات حقيقية، دبعُب آؽبة كطواؿ مدة ىيمنة الديانة اؼبتعددة اآلؽبة تقريبا، فقد ظلت النج     
ذات طبيعة جسمية مباشرة، ال يبكن فصلها عن اؼبوضوع اؼبطابق ؽبا، كذلك إذل أف أمكن  احتواءىا مثل األخريات يف 

عبادة كىكذا ىبلص كونت  إذل أنو يبكننا أف نتصور إذف على كبو دقيق كيف كانت عليو ديانة . ديانة التوحيد الكونية

                                                           
ٔ
 Cours de philosophie generale, Auguste Comte, Tome Cinquieme, Paris, 1864. 41 – 45. 

ٕ
   -idem; pp. 45 – 46. 



 2014مارس  /آذار  –الثانيالعدد  –دبية والفكرية مجلة جيل الدراسات األ
 

 

 

 

 

 

 107 2014©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

 

 

، كالٍب تشكل اغبالة اعبد اؼبتقدمة للفيتيشية، كالٍب تسهل على كبو تلقائي انتقاؽبا اتـو إذل مرحلة الديانة اؼبتعددة  النجـو
 .   ُاآلؽبة
: الفيتيشية كالتفكّب العلمي -ّ

تعاد عن اؼبرحلة الوضعية، يعترب كونت أف كال من الفيتيشية كالديانات اؼبتعددة اآلؽبة كالنبا متساك من حيث االب      
كذلك يف الوقت الذم يتم تعويض ىذه القوانْب، إما بإرادات تكوف مقيمة يف . الٍب تؤمن خبضوع الظواىر لقوانْب ثابتة

كبقدر ما يفقد كل جسم مفرد خاصيتو األكذل اإلؽبية أك اغبية اؼبباشرة،  .األجساـ ذاهتا، أك يف قول ماكرائية تسيطر عليها
. أكثر قابلية لإلدراؾ  من قبل التفكّب العلمي اػبالص فإنو يصبح

تكرس نظرة كنبية خيالية للوقائع من جهة، كتقمع كل ربليل  أل ا  ،فالفيتيشية تعترب النقيض اؼبباشر للمعرفة العلمية      
كبذلك شكلت . قيةكقد لعبت الفيتيشية دكرا خطّبا أل ا كانت دائما ربوؿ دكف قياـ معرفة حقي. علمي من جهة أخرل

كعليو فإف . اؼبظهر الديِب األكثر تعارضا مع الفكر العلمي الصحيح، ككانت تواجو أبسي مظاىر ىذا النوع من التفكّب
كل فكرة عن القوانْب الطبيعية الثابتة ستبدك ال ؿبالة كنبية، كستصبح إذا أمكن أف تربز على كبو مستقل، مرفوضة 
إف . باعتبارىا مناقضة للحالة العادية، الٍب تربي مباشرة التفسّب اؼبفصل لكل ظاىرة باإلرادة االعتباطية للفيتيش اؼبقابل ؽبا

يضا حالة من القمع من قبل الديانات اؼبتعددة اآلؽبة، كلكن بصورة أقل فبا كاف عليو يف اؼبرحلة التفكّب العلمي سيعرؼ أ
كىبلص كونت إذل أنو يف ىذه اؼبرحلة الطفولية األكذل للعقل، فإف الوقائع الونبية تنتصر دائما يف النهاية على . الفيتيشية

كؽبذا يعترب كونت أف العقل البشرم . دراكها إدراكا كامال كسليماالوقائع الفعلية، كأنو ال توجد ىنالك أم ظاىرة يبكن إ
خالؿ مرحلة ىيمنة الفيتيشية، ككذلك يف اؼبرحلة الٍب سيطرت فيها الديانات اؼبتعددة اآلؽبة، كاف يف حالة من االنشغاؿ 

ف قبيل اؽبلوسات الدائمة الغامض ذباه العادل اػبارجي، إذ دل ينتج خالؿ ىذه اؼبرحلة سول ما يشبو حالة انفعالية، ـ
كاؼبشَبكة، كأنو من خالؿ اؽبيمنة اؼببالل فيها للحياة الوجدانية على اغبياة العقلية، فإف اؼبعتقدات األكثر عبثية، يبكنها أف 

. ِتفسد تلك اؼبالحظة اؼبباشرة للظاىرة الطبيعية
. مفاىيم، حٌب البسيطة منها عن القوانْب العلميةإف مرحلة الفيتيشية سبثل إذف تلك الطفولة، حيث الغياب الكلي لل      

فاإلنساف . كىذا ما هبعل اإلنساف يتقبل كل الركايات أيا كانت طبيعتها، من دكف أم اكثرات لغرابتها كـبالفتها للواقع
إف الفلسفة . ّينظر إذل الواقع من خالؿ صبلة من األكىاـ، الٍب تعرب عن حالة من الفيتيشية ذبعلو يقَبب من مرتبة اغبيواف

الوضعية الٍب ىي رفض للمطلق، كإيباف بالتطور، كضركرة الفهم حٌب يتسُب إدراؾ الواقع على كبو موضوعي، ىي مقموعة 
الفلسفة الوضعية كتجسيد للفكر العلمي ؼ .كمرفوضة يف ظل سيادة الفكر الالىويت، كالذم تعترب الفيتيشية أبرز ذبسيد لو

                                                           
ٔ
 - Cours de philosophie generale, Auguste Comte, pp.76-78. 
ٕ
 - idem, pp. 48 – 49. 
ٖ
 - idem, pp. 49. 
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اس يتمثل يف ضركرة فهم األشياء حٌب يكوف باإلمكاف ترتيبها، كىذا ما ال يبكن حصولو إال العقالشل، تقـو على مبدأ أس
انطالقا من االعَباؼ بأف قوانْب الطبيعة ىي قوانْب ثابتة، كىي حقيقة توصل إليها العقل البشرم بعد مسّبة طويلة من 

يبكن أف يتطور، ماداـ التفكّب الالىويت اػبالص  كعليو فإف الشعور بالثبات الصاـر لقوانْب الطبيعة ال. البحث كاعبهد
وبتفظ بتلك اؽبيمنة الكربل على الفكر، يف ظل سيطرة الفيتيشية الٍب تتميز بالطبع، بانتشار مباشر كمطلق لألفكار 

العكس  إذا كانت الفيتيشية قمعية ذباه الفكر العلمي، فهي، علىك. ُاؼبرتبطة باغبياة، كالٍب تشمل كل الظواىر اػبارجية
ككل ااكالت  .عرفت الفنوف بدايتها األكذل يف مرحلة الفيتيشية كىكذا فقد ِ.من ذلك، متساىلة بشأف تطور الفنوف

كيقر كونت بأنو ال يبكن . ّكمن دكف استثناء للشعر، تعود من دكف شك إذل مرحلة الفيتيشية األكذل للفنوف اعبميلة،
، خاصة يف ظهور الفن كتطوره، إال أنو كيف الوقت ذاتو، فال يبكن أف نقدر على ذباىل اؼبسانبة األساسية للعصر البدائي

فرغم العوائق الكثّبة الٍب تضعها الفيتيشية أماـ . ْكبو دقيق ذلك التأثّب اغبقيقي للفيتيشية على ىذا النوع من التطور
يطرة على الطبيعة؛ كإف كاف ذلك انطالؽ الفكر البشرم كبو آفاؽ رحبة، فهي، مع ذلك، سبنحنا ذلك اإلحساس بالس

. من خالؿ األكىاـ
كيشّب كونت إذل أف ىنالك، من دكف شك، أثرا سلبيا لذلك التأثّب الطويل للمرحلة الفيتيشية، الٍب شكلت عائقا       

اإليباف حقيقيا ككبّبا غّب قابل للتجاكز، إال أ ا مع ذلك كانت كراء ذلك االكتشاؼ الثمْب لإلنسانية كاؼبتمثل يف  
بالقدرة على السيطرة على الطبيعة؛ ىذا االكتشاؼ الذم كاف خلف تلك االنطالقة األكذل للنشاط البشرم يف تطويع 

خاصة يف مرحلة كاف فيو مبدأ . الطبيعة، كاستغالؽبا دبا ىبدـ األغراض اإلنسانية، كإف كاف ذلك يتم من خالؿ األكىاـ
كىكذا فإف السيطرة على الطبيعة بالنسبة إذل الفيتيشية سيكوف من خالؿ . ٓعدمعَبؼ بو ب غّبثبات القوانْب الطبيعية 

فالفيتيشية تقدـ لإلنساف على كبو جد مباشر، كأكثر . األكىاـ، كىذا ما سيشكل يف حد ذاتو عائقا كبّبا هبب ذباكزه
كؿ عليها عن طريق الدين إذا ما اكتماال، ذلك األمل الساذج بسيطرة تقريبا غّب ؿبدكدة؛ ىذه السيطرة الٍب  يبكن اغبص

. أخذ جبدية
كيعتقد كونت أف اػبطوة األساسية الٍب ينبغي ازباذىا بالنسبة إذل ىذه األزمنة البدائية سواء يف ؾباؿ الطبيعة أك       

تبطة أساسا مر فكل التعديالت الٍب عرفتها األدياف عرب التاريخ. ٔاألخالؽ، ىي زبليص العقل البشرم من البالدة اغبيوانية
فقابلية الفكر اإلنساشل الستعماؿ التعميم كالتجريد كاؼبقارنة كالتنبؤ، . كإف دل يكن ذلك على كبو صريح ،بالتفكّب العلمي

كىي كلها مبادئ ترتبي بالفكر العلمي، ىي الٍب مكنت اإلنساف من ذباكز اغبالة الفيتيشية البدائية، كىذه اؼبلكات ذاهتا 

                                                           
ٔ
 - Cours de philosophie generale, , pp. 50. 
ٕ
 - idem, pp. 51. 

ٖ
 - idem, pp. 51 

ٗ
 - idem,  pp. 52 – 53. 

٘
 - idem, pp. 53 – 54. 
ٙ
 - idem, pp. 54. 
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كىذه القدرات الذىنية اؼبتميزة ىي الٍب ستخرج اإلنساف من مرحلة الفيتيشية إذل . ف عن اغبيوافىي الٍب سبيز اإلنسا
كيربي كونت كل . مرحلة الديانة اؼبتعددة اآلؽبة، بل ىي أساس كل التحوالت االجتماعية الٍب عرفتها البشرية عرب تارىبها

يف ىذه   لعلمي، رغم أف تدخلو دل يكن مباشرا كصروباالتعديالت الكربل للفكر الديِب بالتطور اؼبستمر للتفكّب ا
فالفضل إذف يعود إذل تلك القابلية لدل اإلنساف للمقارنة كالتجريد كالتعميم كالتنبؤ، الٍب مكنتو من اػبركج من . اؼبرحلة

ذل تقييم التشأّات فالذكاء اإلنساشل يتميز بالقدرة ع. حالة الفيتيشية الفظة، كإال  فقد كاف سيظل يف مستول اغبيوانات
إال أف ىذه القدرات كانت ؿبدكدة يف البداية، كذلك لسببْب، يتعلق . بْب الظواىر، كالتعرؼ على التوارل اؼبوجود فيها

كلكن قوة ىذه القدرات ستأخذ يف التزايد منذ اليقظة . يف عدـ كجود إرادة مناسبة: أكؽبما بالنقص يف التغذية؛ كثانيهما
كىبلص كونت إذل أف ذلك االنتقاؿ من مرحلة .  تولدت حسب اعتقاد كونت، عن الدافع الديِباألكذل للذىن، الٍب

. الفيتيشية إذل مرحلة الديانة اؼبتعددة اآلؽبة، ىو نتيجة لذلك اؼبيالد الذم انطلق، كاؼبتعلق بفكر اؼبالحظة كاالستقراء
ية كحسية سبيز كل اعتقاد فيتيشي، تتمثل يف ذلك كيؤكد أيضا كونت على أف ىنالك خاصية أساسية ذات طبيعة فرد    

كىذا ينسجم سباما مع مرحلة الطفولة اإلنسانية الٍب تكوف فيها دائما اؼبالحظات . االرتباط الدائم دبوضوع ؿبدد ككحيد
فبا سيفضي إال أنو كيف مرحلة معينة سيظهر التفاكت الواضح بْب الوقائع كاؼببادئ، . اؼبضطربة لإلنساف ذات طبيعة مادية

بالتارل إذل ضركرة التغيّب اعبذرم لتلك الفلسفة األصلية فبثلة يف الفيتيشية، كىو ما يفسر ذلك االنتقاؿ الذم يعتربه 
.  كونت دبثابة ثورة كربل، من حالة الفيتيشية األكذل إذل الديانة اؼبتعددة اآلؽبة

ربدث حٌب يومنا ىذا، إمبا يعود إذل نفس األسباب العقلية كيعترب كونت أف السبب كراء كل الثورات العلمية، كالٍب      
كىنا سيخلص يف األخّب إذل أف القوانْب اؼبنطقية الٍب ربكم يف . الٍب تنطلق من التالـؤ غّب الكايف بْب الوقائع كاؼببادئ

ة كاألمكنة، كلكن أيضا النهاية العادل العقلي، ىي بطبيعتها أساسا ثابتة كمشَبكة، ليس فحسب بالنسبة إذل صبيع األزمن
كمن ىذا  ُبالنسبة إذل صبيع اؼبوضوعات، أيا كانت؛ من دكف سبييز، سواء بالنسبة لتلك الٍب نطلق عليها حقيقية أك كنبية

اؼبنظور يتبْب على أف اغبالة الفيتيشية أك اغبالة الدينية عموما ال يبكن أف تكوف مناقضة للعقل بصورة كلية فمبادئ العقل 
نصادفها حٌب يف اػبطاب األسطورم كغّبىا من اػبطابات الٍب تبدك العقالنية كليس العقل حصرا على العلم يبكن أف 

.  كحده

: الفيتيشية كاؼبيتافيزيقا-ْ
إذا كانت اغبالة اؼبيتافيزيقية حالة متطورة مقارنة مع اغبالة الالىوتية كعن صبيع مراحلها، فهذا ال يعِب الغياب الكلي      

كل تلك التحوالت األساسية الٍب عرفها تطور الفضل يف اؼبيتافيزيقي يف اؼبرحلة الالىوتية الذم يرجع إليو كونت للتفكّب 
عملية التعميم : كقد سبثل اغبضور اؼبيتافيزيقي خالؿ ىذه اؼبرحلة يف صبلة من العمليات، من أبرزىا . الفكر البشرم

                                                           
ٔ
 - Cours de philosophie generale, , pp. 71 -73. 
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تيشية إذل مرحلة تعدد اآلؽبة، كمن مرحلة تعدد اآلؽبة إذل مرحلة اؼبتدرج، الٍب صاحبت ذلك التحوؿ اغباصل من الفي
كذبسدت ىذه العملية يف ذلك النقص الذم تعرضت لو عدد الكائنات اإلؽبية، كذلك على كبو . ديانات التوحيد

ىذا كاضح إذف، أف كل إلو مندمج على . مستمر، فيما أصبحت طبيعتها أكثر ذبريدا، كسيطرهتا اػباصة أكثر اتساعا
 . النحو، سيعوض ؾبموعة من الفيتيشات، الٍب فقدت اآلف أم دكر، أك على األقل اكتفت بوضع اؼبرافق

ىناؾ إذف مسانبة مسبقة ضركرية للفكر اؼبيتافيزيقي؛ ألف أم إلو يعوض على كبو أكثر أك أقل عمومية كاحدا أك        
ا كمن اآلف من خالؿ ما ىو مشَبؾ فيما بينها، كذلك من دكف أف عددا كبّبا من الفيتيشات الفردية، كالٍب يتم النظر إليو

لكن . ينتقص ىذا اؼبصدر آّرد للوجود اإلؽبي، تلك اغبياة اغبقيقية كاعبد الواضحة الٍب كانت سبيز اغبالة الفيتيشية
لتجريدات اؼبشخصنة على ا من خالؽبااالنتقاؿ إذل ىذا الوضع اعبديد يفَبض عملية ميتافيزيقية كاضحة، يبكن التعرؼ 

فبخصوص أم موضوع كاف، فإف اغبالة اؼبيتافيزيقية باؼبعُب اغبقيقي . الٍب تدمج بْب كضعيتْب كتعيد التأليف بينهما 
للكلمة، كباعتبارىا كضعية انتقالية لتفكّبنا، ىي دائما باألساس متميزة بنوع من الغموض اعبذرم بْب النظرة التجريدية 

لٍب تستبدؿ أحدنبا باألخرل على كبو دكرم، حٌب تغّب على التوارل التصورات الالىوتية اػبالصة، كالنظرة اسوسة، كا
كذلك من خالؿ ربويل تلك اغبقائق اسوسة إذل حقائق ؾبردة، بفضل خاصية التعميم الٍب سبكننا من االنفالت من 

كإذل . الذم سيصبح اآلف موطنا لتلك اغبقائقسيطرة اسوس كاؼبباشر كاالنطالؽ إذل عادل أرحب ىو عادل آّردات 
جانب التعميم الذم يعود إليو الفضل حسب كونت يف ىذه العملية ىنالك أيضا خاصية الَبكيز، فما كاف اإلنساف 

 . يبحث عنو يف األشياء اغبسية اؼبباشرة اؼبتعددة كاؼبختلفة يبكن أف هبده اآلف يف موضوع كاحد

ت كل التحوالت اغبقيقية الٍب يستشعرىا الفكر الالىويت، ىي يف العمق ؿبددة بالضركرة كيؤكد كونت أنو إذا كاف    
بالتطور اؼبستمر للفكر العلمي، فإ ا ربصل مع ذلك دائما، من خالؿ التدخل اغبتمي كاؼبباشر للفكر اؼبيتافيزيقي، 

بدأت الوضعية يف التفوؽ على كبو ال  كالذم من خاللو ربققت أكال تلك الَباجعات اؼبتدرجة للفكر الالىويت إذل أف
( أم اغبالة الالىوتية كاغبالة اؼبيتافيزيقية.)يقبل الَباجع عنو على اغبالتْب

كقد كاف  للميتافيزيقا دكر حاسم يف ذلك االنتقاؿ، أك الثورة كما يطلق عليها كونت، كالٍب ستساىم يف كل التحوالت 
ير إذل أف التأثّب كاالمتداد غّب القابل للشك للميتافيزيقا يف االنتقاؿ الكلي من كيش. اؼبهمة الٍب شهدهتا اغبالة الالىوتية

مرحلة الديانة اؼبتعددة اآلؽبة إذل مرحلة ديانة التوحيد ما كاف من اؼبمكن أف يظهر على كبو كاضح، إال لكوف ىذه الثورة 
يف إشارة إذل الثورة الٍب مثلها )اؾ العقلي من سابقتها الدينية الكربل الثانية ىي جد معركفة لدينا اآلف كأكثر قابلية لإلدر

االنتقاؿ من  يف حْب أف(. االنتقاؿ من الفيتيشية إذل الديانات اؼبتعددة اآلؽبة، كىي الٍب يعِب ّٔا ىنا، الثورة الدينية األكذل
إضافة إذل أف الفيتيشية ىي دبثابة الفيتيشية إذل الديانة اؼبتعددة اآلؽبة دل يكن كاضحا،نظرا لغياب اؼبصادر التارىبية ، 

. دبعُب أ ا ال تعرؼ أم شكل من أشكاؿ التفكّب اؼبيتافيزيقي أك العلمي. اؼبرحلة الالىوتية اػبالصة
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حقيقة إؽبية، سيجعل بالضركرة كل جسم خاص يعترب،  اإف انتقاؿ الفيتيشات إذل اآلؽبة دبعناىا اغبقيقي، باعتباره      
اصة كاؼبباشرة الٍب نسندىا إليو، كالٍب سبيز الفيتيش، خاصية ؾبردة ذبعلو قابال ألف يتلقى على كبو كعلى خالؼ للحياة اخل

غريب اندفاع العامل اػبارؽ ، حبيث لن يسمح  مقره الذم أصبح أكثر أك أقل امتدادا، من تصور الفعل بوصفو مباشرا 
سيضيف عنصرا جديدا للحقيقة الدينية ىو أف التأثّب كاضح إذف أف استبداؿ الفيتيش باإللو آّرد . على كبو عادم

. اإلؽبي آّرد ال يبكن أف يكوف ذك طبيعة مباشرة
كيضيف كونت خاصيتْب أخريتْب سبيزاف التفكّب اؼبيتافيزيقي سيكوف ؽبما أثر كاضح يف تطور بنية اغبالة الالىوتية كنبا     

رية لالختزاؿ كالتنظيم اؼبتزامنْب اللذاف يبارسهما التفكّب اؼبيتافيزيقي تتم كىذه الوظيفة اؼبزدكجة كالضرك. التنظيم كاالختزاؿ
. على كبو متدرج ذباه الفلسفة الالىوتية

كما أف النمي العاـ ؼبمارسة التفكّب اؼبيتافيزيقي ىي باألساس دكما نقدية، أل ا ربافظ على الالىوت، يف الوقت       
كأف تأثّب ىذا التفكّب ال يبكن أف يبدك عضويا إال عندما ال : الذىِب األساسي الذم تدمر فيو على كبو جذرم سباسكو

.  يكوف مهيمنا على اإلطالؽ، كما داـ يساىم يف التحوالت التدرهبية للحالة الالىوتية
بح كيالحظ كونت أنو كمنذ ظهور البشرية، كاف ىنالك صراع تلقائي كمستمر، كقد كاف يف البداية فكريا مث أص       

سياسيا بْب التفكّب الالىويت كالتفكّب اؼبيتافيزيقي، حيث أصبح ىذا الصراع إذل اليـو مستمرا لألسف، ألف التطور 
يتبْب إذف أف إشكاليات التفكّب الالىويت ال . ُاإلعدادم الذم أقبز أساسا، يشكل اؼبصدر األكؿ الضطراباتنا اػباصة

بل ؽبا أبعاد سياسية اجتماعية أيضا، قد تتخذ يف أحياف كثّبة مظهرا يبكن أف تكوف دكما ذات طبيعة فكرية خالصة 
 .   كىذا ما سيوضحو كونت عندما سيكشف عن البعد االجتماعي كالسياسي للحالة الفيتيشية. فكريا نظريا

                 
الفصل الثالث البعد االجتماعي للحالة الفيتيشية 

: يةالطابع االجتماعي كالسياسي للفيتيش-ُ
إف اػبلي بْب اتول الفكرم للمعتقد الديِب من جهة  كبْب األثر اإلجتماعي الثقايف للدين، هبعل من الصعب      

ؽبذا يدعو كونت إذل ضركرة البحث عن السر كراء األثر االجتماعي كاغبضارم للفيتيشية، ألف من . تقييم الفكر الديِب
 .ِىجية، كمن شأنو كذلك أف يكشف عن القيمة االجتماعية للفيتيشيةشأف ذلك أف تكوف لو قيمة من الناحية اؼبن

كمن ىنا تأيت أنبية النظاـ الكهنويت باعتباره ضركريا لألدياف، ألنو يضمن ؽبا االستمرارية كالتطبيق العملي، كىو الذم     
كن أف تسجل على ىذه رغم كل اؼبؤاخذات الٍب صل كذلك يبكنها أيضا من التحوؿ إذل حقيقية حضارية كؾبتمعية،

إف اؼبعتقدات الدينية كنظرا لطبيعتها اػباصة، ىي أكثر خضوعا من غّبىا ؽبذه الضركرة اؼبشَبكة، فهي ربتاج . األنظمة
                                                           

ٔ
 - Cours de philosophie generale, Auguste Comte, pp.78-81. 
ٕ
 - idem, pp. 40-41. 
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دائما لقواعد عامة ربميها كربفظ ؽبا سباسكها كذلك ال يتم إال بتوفر مؤسسة تتوذل ىذه اؼبهمة، كذلك بالنظر إذل طبيعتها 
كىذا .  حالة غياب ىذا الشرط فإف اعبانب السياسي الذم سينشأ عن ىذه اغبالة سيفتقر إذل التماسككيف. غّب الدقيقة

ما سيولد كثّبا من االختالؼ كالتنافر فبا سيجعل من العنصر الديِب مكونا يهدد االتفاؽ كالتوحد، كىو ما تؤكده بوضوح 
كالقرف الثامن عشر، حيث أف التفكك العاـ للسلطة التجربة الكربل خالؿ القرف السادس عشر كالقرف السابع عشر 

ألف يكوف أداة فعالة  ، حبيث دل يعد الدين قابالالدينية السابقة، خلقت مناخا مالئما على كبو كبّب للتناقض كالتصادـ
 .ُكذلك خالفا للغاية الرئيسة لألدياف. لالنسجاـ آّتمعي

سلطة كهنوتية، كالطابع الفردم اػباص للطقوس، إضافة إذل طابعها خصائص الفيتيشية اؼبتمثلة يف غياب كمعلـو أف   
فهي مقارنة مع . اغبسي، كل ذلك هبعل من الفيتيشية غّب مفيدة ألف تكوف أداة لتجميع الناس كالسيطرة عليهم

ية مستقلة الديانات اؼبتعددة اآلؽبة، ككذلك ديانات التوحيد، ربتوم على قدر ضئيل من القدرة على تطوير سلطة كهنوت
. كمنظمة على شكل طبقة خاصة

إف آؽبة الفيتيشية ىي بالضركرة ذات طابع فردم، كؽبا مكاف خاص كدائم، ؾبسدا يف جسم تستقر فيو على كبو      
كىذا يتطابق كطبيعة . ؿبدد، كذلك خالفا آلؽبة األدياف اؼبتعددة اآلؽبة، الٍب تتميز بقدر كبّب من العمومية كدبجاؿ كاسع

ة البدائية للعقل البشرم، حيث تكوف األفكار بالضركرة جزئية كحسية، فبا ينتج عنو ذلك التنوع الرفيع للؽبة خالؿ اغباؿ
كمن الناحية االجتماعية فإف ىذه االعتقادات ال سبنح ما فيو الكفاية من اؼبصادر الٍب . ىذه اؼبرحلة األكذل من الطفولة

كيعتقد كونت أنو رغم كجود فيتيشات القبيلة ككذلك فيتيشات . إذل أفراد آّتمعتوفر إمكانية التحكم كالتجميع بالنسبة 
قومية فإف الطابع الذم يغلب على الفيتيشية ىو الطابع الفردم، كىذا ال يبكن أف يساىم إال على كبو ؿبدكد يف تطوير 

دكف ظهور طبقة كهنوتية، تعُب  كدبا أف الفيتيش مقَبف جبسم خاص كلو إقامة ؿبددة، فإف ذلك سيحوؿ. تفكّب مشَبؾ
لقد عرفت  مرحلة الفيتيشية، حسب كونت، انتشارا . خاصة بالتفكّب كالتأمل، كيكوف ؽبا كضع مستقل كمؤثر يف آّتمع

كبّبا للشعائر كالطقوس على كبو ال تضاىيو فيو أية مرحلة دينية أخرل يف تاريخ البشرية، إال أ ا ظلت مع ذلك شعائر 
ىو الذم يتحكم فيها مباشرة، من دكف أف تكوف ىنالك أية كاسطة بينو كبْب تلك  ّٔا مباشرة، فاؼبؤمنخاصة شخصية ك

كيعترب اإليباف الذم سيظهر الحقا يف كجود . اآلؽبة اػباصة، ىذا باإلضافة إذل أ ا قابلة لإلدراؾ نظرا لطبيعتها اؼبباشرة
يزة عن األجساـ الٍب تكوف ربت سيطرهتا كخاضعة ألكامرىا، يف آؽبة تكوف غّب مرئية كمتفاكتة من حيث عموميتها كمتم

اعتقاد كونت، ىو السبب يف ظهور كتطور طبقة الكهنوت، كيقَبف ىذا اإليباف دبرحلة الديانات اؼبتعددة اآلؽبة، كىنا 
إف . كمعبودهستصبح ؽبذه الطبقة ىيمنة اجتماعية، أل ا ستشكل كعلى كبو ثابت كمستمر كاسطة ضركرية بْب اؼبتعبد 

غياب تشكل مثل ىذه الطبقة الٍب تعترب الفيتيشية يف غُب عنها، قد ساىم يف اإلطالة من عمر مرحلة الطفولة بالنسبة إذل 
كيستلهم كونت التاريخ لتأكيد أطركحتو ىذه، من خالؿ ما تقدمو معرفتنا باآلؽبة اإلغريقية كالركمانية . التنظيم االجتماعي

                                                           
ٔ
  - idem, pp. 41. 
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جوىرىا آؽبة خاصة، حبيث يصفها بأ ا آؽبة منزلية، زبتلف فيها الشعائر من بيت إذل آخر، إذل  القديبة، الٍب ىي يف
كقد بْب كونت أف الفيتيشية يف األصل ال سبلك تأثّبا . درجة يبكن أف نعترب فيها كل رب أسرة عبارة عن كاىن تلقائي

عتقدات الدينية كالعالقات االجتماعية، ألف مثل ىذه كعليو فال ينبغي الربي دائما بْب ادل. سياسيا أخالقيا كاجتماعيا
كيستدؿ كونت على ذلك بأف اؼبرحلة الٍب . العالقة دل تكن حسب اعتقاده موجودة يف البدايات األكذل للممارسة الدينية

ة الكهنوت إف طبق. ُىيمنت فيها الفيتيشية دل تسمح بتطور اغبياة السياسية، كما يؤكد ذلك البحث التارىبي يف اعتقاده
كىناؾ سببيْب رئيسيْب لظهور ىذه . كالٍب سبيزت بعبادة النجـودل تبدأ يف التشكل إال يف اؼبرحلة األخّبة من الفيتيشية 

 . عندما تكوف معرفتها كإدراكها اؼبتعذر معَبفا بو: كثانيا. أكال، عندما تكوف اآلؽبة مشَبكة على نطاؽ كاسع: الطبقة كىي
.  ِيشية السياسي حٌب مرحلتها اؼبتأخرة  جد ؿبدكدتأثّب الفيتكىكذا ظل 

. التفسّب السوسيوثقايف للظاىرة الفيتيشية -ِ
رفض أككست كونت أف يكوف ىنالك أم تقابل بْب الفيتيشية من جهة كأحد األمباط العامة الثالث للوجود اؼبادم       

ألنو . الصيادكف الرعاة كاؼبزارعوف: التوارل على كىي. ائيةمن جهة أخرل، كالٍب تعودنا أف مبيز فيما بينها عند الشعوب البد
يبكن أف قبد ىنالك أمثلة كثّبة للشعوب الٍب تعيش على الرعي كقد كصلت إذل مرحلة الديانات اؼبتعددة اآلؽبة، يف حْب 

كر مهم يف االنتقاؿ كقد كاف للديانة البدائية د  .ّىنالك شعوب أخرل تتعاطى الزراعة الزالت تعيش يف مرحلة الفيتيشية
ففي مرحلة الَبحاؿ، كانت  .إذل اغبياة الزراعية الٍب تكفل االستقرار، كالٍب ستشكل ربوال حاظبا بالنسبة إذل اإلنسانية

الطقوس مرتبطة بقبور اآلباء كاألجداد،ىذه الطقوس الٍب تَبؾ يف نفوس الرحل أثرا عميقا عند تركها، فبا يولد حالة من 
كستؤثر حالة االستقرار على طبيعة الطقوس كأشكاؿ العبادة، الٍب أخذت . ذم يؤسس لطقوس خاصةاألدل الشديد اؿ

، إضافة إذل خاصية الكونية شّب كونت إذل أف االنتقاؿ من حاؿ مك. تكتسي طابع الثبات كالديبومة، مثل عبادة النجـو
البشرم، حبيث يعتربه دبثابة ثورة، فاالستقرار سيؤثر  الَبحاؿ إذل اغبالة الزراعية، يشكل ربوال أساسيا بالنسبة إذل التطور

. على أشكاؿ العبادة، ألنو سيطور تلك اؼبيوالت اإلنسانية الٍب تشدنا على كبو غريزم إذل مسقي رأسنا
عندما تدفعهم اغبركب إذل الرحيل كمغادرة فآّتمعات القديبة الٍب تعودت على االستقرار ستشعر بأدل شديد       
حيث سيفرض عليها يف حالة اؽبزيبة أماـ الغزاة ّٔجر آؽبتهم الرظبية، كىي آؽبة ال ترتبي على اإلطالؽ دبوجودات  . ـمنازلو

كإمبا تتعلق أساسا دبا يبكن أف نسميو ىنا على ... ؾبردة كعامة، يبكن أف قبدىا يف أم مكاف، مثل جوليَب كمينرؼ، إخل
ككانت ىذه اآلؽبة اػباصة ىي الٍب . اؼبتعلقة بالبيت، إ ا إذف فيتشات خالصةكجو الدقة باآلؽبة اؼبنزلية، السيما تلك 

يتوجو إليها الناس كلما أصأّم مكركه، كيتأؼبوف من فقدا ا اؼبقدر بسبب اغبركب كالكوارث، مثلما يتأؼبوف كذلك عندما 

                                                           
ٔ
 - Cours de philosophie generale, Auguste Comte;pp: 46 – 47. 
ٕ
  - idem, pp . 48. 

ٖ
 - idem, pp. 53. 
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لق ؽبم حالة من القلق كاغبسرة كالضياع ككل ىذا يخ. تدفعهم الظركؼ كاألحواؿ إذل االبتعاد عن القبور اؼبقدسة آلبائهم
. تتولد عنها مشاعر تدعوىم إذل تقديس أمكنة ؿبددة ارتبطوا ّٔا كجدانيا

كيعتقد كونت أف حياة االستقرار بالنسبة إذل الشعوب الزراعية سيثّب انتباىهم النظرم أكثر فأكثر كبو األجراـ      
عالقة مزدكجة بْب التطور العاـ للفيتيشية كالتأسيس النهائي للحياة  كقد خلص كونت إذل أف ىنالك بالضركرة. السماكية
. ىنالك إذف اقَباف كاضح بْب اغبياة الزراعية الٍب تتميز باالستقرار كظهور عبادة النجـو كحالة دينية. ُالزراعية
فعالية على العمـو من صبيع  كما يؤكد كونت أنو من كجهة النظر االجتماعية اػبالصة فإف الفيتيشية رغم كو ا أقل      

األمباط األخرل الالحقة للتفكّب الالىويت، فإ ا تقدـ مع ذلك ؾبموعة من اػبصائص اغبقيقية ذات األنبية الكربل حوؿ 
. ِؾبموع التطورات البشرية

لك اؼبسانبة إف الفلسفة الوضعية كرغم تناقضها مع الفكر الديِب ىي كحدىا القادرة كعلى كبو مشرؼ، أف تربز ت      
الكربل للتفكّب الديِب؛ سواء على اؼبستول االجتماعي أك الفكرم، كذلك بالنسبة إذل التطورات الٍب حصلت يف التاريخ 

ذلك أف  .لقد كاف للدين دكر كبّب يف اغبفاظ على القيم كاؼبؤسسات الضركرية من خالؿ صبلة من التعاليم. ّالبشرم 
إنسانية، كتؤدم أدكارا اجتماعية كحيوية، كانت تعتمد على أسس دينية؛ قبل أف  كل اؼبؤسسات الٍب كانت ؽبا كظائف

كىنا يسوؽ كونت على سبيل اؼبثاؿ اؼببادئ الوقائية الٍب ال . يربز التفكّب العقلي الذم سيؤكد على ضركرهتا اإلنسانية
. ْالدينيةيبكن أف تقـو على كبو ثابت كمشَبؾ، إال من خالؿ تلك السلطة العليا للتعاليم 

كيظهر الدكر االجتماعي كاألخالقي  للفيتيشية كذلك يف كو ا  لعبت دكرا ىاما يف اغبفاظ على اغبيوانات اؼبفيدة      
إف التأثّب اغبقيقي . فقد عملت على اغبد من النزكع إذل التدمّب، الذم يشكل خاصية إنسانية. لإلنساف ككذلك النباتات

بدأ من خالؿ التدمّب، سواء تدمّب ايي، من خالؿ االستهالؾ؛ أك تدمّب النوع اإلنساشل لإلنساف على العادل اػبارجي 
كىذا التدمّب الغريزم لدل اإلنساف سيهدد كثّبا من األنواع، خاصة تلك الٍب تعترب جد مهمة كأكثر . من خالؿ اغبرب

تطور الفكرم كاألخالقي األكؿ لإلنسانية، كبشكل كىذا ما ال يبكن ذبنبو إذا دل يأت ىذا اؿ. نفعا بالنسبة إذل اإلنسانية
كقد استطاع ىذا النظاـ الديِب األكرل ربقيق . تلقائي، دبوانع عامة؛ يتم فرضها على ىذا التدمّب الكوشل القوم كاألعمى

لفيتيشية، كىكذا يقرر كونت أنو أيا تكن السلبيات الكبّبة ؼبرحلة ا. ىذه الغاية، من خالؿ العبادة الشكلية للحيوانات
فإنو ال ينبغي بأم حاؿ من األحواؿ أف زبفي عنا تلك القدرة الكبّبة الٍب سبلكها لتيسر على كبو عاؿ تلك اافظة على 

                                                           
ٔ
 - Cours de philosophie generale, Auguste Comte, pp. 61 – 65. 
ٕ
 - idem , pp. 55 
ٖ
 - idem, pp. 55 
ٗ
 -  idem. 55 – 56. 
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كما أف الفيتيشية كاف ؽبا دكر . اغبيوانات اؼبفيدة كالنباتات الثمينة، ىذه اؼبهمة الٍب  تعترب يف آف كاحد عسّبة كضركرية
. ُكل األشياء اؼبادية الٍب ربتاج ضباية خاصة كبّب يف اافظة على

حيث لعبت . إذل جانب مسانبة الفيتيشية يف اغبفاظ على اغبيوانات كالنباتات فقد كاف ؽبا إسهاـ أخالقي كذلكك     
بيعة على فالفيتيشية تقـو  بتنظيم العالقة القائمة بْب اإلنساف كالي. دكرا ىاما  يف التهذيب األخالقي للطبيعة اإلنسانية

كيعتقد كونت  .كبو يضمن استغالال متكافئا ألشياء الطبيعة، من خالؿ التحكم يف الغريزة ككل ما ىو تلقائي يف اإلنساف
أنو كحٌب نقدر تلك األنبية االجتماعية اػباصة ؼبرحلة الفيتيشية كاؼبتمثلة يف ضماف اغبفاظ على اغبيوانات اؼبفيدة 

ىذه اغبماية اؼبستمرة من اؼبنظور األخالقي، لكو ا سانبت كبقوة يف التهذيب األساسي لإلنساف، فعلينا أيضا أف نعترب 
فمن اؼبعلـو أف النظاـ اللحمي لإلنساف شكل إحدل األسباب الرئيسة، الٍب ربد بالضركرة من الدرجة . للطبيعة اإلنسانية

ة ماسة كضركرية لإلنساف للهيمنة على ؾبموع كلذلك فقد كانت ىنالك حاج. اغبقيقية للطمأنينة الٍب يستحقها  اغبيواف
الكائنات اغبية، كلكن كبسبب ىذه اؽبيمنة الضركرية نفسها، كحٌب ال تنجر إذل حالة من االستبداد اؼبدمر كاألعمى، 
مناقض ألية غاية أساسية على كبو مباشر؛ فإنو يف حاجة، شأنو شأف أم استبداد، أف يكوف خاضعا على كبو دائم 

كيبكن إذف . موعة من القواعد األساسية؛ الٍب رباكؿ أف تتوقع كتصحح ما أمكن تلك االكبرافات التلقائيةكمستمر، ؼبج
من ىذه الزاكية أف نتصور الفيتيشية على أ ا البداية األكلية، كطريق أكحد يبكن السّب فيو، كبو نظاـ جد متطور كؿبدد 

التدبّبية األكثر عمومية على كبو مناسب، تلك اؼبتعلقة باإلنسانية من حيث التنظيمات البشرية، غايتو ترتيب العالقات 
 ِ.ذباه العادل، كخاصة ذباه اغبيوانات األخرل

. كيشّب كونت إذل أف ىنالك خاصيتْب أساسيتْب سبيزاف الوضع السياسي للمجتمعات الالىوتية يف األزمنة القديبة     
. ؿ الدينية، كاألخرل خاصة بكل مرحلة على حدةإحدل ىاتْب اػباصيتْب مشَبكة بْب صبيع اؼبراح

اػباصية األكذل تتمثل يف أف االعتقادات الدينية قابلة ألف تتغّب، كذلك تبعا لإلكراىات اؼبرتبطة بكل تطبيق سياسي       
شخصية أك ؿبدد، كىذا ما تتواله طبقة الكنهوت الٍب ربرص على فرض ذلك النظاـ اؼبتناسق للمعتقد بعيدا عن اإلرادة اؿ
إال أنو ال . اعبماعية، كتفاديا ألف تكوف عملية إصالح النتائج العملية ؽبذه التطبيقات عملية حرة، تتوالىا العقوؿ العادية

ينبغي اغبد كبصورة مطلقة من كل ىذه األفكار اؼبختلفة، ككذلك من األحاسيس؛ رغم ما يبكن أف يكوف ؽبا من نتائج 
كؽبذا فينبغي ؽبذه اػبصائص اؼبميزة لكل اعتقاد . ك إذل ما يبكن أف يعود بالنفع العاـمقلقة، خاصة إذا ما كانت تنح

خاص دبرحلة معينة أف يتناغم كبالضركرة مع األكضاع اؼبطابقة ؽبا، دبا يواكب التحوالت االجتماعية مواكبة إهبابية، كمن 
 ىنا أف النظريات الالىوتية ىي بطبيعتها كيتبْب. دكف ذلك، فإف سيطرة تلك اػبصائص ؼبدة طويلة لن يكوف مفهوما

                                                           
ٔ
 - Cours de philosophie generale, Auguste Comte, pp. 66 -67. 
ٕ
 -idem;pp .68 – 69. 
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كىبلص كونت إذل أف اػباصية . قابلة ألف تقَبح يف الغالب تصورات ىي باألساس مالئمة للحالة االجتماعية الٍب توافقها
. األكذل تتطابق بالضركرة مع ما ىو غامض كغّب منضبي،

نظم، كلذلك فكلما كانت االعتقادات الدينية أكثر تبسيطا أما اػباصية الثانية فهي تتطابق مع كل ما ىو ؿبدد ـك       
.  ُكأكثر تنظيما، فإف تأثّبىا االجتماعي يتقلص ، كىذا ىو الذم يناسب اغبالة الفيتيشية

ىذه ىي أبرز القضايا الٍب أثارىا كونت خبصوص الفيتيشية، حيث يؤكد على ؿبورية ىذه اغبالة بالنسبة إذل اؼبمارسة      
كيبدك أف كونت قد استطاع فعال اف يربز الطابع اإلشكارل كالفلسفي ؽبذه . كعلى أبعادىا االجتماعية كالسياسيةالدينية، 

كقد امتد ىذا النقاش الفلسفي حوؿ الفيتيشية إذل فالسفة آخرين تناكلوىا بالدراسة كالنقد، حيث . الظاىرة الدينية
كلكن قبل التطرؽ للمواقف . لييت كرانج كأخرل لكونكيليمدراسة عبو: اخَبت من بْب ىذه الدراسات مبوذجْب نبا

النقدية الٍب حاكلت الوقوؼ عند القيمة الفلسفية كالنظرية للحالة الفيتشية كما عرض ؽبا اككست كونت سأتوقف عند 
 .النقاش الرئيسي الذم كاف خلف ميالد ىذه النظرية كالذم حاكلت مادلْب دافيد إثارتو من خالؿ دراسة معمقة

*** 

نقد مفهـو الفيتيشية عند كونت    :الباب الثاني                 
البداية سأعرض لإلشكالية األساسية الٍب تندرج ضمنها اغبالة الفيتيشية عند كونت كارتباطها بنقاش فلسفي  في    

لباحثة مادلْب دافيد كقد استطاعت ا. حوؿ أصل الدين البرط فيو جزء مهم من فالسفة القرف الثامن عشر كالتاسع عشر
 .تتبع ىذه اإلشكالية من خالؿ إيراد أىم األفكار كاألطركحات الٍب جاءت يف سياؽ تناكؽبا

مصادر نظرية الفيتيشية عند كونت :الفصل األكؿ       
" حوؿ طقوس آؽبة الفيتيش"مفهـو الفيتيشية عند أككست كونت كدراسة الرئيس دم بركس : يف دراسة ربت عنواف     
لباحثة مادلْب دافيد، حاكلت ىذا األخّبة أف تناقش العالقة اؼبوجودة بْب فكرة الفيتيشية كما تبناىا كونت، كبْب تصور ؿ

 .باعتبار أف الفيتيشية ىي أصل التفكّب الديِب. الباحث اإلثنولوجي شارؿ دم بركس ؽبذا اؼبفهـو

المينل اكمربير. ا الكاتبة يف ىذه الدراسة من مقالتْب لكل من كقد انطلقت     
MMe Annette  Laming-

Emperaire  كأخرل لكونكيليم  ُْٔٗصدرت سنة
Canguilhem على أف  ةحوؿ الفيتيشية البدائية، مؤكد

 ُ.كلتا النظريتْب تكشفاف عن الطبيعة اؼبعقدة ؽبذه القضية

                                                           
ٔ
 - Cours de philosophie generale, Auguste Comte, pp. 59 – 62. 


 Annette Laming-Emperaire  عاٌّح آثاض فطٔؽ١ح ِٚررممح فٟ اٌراض٠د اٌمس٠ُ    ٔٚذٛف١د ؼٕح   ٔ ٔا١ٔد ال١ِٕغ اِث١ط ٌٚسخ ؼٕح ٟ٘ٚ ،

 .غازضخ عائٍرٙا ضٚؼ١ا ٌرؽرمط فٟ فطٔؽا. ٚؼ١حٚلس ٌٚسخ تطٚؼ١ا اتاْ اٌثٛضج اٌط.

 Georges Canguilhem  ِررمك فٟ االتؽر١ٌّٛٛخ١ا ٚذاض٠د . ٘  ٔٚذٛفٟ ؼٕح  ٗٓ ٔخٛضج وٛٔى١ٍ١ُ ٘ٛ ف١ٍؽٛف ٚيث١ة فطٔؽٟ، ٌٚس ؼٕح

عٍٝ ذا٠ًٚ احس اٌّفا١ُ٘ االؼاؼ١ح ٌّاضوػ  ٚعًّ. اٌعٍَٛ ٔفط وراتاخ ِّٙح حٛي ٔفأج اٌث١ٌٛٛخ١ا وعٍُ، ٚ اٌطة ٚعٍُ إٌفػ ٚاال٠س٠ٌٛٛخ١اخ اٌع١ٍّح

٠ٕٚرّٟ اٌٝ ِسضؼح . اال٠س٠ٌٛٛخ١ا االٌّا١ٔح، ئٌٝ خأة االذالق الؼ١ّا اٌر١ّ١ع ت١ٓ اٌّطن ٚاٌؽالِح اٌمح١ح، ِٚعطفح اٌح١اج ٚ٘ٛ ظ١ًِ ٌىاؼرْٛ تاـالض
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دين كنشأتو، كالٍب نعتتها بأ ا كقد أشارت الكاتبة يف مقدمة ىذه الدراسة إذل مالحظات ىيـو خبصوص أصل اؿ     
لفلسفة االقبليزية عموما؛ لكي إذل اذات طابع سيكولوجي، أل ا ال ترتبي بالوقائع كإمبا باػبياؿ، كما ىو اغباؿ بالنسبة 

ىذا الكتاب الذم ذباىلتو المينل اكمربير، كالذم سيهتم بو كثّبا كونكيليم، ألنو . تتوقف أخّبا عند كتاب دم بركس
أشار على كبو صريح ككاضح بأف الفيتيشية ىي اغبالة البدائية األكلية، الٍب سبقت كال من الديانة اؼبتعددة اآلؽبة  أكؿ من

       ِ.كديانة التوحيد

لدم بركس، الذم عرؼ شهرة  Les Lettres d' Italieاؼبؤلفة بداية بْب كتاب رسائل ايطالية  تكقد قارف     
، الذم يدكر cultes des dieux fetiches؛ مع كتاب طقس آؽبة الفيتيشكبّبة كطبع للعديد من اؼبرات

. ّدل ينل يف عصره ذلك االىتماـ كالبحث الكافيْبىو كتاب كضوعو حوؿ الدين، كـ
. رغم احَبامو للدين اؼبسيحي، فقد كاف يف معاعبتو لتاريخ اإلنساف القدصل بعيدا عن النظرة الدينيةكفدم بركس     

كىي اغبالة اػباـ البدائية . أف ىنالك حالة طفولية للدين حصلت بعد الطوفاف يطلق عليها الفيتيتشة حيث كاف يعتقد
 ْ.للممارسة الدينية

كىذا الكتاب، طقس آؽبة الفيتيش، كاف يتضمن حبثا حوؿ اغبضارات القديبة مع تاريخ ـبتصر لألدياف، كقد درس      
طور آّتمعات، كيف ىذا السياؽ اقَبح تسلسال لألشكاؿ الدينية  تبدأ من دم بركس، تطور األدياف من خالؿ عالقتها بت

، كيف مرحلة تالية عبادة آّالس أك ما يسمى  الفيتيتشة، كىو طقس اآلؽبة اؼبادية اغبية منها كاعبامدة،  مث عبادة النجـو
. ٓبالديانات اؼبتعددة اآلؽبة، كيف مرحلة أخّبة ستأيت مرحلة عبادة اآلؽبة

، ضدا      إف تأكيد دم بركس على كوف الديانة اؼبتعددة اآلؽبة سابقة عن ديانة التوحيد، جعلو يلتقي يف ذلك مع ىيـو
على التصورات الدينية السائدة الٍب ترل يف الديانات اؼبتعددة اآلؽبة ربريفا لديانة التوحيد األصلية، إال أف الرجلْب 

اف يرمي إذل  أف يؤسس إطارا ؿبددا لتاريخ األدياف الناشئ انطالقا من سيختلفاف من حيث الرؤية، ذلك أف دم بركس ؾ
 .ٔىيـوإذل الفيتيشية، كىذا ما دل يكن كاردا بالنسبة 

إال أ ا . لقد كانت ىذه الفكرة غريبة يف البداية، ؽبذا دل يكتب ؽبا االنتشار السريع، كظلت لفَبة طويلة ؾبهولة    
يف النقاش الدائر حوؿ أصل الدين كعن الطقوس الدينية، كأصبحت تتعايش مع تلك أخذت تدرهبيا موقعا ال بأس بو 

                                                                                                                                                                                                 

يطٚحرٗ عٍٝ أْ اٌىائٓ اٌحٟ ال ٠ّىٓ اؼرٕراخٗ أطاللا ِٓ اٌمٛا١ٔٓ ٚواْ ٌٗ ذاث١ط ٚاوح عٍٝ ١ِف١ً فٛوٛ، ٚذمَٛ ا. االت١ؽرٌّٛٛخ١ا اٌراض٠ر١ح اٌفطٔؽ١ح

  .ٚع١ٍٗ فال ٠ّىٓ اذرعاي زضاؼح اٌث١ٌٛٛخ١ا فٟ اٌرح١ًٍ إٌّطمٟ اٌط٠اوٟ. اٌف١ع٠ائ١ح اٌى١ّ١ائ١ح، ٚأٔٗ ٠ٕثغٟ االٔطالق ِٓ اٌىائٓ اٌحٟ ٔفؽٗ ِٓ أخً فُٙ اٌح١اج
1
 - La notion de fetichisme chez Auguste Comte et l'œuvre du president De Brosses" Du cultes des dieux fetiches"; 

Mademaine Dadid; revue de l'histoire des religions, annee 1967, volume 171, numero 2. p207. 
 

ٕ
 - idem ; pp :207. 

ٖ
  - idem ; pp :208.  

ٗ
  - idem ; pp :208. 

٘
- idem; p:209  

ٙ
  _idem, pp:209 
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rousseauاألفكار اؼبناقضة ؽبا، حبيث قبد ركسو
  يشّب لفكرة دم بركس رغم الفرؽ الواضح بْب كل من دم بركس

.  ُكركسو
إذل الديانة البدائية، ككاف ىذا كإذ كاف دم بركس يعَبض على فكرة الرمزية يف نظرتو للطقوس الدينية بالنسبة      

فإف ىنالك نظرية . كاضحا لديو عندما اعترب الفيتيشية ذات طبيعة مباشرة ال تستدعي أم سبثل أك تصور ذىِب قبلي
: أخرل ستدافع عن ىذا اؼبنظور انطالقا من رؤية علمية تقـو على اؼبنهج التارىبي كالعلمي سيتبناىا دكبوم يف كتابو

L'explication Astronomique des Religionsلألديافالتفسّب الفلكي 
كلقد تبُب دكبوم ىذا . ِ

.  ّالتفسّب كمفتاح سعى من خاللو لفهم التمثالت الدينية من منظور رمزم
إال أف أفكار دكبوم ستعرؼ تطورا مهما، حبيث سيحاكؿ يف مرحلة الحقة انتقاد ما يسميو باػبداع الديِب، الذم      

كذلك أل ا تدفعنا إذل أف نتخلى عن العادل العقلي لفائدة . تتبُب طقوسا سحرية خبصوص أشياء ىذا العادلهبعل العامة  
.  ْالعادل اغبسي

كيف مرحلة الحقة عمل دم تراسي على نشر ىذه اآلراء، كما عمل أيضا على ربويل ذلك اعبهد من أجل معرفة 
م تراسيكيعَبؼ د. الديانات القديبة؛ إذل نوع من فك الرموز

Destutt de Tracy  بأنو يف البداية كاف يتبُب
.  ٓأفكار دم بركس، قبل أف يتخلى عنها بعد قراءتو لدكبوم

 L'Origine de Tousأصل صبيع الطقوس : كيف مرحلة الثورة الفرنسية حصل ىنالك نقاش خبصوص كتاب    

les Cultesأما فرانسوا  .ُّٕٗك اغباؿ بالنسبة لكوندكرسي، لدكبوم؛ حبيث قبد أف ىنالك من ذباىلو سباما، كما ق
François-Florentinُِٕٗفلوركنتاف بركشل


 Brunet  فقد اعتربه ضمن الكتاب الفرنسيْب الذين تناكلوا

. فإذل جانب دم بركس الذم يعتربه من أىم اؼبفكرين الذين درسوا ىذه الوقائع، قبده يذكر أيضا دكبوم. الوقائع الدينية

                                                           

 Jean-Jacques Rousseau, واذة ٚف١ٍؽٛف ِٚٛؼ١مٟ فطٔؽٟ، ِٓ اتطظ فالؼفح االٔٛاض .    ٔٚذٛفٟ ؼٕح ؼٕح  ٕٔ ٔخْٛ خان ضٚؼٛ ٌٚس ؼٕح

ٚ . فطٔؽ٠ٟٚعرثطٖ ـٛتٕٙاٚض اوثط االذالل١١ٓ فٟ اٌفىط اٌحس٠ث ٚلس أثطخ اعّاٌٗ تفىً وث١ط عٍٝ اٌفىط اٌثٛضٞ اي. ِٚٓ االتاء اٌطٚح١١ٓ ٌٍثٛضج اٌفطٔؽ١ح

اْ اٌفٍؽفح اٌؽ١اؼ١ح ٌطٚؼٛ ٠ّىٓ ٚوعٙا فٟ اياض اٌرمٛض اٌرعالسٞ ٌٍفالؼفح االٔد١ٍع . اـرٙط تاٌرمٛق تٛاؼطح اعّاٌٗ حٛي االٔؽاْ ٚاٌدرّع ٚاٌرطت١ح

    .ٌٍمط١ٔٓ اٌؽاتع عفط ٚاٌثآِ عفط
ٔ
 - La notion de fetichisme chez Auguste Comte et l'œuvre du president De Brosses" Du cultes des dieux fetiches"; 

Mademaine David ; pp:210. 
ٕ
 -idem, pp:211. 
ٖ
 -idem, pp:211. 

ٗ
- idem;  pp:211. 


 Antoine Destutt de Tracy (ou de Stutt de Tracy), ف١ٍؽٛف ٚضخً ؼ١اؼح  ٖٙ ٔٚذٛفٟ ؼٕح  ٗ٘ ٔأطٛاْ ز٠ؽرٛخ زٞ ذطاؼٟ ٌٚس ؼٕح

 .فطٔؽٟ
٘
 -idem, pp:212. 

 BRUNET(François-Florentin), فرنسوا فلورانتان برونً لم ٌعرف على وجه التحدٌد تارٌخ والدته، وكان من الالزارٌٌن الذٌن وقفوا فً وجه الثورة

  1792توازي االدٌان، فً خمسة اجزاء ظهر سنة : له كتاب 1806.توفً سنة . الفرنسٌة
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ا دكلوركما قبد أيض
J.-A Dulaure يدافع عن موقف دم بركس ضدا على َُٕٔيف كتاب لو صدر سنة ،

.  ُموقف دكبوم
فقد كجد نفسو فجأة ضمن دائرة ذلك النقاش   Benjamin Constantأما بالنسبة إذل بنجامْب كونسطاف   

ىاية، كلكن مع سبيز كاضح؛ بْب كل من نظرية دم بركس،من جهة، كالذم قرأه بإعجاب حيث سيتبُب نظريتو يف الن
.  ِكنظرية دكبوم من جهة أخرل

أف النقاش خبصوص كتاب دم بركس كما أثاره من آراء كاف حاضرا بقوة يف مرحلة شباب  كزبلص مادلْب دافيد إذل   
.  ّكونت
كيبدك تأثره بدم . دالفيتيشية مث الديانة اؼبتعددة اآلؽبة فالتوحي: لقد تبِب إذف كونت التسلسل الذم قدمو دم بركس    

 اغبالةكىنا سيؤكد كونت كبقوة على أف الفيتيشية ىي دبثابة .بركس أكثر فبا كاف عليو األمر عند بنجامْب كونسطاف 
البدائية األكذل للممارسة الدينية، بل إف ىذه الفيتيشية ىي الٍب ستلعب دكرا حاظبا يف الديانة الوضعية الٍب ال يبكن 

. كمعلـو أيضا أف كونت ىو كاضع الديانة الوضعية الٍب تتسق كاؼبرحلة الوضعية. ْثابة فيتيشية جديدةاعتبارىا سول أ ا مب
كيف تلقى كونت نظرية كانت : كقد طرحت مادلْب دافيد إشكالية عالقة كونت بدم بركس من زاكيتْب، نبا     

.  ٓموجودة أربعْب سنة قبل كالدتو، كما موقفو من النظرية الفلكية لدكبوم
آؽبة الفيتيش، أك ىل تعرؼ عليو من خالؿ بعض اؼبلخصات، : كتتساءؿ مادلْب دافيد، ىل قرأ كونت فعال، كتاب    

، "مباشر"كزبلص إذل أف بعض اؼبفردات الٍب يستعملها دم بركس يف كصف الفيتيشية حاضرة بقوة عند كونت مثل صفة 
كىذه الصفة كانت تطلق عند دم بركس على الطقس . تابكىذا دليل على أف ىنالك دراسة معمقة لكونت ؽبذا الك

.  ٔاؼبصرم القدصل لعبادة اغبيوانات
كما تعتقد مادلْب دافيد  بأف العالقة بْب كونت كدم بركس دل تكن بسيطة، حبيث أف كونت عمل على توسيع     

ت خاصة، كذك طابع جزايف، لكي ؾباؿ مفهـو الفيتيش الذم كاف بالنسبة إذل دم بركس مفهوما ال ينطبق إال على حاال
.  ٕيتم التأسيس لو فلسفيا عند كونت، حٌب أصبح باإلمكاف اغبديث عن مستويات متعددة بالنسبة للفيتيشية

                                                           

 Jacques-Antoine Dulaure, ٚعاٌُ آثاض ِٚإضخ فطٔؽٟٖ٘ ٔٚذٛفٟ ؼٕح  ٘٘ ٌٔٛض ٌٚس ؼٕح خان أطٛاْ ز ، 

ٔ
 -  idem, pp:212. 


 Benjamin Constant de Rebecque,  ِطٚج ٚضخً ؼ١اؼح ٚضٚائٟ فطٔؽٟ ٖٓ ٔٚذٛفٟ ؼٕح   ٙ ٔتٕداِاْ وٛٔؽطاْ زٞ ض٠ثه ٌٚس ؼٕح ٛ٘ٚ ،

. ٚلس أٌف اعّاال وث١طج حٛي لىا٠ا ؼ١اؼ١ح ٚز١ٕ٠ح. اٌّسافع١ٓ عٓ إٌظاَ اٌثطٌّأٟ ِٓ ِٕالطٞ اٌدّٙٛض٠ح، واْ ظع١ّا ٌٍّعاضوح ا١ٌٍثطا١ٌح ِٚٓ. ؼ٠ٛؽطٞ 

 . وّا اٌف خٍّح ِٓ اٌطٚا٠اخ إٌفؽ١ح
2
 - La notion de fetichisme chez Auguste Comte et l'œuvre du president De Brosses" Du cultes des dieux fetiches"; 

Mademaine Dadid ; pp :213. 
3
  - idem;  p:213 

4
 -idem, pp:214. 

5
 -idem; pp:215. 

6
 -idem, pp:215. 

7
 -idem,pp:216. 
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كحسب مادلْب دافيد فإف انتقاؿ نظرية الفيتيشية إذل أككست كونت ظل غامضا، كيعود الفضل إذل كونكيليم يف     
تعلق األمر ىنا بإحدل الَبصبات لكتاب آؽبة الفيتيش، الٍب ظهرت عند  اية القرف كم. الكشف عن إحدل ىذه اؼبصادر

كقد كانت ىذه الَبصبة، عبارة عن ملخص يقع يف اثِب عشر صفحة، يف خاسبة . الثامن عشر، كالٍب تعرؼ عليها كونت
كرج ، للكاتب شارؿ جLettres Posthumes sur l Homme كتاب الرسائل اؼبتأخرة حوؿ اإلنساف

(ُٖٕٗ_ُِّٕ)لوركا
Charles-Georges Leroy . كقد كاف ىذا الكتاب من القراءات اؼبفضلة يف مرحلة

.  ُ َُِٖكمن اتمل فعال أف كونت عبأ إذل ىذا الكتاب يف طبعة سنة. الشباب لكونت
، كذلك نظرا لصمت أما بالنسبة إذل الوضعيْب أتباع أككست كونت فلم يرد عندىم أم ذكر لكتاب آؽبة الفيتيش     

 . ِأستاذىم عن ىذا اؼبوضوع
النقد الفلسفي: كقد ذىب ؿبررا كتاب     

Critique philosophique إذل أف كونت ليس بواضع قانوف ،
.  ّاغباالت الثالث الذم يسندكنو اذل توركو

شر، قد كرست األمل يف كحسب مادلْب دافيد فإف كل ىذه النقاشات كاآلراء الٍب أثّبت خالؿ القرف الثامن ع     
دركس : كما خلصت أيضا إذل أف أككست كونت، ككما جاء يف اعبزء اػبامس من كتابو. ْإمكانية تأسيس ديانة جديدة

يف الفلسفة الوضعية، قد كضع بينو كبْب التأكيالت الرمزية للديانة اؼبتعددة اآلؽبة مسافة كاضحة، معتربا إياىا غامضة 
، فقد اعتربىا إذل أما بالنسبة . ترضا على فكرة، ما يعترب دبثابة ديانة التوحيد القبليةكاعتباطية؛ مثلما كاف مع عبادة النجـو

دركس يف الفلسفة الوضعية، أف كونت يستبعد تلك النظرية : كىكذا يبدك من كتاب. ٓاغبالة القصول للمرحلة الالىوتية
كىذا يكشف سباما ربرر كونت من فكرة دكبوم، . ف سيموفالٍب كانت مهيمنة عند بورداف، كالٍب سيأخذ ّٔا أستاذه سا
. ٔيف الوقت الذم هبعلو قريبا إذل حد ما من موقف دم بركس

كحاكؿ أف يدلو فيو برائيو، . كاضح من ىذه الدراسة ؼبادلْب دافيد أف كونت قد البرط فعال ضمن نقاش كاف قائما    
دراستو للفيتيشية أكثر استفاضة من خالؿ تناكؿ جوانب  كال شك أيضا أنو اطلع على ىذه النظريات حيث جاءت

 . عديدة ؽبا صلة ّٔذه اإلشكالية الٍب كانت يف صميم النقاش الفلسفي لذلك العصر

لكن نظرية كونت حوؿ الفيتيشية ال يبكن فقي فهمها فقي من خالؿ ربطها بالنقاش الدائر يف عصره، بل أيضا      
     .، كموقع الدين ضمن ىذا الفلسفة كىو ما حاكلت فعال جولييت كرانج أف توضحوبعالقتها بفلسفتو الوضعية ككل

                                                           
 Charles Georges Leroy, ِإٌف أٚي وراب عٓ ؼٍٛن اٌح١ٛأاخ   ٔٚذٛفٟ ؼٕح  ٖٕ ٔـاضي خٛضٚج ٌٛضٚا ٌٚس ؼٕح ٛ٘ٚ ،. 

1
 - La notion de fetichisme chez Auguste Comte et l'œuvre du president De Brosses" Du cultes des dieux fetiches"; 

Mademaine David  , pp:216. 
2
- idem ; pp:217. 


la Critique philosophique de Renouvier et Pillon, 1872-1889   

3
 - idem, pp:217. 

4
 - idem, pp:220. 

5
 - idem, pp:220. 

6
  - idem, pp:221. 
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الفصل الثاشل اغبالة الفيتيشية كموقع اغبالة الدينية يف فلسفة كونت   
 :كتابا بعنواف     ىناؾ مالحظات كثّبة حوؿ تصور كونت للفيتيشية كموقع الدين يف فلسفتو، حبيث قبد ىنالك      

La philosophie d'Auguste Comte, science, politique, religion. Paris,PUF, 

1996, 448(bibliogr) (coll."philosophie d'aujourd'hui") ؼبؤلفتو:     Grange 

Juliette ىل كاف أككست كونت كضعياه حيث بينت أف : تطرح فيو صاحبتو سؤاال غريبا إذل حد ما، تتساءؿ فيو
م يف نظرىا، سواء تلك الٍب جاءت يف النصف األكؿ من حياتو كالٍب تطغى عليها النزعة صبيع أعماؿ كونت تلتق

العلمية، أك تلك الٍب جاءت يف النصف الثاشل من حياتو، كهتتم أساسا بالسياسة كالدين، عند ىدؼ كاحد، أال كىو 
. ُكىذا ما جعلها تعترب ىذه الفلسفة دبثابة فيتيشية جديدة. الدين

أف كونت يف نظر جولييت كرانج  François-Andre Isamber ايسامرب  اندرم اكيؤكد فرانسو
Grange Juliette  ليو، الوقائع ال إفيلسوؼ للعلم، إال أنو كاف يقف موقفا معارضا للنزعة االختبارية، فبالنسبة

اىية األشياء، ألف مهمتو كتنطلق اؼبؤلفة من كوف العلم يبنع اإلنساف من التدخل يف ـ. تعِب أم شيء يف غياب النظرية
كىكذا فإذا كانت الفيتيشية يف فجر تاريخ . يف حْب سيتوذل الدين مهمة تقدصل اؼبعُب اغبقيقي لألشياء. ىي اؼبالحظة

فإف الوضعية باعتبارىا دبثابة . البشرية تقدـ تلك الطقوس الٍب سبكن اإلنساف من اغبفاظ على الوسي الذم يعيش فيو
كلذلك سبت ترقية . اإلنساف يف العصر الصناعي ذلك االحَباـ الواجب للعادل، كسبنعو من تدمّبه فيتيشية جديدة، سبنح

 GRAND ETREالعادل العضوم إذل رتبة الوجود األعظم
 أما العادل غّب العضوم فقد أضفيت عليو القداسة ،

ا على كبو تاـ  متمثال يف غياب تتصور العبادة بعدا ؾبرد" كعليو فإف الوضعية .  ليصبح ىو ذلك الفيتيش األعظم
. ِ"اإللو

كتعتقد جولييت كرانج أف الثورة الفرنسية ىي دبثابة استمرار للمهمة الٍب بدأهتا اؼبلكية يف مسعاىا إل اء سلطة 
الكنيسة الكاثوليكية، ىذه الثورة الٍب ستعمل على تكريس حكم الزمِب جديد سيقـو على فكرة اإلنسانية، الٍب ىي 

ين اعبديد الذم يدعو إليو كونت، كالذم سيحاكؿ فرضو ليس بالقوة، كإمبا من خالؿ التعليم، معتمدا يف ذلك جوىر الد
على تلك األخالؽ الٍب تدعو إذل ؿببة اآلخر كتنمية الَبابي االجتماعي، كستستند ىذه الديانة اعبديدة إذل النساء 

. ّكالربكليتاريا

                                                           

  
1
 - François-Andre Isamber; Archives des sciences sociales des religions annee 1998 volume:102; Numero:102; 

pp:64.                                                                                            
 

 الذي ٌرمز الى االنسانٌة 
2
 - François-Andre Isamber; Archives des sciences sociales des religions annee 1998 volume:102; Numero:102, pp:64. 

ٖ
  - idem , pp:64. 
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عائر، الٍب تعترب مقوما أساسيا للممارسة الدينية، فإف شعّبة اإلنسانية كدبا أف الدين يعتمد يف كجوده على الش
. ستتحقق من خالؿ االحتفاء بذكرل الشخصيات البارزة؛ كذلك عن طريق عقد األعياد بناء على التقوصل الوضعي

الديانة الوضعية  كما أف. كإحياء ىذه األعياد ىو طقس صباعي يباثل إقامة الصلوات بالنسبة إذل الديانات التقليدية
توجد ّٔا طبقة من اإلكلّبكس، لكن ىذه الطبقة ليست مكونة من رجاؿ الدين، كإمبا ىي مكونة من العلماء، السيما 

علماء االجتماع الذين سيلقنوف مبادئها، كىي ال تعتمد يف ذلك على الالىوتيْب كما ىو اغباؿ بالنسبة للدين 
دبثابة اغبالة األصلية للدين تقدـ بالنسبة إذل كونت فرصة إلعادة النظر يف  كاضح أف الفيتيشية الٍب ىي. ُالتقليدم

فهي صفة طبيعية أكلية لإلنساف كيبكن توظيفها من اجل أىداؼ اهبابية كإنسانية تسعى إذل رقي . التجربة الدينية ككل
بيعة اإلنسانية ىي الٍب سيتوقف عندىا كىذه العالقة بْب اغبالة الفيتيشية كالي. اإلنساف كتكريس القيم اإلنسانية الكربل

. كونكليم منطلقا يف ذلك من نظرية كونت حوؿ الفيتيشية
 :الفصل الثالث الفيتيشية كعالقة الدين بالطبيعة االنسانية

أف كونت من خالؿ مفهـو الفيتيشية حاكؿ أف يؤسس لنظرية ؾبردة  Georges Canguilhem يعتقد كونكيليم
كيؤكد أف النظرية . كىي فكرة دل يتم ربليلها دبا فيو الكفاية. قة بْب الدين كالطبيعة اإلنسانيةكشاملة يف ما ىبص العال

. الكونتية حوؿ أصوؿ التفكّب الديِب تسعى  باألساس إذل توضيح ذلك التفاعل اؼبستمر لإلنساف مع كضعيتو األصلية
ؽ منها كونت يف تركيبو للتاريخ الفلسفي لألدياف، كيالحظ أ ا دل تكن ىنالك عناية كافية بتلك القراءات الٍب انطل

كللتاريخ الفلسفي للعلـو خالؿ القرف التاسع عشر، ىذا التاريخ الذم دل يكن سول تتميما ؼبا بدأه كتاب القرف الثامن 
. ِعشر

الفيتيشية  ىي إذف من منظور كونت  حسب كونكيليم موقف أكرل لإلنساف ذباه الطبيعة، كىي من مت إحدل 
أما على اؼبستول الفردم فهي مبي من التخمْب الذم يبيز اغبيواف كالطفل، . ؼبتغّبات الٍب تطرأ على الطبيعة اإلنسانيةا

ككذلك اإلنساف الراشد عندما تفرض عليو اؼبمارسة ازباذ قرار  يتجاكز نتائج التحليل، كما أ ا حالة تصيب اإلنساف 
ما على اؼبستول اعبمعي فإف الفيتيشية دبثابة اغبالة الفكرية األساسية الٍب تربز أ. الراشد يف حالة  االنفعاؿ أك االستالب

إف الدين بوصفو تنظيما للوجود اسوس، يقـو بتنظيم عالقات الكائن . بواسطة الفكر عند آّتمعات األقل تقدما
لتفسّب بواسطة السببية، كىي الصورة كالفيتيشية كما يعتربىا كونكيليم ىي أكؿ أمباط ا. اغبي مع الوسي الذم يعيش فيو

، ألف ىذه Animismeكيبيز كونكيليم بْب الفيتيشية كالنزعة اإلحيائية. األكثر بدائية للبحث عن األصوؿ كالغايات
أما الفيتيشية فهي تطابق ما يطلق عليو كونكيليم . األخّبة تكمن يف أنسنة الطبيعة، كاغبيواف بدكره قادر على ذلك

                                                           
1
-idem, pp:65. 

2
  -  Georges Canguilhem , Etudes d'histoire des philosophies des sciences, histoire des religions et histoires des 

scinecs dans la theorie du fetichisme chez Auguste Comte,septieme edition , librairie philosophique J. Vrin, 2002; pp: 
81.  
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تفسّب للعادل من منظور اإلنساف، تبعا للمماثلة التلقائية "، الذم يعتربه على أنو  Biomorphisme ـبالبيومورفيز
.  ُ"اؼبطابقة بْب العادل الغّب العضوم كالطبيعة اغبية"، كيف "بْب الطبيعة اؼبيتة كالطبيعة اغبية

ثال يف االنفعاؿ كاإلرادة ذباه الوسي كالعبادة كما يراىا كونت تنتج عن ذلك التفسّب السبيب من الصنف اغبيواشل مم
الذم وبيي باإلنساف، كمن مث فالفيتيشة ىي نظرة ساذجة للعادل وبكمها اػبضوع كالقدرية، كىي تسمح باألمل يف 

.  ِإمكاف حصوؿ تضافر بْب إرادة العوامل اػبارجية كاإلرادة الذاتية، فبا يبكن من ربقيق آرائنا كرغباتنا
كنبا تعترب أساسية عند كونت، الذم يتخذ منها منطلقا للتاريخ، كىي تعترب مرحلة ضركرية  إف الفيتيشية بوصفها
فالتاريخ البشرم اؼبرتبي بالطبيعة اإلنسانية الٍب تتميز بتعدد اإلمكانيات الٍب  تنتقل إذل الفعل . لنشأة التفكّب الوضعي

القدرات كالضركرات كالوسائل كالغايات الٍب ال تكوف بكيفية متفاكتة السرعة، تكوف يف البداية غّب متجانسة من حيث 
إف اغبياة كالتجربة اإلنسانيتْب تعترباف مظهرين من مظاىر تلك العالقة البيولوجية البينية بْب األنظمة اغبيوية . دائما دقيقة

كد من جهة، اػبضوع لشركط الوج:كيتم التعبّب عنها من خالؿ اذباىْب متقابلْب. من جهة، كالوسي من جهة أخرل
كإذل ىذا التناقض يعود الصراع بْب النظرية كالتطبيق، بْب العقل  .كاؼببادرة من أجل تعديل ىذه الشركط من جهة ثانية

كمن ىذا اؼبنطلق يعتقد كونكليم أف تطور الطبيعة اإلنسانية كمبوىا يتمثل يف تعديل . كاإلحساس، كبْب الواقع كاػبياؿ
. ّ"من دكف تغيّب حقيقي للوضع األصلي."ؽ، كىو ما تتواله الثقافة على كبو جد منظممتدرج كمفكر فيو على كبو معم

كيرل كونكليم أف القصور األكرل لإلمكانيات اإلنسانية اؼبرتبطة بغاياتو، دل تعد حسب كونت دليال على االكبطاط 
بْب صبيع اغبيوانات الذم هبعل  كإذا كاف صحيحا أف اإلنساف ىو األكحد من. مقارنة مع تلك اغبالة األصلية للكماؿ

لوضعيتو، فإف ىذا " الضركرات األخالقية"ك" االختالالت العضوية"منو ذكاءه قادرا على التخفيف من التعارض بْب 
كيف كل طفولة ىناؾ تفاكت كتأخر بْب ضعف الوسائل اؼبختلفة . األمر يعرب فقي على أف اإلنسانية تبدأ دبرحلة الطفولة

.  ْيرا إذل أف اإلنساف يبلك ميال غريزيا للصعوبات الٍب ال يستطيع حلهاكطموح القوة، مش
إف الفلسفة الالىوتية كنمي للتفسّب ككنمي للحياة تتناغم مع اغباجات اػباصة باغبالة البدائية لإلنسانية، فالدين 

النقص "سْب ذلك كىم ال يبكن تفاديو، كىو يعطي لإلنساف الثقة كالشجاعة لكي يؤثر يف ما حولو، من أجل تح
كسي أعماؽ "إف الدين ىو النور كاألمل الذم يشرؽ ". التخفيف من مآسيو"يف موارده الشخصية، كمن أجل " البئيس

فالدين األصلي ىو دبثابة رد فعل تعويضي على البؤس، كوبتاج اإلنساف إذل فَبة طويلة حٌب ". مآسي كضعيتنا األصلية

                                                           
1
 - idem, pp:82. 

2
 - idem , pp:83 

3
 - Georges Canguilhem , Etudes d'histoire des philosophies des sciences, histoire des religions et histoires des 

scinecs dans la theorie du fetichisme chez Auguste Comte, pp:83- 
4
 - idem; pp:84 
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ثقة تواسيو كطاقة "إف الفلسفة الالىوتية تلهم اإلنساف يف البداية ". كطبوال فاترايولد إرىابا قمعيا "يدرؾ أف الدين 
. ُ"حيوية

كيعتقد كونكيليم أف ىنالك اعتدادا بالنفس لدل اإلنساف يتجلى يف ذلك  االعتقاد بوجود حل مسبق لكل 
 ا تؤسس لرؤية للعادل من خالؽبا كمن ىذا اؼبنطلق تبدك الفيتيشية على أ ا دبثابة ذلك اغبل القبلي، أل. اؼبشكالت

كىذا االعتقاد يبنح لإلنساف قوة ذبعلو قادرا على مواجهة كل التحديات .  يستطيع اإلنساف أف يفهم كل ما وبيي بو
لكن ىذه األكىاـ كاػبياالت تبقى . ماداـ يبلك تلك اغبقيقة، حٌب كإف كانت ىذه االعتقادات ؾبرد كىم أك حلم يقظة

.  ِيف البدء كاف اػبياؿ: علن كونكليم مقولتو اؼبعربةكىنا م. ضركرية
كما يؤكد كونكليم أنو يف تاريخ البشرية ال يوجد ىنالك شيء سابق عن الفيتيشية أل ا األساس األكرل للتفكّب 

إ ا . لقاالالىويت مدركا ضمن سذاجتو األكلية، كمن مث فالفيتيشية سبثل بالنسبة إذل اإلنساف فيما يتعلق بالدين أصال مي
دبثابة ذلك االنتماء الكوشل فبثال يف الشعور باغبياة الٍب وبياىا الكائن اغبي الفرد، حبيث ال يبكنو اغبياة إال من خالؿ 

فالكائن اغبي يرفض أف يستحيل إذل ؾبرد كائن سليب تتحكم فيو العطالة الكونية أك أف ينتظر . الَبابي مع اغبياة الكونية
كعليو فعبادة األجداد جانب من . فالفرد وبيا من خالؿ اعبماعة، كىذا ىو مضموف اغبياة الكونية.  ايتو على كبو سليب

. كىي تعبّب كاضح على ىذا االنتماء كاالرتباط باعبماعة كاالندماج يف اغبياة الكونية  ّجوانب الفيتيشية
تيشية يعترب بالفعل ؿبوريا يف كاضح إذف من خالؿ موقف كل من جولييت كرانج كجورج كونكليم أف مفهـو الفي

فلسفة اككست كونت كىو دبثابة مفتاح يبكننا من فهم أعمق لفلسفتو ككل، ليس فحسب يف ما يتعلق بنظريتو حوؿ 
.  اغباالت الثالث، كإمبا أيضا يف ما يتصل باعبانب الشخصي غبياتو 

 :خاتمة

شكالية الٍب مت تناكؽبا انطالقا من مفهـو الفيتيشية، كىي يتبْب فبا استعرضناه من أفكار، أف كونت قد أغُب فعال اإل     
ثل بالنسبة إذل كونت غبظة متإشكالية متشعبة كمعقدة سبس أساسا طبيعة اؼبمارسة الدينية كنشأة التفكّب الديِب، كىي 

التحليل كسعة كقد قارّٔا انطالقا من مستويات عديدة تكشف بالفعل عن دقة يف . أساسية يف تطور الفكر البشرم عامة
كىي سبثل بالنسبة . فقد دافع كونت بقوة على الفيتيشية بوصفها أصل األدياف بل كأصل التفكّب بصفة عامة. يف التفكّب

كمن الطبيعي أف تتميز . لإلنساف مرحلة الطفولة، حيث كاف التفكّب الزاؿ يف بداياتو األكذل، ىبطو خطواتو األكذل
إال أف ذلك ال ينتقص أبدا من . كاؿ القصور كالضعف،اللذاف يالزماف كل بدايةالفيتيشية بكل التناقضات ككل أش

كقد أبرز ككما رأينا، ذلك الدكر الكبّب الذم لعبتو الفيتيشية على كثّب من اؼبستويات اؼبعرفية كالسياسية . قيمتها

                                                           
1
 - idem, pp:84. 

2
 - idem, pp:85. 

3
 - Georges Canguilhem , Etudes d'histoire des philosophies des sciences, histoire des religions et histoires des 

scinecs dans la theorie du fetichisme chez Auguste Comte , pp:85. 
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حاكؿ أيضا أف يكشف عن عالقتها ك. مثلما أبرز كذلك طبيعتها كخصوصيتها، ككذا تأثّبىا القوم كاػبالؽ. كاالجتماعية
كما حاكؿ أف يعقد مقارنة بينها كبْب . باألشكاؿ الدينية األخرل، السيما الديانة اؼبتعددة اآلؽبة كديانات التوحيد

التفكّب العلمي الذم يكشف عن تناقض صارخ ككاضح بْب ىذين النمطْب اؼبعرفيْب، باعتبار الفيتيشية أكثر أشكاؿ 
كيعترب مفهـو الفيتيشية أيضا من اؼبفاىيم األساسية الٍب تقـو عليها فلسفة كونت . دل كأكرب عائق أماموالتدين منافرة للع

. ككل، كىو ما أبرزتو راكيل كابورك كالعديد من دارسي الفلسفة الوضعية مثل جولييت كرانج
ذ دالالت جديدة، كستوظف كمعلـو أف الفيتيشية بعد كونت كشارؿ دم بركس ستعرؼ تطورا الفتا، حيث ستتخ      

ضمن األنساؽ النظرية الكربل يف الفكر اغبديث، كصارت يف الفكر اؼبعاصر أكثر ارتباطا دبجاالت كثّبة السيما يف الفن 
كاألدب، ؼبا سبلكو من قوة إوبائية، كإبداعية خالقة، كىذا ما نلمسو على كبو كاضح يف فن التصوير كالسينما يف الوقت 

. الراىن
ا أدت االستعماالت اعبديدة ؼبفهـو الفيتيشية، كما ىي متداكلة يف ؾباؿ التحليل النفسي، كاألدب كالفن، إذل أف كرمب    

تغطي على ذلك البعد الذم حاكؿ كل من دم بركس كاككست كونت تكريسو، إال أف الفيتيشية تظل مع ذلك مفهوما 
يت رباكؿ البحث يف ما يتعلق بالطقوس الدينية، كبالسلوؾ الديِب رئيسا يف ؾباؿ الدراسات االثنولوجية كاالنَبكبولوحية اؿ

. عموما
كختاما فإف نظرية كونت بشأف الفيتيشية تظل إحدل النظريات األساسية يف ما يتعلق بتفسّب الظاىرة الدينية     

.  كنشأهتا، كذلك من اؼبنظور الوضعي
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األلفاظ العربية جمالية لغوية ك قداسة قرآنية 
محاكم كريمة . أ

ماجستير نقد ك إعجاز 
جامعة بشار 

لحسن كركمي  . د.أ
معهد  .كلية اآلداب ك العلـو اإلنسانية

جامعة بشار . اللغة العربية ك آدابها

إدريس قرقوة  . د
كلية اآلداب ك اللغة . دكتور أستاذ محاضر

جامعة الجياللي اليابس سيدم بلعباس 
 

 :الملخص
فر الزماف ك المكاف     ك اإلنساف األلفاظ العربية عبر تاريخها الطويل، تمتاز بالمركنة ك السالسة ك سهولة االستعماؿ، ك لهذا األمر أسباب عديدة تضا        

ك ألجل ىذا كغيره ، اختار المولى عز ك جل . لتتويجها على عرش البالغة ك البياف، أياـ كاف السلم ك الحرب ينصاعاف لسلطة الكلمة البليغة ك الشاعر  ك الخطيب
 .الجنة المنعمينىذه األلفاظ لتحمل الرسالة الخاتمة إلى البشر أجمعين ك تكوف في الختاـ لغة أىل 

 

: الكلمات المفتاحية
. اللفظ، الكلمة، البالغة، القرآف، اإلعجاز، الشكل، الصورة، اإليقاع، اعبماؿ

 
 :األلفاظ في اللغة العربية

ك ىي ما يعرؼ يف . اللفظ ىو اللَّبنة األساسية يف بناء اعبملة، ك أصغر كحدة لغوية دالة يف بناء اؼبنظومة اللغوية     
ك يف اللغة  ُ"الوحدة الدالة الصرفية"ك ىو ما يقابل يف اللغة العربية  morphème( يف بعض ربديداتو) ات باؼبورفيم اللساشل

يف األصل للداللة على معاشل كثّبة، مث صارت ربمل اؼبعُب اؼبعركؼ اليـو الداؿ على " لفظ"العربية استعملت كلمة 
. الكلمة أك اؼبفردة

يػيقىاؿ لىفىٍظتي الشيء من فمي ألفظو . أف ترمي بشيء كاف يف فيك، ك الًفٍعلي لىفىظى الشيءى » :ربيةك اللفظ يف اللغة الع    
: لفظا رىمىٍيتيو، ك ذلك الشَّيءي ليفاظىةه؛ قاؿ امرؤ القيس يصف ضًبارنا

يلىةو                           ـى ** ييوارد ؾبهوالًت كلّْ طبًى  ِ«.ٍشرىبً يبىيجُّ ليفىاظى البػىٍقًل يف كيلّْ 
رىج من الفم . ك اللفظ ّٔذا مرتبي بالفم، أم أف كل ما كاف يف الفم ك ريمي منو فهو لفظ      ك اللفظ الكالـ، ألنو ىبي
ٍيًو رىًقيبه عىًتيده  ﴿:تكلَّم، ك يف التنزيل العزيز: ك لفظ بالشيء يلًفظي لىٍفظنا» :أيضا  ك لىفىٍظتي  ّ﴾مىا يػىٍلًفظي ًمٍن قػىٍوؿو ًإالَّ لىدى

                                                           
ٔ

 ُِٓ: اعبزائر. قصر الكتاب.معجم اؼبصطلحات النحوية ك الصرفية. ك ؿبمد ظبّب قبيب اللبدم. ُّٗ:دمشق.دار الفكر.مبادئ اللسانيات. ينظر أضبد ؿبمد قدكر . 
ٕ

 الالـ"فصل " ظ"باب . ُْٔ/ٕ: قُُْْ. َّ:ط.بّبكت.دار صادر. لساف العرب. ابن منظور . 
. ُٖ":ؽ"سورة  . ٖ
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ك قد عرٌفو الشريف اعبرجاشل   ُ«.ك اللٍَّفظي كاحد األلفاظ، ك ىو يف األصل مىٍصدىره . بالكالـ ك تػىلىفٍَّظتي بو أم تكلمت بو
  ِ«.ما يتلفظ بو اإلنساف أك من يف حيكمو، مهمال كاف                أك مستعمال: اللفظ» :بقولو
ك اللفظة إما مفردة أك مركبة،     ك ىي » لفظ يف أبواب النحو ك البالغة ك يف اؼبعاجم اغبديثة اؼبتخصّْصة ييدرج اؿ     

صوته مشتمل على »أما يف النحو فاللفظ  ّ«.ك إذا أرادكا إصالح اللفظة فإمبا عىنىوا خدمة اؼبعاشل. موضوعة ػبدمة اؼبعاشل
سه : "بعض اغبركؼ ربقيقا، كبو ، مشى  ْ«.الذم ىو فاعلو" ًاجتهد: " يف قولكأك تقديران، كالضمّب اؼبستَب" عىًلمى، ًكتابه

ك ما .   ك قد دارت حولو نقاشات ك ألفت فيو كتب ك ؾبلدات. لًلَّفظ أنبية خاصَّة عند العرب، قديبا ك حديثا       
ك اعباحظ من أكائل من اىتم ّٔذه القضية   ك قد . باػبفية على اؼبتخصّْصْب يف اللغة ك األدب" اللفظ ك اؼبعُب"قضية 

ك » :ف لو حديث طويل ك متشعّْب عن اللفظ يف ـبتلف مؤلفاتو، ك قد ربدث بدايةن عن الصوت اؼبؤلّْف للفظكا
الصوت ىو آلة اللفظ، ك اعبوىر الذم يقـو بو التقطيع، ك بو يوجىد التأليف ك لن تكوف حركات اللساف لفظنا ك ال 

   ٓ«.ركؼ كالما إال بالتقطيع            ك التأليفكالما موزكننا ك ال منثورنا إال بظهور الصوت، ك ال تكوف احل
إف طبيعة اللفظ صوتية، فهو مؤلف من أصوات مرتبطة ببعضها تشكل كلمة، تلفظ من الفم، ك تنطق باللساف       

 بذلك ك التقطيع ك التأليف نبا العمليتاف اللتاف ينتج من خالؽبما اللفظ، ك يعِب. كسائر األعضاء اؼبكونة للجهاز النطقي
. تقطيع األصوات إذل مقاطع ك تأليفها بضمها إذل بعضها لتنسج األلفاظ ك الَباكيب

ك قد ربدث عن عناية العرب بألفاظها ك يف . ابن جِب، ىو اآلخر، من الذين تعرضوا لقضية اللفظ ك اؼبعُب     
نيها، ك طريقا إذل إظهار أغراضها، فأكؿ ذلك عنايتها بألفاظها فإ ا ؼبا كانت عنواف معا» :قبده يقوؿ" اػبصائص"

كمراميها، أصلحوىا ك رتبوىا، ك بالغوا يف رببّبىا ك ربسينها، ليكوف ذلك أكقع ؽبا يف السمع، ك أذىبى ّٔا يف الداللة 
على القصد؛ أال ترل أف اؼبثل إذا كاف مسجوعا لذَّ لسامعو فحفظو، فإذا ىو حفظو كاف جديرا باستعمالو، ك لو دل يكن 

ك ال أنًقىت ؼبستمعو، ك إذا كاف ذلك كذلك دل ربفظو، ك إذا دل ربفظو دل تطاًلب أنفسها . عا دل تأنس بو النفسي مسجو
 ٔ«.باستعماؿ ما كضع لو، ك جيء بو من أجلو

ك اىتماـ العرب بألفاظهم كاف . قوؿ ابن جِب، ىذا، يذكرنا بأف اللغة العربية كانت لغة منطوقة أكثر منها مكتوبة      
ىتماما دبا تسمعو آذا م ألف األذف العربية كانت أذنا حسَّاسة إليقاع األلفاظ ك موسيقاىا فكانت ذكاقة تستعذب ا

. الكالـ حسن األلفاظ ك متناغم األجراس ك تنفر من كل حوشي ك غريب مستكره

                                                           
ٔ

 ُْٔ/ٕ: لساف العرب.ابن منظور . 
ٕ

 ُِٗ: ـُّٖٗ/ قَُّْ. َُ:ط.بّبكت. دار الكتب العلمية. التعريفات. الشريف اعبرجاشل . 
ٖ

 ُْٕ/ِج: ـُٗٗٗ/قُُْٗ. َِ: ط. بّبكت. دار الكتب العلمية. اؼبعجم اؼبفصل يف األدب. ؿبمد التوقبي . 
ٗ

 َُٕٗ: ُج: ـُٕٖٗ. َُ: ط.بّبكت. دار العلم للماليْب. يف اللغة ك األدباؼبعجم اؼبفصل . ميشاؿ عاصي. إميل بديع يعقوب . 
٘

 ٕٗ/ ُج:ـُٖٗٗ. قُُْٖ. َٕ: ط.القاىرة.مكتبة اػباقبي. عبد السالـ ىاركف: ربق. البياف ك التبيْب. اعباحظ . 
ٙ

 ُِٔ-ُِٓ: َْ: ط.اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب. اػبصائص. ابن جِب . 
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ساؿ حوؽبا حرب كثّب بْب علماء العربية  ك اىتماـ العرب بألفاظها ال يعِب البتة إنباؽبا ؼبعانيها، ك قضية اللفظ ك اؼبعُب     
باب الرٌد على من » :    بابا للرٌد على من ًاٌدعى على العرب ذلك" اػبصائص"ك قد كضع ابن جِب يف . قديبا ك حديثا

اعلم أف ىذا الباب من أشرؼ فصوؿ العربية، ك أكرمها، ك أعالىا، : ادعى على العرب عنايتها باأللفاظ ك إغفاؽبا اؼبعاشل
ك يذىب يف االستحساف لو كل مذىب بك ك ذلك أف العرب كما . ك إذا تأملتو عرفت منو  ك بو ما يؤنقك. ك أنزىها

تعُب بألفاظها فتصلحها ك هتذّٔا ك تراعيها، ك تالحظ أحكامها، بالشعر تارة،      ك باػبطب أخرل، ك باألسجاع الٍب 
 ُ«.ىا، ك أكـر عليها،       ك أفخم قٍدران يف نفوسهافإف اؼبعاشل أقول عند. تلتزمها ك تتكلف استمرارىا

. بْب ابن جِب كيف أنو للمعاشل قدران ك فخامة عند العرب ك أف اىتمامهم بألفاظهم دليل على اىتمامهم دبعانيهم     
غوب يف نفوس اؼبتلقْب فاللفظ ال يكوف إال دليال على معناه ك كلما تأٌلق اللفظ ك سبيز تأٌلق معو اؼبعُب ك كاف لو األثر اؼبر

اعلم أنو ؼبٌا كانت األلفاظ للمعاشل أزٌمة، ك عليها أدلٌة، ك إليها موصلة، ك على اؼبراد منها ؿبصّْلة، عينيت العرب ّٔا » :لو
 ِ«.فأكلتها صٍدرا صاغبا من تثقيفها ك إصالحها

فإذا » :مامها بألفاظها قبده يضيف قائالك ليؤكد ابن جِب ىذا اؼبعُب ك مدل اىتماـ العرب دبعانيها من خالؿ اىت     
ا           ك أرىفوىا، فال تريىنَّ . رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظها ك حسنوىا، ك ضبوا حواشيها ك ىذبوىا ك صقلوا غيريكّٔى

 ّ«.أف العناية إذ ذاؾ إمبا ىي باأللفاظ، بل ىي عندنا خدمة منهم للمعاشل، ك تنويو ّٔا ك تشريف منها
ضية اؼبفاضلة بْب األلفاظ ك اؼبعاشل قضية أقدـ من ابن جِب ذاتو، ك قد اجتهد علماء العربية يف إثبات الفضل ك ؽ     

ك امتدت مناقشات ىذه القضية قركنا من الزماف . ألحدنبا أك لكليهما، ك منهم من حٌدد لكل منهما ظباتو ك خصائصو
از القرآف للنظم الذم يؤلف األلفاظ مع معانيها يف نسق إذل عهد اعبرجاشل عبد القاىر، حيث أرجع الفضل يف إعج

. بديع معجز
مث اعلم، حفظك ا، » :ك قد ربدث اعباحظ من قبل عن حكم اؼبعاشل ك طبيعتها الٍب زبتلف عن طبيعة األلفاظ      

ة،   ك أظباء اؼبعاشل أف حيكمى اؼبعاشل خالؼ حكم األلفاظ؛ ألف اؼبعاشل مبسوطة إذل غّب غاية، ك فبتدة إذل غّب  ام
 ْ«.مقصورة معدكدة، ك ؿبصلة ؿبدكدة

اؼبعاشل : قاؿ بعض جهابذة األلفاظ ك نٌقاد اؼبعاشل» :ك يف موضوع اؼبفاضلة بْب اللفظ ك اؼبعُب يقوؿ اعباحظ      
ثة عن ًفكىرًىم، القائمة يف صدكر الناس اؼبتصوَّرة يف أذىا م، ك اؼبتخلجة يف نفوسهم، ك اؼبتصلة خبواطرىم، ك اغبادً 

مستورة خفية، ك بعيدة كحشية، ك ؿبجوبة مكنونة، ك موجودة يف معُب معدكمة، ال يعرؼ اإلنساف ضمّب صاحبو، ك ال 
                                                           

ٔ
 ُِٓ/ُج:اؼبرجع نفسو . 
ٕ

 ُِّ: اؼبرجع نفسو . 
ٖ

 ُِٕ: اؼبرجع نفسو . 
. ٕٔ/ُج:البياف ك التبيْب. اعباحظ . ٗ
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ك إمبا . حاجة أخيو ك خليطو، ك المعُب شريكو ك اؼبعاكف لو على أموره، ك على ما ال يبلغو من حاجات نفسو إال بغّبه
يي تلك اؼبعاشل ذكرىم ؽبا،  ك ىذه اػبصاؿ ىي الٍب تقرّّْٔا من الفهم، ك ذبليها . ك إخبارىم عنها، ك استعماؽبم إياىاوبي

 ُ«.للعقل، ك ذبعل اػبفي منها ظاىران، ك الغائب شاىدان، ك البعيد قريبا، ك اؼبقٌيد مطلقا
أما رأيو ففيو توفيق بْب ( بعض جهابذة األلفاظ ك نقاد اؼبعاشل)إف قوؿ اعباحظ ىذا ال ينم عن رأيو، ك إمبا عن رأم      

فإذا كاف اؼبعُب شريفا ك اللفظ بليغا، ك كاف صحيح الطبع، بعيدا من االستكراه، ك منزىا عن » :األلفاظ ك اؼبعاشل؛ يقوؿ
ك مٌب فيصلت الكلمة على ىذه الشريطة، .االختالؿ مصونا عن التكلف، صنع يف القلوب صنيع الغيث يف الَببة الكريبة

ئلها على ىذه الصفة، أصحبها ا من التوفيق ك منحها من الػتأييد، ما ال يبتنع معو من تعظيمها صدكرى ك نىفذت من قا
 ِ«.اعببابرة، ك ال يذىل عن فهمها معو عقوؿ اعبهلة

ـ فمنو. أما يف العصر اغبديث فقد كاف للدارسْب يف ؾباؿ العربية اىتماـ بقضية اللفظ ك اؼبعُب ك أدلوا بدلوىم فيها     
أف كل حسن يعود على اللفظ ىو )...( ك اغبق» :من رأل أف اغبيسن يف الكالـ يتقاظبو اللفظ ك اؼبعُب بنفس الدرجة

 ّ«.ذاتو عائد على معناه، ك كل حسن يعود على اؼبعُب ىو ذاتو عائد على لفظو؛ إذ اغبركؼ ك مضمو ا معان نبا اللفظ
ك إذا كاف » ".اؼبضموف"مصطلح " اؼبعُب"مثلما يقابل " الشكل"طلح يقابل مص" اللفظ" ك يف االصطالح اؼبعاصر     

يف مفهـو القدماء، يكاد يقتصر على داللة الكلمة، ك يتجاكزىا ليشّب إذل مدلوؿ العبارة، فإف الشكل يف " اللفظ"
ية يف النص األديب، االصطالح اؼبعاصر، يشتمل على ىذا اؼبدلوؿ ك يتعداه ليشّب إذل ـبتلف الدالالت اللغوية ك األسلوب

 ْ«.كما يف الفنوف اعبميلة على أنواعها
يشّب بتوسع، إذل ما اصطلح القدماء » "باتول"أك ما يسمى يف االصطالح اؼبعاصر" اؼبضموف"ك من ىذا فإف      

اصطالح  يكاد يقتصر، يف" اؼبعُب"ك إذا كاف . على تسميتو باؼبعُب أك الفكرة، يف مقابل الشكل يف معجمنا اؼبعاصر
يتسع، يف االصطالح " اؼبضموف"أك " اتول"ك ينحصر يف نطاؽ اآلثار األدبية فإف ". اللفظ"القدماء، على مدلوؿ 

يف الكلمة، ك العبارة، ك النص بكاملو، مع ما يشمل عليو النص من أبعاد ك دالالت، " اللفظ"اؼبعاصر، ليشمل مدلوؿ 
 ٓ«.ثار الفنية على اختالفهاك يتعدل حدكد األدب، ليشّب إذل مدلوؿ اآل

ك يف ىذا اإلطار يبكن اإلشارة إذل رأم ميخائيل باختْب يف الكلمة من خالؿ نظرتو ؽبا يف الركاية، حينما رأل أ ا     
، حبسب قولو، الذم ييعرّْؼ الكلمة دبوضوعها الذم سيقت فيو ك (الفكر األسلويب التقليدم) كلمة حية خبالؼ ما يراه 

.  ك يتجاىل تفاعلها اغبٌي مع ـبتلف اؼبواضيع خارج سياقها. اؼبباشرةتعبّبيتها 
                                                           

ٔ
 ٕٓ: اؼبرجع نفسو . 
ٕ

 ٕٖ/ُج: اؼبرجع نفسو . 
ٖ

 ٖٓ: ـُٖٔٗ/ قَُْٕ. َِ: ط. عادل الكتب. التكرير بْب اؼبثّب ك التأثّب. عز الدين علي السيد . 
ٗ

 َُُٔ/ُج: ة ك األدباؼبعجم اؼبفصل يف اللل. إميل بديع يعقوب . 
٘

 اؼبرجع نفسو . 
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أم كلمة حية، ال تواجو موضوعها بشكل كاحد، فبْب الكلمة ك اؼبوضوع، ك بْب .. »يرل ميخائيل خبتْب أف     
الغّب، يف  الكلمة ك اؼبتكلم، كسي لدف يصعب النفاذ منو يف الكثّب من األحياف، كسي من الكلمات األخرل، كلمات

ك ال تستطيع الكلمة التفرد ك التشكل أسلوبيا إالٌ يف عملية التفاعل اغبي مع ىذا . ىذا الشيء نفسو ك يف اؼبوضوع نفسو
 ُ«.الوسي اػباص، اؼبتميز

 ك رأيو ىذا وبيلنا على موضوع تعدد القراءة، ك كيف يبكن للكلمة االنفتاح على عدد ال متناه من القراءات انطالقا     
ٌلت  من السياؽ الذم كردت فيو، باعتبار أ ا مشحونة بعدد ال متناه من اؼبعاشل اؼبتدرجة احتوهتا يف مسارىا التارىبي ك ضبي

. بو منذ كالدهتا األكذل ك إذل آخر استعماؿ ؽبا
فمن ».ؿه للمعاشلك صباؿ األلفاظ عند العرب صبا. ك اللفظ يف اللغة العربية لو بعده اعبمارل الذم يضفيو على النص     

حيث الشكل اىتمت جهود العلماء بدراسة األلفاظ ك صنفوىا تصنيفا حكموا جبماؿ بعضها    ك حكموا بقبح 
اعبزالة            ك االستقامة، ك : فقد اشَبطوا يف صباؿ اللفظ. ك أكصوا باستعماؿ اعبميل ك اطّْراح القبيح. بعضها

ك اؼبعايّب الٍب كضعها العلماء للحيكم على األلفاظ  ِ«.لو إف كاف اؼبوضوع شعرا مشاكلتو للمعُب، ك شدة اقتضاء القافية
معايّب كثّبة اتفقوا على بعضها ك اختلفوا حوؿ بعضها اآلخر، ك ىي قضية معركفة يف البالغة العربية طاؿ تدارسها قركنا 

س اؼبتلقي إمتاعا ك تأثّبا، ك ذلك إذا ما ك يبقى للفظة العربية صباؽبا اػباص، الذم يبدك أثره كاضحا على نف. طويلة
.  صيغت يف أسلوب بديع

ك اؼبتعة ك التأثّب، ال يتحقق أحدنبا أك كالنبا إالٌ بتوظيف اللفظ يف نص أديب، ألف الكتابة األدبية ىي الوحيدة الٍب     
رل أف اؼبفردة كائن حي ك داللة أما الكتابة األدبية فهي بناء لغوم صبيل، ك األديب م» تبعث يف األلفاظ ركحا مؤثرة؛

حيوية، تقـو بوظيفة نقل اؼبشاعر يف صيل مغايرة لالستعماؿ اؼبعهود، ك ال تنتهي غايتو عند صياغة الفكرة فقي، بل عند 
   ّ«..بث الركح يف حنايا الكلمات،

م الذم تغرس فيو ك األدب ىو اغبقل الفكر» .اللفظة يف األدب نتاج فكرم يبيز اإلنساف عن سائر الكائنات   
الكلمات طمعا يف شبرة التأثّب الوجداشل، ك ىو يتخذ من الكلمة الوسيلة اعبمالية، ألف غايتو ال تقتصر على اإلفهاـ ك 
التعبّب اؼبباشر، بل تتعدل ىذا إذل مستول فاعلية اؼبتلقي، إذ يوجد تعامل خاص مع الكلمات ىبتلف عن آّاالت 

  ْ«.األخرل

                                                           
ٔ

 ِٗ:ـ ُٖٖٗ.دمشق. سوريا. منشورات كزارة الثقافة. يوسف حالؽ: تر. الكلمة يف الركاية. ميخائيل باختْب . 
ٕ

 ٗٗ/ُج: ـُِٗٗ/ قُُّْ. َُ: ط. مكتبة كىبة. خصائص التعبّب القرآشل ك ظباتو البالغية. عبد العظيم إبراىيم ؿبمد اؼبطعِب . 
ٖ

 ِٔ: ـُٗٗٗ/ قُُْٗ. َِ: ط. دمشق. دار اؼبكتيب. صباليات اؼبفردة القرآنية. د ياسوؼأحم . 
ٗ

 ِٓ:صباليات اؼبفردة القرآنية. أضبد ياسوؼ . 
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 األدب تتحوؿ من لفظة ربمل معُب معجميا مباشرا، إذل لفظة ؿبملة بالشحنات الٍب تشع عددا ال ك الكلمة يف      
متناىي من األفكار ك اؼبشاعر ك األحاسيس الٍب يساعدىا السياؽ اؼببدىع يف استخراج طاقاهتا الكامنة فيها لفظا ك 

تشخص ك ذبسّْم حالة شعورية، فتتسع داللتها  فبا هبعلها تتجاكز كو ا أصوات مادة معجمية، ك ىي ترسم ك» داللة،
 ُ«.اإلشارية الضيقة، ك ربمل داللة أخرل يف حالة االتساع

تتضح طبيعة اللفظة األدبية حينما نقار ا دبثيلتها يف الكتابة العلمية؛ ذلك أف اللفظة ذاهتا إذا ما كظفت يف نص     
ك ىذا ىو الفرؽ بْب الكتابة العلمية   ك الكتابة » .ديبعلمي زبتلف طبيعة ك ركحا عنها  إذا ما كظفت يف نص أ

األدبية، فاألكذل ال هتتم باالنتقاء، أل ا ال تعُب باالعتبارات الوجدانية، فتقلع عن صباؿ النحو بعالئقو اؼبؤثرة، كما تقلع 
ات، كل ذلك أل ا كتابة عن صباؿ الصرؼ الذم يعطي الصيغة الفاعلية اعبمالية، ك تتجاىل الفركؽ الدقيقة بْب اؼبفرد

 ِ«.مباشرة ال زباطب الشعور، ك اؼبفردة يف مضمارىا إف ىي إال كسيلة ؼبخاطبة العقل مباشرة
ك اللغة العربية ؽبا طاقة متفردة كامنة يف مفرداهتا األصيلة، ك ؽبا طاقة فريدة يف احتواء اؼبفردات األعجمية ك تعريبها     

ك القرآف الكرصل فيو من ىذه . ك األلفاظ األعجمية الٍب صارت معرَّبة تعز على اإلحصاء. كاستعماؽبا دبا يوافق طبيعتها
. األلفاظ ما يثبت أف اللغة العربية قادرة على التوسع ك النماء ك التعايش مع غّبىا من اللغات بكل مركنة ك سالسة

قة ما يؤىلها للَببع على عرش اعبماؿ اللغوم لفظا ك اللفظة العربية أصيلة أـ دخيلة ؽبا من اعبماؿ ك الرشاقة ك األنا     
. ك داللة، ؼبا فيها من االنسجاـ بْب حركفها  ك التآلف بْب أجراسها ك التوافق بْب اؼبعاشل ك األصوات البانية ؽبا

: األلفاظ في القرآف الكريم-ب
بية اعتاد العرب قديبا على استعماؽبا، كفهم ألفاظ القرآف الكرصل متميزة لفظا ك معُب، على الرغم من كو ا ألفاظا عر     

ا، دفعهم إذل البحث يف السر الكامن كراء امتناعها عنهم ك عدـ قدرهتم على . معانيها ك إعجازىا ؽبم، ك ىم أربأّي
. ك ىو األمر الذم كٌلد علوما كثّبة دارت حوؿ القرآف الكرصل ك إعجازه. ؾباراهتا قركنا طويلة

ك تقـو ىذه األلفاظ القرآنية على اعتبارات دل . ف جانب كبّب يف ظبوه فوؽ أمباط التعبّب األخرلأللفاظ القرآ»       
لذلك فإف النظر فيها دل يقتصر على جانب كاحد، بل هبد الباحث آّاؿ فسيحا أمامو حْب يعمد إذل . تتحقق لغّبىا

 ّ«.دراسة ألفاظ القرآف
من اؼبعُب اؼبعتاد عند العرب إذل معاشل أخرل تفهم من خالؿ السياؽ،    ك ؽبذا ك اللفظة يف القرآف قد يتغّب معناىا      

اختصت البالغة بعلومها اؼبختلفة تبيينا ك توضيحا ؼبا ضبلت ألفاظ القرآف ك تراكيبو من معاشل تفهم يف كل مكاف ك زماف 
. دبا يوافق اؼبقاـ

                                                           
ٔ

 ِٓ:اؼبرجع نفسو . 
ٕ

 ِٔ:اؼبرجع نفسو . 
ٖ

 ِْٓ/ ُج:خصائص التعبّب القرآشل ك ظباتو البالغية. عبد العظيم إبراىيم اؼبطعِب . 
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ال يبكن بأية حاؿ من األحواؿ تغيّبه أك تبديلو ك لو بأقرب إف كل لفظ يف القرآف الكرصل ـبتص دبكانو الـز لو ك     
ك كل لفظ قرآشل لو من اعبماؿ ما يدفعنا للتأمل فيو ك التمتع بو من نواح متعددة أجراسا ك . األلفاظ إليو معُب ك لفظا

صباؿ ألفاظ ك لسنا نستطيع إحصاء تلك النواحي يف » .ك لكل معُب ظالؿ ك إوباءات. إيقاعات، معاشل ك إشعاعات
القرآف إحصاءن، ك لكننا نضرب من األمثاؿ على مقدار طاقتنا، ك من غّب أف نصل إذل أقصى الغاية، ك إمبا نسٌدد 

  ُ«.كنقارب، بل اؼبقارنة فوؽ طاقتنا، ك قد سىبقىنا إذل تلك ااكلة فحوؿ البياف
ك قد كجد . فاظو العربية منتقاة بدقة معجزةأكثر ألفاظ القرآف عربية أصيلة، فقد نزؿ بلساف عريب مبْب، ك أؿ    

الٌدارسوف أف اختيار األلفاظ يف القرآف كاف ىبصُّ صيغا صرفية بعينها أكثر من غّبىا مثلما ذىب إذل ذلك عبد العظيم 
ة األصوؿ ك الثالثي. فإف القرآف يٍؤثر استخداـ األلفاظ القصار الثالثية األصوؿ أك الرباعية األصوؿ.. » :اؼبطعِب يف قولو

. ألنو فبا ال كجو للعذكبة فيو. أما أف اللفظة طباسية األصوؿ فهذا دل يرد منو يف القرآف شيء. "فيو أكفر عددان من الرباعية
. ك كبوىا.. كجالوت... ك طالوت ...   ك إظباعيل... كإبراىيم. إالٌ ما كاف من اسم عيرّْب ك دل يكن يف األصوؿ عربيا

 ِ«."فتخرج الكلمة ك كأ ا كلمتاف.  أف يتخللو اؼبدُّ كما ترلك ال هبيء فيو كذلك إالٌ 
فهي سهلة ك ليست مستثقلة يف النطق . ك األلفاظ األعجمية يف القرآف كثّبة لكنها معرَّبة جارية على سينن العربية     

ذل لغات الفرس ك الرـك عدَّ العلماء يف القرآف من غّب لغات العرب أكثر من مائة لفظة، ترجع إ» ك قد. كاالستعماؿ
كالنبي ك اغببشة ك الرببر ك السرياف ك العرباف ك القبي، كىي كلمات أخرجتها العرب على أكزاف لغتها ك أجرهتا يف 

 ّ«.فصيحها فصارت بذلك عربية
ك ىي ألفاظ صعب على الناس . ك يف القرآف الكرصل ألفاظ اصطلح العلماء على تسميتها بالغريب أك الغرائب     

فهميها، خاصة بعد اتساع الدكلة اإلسالمية ك انفتاح األكائل على شعوب ك أقواـ أعجمية، فاستهجن اللساف ك ضعفت 
غريب : "ك يف ىذا ألفت كتب  ك مصنفات منها. السليقة، فبات اؼبسلموف غريبْب عن كثّب من األلفاظ العربية األصيلة

.  مد بن عزيز السجستاشل" نزىة القلوب"البن قتيبة، ك " قرآفغريب اؿ"أليب عبيدة معٌمر بن اؼبثُب، ك " القرآف
كيف القرآف ألفاظ »  :عن غريب القرآف ك بْب سبب تسميتها كذلك" إعجاز القرآف"ك قد ربدث الرٌافعي يف      

آف منزه عن ىذا اصطلح العلماء على تسميتها بالغرائب؛ كليس اؼبراد بغرابتها أ ا مينكرة أك ناًفرة أك شاذة، فإف القر
صبيعو، كإمبا اللفظة الغريبة ىهنا ىي الٍب تكوف حسنة مستغربىة يف التأكيل؛ حبيث ال يتساكل يف العلم ّٔا أىلها كسائر 

                                                           
ٔ

 ٕٗ: دار الفكر العريب. اؼبعجزة الكربل القرآف. بن مصطفى اؼبعركؼ بأيب زىرة ؿبمد بن أضبد . 
ٕ

 ِْٔ/ ُج: خصائص التعبّب القرآشل. عبد العظيم اؼبطعِب . 
ٖ

 ْٓ: ـََِٓ/ قُِْٓ. َٖ. بّبكت. دار الكتاب العريب. إعجاز القرآف ك البالغة النبوية. مصطفى صادؽ الرافعي . 
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سبعمائة لفظة أك تزيد قليالن؛ صبيعها ركم تفسّبه بالسند الصحيح عن : كصبلة ما عدكه من ذلك يف القرآف كلو. الناس
 ُ«.اابن عباس رضي ا عنهم

ك بالرغم من كجود ىذه األلفاظ الغريبة يف القرآف إالٌ أف ألفاظو كلها جاءت على درجة كاحدة من اإلعجاز      
. القرآف يتأنٌق يف اختيار األلفاظ» إذل جانب السالسة ك العذكبة ك اػبفة ك اعبماؿ، ذلك أف . كالفخامة ك اعبالؿ

ة تكاد تؤمن معها بأف ىذا اؼبكاف إمبا خلقت لو ىذه اللفظة دكف سواىا كيستخدـ كالِّ حيث يؤدم معناه يف دقَّة فائق
فاأللفاظ فيو قولة عنيفة يف مقاـ التهديد كالوعيد، . كلذلك ال قبد يف القرآف ترادفا، بل كل كلمة ربمل إليك معُب جديدان 

 ِ«.تفريعرقيقة عذبة يف ؾباؿ الَبغيب ك التهذيب ك ىادئة حسنة يف مقاـ التشريع       ك اؿ
ك من جانب آخر غّب القرآف معاشل كثّب من ألفاظ العربية أك حٌددىا ك أصبحت دالة على أمور خاصة باإلسالـ      

. ك الشواىد من ىذا النوع كثّبة..( الصالة، النفاؽ، الصراط،: ) ك من أمثلتها. دكف غّبه من آّاالت
أـ دخيلة معرٌبة فإ ا معجزة ىذا الكتاب ركنقا ك صباال، كنظمها  ك مهما كانت ألفاظ القرآف الكرصل عربية أصيلة     

بشكلو الفريد ىو الذم أعطاىا تلك األبعاد اعبمالية غّب اؼبسبوقة، بل إف االختيار الدقيق لكل منها دكف غّبىا ك تركيبها 
. يف مواضعها ىو الذم أكسب النظم صباليتو ك إعجازه

ك يأنس سامعها . ذل النفس، سلسة ال يتعب قارئها من تالكهتا ك ال يبٌل من تكرارىاألفاظ القرآف صبيلة ك خفيفة ع    
ك أعجب شيء يف أمر ىذا اغبس الذم يتمثل يف كلمات القرآف » . ك تطمئن ركحو باإلنصات للتالكة بعد التالكة. ّٔا

عليها، فال تضيق بو ك ال تنفر منو ك أنو ال يسرؼ على النفس ك ال يستفرغ ؾبهودىا، بل ىو مقتصد يف كل أنواع التأثّب 
ك ال تزاؿ تبتغي أكثر من حاجتها يف الَبؤح ك اإلصغاء إليو ك التصرؼ معو ك االنقياد لو، ك ىو . ال يتخوَّ ا اؼبالؿ

لنفس عليها بأساليبو كطرقو يف النظم ك البياف، مع أف أبلل ما اتفق للبلغاء ال ذبمع منو ا( كذا)يسوّْغها من لذهتا  ك يرقو
  ّ«.بعض ذلك حٌب يتعسفها ك يثقل عليها ك تبتلى منو بالتخمة ك سوء االحتماؿ

ك ألف صباؿ األلفاظ أمر لو أنبيتو يف اللغة العربية فقد اىتم النقاد العرب قديبا بو ك تنافس الشعراء يف انتقاء أفضلها       
ؼباء اؼبسلمْب من بعدىم دل يتوانوا يف االىتماـ جبماؿ كما أف الع. ك أصبلها ك أرقها لينظموا ّٔا أركع القصائد آنذاؾ

. ك كاف لأللفاظ يف القرآف اغبظ األكفر يف الدراسة  ك االىتماـ من ىذه الزاكية. األلفاظ دراسة ك ربليال ك نقدا
برىافة » امتازكا  فقد . ك صباؿ األلفاظ العربية مردُّه إذل عناية العرب ّٔا منذ القدـ، إصالحا ك صياغة ك استعماال      

اغبس، فهم يتأثركف أشٌد التأثّب دبا يسمعوف، ك للكلمة قدسيتها، كىي تفعل فعلها إذل أبعد مدل، فيحاربوف كيصاغبوف، 

                                                           
ٔ

 ّٓ: عجاز القرآف ك البالغة النبويةإ. مصطفى صادؽ الرافعي . 
ٕ

 ِْٓ/ ُج: خصائص التعبّب القرآشل ك ظباتو البالغية. عبد العظيم اؼبطعِب . 
ٖ

 ُْٓ:إعجاز القرآف ك البالغة النبوية. مصطفى صادؽ الرافعي . 
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ك يضحوف ك يكرموف نتيجة ظباع كلمات، ك ىم سيدركوف القيمة اؼبوسيقية يف القرآف بسبب معايشتهم لفن الشعر 
 ُ«.لكلمةكاػبطابة، ك اىتمامهم البالل با

تؤلف األلفاظ القرآنية موسيقى داخلية يف النص القرآشل، يلحظها اؼبتمرس بالعربية ك القارئ اعبيد الذم هبيد تالكة      
القرآف بأحكامو، غّب أف الدارسْب للقرآف ك علم التجويد، ال يعزكف ىذه اؼبوسيقى إذل التجويد بقدر ما ينسبو ا إذل 

فالتجويد ليس شيئا إضافيا أك زركشة لتزيْب كلمات القرآف، فهو إعطاء اغبرؼ حقو يف األداء، » .األلفاظ اؼبنتقاة يف ذاهتا
ك دبا أف النسق القرآشل فريد النوع، فقد كانت قواعد التجويد بالغة األنبية،أل ا تربز صباال ظبعيا غّب معهود، كما أف 

لصوتية ؽبذا الكتاب العظيم، ك ىي لغة تستبعد بطبيعتها الوعورة مراعاة قوانْب التجويد مراعاةه للعربية الٍب ىي اؼبادة ا
ألنو . فقد اختار الناطق ّٔا كل سهل مستساغ، ك كاف القرآف اختيارا آخر، ك ؽبذا كانت آياتو إعجازا ؽبم. كالثقل

 ِ«.يفوقهم يف ىذا آّاؿ دبراعاة دقائق فنية موسيقية، ك ىي ما يدعى باؼبوسيقى الداخلية
اؿ األلفاظ العربية عامة ك األلفاظ القرآنية خاصة راجع يف حقيقة األمر إذل تناسق حركؼ اللفظة الواحدة فيما جم     

بينها ك تالقي ـبارجها، حبيث يلفظها اؼبتكلم دكف عناء كبّب، بانسجاـ ك راحة، فال تيتًعب األلفاظ العربية اعبهاز 
. الصويت

ك تالقي ـبارجها إشراؽ بالغي، ك لكن ال ينكشف ذلك اإلشراؽ إالٌ  إف كلمات القرآف ؽبا يف تناسق حركفها» 
فاألسلوب ىو الذم  ّ«.إف اإلشراؽ ذايت، ك ىو األصل، ك لكن شرط ظهوره تضاـ الكلمة مع غّبىا: بالتضاـ، أم

النغم ك يف اؼبعُب،  يسمح ؽبذا اإلشراؽ بالظهور، ألف ألفاظ القرآف متآخية فيما بينها سبهد كل لفظة ألختها الٍب تليها يف
. يف الصوت ك الداللة، إنو تناسق القوؿ الذم دل تشهد العرب لو مثيال

لقد اختار . ك صباال ك إصابة ك تأثّبا يف اؼبعُب. إف ألفاظ القرآف الكرصل متميزة صباال ك ركنقا ك تألقا يف الشكل     
ك ألٌفها تأليفا ظل العرب قركنا طويلة . جزكا عن ؾباراتوك صاغها صوغا ع. القرآف الكرصل ألفاظا عربية من أركع ألفاظهم

. يبحثوف يف أسرارىا، ك ال زالوا، يكتشفوف يف كل مرة سراٌ من أسرار صباؽبا اؼببهر ك تأثّبىا اآلسر يف نفوس اؼبتلقْب
 
 
 
 

                                                           
ٔ

 ٕٓ:صباليات اؼبفردة القرآنية. أضبد ياسوؼ . 

ٕ
 78-77:جماليات المفردة القرآنية. أحمد ياسوؼ . 
ٖ

 .93: المعجزة الكبرى القرآف. محمد أبو زىرة . 
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الخطاب األدبي بين الجمالية الحوارية كالخبر االشهارم 
  

 الجزائر  -معي لميلةالمركز الجا/  زىيرة بوزيدم. أ
 

منذ أكذل ؿباكاة اإلنساف للمعرفة برز أفق توقع صبارل ، فتح الباب على مصراعيو أماـ التحليالت كالتأكيالت   
فالحظنا ذاؾ القبس النوراشل لفعل اغبركة اعبمالية داخل النص ، ضمن ما يسمى عادل اػبطاب كال نتجاكز إذ قلنا أف 

د لفضولية الالكعي اعبمعي البشرم ، حيث تغيب االنطوائية كتعمد العوؼبة إذل بَب كل عادل اليـو ما ىو إال امتدا
خصوصية أك ؿبلية عن عادل اؽبوية ، فتغدك مآالت اؼباضي منعقدة بآىات الراىن كعليو يبكن للنص مداكاة بعض اعبركح 

. كمناسبتها للعيش ببعض اغبيل الفنية 
اكاة الطبيعة بشقيها النفسي كاؼبادم ، أبرز ذاؾ اػبلق اعبمارل ؼبفهـو النص  كاإلنساف البدائي يف بدايات أدكاتو  

حيث بالل ردبا يف إعجابو لفرط التقديس كبات منشغال بكل التفاصيل ، متمعنا متأمال متجاكزا إف حبكم تقريرم أك 
 ا تعمل دائما على قهر العادم كالولوج إوبائي ، لكن بؤرة توتره تكمن يف ذاؾ اؼبنحى االنفصارل بينو ك بْب الطبيعة ، أل

إذل عمق التفكّب دكف تغييب أك هتميش امالءات ايي ، كالحظنا نربة التجميل تلك يف استخدامو ألنواع ـبتلفة من 
.  صورةاأللواف مع ما يف الرسم الصخرم من تأثّب ، لذلك كانت أكذل خطوات الفرد إلبداع 

ك مستمعيو إذل أسواؽ عكاظ أك مربد ، حيث تتالقى قروبٍب اإلبداع بكل ثقة مرسل ككاف الشاعر العريب قديبا يدع  
كمرسل إليو بعدما نقحت ؼبدة حوؿ كامل ، تكسب القصيدة مكانتها ضمن حلقة اإلقباؿ لتتعاذل مطامح اؼبغدقْب بكل 

طوره ، بل إضافة على ذلك يبدك ما خف كزنو كغلى شبنو ، لذلك يبدك أف لألدب ميزة قهر الزمن كتلبسو لسننو كقوانْب ت
كاضحا أف طابع الَبكيج كاعبماىرية معتمىدي اػبطاب األديب ، فملمح األدبية اؼبمنوحة للعرض كالطلب موركث قبلي عصيب 

فال ننفي جانب التأثّب كالفاعلية النصية ؼبا .حسب مفهـو ابن خلدكف منشؤه للتقدـ كالتطور كإتياف الزعامات مطايا 
اء كىو أيضا جانب من اؽبيئة التزيينية لفركض األدب مع ما وبتويو اػبطاب من أساليب بالغية لإلقناع يسمى باإللق

.  كالتحكم 
ليبقى النص األديب مع كل ربدياتو التارىبية متحديا كبكل صرامة تقييد اؼبادة ، لكن يبدك أف حاؿ التحدم ىذا ازبذ  

كالتأطّبم ، حبيث تبدؿ اغباؿ كاؼبقاـ ، كليس العيب يف التبدؿ كالتغيّب  أكجها متعددة بلغت سعيها اؼبعلومايت كاؼبنهجي
بل النقصاف يف البقاء قابعْب متفرجْب ال مسانبْب ، فمن غّب اؼبعقوؿ أف يبقى األدب العريب جثة ىامدة خاضعة 

كالفنية ما هبعلو عارفا  لصنوؼ التجارب الغربية بكل سخرياهتا كعنصريتها ، كالعادل العريب شهد من الزالزؿ السياسية
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متيقنا سبل قباحو كانتصاره ، خاصة بعد اؼبرحلة الٍب عقبت ا يار اؼبعسكر الشرقي ليحتفظ العادل بأحاديتو فكاف لزاما 
. آّاراة كإال كانت النهاية كالفناء 

كمع مركر الزمن تغّبت كاعبزائر تعرضت ألكرب ضبلة سبسيح يف التاريخ  فبثلة لفَبة ؿباكم التفتيش يف األندلس ،  
صنوؼ اؼبقاكمة كعرفت البالد حركة أدبية إصالحية منقطعة النظّب، قادىا صبلة من العلماء كالدارسْب اؼبتشبعْب بالَباث 

فالستعمار ال يتصرؼ يف طاقتنا االجتماعية إال » اإلسالمي ، فحاربوا فرنسا بتثبيت معادل اؽبوية كالبحث عن الذات 
النفسية ، دراسة عميقة كأدرؾ منها موطن الضعف ،فسخرنا ؼبا يريده كصواريخ موجهة يصيب ّٔا من ألنو درس أكضاعنا 

يشاء، فنحن ال نتصور إذل أم حد وبتاؿ لكي هبعل منا أبواقا ، يتحدث فيها كأقالما يكتب ّٔا ، كإنو يسخرنا كأقالمنا 
علماء اؼبسلمْب خدمة اغبرؼ العريب كؿباكلة صوف ، كاف ىذا مسعى صبعية ( ُ)«ألغراضو يسخرنا لو بعلمو ، كجهلنا 

النص من كل دخيل ، فتغذت من كل خدمات اغبضارة كمنها الصحافة الٍب عرفت مع زمن اإلصالح سلوا غّب اؼبعهود 
. عليو اليـو 

ال ينكر إال جاحد فضل الصحافة يف بلورة الفكر التحررم لدل الشعوب اؼبستعمىرىة ، ككيف عملت آّالت 
دكريات على زبطيي سياسة ـبالفة لصحافة اؼبغتصب ، بل رفعت شعار اغبرؼ العريب كعمدت إذل بناء عادات علمية كاؿ

فال يبر يـو دكف مطالعتنا بإنتاجيات الشعراء كالكتاب ، فأتاحت الصحف للشاعر أف يشيع شعره كأف يقرأه »ؿبدثة ، 
كالبعيدة ، ككلما تقدمنا مع الزمن يف ىذا العصر اتسع التعليم  كل من وبسن الضاد يف كطنو كاألكطاف العربية ، القريبة

ككثر اؼبتعلموف كالقارئوف ، كأصبحت ىناؾ صباىّب غفّبة تقرأ الشعر الذم تنشره الصحف كالدكاكين اؼبطبوعة 
( ِ)«بانتظاـ

:  بالغة الخطاب االشهارم *  
ألدباء عرب ؿباكرات الدركس اؼبقدمة كاؼبقاالت االخوانية عمدت الصحافة الوطنية لألساليب بعينها بغية سبرير رسالة ا  

، منها ؿباكرة الشيخ البشّب اإلبراىيمي لصديقو أبو اليقظاف حيث يظهر الطابع الكالسيكي يف النص بصورة طاغية ، 
كما كدت ... »:متحريا ألفاظا عتيقة كعبارات متجزئة من ذاكرة الَباث أين كبل النص بأنواع البديع كاسنات اللفظية 

أنتهي من مطالعة الديواف ، كأخلص من غمرة اإلعجاب بو ، كالعجز عن تقريظو حٌب كافتِب جريدة النور ، فكانت نورا 
ىذه اغبقيقة ىي الٍب هبب أف توقف عندىا  -على نور ،كانتقل اػباطر من طريقة إذل طريقة كمن خياؿ إذل حقيقة ، 

جاب كمثّبة العجاب كمزيلة السلب باإلهباب ، ىذه اغبقيقة ىي ثباتكم ، ىذه اغبقيقة ىي رافعة احل -اػبواطر

                                                           

) ُُٓٓعبد الصبور شاىْب ،دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع ، دمشق دط   ص : ، تر " شركط النهضة :" مالك بن نيب  (-
) ِ ُْٗ، ص  ُْٖٗ ِ، دار اؼبعارؼ ، القاىرة ، ط" الشعر كطوابعو الشعبية على مر العصور : " شوقي ضيف  (-



 2014مارس  /آذار  –الثانيالعدد  –دبية والفكرية مجلة جيل الدراسات األ
 

 

 

 

 

 

 139 2014©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

 

 

أكثر ا من أمثالكم يف العاملْب ، كجعل لكم لساف صدؽ يف اآلخرين ، .كالعواصف ىوجاء ككثباتكم كالطريق عوجاء 
 ( .ُ)«كدمتم ألخيكم البشّب اإلبراىيمي 

اغبريصة على رسالة تبليل اؼبفاىيم كالرؤل اإلصالحية آف ذاؾ  مع أف الالفت لالنتباه كجود رابي القناة التواصلية
لشعب يواجو يف مراحل خركجو من شرنقة التَبيك ، إذل مرحلة الفرنسة فعمل كل ما يبكنو من أجل بَب أساليب ال 

للمعركة فجرم كإبطاؿ مسعاه ، كمع ما يف النص السابق من كجهة نظر ربيلنا كبو كاجب التذكر كاالتعاظ دبن سبقونا 
إذف .منهم الشاعر أبو اليقظاف ،إال ؼبا يف خطاب األربعينيات من انفعالية كذباكزية للمرحلة ، بامتداد معريف دؤكب 

راىنت النصوص األدبية السابقة لالستقالؿ على ديبومة شباب األمة متيقظا لواجباتو مدركا غبقوقو ، كاعيا بالظركؼ 
، فبا كسع من دائرة النشاط األديب عرب ربي صبهور ( النص اؼبطبوع ) يدية كمالبسات القضية ، فكانت األداة تقل

. اؼبتلقيْب بنص متحرؾ بْب ـبتلف كاليات الوطن 
لكن تغّبات الزمن خاضعة ؼبتناقضات آّتمع دبا يسمح بو قانوف اعبدؿ اؼباركسي ، حيث تعترب اؼبرحلة اؼبوالية فرصة   

لوطنية يف تبحرىا العصرم ،فظهر كتابا جدد أسسوا الختيار فوقي كمعاكس ؼبا سبق ، لتبادؿ اػبربات كانطالؽ الصحافة ا
كمع ىذا التطور اؼبلحوظ طرحت مسائل أخرل حفلت بالنص األديب باعتباره داال كمدلوؿ ، ىي مرحلة أيقونة الصورة 

رقية للجريدة غدل اػبطاب ؾبرد فبعدما كاف للنص األديب النصيب األكرب على اؼبساحة الو.الصحفية كؿبملها اللساشل 
. خرب اشهارم ملوف ، وبتل الصفحة األخّبة أك ما قبل األخّبة من اعبريدة 

كعالقة األدب بالصحافة ، جسدىا طيف مهم من األقالـ اؼببدعة يف ميداف األدب كالنقد ، الٍب كجدت داخل     
كفة بالعصر كذبلياتو كال يكمن العيب يف ازباذ األدب صناعة اؼبتوف الورقية مهدا آخر للكفالة بوعي اللحظة اؼبادية ، الشل

بل ىو صناعة يف ؿباكاتو لعادل النسخ حسب اعتقاد أفالطوف ، إذف ىو منتج ال ننكر ذلك لكن العيب اتصافو باغبرفية 
فمن .ره كما تأملو اؼبستلزمة أكجها ذبارية ؿبضة ، ألنو كبكل بساطة ال يتعدل تعبّبه كاقع الذات مع ما تبكيو فبا تستذؾ

العجب أف تتقدـ اآللة كيبقى األدب ؿبلك سر يعاشل الرجعية اؼبتعنتة كالتأملية آّردة كاإلشهار أسلوب تزييِب ذبارم تعمل 
ألنو فن إعالمي يستند على مؤشرات مرئية مثل العناكين »جهات ـبتصة على بنيتو كتدعيمو مع ما وبتويو من مضامْب ، 

من خاللو يبكن تأسيس تعارؼ كعالقة بْب اؼبخاطب كاؼبتلقي ، أك بْب اؼبنتج ... الطباعة كالصورة  يف كتابتها كأنواع
كاؼبستهلك فهدفو ىو تبليل ،خطاب كلذلك يتوخى أف تكوف أفكاره كاصفة كىادفة كيستعمل كسائل تبليل متنوعة، 

( ِ)«.كمتناسقة يسخرىا كلها يف سبيل ربقيق اؽبدؼ ادد 
ألدب حلقات الوصل بينو كبْب اؼبتلقي عرب قناة الٌلغة ،كاف ذاؾ التوافق الضمِب بْب قناة إعالمية ككما كفل ا  

كاإلشهار كالفن األديب ، مع التسليم بواجب التبادؿ اػبدمايت بينهما ، كعليو لعبت الصحافة اعبزائرية على إشاعة اػبرب 

                                                           

)  ُ ٕٗ، ص  ُج ُٕٗٗ -ُ، دار الغرب االسالمي ، بّبكت ، ط"  َُْٗ -ُِٗٗآثار االماـ البشّب االبراىيمي :" أضبد طالب اإلبراىيمي   ( –
) ِ ُٔٗ، ص  ََِٕ ُط -االردف –، عادل الكتب اغبديث للنشر كالتوزيع ، إربد " تعليمية النصوص بْب النظرية كالتطبيق :" بشّب ابرير   (-
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تبذؿ اعبهود يف استقصاء جوانب شخصية من حياة األدباء  األديب بلغة اشهارية مكثفة لوجوه اؼبادة الصحفية ، حيث
كالفنانْب ، كالكشف عن إصداراهتم مع الَبكيج لبعض اؼبواعيد الثقافية ، كإف كجدت مادة نقدية  تسمى بالعمود الفِب 

ل شساعة لدينا صفحة حوارية بْب الفناف التشكيلي ضبزة بونوة كصحفي جريدة اؼبساء اعبزائرية تظهر لنا مد: مثال 
اؼبنحى االشهارم كاػبربم لصاحب اؼبقاؿ ، حيث يتبادر للذىن يف أكذل معانقتو القرائية شيء من السمو الفِب باؼبوضوع 

، فهي تظهر ككأٌ ا حركؼ عربية بل ذبـز أٌ ا تنتمي إذل لغة "إذل أٌم لغة تنتمي ىذه اغبركؼه" »:إذ يقوؿ 
باغبّبة كتقَبب أكثر من اللوحة كتعاكد النظر يف ىذه  الضاد كلكنك ال تستطيع أف تشٌفرىا، فتصاب

اغبركؼ الٍب سبتزج أحيانا ّٔيئات إنسانية كأحيانا أخرل بأشكاؿ ىندسية ترتقي إذل السماء يف صورة االرتقاء 
الركحي أك الصالة لٌلو كرباكؿ أف تقرأ ىذه األحرؼ الٍب تنتمي إذل لغتك فال تستطيع، كىنا قد تتمٌكن 

ة كلكنك لن تشعر بالضيق ألٌنك على يقْب بأٌ ا عربية كإف منك اغبّب
تتضح رسالة مشفرة يف تضاعيف ااكرة كىي ( ُ)«.دل تستطع قراءهتا

ؿباكلة بث إيديولوجية معمقة كىي مسألة اغبرؼ العريب من أين كإذل 
الفنية اليـو  األحرؼ محطتي : أينه كىذا ما يوضحو عنواف اؼبقاؿ 

 ..ية مجهولة المستقبل كخطوتي 
لذلك عمد أسلوب اؼبقاؿ إذل توجيو مآلو كبو بث رسالة اؼبعاناة 

أىتٌم » :القهرية لفناف تشكيلي مغـر جبمالية اغبرؼ العريب ، فيقوؿ 
بَبصبة بعض النصوص الركحية إذل صور بصرية كالصالة كالوضوء ألنٌو عامة أمورنا الدينية نظرية فكرية دل يتم 

ية، فلو رسم فنانو اغبقبة القديبة للعصر اإلسالمي بعضا من التجريد الذم نتمٌيز بو ذبسيدىا بطريقة بصر
قرنا من الفن التشكيلي، فالركحية كإف دل نتمٌكن من ذبسيدىا على لوحة مثال إالٌ أٌ ا  ُْلكاف لنا رصيد 

إالٌ انٌو أصبح يبيل  موجودة يف اإلحساس الذم ينبثق من العمل الفِب، كالعادل الغريب رغم ماديتو الفاضحة
كالصورة كأيقونة كالعالمة اللسانية دعمتا اػبرب »( ِ".)قرنا ُْكثّبا إذل الركحية الٍب عٌبقت جو اإلسالـ منذ 

الصحفي السابق كبو مدعاة قابلة للتجاكز اؼبعريف خاصة كأف النص جاء بصيغة استفزازية للمتلقي اؼبهتم 
رة ككضعية الصور داخلو مع السعي لسجن اؼبشهد كاؼبشاىد كجذّٔما بطبيعة اغباؿ ، فاإلطار كاعبمل اؼبختا

                                                           

) ُ  ََِٖجويلية  َٔع " جريدة اؼبساء:" لطيفة داريب  (-
) ِ.اؼبصدر نفسو  ( –
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قلص نسبة التخلي عن قراءة اؼبوضوع ، ( ُ)«كبو بعضهما البعض يف اذباه اؼبركز كالدخوؿ يف عادل التخييل
صيغة انتباىية استثمرىا األدب منذ القدصل  دبا يعطيها فن اإلرساؿ من مراعاة مقامات اؼبرسل إليو ، حيث 

سبد البناء الفِب االشهارم على مصوغات لفت النظر كالتهويل حٌب يقبل عليها القارئ بكل  م فبا يع
. يساعد يف اعبانب الَبكهبي للجريدة بلغة حوارية احَبمت معاشل الوظيفة النمطية كالنموذجية داخل آّتمع 

:  الجمالية االنفعالية *  
، مع إضفاء أسلوب أخذ العرب كذباكز اؼبعوقات حيث أشار لذلك الشك أف األدب كسيلتو التبليل كاؼبتعة   

أرسطو يف ما يسمى بغاية الَباجيديا كالكوميديا التطهّبية ، لذلك سخر ىذا اعبانب من األدب يف إفساح 
آّاؿ لوسائل اػبطاب اغبصرية فبعد تطورىا كالقفز بكبسولة الزمن إذل األماـ ، فرض على الكتاب مواجهة 

ت باػبوض فيها ، قبد مرزاؽ بقطاش يف أحد أعمدة جريدة اؼبساء دائما وباكر جانبا من شخصية التحديا
النفس اؼبلحمي الذم سبيز بو ليوف » : فيقوؿ  الركسي تولستومالركائي 

، يكاد يكوف بال نظّب يف األدب العاؼبي (  َُُٗ -ُِٖٖ)تولستوم 
الرغم من أف العديد  اغبديث ، خاصة يف مضمار الكتابة الركائية ، كعلى

 ذاؾ تولستوم، فعال ( ِ)« حاكلوا السّب حذكه إال أ م دل يبلغوا شأكه 
أين جرفت كل متعلقات اؼبادة الركائية ككأف اعبميع يعلم  الجارؼ النهر

من ىو تولستوم ، لتلتهم اؼبواضيع آّاكرة بنوعية األلواف كطبيعة العناكين 
اختّب لو اعبانب اؼبظلم من الصورة كل ما لو صلة دبوضوع بقطاش الذم 

، كإف دل نعدـ كجود نوعا من اإلغراء الفِب إذ بات مفهوما انزياح األدب عن انزياحاتو العادية بقلب موازين 
:  ، كالقصة معركفة يف( الكساد) القول ، بعدما كاف التجار يستعينوف بذكم البياف للتصدم لعدكىم اللدكد 

( ّ)ألسود    ما ذا فعلت بناسك متعبد قل للمليحة في الخمار ا  
أما ما ىبص قلم ....أمسى أصحاب البحَبم يف مناقصة أخبار الوزارة كأعواف الشرطة كأضواء السنيما 

مرزاؽ بقطاش فقد شغلت صورتو الشخصية منزكية بْب األسطر لكن بألواف باىتة كحجم صغّب موحي 

                                                           

) ُ  ُّٔص   ُّـ  ْٗجََِّ،  ؾبلة عالمات النادم الثقايف جدة اؼبملكة العربية السعودية  سبتمرب " آليات اػبطاب االشهارم " عبد العارل الطيب : ينظر (-
) ِ  َُِّ/ َُ/  ُٕ/  ُْٖٓ، جريدة اؼبساء ع " ارؼ ليوف تولستوم ذاؾ النهر اجل:" مرزاؽ بقطاش  (-
) ّ ُٗ -ُٖص  ٔـ  ُْٗٗالعقد الفريد ، شر أضبد أمْب ، مطبعة عبنة التأليف كالَبصبة كالنشر ، القاىرة ط :" ينظر ابن عبد ربو أبو عمر بن ؿبمد ( –
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من تفكّب كتغييب أيضا منشغل دبظاىر الوعي عن مصائب بالعزلة كاالنطوائية ، مع ما يبدك فيو األديب 
فوضعية النموذج داخل الصورة يوحي بنوع من اؼبقاطعة اآلنية للحظة التبليل حبيث تبدك الشخصية . اؼبادة 

من جانب اؼبتوحد كيربز اؼبدل االنفصارل بْب القارئ كصاحب اؼبقاؿ إذا دل يدعم دبواد إعالمية حية منبثقة 
دكر الوسيي بْب  le   pose de modèleلذلك يلعب .... سياسة كماؿ : غلياف االجتماعي من غبظات اؿ

اؼبوضوع كاؼبتلقي فإذا خرب النموذج خربت العالقة ، بالتارل تتحكم أكلويات سوسيوثقافية يف خدمة آّاؿ 
انيا ما داـ كل حضور ال يبكن بأم حاؿ من األحواؿ أف يكوف عفويا أك مج» األيقوشل للصورة االشهارية 

( ُ)«، ال يوجد لأليقوف األخرس أبدا كما يقوؿ ركالف بارت  -يتكلم  –شيء يف الصورة 
بينما قبد مادة إشهارية ـبالفة عما سبق ، مقصدىا إظهار اػبرب بنكهة إعالمية كتقصدت كضع    

حدل اعبمعيات بوجو مسركر كحبجم كبّب ، حيث مفاد اػبرب استحضار إ دكدك العيد أبوصورة لألديب 
أحيلت الكلمة للدكتور أمْب الزاكم ،حيث أكد »، فنقرأ " اغبمار الذىيب " الذكرل التاسعة لرحيل مبدع 

أف ىذا التكرصل يعد تكريبا لرمز من رموز األدب يف اعبزائر ،كذكر الكاتب اغبضور بأنو كتب كلمة عن 
بدكم اعبزائر ، غّب أف عبد الرضباف بدكم الراحل ، صدرت أمس جبريدة النصر الذم يعتربه عبد الرضباف 

كغبسن حظو ، اىتم بو اؼبصريوف ألنو نقل إليهم الفلسفة كعلم االجتماع عن األؼباف ،بينما حظ أبو العيد 
كيستمر صاحب اؼبقاؿ يف توضيح كجهة نظر أمْب الزاكم الذم ( ِ)« ...دكدك كجد يف بلد ال يهزه العلم 
مقارنتو بْب مقدرة أبو العيد دكدك كعبد الرضباف بدكم خاصة يف ؾباؿ  بْب نفحة إيديولوجية من خالؿ

الَبصبة عن األؼباف ، ككيف تفوؽ دكدك على بدكم يف ذلك ، كنصيب كل كاحد منهما يف التقدير كالتبجيل 
داخل أكطا م ، كاؼبهم ىنا أف الرجالف ينتمياف لنفس طبقة العادل الثالث حسب ما قسمو اإلقطاعيوف منذ 

 .من ز
كيتضح معُب صاحب اؼبقاؿ من إخراج مادتو ضمن حلقة كاسعة من االستحضارات منها مسرحية كأخرل 
طربية موسيقية مع تذييل الورقة دبواعيد ثقافية مذكرة اعبمهور ببعض اللقاءات الفنية ، مع االلتفات إذل أف 

ـ يوحي بالتقريرية كالثبات خاؿ من ، فالبدء باس دكدك العيد أبو تستحضر الكلمة: عنواف اؼبقاؿ الرئيسي 
حيوية كحركية الفعل ، ألف اؼبعُب اؼبراد كاجب التذكّب كنعي الذات بتلك التصروبات اؼبشوبة بعادل األفكار 

                                                           

) ُ ُّْعبد العارل الطيب ، اؼبرجع السابق ص  ( –
) ِ َُِّ/َُ/ُٔ  –َْٖٓ، جريدة اؼبساء ع " تستحضر أبو العيد دكدك الكلمة :" ابن تريعة   (-
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اؼبقصية عموما كالٍب راح النقاد من أمثاؿ الزاكم كأضبد ضبدم يعلنو ا يف حق اؼبيت أبو العيد دكدك ، مراعاة 
كح التأمل  قد بلورة اؼبشكلة منذ زمن مع ضباره الفيلسوؼ حيث أدرؾ فقاقيع زمن ؼبقتضى اغباؿ مع أف ر

التشوه ، فانربل يالحظ كيستجمع كل ما يبكن لبَب الداء عن العضو بوجهة تعليمية ، فال تغيب عن 
العنواف انزياحات معرفية قد يتمعنها القارئ ، لكن سرعاف ما يتالشى التخييل كنلحظ أف الكلمة ىاتو 
ماىي سول اسم عبمعية ثقافية ، فال غرابة يف انتهاؾ اؼبرسل للمقاربة اللسانية كالنفسية ، فيعاعبها بإثارة 

مع ترتيب ( ُ( )علم الصورة ) الرغبة كاالستجابة ، باحثة عن االستدراج كاإلغواء الفِب لعلم السينوغرافيا 
. اؼبادة كحسن انتقائها 

بعادل الظاىراتية أم دراسة كل ما ىو  بيرساتية لقوة الصورة ضمن ما ظباه كإف بدا كاضحا اؼبعانقة اؼبفهـو  
ظاىر كجلي ، خالفا ؼبا كاف سابقا من عملية التحليل كالتأكيل بات ضركرم إخضاع األدب للمعلوماتية دبا 

كجوبا كالقول االجتماعية حٌب ليغدك التفاعل فبكنا ( اإلعالـ ) يسمى تكثيف العالقة بْب القول الرمزية 
كاقتضاء ، مع كاجب ترؾ اؼبتلقي إلمالءاتو ىو لكن عادل الصورة سيطر حبكم التطور الزمِب لصّبكرة 

ككما يبكن للقول الرمزية أف »األحداث ، لّبكب العقل دبسلماتو ككلياتو قهر اؼبكتسب بكل طواعية ، 
ستضعفْب كاؼبقهورين كاؼبهمشْب تنحاز إذل القول االجتماعية السائدة ، يبكن ؽبا أيضا أف تقف يف صف ادل

 (ِ)«، كتشيع السالـ كتسرع من التنمية كإزالة الفوارؽ 
كإف اكتست التقريرية جنبات اؼبقاالت النقدية فذاؾ راجع ؼبوافقة اعبمل االشهارية ؼبقاـ اؼبرسل إليو ،    

ء اعبمارل للتنغيم كاإلرسالية حبيث ال تعدك كو ا تنبو القارئ ؼبادهتا اإلخبارية دكف ما كجو لإلبداع كاإلوبا
اؼبتخمة بأكجاع اغبركؼ فتتعانق األلفاظ بكل تواضع معلنة عن كالدة منتج نقدم جديد ، ال تتضح معانيو 

، القارئ يندىش من تلك العجائبية التعبّبية يف "  اإلبداع كدـ الشهادة كطن كمؤلفات حياة: "إال يف ما يلي 
ناجاة مشَبيو بكل السبل ، لكن دبجرد متابعة اػبرب تَباءل تلك اػبيبة عادل اإلشهار حيث البائع شغوؼ مب

فالكاتب يردد يف ظاىر األمر غبنا صباعيا ، كلكن الطقوس اؼبتعارفة ذكريات ، تساؽ يف معرض البيع » 
كالشراء ، ربولت الكتابة إذل ما يشبو البضاعة ، كربولت اؽبمة إذل حديث ىذا ىو الفقد البليل الضاحك 

(  . ّ)«...ذم يتجاىلو الدارسوف القساة يف عباراهتم الباىتة اؿ
                                                           

) ُ َُِاؼبرجع السابق ص : بشّب ابرير : عن  ِٕص   –َََِ -ّْ، ؾبلة فكر كنقد ، ع " اػبطاب االشهارم بْب التقرير كاالوباء :" عمراشل مصطفى : ينظر  ( –
) ِ ّٕٓص   َُٗٗ ِٓٔ، عادل اؼبعرفة آّلس الوطِب للثقافة كالفنوف كاآلداب ، الكويت ع " ة ؼبستقبل اػبطاب الثقايف العريب الثقافة العربية كعصر اؼبعلومات ، رؤم:" نبيل علي  (-
)   ّ ِْٕ -ِْٔ، الكويت  ص  َََِط  ُِٖ، عادل اؼبعرفة ع " ؿباكرت يف النثر العريب :"مصطفى ناصف  (-
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تلك الَباتبية يف نيل درجة متناىية من التأثّب تبدك من خالؿ اؼبعطيات اؼبمنوحة ، يف مقاؿ آفاؽ التارل يف   
كىكذا يولد الخالدكف من خطوات بسيطة ،صادقة على درب آفاؽ ....» : نفس اعبريدة النموذج 

مدل كترحب آفاؽ ، كغدا تقرأ لهم الركاية كالقصة كالديواف فتجربة آفاؽ عن ما يزيد فيعلو بهم اؿ
فإلى فضاء آفاؽ صوبوا أقالمكم كثقوا أنها على الدكاـ .....من ربع قرف في رعاية مواىب المواىب ،

كارات ، مزكدة القارئ بلمحة من احل (ُ)«،كفية لكم جميعا كأنها معتزة بكل من آكل إلى ظلها الظليل 
األدبية مع ركائية مغمورة من حيث التقدصل كالفواصل اؼبختارة ، مع ما يف الصورة من ضبابية باىتة لذلك دل 
سبض الرسالة اػبطابية إال يف ضوء الدعاية إذ بلغت األيقونة اؼبستعملة فبعنة يف تناسبية اؼبوضوع فال نستغرب 

  .بتجنب استعماؿ األلواف الساطعة كالتَبات اعباذبة يف تناكؿ حاؿ أدباء ؾبهولْب بتلك البساطة السطحية
كاؼبادة اؼبعركضة  –مستهلك  -لذلك تعدـ تلك العالقة التشاركية بْب اؼبتلقي إف استثنينا تسميتو ب  

كمقاؿ يركج لإلنتاج األديب من أجل كسب رىاف اؼبقركئية ،مع أف الواضح خلوىا من اإلوبائية كالتدليل 
ألف للقراءة صبالية » دة ككجودىا ضمن ربديات بضائع متفاكتة القدر كاؼبستول ، اغبجاجي لقيمة اؼبا

خاصة تفقد حْب تفقدىا جدكاىا كقيمتها ، إف قراءة النص األديب تقتضي أدبية القراءة كتلقي اعبماؿ 
( ِ)«...يفَبض صبالية التلقي ، أك لنقل بعبارة ثانية إف أدب الكاتب يوجب أدب القارئ 

، كيبدك أنو من ( الصورة ) كن استبعاد الناحية التفاعلية بْب ىيئة اػبطاب اللسانية كمتعلقها كما ال صل 
حسن الصدؼ اإلعالمية انتهاج فرصة اإلبانة اؼبعنوية للمادة األدبية من حيث مناسبتها لوظيفة التأثّب مع 

الـز ظهوره ( الكاتب غّب مشهور )ترسيخ تدعيم اؼبعُب داخل اإلطار فإذا كاف ما ىو بصدد الكتابة البدئية 
دكف ؾباكزة اؼبنحى   publiés statiqueيف حلة كتلك ، فال ننسى أف كجهة اإلعالف كاضحة ب

. اؼبادم كاغبسي للفاعلية اؼبنشغلة باغبرؼ 
ما يف الصفحة من تقسيمات كتوظيفات تعُب بالتفرد كاؼبيزة فالكتابة ألدب األطفاؿ هبعل  تورط جميل
بكل شراىة على إتياف اؼبوضوع من ذاتية اؼبشاكلة الضمنية لألشياء دكف تغييب التفاصيل كما  اؼبتلقي يقبل

ىو عهد اؼبواضيع الفنية اؼبتخذة ألخبار الفنانْب من مغنيْب كفبثلْب كال نذىب بعيدا ففي الصفحة السابقة 
ؼبمثلة عبائزهتا خارج أرض للموضوع األديب كمقاؿ نقدم فبكن اإلجرائية تذىب اؼبادة إذل توضيح استالـ ا

                                                           

) ُ َُِّ/َُ/َِ َْٖٓ، جريدة اؼبساء ع " ىاف أنتم قادركف على كسب الر:" الطاىر وبياكم  ( –
) ِ ْٗ، بّبكت لبناف ص  ُٔٗٗ ِ، دار اآلداب، ط" سياسة الشعر :" أدكنيس  ( –
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الوطن كما ألواف اإليديولوجية ضاربة بعمق بالبند العريض بلوف أضبر داللة على األنبية كخطورة اؼبوقف فبا 
يسهل عملية التنبو للمقاؿ النقدم اؼبنوع بْب كصف كتقرير كجس نبض كال نتصور أيضا إحجاـ اؼبتلقي عن 

. التشجيع كالدفع قدما حبركية اإلبداع داخل اعبزائر  ىذا ألنو كسي خّب الوسطْب مع ما فيو من
القراءة كعالقتها باألدب كاؼبقاؿ الصحفي منطوية ضمن ما يسمى باغبوارية الفردية أين تكمن سلطة   

الكاتب ، بإلغاء جانب الَبجيع كالَبداد بْب الطرفْب إذ يعمل اإلشهار يف حرص على سبرير جانب دكف 
دير كالعرض كالقصدية الذاتية كإف كانت مصاحبة ؼبا ترغبو األنا االجتماعية يف آخر مسعاه الوحيد التص

فمن غّب اؼبعقوؿ أف نلغي النص الثاشل كوالدة عسّبة اؼبخاض يف جوىرىا كمبناىا داخل ( ُ)تكو ا كتطورىا
مواصلة الدعاية  اؼبنظومة اإلعالمية كربدياهتا ، حيث تظهر رغبة االستمالة بإقباؿ الكاتبة حورية داكدم على

نكتب كالحبر إحساس يقطر من األنامل ،نلوث المساحات بفيض »:بقلمها ؼبؤسسة ثقافية بقوؽبا 
القلب، بتوىج الركح بتأللؤ الحرؼ كنطير إلى حيث تأكم النجمة في خدرىا ، إلى حيث ينثر المارد 

لقرطاس كاألمل لنصلي طالسم الشعر شعرا إلى حيث يعانق الليل سنابل العشق كردا ثم نعود زجر ا
(  ِ)«فهل يصل الصدل إلى الضفة األخرل ؟ ....صالة الرجاء 

: لتتولد لنا صنوفا معينة من اإلشهار نطارد النجمة يف خدرىايستوجب البحث كقوفنا على قيمة العبارة 
الصدل         الرجاء       الطالسم      النجمة                       
دبستول دبحاكاهتا للٌشعرية الفذة ، حبيث نلفي نوعا من االستحالة الواقعية ؼبعوؿ اؼبنتوج ىي متعلقات علت 

األديب كعليو ركبت الكاتبة خطر االنزياح لفرض نوع من األلفة بْب كاقع اغباؿ كصاحبو ، إذ تظهر ذلك 
، فالواضح ؾباراة الشقاء اؼبسلي عنوة على كسائل االتصاؿ اعبماىرية يف ما ىبص مواضيع األدب كالنقد 

اؼبعاشل لنسب الكثافة التشخيصية ؽبمـو الذات اؼببدعة انطالقا من مناسبة خي الصورة كمدعمها اللغوم ، 
فاػبدر كالنجمة كالطالسم مع ما يف أسلوب الرجاء ...ال ننسى أف اؼبوضوع ىو الَبكيج لكتاب مغمورين 

اؿ رسالة معينة تنبأ عن زكاؿ اؽبيمنة األدبية اػبطاب شامل كعاـ ىدفو إيص: كأثر الصدل حكمة مفادىا 
اجتماعيا كاقتصاديا ، فكل األلفاظ كالفقر اؼبختارة كطريقة ترتيبها يدؿ على الصعوبة كاؼبعوقات الٍب يتلقاىا 

. اؼببدعْب دبا يواجهونو من ؿبصلة الفلسفة الرباغماتية
                                                           

) ُ ٖٗٓص  ْٓج  ُْ، ـ ََِْ، ؾبلة عالمات، ديسمرب " النص األديب فضاء للحوار :" إبراىيم صحراكم :ينظر  (-
) ِجريدة اؼبساء ، العدد السابق  (-
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تتماشى كل ىذه »:كبية للخطاب بقولو ينبو نصر الدين العياضي إذل ضركرة االىتماـ بالصيغة األسل  
يف ....األساليب مع ما يقتضيو اػبطاب اإلشهارم الذم كثّبا ما يوظف أساليب الطلب كالنداء كالتوكيد 

التعبّب عن نفسو كالتقرب من اؼبتلقي شيئا فشيئا  كاستدراجو لتقبل الرسالة بسهولة كيسر كلذة كمتعة ، ذلك 
اإلكراه بل تَبكنا أحرارا لقوؿ ال ، فنحن يف نظرىا لسنا مستسلمْب بل  أف اللقطة اإلشهارية ال تتضمن

( ُ)«شركاء مسَبخيْب كالعبْب ، كأطراؼ متورطة معها بإصرار مسبق
يبقى النص األديب يف اختباراتو الصحافية معينا كباثا لرؤل كفاعليات اجتماعية كأخرل ثقافية بفعل اغبركة    

سس البناء اؼبعريف كالتخيلي الذم طاؼبا كاف مستسلما النتهاكات اؼبادة لذلك البادية كبكل يسر ، لبلورة أ
السيميائية دبا تفيده اؼبمارسات : أنسب مقاربة نلج من خالؽبا صوب الفتح النصي األديب اإلشهارم ىي 

جرنا إذل القوؿ أف يف( ِ)اللسانية كالبنائية ؼبعادل اعبملة كاللفظ لعل اغبرؼ يسلم أثره آلماؿ األدباء كاؼبثقفْب 
الطاقة اغبجاجية الٍب يتمتع ّٔا االشهار ؼبواد أدبية يعتِب دبنطق اإلقناع اعبمارل للغة ، فال مناص من 

اعتبارىا الطريقة الوحيدة بل اؼبعوؿ الوحيد يف إبراز دكر األدب كسي اغبراؾ االجتماعي ، دبا يسمح بو من 
: غرض مبثل ؽبا بمرموزات إنشائية كأخرل خربية لعلها تفي باؿ

االعتماد على مساحات لونية معينة   -
تدعيم الصورة اؼبرئية ؼبا يتعلق داخل اػبطاب األديب   -
تشكيل عناكين براقة كأخرل باىتة   -
كضع ترتيب معْب للمادة األدبية حبيث تأيت كسي أخبار سياسية كبعد أحداث رياضية   -
تسلم األدباء للجوائز أك إنشاء حوارات تأبينية كأخرل اطرائية الَبكيج لصنف معْب من األخبار األدبية ؾ -
ؿباكلة توثيق كترسيخ اؼبادة األدبية بأفكار إيديولوجية   -
األخذ بعْب االعتبار مقاـ اؼبتلقي  ، فال تقتنص اؼبواد إال ما يبكنها إثارة نوع من اغبماس كاالنفعالية   -
بياف اللغوم داخل النصوص األدبية ، حبيث ينتقل الصحايف من انتهاج اؼبنطق االستقرائي يف ؿباكرة اؿ -

اعبزئي إذل الكلي  
 خضوع اؼبادة األدبية إذل أىواء إعالمية حبتة بعيدة عن اؼبمارسة النقدية اؼبختصة   -

                                                           

  )ُْٓ، سلسلة معادل ، دار القصبة للنشر ، اعبزائر ، دط ص " كسائل االتصاؿ اعبماىّبم كآّتمع ،آراء كرؤل :" لدين العياضي نصر ا (-
 )ِ ُِ، عنابة ، اعبزائر ، ص  ََِٔ ُ، ع ، ؾبلة اللسانيات كاللغة العربية " التحليل السيميائي للخطاب اإلشهارم ، دراسة يف تفاعل أنظمة العالمات كبالغة اإلقناع :" بشّب ابرير :ينظر  (-
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ة كرغم اتساع اؽبوية بْب األدب كمتلقييو ، فال يبكننا إال االقتناع بثقل الوطأة اؼبعلوماتية كاالستهالكي   
حبيث بدؿ من أف زبتزف اعبرائد كنوز اؼبعارؼ كالعبقريات األدبية ، سعت إذل فرض نوع من الرقابة اغبديثة 
على ـبتلف النشاطات النقدية ، فال نكاد نلمح حوارية لغوية كال ؾبلسا فنيا ال ىبلو من الَبكيج كاالشهارية 

. كالنبا يشَبكاف يف صفة اإلفصاح كالتبليل اػبربية ، كإف كاف األدب ال يبكنو االستغناء عن الصحافة ؼ
      

: المصادر كالمراجع  
: المصادر *  
جريدة اؼبساء -  
   ََِٖجويلية  َٔع " جريدة اؼبساء:" لطيفة داريب  (-ُ)
  َُِّ/َُ/ُٔ  –َْٖٓ، جريدة اؼبساء ع " الكلمة تستحضر أبو العيد دكدك :" ابن تريعة   (-ِ)
  َُِّ/َُ/َِ َْٖٓ، جريدة اؼبساء ع " أنتم قادركف على كسب الرىاف :" الطاىر وبياكم  (–ّ)

 :   المراجع * 
ـ  ُْٗٗالعقد الفريد ، شر أضبد أمْب ، مطبعة عبنة التأليف كالَبصبة كالنشر ، القاىرة ط :" ينظر ابن عبد ربو أبو عمر بن ؿبمد (-ُ)
ُٗ -ُٖص  ٔ  
أضبد طالب   (–ّ)  ٖٗٓص  ْٓج  ُْ، ـ ََِْ، ؾبلة عالمات، ديسمرب " اء للحوار النص األديب فض:" إبراىيم صحراكم :ينظر  -(ِ)

مالك ٕٗ، ص  ُج ُٕٗٗ -ُ، دار الغرب اإلسالمي ، بّبكت ، ط"  َُْٗ -ُِٗٗآثار اإلماـ البشّب اإلبراىيمي :" اإلبراىيمي 
ر كالتوزيع ، دمشق دط   ص عبد الصبور شاىْب ،دار الفكر للطباعة كالنش: ، تر " شركط النهضة :" بن نيب   

،  ََِٕ ُط -األردف –، عادل الكتب اغبديث للنشر كالتوزيع ، إربد " تعليمية النصوص بْب النظرية كالتطبيق :" بشّب ابرير   (-ْ)
 ُٔٗ  -ُٓٓص 
 ُ، ؾبلة اللسانيات كاللغة العربية ، ع " اإلقناع التحليل السيميائي للخطاب اإلشهارم ، دراسة يف تفاعل أنظمة العالمات كبالغة :" بشّب ابرير :ينظر  (–ٓ)

  ُِ، عنابة ، اعبزائر ، ص  ََِٔ
، ص  ُْٖٗ ِ، دار اؼبعارؼ ، القاىرة ، ط" الشعر كطوابعو الشعبية على مر العصور : " شوقي ضيف  (-ٔ)  

ُْٗ 
  ْٗ، بّبكت لبناف ص  ُٔٗٗ ِ، دار اآلداب، ط" سياسة الشعر :" أدكنيس  (-ٕ)

،  ؾبلة عالمات النادم الثقايف جدة اؼبملكة العربية السعودية  سبتمرب " آليات اػبطاب االشهارم " عبد العارل الطيب : ينظر(ٖ)
 ُّٔص   ُّـ  ْٗجََِّ

 ٕٗعبد العارل الطيب ، اؼبرجع السابق ص  ( –ٗ) 
  ُّْالنشر كالتوزيع ،دمشق دط ص عبد الصبور شاىْب ،دار الفكر للطباعة ك: ، تر " شركط النهضة :" مالك بن نيب  (-َُ)
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: عن  ِٕص   –َََِ -ّْ، ؾبلة فكر كنقد ، ع " اػبطاب االشهارم بْب التقرير كاالوباء :" عمراشل مصطفى : ينظر  (–ُُ)
  َُِاؼبرجع السابق ص : بشّب ابرير 

  َُِّ/ َُ/  ُٕ/  ُْٖٓ، جريدة اؼبساء ع " ليوف تولستوم ذاؾ النهر اعبارؼ :" مرزاؽ بقطاش  (-ُِ)
ْٓ، سلسلة معادل ، دار القصبة للنشر ، اعبزائر ، دط ص" كسائل االتصاؿ اعبماىّبم كآّتمع ،آراء كرؤل :" نصر الدين العياضي  -(ُّ)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 2014مارس  /آذار  –الثانيالعدد  –دبية والفكرية مجلة جيل الدراسات األ
 

 

 

 

 

 

 149 2014©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

 

 

 في التراث العربي" الٌنقد األدبي الثٌقافي"

 معروف محمد.أ

 .فقي يف ؾباؿ الٌنٌص األديب ،"الثٌقافػػػػػي النٌػػقػػد األدبػػي...:"دعػػوة إذل تبِب مصطلح
 فيصدركف انطباعات ذاتية خاطئة ،تفسد البحوث اؼبؤٌسسة،..البعض أٌف كٌل الٌنقد اؼبعاصر مستورد من الغرب يعتقد

 ..كتشٌككو يف الٌتخصصات اؼبختلفة كتوىم القارئ البسيي جبدكاىا،
 ..مع ىذا اؼبنجز اؼبتواضع ،كوبكم من خاللو ئاكقار كمبدعا، باحثا، اغبصيف، نَبؾ اؼبثٌقف       

لقد رٌكج بعض الدارسْب لرأم  ينبئ جبهل الغاية من ضبي اؼبنهج اإلسالمي للعقل كللمشاعر،كذلك بتحديد مساحتها 
الذم إف اؼبشاعر ما دل يضبطها العقل ،ترصبًت األىواء النفسية كمالت إذل ربْبُّ فرص الٌلهو .الٍب ال تتجاكز فضاء اؼبنهج

 .فالٌلهو من الٌَبؼ ،كالٌَبؼ مدعاة إذل ضياع اغبضارات بفساد اػبلق كاؼبيوعة، كغياب تدرهبي للعقل .سبثٌلو نشوة كلٌذة
إٌف الٌنقد الثقايف ال يقوؿ بعقلنة األدب ،كال سيما الٌشعر الذم يتعاذل على أسوار اغبقيقة ليموج يف اػبياؿ،متطٌلعا 

الغوص يف عمق الٌنفس البشرية ليسربى أغوارىا ،كيستقصي كنهها من مصدره ليكشف عن إذل اإلمساؾ بالٌسراب،ؿباكال 
 .اؼبعاناة ،كيفصح عن الوجداف

األدب يف صدر اإلسالـ ػ كما سنرىػ كيجّْو كوسيلة ػبدمة اؼبنهج كالتبعية لو كالتوافق معو،ىبدـ األىداؼ الرسالية و     
 كانضباط، صرامة، :فهو مبعث قيم اعبٌدمن.الصائب اؼبنضبي بالعقل فهو مضامْب حاملة للحكمة ،كالرأم الكربل،
كما وبدثو من  كؼبٌا قٌل مفعوؿ األىواء بفعل اضمحالؿ عناصر اإلثارة النفسية، .ككجاىة يف اغبقّْ باغبقٌ  كنزاىة، كاعتداؿ،
تابعا للمنهج  ـ خادما،فصار بعد اإلسال بل الصواب أنو كاف سيدا يف اعباىلية، اهٌتم األدب بالضعف، انفعاؿ ،
عصر الفتوحات اإلسالمية دل يكن عصرا شعريا ،كإمبا ىو عصر اإلقباز فبا يشّب إذل أف الشعر كاإلقباز شيئاف .:"اعبديد

كابتدأت  ،ُكحينما ركن العرب إذل الراحة كالسكوف عادكا إذل الشعر ػ حسب شهادة ابن سالـ اعبمحي  متغايراف،
رة يف الويجداف ،كالٍب شٌبت كمبت مع بِب أمية مث مع بِب العباس،حيث ة كأنساقها الشعرية اؼبتجذٌ العودة إذل ثقافة اعباىلي

 ِ."نشأت اؼبؤسسة الثقافية ؿبتكمة إذل أمباطها اعباىلية  كجرل تدكين األنساؽ كترسيخها منذ ذلك العهد
شل اغبداثي اؼبتجدد مع اإلنساف يف بيئتو حيث فجر اؼبنهج الربا بل الصواب الذم أراه أف القـو تشبعوا بثقافة اعبد،

كانصهر الكٌل يف سلوؾ ثقايف كاحد موحد ىو االلتفاؼ حوؿ ربديد مصّب األمة كدعمو  كزمانو ينبوعو يف ذات اؼبتلقي،
 .كتوجيهو ،كصار التعبّب عن الذاتية الفردية كمشاعرىا اػباصة عيبا من عيوب اللهو 

ػ ػ ػ ػ              
 . ِٓص /ُج.ُْٕٗ.القاىرة .ؿبمد ؿبمود شاكر/ت.طبقات فحوؿ الشعراء:ػ ابن سالـ ُ
. ُُٓص.ّاؼبركز الثقايف العريب لبناف ط.قراءة يف األنساؽ الثقافية العربية:النقد الثقايف:عبد ا الغذامي .ػ دِ
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إذل الدفاع عن فاذبو شعراء الدعوة .كالعبث الذم يعيق اؼبسار اغبضارم لألمة،كتزكية النفس من مثبطات القيم
كىنا نسجل القوة الفكرية الصحيحة الٍب حيًظي ّٔا األدب اإلسالمي،كدبا  .اؼبنهج ،كبعدىم شعراء الفتوحات اإلسالمية 

. إنو بديل اللهو كلواحقو.ربملو من مشاعر كعواطف معرب عنها مستقيمة مع اؼبنهج
كاألسباب .باالضمحالؿ كالٌضحالة  معارضو الفكر اإلسالمي يٌتهموف األدب اإلسالمي يف صدر اإلسالـ

موضوعية كمقًنعة ،حيث أنٌو ؼبٌا نزؿ القرآف الكرصل ،انبهر العرب يف بيانو ،كمضامينو اعبديدة عليهم ،ككجدكا فيو الزٌاد 
ككذلك كضعو ".ديواف العرب"من ىنا طغا دكره على .اؼبعْب ،فضال عن تكليفهم بفهمو كتنفيذه ميدانا يف عادل الٌسلوؾ

ط كضوابي فكرية قٌلصت مساحتو اؼبطلقة حينما صارت اؼبضامْب تدكر يف فلك القرآف ك ال زبرج عن تصٌوراتو لشرك
. للكوف كلإلنساف كللحياة

مثٌ ىم يٌتهموف أيضا اػبياؿ العريب باعبمود كالٌضيق ،كاعبواب نفسو ،ىو انضباط  
دكر اػبرافة ،كالكذب ،كالٌتهويل ػ كىي مرتع اػبياؿ ػ  فحينما يتقٌلص.ىذا اػبياؿ بضوابي حدكد الشريعة اإلسالمية     

. ينسجم اػبياؿ مع الضوابي العربية اعبديدة
إف السلوؾ الفردم كاعبماعي الظاىر كالباطن انسجم مع اؼبنهج الرسارل الذم نعتربه الينبوع الصايف اغبقيقي الذم 

. ةانضبي بضوابي الشريعة اإلسالمي.الينضب لو معْب إذل يـو الدين
كمع ؾبيء العصر األموم بدأ التفسُّخ تدرهبيا ،مث عٌم كغاب زاجره،كانتشر،كتشجع سياسيا ،كترٌسم كأقرٌتو  
إنو السبيل الوحيد الذم يبقي اغباكم يف حكمو،كالذم يسمح ؼبناكئ الرسالة ،أكلئك الذين أسلموا ربت قهر .اؼبؤسسة

. الٍب تعيث يف األرض فسادا"سلطة اػبفاء"حل عليو اليـو بػ كجربكت عمـو الرسالة ،بأف يتنفسوا الصعداء ،فبا يصي
كفبا ساعد أيضا على عودة انتشار األنساؽ ىو أف العرب اعتمدكا يف خطاباهتم على البديهة ،كاللفظ على  

ق شرؼ كاغبجة أف اللفظ ؿ.حساب اؼبعُب  كالٌتدبٌر كالتأٌمل ،كاكتسحتهم اغبالة ،كسادت نسقا ثقافيا مضمرا يف التعبّب 
كانتقل النسق الشعرم ىذا إذل اػبطابة  كصبغها :"األكائل ،كبالغتو قيمة شعرية،لنسجل انبهارا يف اللفظ كتغييبا للفكر 

بالصبغة نفسها ،البديهة كاللفظ ،مث أصيبت الكتابة بالعدكل النسقية ،فاحتل اللفظ مكانو الثقايف األعلى كصار منهجا 
 ّ."ياسي كاالقتصادم أيضاتربويا لو حضوره االجتماعي كالس

كىذا االىتماـ الشعرم اؼبتواصل أخضع كل القيم إذل معانيو كأساليبو،فشعرف الشعر الذات ،كشعرف القيم على 
ذىبية سبنعنا من /بالغية/استسلمنا لقاعدة نقدية:"حٌد تعبّب الغٌذمي،كصارت ذاتا شاعرية القيمة ؽبا إال فيما يبليو الشعر

أل ا ربـر   النظر يف عيوب الشعر
ػ ػ ػ  

 .ُّٕص: س.ـ.ػ فّ
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علينا مساءلة الشاعر عن أفكاره،كربدد لنا ؾباؿ الرؤية فيما ىو صبيل كبالغي،كليس لنا النظر يف العيب كاػبطل 
. ْ."الفكرم،كالرخصة الوحيدة يف النظر إذل العيوب الشكلية يف األكزاف كالقوايف أك يف عيوب التعبّب اللفظي

 سيادتو األكذل ؿبمال بأنساؽ ما كاف يعرفها يف بدايتو،حْب تبادؿ اؼبركزم مع اؽبامشي لقد عاد الشعر إذل
كىي العملية الٍب توٌلت ربويل القيم من معانيها :"لقد نقل اغبياة من الواقع إذل اػبياؿ .األدكار،كانقلب اظور على اؼبباح

رج يف اؼبدرج الشعرم كتتحوؿ إذل قيمة بالغية متينة الصلة مع اإلنسانية إذل معاف شعرية ،فبا جعل اؼبنظومة األخالقية تند
 ٓ."الواقع كاؼبنطق

كداللة حياة األمة ىو اعبدؿ القائم بْب مؤيد كمعارض يف بداية عصر التدكين،كما اشَبط ابن سالـ سلطة 
صْب ،كانوا يدركوف كإذا بو مع غّبه من اؼبتخصٌ .ٔ."القدرة على التمييز بْب أصيل كدخيل:"القارئ كعٌوؿ عليو  يف

". منظومة أدبية ثقافية شاملة"خطورة الوافد الثٌقايف اؼبنحرؼ،أك قل كانوا يأخذكف الٌنقد 
لكٌنو أماـ عودة األنساؽ اعباىلية ،دل يقف العلماء متفرّْجْب بل حاكلوا تصويب ما أمكن ،رغم أف قٌوة اؼبؤٌسسة 

ف طرؼ خفي زمن اغبداثة كفرض نتاجها على األذكاؽ ،كردبا كانت كما جٌسدت ـ:"الٌرظبية غلبتهم  بدكافعها السياسية
مقبولة عند عامة اعبمهور ،يستسيغها كيقبل عليها حفظا كتدكينا ،كيرفضها العلماء كالركاة من منطق سلطة النموذج 

". النقد الثقايف باألديب"كىذه داللة أخرل على مزج العلماء .ٕ."اعباىلي
رجة من االستحواذ على اؼبشركع الٌرسارل األدب للسٌياسة ،كدل يستطع الٌتحٌرر ،كإف لقد خضع يف ىذه الفَبة احل

األكضاع السياسية أحيت النعرة اعباىلية ،اؼبلك العضوض ،كأعادت :"ربٌرر فهو مضمر غّب بارز على الٌساحة اعبماىّبية
ككاف اإلسالـ حدد الفكر .لس اللهوالفخر،كاؽبجاء،كالغزؿ اؼباجن،كاألنساب،كاألياـ ،كالشعوبية،كصف اػبمر كؾبا

،كأعلن القطيعة التامة مع كل الرذائل اعباىلية ،كجاءىا ببدائلها ،ماعدا اللغة كؿبموالهتا من نصوص يف استمراريتها رافد 
 ٖ."حي لفهم جديد

رؤيتو ،كيتأثٌر كمهما اٌتصف األديب بالٌتحٌرر الوجداشل ،كمهما أبدع كأجاد ،فإنٌو عضو يف آّمتع، كثّبا ما ىبضع ؿ
كاألديب يؤثر يف .إف رؤية األديب الفكرية ،كفلسفتو عن اغبياة كالكوف، إمبا تتبلور بتأثّب آّتمع كايي كالَببية:"بثقافتو

ؾبتمعو ،فيسهم يف تطويره كإصالحو،كقد ربمل كتاباتو بذكر الثورة كالتغيّب،كصياغة مشاعر الناس كأحاسيسهم على مبي 
. ٗ."معٌْب 

ػ  ػ ػ ػ
 .ِِٔص: س.ـ.ػ فْ
.      ُٕٔص:س.ـ.ػ فٓ
 َّص..ََِٕ.اعبزائر .كىراف .منشورات دار األديب.اؼبنجز العريب يف النقد األديب:ػ نقد النقد :حبيب مونسي.د.ػ أٔ
 ِٕص: س.ـ.ف ٖػ  ٕ
 .ّٕص. :    ََِٕ.دمشق.دار الفكر .مناىج النقد األديب اغبديث:كليد قصاب.ػ د ٗ
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كىو نسق لن :"آف األكاف كي تراجع األمة تراثها الكلي ،لتطرح األنساؽ الثقافية اؼبشوّْىة للسلوكاتكقد                   
تتخلص منو الثقافة إال دبجهود نقدم شجاع كمتواصل ،كقد آف أكاف ىذا النقد الثقايف ،الذم أرل أف عمر بن عبد 

. َُ"العزيز ىو أكؿ ركاده
إعادة الثقافة إذل سّبهتا الصائبة ،لكن الرائد األكؿ ىو الرسوؿ ػ صلى ا نعم ،لقد اجتهد  عمر بن عبد العزيز يف 

عليو كسلم ػ الذم أرسى قواعدىا اغبقيقية مركزا على الفكر الشعرم كاألديب الذم ىبضع كيتبع كيشرح اؼبنهج اإلسالمي 
،كلقد حدد اإلسالـ كثّبا من القيم  ،كقد تبع سّبتو اػبلفاء الراشدكف،باعتبار النقد متابعة دائمة لألدب كالتنظّب لو

حددت الطريق كرظبت اؼبنهج العاـ،كقد أعادت ىذه الكلمة "كلمة"النقدية ،كرسم اعبماؿ يف قضية اإلبداع ،فالقرآف 
كقد التـز األدب باػبي الفكرم لإلسالـ،كصار الشعر كسيلة لرسم .رسم اغبياة،كصٌححت مفاىيمها ،كأعادت بناءىا

فهو ينبوع رافد .مية ،من هتذيب الطباع ،كتصوير الواقع،كالتزاـ الصدؽ كاغبق،كاعترب كظيفة اجتماعيةكنشر القيم اإلسال
. للٌتصٌور اإلسالمي

كؼبٌا كاف للشعر مكانة يف نفوس العرب،كأثر فٌعاؿ ،فقد كظفو الرسوؿ ػ صلى ا عليو كسلم ػ كقوة 
كقد أعطاه الرسوؿ مكانة مهمة يف . ُُ."اإلسالميةتصوير حقيقة الدعوة :"إعالمية،يستحث شعراء الدعوة على 

إمبا الشعر :"كقولو أيضا.ُِ"إمبا الشعر كالـ مؤلف،فما كافق اغبق فهو حسن،كما دل يوافق اغبق منو فالخّب فيو:"آّتمع
. ُْ."إف من الشعر غبكمة:" كقولو أيضا .ُّ"فمن الكالـ خبيث كطيب/كالـ 

كغاية ىذا الشعر أنو نسج اغبماسة يف النفوس ،كازبذ كسيلة .دمة اؼبنهجلتدؿ األحاديث أف األدب سالح يف خ
. للثقافة اإلسالمية ،كقد ازبذه اػبلفاء الراشدكف كسيلة ىامة يف الَببية اإلسالمية

لقد اختار الرسوؿ ػصلى ا عليو كسلم ػ أبا بكر من بْب الصحابة ػ رضي ا عنهم ػ لّبشد الشعراء حينما قاؿ 
كاؼبقصود باؽبنات مراكز الضعف يف حياة قريش النفسية .ُٓ" .كالق أبا بكر يعلمك تلك اؽبنات:"غبساف

/ أال كل شيء ما خال ا باطل/ :يذكركف مثال أف لبيدا أنشد أبا بكر :"كاالجتماعية
/. صدقت:/فقاؿ أبو بكر 

/. ككل نعيم الؿبالة زائل/            :مث قاؿ لبيد
ػ ػ ػ ػ            

 .ُٗٓص:س.ـ.ف:د ا الغذامي بع.ػ دَُ
 .ّٗص. ََِّ.ط.اعبزائر.كىراف:دار الغرب للنشر كالتوزيع: النقد األديب يف العصر اإلسالمي كاألموم:ختّب عبد ريب .ػ دُُ
 ُْ/ُنقال عن العمدة ....ُْنقد النقد   ص:حبيب مونسي.د .ػ  أُّػُِ
 .َُٕ/ٕػ صحيح البخارمُْ
 .  ُٖص /ُج:ت/ب.اؼبكتبة التجارية الكربل .ؿبي الدين عبد اغبميد/ ت/ؿباسن الشعراء كآدابو كلغتوالعمدة يف :ػ  ابن رشيقُٓ

: فقاؿ أبو بكر    
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. ُٔ/.عند ا نعيم اليزكؿ.كذبت/  
. لقد ربي نعيم الٌدنيا بنعيم اآلخرة ألنٌو فهم أٌف الفكر اإلسالمي كاسع الوجود،يؤمن خبلود الٌركح          

ككاف أبو بكرػ رضي ا عنو ػ  :"مقدار الٌشعر عند أيب بكر ػ رضي ا عنو ػ بقيمٍب الصدؽ ،كاغبقيقةكما كيزف 
الٌنقد "بالٌتفضيل تعِب صباليات الٌنص دبفهـو " أحسنهم"لفظة ُٕ."ىو أحسنهم شعرا كأعذّٔم حبرا:"يقدـ النابغة كيقوؿ

 .عر،كال سيما سبجيد قيم الفضيلة،كما تعِب انسجاـ اؼبضامْب مع ثقافة عصر الٌشا"األديب
يبِب نظرية اؼبعرفة عنده على تعلم الشعر كركن من أركاف تكوين الشخصية،كتقوصل :"أما عمر بن اػبطاب فهو
فكاف يريد يف الٌشعر تلك القيم اػبلقية الٍب تبِب الذات اؼبسلمة ،كتنسجم مع .ُٖ"اللساف كاغبفاظ على اؼبثل العليا

ارككا من الشعر :كما ركم عنو ػ رضي ا عنو ػ أنو قاؿ:"د إذل العرب ،كمن كرائهم إذل البشرية صبعاءاؼبنهج اغبداثي الواؼ
أعفو،كمن اغبديث أحسنو،كمن النسب ما تواصلوف عليو كتعرفوف بو،فرب  رحم ؾبهولة قد عرفت فوصلت ،كؿباسن 

. ُٗ"الشعر تدؿ على مكاـر األخال ؽ كتنهى عن مساكيها
اشدين كاف ؽبم أخبار نقدية يف الشعر ،كاألىم عندىم اغبفاظ على منهج الرسوؿ ػ صلى ا عليو كل اػبلفاء الر

. اغبق كالصدؽ ،كاالنضباط بضوابي الشريعة اإلسالمية.كسلم ػ يف تعاطيو كالتعامل معو
 .ىاالذم وبفظ منهج األمة،كيصوف ىيويت" النقد  األديب الثقايف"كّٔذا يكوف اإلسالـ قد أرسى دعائم 
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 لجياللي خالص نموذجا" قٌرة العين" تحػػػػٌوؿ الخطػػاب الٌركائػي الجزائرمٌ 
 الجزائر -جامعة تبسة -/  زكارم رضا/ األستاذ

 

 :كقفة مع مسيرة الٌتجربة الٌركائية الجزائريٌة : تقديم 

الثة تراكمات أفرزت شكال ركائيا، مكن النقد حققت الركاية العربية اعبزائرية بدءا من السبعينات حٌب األلفية الث

من البحث عن آليات جديدة  ؼبالحقة ىذا التطور الذم ارتبي بتطور الوعي اإلبداعي، كيف اغبقوؿ اؼبعرفية، ك الفكرية، 

طبيعة األسئلة كيف البنيات آّتمعية اؼبرتبطة ّٔا، ك بالتارل فاالنفتاح على الكتابة الركائية ،ىو انفتاح يف اآلف نفسو على 

كنوعيتها يف الكتابة ك النقد كأسئلة الثقافة يف بعدىا الفكرم ك اؼبعريف، فبا يعِب أف إسَباتيجية البحث ك التفكّب تستدعي 

 ُؼبا قد سبيزت بو يف التجربة .. بالضركرة إعادة النظر كإعادة اؼبساءلة 

العشق ك اؼبوت يف الزمن اغبراشي "، "الزلزاؿ "، "الز اؿ"ك األمثلة عديدة عن التجارب الركائية اعبزائرية كركايات 

نار "لواسيِب االعرج، " ما تبقى من سّبة ػبضر ضبركش "البن ىدكقة،"  باف الصبح" ، "ريح اعبنوب "للطاىر كطار، " 

ادؽ لص" على الدرب "ؼبرزاؽ بقطاش، " طيور يف الظهّبة "للشريف شناتلية، " حب كشرؼ "لعبد اؼبلك مرتاض، "كنور 

كغّبىم فتجربتهم الركائية سبت على أساس التحوالت الٍب …ؿبمد العارل عرعار" ما التذركه الرياح "حاجي ؿبمد، 

  ِحصلت يف آّتمع االستقالرل، انطالقا من دكرىم النخبوم التقدمي، ك اؼبرتبي بواقع اغبركية التارىبية ك القول التقدمية

منذ السبعينات حٌب منتصف الثمانينات عاشت حدكدىا التارىبية، فتمسكت فالركاية العربية اعبزائرية         

أدعبة ؽبا أثارىا اددة على "اعبوىرم، ليتشكل على صعيد اإلبداع  –أك تناست –إيديولوجيا بالعارض ،ك نسيت 

                                                           

تجلٌاتها، جامعة األمٌر عبد القادر،كلٌة اآلداب /خصوصٌة الرواٌة العربٌة الجزائرٌة، محدداتها: دراسة .عبد الوهاب بوشلٌحة 
..1:والعلوم اإلنسانٌة،قسم اللغة العربٌة، ص

ٔ
  

.8: المرجع نفسه، ص
ٕ
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ليست بالضركرة ما  يف تكوف جوىر اغبملة اإلبداعية كفرض مقاييسها اؼبستمدة من قيم اللحظة التارىبية الٍب…توجيهو 

يريد النص توليده، قيم ربفز الركائيوف على االلتزاـ يف مكافحة الظلم كاالضطهاد االجتماعي ك السياسي، كىو ما أعطى 

أصبحت اإليديولوجية اؼبعنية رغم طابعها الفضفاض، الضابي األكرل …أكلوية فائقة لألديولوجي على حساب اإلبداعي 

  ُ"ائية لنظاـ أك كضع الكتابة الرك

كبالتارل فالركاية السبعينية تكوف قد أغفلت عناصر أساسية كجوىرية يف بنية اؼبنظومة الثقافية اعبزائرية،       

فاغبلم، ك األسطورة، كحلم اليقظة كالالكعي، ك التشكل الالمعقوؿ ك األطوار البدائية لإلنساف اعبزائرم ك االيدكلوجيا 

الثورة الزراعية، الصراع  –اؼبستعمر  –ت الٍب تتحدث عن الثورة اؼبسلحة ك اآلخر كانت شبو معدكمة يف تلك الركايا

الطبقي بْب اإلقطاع ك اإلقطاعيْب، كطبقة الشعب الفقّبة، إذل اعبهاز البّبكقراطي يف اغبزب بعد االستقالؿ كمناضليو 

 ِ.ك السياسي كمؤسسات الدكلة، إذل انتهازية خونة الثورة يف ىـر السلطة كتارىبها النضارل

كنشّب إذل أف فلسفة الكتابة اإلبداعية ىي شكل عالقة اؼببدع بآّتمع، كثورتو عليو إلعادة صياغتو     

الٍب تولده كتفنيو  –اإلنساف الفرد –ذبعل من الوعي كمن اؼبمارسة اإلنسانية "كإعادة تشكيل رؤيتو للعادل، كبالتارل فهي

بل  –كيعكسهما، كلكنو باستمرار يتخطى  –الراىن  - الفاعلية اؼباضية كالواقع الستمرار كاقعا حقيقيا، يبد جذكره يف

. ّ"كباستمرار يضيف على الواقع  –اعباىز –اؼبعطى  –هبب أف يتخطى 

لقد ربكمت يف الكتابة الركائية مسارات ملتوية معقدة لكو ا ال سبتلك رؤية موقفية،كإذا اعتربنا الكتابة        

كاؼبوقف أيديولوجيا، فالثمانينات من القرف اؼباضي ،كانت نتاج مرحلة سياسية معقدة ،حيث مت فيها  تعبّبا عن موقف

الَباجع عن الطركحات اؼباركسية ،كالنظرة الدكغمائية للعمل اغبزيب ،كأشكاؿ اػبطابات اإلديولوجية اؼبوجهة،إضافة إذل 

                                                           

.29: ، ص2000ألدب المغربً الحدٌث، المعارف الجدٌدة، الرباط، الكتابة السردٌة فً ا. أحمد المدنً 
ٔ
  

ٕ
 9:عبد الوهاب بوشلٌحة، مرجع سبق ذكره، ص  . 
ٖ
 16: ، ص1979، القاهرة، 1االدب و الماركسٌة، المؤسسة العربٌة للدراسات، ط . غالً شكري . 
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فكرم كالثقايف يف غياب أشكاؿ الصراع االجتماعي ،ففضاء االنفتاح االقتصادم ،كبركز الطبقة الربجوازية ،كإقصاء اؿ

الركاية العربية اعبزائرية يف الثمانينات من القرف اؼباضي أسس لفضاء ينطلق من العالقات ليحيلها إذل معرفة ،كمن الواقع 

 ُ.التارىبية ليحيلها إذل سجل مفتوح للفعل اإلنساشل ،كمن اغبلم ليؤكد على أف اغبلم ىو الوجو اآلخر للممارسة

فإف عوامل موضوعية عديدة جعلت من الثمانينات منعرجا حاظبا يف عمر الركاية العربية اعبزائرية ،فكتاب        

كطار ،ابن ىدكقة ،رشيد بوجدرة ،فهذا اعبيل كاف ابنا للمشهد االجتماعي الوافد :الثمانينات كاف أغلبهم يف ظل الركاد

ة اغبقوؽ منذ آماد بعيدة ،لذلك كاف اغبس الطبقي لديو يف الفكر كالسلوؾ غالب على ابنا للطبقات اؼبهدكر"مع الثورة 

ما عداه من أحاسيس ثقافية أك متخيلة ،كاغبس الطبقي ال يرادؼ الوالء السياسي للطبقة الٍب نشأ فيها ،كلكنو يعِب 

من النقيض إذل النقيض أحيانا :قيد انعكاس ذبذبات الَباث االجتماعي ؽبذه الطبقة على الفكر كالسلوؾ البالغة التع

         ِ".باالنتماء يبينا أك يسارا أك باالزدكاجية يف معظم األحياف 

كانت حلقة من حلقات التغّبات العاؼبية كربديا للخركج من  ُٖٖٗكنشّب كذلك إذل أف أحداث أكتوبر 

م كاالجتماعي كالثقايف القائم بعد االستقالؿ شبكة اعباىز ،كبالتارل فاألزمة ليست حصيلة نبؤة بأزمة النظاـ السياس

 -،كحٌب ما قبل ؾبتمع االنفجار ،كإمبا ىي كليدة شعور ككعي عن عجز كافة األبنية على تأسيس كتأصيل مرجعيتها

فالتحوالت آّتمعية ما بعد أكتوبر كشفت القناع عن األزمة …كاخَباؽ بْب آّتمع اعبزائرم  –اؼبنطلقات االيديولوجية 

ككشف أيضا ثورة الوعي اغباد الذم استوعب نبـو اإلنساف اعبزائرم كتطلعاتو كطموحاتو،برؤية انصافية  –أزمة الكتابة  –

 ّ،ىذا اغبضور اؼبتخم بشٌب التناقضات كـبتلف التفاعالت ىو الذم نطالع قسماتو بْب التسعينات كما بعد األلفية الثالثة

                                                           
ٔ
 13-12: عبد الوهاب بوشلٌحة، مرجع سبق ذكره، ص . 
ٕ
 121: ، ص1981، القاهرة، 1وسٌولوجٌا النقد العربً، دار الطلٌعة، طس. غالً شكري  . 
ٖ
 14: عبد الوهاب بوشلٌحة، مرجع سبق ذكره، ص . 
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ربوؿ اػبطاب الركائي اعبزائرم للتعبّب عن نبـو الفئات كالشرائح  الثالثة األلفية حٌب التسعيناتمع مطلع        

-كالطبقة االجتماعية الصاعدة،كتطلعاهتا ،كيتجلى ىذا يف موضوعات السياسة ،التاريخ ،الَباث ،الدين،اعبنس،األنا

كالثقافية ،كما تتجسد يف الصراع الٍب ربولت من ؿباكرة األبعاد الوطنية إذل إثارة القضايا االجتماعية السياسية  -اآلخر

القيمي بْب الربجوازية الية كمؤسساهتا الرمزية اؼبوالية كالفئات اؼبستضعفة كالشغيلة كما أفرزتو من مظاىر تأـز يف عالئق 

، "، تيميموف "يوميات امرأة آرؽ:"الشعب بالسلطة ،كبإمكاننا أف نلمس صبيع ىذه القضايا عند رشيد بوجدرة يف ركاياتو 

كتاب األمّب " ،"ضمّب الغائب "، "نوار اللوز "، "سيدة اؼبقاـ :"،ككاسيِب األعرج يف ركاياتو " معركة الزقاؽ "،"التفكك"

بوح الرجل :"،ابراىيم سعدم يف ركاياتو "... ذاؾ اغبنْب "،: ،كغببيب السايح يف ركاياتو "شرفات من حبر الشماؿ "،"

" الورل الطاىر يرفع يديو بالدعاء "، "الورل الطاىر يعود إذل مقامو الزكي : " ركاياتو  ،كالطاىر كطار يف"القادـ من الظالـ 

كغّبىا …"حبر بال نوارس"،"عواصف جزيرة الطيور "،" ضبائم الشفق"،"رائحة الكلب :"جيالرل خالص يف ركاياتو 

ر التخلف الفكرم كاؼبعريف كاإلنساشل ،تقدـ كنصل إذل أف الركاية العربية اعبزائرية اعبديدة دبا ىي فضيحة كتعرية ؼبظاهُ'

شيئا جامدا كال مقدسا كال مطلقا خارج الزماف كاؼبكاف ،كإمبا ىي إحدل " بوصفها أفقا للكتابة اعبديدة كما أ ا ليست 

 ..................................................................ِ"شبرات فكر اإلنساف 

 دراسة في بنية المضموف :لي خالص لجيال" قرة العين "

: مضموف الركاية  (ُ

ؼبا كانت الركاية ،كعلى غرار بقية األجناس األدبية، شكال من أشكاؿ الوعي اإلنساشل ،ككعاء تصب فيو أفكار        

 كرغبات كأحاسيس اإلنساف ،يف صراعو مع كاقعو كؿبيطو ،كاف البد أف هتتم الدراسات النقدية كالتحليلية، جبانب

                                                           
ٔ
 18  –17: المرجع نفسه، ص . 
ٕ
 47 -46: ، ص 1996، القاهرة، 3التراث و الثورة، دار الثقافة الجدٌدة، ط. غالً شكري  . 
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اؼبضموف ،يف ربديد مفهومها سواء كاف ذلك من خالؿ توضيح طبيعة ىذا اؼبضموف ،كنوعيتو اؼبتسمة بالشمولية ،أك 

 ُ.من حيث ىو تعبّب عن مواقف ذات أبعاد ـبتلفة ،نفسية كاجتماعية

ين ،غّب أف تكاد تكوف الركاية يف اعبزائر قد ارهتنت إذل الشهادة على ما عصف بالبالد خالؿ العقدين اؼباضي   

صدل ما للعقود السابقة اؼبتعلقة بالثورة التحريرية كبدكلة االستقالؿ ،ظل يَبجع،كبدرجة أدسل ظل يَبجع صدل 

، كبقدر ما بدا "عواصف جزيرة الطيور "لواسيِب األعرج ،كركاية جيالرل خالص "كتاب األمّب"أقدـ،كما يف ركاية  

ؿ الثورة التحريرية من عليائها،ككذلك الدكلة البومدينية كالثورة الزراعية ىذا الرجع ىباطب الراىن ،بقدر دأب على تنزم

كالتجربة االشَباكية كما تالىا من دكلة االستقالؿ ،حٌب اندلعت اعبحيم من اعبيل التارل ؽبؤالء الركاد،يدفع جيالرل 

، فكأمبا يغرد خارج السرب ،كخباصة ،ليستعيد األمس اعبزائرم التحريرم كاالستقالرل"قرة العْب " خالص أخّبا بركايتو 

  ِ.أف ىذه االستعادة تبلل بنقد األمس البومديِب أقصاه ليغدك شطبا عليو كما سنرل 

" بوزاىر " كأرض " تكوسة "الريف متمثال بقرية :إذل الفضاء األثّب لكاتبها " قرة العْب "كمن أجل ذلك عادت       

 ّ".منفلوطية الطبيعة"قد لفحت الركمنطقية ريف الركاية ،كإذل حد يذكر بػك" قرة العْب" الٍب ربمل الركاية لقبها 

علي "كابتداء من عودة  ...حيث تتوافر اؼبشاىد باعبنادب كالصراصّب كقطعاف البقر كاغبالزين كأشجار الكاليتوس ك

  ْ".الخضرار الفاجر الصراط اؼبتثعنب بْب األعشاب ذات ا" من اعببل بعد انتصار الثورة إذل قريتو، على " لكحل 

                                                           
ٔ
  ANEP، منشورات -دراسة فً بنٌة المضمون –الجدلٌة التارٌخٌة و الواقع المعٌش :  الرواٌة المغاربٌة. ابراهٌم عباس  . 

 .5: ، ص2002المؤسسة الوطنٌة لالتصال، الجزائر، 
ٕ
تناقضات الجزائر عندما تفضً إلى االنتحار، دار الحٌاة، دمشق، " .. قرة العٌن " جٌاللً خالص فً : نبٌل سلٌمان  . 

27/09/2008  .www .google .com   
ٖ
 المرجع نفسه . 
ٗ
 8:، ص2007، دار القصبة للنشر، الجزائر، جانفً "قرة العٌن . "جٌاللً خالص . 
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يف عهد " علي لكحل " غّب أف الركمنطقية اؼبنفلوطية ال ربجب ّٔاء مشاىد أخرل ،ردبا يكفي للتمثيل عليها دبا رأل 

خنازير البحر بظهورىا الفضية كخطاطيمها "حْب أرسل إذل باريس يف مهمة  –على حد تعبّب نبيل سليماف  -الثورة، 

 ُ".احظة تثبت متحدية بعضها كسي زبد األمواج األبيضاغبادة كعيو ا الصبيانية اجل

سبخة قطن مندكؼ معلقة خيطا خيطا يف " الثورة سبع سنوات ،رأل فيها نفسو بعدىا " علي لكحل"كىب      

،إذ رأل ذلك متابعة ؼبا رآه دكما  ّ.الوظيفة جزاء النضاؿ : ،كقد رفض ما كاف كالده قد طلب لو ِ" .ثقل الكوف 

،  ْ..."الطاعة دكما...الركوع أبدا...اػبضوع دائما:" قوانْب كاالستجداءات كالتهديدات كااللتماسات ؛أم اؿ:أمامو 

قرة "أك "بوزاىر"الذم صار كتمثاؿ ؾبيد من العهود الغابرة أرض  -اغباج أضبد–ىكذا كىب الوالد العجوز اعبليل 

كاية ىذا اإلحياء الذم يستدعي ما يستدعي  من البنو الذم سيحييها من موات ،كاغبق أف الركاية ىي ر"العْب 

 ٓ(.الثورة )، أك القريب (الطفولة )اؼباضي البعيد 

نفسو، كتدكر فضائها " علي لكحل"كمن تفاصيل إحياء األرض تنهض شخصيا الركاية،يتصدرىا الوالد مثل       

قرية تكوسة ،كما يبتلئ ىذا الفضاء  األخت خبتة الٍب يعرؼ شقيقها كقع خطواهتا الشبيهة خببب اغبجلة يف برارم

الٍب " خّبة " يف مدينة الضاية ،كبالبدك كالفالحْب الذين يبلؤكف أرض بوزاىر ،كمنهم خباصة " علي لكحل " بأصدقاء 

علي لكحل بينما تستعيد األرض شبأّا على إيقاع التغّبات ك التطورات ك االنقالبات يف الوطن، "سيتزكجها 

ة عليا من اػبربة ما أكسبتو كىو يتطوح من اعبباؿ إذل أكركبا، كمع ذلك يبدك يف مواطن شٌب أكسبت سنوات الثور

اجل يا أيب ىذه اؼبرة ...سيعرؼ البلد يا أيب أحداثا رىيبة "مفكرا كبّبا، كوبدس بأف البالد ستشهد أحداثا رىيبة 

                                                           
ٔ
 14: ، ص"قرة العٌن"رواٌة  . 
ٕ
 20: ، ص"قرة العٌن"رواٌة  . 
ٖ
 25: ص .ن.م. 
ٗ
 26: ص .ن.م. 
٘
 ، مرجع سبق ذكره"قرة العٌن"نبٌل سلٌمان، جٌاللً خالص، فً  . 
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الذم قرر يف اعبزائر بعد كقف إطالؽ النار  سيثور الشعب يف كل بقعة كقرية كمدينة يف اعبزائر ألف  نظاـ اغبكم يف

  ُ"نظاـ خاطئ كجائر 

لنكن الورثة : " كعلى حد تعبّب نبيل سليماف ذبلجل خطابية علي لكحل، كمن دعوتو يف منتهى الركاية       

 شوىت اغبقيقيْب ألجدادنا األفذاذ، لنسمع نداءىم، لنتحرر من كل العراقيل، من كل ىذه األنسجة العنكبوتية الٍب

، كمثل ىذا التقويل للشخصية الركائية يتكرر مع آخرين، كاف تصف ِ".ماضينا كتشد مستقبلنا إذل التبعية شدا خطّبا

  ّ" .ساقاىا مدملجتاف : "خبتة ساقي حليمة كىي تغريو بالزكاج منها 

كيف " ين ناريتْب معشوقة علي لكحل على اثر ظباع طلقت" سعيدة "كما حدثت كقائع ّٔا تناقض كوفاة        

ضبلوا سعيدة كىي يف خطورة قصول إذل : صباح اليـو الثالث جاءتو بأسوأ فبا كاف ينتظره قالت لو العجوز الطيبة 

... لقد أصابت سعيدة ذحبة حادة ... أبوىا كإخوهتا يف حّبة حياؿ ىذه اؼبأساة الٍب حلت ّٔم ... مستشفى الضاية 

ما تقابل بو مثل ىذه العلل، كذلك دبا تنسج من العالقات اإلنسانية الرىيفة كعالقة  ، على أف للركايةْ" بعد الطلقتْب 

الذم ينتشلو علي " الطيب "علي لكحل بوالده أك عالقتو بأختو خبتة ك بسعيدة كخّبة كباػبيل كأصدقائو، كمنهم 

نقلب بعد تزلزؿ لكحل من القاع، كيصلب عوده كهبعل منو عضده، لكن الطيب سينقلب على علي لكحل شر ـ

ىذا اؼبفصل اغباسم يف الفقرة الٍب ختمت  –على حد تعبّب نبيل سليماف  –الثورة الزراعية زلزاؽبا، كقد بلغت الركاية 

كفيها ما أخذ يَبدد على تأميم أراضي اؼبالؾ الكبار أك عدـ " األخبار  اؼبشؤكمة " فصلها الثاشل عشر، ربت عنواف 

لقد صار الطيب يوسوس ليال  ار يف آذاف " زاة ذلك أخذ الطيب يوسوس للفالحْب ترؾ قطعة ارض للخواص، كدبوا

                                                           

47ٔ: ، ص"العٌن قرة"رواٌة  .
  

ٕ
 139: ص .ن.م. 
ٖ
 100: ص .ن.م. 
ٗ
 105: ص .ن.م. 
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قرة " ، كراح القلق على ارض بوزاىرُ." كاف علي لكحل يثق يف الطيب ثقة عمياء ... بوزاىر الفقراء " فالحي 

األرض ؼبن : س اعبمهورية ، كفيها أمر رئيِ" التحرش " هبتاح علي لكحل، يف  اية الفصل التارل تأيت فقرة " العْب 

ىبدمها، كىو ما دفع بالفالحْب إذل الثورة على علي لكحل فصرفهم بإحساف كتوذل كأسرتو العمل يف األرض لكن 

،فإذا بعلي ّكأمهل صاحبها شهر " قرة العْب " صديقو الطيب الذم صار رئيس اللجنة الزراعية اصدر القرار بتأميم 

 –على حد تعبّب نبيل سليماف  –،مث يصرخ كأخيل اؼبنتصر ،فَبخي الركاية " طيب اؿ"لكحل يف  اية اؼبهلة يقتل 

اىتزت األشجار كيبست، كتشققت جدراف الضيعة ،غارت مياه آبار بوزاىر "الستارة الَباجيدية على الطبيعة،حيث 

زاىر جالميد صخر ،ماتت البالبل كالشحارير،داخت اغبجاؿ كالبي كالدجاج بينما اكبدرت من اعببل آّاكر لبو

 ْ".قضت مضجع امرئ القيس نفسو، كىو يكر كيفر حبصانو العريب اؼبطهم األصيل 

فيو، دفعها حٌب "  ِْاؼبات "فتح فمو كأكجل ماسورة " لكن النهاية  الَباجيدية ال تكتمل إال بانتحار علي لكحل  

 ٓ.."،سبدد جسده مرتعدا"طخ..طخ"ؼبست مدخل حنجرتو،ضغي الزناد 

أنت تعرؼ " يف أرض بوزاىر " التويزة" بق غبكمة اؼباضي أف قادت اإلعمار ،حْب طبق علي لكحل لقد س 

معلـو أجاب رابح فورا، ىذا ىو اغبل ،قاؿ علي لكحل كبسمة عريضة تضيء كجهة  -التويزة أليس كذلك ه 

جو كل منها من حفر البئر ، كالٍب تعِب أف تتعاكف اعبماعة على ما وبتأ"لنوحد جهودنا كنعمل خبطة مدركسة ...

عمرت كالثورة الزراعية ىدمت ،أما ركاية جيالرل "التويزة "لكن اؼبآؿ كاف الدمار فػ...كغرس الشجر كصبع الغالؿ ك

( عبد اغبميد بن ىدكقة ،الطاىر كطار ،كرشيد بوجدرة ) قرة العْب فقد ذباكزت نقد السلف الركائي الصاحل "خالص 

                                                           
ٔ
 146: ص.ن.م . 
ٕ
 152: ص .ن.م. 
ٖ
 153: ص .ن.م. 
ٗ
 156: ص .ن.م. 
٘
 157: ص .ن.م. 
ٙ
 135-134: ص .ن.م. 
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زت ركاية خالص نقد جيل الكاتب نفسو لذلك األمس الذم شابو البقرة إذا كقعت لألمس اعبزائرم، كما ذباك

 ُ.فتكاثرت سكاكينها

" :   قرة العين" في ( اإلشكالي)البطل الركائي ( ِ 

اتضح أف جيالرل خالص التجأ إذل كظيفة االنتحار ليضع حدا  ائيا " قرة العْب " من خالؿ تصفح ركاية          

" بوزاىر"الذم احتل حيزا شاسعا من الركاية فعلي لكحل على اثر إصدار قرار تأميم أرض " رل لكحلع"لبطل ركايتو 

الذم التجأ ىو اآلخر إذل " حنا مينة "مث انتحر ىو،فهذه الركاية شبيهة بركاية " الطيب " قرة العْب التجأ إذل قتل

يصاب على اثر خركجو من " مفيد الوحش"فػ"  اية رجل شجاع "كظيفة االنتحار ليضع حدا  ائيا لبطل ركاية 

" البطحيش "السجن دبرض عضاؿ فيلتجئ إذل فتح دكاف يبيع فيو البضائع اؼبهربة ،لكنو هبد نفسو يف مواجهة اؼبعلم 

الذم يوظف رقيب اعبمارؾ ليتخلص منو فعندئذ ال هبد مفيد الوحش حال كحيدا كىو أف يقتل الرجل الرقيب 

" يف كتابو الشهّب " جورج لوكاتش"ؼبفهـو البطل الركائي كما حددىا سابقا " ة تستجيب فمثل ىذه اػبامت.كينتحر

فهو يرل مآؿ البطل اإلشكارل يف رحلة البحث عن القيم األصيلة يف ؾبتمع متدىور ،ىو اعبنوف أك " نظرية الركاية 

  ِ" .االنتحار

مرحلة الثورة كما بعدىا كما ذبسد نقد األمس تقدـ الركاية البطل اإلشكارل الذم يعكس كيلخص معاناة كقلق  

اعبزائرم ،كالتجربة االشَباكية كالثورة الزراعية، فعلي لكحل هبسد غربتو داخل الوطن ال يشعر بوجوده فوؽ األرض حينما 

دل  حيا، كاغبياة... من الالشعور بعث فيو دـ جديد ك خامرتو فكرة كجوده فوؽ األرض "... عاد من اعببل بعد الثورة 

                                                           
ٔ
 ، مرجع سبق ذكره"قرة العٌن"نبٌل سلٌمان، جٌاللً خالص، فً  . 
ٕ
 .187: ، ص2004، 1اٌة العربٌة الحدٌثة، المطبعة الرسمٌة للجمهورٌة التونسٌة، طإنشائٌة الخطاب فً الرو. محمد الباردي . 
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كاف يرل نفسو ميتا عجيبا بعث إذل الوجود، ضربا من ... تعن يوما بالنسبة لعلي لكحل إال امتحانات شاقة متوالية 

 ُ..." اؼبزارؽ الالمادية 

يف مقاطع كثّبة من الركاية عرٌافا كيتنبأ حبدكث أشياء مستقبلية، كذلك من خالؿ " علي لكحل"كما بدا بطل الركاية      

أنت تعرؼ يا سيدم، أنِب كنت متيقنة من عودتك كما حلمتها يف "... ؤاتو، فقد تنبأ بعودتو إذل قريتو أحالمو كتنب

  ِ..."أحالمك التنبئية، أال تذكر رسالتكه تلك الٍب بعثتها بعد سفرؾ بأياـ قليلة كالٍب قصصت فيها حلمكه 

، كأكثر من ذلك كلو بدا  ّ..."يب أحداثا رىيبةسيعرؼ ىذا البلد يا أ"كحدس كتنبأ بأف البالد ستشهد أحداثا رىيبة 

، لكن "قرة العْب"ىذه الشخصية الٍب رافقتو يف مشركعو ألجل إصالح أرض بوزاىر " الطيب"أنو يعرؼ  اية صديقو 

أال يعد لك الطيب الذم ساند علي لكحل انقلب ضده يف األخّب فكانت  ايتو مأساكية بأف قتلو علي لكحل، 

  القارئ؟ خرقا ألفق توقع

:  صورة السارد كأشكاؿ السرد في الركاية ( ّ

:   من خالؿ ربليل ىذه الركاية مت التوصل إذل أننا إزاء ثالثة ضمائر تستعمل لسرد الوقائع 

احتل " ىو "،لكن استعماؿ ضمّب الغائب (أنت)،ضمّب اؼبخاطب (أنا)،ضمّب اؼبتكلم ( ىو)ضمّب الغائب  

ك أنو وبيل على السارد ىذا الكائن الذم يقف كسيطا بْب القارئ كالشخصية كالعادل حيزا شاسعا من الركاية كيبد

ىذا الضمّب أف يكوف سيد الضمائر السردية الثالثة ،كأكثرىا تداكال بْب السراد كأيسرىا استقباال لدل "الركائي 

سار بضعة أمتار ربت "...الضمّب ، كاألمثلة كثّبة يف استعماؿ ىذا  ْ..."اؼبتلقْب، كأدناىا إذل الفهم لدل القراء

اؼبطر، كاف يشعر بقطرات زبَبؽ عمامتو فتبلل شعره األسود الكثيبف كتتسرب بركدهتا اؼبقيتة عرب سَبتو كقميصو 

                                                           
ٔ
 20: ، ص"قرة العٌن"رواٌة  . 
ٕ
 .22: ، ص"قرة العٌن"رواٌة  . 
ٖ
 47: ص .ن.م. 
ٗ
 153: ، ص1990بحث فً تقنٌات السرد، عالم المعرفة، الكوٌت، : فً نظرٌة الرواٌة. عبد الملك مرتاض . 
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لتمرير فكرتو كايديولوجيتو ( ىو)، فالسار يتوارل كراء ىذا الضمّب  ُ..."كسركالو فتثّب قشعرير خفيفة يف كامل جسده

السياسي كالتناقضات اؼبوجودة داخل الوطن ،وبلم كيصبو لتحقيق مشركعو كيسعى للتغيّب كذلك ،ناقم على الوضع 

كسيلة صاغبة ألف يتوارل كراءىا السارد فيمرر ما يشاء من أفكار ،كايديولوجيات "ألف استعماؿ ضمّب الغائب 

السارد يغتدم أجنبيا عن العمل إف ...كتعليمات ،كتوجيهات ،كآراء ،دكف أف يبدك تدخلو تدخلو صارخا كال مباشرا

 ِ..."السردم ،ككأنو ؾبرد راك لو بفضل ىذا اؽبو العجيب

علي لكحل ،اغباج  -يعرؼ عن شخصياتو" قرة العْب"كيبدك الكاتب الركائي جيالرل خالص يف        

ماـ ،فكاف كأحداث عملو السردم كل شيء ،فهو ىنا يزدجي األحداث كشخصياهتا كبو األ ...-أضبد،خبتة، الطيب

كضعو السردم قائما على ازباذ موقع خلف  

استعماؿ ضمّب الغائب يتيح للكاتب الركائي أف يعرؼ عن شخصياتو كأحداث عملو "األحداث الٍب يسردىا ألف 

السردم كل شيء، كذلك على اساس أنو كاف قد تلقى ىذا السرد قبل إفراغو على القرطاس، فهو، ىنا يزدجي 

األحداث الٍب يزدجيها تلقاء األماـ دبا ىو أشد إؼباما، كأكثر اطالعا،  فهو ّٔا، ... كبو األماـ األحداث كشخصياهتا 

 ّ..."إذف، خبّب كبتفاصيلها عليم 

عندما يتحوؿ " علي لكحل"ككذلك يتضح استعماؿ ضمّب اؼبتكلم الذم وبيل عامة على الشخصية الرئيسية       

... أك يدخل يف حوار مع أبيو اغباج أضبد أك أصدقائو الفالحْب أك أختو خبتة إذل سارد يركم بعض اؼبقاطع السردية، 

ال أدرم إذا كاف حلمي يشبو حلمك يا أيب كلكن ستحكم بنفسك، رأيت نفسي ببيت : "قاؿ علي لكحل ألبيو

 ْ.." تسوؿ رأيت رجال يف ىيئة مسكْب ـ... سلكت الطريق اؼبؤدية إذل الينبوع .. جدم القدصل ذم البياض اغبلييب

                                                           
ٔ
 07: ، ص"ة العٌنقر"رواٌة  . 
ٕ
 153: فً نظرٌة الرواٌة، مرجع سبق ذكره، ص. عبد الملك مرتاض . 
ٖ
 154: المرجع نفسه، ص . 
ٗ
 46: ، ص"قرة العٌن"رواٌة  . 
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كلضمّب اؼبتكلم القدرة اؼبدىشة على إذابة الفركؽ الزمنية كالسردية بْب السارد كالشخصية كالزمن صبيعا إذ كثّبا ما     

هبعل "يستحيل السارد نفسو يف ىذه اغباؿ إذل شخصية كثّبا ما تكوف مركزية، كلعل ذلك راجع عبماليات الضمّب 

ركية، مندؾبة يف ركح اؼبؤلف فيذكب ذلك اغباجز الزمِب الذم كنا ألفيناه يفصل ما اغبكاية اؼبسركدة أك األحدكثة ادل

كأف ضمّب ... كهبعل ضمّب اؼبتكلم اؼبتلقي يلتصق بالعمل السردم كيتعلق بو أكثر .. بْب السرد، كزمن السارد

 ُ..."اؼبتكلم وبيل على الذات 

ق وبيل إذل شخصية ثانية بعد الشخصية اؼبركزية، فعلي أما عن استعماؿ ضمّب اؼبخاطب يف الركاية اتضح أف     

أم بِب، بفضلك أحسست بعودة الشباب إذل عركقي يف ىذه : قاؿ اغباج أضبد.." لكحل يرافقو كالده اغباج أضبد 

  ِ.."أم بِب حْب يكوف اإلنساف شابا وبكمو اعتقاد خاطئ كونو يظن أف اغبياة طويلة ... الصبيحة الرائقة 

  ّ..."إشل أنصحك أف تتزكج يف أقرب اآلجاؿ، ىكذا يبكنك تربية أبنائك بنفسكأم بِب، "

ككأف ... على غرار ما جاء يف مصطلحات كباهتم " ... ضمّب الشخص الثاشل"منظرك الركاية الفرنسيوف "كيطلق عليو 

، كال ىو وبيل إذل داخل الضمّب يأيت استعمالو كسيطا بْب ضمّب الغائب كاؼبتكلم، فإذا ىو ال وبيل إذل خارج قطعا

 ْ..."حتما ؛ كلكنو يقع بْب بْب 

: لغة الركاية( ْ

أقرب إذل لغة الشعر منها إذل لغة الركاية إذ ترتقي إذل درجة عالية من الشاعرية حٌب لكأننا " قرة العْب"تؤكد اللغة يف    

ية كاضحة عرب تكثيف أساليب آّاز فبا إزاء ذات شاعر تستقطب العادل عرب الصور كآّاز، كتتميز اللغة بقدرة بالغ

شرعت الشمس اغبمراء تتبوأ السهل الرملي، راحت "يكسب النص الركائي شعرية عمقة، كاؼبقاطع يف الركاية كثّبة 

                                                           
ٔ
 159: فً نظرٌة الرواٌة، مرجع سبق ذكره، ص. عبد الملك مرتاض . 
ٕ
 120: ، ص"قرة العٌن"رواٌة  . 
ٖ
 121: ص .ن.م. 
ٗ
 163: ص .ن.م. 



 2014مارس  /آذار  –الثانيالعدد  –دبية والفكرية مجلة جيل الدراسات األ
 

 

 

 

 

 

 167 2014©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

 

 

القفزات الضوئية تعلق بأطراؼ تلك البكرة ذلك الشعاع اػبجوؿ كتصبغها مثل قوس قزح بآالؼ ألوا ا البلورية كقد 

دل اؼبنثور، منذ الصبيحة، مظهره األؼباسي األمّبم، فبدت يف تربجها ككوكب يؤكب من إحدل رقصاتو أضفى عليها الن

  ُ..."اعبنونية اؼبضاءة بآالؼ األنوار اؼبختلفة كإف كاف اللوف الفضي سيدىا بال منازع 

اىر السكرل باؼباء العذب دل تعد أرض بوز"... كما أٌف الركاية يف لغتها سبيل إذل بعض الصور الشعرية اؼبوحية     
إف أرض بوزاىر لتضحك اليـو ... الزالؿ تبدم كجها متغضنا كأنفا أضبر ملفوحا ّٔجّب الشموس الذم غلبو الرم اؼبتدفق 

 ِ..."ملء  شدقيها كجهها اليـو مرحب، أخضر، صبيل انو يتحدل الشمس اغبقود 
 : خاتمػػػػػػة     

جيالرل خالص أف يقدـ رؤيتو حيث استعاد األمس اعبزائرم التحريرم استطاع " قرة العْب " من خالؿ       

 -كاالستقالرل ،قدـ نقدا لألمس البومديِب كالثورة الزراعية كالتجربة االشَباكية ؾبسدا التناقضات اغباصلة يف الوطن

ايتو ذات بطل الٍب أفضت إذل االنتحار، مصورا ذلك يف تأـز عالئق الشعب بالسلطة ،لذلك تعترب رك –اعبزائر 

قرة العْب "كسعيو من أجل ربقيق برناؾبو كمشركعو  إلصالح أرض بوزاىر  -البطل -كحلمو" علي لكحل "إشكارل 

، اتضح فشلو الذم انتهى بانتحاره ،كما تقدـ رؤية إنسانية كتطلع الكاتب الثبات الذات كالوقوؼ ضد القمع "

الشاعرية كقدرة بالغية كاضحة من خالؿ تكثيف أساليب آّاز، السلطوم السياسي ،ارتقت لغتو إذل درجة عالية من 

العمل الركائي موازاة " أبرز جيالرل خالص يف ركايتو موقفو االيديولوجي كالفكرم كتأـز الوضع يف تلك اغبقبة ألف 

سجيلي كإمبا تنزع إضافة إبداعية فنية زبييلية للواقع كالتاريخ ،موازاة فاعلة، دبعُب أ ا ال تقتصر على النقل الواقعي الت

إذل ذلك ،إذل البحث يف حلوؿ مآزؽ العادل، كىذا دأب الركاية العظيمة الٍب تتنوع معاعبتها كحلوؽبا، كذبعل طموحها 

                                                           
ٔ
 74: ص .ن.م. 
ٕ
 141:ص .ن.م. 
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األكرب البحث يف تلك اغبلوؿ ،كتنبع عظمة الركاية من قدرهتا على عرض ؾبموعة من اؼبآزؽ الكربل كمعاعبتها توازيها 

. ُ"الفِب كىذا يعِب أف منزع الركاية الفكرية كاإليديولوجي ىو اؼبنزع األساس يف العملية اإلبداعيةدبستواىا االشكارل ك

إف الركاية العربية يف مسّبهتا الطويلة بلغت مرحلة جيدة من االستقرار كاالستقالؿ :نقوؿ جبرأة ما "كيبكننا أف  

افقتها منذ نشأهتا حٌب مرحلة متأخرة نسبيا من تارىبها الذم عن التبعية اؼبطلقة للفن الركائي يف الغرب ،التبعية الٍب ر

كيقـو االستقالؿ دبنح الفن الركائي العريب خصوصية عربية ذات آفاؽ نفسية ركحية حضارية ...قارب قرنا كنصف قرف 

 ِ"الركاية العربية"كفكرية أيديولوجية كفنية كقومية فبيزة ،ؼبا ندعوه 

  

                                                           
ٔ
دراسة فً عالم جبرا ابراهٌم جبرا الروائً، منشورات اتحاد الكتاب العرب، : مضمرات النص والخطاب. سلٌمان حسٌن . 

 .05: ، ص1999دمشق، 
ٕ
 05: ، ص1997مقاالت فً الرواٌة العربٌة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : الطرٌق إلى النص. سلٌمان حسٌن . 
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Les affriquées en dialectal tunisien Le phénomène de la 

TACHTACHA comme exemple 

Ben Farah Abdelkader
1
 

نمورجا" التّشتَشت"ظاهرة : االزدواج الّصوتي في الّذارجت التونسيّت  

(تونس)كليت اآلداب والعلوم اإلنسانيّت بسوست / عبذ القادر بن فرح .د  

 

 

: ملّخص البحث

َّ ٚئٌٝ اٌعا١ِّح اٌرّٛٔؽ١ّح ؼٕحاٚي فٟ ٘صا اٌثحث ذد١ّع اٌّا     ا ذٕرّٟ ئٌٝ اٌعا١ِّح اٌّغاضت١ّح تفىً عا ِّ ّزج اٌّرعٍّمح تظا٘طج ٌََٙد١ّح 

ُّ ذم١ٕفٙا وّٓ ذطائً ذٙسف ئٌٝ ئتطاظ اٌرمٛل١ّاخ اٌٍؽا١ّٔح خغطاف١ّا فٟ اٌرمائٙا ٚافرطالٙا،  ْلف ٘صٖ اٌّاّزج، ث َٚ تفىً ذاّق، ٚ

. ٚفٟ ذّاثٍٙا ٚاذرالفٙا

فٟ اٌّساضخح اٌرٛٔؽ١ّح، ؼٕحاٚي اٌثحث فٟ لى١ّح لٛذ١ّح ذرعٍّك تّا  Consonnesعٟ ئٌٝ ذحس٠س ِعاٌُ ٔظاَ اٌّمٛاذُ ٚفٟ ئياض اٌػّ 

ٟٚ٘ . Consonnes Affriquéesأٚ األلٛاخ اٌّعزٚخح "االزدواج الّصوتي"٠مطٍح عٍّاء اٌٍغح ٚاٌّمٛذ١ّاخ عٍٝ ذؽ١ّرٗ تـ

ٟٚ٘ ذّثًّ ئوافح ئٌٝ غ١ط٘ا ِٓ اٌظٛا٘ط اٌٍغ٠ّٛح اٌحازثح ِظٙطا ِٓ . فٟ وٍّٙا ظا٘طج لٛذ١ّح ِٕرفطج فٟ أٌؽٓ وث١طج ئْ ٌُ ٔمً

ا ح١ّا ِّ . اٌّظا٘ط اٌرٟ تٙا ٠ىْٛ ٌؽاْ 

اٌرٟ ؼٕحاٚي ذحس٠س ِعاٌُ " اٌرّفرَفح"االـرغاي ع١ٍٙا ٟ٘ ِا ٔمطٍح عٍٝ ذؽ١ّرٗ تـظا٘طج  ٚاٌظّا٘طج اٌرٟ ٔؽعٝ فٟ ٘صا اٌثحث ئٌٝ

. ٚئوافح ئٌٝ شٌه ؼٕحاٚي ذث١ّٓ ِسٜ ٚحسج ٘صا إٌّظاَ ِٚسٜ اؼرمطاضٖ. تٕظاَ اٌفمحٝ أٚ أفماٌٗ عٕٗٔظاِٙا ٚذث١ّٓ ِسٜ اذّماٌٗ 

 .Consonnes affriquées, tachtacha, dialecte tunisien: الكلماث المفاتيح

 

Introduction  

Ce travail s’ancre dans les grands objectifs pour la réalisation de LATLAS tunisien. Il s’agit du 

regroupement de la matière relative aux phénomènes dialectaux appartenant à la langue tunisienne. 

Puis, en décrivant ces phénomènes, on aboutira à une taxinomie dans des cartes qui font apparaitre 

les propriétés linguistiques d’un point de vue géographique, la où elles se rencontrent ou se séparent 

et où se ressemblent ou diffèrent. 

Dans le but de déterminer les caractéristiques du système de consonnes dans le dialecte tunisien, 

nous essayons d’étudier un phénomène phonologique que les grammairiens et les phonologistes 

                                                           
1
 Institue Supérieur des Langues Appliquées et Multimédia Nabeul. Tunisie (2008).  
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appellent « les consonnes affriquées » qui est un phénomène fréquent dans plusieurs ou même 

toutes les langues. Ce phénomène entre autre fait d’une langue une langue vivante. 

L’objet de notre étude est un phénomène auquel nous attribuons la terminologie « TACHTACHA ». 

Nous essayons de préciser des propriétés linguistiques et de cerner le degré de ses rapports de lien 

et de différence avec le système linguiste de l’arabe standard. Par ailleurs, nous poursuivons le 

niveau d’unité et de stabilité de ce système. 

Ce travail sera divisé en deux parties : 

- une première  partie qui concerne la description du phénomène étudié et son statut parmi les 

autres phénomènes phonologiques proches, et ceci en revenant aux exemples trouvés dans 

les œuvres des grammairiens. 

- Une deuxième partie qui traite le phénomène en se basant sur les études modernes qui 

s’intéresse du sujet objet d’étude. A ceci s’ajoute une examination des exemples pratiques, 

une observation de leurs progressions et une recherche des causes et des progressions. Mais 

avant d’entamer l’étude de ce phénomène nous en présentons une définition des affriquées 

pour ne pas confondre  la tactacha avec d’autres terminologies comme l’assimilation, la 

commutation ou inversion. 

1. Les consonnes affriquées  

    Dubois décrit une affriquée entant qu’une « consonne qui combine très étroitement une occlusion 

et une frication. Ainsi la consonne initiale anglaise dans child (à peu près [t∫], mais notée [č] ) ou la 

consonne initiale de l’italien giorno ]dzorno]. Bien que l’occlusion soit plus importante au début de 

l’affriquée et la frication à la fin, ces deux mouvements sont simultanés et non successifs comme on 

l’a longtemps cru. Dès le début de la prononciation de l’affriquée, les organes phonatoires sont en 

place pour une semi occlusion, qui tend de plus en plus à renforcer son caractère fricatif, d’où le 

nom de semi-occlusive ou semi-fricative que l’on donne aussi à ce type d’articulations. 

Dans l’histoire des langues, il s’emble que les affriquées aient tendance à perdre leur caractère 

occlusif pour devenir des fricatives [..] 

Sur le plan acoustique, les affriquées se différencient des occlusives par le caractère strident qui 

correspond à un bruit d’intensité particulièrement élevée et des fricatives par le caractère discontinu 

correspondant à un silence (au moins dans les bandes de fréquences. Situées au-dessus des 

vibrations des cordes vocales) suivi et /ou précédé d’une diffusion de l’énergie sur une large bande 

de fréquence. (Dubois et all..2007 :21,22).       
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Notre recherche débute par une définition linguistique surtout que ce phénomène n’existait pas dans 

l’arabe ancien. Il est vrai que les phonologistes arabes s’étaient intéressées d’autres phénomènes 

phonologiques et ce depuis Alẖalil (786) qui, le premier, avait donné une classification basée sur 

des particularités de l’appareil de prononciation. On peut citer la prononciation et la production des 

consonnes entre autres. 

En ce qui concerne la description des consonnes et ces caractéristiques en une conception bien 

déterminée, il faut attendre Sībawayh (796) pour retrouver les propriétés de : Voisement /Non-

voisement et Intensité / Laxité. 

1.1. Description de l’interaction phonologique  

    Les phonèmes avaient connu un grand intérêt. Et ce avant Alẖalil, il s’agissait d’Aristote dans 

Poétique où il définit le phonème alphabétique comme étant un « phonème divisé qui s’ancre par 

nature dans un tout construit phonologiquement.. ». Les arabes anciens empruntaient à Aristote. Il 

s’agit des phonologistes et chirurgiens ceux qui se sont intéressés aux rôles des organes (gorge, 

larynx et autre..) dans l’avènement des consonnes et à l’analyse des phénomènes phonologiques 

stables et variables. Tel est le cas d’Avicenne dans la description de jim  ٠ُاٌح  [j
1
] par exemple. Il dit 

dans le chapitre quatre de sa lettre : « le jim se produit de l’occlusion complète par l’apex et du 

contact de la partie avant de la langue et du palais. Ce dernier est d’un relief inégal, marqué à 

gauche et à droite, et qui prépare l’humidité nécessaire pour que l’air déchargé puisse pénétrer dans 

ce canal étroit. Mais il se façonne et tend à élargir ce dernier avant de terminer son sifflement entre 

les dents. L’humidité projetée diminue de son sifflement pour la rendre au claquement initial. 

L’explosion de cette humidité ne va pas très loin et ne s’étend pas beaucoup ; son dépassement 

n’excède pas le lieu de la décharge post-occlusive. » (Avicenne.2002 :28,29). 

Puis, il passe à la description du chin ٓاٌف١ [ch] en disant : « Le chin se produit là où se produit le jim 

même, mais sans occlusion aucune. Le chin est donc comme qui dirait un jim non occlus, et le jim, 

un chin qui commence par l’occlusion puis se libère. (ibid. :29).  

A ce propos, le linguiste tunisien Taïb Bakkūch affirme que la description précitée ne s’applique 

que sur les affriquées [ʤ] [زج]   en raison de caractère du voisement sans laquelle le [t∫] [ذؿ] pourrait 

l’être, c’est aussi le cas de la prononciation qui existe partiellement dans la région de Tadmor et de 

                                                           
1
 « le jim arabe est, comme le soutient à juste titre Ibnū Sīna, une occlusive. Il se distingue du -j-européen (z) parce 

qu’il s’agit, pour la langue arabe, d’une occlusive au début [..], fricative à la fin » (Raḍouane. Les causes.. :29). 
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quelques villages de Aljabal A-charqi en Syrie ; une prononciation influencée par les dialectes 

Araméen
1
. 

Ce commentaire montre que les consonnes subissent des changements dans sa réunion d’autant plus 

que la prononciation de la consonne change d’une ère à une autre. De cette façon, la description 

d’Avicenne, malgré sa précision, ne peut s’impliquer que sur une consonne affriquée comme le 

pense Bakkūch. En définitive, un phonème est susceptible de transformation. 

Cette transformation revient aux différences dialectales et aux changements phonologiques. 

De nombreux chercheurs justifient le glissement du dialecte par rapport au arabe standard dans les 

pays arabes, dans la Tunisie pour des raisons dans la plus importante l’économie de la 

prononciation ; en effet en passe du « difficile au facile, de l’aigu au doux et du compliqué au 

simple [..]. Ainsi les divergences entre l’arabe standard et les dialectes résultent du besoin des gens 

de s’exprimer aisément, simplement et avec clarté » (Alǧundi.1978 :131,132). À ceci s’ajoute les 

facteurs historiques et sociaux.. 

En général, ces transformations existaient dans le patrimoine linguistique arabe, mais elles 

continuent à se manifester. Ici on n’est plus limité aux phénomènes anciens comme : l’assimilation, 

l’inversion, la commutation et l’inflexion
2
. Dans ce sens la progression linguistique est arrivai à un 

nouveau phénomène phonologique à savoir les consonnes affriquées qui apparait à la fin du XIX 

selon le Petit Robert. 

Nous essayons de poursuivre ce phénomène en nous aidant des applications qui se basent 

principalement sur l’ouïe, l’observation et la déduction du dialecte tunisien qui fait apparaitre le 

phénomène dans quelques régions
3
. 

1.2. Quelques manifestations de la progression du dialecte tunisien  

    La consonne [ch] intervient beaucoup dans le dialecte tunisien partout dans le pays : au sud, au 

centre, au nord, chez les ruraux et chez les citadins.. Ceci apparait surtout dans la voix interrogative 

ou entrait loin de l’arabe standard. Le tunisien dit toujours : « waqtāch ?, kifāch ?, ‘lāch ?, 

                                                           
1
 Voir l’introduction arabe du Lettre d’Avicenne :10. 

2
 Pour connaitre de tels phénomènes, voir : Sībawayh. IV :431..479, et Alẖaṣaiṣ de Ibnu-ǧenni II :139..143, et Charḥ 

almufaṣṣal de Ibnu-Ya‘īch.V :538.., et récemment : A-nnachrti, ḥamza ‘abdallah. Min maḍaher a-ttaẖfif fillisān 

al‘arabi.1986, et Nūreddīne, ḥassan Moḥamed. A-ddalīl ila qawa‘ed alloġa al‘arabiya.1996. Voir pariculiairement : 

Almo‘jam almofassal fi ‘ilm aṣṣarf.1993 qui évoque la majorité des changement phonologiques. 
3
 Nous avons mentionné quelques différences d’une région à une autre toutefois nous traitons le phénomène d’un 

point de vue général. Nous projetons l’étude de ces différences à d’autres recherches.    
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ṯammāch ?.. » ce qui correspond respectivement en arabe standard à : « matā ? (quand ?), kayfa ? 

(comment ?), limāḏa ? (pourquoi ?), hal yūǧadu ? (ya-t-il ?) ». 

Cette consonne est primordiale dans notre Tachtacha. Il s’agit de la présence de deux phonèmes 

dans une seule consonne
1
 qui sont [t∫] [ذؿ] qui remplacent la consonne [t] [خ]. La Tachtacha exercé 

dans deux régions éloignées ; l’une au sud ouest (spécialement Nafta) et l’autre au nord-est (le Cap-

Bon ; spécialement Nabeul et Dar Cha‘ban Elfehri). 

 

2. Description de la Tachtacha  

    En rencontre la tachtacha dans la majorité des positions de la consonne [t] dans le mot que ce soit 

un nom ou un verbe. 

Nous avons marqué après les tests de plusieurs mots la difficulté de concevoir des règles qui 

régissent les degrés de sonorité des consonnes affriquées, surtout que ces degrés diffèrent du sud au 

nord dans la prononciation du même mot. Pour cela nous avons essayé dans cette recherche de 

réunir les deux voix dans l’intention de poser des interrogations générales sur ce phénomène : 

- Quelle est la relation entre les consonnes affriquées et l’accentuation relativement à sa 

position dans le mot ? 

- Quel est le rôle de la position de [t] dans le mot dans le degré de sonorité de la tachtacha ? 

- Peut-on considérer ces consonnes affriquées comme un, deux ou trois phonèmes ? 

- Serait-il possible de trouvez des points communs qui nous aident à concevoir une typologie 

qui systématise ce phénomène ? 

 

2.1. Les causes interprétant la tachtacha 

    Avant l’examination de ce phénomène, il vaut mieux revenir aux caractéristiques phonologiques 

des deux phonèmes : [t] et [ch], ce qui nous aide à trouver les causes qui mènent à cette progression 

de la prononciation d’une consonne fréquente dans le dialecte tunisien et surtout dans les verbes, à 

travers ses traits distinctifs et ses points d’articulation
2
. 

  

                                                           
1
 Il ya un phénomène pareil : [g,ج] →[ʤ,دج] rare en Tunisie et fréquent en Algérie. 

2
 « le point d’articulation c’est le syllabe ou fini le son » ( Ibnu-Ya‘ich.V :516).  



 2014مارس  /آذار  –الثانيالعدد  –دبية والفكرية مجلة جيل الدراسات األ
 

 

 

 

 

 

 174 2014©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

 

 

2.1.1. Les propriétés du [t]  

    Dans le chapitre II de sa lettre, Avicenne classe les consonnes/lettres en deux catégories ; l’une 

est simple, l’autre est complexe
1
. Le [t] est simple ; elle se produise grâce à des occlusions totales 

du sen -ou de l’air qui engendre le son- suivies d’explosions brusques
2
. Il nous parle dans le 

chapitre deuxième des causes de la production des « lettres »
3
.. 

Il résulte de cette référence les caractères stridents de cette consonne. Les grammairiens arabes ont 

tous affirmé ses traits distinctifs : l’intensité, le non-voisement et l’ouverture. (Sībawayh. 

IV :434,436). 

A ceci s’ajoute le point d’articulation du [t] dans elle se  produit de la fermeture de la langue plus 

que la fermeture du palais et du nez en mettent l’apex sur les dents supérieurs, ainsi en réalise 

l’occlusion totale et fait le [t] intense. 

Ces caractéristiques qui s’ajoutent au point d’articulation font de sa prononciation accidentelle et 

brutale puisqu’elle se fait de cette position..   

2.1.2. Les propriétés du [ch]  

    Le [ch] est une consonne non-voisée, spirante et ouverte (ibid.). Elle sort de la partie avant de la 

langue et ce lui qui correspond du palais supérieur
4
. Ibnu-Ya‘ich justifie l’intervention de [ch] sur 

d’autres phonèmes -même s’il parlait de l’assimilation
5
- par sa spécifité de la dispersion

6
. 

En somme, le [ch] et le [t] ont des propriétés communes (non-voisée et ouverte) et d’autres 

différentes (la laxité et l’intensité). A cause de l’intensité, les habitants objet d’étude ont entré le 

[ch] sur le [t] parce que l’occlusion devient partielle ce qui laisse l’air passer avec burble 

(turbulence) produisant ainsi un son fricative, alors le [t] devient spirante /lâche ou « entre intensité 

et laxité » et par conséquent affriquée. 

D’ailleurs selon Ibnu-Ya‘ich les consonnes qui sont entre intensité et laxité sont d’origines intenses. 

Elles se servent d’autre phonèmes proches de laxité pour laisser l’air échapper (Ibnu-Ya‘ich 

V :524). 

                                                           
1
 « Certaines lettres sont en vérité simples, qui se produisent grâce à des occlusions totales du sen -ou de l’air qui 

engendre le son- suivies d’explosions brusques. D’autres sont complexes qui se produisent grâce à des occlusions 
partielles mais suivies d’explosions continues » (Avicenne, chapitre II :19). 
2
 Voir chapitre troisième d’Avicenne :De la dissection du larynx et de la langue :23.. 

3
 (ibid. :19). 

4
 Voir Avicenne :29. 

5
 Ibnu-Ya‘ich évoque le [ch] devant une autre [ch] seulement. 

6
 Il parle ici d’ « al’istitalatu fittafachchi ». (V :538). 
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L’objectif de cette progression est alors la lénition de di-occlusion entre les dents et 

l’épanouissement dans la prononciation de [t].. 

Cette combinaison des deux consonnes qui à changé le point d’articulation de la [ch] qui devient au 

niveau de l’apex, et modifié l’intensité de l’articulation de la prononciation de la [t] en lui donnant 

une laxité puisqu’elle crée une fuite dans la langue où l’air peut passer aisément. Ainsi la [t] connait 

une dispersion avec la [ch] , et sa prononciation change du palais supérieur à l’ouverture de la 

bouche. En somme les caractéristiques communes et les points d’articulations des deux consonnes 

constituent deux raisons qui rapprochent les deux consonnes ; l’ »une aide l’autre a se prononcer 

avec laxité. 

Ce phénomène phonologique existe en anglais en une seule consonne et en français en deux. En 

arabe standard et en dialecte tunisien autre que les régions objet d’étude ce sont deux consonnes 

indépendantes. En ce qui concerne les régions de Nafta et du Cap-Bon, il s’agit tantôt de deux 

consonnes puisque la [ch] existe toute seule dans leurs parole, tantôt elle s’associe à la [t]
1
 et faisant 

ainsi une seule consonne même si avec des degrés de sonorisation divers. 

2.2. Les degrés de sonorisation de la tachtacha  

    Nous proposons dans cette étape une étude de quelque exemples ou en trouve notre [t] et ce en 

nous basant sur les positions dans le mot. Aussi, en nous veillant sur ses prothèses et les voyelles et 

les lettres de prolongations (alif, wāw, ya’). Notons qu’on ne prétend pas formuler des lois/règles 

qui organisent ce phénomène, un tel objectif serait l’objet d’une langue d’étude. 

2.2.1. Le rôle de la position de la [t] dans les degrés de la tachtacha  

    Ce concept de consonne affriquée signifie un phénomène combinatoire regroupant deux 

phonèmes [t] et [ch]. La fréquence de ces deux phonèmes qui constituent une seule consonne varie 

selon la position de la [t] dans le mot. Nous poursuivons les degrés de la tachtacha : forte 

sonorisation/faible sonorisation à travers ses trois positions :au début, au milieu et à la fin du mot. 

 Au début du mot : tmar (dattes), talfza (télévision), temsaḥ (crocodile), tūnis (Tunisie).. 

 Au milieu du mot : mfāteḥ (clés), mfartak (décomposé),  mkāteb (bureaux), mtambar (timbré).. 

 A la fin du mot : mrāyāt (lunettes), man‘ūt (qualifié), mchiit (je suis allé), ḥūt (poissons).. 

                                                           
1
 Certains habitants du Cap-Bon justifient l’intervention de ce phénomène dans leurs paroles par l’arrivée des juifs 

venant de Jerba. Ces derniers sont connus par leur fréquente utilisation de la [ch].. Pour les gens du Jrid (ex :Nafta) ; il 
est fort probable que ce phénomène a pour origine l’immigration des tribunes de Tadmor et certains villages de 
Aljabal A-charqi à l’est de la Syrie. Ces gens sot influencé par les dialectes Araméens. Cette dernière hypothèse revient 
aux historiens-sociologues pour être confirmée.        
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Ces exemples montrent que la sonorisation est forte quand la [t] est au début du mot. Ceci revient à 

ce qu’il est difficile de commencer par ce phonème vu ces caractéristiques précitées. Pour cela 

l’articulateur est obligé de recourir à la [ch]. On aura ainsi une forte sonorisation quoiqu’il y ait des 

degrés différents d’un exemple à un autre. 

Quant à la position finale de la [t], nous remarquons que la sonorisation devient faible puisque la 

prononciation du mot se termine au niveau de la [t]. 

En ce qui concerne la position médiane de la [t], le degré de sa sonorisation est intermédiaire à 

cause du passage facile de l’air quant le mot est déjà parti même si le syllabe qui contient la [t] 

constitue dans plusieurs exemples le point d’accentuation. 

2.2.2. Le rôle des relations du voisinage dans la tachtacha  

    On entend par voisinage les précédents et les suivants (lettres et voyelles). Leurs relations avec la 

[t] déterminent les degrés de sonorisation de la consonne affriquée. En premier lieu, on remarque 

une interaction plus ou moins forte de notre consonne avec les voyelles longues et les lettres de 

prolongation. 

Avec les précédents, l’air est déjà dispersé ce qui rend facile la prononciation, et la tachtacha 

devient moyenne.  

Avec les suivants, l’air sauvera la prononciation et rend la sonorisation moins forte ; on site comme 

exemples : 

 Les précédents : lettres de prolongation : mfātah (clés), aẖwāt (des sœurs), mīt (mort).. 

 Les suivants : lettres de prolongation : oẖtou (sa sœur), oẖtī (ma sœur), ẖtār (il à choisi). 

Le précédent et le poursuivant peut être une consonne intense. Dans ce cas, la sonorisation de la 

tachtacha devient forte pour atténuer l’intensité de ces consonnes. Parallèlement la tachtacha a une 

sonorisation faible avec les consonnes lâches, exemples : 

 Le précédent : consonne intense : mraǧtni (tu m’as inquiété), ǧaddtī (ma grande mère).. 

 le poursuivant : consonne intense : taǧraḥ (elle/tu blesse qqn..), tdāwī (elle/tu soigne 

qqn..).. 

 Le précédent : consonne lâche : yḥatref (il vole), ẖtam (il a fini).. 

 le poursuivant : consonne lâche : teḥram (il a souffert), tezrab (il est pressé).. 

C’est approximativement la même manière avec les consonnes voisées et non-voisées, 

respectivement comme les occlusives et les lâches, exemples : 
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 Le précédent : consonne voisée : met‘allem (éduqué), waktāš ? (quand ?).. 

 le poursuivant : consonne voisée : met‘allem (éduqué), tbī‘ (elle/tu vend(s)), metrabbī 

(tu/il a de la morale).. 

 Le précédent : consonne non-voisée : ftayta (un peu), šaẖtūra (belle fille), skat (il se 

taire).. 

 le poursuivant : consonne non-voisée : takrūri (sorte de drogue), msattak (stupide).. 

Tous ces exemples montrent que les degrés de sonorisation de la tachtacha devient forte à chaque 

fois la [t] est précédée ou suivi d’une voyelle double/ longue. Ceci nous rappelle un phénomène 

pareil; celui de la Kachkacha dans les anciens dialectes de Rabi‘a et Muḍar où la [k] est influencé 

par « alkasra » qui la suit et elle devient une consonne affriquée prononcé au niveau de la bouche. 

Par ailleurs, le degré de sopnorosation devient plus fort dans le cas de la gémination (šadda) : houtti 

(mon poisson), mrattab (arrangé) pour bien faciliter la prononciation du double [tt] qui gène la 

langue dialectal. 

D’un autre coté, le degré de sonorisation s’affaiblit et devient presque nul quand la [t] est précédé 

d’une [ch] indépendante, exemple : chtaa (hivers) de même quand la même [ch] suit la [t] exemple : 

tšouf (tu vois). 

De telles analyses et de telles interprétations nécessitent encore plus de précision surtout avec les 

exemples où se réunissent des facteurs opposés..         

 

 

 

Conclusion  

    Après avoir décrit le phénomène des consonnes affriquées à travers l’exemple du dialecte 

tunisien, et après avoir présenté une première conception des « lois phonologique » qui déterminent 

ce que nous appelons « Tachtacha », on peut déduire des résultats généraux : 

Cette progression phonologique, qui s’est passé dans la prononciation du [t] dans quelques régions 

tunisiennes n’est pas un phénomène local mais plusieurs langues le partagent. 

Il existe dans l’anglais d’une façon inverse puisque le [t] précède le [ch]. 

On trouve également que l’allemand a changé le [z] du [t] ancien qui se trouve au début du mot.  
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Ce phénomène des consonnes affriquées constitue-en utilisant la technique de commutation- un seul 

phonème dans le dire des régions objet d’étude. 

La fonction de ce phonème est une variante combinatoire. 

D’une autre part, on peut déduire des résultats généraux qui concernent ce phénomène. En effet, 

c’est une action /comportement collectif spontané. Il est sûr que tout se fait lentement et 

progressivement sans se limiter à un lien précis. En outre, les résultats des tests exercés sur 

plusieurs exemples indiquent que la tachtacha est un phénomène fréquent dans la plupart des mots 

contenant le phonème [t] quoique à des degrés différents et ce chez tous les habitants de Nafta et la 

majorité du Cap Bon. Vendryes insiste que « Tant que le changement ne se limite pas en un mot 

isolé, mais plutôt dans tous l’appareil de la prononciation, tous les mots [ou il ya (t)], doivent 

suivent cet appareil et se transforme de la même façon » (in Abdettawab, 1997 :22,23). 

Le [ch] reste le seul phonème qui a la propriété de coloration ou de contamination, une solution 

auxquelles recourent plusieurs langages afin d’éviter la caractéristique de l’occlusion qui est une 

base dans plusieurs phonèmes. Plusieurs habitants du Golfe arabe par exemple changent le [k] [ن] 

en  [š] [ؾ] : « Labbayša allahumma labbayš» (invocation à Dieu). De leur part, les égyptiens 

changent le [j] [ج] en [ch] : «  waǧh → weš (figure)» et les magrébins chez qui le [ǧ] [ج] devient 

[ch] [ؾ] : «ǧaẖa → šaẖ (pisser) ». 

Ainsi, la tachtacha n’est pas exclue des spécifies générales qui distinguent toutes les langues 

humaines et elle est un aspect de lénition linguistique qui traduit l’adaptation d’une telle langue aux 

besoins du progrès dans tous les domaines et ceci fait une langue vivante comme nous l’a 

mentionné au début. 

Enfin, ce travail est en général un simple appui pour poursuivre le phénomène dans un grand 

nombre d’exemples dans le but d’une étude systématique contribuant à la description de la 

progression linguistique et ce à travers le dialecte tunisien. 
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 جائزة الدكتور محمد مصايف: دب السنويةمسابقة جيل األ
 "إحياء  فكر ومؤلفات الناقد الجزائري الدكتور محمد مصايف " 

يل الدراسات األدبية والفكرية غزالن هاشمي رئيسة تحرير مجمة ج. أ: المشرفة عمى المسابقة

----- 

 2014يونيه  20: آخر مهمة لمتسجيل
 2014ديسمبر  20: آخر مهمة إلرسال األبحاث

 2015يناير  20: تاريخ اإلعالن عن النتائج

 

 

حاولت الحركة النقدية الجزائرية تأسيس وعي نقدي يختمؼ في ارتكازاتو عف كؿ راىنية نقدية سائدة وذلؾ 
ف تراوحت ىذه المرتكزات بيف الموضوعية والذاتية، ولكوف الساحة بالنظر إلى ا نبثاقو مف سياقات مختمفة، وا 

النقدية الجزائرية تعج بأسماء نقاد منيـ مف أسعفو حظ البحث المتجدد في فيـ خطابو النقدي ومنيـ ما سيج 
قصاء وتيميش، فقد اخترنا مسيرة باحث استطاع أف يقدـ منظورا  نقديا مغايرا ولكف غيبو بصيغة تغييب وا 

. الصمت

فالباحث والناقد الجزائري الدكتور محمد مصايؼ رحمة اهلل عميو كانت مسيرتو حافمة بعطاءات عممية كثيرة 
وببحثو عف خطاب نقدي يجاوز راىنية نقدية مؤسسة عمى االنتقاص حاؿ التقييـ إلى حضور فاعؿ ضمف 

خطي عثراتو وتطوير تجربتو في إطار موضوعي ممنيج ووفؽ المسار اإلبداعي وذلؾ بمساعدة المبدع عمى ت
رؤية شمولية، باحثا عف عالقة األدب بالمجتمع وموجيا الذائقة العامة نحو نماذج أدبية تعتمد االنتقائية بعيدا 

عف صفة االنحراؼ، مف ىنا فمصايؼ يبحث عف واقع جمالي مسيج بالتزاـ نقدي ومساءلة تعوؿ عمى االستقراء 
. نتاج ثـ التقييـواالست

 أبرز النقاد العرب في العصر الحديثاعتبارا مف ذلؾ ورغبة منا في احياء الذكرى السابعة والعشريف لرحيؿ 
مركز جيؿ البحث العممي مسابقة سنوية ألفضؿ بحث يتناوؿ ، يطمؽ 1978يناير  20والتي تصادؼ يـو  
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مف أجؿ تعريؼ الجيؿ الجديد مف الباحثيف مصايؼ  مواضيع أدبية وفكرية نستيميا بالبحث في مؤلفات الدكتور
: وذلؾ بالبحث في المحاور اآلتيةبمؤلفاتو وبمسيرتو العممية الحافمة 

الرؤية والمنهج : ـ الممارسة النقدية عند الدكتور محمد مصايف
ـ األزمة النقدية في الجزائر من منظور الدكتور محمد مصايف 

محمد مصايف  ـ الكتابة اإلبداعية لدى الدكتور 

ـ المغة والهوية من منظور الدكتور محمد مصايف  

 :لمراغبيف في المشاركة تقديـ أبحاثيـ وفؽ الشروط العممية المتعارؼ عمييا و في التواريخ المحددة

 :شروط األبحاث المقدمة ومواصفاتها  -1
 أف يكوف البحث في موضوع المسابقة بالمغة العربية أو الفرنسية. 
 لبحث المقدـ بحثًا أصيال لـ يسبؽ نشره بأي شكؿ مف األشكاؿيجب أف يكوف ا.  
  تقبؿ المشاركات الفردية فقط. 
  االسـ والمقب، الرتبة العممية، المؤسسة )أف يذكر الباحث المعمومات التالية بعد عنواف بحثو مباشرة

 (.الجامعية، البريد اإللكتروني، رقـ الياتؼ
 لمية مع البحثالع  أف يرفؽ الباحث سيرتو الذاتية .
  (فرنسية أو انجميزية)أف يرفؽ الباحث ممخصيف لمبحث أحدىما بالمغة العربية واآلخر بمغة مغايرة ،

. بحيث ال يتعدى كؿ ممخص ثمانية أسطر كحد أقصى
 مراعاة المنيج العممي في كتابة المقاالت والبحوث العممية. 
  ( 10)ئمة المالحؽ، وال يقؿ عمى صفحة بما فييا قا( 20)أف ال يتجاوز عدد صفحات البحث

 .صفحات
  أف يكوف نوع الخط(Traditional Arabic) في اليامش، ( 11)في المتف، و( 14)، بمقياس

وأف تكوف ىوامش الورقة مف جميع  .إذا كاف بالمغة األجنبية Times New Roman 12وبحجـ 
(. سـ1)وتباعد بيف األسطر( سـ2)الجيات 

  المذكورة أعاله حصرا عمى البريد االلكتروني التاليترسؿ األبحاث بالمواصفات: 

jil.competitions@gmail.com 

mailto:jil.competitions@gmail.com
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   :التواريخ -2

رساؿ البحث في التواريخ المحددة أدناه : تسجيؿ المشاركة وا 

   2014يونيه  20: آخر مهمة لمتسجيل في المسابقة- 

 2014ديسمبر  20:    رسال األبحاثآخر مهمة إل -

 2015يناير  20 :  تاريخ اإلعالن عن النتائج -

 

 :الجوائـز
يحصل الفائز بالمرتبة األولى عمى جائزة الدكتور مصايف محمد، كما يقدم المركز لممشاركين 

: الفائزين بالمراتب الثالثة األولى

 .قبمةالمشاركة مجانا في مؤتمراتنا وتظاهراتنا العممية الم 

 .الحصول عمى شهادات مشاركة
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