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الهيئة المشرفة على المجلة
رئيس المركز الديمقراطي العربي
د .عمار شرعان
رئيس التحرير:
د .فاطمة الزهراء نسيسة
دكتورة بقسم العلوم االجتماعية-جامعة خميس مليانة ،الجزائر

رئيس التحرير التنفيذي:
د .سالم بن لباد
دكتور بقسم اللغة واألد العربي-جامعة البويرة ،الجزائر

مساعد رئيس التحرير:
د .خالف دريس
جامعة الجزائر  ،02الجزائر

مستشار التحرير:
أ.د .أيمن محمد ميدان :دكتور بكلية دار العلوم-جامعة القاهرة ،مصر
أ.د .سعيد جمال الدين ما ينغ جينغ :رئيس قسم اللغة العربية-جامعة صن يات سني ،الصني
أ.د .الغالي بن لباد :دكتور بقسم العلوم االجتماعية-جامعة تلمسان ،اجلزائر
د .محمد فتحي عبد الفتاح األعصر :جامعة الطائف ،السعودية
د .ليلى مهدان :دكتورة بقسم األدب العريب-جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر
د .نسيسة أمينة :دكتورة بقسم اهلندسة املعمارية-جامعة البليدة  ،02اجلزائر
د .أمال مقدم :دكتورة بقسم العلوم االجتماعية-جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر
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لجنة التحرير:
د .نوال بناي :دكتورة بقسم العلوم االجتماعية –جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر-
د .فوزية مصبايح :دكتورة بقسم العلوم االجتماعية-جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر-
د .أم الخير سحنون :دكتورة بقسم العلوم االجتماعية-جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر-
د .صادق حطابي :دكتورة بقسم العلوم االجتماعية-جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر-
د .يوسق بوزار :دكتور بقسم العلوم االجتماعية-جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر-
د .فاطمة زعيتر :دكتورة بقسم العلوم االجتماعية-جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر-
جمال بلبكاي :دكتور جبامعة سكيكدة ،اجلزائر
هبري فاطمة الزهراء :أستاذة جبامعة تلمسان ،اجلزائر

رئيس اللجنة العلمية:
عمار ساسي  :أستاذ التعليم العايل كلية اآلداب جامعة البليدة  ،02اجلزائر

اللجنة العلمية واإلستشارية:
حاجي دوران :أستاذ التعليم العايل جبامعة آيدين إسطنبول ،تركيا
أ.د .سعيد جمال الدين ما ينغ جينغ :رئيس قسم اللغة العربية-جامعة صن يات سني ،الصني
أيمن محمد ميدان :أستاذ التعليم العايل بكلية دار العلوم جامعة القاهرة ،مصر
عبد الكريم سعيد المدهون :أستاذ التعليم العايل جبامعة فلسطني ،فلسطني
الغالي بن لباد :أستاذ التعليم العايل كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة تلمسان ،اجلزائر
حسام العفوري :أستاذ التعليم العايل باجلامعة العربية املفتوحة ،األردن
عمار ساسي :أستاذ التعليم العايل كلية اآلداب جامعة البليدة  ،02اجلزائر
علي جبار الشمري :أستاذ التعليم العايل بكلية االعالم بغداد ،العراق
أشرف محمد زيدان :أستاذ التعليم العايل يف الدراسات اإلسالمية والتنمية جبامعة ماليا ،ماليزيا
حافظ المغربي :أستاذ التعليم العايل بكلية دار العلوم جامعة املنيا ،مصر
ذهبية أوموسى :أستاذ التعليم العايل كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة البليدة  ،02اجلزائر
خالد كاظم حميدي :أستاذ التعليم العايل كلية اآلداب جامعة النجف ،العراق
عبد الفتاح محمود إدريس :أستاذ التعليم العايل جبامعة األزهر بالقاهرة ،مصر
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جمال مجناح :أستاذ التعليم العايل بكلية اآلداب واللغات جامعة املسيلة ،اجلزائر
فاطمة الزهراء نسيسة :دكتورة بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر
زين العابدين سليمان :دكتور مبركز املوىل إمساعيل للدراسات واألحباث مكناس ،املغرب
جالل حسن حسن عبد اهلل :دكتور بكلية االقتصاد ،حقوق املنصورة ،مصر
عبد المطلب إيشيدان :دكتور جبامعة أنقرة يلدرم بايزيد ،تركيا
ليلى مهدان :دكتورة بكلية اآلداب واللغات جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر
محمود فتوح :دكتور بكلية اآلداب والفنون جامعة الشلف ،اجلزائر
محمد أحمد محمد حسن مخلوف :دكتور بكلية اللغة العربية بأسيوط جامعة األزهر ،مصر
سالم بن لباد :دكتور بكلية اآلداب واللغات جامعة البويرة ،اجلزائر
سمية قندوزي :دكتورة بكلية اآلداب واللغات جامعة اجلزائر  ،02اجلزائر
فاطمة الزهراء ضياف :دكتورة بكلية احلقوق واآلداب جامعة بومرداس ،اجلزائر
مريم بابو :دكتورة بكلية اآلداب واللغات جامعة سعيدة ،اجلزائر
طه حميد حريش الفهداوي :دكتور بكلية اإلمام األعظم جامعة بغداد ،العراق
خالد بن غازي الدلبحي :دكتور بكلية الرتبية جامعة شقراء ،السعودية
فايزة حريزي :دكتورة بكلية احلقوق واآلداب جامعة بومرداس ،اجلزائر
المختار علة :دكتور بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة اجللفة ،اجلزائر
سام وليام :دكتور بكلية اآلداب جامعة حلب ،سوريا
محمد مكي :دكتور بكلية اآلداب واللغات ،جامعة املدية ،اجلزائر
محمد فتحي عبد الفتاح األعصر :جامعة الطائف ،السعودية
مولوجي قروجي صورية :دكتورة مبركز البحث يف األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية ،اجلزائر
محمود خليف خضير عبيد الحياني :دكتور بكلية الرتبية جامعة املوصل ،العراق
أرزقي شمون :دكتور بكلية اآلداب واللغات جامعة جباية ،اجلزائر
عبد القادر لباشي :دكتور بكلية اآلداب واللغات جامعة البويرة ،اجلزائر
جميلة ملوكي :دكتورة بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة تيارت ،اجلزائر
محمد الصديق بغورة :دكتور بكلية اآلداب واللغات جامعة املسيلة ،اجلزائر
زينب قندوز غربال :دكتور باملعهد العايل للفنون واحلرف ،جامعة القريوان ،تونس
نعيمة بن علية :دكتور بكلية اآلداب واللغات جامعة البويرة ،اجلزائر
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نصيرة شيادي :دكتورة بكلية اآلداب واللغات جامعة تلمسان ،اجلزائر
رشيدة بودالية :دكتورة بكلية اآلداب واللغات جامعة البويرة ،اجلزائر
بوخدوني صبيحة :دكتورة بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة البليدة  ،02اجلزائر
أحمد حسن إسماعيل الحسن :دكتور بقسم اللغة العربية اجلامعة اهلامشية ،األردن
عبد العالي السراج :دكتور مبركز املوىل إمساعيل للدراسات واألحباث يف اللغة واآلداب والفنون مكناس ،املغرب
كريمة الرفاعي بوعثمان :دكتورة باملعهد العايل للفنون واحلرف جامعة القريوان ،تونس
يوسف بوزار :دكتور بقسم العلوم االجتماعية جامعة مخيس مليانة ،اجلزائر
عيشاوي وهيبة :دكتورة بقسم العلوم االجتماعية جامعة البليدة  ،02اجلزائر
مجاني باديس :دكتور بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة باتنة ،اجلزائر
كمال علوات :دكتور بكلية اآلداب واللغات جامعة البويرة ،اجلزائر
الطاهر غراز :دكتور بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة جيجل ،اجلزائر
طالل بن أحمد بن شداد الثقفي :دكتور بالكلية اجلامعية برتبة ،جامعة الطائف ،السعودية
نذير بوحنيكة :دكتور بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة الطارف ،اجلزائر
بن عطية كمال :دكتور جبامعة اجللفة ،اجلزائر
سميرة مالكي :دكتورة جبامعة وهران  ،02اجلزائر
آمنة شنتوف :دكتورة جبامعة تلمسان ،اجلزائر
ضياء غني العبودي :دكتور جبامعة ذي قار ،العراق
عبد الكريم حمو :دكتور مبركز البحث يف االنثروبولوجيا وهران ،اجلزائر
محمد بوعالوي :دكتور جبامعة املسيلة ،اجلزائر
زهراء خالد سعد اهلل محمد العبيدي :دكتورة جبامعة املوصل ،العراق
كريم كاتب :دكتور جبامعة التكوين املتواصل ،اجلزائر
مصطفى عبيد :دكتور جبامعة املسيلة ،اجلزائر
حفيفي رتيبة :دكتورة جبامعة مخيس مليانة ،اجلزائر
جمال بلبكاي :دكتور جبامعة سكيكدة ،اجلزائر
لواتي فاطمة :دكتورة مبركز البحث العلمي والتقين لتطوير اللغة العربية ،تلمسان ،اجلزائر
مهداوي هند :دكتورة باملركز اجلامعي عني تيموشنت ،اجلزائر
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أحمد علي إبراهيم الفالحي :دكتور جبامعة بغداد ،العراق
حليمة بن عزوز :دكتور جبامعة تلمسان ،اجلزائر
رسول بالوي :دكتور جبامعة خليج فارسبوشهر ،إيران
لخضر هني :دكتور جبامعة املسيلة ،اجلزائر
تومان غازي حسين الخفاجي :دكتور باجلامعة اإلسالمية النجف ،العراق
هوادف رابح :دكتور جبامعة سطيف  ،02اجلزائر
صليحة لعزالي :دكتورة جبامعة مخيس مليانة ،اجلزائر
خالد حوير شمس :دكتور جبامعة بغداد ،العراق
مازن موفق صديق مصطفى الخيرو :دكتور بكلية الرتبية للبنات جامعة املوصل ،العراق
سعاد هادي حسن أرحيم الطائي :دكتورة بكلية الرتبية إبن رشد للعلوم اإلنسانية جامعة بغداد ،العراق
فاروق عبد الحميد عبد القادر دراوشة :دكتور جبامعة اجلوف ،السعودية
جمال ولد الخليل :دكتور جبامعة حائل ،السعودية
روح اهلل صيادي نجاد :دكتور بكلية اآلداب واللغات األجنبية جامعة كاشان ،إيران
محمد رزق الشحات عبد الحميد شعير :دكتور جبامعة هيتت ،تركيا
حميدش منيرة :دكتورة مبعهد الرتمجة جامعة اجلزائر  ،02اجلزائر
أحمد أنيس الحسون :دكتور الدراسات األدبية ،سوريا
محمد يطاوي :دكتور جبامعة السلطان موالي سليمان ،املغرب

التعريف بالمجلة:
جملة "الدراس ا ا ا ا ا ااات الثقافية واللغوية والفنية" دورية علمية دولية أكمة ،تص ا ا ا ا ا اادر عن أملانيا ،برلني عن املركز العريب الدميقراطي
وتعىن بنشر الدراسات والبحوث يف التخصصات التالية:
 .1األنثروبولوجيا والعلوم االجتماعية
.2اللغات والرتمجة واآلداب والعلوم االسالمية
.4العلوم الفنية وعلوم اآلثار
وكل الدراسات اليت هلا عالقة بالتخصصات السابقة.
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تعىن اجمللة بالبحوث والدراسات االكادمي ية الرصينة اليت يكون موضوعها متعلقا جبميع جماالت علوم اللغة والرتمجة والعلوم
اإلسالمية واآلداب ،والعلوم االجتماعية واإلنسانية ،وكذا العلوم الفنية وعلوم اآلثار ،للوصول اىل احلقيقة العلمية والفكرية
املرجوة من البحث العلمي ،والسعي وراء تشجيع الباحثني للقيام بأحباث علمية رصينة.
مقاييس وشروط النشر:
ختص البحوث املرسلة اىل اجمللة اىل جمموعة من الشروط تتمثل فيما يلي:
 .1جيب أن تتوفر يف البحوث املقرتحة األصالة العلمية اجلادة وتتسم بالعمق.
.2على ص ا اااحب البحث كتابة إمس وعنوان االلكرتوين واجلامعة والبلد الذي ينتمي الي أس ا اافل عنوان البحث ،مع إرفاق س ا اارية
ذاتية وتكون يف صفحة خاصة ضمن البحث.
.3ترتب اهلوامش حتت كل ص ا ا ا اافحة ويف هناية املقال ترتب املراجع حس ا ا ا ااب الطرق املنهجية املتعارف عليها ووفقا للتس ا ا ا االس ا ا ا اال
العلمي املنهجي.
.4ترفق املقاالت مبلخص ال يتجاوز  10أسا ا ا ا ا ا ااطر باللغة العربية ويرتجم امللخص اىل اللغة اال ليزية أو العكس مع التطرق اىل
الكلمات املفتاحية .والكلمات املفتاحية تكون بينها فاصلة .وكذلك كتابة العنوان باللغة العربية واال ليزية.
.5حجم البحث ال يقل عن  10صفحات وال يزيد عن  15صفحة.
.6تكتب املقاالت حبجم  16بصا ا اايغة  Traditional Arabicبالنسا ا اابة للم وحبجم  12بصا ا اايغة Times New
 Romanبالنس ا اابة للهوامش ،أما بالنس ا اابة للغات األجنبية األخر يكون حبجم  12بص ا اايغةTimes New Roman
بالنسبة للم و 10بالنسبة للهوامش وبنفس الصيغة.
.7إرفاق البحث مبلخص باللغتني العربية واال ليزية.
.8على البحوث املقرتحة أن تراعي القواعد املنهجية والعلمية املتعارف عليها.
. 9ترسل املقاالت املقرتحة هليئة أمانة التحرير لرتتيبها وتصنيفها ،كما تعرض املقاالت على اللجنة العلمية لتحكيمها.
.10جيب أال يكون املقال قد سبق نشره أو قدم اىل جملة أخر .
.11ترسل املقاالت اىل الربيد االلكرتوين للمجلة.
. 12متتلك اجمللة حقوق نشر املقاالت املقبولة وال جيوز نشرها لد جهات أخر اال بعد احلصول على ترخيص رمسي منها.
. 13ال تنشر املقاالت اليت ال تتوفر على مقاييس البحث العلمي أو مقاييس اجمللة املذكورة.
.14حتتفظ اجمللة حبق نشر املقاالت املقبولة وفق أولوياهتا وبرناجمها اخلاص.
. 15البحوث اليت تتطلب تص ا ا ا ا ااحيم أو تعديل مقرتحا من قبل جلنة القراءة تعاد اىل أص ا ا ا ا ااحاوا إلجراء التعديالت املطلوبة قبل
نشرها.
.16أال تكون البحوث املرسلة مستلة من مطبوعة ،او جزء من أطروحة.
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 .17أن تتضمن البحوث املرسلة على قائمة املراجع تدرج يف األخري.
. 18ختضع كل البحوث املقرتحة للتحكيم العلمي املزدوج من طرف جلنة القراءة وبسرية تامة ،حبيث:
 حيق للمجلة اجراء بعض التعديالت الشكلية الضرورية على البحوث املقدمة للنشر دون املساس مبضموهنا.يقوم الباحث بتصحيم األخطاء اليت يقدمها ل احملكمني يف حال وجودها وإعادة ارساهلا للمجلة. لغات املقاالت :العربية ،واألمازيغية ،الفرنسية ،اإل ليزية ،األملانية ،اإلسبانية ،اإليطالية ،والروسية..19املراجع واهلوامش تكتب بالطريقة التالية:
إسم ولقب الكاتب ،عنوان الكتا  ،الطبعة ،دار النشر ،بلد النشر ،سنة النشر ،الصفحة.مهام إدارية:
 يرسل الباحث تعهد يبني في عدم نشر املقال يف أي جهة أخر  ،أو أخذ من مؤلف نشره سابقا.ترسل إدارة اجمللة للباحث اشعار باستالم املقال.البحوث املرسلة للمجلة ال ترد ألصحاوا سواء نشرت او مل تنشر.تسلم إدارة اجمللة للباحث الذي قبل مقال وعد بالنشر بعد القرار اإلجيايب من طرف احملكمني.متنم جملة لصاحب املقال نسخة إلكرتونية من عدد اجمللة الذي يتضمن مقال .ترسل البحوث املقدمة للنشر عرب:البريد االلكترونيculture@democraticac.de :
مالحظة :جميع اآلراء الموجودة في المجلة تعبر عن وجهة نظر أصح ح ح حححابها ،كما ال تتحمل المجلة مس ح ح ح ح ولية االخالل
بقواعد الملكية الفكرية.
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ِّيني في التَّوعية الفكْريَّة
أثر الخطاب الد ِّ
ُ
The impact of religious discourse on intellectual awareness
محمد رزق شعير (أستاذ مساعد في كليَّة اإللهيَّات ،جامعة هيتت ،تركيا)
ال ُّدكتورَّ /
ُّ
الدكتورة /نهى كمال سليم (باحثة ومترجمة بالمجلس األعلى للشئون اإلسالميَّة ،مصر)
ملخَّص باللُّغة العربيَّة:
ِّيين هو فن من فنون القول ،ووس ييمن من وس يياثري النَّه ف ،مَّ ف نن من فنون رنق ادِّيف الدِّينمَّ  ،و ييق
اخلطاب الد ُّ

من ياثق حتييك الوعي لدى ادننقي ،وهو كذلك عمنمَّ ريبويَّ روجمهم أسي يياسي ييها القي ن ال ي وال ُّس ي ين النَّوويَّ  ،وهو أيً ي يا
كري رِّوف عن يقمق الدِّين األس ي ييومي ،كما َّ
أن اخلطاب الدِّيين هو
كري رِّوف عن رس ي ييال األس ي ييوا ااروَّمَّ واًُّ ي يياريَّ  ،و ُّ
ُّ
الوس ي ييمن ال اا مل لا ادس ي يينمون الِّال ،وادنهان الذخ يه ي ييومون من رول أف ارهد ومواَّاهد ال يييدون يه ي يياها ىل
النَّاس سواء كاموا مسنم أو مف مسنم .
َّن" لغ اخلطاب ادِّندل جتنَّت مِّاممها يف القي ن ال ي بش ري واضح ،ما حينِّد عنمنا الَّتَّكمز عنى عناصي الويدة
كري الطَّواثل الدِّينمَّ عنى هذا؛ فالَّيكمزة ااسيياسييم ال يسيينند
والنَّقارب ب ااديان ،وجِّنها ينق وصييري فمما بمننا .ورنَّاق ُّ
لمها أخ رطاب هي امطوَّ من رؤي ف يي ينوثق عنها راء ورهي ي ي ي ي ي ييوراا مِّبة عن هوي اخلطاب ،فاخلطاب َّمم عنمم
جيمل أ ْن يوىن عنى فهد عممق ،ومظية موضوعم .
وااص ييري يف اخلطاب الدِّيين هو ااعندال ،وس ييومل هور بِّ

ا ماعاا ادنش ييددة وادنس ييوب اىل الدَّعوة الدِّينمَّ

واخلطاب الدِّيين نما ولناما ،من رول عدا وض ييوؤ رؤي ِّ
ااجتاهاا األس ييوممَّ ورً ييارلا وَّن النِّامري مل ًَّ ييايا الِّه ييي
ومنطنوار فًي ييو عن اامامم ويمل َّ
الذاا أخ بسي ييومل اعنياب ادننسي ييو اىل الدَّعوة الدِّينمَّ بناسي ييهد وعدا رؤي مهي يين
اافياد واجملنمِّاا أخ راًييمري مهيياُّهد ال َّشيلهييم عنى ادهيين

الايدي أخ مهيين

ا ماع من رول ا هري بادقاصييد

الشَّيعمَّ والنَّغاضي عنها ،واخلنري يف ريرممل ااولوياا.
َّطيف ،الوسطمَ  ،األرهاب.
الكلمات المفتاحية :اخلطاب ،ااعندال ،الن ُّ
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َّ
:الملخص باللُّغة اإلنجليزيَّة

Religious discourse is an art of the say, and a means of influence, it is an art of
imparting religious knowledge.
The origin of religious discourse in Islam is moderation, the attribute of
moderation in the Qur'an and Sunnah has been clearly demonstrated.
The Prophet Mohammed (PBU) addressed all groups and lived with them and
lived in Mecca with the infidels as well as in the city concluded an era with the
Jews and coexist with them under the roof of one state.
The reason for the emergence of some extremist groups and attributed to the
religious call and religious discourse is the lack of clarity of the Islamic trends
and inconsistencies and lack of dealing with contemporary issues and
requirements as well as selfishness and love of self, because of the admiration
of those who belong to the religious call themselves.
:الكلمات المفتاحية باللُّغة اإلنجليزيَّة
Discourse, moderation, extremism, moderation, terrorism.
:مقدِّمة
ه ي ي ي ي النِّس ي ي ي يياممون
َّ  ور،يف الا ي الغييب عنى وج الِّموا

أص ي ي ي ييوح اخلطاب يف الِّه ي ي ي ييي اُّدي موض ي ي ي ييوعا لنو

) وهذا ااهنماا يِّود ىل أصي ي ي ي ي ييري اُّوار الذخ يوين الِّوَّاا ب بين1 والاوسي ي ي ي ي ييا وعنماء النَّهويري بِّناي واهنماا بالغ ؛
ً ي يوابل من رول اخلطاب الدِّيين ودور يف ييي
َّ ال

ِّ وضاول رقد ب.الوش ييي عنى مس يينوياا ننا ب ال َّش ي ييا والغيب

َّ النَِّّوف؛
َّان الدِّين هو ادِّول عنم يف مزع ااينقان الدَّارني ب ال ُّش ي ي ي ي ي ي يِّوب ال حي مها ااهواء واا ماع ااس ي ي ي ي ي يينِّماري
َّن

الا ييَّ والثَّقافمَّ ال لمس ها ا ضيابل ادناِّ ال رِّود عنمهد بالنَّال دون النَّظي ىل الًيَّير الذخ ين ق باآري يم
)2 .يمل الدُّمما ذ مَّ مجل ب سِّادة الدَّارين
ِّ اليجوع ىل الدِّين هو منقذ الشُِّّوب ادنهال عنى
ُّ
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يمل اُّماة ،وعنى ا ممل أ ْن ياهد ييِّور اآري ،و َّ
يمديها ارم من
مهم ِّ
كري مس ييان ل َّ
َّن النَّاس سي يواء يف ِّ
أن َّ
بين الوشييي ،وأهري األسييوا هد أكثي ال ُّشيِّوب عطاء ليمسيياممَّ َّ
الد يِّمنون بيَّاب ذارمَّ ويِّنمون َّ
أن امه جيزل هد ادثوب يف
ردم اآريين؛  )3ولذلك جيمل ااسيناادة من ا سيور ادشيَّتك ب ااديان؛ يم

َّن ا سيور ادشيَّتك ب األسيوا وما

سييوق من ااديان كثفة ومنم  ،ن ن اامطوا منها يف يييعنا والنَّ اكد لمها لننوصيري ىل ما يبح اي األسييوا و و يف
ل ،والوَّوف أماا النَّماراا األُّاديَّ أو الِّنماممَّ أو اداديَّ أو مفها من مزعاا الانس ي ييا الوض ي ييِّمَّ ،
هي ي ي ِّ
الدَّعوة ىل ويدة ال ِّ
ِّيين هماء أَّوى وأماذ وأيك.؛ ف ي ي ي ي ي ي "األسوا والمهوديَّ وادسم مَّ " رممن َّ
اليسري
بالذاا األهمَّ  ،وبيسال ُّ
فم ون اخلطاب الد ُّ
السماويَّ  ،وبادوث
ال ياا ،وبال نمل َّ

اا هار ،وبالموا اآري يوا الثَّواب واُّساب.

مقيرة يف هذ ااديانال ا رزن ،وا رسي يييا ،ا رقنري ماس ي يا ،ا ر ذب ..خ .ومنهج
والوصي ييايا ااروَّمَّ الِّشي ييي َّ
اُّياا واُّول يف ااي اا وايد ،لندال عنى وجود النِّظاا الدِّيين القاثد عنى حتقمق و ي ي ي ي ي ي يياع مزع اخلف وادهي ي ي ي ي ي يين ،
ومقاوم مزع الشَِّّي واداسدة)4 .
وينناول الو

أربِّ مواي ردور يول هذا األ ار؛ وهي عنى النَّ و النَّايلال

األول :ماهيَّة الخطاب الدِّيني ،وأهميته
 المبحث َّ
اليس ي ي ي ي ي ي ييالي  ،)6وهو ادواجهي بيال وا ،أو ميا ايا يمل بي
الخطاب لغة :هو مياجِّي ال وا  ،)5وهو ال وا و ِّ

كومي حيمري مِّنوماا يييد اديس ي ييري ادن نِّد أو ال ارمل) أ ْن ينقنها ىل
اليجري ص ي ييايو  ،ومقمًي ي ي ا واب  ،)7وهو مقطل
َّ
ن
خ مشييَّت بمنهما  .)8واخلطاب
اديسييري لم ال َّس يامل أو القارك) ،وي نمل َّ
ااول رسييال وياهمها اآري بناء عنى مظاا لغو ن

يسمى رطابا)9 .
أهري لناهد ،وال وا الذخ ا يقهد ب فهاا ادسنمل ،فإمَّ ا َّ
يُقهد ب األفهاا ،فهاا من هو ٌ
ِّيين وما ينِّنَّق ب من عواداا ومِّاموا ،وبمان النَّش ي ي ي يييِّاا
الخطاب الدِّيني اص ط ط طططالحا :هو مادة ال وا الد ِّ

ادقول أو اد نوب ب ادن نِّد أو ال َّس ي ي ي ي يامل ،وب اخلطممل وادلا مل ،وب ال ارمل والقارك )10 .يقول ُّ
الدكنور ا يارخال
ِّيين هو فن من فنون القول ،ووسييمن من وسيياثري النَّه ف ،مَّ فن من فنون رنق ادِّيف الدِّينمَّ  ،و ييق من ياثق
اخلطاب الد ُّ

كري رِّوف عن
حتييك الوعي لدى ادننقي ،وهو كذلك عمنمَّ ريبويَّ روجمهم أساسها القي ن ال ي و ُّ
السن النَّوويَّ  ،وهو أيًا ُّ

كري رِّوف عن يقمق الدِّين األسي ي ييومي ،كما َّ
أن اخلطاب الدِّيين هو الوسي ي ييمن ال
رسي ي ييال األسي ي ييوا ااروَّمَّ واًُّي ي يياريَّ  ،و ُّ

اا مل لا ادس ي يينمون الِّال ،وادنهان الذخ يه ي ييومون من رول أف ارهد ومواَّاهد ال يييدون يه ي يياها ىل النَّاس س ي ي يواء
كاموا مسنم أو مف مسنم )11 .
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يك فم َّ
كري رطاب يدور مً ييموم يول الدِّين بماما وعيضي يا واس ييننهاما ،أو
أن اخلطاب ِّ
وممَّا ا ي َّ
يين يش ييمري َّ
الد َّ

حتنمو لقًي ييايا أو دعوة لنونم يف منايي اُّماة ادلننا  ،أو مقدا لنهي ييوص ي ي وصي ييدا وموذا اَّوال وأي ام ويقاثق  ،س ي يواء
رِّنَّق ذلييك انيييال الِّقمييدة أو الاق ي أو الانس ي ي ي ي ي ي يا ي أو الِّند أو اادب أو الان ومييا ىل ذلييك من أمواع النَِّّوف القييدن ي أو
ادسن د .
كما َّ
كري بمان باس ي ي ييد الدِّين يوج لنناس كافَّ  ،وس ي ي يواء كان هذا اخلطاب يف ص ي ي ييورة
ِّيين هو ُّ
أن ادياد باخلطاب الد ِّ

رطو أو حماض ي ي ي ييية أو رس ي ي ي ييال أو مقال أو كناب أو مس ي ي ي ييييم أو عمري درامي عنى ارنوف أمواع وأ ي ي ي ي ي ال الانمَّ ؛ َّ
ان
اخلطاب الدِّيين ا ينوغي أ ْن ضه ييي يف جنس رِّوفخ دون مف َّ ،ن النَّوس ييل يف ماهوا اخلطاب الدِّيين ينسي ي مل أيًي يا عنى
رطابنا األس ي ي ي ييومي ادِّاص ي ي ي ييي ،كما ينمح من جه أريى لنواي اخنري م ان مقارب رطاب ننل ا ماعاا والنَّماراا
ال ها عوَّ َّييو أو بِّمدة باألسوا ،دون النَّظي يف رناماهتا اديجِّم  ،وبغ

النَّظي عن دعاوى بًِّها)12 .

أهمية الخطاب الدِّيني)13 :
اليسييال ال ذلك َّ
كري عهييي مطالوون بنونمل رسييال امه عب رطاب سييومي يقدا
 -1ضيييورخ لنونمل ِّ
ان ادسيينم يف ِّ
األسييوا اًييمون ص ي مح كامري ،وأسيينوب منممز وفِّال ..ا وا مجمل الاتاا واهمتاا و ننل ااجناس داعما
باليسول صنى امه عنم وسند.
اىل النَّوسل وااعندال وااَّنداء َّ
جري وعو )14ال
 -2اخلطاب والنَّونمل هو سي ييومري ااموماء والهي يياُّ  :لنووغ والنَّوم وسي ييومري النَّنياة لننيممل؛ لقول َّ
ِ ِ ِ
ِ
َي ٌد َولَ ْن أ َِج َد ِمن ُدومِِ ُمنْنَ َ دا * ِاَّ بَوَما ِّم َن امهِ َوِر َسااَرِِ).
َُّ ْري ِِّّن لَن ُجي َفِِّن م َن امه أ َ
 -3اخلطاب والنَّونمل ييق اخلوص لنِّالَّ :
ان الواَّل الوتمس الذخ يِّمش ي ي ي ي ي ي الِّال الموا يايأ عنى ادسي ي ي ي ي يينم أ ْن
ينشيوا اخلف الذخ عندهد  ،والذخ يقدِّا اُّنول النَّاجِّ دشاكري الِّال ،مسنلدم يف ذلك أدواا الِّهي ولغن
اام عنى اامد وكما يهي ي ي ييري يف ااعواا ال َّس ي ي ي يابق يف ااحم ادالم الِّادم
يف ا و النَّاس ،حتقمقا لنلفي هذ َّ
فودثت بِّ

الدُّول رو

اُّري يف ااَّنه يياد األس ييومي وأرس يينوا الِّنماء والوايث
عن ِّ

ىل بود ادس ي ينم كما

عمنت روسما من رول النَّواصري مل ااحهي ومف .
 -4النَّونمل أعظد و ما ينال يفها من وفق امهَّ :
اليسول  -صنى امه عنم
الا و ما ااموماء واديسن وكما َّال َّ
وسند – "ا ْن يهدين امه بك رجو وايدا رف ممَّا نِّت عنم الشَّمس".
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ِّيين هو أساس النَّونمل لدين امه رِّاىل :ألمقاذ الوشيي ورِّنممها أمور الدِّين كد َّاا ب ااموماء واديسن
 -5اخلطاب الد ُّ

وجممري النَّونمل هو اخلطاب وال وا و بياح ادِّاِّن باالااظ وااص ي ي ي يواا وهنا أمي يسي ي ي يياعد عنى النونمل وهو أبنل

ه ي ي ي ياُّ والدعوة ىل امه بالقدوة اُّسي ي ي يين فنقد لى امه رِّاىل عن الا القول الِّمري؛
من اخلطاب وهو القدوة ال َّ
َّ ِ
ين َمنُوا ِلَ رَي ُقولُو َن َما َا رَي ْا َِّنُو َن * َكوُيَي َم ْقنا عِنْ َد النَّ ِ أَ ْن رَي ُقولُوا َما َا رَي ْا َِّنُو َن).
يم يقول )15ال يَا أَييُّ َها الذ َ
ول
الي ُس ي ُ
ِّيين هو ر نمل رباِّن :أمي امه ب ااموماء واديسيين يم يقول رِّاىل ليسييول )16ال يَا أَييُّ َها َّ
 -6اخلطاب الد ُّ
ك وِ ْن َل رَي ْاِّري فَما بينَّغْت ِرس ي ي ي ي ي يالَن والنَّ ييِّ ِ
بينِّ ْل ما أُمْ ِزَل ِلَم َ ِ
ك ِم َن الن ِ
َّاس ِ َّن النَّ َ َا يَي ْه ِدخ الْ َق ْوَا
ه ي ي ي ي ي ي ُم َ
ك م ْن َربِّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ
ْ
َ َ
ِ
اليسول ااعظد القاثريال "بنِّغوا عين ولو ي ".
ين) ،وامنثال هدخ َّ
الْ َ اف ِي َ
معوقات الخطاب الدِّيني
 المبحث الثَّانيَّ :
ِّيين وس ييط من يف كثف من اايمان وبِّد عن مناَّشي ي القً ييايا ادطيوي ،
أهد َّ
من ِّ
ادِّوَّاا ض ييِّل اخلطاب الد ِّ

السط م لدى ادننقي)17 .
ممَّا أفقد القدرة عنى النَّه ف يف يماة النَّاس ،ورِّممق هذ َّ

ِّيين عنى ا اممل
َّن رؤي الدُّعاة َّ
الَّتبويَّ ادن امن  ،رُننج ال َّش ي ي يله ي ي يمَّ األس ي ييوممَّ ادن امن  ،واَّنه ي ييار اخلطاب الد ِّ

الِّا اي أو عنى ال ُّس ي يطوؤ دون ااعماا ،وعنى الايعماا دون ااص ييول  -رنوم ليمو ا ماهف َّ -د أفس ييد مثير  ،وأيال

ىل أدواا ي ييقاء عند َّطاعاا كوفة من ال ُّش ي يِّوب؛ َّ
اليؤي
ان هذا ااَّنهي ييار َّد فهي ييري الوسي يياثري عن الغاياا ال روفِّيها ُّ
ينايع عنها يف يماة اافياد وا ماعاا؛ ولذلك جيمل عنى الدَّاعم أ ْن ي ون مثو ُحينذى يف الاهد ال َّش ي ي ي ي يامري
ادن امن  ،وما َّ
وفق منظوم أولوياا واض ي ي ي ي ي ي َّ ،
فإن ادثري ااعنى  -يف الاهد والنَّطومق  -يِّطي مناثج جيابم يف يماة النَّاس ،وي نسي ي ي ي ي ييح
قاف الِّال بسييع  ،ومن هنا يايح يًيارة واَِّّم الغاياا والوسياثري ،وهذا هو يال ادثري ااعنى الذخ ن ادد األسيومي
ااول.
َّ
َّأما مثري الس يوء  -يف الاهد والنَّطومق  -فإم يِّطي مسييو عالم من النَّناثج أيً يا ،ل نَّها مناثج سييمت  ،ومن أمثنن
ادثري الذخ يين بِّ

ادنطيف يف النَّاريخ األسومي؛ كاخلوارن والوا نمَّ واُّشا
الايا ِّ

.

ومن الِّوجاا ادناسو يف هذا اامي:
كري اؤ وََّوول ورقدا ،فاألروص
يثار وج امه ،ووضيوؤ ااهداف يف منظوم ورؤي فنسيامَّ ريبويَّ  ،ا أسياس ِّ
كري مسند ،فال ُّري مطالمل اياَّو امه و نمل رضا ف سمل ،فإذا ارَّهري اامي بالدُّعاة فاألروص فييً
فييً احم عنى ِّ
كد وأ دُّ.
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وارِّسيياع مطاا عمري الدَّاعم وارنو بالنَّاس وذوخ ال ُّس ينط  ،ينطنمل من أ ْن ي ون يقق القنمل والِّقري ،والِّون
ي ون يف اُّيص عنى اسي ييندام ذكي امه ورشي ييمن  ،فهذا جيِّري رضي ييا امه مريء القنمل واا ََرب ،ومن وَّ جيِّري رضي ييا ادلنوَّ

وراء هي  .فنمِّند الدُّعاة أ ْن متنق عوا ل النَّاس دلمري ضييِّل ،ولمس دلمري ذكاء ،والدَّاعم ال ُّس يط ي ادننون يير مل جناي

الهوب وال ااؤ،
ميَّكو  ،م يُاقد ق النَّاس يف الدِّين ماس  ،وَّ مَّ مثري ومنوذن سيء لِّواا النَّاس ،فودل أ ْن يِّنمهد َّ
الِّزة و َّ
يِّنمهد النَّهاون والنَّمنق وااموطاؤ.
ومن هنييا جيييمل أ ْن يِّند الي ُّيدعيياة َّألد مممتنون عنى رونمل الويي مهي ي ي ي ي ي يياَّى كمييا مزل ،مممتنون عنى رباا رفمِّي ،
مهمنها األس ي ي ي ييهاا يف رَّي األمس ي ي ي ييان ،وره ي ي ي ييويمل مس ي ي ي ييفر عب اُّماة ضو اده ي ي ي ييفَّ .ن الدُّعاة هد أعمان اجملنمِّاا ومونغو
اليسااا ،وهد ويدهد القادرون  -بنوفمق امه رِّاىل  -عنى عادة الِّافم لنِّقول ،والنًارة لنقنوب ،ل ن بشيط النَّههمري
ِّ
النَّاسي والِّنمي وادهارخ ادنممز ،مل المهس اا يف يد النَّاس ،وااسنغناء بامه عما سوا )18 .
 المبحث الثَّالث :شروط الخطاب الدِّيني
ِّيين و داب ال َّشي ييعمَّ ال باقدها ين َّي اخله يياا ،واياعاهتا حيه ييري َّوول اخلطاب
هنا يييوط َّ
مهم لنلطاب الد ِّ
من اآريين؛ منها ما ينيال

 -1رههري ادن نِّد لنلطابال
جي األرول لذا الشَّيط يف اخلطاب حاَّا اهري الِّند وهاواا ،يم رسمل من وَّت آري خبطاب ِ
رًج
كد َّ
َ
هي يك مس ييامل سي ي ان اارأ يف س يياعاا ،وين ي أهري الِّند ويغً ييمل ل أهري الدِّين ،ول ن أ َّ لنا ان
ب أركان الدُّمما ،وي ُ
يننهي ذا ُلِي؟!
 -2ااعنناء بالدِّلمريال
يُِّاِّن اخلطاب عنى أيدخ بِّ

ادننس ي ي ييو

ىل الِّند الذين ا ُن ِّ ه ي ي ييون القول وا يننانون ىل الدَّلمري ،وينابذوم

يَّت ىل ما ُد ِّون يف ادهي ي ي ي ي ي ييادر ااوىل
منابذة كنمَّ  ،وين يون عنى من ينوههد لم  ،أو يطالوهد ب  ،وا ييجِّون فمما يقولون َّ
اُّوا ي

جتيد الاق من اا ي ،بري يقنِّون أيماما اا رنايد ب بِّ
ادِّنمدة من َّأمهاا ال نمل ،ال رذكي ص مح الِّند وا َّ
ادنهرية يف مس يياثري مييو َّ
يذر منها اخقِّقون من ادنقدِّم  ،حاهدين يف الدِّلمري ،مِّيض ي ي عن  ،بري ا يوالون أ ْن يطنقوا عنى
ِّ
الِّمري ادلالل دا ألاو ورقندو بهمَّ بدع  ،ولو كان ابنا عند ادلالل بسن ص م )19 .

 -3ااعنناء باق الدَّلمري ومياعاة مقاصد النُّهوصال
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اليمو يف فق الدَّلمري ،والنَّوج ىل
ا ي اي يف رطاب اآريين النَّنيمري بالدَّلمري ورفل ي ي ي ي ييِّار َّ ،
يَّت رنً ي ي ي ي ي َّيد لم َّ
ااعنناء اقاصد النُّهوص ،و عماها جمنمِّ  ،دون الوَّوف عند ييفم بًِّها اا ينًارب مل مهوصها ااريى)20 .
"أما نمل اُّدي عنى ما يطنو كثف من أهري عه ي ي ي ي ي ييما الموا دون راق فم  ،وا ردبي
يقول ابن عود البِّ )21ال َّ
دِّامم  ،فم يو عند مجاع أهري الِّند" ،ويقولال "الذخ عنم مجاع فقهاء ادس ي ي ي ي يينم وعنماثهد ذا األكثار ،دون راق وا
ردبي ،واد ثي ا يهمن موافق ال ذب عنى رسول امه".
 -4جتنمل ذكي الًَِّّمل و اذ الِّند من أجري الدُّمماال
أن ما َّ
رنقوى مِّ منو الظَّ ِّن عنى َّ
بالياجح من أَّوال أهري الِّند واجمل ا راجح؛ َّ
دل عنم
اليج ان َّ
ان ُّ
الِّمري َّ
اَُّ ِّق ِاَّ
اُّق واجيمل؛ َّ
ان روفي اروياع لنهوىَّ ،يال رِّياىل )22ال فَ َمياذَا بَي ِّْي َد ْ
اُّق ،والِّميري ايا منيمل عنى الظَّ ِّن أميَّ ُّ
هو ُّ
الًوَ ُل).
َّ

بالياجح من يم ال " مَّ منَّاق عنم  ،ول اننل يف ذلك ا من ا يِّند ب  ،ومن مظي
ينَّاق الِّنماء يول الِّمري َّ

بالياجح وري اديجوؤ" ُّ ،)23
ويدل عنى
يف أيوال ال َّ
ه ي ي اب والنَّابِّ ورابِّمهد ومن بِّدهد ،وجدهد منَّاق عنى الِّمري َّ
اليأخ ،فو
بالياجح يدي مِّاذ يف ريرممل اادل  ،فام النَّص عنى رقد القي ن عنى ال ُّس ي ي ي ين  ،وال ُّس ي ي ي ين عنى َّ
وجوب الِّمري َّ
جتوح الانوى بًِّمل ااَّوال)24 .
 -5عدا النَّوسل يف ادساثري ال وممَّ ال
لنِّام و َّ امهد يف راهموا من مساثري الِّقمدة ا َِّوري
من حماذيي اخلطاب الدِّيين النَّوسل يف ادساثري ال وممَّ َّ
وجري  -وكوم  ،ذ ا فاثدة هد
ب َّ -
الي ِّ
هد لا ،وا هي واجو عنمهد لنه مح نالد ،كالنَّاهمري يف منشاب صااا َّ
عز َّ
يك يف صي ي ي َّ األنان اجملمري عنى ما جاء يف يدي جبيري -
من اخلوأ فمها س ي ييوى ارة ا دل ووَّوع ال ُّشي ي يوَ  ،ذ ا ي ي َّ
عنم ال َّسيوا  -وهو الذخ يطمقوم  ،وهو الذخ كان رسييول امه يقون من أصي اب ي سييومهد ،كما َدلَّت عنم أيادي
ياهري
سوا ااعيايب ،و سوا أيب ذ نر ،ورالد بن الولمد ،ويدي َلز بن ي مد ،وم ِفهد من َّ
اله اب  ،فند ي ن الَّيسول ِّ

هي ي يااا ،أو كوا امه رِّاىل ،بري كان ي ناي من بالنَّه ي ييديق والنَّس ي يينمد اا جيمل
دن يهرم منهد راموا يف األس ي ييوا مس ي يياثري ال ِّ
األنان ب مجاا ،والن ِ
ُّطق بالشهادر  ،ورِّنمم أركان األسوا الظَّاهية ،لمِّمري لا)25 .
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الرابع :عالقة الخطاب الدِّيني بالتَّطرف واإلرهاب
 المبحث َّ

َّص الدِّيين ،وس ي يييع ره ي ييديق من
َّن الِّنل الدِّيين أيد أرطي منابل النطيف ،لننوس ي ي بوُِّد ي يييعي ،ورو ما الن َّ
الهاحل .في ي ي ي "عندما مِّود ىل سماا اخلطاب
َِّوَري النَّاس ،وَّدرر عنى النلاي حتت مطاء الشَّيعمَّ والواجمل وا هاد والِّمري َّ
الدِّيين ادِّندل ممِّكد أن الاهد الذخ ي يس اايقاد ويه ي ي ي ييي عنى ر اف اآريين ،من أجري ي ي ي يييعن َّناهد ومطاردهتد ،هو

الشييِّ األسوممَّ  ،وبِّدها األمساِّن ،وبالنَّايل فهذا الاهد يُِّد من أرطي منابل النطيف ،النساَّ
فهد ا ينسنيد مل روؤ َّ

بالدِّين اُّنمل ،فادطنوب من أجري اليَّي ىل مسي ي ي يينوى اجملنمِّاا ادنسي ي ي يياحم الِّمري عنى را مك اخلطاب الدِّيين ادنطيف،
ورانمت بنا ادِّيفم  ،و ي ي ي ي يياع وعي ديين َّادر عنى فهد اُّقمق  ،كي ينوارى هذا النَّون من الاهد وحيري حمن رطاب منزن
الي ")26 .
نهد اسننواا َّمد النَّسامح والِّاو و َّ
َّن" لغ اخلطاب ادِّندل جتنت مِّاممها يف القي ن ال ي بشي ي ي ي ي ي ري واض ي ي ي ي ييح ،ما حينِّد عنمنا الَّتَّكمز عنى عناص ي ي ي ي ييي
الويدة والنقارب ب ااديان ،وجِّنها ينق وصري فمما بمننا)27 .
كري الطَّواثل الدِّينمَّ عنى هذا؛ يم يقول َّ
"اليكمزة ااس يياس ييم ال يس يينند لمها أخ
ورنَّاق ُّ
الدكنور ينَّا عمس ييىال َّ
رطاب هي مطوَّ من رؤي ف يي ينوثق عنها راء ورهي ي ي ي ي ي ييوراا مِّبة عن هوي اخلطاب ،فاخلطاب َّمم عنمم جيمل أ ْن
يوىن عنى فهد عممق ،ومظية موضي ييوعم " .ومو ال "أخ كنم أو عوارة أو ره ي يييح ديين َّد ر ون سي ييومل يف ارة مواَّل َّابن
ويَّت أف ار وَّناعاا لاتاا ننا حتاول
لننطور ىل أ ي ي ي ي ي ال من ااماِّال والِّنل والنَّطيف ،فوراء كري يدو أو موَّل َّ
واا ص ي ي ي َّ ما لديها من روجهاا رسي ي ييِّى لنلطاباا والنَّهي ي يييحياا والنِّقاءاا ،وال ردفل لن وين رنوف يف َّناعاا
أفياد اجملنمل وروجهاهتد".
وأ ييار" ،بالنَّايل أصييوح هنا ضيييورة لوجود رطاب ديين مِّندل يًييل يف ادقدِّم ادهيين

الِّام لنمنينمل من
َّ

رول وعي يس يينند اىل ادس ييمولم الو نم والواجمل ااروَّي والنَّ نمل ال َّشي ييعي" ،ورابل" ،جيمل اعنماد ااعندال كهس يياس
ِّيين
مه ند يف اخلطاب الدِّيين ،ضي ي ي ي يياف لنوذ النَّطيف لنمسي ي ي ي يياعدة يف الوناء بدا من النَّهد  ،يم جيمل أ ْن ييِّكز اخلطاب الد ُّ
عنى األر اد والنَّوجم بدا من النَّ يي والنَّلوين ،فثقاف الِّنل ا ن ن أ ْن رساعد يف الوناء".
اام ميايري عو فمها أصي ي ي يواا النطيف
وأوض ي ي ييح" ،ااص ي ي ييري يف اخلطاب الدِّيين هو األعندال ،ل ن يأا عنى َّ
واجملنمل األمس يياِّن بطومِّن يوجد فم ادنطيف وادِّندل يس ييمل يوف وماس ييماا رنِّنَّق بادنطيف وادِّندل ماس ي ي  ،ل ن يف
اام َّ
اام  ،بري ين هي يييون عنى أماسي ييهد وينوورقون
فإن أص ي ي اب الغنو ا جيدون جماا لننمدد يف مسي يياي َّ
يال اسي يينقيار َّ
ِّيين ادس ي ييم ي ااس ي ييومي" ،واس ي يينطيد" ،وض ي ييل رطاب ديين
حبم ا ي ون هد أ ي ،وااعندال هو ااص ي ييري يف اخلطاب الد ِّ
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مِّندل يمدخ بالنَّهاي اىل عدا النَّش ي ي ييدد والاوض ي ي ييى والش ي ي ييناثد والس ي ي ي يواب وموذ اآري واألس ي ي يياءة لم  ،وبالنَّايل اُّااظ عنى
ادهن

السند ااجنماعي ،ووأد الانن الطَّاثام من رول رطاب ديين منَّزن مِّندل")28 .
َّ
الِّام  ،واُّااظ عنى اامن و ِّ
 هور بِّ ا ماعاا ادنش ي ي ي ي ي ييدِّدة وادنس ي ي ي ي ي ييوب اىل الدَّعوة الدِّينمَّ واخلطاب الدِّيين نما ولناما ،من رول عدا
وضيوؤ ورؤي ِّ
ااجتاهاا األسيوممَّ ورًيارلا وعدا أو َّنَّ النِّامري مل ًَّيايا الِّهيي ومنطنوار فًيو عن اامامم
ويمل َّ
الذاا أخ بسييومل عنياب ادننسييو

راً ييمري مه يياُّهد ال َّشي يله ييم عنى اده يين

ىل الدَّعوة الدِّينمَّ بناس ي وعدا رؤي مهيين
الايدي أخ مه يين

اافياد واجملنمِّاا أخ

ا ماع من رول ا هري بادقاص ييد ال َّشي ييعمَّ

والنَّغاضي عنها ،واخلنري يف ريرممل ااولوياا.
فننلطاب الدِّيين ادِّندل دور كوف يف حمارب ااف ار اهدام الدَّاعم ىل اارول باامن والس يند اجملنمِّي يم
َّن اامن مطنمل لوقاء الوشيي ومطنمل لنوناء ورِّمف اارأ ودور لننهوأ انينمل منَّزن من رول صوؤ مناهج النَِّّنمد
ه ي ي ياُّ يف اخلطاب الدِّيين الننل أمواع من َّماداا ممِّية ،وبإدرال
بنهص ي ي ييمري الِّنوا وادِّارف الطَّومِّم  ،وبنقد القدوة ال َّ
الوساثل اُّديث يف رقد اخلطاب ،وحب ااذكماء عنى اخلطاب واِّا

ِّيين بالا ي ولمس بالِّنل)29 .
اخلطاب الد ِّ

 ومن األ ي ي ااا ال عا ها الشي ييع اُّنمل مشي ي ن ااضيافاا الِّقديَّ والا ييَّ  ،يم أرب امه عن وَّوعها،
و يا الوَّاي منهاَّ ،
ويذر من أسوالا ،وب يا عوجها يف يال وَّوعها.
وااضياف الِّقدخ والا يخ َّد الوَّوع منذ عهد موؤ  -عنم َّ
الهوة و َّ
السوا َّ -ال سو ام )30ال َولَ ْو َ اءَ
ربيُّك َ ِّيري النيَّاس أَُّمي وا ِيي َدة وَا ييزالُو َن ُْننِ ِا * َِّا من رِيد ربيُّك وليِ َذليِك رنَ َقهد وَمتيَّ ِ
ك َا َْم َ َّ َّ
َّد ِم َن
ت َكن َمي ُ َربيِّ َ
َْ َ َ َ َ َ َ َ ُْ َ ْ
َ َ
َ ََ
َ َ ََ َ َ َ
َن َج َهن َ
ا ِْنَّي ِ َوالني ِ
هي ي ي ي ي ي ي يادَّ من
َمجَِِّ َ ) ،بيري هو من اابنوء اليذخ جِّني امه – سي ي ي ي ي ي ييو يامي ورِّياىل -يف اارأ ،لمم
ال َّ
َّاس أ ْ
َّ ِ
ال اذب َّ ،ال س ييو ام )31ال ال * أ ِ
ين ِم ْن ََّيْونِ ِه ْد
َ
َّاس أَ ْن ييُْنيَيُكوا أَ ْن يَي ُقولُوا َمنَّا َوُه ْد َا ييُ ْانَينُو َن * َولََق ْد فَينَينَّا الذ َ
َيسي ي َ
مل الن ُ
َّ ِ
ص َدَُّوا َولَمَي ِّْنَ َم َّن الْ َ ِاذبِ َ ).
ين َ
فَينَمَي ِّْنَ َم َّن النَّ ُ الذ َ
اام أ ْن ب َّ ها سي ي ي ي ي ي ييومري اخلوص من هذا ااضياف واارنوف ،عن ييق اخلطاب
ومن فًي ي ي ي ي ي ييري امه عنى هذ َّ
ِ ِ
الدِّيين ادِّندل ادوين عنى ارِّواع الويي ،فقال س ي ي ييو ام )32ال َوَكْم َ
ل رَ ْ ُا ُيو َن َوأَمْينُ ْد رُيْنينَى َعنَْم ُ ْد يَ ُ
اا النَّ َوفم ُ ْد َر ُس ي ي يولُ ُ
هي ي يد بِالنَّ ِ فَي َق ْد ه ِدخ ِ َىل ِصي ي يي ٍ
ِ
اط ُم ْسي ي ينَ ِقم ٍد) ،والنَّ  -ص ي يينى امه عنم وس ي ييند – ب س ي ييومري النَّنياة من ااضيافاا
َوَم ْن يَي ِّْنَ ْ
ُ َ
َ
ِ
الِّقديَّ والا ييَّ يف مف ما يدي  ،ومنها َّول  -صنى امه عنم وسند  -ال " فَإِمَّ من يِِّ ِ
ارنِوَفا
ش مْن ُ ْد بَي ِّْدى فَ َسمَيَيى ْ
َُْ َ ْ
اخلنَ َا ِاء الْمه ِديِّ َّ ِ ِ
ِ
ً يوا عنَميها بِالنيَّو ِاج ِذ وِيَّا ُكد و ُْحم َد َ ِ
اا اا ُُموِر فَإِ َّن ُك َّري
َكثِفا فَي َِّنَْم ُ ْد بِ ُس ين ََِّّت َو ُس ينَّ ِ ُْ
َْ َ
ين متََ َّس ي ُوا لَا َو َع ُّ َ ْ َ َ َ ْ َ
اليا يد َ
ضوَلَ ٌ" روا أبوداود.
ُْحم َد ٍَ بِ ْد َع ٌ َوُك َّري بِ ْد َع ٍ َ
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فذكي النَّ ُّ  -ص ي ي يينى امه عنم وس ي ي ييند – الدَّاء وهو اافَّتاا واارنوف ،وَّ ذكي َّ
الدواء وهو ارواع س ي ي يينن وهدي ،

اليا ي ييدون ،واُّذر من الودع واخد اا؛ فمن أراد النَّنياة من
وارِّواع س ي يين وهدخ ال َّ
ه ي ي اب من بِّد وعنى رأ ِّس ي يهد اخلنااء َّ
هذ اارنوفاا الِّقديَّ والا ييَّ فو َّبد أ ْن ينًي ي ي ي ي ي ييمن رطاب ويوار مل ادن يف هذا ادنهج النَّووخ ،فإمَّ كامري حبماي
ه اب -
الِّواد وصمام عقمدهتد وف يهد؛ لذلك َّال ُّ
السن سامن موؤ من ركوها ا ،ومن ختنَّل عنها هنك .وال َّ
الزهيخال ُّ
رضوان امه عنمهد  -بادروا ىل اسنِّمال رطاب ديين َّاثد عنى رطومق هذا ادنهج الشيعي عند اارنوفاا والانت فننيوا،
ومن أعيأ عن هنك)33 .
ِّيني على الفرد والمجتمع)34( :
أثر الوسطية في الخطاب الد ِّ
 -1يننشي النَّقارب والنَِّّايش ب النَّاس:
الوسي ي ي ي ييطم مطنوب يف اخلطاب الدِّيين بِّمدا عن النَّشي ي ي ي ييدد والغنو وحتيي

فاليسي ي ي ي ييول را مل مجمل الاتاا
النَّاس؛ َّ

وعاش مِّها ،فِّاش يف م َّ مل ال اار ،وكذلك يف اددين أبيا عهدا مل المهود ورِّايش مِّهد حتت سقل دول وايدة.
 -2موذ الِّهوم والدَّعوة ىل اُّوار:
رقوري اآري أصوح مطنوا من ا ب النَّماراا وا ماعاا والاتاا األسوممَّ ؛ فن ن مطالوون جبمل كنم ادسنم

ورويمد ص يياوفهد أماا الِّدو الوض ييح عداور مه ورس ييول فنن ن دعاة ويدة وس ييوا فمما بمننا حتت يييِّ امه ورس ييول وَّد
ً ي ي يمق وَّال ايد اله ي ي ي اب ال " مَّك اميؤ فمك جاهنم " ،وَّالال "أبدعوى ا اهنم وأما ب
اليسي ي ييول الِّهي ي ييوم القونم ال ِّ
موذ َّ
اليسول اىل اُّوار كما يهري مل المهود يم ذكي امه سو ام يف اآي )35ال َُّري يا أ َْهري الْ ِنَ ِ
اب رَي َِّالَ ْوا
أ هيكد" .ودعا َّ
َْ َ
ِ ِ ٍ ٍ
ِ
ِِ
ًنَا بيًِّا أَربابا ِمن ُد ِ
ِ
ون النَّ ِ فَإِ ْن رَي َولَّ ْوا فَي ُقولُوا
َىل َكن َم َس َواء بَيْمينَينَا َوبَيْمينَ ُ ْد أََّا مَي ِّْوُ َد َّا النَّ َ َوَا مُ ْش ِيَ ب َ ْمتا َوَا يَينَّل َذ بَي ِّْ ُ َ ْ َْ ْ
الي ييِّار ال "لِّ َّري امه أن اين
ا ْ ي َه ُدوا بِهَمَّا ُم ْسينِ ُمو َن) ،وكان اليسييول يسيينلدا َّ
اُّني والبهان يف اخلطاب وكذلك النِّ و َّ
من أصولد من يقول ا ل ا امه".

نمي:
 -3النَِّّايش ِّ
الس ُّ
َّ
نمي دارري اجملنمل ادسييند فالوسييطم يف اخلطاب رنشييي اخو ب اجملنمل والطَّواثل ادلننا
ابد من النَِّّايش ال ِّس ي ِّ

حيمل ارم ما حيوُّ لناس " ،ول ن ذا أردما
اليسول صنى امه عنم وسندال "ا يممن أيدكد َّ
يَّت َّ
حتت ِّار منممز وضِّ َّ
الهاحل اىل
السن حتت هذا الدُّسنور الواضح والو
َّ
النَّنياؤ يف ذلك فنم ن لنا ميجِّا ميجل لم عند ارنوفنا وهو ال ناب و ُّ
لمند لنا النَِّّايش
َّماا ال َّسي ياع ويف النِّهاي ل د دين د ويل دين ولن َّتا بًِّ يينا بًِّي يا ولمِّذر بًِّ يينا بًِّي يا يف ااجنهاداا َّ
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ادنهل عنى مسنوى اجملنمل الوايد فما أ ْن مننيح يف ذلك مسنطمل رطومق مل اآري يف اجملنمِّاا مف األسوممَّ وجتنمل
كنمننا وريجل لنا م امننا وَّورنا وجمدما النَّنمد.
يند ري مد اخلطاب الدِّيين:
ُّ -4
ند َّوول
وهو الذخ ي َّ عنم اليسول – صنَّى امه عنم وسنَّد -ال "يسيو وا رِّسي و بشيو وا رنايوا"؛ وبذلك ي ُّ

اخلطيياب من النيَّاس ويَّتجد ىل عمييري بِّمييدا عن ادهييارياا ادييذهومي والطَّياثامي ويوييدأ النيَّاس بييدايي جييادة بييالو ي عن اخلف
لنوشيي مجِّاء الننل واثاها ومذاهوها.
 -5رننشي القمد وادوادك الِّظمم :
ويمل اخلف لثريين ،ومشي ييي قاف النَّسي ييامح،
من ال َّ
ً ي ييورخ منشي ييي القمد وادوادك الِّظمم الدَّاعم ىل النَّسي ييامحِّ ،
ِ ِِ
َّك رء ٌ ِ
ِ
ِ
مد).
وف َري ٌ
ين َمنُوا َربيَّنَا م َ َ ُ
وموذ اايقاد والغري فمما بمننا؛ َّال رِّاىل )36ال َوَا َْجت َِّ ْري يف َّيُنُوبِنَا مو لنَّذ َ
 -6يننشي اامن واامان ب اجملنمل:
السند اجملنمِّي؛ فاامن مطنمل لوقاء الوشيي
وذلك عن ييق حمارب ااف ار اهدَّام الدَّاعم ىل األرول باامن و ِّ
ومطنمل لنوناء والنَِّّمف ل َّرأ ومشي ييي الدِّين ورِّنمد الوش ي ييي دين ِّرلا سي ييو ام ورِّاىل يم

اليسي ييول عنى عدا يواء
ي ييدَّد َّ

"م ْن وى حمد ا فِّنم لِّن امه" ،وكذلك جِّري يف األسوا يد اُّياب األفساد يف اارأ.
اخدو فقالال َ
الَّتايد ب اجملنمِّاا:
 -7وجود النَّ افري ااجنماعي و َّ
َّ
الَّتايد ب اجملنمِّاا عنى ارنوف مذاهوها ومشي ي ي ي ي ي ييارلا الاقهم والطَّاثام
ابد من وجود النَّ افري ااجنماعي و َّ
الَّتايد والنَِّّا ل؛ ف ُّري وايد يسي ي ي ي ييِّى ىل ااجي
فواخلطاب الدِّيين ادِّندل الوسي ي ي ي ييطي ادنهج يننشي ي ي ي ييي النَِّّايش ب النَّاس و َّ
"أيمل اخلنق ىل امه أماِّهد لِّمال " ،وَّول ابن عميال
باليس ييول القاثريال
ُّ
وادثوب من امه ورقد يد ادس يياعدة لثريين اَّنداء َّ
أيمل يل من أ ْن أعن ل يف الومت اُّياا مت سيين " ،فإذا ر نَّد النَّاس والدعاة وأصي اب
أَّوا يف ردم أري ادسييند ُّ
"ا ْن َ
اخلطاب الدِّيين اا س ي ي ي ي ي ييوق كان أدعى لنناس ىل النَّطومق والنَّنامذ ومش ي ي ي ي ي ييي اخلف ب النَّاس فنيى يف النِّهاي اجملنمل ادنش ي ي ي ي ي ييود

وادسنقوري ادننظي.
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الي ي وهتذيو يف َّياراا الدَّول وبماماهتا ووس يياثري األعوا؛ َّ
ان أمنمل
الي ي و ييو َّ
جيمل رس ييديد اخلطاب الدِّيين َّ
ِّيين وأس ييالمو مف جمدة وا حمَّتم  ،وبًِّ ييها يثف ال ُّسي يليي ؛ ولذا جيمل أ ْن ا يه ييدر رطاب أو بمان
ص ييماماا اخلطاب الد ِّ
يَّت يِّيأ عنى مسنشارين يعم  .وكما جتد الدَّول والِّنماء وادا ِّ يون يف مِّا
ر ي أو َّيار ل عوَّ بالشَّيع والدِّين َّ
مظاهي الغنو والِّنل  -جيمل بادقابري ا د يف مِّا
من َّوري بِّ

هي ياحل،
ادظاهي ادِّاكسي ي من الطَِّّن يف الِّقمدة وااروا وال َّسي ينل ال َّ

كري مسند عادخ ،فًو عن ادندين والغمور)37 .
ميضى القنوب والِّقول ،الذين يسنازون َّ
الي ب النَّاس ،يف اخلطمل والدُّروس واخاض ي ي ي يياا
ِّيين مسي ي ي ييتول بهي ي ي ييا أسي ي ي يياس ي ي ي يمَّ عن ي ي ي يياع َّ
َّن اخلطاب الد َّ

وال ناباا؛ بري وادمارساا كاف )38 .
خاتمةال

حممد -رامت ااموماء واديس ي يين  -رناول الو
اُّمد مه َّأوا و ريا ،وال َّ
ه ي ي يوة وال َّس ي ي يوا عنى س ي ييمدما َّ

عدَّة مقاط

روصري ىل عدد من النَّناثج ،أبيحها ما ينيال
ِّيين يف النَّوعم الا ييَّ ) ،وَّد َّ
حموري يول موضوعال أ ي اخلطاب الد ِّ
 أصي ي ي ييوح اخلطاب يف الِّهي ي ي ييي اُّدي موضي ي ي ييوعا لنو

ه ي ي ي ي النِّسي ي ي يياممون
يف الا ي الغييب عنى وج الِّموا ،ور َّ

والاوسي ي ييا وعنماء النَّهويري بِّناي واهنماا بالغ ؛ وهذا ااهنماا يِّود ىل أصي ي ييري اُّوار الذخ يوين الِّوَّاا ب
بين الوشي عنى مسنوياا ننا ب الشَّيا والغيب.
أهري لناهد ،وال وا الذخ ا يقهييد ب فهاا ادسيينمل ،فإمَّ ا يسي َّيمى
 اخلطاب يُقهييد ب األفهاا ،فهاا من هو ٌ
ِّيين هو مادة ال وا الدِّيين وما ينِّنَّق ب من عواداا ومِّاموا ،وبمان النَّشي ي ي يييِّاا ادقول
رطابا ،واخلطاب الد ُّ
السامل ،وب اخلطممل وادلا مل ،وب ال ارمل والقارك.
أو اد نوب ب ادن نِّد أو َّ

ِّيين هو فن من فنون القول ،ووسييمن من وسيياثري النَّه ف ،مَّ فن من فنون رنق ادِّيف الدِّينمَّ  ،و ييق
 اخلطاب الد ُّ

من ياثق حتييك الوعي لدى ادننقي ،وهو كذلك عمنمَّ ريبويَّ روجمهم أس ي يياس ي ييها القي ن ال ي وال ُّس ي ي ين النَّوويَّ ،
كري رِّوف عن يقمق الدِّين األس ييومي ،كما َّ
أن
كري رِّوف عن رس ييال األس ييوا ااروَّمَّ واًُّ يياريَّ  ،و ُّ
وهو أيًي يا ُّ
ِّيين هو الوس ي ي ي ي ي ييمن ال اا مل لا ادس ي ي ي ي ي يينمون الِّال ،وادنهان الذخ يه ي ي ي ي ي ييومون من رول أف ارهد
اخلطاب الد َّ

ومواَّاهد ال يييدون يهاها ىل النَّاس سواء كاموا مسنم أو مف مسنم .


كري رطاب يدور مًي ييموم يول الدِّين بماما وعيض ي يا واسي ييننهاما ،أو حتنمو لقًي ييايا أو
ِّيين يشي ييمري َّ
اخلطاب الد ُّ

دعوة لنونم يف منايي اُّماة ادلننا  ،أو مقدا لنهيوصي وصيدا وموذا اَّوال وأي ام ويقاثق  ،سيواء رِّنَّق ذلك
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انيييال الِّقمييدة أو الاق ي أو الانس ي ي ي ي ي ي يا ي أو الِّند أو اادب أو الان ومييا ىل ذلييك من أمواع النَِّّوف القييدن ي أو
ادسن د .


كري بمان باس ييد الدِّين يوج لنناس كاف  ،وسي يواء كان هذا اخلطاب يف ص ييورة رطو أو
ادياد باخلطاب الدِّيين هو ُّ

حماض ي ي ي ييية أو رس ي ي ي ييال أو مقال أو كناب أو مس ي ي ي ييييم أو عمري درامي عنى ارنوف أمواع وأ ي ي ي ي ال الانمَّ ؛ َّ
ان

ِّيين ا ينوغي أ ْن ضه ي ييي يف جنس رِّوفخ دون مف َّ ،ن النَّوس ي ييل يف ماهوا اخلطاب الدِّيين ينس ي ي مل
اخلطاب الد َّ

أيًي ي يا عنى رطابنا األس ي ييومي ادِّاص ي ييي ،كما ينمح من جه أريى لنواي اخنري م ان مقارب رطاب ننل
ا ماعاا والنَّماراا ال ها عوَّ َّييو أو بِّمدة باألسي ي ي ي ييوا ،دون النَّظي يف رناماهتا اديجِّم  ،وبغ

النَّظي عن

دعاوى بًِّها.
اليس ييال  ،و َّ
أن اخلطاب والنَّونمل هو س ييومري ااموماء واله يياُّ ،
ِّيين ر من يف أمَّ ض يييور ن
خ لنونمل ِّ
 أ م اخلطاب الد ِّ
أن النَّونمل أعظد و ما ينال ي ي ي ي ي ي يييفها من وفق امه ،و َّ
أن اخلطاب والنَّونمل ييق اخلوص لنِّال ،و َّ
و َّ
أن اخلطاب
ِّيين هو أساس النَّونمل لدين امه رِّاىل ،و َّ
ِّيين هو ر نمل رباِّنن.
أن اخلطاب الد َّ
الد َّ

 من اارطاء الاادي ض ي ي ي ي ييِّل اخلطاب الدِّيين وس ي ي ي ي ييط من يف كثف من اايمان وبِّد عن مناَّش ي ي ي ي ي ي القً ي ي ي ي ييايا
السط م لدى ادننقي.
ادطيوي  ،ممَّا أفقد القدرة عنى النَّه ف يف يماة النَّاس ،ورِّممق هذ َّ


ِّيين عنى ا اممل
َّن رؤي الدُّعاة َّ
الَّتبويَّ ادن امن  ،رُننج ال َّش ي ي يله ي ي يمَّ األسي ي ييوممَّ ادن امن  ،واَّنهي ي ييار اخلطاب الد ِّ

الِّا اي أو عنى ال ُّس ي ي ي يطوؤ دون ااعماا ،وعنى الايعماا دون ااصي ي ي ييول  -رنوم ليمو ا ماهف َّ -د أفسي ي ي ييد
مثير  ،وأيال ىل أدواا ي ي ييقاء عند َّطاعاا كوفة من ال ُّش ي ي يِّوب؛ َّ
ان هذا ااَّنه ي ي ييار َّد فه ي ي ييري الوس ي ي يياثري عن
ينايع عنها يف يماة اافياد وا ماعاا.
اليؤي ادن امن  ،وما َّ
الغاياا ال روفِّيها ُّ
 من الِّوجاا ادناس ي ي ييو لً ي ي ييِّل اخلطاب الدِّيين :يثار وج امه ،ووض ي ي ييوؤ ااهداف يف منظوم ورؤي فنس ي ي ييامَّ
كري مس ي ييند ،فال ُّري مطالمل اياَّو امه
كري اؤ وََّوول ورقدا ،فاألروص فييً ي ي ي احم عنى ِّ
ريبويَّ  ،ا أس ي يياس ِّ
و نمل رضي ييا ف سي ييمل ،فإذا ارَّهي ييري اامي بالدُّعاة فاألروص فييً ي ي كد وأ ي ييدُّ .وارِّسي يياع مطاا عمري الدَّاعم
وارنو ي بيالنيَّاس وذوخ ال ُّس ي ي ي ي ي ي ينطي  ،ينطنيمل مني أ ْن ي ون يقق القنيمل والِّقيري ،والِّون ي ون يف اُّيص عنى
اسندام ذكي امه ورشمن  ،فهذا جيِّري رضا امه مريء القنمل واا ََرب ،ومن وَّ جيِّري رضا ادلنوَّ وراء هي .

 جيييمل أ ْن يِّند الي ُّيدعيياة َّألد مممتنون عنى رونمل الويي مهي ي ي ي ي ي يياى كمييا مزل ،مممتنون عنى رباا رفمِّ ي  ،مهمنهييا
األس ي ي ييهاا يف رَّي األمس ي ي ييان ،وره ي ي ييويمل مس ي ي ييفر عب اُّماة ضو اده ي ي ييفَّ .ن الدُّعاة هد أعمان اجملنمِّاا ومونغو
اليس ي ي ي ي ييااا ،وهد ويدهد القادرون  -بنوفمق امه رِّاىل  -عنى عادة الِّافم لنِّقول ،والنًَّ ي ي ي ي ييارة لنقنوب ،ل ن
ِّ
عما سوا .
بشيط النَّههمري النَّاسي والِّنمي وادهارخ ادنممز ،مل المهس اا يف يدذ النَّاس ،وااسنغناء بامه َّ
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مهم لنلطاب الدِّيين و داب ال َّش ييعمَّ ال باقدها ين َّي اخلهيياا ،واياعاهتا حيهييري َّوول اخلطاب
 هنا يييوط َّ
من اآريين؛ منهاال رههري ادن نِّد لنلطاب ،وااعنناء بالدِّلمري ،وااعنناء باق الدَّلمري ومياعاة مقاصييد النُّهييوص،
وجتنمل ذكي الًَِّّمل و اذ الِّند من أجري الدُّمما ،وعدا النَّوسل يف ادساثري ال وممَّ .
ُّ 
ِّيين أيد أرطي منابل النطيف ،لننوس ي ي بوُِّد ي يييعي ،ورو ما النَّص الدِّيين ،وس ي ييع رهي ييديق من
يِّد الِّنل الد ُّ
َِّوَري النَّاس ،وَّدرر عنى النلاي حتت مطاء الشَّيعمَّ والواجمل وا هاد والِّمري الهاحل.


ن الاهد الذخ ي يس اايقاد ويهي ي ي ي ي ي ييي عنى ر اف اآريين ،من أجري ي ي ي ي ي ي يييعن َّناهد ومطاردهتد ،هو فهد ا

ينس ي ي ي يينيد مل روؤ ال َّش ي ي ي يييِّ األس ي ي ي ييوممَّ  ،وبِّدها األمس ي ي ي يياِّن ،وبالنَّايل فهذا الاهد يُِّد من أرطي منابل النطيف،

النسياَّ بالدِّين اُّنمل ،فادطنوب من أجري اليَّي ىل مسينوى اجملنمِّاا ادنسياحم الِّمري عنى را مك اخلطاب
اليدِّيين ادنطيف ،ورانميت بنيا ادِّيفمي  ،و ي ي ي ي ي ي يياعي وعي ديين َّيادر عنى فهد اُّقمقي  ،كي ينوارى هيذا النَّون من
الي .
الاهد وحيري حمن رطاب منزن نهد اسننواا َّمد النَّسامح والِّاو و َّ
َّ ن لغ اخلطاب ادِّندل جتنت مِّاممها يف القي ن ال ي بشي ري واضيح ،ما حيند عنمنا الَّتَّكمز عنى عناصيي الويدة
فاليكمزة ااسي يياسي ييم
والنقارب ب ااديان ،وجِّنها ينق وصي ييري فمما بمننا .ورنَّاق ُّ
كري الطَّواثل الدِّينمَّ عنى هذا؛ َّ
ال يسي ي ي ي يينند لمها أخ رطاب هي مطوَّ من رؤي ف يي ينوثق عنها راء ورهي ي ي ي ييوراا مِّبة عن هوي اخلطاب،
فاخلطاب َّمم عنمم جيمل أ ْن يوىن عنى فهد عممق ،ومظية موضوعم .
اام ميايري عو فمها أص ي ي ي ي ي ي يواا النَّطيف واجملنمل
ِّيين هو األعندال ،ل ن يأا عنى َّ
 ااص ي ي ي ي ي ي ييري يف اخلطاب الد ِّ
األمسيياِّن بطومِّن يوجد فم ادنطيف وادِّندل يسييمل يوف وماسييماا رنِّنَّق بادنطيف وادِّندل ماسي  ،ل ن يف
اام َّ
اام  ،بري ين هي يييون عنى أماسي ييهد
فإن أص ي ي اب الغنو ا جيدون جماا لننمدد يف مسي يياي َّ
يال اسي يينقيار َّ
ِّيين ادسم ي ااسومي.
وينوورقون حبم ا ي ون هد أ ي ،وااعندال هو ااصري يف اخلطاب الد ِّ
 هور بِّ ا ماعاا ادنشي ي ي ي ي ي ييددة وادنسي ي ي ي ي ي ييوب اىل الدَّعوة الدِّينمَّ واخلطاب الدِّيين نما ولناما ،من رول عدا
وضييوؤ ورؤي ِّ
ااجتاهاا األسييوممَّ ورًييارلا وعدا أو َّنَّ النَِّّامري مل ًَّييايا الِّهييي ومنطنوار فًييو عن اامامم
ويمل َّ
الذاا أخ بسييومل اعنياب ادننسييو ىل الدَّعوة الدِّينمَّ بناس ي وعدا رؤي مهيين
راً ييمري مه يياُّهد ال َّشي يله ييم عنى اده يين

الايدي أخ مه يين

اافياد واجملنمِّاا أخ

ا ماع من رول ا هري بادقاص ييد ال َّشي ييعمَّ

والنَّغاضي عنها ،واخلنري يف ريرممل ااولوياا.
ِّيين ادِّندل دور كوف يف حمارب ااف ار اهدام الدَّاعم ىل اارول باامن والس ي يند اجملنمِّي؛ يم
 لنلطاب الد ِّ

َّن اامن مطنمل لوقاء الوش ييي ومطنمل لنوناء ورِّمف اارأ ودور لننهوأ انينمل منزن من روض يمح يف مناهج

ه ي ياُّ يف اخلطاب الديين الننل أمواع من َّماداا
النَِّّنمد بنهصي ييمري الِّنوا وادِّارف الطومِّم  ،وبنقد القدوة ال َّ
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ها كارحم  ،وبإدرال الوس ي ي ي ي ي يياثل اُّديث يف رقد اخلطاب ،وحب ااذكماء عنى اخلطاب واِّا

اخلطاب الدِّيين

بالا ي ولمس بالِّنل.
 من األ ي ي ي ااا ال عا ها الشي ي ييع اُّنمل مشي ي ي ن ااضيافاا الِّقديَّ والا ييَّ  ،يم أرب امه عن وَّوعها،
و يا الوَّاي منهاَّ ،
ويذر من أسوالا ،وب


يا عوجها يف يال وَّوعها.

ه ي يوة والس ي ييوا  -ومن فً ي ييري امه عنى هذ
َّن ااضياف الِّقدخ والا يخ َّد الوَّوع منذ عهد موؤ  -عنم ال َّ
اام أ ْن ب َّ ها سومري اخلوص من هذا ااضياف واارنوف ،عن ييق اخلطاب الدِّيين ادِّندل ادوين عنى ارِّواع
َّ
الويي.

 لنوسي ي ي ييطم أ ي كوف يف اخلطاب الدِّيين عنى الايد واجملنمل؛ وذلك بهن يننشي ي ي ييي النَّقارب والنَِّّايش ب النَّاس ،وموذ
ِّيين ،ورننشيي القمد وادوادك الِّظمم  ،ويننشيي
الِّهيوم والدَّعوة ىل اُّوار ،والنَِّّايش ال ِّسينمي ،وري يمد اخلطاب الد ِّ
الَّتايد ب اجملنمِّاا.
اامن واامان ب اجملنمل ،ويوجد النَّ افري ااجنماعي و َّ

قائمة الهوامش:
 )1عود امه بياهمد ،الثَّقاف الِّيبمَّ واديجِّماا ،اديكز الثَّقايف الِّييب ،لونان1999 ،ا.103 ،
الدكنورا عواس ا يارخال اديجل والونم  ،أ يوي دكنورا بإ ي ي يياف ُّ
 )2هاا ادنمسي ي ييك ،اخلطاب الدِّيين عند ُّ
الدكنورا
باليباط2008 ،ا.25 ،
عود اجملمد بن ا ويل ،كنمَّ اآداب ِّ
السابق.25 ،
 )3اديجل َّ
الزيمني ،وسطم األسوا و اين  ،ال ناب منشور عنى موَّل وحارة ااوَّاف السِّوديَّ .42 ،
 )4وهو مهطاى ُّ
 )5ابن منظور ،لسان الِّيب ،دار صادر ،بفوا ،مادة رطمل).
 )6جممل النُّغ الِّيبمَّ بالقاهية ،ادِّنيد الوسمل ،الطَّوِّ اخلامس 2011 ،ا ،مادة رطمل).
حممد الِّدماِّن ،مِّنيد اارطاء الشاثِّ  ، ،م نو لونان ،بفوا ،الطَّوِّ الثَّامم 1980 ،ا ،مادة رطمل).
َّ )7
 )8يِّقوب ممريَّ ،اموس ادهطن اا النُّغويَّ واادبمَّ  ،دار الِّند لنموي  ،بفوا1987 ،ا ،مادة رطمل).
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وحممد ادهيييخ ،بفوا1992 ،ا،
اليسييال  ،بِّناي ال عدمان درويش َّ
 )9أبو الوقاء ال اوخ ،ال نمَّاا ،وِّ ممسيسي ِّ
.419
 )10هاا ادنمسك ،اخلطاب الدِّيين عند ُّ
الدكنورا عواس ا يارخال اديجل والونم .26 -25 ،
السابق.25 ،
 )11اديجل َّ
 )12مظاهي النَّنيديد . 72 -71 ،هاا ادنمس ي ي ي ي ي ي ييك ،اخلطاب الدِّيين عند ُّ
الدكنورا عواس ا يارخال اديجل والونم ،
.29
عودالسوا ود مالمل ،الوسطم يف اخلطاب الدِّيين وأ ي عنى اجملنملال
)13
َّ
https://www.alukah.net/sharia/0/57153
 )14اآينان 23 ،22ا سورة ا ِّن.
ل.
اله ِّ
 )15اآينان 3 ،2ا سورة َّ
 )16اآي 67ا سورة اداثدة.
اداهري يف فق الدَّعوة ىل امه رِّاىل6 ،ال .50
َّ )17
السابق9 ،ال .190
 )18اديجل َّ
الي ن الغيياِّن ،ضن واآري يف أدب اُّوارال مِّال النَّ امري و فاا ادسنقوري.24 ،
َّ )19
الهادا بن عود َّ
السابق.28 ،
 )20اديجل َّ
 )21ابن عود الب اال 463هي ي ي يي) ،جامل بمان الِّند وفًن  ،حتقمقال أيب اا وال الزهفخ ،دار ابن ا وحخ ،ادمن
الِّيبم السِّوديَّ 1414 ،هيا 1994ا2 ،ال .101
 )22اآي 32ا سورة يومس.
 )23عنماء و نو عند ،فناوى واسنشاراا ،النَّا يال موَّل األسوا الموا4 ،ال .451
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الي ن الغيياِّن ،ضن واآري يف أدب اُّوارال مِّال النَّ امري و فاا ادسنقوري.31 ،
َّ )24
الهادا بن عود َّ
السابق.32 ،
 )25اديجل َّ
 )26ال َّسي ي ي يمد الوهاديل ،كنم

الديين ادِّندل يف
الدين يف روجم اخلطاب ِّ
ي ي ييار فمها يف الندوة النقا ي ي ييم دور عنماء ِّ

أوروبا) ال أَّامنها ا مِّم ااوروبمَّ لنِّارف ااديان ،يف الِّاص ي ي ي ييم اادامم بيل  ،عنى َّاع فندا الشي ي ي ي يفارون،
بناريخال 20ا1ا2018ا.
 )27ال َّس يمد س يينممان ادوس ييوخ ،مديي اديكز األس ييومي يف هاموورغ ،كنم

ييار فمها يف الندوة النقا ييم دور عنماء

الديين ادِّندل يف أوروبا).
الدين يف روجم اخلطاب ِّ
ِّ
 )28ينَّا عمسى ،اام الِّاا لنهمت األسوممَّ ادسم مَّ لنهية القدس و َّ
ادقدسااال
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/03/16/886496.html
الديين ادِّندل يف حتقمق النَّغف ااجنماعيال
 )29دور اخلطاب ِّ
https://annabaa.org/arabic/studies/11878
 )30اآينان 119 -118ا سورة هود.
 )31اآياا 3 -2 -1ا سورة الِّن ووا.
 )32اآي 101ا سورة ل عميان.
 )33سِّمد بن سال َّ
ِّيين ادِّندل يف األصوؤ وعون الا ي ادن يف.
الدرم ي ،دور اخلطاب الد ِّ
http://www.baynoona.net/ar/article/291
عودالسوا ود مالمل ،الوسطم يف اخلطاب الدِّيين وأ ي عنى اجملنملال
)34
َّ
https://www.alukah.net/sharia/0/57153
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 )35اآي 64ا سورة ل عميان.
 )36اآي 10ا سورة اُّشي.

 )37ماص ييي عود ال ي الِّقري ،الغنوال ااس ييواب والِّون ،ال ناب منش ييور عنى موَّل وحارة ااوَّاف الس ي يِّوديَّ بدون
بماماا.32 ،
الهاحل ،حتنمري الشَّلهماا وفن النَِّّامري مِّها.15 ،
 )38عود ال ي َّ
قائمة المراجع:
-

القي ن ال ي .

-

وحممد ادهيخ ،بفوا1992 ،ا.
اليسال  ،بِّناي ال عدمان درويش َّ
أبو الوقاء ال اوخ ،ال نمَّاا ،وِّ ممسس ِّ

-

ال َّسي ي ي ي يمد الوهاديل ،كنم

ي ي ي ييار فمها يف الندوة النقا ي ي ي ييم دور عنماء الدِّين يف روجم اخلطاب الدِّيين ادِّندل يف

أوروبا) ال أَّامنها ا مِّم ااوروبمَّ لنِّارف ااديان ،يف الِّاصي ي ي ي ي ي ييم اادامم بيل  ،عنى َّاع فندا الش ي ي ي ي ي ي يفارون ،بناريخال
20ا1ا2018ا.
-

ال َّس ي يمد س يينممان ادوس ييوخ ،مديي اديكز األس ييومي يف هاموورغ ،كنم

ييار فمها يف الندوة النقا ي يمَّ دور عنماء

الدِّين يف روجم اخلطاب الدِّيين ادِّندل يف أوروبا).
-

الي ن الغيياِّن ،ضن واآري يف أدب اُّوارال مِّال النَّ امري و فاا ادسنقوري.
َّ
الهادا بن عود َّ

-

ابن عود الب  ،جامل بمان الِّند وفًن  ،حتقمقال أيب اا وال الزهفخ ،دار ابن ا وحخ ،ادمن

الِّيبم السِّوديَّ ،

1414هيا 1994ا.
-

عود امه بياهمد ،الثَّقاف الِّيبمَّ واديجِّماا ،اديكز الثَّقايف الِّييب ،لونان1999 ،ا.

-

جممل النُّغ الِّيبمَّ بالقاهية ،ادِّنيد الوسمل ،الطَّوِّ اخلامس 2011 ،ا.

-

حممد الِّدماِّن ،مِّنيد اارطاء الشَّاثِّ  ، ،م نو لونان ،بفوا ،الطَّوِّ الثَّامم 1980 ،ا.
َّ

-

ابن منظور ،لسان الِّيب ،دار صادر ،بفوا ،د.ا
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ماص ييي عود ال ي الِّقري ،الغنوال ااس ييواب والِّون ،ال ناب منش ييور عنى موَّل وحارة ااوَّاف الس ي يِّوديَّ  ،بدون

بماماا.
-

الزيمني ،وسي ييطم األسي ييوا و اين  ،ال ناب منشي ييور عنى موَّل وحارة ااوَّاف الس ي يِّوديَّ  ،بدون
وهو مهي ييطاى ُّ

بماماا.
-

يِّقوب ممريَّ ،اموس ادهطن اا النُّغويَّ واادبمَّ  ،دار الِّند لنموي  ،بفوا1987 ،ا.

األبحاث العلميَّة:
-

الدكنورا عواس ا يارخال اديجل والونم  ،أ يوي دكنورا بإ ي ي ي يياف ُّ
ِّيين عند ُّ
الدكنورا
هاا ادنمس ي ي ييك ،اخلطاب الد ُّ

باليباط2008 ،ا.
عود اجملمد بن ا ويل ،كنمَّ اآداب ِّ
الدوريَّات وشبكة المعلومات الدَّوليَّة :
-

ينَّا عمسى ،اام الِّاا لنهمت األسوممَّ ادسم مَّ لنهية القدس:

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/03/16/886496.html
-

ِّيين ادِّندل يف حتقمق النَّغف ااجنماعي:
دور اخلطاب الد ِّ

https://annabaa.org/arabic/studies/11878
-

سِّمد بن سال َّ
ِّيين ادِّندل يف األصوؤ وعون الا ي ادن يف.
الدرم ي ،دور اخلطاب الد ِّ

http://www.baynoona.net/ar/article/291
-

ِّيين وأ ي عنى اجملنمل:
َّ
عودالسوا ود مالمل ،الوسطم يف اخلطاب الد ِّ

https://www.alukah.net/sharia/0/57153
-

الهاحل ،حتنمري الشَّلهماا وفن النَِّّامري مِّهاال
عود ال ي َّ

https://www.goodreads.com/book/show/9715772
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عنماء و نو عند ،فناوى واسنشاراا ،النَّا يال موَّل األسوا المواال

http://www.islamtoday.net
-

اداهري يف فق الدَّعوة ىل امه رِّاىلال
عني بن مايل َّ
الش ودَّ ،

https://www.almeshkat.net/book/3089
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أفعال الكالم وسياقاتها في الخطابات الجديدة

Acts of Language And Their Contexts In New discourses
الدكتور :هامل شيخ -أستاذ محاضر –أ( -المركز الجامعي عين تموشنت  -الجزائر )-

ملخص:
ضاول يف هذا ادقال روم الس ي ي ييماَّاا وادقاماا ال ره ي ي ييايمل اخلطاب بوص ي ي ييا

ول لغوي دال  ،فاليهاماا ادِّيفم ال

ينطنق منها ادقال أن اخلطاباا ا ديدة هي رنك اخلطاباا ال أرذا من النقنم اليَّمم اُّالم الش ي ي ي يييء ال ثف وو ات
الوسي ي يياثل ادِّنومارم ادلننا لدف النونمل والننامد ادِّييف يف ارَّى درجار  ،هي ذن مدوم موعم مهم ينزمنا أن مدرسي ي ييها
بااعنماد عنى ما وفير النسي ي ي ي ييامماا اُّديث من مِّارف دَّمق وجهاح مااهممي مهد ،من بمنها النداولماا ال رسي ي ي ي يياعدما
عنى دراس هذ اخلطاباا انهنيم .
الكلمات المفتاحية:
النسامماا-ال وا-النونمل-ااَّناع-اخلطاب
Abstract :
In this article, we try to identify the contexts and positions that accompany
speech as a functional language code, from the knowledge on which this article
is based. The new discourses are those inspired by the current digital
technology and the different media used for the purposes of creating
relationships and harmony of knowledge at the highest levels. An important
quality blog that we must study, based on modern knowledge of modern
linguistics and an important conceptual device, including those that help us to
study these discourses in a methodical approach.
key words:
Linguistics-speech-communication-persuasion-discourse
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توطئة:

حتاول الدراسي ي ي ي ي ي يياا النسي ي ي ي ي ي ييامم اُّالم الَّتكمز عنى ا واممل النوعم يف كري اخلطاباا ا ديدة ،ي ون الَّتكمز عنى الهي ي ي ي ي ي ييمل
والِّواراا وأمس يياا النواص ييري النس ييامم باألض يياف اىل األيااا الس ييماَّم ال ثما ال حتوحها بِّ

اخلطاباا الياهن من متثري

لس يياِّن ومً ييمي مِّييف حيمري اىل ا لننييب والثقاف وادمارس يياا النواص يينم ادلننا  ،س يينورد ال ثف من ااف ار النوعم يف هذا
ادقال الذخ سمِّىن به ي حتنمنم بمنم .
أفعال الكالم والسياق:
ن دراس أفِّال ال وا ،من منظور ااسنِّمال وادمارس ادقامم يف اخلطاب هو الوَّوف عنى منل اخلب الذخ يند روادل
أ ناء الاِّري النواصي ي ي ي ي ي ييني ب فاعلي القول  Les deux acteurs de l'énonciationكما اصي ي ي ي ي ي ييطن ت عنم
أوري موِّن )1

ِ
ل بقولنا متا ما
فالنطق با من كما أ ار جون أوستين هو اح لاِّري ،أو مشاء زء من مما ا يِّين أمنا مَه ُ
عنى وج الًول)2 .
وهي ييارة ص يييحي لِّدول وامزياؤ دال الونم النغوي مل اُّااظ عنى احينها دارري القول؛ فالنطق با من هو
احها و مش ي يياؤها  .) 3فإذا اعنبما أن أفِّال ال وا ما هي ا بنماا أس ي يياس ي ييم يف النواص ي ييري النس ي يياِّن ،أم ن لنا أن مننول
بالوص ي ي ييل وَّاثل هذ الِّمنم يس ي ي ييمل ما يثف كري فِّري مارج عن َّول مِّ  ،و عنى هذا ااس ي ي يياس فاِّري ال وا هو اح
اجنماعي مقامي من ي دارري سماا النونمل ماس وفق أ ي و ميجِّماا حمددة ،فاأل اح الذخ يمدي ادن ند اديسري) هو
من رول هذا الطيؤ بنم رثمسم و مواة ميكزي داهوا النداول يف الهورة النغوي .
كامت ماي بقم اخاضياا ال ألقاها أوسن سنة  1955وضل أيد أسس الانسا الن نمنم اا نوس سومم
يف رنك اُّقو  ،وهو أس ي ي يياس مااد أن النغ هتدف راص ي ي ي ي ىل وص ي ي ييل الواَّل .ف ري ا مري عدا االسط ط ططتفهامية واألمرية
والتعجبية ) ن ن اُّ د عنمها بهلا ص ي ييادَّ أو كاذب  ،فهي ص ي ييادَّ ذا كان الوض ي ييل الذخ ره ي ييا َّد حتقق فِّو يف ال ون
.)4
يس ي ي ييمل ما ورد يف مِّنيد حتنمري اخلطاب  ،ن ننا اعنوار مش ي ي ييي مه ي ي يينل ن.ل .أوس ي ي يين ادِّنون بالنغ اا نمزي
"'' "How to Do Things with Wordكمل رننيز اا ييماء بال وا'' وهو مهيينل يًييد اخاض يياا اا ين
عشي ييية ال ألقاها س ططنة  1955الامنسي ييوف اا نمزخ يف جامِّ هارفارد بطاَّ وادة نظرية أفعال الكالم ،وَّد ريجد هذا
ال ناب ىل الايمسم بِّنوان '' Quand dire c'est faireعندما ي ون ال وا فِّو'')5 .
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وا ييك يف أن هذا الِّنوان يِّب بوض ييوؤ عن الايض ييم ال امطنق منها أوس يينت يم
الغف بوِّ

ن ال وا ينمثري يف رونمل

ادِّنوماا عن الش ي يييء الذخ يند ال وا يف ي ييهم  ،ل ن ينمثري أيً ي ييا يف فِّري؛ أخ حماول النه ف يف ادلا مل.

)6
من رول رطاب اليثمس اده يييخ الس ييابق حممد يس ييين موار  ،س يين اول اس يينننان هذ اامواع من اافِّال مل
ربطها بالِّمنم النواصنم  ،و لماهتا النااعنم .
فعل القول:
ورد يف ا خلطاب مننظما يسي ي ي ييمل السي ي ي ييماا ،ودسي ي ي يينا يف ننل نايا م الاِّري الدال عنى أ ياف هذا اخلطاب
باعنوار سماَّار ادلننا سنمثري لوًِّهاال
الحديث :فِّري اُّدي حيمري ىل ادواجه والنقابري بري ىل الند ي يف بِّ

اايمان .يقول اديس ي ي ي ي ي ي ييريال أتحدث

إليكم في ظرف دقيق؛ يمي ربل ييديثي بيالظيف وبيادقياا ال ينسي ي ي ي ي ي ييد بياليدَّي  .واليدَّي هنيا ا حتميري ىل ادِّىن ادِّنيمي
القاموسي  ) 7بري هي يال عنى أ م اامي وصِّوبن  .وهو ما جِّري ادن ند اديسري) يسَّتسري يف ماس السماا بَّتاكممل
ومنوالماا ختدا فِّري ال وا بري وحتاول ريسمل يف ذهن ادننقي .ف ان اسنتناف كاآيتال
 يفرض علينا جميعا، تتوخى سالمة القصد، تابعت التظاهرات، أسفت كل األسف لما أسفرت عنه، التزمت الحكومة.من رول هذ الَّتاكممل مسي ي ي ي ي ي يينننج منل الن ييك الذخ ينممز ب فِّري ال وا الذخ ن ننا أن منثري ل باخلطا
اآرم ال
فعل الكالم
متلقي

باث
سياق
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حيمري هذا ال وا ىل اديسري كما حيمري ىل ادننقي ،أخ أمنا د يًورا يف كثف من اايمان اَمَا اديسري رابِّت-
أس ي ي ي ييات -أكدا) ،كما مناي يً ي ي ي ييورا يف أيمان أريى لنمننقي عندما يُ ْش ي ي ي ي ييُك اديس ي ي ي ييري يف رطاب  .مثري َّولنا -رغنونا-
واجهنا -عيفنا ...اخ ،وهذا النااعري حيدو ضمن سماا حتمري لم الدال الِّام اجملنمل ادهيخ ،السماس الِّام  ،اامن،
ااَّنهاد...،اخ).
سنوضح كري هذ الِّوامري يف ا دول اآيتال
المرسل
أحت ي ييدو -ر ي ييابِّ ي ييت -أس ي ي ي ي ي ي يا ي ييت-

السياق

المتلقي

ي ي ي ي ي ييهدما  -يِّند -ضاذر -مسي ي ي ي ي ييِّى -يايأ -رنورى -مييادا -دعييت-

ال ي ي ين ي ييزم ي ي ييت -ب ي ي ييادرا -أك ي ي ييدا -ريف  -يندس -يًي ي ي ي ي ييل -ينهي ي ي ي ي ييدوا -مت -رن ول -هتي ييدد -رِّمق -رند-
أمتسي ي ييك -أضاح -أمتسي ي ييك -أعي -اجنزم ييا -رغنون ييا -واجهن ييا -ي ييددم ييا -أراينها -رشي ي ي ي ي ي ييهد  -روها -مت-
أعند -أماهي ي ي ي ييري -أعمري -اضزا -مسِّى -منًي -ضافق -موين -ميعى .هتييدد -حيمل -امزلقييت -يققييت-
ييصي ي ي ي ي ي ي ي ي ييت -أهم ي ييمل -أحت ي ييدو-

ياظت -حيقق  -يًِّ  -يدو-

امً ي ي ييي -أ ح -نوت -أكنل-

ي ي ي ييدو -يي يني يني ي ي يياوح -ري يني ي ي يق ييق-
ي ي ي ي ي ي يياءا -رمكد -حتدد -ألقت-

أهتاون -أدافل -أَّسمت.

سن وح -ينقي -حتاق.
من رول هذا ا دول رنو لنا ييكم أفِّال ال وا دارري اخلطاب وذلك حبس ي ي ي ييمل ورود كري فِّري وما حيمري لم
من ميجِّم سييماَّم يم ايظنا أن اافِّال ال حتمري ىل السييماا كامت أكثي من مفها أخ اافِّال ال حتمري ىل الن ند
أو ىل ادن ند مل ادلا مل يم وصيينت ىل واحد و ثالثين فعال بنسططبة مئوية  ،%41.33بمنما جاءا اافِّال ال
حتمري ىل ادن ند يف اديرو الثامم بن و أربعة و عشط ططرين فعال بنسط ططبة مئوية قدرها  ،%32وجاءا اافِّال ال حتمري ىل
يا اديسري مل ادننقي يف اديرو الثالث بنسو متوي َّدرها  %26.66أخ رقدر بعشرين فعال.
أيالت أفِّال السماا عنى دال حتمري ىل الوضل اخملال يفرض -تتوخى -نادت –االحتجاجات) -دعت-
تتحول -تهدد -انزلقت ،ف امت يف جممنها ريسد مِّال دقاا اجنماعي وسماسي ع سن كري اافِّال ال أوردماها سابقا
و هو ما يًمن يقمق مظية أو سن لنغ عنى ألا اح و ممارس وصنل ل َّوضاع و اا ماء من روها)8 .
سياق الموقف:
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أردما من رول اسي ي ي يينلداا مهي ي ي ييطنح السي ي ي ييماا ،الَّتكمز عنى ادوَّل فهو بذلك سي ي ي ييماا ادوَّل Context
Situation؛ و يقهي ي ييد ب جمموع اد وماا اخلارجم من أمشي ي ييط واهنماماا و َّمد و قاف و أيداو ،ومف ذلك مما
يهايمل ااداء النغوخ وحيمل بالِّمنم النغوي  ،النواصنم .
يان يف حمين مِّ وم ييان مِّ  ،وينوغي أن ممكييد هنييا عنى أن س ي ي ي ي ي ي يميياا ادوَّل
ف ي ُّيري ِّ
مص أو رطيياب هو مني ُ
يسنغيا ما هو لاظي و ما هو مف لاظي ،سنوضح ذلك يف اخلطا النالم ال
سياق الموقف

المستوى البنائي للحدث الكالمي
الحدث الكالمي الفعلي
أو السياق الداخلي

األحداث واألشياء والظروف غير اللفظية
المتصلة بالحدث الكالمي اللفظي ،بما فيها
األفعال المصاحبة ،الحركات.
شخصية المتواصلين ،جنسا وثقافة
ومهنة و انتماءاً.
الزمان و المكان

ن ننا سي ي ييقاط لماا هذ اخلطا عنى سي ي ييماا اخلطاب الذخ رناولنا سي ي ييابقا وذلك لنوم أمناط جتني الو ما
النواصنم من رول .
الحدث الكالمي :هو متظهي اخلطاب وفق اا ي النغوي وكنت َّد أ ي ي ي ي ي ي يييا ىل ذلك يف ا دول السي ي ي ي ي ي ييابق أخ ىل
اافِّال ال دلت عنى الظيوف ادهايو .
الزمان و المكان :ورد يف مِّنيد ادهيطنح السييدخ ،اد ان أو اام ن وهي ال رقدا فمها الوَّاثل و ادواَّل ،وهي
ال َحت ُدو فمها الن ظ الس يييدي  ،ون ن أن يند الس يييد بدون األ ييارة ىل اد ان ،ا أن اد ان ن ن أن ينِّمل دورا
مهما يف السيد .و أن السماا أو الوصوا ب ااماكن ادذكورة ن ن أن ر ون مهم ورمدخ و ما موضوعم يف
السيد)9 .
ن نين أن أس ي ييقل بِّ

الننينماا الس ي يييدي عنى اخلطاب اددروس .ل يذكي اد ان يف اخلطاب و أَّه ي ييد م ان

اخلطاب ،يَّت و ن كامت أمنمل اخلطاباا الس ي ي ي ي ييماس ي ي ي ي ييم حتمري ادننقي يف كثف من اايمان ىل اد ان بغم ربط بهيداو
مِّمن أو وَّاثل  .) 10وهو ما ل د يف رطاب يسي ي ي ي ي ي ييين موار ل ننا منمح هورا رافنا لنونم اد امم يف بِّ
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اخلطاب وهي كنم مصطط ط ططر ال ر يرا يف اخلطاب سي ي ي ي ييول مياا ،يَّت و ن كامت دال ال نم ا حتمري ىل اد ان فقل
حب د دالنها عنى الو ن و عنى القومم وعنى اامنماء؛ ا أن ذلك ا ننل من عطاثها صوغ اد امم ل َّسواب اآرم ال
 ورودها عب َّياثن دال عنى اد ان مثري َّول ال إن مص ط ط ط ط ططر أكبر دولة في منطقتها؛ فادنطق هي القيين الدالعنى اد ان الِّاا الذخ حيمري ىل بمرة اخلطاب ويِّنب

متممزي بالنسو ل َّماكن ااريى وادنا ق.

 اََّّتان اد ان بالِّوا ل حب د اامنماء مثري َّول ال األحداث الماضططية ألقت في قلوب األبلبية الكاسططحة منأبناء الشعب الخوف على مصر .ذ ربل ادن ند عوا ل الشِّمل بالو ن و هو مهي.
 النلهمص عب القيين الاِّنم مثري َّول ال حفظ اهلل مصر و شعبها .ذ رص ادن ند مهي باُّاق دون مفها.الزمان:
الزمان أو ااحمن ال حتدو يف أ ناثها ادواَّل والوَّاثل ادقدم  ،ينايع يف الن نمري السيدخ ىل حمن القه  ،وحمن
اُّ ي وحمن اخلطاب  .) 11ما يهمنا هنا هو حمن اخلطاب وأمناط يالن عنى الوض ي ي ييل الِّاا ،ذ ن أهد

مقل عنمها

من رول هيال راهنمن وارروا بالزمن اُّاض ي ي ييي أكثي متا ي ي ييما مل ااوض ي ي يياع الِّام ال متمز اجملنمل اده ي ي يييخ؛ يم حياول
اديسي ي ي ي ييري األبقاء عنى مسي ي ي ي يينوى النلا مل يف الوضي ي ي ي ييل ادناسي ي ي ي ييمل فننمح أفِّاا دال عنى ذلكال أتحدث إليكم -أنحاز-
أتمسك -أعي هذه التطلعات -أعمل من أجلها.
يننيه اديسري ىل الزمن اداضي لنذكف ادننقي باأل احاا ،واامور ال ختدا اخلطاب ،مثري َّول ال
 أسفت كل األسف لما أسفرت عنه من ضحايا التزمت الحكومة بتنفيذها لقد تابعت أوال بأول التظاهرات وما نادت به.ايظنا بِّ

القياثن الدال عنى ادًارع وادسنقوري مثري َّول ال

 أعمل من أجلها كل يوم إن أحداث اليوم طلبت من الحكومة التقدم باستقالتها اليوم إن خياراتنا و هدفنا هي التي ستحدد مصائرنا و مستقبلنا سوف أكلف الحكومة سوف أدافع.هذ ا مري دلت عنى صي ي ي ي ييفورة اخلطاب يف بنم حمنم رياويت ب اُّالم وااسي ي ي ي يينقوال وهي يف جممنها وعود و
َّياراا ميُاذا ياضيا أو سنناذ رنوم لطنواا ادننقي وهي كنها حتمري مثنما سوق و أن َّننا ىل سماا اخلطاب.
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شخصية المتواصلين الجنس /الثقافة  /المهنة /االنتماء:

مِّثي يف اخلطاب عنى أمناط مِّمن حتمننا ىل هذ الِّوامري ادذكورة منها عموما فمما ينيال
شخص الرئيس:
وهو ميسي ي ي ي ييري اخلطاب ،وموجه وفق مسي ي ي ي ييار مِّ ادا هدف السي ي ي ي يينط  ،يظهي من رول رطاب مسي ي ي ي يينِّطاا،
منهس يياا ،ميا ،مقيرا ،يس ييمل ما رايضي ي ومِّ الوض ييل ،ا أن ييلهي ي يف اخلطاب اننل متاا اارنوف عن يف الواَّل،
يقوا اديسري هنا بو ما النمثمري ال رِّنمد عنى ااسنمال و ااسنِّطاف و اامزواء مل ادننقي يف ماس الزاوي  ،بِّدما كان
يف أعنى اهيا ا يهب اا جييخ يف القاعدة « .وفي هذه الحالة ال تكون وظيفة تبادل الكالم أو الخطابات إال الهيمنة
والس ط ط ططيطرة ،تتحول معهما اللغة إلى أداة لإرابة ال إلى أداة لقول الحقيقة والص ط ط ططدق ،ففي حمأة اإلقنا  ،ال يتور
حي اللغة :العنف والحيلة ثم اللجوء إلى البالبة التي هي حيلة أي ط ط ط ط ططا»  .)12ن
المرء على اس ط ط ط ط ططتعمال سط ط ط ط ط طالْ :

األرام * من رول ما رقدا هي اسي ي ي ي يينِّمال النغ ب مام رنال من ادننقي ما رييد ممو ما كان لمن قق لو اسي ي ي ي يينِّمنت النغ

اس يينِّماا عاديا أو كان النواص ييري مزيها ،ويمدخ ماهوا ااس يينِّمال ىل اس ييندعاء األس ي يَّتارمنيماا ادم ن اعنمادها لن قمق
ماهوا األرام .
وحتمري األرام ىل ماهوا ري هو النًينمري السيماسيي أو األعومي ،يم درري هذا ادهيطنح القاموس الايمسيي
مل بداي الثماممنماا من القين اداضي ،وينًمن دااا سماسم أساسا أخال « النية المبيتة لتغليط الرأي العام وإبقائه
على جهل تام بمشكل خطير ،أو عدم تنويره بما فيه الكفاية حول مسائل هامة»)13 .
ويشَّت يف النًنمري الساس ووساثري األعوا.
امطوَّا من هذ اآراء ن ننا أن مو متظهي ي ي ي ي ي ي ييلص اليثمس من رول النغ ادوثو يف اخلطاب الذخ حيوخ
لوصا ومقاماا منِّددة ،يَّت و ن كان النِّدد من اا اخلطاب األعومي حب د رَايع ىل بنماا ننا .
 المرسطططل بصطططفة مس ط ط وال :عندما ين دو لش ي ييِّو وحيث عنى االنااف يول القياراا وادياس ي ييمد و اددومااالسماسم  ،كري ذلك هي يف اخلطاب مثري َّول ال
 -كامت رِّنممايت لن

وم  ،النزمت اُّ وم

 أكدا ميارا و سوف أ ري أن السمادة لنشِّمل أمتسك بذاا القدر باُّااظ عنى أمن مهي و اسنقيارها.وهي كنها رياكممل حتمري ىل درج ادن ند و ميرون .
 -المرسططل بطل قومي :يهييور اديسييري ماس ي يف بِّ

اايمان بطو َّومما سيياهد يف صيينل أجماد الو ن وهو ما

من ييهم النه ف عنى ادننقي واس يينمالن  ،منمح ذلك يف َّول ال ِّن ا أحتدو لم د الموا كيثمس لننيمهوري ف س ييمل و منا
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كمهيييخ يياءا ااَّدار أن ين مري مسييمولم هذا الو ن ،و أمًييى يمار من أجن ييبا و سييوما .يم

منا د اديسييري

َّد اسنثمي هذ الوَّاثل النارام يف الوَّت ادناسمل ،لننه ف و األَّناع و يَّت لنغمف وجه مظي ادننقي.
 المرسططل من أبناء الشططعب :يهييور اديسييري ماس ي من الطوق الشييِّوم ال عامت من ااحماا والن سيياا يفاضزا و سوف أ ُّري لناقياء من أبناء الشِّمل عنى الدواا.
هذا الو ن و ذلك بقول ال لقد ُ

ما ن ن أن مسي ي يينننني من رول هذا الطيؤ أن النغ هي ال صي ي ييورا لنا وَّاثل السي ي ييماا وهي ال لِّوت الدور

اهاا يف ي ي ييواع ياجماا ادننقي .ذ « ن كري اجملااا ادِّيفم ذاا الِّمق السي ي ييوسي ي ييمولوجي اُّقمقي رايأ عنمنا مواجه
النغ  ،ذلك أن اا ماء حتمري دااا ،مف أم ما كان ها أن ر ون أمساَّا دال لوا امنزاجها بالنغ » )14
وهو الطيؤ الذخ مناي روان بارو ينونا بقول ال « ن درا ما ردل عنم مادة ما يِّين الننيوء َّدريا ىل رقطمل
النغ  ،فو وجود دِّىن ا دا هو مس ييمى ،و عال اددلواا لمس س ييوى عال النغ »  .)15فس يينط النغ متارس من رول
ادً ي ييام ادِّيفم و ااجنماعم و حتقمقها يف س ي ييماَّاا النااعري ب مجهور ادنلا و  ،مما نن ها الوِّد ا وهيخ يف عمنم
النواصري أا وهو الوِّد النداويل.
المتلقي من خالل الخطاب:
يِّنب ادننقي يف اخلطاب ،يس ي ي ي ي ييمل  .أوري موِّن ،مس ي ي ي ي يينقوو مف موا ي ي ي ي ييي ،فاخلطاب اُّوارخ ب ص ي ي ي ي ي اي و
مسنًاف لدي ينطنمل النواصري ادوا ي حماما وم اما أو حماما عنى ااَّري .بمنما يوقى مثو يف الِّمري األبداعي أو اخلطاباا
ادنِّددة س ي ييماس ي ييم  -عومم  )...-وال رنس ي ييد بال ااءة الِّالم يف حتويري ادننقي ل  ،ىل مس ي يينقوري لنلطاب مهما ارننل
اديسري وادننقي يف الاًاء الزماِّن واد اِّن)16 .
يم ن ننا اعنوار رطابا موا يا دننق مف موا ي.
ا أن ذلك ا ننل من هور ادننقي عب اخلطاب ،واأل ييارة لم ردل عنى أ من يف عمنم النواص ييري ،مِّثي عنم
يف اخلطاب يف صورة وايدة وهي الشِّمل ادهيخ ل ن بونماا ننا ارنوف اديجِّماا و اامنماءاا و سماَّاا الثقاف
ال متمز اجملنمل الِّييب بهييا عام ال األروة ادوا نون -راء ادوا ن  -ادنظاهيين -أبناء الشييِّمل -يواب مهييي -الاقياء-
مهيخ ومهيي .
كري هذ الونماا النغوي ردل عنى ادننقي ،وحتمري ىل النِّدد من ادوا ن الوسيمل الذخ ينطنل ىل أهداف مِّمن ،
هذ ااهداف ال يننقي فمها أبناء الشِّمل من ادوا ن الوسمل ،الشواب ،الغين ،الاقف ،اليجال ،النساء.
يِّنب اسيين ًييار أمناط ادننقي يف اخلطاب من لماا راهنم اخلطاب؛ « حبم يشييدد أص ي اب ادقارب النداولم
عنى ضيورة رنزيري ااعنوار السماَّي ي ا منزما ل ري حتنمري مهي ن ن أن يننياوح ما امنهت لم الدراساا الونموي ادغنق ،
و هد يف ذلك ُحمقُّون ،ان أهداف السماا أو عدا اسن ًار بِّ

مسنويار عنى ااَّري من هم أن يدفل ىل النِّممد و

النسوي  ،وجيِّري اخلطاب صاُّا ل ري حمان و م ان»  )17وهو ما يِّ س اا م الوالغ لنسماا يف النواصري النغوخ.
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تقسيم أفعال الكالم:
فعل القول (الفعل اللغوي) Acte Locutoireال مِّين ب

وا االااظ يف مجري مامدة ذاا بناء ضوخ سيينمد و

ذاا دال )18 .
الفعل المت ط ططمن في القول  :Acte Illocutoireوهو الاِّري األ احخ اُّقمقي ،م جهاح ن ن من اح أفِّال
من منل مِّ  ،اامي ،الوعد ،والنهي وااسييناهاا والنهييح والش ي ي والنهنت واألمذار والوعد والوعمد والنطنمق والنِّنيمل
والنهديد ومفها من اافِّال ال ومم الِّديدة وادننوع  )19يم رِّنب أعماا رننيز بقول ما؛ وخبهي ي ي ي ي ي ييوص هذ
ااَّوال فإن مسهل الهدا وال ذب ا مِّىن ها ،يم هتدف ىل حتديد ورِّم مواَّل ادن ند.
وعنى هذا ااسيياس ييف

ال ثف من فوسييا النغ مثري أوسططتين و سططورل و برايس أن ر ون النغ جميد وسييمن

لنمثمري الواَّل أو الذهن ،لا جهاح ن ن من اح القول الذخ حيمري ىل لم النداول ب اديسري و ادننقي )20
ويقول أوس ي ي ي ي يين يف هذا الس ي ي ي ي ييمااال « ن ما ذكير من الِّواراا ادنناق لا ا يدل من عنى النه ي ي ي ي ييديق وا عنى
الن ذيمل ،بري ِّن أوجمل اُّ د عنى هذا الش ي يييء لوداهن و وض ي ييوي  ،وا فاثدة هنا يف يياد اُّني عنم »  .)21يم
منا ا ضنان ىل الندلمري عنى هذ اُّنيج حب د ورودها يف سماا حيمري ىل متظهي القول يف ادقاا ادِّ .
الفعل الناتج عن القول  :Acte Perlocutoireوهي أفِّال رُننيز بِّمنم َّول يء ما ،يم ييى أوسن
أم مل القماا باِّري القول ما يه ي ي ي ي ي ي ي و من فِّري منًي ي ي ي ي ي ييمن يف القول  )22القوة) فقد ي ون الااعري ،وهو هنا
اديسي ي ي ي ييريَّ ،اثما باِّري ال وهو النسي ي ي ي ييومل يف مشي ي ي ي ييوء ار يف ادشي ي ي ي يياعي والا ي ،ومن أمثن رنك اآ ار ،األَّناع،
النًنمري ،األر اد.
الفعل اإلنجازي :وهو الاِّري ادنًي ي ي ي ييمن يف القول ،وهو كري فِّري كومي مشي ي ي ي يينق من الاِّري ال ومي الِّاا أو من
فِّري القول ،ومنولد عن أسي ييالممل وعواراا لندال عنى مفها ورن قق هذ اافِّال األ احي  ،بواسي ييط َّوة احي
مس ي ييننزم  .وهو ما يمدي الاِّري الناظي النغوخ) من مِّىن ض ي ييايف مل ادِّىن ااص ي ييني .وامطوَّا من هذا الن ديد
أكد س ي ييورل وأ وت ف ية ماادها أن الِّنه ي ييي ااس ي يياس ي ييي يف النواص ي ييري األمس ي يياِّن لمس مقطِّا دارنما يف النغ مثري
ال نم و منا هو عمري القول أو اح القول .)23
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سن اول من رول النِّييااا السابق حتديد اافِّال األ احي دارري اخلطابال
أفعال األحكام أفعال القرارات

أفعال التعهد

أفعال السلوك

 -ا يقيينً ي ي ي ي ي ي ي ييى  -لقد النزمت اُّ وم

 -أضاح كري ااضماح ُّيي

 -لن حيققي ىل الننيوء ىل سي ي ي ي ي ي يين ييدد مهي ي ي ي ي ي ي يياثيمييا

الهي ي ي ي ي ي ييويمياا  -أر ي ي ييايي ي ي يني ي ي يه ي ي ييا ري ي ي يطي ي ي يواا ادوا ن .
ال ي ي ي ي ر ي ي ييوهي ي ي ييا األصوؤ.

الِّنل.

أفعال اإلي اح
ومسنقوننا.

 -أمتس ي ي ي ي ي ييك بذاا القدر  -يهنِّوا مسنقونها.

ال ي ي ييدسي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ين ي ي ييور  -عنمنا أن ُضاذر مما حيمل بنا باُّااظ عنى أمن مهي - .لمس ب ييإ ي ي ي ي ي ي يِّ ييال اُّياثق
من أمثن عديدة.

أكدا ميارا

 لق ييد نو ييت  -ميفميين اُّ ي ييومي ي ي ي

 -ن بيميياجمنييا خيياصي ي ي ي ي ي ييية وااعي ي ين ي ي ييداءاا ري ي يني ي ي ي ي يق ي ييق

أن ينييدس بمنهد من الوطييالي و رييايي ادزيييد من رطنِّاا مهي.

يسِّى لنشي الاوضى.

 -لن أ ح بذلك أبدا.

اخلدماا...

الي ي ي ي ي ي ي يني ي ي ي ي ي ي يق ي ي ي ي ي ي ييدا ِّ -ن أهممل بش ي ي ي ي ي ييوابنا وب ري  -روفف ادزيد من اُّيياا  -ا و لن أهتيياون يف اختيياذ
ب يياسي ي ي ي ي ي يينق ييالنه ييا مهيخ.
الموا.

 -رطوييا خلدماا

أخ َّيار.

 أن ينهدوا ُّماي و نهد - .الوَّوف ىل جي ي ييامي ي ييملالاقياء
 سييوف أكنل اُّ وما ي ي ييدي ي ي ييدة ب ين ي ين يم يا ي ي يياا
واض .
 أَّس ي ي ييمت نمنا أماا امهو الو ن باخافظ عنمها.
من رول هذا ا دول ينو لنا أن اافِّال األ احي حتمري ىل رِّدد مِّييف ودايل لنلطاب وهو ما يثمن مظيي
أفِّال ال وا اوسي يينت باليمد ألا ل ر نمري ا عنى يد سي ييورل رنممذ أوسي يين الذخ ورها و سي ييدد ما مقص يف جواموها.
وهو الذخ ور ماهوا األ اح بش ري أكثي ،وَّد ياول كو ا وضل رهنمل ل َّعمال الوَّولم )24 .
وس ي ي يينِّنمد يف حتنمننا لننيدول الس ي ي ييابق عنى منطنق أوس ي ي يين الذخ يقولال كمل جيمل أن ممول الِّوارة يف س ي ي ييماا
النناق لا)25 .
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واأل احي ادا ن يف فِّري القول الناظي – كما ييى دي يو -ختًي ي ي ي ي ي ييل لنمقاا الذخ رننيز فم الِّمنم النواصي ي ي ي ي ي يينم
وادواض ي ي ييِّ النس ي ي ييامم ااجنماعم والِّوَّاا النلا وم ذلك أن الاِّري ادننيز ينطنمل مننقما يِّمري عنى رهويري ما يننقا وفق
عدة مِّطماا منِّنق بالنواضل والسماا وأيوال )26
حتمري هذ اافِّال األ احي ىل رهي ي ي ي ي ي ييوراا ادقاا دارري اخلطاب ،فقد وردا منواين الَّتكممل يسي ي ي ي ي ي ييمل منل كري
صمغ  ،ي جاءاال
 أفعال التعهد :جاءا يف اديرو ااوىل يف اخلطاب بسول صمل فِّنم أيالت ىل دااا منقارب هيالالميل -التمس ططك -التوفير -المس ططاندة -القس ططم -الوعد ،وهي يف جممنها وعود وعد لا اديسي ييري
ادننقي بغيأ َّناع مثري ال سوف أكنل اُّ وم  ،أَّسمت نمنا أماا امه والو ن.
 أفعال القرارات :يف اديرو الثامم بس ي ييت ص ي ييمل و َّد أيالت القياراا عنى االلتزام واإلتاحة والحذروالرفض واألمر وهي كنها أفِّال نت دااا ض ي ي ي ي ي ييافم عنى الدال ااص ي ي ي ي ي يينم  .مثري َّول التزمت
الحكومة فاالنزاا يدل عنى مِّىن يف ماس ي ي وحيمري ىل َّيار وق اليثمس ،والش ي يييء ماس ي ي ينطوق عنى
باَّي اافِّال الواردة يف اخلطاب.
 أفعال السلوك :حيمري السنو يف اخلطاب ىل ااحدواجم أخ سنو اديسري وسنو ادننقي ورد خبمسص ي ي ي ي ييمل فِّنم ،دلت اافِّال الواردة عنى دااا الناي الاِّني الذخ بدور حيمري ادننقي ىل مِّىن ري
مثري لمس بإ ييِّال اُّياثق وااعنداءاا رن قق رطنِّاا مه ييي أخ ا حتننيوا و ختيبوا مه ييي ،لن حيقق
الننيوء ىل الِّنل أخ ا راِّنوا أمورا هتدد مهاحل الو ن
 أفعال األحكام :أيالت هذ اافِّال ىل أي اا مِّمن ص ي ي ي ي ييدرا عن اديس ي ي ي ي ييري منها َّول ال نوت مناُّ وم النقدا باسي ي يينقالنها أخ َّيرا َّال اُّ وم  ،وَّول أيًي ي يياال اقنًي ي ييى الهي ي ييويماا ال روها
الدس ي يينور أكدا ميارا أخ أؤكد عنى َّياراا مِّمن فاافِّال ذا ردل عنى ادمارس ي ي ي األمس ي ييامم به ي ييا
عام  ،مثنما يقول أوسي ي يين ال « فمثو َّد جيوح يف بِّ
كما ن ن أن أراهن بوِّ

اام ن أن حيهي ي ييري الزوان بنوع من ادِّا ي ي ييية،

الدراهد بوض ييِّها يف قمل من ل جهاح نص لنيهان و راا أم ن يمنتذ

أن ضول القًييايا اآما  ،ومِّب عنها عنى الن و اآيت كومك رن ند بوِّ

االااظ ادلهييوصي هو أن

رنزون ،)27 »...أخ أن اافِّال النغوي ردل عنى ممارساا اجنماعم ختًل ارروا اا مقامم .
 أفعال اإلي ط ط ط ططاح :ل ريد أفِّال األيً ي ي ي ي يياؤ ب ثية يف اخلطاب ان اديس ي ي ي ي ييري يهدف ىل األَّناع والنه فبالنِّابف ال ن ن لنمننقي أن يموها وفق ما ينم

السي ي ي ي ييماا وهو الشي ي ي ي يييء الذخ جِّن يسي ي ي ي ييقل هذ
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الهي ي ي ي ي ي ييمل من رطاب ويننيه ىل جياح الناق ،فإمنا االااظ عنى أَّدار ادِّاِّن ،ف ثفها ل ثفها وَّنمنها
لقنمنها)28 .
ولذلك كان لزاما عنى اديسي ي ي ي ي ي ييري أن يننقي ألاا وييرمل ادِّاِّن يسي ي ي ي ي ي ييمل ادقاصي ي ي ي ي ي ييد وأمناط النهويري ان الِّمنم
النواصينم يف هذ اخلطاباا ا ديدة رِّنمد عنى احدواجم القهيد يم ييحتري الناويري ىل مقاصيد أريى من يهلا أن رم ي
يف يداو ردود فِّري ا رسايي أهداف النونمل.
خاتمة:
رِّنب أفِّال ال وا ص ي ي ييمغا رداولم رش ي ي ييف اىل اَّاا رونمغم فِّال وراص ي ي ي يف هذ اخلطاباا ا ديدة كاخلطاب
األعومي عنى سي ي ي ي ي ييومري ادثال ،ولذلك رِّنب مدارري مهم من ي ي ي ي ي ييهلا ان رنوتنا عن ادِّيف والثقاف ادوجودة بالاِّري يف هذا
اخلطاب او ذا  ،من ب النناثج ادنوصري لمها ماينيال
-

رِّنب الدراس النداولم مدرو مِّيفما منلهها يوثد اىل يد بِّمد دراس اخلطاباا ا ديدة.

-

اُّدي يف ادِّيف النداولم عن السي ي ي ييماا من ي ي ي ييام أن ييكز عنى كري اا ي اخلارن لسي ي ي ييامم ال حتل
باخلطاب.

-

ن أفِّال ال وا رشف اىل رنوع اخلطاب وامنقال من اُّدو اىل الثقاف وادِّيف .

-

أفِّال ال وا صمل رطابم رشف اىل مناجم النغ دارري اخلطاباا ا ديدة.

-

رننوع ادِّارف يف اخلطاباا ا ديدة ،ورنوحع عب مطاَّاا رداولم رشي ي ي ييف اىل ا ي النونمل النسي ي ي يياِّن واىل
أمناط ااَّناع والنه ف.

 ر ننيس ي ي ي ييد يف اخلطاباا الياهن جدة ادِّاِّن واكنس ي ي ي يياب النغ لدااا يً ي ي ي يياري أريى ،يم ي ونلنسماا وادواَّل ادلننا لننونمل دور يف صنل ادِّىن.
قائمة الهوامش:
 - 1ينظيالكاريين أوري موِّن فِّري القول من الذارم يف النغ  ،ريمج ال حممد مظمل ،فييقما الش ي يييا ،الدار الومً ي يياء ،ادغيب،
 ،2007ص.16 .
 - 2ينظيال جون أوسن  ،مظيي أفِّال ال وا الِّام  ،كمل مننيز اا ماء بال وا ،ص .17
 - 3اديجل ماس  ،ص .17
 - 4ينظيال ن روبول ،جا مو ور ،النداولم الموا عند جديد يف النواصري ،ريمج ال سمل الدين دماوس ،حممد الشمواِّن،
ادنظم الِّيبم لنَّتمج  ،بفوا -لونان ،ط ،2003 ،1ص ص .30 -29
مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -10نوفمبر -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين
43

العدد  10نوفمبر 2019

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية
 - 5ينظي ،بارييك ارودو ،دوممنمك منغنو  ،مِّنيد حتنمري اخلطاب ،ص .20
 - 6ينظيال ادهدر ماس  ،ن ص.

 - 7ارجل ىلال ابن منظور ،لسان الِّيب ،دار الا ي ،بفوا -لونان ،ط ،2008 ،1مج ،4ص  .3423ادادة دا.
الدَّمقال الط

و اليجري القنمري اخلف و الدَّمق اامي الغام .

الدَّمق الشيء الذخ ا منق ل .
 - 8ينظيال فمنممل بو ييمم  ،النداولم من أوسيين

ىل موفمان ،ريمج ال صييابي يوا ي  ،دار اُّوار لننشييي ،الوذَّم  ،سييوري ،

ط ،2007 ،1ص .59
 - 9ينظي ،جفالد بيمس ،ادهي ي ي ي ي ي ييطنح السي ي ي ي ي ي يييدخ ،ريمج ال عابد رزمدار ،اجملنس ااعنى لنثقاف  ،القاهية -مهي ي ي ي ي ي ييي ،ط،1
 ،2003ص .214
 - 10ينظيال حممود ع ا  ،لغ اخلطاب السماسي ،ص.83
 - 11ينظي ،جفالد بيمس ،ادهطنح السيدخ ،ص .234
 - 12حممد أس ي ييمدا  ،يافمق اعمني ،األرام يف النواص ي ييري الس ي ييماس ي ييي ،لماا اُّوار و سي ي يَّتارمنيم اُّنيان و ادغالط ،
عوماا ،ادغيب ،الِّدد  ،2007 ،27ص  .138وارجل أيًا ىل كناب مهد ال
Alex Mucchielli, Analyse des techniques de manipulation, l’art

-

d’influencer, Armand colin, 2004, p72.
 - حيمري ماهوا األرام يف الن نمري ادِّنيمي ىل عاد ال عال اُّموان الذخ اهي ي ي ييص فِّو من أفِّال الهي ي ي ييمد الذخ حيمري
ىل اهدف أخ أن ل ري رام هدفا.
 كما حيمري ىل عال األمسان يم اهص الِّوَّ ب الوشي كادهارع و ادياودة واد ي وااينمال. و جيمنها الثِّال بقول ال « األرام نمل الشيء باألرادة» و يقهد باألرادة ،ادو ا و ادلارن . األرام يف النواصري السماسي ،ص .13913- Fréderic Encel: Rouages et méfaits de la désinformation, intervention
faite devant le SENAT français, 6/11/2000.
 مقو عنال السِّمد بومِّزة ،النًنمري األعومي و أفول السنط اليابِّ  ،ص 03. - 14عزيز السيان ،النغ و النواصري ،ضمن النواصري مظييا ا و رطومقاا ،سنسن ف ي و مقد ال ناب الثال ) ،الشو
الِّيبم ل َّحباو و النشي ،بفوا -لونان ،ط ،2010 ،1ص .49
15- Roland Barthes, Eléments de sémiologie, Paris, Ed. Seuil, (S.D), p 80.
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16- Catherine Kebrat Orecchioni, La conversation, éd., Seuil, Paris, 1996, p
30.
 مقو عنال الطاهي بومزبي ،النواصري النساِّن و الشِّيي  ،مقارب حتنمنم لنظيي رومان جاكوسون ،ص 26. - 17يافق َّويِّ  ،سيماَّاا اُّنيان يف داثري األعنياح ،ضيمن أعمال مدوة عود القاهي ا يجاِّن ،كنم اآداب و الِّنوا
األمسامم  ،جامِّ صااَّس ،1998 ،ص .254
 - 18ينظيال ن روبول ،جا مو ور ،النداولم الموا عند جديد يف النواصري ،ص .30
 - 19ينظي ،أبو ب ي الِّزاوخ ،النغ و اُّنيان ،ص .116
 - 20اديجل السابق ،ص .116
 - 21جون أوس يين  ،مظيي أفِّال ال وا الِّام  ،كمل مننيز اا ييماء بال وا ،ريمج ال عود القادر َّمنمين ،فييقما الش يييا،
ادغيب ،1991 ،ص 17.
 - 22ينظي ،اديجل السابق ،ص 41.
 - 23ينظيال صابي يوا  ،النداولم من أوسنت ىل موفمان ،ص 55.
 - 24ينظيال صابي يوا  ،النداولم من أوسن

ىل موفمان ،ص .61

 - 25اديجل ماس  ،ص .59
 - 26ينظي ،صييوؤ اعمري عود اُّق ،الن نمري النغوخ عند مدرسي أكسيياورد ،دار الننويي ،بفوا ،ط ،1993 ،1ص
ص 196. -195
 - 27جون أوسن  ،مظيي أفِّال ال وا الِّام  ،كمل مننيز اا ماء بال وا ،ص 18.
 - 28ينظي ،ا ايق ،اُّموان ،حتقمق و ي يييؤالعود الس ي ييوا حممد هارون ،مطوِّ مه ي ييطاى الوايب اُّن  ،القاهية  ،مه ي ييي،
ط ،1965، 02ن ،3ص.43
قائمة المراجع:
 -1ن روبول ،جا مو ييور ،النداولم الموا عند جديد يف النواصييري ،ريمج ال سييمل الدين دماوس ،حممد الشييمواِّن،
ادنظم الِّيبم لنَّتمج  ،بفوا -لونان ،ط.2003 ،1
 -2أوري موِّن كاريين  ،فِّري القول من الذارم يف النغ  ،ريمج ال حممد مظمل ،فييقما الشي يييا ،الدار الومًي يياء ،ادغيب،
.2007
 -3أوسي ي ي يين جون ام نشي ي ي ييو ،مظيي أفِّال ال وا الِّام  ،كمل مننيز اا ي ي ي ييماء بال وا .ريمج ال عود القادر َّمنمين،
فييقما الشيا ،الدار الومًاء ،ادغيب ،ط.2006 ،2
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 -4بارييك ارودو ،منغنو دوممنمك ،مِّنيد حتنمري اخل طاب ،ريمج ال عود القادر ادهفخ ،ادخ صمود ،دار سمناريا
اديكز الو ين لنَّتمج  ،رومس.2008 ،
 -5أبو ب ي الِّزاوخ  ،النغ و اُّنيان ،دار الِّمدة ،الدار الومًاء ،ادغيب ،ط.2006 ،1
 -6بومزبي الطاهي  ،النواصي ييري النسي يياِّن والشي ييِّيي – مقارب حتنمنم لنظيي رومان جاكوسي ييون -منشي ييوراا اارنوف،
ا زاثي ،الدار الِّيبم لنِّنوا ما يون ،لونان ،ط.2007 ،1
 -7ا ايق ،اُّموان ،حتقمق و يؤالعود السوا حممد هارون ،مطوِّ مهطاى الوايب اُّن  ،القاهية  ،مهي ،ط02
 ،1965،ن.3
 -8جون أوسن  ،مظيي أفِّال ال وا الِّام  ،كمل مننيز اا ماء بال وا ،ريمج ال عود القادر َّمنمين ،فييقما الشيا،
ادغيب.1991 ،
 -9جفالد بيمس ،ادهطنح السيدخ ،ريمج ال عابد رزمدار ،اجملنس ااعنى لنثقاف  ،القاهية -مهي ،ط.2003 ،1
-10

يافق َّويِّ  ،سي ي ي ي ي ييماَّاا اُّنيان يف داثري األعنياح ،ضي ي ي ي ي ييمن أعمال مدوة عود القاهي ا يجاِّن ،كنم

اآداب و الِّنوا األمسامم  ،جامِّ صااَّس.1998 ،
-11

ص ي ييابي اُّوا ي ي ي  ،النداولم و اُّنيان ،مدارري و مه ي ييوص ،ص ي ييا اا لندراس ي يياا و النش ي ييي ،دمش ي ييق،

سوري .2008 ،
-12

صي ي ي ي ي ي ييوؤ اعمري عود اُّق ،الن نمري النغوخ عند مدرس ي ي ي ي ي ي ي أكسي ي ي ي ي ي يياورد ،دار الننويي ،بفوا ،ط،1

.1993
-13

عزيز الس ي ييان ،النغ و النواصي ييري ،ضي ييمن النواصي ييري مظيياا و رطومقاا ،سي يينسي يين ف ي و مقد ال ناب

الثال ) ،الشو
-14

الِّيبم ل َّحباو و النشي ،بفوا -لونان ،ط.2010 ،1

فمنممل بو ييمم  ،النداولم من أوسيين

ىل موفمان ،ريمج ال صييابي يوا ي  ،دار اُّوار لننشييي ،الوذَّم ،

سوري  ،ط.2007 ،1
-15

حممد أسييمدا  ،يافمق اعمني ،األرام يف النواصييري السييماسييي ،لماا اُّوار و س يَّتارمنيم اُّنيان و

ادغالط  ،عوماا ،ادغيب ،الِّدد 2007 ،27
-16

حممود ع ا  ،لغ اخلطاب السماسي ،دراس لغوي  ،دار النشي لننيامِّاا ،مهي.2004 ،

-17

ابن منظور ،لسان الِّيب ،دار الا ي ،بفوا -لونان ،ط ،2008 ،1مج.4
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االعتراف الصامت في األداء الفني لمارينا أبراموفيتش
Silent recognition in the performance of Marina Abramovic
محمد الذهبي :باحث ودكتور في علوم السينما والسمعي البصري( ،جامعة قفصة ،تونس)

ملخص:
ان الداء الاين أو "البفيمومس" هو من الان ادِّاص ي ي ي ي ييي ويمنما مقول فنا مِّاصي ي ي ي ي ييا مقول الان ادااهممي ومقول
الان الننيييدخ .جيد الان ادِّاصييي من كري مواد ول يوقى اا الانان ياض ييا جبسييد  .فا سييد هو ادادة اليثمسييم يف ااداء
ادِّاصي وحبيكن ورِّابف وايساس وأد ورِّذيو ن ن رونمل رساثري فنم وامسامم ومِّيفم لننيمهور وي ون ذلك عنى ادوا ي
أو عب فن الامديو .حتند لغ رطاب ااداء الاين فوري يًيور جسيد الانان أماا ا مهور موا يية ،خلنق موع من النواصيري
الهادا ومن ادِّيف اامسامم اُّسم واجملسم يف لغ اُّوار ب ذاا الانان واآري وهو ا مهور ادننقي .ويف رًد هذا
اله ي ي ي يياع ب ذاا الانان ال رييد أن رنذلري وان يِّذب جس ي ي ي ييدها وان رايأ هذ الذاا من رول اآري وهو ا مهور،
ربح َّمد امس ي ييامم ورويامم  ،ومااهمد فنس ي ييام واجنماعم ورطاباا فنم لنِّاع عدة ًَّ ي ييايا عادم .فهمت الانام الهي ي ييبم
مارينا ابياموفمنش ،جدة ااداء الاين ادِّاص ي ي ي ي ييي كما رنقمل ،هذا اخلطاب وعبا عن به ي ي ي ي ييمت ،ام ااعَّتاف .فقد بدأا
مس ييفهتا ااداثم الانم بِّيأ جس ييدها كش يييء لمند الن يش ب والننيين عنم والنِّدخ بهدواا يادة من َّوري ا مهور ،الا
مجالم الهدم  .ماهد هنا من رول أعماها ااوىل بداياا جتسد ماهوا ااعَّتاف من رول عيأ جسدها ورشمت  ،ومن
رول هور فنسي ي ي ي ي ي ييانها ااجنماعم يف أعماها ااريى ال رن دو فمها عن اُّيوب والسي ي ي ي ي ي يينط والذاا واجملنمل .و َّد
امنقنيت الانيامي يف مييني ياممي من أداثهيا اىل الِّميري عنى وعمهيا بيذاهتيا من رول وعمهيا بياآري يف ييدود الِّميري ااداثي
الاين وفم أن جسييدها ياضييي وجالس عنى كيسييي ينظي بِّمنم يف عمين اآري وهو مشييار من ا مهور جينس أمامها عنى
كيس ييي يم رظهي رِّابف وجدامم كالو اء وص ييدا ادش يياعي واابنس ييام والنس ييامح والنً ييامن يف أجواء ص ييامن .رن دو
الانام عن بِّثا لطاَّ جبس ي ي ي ييدها ل َّجس ي ي ي يياد ااريى ال رقابنها وعن اعَّتافها باآري وبالذواا ااريى يف مظياهتا الدَّمق
وادوا ية .ويهدف عمنها اىل مشي اُّمل ورقا

ب الناس يف صمت.

الكلمات المفتاحية :الصمت ،االداء الفني ،االعتراف ،الحب ،النظرة ،الذات واآلخر.

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -10نوفمبر -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين
47

2019  نوفمبر10 العدد

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية
:ملخص باللغة اإلنجليزية

Artistic performance is a contemporary art. When we say contemporary
art, we say conceptual art and say abstract art. Inventory of contemporary art
of all its materials and only the artist remains present in his body. The body is
the main material in contemporary performance, movement, expressions,
sensations, pain and torture. It is possible to communicate artistic, human and
cognitive messages to the public, whether directly or through the art of video.
The language of the artistic performance speech requires the immediate
presence of the artist's body in front of the audience directly, to create a kind
of sincere communication and sensual and stereotyped human knowledge in
the language of the dialogue between the artist and the recipient audience. In
the midst of this struggle between the same artist who wants to humiliate and
torment her body and impose this self through the other, the public, human
and spiritual values, philosophical and social concepts and artistic discourse
emerge to address several global issues. Serbian artist Marina Abramovich, the
grandmother of contemporary artistic performance as she was dubbed,
understood this speech and expressed it silently, it is recognition. She began
her artistic career by presenting her body as something to be harassed, reaped,
and attacked with sharp tools by the public, it is aesthetic shock. Through her
first works, we understand the beginnings of the concept of recognition
through the presentation of its body and its appearance, and through the
emergence of its social philosophy in its other works in which it talks about
war, power, self and society. And the artist moved in a second stage of her
performance to work on her own awareness through her awareness of the
other within the limits of the performance of the artistic performance in which
her body is present and sitting on a chair looking at his eyes in the eyes of the
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other participant of the audience sitting in front of her in a chair where
expressions appear as emotional weeping and truthfulness feelings Smile,
tolerance and solidarity in a silent atmosphere. The artist talks about the effect
of energy on her body to the other bodies she meets, and her recognition of
the other and other qualities in her precise and direct look. Her work aims to
.

spread love and share it among people in silence.

ال نماا ادانايم بالنغ األ نمزي ال
Silence, artistic performance, recognition, love, outlook, self and other.
مقدمة:
رنِّدد أ ي ال جتسييمد اله يياع من أجري ااعَّتاف يف عديد الهييمل الانم  ،منها الانم و اادبم و النش ي من ادِّاصييية ومنها
ااداء الاين أو "البفيمومس" ،وهو ي ي ري من أ ي ي ال الان ادِّاص ييي .ويمنما مقول فنا مِّاصي ييا مقول الان ادااهممي و فن
ا سد ومقول أيًا الان الننيييدخ .يم ُجيد الان ادِّاصي من كري مواد ول يوقى اا الانان ياضي جبسد  .فا سد هو

ادادة اليثمسييم يف ااداء ادِّاصييي وحبيكن ورِّابف وايسيياسي وأد ورِّذيو ن ن رونمل رسيياثري فنم وامسييامم ومِّيفم لننيمهور

وي ون ذلك عنى ادوا ي أو عب فن الامديو.
حتند لغ رطاب ااداء الاين فوري يًييور جسييد الانان أماا ا مهور موا ييية ،خلنق موع من النواصييري الهييادا ومن ادِّيف
اامس ييامم اُّس ييم واجملس ييم يف لغ اُّوار ب ذاا الانان واآري وهو ا مهور ادننقي .ويف رً ييد هذا اله ي يياع ب ذاا
الانان ال رييد أن رنذلري وان يِّذب جسي ي ي ييدها وان رايأ هذ الذاا من رول اآري وهو ا مهور ،ربح َّمد امسي ي ي ييامم
ورويامم  ،ومااهمد فنسي ييام واجنماعم ورطاباا فنم لنِّاع عدة ًَّي ييايا عادم  .فهمت الانام اله ي ييبم مارينا ابياموفمنش،
جدة ااداء الاين ادِّاصي كما رنقمل ،هذا اخلطاب وعبا عن بهمت ،ام ااعَّتاف.
بدأا الانام مسي ييفهتا ااداثم الانم بِّيأ جسي ييدها كشي يييء لمند الن يش ب والننيين عنم والنِّدخ بهدواا يادة من َّوري
ا مهور ،الا مجالم الهدم  .ماهد هنا من رول أعماها ااوىل بداياا جتسد ماهوا ااعَّتاف من رول عيأ جسدها
ورش ي ي ي ي ي ييمت  ،ومن رول هور فنس ي ي ي ي ي ييانها ااجنماعم يف أعماها ااريى ال رن دو فمها عن اُّيوب والس ي ي ي ي ي يينط والذاا
واجملنمل .و َّيد امنقنيت الانيامي يف مييني ياممي من أداثهيا اىل الِّميري عنى وعمهيا بيذاهتيا من رول وعمهيا بياآري يف ييدود
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الِّمري ااداثي الاين ،وفم أن جس ي ييدها ياض ي ييي وجالس عنى كيس ي ييي ينظي بِّمنم يف عمين اآري وهو مش ي ييار من ا مهور
جينس أمامها عنى كيس ييي يم رظهي رِّابف وجدامم كالو اء وص ييدا ادش يياعي واابنس ييام والنس ييامح والنً ييامن يف أجواء
ص ي ي ييامن  .رن دو الانام عن بِّ لطاَّ جبس ي ي يدها ل َّجس ي ي يياد ااريى ال رقابنها وهو ما ن ن راس ي ي ييف باعَّتافها باآري
وبالذواا ااريى يف مظياهتا الدَّمق وادوا ية .ويهدف عمنها اىل مشي اُّمل ورقا

ب الناس يف صمت وبش ري ميثي.

فهري ن ن القول بهن فن ااداء دارينا أبياموفمنش هو فن جيس يد ااعَّتاف؟ وهري ان الن واا ال

ييهدها فن ااداء دارينا

من ماهوا ا سييد ضو ماهوا الهييمت و اُّمل جتسيد رول هذ الن واا ماهوا ااعَّتاف؟ وماهي مقاط القوة ال متمز
ااداء الاين كهمس ي ي ييمل ص ي ي ييمغ فنم لننِّوف عن ااعَّتاف؟ وهري ان جتس ي ي ييمد ماهوا ااعَّتاف يف ااداء الاين متثمنم لمند رونمل
رس ييال ااعَّتاف؟ أا أن فن ااداء هو فن ص ييادا ومِّب كما رذكي ذلك الانام وهو فن اُّقمق وا ناهي ادس يييؤ يف متثمن
فهو يِّب عن ااعَّتاف بطييقن واااهمم دون ان ين ند عن ودون ان يند النبيي عنم ؟ وهري ان اله ي ي ي ي ي ييمت هو روص ي ي ي ي ي ي
ال وا لوعَّتاف بيياآري يف ااداء الاين دي ارينييا ابياموفمنش؟ هييري يننيس ي ي ي ي ي ي ييد ااعَّتاف يف ااداء الاين دييارينييا يف اديثي ويف
النظية؟
االشكالية:
ا هار ااعَّتاف يف ااداء الاين دارينا أبياموفمنش من رول جتسمد ماهوا اديثي الذخ يند يف صمت.
المنهجية:
ان بداي مِّا

ا ي ي الم هذا ادوض ييوع ال رنمثري يف ا واا أن الِّمري ااداثي دارينا أبياموفمنش هو فِّري فين جيسي يد ماهوا

ااعَّتاف الانسيياي وذلك من رول عدة مااهمد ن ن اسيينلوصييها و ييييها ردرجيما من السييند الناراي لِّمنها ااداثي،
وكذلك من الن نمري الاين لِّمنها اارف "الانان ياضييي" ،سييننو ان الن نموا الناسييم والسييمممولوجم وَّياءاا اناءاا
جسدها رمدخ اىل مِّىن ااعَّتاف من رول عدة مااهمد َّد مت اسنلدامها يف عمنها.
رنطنمل مِّا

هذ اا ي ي الم منهنيم بياديغمم يف هذا ادقال ،يم سي ييمنقسي ييد هذا ادقال اىل َّسي ييم َّ ،سي ييد أول وهو

رِّييل لنهي ي ي ي ي يياع من أجري ااعَّتاف وفم ا هار لننيني ماهوا ااعَّتاف يف ااداء الاين دارينا أبياموفمنش وراصي ي ي ي ي ي عمنها
"الانان ياضيي هنا "  ."l’atist is presentو سينقوا يف َّسيد ان اىل النطيا اىل اديثي والوميثي يف ماهوا ااعَّتاف
والذخ جتسد يف الاِّري الاين الذخ رقوا ب الانام مثري النظي لنشلص ادقابري يف صمت.
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 -1الصرا من أجل االعتراف  :األداء الفني لمارينا أبراموفيتش  "-الفنان حاضر هنا" مثاال.
ان ااعَّتاف ماهوا من اُّقري الانسي ي ي ي يياي وهو ميرول بوجودما وهو رذاوا وعوَّ باآري ،وكما يقول رودوروف
ضن مجمِّا حباج اىل اعَّتاف اآري بنا ،يَّت يغدو بإم امنا أن موجد ،وذلك اِّىن أن ااعَّتاف بالنس ي ي ييو المنا ض ي ي يييورة من
ض ي ي يييوراا اُّماة فهو كالغذاء واداء والِّمري و ل ره ف راص ي ي ي ي عنى ادس ي ي يينوى الناس ي ي ييي وااجنماعي .يم " ان ااعَّتاف
و ما ي اجيييابم ي  ،وذلييك حب د أم ي يًي ي ي ي ي ي يياي يف الويييدة عنى ننل الننيييارب ااروَّم ي  ،اييا أم ي كمييا َّننييا ييبل ااروَّي
بااجنماعي من رول الدعوة اىل الِّدل يف جتارب فيدي ومجاعم يومم " .1وذلك كما عيف الزواوخ بغورة 2يف كناب ل
بيالنغي الِّيبمي حتيت عنوان ااعَّتاف من أجيري ماهوا جيدييد لنِّيدل .وفمي يقول أن ااعَّتاف " يِّين الِّيال وادِّيفي كميا أمي
حيمري اىل الاِّري عيف ومن ا ي ي يينق فِّري "عُيف" ،ويامد فِّري اعَّتف عنى الش ي ي يييء فِّري السي ي ي يمال .واعَّتف القوا أخ س ي ي ييههد
ويِّين رِّارف القوا أخ رِّارف بًِّهد عنى بِّ

ويامد ااَّيار بالذممل وحيمري اىل الهب ويامد ااذال واامقماد".3

وييكز الزواوخ عنى مسي ييهل وهي رايد النغ الِّيبم بوِّ

ادِّاِّن عنى النغ الايمسي ييم وهي مِّاِّن ااذال والهي ييب والس ي يمال.

وينات اامنوا اىل ارس يياا هذ ادِّاِّن مل جوهي الغاي ال يس ييِّى المها ماهوا ااعَّتاف انظورها الذخ ختنص لا فنس ييا
ااعَّتاف اا هي رِّوف عن يااا ااذال وااينقار والذخ حيمري ااعَّتاف من يم هو عدل عنى اُّد منها أو رفِّها
أو منِّهيا ورغمفهيا .وااع َّتاف هو النقيد والاياعنمي وادقياومي ورف

الومويااا واُّمياد السي ي ي ي ي ي يينمي كميا هو مو يف الطيابل

ااروَّي .
عيف أكس ييمري هومم  4ااعَّتاف يف كناب الهي يياع من أجري ااعَّتاف ،ويقول فم أن هنا وو مناذن لوعَّتاف ادنوادل
او ما يسي ي ي ييمم ااعَّتاف النذاويت ب الذواا" ،فالنموذن ااول وهو اُّمل ،الذخ جيمل فيد ما انيموع  .فقل هذ القوة
الِّا ام ال ريبط انيموعن هي ال حتقق ل الثق يف ماس ي وبدولا ا ن ن ل من ادشييارك يف اُّماة الِّام  .ومن منوذن
اِّن وهو َّاموِّن سي ي ي ي ي ي ييماسي ي ي ي ي ي ييي يم ان الايد هو فيد عادي ل يقوا وواجواا وجيمل أن ماهد أفِّال عنى ألا رِّوف عن
اسي ي ي ي ي ي يينقولمنها من هنا فااررواط ضي ي ي ي ي ي يييورخ ب ااعَّتاف القاموِّن واايَّتاا لنذاا .ل ن من أجري اَّام عوَّ داثم مل
أماسي ي ي ي ي ي ييهد فالناس عنمهد النمنل بايَّتاا اجنماعي يسي ي ي ي ي ي ييمح هد بالنِّا ي ااجيايب مل َّدراهتد ومواهوهد ومل بِّ

القمد

ادسي ي ييننهم من هوياهتد الث قافم وهذ مقط مهم النقديي ااجنماعي .ومن منوذن ال وهو النًي ي ييامن الذخ ييرول بنقديي
الذاا ،وهو ما مس ي ييمم باأليس ي يياس بالقمم وحيذر أكس ي ييمري يف يال مت امنها أيد هذ النماذن فان الذاا س ي يينِّنب هذا
اامنها مسا رطفا ب امري الذاا سواء سماسم أو اجنماعم أو ااروَّي" .5اذن ن ن القول أن" ااعَّتاف ين ون يف
مظي هومت ،من وو جمااا بمنذارم وهيال اُّمل والقامون والنًيامن ،ويِّود أسياس هذا النهينمل اىل هيبيا ممد الذخ
أ ز مجن من ااحباو الننيييوم ااموفيقم يول رشي ي ي ري اهوياا الايدي عنى أس ي يياس ااعَّتاف الومنذايت .يم أكد ممد
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ع نى أن اُّماة ااجنماعم ا رسي يينقمد من مف عوَّ اعَّتاف منوادل  ،وأن هذا ااعَّتاف يند من رول مزاعاا اجنماعم ،
ومن رول الهياع من أجري حتقمق ااعَّتاف من جه أريى".6
ان ماهوا ااعَّتاف هو ماهوا ميحتييري و مننيييدد ،امنقييري من اُّقييري الانسي ي ي ي ي ي يياي اىل عييدة رطييابيياا مِّيفمي كييالنغي والانون
واُّقوا واادب ومفها ،لمِّمد هذا اداهوا النظي يف اهوي ويف وساثري ا واهتا لننِّييل لا.
 فهري ن ن لنان أن ي ون رطابا مِّبا عن الهيياع من أجري ااعَّتاف؟ وكمل هي جتنماا هذا اخلطاب؟ وماهي الهييملالانم اامسمل يف النِّوف عن الهياع من أجري ااعَّتاف؟
رننوع رطاباا الانون يف النِّوف عن ماهوا ااعَّتاف فننيد اليس ي ييد والن ت والانون اليَّمم و ااداء الاين ...ويس ي ييمل ما
مت رِّييل اداهوا يف أو ادقال .فان هذا ااعَّتاف ينطنمل ي ي ي ي ي ييلهي ي ي ي ي ي ي عنى ااَّري ،لمند ااعَّتاف باآري .لذلك ن ن
القول يف مظيخ أن ااداء الاين هو الهي ي ي ي ي ييمغ الانم اامثري لننِّوف عن رطاب ااعَّتاف  – .فما هو ادممز يف راصي ي ي ي ي ييماا
ااداء الاين لمنيسد ااعَّتاف؟
ان رين رطور الانون منذ رسييد اامسييان الوداثي عنى جدران ال هوف كنسيينيمري ا احار المومم  ،أو وسييد ضييد عناصييي
الطومِّي ادِّياديي  ،اىل عيدة رطوراا ورايعياا لنيت الان من حمياكياا لنطومِّي اىل من ورياا ،لنننقيري اىل الننييييد يف الان
الذخ جيد كامري مواد الان من عناصي ادادي لموقى الانان جبسد ادِّب عن الِّمري الاين وهو ما عيف بان ااداء.
ورمد رغنغري جذور ااداء يف الوعي األمساِّن منذ اليَّهاا الطقسم والنِّوفي عند األمسان الوداثي ،ميورا بالطقوس الدينم
الو نم ال رًمنت الِّو واأليذاء يف ا سد الوشيخ من ينق اليأس و قمل ا ند وأعًاء ا سد والو وا واُّيا وادشي
عنى ا مي و قوس النً ي ييج عند القواثري الوداثم يول الِّال واله ي ييوا عن الطِّاا وال وا لاَّتاا منااور وااعنزال والنهمري
ويَّت ااض ماا الوشيي الطقسم ماسها فان هذ الهمغ الانم نت منواصن وياضية اااهمد جديدة يند الو

فمها

لنواكمل ادِّاصييي ولمسيينمي ااداء كان جسييدخ مِّب ول رهييوصييماا  .ان ااداء الاين هو أَّيب منوذن فين عب اسيينِّمال
لننيسي ي ي ي ي ييد وعب رِّوفار الومادي ورِّوفار ادنِّددة الوسي ي ي ي ي يياثل لذلك ن ن القول أم أَّيب صي ي ي ي ي ييمغ فنم لننِّوف عن ماهوا
ااعَّتاف.
ينطنمل جتس ي ي ييمد ماهوا ااعَّتاف ااجس ي ي يياد اآدمم  ،جس ي ي ييد الانان هو ا س ي ي ييد ااول وجس ي ي ييد اآري الذخ س ي ي ييم ون من
ا مهور .وسييمنقابري ا سييدين لمند النواصييري واارهييال ا سييدخ واخلطاب والنلا مل ،وبذلك سييمند اارنوط ب الوشييي
وال نواص ي ي ي ي ي ييري ب الذواا ولمند َّوول اآري والنِّارف ب اجملنمل لمن قق ماهوا ااعَّتاف يف مش ي ي ي ي ي ييهد رِّوفخ بااجس ي ي ي ي ي يياد
اُّقمقم وبادشاعي الهادَّ .
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مارينا أبياموفمنش أيد أهد رواد ااداء الاين .ك مان ،هي فيص ي ي لننِّيف عنى مِّىن أن ي ون اديء فناما من رول ي ي ن ،
وجه  ،همتن  ،جسد عموما .وجهها مِّب الا َّوة النِّوف .ها نياع مادرة رقاز من مساا كمالا دفِّت عمنها ىل َّنواا
ارنوار أبِّاد ا سييد َّوة واينماا ،فهي متي باخلواء الوميثي ب حمدودي ا سييد وَّدراا الِّقري الواسييِّ  .الا اميأة مسيينازة
لننيمهور لنمشيارك والنااعري مل عيوضيها .النااع ري هو رواصيري وأرذ و رد هو الو والننقي ،وعب النااعري أدرنت ماهوا
الطياَّي الس ي ي ي ي ي ي يياريي يف اد يان .رمد أن الننمنيي داثميا كياميت رموي ادنايج يف ييذاثهيا واهيوب من ادواجهي  .ل نهيا عيفيت
بِّيوضها ادِّيوف باسنِّماها سدها ورِّذيو السادي ) كطييق لننِّوف ا سدخ.
رِّنب ميارينيا أبياموفمنش الانيامي الموموسي ي ي ي ي ي ييوفمي  ،ادولودة بونغياد يف  ،1946واييدة من أبيح وأهد فنياِّن الوورفورميامس يف
الِّيال .أ منهيا ريجل ىل َّوة عمنهيا ادنهد ،اآيت من منطقي عممقي من كمياليا اابيداعي .رطنق عنى ماس ي ي ي ي ي ي يهياال "جيدة فن
ُ
البفورمامس" .ردور أعماها يول الِّوَّ ب ااداء وا مهور ،ويدود ا سد ،و م امماا الِّقري.
ان ااداء الاين دارينا أبياموفمنش هو ااداء الاين ادناس ي ييمل لنِّوف عن رطاب ااعَّتاف يف مظيخ راص ي ي ي يف عمنها اارف
"الانان ياض ي ي ييي هنا"  ."l’artiste is presentأيد أهد ااعمال ال َّدمنها بالنس ي ي ييو يل يم أمين ارَّتا أن أَّوا
بن نمري هذا الِّمري فنما اسيينليان ماهوا ااعَّتاف من ام يف مظيخ الِّمري الذخ يسيين ق الدراس ي وهو الِّمري الذخ مجل
رباا الانام ومااهممها كنها ال ا نغنت عنمها عنى مي جتيبنها الانم .
امند هذا الِّمري عنى مي و أ ي ي ييهي من ي ي ييهي مارس يَّت ي ي ييهي ماخ وذلك من س ي ي ين  ،2010وَّد عد هذا الِّيأ
 736ساعاا ومهل الساع  .وَّد ار يف هذا ااداء ما يقارب  750000لها .وَّد أ ز هذا الِّمري يف من ل
الانون اُّديث بنندن  . Momaيم ل ينطنمل هذا الِّمري عديد النواحا و ادِّداا بري اَّنه ي ي ييي عنى كيس ي ي ييم و اول ،
يم ينقابري ال يسييي ااول وال يسييي ا لثاِّن أماا بًِّييهما ورنوسييطهما الطاول  .فال يسييي ااول جمِّول لنانام  ،كما جِّري
ال يس ي ي ي ييي الثاِّن لننيمهور الذخ س ي ي ي ييمنداول أفياد با نوس عنم لمقابري الانام  ،فهذا النقابري هو بغيأ رواص ي ي ي ييري الانام مل
ا مهور بهييا ،الِّ يف الِّ .
رواصييري هذا الِّمري عنى مي الثو أ ييهي وذلك ددة سييول سيياعاا ومهييل يومما ،جتنسييها الانام بدون يييب وبدون أكري
وبدون لوأ من ال يس ي ي ييي الذخ رقً ي ي ييي ياجنها عنم  ،وهو الدلمري عنى اس ي ي يينِّماها الناجح لنقدراا الِّقنم وااينمال
ا سيدخ .و يِّنب هذا ااداء موعا من الن دخ ها ام اننل عن كامري أعماها السيابق يف درج الهيِّوب  ،ذلك أم نثري
ص يياعا ذارما ها .يم حتدو الوِّ

عن اس يين ال هذا الش يييء .ول ن الانام رثوت ع س ذلك ،فننيدها متارس اليياض ي

كيياضي لن سن من َّدراا جسدها يومما.
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أعادا هذ الننييب عامري الند ااجنماعي وذلك بالنواص ي ي ييري النواديل مل أفياد اجملنمل من كامري ااعمار وااص ي ي ييول وفتاا
اجملنمل ادنِّددة .وذلك بقهييد اُّوار الطاَّي ادوا ييي بمنها وب ا مهور .فااياسييمس رهييوح منموس ي ورننيسييد يف الو اء
او اابنس ي ييام الا كري اايس ي يياس ي ييي ال روَِّّها الناس يف ادي ة ال كامت رِّطمها هد .يم رس ي ييندعي ا مهور فيدا فيدا
لمنينس أمامها ،وي امنهاء اد قابن رنزل عمنمها وهو الاِّري الذخ ين ير ما ب جنوس ي ي ي ي ييلص والش ي ي ي ي ييلص اآري .الا
ييارة النظية ام جتسد ااعَّتاف ،ام الهمت الذخ يسود أ ناء النواصري النواديل ب الطيف .
فوضِّم النقابري هذ ال ردوا بًل دَّاثق يننامد فمها الِّاد الوا نم لنشله  ،ويظهي الس ي الشلهي يف النظياا
ل ري منهما يف صمت ويزداد هذا الس ي كنما كان الشله ا يِّيفان بًِّهما.
 فماهي مِّايف النظية الِّممق ال متس ا اممل الشلهي لنِّوَّ الوناثم ما ب الشله ؟ هري ن ن أن د سنط ماب ا ن ا يِّيفان بًِّهما ،يم ي شل ا اممل اخلاص هما من رول مظية؟
 وأين يننيسد الهياع من أجري ااعَّتاف يف عمري الانام ؟يو لنا هذا ااداء لنانام عدة مااهمد وَّياثن ن ن ارياجها من الن نمري الاين الذخ س ي ي ي يينقوا ب لِّمنها "الانان ياض ي ي ي ييي"
لنظهي مدى جتسد ماهوا ااعَّتاف يف هذا الِّمري.
ان ااعَّتاف يِّين ااعَّتاف باآري أو أن يِّين الذاا وااعَّتاف أو أن ماس ي ي ي ييي باجملنمل وااعَّتاف .وااعَّتاف هو ماهوا
يطيؤ سمال ،كمل ن ن أن أعمش يف عال ا يَِّّتف يب؟  -كمل ن ن أن أعمش يف عال ا أعَّتف فم باآري؟ فالسمال
هنا ميرول باآري.
وا يقه ي ي ييد بااعَّتاف النِّوف عن دارري اامس ي ي ييان أماا اآري ولمس ااعَّتاف هو ذلك الذخ يقل أماا القاض ي ي ييي لمَِّّتف
بذمو  .امنا ااعَّتاف هو اعَّتاف اامسي ي ي ي ييان باألمسي ي ي ي ييان اآري .وهو اجملنمل الذخ يَِّّتف بالسي ي ي ي يينط والسي ي ي ي يينط ال رَِّّتف
باجملنمل.
ل ن اُّدي هنا عن ااعَّتاف اا هو اعَّتاف اامسان باألمسان ااري ،ويف عمري مارينا ااداثي رطنمل ذلك جنوسها يف
من ل واس ي ي ييندعاء أفياد اجملنمل الننل أص ي ي ييناف  .ام الِّمري ااداثي الذخ يِّمد متثمري الواَّل اجملنمِّي يف ص ي ي ييورة من دارري
فًاء مغنق لنونمل اليسال  .فاعَّتاف اامسان باألمسان اآري الذخ أمام جتسد يف عمري الانام باعَّتافها بالشلص الذخ
سمنينس أمامها رمد اال الذخ يِّاِّن من جسدها والنِّمل وا وع ل نها مسنمية يف النواصري مل أفياد اجملنمل ادلننل.
يم رِّاِّن بِّ

اجملنمِّاا من مشي ن عدا ااعَّتاف ا وماهتا ادلننا اامي الذخ يمدخ يف ننل اايمان بهييدماا

ب م ومار  .ف ري يف من هذ اا ياف يف اجملنمل س ييمس ييِّى اىل الغاء اآري .وس ييمقوا يف س ييومري ذلك باس يينلداا كاف
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ااس ي ي ي ييالممل لننلنص من الطيف اآري ادلننل عن  .فما هي الس ي ي ي ييوري ال حتمري م وماا جمنمل ننا عنى اجياد يف
النِّايش يف ما بمنها ؟ وماهي اامور ال رَّترمل عنى اعَّتاف أ ماف اجملنمل بوًِّييها الوِّ ؟ وهو ما ياولت الانام متثمن
من ريرممل اا ي ي ييلاص دقابننها يف عيض ي ي ييها ،ومس ي ي ييمي هذا الِّمري بنمثمنم ان الانام رطيَّت بالناه ي ي ييمري يف ي ي يييؤ عمنم
ااعَّتاف يف رأيي ،اليا ف يت اجملنمل اىل أفياد وهي رِّند أن أمي حيميري ارنوفيا يف ااييديولوجميا والِّيا والا ي واليدين،
وَّد َّابنت كري فيد من عنى يد لنِّطم فيصي ي ي لننواص ي ييري وروادل الطاَّ والنس ي ييامح بمنهما ويف هذا كن ينو لنا ااعَّتاف
عب النسي ي ي ييامح يم ان ااعَّتاف ماهوا أوسي ي ي ييل من النسي ي ي ييامح لننيواممل ادنِّددة ال يشي ي ي ييمنها .فِّال ااعَّتاف هو عال
ااعنل عال النسامح بادِّىن السماسي ولمس ااروَّي.
ويِّين الهي ي يياع هنا صي ي يياع الذاا مل اآري ون ن راس ي ييف ذلك اثال اامظم ادس ي يينودة ول ولا ا رس ي يينمد ي يييعمنها من
الش ي ييِّمل الذخ رننمي الم لِّدا اعَّتاف لا وعدا ي ييِّور بامنماث ها رِّمش ص ي ي يياعاا مس ي يينمية مل ا ماعاا ال حت مها
ذلك ألا ا رسنطمل أن رسنمد اعَّتاف الشِّمل لا اا بهسنوب القوة والنهديد.
لذلك "حينري اله يياع من أجري ااعَّتاف منزل أسيياسييم يف اُّيا ااجنماعي والسييماسييي ،يَّت أصييوح منوذجا ار يياديا لننزاع
السي ي ييماسي ي ييي يف عهي ي ييي الِّود  ،أو كما رقول مامسي ي ييي فييزر "ماهوما مانايما" ومنوذجما يف عه ي ي ييما .وهو لمس ماهوما مظييا
ف سييمل ول ن ماهوا عًييوخ ينطنمل سييماس ي عمنم ممندة ااذرع يف جمااا ادوا ن والِّدل واُّيي وادسيياواة والدنقيا م
واايَّتاا وال يام واخلف وااسنقول الذايت .كما أن رش ري اهوي الذارم ينِّنق رِّنقا جوهييا لذا اداهوا ،وكذلك النًال
يف وج اهممن والقهي والاقي والوطال واينقار اديأة".7
ان اُّماة ااجنماعم اد ِّمش ييم ا رقوا اا عنى ااعَّتاف ،ولن رس يينوخ هذ اُّماة اا اذا ص ييار ااعَّتاف يقا وص ييار عدا
ااعَّتاف يقا ول ن دون أخ عنل حيمنين عنى ااعَّتاف وعنى عدا ااعَّتاف .وهو ما أرادا الانام أن رونغ يف أداءها
الذخ جتاوحا فم الِّنل ومثنت ااعَّتاف وهي يف يال س ي ي ي ي ي يينمم من النس ي ي ي ي ي ييامح واهدوء ،ذلك ألا ريكت لنمننقي ييي
اارنمار يف ااعَّتاف لا أو مزع ااعَّتاف عنها ،و ا

ن واَِّّم لوعَّتاف .ورننيسد اا

ال الواَِّّم لوعَّتاف يف

مثال عين ،فهما دا أعيأ عمو فنما وأَّدا ماس ي ي ي ي ييي كانان .فاي الن ظ ال أ ي ي ي ي ييِّي بهن ادننقي اعمايل ا يَِّّتف بقمم
عمني ورِّوفخ وبالنايل َّير أن فين هذا ا َّمم ل  .فِّدا ااعَّتاف هذا هو مزع لوعَّتاف يب ،وبالِّ س اذا منت ااعَّتاف
فس ييهس يينمي امطوَّا من ااعَّتاف فهما أمنك اُّق يف أن أيً ييي مَِّّتفا يب واآري ننك اُّق يف أن ا يَِّّتف يب .ول ن ا
أما أمنك اُّق يف ماي اآري ،وا اآري ننك اُّق يف مامي.
فالانان هنا يمنما ييس ي ي ييد أو يِّب جبس ي ي ييد َّد ا يا ي كثفا يف ا مهور ل ن ييس ي ي ييد و يِّب بالان ل ي ييى ا مهور فن .
ويمنما يقدا ادشي ي ي ي يياهدون عنى رنقي فن فقد يند ااعَّتاف ب وَّد ا يند ااعَّتاف ب  .فان اعَّتف ب فهذا يِّين أم يقق
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هوة يًور  .ف ري كاثن نننك هوة يًور ،ورِّين هوة اًُّور أمين أريد أن أيًي بالِّال .و هوة اًُّور هنا هي
ص ييا ننن ها كري بش ييي وكري ييله ييماا اجملنمل  .ف ري ل ييهوة يً ييور وحيً ييي ض ييمن الِّال الذخ ارنار أن ي ون فم
ياضيا .فالانان نننك هوة يًور واُّييف نننك هوة يًور .وادهد أن يَِّّتف يب امطوَّا من يًورخ فاذا ل يَِّّتف
يب فان اآري سي يينوين يًي ييورخ أو أن يًي ييورخ لمس مقنِّا لثري كي يَِّّتف يب .ل ن مارينا يف مظيخ سي يينينت يًي ييورا
باهيا يف هذا الِّمري يم اص ييطل اآاف دقابننها ورنطنمل ذلك بطاَّاا لا أرَّاا لننظمد اا ييلاص الذين س ييمقابنولا.
م اؤ باهي يف اعَّتاف ا مهور لذ الانام ويف حتقمق هوة يًورها.
ان الانان ،اليس ي ي يياا ،الش ي ي يياعي ،ال ارمل ،حيناجون اىل ااعَّتاف لد يَّت لو أعننوا ألد ا ي َّت ون بادَِّّتف لد .عند هذا
اُّد ر ون اُّماة مم ن ور ون ومِّم  ،وَّد ص ي ي ييارا الِّوَّ بمين وب اآري أن أعَّتف ب أو ا يَِّّتف يب ل ن القً ي ي ييايا
رنِّقد ي ي ون يقري ااعَّتاف هو الِّوَّ ب السي ي يينط واجملنمل .فالسي ي يينط ا رِّين الدول  .فيجري الدين سي ي يينط  ،الانان
سنط  ،مديي ادمسس سنط  ،وادِّند سنط والسنط السماسم سنط  ،وااا سنط  .فهما ا أسنطمل أن أمارس السنط يف
رِّددينها اا اذا اعَّتف بالسنط .
واذا ل اعَّتف بالسنط فان هذ السنط سنمارس ااكيا عني وردفِّين عنى ااعَّتاف .كمل ها ان ردفِّين عنى ااعَّتاف
وذلك بهن متنِّين أن ألغي ااعَّتاف لا .اذا س ي ي ي ي ي ييهعمش يال اامَّتاب ،واامَّتاب هو أن اعَّتف يف الظاهي وا اعَّتف يف
الوا ن .كري ذاا رناه ي ي ي ي ي ري ب ذاا اهية وذاا با ن رِّمش يال اامَّتاب والًي ي ي ي ييماع .وبالِّودة اىل ااداء الاين الذخ
مقوا بن نمن  ،مقول ان مارينا واجهت اافياد واا ي ي ي ي ييلاص يف ص ي ي ي ي ييمت وهدوء ول رنزا أيدا عنى مقابننها ،وريكت اُّيي
لثريين ارنمار ااعَّتاف لا أو اامنناع .فالانام ل رسنِّمري سنطنها كاام لولزاا ادننق عنى ااعَّتاف لا ،هي صا
كري الانام يف الِّاا ولمست ممزة مقنهية عنى مارينا ،ل ن عمنها أعاد راسف الِّمنم .
فالسينط رايأ ااعَّتاف ،كمل ن ن لسينط أن متارس سينطنها دون اعَّتاف اآري الذخ يقل عنم فِّري السينط ؟ اذا ل
أعَّتف بسنط الانان ا يسنطمل الانان أن نارس عني سنطن وأكون َّابو لسنطن جيمل عنم أن نارس سنط ذاا ماهم
ف يي فنم ماهومم  .فاداهم هنا هي صييا سيينط الانان عني وعنى ا مهور وهي صييا رنطوخ عنى الي واُّمل والدفاع
عن ًَّيياياما وعن مال اجملنمل واليعاي وااهنماا والدفاع عين سييماسييما واجنماعما وعن ا ي اجملنمل والنا ف باجملنمل .ويف
ُّظ ما َّد أجد أن س يينط هذا الانان أص ييو ت عوتا ا حينمري فهلغي جزءا من س يينط الانان عني اذا رِّنق اامي اه ييفخ
ويمنما مقول بهمين أرف

سي ي ي ي ي ي يينط الانان من هذ الزاوي  ،فالانان هنا منزا بااعَّتاف حبقي يف رف

ااعَّتاف ب  .ينمثري

ااعَّتاف ب الذاا واآري مثنناها بالانان كسنط وب اآري وهو ا مهور ،ف مل سمهف ااعَّتاف يمنما ين ول ب
السنط واجملنمل .ويف يال ل يَِّّتف اجملنمل بالسنط فان هذ السنط سنسنود.
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فااسنوداد 8سنط ا حتوح عنى اعَّتاف اجملنمل ،وبالنايل حتمري اجملنمل عنى ااعَّتاف لا .فاجملنمل هو مجن الِّوَّاا ال
رقوا ب الناس هد الوشي يف امنان يماهتد ويف امنان عوَّاهتد ويف رهوراهتد دسنقونهد يف ماهد ويف امهد يف مظيهتد اىل
الِّال .ان اجملنمل هو يقري اارنوف ،ارنوف الناس يف مهاُّهد ويف النِّوف عن اارنوف.
ومن هذا اارنوف ميجل اىل عمري الانام اهادك الذخ جيس ي ي ي ييد َّوول اآري وااعَّتاف ب ب ري أ ماف  ،فاآري ادنمثري يف
ا مهور الذخ جينس أماا الانام ويند روَّي النظياا و فم يننيس ي ييد َّول "النظي من رول أيدهد" وهي عوارة اكس ي ييمري
هومم  .فالنظي هنا يِّين رؤي الشي ي ي ي ي ي ييلص ع نى يقمقن كما هو ،ويف هذ النظية رسي ي ي ي ي ي يينطيد الانام يف بمالا ورقول" ،عنى
الانان أن يهرذ ويِّطي يف الوَّت ذار  ،الشاافم رِّين اارذ ،الشاافم رِّين الِّطاء ".ورِّين بالشاافم ا النظي اىل اآري.
 فهري ان ماهوا اديثي جيس ي ي ي ي ي ي ييد ااعَّتاف يف عمري الانام ؟ وهري ان عب هذا اداهوا ن ن القول أن ااعَّتاف موجود يفعمري الانام ؟
 - 2مفهوم المرئي المجسم لالعتراف الصامت في األداء الفني لمارينا أبراموفيتش.
ان النظي اىل الِّمري الاين دارينا أبياموفمنش "الانان ياض ي ييي هنا" ،ي ش ي ييل لنا بس ي ييا ادش ي ييهد ومت ور مس ي يييؤ الِّمري عنى
أ ييماء بسييمط كيسييم و اول و ييلهي منقابون ينظيان يف أع بًِّييهما .ل ن َّوة ااداء وَّوة ادشييهد هنا ينمثري يف
اداهوا وادااهمد ادشي ي ي ي ي ي وم بادِّاِّن وبالدااا الس ي ي ي ي ييمممولوجم والنهوينم  .فالاِّري ااكثي مويظ يف هذا ااداء هو فِّري
ادش ي ي ي ي ي ي يياهدة أو فِّري اليؤي وهو يف مقابن ا مهور لنانام والنلا مل اُّوارخ بالِّ وهو رطاب بدون كوا .فالنظي اىل
الشييلص ورؤين ل دااا ومِّاِّن ومنها ااعَّتاف ب بالنظي الم  .وفِّري ااعَّتاف هنا هو اعَّتاف ميثي .و" يِّيف هوم
ااعَّتاف باديثي عنى أم رِّوف ميثي واسي ييننياب لقمم

ي ييلص من اا ي ييلاص ينمنل بسي يينط أروَّم عنمنا ،وذلك منمني

اعَّتافنا ب " . 9ويف أداء الانام مويق أن الانام رَِّّتف بالايد الذخ يقابنها عنى ال يسي يف فِّري النظي الم  ،كما أن الايد
والذخ هو اآري يَِّّتف بالانام بيدة فِّري مما ن وهي اليؤي يف عمنمها وهو اعَّتاف بسنط الانام و لقممنها الانم ولا يها
الاين و ًُّورها يف اد ان.
مويق هنا ان الِّمري الاين دارينا حيوا يول ماهوا رثمس ي ي ي ي ي ييي وأس ي ي ي ي ي يياس ي ي ي ي ي ييي يف الِّمري وهو اليؤي أو النظي ،ا مف فالنظي
لنشي ي ي ي ي ييلص يف عمنم جيسي ي ي ي ي ييد مِّاِّن ودااا عدة و جوهيي رنلص ربة الانام ومِّيفنها الِّممق بِّمنها و بادسي ي ي ي ي يياراا
الدالم و بقدراهتا الِّقنم وام اما هتا ا سي ي ي ييدي يف ب الطاَّ لثري و جنو المها لمند النوادل الطاَّي ب ا سي ي ي ييدين وهو
فِّري اايس ي يياس باآري .فهري ن ن اُّدي عن جتس ي ييد ااعَّتاف يف فِّري اايس ي يياس باآري والنوادل الطاَّي الذخ رِّمري
عنم الانام ؟
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ان النظية هي اداناؤ يف عمري الانام  ،فهي جالس عنى كيسمها عنى مي الساعاا الطوال ،لمنوادل اآريون عنى ال يسي
ادقابري النظياا .يم رقوا بالنظي يف أعمنهد ويف فِّري اليؤي هذا ن ننا اُّدي عنى أن رِّابف جس ي ي ي ي ييد الانام و اَّنها
ادنوِّث وأعمنها هي مي ة رِّ س كري رهيفاا و ييكاا ومشاعي اآري .فهري أن فِّري اليؤي هنا هو اعَّتاف باآري الذخ
يقابري الانام  ،وذلك من رول اديثي اا هو موجود أمامنا؟
ان النِّيأ داهوا اديثي يف هذا ادثال ااداثي الاين أل واا ااعَّتاف هو رِّيأ مقه ي ييود ان أهد عنه ي ييي يف عمري الانام
هو النظي ويمنما مقول النظي مقول اليؤي و مقول اديثي" .و ين ون منظور فنسي ي ييا ااعَّتاف الذخ حياول ا مل ب الطيؤ
ال وِّن والطيؤ اخلاص من عناص ييي فنس ييام منها اديثي والوميثي ،ييرول موض ييوع اديثي وااميثي اس ييهل ااعَّتاف من جه
أن ادَِّّتف ب يهي ييوح ميثما وياض ي ييا ،ومف ادَِّّتف ب ي ون اميثما ومف ياضي ييي أو ماثمل أو بااييى مغموا .ومن ادِّنوا
يف ر اريخ الانسيا ادِّاصيية أن موضيوع اديثي وااميثي يِّد أيد ادواضيمل ااسياسيم ال حبثها الامنسيوف الايمسيي .موريس
ميلوبوم يف كناب اخلاص اديثي وااميثي .والس ي ي ي ييومل الذخ جِّري هومت يهند اس ي ي ي ييهل ااميثي وهو ارروا به ي ي ي ي ي ال عدا
ااعَّتاف وااعَّتاف ادشي ي ي ي ي ييو  .لذا اعنب مدرو دا أ ا "ابسي ي ي ي ي يينممولوجما ااعَّتاف" فماهو دور و ما ماهوا ااميثي يف
مظيي ااعَّتاف؟
الوميثي 10هو عدا اعَّتاف اامس ي ييان باامس ي ييان ادقابري وعدا رؤي اآري وهو موجود أمامنا هو عدا ااعَّتاف بوجود .
يم يشييف هومم يف بداي حتنمن دوضييوع ااميثي اىل ايدى اليواياا ال رن دو عن ييلص يهييل ماس ي بااميثي،
وان الِّ ختطا  .ولمس ادقه ي ي ي ي ييود بذلك الِّ ادادي الازياثم  ،وامنا الِّ الدارنم ال ريى ومتمز الناس .والس ي ي ي ي ييومل الذخ
جيِّري هذا الشي ي ييلص ا ييى مل أم موجود ب الناس هو كوم أسي ي ييود الوشي ي ييية أخ ح ما ،وأن ااي اا ادسي ي ييوق ال رن ق
بشي ييله ي ي متنل الناس من رؤين كما هو ،وامنا ريا به ي ي ال مشي ييوه أو بااييى جتِّن ا ميثما .وبالطول ،فان هذا ا يِّين
مميابي اديادخ ،وامنيا ريا بيه ي ي ي ي ي ي ي يال مشي ي ي ي ي ي ييوهي أو بيااييى جتِّني ا ميثميا  ،امي مميابي ااجنمياعي ،وذليك بيادِّىن اُّقمقي
ااجنماعي وما ينطنو عن عوَّاا اعَّتاف منوادل ".11
جيس ي ي ي ي ي ييد ااداء الاين دارينا أبياموفمنش ماهوا اديثي ويس ي ي ي ي ي يينغين عنى ماهوا ااميثي ،فهي ا ريف

أيدا من ا مهور يييد

ا نوس أمامها ويف كري ُّظ جنوس اافياد أمامها ريفل عمنمها لَّتا وهي ُّظ اعَّتاف ب وبوجود يف عمنم رفل رأسي ي ي ي ي ي ييها
لننههمل لننظي الم  .ورنممز ُّظاا النلا مل هذ ب الانام واآري وهو أفياد ا مهور بهي ي ييااا و رهي ي يياثص عدة منها
اهدوء و النظي يف ص ي ييمت و روادل الطاَّ  .ل ن هذا اخلطاب ادممز ل مناثج رااعنم عنى مس ي يينوى لغ ا س ي ييد و النااعري
اليويي و اامطواعاا اخلاصي من َّوري اآري .فن ري يلص وم و سينومار و ل ري يلص َّهين و عواثق ااجنماعم
ومشاعي اخلاص ويساسمن الشلهم .
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ره ييدر عن ُّظ النقاء ب الانام وب اآري روادل خلطاب ن ن أن مس ييمم خبطاب ااعَّتاف ،ول ن كمل لنا أن مقول
بهن ااعَّتاف َّد مت روادل ب الش ي ييله ي ي وأن النواص ي ييري الِّقني واليويي َّد ماذ الطيف  .وأن عمين الانام َّد ع س ي ييت
مشي ي يياعي وأياسي ي ييمس اآري ومت النااذ اىل اليوؤ اآري عب الطاَّ الهي ي ييادرة من جسي ي ييد الانام  .فهذ الطاَّ ا سي ي ييدي هي
اليدلميري عنى النانح عنى اآري وَّوول من ي الطياَّي ا س ي ي ي ي ي ي ييديي ال رزمنهيا الانيامي عب النميارين وال حبثيت عنهيا مطوا.
فالانام يف رأي ي جتس ي ي ي ييد ماهوا ااعَّتاف يف َّوول اآري بارنوفن  ،أ ي ي ي ي ي ال وأص ي ي ي ييناف ولوم و روجهار الا يي والدينم ،
وف ية الِّطاء عندها هي اعَّتاف باآري يف يد ذاا.
ان ابيح يدو يف أداء الانام مارينا هو فِّري النظي وهو جسي ي ي ي ي ي ييي الِّوور لوعَّتاف باآري عب اديثي ،ومن مِّامم أن اآري
َّ وري بس ي ي يينط الانام عنم لمنيوح بذلك ااعَّتاف ادنوادل ،أن اآري ينااعري مل ما رقدم الانام من اَّ اجيابم رو الم
ومن صيمت وهدوء ينمح سيوسي عمنم النواصيري الهيامن و اُّسيم ويف هذ النِّابف رظهي يف ييكاا و اناءاا جسيدي
من َّوري اآري لنثوت ادش يياعي اله ييادَّ لنا نام و فِّنم الننقي ا س ييدخ لثري لنِّطاء الطاَّي اديس ييري من الانام  ،كري هذ
الهااا هي ممزاا راص لاِّري ااعَّتاف يف أداء مارينا أبياموفمنش.
 " ا ياهيري هومم ب الاِّري ادِّييف وفِّري ااعَّتاف رمد متممز بمنهما ،ورقدن لوعَّتاف يف ادسينوى ااروَّي ،ول نعنى ادس ي ي ي ي يين وى ادِّييف فان ادِّيف هي ال رنقدا داذا؟ ان الاِّري ادِّييف هو ادقدم الً ي ي ي ي يييوري لوعَّتاف ،وذلك اينواث
عنى عنه ي ي ييين اال النِّيف والنِّوف .اهند هوم بالدرج ااوىل اسي ي ييهل النِّوف وينوِّها بش ي ي ي ري ماهي ي ييري ودَّمق من رول
أحباو ودراس ي ي ي يياا عنماء الناس يول الطاري وييكار ا لنِّوفي ااوىل ،و ننل الِّمنماا الس ي ي ي يينوكم والِّا ام والَّتبوي ال
رس ي ي ي ي ي ييمح لنطاري بهن يه ي ي ي ي ي ييوح كاثنا اجنماعما .والغيأ من دراس ي ي ي ي ي يين ُّيكاا الطاري هو النهكمد عنى أن ننل النِّوفاا
ر ش ي ي ييل عن ال مام ال يه ي ي ييوح فمها اامس ي ي ييان كاثنا ميثما اجنماعما .ومن هذ اُّيكاا عنى س ي ي ييومري ادثالال اابنس ي ي ييام ،
والً ي ك ،والش ي ي والنقديي ،والن م  ،والنظية ...ورنمنل هذ اُّيكاا بدال رمزي جتِّري اامسييان اما ميثما أو مف ميثي،
مَِّّتف ب  ،أو مف مَِّّتف ب  ،أو مَِّّتف بارنوف الثقافاا ،ول نها رمدخ داثما دورا رواص ي ي ي ي ي يينما واَّيارا اجنماعما ،ومتننك
ي ي يييعم اجنماعم  ،ورقوا بدور اجنماعي حمدد يمكد ااعَّتاف أو ينام أو يش ي ي ييوه  .ويف يال الناي أو النش ي ي ييوي  ،فان هذا
يدل يف مظي هوم  ،عنى ميأ اجنماعي .ومن هنا ينلص هوم اىل اَّيار َّاعدة ممداها أن "كري ي ي ي ي ي ري من أ ي ي ي ي ي ال
ااعَّتاف ااجنماعي لنشييلص ريرول بِّوَّ رمزي وباُّيكاا النِّوفي ال رس يمح هذا الشييلص أن يونل اديرو اجنماعم
يف ا ار من النواصري ادوا ي".12
لذلك ويف ريكمزما عنى النِّابف ادش ييارك ا الس ي عنى ال يس ييي ويف رِّابف وجوههد من ض ي ك وروس ييد وب اء واس يينغياا
ويف رطاباهتد اهادث ادنزوع لن وا والهييامن سيينهييدر عمنم النواصييري ادلهييوصي ب اا ن يف أداء الانام  .ا أن هذا
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الهمت ادِّب ال ا ل لنمًمون الهادا اعَّتاف الانام باآري وادن شل يف ييكاا و ناءاا ورِّابف رااعنم جتِّري
ادِّب ميثما ومهي ي ي ييادَّا عنى عمنم ااعَّتاف وواجدا ل منومن اجنماعما ،هو ماهوا ممنوء باليمزي و مِّب عنى أف ار الانام ،
يمي ريديل الانيامي يف بمياليا الاينال "عنى الانيان أن انق رموح اخلياصي ي ي ي ي ي ي ي  ،فيموح الانيان هي لغي  ،والنغي جييمل أن رَُّتجد،
ويهيِّمل أيماما الِّثور عنى اداناؤ ،يهيِّمل أيماما الِّثور عنى اداناؤ" ،و هو ما يسيندعي الهيمت ،عنى الانان أن ياهد
الهمت ،عنى الانان أن انق مساي لن همت يف عمن  ،الهمت جزيية وسل حممل منو د ،الهمت جزيية وسل حممل
منو د ،الهمت جزيية وسل حممل منو د ،عنى الانان أن ينظي يف عمق ذار اسندعاء ليهاا.13" ...
مويق أن الهمت ياضي بقوة يف ااداء الاين دارينا فالانام ا حتاول النميد عنى الهمت أو الن دو بهمت ن جاح
النِّوف ،و منا بيح هذا النميد عب الثوب اا ي الذخ رنوس ي ي ي ي ي ي ي وذلك لنات اامنوا ورِّوفاا جس ي ي ي ي ي ي ييدها ادنمثن يف النظية
وييكاا اايدخ الوطمت  .فاامنوا ىل ادوبس الغييو و رِّذيمل الناس و ا سي ي ي ي ي ي ييد والهي ي ي ي ي ي ييب من َّوري الانام  ،لا يااا
أل وياا اليذاا امطياا اله ي ي ي ي ي ي يميت ،عيا ل متثميري ميثي بياثس بيامنمياح ورايا يِّ س اميثميارنيا ال يامني يف الو ي ي ي ي ي ي ييِّور ،فهيذ
ادنمنماا الهامن ردل موا ية ىل لهمارنا اُّقمقم وراا اوعمنا ا مِّي وراا مية الث ىل مشَّت مساِّن أبِّد ،يم
كامت الِّوَّاا الوشي ي ييي بس ي ييمط وبداثم  ،وكما يش ي ييف اله ي ييمت ىل اُّ م والنطهي وعوال من النمثوا اديثم والش ي ييمم
واُّيكم  ،فهو أيًا يشف كذلك ىل الِّنيز وامنااء الاِّري واُّيا السماسي وااجنماعي.
ان الن ول من ماهوا اديثي اىل ماهوا الهي ي ييمت يف عمري الانام هو حتول دايل وهو مقهي ي ييود ام عممق و كما " يُطنِّنا
بم ارد 14عنى متثوا عديدة لنهي ي ي يمت اختطي عنى بال أيد ويِّطم دااا مننوع ومييو  ،وهو يف الِّمق مقد أيً ي ي ييا
لنمنينمل النقين الذخ احيَّتا اله ي ي يمت والذخ أفيغ النغ من ابِّها القدسي ي ييي واليويي ،النغ َّداس ي ي ي « ،ارودو النغ ال
ين نمها الناس يف اددن رننمي لمهد أكثي .لا جميد جزء من ص ي ييلمل عاا ،كما لو أن ال نماا ل رِّد مه ي ييام بواس ي ييط
اا بشيي  ،بري كامت حم

صير وحعمق َّادا من مم امم م اددين ".15

يقول فمنسييوف ااهوا ادِّاصييي 16ماكس بم ارد يف كناب عال الهييمتال يف الهييمت يقل اديء مية أريى يف مواجه
ُ
مل الوداي ااص ي يينم ل ري اا ي ييماء ،كري ي يييء ن ن أن يودأ من جديد ،كري ي يييء ن ن أن يِّاد رنق  ،يف كري ُّظ من
الزمن ،بإم ان اامسي ييان من رول الهي ييمت أن ي ون مل أصي ييول اا ي ييماء كنها ،الهي ييمت هنا منِّ  ،هدوء رهمري .يم
عاع بم ارد عدة موضي ي ييوعاا وًَّي ي ييايا يسي ي يياس ي ي ي يف كنو ومقاار  .ورنم ور جري كناباا بم ارد يول ف ية مِّمن وهي
وض ي ييل ا امس ي ييان ب

ييف مِّادل ص ي ييِّو ومناَّش ي ي وض ي ييِّمن وهي " مس ي ييمولم حمنوم وام امم أن انار" .ومن رول هذ

ادِّادل اعنب بم ارد كري من ُّق بالوشييي من مهياعمل ومهياثمل هي منمني منطقم لنلنري يف النواحن وامِّدام يف يااا
ب

ييف هذ ادِّادل أو بسومل امِّداا اامسنياا ،ب الِّال اخلارجي الذخ يِّمش فم و عاد الدارني.
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اذن ومن فنس ييا بم ارد عن اله ييمت مس يينطمل ان مس ييناس ييي أن اله ييمت حينوخ عنى عدة مااهمد مش ييَّتك مل ااعَّتاف
وذلك بالِّودة لناس يفاا بم ارد عن الهييمت مقول أن الهييمت يًييل اامسييان يف رطاب صييامت ب

يف و يَّت هد

اخلمار يف الن ِّا ي ب بًِّي ي ي ييهما أو ادغادرة .وب الهي ي ي ييمت اخدا ب الِّال الدارني والِّال اخلارجي لنايد ادنسي ي ي ييومل يف
اامَّتاب .اذا ن ن أن مقول بهن اس ي يينِّمال الانام داهوا اله ي ييمت هو اس ي يينِّمال مقه ي ييود ومف اعنوا ي ل عدة دااا
منها مقد اجملنمل ومنها اُّ عنى مِّيف الذاا وحماول اخليون من اامَّتاب الذخ يِّمش ي ي ي ي ي ي اافياد ،وذلك عب اعادة متثمري
الِّمنم يف ا ار صامت لفى اآري ذار أماا الانام هري هو صادا يف مشاعي ماهو مًموم الدارني كمل هي مشاعي
وَّد أ ي ي ييما اىل ادً ي ييمون أوا هنا يف عمنم الن قق من امَّتاب اافياد ادش ي ييارك يف ااداء َّوري اا ي ييارة لنظاهي وذلك أن
الظاهي يف ااعَّتاف بالانام هو موجود ان الايد ادشار َّد اعَّتف بسنط الانام يف أداءها وذلك بااصطااف دقابننها
و بهرذ ادس ي ي يياف لننقابري مِّها و اقابننها يف ص ي ي ييمت و َّوول ي ي يييوط ومِّايف الِّمري ااداثي الذخ رقوا ب و عدا جتاوح .
فِّدا الننياوح و القوول بطقوس ااعَّتاف ااداثم لنِّمري يف صييمت والنااعري مل الِّمري و حتمري النِّمل هي مقوماا حتمننا
عنى ماهوا اايَّتاا .ان حتقق قوس ااداء وايَّتامها هو حتقق لطقوس ااعَّتاف ،ومن اايَّتاا ،و اايَّتاا هو ي ي ي ي ي ري
من ا ي ي ي ي ي ي ي ال ااعَّتاف ،.فِّندما ا ايَّتا ألغي ااعَّتاف لذا الذخ ا أيَّتم  .فن قق اُّيكاا النِّوفي عنى مسي ي ي ي ي ي يينوى
النااعري ب الانام واآري هو فِّري عنى ااعَّتاف باآري .يم " رسي ي ي ي ي ي ييننزا ننل اُّيكاا النِّوفي مسي ي ي ي ي ي ييو مِّمن من
اافِّال .وهذا يِّين أن اُّيكاا واافِّال متننك ما أ نق عنمها هوم اسد "ما بِّد الاِّري" ،اا ألا رشف رمزيا اىل منل من
الس ي ي يينو ادِّ الذخ مننظي  .فِّندما مقوا باِّري يدل عنى ااعَّتاف بالش ي ي ييلص ،فامنا يف هذ اُّال منزومون اقنً ي ي ييماا
ااعَّتاف .وهذا ما جِّن ييبل ب هذا ادِّىن اخلاص بااعَّتاف وماهوا كامل لويَّتاا الذخ يش ي ي ي ي ي ي ي ري مقدم أروَّم
داهوا ااعَّتاف" .17ان كري م ون من م وماا اجملنمل هو سي ي ي ي ي ي يينط  ،ول ري اعَّتاف قوس ي ي ي ي ي ي ي أخ ل رِّوفار النغوي ،
اايَّتاا هو

ري من ا ال ااعَّتاف .فِّندما ا ايَّتا ألغي ااعَّتاف لذا الذخ ا أيَّتم .

ان ماهوا اايَّتاا هنا يننيسي ي ي ييد أيًي ي ي ييا يف ُّظ امنقال الانام من ه هة رأسي ي ي ييها اىل يال النظي لثري ادقابري ها .وهي
يال امنقال من اديثي اىل ااميثي .يم اسنننج هوم من هذا الن نمري ااويل لنوميثي َّاعدة أساسم ها أ ي كوف عنى
فنسي ي ي ي ي ي يياني اا وهي ااروا رناق مل ااعَّتاف ،وهنيا ي من ادنزع ااروَّي لنظييي ااعَّتاف عنيد هيذا الامنسي ي ي ي ي ي ييوف" .
فادطنوب هو امنقال من يال ااميث ي الس ي ي ي يينوم اىل يال اديثم ااجيابم  ،وهو ما يِّين بالً ي ي ي يييورة رغمف الِّوَّاا ااجيابم ،
وهو ما يِّين بالًي ي ي ي ي يييورة رغمف الِّوَّاا ااجنماعم  ،وبالنايل اامنقال من ادِّييف ادنِّنق باادرا اىل ااجنماعي ااروَّي
ادنِّنق بااعَّتاف .وان ن اامنقال عن اُّال ااميثم اىل اُّال اديثم اا عب اايَّتاا كما أوضي ي ي ي ي ي ييح كامل" .18ويقول
الزواوخ بغورة أن ااعَّتاف ماهوا ميكزخ ومانايي يول عال ااعَّتاف وس ييماَّاا ااعَّتاف ادنوادل ويً يياي باا ييارة اىل
ما يني بهن ااعَّتاف حيمري اىل ادِّىن ااروَّي الذخ جيمل أن يس ي ي ي ي ييف وفق  .فالغاي ال وفة عند كامل هو ماهوا اايَّتاا،
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وعندما رسيود ااروا رسيود مسيهل ايَّتاا اآري ا وماهتا ومِّنقداهتا وب ري ما يسيف ضو  .ويمنما رسيود ااروا يننشيي
اُّمل ب الناس .واُّمل هو ماهوا ميرول باُّماة وا ن ن حتقق اُّمل اا اذا وفيما الطيف النذين سي ي ي ي ي ي ييمن ابا و ا ااما
واآري ،يم ان مهييطنح ااما واآري بالنسييو لنودوروف هو مهييطنح يماة  ،واُّمل هو الطاَّ  19ادنوِّث هو ادشيياعي
والِّا ا ال جتمل الناس ورِّدل قنهد بهماسهد.
يظهي اُّمل 20يف ااداء الاين لنمارينا يف اُّماة النش ي ي يياركم ال رطييها ويف ارنوط يقول الطاَّ ادنوِّث من ااجس ي ي يياد،
ويف اايَّتاا ادنوادل ب اافياد ويف ادشي ي يياعي الظاهية يف اُّيكاا وااناءا ويف النمثوا ا سي ي ييدي واُّيكاا النِّوفي من
ب اء و ض ك واعَّتاف باُّمل و ذكيياا و روادل اَّي ورسامح منوثق من مظياا.
الِّ هي الوس ي ي ي ييمن ال راهد ورن ند رطاباهتا وراس ي ي ي ييي ورهول ادش ي ي ي يياعي ،فهي مافذة ادااهمد يف هذا الِّمري ااداثي .وَّد
جتسد اُّمل 21يف هذا الِّمري عب النظياا ،فويد اُّمل يقيأ يف الِّمون.
خاتمة:
ان رهي يييحياا الانام وأَّواها رالم من رهي يييحياا بهلا اعنمدا عنى ماهوا ااعَّتاف يف أعماها كماهوا رثمسي ييي .بري ان
الو ي يف مياا ماياهممهيا ا وهييي ل ِّمنهيا و ربل جمييياا ااييداو و النلنص اىل روابل دالمي ب اافِّيال الانمي يف
عمنها ،هي كنها يا حبثم حتنمنم اس ي ي ي ي ييننننينا منها أن الِّمري ااداثي دارينا أبياموفمنش "الانان ياض ي ي ي ي ييي هنا " َّد اينوى
عنى مايياهمد مهم ي حتوا يول ماهوا ااعَّتاف وبييذلييك ن ن القول أن هييذا الِّمييري الاين يِّب عنى اله ي ي ي ي ي ي يياع من أجييري
ااعَّتاف ،وكما ن ن القول أن الهي يياع َّد جتنى يف النِّمل ا س ييدخ و رِّذيمل الاام س ييدا لنند عمنم ااعَّتاف باآري
يف هذا الِّمري الذخ الت مدة عيض عب رقوري اآري بش ري ميثي.
ان الن نمري الاين الذخ َّمنا ب يف هذا ادقال الذخ عيجنا فم عنى عدة مااهمد َّد ردرجنا فمها اىل أن ااعَّتاف كاثن يف
عمري الانام ااداثي .يم مت بنوغ ااعَّتاف من رول اديثي الذخ جتس ي ي ي ي ي ي ييد عب ااعَّتاف يف النظي اىل اآري وااَّنناع
بوجود و ب منومن وبارنوف و بايديولوجمن  .ويظهي جنما جتسي ي ييد ااعَّتاف اُّقمقي ب الطيف يف النِّوفاا ا سي ي ييدي و
ااناءاا واُّيكاا النِّوفي بالوج وباايدخ ،و به ي ي ييدا ادش ي ي يياعي و النوادل رطاباا اليوؤ ،و بنوَّي يقول الطاَّ ب
الطيف  .الطاَّ هو حمور الِّمري ااداثي لنانام وعبها رييد النواصري واالنقاء بااجساد ااريى.
متين الانام جسييدها عنى بِّ الطاَّ ورزلا ،ومتيم أيًييا عنى حتمري اآاا و الهييب ،فنيري أعماها َّاثم عنى السييادي ،
هي جس ييد يِّطي الطاَّ والِّطاء هو اعَّتاف باآري اعَّتاف باجملنمل اعَّتاف باامس ييان اآري .فالطاَّ هي وس ييمن لننانح
عنى اآري وهي من أسي ي ييالممل ااعَّتاف ،يم رند فمها عمنم اارذ واليد ب ا س ي ي يدين أو ب ااجسي ي يياد ،فالانام هنا
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رنمين عنى ان ي ون جسي ييدها مهي ييدرا َّويا ومش ي ي وما بالطاَّ لمند رقا ها مل مجهورها ،ام النِّا ي ااجيايب ،ام الِّطاء،
والِّطاء هو من ااعَّتاف.
ن ن اُّدي بش ري هوص عنى أن ااعَّتاف يف ااداء الاين دارينا أبياموفمنش هو اعَّتاف رِّويًي ،وينمثري ااعَّتاف
النِّويًي ييي يف ادشي يياكس ي ي لنات اامنوا  .واذا ذكيما أن كري رطاباا ااداء الاين الذخ َّامت لا مارينا صي ييامن  ،أا يمول
هذا الهييمت اىل ماهوا مييمل يف الهييمل الانم ادِّبة عنى اله يياع من أجري ااعَّتاف .ن ن اسيينننان أن الهييمت هنا هو
مهي ييدر مشي يياكس ي ي

نمل اآ ري لمند النواصي ييري مِّ اَّما ،وذلك يف كنل اايَّتاا وادودة لنند عمنم ااعَّتاف .يم ان

ااعَّتاف بالغف هو ع ااعَّتاف بالذاا ،و" يامد ااعَّتاف الِّيف وهو " ما اسي ي ي يينقيا الناوس بشي ي ي ييهادة الِّقول ورنقن
الطواثل بالقوول".22
ان ااعَّتاف يف عمري مارينا أبياموفمنش هو اعَّتاف صي ي ي ي ي ي ييامت مت عب ماهوا اديثي وذلك يف كنل ايَّتاا ا مهور لطقوس
ااداء ال مت وض ي ي ي ييِّها من الانام  .ويف رً ي ي ي ييد هذا النوَّي يند النِّوف عن الننياوب مل اآري وبذلك مقول أن مقه ي ي ي ييود
ااعَّتاف َّييد مت .يم ي يقول ميياكس فمبال " ا ن ن مِّيف ي الغف اا بطييق ي راهمم ي ر شي ي ي ي ي ي ييل عن الييدااا وادِّيياِّن
ادقهودة ذارما من يف ".23
فاايَّتاا هو عامري رثمسييي لنولمد اُّمل ،واُّمل هنا هي عن ييق النظية و النظية هنا مِّبة عنى ااعَّتاف الهييامت عن
ييق اديثي  .ام ااعَّتاف الهامت ادلهوص دارينا أبياموفمنش .
قائمة الهوامش:
 -1الزواوخ بغورة ،ااعَّتاف من أجيري ماهوا جيدييد لنِّيدل ،دراسي ي ي ي ي ي ي ي يف الانس ي ي ي ي ي ي ياي ااجنمياعمي  ،دار الطنمِّي ‘ بفوا،
 ،2012ص.16
 -2فمنسوف وما ي جزاثيخ.
 -3اديجل السابق ،ص26.
 -4أكس ي ييمري هوممت Axel Honneth ،ولد يف  18يولموا متوح  1949يف ي ِّسي ي ين  ،Essenفمنس ي ييوف اجنماعي
أداِّن ،أسي ي ي ي ي ي ييناذ جامِّي ومديي مِّهد ااحباو ااجنماعم يف جامِّ جور يف فيام اورا ،أدامما .ل ال ثف من ال نمل
وادقااا يف يقول الانسا ااجنماعم والسماسم وعند ااجنماع.
 -5ينان د اِّن ،مظيي ااعَّتاف كباديغد لنغمف اجملنمل ،أكسييمري هومم أمنوذجا ،دراس ي أكادنم  ،جامِّ َّسيينطمن ،2
عود اُّممد مهيخ ،ص244،245.
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-6 Axel Honneth, la lutte pour la reconnaissance, folio essais, 2013, p114.
 -7الزواوخ بغورة ،ااعَّتاف من أجيري ماهوا جيدييد لنِّيدل ،دراسي ي ي ي ي ي ي ي يف الانس ي ي ي ي ي ي ياي ااجنمياعمي  ،دار الطنمِّي ‘ بفوا،
 ،2012ص5.
 -8الس ي يينط ادس ي يينودة رييد أن حتمري الناس عنى ااعَّتاف لا .و الناس ا يَِّّتفون بس ي يينطنها الا مس ي يينودة وحتمنهد عنى
ماا حيوون ورسي ي ي يينلدا الِّنل لن منهد عنى ما حتمل .واىل هذا اُّد ي ون ااعَّتاف مسي ي ي يين مو من َّوري اجملنمل لسي ي ي يينط
ادسينود .وهو ما يولد وران ا جملنمل عنى السينط ادسينودة والسينط ال رسينلدا الِّنل رييد أن حتمن عنى أن يَِّّتف لا.
فالوشيي صامت ووضِّت مظاما سماسما يقوا عنى اُّق بااعَّتاف ومزع ااعَّتاف .فنمس هنا أرطي من سنط ا حتوح
عنى ااعَّتاف وروقى سنط وبالنايل سنسنلدا الِّنل ُّمري الناس عنى ااعَّتاف.
 -9الزواوخ بغورة ،ااعَّتاف من أجيري ماهوا جيدييد لنِّيدل ،دراسي ي ي ي ي ي ي ي يف الانس ي ي ي ي ي ي ياي ااجنمياعمي  ،دار الطنمِّي ‘ بفوا،
 ،2012ص184.
 " -10يشييف هوم اىل ان الش ي ري ااسيياسييي لوميثي هو الش ي ري اخلاص بااذال وادهام وااينقار الذخ يند بوسييا
"النظي من رول أيدهد " أخ ذلك السي يينو الذخ يند وكهن اآري مف موجود وعنم فان " النظي من رول أيدهد" ل
أداثم  performatifرنطنمل ييكاا وسينوكماا رشيهد بوضيوؤ عنى أن اآري مف ميثي وذلك بطييق مقهيودة.
لذا ييى هوم أم من الً ي ي ي يييورخ الوَّوف عند هذا الظند الذخ يس ي ي ي ييمم ند ااميثي الذخ يودأ من جتاهري ص ي ي ي ييديقي يف
مناس ي ي ييو ما اىل ادوَّل من اامس ي ي ييان ااس ي ي ييود أو من عامري النظاف أو من أخ فت من الاتاا ال رِّاِّن من يال ااميثي"
بغورة الزواوخ ،ااعَّتاف من أجري ماهوا جديد لنِّدل ،دراس ي ي ي ي يف الانسي ي ي ييا ااجنماعم  ،دار الطنمِّ ‘ بفوا،2012 ،
ص183.
 -11اديجل السابق ،ص180.
 -12الزواوخ بغورة  ،ااعَّتاف من أجري ماهوا جديد لنِّدل ،دراسي ي ي ي ي ي ي يف الانس ي ي ي ي ي ييا ااجنماعم  ،دار الطنمِّ ‘ بفوا،
 ،2012ص182.
 -13يوسل لممود ،روؤ الِّال يف جسد فنام  ،مقال عنمي صدر سن  2010عنى موَّل اُّوار ادنمدن.
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=234164&r=0
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 -14فمنسييوف وال ارمل الوهويت السييويسيييخ – ااداِّن ماكس بم ارد  )1965 -1888يندرن ضييمن هذا الطياح من
الاوسييا  ،الذخ عاصييي أهوال اُّيب الِّادم الثامم ادنقمل «بًييمف أوروبا»  ،ويديثنا عن كناب عال اله يمت )1948
اله ي ي ييادر عن دار الننويي  ،ط ، 2017 ، 1ص  206من القطل ادنوس ي ي ييل  ،ريمج ُ القديي الش ي ي يياعي َّ طان جاس ي ي ييد عن

األ نمزي اقدم ر ي ي ي ييمق رُِّيف بالامنس ي ي ي ييوف ويمار وم امن الانس ي ي ي ييام والا يي  ،ممكدا بهم رمد ريمج أعمال ىل مِّظد
لغاا الِّال ،اا فمها اهندي والمابامم .
 -15جب صوؤ حمسن ،يف فنسا الهمت ماكس بم ارد ،مقال يف اجملن اليَّمم ب النهيين 31 ،ديسمب .2018
http://nehreen.imn.iq/archives/%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%91%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B3ا%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AF
 -16مواضي ييمل عند الوهوا ادِّاصي ييي عديدةٌ ومننوع ٌ ،ومن مجننهاال اخلوفاا األبسي يينمولوجم الدينم  ،النِّاريل وادااهمد
ااس ي ي يياس ي ي ييم يف الوهوا والانس ي ي ييا  ،أمطولوجما الدين ،مطاا الدين ،مِّايف النقممد ،اده ي ي ييادر ادِّنبة عنى ص ي ي ييِّمد النِّالمد
وادااهمد الدينم  ،الننيارب الدينم  ،منهنيماا الناسي ي ي ييف واأليًي ي ي يياؤ ،درجاا األدرا وااسي ي ي ييننواط ومياينهما ،ادقارم ب
النظيياا وادنهنيماا ،م امم ادقارم ب ااديان أو اسيين النها ،ادنطق النظيخ ،الًيييوراا ادنهنيم يف رِّامري ييَّت فيوع
عند الدين مل بًِّها؛ وما ىل ذلك.
 -17الزواوخ بغورة ،ااعَّتاف من أجري ماهوا جديد لنِّدل ،دراس ي ي ي ي ي ي ي يف الانسي ي ي ي ي ي ييا ااجنماعم  ،دار الطنمِّ ‘ بفوا،
 ،2012ص182.
 -18اديجل السابق  ،2012ص183.
 -19فن ااداء هو فن يِّنب اماديا جيس ي ي ييد النواص ي ي ييري ب ا مهور والانان ،والان اامادخ هو ااَّوى ب الانون ام ا
رِّننم اُّواجز والِّقواا ب الانان وا مهور .بري هو سمال الطاَّ ال جيمل أن روجد والانام مارينا رِّنقد يف الطاَّ .
 -20يشي ي ي ي ي ي ري اُّمل َّمم أس ي ي ي ي يياس ي ي ي ي ييم يف يمارنا اُّديث  ،وممزة ُّمارنا المومم  ،وخباصي ي ي ي ي ي اُّماة اخله ي ي ي ي ييوص ي ي ي ي ييم الِّاثنم ،
 ، l’intimité de la vie familialeبوصاها فًاء ينسج ويملل الِّوَّاا الِّا ام والشلهم  ،ومما ا ك فم
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أن امسان الِّهي اُّدي ل ي نشل اُّمل ،وامنا جِّري من اُّمل َّمم حتدد مِّىن اُّماة ،وام أصوح نمري أكثي اىل اليأخ
القاثري ا مِّىن اخ حون من اافياد أن يِّمشا مِّا اذا كان اُّمل ا جيمِّهما".
Taylor charles, les sources du moi, la couleur des idées ,France, 1998, p 292
" -21يم يسي ي يينند هومم يف حتنمن الانسي ي يياي لن مل بوصي ي ييا اعَّتافا رذاورما ،اىل اخلوصي ي يياا الننيييوم عوارة النذاوا
ااويل .وهو يننهي اىل "النلني ادنيدرن عن النوين" من جياميمل ااا بغمي حتقمق أ ي ي ي ي ي ي ي يال ااسي ي ي ي ي ي يينقول وااعَّتاف والثقي
بالذاا" .فين رينا ،اكسي ي ي ي ي ي ييمري هومم ااعَّتاف ادنوادل وعي الذاا واآري ،مقال عنمي ،ادوَّل اليَّمي مناذ اىل عوال
ال ناب والا ي  9سونمب 2017.
 -22الشييل ا يجاِّن ،كناب النِّييااا ،م نو لونان ،بفوا ،لونان ،1969 ،ص104.
 -23أ د حكيد ،مقال ا الم ااعَّتاف والناهد والن امري يف فنسا الغف ،اُّوار ادنمدن  23موفمب .2018
قائمة المراجع:

 المراجع األجنية:- charles, T. , 1998, les sources du moi, la couleur des idées ,France.
- Honneth, A., 2013, la lutte pour la reconnaissance, folio essais, Paris.
 المراجع العربية: بغورة ا لزواوخ  ،ااعَّتاف من أجري ماهوا جديد لنِّدل ،دار الطنمِّ لنطواع والنشي ،بفوا ،الطوِّ ااوىل.2012 ، ا يجاِّن الشييل  ،كناب النِّييااا ،م نو لونان ،بفوا ،لونان.1969 ، المقاالت االلكترونية:عني أوممسي أ د ،جدلم اامَّتاب وااعَّتاف النهصمري الانساي لا ية ااعَّتاف عند أكسمري هومم  ،الونمدة.2 أ د حكيد  ،مقال ا الم ااعَّتاف والناهد والن امري يف فنسا الغف ،اُّوار ادنمدن  23موفمب .2018 فين رينا  ،اكسي ي ي ي ي ي ييمري هومم ااعَّتاف ادنوادل وعي الذاا واآري ،مقال عنمي ،ادوَّل اليَّمي مناذ اىل عوال ال نابوالا ي  9سونمب .2017
 جب صوؤ حمسن ،يف فنسا الهمت ماكس بم ارد ،مقال يف اجملن اليَّمم ب النهيين 31 ،ديسمب .2018 لممود يوسل ،روؤ الِّال يف جسد فنام  ،مقال عنمي صدر سن  2010عنى موَّل اُّوار ادنمدن.مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -10نوفمبر -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين
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األنثروبولوجيا من علم االستعمار إلى علم التنمية
Anthropology from science of colonialism to science of development

أ.د بوحسون العربي (جامعة تلمسان-الجزائر)
ملخص:
اهتمت اامثيوبولوجما بِّند ااسي ي يينِّمار مظيا لنلدماا ال َّدمنها ل أ ناء اُّموا ااسي ي يينِّماري  ،مما أدى ىل
هتممش ييها عن يقري الِّنوا ااجنماعم لِّدة س يينواا يف كثف من الوندان بِّد اس يينقوها ،ومن بمنها ا زاثي .لقد اس يينطاعت
اامثيوبولوجما أن جتمل رصي ييمدا مِّيفما هاثو عن رنك الشي ييِّوب بان اينوها ،ولو مت اسي يينغول هذا اليص ي يمد يف الننمم بِّد
عمنماا الن ير ل ان عامو َّويا ألريان الِّديد منها من النلنل .وَّد كان بإم الا أن رننج منوذجا رنمويا حمنما يِّنمد
عنى ره ييوص ييماا وَّمد راصي ي لا بدا من اس يينفاد النماذن ااجنوم  .من رول هذا الو

مس ييِّى ىل حماول بياح دور

اامثيوبولوجما يف ال ننمم كوديري عن عند ااجنماع الذخ فش ي ي ي ي ييري ام رافق الننمم بنظيياا ميبم  .ذن ينطنمل منا كوايث
يف ه ييذا اجمل ييال الو ي ي عن منوذن أمثيوبولوجي لنننممي ي بيؤى حمنمي ي  ،مِّنم ييد من رولي ي عنى مق يياربي ي ومنهج من من ييان
اامثيوبولوجم اخنم .
ال نماا ادانايم ال اامثيوبولوجما-الننمم -النموذن-ا زاثي.
Abstract:
Anthropology was accused of colonialism because of the services it
provided during the colonial campaigns, which led to its marginalization from
the field of social sciences for several years in many countries after its
independence, including Algeria. It has been able to collect a huge knowledge
from these peoples, If it were exploited in development after its liberation, it
would have been a powerful factor in removing it from underdevelopment. It
could produce a local development model based on its own specificities and
values rather than importing foreign models.
Through this research, we show the role of anthropology in
development as an alternative to sociology, which has failed because it
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accompanied development by adopting western theories. Therefore, as
researchers in this field, we need to look for an anthropological model of
development with local visions, through it we depend on an approach and
methodology produced by local anthropologists.
Keywords: Anthropology - Development - Model – Algeria
مدخل
رِّد الننم م من ادوض ي ي ي ييوعاا ادننيددة من فَّتة ىل أريى وذلك يس ي ي ي ييمل جتدد ااف ار وادِّطماا ااَّنه ي ي ي ييادي
والثقافم وااجنماعم والس ي ي ييماس ي ي ييم  .كما ختننل يوفها ومنطنواهتا من بند آري ،ويف ماس الوند من ميين ىل أريى .ن
روفي الظيوف ،كااس يينقول وااس يينقيار يش يينيل عنى الاِّري الننموخ ،وَّد يم ي ادِّطى الدنوميايف وادادخ واألي ولوجي يف
موعم الننمم ادطنوب لوند ما ،وا سمما ا واممل الثقافم والسماسم .
ييجل س ييومل رناولنا دوض ييوع الننمم من منظور اامثيوبولوجما ىل رقممد جتيب الننمم يف ا زاثي بِّد ااس يينقول ىل
يومنا هذا من جه  ،ومن جه أريى ،حماول الوَّوف عنى عوامري الاشييري يف هذ الننييب  ،والو

عن ااسييواب اُّقمقم

ال جِّنت عند اجنماع ينقى َّووا من ننل اُّ وماا ديافق الننييب الننموي وحتمري عملء ره فها دون الوصي ي ي ي ييول ىل
حتقمق ااهداف ،ويف ادقابري مت َّهاء الو

اامثيوبولوجي اسواب يديولوجم حمً .

لقد اعنب الِّامري ااَّنهييادخ بِّد ااسيينقول اخي ااسيياسييي لنننمم  ،ويف رنك اديين عيف ااَّنهيياد ا زاثيخ
عدة ارنواا هم نم  ،كامت رِّنب الِّاثق ااساسي يف هذ الِّمنم  ،يم جتنت يف هممن منل األمنان الزراعي النقنمدخ
مقابري ضِّل النشاط الهناعي وَّن النهه مري لدى المد الِّامن النقنمدي اددفوع ىل الِّمري الهناعي لسد الاياغ الذخ ريك
ريمري ادس ي ي يينِّمي .باألض ي ي يياف ىل هذا اارنول اهم ني يف ا اممل ااَّنه ي ي ييادخ هي ارنول ري ب الونمن ااجنماعم
والسي ي ييماسي ي ييم  ،وعدا اامسي ي يينياا ب الواَّل ادادخ ل َّفياد وواَِّّهد الثقايف وااجنماعي .فقد كان هذا الوناء ادلنري يِّب عن
اُّقمق  ،لذا كان بااييى الودء بالنس ي ي ي ي ي يياؤل عن النموذن الذخ ينوغي اعنماد من أجري رنمم يقمقم  ،ره ي ي ي ي ي ييوص ي ي ي ي ي ييا وأن
ادس ي يينِّمي دمي اَّنه ي يياد الوود وياول جتييدها من هوينها وره ي ييوص ي ييماهتا ،وعمري عنى اُّااظ عنى الِّوَّ الثناثم يف جمال
الس ييم اس ي وااَّنه يياد والثقاف ومتديدها ا ول فَّتة حمنم ىل ما بِّد ااس يينقول ،وهذا ما يدو فِّو .أل ي ن واض ي ا أن
ااس يينقول الو ين كان جيمل أن ي نمري بالنمس ييك باهوي ورد ااعنوار لنموروو الثقايف وااجنماعي لنوود الذخ كان حمري
اهنماا وعناي كوفة لدى ااسينِّمار الايمسيي عن ييق رسيلف اامثيوبولوجما هذا الغيأ ،وهذ متثري اُّقمق ال ا ن ن
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اخ رنمم أن رننيح ا لا ،أخ رسلف ادِّيف اامثيوبولوجم بِّد ااسنقول لغيأ مًاد لويديولوجما ااسنِّماري  ،وهو
رو ماها خلدم أهداف الننمم .
ن جري النماذن الننموي الناج

يف الِّال سواء من الِّال الغييب اليأ ايل أو اا َّتاكي أو من الِّال األسومي،

اعنمييدا عنى ا وامييمل اامثيوبولوجم ي يف رنمم ي كميياميياهتييا ،يم ي أعطييت أ م ي كوفة دقوميياهتييا الثقييافم ي  ،ومظمهييا النِّنممم ي
و م امماهتا الدارنم وحمازاهتا وَّدراهتا اابن اري اعنمادا عنى الِّند وادِّيف  .بمنما الِّديد من دول الِّال ادنلنل والنامي
ال أعطت أ م كوفة لنِّوامري اخلارجم  ،وباخلهي ييوص ادسي يياعداا ااَّنهي ييادي  ،وأ نت َّممها ا وهيي ال راسي ييي هوياهتا
درنت يف رناًَّ ي ي ي يياا عممق
لدى بِّ

ي ي ي ي ي نت لديها مِّوَّاا يف كري حماواهتا الننموي  .ولدينا أمثن عن الننيارب الياثدة يف الِّال

الدول ال اس يينطاعت أن رو ل ره ييوص ييماهتا وَّممها بننياؤ وأن رننج مناذن عادم رس يين ق ااَّنداء لا ،وهنا

أ ف ىل جتيب المابان عنى وج الن ديد وأيًا اله ومالمزيا وكوري ا نوبم .
لقد أكد عنماء اامثيوبولوجما ااَّنه ي ي ييادي  ،وعنى رأس ي ي ييهد ااميي ي كارل بواممي ،عنى أم "ا ن ن رطومق أو
رِّممد مظيياا ااَّنهيياد اليأ ايل رارن السييماا الناراي الذخ مشييها فم  ،أخ أن مناذن الننمم اليأ الم ا رهيينح ا يف
س ي ييماَّاهتا الثقافم " ،1وهذا ينوغي عنى الِّوال ااريى أن را ي يف جياد النماذن ال رنوءا وأمس ي يياَّها الثقافم وااجنماعم
و يوفها السييماسييم وااَّنهييادي  .بري عنمها أن رسيينامد من الاشييري الذخ جنون ها النماذن ادسيينوردة ،ال حادا من رِّممق
فنيوة النلنل والنوِّم بمنها وب الدول مه ييدرة هذ النماذن .ن مِّظد النماذن ادس يينوردة كامت موجه بنظيياا أجنوم
لذلك فقد ره ي ي ي ييادمت مل اُّ قاثق وادمارس ي ي ي يياا اخنم  ،ورو ذلك من رول ما رً ي ي ي ييمنن مظيياا اُّدا وعند اجنماع
الننمم .
رِّنب الدراسي ي يياا ال أمننيها اامثيوبولوجمون أكثي عمقا ويقمق من ادقارباا السي ي ييوسي ي ييمولوجم ال مم  ،لذا فإن
اُّاج ىل ادنظور اامثيوبولوجي الذخ يِّنمد عنى ادقارب الشامن لنننمم يظري ادنهج ااكثي فِّالم  ،يم يبح من رول
الوِّد الثقايف وااجنماعي الذخ ينً ي ي ييمن القمد والِّوَّاا ااجنماعم والِّاداا والنقالمد واديجِّماا واألم امماا واامناط
ادِّمشي ي ييم والسي ي يينوكماا والنظد والنغاا والانون والوناء القيايب وااسي ي يييخ ،ويمدخ دورا أسي ي يياسي ي ييما يف ره ف عمنماا اامنقال
والنغف ااجنماعي يف ار رهي ييوصي ييماا اجملنمل " .ن عنماء اامثيوبولوجما ا ينظيون ىل الننمم بوصي يياها رغفاا ردرجيم
يف ااسالممل الن نولوجم وااَّنهادي  ،بري بوصاها عمنم

امن رغطي النسق ااجنماعي الثقايف يف كنمن "2.
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أوال-األنثروبولوجيا في خدمة االستعمار:
-األنثروبولوجيا(العلم):

هو الِّند الذخ يدرس األمس ييان يف كنمن الثقافم وااجنماعم والامزيقم  ،ويِّيف بِّند األمس ييان ،الذخ يهند
بالو

يف راس ي ي ييف اارنوفاا ب اجملموعاا الوشي ي ي ييي ادننش ي ي ييية يف الِّال يف اجملااا الثقافم الِّاداا والنقالمد والنغاا

والدياماا) ،وادمسساا ااسي والنظد ااجنماعم والسماسم وااَّنهادي ) ،ويف موع ااجناس وأصوهد وألوالد وأمزجنهد.
االستغالل االستعماري للعلم:رِّنب اامثيوبولوجما عنما ييامو ومنِّدد اابِّاد ،فقد رًييل لوسيينغول اايديولوجي من يف ااسيينِّمار
الغييب ،وأصييو ت ادادة األ نولوجم واامثيوبولوجم رسيينلدا يف رسييد ورنامذ سييماسيياا مناسييو ليدارة ااسيينِّماري الغيبم
عنى مسنِّمياهتا يف منا ق ننا من الِّال .لقد أكدا كثف من الدراساا الِّوَّ ب اامثيوبولوجما وااسنِّمار ،وبمنت
أن راريخ اامثيوبولوجما هو مف مناهييري عن راريخ ااسيينِّمار ااورويب .فمنذ ا 16يَّت النهييل ااول من ا 19واصييري
حبارة وجتار و داريون وموش ي ي ي ي ي يييون مداد الغيب بادِّنوماا عن الش ي ي ي ي ي ييِّوب ااجنوم  ،وابنداء من مننه ي ي ي ي ي ييل ا 19مت جتهمز
اُّموا ااسيينِّماري الويق من رول ريوا اسيينِّوا ،مثري اليين ال َّاا لا ادسيين شييل ااداِّن هندريش بارا يف
فييقما الغيبم يف الاَّتة ما ب  3 .1855-1850وا يشييك أيد يف أن الننياياا اامبيالم ال أييحهتا ا نَّتا وفيمسييا
والنوسل اارضي الذخ َّامت ب الواياا ادن دة عنى يساب اهنود ل عوَّ بِّند الشِّوب اامثيوبولوجما)4.
يف ا زاثي س ي ي ي ييمطي عنى هذ الدراس ي ي ي يياا اخنوى القاموِّن لنننظمماا ااجنماعم النقنمدي لنمنينمل ،يم
كان اله ي يياع َّاثما ب القمد الثقافم اخنم لنمنينمل اليياي والقوام ااس ي يينِّماري ال أرادا األدارة ااس ي يينِّماري دراها
ضي ي ي ي ي ي ييمن جمييالس َّييامومم ي من أجييري رنظمد الِّوَّيياا ااجنميياعم ي لنمنينمل ا زاثيخ 5.ويف هييذا األ ييار يييدد الويياي ي
 François leimdorferوو أمواع أساسم من الدراساا عنى ا زاثي أ هاال
-1الدراسط ططات االسط ططتكشط ططافية :يِّود راراها ىل ما َّوري  14جوينم  ،1830أخ عندما كامت فيمس ي ييا حباج ماسي ي ي ىل
بِّ

ادِّنوماا وادِّطماا اهام يول ومِّ الس ي ييطح الطومِّي وا غيايف لنمنطق  ،وكذا يول القمد والِّاداا ااجنماعم ،

ال رننها دراس ي ي ي يياا أريى بِّد س ي ي ي يين  .1830ورِّد -دراسي ي ي ي ي نمري كاريت  E .caretteيول منطق القواثري من أهد
الدراساا ااسن شافم اُّقمقم لندعمد القوة الِّس يي الايمسم عنى ا زاثي ال جاءا بِّد .1830كامت هذ الدراس
مهنم اِّيف ادِّطماا الثقافم والنارام لنوود ك ري ،واخلهي ي ييوصي ي ييماا ال متمز ادنطق  ،فقد بنل ينيمها يوايل  40جمند
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مهي ي ي ي يينا عنى مواضي ي ي ي ييمل مِّمن وميكزة عنى النغ الببيي  ،وعوَّ الننوع ا غيايف باخلهي ي ي ي ييوصي ي ي ي ييم النغوي  ،وأهد النشي ي ي ي ييا اا
ااَّنهادي يف ادنطق وأهد الثيواا والننيار وااسواا ،وكذلك الَّتكمو الدنغيافم وروحيِّاهتا ادلننا .
-2الدراسط ططات العسط ططكرية ال أ زا عنى يد عس ي ي ي يي يف ادمدان ىل جاممل بايث  ،يم أ ز أمنوها يف اديين ما ب
 )1870-1830الا كامت رَّتجد الوجود الِّس ي ي يخ يف ادمدان .مس يينيري يف هذ الاَّتة الدراس ي ي اهام ال َّاا لا كري
من  Hanoteauو  letourneuxيول منطقي القوياثيري حتيت عنوان"منطقي القوياثيري وأعيافهيا" ال ص ي ي ي ي ي ي ييدرا عياا
 . 1893كان اهدف منها الوصل والن نمري الدَّمق لننقالمد والِّاداا الشِّوم القواثنم والنش موا القيوي والِّيو م ال
رش ري ادنطق .
-3الططدراسط ط ط ط ط ططات األكططاديميططة :بيياليمد من كولييا أحبييا ييا أكييادنم ي ا ألييا بقمييت داثمييا يف رييدم ي اُّيياجيياا واامياأ
ااسنِّماري  ،وَّد اسنغنها ادسنِّمي الايمسي كإ ار مِّييف عنمي يف كثف من جياءار األداري ااسنِّماري  ،ومن أ هاال
دراس ي نمري مس ي ياخ  Emile Masquerayال وس ييِّت اليؤيا لدى األدارة ااس يينِّماري جتا مش يياريِّها ،وجاءاألعطاء دفِّ َّوي ممس ي ي ي ي يس ي ي ي ي ي عنمما لنن

د الاِّني يف يماة ا ماعاا يف ا زاثي ،يم كشي ي ي ي ييات عن مش ي ي ي ي ي ن ادن م

ادطيوي أماا األدارة ااس ي ي ي يينِّماري  .وعيفت هذ الدراسي ي ي ي ي أيً ي ي ي ييا باأل نولوجما ااكادنم ال رطورا راصي ي ي ي ي بِّد س ي ي ي يين
6 .1870
كامت الدراسيياا ااسيينِّماري ال أجييت عنى كاف الشييِّوب ال رًييِّت لوسيينِّمار ومن بمنها ا زاثي حتمري
رص ي ي ييمدا مِّيفما ب ري النااص ي ي ييمري وادً ي ي ييام ال حتدد هوياهتا الثقافم وأمناط يماهتا ورفاهتا .وهذا اعنبا يف مظي ادهنم
واخلباء مِّطماا مهم جدا ،جيمل مقدها و اسنغوها يف وضل رطل رنموي ذاا منطنقاا يقمقم وصنو  ،واسمما بِّد
حتير هيذ الونيدان ،ومن هيذا ادنطنق جياء ماهوا الننممي ميادفيا داهوا الن ير ،يمي كياميت ااحبياو ره ي ي ي ي ي ي ييمل يف ماهوا
الن ير من ااسنِّمار السماسي الذخ ينوِّ الن ير ااَّنهادخ عن ييق الننمم  ،أو كما َّال بمار بورديو "أن اامثيوبولوجما
ن ن جدا أن ر ون وسمن وأداة لنن ير"7.
ن الس يمال األ ي ايل الذخ يظري َّاثما لِّدة سيينواا ،هري بِّدما حتيرا هذ الشييِّوب اسيينغنت هذا الَّتاو
يف ردم أمياضيها الننموي  ،أا شين ؟ وداذا؟ وداذا ل رو ا يف ار َّنمل ادااهمد ،و ذا كامت من يرة يقا داذا ل ي ن
بوس ييِّها رنمم ماس ييها بِّمدا عن النوِّم ااس يينِّماري ؟ وهري ن ن اعنوار ننل الدراس يياا ال متت عنى ا زاثي َّوري وأ ناء
وبِّد ااس ي ي يينِّمار رزاما مِّيفما لوناء منوذن رنموخ صي ي ي ي مح ومس ي ي يينقري دون الننيوء ىل جتييمل مناذن أجنوم كما يدو بِّد
ااسنقول؟
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 -األنثروبولوجيا من اإلقصاء بسبب التهمة إلى التحرر من اإليديولوجيا:

ينت الِّديد من الوندان ادن يرة ييبا ضيد عند اامثيوبولوجما بِّد ممري اسينقوها ،واعنبر عنما اسينِّماريا جيمل
بِّاد بسييومل رِّاون اامثيوبولوجم مل ادسيينِّمي ومد بادِّنوماا .لقد أبِّد عند األمسييان اامثيوبولوجما) من داثية الِّنوا
األمس ي ي ي ي ي ييامم وااجنماعم يف ا زاثي بِّد ااس ي ي ي ي ي يينقول ،وجاء هذا النهممش به ي ي ي ي ي ييا ر م رول ادممتي  25لِّند ااجنماع
بييا زاثي ، 1974وروِّييا لييذلييك ل رييدرن يف الن وين ا ييامِّي اكثي من عقييدين من الزمن بِّييد ااسي ي ي ي ي ي يينقول ،يمي رييهري
ااعَّتاف لا ىل ماي .1986
لقد رو أن اخلدم ال َّدمنها اامثيوبولوجما دس ي ي يياعدة ااس ي ي يينِّمار رِّدلت بِّد اُّيب الِّادم الثامم حتت ره ف
ااجتاهاا الن يري يف الا ي اا نولوجي ،وراصي ي يف الس يينمنماا والس ييوِّمنماا ،يم رف

عدد كوف من اامثيوبولوجم

رو مل عنمهد خلدم األدارة اُّ ومم أيا كان موعها وهدفها ،عنى أساس أن ذلك نثري اسنلداما مف أروَّما دِّنوماهتد
عن الشي ييِّوب أو اجملنمِّاا ال أولنهد الثق ومن نهد فيص ي ي لندراس ي ي  .وَّد أصي ييي هذا ااجتا السي يياثد يف فَّتة الن ير عنى
اس ي يينلداا مناثج الدراس ي يياا اامثيوبولوجم ادِّنوماا وادِّطماا اجملمِّ ) دس ي يياعدة الدول النامم عنى النهوأ والنقدا يف
ار عمنماا النغف ااجنماعي وااَّنه ي ييادخ هذ اجملنمِّاا ،ومنمني لذلك مش ي ييه خته ي ييص جديد يف اامثيوبولوجما عيف
باسي ييد أمثيوبولوجما الننمم  .Anthropologie de Développementلقد سي ييا ت مشي ييهة هذا النلهي ييص يف
هذ الاَّتة يف دفل كثف من الوندان ىل ااسي ي ي يينِّام باخلباا ادِّيفم وادمدامم ل َّمثيوبولوجم واسي ي ي يينلدامها يف مشي ي ي يييوعاا
الننمم ااَّنهي ي ي ي ي ي ييادي يف عدة جمااا كالزراع والهي ي ي ي ي ي ييناع وبيامج النِّنمد واله ي ي ي ي ي ي ي

يف الوندان ادنقدم والنامم عنى يد

السواء8.
التعهدات األخالقية لألنثروبولوجيين:يف عاا  1968مشها ا مِّم اامثيوبولوجم ااميي م لو

ًَّايا ادسمولماا ااروَّم ل َّمثيوبولوجم جتا

اجملنمِّاا وا ماعاا ال َّاموا بدراسي يينها ،يم مت مناَّش ي ي س ي يمال رثمسي ييي وهو"كمل ودهي يين

من رسي يينلدا الو وو

اامثيوبولوجم " ،وامنهت ادناَّشيياا بِّد 5سيينواا ىل صييدار "و مق أو بمان ااروَّماا"عاا  1973حتددا من روها
عوَّ اامثيوبولوجم ومس ييمولماهتد جتا اافياد الذين يدرس ييولد ،وعوَّنهد باُّ وماا ادً ييما وأيً ييا حتديد مس ييمولماهتد
ادهنم جتا حموثهد و ولد .ويف عقاب عون و مق ااروَّماا ،بيحا و اجتاهاا رثمسم ال
االتجاه األول :رقنمدخ النزع  ،ييى أن القمد والسي ي ي ي ي ي ييماس ي ي ي ي ي ي ي لمس هما حمري يف الِّنوا ااجنماعم  ،وأن الواي مطالملبنقد اُّقاثق كما هي دون ااهنماا اا َّد يننج عنها من ضير أو مال.
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االتجاه الثاني :يوصي ي ي ييي بوضي ي ي ييل َّواعد ويدود أروَّم اسي ي ي يينلداا مناثج الو وو اامثيوبولوجم  ،يم ركز عنى ف يةالنسي ي ي ي ي ي ييو م الثقافم وعدا الندرري يف ي ي ي ي ي ي ييمون اآريين .ول ن بِّ
مس ييمولمن الِّنمم  ،ويايأ عنم

اامثيوبولوجم اََّّتيوا دورا جيابما لنواي ينًي ي ي ي ي ي ييمن

وع اافياد الذين أجيخ عنمهد الو

بنناثج حبث  ،و عطاثهد أفً ييري الطيا والوس يياثري

لنغمف وضِّهد ااجنماعي وااَّنهادخ بناءا عنى م امماهتد الومتم والوشيي  ،ورهوصماهتد الثقافم وريا هد ورقالمدهد ،وا
جيمل أن رايأ عنمهد يا النغمف من اخلارن.
االتجاه الثالث :وجد أن ردرري الواي اامثيوبولوجي كما ورد يف ااجتا الثاِّن هو مف كايف ،بري جيمل عنم أن ينلذموَّاا يديويوجما مس ي ييوقا َّوري الش ي يييوع يف ا لدراس ي ي ي مل ا ماع يف يري مش ي يياكنها .وَّد رزعد هذا ااجتا الوايث البيطامم
ك ييا ن ك يياف  K .GOUGHال ذكيا "أن اامثيوبولوجم اآن أم يياا أميين م ييا أن يسي ي ي ي ي ي ييِّوا يف ييار ر ييدمي ي
ااسنِّمار ،أو مناهًن عن ييق روين يديولوجم ميبم واض

ااهداف عندما ينِّنق اامي اهاحل الِّال الثال "9.

ثانيا :فشل األطروحة السوسيولوجية للتنمية:
مِّظد الدول ادس ي يينقن عندما ي يييعت يف النلطمل لنننمم ااَّنه ي ييادي وااجنماعم ل جتد أمامها س ي ييوى مناذن
ميبم جاهزة ،روننها يف مسييارها الننموخ ،يم ل ريفًييها باليمد من ألا مناذن مسيينِّارة وجميدة بِّمدة عن اُّقاثق اخنم .
متمزا بييداي ي هييذ اديين ي ميين ي الن ير) بسي ي ي ي ي ي ييمطية منوذن وايييد عنى هييذ الييدول ،وذلييك من رول عمنم ي الن ييدي ي
 modernisationال رِّمييري عنى يييداو الِّييديييد من النغفاا يف الونيياء ااجنميياعي والثقييايف ،بناس اخلطى ال
سارا عنمها الدول ادنقدم لن قمق رنممنها ،وا ينسىن ها ذلك ا بواسط القمد اليأ الم 10.
س ي ي ي يياهد عند ااجنماع من رول الدراس ي ي ي يياا ذاا ااجتا الن ديثي يف بنورة الا ي الننموخ يف جمنمِّاا الِّال
الثال  ،يم بيح عند ااجنماع الننمم يف رس ي ي يياء اا ي النظيي هذا ااجتا  .وبذلك َّد فيض ي ي ييت هذ اا يوي النموذن
الغييب عنى الش ييِّوب ااريى باعنوار منوذن اديكز ادن ً ييي ،بمنما عنى اخمل ادنلنل أن يقندخ بالغيب ذا أراد الننمم ،
وهذا يِّد ض ي ييبا بطييق مف موا ييية لنله ييوص ييماا ،وحماول لن س ييف أخ حماول ذارم أو موادرة حمنم  .لقد س ييا ت بِّ
ااجتاهاا النظيي لنن دي  ،مثري اجتا اامنشييار الثقايف -اًُّيييخ ،الذخ امطنق من مقط أسيياسييم وهي أن الننمم ي ري
من أ ي ال النغف ااجنماعي رند بواسييط اامنشييار الثقايف من اديكز ،اِّىن يري مش ي ن النلنل يف الوندان النامم يِّنمد
عنى امنشي ييار الهي ييااا ادثالم النموذجم من اديكز ادن ًي ييي ضو اا ياف أو اهامش ادنلنل .وعنم يند مقري الن نولوجما
والقمد وادواَّل جتا الوندان ادن يرة ال اعنبا منلنا ومامم من النماذن الغيبم الناج

ال متثري اديكز) ادن ًييي .يف

هيذا األ يار بيدأ النا ف يف دور الن نولوجميا واله ي ي ي ي ي ي ينياعي يف النيه ف عنى الونياء ااجنمياعي لنونيدان النياممي من أجيري حتقمق
الننمم .
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بمنما كان ااجتا اداركس ي ي ييي ييى أن الننمم هي عمنم وري  ،و ي ي ييامن رنً ي ي ييمن حتواا يف الوناءاا ااجنماعم
وااَّنهادي والسماسم والقامومم  .ذ ابد من عطاء أ م كوفة لدور الِّوامري ااَّنهادي والن نولوجم يف هذ الِّمنم  .من
هذا اد نطنق النطورخ أصي ي ييو ت هذ النظيي رِّاع مسي ي ييال النقدا والنلنل من رول حتنمري اله ي ي يياع والِّوامري ااَّنهي ي ييادي
وادياييري النيارامي والطوقمي  .وبنياءا عنى منطنقياا ادياديي النيارامي حييدو النغف ااجنمياعي أخ الننممي ) كننمنيي لنه ي ي ي ي ي ي يياع
الطوقي .مف أن اداركسي ي ي ي ي ييم اخد ياولت أن ر نظي ىل الننمم عنى ألا حتسي ي ي ي ي ييمنا يقمقما يف ادسي ي ي ي ي يينوى الِّاا لن ماة ،فقد
اهنمت بالنناَّ

القاثد ب اامبيالم و ي ي ي ي ي ي ييِّوب الِّال الثال  .كما دعت ىل فهد الِّال كويدة م نمن فًي ي ي ي ي ي ييو عن

اخلهوصماا الناراو -قافم لنمنينمِّاا.
ن ما َّدمن النظيي السي ي ي ييوسي ي ي ييمولوجم كان نثري دعوة اررواط اجملنمِّاا النامم وادنلنا بالدول ادنقدم  ،عندما
جتاهنت اُّقاثق واديجِّماا اله ي م

هذ اجملنمِّاا ،وأن رايأ عنمها اُّدا الغيبم  .بمنما اُّدا اله ي م

هي ال

رايض ي ييها ا ماهف الش ي ييِّوم بوعي منها ،وباً ي ييري مطالوها وما ريا مناس ي ييوا ومنوثما مل ره ي ييوص ي ييماهتا ،وميجِّماهتا ،ولمس
اُّدا رنك ال رايضها اُّ وماا والدول عنى ِّولا لغاي يديولوجم  ،أو مسامدة لا ي واجتا أجن درمري .ومويق
يَّت اا يَّتاكم ال روننها ا زاثي بِّد ااسيينقول مًيينيت يف رًييد اُّيكاا الو نم مند األعون عن رهسييمس يزب د
لال فييقما بقمادة مهي ي ييايل اُّان سي ي يين  1926بايمسي ي ييا .لقد مشي ي ييها هذ اُّيك يف أوسي ي يياط الِّمال ا زاثيي ادهاجيين
باخلارن ،يم ربطت بوضييوؤ ب الن ير السييماسييي والن ير ااَّنهييادخ ،وكذا الن ير ااجنماعي كما يننينى من بيمامج
د لال افييقما عاا  ،1929الذخ كان أيد موادث عون ااسنقول ال امري لننيزاثي11.
لقد أعننت النظيي الس ييوس ييمولوجم فش يينها انييد ألا ل جتد الاً يياء ادوثد يف عدة جواممل س ييماس ييما واَّنه يياديا
و قيافميا .مظيا ل وليا جياءا حممني بيإييديولوجميا ميبمي هيذا من جهي  ،ومن جهي أريى جِّنيت من الونيدان النياممي يقو
لنننيارب ،وجتنى فش ي ي يينها يف اس ي ي يينميار ياا ا الاقي واُّيمان واامم واامياأ وردِّن مس ي ي يينوى الدرري ،والوطال ىل يومنا
هذا ،ماهمك عن النناًَّي ي يياا واايننياجاا ااجنماعم ال مسي ي ييت ااجهزة اُّ ومم هذ الوندان .كما أن جري الوندان
ال اس ي ي ي يينوردا النماذن راهت ب اارذ بَّتا ها النقنمدخ ،وااس ي ي ي يينميار يف اس ي ي ي يينفاد النماذن من أجري حتدي جمنمِّاهتا،
ووجدا ماسها "رسنِّمري الِّهيم يف عادة منان النقنمد" كما يقول ا د هين12.
هي عون السوسمولوجما لاشنها من رول اامنقاداا ال وردا عنى لسان السوسمولوجم أماسهد ،بقوهد
"أن السي ي ي ي ييوسي ي ي ي ييمولوجما ل رظهي َّل ىل الوجود" 13.كما اعَّتفت الوايث الايمسي ي ي ي ييم كنودين ي ي ي ي ييويل أيًي ي ي ي ييا لذا الاشي ي ي ي ييري
الس ي ييوس ي ييمولوجي ي َّالتال "باليمد من أن جري الدول ادن يرة من ااس ي يينِّمار ،وَّل فمها جدال يول اامثيوبولوجما ،ومت
رِّويً ي ي ي ي ي ي يهييا بِّند ااجنميياع مثييال ا زاثي) لمييهرييذ عنى عييارقي الناسي ي ي ي ي ي ييف الِّنمي لننغفاا والن واا ااجنميياعمي مييا بِّييد
ااس ي ي ي يينقول ،ولم ن أيً ي ي ي ييا عنما يف ردم الننمم  ،ا أن الواَّل كش ي ي ي ييل لنا عن يقاثق يالت دون مت ن هذا الِّند من
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الننياؤ لِّدة أس ييواب" ، 14وَّد أ ييارا لمها يف مقاها "عند ااجنماع يف ردم الننمم اديردة" ادنطنِّ ىل الوراء) .هذا
من جه  ،ومن جه أريى هي حتسي ي ي ي ي ي ييي الوِّ

اآري يول هتممش الَّتاو اامثيوبولوجي لاَّتة وين  ،وكان باألم ان

ااسي ي ي ي ي ي يينِّ ييامي ي بي ي يف فَّتة مو ية اسي ي ي ي ي ي يينثم ييار يف جم ييااا ع ييدي ييدة ،يمي ي عيف بِّ
ب"أمثيوبولوجما" كارنهاص ضيورخ دقارب اجملنمل موضوع الو

عنم يياء ااجنم يياع كمل يط ييالوون

.

ومن أجري عدا ر يار األرااا السي ي ي ي ي ي ييوسي ي ي ي ي ي ييمولوجي يف جمال الننمم  ،ضاول بنورة ف ية الِّوَّ ب اامثيوبولوجما
والننمم  ،هذا باليمد من أمنا سي ي ي ي يينواج صي ي ي ي ييِّوب يف حتديد الوعاء النظيخ وادنهنيي هذا النهي ي ي ي ييور ،ان مِّظد الدراسي ي ي ي يياا
األمس ييامم وااجنماعم رً ييل عند ااجنماع واامثيوبولوجما يف فً يياء مِّييف وايد اس ييمما من يم ادوض ييوع ،أخ "ألما
عنمان يشي ي ي ي ييَّتكان يف ماس ادوضي ي ي ي ييوع ول نهما ياَّتَّان يف موع ادقارب وادنهج" كما يقول عدخ اهوارخ 15.بمنما يذهمل
الوِّ

اآري ىل أن "َّمم اامثيوبولوجما ر من يف متمزها عن عند ااجنماع بواسي ي ييط موضي ي ييوعها ومنهنيها دون أن راَّتا

عن متاما" 16.ل ن هذا لمس مبر عنى عدا مس ي ييا

اامثيوبولوجم اخنم بوض ي ييل مناهج حمنم منممزة ،فهري رس ي يينطمل

اامثيوبولوجما أن رنممز فِّو يف دراس جدلم الننمم اقاربنها اخلاص ؟
ثالثا :األطروحة األنثروبولوجية للتنمية:
يظهي دور أمثيوبولوجما الننمم يف ره ي ي ي مح النوج الس ي ييوس ي ييمولوجي لنننمم الذخ فش ي ييري ،فهري ي ون الن ول ضو
الدراساا اامثيوبولوجم أيد هذ اامنقااا كما ذكي الواي لقنيل عود القادر ،أو كما يقول لوكني "أن اامثيوبولوجما
حتاول الموا أن حتري حمري سوسمولوجما مسن من " .17كما ن ننا يف هذا األ ار اليجوع ىل دراس الناريخ ااجنماعي لِّند
اا جنماع ااسيينِّمارخ ،والذخ ن ن أن ي ون ردعمما لِّند ااجنماع ا زاثيخ يف اُّاضييي ،هو مسييا ن ومسيياعدر لنا يف
النِّيف عنى ااسواب ال ردفِّنا ىل النا ف يف اجملنمل ا زاثيخ بنا فما اُّايل18 .
ن اعنميادميا عنى حمياولي راِّميري دور أمثيوبولوجميا الننممي ينطنيمل الوَّوف عنى ميا ميدى َّيدررنيا عنى راِّميري
دور اامثيوبولوجميا النقيديي أوا من أجيري مقيد ماياهمد اامثيوبولوجميا ااسي ي ي ي ي ي يينِّمياريي  .وكميا يقول عز اليدين ديياب أن عند
اامثيوبولوجما هو أيد الِّنوا النظيي ال حينان لمها الو ن الِّييب يف مِّيف ماس ي ي ي ي ي ي ي ام هو الِّند الذخ ينناول بالن نمري
يوف األمس ي ي ي ييان الِّييب الومتم والثقافم والس ي ي ي ييماس ي ي ي ييم والقممم وااجنماعم  ،وحياول مويظ النه ف ادنوادل بمن وب هذ
الثقاف  .ومن مت حتاول أمثيوبولوجما الننمم دراسي هذا الواَّل الِّييب ب ري أبِّاد  ،وحتاول النِّيف عنى مشي ور والهيِّوباا
ال يِّاممها واخلطل والبامج الوحم لننياوحها19.
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-ما هي المقاربة األنثروبولوجية للتنمية:

رننلص هذ ادقارب يف َّدرهتا عنى بنورة مظيي عادم يف الننمم من أجري القً يياء عنى النلنل اًُّ ييارخ ،ان
النلنل لمس فقل ختناا فمزيقما ،و منا ي من أس يياس ييا يف اد وماا الثقافم وااجنماعم وااَّنه ييادي ال رشي ي ري اامس يياا
ادِّيفم ليمس ي ي ي ي ييان .ويف هذا اجملال رش ي ي ي ي يينغري أمثيوبولوجما الننمم  ،يم يقول جورن فوس ي ي ي ي ييَّت " George Fosterأن
الِّمنماا األمناثم هي أكثي من جميد َّوول الن س ي ي ي ي ييمناا ادادي والن نولوجم  ،الا رنً ي ي ي ي ييمن رغمفاا يف ادواَّل وااف ار
والقمد وادِّنقداا والسنو  ،وذلك عندما ميممل يف اُّهول عنى رغمف مادخ أو ر نولوجي عند األمسان"20.
َّدا لنا ج بمار دخ س ي ي ي ي ي ي يياردون  Jean –pierre olivier de sardanيف كناب أمثيوبولوجما الننمم ،
وو مقارباا يول الننمم من ادنظور اامثيوبولوجي ،رنمثري فمما ينيال
ادقارب ااوىلال رنِّنق بنا م ك رطاب الننمم الذخ مالوا ما يِّنمد عنى بياديغد وايد ين هي ي ي ي ي ي ييي يف رطاب النسي ي ي ي ي ي يينلواهممن وااسنوداد.
 ادقارب الثامم ال ريرول باخلطاب الشييِّووخ الذخ رغنمل عنم ادنطنقاا السييماسييوي واايديولوجم  ،وياَّتأ اسيينغول اا يالثقافم وادِّيفم وادادي لنشِّوب يف ردم الننمم .
 ادقياربي الثيالثي ال ريرول ايدى ااهنمياا بنقيا ل ومتيا يري النهي ي ي ي ي ي ييوراا ااجنمياعمي  ،وارنوف الاياعن ادِّنم بناِّميري بيامجالننمم وأسسها21 .
ن أخ دراس ي ي ي ي ي ي لنننمم ض ي ي ي ي ييمن هذ ادقارب رنطنمل فهد الواَّل به ي ي ي ي ييا
اجملنمل راراما و قافما واَّن هي ي ي ي يياديا وسي ي ي ي ييماسي ي ي ي ييما ودينما )..و وقار  .و ذا كان الوِّ

ي ي ي ي ييامن من امن  ،مل النِّمق يف أموار
ييى أن الننمم هي عمنم رغمف وحتويري

مقهودة رسنند ىل فهد عممق لنمنينمل يف كنمن  22.فإن هذا الغوص يف فهد النغف الذخ جييخ يف اجملنمل هو حباج ىل
راسف وحتنمري أمثيوبولوجي.
ن الننمم الناج كما أسي ي ي يينانا ينوغي أن ر ون مسي ي ي يينوياة من اُّقاثق اخنم  ،ذاا بِّد أمثيوبولوجي ،وما
عنمنا ا فهد األمس ي ي ي ي ييان الِّييب بِّام وا زاثيخ خباص ي ي ي ي ي ذو الثقاف القونم  ،والِّقمدة األس ي ي ي ي ييومم واهوي ااماحيغم  ،والنمل
ااَّنهي ي ييادخ النِّاوِّن ،يم عندما جتنمل هذ اد وماا رِّطمنا ال ري اديكمل الذخ ينطنمل منوذجا رنمويا ا اين عن هذا
ال ري ،وا ن ن اسي ي ي ي ي ي يينمِّاب الننمم ا يف ار هذا ال ري .كذلك ينطنمل منا هذا الاهد أن منِّمق يف ماهوا اجملنمِّاا
اامقس ي ي ي ييامم يف فييقما والِّال الِّييب ال َّال عنها اممري دوركا وايانس بيينش ي ي ي ييارد و نمري ماسي ي ي ي ي ياخ ألا جمنمِّاا أبوي
ورقن مدي ها رهي ي ي ي ي ي ييوصي ي ي ي ي ي ييماا جتِّنها بطمت يف اامنقال من يااا اليكود والنلنل ىل يااا النقدا ،ومن مت يبح دور
ادقارب اامثيوبولوجم يف روجم الننمم يف هذ اجملنمِّاا ،ال رنممز خبهييوصييماا مِّمن كًييِّل رقسييمد الِّمري ،وأ ي ال
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مجاعم لنمن م  ،ومتيكز اُّماة ااجنماعم يول ا لِّوَّاا الِّاثنم  ،وَّوة الوعي ا مِّي ،واعنناا ا ممل دنظوم َّمد مويدة
بسومل رشاب الِّناصي اد وم هذ اجملنمِّاا ،أين اَّتا الدين مجمل مسنوياا اُّماة23.
دواعي البحث في أنثروبولوجيا التنمية:يش ي ييف عود القادر حمري أن "بياديغد الننمم مهم ري يول اداركس ي ييم  ،وبالنايل غى الوِّد النطورخ متاما عنى الوِّد
الثقايف ،ويف لاي ادطاف َّد فيأ الوِّد الثقايف يف النقاش يول الِّنوا ااجنماعم منمني رياكد ورِّاَّمل ااحماا مما أدى
ىل هور الطنمل عنى أهنن الِّنوا ااجنماعم "24.
ومنمني لنِّارأ الن نمري اداركس ييي مل ره ييوص ييماا اجملنمِّاا اددروسي ي ربح أ م هذ اا يوي يف الدعوة ىل
الننس ييمق ب اابِّاد الننموي ادلننا وعدا جتاهري اُّقاثق ااجنماعم والثقافم والنارام  ،ال بدولا راقد الننمم يقمقنها
وأ منها ،وهذا ما كان ماثوا يف سَّتارمنيم الننمم يف ا زاثي من الِّقود السابق ال وجهت انظور عند اجنماع ماركسي،
وأعطت ااولوي لننهينمل عنى يسياب َّطاع الزراع والن وين واعنبر مشييوعا لنثقمل اجملنمل ،وهذا رطه منذ اامطوَّ ،
يم أص ييو ت اُّاج ماسي ي ىل دارسي ي حمنم بنظيياا حمنم  .ول ن عنى اديء أن ا ينوَّل أن جيد مجاعا يف اليأخ ب
ادسا

يف مناَّش موضوع أمثيوبولوجما الننمم باخلهوص ،مظيا افنقار ىل أساس مظيخ مقوول ىل يد اآن.
عندما منناول الننمم يف َّالوها اامثيوبولوجي ،منوص ي ي ييري ىل منمني ايظها عنماء اامثيوبولوجما ااَّنه ي ي ييادي

باخلهييوص ،وهي أن اامثيوبولوجي ينظي ىل الِّوَّاا ااَّنهييادي وهي منًييمن يف الِّوَّاا القيابم والسييماسييم والدينم ،
يم هتممن الِّوَّاا القيابم والقونم عنى عوَّاا الناس ،يف بِّ

اجملنمِّاا دون مفها ،كاجملنمِّاا الزراعم واليعوي ،

واجملنمِّاا ال ره يا بالنهنمل ،فهو يهند بهمناط الِّمش ومسنوياهتا ،وأسالممل روحيل الثيوة ورقسمد الِّمري والنظد النقنمدي
ال رِّمق الننمم فمها ،مما جيِّري مناذن الننمم الناج

روىن عنى القمد الس ي ي ي يياثدة ،و ا ن ن ايها ا ض ي ي ي ييمن س ي ي ي ييماَّاهتا

اخلاص 25.
الشروط المنهجية إلقامة العالقة بين األنثروبولوجيا والتنمية:ل مسي ي ي ي ي يينطل أن من ند عن الِّوَّ ب اامثيوبولوجما والننمم  ،و ومِّنها س ي ي ي ي ي يواء يف ا زاثي أو يف مفها من بندان
الِّال الثال

ا ذا مت نا من األجاب عنى الس ي ي ي ي ي ي يمال ا وهيخ وهو" هري بإم ان الواي اخني اامثيوبولوجي أن يدرس

جمنمِّ  ،وما هي الطييق وااس ي ييالممل الِّنمم ال ينوغي أن يس ي يينلدمها ،وهري هنا مس ي يياف يً ي ييِّها بمن وب جمنمِّ  ،وما
ومِّ هذ ادس ي ي يياف ؟ وهذا من أجري اخليون من الا ية ادنداول عن موض ي ي ييوع اامثيوبولوجما مند مش ي ي ييههتا ااوىل وادنمثن يف
دراسي ي ي اآري  l’autreالغييمل والوِّمد وادلننل ،من يف عنماء اامثيوبولوجما ااواثري الذين اهنموا بدراسي ي ي جمنمِّاا
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مف جمنمِّاهتد ااص يينم  .ويف اعنقادما أن ادس يياف ل رِّد وايدة بري هي مس ييافاا ،ويف رِّددها ورنوعها جيمل عنى الواي
اامثيوبولوجي اخني أن يدر جمدا أن بإم ام أن يهي يينل اآري الذخ يو

عن من ذار هو ،ويقيأ جمنمِّ وعاثنن ويم

الذخ يسي ي ي ي ن فم بذلك النواجد الداثد وعمق مظيار  .26صي ي ي ي مح ،فقد رذوب بِّ
ول ن موض ييوعم الو

ادممزاا واخله ي ي يياثص الثقافم فم ،

رايأ عنم وبدون ييك عزها عن ذارمن  ،و رً يياعها لنن نمري وادناَّشي ي  ،وهذ هي ادس يياف ال

ينوغي أن انقها بمن وب موض ي ي ي ي ي ييوع  .يقول جا .لوموارال ن" ادس ي ي ي ي ي يياف هي ال جتِّننا أَّيب ىل ما هو بِّمد ،وأن النقمد
بثقاف وايدة جيِّننا ا موه ييي قافاا اآريين ،وَّه ييفخ النظي بالنس ييو لثقافننا ،فاخلبة جتا الغفي رنزمنا بذل جهد لننظي
يَّت يف ما ا مسي ي ي ي يينطمل ختمن  ،ومدَّق فمما هو عادخ ومِّايش يومما بالنسي ي ي ي ييو لنا ،حبم مسي ي ي ي يينطمل ردرجيما أن مهي ي ي ي ييري ىل
ال شييل عن أبسييل السيينوكما ا ال امن فمنا ،أو يياراا أو ييكاا ،و ناءاا متثمنم أو وضييِّم جسييمم  ،أو ردود أفِّال،
وهي يقمق لمست ومِّم "27 .
منا احلنا مقيأ جمنمِّنا بنظيياا ميبم  ،ويَّت سييوسييمولوجما الننمم يف ا زاثي رناولت مسييهل الن دي والننمم انظور
مييب ،فهري مِّمد دراس ي ي ي ي اجمل نمل ا زاثيخ أمثيوبولوجما بناس النظيياا .جيمل أوا أن مقل عنى مس ي ي يينقوري اامثيوبولوجما يف
ا زاثي وموَِّّها ضييمن الِّنوا ااجنماعم  ،ومقهييد بذلك ما ن ن وما أم ن أن يننيز الوايث ا زاثيي الذين يننمون ىل
الو ن جغيافما و قافما ولمس ما يننيز الوايث ااجاممل عن ا زاثي28.
ن اؤ الِّوَّ ب اامثيوبولوجما والننمم ينطنمل أن ين اري أبناء الوود ااصي ي ي ي ي ي يينم عنماء اامثيوبولوجما) من
اح أحبا هد عنى بندالد بِّد جياء رِّديوا يف ادناهج والنظيياا ال أمننيها الغيب عنى هذ الش ي ي ييِّوب .ولن ينس ي ي ييىن
هذا ا بنِّاون اُّ وماا اخنم مل أبناثها بنوفف األم امماا ورشيينيمِّهد عنى عادة النظي يف ادِّنوماا السييابق  ،وحماول
جتممل مِّنوماا جديدة ،ورطوييها اقارباا حمنم يف ادلابي الِّنمم رنما ى و ومِّ اديين  ،ووضِّها يف منناول الوايث .
وا سمما يف رواع يا و لماا لنو مل عند اامثيوبولوجما يف ردم الننمم  ،وادنمثن فمما ينيال
مقد الدراساا ااسنِّماري عنى اجملنملراِّمري الدراساا اامثيوبولوجم ادمدامم -النطومقمالنا ف يف مناهج عنمم حمنمرشنيمل اُّ وماا وميافقنها لنو وو الننموي .ورنطنمل منا األجاب عنى بِّ ااس ي ي ي ي ي ييتن النطيا ىل جتيب الو

اامثيوبولوجي يف اجملنمِّاا ادس ي ي ي ي ي يينقن  .ومنطيا عنى

سومري ادثال ىل جتيبن ال
-1تجربة السط ط ط ططودان :مت ربيي وجود اامثيوبولوجما يف هذا الوند عنى أسي ي ي ي يياس بإم الا ادسي ي ي ي ييا يف الننمم ااَّنهي ي ي ي ييادي
وااجنماعم  ،فوِّد اسنقول عاا  1956هدا جامِّ اخلي وا رهسمس َّسد ل َّمثيوبولوجما بِّشية مدرس  ،سوِّ منهد
أجاممل و و مساعدين سودامم  ،فِّندما أصوح مالوم اددرس بقسد اامثيوبولوجما من السودامم أبناء الوند) ،روجمل
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عنمهد عادة النا ف يف اامثيوبولوجما ،أخ بناء را ف مس ي ي ي ي ي يينقري ،وكيس جري الوايث جهودهد خلدم ًَّ ي ي ي ي ي ييايا الننمم يف
بندهد .يم َّاموا بنا مك ادااهمد ادسي ي ي ي ي ي يينلدم يف اامثيوبولوجما الغيبم ال َّامت عنى اديكزي الِّيَّم  ،وبِّد ذلك بدأ
النقممد النقييدخ ل َّمثيوبولوجمييا ااسي ي ي ي ي ي يينِّميياري ي  ،وأرفا النا ف يف ادايياهمد الوثق ي بن نمييري موضي ي ي ي ي ي ييوعيياا جمنمِّهد ،وموع
ادشي ي ي ي ي ي وا ال جيمل دراس ي ي ي ي يينها .ف امت أول رطوة َّاموا لا رنمثري يف اس ي ي ي ي يينودال"ادويظ بادش ي ي ي ي ييارك " ااهوا "ردرري
ادش ييارك " ،ومِّىن ذلك ردرري ادش ييارك اامثيوبولوجم "اخنم " يف ص يينل َّياراا الننمم اخلاصي ي بالس ييودان امطوَّا من
َّاعدة هي أن اُّاكد والواي اامثيوبولوجي جتمِّهما لغ وايدة وهوي وايدة ومش ي ي وا وأفاا مش ييَّتك  .ل ن الش يييء
ال ييذخ ي ييال دون حتقمق أه ييداف اامثيوبولوجم اخنم هي رن ييك الوِّث يياا ااوروبم ي لنطوب ااج ييام ييمل واخلباء الزاثيين
لنسودان ،الذين أصو وا يقومون بدراساا سط م ا رسنغيا أكثي من هي يف بِّ

اايمان مما جِّري مِّيفنهد سط م

يول السييودان ومش ي وا س ي ام  .فقد كان ميضييهد من ذلك هو متديد ماهوا ااسيينِّمار الِّنمي الذخ كان سيياثدا من
َّوري ،هذا من جه ومن جه أريى اُّه ي ييول عنى ي ييهاداا عنمم  ،يم أن أمنمل هماء ادوِّو كاموا يِّنمدون عنى
رقاريي ادلنهي ي ي الس ي ييودامم  .ويف مقابري هذا ،جتاوب ادس ي ييمول الس ي ييودامم مل هذ النقاريي الس ي ييط م ال كان يِّدها
هماء الطوب واخلباء ااجاممل ،يف ي ل حتق الو وو اداهي يين ال أ زها أسي ييارذة ا امِّ السي ييودامم أبناء السي ييودان)
باهنماا من َّوري مسمولمهد ،وهذا اامي أعطى مزيدا من القوة من أجري جتسمد النوِّم الِّنمم ل َّجن 29 .
-2تجربة الجزائر :ىل ماي الموا مسنطمل القول أن اُّقري اامثيوبولوجي يف ا زاثي احال رهوا ،وأن ااحباو ال ولوممالم
اسنغنت جزءا من يف ا اممل الِّس يخ لننامذ مشيوعها ااسنِّمارخ .بمنما رِّد جتيب ادِّيف اامثيوبولوجم فنم جدا ،فهري
رس ي ييمح لنا هذ الننييب الانم باس ي يينمِّاب عند اامثيوبولوجما ،وهري بإم امنا دراس ي ي جمنمِّنا اخني؟ وبهخ منهنيم ؟ ...خ،
هذ مجن من ااس ي ي ييتن فيض ي ي ييت ماس ي ي ييها عنمنا ،وربح يف كري مية عندما مواج موض ي ي ييوعاا أمثيوبولوجم  .عندما من ند عن
اامثيوبولوجما كمادة يف ا امِّ ا زاثيي وك قري لنمِّيف يف ممدان الِّنوا األمس ي ي ي ي ي ي ييامم وااجنماعم  ،مسي ي ي ي ي ي يينطمل القول أن
وجودها يف ا امِّ بدأ مند س يين  1986الس يين ال مت فمها األعون عن رهس ييمس َّس ييد الثقاف الش ييِّوم جبامِّ رنمس ييان،
بِّدما كان اارذ واليد ب رنمس ييان ومنطق القواثري ال رِّىن بالثقاف ااماحيغم وباارص النغ الببيي  .لقد ختين من هذا
ا لقسييد متاا الطنو الذين هد يالما أسييارذة با امِّ منهد من يدرس اامثيوبولوجما لذا القسييد ومنهد من يدرسييها كمادة
بهَّس ي ي ي ي ي يياا الِّنوا األمس ي ي ي ي ي ييامم وااجنماعم يف كنماا ومِّاهد بالو ن .يم رناول جري ادنليج يف مذكياهتد وأ يوياهتد
مواض ييمل ننا رنِّنق بالثقاف وااجنماع وا اَّنه يياد والس ييماس ي والَّتبم واله ي  ،فدرس يوا من روها الَّتاو الش ييِّ ادادخ
والومادخ ،والزوايا وااضيييي والِّاداا والنقالمد والطقوس اقارباا منهنيم يًييي فمها ىل جاممل الن نمري اامثيوبولوجي
يا الو

السي ي ي ي ييوسي ي ي ي ييمولوجي والناراي وااَّنهي ي ي ي ييادخ والناسي ي ي ي ييي ....خ .وهذ اُّقمق أمننها عنى ادنليج ر ويناهتد

ااساسم يف دراساا الندرن.
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يف اامثيوبولوجما ااجنماعم والثقافم بوهيان س يين  1995الذخ ض ييد بايث

منِّاَّدين ،وأس ييارذة داثم وبايث من جامِّاا الو ن ،فهعطوا دفِّا َّويا لنو

اامثيوبولوجي يف مش ي وا اجنماعم

ذاا الوِّد السييوسييمو -أمثيوبولوجي .وكان من أبيح مناجاهتد ممود جمن مسييامماا ،ومنشييوراا كياسييك  CRASCال
جتمل أعمال ادننقماا والن قمقاا ادمدامم  .ورزامنا مل األصي ي ي ي ي ي ييوياا ا امِّم من رول مظاا ل.ا.د مل مطنل سي ي ي ي ي ي يين
 ،2004فن ت بِّ

أَّس ي ي ي ي ي ي يياا وكنماا الِّنوا األمس ي ي ي ي ي ي ييامم وااجنماعم يف ننل جامِّاا الو ن خته ي ي ي ي ي ي يه ي ي ي ي ي ي يياا يف

اامثيوبولوجميا .ومظيا ُّيدا ي الننييبي اامثيوبولوجمي احال يطغى عنى مِّظد اليدراس ي ي ي ي ي ي يياا وااحبياو ادننيزة ىل ييد الموا،
والدروس ادقدم يف اخاض يياا الن نمري السييوسييمولوجي اددعد بادااهمد والنظيياا الغيبم  .ويسييمل رنول مسييار هذ ادِّيف
يف ا امِّ  ،يِّنب الوِّ

أن هذ يقمق فيض ي ي ي ي ي ي ييت يف ا امِّ ا زاثيي يف ممدان الِّنوا ااجنماعم  .ويَّت الوايث الذين

ن ن رسممنهد باامثيوبولوجم وادهنم باجملنمل والثقاف  ،ين درون من عند ااجنماع ولمس من اامثيوبولوجما30 .
صور وأشكال التدخل األنثروبولوجي في التنمية في بعض المناطق:يف أميي االأ ناء ال س ي يياد ااَّنه ي ييادخ الِّادي  )1929ردرري الو
النه ييدخ لنمش ي وا ااجنماعم اخلامق والو

اامثيوبولوجي به ي ييان أيد اادواا الااعن يف

عن ينول ها ،يم احداد الطنمل عنى اامثيوبولوجم الذين هد ربة

يف ااراضي ،واهنيية والنغذي  ،والنِّنمد والننمم ااَّنهادي والس امم يف ادنا ق الييام  ،من أجري روفف ادِّنوماا الًيوري
ليس ي ييد الس ي ييماس ي يياا الوحم لننامذ البامج اُّ ومم  .ول يقنه ي ييي ردرري اامثيوبولوجما يف ادنا ق الييام  ،بري هي دورها يف
ادنا ق الهناعم  ،مثري الو

عن قافاا الِّمري يف مشيوع ال هيباء الذخ ماذ يف ادنطق الغيبم رزامنا مل جتارب ها ورن

ب  ، 1932-1924مما أدى ىل بيوح اامثيوبولوجما الهييناعم والننياري  .هذا ما دفل بالشيييكاا ادنِّددة ا نسييماا بِّد
النهييل الثاِّن من ا 20ىل حيادة نوها عنى ردماا اامثيوبولوجم لوسييناادة من رباهتد يف مِّيف حيادة فيص الِّمري
واَّن اا ااسي ي ي ي يواا وجنمل ادس ي ي ي يينهن
كمنظم الزراع والنغذي  ،واله

ىل بً ي ي ي يياثِّها ،وه ذا أص ي ي ي ييوح هماء الِّنماء م ام يف كبياا ادنظماا الدولم

الِّادم  ،وأيًا الونك الدويل ،والوكال ااميي م لنننمم الدولم .

يف اد سمكالَّاا اامثيوبولوجي اد سييم ي مامويري جاممو ،باا يَّتا مل جوحي فاسي ومسييمنوس ومواسييمس سييامزا بدراسي
جملنمل حمني وادخ ينورمهاكان) رول  )1920-1910لوض ي ي ي ي ييل طل اددارس الييام الذخ مت رِّممم يف اد س ي ي ي ي ييمك،
وكامت هذ الدراس عمن من أجري عداد بيامج رِّنممم أكثي موءم لواَّل اُّماة الييام اد سم م 31 .
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رونت جامِّ كورممري ااميي م عاا  1952مشيييوع فم وس  vicosاألصييويي الذخ كان يسيينهدف دراس ي
مش ي وا النغف الثقايف ،ومت الِّناصييي ادننني لشييِّمل فم وس من يماحة القوة يف الًييمِّ الزراعم انطق هاس يمندا .وَّد
أ يييفت عنى هذ ادش يياريل ا مِّم ااميي م ل َّمثيوبولوجم  ،واس ييننننيت أن أخ مش يييوع رنموخ ،أو حتس ييمين ا ن ن أن
يناد دون اُّااظ عنى ما هو حمني أصي ي ي ي ي ي ييمري 32.ول ن ،ومظيا النزاا هماء الوايث ا ه ي ي ي ي ي ي ي ي يياحل اهمتاا ال
يِّمنون ُّسالا فإن وضِّهد يف الدول ادسنقن ن ا ري وضل اامثيوبولوجي يف الِّهد ااسنِّم ارخ .
يف السودانالَّاا عنماء اامثيوبولوجما بنلطمل مش ي يييوع "جومقني" لنننمم  ،وهو أيد ادش ي يييوعاا ال اس ي يينهدفت رقنمري
الااَّد من ادما يف َّنمد الس ي ي ي ي ييد جنوب الس ي ي ي ي ييودان ،من رول حيادة ااس ي ي ي ي ييناادة من مما النمري لن قمق الننمم الزراعم يف
الشي ي ييمال ،والننمم الشي ي ييامن ألَّنمد جومقني ،فامطنقوا من الو

عن منوذن رنموخ بناء عنى دراس ي ي ي ماهي ي يين يف ا غيافم

والهااا اامثيوبولوجم لس ان ادنطق ال يس نها وو َّواثري أساسم هي الدين ا والنويي والشنك ادنشال يف الثقاف
ومنل الِّمش والنغ والونم ا س ييدي  ،ونارس ييون اَّنه ييادا ننطا يغنمل عنم اليعي والزراع  ،بمنما يهند الش يينك أكثي به ييمد
اا ا  .يم درس ي ي يوا ادوارد ورقس ي ييمد الِّمري والقطمل ورقس ي ييمد الوَّت واامش ي ييط الزراعم يس ي ييمل كري ي ييهي ،والِّوَّاا
القيابم  .وبِّد ذلك ي ي ي يييعوا يف حتديد اس ي ي ي يَّتاجتماا النغمف لس ي ي ي ي ان األَّنمد ،باعنمادهد عنى ادقارب الو ثم منِّددة النظد
ادِّيفم  ،يم يقوا اامثيوبولوجي بننس ي ي ي ييمق عمري الاييق .ويف النهاي وجد هماء اامثيوبولوجم أماس ي ي ي ييهد يشي ي ي ي ي نون زة
وصري بمنهد وب القاثم عنى النلطمل وصناع القيار يف اُّ وم اديكزي 33.
يف الِّيااالردرري يقري أمثيوبولوجم ا النطومقم لدراس ي ي ي ي الواَّل الِّياَّي الزاري بالنورياا والنغفاا ،ومن بمنها مس ي ي يياعدة
الس ان اخنم عنى يري مش وهتد المومم والننموي ورقد هد اسَّتارمنيماا عمنم يف رسد بيامج ورطل رنموي و قافم
دش وا الومت اخنم 34.
يف األمارااالاهنمت جتيب الننمم بننمم َّطاع اليياضيياا النقنمدي مثري الهييمد البخ ورياض ي الايوسييم وسييواَّاا اهنين دا ها
من دور يف ريسي ي ي ي ي ي ييمخ اهوي ووعما منها بادلا ي ال هتدد الَّتاو يف مواجه رنممل الثقاف  ،النارج عن رمار الِّود وما بِّد
اُّدا ا ارف لنلهوصماا الثقافم 35.
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رِّيد جتيبي منطقي وارد ريل بوايي الوادخ يف ا نوب ا زاثيخ ،أول وأكب دراسي ي ي ي ي ي ي ي مميداممي نونهيا كنيابي اليدولي
لننلطمل يف بداي السييوِّمنماا لذ ادنطق  ،وكامت رِّنب هذ الدراسي هام اكنشيياف أسيينوب األمنان السيياثد يف ادنطق
و هار عوَّ النوِّم ال ريبط بهسنوب األمنان الساثد عنى ادسنوى الو ين وادسنوى الدويل36 .
مسي ي ي ي ي ي يينيري مويظ هام عنى بِّ

هذ الدراسي ي ي ي ي ي يياا وهي أن ماهوا"رنمم اجملنمل اخني" هي يف اررواط َّوخ

ااهوا"أمثيوبولوجما الننمم " .وا سمما أن وضل أخ بيمامج لنننمم اخنم يايأ مسوقا دراس
والاهد ادِّمق ها بغم اؤ ادشيوع ادياد جتسمد .

امن خلهوصماا ادنطق ،

خاتمة:
ص ي ي ي ي ي مح أن اامثيوبولوجما َّدمت ردم لوس ي ي ي يينِّمار وَّد كامت يف عوَّ و مدة ب من الاَّتة ااس ي ي ي يينِّماري ،
اسي ي يينطاع من روها اامثيوبولوجمون أن جيمِّوا رصي ي ييمدا كوفا من ادِّارف الثممن  ،ال احالت ل حت بالنقد الِّنمي و حال
كري الشي ي ي ي ي ي ييوهاا األيديولوجم عنها .ل ن يوقى الدور ادنقى عنى اُّ وماا ،يَّت ي نمري حتيرها أن رِّمد النظي والقياءة
ادنِّمق هذا ادوروو ،واسنغول يف ردم الننمم ادن يرة من الا ي السوسمولوجي الذخ اررول هو أيًا بالنظيياا الغيبم
بِّد ااسيينقول وفيأ ماسي عن ى هذ الشييِّوب عقودا وين من الزمن ،يم مشييه اليعمري ااول عنى هذا الا ي ادهممن
عنى الدراس ي ي ي ي ي يياا وااحباو األمس ي ي ي ي ي ييامم وااجنماعم  .بمنما اُّقمق ال ينوغي أن ربح يف ممدان الِّنوا ااجنماعم هي أن
ين ير كري من عنماء السوسمولوجما واامثيوبولوجما من ااف ار وادناهج والنظيياا الغيبم ذا ما أرادوا َّام رنمم ص م
رهرذ يف اُّسوان اخلهوصماا اخنم لوندالد ورو ماها يف وضل اسَّتارمنيماا مسنقونم .
ن هذا الن ير ا ي ون ا بارَّتاع أمثيوبولوجما حمنم  ،ان يري مش ي ي ي ي ي ي ي وا الننمم ينطنمل اابنِّاد عن مقارب
ادنظوم ادِّيفم ااياد ي  ،والنِّاون مل ننل الِّنماء يف الايوع ادِّيفم ااريى من الِّنوا ااجنماعم  .وجتس ي ييمد الِّمري يف
الايا الو ثم ادنِّددة ادِّارف ،و عادة النظي يف مقيراا اامثيوبولوجما وروسي ي ي ي ي ي ييمِّها لن قول ااجنماعم ااريى ،وردريمل
الطوب عنى اخليجاا والو وو ادمدامم ا ماعم ال رسي ي ي ي ي يينغيا فَّتاا حمنم وين مل دعمهد باألم امماا والوسي ي ي ي ي يياثري
الوحم .
قائمة الهوامش:
 -1بمار بومت ،ممش ييال يزار ،مِّنيد اا نولوجما واامثيوبولوجما ،ريمج و يياف مه ييواؤ اله ييمد ،ط ،1ادمس يس ي ا امِّم
لندراساا والنشي والنوحيل"جمد"  ،)2006ص .318
-2رالل ل.بمنز ،هارخ هوجيي داا) ،مقدم يف اامثيوبولوجما الِّام ،ن ،2ريمج ال حممد ا وهيخ ،الس ي ي ي ي ي ييمد اُّس ي ي ي ي ي ييمين،
يوسل مملاثمري أسِّد ،دار لً مهي لنطول والنشي ،داا ،ص .837
-3بمار بومت-ممشال يزار،اديجل السابق ،ص.65
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-4دومالد ماكيخ ،ماكس فمب ،ريمج ال أس ي ييام يامد ،س ي يينس ي يين أعوا الا ي الِّادي ،ط ،1ادمس ي ي يس ي ي ي الِّيبم لندراس ي يياا
والنشي ،بفوا ،لونان ،1975 ،ص58.
 -5فيادجي حممد أكني ،األ ي الم ادِّيفم لنسيوسيمولوجما ال ولوممالم يف ا زاثيال دراسي عمن من ااحباو ال ولوممالم ال
أ زا يول منطق القواثري ،يف عند ااجنماع واجملنمل يف ا زاثي ،رنسي ييمق عود القادر لقنيل ،وهيان أياا6 .5.4ماخ ،دار
القهو لننشي ،ا زاثي 2002،ص.94
 -6اديجل ماس  ،ص93.
 -7كمال ي ي ي ي ي ي ييا ي ي ي ي ي ي يوا وفن بن جمويل ،بمار بورديو ومولود مِّميخ ،أمثيوبولوجم ا زاثي ،يواراا ومقااا ،اديكز الو ين
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 -8يس فهمدَّ ،ه اامثيوبولوجما ،فهول يف راريخ عند األمسان ،عال ادِّيف  ،ال ويت ،1986 ،ص161.
 -9اديجل ماس  ،ص163.-162
 -10السمد ارا ،عند اجنماع الننمم  ،ممسس واب ا امِّ  ،ااس ندري  ،مهي  ،2007 ،ص33.
-11أبو القاسي ي ييد سي ي ييِّد امه ،اُّيك الو نم ا زاثيي  1945-1930 ،ن 2،3ط 2القاهية ،مِّهد الو وو والدراسي ي يياا
الِّيبم  ،1977 ،ص.427
12- voir Ahmed Henni, le cheikh et le Patron, Usage de la modernité dans la
reproduction de la tradition, O.P.U Algérie, 1993.
-13عود القادر لقنيل ،عند ااجنماع واجملنمل يف ا زاثي ،وهيان أياا6 .5.4ماخ ،دار القهيو لننشيي ،ا زاثي،2002 ،
ص10.
14- Claudine chaulet, la sociologie au service du développement
rétrospective; in sociologie et société en Algérie; Actes du colloque national
de sociologie, Mai, Oran, éd casbah Algérie, 2002,p65.
15- Addi Lahouari, sociologie et anthropologie chez pierre Bourdieu, le
paradigme anthropologique kabyle et ses conséquences théoriques, éditions el
Maarifa, Alger, 2014, p25.
-16ع ييادل فوحخ ،ي ي ي ي ي ي ي ييالم ي ادننقى ،يف وَّ يياثل ادننقىال أخ مسي ي ي ي ي ي يينقو ييري ل َّمثيوبولوجم ييا يف ا زاثي ،ميكز الو ي يف
اامثيوبولوجما ااجنماعم والثقافم  ،وهيان  24.23.22موفمب،1999 ،ص.15
-17عود القادر لقنيل ،عند ااجنماع واجملنمل يف ا زاثي ،اديجل السابق ،ص.19
-18كمال ا وا وفن بن جمويل ،اديجل السابق ،ص101.
-19عزالدين دياب ،من أجري مدرس ي ي ي ي عيبم يف اامثيوبولوجما النقدي  ،جمند ،6الِّدد ،20احتاد ال ناب الِّيب ،س ي ي ييوريا،
 ،2004ص .230-221عنى اليابلالhttps://search.emarefa.net/detail/BIM-55832
-20حممد يس ي ي يين ماميخ ،قاف الاقي ،دراسي ي ي ي يف امثيوبولوجما الننمم اًُّي ي ي ييي  ،اد نمل الِّييب اُّدي  ،2013 ،عنى
اليابلال https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb33808
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en socio-anthropologie du changement social, Éditions KARTHALA, paris ,
1995.
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روبقال لننشي ،ط ،2الدار الومًاء ،ادغيب ،2007،ص.12
-24لقنيل عويد القي ادر ،أن ر ون أمثيوبولوجميا حمنميا ،وجهي مظي جزاثييي  ،جمني النغف ااجنمياعي ،الِّيدد ،4جيامِّي حمميد
رمًي ،بس ية ،2018 ،ص.28
 -25بويس ي ييون الِّييب ،اامثيوبولوجما ااَّنه ي ييادي  ،مش ي ييههتا واجتاهاهتا وجمااهتا ،النش ي ييي ا امِّي ا ديد ،رنمس ي ييان ،ا زاثي،
 ،2017ص10.
-26بويس ي ي ي ييون ال ِّييب ،ي ي ي ي ي الم ادس ي ي ي يياف ب الواي وادوض ي ي ي ييوع يف الو

اامثيوبولوجي ،جمن ا امِّ الِّادم لنِّنوا

األسومم –لندن ،الِّدد  ،2015 ،11ص82.-68
-27جا لوموار ،مدرري ىل األ نولوجما ،ريمج ال يسن َّومسي ،ط ،1اديكز الثقايف الِّييب ،بفوا  ،1997،ص 41.
-28عادل فوحخ،اديجل السابق ،ص.09
-29عود الغاار ا -أ) ،يال اامثيوبولوجما يف السي ي ي ي ي ي ييودان ،يف أركاماِّن ،جمن اآ ار واامثيوبولوجما السي ي ي ي ي ي ييودامم  ،الِّدد،3
ال ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييابي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييلال
ع ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يني ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييى
ص. 12-8
،2002
http://www.arkamani.org/vol/_3/Anthropology_vol/state_of_anth_arabic.ht
m
 -30لقنيل عود القادر ،أن ر ون أمثيوبولوجما حمنما ،اديجل السابق ،ص.35
-31رالل ل.بمنز ،هارخ هوجيي ،اديجل السابق.842 ،
 -32س ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييارش كم ي ي ييدي ي ي ييا وجون ف ي ي ييان ويننين ،اامثيوبولوجم ي ي ييا النطومقمي ي ي ي ،ن ،1ريمجي ي ي ي هن ي ي يياء رنمل عنى اليابلال
www.aranthropos.com/1
-33عود الغاار ا -أ) ،يف راريخ اامثيوبولوجما والننمم يف السييودان ،جمموع دراسيياا) ،ريمج ال مهييطا جمدخ ا مال،
ميكز الو وو الِّيبم واألفييقم  ،داا ،ص83.
 -34ك ي ي ييام ي ي ييري ج ي ي يياس ي ي ي ي ي ي ييد ادياي ي ي ييايت ،اامثيوبولوجم ي ي ييا واجملنمل ،ج ي ي ييامِّي ي ي ي ادس ي ي ي ي ي ي ييننهي ي ي ي ي ي ي يييي ي ي ي  ،ال ِّياا،داا  ،اليابلال
http://www.aranthropos.com
-35عني بابا ،حممد ي ي ي ار عني الِّمدة ،كنمو الننمم َّ ،ياءة يف أمثيوبولوجما الننمم بدول األماراا الِّيبم ادن دة ،دار
رواثل القاهية ،عنى اليابلال https://www.albayan.ae
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 -36مجال مييد  ،الزرع األ ي ي ي ايل لنس ي ييوس ي ييمولوجما يف الِّال الِّييب ،يالنا مه ي ييي وا زاثي ،يفال عند ااجنماع واجملنمل يف
ا زاثي ،رنسمق عود القادر لقنيل ،وهيان أياا ,5,4و6ماخ ،دار القهو لننشي ،ا زاثي  ،2002 ،ص.79
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التعاضد النسقي الداللي لتعزيز المنهج النبوي
الحديثي في بناء اإلنسان التفاعلي
مقاربة سيميائية في لغة الجسد

Semantic Synergy to promote the modern prophetic
approach for interactive human buildin
Semiotic approach in body language
أ.د /لعموري زاوي ،أستاذ التعليم العالي ،جامعة الجزائر2

 ملخص بالعربية:
مونغي يف هذ الورَّ الو ثم رقد مقارب سي ييممماثم يف بنم رطاب اُّدي النووخ الش ي يييل ،من رول اس ي ينقياء بِّ
اايادي ال يو ل فمها رسييول امه صيينى امه عنم وسييند األناءاا واأل يياراا ،فًييو عن اهمتاا وااوضيياع ا سييدي
عاضدة لنغ اُّدي وممكدة لا وى اُّدي وداار وميامم  ،كري ذلك باسن ًار لغ ا سد ال رش ري أيد الوساثل
والسييوري النواصيينم ااكثي اهنماما من َّوري ادنهج السييممماثي يف دراس ي بنم النواصييري َّهييد حتقمق النااعري اجملنمِّي ،وَّد دل
ذلك عنى مدى الوعي الِّممق وادس ي ييوق من مومنا بننياع وأ م ا س ي ييد يف رونمل اليس ي ييال كامن مف منقوص ي ي  ،وَّد رأينا أن
مسيننيني ننل النهينمااا الغيبم امسياا النواصيري السيممماثي ،و مِّين ىل متثري اخلطاب اُّديثي يف رو ما ها واعنماد
عنمها.
*المصطلحات المفاتيح :اامساا النواصنم  ،لغ ا سد ،األناءاا ،األ اراا ،السممماثم .
*Abstract:
In this humble paper we attempt to show important part of prophetic s
discours, by using a body language which rely on : Kenesics/ Proxemics/
and paralinguistics, so everyone need in his communication to use there
body,we should say that non verbal communication is a great part of
interpersonal communication, In deed this way of communication consist on
many forms of expressions such us; body attitudes, facial expressions, vocal
infexions, mouvements, pauses, and also tactile , olfactory, visual, gustative,
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and auditory, all this way of communication is used by ower prohet peace be
upon him in order to educate his com;panions.
body language,

non verbal communication,

semiotics,

Key words:

Kenesics, proxemics, paralinguistics.
بسط منهجي:
رسي ي ييِّى هذ الورَّ الو ثم ليصي ي ييد مناذن يم من أيادي ادهي ي ييطاى عنم الهي ي ييوة والسي ي ييوا ،والوَّوف عنى أسي ي ييالموها
الوومم الِّظمم يف رثومت أصي ي ي ييول الَّتبم اليويم لنه ي ي ي ي اب  ،ومن و لنايد النااعني يف جمنمِّ  ،وذلك من رول متثري لغ
اُّدي الش ي ي يييل والنسي ي ييق السي ي ييممماثي النواصي ي ييني يف بنم اخلطاب اُّديثي ،الذخ ينًي ي ييافي يف رش ي ي ي ن مجن من الوسي ي يياثري
النواص يينم ال ي ي نت موض ييوع أحباو ودراس يياا يديث ومِّاص ييية ،وهي وس يياثري رنونيس من حمور لغ ا س ييد Body
 languageومثنث الشهمي ي ي ييي ال منزياء أو عند ييك ي ي ي ي ي ي ا سي ي ي ييد ، kenesicsو البوكسممماء  proxemicsأو عند
النواصري ب ااجساد من يم القيب والوِّد أو عند ادساف الوومم  ،و الشو لسامم أو ال ،)paralinguisticsوذلك
أن مجمل اامسياا النواصينم السيممماثم ا ختين عن هذا ادثن  ،فثم أمسياا لاظم وأريى مف لاظم  ،و ذا اسينقيأما منهج
الغيبم يف رنول هذ اامسيياا دهد يس يوَّون لندارس رهيينمااا عديدة ،منها النهيينمل النسييقي الذخ وضييِّ السييممماثي

األيطايل أمبرتو إيكو ،أو مدرس راررو السمممو مقم  ،ال أوردها يف ضو مثامم عشي مسقا  ،وكذا رهنمااا روسي الندي
–كما سط ط ط ططنذكر الحقا ،-وأندري هالبو ،ومارسط ط ط ططيلو داسط ط ط ططكال ومفهد ،مما يند عن يوياا ميبم ممنهني يف الدرس
السممماثي وهو يشنغري عنى مقواا النواصري.
أماا هذا النزوع الغييب يف رهسي ي ي ي ييمس السي ي ي ي ييممماثماا بهمواعها وأمسي ي ي ي يياَّها ،كان ابد أن مويل وجوهنا ي ي ي ي ييطي ريا نا الِّييب
األسييومي َّهييد رهصييمري ادنهج النووخ من رول اايادي الش يييا  ،واُّاي –اهييطنح ممشييال فوكو -يف ذاكية النواصييري
األمس يياِّن يف عهد اليس ييول عنم اله ييوة والس ييوا ومنهني يف النواص ييري مل صي ي ابن  ،ورزكمن هد ورِّهد لقنوب صي ي ابن ،

وضن عنى وعي بهن ادنهج النووخ يدرك َّمم النواصري بنغ ا سد ودور ا سد يف ريمج ادِّاِّن

وجتسمدها ورثومنها يف سنو اله اب ورِّاموهتد ،ولمس ذلك من َّومري النواصري ا سدخ مف الواعي كما رشف لم بِّ
الدراسي يياا الغيبم  ،) 1ذ كثفة اايادي ال رسي يينِّم

باأل ي ييارة عن الِّوارة يف روصي ييمري ادِّىن واسي يينمااء القهي ييد ،بري َّد

ر ون عاضييدة دغزى رسييال الن اص ي اب  ،ذ لي ييارة بومنها مثنما لنقند بومن و لنسييان بري والهييمت أيًييا يسيين مري
ىل بوم ي يقنًييم ادقاا ،وكان يننيسييد ذلك ي يغًييمل رسييول امه فمهييمت ول ن يِّيف الغًييمل يف وجه مثنما
يِّيف السيور فمنهنري وجه ورنطنق أساريي بالوشي والايؤ  ،ولِّميخ َّول القاثري )2ال
الصمت أليق بالفططتى

من منطق في بير حينه

ال خيطر في حشو الكالم

إذا اهتديت إلى عيونطه

مث أيادي مج ينِّزح فمها دور ا سد ولغن أما وكافري المنمد كهار ويشف بهصوِّم السواب والوسطى) ،النقوى هاهنا
ويش ي ي ييف له ي ي ييدر  ،بري ن ن دوَّل جس ي ي ييدخ أن يِّزح من ادنهج النووخ يف النزكم اليويم  ،يدي جب يري ...ذ نل عنمنا
رجري يديد بماأ الثماب ...اخ ،و رهيويي جنسي جبيري ىل رسيول امه ،فامها من ادِّاِّن واآداب وااروا الياَّم  -ال
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هي مناط اامي كن يف فنسي ي ي ييا النهي ي ي ييوف كسي ي ي يينو -ما ا ن ن يهي ي ي ييي  ،فهسي ي ي ييند ركونم ىل ركونم  ،ووضي ي ي ييل يدي عنى
فلذي ...اخ) مما يندرن يف ماهوا النواصي ييري البوكسي ييممماثي الذخ يقاس يف منظور روماس هال بااَّداا ،يِّين مسي يياف َّيب
جبيري من مومنا صنواا امه وسوم عنم  ،ومسافن من اله اب الذين كاموا هودا عنى يوار جبيري مل رسولنا صنى امه

عنم وسند ،ورهويي أدب العالم والمتعلم والشيخ والمريد كما يظهي من رِّنمق اله اب وعنيونا من يسهل ويهدَّ ).
بري أبِّد من ذلك يسيينِّ رسييول امه صيينى امه عنم وسييند بالنسييق الكرافيسططتي (الخطي) -الذخ ينًييوخ ضييمن فنسييا
الظاهيارم او الامنوممنولوجما -ي ال رطا ورطو ا جاموم و يقِّد َّواعد سيينوكم  ،فمقول هذ سييومري امه وهذ السييوري،
عنى رأس كري سييومري ييمطان يدعو..اُّدي ) .كري ذلك سيينسيينِّيض ي باسيينااض ي لننيني يقمق الوعي اخمدخ والسيينو
الياَّي من مومنا يف رِّزيز منهني وبناث لنايد األجيايب يف جمنمل ااسييوا ،عنى أن مسيينهري مقاربننا بوسييل مهاد مظيخ آفاا
ادنهج السممماثي يف رو مل لغ ا سد.
 المشرو السيميائي ومثلث الجسد:

منذ أن رنوه ديسييوسييف بنِّا د ي هن السييمممولوجما بوصيياها عنما ل َّمسيياا النواصيينم بشييَّت أ ي اها مل ارنوف منطق
ا يينغاها الدايل ،والو وو الس ييممماثم ما رزال رَّتى مقارب ننل اخلطاباا وادناو اا والنه ييوص ،من اله ييورة واالوان
وادسيؤ ،واادب بهجناس ادنِّددة ،وَّد كان لننيسد يًور الطامي يف النواصري األمساِّن بش ري ي اد ا انو من يوار
أو رااعري اجنماعي مهما كامت ص ييور وأدبمار  ،فاألمس ييان ينواص ييري جبس ييد مثنما ينواص ييري ييااه ومطقا ، ،وَّد رنً ييافي
اامساا الناظم ومف الناظم اسنمااء القهد وبنوغ الغاي من النواصري وحتقمق الااثدة اديجوة من اخلطاب.
ن ادندب ي اجنهاداا الغيبم و يوياهتد الس ييممماثم ودراس يياهتد وهي رونغي اس يين نا منطق اا يينغال الدايل دلننل
اامس ي يياا الس ي ييممماثم ي اد جيزا ألا رشي ي ي ري فن ا عظمما يف جمال النا ف اامس ي يياِّن ،ل يس ي ييوق لنَّتاو الِّييب وااس ي ييومي
الوَّوف عنم  ،مف أمنا ذا نمنا ييطي النه يياممل ال أبدعها القدامى وما س يياَّو من رؤى وره ييوراا رند عن وعي مس ييوق
ل ثف من القًي ي ي ي ييايا السي ي ي ي ييممماثم و يا بسي ي ي ي ييِّ اددار الدالم داهوا الِّوم ورقا واهتا،لمس ذلك من َّومري النِّهي ي ي ي ييمل
وااينماء بالذاا ،وما اجنهاداا عنماء الووم وأرباب الومان ا ي ي ي ي يياهدا عنى هذا النً ي ي ي ي ييج الا يخ ادننيني يف بوم
القند ،وبوم النسييان ،واهمت والطنِّ  ،بري ن الهييمت يسيين مري ىل بوم ي يقنًييم ادقاا ورسييندعم ياج السييامل،.
من هنا كان رِّييل ا ايق لنومان َّاعدة مثنى رمص ي ي يري س ي ي ييِّ النواص ي ي ييري ورِّدد الوس ي ي يياثري الومامم يف حتقق األفهاا واألفادة،

يقول ا ايق يف كناب الومان والنوم )ال" والومان اس ططم جامع لكل ش ططيء كش ططف لك قنا المعنى ،وهنك اُّنياب دون
الً ييمف ،يَّت ياً ييي الس ييامل ىل يقمقن  ،ويهنيد عنى حمه ييول كائنا ما كان ذلك البيان ،ومن أي جنس كان الدليل،
ان مدار اامي والغاي ال جييخ القاثري والسامل ،منا هو الاهد واألفهاا ،فبأي شيء بنغت األفهاا وأوض ت عن ادِّىن،
فذلك هو الومان يف ذلك ادوضل"  .)3وَّد يو األمسان بالنغ أو باسنِّمال جسد وييكار .
و يوسل ماا الومان مظيين عن صنوف الدااا عنى ادِّاِّن من لاق ومف لاق ،وهي –عنى يد َّول "-مخس أ ماء
ا رنقص وا رزيد ،أوه ا الناق ،و األ ارة ،و الِّقد ،و اخلل ،و اُّال ال رسمى النهو "  ،)4وَّد كان هذ ااصناف
اُّق ااوفي يف أيادي رف ااماا مما يِّنيز عن مجِّ يف هذا ادقاا ،ورً ي ي ي ييمق ب الس ي ي ي ييوري وادياا ،ل ننا س ي ي ي يينهيت عنى بمان
بِّ أيادي مومنا صنواا امه وسوم عنم مما و ل الناق ،واأل ارة ،واألناءة ،وادثري ،وا سد ،بري واخلل واا ال،
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وهو مما أفاء امه عنى ص ي ييام ورفة رنق رًِّ ي ييمدا ليس ي ييالن ومت منا لدعور يف َّوم ورهكمدا لوَّل رطاب يف ريبم أرواع و
مييدي من الهي ي ي اب رضي ي يوان امه عنمهد أمجِّ  ،كذلك كامت النه ي ييو دال عنى ما يقوا ويننه ي ييمل يف الوجود مما هو ع
ادوجد ،وهو مما عب عن ا ايق يف مِّىن يديث بهن الهامت ما ق من جه الدال والِّنيماء مِّيب من جه البهان.
لقد امبى َّس ي ييد من الوايث ددارس ي ي اايادي النووي ال يننينى فمها النِّوف ا س ي ييدخ من موايي ي ييَّت س ي ييم ولوجم
ولغوي وسي ي ي ي ي ي ييممماثم  ،ن ن أن مِّدد منها ما أورد الوايثان رمم مطي د الدلممي وعود ال ي حممد رنل ا نايب من
كنم اآداب جبامِّ ااموار يف سماا بسطهما لوِّ الدراساا يف اُّدي النووخ ،ومنهاال )5
أ-

الومان بو لسان ،دراس يف لغ ا سد ،مهدخ أسِّد عيار الهادر عن دار ال نمل الِّنمم 2007

ب-

اليسول ادِّند صنى امه عنم وسند وأسالمو يف النِّنمد ،ل ي ي ي ي ي ي ي ي عود الاناؤ أبو مدة ،الهادر عن دار الوشاثي
األسومم 2008
رسال ماجسنف ادوسوم ب ي ي ي ي ي ي لغ ا سد يف السن النووي  ،دراس موضوعم  ،حممد ييل الشمخ صاحل ،عن

ا-
و-

كنم الدراساا الِّنما با امِّ ااردمم 2006 ،
رسييال ماجسيينف ادوسييوم ب ي ي ي ي ي ي ي ي و اثل لغ ا سييد األبومم يف اُّدي النووخ الشيييل ،دراسي سييممماثم ،

ن-

أل اعمري صاحل اُّسن ادهيخ يف جامِّ دمشق
بوم األ ييارة يف ض ييوء اايادي النووي  ،دراسي ي دالم  ،الس ييمد عود الس ييممل يس ييوم  ،جمن ف ي و بداع،
ميكز اًُّارة الِّيبم مل صدار راص.

هذ الدراس يياا ال أيه ييمناها وفق ما أورد الوايثان َّد امنهنيت منهنيا لغويا وراص ي ي دالما من جه اعنناثها بالوىن
الشي ي ي ي ي نم وأ يها الدايل يف ص ي ي ي ييوغ اخلطاب النووخ اُّديثي ،وَّد رأينا جييا عنى مذهمل أهري النه ي ي ي ييوف يف الوناء اليويي
وادِّييف ليمسان والندرن ب يف مقاماا األيسان أن مسننيني سيا ري من أسيار لغ اُّوممل ادهطاى الذخ أويت جوامل
ال ند ودامت ل بوم القند من رول اسي ييننطاا ما ييافق منطوا يدي مومنا من ناءاا و ي يياراا ،ومظياا وييكاا،
وأوضيياع جسييدي ل رها اعنوا ا يقاما منا بهن الن صيينى امه عنم وسييند ا ينطق عن اهوى ،و ذا كامت لغ ا سييد بنم
منن م ي بييادنطوا النغوخ لن ييدي ي فييذلييك روكمييد لننييياع ي اُّيك ي ومونل أ يهييا يف ادننقي ،وأا رِّييارأ ب الظيياهي رِّوف
ا س ي ييد) والوا ن رِّهد القنوب يف س ي ييفها ىل امه) ،وهو ما يمكد منطنقنا الو ثي يف حتقق النِّاض ي ييد النس ي ييقي النِّوفخ يف
اسينمااء القهيد ورِّزيز ادونغى ادهيطاوخ يف رزكم وريبم ورِّهد َّنوب أيون من صي ابن  ،وذلك أدعى و كد لسيِّ مدار
اُّوممل ادهيطاى ،وهو اُّييص عنى اارذ ب ري ما من يهم رو مق عيى الدين ب الهي اب و ردعمد أسيالمو اُّواري يف
حتقمق رااعنم مثنى يقِّد لا َّواعد س ي ينوكم هي مطنمل ادشي يينغن بالنهي ييوف ،ل ون النِّاريل ال سي ييمقت عن النهي ييوف

عنى مي الناريخ -و ن ارننل أص ي الا ورِّددا يَّهد -ل ختين عن َّاسييد مشييَّت يننهي ىل أن التصططوف يرادف علم
السلوك ،فاارنوف ا يِّارأ ااثنوف ،ورِّدد الطياثق ىل اخلالق بِّدد أمااس اخلوثقال
فكلهم من رسول اهلل ملتمس

برفا من البحر أو رشفا من الديم

وان ا يينغالنا يس يينهدف كش ييل ادواهمل ادنِّددة ال أس ييوغها اُّق روار ورِّاىل عنى موم وص ييام ورفة رنق  ،فإمنا
عنى يق أن ارنوف ياثق النونمل النووخ ورنوع ااسالممل الَّتبوي مل َّمامها عنى منطقها الدايل اخلاص بوصاها أمساَّا
رواصنم َّارة ومسنقن يِّد صورة بمن عن ر امري مسق الووم النووي يف الدعوة ىل امه ،ومن و فإمنا زا أن رًافيها يزيد
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اخلطاب وضويا وي م وبماما يف توريث الدين صافيا للصحابة موشحا باألخالق السامية ،وَّد أمجل كثف من الوايث
والدارس ي ي أن "الص ططوفية هم الوارثون لألخالق النبوية ،يقول الِّارف بامه س ييمدخ أ د بن عنيمو رض ييي امه عن  ،الناس
و ال عال وعابد وعارف ص ي ي ي ي ي ييويف ،وكنهد أرذوا يظا من الورا النووي  ،فالِّال ييو أَّوال الن  ،رِّنما ورِّنمما بش ي ي ي ي ي يييط
األروص ،والِّابد ورو أفِّال عنم السي ييوا ،من صي ييماا وَّماا ،وجماهدة اهية ،فقد َّاا عنم السي ييوا يَّت رورمت َّدما ،
وكان يهي ي ي ي ييوا كثفا ،والهي ي ي ي ييويف الِّارف ورو ا ممل ،فهرذ يف بداين ما حينان لم من الِّند ،يَّت ذا رو ي فم  ،امنقري ىل
الِّمري عنى أكمري يال ،و حاد الِّارف اله ي ي ييويف عنى الِّال والِّابد بورا ااروا ،ال كان عنمها با ن ص ي ي يينى امه عنم
وسند من حهد وورع ،وروف ورجاء ،وصب ويند ،وكيا و نياع  ،ورواضل وَّناع  ،وروكري وحمو ومِّيف " .)6
ن مقارب اخلطاب النووخ اُّديثي حتنان منا منهنيما َّوري اخلنوص ىل مناذن من أيادي مومنا صنى امه عنم وسند
أن موسي ييل ادهاد النظيخ لنغ ا سي ييد من رول رقد بِّ الطيوياا الغيبم والنماهي ييوا الدالم ل َّمسي يياا النواصي يينم
لننيسييد مما يمسييي لنواي الولون ىل منظوم اايادي النووي ذاا النِّوف ا سييدخ ،بغم ال شييل عن اس يَّتارمنيم َّياثم
مهم رنمح لنا فهد وردبي مقاا النزكم النووي

موع اله ي ي ي اب الذين رنقوا عن رسي ي ييول امه داب النِّامري والنواصي ي ييري والَّتبم

ورفِّ الذوا ما جِّنهد جيس ي ي ييدون يقمق الايد النااعني يف اجملنمل األس ي ي ييومي ،هذ ااس ي ي ي يَّتارمنيم رنوؤ لنا ض ي ي ييمن ناثم

الش ططيخ((الرسط ططول)) /والصطططحابي ((المريد))) ،وهي ناثم رنهس ي ييس عنى ي يياثل وض ي يوابل أفاأ القوا من الِّارف يف

بس ييطها وبمان أص ييوها و وابنها ،ون ن أن مِّنمدها لم دالم مس يينقيخء لا يقمق الِّوَّ ا امِّ ب اليس ييول وص ي ابن ،
راص ي من يم الننقي السيينوكي وأدب اارذ والنِّند عن الشييمخ ادييب ،ولذا ن ننا أن ميصييد فنسييا الِّوَّ ا امِّ ب
الش ييمخاواد ييد) من رول بس ييل أَّوال الِّارف الواص يين دنظوم ااروا واآداب وأمناط الس يينو النا م لِّقد الِّوَّ
ب الطيف  ،مما ا ينهور ير أو رقويً وفم صوؤ ادييد السالك لطييق اُّق ،وهو ما سماًي بنا يف لاي اامي ىل
فهد أصييول النزكم اليويم والَّتبم ال ضنها اُّوممل ادهييطاى ص ي ابن الغي ادمام  ،وهنا مسييوا بًِّييا من أيادي مومنا
لنسينوَّل منطق ا ينغاها النسيقي الدايل (النسق اإليمائي ،النسق الشبه لساني ،والتواصل البروكسيميائي ،ثم النسق

ال :كرافيستي (الخطي)).

 ثنائية الشيططخ /المريططد:
ن لنشمخ عنى ادييد ماوذ وسنطان ،ولنمييي ي ي ي ييد عنى مل ي ي ي ي ي واجمل النسنمد واألذعان ،ف يكار وس نار ورطيار

وو وار وروجسار ي ي ي ي ي ي ي رهن اراا مل ورقون  ،وذلك مطنق يال اله اب ادييدين) مل ملهد وميبمهد اليسول
ااكيا) ،فالشييمخ هو الذخ ن ي ي ي ي ي ي ي يينك أن يي ييد مييد ويًييول سيينوكار ويقمري عثيار  ،ون ن أن خننهييي فنسييا الِّوَّ
النا مي ي هما كما متثنها ابن عييب يف رساثن  " ،يف كون ادييد ا يييد متا لناس  ،بري رادر بغف  ،يِّين بإرادة مل ،
عامري بشمل  ،دارري يف ادياد حبق  ،فه ي ي ي ي ي ي ييارا رادة الشمخ رادة ل  ،و رادة الشمخ من رادة امه رِّاىل ،ن اء أراد،
و ن ل ييد فو ينلنل عن رادة الشمخ.
ومن و فالِّوَّ الن ييي ينِّهدها الشم ي ي ي ييخ مل مييد عوَّ مقدس ا ينهور يرها أو رقويًها " ،فادييد الهادا
ذا درري حتي ييت ي د الشمخ ،ورهدب ببداب يسيخ من با ن الشمخ يال ىل با ن ادييد ،كس ي ييان يقنوس من سيان،
وكوا الشمخ ينقح با ن ادييد ،وي ون مقال الشمخ مسن ي ي ي ييودع مااثس اُّال ،ويننقري اُّال ىل ادييد بواسط اله و
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و اع ادقال ،وا ي ي ي ي ييون هذا ا دييد يًي ماس مل الشمخ ،وامسنخ من رادة ماس يف الشمخ ،يِّين يني ي ي ييي ارنمار
ماس  ،ومودأ هذ اُّ م كنم اله و وادوحم لنشموخ ،والخرقة مقدم ذلك" .)7

واخليَّ عند الهوفم من أص اب الطيا هي " ما ينوس ادييد من يد ملي ي ي ي ي ي ي الذخ يدرري يف رادر وينوب عنى
يد  ،كنواس مِّ أو َّننسوة أو ضو ذلك ،وهد يف لواس ادييد اخليَّ فنساي ي ي ي مِّمن  ،منها وص ي ي ييول بيكي ي ي ي الشم ي ي ييخ ىل
مييد  ،وسييان با ن لم " .)8
ذن ن ن أن منهور أن الِّوَّ ي ي القاثم ب ييف الثناثم عوَّ منِّالم عنى منطنواا الدمما ومنذاهتا ،و ذا اسنغىن
ادييد عن مل ضاَّت ب السوري ،وامِّدمت لدي اُّم ي ييري "،فالشم ييخ ه ييو ادسِّ ييل لنميي ييد الذخ ينقن ي ل ييى عناي ي امه
عزوجي ي ي ي ي ي ي ييري...،والشمخ ي يسن ك بادييد ييق امه فهو يسمي ي ي ييي ب ضو النزكم وا وء مي ة القنمل ،فننِّ س فم أموار
الِّظم األهم  ،ويننيني فم مجال النويمد وفوؤ الظاي اِّيف امه عزوجري" َّ .)9ال امه رِّاىل يف َّه ي ي ي ي ي موسي ي ي ي ييى مل
اخلًي عنمهما السوا ":قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا"(سورة الكهف ،)66 :يذكي
القشفخ يف رسالن ما مه ال "َّال األماا ا نمد عن موسى عنم السواال "دا أراد ص و اخلًي ،ياق يط اادب،
فاسنهذن أوا يف اله و  ،و يط عنم اخلًي أن ا يِّارض يف يء وا يَِّّتأ عنم يف ي د ،و دا رالا موسى
عنم السي ييوا جتاوح عن يف ادية ااوىل والثامم  ،فنما صي ييار ىل الثالث  ،والثوو ري يد القن وأول يد ال ثية ،سي ييام

الايَّ  ،فقال":هذا فراق بيني وبينك "(الكهف ،)78 ،يً ي ي ييمل القش ي ي ييفخ فمقولال و ِّت الش ي ي ييمخ أبا عني الدَّاا

ر ي امه رِّياىل يقولال بيدء كيري فيَّي ادليالاي  ،يِّينال أن من ريالل ي ي ي ي ي ي ييملي ل يوق عنى ييقني  ،وامقطِّيت الِّوَّي
بمنهما ،و ن مجِّنهما الوقِّ  ،فمن ص ي ي ي ي ي مل ي ي ي ييملا من الش ي ي ي ييموخ ،و اعَّتأ عنم بقنو فقد مق عهد اله ي ي ي ي ي و ،
ووجوت عنم النوب " .)10
يذكي الواي والناَّد ادغييب حممد ماناؤ يف كناب اخلطاب اله ي ي ييويفال مقارب و مام ) ،يف س ي ي ييماا رومام ارنوف
اد قال يف وجوب اختاذ يمخ لسيالك ييق اُّق ،وهو يسيوا لنا ينيج القاثن اوحم الشيمخال" السيالك بدون يمخ
كس ي ي ي ييالك مااحة عظمم ...وأن أكثي أهري الزيل كان ض ي ي ي ييوهد من رواعهد ال نمل دون ي ي ي ييمخ به ي ي ي ييف بالطييق ...،ن
السنو ل رن د يَّ  ،بري الطيا ىل امه عدد أمااس اخلوثق وكري سالك ل ييق يناسو وريبم خته  ،وكما ارننات
يا ادنو فنلننل الِّنري واايوال والوارداا بارنوفها وختنص كري ييق اناسي ي ي ي ي ي ييو منها ،وااى در الايا عنى

الس ييالك إن لم يباشططره المعلم البصططير بذلك يف س يينو مقاا النويمد"  ،)11وهذا ما ياس ييي لنا مناحل ومس يينوياا
اخلطاب يف روج مهاا ادِّند ااكب اليس ي ييول ااكيا لهي ي ي ابن حبس ي ييمل ما يننقا اُّوممل من رااوا أيوال الهي ي ي اب
ورواين اسيينِّداداهتد الناسييم وروَّهد ل ري ما يهييدر عن الن َّوا وفِّو وسيينوكا ،بري وييك و ييارة ،فلطاب اليسييول
ل وار اله اب والسابق اننل ا ريمل عن ا ون اعيايب مثو يدي عهد باألسوا.

/3أ -شروط الشيخ والمريد :يشَّتط ابن عييب عددا من الشياثل والًواب ي ي ييل يف رو مق الِّوَّ ب الشمخ واديي ي ي ييد،
منها ما اص الشميخ ،ومنها ما ينِّنيق بادييد ،ومنها ما يشمنييهما مِّا.
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أوال :شروط الشيخ:

 أن ي ون عارفا باخلوا ي ي ي ييي الناسم والشمطامم وادن م واليبامم  ،وبااصري الذخ رنوِّ من هذ اخلوا ي وحبيكاهتاالظاهييية ،واا فمها ميين الِّنري واامياأ الهارف عن ص الوصول ىل ع اُّقمق .
 ينِّ عنى الشمخ الطوممل ادِّاع لنمييد السالك أن ي ييون ياذَّا لِّظييد مسمولمن  ،و ا ريرمل عنى جهن هوادييد.
 ذا ل ي ن الشمييخ صايمل ذوا وأرذ الطييق من ال نمل وأف يوا اليجال ،وَِّّد يييب ب ادييد نوا لنميرو واليياسفإم مهنك دن روِّ  ،ام ا يِّيف مورد الطالمل وا مه ي ي ي ي ي ي ييدر  ،فو بد أن ي ون عند الشي ي ي ي ي ي ييمخ دين ااموماء وردبف
اا واء ،وسماسي ادنو ويمنتذ يقال ل أسناذ.

ثانيا :شروط المريد:

 أن ر ون لنمييي ي ي ي ي ي ي ي ييد رمو يف ييق امه ،و ا فنن ينال ،وه ذا جيِّري ابن عييب رمو ادييد واس يينِّداد الناس ييي لننه ييوفي ا أساسما لقوول يف الطييق.
 -ذا سنك ادييد حتت ياف مل فوبد ل يف رأخ ابن عيب ي ي ي ي ي ي ييي أا ي ند عن

متا مما رطي ل يف ماس بان سنوك ،

وما يط ي ي ي ييأ عنم فم ي ي ي ي من أيوال ،واُّ م يف ذلك  - -أن ادييد مَّت أ هي مل عنى أيوال أم ن لنشمي ييخ أن يِّا ي ي ي ي
الِّون الناسي اله مح ادوثد ل  ،وهذ َّاعدة ها أ منها من النايم الناسم يف سنو النهوف.
 -جيمل أن يِّنقد ادييد السالك الهادا فمي ي ي ي ي ييما يقول

مل ل  ،و ا ل يانح ،وأن يسند ل كري النسنمد ،ردوما لشمل ،

صدوَّا يف ص ون  ،صوورا عنى أمي ولم  ،جمالسا ل وَّت ادول وال ول  ،فو يبؤ مل .
 جيمل أن ي ون ادييد حمَّتما لشمل كري اايَّتاا مناذا ممل ما يهمي ب  ،يف السنو .)12ثالثا :شروط ناظمة لهما:

مث

ي ي يييوط أريى ينقا ها الطيفان يف الِّوَّ  ،ف و ا مطنوب لا ،وه ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييي منزم يف يق الشي ي ييمخ مقمد بن قمقها يف

جمالس مييدي ال
 ذا كان اجملنس جمنس الِّام يش ي ي ي ي ييَّتط عنم أا اين عن مناثج ادِّاموا من اايوال وال ياماا ،وما كان عنمرجال امه من اخافظ عنى داب الشييِّ وايَّتامهد ياها.
 أما يف جمنس اخلاص فشي ي أا اييين عن مناثيج ااذكار واخلنواا واليياضاا ،فإذا كان مل الوايد من أص ابفِّنم ي ي ي حجي ورقييِّ وروبمل  ،ويو ل أن الذخ يهيت ب يال ماَّص ،وضمل وينوه ي ي ي عنى رداءة ن ومقهها وا
يانن حبال .
 من ي ي ي ي ي ي يييوط الشي ي ي ي ي ي ييمخ مل مييدي أا جيالس روممذ ا مية وايدة يف الموا والنمن  ،ولِّري ي م ذلك أا نريالنوممذ من ملهد.
 جيمل أن ي ون لنشمخ حاوي خته  ،ا يدرنييها من أرواع ي ي ا من كان من راصن واافًري أا ياِّري ،ويبر ابنعيبيي ذلك بهن ماس ذلك الدارري يم ي يف يال الشمخ مل رب يف رنور .
 ينوغي لنشمخ ذا أَِّّد ادييد في ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييي حاوي أن يدرنها َّون  ،وييكل فمها ركِّن  ،وينظي يف َّوة رويامم ذلك ادييدومزاج وما يِّطم يال .
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بِّد هذا الطواف يف اس يين نا ناثم الش ييمخا وادييد) مه ييري ىل اداه ييري ااهد يف مقالنا وب من رول بِّد متثري لغ
ا سييد يف الدرس السييممماثي ادِّاصييي ،يف َّياءة سييال منهمم ماينها اسييننواط ييذري اخلطاب ا سييدخ وسييي النايام بونم
ادنت اُّديثي النووخ الش ي يييل ،وذلك باس ي يين ً ي ييار بِّ

اايادي ال رنِّدد أمسي يياَّها النِّوفي يف ص ي ييدورها من ا س ي ييد

الشييل اا هي ُّوممل اُّيق وسميد ااول واآريين صنواا امه وسيوم عنم .
 التواصل بير اللفظي وانقسام األنساق الداللية:

يِّد اارهي ي ي ي ي ي ييال مف الناظي  Non verbal communicationجزء من اارهي ي ي ي ي ي ييال ب اا ي ي ي ي ي ي ييلاص أو
الومش ي ي ييله ي ي ييي )  Interpersonal communicationالذخ يس ي ي يينوخ فم مقري ادِّنوم ب ي ي ييلهي ي ي ي أو أكثي
بواس ي ييط وس ي يياثري مف لاظم سي ي يواء مه ي ييايو ال وا أو من دوم ) ،كالنثاؤب بقه ي ييد رنوم ا نمس لً ي يييورة رغمف موض ي ييوع
الن ادو ،أو القيع بااصول عنى اليكو عوم عنى السها أو اابنِّاد عن جتمل أصدَّاء دال عنى اايننيان ،ومف ذلك
من مِّنوماا مف لاظم أ ونت الدراسي يياا أن األمسي ييان يسي يينلدمها بنسي ييو  75يف اداث يف اخاد المومم  ،رننقري بواسي ييط
األناءاا  ،Body attitudesوأوضي ي ي ي ي يياع ا سي ي ي ي ي ييد ،ورِّابف الوج  Facial expressionsورغمف مقاا الهي ي ي ي ي ييوا
Vocal infexionsوالس ي ي ناا  Pausesوالن يكاا  ،Mouvementsومف ذلك من رس ي يياثري ي يياوي وبه ي ييي
ودس ييم  ،وذوَّم  ،ولم جييخ مقنها ورنقمها من رول َّنواا منِّددة ا ر ون داثما منطابق  ،يذكي جورن ييمنو ي ي -وهو
أيد ادشينغن عنى لغ األناءاا واأل ياراا -أن "الدراسياا ادهنم بالِّناصيي اد وم ليسيالننا اخلطابم أفًيت ىل مناثج
مااجت ومنناًَّي ي ي مل ما رِّودما اعنقاد  ،وس ي يينمنا ب يف كون النغ وال وا ا أس ي يياس النواص ي ييري ،وروحعت النس ي ييمل ادتوي
لِّناص ي ييي اخلطاب بنااوا افت لننظي ،ذ ن منها  % 7لن نماا ومِّاممها و % 38لنبة اله ي ييوا و % 55ليناءاا
واألناثم " .)13
رنقسد اامساا الدالم ااجنماعم ىل أمساا دالم اجنماعم لاظم  ،verbalوأمساا دالم اجنماعم مف لاظم
 ، non verbalواامس يياا الدالم الناظم هي رنك اامس يياا ال ها لغاا ،وها ره ييوص ييماهتا ادننوع و عداداا مثري
اامواع الس ييننم  ،ورقوا هذ اامواع الس ييننم عنى النمممزاا ال حيد ها األمس ييان يف مادة اله ييوا ،وادقه ييود بالنغاا عند
روسييي امدخ  Rossi landiاُّااا اخلاص ي لن وا ،أخ لنقدرة اامسييامم عنى اسيينِّمال أمواع سييننم منسييق لننناق
بهص ي يواا َّهي ييد أمياأ رواصي يينم ورِّوفي عادي  ،أما اامسي يياا الدالم ااجنماعم مف الناظم فهي رنك ال ا رسي يينِّمري
أمواعا س ي ي ييننم َّاثم عنى أصي ي ي يوا ا منناق لا ،ول نها رس ي ي يينِّمري أمواعا س ي ي ييننم َّاثم عنى أمناط أريى من اا ي ي ييماء ،هار
اا ي ييماء ااريى ال س ي ييمس ي ييممها بااجس ي يياا  ، bodiesهي ما أ ي ييماء روجد َّونما يف الطومِّ  ،و ما أن اامس ي ييان أمننيها
لغاياا أريى...،ورن ون هذ اامساا الدالم مف الناظم من )14ال
ييكاا ااجس يياا  ،kinesicsوأوض يياع ا س ييد posturalال النواص ييري باأل يياراا ،رِّابف الوج  ،ورِّابف
-1
أريى وأوضاع ا سد.
-2
-3

األ اراا الدال عنى القيب  proxemicادنِّنق باسنِّمال األمسان لنم ان.
النمس ي ييي  ،Tactileوالش ي ييمي  Olfactoryوالذوَّي  ،Gustativeوالوه ي يييخ  ،visualوالس ي ييمِّي
 auditoryىل د رج مسنطمل فمها بِّاد أمساا دالم مف لاظم أريى َّاثم عنى السمل والوهي
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الش ييمتي  ،Objectualأخ اامس يياا القاثم عنى أ ييماء ييوض ييها األمس ييان وينننيها ويس يينِّمنهاال ماب،
يني ،حرارف ،أدواا ننا  ،اا ،بناءاا من كري موع ،موسمقى ،فنون رمزي .

-5

ادمس ي يسي ييي  ،Institutionalكري أمواع الننظمماا ااجنماعم  ،وبالن ديد كري اامسي يياا ادنهي يين بيوابل
القياب والطقوس وااعياف والِّاداا ،والنظد القًاثم والدياماا والسوا ااَّنهادخ.

 بالبة الجسد في استيفاء المقصد:

لقد أمجِّت مقااا ادنلهه عنى أن الووم مشنق من الونوغ ،وهو لغ الوصول واامنهاء ،واسنمااء القهد ،وَّد
أورد يافق ادغيب أيب عميو ابن عود الب النميخ القي يف كناب لني اجملالس) يف باب ارنوف عواراهتد عن الووم )
أَّواا منِّييددة لنِّوا الِّيب دييا يِّييد من أوج ي الووم ي  ،من ذلييك َّول ي ال" َّمييري ل َّينلال مييا الووم ي ؟ َّييالال األجييياح يف
اسيين اا اُّنيج ،والوَّوف عند ما ي ناى ب  ،وَّال رالد بن صيياوان ليجري كثي كوم ال ن الووم لمسييت ب ثية ال وا،
وا خبا النسان ،وا كثية اهذيان ،ول نها صاب ادِّىن والقهد ىل اُّني  ،وَّمري لوشي بن مالكال ما الووم ؟ َّالال النقيب
من ادِّىن ،والنواعد عن يش ي ي ي ي ييو ال وا ،ودال بقنمري عنى كثف"  ،)15لذا حتنان الووم دن نننك ماص ي ي ي ي ييم النغ فم ون
أَّدر عنى فهاا مف اقالن وأبنل يف جذب َّنوب الس ي ي ي ي ي ي ييامِّ ادننق ل وم  ،وا ريمل أن ذلك ُمجل كن خلامت ااموماء
واديس ي ي ي ي يين  ،الذخ أويت جوامل ال ند ودامت ل لغ الِّيب ،ف ان أفه ي ي ي ي ييح الِّيب من أفه ي ي ي ي ييح القواثري الِّيبم وهي َّييش،
وامندا بوم لس ي ييام لنوا ه لغ جس ي ييد من رول َّدرة مومنا ص ي يينواا امه وس ي ييوم عنم عنى اس ي يينلداا ي ييَّت اامس ي يياا
النواصي يينم ناما من بقدرة ا سي ييد عنى متاا ف وى اليسي ييال النسي ييامم  ،فًي ييو عن َّدرر عنى رِّوي ال وا ي يقنًي ييي
ادقاا ذلك ،فو عني مل ذن أن ارنزلت دااا الووم يف مقول ي ي ييهفة هي ذروة س ي ي ييناا الووم ماادها مطابق ال وا
دقنً ي ييى اُّال) ،أخ أن يهيت ال وا عنى َّدر ياج الس ي ييامل ،وكوا الن ص ي يينى امه عنم وس ي ييند يننظد لنش ي ي ي مري مس ي ييق
الووم وفق اا و ذكيها مه ييطاى ص ييادا اليافِّي يف اجملند الثاِّن من كناب النامس راريخ داب الِّيب) ،يف س ييماا
يديث عن الووم النووي  -وهي اخلنوص والقهييد وااسيينمااء)" ،فالقهييد واألجياح وااَّنهييار عنى ما هو من ومِّ ادِّىن
يف ألاا ومن ومِّ االااظ يف مِّاممها ،ومن ومِّ الناس يف يظها من ال وا وجهنم الناظم وادِّنوي ) ،فذلك مما
امناحا ب الووم النووي يَّت كهن ال وا ا يِّدو فمها ييك الناس ،وكهن ا من ختنق يف منطق ص ي ي يينى امه عنم وس ي ي ييند
رنقا َس ي ي ي ي ي يويا ،أو هي رنزع من ماس ي ي ي ي ي ي امنزاعا ،وهذا عنيممل يَّت ما ن ن أن يِّطم اميؤ يظ من النهمري ا أعطا يق

ماس من الِّنيمل" .)16

من هنا رنماهييري دااا بوم اخلطاب النووخ لنشييمري فًييو عن ال وا لغ جسييد صيينى امه عنم وسييند ،الذخ ل
ره ف وروكمد ومقه ي ي ييد من الَّتبم النووي والنزكم ادس ي ي يينهدف له ي ي ي ابن ال ياا ،وهو ما ن ن رص ي ي ييد يف عدد من أياديث
الش يييا  ،وهي روىن عنى وفية مسييقم رِّوفي بمن  ،ها وَِّّها وره فها يف هتذيمل سيينو اله ي اب  ،ويننينى ذلك يف ييصييهد
ادنقطل النظف يف رسيينيمري ورو مق كري ييكاا و يياراا مومنا ،فًييو عن رِّابف وجه ال كامت صييا اهتا مقيوءة بإي اا
من ص ي ي ي ابن  ،من هنا كان ييص اليواة اامناء عنى ريص ي ي يد ما يهي ي ييدر عن مومنا صي ي يينى امه عنم وسي ي ييند ،ف ثف منهد ممن
ييافهوا رسييول امه" ييص يوا عنى مقري ال ثف من اايادي النووي الش يييا ال رًييمنت يياراا أو همتاا مووي  ،فه ونوها
ورناَّنوها كما ي ي ي ي يياهدوها ،مننان ىل أدا رااص ي ي ي ي ييمري ييكار الشي ي ي ي ي يييا و ناءار ولاثن ورِّابف وجه  ،وعمن ومف ذلك،
مقيرين دورها يف األبام والنواص ييري ،ذلك ان ماهوا اُّدي ل ي ن مقه ييورا عنى لاظ الش ي يييل فقل ،ومن جه أريى
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كان اليسييول صيينى امه عنم وسييند يسيينِّ جبواري  ،بري كان ُحينها حمري الناق أيماما ،فن ون دال كما الناق ،بري أبنل يف
مواضل ،كما يف َّول صنى امه عنم وسند ذ أراِّن ا فشق ما ب هذه إلى هذه" و النقوى ههنا).

وييى الدكنور أس ييِّد عيار أن اُّيك ا س ييدي هي ال عمنت ادِّىن ورهي يه يين  ،ودا س ييار اُّدي ب الناس ،ودا رناَّن
اليواة ،ودا امسي ي يينخ من سي ي ييماَّ اُّ ي -دا كان ذلك كذلك -كان مودء ااعنماأ مطنوا رثمسي ي ييما ممس ي ي يسي ي ييا لنِّم الدال
لويق  ،فهد لمس ي يوا ي ييهود اًُّي ييية رنك ،ا وا من الذين عاينوا ييكن الش ي يييا ال جاءا لنِّم ا ه واد ان ،ولذا
اعناأ الياوخ يف رواين اُّدي عن اُّيك باليواي  ،فقال مسي ي ييندركا مجليا للحركة يف يدي

النقوى ههنا) ،وأ ي ي ييار ىل

ص ييدر وو مياا ،وَّد هيا رواي اُّيك يف اُّد ي الش ي يييل بهلااظ ه ييوص ي ي أ ييهيهاال وَّال كذا وهي رواي لناِّري
بالقول ،ورواي لن يك بال نم  ،ولذلك كثي َّول الياوخ اام الناَّري لن يك  ،وادمثري ل ب نماا من راص لاظ  ،فقال
بمد  ،وَّال بإصوِّم  ،وَّال ه ذا ،وادِّنوا أن "ه ذا" مقيرة لنهمت مِّمن لن ال" .)17
-1

النسق اإليمائي والتواصل شبه اللساني:

ن ادنمِّن يف منطق ا يينغال النس ييق األناثي جيد ا يناه ييري عن اليس ييال النس ييامم  ،ف ثفا ما ييد عاض ييدا ها مس يينوفما
مقهي ي ي ييها اداَّتأ ،وكهِّن لا موذ ادن ند ي ينهد الِّوارة بقهي ي ي ييورها مهما عظمت وام شي ي ي ييات دااهتا ،بش ي ي ي ي ري جيِّري
عن صي ي ي ي ي ي ييورة هي أبنل وأَّدر عنى اَّن اا فهوا السي ي ي ي ي ي ييامِّ وعقوهد وأفتدهتد ،وهو ما هي لنا يف أيادي
ادن ند يو
ص م منوارية ،منها اُّدي اخلامس والثو ون دنت ااربِّ  ،وهو يدي يسنهدف ختنم القنوب من اليذاثري والهااا
الذممم وحتنمنها بالهي ييااا ا نمن وااروا الِّظمم  ،وا عنيمل فذلك منهج الن صي يينى امه عنم وسي ييند ،فالس ي يف سي ييف
القنوب ،وياج القنمل ىل ما حيمم أَّوى من ياج الناس واامس ييان دا ينهم  ،يقول مومنا يف يدي روا أبو هييية رض ييي
امه عن َّ ،ال َّال رسيول امه صينى امه عنم وسيندال ا حتاسيدوا ،وا رناجشيوا ،وا روامًيوا ،وا ردابيوا ،وا يومل بًِّي د

عنى بمل بِّ  ،وكوموا عواد امه رواما ،ادس ي ي ييند أرو ادس ي ي ييند ،ا يظنم  ،وا اذل  ،وا ي ذب  ،وا حيقي  ،النقوى هاهنا،
ويشير إلى صدره ثالث مرات ،حبسيمل اميك من الشيي أن حيقي أرا ادسيند ،كري ادسيند عنى ادسيند يياا ،دم  ،ومال ،
وعيض ) روا مسند ،رَّدال .)18 )2564
َّنت يا رس ييول امه أربِّن بِّمري يدرنين ا ن ويواعدِّن
يف يدي ري ويري روا مِّاذ بن جوري رض ييي امه عن َّ ،الال ُ

من النارَّ ،الال لقد سييهلت عن عظمد ،و م لمسييف عنى من يسييي امه عنم ال رِّود امه ا رشييي ب ييمتا ،ورقمد الهييوة،
ورميت الزكاة ،ورهييوا رمًييان ،وحتُج الومت ،و َّالال أا أدلك عنى أبواب اخلف؟ الهييوا جن  ،والهييدَّ رطا اخلطمت كما
يطا اداء النار ،وصوة اليجري يف جوف النمري ،و روال رننياىف جنولد عن ادًاجل)) يَّت بنلال يِّمنون)) ،و َّالال
وعمود اله ييوة،
أس اامي األس ييواُ ،
أا أرب بياس اامي وعمود وذُروة س يينام ؟)) َّنتال بنى يا رس ييول امهَّ ،الال ر ُ
وذُروة سي ي ي يينام ا هاد ،و َّالال أا أرب او ذلك كن ؟)) فقنتال بنى يا رسي ي ي ييول امه ،فأخذ بلسط ط ططانه ،وقال (( :كف

عليك هذا)َّ .نتال يا م امه و ما دمارذون اا من ند ب ؟ فقالال

ننك أمك وهري ي مل الناس عنى وجوههد –أو

َّال عنى مناريهد -ا يه ي ي يياثد ألس ي ي ييننهد؟)) .روا الَّتمذخ رَّد  ،)2616وَّالال يدي يس ي ي يين ص ي ي ي ي مح) .)19
وادويق أن رطورة النس ييان دفِّت الن ص يينى امه عنم وس ييند ىل أن اين لس ييام الشي يييل اا هي يف س ييماا بمام امور
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مج يف يديث الش ي يييل اسي يينمقاما من انماا النسي ييان وأرطار وما يور من اا عظاا ،وكان يسي يينطمل أن يقول موا ي ييية
كل عنمك لسامك ،وادِّىن ماهوا ا ميي فم  ،ول ن ي أن يسنِّمري هذ ا اري ويو رطورهتا بهرذها واألمسا لا،
وهو مما يندرن ض ي ييمن النس ي ييق األناثي والش ي ييو لس ي يياِّن ام يهرنل مل منطوا اُّدي ويه ي ييدر عن ا س ي ييد روماما ورهكمدا
ورو مقا لا وى اليسال النسامم  ،ولمس بديو عنها أو عوضا ها.
ينِّزح ادوَّل ا سيدخ والنواصيري يو النسياِّن يف أيادي أريى منها اُّدي الذخ روا مسيند يف باب بمان ال واثي،
عن عود الي ن بن أيب ب ية عن أبم َّ ،الال "كنا عند رس ييول امه ص يينى امه عنم وس ييند فقالال أا أموت د بهكب ال واثي؟
و اال األ ييا بامه ،وعقوا الوالدين ،و ييهادة الزور ،أو َّول الزور ،وكان رسييول امه صيينى امه عنم وسييند متكئا فجلس،

فما حال ي يرها يَّت َّنناال لمن سي ي ت"  ،)20فو ييك أن اس يينِّظاا اليس ييول ص يينى امه عنم وس ييند ل وفة ييهادة الزور
جِّن يغف من همتن يال رطاب لهي ي ابن  ،وهي لغ جس ييدي ها وَِّّها وأ يها الوالل يف اس يينمااء القه ييد ،يَّت جاء رِّنمق
اله اب لمدل عنى رشيلد وفقههد ُّقمق هذ ال وفة وعظمد رطيها يَّت َّننا لمن س ت).
-2

التواصل البروكسيميائي في حديث أم السنة (حديث جبريل المشهور):

سي ي ييوق أن ذكيما أن البكسي ي ييمماء  proxemicsيندرن ضي ي ييمن مثن لغ ا سي ي ييد ،فالسي ي ييممماثمون يق موم يف ار
النواص ييري الس ييممماثي الذخ رً ييطنل ب الس ييممماثماا مف الناظم  ،يم حتناي بالندارري الاً يياثي وما يننني من عوَّاا
مس ي ييامم  ،عنى أن هذا اده ي ييطنح منهد من ييبط بالاً ي يياء ،وبًِّ ي ييهد باد ان ،أو َّد يه ي ييطنح عنم بِّند ادس ي يياف الوومم
الومشييلهييم  ،وضن يف سييماا رصييد النواصييري ب اليسييول وص ي ابن ضييمن السييماا اُّديثي ا يسيينوَّانا النِّدد ادهييطن ي
بقدر ما يثف اهنمامنا حتقق دااا النواصييري البوكسييممماثي ب األمسييان وبين جنسي  ،ن ماهوا  )proxémiqueيف
عيف الس ييممماثم أص ييوح حيظى باهنماا منزايد ،بوص ييا "ارنه يياص ييا ،بري مش يييوع ارنه يياص س ييممماثي يس يينهدف حتنمري
أوضيياع الذواا وادوضييوعاا ضييمن الاًيياء ،وهو –عند جوحيت راخ دوبوف -عند لناًيياء ب ال اثناا اُّم  ،ولننظمد
الاً يياء الذخ حيمون فم  ،)...يو

يف الا ً يياء ب الناس عنى س ييند منااوا الدرجاا ،من ادس يياف اُّمممم ىل هتمت

األَّنمد ،ميورا باهندسي ادِّماري  ،ورنظمد اددن ،واألَّنممم  ،كما يدرس تموضطع المتخاطبينالوجها لوج  ،منلالا  ،جنوا
د يف دااهتيا ىل ييد

ىل جنيمل ..مي –بنغي موس ي ي ي ي ي ي يطي  -عند الِّوَّياا األمس ي ي ي ي ي ي يياممي ال حييددهيا األ يار اد ياِّن وين
كوف.)21 ".
ينِّزح ماهوا النواص ي ي ييري البوكس ي ي ييممماثي باس ي ي يين ً ي ي ييار يدي جبيري ادش ي ي ييهور الذخ َّال عن القي كما يف الانحا

125ا)1ال هذا اُّدي يه يينح أن يقال ل أا الس يين  ،دا رً ييمن من مجري عند الس يين  ،وَّال عن ابن دَّمق الِّمد يف يييؤ
ااربِّ ال فهو كااا لنس ي يين  ،كما مت الااحت أا القي ن دا رً ي ييمنن من مجِّها مِّاِّن القي ن ،كري ذلك لِّظمد فً ي ييري هذا
اُّدي وفواثد ا م يف اس ي ي ي ي يينمِّاب ميارمل الدين ،فً ي ي ي ي ييو عن اآداب ال جيسي ي ي ي ي يدها ،وهو يدي رننينى فم دااا
النواصري البوكسممماثي من رول النواصري ادن قق ب اليسول ااكيا وسمدما جبيري عنم السوا أم الويي و يف هود
اله ي اب لنمشييهد الَّتبوخ والنواصييري الياَّي ب رسييولنا وجبيري ،وهو يدي ييوي مسييند والولارخ بيواين ننان بِّ
الش يييء ،وس يينذكي كما جاء يف منت ااربِّ النووي ما مهي ي ال عن عمي ابن اخلطاب رض ييي امه عن َّالال بمنما ضن جنوس
عند رسيول امه صينى امه عنم وسيند ذاا يوا ،ذ نل عنمنا رجري يديد بماأ الثماب ،يديد سيواد الشيِّي ،وا يِّيف منا
أيد ،يَّت جلس إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم ،فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ،ووضع كفيه على فخذيه ،وَّالال يا حممدال
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أربِّن عن األسي ييوا ،فقال ل ال األسي ييوا أن رشي ييهد أن ا ل ا امه وأن حممدا رسي ييول امه ،ورقمد الهي ييوة ،ورميت الزكاة،

وره ي ييوا رمً ي ييان ،وحتج الومت ن اس ي يينطِّت لم س ي ييومو)َّ ،الال ص ي ييدَّت ،فعجبنا له يسط ططأله ويصط ططدقهَّ ،الال أربِّن عن
األنانَّ ،الال أن رممن بامه وموث ن وكنو ورسيين  ،والموا اآري ،ورممن بالقدر رف و ييي )َّ ،الالصييدَّتَّ ،الال فهربِّن
عن األيسي ي ي ييانَّ ،الال أن رِّود امه كهمك ريا  ،فإن ل ر ن ريا فإم ييا )َّ ،الال فهربِّن عن السي ي ي يياع َّ ،الال ما ادسي ي ي ييمول
عنها بهعند من الس يياثريَّ ،الال فهربِّن عن أماراهتاَّ ،الال أن رند اام ربنها ،وأن ريى اُّااة الِّياة الِّال الش يياء ينطاولون

يف الونمان) ،و امطنق فنو منما ،و َّالال يا عميال أردرخ من السيياثري؟َّ ،نتال امه ورسييول أعندَّ ،الال فإنه جبريل أتاكم
يعلمكم دينكم) .روا مسند رَّد.)22 "))8

ذا اس ي يينطنِّنا ي يييؤ صي ي ي مح مس ي ييند داارمح اُّدي وألاا وجدما فمما يورد النووخ ،أن يف َّول ووضي ي يل كام عنى
فلذي ) مِّنا ال اليجري الدارري وض ييل كام عنى فلذخ ماس ي  ،وجنس عنى همت ادنِّند ،ويِّنق النووخ بقول و امه أعند)،
ويشي ييف يف هامش ي يييي له ي ي مح مسي ييند ،ىل ارنوف ي ييياؤ اُّدي يف راسي ييف جنس ي ي جبيري ىل الن صي يينى امه عنم
وسند ،من ذلك أن اُّافق أورد يف الانح) عدة رواياا فمها النهييح بهم وضل يد عنى ركو الن صنى امه عنم وسند
الطم حبثا ،ام مسق ال وا روفا دا جزا ب النووخ ،ووافق النوربش ،

وَّالال وب جزا الوغوخ وا اعمري النممي ،ورج
أخ وافق النووخ" .)23
ويشييف النووخ ىل رِّنمق الق اضييي عماأ عنى هذا اُّدي  ،ذ يقولال هذا اُّدي َّد ا يينمري عنى يييؤ مجمل و اثل

الِّواداا الظاهية والوا ن  ،من عقود األنان ،وأعمال ا وارؤ ،و روص السي ي ي ي ي ي يياثي ،والن اق من فاا ااعمال ،يَّت ن
عنوا الشي يييِّ كنها راجِّ لم و ييِّو من  ،وَّالال عنى هذا اُّدي وأَّس ييام الثو األس ييوا ،األنان ،واأليس ييان) ألانا
كنابنا الذخ منا ال بادقاصييد اُّسييان فمما ينزا األمسييان) ،ذ ا يشييذ يييء من الواجواا والسيينن واليماثمل واخظوراا
عن أَّسام الثو " .)24
ا ريمل أن اُّدي عمدة يف رو مق عيى الدين ،وأصي ي ييري ابت مِّ الاًي ي يياثري واآداب والِّنوا وادِّارف ،والنطاثل،
وما سيقنا من ييؤ اُّدي ا لمًِّيد ييوي ادسينامًي ال أجاد يف بمالا أهري الِّند وادشينغن عنى اُّدي وعنوم ،

و منا القه ي ي ييد يف رومان ما ورد يف اُّدي رنك اُّنق ا امِّ ب أ ياف النواص ي ي ييري (النبي ،الص ط ططحابة ،جبريل) لننيس ي ي ييمد
موَّل رواص ي ييني ممي هو ماي ما رِّىن ب الس ي ييممماثماا يف فيعها البوكس ي ييمماثي الذخ يهم َّماس ادس ي يياف اُّمممم كما
أ ونها س ييمدما رس ييول امه ص يينى امه عنم وس ييند ،من رول دمو س ييمدما جبيري عنم الس ييوا وره ييويي جنس يين لم  ،وهو يقير
َّاعدة يف أدب الِّال وادنِّند ،وجمالس ي أهري الاً ييري وادِّيف واله ييوؤ ،والنواض ييل يف يً ييية أهري الِّند والنقوى ،كري ذلك
عنى مشهد من اله اب ال ياا ،وهد يف مقاا الدهش من صنمل الساثري يسهل الن ويهدَّ .

-3النسق الغرافيستي في حديث السبل:

هو أريى وأعطم أريى َّد أس ي ي ييوغها اُّق روار ورِّاىل عنى موم  ،يو ل فمها س ي ي ييمدما رس ي ي ييول امه اليس ي ي ييد عنى اارأ
واسيينِّمال اا ي ال واخلطوط ،وهي ييق أريى يف النونمل َّهييد روكمد الا ية ورنوجيها بالِّبة ،يذكي الواي عود الاناؤ
أبو مدة أن الن صيينى امه عنم وسييند كان يسيينِّ عنى روضييمح ادِّاِّن باليسييد عنى اارأ والَّتاب ،عن جابي رضييي امه

عن َّالال " كنا جنوسي ييا عند الن صي يينى امه عنم وسي ييند ،فخط بمد يف اارأ خطا هكذا أمامه ،فقالال هذ سي ييومري امه
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عزوجري ،وخط خطين عن نمن  ،وخطين عن لال  ،وَّالال هذ س ييوري الش ييمطان ،و وض ييل يد يف الخط األوس طط ،و رو
هذ اآي وأن هذا ص ييا ي مسيينقمما فاروِّو وا رنوِّوا السييوري فنايا ب د عن سييومن  ،ذل د وص ي د ب لِّن د رنقون))
أريج ابن ماج يف سنن  )25 ))11جهود اخد  ،جمن ااموار ،ص)553
هذا منوذن راا عن النواص ييري اُّاص ييري ب مومنا وصي ي ابن وهو يقير هد َّاعدة راس ييل يف الثواا والي ييد ،مِّيفا ياهد
سي ي ييوري الشي ي ييمطان ومسي ي ييال  ،و ن رِّنيمل فِّنيمل أن يهندخ رسي ي ييول امه ىل مسي ي ييق رِّوفخ ري ىل عهد يدي جديدا يف
الدراساا الغيبم  ،مسق مهد وماجل يف ي اا النااعري ب اجملنمل األسومي ممثو يف ص ابن و ا الن منذ أربِّ عشي
َّيما وممل ،وهو مسييق بدا الدراسيياا الغيبم وهي رنسييابق ىل بسييل مناذج وأصييول وكهلا يققت فن ا كوفا يف كشييل
منطق ا ينغال الدايل ،و سييعان ما يًيم ري الِّنيمل ي يسينمقن ادممن والِّارف اقاا رسيول امه صينى امه عنم وسيند
وما أ نِّ امه عنم وأراي ل من مقدرة وكااءة عالم جتِّن يِّطي ل ري وسيمن رِّوفي يظها من ااهنماا يف راِّمري رواصيري
أمثري ورااعري أكمري ،موهو كان يقها أن رذكي وأن ي ون ها َّه ي ييمل الس ي ييوق ،وذلك وج ري من أوج األعنياح الِّنمي
النِّنممي ،يو ق أ م رًيافي الوسياثري النوضيم م والناسيفي لنشييؤ يف الاِّري النِّنممي النِّنمي مما يدرس يف الديداكنمك يف
عهي ييما ،فال ناب أواليس ييد عنى اارأ كان وما يزال يف الدراس يياا اُّديث يشي ي ري موض ييوعا س ييممماثما بامنماح " ،فإذا كان
اجملال السييمممو مقي يهند بالدال  ،و ييق الندلمري يف النغ وسيياثي اامسيياا النِّوفي ااريى ،فإن الغيافمسيينمك هتند بطيا
الندلمري يف الونماا اخلطم  ..،فال ناب من هذا ادنظور متننك منطقا دارنما ،فهي جمموع أو مسي ي ي ي ي ي ييق داثني م نل بذار ،
ومهم الغيافمسنمك هي رو هذا ادنطق الدارني ودالن ال َّد رِّين أ ماء كثفة مثريال
 ذاا ال ارمل أو اخلطاط ،سفر  ،مير زار الثقافم . أ ال النا ف ،والذكاء وعوَّ الايد بالنغ . مقواا الاًاء والزمان)26 .هذا ااسي ي ي يينوب ادممز ر ير يف يدي مووخ ري ييسي ي ي ييد بإي اا ناثم جدلم لطادا رناحعت ماس األمسي ي ي ييان يفاها

األمل واألجل) ،وَّد بسييل الن اُّدي عنهما يف طل حم د َّد ا رسيينوعو ال نماا ورمدي اليسييال النسييامم بقدر

ما ري اا ي ي ال واخلطوط ،فِّن ابن مس ييِّود رض ييي امه عن َّالال " رل الن رطا ميبِّا ،ورل رطا يف الوس ييل رارجا
من  ،ورل رطو ا صغارا ىل هذا الذخ يف الوسل من جامو الذخ يف الوسل ،فقالال هذا األمسان ،وهذا أجن حممل ب ،
وهذا الذخ هو رارن أمن  ،وهذ اخلطوط الهي ي ي ي ي ي ييغار ااعياأ ،فإن أرطه هذا لش ي ي ي ي ي ي ي هذا ،و ن أرطه كنها أصي ي ي ي ي ي يياب
اهيا" أريج الولارخ يف ص م ال .)6417
صاوة القول أن منَ َح امه لنوم ا رنقًي أسيارها ،وا رننيني ارها ،فهي ياضية عابية ل َّحمن  ،من قق يف اام ن ،
وا يش ي ي ك مسي ييند ،أو مممن أو حمسي يين أو عارف عنى ارنوف مدارجهد ومقاماهتد يف امنداد مثياهتا القاثم يف رهسي ييمس
الن صيينى امه عنم وسييند جملنمل راا رااعني يسييود اامن والسييوا والنهيياحل ب أفياد ب ري أ ماف  ،كري ذلك أسييهمت
فم َّيحي وَّادة أمننيت مس ييقا بومما حم ما يِّزح اجنماع ورِّاض ييد أمس يياا النواص ييري الناظم ومف الناظم  ،مس ييق يدر ما
لننيس ي ييد من أ ي ب يف اس ي يينمااء القه ي ييد و درا ادهمول ،فيس ي ييولنا ص ي يينواا ريب وس ي ييوم عنم ييفق به ي ي ابن ففبت عنى
أكنافهد ،ويًي ي ي ييل كا الش ي ي ي يييا يف أكاهد ،ويقيأ ما اننج يف صي ي ي ييدورهد وينايس يف وجوههد ،ويف ذلك كن ريمج اهية
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يول من أماسي ي ي ي د عز ٌيز عنم ما عنند ،ييص عنم د بادممن رؤوف ريمد)) النوب ،
لقد جاءكد رس ي ي ي ٌ

 الئحة الهوامش واإلحاالت:
-1

-2

ن ن الننممح ههنا ىل ادهييطنح الذخ اسيين د فمنممل رور ييم  Philippe Turchetوهو مهييطنح
لغ األناءاا " "La synergologieالذخ يِّين ب ال الطييق أو ادنهنيم ادسنلدم لقياءة النواصري مف
الناظي الهي ي ي ي ي ي ييادر بش ي ي ي ي ي ي ي ري اواعي ،ينظيال philippe Turchet, La synergologie, le
langage des gestes, pocket edition, France, 2010, p2
أمس اجملالس و ي ي ي ي ي ي ي ذ الذاهن
الومن ايب الِّناهم أورد ا ابن عود الب القي يف كناب لني اجملالس و ُ
واهاجس ) ،حتقمق حممد ميس ي ي ي ييي اخلويل ،اجملند ااول ،دار ال نمل الِّنمم  ،بفوا ،لونان ،ط،1982 ،2
ص61

-3

ا ايق ،الومان والنوم  ،ا زء ااول ،دار يماء الَّتاو الِّييب ،دار الا ي لننيممل ،1968 ،ص55

-4
-5

اديجل ماس  ،ص56
رمم مطي د الدلممي ،عود ال ي حممد رنل ا نايب ،جهود الوايث اخد يف دراسي ي ي ي ي ي ي ي اُّدي
النووخ الش ي ي ييييل الدراس ي ي يياا ذواا ادن ى الدايل أمنوذجا) ،جمن جامِّ ااموار لنِّنوا األس ي ي ييومم  ،اجملند

-6

اليابل ،الِّدد  ،17رشيين الثاِّن ،2013 ،ص594
عود السي ي ي ي ييوا الِّمياِّن اخلالدخ الِّياثشي ي ي ي ييي ،ادواهمل وادنح األهم ال رص امه لا رف البي  ،دار ال نمل

-7

الِّنمم  ،بفوا ،لونان ،ط ،2013 ،1ص153
رس ي يياثري ابن عييب ،ي يييؤ موندأ الطوفان ورس ي يياثري أريى ،دراسي ي ي وحتقمق َّاس ي ييد حممد عواس ،يسي ي ي حممد
عنيمري ،منشوراا اجململ الثقايف ،ط ،1998 ،1ص176

-8
-9

اديجل ماس  ،ص189
ال ناب النذكارخ خي الدين ابن عييب ،الذكيى اداثوي الثامن دمود  ،اهمت اده ي ي ي ي ي ي ييي الِّام لن ناب ،دار
ال ناب الِّييب لننشي ،القاهية ،1969 ،ص302

-10

الِّوم الِّارف بامه أيب القاس ييد القش ييفخ النمس ييابورخ ،اليس ييال القش ييفي يف عند النه ييوف ،حتقمق مِّيوف

-11
-12
-13

حريق ،وعني عود اُّممد بنطنيي ،دار ا مري ،لونان ،ط ،2د.ا ،ص334
حممد ماناؤ ،اخلطاب الهويف ،مقارب و مام  ،م نو الي اد ،ط ،1997 ،1ص120
عود اُّممد ا وهيخ ،النهوف مش اة اُّفان ،فييقما الشيا ،ط ،1987 ،1ص44
جورن ييمنو ي ي  ،فك ييماية لغ األناءاا واأل يياراا ،ريمج فين عوِّن ،الدار ادنوس ييطم لننش ييي ،رومس،

-14
-15

ط ،2011 ،1ص13
ينون موار  ،دروس يف السممماثماا ،دار روبقال لننشي ،ط ،1987 ،1ص23
ُمس اجملالس و ذ الذاهن واهاجس ،ص71
أيب عميو ابن عود الب القي  ،لني اجملالس وأ ُ
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مه ي ي ي ي ييطاى ص ي ي ي ي ييادا اليافِّي ،راريخ داب الِّيب ،ا زء الثاِّن القي ن ال ي والووم النووي ) ،دار ال ناب
الِّييب ،بفوا ،لونان ،ط ،1974 ،2ص338

-17

مهدخ أسييِّد عيار ،الومان بو لسييان ،ص ،253 ،251وينظيالبوم األ ييارة يف ضييوء اايادي النووي ،
يف دراسي ي ي ي اُّدي النووخ الشي ي ي يييل ،جمن ااموار

-18

دراسي ي ي ي دالم  ،ص 79مقو عن جهود الوايث اخد
لنِّنوا األسومم  ،ميجل سابق ،ص550
اُّدي اخلامس والثو ون ،جامل ادنون لن اق ااربِّ النووي يف اايادي اله ي ي ي ي ي م
النووخ ،مل حيادة ابن رجمل ،الهل واألريان وادياجِّ

النووي  ،ليماا

ِّو روعم ا الماا بالزلاى ،ص64
النووي ) ،ص61

-19
-20
-21

اُّدي الناسل والِّشيون ،جامل منون لن اق ااربِّ النووي يف اايادي اله م
ماس  ،ص61
يوس ي ي ييل ومنمس ي ي ييي ،ي ي ي ي الم اد ه ي ي ييطنح يف اخلطاب النقدخ الِّييب ا ديد ،الدار الِّيبم لنِّنوا ما ي ي يييون،

-22

منشوراا اارنوف ،ط ،2008 ،1ص261
اُّدي الثاِّن ،جامل ادنون لن اق ااربِّ النووي يف اايادي اله م

النووي ) ،ص42

-23

ص ي ي ي مح مس ي ييند بش ي يييؤ النووخ ،وِّ جديدة حمقق  ،ض ي ييول وحتقمق رض ي ي يوان جامل رض ي ي يوان ،اجملند ااول،
ممسس ادلنار لننشي والنوحيل ،القاهية ،ط ،2001 ،1ص199

-24

ادهدر ماس  ،ص199

-25
-26

جهود اخد يف دراس اُّدي النووخ الشييل ،ص554
حممد ادا َكيخ ،الش ي ي ي ي ي ي ي ري واخلطاب ،مدرري لن نمري اهيايت ،اديكز الثقايف الِّييب ،الدار الومًي ي ي ي ي ي يياء ،ط،1

 ،1991ص87
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بدايات اللسانيات الحديثة والسياق الكلونيالي  ...نحو لسانيات ما بعد

الكولونيالية1.

Beginnings of Modern Linguistics and the Colonial Context...
Towards a Postcolonial Linguistics.

د /بن بناجي عبد الناصر.المركز الجامعي عبد اهلل مرسلي-تيبازة-الجزائر.
ملخصال
رو هذ الورَّ يف بِّ القً ي ي ييايا اايديولوجم ال رشي ي ي ي ري األ ار ادمس ي ي ييس لنس ي ي ييامماا اُّديث  .رُظهي رطاباا
الس ي ي ي ي ييمد ولماا جومز ومقاار مِّيف لغوي رمدخ من مايم ىل رهس ي ي ي ي ييمس الطييق ادقارم والنارام  ،وال نت ينيي الزاوي
ل ثف من ادِّيف يف هذا اجملال رول القين الناسي ييل عشي ييي ،ول ن من مايم أريى ،من الواضي ييح ألا منهصي يين يف الن مزاا
الثقافم والدينم لننقالمد ااوروبم  .كما مت رطويي ادنظوراا ااولم من َّوري النغوي والاوس ي ي ي ي ييا يف وَّت ايق حتت مظن
واس ي ي ييِّ لا ية "اهند ااوروبم " ،هذ الن مزاا اايديولوجم رننيمل يف ي ي ي ي ري رقارب مل النقالمد اهندي  ،اهندوس ي ي ييم ويف
الوَّت ماس رف واسنوِّاد الثقافاا السامم والشِّوب والمهود وادسنم  ،من النمار ااورويب واهندخ عنى النوايل .يشار
لاَّتة وجمزة ىل ااسننياباا الانسام والسماسم هذ اُّيكاا الِّنمم والنداعماا السماسم اديروط لا.
الكلمات المفتاحيةال ال ولوممالم  ،ما بِّد ال ولوممالم  ،النسي ي ييامماا ،اهند ،السي ي ييامس ي ي ي يينم  ،اهندو-أوربم  ،اهممن  ،النغ ،
الثقاف  ،الدين ،اايديولوجما.

Abstract:
The paper examines some of the ideological issues that frame the founding
moment of modern linguistics. Sir William Jones’ discourses and essays
manifest a linguistic erudition which on the one hand leads to the founding of
the comparative and historical method, which remained the cornerstone of
much of the scholarship in the field during the 19th century, but on the other
hand, they are clearly rooted in the cultural and religious biases of the
European tradition. As the initial perspectives are further developed by later
’linguists and philosophers under a broad umbrella of the ‘Indo-European
notion, these ideological biases consolidate in the form of an affinity with the
Hindu Indian tradition and simultaneously a rejection and exclusion of the
Semitic cultures and peoples, Jews and Muslims, from European and Indian
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mainstream respectively. The philosophical and political responses to these
scholarly movements, and the associated political repercussions are briefly
indicated.
Keywords: colonialism, postcolonialism, linguistics, India, Sanskrit, IndoEuropean, domination, language, culture, religion, ideology.
مقدمة المترجمال
درن يف أدبماا الن نمري اابسنمولوجي لنِّنوا عنى مساءل أسسها الا يي  ،وبناء أجهزهتا النظيي  ،فهو حتنمري ينهمل
عنى بنم الِّند ،وأمسيينين  ،ويقابري هذا الن نمري ،حتنمري ري ،ينناول الِّند يف سييماَّ اًُّييارخ والثقايف والناراي ،فمنظي يف
عوَّ النه ف والنه ي بمن وب هذ السماَّاا .وَّد اع هذا النمل من الن نمري بِّد موج ااسنِّمار ال َّادها ااوربمون،
وو اوا ها عنوما وفنوما ننا  ،فنياء هذا الن نمري لو

يا هذا النو مل ،وكمام جِّري الِّند والان أداة لنسي ي ي يمطية مف

ادوا ييية عنى الوندان واجملنمِّاا .ول ر ن الدراس يياا النغوي انهى عن هذ النو مل ،فقد و ل جاممل منها لنش ييي كثف
ينِّمية ،ألرً ي ي ي ي يياعها ولنبيي وجود ادس ي ي ي ي يينِّمي فمها ولنقس ي ي ي ي ييممها كذلك ،كما فِّري
من ااف ار ادهممن يف اجملنمِّاا ادس ي ي ي ي ي َ
ااس ي يينِّمار البيطاِّن يف السي ي يودان و س ي ييما ،فقد َّسي ي يد السي ي يودان لغويا لم ون ذلك متهمدا لننقس ي ييمد السي ي يماس ي ييي ل  .ولذلك

أرًييِّت هذ الدراسيياا هذا النمل من الن نمري ل شييل كمام رو ماها بان اُّيكاا ااسيينِّماري وبِّدها لايأ سييمطية
مف موا ي ي ي ييية عنى ادس ي ي ي يينِّمياا ،أو لنمهمد الطييق لوس ي ي ي يينِّمار ،والواي يف هذا ادقال حياول حب عنال ما هي الِّوَّ
الطيدي ب روسل اُّيك ااسنِّماري يف سما و هور الدراساا النغوي ادقارم  ،وف ية السواا النغوي ؟ .و كمل و ات
هذ الدراساا لنهممن عنى اهند ورقسممها لغويا و قافما ودينما؟.
ومن ب أهد الايض ي ي ييماا ال امطنق منها ال ارمل ،هي وجود عوَّ منمن ب مش ي ي ييهة الدراس ي ي يياا النس ي ي ييامماا وروسي ي ي يل
اُّيكاا ااسنِّماري يف سما .أخ أن ادسنِّمي و ل النسامماا لغيأ مف عنممي.
متن المقال:
رِّيف الِّقومم الِّنمم ماسييها بهلا روين مسييهل ادوضييوع وادنهنيم ل ري ختهييص جديد .يف الِّنوا األمسييامم  ،عووة
عنى ذلك  ،ا روجد أراضي عذراء اسن شافها؛ جمااا الدراس هي َّاراا حتددها النقالمد ويسن شاها الا ي الديين.
Jean-Pierre Vernant2
من ب اُّقاثق مف ادِّنن عن "النس ي ييامماا اُّديث " ،أن عوَّنها ادِّقدة وادس ي يينمية مل ال ولوممالم ها موَّل مهد ا
ن ن اسي ي يينتهي ي ييال  .يقال ن راريخ "النسي ي ييامماا ال ولوممالم " َّد بدأ بنوصي ي ييم األسي ي ييواِّن أمطون دخ ممبجيا Spaniard
 -)Anton de Nebrijaال مُش ي ي ي يييا يديثا عن َّواعد النغ القش ي ي ي يينالم -)1492لنمن يزابمري أكد فمها أن "

النغي كياميت داثميا رفمق األمبا وريي  ...بيدأا النغي واألمبا وريي واحدادا واحدهيا مِّيا " .3ومنيذ رنيك الن ظي ويَّت
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الذخ فنح أيادين النغوي عنى اآري؛ أو "بديري ادنشي ي ي ي ي ي ييه "

 " ،)1998لدخ سوى لغ وايدة ؛ لمست يل " .4لقد كافح الِّنماء لننهدخ لطومِّ الِّوَّ ب النسامماا والسماس
ال ولوممالم ) .ضن مقوا ا اولننا ادنواضي ي ي ي ييِّ هنا من رول الَّتكمز عنى أعمال السي ي ي ي ييف ولماا جومز ون ن روسي ي ي ي ييمل مطاا
مش ي ي يييوعنا لن نمري أعمال الاوس ي ي ييا اآريين ذوخ النوج النغوخ مثري يوهان ن )Johann G. Herder .وماكس
مولي  )Max Müllerالنذين َّدما وجهاا مظي رارام و قافم ويً ي ي ي يياري ودينم يول النغاا .مدرس هنا عن كثمل
رهسمس ف ية "اهندو أوروبم " ال كامت يف الغالمل ،عنى ااَّري يف الوداي  ،ا يء ا بدوافل عنهيي وبالنايل سماسم ).
مقدا أيًا فيضم مودثم فمما ينِّنق بالنماراا الا يي ال راا ر ون فيضم اهندو-ااوروبم َّد مشها عنها ،راص فمما
ينِّنق اه ييف ما يس ييمى الشي يِّوب السي يامم والمهود وادس يينمون ،يف أوروبا ومنطق جنوب س ييما ،عنى النوايل .مواص ييري رقد
فهد عمني لوسي ي ي ي ي ي يينلداا ااسي ي ي ي ي ي يينِّمارخ لنغاا والنسي ي ي ي ي ي ييامماا ،رارن اهند ودارنها ،فمما ينِّنق بوصي ي ي ي ي ي ييل بيمارد كوه

 )1997 )Bernard Cohenادناسيمل دشييوع السينطاا البيطامم "سلطة اللغة ولغة السلطة " .ومسيِّى أيًيا،

من رول هذ اخاواا ،يف سماا ما بِّد ال ولوممالم  ،ىل ارَّتاا اُّماد السماسي الظاهي لنسامماا ادِّاصية.

يهي ي ي ي ي ي ييل بمنمي ييدي ي ييت أمي ييدرسي ي ي ي ي ي ييون 1983 )Benedict Andersonا )1991يف كني يياب ي ي ادِّيوف" " ،
 "Imagined Communitiesاجملنمِّياا ادنلمني " كمل مت ،يف س ي ي ي ي ي ي يمياا هور اليأ يالمي ور نولوجميا الطوياعي ،
جتممل النغاا الِّامم ااوروبم يف "لغاا الطواع " وكمل أصي ي ي ي ييو ت اارفة اسي ي ي ي يياعدة "رأ الم الطواع " أسي ي ي ي يياس هور
القومم  .هذ الِّمنم  ،كما يويق ،رسننزا كذلكال
ا .مشاء "يقول مويدة لننوادل والنواصري أد من الورمنم وأعنى من الِّامم "
ب .روفف " واا جديد لنغ  ،مما يساعد  ...عنى بناء صورة الِّهور القدن اخوري لا ية القومم "
ن .مشاء "لغاا السنط " ا ديدة بش ري ننل عن النغاا الِّامم األداري القدن 1991 " .ال .)45-44
يمكد أمدرس ييون عنى أن " رثومت النغاا ادطووع ومتممز الوض ييل بمنها كامت عمنماا مف واعم ىل يد كوف ماجت عن
النااعري اهاثري ب اليأ الم والن نولوجما والننوع النغوخ الوشيخ5".
الاَّتة النارام ال يهند لا أمدرسي ي ي ي ي ي ييون هي فَّتة اُّدا ااوروبم ادو ية ،وال رنزامن ىل يد ما مل ما يطنق عنم
فوكو  ) Foucaultالاَّتة "ال وسي ي ي ي ي ي ييم م " ،أخ الاَّتة ال سي ي ي ي ي ي ييوقت فَّتة "الننويي"  ،أو الاَّتة "اُّديث " .ييى فوكو ،يف
كناب  ،)1966 Order of Things – An Archaeology of the Human Sciencesأن اليبل
اليابل من القين الثامن عشي ييي يف أوروبا هو فَّتة "مقارم " النغاا ودراس ي ي النغمفاا النارام  .وهذ  ،كما مِّند ،هي فَّتة فق
النغ ادقارن ،ال مهدا من مواؤ كثفة الطييق لنسامماا اُّديث أخ يف القيم الناسل عشي والِّشيين).
ريى أركمنوجم فوكو أن هور ادقارم والنارام هي "روَّل" يف الا ي النغوخ ااورويب ىل جاممل يااا أريى من
عدا النش ي يياب يف ااَّنه ي يياد والومولوجما) .ينممز هذا اامقطاع من الاَّتة ال وس ي ييم م ىل الِّه ي ييي اُّدي بالن ول من فهد
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النغ عنى ألا "متثم ري" عن ييق األ ي يياراا  ،ىل دراس ي ي ي النغفاا النارام يف ي ي ي ري لغاا ،عن ييق ادقارم  .كما يقول
فوكوال
" ل رِّد ادقارم اافقم لنغاا يف اليبل اارف من القين الثامن عشي ي ي ي ي ي ييي ...،جتِّري من ادم ن مِّيف ما الذخ ن ن أن
حتافق عنم كري لغ من ذاكية ااجداد ،ما هي الِّوماا ال كامت موجودة َّوري أن حياق ال ناب ادقدس بهص ي ي ي ي ي ي يواا
كنمار  ،ل ن جيمل أن جيِّري من ادم ن َّماس مدى رش ي ي ي يياب النغاا مل بًِّ ي ي ي ييها بًِّ ي ي ي ييا ،وكثاف النش ي ي ي يياب بمنها ،واُّدود
الشااف القاثم ب بًِّها بًِّا ".6
ويًي ي ي ي ي ي ييمل َّاثو ن مثري هذ ادقارماا ب النغاا رنطوخ عنى "مواجهاا كوفة ب
"ضغوط الدافل السماسي 7". ..

ننل النغاا" رِّ س أيماما

وفمما ينِّنق لذ "ادواجه " ب النغاا ،يُِّيف فوكو "النهييل" عنى أم "الوسمل الش ني ب النِّوف عن اخنوياا
وَّمم ا ذور" .اديجل ماس  ،صا  )234مويق هنا أن اخلاصم الن وي لي "االنهييل" أصو ت أساس ادقارم ب
ما يسي ي ي ي ي ي ييمى بالنغاا ال وسي ي ي ي ي ي ييم م  ،الس ي ي ي ي ي ي ينس ي ي ي ي ي ي ي يينم  ،والمومامم والورمنم  ،من َّوري ماسي ي ي ي ي ي يينون كوروردو Gaston
 )Cœurdouxوالسي ي يف وينماا جومز ،وا س ي ييمما أس ي يياس ي ييا ادعاء اارف فمما ينِّنق بالناوا وبالنس ي ييو لنوِّ  ،ي ييو
ال مال) النغ الس ي ي يينس ي ي ي يينم يَّت ب هذ "النغاا ال وس ي ي ييم م " .فوكو لمس مهنما بااررقاء األيديولوجي هذ النغاا
ال وس ييم م "اهندي  -ااوروبم " بالنس ييو لنوِّ " ،اآري ")  ،ل ن يويق يقا الدور اُّاس ييد الذخ ينِّو "النه يييل"
يف وادة النسامماا اُّديث  .حبنول لاي القين الثامن عشيال
"  ...من رول النظاا النه ي ي ي ييياي ،يظهي بُِّد القواعد الن وي الو ن ال ل رِّد النغ رن ون من متثموا وأص ي ي ي يواا متثري

بدورها النمثموا وريرموها فمما رنطنو روابل الا ي؛ وهو ينهلل أيًي ي ي ي يا من عناص ي ي ي ييي ر م  ،جممِّ يف مظاا  ،يايأ عنى
ااصواا ،وادقط ل وا ذور ،منظم لمست لننمثمري .وه ذا مت درال عنهي يف حتنمري النغ ال ا ن ن ارنزاها فم "8
وكما هو اُّال بالنسي ي ي ي ي ي ييو لظهور النس ي ي ي ي ي ي ييامماا "الِّنمم " اُّديث  ،فإن "أركمولوجم " فوكو ر ي الَّتكمز عنى اابِّاد
األيديولوجم ال ره ييايمل هذا اامقطاع .وَّد ركز دوارد س ييِّمد  )Edward Saidا يزال مف ٍ
كاف) و ريون عنى
الييدور اديكزخ الييذخ لِّون ي فق ي النغ ي يف ر وين واحدهييار يقييري "ااسي ي ي ي ي ي يينش ي ي ي ي ي ي يياا" .يقنوس سي ي ي ي ي ي ييِّمييد من بنمييام دحراثمني
 )Benjamin Disraeliيف بداي كناب ال " .9" The East is a careerن ن ض ي ي يياف أن "الش ي ي ييا" راا كان
مهن ميحب لنبجواحي ااوروبم يف أواري القين الثامن عشي وأواثري القين الناسل عشي .عووة عنى ذلك ،كان الدافل وراءها
بوضوؤ ،األيديولوجماا الثقافم والسماسم والدينم يف أعقاب اد اسمل ااَّنهادي ال بدأها ااسنِّمار.
ومما ا ك فم أن الواي البيطاِّن الشهف ،السف وينماا جومز ،ادِّيوف أيًا دِّنيوم باسد "ادسنشيا" جومز ،كان
الشي يله ييم ااكثي أ م هنا .ولد يف عاا  ،1746وكان فارس ييا يف عاا  ، 1783وبِّد فَّتة وجمزة مادر ىل كال ورا لنويل
و ما أيوم كقاض ي ي ييي ) )puisneيف حم م كن نا الِّنما .ويف الِّاا النايل ،أسي ي ي يس مجِّم الوناا اآس ي ي ييموي عنى منوذن
ا مِّم ادن م يف لندن .10وكان َّد أسي ي ي ي ييس حماض ي ي ي ي يياا الذكيى السي ي ي ي يينوي لننيمِّم ال ألقاها بناس ي ي ي ي ي ابنداء من فبايي
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 .1784وهو عوارة عن مقطل َّه ي ي ي ي ي ييف يف رطاب الذكيى الثالث  .من " ، 1786عنى اهندوس"  ،ال ريكت امطواعا يف
عال ادِّيف ااسنشياَّم  .ن ن اعنوار النص ادقنوس يف كثف من اايمان جوهية النان ااسنشياَّيال
" ن النغ السنس يينم  ،عنى َّدا عهورها ،فهي ذاا بنم راثِّ ؛ أكثي كماا من المومامم  ،وأكثي وفية من الورمنم ،
وأكثي دَّ من أخ منهما ،مل اارذ يف ااعنوار النقارب القوخ بمنها ،س ي ي ي ي ي ي يواء يف جذور اافِّال أو يف أ ي ي ي ي ي ي ي ال القواعد
الن وي  ،مما كان ن ن أن يننج عن ييق اله ي ي ي يدف َّ .وي يف الواَّل لنغاي  ،حبم ا يسي ي ي يينطمل أيد من عنماء النغ ف ص
الثو  ،دون ااعنقاد بهلا اموثقت من مه ي ييدر مش ي ييَّت  ،راا  ،ل يِّد موجوداال هنا س ي ييومل مش ي يياب  ،و ن ل ي ن َّس ي يييا،
افَّتاأ أن كو من القو م  )Gothicوالسي ي ي ي يننمك  ،)Celticعنى اليمد من ألما مت مزجهما اه ي ي ي ييطن اا ننا
متاما ،كان هما ماس ااص ي ييري مل الس ي ي ينس ي ي ي يينم ؛ ون ن ض ي يياف النغ الاارس ي ييم القدن ىل ماس الِّاثن  ،ذا كان هذا هو
اد ان ادناسمل دناَّش أخ مسهل رنِّنق بب ار بود فارس11" .
نثري هذا ادقطل أيً ي يا ادولد الي ي لا ية "ااسي ييية" اهندي ااوروبم ال اعنبا أهد أسي ييية يف مجمل ااسي ييي النغوي يف
الِّال ،ضييمن ما هي يف النسييامماا النارام يف القين الناسييل عشييي .ايق أن "رطاب" جومز َّد مت يف مًييون عاا من
ي ي يييوع يف رِّند النغ الس ي ي ينس ي ي ي يينم من أجري ريمج ورهي ي يينمل القوام اهندوسي ي ييم ) بِّد أن َّابري بامديز  )Panditيف
بمناريس  ،)Benaresيف الِّاا الس ي ي ي ي ي ي يابق .عووة عنى ذلك ،ل ي ن جومز هو ااورويب الويمد الذخ كان يِّيف الن غ
السنس يينم والنغاا اهندي ااريى يف ذلك الوَّت ،كما أم ل ي ن أول من اََّّتؤ عوَّ بمنها وب النغاا ال وسم م
ااوروبم .12
جيمل النظي ىل رطاب جومز ومقاار ال هيا يف ادنشي ي ي ي ي ي ييور  )Asiatick Researchesيف عوَّنها لمس
فقل بالوايث ذوخ النوج النغوخ مثري ماسنون كووردو  )Gaston Cœurdouxوأبياهاا هاسمن أم ويري دوبيون
 ،)Abraham H. Anquetil-Duperronول ن أيًا فمما ينِّنق بادناخ الا يخ الِّاا لي أوروبا من الاَّتة ال
متمزا با ي الننويي وااسي ي ي ي ي ي ييننياب النقدي اليومامسي ي ي ي ي ي ييم لذلك .عيف جومز بِّ

الننيوا الوارحة مثري ال ارمل ااداِّن مور

 )Goetheوفمنسي ييوف الننويي الايمسي ييي  ،فولنف  ،)Voltaireوأعمال يف بِّ النوايي حتمري رقاربا مل الامنسي ييوف
ااداِّن ما َّوري اليومامسيم يوهان جوراييد هفدر  ،)Johann Gottfried Herderالذخ كان مِّاصييا ل  .أعنيمل
جور بشيدة اسيييم ياكومناا  )Shakuntalaال َّدمها كالمداسيا  )Kalidasaوال وصينت ىل أدامما عب ريمج
جومز األ نمزي ها عاا  .1789يِّنقد بِّ الِّنماء أن مس ي ي ي ي ي ي ييا جومز يف الاهد ااورويب لثداب الش ي ي ي ي ي ي ييَّم عن ييق
ريمجار من الاارسم والِّيبم والسنس يينم ا رقري أ م عن سهام لنسامماا.
حيمري موَّل وينماا جومز الانساي رقاربا من و ا مل يوهان هفدر .هفدر" ،ااعظد" ،وكان الطالمل اداًري ل امل يف
السي ي ي يابق َّ ،د ابنِّد عن س ي ي ييمد وعن ف ي الننويي حتت ره ف جورن هامان  ،)Georg Hamannالامنس ي ي ييوف ادنميد
بادقارم مل كامل ادنً ي ييول ،ول ن بقي وايدا من ادا يين الياثدين يف وَّت مو ي لنيومامس ي ييم اادامم  .13رف هامان
وأرواع مثري هفدر ف ية وجود س ي ي ي ي ييومل عادي مناؤ لنِّايل األمس ي ي ي ي ييان وفقا لانس ي ي ي ي ييا الننويي ،واس ي ي ي ي يينودلو باليوؤ الش ي ي ي ي ي يِّوم
الاول نوريي ) ال رننينى يف لغي النياس الِّيادي وأدلد ورياراهد ودينهد .وفقيا هفدر ،يويدأ الوشي ي ي ي ي ي ييي يف كيري م يان بناس
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القدراا الِّقنم ول ن يماهتد الِّمنم يف يوف وسي ي ي ي ي ي ييماَّاا حمددة ،وكذلك جتارلد النارام اخددة ،رش ي ي ي ي ي ي ي ري عقنماهتد
بش ي ي ي ي ي ي ي ييري ننل .هييذ اارنوفيياا الِّقنم ي  ،بييدورهييا ،رننينى يف بييداعيياهتد و منيياجيياهتد ،أخ بنغيياهتد و دالد وأف ييارهد
ومِّنقداهتد الدينم .
ن ادمزة اليثمسم هفدر ،وفقا لنِّديد من الِّنماء ،رنمثري يف راًمن النِّددي الثقافم  ،ول ن النِّددي ال رهري أيماما
ىل النسي ي ي ييوم  .14جيِّري هفدر ،ع س الِّقومم ورجال الدين ،النغ يف نمِّ راريخ الوش ي ي ي ييي والوجود األمسي ي ي يياِّن .ين ون
الوشي ييي من النغ  ،و ومِّنهد هي "مسي ييمج لغوخ"  .15)a tissue of languageحينان الِّقري الوشي يييخ ىل لغ لننِّوف
عن ماس ي ي  .يِّ س الش ي ي ري الن وخ اخ لغ  ،س ي يواء كامت بسي ييمط أو مِّقدة ،جتيب الِّال ادلنوم يف النغ  .عنى ع س
فولنف ،16الذخ كان فمنسوفا كوفا فمنسوف الننويي حينقي النهوص الدينم  ،المهودي وادسم م عنى يد سواء ،فإن هفدر
يف السماا اليومامسي ادناسمل َّد أعنيمل بالشِّي الِّبخ بسومل بسا ن و ياث اليويي الذخ يِّ س بياءة الايدوس.
ياول هفدر ،كممرخ لنوشي ييي  ،رنول رقدا الناريخ من يم كثاف ورِّقمد اكنس يياب النغ يف ننل اامد أو الثقافاا
ال كامت بدورها منان النااعري األمسيياِّن .ن اجملنمِّاا الوش ييي مجمِّها رنمنل بالنسيياوخ وَّد رقدمت يف الناريخ وفقا ليوؤ
عهي ييي كري منها ،ول ن يف الوَّت ماس ي ي  ،فإن رِّاَّمل اُّقمل يف الناريخ األمسي يياِّن الِّادي حمدد مسي ييوقا وفقا لنلط األهم ،
أخ ألا مس ي ي ي ييهل الِّناي األهم  .ارول هفدر ،عنى ضو فِّال ،ف ي النِّددي الثقافم  ،يم رنقدا كري قاف راراما من يم
رايدها ،ول ن يف النهاي  ،اًييل هذا الناريخ األمسيياِّن لقهييد سيييخ .عارأ هفدر ،من هذا ادنظور -مظيا ان ل ري دول
َّوهتا الدارنم النقدمم ومهفها -أخ ري من أ ال الن ول الديين .كما ييرول أولندر  )Olenderاوَّل هفدرال
"حتويري اام ىل ادسي ي ي ي ي ييم م من رول فيأ ييق يماة جديدة عنمها هو جوارها عنى رمام َّممها اخلاص ي ي ي ي ي ي  ،وفقدان
هوينها  ،وبالنايل رِّيي

سومنها اليويم والسماسم لنلطي".17

ل ن يَّت اآن ،بالنس ييو هفدر ،فإن فهد األبداع اخلوا لنناريخ األمس يياِّن ا ن ن حتقمق ا باعنوار "فنا لن ش ييل
عن النظاا األهي ادلاي يف ال ناب ادقدس" .18وينوَّل ادمرخ أن ي ون هفدر "م اداض ي ي ييي" ،وهو ي ي يياعي يِّنمد عمن
عنى مجالماا الِّناي األهم " .19وَّد أ ار أولندر ىل أم ذا كان هفدر راضِّا لي "راريخ قايف عنماِّن حيَّتا اارنوفاا
القومم ي واليويم ي " ل َّمثيوبولوجم ييا األهم ي النو يي ي  ،فه ييذا ان ال ن يياب ادق ييدس هو الويم ييد ال ييذخ يوفي ل ي "الويي ب ييادِّىن
اله ي ي ي ي ي ي ي مح لن نم  ".ن ن ل َّديان ااريى أن روفي ااسي ي ي ي ي ي ييا ف والطقوس أو ااروا الِّالم فقل .ن اامقوب اارف
هفدر موج ىل المهودي ال رِّنب كناباهتا ادقدس ي ي ي  ،وصي ي يينواهتا وأي امها ااروَّم "كناباا سي ي ييامم " ،ول ن عنى اليمد
من ذلك ،فإن الِّناي األهم ماسي ييها اختذا َّيارا لهي يياحل ادسي ييم م باعنوارها "النهي ييممد الاييد امواعنا!" .20ييف الدين
المهودخ باعنوار "موارا امنما" ؛ ويسنمي يف الننوم بهم سمند اسنمِّالد وسمودؤون "الِّمش وفقا لنقوام ااوروبم ".21
كامت هذ اليين القه ييفة يف ف ي هفدر ض يييوري بالنس ييو لنا من أجري أن م ون َّادرين عنى فهد رِّقمداا مطالواا
ولماا جومز النارام واًُّيياري بشي ري أفًييري .ركزا أيد ااعمال اُّديث يول مهييوص جومز عنى رهصييمن يف "الوهوا
الِّنمق" الذخ ينغنمل عنى ِّ جومز كِّال مس ي يينش ي يييا ينمنل بنظية عادم لمبالم ورقدمم  .امنقاداا ال ارمل الس ي ييويس ي يييخ
أورس أب  )Urs Appصايمل لي  ،22The Birth of Orientalismاليثمسم ومز جيى عنى الن و النايلال
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يف ي أذهنت جمنداا أحباو سي ي ي ي ييماا َّياءَها ااوروبم من رول مظيهتد الِّنمامم وادوضي ي ي ي ييوعم متاما ىل سي ي ي ي ييما
وبالنايل مش ييي موع جديد من ااس يينش ي يياا الذخ ل يِّد رادما لوهوا ،ا أن اخلطاباا الس يينوي لوينماا جومز رُو كمل

ري ممس ي يسي ييي ا مِّم اآسي ييموي ادنِّهي ييو وادنوهيين مقمدين باايديولوجم الدينم ااوربم القدن  ،بيؤينها اخلاص ي ي لناريخ

َّهي ييف لنغاي يسي ييمطي عنم ل ر يا عنى أول نوَّار بالطوفان ،وكان لنوؤ و أبناء م َّوا الِّال بهسي ييي يف بًي ييِّ اف
من السيين  .يف ي أن أوراا جومز يول جمموع واسييِّ من ادوضييوعاا الشييَّم  ،ورسيياثن  ،ورثمس حتييي لو وو سييما
 ،رُظهي كشلص حمورخ يف الن ي ضو حتير ااسنشياا من الوهوا ،فإن رطابار السنوي رُظهي ارروا ا عممقا ومدهشا

بالنس يينس ييري الزمين ادس يينويى من ال ناب ادقدس ،والناريخ ادقدس ،والوهوا القد  .كان دوارد س ييِّمد حمقا يف القول ن

جومز كييان مييدفوعيا بيياأليييديولوجمي ؛ ل ن ومِّي هييذ اايييديولوجمي وكييذلييك صي ي ي ي ي ي ييننهييا بييااسي ي ي ي ي ي يينِّمييار ااورويب جيييمل عييادة
رقمممها.23
وفقا لنملطل ااسي ي ي ي ي ي ييطورخ لولماا جومز ادو َّ يف حماضي ي ي ي ي ي ييية الذكيى الثال ث يف  2فبايي  ، 1786فقد ور ت "القارة
الشياسيِّ " يف سيما "مخس دول رثمسيم "ال اهنود ،والهيمنمون ،والننار ،والِّيب ،والايس .ممن ادِّنن هي دراسينها مجمِّا ب ري
رااص ي ي ييمنها  ،حبم ر ون "مِّيف أكثي اكنماا ب نهد" له ي ي يياحل الِّال ااورويب .24م مهند أيً ي ي يا اِّيف يقمق أص ي ي ييوهد
ادشَّتك  ،ن وجدا .يودأ بدراس اهنود يف اخاضية الثالث "عنى اهندوس" ،ام  ،كما يقول  " ،لا الدول ال مِّمش فمها
اآن ،وال ن ننيا من روهيا مسي ي ي ي ي ي ييح ادنيا ق اخمطي بنيا" .25ااهنمياا بياهنيد جزء ا يننيزأ مني  ،فهو يِّنزا بقياء الاَّتة
األسيومم رارن اعنوارار النارام لنهند .يقولال " ...يف كري هذ ااسيناسياراا ادنِّنق بناريخ اهند  ،سيهَّنهيي حبثي عنى
الانوياا اخمدي يف بداي القين اُّادخ عش ييي  ،ل نين أوسي يِّها  ،ىل أَّه ييى يد مم ن  ،ىل أَّيب السي ينيوا ااص يينم
لناهاثري الوشيي 26".
هنا أربِّ أو مخس موضوعاا مهممن يف ختطمطاا جومز النارام وا غيافم ال
• البيطاممون الذين ينولون القمادة اآن يف ااراضي اهندي الونغال يف الوداي ) وهد اآن مسنو نون عنى هذ اارأ؛
اُّ اا ادسنمون ودينهد و قافنهد ادوجودة يف ااراضي اهندي ا صن هد بدراس راريخ اهند؛
• اهند هي من م البيطامم الثممن  ،وريرول الِّهور القدن موا ية مل الِّهور القدن ل َّوروبم ؛
• ن ن أن يشييهد ال ناب ادقدس الِّهد القد  ،أخ الاسييماسيياء) عن راريخ وجغيافما ييِّوب الِّال من رول الدراسيياا
اُّديث حتت رعاي ا مِّم اآسموي الونغالم ال أسسها.
• لنبيطامم دور من امه) وهو امه لنوجم مهف الشِّمل اهندخ.
أ ار روماس ر .رياومتان  )Thomas R. Trautmannىل أن مشيوع جومز اًُّارخ يدين ىل يد كوف اا
يسمى يف السابق " نولوجما الاسماساء"2006 ،Trautmann 27ال  )10لِّند أصول الاسماساء مهدر يف ف ية
ينيية اامد ادذكورة يف سياي الن وين النورايت  ،ورنسيمل ىل موسيى .هم ري اا ينيار يشيف ىل عوَّاا القياب ب اامد.
وفقا لَّتاومتان " ،ن عند الاس ييماس يياء يف موحايمك هي رقنم بس ييمط لن ديد الِّوَّاا ب الش ييِّوب ،وال رُه ي َّيور عنى ألا
سييواا منايع من يينيية الِّاثن الوشييي  ،كِّوَّاا بِّمدة وَّييو  28".اديجل ماسي  ،ص  .)11الدراسيياا َّادرة عنى
مش يياء رييط أكثي أو أَّري س يينس ي يا من يس يياباا ال ناب ادقدس القدن  .يف حماض ييية الذكيى الِّا ييية فبايي ، )1793
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كان جومز ص ي يييحيا ومننِّش ي يا يول اكنش ي يياف اخلاص ُّقمق عند الاس ي ييماس ي يياء ودور الِّناي األهم يف ادس ي يياعدة يف رهس ي ييمس
الِّوَّ ب بييطامما اُّديث وعهور اهند القدن ال
 ...أكدا مجمل أحبا نا النارام يسيياباا الاسييماسيياء يف الِّال الوداثي؛ و ييهادرنا يول هذا ادوضييوع جيمل أن ي ون
ها وحن أكب ،ام ذا كامت منمني مويظارنا ننا متاما ،كان ينوغي لنا مل ذلك مشي ي يييها  ،لمس بالاِّري بسي ي يييور منسي ي ييا ٍو
ول ن بثق منساوي ؛ ان اُّقمق َّوي  ،ومهما كامت عواَّوها  ،جيمل أن رسود داثما 29...
وعووة عنى ذلكال
يف هذ ادنا ق اهندي  ،ال ألقنها الِّناي األهم يف أيً ييان بييطامما ُّماينها ورفاهمنها  ،فإن دين السي ي ان ااص يينم
وأروَّهد وَّواممنهد متنل يَّت ف ية اُّيي الس يماس ييم ؛ ل ن راراهد راا يش ييف يف رنمم اا ىل احدهارهد ،يف ي يس يينامد
بندما من الاواثد ااس ي ي ي يياس ي ي ي ييم من ااجنهاد من الناس اهادف واخلاض ي ي ي ييِّ  ،الذين يً ي ي ي يياعاون مل هذ الزيادة  ،يَّت بِّد
ويوا اجملاع 30...
وهنا مية أريى ،يهي جومز عنى ادسمولم األهم ال من ت لبيطامما عنى ادنطق اهندي  ،وبالنايل ياجنها ىل دام
اُّ د ااس ي يينِّمارخ ادنش ي ييه يديثا .لقد مت النِّوف بوض ي ييوؤ عن أعياا الاس ي ييماس ي يياء يف رطاب جون الناس ي ييل يف  23فبايي
 .1792بناء عنى ذلك ،يسي ي ن الِّال أيااد أبناء موؤ وياا و يياا ويافت .بِّد الطوفان ال وف ،اس يينقيا عاثن موؤ يف
الوداي يف لال ييان .و امنش ي ي ي ي يييا عاثن من أيااد يافت يف لال أوروبا و س ي ي ي ي ييما .كاموا يف جممنهد دون رغمف وبِّمدا عن
ادثقا  .مسري ياا ،ارَّتع هذ اليسال  ،كامت جمدة يف عند النننيمد ،وأمننيت ااسا ف القدن  ،واسنميا يف ااسنقيار
يف منا ق مه ييي مه ييي) ،كوش موبما)  ،وأجزاء أريى من أفييقما واهند .وأيااد ييمد ،اس يينقيوا يف ادنطق ادِّيوف اآن
بالش ي يييا ااوس ي ييل ،وكاموا من ب ريين ،الِّيب والس ي ييوري والامنمقم  . .س ي ييوف يس ي يينمي نولوجما جومز ااسي ي يطوري يف
النهي ي يييح بهن أيااد بياهمد  ،كاموا َّد أروا من مجمل الِّاثوا الثوو  ،ووص ي يياوا بهلد "مغاميون جييمون بيوؤ من مسي ي ي
وره يييف مننيول ،حينقيون النوِّم ويننيولون يف عش يياثي مناه يين  "،الذين بدأوا يف النماس ييك كمنيموع منممزة َّوري يوايل
 1500سن فقل من بداي الِّهي ادسم ي.31
جتدر األ ارة هنا ىل أم يف رطاب الذكيى الناسِّ  ،يشف جومز ارة مف مقوول ومف حمَّتم لن ادسنم .32
ن اليواي اًُّ يياري ااوروبم ال أعنن عنها الس يف وينماا جومز بقوة وال هيا ايقا بطييق ييامن ومل رداعماا
سي ي ي ي ي ييماسي ي ي ي ي ييم أكثي يدة يف القين الناسي ي ي ي ي ييل عشي ي ي ي ي يييَّ ،د مت رقدنها يف حتنمري ذكي يف أعمال موريس أولندر Maurice
1989 )Olenderا .33)1992راراما ،كان هنا داثما النوا ىل رسي ي ييمم النغ ااصي ي يينم لنوش ي ي ييي  .فاي الس ي ي يماا
الديين ادسم ي ااورويب ،مالوا ما كان يند اُّدي عن هذا باعنوار لغ ا ن  ،يم كان األمسان من دا مل امه ،وكامت
النغ هي رنك ال حتدو لا امه مل اليجري ااول ،أخ دا .ادعى أومس ييط  )Augustineألا كامت الِّبي  ،ول ن
بِّد ذلك كان هنا ريون ييفًون هذ الايضم  ،واََّّتؤ الوِّ اآري السييامم .
ن عون ولماا جومز يول النغ الس يينس ي ي يينم " ،رنقم ها الياثل"-،وراا جاءا من مه ييدر مش ييَّت لمس منقيض ي يا ىل
جاممل النغاا ال وسي ي ي ي ييم م ااوروبم  ،المومامم والورمنم  -أحعج ادوَّل ادهممن لنِّبي والنغاا السي ي ي ي ييامم ذاا الهي ي ي ي يين .
ادعاءار القوي يف هذا الهدد ،كما مِّند  ،أدا ىل فيضم رنِّنق ب ي ي ي ي ي ي ي "أسية" النغاا اهندي ااوروبم  ،مما رسومل يف حتول
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حلزايل يف فهد الن وين الِّنهيييخ اوروبا وبقم الِّال .يف مننهييل القين الناسييل عشييي ،بِّد أن مت رهسييمس النغوياا ادقارم
والنارام يف أدامما ،خلص ماكس مولي ،الذخ كان مذا أسناذا جبامِّ أكساورد  ،أ م هذا النغمف عنى الن و النايلال
" باًييري اكنشيياف النغ القدن يف اهند ،النغ السيينس ي يينم كما يطنق عنمها  ...وباًييري اكنشيياف القياب الو مق ب
هذ النغ والنِّابف ااسي ي يياسي ي ييم ل َّجناس اليثمسي ي ييم يف أوروبا ،وال أس ي ي يسي ي ييت بِّوقيي ي ي يينمغري  ،)Schlegelوهوموولت
 ،)Humboldtوبوب  ،)Boppو ريين ،يد ت ورة كامن يف ييق دراس راريخ الِّال الوداثي34".
جيمل روضيمح الن واا وادنِّطااا يف مااهمد راريخ الِّال ما ب  1750و  1850بشي ري أكثي حتديدا من يم
اُّظوظ ادنقنو لنِّبي والس ي ي يينسي ي ي ي يينم  ،حبنول ذلك الوَّت ،و ا " لغنان رثمس ي ي ييمنان" لغاا ا ن  .35ييص الامنس ي ي ييوف
فولنف عنى فهري اًُّارة ااوروبم عن أصوها النورارم والِّبي  ،والو عن بداثري ،راا يف " وا ا امج" يف اهند .ىل
جاممل اكنشاف مهوص الامدا وبداي اهممن ااسنِّماري عنى و القارة اهندي  ،مشه يدي عن ا ن "اآري " بدا من
الايدوس الِّبخ اآدمي .يس ييمل رد فِّري مقدخ وايد ض ييد اار وذكس ييم الِّنمم ااوروبم ا ديدة" ،أص ييوح الامدا ال ناب
ادقدس ل َّصول الدينم لنِّيا ،ال ناب ادقدس اآرخ".36
يودو أن الننويي ااورويب َّد أوص ي ي ييري الِّيا واًُّ ي ي ييارة ىل الواجه  ،وجِّري الدين يف اخلنام  ،دون أن ينلنى بالطول عن
كري س ي يييد أمس ي يياب ُ .حعد أن الناريخ ا ديد أَّري ردينا وأس ي ييطوري وأكثي "عنمم " .وَّد اعنب أم أكثي عنمم ام اس ي يينند ىل
النغ والِّيا ،وال  ،عنى ع س الدين ،ن ن دراسي يينها بش ي ي ري موضي ييوعي .يف هذ الِّمنم  ،مت النلني عن اله ي ين الثقافم
الًِّ ييوي ال كان يِّنقد ااوروبمون ألا موجودة مل الديام السي يامم اليثمس ييم ااريى ،أخ المهودي بنه ييوص ييها الِّبي  .ن
الديام اآري اهندوسم ادنميكزة يف النغ السنس يينم ىل جاممل اًُّارة المومامم ادناوَّ ف ييا وفنامما) ،وال كان يُِّنقد
ألا أكب س يينا وأكثي رويما من المهودي والِّبي  ،أص ييو ت ُمتنح اآن فليا لنم ان ومت حتديدها عنى ألا ااس يياس بالنس ييو
ىل يًارة ااوروبم .

ذا كامت النغ الِّبي والمهودي يف أوروبا َّد رًي ي ي ييِّت لنلام يًي ي ي ييارخ وما يشي ي ي ييو الطيد الثقايف ،يف ي ي ي ييو القارة
اآسموي ا نوبم  ،كامت النغاا الاارسم الِّيبم رنِّيأ لننييب مما ن  .وعنى اليمد من أن وينماا جومز َّد ذهمل ىل اهند،
يف الوداي لدراس ي ي ي ي وريمج القوام الاارسي ي ي ييم كما متارس يف اهند رول القين الثامن عشي ي ي ييي ،سي ي ي يييعان ما رِّيف عنى النغ
الس ي يينس ي ي ي يينم  ،والديام اهندوس ي ييم األبياهممم ومظامها وَّواممنها اليثمس ي ييم  ،وهي َّوام ادس ي ييماة بقوام مامو )Manu
الذخ ذهمل لَّتمجنها ومش ي ي يييها .كان الاِّري اًُّ ي ي ييارخ الذخ أيد جومز يف اهند هو رقس ي ي ييمد عال النِّايش والنواص ي ي ييري ب
اجملنمِّاا اهندي ادننوع  ،وراص اهندوس وادسنم  .ورافق ذلك اررااعا منزامنا لنسنس يينم والثقاف اديروط لا ،وربطها
بالثقاف واًُّارة ااوروبم  .ما يسمى باداهوا الِّنمي واُّدي ل ي ي "اهندو أوروبم " الذخ أصوح مم نا من رول القمل من
جه  ،والِّوَّ الدينم ادوجودة مسي ي ييوقا ب الِّال ادسي ي ييم ي ااورويب والِّال المهودخ السي ي ييامي ،ومن مايم أريى ،الِّوَّ
النغوي ب السنس يينم واهندوسم والِّال األسومي الاارسي.
ن عواَّمل هذا الن ول اًُّارخ مِّيوف ىل يد ما ،ولمس من الهِّمل ربطها .فمنذ مننهل القين الناسل عشي ،كان
هنا اس ي ي ي يينماء منزايد من يف المهود الذين بدأوا يش ي ي ي ييِّيون ألد يِّامنون كغيباء يف أوروبا .كامت اُّيك اله ي ي ي ييهمومم  ،ال
ردعو مجمل المهود ىل الِّودة ىل أرأ س ي يياثمري ادوعودة ،رنزعمها ف ييا وس ي ييماس ي ييما من َّوري أيد الش ي ييِّياء ااكثي رقدما يف
أدامما ،وهد موس ي ي ييى همس  ،)Moses Hessالذخ كان ص ي ي ييديقا ل ارل ماركس ،والامنس ي ي ييوف ادِّيوف فييدريش نز
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 ،) Friedrich Engelsالنقوا عنى ف ية اا ي ي يَّتاكم  .أصي ي ييو ت الهي ي ييهمومم ييك سي ي ييماسي ي ييم أكثي َّابنم لن ماة ب
الِّديد من المهود بِّد عدة عقود ،وراص ي ي ي ي ي ي ي بِّد ًَّ ي ي ي ي ي ييم درياوس  )Dreyfusيف فيمس ي ي ي ي ي ييا ،حتت َّمادة رجري ااعمال
النمساوخ مودور هيرزل  ،)Theodor Herzlمما أدى ىل رهسمس اام األسياثمنم يف عاا .1948
وبادثري ،يف جنوب سما ،بدأ ادسنمون يف صمام هوي مناهن بِّد عقد من متيد األمبا وري البيطامم عاا  1857يف
لال اهند .أصييو ت هذ اُّيك م ثا واكنسييوت ييلهييم سييومم بوضييوؤ من الِّقد ااول من القين الِّشييين .جاءا
القمادة الا يي والسي ييماسي ييم يف هذا السي ييماا مية أريى من ي يياعي وفمنسي ييوف ا ي يَّتاكي رنقى رِّنمم يف أدامما من اهور يف
باكسيينان الموا ،وهو حممد َّوال .أصييوح َّوال ،ىل جاممل ا .ا .جناؤ ،ايقا ،أيد أعمدة اُّزب السيماسييي األسييومي،
اليابط األسومم  ،ال كامت مامدة يف رش مري الدول ذاا اامنوم ادسنم يف باكسنان يف أمسطس عاا ُ .1947حيَّتا
َّوال باعنوار الشاعي الو ين ،حيناري بِّمد ممود باعنوار عطن و نم يف باكسنان.
ن َّهي ي ي الطييق ال رً ي ييل لا الش ي ييِّياء والاوس ي ييا مثري موس ي ييى همس وحممد َّوال لنن ول من مموهد الس ي ييماس ي ييم
اا َّتاكم اليادي الم ىل روجهاا َّوي يف القومم الدينم والشموعم جيمل جياء مزيد من الو عنها .يف الوَّت اُّايل ،
ي اي أن ميى كمل أدا ادِّيف اُّديث يول النغاا وراراها ىل رداعماا اجنماعم وس ي ي ي ييماس ي ي ي ييم رطفة عنى ادس ي ي ي يينوى
الِّادي الناراي .عووة عنى ذلك ،يَّت عنى مسي ي يينوى أخ ي ي ييلص مِّ  ،ن ن مويظ أن ااسي ي يينِّمار َّد أيدو ارا
جذري عنى ادِّيف النغوي واسنلدامها ومشاركنها .وَّد جتنى ذلك بوضوؤ يف رواي ادمرخ بيمارد كوه عن ومِّ الندرري
ااسنِّمارخ البيطاِّن عنى مسنوى النغاا واخلطاباا ااريى يف السماا اهندخ .ايق كوه أنال
َّييد يُنظي ىل ااعواا من  1770ىل  1785عنى أل يا الاَّتة الن وينم ي ال بييدأ روهييا البيطيياممون بننييياؤ بيمييامج
ختهي ي ي ي ي ي ييمص النغاا اهندي خلدم عنهي ي ي ي ي ي ييي ياسي ي ي ي ي ي ييد يف بناء مظاا اُّ د .ينِّند ادزيد من ادسي ي ي ي ي ي ييمول البيطامم النغاا
"ال وسي ي ييم م " يف اهند السي ي يينس ي ي ي يينم والاارسي ي ييم والِّيبم ) باألضي ي يياف ىل الِّديد من النغاا "الِّامم " .ااهد من ذلك،
كامت هذ هي الاَّتة ال بدأ فمها البيطاممون منانال القواعد والقواممس واا يوياا وال نمل اددرس ي ي ي ي ييم والَّتمجاا يول
ومن لغاا اهند ... .بدأ منان هذ النه ي ي ي ييوص ومفها من النه ي ي ي ييوص ال رننها يف رهس ي ي ي ييمس النش ي ي ي ي مري اخلطايب ،وحتديد
الاً ي ي يياء ادِّييف ،ورنق رطاب ااس ي ي يينش ي ي يياا) ،وكان ل ره ف يف حتويري أ ي ي ي ال ادِّيف اهندي ىل أ ي ي ييماء أوروبم  .كامت
موضي ييوعاا هذ النهي ييوص هي أوا وَّوري كري ي يييء النغاا اهندي ماسي ييها ،ومت متثمنها يف ادهي ييطن اا ااوروبم كقواعد
وَّواممس وأدواا رِّنممم يف مش ي ي ي يييوع ِّري اكنس ي ي ي يياب مِّيف عمنم بالنغ ادناي اولتك البيطامم الذين كاموا جزءا من
ا ماعاا اُّاكم يف اهند.37
 ،يقدا لنا بيمارد كوه  ،يف كناب " Colonialism and Its Forms of Knowledge – The
 "British in Indiaس يييدا جتييوما منما لنِّوَّ القمِّم اُّنمم ال كامت َّاثم ب ااس يينِّمار والثقاف والنغاا ،وهو
منل ن ن رؤين ين ير يف أخ م ان ،من أ ي ال اهممن السييماسييم اُّديث  ،أخ ممارس ي ال ولوممالم  .لقد مت رقد ااسييس
الانسام لنمش ن بنمس

لهم

مم يف مص مادر دا بِّد ال ولوممالم كنو دريدا الذخ يهي عنى النهصمري ال ولوممايل

يف مجمل الثقافاا ،وراا لنثقاف ماسها ،ويننينى ويِّب عن بالنغ وعبهاال
كري قاف هي يف ااص ييري مس يينِّمية .وكري قاف رً ييل ماس ييها عب فيأ أيادخ لوِّ

"الس ييماسي ي " النغوي  .يودأ األرقان

كما مِّيف ،من رول َّوة الن سمم  ،يف فيأ رسمماا يعم  .ضن مِّيف كمل يدو ذلك مل فيمسا يف فيمسا ماسها،
مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -10نوفمبر -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين
110

العدد  10نوفمبر 2019

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية

ويف فيمسا الثوري بقدر أو أكثي ،يف فيمسا ادن م َّ .د ر ون هذ ادمسس السمادي مانوي  ،أو َّامومم  ،أو مسن

 ،أو

ماكية  ،منلام حتت ي ي ي ي ي يياف األمس ي ي ي ي ييامم "الِّادم "  ،وأيماما من أكثي كيا الً ي ي ي ي ييماف  .داثما ينول أو يس ي ي ي ي ييوق الثقاف مثري
نها.38
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حجاجية االستعارة في شعر اإلمام الشافعي
مقاربة في ضوء البالبة الجديدة

The argumentation of metaphor in the poetry of El Imam
echchafiai
Approach to the light of the new rhetoric.
الدكتطور :عب طد اهلل بوقططصة/جامعة أحمد زبانة بليزان/الجزائر
مخلص
حياري ي ييِّي األماا الش ي ييافِّي  204 ،150ه) بالزرارف الناظم وااماَّ النغوي  .كما يزري بادواعق الياثِّ والِّب
ا ممن  .ا أن يً ي ي ييور هذا الش ي ي ييِّي ،ورناول يف ادش ي ي ييهد ااديب الِّييب يوقى ض ي ي ييتمو ،ذ ما حال ل حيق بالدرس النقدخ،
والنم مص الو ثي.
وَّد أكدا ادقارباا الوومم ا ديدة عنى أن كري اخلطاباا الوش ي ي ي ييي ر نسي ي ي ييي ابِّا ِينياجما ،ل ن َّوة اُِّنيان،
عنى

وفاعنمن رظري منااور ختننل من رطاب ىل ري .وهذا دأب ي ي ي ييِّي الش ي ي ي ييافِّي ،بوص ي ي ي ييا رطابا أدبما منممزا ينه
مقوماا ِينياجم  ،ويقوا عنى أس ييس َّناعم سي يواء كامت اهية أو مً ييمية .و ض يياف ىل َّممن النغوي  ،وحريفن الناظم ،
وميض النِّنممي ،وبُِّد النوجمهي ،د حيمري يف مار مومح ِينياجم ومِّال َّناعم رسنهدف عقول ادننق .

فإىل أخ مدى ينًوخ ِّي األماا الشافِّي عنى َّمم ِينياجم ؟ هري مت ن هذا الاقم الشاعي من ادياوي ب ااسنِّارة
اُِّنياجم وااسنِّارة مف اُِّنياجم ؟
كنماا مانايم ال ِّي ; ِينيان ;اسنِّارة ; ي م ; َّناع.
Abstract
The poems of El Imam echchafiai are wise works which can claim,
call, and declare. Like that the case of his collection of poems.
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It is a heritage collection that takes argumentative mechanisms and
persuasive strategies as the argumentative metaphor.
The metaphor occupies a not insignificant space in the field of
communication and criticism, and of the Western and even contemporary
heritage, and on the one hand the plot of style in the beout which is perfectly
illustrated by Words reaching perfection to the point of being able to shake
the reader by captivating his attention.
In this article we attempt to approach the argumentative metaphor
depending on a poetic corpus of El imam Echchafiai.
;Keywords: argumentative metaphor; Collection of poems; Experience
Persuasive strategies.
مقدمة
ن الواي وهو ينبخ ىل سييب أموار ِينياجم ااسيينِّارة ا يَّتص يد الزرارف الناظم ف سييمل ،بقدر ما ينقه يد
القدراا األَّناعم  ،والطاَّاا اُِّنياجم  ،وادقاص ييد النواص يينم  ،والو اثل النداولم  .فو مياء يف أن كري اخلطاباا األمس ييامم

ر نسي ي ي ي ي ي ييي بِّييدا ِينييياجمييا ،ل ن درجي اُِّنيييان ،وفيياعنمني رظييري منايياوري ختننل من رطيياب ىل ري .وا ميو أن ينه
اخلطاب ااديب اارَّى ممثو يف الش ي ي ي ييِّي بدور عنى مقوماا ِينياجم  ،ويقوا عنى أس ي ي ي ييس َّناعم سي ي ي ي يواء كامت اهية أو
مً ي ي ي ييمية .ويف هذا ادً ي ي ي ييمار رنزاؤ ااس ي ي ي يينِّارة اُِّنياجم عن اهتا ا مالم األمناعم  ،لن مري يف ماهتا مومح ِينياجم
ومِّال َّناعم رسيينهدف عقول ادننق  .فإىل أخ مدى ينًييوخ ييِّي األماا الشييافِّي عنى َّمم ِينياجم ؟ هري مت ن هذا
الاقم الشاعي من ادياوي ب ااسنِّارة اُِّنياجم وااسنِّارة مف اُِّنياجم ؟
وميوا من رول هذ الدراس ي ي ي ي اَّنااء أ ي ااسي ي ي يينِّارة اُِّنياجم و لماا ا ي ي ي يينغاها يف اددوم الشي ي ي ييِّيي ليماا
الشييافِّي .وذلك امطوَّا من مجن فيضييماا أ مها ما ينِّنق بإم اماا روفمق ااسيينِّارة ب الوِّدين ا مايل واُِّنياجي يف
اخلطاب الشييِّيخ بهييا عام  ،ويف ييِّي األماا الشييافِّي عنى وج اخلهييوص .كما اررهينا رواع رط رياويت ب ا اممل
النظيخ ادنه ييري باُِّنيان النغوخ ب النهس ييمس والنهص ييمري ،ويً ييور ااس يينِّارة يف الش ييِّي الِّييب ،وا اممل النطومقي ادنِّنق
بسماا اُّنيان النغوخ يف ِّي األماا الشافِّي وكذا ِينياجم ااسنِّارة يف ديوام .
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وَّد ار هما –وضن لد بن نمري مناذن نارة من مدومننا -عنى مقارب يف ضوء الووم ا ديدة من منظور رداويل
ِينياجيَّ ،هد الوَّوف عنى القمم اُِّنياجم لوسنِّارة ،واا م األَّناعم ال امن يف بنماهتا وأمساَّها.
الحجاج اللغوي بين التأسيس والتأصيل
ولل األمسي ي ي ي ي ي ييان منذ القدا بنو مل رقنماا األَّناع و لماا اخاجني يف رطابار ادننوع  ،ذ رولدا رهاصي ي ي ي ي ي يياا اخلطاب
اُِّنياجي بداي من القماس ادنطقي ،وااسييندال ااسيينقياثي يف الانسييا المومامم  ،ميورا بان اخلطاب األَّناعم  ،وادنا ياا

ا دلم  ،دون جتاهري الَّتاو اُِّنياجي الوومي الِّييب ،لمه ييري أرفا ىل الدرس النغوخ النداويل يم مت ن يف ض ييوث الِّال
الايمس ييي أوحفالددي يو O Ducrotمن وض ييل مظيي َّاثم بذاهتا راص ي باُِّنيان النغوخ .وهي مظيي لس ييامم حبن رقوا

عنى يماحة من ند النغ عنى م اماا ومِّم من هلا أن رِّمن اجري حتقمق ِ
ماياحتنياجم وأهداف َّناعم .

ولِّري منطنق مثري هذ النظيياا النغوي اليصيمن هو ف ية ممداهاال ن ادن ند منا ين ند من أجري أن يم ي )1 .كما
أن لنغ اظهييها الناظي وادِّنوخ دورا ينياجما أس ي ي ي يياس ي ي ي ييا )2 .لذا فهي ر نس ي ي ي ييي ابِّا ِينياجما ينمظهي يف كاف بنماهتا
الن وي واله ي ي يييفم والدالم واله ي ي ييورم  .وريمي مظيي اُّنيان يف النغ ىل كون هذ اارفة ذاا و ما ينياجم جوهيي ،
منمني دم ي ي ي يياا كامن يف بنماا ااَّوال النغوي ذاهتا .أما ف واها ،فمش ي ي يينمري عنى الطاَّ اُّنياجم ال ينً ي ي ييمنها القول.
ويِّد القول عنه ي ي ي ي ي ييا أس ي ي ي ي يياس ي ي ي ي ييا وجزءا ا يننيزأ من عناص ي ي ي ي ييي ادِّىن .مما جيِّري ادن ند وهو يوادر ب  ،ينني اجتاها ينياجما
مِّمنا)3 .
وه ذا حيدو النقا ل ب الووم واُّنيان،كما يف َّول األماا الشافِّيال
ع ُِّ ِاد َِ النَّم ِايل *** فَما ُِّو ِاد ِ
و ُّ
الدمْيمَا بَي َقاءُ .)4 "..
َ َ
َ
" َواَ َْجتَز ْ َ
فإمنا سي ي ي يينواج

ي ي ي ي اا ينِّنق اطابق ادناوظ لنواَّل ادِّمش ،ذ يمنها ينسي ي ي يياءل ادننقي عن َّهي ي ي ييدي ادن ند ،وعن اََّّتان

اُّ دو بالاِّري ادًييارع اجملزوا بالنهي ا الناهم ) وادهييمو باُّاد الناحل يف جنح النمايل؟ ويِّزى هذا النسيياؤل ىل النواين
الطامل ب ادسي ي ييند وادسي ي ييند لم  ،وا رظهي اُّقمق ا يف فك ي ي يياية هذا النماهي الوومي ب

يف

ادهي ي ييمو اياد

النمايل) يف ري رغمممل اا ياف ااريى ادنمثن يف بقم أركان ادشييال كهداة النشييوم ووج الشييو  ،ونثري وج الشييو ويدة
مِّنيمم صي ي ييغيى ربح يف اُّقري الدايل لنمريال الظند ،اخلداع ،الظوا ،ااسي ي يينوداد ،الس ي ي ي ون.....أخ .ورمدخ هذ الويدة
دورا مهم ي ييا يف َّ ي ييام ي ي الَّتابل واامس ي ي ي ي ي ي يني ي يياا ال ي ييدايل يف الَّتاك م ي ييمل النغوي ي ي  .وه ي ييذا م ي ييا أ ي ي ي ي ي ي ي ي ييار لم ي ي

ي ي ي ي ي ي ي ي ييا بيد ي ييان

 )Ch.PERELMANيف حبو يول "الووم ا ديدة "la nouvelle rhétoriqueذ يدد مقط النقا ل
ب ي ال يو ييومي ي ي ي ال يَّتا يمي ي ي ي ال يق ي ي ييدني ي ي ي وال ين يظ يييي ي ي ي ال ين يغ ييويي ي ي ي اُِّ يني ي ي يياج يمي ي ي ي اد يِّ ي ي يياص ي ي ي ي ي ي ي ييية ،ويه ي ي ي ي ي ي ي يييه ي ي ييا يف ادس ي ي ي ي ي ي ي ين يم ييل.
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ورننينى ِينياجم ااسي ي ي ي ي ي يينِّاراا يف ننل اخلطاباا اادبم  ،باليمد من كولا جتارب مجالم ذارم  ،فهي ريمي ىل
األَّناع ،ورسيينهدف النه ف يف السيينو وادواَّل .فن ًييي ااسيينِّارة يف اخلطاب ال رننزل "منزل وسييطى ب صييناع ا دل
وااس ي ي ييندال ،وص ي ي ييناع الش ي ي ييِّي والنلممري" )5 .وبغ الطيف عن الً ي ي يييوب اُِّنياجم القدن واُّديث كاُِّنيان ا ديل
ادنطقي يف الانس ي ي ي ي ي ييا المومامم  ،واُِّنيان الوومي يف الَّتاو الِّييب ،منات اامنوا ىل أن اُِّنيان النداويل بوص ي ي ي ي ي ييا واهي

لغوي من روابل وعوامري و لماا وس ي ي ي ييول ،ينمظهي يف كري اخلطاباا الوشي ي ي ي ييي اا فمها الش ي ي ي ييِّي ديوان الِّيب ذو اًُّ ي ي ي ييور
اد ثل ،الدااا ادنشِّو يف اادب الِّييب.
سمات الحجاج اللغوي في شعر اإلمام الشافعي
ين سد اُِّنيان النغوخ بسماا هوص فمما ينهري باُّنيج ال يسنند لمها اخاجج ،ربح منهاال السماَّم والنسوم
والقابنم ليبطال.
سمة السياقية

أ-

ينً ي ييمن القول جمموع من اد وماا الدالم  .واُّني بوص ي يياها م وما دالما ايقا ،جاء ب ادن ند لملدا م وما
دالما سابقا ،ر نسي ومِّنها اُّنياجم روِّا لنسماا .فقد ر ون الِّوارة يني يف السماا ااول ،ولمست يني يف السماا
الثاِّن .ويف ديوان األماا الشافِّي أمثن لذلك منهاال
السلاءُ")6 .
َّمري َّ
"رَ َسنَّي ْي بِ َّ
الس َلاء فَ ُ ُّري َعْممل *** يغطم كما َ
وحينوخ هذا ادثال عنى منمني ماادها رس ي ي ي ييَّت بالس ي ي ي ييلاء) ،ويني ختدمها كري عممل يغطم الس ي ي ي ييلاء) ،والِّوارة ا ر ون
يني ا يف الس ييماا الزم اِّن ادنِّنق بي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ا ود وال يا والس ييلاء .)...ولو اس يينلدمنا اُّني ماس ييها يف س ييماا ري مف
السماا ادذكور ،لاقدا َّوهتا اُِّنياجم  .بذلك فإن السماا هو الذخ كساها ابِّا ِينياجما.
ب-

النسوم

رنااوا درجاا اُّنيج يف اُِّنيان النغوخ .فهنا الً ييِّما وادنوس ييط والقوي  .ورظري القوة اُِّنياجم مس ييوم  ،ذ
َّد يقدا ادن ند يني أوىل لملدا منمني مِّمن  .ففدفها يني امم أَّوى منها له ي ي ي ي يياحل الننمني ذاهتا .ومن أ ي ي ي ي ييِّار األماا
الشافِّي مسن ًي اابماا الثو اآرم ال
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ِ
دع ااَو َي ي ي ي ي ي يا َن وا ْمي ي ي ي ي ي ي ََِّت ِ
ِ
ِ
ب
"م ي ي ي ي ي ييا يف ادي ي ي ي ي ي يق ي ي ي ي ي يياا ل ي ي ي ي ي ييذخ عي ي ي ي ي ي يق ي ي ي ي ي ي ٍيري وذخ أدب *** مي ي ي ي ي ي ي ْن َرا َيي ي ي ي ي ي ي  ،فَي ي ي ي ي ي ي ِ ْ
ِ
هييييييييييي ِ
إن لَ ي ي ي ي ِذي ي ي ي ي َذ الْ ي ي ي ي َِّ ي ي ي يْم ي ي ي ي ِ
مل فَ ي ي ي ي َّ
مل
ش ِيف ال ي ي ي ينَّ َ
سي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييافي ي ي ييي جتي ي ي ييد عي ي ي ييوضي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييا ع ي ي ي ي َّم ي ي ي ين ر ي ي ي ياي ي ي ييارَّ ي ي ي ي ُ *** َوامْه ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ْ
ِ
اب و ْن َلْ َْجي ِي َلْ يَ ِط ِ
مل " .)7
أيت و َ
ِّن ر ُ
َّوف اداء ياسد ُ *** ْن َس َ
اؤ َ َ َ
وه ذا فننهكمد الننمني ذاهتا ادنِّنق بًييورة السياي واامَّتاب ،سياا الشياعي و أبماا ،كري بمت ينًيمن يني  .اُّني
ااوىلال عدا وجود الياي يف ادقاا ،واُّني الثامم ال جياد الِّوأ يف السيياي ،واُّني الثالث ال وَّوف اداء وركود ماسييدة ل .
وهي يني أَّوى من سابقنمها لنوفمقها ب اُّقمق واجملاح.
ج-

سمة القابلية لإبطال

لِّري من أهد ما نمز اُّنيج النغوي عن القماس ادنطقي ادطنق هو كون القماس ادنطقي بوص ي ي ييا اس ي ي يينداا بيهامما
ينمما ومطنقا مف القابري ليبطال .فمما رِّد اُّنيج النغوي َّابن ليبطال ،ومف مس ي ي ي ي ي يينقية عنى يال .و اهية اُِّنيان يف
يد ذاهتا منذبذب مف ابن  ،ذ كثفا ما رنغف لماهتا ،ورن ور موحمها ،يس ي ي ي ي ييمل رغف مقاا ال وا ،ورودل يوف ادن ند،
باليمد من كوم ادوضوع ادنناول هو ماس )8 .
ون ن روضمح ذلك فمما يهيتال
"والشمس لو وَّات يف ِ
الانك داثم *** لَمنَّها النَّاس ِمن عُ ْني ٍد وِمن َعي ِ
ب")9 .
ََ
ُ ْ
َ َ َ
فهما يف الس ي ي ييماا اجملاحخ ،ف ون األمس ي ي ييان الش ي ي ييمس) واَّاا دوما يف اد ان ذار هو اثاب يني رثوت أن الناس َّد ننوم .
وأما يف الس ي ي ييماا اُّقمقي ،فو رِّد يني ان الشي ي ي يمس اُّقمقم يَّت ولو نت س ي ي ييا ِّ  ،ا ي ي ييهن لنناس لا .بذلك فإن
اُّنيج مِّيض لنودل مسنمي ،ورغف داثد.
يًور ااسنِّارة يف ديوان األماا الشافِّي
حياري ييِّي األماا الشييافِّي  204 ،150ه) بالزرارف الناظم وااماَّ النغوي  .كما يزري بادواعق الياثِّ
والِّب ا ممن  .ا أن يً ي ي ي ييور هذا الش ي ي ي ييِّي ،ورناول يف ادش ي ي ي ييهد ااديب الِّييب يوقى ض ي ي ي ييتمو ،ذ ما حالت ل حيق بالدرس
النقدخ ،والنم مص الو ثي..
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ورِّد أ ييِّار األماا الش ييافِّي دررا رنً ييح باُّ م وادوعظ  .كما أن منظومار الش ييِّيي رنس ييد بس ييوس ي النغ وعمق
ادِّىن ،ورنهى عن الناق الغييمل .حتمري من النوجمهاا واألر ي ي ي ي ي ي يياداا ما يِّادل الدروس والِّب .وَّد ورد يف ديوام جواهي
يسان جزل الناق ،وَّوي ادِّىن ،و ييا الغيأ ،منها ما َّال يف اليضى بقًاء امه وَّدر ال
"د األيام تفعل ما تشاء *** وطب نفسا إذا حكم الق اء
وال تجز لحادثة الليالي *** فما لح ططوادث الدنيا بقاء
وكن رجال على األهوال جلدا *** وشيمتك السماحة والوفاء)10("..
وما َّال يف فًري الدعاءال
صن: :ع الد :
" أ:ت:ط ْه :زأُ بالد :
ُّعاء :وت:ط ْز :دريه *** :و:ما تْ :دري بما :
ُّعاءُ
ام اللَّيل ال تُ ْخطي :ول:ك ْن *** لها أم ٌد ولألمد انق اءُ)11("..
س :ه ُ
وكذا ما َّال يف رزين األمسان بالِّند والنقوىال
ول يمار .
مري ا هري َ
مي النِّن ِد ساع *** َّ
"ومن ل يذا َّ
ع َّ
جتي َ
ْ
َّت واب ِ *** ف ِّب عنم أربِّا لوفار )12 "..
َِّّنمد و َ
ومن فار ُ الن ُ
وا ياورنا النذكف اا َّال ااماا الشافِّي اررواط سطوع مور الِّند بَّت ادِّاصيال
المعاصي
" :ش :ك ْو ُ
وء ح ْفظي *** فْ :أر :ش :دني إل:ى ت:ط ْرك :
ت إل:ى :وكي ٍع ُس :
:وأ ْخب:ط ط :طرني بأ َّ
ونور اهلل ال يهدى لعاصي)13("..
ْم نُ ٌ
ور *** ُ
:ن العل :
وَّوري أن مقوا بإيياد مناذن من ااس ي ي ي ي ي يينِّاراا الواردة يف ديوان األماا الش ي ي ي ي ي ييافِّي .جيدر بنا النِّييل بااس ي ي ي ي ي يينِّارة لغ
واصطوياال
ينهي ي ي يييف ادِّىن النغوخ لوسي ي ي يينِّارة ىل َّوهدال اسي ي ي يينِّار ادال ،ذا نو عاري  ،أخ نمل ي ي ي يييء ما لومنااع ب دون
مقابري ،عنى أن ييد ادسي ي ي ي ي ي يينِّف ىل ادِّف عند امنهاء اددة ادمنوي ل  ،أو عند الطنمل )14 .أما ااسي ي ي ي ي ي يينِّارة يف مِّناها
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ااصطويي ،فهي اسنِّمال الناق يف مف ما ُوضل ل لِّوَّ ادشال ب ادِّىن ادنقول عن وادِّىن ادسنِّمري فم  ،مل َّيين

صارف عن رادة ادِّىن ااصني)15 .

ومن واهد ااسنِّارة يف ديوان الشافِّي َّول ال
حكم الق اءُ".
ام ت:ط ْف :عل :ما ت: :
:
"د األ:يَّ :
شاءُ *** وطب نفسا إذا :
فقد ص يييؤ بادس يينِّار ل ااياا) ،ويذف ادس يينِّار من الناس) ،والقيين ادامِّ هي راِّري) ،وذلك عنى س ييومري ااس يينِّارة
اد نم النوِّم ادي

.

وَّول أيًاال
السخاءُ".
قيل َّ
َّر ب َّ
ستط ْ
"ت: :
الس :خاء فُ :ك ُّل :ع ْيب *** يغطيه كما :
فذكي ادسيينِّار ل ادشييو ) أخ السييلاء ،ويذف ادسيينِّار من ادشييو ب ) أخ الغطاء ،والقيين الهييارف هي رسييَّت) ،عنى
سومري ااسنِّارة اد نم النوِّم ادي

.

ومن أمثن ذلك َّول ال
ام ت:طغْد ُر ُك َّل حي ٍن*** فما يغني عن الموت الدواءُ".
" :د األ:يَّ :
ص يييؤ بادش ييو أو ادس يينِّار ل ااياا) ،ويذف ادش ييو ب أو ادس يينِّار من األمس ييان) ،وذكي القيين ادامِّ ادنمثن يف الاِّري
رغدر) .عنى س ييومري ااس يينِّارة اد نم ادي ي

ان القيين رغدر) روثد ادس يينِّار من  ،والنوِّم ان لاق هذ القيين عوارة

عن فِّري.
ولِّن من الهيِّوب ا ان رِّداد كري ااسينِّاراا ال ا ينمري عنمها ديوان الشيافِّي ،ل ننا أرجتنا اُّدي عن بًِّيها
ىل ادقاا ادناسمل .ذ فًننا النذكف انيمري ااسنِّاراا ذاا الهوغ اُِّنياجم يف مِّيأ اَّنااثنا أ ي ِينياجم ااسنِّارة
يف أ ِّار األماا الشافِّي.
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حجاجية االستعارة في شعر اإلمام الشافعي

حتنري ااس ي ي ي يينِّارة م ام ميموَّ يف الَّتاو الوومي الِّييب ،كما رنووأ م ام س ي ي ي ييامم يف أعنى هيا اآلماا النس ي ي ي ييامم
َّ
يري يف الوضيل
ادِّاصيية .فقد مِّنها عود القاهي ا يجاِّن  471ه) بقول ال "اعند أن ااسينِّارة يف ا من أن ي ون لناق أص ٌ

مِّيوف ُّ
ص ب ي ُوض ييل ،و يس يينِّمن الش يياعي أو مف الش يياعي يف مف ذلك ااص ييري،
النغوخ
ارنُ َّ
ٌ
ردل الش ي يواهد عنى أم ْ
وينقن لم مقو مف ٍ
احا" .)16
َ
ويذهمل ي ي ي ييا بفدان Ch.PERELMANىل امنقاد أخ ره ي ي ي ييور لوس ي ي ي يينِّارة ا يً ي ي ي ييل يف يس ي ي ي يياب بِّدها
اُّنياجي ،فقالال "عنى ن أخ ره ي ي ي ييور لوس ي ي ي يينِّارة ا ينقي الً ي ي ي ييوء أ منها يف اُّنيان ا ن ن أن حيظى بقوولنا .ا أمنا
مِّنقد أن دور ااس ي ي يينِّارة س ي ي ييمنً ي ي ييح أكثي بيبط بنظيي النناس ي ي ييمل اُّنياجي ...منا ا مس ي ي يينطمل يف هذ الن ظ وص ي ي ييل
ااس ي ي يينِّارة ا بنه ي ي ييورها عنى ااَّري من وجه مظي فمما ينِّنق باُِّنيان ،باعنوارها رناس ي ي ييوا م ثاا ماجتا عن ذوبان عنه ي ي ييي
ادسنِّار من يف عنهي ادسنِّار ل " .)17
ول ن ااسيينِّارة الوايدة رنهسيس عنى اسيينِّاراا عديدة .وهي لمسييت فقل أ ييماء ينظي يف أسييوالا ،منا ا مسيينطمل
جتاوح ااسينِّارة الوايدة ا باسينِّمال اسينِّاراا أريى .ويودو أن القدرة عنى فهد الننييب من رول ااسينِّارة عوارة عن
ياسي ي ي ي ي ي ي ي  ،ي ي ي ي ي ي ييهلا يف ذلك ي ي ي ي ي ي ييهن الوهي ي ي ي ي ي ييي أو النمس أو السي ي ي ي ي ي ييمل ،وهذا يِّين أم نا ا مدر الِّال ،ومنارس جتيبن ا
بااسنِّاراا)18 .
وعطاا عنى ذلك ينمظهي الدور اُِّنياجي لوس ي ي يينِّارة مَّتاويا ب اس ي ي يينِّمال الناق يف الوض ي ي ييل ااص ي ي ييري ،ورو ما يف مف
ااصري ،الذخ ردل عنم الشواهد .ويف هذا ادًمار رنايع ااسنِّارة يف الدرس النساِّن ادِّاصي فيع ْ ال
 -1ااس يينِّارة اُّنياجم ال لم لغوي يو اها اديس ييري لنوجم ليس ييالن ىل اديس ييري لم  ،وحتقمق مايار اُّنياجم  .وهي
ااكثي رداوا لنِّنقها اقهدي ادن ند وسماَّار النلا وم يف اُّماة المومم  ،والواَّل ادِّمش ضمن رطاباا أدبم
وعنمم  .وجاء يف ديوان الشافِّي هذا الًيب من ااسنِّارة يف َّول ال
ِ
ِ
ضاءَ ِ َهابَُ ")19 .
ت مَ ُار مَي ْا ِسي با ْ نِ َِّ ِال َم َاا ِرَّي *** َوأَ ْنَ َد لَْمني ِ ْذ أَ َ
" َروَ ْ
وهي اس ي ي يينِّارة م نم رنقه ي ي ي يد النقنمري من اس األمس ي ي ييان باِّري بيوح ي ي ييمو  ،وحتمري ىل الوهن األمس ي ي يياِّن الناجد عن
الشي ي ي ي ي ي ييملور  .وهي يني ردعد منمني من َّومري َّناع ادننق خباوا جذوة اُّماس ،ومقص روؤ ادوادرة لدى فت
ادنقدم يف السن.
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 -2ااسينِّارة مف اُّنياجم ا مالم )ال لم لغوي يو اها اديسيري مقهيودة لذاهتا ،ميضيها الزريف الناظم والننممق
ااسنويب ،دون مقهدي ِينياجم  .وَّد جاء يف ديوان األماا الشافِّي هذا النوع من ااسنِّاراا مثريال
ِ
ِ
هوِ ُح يف ُدمْيمَا ُ َساَّارا)20 "..
"يا َم ْن ييُ َِّام ُق ُدمْيمَا ا بَي َقاءَ َهَا ***ُنسي َويُ ْ
وهي اس ي يينِّارة م نم مقه ي ييودة لذاهتا ،و ن أس ي ييهمت يف روض ي ييمح ادِّىن ورقييو من اديس ي ييري لم فمما ينِّنق ري الدمما
والنههمل لثرية.
وَّد ذكي ا يجاِّن رقس ييمما ريا ما ييومها بذلك ،دا أ ييار ىل ضي ييب ْ من ااس يينِّارةال أيد ا أن ي ون لنقن فاثدة.
واآري أن ا ي ون ل فاثدة .والااثدة هنا ر من يف يهول ميأ ما ،ما كان لم هري لوا رنك ااسنِّارة)21 .
أما يف َّول األماا الشافِّي يف ديوام ال )22
ِ
ِ ِ
ِ
ادِّاصي
" َ َ ْو ُ
ا َىل َوكم ٍل ُسوءَ ي ْاظي *** فَ ْهر َ َدِِّن َىل رَي ْي َ
وأروي يييِِّن به َّ ِ
مور امه ا يهدى لِّاصي".
َن الِّنْ َد مُ ٌ
ور *** و ُ
َ َْ َ
فقد اس ي ي يينلدا األماا الش ي ي ييافِّي اس ي ي يينِّارة ينياجم " Métaphore Argumentativeمور امه" أومه لا ىل
اد ام الذخ حيننها الِّند ،ي

وه ب ي يي"مور امه" عنى سومري ااسنِّارة النهيحيم  .ذ صيؤ بادشو ب أو ادسنِّار من مور

امه) ،ويذف ادشو ادسنِّار ل الِّند).
وااسيينِّارة بِّدِّها يدى الوسيياثري اُِّنياجم ال رمدخ دورا بارحا يف األَّناع والنه ف ،كولا متثري لم من أرَّى اآلماا
النغوي وأَّواها ،لن ييك ادننقي ضو ااَّنناع ،فو يننيه لمها ادلا ِ مل ،ا لثقن بهلا أبنل من اُّقمق ِينياجا ،هتدف
ىل رغمف ادوَّل الا يخ أو السيينو ااماِّايل لنمننقي .وهو اامي الذخ حيدو ذا و انا هذا الومت الشيياهد .فسيييعان ما
مطق األمسان اقول َّول هذ ااسنِّارة النهيحيم مت ن فِّو من درا َّمم الِّند ،و يول مقام السامي بوصا مورا من
امه عز وجري.
ويِّزى ىل ييانوفدان Ch Perlmanالاًييري يف ريان ااسيينِّارة من الووم ال وسييم م ادِّماري ا مالم ىل اما
أ ا الووم ا ديدة ،ذ سي ي ي ي ي ي يييعان ما أعطاها بِّدا ِينياجما  ،)23بِّدما كامت صي ي ي ي ي ي ييورة بمامم ا ختدا ا ا اممل الاين
ا مايل.
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أما عنماء الووم القدامى فقد ص ي ي ي ي ييناوها مقوما مجالما ،و َّناعا ره فيا" ،فالنمثمري ذا جاء يف أعقاب ادِّاِّن أو بيحا
هي بارنهييار يف مِّيض ي  ،ومقنت عن صييورها ااصيينم ىل صييورر كسيياها أل  ،فإن كان مديا كان ألى وأفلد ،و ن كان
ِينياجا كان بيهام أمور وس ي يينطام أَّهي وبمام ألي"  .)24مس ي ييندل من هذا ال وا عنى ااس ي يينِّارة يف حتقمق اُِّنيان
والنه ف يف الناوس ،فو يِّنو بِّدها أخ َّول ،ان اسي ي يينِّماها بوصي ي يياها يني يمدخ بادننقي ىل ااَّنناع ،وجتِّن نِّن عقن
فمها حماوا درا يقاثقها.
ومِّنوا أن ااس ي ي ي يينِّارة اُِّنياجم ذاا ص ي ي ي يين و مدة ب نظيي الس ي ي ي ييول اُّنياجم  .ذ رنووأ اُّنيج ااس ي ي ي يينِّاري أعنى
السند اُّنياجي.
درجاا ُّ
و د األماا الشافِّي يف هذ اابماا ال حت

عنى الَّتيالال

ِ
دع ااَو َا َن وا ْم ََِّت ِ
ِ
"ما يف ِ
ادقاا لذخ ٍ
ب.
اي ٍ فَ ِ ْ
عقري وذخ أدب *** م ْن َر َ
ِ
َّه ِ
إن لَ ِذي َذ الْ َِّْم ِ
مل فَ َّ
مل.
سافي جتد عوضا َّ
ش ِيف الن َ
عمن راارَّ ُ *** َوامْه ْ
ِ
اب و ن ل جي ِي ل ِ
يطمل)25 ".
يت و َ
ِّن رأيي ُ
اؤ َ َ
َّوف اداء ياسد ُ *** ْن َس َ
يو ل بنا ٍ
يان الس ي ي ي ي ي ي يول اُّنيياجمي  Les échellesArgumentativesوهي مظييي لس ي ي ي ي ي ي يياممي ريداولمي منسي ي ي ي ي ي ييوبي
احفالددييو .0swald Ducrotفهورد يف ُّسي ي ي ي ينم اُِّنياجي ينينيا ميرو ريرموا عموديا مندرجا س ي ي ي يياَّها بِّاوي ول نها
رننهي ىل منمني وايدة ،أا وهي ضيورة الساي والَّتيال.
السند اُِّنياجي
ُّ
دع ااَو َا َن وا ْم ََِّت ِ
ب..
الننمني ال ِ ْ
َّوف اداء ياسد ُ.
يت و َ
اُّني 3ال ِّن رأيي ُ
ِ
َّه ِ
إن لَ ِذي َذ الْ َِّْم ِ
مل فَ َّ
مل.
ش ِيف الن َ
اُّني 2ال امْه ْ
عمن راارَّ ُ.
سافي جت ْد عوضا َّ
اُّني 1ال ْ
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وه ذا د الش يياعي األماا الش ييافِّي يف ُّس ي ينم ِينياجي الذخ ص ييام بإرقانَّ ،د امطنق باُّني الً ييِّما  ،فاُّني القوي ،
فاُّني ااَّوى ااسيينِّارة) ىل ماي الننمني  .ذلك ان اُّني ااسيينِّاري أَّوى من اُّني الِّادي  .فقولناال"اسيينش يهد أسييد
ااوراس" أَّوى من َّولناال "اس يينش ييهد مه ييطاى بن الِّمد" .وينً ييمن اخلطاب ااديب الش ييِّيخ ادنمظهي يف ديوان الش ييافِّي
جمموع من اُّنيج ،صييناها فقم الشييِّي و يياعي الاق يسييمل درجاا َّوهتا ،وردرن يف ااررقاء لا من ااد ىل ااعنى،
لنلدا الِّب ادس ي يينلنه ي ي ي من اخلطاب .ويمدخ ردرن هذ اُّنيج ىل منمني جوهيي  .ويند هذا ااداء النغوخ عن ال ااءة
النسامم اُِّنياجم ال ارهات لا الذاا الشاعية ادودع الورع  ،مما اررقى لا ىل مهاف الِّنماء اخلالدين.
خاتطمة
رناما ا يس ييِّنا ا أن مننهي ىل مجن من النقاط ادنِّنق حبنياجم ااس يينِّارة يف ييِّي األماا الش ييافِّي موجزها فمما
يهيت:
– يِّد اُِّنيان اهية لغوي ومِّم ومنطقم  ،لذلك مالوا ما يسي يينند لم الدارسي ييون يف مقارب النهي ييوص وحتنمري اخلطاباا
مثيي كامت أو ِّيي .
– ن النس ي ييان الوش ي يييخ الطومِّي ذو و ما ِينياجم مهممن  ،مهما كان اخلطاب الذخ ينوس ي ين اا يف ذلك الش ي ييِّي به ي ييا
عام  ،و ِّي األماا الشافِّي عنى وج اخلهوص.
واألماا الش ييافِّي يف أ ييِّار ا يهم روار ادننق وا مقري ادِّنوماا لمهد ،بقدر ما يه ييوو ىل النه ف فمهد ،وييمي ىلَّناعهد ،ويسنهدف اَّنناعهد بسيع الوديه ويسن النلنص ،وهو بِّد روجمهي رِّنممي بالدرج ااوىل.
 ن لغ األماا الش ي ي ييافِّي من رول ديوام رودو راَّم مناعم ا رنس ي ي ييد بونم منطقم  ،بري هي ذاا منطق دارني راص،مما ي سوها ابِّا َّناعما مًميا.
 اخلطاب الش ييِّيخ لدى الش ييافِّي اادر النِّنممم وًَّ ييايا النغوي ومقاص ييد الس ييماَّم يس ييمو ىل مقاا اُّماة .فهو ييِّيمادر ينني اجتاه ال أيد ا ختممني مجايل مناعي .واآري ِينياجي جويل َّناعي ،لفسي ي ي يخ موَّاا ،أو يِّدل س ي ي يينوكا .كما
أم مسوو وفق سَّتارمنيماا ختا وم رنًمن النًامن والننممح والنوجم .
ديوان الش ييافِّي عوارة عن منظوماا ييِّيي مس ييووك بوص يياها دررا رنوييي ريبوي  ،رنً ييمن َّمما اجنماعم حارية بالدروسوالِّب .فهي رنهى عن اداهوا ال وس ييم ي لنش ييِّي األمناعي بوص ييا فنا لذار  .بري رنِّدى ذلك لن مري ابِّا ينياجما من
أجري النه ف يف مجهور ادننق .
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رنسمد ااسنِّارة بوصاها لم ينياجم َّوي األسَّتارمنيماا اُِّنياجم والوساثري األَّناعم ال و اها األماا الشافِّي منأجري َّناع ادننقي .ذ كان وَِّّها فِّاا يف أذهان مجهور القياء ،وَّد ه لمها الاقم الشي يياعي بوصي ييا ميسي ييو يمدخ رسي ييالن
بإروص وأمام ىل ااجمال الهاعدة ادنويق .
هوامش وإحاالت
( )1يياجلال عمي بنلف ،مِّال لدراسي ي ي ي ي رداولم وينياجم لنلطاب الهي ي ي ي ي ايف ا زاثيخ ،أ يوي دكنورا طو ،
جامِّ ا زاثي2005 ،ا ،2006ص .55

( )2يياجلال عود اهادخ بن افي الشي ي ي ي ي ي ييهيخ ،س ي ي ي ي ي ي يَّتارمنيماا اخلطاب ،مقارب لغوي رداولم  ،دار ال نمل الو نم ،
()3

بنغاحخ ،2004 ،ص .457
يخ ادولوا ،اُّنيان يف النغ  ،ضمن أعمال ب الووم واُّنيان ،جامِّ منوب  ،رومس ،ص 352

( )4ديوان الشافِّي،حتقمق ورِّنمق حممد الزع  ،دار ا مري ،بفوا ،ص ..15
( )5عود امه صييول  ،اُّنيان يف القي ن ال ي من رول أهد رهيياثه ي ااسيينوبم  ،منشييوراا جامِّ منوب  ،ط ،2
رومس ،2007 ،ص .18

( )6ديوان الشافِّي ،ص ..16
( )7ديوان الشافِّي ،ص .26
( )8يياجلال عود اهادخ بن افي الشهيخ ،سَّتارمنيماا اخلطاب ،...ص .461
( )9ديوان الشافِّي ،ص .27
()10

ديوان الشافِّي ،ص .15

()11

ديوان الشافِّي ،ص .17

()12

ديوان الشافِّي ،ص .29

()13

ديوان الشافِّي ،ص .54

()14

عود الي ن يون

()15

أ د اهالي ،جواهي الووم يف ادِّاِّن والومان والوديل ،ص .276

()16

ادمداِّن ،الووم الِّيبم  ،أسسها وعنومها وفنولا ،دار الا ي ،بفوا ،ص .229

عود القاهي ا يجاِّن ،أسيار الووم  ،حتقمق حممود اكي ،دار ادداِّن ،القاهية ،1991 ،ص .20

La nouvelle

LA. Olbrechts-Tyteca,

et

Perelman

Ch.

)(17

Rhétorique. Traité de l'Argumentation, collection logos, paris,
1958.p535.
يياجلال جورن اي وف ومار جومسي ي ي ي ي ي يين ،ااسي ي ي ي ي ي يينِّاراا ال ضما لا ،ريمج عود اجملمد ج ا  ،دار
()18
روبقال ،الدار الومًاء ،ص .221
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()19

ديوان الشافِّي ،ص.20

()20

ديوان الشافِّي ،ص .42

()21

عود القاهي ا يجاِّن ،أسيار الووم  ،ص .32

()22

ديوان الشافِّي ،ص .54

()23

ينظي ،حممد الويل ،ااس ي ي ي يينِّارة فمم طاا يومامم وعيبم وميبم  ،مطوِّ ال يام  ،اليباط ،2005 ،ص

.453

()24

عود القاهي ا يجاِّن ،أسيار الووم  ،ص.115

()25

ديوان الشافِّي ،ص .26

المصادر والمراجع
 أ د اهالي ،جواهي الووم يف ادِّاِّن والومان والوديل.
 األماا الشافِّي ،ديوان الشافِّي ،حتقمق ورِّنمق حممد الزع  ،دار ا مري ،بفوا.
 جورن اي وف ومار جومسن ،ااسنِّاراا ال ضما لا ،ريمج عود اجملمد ج ا  ،دار روبقال ،الدار الومًاء.
يخ ادولوا ،اُّنيان يف النغ  ،ضمن أعمال ب الووم واُّنيان ،جامِّ منوب  ،رومس.

 عود الي ن يون ادمداِّن ،الووم الِّيبم  ،أسسها وعنومها وفنولا ،دار الا ي ،بفوا.
 عود القاهي ا يجاِّن ،أسيار الووم  ،حتقمق حممود اكي ،دار ادداِّن ،القاهية.1991 ،
 عود امه ص ييول  ،اُّنيان يف القي ن ال ي من رول أهد ره يياثهي ي ااس يينوبم  ،منش ييوراا جامِّ منوب  ،ط ،2
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دور حاضرة توات في نشر اإلسالم في إفريقيا جنوب الصحراء
The role of Touat Civilization in the spread of Islam throughout the
Sub-Saharan africa
 الجزائر، جامعة أحمد دراية أدرار، خديجة حالة.د

:ملخص
 فقد عيفت ياضيية،يسيِّى هذا ادقال ىل رسينمل الًيوء عنى دور أهري رواا يف مشيي األسيوا يف فييقما جنوب الهي ياء
 مما دفل ال ثف منهد ىل، وكامت مقهدا لنوافد ال ثف من الِّنماء والزهاد،رواا عنى مي الناريخ بهلا أرأ أمان وا متنان
 فهص ي ييوح لنواا دورا منممزأ يف مقري األ ي ييِّاع الِّنمي واًُّ ي ييارة، ور ثات مِّ أ ي ي ي ال النااعري اًُّ ي ييارخ،ااس ي يينقيار لا
 ورغنغنت مِّ الثقاف، فواً ي ييري جهود النوارم روس ي ييل امنداد األس ي ييوا ىل فييقما،األس ي ييومم ىل فييقما جنوب اله ي ي ي ياء
 والقواثري والطيا اله ييوفم والننيار الذخ رولوا مهم، وحتاري كنمل الَّتاجد بذكي ال ثف من الِّنماء، األس ييومم والنغ الِّيبم
.النواصري الِّنمي والثقايف مل يواضي فييقما
. َّومن فون،  َّومن كنن، عود ال ي ادغمني، رواا:الكلمات المفتاحية
Abstract ;
This research paper aims to highlight the essential Touati peoples role in
spreading Islam all around the Sub-Saharan Africa. It was familiar that the
region

of

Touat

was

an

area

of

peace

and

harmony,

which

attracted enormous delegations of scholars and Ascetics who settled there, the
civilization therefore had grown to flourish and this latter Touat had played a
distinct role in transferring the knowledge radiation and Islamic civilization to
sub-Saharan Africa. it was thanks to the Touati scholars the extension of Islam
to Africa had been realized along with the Arabic language. The historical and
accounts of translations had mentioned many scholars, tribes ,Sufi methods
and traders who undertook the task of transferring knowledge and aspects of
culture

to

Sub-Saharan

African

dwellers.
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Keywords; touat, Abdul-Kareem Al-Maghili, The Kounta Tribe, The
Foullan Tribe.
مطقطدمطة
يِّنب َّنمد رواا عنى مي الِّهور مقط عوور ب يواضي الشمال و فييقما جنوب اله ياء ،وميكزا عنمما يًاريا
ذو أبِّاد قافم مهم  ،أ يى اُّماة الِّنمم ليَّنمد وأعطا رهي ييوصي ييم مِّيفم وفقهم مت ن من روها ري مسي ييمولم مشي ييي
األسيوا يف فييقما جنوب الهي ياء ،و مشياء الِّديد من اددارس والزوايا لنندريس واأليواء ،ف ان هدف النَّوار مشيي الدين
األسي ييومي ورِّنمد النغ الِّيبم  ،وَّوري الولون يف صي يينمل ادوضي ييوع يسي يينوجمل عنمنا النِّييل حباضي ييية رواا وموَِّّها ا غيايف،
بِّدها مِّاع الم هذا الو وال ردور يول الطيا والوساثري الِّمنم ال اختذهتا رواا يف مشي األسوا .
أوال :التعريف بحاضرة توات
حيمري مهي ي ي ي ي ييطنح "رواا" أبِّادا و دااا جغيافم رنناسي ي ي ي ي ييمل يدا مل ادنغفاا النارام ال عيفها األَّنمدْ ،ذ
يطنق عنى أجزاء عديدة من واي أدرار و متنياسييت ا نوبمن يالما ،بمنما رسييد ل ادمررون السييابقون يدود ذاا مِّال
منواين  ،ارسمت بالوسا أيماما وبالَّتكممل أيماي أريى.
فن نري منطق رواا موَِّّا جغيافما اس ي يَّتارمنيما ماب لال اله ي ي ياء والس ييايري األفييقي ادس ييمى من َّوري ا غيافم
والييال الِّيب بود الس ييودان ،ذ حيدها لاا واد الس يياورة ،الذخ ييبطها حبواض ييي ادغيب ااوس ييل وكور ادغيب ااَّه ييى،
ي ي ي يياَّا جميا ا اذاة الِّيا الغييب ال وف ،وج نوبا را رنزروفت ادنوس ي ي ي ييل ضو أص ي ي ي ييقاع بود الس ي ي ي ييودان ،و ي ي ي ي ييَّا واد امقمدن
ام مدن) ميكز اسنقطاب القواثري الوافدة ضو اله ياء ،وميبا عيا اش .)1
فمقل َّنمد رواا ب رطي الطول  01درج ييَّا و  04درج ميبا ،وب داثييت عيأ  26درج و 30درج
لاا  ،)2وينش ري األ َّنمد من وو ويداا أساسم هيال رمننيورارين ،رواا الوسطى ،رمدكنت.
منطقة تنجورارين

فنقل رننيورارين يف ا ه الشيمالم من األَّنمد متند من رون وحة لاا ،ىل سيول جنوبا ،عنى مسياف رقدر ب 270

كند رقييوا  ،)3ومن أهد َّهييور رننيورارينال َّهييور أوَّيوا ،وَّهييور رون وحة وَّهييور أجاييت وَّهييور رممممون ،وَّهييور
أواد سييِّمد ،وَّهييور رقامت ،وَّهييور يم  ،وَّهييور يييوين ،وَّهييور الزوى ودلدول وَّهييور الدرامش ي  ،وَّهييور رسييابمت
وَّهور السول .)4

منطقة توات الوسطى
أما رواا الوسي ييطى فنمند من َّهي ييور بودة ورممي لاا ،ىل رَّان جنوبا عنى مسي يياف 200كند رقييوا ،واىل الشي يييا
من رواا الوس ييطى  ،)5ومن أهد َّه ييورهاال َّه ييور بودة وَّه ييور رممي وَّه ييور متنطمل وبوفادخ أو أواد اُّان ،وَّه ييور
رسااوا أو فنوممري وَّهور رامست وَّهور حاوي كنن وَّهور امزمجف وَّهور سايل وَّهور رَّان .)6
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منطقة تيدكلت

روجد رمدكنت متند من أولل ،ىل فقارة الزوا بِّ صاحل يَّا ،عنى مساف رقدر بي ي  150كند ،وبزيادة ادسافاا
الااصيين ب ادنا ق الثو  ،د أن ادسيياف ب أول َّنمد و ري رناهز  700كند  ، )7ومن أهد َّهييورهاال َّهييور أولل
وَّهور اَّوني وَّهي رمل وَّهور اينغي وَّهور ع صاحل .وجممري َّهور رواا رزيد عن ومثاث َّهي .

تسمية توات

ارننل ادمررون واليواة يف أص ييري النس ييمم رواا) ،ورواينت راؤهد وراس يفاهتد يوها ،وس يين وا يف ذلك ياثق َّددا،
ل نهد اراقوا عنى أن راريخ عمارهتا وارنطا ها َّد  ،يس ي ي ي ي ي ييوق حمن نها هذا ااس ي ي ي ي ي ييد ،بدلمري الش ي ي ي ي ي ي يواهد والوقايا اا يي
وكناباا الييال وا غيافم القدماء أمثالال هومف " "homéreوهفودا "  "hérodteوبنولممي "، "ptolémée
ضيياف ىل رقممد ووصييل ادمرر الِّيب أو ادسيينم أمثالال المِّقويب ا3ه ي ي ي ي ي ي ي يي) ،ااصييطليخ .ادسييِّودخ .،ابن يوَّري.
ادقدسي ا4ه ي ي ي ي ي ي يي) الوفوِّن  .الو يخ ا5ه ي ي ي ي ي ي يي) ،اادريسي ا6ه ي ي ي ي ي ي يي) ،الوغدادخ .ياَّوا اُّموخ .ابن سِّمد .الِّودرخ.
ادياكشي ا7ه يي) ،الننياِّن .ابن بطو  .ابن رندون ا8ه يي) ،اُّسن الوحان ب ا9ه ي وا 10ه يي) ،والِّما ي ا11ه يي)،
وان كان مِّظد أولتك ادمرر ادسيينم ل يشييي ىل رواا موىن ،فام َّد أ ييار لمها مِّىن بذكي يدود ومواصييااا مطابق
لَّتك مو األَّنمد وجغيافمن  ،أما الناسف النغوخ وااصطويي لي "رواا " فقد ارذ مساراا منِّددة منهاال


اليواي ال امايد لا ادمرخ النوايت حممد بن عمي الوداوخ ا ِّايخ ،يم ارجل السييومل يف النسييمم ىل القين اهنييخ
ااولال«عنى ما حي ى أم دا اس ي يينانح عقو بن مافل الاهيخ بود ادغيب ووص ي ييري ىل س ي يياين  ،و عاد لواد مون ودرع
وسننينماس والااث  ،ووصنت رمن رواا وذلك يف راريخ 62ه ي ي ي ي 682ا فسههد عن هذ الوود يِّين رواا وعن

ما يسي ييمل وياشي ييى عنها من الًي ييِّل هري تواتي لناي اجمليم من عهي يياة ادغيب ،ينزل لا أو جينم لا ،فهجابو ألا
روا يت هذا األرب ،فامطنق النسي ييان بذلك ألا روايت ،فنغف الناق عنى لسي ييان الِّام لًي يييب من النلامل يخ الِّادة
بذلك.»...

ا ن ن ااعنداد لذ اليواي خلنوها من أخ سند راراي منسوب ىل مهادر رارام كابن اا ف أو الووذرخ أو
ابن رنيدون أو مفهد بيري اعنميدا عنى ميا حي ى وكيذليك ادمرر اليذين رنوِّوا ني عقوي بن ميافل الثياممي ب 60
و63ه ي ي ي ي ي 680و 683ا ل يذكيوا اضدار جنوبا ضو أَّالمد ص ياوي بادغيب ااوسل أو ادغيب ااَّهى ،بري سنك
ييقا ساينما .)8
 أما اليواي الثامم ال مس يوَّها يف هذا النطاا فهي رواي حممد بن عود ال ي بن عود اُّق الو يخ ا 1374
ي ي  1955ا) فهو ييى يف "كناب درة ااَّوا يف أروار ادغيب بِّد األسوا" أن سومل رسممنها لذا ااسد يِّود
لِّهد الدول ادويدي  ،فمنو هار الدول ما عيفوا هار اارأ ا ب ولا منطق منمت باخلفاا فدأبوا عنى أرذ
ما فمها من أرواا ،ومن يومها منمل عنمها الوص ييل فه ييار أهنها يِّيفون بههري اارواا  ،)9وهذ اليواي أص ييح
َّ ...ال يف ادهي ييواؤ النوا هو الااكه وا مل أرواا ،فُِّيف أهري هذ الوود بههري اارواا ،ف ذف ادًي يياف
وأَّمد ادًي ي ي ي ي ي يياف لم مقام " ورمد أن هذا الناسي ي ي ي ي ي ييف اعنمد كثف من ادمرر أمثالال "حممد بن عمي ا ِّايخ
الووداوخ" و"مواخ أ د الطاهيخ األدريسييي" و"حممد باخ بنِّال" ،ا أم يودو مًييطيبا ،ذ ا يُِّقري أن حيمري
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ُّمنت مِّظد ااَّطار اس ي ي ي ي ييد رواا،
َّطي اس ي ي ي ي ييد م وس وأرواا فيض ي ي ي ي ييت عنم يف فَّتة حمددة ول رارا  ،و ا َ
ولَ َسارع ساكِنوها ىل حم ِو ذلك ااسد من ذاكيهتد ام ميرول بًياثمل َّدموها عن م ِف ممل را ي ،وهد الذين
وص ي ي ي يياهد ابن رندون بهلد أهري عدد وعدة وب ٍ
ِّد عن هً ي ي ي ييم ااي اا وذل ادغارا و أن هذ اليواي ميكو من
ُ
ُ
رواين  ،رارام منِّنق باارواا ،ولغوي ُمشار لمها بااكه النوا ومجِّها؛كما يُسنوِّد أن رننيه الدول ادويدي
 541ه ا  1146ا  668ه ا  1270ا ) ذاا الشي ي ي ييهن الِّظمد واألَّنمد الواسي ي ي ييل ىل اسي ي ي يينغول رفاا
أَّالمد صي ي ياوي بِّمدة ،من أجري رض يياء َّواثري بدوي َّييو من ميكز الس يينط  ،وَّد امه يييفت نها يف موندأ أميها
ىل َّام الِّدل وحمارب ا ور ورويمد اامهار .)10
 أميا اليوايي ال رِّود ىل أواثيري القين  8ه ،يمي أورد الس ي ي ي ي ي ي يِّيدخ يف رياراي َّهي ي ي ي ي ي ي ي منِّنقي بسي ي ي ي ي ي يينطيان ميايل
اددعو"كن ن موس ي ي ي ييى" ،ممداها أم عزا يج بمت امه اُّياا يف أواثري القين  8ه ،واص ي ي ي ييط مل مِّ َّوة عظمم
ومجاع كثفة ،وأ ناء ميور اوضل رواا ختنل كثف من أص اب عن اليكمل ،بسومل وجل أصالد يف أرجنهد من
فسمي ادوضل باسد ذلك اديأ رواا ) .)11
دة ادشي ،يُسمى رواا يف لغنهدُ ،
والظاهي أن هذ اليواي ال أوردها السييِّدخ القين الثامن لنهنيية) ،يَِّّتيها الًييِّل من باب أن ا أيد من
ادمرر النوار أورد هذ اليواي أو اعند لا ،ذ من ادنطق أن يطنق أهري رواا اس ي ي ييد وجل رجري عنى منطقنهد
دا حتمن ال نم من ااحدراء ،و ن ما يدي هذ اليواي أيً ي ييا هو َحَمالا؛ حبم أن هنا وجود اس ي ييد رواا
يف كناباا ما َّوري القين الثامن لنهنيية ،كاليواي ال رن دو عن َّدوا الويل الهي ي ي يياحل مواخ سي ي ي يينممان بن عني

ىل رواا وهي رِّود ىل القين السادس لنهنيية .)12
يايمل مسييمد النا اا مواخ أ د الطاهيخ األدريسييي ا 1399ه ا 1979
 أما اليواي ال أوردها صي ُ
ا ) ،يم ضى بااس ي ييد من ى لغويا ،فنواا يف مظي مش ي يينق من الاِّري" وارى يوايت روايت ،اِّىن رناس ي ييمل
ورنمق  .يقول عن ذلكال « س ط ط ط ُطميت توات بهذا االس ط ط ططم ألنها تواتي للعبادة ،أي تليق بها ،ألن كل من

قدم إليها من األولياء المنقطعين تواتيه للعبادة ،فلذلك س ط ط ط ط ططكنها كثير من أولياء اهلل ال ُكمل العارفين،
وقيل من األتوات أي المغارم والمكوس أو الفواكه  ،واهلل أعلم » .)13

رمد الناس يفاا النغوي هذ اليواي ا ألا ل رقطل اامي أو حتسييد فم  ،بدلمري يياد اينمااا أريى ب

ناياها كاد وس

أو الاواك  .كما أن رواا و ْن كامت روايت لنِّوادة واامقطاع عن الدمما والنايغ لذكي امه ،فإلا روايت أيًييا لناي اجمليم من
عُهاة ادغيب.
يظهي من رول عيأ اليواياا السابق اارنوف ا ني الو يف راسف أصري رسمم رواا ،ما ب ا نقاا لغوخ
أو رهصيمري اصيطويي ،ل ن اارجح وااَّيب ىل الهيواب أن اسيد رواا بيبيخ َّد َِّ َدا َّواثري حمار ال ارنطت األَّنمد،
فو متايز واضي ا ا ما ايناظت ب أ اء القهيور ال عيضيناها ،ومِّظمها ا يزال حيمري ىل الموا ٍ
مِّان بيبيي مثري نم
َ
النواا ) ،رس ي ييابمت اد ان ادِّزول) رنمون م ان ااييار) ،درار ا وري ) ،رامس ي ييت النار) ،رمنول منوت ال  َّ)،
س ي ييايل عوا الياين ) ،ركان ا مري الياَّد ) ،رمل الِّ ) ،ينغي الش ي ييِّو ) ومفها كثف وبًِّي ي يها اآري حيمري ٍ
مِّان
عيبم مثريال حاوي الدباغ ،أواد حممود ،أواد عني ،أواد بياهمد ،ع صي ي ي يياحل  ...اخ ،وَّد سي ي ي ييا ت كناباا كري منال ابن
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ٍ
ياعات أ م األَّنمد
بطو وابن رندون واُّس ي يين الوحان والِّما ي ييي يف رداول اس ي ييد رواا ومش ي ييي عنى مطاا واس ي ييل ،فنً ي ي ْ
وحادا اليمو يف س ِب أموار . )14
ثانيا :انتشار اإلسالم في إفريقيا جنوب الصحراء
عيف َّنمد رواا ال ثف من النقنواا والنغفاا بسييومل اامظم ادنِّاَّو  ،وَّماا الدول وسييقو ها ،فوجد أهري رواا
أماسييهد مًييطيين لنهسييمس مظاا سييماسييي ينما ييى مل الومت ا غيافم والَّتكمو ااجنماعم اخمط لد ،فهصييوح ييمخ القومن
ينمنل بالسينط ادطنق  ،ومجمل أي ام منزم ومناذة وفق النهيوص الشييعم  .وكان رواجد ادغمني بنواا أيد أهد الدعاثد
ال رسلت النظاا السماسي وفق األسوا ،ووسِّت داثية امنشار يف فييقما جنوب اله ياء.
كان لِّنماء رواا ومشااها يف كري ا لِّهور القدن واُّديث دور منممز يف مقري األ ِّاع الثقايف األسومي ىل الشِّوب
الس ي ي ي ي ييمياء ،ذ يمكد أمنمل ادمرر ام جبهود الِّنماء رغنغنت الثقاف الِّيبم يف فييقما الغيبم  ،وأص ي ي ي ي ييو ت النغ الِّيبم لغ
النلا مل يف ادياس ي ي ييوا الي م لندول األفييقم األس ي ي ييومم باألض ي ي يياف ىل ألا كان النغ ادس ي ي يينِّمن يف الننيارة ال كامت
بهيدخ الِّيب .)15
يِّود الاًري يف امنشار األسوا والثقاف الِّيبم األسومم يف فييقما جنوب اله ياء ىل وو وساثري أساسم وهي
يا القوافري الننياري  ،والننيار والِّنماء والطيا الهوفم .
فقد متمز عن ماء رواا بالنووغ يف الِّند ورا اُّيك و الطنهد لنس ي ي ي ي ي ي ي ان اافارَّ  ،وَّد ارنار ال ثف منهد ا هاد
السنمي َُّيب مه ،وهذا ما أسهد يف امنشار األسوا بش ري واسل يف فييقما وبطييق سنمم  ،ومنذ فنح ادغمني ييق فييقما
أماا الدعاة رِّود عنماء رواا عنى حيارة ااَّالمد الس ييودامم  ،واد وو لا لندريس الِّند و مام ادس يينم ومش ييي األس ييوا،
وحتاري كنمل الَّتاجد بذكي ال ثف من أولتك الدعاة وادنه ي ي ييوف اجملاهدين يف أدمال فييقما من اجري مش ي ي ييي رس ي ي ييال األس ي ي ييوا
.)16
-1

دور العلماء في نشر اإلسالم

متثري رواا منوِّا وحمط لنِّنماء والزواي ا وموَِّّا اس ي ي يَّتارمنيما الا من أهد ااَّالمد الننياري ال فن ت مقط عوور
ب الشي ييمال وا نوب بري يَّت مل اخلارن  ،فنواا عاصي ييمنها متنطمل من أهد ااس ي يواا الننياري رول الِّهي ييور الوسي ييطى
وكذا مقه ي ي ي ييدا جملموع من الِّنماء الذين أَّاموا ها الزوايا لندريس عنوا الشي ي ي ي يييِّ األس ي ي ي ييومم ومن هماء حممد بن عود امه
ادغمني والش ييمخ الِّه يينوِّن والش ييمخ ال ن ومفهد  ،)17فاُّيك الِّنمم يف القطي النوايت َّد بنغت ميكزا منقدما ،رً يياهي
مظفاهتا يف الِّال األس ي ييومي ،وأص ي ييوح ا ها ميادفا ُّواض ي ييي مثريال فاس ،رنمس ي ييان ،ا زاثي ،س ي ييننينماس ي ي  ،متو نو ،القاهية،
اددين ادنورة...،بري أكثي من ذلك نت رافدا دنا ق ننا .)18
فقد يظي عنماء رواا الذين امنقنوا ىل السي ي ي ي ي ي ييودان الغييب حبااوة بالغ  ،ول ي ن ادغمني ويد من يظي بالن ي
ووَّا يط السنطان ،ويذكي عود الي ان السِّدخ أن
واأل ادة ،فقد ريمل منك بيمو كداخ بالشمخ حممد الطاهي الاوِّن َ
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كثفا من عنماء رواا اس ي يينقيوا يف متو نو ومنهد الش ي ييمخ أبا القاس ي ييد النوايت الذخ كان حمري ايَّتاا ورقديي ا ممل ،يَّت ن
السنطان أس ما اُّان موسى كان حييص بِّد كري صوة عنى ادوَّاة ب لننسنمد عنم والنب ب .)19
وَّد أبدى أهري الس ييودان الغييب ييغاا ورمو يف روس ييمل مداركهد الِّنمم  ،وذلك بالَّتيال لنمياكز الثقافم اهام
يف ادغيب الِّييب ومهي ي ييي لمنهنوا الِّند منها وعند عودهتد ،ينوىل بًِّي ي ييهد ارفل ادناصي ي ييمل ،فوِّ هذ الطوقاا ادنِّنم يف
السي ي ي ييودان الغييب من أثم ودعاة وًَّي ي ي يياة ومِّنم كامت رنني ىل مياكز اله ي ي ي ي ياء الِّييق كنواا ،وواد سي ي ي ييوف ،وورَّن ،
ووادخ ممزاب ،ومفها .لننقي الِّند والاق والش ي يييِّ وأص ي ييول ادذهمل ادال ي ،وهو ادذهمل اليثمس ي ييي يف الس ي ييودان الغييب،
وييجل امنش ي ي ي ي ي ييار هذا ادذهمل ورو مد هنا لِّدة أس ي ي ي ي ي ييواب منها موثم هذا ادذهمل لطومِّنهد ،فهو مذهمل عمني يِّند
بالواَّل ويهرذ بهعياف الناس وعاداهتد ،ويناس ي ييمل بس ي ييا نهد يف الهي ي ي ياء دون ر نل أو رِّقمد ،فهد نمنون ىل الوس ي ييا
والوضييوؤ ،واُّيص عنى النمسييك بالدين األسييومي وأصييول روفا من اامزاا يف مهاوخ الًييواا وحمارب الودع ،فمنذ
القين اخلامس عش ييي ممودخ اعنب األَّنمد النوايت ميكزا أمامما لنش ييي األس ييوا باددن الس ييودامم الواَِّّ بالقيب من اا ياف
ا نوبم لنه ي ي ياء ا زاثيي  .فمِّنب الش ي ييمخ الاق حممد بن عود ال ي ادغمني من أكب رواد اُّيك األص ي ييويم يف رواا ويف
ممالك فييقما األسومم ال جتول لا كثفا.
لقد ري أ ي وماوذ الشي ي ي ي ي ي ييمخ ادغمني نند ويقوى يَّت بِّد وفار يف مجمل أضاء السي ي ي ي ي ي ييودان ،وَّد كامت رِّالمم ال
اعننقها ال ننمون والاوممون اثاب مخفة لقماا ييكاا ص ييويم رول القين الناس ييل عش ييي ادمودخ يف الس ييودان ااوس ييل
والغييب .)20
ول ي نل عنماء رواا بالندريس واألمام  ،فقد مقنوا كثفا من ادلطو اا ىل بود السييودان الغييب ،وامشييتوا الِّديد
ود َّرسي يوا لا ،وياح النوارمون
من اددارس واليبا اا ،وبذلك أس ييهموا يف رس يياء لًي ي عنمم الننل اُّواض ييي ال حاروها َ
منمني ذلك عنى م ام ميموَّ ب اافارَّ بوص ي ي يياهد ن رس ي ي ييال ودعاة يف س ي ي ييومري امه ،كما عيفوا ا امنهد ااَّنه ي ي ييادي

والِّنمم  ،يَّت ن بًِّ ي ييهد أص ي ييوح ل ماوذ بارح يف رنك اُّواض ي ييي ،فمنهد الاقم واله ي ييويف ،وَّاثد ركمل اُّج ،ومس ي يينش ي ييار
الس ي ي ي ي يينطان ،ومما يذكي يف النهكمد عنى م امنهد أن ياكد متو نو اس ي ي ي ي يينننيد بالاقم الش ي ي ي ي ييمخ أ د بن عود الِّزيز القورارخ
وص ييديق الش ييمخ حممد ابن الش ييمخ أ د بابا النمو عندما مت ن من ره ييم القاثد الاوِّن بن عمس ييى الببو ييي فقونت
ااعنهما ،وأُ نق سياي . )21
وأبو حيد عود الي ان بن عمي الننوِّن ا1189ها 1775ا) الذخ حار جنوب الهي ي ي ي ي ي ي ياء مير  ،وص ي ي ي ي ي ييل لنا
ييقن يف الندريس يم يقولال ام اسي ي يينمي يف رِّ نمد الطنو ول النهار ،ا يِّود دنزل ا بِّد الِّشي ي يياء بسي ي يياعاا ،وكان
يدرس بهربل لغاا وهيالالِّيبم  ،الدارج  ،لغ الطوارا ،والنغ الن يوري  ،كما كان ينمما ،صي ي ي ي ي ي ييوورا ،يف رِّامن مل نون
. )22
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ومن ب الِّنم ي ي يياء ك ي ي ييذل ي ي ييك ال ي ي ييذين ي ي ي يياحوا عنى م ي ي ييام ي ي ي ميموَّ ي ي ي يف متو نو الاقم ي ي ي أبو ااموار بن عو ي ي ييد ال ي
الننوِّن ا1168ه 1755-ا) الذخ اس ي ي ي يينقي فَّتة يِّمري يف األفناء والندريس ،والم يِّود الاً ي ي ي ييري يف رهس ي ي ي ييمس ياض ي ي ي ييية
لْ َمبو ادوجودة يف لال مايل . )23
ومن الِّنماء كذلك الذين امطنقوا من حوايا رواا ىل ميب فييقما لنش ييي األس ييوا والنغ الِّيبم  ،وس ييل السي ي ان ااص يينم
مذكيال
 الطالمل سمدخ أ د النوايت بن حممد ا 1188ه). اُّان أ د بن اُّان اام ادنقمل بالنوايت الغووخ ا1157ه). سمد ادلنار ال ن ا1226ه).أب ادزميخ الذخ يُِّد من أبيح الش ي ييله ي ييماا الِّنمم بنواا يم ام يِّيف به ي ييايمل ا وان ،فنقد
 الش ي ييمخ حممد بن َّجال يف ادغيب ااَّهى ويف مايل مثري متو نو وأروان بغيأ ااسناادة واألفادة.

 الشمخ حممد اُّسن الاوِّن القوووخ ا1352ه))24 .وايور الزمن أص ييوح الننقري من رواا ىل فييقما جنوب اله ي ياء ض يييورة عنمم من َّما اس يينزادة الِّند أو لنندريس ومنها
ذاع صمت النوار م عند اافارَّ  ،وما أكثي الِّنماء الذين رِّذر عنى الوايث رنوِّهد.
-2

دور الطرق الصوفية في نشر اإلسالم

كان لنطيا الهييوفم مشيياط وامنشييار كوف يف منطق رواا ،ل ولا بمت مناسييو لنِّوادة والزهد ،وَّامت الطيا الهييوفم
ىل جاممل دورها يف مشييي أوراد الطييق  ،بنشيياط عنمي كوف كما اهنمت بن امق القيءان ومشييي  ،واينًيينت النغ الِّيبم ،
والثقاف األسومم  ،وأماقت بسلاء عنى مشي رِّالممها وأورادها ،ول ون مِّيف ااوراد مشاط أساسي من يوط النهوف.
فقد س ي ي ي يياعدا يف القً ي ي ي يياء عنى أمم اُّيف والن امز عنى نمل الِّند ،كما ي ي ي ي نت الطيا اله ي ي ي ييوفم ربا ا رويما مجل
منطق رواا و فييقما عنى مي الزمن ،وكامت رواا اثاب الوواب ال ميا هار الطيا ألفييقما  ،)25ويف مقدمنها ال
 الطييق القادري . الطييق ادوساوي . الطييق الشملم . الطييق النمنيامم .فلول القين السابل عشي مقري عنماء رواا الطييق القادري ىل السودان ،وييجل الاًري يف ذلك ىل ا ماع
ال ننم  ،يم اس يينقيوا يف ااحواد لال مايل وامش ييتوا فيعا لزاوينهد ،وكان من أ ييهيهد الش ييمخ س ييمدخ ادلنار ال ن
ال وف ي ي ييمخ َّومن كنن  ،وابنا س ي ي ييمدخ حممد وس ي ي ييمدخ أ د ،وَّد حاولوا يف متو نو النِّنمد والننيارة ومش ي ي يييوا الطييق ،
وأص ي ييو ت هد م ام مِّنبة يف الس ي ييودان ،وامنش ي يييا الطييق اليَّادي امطوَّا من حاوي كنن يف أَّالمد الن يور ،)26
يم رذكي كثف من اليواياا ال أوردها الش ييمخ مواخ النهامي الغمناوخ عن مجاع جاءا ىل ييمخ الزاوي س ييمدخ
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عني بن الشيمخ أ د اليَّادخ رطنمل مسياعدر )27ال" ورد ىل الزاوي اليَّادي النوارم مجاع من أروان يطنوون مي يدا
ومِّنما فهرسري لمهد الشمخ سمدخ اام ادِّيوف بذخ النقاب وامنثري أمي ومزل عندهد بهروان يف َّومن أواد الشمخ
أ د أَّادة ،يَّت ماا عندهد بهروان روضيين مشييهورة مقهييودة وهو ييقمق الشييمخ أ د بن عمي ادذكور دف متو نو

وماحال أوادهد وفيوعهد بننك الوقاع" . )28

ورنس ي ييمل الطييق ادوس ي يياوي ىل الش ي ييمخ أ د بن موس ي ييى بن رنما  ،)29أما الطييق الش ي ييملم فَّتجل ىل عود
القادر بن حممد بن س يينممان  ،) 30ومقري بِّ عنماء رواا الطييق النمنيامم ال ذاع امنش ييارها يف الس ييودان كذلك،
ورذكي بِّ ادهي ي ي ي ي ييادر أن ممسي ي ي ي ي ييس الطييق أ د النمنياِّن كامت ل عوَّ و مدة مل عال َّورارة سي ي ي ي ي ييمدخ حممد بن
الاًي ي ي ييمري ،ول يقنهي ي ي ييي دور النمنيامم عنى ا اممل الديين وااجنماعي بري رِّدا ا ىل ا اممل السي ي ي ييماسي ي ي ييي ،ذ هيا
الِّديد من الدويوا ال اسي ي ي ي ي ي يينندا ىل دعوهتا ىل الطييق النمنيامم مثري دول اُّان عمي  )1865-1798ودول
الشييملو أ دو  1815ي ي ي ي ي ي ي ي ) 1852وأسييهمت بذلك الطييق النمنيامم يف مشييي األسييوا والثقاف الِّيبم عنى مطاا
واسل يف ميب ووسل فييقما . )31
وبِغَ ِّ النظي عن أ اء الطيا الهي ي ييوفم ومسي ي ييمماهتا واآراء ال مادا لا ،وااف ار ال ياولت مش ي ي ييها ،فإن
هذ الطيا َّد لِّوت دورا كوفا يف مش ييي الدين األس ييومي يف فييقما جنوب الهي ي ياء ،وما جيمل هذ الطيا اله ييوفم
ااربِّ الس ي ييالا الذكي الزوايا وال نارممل وينقاا الذكي ال ر ون بِّد اله ي يينواا اخلمس ويف أياا منِّارف عنمها ب
مييدخ الطيا الهي ي ييوفم ال ر ون عادة لمن ا مِّ ويف لارها هذ النقاءاا المومم وااسي ي ييووعم سي ي ييا ت يف جذب
الِّديد من ادييدين ا دد لمها ولزواياها ادنواجدة وادَّتامم اا ياف يف اله ياء الغيبم .)32
وعيفت هذ الطيا مقن موعم بس ي ي ييومل أول اص ي ي ييطداا يً ي ي ييارخ ما ب الثقاف الِّيبم األس ي ي ييومم والثقاف الغيبم ال
كامت رقودها فيمس ييا رول القين الناس ييل عش ييي يف مش ييي رِّالمد الطيا اله ييوفم  ،وا منس ييى ركمل اُّج يف النقاط ال
رننيمل لا اُّنيمج بااحواد و رواا واددة الزمنم ال كان يس ي ي ي ي يينغيَّها اليكمل وال ردوا يف الغالمل س ي ي ي ي يين هذ أ م
رمدخ ىل رااعري يً ي يييخ ب الش ي ييموخ وادييدين  .)33وَّد س ي يياعدا مملااا الطيا اله ي ييوفم عنى امنش ي ييارها وعنى
النهدخ ل ثف من الودع واخليافاا ال سادا يوأ لي النمنيي ،فنوىل أرواع هذ الطيا القماا حبمن ردريس ورِّنمد
الناس القً يياء ومش ييي َّواعد الدين األس ييومي بالنغ الِّيبم كناب وَّياءة ،وأص ييوح ها موؤ س ييماس ييي أدارا من وراء
رويمد ادسنم ومشي األسوا يف ميب فييقما .)34
ول ي نل النوارم بنش ي ييي الطيا اله ي ييوفم كما وردا لمهد بري عمنوا عنى عطاثها اخله ي ييوص ي ييماا الهي ي ي ياوي
واألفييقم ال رسييهد يف امنشييار الطييق من جه و درال اافارَّ يف األسييوا بمسييي من جه أريى ،وعنم امنشيييا
يف بود السي ي ي ي ي ي ييودان الغييب الطييق القادري عنى الطييق ال ننم ال َِّّدها الشي ي ي ي ي ي ييمخ ادلنار ال ن ال وف  ،)35ول
يسي ي يياهد النوارمون يف مشي ي ييي الطيا الهي ي ييوفم يف فييقما ف سي ي ييمل ،بري أدلو بدلوهد يف رهسي ي ييمس الوِّ منهاال كالطييق
اليَّامم ال أس يسييها الشييمخ مواخ عود ادالك اليَّاِّن ا1207ها1793ا) ،وكان ها امنشييار واسييل فييقما ،راص ي
يف وار وض ي ي ي ي يوايمها ،والاًي ي ي ي ييري يِّود لنشي ي ي ي ييمخ مواخ حيدان النوايت ا1202ها1788ا) ،وكان ها أرواع كثفون
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هنيا  ،منهد حمميد بن عويد البرني ،كميا مش ي ي ي ي ي ي يطيت يف فييقميا الطييقي اُّميالمي  ، )36ال دعيت لننييدييد الطييقي
النمنيامم و صويها .)37
-3

دور القبائل المتنقلة في نشر اإلسالم

ل رقنهي ي ي ييي اهنيية النوارم ىل يواضي ي ي ييي السي ي ي ييودان الغييب عنى اافياد ،فقد بادرا كثف من ااسي ي ي ييي لنهنيية ىل بود
السي ييودان وااسي يينقيار لا ،وأسي ييهمت بذلك بدور فاعري يف رو مد الهي ييوا والِّوَّاا ويف مشي ييي األسي ييوا والثقاف الِّيبم ،
راص ي وان الدوافل اليثمسييم ال حت مت يف رنك اهنيياا هي مشييي األسييوا يف ااو ان ال ما رزال و نم  ،والقماا اهم
الندريس واألمام يف يواض ييي الس ييودان األس ييومم  ،فقد مزيت من رواا الِّديد من القواثري باجتا جنوب فييقما وس ييا ت
يف مشي األسوا والثقاف الِّيبم  ،ولِّري من أ هي هذ القواثري َّومن كنن  ،)38وَّومن فون.
 1-3دور قبيلة كنتة في نشر اإلسالم
رِّنب منطق رواا ادو ن ااول ل نن يف اله ي ي ي ي ي ي ي ياء ،ورذكي اليواياا النارام أن الشي ي ي ي ي ي ييمخ عثمان بن يهس جد
ال نن الذخ ينهري مسو بالاارح ال وف عقو بن مافل الاهيخ ،وصري ىل رواا وأَّاا يف واي عزخ اقا ِّ فنوممري ،وبِّد
وفار رنا ابن س ييمدخ حيل ،الذخ بدور رنا ولد س ييمدخ عني ا14اا15ا) والثو دفنوا بنواا ،جاء بِّد س ييمدخ
عني ابن الش ي ي ي ييمخ س ي ي ي ييمدخ حممد ال ن ا9ه ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييا15ا) والذخ نت الِّاثن ا  ،ويف عهد بدأا هنيية ال نن ىل
اله ي ي ي ي ي ي ياء ،عاش هذا اارف مننقو ب رواا و درار اورينامما ،رويف يف َّنمد راحياحاا ،بِّد أن رنل ابن سي ي ي ي ي ييمدخ ا د
الو اخ ا909هيا1504ا) حعمما لنقومن .)39
لِّوت َّومن كنن الدور ااكب راصي ي ي ي ي ي من رول رونمها لنطييق القادري ومزجها ب و ما النِّنمد والننيارة ،ورَدين
الطييق القادري يف ميب فييقما واله ي ي ي ي ياء بال ثف لنشي ي ي ييمخ ادلنار ،فهو من ألَّل مجمل ااوراد وااذكار واادعم ادنداول
الموا ب ادييدين وهو ما د القه يياثد اله ييوفم ال حيناى لا ،وَّد امش ييه الش ييمخ مدارس كثفة يف منطق من ى لي النمنيي
ومورينامما واله ياء لنشي األسوا والطييق القادري  ،وكان يقوا باألمااا عنى الطوب وادِّنم ورزويدهد بادواد الغذاثم ،
وورو عن ابن سمدخ ا د الو اخ بودمل رنك ادهم فهوصري هو وأبناث الطييق ىل وسل و يا فييقما ،وَّامت القادري
ال ننم ب الدور اليثمس ي ي ي ييي يف اارذ بمد الن يوري واس ي ي ي يين مال مهم الانوؤ الس ي ي ي يينمم جنوبا  ،)40كما عيف عن بِّ
ال نن الننقري الداثد ب رواا و فييقما ،مما أعطى لنِّوَّ بِّدا ري ،وينق اره ي ي ي ي ييال مس ي ي ي ي يينمية ،ويف هذا اله ي ي ي ي ييدد بقول
ال ارمل الايمسي ي ي ي ييي"دففيم "ال «...أن الطريقة البكائية هي المفتاح من الجزائر إلى تمبكتو  ....وانك ال تسط ط ط ططتطيع أن
تعرف هل البكائيون من إفريقيا ،أم توات ،لكثرة أمالكهم وأتباعهم ولترددهم هنا وهناك ،»...ذلك هو جزء يسي ي ي ي ي ي ييف
من بِّ مييا َّييامييت بي كنني يف سي ي ي ي ي ي ييومييري اُّيكي الِّنممي  ،ومتن روابل األروة ب رواا و فييقمييا ،ومييا يمكييد ذلييك اخلزاثن
ادوجودة بإفييقما جنوب اله ياء ومن ذلك ادوجودة بااحواد ،فمم ن يهيها كالنايلال
 رزام ل الش ييمخ س ييمدخ أعمي بن الش ييمخ س ييمدخ حممد ،وَّد رهسي يس ييت يف القين الناس ييل عش ييي ادمودخ ،وهيموجودة ببدرار أفوماس.
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 رزام الشمخ سمد ادلنار الناخ بن بابا الزين بن الشمخ سمد أعمي ،وَّد رنل الشمخ باخ يف القًاء. رزام الشمخ حممد أام بن الشمخ باخ ،وهي رزام عامية بادلطو اا يف َّت الِّنوا والانون. رزام الشمخ حممد بن بادخ ،وهي رزام يونى بالنااثس وادلطو اا ،حب د أن صايوها كان من ابيح الِّنماءوأمزرهد مناجا بااحواد.
 رزام أهري الو اخ ولد سمدخ اام  ،وَّد َّاا سمدخ حممد امك بن الو اخ بنهًنها ورطِّممها بِّدد وافي منادلطو اا.
 رزام أهري سي ييمدخ بابا ا د بن الشي ييمخ سي ييمد ادلنار ،وَّد أصي ييو ت هذ اخلزام اآن أ يا بِّد ع  ،وذلك بِّدوفاة الاقم اخلنما بن ومو .)41
- 2-3دور قبيلة فالن في نشر اإلسالم
رنس ي ي ي ييمل َّواثري ال ُا َّون ىل عقو بن مافل ،وَّد َّمري أن ال ُا َّون من ولد جِّاي ابن أيب المل ،وَّمري من أبناء أيب ب ي
الهي ييديق ،وَّد اسي يينو نت َّومن فون بود ي يينقمل ،وامنقنت بِّ فيوعها جنوبا ىل بود مايل والن يور والسي يينغال ،)42
و ن ارننات ادهييادر يف أصيينهد فإلا رناق مجمِّا عنى أن ال ُا َّون من أكب الننيمِّاا السي امم يف فييقما ،وكان هد دور
كوف يف مش ييي األس ييوا والثقاف الِّيبم يف فييقما عنى مي الِّه ييور ،فقد ري ال ُا َّون عنى عارقهد كما كنن  ،مش ييي األس ييوا

والطييق ي القييادري ي يف فييقمييا الغيبم ي  ،ومن أبيح الاومم الييذي ن دافِّوا عن األسي ي ي ي ي ي ييوا عثمييان الاودخ الييذخ ولييد س ي ي ي ي ي ي ين ي
1168هي ي ي ي ي ي ي ييا 1754ا ،ودرس ورشول باليوؤ األسومم والثقاف الِّيبم منذ الهغي ،و امنسمل بِّد ذلك لنطييق القادري ،
ره ي بهف ار الشمخ بن عود ال ي ادغمني َّأنا ره ف ،وراؤ يناذها عنى ارأ الواَّل ،مهن ا ،وداعما ،وجماهدا ،مت ن أ ناثها
من بناء دول َّوي لن ُا َّون يف منطق ميب فييقما ،رقوا عنى أسي ي ييس سي ي ييومم  ،ورِّنمد النغ الِّيبم لغ ر م ها ،وباًي ي ييري
ييكن األص ييويم أص ييوح األس ييوا س يياثدا يف ميب فييقما ،والم يِّود الاً ييري يف أن ره ييوح ممنيفيا اكب دول س ييومم يف
رنك ادنطق . )43
اس ي يينقيا انطق رواا الِّديد من ااُ َسي ي ي ِي ال ُا َّومم  ،بًِّ ي ييها َّدمت من ي يينقمل والوِّ اآري من الن يور ،ورير ز
جتمِّاهتد انطق حاجنو وَّه ي ي ي ييي متادم  ،وانطق رمدكنت يم ا ي ي ي يينهيا عاثن بن مالك وأواد بنِّال ،وَّد أسي ي ي ي يس ي ي ي ييت
الِّاثنن مدرس ي ي بس ي يياهري أَّوني ،ومول الِّديد من الِّنماء ال ُا َّون انطق س ي يياهري أَّوني وس ي ييا وا يف مقري الِّنوا وادِّارف ىل

بود الس ي ي ييودان ،ورش ي ي ييمد كثف من ال ناباا جبهود أولتك الذين ا يوا الس ي ي ييودان س ي ي يواء من رول حيارهتد ىل رنك الوود أو
ردريسهد لنطنو السودامم ومنهدال
 الشمخ حممد اُّسن بن حممد بن اُّان أ د الاوِّن ،ولد سن 1283ه ي بوندة ساهري بهَّوني ،من أسية مشهورةبالِّند والنقوى ،أرذ الِّند عن عم الِّوم الشي ييهف زة بن اُّان أ د والشي ييمخ ادلنار بن سي ييمد أ د بنِّال،
ومول يف الاق والن و واُّدي  ،وفً ييو من جنوسي ي لنندريس بوندر حار الِّديد من ادنا ق الهي ي ياوي  ،وًَّ ييى
فَّتة يف مايل يدرس وجينمل بِّنماثها ،وأرسى عوَّاا و مدة مل عنماء السودان .)44
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 والِّوم حممد عود الي ان الس ي ي ويت ادواايف ولد بقيي سي يياهري سي يين 1285ه ي ي ي ي ي ي ي ي يي ،ودرس عنى مشي ييايخ القييواس ي ي ي يينااد من جمالس الش ي ي ي ييموخ يَّت بيع يف عنوا الش ي ي ي يييِّ والنغ  ،وألل أرجوحة يف عند الاياث

وكناب يف عند

ادنطق ،ول جمموع هام من القهي ي يياثد منها ما هو مدؤ اهري ينغي ا ي امنهي ي ييارهد عنى الايمسي ي ييم  .وَّد اررول
الِّوَّم بِّوَّاا ص ييداَّ مل عنماء وأعمان أحواد ،وأ يياد يف َّه ييمدة ل باً ييري َّومن أيب ُجومه ااحوادي  ،وجدد

روها الِّهد واس ي يينِّطاهد الوا الدعاء ،وهي َّه ي ييمدة وين يف عش ي ييي ص ي ييا اا ،وَّد عيف ادَّتجد ل بدعور
األصييويم يف ورَّن وع صيياحل ويف السييودان ،ذ يين ن ضييد اخليافاا السيياثدة يف هذ ادنا ق ،و ري عنى
ومهادم ىل أن رويف ر امه عاا 1911ا .)45
عهد داعم جمددا رمد ما اَّا من عياأ ُ
وَّد لِّوت الننيارة دورا هاما يف مشي ي ي ي ي ي ييي األسي ي ي ي ي ي ييوا ،باعنوار رواا ميكزا جتاريا هاما لنقوافري الننياري ادننيه من لال بود
ادغيب ىل بود السييودان الغييب ،وذلك دوَِّّها ادنوسييل يف اله ي ياء وروفيها عنى ادوارد اداثم ووجود ال  َّ لندواب ،وَّد
رنوعت مسييالك الننيار ورِّددا؛ وذلك عنى يسييمل اد ان ادسييافي من وا ه ادقهييودة ،ا أن أفًييري هار الطيا عنى
األ وا هو مس ي ي يينك رواا فمنيمج ،رامولت رنمس ي ي ييان لنممز بالواياا ادنه ي ي يين من حاوي اليَّاِّن ويَّت َّه ي ي ييي يقني عند
مننقى وادخ حوحفام بوادخ كف .)46
خاتمة:
ويف رناا هذ الدراسي خننص ىل موَّل رواا ااسيينَّتارمنيي اليابل ب لال وجنوب الهي ياء األفييقم أسييند لمها
أدوارا يًي ي يياريا أواها مشي ي ييي األسي ي ييوا ب ادمالك واألماراا الو نم  ،وفنح اجملال لنوافد عنماء أفياد ومجاعاا ورنقري َّواثري
لنَّتيال والنو بغم رو مق اله ي ي ي ي ييوا واليوابل الثقافم وااجنماعم ب أهري رواا وس ي ي ي ي يياكن أفييقما جنوب الهي ي ي ي ي ي ياء،
ون ننا القول بهن هذا النواص ي ي ي ي ي ييري اس ي ي ي ي ي يينمي من َّيون ومت رِّطمن باِّري اُّيك ااس ي ي ي ي ي يينِّماري ااوروبم ال عطنت النماحن
األسي ي ي ي ي ي ييومي والهي ي ي ي ي ي ييوا اليويم بمنهما ددة من الزمن عن عمنهد ،وروجد موادراا قافم لدى الدول يف فييقما ما بِّد
ااسنِّمار رسِّى أليماء هذ الهوا الثقافم وااجنماعم والسماسم .
قائمة الهوامش:
( )1أ د بوس ي ي ي ييِّمد ،الحياة االجتماعية و الثقافية بإقليم توات من خالل نوازل الجنتوري في القرن 12ه ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط
18م ،مذكية لنمري ي ييهادة اداجس ي يينف يف الناريخ ااجنماعي والثقايف ادغاريب عب الِّه ي ييور ،ي ي ييافال د .حممد
الهاحل يورم  ،ا امِّ األفييقم الِّقمد أ د دراي  ،أدرار2012 ،ي  ،2013ص.3
( )2حممد الهاحل يورم  ،توات واألزواد ،ا زء ،1ا زاثي ،دار ال ناب الِّييب،2007 ،ص .28
( )3موار بن الهايف جِّايخ ،العالقات الثقافية بين توات والسودان الغربي خالل القرن 12ه ط ط ط ،الطوِّ  ،1دار
السومري لننشي والنوحيل ،ا زاثي ،2009 ،ص .31
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( )4عود ال ي موح ،تحقيق فهرس ش ط ططيوي الش ط ططيخ س ط ططيدي عمر بن الحاج عبد القادر التنالني التواتي (ت
1152هط ط ط ط ط ط ط ط 1739 ،م) ،مذكية لنمري ييهادة اداجس يينف يف الناريخ الوس ييمل  ،ي ييافالد .بوب جماِّن ،جامِّ
مننورخ َّ ،سنطمن 2009 ،ي ،2010 -ص .21
( )5موار بن الهايف جِّايخ ،اديجل السابق ،ص .31
( )6عود ال ي موح ،اديجل السابق ،ص .21
( )7موار بن الهايف جِّايخ ،اديجل السابق ،ص .31
( )8أ د بوسِّمد ،اديجل السابق ،ص.18
( )9عود اُّممد الو يخ ،النبذة في تاريخ توات وأعالمها من القرن 9الى القرن14ه ،دار اهدى لنطواع والنشي
والنوحيل ،ع منمنم  ،2005 ،ص.14
()10

أ د بوسِّمد ،اديجل السابق ،ص .18

()11

عود الي ان السِّدخ ،تاريخ السودان ،مطوِّ هوداس ،باريس ،1981 ،ص.7

()12

عود الي ان بِّثمان ،الق ط ط ط ط ططاء في توات خالل القرنين 18/17م ،أ يوي مقدم لنمري ي ي ي ي ي ي ييهادة

دكنورا الِّنوا يف الناريخ واًُّ ييارة األس ييومم  ،ي ييافال حممد بن مِّمي،جامِّ أ د بن بن  ،وهيان-2015 ،
 ،2016ص.47
()13

أ د بوسِّمد ،اديجل السابق ،ص.21

()14

اديجل ماس  ،ص.20

()15

اديجل ماس  ،ص.23

()16

عود امه عواس ،الدور الح ط ط ط ط ططاري إلقليم توات وتأثيراته في بالد الس ط ط ط ط ططودان الغربي من القرنيين

9و10ه15/و16م ،رسي ييال ماجسي يينف يف الناريخ الوسي ييمل ،ي ييافال بشي ييار َّويدر ،جامِّ ا زاثي-2000 ،
2001ا ،ص.87
()17

عود امه مقويت ،حماوظ رموا ،دور منطقة توات الجزائرية في نشر اإلسالم والثقافة العربية بإفريقيا

الغربية ،الطوِّ  ،1وحارة الثقاف  ،ا زاثي ،2009 ،ص.135
()18

فً ي ييمن موار  ،صط ططحوة المغيلي وثورته ضط ططد يهود تمنطيط ،أعمال ادننقى الو ين اليابل س ي ييهاماا

عنماء رواا يف اُّيك الا يي والثقافم بان الِّهي ي ي ي ي ي ييي اُّدي 1500ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي 2009ا) ،أدرار04 ،ا05افييري
2010ا ،ص .138
()19

موار بن الهايف جِّايخ ،اديجل السابق ،ص.230
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()20

عود امه مقويت ،حماوظ رموا ،اديجل السابق ،ص 136ي .137

()21

صاحل بوسنمد ،جهود أعالم توات في ترسيخ اإلسالم والثقافة العربية اإلسالمية في جنوب إفريقيا

جنوب الص ط ططحراء  ،أعمال ادننقى الو ين اليابل سي ي ييهاماا عنماء رواا يف اُّيك الا يي والثقافم بان الِّهي ي ييي
اُّدي 200-1500ا) ،أدرار04 ،ا 05افييري 2010ا ،ص  126ي .127
()22

عود امه مقويت ،حماوظ رموا ،اديجل السابق ،ص.137

()23

موار بن الهايف جِّايخ ،اديجل السابق ،ص.296

()24

اديجل ماس  ،ص .298

()25

صاحل بوسنمد ،اديجل السابق ،ص.127

()26

موار بن الهايف جِّايخ ،اديجل السابق ،ص ،139ص.280

()27

عود امه مقويت ،حماوظ رموا ،اديجل السابق ،ص.144

()28

ولد رول س ي ي ي ي يين 1954ا بهدرار ،ع يف س ي ي ي ي يين 1979ا ماما اس ي ي ي ي يينيد ا مِّ بهوَّد بهدرار ،و

كمياَّمل لسف ااعمال يف ادساجد وال نارممل و ممثري الشمون الدينم  ،ويف سن 1998ا ع كًِّو يف اجملنس
األس ييومي ااعنى .مواخ النهامي ممناوخ ،س ططلس ططلة النواة في إبراز ش ططخص ططيات من علماء وص ططالحي إقليم
توات ،منشوراا الِّادم لنطواع واخلدماا ،ا زاثي ،2013،ص.85
()29

موار جِّايخ ،علماء منطقة توات وتأثيرهم في السط ط ططودان الغربي ،جمن كان النارام اال َّتومم ،

الِّدد 2012 ،16ا ،ص .95
()30

حممد الهاحل يورم  ،اديجل السابق ،ص.221

()31

اديجل ماس  ،ص.222

()32

اديجل ماس  ،ص.224

()33

عد امه مقويت ،حماوظ رموا ،اديجل لسابق ،ص.143

()34

فيع من فيوع الطييق النمنيامم  ،رنسمل لنشمخ ى امه 1833ي)1943الذخ أراد الِّودة بالطييق ىل

َّواعدها ال أرس يياها ادمس ييس أ د النمنياِّن ،امنش يييا عنى ول لي الس يينمغال ووص يينت ىل النمنيي ومورينامما ،
ينظيال موار جِّايخ ،علماء منطقة توات وتأثيرهم في الس ط ط ط ط ططودان الغربي ،جمن كان النارام اال َّتومم ،
الِّدد 2012 ،16ا ،ص .95
()35

موار بن الهايف جِّايخ ،اديجل السابق ،ص.280

()36

عود امه مقويت ،حماوظ رموا ،اديجل السابق ،ص.146

()37

موار بن الهايف جِّايخ ،اديجل السابق ،ص.268
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()38

عود امه مقويت ،حماوظ رموا ،اديجل السابق ،ص.153

()39

اله ي ي ي ييديق يان أ د ،من أعالم التراث الكنتي المخطوط للش ط ط ططيخ محمد بن بادي الكنتي حياته

وآثاره ،دار الغيب لننشي والنوحيل ،ا زاثي ،2007 ،ص .16
()40

عود امه مقويت ،حماوظ رموا ،اديجل السابق ،ص .156

()41

موار بن الهايف جِّايخ ،اديجل السابق ،ص276ي .277

()42

عود مه مقويت ،حماوظ رموا ،اديجل السابق ،ص.163

()43

اديجل ماس .164،165 ،

()44

عو ييد اُّمم ييد ب يخ ،النبططذة في تططاريخ توات وأعالمهططا من القرن  9إلى القرن  14هجري ،دار

اهدى لنطواع والنشي والنوحيل ،ع منمن  ،2005 ،ص.37
قائمة المراجع:
 -1أ د بوس ي ي ي ييِّمد ،الحياة االجتماعية و الثقافية بإقليم توات من خالل نوازل الجنتوري في القرن 12ه ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط
18م ،مذكية لنمري ي ييهادة اداجس ي يينف يف الناريخ ااجنماعي والثقايف ادغاريب عب الِّه ي ييور ،ي ي ييافال د .حممد
الهاحل يورم  ،ا امِّ األفييقم الِّقمد ا د دراي  ،أدرار2012 ،ي .2013
 -2موار بن الهايف جِّايخ ،العالقات الثقافية بين توات والسودان الغربي خالل القرن 12ه ط ط ط ،الطوِّ  ،1دار
السومري لننشي والنوحيل ،ا زاثي.2009 ،
 -3موار جِّايخ ،علماء منطقة توات وتأثيرهم في الس ط ط ط ط ططودان الغربي ،جمن كان النارام اال َّتومم  ،الِّدد
2012 ،16ا.
 -4مواخ النهامي ممناوخ ،سط ططلسطططلة النواة في إبراز شط ططخصط ططيات من علماء وصط ططالحي إقليم توات ،منش ي ييوراا
الِّادم لنطواع واخلدماا ،ا زاثي.2013،
 -5حممد الهاحل يورم  ،توات واألزواد ،ا زء ،1ا زاثي ،دار ال ناب الِّييب.2007 ،
 -6صيياحل بوسيينمد ،جهود أعالم توات في ترسططيخ اإلسططالم والثقافة العربية اإلسططالمية في جنوب إفريقيا جنوب
الص ط ط ط ط ططحراء  ،أعميال ادننقى الو ين اليابل س ي ي ي ي ي ي يهيامياا عنمياء رواا يف اُّيكي الا ييي والثقيافمي بيان الِّهي ي ي ي ي ي ييي
اُّدي 200-1500ا) ،أدرار04 ،ا 05افييري 2010ا.،
 -7الهيديق يان أ د  ،من أعالم التراث الكنتي المخطوط للشيخ محمد بن بادي الكنتي حياته وآثاره ،دار
الغيب لننشي والنوحيل ،ا زاثي.2007 ،
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 -8عود ال ي موح ،تحقيق فهرس ش ط ططيوي الش ط ططيخ س ط ططيدي عمر بن الحاج عبد القادر التنالني التواتي (ت
1152ه ط ط ط ط ط ط ط 1739 ،م) ،مذكية لنمري ييهادة اداجس يينف يف الناريخ الوس ييمل  ،ييافالد .بوب جماِّن ،جامِّ
مننورخ َّ ،سنطمن 2009 ،ي. ،2010 -
 -9عود اُّممد الو يخ ،النبذة في تاريخ توات وأعالمها من القرن 9الى القرن14ه ،دار اهدى لنطواع والنشي
والنوحيل ،ع منمنم .2005 ،
-10

عود الي ان السِّدخ ،تاريخ السودان ،مطوِّ هوداس ،باريس.1981 ،

-11

عود الي ان بِّثمان ،الق ط ط ط ط ططاء في توات خالل القرنين 18/17م ،أ يوي مقدم لنمري ي ي ي ي ي ي ييهادة

دكنورا الِّنوا يف الناريخ واًُّ ييارة األس ييومم  ،ي ييافال حممد بن مِّمي،جامِّ أ د بن بن  ،وهيان-2015 ،
.2016
-12

عود امه عواس ،الدور الح ط ط ط ط ططاري إلقليم توات وتأثيراته في بالد الس ط ط ط ط ططودان الغربي من القرنيين

9و10ه15/و16م ،رسي ييال ماجسي يينف يف الناريخ الوسي ييمل ،ي ييافال بشي ييار َّويدر ،جامِّ ا زاثي-2000 ،
2001ا.
-13

عود امه مقويت ،حماوظ رموا ،دور منطقة توات الجزائرية في نشر اإلسالم والثقافة العربية بإفريقيا

الغربية ،الطوِّ  ،1وحارة الثقاف  ،ا زاثي.2009 ،
-14

فين حممود فين ،إقليم توات خالل القرنيين الثامن عش ط ط ط ط ططر والتاس ط ط ط ط ططع عش ط ط ط ط ططر الميالديين ،ديوان

ادطووعاا ا امِّم  ،ا زاثي2007 ،ا.
-15

فً ي ييمن موار  ،صط ططحوة المغيلي وثورته ضط ططد يهود تمنطيط ،أعمال ادننقى الو ين اليابل س ي ييهاماا

عنماء رواا يف اُّيك الا يي والثقافم بان الِّهي ي ي ي ي ي ييي اُّدي 1500ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي 2009ا) ،أدرار04 ،ا05افييري
2010ا.
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دور رحالت الحج في الفكر العسكري لدى األمير عبد القادر الجزائري
 مدينطة الزمطالة أنمطوذجا –The role of pilgrimage trips
In
the military thought Of Algerian prince Abd ul Qadir
-The Smala City Modelد /بدرالطدين شعبطاني جامعطة– عبد الحميد مهري قسنطينة  – 2الجططزائر
ملخطص:
يقول عنماء ااجنماع أن اديء حمهي ي ي ي ي ي يين القوى ااجنماعم  ،والا يي  ،وااَّنهي ي ي ي ي ي ييادي  ،واليويم لِّهي ي ي ي ي ي ييي  ،ورمد
الدراساا ال ثفة ال أجييت يول لهم ااممي ييي عود القادر ا زاثيخ ا أن هذ الشلهم جواممل كثفة ا حالت رِّد
رام  ،وخباصي ي ي ما رِّنق بن وين ي ييله ي ييمن الِّسي ي ي يي  ،فو مِّند عن رنقم أخ ر وين عسي ي ي يخ أو أم ختين من أي كنم
ييبم  ،ومل ذلك د يف ييوب دوخ جنيااا فيمس ي ي ييا بابن ارار ادمدامم يف جمال اخلطل الِّسي ي ي ي يي  ،أو أن يقوا بن ويري
ورو مل الِّوامري الطومِّم لهاُّ أ ناء ادِّار .
الكلمات المفتاحيةال الزمال  ،الِّمارة ،اددين ادننقن  ،رين اُّج ،رَّاص.
;Abstract
The Sociologists Say a man is the outcome of social, intellectual and spiritual
force of his era, nonetheless the many studies conducted on the personality of
the Algerian prince Abd ul Qadir and his personality still remain unknown,
especially as regards the formation of his military character. Little is known
;about any military training or any graduation from any military college
however, we find him struggling against the French generals with his field
innovations in military planning and using natural factors to his advantage
during the battles.
Key words: Smala, Imaret, Mobile city, pilgrimage trip, Rokkas.
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مقطدمطة:

كامت اُّماة الثقافم يف ا زاثي أواري الِّهد الِّثماِّن ومداة ااينول الايمس ي ي ي ي ي ييي رقوا عنى ادهاا ادنو جبماع
الاقهاء يف اددن وعنى النشي يياط الذخ كان يِّيف ب ي ييموخ الزوايا بالييل ،ف ان الاقهاء يم يون اُّماة الثقافم اا يقومون
ب من رنق لنِّواداا ،وا ي ي ي ي يينغاهد بالنِّنمدٍ ،
ورول لوِّ الو اثل الدينم والقً ي ي ي ي يياثم  ،وادهاا اديروط لا مثري القً ي ي ي ي يياء،
واألفناء ،واألَّياء ،واخلطاب  ،والندريس ،ومظارة ااوَّاف.
وار س ييل مش يياط ييموخ الزوايا لمش ييمري ىل جاممل الَّتبم  ،والنوجم  ،والنِّنمد ،واألر يياد القماا اهم اُّاكد وو ما
القاضي ييي ،مما جِّري منهد سي يينط يقمقم مسي يينقن بشي يييعمنها ال رسي يينمدها من رِّالمد الطييق ال يننسي ييوون لمها ،ومنايدة
اهادر متوينها ادوا ِي من الس ان واعنمادها عنى ماسها يف اُّهول عنى ياجاهتا.
وَّد احداد ماوذ يموخ الزوايا هماء باِّري روسيطهد يف النزاعاا ب اافياد والقواثري ورقدنهد يد ادسياعدة والِّون
ىل الاقياء والِّنيزة واخناج  ،وروففهد اُّماي لنمً ي ييطهدين وادهوى لوجت  .ومظيا ُّاج السي ي ي ان ىل ردماا الزوايا
الثقا فم واليويم فقد امنش ي ي يييا يف جهاا عديدة من الوود ا زاثيي  ،جبهاا وهيان وموايي َّس ي ي يينطمن وواياا الهي ي ي ي ياء
وبود القواثري.
وعشم ااينول الايمسي حتولت و ما

موخ الزوايا ىل ادقاوم لنذود عن الو ن ،ودي

ادسنِّمي الايمسي،

واسي ي ي ي ييَّتجاع اُّيي وااسي ي ي ي يينقول الو ين ،ومن ب مجمل الشي ي ي ي ييموخ والزوايا وَّل عملء ري ادقاوم عنى عارق حمي الدين بن
مه ييطاى مقدا حاوي القمطن بس ييهري مييس ،والذخ َّن القوا مهم الدفاع عن الو ن فنقهقي لَّتاجل ص ي ي ن  ،وَّدا ولد
عود القادر الذخ أصوح ينقمل من يومها بناصي الدين.
وَّد ذكي عنماء ااجنماع أن اديء حمه ي ي ي ين القوى ااجنماعم  ،والا يي  ،وااَّنهي ي ي ييادي  ،واليويم لِّهي ي ي ييي  ،وهذا
اامي جِّننا منسيياءل ما دور الومت الثقافم والدينم يف ر وين وختييج اليجال؟ وما الومت ال أمننيت قاف هذا الاَّت وكومت
لهمن ؟ وهري كان صناع أمننينها اايداو النارام أا أم هو من كان يهنل هذ اايداو؟ وما عوَّ ريوا اُّج
بن وين لهمن الِّس يي ؟ وما مدى جتاوب هذا الاَّت الشاب مل أيداو عهي ؟
والو

ن األجاب عنى جمموع هذ ااسييتن رنطنمل منا النِّييج عنى ميايري أسيياسييم صييايوت يماة اامف عود القادر،
يف الظيوف والومت ال أمشها قافن وف ي وكومت لهمن .

أوا  -البيئة الثقافية التي نشطأ فيها األمير عبد القادر
مشه اامف وسل بمت قافم َّامت يف أساسها عنى اُّج واليين يف حتهمري عنومها ،فقد كان السِّي وراء رهدي
اليكن اخلامس يف األسيوا ،و نمل الِّند الواع اُّثم وراء عمنماا اُّج واليين  ،وامنشيار ييك النهلمل والنسيخ واَّنناء
ال نمل ،وَّد كان ينيان ادغيب ااَّه ييى يَّتكون ارهد يف ا زاثي ذاهو و يو  ،وكامت حاوي القمطن النابِّ لنش ييمخ حمي
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الدين بن مهييطاى والد اامف عود القادر ،وحاوي كا يييو يم ضيييحيا والد وجد سييمدخ َّادة من أ ييهي حوايا مييس يف
رنك الاَّتة ،وكان حممي الدين مقدا الطييق القادري يهل حاوين بهلا كمقاا بياهمد اخلنمري من درنها كان منا .)1
وما كان لننك الزوايا أن رم ي يف اُّماة الثقافم ورسي ي ي ي يياهد يف مشي ي ي ي ييي الِّند لوا جهود الِّديد من الِّاثوا بنايم
مييس ال ذكيها الش ييمخ الطممل بن ادلنار الغييس ييي يف كناب ال "القول ااعد يف بمان أمس يياب َّواثري اُّش ييد" يم يقولال
ن اا ي ي يياف وااعمان بغييس كان هد اعنناء كوف بالدين ،وحتامق القي ن ال ي  ،ورِّنمد الِّنوا ادنه ي يين ب من لغ  ،وفق ،
وأدب ،ورهوف ،وفنك ،فهسسوا لذلك الزوايا وو اوا لا اددرس  ،ووا ووا األمااا عنمها" .)2
وكام ت ال نمل رننقري مل اُّنيان والِّنماء ىل ااماكن الوِّمدة ،ف امت رهي ي ي ي ي ي ييري ىل ا زاثي من مهي ي ي ي ي ي ييي واُّنياح
أيًا .وَّد روى ادمرخ ا بيت عن والد أم ورد عنمهد يف مهي سن 1196هي ي ي ي ييا1782ا بِّ اُّنيان ا زاثيي وسهلو
عن كنمل يشَّتولا ،ومن بمنها حيج الياصد)  ...لنسميَّندخ الذخ كامت لوالد مسل من .
وياول اُّان ا زاثيخ مياء الش ي ييمخ ا بيت بشي ي يياء مس ي ييلن من  ،ول ن ا بيت أت أن يس ي ييمح يف مس ي ييلن الِّزيزة
عنم  .وبِّد أن أدى اليجري ا زاثيخ فييً ي اُّج عاد ىل مهييي ويًييي لدى الشييمخ ا بيت ومِّ رحم كوفة من ال نمل من
بمنها مسل من الزيج ادذكور  ،وَّال لننيبيت ،وهو يطنِّ عنى النسل ال ا َّتاها باُّيم ال أيهما أيسن ،مسلنك ال
ض ي ي ي ييننت لا أو هذ ؟ وكنت ل أرها َّوري ذلك ،فيأينها ي ي ي ييقمقنها ورزيد عنها يف اُّس ي ي ي يين به ي ي ي ييغي ينيمها وكثية النقممداا
لامشها.
وَّد أرب اُّان ا زاثيخ الشييمخ ا بيت بهم ا ييَّتى مسييل الزيج بِّش ييين رياا فقل من كناب اجملسييطي ،وكناب
النوهية ،و يؤ النذكية ،ومسل الوارع ،وحيج ابن الشا ي ومف ذلك من ال نمل ال ا روجد يف رزاثن ادنو  ،وكنها اثري
ذلك الثمن الولس ،فقًمت أساا ،فهرذ ا ممل ،مل ما أرذ ،وذهمل ىل بود .)3
وكامت عمنماا مس ي ي ييخ ادلطو اا بالزوايا رند باخلل اامدلس ي ي ييي الذخ َّال عن ابن رندون أم َّد رغنمل عنى
اخلطوط ااريى يف ادغيب الِّييب ،وهو ادِّيوف الموا باخلل ادغييب ،ومل َّدوا الِّثمامم ىل ا زاثي و ل رل ري ىل
جاممل اخلل ادغييب وهو ادِّيوف باخلل الِّثماِّن ،واُّقمق أن هذا اخلل ما هو ا عودة خلل الثن يف ين جديدة هي
اخلل ادنسوب بِّد أن كان موحوما ،ورين أريى من ريوا اخلل الِّييب ب ادشيا وادغيب األسومي.
وكامت حاوي القمطن حتنوخ عنى كثف من هذ ال نمل ادنس ي ي ي ي ييور وادنقول لاذين النوع من اخلل الِّييب ،وهي
ال نمل ال لري منها اامف عود القادر قافن وعنوم الِّقنم والنقنم .)4
كما اررول الوضي ي ييل ااجنماعي يف ا زاثي أواري القين الثامن عشي ي ييي ،و من القين الناسي ي ييل عشي ي ييي بنشي ي يياط الطيا
الدينم ال كان ها ره فها ادوا ييي عنى اُّماة الثقافم  ،ف امت رن

د يف روجهاا الس ي ان اليويم ومواَّاهد الس ييماس ييم .

كما عمن ت عنى رِّممق روؤ اامنماء وااروة األسييومم ب َّواثري الييل ا زاثيخ بواسييط ر يياد أروَّي وروجم رويي،
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وذلك عن ييق ادوا و عنى الِّوادة ورووة ااوراد ويًي ي ي ي ي ي ييور ينقاا الذكي ال مالوا ما كان ييافقها عند بِّ
الدينم اليَّص ،واألمشاد ا ماعي ،وااسنغياا يف يااا من الوجد واا ذاب الهويف .)5

الطيا

وكامت مدين مِّسي ي ي ي ياض ي ييية النايم الغيبم  ،والومت اخلاصي ي ي ال مش ي ييه لا اامف عود القادر ،وكامت رِّد حبق
م و ن عند ،وجمنمل فقهاء ،ومننقى أدباء وكناب سي ي ي ي ي ي يياعدها عنى ذلك موَِّّها انطق مييس ،يم رِّمش القواثري الِّيبم
ادِّندة بهصي ي ييوها  ،وادنمس ي ي ي بِّاداهتا ،وادننافس ي ي ي يف ممري السي ي ييمِّ  ،وكسي ي ييمل الشي ي ييهية خبدم الِّند ور ي رجال  .فوِّد أن
عوض ييت مِّس ي ي مدين ماحوم وأص ييو ت ميكزا لواينك الغيب 1792 – 1701ا) رهس يس ييت لا اددارس ،ومدا َّون
ينوج لمها الِّنماء.
وكان لنواخ حممد بن عثمان الش ي ي ي ي ييهف ا مد ال وف دورا مهما يف هذا النش ي ي ي ي يياط الِّمياِّن من َّامن اِّس ي ي ي ي ي ي
1792 – 1779ا) يم عمري عنى مشيياء ادسيياجد ،وبناء اددارس وجِّنها عمارة عنى الطييق الِّثمامم  ،)6و ييمد
اديافق الِّيامي  ،ومن أعظد ميب ي أمي رريمل اديدرس ي ي ي ي ي ي ي يف ا وامل بو ياثل ييهريذوليا من اايوياس بِّيد أن كيان الِّنمياء ا
ينناِّون من مايم ادلزن بشيييء ا من كان منولما خلط أو مسيينِّمو يف ردم فارسييِّت بذلك يال الِّنماء ،وامشييييت
اله ييدور لنقياءة ،و يييهت ها الناوس ،وكثي نو الِّند ورش ييوف كري أيد لنندريس ،وا ييند اُّيص عنى الِّند من بِّد أن
كاد يَّت ا نغاا بالننيارة لقن جدوا  ،ف ان واب ذلك كن يف ممزام من مجن يسام رقون امه حممودا مش ورا .)7
وكان أول ما صيف لم ن أن يع يف صوؤ مساجد ا مِّ فزاد يف جامل السوا الها ادقدم و مق
ا امل الِّنمق ،وأعاد بناء وحاد فم أكثي وأجيى امه عنى يد اداء ،وجِّري حاء ممً ي ي ييبا مخس لنوض ي ي ييوء واُّاج  ،وأبدل
منب  .و ي ي يييع يف بناء مسي ي يينيد الِّظمد ادِّيوف جبامل يسي ي يين والذخ متت فم موايِّ اامف عود القادر ،لمِّيف فمما بِّد
جبامل ادوايِّ .
ول ينب أمف مثن رقاما ويسي ي ي يينا  ...فنياء كما ريا الِّ من ادواِّن الياثق واآ ار الااثق  ،م نناا باددرس ي ي ي ي ال
كاد الِّند أن ينانيي من جواموها ،ويوس عنم رزام كنمل هي يف الومت ال بناها اجنها رارن بِّ
وجِّري يَّم مقبة حموحة بالوناء الو مق يدفن فمها الشهداء ومن ماا من َّيابن وأواد .)8

حوايا بالا فم ،

اُّماا الِّظمد الياثق بناء و ي ي و الذخ بنا َّيب وهو من أعز موامم  ،والدار ادوص ي ييق دمً ي ييهر
كما يوس عنم َّ

الوديِّ اخنوي عنى ضو الس ييت عش ييية مطهية وأرا ااء كثف ا ي يَّتا من أرباب  ،وا ييَّتى ما كان ممنوكا من ادوا ن ال ياي
اُّماا ادقدا الذكي وباَّم من ادمًييبا ،وص ي ن ادسيينيد فيوى
ل فمها وجِّري من هذا اداء سييقاياا لنسييومري ،ومن جِّري َّ
ب أهري رنك النايم بِّد الظمه ادوحا والنِّمل ،ويمي موراهد روا ي ي ييي بنمهد ومواهتد ،وا ي ي ييَّتى ل يداثق ،ودورا ،ويواممت
يوس ييها عنم فنيِّن عمارة ،وبىن ل فيما ومف ذلك حبم ر اي موا أيواسي ي مجمل و اثا ولواحم وراً ييري منها فً يين
ردري ل  ،وفيغ من مجمل رِّنقار من رنممق ومف سن  1196هيا 1782ا .)9
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 -مدرسططة الحططج

كامت رين اُّج وا رزال مدرسي ي ي ي لنلييج اليجال ،وكان اُّج وا يزال من أهد الش ي ي ييِّاثي الدينم ال رش ي ي ييد ها
الييال من ننل أصييقاع الِّال األسييومي يف موسييد وايد جتنمل فم جتارة الدمما بننيارة اآرية ،لذا فقد لِّمل الدين دور
يف رنشمل الننيارة كما لِّوت الننيارة دورها يف رنشمل الدين.

صط طور حديثط ط طة لمسجد

المبط طايعط طة بمعسكر
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فند ي ن اُّج رين دينم فقل ،بري كان كذلك رين عنمم لطوب الِّند ،وحماو جينمل فم الِّنماء ،وجمنس
ًَّ ي يياء مننقري ،ورين جتاري ذ حيمري اُّنيان مِّهد بً ي يياثل بودهد  ...يومِّولا يف اددن ال نيون لا ،ويشي ي يَّتون مقابنها
عند عودهتد بً يياثل رنك ادنا ق ،وكاموا بان اُّ د الِّثماِّن مِّام من رس ييوا اله ييادر عند روجههد ىل الديار ادقدس ي ،
ومن رسوا الوارد عند عودهتد منها .)10
كما َّأمنت الدول الِّثمامم الطييق البخ اليابل ب مهي واددين ادنورة بإمشاء القوع واُّهون ال كامت رقوا

بدور كوف يف ياق الطيا من ماراا الودو الًيارب عنى الطييق ،وادِّيَّن ُّيك اُّج أو الننيارة ضو اددين ادنورة سيواء
أكان القادمون مغارب أو مهيي أو من اافارَّ .)11
ومن ب مجمل القوافري الِّابية لننيزا ثي رهيت َّافن م يف ادقاا ااول ،مظيا لنِّدادها ولطابِّها الديين والسي ي ي ي ي ي ييماسي ي ي ي ي ي ييي
والننيارخ ،وال يطنق عنمها ااهايل اسي ي ي ي ي ي ييد اليكمل .فاي الموا الثاِّن من ي ي ي ي ي ي ييهي رجمل ينطنق اليكمل األفييقي ،رناوبا ب
مدين فاس ورافمولت امن

ادغيب ،حتت مية ييمخ اليكمل اِّم َّاأ جينس كري يوا لنقً يياء ،وا ين ه ييي ًَّ يياؤ ب

اُّنيان فقل ،بري ن اددن والقواثري اجملاورة دس ي ي ي ي ي ي ييار اليكمل كامت رهيت كنها ىل جمنس ي ي ي ي ي ي ي لِّيأ ما يأ بمنها من مزاعاا
 ،) 12وَّد عمنت َّوافري اُّج عنى احدهار يا الواياا والنري ،وهي ماس يا الننيارة البي ادِّيوف وادِّهودةال
يدا اال ييق ال واياا ال متي با نوب ا زاثيخ والوود النومسي ييم فننيناح بود رواا وورَّن والزاب بس ي ي ية) ىل ا زاثي،
ومنها ىل بود ا ييد فااعياأ َّابس ورومس) ،و يابنس ىل بود بيَّ بين ماحخ) فمهي.
والثامم ال الطييق الشيمالم ورقطل ا وال والنول مارة ادن رنمسيان ا زاثي جباي َّسينطمن فنومس ،و رسينك من هنا ييق
الس ي ييايري ىل َّابس فطيابنس ،و بيَّ فمه ي ييي عنى ما رقدا ،وكثفا ما كان اُّنيان يس ي يين ون الطييق الش ي ييمالم يف الذهاب
وا نوبم يف الِّودة والِّ س .)13
وكان اُّنيان حييصييون أ ناء سييايهد عنى مقري الوًيياثل من أَّالممهد وموادلنها انننياا الوود ال نيون لا فقد
مِّنوا سي ي ي ي ي ي ييناا لدى ااهايل ،لذا كان بإم ان الننيار القدوا من أماكن ماثم  ،وما ن رُورَّد أعمدة
كان يوا ميور القافن
ٌ
رمامهد يَّت رغطي يشود ا مال اخمن بالسنل مجمل مقاط اافق ،فم منون لمها ادمن واامذي  ،ويهرذون مقابري ذلك
مواد ا لزين ال ابناعها اُّنيان بهمثان حهمدة ،وعندما حتل القافن رياها يف أماكن ماثم وس ي ي ي ي ي ييل اله ي ي ي ي ي ي ي ياء ،ورس ي ي ي ي ي يين مري
ادواداا الننياري مل ااهايل رند هذ ادواداا ب اُّنيان أماسي ي ييهد كما لو ألا دارري اددين  ،لذا كان ااهايل يطنقون
عنى َّافن اُّج اسد اددين ادننقن .)14
وهذا ما ح لوِّ

اُّنيان من حتقمق أرباؤ ميراِّ  ،بنغت بالنسي ي ي ي ييو لنناجي الوايد يف بِّ

اايمان ما يِّادل

 9اف فيمك ،ولن وين ف ية واض ي ي ي ي ي ي ي عن أ م هذ القوافري مذكي أن َّافن اُّج ال ختين من مدين ا زاثي كامت يف
أواري الِّهد الِّثماِّن رنهلل من  15ألل رجري و 8اف مجري ينهي ي ي ي ي ي ييدرها أمف ركمل اُّنيان وحييسي ي ي ي ي ي ييها يف ييقها ىل
اُّدود النومسم ماثنا فارس .)15
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لذا كان اليكمل من الطييق عوارة عن ميكز مننقري لننوادل الننيارخ وااس ي ي ي ي ي يينهو  ،هذا ااس ي ي ي ي ي يينهو الذخ يِّد
ٍ
اهال مشنن هنا وهنا  ،فننيد مثو أن القافن ال رهري ىل اامواط ل رسنقطمل بِّد ا عددا َّنمو من
مِّنبا بالنسو
اُّنيان ادغارب  ،ومزر َّنمري من اُّنيان ا زاثيي  ،ومل ذلك فإن عددهد ي ون َّد ماهز الثمامم اف مس ي ي ييافي ،ورس ي ي يينمي
هذ القوافري جتمل يف ييقها ينيان ا زاثي ورومس و يابنس والقاهية ،لنه ي ي ييري ىل م
.)16

اد يم ضو مننه ي ي ييل ي ي ييهي أبييري

وكامت أ ق اديايري عنى اُّنيان وأرطيها ماي يياحة بيَّ بين ماحخ) يم يوَّون بمداء َّاين جيداء ا ماء فمها
وا مقي لننيديد الزاد ،فمن َّطِّها يِّد ماس ي فاثزا سييِّمدا ،وما بقي من ادسيياف فمطويها اُّنيان عنى ييق الوود اده ييي
الغزيية الِّميان ىل أن يه ي ي ي يينوا ىل س ي ي ي ي يوايري حبي القنزا الو ي اا ي) فمِّبوم يف س ي ي ي يينوك ميكمل) َّاص ي ي ي ييدين أيد ادياس
اُّنياحي كنيدة أو ينول أو النم

.)17

وايور الزمن رااعنت اامور فمما بمنها ورطور أمي ريوا اُّج ،ول رقنه ي ي ي ي ي ييي هذ الييوا عنى اُّج والننيارة
فقل ،بري أص ي ي ي ييو ت رنِّمل دورا قافما ويً ي ي ي يياريا يف مننهى اا م  ،حتقمقا لقول رِّاىلال للمش ي ي ي ييهدوا منافل هد﴾ اُّج
 ،) 18 28ذ أص ييو ت حماو عنمما رً ييد ض ييمن أفيادها ،عنماء ،و وب عند ،وًَّ يياة يِّقدون ا نس يياا الِّنمم
لطنو الِّند من رين اُّج ،أو جينمل روها الِّنماء لنانوى يف ًَّايا اام الِّالق .
يً ي يياف ىل ذلك رنقري جمموع ال ه ي ييناع واُّيفم ومفهد من أرباب اُّيف وادهن ض ي ييمن القافن  ،وهد نارس ي ييون
و اثاهد ادِّنادة من رول صي ي ييوؤ ما عطمل من أدواا ادسي ي ييافيين أ ناء اليين أو اُّوَّ  ،فهصي ي ييوح اُّج بذلك مننقى
جينمل فمي أربياب اُّيف وادهن ينِّنمون وينويادلون ادهياراا ،والطيح الانمي واامنياط اُّيفمي  ،والنمياذن ااولمي لنقطل الانمي
ادلننا فمند رنقنها بطييق اُّج عب ننل بندان الِّال األسومي.
كما ضي ي ي ييمت هذ الييوا الانام ادننقن لنِّمري يف ااَّطار األسي ي ي ييومم ااريى ،والييال الذين اسي ي ي يينهوهتد
الييوا وااس ي يياار وروؤ ادغامية لو وع عنى يماة الناس ،ووص ي ييل الوندان وااَّطار ال نيون لا أو يقممون فمها وكري
مظاهي يماهتد حتت اسد اليين اُّنياحي  ،فدوموا كري ما رأو عن يماهتد ااَّنهادي  ،وااجنماعم  ،والسماسم  ،والِّميامم ،
والانم  ،والهناعم ومفها .)19
وَّد كامت هذ ادظاهي كنها جمنو لن نيان من عام الناس مجاعاا وويداما ،فاي يدى ريوا اُّج ل
الناس من عمال ا زاثي حبج الاً ي ي ي ييوء وخنو الِّنماء ف يكهد ذلك ىل ي ي ي ييد الييال ىل بمت امه اُّياا من كري بند ،ووَّل
الً ي ي يينيمج من عام ادس ي ي يينم ومن راص ي ي يينهد ،وجاء القوا من اُّاض ي ي ييية والوادي يَّت ذهمل مجمِّهد بنس ي ي يياثهد وأوادهد
.)20
م

وماس الشيء يدو خي الدين بن مهطاى والد اامف عود القادر يمنما ِّي بًيورة أداء الاييً باُّج ىل
اد يم يم واج كثفا من النوسي ي ييوا من أبناث ويا ي ي ييمن الو األذن هد بادشي ي ييارك يف أرطار و ي ي يييف اليين ،

فنمس هنا من ااهايل من يسي ي ي ي ي ي يينطمل حتمري النا ف يف أن يَُّت ىل الوراء ،وهو اامي الذخ جِّن من يجا من كري هذ
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النوسوا فقير أن يذهمل ىل اُّج ويد  .و وَّل يف الموا النايل اسنثناء لهاحل عود القادر اابن اليابل ل  ،)21مظيا دا
ينسد ب من مواه يف الِّقري وفطن يف األدرا ىل جاممل مِّارف  ،و نياعن .
وس ي ي ي يييعان ما ي ي ي يياعت أروار ييكن يف َّنمد وهيان ،وفنيهة بدا أمري ينون اامي الِّيب يف كري ا هاا ،ف نهد
رذكيوا أن عنمهد واجمل أداء فييً ي ي ي ي ي ي اُّج ،وَّد ريددا عوارة " ىل م ىل م " يف كري جه  ،وه ذا أَّممت ادبدب،
وأعدا الوغال ،وأيًي ي ي ي ي ي يييا اخلماا ،ويف لاي الموا ااول من اليين رأى حمي الدين متاا من الِّيب يطالوون بشي ي ي ي ي ي يييف
مشاركن يف رينن ادوارك .
ويف الموا النايل أصييوح عددهد باآاف ،وأَّمد يف الموا اليابل حبي من اخلماا يول رممن  ،ول ينال يف صييدهد ا
الِّناب النطمل وا اليف الش ييديد ،فقد كان حمي الدين ُميابطهد ،ورثمس ييهد ،وَّديس ييهد ،وس ييننً يياعل بيك أولتك الذين
ينطنِّون حتت رعاين ىل رقومري ال ِّو ادقدسي ي ي  ،ويف عش ي ييم الموا الس ي ييادس جتمل اليكمل ال وف عنى ض ي ييا لي جديوي يف
سهري الشنل .)22
ومن روِّاا كري ما رقدا أن أص ي ي ي ييوح َّياب  80ألل مس ي ي ي ييافي أو يان اجملنمِّ كري س ي ي ي يين لن ج ا اد يم ا
ينوادلون السي ي ي ييو اا ،والسي ي ي يينل فقل بري ينوادلون ااف ار وااروار كذلك ،وأصي ي ي ييوح اُّج كما دأب عنى رسي ي ي ييمم ااهايل
"اددين ادننقن " ال رً ي ي ي ي ييد مجمل فتاا اجملنمل من أبس ي ي ي ي ييطها كاُّيفم  ،واله ي ي ي ي ييناع ىل أعوها ي ي ي ي ييهما كاُّ اا ،واامياء،
وادانم  ،والقًاة ،والِّنماء ومفهد .)23
امما  -أثطر رحطالت الحج في إنشطاء زمالة األميطر
وص ييل اامف بهم اليجري الذخ جِّري من س يييج عي ي ي ف ان الش ييلص ا واد اد يس ماسي ي كنم لنه ييمد ،فقد
كان جيد ادنِّ يف كري أمواع النس ي ي يينم ال رس ي ي ييندعي ادهارة والش ي ي يينياع  ،وكان فلي يف رقان ص ي ي ييمد الواح ،وص ي ي ييمد الغزال،
والنِّام  ،واخلنزيي البخ ،والنمي.
ن هذ ادغامية الِّنما  ،ال هتز اَّاا الودن والِّقري مِّا رِّد ا واد ىل ادوَّاة اا د جدي يف اُّيب .فالهمد
هو مدرس الغاراا اُّيبم  ..أما هو فقد كان ننطي جواد فيديا ،وا يهرذ مِّ سوى ا ن أو و من اخلدا ،و يدرري
أعماا الغاب  ،و ي عودر من رينن اليياضم كان يِّزل ماس لندراس حبموي مننيددة.
أما الوالد الذخ كان فييا بيؤي أعز أمامم رن قق ،فقد كان ا يقوا بش ي ي ي ي ي يييء أو ينمنل اناس ي ي ي ي ي ييو اجنماعم دون
يًييور ابن اخووب ،فاي اسيينقواار  ،و عون رطط ومشيياريِّ  ،ويف يط ورييال  ،ومجمل ريور وحيارار لنواياا ااريا
يف اددين ولنقواثري الِّيبم يف النري أو يف اله ياء كان عود القادر داثما ن وحمري قن وصايو الذخ ا ينلنل .)24
وباألضاف ىل مدرس الغاراا اُّيبم كامت رين اُّج اددرس ال ر ون فمها اامف حتت ياف والد واِّمن ،
ف ان ها اا ي ال وف يف ر وين ييله ييمن  ،وس ييِّ ف ي وا وع فقد جتاوب مل النطوراا ال متمز لا عه ييي  ،ومنطنواا
بمتن  ،وا نل عنى واَّل الدول الِّثمامم يف صغي عندما حار ادشيا وأدى فييً اُّج.
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فقد ايق هذا الاَّت الشيياب بِّناي ما كان يقوا ب حممد عني يف مهييي من حتدي و صييوؤ ،ورمد صييغي سيين
فقد أ هي عود القادر دوم ا اهنمام امسي يس يياا الدول  ،وفً ييوا ييديدا يمال أد

يييء منِّنق باألدارة ،كما كان منوهيا

بشهية رديوخ مهي حممد عني ادِّيوف بهيامن  ،ويزم وسنطن ورنظمم اخ د ألدارر  ،واا أن هذا َّد أ ي فم فقد كان
من الًيورخ ااَّنواس من وَّت رهسمس دولن .)25
ومن ار ذلك أم بِّد ااص ي ييطداماا ااوىل مشي ي ي مل ا مش الايمس ي ييي دس الناوا الِّسي ي ي يخ ااورويب ،كما
رِّيف يف رِّامن مل الايمسي ي ييم ىل مسي ي يينوى مِّارفهد النقنم ومهاراهتد اُّيبم ورططهد الِّس ي ي ي يي  ،ولِّري هذا اامي جِّري
اامف عود القادر ينمقن اا ا يدع جماا لنشي ي ي ي ي ي ييك من أن واَّل يال جِّري كري مواجه مانوي مل أخ دول أوروبم حم وا
عنمها بالاشري مسوقا .)26
فنما رقند اامف اُّ د كان لدي مسي ي ي ي ييوقا بِّ
وييب الِّهي ي يياباا وكان منما بوِّ

ادااهمد يول ااس ي ي ي ي يَّتارمنيم الِّس ي ي ي ي ي يي لن يب ،ييب ادواَّل

أسي ي ييس الننظمد الِّس ي ي ي يخ فقد اسي ي يينااد أ ناء رين اُّج ىل م

رفق أبم من حيارر

ده ييي يم اهند كثفا با مش واألدارة اده ي ييي  .وَّاا بزيارة اده يياحل األداري اِّم حممد عني ،ويً ييي ادناوراا الِّس ي ي يي
.)27
كما بدا عنم روؤ امنهاح الايصي ي الس يياض واألدرا الواض ييح لننقاط ال رزيد من َّوة أعداث ذ كان يس يينامد من
جيابماهتد ،وي ماها مل ومِّ رجال كما متمز اواهو يف حتييك اليجال ،واختاذ ادواَّل الوحم  ،وَّول ال نماا ادناسي ي ي ي ي ي ييو
لن ممس ا ماهف ،وحبن ن الدبنوماسي ييم ال ضي ييمنت ل اامنهي ييار يمنما يير مل جنيااا فيمسي ييا رطه وَّل اُّيب من
أجري الشيوع يف ادااوضاا .وأرفا وبارنهار ديد ،ل ي ن عنى بمنيو ا رقنمد رطن الن نم م أ ناء اينول دمن ن ،
ذ ل جيد أفًري من دارة اامف َّدوة ل .)28
وي من سي ييي اامف عود القادر يف كوم اسي يينطاع أن يهي ييوح َّاثدا عس ي ي ييا حمن ا َّادرا عنى مجل ال نم  ،وفقمها
عارفا بهي اا الشييع ومننزما بنطومق الشيييِّ  ،وعادا واسيل الا ي منسياحما مل اآري ومنان ا عنى واَّل جمنمِّ ومقنًيماا
عهي .)29
وَّد عقد لمون روش مقارم بمن وب اداريش ي ي ي ي ييال بمنيو فقال ما ينيال " فننماريش ي ي ي ي ييال الِّوقيي الِّس ي ي ي ي ي يي ومجمل
صي ي ي ي ي ييااا القوطان الِّظمد ،ول َّمف عود القادر روؤ األص ي ي ي ي ي ييار بِّناد ا يقهي وعزن و اَّ ا راَّت لوطري الِّقمدة والو نم "
 .)30وهو ما ره ي ي ييل كنمل الش ي ي يييِّ األس ي ي ييومم أص ي ي ي اب بهويل الِّزا ،ذلك أن ص ي ي ييا الِّزا رطنق عنى ا اد اجملنهد يف
الشيء الهابي عنم .)31
ويَّت اداريش ييال بمنيو يقي بذلك يف مذكير اديفوع بناريخ  24رش ي ييين الثاِّن – موفمب  1845ىل وحارة اُّيبم
الايمس ييم يم جا ء فمها ما ينيال "  ...من ادس يين مري جتنمل مثري هذ الً ييباا من عدو اثري هذ الس يييع وا يأة كان
اامف َّد يقق عمنم ماج را ا الس ي ي يييع يف ممنا الِّنماء) .واامف الذخ ينهلل جمشي ي ي ي من الايس ي ي ييان فقل ،ن ن أن
جيناح  20 – 15فيسي ي ي ي ي ي ييلا يف لمن وايدة ،وهو يوَّي يف كري م ان عوا ل ادودة ،ورقدا ل ادمن ،وادِّنوماا ااكمدة
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عن مواَِّّنا ،وهو ني يف منا ق لس ي يينا فمها ،ولن م ون من الس ي ي ية لنننوم عن ييكار  ،وأن ي ون نودما أجن

لنوص ي ييول

لم  .ولننق مظية من أجري رقديي الهِّوباا ال ذكيهتا فقل ،عنى ما فِّن عود القادر منذ أيداو مجِّ الغزواا ادشموم
يم مت ن ا زاثييون بقمادة اامف موا ية من يياح مهي سمدخ بياهمد الشهف)" .)32
لقد رهَّند اامف مل وضي ييِّ ا ديد واختذ أسي يينوبا لنمواجه يِّنمد عمنماا ال ي والاي أو ما يِّيف لدى ممرري
اُّيوب حبيب الِّهيياباا ،بِّد أن ييهد مل لاي ال ااؤ سييقوط مدم الوايدة رنوى ااريى ب أيدخ الِّدو ،فقد اها
النهديد يف كري ُّظ ورً ييِّت لنقه ييل ولن ياثق حمنا و ااينول ،فس ييقطت مِّس ي ي و رنمس ييان وس ييِّمدة واددي وراحة
وبومار ومنمام وبوسِّادة ويَّت راَّدمت ال كامت انهى عن هنيماا الايمسم .
ومنذ س ي ي ي ي يين  ،1842فقد اامف الش ي ي ي ي ييِّور باامان يف َّامار الي م فياودر ااف ار بنهس ي ي ي ي ييمس عاص ي ي ي ي ييم ن ن
را م هييا ومقنهييا ىل أخ م ييان ،ومن و رغمف موَِّّهييا حبس ي ي ي ي ي ي ييمل اُّيياجي  ،ول ي ن هييذا ابن ييارا من اامف فقييد رِّود عنى
مشيياهدة القواثري ادننقن حبثا عن اداء وال  َّ دا ييمنها ،وهو ديدن الدواويي ادنواجدة بادنطق وادننقن عب أرجاء الوادي حبثا
عن اديارل ادناسو  ،مف ألا ل رونل درج رِّمف اددن اُّديث ال أسن د ها اامف يف حمالن .
فقد كان الس ي ي يمال الذخ يياود ف ي دوماال كمل يند مشي ي يياء مدين رهوخ عش ي ي يياا اآاف من الوشي ي ييي؟ عش ي ي يياا
اآاف  50 -ألل مس ييم ىل  70ألل مس ييم )  -مِّظمهد مدممونال مس يياء وأ اال و اعنون يف الس يين ورجال س يينممو
الونم منشغنون بالننيارة والهناع واليعي ،مدين من ا رهنها ماراا ااعداء وا هتديداهتد.
ويف ري هذ الظيوف بيحا من ريد ااحم ىل الوجود مدين جديدة منمت بالًي ي يينيمج وفييدة من موعها ،مدين
كوس ييم م مس يينم رنمنل بإدارهتا اددمم وًَّ يياثها ومو قمها وأعوان ض يياثوها ،وجمنس ييها الوندخ ومدارس ييها وم نواهتا و ييمخ
جتارها و ييي نها الوندي  .رولت اينها فيا من اخلمال وادش يياة ا يننياوح عددهد اخلمس ييماث  ،امش ييغنوا ره ييوص ييا باُّااظ
عنى النظاا الدارني لنمدين أكثي من اينها ضد الِّدو  ،)33لا مدين الزمال ادننقن .
تقسيم مدينة الزمالة ومنازلها
لقد رِّددا اآراء يول ادهدر الذخ اَّنوس من اامف مدينن ادننقن  ،ول ن اامي ااكمد أن اامف اسنااد من
ريوا اُّج ال ريياأ ممييارهييا مل والييد وابييد أمي أعنيييمل بييالننظمد ا مييد هييذ الييوا ال كييامييت رند حتيت رعييايي
واض من َّوري السنط الِّثمامم ال أَّامت رنظمما يسمح بنهم ادسار اُّسن لييوا اُّج الطوين  ،وما صايوها من
متويري وره ف.
فواً ي ي ييري هذ ا هود ،رس ي ي ييىن لنقوافري الن ي بهمن مسي ي ي ي  ،ضو ماي رين كامت رس ي ي يينغيا يف الغالمل وبشي ي ي ي ري
مجايل ،أكثي من س ي يين بالنظي ىل ول ادس ي ييافاا ،ول ر ن رالم من ادناعمل الش ي ييديدة واارطار ا س ي ييمم أيماما ،كما
كامت هذ الييوا رسيياهد بقوة يف رِّممق الويدة الثقافم ادونم عنى ادياكز الدينم ال كامت مزاراا رثمسييم لنمممن ال
الزينوم يف رومس ،ااحهي يف القاهية ،مسنيد ااموي يف دمشق .)34
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لقد يهي ي ييري اامف أرفا عنى األجاب لس ي ي يمال لطادا أرَّ وهو ييى مدم رسي ي ييقل الوايدة رنو ااريى ،ووجد يف
اددين ادننقن عنى منل ريوا اُّج اُّري اامثري لننِّداد السي ي ي ي ي ي اِّن اهاثري الذخ ينوىل أمي  ،فهمش ي ي ي ي ييه حمالن وجِّنها مدين
رن ون من وو ماث ومثامم وس ي ي ي ي يينون دوارا ،ين هلل كري وايد منها من رمد مننه ي ي ي ي ييو عنى ييق ادلمماا الِّس ي ي ي ي ي يي ،
وكامت مشي ن من ميكز يول أربِّ صيياوف داثيي من اخلمد راهيينها ممياا ردعى "الَّتع " واقابري كري رمم يوجد م ان
لياي اُّمواماا يسمى "ادياؤ".
ويف اديكز مه ي ي ي ي ييمل اخلمماا اخلاصي ي ي ي ي ي بِّاثنن ىل جاممل رمد اُّياسي ي ي ي ي ي وال ناب  ،وردام كما رنواجد ب اخلزين
الِّام  .مما أكسو اسد دوار اامف وكامت الداثية ااوىل مش ن من  05دوايي.
ورش ي ري الداثية الثامم دوايي اخلنما بن عول وأهن  ،وجمش ادشيياة النظامي ،وبًِّييا من أهد القادة الِّس ي يي ،
وعددها  10دواويي.
و ي ي نت الداثية الثالث يف أمنوها من دوايي ها ي ييد الش ي يياَّ وها ي ييد الغياب الذين كاموا مسي يينو ن سي ييهري مييس
وعددهد  207دوار.
أما الداثية اليابِّ ف امت أكثي أو أَّري َّيبا من الدواثي اليثمسييم حبسييمل وعورة ادمدان ،ووفية اداء ،وااينطاب أو
اديعى ،وكامت م وم من س ي ييوِّ َّواثري بدوي مننقن  ،رِّمري كدلمري لنزمال  ،ورس ي ييهي عنى اينها يف ااراض ي ييي اله ي ي ياوي ،
وهي مش ن من  146دوارا.
لمهري اجملموع ىل  368دوارا ،وينش ري كري دوار من جمموع من اخلمد يَّتاوؤ رِّدادها ب  15ىل  20رمم ،
ويقدر عدد ييسها ادسن بالوواريد مخس اف من جند ادشاة النظامي ،وألا من اخلمال .
أرفا لقد وجد اامف ادننيه اآمن اخمي من َّوري ا ماع  ،ممل الش ي ي ي ي ي ييموخ ،واديض ي ي ي ي ي ييى ،وا ييى ،والنس ي ي ي ي ي يياء،
وااواد ،وَّطِّان ادا يم  ،بمنما ينطنق الايسيان بِّمدا يف حمارب الايمسيم  ،وييكم هذ اددين رنمح ها منابِّ أماكن اليعي
أو الَّتاجل ضو اله ي ي ياء ،وفق حتيكاا القوة الايمس ييم  .كما رقوا ويدة من القواا النظامم باُّياس ي ي  ،ورنناوب أربل َّواثري
عنى الننقوا الواسِّ لنزمال .)35
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طل الزمال اددين ادننقن ل َّمف عود القادر

أرذ حمال اامف عود
الق ييادر عنى ي مية يف
مماب جمشها

لقد كامت الزمال متند عنى ااراضي من اﭼ

ىل جوال عمور ،فإذا صادف أن أضاع أيدهد أسير فمها فإم

يظري بايثا عنها يوم أيماما َّوري أن جيدها ،و ذا ما هي َّطمل من الغزان عنى ييقها كان يُهي ي ي ي ي ي ييطاد دون اُّاج ىل
نق وايدة من الوواريد ،ودون أخ يء سوى عهي ااهايل فقل ،ويمثما ينت الزمال جتل مما اآبار وا داول .لقد
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أَّمت َّوة راص ي ي ي من الشي ي ييي دنل رنوي ادما أو روذييها من َّطِّان ادا ي ي ييم ورمد مجمل اينما ايت فإن كثفا من أفيادها
هن وا من الِّطش .)36
وكامت حمال حتوخ عمال من القيداجم  ،والس يياج  ،واخلما

 ،وكري ص يينِّ كامت ض يييوري ألَّامنها ورنظممها،

وكان هنا سيوا كوفة لننوادل الننيارخ يقهيدها عيب النري ،وكامت اُّووب والقمح والشيِّف جتنمل لمنا أو نوها بهماسينا
من َّواثري الشمال .)37
ول ر ن اددين حما اِّاَّري أو رنادا كما ل ختهي ي ي ي ييص َّطل لنمدفِّم من أجري اينها ،ومل ذلك فقد كامت
اُّماة بسييمط ييديدة النماسييك ىل أبِّد اُّدود ،ذ متمزا بِّاداهتا ورقالمدها ،ف اموا يهيينون وينزوجون وينظمون اُّاوا
وعمنماا اخلنان ،ويومِّون النسييمج يف اخوا ويِّمنون ويهيينِّون منننياا رقنمدي وحيم ون ادوبس والزرايب ،وجينمِّون يف
س ي ييهياا حي ون عن امنه ي يياراا جنود اامف بري ين د ون يَّت عن أيداو ا زاثي ووهيان وادغيب ورومس وفيمس ي ييا وأوروبا
وريكما ...خ .)38
كما أسس اامف م نو مهم  ،وكان يهدر رِّنمماا با يار من أجري وضل ال نمل ذاا القمم ال وفة باد نو
اديكزيي ال أس ي ي ي ي ي ي يس ي ي ي ي ي ي يهييا بنيياَّييدمييت ،وكييان ي يياف ا نود وادييدمم الييذين وهووا لي كنوييا رول النزاعيياا ،فنيمل لييا أمييدر
ادلطو اا الِّيبم فلم الننينمدَّ ،درا َّممنها ب ي ي ي ي ي ي ي ي وايل  5اف جنم سَّتلمين  ،)39مف أن هذ اد نو ال عا
ااميين مِّها َّد ذهوت أدران اليياؤ مل ااسيينموء عنى الزمال من َّوري الدوا دومال وهو ما أيدو أدا عممقا يف ماس
اامف.
 معسكر األميططرعندما ي ون اامف يف ن مل جمش ي  ،يِّس ي ي بطييق جد منظم  ،منوِّا َّواعد ر م صييارم ومواَّل ابن  ،فقد
كان مظاا النِّسي ي ي حمَّتما من ا ممل ومنظما رنظمما دَّمقا .فِّندما أض يييب رمم يِّيف كري وايد اد ان الذخ يش ييغن ،
ف ان ادِّس ي ي ي مدين يقمقم يقطنها يوايل  15ألل رجو ،ورًي ييد  12ألل فيس ،وألل مجري ،وألاا من الوغال واُّمف
واخلمري.
كما يس ي ي ي ييننيممل اس ي ي ي يينقيار ا مش يف م ان ما لش ي ي ي يييوط حمددة كاامن والقيب من اداء وادياعي بش ي ي ي ي ري كاف،
والقيب من سي ي ان نن ون ما ي اي من ادوا ييي والغذاء .وا ن ن بهخ يال من اايوال أن ي ون ادِّسي ي ي مثو ِّما
لنِّدو عنى ميأى أو ميمى من  ،كما جيمل أن ميرقمل داثما مس ي ي ي ي ي يين ا سي ي ي ي ي ي يييِّا لنهيوب عند الً ي ي ي ي ي يييورة ،وأن من يى ادواَّل
ااس يَّتارمنيم دقارن الِّدو بادوَّل .وأن يُش ي َّ ري ادِّس ي ي يف ي ٍري داثيخ رنوسييط رمم كوفة ل َّمف رِّيف ب ي ي ي ي ي ي ي ييال "لو اا"
.)40
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 -تنقالت المعسكر

رِّطى ييارة اامطوا دون س ييابق مذار يف اله ييواؤ الواكي بِّد ص ييوة الانيي ،ذ ا ينس ييىن اخ أيد أن ي ون
عنى عند بامنقال ادِّسي ي ي ي ي ي َّوري ذلك اُّ  ،فمً ي ي ي يييب اخلزمدار نق مدفل رايا بمنهما بً ي ي ي ييل دَّاثق ،و يقوا "الاياﭬ "
بنا مك اخلمد و ي اامنِّ وحتممري اُّمواماا ورس ي يييح اخلمري والوغال ،كري ذلك يف وَّت َّه ييف ويف امً ييواط راا ،يف ي
جينمل اامف مل َّادة ااركان ويِّطمهد رِّنممار عن ماي اامنقال.
لقد كان اخلزمدار يقوا بدور أمف اليكمل يف َّافن اُّج أو كما كان يِّيف يف بند َّس ي ي ي ي يينطمن بي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييال " أمف ركمل
ادسنم ورَّاس كذا) رسول رب الِّاد "  ،)41ين ي اليكمل بإ ارر وينوَّل بإ ارر  .وعندما يسنِّد ا مش لنن ي
يُِّنِد اخلزمدار اامف الذخ ي ون ري من ننطي جواد  ،ورِّزف مغم اامطوا ورش يييع الايَّ يف ادش ييي بشي ي ري عسي ي يخ
يف مظاا وامًواط منوِّ ريرموا صارما.
وعندما يه يينون م ان األَّام ا ديد يقوا اخلزمدار بً يييب ادِّس ي ي يف النظاا الذخ وص ييانا س ييابقا ،وباس يينقيار
كري وايد يف م ام يِّند اخلزمدار اامف الذخ ي ون ري من يدرري رممن  ،مننظيا مل يياس ي ي ي ي ي ي ي ورنااث يف م ان بِّمد
عن ادِّس ي ي ي ي ي ىل ي أن يوضي ي ي ييل كري ي ي ي يييء يف م ام  ،وبإ ي ي ي ييارة اخلزمدار يدرري اامف ىل ادلمد يف موكمل عنى أمغاا
ادوسمقى ال رِّنن الوصول ،وفور درول اخلمم رطنق وو ضيباا مدفِّم .)42
وبِّد أن اس يينويل عنى الزمال الً ييلم أفري مها وَّري عددها ول رِّد رننياوح داثير اخلاص ي ي ال ا ر اد ره ييري
ىل االل مسييم  ،وكامت جتوب اارأ ضيياثِّ يف ييقاء ويهس ،وكان عنم أن يسيينِّد داثما لوذل جهود جديدة كنما أراد
أن يً ي ييِّها يف م ان من .وعندما كان يقودها ىل م ان بِّمد عن اخلطي اعَّتأ ييق امورس ي ييمف من جديد ،ورو ذلك
َّنال مييي ،وكامت النس ي ي ييوة حتمس اخارب بزماريدهن وأصي ي ي يواهتن ،وكان أرواع عود القادر حياربون عنى ميأى ومس ي ي ييمل من
حوجاهتد وأ ااهد فهبدوا يينياع وا سيينمار ا روصييل ،ودارا الداثية من جديد عنى رهييد عود القادر الِّنمد ،و ح هذا
يف َّمادة الزمال الهغفة يف أمان ىل رارن الو ن عنى يدود ادغيب ااَّهى .)43
خاتمطةال
َّد مسينوعمل بهيِّوب كمل أن عددا من الًيواط السيام ال مار يااا ،جنيااا ،أمفااا ،الِّقداء والثامويون كنهد
منليجون من مدارس عس ي يي أو منِّددة النقنماا الشييهفة أخ ألد حتهيينوا عنى رروهد عن ييق ممارسيياا أو رباا ا
مثمري ها ،مجمِّهد َّد رِّيضوا لًيباا الطالمل القد وفارس األنان الذخ كان جيهري مجمل فنون اُّيب النقنمدي .
ول ننا ا مس يينغيب أبدا أن هذا الطالمل الذخ َّاا ردريو ورِّنمم عنى اليبل ب الواَّل الاس ييمح ددرسي ي الغاراا
اُّيبم  ،وريوا اُّج ذاا الهييوغ النِّنممم النظيي والنطومقم  ،و دام اقاصييد الش يييِّ األسييومم  ،والنِّالمد القي مم ذاا
النظية ال ومم جمليياا اامور ،كري ذلك َّد أذكى ف ي هذا الاارس ادنِّود ،واخارب الوَّور.
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 )1أبو القاسد سِّد امه ،راريخ ا زاثي الثقايف ،ط ،1دار الغيب األسومي ،ن – 1بفوا ،1998 ،ص .271
 ) 2مقو عنال ماصيي الدين سيِّمدوِّن ،عهيي اامف عود القادر ا زاثيخ ،ممسيسي جاثزة عود الِّزيز سيِّود الوابط ليبداع
الشِّيخ ،ال ويت ،2000 ،ص .141
 )3ا بيت ،ريياريخ عنييياثييمل اآ ييار يف الَّتاجد وااروييار ،ا زء ااول ،دار ا مييري ،بفوا ،دا ،ص  .561وامظيال أبو
القاسد سِّد امه ،راريخ ا زاثي الثقايف ،ن ،1ص ص .288 – 287
 )4أبو القاسد سِّد امه ،راريخ ا زاثي الثقايف ،ن ،1ص .297
 )5ماصي الدين سِّمدوِّن ،اديجل السابق ،ص .113
 )6الِّمارة ) imaretال ممسس َّدن يف الشيا ااد أيماها الِّثماممون مل مشاء اددن ،وكامت رًد عدة منشباال
جامل ،مدرس ي  ،مسيينشيياى ،اس يَّتاي لنًييموف ،أَّنم مما  ،يا وجسييور  ...خ ).أس يسييت بدافل الورع والنقوى واخلف،
ومنشبا أريى ردر الدرري لنِّطي ماقاا ااوىلال فندا ،أسواا ،اسَّتاي َّوافري ،اا ،مط ن  ...خ).
 ) 7ابن س ي ي ي ي ي نون ،الثغي ا ماِّن يف ابنس ي ي ي يياا الثغي الوهياِّن ،حتقمق ورقد ال ادهدخ الووعوديل ،مطوِّ الوِّ َّ ،س ي ي ي يينطمن ،
 ،1973ص .135
 )8ابن س نون ،ماس ادهدر ،ص .127
 )9ابن س نون ،ماس ادهدر ،ص .128
 )10ينمد بيكاا ،اجملنمل الِّييب ادِّاصي ي ي يييال حب اسي ي ي يينطوعي اجنماعي ،ط ،9ميكز دراسي ي ي يياا الويدة الِّيبم  ،بفوا،
 ،2006ص .96
 ) 11حممد عنى فهمد بمومي ،ادغارب يف اددين ادنورة بان القين الثاِّن عشييي اهنييخ – الثامن عشييي ادمودخ ،ط ،1دار
القاهية ،القاهية ،2006 ،ص ص .102 – 101
(12) ROZET (M.P), et CARETTE (M.E), L'Algérie, 2ème éd, Edition
Bouslama, Tunis, 1980, pp 130 – 131.
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 )13جمهول " ،اددين ادنورة يف كنمل الييال ادغارب  ،يف جمن ادنهري ،جمند  ،54عدد  ،499دار ادنهري ،ادمن

الِّيبم

السِّودي  ،1992 ،ص .186
(14) ROZET (M.P), et CARETTE (M.E), Op. Cit, pp 130 – 131.
 ) 15ماصي الدين سِّمدوِّن وادهدخ الووعوديل ،ا زاثي يف الناريخ الِّهد الِّثماِّن ،وحارة الثقاف والسماي  ،ادمسس الو نم
لن ناب ،ا زاثي ،1984 ،ص .73
 )16صييامويري بيمار ،وصييل مهييي اُّماة ااَّنهييادي يف مهييي يف القين الثامن عشييي ،ا زء الثال  ،ادواحين النقود ،ريمج ال
حهف الشايمل ،يك لً مهي لنطواع والنشي ،2002 ،ص .158
وامظيي كذلك ال
ROZET (M.P), et CARETTE (M.E), Op. Cit, p 130.
 )17جمهول" ،اددين ادنورة  ،"..ص ص .187 – 186
 )18يذكي الس ييِّدخ فواثد حيارة بمت امه اُّياا ،ميموا فم فقالال لمش ييهدوا منافل هد) أخال لمنالوا بومت امه منافل دينم ،
من الِّواداا الااضيين  ،والِّواداا ال ا ر ون ا فم  ،ومنافل دمموي  ،من الن سييمل ،ويهييول اارباؤ الدمموي  ،وكري هذا
أمي مش يياهد كري يِّيف  ،أمظيال الس ييِّدخ ،ر مس ييف ال ي الي ن يف راس ييف كوا ادنان ،يقق ال عود الي ن بن مِّو النوحيق،
ط ،1ممسس اليسال  ،2000 ،ص .536
 ) 19حممد الشييايب" ،ادسييالك و يا الننيارة وادواصييوا امنقال ادهاراا والطيح واامناط وادسييننيداا" ،يف الان الِّييب
األسومي ،ا زء ااول ،اددارري ،ادنظم الِّيبم لنَّتبم والِّنوا ،رومس ،1994 ،ص .105
 ) 20الور وِّن ،مزه اامظار يف فً ي ي ييري عند الناريخ وااروار اليين الور مومم ) ،رهي ي ي ي محال حممد بن أيب ي ي يينمل ،اجملند
ااول ،ط ،1م نو الثقاف الدينم  ،القاهية ،2008 ،ص .17
 )21ييارل هنيخ رشييي ييري ،يماة اامف عود القادر ،ريمج ورقد ال أبو القاسييد سييِّد امه ،الدار النومسييم لننشييي ،رومس،
 ،1974ص .42
 )22ارل هنيخ رشي ري ،ماس ادهدر ،ص .43
(23) ROZET (M.P), et CARETTE (M.E), Op. Cit, p 131.
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 )24ارل هنيخ رشي ري ،ادهدر السابق ،ص ص .42 - 41
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علماء اللغة في عهد صالح الدين األيوبي وم لفاتهم في قواعد اللغة العربية
LANGUAGES AND ARABIC GRAMMAR WORKS OF
AYOUBI PERIOD SALAH AL-DİN
د.سليمان قبالن ( ،جامعة إسطنبول ،كلية الشريعة ،قسم العلوم اإلسالمية(.

ملخص:
ن عهد اايوبم رمد مدر القهي ييفة يف الناريخ األسي ييومي عهد ذو أ م كوفة يف اجملااا الِّس ي ي يي والسي ييماسي ييم
والثقافم وااجنماعم  ،فقد أسييس كثف من سييو

كري
اايوبم ويف مقدمنهد السيينطان صييوؤ الدين اايويب اددارس يف ن

من مهي والشاا وا زيية ،فودأا النش ا اا الِّنمم فمها بندريس النغ الِّيبم  .وهذا د أن كثفا من الِّنماء ويف مقدمنهد
ابن بَييخ مشي ي ي ي ي ي ييموا يف هذ اددارس ،وكامت هد مملااا يف عند الن و كما هو اُّال يف الِّنوا ااريى .ول ن عنى اليمد

من وجود أحباو ا يُس يينَهان لا يف ااعمال ااكادنم من النايم الس ييماس ييم والِّنمم يف عهد ص ييوؤ الدين اايويب ،فإن
ادملايياا يف عند النغ ي وَّواعييد النغ ي الِّيبم ي ل يند الو ي فمهييا اييا فم ي ال ايياي ي  .وامطوَّييا من هييذا فقييد ييياولنييا يف هييذ

الِّمري عنى
الدراس ي ي ي رس ي يينم َ
ل الً ي ييوء عنى ادملااا ال كنوها عنماء النغ وعنماء الن و يف عهد ص ي ييوؤ الدين اايويب ،و َ
رقمممها .ويف هذا ادًمار سنقوا بنِّييل ِ
دارسي النغ الِّيبم بِّنماء النغ ومملااهتد يف عهد اايوبم .
الكلمات المفتاحية :صوؤ الدين اايويب ،النغ الِّيبم  ،عنماء النغ  ،الهيف ،الن و.
Abstract
Ayyubids Period is a short but significant period of Islamic History in
the military, political, cultural and social fields. Many Ayyubi Sultans
especially Sultan Selahattin have resided at Moslem Theological Schools in
Egypt, Damascus and Al-Jazeera. Scientific activities in these fields have been
started with Arabic language teaching. For this reason, many scholars,
especially Ibn Berrî, who have produced works in Arabic language and
grammar as well as other sciences, have been trained. However, there are a
considerable amount of researches on political and scientific fields of the Salah
al-Din Ayoubi Period in the academic studies while it is seen that there is not
enough research in the fields of linguists and Arabic grammar content works.
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Considering this fact, linguists in the Salah al-Din Ayoubi Period and their
works on Arabic grammar have been tried to be determined and evaluated in
this study. Within this scope, it is aimed to identify and introduce the linguists
and works of the Ayyubids Period to those who work on Arabic language.
Key Words: Salah al-Din Ayoubi, Arabic Language, linguists, Grammar,
syntax.
مقدمة:
ن عهد اايوبم رمد مدر القهي ييفة يف الناريخ األسي ييومي عهد ذو أ م كوفة يف اجملااا الِّس ي ي يي والسي ييماسي ييم
والثقافم وااجنماعم  .والدول اايوبم دول كوفة ي مت كو من مهي ي ييي ،وسي ي ييوريا ،وفنسي ي ييط  ،وااردن ،ولونان ،ومنا ق
مهم من ا زيية ،والممن ،بدءا من اليبل اارف لنقين الثاِّن عش ييي يَّت أواس ييل القين الثال عش ييي .وَّد أص ييو ت ادنا ق
ال كامت حتت ي د الدول اايوبم ال رهسيسيت يف الاَّتة ال كان فمها الاي يهددون الِّال األسيومي هدفا لن يوب
الهنموم الثالث واخلامس والسادس والسابِّ .
ولقد ياول س ييو

ااس ييية اايوبم اُّاكم بدءا من الس يينطان ص ييوؤ الدين ،اي َ الِّند والِّنماء ،ورقد َ دعد

حتقمق صيوؤ الدين اايويب الويد َة السيماسيم
ومسياعداا مهم هد ،راصي الِّنماء ادشينغن بالِّنوا الدينم  .كذلك فإن َ

بِّد ًَّ يياث عنى اخلوف الاا مم الش ييمِّم  ،و يي َاح امنه يياراا مهم عنى اله يينموم كان س ييووا ُّدوو رطوراا مهم يف
اجملال الِّنمي.
ومنمني لس ييماسي ي

اي الِّنماء ال وص يينت ىل الذروة يف عهد ص ييوؤ الدين ،مش ييه كثف من الِّنماء اافذاذ الذين

جيياوحوا عهي ي ي ي ي ي يييهد يف كثف من اجملييااا ا لييدينمي والا ييي واادبمي من رول يميياء جمييالس الِّند مييذا  .وَّييد يييافق هييذا
النش يياط يف اُّماة الِّنمم عنى وجود يف الِّه ييور النالم أيً ييا .فالس يينطان ادنك الِّادل وادنك ال امري النذان رولما اُّ د
بِّد صيوؤ الدين و حيممان الِّنماء ،ويهنمان بالِّنوا الدينم والنغ واادب والنهيوف ،واسينمي هذا ااهنماا يَّت عهد
السنطان ادنك الهالِح ري سو الدول اايوبم .
 .1مراكز العلم في العهد األيوبي.
لقد ضي ي ي ييِّات اُّماة الِّنمم يف الشي ي ي يياا وا زيية يف القين الثاِّن عشي ي ي ييي منمني امِّداا الويدة السي ي ي ييماسي ي ي ييم وهنيماا
الهيينموم  .أما يف مهييي فقد أسييس الاا ممون جوا عنمما َّاثما عنى أُسييس النِّالمد الشييمِّم  .و ن اح ِ
اا مور الدين حم ي
وروفف الظيوف واألم اماا الوحم لدواا اُّماة الِّنمم  )1 ،أدى ىل
الس ي ييماس ي ييم والِّس ي ي يي يف الش ي يياا ،و اينَ الِّنماءََ ،
يدوو مش ي ي ي ييا اا كوفة يف الش ي ي ي يياا يف اجملال الِّنمي )2 .وَّد أس ي ي ي ييس ال ثف من اددارس من أجري رقوي الا ي الس ي ي ي ييين
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والوَّوف يف وج الا ي الشمِّي ،وكذلك أسس ااوَّاف من أجري رهم مِّمش الطوب واددرس الذين يدرسون يف هذ
اددارس)3 .
وَّد بدأ الِّنماء الذين بَينَغنهد القمم ال من ها مور الدين لنِّند والِّنماء ينوافدون لم من ننل منا ق ال ِّال

األسومي)4 .

ومن ادِّنوا أن كثفا من سييو

الدول اايوبم ويف مقدمنهد السيينطان ادمسييس صييوؤ الدين َّد ا يينغنوا بالِّند،

يَّت كييان بمنهد منو هد مملايياا نناي  )5 .و ن القممي واألم يياميياا ال ُمن ييت لنِّند والِّنميياء بييدءا من مور الييدين
حم ي وميورا بهي ي ييوؤ الدين ا ايويب ،كامت سي ي ييووا رثمسي ي ييا أليماء الِّنوا يف مجمل جمااهتا ،وذلك باًي ي ييري افنناؤ الِّديد من
كري من مهي والشاا وينمل وا زيية ومفها من مياكز الدول اايوبم .
اددارس يف ن
 .2علماء اللغة وم لفاتهم.

ن الِّهد اايويب كان عهدا منمتا بالنشي ي ي يياط الِّنمي يف جمال عند الهي ي ي يييف والن و وادِّاجد واخاض ي ي ي يياا والش ي ي ي يِّي
والِّيوأ واألمشيياء والنقد ااديب ،وكذلك مشييه عنماء مشييهورون يف هذ الِّنوا ،وألاوا كنوا َّمم أ يا يف ا مري الذخ جاء
بِّدهد ،ومن ب هماء الِّنماءال الش ي ي ي يييشي ي ي ييي ،وابن بَييخ ،وران الدين أبو المُمن ال ِندخ ،وادسي ي ي ييِّودخ ،وابن يِّمش ،وابن
ُمنقذ ،وعماد الدين ااصاهاِّن ،والقاضي الااضري.
الشريشي (:)1219/618

أ-

أ د بن عود ادممن القمسييي الشيييشييي ولد يف مدين

يييش باامدلس سيين  ،)1162 557سييافي ىل الِّديد

من مياكز الِّند مثري ادغيب ومهي والشاا نوا لنِّند ،ودرس ادشاهف من عنماء النغ أمثال ابن بَييخ .ابي الشييشي
من أجري حته ييمري النغ واادب وراصي ي الن و ،ويظهي يف اده ييادر ويف مملاار أم بيع يف عند الن و وادِّاجد ،وكان
ذا مِّيف واسِّ يف النغ واادب والِّيوأ .وكان ق يف اليواي  ،فهم ا يف النغ َّ ،ويا يف النثي .لُقمل بشارؤ ادقاماا
اعنناث بشيؤ مقاماا اُّيييخ.
ل يهي ي ري لمنا ا القنمري من مملاار يف الن و وادِّاجد واادب والش ييِّي والِّيوأ .وَّمري ن ل و

يييوؤ عنى

ادقامااال أكبها يف اادب ،وأوسيطها يف النغ م نو جامِّ لمدن ،)415 ،وأصيغيها نهيي .وَّمري ن ل ييي ال
ااول يف اادب ،والثاِّن يف النغ  .ول يهري لمنا ا الشيؤ ال وف)6 .
ب-

ابن ب:طري (:)1187/582

هو أبو حممد عود امه بن بيخ بن عود ا وار بن بيخ ادقدسي ي ي ي ي ي ييي ادهي ي ي ي ي ي يييخ الن وخ النغوخ ،ولد يف القاهية يف
اخلامس من هي رجمل سن  499هنييي  ،ادوافق لنثال عشي من ذار سن  1106ممودي  ،ورويف فمها يف السابل
والِّشيين من هي وال سن  582هنييي  ،ادوافق لنِّا ي من كامون الثاِّن سن  1187ممودي )7 .
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عُيف بادقدسي ييي ان أصي ييول كامت هنا  ،وبادهي يييخ ام عاش فمها ،وبالن وخ والنغوخ لباعن ومتمز يف الن و

والنغ )8 .

وجه أبو لنِّند الن و يف س ي ي يين مو ية ره ي ي ييديقا ليؤيا  )9 .وأرذ عند النغ والن و واادب والش ي ي ييِّي وااروار
واُّدي والناسيف والاق عن عنماء مهيي والشياا وعنماء اامدلس الذين وفدوا واسينقيوا يف مهيي ،وبذلك وصيري ىل
ميرو اليياس يف ديوان األمشاء  )10يف الدول الاا مم )11 .
أرذ الن و والنغ واادب عن ابن القطاع اله ييقني وحممد بن عود ادنك الش يينَّتيين ،ويظهي ره ي بابن القطاع يف
كناب "الننوم واأليًاؤ")12 .
كان ابن بيخ ذكما ذا رأخ يف النغ  ،لذلك أُس ي ي ي ي ييند لم الِّمري يف ديوان األمش ي ي ي ي يياء يف أواري عهد الاا مم ويف
عهد صوؤ الدين اايويب ،ف ان ا يهدر كناب عن الدول ا بِّد أن ينها

ويهنح ما فم من رنري)13 .

وابن بيخ يواش ورِّنمقاا و ي ي ي ي يييوؤ منِّنق بإص ي ي ي ي ييوؤ اارطاء الواَِّّ يف جمال الن و والنغ  )14 .ومن ب
مملاار ال "الننوم واأليً يياؤ عما وَّل يف اله ي ي اؤ" وهي من أفً ييري اُّوا ييي ال كنوت عنى "اله ي ي اؤ" لننيوهيخ،
و"فواثد مننقط نارة من كناب رواص اله ي ي ي ي ي ي اؤ" ،و"يا ي ي ي ي ي ييم عنى ُدرة الغواص" ،و"يا ي ي ي ي ي ييم عنى ادِّيب ابن
ا والمقي" ،و"يا م عنى ر من ا والمقي" ،و"النواب يف اليد عنى ابن اخلشاب")15 .

 .1التنبيه واإلي ط ط ط ط ططاح (واإلفصط ط ط ط ططاح) عما وقع (من الوهم) في (كتاب) الصط ط ط ط ططحاح :من أفً ي ي ي ي ي ييري اُّوا ي ي ي ي ي ييي
وااسندراكاا اد نوب عنى ص اؤ ا وهيخ .بدأ ابن بيخ ب نابنها سن  ،)1180 576وأمت فمها ما ل ينم
ا وهيخ يف صي ي ي اي  ،وب فمها مس ي يياثري يف الن و واله ي يييف ،وصي ي ي ح ما يف الهي ي ي اؤ من أرطاء يف أص ي ييول
ال نماا ومِّاممها ،وأمت ما فم مقص يف اامثن أيً ي ي ي ي ي ي ييا )16 .وال ناب مطووع يف جمندين يَّت مادة "وَّش"
اجملند ااول مشي ييي مهي ييطاى ينياحخ ،القاهية  ،1980والثاِّن مشي ييي عود الِّنمد الط اوخ ،القاهية .)1981
وهنا راء ننا يول مس ي ييو ال ناب ىل ابن بيخ ،ول ن لغ ال ناب وأس ي يينوب يزيون الش ي ييوهاا يول مس ي ييون
لم .
 .2حاش ططية على تكملة الجواليقي :ورُِّيف ب ي ي ي ي ي ي ي ي ي "رِّقمواا ابن بيخ" ،وهي يا ييم عنى ر من ا والقي عنى درة
الغواص لن يييخ .وهي ذيري كناب "درة الغواص" ،أُلل يف أرطاء الِّنماء وأموط الِّواا.
 .3بلط (أبالط) ال ط ط ط ط ططعفاء من الفقهاء (من أهل الفقه) :وهو كناب يف ااموط ال وَّل فمها الاقهاء يف مت
كنم .
 .4جواب المسائل العشر المتعبة للحشر (إلى الحشر) :وهو كناب مملل من أجوب ابن بيخ عن عشي مساثري
منك الن اة أبو مزار يسي ي يين بن صي ي ييايف الوغدادخ عنماءَ الن و القدماء وراص ي ي ي سي ي ييمووي يف عياب
رالل فمها ُ
بِّ اآياا واايادي والشِّي)17 .
مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -10نوفمبر -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين
167

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية
ت-

العدد  10نوفمبر 2019

عيسى بن عبد العزيز الجزولي (:)1145-
أبو موس ي ييى عمس ي ييى بن عود الِّزيز بن يننولت بن عمس ي ييى المزدكن ا زويل الببيخ ادياكش ي يي  .ولد يوايل س ي يين

1145 540ا .) 1146وهو من َّومن جزول الببيي من َّواثري ادغيب ،درس النغ والن و أول أمي يف مياكش ،و
رِّند القي ن واُّييدي ي

والن و يف مهي ي ي ي ي ي ييي .وهو من رومييذة ابن بيخ ادقيب  .ومن أهد رومييذة ا زويلال ابن مطمل

ص ييايمل أول ألام يف َّواعد الِّيبم  ،وعمي بن حممد الشي ينَوبمين الذخ يييؤ مقدم ا زويل ،وأبو عود امه بن حممد بن
َّاسد بن منداس.
من أ ي ييهي مملااا ا زويل يف َّواعد الِّيبم ال ادقدم ا زولم  ،ورُس ي ييمى بالقامون ،وااعنماد .وال ناب عوارة عن
مويظاا وأجوب اسييتن ا زويل وأصييدَّاث سييهلوها اسييناذهد ابن بيخ ،لذلك َّمري ن ا زويل لمس ادملل ااص يني
لن ناب كما ب ا زويل ذلك بناسي  .وان موضيوعارِ كامت موجزة وأمثنن َّنمن وفهم صيِّوا ،ييي ا زويل بناسي
يف يؤ ا " يؤ ادقدم ا زولم ".
أما مملاار ااريى يف الن و فهيال ي يييؤ أصي ييول ابن ال َّس ي ييان وهو ي يييؤ "ااصي ييول" يف الن و ابن الس ي ييان)،
واامايل يف الن و ،و نه ييي ال َاس ييي وهو نه ييي كناب "ال َاس ييي" ابن جين يف يييؤ ديوان ادنن ) ،و يييؤ األيً يياؤ
وهو ي ي ي ي ي ي يييؤ "األيً ي ي ي ي ي ي يياؤ" يف الن و ايب عني الاارسي ي ي ي ي ي ييي) ،ول يا ي ي ي ي ي ي ييم عنى "ا مري يف الن و" ايب القاسي ي ي ي ي ي ييد
الزجاجي)18 .
ث-

أبو اليُمن الكندي (:)1217/613

هو ران الدين أبو الممن حيد بن اُّس يين بن حيد بن اُّسي ي بن س ييِّمد ال ِندخ الوغدادخ الدمش ييقي ،ولد بوغداد

يف الِّش ي ييين من ي ييهي ي ييِّوان س ي يين  520هنييي  ،ادوافق لنِّا ي ييي من ي ييهي أينول س ي يين  1126ممودي  ،ورويف يف
دمشق يف السادس من وال سن  613هنييي  ،ادوافق لنسادس عشي من كامون الثاِّن سن  1217ممودي .
أرذ الن و عن أيب الس ي ي ييِّاداا ابن الش ي ي يينييخ ،وأيب حممد عود امه بن اخلش ي ي يياب .عاد ىل بغداد بِّد وفاة والد
عاثدا من اُّج سن 544ا .1150درس عنى يد ال ثف من منو اايوبم ويف مقدمنهد فيوخ ا )19 .
وهنا راء ننا يول ي ي ييله ي ي ييم أيب الممن ال ِندخ ،فواليمد من م امن ادهم يف عند النغ واادب ،فإم ل
يَسند من سهاا النقد بسومل َّيب من رجال الدول ويو لنمال وادنهمل.

و ن مملااا أيب الممن كامت َّنمن باليمد من الشييهية ال وفة ال ياحها ،فنمس ل كناب يف الن و سييوى كناب

"ادساثري" ،رناول فم بِّ
ج-

ادساثري الن وي )20 .

المسعودي (:)1188/584
هو ران الدين أبو سي ي ييِّمد حممد بن عود الي ن بن حممد بن مسي ي ييِّود بن أ د بن اُّس ي ي ي بن حممد ادسي ي ييِّودخ

اديوروحخ الوُ َندهي ،ولد يف ااول من هي ربمل اآري سن  522هنييي  ،ادوافق لنيابل من هي ممسان سن 1128
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ممودي  ،ورويف يف دمش ييق يف الناس ييل والِّش ييين من ييهي ربمل ااول س يين  584هنييي  ،ادوافق لنثامن والِّش ييين من
هي أيار سن  1188ممودي .
من أهد مملاار ال "مغاِّن ال ُيمقاماا يف مِّاِّن ال َيمقاماا" وهو كناب مملل من مخس جمنداا يؤ فم مقاماا

اُّيييخ )21 .وَّمري ن ل مملااا أريى مف  ،ول ن ل يهري لمنا أخ منها.
ابن يعيش (:)1245/643

ح-

هو أبو الوقاء موفق الدين يِّمش بن عني بن يِّمش بن أيب س ي ي ي ي ييايا بن حممد ااس ي ي ي ي ييدخ اُّن  ،ولد يف ينمل يف
الثال من هي رمًان سن  553هنييي  ،ادوافق لنثامن والِّشيين من هي أينول سن  1158ممودي  ،ورويف فمها
يف اخلامس والِّش يييين من ييهي مجادى ااوىل س يين  643هنييي  ،ادوافق لنثامن عش ييي من ييهي رش ي ييين ااول س يين
 1245ممودي  ،وهو موصني ااصري ،ويُِّيف بابن يِّمش مسو ىل جد يِّمش)22 .

ا ،)560وأيب الِّوياس ادغييب الافوحخ

بيدأ دراس ي ي ي ي ي ي يني يف ينيمل ،وأريذ الن و عن أيب الس ي ي ي ي ي ي يليا فنميان اُّن
ا ،)590ودرس عنى يد أيب المُمن ال ِندخ ،وابن أيب عهيون ،ويف مدة وجفة صار من رومذة أيب المُمن ادقيب ،
فدرس مِّ مقاماا اُّيييخ ،و عاد ىل ينمل بِّد أن أرذ جاحة من أيب المُمن يف النغ واادب ،ويف الِّنوا الدينم .
)23

ذاع صمن ب الناس يف عنوا النغ  ،وأَّاا جمالس عند)24 ،وصار ل عدد ا بهس ب من رومذة .وَّد ذكي ابن
رن ان أن من رومذة ابن يِّمش مجاع رنوهوا ومتمزوا ب وصي يياروا عنماء كوارا بِّد  ،ف ان من ب رومذر ادشي ييهورين
الذين ص ي يياروا عنماء حمالدال ابن َعميون ،وابن مالك ،وابن رن ان ،ولاء الدين بن الن اس اُّن  ،ومجال الدين أبو
ب ي الشييشي ،والقاطي ،وياَّوا اُّموخ ،وأبو ب ي الد

)25 .

ابن يِّمش و كنمل مهم يف الهيف والن و ،وهيال
 .1شرح المفصل :وهو ييؤ ل ناب "اداهيري" ادشيهور لنز شييخ ،وَّد ذكي السيمو ي وابن رن ان يف ريمج ابن
يِّمش أن هذا الشيؤ ا يًُاهم أخ من يوؤ اداهري ااريى )26 .وَّد أ ار ادملل يف يي هذا ىل راء
الِّنماء أمثال سمووي  ،وااراش ااوسل ،وأيب عني الاارسي ،وأيب عمي ا يمي ،وأيب عثمان اداحِّن ،وابن جين،
واعَّتأ عنى راء الز شي ي يييخ يف بِّ

ناب ادوسي ي ييوعي أول مية جورن ج
اايمان .وَّد مَشي ي ييي هذا ال َ

G.

 )27 ،)Janhو مَشي أ د السمد أ د و اعمري عود ا واد عود الغين يف جمندين بِّد ره م اا ورِّنمقاا
عنم  .وَّد أرين عاصي ييد لنيت الومطار فهارس ننا لشي يييؤ اداهي ييري َوفق موضي ييوعار  ،ومشي يييها باسي ييد "فهارس
يؤ اداهري ابن يِّمش".

 .2ش ططرح التص ططريف الملوكي :وهو يييؤ ل ناب "النهي يييل" ابن جين ،وَّد مَش ييي هذا ال ناب فلي الدين َّواوة
ينمل 1393ا .1973بفوا .)1987
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 .3مس ططائل أجاب عنها ابن يعيش :وهي رس ييال حتنوخ عنى جاباا ابن يِّمش عن و عش ييي س ي يماا ايب مه ييي
الييدمشي ي ي ي ي ي ييقي يف الن و ،وَّييد مشي ي ي ي ي ي ييي رودولل سي ي ي ي ي ي ييمنهمد Melanges de .)Rudolf Sellheim
)28 .)I'Universite St. Joseph, XLVIII, 1973-1974
خاتمة:
يف لاي الو

الذخ موض ي ييوع "عنماء النغ يف عهد ص ي ييوؤ الدين اايويب ومملااهتد يف َّواعد النغ الِّيبم "،

رنَهنا ىل النناثج النالم :
 .1ن عهد الس ي يينطان ص ي ييوؤ الدين اايويب يُِّد عهدا ُمشي ي ييَّا من يم النش ي ييا اا ال يد ت يف جمال النغ
الِّيبم  ،باألض يياف ىل كوم عهدا جيا فم أ ييد اُّيوب ض ييد اله يينموم  ،وجيا فم أيً ييا أيداو س ييماس ييم
وعس يي كثفة.
ياي من أجري نمل الِّند ،وما
ودعد الِّند بإمشيياء الِّديد من ااوَّاف ،والسي َ
 .2ن بناءَ اددارس يف الِّهد اايويبَ ،
اب ذلك من مشا اا عنمم  ،كامت سووا يف يدوو رطوراا مهم يف جمال النغ الِّيبم  ،ول ن النهاممل
اخلاص بالنغ الِّيبم والن و كثيا بش ري راص يف عهد صوؤ الدين اايويب.
 .3ن عنماء الِّيبم ال وار الذين جاوحوا حمالد بِّنمهدَّ ،د امنقنوا من أجري الدراس ي ي ي ي ي والندريس من اامدلس
وادغيب وبغداد ال كامت مياكز عند يف الِّهور ال سالا  ،واجنمِّوا يف مياكز الِّند ال دِّت يف عهد صوؤ
الدين اايويب كالش ي يياا وينمل والقاهية .و ن ا و الِّنمي يف هذ اددن م ن عنماء النغ من منابِّ رِّنمهد
ودراسنهد ورهلمل الِّديد من ال نمل يف جمال الن و.
ييوؤ ال ُكنمل عنى مملااا عنماء النغ ادش ي ي ي ييهورين
نمل اده ي ي ي يينا يف الن و يف هذا الِّهد ،والش ي ي ي ي َ
 .4ن ال َ
كالز شيخ وابن جين واُّيييخ ،كان ها دور كوف يف رطور النغ الِّيبم .
 .5ن النوممذ الذين بيعوا يف عند الن و عنى يد ابن بيخ بشي ي ري راص ،وكنو ال ألاها يف هذا الِّند ،كامت
أساسا يف هور مدرس مهي الن وي .
 .6ن ال نمل ادلطو ال ألات يف الن و  -ويف مقدمنها كنمل ابن بيخ وابن يِّمش  -و ن مت حتقمق و واع
بًِّ ي ي ي ييها ،فإن هنا ال ثف منها ما رزال يف رفوف اد نواا رننظي دارس ي ي ي ييي النغ الِّيبم لمزينوا عنها الغوار
ويوَّظوها من سواهتا الِّممق.
قائمة الهوامش:
 -1رمًان َ َشن" ،صوؤ الدين اايويب والدول " ،سطنوول ،دار جاغ ،1987 ،ص 337
 -2أ د أمفأَّني " ،صو ؤ الدين اايويب وفنح القدس من جديد" ،دار بمان ،سطنوول  ،1997ص .199
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 -3حممد حمنول سوا" ،اادب يف الِّهي اايويب" ،دار منشهة ادِّارف ،األس ندري  ،1990 ،ص .89
 -4امظيال هودمسون" ،مغامية األسوا" ،ريمج  ،دار ح اا ي) ،سطنوول  ،1993ن .293-288 ،2
 -5أمفأَّني  ،ادهدر ماس  ،ص .200
 -6حممد ياووح " ،ييشي" ،ادوسوع األسومم  ،سطنوول ،ن  ،39ص .7-6
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معالم فلسفة التربية عند مالك بن نبي

Malek Bennabi The philosophical Benchmarks of Education at
د.الكبار عبد العزيز
د.صغير حياة
ملخص:
رِّد الَّتبم عمنم اجنماعم مسيينمية هتدف ىل رشي مري وصييمام ادوا ن ادثايل والسييوخ ،وَّد يظمت به م كوفة عند
ادا ي مالك بن م  ،ورقوا فنسي ي ي ي ي ي ييا الَّتبم عند هذا ادا ي بنقري قاف اجملنمل افياد  ،وبِّمنم النغمف ااجنماعي والوناء
اًُّ ي ي ي ييارخ ،وَّد يدد ي ي ي يييوط هذا النغمف والوناء يف موادك أربِّ منمثن يف ادودأ ااروَّي وادودأ ا مايل وادنطق الِّمني
والِّند أو الهييناع  ،ورنممز هذ ادوادك بالاِّالم والن امري ،ورش ي ري يف أبِّادها وأهدافها مظاما ريبويا واجنماعما يسييهد يف
عادة الوناء اًُّارخ لنِّال األسومي.
الكلمات المفتاحية :الَّتبم  ،النغف ااجنماعي ،الثقاف  ،ااروا ،ا مال ،الِّند.
Abstract:
Education is a continuous social process aiming to form or to shape a
modern and rational citizen. It was of great importance to the intellectual
Malek Bennabi who conceived it as a means of social change. He defined the
conditions of this change in four principles: moral, aesthetic, practical logic
and science or industry. These principles are characterized by their
effectiveness and complementarity and constitute an educational system that
contributes to the cultural construction of the Islamic world.
Key words: Education, social change, culture, ethics, aesthetics, science.
مقدمة:
ن الَّتبم يف جمال عند ااجنماع عمنم اجنماعم مس يينمية هتدف ىل رشي ي مري وص ييمام النموذن ااجنماعي ادنمثري
يف ادوا ن ادثايل والس ي ييوخ ،الذخ يش ي ي ي ري ينيي الزاوي يف بناء ادش ي يييوع ااجنماعي ،يم كش ي ييات الننيارب الننموي يف
الِّال الِّييب واألس ي ييومي فش ي يينها ااَّنه ي ييادخ وااجنماعي والس ي ييماس ي ييي والثقايف ورو ها أن هذ الننيارب َّد أمانت دور
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األمس ي ي ي ييان وأ من يف ايها ،وأن لًي ي ي ي ي اامد والش ي ي ي ييِّوب رقوا أواال بن وين رأس ادال الوش ي ي ي يييخ و امماال بإمنان اليأ ال
ادااهممي ،أخ عال ااف ار و الثاال القدرة عنى اسنثمار عال اا ماء.
كان مالك بن م  )1973-1905من ب أبيح ادا يين يف الِّال الِّييب واألسي ييومي الذين أ ي يياروا يف كناباهتد ىل
دور األمس ي ي ي ييان يف عمنم النغمف ااجنماعي والوناء اًُّ ي ي ي ييارخ ،يم َّاا بنقد يوياا مجال الدين اافغاِّن وحممد عود
يول ماهوا األص ي ييوؤ من يم منطنقار و يَّ وأهداف وأس ي ييس مظيي جديدة رِّنمد عنى دور الَّتبم يف رغمف األمس ي ييان
ومت من من عمنم الوناء اًُّارخ.
حياول هذا ادقال األجاب عن النس يياؤاا النالم ال ما هو الننياوح ادِّييف الذخ أيد مالك بن م مل دعاة األص ييوؤ
الس ييماس ييي وااجنماعي وخباص ي ي مل مجال الدين اافغاِّن ،وحممد عود يف الِّال األس ييومي ؟ كمل رس يياهد الَّتبم يف رغف
اجملنمل ؟ وما هي ااس ي ي ييس ال رير ز عنمها هذ الِّمنم ااجنماعم ؟ وهري ن ن هذ ااس ي ي ييس األس ي ي ييهاا يف عادة الوناء
اًُّارخ لنِّال الِّييب واألسومي؟
 التغير االجتماعي بين مالك بن نبي و جمال الدين األفغاني ومحمد عبده1:يِّد ماهوا األمس ييان عنهي ييا بنمويا يف ف ي مالك بن م اًُّ ييارخ ،يم هممن عنى جري مملاار وكنابار واعنب أول
منطنق لوناء مشيوع يًارخ ،ول ن ابد وضن من دو عن األمسان كما ينهور مالك بن م أن مشف ىل ذلك النقاش
الِّممق الذخ راض ي ي ي ي ي مل مجال الدين اافغاِّن وحممد عود حتديدا يم جيمل هذا النقاش ب اارااا رارة واخلوف رارة
أريى.
و ذا اس ي يينطِّنا ال ش ي ييل عن مومح هذا النقاش ،واُّس ي ييد يف مظية اده ي يين

الثو يول منهج النغمف وأولمار

وبمان مقاط اارااا واخلوف منم ن عندثذ من بمان ومِّيف ادس ي ي ي ي ي ي ييار الا يخ الذخ اختذ ف ي مالك بن م يف حتديد
لندور الذخ رقوا ب الَّتبم يف صمام ورش مري مسان ل القدرة عنى القماا بو مان ااجنماعم واًُّاري .
ر من مقاط اارااا ب مالك بن م ومجال الدين اافغاِّن وحممد عود يف امنماثهد لننه ي ييور األس ي ييومي ،أخ
ألد نثنون امندادا لنمدرسي األسيومم ال رير ز يف رهيورها لن ون واألمسيان واجملنمل عنى القي ن والسين النووي الشيييا ،
وامش ي ي ي ي ييغنوا كنهد با ية األص ي ي ي ي ييوؤ والنغمف و ي ي ي ي يييوط بناء يً ي ي ي ي ييارة س ي ي ي ي ييومم  ،والنلنص من النوِّم الثقافم وااجنماعم
وااَّنه ي ييادي والا يي لوس ي يينِّمار أو القابنم لوس ي يينِّمار  ،ورش ي ييلمص أس ي ييواب ختنل الِّال األس ي ييومي ،ورنً ي ييح مقاط
اخلوف عنى مسنوى اليؤي و ادنهج.
هذا اخلوف ن ننا من رص ي ي ي ي ي ييد الننياوح الذخ أيد مالك بن م مل الش ي ي ي ي ي ييمل اافغاِّن وحممد عود  ،والذخ
يِّب يف يق مق اامي عن َّازة موعم ووجه مظي مغايية يف ف ي مالك بن م رننينى يف يؤ أولوي رأس ادال الوشي ي يييخ من
يم بناث ورشي من وصييمامن  ،ورههمن لنقماا بو مان ادنمثن يف النغمف ااجنماعي والوناء اًُّييارخ  .ن األ ي ال الذخ
يايأ ماس عنمنا يف هذا ااجتا َّوام ال أين ر من هذ القطمِّ وهذا الننياوح مل اُّيك األصويم األسومم ؟
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 -1-1القطيعة مع اإلصالح السياسي عند جمال الدين األفغاني

ييى مالك بن م أن منهج اافغاِّن يف األصي ييوؤ َّد سي ييِّى ىل مقاوم أمظم اُّ د السي يياثدة يف عهي ييي و عادة بناء
الننظمد السماسي يف الِّال األسومي ،كما أم كافح ادذاهمل الانسام وراص النماراا ادادي والطومِّم 1.
لقد هممن عنى اافغاِّن من يمار ف ية رنِّنق بنهوأ الِّال األسومي من النايم السماسم  ،ف ان يدعو ىل ضيورة
حال ااسنِّمار من الِّال األسومي ،فارسد مشا بالطابل السماسي مِّنمدا عنى اادل الدينم لن قمق هدف .يقول سنمد

بك الِّن ورخ":إنه في خالل سنة  ،1878زاد مركزه خطرا ألنه تدخل في السياسة ،وأخذ يقرب منه العوام ،ويقول
لهم في أثناء كالمه ما معناه ":إنكم معاشر المصريين قد نشأتم في االستبداد ،وربيتم في حجر االستبداد ،وتوالت
عليكم قرون منطذ زمن الملوك الرعطاة حتى اليوم ،وأنتم تحملون عبن نير الفطاتحين ،وتعنون لوططأة الغزاة الظطالمين.
تسط ط ططومكم حكوماتكم الحيف والجور ،وتنزل بكم الخسط ط ططف والذل ،وأنتم صط ط ططابرون بل راضط ط ططون ،وتسط ط ططتنزف قوام
حياتكم التي تجمعت بما يتحلب من عرق جباهكم -بالعصط ط ط ططا والمقرعة والسط ط ط ططوط ،وأنتم صط ط ط ططامتون .فلو كان في
عروقكم دم فيه كريات حيوية ،وفي رؤوس ط ط ططكم أعص ط ط ططاب تتأثر فتثير النخوة والحمية ،لما رض ط ط ططيتم بهذا الذل وهذه
المسكنة2"...
لقد كان الِّال األس ييومي يِّاِّن من الايَّ والش ييناا فنه ييور اافغاِّن أن الويدة األس ييومم أس يياس َّور  ،فً ييري ول
يمار ينه

لذ الدع وة ،وينادخ بً ي ي ي يييورهتا يف كري مناس ي ي ي ييو  ،ويف كري م ان حيري ب  ،فهمش ي ي ي ييه " مجِّم أا القيى" وهو يف

م  ،وألل مجاع " الِّيوة الو قى" وهو يف باريس من مس يينمي اهند ومه ييي ولال فييقما وس ييوريا ،وأص ييدر باا يَّتا مل
حممد عود جمن " الِّيوة الو قى" لس ي يياما ُّاها ورِّوفا عن أمياض ي ييها ،وكان هدفها ويدة ادس ي يينم  ،و مقاذهد من س ي ييواهتد،
ورنومههد ىل ادلا ي ال كامت هتددهد ،و ر ادهد ىل سومري مواجهنها والنغنمل عنمها3.
وَّد أمجل الوايثون يف ف ي اافغاِّن عنى أن منهني ينس ي ي ييد بالطابل الثورخ ام كان يِّنقد أن الثورة الس ي ي ييماس ي ي ييم أس ي ي يييع
الطيا يف حتييي الش ي ي ي ي ي ي ِّوب األسي ي ي ي ي ييومم  ،أما ااعنماد عنى النِّنمد أو ادنهج الَّتبوخ ف ان ييا بطمتا جدا وا حيقق أهداف
ادنشودة4.
يش ييف مالك بن م يف رقممم دنهج األص ييوؤ الس ييماس ييي عند اافغاِّن ىل حماس يين  ،و ىل موا ن اخلنري فم  ،فنقد
كان اافغاِّن جماهدا ذا مزان ياد نننك قاف فييدة ،وكان منهني األصي ي ي ييويي يهدف لنيد عنى الطومِّم وبمان هتافنهد،
و لم ييجل الاً ييري يف يقاظ الِّال األس ييومي من س ييوار وجهن وختنا  .يقول مالك بن م ....":لقد كان قبل كل شططيء
مجاهدا ،ولم تكن ثقافته النادرة سططوى وسططيلة جدلية ،مهما هبطت أحيانا إلى مسططتوى الجماهير ،فأصططبحت وسططيلة
نشططاط ثوري .لقد كان لهذا النشططاط أهمية نفسططية وأدبية أكثر من أن تكون له أهمية سططياسططية في العصططر الذي كان
يعيش فيه ،حين كان العالم اإلسط ط ط ططالمي بارقا في خمول شط ط ط ططامل وكان من فائدة هذا النشط ط ط ططاط أنه فجر المأسط ط ط ططاة
اإلسالمية في ال مير المسلم ذاته"5.
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ويودو أن جوهي اخل وف ب مالك بن م واافغاِّن َّد جتنى يف أم ذا كان اافغاِّن ينه ي ي ي ي ي ييور أن لً ي ي ي ي ي ي اام
األسومم ا رنهرى ا بإصوؤ سماسي ينلذ من الثورة أسنوبا لن قمق هذا ادقهد ،فإن منهج مالك بن م يف األصوؤ
يسنهدف أوا رغمف األمسان الذخ صام عهي ما بِّد ادويدين والذخ رزامن مل فَّتة اضطاط الِّال األسومي .
مِّنقد أمنا َّد أوضي ي ي ي ي نا الننياوح الذخ أيد مالك بن م مل األص ي ي ي ييوؤ الس ي ي ي ييماس ي ي ي ييي عند اافغاِّن لنننقري ىل
الننياوح الذخ أيد مل األصوؤ ااجنماعي عند حممد عود لنبح أوج اارااا وأوج اخلوف بمنهما.
 -2-1القطيعة مع اإلصالح االجتماعي عند محمد عبده ال
كان حممد عود يف بداي يمار مندفِّا وراء النمار السييماسييي يم
هذ الثورة َّو

ييار يف الثورة الِّيابم سيين  ،1882وبِّد فشييري

عنم وسيينين وي د عنم بالناي ىل بفوا ،ومنها دعا مجال الدين اافغاِّن ىل باريس يم أس يسييا لا

جييدة الِّيوة الو قى . 6ول ن يودو أن حممد عود ل ي ن مقننِّا باألص ي ي ي ي ييوؤ الس ي ي ي ي ييماس ي ي ي ي ييي الذخ مادى ب اافغاِّن ،هذ
القناع َّد جتنت وخباص بِّد فشري الثورة الِّيابم  ،لذا اختذ وجه مغايية يف األصوؤ متثنت يف األصوؤ ااجنماعي.
رهيور حممد عود أن األصيوؤ ااجنماعي من أ ل السيوري ألمقاذ الِّال األسيومي من ختنا وفقي وسيوء يال ،
ويقوا هذا األصي ي ييوؤ عنى رنمم و ري ي ي ييمد الِّقري بنثقما وهتذيو وحتييي من اخليافاا والنظي ىل الدين مظية اي ويسي ي ييي
،كما أوضي ي ي ي ي ي ييح أن امِّناا الشي ي ي ي ي ي ييِّوب وحتيرها من ااسي ي ي ي ي ي يينِّمار رهيت كميين ايق ان الِّند -عنى يد رِّوف  -عماد
ااسنقول وأساس اددمم اُّديث 7.
فإذا كان اافغاِّن َّد مظي ىل ادهس ي يياة األس ي ييومم من حاوي س ي ييماس ي ييم  ،فإن حممد عود َّد وص ي يياها بهلا مش ي ي ن
اجنماعم  ،واخلطوة ااوىل ال ارر ز عنمها يف مش ي يييوع األص ي ييويي متثنت يف ص ي ييوؤ الايد ،وَّد اس ي يينمد هذا ادنهج من
النص القي ِّن يف َّول رِّاىل ":إ َّن اللَّه :ال :يُطغ:يِّط ُر :ما ب :ق ْوٍم :حتَّى يُطغ:يِّط ُرواْ :ما بأ:ن ُفسه ْم[.سورة الرعد /اآلية.]11 :
اعنقد حممد عود يف منهني األص ي ي ي ييويي أن رغمف الايد ا ينهرى ا بإص ي ي ي ييوؤ عند ال وا ،و عادة بناء عقمدة
األمسان ادسند وريسملها ،ول ن ذا كان حممد عود ومالك بن م َّد أعطا يق السوق يف رغمف الايد فإن مالك يَِّّتأ
عنى أن ي ون هذا النغمف من حاوي صي ي ي ي ي ي ييوؤ عند ال وا ام  -وعنى يد رِّوف مالك بن م – عند ال وا هو عند
ااعنقاد ا يهند بدراس ي ي ي ي الو ما ااجنماعم لندين .يقول مالك بن م  ":علم الكالم ال يتصط ط ططل في الواقع بمشط ط ططكلة
النفس إال في ميدان العقيدة أو المبدأ والمسط ط ط ط ططلم حتى المسط ط ط ط ططلم ما بعد الموحدين لم يتخل عن عقيدته فلقد ظل
م منطا -وبعبطارة أدق -ظطل م منطا متطدينطا ولكن عقيطدتطه تجردت من فطاعليتهطا ألنهطا فقطدت إشط ط ط ط ط طعطاعهطا االجتمطاعي
فأصططبحت جذبية فردية وصططار إيمان فرد متحلل من صططالته بالوسططط االجتماعي :وعليه فليسططت المشططكلة أن نعلم
المس ط ط ط ط ططلم عقيدة هو يملكها ،ولكن المهم أن نرد إلى هذه العقيدة فاعليتها وقوتها اإليجابية ،وتأثيرها االجتماعي،
وفي كلمة واحدة :إن مشططكلتنا ليسططت في أن ( نبرهن) للمسططلم على وجود اهلل بقدر ما هي في أن نشططعره بوجوده،
ونمأل به نفسه باعتباره مصدرا للطاقة8 ".
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وخننص من هذا القول م ذا كان حممد عود ييى أن مش ن األمسان ادسند مش ن عقدي  ،فإن مالك بن م
ينهورها مش ن اجنماعم ويًاري  ،وعنى هذا ااساس ،ييى مالك بن م أن مش ن صوؤ الايد لمست ميروط بِّند
ال وا ،بري ن ادش ي ي ي ن رننينى عند يف ره ف الِّقمدة عنى س ي ي يينو الايد وجِّن س ي ي يينوكا اجنماعما مم يا وفاعو يف اجملنمل،
فالِّوَّ ذا هي عوَّ رااعري و ر امري ب الدافل الدارني الديين والسي ي ي ي ي ي يينو ااجنماعي وعنم يو مالك بن م ادنهج

اُّقمقي ليص ي ي ييوؤ يف َّول ال "...يهدف اإلصط ط ططالح إلى توفير الدافع الداخلي لدى جماهير الشط ط ططعب تلك الجماهير
المتعطشة إلى انتفاضة القلب كي تنتصر على ما أصابها من جمود9".
وعنى ضييوء رصييد مالك بن م دنهج األصييوؤ بشييقم السييماسييي وااجنماعي عند اافغاِّن وحممد عود  ،وبمان
يدود  ،يه ييري يف لاي ادطاف ىل يداو الننياوح -كما س ييوق أن أوض ي نا  -و ىل بناء ره ييور جديد ننح فم ليمس يان
م ام هام  ،ويِّنب ينيي الزاوي يف النغوف ااجنماعي والوناء اًُّارخ.
 التربية وأسس التغير االجتماعي عند مالك بن نبي 2:ينهي ي ي ي ي ي ييور مالك بن م أن األمسي ي ي ي ي ي ييان كاثن اجنماعي بطوِّ ي نسي ي ي ي ي ي ييمل من جمنمِّ مسي ي ي ي ي ي ييقا من القمد وادِّايف الثقافم
وااجنماعم  ،واًي ي ي ي ي ييل لقوام النغف ااجنماعي ،أخ أن أمنا السي ي ي ي ي يينوكم والا يي رنغف من يال ىل يال أريى ،ومن

وضل ىل وضل ري روِّا لنن واا ال حتدو عنى مسنوى بنماا اجملنمل وأصِّدر  .يقول مالك بن م ...":إن اإلنسان
ال يتغير بوصطفه كائنا حيا في حدود التاريخ ،وإنما يتغير بوصطفه كائنا اجتماعيا تغيره الظروف ،فإن التاريخ يعجز عن
أن يغير ش ط ط ط ططعرة واحدة في اإلنس ط ط ط ططان ،ولكنه يس ط ط ط ططتطيع أن يزيد أو ينقص من ميزاته االجتماعية ،وفعاليته من ناحية
المنطق العملي10".
ا يس ي ي يينهدف منهج النغمف عند مالك بن م األمس ي ي ييان به ي ي ييان كاثنا ومِّما رنق امه ووض ي ي ييل فم ر ين  ،هذا
ال اثن ا متس يد الناريخ بنغمف ،و لا النغمف نس األمسان بهان كاثن اجنماعي ،وهي ال ر ون ممزة الااعنم فم رِّني
من َّممن ااجنماعم يف يوف مِّمن 11.
رقوا الَّتبم عند مالك بن م عنى أسي ي ي يينوب و لم الًي ي ي ييول ااجنماعي ،وذلك الا عمنم اجنماعم وماسي ي ي ييم
رس ي ي ييهد يف ص ي ي ييناع األمس ي ي ييان ورنمم وعم وض ي ي ييول س ي ي يينوك  ،ورنظمد يمار  ،ورنوم ياجار ادادي وادِّنوي من رول أداء
واجوار وممري يقوَّ و رِّمري عنى ر ما وحتقمق رواحم الناسي وااجنماعي .
و ذا كامت الَّتبم رقوا لذ الِّمنم الناس ي ي ييم وااجنماعم فإن هذا النغمف ا ينزل ويما من الس ي ي ييماء ،ولمس هو
من الطومِّ وا جيد األمسي ي ي ي ي ي ييان جاهزا يف جمنمِّ  ،بري م فِّري رادخ حيد األمسي ي ي ي ي ي ييان عنى ذار نن القدرة عنى النغمف
ااجنميياعي ،ويسي ي ي ي ي ي يينمييد مييالييك بن م هييذا النهي ي ي ي ي ي ييور من النص القي ِّن " :إ َّن اللَّ طه :ال :يُطغ:يِّط ُر :م طا ب :ق ْوٍم :حتَّى يُطغ:يِّط ُرواْ :م طا

بأ:ن ُفسه ْم(".سورة الرعد اآلية)11 :
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والَّتبم عند مالك بن م وس ي ييمن لنقري كري الِّناص ي ييي والنماذن الثقافم الااعن يف اجملنمل لذلك ره ي ييور أن الثقاف
مظاا ريبوخ حيدد أس يينوب يً ييارة ونن ها القدرة عنى األبداع وااس يينمياري  ،ورنمثري الثقاف من يم

لا مظاا ريبوخ يف

ادوادك ااربِّ النالم ال ادودأ ااروَّي وادودأ ا مايل وادنطق الِّنمي والِّند أو الهي ي ي ي ي ي ييناع  ،يقول مالك بن م ال "فلو أننا
حللنا واقعا اجتماعيا ،وأعني نش ططاطا اجتماعيا محس ططا فس ططنجد فيه على الفور وفي حالته الراهنة أو في اطراد تطوره
أربعة عناص ططر أس ططاس ططية يمكن أن نطلق عليها ،المنهج األخالقي والذوق الجمالي والص ططناعة والمنطق العمليي فكل
واقع اجتماعي وكل ناتج ح ارة هو في جوهره مركب من هذه العناصر األربعة12".
فماذا يقهييد مالك بن م لذ الشيييوط أو ادوادك ااربِّ ؟ وكمل رسييهد من يم كولا مظاما ريبويا يف عمنم
النغف ااجنماعي والوناء اًُّارخ؟
 1-2المبدأ األخالقي:
رِّنب ااروا من ادوضوعاا ااساسم ال عىن لا فوسا وفقهاء ادسنم بالو يف مقايمس اخلف والشي،
ور ند عدد من رجال الشيييع يف يييوط ادسييمولم  ،مف أن هذ ا هود كنها وال ا ن ن أن من ي َّممنها كامت رِّوفا ما
عن رأخ ييله ييي أو عن اجتا اددرس ي ي الا يي ال يننمي لمها ص ييايمل النظيي  ،ول ي ن الندلمري بالقي ن ال ي والس يين
النووي الشييا ا لغيأ ردعمد هذا ااجتا أو ذا 13.
وارننات مدارس الا ي الغييب ورِّددا رهي ييورار يول مهي ييدر وو ما ااروا يف يماة الايد واجملنمل ،ذ د
اددرس الِّقومم و اددرس الدور كمهمم واددرس الوجودي واددرس اداركسم ومدرس الن نمري الناسي...
رقوا مظية منك بن م يف حتديدها داهوا ااروا عنى ماس اديجِّم ال يير ز عنمها كري أَّطاب اددرس ي ي ي ي ي ي ي
األسي ي ي ي ي ي ييوممي كيالغزايل واب ن رمممي ومجيال اليدين اافغياِّن وحمميد عويد وحمميد َّويال وهيذ اديجِّمي رنمثيري يف الويي أخ أن

ااروا األس ي ي ييومم رس ي ي يينمد عناص ي ي ييي َّوهتا من القي ن ال ي والس ي ي يين النووي الش ي ي ي يييا  .يقول مالك بن م  ":هذه الروح

الخلقية منحة من الس ط ط ططماء إلى األرض ،تأتيها مع نزول األديان عندما تولد الح ط ط ططارات ومهمتها في المجتمع ربط
األفراد بع هم ببعض14".
يقوا ادودأ ااروَّي عند مالك بن م بوناء ييو الِّوَّاا ااجنماعم  ،أخ بنشي ي مري عال اا ييلاص لذلك
مويق أن هذا ادا ي َّد ركز عنى الوِّد ااجنماعي ل َّروا فاهند بالو ما ااجنماعم لسينو الايد و سيهامار الااعن
يف عمنم الوناء اًُّارخ.
نثري ادودأ ااروَّي ااس ي يياس الذخ يقوا وبالً ي ييول بوناء عال اا ي ييلاص ،وجيِّري من األمس ي ييان كاثنا اجنماعما

حيمري َّمما وينشي ييد أهدافا  ،وهو الذخ حيدد لنثقاف رهي ييوصي ييماهتا يقول مالك بن م  ":والحقيقة األولى التي تتبادر إلى
أذهاننا هي أ ن الثقافة ال تسط ططتطيع أن تكون أسط ططلوب الحياة في مجتمع إال إذا شط ططملت على عنصط ططر يجعل كل فرد
مرتبطا بهذا األسططلوب ،فال يحدث فيه نشططوزا بسططلوكه الخان .ونحن إذا دققنا في هذا العنصططر فإننا نرى أنه ال بد
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أن يكون خلقيا فإذا قررنا وجود هذا العنصططر بوصططفه ضططرورة منطقية اجتماعية فإننا نكون بهذا قد وضططعنا فصططال من
فصول الثقافة وحققنا شرطا أساسيا من شروطها وهو المبدأ األخالقي15.
ييى مالك بن م أن ادودأ ااروَّي يِّد ييي ا هاما من يييوط فاعنم الايد واجملنمل مف أم لمس كافما وا رند
و مان اًُّاري ا بنوفي عناصي أريى رن امري ورنااعري مِّ  ،ورنمثري هذ الِّناصي وهي يوط الااعنم يف ادودأ ا مايل
وادنطق الِّمني والِّند أو الهناع  -عنى يد رِّوف ابن رندون.-
-2-2المبدأ الجمالي:
يِّد ماهوا ا مال  ESTHETIQUEمو ثا لنقمد ويهند بدراس ي ي ي ي ي يين فوس ي ي ي ي ي ييا ومقاد الان ول جيد عند
ا مال م ام و ن كِّند مسنقري وكه يد عنوا الانسا وفيوعها يَّت القين الثامن عشي مل الامنسوف ااداِّن أل سندر

بوماررن  ،A.BOUMARTENيم
الشِّي16.

د أن اسي ي ي ي ييد عند اجملال  ACSTHETICSيف كناب رهموا يف

ول ن هذا ا جيِّننا مناي ما أمنني فوس ي ي ييا المومان وَّدماء اده ي ي ي ييي والوابنم من ف ي فنس ي ي يياي رنلنن أف ار

مجالم  ،أخ أن عند ا مال راراما ييجل هور ىل ضو  2500عاا مًييت يف عهد جمنمل ادن م الِّوودي يف بابري ومهييي
واهند واله وَّد رطور بدرج كوفة يف المومان القدن 17.
يو

عند ا مال يف مسي ي ي يياثري ا مال والوشي ي ي يياع بوجوهها األبداعم والنقدي والنظيي وينناول كماماا بداع الانام

دنننياهتد و يوف ذلك ،ورذوا الناس هذ ااعمال الانم  ،و ِّورهد لا ،ورثممنهد ها ،و ىل اآ ار ال يَّتكها رذوا رنك
ااعمال الانم يف أف ار الناس ومشياعيهد و يماهتد المومم  .هذ ا واممل األبداعم والنقدي رسينشيف ًَّيايا مظيي رشي ري

ا اممل النظيخ يف عند ا مال ف ":من خالل التعبير الفني يكتسب الجمال الطبيعي قيمة ويصبح موضوعا للتذوق
الفني  ،ولذلك يمكن أن يقال إن موضو علم الجمال ليس هو األشياء الجميلة التي ندركها بشكل مباشر بل هو
أقرب إلى أن يكون تفسيرا للتعبير الجميل عن األشياء سواء كانت طبيعية أو مستمدة من الحياة اإلنسانية18".
رقوا مظية مالك بن م لننيمال عنى حتديد أبِّاد وو اثا الناسي ييم وااجنماعم واًُّي يياري  ،فا مال يِّنب عنه ي ييا مهما
من عناص ي ي ييي النغف ااجنماعي ووس ي ي ييمن من وس ي ي يياثري عمنم الوناء اًُّ ي ي ييارخ وهو الذخ جيِّري قاف ما منممزة عن الثقافاا
ااريى ،وهو الِّنه ي ي ي ي ي ييي الذخ يه ي ي ي ي ي ييوغ ص ي ي ي ي ي ييورة ادودأ ااروَّي ،أخ أن ادودأ ااروَّي ا يمدخ و مان يف الوناء الثقايف
وااجنماعي واًُّارخ ا بنوفي عنهي ا مال الذخ يِّد جزءا مهما من الِّمنم الَّتبوي ال هتدف ىل اكنساب األمسان
القمد الانم وا مالم .
ول ن ا ي وييدو أن الاوس ي ي ي ي ي ي ياي عنى وفيياا ريياا يول الِّوَّي ب ا مييال وااروا يمي يِّنقييد الوِّ

من هماء

الاوس ي ييا أن الِّوَّ بمنهما من امن ومندارن ويقي الوِّ اآري بً ي يييورة الاه ي ييري بمنهما وينه ي ييورون أن ااروا رقمد
ورِّمق ييي النِّوف الاين وا مايل فمن ول الان بذلك ىل وسي ي ييمن لنوعق واألر ي ي يياد ااروَّي .ن مالك بن م يمكد عنى
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ن كري أ ي ال النِّوف الاين رمدخ و اثل اجنماعم وماياا ريبوي وماسييم

رنمثري يف اُّااظ عنى الشي ي ي ي ي ي ييلهي ي ي ي ي ي ييم القاعدي لنايد و الونم الثقافم وااجنماعم لنمنينمل  ،واألسي ي ي ي ي ي ييهاا يف عمنم الوناء
اًُّي ي ي ي ي ي ييارخ .يقول مالك بن م ال "األس ط ط ط ط ططاس الثاني الذي تقوم عليه الثقافة هو ذوق الجمال الذي يطبع الص ط ط ط ط ططالت
االجتماعية بطابع خان فهو ي ططفي على األش ططياء الص ططورة التي تتفق مع الحس ططاس ططية والذوق العام ألوانا وأش ططكاال.
فإذا كان المبدأ األخالقي يقرر االتجاه العام للمجتمع بتحديد الدوافع والغايات فإن ذوق الجمال هو الذي يصططو
صورته19".
يِّيف مالك بن م ا مال بهم كري ما ينذوَّ األمس ي ي ي ي ييان يف يمار المومم من ننل أ ي ي ي ي ي ي ال النِّوف الاين من
موسي ي ييمقى ومسي ي يييؤ ورسي ي ييد ،وما ييردي الايد من ألوس ي ي ي وما نارس ي ي ي من عاداا ورقالمد ويشي ي ييمري أيًي ي ييا ييق بناء الوموا
وأسالممل مسح اايذي ومظاف الودن ورزين اخمل20 .
وييكز أس يياس ييا عنى و مان الَّتبوي وااجنماعم واًُّ يياري  ،ويِّد ذوا ا مال من أهد الِّناص ييي الدينامم م يف الثقاف ام
حيي اهمد وحيقق ي ا من أهد يوط الااعنم .كما يِّنب منول ااف ار ال بواسطنها رن دد أعمال الايد يف اجملنمل.
ن األمس ييان كاثن اجنماعي ينااعري مل ما يننني جمنمِّ من ص ييور مجمن أو َّوم  ،وعنى أس يياس ييها يِّب ما عن
امسنيام ور ما  ،و ما عن عدا َّدرر عنى الن مل مل حممط ااجنماعي فالهور القوم

رولد امطواعا ماسما َّوم ا ان

القوح الذخ متناح ب ب ِّ اا ي ييماء يم ي عنى الايد وجيِّن يناي منها ام ينهل دا يودو ل من مقه ي ييان فً ي ييمل ،فهي أ ي يماء
رش ي ي ي ييِّي الايد بوجود ينناَّ يال اص ي ي ي ييطدام لا ،واجملنمل الذخ ينطوخ عنى ص ي ي ي ييور َّوم جتِّري الايد يِّاِّن من يااا
النشي ي ي ي ي يياؤا والنذمي واأليواط ،والهي ي ي ي ي ييور ا ممن ردفل باألمسي ي ي ي ي ييان ىل اخلنق واألبداع والنانن يف ااعمال واليمو يف األمنان

وبييالنييايل فييااف ييار امِّ يياس لنم مل ااجنميياعي ومنييان ل ي يقول مييالييك بن م ":فططالجمططال الموجود في اإلطططار الططذي
يشططتمل على ألوان وأصططوات وروائح وحركات وأشططكال يوحي لإنسططان بأفكاره ،ويطبعها بطابعها الخان من الذوق

الجميل أو السماحة القبيحة21".
وه ذا فإن اجملنمِّاا ادن ًييية رويل أ م كوفة لننيمال ام مقماس ختنل أو رطور اجملنمل وعوم عنى حتًييي

يقول بن م ":إن الجمططال هو وجططه الوطن في العططالم فلنحفظ وجهنططا لكي نحفظ كرامتنططا ،ونفرض احترامنططا على
جيراننا الذين ندين لهم باالحترام نفسه22".
ا ن ن لنمودأ ا مايل أن يقوا بو ما النغف ااجنماعي والوناء اًُّي ي ي ي ييارخ ا ذا كان ل ضي ي ي ي ييابط الذخ حيدد
مايار وأهداف  ،وينمثري هذا الً ي ي ييابل يف ادودأ ااروَّي ان كري جمنمل يننج مهما ر ن درج رطور َّمما أروَّم ومجالم
مننمس ي ي ي ي ييها يف عادار ورقالمد وأعياف  ،أخ يف أس ي ي ي ي يينوب يمار  ،فقد اعنب مالك بن م ادودأ ااروَّي وادودأ ا مايل من
القوام ال اًل ها مشاط اجملنمل ورقوا عنم يًارر يقول مالك بن م ":إن هناك على الخصون صلة بين المبدأ

األخالقي وذوق الجمال ،تكون في الواقع عالقة ع ط ط ط ط ططوية ذات أهمية اجتماعية كبيرة ،إذ أنها تحدد طابع الثقافة
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كله واتجاه الح ط ط ط ططارة حينما ت ط ط ط ططع هذا الطابع الخان على أسط ط ط ططلوب الحياة في المجتمع وعلى سط ط ط ططلوك األفراد
فيه23".
ون ن عنى -رِّوف مالك بن م  -أن مهوغ هذ الِّوَّ يف صورة جبي ماادهاال
مبدأ أخالقي +مبدأ جمالي= اتجاه ح ارة24.
-3-2المنطق العملي:
يِّد ادنطق الِّمني ي ييي ا هاما من ي يييوط فِّالم الايد واجملنمل ويِّيف مالك بن م بهم ال" كيفية ارتباط العمل
بوسططائله ومعانيه ،وذلك حتى نسططتسططهل أو نسططتصططعب شططيئا بغير مقياس يسططتمد معاييره من واقع الوسططط االجتماعي
وما يشتمل عليه من إمكانيات إنه ليس من الصعب على الفرد المسلم أن يصو مقياسا نظريا يستنتج به نتائج من
مقدمات محددة بير أنه من النادر جدا أن نعرف المنطق العملي أي اسطط ط ط ططتخراج أقصط ط ط ط ططى ما يمكن من الفوائد من
وسائل معينة25.
لقد ريدد ماهوا ادنطق الِّمني يف النظيي اداركسي ي ي ي ي ي ييم والنظيي الباممارم  ،ذ ينلذ يف النظيي اداركسي ي ي ي ي ي ييم مِّىن
الباكسمس  Praxissأو ادمارس يم اسنلدا ألنوسف هذا ادهطنح لمشف ىل الاِّري األمساِّن26.
ورنلذ يف النظيي الباممارم مِّىن البامما وهي كنم يومامم ااص ي ي ييري يقه ي ي ييد لا الِّمري ،ذ ريى هذ النظيي أن
مِّمار ص ييدا الا ية ميرول اا يَّترمل عنها من مناثج منموسي ي وبقدرهتا عنى الننيييمل والننامذ ،لذلك رفً ييت هذ النظيي

النهمري الانساي ادثايل ،ودعت ىل أ م الَّتبم ل ولا لمست جميد عداد لن ماة بري هي اُّماة ذاهتا  .يقول ولماا جممس":

الص ط ططحيح هو ما يتفق وأفكارنا ،مثلما أن الحقيقي هو ما يتفق وظروفنا العملية اتفاقا مس ط ططتمرا بالطبع ويس ط ططري على
كل جانب27".
اسي ي ي ي ي يينمد مالك بن م ماهوا ادنطق الِّمني من القي ن ال ي ومن مويظار ال اسي ي ي ي ي يينهدفت أسي ي ي ي ي يينوب يماة

األمس ي ي ييان الايمس ي ي ييي ،ويننينى ادنطق الِّمني يف القي ن ال ي يف َّول رِّاىل ":يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون
كبر مقتا عند اهلل أن تقولوا ما ال تفعلون" [ سورة الهل اآي ال .]3 -2
ايق مالك بن م أن األمس ي ييان ادس ي ييند ا جيس ي ييد أف ار عنى أرض ي ييم الواَّل ااجنماعي ،وأن س ي يينوك ينس ي ييد با مود
وال س ييري والانور ورً ييممل الوَّت فن ولت هذ الس يينوكاا ىل واهي اجنماعم ميض ييم الا رانقد لِّنه ييي الِّمري ومايار .

هذا الِّمري الذخ حيول الا ية ىل ممارسي ي ي ي ي ي ي ممدامم  .يقول مالك بن م ال" إن المجتمع اإلسط ط ط ط ططالمي يعيش طبقا لمباد

القرآن ،و مع ذلك فمن الص ط ططواب أن نقول :إنه يتكلم تبعا لمباد القرآن ،لعدم وجود المنطق العملي في س ط ططلوكه
اإلسالمي28".
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وَّد رو دالك بن م أن س يينو األمسي يان الايمس ييي ينممز بالااعنم وا دي واُّيك والنش يياط بمنما ينممز سي ينو

األمسييان ا زاثيخ بالشيينري والِّقد وا مود ذ يقول عنى ضييوء هذ ادقارم  ":يقال أحيانا أن الشططعب الفرنسططي ذو دعابة،
هوايته ترقيع األشططياء وضططعها لنفسططه ،بما لديه من وسططائل ،والواقع أن الفرنسططي ،ما إن يخرج من مكتبه أو مصططرفه
حتى يصططير في بيته نجارا وحدادا وكهربائيا ومصططلح أقفال ومفاتيح ،فتراه يدق أو يخرم ثقبا في حائط ،فلعله بذلك
يصط ططنع شط ططيئا بكلفة أكثر من ثمنه لو اشط ططتراه جديدا ،أو كلف به صط ططاحب المهنة ،ولكنه يبرهن بذلك على أنه رجل
الح ططارة التكنية التي تحلل الذرة وترسططل الصططواريخ .ولريب أن األطفال ينشططئون في هذا االتجاه منذ صططغرهم ،إن
الهدية األولى التي تقدمها لهم األسرة لعب الميكانو .يقابل ذلك أنه في الجزائر على سبيل المثال وفي الفترة التي
نتحدث عنها ،ال يجد رجل الريف في بيته إذا أراد إصططالح آلة محراثه للحرث ،مطرقة وال مسططمارا وال قطعة سطلك
بينما يتسلى رجل الحاضرة بلعب الدومينو واألوراق29".
 -4-2العلم أو الصناعة:
رزامن مالك بن م مل فَّتة رارام منممزة ر شي ي ي ي ي ي ييل عن رااوا كوف ب عال منقدا يقوا عنى النطور الِّنمي
واله ي ي ي ي ييناعي وينمثري يف الِّال الغييب وعال ري منلنل الارا يً ي ي ي ي ييارر وفقد كري م امار وَّدرار لننهوأ من جديد،
ويشي ري الِّال األسييومي جزءا كوفا من هذا الِّال الذخ ني ايين النقهقي وااضطاط ،ورو هذا ادا ي بهن الِّند وادِّيف
والِّمري من ب أهد الشي يييوط والِّناصي ييي ال ينطنمل ااعنماد عنمها لن قمق النهً ي ي ادنشي ييودة لنِّال األس ي يومي ،فقد كان

يقهد بالِّند أو الهناع  ":كل الفنون والمهن والقدرات وتطبيقات العلوم30".

اسي ي ي ي ي ي يينمد مالك بن م هذا اداهوا من الِّوم ابن رندون الذخ اعنب النِّنمد ،والنغ والغناء والوراَّ والطمل واخلل
وال ناب واُّماك واخلما من الهيناثل يقول بن رندون":اعلم أن الصنائع في النو اإلنساني كثيرة األعمال المتداولة
في العمران فهي بحيث تشط ط ططذ عن الحصط ط ططر وال يأخذها العد إال من خالل ما هو ضط ط ططروري في العمران أو شط ط ططريف
الموضططع فنخصططها بالذكر ونترك ما سططر لها فأما ال ططروري فالفالحة والبناء والخياطة والنجارة والخياطة أما الشططريفة
بالموضع فكالتوليد والكتابة والوراقة والغناء والطب31".
ييى مالك بن م أن الهناع يط هاا من يوط فاعنم الايد واجملنمل وعنهي بنموخ يف ريكممل الثقاف وبدولا
راقد الثقاف و مانها ،يم متثري الَّتبم وس ييمننها يف ب رنك الش يييوط ،ورِّمري عنى رغمف ص ييااا الايد ،وحتوين من كاثن
ومِّي ىل كاثن اجنماعي رير ز عنم عمنم النغف ااجنماعي والوناء اًُّ ي ي ي ي ي ي ييارخ ذ يقول ":فالمبدأ األخالقي وذوق

الجمال والمنطق العملي ال تكون وحدها شط ط ططيئا من األشط ط ططياء إن لم تكن في أيدينا وسط ط ططائل معينة لتكوينه والعلم أو
الصط ط ططناعة حسط ط ططب تعبير بن خلدون يكون عنصط ط ططرا هاما في الثقافة ال يتم بدونه تركيبها ومعناها .فهو إذا عنصط ط ططرها
الرابع32 ".
وَّد ي عنى ريبم اافياد وروجمههد روجمها فنما ورِّنممهد ييفا ومهنا ننا  ،ولِّن كان يش ييف ىل أن اس يينقيار
اجملنمل ورطور ميرول بً ي ي يييورة النقس ي ي ييمد ااجنماعي لنِّمري الذخ ينطنمل النله ي ي ييص يف الو اثل ادهنم يف عمنم األمنان
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ادادخ .ويهدف النوجم الاين والهي ي ي ي ي ي ييناعي عند مالك بن م ىل رنق مهن وييف":تتيح لرجل الفطرة ورجل القلة (
المدينة) أن يلجا معا باب الح ططارة التي بدأت فعال تشططرق علينا شططمسططها ،ونحن واقفون على مفترق األقدار وفي
مهب األهواء والمباد  ،وشعوبنا قلقة ال تعرف لنفسها طريقا33".
هتند الش ي ييِّوب ادن ً ي ييية بادهن وخته ي ييص ها مدارس ومِّاهد عنما ر ون أفيدا أكااء ينقنون هذ ادهن واُّيف
فقد ايق مالك بن م أن ييف اليعي مثو ها َّممنها ااجنماعم يف أوربا ويف فيمسي ي ي ي ي ي ييا ادين "راموولم " يف ض ي ي ي ي ي ي يوايي
باريس يم ينلين اليع اة من مدارس ييها ،ولو أجيينا مقارم ب راع عييب وراع فيمس ييي وكمل يقود كري منهما َّطمِّ لِّنمنا
أخ فيا بمنهما34.
يف ماس ااجتا يمكد حممد الغزايل مظية مالك بن م داهوا اله ي ييناع أو الِّند مومنا و مان يف الوناء اًُّ ي يارخ.

يقول الغزايلال "والعلم تعبير شطط ط ططامل لكل مجاالت المعرفة وتنمية القدرات العقلية والتقنية والحرفية والوظيفية وتنمية
الملكات الروحية والفنية والجمالية35".
يمكد مالك بن م يف مظيي ن لنثقاف من يم كولا مظاما ريبويا يير ز عنى مسي ي ي ي ي ي ييق من الشي ي ي ي ي ي يييوط ال رنممز
بااعنمنها ودورها يف النغف ااجنماعي و الوناء اًُّارخ عنى أميين ا ن اال
 ض ي ي ي ي ي يييورة مياعاة ريرممل ي ي ي ي ي يييوط فاعنم الثقاف واُّااظ عنى رواحلا انال"أي خلل يحدث في هذه العالقات فإنه قدينتهي في آخر المطاف إلى خلل في توازن الح ارة وفي كيانها"36.
 روجم الثقاف فهوال"قوة في األساس في السير ووحدة في الهدف...وتجنب اإلسراف في الجهد وفي الوقت37".خاتمة:
يننمي مالك بن م لنمدرسي األسيومم األصيويم  ،ول ن أيدو جتاوحا مِّيفما مِّها متثري يف عطاء ااولوي ليمسيان
يف عمنم النغف ااجنماعي والوناء اًُّ ي ي ي ي ييارخ ،واختذ من الثقاف مظاما ريبويا رنش ي ي ي ي ي ي ري من موادك أربِّ من امن ومنااعن
وه يال ااروا وا مال وادنطق الِّمني والِّند ،وَّد سي يياهد يف هذا الننياوح ادِّييف ر وين الِّنمي يف جمال الِّنوا الننيييوم
واليياضي ي ييم  ،وا وع الواسي ي ييل عنى الدراسي ي يياا الانسي ي ييام وااجنماعم وااَّنهي ي ييادي والسي ي ييم ولوجم الغيبم  ،و دام بالا ي
األسومي ال وسم ي واُّدي  ،واعنماد عنى راسف النص القي ِّن والسين راسفا اجنماعما.
لقد رهييور مالك بن م أن الَّتبم من ب أبيح مش ي وا اًُّييارة ،وب دورها وأ منها يف رش ي مري وصييمام األمسييان
ا ديد الذخ ينلنص من رواس ي ي ييمل عه ي ي ييي ااضطاط وحيري حمري مس ي ي ييان ما بِّد ادويدين الذخ يشي ي ي ي ري مقط ختنل الِّال
األسومي ،ور من و ما الَّتبم يف لاي ادطاف يف النغمف ااجنماعي و عادة الوناء اًُّارخ.

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -10نوفمبر -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين
184

العدد  10نوفمبر 2019

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية

ن رؤي هذا ادا ي لنَّتبم وحتديد أس ي يسي ييها ومِّادها بطييق عنمم منممزة مت ننا من اسي يينلوص جمموع من النوصي ييماا
ال رامد الِّال الِّييب واألسي ي ييومي يف بناء منظوم ريبوي َّابن لننطومق ومسي ي يينمدة من واَِّّ ادِّمش ،أخ من رهي ي ييوصي ي ييمار
النارام وااجنماعم والثقافم والدينم  ،ورنمثري بِّ هذ النوصماا فمما ينيال
 ردريس الا ي اًُّ ي ي ي ي ي ي ييارخ عند مالك بن م يف مدارسي ي ي ي ي ي يينا ومِّاهدما وجامِّارنا ،يم اهنمت ب الِّديد مناجملنمِّاا الِّيبم واألسومم والغيبم من يم الو والدراس .
 اسنثمار الا ي الَّتبوخ عند هذا ادا ي يف األصوياا الَّتبوي والننمم الوشيي وااجنماعم وااَّنهادي والَّتكمزعنى أسييس الَّتبم منمثن يف ادودأ ااروَّي وادودأ ا مايل وادنطق الِّمني والِّند ال رسيياهد يف ضييول السيينو
ااجنماعي وحتقمق النواحن الناسي ل َّ اال ادنمدرس ور ماهد مل اخمل ااجنماعي .
 القماا اننقماا عنمم و نم ودولم يول الا ي اًُّ ي ي ييارخ عند مالك بن م  ،ورومان أ من يف الوناء اًُّ ي ي ييارخلنِّال الِّييب واألسومي
 رشي ي ي ي ي ي يينيمل الوايث يف جمال عند ااجنماع وعند الناس وعنوا الَّتبم عنى اح أ يوياا وحبوو عنمم يولالا ي الَّتبوخ عند مالك بن م .
قائمة الهوامش:
 -1مالك بن م  ،وجه الِّال األسومي ،ريال عود الهوور اه  ،دار الا ي ،دمشق ،ط ،1986 ،5ص .50
 -2أ د أم  ،حعماء األصوؤ ،موفد لننشي ،1990 ،ص .92 -91
 -3حممد فهمي عود النطمل ،مجال الدين اافغاِّن والويدة األس ي ييومم  ،ممس ي يس ي ي ادِّارف لنطواع والنش ي ييي ،بفوا ،ص
.105
 -4هارخ حممد ،ماهوا األصوؤ ب مجال الدين اافغاِّن وحممد عود  ،ادمسس الو نم لن ناب ،ط ،1992 ،2ص
.132
 -5مالك بن م  ،وجه الِّال األسومي ،مهدر سابق ،ص .51
 -6هارخ حممد ،ميجل سابق ،ص .80
 -7أ د أم  ،ميجل سابق ،ص .55
 -8مالك بن م  ،وجه الِّال األسومي ،مهدر سابق ،ص .54 -53
 -9ادهدر ماس  ،ص .54
 -10مالك بن م  ،رهموا ،دار الا ي ،دمشق ،ط ،1991 ،5ص.26
 -11ادهدر ماس  ،ص .129
 -12ادهدر ماس  ،ص 27.
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 -13حممد بدوخ ،مقدم كناب دسي ي يينور ااروا يف القي ن ،دراس ي ي ي يف النظيي ااروَّم يف القي ن خمد عود امه دراح،
ريمج عود الهابور اه  ،دار الو وو الِّنمم  ،ط ،1985 ،6ص .66
 -14مالك بن م  ،ييوط النهًي  ،ريال عود الهيوور ياه  ،عمي كامري مسيقاوخ ،دار الا ي ،دمشيق ،ط،1987 ،4
ص .94
 -15مالك بن م  ،رهموا ،مهدر سابق ،ص 148.
 -16أ.موكس ،النظيياا ا مالم  ،كامت ،همنيري ،ييوبنهاور ،ريمج حممد ييامق ييما ،منش ييوراا حيس ييون الثقافم  ،ط،1
 ،1985ص .13
 -17ا .روحمنال ،ب .يودين ،ادوسوع الانسام  ،ريال ف كيا ،دار الطنمِّ  ،بفوا ،ط ،1975 ،5ص .305
 -18أ  .موكس ،ميجل سابق ،ص.25-24
 -19مالك بن م  ،رهموا ،مهدر سابق ،ص .148
 -20مالك بن م  ،يوط النهً  ،مهدر سابق ،ص .101
 -21ادهدر ماس  ،ص .108
 -22ادهدر ماس  ،ص .108
 -23مالك بن م  ،يوط النهً  ،مهدر سابق ،ص .102
 -24ادهدر ماس  ،ص .108
 -25ادهدر ماس  ،ص .102
 -26يييان كييييمل ،النظيي ي ااجنميياعم ي من بييارسي ي ي ي ي ي ييومز ىل هييابيميياس ،اجملنس الو ين لنثقيياف ي والانون واآداب ،ال ويييت،
 ،1999ص .231
 -27جود س.خ ،مدرري ىل الانسا ادِّاصية ،ريال حممد امق ما ،ممسس موفري ،بفوا ،ط  ،1981 ،1ص .91
 -28مالك بن م  ،يوط النهً  ،مهدر سابق ،ص .103
 -29مالك بن م  ،مذكياا اهد القين ،دار الا ي ،دمشق ،ط ،1984 ،2ص .222 -221
 -30مالك بن م  ،يوط النهً  ،مهدر سابق ،ص .126 -125
-31عود الي ن ابن رندون ،عود الي ن ،ادقدم  ،دار القند ،بفوا ،ط ،1989 ،7ص .405
 -32مالك بن م  ،رهموا ،مهدر سابق ،ص .151
 -33مالك بن م  ،يوط النهً  ،مهدر سابق ،ص .104
 -34مالك بن م  ،مش ن الثقاف  ،ريال عود الهوور اه  ،دار الا ي ،دمشق ،ط ،1969 ،2ص .126
 -35حممد الغزايل ،األسوا والطاَّاا ادِّطن  ،دار الوِّ  ،ا زاثي ،1987 ،ص .207
 -36مالك بن م  ،يوط النهً  ،مهدر سابق ،ص 112.
 -37اديجل ماس  ،ص.112
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فلسفة النقد عند الرافعي من خالل "وحي القلم"
قراءة في شعر شوقي وحافظ
"The philosophy of criticism at Rafi'i through " Wahi Al-Qalam
Reading in Shawqi and Hafiz' poetry
الدكتور :امحمد لقدي المركز الجامعي مرسلي عبد اهلل -تيبازة  /الجزائر

ملخص باللغة العربية:
ارس ي ييمت رؤي مه ي ييطاى ص ي ييادا اليافِّي ل َّدب بالِّمق والدَّ يف النِّوف عن يقمقن ادثالم اديجوة .وأما مظير ل َّديمل
فو ختننل كثفا عن هذ النظية ،يم كان يِّنب ااديمل ذا الذخ يه ييدا رس ييممن باألمس ييان ال وِّن؛ دا يونل من عمق
ره ي جبمال اا ماء ومِّاممها ما ا يونغ من هو مسان فقل.
اجملود واخ د بهس ي ي ييار الوضي ي ييل النغوخ ،الذخ يِّنمد عنى بام ادِّىن
ولمس اادب عند جميد لاق ومِّىن ،ول ن ال وا َّ
يف ريكممل يي من االااظ يطابق سيينن اُّماة ،يف دَّ النهلمل ومجال النهييويي و ييدة ادوثم  .فالشيياعي ،بالنسييو لم  ،هو
أيًا من يسن شل أسيار اُّماة ويون ي ادِّاِّن وجيدد فمها ،ويشِّي بالوجود ِّورا عممقا االل ماس .
ويف كناب "ويي القند" رظهي فنسان يف مقد الشِّي؛ فهو مادؤ يف موا ن اددؤ واألعنياب ال ا مياء فمها ،ومنشدد
من ي يف ادواضييل ال ا رِّيف ادداراة .وهو ب هذا وذا مَِّّتف بهييوب هماء الشييِّياء وخباصي

يوَّي ويافق ،يف حمن

ارننطت فم االسن ،وضاع اخلمال اخلهمل ،وامد يا فم ادِّاِّن ادِّبة عن الهورة ا ممن .
الكلمات المفتاحية :فنسا النقد ،اليافِّي ،الشِّي اُّدي  ،وَّي ويافق.
Abstract:
Mustafa Sadeq Al- Rafi'i 's vision of literature was characterized by
depth and precision in expressing his idealistic desired. As for his view of the
writer, it is not very different from this view, Where he considered the writer
is the one who deserves the name of the universal human, because of the depth
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of his impact on the beauty of things and meanings of what not to reach it who
is a human being only.
Literature is not merely a term and a meaning, but it is a well-spoken and
concise statement of the mysteries of the linguistic code, which is based on the
expression of meaning in a living structure of words that corresponds to the
laws of life, In the accuracy of the composition and the beauty of the picture
and the severity of the suitability. For him, the poet is also the one who
explores the mysteries of life, creates meanings and renews them, and feels a
deep feeling that interacts with himself.
In his book" Wahi Al-Qalam " (The Inspiration of the Pen) " , his philosophy
appears in the criticism of poetry; He praises the places of praise and admiration
that are not insincere in it,, And hard in places that know the politeness. It is
between this and that recognizes the rigidity of these poets, especially Shawki
and Hafiz, in a time mixed with tongues, and lost fertile imagination, and the
meanings of the beautiful image were scattered.
Keywords: Philosophy of criticism, Mostafa Sadeq Al-Rafie, modern poetry,
Shawqi and Hafiz
:توطئة
 هو النمممز ب ا مد واليدخء من اا ماء؛ وأما يف ااصطوؤ فإن يِّين الا ص وادواحم، يف أصري الوضل الِّييب،النقد
 و،  دراسنها وراسفها وحتنمنها ومواحمنها بغفها ادشال ها أو ادقابن، اِّىن ري،والنمممز واُّ د عنى رنك اا ماء؛ فهو
. وجييخ هذا يف اُّسماا وادِّنوياا ويف الِّنوا والانون ويف كري يء منهري باُّماة،اُّ د عنمها بومان َّممنها ودرجنها
 والنقو ي ون بإ هار ما يف الِّمري ااديب من. والن نمري، اال النقو

وعنى هذا فالنقد ااديب يقوا عنى أميين أسيياسي

 وعنى مقري هذ الهورة ىل ف ي، ومدى َّدرهتا عنى رهويي مشاعي ااديي ي ي ي ي ي ي ييمل، وما وراء الِّواراا من أسيار و حي اء،مجال
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القارك و ي ي ييِّور  .وأرفا وضي ي ييل الِّمري ااديب يف اد ام الانم ال يسي ي يين قها ،واُّ د عنم با ودة أو اليداءة ،با مال أو
القوح.1
ولقد كان مهييطاى صييادا اليافِّي-2كما يقول عن رنممذ حممد سييِّمد الِّييان -ماَّدا عنماا يديد النسييان ،ا يِّيف
اددارة ،وا يهييطنل اادب يف مًييال رهييوم ؛ بري كان يهاجد رهييوم عنى ييق عنَّتةال يًيييب ا وان ض ييب ينلنل ها
َّنمل الشنياع.
و ن من أواثري ما عيف عن اليافِّي يف النقد ،مقال يف جمن "الثييا"3عن ي ي ييِّياء الِّهي ي ييي يف سي ي يين  ،1905و مقال يف
اليد عنى مهي ي ييطاى لطاي ادنانو ي يف "ادنب" ،4وكان َّد مشي ي ييي مقاا يِّارأ ب رأخ اليافِّي يف الشي ي ييِّياء ،ويننهي ي ييل ب
لنسي ي ي ي ي ي ييمد روفمق الو يخ ) ، (1870-1932ف نمل يافق بياهمد ىل اليافِّي يقولال " َّد وكنت أمي رهديو لمك" .و
كامت مقااا عن ا ديد والقد  ،والِّامم والاهي ي ي ي ي ى ،يف جمن الومان5والزهياء ،6و ره ي ي ي ييوم بمن وب
القومي يف سيين  ،1921و وَِّّت الواَِّّ بمن وب الدكنور

ن النش ي ي ي ييمد

يس ي يول كناب "رسيياثري اايزان" يف سيين  1924يف

"السييماس ي ااسييووعم " ،7ف ان أول مقد ما بمنهما ،و كامت ادِّار الِّنما بمن وب عواس حممود الِّقاد ،وبمن وب عود
امه عاماي ،وبمن وب حكي موار 8...،
ولذا اله ي ييدد ،وجمل يؤ ااس ي ييتن النالم ال ما مير ز النقد ااديب عند اليافِّي؟ وكمل كامت وَّاثِّ عنى الش ي ييِّي الِّييب
اُّدي ؟ رهوصا أم َّد ارنار أمنوذج عظمم و اال يافق و وَّي.
...الرافعي والنقد
ن من يقنمل صا اا اليافِّي) ال ضمنها كنو ورساثن ومقاار ال منتت لا كثف من اله ل واجملوا ،ين ق
بري يدر بقوة رً يينل هذا اليجري يف اادب عام  ،ويف ص ييا أهد من ذلك ،هنييها كثف من اادباء-بري لد كاموا ينهيبون
من أن يُننقدوا عنى ما امنَقدوا -هي النقد.
وَّد هيا عناين بالِّوارة وباالااظ يَّت مس ي ي ييمل لم أم من مقاد اددرس ي ي ي ي القدن  ،وأ هي ذلك منها يف كناب "راريخ
داب الِّيب" ،يف َّول ال " ن جودة ال وا ريجل ىل ما فم من أس ي ي ي ي ي ي ييار الوضي ي ي ي ي ي ييل النغوخ الذخ رِّنمد عنى بام ادِّىن يف
ريكممل يي من االااظ يطابق سيينن اُّماة يف دَّ النهلمل ومجال النهييويي و ييدة ادوثم " .ف هن اليافِّي حيوذ من الشيياعي
أن يسن شل أسيار اُّماة وأن يون ي ادِّاِّن وجيدد فمها ويشِّي بالوجود ِّورا عممقا االل ماس 9..
وَّد مجل أيً ييا ىل جاممل ال ناب اادبم  -ييِّيها ومثيها -رنك اله ييا ال متمز بالدَّ والنو ي والذوا اليفمل .لا َّور
ماَّدا لنشِّياء ،مطنِّا عنى ص مح ِّيهد وسقمم  ،وعنى جزال ألاا هد وهزالنها ،وعنى و مِّاممهد وردممها.
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فاليافِّي ،لذ الهي ييااا ومفها ،حايد هذا الان من اادب الذخ هتيب من ال ثف كما أسي يينانا-رمد ما بنغو من َّوة
ي ي ي ي ي ي يياعيينهد وعذوب َّياث هد ،وجزال ألاا هد وصي ي ي ي ي ي ييااء مِّاممهد .وهو الذخ َّال يف "ويي القند" ،10يف مِّيأ كوم
عنهدال " ومن مه ي ي ي ييمو اادب عندما ،بري من أكب أسي ي ي ي ييار ض ي ي ي ييِّا أن ي ي ي ييِّياءما ا اَّ هد بالنقد ،وألد يايون من فيارا
ويِّمنون عنى راادي  ،وألد ا حيسيينون مف الشييِّي؛ فو الوارودخ11وا صييبخ12وا يافق وا يوَّي كان حيسيين وايد
منهد أن يدفل عن ماس أو ي نمل فهو يف النقد ااديب ،أو حيقق مسهل يف راريخ اادب. 13".
ولقد هي هذا لي وَّي) يمنما أصدر أول ديوام الشوَّماا) ،وكان منها َّول ال
ردعوها بقوهد يسنياءُ والغيواِّن يغيهن الثيناءُ
وحتمري عنم لممسك عن النقد.15
فنقد رِّيأ ل ادوين ي) ،14ال ارمل الشهف بالنقد ،فارراع وَّي) َّ
و ذا رهمننا َّند اليافِّي) يف مقد لش ي ي ي ي ي ييِّياء مه ي ي ي ي ي ييي ،ولوِّ

ف ول الش ي ي ي ي ي ييِّي ممن رنيري مِّىن بِّ

أبماهتد أماا مِّان

مِّاصي ي ييية؛ جزمنا بهن ااسي ي ييناذ منًي ي يينل ،روف بالهي ي ييناع ذواا ،ننك أياسي ي ييمس ميها ؛ كهم الطوممل الذخ عيف م امن
الِّنري ،ومواَّل الزلري ،يَّت م يقول عندما ينِّيأ هذا ا اممل من النقد ،وبالذاا عندما يِّاع ي ي ي ييِّي

ي ي ي يوَّي)ال "...ويف

هذا الديوان-ديوان ي يوَّي-عموب ا مييد أن مقنه ييها ،فإن ذلك حينان ىل كناب بيأسي ي  ،ذا ذهونا مهيت لا ،ومش يييؤ الِّن
فمها ،وخنين الشواهد عنمها.16 ".
فارزان اليافِّي) يف النقد رظهي َّور وبياعن يف اكنش ي ي ي ي ي ي يياف حيوف االااظ ورداءة ادِّاِّن؛ فهو مادؤ يف موا ن اددؤ
واألعنياب ال ا مياء فمها ،ومنشدد من ي يف ادواضل ال ا مساوم فمها .وهو ب هذا وذا مَِّّتف بهوب هماء يف
حمن ارننطت فم االسن ،وضاع اخلمال اخلهمل ،وامد يا فم ادِّاِّن ادِّبة عن الهورة ا ممن .
و منا لننمس هذا األمهيياف ب اددؤ والذا عنى س يواء ،يمنما بدا من نما بإعنياب ورِّظمد لشييِّي يافق) ،فقالال "
ولغ هذا الش ي ي ييِّي ادندفق باُّماة كهن كنماهتا القوي عيوا يف جس ي ي ييد يي منو مل ،ل اين عن أن ر ون هي الِّيبم ادونم
يف جزالنها ومه ي ي يياعنها ودَّ ريكموها الوماِّن ،ومل ذلك فنمس يف هذا الِّه ي ي ييي كن من ي ابي أو نارخ يف ألا هي لغ يافق
ويد  ،كهم أرمد الناريخ أن حيناق ب يف أمجري ار .17 "..
وكذلك اامي يمنما حتدو عن

ي ي يوَّي) و ي ييِّي  ،فقالال " وعندخ أم ا أمري أن ينش ي ييه ده ي ييي ي يياعي عظمد يف وق

الا ول من ي ي ي ي ي ييِّياء الِّال ا ذا أعمد راريخ ي ي ي ي ي ي يوَّي مهذبا منق ا يف رجري وهو امه مواهو  ،و هتو اُّ وم ادهي ي ي ي ي ي ييي
مواهوها18 ".
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ومقابري هذا األ ياء واألعنياب بالشاعيين ،فإم َّال يف أ د وَّي) مننقداال " ويف الشوَّماا) صا اا ر اد رغيد
رغييدا ،وفمها صي ييا اا أريى رنق مقمق الًي يياادع .19 "..وَّال يف يافق بياهمد)ال " وأما أعيف يف ي ييِّي مواضي ييل من
ااضطياب والًِّل والنقص ،سه ف ىل بًِّها.20"..
...في نقد شعر حافظ
يقمق لقد كان يافق بياهمد) عوقييا ،عنيممل الهيينِّ َّ ،وخ األهاا ،بنمل اا ي يف عهييي  ،يشييو حتوا وَّل يف صييورة
من ص ي ييور الناريخ .و ن من أهد ممزاا ي ييِّي رنك ااجنماعم اخله ي ييو ال ر َّاا يف َّه ي يياثد  ،يَّت م كان يالي بهم
"الش ي ي ي يياعي ااجنماعي" .وَّد لقو بذلك ااس ي ي ي ييناذ حممد كيد عني)  ،21يَّت ن اليافِّي) ماسي ي ي ي ي

ل كوما من يافق

ف وا ال" أما ا أعد اعيا ا من كان ينظد يف ااجنماعماا" .22
ولِّري َّيب يافق) من الش ي ييِّمل كان ل يافز ودافل ان يِّب عن وم ورننياا ماس ي ييم  ،وَّنما يس ي ييند ي يياعي رنك
صي ي ييان من هذ النزع  ،أو رنك النماراا ال رِّهي ي ييل ب مان اجملنمل ،وكهن ي ي ييِّي يافق) رنق وَّد يسي ي ييي ل ذلك ،فقد
أي من أيً ييا اددرسي ي اُّيبم  ،و َّمد ا مش ،و رقاذف الس ييودان ،و َّذف ب الظند ،و روا ماا عه ييي الش ييمخ حممد
عود ) .23
ه ذا وص ييا ااس ييناذ اليافِّي) ،بري حاد ذ َّالال "فند ي ن يافق ا اله ييوا األمس يياِّن الذخ أعد خبه يياثهي ي لننِّوف
عن يوادو أمن ورهاثهها".24
ورمد ما اراق لشارعنا من مزايا ،فقد أعوح الننيوء ىل رَّ ادِّاِّن وروؤ اخلمال ،ول ينناول اامياأ بالن نمري والَّتكممل،
وبالنايل َّهي ي ي ييي كري ذلك يف رولمد ادِّاِّن ادون ية ،فنزل ب ضي ي ي ييِّاا يف الغزل والوصي ي ي ييل ،ول ن اراق ل يف الي اء والش ي ي ي ي وى
ووصل الانيمِّ .
ويف اُّقمق ل ي ن ذلك ا ام عايش اُّدو يسا ومِّىن ،رويا وجسدا؛ فودهي أن رن ي فم رنك األيساساا،
ورنولد من أعماا َّنو رنك اآهاا ،ورنقذف من س ي ي ييويداء فماد رنك الِّواراا ال ردل عنى عممق اا ي والنه ي ،وجدي
اابن ار اُّقمقي ا ادهطنل ،وَّد َّمريال لمست الناث كالث نى!.
لقد اصيطنح اليافِّي) -ر امه -عنى هذ الثغية ال ممزا يِّي يافق ما يسيم بي ي ي ي ي ي ي يي"الانسيا الشيِّيي " وَّد عيفها
بقول ال " الانس ي ييا الش ي ييِّيي كنها أن حيري يف الش ي يياعي ادنهد ذلك الش ي ييي ا ممري ا اذب وادننيذب مِّا ،ادس ي يينقي وادن ول
مجمِّا ،الوا ن والظاهي يف وَّت .25 "..
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كان يافق) يف بديِّ وصيناعن عنى مذهمل مسيند بن الولمد ،ه ذا جِّن اليافِّي) وَّال أيًيا ال "وهو مثن بطاء
اعنوار كري بمت
يف عمري الشي ي ي ي ي ي ييِّي ،ورنوما عنى َي ْوك  ،وامايادا ب ري لاظ من  ،ورقنموا لننظي فمما ب ال نم وال نم  ،و َ
مِّيأ وينم وحين ".26
كالِّيوس ها ْ

ومتمز أيً ي ي ي ي ييا بقوة يافظن يم اراق ل يف أول ي ي ي ي ييِّي أن وِّت "لزومماا" ادِّيخ أيب الِّوء) يف مه ي ي ي ي ييي ،فنناوها
يافق) واسي ي ي ي ي ي يينظهي أكثيها ،ف امت باع ممن ومزعن ىل "الشي ي ي ي ي ي ييِّي ااجنماعي" ،وفنت مية أريى اا َّيأ من ي ي ي ي ي ي يِّي
الوارودخ) ،فهص ي ييوح من يومتذ رنممذ  ،وس ي ييار عنى لني يف َّوة الناق ،وجزال الس ي ييوك ،ومنام اله ي يينِّ  ،وجودة النهلمل
ي ي ي ي ي ي ييهو الوييارودخ يف ذلييك؛ ان هييذا – يِّين

عنى مغد االايياظ وأجياس اُّيوف ،ول ني كمييا يقول اليافِّي)ال "ل يييدر

الوارودخ – مجل من دواوين الشيِّياء وك نمل اادب مال يناق لغف يف عهيي  ،وأدرري يف يِّي أيسين ما صينِّت الدمما يف
ألل سن من راريخ الووم الِّيبم ".27
وانص ااس ييناذ اليافِّي) ،بِّد دراسي ي يثمث  ،ورِّمق بالل ،ومِّا

دَّمق يف النقد ىل القول بهن ييِّياء مه ييي لمسي يوا

عنى مس ييق وايد من فن الش ييِّي أرذا وعطاء ،رذوَّا واس ييننهاما ،و مجل القول يف و منهد ،يمنما َّالال " ما ِّت يف
األمش ي ي ي ي ي ي ي يياد أعيب عيبم ي من الوييارودخ ،وا أعييذب عييذوب ي من ال ييا مي ،28وا أفلد فلييام ي من يييافق .ر هد امه
مجمِّا".29
فالام

ييِّي يافق) رنك ت ب ميارمل عديدة ،يَّت م جارى بِّ

الا ول ،بري فاَّهد يف جاممل من ا واممل،

وَّد عنري لذلك ااسناذ اليافِّي) اا ايدع لنييمل جماا ،واا جيني كثفا من ااسناهاماا األم اري .
فهذا بمت من ِّي ادِّيخ) ،وأمت روف ان ي ون أبو الِّوء؟ فقد َّالال
ولوا َّولك اخلوَّا ربيي

ل ان لنا بطنِّنيك افننان.

ويقول أيًاال
أسهمل يف وصا عُيو لنا
َ

يوس رِّودها
يَّت رشمنا النا َ

وَّال اليافِّي) -ر امه -بِّد ا  30ال "وهذان الومنان ريا ا صي ي ييِّنوك

ذا َّسي ي يينهما بقول يافق يف ر اء الشي ي ييمخ حممد

عود )ال
فو رنهووا لنناس متثال عويد )

و ن كان ذكيى ي م و واا

فإِّن ارشى أن يًنُّوا فمومتيوا

بالس َنيداا
ىل مور هذا الوج َّ

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -10نوفمبر -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين
193

العدد  10نوفمبر 2019

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية
ويقول ادِّيخ) يف ر اء أبم ال
ِ
من الدف ِن
ِ ْس ِم َ
ك بْقاء َعنَْم َ

ولو َي َا ُيوا يف ُدرةٍ ما َر ِضمنُها
ويقول يف ر اء مف ال

ِ ِ
ادهي ي ِ
ل كِ ْبا عن أمْي َا ِ
س اابْي ِاد
وْ
ايوُي َوا ُ اا ْكاا َن م ْن َوَرا ْ َ
ويقول اليافِّي) بِّد اال "وهذان أيًا كالهِّالمك عند َّول يافق) يف الوارودخ)ال
أودعو جوف لملمة
لو أمهاوا َ
وكاَّنو َبد ْرن مين ص مان

جوف أردود
من كنز ي من ا َ
أو واضح من َّممص الهوح مقدود

مل أن يافظا) أَ َلَّ بقول ادِّيخ) وحاد عنم ".31
اامنان رنهاف ان) َّول يهل السوري ال
ويًمل اليافِّي)ال " ومن بديل ما اراق عنم يف َّهمدة َّ
ادناهري يف الدمما ولو وجيدوا
رادوا
َ

ىل اجملية رْكوا صاعدا ركويوا

مننني ٌل
أو َّمري يف الشمس لنياجمين َ

امندبوا
َميدوا ها سووا يف ا و و َ

فاَّيأ هذين ،واَّيأ بِّدها َّول ادنن ) يف سمل الدول )ال
ه َِّوَاا خبمن
وصول ىل ادُ ْسنَ ْ

ولو كان َّيب الشمس ماء اوردا.

فإمك جتد بمت ادنن ) صِّنوكا عنى بم

يافق) ،مل أم ادوندع السابق"32.

وَّال يافق بياهمد) يف َّهمدة اا مل لا ااميي انال
مون اا ف بيييدا
َوَخت ْذ ُمت َ

ي رنند أن البوا ُكساليى

فقال اليافِّي) مِّنيوا بالومت ،وراص ي َّوة ااسيينِّارة يف َّول ال البوا كسيياىلال "فإن ا مال الشييِّيخ يف الومت منا هو
الس ِّْدخ) يف سمل الدول ) ال
اسنِّارة ال سري لنبوا ،وهذا بِّمن من َّول ابن مُوار َّ
وما مت َّهري يوما فيي مدى وردى

ًَّمت لنَ ْمح البا بال سري
ا
ُ
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مف أن يافق بياهمد) مقري ادِّىن ىل يق  ،وم ن ل أيسي ي ي يين مت

يف صي ي ي ييدر كوم  ،وأمت مجال يف َّول ال"ي رنند"،

فاَّنطل ادِّىن وامايد ب  ،وعاد مِّىن السِّدخ) كالهِّنو عنى باب بمن " .33
وما سيقنا من يِّي يافق)  ،منا كان يف الشيطي الثاِّن من يمار اادبم بِّد أن اسينا ري وختين من مدرسي األماا ،
أما يف بداين فإن ل صِّالمك -وض ها اليافِّي ،-ومنها َّول ال
مخييةٌ َّمري لد عهييوها

من ريدود ادوؤ يف يوا عُيس

وهذا الومت صِّنو عند َّول ابن ا هد) ال
ُم َش ِّْ َش َِّ ٌ مين كل ْ كهمنا

رَناوها من ريد فهدارها.

وَّول يافقال "عه يييوها من ردود ادوؤ" كوا من ل ينً ييج يف الومان وا الذوا ،وا ي اد ينوهد مِّ ا أن يف ردود
ادوؤ "رياجاا " عُهي يييا !!...وعنى ضي ييد هذا َّول ابن ا هدال " رناوها من ردها " ،فهي كنم أكثي مِّوم من ذلك

اخلد ،وأمجري مًية.

وَّول يافق) يف مدؤ اخلديوخ) 34ال
الَِّيب ااجماد يف النَّسمل.
س َ
رنافُ َ

نافس يف أوصاف كنمي
يا من رَ ُ
فهو صِّنو عنى بمت أيب متاا) ال
الشِّي فم ذ سهيا ل
رَيغَايَيَي ُ

نري
يَّت ُ
ننت َّوافم َسنَي ْقنَ ُ

فهذا الشِّي ا ذا .
وا دنهاح لديوان يافق) ا ي اد يِّثي فم عنى أبماا رين منها الشاعي من حمزام اجنماعمن  ،أو حتير فمها من َّمود
ااسيي ال عقدها الي اء والنانيل يف روي  ،سيوى بِّ

َّنمري من الغزل الذخ هيا فم َّيحي الشياعي اددفوم  ،وعوا ا

الشنيم اخزوم  ،ال يبحها هذا الومت من َّول ال
حتت أذيال الظوا ُمنم ُد
كد َ

يِّند
دامي الاماد ولمن ا ُ

وهذا الومت أيًاال
فاذهمل بس ي َّد عيفنُك واَّنهد
ْ

وهد
فمما رزين لن سان ورُ ُ
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َّال اليافِّي) بِّد هذا الومت ال " وَّند –أخاليافق -ابن أيب ربمِّ يف ي اي يمل لاقها رنامقا اهيا ،و حعد أن اُّومو
َّالت ل يف ريها ال" فاذهمل بس ي ".الومت .وكنم صايو ابن أيب ربمِّ )ال
عيفننيي اخلوييا
أهيذا س ي النسيوا ن َّيد َّ
هذ كنم ا ختين ا من فد يومو ي يف الظيف  ،وفمها جتاهنها وعيفالا وابنس ي ييامها و ي ي يياا وجننمها ،وأكاد  -وامه-
أرى فمها رنك ا ممن وهي ردا بمدها عنى ص ي ييدرها دَّ ااس ي ييناهاا ادندلري ادنظاهي بالدهش ي ي لمننهد فم ال وا وادن ند
مِّا .أما َّول يومو يافق اخلشوم أو اُّنييي ….اذهمل…َّد عيفنك واَّنهد…
فهذا رنمق أن ي ون من فد َّاأ وهو ينهح ادنهد بِّد اامي باألفيان عن …أو مهمور َّسد عند ضول اُّاد !" 35
َّال اليافِّي) يف رامت مقد لشي ي ي ييِّي يافق)ال " وما دمنا َّد ذكيما النقد  ،فمن الوفاء لنناريخ ااديب أن مذكي مذهمل
ي ي ي يياعيما فم ال فند ي ن عند من ا ذوا ال وا و درا النَّي ْاية والنَّْووة يف اُّيف ،والغنق وا َ ْس ي ي ي يهة يف الناق  ،والًي ي ي ييِّل

والنهافت يف الَّتكممل ،و ما جيمش يف اخلا ي أو ينننينج يف الا ي من ذوا ادِّىن و درا كنه والنااذ ىل ار الناس اُّم

فم ؛ ف هن النقد هو اُّس بال وا كما رنمس اُّار والوارد وما بمنهما ...ريد امه ي ي يياعيا كان أصي ي يياى من الغماا وكان
ِّي كهم البا واليعد" .36
...في نقد شعر شوقي
َّال اليافِّي) مِّنيوا بي ي ي ي ي ي ي ي ي يوَّي) ،مف بارس لقوة يياعيين ال " هذا هو اليجري الذخ امري يل أن مهييي ارنارر دون
أهنها مجمِّا لنً ي ي ييل فم رويها ادن ند ،فهوجوت ل ما ل روجمل لغف  ،وأعامن اا ل يناق لسي ي ي يوا  ،ووهون القدرة والنم
وأسواب اليياس ورهاثهها ،عنى َّدر أم رييد أن ر ون اعية ،ا عنى َّدر رجري يف ماس  .وب ويد اسنطاعت مهي
أن رقول لنناريخال ِّيخ وأديب" .37
و ذا كان الناس-يًيمل اليافِّي -ي نمل عنمهد الشيواب وال هول واهيا  ،فإن أ د يوَّي) خباصي  ،وااديمل عموما
ي نمل ل وران من الشواب بمنهما كهول  ،وا أ ي لنهيا وَّ .
فشوَّي أمف الشِّياء بو مناحع ،و ِّي يف فلامن وَّور وارساع مِّامم يشهد لذلك كن .
ويف هذا اله ييدد َّال اليافِّي) ال "عنى أن هماء – يقه ييد الش ييِّياء من أهري مه ييي من وق ي يوَّي – وكري أولتك ل
يسنطمِّوا أن يًِّوا ران الشِّي عنى مايا مهي  ،ووضِّ

وَّي ويد ….38 ".
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ف ري ياعي من مهيي عند اليافِّي) جزء من جزء ا يوَّي) فإم جزء من كري  ،ولقد اجنمل ل مال جينمل لسيوا ،
وأم ا أمري أن ينشه دهي اعي عظمد يف وق الا ول من ِّياء الِّال ا ذا أعمد راريخ وَّي) مهذبا منق ا .39
وَّد أ هي اليافِّي) مياس ي النقدخ ،ورِّمق ب يف ييِّي

يوَّي)  ،لمدلنا عنى ما يوا من النقاثص والِّموب ،ويف هذا

يقول -ر امه -ال" أَّير هذا يف وَّي – ر امه – وأما من أعيف الناس بِّموب وأماكن الغممزة يف أدب و ِّي  ،ول ن
هذا اليجري امانت من راريخ اادب ده ي ييي ويدها ،كاماوا ادطية من س ي ي ي الا ادنس ي ييايي يف ا و  ،فهص ي ييو ت مه ي ييي ب
سي ييمدة الِّال الِّييب يف الشي ييِّي ،وهي ل رُذكي َّدنا يف اادب ا بالن ن واليَّ  ،وصي ييناعاا بديِّم مناق  ،ول يسي يينا

ها

ذكي بنابغ وا عوقيخ وكامت كادسننيدب من راريخ اُّواضي يف الِّال40 ".
ومما كنو

وَّي)  ،فه هي فم ادوهو الشِّيي  ،ال أض ت صا مممزة لشِّي  ،رنك ال أ نق عنمها ااسناذ اليافِّي

اسد "ياس ا و"  ،ذ يننمح لا النوابل مِّاِّنَ ما وراء ادنظور  ،ويسننزلون لا من كري مِّىن مِّىن مف .
فهذ أبمار ال مظمها يف أول واب  ،وسن يومتذ  23سن ال
ردع ي ي ي ي ييوها بقوهد يسنياء

والغواِّن يغيهن الثن يياءُ

ما رياها رناست ا َيي دا

كثيا يف ميامها اا يياءُ

متمري عين كهن ل
ن رأرنيي ُ

ُ
رك بمين وبمنها أ م يياءُ

يوا
مظيةٌ فابنسام ي ي ي ٌ فسي ي ي ٌ

ف ٌ
وا فموعي ي ي ي ٌد فنقي ي ي ي ي ي يياءُ

"متري"  ،ذ هي جواب " ْن" الشييي م  ،ول ن رهمري
َّال اليافِّي – ماَّدا –ال " ْ
دع منطن يف َّول ال "متمري عين" ،فإن صيوالاال ْ
كمل اس ي ي ي يينلين مِّامم  ،وأما كنت داثما وما أحال مِّنيوا بالومن الثاِّن واليابل  ،ا كوارا دِّنا ا  ،فهما ا ي ي ي يييء عندخ،
ول ن عنيابا اوهو
أرمت فمادها أ و لم
ُ

وَّي يف النولمد  ،فإم أرذ الومت الثاِّن من َّول أيب متاا ال
فند أرنص لم من الزياا.

فمي ادِّىن يف ذهن ي يوَّي كما ني اهواء يف روض ي ي  ،وجاء مس ي ييمما يَّتَّيا بِّدما كان كالييح الس ي ييافم بَّتالا ،ان الزياا يف
بمت أيب متاا يقمق بسييوا َّاثم لنومل والش يياء  ،ا بقنمل اميأة حيوها ،بري هو جِّري َّنمل اديأة ييمتا مييوا كهم لمس عً يوا
يف جسييمها  ،بري ميف يف بمنها ...وَّد سييوق يياعيما أبا متاا ايايري يف بداع وذوَّ ورَّن  .والومت اليابل من َّول الشيياعي
الظييل)ال
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َّل واسنمل سفة الهمل الذخ َّننوا
ْ

فماا يف يوهد ل يونل الغيضا

فساا الوص ي َيري فامننِّي ي ي ي ي يوا
رأى ف مل َ

فياا صوي ييا فهعما ممن فقًييى 41

ومن مِّاِّن

وَّي) الساثية ال

لك مه ي وما عنمك جدالييي

ف النهح أن ي ون جييداا

وَّد ر ير من هذا الومت يف َّهمدة أريى  -وهو من عموب وَّي الشِّيي  -يم َّالال
ف النهح أن ي ون جيداا

وأذى النهح أن ي ون جيهارا

َّال اليافِّي – ر امه  -يف الومن اآريين ال " الومنان من ِّي صوا أيًا  ،و ا من َّول ابن اليومي ال
ويف النهح رفٌ من مهمح موادع

وا رف فم من مهمح موا مل

فه ح وَّي ادِّىن وأبدل ادوا و با دال  ،وذلك هو الذخ عنيز عن ابن اليومي42 ".
ومما اراق لشوَّي يف الغزل أبماا يوا ا مال  ،وميدا رغييداَّ ،ول يهل حمووبن ال
مال فنو ذهوت رزيدها
يوا ا َ

يف الوهد يسنا ما اسنطِّت مزيدا

َّال اليافِّي يف هذا الومت ال " وهذا الومت أيًا مهروذ من َّول القاثري ال
ذاا يسن لو اسنزادا من اُّس ي ي ي ي ي ي ي ي ي ين لمها دا أصابت مزي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييدا
مف أن وَّي َّالال "لو ذهوت رزيدها يف الوهد ،"...والشاعي َّالال لو اسنزادا هي ،فنو رو بمت وَّي من كنم " يف
الوهد " دا كان ي ي ي ييمتا ،ول ن هذ ال نم يققت فم ادِّىن الذخ رقوا عنم كري فنس ي ي ي ييا ا مال ،فإن مجال اُّوممل لمس
متا ا ادِّاِّن ال هي يف وهد حمو 43 ".
ول أيًا أبماا يف الي اء ،كننك ال ر ى لا يوا با ا )  ،44وهي من أجود ِّي  ،ومنها هذا الومت النادرال
حتسهمو
وَّد نوا كثف ا ُّ

كهلد من هوان اخلطمل ما ُوجدوا
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َّال اليافِّي -ر امه -بِّد هذا الومت ال " و يوَّي يِّارأ لذ القهييمدة أبا رالد ابن حممد ادهن يف دالمن ال ر ا
لا ادنوكري ،وكان ادهن ياض ي ي ييا َّنن هو والو َّتخ ،في ا كري منهما بقهي ي ييمدة َّالوا لا من أجود ما َّمري يف مِّناها .وبمت
وَّي مهروذ من َّول ادهن ال
ما فقدما ينيى اصطوار لنا

وماا َّونك أَّواا فما فُقيدوا

أخال ل حيس موهتد أيد .ول ن الومت مف مس ي ي يينقمد؛ ان الذخ نوا فو ياقد هو اخلالد الذخ كهم ل نت .فاس ي ي يينلين
أول الوجود ووسييط و ري يف هماء الذين هاموا عنى
يوَّي ادِّىن الهي مح وجِّري الِّدا الذخ هو ري الوجود يف الناسَ ،
اُّماة ُفوجدوا وماروا كهلد ماروا وما وجدوا …" .45
و منا لننيد مقابري هذا األبداع ادننيدد لشاعيما ،وهذ الباع الااثق ال أورمها ،وهذا النسج ادن امري ا واممل؛ ضِّاا
وهتافنا أحرى بش ي ي ي ي ييِّي

ي ي ي ي يوَّي) ،وأوَِّّ يف هوة النِّمل واهزل الذخ ينوِّ من ف ي الطاول بش ي ي ي ي ي ري عاا ،و ىل هذا ادِّىن

الدَّمق أ ار اليافِّي بقول ال " و ىل ما عنمت من َّوة هذ الشاعيي ودَّنها فمما رنهرى ل  ،وجممتها بادِّاِّن النادرة مسنليج
اسي يينليان الذهمل ،مهي ييقول صي ييقري ا وهي النامس ،مِّدل بالا ي ،موحوم بادنطق؛ جتد ها هتافنا كنهافت الًي ييِّااء ،ومية
كغية اايداو ،يَّت لن سمل أن اول وَّي كثفا ما رنوِّ يف ِّي اعو هاحل  ،أو كهن لنيجري لهمن كما يقول
اا واء ،فياا رنِّاوران ِّي كماا ومقها ،وعنوا ومزوا" .46
ولذلك فقد وَّل لشوَّي بِّ

النلنمل ،يم

م كان داثما منه يا بالمومامم والَّتكم والشيك سم فونغت يف ِّي مونل

األمياا الس ي ييلمل الذخ ا يهيت خبمال عنيممل ،ومن هذ الَّتكم يف ي ييِّي ال ض ي ييافاا و م يقول عنها اليافِّيال " هي من
رنك ادوالغاا كذيري اُّمار من اُّمارَّ ،طِّ فم ودلمري عنم و ري اول  ،وا حمري ها يف ذوا الووم الِّيبم  ،كقول ال
عمسى الشِّوِر) ذا مشى

رد الشِّوب ىل اُّماة
َّ

وَّول يف سِّد با ا) 47يف ياد ااعنداء عنم ال
عميو اامور)
ت مُمِّمل
ولو ُحلْ َ
ُ

ادنابي َس ْ وا ُلا.
وأرنى َ

ويدرري يف جناياا الَّتكم ) هذ عنى ِّي  ،ر يار اا اء ادقدس وااعوا النارام ال كمو ل وعمسى وموسى… ،
وأما عمو اآري فهو ألااظ ي ي ي يياعيما ال ا يثوت أكثيها عنى النقد؛ لًي ي ي ييِّا يف الهي ي ي يينِّ الومامم  ،و لًي ي ي ييِّل ادوهو
النهويري ِّيا ،وادوالغ بوم و ن فسدا لا الووم والشِّي.
الانسام فم  ،واعنوار
َ
َّال وَّي يف َّهمدر الشهفة  28فباييال
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عنيمل
َّالوا اُّماي ُ حالت ُ
َّنت ا ٌ

َّد كان با نها فم د هو الِّنيوا

رأس اُّماي مقط ي ييوع فو عدميت

كنام ُ امه ي ي ي ي ييزم ي ي ييا يقطل الذمَي ي يوي ييا

َّال اليافِّيال " فإذا َّطل رأس اُّماي ) وبقمت فمها بقم ما ذممل أو يد أو رجري؛ فإن هذ الوقم يف لغ السماس ال
رنقد االااظ وييوفها ومقل ييوفها ...لن ر ون ذموا وا يدا وا رجو ،بري هي رأس اُّماي ) بِّمن  ...عنى أن يوَّي
منا ع س َّول الشاعيال
ن كنت هما فهرول رأسها الذموا

مل اافِّى وريسنَها
ْ
ارقطِّن ذمَ َ

وهذا كوا عنى سماَّ من الِّقري ،فما مناء َّطل ذممل اافِّى ذا بقي رأسها ،و منا اافِّى كنها هي هذا اليأس" .48
ومن عموب أيًا هذا الومت الذخ غل ب الشوان وكناب اله اف  ،ورايوا ينغنون ب عن اُّن
و ين لو ُ غنت باخلند عن

ىل الو نال

ماحعنْين لم يف اخلند ماسي
َ

َّال ااس ييناذ اليافِّي) مِّقوا مننقداال "...ول ياطن أيد ىل فس يياد وس ييلاف مِّنا  ،فإن اخلند ا ي ون رندا ا بِّد
فناء الااِّن من األمس ييان و واثِّ اارض ييم  ،وبِّد أن ا ر ون ا أرأ وا و ن وا ين وا عه ييوم ؛ ف هن ي يوَّي يقولال
لو ي ي ي ي ي ييغنت عن الو ن ي ا أرأ وا و ن وا دول وا أمد وا ين

ىل ي ي ي ي ي يييء من ذلك ،فإِّن عنى ذلك أين ىل

بِّد من َّول ابن اليومي)ال
لغو  ...وادِّىن ُ
الو ن الذخ ا وجود ل يف ماسي وا يف ماس  ...وهذا كن ٌ
لمهمو
ويومل أو ان اليجال ُ
ذا ذَكيوا أو الد َّ
ذكيْهتمو

مبرب ًَّاها الشواب هنال ا
ُ
عهود الهىب فمها ف نُّوا لذال ا
َ

ومن عموب أيًا َّول يف صدى اُّيب) يهل مدافل الدردممريال
َّذاثل ختشى مهني ُ الشمس كنما
ُ

ٍ
ب
ت
مهِّداا ألا ا رُ َّ
َعنَ ْ
هو ُ

امثنت
ذا َّ
همل ياممها عنى الس ُان ْ

مل
ومامنُها الناجي ف مل ادلمَّ ُ

َّال اليافِّي مننقداال"وهذا ااسناهاا ف مل ادلممل) اسناهاا مً ك؛ ام ذا كان الناجي مامنا ،فادلممل راسي
بو س يمال وا فنسييا  ،وال نم الشييِّيي يف هذا كن هي َّول ال ومامنها الناجي) ،وهي كاهارب رنوارى روفا من بمت أيب
الطممل)ال
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باهيب اسن بوا الذخ فِّنوا

فهذا الشِّي ا ذا  ،عنى أِّن أ هد أن يف َّهمدة صدى اُّيب) أبمارا هي من أ ى الشِّي .49 "...
ومن سلمل األمياا ر اؤ مهطاى با ا كامري) 50ال
فنو َّ
هور همي و
أن أو اما رُ َّ

دفنو ب جواميح ااو ِ
ان
ِ
ااجاان
نو يف اا اع و

ممت
أو كان ُحيمري يف ا وارؤ ٌ
أو كان لنذكيي اُّ مد بقم ٌ

مت يف القيي ِن
ل رها ُ
بِّد ُر َ

َّال اليافِّي)ال "فهذ فيوأ فوا ادس ي ي يين مري بهربل درجاا  ...وره ي ي ييور أمت ممنا حيمري يف ا وارؤ فمَّتمد فمها ويونى
 ...وماحال الش ي ي يياعي يف أبمار اين من ام ىل ام يَّت َّالال "ر مت يف القي ن" .ولو س ي ي ييتنت أما عياب لو) يف هذ
اابماا لقنتال لا ييف مقص ورنامق وعنيز ...وكمل يسي ييوغ يف الايأ أن ر ون لنقي ن بقم ل رنزل ،وامه رِّاىل يقول
ِ
ت َعنَْم ُ ْد مِ ِّْ َم ِ ﴾.اآيي  .51واامي أمي دين َّيد مت ،وكنياب مقيدس رند ،ومووة
يت لَ ُ ْد دينَ ُ ْد َوأَْمتَ ْمي ُ
فمي ال ل المَي ْوَا أَ ْك َمن ُ
امقً ييت ،والش يياعي ماأ يف مانن ل ينن و لش يييء ول يدر أم يايأ فيض ييا يهدا األس ييوا كن  ،بري يس ييمل أم جاء خبمال
وبوم فارس ي ي ي ي ييم ؛ و ي ي ي ي ي يوَّي يف اُّقمق كامري كناَّص ،و ن من مِّنيزاا هذا الش ي ي ي ي يياعي أن ي ون ماَّه ي ي ي ي ييا هذا النقص كن
وي مري.52 ".
ومن عموب –يًمل اليافِّي-يف الن يار َّول ال
و منا اامد ااروا ما بقمت

فإن و ذهوت أروَّهد ذهووا

بري هذا الومتال
و منا اامد ااروا مابقمت

فإن رولت مًوا عنى ارها َُّ ُدما

بري هو هذاال
كذا الناس بااروا يوقى صويهد

ويذهمل عنهد أميهد ي رذهمل

بري هو هذا الومتال
وا ادهاثمل ذ ييمي اليجال لا

همل
بقاروا ذا ااروا ل ر َ
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َّال اليافِّي)ال" وَّد ر ير -فمما َّيأر  -وو عش ييية مية ،فِّاد ادِّىن كطمنس ييان ابن ييب الذخ جِّري الش يياعي ييَِّّ
و ييَِّّ يَّت ذهمل الطمنسان وبقمت اليَّل…والومت ااول من الِّ النادر ،ول ن أفسد يف الواَّي سوء من

اُّيص يف

يِّي يف مف موضييِّ  ،أو من ف ير الانسييام من جواممل كثفة .وهذ ااربِّ
يوَّي ،أو ضييِّل اُّس الوماِّن ،أو ابنذال الشي َ

هي اابواب ال يقن د منها النقد عنى ِّي صايونا ،ولو كان َّد يهنها بهضدادها ل ان اعي الِّيبم من ا اهنم ىل
الموا".53
و ابد أن يقال رمد كري ما سييوق أن يوَّي هو يوَّيال أول من ايناى بناريخ مهييي من الشييِّياء ،وأول من روسييل يف
مظد اليواي الشِّيي فوضل منها ست رواياا ،وهو صايمل اآي الوديِّ يف الوصل ،وهذ النايم هي أَّوى موايم .
َّال اليافِّي عنيابا بش يوَّي و كماا لقدر يف الشييِّي ال "ولقد هي يل من درس يوَّي يف ديوام أمي عنيوت ل  ،فإِّن
رأين ي هرذ من أيب متاا والو َّتخ وادِّيخ وابن اليومي ومفهد ،فياا سي ي ي ي يياواهد وراا حاد عنمهد .يَّت ذا جاء ىل ادنن وَّل
يف الو ي وأدرك الغيا؛ ام مش ي ي ييه عنى رهو من كما رش ي ي ييف ل عوارر يف مقدم ديوام ااول ،وَّد وص ي ي ييل رمري الَّت يف
َّهمدة أمقية بقول ال
والهب فمها وفي ي ي ييي فيسام ي ييها ُرنُ ٌق
كما ُولدمت عنى أعيافها ُولدا

روار ي ي ي ييوُ أبا ف ي ي ي ييي اليوع بِّد ِ
أب
اليي ِ
مل
يف ساي اُّيب ا يف باي َ

و ِّي هذا ييرِّد أماا َّول ادنن ال
أَّْوننَها مُ َير ا ماد كهمنا

أيدخ بين عميا َن جوهاهتا

الثابن فيوس كنينودها

يف هيها والطِّن يف لوَّاهتا

صهواهتا
ف هلا مُ ْ
ننيت َّماما حتنهد وكهلد ولدوا عنى َ
فامظي أين صناع من صناع  ،وأين ِّي من ِّي" .54
لقد ماا ي ي ي يياعي  ،يا مه ي ي ي ييي ،الذخ كان حياول أن اين با مري اُّاض ي ي ي ييي ىل الزمن الذخ ل يها بِّد ،فإذا جاء هذا
ِ
وذكيا جمد ي ي ييِّي اداض ي ي ييي ،فنمقري أس ي ي ييارذرك يومتذال كان هذا اداض ي ي ييي ي ي يياعيا ا
الزمن الزاري بانوم و داب الِّالم ،
وَّي!.55
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لقد كان اليافِّي ينظي ىل ما َّالن الِّيب عن الشاعي من أم

ي بذلك ام يشِّي اا ا يشِّي ب اآريون ،وكان ينظي

ىل ماسي ي ي هو أم ااديمل الذخ ييى اا ي ييماء ،وييى ا مال أكب مما ييا مف  ،والناَّد الوه ي ييف الذخ ننك اادواا ادِّمن
عنى اكنش ي يياف حيوف االااظ ولارن ادِّاِّن ،ويدر ااس ي ييالممل ال رِّ عنى األيا لا ،ورو ُّ ص ي ييااهتا ومِّاممها .ومما
أوردما بِّ

ما يدل عنى ذلك ،ويو عن رً ي يينِّ يف مقد الش ي ييِّي عموما؛ يم أ هي م امن اادبم ومت ن من اله ي ينِّ

النقدي  ،كما أ هيا مدارور رنك عنى يافق و يوَّي .ومهما ي ن ،فإم ا يزال هماء الشييِّياء يف القم  ،و ن وجدا
بِّ

ادمارذاا عنمهد فهي ا رنقص منهد متا بري رزيد من ااعنوار ااديب هد.

قائمة الهوامش:
-1ينظيال النقد ااديب اُّدي ودور يف األبداع ااديب ،ماهوم ومقايسي ي ي ي ي  ،بياهممي عني أوس ي ي ي ييل ،جمن فاا اًُّ ي ي ي ييارة
ااسومم  ،لار  . 15النق ييد ااديب اُّدي ي ال ًَّاييا ومذاهوي  ،د.عوف عود الهادا حممد بدوخ ،القاهية ،دا ،ص3.
 -2وا المه ي ي ي ي ييطاى ص ي ي ي ي ييادا بن عود اليحاا بن س ي ي ي ي ييِّمد بن أ د بن عود القادر اليافِّي  1937 - 1881ا)ال عال
باادب ،يياعي ،من كوار ال ناب .أص يين من يابنس الش يياا ،ومولد يف لنمد انزل والد أم ) ،ووفار يف نطا اه ييي).
لي ديوان ي ي ي ي ي ي ييِّي  -ط) و ي أجزاء ،و رياريخ داب الِّيب  -ط) جز ن ،و ويي القند  -ط) و ي أجزاء ،ومفهيا.
وخمد سِّمد الِّييان ،كناب يماة اليافِّي  -ط) .ينظيال ااعواال 7ا235؛ مِّنيد ادملا ال 8ا165
-3جمن مهيي أمشهها دوارد جدخ يف  1896بالقاهية.
 -4جمن ادنب جمن رهدر من بفوا ،أسسها عني ماصي الدين ،عاا 1923.
 -5جمن الومان جمن َّاهيي أمشهها يوسل ومملاثمري عورا عاا .1884
 -6جمن الزهياء جمن مهيي أصدرها حممل الدين اخلطممل بالقاهية عاا 1924.
 -7جييدة السماس ااسووعم هي جييدة اييار الدسنوري  ،أمشهها حممد يس هم ري سن 1884بالقاهية.
 -8مهي ي ي ي ي ي ييطاى صي ي ي ي ي ي ي ييادا اليافِّي ميياَّييدا ،الييدكنور .ن لنيياد ،جمن ي النغ ي -مس ي ي ي ي ي ي يل ي ال َّتومم ي  ، -بنيياريخ  07جيياماي
.،2015بنهيف
 -9مهي ي ي ي ي ي ييطاى صي ي ي ي ي ي ي ييادا اليافِّي ميياَّييدا ،الييدكنور .ن لنيياد ،جمن ي النغ ي -مس ي ي ي ي ي ي يل ي ال َّتومم ي  ، -بنيياريخ  07جيياماي
.،2015بنهيف
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-10ويي القند ،مهطاى صادا اليافِّي ،طادار ال ناب الِّييب-بفوا.دا ،يف و أجزاء.
 -11الوارودخ  1322 - 1255هي ي  1904 - 1839ا)ال هو حممود سامي با ا) ابن يسن يسىن بن عود امه
الوارودخ اده ي يييخال أول ماه

بالش ي ييِّي الِّييب من كوور  ،يف عه ي ي ييما ،وأيد القادة الش ي يينيِّان .ومولد ووفار بالقاهية .ل

"ديوان ِّي" ،و" ناراا الوارودخ" .ينظيال ااعوا 7ا ،171مِّنيد ادملا 12ا165.
 -12اعمري صييبخ  1341 - 1270هي ي ي ي ي ي ي ي ي  1923 - 1845ا)ال هو اعمري صييبخ با يياال من ييِّياء الطوق
ااوىل يف عه ي ي ي ييي  .رويف بالقاهية ،ومجل ما بقي من ي ي ي ييِّي بِّد وفار يف "ديوان" .ينظيال ااعوا 1ا ،315مِّنيد ادملا
2ا272.
-13ويي القند 3ا304.
 -14حممد ادوين ي  1348 - 1275ه ي ي ي ي ي ي  1930 - 1858ا)ال هو حممد بن بياهمد بن عود اخلالق ادوين يال
أديمل ،يف مشيياث بداع .ا يينهي ب ناب " عمسييى بن هشيياا " .مولد ووفار يف القاهية .من كنو أيًيياال" عون الناس ".
ينظيال ااعوا 5ا ،305مِّنيد ادملا 8ا204.
-15ويي القند 3ا304.
 -16السابق 3ا311.
-17السابق 3ا271.
-18السابق 3ا301.
-19السابق 3ا311.
-20السابق 3ا271.
-21حممد كيد عني  1372 - 1293هي ي ي ي ي ي ي ي ي  1953 - 1876ا) حممد بن عود اليحاا بن حممد ،كيد عنيال رثمس
اجململ الِّنمي الِّييب بدمش ي ي ييق ،وممسي ي ي يسي ي ي ي  .وأيد كوار ال ناب .ومولد ووفار يف دمش ي ي ييق .من مملاار ال "جمن ادقنوس"،
و"رطل الشاا" .ينظيال ااعوا 6ا ،202مِّنيد ادملا 10ا162.
 -22ويي القند 3ا272.
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 -23الش ييمخ حممد عود  1323 - 1266ه ي ي ي ي ي ي ي ي ي  1905 - 1849ا)ال هو حممد عود بن يس يين رف امهال ما
الديار اده ي ي ي ييي  ،ومن كوار رجال األصي ي ي ييوؤ والننيديد .مولد ووفار اهي ي ي ييي .من كنو ال "راسي ي ي ييف القي ن ال ي "ل ينم  ،و
"رسال النويمد" .ينظيال ااعوا 6ا.252
-24ويي القند 3ا274.
 -25السابق 3ا280.
 -26السابق 3ا277.
-27السابق 3ا275.
 -28ال ا مي  1354 - 1282هي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  1935 - 1865ا)ال هو عود اخسي يين بن حممد بن عني ال ا مي ،أبو
اد اراال يياعي ف ري ،كان ينقمل بشيياعي الِّيب .ولد يف حمن " الدهام " بوغداد ،ومشييه يف ال ا مم  ،فنسييمل لمها ،ورويف
بالقاهية .مجل أكثي ما ياق من ِّي يف " ديوان ال ا مي " .ينظيال ااعوا 4ا ،152مِّنيد ادملا 6ا173.
-29ويي القند 3ا292.
-30السابق 3ا280.
 -31السابق 3ا281.
 -32السابق 3ا281.
-33السابق 3ا281.
 -34اخلديوخ عواس  1363 - 1291هي  1944 - 1874ا)ال هو عواس ينمي بن روفمق بن اعمري ،ويِّيف
بياخليديوخ عوياس ينمي الثياِّنال أييد من ي موا مهي ي ي ي ي ي ييي .وليد ورويف بيالقياهية .ويقيالال ن لي "ميذكياا" أموهيا يف أييامي
اارفة .ينظيال ااعوا 3ا260.
-35ويي القند 3ا284.
-36السابق 3ا284.
-37السابق 3ا295.
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-38السابق 3ا297.
-39السابق 3ا301.
-40السابق 3ا296.
-41السابق 3ا304.-303
-42السابق 3ا304.
-43السابق 3ا305.

 -44عود اخلالق يوا با ي ي ييا  1347 - 1290ه ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  1928 - 1873ا)ال هو عود اخلالق يوا با ي ي ييا) ابن
اعمري ابن عود اخلالقال من رجال السييماسي اهييي .رقند مناصييمل ي ومم سييامم  .رويف بواريس ،ومقري ىل القاهية .ينظيال
ااعوا 3ا291.
-45ويي القند 3ا306.
-46السابق 3ا306.
 -47سييِّد با ييا حمنول  1346 - 1273ه ي ي ي ي ي ي ي ي  1927 - 1857ا)ال هو سييِّد با ييا) بن بياهمد حمنولال حعمد
لً مهي السماسم  .وأكب رطواثها يف عهي  .مولد ووفار اهي .ومما ألل يف واب ال كناب يف "فق الشافِّم " .ينظيال
ااعوا 3ا83.
-48ويي القند 3ا308.
-49السابق 3ا309.
 -50مهطاى كامري با ا  1326 - 1291هي  1908 - 1874ا)ال هو مهطاى كامري با ا) ابن عنى حممدال
مابغ مه ييي يف عه ييي  ،وأيد ممسي يس ييي لً يينها الو نم  .مولد ووفار يف القاهية .ل ال "يماة اامد واليا عند اليومان" ،و
"فنح اامدلس" َّه متثمنم  .ينظيال ااعوا 7ا ،238مِّنيد ادملا 12ا269.
-51اداثدةال3.
-52ويي القند 3ا311.
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-53السابق 3ا311.
-54السابق 3ا308.
-55السابق 3ا.312
قائمة المراجع:

 -1بياهممي عني أوسل ،النقد ااديب اُّدي ودور يف األبداع ااديب ،ماهوم ومقايس  ،جمن فاا اًُّارة ااسومم ،
لار .15
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Linguistic proficiency Assessment in Arabic for non - native
speakers - Reading comprehension as a model
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ُ
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ُمستخلص البحث:

ادقايمس النُّغوي وجها من وجو متمز النُّغ  ،وااداة الويمدة ال رِّطي مم ي ي ي ي ي ي يياا دَّمق عنى ُمسي ي ي ي ي ي يينوى الطوب
رُِّد
ُ
يف اُّاج ادن لنطويي مقايمس وارنواراا ال ااءة
ْمن مش ي ي ي ي ي ي ي ن الو
ومت نهد من ال ااءة النغوي يف النغ اهدف ،ور ُ
ُ
مناثج الدراسي يياا والو وو السي ييابق ومنها عومداا 2016ا والشي ييمخ
النغوي يف النغ الِّيبم لننا ق بغفها ،وهذا ما أكدر
ُ
2016ا وياسي ي ي 2016ا واُّوم 2012ا والطواها  .)2011وكذلك ما اس ي يينش ي ييِّي الواي من ممدان رِّنمد النغ الِّيبم
لننا ق بغفها يف ادِّاهد النِّنممم وادمس ي ي ي ي يس ي ي ي يياا وا امِّاا الِّيبم وااجنوم  -يف القاهية ،واليياأ ،ولندن ،ورفاما بهلوامما-
عنى ميدار أكثي من 15عياميا؛ وافنقيار ادميدان دقمياس ال اياءة النغويي يف النغي الِّيبمي لننيا ق بغفهيا .ليذا س ي ي ي ي ي ي يِّى الويايي

لننه ي ييدخ هذ ادش ي ي ن بنه ي ييممد مقماس ال ااءة النغوي يف النغ الِّيبم لننا ق بغفها يف فهد ادقيوء أمنوذجا؛ وص ي ييوا اداةٍ

رنسي ي ي ي ي ي ييد بالدَّ يف اُُّ د عنى ادسي ي ي ي ي ي يينوى النغوخ ومدى مت ن دارسي ي ي ي ي ي ييي النغ الِّيبم النا ق بغفها من مهاراا النغ الِّيبم
وعناص ي يييها النغوي  .واعنمد الواي ألمتاا هذا الو عنى بناء َّاثم مهاراا فهد ادقيوء مناس ي ييو لنمس ي يينوى ادنقدا وصي ي يمد
مقماس ال ااءة النغوي لقماس هذ ادهاراا ،ومت رطومق جتيب ادقماس ااس يينطوعم عنى  30الوا من وب ادس يينوى ادنقدا
اليابل) اِّهد رِّنمد النغ الِّيبم جبامِّ األماا حممد بن سي ي ي ي ييِّود األسي ي ي ي ييومم  ،ومت ذلك يف الاهي ي ي ي ييري الدراسي ي ي ي ييي ااول من الِّاا
ا امِّي 1440ها2019ا).
ورنص الو

ىل جمموع من النناثج من أ ها؛ ر ون مقماس ال ااءة النغوي من أربِّ مناذن منطابق بشي ي ي ري كوف

لنب ،يم يقمس مقماس ال ااءة النغوي يف النغ
من يم النهي ييممد ول نها ننا يف ادهاا النغوي اارنواري ادطنوب من ادُ َ
الِّيبم لننا ق بغفها يف ادسنوى ادنقدا وادنم ن من ادهاراا النغوي يف فهد ادقيوء لننهوص الِّيبم  .وجاءا أجزاء مقماس
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ال ااءة النغوي منِّددة ادهييادر ضوال ال نمل واجملوا  ...ومفها  ،ومننوع يف موضييوعاهتا النغوي ومنناسييو لنمسيينوى النغوخ
ادياد اُّ د عنى مسي ي ي يينوا النغوخ من رول امنقاء النص ادقيوء ادناسي ي ي ييمل ،ومنِّددة ااسي ي ي ييتن  ،ومننوع ااف ار النغوي  ،وال
رِّنمد عنى النا ف النغوخ ادنظد وادنطقي ليجاب عنى أستن مقماس ال ااءة النغوي .
وأكييد  %90من الطوب أن النموذن الثييال ي دقميياس ال ايياءة النغوي ي يف النغ ي الِّيبم ي لننييا ق بغفه يا؛ ك يان ااَّيب
لثقافنهد؛ يم أجاد  24الوا أخ بنسي ي ي ي ي ي ييو  %80من الطوب عنى رقديي ممناح أخ ب  8,5و  9,5ورسي ي ي ي ي ي يياوخ %85
و %95ارروا امول الطوب واهنماماهتد .أما النموذن اليابل وردور ف ير عن النظاا ااَّنهييادخ الِّادي؛ رمد أم بِّمد عن
اهنماماهتد يم ر يرا ي ي ي ي ي ي ي وى الطوب من بنسي ي ي ي ي ي ييو  ،%18لذا ينوغي أن رياعى ادقايمس النغوي النواحن ومياعاا ممول
واهنماماا الطوب يف موضي ييوعاا مهي ييوص فهد ادقيوء يف ادقايمس النغوي  .ورناق منمني الو

مل منمني دراس ي ياا وحبوو

كري من الشمخ 2016ا وياس 2016ا واُّوم 2012ا والطواها  .... )2011وجاءا عناصي مقماس ال ااءة النغوي
يف النغ الِّيبم لقماس الِّمنماا الِّقنم الِّنما من رول عمق الاهد يف النهي ي ي ي ي ي ييوص ،والنا ف ادنطقي يف ااسي ي ي ي ي ي ييتن واألجاب
عنمها...
 ال نماا ادانايم ال مقيماس ال ااءة النُّغييوي ا ال َ ايياءة النُّغيوي ا دارسو الِّيبم النا ُقيون بغميييهاا فهد ادقيوء
Abstract
Linguistic standards are an aspect of language excellence, and the only tool
that gives accurate indicators at the level of students and enables them to
linguistic competence in the target language, and the problem of research lies
in the urgent need to develop standards and tests of language proficiency in the
Arabic language for speakers of others, as confirmed by the results of previous
studies and research Including (Obeidat 2016 / Sheikh 2016 / Yassin 2016 /
Habibi 2012 / Tawaha 2011). As well as what the researcher sensed from the
field of teaching Arabic to non-Arabic speakers in educational institutes and
institutions and universities and Arab and foreign - in Cairo, Riyadh, London,
Tirana, Albania - for more than 15 years; and the lack of a measure of language
proficiency in the Arabic language for non-native speakers. Therefore, the
researcher sought to address this problem by designing a linguistic proficiency
measure in the Arabic language for non-Arabic speakers to understand the
reader as a model; in order to achieve an accurate tool in judging the linguistic
level and the extent to which Arabic-speaking learners can use other Arabic
skills and linguistic elements. The researcher adopted to build this list based on
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a list of reading comprehension skills suitable for the advanced level and
designed a language proficiency meter to measure these skills, and applied the
pilot survey on 30 students of advanced level (fourth) at the Institute of Arabic
Language Teaching at Imam Muhammad bin Saud Islamic University. In the
first semester of the academic year (1440 AH / 2019 AD).
The research concluded a set of results, the most important of which are:
the linguistic proficiency measure consisted of four models that are very
identical in terms of design but different in the test language tasks required by
the laboratory, where the linguistic proficiency measure in the Arabic language
for non-native speakers at the advanced level and mastery of language skills in
Reading comprehension of Arabic texts. The parts of the linguistic proficiency
meter are multi-source: books, magazines… etc. On questions of the language
proficiency
scale.
90% of the students confirmed that the third model of the linguistic
competence scale in Arabic for non-native speakers was the closest to their
culture; 24 students, or 80% of the students, achieved an excellent grade of
between 8.5 and 9.5 and equal 85% and 95% because of its association with
tendencies. Students and their interests. The fourth model revolves around the
world economic system; although it is far from their interests where students
complained about it by 18%, linguistic standards should take into account the
balance and take into account students' tendencies and interests in the subjects
of reading comprehension in the language scales. The result of the research is
consistent with the results of studies and researches of (Sheikh 2016 / Yassin
2016 / and Habibi 2012 / Tawaha 2011).... The elements of the linguistic
competence scale in Arabic came to measure higher mental processes through
the depth of understanding in the texts, and logical thinking in questions and
answer on her...
Keywords:
Assessment Linguistic  اlanguage proficiencyا
Speakers of Arabic

Non-Native
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 األ ار الِّاا لنو
مقدم ال

ادقايمس النُّغوي وجها من وجو متمز النُّغ يف الِّه ي ي ي ي ي ييي اُّدي وص ي ي ي ي ي ييورةٌ من ص ي ي ي ي ي ييور ااهنماا لا واألَّوال عنى
رُِّد
ُ
يري ادقييايمس
رِّنمهييا؛ ذ لييا ااداة الويمييدة ال رِّطي مم ي ي ي ي ي ي يياا عنى النم ن وال ايياءة النغويي يف النغي اهييدف ،لييذا حتني ُ

ومِّيف ُمسي ي ي ي ي ي يينوى
النُّغوي م ام كوفة يف َجمال رِّنمد النُّغاا ااجنوم  ،ذ يُِّنمد عنمها يف َّماس ورقو مهاراا ادُنِّنم َ
مت ُّ نهد النُّغوخ ،فهي وس ييمن من الوس يياثري ادهم ال رِّطمنا مِّنوماا دَّمق عن مدى حتقق ااهداف الس يينوكم لنمقيراا
وادناهج و ُ يجاا وموارج النِّند ،وما يُقدم ادِّند من مشي ي ي ي ي ييا اا رِّنممم ننا رسي ي ي ي ي يياعد يف رفل َكااءة الطَّوب النُّغوي ،
ُ
لييذلييك ييص ادهنمون بنِّنمد النُّغيياا ااجنومي لغي يياممي ؛ عنى أن ر ون هييذ ادقييايمس النُّغويي واارنويياراا ذاا كايياءة
عالم يف عمنم القماس والنقو  ،وهذ ال ااءة ا رنهرى ا من رول عداد مقايمس لُغوي منوذجم وفاعن .
ورهممد ادقايمس النغوي ينطنمل َّماس القدرة عنى امنو ادهاراا النغوي لذا مُِّين عنى ارنواراا ال ااءة يف النُّغ
الِّيبم ي ال اُعنمييدا امياأ ننا ي يف الواييياا ادن ييدة ااميي م ي ورييارجهييا ال ل رييدر مسي ي ي ي ي ي يينواهييا ودَّنهييا كثف من
ارنويياراا ومقييايمس ال ايياءة يف النغيياا ااجنومي ااريى رمد اجملهود ال وف الييذخ بييذل يف عييدادهييا ،يمي روقى جهود
رطويي ارنواراا ال ااءة النغوي يف النغ الِّيبم جهودا موِّثية ا ريَّى ىل ادسي ي ي ي يينوى ادطنوب ،رهي ي ي ي ييوص ي ي ي ي يا يف ري مماب
الننسي ي ي ييمق والنِّاون ب ادمس ي ي ي يسي ي ي يياا ال رقدا اارنواراا النغوي  ،وكثفٌ من ُمهي ي ي ييممي ارنواراا ال ااءة النغوي يف رنك

ادمس ي يس ي يياا؛ هد من الَّتبوي به ي ييا عام ولمس ي يوا منله ي يه ي ي يف ادناهج و يا ردريس النغ الِّيبم لننا ق بغفها أو

النغوياا النطومقم  ،وهي مياكز رِّمري اِّزل عن ا امِّاا يف كثف من اايمان .وأن مِّاهد الِّيبم حتنان ىل دعد كوف من
ادمس ي ي ي ي ي يس ي ي ي ي ي يياا النابِّ ها ،و درا يقمقي ا م رطويي ارنواراا ال ااءة النغوي ادِّماري  ،وأن يقوا عنمها رباء من ذوخ
اارنهاص ")1
ورشف راء اخلباء وادلنه يف جمال القماس والنقو النغوخ ورِّنمد النغاا ااجنوم ىل أم جيمل أن ي ون ادِّنمون
ُ
لديهد القدرة عنى رقو الطوب رقونا دَّمقا .فهو مم ي مهد وماي ي ي ي يم ي ي ي ييد جدا لنطوب يف رِّيف مسنواهد النغوخ الدَّمق،
وك ييذل ييك لنمِّنم يف رِّنممهد اده يياراا النغويي ي ولننيوي ييد عمنمي ي النِّنمد ورِّند الِّيبمي ي  .ون ن أن ي ون ه ييا ردود فِّ ييري
لنمِّنم الذين ين منون ادس ي ي ي ي ييمولم لن قمق ااهداف النِّنممم  ،أما بالنس ي ي ي ي ييو لنطوب فهو يس ي ي ي ي يياعد عنى رطويي داثهد
ومت نهد النغوخ .")2
لدى ادِّنم يف جمال النغوياا

ووجود مقماس لن ااءة النغوي يف النغ الِّيبم لننا ق بغفها يش ي ي ي ري ياج من
النطومقم ورِّنمد الِّيبم لننا ق بغفها عنى ٍ
يد س ي ي ي ي ي ي يواء .وعنى اليمد من اخاواا ادن يرة عب عقود من الزمن لوضي ي ي ي ي ي ييل
ارنويار كاياءة مِّميارخ يف النغي الِّيبمي  ،ا أن ميا هي منهيا ميا حال يشي ي ي ي ي ي ييوبي كثف من الِّموب ال حتول دون رطومقي عنى
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مسيينوى دويل ييهن اارنواراا الدولم ااريى يف النغاا ااجنوم  ،أو ما حال يومس اادران يننظي أن ييى النور يف وَّت
ما .")3
ٍ
مقماس أو ارنوا ٍر مِّمارخ ن ن اامنشي ي ي ي ي ي ييار والنِّممد عنى ميار النغاا
ويويق الواي فياما ىل يد ما يف وضي ي ي ي ي ي ييل
ااوربم  ،يم رننهي ميين رِّنمد الطوب النغ الِّيبم دون مت نهد من اخلً ي ي ي ي ييوع ارنوار مِّمارخ ُمويد عنى مس ي ي ي ي يينوى
الوود الِّيبم ي يِّنمييد عنم ي يف النييهكييد من مييدى َّييدرهتد عنى ااخنياط يف اجملنمِّيياا الِّيبم ي  ،")4ورِّييد دارة اارنويياراا

النِّنممم بالواياا ادن دة هي ادس ييمول عن مش يياء ورطويي رنك اارنواراا لدف الوَّوف عنى مس يينوى ال ااءة النغوي
يف النغ األ ن مزي لنطوب ا امِّم ادنقدم لندراس ي ي ي با امِّاا ااميي م واا نمزي هي لغ الندريس بننك ا امِّاا.
ويِّد الطالمل الذخ اجناح ارنواراا الي ي ي ي يينوفري َّ )TOEFLادرا عنى النقدا ىل وايدة من مخس اف كنم يول الِّال
يفال الواياا ادن دة ،وكندا ،وا نَّتا ،ومموحينندا ،والمابان ،وبِّ

ا امِّاا ااوروبم .")5 ...

و ذا كان هدف واضي ي ييِّي األ ار اديجِّي ااورويب ادشي ي ييَّت لنغاا هو ختطي اُّواجز ال َّد رنشي ي ييه مظيا لورنوفاا
القاثم ب مظد رِّنمد النغاا ااجنوم يف أوروبا يف وصي ي ي ي ي ي ييل ال ااءة النغوي ويدودها .فما أيوجنا ىل رويمد ادقايمس
وادِّايف ال رهي ييل ال ااءة النغوي يف النغ الِّيبم  ،رهي ييوص ي يا أم ا روجد يواجز لغوي ب الِّال الِّييب ،كما هو اُّال
ٍ
يااا لن ااءة النغوي يه ي ييوغ
يف أوروبا ال رنااوا لغا ُهتا من دول اريى"  .)6فواض ي ييل ادقماس ينزا أن ي ون لدي مواص ي ي ٌ
حيدد مهيمد
عنى أسياسيها أسيتن ادقماس ،عنى مسينوياا مندرج  ،روحاخ الندرن يف مسينوياا ال ااءة النغوي ؛ وجيمل أن َ
اارنوار كمل يهي ي ييوغ س ي ي يماا يقمس َّدرة الطالمل عنى رقد ماس ي ي ي أوا ،و دال األجاب عنى هذا الس ي ي يمال وقا دِّايف
ال ااءة؛ أخ ما هو ادسي ي ي يينوى الذخ يِّب عن هذا الس ي ي ي يمال .وبالنايل فإن وجود مِّايف ال ااءة النغوي  ،وارنواراا ال ااءة
النغوي  ،وحتديد مس ي ي ي ي يينوياا الطوب النِّنممم  ،هي ينق منه ي ي ي ي يين رودأ بوض ي ي ي ي ييل ادِّايف الدَّمق لن ااءة النغوي  ،و عداد
ادقماس النغوخ أو ارنوار ال ااءة النغوي .
وأوصت ادممتياا الِّنمم بًيورة ااهنماا بوناء اارنواراا النغوي و مشاء ممسس عيبم رويد ا هود ادنايَّ وهتدف
بش ري رثمسي ىل رهممد ارنوار دويل لن ااءة النغوي لنغ الِّيبم مثريال امن ان النوياري ،واايننس .")7
 مش ن الو

ال
لنطويي مقايمس وارنواراا ال ااءة النغوي يف النغ الِّيبم لننا ق بغفها ،وهذا

ْمن مشي ي ي ن الو يف اُّاج ادن
ر ُ
ُ
مناثج الدراسيياا والو وو السييابق ومنها عومداا 2016ا والشييمخ 2016ا وياس ي 2016ا واُّوم 2012ا
ما أكدر
ُ

والطواها  .) 2011وكذلك ما اسينشيِّي الواي من ممدان رِّنمد النغ الِّيبم لننا ق بغفها يف ادِّاهد النِّنممم وادمسيسياا
وا ييامِّيياا الِّيبم ي وااجنوم ي  -يف القيياهية ،واليييياأ ،ولنييدن ،ورفامييا بييهلويياممييا -عنى مييدار أكثي من 15عييام يا؛ وافنقييار ادمييدان
دقماس ال ااءة النغوي يف النغ الِّيبم لننا ق بغفها ،يم

مدرا اادبماا والدراس ي ي ي ي ي ي يياا والو وو ال رناولت مقايمس
ُ

وارنوياراا ال اياءة النغويي يف النغي الِّيبمي لننيا ق بغفهيا رمد افنقيار ادميدان هيا واُّياجي ادن ي لمهيا .ليذا سي ي ي ي ي ي ييِّى الوياي
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لننه ييدخ هذ ادشي ي ن من رول عيأ مقَّتؤ ل نه ييممد مقماس ال ااءة النغوي يف النغ الِّيبم لننا ق بغفها يف فهد ادقيوء
أمنوذجا؛ وص ي ي ي ييوا اداةٍ رنس ي ي ي ييد بالدَّ يف اُُّ د عنى ادس ي ي ي يينوى النغوخ ومدى مت ن دارس ي ي ي ييي النغ الِّيبم النا ق بغفها من
مهاراا النغ الِّيبم وعناصيها النغوي .
 أ م الو

ال متثنت أ م الو

يف أم يسهد فمما ينيال

 مساعدة ادِّنم يف القماس النغوخ الدَّمق دنِّنمي النغ الِّيبم النا ق بغفها يف ادهاراا النغوي .
 يامد الوايث ومِّنمي النغ الِّيبم لننا ق بغفها من أمنوذن ادقماس النغوخ لن ااءة النغوي يف النغ الِّيبم ،
ورطويي ادقماس النغوخ يف مهاراا النغ الِّيبم لننا ق بغفها لديهد.
 فنح الويياب أميياا الوييايث ألجياء ادزيييد من الو وو الِّنممي يف جمييال ادقييايمس واارنويياراا النغويي يف ال ايياءة
النغوي لدارسي النغ الِّيبم النا ق بغفها ،ورطويي بياجمها.
 أهداف الو

ال حتددا أهداف الو

فمما ينيال

 رِّيف كمام رهممد ادقماس النغوخ وما الِّناصي ااساسم ال ينوغي أن يوىن ادقماس النغوخ يف ضوثها.
 النِّيف عنى ادش ي ي ي وا واله ي ي يِّوباا ال يتِن منها جمال القماس النغوخ ،وارنواراا ال ااءة يف النغ الِّيبم
لننا ق بغفها ،يف ري ادناهج اُّديث وادطورة.
 رقد مناذن مقَّتي دقماس ال ااءة النغوي يف النغ الِّيبم لننا ق بغفها يف فهد ادقيوء ،وعيأ رؤي ريبوي
يف أسالممل القماس النغوخ وجمال ارنواراا ال ااءة النغوي يف النغ الِّيبم لننا ق بغفها يف ضوء ما سنساي
عن مناثج الو
 أستن الو

واألجاب عن رساؤار .

ال سِّى الواي ليجاب عن ااستن النالم ال

 ما مهاراا فهد ادقيوء ادناسو لدى دارسي النغ الِّيبم النا ق بغفها يف ادسنوى ادنقدا؟
 ما ادش وا وادِّوَّاا ال رواج ادقايمس واارنواراا النغوي يف جمال رِّنمد النغ الِّيبم لننا ق بغفها؟
 ما مقماس ال ااءة النغوي يف النغ الِّيبم لننا ق بغفها ادناسمل لاهد ادقيوء يف ادسنوى ادنقدا؟
 ادهيطن اا وادااهمييدال
رِّيييل ادقيماس النُّغييوخ )Linguistic Assessmentال
يشييف مهييطنح َّماس يف جمال الِّنوا األمسييامم وااجنماعم ىل عمنم رقديي رَّمم أو كمم دقدار ما نن

فيد مِّ

 ")8ويُِّيف بهم رغف مس ي ي ي داثد يف ااداء حتت

من صي ي ييا أو راصي ي ييم من اخلهي ي يياثص اقماس ُمِّ وفقا لقواعد مِّمن
يوف أو ي يييوط ادمارسي ي ي ادِّزحة والندريمل ،ومِّىن هذا أن النغف يف ااداء هو منان ن ن ااس ي ييندال عنم بس ي يينو َّابري

لنقماس ادوضي ي ي ي ي ي ييوعي  ")9كما رِّيف بهلاال ارنواراا لقماس القدرة النغوي لدى جمموع من الناس بش ي ي ي ي ي ي ي ٍري عاا ورقمس
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ادِّيف النغوي الَّتاكمم لدى ادنِّند عنى مدى س ي ي ي يينواا الدراسي ي ي ي ي  ،ومِّين بالقدرة هنا القدرة عنى ادهاراا النغوي ادلننا
والقدرة عنى رو ماها ،ولمس هنا اهنماا بال مام ال يه ي ي ي ي ييري من روها الش ي ي ي ي ييلص عنى ادِّيف النغوي بقدر ااهنماا
بقدرر عنى رو مل رنك ادِّيف  .")10وعُيف ادقماس عام يف الِّنوا الامزياثم بهم ال رِّم أرَّاا عنى بِّ

اخله ي ي ي ي ياثص

أو اا ي ي ييماء بناء عنى َّامون أو مِّمار حمدد كمقماس الطول مثو هو ادَّت ،ومقماس الوحن هو ال منو ،وعيف أيً ي ي ييا ادقماس
بهم ال اسي ي ي يينلداا اارَّاا يف وصي ي ي ييل وريرممل ورنظمد ادِّنوماا أو الوماماا يف همت سي ي ي ييهن موضي ي ي ييوعم ن ن فهمها ومن و

راسفها بغف صِّوب  .ويِّيف الواي

جياثما بهم ال ييق منظم لقماس ادسنوى النغوخ لدى وب الِّيبم النا ق بغفها

يف مهاراا لغوي حمددة عن ييق جمموع من ااسي ي ي ي ييتن ادقنن وادننوع واديروط بادهاراا والِّناصي ي ي ي ييي النغوي واُّ د عنى
مسنواهد النغوخ يف مسنوياا ال ااءة النغوي يف النغ الِّيبم .
 ال َ ايياءة النُّغيوي )language proficiencyال
وردا يف َّاموس الَّتبم بهلاال القدرة عنى القماا بوِّ ادهاا ادهم يف يد ذاهتا وهذ القدرة رشي ي ي ي ي ي ييف عادة ىل
َ ُ
مسي ي ي ي ي ي ي ينييوى األ ي ي يياح يف اديه ي ي يياراا الينيغييويي ي ي ي  ،")11وميين أميواعيه ي ي ييا؛" الي يا ي ي يياءة اليينس ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياميمي ي ي ي (linguistic
 Competenceويقه ي ي ييد لا جادة رنظمد ادادة النغوي بهجهزهتا النِّوفي والدالم والقه ي ي ي يه ي ي ييم والوومم ور ون يف
جممنه ييا ويف ماس الوَّ ييت النظ يياا النس ي ي ي ي ي ي ي يياِّن لنِّومي ي النس ي ي ي ي ي ي ي يياممي ي  .وك ييذل ييك ال ا يياءة ادوضي ي ي ي ي ي ييِّمي ي
 )Competenceورن ون منمني رقان الِّوَّ ال ريبل الويداا اله ي ييورم بًِّ ي ييها بوِّ

Situational

م وم كنماا يس ي ييمل

الوض ييِّم النغوي ورداوها من اجملنمل ،وال ااءة الس يييدي  )Diseursif Competenceورن ون من سي يَّتارمنيماا
سيدي ضمن جهاح مااهممي الذخ يوين عنى أساس ارنمار ال نماا و ريكموها يف السماا .")12
وينوىن الواي ماهوا ال ااءة النغوي بهلاال اُّد ااعنى من ااداء النغوخ ادنوَّل من ادنِّند أداؤ يف ادقماس ب ِّد
امنهاث من ادسنوى ادنقدا يسمل مِّايف ااداء اخددة يف مم ياا ادقماس النغوخ.
 النا ُقيون بغميييها )Non-Native Speakers of Arabicال

عُ ِيف دارسييو النغ الِّيبم النا قون بغفهاال بهلد َم ْن ا نن ون كااءة ادن دو ااصييني بالِّيبم ؛ فو نن ون اُّدس

الذخ نمز ب الَّتاكممل الهي ي ي ي ي م

من مفها ،ول ينم نوا من اكنس ي ي ي يياب مظاا النغ ذارما؛ لِّدا رِّيض ي ي ي ييهد لنمادة النغوي

رول مدة مش ي ي ي يياط جهاح اكنس ي ي ي يياب النغ  .")13وعيفوا أيً ي ي ي ياال " بهلد دارس ي ي ي يو النغ الِّيبم النا قون بنغاا أريى،
ولديهد رمو و ي ي ي ي ي ي ييغل لدراس ي ي ي ي ي ي ي النغ الِّيبم  ،بغ

النظي عن أعمارهد وجنسي ي ي ي ي ي ييماهتد ،ورناماهتد الثقافم وااجنماعم

.") 14كما عيفوا بهلدال" الدارسي ي ييون الذين ينِّنمون النغ الِّيبم ال ختننل عن لغنهد ااا ال اكنسي ي ييووها ورِّنموها يف
جمنمِّهد الذخ مش ي ي ي ي ييهوا فم  .سي ي ي ي ي يواء أكاموا يننمون ىل دول عيبم أا مف عيبم  .")15وينوىن الواي النِّييل األجياثي
النايلال هد دارسو النغ الِّيبم النا قون بنغاا أريى ،وادنن قون ببامج رِّنمد النغ الِّيبم لننا ق بغفها.
 اُّدود ادوضوعم واد امم والزمنم لنو

الوِّد ادوضوعي واد اِّن والزمين)ال
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عنى بناء مقماس لغوخ يف ال ااءة النغوي يف النغ الِّيبم يف فهد ادقيوء لدى دارس ي ي ي ي ييي النغ الِّيبم

النا ق بغفها يف ادس ي يينوى ادنقدا أمنوذجا لواَّي ادهاراا وعناص ي يييها النغوي  ،يف ض ي ييوء ما أس ي ييايا عن األجاباا عن
 ،والنناثج ال روصييري لمها الواي  .و وق عنى وب ادسيينوى اليابل ادسيينوى ادنقدا) اِّهد رِّنمد النغ

أسييتن الو

الِّيبم جبامِّ األماا حممد بن سِّود األسومم يف الاهري الدراسي ااول لنِّاا ا امِّي 1440ها2018ا).
ال اعنمد الو

 منهج الو

عنى ادنهج الوصيياي القاثد عنى مجل ادِّنوماا ،ووصييل الظاهية ،وحتديد مشي ننها،

وحتنمري بماماهتا ،والذخ ردا أهداف الو

وسي ي ي ي ي يياعد يف الوصي ي ي ي ي ييول ىل مناثج الو

 ،و رهي ي ي ي ي ييممد وعيأ مقماس

ال ااءة النغوي يف النغ الِّيبم لننا ق بغفها يف فهد ادقيوء.
ال اعنمد الو

 أدواا الو

يف متاا جياءار عنى اادار النالمن ال

َّ اثم بادهاراا النغوي لاهد ادقيوء يف ادس ي يينوى ادنقدا وال ينوغي أن ينقنها دارس ي ييو النغ الِّيبم النا قون
بغفها.
 مقماس ال ااءة النغوي يف النغ الِّيبم لننا ق بغفها يف فهد ادقيوء لنمسنوى ادنقدا.
يم س ي ي ي ييار الو

يف ض ي ي ي ييوء اا وع عنى اادبماا والدراس ي ي ي يياا والو وو ادنِّنق اوض ي ي ي ييوع الو

؛ لِّيأ

رطواا رهي ي ي ي ي ي ييممد مقايمس وارنوارا ال ااءة النغوي يف النغاا ااجنوم  .لنطويي ورمسي ي ي ي ي ي ييف مقايمس وارنواراا
ال ااءة النغوي يف رِّنمد النغ الِّيبم لننا ق بغفها .و عيأ جمموع من النوصماا وادقَّتياا الَّتبوي يف ضوء
رباا بِّ

الدول ادنقدم وال رِّمري عنى مشي ي ي ي ي ي ييي لغنها ،وروسي ي ي ي ي ي ييمل مطاا ادن د

لا الياثدة يف جمال رِّنمد

النغاا ااجنوم لغ امم .
 الدراساا والو وو السابق ادنِّنق انيال الو
 حب

ال

عومداا ،يسي ي ي ي ي ي ي ) 2016ال يم اس ي ي ي ي ي يينهدف الو

لقاء الً ي ي ي ي ي ييوء عنى اارنواراا النغوي يف جمال

النغوي يياا النطومقم ي ايكز َّم يياس ومِّ يياه ييد رِّنمد النغ ي الِّيبم ي  ،وو يياثل اارنو يياراا النغوي ي يم ي عيأ و مان
لورنواراا النغوي و ا:
 اارنو يياراا الننووثم ي )Prognosticال وهي ارنو يياراا لقم يياس ال ا يياءة النغوي ي مث ييري ارنو يياراا حت ييدي ييد
ادسنوى والنوفري ومفها ،وعادة مادة اارنوار ا ريرول اقير أو بيمامج درس الطالمل.
 اارنواراا النقممم )Evaluationال وهي ارنواراا لقماس مس ي يينوى الن ه ي ييمري عند ادنِّند يف موض ي ييوع
حميدد ومقيدار ميا يه ي ي ي ي ي ي ييري عنمي يف ذليك ادوضي ي ي ي ي ي ييوع  .كميا عين عنى ماهوا ارنويار ال اياءة النغويي ال وهي
ارنواراا لقماس القدرة النغوي لدى جمموع من الناس بش ي ي ي ي ي ي ي ري عاا .ورقمس ادِّيف النغوي الَّتاكمم لدى
ادنِّند عنى مدى سي ي ي ي ي يينواا الدراس ي ي ي ي ي ي  ،ومِّين بالقدرة هنا القدرة عنى ادهاراا النغوي ادلننا والقدرة عنى
رو ماها ،ولمس هنا اهنماا بال مام ال يهي ي ي ييري من روها الشي ي ي ييلص عنى ادِّيف النغوي بقدر ااهنماا
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بقدرر عنى رو مل رنك ادِّيف  .وهذ اارنواراا رسي ي ي ي يينلدا عنى مطاا عادي واسي ي ي ي ييل ،فمِّظد ا امِّاا
رِّنمدها كش ي يييط لنقوول .ومثال ذلك ارنوار النوفري الذخ باا ي ييي ا لنقوول يف بيامج الدراس ي يياا الِّنما يف
كثف من جامِّننا الِّيبم .
ولقد أجيى رطومق اارنوار عنى جمموع من وب َّسد النغ والثقاف نثنون ادسنوياا ااول والثاِّن والثال  ،وبنل
عددهد  69الوا ،نثنون 13جنسي ي ي ي ي ي ييم

ننا  ،وين د ون لغاا ننا  ،ورنااوا فَّتاا رِّنمهد لنغ الِّيبم  .وأ هيا

النناثج رنو يف روحيل الطوب عنى ادسي ي ي ي ي ي يينوياا .و ن ذلك يسي ي ي ي ي ي ييندعي عادة النظي يف اآلم ال يِّنمدها البمامج يف
النوحيل .ولِّري اعنماد ارنوار ال ااءة النغوي ياي يف هذا الش ي ي ي ييهن بالغيأ .أض ي ي ي ييل ىل ذلك أن هنا ض ي ي ي ييِّاا يف مهاريت
ااسي يينماع وال ناب ؛ وهو ما يسي ييندعي عادة النظي يف ادواد النِّنممم و يا الندريس وردريمل ادِّنم  ،والِّمري عنى جياد
ردرس النغ الِّيبم عنى كاف ادسنوياا اخنم والِّيبم والِّادم يف ري
لم لنشي هذا اارنوار يف ادمسساا وادِّاهد ال ِّ
الاقي الذخ رش ييهد الس يياي يف هذا اجملال وض ييِّل اارنواراا ادس يينلدم  ،ماهمك وألا ارنواراا ا رس يينند ىل أس ييس
ص ي ي ي ي ي يمد وفقا دِّايف ال ااءة النغوي الِّادم  ،ومنمىن لنملطط النغوي الِّمري
مظيي سي ي ي ي ي يينمم  ،يف ي أن هذا اارنوار ُ
عنى رنق الظيوف ادوثم ألجياد سماس لغوي داعم رساعد عنى روين مثري هذ اارنواراا النغوي .

 حب الش ييمخ ،حممد ) 2016ال هدف الو

ىل لقاء الً ييوء عنى الوض ييل اُّايل ألعداد ارنواراا ال ااءة النغوي يف

الن غ الِّيبم لننا ق بغفها يف ض ييوء ادِّايف الِّادم ألعداد ارنواراا ال ااءة النغوي  .وبمان ىل أخ مدى رياعي ارنواراا
ال ايياءة النغوي ي يف النغ ي الِّيبم ي لننييا ق بغفهييا ادطوق ي يف مياكز رِّنمد النغ ي الِّيبم ي ادِّييايف الِّييادم ي لونيياثهييا ،وحتييديييد
ادش وا ال رواجهها يف ذلك ،والوصول ىل مِّا نها وينوها.
اعنمد الواي عنى بطاَّ رن ون من جزءين باألضي يياف ىل بماماا عام عن ميكز رِّنمد النغ الِّيبم لننا ق بغفها
اليذخ مت رطومق ااداة عنمي ؛ ا زء ااول رياص بيادِّيايف الِّيادمي الواجيمل روافيهيا لنقممد ارنوياراا ال اياءة النغويي وميدى
روافيها يف اديكز ،وا زء الثاِّن وهو راص بادش ي ي ي ي ي ي ي وا ال رواج رطومق ادِّايف الِّادم ألعداد رنك اارنواراا عنى
ارنواراا النغ الِّيبم لننا ق بغفها ،ورنص الو

ىل جمموع من ادِّايف الِّادم لنقممد ارنواراا ال ااءة النغوي

وادش وا ال رواج رهممد ورطومق رنك اارنواراا؛ ومنها ما ينيال
مِّايف النقممد اخلاص ي ا وماا اارنوار .ومِّايف راص ي باسيينلداا الو اثق اخلاص ي باارنوار ،ومِّايف النقممد اخلاص ي
بااسيينِّداد لورنوار ،ومِّايف النقممد اخلاص ي بهداء اارنوار ،ومِّايف النقممد اخلاص ي بادِّايف ادهنم وااروَّم  ،مِّايف
النقممد اخلاص بالنوايي الانم لورنوار ،ومِّايف النقممد اخلاص اسنوياا ااداء.
وأس ي ي ي ييايا مناثج الو

عن أن ادِّايف الِّادم ل رطوق يف ارنواراا ال ااءة النغوي يف النغ الِّيبم لننا ق بغفها

مثري ادِّايف الانم اخلاصي ي ي ي حبس ي ي يياب فِّا لم ادش ي ي يينناا ،وأن مِّظد اارنواراا ادطوق يف ادياكز دارري مجهوري مه ي ي ييي
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الِّيبمي هي ارنوياراا حتهي ي ي ي ي ي ييمنمي ولمس ي ي ي ي ي ي ييت ارنوياراا كاياءة ميا عيدا اارنويار ادطوق يف ااكيادنمي الِّيبمي ؛ ان رنيك
اارنواراا مشوِّ باخنوى الدراسي ادقدا يف رنك ادياكز ولمست ادهاراا الِّام الواجمل روافيها لدخ الدارس .
 دراس ي ياس ي  ،دخ ) 2016ال يم هدفت الدراس ي ىل رن يمم ال ا ي ياءة النغ ي يوي لدى أ ا ي يال الِّس ي يي القياثي من
يم الق ي ي ييدرة عنى الاه ي ييد الس ي ي ييمِّي ،والنِّو ييف الش ي يياوخ واألدرا دل ييننل م ي ييوماا ورياك ييممل النغ ي ي وذلك ل ي ييدف
حتس ي ي ي َّدرار ييهد عنى يري ادسي ي يياثري ال وممي ي  ،ولن قم ييق ذلك وي ي ييقت مق ييايمس الدراسي ي ي ي ي مق ييماس األدرا السمِّي
والاهد السمِّي لننوممي ي ييذ ذوخ الِّس ي ي ي ييي القياثي ،ومقماس النِّ ييوف الشا ييهي لننومي ي ييمذ ذوخ الِّس ي ي ي ييي الق ي ي يياثي ،وارنوي ي ييار
ادسيياثري الناظيم لننوممذ ذوخ الِّس ييي القياثي ،ومقماس سييناماورد بمنم لنذكاء الهيورة اخلامسي عنى عمن ن )100
ٍ
اري من اا اال ذوخ الِّسييي القياثي والذين رَّتاوؤ أعمارهد ما ب

7ال  )9سنواا.

وروص ي ي ي يينت مناثج الدراسي ي ي ي ي ىل أن ارنوف األدرا الس ي ي ي ييمِّي والاهد الس ي ي ي ييمِّي لدى النوممذ ذوخ الِّس ي ي ي ييي القياثي
بارنوف القماس ي ي ي القوني والوِّدخ باجتا الوِّدخ ،عدا ارنوف األدرا السي ي ييمِّي والاهد السي ي ييمِّي لدى النوممذ ذوخ
الِّسي ي ييي القياثي بارنوف القماسي ي الوِّدخ والننوِّي ،ارننل النِّوف الش يياوخ لدى النوممذ ذوخ الِّس ييي القياثي بارنوف
القماس ي ي ي ي ي ي القوني والوِّدخ باجتا الوِّدخ ،عدا ارنوف النِّوف الشي ي ي ي ي يياوخ لدى النوممذ ذوخ الِّسي ي ي ي ي ييي القياثي بارنوف
القماسي ي ي ي ي ي ي الوِّدخ والننوِّي ،وارنوف القدرة عنى يري ادس ي ي ي ي ي يياثري الناظم لدى النوممذ ذوخ الِّس ي ي ي ي ي ييي القياثي بارنوف
القماسي ي القوني والوِّدخ ،عدا ارن ييوف الق ييدرة عنى يري ادس يياثري الناظ ييم لدى النوممذ ذوخ الِّس ييي القياثي بارنوف
القماسي الوِّدخ والننويِّي.
 دراس الطواها ،سِّمد ) 2011ال يم اسي ي ي ي يينهدفت هذ الدراس ي ي ي ي ي رِّيف ادهي ي ي ي يياراا فوا ادِّيفم ال يند َّماسها يف
ادقماس الذخ أعد الواي  ،وال شل عن الِّوامري الذخ رشييف لوسييننياب عنى مقماس ادهاراا فوا ادِّيفم يف النغ ي
الِّ ي ي ييبم  ،ورِّيف اخلهاثص السي ي ييم ومَّتي ال حتقق دقماس ادهي ي يياراا فوا ادِّي ي يييفم من يم دااا صي ي ييدا ادقماس
و وار  ،ولناق ي ي ي يياا ال ينهلل منها ادقماس من يم دااا الهي ي ي ييِّوب والنمممز .واَّنهيا الدراس ي ي ي ي عنى عمن ي ي ي ي من
وب اله ي ي ييل ااول الثاموخ يف اددارس اُّ ي ي ييومم النابِّ ددييي الَّتبم والنِّنمد يف منطق ربد الثالث لنِّاا الدراسي
2009ا 2010ا) .ورنهي ييت الدراس ي ي ىل جمموع من النناثج من أ هاال كشل الن نمري الِّامني من الدرج ااوىل
لاقي ي ي ي ي ي يياا ادقماس والوالل عددها 40فقية لِّمن الدراس الوالل عددها 460الوا و الو  ،واسنلدمت مقماس النقديي؛
وهذ رِّد مقايمس ا ارنواري  .لذا رِّد الدااا ادن قق لنمقماس ادسي ي ي ي يينلدا يف مسي ي ي ي يينوى يبر اسي ي ي ي يينلداا ادقماس
بهورر ادوضوعم اارنواري  ،امياأ عمنم النِّيف عنى مسنوى امنو اافياد لنمهاراا فوا ادِّيفم  ،لاتاا مِّمن
من الطوب يم رناولت مهوصا لغوي حمددة يف مسنوى دراسي مناسمل لنهل ااول الثاموخ.
 حب الغامدخ ،ميا امه )2002ال يم اس ي يينهدف الو

وض ي ييل مِّايف وص ي ييام مقنن لنقو ال ااءة النغوي دهارة

الن دو لدى منِّنمي النغ اا نمزي لغ أجنوم ؛ وهذ ادِّايف الوصام هتدف ىل عطاء صورة عما ن ن لنمنِّند أن
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يمدي يف الواَّل من رول رقو َّدرر عنى الن دو لذ النغ  .واس يينلدا هذ ادِّايف الوص ييام لنقو مهارة الن دو
عند منِّنمي النغ اا نمزي يف القواا ا وي .
وكان اه ي ي ي ي ي ي ي ييدف اليثمس من الو

؛ هو مياجِّ مقدي ادبماا هذا اجملال ووضييل مِّايف وصييام لن ون أسيياس يا

رسي ي يينلدا يف مهارة الن دو لدى عمن الو  .وأكد عنى أن الِّقد اارف من القين اداضي ي ييي ي ي ييهد حيادة يف اسي ي يينلداا
ادِّايف الوصي ي ي ييام ادقنن  .وكان ا زء اارف من هذا الو يهدف ىل دراس ي ي ي ي درج الثواا عند سي ي ي يين ٍ من ادمن ن ممن
َّاموا باس ي ي ي يينلداا هذ ادِّايف لنقو أداء جمموع الطوب .كما عين يف ا زء اارف من الو

عنى دراسي ي ي ي ي درج واا

اارنوار عنى سي ي ي ي ي ي يين منِّنما من منِّنمي النغ اا نمزي يف القواا ا وي ممن َّاموا باسي ي ي ي ي ي يينلداا هذ ادِّايف لنقو أداء
جمموع من الطوب.
 رِّنمق عنى الدراساا والو وو السابق ال
اسي يينااد الواي من اادبماا والو وو والدراسي يياا السي ييابق عددا من النقاط ال أعامت الواي يف متاا جياءاا
الو

وأفادا الو

اُّايل يف األجاب عن أستنن و كمال جياءار ؛ من أ ها ما يني:

 النهكمد عنى اُّاج ادن

لنمقايس النغوي وارنواراا ال ااءة النغوي يف النغ الِّيب م لننا ق بغفها؛ كما

جياء عنيد كيري من الشي ي ي ي ي ي ييمخ 2016ا وعوميداا 2016ا والغياميدخ 2015ا واُّوم 2012ا وأبو يمميد
 )2006اامي الذخ دعا الواي لننهدخ دش ن الو

اُّايل.

 حتديد أبيح األ ي ي الماا النظيي وادنهنيم يف جمال ادقايمس النغوي وارنواراا ال ااءة النغوي يف النغ الِّيبم ،
باألض ي ي ي ي يياف ىل أس ي ي ي ي ييس بناء اارنواراا وادقايمس ،اعنمادا عنى موادك اكنس ي ي ي ي يياب النغ الثامم  ،مل ربل ذلك
باأل الماا والظيوف اخلاص بنِّند ورِّنمد النغ الِّيبم لننا ق بغفها.
 لقاء الًي ي ييوء عنى جمموع من ادِّايف الِّادم ألعداد ارنواراا ال ااءة النغوي  ،و ىل أخ مدى رياعي ارنواراا
ال ايياءة النغوي ي يف النغ ي الِّيبم ي لننييا ق بغفهييا ادطوق ي يف مياكز رِّنمد النغ ي الِّيبم ي ادِّييايف الِّييادم ي لونيياثهييا،
وحتديد ادش وا ال رواجهها ورؤى مِّا نها الشمخ.)2016 ،
 جمموع من ادِّايف الِّادم لنقممد ارنواراا ال ااءة النغوي وادش ي ي ي ي ي ي ي وا ال رواج رهي ي ي ي ي ي ييممد ورطومق رنك
اارنواراا؛ ومنها مِّايف النقممد اخلاصي ي ي ي ي ي ا وماا اارنوار ،ومِّايف راصي ي ي ي ي ي باس ي ي ي ي يينلداا الو اثق اخلاصي ي ي ي ي ي
باارنوار ،ومِّايف النقممد اخلاص ي بااسيينِّداد لورنوار ،ومِّايف النقممد اخلاص ي بهداء اارنوار ،ومِّايف النقممد
اخلاصي ي ي ي ب ادِّايف ادهنم وااروَّم  ،ومِّايف النقممد اخلاصي ي ي ي بالنوايي الانم لورنوار ،ومِّايف النقممد اخلاصي ي ي ي
اسنوياا ااداء.
 رِّيف و مان لورنويياراا النغوي ي و ييا :اارنويياراا الننووثم ي واارنويياراا النقممم ي  ،والِّمييري عنى جييياد لمي
لنش ي ي ييي ارنوار ال ااءة النغوي يف النغ الِّيبم يف ادمس ي ي ي يس ي ي يياا وادِّاهد ال ردرس النغ الِّيبم لننا ق بغفها
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عنى كاف ادس ي ي يينوياا اخنم والِّيبم والِّادم يف ري الاق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييي الذخ رش ي ي ييهد الس ي ي يياي يف هذا اجملال وض ي ي ييِّل
اارنواراا ادس ي ي ي يينلدم  ،ماهمك وألا ارنواراا ا رس ي ي ي يينند ىل أس ي ي ي ييس مظيي س ي ي ي يينمم  ،يف ي أن ارنواراا
ال اياءة بُنميت وفقيا دِّيايف ال اياءة النغويي الِّيادمي  ،وينوغي عنى ادلطط النغوي الِّميري عنى رنق الظيوف
ادوثم ألجياد س ي ييماس ي ي لغوي داعم رس ي يياعد عنى روين مثري هذ اارنواراا يف ادِّاهد وادمس ي يس ي يياا النِّنممم
عومداا.)2016 ،
 وارننل الواي عنها يف رناول ًَّ ي ي ي ي ي ييم رطويي القماس النغوخ واُّ د الدَّمق عنى مس ي ي ي ي ي يينوى الطوب النغوخ من
رول بناء مقماس ال ااءة النغوي يف مهاراا النغ الِّيبم  ،واَّنهي ي ي ييي الواي عنى فهد ادقيوء أمنوذجا هذا ادقماس
ون ن أن يُوىن يف ضوث باَّي ادهاراا والِّناصي النغوي .
 والنقى الواي مِّها يف ٍ
مقاط أريى منها؛ ر يار ي ي ي ي وى ض ي ي ييِّل اارنوارا النغوي وبُِّدها عن ادقايمس النغوي
الِّادم كما يف النغ األ نمزي والايمس ي ييم واادامم  ...ومفها ،وادِّدة لغويا ومنهنيما ورقنما .لنه ي ييممد ره ي ييور مقَّتؤ
دقماس ال ااءة النغوي يف النغ الِّيبم لننا ق بغفها .الشي ي ي ييمخ  ،2016واُّوم  ،2012والطواها ،2011أبو
يممد .)2006كما اسنااد الواي منها يف رِّيف ميايري وبناء مقماس ال ااءة النغوي من رول ما ينيال
 ادقايمس النغوي  ،وميايري بناثها ورطورهاال
بدأا ا هود الِّنمم لوناء ادقايمس النغوي وارنواراا ال ااءة يف النغ الِّيبم لننا ق بغفها منذ س ي ي ييوِّمنماا القين
اداضي ،وَّد بدأ هذا ا هد الِّنمي مسفر منذ عاا 1978ا ي َّاا ِّمم بنهممد ارنوا ٍر لن ااءة النغوي لنغ الِّيبم
لننا ق بغفها من موع ارنواراا الننم كمال النص) جبامِّ منمس ي ي ييوراِّ ،مم  )1978 ،و روِّ الش ي ي ييمخ)1988 ،
بنهي ي ي ي ي ي ييممد مقماس لن ااءة النغوي يف النغ الِّيبم لغ أجنوم يف ادسي ي ي ي ي ي يينوى ادنقدا جبامِّ جنوب وينز ببيطامما من موع
اارنمار من منِّدد يف مهاراا القياءة ،وال ناب  ،وااسي ي ي يينماع ،والقواعد الن وي الشي ي ي ييمخ ،)1988 ،ورنى ذلك حماواا
أريى منها ما ينيال
 ارنوار الِّ لقماس ال ااءة الن غوي يف النغ الِّيبم لننا ق بغفها يم هدف هذا اارنوار ىل َّماس كااءة
أبناء الِّيبم يف النواص ييري بالِّيبم الاه ييم  ،وَّد ص ييممت ادنظوم وفق ادِّايف الِّادم ادِّنمدة يف بناء ارنواراا
ال ااءة النغوي ؛ ولن قمق ذلك َّامت الدراس ي ي بنه ييممد و مق كااياا اارنوار بِّد دراس ي ي و اثق كااياا النغ
الِّيبم يف ميايري النِّنمد الِّاا يف عدد من الدول الِّيبم  ،ومت ااس يينتناس به ييهي ادِّايف الِّادم ادِّنمدة يف رِّنمد
النغاا ،وَّماس كااءة ادنواصن لا ،كما َّامت بن ديد ادواصااا النغوي ادطنوب روافيها يف الات ادسنهدف ،
وحتديد ادس ي ي ي ي ي ينوى ادطنوب ،و َّيار الدرج ادواحي ل
ُ )6000مدرس ومدرسي ي ي ي رابِّ جملنس أبو

ي ي ي ي ي ييي ا لنننياؤ يف اارنوار وَّد وق اارنوار عنى يوايل
لننِّنمد ،وهد الذين يدرس ي ي ييون ادواد والنلهي ي ي يه ي ي يياا ادلننا

بالنغ الِّيبم يف ميكز الشمخ حايد عاا .)16 "2012
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 ارنوييار النغي الِّيبمي ادقنن لننييا ق بغفهييا الييذخ أعييد اديكز الو ين لنقميياس والنقو يف النِّنمد الِّييايل بييادمن ي
الِّيبم السِّودي  ،ويقمس هذا اارنوار كااءة ادلنبين يف مهاراا ااسنماع ،والقياءة ،وال ناب من رول منوذن
النغ الِّيبم الاه ييم

ادِّاص ييية ،ونمري بش ي ي ري عاا ىل رغطم ا اممل ااكادني من النغ الِّيبم وييكز عنى هذا

ا اممل أكثي من مف من جواممل ااره ي ييال الِّام ااريى ،ومن هنا فهو يِّد أكثي متا ي ييما مل حمنوياا البامج
النِّنممم ادسي ي يينلدم يف الوندان الِّيبم  ،كما يسي ي يياعد عنى حتقمق النواصي ي ييري مل ادننج الثقايف السي ي يياثد يف الومتاا
الِّيبم .")17
 حماول اُّدَّي  )2015الذخ صي ي ييمد فمها ارنوارا لقماس ال ااءة النغوي يف ادسي ي يينوى ادنوسي ي ييل لنغ الِّيبم لغ
النماذن ادِّنمدة يف هذا اجملال يف ا امِّ األسومم يف مالمزيا.")18 .

امم وقا لوِّ

 ول رس ي ي ي ي ييند اخاواا الِّنمم ادذكورة من بِّ

اامنقاداا ال وجهت لمها من يم عدا اعنمادها يف الوناء

عنى أ ي عادم ومناذن مقنن أ ناء رهييمممها ،واَّنهييار بًِّييها عنى مسيينوى مِّ من مسيينوياا ال ااءة النغوي
يف النغ الِّيبم "  )19وبالنايل هيا مش ي ي ي وا عديدة يف ممس ي ي يس ي ي يياا ومِّاهد رِّنمد النغ الِّيبم لننا ق
بغفها من أ هاال
 عدا وجود مقماس حمدد مِّنمد من جه عنمم حمنم أو دولم اعنماد مناثني  ،ومن و الثق يف مناثني .
 رِّدد اارنواراا ادوجودة وارنوفها يف راسف مناثج الطوب واُّ د عنى مسنواهد النغوخ.
 بِّ

اارنواراا ال رسيينلدمها مياكز رِّنمد النغ الِّيبم لننا ق بغفها من عداد مِّنمي النغ الِّيبم

بننك ادياكز مما يً ي ي ي ييِّل مه ي ي ي ييداَّم مناثج هذ اارنواراا ،وعدا ض ي ي ي ييمان فه ي ي ي ييري عامري الن مز يف رنك
اارنوار.
 ارروياط رنيك اارنوياراا بياخنوى النِّنممي اليذخ ييدرس بننيك ادياكز ومن و ر ون أ ي ي ي ي ي ي يوي بياارنوياراا
الن همنم ولمس ارنواراا ال ااءة النغوي يف النغ الِّيبم .
وَّد أوص ي ي ييت ادممتياا الِّنمم بً ي ي يييورة ااهنماا بوناء رنك اارنواراا و مش ي ي يياء ممسي ي ي يسي ي ي ي عيبم رويد ا هود ادنايَّ
وهتدف بش ي ي ي ري رثمس ي ييي ىل ره ي ييممد ارنوار دويل لن ااءة النغوي يف النغ الِّيبم مثريال ارنوار النوياري ،واايننس ،ووض ي ييل
ار عاا فنسي ي ي ي ي يياي لنِّنمد النغ الِّيبم لننا ق بغفها عب مسي ي ي ي ي يينوياهتا ادنِّددة ي ون ميجِّا ل ري الِّامن يف هذا ادمدان
كاأل ار ااوريب ،ومِّايف اجملنس ااميي ي لنغاا .")20كما أجييت أيً ي ي ي ي ي ي يا الو وو الِّنمم لنقو ارنواراا ال ااءة
النغوي يف النغ الِّيبم لننا ق بغفها وحتديد ادش ي ي ي ي ي ي ي وا ال رواج من يم

عداد ورطومق رنك اارن واراا منهاال

دراس ي  ) 21وال هدفت ىل وضييل أسييس رهييممد ارنواراا النغ الِّيبم لننا ق بغفها ،ومن رول هذ هذ الدراس ي
ن ن أن مًي ي ي ي ي ي ييل أيدينا عنى اخلطواا ال َّد رسي ي ي ي ي ي يياعدما يف بناء ارنواراا جمدة حتقق الغيأ ادطنوب منها  )22ومل
النوضمح ل مام رهممد اارنوار ل َّجاممل الذين يدرسون الِّيبم عنى ارنوف مسنوياهتد.
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كميا َّياا عويد امه  ) 2013،بن يدييد مِّيايف النغي الِّيبمي لننيا ق بغفهيا لونياء ارنوياراا ال اياءة النغويي  .ولن قمق
ذلك َّاا الواي بوناء ارنواراا لغوي مننوع ورشي ي ي ي ي ي يينمري عنى ارنواراا ااص ي ي ي ي ي ي يواا النغوي  ،ارنواراا ادايداا النغوي ،
وارنواراا الَّتاكممل النغوي  ،وروصنت الدراس ىل حتديد مِّايف النغ الِّيبم لننا ق بغفها لوناء ارنواراا ال ااي النغوي
 .") 23وايق أن هنا مش ن روحا رهممد وبناء اارنواراا ادوضوعم سواء رنك ال رقمس عناصي النغ ومهاراهتا،
لذا رقهيى أسيواب هذا القهيور يف عمناا من اارنواراا يِّنقد ألا متثري اجملنمل ال وف الذخ رسيود فم اسينلداماا هذ
اارنواراا ،ووجد الواي أن هذا القهي ي ييور يِّزى اسي ي ييواب منِّددة ،بًِّي ي ييها يِّود لقن ربة ُمهي ي ييممي هذ اارنواراا

النغوي  ،وبًِّ ييها اآري يِّزى لطومِّ اارنواراا ماس ييها  ،")24وأوص ييى بِّدا ااَّنه ييار عنى اارنواراا ادوض ييوعم يف
َّماس الِّناص ي ييي وادهاراا ادلننا  ،والننيوء ىل أس ي ييالممل جديدة لننقو  ،ي ون من بمنها؛ النقو الوديري و َّام ورش عمري
لندريمل ادِّنم عنى ااسي ي ي ي ي ي ييالممل اله ي ي ي ي ي ي ي م

لنهي ي ي ي ي ي ييممد وبناء هذ اارنواراا النغوي وفق ادِّايف الِّنمم ادناق عنمها

.")25
وَّي ي يياا )بورييك و ريون ) 2006 ،بن ديد مايداا ارنواراا الاهري الدراسي لومان مدى جودة مايداا ارنواراا
النغ األ نمزي ادسيينلدم يف اارنواراا النهيياثم لناهييري الدراسي ،وهري راي رنك ادايداا اِّايف اارنوار ا ييمد؟ وهيال
اله ييدا ،والثواا ،والنمييممز ،والقوة ،ومسيينوى السييهول والهييِّوب  ،وا ييودة .وَّد أ هيا مناثج الن نمري أن مِّييامري الثواا
كان جم ييدا ان ما ي ي يييداا اارن ييواراا َّد اُرن ييفا من موض ي ييوعاا ادنه ي ييج ،أما الثواا فقد كان منلا ييًا  ،)0,07أما
مِّاموا النمييممز والقي ي ي ييوة فقييد أ ي ييهيا وارا واض ي ي ا يف رنك ادِّي ييامييوا .أما فمي ييما اص مسي ي يينوياا السي ي ييهول والهي ييِّوب
فقي ي ي ييد أ هي يييا النناثج رواحما يف رنك ادسي يينوياا النغي ي ي ييوي "  )26ويويق عنى رنك الدراساا والو وو وا هود الِّنمم
ألييا ل ريكز عنى مِّييايف الن قممد الييدولمي وال ينوغي أن رمرييذ يف ااعنوييار عنييد رقممد اارنويياراا النغويي يف مهيياراا النغي
الِّيبم لننا ق بغفها ،كما ألا ل ريكز عنى ادش ي ي ي ي ي ي ي وا ال رواج ادِّاهد النِّنممم ومياكز رِّنمد النغ الِّيبم يف بناء
اارنواراا النغوي وس ي ي ي ي ييوري مِّا نها ،ومن هنا فإن الو

اُّايل رناول مقماس ال ااءة النغوي يف النغ الِّيبم وفق ادِّايف

الدولم والواجمل روافيها يف ارنواراا ال ااءة النغوي  ،يف ادقايمس النغوي مقَّتؤ الو

.

 ادش وا ال رواج بناء مقايمس ال ااءة النغوي يف النغ الِّيبم لننا ق بغفهاال
لقد س ي ي ي ي يينطت اادب ماا والدراس ي ي ي ي يياا الِّنمم وال ناباا ال رناولت ادقايمس وارنواراا ال ااءة النغوي الً ي ي ي ي ييوء عنى
ادش وا ال رواج رهممد و دارة ارنواراا ال ااءة النغوي ورسنمل الًوء عنى القًايا والننيارب اديروط باارنواراا
ادِّنمدة عنى اُّاس ي ييوب ووص ي ييل القً ي ييايا اخلاص ي ي باارنوار وحتنمري مواَّل رنك اارنواراا"  ،)27وكذلك مناَّش ي ي "
ااعنواراا ال جيمل مياعاهتا ألراي اارنواراا ممل الطوب اا فمهد الطوب ذوخ األعاَّ  ،كما ركزا رنك ال ناباا
والدراس يياا عنى ما يس ييمى بالنه ييممد الِّمومي لورنواراا اخس ييوب وهو ماهوا ييرول بوض ييل مظد لورنواراا اخس ييوب
ينِّييارف عنمهييا الِّييامنون يف اُّقييري الَّتبوخ والطوب اييا يمدخ ىل سي ي ي ي ي ي ييهول ي النِّييامييري مِّهييا وأن مش ي ي ي ي ي ي ي وا الن ول من
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اارنواراا اخوس ي ي ي ييو لمس مطنقا ،بري هنا مشي ي ي ي ي وا يف بِّ

النوايي فقل .فمثو يس ي ي ي يينطمل الطوب يف اارنواراا

اخوس ي ي ييو اس ي ي يينوا رش ي ي ييلمص راه ي ي ييمني اداثهد يف اارنوار منمني الدَّ الِّالم يف عمنم النهي ي ي ي مح ذا َّورمت باارنوار
النقنمدي "  ،) 28كما أن اارنوار يس ي ي ي يينغيا وَّنا أَّري ،والطوب يمدوم يس ي ي ي ييمل س ي ي ي يييعنهد ىل يد ما ،كما أن اارنوار
ن ن أن ينِّقد يسمل رمونهد يف أخ و ٍ
َّت اءوا.
ون ن النغنمل عنى هذ ادش وا من رول دراسنها والوَّوف عنمها ومناَّشنها مل ادِّنم لا؛ من أجري الوصول
ُّنول لننك ادشي وا الَّتبوي  ،ويف هذا الهيدد َّدمت ن اارنواراا الدولم وميكز الننيارة الدولم يف دارة اارنواراا
جمموع من النوجهاا ال ن ن أن رس ي ي ي ي ي ي يياهد يف يري رنك ادش ي ي ي ي ي ي ي وا ومِّا نها"  )29ورننلص رنك النوجهاا يف
األعداد الدَّمق لنمواد والنِّنمماا اخلاص ي ي ي ي باارنواراا ادقدم لنطوب كما يددا الننين س ي ي ييوري األعداد الدَّمق لنمواد
والنِّنمماا اخلاص بادقماس واارنوار"  )30يف النقاط النالم ال


َّام عوَّ ودي من رول الَّتيممل بادمن ن .

 اُّد من َّنق ادمن ن وجتنمل هار القنق.
 النهكد من حال اآلماا ألجياء ارنواراا النغوي عنى سي ي ي ي ي ي ييومري ادثال؛ أجهزة األمذار ،واهوارل اخمول ،
وأجهزة النداء اآيل).
َّ ماس ااداء النغوخ وفق مِّ ي ي ي ي ي ي ي ييايف واضييِّي اارنواراا النغ ي ي ي ي ي ي ي ييوي بهوربا )ALTEال ي اد جيمل الَّتبويون أن َّماس
مسنوى رقدا ااداء النغوخ ينوغي أن ي ون يف ضوء َم هاوف مِّايف وأهداف النِّند ذار  ،فإذا مت القماس وفق مِّايف
النِّند مس ي يينطمل أن مننيح يف النقممد والنقو مِّا وبذلك رند الِّمنم النِّنممم  .وا ي ييك يف ص ي ييِّوب وض ي ييل ارنوار ما
لن ديد مدى رق ييدا ورطور ااداء النغوخ لدى منِّنمي النغ الثامم ؛ فالِّيبم ىل اآن لمس لديها ارنوار دويل مِّنمد
لن ديد مسيينوى الطوب ادنقدم لندراس ي يف ادِّاهد النِّنممم عنى مسيينوى الوود الِّيبم  -عنى يد عند الواي
 وب ييالن ييايل لمس ل ييديه ييا أيًي ي ي ي ي ي ي ي يا ارنو ييار كا يياءة لغوي ي يف النغ ي الِّيبم ي لنن ييا ق بغفه ييا كم ييا يف النوف ييري واايننس )IELTS &TOEFLمثو .ولمس ي ييت رنك اله ي ييِّوب راجِّ لوض ي ييل اارنوار ذار و منا يف وض ي ييل ادوص ي ييوفاا
وادِّايف وااهداف ال يوىن يف ضييوثها اارنوار ،وهذ حتنان لوضييِّها ممسيسيياا رنًييمن منلهيهي من كري فيوع
الِّند بالنغ الِّيبم وما ينهيري لا .وَّد َّامت رابط واضيِّي اارنواراا النغوي بهوربا  )ALTEبوضيل موصيوفاا
أ نق عنمها يسي يينطمل ا )can doينمثري هدفها يف وضي ييل رط لنمسي يينوياا ادانايم ادنِّنق بااداء النغوخ وال
ن ن من روها َّماس ووص ي ي ييل اارنواراا وص ي ي يياا موض ي ي ييوعما .فهي ذن مقايمس ريكز عنى منِّنمي النغ اهدف،
ورطور أداثهد ؛ لن

د الدَّمق عنى مسنواهد النغوخ.

 أ م موصاوف رابط اارنواراا النغوي بهوربا  )ALTEرظهي أ منها يفال
 الن قق من صدا ما يند وصا  ،ويسنطمل الدارسون القماا ب يف النغ الثامم عنى أرأ الواَّل.
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َّ اعدة لنطويي مهاا ارنواري رشلمهم ورطويي ادناهج الدراسم ال رسنند عنى اامشط النغوي .
 وسمن ألجياء ارنوار لغوخ مسنند عنى اامشط بالش ري الذخ حيناج اا لاص الذين يشَّتط عنمهد ااجنماح
النغوخ لننو مل.
 ميومي رطومقهيا عنى عيدة لغياا ،فهي ر ِّون يارا ميجِّميا ن ن أن حييال عنمي ارنوياراا لغويي يف مسي ي ي ي ي ي يينويياا
ننا  ،وَّد رُيمجت رنك ادوصوفاا ا ن عشية لغ .
 جمااا مهاوفاا رابط اارنواراا النغوي بهوربا )ALTEال
يددا اليابط أكثي من و جماااال جمال ا اممل ااجنماعي والقطاع الس ي ييمايي .وجمال الِّمري والنو مل .وجمال
النِّنمد والدراس  .وكان منوذجا ايد الِّناصي اارنواري ل ي ي ي ي ي ي ي ي ي  )ALTEانص ب ي ي ي يياجملال ااجنماعي والسمايي؛ ويقهد
بِّوارة يسنطمل) الواردة يف مسنوياا ادهارة اخلاص ب ي ي ي ي  )ALTEومت ارنمار مسو  %80لًول ماهوا يسنطمل) ان
عادة هذ النس ي ي ي ييو هي ال رس ي ي ي يينلدا يف اارنواراا ادير زة عنى جمااا بِّمنها مما أ ي ي ي ي ييما لمها كقيين عنى الننياؤ يف
عمنم النِّند ،ذ الوصيول لنننياؤ بنسيو  %50ا ُّ
يِّد مم ييا ضيابطا دهيطنح يسينطمل) الذخ يدل عنى القدرة والنم ن
ىل ٍ
يد ما .وَّد يددا اليابط مسي يينوياا النغ يف مخس ي ي مسي يينوياا رشي ييمري مهاراا النغ موصي ييوفاا يسي يينطمل) ليابط
واضييِّي اارنواراا النغوي يف أوربا  )ALTEومن ق بهن رنك ادسيينوياا رنوافق مل مسيينوياا األ ار ااوريب اديجِّي
موصيوفاا "يسينطمل" ليابط واضيِّي اارنواراا النغوي يف أوربا  )ALTEوميكز هنا عنى مهاراا القياءة اا ييرول مل
أهداف الو

اُّايل ،كما يوض ها الش ري النايلال
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مسي ي ي ي ي ي يينوي ي ي يياا اجملنس موصي ي ي ي ي ي ييوفاا رابط اارنواراا مم ياا فهد ادقيوء
ااوريب )CEFR

النغوي بهوربا )ALTE

A1

ادسنوى النمهمدخ

يسنطمل فهد ادن و اا واألر اداا وادِّنوماا الوسمط .

A2

ادسنوى ااول

يسينطمل فهد مِّنوماا بسيمط منِّنق اوضيوع مهلوف مثريال بماماا

B1

ادسنوى الثاِّن

B2

ادسنوى الثال

C1

ادسنوى اليابل

C2

ادسنوى اخلامس

مننج ما ،ادن و اا النقاريي.
يس ي ي ي يينطمل فهد األر ي ي ي يياداا الوس ي ي ي ييمط وكذلك وادقااا الوس ي ي ي ييمط
وادِّنوماا ااس ي ي يياس ي ي ييم يف النه ي ي ييوص مف النمطم ادنِّنق اوض ي ي ييوع
مهلوف.
يس ي يينطمل اس ي يينلوص موض ي ييوعاا ذاا ص ي يين من النه ي ييوص وفهد
روجمهاا ماهن أو فهد النهاثح.
يسنطمل القياءة بسيع كافم لنوفاء انطنواا يدى دوراا الدراس
ا امِّم  ،ويس ي يينطمل َّياءة الهي ي ي ل واجملوا بغيأ اُّه ي ييول عنى
مِّنوماا وفهد اخيراا ادنوادل مف النمطم .
يس ي ي يينطمل فهد الو اثق وادياس ي ي ييوا والنقاريي اا يف ذلك راه ي ي ييموا
واردة يف مهوص مِّقدة مسوما.
الش ري  )1موصوفاا يسنطمل) ليابط واضِّي اارنواراا النغوي يف أوربا )ALTE
 رهممد مقماس ال ااءة النغوي يف النغ الِّيبم لننا ق بغفهاال
 رِّييل مقماس ال ااءة النغوي ال هو مقماس لُغ ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييوخ ُمقَّتؤ يقمس مسي ي ي يينوى ال ااءة النغوي يف النغ الِّيبم لدى
الدراسي النا ق بغفها يف مهاراا فهد ادقيوء ،وَّد صي َّيم ٌد وفق ادِّايف وااسييس الِّنمم ادنِّارف عنمها عادما يف

جمال القماس والنقو النُّغوخ.

 مبراا مقماس ال ااءة النُّغوي  :رِّد رطوة لنطويي القماس النُّغوخ يف النغ الِّيبم لننا ق بغفها واُّ د الدَّمق عنى
اينمان ُمنح يف جمال رِّنمد النغ الِّيبم لننا ق بغفها ،يم رُ ُّ
ِّد ادقايمس ادقنن من أهد
مس ي يينواهد النغوخ ،ورنوم
ٍ
وس ي يياثري القماس والنقو النغوخ ،واُّ د عنى ادس ي يينوى النغوخ بدَّ ٍ وموض ي ييوعم  ،ووجود مثري هذا ادقماس يِّد رنوجيا
لنَّتاكد ادِّييف واخلبة الطوين يف جمال رِّنمد النغ الِّيبم لننا ق بغفها يم

َّطل الواي

ي ي ي ي ي ييو ا من اخلبة

وادمارس ي ورو مدى اُّاج ىل مقماس ال ااءة النغوي يقمس اوضييوعم ودَّ مسيينوى ال ااءة النغوي لدى منِّنمي
النغ الِّيبم النا ق بغفها.
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 هدف مقماس ال ااءة النغوي ال ويقهي ي ي ي ي ييد ب ادياد من وراء مقماس ال ااءة النغوي يف النغ الِّيبم  ،ورقوا هذ اخلطوة
بدور ادوج الذخ يِّ مهييمد مقماس ال ااءة النغوي عنى عداد مقماس ياي بالغيأ ادطنوب؛ ومنهاال سييد الِّنيز
يف أدواا القماس النغوخ ،وال رنهي ي ي ي ييدى لقماس ادهاراا النغوي اخددة وادياد َّماسي ي ي ي ييها ،والنِّيف عنى درج مت ن
الطوب من ادهاراا النغوي .
 ومِّ ورهاثص ادسنامدين من مقماس ال ااءة النغوي يف النغ الِّيبم :
رنِّدد ا هاا ادس ي ي ي ي يينامدة من مقماس ال ااءة النغوي ولِّري من أبيحها؛ ا هاا ااكادنم وهي مِّاهد رِّنمد النغ
الِّيبم لننا ق بغفها ،وادياكز واهمتاا وا امِّاا ال هتند ببامج رِّنمد النغ الِّيبم لنطوب الوافدين ال رِّمري
عنى اس ي ي يينقطاب دارس ي ي ييي النغ الِّيبم النا ق بغفها .فقد دأبت عدد من ا امِّاا الِّيبم منذ عهد بِّمد عنى
اينً ي ي ييان عدد كوف من الطوب النا ق بغفها .كما أن هنا جامِّاا أريى يف الِّال رننهج لنيا مما و يف
َّوول وب يدرسون النغ الِّيبم أو يدرسون عنوما أريى بواسطنها  .كما ن ن أن يُسنلدا ادقماس يف اجملااا
النالم :

 ادس ي ي يياراا ااكادنم ال رنطنمل مس ي ي يينوياا لغوي حمددة با امِّاا الدولم  .أو اامً ي ي ييماا ىل بيامج النل
الِّيبم با امِّاا بالدول الِّيبم .
 األعااء من بِّ

ادنطنواا ااكادنم

يف كنماا الِّوَّاا الدولم  ،وكنماا دراسيياا الشيييا ااوسييل ....

بهوربا).
 االن اا بالو اثل ال رنطنمل مِّيف النغ الِّيبم

النمثمري الدبنوماسي بالوود الِّيبم وهمتاهتا  ...ومفها ).

 رو مق ادسنوى النغوخ لدارسي النغ الِّيبم النا ق بغفها بِّد اامنهاء من الدراس .
ادلنبين يف ال ااءة النغوي يف مهاراا النغ الِّيبم لننا ق
 ادسيينوى النغوخ ادسيينهدف :يقمس هذا ادقماس كااءة َ
بغفها يف فهد ادقيوء لنمسنوى ادنقدا لن

د الدَّمق عنى رقالد هذ ادهاراا النغوي .

 م وماا مقماس ال ااءة النغوي ال مت رهي ي ي ي ي ي ييممد مقماس ال ااءة النغوي من جمموع من الويداا أو الاقياا ،لمقمس
مدى النم ن من ادهاراا النغوي يف فهد ادقيوء وال مت حتديدها ادن ق رَّد )3كما روحع ادقماس عنى عدة
أسي ي ييتن  ،يم روجد أ ي ي ي ال مننوع لوسي ي ييننياب عنى الاقياا أو الويداا ال ين ون منها مقماس ال ااءة النغوي
وينوَّل ارنمار أيا منها عنى هدف ادقماس ،يم سِّى مهمد ادقماس أن انار ااسالممل القماسم ادناسو لن قمق
الغيأ من القماس ،ومن ب هذ اا ي ي ي الال ارنمار جاب وايدة من ب

جابن  ،مثريال مِّد) أو ا) ،واارنمار

ب بداثري ،وادطابق  ،وأستن النوصمري .والن من  .وااسننياب اُّية ،مثريال النداعي عنى الهور ،أو ال نماا .و عادة
ريرممل ااف ار الواردة يف النص ...ومفها.
 حت مد مقماس ال ااءة النغوي ال
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مت عيأ ادقماس عنى جمموع من ادنلهي ي ي يهي ي ي ي واخلباء يف جمال رِّنمد النغ الِّيبم لننا ق بغفها والنغوياا النطومقم
امظي :ادن ق رَّد  ،)2ص ) لنِّيف مدى مناس ي ي ي ي ييو أس ي ي ي ي ييتن ادقماس وَّدرهتا عنى َّماس ادهاراا النغوي وقا لننِّييل
األجياثي واهدف من ادقماس ،وادهاراا النغوي ادسنهدف  ،وموضوع ادقماس والات ادسنهدف  ،يم مت رصد اسننياباا
الس ييادة اخ م يف كش ييوف راص ي ي  ،دِّيف مدى مناس ييونها وص ي ي نها النغوي ومدى مناس ييونها لنقماس؛ ومت رقديي ذلك
عنى مقماس ناثي مناس ي و  ،مف مناسييو ) ،وبِّد يسيياب النسييمل ادتوي لنن ياراا ال رشييف درج ارااا اخ م عنى
ادقماس؛ رو ألا رياويت ب

 )%55و  ،)%85وعنى هذا مت اس يينوِّاد بِّ

الِّناص ييي القماس ييم ال يه يينت عنى

أَّري من مس ي ييو  )%75من اس ي ييننياباا اخ م  ،ض ي يياف ىل رِّديري بًِّ ي ييها ااري .راجلال ادن ق رَّد  )3اله ي ييورة
النهاثم لنماذن ادقماس النغوخ ،ص )
 الننييب ااسنطوعم ااوىل دقماس ال ااءة النغوي ال
أُجيخ ادقماس لنن قق من صي ي ي ييدَّ و وار وموضي ي ي ييوعمن  ،وذلك بنطومق عنى جمموع حبثم مودثم من وب مِّهد
رِّنمد النغ الِّيبم جبامِّ األماا حممد بن سِّود األسومم وَّوامها  30الوا من وب ادسنوى اليابل ادسنوى ادنقدا
بادِّهد) رول الاهي ي ي ي ي ي ييري الدارسي ي ي ي ي ي ييي ااول من الِّاا ا امِّي 1440ا2019ا .وذلك لِّدة أهداف منهاال النهكد من
صويم النِّنمماا لنطوب ادا وص  .والنوصري ىل رقديي الزمن ادناسمل الذخ سمسنغيَّ مقماس ال ااءة ،وااسنقيار
عنى الَّترممل اامثري لناقياا وااسي ي ييتن  .وبِّد عادة صي ي ييمام ادقماس وفقا لنناثج الننييب ااسي ي يينطوعم ااوىل ،ومت رطومق
ادقماس مية أريى عنى عمن اس ي يينطوعم أريى لو متنان ىل ص ي ييويم ادقماس من كاف الوجو  ،وهي ال رس ي يينلدا يف
رقن  Standardizationمقماس ال ااءة ذ يس يينلنص من روها الثواا  Reliabilityواله ييدا Validity
وادِّايف Normsاخلاص اقماس ال ااءة النغوي يف النغ الِّيبم لننا ق بغفها.
مت اس ي يينلداا ييق " ألاا كيومواخ" ُّس ي يياب مِّامري واا اارنوار ،الا رِّد من أفً ي ييري مِّاموا الثواا ،كما
ألا رِّطي مم ي ي يييا َّويا لنن افم ىل جاممل اارس ي ي يياا الدارني لنمقماس ،يم يِّنمد عنى يس ي ي يياب اُّد ااد لنثواا،
فالقمم ال يِّطمها رِّد القمم الدمما دِّامري الثواا ،وعنى هذا فهي أكثي دَّ من القمد ال ضه ي ي ي ييري عنمها بطيا أريى،
ان مِّظمها يِّنمد عنى اُّد ااعنى لنثواا .وبنطومق مِّادل "ألاا كيومواخ" الهييمغ )12-4ال ويسيياب مِّامري الثواا
من رول مِّيادلني  ،رو أن منوسي ي ي ي ي ي ييل مِّياميري وياا اارنويار بنل  )0,78 α؛ وهيذا يِّين أن مِّياميري وياا مقمياس
ال ااءة ميرال .
 -1يسي ي ي ي ي ي يياب الزمن الوحا لنطومق مقماس ال ااءة النغوي ال مت حتديد الزمن الوحا ليجاب عن أسي ي ي ي ي ي ييتن مقماس ال ااءة؛
باسي يينلداا مِّادل منوسي ييل الزمن الوحا لننطومق ب أول المل وأري المل ،و يسي يياب منوسي ييل الزمن بمنهما ،رو أن
أَّه ي ي ي ييى مدة ألجاب الطوب عنى ادقماس الوايد يوايل  60د ،وأَّري اس ي ي ي ييننياب كامت  40د .وبذلك اََّّتؤ الواي أن
ي ون حمن منوذن مقماس ال ااءة النغوي الوايد  50د .لمِّطي الطالمل الايص ليجاب ومياجِّنها.
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 حتنمري مايداا مقماس ال ااءة النغوي ال

مت حتنمري مايداا ادقماس لدف حتديد مِّاموا السهول والهِّوب ال يم يَّتاوؤ مِّامري الهِّوب أو السهول ب
ص ي يياي)1،؛ فن ون ادايدة ص ي ييِّو كنما اََّّتب مِّامري ص ي ييِّوبنها من ص ي يياي؛ وهذا يِّين أن مِّظد الدارس ي ي ي أجابوا جاباا
را ت عنها .ور ون سي ييهن كنما اََّّتب مِّامري سي ييهولنها من الوايد اله ي ي مح؛ وهذا يِّين أن مِّظد الدارس ي ي أجابوا عنها
جاباا ص ي م  .وبنطومق مِّادل السييهول والهييِّوب رو أن مِّامري السييهول وَّل ما ب
 ،).,52كما رو أن مِّامري الهييِّوب وَّل ما ب
ال ااءة رياويت ب السهول والهِّوب ؛ ويم

 ).,90 –.,15انوس يل َّدر

 ،).,86 –.,11انوسييل َّدر  ،).,47وهذا رياويت أسييتن مقماس
م " ن ن روحيل مِّامني السهول والهِّوب يف مدى ين هي ب

–.,15

 ).,85يَّت ينممز الطوب ااَّوياء والًي ييِّا ف يف الن هي ييمري الدارسي ييي ،فقد مت اعنوار ادايداا ال ي ون مِّامري سي ييهولنها
أكب من  ).,85ي ييديدة الس ي ييهول  ،وادايداا ال ي ون مِّامري ص ي ييِّوبنها أص ي ييغي من  ).,15ي ييديد اله ي ييِّوب  ،وبذلك
فاارنوار مناسمل لنطوب يف ادسنوى ادنقدا.
أما مِّامري النمممز لنمقماسال من اخله ي ي ي ي ي ي يياثص ادهم ال ينوغي أن رنوافي يف ادقايمس ،ويشي ي ي ي ي ي ييف مِّامري النمممز ىل مدى
م امم َّماس الايوا الايدي بواسييط مايداا ادقماس ،وُّسيياب مِّامري النمممز؛ و اسيينلدا ييق الايوا الايدي الطيفم
باسنلداا مِّادل "جومسون" وال أ هي رطومقها أن مِّامري متممز مايداا ادقماس ،وَّل ما ب

 ).,89 - .,15انوسل

َّيدر  ،).,53واعنب الويايي أن ادايداا ،ال ي ون مِّياميري متممزهيا أَّيري من  ).,15ي ون ضي ي ي ي ي ي ييِّمايا ،وعنى هيذا فيإن
مِّامري متممز مجمل ادايداا مقووا ،وبذلك رنص الواي لنهورة النهاثم دقماس ال ااءة النغوي يف النغ الِّيبم .
وُّس ي يياب واا ادقماس مت عادة رطومق ادقماس عنى ماس الطوب بِّد ي ييهي من النطومق ااول ،و مت يس ي يياب
spssمِّامري ااررواط ب النطومق ااول والنطومق الثاِّن باسي ي ي ي ي ي يينلداا يس ي ي ي ي ي ي يياب مِّامري ااررواط باسي ي ي ي ي ي يينلداا بيمامج
واا مقماس ال ااءة النغوي يف النغ الِّيبم يف فهد ادقيوء يف األص ي ي ي ييدار ،)18يم بنل مِّامري ااررواط وبنغت مس ي ي ي ييو
عالم  .وبذلك روصييري واا بنسييو ينمنل ادقماس يِّين أن مما  )0.86عند مسيينوى الدال )0.001؛ ااوىل مسييلن
الواي

ىل صييدا ادقماس من الهييدا الظاهيخ يف ضييوء أراء اخ م  ،وصييدا اخنوى من رول مِّامري ااررواط .ويف
ضوء األجياءاا ا لسابق رنص الواي

 مناثج الو

ىل مناثج الو

كما سمِّيضها الواي كما ينيال

 ،وروصمار ال

يف ضوء جياءاا الو
أواال مناثج الو

واألجاب عن أستنن  ،رنص الواي

ال يف ضوء األجاب عن أستن الو

ىل النناثج والنوصماا النالم :

رنُص الواي

ىل عدد من النناثج من أ ها ما ينيال

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -10نوفمبر -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين
227

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية
 أفيح الو

العدد  10نوفمبر 2019

َّاثم دهاراا فهد ادقيوء لنمسي ي ي يينوى ادنقدا ميورا بالقاثم ادودثم ووصي ي ي ييوا لنقاثم النهاثم يف

ضوء أراء اخ م

ادن ق رَّد  ،)3ون ن ااسناادة منها ورطومقها يف حبوو لغوي أريى.

 ر ون مقماس ال ااءة النغوي يف النغ الِّيبم يف فهد ادقيوء من أربِّ مناذن منطابق بش ي ي ري كوف من يم
لنب ،يم يقمس مقماس ال ااءة النغوي
النهي ي ييممد ول نها ننا يف ادهاا النغوي اارنواري ادطنوب من ادُ َ
مل ال ااءة النغوي بهس ي ي ي ي يييها لنمس ي ي ي ي يينوى ادنقدا وادنم ن من ادهاراا النغوي يف فهد ادقيوء لننه ي ي ي ي ييوص
الِّيبم .
 جيياء ا منيياذن مقميياس ال ايياءة النغوي ي منِّييددة ادهي ي ي ي ي ي ي ييادر ضوال ال نييمل واجملوا  ...ومفهييا ومننوع ي يف
موضوعاهتا النغوي ومنناسو لنمسنوى النغوخ ادياد اُّ د عنى مسنوا النغوخ من رول امنقاء النص ادقيوء
ادناسي ي ي ي ي ي ييمل ،ومنِّددة ااسي ي ي ي ي ي ييتن  ،ومننوع ااف ار النغوي  ،وال رِّنمد عنى النا ف النغوخ ادنظد وادنطقي
ليجاب عنى أستن مقماس ال ااءة النغوي .
 أكيد  %90من الطوب أن النموذن الثيالي دقمياس ال اياءة النغويي يف النغي الِّيبمي لننيا ق بغفهيا؛ كيان
ااَّيب لثقاف الطوب الذين عيضت هد الدراس ااسنطاعم ؛ يم أجاد  24الوا أخ بنسو  %80من
الطوب عنى رقي ييديي ممني يياح أخ ب  8,5و  9,5ورسي ي ي ي ي ي ي ي يياوخ  %85و %95ارروي ييا ي ي امول الطوب
واهنميامياهتد .أميا النموذن اليابل وريدور ف يري عن النظياا ااَّنه ي ي ي ي ي ي ييادخ الِّيادي ل ن اابِّيد عن اهنميامياهتد
يم ر يرا ي ي ي ي ي ي وى الطوب من بنس ي ي ي ي ييو  ،%18لذا ينوغي أن رياعى ادقايمس النغوي النواحن ومياعاا
ممول واهنماماا الطوب يف موضوعاا مهوص فهد ادقيوء يف ادقايمس النغوي .
 كشل حتنمري فقي ي ي ي ي ي يياا ادقماس والوالل عددها 25فقية ل ري مقماس من ادقايمس النغوي ااربِّ ادقَّتي يف
ال ااءة النغوي ادن ق رَّد  )5واقارم مناثج الو

مل مناثج دراس ي ي ي يياا وحبوو س ي ي ي ييابق منها ص)31

رو أم مقماس ارنوارخ ولمس رهيينماي .أما الدراسيياا ااريى َّد اسيينلدمت مقماس النقديي؛ وهذ رِّد
مقيايمس ا ارنوياريي  .ليذا رِّيد اليدااا ادن ققي دقمياس ال اياءة النغويي ادسي ي ي ي ي ي يينليدا يف مسي ي ي ي ي ي يينوى يبر
اسيينلداا ادقماس بهييورر ادوضييوعم اارنواري  ،لن

د عنى ادسيينوى الدَّمق لنطوب يف ادهاراا النغوي

يف فهد ادقيوء لننا ق بغفها .وهذ الننمني رناق مل دراس سِّمد الطواها .)2011
 جاءا عناصي ي ي ييي مقماس ال ااءة النغوي يف النغ الِّيبم لقماس الِّمنماا الِّقنم الِّنما من رول عمق الاهد
يف النهوص ،والنا ف ادنطقي يف ااستن واألجاب عنمها ادن ق رَّد . )5
امماال روصييماا الو

ال بناء عنى النناثج السييابق واألجاب عن أسييتن الو

أوصييى الواي انيموع من النوصييماا من

أ هاال
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 ض ي ي يييورة رويمد مقماس لغوخ يف مهاراا النغ الِّيبم  ،وعناص ي ي يييها ،وأصي ي ي يواهتا ،ورياكموها النغوي لننا ق بغفها،
ورِّمري ممسيسي لغوي عيبم دولم ر ون مدعوم من اُّ وماا الِّيبم عنى مشييي يف مِّاهد ومياكز وممسيسيياا
رِّنمد النغ ي الِّيبم ي لنن ييا ق بغفه ييا دار ييري الوود الِّيبم ي ور ييارجه ييا ،ب ييري ر ون ه ييا اديجِّم ي يف ك ييري م ييا ينِّنق
باارنواراا وادقايمس النغوي ادنِّنق اهاراا النغ الِّيبم ومِّايف رِّنممها لندارس اليامو يف رِّنمها.
 ض ي ي ي ي ي يورة رطويي بيامج وأس ي ي ي ييالممل وأدواا القماس النغوخ يف بيامج رِّنمد النغ الِّيبم  .ر ون أكثي موثم لنطويي
َّماس النغاا ااجنوم ولننوع مِّطماا الِّه ييي و ياث مما ن ن اجملموعاا واامناط ادلننا من الدارسي ي ادقون
عنى رِّند لغ الًاد لنوصول لن ااءة النغوي اا ينناسمل مل اينماجاهتد وأمياضهد اخلاص .
 ينوغي أن رهرذ ادمس ي ي ي يس ي ي يياا النِّنممم يف ااعنوار ادو وَّم واله ي ي ييويم  ،والنطومق الِّمني والنمممز ،وموض ي ي ييوعم
ادقماس لنهممد مقايمس وارنواراا لغوي جديي بالثق واألعَّتاف لا دولما.
 ض ي يييورة عد اد بيامج ردريوم دِّنمي النغ الِّيبم لننا ق بغفها ،وعقد ورش عمري ردريوم عنى أس ي ييالممل القماس
النغوخ ادناسي ي ي ييمل لدى دارسي ي ي ييي النغ الِّيبم النا ق بغفها ،رسي ي ي يياعد يف اُّ د الدَّمق عنى مسي ي ي يينوى الطوب
النغوخ يف ادهاراا النغوي وعناصيها ووصوا دسنوى ال ااءة النغوي يف النغ الِّيبم .
هوامش البحث:
 .1عومداا،2015،ص357
 ، Putric, Nuri& Others ،2006،p.17 .2و الشمخ ،2016،ص.17
 .3عومداا،2015،ص353
 .4اُّناش ،2013،ص260
 .5اُّوم  ،2012 ،ص17
 .6اُّوم  ،2012،ص34
 .7من روصماا مممتي أبو
.8

لنِّنمد النغ الِّيبم .)2015 ،

ف ،2000 ،ص17

 .9الطواها،2011،ص22
 .10عومداا،2016 ،ص22
Collins &Patricia N. 2004, p.306 .11
Chardeau, 1983,p.89 .12
.13

ار  ،والننيار،2003 ،ص57

 .14مجِّ ،2010،ص12
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ِّ .15مم ،2003،ص4
 .16الشمخ ،2016 ،ص47
 .17اديكز الو ين لنقماس والنقو 1332 ،هي،ص12
 .18الشمخ ،2016 ،ص 49
 .19الشمخ ،2016 ،ص49
 .20مممتي أبو

لنِّنمد النغ الِّيبم 2015 ،

 .21الِّساف ،والوحان2014،
 .22الِّساف والوحان ،2014،ص 78ا الشمخ ،2016 ،ص51
 .23عود امه ،2013 ،ص17
 .24فًري،2007،ص44
 .25فًري ،2007 ،ص47
 86.26ال Putric Nur.& others، 2006 ،p.p.63ا الشمخ ،2016 ،ص52
 .27الشمخ ،2016 ،ص53
Wendt, Anne & Woo, Ada،2009,p.65" .28
11.29الInternational Test Commission,2013, p.p10
 .30الشمخ  ،2016 ،ص54
Neil Jr.,Harold F. & Abedi Jamal,1996 .31
 .32دراس سِّمد الطواها 2011
 .33امظيال ادن ق رَّد  )5ص58
مراجع البحث
أوال  :المراجع باللغة العربية :
 أبو يممد ،بياهمد عود الِّزيز 2006ا)ال اارنواراا النغوي  ،م نو ادنك فهد الو نم  ،اليياأ.
 اُّوم  ،ي ي ي يييل حممد 2012ا)ال ره ي ي ييور مقَّتؤ لنِّنمد النغ الِّيبم لننا ق بغفها يف ض ي ي ييوء ماهوا ال ااءة
النغوي  ،رسال ماجسنف ،مِّهد الدراساا الَّتبوي  ،جامِّ القاهية.
 اُّناش ،حممد حممد 2013ا)ال رقنماا بناء ارنوار عادي لقماس مهاراا النا ق بغف الِّيبم " جمن حبوو،
ادممتي اليدويل ااول لنِّنمد النغي الِّيبمي لننيا ق بغفهيا جتيارب و مويياا) ذخ مت امِّقياد بيهبو
من 19 –18ديسمب ،ص.261
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اارنواراا الناسم عنى النشلمص ،رسال ماجسنف مف منشورة،

كنم اآداب ،جامِّ ادنما.
 الشي ي ي ي ي ي ييمخ ،حممد عود اليؤوف 2016ا)ال عداد ارنواراا ال ااءة يف النغ الِّيبم لننا ق بغفها ب الِّادم
واخنم  -مش وا وًَّايا -أحباو مممتي سطنوول الدويل الثاِّن ،ريكما.
 الشييمخ ،حممد عود اليؤوف 1988ا)ال بناء مقماس لن ااءة النغوي يف النغ الِّيبم كنغ أجنوم  ،رس يال دكنورا
مف منشورة َّ ،سد ادناهج و يا الندربس ،كنم الَّتبم  ،جامِّ نطا.
 الطواها ،سِّمد حممد سِّمد 2011ا)ال بناء مقماس لنمهاراا فوا ادِّيفم يف النغ الِّيبم والن قق من دااا
الااعنم لنمقماس وفقيار وفق النظير ال وسييم م واُّديث يف القماس ،رسييال دكنورا مف منشييورة ،كنم الِّنوا
الَّتبوي والناسم  ،جامِّ عمان الِّيبم .
 عود اُّممد ،جابي حممود )1998ال النقو الَّتبوخ والقماس الناسي ،دار النهً الِّيبم القاهية.
 عومداا ،يس ي ي ي عني 2016ا)ال ارنوار ال ااءة يف النغ الِّيبم  -دراس ي ي ي حتنمنم وصي ي ييام  -ااعمال ال امن
لنمممتي الدويل الثاِّن -اجتاهاا يديث يف رِّنمد الِّيبم لغ امم  ،مِّهد النغوياا الِّيبم – جامِّ ادنك سِّود،
 24 -23ربمل الثاِّن 1437ه ،ادوافق  3-2فبايي.
 ، فين عود القادر )2006ال أصول عند الناس اُّدي  ،دار الزهياء لننشي والنوحيل ،اليياأ.
 الغامدخ ،ميا امه عود امه 2002ا)ال ادِّايف الوصي ي ي ي ي ييام لنقو ال ااي النغوي  ،جمن جامِّ ادنك سي ي ي ي ي ييِّود
النغاا والَّتمج ) مج .14
 فين ،حممود عوييد  2016ا)ال ال ايياءة النغوي ي لنطوب ااجييامييمل الييذين ييموون يف الييدراس ي ي ي ي ي ي ي ي جبييامِّ ي ااحهي
الشيييل ،ادممتي الدويل الثاِّن ارنواراا َّماس مهاراا النغ الِّيبم لغف النا ق لا ،جتارب و احاا) ااربِّاء
واخلممس  26-25من هي اخيا 1438ه ادوافق  27-26من هي أكنوبي.
 لطاي ،حمسن )2006ال أسس األيهاء ااجنماعي ،م نو النِّنمد ادانوؤ ،جامِّ ع لس ،القاهية.
 ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي )2006ال َّماس الشلهم  ،ادهيي الدولم لنطواع والنشي ،القاهية.
 جمنس النِّاون الثقايف ااورويب 2001ا)ال األ ار اديجِّي ااورويب ادش ي ي ي ي ي ييَّت لنغاا ،ريمج د .عو عادل عود
ا واد و ريون ،مِّهد جور  ،القاهية.
 موسي ي ي ي ي ي ييى ،عني اعمري حممد 1997ا)ال رقو امن ا ماا النغ الِّيبم يف ضي ي ي ي ي ي ييوء ال ااياا النغوي لطوب
اديين الثاموي  ،دراساا يف ادناهج و يا ردريس ،جمن القياءة وادِّيف  ،مجهوري مهي الِّيبم .
 هييدخ ،نان أ د 2007ا)ال رهي ي ي ي ي ي ييور لبامج رِّنمد النغ الِّيبم ورِّنمها لننا ق بغفها عن بِّد يف ضي ي ي ي ي ي ييوء
ال ااءة النغوي  ،جمن ا مِّم الِّيبم لن نولوجما النِّنمد.
 وين رارمنونال اارنواراا الناس ي ي ي ي ي ييم ودااهتا ،ريمج ال الدكنور عطم حممود هنا .ممس ي ي ي ي ي يس ي ي ي ي ي ي فيمك ل لنطواع
والنشي ،القاهية.
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األبعاد األنثربولوجية في أباني العمل الشعبية بمنطقة الطارف
 مقاربة في األنثربولوجيا الزراعية-Anthropological dimensions in the songs of popular work in
Al Tarf area
 -An Approach to Agricultural Anthropologyالباحثة سهام سلطاني (جامعة الشاذلي بن جديد الطارف ،الجزائر )
اشراف األستاذ الدكتور حني عبد اللطيف

ملخص:
رنناول هذ الورَّ الو ثم اُّدي عن اابِّاد اامثيبولوجم يف أماِّن الِّمري الشي ي ي ي ي ي ييِّوم يف منطق الطارف الواَِّّ يف
الشييا ا زاثيخ ،عنى اعنوار أن هذ ااماِّن رِّد ي و من أ ي ال النِّوف عن اُّماة األمسيامم  ،رِّ س يدى ادنطنواا
ااساسم لن ماة ،وسمند الَّتكمز عنى اامثيبولوجما الزراعم يف ال شل عن هذ اابِّاد لنوَّوف عنى هذا النشاط األمساِّن
وأدوار الِّمنم ادومن منذ القدا يف الناريخ الوشيييخ ،وهذا هتدف هذ الدراس ي ىل ما النثاا عن رطور الثقاف األمسييامم
ادنِّنق با اممل الزراعي ،مل اليمزي الثقافم ال رًمننها هذ ااماِّن الشِّوم ادنِّنق بالِّمري الزراعي.
امطوَّا من هذا ن ن يؤ األ الماا النالم ال
 ما هي اابِّاد اامثيبولوجم ال رًمننها أماِّن الِّمري الشِّوم راص فما ينِّنق انيال الزراع ؟كمل ن ن ال شل عن أمناط الثقاف ادننني عب اًُّاراا األمسامم ؟الكلمات المفاتيح :األبنية الشعبية ،العمل ،األنثربولوجيا ،الزراعية.
Abstract:
This paper discusses the anthropological dimensions of folk songs in the
Al-Tarf region of eastern Algeria, as these songs are a form of expression of
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human life, reflecting one of the basic requirements of life. The emphasis will
be on agricultural anthropology in revealing these dimensions In order to
identify this human activity and its practical tools that have been implicated in
ancient history in human history. Therefore, this study aims at revealing the
development of the human culture related to the agricultural aspect, with the
cultural symbolism contained in these folk songs related to Agricultural's.
Based on this, the following problems can be raised:
- What are the anthropological dimensions of folk songs, especially in the area
of agriculture? - How can patterns of productive culture be revealed through
?human civilizations
Keywords: Popular song, Action, Anthropology, Agricultural.
مقدمة:
رِّد اامنم الشي ي ييِّوم ي ي ي و من أ ي ي ي ال النِّوف عن ا واممل اُّمارم  ،رِّ س ننل القمد األمسي ي ييامم وااجنماعم ،
والدينم  ،والثقافم  ،رندرن ضمنها ننل الِّاداا والنقالمد وادِّنقداا ادنهصن يف الذاا األم سامم  ،فنغدو اامنم الشِّوم
بذلك لهمق باألمسان يف أفياي وأرياي  ،رِّب عن أيوم و مال ورطنِّار ادسنقونم .
ومن ضييمن هذ ااماِّن الشييِّوم د أماِّن الِّمري الشييِّوم وايدة من أبيح هذ األبداعاا الشييِّوم اُّاضييية بقوة يف
مناسواا ننا سواء أ ناء اُّ هاد ،أو الوذر ،أو أ ناء جين الزينون ،أو مسري الهوف أو الوناء.
كما د من أهد هذ ااماِّن الشي ي ي ي ي ي ييِّوم ادنِّنق بالِّمري أماِّن الزراع باعنوارها من أهد ااكنشي ي ي ي ي ي ييافاا ال يققها
األمس ييان يف يمار  ،واعنمد عنمها يف كس ييمل َّوا عمش ي ي  ،وذلك ل ولا ومِّم وفطيي النش ييهة ،س ييا ت بش ي ي ري فِّال يف
النهوأ وااررقاء حبمار واليفل من مسيينوى رقدم ادِّمشييي ،فهذ الن م القوي والِّوَّ الو مق ال ريبل األمسييان بهرض ي
باعنوارها مهييدر اليحا جِّنن ياهييح عن م نومار الدارنم ويناس عن رشييوم هذا الِّمري الشيياا وادنِّمل ،لذ ااماِّن
الش ي ييِّوم ال رمدخ دورا يف الَّتويح عن الناس والنلامل من مش ي ييق الِّمري وعناث ىل جاممل دورها اُّماس ي ييي يف ي ي ي ذ
اهمد عنى مواصن الِّمري ددة أ ول ب ري راان و رقان.
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وهذا س ييِّمنا من رول هذ الدراسي ي ىل ال ش ييل عن هذا النش يياط األمس يياِّن ادومري يف القدا ،وذلك بااعنماد عنى
ادنهج اامثيبولوجي؛ وخباص ي اامثيبولوجما الزراعم ال رِّىن بدراس ي الِّنهييي الوشيييخ يف النظاا الزراعي منطنق من النطور
الندرجي هذا النشاط ىل اابِّاد اليمزي ال رناها هذا األ اح الوشيخ.
أوال -مفهوم األبنية الشعبية:
رِّد اامنم الش ي ي ييِّوم ي ي ي ي ري من أ ي ي ي ي ال النِّوف يف اادب الش ي ي ييِّ  ،فقد يظمت باهنماا كوف من يف الدارسي ي ي ي
والويايث  ،وروِّيا هيذا فقيد جتياذبنهيا الِّيدييد من النله ي ي ي ي ي ي يه ي ي ي ي ي ي يياا الِّنممي  ،وذليك ل وليا رِّب من منيايي اُّمياة ادلنناي
ااجنماعم  ،والناس ي ي ييم  ،والثقافم رِّوفا ص ي ي ييادَّا عن واَّل الش ي ي ييِّمل ،رِّ س أف ار ومِّنقدار  ،وعادار  ،ورقالمد  ،وما رطيأ
عنم من َّمد وموادك رِّب عن سنوك .
فهي بطاَّ اهوي اي أم من اامد ،لا ادي ة ال رنِّ س عنمها ماسي ي ي ييم

ي ي ي ييِّمل من الشي ي ي ييِّوب ،وهذا فاُّدي عن

اامنم الشِّوم يدي منشِّمل ،فهي كما وصاها أيد الدارس بهلا وايدة من أعظد ألغاح الننييب األمسامم  ،فهي بو
ييك منك لنناس أو الِّام  ،ومل ذلك فإن الناس ل يقوموا به يينِّها ،وكذلك فإلا لمس ييت رِّوفا مت بطييق رام عن اُّماة
الِّا ام لنناس ،الا عنى الِّ س من ذلك منمني يه ي ي ي ي ي ي يياد ادهارة الانم الايدي من رول عمري مف حمدد من ادغنم
الشِّوم الذين أسهموا يف أن رهري لمنا يف

نها اُّايل.

فاامنم الشي ي ي ي ي ي ييِّوم ركن من أركان قافننا وصي ي ي ي ي ي ييا

رِّ س جاموا من عادارنا ورقالمدما ،فهي مي ة ينِّ س عنمها واَّل

جمنمل يم رهور رهوييا دَّمقا دون موالغ أو مغالو  ،بري ألا ريف

أخ عنهي ينهل بادوالغ يف رهويي هذا الواَّل )1

ومن ب هذ النِّيي ااا ال وضي ي ي ييِّت ل َّمنم الشي ي ي ييِّوم د رِّييل أل سي ي ي ييندر هنيييت كياب الذخ يِّيفها بقول "بهلا
َّهمدة ِّيي من ن جمهول ادملل كامت رشمل ب اامم يف ااحمان اداضم  ،ولوثت جتيخ يف ااسنِّمال لاَّتة من و
من الزمن هي فَّتة َّيون منوالم يف الِّادة" .)2
فمما ذهمل فيامك كمدس ييون ىل اامنم الش ييِّوم بهلا اامنم ال مش ييها ب الش ييِّمل ورداوها أفياد فاس يينقيا بمنهد
َّوري أن يقوا ا امِّون بندوينها وَّوري أن رنناوها وق ادغن اخَّتف )3
فاامنم الشِّوم بداع ِّ عاوخ ،مند جبواممل عديدة من اُّماة األمسامم  ،باعنوارها جمهول ادملل.
كما اهند الوايث والدارس ي الِّيب باامنم الشييِّوم  ،ومن بمنهد د أ د ميسييي يف كناب "اامنم الشييِّوم " فمِّيفها
"ألا لمسييت كري أمنم يياثِّ  ،بري كري أمنم ا يوجد ها مص ييِّيخ وموسييمقى مدوم  ،وها أكثي من ي ري وميم وحمافظ
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عنى موس ي ييمقاها وجم هول مملاها مل عدا ا زا لذ اجملهولم  ،كما ن ن ض ي ييااء الش ي ييِّوم م امنها ادهم يف أوس ي يياط الناس
وره فها فمهد وارروا ها به ال منِّددة")4 .
فاامنم الش ييِّوم رِّد من أدا رااص ييمنها عمو فيديا ،ول نها ره يياغ يف ماي من الباع  ،يَّت يف أ ييد ص ييورها ريكموا
يَّت لنويي ىل أخ فيد من أبناء اجملنمل بهلا خته ويد دون مف .
وذهمل اديحوَّي ىل أن رِّييل اامنم الشِّوم بقول "ما ااماِّن ا أروا ولغ وعواثد ،ورشلمص وامنلاب ،ومتثمري
أيس ي ي ي يين اله ي ي ي ييور أو أَّو ها يف ييكاهتا وأيواها ا زثم وال نم  ،ومن هذ الوجه هي مِّمار ااذواا وبيهان اًُّ ي ي ي ي يارة أو
الوداوة ودلمري النهوراا واخلوا ي الناسامم  ،أما من وجه ره فها عنى الناس فهي مايج ال يوب ،ومسنم اخلوا ي وجمنم
اايزان ،ومنشط الِّزاثد ،ومذاء اارواؤ ،ومي ة الهور ا ممن  ،ومدعاة ااثنوف والن ابمل")5 .
ولِّيري أَّيب النِّيياياا ىل الواَّل وادِّقول هو رِّييل مجِّمي اامنمي يمي رِّيف اامنمي بيهليا "اامنمي وُّنهيا النيذان
مشه ب الشِّمل وينداوهما لننِّوف عن عوا ا وأياسمس  ،ولمًمنهما بِّ

القهص الشِّيي " )6

رنممز اامنم الش ي ي ييِّوم خبه ي ي يياثص فنم بارحة رايا بمنها وب أمناط أريى من اادب الش ي ي ييِّ  ،ن أهد ما نمز اامنم
الشييِّوم ألا مشييها ب الشييِّمل ،ورناَّنها الشييِّمل ورداوها بالنغمف والنِّديري ،و عادة الهييمام يَّت صييارا يف الهييورة ال
وصنننا عنمها ،باألضاف ىل الوحن والن ن والهدا ورِّوفها عن واَّل اجملنمل.
ومن و اثل اامنم الش ي ي ييِّوم ألا حتقق ماي أروَّم أو س ي ي يينوكم أو رِّنممم أو هي رمدخ و ما ردريوم اس ي ي يينمِّاب
الِّادة ،أو النقنمد ،أو اكنس ي ي يياب َّدرة ذهنم  ،أو جس ي ي ييمم  ،أو هي حتقق منِّ فنم ل يمدها ويس ي ي يينمل لمها ،أو هي رقوا
بدور مسي ي ي ي ي ي يياعد لان ري كان اليَّص ،أو النمثمري ،أو هي ر ننز َّدرا من الو اثق النارام  ،كما يوثها رمال الِّام ويوثولا
جتارلد ،أو هي رقوا بدور األر اد والننوم راص أماِّن الِّمري)7 .
ثانيا -مفهوم أباني العمل الشعبية:
ن النِّوف عن اُّماة األمسييامم يش ي ري يدى ادنطنواا ااسيياسييم لن ماة ،ويننيسييد ذلك عنى اخلهييوص يف اامنم
الشِّوم الا حتمري يف مًام منها أبِّادا قافم منِّددة ،وبالنايل رِّد أماِّن الِّمري الشِّوم

و من أ ال النِّوف األمساِّن

ادنِّدد ا واممل وادنهصري يف الطواثل الوشيي  ،فهي موروو مساِّن َّد فيضت وجودها من ضيورهتا ادن

يف اُّماة ورمو

الِّامن  ،فقد رِّددا جمااهتا وهذا د ها يًي ي ييور َّوخ يف مجمل ممادين اُّماة س ي ي يواء أ ناء جين الزينون ،أو أ ناء يهي ي ييد
القمح ،أو يف ادناسواا ااجنماعم مثري مسري الهوف...
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يه ييايمل الِّمري يف الِّادة أمنماا وأُّان من ييهلا رسي ييي أوص يياب الِّمري ،والنلامل من أعواث  ،كما ألا جتِّن يف
حبووي داثم السيور ،وبِّوارة أريى ن ن اعنوارها اُّادخ القوخ الذخ يدفل الِّامري ىل عمن لم ومشاط .)8
فقد عثي بِّ

الوايث ادنقو عنى أيد مقوش بامموال من القين الس ييابل َّوري ادمود ،ويذكي هذا النقش أن ااس يييى

من الِّيب كاموا داثمي الغناء ،وهد يِّمنون آسي ي يييهد وكان مناؤهد من ا مال حبم أعنيمل اا ي ييوريون ب وكاموا يطنوون
ىل ااسيى مواصنن و عادر )9 .
فهماِّن الِّمري هتدف ىل النلامل من مشييق الِّمري وعناث بإدرال الوهني والسيييور عنى مجاع الِّمال أ ناء عمنهد،
كما ألا حت ا ماع عنى الِّمري مِّا بإيقاع وايد ،ومويق أن أمنم الِّمري كثفا ما راقد الويدة ادوض ي ي ي ي ييوعم  ،وما هذا
ا ان وَّت الِّمري َّد يطول ومن و يًي ي ييمل الِّمال ىل اامنم كري ما يطيأ هد من ضي ي ييافاا رناق مل الن ن ،وكثفا ما
ر ون هذ األضافاا ارجتااا وَّنم ييجتنها ،ودا كامت أماِّن الِّمري يف كثف من اايمان ا ريرول يف مِّناها بالِّمري فإلا
ا ر شل عن موع الِّمري الذخ رهايو )10 .
ن أهد ما نمز أماِّن الِّمري يقاعها الس يييل واخلامل ،كما ألا رمدى من دون اا موس ييمقم  ،كما رِّمري عنى رقوي
روؤ ا ماع والن امز وجتنمل ادنري واليراب لمنطنق الِّمال ىل عمنهد ب ري ما أوروا من َّوة و نياع .
ثالثا -األنثربولوجيا الزراعية:
ن لاظ اامثيبولوجما هي كنم م نمزي مش ي ي يينق من ااص ي ي ييري الموماِّن اد ون من مقطِّ ال أمثيبوس ومِّنا األمس ي ي ييان
ولوجوس ومِّنا عند ،وبذلك رهوح مِّىن اامثيبولوجما من يم الناق عند األمسان أخ "الِّند الذخ يدرس األمسان من
يم هو كاثن عًي ييوخ يي يِّمش يف جمنمل رسي ييود مظد وأمسي يياا اجنماعم يف ري قاف مِّمن  ،ويقوا بهعمال منِّددة،
ويسيينك سيينوكا حمددا ،وهو أيًييا الِّند الذخ يدرس اُّماة الوداثم واُّماة اُّديث ادِّاصييية ،وحياول الننوم اسيينقوري األمسيان
مِّنمدا عنى رطور عب الناريخ األمس ي ي يياِّن الطويري ،لذا يِّنب عند دراسي ي ي ي األمس ي ي ييان عنما منطورا يدرس األمس ي ي ييان وس ي ي يينوك
وأعمال " .)11
كما رِّيف اامثيبولوجما بهي ي ي ييورة نهي ي ي ييية و ي ي ي ييامن بهلا عند دراس ي ي ي ي األمسي ي ي ييان ومِّما واجنماعما ويًي ي ي يياريا أخ؛ أن
اامثيبولوجما ا ردرس األمسان ك اثن ويمد بذار أو منِّزل عن أبناء جنس  ،منا ردرس بوصا كاثنا اجنماعما بطوِّ حيما
يف جمنمل مِّ ل ممزار اخلاص يف حمان وم ان مِّمن )12
وييى دوارد راينور أن اامثيبولوجما هي الدراسي ي الومو قافم ادقارم ليمس ييان ذ حتاول ال ش ييل عن الِّوَّ ب ادظاهي
الومولوجم ادورو ليمس ي ييان وما يننقا من رِّنمد ورنش ي ييت اجنماعم  .)13فاامثيبولوجما ذن رِّىن بدراس ي ي أص ي ييري األمس ي ييان
ورطور الثقايف عب الناريخ الوشيخ.
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أما اامثيبولوجما الزراعم فقد اس ي ي ي ي ي يينهري روبيا أخ راودر دراس ي ي ي ي ي يين يف هذا القطاع باُّدي عن أ م الزراع وموَِّّها
اخورخ يف يماة الوشي ي ي ي ي ي ييي ه ردارنها مِّ  ،وره فها يف جممري ا واممل الثقافم  ،والن نولوجم  ،وااَّنه ي ي ي ي ي ي يادي واجملنمِّم ،
والدينم  ،وبناء عنى ذلك يِّيف راودح عند اامثيبولوجما الزراعم بهلا "اامثيبولوجما ادِّنم بدراس الِّنهي الوشيخ يف النظاا
الزراعي الش ي ي ي ي ي ي ييامري ايين كاف من األمنان ىل ااسي ي ي ي ي ي يينهو ىل مظد الثقاف اليمزي  ،ومن أصي ي ي ي ي ي ييول الزراع ىل النطوراا
ادسنقونم " )14
رابعا -التحليل األنثربولوجي:
-1تاريخ الزراعة:
رِّد الزراع من اُّيف القدن ال عيفها األمسييان ،فالناريخ يظهي عب جمندار والنقوش اُّنييي ال وجدا يف أماكن
عدة يف الِّال اهنماا األمسي ي ييان ااول بالزراع  ،وكمل َّامت يًي ي يياراا عظمم بسي ي ييووها ،فهي من أهد من أهد األ احاا
الوشيي ال يققها األمسان القد  ،فقد امنقري األمسان من يماة الننقري ىل يماة ااسنقيار.
فقد عيف األمس ييان يف اجملنمِّاا الوداثم الِّه ييي اُّنييخ اُّدي ) الزراع  ،ف امت من أهد عوامري رقدم واس يينقيار ،
مما دفِّ ىل س ي ن الو موا ال كامت يف أول اامي رنش ي من الط  ،ومن جمموع هذ الوموا ر ومت القيى ااوىل ،ويف
هذ القيى دجن األمسان اُّموان ورت ادا م وصار يننج َّور بمدي  ،فاي هذا الِّهي رنوعت اادواا اُّنييي رنوعا كوفا
و هيا بشي ري أكثي ارقاما وأكثي رشي مو فهينل الاهس اُّنييخ ،وربطها اقو

من اخلشيمل ،وصينل ا ارو ي من اُّنيي

الهي يينمل لط ن اُّووب ،كما صي يينل من الِّظاا األبي وادثاَّمل ،وادوعق ومن الط

ي ي ري دمى ننا متثري اُّمواماا ال

دجنها ،كري رنك ادننيزاا ال أوجدها األمس ييان س ييا ت يف حتسي ي موعم مِّمش يين  ،وأدا ىل رطويي يمار يً يياريا روِّا
لنطور ورقدا مناج الهناعي وااَّنهادخ)15 .
ولِّري رهري هور الزراع يف اجملنمِّاا الوداثم ااوىل ييجل ىل ميور األمس ي ييان ىل وو ميايري أس ي يياس ي ييم س ي ييا ت يف
راطن واكنشاف لنزراع ال ساعدر يف اُّهول عنى مذاث واسنمياري يمار ال )16
 اديين ااوىل هي ميي ن مجل الطِّاا ،يم كان األمسييان وعنى مدى عش يياا اف السيين يسييِّى مننقو وراء اليحاصاثدا ،واَّطا ،وم اف ا يف سومري الوصول ىل ما يقناا ب وذلك رول الِّهي اُّنييخ القد )
 اديين الثامم هي ميين اامقوب الهناعي ،فاي رول هذ اديين عيف األمسان ااسنقيار وروصري ىل الزراع  ،وبىنالوموا ضييمن َّيى صييغفة م وما بذلك اجملنمل ااول ،وأصييوح راعما ُّمواماا كان َّد دجنها ،ومزارعا ،وصييقري يد فهسي ،
وأرقن أكثي صناع أدوار اُّنييي .
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 اديين الثالث هي ميين منان الطِّاا ،فاي هذ اديين أرقن األمس ييان ص ييناع الالار ،وأيس يين فوي اارأ وروس ييلأكثي يف ريبم اُّمواماا.
رِّد الزراع من أهد النش ي ي ي ي ي ييا اا ال مارس ي ي ي ي ي ييها األمس ي ي ي ي ي ييان يف يمار كولا رن اينماجار الغذاثم  ،وروفي مِّمش ي ي ي ي ي يين
واسنميارين  ،وذلك ل ولا بسمط يف عمنها و ومِّم  ،كما أن منقدم عن باَّي الهناعاا ،ذ مت ن األمسان يف القد أن
ي نشل أن اُّووب ذا وضِّت باارأ ومطنها الَّتب وسقطت عنمها اامطار رودأ بالنمو والنًج.
كما رِّد اًُّ ييارة ادهي ييي من أوىل اًُّ يياراا ال مارس ييت اله ييناثل ال متس ياج الش ييِّمل لمها ف امت اله ييور يف
القوور من عهد الس ي ي ييوثري ااوىل ،أخ ضو و اف س ي ي يين َّوري ادمود نثري ماس ي ي ييا حيي ون ويزرعون وحيه ي ي ييدون ويدرسي ي ي يون
ويذرون اُّووب وَّطِّاما من فان )17
ور شي ي ييل لنا الو اثق يف مجننها عن اُّماة األَّنهي ي ييادي يف أرأ اليافدين اًُّي ي ييارة السي ي ييوميي ) ،فالزراع كامت الِّمري
ااس ي يياس ي ييي لنسي ي ي ان ،وكامت اارأ بالغ اخله ي ييمل وال احدهيا باِّري روفف ادما والَّتب اخله ي ييو  ،وادناخ ادوثد واهنموا
بوسياثري اليخ ،والزراع واسينلدموا أدواا مِّدمم من البومز لغيأ القماا بِّمنماا حراعم وا ينهيوا بزراع القمح والشيِّف.
)18
فنطورا اادواا الزراعم مثري الاموس اُّنييي  ،واخاري اخلشوم ال جتيها اُّمواماا ،وادناجري اُّنييي وادِّدمم .
كما عيف الِّيب َّوري األسييوا الزراع  ،ف اموا نمزون ب أمواع الَّتب الهيياُّ لنزراع  ،ولذلك كاموا انارون أجود أمواع
الَّتب  ،كما مارس الزراع واُّيو سمدما دا عنم السوا ،و دريس عنم السوا.
فاارأ كامت وا رزال ااس يياس الذخ ييبل األمس ييان انش ييت ااول ،وال متن عنم باخلف والبك اامي الذخ جِّنها
حتظى بالقداس من يف اجملنمِّاا األمسامم القدن واُّديث .
خامسا -األبعاد الرمزية األنثربولوجية في أباني العمل الشعبية:
ن ال ش ييل عن ننل اليمزياا ال رنِّنق باجملال الزراعي من رول هذ ااماِّن الش ييِّوم  ،يس يياعد عنى مِّيف يماة
األمس ي ييان ومِّنقدار الياس ي ييل يول َّداسي ي ي هذ اُّيف  ،وما رنً ي ييمن من أبِّاد قافم باعنوار هذ الِّوَّ القوي ال ريبل
األمسي ي ييان منذ ااحل باارأ ،وكذلك عوَّ ادشي ي ييال ب اديأة واارأ ،باألضي ي يياف ىل الوَّوف عنى رمزي هذ اخاصي ي ييمري
الزراعم كالقمح والزينون ،وال أعطى هما األمسان اهنماما كوفا ل ولا حيمون أبِّادا قافم منِّددة يف الناريخ األمساِّن.
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-1رمزية األرض:

لقييد يييدد الِّمييري لناوؤ دور وميكز ااجنميياعي ،كمييا أعطن ي اارأ القييدرة عنى اُّايياظ عنى هييذا اديكز ،وذلييك
بيياعنوييار الِّوَّ ي الو مق ي ال جتمِّهمييا ،ف ييري منهمييا ي مييري اآري ،فييالِّوَّ ي ال ريبل الاوؤ بيياارأ رن ول من عوَّ ي
األمس ييان باارأ بش ي ري عاا ىل عوَّ راص ي  ،رن ول من روها اارأ ىل ييله ييم اعنواري ها ره فها الواض ييح عنى
الشييلهييم األمسييامم  .بالنسييو لِّنماء النغ فإن اارأ هي رمز ا ااف ،ورهيت ال نم  terreمن جذر هندوأورويب رفح
 tersال رِّب عن ف ية ا ااف ،وال أعطت يف الس ي يينس ي ي ي يينم رييز يامي اِّىن أما عطش ي ييان ،يف الايمس ي ي يم torride
يار و  torrifierاِّىن ص)19 .
رِّطي اارأ الوادة ل ري الِّال النوايت ،ويَّت ألا يف ال ثف من النش ي ي ي ي ومماا ،ولدا الِّيا الوش ي ي يييخ كذلك أيً ي ي ييا
الِّديد من االوهاا ،ومن هنا جاء اداهوا الش ييو عادي ل َّرأ ااا ،ن ننل ادِّنقداا النالم هي عنى عوَّ موا ييية
مل هيذ اليمزيي  ،يف بيدء اخلنمقي ايننيز أوراموس يف ريد اارأ اابنياء اليذين أ هيهد هزيود) يف الِّهي ي ي ي ي ي ييي اليذه روليد
الوش ي ييي عاويا من الَّتاب ،كما رولد القمح من رل الاوي بِّد مش ي ييهد بيوممثم روجد منذثذ "اس ي يينِّمال الوطن النس ي ييوخ
الذخ مثن مثري اارأ ،ب ياج ان ي ون مشغوا لنطمي فم الوذور" )20
كما اعنقد األمسييان َّدنا بهن َّوة اخلهييمل لدى اديأة َّادرة عنى أن رثف اخلهييمل لدى النواا ،يم أصييو ت اديأة
رأس ااسي ي ي ييية يف اجملنمِّاا ال مارسي ي ي ييت الزراع  ،فاديأة رزرع اارأ ورننج ااواد ،ولذا ر ون ممس ي ي ي يس ي ي ي ي ل َّموم  ،فهي
صامِّ اُّماة كما رِّنب أسيار الطومِّ ميروط بسي َّوهتا )21
اديأة ذن حتنذخ اارأ يف اُّوري والنوالد ،كما يقول أفو ون يف يدى حماورار اممن س ي ي ي ي  ،ويِّنقد الوداثمون الذين
جيهنون دور ااب يف اُّمري ،أن ا نس الوش ي يييخ يولد يف اارأ ،واله ي ييلور واداء أخ يوجد بشي ي ي ري سي ي ي يخ يف أيش ي يياء
اديأة ،فاارأ مثنت ذن باديأة ،لا ألوه أمثوي رنك ال حوجنها الشِّوب ب ري رضى مل السماء ويف النهوص الامنمقم
رِّنب اارأ هي الًِّي ي ي ي ي ي ييو اامثوخ وريد الِّ ييال ،ف ييادطي هو ادين ادله ي ي ي ي ي ي ي ييمل ل َّرأ ،فاي ك ييري م ييان ل َّرأ رمزيي ي
مسوي )22 .
ادشال ب رهمل الييد اامومي واخلهوب اارضم ال رودو النساء أكثي َّابنم لننهوأ لا ،وكان حيناري يف بداي
رش ييين كامت رنًييمن يداع يو من بذار عنى ادذبح َّوري دفنها يف اارأ ،وصييماا النسيياء الموا الثال وابنهاجاا يية،
ا بري من نن من جاممل النساء من أجري اُّهول بش ري منواح عنى اخلهوب الوشيي ورهوب اارأ )23 .
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ورمكد النه ي ييوص اهندي عنى اليمزي النس ي ييوي ل َّرأ ،فاي ادهاس ي ييوهارارا أن اارأ هي اارض ي ييم ال حتمري الوشي ي ييي
اآرم  ،كما أن اديأة هي رنك ال يوذر فمها اليجري ذرين  ،ومث صوا ريبل اارأ بالنمري وبالقمي بادودأ اامومي)24 .
ورنه ي ي ي ييور بِّ

الدياماا أن اارأ َّادرة عنى أن حتوري لويدها بدون مس ي ي ي يياعدة والد ،وكذلك جتد مومح دثري هذ

ااف ار القدن يف أسا ف النوالد الِّذرخ لنيباا يف قاف الو ي ادنوسل ،ودثري هذ ادااهمد ااسطوري رناسمل ادِّنقداا
ادناسييو لنلهييمل لنميأة وَّدراهتا ال متارس ره فا يا ا عنى النواراا ،وهذ الظاهية مِّيوف حتت اسييد النسييمل اامومي،
وييرول باكنشي ي ي ي ي ي يياف حراع النواراا الغذاثم من َّوري اديأة ،فاديأة هي أول من جىن النواراا الغذاثم وهي ال أصي ي ي ي ي ي ييو ت
ومِّما ادال ل َّرأ واخاص ي ييمري ،وبالننمني فإن مزايا اديأة الس ي ي ي دينم كامت س ي ييووا لس ي ييوق س ي ييمادهتا ااجنماعم كنموذن
كوِّن صورة اارأ ااا)25 .
فالِّوَّ ب

اديأة ،اارأ ،اخله ي ييمل) ربح أن اديأة منً ي ييامن ص ي ييوفما مل اارأ ،ومتثري الوادة كِّمري منايع عنى ادقماس

الوشيييخ من اخلهييمل اارضييي ،وريرول َّداس ي اديأة بقداس ي اارأ ولنلهييمل النسييوخ ،منوذن كوِّن هو منوذن اارأ ااا
ادولدة الشامن )26 .
ن الدور اليثمس لنزراع الذخ ينِّنق ب عند مذاء الوشي يوضل ِّوم الدياماا ا هنمم ادنِّنق ببه با ن اارأ)
يف أكثيي اًُّي يياراا ،ن اُّماة النوارم مشي يييو ا و اآه  ،فاي موحوبورامما ينًي ييمن عمد السي يين ا ديدة اينااا بزوان
ننل فادنك ممثري األل يقَّتن بال اهن ال بى الودين عن اليب  ،فهذا القيان ب االوهن رنمح ل َّرأ أن رِّطي ماسي ي ي ييها
من جديد بالنواا .)27
ويف المومان كامت اارأ ااا دنمَّت ادننني الشييامن  ،وبش ي ري منممز أكثي كامت أا الوذار وأن ابننها كوري ) هي يو
القمح ذاهتا ،ورنوضح عند األمييق مشالاا الزوان والزراع يف رنظمد جممل اآه .)28
كما دعمت اارأ به اء منِّددة يف بود ما ب النهيين وأول اسد مِّيوف ها هو كي َّيين ن ل السماء وهي فمما
بِّد منماخ ،مامي ،م اما ،ممننو ،ممسي ييابا ،)...يم كان ااسي ييد اننل يسي ييمل ادهم ال رقوا لا اآه  ،فاارأ حتت
اس ي ي ييد ممنو كامت ه لنوادة وادلاأ ،وحتت اس ي ي ييد ماما أو مامي كامت رقوا باِّري رنق ال اثناا الوشي ي ي ييي  ،ويف الوَّت
اُّاضي احال اهنود اُّمي يف أميي ا الشمالم يقدسون اارأ ويِّودولا عنى ألا اآه ااا لديهد .)29
فقدنا كامت رِّد اارأ َّوة كومم رالق ها أعً ي ي ي ي يياء رناس ي ي ي ي يينم  ،ورنمنل بوِّد ممثولوجي لدى دياماا عديدة ،كما
اعنقد بهن اارأ رنهل عند َّطل ااعش ي ي ي يياب مثنما ينهل اليجري الذخ ينناون ُّمن  ،كما ي ي ي ييو الوِّ

اارأ باديأة والزرع
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هو حرع اليجري ،كما رِّنب اديأة الِّاَّي رطي عنى اارأ أو عنى الزراع  ،وهذا ااعنقاد مننشي ي ي ي ي ي ييي يف اهند ويف بِّ

الوود

األفييقم  ،ويف اله كيمت اارأ عنى ألا اه )30
ويف الديام اليومامم كامت أهد مظاهي النقوى والنقديس موجه ضو اارأ ال رِّد مهيدر اُّماة ومقي اامواا،
منها اخله ي ي ي ييمل والِّطاء والنمو ،وكان يقاا ها ص ي ي ي ييوة يف ي ي ي ييهي ينايي من كري عاا مثنوا اارأ باآه رنس) ،ويف الديام
السي ييوميي كان ل ري ل ميرو وم ام مثري اارأ كي) ه اارأ ،بمننمري ه اُّووب ،أما الديام الاارسي ييم فقد َّدس ي يوا
اارأ ،ومن أجري ذلك ل يدفنوا ا ث يف الَّتاب روفا من ردممس اارأ ،ويف مهي كان جمل ل اارأ )31
واارأ هي أيًي ي ييا ي ي ييااف لا متثري كها وميضي ي ييِّ لولم واأليقاعاا ال ومم رظهي النظاا واامسي ي يينياا ،وااسي ي يينمياري
واخلهمل.
فاأليسيياس الذخ ينولد من هذا ييجل بهييورة راصي دا ر شييا لنا بطياوة وعاوي ا مثمري ها الهييورة الودثم ل َّرأ
ااا ،فهذ الهييورة مهييادفها يف كري م ان ،وحتت أ ي ال وأمواع ننا ا يهييي ها ،لا اارأ ااا ال أعطت الوادة
ىل كري ال اثناا .ن رولد الوش ي ي ييي بواس ي ي ييط اارأ مِّنقد مننش ي ي ييي عادما ،ويف الِّديد من النغاا أن األمس ي ي ييان ي "مولود
اارأ" ويِّنقد بهن اا اال يهرون من عمق اارأ ،من مغاور وكهوف و ي ي ي ي ييقوا ،فالوادة والوض ي ي ي ي ييل ا الَّتمج ال ومم
اله ي ي ييغيى لِّمري منوذجي م نمري باارأ وا راِّري ااا الوش ي ي ييي س ي ي ييوى اينذاء ور يار هذا الِّمري الودثي لظهور اُّماة يف
جوف اارأ)32 .
وهذا ي ون واض ا أ ن اليمزياا وادِّنقداا يول اارأ ااا واخلهمل الوشيخ والزراعي ،وَّداس اديأة ل ي ن ها
أن رنطور ورش ي ي ي ي ي ي ري مظاما دينما مه ي ي ي ي يياما باعنناء ا باكنش ي ي ي ي يياف الزراع  ،ومن الواض ي ي ي ي ييح كذلك أن جمنمل مما َّوري الزراع
منله يهييا بالهييمد،ل يسيينطل الشييِّور بذاا الطييق  ،وا بذاا ال ثاف  ،وَّداس ي اارأ ااا ،ن فارَّا بالننييب يننج من
فوارا يف ااَّنه ي ي يياد ويف الثقاف والننظمد ااجنماعي ،وب نم يف الناريخ مل ذلك رس ي ي يينمي ب اله ي ي ييمادين الييري وادزارع
ادسنقيين)33 .
 -2رمزية الزيتون:
يِّنب جين الزينون من ااعمال ال حتنان ىل موادرة مجاعم  ،حبم ينني الاويون ضو يقوهد عند بداي لاي فهييري
اخلييل وبداي فهري الشناء ىل القماا لذ الِّمنم  ،حبم يشَّت يف هذا الِّمري كو ا نس من اليجال والنساء فمنسنقون
هذ اا يينيار ،ويوا يييون الِّمري وكنهد اس ي ومشيياط ،ويقومون بناًييها أو بن ييك اامهييان أو بااعنماد عنى الِّه يا
يَّت رس ييقل يواا الزينون ،و يقومون بوض ييِّها دارري ااكماس ،كما أن النس ييوة رقمن بإيً ييار بِّ

ااكوا الش ييِّوم
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رااؤا لذا ا ين ويَّت ي ون اخهول وففا مثري الغيايل ،اابيان ، ...ويف أ ناء ذلك يطنقن الِّنان ُّناجيهن لَّتديد بِّ
ااماِّن الشِّوم رِّوفا عن الايي  ،وريوحيا عن الناس.
فننيد ادغنم الشِّوم رقول يف أمنم "ضرب الزيتون"()34
ب الزيْطتُو ْن
ب الزيْطتُو ْن :
:
ض ْر ْ
ض ْر ْ
ض ال ْْعيُو ْن
ن ْخد ْم ونْطغ:م ْ
س في ال ُْموزيط:ا
الْ ُ
خ ْبط ْز الي:اب ْ
ال :ق ْس ْم :عل:ى اهلل
ال :ق ْس ْم ع:ل:ى اهلل :مالْكريط:ا
و رقول يف مقطل ري من أمنم "الزيتون"()35
الزيْطتُو ْن ْم :د ْربي وْم :د ْربي ْعل:ى ب:ابُو ْعل:ى ب:ابُو
ي:ط ْف :ر ْح ع:مي ويع:ر ْظ ل ْحب:ابُو ويْطعٍ :ر ْظ ل ْحب:ابُو
يِّنب الزينون من أجود أمواع اا ِّم اله ي ي ي ي ي ي ي م  ،فقد يظي بشي ي ي ي ي ي يييف الذكي يف القي ن ال ي  ،فقد جاءا اآياا
الذخ أَمْيزَل ِمن َّ ِ
َرَي ْجنَا
الس َماء َماء فَه ْ
ال ين رَّتى يف فًري وأ م الزينون ،وذلك يف سوِّ مواضل ،يف َّول عز وجري ل َوُه َو ِّ َ َ
ًيا ُخنْيِن ِمْن يوا منَيياكِوا وِمن النَّل ِري ِمن َنِِّْها َِّْنيوان دامِم ٍ وجنَّ ٍ
بِِ مَيواا ُك ِّري َ ي ٍء فَهَريجنَا ِمْن ر ِ
اا ِمن أ َْعنَ ٍ
الزيْينُو َن
اب َو َّ
َ َ
ْ َْ ْ ُ َ
ْ
ُ ُ َ َُ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ََ
اليما َن م ْشنَوِها و َمميي منَ َشابٍِ امْظُيوا ِ َىل مثََِيِ ِ َذا أَْمثَي وييْنِِّ ِ ِ َّن ِيف َذلِ ُد َآي ٍ
اا لَِق ْوٍا ييُ ْمِمنُو َن﴾ )36
ْ َ
َ ََ
َ َْ ُ
َو َُّ ُ
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ويف َّول روار ورِّاىل ل َوُه َو ِّ
اليَما َن
ع ُْنَنِاا أُ ُكنُ ُ َو َّ
َّل َري َو َّ
الزيْينُون َو ُّ
الذخ أَمْ َشيهَ َجنَّاا َم ِّْ ُيو َ ياا َومَْميَي َم ِّْ ُيو َ ياا َوالن ْ
الزْر َ
ِ
ِ
مل اد ْس ِيفِ َ ﴾ )37
ه ِاد َواَ رُ ْس ِيفُوا ِمَّ ُ اَ ُِحي ُّ
ُمنَ َشالا َومَْميَي ُمنَ َشابٍِ ُكنُوا م ْن مثَِْيِ ِذَا أَْمثََي َو رُوا َي َّق ُ يَي ْوَا َي َ
ُ
ِ
َعَناب وِم ْن ُك ِّري الثَّمي ِ
ِ
ك
ع َو َّ
ت لَ ُ ْد بِ ِ َّ
اا ِ َّن ِيف َذل َ
الزْر َ
كما يقول امه عز وجري يف كناب الِّزيز لييُْنوِ ُ
مري َواا ْ َ َ
ََ
الزيْينُو َن َوالنَّل َ
َآيَ لَِق ْوٍا يَينَي َا َّ ُيو َن﴾ )38
وجاء ذكي الزينون يف َّول عز وجري ل َوَحيْينُوما َوَخنْو﴾ )39
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ولِّري رِّدد ذكي الزينون لدال عنى عظد وم ام وأ م هذ الشي ي يينيية الطمو ادوارك  ،وال أَّسي ي ييد امه عز وجري لا يف
الزيينُ ِ
ون﴾ )40
كناب الِّزيز وذلك يف َّول روار ورِّاىل ل َوالنِّ ِ َو َّْ
أ مثري موِرِ َك ِمشي ي ي َ اةٍ فِمها ِمهي ي يو ِ
كما ورد ذكي هذ الش ي يينيية يف َّول رِّاىل لامه مُور ال َّسي ي يماو ِ
اؤ ِيف
ْ
اا َواا َْر ِ َ َ ُ ُ
اؤ اد ْ
هي ي يوَ ُ
َ َْ ُ
ُ
ََ
خ يوَِّ ُد ِمن َ ينييةٍ موارَك ٍ حيينومٍَ اَ َ ييَِّم واَ َميبِم ٍ ي َ اد حيينيها ي ِ
حج ٍ
ً ييءُ َولَ ْو َلْ متَْ َس ي ْس ي ُ مَ ُار
ْ َ َ َُ َْ ُ
اج ُ
ْ َ ْ َ ُ َْ ُ َ ُ
مل ُدر ُّ ُ
الز َج َ
َُ َ
اج ُ َكهَمي ََّها َك ْوَك ُ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ال لِننَ ِ
مد ﴾ )41
ب امهُ اا َْمثَ َ
ور َعنَى مُوٍر يَي ْهدخ امهُ لنُوِرِ َم ْن يَ َشاءُ َويَ ْ
ً ِي ُ
مُ ُ
اس َوامهُ ب ُ ِري َ ْيء َعن ُ
وهذا ما هو ا دلمري عنى عظد ييهن هذ الش يينيية ،وفواثدها ال متن لا عنى األمس ييان ،فهذ الش يينيية ادوارك حتمري
كري مِّاِّن اخلف والبك والنال ،بهااء حينها و دة دِّام .
ِ
ويف س ي ي ييورة ادممنون يقول امه عز وجريلو َ ي ي ينييةٌ َختْي ِ
ُّه ِن َو ِص ي ي يْو ٍل لِ ْثكِنِ ﴾  ،)42وهي
ت بِالد ْ
ن م ْن ُوِر س ي ي يْمينَاءَ رَيْنوُ ُ
َ ََ ُ ُ
نيية الزينون بدال الهول والدهن.
فمن النايم الِّنمم فقد أ وت الِّند أ م

ي ي ي ي يينيية الزينون فزينها مامد لهي ي ي ي ي ي

األمس ي ي ي ي ييان من اامياأ ادلننا مثري

أمياأ القنمل ،والشياي  ،كما أن حينها منطل لنوشية ولايوة الشِّي.
فهذ الش يينيية الِّييق ااص ييري وعممق ا ذور يف راريخ اًُّ ييارة األمس ييامم  ،هذ الش ينيية ال ين ادِّطاءة ،الثابن القواا
والياس ي ي ي ي ييل ااركان يف اارأ ا رزمدها اليياؤ مهما كامت َّوهتا ،فهي ي ي ي ي يينيية عظمم الاواثد مظيا ا منها ااَّنه ي ي ي ي ييادي
واله م والغذاثم والومتم .
أما من يم اليمزي ااس ي ييطوري لش ي يينيية الزينون فقد كامت رمزا ا منا منففا ال عمنت عنى رولمد ي يينيية الزينون،
وال أسيوغت اينها عنى ينيية اليراء والسيوا ،لا الشينيية ادقدسي اكيبول أ منا َّنِّ أ منا) ،وَّد كامت أصيو فسياثري
حينوم ااكادنم ال كامت حمَّتم جدا من َّوري ااكمدنوم  ،وال كامت مش ي ي ي ي ي ي ي وم باليمز عندما اجناؤ هماء ادنطق ،
وك ِّنوان لقداس ي الشيينيية ادله يه ي لنيب فإلا رهييور عنى الِّديد من ا دارياا وعنى مقود أ منا ،وكان ما يننقا الظافيون
يف االِّاب ااودوم راجا من الزينون ،فند ي ن هنا من ي ي ي ي ي ي يييف أ ى يف مظي األمييق من ران حينون هذا ،واُّمام ال
أ نقها سي ييمدما موؤ عنم السي ييوا جنوت ىل الانك مهي يين حينون ،كشي يياهد عنى عودة السي ييوا بِّد الطوفان ،ومن هنا رهيت
الِّوارة مد مهن الزينون الذخ كان ل فمها سنل منوك يف امماذة ففجمري ويف أمنم روان)43 .
كما اسنِّمري الموماممون الزينون حين يف الطِّاا وبديو عن الهابون وأيًا كوَّود ليضاءة)44 .
فننزينون أ م كوفة يف يماة األمسان ،ذلك يف كوم منِّدد الاواثد ال نن لا عنى األمسامم مجِّاء.
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 -3رمزية القمح:

عند ينول موس ييد اُّه يياد يوادر الاويون يف يه ييد اخه ييول من القمح الذخ بذلوا فم َّه ييارى جهدهد من أجري
جين حمه ي ييول وافي ،فمقه ي ييدون يقوهد يف اله ي ييواؤ الواكي منوكن عنى امه أجري أن يِّمنهد يف يه ي ييادهد ويوار هد فم ،
وكنهد أمري وموط وسيييور يامن مناجنهد وأدواهتد الزراعم ال رسيياعدهد عنى اُّهيياد ،وكامت عمنم اُّهيياد رند لِّدة
أياا ،فقدنا كاموا يس ي ي ي يينِّمنون ادننيري عند اُّه ي ي ي يياد ،أما يالما فقد رطورا اآاا الاويم فهص ي ي ي ييوح اُّه ي ي ي يياد با ياراا
واُّاصداا.
ويف أ ناء ذلك كاموا ييددوا بِّ

ااماِّن الشِّوم حتت يقاع وايد ،وب نماا بسمط من أجري حيادة اُّماس والنقنمري

ف يْ :حص ْد"()45
يما يْ :دني عُر ْ
من رراب الِّمري ،فننيد ادغنم الشِّوم عند يهد القمح رقول يف أمنم " :واح ْد ك :
ف يْ :حص ْد
يما يْ :دني عُر ْ
:واح ْد ك :
ور
أ:دي :خ ْرج ْة ب:ط ْرُك ْ
ب:ار ْك لين:ا ي:ا :ربي
ص :حاي ْحن:ا
ب:ار ْك لين:ا في ْ
ُوب:ار ْك لين:ا في فْال:ح ْتطن:ا
ُوب:ار ْك لين:ا في ُوال:دتْطن:ا
ف ان النوكري عنى امه عز وجري هو أهد ما نمز هذ ااماِّن الش ي ي ييِّوم  ،فاي هذا ادقطل رقول ادغنم الش ي ي ييِّوم يف أمنم "نهز
المنجل ونحصد"()46
نْه ْز الْم ْنج ْل ُونْ :حص ْد
والخ ْير م ْن ع ْن ْد :ربِّي يكْث ْر
اس ْم اهلل
ن:ط ْب :دأ ب ْ
على ُم :ح ِّم ْد ن ْتط :وك ْل
و :
نْ :حص ْد والخ ْير م ْن ع ْن ْد :ربي يكْث ْر
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و رقول ادغنم الشِّوم يف أمنم "أحصد ترتاح"()47
وض ي:ا ُخوي:ا ال :فالْ :ح
نُ ْ
اح
نُ ْ
وض أ ْ
:حص ْد ت:ط ْرتْ :
الجدي ْد
الْمنْج ْل ْ
يك
ين يد ْ
:ر ُ
اهو ب ْ
يك
ُو:ربي م ْن :خ ْيط :رْه ي:ط ْعط ْ

يِّنب القمح مادة أسيياسييم يف مذاء األمسييان ،كما يدرري يف ال ثف من الهييناعاا الغذاثم كاخلوز واُّنوياا ومفها،
ورِّود حراع القمح ىل الِّهور القدن يم يِّنب من أواثري اخاصمري ادسنهمس .
نك ِ ِِّّن أ ََرى َس ي ي ي ي ي ي يْول
لوََّ َ
ال اد ُ
حيمري القمح رمزي دينم  ،فاي رؤيا بقياا منك مهي ي ي ي ي ي يييَّ ،ال امه رِّاىل يف كناب الِّزيز َ
َ
ًي ي ي ي ٍي وأ ِ ٍ
ٍ
ٍ
اا ِ ٍ
ِ ِ
اخ ِ ْن ُكْننُ ْد لِ ُّنيْؤيَا
ان يَهْ ُكنُ ُه َّن َسي ي ي يْو ُل عِ َني ُ
بَي َقَي َ
اف َو َسي ي ي يْو ُل ُسي ي ي يْنوُوَا ُر ْ َ َ
ُر ُي يَاب َسي ي ي ياا يَا أَيُّي َها اد َُّ أَفْينُوِّن يف ُرْؤيَ َ

رَي ِّْوُي ُيو َن﴾  ،) 48دلت الوقياا عنى ااعواا والسن  ،الوقياا السمان عنى ااعواا والِّنياف عنى السن .

اُّووب ال جتىن وخباصي القمح هي رمز ما ي بثورة الِّهييي اُّنييخ ا ديد ،يم أصييوح األمسييان منننيا ،وأصييوح
الوشي مزارع ومسنقيين بِّد أن كاموا يَّت ذلك اُّ نارسون ا مل والهمد والَّتيري ،فقد كان القمح بهورة داثم يَّت
الموا أو ل َّمس أس يياس الغذاء ،وَّد اختذ َّمم اليراء والوفية ،وبالاِّري فإن الس يينواا ال ر ون حمه ييول فمها س ييمتا أو رالاا
كامت رِّنب س ي ي يينواا جماع ورِّاس ي ي ي ي و مار  ،وهنا بِّ

الش ي ي ييِّوب لديهد كري القناع بهن القمح عوم اليراء ،وهد يف

أعماد ادمود يهكنون أ واَّا مِّدة من القمح وينوى موضوع عنمها س ي مل القمح)49 .
منذ أن ري الموماممون يماة اليعي والَّتيال عا وا عنى ما رننني أرضهد من َّمح وحينون ،ف ان القمح أو الشِّف هو
الطِّاا الم وماِّن ااس ي ي يياس ،وكامت القاعدة أن القمح فقل هو الذخ اوز؛ أما الش ي ي ييِّف ف ان يِّنين باداء دون رومز ويمكري
كنوع من اُّنوى)50 .
يف كري م ان كامت الس ي ي ي يينابري ااوىل بواكف اخه ي ي ي ييول رقدا لثه فاي أرموس يم كامت عوادة هفا كامت س ي ي ي يينابري
القمح رسي ييمى حهور هفا) ،ول ن السي يينابري كيسي ييت بهي ييورة راص ي ي لدنمَّت فقل رب اارأ واخلهي ييمل ،وخباص ي ي يف مِّابد
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اينوحيس يم كامت رقاا حراعم  ،ن النظف اليوماِّن لدنمَّت كامت س ييفيس وريد واَِّّ امنش ييار عوادهتا بس يييع يف ااراض ييي
الغنم بقمح فييقما الشمالم  ،انافس مل اآه القي اجم )51
ولمومنا هذا ن ن أن يش يياهد يف مه ييي دمم من س يينابري القمح مِّنق عنى ييوا الس ييماراا كنيالو لن ق ،وحمافظ
عب ألوف الس يين عنى دورها رِّويذة راص ي ي  ،فاي َّب ممنا الش ييهف يف وادخ ادنو القين  15ا.ا) يقدا الاوؤ بواكف
حمهول حتت ِّار دمم من سنابري القمح)52 .
وبالنسي ي ي ي ييو لنمسي ي ي ي ييم م ييردخ القمح واخلوز مدلوا هاما مونما عنى ال نمل ادقدس ي ي ي ي ي  ،وَّد ابيح من َّوري اليسي ي ي ي ييام
والن ار يَّت القين الِّشيين يم رزين مواثد رناول القيبان اُّديث بسنابري القمح أو اخلوز يف النقوش )53
ن لنقمح أ م يف كوم ادننون ااساسي الذخ يدرري يف مذاء األمسان ،ويًمن بقاث واسنميار يف اُّماة.
سادسا -األدوات الزراعية:
اسيينلدا الاوؤ أ ناء حراع أرض ي َّدنا اُّمواماا واخاري اخلشييوم ُّيا أرض ي  ،وأهري الوادي حيي ون عنى األبري ،أما
أهري الييل فم ي ون عنى اخلمري والثفان واُّمف ومن أهد هذ اادواا الزراعم ادومن منذ القدا دال
 -1المنجل:
وهو أداة ها أسي يينان رهرذ ي ي ري القوس ،اسي يينلدم الاوؤ َّدنا ويديثا يف يهي ييد القمح والشي ييِّف ،كما اسي يينِّمري
ألحال اُّشاثش الًارة.
اعنمد الاوؤ َّدنا ويديثا عنى هذ ااداة ادهم عند ينول موسيد اُّهياد ،هذا د ادغنم الشيِّوم يف أمنم "صبي
يا النو" رنو باًري مزول ادطي عنى هذا اليحا ادسلي من عند امه عز وجري ،اامي الذخ جيِّري الاوؤ يهم مننين ُّهد
هذا اخهول الوفف ،فنقولال )54
صبِّي
صبِّي ي:ا الن:ط ْو ُ
ُ
اهو م ْتط :عبي
السن:ا :ر ُ
قْ :م ْح ْ
والْخ ْير م ْن ع ْن ْد :ربِّي
اهو م ْت :خبي
والْم ْنج ْل :ر ُ
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بي
ي ْست:طن:ى في خ ْير :ر ِّ

و رقول ادغنم الشِّوم يف أمنم "يا المنجل" لنو لنا و ما ادننيري يف عمنم اُّهاد ،فنقول)55 :
يت
ي:ا الم ْنج ْل ي:لي ن:ح ْ
ال ْشع ْير والْ :ق ْم ْح ال :ذ ْهب:اني
سا وْر :ج ْ
ال
ص ُدوا ب ْ
:ح ْ
يك نْ :
 -2الفأس:
وهو من أَّدا اادواا ال اس ي يينلدمت لنزراع ولنلنمص النواراا من ااعش ي يياب الً ي ييارة ،ذ ينِّدد مهام ما ب
َّنمل الَّتب ويايها ،والن طممل ،وَّطل اا نيار.
رِّد فوي اارأ َّدنا ااس يياس الذخ يِّنمد عنم الاوؤ يف كس ييمل َّوا يوم  ،لذلك فهي اثاب الس يياس أو القواا
الذخ يوىن عنم الومت ،هذا د ادغنم الش ييِّوم رش ييمد باً ييري هذ ااداة ال يس يينِّمنها الاوؤ أ ناء ياي أرضي ي أيف أمنم
"باسم اهلل نبدا" )56
اس ْم اهلل ن:ط ْب :دا
ب ْ
الع :مال:ة
و ْعل:ى :ربِّي ْ
اس ُون ْحف ْر
نْه ْز ال :ف ْ
ْمة في :ربِّي الْعا:لي
و :
الحك :
اس
اس ي:ا النْ :ح ْ
ي:ا الْ :ف ْ
اس
ب ْ
يك ب ْني ْ
الس ْ
ت :
كما يقول ادثري الشِّ "ضربة بالفاس وال عشرة بالقدومة"
 -3المحراث:
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يِّنب من اادواا الزراعم ادهم كان َّدنا جتي الثفان ،كما اس ي ي ي ي يينِّمري يف ييو ااراض ي ي ي ي ييي اله ي ي ي ي ييِّو  ،وريباا قمن
لنزراع .
 -4المذراة:
كامت ره يينل َّدنا من اخلش ييمل لن ري حمري الذراع يف فه ييري اخاص ييمري عن الننب القش) ،وهي م وم من يد رش ييوم
وين وها أصابل رشو المد.
و نت هذ اادواا الزراعم ااساسم ذاا أ م بالغ يف يماة األمسان الوداثي واُّدي  ،رِّمن يف يمار ورن اينماجار
الغذاثم .
خاتمة:
من رول هذ ال دراس ي ي ي اامثيبولوجم اماِّن الِّمري الشي ي ييِّوم انطق الطارف ن ننا الوَّوف عنى مجن من النناثج من
بمنهاال
 رِّد أماِّن الِّمري الشييِّوم ادنِّنق بالزراع َّنمن لنغاي يف فن نور ااماِّن الِّيبم ؛ ول نها مل َّننها دها مالوا ما رِّ سلنا يماة األمسي ي ي ي ييان أو بااييى الاوؤ ب ري دَّ  ،فنِّ س بذلك ننل القمد ااجنماعم  ،وااروَّم  ،كما رِّ س اآراء
وااف ار والِّاداا والنقالمد وادِّنقداا ال رسود هذا اجملنمل.
 فِّالم ااماِّن الِّمري الشِّوم مظيا لدورها وو مانها األجيابم يف النلامل من مشق الِّمري وررابن . ربح اامنم الشِّوم اررو اط األمسان بالِّمري الزراعي وخباص باارأ اامي الذخ جِّنها حتظى بالقداس والنونيمري.قائمة الهوامش:
 .1جمدخ حممد لس الدين ،اامنم الش ي ييِّوم ب الدراس ي يياا الشي ي ييَّم والغيبم  ،دط ،اهمت الِّام لقه ي ييور الثقاف  ،مه ي ييي،
 2008ا ،ص109
 .2أل سندر هنيييت كياب ،عند الان نور ،ريمج ال ر دخ صاحل ،دط ،دار ال ناب الِّييب ،دا ،ص 253
 .3جمدخ حممد لس الدين ،اامنم الش ي ييِّوم ب الدراس ي يياا الشي ي ييَّم والغيبم  ،دط ،اهمت الِّام لقه ي ييور الثقاف  ،مه ي ييي،
 2008ا ،ص 31
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 .4أ د ميسي ،اامنم الشِّوم  ،دط ،اهمت الِّام لننهلمل والنشي ،القاهية1968 ،ا ،ص 222
 .5الِّييب ديو ،مااهمد ومناذن يف اامنم الشي ي ي ي ي ي ييِّوم عن الثورة الن يييي ااوراس منوذجا ،ط ،3دار ادنه ي ي ي ي ي ي ييدر ،ا زاثي،
2013ا ،ص 7،8
 .6جمدخ حممد لس الدين ،اامنم الشِّوم ب الدراساا الشيَّم والغيبم  ،ص 17،18
 .7حممد المل الدويك ،اامنم الشِّوم يف َّطي ،ط1990 ،2ا ،اجملند ااول ،ن،1ن ،2ص 129
 .8حممد المل الدويك ،اامنم الشِّوم يف َّطي ،ص 221
 .9يس مهار ،الشِّي الشِّ الِّييب ،ط ،2منشوراا اَّيأ ،بفوا ،لونان1400 ،ه|1980ا ،ص 65
 .10جمدخ حممد لس الدين ،اامنم الشِّوم ب الدراساا الشيَّم والغيبم  ،ص 194
 . 11عمس ييى الش ييماس ،مدرري ىل عند األمس ييان اامثيبولوجما ،دط ،منش ييوراا حتاد ال ناب الِّيب ،دمش ييق2004 ،ا،
ص 13
 .12اديجل ماس  ،ص 13
 .13اديجل ماس  ،ص 13
 . 14سارس كمديا وجون فان ويننين ،اامثيبولوجما النطومقم  ،ريمج هناء رنمل مين،دط ،دا ،ن ،3موَّل أمثيبوس
www ar anthropos.com / 3
 .15يس يين مِّم  ،موس ييوع مثولوجما وأس ييا ف الش ييِّوب القدن ومِّنيد أهد ادِّووداا القدن  ،دط ،دار الا ي النوناِّن،
بفوا1994 ،ا ،ص 19
 .16اديجل ماس  ،ص 19،20
 .17ارل سنموبوس ،راريخ يًاراا الِّال ،ريمج حممد كيد عني ،ط ،1الدار الِّادم لن نمل والنشي ،دار مو  ،ا مزة،
القاهية2012 ،ا ،ص 19
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 .18سوسنمو موس ايت ،اًُّاراا السامم القدن  ،ريمج السمد يِّقوب ب ي ،دط ،دار ال ارمل الِّييب1986 ،ا ،ص
99
 .19فمنممل سييفمج ،اليموح يف الان-ااديان-اُّماة ،ريمج عود اهادخ عواس ،ط ،1دار دمش يق ،دمشييق1992 ،ا ،ص
364
 .20اديجل ماس  ،ص 361
 .21يسن مِّم  ،موسوع ممثولوجما وأسا ف الشِّوب القدن ومِّنيد أهد ادِّووداا القدن  ،ص 20
 .22فمنممل سفمج ،اليموح يف الان-ااديان-اُّماة ،ص 361
 .23اديجل ماس  ،ص 363
 .24اديجل ماس  ،ص 361
 .25مفسما لماد ،ادقدس واددمس ،ريمج عود اهادخ عواس ،ط ،1دار دمشق1988 ،ا ،ص 107
 .26اديجل ماس  ،ص 107
 .27فمنممل سفمج ،اليموح يف الان  -ااديان -اُّماة ،ص 362
 .28اديجل ماس  ،ص 363
 .29يسن مِّم  ،موسوع ممثولوجما وأسا ف الشِّوب القدن ومِّنيد أهد ادِّووداا القدن  ،ص 36
 .30اديجل ماس  ،ص 36
 .31يسن مِّم  ،موسوع ممثولوجما وأسا ف الشِّوب القدن ومِّنيد أهد ادِّووداا القدن  ،ص 89 ،80
 .32مفسما لماد ،ادقدس واددمس ،ص 106
 .33اديجل ماس  ،ص 20،21
 .34الياوي ال الزهية عماد ،أمنم ال ضيب الزينون ،الِّنوانال بندي الزينوم  ،السنال  68سن
 . 35اليواي ال هنشفخ رًية ،أمنم ال الزينون ،الِّنوانال بندي ع ال يم  ،السنال 77سن
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 .36سورة اامِّاا ،اآي 99
 .37سورة اامِّاا ،اآي 141
 .38سورة الن ري ،اآي 11
 .39سورة عوس ،اآي 29
 .40سورة الن  ،اآي 1
 .41سورة النور ،اآي 35
 .42سورة ادممنون ،اآي 20
 .43فمنممل سفمج ،اليموح يف الان –ااديان -اُّماة ،ص 300 ،299

 .44يس الشمخ ،المومان ،دط ،دار ادِّيف ا امِّم  ،األس ندري 1992 ،ا ،ص 11
 . 45الياوي ال الزهية عماد ،أمنم ال وايد كمما يدِّن عيف حيهد ،الِّنوانال بندي الزينوم  ،السنال  68سن
 .46الياوي ال مس يوة ،أمنم ال لز ادننيري وضهد ،الِّنوانال بندي الزينوم  ،السنال  72سن
 . 47الياوي ال يدة سنطاِّن ،أمنم ال أيهد ريراؤ ،الِّنوانال بندي ع ال يم  ،السنال  90سن
 .48سورة يوسل ،اآي 43
 .49فمنممل سفمج ،اليموح يف الان -ااديان -اُّماة ،ص 310،311
 .50يس الشمخ ،المومان ،ص 11
 .51فمنممل سفمج ،اليموح يف الان -ااديان -اُّماة ،ص 311
 .52اديجل ماس  ،ص 311
 .53اديجل ماس  ،ص 311
 . 54الياوي ال الزهية عماد ،أمنم ال ص يا النو ،الِّنوانال بندي الزينوم  ،السنال  68سن
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 .55الياوي ال مس يوة ،أمنم ال يا ادننيري ،الِّنوانال بندي الزينوم  ،السنال  72سن

 . 56الياوي ال الزهية عماد ،أمنم ال باسد امه مودا ،الِّنوانال بندي الزينوم  ،السنال  68سن
قائمة المراجع:
 .1أ د ميسي ،اامنم الشِّوم  ،دط ،اهمت الِّام لننهلمل والنشي ،القاهية1968 ،ا
 .2أل سندر هنيييت كياب ،عند الان نور ،ريمج ال ر دخ صاحل ،دط ،دار ال ناب الِّييب ،دا
 .3يسيين مِّم  ،موسييوع مثولوجما وأسييا ف الشييِّوب القدن ومِّنيد أهد ادِّووداا القدن  ،دط ،دار الا ي النوناِّن،
بفوا1994 ،ا
 .4يس الشمخ ،المومان ،دط ،دار ادِّيف ا امِّم  ،األس ندري 1992 ،ا
 .5يس مهار ،الشِّي الشِّ الِّييب ،ط ،2منشوراا اَّيأ ،بفوا ،لونان1400 ،ه|1980ا
 .6سي ي ي ي ي ي ييارس كمديا وجون فان ويننين ،اامثيبولوجما النطومقم  ،ريمج هناء رنمل مين ،دط ،د ا ،ن ،3موَّل أمثيبوس
www ar anthropos.com /
 .7سوسنمو موس ايت ،اًُّاراا السامم القدن  ،ريمج السمد يِّقوب ب ي ،دط ،دار ال ارمل الِّييب1986 ،ا
 .8ارل سنموبوس ،راريخ يًاراا الِّال ،ريمج حممد كيد عني ،ط ،1الدار الِّادم لن نمل والنشي ،دار مو  ،ا مزة،
القاهية2012 ،ا
 .9الِّييب ديو ،مااهمد ومناذن يف اامنم الشي ي ي ي ي ييِّوم عن الثورة الن يييي ااوراس منوذجا ،ط ،3دار ادنهي ي ي ي ي ييدر ،ا زاثي،
2013ا
 .10عمس ى الشماس ،مدرري ىل عند األمسان اامثيبولوجما ،دط ،،منشوراا حتاد ال ناب الِّيب ،دمشق2004 ،ا
 .11فمنممل سفمج ،اليموح يف الان-ااديان-اُّماة ،ريمج عود اهادخ عواس ،ط ،1دار دمشق ،دمشق1992 ،ا
 .12جمدخ حممد لس الدين ،اامنم الشيِّوم ب الدراسياا الشييَّم والغيبم  ،دط ،اهمت الِّام لقهيور الثقاف  ،مهيي،
2008ا
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 .13جمدخ حممد لس الدين ،اامنم الشيِّوم ب الدراسياا الشييَّم والغيبم  ،دط ،اهمت الِّام لقهيور الثقاف  ،مهيي،
2008ا
 .14حممد المل الدويك ،اامنم الشِّوم يف َّطي ،ط1990 ،2ا ،اجملند ااول ،ن،1ن2
 .15مفسما لماد ،ادقدس واددمس ،ريمج عود اهادخ عواس ،ط ،1دار دمشق1988 ،ا
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األنتروبونيم والتسمية الح رية بوهران بين دواعي التأسيس وخلفياته
The theory of determinism of values of Anthroponym and
Urban Denomination in the City of Oran: Foundations and
Backgrounds
د .هدية صارة
(باحثة دائمة بالمركز الوطني للبحث في األنتروبولوجيا االجتماعية والثقافية وهران /الجزائر)

ملخص:
رندرن هذ الورَّ الِّنمم ضمن الدراساا ااودومممم ال ختص دراس أ اء اايماء والشوارع .يم سننناول ااسد
ا غيايف يف الوس ييل اًُّ يييخ ادين وهيان -ا زاثي -من يم ر وين يف النس ييمج اًُّ يييخ رول فَّتة ااينول الايمس ييي
باعنوارها ميين رهسمس النسمم وميين ما بِّد  1962ميين عادة بناء النسمم .

الكلمات المفتاحية :ااسي ي ي ييد ا غيايف -مدين وهيان -اامَّتوبوممد -النسي ي ي ييمم  -الاًي ي ي يياء اادوممممال ولوممايل -الاًي ي ي يياء
ااودومممي اُّايل.
Abstract: This research paper is investigating odonymic studies that explore
the name of neighborhoods and streets. In effect, it is approaching the
geographical name in urban areas in Oran – Algeria- through the way it was
created during the French colonization for it was the establishment period and
also after 1962 as it was the renaming period.
Keywords: The geographical name- Oran- the anthroponym- nominationتصدير

the colonial odonymic space- the current odonymic space.

يندرن هذا ادوضي ييوع ضي ييمن الو وو ااموماسي يينم م ال ردرس أ اء ااعوا بهي ييا عام  ،رنايع منها اامَّتوبومممما
ال هتند بدراس ي ي أ اء اا ييلاص ،والطوبومممما ال هتند بدراس ي ي أ اء ااماكن ورش ييمري كري ااعوا ا غيافم ادنمثن يف
أ يياء جمييارخ ادمييا أو) ،)1 (hydronymesوأ يياء ا وييال والنً ي ي ي ي ي ي ي يياريس أو) ،(2)(oronymesوأ يياء القويياثييري
أو) ،(3)(ethnonymesوأ يياء الاًي ي ي ي ي ي ي يياءاا ادقييدس ي ي ي ي ي ي ي ي أو) ،(hagionymesوأ يياء اايميياء والش ي ي ي ي ي ي يوارع أو
).(4)(odonymes
وهذا الهيينل اارف أخ أ اء اايماء والش يوارع يِّنب اليجوع لم ضيييورة من  ،فقد عاع ادلنهييون يف هذا اجملال

ومن بمنهد "فوضيل شريقن" و"إبراهيم عطوي" و"فريد بن رم ان" األَّنمد ا زاثيخ من منظور مجايل  ،)5ول حيق عند
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اادومممما من يف هماء ب ثف من ااهنماا .وَّد ارَّتما ي ي يوارع مدين وهيان كنس ي ييمماا حتنان منا مزيدا من الو

يف

جوهيها وراسف هورها أو اضم وها دارري مسمنيها ا غيايف والناراي.
وجيمل النذكف أوا أن هذ الدراس ي ي ي ي ي ي ي رِّود ىل فَّتة الثياء ااودومممي الذخ عيفن ادنطق ؛ أخ ياء رس ي ي ي ي ي ييمم اايماء
والشي ي ي يوارع يف عهد الايمس ي ي ييم ادنواجدين بادنطق ابان ااينول ،وَّد أ نقوا هذ النس ي ي ييمماا عنى أيماء و ي ي ي يوارع مدين
وهيان بهي ييانهد هد من أسي ييس هذ ااماكن بادواحاة مل النسي ييمماا اُّالم ال عيفنها اددين بِّد 1962ا ،وهذا امطوَّا
من األ الم النالم ال
ما موع النس ي ييمماا الغالو ال ينمثري لا الاً ي يياء اادوممممال ولوممايل والاً ي يياء ااودومممي اُّايل؟ وما هي الدواعي

ِ
ادمسس ها؟
أمييا مييدوم ي الو ي فننمثييري يف النسي ي ي ي ي ي ييمم ي اُّييالم ي والقييدن ي  ،فييهمييا النسي ي ي ي ي ي ييمم ي اُّييالم ي فقييد اعنمييدمييا عنى اخلييط ي
ال ار وميافم  1/50000°اخلاصي ي ي ي ي ي ي ي انطق وهيان ،اله ي ي ي ي ي ي ييادرة من يف ادِّهد الو ين لنلياثل وال شي ي ي ي ي ي ييل عن بُِّد

) (INCTس ي ي ي ي يين  ، 2014و حبثنا عن النس ي ي ي ي ييمم القدن من رول مدوم م نمل الننظمد لوندي وهيان ،به ي ي ي ي ييان اهمت
الويمدة اد نا بإمتاا مدوم أ اء اايماء والشوارع؛ وَّد يعنا يف حتديد مِّىن كري رسمم "كولوممالم " من أصري سوِّماث

ووايد وسوِّ  )771رسمم  ،ومِّىن كري رسمم يالم من أصري ألل ومثامم ومخسون  )1058رسمم  ،وهذا بااسنِّام
اهي ي ييادر النغ وكنمل ا غيافما وادِّاجد وادواَّل اال َّتومم  ،لننم ن من حتديد النسي ي ييمم الغالو ادمثن لناً ي ي ياء ااودومممي
"ال ولوممايل" والاًاء ااودومممي اُّايل.

-1رهانات التسمية في الف اء الوهراني
انييد هور األمس ي ي ييان كايد أو كنيماع يف موض ي ي ييل مِّ  ،رنش ي ي ييه مِّ اُّاج ىل وا أوص ي ي يياف وأ اء عنى كري
ادِّال اخمط ب  ،وَّد ينش يه موع من النواص ييري واُّوار كننمني لندال أوا عنى ارنمار واينول لنم ان ،ولننِّوف امما عنى
حتقمق وجود منمني مريء ذا اخمل؛ وبالنايل ا ن ن ليمسي ي ي ييان يف عوَّن مل حمري اسي ي ي يينقيار وما حيمل ب أن يوجد يف ا
يء أو أن ين ند عن ا يء  .)6ف ري موجود ي ون موجودا با  ،ويِّنقد أن ادِّدوا هو الذخ لمس ل اسد.
والظاهي منذ القدا أن اامس ي ي ييان َّاا بنس ي ي ييمم ما حيمل ب  ،يم كان عنم أن يس ي ي ييمي كري منطق ني لا ،وأ ْن يُِّند

رطوط سيف يَّت يسيهري عنم ااجتا  ،)7هذ ااماكن هي أوا أ اء رسياعد ربل اا يلاص بهراضيمهد ،ورسياعد أيًيا
عنى الناييق ب

ننل القواثري والِّاثوا ،كري فيد ييرول باس ييد ما ومن وَّ ييرول انطق ما  ،)8وجيمز لناسي ي اينواء هذا

الوسل الذخ يوين مِّ عوَّ رِّايش ومتنك ويهف عنهيا من وفم .

و ن ارنمار فً ي ي ي يياء اُّي ورس ي ي ي ييممن  ،يدل عنى أن هنا اعَّتاف باس ي ي ي يينِّمال مش ي ي ي ييَّت ب اددمم  ،)9يقول أرفي

قيورال» « Hervé guillorelال ن ف ية النس ي ي ي ي ي ييمم رنطنق من ماهوا اليمو يف الِّمش مِّا  .)10ومن هنا فالِّمش
ا ماعي ييُولد ف ية األيساس بالوجود واامههار ا ماعي يف فًاء ر ي ومِّنوا.

وي رنغف ومِّ اد ان ووض ي ي ي ييِّمار وحممط وهم ن رنغف مِّ النس ي ي ي ييمم باس ي ي ي يينميار ،فنننج يال عادة ريكممل ُّال
مس ي ي ي يينمية ،مما انق جمموع من النِّقمداا جتِّري من ادنطق جماا لِّديد اليهاماا الس ي ي ي ييماس ي ي ي ييم وااجنماعم وااَّنه ي ي ي ييادي
والثقافم  ،) 11وهذا ما ييهدر منطق وهيان مثنها مثري باَّي مدن ا زاثي ال عيفت ااينول الايمس ييي والذخ منج عن
األحدواجااودومممي.
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-2التسمية وترسيخ الفكر اإليديولوجي الفرنسي:

راهنت اُّمن الايمسييم يف ا زاثي عنى ادَّتمج وا غيافم والطووميافم وادسيينش ييَّ  ..الذين اسيينِّامت لد ،وكان
ومِّودين الطييق ها ،وذلك من أجري ريسييمخ ف ية اجملد لايمسييا من رول يًييورها
هماء يف مقدم جمو ييهاُ ،مسيينطنِّ ُ
عسي ي ي ييا ودبنوماس ي ييما" .فااس ي يينِّمار هو القوةُ النوس ي ييِّم لدى ي ييِّمل ما ،هو َُّدررُ عنى عادة منان ماسي ي ي  ،هو اِرس ي يياع
ورًاعا عب الاًاء هو رًاع ال ون أو جزء هاثري من لنغ ذلك الشِّمل وعادار وأف يار وَّواممن " .)12
ومنذ الوهن ااوىل وض ييِّت فيمس ييا اُّنيي ااس يياس لوناء سي ي ناا ومدن وفق ره ييممماا اددين الايمس ييم  ،ومن هنا
يهيت دور حتديد النس ي ييمم به ي ييا عام والنس ي ييمم اًُّ ي ي ييي به ي ييا راص ي ي ي  .فمن رول اددوم ال اعنمدماها حتدد لدينا
سوِّماث ووايد وسوِّون  )771رسمم أ نقنها األدارة "ال ولوممالم " عنى ادنطق اًُّيي بوهيان يددما من روها مسو
النسمم ال رقنهي عنى الشلهم الايمسم مثنما ينو يف الش ري النايلال

الشكل رقم ( :)01تقسيم الف اء الكولونيالي
شخصيات فرنسية
%53,7

أخرى 46,3

من رول الش ي ي ي ي ي ي ي ري رَّد  ) 01ينو لنا أن ااودوممماا ال يظمت بااهنماموال متثري أربِّماث وأربِّ عشي ي ي ي ي ي ييي
 )414هي النس ي ييمماا اامَّتوبومممم الايمس ي ييم ال اينات لا فيمس ي ييا ،فقد ي يييفت أبطاها الِّسي ي ي يي كما كيمنِّنماءها
وأدباءهاوفناممها من رول رس ييمم الشي يوارع .وبننيايها رذكي مب يهد وختند ص ييورهد ،فايمسي ي اخمل ان ها أ اء جنيااهتا
عنى مم ادس ي ي ي ي يينِّمي يف جتييد الاً ي ي ي ي يياء ا زاثيخ من أس ي ي ي ي ييس هوين

ورجااهتا هذ الاً ي ي ي ي يياءاا ،كامت ها دال واضي ي ي ي ي ي
الثقافم .)13
وَّد بدأا مِّال اددين الايمس ييم رن ش ييل ورظهي ،يف الشي يوارع وعنى اارص ييا ويف ادمادين والطيَّاا ،ييمتا فش ييمتا
رغيس قاف جديدة عنى اجملنمل ا زاثيخ ،وهذا يقول ادا ي عثمان سييِّدخ يف كناب عيوب ا زاثي عب الناريخال" ن األدارة
الايمسييم كامت أوا وَّوري كري يييء دارة عسي يي وكان ططها مونما عنى فياغ الشييلهييم ا زاثيي من مًييمولا القومي،
أليول مًمون الشلهم الايمسم حمنها"  ،)14وهو ما مت بالاِّري فقد رسلت فيمسا يديولوجمنها من رول رسمماا
ااعو ا ا غيافم الذخ يطغى عنم الطابل الس ي ي ي ي ييماس ي ي ي ي ييي والذخ هو يف يد ذار رطاب  ،)15رطاب يدعو النا ي لنقوري
ف ية أن فيمس ي ييا هنا ،وأن الثقاف الايمس ي ييم مايوض ي ي عنم  ،ويف كري م ان؛ يف األدارة ال ينِّامري مِّها كري أفياد اجملنمل ،يف
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الشوارع وادمياا ل رسند من امنشار النسان
اددرس ال يذهمل لمها أبناء ا زاثيي  ،وىف ا ياثيد واجملوا ادنشورة ،ويَّت َّ
الايمسي مثري رسممااال
 » « Adolphe Cousin »- « Boileau » -« Emile Musard« FénélonCrespiat » -« Molière » « Général Détri»- « Capitaine
Darbos »...
فهض ت الثقاف الِّيبم ا زاثيي ُم ون بالقمود ،وصارا مييو ب أبيناءها ،أجنوم يف و نهيا.
-3ترسيم التسمية في جزائر االستقالل:
بِّد اسَّتجاع السمادة الو نم يف  05جوينم 1962ا ،رأا ال وم ا زاثيي أن النسممو و عادة النسمم صار أميا
ضي ي ي ي ي يييوريا ومهما ،وكان ين ند عنمها كدول مسي ي ي ي ي يينقن أن رغف هذ النسي ي ي ي ي ييمماا ان وجودها يُِّب عن ميين اسي ي ي ي ي يينِّماري
وايديولوجم فيمسييم  .فِّمنت عنى صييدار َّوام ومياسييمد وحاري ورثاسييم من أجري عمنم عادة النسييمم  ،ومن هنا أعادا
بناء الاًاء ال ولوممالماادومممي من جديد.
وهذا من رول أول ميسييوا أصييدر سيين 1963ادنِّنق بالن يناا اخنم  ،)16عنقت النسييمم بالن ي اخني أخ
ا وا النسي ييمم عنى أبناء ا زاثي) ،ولذا نثري هذا اديسي ييوا أول رطوة وبومممم سي ييماسي ييم رسي ييف عنمها ا زاثي.واسي يينميا
َّوام النسي ي ي ييمم يف ا زاثي يف ااجتا السي ي ي ييماسي ي ي ييي ىل ماي ميسي ي ي ييوا 05ينايي سي ي ي يين 2014ا الذخ حيدد كماماا رسي ي ي ييمم
ادمسساا وااماكن وادواِّن الِّمومم أو عادة رسممنها وهذا اديسوا جاء لممكد عنى رِّزيز ا اممل الثورخ كما مهت عنم
ادياسي ي ي ييمد ،من رول صي ي ي ييويماا وحيي اجملاهدين يف النسي ي ي ييمم و عادة النسي ي ي ييمم الذخ يُِّد كنقط حموري فمما اص عمنم
النسمم يف ا زاثي.
وكذلك ادادة الن اسي ي ي ي ييِّ من اديسي ي ي ي ييوا ال رنادخ بااولوي عند اََّّتاؤ النسي ي ي ي ييمم أو عادة النسي ي ي ي ييمم ل ري ما ل عوَّ
بادقاوم الشِّوم واُّيك الو نم و ورة الن ييي الو ين ورموحها وأيدا ها .)17
ومن رول اددوم ال اعنمدماها سيينيننا ألل ومثامم ومخس ي  )1058رسييمم  ،رِّنب ما عادة رسييمم لنسييمماا
"كولوممالم " أو رس ييمماا اماكن جديدة ،ويددما من روها مس ييو النس ييمم ال رقنه ييي عنى الش ييله ييم ا زاثيي مثنما
ينو يف الش ري النايلال

الشكل رقم ( : )02تقسيم الف اء األدونيمي الحالي:
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شخصيات جزائرية
%75,61
أخرى 24,39

نثري الشي ي ري رَّد  )02جمموع مثامناث  )800أودوممد حيمري رس ييمماا لش ييلهي يماا جزاثيي من جممري ألل ومثامم
ومخسي ي ييون  )1058رسي ي ييمم أخ بنسي ي ييو % 75وهي مسي ي ييو يي بادواحاة مل النسي ي ييمماا ااريى ،ورشي ي ييمري هذ اجملموع
الشي ييلهي ييماا ا زاثيي س ي يواء كامت وري أو ي ييلهي ييماا بارحة يف ممادين أريى ،ويطنق أهري اارنهي يياص عنى مثري هار
النسمماا بالنِّم الن يني أو النذكارخ ،ول ن الشلهم الثوري هي من أرذا اُّق ااوفيويظمت باهنماا بالل ،وهذا
بناءا عنى ما مه ي ييت عنم ادياس ي ييمد ادنِّنق بالنس ي ييمم و عادة النس ي ييمم وال رنادخ بإعطاء ااولوي هذ الات  ،ول ري ما ل
عوَّ بثورة الن يييالو نم ورموحها وأيدا ها ومب يهد.
وييى الواي

دانيال ميلو( )daniel miloأن النسييمم ا ديدة عنى كوار الشييلهييماا الثوري حتمي ذكياهد

وذكيى الثورة،ويِّنب هذا امنقاا من "الِّهد النش ي ي ي ي ي ي ييياي" ىل "الِّهد اايديولوجي" )18؛ أخ ااخنياط يف اجتا وايديدل
عنى موادك الثورة ورموحها ،وا رُِّب هذ اجملموع ا عن ميجِّم ذاكية َّييو منا أخ عن الثورة و هداثها باسنثناء رسممن
ا» «Youghourtaو» « Jubaمنو موممديا ا زاثي يف الِّهي ييور القدن ) الننان رِّبان عن راريخ ا زاثي القد

وما يققن هار الشلهمن رول اُّيوب النوممدي مل اليومان.
ومويق من رول الش ي ي ي ي ي ن رَّد  )01و  )02ادمثن لناً ي ي ي يياء ااودومممي "ال ولوممايل" واُّايل ،أن النس ي ي ي ييو
ااعنى يف كو الش ن  ،هي لنسمماا أمَّتوبومممم رذكاري  ،وهذا ما يِّ س السماس الايمسم وا زاثيي يف عمنم رسمم
اايماء والننان رسيفان عنى ماس النهج فمما اص النسييمم الن ينم  ،وَّد ي ون هذا يال كثف من السييماسيياا يف الِّال،
فالش ي ييء ماس ي ي لويق من َّوري أيد ادلنه ي ي يف الطوبومممما اًُّ ي ييي من رول حتنمري مدوم حتوخ أ اء أيماء و ي يوارع
يدى اددن اليومامم لسن .)19 1895
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فالظاهي أن منل ال ناب يف النس ي ي ي ي ييمم النذكاري ا يقنه ي ي ي ي ييي عنى ا زاثي ويدها ،بري هي يال متس كثف من الدول،

ف ري مظاا جديد يمكد ي ي ي ي ي ي يييعمن بإبدال أ اء رمزي لننظاا السي ي ي ي ي ي ييابق به اء رنِّنق ببه بند كما يسي ي ي ي ي ي ييممها فلوبونس
.)20 Bourillon Florence

وبالنايل فنس ي ييمم اد ان هو فِّري س ي ييماس ي ييي ممس ي ييس ،و عادة رس ي ييممن هو الش ي يييء ماس ي ي  .)21ومن هنا فالاً ي يياء
الِّمومي اا فم النس ي ي ي ييمم راض ي ي ي ييل لس ي ي ي يينط الدول وحتت ره ي ي ي يييفها ومياَّونها ،وروفي ل كري الش ي ي ي يييوط ألَّام س ي ي ي ييماس ي ي ي يينها
واس ي يَّتارمنيمنها .ويودو أن اجملال اًُّ يييخ– كما ذكي مه ييطاى عماد -ممهري أكثي لومه ييماع لنس يينط اخنم  ،فمه ييوح حمل
رسمماا مسنمدة من َّياراا ر م ذاا أهداف ايناالم أورذكاري ورشييام .)22
كما يودو لنا من رول اددوم اددروس ي أن سييماس ي ا زاثي َّد ركزا عنى روج أيادخ يف رِّ النسييمماا الااعن
يف الثورة أو الداعم ها ،وبالنايل هذا األبدال لنيموح السييماسييم اديروط به اء الش يوارع بيموح أريى وفقا لننظاا اُّاكد رِّد
يياهدا عنى النغفاا ااجنماعم وااَّنه ييادي وراص ي ي الس ييماس ييم جملنمل ما  ،)23وَّد يوين اجملنمل ره ييور ومااهمم من
رول ما يِّيأ عنم من ألقاب وأ اء كامت فاعن راراما ،ومن هنا ينطول ذهن ادننقي عنى أن هذ النسمماا مقهودة
حبم حتاي يف الذاكية ورَّتسمل ردرجيما ورمسس لناسها هوي جديدة.

-4الجندر وتسمية الف اء الح ري:

اا أن الِّنهيي الذكورخ هو الذخ يسيمي ويِّمد النسيمم  ،فقد رهيص لناسي يمزا منسيِّا من النسيمم اامَّتوبومممم
س ي ي ي يواء ادمثن لناً ي ي ي يياء ال ولوممايل أو اُّايل وهذا ما رو لنا من رول يه ي ي ي يياء النس ي ي ي ييمم الذكوري واامثوي من اددوم .
فوالنس ييو لنن س ييمماا ال مس ييوت من يف األدارة ا زاثيي فالنمثمري اامثوخ لنش ييله ييم ا زاثيي هو  18رس ييمم ا 800
وهو ما يِّادل مسو  2.25رسمم وبالنايل النمثمري الذكورخ هو  782رسمم ا 800أخ ما يِّادل مسو  .97.75أمظي
الش ري رَّد .)04

الشكل رقم ( :)04مجمل التمثيل الذكوري واألنثوي للف اء األودونيمي الحالي

97,75

2,25
مجمل التمثيل االنثوي

مجمل التمثيل الذكوري
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وبالنس ييو لننس ييمماا ال مس ييوت من يف األدارة الايمس ييم فالنمثمري اامثوخ لنش ييله ييم الايمس ييم هو 10ا 414وهو ما
يِّادل مسو  2.41رسمم  ،فالنمثمري الذكورخ هو 404ا 414أخ ما يِّادل مسو  .97.58أمظي الش ري رَّد .)05
الشكل رقم ( :)05مجمل التمثيل الذكوري واألنثوي للف اء األودونيمي الكولونيالي
97,06

2,94
مجمل التمثيل االنثوي

مجمل التمثيل الذكوري

خاتمة:
يف لاي هذا الو

مقول أن الوضي ييل اامَّتوبومممي يف ا زاثي عام وباارص بوهيان ي ييهد عدة متوضي ييِّارنسي ييموي ،

فقد ريسوت النسمم وفق حمطاا رارام بدأا بالاَّتة ااسنِّماري أين بسطت فيمسا قافنها ووجودها من رول رهسمس
هوي رس ي ييموي مِّمن  ،وكان من يق ا زاثي ادس ي يينقن أن جتد ريك رس ي ييموي من اله ي ييِّمل ا ان مزعها أو ر مامها يس ي ييمل
الاًي ي يياء الِّاا الذخ يسي ي ييف عم منل اددين  ،وهذا ما َّامت ب الدول ا زاثيي بإعادة النسي ي ييمم امي ضي ي يييورخ ومهد ،حبم
عمنت عنى اسي ي ي يينهي ي ي ييدار َّوام ومياسي ي ي ييمد وحاري ورثاسي ي ي ييم من أجري عمنم عادة النسي ي ي ييمم  ،وبالنايل أعادا بناء الاًي ي ي يياء
اادومممي وفق دواعي ورناماا الثقاف ا زاثيي اُّالم .
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التأصيل االصطالحي في النقد العربي المعاصر

Conventional authentication in Contemporary Arab criticism
أ.بناني أحمد
المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك تامنغست -الجزائر

ملخص:
حياول الواي يف هذا ادقال مِّا

ًَّ ييم النهص ييمري ااص ييطويي يف النقد الِّييب ادِّاص ييي من رول الوَّوف عنى

ماهوا النهصي ي ي ي ييمري ااصي ي ي ي ييطويي يف الثقاف الِّيبم وارروا بالومت وحماول س ي ي ي ي يب رِّامري النقاد الِّيب ادِّاص ي ي ي ي ييين مل ادننيز
اُّدا ي ،ومنابِّ اآلماا ال يِّنمدها النقاد ادِّاصيييون يف سييومري ربل ادننيز اُّدا ي مل الَّتاو الِّييب ايجِّمار ومِّطمار
و جياد عوثق بمن والَّتاكد ااصطويي الِّييب بغم مياعاة رهوصم النص الِّييب وما رايض عنى ادناهج النقدي ادِّاصية
مما يوجمل عمنم ر ممل رغَّتف من امنداداا النص الِّييب الثقافم والنغوي مل حماول يه ييي ي ي الماا النهص ييمري و لماا
النوافق عنى رطواا منهنيم رقودما ىل رهص ييمري منواحن دِّطماا ادننيز اُّدا ي ورومتن بدون أن ماك ااررواط مِّ وا مل
الَّتاو الِّييب.
الكلمات المفتاحيةال النهصمري ااصطويي ،النقد الِّييب ،ادِّاصي
Abstract :
Conventional authentication in Contemporary Arab criticism
In this article, the researcher tries to address the issue of conventional
authentication in Contemporary Arab criticism By standing on the concept of
conventional authentication in Arab culture,and The attempt to explore
contemporary Arab critics treated with accomplished modernist, and The
follow-up to the mechanisms adopted by contemporary critics for linking
done conservatism with the Arab Heritage, and The dialog or not Imad asked
givens and intimate relations between Arab terminological accumulation In
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order to take into account the privacy of the Arabic text, And imposed on
contemporary monetary curricula This makes the process of adaptation of
extensions of the Arabic text of the cultural and linguistic With an attempt to
limit the problems of authentication, and Compliance mechanisms to the steps
of the methodology for the Lead Us To equip balanced figures done
Conservatism Without the Nfc link with him nor with the Arab Heritage.
Keywords :Conventional Authentication, Contemporary, criticism
مقدمة:
ن النقد الِّييب ادِّاصييي عيف حتواا كوفة باِّري ادننيز ادنهنيي وااصييطويي ادِّاصييي مما يؤ رسيياؤاا كثفة يف كمام
النِّامري مل الَّتاو الِّييب وفق هذا ادننيز الذخ ولد يف قاف ها روافدها وامنداداهتا وميجِّماهتا الانس ي ي ييام لنس ي ي يينقوري يف بمت
قافم عيبم راله ي ي ي رِّددا اليؤى يف اس ي يينقونها فمن النقاد من رااعري مل مِّطماهتا دون الو

يف ميجِّماهتا أو الننقممل

عن رناماهتا الثقافم والا يي ومنهد من ياول النااعري مِّها وفق رهوصم الثقاف يف الومت ادسنقون وهي حماول لن ممل
مِّطماا ادننيز ادِّاصي ي ييي مل رهي ي ييوصي ي ييم رياو عييق ب مننيز مقدخ يخ ن ن ااسي ي يينناد لم يف جياد صي ي ييوا بمن وب
ادننيز اُّدا ي بمنما هنا من ل يننات ىل هذا ادننيز اُّدا ي كوم يهدد ره ييوص ييم ادننيز الَّتا ي ،وهو ما سي يننناول يف
هذ اددارن بايث يف ًَّ ي ييم النهص ي ييمري ااص ي ييطويي يف النقد الِّييب ادِّاص ي ييي وكمل رِّامري النقاد الِّيب ادِّاص ي يييون مل
مِّطماا ادننيز النقدخ اُّدا ي ،واآلماا ادِّنمدة يف رهصي ي ي ي ي ي ييمري ادننيز ااصي ي ي ي ي ي ييطويي اُّدا ي وذلك من رول ا هود
النقدي لِّود السوا ادسدخ وكذا عود امه الغذامي يف مدارن موسوم بيال" النهصمري ااصطويي يف النقد الِّييب ادِّاصي"
-1مفهوم التأصيل االصطالحي في اللغة:
يننينى ماهوا النهصييمري يف النغ من رول ادِّاجد الِّيبم وما ورد فمها من مااهمد لننهصييمري ن ن سييقا ها عنى
النهص مري ااصطويي يم ورد يف لسان الِّيب أن " ااصري أساري كري يء ومجِّ أصول ا ي سي عنى مف ذلك وهو
صي يري فقال االل و ن كامت يف أكثي أيواها بدا أو
المهص ييول يقال أص ييري ممص ييري واس يينِّمري ابن جين ااص يينم موض ييل النه ُّ
حاثدة فإلا ذا كامت بدا من أص ي ييري جيا يف ااص ي يينم جميا  ،وهذ ا ل رنطق ب الِّيب منا هو ي يييء اس ي يينِّمنن ااواثري يف
أصري الشي صار ذا أصري". 1
بِّ كومها و ُ
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أصري
صري و ُ
يورد الافوح بادخ هذا ادِّىن يف مِّنيم يم يقولال" ااصري أساري الشيء كالمهصول نال أصول و ُ

ك ُيا صييار ذا أصييري ،أو وت ورسييخ أص ينُ  ،كنهص يري" 2كما ورد مثري هذا اداهوا يف مِّنيد مقايمس النغ يم يقول ابن
فارس ال" اهمزة والهياد والوا و أصيول منواعد بًِّيها عن بِّ ؛ أيدها أسياس الشييء ،والثاِّن اُّم  ،والثال ما كان

من النهار بِّد الِّش ي ييي ،فهما ااول فااص ي ييري أص ي ييري الش ي يييء َّال ال س ي يياثي يف َّوهد "ا أص ي ييري ل وا فه ي ييري"ال ن ااص ي ييري
أصري و صال ،ويقال أصمري وأصمن
اُّسمل ،والاهري النسان ،ويقال جمد أصمري ...وأما الزمان فااصمري بِّد الِّشي ومجِّ ُ

وا مل أصاثري".3

فمن ادااهمد ادنهيين بالنهصييمري أم يهرذ مِّىن أسيياس الشيييء ومهييدر وما يِّود لم وميجِّ  ،فهو دال عنى ما
يسنند لم الشيء ،فهو يف جممري النِّاريل السالا حيمري مِّىن ىل أساري الشيء ام مهدر أصري وكذلك أساس الشيء،
وما يوىن عنم مف وهو ما يمكد ما ورد يف ران الِّيوس من جواهي القاموس يم يقول الزبمدخ فم ال" ااص ي ي ي ي ي ييري أس ي ي ي ي ي يياري
الشيء يقالال َِّّد يف أصري ا وري ،وأصري اُّاثل ،وَّنل أصري الشنيية ،و كثي يَّت َّوري ال أصري كري يءال ما يسنند وجود
ذلك الشي يييء لم  ،فاادب أصي ييري لنولد ،والنهي أصي ييري لننيدولَّ ،ال الامومي ،وَّال اليامملال أصي ييري كري ي يييء َّاعدر ال
رو ت ميراِّ اررال باررااعها ساثي  ،وَّال مف ال ااصري ما يوىن عنم مف كالمهصول وهذ عن ابن دريد".4
اليرمل ،وَّال ادناوخال أص يينن رهص ييمو جِّنت ل أص ييو
ويقالال" أص ي يري ااص ييول كما يقال بوب اابواب ،وررمل ُّ
ابنا يوىن عنم مف " ، 5فمهرذ النهصييمري مِّىن أصييري الشيييء وما يسيينند وجود لم  ،كما حيمري مِّىن َّاعدة الشيييء وما يوىن
عنم مف  ،وهو بذلك جِّري أصري ابت لشيء يوىن عنم مف .
-2مفهوم التأصيل االصطالحي في االصطالح
سن نناول اداهوا ااصطويي دهطنح النهصمري من رول ما ورد من دااا مهطنح أصري فقد ورد يف ادِّنيد
الانساي أن " ااصري أساري الشيء ،وهو يف النغ عوارة عما يانقي لم وا يانقي ىل مف  ،ويف الشيع عوارة عما يوىن عنم
مف  ،أو هو ما وت ي م بناسي  ،وبين عنم مف ؛ واابنناء ما أن ي ون يسييما ،و ما أن ي ون عقنما ،فاابنناء اُّسييي
مثري ابنناء الس ي ي ييقل عنى ا دار ،واابنناء الِّقني مثري ابنناء اافِّال عنى اده ي ي ييادر ،واجملاح عنى اُّقمق  ،وااي اا ا زثم
عنى القواعد ال نم  ،وادِّنواا عنى الِّنري ،وما يش ي ي ييو ذلك" ،6فمِّىن النهص ي ي ييمري يف ااص ي ي ييطوؤ ميرول اا بين عنم مف
و وت ي م بناس ي ي ي  ،ويننينى ذلك يف جامو أيد ا يس ي ي ييي و ري عقني يننينى يف ابنناء ااي اا ا زثم عنى ال نم ،
وابنناء ادِّنواا عنى الِّنري.
كما حيمري ااصري يف ااصطوؤ عدة مِّان منها أم " بدء الشيء؛ أخ أول هور ومشهر ...ويطنق ااصري عنى
أَّدا صورة لشيء منودل ،فم ون موىن وأساسا لذلك الشيء "،7
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وهو بذلك يدل عنى بدء الشيء ،وصورر ااوىل َّوري رودها ،فهو أساس .

ويشييف النهصييمري ىل مِّاِّن ااصييري ااصييطويم ان ااصييري " هو الواَّل القد الذخ رودل ،فلين من يييء ري...وَّد
يطنق عنى ادوندأ والقاعدة ،فإذا أ نق عنى ادودأ ي أصي ييو منطقما خبوف ااصي ييري الزماِّن والناراي ،و ذا أ نق عنى القاعدة دل
عنى ًَّم كنم من يم ا نماها بالقوة عنى جزثماا موضوعها ،ورسمى رنك ااي اا ا زثم فيوعان واسنلياجها منها راييِّا،
و ري اداهوا ال ني عنى ادوضي ي ي ييوع وج كني حبم رندرن فم أي اا جزثمار  ،يسي ي ي ييمى أصي ي ي ييو وَّاعدة ،و ري ذلك اداهوا جزثي
مِّ من جزثماا موضوع يسمى فيعا ومثاا وااصول من يم ألا موىن وأساس لايوعها مت َّواعد".8
فهو ذلك الواَّل القد الذخ رِّيأ لنغمفاا فنودل ورين من ي يييء ري ،كما أم ادودأ اديرول بااص ي ييري ادنطقي ،وهو
القاعدة ذا اررول بااصري الزماِّن والناراي.
النهصيمري ماهوا رثمس من مااهمد الثقاف الِّيبم األسيومم  ،ويِّود ىل ميين مو ية من رطور رنك الثقاف  ،فِّند ااصيول
من الِّنوا النهس ي ي ي ييمس ي ي ي ييم ال أواها ادس ي ي ي يينمون ااواثري جري اهنمامهد بوص ي ي ي يياها أسي ي ي ي يس ي ي ي ييا لنِّنوا ادلننا ذ هي رنني  ،كما رنني
اابسينممولوجما يف عهييما اُّدي

ىل الو

فمما وراء الِّند ا سيمما الشييعي من أسيس أو َّواعد دِّيف أسيس اسيننواط ااي اا

فمها ،كما يف أص ي ييول الاق وأص ي ييول اُّدي مف أم اس ي ييننيدا عنى اداهوا اا أريى منها ما جِّري بِّ
يايَّون ب

ري الو

ااصويل يف الِّهور األسومم ااوىل والو

الوايث ادِّاص ي ييين

ااصولوخ يف الِّهي اُّدي .9

ويِّد ماهوا النهصمري من مااهمد الثقاف األسومم ال واكمل هورها بيوح عند ااصول كِّند رهسمسي ماين الو

يف

أسس اسننواط ااي اا والقواعد ال روىن عنمها.
فالنهص ي ي ييمري بذلك عادة الش ي ي يييء ىل أص ي ي ييري ،وَّد ي ون ادمص ي ي ييري مهلوفا ول ن أص ي ي يين مف مِّيوف؛ اِّىن أم راف عنى
الوِّ  ،فمقوا الواي باس ي يين ش ي يياف أص ي يين كادااهمد الش ي يياثِّ ادنه ي يين بهص ي ييول ريا م دون أن ر ون رنك ااص ي ييول مِّيوف ،10
فالو

عن جذور مِّيفم أو ف يي دااهمد مِّنوم أص ييوها جمهول واس يين ش يياف اابِّاد الَّتا م لوِّ

ادااهمد الش يياثِّ ض يييب من

أضيب النهصمري.
كما أن النهص ي ي ي ي ييمري ي ون دا يس ي ي ي ي ييننيد أو يطيأ عنى الثقاف من مااهمد ومفها ،فمقوا من يو

لننك عن أص ي ي ي ي ييري ،ويف

اُّالن ينطنق الواي من َّناع بهن َّمم الش ي ي ي ي يييء وفاعنمن يف راريخ الثقاف سي ي ي ي ي يواء كامت أدبا أو مقدا أو مف ا من ادِّارف منا
ر ون يف أص ي يينم الش ي يييء أخ يف م امم عادر ىل أص ي ييري ،وَّد ييى الوِّ
ب  ، 11فماهوا النهصيمري ييرول بهيورة الو

أن رنك القمم ا رنوَّل عنى رهص ي ييمن  ،ول نها رزداد

يف مسيننيداا الثقاف وما رايح من مااهمد رسيندعي الو

ان مدار سييِّي الواي ييرول بقناع ماادها أن َّمم ادااهمد وسيياثي الِّنوا ال رنه

لا رننينى يف الو

عن أصيول دًياممنها
عن سييومري لنهصييمنها
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وهو ما يًي ي ي ي ي ييمن فِّالمنها يف الثقاف ال رودو وافدة عنمها لنن ول ا دة واُّدا ىل رااعري ورنامد مل الثقاف و ضي ي ي ي ي ييمان ُّيكمنها
ادِّيفم ضمن اُّمز ا ديد.
-3مفهوم التأصيل االصطالحي والتبيئة
يهرذ ماهوا النهصي ي ي ي ييمري مِّىن النومت وذلك ي من دو عن اليؤى ال رسي ي ي ي ييِّى ىل ربل ادااهمد الوافدة بهصي ي ي ي ييول متند يف
الثقاف ااص يينم يند ذلك بنقري حم د لنمااهمد والو

عن اره يياها بهص ييول راس ييل يف الثقاف ااص يينم وراِّمري ارروا ها ورناممها

مل رنييك اا صي ي ي ي ي ي ييول ان" مقييري ادايياهمد من يقييري مِّييف ىل ري هييذا النقييري ادم ييامم ي الاج عمييري مف مشي ي ي ي ي ي يييوع من النييايم ي
اايومسنممولوجم ا ادِّيفم ؛ ان ذلك يمدخ ىل رطويل ادوضوع لهاحل اداهوا ،وبالنايل رشوي الواَّل وااعنداء عنى اُّقمق الِّنمم
...هذا النقري ادم امم ي مقري مف مش ي يييوع من النايم الِّنمم  ،ول ن عندما اً ي ييل النقري لِّمنم رومت  ،فذلك ي ييهن ري ،فالنومت
عندما رننيح هي ال رًاي ادشيوعم عنى عمنم مقري ادااهمد من يقري مِّييف ىل ري".12
فالنومت رسيندعي الو

عن عيى رواصيري ب ادااهمد الوافدة ومااهمد أصيمن يف الثقاف ااصينم وهو ما يًيمن رااعنها

مل راريخ الثقاف ورياكمار الا يي وادِّيفم .
يمكد ا ابيخ بهن النومت مي لا راريخ الثقاف الِّيبم يم يقولال" جيى هذا يف الثقاف الِّيبم َّدنا يمنما كامت الِّنوا
فمها رنشييه ورنمو ورنمايز ،ويف ذاا الوَّت رسيينِّف مااهممها من بًِّييها بًِّييا ،فمااهمد "ااصييري" و"الايع" و"الِّن " و"الشيياهد"
و"الغاثمل" و" ادناس ي ي ي ييو " ...مااهمد مقنت من الن و ىل أص ي ي ي ييول الاق أو الِّ س و ىل عند ال وا أيً ي ي ي ييا لنننون يف اُّقري الذخ
مقنت لم خبهييوصييمار  ،ولِّري أوضييح وأ ييهي يقري يف الثقاف الِّيبم اسيينقى مِّظد مااهمم ومهييطن ار  -ن ل ي ن مجمِّها -من
يقول أريى لمِّطمها مِّىن نناا متاما هو يقري النه ي ييوف ،فمه ي ييطن اا اله ي ييوفم منقول من يقول مِّيفم أريى اا فمها اُّقري
النغوخ الِّاا ول نها اكنسوت دارري يقري النهوف مِّاِّن ودااا ننا ".13
يف بدي الِّنوا ومشيههتا يف الثقاف الِّيبم كان يِّنمد الِّنماء عنى رومت مهيطن اا عنوا أريى وهو الاِّري الذخ َّاموا ب
يف رهسمس النهوف فمهطن اا النهوف ومااهمم مِّظمها مهطن اا عنوا بِّمدة عن النهوف ل ن بدروها يقري النهوف
ارذا وعاِّن ودااا هذا اُّقري ورناممت مل رهوصمن .
ن اهية مقري ادااهمد من واده ي ي ي ي ي ييطن اا من يقري ىل ري ورومتنها فم " دها حتدو يف اديايري ااوىل من مش ي ي ي ي ي ي يهة
الِّنوا أخ يمنما ي ون هنا بداع يف يقري مِّييف ما بداع ا رس ي ي ي يينوعو ادااهمد ادنداول يف هذا اُّقري ،فاألبداع يف الدراس ي ي ي يياا
ااجنماعم أخ اكنشيياف واهي وعوَّاا جديدة ل ر ن رويق من َّوري) هو الذخ جِّري عنماء ااجنماع يف القين اداض يي يف
أوروبيا يننيمون ىل اسي ي ي ي ي ي يينِّيارة ماياهمد الِّنوا ادنقيدمي ال رنوافي فمهيا ماياهمد يمي جياثمي  ،واابيداع يف ااحبياو الاقهمي والن ويي
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والنطور اهاثري والِّممق الذخ عيف عند ال وا هو الذخ دفل عنماء هذ اُّقول ىل رو مل ذاا ادااهمد اًييام

ننا كثفا أو

َّنمو" ، 14فاس ي ي ي ي يينِّارة الِّنماء ده ي ي ي ي ييطن اا من عنوا أريى ورو ماها يف رقِّمد الِّنوا وروممتنها هدف جماراة األبداع ،وذلك منان
الَّتاكد ادِّييف الذخ عيفن بِّ

الِّنوا والنطور ادنس ييارع دااهممها هو أهد دافل اس يينِّارة رنك ادااهمد ومقاربنها وفق ره ييوص ييم

الِّنوا ا ديدة .
كم ا أن هذا األجياء هو الذخ د يف ادواي ال َّاا لا ابن رندون " فاألبداع يف يف دراسي ي ي ي ي ي ي ي الناريخ من منظور
اجنماعي هو الذخ جِّري ابن رندون يو ل يف عنم ا ديد "عند الِّميان" مااهمد من ادنطق والانسا وأصول الاق مثري ماهوا
" الهي ي ي ي ي ي ييورة" وماهوا "ادادة" النذين و اهما لننِّوف عن عوَّ الدول باجملنمل ،ومن هنا يديث عن "الدول صي ي ي ي ي ي ييورة الِّميان"و"
ااجنماع الوش ي ي ي يييخ مادر " كما اس ي ي ي يينِّمري ماهوا ادزان"مزان الِّه ي ي ي ييوم " واَّنوس من أص ي ي ي ييول الاق مااهمد مِّمن مثري "الً ي ي ي يييورخ"
و"اُّاجي" و"ال مايل"".15
اسي ي ي ي ي ي يينِّارة الِّنماء دااهمد عنوا أريى الدافل لم اُّاج ىل النِّوف عن ادِّطماا ا ديدة يف يقري مِّييف مِّ واُّاج ماسي ي ي ي ي ي ييها
الدافِّ ىل بداع مااهمد جديدة ل ن مش ي ي ي يييوعم اس ي ي ي يينِّارة رنك اده ي ي ي ييطن اا ميروط ادى ايها يف موءم اداهوا ادنقول مل
اُّقري ادِّييف ادنقول لم ورومتن فم ومدى رااعن مل رهوصم ذلك اُّقري ادِّييف.
ن ماهوا النهص ييمري يف ارروا بالنومت هو ادس ييِّى الذخ " ارس ييمت ب الثقاف الِّيبم يف بداياا لً يينها اُّديث اس ييمما
عند اين اكها بهوروبا ،وروافد ال ثف من جمااا ادِّيف عنمها اا حتمن من عنوا وأف ار ومااهمد ومناهج يف الو
ف ان من الطومِّي أ و الننقاثي حاء ذلك أن يقوا من يو

والنا ف،

لننك اجملااا  ،وما حتمن من أص ي ييول يف الثقاف الِّيبم األس ي ييومم يف

حماول لن ااظ عنمها ورقوي صييمودها يف وج ادسييننيداا ،وكامت النغ أول ممادين الو

النهصييمني ا اول عنماثها يف اجملامل

ومفها أن جيدوا االااظ ادناسي ي ي ي ي ي ييو دا يأ من مِّان وأف ار و َّتعاا وما لمها ،ومل االااظ ا ي ي ي ي ي ي ييند الو

عن جذور لوِّ

ااكنشافاا الِّنمم والنقنم اُّديث " ، 16فاين ا الثقاف الِّيبم عنى مي راراها بالثقافاا ادلننا وروافد جمااا مِّيفم و قافم
ننا عنى الومت الِّيبم واألس ي ييومم جِّري الِّنماء يو ثون عن لماا لننااعري مل هذا الوافد ا ديد ،ف ان لزاما عنمهد الو

يف

رقارب وجتاور لنمااهمد الوافدة مل ادااهمد ادنداول يف الثقاف الِّيبم واألسي ي ي ي ي ي ييومم وحماول جياد ردارري مِّ حياق الِّنوا الِّيبم
ويقويها ويدعد صمودها أماا هذا الوافد وما حيمن من مسننيداا ف يي و قافم ومِّيفم

ننا .

-4التأصيل االصطالحي والخصوصية
النهصييمري ااصييطويي ييرول باخلهييوصييم واخلهييوصييم ادقهييودة هنا هي " اارنوف النسي القاثد عنى مجن

اا قافم مننيت

عن رياكمياا ريارامي وراياعوا بمتمي وجمنمِّمي بياألض ي ي ي ي ي ي ييافي ىل اجنهياداا ف ييي و بيداعمي عنى مسي ي ي ي ي ي يينوى اافياد ،ووجود هيذ
اخلهييوصييم ا يسييندعي الذهاب ىل أبِّد مما حتمن النغاا من ارنوفاا فمما بمنها ،وما ينًييح من اسيينقياء رياكموها ودااهتا ذ
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رنايد عنى اليمد من القواس ي ييد ادش ي ييَّتك ال ثفة ،ولمس اجملال جمال رش ي ي مك يف وجود القواس ي ييد ادش ي ييَّتك ب الش ي ييِّوب واجملنمِّاا
األ مس ي ي ييامم ؛ ل ن جمال الو

يف الننوع ض ي ي ييمن النش ي ي يياب ؛ أخ النمايز دون أن ي ون ذلك مدعاة ادعاء اامقطاع عن اآريين أو

الناوا عنمهد " ، 17فالنهص ي ي ييمري يياعي اارنوف النسي ي ي ي ب الثقافاا النارج عن الَّتاكماا الا يي والنااعوا النارام اديروط
بااجنهاداا الا يي واابد اعم ل ري أم من اامد بِّمدا عن رسي ي ي ييد اُّواجز ب الثقافاا وب الننافي والقطمِّ يف ري م امماا
ااسناادة من ادننيز الثقايف آري لنِّزيز اخلهوصم من رول ياء الثقاف ااصنم من رول جياد بداثري رندارري مل مننيز اآري
ل ن ا رذوب فم  ،وذلك اعَّتاف بإسي ي ي ي ييهاا كري الثقا فاا يف الا ي واابداع األمسي ي ي ي يياِّن ،وهو ما حيند النظي ىل مننيزاا الثقافاا
الوافدة كَّتاكد مِّييف مس ييننهد من لنس ييننه
وحماول الو

الَّتاكد الثقايف ااص ييمري ادهمري الذخ ن ن ب روؤ اُّدا فم من رول الِّودة لم

يف رهسمسار ومدى رِّالقها مل مننيزاا الثقافاا األمسامم ادلننا .
اخلهيوصيم ادنشيودة هي رهيوصيم يف دالنها امنداد داهوا اهوي " هذا اداهوا الذخ يظري عنى اليمد مما أ ف يول من

ي ي و يف الا ي ادِّاص ييي فاعو يف الا ي الانس يياي وااجنماعي والنقدخ به ي ي ال كاف  ،رمكد ادمارس يياا ااجنماعم والنغوي ،
وحيمري يواهد الن اريخ من جوامو كنها ن جميد يياررنا ىل قاف "ميبم " أو "عيبم " أو "صييمنم " هو َّيار باهوي وباخلهييوصييم أو
عنى ااَّري بهمنا مسينطمل يَّت النا ف رارن سيماا هذ ادااهمد؛ ان اهوياا القومم والثقافم وما رنًيمن من ارنوف امنداد يف
لاي اامي ارنوف اافياد ع ن بًِّ ي ييهد الوِّ

اا رمكد ادش ي يياهدة الوس ي ييمط عنى أن ذلك بالطول ا جيمز ادغااة يف رهكمد مثري

هذا اارنوف لم قق اوف ادَّتددين يف اسنِّمال ادااهمد ال حتمري لم ".18
فالنهص ي ي ييمري ااص ي ي ييطويي يو ل اهوي وره ي ي ييوص ي ي ييمنها يف حماول الو

عن روابل ب ادااهمد واده ي ي ييطن اا الوافدة

ومقابوهتا يف الثقاف ااص ي ييري ،وهو ما يمكد مياعاة ره ي ييوص ي ييم الثقاف وم وماا اهوي يف ص ي ييمام مه ي ييطن اا ومااهمد رِّب عن
اخلناماا الا يي وادِّيفم ال متمز الثقاف ادنقول لمها ادااهمد واده ي ي ي ي ي ييطن اا الوافدة ل ن ذلك ا ن ن أن ي ون مبرا ليس ي ي ي ي ي ييد
يدود القطمِّ مل الوافد ب ري وار الا يي والثقافم وادِّيفم و منا اجملال ا ن ن أن يًمق أماا الو

عن سوري اعنوار ادااهمد

وادهيطن اا الوافدة من ادننيز األمسياِّن الذخ ن ن اخافظ عنم بهيمام مهيطن اا ومااهمد مسينمدة من الثقاف ادنقول لمها
اده ييطن اا وادااهمد الوا فدة وبالنايل رثيى اده ييطن اا وادااهمد الوافدة بهبِّاد أريى رً يياي عنمها الطابل األمس يياِّن ورمكد عنى
سهاا كري الثقافاا يف صمام ادااهمد وادهطن اا.
اخله ي ييوص ي ييم ال ادنش ي ييودة يف النهص ي ييمري ااص ي ييطويي هي "ره ي ييوص ي ييم ادناهج والنظيياا وادااهمد النقدي اادبم ال
أمننينها اًُّارة الغيبم لا) اهية رنول من رنك اخلهوصم الًمق ؛ رهوصم اافياد منننيي النظيياا وادم يين فمها مثنما رنول
من اخله ي ييوص ي ييم ااكب أخ ره ي ييوص ي ييم اًُّ ي ييارة ك ري ال امطنق منها وعاد لمها كثف من الننان الا يخ الغييب امندادا مما رِّنن
عناوين ال نمل وصييوا ىل الد راسيياا ادنلهيهي ادِّمق سيواء يف الانسييا أو الناريخ أو ااجنماع لا اخلهييوصييم ال امطنق منها
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عنى س ي ييومري ادثال ا اُّه ي ييي فمنس ي ييوف مثري دمومد هوس ي يييل ص ي ييايمل الانس ي ييا الظاهيارم الامنوممنولوجما) ي حتدو عن الغاي
ال امن اوروبا ال حتاق اسنقوها وراوَّها وردفل با ماعاا األمسامم ااريى ىل أوروبا ،وهي اخلهوصم ال يمكدها فمنسوف
أداِّن مِّاصييي وهاثري النه ف هو ماررن هايدمي ي يو

يف مِّىن كنم فنسييا  ،فمِّمدها ىل أصيينها الموماِّن لملنص من ذلك ىل

رهوصم الغيب" ،19فلهوصم رهسمس ادناهج وادااهمد النقدي واادبم ال أمننينها اًُّارة الغيبم ميروط باخلناماا الا يي
وادِّيفم ل َّفياد مودعمها وهي يف اخهيين منان رياكماا مِّيفم و قافم ميا لا اًُّييارة الغيبم وهو ما يمكد رشييول ادااهمد واليوى
ادننني يف يمزها خبه يياثص ذلك الَّتاكد وهو ما يايأ عنى ماَّري رنك ادااهمد ىل قافاا أريى مياعاة اخله ييوصي يم ا ديدة ال
َّد رنوافق مل اخله ييوص ييماا الوافدة وَّد راَّتا افَّتاَّا مس ييوما ن ن الوناء عنم لنولمد مااهمد رِّب عن ادااهمد الوافدة ل نها مش ييوِّ
بالَّتاكد ادِّييف والانساي لنثقاف ااصري.
يذهمل الامنسوف الايمسي ممشمري فوكو ىل رهسمس َّياءر دا يسمم أركمولوجما الثقاف الغيبم عنى اخلهوصم وحتواهتا
يف كناب ال نماا واا ماء عب ال شل عن ماياا أو رموح رنك الثقاف وامنقااهتا من يقري مِّييف و ابسنمد ىل ري ،منوصو
من ذلك ىل أن مث امقطاع كوفين يف ابس ي ي يينمد الثقاف الغيبم يودأ مل ااول الِّه ي ي ييي ال وس ي ي ييم ي ،ويش ي ي ييف الثاِّن يف بداي القين
الناسل عشي ىل بداي الِّهي اُّدي  ، 20فاخلهوصم هي ال جِّنت فوكو يقل عنى حتواا الثقاف الغيبم مننوِّا ادااهمد ال
أمننينها واليموح ال اختذهتا مومنا كمام امنقاها من يقري مِّييف و قايف ىل ري ينسي ي ي ي ي ي ييد بالننيدد ،وه ذا هي ييكم امنان ادااهمد
وجتاذب اُّقول ادِّيفم دًاممنها.
-5التراث وس ال الحداثة
ن مساءل اُّدا لنَّتاو أصو ت هاجس الناَّد الِّييب ان ال" الا ي الغييب َّد ق يَّ من ادِّاصية ىل اُّدا دون َّاز مولد
َّطمِّ  ،وَّد رسىن ل ذلك باًري امههار ادادة وادوضوع يف را ف رواد الِّنمامم  ،ف ان الهياع ادنهنيي رهموا ىل يد الطاية
أيماما" ، 21فنقاد اُّدا أوفماء لنَّتاكد الا يخ وادِّييف الذخ أمننيها ،وهو ما جِّنها متثري اسنمياري يف اُّقري الثقايف الغييب ،بمنما
" ادنظور الِّييب ما حال ينهي ييارع واُّدا من يم هي موَّل مودثي ،و ذا كامت مقولنها َّد أرب ت الا ي الانسي يياي ادِّاصي ييي يف
رنقمو عن ويدوي الِّقري الوشي ي ي ي ي ي يييخ منذ كان لنا عن رو مق ،وحيزيت َّواعد اخلنق الا يخ ،وأركان النقد والنقممد يَّت مدا الن ن
صي يوابا وال س ييي جبا واامظاا بناء ،فإن القً ييم أ ييد رِّقمدا عند الِّيب الموا الا أ ييد موبسي ي هد يف حتسي يس ييهد سي يوري اُّدا ،
وأبِّد رِّنقا اشامري ارهاهد بغفهد أو اماهاهد عن "22
 ،فالنقاد الِّيب ل حيس ييموا اامي يف ييهن اُّدا ال مفا ال ثف من ادااهمد ويطمت ال ثف من ا س ييور ب الِّنوا ،وأعادا
رش مري مااهمد ال ثف من ادسنماا.
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ن اُّدا فيضي ي ي ييت عنى النقاد الِّيب عادة َّياءة الَّتاو الا أصي ي ي ييو ت" أمزر ياف وأكثي رهي ي ي ييابا ذ رننزل لديهد منااعن مل
اَّنًي يياء ري يقوا مقاا الوديري يف النا ف ادِّاصي ييي ،وهذا ااَّنًي يياء مدار َّياءة الَّتاو من يم هو يدعوهد الموا ىل َّياءر عنى
يد عوارة ادنهنيم الياهن  ،ومِّىن ذلك أن الِّيب يواجهون ريا هد ا عنى أم منك يًورخ لديهد ،ول ن عنى أم منك افَّتاضي
يظري بالقوة ما ل يسي ييَّتدو  ،واسي ييَّتداد واسي يينِّادر

ن عنى ادنظور ادنهنيي ادننيدد و ري اليؤى النقدي ادِّاصي ييية عنم ي ي ي ي ي ي ي ي يي"،23

فادسدخ يذهمل ىل أن الِّيب يف حماول رااعنهد مل اُّدا يسِّون ىل اسنِّادة الَّتاو ان اُّدا جِّنن مييوا ف ان لزاما عنمهد
أن حيمنوا اليؤى اُّدا م عنم .
يمكد ا ابيخ هذ اليؤي بقول ن الناَّد الِّييب اُّدا ي ينظي ىل الَّتاو " من اُّاض ي ي ي ييي الذخ حيما ياض ي ي ي ييي الغيب ااورويب ،فمقيأ
َّياءة أوروباوي النزع  ،أخ ينظي لم من منظوم ميجِّم أوروبم  ،ولذلك فهو ا ييى فم ا ما ييا ااورويب" ،24فالناَّد الِّييب
ادِّاصي ينظي انظار الغف ىل ريا حماوا واا صويم ريا لننااعري مل مسننيداا اُّدا ومِّطماا النقد.
هذ القياءة ال رس يينند ىل رهس ييمس يياا اآري ا ىل ره ييوص ييم ادقيوء يطنق عنمها ا ابيخ القياءة ااس يينشي يياَّم وهي َّياءة" رقدا
ماس ي ي ي ييها كقياءة عمنم رنورى ادوض ي ي ي ييوعم  ،ورننزا اُّماد ،ورناي أن ر ون ها أي دوافل ماِّم أو أهداف يديولوجم ...ردعي أن ما
يهمها هو فقل الاهد وادِّيف وألا ذ رهرذ من ادس ي يينش ي ي ييَّ منهنيهد الِّنمي رَّت يديولوجمنهد ،ول نها رنس ي ييى أو رنناس ي ييى ألا
رهرذ اليؤي مل ادنهج" ، 25فوذلك رودو يدود القياءة اُّدا م ورننينى أبِّادها باس يينهداف الِّنمم وادوض ييوعم ل نها َّياءة" رقوا
عنى من النايم ادنهنيم عنى مِّارض ي ي الثقافاا ،عنى َّياءة رياو بَّتاو ومن هنا ادنهج الامنولوجي الذخ جينهد يف رد كري ي يييء
ىل أص ي ي يين  ،وعندما ي ون ادقيوء هو الَّتاو الِّييب األس ي ي ييومي ،فإن مهم القياءة رن ه ي ي ييي يف رد ىل أص ي ي ييول المهودي وادس ي ي ييم م
والاارسم والمومامم واهندي 26"...
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،وبذلك رنونور مِّال القياءة اُّدا م بنو مل أدواا منهنيم واص ي ييطويم أرت أكنها يف فً ي يياءاا قافم وف يي أمننينها
عنى مهوص مننيت يف فًاءاا قافم وف يي مغايية.
ن مس يياءل الَّتاو بهدواا لمس ييت مابِّ من ره ييوص ييمن جِّنت ال ثف من النقاد حياولون اس ييننهاا الَّتاو ومودأ" اس ييننهاا
الَّتاو يننزل لدى الِّيب يف عه ي ي ي ي ي ييما منزل مولد النهصي ي ي ي ي ييمري الايدخ الذخ يظري الا ي الِّييب سي ي ي ي ي ييني اارذ ،حمظورا عنم
الِّطاء ،وهذا هو الذخ أمطق بِّ

رواد ادِّاص ي ييين بالقول ل ننا ما مزال يف دمما الا ي منلنا

ىل الدرج ال اس ي يينهذن

القارك يف أن أَّول عنها لا الدرج الدمما ال لمس لنا فمها ف ي عييب مِّاصي مل أن ريا نا كما َّدمت ندما باخلام الولود
ال ن ن أن منلذ منها حمورا دوَّل عييب أص ي ي ييمري حاء القً ي ي ييايا األمس ي ي ييامم ال بى ادطيوي عنى االس ي ي يين وااَّوا"،27
فهنا من النقاد ادِّاصي ي ي ي ي ييين من حياول لات اامنوا ىل ادناه ال يِّمش ي ي ي ي ييها النقد الِّييب ادِّاص ي ي ي ي ييي يَّت ن النقاد الِّيب
ادِّاصييين أصيو وا أيد رجن " فإما ماَّري لا ي مييب و ما ما يي لا ي عييب َّد  ،فو النقري يف اُّال ااوىل وا النشيي يف
اُّال الثامم يه ي ي يينل ما يا عيبما مِّاص ي ي ي ييا امنا يف اُّال ااوىل س ي ي ييناقد عنه ي ي ييي الِّييب ،ويف اُّال الثامم س ي ي ييناقد عنه ي ي ييي
ادِّاصية" ،28وهي ناثم ا حالت َّياءة الَّتاو رَّتاوؤ ب

نايا النساؤاا ال رثفها.

يش ي ييف ادس ي ييدخ ىل رهس ي ييمس ي يياا مقول الَّتاو عند مِّظد ادا يين الِّيب ممكدا بهلا رس ي يينند عند عامنهد " ىل مودأ
قايف من رس ي يينقي ي يييعمنها وص ي ييوبنها يف النه ف والننياوح ،وهي لذا ااعنوار ُّظ الودء يف رنق الا ي الِّييب ادِّاص ي ييي،
وادنممز فو مياب أن رِّد َّياءة الَّتاو رهسيمسيا لنمسينقوري عنى أصيول اداضيي اا يسيمح بوِّ ا ديد عب يماء اد نسيمل
ا أن َّياءة الَّتاو منهج ا يِّوح النهسمس النساِّن يف يد ذار ف ري َّياءة كما هومِّنوا يف النسامماا الِّام هي را مك
ليس ي ييال َّاثم بناس ي ييها وما الَّتاو ا موجود لغوخ َّاثد الذاا باعنوار كنن من الدوال ادَّتاص ي ييا  ،عادة َّياءر هي جتديد
لنا مك رسي ي ي ي ي ي ييالن عب الزمن ،وهي بذلك واا لدنوم وجود " ،29وهي ي ي ي ي ي ي ييارة ىل أن الَّتاو حيمري يف ذار مقوماا
رهسمس رؤي مسنمدة من رهوصمن مسننهم من رهوصم مسننيداا اُّدا .
-6تحديات التأصيل االصطالحي في النقد العربي المعاصر
رنِّدد حتدياا النهصمري ااصطويي يف النقد الِّييب ادِّاصي ومن بمنهاال
-1-6فك االرتباط مع التراث:
ال ثف من النقاد ادِّاص ي ي ي ي ي ي ييين يا ون ارروا هد بالَّتاو عنى اليمد من يًي ي ي ي ي ي ييورهد ال وف عنى الس ي ي ي ي ي ي يياي النقدي الِّيبم
فمس ي ي ي يينمدون مِّطماهتد من مننيزاا الثقاف الغيبم واامنقاد ادنواص ي ي ي ييري لنثقاف الِّيبم عنى اعنوار ألا رنطنق من مس ي ي ي يينماا
رقدسي ي ي ي ي ييها وميجِّماا منِّالم  ،ف ان سي ي ي ي ي ييِّي ال ثف من النقاد ادِّاص ي ي ي ي ي ييين ىل " حتقمق الييادة النقدي َّد أدى ىل هتممش
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اخلهوصم ادِّيفم والنقدي الِّيبم من رول حماواهتد را مك أسس رنك الثقاف وراييغها من حمنواها بادعاء الِّادم "،30
فواِّري ا يخ وراء واا الذاا يس ييِّى بِّ

ىل اكنس يياب مش يييوعم مننيزاهتد من رول ااس يينناد ىل ميجِّماا مس يينِّارة

ووضيل القياء أماا رمارين " ما أن يسينموا مِّ اقول موا اخلناماا الا يي والثقافم والدينم عموما و ما أن يسينموا بهلد
ض ييد اُّدا وأن الزمان ا ين ي منذ أكثي من ألل س يين " ،31وبذلك مقل أماا رأخ ا جمال لن دي عن اخله ييوص ييم
ادِّيفم مِّ وهي رؤي أمري رسورها وبقاثها وا نداد عودها يف اديجِّماا ادسنِّارة.
-2-6الجمع بين التراث والحداثة
من أهد حتدياا النهصي ي ييمري ااصي ي ييطويي ا مل ب الَّتاو واُّدا وذلك بهن يِّنمد الناَّد الِّييب ادِّاصي ي ييي مه ي ي يطن اا
رغَّتف من الَّتاو ىل جاممل مهي ي ي ييطن اا جاءا لا اُّدا وبالنايل" عدا الثواا عنى منهج وايد واامنقال من الَّتاو
ىل اُّدا و الِّودة من اُّدا ىل الَّتاو ومهي ي ي ي ي ي يياديق ذلك كثفة يف مقدما الِّييب ومن اامثن عنى ذلك ما جيد القارك
عند القارك كما ل أيب ديمل ا س ي ي ي ي ييمما يف الاه ي ي ي ي ييري ااول من كناب جدلم اخلااء والننيني) ذ بدا رهرج

واضي ي ي ي ي ي ا ب

ااعنياب بِّود القاهي ا يجاِّن ورطومق ادقواا الونوي يف دراسي ي ي ي ي ي ييار لنقهي ي ي ي ي ي يياثد ال ارنارها" 32فهو ىل جاممل رناول
لنونوي ننيد راء ا يجاِّن س ي ي يياعما ىل رهس ي ي ييمس رؤي بنوي عيبم رس ي ي يينمد مه ي ي ييطن اهتا من مننيز عود القاهي ا يجاِّن وا
رناهري يف الوَّت ذار عن ادننيز الونوخ اُّدا ي.
اامي ماس يقوا ب حممد عود ادطنمل يف كناب الووم وااسنوبم ) يم ينناول يف هذا ال ناب الووم الِّيبم
رناوا جديدا؛ فاي الواب ااول رناول ماهوا ااسي يينوب يف الَّتاو مِّيجا فم عنى ماهوم يف رياو ادشي ييارَّ وادغارب واَّاا
عنى فنسييا الن و وكذا مسييهل النظد ب الن و والووم وفنسييا اجملاح ،33وهو بذلك رناول ا اممل الَّتا ي باسييطا القول
يف الووم وجتنماا مااهممها ومهي ي ي ي ي ييطن اهتا عند القدامى بمنما رناول يف الواب الثاِّن ااسي ي ي ي ي يينوب يف رياو اخد

أمثال

اديصاي واليافِّي ،والزياا ،وأ د الشايمل ،وأم اخلويل منناوا عنى النوايل ااسنوب يف الوسمن واادبم و عنياح القي ن،
ودفاع عن الووم وااسنوب وأرفا ااسنوب عند عواس حممود الِّقاد ،34وهي عودة عنى ااسنوب يف مملااا يديث
ينوِّها باُّ دي عن ااس ي ي ي ي ي يينوبم يف الواب الثال مِّيجا عنى مظية رارام يوها و يقل عنى عند ااس ي ي ي ي ي يينوب واجتاهار ،
وحتديد اجملال ، 35وهو يدي عن الووم الِّيبم ىل جاممل ااس ي ي يينوبم بري هي بومم جديدة لنه ي ي ييوص عيبم ا رننينى
ااسنوبم بش نها الدَّمق ب

نايا أبواب وفهول هذا ال ناب.

ن حماول ا مل ب الَّتاو واُّدا جِّنت النقاد الِّيب جيمِّون يف مقارباهتد عنى " ًَّي ي ي ي ي ي ييم رقويري الَّتاو  ...ن الناَّد
الِّييب ل يسي يينطل ىل اآن رثومت َّدم عنى أرأ صي يينو  ،فهو ما يزال مدفوعا باليمو يف الو

عن هوي مقدي مِّاصي ييية

دون أن ياقد الهي يين بَّتا ؛ لذلك حي اول جاهدا أن ينني ىل الَّتاو لمقيأ بِّ مِّاصي ييية ا أن ذلك يف ما يودو َّد أوَِّّ
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يف مهحا النِّسيل يف سي مل اداضيي عنى اُّاضيي و رجاع اُّاضيي ىل اداضيي" ،36وذلك بيبل مااهمد يدا م كالونوي
والنا مك والنناص بقًايا النقد القد .
-3-6إيثار المصطلح الدخيل في الترجمة
هنا من النقاد ادِّاص ي ي ي ييين من يم ي ادهي ي ي ييطنح الدرمري حبني فاعنمن وسي ي ي ييهول النِّامري مِّ مما جِّري ال ثف منهد نمري ىل
اسنِّمال كنماا ميكو يِّسي مِّها اا نقاا والنشوم وأريى مامً  ،والننيوء ىل النِّييمل دال عنى الِّنيز عن الَّتمج .
وأهد متثوا ي ي الم ريمج ادهي ييطنح رنني نى يف " رواين ريمج ادهي ييطنح عند ال ارمل الوايد وعدا اسي يينقيار عنى صي ييمغ
وايدة مثنما يهري عند حممد ماناؤ يف ريمجن دهطنح  )Morphologyب ي ي ي عامري الهمغ ) و عند الهمل) ،ومثنما
يهي ي ي ي ييري مل ادهي ي ي ي ييطنح  )Structuralismالذخ ريمج عدمان بن ذيري بالونموي و عدل عن ىل الونوي  ،وكذلك فِّري
عود ادنك ميراأ ،ومه ي ي ييطنح  ) Immanenceالذخ مقن ص ي ي ييوؤ فً ي ي ييري ىل ااموثاا و عدل عن ىل اليؤي ادنوثق
فمما ريجد ادس ي ييدخ اده ي ييطنح ذار ىل اخايث و عدل عن ىل اآمم  37" ...مما جِّري الَّتمج رِّمش اض ي ييطيابا كوفا يال
دون رهصمري ادهطنح وَّماا دراساا رهصمنم دَّمق
-4-6بياب التوافق على آليات التأصيل االصطالحي
يف ري مماب النوافق عنى اآلماا ادِّنمدة يف رهصييمري ادهييطن اا هيا فوضييى كوفة يف ادهييطن اا منمني رودد
جهود صيناع ادهيطنح ب النقاد وادَّتمج  ،وامِّداا الننسيمق ادهيطن ي ب ا امِّاا وب اجملامل النغوي  ،ومماب اليوؤ
ا ماعم  ،ورِّدد مش ي ي ي ييارب النقاد ومه ي ي ي ييادرهد والنس ي ي ي ييامم وميجِّماهتد ،وبيوح النِّية القطيي  ،وا هري أيماما بهص ي ي ي ييول عند
اده ييطنح ،وامِّداا ادنهنيم ادويدة يف النِّييمل ،ورويل دور النش ييي الش ييله ييم ص ييدار ادِّنيماا ،وعدا وجود همت عيبم
َّومم يقنهي الِّمري فمها عنى ادمدان ادهطن ي ورهصمن  ،كري ذلك فنح اجملال أماا سمادة اارجتالم  ،واُّماس  ،أو الايدي
وادعاء السوق ،والييادة ،واخلنل ب الشيؤ والناسف مما امِّ س عنى مماب ادوادك ادهطن م  ، 38ف ري وكمل ينظي ىل
اجملاح والنِّييمل واايماء والن ت والَّتمج راص ي اايماء الذخ رفً ي بًِّييهد حبني أم ياسييد متثمري اداهوا ا ديد واخني
عنى يد السيواء كما ا ن ن عادة رو مل ادهييطنح القد وختهييمهي ذا كان مو اا ان ذلك يمدخ ىل مشييَّت لاظي
مف ميموب فم باألضي يياف ىل سي ييوء الاهد ، 39وهو ما جيِّري أمي النوافق ضي يييورة من

لًي ييمان رهصي ييمري منواحن يناق عنم

مجمل ادنله يه ي وردعو لم اجملامل يف مممتياهتا والوايثون يف حبو هد ،وبذلك مًييمن رهصييمو يياعي اخلهييوصييم ويغَّتف
من ادننيز اُّدا ي ويوجد صي ي يين منهنيم بمنهما يف ري النه ي والنه ف لنوصي ي ييول ىل رؤى روِّ ادننيز الَّتا ي ورسي ي يينامد من
الَّتاكد النغوخ والوومي ال وف .
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ياولنا يف هذا ادقال مِّا

ًَّي ي ي ي ييم النهصي ي ي ي ييمري ااصي ي ي ي ييطويي يف النقد الِّييب ادِّاصي ي ي ي ييي يم روصي ي ي ي ييننا ىل أن النهصي ي ي ي ييمري

ااص ييطويي حينان ىل جهد كوف ورنس ييمق مس يينمي لنمواحم ب رياكد مِّييف أيد ادننيز ااص ييطويي النقدخ ادِّاص ييي
ورياكد مِّييف موثوو يف الَّتاو الِّييب ،بري الن هصمري أصوح يسندعي الو

يف رويمد لماا النهصمري بِّمدا عن الن ير من

الَّتاو أو اام ااء عنم  ،وهو ما حيند عنمنا رويمد مااهمد عند اده ي ييطنح و لماا ص ي ييناعن  ،و مش ي يياء همتاا منله ي ي يه ي ي ي
رو

يف رويمد هذ اآلماا وهو ما سمقودما يف لاي اامي ىل جياد عوثق ب ادننيز اُّدا ي وادننيز الَّتا ي بري هو ما

يانح اجملال أماا رهسييمس مظيياا رثيخ الدرس النقدخ ادِّاصييي مسيينمدة من رياكد مِّييف أصييمري ،فم ون بذلك اسييهاما يف
الدرس النقدخ األمس ي ي يياِّن ورهكمد عنى ياء قافاا اامد و م امماا اس ي ي ييناادة بًِّ ي ي ييها من الَّتاكد ادِّييف والنغوخ لنوِّ
اآري يف يمز الن امري األمساِّن ادياعي لنلهوصماا وارنوف ادياجل وادشارب.
الهوامش واالحاالت
 -ابن منظور  ،لسييان الِّيب ،وحارة الشييمون األسييومم والدعوة واألر يياد ،ادمن

الِّيبم السييِّودي  ،د.ا) ،ن 13مادة

اصري،ص 16
 -2الافوح بادخ ،القاموس اخمل،رحال م نمل حتقمق الَّتاو ،ممسس اليسال ،ط ،2005 ،8ص961
 - 3ابن فارس أ د مِّنيد مقايمس النغ  ،رحال عود الس ييوا هارون ،دار ا مري ،بفوا1979 ،ا ،جمند ،1مادة أص ييري،
ص110-109
 - 4الزبمدخ حممد ميرًي ي ييى اُّسي ي ييمين ،ران الِّيوس من جواهي القاموس ،رحال عود السي ي يينار أ د فيان و ريون ،سي ي يينسي ي يين
الَّتاو الِّييب ،وحارة األعوا ،ال ويت1965 ،ا ،ن ،27رح ال مهطاى ينياحخ  ،1993 ،مادة أصري ،ص 447
 -5ماس  ،ص452
 -6مجمري صنموا ،ادِّنيد الانساي،الشيك الِّادم لن ناب ،دار ال ناب الِّادي،بفوا ،لونان،1994،ن ،1ص97-96
 -7مجمري صنموا ،ادِّنيد الانساي  ،ا.س،ن ،1ص 97
 -8ا.س،ن 1ص 98
- 9ممني ان اليويني ،س ي ي ي ييِّد الواحعي ،دلمري الناَّد ااديب ،اديكز الثقايف الِّييب ،الدار الومً ي ي ي يياء ،ادغيب،ط ،2007 ،5ص
82
 - 10ا.ن ،ص 82
 -11ممنيان اليويني ،سِّد الواحعي ،دلمري الناَّد اادب ،ا.س ،ص 82
 -12حممد عابد ا ابيخ ،ادثقاون يف اًُّيارة الِّيبم حمن ابن ينوري وم و ابن ر يد ،ميكز دراسياا الويدة الِّيبم ،ط،2
2000ص12
 -13ا.ن ،ص13
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 -14حممد عابد ا ابيخ ،ادثقاون يف اًُّارة الِّيبم حمن ابن ينوري وم و ابن ر د ،ا.س ،ص 13
 -15ا.ن ،ص13
 -16ممنيان اليويني ،سِّد الواحعي ،دلمري الناَّد ااديب ،ص 83
 -17س ييِّد الواحعي ،اس يينقوال ااري -الغيب يف النقد الِّييب اُّدي  ،اديكز الثقايف الِّييب ،الدار الومً يياء ،ادغيب ،ط،1
 ،2004ص 46-45
 -18ا.ن ،ص46
 -19سِّد الواحعي ،اسنقوال ااري -الغيب يف النقد الِّييب اُّدي  ،ا.س ،ص47-46
 -20ا.ن ،ص 47
 -21عود السوا ادسدخ ،النا ف النساِّن يف اًُّارة الِّيبم  ،الدار الِّيبم لن ناب ،ط ،1986 ،2ص 11
 -22ا.ن ،ص 11
 -23عود السوا ادسدخ ،النا ف النساِّن يف اًُّارة الِّيبم ،ا.س ،ص12-11
 -24حممد عابد ا ابيخ ،ضن والَّتاوَّ -ياءاا مِّاص ييية يف ريا نا الانس يياي ،اديكز الثقايف الِّيب  ،الدار الومً يياء ادغيب،
ط،1993 ،6ص14
 -25ا.ن ،ص 14
 -26حممد عابد ا ابيخ ،ضن والَّتاوَّ-ياءاا مِّاصية يف ريا نا الانساي ،ا.س ،ص 14
 -27عود السوا ادسدخ ،النا ف النساِّن يف اًُّارة الِّيبم  ،ص 12
 -28ا.ن ،ص 12
 -29ا.ن ،ص 12
 -30عني يس يوسل،

الماا اخلطاب النقدخ الِّييب ادِّاصي،اليوسد ،بغداد ،الِّياا ،ط ،2015 ،1ص 177

 -31ا.ن ،ص 179
 -32ا.ن  ،ص 181
 -33حممد عود ادطنمل ،الووم وااسنوبم ،م نو لونان ما يون،لونان ،ط ،1994 ،1ص81-9
 -34ا.ن ،ص 117-82
 -35حممد عود ادطنمل ،الووم وااسنوبم ،ا.س ،ص 258-168
 -36عني يس يوسل ،الماا اخلطاب النقدخ الِّييب ادِّاصي ،ص 193
 -37ا.ن ،ص 144-143
 -38ولمد حممد السي ي يياَّ  ،الَّتمج ادش ي ييوه وفوض ي ييى اده ي ييطنح النس ي يياِّن ،جمن الِّيبم والَّتمج  ،ع ،7و 8س ي يين ،2012
ص40
 -39أ د نار عمي ،ادهطنح االسين وضول ادنهنيم  ،جمن عال الا ي ،ع ،3،1989ص15
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 -2ا ابيخ حممد عابد  ،ضن والَّتاوَّ -ياءاا مِّاص ي ي ي ي ييية يف ريا نا الانس ي ي ي ي يياي ،اديكز الثقايف الِّيب  ،الدار الومً ي ي ي ي يياء
ادغيب ،ط1993 ،6
 -3مجمري صنموا ،ادِّنيد الانساي،الشيك الِّادم لن ناب ،دار ال ناب الِّادي،بفوا ،لونان،1994،ن.1
 -4الزبمدخ حممد ميرًييى اُّسييمين ،ران الِّيوس من جواهي القاموس ،رحال عود السيينار أ د فيان و ريون ،سيينسيين
الَّتاو الِّييب ،وحارة األعوا ،ال ويت1965 ،ا ،ن ،27رح ال مهطاى ينياحخ  ،1993 ،مادة أصري
 -5س ي ي ييِّد الواحعي ،اس ي ي يينقوال ااري -الغيب يف النقد الِّييب اُّدي  ،اديكز الثقايف الِّييب ،الدار الومً ي ي يياء ،ادغيب،
ط2004 ،1
 -6عود السوا ادسدخ ،النا ف النساِّن يف اًُّارة الِّيبم  ،الدار الِّيبم لن ناب ،ط1986 ،2
 -7عني يس يوسل ،الماا اخلطاب النقدخ الِّييب ادِّاصي،اليوسد ،بغداد ،الِّياا ،ط2015 ،1
 -8فارس أ د مِّنيد مقايمس النغ  ،رحال عود السوا هارون ،دار ا مري ،بفوا1979 ،ا ،جمند ،1مادة أصري.
 -9الافوح بادخ ،القاموس اخمل،رحال م نمل حتقمق الَّتاو ،ممسس اليسال ،ط.2005 ،8
حممد عود ادطنمل ،الووم وااسنوبم ،م نو لونان ما يون،لونان ،ط1994 ،1
-10
ابن منظور  ،لسي ي ييان الِّيب ،وحارة الشي ي ييمون األسي ي ييومم والدعوة واألر ي ي يياد ،ادمن

-11

الِّيبم السي ي ييِّودي ،

د.ا) ،ن 13مادة اصري.
-12
.2007

ممنيان اليويني ،سي ي ييِّد الواحعي ،دلمري الناَّد اادب اديكز الثقايف الِّييب ،الدار الومًي ي يياء ،ادغيب،ط،5
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الحجاج والخطاب الصحافي المكتوب؛
افتتاحية جريدة "األخبار" المغربية أنموذجا

; The argumentation and the written journalistic discourse
the editorial of the Moroccan newspaper "Al Akhbar" as a
model
أ.سِّمد السِّدخ باي بسنك الدكنورا جامِّ ِّممل الدكايل ،ادغيب)

ملخص البحث
مس ييِّى ،يف هذ الورَّ  ،ىل دراسي ي لماا اُّنيان يف اخلطاب الهي ي ايف اد نوب عام ويف اافننايم عنى وج
اخلهوص؛ ذ رننوع هذ اآلماا روِّا دقنًماا ادوَّل ،وأهداف اديسري.
من هذا ادنطنق ،رطيؤ دراسي ي ي ي اخلطاب الهي ي ي ي ايف اد نوب ي ي ي ي اا يننينى يفال ومِّ اآلماا والوس ي ي يياثري ال
يو اها اله ايف ألَّناع ادننقي ،ودقارب هذا األ ال ،منلذ افننايم جييدة "ااروار" ادغيبم الهادرة بناريخ  18ماخ
 ،2017وادِّنوم ب ي "أدعم رند الدورخ" ،مننا لو ثنا .ومنطنق من فيضم ٍ رنمثري يف أن اافننايم رننياوح جميد األروار ىل
حماول األَّناع بيأخ أو موَّل ،مِّنمدين منهنيا أسنوبما.
ومن أجري بسي ي ييل القول يف ي ي ي الم الو

و ننل ااسي ي ييتن ادنايع عن  ،منطنق من رِّييل اُّنيان واخلطاب

اله ي ي ايف اد نوب ،ميورا بن نمري لماا اُّنيان ادو ا يف اافننايم  ،وص ييوا ىل اس يينننان أهد اخلوص يياا وادويظاا
الوصام ال روصننا لمها.
الكلمات المفتاحيةال اُّنيان ،الوِّد اُّنياجي ،اخلطاب اله ايف اد نوب ،اافننايم  ،األَّناع.
Abstract
In this paper, we attempt to study the mechanisms of argumentation in the
written journalistic discourse in general, and the editorials in particular. These
mechanisms vary depending on the circumstances and the goals of the sender.
the study of the written journalistic discourse poses a problem which is
reflected in the nature of the mechanisms and means used by the journalist to
convince the recipient. To approach this problem we take the editorial of the
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Moroccan newspaper "Al Akhbar" issued on 18 May 2017 as an object of this
study. We proceed from the premise that the opening entails the
argumentative aspect, Adopting a stylistic approach
In order to expound on the problematic of the paper and the various
questions it begs, we begin by defining the argumentation and the written
journalistic discourse. then, we shall analyze the mechanisms of argumentation
employed in the editorial. finally, we present the descriptive notes that we
have reached.
Keywords: Argumentation, The argumentative dimension, Written
Journalism discourse, Editorial, Persuasion.
مقدمة

موحا ل أينما يري وارحتري .مف أن لمارِ وأسييالموَ رننوع روِّا
ي نسييي اُّنيان أ م بالغ يف يماة األمسييان ،فهو ٌ
دقنًماا ادوَّل ،وأهداف اديسري ،ورهاثص الوساثري ادسنلدم من أجري األَّناع .فيمد ِ
كون ِ
ننل اخلطاباا رنًمن
ابِّا ينياجما ،ا أن القدراا األَّناعم ختننل يسمل ومِّ كري رطاب وأهداف .
وعنم  ،رطيؤ دراس ي ي ي ي ي اخلطاب اله ي ي ي ي ي ايف اد نوب ي ي ي ي ي اا يننينى يفال ومِّ اآلماا والوس ي ي ي يياثري ال يو اها
اله ايف ألَّناع ادننقي ،ورنايع عن جمموع من النساؤاا من َّومريال
سِّي اخلطاب اله ايف اد نوب ىل األروار بدرج أوىل ،جيِّري من رطابا َّناعما بالًيورة؟
 هري ُ
 هري هنا رهاثص متمز عن باَّي اخلطاباا؟

 أا ينِّارأ النِّوف عن رأخ ا ييدة أو موَّاها مل َّدسم اخلب؟
 هري رندرري ذارم اله ايف يف مِّا ن لنلب ،و ىل أخ يد؟
وليجاب عن هذ النس ي ي يياؤاا ،مِّمري عنى حتنمري مقال افننايي ص ي ي ييادر جبييدة ااروار ادغيبم بناريخ  18ماخ
 2017وحيمري عنوانال "أدعم رند الدورخ" ،لذلك سي ي ي ي ييننول منهنيا أسي ي ي ي يينوبما لوصي ي ي ي ييل وحتنمري اآلماا ال اسي ي ي ي يينِّان لا
ٍ
فيضماا رننينى يف أنال
اله ايف ألَّناع ادننق به يي  .ومنطنق من
 اخلطاب اله ايف عموما ،واافننايم عنى وج اخلهوص ،يننياوح األروار ىل حماول األَّناع با يةٍ أو رأخ.ِ
ادقااا اله افم ِ ااريى.
 اافننايم ها رهاثص متمزها عن باَّي اله ايف يسنك ،يف اافننايم  ،رطا حتييييا ينما ى مل السماس الِّام لنه ما .مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -10نوفمبر -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين
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ومن أجري بسل القول يف

الم هذا الو

العدد  10نوفمبر 2019
و ننل ااستن ادنايع عن  ،سننناول ادواي اآرم ال

ادطنمل ااولال اُّنيان يف اداهوم النغوخ وااصطويي.
ادطنمل الثاِّنال رِّييل اخلطاب اله ايف اد نوب.
ادطنمل الثال ال الوِّد اُّنياجي يف افننايم جييدة "ااروار" ادغيبم .
لنذيري الو

بههد اخلوصاا وادويظاا الوصام ال روصننا لمها.

المطلب األول :الحجاج في المفهومين اللغوي واالصطالحي
 -1في اللغة
اج ْنينُي ُ أُ َي يا ُّج ي ُ
رنم ور مِّيياِّن اُّنيييان ،يف النغ ي  ،يول الغنو ي بيياُّنيج؛ ذ ييد يف لس ي ي ي ي ي ي ييان الِّيب اِّىن " َي ي َ
اُّني ِج ال أ َْدلَم ِ
اج ِ
ِ
ِ
اج ُ َُحم َّ
وي َّ
وحم َّ
وي َنياجا مَ َاح َع ُ اُُّ َّني َ  )...واُُّ َّني ُ
ي َنياجا َُ
ْ ُ
ت لَا َ )...
َخ مَنَْونُ ُ ب ُْ َ
اج َي ََّّت َي َني ْنينُ ُ أ ْ
ِ
اينج عنى رهييم حبني ٍ ييهواء ،وحبنيج ُ ي ْه ٍ
ويان رهييم ُ ف َ َّني ،
ملَّ .
مري والوُي ْيَها ُن"  .)1أما الز شيييخ فمِّيف ب ي ي ي ي ي ي ي يي" َّ
الدَّل ُ
ان الوا ِضي ي ي ي " ،)2
وج  .وس ي ي يينك َّ
وم َّ
وفو ٌن ره ي ي ي ُيم ُ حمنيون ،وكامت بمنهما ُحم َّ
اخني َ ،وعنم د بادناهج النفة ،واد َني ِّ
اج ٌ ُ
َ
ينيج بغ النظي عن
فميدار اُّنييان هو اارنوف؛ ذ ميالويا ميا حيياول الايد َّنياع يا َوي با يةٍ أو رأ ٍخ اعنميادا عنى ٍ
رطت أو صواب .
وا ختننل القواممس الغيبم كثفا عن هذا الطيؤ ،فقد ورد يف  le Grand Robertأن اُّنيان هوال
"أ  -يدو الن اجج ،الباع يف اُّنيان ،النغنمل باُّنيان؛
ًَّاثي ،عنمي..؛
ينيان
ب -جمموع ٌ من اُّنيج رمدخ ىل الننمني ماسها،
ٌ
ٌ

ٍ
اسنلداا ،مِّارض ٌ ،مقابن اُّنيج يف ٍ
مقاش ما جدل" .)3
ن -فن

اِّىن أن اخاجج يِّنمد جمموع من اُّنيج من أجري الدفاع عن ًَّم ٍ ما ،يف مقابري دي

القًم ادِّارض .

 -2في االصطالح

يِّد اُّنيان َّدنا َّدا األمسي ي ي ي ي ييان ،ف ري من ن ٍد يسي ي ي ي ي ييِّى ىل َّناع مف ب وم  ،لذلك فهو يو ل ٍ
لماا مِّمن
ُ
اسي ي ي ي ي ي يينمالن  ،من رول َّناع أو النه ف فم  .وسي ي ي ي ي ي يين ناي ،يف هذا ادطنمل ،باُّدي عن ماهوا اُّنيان عند كري من
أرسي ي ي ي ييطو وبفدان ،باعنوار أن ااول كان سي ي ي ي ييواَّا لنننظف لن نيان ،وأن الثاِّن صي ي ي ي ييايمل مظيي "الووم ا ديدة" ال رِّد
ادقارب الذخ ارَّتما ارواعها يف حتنمري ادنت موضوع الدراس .
أرذا ،يف عهد  ،من ى مغاييا لس ي ي ي ييابقنها سي ي ي ي يواء عند س ي ي ي ييقياط أو عند
أوىل أرس ي ي ي ييطو أ م بالغ لنلطاب ال َ

السيياسييطاثم  ،وَّد عدهاال "َّدرة أو من

مسيينطمل أن م نشييل لا ،عنى وج مظي ٍخ أو رهمني ،ما ن ن أن ي ون ييهم
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األَّناع يف كري يال ٍ عنى يدة"  ،)4فقد َعد أن هدف اخلطاب ينمثري يف األَّناع ،لذلك د ياول ادواحم ب وس ي ي ي ي يياثري
األَّناع ال ختا مل الِّقري ووساثري النه ف ال رنوج لنِّا ا ؛ ذ يقولال "من ب وساثري األَّناع هنا ال

 وسي ي ي يياثري مف رقنم ال وهي رنك ال ا درري لنا فمها الا رِّطى مسي ي ي ييوقا مثري الشي ي ي ييهود وااعَّتاف حتت النِّذيمل،والو اثق ومف ذلك.
منهج مِّ ...
 وساثري رقنم ال وهي ال ن ن لنا أن مِّدها بهماسنا ،يسمل ٍووس يياثري األَّناع النقنم ال رُِّطى بواس ييط اخلطاب ،عنى و أمناطال أوها ما ينه ييري بهروا اخلطممل ،ويقوا اممها عنى
ااسنِّداداا ال يوضل عنمها ادسنمل ،يف ي ينِّنق الثها باخلطاب ماس )5 ".
من هذا ادنطنق ،رقوا اخلطاب  ،عند أرسي ي ييطو ،عنى منان ٍ
َّول رُوين ب األَّناع يف جمال اخنمري وادسي ي يياثري اخلوفم
القابن لننقاش ،لذلك فهي رنهسس عنى عوَّ ٍ ب يف  ،حياول أيد ا النه ف يف اآري و َّناع ؛ كهن يثوت لدي اعنقادا
أو ننم عنم  .ولن قمق هذا الغيأ ،هنا وساثري" ،منها ما يهيت من صورة ادن ند لدى السامل .فإذا كان ادن ند مشهورا
بييااروا اخمودة ويوي لن ق وييص ي ي ي ي ي ي ي ي عنى الِّييدل  ،)..كييان يق اخلطيياب من األَّنيياع أوفي  )...ومنهييا مييا يييهيت من
اماِّاا ا ادس ي ي ي ي يينمل وعوا ا  )...ومنها ،وهو اامنمل ااعد ما يهيت من النغ ذاهتا )... ،أخ ما يونم اخلطاب من وجو
ااسندال ادن قق بالقماس وااسنقياء وما ينًمن من النهديقاا")6 .
مف أن أ مي مظييي اُّنييان عيفيت ،بِّيد أرسي ي ي ي ي ي ييطو ،اضيدارا ريدرجيميا ،ويِّود ذليك اميينال ارروياط الوومي انييال
النِّوف ااديب ورياجل اُّنيان لهيياحل البهان الِّقوِّن؛ "لقد كامت ييك هذا الندهور لن نيان مزدوج  .فهي أوا دارنم ال
ٍ
ذ ن ميين الننظمد والنِّوف يف دارري الووم صي ي ي ي ي ي ييِّدرا ردرجيما د ٍ
عال دارري ٍ
ان ٍ
جديد هو النِّوف ااديب .و هي
جمال
فقد اُّنيان م ام لم ري فم البهان الِّقوِّن ،راص ي ي ي ي ي ي ي مل دي ارا .وبالنايل ييمان الووم من ذلك ا زء
رارجم ال ذ َ
ا وهيخ الذخ متثن مظيي األبداع" . )7
وبادواحاة مل هذا الندهور رزايد ااهنماا بالهور ااسنوبم وجتممري النهوص .فهصوح الو

عن مجالم اخلطاب

أكثي من ااهنماا باألَّناع الاِّني فم .

وَّد اس يينمي الاياغ ،ن ص ييح القول ،يف جمال اُّنيان فَّتة مف َّه ييفةٍ ىل أن مش ييي ييايمد بفدان وحممنن لوس ييي

أولبيش ي ييت رمنم ا س ي يين  1958مملاهما الش ي ييهف "رس ي ييال ٌ يف اُّنيان ،الووم ا ديدة" ،بالنزامن مل مش ي ييي س ي يينماان رود
ل ناب "اسنلداماا اُّني "؛ ذ سِّى بفدان ورمنم ا ،يف عمنهما هذا ،ىل عادة يماء الووم اارسطم ورطوييها مقابري
الدرول "يف عمنم َّطمِّ ٍ مل ادنطق البهاِّن وفنس ي ييا الوض ي ييوؤ عنى الطييق الدي اررم "  ،)8فهس ي يس ي ييا لنظيي ٍ أ نقا عنمها
"الووم ا ديدة" ،وَّد مت هذا الننيديد باليجوع ىل اخلطاب وا دل اارس ي ي ييطم  ،فوض ي ي ييِّا ره ي ي ييور ا لن نيان امطوَّا من
ينيان أن جيِّري الِّقول رذعن دا يُطيؤ عنمها ،أو يزيد يف درج ذلك
الغاي ال يسي ي ي ي ي ي ييِّى ىل حتقمقها ،ذ أن ماي "كري
ٍ
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األذعان لدى الس ي ي ييامِّ  ،بشي ي ي ي ٍري يوِّثهد عنى اح الِّمري ادطنوب اح أو األمس ي ي ييا عن ) ،أو ما ُوفق عنى ااَّري يف
هتم السي ييامِّ لذلك الِّمري يف الن ظ ادناسي ييو " )9؛ فادن ند ا يقدا لنمسي يينمل مسي ي ٍ
ينماا ينوغي عنم األَّيار لا ،وا
َ
ٍ
رقنماا
رسييندعي النقاش أو ااعَّتاأ ،و منا يِّيأ عنم أمورا حمنمن  ،حياول ،من رول اسيينثمار ادقاا ومن رول اعنماد
ٍ
فيضماا راج عنى مفها ردفل هذا ادننقي ىل أن يقننل لا.
ينياجم  ،أن جيِّنها
ومن هنا ،يظهي أن اُّنيان ،عند بفدان ،يقَّتب من اخلطاب ان كو منهما ياَّتأ وجود ا َمل أو مس ي ي ي ي ي يينمل
س يواء أكان موا ييا أا مف موا ييي ،يف ي يونِّد عن ا دل رمد أن كو منهما يقوا عنى ااسييندال ،وييجل ذلك ىل أن
مقدماا ا دل راً ي ييي ىل مناثج يقمنم ٍ بالً ي يييورة ،يف ي أن اُّقمق يف اُّنيان ذارم ٌ ومس ي ييوم  ،وميروط ٌ بس ي ي ٍ
يماا مِّ ٍ ،
وموجه ٌ ىل ا َمل حمدد.

ٍ
رقنماا ينياجم ٍ من َّومريال يني الس ي ييليي  ،يني
و ذا كامت مظيي اُّنيان ،عند بفدان ،رنوين عنى اس ي يينلداا

النِّييل ،النموذن وع س النموذن ،النمثمري ،ااسي يينِّارة ،وي ون اهدف من هذا ااسي يينلداا َّناع ادلا مل به ي ي

يؤ

ادن ند ،ودفِّ ىل ااَّنناع بوجه مظي والنهييديق لا ،فإن لن نيان "منطنقاا ينياجم  ،ينظي لمها ،باعنوارها مسيينماا
يقونها ادسنمل"  .)10وردور هذ ادنطنقاا عنى مقدماا  prémissesرنقسد ىل موع ال
 ما يدور عنى الواَّلال وهي الوَّاثل ،واُّقاثق ،واافَّتاضاا. ما يدور عنى اداًَّريال وهي القمد ،وريارمل القمد ،وادواضل.المطلب الثاني :تعريف الخطاب الصحافي المكتوب
هيا اله ي ي اف اد نوب كوس ييمن اره ي ٍ
يال رُس ييهد يف مقري ااروار ،وَّد رِّددا رِّييااهتا ورنوعت روِّا ليؤي كري

باي ٍ ومنطنقار الا يي  ،فهنا من يَِّدهاال "مجل ااروار ومش يييها ،ومش ييي ادواد ادنه يين لا يف مطووعاا ،مثري ا ياثد و
اجملوا واليساثري األرواري  ،وادطوياا ،وال نمل ،وَّواعد الوماماا ادسنِّمن باُّساباا اال َّتومم  .أما ااسنِّمال الشاثل

ل نه اف فمن هي يف عداد ا ياثد ،وبِّ

اجملوا ،و ن كان ن ن أن ينسل لمشمري باَّي صور النشي ااريى)11 ".

وهنيا من َانُص ىل " أن اله ي ي ي ي ي ي ي يافي هي فن وو ماي  ،مهمنهيا رقيد اارويار وادِّنومياا واُّقياثق ىل اليأخ
الِّاا ،فًو عن مسمولمنها يف روجم اليأخ الِّاا وروهف ورناَّري أروار و راء ومواَّا وااسننياب ليموار )12 ".
يف ي

د فييزر بومد يُِّيف اله ي ي اف ب ولا "مجمل الطيا ال رهي ييري بواسي ييطنها ااروار ،والنِّنمقاا عنمها،

ىل ا مهور ،وكييري مييا جييخ يف الِّييال من وَّيياثل وأيييداو هتد ا مهور أو رنهي ي ي ي ي ي ي ييري حبمييار ي  ،وكييري ف ٍي وعمي ٍيري رثف رنييك
اجمليياا)13 ".

ويويق من ننل النِّييااا ألا رنقا ل يف اعنوار اله ي ي ي اف جمموع من ااروار ال يند مجِّها ومش ي ي يييها عب
ا ياثد واجملوا ومفها .هذا النقا ل يقودما ىل حتديد ماهوا اخلطاب اله ي ي ي ي ي ي ي ايف اد نوب الذخ ا يِّدو أن ي ون كري
مننَ ٍج م ٍ
نوب با ياثد واجمل وا س ي ي ي يواء أُمنج من َّوري اله ي ي ي ي افم أو اادباء أو مفهد؛ لذلك ن ن القول م ينغذى عنى
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ٍ
رطاباا أريى سماسم  ،عنمم  .)..ورمد ذلك ،فيي"الن نمري اله ايف يايأ رقممد رهوصم اخلطاب اله ايف والطييق
ال ينممز لا عن باَّي اخلطاباا ااجنماعم " .)14

وعنم  ،ينممز اخلطاب اله ايف اد نوب بالوسا يف ااسنوب مظيا دياهن ا ياثد عنى يهال اكب يحي ٍ من

القياء عنى ننل مشي ي ييارلد ،لذلك كامت رًي ي ييل ا ياثد) يف يسي ي ييوالا ادسي ي يينوى الثقايف لنمننق  ،فًي ي ييو عن ادًي ي ييام
ادننوع  ،منهاال السماسم وااَّنهادي واليياضم واألعومم والا اهم  ،..ف ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي "صار األمشاء اله ايف عنى مجال واض ا
مقسي ي ييما مووبا ،رالما من ادقدماا واخلامتاا ،بو رسي ي يينيم ٍل وا روري ٍ أو رالمد"  .)15كما ينهي ي ييل بِّنهي ي ييي ا دة ،ان
اله ل رسِّى ،داثما ،ىل السوق اله ايف من رول األسياع ىل مشي ادسننيداا .وَّد منج عن هذا اامي السقوط يف
الن يار والنمطم باألضي يياف ىل بِّ

اارطاء النغوي واألموثم ال أصي ييو ت ي يياثِّ  ،ورهي ييوصي ييا يف بِّ

ادقااا ال

وحتير بها يومم ومن َّوري ال ارمل ماس .
رنلذ ركنا ابنا يف ا ييدةُ ،
المطلب الثالث :البعد الحجاجي في افتتاحية جريدة "األخبار" المغربية.
منوذن افننايم يومم "ااروار" ادغيبوم  ،اله ي ي ي ي ي ي ييادرة بناريخ  18ماخ  ،2017بِّنوان " أدعم رند الدورخ"،
ل اروها يسن الوهيخ.

ن أول ما يطالِّنا هو الِّنوان الذخ يِّد من أهد الِّناصي ي ي ي ي ييي ادواحي لننص ،ورمد كون ننِ ِ
ل الدراسي ي ي ي ي يياا أولت

أ م لنمنت عنى يس ي ي يياب الِّنوان ،فإن سي ي ي ياثي ا ياثد رويل لنِّنوان عناي راصي ي ي ي  ،مظيا دا نثن من ارة بالنس ي ي ييو لنقارك؛
فوااييى ن كان عنوا َن افننايم  ،والِّنوان الذخ ب أيدينا" :أدعية ختم الدوري" ،ينلذ ي ي ي ي ي ي ي ري مجن ٍ ا م ٍ رن ون من

موندأ ٍ
مِّيف باألضي يياف  ،ور ٍب مًي ييمي .هذا األضي ييمار ييجل ىل مقهي ييدي اله ي ي ايف يف جِّري اادعم ِ عنه ي ييا أسي يياسي ييما من

الِّناص ي ي ييي ادواحي لنمنت النه ي ي ييي ،وأدعم اخلند مِّيوف ٌ يف ادناس ي ي ييواا واُّاوا؛ ذ حتمري لاظ "أدعم " عنى اُّقري الديين،
ل ن عندما أض ي ييمات لمها كنم "رند" ،روَّل ادننقي أم أماا ٍ
ياري ختننن ولمم ٌ وامنهى بطقس الدعاء ،مف أن الهي ي ي ايف
عدل عما ينوَِّّ ادننقي عادة ،فهض ي ي يياف لاظ "الدورخ" ،فيس ي ي ييد لنا ص ي ي ييورة س ي ي ييارية عب ااس ي ي يينِّارة النه مم  ،من رول
َ
اسنودال لاظ "الولمم " بي ي "الدورخ" ،لفسخ يف ذهن ادننقي مِّىن ذا اب ٍل ماد ٍخ يننيسد يف اافياؤ وما حيمل لا من ٍ
أكري

و ي ي ي يييب ،لنننهي بالدعاء .الشي ي ي يييء الذخ يويي بطغمان ا اممل ادادخ عنى ا اممل الايجوخ يف الدورخ اايَّتايف ادغييب،
وهو ما ينقننا ىل منت ادقال.
لقد اس ي يينهري الهي ي ي ايف مقال باُّدي عن َّيب امنهاء الدورخ اايَّتايف ل ية القدا ،وما ييافق ذلك من قوس
كري من موَّل مس ييمولمن  .وَّد اس يينِّان انيموع ٍ من اله ييور الوومم ال ص ييامها يف
الدعاء من ننل الااعن اليياض ييم ٌ ،
ٍ
ايف يف كية القدا عنى لاين  ،يسي ي يينِّد اُّياس اخلهي ي ييوصي ي ييمون
َّالمل سي ي ييار ٍي؛ ذ افننح مقالن بالقولال"يو ي ي ييك
ُّ
الدورخ اايَّت ُّ
ألموا الدكاك اليياضم ورسييح الوعو وااعوان" .)16
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ادِّوأ
سي ييِّى ال ارمل يف الوداي ىل ره ف ادوضي ييوع الذخ اوأ فم  ،فو ل ماهوا جماورة راص بالِّوَّ ب
ِّ
ادِّوأ عن اد ىن عن )؛ ذ ذكي اله ييا اُّياس اخله ييوص ييمون) وأراد ادوص ييوف رؤس يياء الايا) عنى س ييومري
اد ىن ب ) و َّ
ِ
ادنمثري يف السييليي من ا و الِّاا الذخ يسييود الوطول الو نم ؛ فهي بطول
النِّيي الذخ يناسييمل القهييد الِّاا لنلطاب،
وا كثفة عنى مس ي ي ي يينوى النس ي ي ي ييمف .كما ع ِ
و ت عال اايَّتاف يف ي ألا احالت رِّاِّن مش ي ي ي ي ٍ
زحا ااس ي ي ي يينِّاراا ال
َ
َ
اسييندعاها ال ارمل ريسييمخ الطابل السيياري خلطاب  ،وذلك من رول اسيينودال "النوادخ اليياضييم " بدكاك لِّوَّ مشييال ٍ
َ
َ

بمنهما رنني نى يف اعنوار كنمهما حموا لنومل والش ي يياء .ول يقل عند هذا اُّد ،بري جِّري الوعو حتت ر اليؤسي يياء مظيا
عمري عنى ارنمار لاق رس ي ي ي ي ي ي يييح) الذخ ينناس ي ي ي ي ي ي ييمل مل "ادماوم " أو
ام ن ن ااسي ي ي ي ي ي يينغناء عنهد يف أي ُّظ  ،لذلك َ
"الِّمال" ،ومسي ييو ىل الوعو  ،لمظهي ينيد ماوذ هماء ادسي ييمول  ،وسي يينطوينهد يف النسي ييمف؛ فمثنما يسي ييهري عنى أرباب
ادِّامري رسييح الِّمال ،حيدو اامي ماس مل الوعو .
قدا عنم
ولمبح ينيد الاسياد الذخ ينلي جسيد كية القدا ،و ل لاظ "يسينِّد" الدال عنى أن اامي الذخ سيمُ َ

حينان ىل عداد وختطمل يف ي ي ييارة من ىل أن هذا الاسي ي يياد مدبَّي ،ومن اامور ادلطل ها؛ ذ رُوهد كنم "ال وع " ،يف
عوارة "مسيري المدين ىل ال وع من وسيخ كية حمشيوة لواء فاسيد)17 "..؛ رُوهد ادننقي بهن اليؤسياء يسينِّدون لنوضيوء،
يخ الذخ ينزا النطهي من هو الاس ي ي يياد ادايل ادس ي ي يينش ي ي ي ييخ يف الوس ي ي ييل ال يوخ.
ل ن يهيت ب وا الل هذا النوَّل ،فالوس ي ي ي ُ
رل لناساد ،اعنب بهن ال ية حمشوةٌ لو ٍاء فاسد.
ولنموالغ يف وصل مقدار هذا الاساد والنهكمد عنى أن جمال كية القدا مي ٌ
لِّري روا ييج ااس يينِّاراا ،يف َّالمل موس ييمقي ،يس ييناز ذهن ادننقي وجيِّن يو عن اليابل ب الايا اليياض ييم
والدكاك الننياري من جه  ،وب الوعو والِّمال من جه أريى ،ومن مث  ،اَّنناعُ باارجتالم والِّشي ي ي ي يواثم يف النس ي ي ي ييمف
اليياضي ،وكون ُ غري ادسفين هو اليبح ادادخ ولمس ااررقاء باليياض عموما ،وكية القدا عنى وج اخلهوص ،ضاف ىل
رهويي ابل الاوضى الذخ يِّد هذا ادمدان ،والنارج عن مماب ادياَّو واخاسو .
النه وراء ادِّىن
ن ينياجم ااسنِّارة رنمثري يف يا ادننقي يف بناء ادِّىن ومن مث ااَّنناع ب ؛ في ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي"هذا ْ
ًي  ،وذلك بإما النثاِا
ان لنمننقي لو يَّتا يف بناء ادِّىن الذخ ينص عنم النص أو يسيننه ُ
الً ِّ
يمين هو يف اُّقمق اسيندر ٌ
عن ادِّىن ادطوخ يف رك ٍن من أركان الهورة، ...هو مِّىن جدي ٌد بالنسو ىل ادننق )18 ".
ادننقي اوَّا  ،اسنشهد بهَّوال جمموع ٍ من الاِّالماا اليياضم كالوعو ااينما م
ول ي يقنل صايمل ادقال
َّ
واُّ اا ومفهد ،لمِّطي مهييداَّم أكب لطيي ؛ ان ااسيينشييهاد "ينِّمل دور رقوي درج النهييديق بقاعدةٍ ما مِّنوم ٍ ،من
ٍ
يااا راص ي ٍ روض ييح القول ذا الطابل الِّاا"  .)19وعنم  ،فإن ااس يينش ييهاد يمرى ب من أجري النوض ييمح من
رول رقد
جه  ،ومن أجري رًِّ ييمد اُّني وجِّنها أكثي يً ييورا يف الذهن من جه ٍ أريى .فاله ي ايف ،و ن كان حياول َّناع ادننقي
اوَّا ادنمثري يف الِّشي يواثم يف النس ييمف اليياض ييي والاس يياد ادايل فمما ينِّنق باله يياقاا ،ض يياف ىل س يينطوي مس ييفخ ِ
الايا
اليياض ي ي ييم وحت مهد يف رَّاب ادندرن يف النِّو  ،فإمنا د يس ي ي يينش ي ي ييهد ب وا ذلك ادنليط الذخ ينمىن روفي فييق عنى
مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -10نوفمبر -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين
288

العدد  10نوفمبر 2019

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية

مس ٍف جينمل فم ما رايا يف مف ؛ من قاف ٍ
ٍ
ومسمل ومىن ،دون ااهنماا اهادر يور  .يقول ادنليطال "النهد ارحا فييقي
بي ٍ
ثمس من أرَّى الِّاثوا ،ياصي ٍيري عنى أعنى الشييهاداا ،نننك أمنى السييماراا ويف رصييمد اينما ني اوي الدواراا،
ا يهد ن كان من هواة مسري ااموال أو حتنمطها ،ويف عهد يقًي الاييق هي الِّسري يف أفًري ادنننيِّاا" .)20
وه ذا ،يوين ادنليط منوذجا ليثمس الاييق الذخ ينمنا أن ي ون ي ي ي ي ييله ي ي ي ي ييا مثقاا ومن أس ي ي ي ي يييةٍ راَّم ٍ ،و ن كان
الهييااا السيينوم  ،فهدف ا ي من يف الو

ينهييل بوِّ

عن ر ٍ
ثمس مسيينقمد ،وا يف الننقممل عن مهييادر يور  ،بقدر

ما يهم روفي الاييق عنى الس ي ي ي ي ي ي ي مول ادالم ال مت ن من داء مسي ي ي ي ي ي يين قاا الوعو واألداري ومفهد؛ وهو لذا يننياوح
اُّدي عن الش ي ييلص الِّادخ يف حماول ٍ من لنش ي ييممد منوذن اليثمس الاييد الذخ نناح خبه ي ي ٍ
يال مدةٍ ومادرةٍ ،وي ادننقي
عنى ارواع الاً ي ي يياثري وجتنمل اله ي ي ييااا مف ادقوول يف هذا النموذن ،ومن مث ااَّنناع ب وم "مثال حيً ي ي ييي باعنوار واجمل
النقنمد" .)21
أما عندما َّالال "ا يهد ن كان من هواة مسي ي ييري ااموال أو حتنمطها" ،فقد أيما ااسي ي يينِّارة ادمن ادننيسي ي ييدة يف
اثل ،أيما ااسنِّارة
مسري ااموال؛ ذ جِّري ااموال كادمن ال ر ون س مف ألا رُ َّ
طهي بغسنها ،وان هذا ااسنِّمال ٌ
بقول ال "أو حتنمطها" ،ل ي يمكد عنى دنومنها واس ي ي يينميارينها .يف ي س ي ي ييِّى ،من رول َّول ال "ويف عهد يقً ي ي ييي الاييق

ييهي الِّسييري يف أفًييري ادنننيِّاا" ،ىل اسيينودال مايدة "الِّييس" الذخ يقًييي أسييِّد أيام  ،وهي ييهي الِّسييري ،يف أفًيري
ااماكن وأمجنها بي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي"الاييق" الذخ ينمنا فييقا منس يينيما دون مش يياكري مادي ٍ حتت مية هذا اليثمس .وَّد ه ىل هذ

ِ
الدعاء
ااسي ي ي يينِّاراا السي ي ي ييارية ألَّناع ادننقي بنهي ي ي ييور لطومِّ الاييق الذخ حيند ب  .ول ي يُهي ي ي ييول الطابل الديين عنى هذا

جيسييا موسييمقما يشييد امنوا ادننقي ،و يح كوم بالسيينيل الِّاثواا الشييهاداا) ،السييمارااا الدوارااا
السيياري وانق ْ
ادنننيِّاا) ،عنى ميار اادعم الدينم ال ختنند لا ادناسواا.

اامي ماسي  ،حيدو مل اددرب الذخ جيد ماسي راضيِّا لسينط اليثمس ومهددا بشيوح األَّال  ،ان مهيف بقاث
ه ي ي ي ي ي ي َن
مناثج جيابم ٍ ،لذلك مُنام  ،يس ي ي ي ي ييمل اله ي ي ي ي ي ي ايف ،ا ننك ا ريديد هذا الدعاءال " النهد اجِّنين ُحم َّ
ميهون بن قمق َ
ِ
ِ
اخ من اددرب  ،وا جتِّري ي ييوح اهزاث ِد يدا ين يف ويديت ،وا
اخلطوط الدفاعم  ،واجِّري الش ي ييوط الثاِّنَّ ي ييو ي دون س ي ي يو َ
وم ِّ ين النهد من كري الشهاداا ما هي منها وما بطن" .)22
رَّتكين عيض لنهنيماا ادًادةَ ،
يظهي ،من رول هذا الدعاء ،رو مل جمموع ٍ من ااس ييالممل القاثم عنى ااس يينودال ،بغم َّناع ادننقي والنه ف

فم ؛ فن ي يُظهي اددرب روف من اهزن  ،وأ يها عنى وضي ي ي ي ي ييِّمن أضي ي ي ي ي يياف اهزاثد) ىل الشي ي ي ي ي ييوح) ،من رول عدول عن
اُّدي عن الشي ييوح وربط بهم ٍي ٍ
رارا لنِّادة لمس ل وجود مادخ ،ويهي ييِّمل النِّامري مِّ ومواجهن  ،ىل اسي يينودال باهزاثد
لننشيياب القاثد بمنهما ،وذلك رمو من يف َّناع القارك واسيينمالن  ،و عداد لنقوري اهزن الا ن يهيينت فهي رارج ٌ عن
رادر ورننياوح يدود اَّن  .وليمِّان يف ربيي اامي ،جِّري عنهي ي ي ي ي ي ييي ادااجهة عامو يا ا يف اهزن  ،فاعنبها كالايَّ أو
ال ومندو الذخ يقوا بِّمنمار دون سابق مذار ،مسنودا لاظ "ال ومندو" بي"اهزاثد" مِّاما من يف ربيي أسواب اهزن .
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لمننقري ال ارمل ىل اُّدي عن الوعمل ااينما ي الذخ يدعو رب ل ي يُوِّد عن حتمري أي مسي ي ي ي ي ي ييمولم ٍ يف ما
ن ن أن رمول لمي ي اامور ،فمقولال "النهد اجِّنين م يياثو ييا يوا الن و يياا ،أسي ي ي ي ي ي ييف كيسي ي ي ي ي ي ييي الو ييداء بِّم ييدا عن س ي ي ي ي ي ي يمال
اديدودي  .) 23 "..لذلك أضياف كيسيي الوداء) ىل لاظ أسيف) ،فنيمل ب لاظن منواعدر مِّنيمما ،وبذلك امزاؤ
عن ااسيينِّمال الِّادخ لنغ  ،ورالل روَّل القارك الذخ ك ان يننظي اسيينِّمال مايداا من َّومري اُّوس أو السيينين .وجِّري
ارمل) ،بذلك ،كيسي ييي ااينماط اثاب السي يينين ،دا ينهي ييل ب كو ا من اد وو وادوحم ؛ ذ يهي ييِّمل عنى الوعمل
ال ُ

ااينما ي مغادرة دك الوداء ي ي ييهم ي ي ييهن ااس ي ي ييف الذخ حتيا عنم مواري الس ي ي يينين ،وهو ما يطيؤ ماارَّ هنا؛ ذ ينمىن
الوعمل موحم كيس ييي ااينماط اف ادس ييا يف اُّه ييول عنى منمني ٍ س يينوم ٍ والنِّيأ لنمس يياءل  ،وهو ع س ما ينمنا
كري ٍ
اعمل اينما ٍي أا وهو مش ي ي ييارك حموث النِّمل دارري ادمدان .وهذا ما رِّمد ال ارمل بياح لنندلمري عنى النناًَّ ي ي يياا
اُّاصي ي ي ي ي ي يين  ،ومن مت َّناع ادننقي ب هن اامور لمس ي ي ي ي ي ي ييت عنى ما يياا؛ ف ري ي ي ي ي ي ي يييء حيدو ع س ادِّناد ،فها هو الوعمل
ااينما ي ينه ييل بالنواكري ،ذ ينمنص من ادس ييمولم يف يال اهزن ويطمح ىل اُّه ييول عنى من

يف يال الاوح ،رمد

أم ا يساهد يف حتقمق هذا اامنهار.

لمننقري ،بِّد ذلك ،ىل عيأ دعاء يارس اديمى ادنلوف من اهزن الذخ يقولال "النهد ما مِّوذ بك من ٍ
هنيوا
بالسي ييوؤ اُّي ،ومن رسي ييديداا أرأ جو…"  )24؛ ذ ينِّوذ بامه من ٍ
هنيوا رط ٍف يهدد ميما  ،فهو يف الشي ييدة اثاب
هنيوا الِّدو بالسييوؤ اُّي ،لذلك اسيينِّمري عوارة "السييوؤ اُّي" لوصييل اخلطورة ال وفة ال يشي نها هذا اهنيوا ،كما
بالل يف رًلمد ينيد اخلطي الذخ يواجه فاسنودل "اخاواا النهديام " بي ي ي ي ي ي ييِّوارة "هنيوا بالسوؤ اُّي" لموضح ينيد
الًي ي ي ي ي ي ييير الذخ ن ن أن حيدو يف يال ذا ما ر ننت هذ اخاواا اهنيومم بالننياؤ ،كما أم منح من يقري مِّنيمي

مهلوف عند ادننقي .وهو ما حاد يف رهكمد من رول ارنمار لاظ "أرأ جو " و ضي ي ي ييافنها ىل "رسي ي ي ييديداا" ،مسي ي ي يينودا
بذلك لاظ "ال ية" ان الناظ ااوىل رودو أكثي موءم لننِّوف عن الوض ييِّم ال يوجد فمها هذا اُّارس ،وال رس ييندعي
رِّا ل القارك و رًامن  ،ومن َمت اَّنناع اا يُِّيأ عنم .

مف أن ال ارمل ل ي نل با اس ي ي ي يينِّاراا النغوي من رول اس ي ي ي يينودال ألااظ بهريى لِّوَّ مش ي ي ي ييال بمنها ،بري

اس ي ي ي يينننيد بنظفهتا اداهومم لش ي ي ي ييد امنوا ادننقي و ي ي ي ي يياك يف عمنم جياد الِّوَّ ب جمال اُّيب وجمال كية القدا؛ فن ي
يهييور ختوف يارس اديمى من اهزن عمري عنى بنمن جمال اليياض ي باعنوار جماا هدفا ،من رول ٍ
جمال مهييد ٍر وهو جمال
اُّيب .فِّند يديث عن اسنِّارة "لِّو كية القدا ييب" ،و ل عوار ٍ
هنيوا بالسوؤ
اا رننمي ىل مِّنيد اُّيب ،مثريال
َ
ٌ
اُّي ،رسديداا ٍ
أرأ جو ،)..لن دي عن كية القدا .ولمس مييوا أن د أن جزءا كوفا من الشو النهوري ال رقابري
ف ية ادِّيك ينطوق عنى ف ية النِّمل اهنيوا ،السوؤ ،رسديد ،السوؤ اُّي)..؛ ذ رُِّد لِّو كية القدا لِّو ِّوم رنممز
بالندي والننافسيم  ،ورنلذ ادنِّمل وعاء ها،كما ألا رننهي باوح الاييق ااَّوى الذخ ينِّمل خبط ٍ حم م ٍ ويسينطمل السيمطية
عنى أرضم ادنِّمل ،هن ذلك هن ادِّيك ال يننهي فمها ا مش الذخ نننك أسن

منطورة وجيمد النلطمل وادناورة.
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من هذا ادنطنق ،ن ن القولال " ن النهي ي ي ييوراا ال رن

د يف را فما لمسي ي ي ييت ذاا ومِّ قافم صي ي ي يييف  .فهي

رن د ،أيًيا ،يف سينوكارنا المومم الوسيمط ب ري رااصيمنها .فنهيورارنا رُوْنِ ما مدرك ورُوْنِ الطييق ال منِّامري بواسيطنها
مل الِّال ،كما رُونِ كمام ارروا نا بالناس"  .)25لذلك ،يسي ييِّى ال ارمل ،من رول رو ما اسي يينِّاراا رننمي ىل جمال
اُّيب يف جمال كية القدا ،ىل رقييمل ادِّىن من ذهن ادننقي وبالنايل َّناع بطيي  ،ان هذ ااسي ي ي ي ي ي يينِّاراا ر ون أكثي
رداوا عند ادننقي يف جماها ادهييدر اُّيب) ،وعنم يقننل ب ون لِّو كية القدا لِّو ٍ
دهاء ومناورةٍ ،ورومح اسيينِّمال ننل
ااسن

يف سومري حتقمق الاوح.

أما عندما امنقري ىل دعاء اد نل باامنِّ الذخ رنِّدد ارنه ي ي يياص ي ي ييار ب ماخ ال ياا ومجل َّمه ي ي ييان الوعو
و ي ي ي ي ي ن هواراهد ،والذخ يقولال "النهد ا روننمنا بنس ي ي ي ي ٍ
يديداا ختط اديمى ،فنزيد من ي ي ي ييناا ال ياا ،النهد ا ردع يف
ميف الوعو ماء باردا ا أدفهر  ،وا حتيا سي يياثق اُّافن من ممومن الشي ييهيي لننا  ،يَّت ا انري رواحن عقارب دمام ،
اش ،)26 "..فقد ار ه عنى أسي ٍ
ينوب مشيياث ٍي ن ٍ؛ ف ثفا ما رُوىن
فمنظد الشييِّياء الهييِّالمك َّهييمدة ْ
ش الْ َ ْار َما َج ْ
"ع َو ْ
اُّنيج بهسالممل مشاثم ٍ وييجل اامي دا روفي من ارةٍ وما رسندعم من أياسمس ،فهي ختا مل ادشاعي ورش نها بطاَّ ٍ
ينياجم ٍ هام  ،فإ ارة الِّوا ل من مير زاا اُّنيان وهو ما يطنق عنم أرس ي ي ييطو "الواروس" .وَّد متثري هذا ااس ي ي يينوب يف
النهي الذخ رين عن ميضي ي ي ي ي ي ااص ي ي ي ي ييني ىل الدعاء النهد ا روننمناا ا ردع ا ا حتيا ،)..وهو ما يو ض ي ي ي ي ييِّل موَّل
ادن ند الذخ ن ن رهويري رطاب اِّنم ؛ ادِّىن الظاهي الذخ يقه ي ي ي ييد من رً ي ي ي يييع ىل امه ل ي يس ي ي ي ييهري أمور حموث منال
جامل ال ياا وم ٍ
نل باديافق الهي ي ي ي ي ي م لناييق وس ي ي ي ي يياثق اُّافن  .أما ادِّىن ادً ي ي ي ي ييمي فمننينى يف عدا اا متنان ليد فِّري
ادسي ي ي ييمول الذخ ا ن ن روَِّّ  ،مما جيِّري اامور رودو عوثم ويودو كري ي ي ي ي ٍ
ييء حمنمو ،لذلك ربل مهي ي ي ييف الاييق باُّال
ش
ادزاجم لنسيياثق؛ الا ن كامت سييمت ن ن أا حيًييي الاييق .فهو عندما َّالال "فمنظد الشييِّياء الهييِّالمك َّهييمدة ْ
"ع َو ْ
اش ،"..اسن ًي واَِّّ من ادشهد اليياضي ادغييب رِّود أ وارها ىل ادوسد ال يوخ 1973-1972؛ عندما
ال ْار َما َج ْ
كان فييق ادغيب الااس ي ييي ينه ي ييدر فيا الوطول يف كية القدا ،ويف الدورة اارفة ل يننقري ىل مدين الدار الومً ي يياء ألجياء

ادقابن أماا فييق الوداد الومًيياوخ الذخ كان يهييارع من أجري الوقاء يف القسييد ااول؛ مما جِّري النهويوا رنناسييري؛ فوعوو
الاييق الااسي ي ي ي ي ي ييي وأمه ي ي ي ي ي ي ييار بيروا اامي ب وم ينِّنق باايننيان عنى جامِّ كية القدا وعنى الن
اخلهي ي ي ي ييوا روا ما ماًي ي ي ي ييويا لننينممل فييق الوداد النزول ىل القسي ي ي ي ييد الثاِّن ،وهو ما يذا بوِّ

مد ،يف ي رأى فم

ا ماهف ىل النغين بهمنم ال

جاش َمنْ فَاس."..
ْ
وش ال َ ْار َما ْ
"ع ْ

لِّري ينياجم النناص ر من يف األض ي ي يياف ال نن ها اس ي ي ييندعاء مه ي ي ي ٍ
يوص س ي ي ييابق ٍ ىل النص اُّايل؛ ذ يُِّد هذا

ااسندعاء اثاب رِّزي ٍز لقول ال ارمل وردعم ٍد ل ٍ ،
وسومري ألَّناع ادننقي بطيي  ،ف ي ي ي ي ي ي ي ي "النناص وسمن ٌ من الوساثري اُّنياجم
اهام  ،بالنظي لم من حاوي ااسيينشييهاد بالنهييوص السييابق ؛ اسيينشييهادا موا ييا أو ضييمنما من مايم ٍ ،ودور يف روجم رأخ
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ٍ
بنقنماا عالم ا ودة
ادننقي من مايم ٍ امم ٍ ،ولِّري اخلباا ال ييصيدها يف النهيوص السيابق  ،وجيسيدها يف النص اُّاضيي
واألبداع الدلمري ادطمتن عنى هذ اا م )27 ".
مف أن ال ارمل يِّود لن دي عن الاسي ي ي يياد الذخ ينلي جسي ي ي ييد اامدي ال يوي  ،من رول اسي ي ي يينِّمال عوَّاا
جماورة ،كما جاء عنى لس ي ي ي ي ي ييان ادنظم ال "النهد ما مش ي ي ي ي ي ي ي و لمك وابف ادش ي ي ي ي ي يينيِّ  ،ورذاكي الظومم وجتار الس ي ي ي ي ي ييوا
الس ي ي ي ييوداء ،) 28 "..فن ي يِّب عن الاوض ي ي ي ييى ال رس ي ي ي ييود ادوعمل وس ي ي ي ييوء النس ي ي ي ييمف الذخ رِّيف  ،ذكي اخال ب "رذاكي
الظومم " و "جتار الس ييوا الس ييوداء"؛ فالظوا يس ييننزا النلاي والنلاي يس ييننزا القماا بهمور مف مش يييوع  ،وَّه ييد اخال
عنم ادنمثري يف بمل رذاكي ادوارياا ٍ
بطيا مف َّامومم  ،مما يمدخ ىل رً ي ي ييير اددارمري ادالم لنايا من ادوارياا ،كما يننيد

رًارب يف أسِّار النذاكي ،مما جيِّري ادنايج يقننولا بهمثن ٍ مًاعا ٍ.
عن
ٌ

ورننينى القوة اُّنياجم لن ناي يف َّدرة ال نس ييمم ال ربح جاممل الش يييء الذخ يهد ادن دو ،كما ألا رس ييمح

لنا بنهور اد ىن عن من رول ارروا باد ىن ب  .وه ذا ،ف ي يي"جتار السوا السوداء" كناي ٌ رولمسم ٌ ريبل ب سوء النسمف

وا اممل الس يين لننِّامري ادايل ،فهي ذن روَّ رموٍح أكثي من اجملاحاا ااريى ،جتِّري ادننقي ينوص ييري ىل عوَّنها باد ىن
وبالنايل ااَّنناع حبنيمنها؛ فهي "ر ثل يني َّوي ")29 .

وادثف يف اامي أن كري ي ي ي ٍ
يلص ،ل عوَّ ٌ بهمدي كية القدا ،نننك أدعم راص ي ي ي ب  ،وُمتثري وا اةٍ ل ؛ ف َّت
مدربو الاتاا الهي ييغيى ينهنيون ٍ
بدعاء ٍ
ننل عن مفهد؛ ذ يقولونال "النهد ل ِّ عنمنا َّنمل اليثمس واجِّن يا رب رثمسي ييا
لنا ا عنمنا .النهد منا مسينِّدون لنِّمري من الانيي ىل الغسيق مقابري كسييةٍ من اخلوز والسيَّت)30 "..؛ فنظيا ل ولد يهرون
عمري كث ٍف ،كما ألد
يف ري اهنماا ادسمول  ،د أن سقل موياهتد منلا  ،ذ ا يطالوون سوى بالقنمري يف مقابري ٍ
متممز يف مِّامننهد؛ من رول رشي ي ي ييوم أماسي ي ي ييهد بالوجت الذين مالوا ما يِّامون من سي ي ي ييوء
ي ْدعون أا ي ون هنا
ٌ
يمل و ٌ
ادِّامن يف الوندان ادسنقون  ،كاايننياح والنِّذيمل ،وَّد يهري اامي يد الَّتيمري.

ن وء ال ارمل ىل ادما ن يف عوارة "النهد ا جتِّننا اجت يف مادينا وا جتبما عنى حماسي ي ي ي ي ي ييون وفق ارااَّم
جنمل ووارسي ييو"  ،) 31من رول ادما ن ب يدخ النشي ييوم مدربو الاتاا الهي ييغيى الوجتون) ،يوضي ييح الدعوى ال
يوسطها ،وادنمثن يف الِّشواثم يف النسمف والنِّسل يف مِّامن الغف؛ فهماء اددربون يًِّون أكاهد عنى َّنولد روفا من
مِّامننهد مِّامن مذل أو أن يند ااس ي ي يينغناء عنهد ،وهذا أكثي ما اش ي ي ييوم  .وعنم  ،ينً ي ي ييمن هذا النوع من النش ي ي ييوم اَّ
ينياجم كوفة رنمثري يف اسيينازاح ذهن ادننقي ودفِّ ىل ال شييل عن وج الشييو ال امن ب يدخ النشييوم  ،ان النشييوم
نثري ض ييبا من القماس ؛ "فالنسيينمد بادقدمن الهييغيى وال بى يقود ادننقي ىل النسيينمد بااسيينننان ،بري ن َّوة النش يوم أو
ااسنِّارة رنهرى من َّدرهتما عنى النقييمل ب عنهيي ِن من مظام

ننا  ،مل حماول مس ما بمنهما من فيوا")32 .

ول ي يِّزح ال ييار ييمل يي ي جِّ ييري هماء اد ييدرب ي ييدعون امه ل ي ا ي ييدرنوا يف مز ٍاع مل اليثمس ويننيموا ىل
اخ م نوا ألمهي ي ي ييافهد ،وهو ما جِّن يسي ي ي ييندعي بِّ

اارااَّماا الدولم عنى سي ي ي ييومري النناص؛ و ا ارااَّمنا جنمل ال
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أبيمت لن د من اُّيوب والدفاع عن ادسيينًييِّا من مدمم وميضييى وأسيييى وماج من اُّيب ،وارااَّم وارسييو اخلاص ي
بالنقري الدويل .فال ارمل حتدو عن حماكم اليثمس عنى س ييومري الس ييليي ا مف ،ان اليثمس نثري عنه ييي س يينط ٍ عنى مف
مدربو الاتاا الهغيى) ،ف مل هد أن حياكمو وهد ا نن ون يوا وا َّوة ،فوااييى حماكمن وقا لوِّ

اارااَّماا

الدولم  .وما يِّزح هذا الطيؤ هو دعاؤهد ل بالقولال" ن كان اليثمس حمس ي يينا فزد يف يس ي ييام و ن كان مس ي ييمتا فننياوح عن
دايداا منًادة ،اامي الذخ ي سهد يف يًاؤ ادِّىن و ضااء صوغ ٍ
ٍ
مل
سمتار " )33؛ فاي هذ ادقابن ب اُّنين رو ٌ
ُ
مجالم ٍ عنى القول؛ مما يشي ي ي ييد امنوا ادننقي ومن مت اَّنناع اا يُِّيأ عنم  ،كما أن هذ ادقابن متد "باينمااا اخلطاب،

يَّت ينومنها مجمِّا ،ونمز بمنها ،و انار ما يوافق َّناعن "  ،)34فًي ي ي ييو عن أن اََّّتالا بهسي ي ي يينوب الشي ي ي يييط يزيدها ره فا من
رول ربل حتقق الننمني بالسومل.
مف أن اامي ل يقل عند هماء ادندرن يف النِّو  ،بري امند لمشييمري اُّ اا الذين يسيينلفون امه َّوري الدرول
ىل أرضييم ادنِّمل ،أما حموؤهد الذين ل جيدوا عمو ،فإلد حيسييون بالظند ،لذلك ينوجهون ىل امه ل ي ينهيياهد ويننقد
ممن كان سي ي ي ييووا يف عطالنهد؛ ففددونال " هي ن مديي مدييي الن

مد َّد بغى عنمنا وجتب وأمت اُّ د الِّدل ،فهمزل عنم

يا رب بوء يِّنيز عن دفِّ .
النهد أبِّد عنا أ ي ييار ادوعمل و نا من اسي ييية ادوارياا ،النهد ا ي يييؤ صي ييدورما ومور َّنوبنا ووسي ييل يف رحَّنا وا
جتِّري من ا امِّ جميد ص ي ي ي ي ييدَّ ٍ جاري ٍ ،النهد ل َّنمل أعً ي ي ي ي يياء ميف ادناحعاا و هي َّنوب ن ااروَّماا ،النهد ا
جتِّنهد من الذين منوا و كايوا" .)35
لِّييري وء هماء ىل امه ل ي يقنص هد من مييديي مييدييي ي الن

مد يو سي ي ي ي ي ي ييطور ي عنمهد وعييدا َّييدرهتد عنى

مواجهن ؛ وما يمكد موَّاهد الً ي ي ييِّمل هو روس ي ي يينهد ىل امه ل ي يوِّد عنهد بِّ ادش ي ي ييو ي ي ي ي الذين ن ن أن انقوا هد
ادناعمل؛ لذلك ه الهي ي ايف ىل أسي ينوب اجملاورة من رول األيال عنى بِّ ا ماهف ال ر ون عنى اس ي ٍ
ينِّداد امنقاد
اُّ اا يف يال ل ر ن الننمني لهاحل فييقها ب ي ي ي "أ يار ادوعمل" ،أو من رول وصل بِّ

ادندرن لنًغل من أجري

رغمف مناثج ادوارياا حتت اثن األمياء أو النهديد ب ي ي " اسية ادوارياا" .كما د أن هماء اُّ اا يطنوون من امه السِّ
يف اليحا يَّت ا يوقوا حتت ر من

ا امِّ ؛ فً ي ي ي ي ييو عن ألد يدعون اعً ي ي ي ي يياء ميف ادناحعاا و ن ااروَّماا كي

يهي ي ي ي ي ي ي ييدروا أي ييامييا اا ي ومف جيياثية؛ وهو مييا عبوا عن ي بقوهدال "ا جتِّنهد من الييذين منوا و كايوا" ،اِّىن ا جتِّييري
يذين منوا
أي ييامهد منييذبييذب ي ب اُّميياد والن مز لاييق دون اآري ،اامي الييذخ يننيياص مل اآي ي القي مم ي النييالم ي ال " َّن الي َ
لمغاي هد وا لمهديهد َس ي ي ي يومو"  ،)36ال ردل عنى كون الذين منوا
َّو كايوا وَّ منوا و َكايوا ُوَّ احدادوا ُكايا ل يَ ن امهُ َ

و ارردوا عن دينهد لن يغاي امه هد ،مظيا الد ارر ووا مثا كوفا.

ن وء اله ي ي ايف ىل ريديد اادعم عنى لسي ييان ننل اد وماا اليياضي ييم ل يها عوثا ،و منا سي ييِّى من رول
ذلك ،ىل ضييااء النا

الهييوفم عنى كوم

ِّن أكثي ره فا ،لذلك جاءا كري اادعم رنناص مل اادعم الدينم ؛ فهو
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لص يف موَّل ٍ
ٍ
ضِّل جتا من نننك
يسِّى ىل الِّزف عنى الوري اُّساس لدى القارك ادسند ،ان الدعاء يهدر عن
سنط  ،وهو ما يثف عا ا ادننقي ،ويسنممري فماد  ،و جيِّن يقننل بهدا ادن ند.
مف أن اهي اخلطاب يو أن هماء يدعون من أجري امنهاء ادوسي ي ي ي ي ي ييد ال يوخ خبف ،ل ن ربل ادقال بالِّنوان
وبالس ييماا الذخ َّمري فم يوض ييح أن اامي ل عوَّ بالومل والش يياء ،ومن مث وجود فس ي ٍ
ياد ٍ
مايل و دار ٍخ مس يينش ي ٍي يف الدورخ،

وهو ما جِّري هار اادعم حتنمري َّياءر ال رسيينااد ااوىل من اهي القول وهي أن ا ممل ينهج بنسي ٍ
يان را ي ٍل بغم امنهاء
الدورخ بس ييوا .يف ي رقود الثامم ىل منمني ٍ أريى ،مناًَّي ي ٍ متاما ل َّوىل ،ماادها أن كري ٍ
فاعري رياضي ي ٍي ين س ييس رأسي ي
ٍ
مسمول فاسد .والسماا الِّاا لنمقال ييجح كا الثامم عنى
اف ااسنغناء عن ن هو اََّّتف أبسل رطه ام يف مواجه

ااوىل كما سوقت األ ارة ىل ذلك.
هذا اخلطاب الس يياري ينِّمل دورا كوفا يف َّناع ادس يينمل ،ان الننممح ي ون أكثي وَِّّا يف ماسي ي من النهي يييح.
فالسي ي ي ي ي ي يياري ينلاى رنل اخلطاب ،يم يُظهي ع س ما يوطن ،ويقول ع س ما يِّنقد ،كما أن َّوة ينيني رننينى يف

عن القه ييد

النه د الذخ يِّد وس ييمن فِّال يف اس يينمال ادننقي والنه ف فم  ،فهو جيِّن يُقوري عنى كوم من جه  ،ويو
من وراء َّول من جه ٍ امم  ،وهو ما اصطن ت عنم سامم الدريدخ باُّنيان واُّنيان ادًاد يف الوَّت ماس " ،فالظاهي
ااي الوا ن وا يسمح ل باام شاف ما ل يدرس السماا كن " .)37
خالصات
خننص يف اارف ىل أن اافننايم ردرري يف ار صي ي ي اف اليأخ ،لذلك فهي رً ي ييطنل بو ما اُّنيان واألَّناع
َّل أو ف يةٍ أو رأ ٍخ اص ا ييدة ،ورُسي ي ييلي ،يف سي ي ييومري ذلك ،كري الوسي ي يياثري ال روفيها النغ  ،كما رن ير وفق منهنيم ٍ
او ٍ
ينيج وأدلي ٍ
رقوا عنى و ي عنياصي ي ي ي ي ي يييال مقيدمي يند فمهيا يؤ ادوضي ي ي ي ي ي ييوع ،وعيأ دِّيا ي هيذا ادوضي ي ي ي ي ي ييوع اعنميادا عنى ٍ
واسنشهاداا ،ورامت أللاء ادوضوع.
ورنممز اافننايم  ،موضوع الو


 ،انيموع من اخلهاثصال

اعنمدا لغ س ييهن ومنداول ر اد ر ون يف منناول ننل يياثح اجملنمل ،كما ألا متنح من اُّقري الديين الذخ
حياري باادعم ؛





بالغت يف رو مل ااس ي ييالممل الوومم  ،من رول األكثار من ال ناياا وااس ي يينِّاراا؛ ض ي يياف ىل رو مل ٍ
مجري
ميكو ٍ و وين ٍ موعا ما ،رمد أن ذلك يِّد امزيايا عن رهاثص اافننايم ال رنسد بالوسا يف النِّوف؛
يالممل األمشي يياثم َ أكثي من ااسي ييالممل اخلبي  ،مظيا ان صي ييايمل ادقال يس ي ينهدف مشي يياعي ادننقي
اعنمدا ااسي ي َ

ألَّناع جبدوى يي ؛
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يوع وايد ،مقارم مل بِّ
يه ييي ال ارمل موض ييوع اافننايم  ،يف جييدة ااروار ،يف موض ي ٍ



ااجناس اله ي افم

ااريى كالِّمود واليكن الثابت) ،ال رنناول مواضييمل منِّددة يسييندعمها اله ي ايف يف مِّيأ حتنمن لنموضييوع
اليثمس؛
عمري عنى بناء اسييَّتارمنيمن اُّنياجم اسييننادا ىل عنهييي النسييمم الذخ ينِّمل دور سيينط عنى ادننقي ،مظيا ان
ٍ
حياءاا رِّوفي
النسمماا ال أ نقها اُّياس اخلهوصمون ،منليط ،مدرب ،يارس اديمى ،اُّ اا ،)..حتمري



مقهودة ،أراد يهاها ىل ادننقي ،بغم النه ف فم  ،ل ي يذعن لدعوى ادقال ال حياجج عنها؛
ييص عنى رو مل اله ييور الوومم  ،من رش ييوم ٍ واس يينِّارةٍ وكناي  ،أل واا يي  ،مظيا دا حتمن هذ اله ييور من
ٍ
بِّمنماا اس ي ي ي ي ييننناجم ٍ رَّتاوؤ ب الوس ي ي ي ي ييا والنِّقمد ،كري يس ي ي ي ي ييمل اَّن
اَّ ينياجم  ،جتِّري ادننق يقومون



ااسنمِّابم ؛
سي ي ي ي ي ي ييِّى ىل بناء هم ٍري ينياج ٍي اعنمادا عنى ننل النقنمااال الوومم  ،النغوي  ،و ي ي ي ي ي ي ييو ادنطقم  ،مل مياعار



لقواعد ارساا رطاب وامسنيام من جه  ،وأرذ بِّ ااعنوار دقنًماا ادقاا من جه أريى؛
َمزع ضو اُّسي ييم يف رطاب لمنناسي ييمل والسي ييماا الذخ أُمنج فم  ،وأرذ ومِّ ادلا مل بِّ ااعنوار؛ فهو ينوج
خبطاب ىل ننل ياثح اجملنمل ،كما أن ادوضوع ،ادنمثري يف الدورخ ال يوخ بادغيب ،حيظى انابِّ ٍ واسِّ ٍ من
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الشباب السلفي وتمثالتهم للممارسات االجتماعية
الوعدة في مدينة لرجام أنموذجا
Salafi youth and their representations of social practices
The ruggedness of the city of Largam is a model
قيجي سمير /جامعة وهران  /2الجزائر
بلغازي محمد /جامعة تلمسان /الجزائر
كرايس الجياللي /جامعة وهران  /2الجزائر
ملخص:
رنطنق هذ الورَّ من ف ية وجود رنوع ديين يف اجملنمل ا زاثيخ ،وهو رنوع يقوا عنى ناثم الندين الش ي ييِّ اخني ،وهو
ردين راضل لسنط النقالمد ،ويسِّى ىل ريسمخ كري رنك ادِّنقداا وادمارساا الدينم النقنمدي  ،يم يهورها عنى ألا
َّم الندين ،بمنما د موع ري من الندين ،والذخ هي وريسي ي ي ي ي ي ييخ يف ميين ااماناؤ والنِّدد ،وهو الندين السي ي ي ي ي ي ييناي ،أو
النه ييي ،وهو حياول عادة ربل األس ييوا بالنه ييوص الدينم ااس يياس ييم  ،ال ناب والس يين  ،يم

د نارس موع من اليَّاب

عنى س ي يينوكاا وممارسي ي ي اا اافياد ،وهو حي د عنى ال ثف منها بالوطون ،ويِّنب ألا متثري اددمس ،وا عوَّ ها باألس ي ييوا
اله ي ي مح ،راص ي ي رنك ادمارس ي يياا ال يِّنقد ألا رنِّارأ مل الِّقمدة األس ي ييومم  ،ورطِّن يف راص ي ييم النويمد ال رِّنب
ادمزة ااس يياس ييم ال

ري األس ييوا حيافق عنمها مقارم ب ري أ ي ي ال الدين ااريى ،ومن ب رنك ادمارس يياا د قس

الوعدة ،وحيارة ااضيييي والنقيب من الهيياُّ  ،عن ييق منظوم قوسييم رهرذ ي ري الِّمد ،وهذا ما ييفًي السيينامون،
ويِّنبوم ِّنا يف الِّقمدة األس ي ي ي ييومم الهي ي ي ي ي م  ،لذلك د يقاون موَّاا منش ي ي ي ييددا من الوعدة وكري ما ينه ي ي ي ييري لا من
ممارس ي ي ي يياا ،مو ا ريس ي ي ي ييام من النه ي ي ي ييوص الدينم  ،ال حي مون من روها عنى بدعم و ي ي ي يييكم الوعدة وما ييافقها من
قوس.
مفاهيم الدراسة :ااض م  ،الًييح ،السنام  ،القياب  ،البك  ،الويل ،الطو مم ا ديدة.
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Summary:
The beginning of this article from the idea of religious diversity in Algerian
society, a diversity based on a bi-local popular religiosity, which must be under
the authority of tradition, and seeks to consolidate all these traditional beliefs
and religious practices, as portrayed as a peak of religion, while we find another
type of religion, which emerged and rooted in openness and in several stages,
a religious salafist, or script, which attempts to link Islam of basic religious
texts, the Qur'an and the Sunnah, where we find practiced a kind of control
over the behaviors and practices of individuals, which governs a large number
of which nullity, and is it secular represent, nothing to see with Ba The right
of Islam, especially the practices that are considered incompatible with the
Islamic faith, and challenge the property of uniformity, which is the basic
feature that in the isl I am keeping them in relation to all other forms of debt,
and these practices we find weather Alwaadha, visiting shrines and closer to
the righteous, through the ritualism system takes the form of the feast, which
is rejected by the Salafists , and they see it as a challenge to the right of the
Islamic faith, so we find firm stand of the Alwaadha position and all related
practices, staff arsenal of religious texts that govern by which the heretic and
polytheistic Awaadha and accompanying rituals.
Concepts of the study: sacrifice, shrine, salafism, offerings, blessings, wali,
new totems.
:مقدمة
يقول كارل كارس ي يال طرطي ا مِّاا الدينم ي من يف رنك ال متنح ارواعها مثو اجنماعما أعنى وهي منِّارض ي متاما
)149 ال2014 . ، لمس يف مسال وايدة فقل ول ن يف كري جوامو ادم ن } كارل،مل النظاا القاثد لنمنينمل
 ييى، يم أن ادنِّمق يف مثري هذا اجملال، مقدس اجنماعي ومقدس ديين، رنطنق دراس ييننا هذ من الِّوَّ ب مقدس ي ي
 عب، ال رنِّ س جتنماهتا يف اجملنمل،أمنها ينس ي ييمان بالِّنل واله ي ي يياع الذخ حيندا يول راس ي ييف ا لنممارس ي يياا والطقوس
 يم يسِّى،  ام اايق بناسفها يسمل م ومار الا يي واابسنمولوجم، ال يودخ كو ا،سماا السنو والِّوَّاا
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كري منهما ألضييااء رنك الشيييعم ال ر سييو ااسيينمياري يف بناء اجملنمل ،الذخ ينوىن مِّاد ك قمق مطنق أو عنى ااَّري
ن ن اخليون لا من ادشاكري الذخ يِّاِّن منها اجملنمل .
ن ما حيدو يف الواَّل يند عن ذلك الهي ي ي ي يياع الذخ رايضي ي ي ي ي الظيوف ااجنماعم والدينم اديروط امارس ي ي ي يياا ا ماعاا،
ادش ي ي ي ي ن لنس ي ي ي ييق اجملنمل ،وبيوح اديجِّم الس ي ي ي يينام  ،ال رِّنب ك هيد اامناط الدينم ادننه ي ي ي ييق بالات الش ي ي ي ييوامم  ،وهي أكثي
اديجِّمياا والنمياراا منيابيذة هيذ الطقوس وادميارس ي ي ي ي ي ي يياا ااجنمياعمي  ،يمي حت د عنمهيا بياليا بيدعي ميا امزل امه ليا من
سيينطان ،وباخلياف ال ا اصييري ها يف الدين ،بري رِّنبها جمامو لندين او مقَّتض ي من دياماا و نم  ،ل رِّيف مِّىن النويمد
اله ييايف ،ه ذا ينطق الِّقري الس ييناي وهو حياكد كري رنك ادمارس يياا الثقافم  ،وال حتنان اىل مقارب س ييوس ييموامثيوبولوجم ،
ومِّيف كمل رس ي ييبت اىل الدين ،او كمل اينواها الدين ،واص ي ييو ت ض ي ييمن ممارس ي يياهتا الطقوس ي ييم والش ي ييِّاثيي  ،ل ن الِّقري
السناي الهارا يف النِّا مري مل كري ما يِّنقد الا عوادة ،وهو ا يهيفها اا مه ،ويِّنب ان أخ موع من الذبح او القياب  ،او
اله ي ييوة عند ضي ي يييح او اَّام ايناالم يول  ،اميا ي يييكما ومِّاديا لندين ،وهنا يس ي ييارع اىل وص ي ييد ادنلي

فم  ،وره ي يينمل

اافياد ،اىل َّوورين وموندع  ،وبذلك رد كري ممارس ي ي ي يياهتد و ي ي ي ييِّاثيهد ،واعنوارها هي قاا وريون عن ص ي ي ي ي يييح الدين ،الذخ
يِّنقد ماسي يارسيا ل وصياثنا لِّقمدر  ،ال رِّنب مواة اهوي السينام ،وهنا د ييف كري اابنم ااجنماعم  ،وادماراسيارم ،
دون النظي اىل الو اثل ااجنماعم ال رنِّوها دارري اجملنمل ،او الظيوف ال رش ي نت فمها ،فهو ص يارا وياحا يف الدفاع
عن الِّقمدة ،وصمامنها ،وهو مسنِّد ليف ااري ،واُّ د باسق وضول .
ذ ر نوج الس ي ي يينام ضو مقد كري ادمارس ي ي يياا ااجنماعم  ،وارً ي ي ييِّها لنوع من اليَّاب الدينم عنى جمنمل يودو َّاص ي ي ييا من
وجه مظي سي ي يينام  ،وهنا ن ن الِّودة ىل دور مجِّم الِّنماء ادسي ي يينم يف الشي ي يييا ا زاثيخ ،وكمل اسي ي يينطاعت من رول
مظاا اليَّاب النهييدخ ل ري حماواا النوشييف ،ويف ماس الوَّت ختنمص ااهايل من ال ثف من ادمارسيياا اديروط بااضيييي
وااولماء(فاني ،ك )67 :2013 .باعنوارها ك يك عقدي ورِّودي وكم اول منها لننقنمص من الِّواداا ،وره ي ي ي ي ي ي ي مح
اا عنق يياداا ال ريى أم ي َّ ييد يياه ييا ال ثف من اابن ييداع واألي ييداو ،وذل ييك بايأ أي ييديولوجمنه ييا ال ريي ييد ف ييك رن ييك
ادمارس يياا والطقوس عن َّدس ييمنها ال ارروطت اا مننيت عن من اا ييماء ال ع ل اافياد وا ماعاا عنى رقديس ييها
ىل درجي ااعنقياد بيهليا من ص ي ي ي ي ي ي ي مح اليدين ،ومخ الِّوياداا .وهنيا ن ن يؤ الس ي ي ي ي ي ي يمال النيايلال هل رفض الس ط ط ط ط ططلفيين

للممارسات االجتماعية ،بما فيها الوعدة ،يعتبر نو من الرقابة الدينية على المكونات الثقافية المجتمع؟
 - 1مفاهيم الدراسة:
ااض م  ،الًييح ،السنام  ،القياب  ،البك  ،الويل.
1- 1الفرضيات:
السنام كنيماع دينم متارس رَّاب دينم عنى ادمارساا ااجنماعم .
الوعدة كطقس ديين حمني ،ينِّارأ مل النوج السناي اخلاضل لننص.
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 2 -1المنهج ال امطنقنا من ادودأ األبس ي ي يينمولوجي الذخ يقول أن ادوض ي ي ييوع هو الذخ انق ادنهج ادوثد ،وأن لمس هنا
منهج وايد يه يينح لدراس ي مجمل ادوض ييوعاا"(.عبد السططالم ،ب)95 :1999 .فوفق اليؤي ادنهنيم ال فيض يينها عنمنا
ومِّ ي ادوضي ي ي ي ي ي ييوع ومن اجييري الوصي ي ي ي ي ي ييول ىل منمني ي عنمم ي أكثي دَّ ي َّمنييا بييارنمييار ادنهج ال ماي الييذخ يوءا دراسي ي ي ي ي ي ييننييا
السوسمولوجم  ،من رول رؤي فهمم يسمل" فمب"،
 3- 1مجتمع البحث العينة والمعاينةال
لقد لري جمنمل الو جمموع من الشي ي ييواب السي ي ييناي ،من ننل ااعمار ،يم وَّل ارنمارما عنى عمن رشي ي ييمري رسي ي ييِّ
 )09مسننيوب  ،لقد مت ارنمار الِّمن عنى عدة اعنواراا
فمن أجري الن

د يف موض ييوع الو

َّمد الدراسي ي كامت الِّمن َّه ييدي بهس يينوب مف اينمايل ،يم أرذما جمموع من

"الشي ي ي ييواب السي ي ي ييناي " الذكور فقل يَّتاوؤ أعمارهد ب

 )30-18سي ي ي يين يَّت مهي ي ي ييري ىل مناثج أكثي موضي ي ي ييوعم  ،وهذا

اكنشاف ومِّيف متثوا الشواب ايد أكثي الطقوس وادمارساا الوعدة) ادن يرة يف اجملنمل.
 4- 1التقنيات المسط ططتعملة :لقد مت ااعنماد عنى رقنم ادقابن كهداة ميكزي يف مجل ادِّطماا لوعنواراا ال فيض ي يينها
الدراس  ،من منطنق كماي يف فهد وراسف ورؤى ومتثوا الشواب السناي لنممارساا ااجنماعم ال ارَّتما منها الوعدة
وذلك روها النااعري مل منل الندين الس ي ييناي الذخ يش ي ي ي ري اهوي الدينم لنش ي يياب ،الذخ يدرري ض ي ييمن حتديد الِّوَّاا
وادمييارس ي ي ي ي ي ي ي ي وادظهي لنايياعن  ،فيياد قييابن ي "رسي ي ي ي ي ي ييمح بييهرييذ مِّنوميياا كمام ي  ،لييدف النِّيف الِّممق عنى اا ي ي ي ي ي ي يليياص
ادو و "(أنجرس ،م)197 :2004 .

جدول رقم( :)1يوضح توزيع فئة العينة حسب المعايير السوسيولوجية للمبحوثين
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 - 2الوعدة الطوطمية الجدية وبركة األولياء:

الوعدة يِّيفها " Dermenghem .Eكطقس يقاا عنى ي ي ي ي يييف الويل الهي ي ي ي يياحل ،اجري بِّاد الشي ي ي ي ييي وحتقمق ااماِّن
والشي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يا ي ي يياء والي ي ي يني ي ي يني ي ي يياؤ" 152,153ال ،)Dermenghem, E.1954وك ي ي ييذل ي ي ييك ب ي ي ييايي ي ي يثي ي ي ي أر ي ي يييى وه ي ي ييي
" " Anddeziansossieرِّيفها "كِّادة قوسي ي ي ي ي ي ييم ايناالم رقاا يول َّوور ااولماء رقدا فمها القياب لن قمق ااماِّن
اديجوة"(.الهطادي ،ب ).85 :2011 .أخ الوعييدة قس ديين ينقيب بي القيويون وااهييايل لننييك اليوؤ أو القوة اخلامي
ال رسي ي ن الًي يييح ،وهي عنى عوَّ جمدة مل امه ،ورس يينطمل أن رطنمل من حتقمق ااماِّن ،بِّد أن يند اس ييَّتض يياؤها ما
بالذباثح ،أو الولور ،أو ااوراد ،ال ييافقها موع من النمايري الذخ يشي ييو اليَّص ،ل ن ممارسي ييم يِّنبوم يال من الوجد،
وااماهييال ب اليوؤ وا سييد ،ودرول اليوؤ يف عال مم ا يدرك ا من عيف الوعدة وعيف جاموها اليوياِّن ،والوعدة
أيًا هي قوس وفن نور وال ثف من النشا اا ،ال يِّنبها ادمارسون ها موع من النِّود ،بمنما ينظي لمها السناي عنى
ألا ايد الننينماا الو نم وَّد ختننها يء من الدين.
كما يِّيف "منه ييور ميَّوم " "الطِّد " "عنى ام رنك اايناالم ادنِّددة اابِّاد ،فمنها الدينم والس ييماس ييم وااَّنه ييادي ،
ال رقاا يول أض ي ي ي يييي ااولماء واله ي ي ي يياُّ  ،ورس ي ي ي ييلي ها األم امماا ادادي وادِّنوي الوحم  ،وهي رقاا مية وايدة عنى

ااَّري يف السن راص بِّد موسد اُّهاد وجين اخاصمري الزراعم "(منصور ،م).97: 2013.ور ييرول بييادياكز ااجنماعم ي ي

ادورو ي ادنسيوب ) جملموع ي حميددة ميين اادوار ،يمديه ييا اافي يياد دار ييري مجاع يياهتد ادلنناي ي كني ييزء م يين النزام يياا ييغري ه ييذ
ااوض ي ي ي ي ي ي يياع ااجنماعم  ،هذا ويشف لاق الدور ااجنماعي  role Socialىل "ميكمل أو جمموع م ي يين أمن ي يياط الس ي يينو

ادنِّي ي ييارف عنمهي ي ييا وادهي ي ييايو ديكي ي ييز حمي ي ييدد"(العقبي ،أ )82 :2012 .فه ناء الوعدة د اادوار مقسم ب ا ممل،منذ
حتديد راريخ الوعدة ورِّم الباؤ كنوع من الدعم  ،يشيع كري فيد يسمل م امن يف حتًف مسننزماا اايناالم ادقدس ،
واس ي ي ييندعاء كري أبناء الِّيش ،لن ً ي ي ييف ممزامم الوعدة ،ورِّم ادقاد الذين نثنون الِّيش ،راص ي ي ي ي ذ كامت الوعدة لقومن
كوفة وم ون مل عدة اعياش ،فان متثمري الِّيش واُّيص عنى رقد كوار الس يين ،وااكثي ماا يِّنب أمي أس يياس ييي يف عمنم
النااري ب الِّيوش.
والوعدةال هي أيًييا اايناال الذخ رنلنن جمموع من ادمارسيياا والطقوس اديروط بًيييح أو ويل صيياحل ،ور ون بشي ري
دورخ يف السي ي يين  ،ورقدا فمها الذباثح واا ِّم والانناحيا ،ال يقوا لا اخلمال وها عدة مسي ي ييمماا ختننل يسي ي ييمل ادنا ق
" ادوسييد" الزردة" ومفها ،وهي ممارسيياا ادقدس ي رثف الِّوا ل وحتي اليواسييمل الدينم  ،ال حياول اافياد حتممنها ،أليماء
رنك النزع القونم ال متارس الطقس كإس ي يَّتارمنيم منميكزة يف مال ا ماع ادننمم لقومننها وادنِّنق اقاا وض ي يييح والويل،
لا و مم جديدة ،يم بدل أن يطنمل اخلف ويسييننيار من الشييي من الً يييح ماس ي  ،فام يطنمل من أن ي ون وسييمطا
ب ااهايل وب امه ،الذخ يِّطي هذا الويل م ام ميموَّ  ،و ذا عدما ىل ماهوا الطو د يف الدياماا ااس ي ي ي ي ي ي يَّتالم القدن
د يش ي ييف ىل يموان يمكري ُّم  ،مس ي ييال أو رطي مل ،ويف مادر ما ي ون ي يينيية أو َّوة ومِّم ال مطي ،ماء ذو عوَّ
مهيوصيم مل كري الِّشيفة فالطو د هو ااب ااول لنِّشيفة ومن و اليوؤ اُّامم ها ،وادِّ الذخ ييسيري ها الويي والذخ

ذا كان رطي يِّيف أبناء ويهييولد ،ومن اجري هذا اًييل أبناء الطو د النزاا مقدس( ،فريد ،س)23 :1983 .وهذا
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ما يِّنب السينامون َّم ااضياف عن األسيوا الهي مح ،يم ا ضيار وا مافل ا امه ،وهنا دهد ينظيون ىل جمنمِّهد
الذخ يِّنقد أن الوعدة هي َّيب ىل ايد أيو امه ،من اجري أن ي ون ادوسي ي ي ي ي ييد الزراعي جمدا ،أو يَّت من اجري الشي ي ي ي ي ييااء
و نمل الذري  ،عنى أم جمموع من ادهي ق وا دف الذين جيمل رِّنممهد أو هنييهد واألم ار عنمهد.
فالوعدة كيمز قايف فيأ ماس عب القوة اليمزي ادنِّنق ببك الويل) ،ال أكسونها الشيعم  ،من رول ارروا ها بادلمال
الديين وااجنماعي ،الذخ حي رنك السي ي ي يينط اليمزي ااهوا ال أو سي ي ي ييمدخ) وهذا يسي ي ي ييمل "بورديو" يف ذ م اافياد
وا ماعاا وهذا "ما نمز األمسي ييان ويِّطم رهي ييوصي ييم وجودي  ،وهو القدرة ال نن ها عنى عقري اا ي ييماء و مشي يياء اليموح
و ي ي ي ي ي ي ييو ادِّاِّن ،فالِّمش باليموح ورو ماها ل فِّالم مس ي ي ي ي ي ي ييامم ب ري امنماح ،فوها يِّمش األمس ي ي ي ي ي ي ييان ويم وجود ويوين
عاد ادادخ وادِّنوخ ،وييس مظاا اا ي ي ي ي ييماء والِّوَّاا بمن وب اآريين من الناس .ودال اا ي ي ي ي ييماء والِّوَّاا ا ردر
ا من رول اس ي ي ي يينِّمااهتا ومما رنً ي ي ي ييمن من مِّىن يف يماهتد ومما رنلذ من دال يف منلمنهد ا مِّي ،".ام منلمري ل
َّاموم الِّييف مف اددونَّ ،امون يِّنقد كري أبناء اجملنمل فطهارة الويل ،و هارة كري لوايق  ،وَّدرهتا الش ييااثم  ،ا ن ن اخ
ييلص الطِّن فمها ،فنِّن الويل سييندرك  ،وراسييد يمار  ،وهذا ما يسييِّى السيينامون ىل مام  ،يم ألد ا يَِّّتفون بننك
ادمارساا وا ي اون عن رذكف اجملنمل بهلد ل ينِّيضوا اخ سوء ،ل ن جمنمل ل أسا ف ال حياكمها وينناَّنها عن لِّن
ااولماء ،وعن بطش ي ييهد ب ري من ين ي روارَّهد ،س ي يينوقى رقاوا رنك النزع الس ي يينام ال رييد أن رقولال أن ادنك بمد امه،
وان امه ل ياوأ ايد من رنق بِّ َّدرار  ،وهذا ما يِّبون عن ااهوا النويمد وهي اُّقمق ال جاء لا حممد ص ي ي ي يينى
امه عنم وسيند وهي َّوة َّدسيم ويقمق ا رقوري رناحا ورناحعا ،وا راويًيا ،فهي سينط مهيدرها امه ويد يوسيل ،ش.
1996ال  ،) 171ن اجملنمل اخني ا ين ي َّدراا امه ،ل ن أيًييا ييف الطِّن يف الويل ،أو ا د ااول الذخ اجنهد يف
عوادة امه يَّت أعطا بِّ أس ي ي ي ي ييار  ،وأجيى الِّديد من اخلوارا عنى يد  ،وهو النقممل الذخ حياجج عن أرواع ومقندي ،
الذين ا ي اون عن ادِّاصييي ،ويف ماس الوَّت يييدون أن حتري لد البكاا ،وهنا ما عنمهد ا النقيب من الويل ،ورونيمري
صييايمل الًيييح ،وفق جمموع من الطقوس ،ر ون من رسييطف الويل ماسي  ،أو ايد ردمن ادقيب  ،ادقدا ) ،وهذا ما
ن ن متثمن بالطابو يف ادِّنقداا الطو مم يم أن من و اثا وَّاي ال اثناا الوشي ي ي ي ييي من س ي ي ي يينطان أو مً ي ي ي ييمل اآه

واارواؤ الشييية(.فريد ،س)43 :1983 .

ذا السنامون ينظيون ىل الوعدة ال رقاا يف مواسد حمددة عنى ألا ريسواا يكم رِّود ىل ميين ما َّوري األسوا ،يم
كان الناس يِّنقدون بوجود من د باسي ي ي ي ي ي ييد امه ،ومنهي ي ي ي ي ي يييف يف بِّ اامور ال ومم مماب عن  ،ولذلك هد حياربولا،
ويطنقون عنمهييا عييدة أ يياء حتمييري ال ثف من الزجي والَّتهمييمل ،فييالوعييدة يف النظيياا ادايياهممي السي ي ي ي ي ي ييناي مييا هي ا عيس
الشي ييمطان ،وهذا ااسي ييد يف يد ذار يشي ييف ىل رطورة الوعدة كطقس ديين ،وممارس ي ي اجنماعم عنى عقمدة الايد ادسي ييند،
فهي رِّود ب ىل ادِّنقداا الوا ن وال رشف ىل جمنمِّاا ا اهنم  ،ن هذا النوصمل د عند ايد اامثيوبولوج وهو
ما لمنان الذخ أ ي ي ييار س ي ي يين  1829ىل أن ال ثف من الِّاداا والنقالمد يف اجملنمِّاا َّدن ويديث  ،ينوجمل النظي لمها
كيواسيمل عن اُّقو الطو مم (.فريد ،س )123 :1983 .وهنا ن ن القول أن الِّقري السيناي اداضيوخ والذخ يوين كري
رفار عنى ميين من راريخ ادسنم  ،وهي ميين دول اددين  ،يم يِّنبها َّم النويمد وَّم اابنِّاد عن الشي  ،د
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ييف كري عاداا اجملنمل ورقالمد  ،وهو يسارع ىل عيضها عنى ناثم ال ناب والسن ال ن ن اعنوارها اثاب بواب اليَّاب
لدى الِّقري السناي.
 - 3السلفيون وفكرة إخ ا الواقع للنص ( الوعدة ذلك السلوك المنحرف):
من ادِّنوا أن ب يوح الظاهية السيينام لمس ولمد اُّاضييي ،و منا ل باع ويري يف الناريخ األسييومي وَّد ارننل الوايثون يول
مشي ي ي ييوؤها ،وَّد هيا ك يك دناهً ي ي ي ي الودع والشي ي ي ييي وااضياف الِّقدخ والنِّودخ ،وَّد أورد بِّ ادا يين ألا رونورا
رول الدول الِّواس ي ييم ويِّنبولا كظاهية عواس ي ييم ره ي ييوص ي ييا مل الظيوف ال َّامت عنمها يف رنك اُّقو ومنابذهتا لنايا
ال ومم .
ذا فاررواط السي يينام انابذة الودع والشي يييكماا ،جِّري منها الموا يدى اُّيكاا ال رييد ماي رنك ادِّنقداا وادمارسي يياا
ال ع ل الناس عنى َّامنها ورهوصا الوعدة الزردة) ال ييى السنام ألا يدى الودع ال أور ت ال ثف من اخاذيي
الشي يييعم  ،وال وصي يينت ىل يد الشي ييي وَّد راًي ييي ىل اخليون من ادن ،كما أن ا يار اافياد رنل هذ النقالمد ادوندع
يش ي ي ي ي ي ي ي ري رطيا عنى اعنقاداا اجملنمل من وجه مظي سي ي ي ي ي ي يينام  ،وال رِّب عن ذلك ادوَّل الديين الذخ يدعوا ىل رواع
السي ي ي ي ي ي يينل ال هي ي ي ي ي ي يياحل ،يم لود أن ر ون فنوى مابِّ من ال ناب والسي ي ي ي ي ي يين  ،كما وردا يف افهاا ااجمال الثو ااوىل

ليسوا(،ستيفان ،ل .د س )07 :أجمال كامت رِّب عن النويمد الهايف والوِّمد عن كري أ ال الشي .

ينطنق الس ي ي ي ي ي يينامون من رنك ادقارباا ال يقممون لا َّام الوعدة أو الزردة ،ومدى عوَّنها بالدين ،وعدا لزومها دا
يييعن السيين  ،وذلك دا روجو من ااضيافاا ال رسيين ها ممارسيياهتا الطقوسييم  ،ال ختالل اُّقمق الدينم لنِّوادة مه ،وما
رور من ااعنقاداا الااس ي ي ي ي ي ييدة ،ال روص ي ي ي ي ي ييري بِّ ا ماعاا ىل يد الش ي ي ي ي ي ييي  ،وما يِّ ل عنم من اابنداع الِّقدخ
والس يينوكي والطقوس ييي ،ال رش ييد أواص ييي وحتمن الوعدة ،ال رهس ييس لذلك الوِّد اليمزخ والقداس ييي الذخ ارس ييقت ب من
الِّوَّ مل مقاماا ااولماء وادياَّد وااضيي والهن اء
فنقد األسي ييوا اار وذوكسي ييي ادنمثري يف النمار السي ييناي لنوعدة و قوسي ييها ،ينوثق عن رنك اد امزماا ال ولدا فمها
الس ي يينام ك يك يف الناريخ األس ي ييومي ،وما حتمن رنك اآلماا من الثناثماا يول النويمد  ،الش ي ييي  ،الس ي ي ين  ،الودع ،
الس ي ي ي يينل ،اخلنل ،اُّول ،اُّياا) من اُّمول اليمزي والثقافم  ،ال رس ي ي ي ييمج أخ عوَّ ليرواع لذ ادمارس ي ي ي ي ي ااجنماعم
الزردة) مما يس ي ي ييمح لن س ي ي يينام بإمنان رنك اليؤي النقدي ل ري ما ييوم موندعا يس ي ي ييوهد ،وَّد عنق بالِّقاثد والِّواداا من
اضيافاا رشي ييو األسي ييوا ،باعنوار السي يينام هي ييك عقدي رِّودي  ،رسي ييِّى لننقنمص واُّد من الزياداا ال رياها يأا
عنى ادمارس ي ي ي ي ي يياا والش ي ي ي ي ي ييِّاثي الدينم  ،وال رنقا ل يف ال ثف من اايمان مل اليؤي ادغايية من ا ماعاا اديروط بالندين
الشِّ مما حيمري عنى النزاع يول رقممد رنك ادواسد بالشيع والدين،
وذلك ما يِّنقد اافياد يول قس الوعدة ،وهو ألا ا ختالل الدين يف جزثم من جزثمار فقل ،بري يِّنقدون أن مجمل
قوس ي ييها منِّود لا كاأل ِّاا ،وعقد اله ي يينح ،والزوان ،وص ي يين الييد والنِّارف ،ومفها من النوص ي ييمااا ال يِّطولا رنك
الهيوغ الدينم ادهسيسي عنى الندين النقنمدخ ال وسيم ي والشيِّ  ،وهو يف روافق مل الندين الي ي ،الذخ رقير السينط ،
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والدعد الذخ رننقا هذ ادواس ي ي ي ييد من يف الدول "فاس ي ي ي يينمياري اهية الوعدة الموا ،يِّب بش ي ي ي ي ي ري أو ببري عن َّوة هذا
الطقس يف ادقاوم كمظهي ي ي ي ي ييو ديين يف مقابري الدين الي ي ،وبالنايل َّوة ادِّنقد الشي ي ي ي ييِّ هماء يف مقابري ادِّنقد الديين
اخلالص ،ومِّ أص ي ي ي ييو ت الظاهية كنيزء مهد يف اخلييط الدينم هماء الااعن بشي ي ي ي ي ري من النِّايش ب رقالمدهد الدينم
اخنم والي م "(.الهادي ،ب )87 :2011 .ل ن من النايم ااريى اننل رأخ السي ي ي ي ي ي يينام يف فهد الِّوَّ مل هذ
ادواسي ييد وال ييمزون ها بالودع حتت مِّطماا اسي ييَّتجاعم مهي ييوصي ييم وعقدي أو فقهم  ،كقاعدة درأ ادااسي ييد ال حتدو
أ ناء الوعدة وهي أعظد من ادهين  ،أوسيد الذراثل ،وال ينطنق السينامون من روها ،يف را مك الوعدة وربطها بشيو
من ادااهمد ال يسنندون لمها ،يف حماول منهد لنانمت ورشييح هذا الطقس الذخ ين ير دوريا يف اجملنمِّاا مل ارنوف
امل يف ااعنقاداا وادمارس يياا ،ال رقاا ،وذلك ارنوف ادنا ق والومت ا غيافم  ،ال رايأ ماس ييها عنى رش ي ي مري
الطقوس وادمارس ي ي ي يياا ااجنماعم  ،يم يقوا الس ي ي ي يينامون بيبل كري ماهوا اا يقابن يف الواَّل من جتنماا ،و راس ي ي ي ييف اا
يقابن من النهوص و سقا ها عنى ممارساا رنك الطقوس ،ورشيحيها دون الِّدول أو النسامح مل أخ قس ينطوق عنم
مًمولا.
ن ال شي ي ييو اداا م ال ييبطها السي ي يينامون لذا الطقس ،حتت ما ميممل يف راسي ي ييف من ادِّطماا ،رش ي ي ي نت يول الدين
وحتت اثن النوص ي ييمااا ال مييد من روها رش ي يييح مقواا الس ي يينام لظاهية الوعدة ،وما ينِّنق لا من ادمارس ي يياا ال
ينمثنها السي ي يينام عنى ألا اضيافا عن اُّقمق الدينم  ،ال َّيرهتا السي ي يين النووي  ،ل ن ما يقير السي ي يينامون ممسي ي ييس عنى ما
حتدد ادنظوم السي يينام  ،وَّد روصي ييننا ىل عدة َّياءاا من رول الهي ييمل ال يسي يينهنين لا السي يينام عنى الوعدة أو الزردة
وال يقيرها الِّقري الاقهي السناي ،الذخ يهل قوسها بالودع واخلياف واهي ق ال راًي بهص الا ىل ااضياف عن
ادسار الديين اله مح  ،وهنا د موَّل السنام من الوعدة يطيؤ اسناسارين مهم ال
كمل ينمثري السنام

قس الوعدة ؟

وما هي ادمارساا ال يِّنبولا اضيافا عن الدين؟
ييرول الس ي ي يينامون يف مس ي ي ييال َّام الوعدة ىل رنك اامنثالم ُّيفم النص ،أو منوذن الس ي ي يينل ،بغ

النظي عن ارروا ها اا

يقاا فمها ،ان الن ل ياِّري هذا ول رقير السيين وا السيينل من بِّد  ،يم ييى السيينامون أن الدين اا ى ل يشيييع لنا
ا عمدين وَّد أصي ي ييو ت الوعدة اثاب عمد حيناري ب كري سي ي يين ول راريخ حمدد " فالِّمد اسي ي ييد دا يِّود من ااجنماع عنى

وج مِّناد  ،عاثد ال ما بِّود ال َس ي ي ي ي ين أو بِّود ااس ي ي ي ي ييووع أو الش ي ي ي ي ييهي أو ضو ذلك" ( ابن تيمية ) 441 / 1 728 :هنا
يس ي يين ً ي يييون النص كبلم لش ي يييعن ربيياهتد يول اضياف الوعدة كظاهية اجنماعم واكنس ي ييالا رنك الش ي يييعم النِّودي ال
يً ي ييامها عنمها اافياد وا ماعاا ،يَّت اكنس ي ييوت رنك اهممن اليمزي ال رمس ي ييس لومنثال دا هو موندع و الل دا َّيرر
السيين  ،لذ الهييمغ يقير السيينامون اايناال باُّهييي يف الِّمدين فقل ،أخ أن السيين ل رشيييع لنا أخ ايناال ري ،وهنا
دهد ينظيون ىل الوعدة عنى ألا عمد موندع ،ان ها حمن حمدد ودورخ رقاا فم  ،ويف كري سيين وجينمل فمها الناس وهذا
ما يِّنبوم من الِّواداا ،وال رِّنب روَّمام وا جمال لزيادة فمها أو اامقاص .فمن رول هذا " النمل من الوعق اخلاص
اسنوى رفمل من النهمري و الن نمري الِّقني والناسي لننهوص الدينم بالنوفي عنى رصمد مِّييف من عنوا الدين ،فًو عن
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روارخ أص ي ي اب ادنهج السي ييناي )يف ابن ار القول الونمل وادم ي وكذلك اُّيص عنى ادطابق ب السي يينو وااعنقاد والِّند

والِّمري" .توفيق ،ب )55 :2013 .د السي ي يينام ينمنِّون بنوع من اُّنيم عنى مفهد ،راص ي ي ي ادشي ي يييف عنى هذ
الطقوس ،الذين ييفًي ي ي ييون الدرول يف يوار مل السي ي ي يينام  ،وياًي ي ي يينون باليد أن عاداا ااجداد ا ن ن أن ر ون الا

لندين ،أو ريديد عابية ط ينا مال م } وهي عوارة رش ي ي ييف ىل أن اخلوف ب الس ي ي يينام وادش ي ي يييف عنى الندين الش ي ي ييِّ
ي من يف ارنوف ادذاهمل الاقهم  ،أخ أن الوعدة ذ كامت ميفوض ي ي ي ي ي ي عند اُّنابن الذين يننمي لمهد السي ي ي ي ي يينامون ،فإلا

مقوول يف اددرس ي ي ي ادال م  ،ا ن الِّقري السي ي ييناي اديرول بالنص وادننياوح دسي ي ييال ادذهمل ييف كري هذ النبيياا ،وهو
يِّنب أن الندين الشِّ ا عوَّ ل بالاق ادال ي الذخ يِّنبوم ايد أعمدة عند اُّدي  ،وهد ييدون كري ربيياا الطيف
اآ ري ،كما د يه ي ي ييناون جمموع من اخاذيي الش ي ي يييعم ال رقل يف الوعدة ،ويِّنبلا كافم لن د بوطوم وهذا ما ركزما
يف مسار دراسننا عنى بياح مدى رِّارض مل ف ية النويمد ال رِّنب جوهيي يف ادِّنقد السناي.
 - 4الوعدة وفكرة التفاخر باألنساب:
فمن ب الطقوس ا ل ييفًي ييها السي يينامون ،و د الوعدة رِّزحها ورقوا عنى أسي يياسي ييها ،هو النااري باامسي يياب ،والنهكمد
عنى همو ص ي ي ييايمل الً ي ي ي يييح ،وَّدرار وكيمار  ،وبذلك فان كري عيش ،أو َّومن رقمد قوس الوعدة يس ي ي ييمل م ام ا د،
ويسي ي ي ي ي ييمل َّدراهتا ادالم  ،وهنا حييص أبناء ا د الوايد عنى النِّييل بهماسي ي ي ي ي ييهد والدفاع عن ولمهد أو جدهد ادمسي ي ي ي ي ييس،
والنِّهمل لم  ،وهذا ما يِّنب السنامون دعوة جاهنم  ،يم يهوح اامنماء ىل ا د والويل ،أهد من األسوا ،وهنا ن ن
أيًي ي ي ي ي ييا األيال ىل ادِّنقداا الطو وي  ،ويف أ م اامنسي ي ي ي ي يياب ىل الطو د وااعنزاح ب  ،يم أن ايناااا اهنود اُّمي

ادقدس ي رودأ بس يمال آنيين أودودميان؟ ورِّين ما هو دودا اخلاص بك ،هذا ان الدودا هو كري يييء وهو نثري كري وايد
منهد أماا اآريين ،وأماا ماسي ي (أحمد ،ي .ب س)15 :باألض يياف ىل ممارس يياا قوس ييم أريى يقل عندها الس يينامون
موَّل الياف وادسي ي ي ي ي يينن ي ،وهذا ما أ ي ي ي ي ي ييارا لم كري جاباا ادو و ال رِّمش َّنق أو هاجس الوَّوع يف الش ي ي ي ي ي ي ي،
وبالنايل اُّيمان من اُّماة ااريوي .
 1- 4هبات ال ريح:
ن اهو باداهوا الس ي ييناي هو كري ما يقاا من الطقوس الدينم وادادي واليمزي ادوص ي ييول بالويل أوالً ي يييح ،فهي اثاب رقيب
ىل القوور وااضي ي يييي  ،وال رِّنب ا بنداع لننك ااعنقاداا اديروط بالقياب وااعطماا ال رمسي ي ييس لنزيادة واأليداو يف
الِّواداا ،ال ر ون وَّام ،كما أن ااررواط بإَّام رنك الطقوس وال ر ون الوعدة فمها مسييماة باسييد الً يييح أخ "ألد

يًماون الزردة ىل صايمل ادزار فمقولونال حردة سمدخ فون أو ِّاا سمدخ عود القادر"(مبارك بن محمد ،م:2001 .
 ) 381 ،380فالن ي الذخ رنطنق من السنام ل رهسمس موين عنى رنك اليابط ب

َّام الوعدة ومدى عوَّنها بالويل

الذخ ينظيون لم عنى ام ا ن ن الاه ي ي ي ييري بمن وب الوعدة ،ودون وص ي ي ي يينها به ي ي ي ييايمل الًي ي ي ي يييح ،الذخ يِّنب بالنس ي ي ي ييو
لنمقمم ها ،الياعي الي ي الذخ ا ن ن َّام الزردة بدوم  ،كمل وهي رقاا اس ي ي ي ييَّتض ي ي ي يياث وااعنقاد يف ينول بيكن من
رول القياب وااض ي ي ي ييايي ،ال رقدا عنى ي ي ي يييف ض ي ي ي يييحي ومقام  ،والييال ال رش ي ي ي ييد يف مو ها لم  ،وذلك من اجري
ردماا يقدمها الويل ،رمدخ ىل اي اارواع ،ووَّاينهد من الش ي ي ييي ،وراا اربهد عن ييق ايد ادقدم  ،أو دراويش اا
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هو َّادا يف مسيينقوري ااياا ،فالويل َّد كشييل عن اُّنياب ،وصييار يِّيف بِّ

أسييار ال ون ،وأيًييا بِّ

ادلنهي من

ردمن ن ن أن رننقري لمهد هذ اخلاصيم  ،ال ر اد ر ون منطابق مل مهاا الطو د يسيمل رايناخ سين  ،1900يم
حيمي الطو د ادننم ىل القومن  ،وينذرهد من ادلا ي ،وهو أيًا ينو أرواع بادسنقوري ،وادمهد كقاثد ،مالوا ما يِّنقد
أفياد القومن الطو مم بهلد ميروطون مل يموان الطو د بيابط ااص ي ي ي ييري ادش ي ي ي ييَّت (فريد ،س ،)125 :1983 .فاهو ذا
هي موع من النونيمري لنويل ،وَّيبان يقدا لم يَّت ي ون عنى أهو ااسي ي ي ي ي ي يينِّداد من اجري مقاذ أبناث  ،راص ي ي ي ي ي ي ي أن بِّ
ااهايل يِّنقدون أن الويل يس ي ييارع ىل دهتد ،كري ما نووا من ذلك ،وام يهيت يف ي ي ري يموان ما ،وهذا ما يِّنقد أواد

عيش سيمدخ حيي ،يف جدهد ااول وهنا د السينام يِّنبون ادوَّل مزيج ب ااسيطورة واخلياف ال ا يقونها الِّقري،
وب الش ييي راصي ي عقمدة اُّنول ،يم أن روؤ ادمت حتري يف جس ييد ما أو يموان أو مواا ،ولذلك يس ييارعون ىل حتي
الوعدة وكري لوايقها.
كما أن ييم اهواا مونم يف مظيهد ىل النقيب لغف امه وذلك أن" ااعطم أو اهدي ال يقدمها الزوار واارواع لنش ي ي ي ييمخ
أو الويل مثنما رش ي ي ي ييمري هذ اارفة كو من اهدي ال وفة ذبم

حربم مطاء الً ي ي ي ي يييح ) واهدي اله ي ي ي ييغفة لوع ،مقود،

يناء ،خبور ،ماء الزهي) ورنمايز هذ الزيارة عن الانوؤ الذخ هو يف هذا السماا عوارة عن مطاء يقدا ُّامني البك َّهد
الِّون أ و الدعاء أو حيارة َّب الويل الهي يياحل " يم ينب الزوار ما بهكري بِّ الَّتاب من القبي  ،أو ادومت يف الً ي يييح،
باألضاف ىل َّام اًُّية ،وكنها ممارساا رامد أن كري ما يف الًييح وما يول موار  ،وفم

يء من َّداس الويل ،الذخ

ريجى مناِّن وختشى مًير  ،ولذلك فان القياب ما هي ا ممارساا من اجري جنمل ادناِّ أو رد ادًية (نور الدين ،ز.
 )86 :2011فوالنسي ييو دلننل السي يينام ويسي ييمل منظورهد ،هذ اهواا ال ينقيب لا لغف امه ي ييي حم  ،اعنقاد
هماء اافياد يف َّدراا الويل يف اُّ أن اله ييدَّ أو اهو رطيؤ سي يمال داذا ييبطها الناس لذا الًي يييح أو الويل؟ وذلك دا
يِّنقد اافياد يف ولمهد من القدرة دون امه أو النقيب لم وجِّن مدا مه .
كما ييى السيينام أن الوعدة يف موسييد َّامنها ريرول بادقاا من جه أريى ،يم ا ن ن َّامنها دون ض يييح ،وارروا ا
باد ان الذخ يوجد فم َّب  ،وذلك لوعنق اداا ال ييون بهن الوعدة ا رقوري ا بالقيب من مقاا الويل ،يَّت حته ي ي ي ي ي ي ييري

البك "ألد ياِّنولا عند َّب ويف جوار وا ييضون ها م اما ري(مبارك بن محمد ،م)381 :2001 .أن سنط اد ان
ر يسييت من رول سيينط الً يييح وصييايو  ،يم أصييوح كري ذلك اد ان منمتا باليويامماا ،ورس ييخ فم البك  ،والنِّن
عنى يد الس ي ي ي يواء ،فمن جه ا بد من ايَّتام ورنزيه  ،ومن جه أريى سي ي ي يين ري النِّن عنى كري من يا ي يف ردممس ي ي ي ي ،
 عرش والد سيدي يحي ،أو بني حيان ،وهم احد اعراش منطقة ثنمية الحد بتسمسيلت ،يعتقدون أن جدهم سيدي يحي ،يتمثل في طائر العقاب،
وهو يتدخل في كل مرة يظلم فيها أحفاده ،وهم يروون قصة تعود إلى المرحلة االستعمارية ،وفي بداية وصول الفرنسيين إلى المنطقة حوالي
 1869حيث اختلف أبناء القبيلة الواحدة بني حيان مع أوالد سيدي يحي حول مكليه قطعة ارض ،وبينما كان بني حيان يمتلكون وثيقة تعود
إلى الفترة العثمانية تثبت ملكية تهم لألرض ،بينما والد سيدي يحي يحوزون األرض ويتصرفون فيها لكن دون أي وثيقة ،وبعد تأسيس
المحاكم الفرنسية ،رفع بني حيان دعوة من اجل استعادة األرض مستندين إلى الوثائق التي بحوزتهم ،وعند المثول أمام القاضي ،والذي طلب
تقديم الوثائق ،تقدم بني حيان يحملون الوثائق ،وقبل أن تصل إلى يد القاضي ،دخل عقاب من نافذة المحكمة وخطف عقد الملكية من يده وطار
به بعيد ،وهنا تبين أن ملكية األرض تعود إلى والد سيدي يحي ،حيث انشد احدهم يقول :قولو لبني حيان دار بيكم غير الشيطان /لوكان نعلتوه
زمان كل واحد يعرف حدو /هذي في كم جذعة يا حسدت ماهيشي طاعة /وحنا قاع جماعة عرش واحد ماكن عدو /شارف وال قدور كي
الشيخ ال قاضي مشكور /في الشرع يقد الشور كان شي من يحكم قدرو /جدي في يدو حربا يجي ما يعرفشالهربة /يحضر يوم الغلبة يكون
واجد عند والدو /بالك قولو غاب مايكذبشيجيك عقاب /يضرب ضربات صواب في السماء بالمخلب جبدو
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وبذلك اصي ي ي ي ي مل م اما حميما وميروطا بطقس أو ي ي ي ييِّفة دينم  ،رنك اُّيم ال ييفً ي ي ي ييها الس ي ي ي يينامون ،ويِّنبولا راصي ي ي ي ي
بادسيياجد ،وااماكن ادقدس ي عند ا دسيينم  ،بمنما ا يَِّّتفون حبيم أخ م ان ري ،ا ان ااهايل يِّنقدون أن الً يييح،
وما يول م ان اهي وم ان رقوري فم الدعواا ،ون ن ااس ييناادة من ره يياثهي ي اليويامم يف حتقق الِّون ،يم ييى
ا د رالد روفمق أن أرواع الطو د يِّنقدون أن بِّ

ااماكن راصي ي ي ي ي ي رنك ال رقاا عنمها اايناااا ادقدسي ي ي ي ي ي " ،ألا

أماكن متننك لهم  ،وها لغ راص  ،وهي أ ماء مشِّي لا ل ن ا منِّمق فمها (أحمد،ي.ب س)15 :

من هنا ميى أن الس ي ي ي يينام يقيرون أن اعنقاداا الناس ربطت بننك الِّوَّ النوادلم من رول رقديد رأس ادال ادادخ من
القياب وااضيايي واا ِّم  ،ورمونهد يف كسيمل رأسيادال اليمزخ ادنمثري يف "البك " وينوها عنى حراعنهد وأمواهد ومفها
وراص ما ربطت ب الوعدة من نمل ااسنسقاء الذخ يِّنب السنامون ايد الطقوس ال النهقت بالزردة وذلك ألد ذا

اعنقادهد فم ورِّوينهد عنم (مبارك بن محمد ،م .)381 :2001.كما
َّوخ
ُ
مزل ادطي يها مسوو ىل سي ادذبوؤ ل  ،و َ

ان رقد اهمو موين عنى مودأين يف اعنقاد الناس ،فنزول البك وجين اخلفاا يبروم بقوول اهو من ولمهد أما ن أصابنهد
مهمو فمِّين ذلك السلل وعدا رقوري َّيابمنهد من امه لِّدا يااثهد حبق ولمهد.

وييى السنامون أن هذا ااعنقاداا اديروط بالوعدة رشنيمل لنو نم ال لى عنها األسوا ،وهي يدى الووادر ال ر ت
ااضياف من رول رِّظمد ااولماء والنقيب لمهد الننل ااعطماا ال ريسي ي ي ييي رنك الهي ي ي ييورة يول بيوح مظاهي الو نم
ااوىل يَّت لو بير ادقمم لنزردة َّامنها فو ن ن أن ختنو من اليواس ي ييمل الش ي ييي ،الودع) ال رً ي يياي رنك اله ي ييوغ الدينم
يول َّام الوعدة ،فاليسي ي ي يياممري ال رقاا عنمها ميروط بقمد موندع بالدرج ااوىل ،فهي حت اسي ي ي يينميار رنك ادظاهي ال
رِّمد منان الشي ول ن بطييق أكثي يعم  ،وذلك ما رًام َّداس الزردة يف ادلمال ااجنماعي يول النهاَّها باليجال
الهن اء وادشايخ
 2- 4الوعدة تجارة ولهو وعبادة:
من ب الطقوس ال رننهيق بالوعدة ،ور اد ر ون ميافق ها ،بري رِّنب من أهد ادياسيمد ال رقاا ،د ينقاا ادداي ،
يم يناننون يف ننل اا ييِّار ال رقل ب ادديح الديين ،وص ييوا ىل الش ييِّي ااجنماعي الس ييارل عنى الواَّل ،امنقاا
ىل اهموا الِّيبم والقًييايا ال بى ادطيوي  ،راص ي فنسييط والِّياا ،كما د أيًييا ال ثف من َّهيياثد الغزل ويَّت الغزل
اداجن ،من اجري الَّتويح عنى الزوار ،ويف ماس الوَّت رشينيمِّهد عنى الدفل ،ان ادداؤ ا يقدا أمامم باجملان ،بري مقابري
ما يدفِّ ادسيينمِّون من أموال ،يم ن ن القول أن الوعدة رهرذ ي ري السييوا ااسييووعي ،أو ادِّيأ الننيارخ ،ذ د
ال ثف من الننيار حيننون مواَّل دارنها ،ويقدمون ردماا لنزوار ،ل ن اقابري مايل ،ما عدى ما يقدم أبناء الِّيش ،من
كسي س أو ما يِّيف بادِّيوف ،وهذا ما ييفًي السينامون ،يم يِّنبون ادداؤ وما ييافق من موسيمقى ،ومناء أمي حميا،
راص ي ي ي ي ي ي ي ام يقاا بذراثل دينم  ،وهنا ختننل الننيارة بالِّوادة ،وبالنهو وهو أمي حميا ذ كمل ينقيب ىل امه عن ييق أمور
حميم وماهي ي ي ي ي ييول يف ييمنها ،كما أن لِّو اخلمال أو الانناحيا،ال يننافس فمها أبناء الِّيوش ،وينااريون يف عدد اخلمول يف
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الِّنا ) ، وعدد اخلمال ولواس ييهد ،وبواريدهد ،و ييق حت مهد يف اخلمري ،وهنا د الس يينام أيً ييا يِّودون ىل ريس ييامنهد
ادااهممم  ،من اجري رف هذا الطقس ،يم يقس ي ي ي ييمون اخلمول ىل رمري امه ال رندفل يف ا هاد ،ورمري الشي ي ي ي يمطان ال
رَّتاَّص عنى أمغاا ادزمار ،ورس ي ييلي ل َّلِّاب والَّتفم  ،وهنا د أن الس ي يينام يِّنبون ا اممل الَّتفمهي الذخ ينلنري الوعدة
ريفمها حميما ،يم ام نزن ب ما هو ديين وما هو جتارخ يف َّالمل وايد ،باألض ي ي ي يياف ىل اارنوط ،وبمل الدران ،ومف
من اخيماا ،فهيماما وعنى يد رِّوف الس ي ي ي يينام د يف الوعدة ال ثف من الانيور ،مثري الزما ،والش ي ي ي ييذوذ ،وبمل ال ول،
وادلدراا ،باألض ي يياف ىل س ي ييهياا اليَّص واجملون ،وممارس ي ي قس اًُّ ي ييية والقياءة ا ماعم لنقيان ،وهي كنها ممارس ي يياا
ييفًها الِّقري السناي ،ويِّنبها با ن كولا ل حتدو يف عهد اله اب  ،أو يف القيون الثو ادشهود ها باخلفي .
 - 5السلفية والطقس األضحوي :
ريرول الوعدة بننك القياب ال ر ون بشي ي ي ري من ااض ي ييايي ،ال رذبح ألَّام رنك الطقوس وادمارس ي يياا ال ييرول لا
أفياد اجملنمل عند َّام الزردة ،وال يقول عناها الس ي ي يينام ال ألا من الطقوس الش ي ي يييكم  ،ال ختين من ادن  ،وهي يف مظيهد
كقيبان لنويل ،لقوول وعدهتد ال رِّنب النًي ي ي م ي يييط أس ي يياس ي ييي يف َّامنها والذبح لذ اله ي ييمغ ي ييي ميرول بااعنقاد
الااسي ي ي ييد ،الذخ دأب الناس عنى َّامن مما ن عنى ينيمن وذلك بالوصي ي ي ييول ىل يد القيبان والنً ي ي ي ي م لغف امه ،وهذا
بااعنماد عنى رو مل النص يف َّول رِّاىلال" َوَما أ ُِه َّري لِغَ ِْف امه بِِ" (س ط ط ط ط ططورة المائدة )3 :هنا ردرري الذبم والطِّاا يف
باب الن ي الذخ ا يشيييع أكن ام ميرول بالوعدة أو الزردة ال يسييول ادقمم ها ،كري ادظاهي وادمارسيياا باسييد الويل
أو الًييح ال رقدا ل رنك القياب أو رقدا يف موسد اايناال اوسد من مواسد وعدر ادنِّنق بالوَّت اخدد .
هنا ييرول الس يينامون بالنص يف روض ييم هد اضياف قس النً ي ي م  ،باعنوارها كيمز مقدس ا ي ون ا مه ،وما ميا هو
ربل الزاثي لننًي ي م بالويل أو الًي يييح وهذا روف لقول امه رِّاىل ":فَ ِ
ك َو ْاضَي"ا(س ططورة الكوثرالية):2وَّول عنم
هي ي ِّري لَيبِّ َ
َ
الهوة والسواال"لِّن امه من ذبح لغف امه" روا مسند) مما يسننينمل النِّن لنمً ي وا ماعاا ال حتًي ومن يهكري
من ااض م وا رنال النم ان النم مل الِّمري الااسد يسوهد يف هذا الظيف ا رهنح ،وهذا ما اشى السنامون الوَّوع
فم  ،ام الطيد من ر امه ،بس ي ي ي ي ييومل رص مف بالِّوادة ،وهذا ما يِّنب ممو من َّدس ي ي ي ي ييم امه وأيقمن يف الِّوادة والنقيب،
كوم ويد الًييار والنافل ،وهو ل ينناحل عن سيينطار هذ ول ياوضييها ايد من رنق  ،وهنا د السيينام يِّنبون الذبح
عند الًييح ،يكا َّد اين صايو من األسوا ،وَّد جينمل النِّن لننيممل.
فالسنامون ومن رول را مك هذا الطقس يننيتون ىل اامور الدَّمق وا زثم يف مسال الطقس ااض وخ ورقسمد َّامن
يس ييمل َّياءة ادش ييهد الطقوس ييي وفق النه ييوص الواردة يف ااضي ي م وما ينِّنق لا وراس ييفها راسي يفا مس يينامً ييا ،ان هذا
ادشي ييهد يًي يياي فسي ييادا عقاثديا يهي ييري ىل األريان من الدين .فمما ييى السي يينامون ربل الناس باخلوف من رنك ااضي يييي
وااولماء يِّنب يسييوهد موع من الشييي  ،وهنا ميى ن النً ي م لمسييت هي ويدها يييكا بامه ،و منا جميد اخلوف منهد يِّد
يييكا وهذا النوصييمل ممسييس عنى النص الذخ يسيينندون عنم لقول سييو ام ورِّاىل الطَِّمنَا ذَلِ ُد ال َّش يمطَا ُن ُا ِّو ُ ِ
َ
ف أ َْولمَاء ُ
ُ ْ
العلفة ،ويقصد بها عدد الخيول التي تشارك في لعبة الفنتازيا ،كما أن العلفة الكاملة تتكون من  16حصانا ،ويمكن أن يتناقص العدد ليصل

إلى  08أحصنة.

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -10نوفمبر -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين
310

العدد  10نوفمبر 2019

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية

فَو َختَافُوهد ورافُ ِ
ون ِ ْن ُكْننُ ْد ُم ْمِمنِ َ }(س ط ط ط ط ططورة آل عمران )175:ان اخلوف عوادة ا جيمل لزامها بالويل أو مف فهي
ُْ ََ
هوص بامه ويد ويَّت اليسول صنى امه عنم وسند ل رشيع ل .
 1- 5قداسة القبور:
ينطق السي يينامون من ذلك النقديس الذخ ييوم سي ييمطي عنى مال اافياد يول النوسي ييري بااولماء وااعنقاد فمهد ،والنوسي ييري
لمهد بقًيياء يواثنيهد مما يِّطي ابِّا عن ااضياف ادنول يف َّام الوعدة ،مل ما يقول ب الِّاكاون عنى هذ ادمارس ي ،
ال رمس ييس لننك الطقوس ادوندع  ،وال يغنمل فمها عنى عام الناس ا هري ،وييى الس يينامون ارنوف الناس يف النوس ييري
والنمسي ييح بالً ي يييح أو َّب الويل وما يِّنقدوم من يهي ييول البك وعموا اخلف ودرأ الشي ييي ،فان ما يظهي من رول ادنلمري
اجملنمِّي يند عن رنك ااعنقاداا الااس ي ي ي ي ي ي ييدة واهي ق ال ين دو لا اافياد عن َّدرة الويل ال جنوت هد بيكن أ ناء
حيارر  ،من والنمسييح ب ودعاث أو جِّن واسييط أو ااسيينشييااع ب يف ما يياد من اا ييماء واُّواثج يَّت وصييري اامي بوِّ
ادِّنقدين يف بيكت الويل ىل أكري الَّتاب وأرذ لننب والنداوخ ب  ،وهنا ن ن الِّودة ىل بِّ

الَّتس ي ي يواا الش ي ي ييمِّم يول

ف ية بيك ريب القب ،يم يِّنقد الش ي ييمِّ أن ريب كيبوء ريب مقدسي ي ي وهي رس ي يياهد يف عون ال ثف من اامياأ ،وجتنمل
ادناِّ  ،وردفل الش ييي ،ولذلك د يه يينِّون منها أَّياص ص ييغفة لنس يينيود عنمها يف اله ييوة ،كولا ريب امنزجت بدا األماا
اُّ س ي ي يس ييمل ادِّنقد الش ييمِّي مما جِّنها ريب موارك  ،وهذا ما د منس ي ي وا عنى ريب أض يييي ااولماء ،وال أص ييو ت
حتمري ماس رهي يياثص النب  ،وهذا ما ييفً ي ي الِّقري السي ييناي ،ويِّنب أن أخ ي يييء يًي يياف ىل الِّوادة هو أمي من ي ان
الِّواداا وَّام وا حيادة فمها وا مقهان.
كري هذ ادظ اهي النوس يينم ييى الس يينامون أن الوعدة هي من حتمنها ورِّمدها يف ص ييورهتا ال رِّطي ابِّا رمزيا يدفل الناس
ىل األعنقاد يف ااولماء ،فن يارها يقوخ أواص ي ي ي يييها يف اجملنمل وذلك أن النار رودأ من مس ي ي ي يينه ي ي ي ييغي الش ي ي ي ييير يَّت وان ادعى
ادقمم ها الننز عن هذ الطقوس ال راً ييي ىل اابنداع ،فالش ييله ييم األمس ييامم ختننل والزوار لمس هد مس ينوى وايد
يف اُّ أن امنمل الزوار لمس هد عند بننك ادمارساا ،ومدى عوَّنها بااعنقاد ،وما رقوا عنم من ااضياف والظول.
وييى الس ي ي يينامون أن اعنقاداا الناس موص ي ي ييول انيموع من ادمارس ي ي يياا والطقوس ادوص ي ي ييول بالوعدة وعوَّنها بالنوس ي ي ييري
والنمسح بقوور الهن اء وراص بإعطاء كري ويل َّدرة أسطوري متمز عن ااولماء اآريين ،فويل يشاي اديضى ،وويل يدفل
الِّقد ،ومفها من ااعنقاداا ال ينوسي ي ي ييري لا.فمما ييى السي ي ي يينام أن النسي ي ي يياء هد أكثي من يقوا بالنوسي ي ي ييري وااعنقاد يف
ااولماء ،وينمس ون بقوورهد وهذا لنًِّل الذخ ين د فمهن.
من هنا يطيؤ الس ي ي ي يينامون سي ي ي ي يمال ما هو الايا بو ادش ي ي ي يييك يف حمن الن وحمننا؟ فالِّيب َّوري موِّ الن كاموا يِّنقدون
بوجود امه ول ن ينوسنون لم بوسمل ،وهي ااصناا والموا هد ينوسنون لم بالويل كاسنقهاء عن هذا اخدد الذخ ييرول
هنا بنقس ي ي ي ي ييمد النويمد الذخ َّير ابن رممم رويمد االوهم  ،واليبوبم  ،واا اء واله ي ي ي ي ييااا ،وان الوعدة متس رويمد اليبوبم
وذلك الِّواداا والشِّاثي والدعاء اي ون ا مه كما ييى السنامون أن الوعدة أو الطِّد ميرول بننك اهال ااسطوري ال
رهسيسييت عنى بِّ اخليافاا ال مقنت ل َّفياد واجملنمل عنى ألا من ال ياماا يف حمن مًييى كان فم ا هري أو الننيهمري
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وراصي ي يف الظيوف ااس يينِّماري ال كامت ردعد مثري هذ الطقوس ال رس يينطمل لا ختديي اجملنمِّاا وراصي ي دا ها من
النشي ي ي وا ادلمالم ال ريبل بال ياماا ،ال رِّطي رنك الش ي يييعم الدينم دقاا الويل أو الًي ي يييح الذخ رقاا عنى ي يييف
الوعدة ال رهس ي ي ييس ألَّام الطقوس وادمارس ي ي يياا ادن يف وال ييى الس ي ي يينامون ألا لمس ي ي ييت من األس ي ي ييوا وا دول اايت
يوض ها ذلكال

خاتمةال
الس ي ي ي ي يينام ومن رول َّمامها لذا النمذج الدينم اديرول بالطقوس وادمارس ي ي ي ي يياا رس ي ي ي ي ييِّى ىل بناء جمنمل يقوا عنى
اامنثال لنطومق ذلك سيينوكما ،ولمس عنى ادسيينوى ادِّييف فقل ،من رول النمظهي وااسيينوطان الِّقدخ والنِّودخ ،الذخ
يظهي لنِّمان عنى ننل ادننم ماعنها ،فهي لذا الش ي ي ي ي ي ري رييد بناء جمنمل اننل عن ما هو موجود وممس ي ي ي ييس عنى
الطاثام النِّودي بالدرج ااوىل ،ان الِّواداا وكمام اَّمنها رويي عنى امنماءاا الش ي ي ي ي ييلص ،هذا ريف مجمل الِّواداا
والسنوكاا اديروط باألسوا اخني ،ب ري جتنمار واعنوار ادقمم لطقوس من يف يف ما يقومون ب من ادمارساا ادنِّنق
بالنقالمد الدينم ال وسم م  ،فالسنام ومن رول ااسنااض يف يؤ الطقوس وادمارساا ااجنماعم ا ر اد رَّت أخ
مه ي ي ييدر هذا الطقس ا أوردا فم َّوام وَّيين من الش ي ي يييع يف حماول منها لايأ رهدين باله ي ي ييورة النموذجم وادثالم  ،ال
كان يمدى لا حمن الس ي يينل من القيون اخلفي ومن ادويق ألا يف ال ثف من اايمان رس ي يينام بالش ي يييؤ لننك الطقوس
ال رِّنبها منِّود لا وان اافياد َّد اضيفوا عن رهدينها بالش ي ي ري اله ي ي مح يم يودخ السي يينام النطومق ادقومن لنطقوس
والشِّاثي الدينم .

قائمة المصادر والمراجع
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 1القي ن ال ي
 2ص مح مسند
المراجع:
-1

أ د بن عود اُّنمد بن عود الس ي ي ي ي ييوا بن رممم

 728ه ) اقت ط ط ط ططاء الص ط ط ط ططراط المس ط ط ط ططتقيم لمخالفة

أصحاب الجحيم ،حتقمق ماصي بن عود ال ي الِّقري ،ادمن
-2
-3

الِّيبم السِّودي .

ا د رالد روفمق بدون سن ) أسطورة الطوطم ،بدون ط ادمسس الِّيبم اُّديث  ،مهي .
ااحهي ،الِّق

)2012المراكز واألدوار االجتم ططاعي ططة ومح ططدداته ططا الثق ططافي ططة في النظ ططام األس ط ط ط ط ططري

العربي.الِّدد:08جامِّ حممد رمًي بس ية ا زاثيال جمن الِّنوا اامسامم وااجنماعم
-4

أ يس،موريس  )2004منهجيطة البحطث العلمي في العلوم اإلنسط ط ط ط ط ططانيطة :تطدريبطات علميطة ،ريال بوحيييد
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الشخصية العجائبية في رواية شيفا للروائي الجزائري عبد الرزاق طواهرية
The miraculous character in the novel ” Shiva” of the Algérien
novelist Abdel razak tawahria
الباحثة :ليندة بن عباس  ،جامعة محمد البشير اإلبراهيمي_ برج بوعريريج_ الجزائر
ملخص بالعربيةال
الش ي ييله ي ييم اليواثم من الِّناص ي ييي ااس ي يياس ي ييم وادهم يف بناء الِّمري اليواثي ،وهذا اجتهت اليواي اُّديث ىل ااهنماا لا
وبنش ي منها اا ينوافق مل مسيياعي اليواثي ومايار  ،يم جِّنها وسييمنن ااسيياسييم ال رسيياهد يف بنورة الوعي ااجنماعي
ِ
ت فم  ،فإمنا دها رِّ س بوض ي ي ييوؤ الِّه ي ي ييي اُّايل الذخ
الننل أبِّاد  ،ومادامت هذ اارفة رِّ س الواَّل الذخ أُمْن َني ْ
يِّد عهي ي ي ي ي ي ييي الن نولوجما بامنماح ،لنظهي يف موع ري من أمواع اادب الذخ كان ولمد األ احاا و النطوراا الِّنمم ال
بنغنها الوش ي ي ي ي ي ييي والذخ أُ ْنِ َق عنم مه ي ي ي ي ييطنح أدب اخلمال الِّنمي أو رواي أدب اخلمال الِّنمي ،يم ا ي ي ي ي يينغري اليواثمون
ادهنمون لذا النوع عنى م ون الش ي ييله ي ييم بِّناي وذلك من رول من ها ض ي يياف ىل أبِّادها بِّدا ري ننزن فم الواَِّّي
بالِّنياث  ،من مظهي واص ييطوؤ ا ي وأفِّال مننيزة اررقت لا من مس يينوى الش ييله ييم الواَِّّم ىل الش ييله ييم الِّنياثوم ،
وهذا ما جتنى لنا يف رواي

ي ي ييماا طو القين الهي ي ييغف لنيواثي ا زاثيخ عود اليحاا واهيي  ،الذخ راأ جتيب ال ناب يف

هذا النوع من اادب الذخ ينطنمل رماا جمن ا وَّدراا مِّيفم واسي ي ي ي ي ييِّ بيحا أكثي يف ي ي ي ي ي ييلهي ي ي ي ي ييمار ال متمزا جبمالم
األدهاش من رول رياويها ب النهني وااس ي ي ييننس ي ي يياخ واررمادها عوال عنياثوم ماارَّ متاما لنِّوال ادوجودة عنى س ي ي ييطح
اارأ ،ويف أحمن راوا حمامنا الذخ مِّمش فم بباف السن .
الكلمات المفتاحية :أدب؛ رمال الِّنمي؛ عنياث ؛ لهم عنياثوم  .رواي .
Abstract:
The novel character is one of the essential elements in the construction of
novel work. Therefore, the modern novel has tended to focus on it in
accordance with the novelist's endeavors and aims. He has made it his primary
means of crystallizing social consciousness in all its dimensions. As long as it
reflects the reality it produced, We find that it reflects the current era of the
era of technology with distinction, to appear in another type of literature that
was the result of the achievements and scientific developments reached by
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humanity, which was called the term of science fiction or science fiction novel
where the novelists worked this The genre on the personality component
carefully by giving them in addition to their dimensions, another dimension
in which the realistically mixed with the miraculous, the appearance and the
name of the term and actions completed from the level of personal realism to
the character of wonder, and this is reflected in the novel Shiva manuscript of
the small century of Algerian novelist Abdel Razak tawahria, who experienced
the experience of writing in this type of literature, which requires a broad
imagination and wide cognitive abilities emerged more in his characters
characterized by the beauty of astonishment through the range between
hybridization and cloning and the arrival of worlds miraculous miraculous
completely to the worlds on the surface of the Earth, Our time we live in
thousands of years..
;Keywords: literature; science fiction; miraculous; miraculous personality
novel .
مقدمة:
يسي ي ي ي ييِّى اليواثي داثما ىل ااسي ي ي ي ييننياب ليمواا القارك يف عمن كون هذا اارف أصي ي ي ي ييوح يِّد يفا مهما يف الِّمنم
األبداعم ؛ بري وعنهيا مشاركا يف الِّمري ااديب ،ومظيا ا من صار من الًيورخ أن يياعي اليواثي اينماجار  ،وذلك عب
مِّا ًَّي ي ي ي ي ي ييايا متس ي ي ي ي ي ي ي هو بالدرج ااوىل ،ان اليواثي هو لسي ي ي ي ي ي ييان يال جمنمِّ الذخ حياول أن ينقن ىل عاد اليواثي
بش ي ي ييله ي ي ييمار وأم نن ادلننا ىل درج أن حيس القارك أم ا يوجد هنا فيا ب الِّاد الواَِّّي واليواثي ،لذلك د
حييص داثما عنى ارنمار ي ي ي ي ييلهي ي ي ي ييمار بِّناي لن ون مثفة دلمن ادننقي وذلك بالننيوء ىل اداارَّ ال « هتدف ىل هدا
الثوابت واا ي ي ي ي يينغال عنى الومنوَّل واِ ْرِ ََّت ٍاا وجتَ ُاوٍح لنِّادخ» 1وبالنايل كسي ي ي ي ييي أفق النوَّل لدي عب اخليون لا عن ادهلوف
و وِّها بطابل عنياث مياث يوِّ فم الش ي ييِّور بالدهشي ي ي  ،كوم مري من ادواض ي ييمل النقنمدي ادس ي يينهن وهو ما س ي يين اول
الوَّوف عند يف هذ الدراس ي ي ي ي من رول رواي " ي ي ي ييماا" ال رِّد من رواياا أدب اخلمال الِّنمي الهي ي ي ييِّمل ،وهو اادب
« الذخ يننيه ىل الوناء عنى النظيياا الِّنمم ادِّقدة بدَّ فاثق » ،2وَّد ا يينغري فمها صييايوها عنى الشييلهييم الِّنياثوم
بدرج كوفة من يم بناثها وأفًي ي ي ي ي ييمنها وكذا أحمننها بري ويَّت لغنها ،اامي الذخ َّادما ىل يؤ األ ي ي ي ي ي ي الم النالم ال فمما
جتنت عنياثوم الشلهماا يف هذ اليواي ؟ وداذا ه اليواثي ىل رو مل هذا النوع من الشلهماا؟..
َّوري الولون ىل موضي ي ي ي ي ي ييوع الدراسي ي ي ي ي ي ي ي ابد أن مقل عند بِّ
الشلهم  ،الشلهم الِّنياثوم  ،وأدب اخلمال الِّنمي.

ادااهمد الواردة يف الِّنوان كولا أس ي ي ي ي ي ي يياس الِّمري وهي
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 -1مدخل لمصطلحات العنوان:
 _1.1الشخصية الروائية:

رِّد الشييلهييم الِّامري ااسيياسييي وادن د يف حماا اُّيك دارري النص ،ذ ا َّمم لنيواي دون ييلهييماا ،وا
ن ن م ار وجودها ولذلك « لمس مث َّهي ي ي ي ي يف الِّال من مف ي ي ي ييله ي ي ي ييماا» ،3وَّد رِّددا رِّييااا هذ اارفة «
بنِّدد ااهواء وادذاهمل واأليديولوجماا والثقافاا واًُّياراا واهواجس والطواثل الوشييي ال لمس لننوعها وا ارنوفها
من يدود» ،4مظيا ل ولا ذاا « ومِّ مطا م جِّننها راض ي ي ييِّ لن ثف من ادقواا دون أن رس ي ي يينقي عنى وايدة»،5
ول ن مل ذلييك يوقى ادِّىن الِّيياا هييا ا ي يياد اين عن مِّىن كييري مييا ينِّنق بييادظيياهي اخلييارجمي والييدارنمي هييا ،يمي ن ن
رِّيياها امطوَّا من ذلك بهلا« جمموع اخلهي ي يياثص ال حتدد هوي الشي ي ييلص ومتمز عن مف من الناس ،ذ يسي ي ييندل عنى
لهم من رهاثص ننا مثريال
_ رهاثص الشلص الوجدامم ال ال رشمري ااماِّااا وادشاعي والِّوا ل وادزان.
_ رهي ي ي ي ي يياثص الشي ي ي ي ي ييلص النزوعم ال رشي ي ي ي ي ييمري اُّيك وال وا والنِّوف واألرادة والِّمري ،6»...اِّىن ألا حتمري عنى مجمل
جواممل األمسان ادلننا .
هذا فمما اص ماهوا الشلهم عام  ،أما فمما ينِّنق بنِّييل الشلهم اليواثم وال هي من الدعاثد ااساسم
يف بناء اليواي فننيد أم كان ينظي لمها عنى ألا كاثن يي م ون من ُّد ودا مثنها مثري األمسي ي ي ي ي ي ييان يف الواَّل ،وَّد كان
ذلك من رول ادنظور ال وسم ي ،و رغفا النظية لمها وأصو ت رِّد و فارما ا َّمم ل وذلك من رول ادنظور
اُّدا ي ،وهنا من اعنبها كاثنا ورَّما يمدخ و اثل منِّددة دارري فً ي ي ي ي ي ي يياء النص وا وجود ها رارج من أمثال
ميناس_ رود وروف_ بيوب.)...
 _2_1العجائبية:
أُ ْنِق عنى هذا اده ي ييطنح رس ي ييمماا عديدة رياويت ب الانناحخ والغياث والسي ي ي يخ ...ا أن « ا امل ادش ي ييَّت

بمنها دااهتا عنى اخلارا وادهلوف والِّنيممل» ،7يم يِّد هذا اارف الِّنيممل) ااكثي ييموعا واس يينِّماا ويقه ييد ب
ِ
ل ادِّناد وا يقون الِّقري يِّد
كري ما ييد « من أيداو أو واهي رارَّ ا ن ن راس ي ييفها عقنما» ، 8لذلك ف ري ما ُاَال ُ
عنياثوما ام ل ييُنَي َِّ َّو ْد عنم من َّوري وعنى هذا ااس ي ي ي ي ي ي يياس« ين دد ماهوا الِّنياث بهم نثري ريوَّاا لنقوام الطومِّم
وادنطق ،ويِّمري عنى رهس ي ي ي ي ييمس منطق اخلاص ب » 9فهو ل ره ي ي ي ي يياثص ومممزاا رنقن من الِّال الواَِّّي ىل الِّال اخلارا،
يم

م عادة ما « ين قق عنى َّاعدة اُّفة والَّتدد ادشَّت ب الااعري الشلهم ) والقارك يمال ما يننقمام  ،ذ عنمهما

أن يقيرا ما ذا كان ينه ي ييري بالواَّل أا ا كما يف الوعي ادش ي ييَّت » 10فإذا دهش القارك يمال ما ييا ووجد أم الل دا
هو مهلوف لدي عُ َّد عنيموا بالنسو ل  ،ذلك أن « يهول هذ اُّفة أو الِّنيز عن مِّيف كمام وَّوع الاِّري الِّنيممل هو
الذخ يولد ،وحيدد الِّنياث » ، 11وهو ماس النِّييل الذخ د عند رودوروف) الذخ عيف َّاثو بهم « الَّتدد الذخ
حيسي ي ي ي ي ي ي ي كاثن ا يِّيف مف َّوام الطومِّ  ،فمما يواج يد ا فوا ومِّي يس ي ي ي ي ي ي ييمل الظاهي» ،12ف ما هو مِّيوف أن
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األمس ي ي ي ييان يِّمش يف الطومِّ رِّود عنمها وعنى موجوداهتا وَّواممنها ،ولو يدو أن يأ رغف عنى رنك القوام فإم س ي ي ي ييمنيد
صِّوب يف رهديق ما ييا .
 _3_1أشكال ح ور العجائبي:
يِّنب يًييور الِّنياث يف ااعمال السيييدي ضيياف فنم ومجالم ها ،الا جتِّري القارك أو ادننقي يِّمش عوال سي يي
مل أبطال و لهماا رنك ااعمال ،وهنا عدة مظاهي حتدد يًور الِّنياث يف الِّمري السيدخ وال رنمثري يفال
«  _1ارروا باداضي والغممل وال ياماا وادِّنيزاا.
 _2يِّمري عنى روتف األمسان واد ان والزمان.
 _3اختاذ اايوا واليؤى سومو لنوناء الاين.
 _ 4اعنماد عنى رنق اداارَّ والس ي ي ي يي من ادهلوف الواَِّّي عب اد ا ي ي ييا واخلارا وادسي ي ييخ والن ول والنًي ي ييلد»،13
ويِّنب هذا اارف من أهد ادظاهي ال جتسي ي ي ييد يًي ي ي ييور الِّنياث ،وكنما روفيا هذ اا ي ي ي ي ال يف عمري ما َّمري عن أم
رًييمن الِّنياث الا أمور ا أسيياس ها يف الواَّل أو بِّوارة أريى مسيين من اُّدوو يف اُّماة الِّادي  ،وااكمد أن الننيوء
ىل رو مل مثري هذا النوع من الشلهماا ل عدة ميامي وماياا.
 _4_1وظائف الفنتازيا( العجائبية):
ن الننيوء ىل رو مل الِّنياث ل عدة ماياا يًِّها اليواثي مهمل عمنم وال من بمنهاال
«  _1رولمد اخلوف والدهش لدى القارك.
 _2ختدا الانناحيا السيد ،وحتدو النوري ،ورنظد اُّو ورطورها.
 _ 3رسي ييمح الانناحيا بوصي ييل عال ا وجود ل رارن النغ وبذلك فالوصي ييل وادوصي ييوف لمسي ييا من ومِّن منواينن »14
فغاي اليواثي من رو مل الِّنياث هو اسيينازاح من القارك ىل درج اخلوف والدهش ي وذلك عب بِّ الشييك يف اُّقاثق
ال ريسي ييلت يف ذاكير  ،كما يسي يياهد يف رش ي ي مري بنم سي يييدي مننظم اُّو  ،ولن قمق هذ الو اثل يسي ييِّى اليواثي ىل
اا نغال عنى عنهي مهد يف اليواي وهو عنهي الشلهم كولا جتسد اافِّال وااَّوال ورًيا الهياع دارنها.
 _5_1الشخصية العجائبية:
ا ختننل هذ الشي ييلهي ييم عن الشي ييلهي ييم الِّادي ا يف جتاوحها لنواَّل وريا َّواممن فهي لمسي ييت « ا مسي يياي
مش ي ي ييَّتك جينمل فمها الواَّل والوواَّل و ن غى عنمها ،وهي رقام فنم اس ي ي يينلدمنها اليواي اُّديث لنِّب عن أحم األمس ي ي ييان
ادِّاصي ،لذلك جاء الوناء الاين هذ الشلهم وفق رؤي جديدة ا حتناي باابِّاد الدارنم واخلارجم ف سمل ،منا رِّمري
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ومن و عادة رشي منها بهييورة مياثوم رننياوح

َّوام الواَّل والطومِّ » ،15اِّىن أن اليواثي يس ي ي ييِّى يف رش ي ي ي منها ىل يداو رغفاا يف بناثها لنودو به ي ي ييورة ننا عن
رنك ال رِّودما وجودها وألاناها ،يم يِّنمد يف بناثها عنى« مودأ اامزياؤ عن اديجِّماا الواَِّّم ُّس ي ي ي ي ي ي يياب اددهش
والوواَِّّي ،و ذا كامت أبِّاد الش ي ي ييله ي ي ييم الثو ادادخا الناس ي ي يييا ااجنماعي) من قق الوجود يف اادب الواَِّّي ،فإن
أدب الانناحيا يِّمد ىل ا ي ي يَّتا اا جديدة لن وين الش ي ييله ي ييم اليواثم  ،أ ها موادك الن ول والنودل ومتاهي األمس ي ييان مل
الو مساِّن وريا الِّيف الطومِّي ،ومن و جياد َّوام جديدة رن د يف الِّمنم الوناثم » ،16فالشلهم الِّنياثوم حتقق
رنوعها ورايدها عن الشلهم الواَِّّم عب الن ول واامنساخ وذلك عن ييق اا نغال عنى أبِّادها بطييق مغايية دا هو
ساثد ومهلوف .
 _6_1أدب الخيال العلمي:
ي ي ي ييهدا الس ي ي ي يينواا اارفة رطورا عنمما من و ا عنى مجمل ااص ي ي ي ييِّدة ،فبحا الِّديد من الوس ي ي ي يياثري الن نولوجم
ادنطورة ال س ي ييهنت ع نى األمس ي ييان يمار وال راؤ يس ي يينغنها بإسي ي يياف دون اامنوا ىل ما س ي ييمننيي عنها من رطورة عنى
يمار وعنى ال وكمل الذخ يِّمش ي ي  ،ومظيا خلطورة الوضي ييل ورااَّم يسي ييِّى بِّ

اادباء ىل روعم الناس بننك اخلطورة من

رول أعماهد األبداعم ادلننا  ،وذلك بنه ييويي رطورة ما س يينمول لم يماة الوش ي ييي لو بقي األمس ييان عنى ماس اُّال
فظهي ما يسمى بهدب اخلمال الِّنمي هذا اارف الذخ يِّد ولمد الِّهي ادِّاصي واابن الشيعي لنن نولوجما اُّديث .
 _1_6_1تعريف أدب الخيال العلمي:
واصري الِّنياث يًور يف اليواي اُّديث وادِّاصية ،وذلك عب أمواع ننا من اليواياا وال رهيت يف نمِّنها رواي
أدب اخلمال الِّنمي ،يم جاء يف مِّنيد الس ي ي ي ي ي ييي دياا أن« الِّنيممل الِّنمي أو ما يس ي ي ي ي ي ييمى اخلمال الِّنمي ،وهو الذخ
ياسي اخلارا راسفا عقنما اعنمادا عنى َّوام ا يقيها الِّند ادِّاصي» ،17اِّىن أن أدب اخلمال الِّنمي ينًمن يف مار
أيًييا الِّنياث ل ن عنياث َّاثد عنى أسيياس عنمي حبت َّابري لنن قق ،مما يويي لنقارك اهييداَّم ما يقيأ ،ولو عدما ىل
را مك هذا ادهي ي ييطنح فإمنا د جيمل ب مهي ي ييطن كثفا ما َّمري عنهما ألما منناًَّ ي ي ي  ،كون ااول اا مل الِّا ا
والثاِّن اا مل الِّقري ،ول ن مل ذلك يوقى الِّ نهيي ااسياسيي وادهد ا امل بمنهما هو اخلمال؛ الذخ يِّنب عنهييا مهما يف
اادب ،كما ينِّمل دورا بارحا يف اابن ار واألبداع ،لمغدو بذلك مهييطنح أدب اخلمال الِّنمي « موع من ادزن أو ادهيياُّ
ب اادب والِّند ،فااول َّاثد عنى اخلمال والثاِّن َّاثد عنى الننييب واسنقياء الواَّل واامنهاء ىل َّوام حمددة» ،18وهذا
ادزن ب اادب والِّند يولد عادا نناا فييدا « يم انق ادملل عادا رمالما أو كوما ذا ومِّ جديدة بااسي ي ي ي ي ي يينِّام
بنقنماا أدبم منً ييمن فيض ييماا واس يينلداا لنظيياا عنمم فمزياثم أو يديولوجم أو ر نولوجم أو يَّت فنس ييام »19جد
منطورة و من أهد الايوع اادبم ال بيح فمها هذا النوع ولنها د القه ي ي ي ييص واليواي ويَّت ادس ي ي ي يييؤ  ،لمه ي ي ي ييوح بذلك«
مه ي ييطنح اخلمال الِّنمي ،يِّين اخلمال ادقيون بالِّند ،اديرول باادب الذخ يِّاع يف فيوع هذا اده ي ييطنح كالقهي ي ي واليواي
وادسييم  20».ويننينى ذلك يف رًم ننل ااعمال اادبم راص السيدي منها جواممل عنمم حبن جتِّري القارك يف
يفة ودهش ب اينمالم رهديق ما يقيأ ور ذيو يم أن« رواي اخلمال الِّنمي رهرذ مهطنح اليواي الواسل بشلوص
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ورم يها بإ ار الِّند يف أيداو مس يينقونم » ،21وَّد اررول هذا النوع من اادب أكثي باليواي كولا فً يياء واس ييِّا يس ييمح
لنيواثي بنًي ي ي ي ي ي ييممنها ننل الِّنوا والانون وهو رِّييل ينقا ل مل رِّييل خ .هننيي) يم « يقول فم ن اخلمال الِّنمي
اص ييطوؤ يطنق عنى ذلك النوع من اادب اليواثي الذخ يِّاع ب مام رمالم مدروسي ي اس ييننياب األمس ييان ل اف ما حيمط
من رقدا ورطور يف الِّنوا ورقنماهتا س ي ي ي ي يواء أكان يف ادسي ي ي ي يينقوري القييمل أا الوِّمد جدا» 22اِّىن أم ولمد اُّماة المومم ال
يِّمش ي ي ييها األمس ي ي ييان وال أص ي ي ييو ت ميروط كثفا بالنطوراا الِّنمم ال يش ي ي ييهدها هذا القين ،الذخ عيف حتواا جذري
جِّنت الِّال عوارة عن َّيي صغفة حي مها مظاا ال َّتوِّن يل.
وَّد كامت بداياا هور« هذا ادهي ييطنح ىل الوجود مل رواياا الايمسي ييي جول ففن) يف مغامياا عنمم مدهش ي ي
عن مواصي ي ي أعماا ل ر ن َّد هيا وعن اثياا عموَّ وعن أرأ مس ي ييمها الزمن وعن ريوا ىل الاً ي يياء والقمي..
ض ي ي يياف ىل األ نمزخ ادنوىف ه .ن وينز) الذخ أعطى عمقا هذ ادغامياا الِّنمم بإض ي ي يياف بِّد فنس ي ي يياي مس ي ي يياِّن »23
لمان ا بذلك اجملال هذا النوع من اادب باامنشي ييار والنوسي ييل ودا ا ويَّت ريادة اامواع اادبم ماداا عه ي ييما اُّايل عهي ييي
اليوبوا واألمَّتمت.
كما جتدر األ ارة ىل أن اررواط اادب بالِّند ل ينقص من َّممن بري أضاف لم مجالم وبِّدا مقن من عال الواَّل
ىل عال ري ننزن فم الواَِّّي باخلمايل يم « يقوا اخلمال الِّنمي عنى يهاا ادننقي أم عنمي ويقمقي ،ويقدا اخلطاب
الِّنياث ينوا أليهاا الناس بنهي ي ي ييديقها وبنهي ي ي ييديق سي ي ي ييفورة اايداو الواَِّّم فمِّنمد أدب اخلمال الِّنمي عنى الِّنياث
وسمن ا ماي » 24فننيوء اليواثي ىل الِّنياث يف هذا النوع من اادب لمس ماين ااساسم و منا هدف هو حماول رهويي
ااوضي ي ي يياع ال سي ي ي يينمول لمها يالن ذا اسي ي ي يينمي عنى ماس اُّال والقماا بناس اامور دون أرذ اُّذر ،بري أكثي من ذلك
« يهيري أدب اخلمال ا لِّنمي الايد ااضيم وياضيي ومسينقون  ،بري ويطنِّ يف حتد عنى ما حيمط من مموماا و واهي موهم
مثري ما يس ي ي ييمى باخلوارا) كالنلا ي واايوا ،والننوم وااس ي ي يينش ي ي ييااف أخ اليؤي عن بِّد والِّون بالنمس ىل ري »25
ومفها من اامور ال يسي يين مري عنى القارك رهي ييدَّمها لوا وء اليواثي ىل صي ييوغها صي ييوغ عنمم حبن رشي يينت ذهن يول
ادااهمد ادوجودة يف عند .
ما ن ن أن مسي ي ي يينلنه ي ي ي ي يول ماهوا هذا ادهي ي ي ييطنح أم «ذلك الايع من اادب اليواثي الذخ يِّاع بطييق رمالم
رااعري األمس ي ييان مل كري رقدا يف الِّنوا الن نولوجم » 26س ي ييِّما من ىل رقد أف ار جديدة ورنق موجوداا أَّري ما يقال
عنها ألا رارَّ لنِّادة وادهلوف.
 _2تمظهرات الشخصيات العجائبية في رواية " شيفا"
 _1م مون الرواية:
" شط ط ططيفا" مخطوطة القرن الصط ط ططغير من اليواياا ا زاثيي ادِّاصي ي ي ييية ادندرج حتت ما يسي ي ي ييمى أدب اخلمال الِّنمي
الهي ي ي ييِّمل ،أَّري ما ن ن أن يقال عنها ألا رواي ننزن فمها الواَِّّي باخلمايل ،ااسي ي ي ييطورخ بالِّنياث  ،ذ منمل عنمها الطابل
الغياث أكثي من رول رثوييها لقًايا ننا ر سي أفق النوَّل لدى ادننقي ،وذلك جبِّن يهدا أن كري ما يقيأ َّييمل من
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اُّقمق يم « أيم ت مِّال اليواي يف مظيي عنيمو حتنمري الهي ي ي ي يواب كما اخلطه ييها الِّال الان ي " دمومد هايل "
نت يف جوفها عوال منِّددة ،دأبت ي ي ييله ي ي ييماهتا عنى كش ي ي ييل يقاثق مازع مِّمش ي ي ييها اآن دون عند منا ...جس ي ي ييدهتا
منااا س ييي يامن أرناا ممس يسيياا وجهاا ي ومم عادم  ،سيييب بًِّييها من مواَّل الويمل ادظند ،ورفِّت الس ييي عن
بًِّ ي ييها اآري ،رِّد دلمو كافما يثوت أن عادنا يِّمش كذب كوفة  ...ردعى الناريخ » 27وذلك راجل ىل اس ي يينناد اليواثي
عنى مظيياا عنمم وفمزياثم دَّمق ويَّت بمولوجم كقًم ااسننساخ وادسوخ والنوعمل با مناا والنلا ي ،كما رًمنت
اُّدي عن الساي عب اله ن الطاثي والولون ىل با ن اارأ اجملوف وحيارة وقاهتا ال ضمت كاثناا مف بشيي  ،كما
حتدو فمها اليواثي أيًا عن ريون ادسمح الدجال بطييق عنمم حبن ..
رندرن " ي ييماا " ض ي ييمن رواي الس ي ييفة الذارم  ،دارا أيدا ها يف مدين " رموم " اليوس ي ييم  ،بطنها ي يياب يدعى
س ي ي اا مجمني ،وهو ي يياب يف الِّقد الناسي ييل والِّش ي ييين من الِّمي ،ولد من أا روسي ييم وأب جزاثيخ ،كان مهنما بدراس ي ي
الظواهي الطومِّم الغامً ي ي ي ي ي ي ي اامي الذخ جِّن يقير دراس ي ي ي ي ي ي ي ا مولوجما جبامِّ " َّاحان " الادرالم  ،وهو ما يدو بالاِّري،
ومنمني ُّهول عنى درجاا عنما َّير مواصن الو من رول امًمام ىل فيَّ الِّنماء والوايث اليوس يف رين حب
واسيين شيياف ضو القارة ا نوبم " أمناركنم ا " بِّد روسييل والد ل مل السييمد" دالوفمنش " رثمس الوِّث الِّنمم الذخ من
يف اارف ادوافق بِّد جياء بِّ الا وص يياا الطوم راص ي ي من النايم الناس ييم كوم س ييمنِّامري مل نوَّاا مف بش ي ييي
وهو اامي الذخ أراي عن يف الوداي  ،لمنً ي ي ي ي ييح يف اارف أم َّد ارنف كِّمن هو ورفمقن يف الوِّث الطوم " رامما" ،ذ كناا
بإيًيار مسيل من طو يماا ال رقل دارري اارأ اجملوف الثامم  ،وَّد مت ن هذا اارف سي اا) من اُّهيول عنى
مس ييل منها بِّد س يينس يين من ادغام ياا ادثفة الِّنيمو واله ييِّو يف ن يم النقى روها ب اثناا مف بشي ييي  ،وحار عوال
عنييياثومي رش ي ي ي ي ي ي يوي عييال ألمس الِّنيمييمل ل نهييا عوال اموثقييت من مظيييياا عنممي حبثي  ،وَّييد
انيموع من الِّنوا وادِّارف ال كان جيهنها عن السطح أو بااييى مت رزيماها.

ييت لي هييذ الييني بييالنزود

ل يشنغري اليواثي عنى الشلهم الِّنياثوم ويدها ف سمل يف هذ اليواي  ،ف َّت الِّنوان متمز أيًا بنوع من الغموأ
والغياثوم  ،ذ نت اليواي اس ي ي ييد ه الدمار اهندوس ي ي ييم " ي ي ييماا" طو القين اله ي ي ييغف ،ويس ي ي ييمل ما جاء يف اليواي أن
« ييماا لمسييت جميد متثال يننييع أ ل َّيابمن وييروخ بدماثهد ،ويسيينقوري كري يوا صييوهتد ودعاءهد ،ييماا اآن اليمز ااول
هو الوش ييي لطمس الننيوا و بادة اجملموع الشييمسييم  ،ي ريَّص " ييماا" رنوِّها الننيوا يف رَّه ي كومم  ،وعندما حتي
أذرعها ادنِّددة لنًل عقدا من اليؤوس الوشيي  ،رن قق النووءة ورنانيي القنون ال هيو مغنا مسم فاحت الوواب الوِّدي )...
بواب س ي ييفكل عند مدرنها الِّنماء اجملام ابحر بمً ي يياء حتمري دماء القياب لمس ي يينقونوا الش ي ييما
بالانن الِّظمى  )...فنن القين الهغف28».

ادننيم  ،ويه ي ييم وا مجمِّا

 _2بناء الشخصيات العجائبية:
موع اليواثي من الشييلهييماا يف هذ اليواي وال رياويت ب الشييلهييماا الواَِّّم والشييلهييماا الِّنياثوم أو
بِّوارة أريى هي لهماا واَِّّم وِّها اليواثي بهااا ومممزاا مقننها من عادها الواَِّّي ىل عال ري عنياث كااسد
وادظهي واافِّال ،وهنا لهماا أريى مف بشيي رياويت ب ادهنين وادسننسل وكاثناا فًاثم .
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 _ 1_2شخصية شيفا:

أوىل الشلهماا الِّنياثوم ال رطالِّنا يف هذ اليواي هي لهم " ماا " طو القين الهغف ،هذ اارفة
ال دارا يف فن ها كري الش ي ي ي ييله ي ي ي ييماا ااريى ،وَّد جاء عنوان اليواي حيمري ا ها " ي ي ي ييماا" وهو اس ي ي ي ييد ممم يش ي ي ي يمل
اسنِّمال أكثي يف اًُّارة اهندوسم  ،أ نق عنى ه الدمار اهندوسم  ،وَّد جاءا يف اليواي عدة مقا ل سيدي رن دو
عنها وراك بِّ

و ها من رول اليبل ب

ه الدمار وادلطو " يماا" ال

نت ا ها ،ذ بالِّودة ىل مًيمون

اليواي د أن هذ اارفة كامت عوارة عن « طو مادرة مت ردوينها حتت ي ي ي يياف ادلنوَّاا اليمادي منذ حمن بِّمد..
أرذا هذا ااس ي ي ييد من أيد ادنظماا السي ي ي ييي ادنِّاوم مل اليمادي  ..رممنا ببه الدمار اهندوس ي ي ييم ال متثري أَّدا عوادة
جتس ييدا عنى س ييطح اارأ  ..حتوخ ططاا مامًي ي وارااَّماا يف ماي الس يييي مل ادنظم اداس ييومم من أجري ييِّال
اُّيب» ، 29وباليمد من كولا جميد طو فقل ا ألا كامت لهم رثمسم يف اليواي  ،ذلك أن الشلهم يف اليواثم
الِّنياثوم رواي أدب اخلمال الِّنمي)« رسيينطمل أن ر ون موارا ،أو مجادا كما رسيينطمل أن ر ون رويا ا ميثم فالشييلهييم
لمسي ييت بالًي يييورة كاثنا مسي ييامما » 30و ي ييماا يف هذ اليواي كامت رويا ا ميثم يم كامت رن ق اخلياب والدمار ب ري
من حياول دس ييها ولذلك وض ييِّت يف جوف مس ييخ عنى ي ي ري كنمل و ذا ريجت من جوف « ورس يينل لمها فً يياء ال ون
ينااعري س ي ي يها اديصي ييود رهي ييوصي ييا ذا ما اََّّتن كوكمل ما مل ري يمنها سي ييمنهمج الدا والو ي وهذا لن حيدو ا خبيون
أعور الِّ ابن لوسماي الشمطان رس مل ادلطو من جوف ادسخ كري رسوف َّميخ ييصد عنى سطح اارأ لمنيدد
س ي ي ي يها ور نمل يف صي ي ييا اهتا رطل جديدة وموا مق يف ماي الس ي ي ييي » ،31ومظي ا منها ورطورهتا نمل من س ي ي ي اا
الذخ هو بطري اليواي ي ًييار مسييل منها من جوف اارأ و فشييال ططاا أص ي الا الذين يسييِّون ىل ردمف سييطح
اارأ والقًاء عنى ا نس الوشيخ ،ومن اامور ال مهت عنمها هذ ادلطو ال
_ ضِّاف ا نس الوشيخ ورا

رِّداد الس اِّن.

_ رهسمس القاعدة ااساسم لننظاا الِّادي ا ديد.
_ القًاء عنى مجمل ااديان السماوي ومجل الِّال حتت راي وايدة
كما« سنظهي بِّد رنهممل النظاا الِّادي ا ديد مدن ماثم عموَّ  ..صيوؤ وموان ضلم رَّتبل عنى سطح اارأ لغاء
مجمل جموش الِّال ،را ك ييامري ل ري اُّدود الدولم  ،اخنااأ رهممل يف عدد سي ي ان الس ييطح لمه ييري النِّداد ىل 300
منمون مس م فقل ،ارااا الوشي القوثري عنى النغ األ نمزي كنغ عادم  ..هور عمن راص لننيممل ،ومظاا عادي مويد
هو مظاا عادي ال َّتوِّن حبت ،مِّد سيمقودكد مظاا كموموري جد مِّقد ويايأ عنم د ييو ا راصي رقًيي عنى اليوابل
ااس ي ي ي ي ييي  ،وردمي مظاا الِّوَّاا ااجنماعم لَّتسي ي ي ي ييخ أميا وايدا بيؤوس ي ي ي ي ي د أا وهو ردم النظاا الِّادي ا ديد ..الذخ
سييمِّنن ر ما دون َّمود وا بنود ..عنى هور عهييي ااسييننسيياخ ،النهني  ،الِّوودي  ،عهييي الواء لنشييمطان واليوبوا»32
ولِّري هذ من أرطي اامور ال هتدد الوشيي مجِّاء .
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 _1_2شخصية إسحاق:

رِّد لهم س اا الشلهم ااساسم واخوري يف اليواي  ،هذ اارفة ال ل ر ن ا سفر الذارم  ،ياول
من روها سي ي ي ي ي ي يييد مغاميار الِّنيمو ال َّاا لا دارري اارأ اجملوف  ،يم رِّامري روها مل كاثناا مييو عنيمو متمزا
بالذكاء واُّ م  ،كما أم َّاا روها بوِّ اافِّال ال أريجن من ييلهييمن األمسييامم ىل ييلهييم أريى حتاكي رنك
ادلنوَّاا الغييو والنواصري مِّها عب لغ راص هي لغ النلا ي.
اعنمد اليواثي يف رقد ييلهييمار عنى ااسيينوب ادوا ييي ،ذ جاء عنى لسييان الشييلهييم س ي اا رقد لناس ي
موا ييية كوم هو راوخ اايداو« أدعى س ي اا مجمني ،يياب أ ييقي يف الناسييل والِّش ييين من الِّمي ولدا ادين رموم
مهد النمور الس ييموفي  ،من أا روس ييم وأب جزاثيخ ،أيووت الظواهي الطومِّم الغامً ي ي منذ ص ييغيخ ،وال حتدو عننا دون
سييابق مذار ،كالنسييومامي والنشييا اا البكامم وأيًييا الزاحل» ،33هذا ادقطل السيييدخ يُظهي لنا بهن هذ الشييلهييم هي
ييله ييم عادي واَِّّم  «،فقوري بيوح الن واا واامنس يياراا يف الش ييله ييم هنا يهاا بوداي واَِّّم الش ييله ييم يند من
روها عيأ الشييلهييم كشيييء سييوخ و الندرن _ اسيينواَّا واسييَّتجاعا_ لن شييل عن اايداو ال جتِّري من الشييلهيم

كاثن مف عادخ» 34يم َّاا اليواثي بإرياجها من بِّدها ااجنماعي والناسي ي ييي ىل ي ي ييلهي ي ييم أريى عنياثوم  ،وذلك
عب اافِّال ال سنقوا لا وادغامياا ال سنلوضها ،وكذا ااماكن ال سَّترادها.
ُكنل س اا اهم يًار طو " ماا" ال رقول يف جوف اارأ الثامم « ب الدماء واا وء واامسني
اهامدة  ). .ال رنغذى عنمها باس يينميار باعنوارها ميجِّا رويما سي ي ييا  )..هذ ادلطو لِّن َّارن وس ييد حاهق ا يييد
نوَّا )..كمل ا وَّد رنمت صي ي ي ي ي ي ييا اهتا بنِّناا ومهي ي ي ي ي ي ييوص هفا م » ،35وَّد مت ارنمار هو بالن ديد كوم نننك
ممهوا رسييمح ل بالقماا لذ ادهم يم جاء عنى لسييام يارة ىل ذلك « أ ييار السييمد يييس بإصييوِّ و َّالال أمت
هو ادلنار ..هالنك َّوي جدا  ..ن نين رؤينها بالِّ الثالث » ،36ومن ادقا ل اُّواري أيًي ي ي ي ييا ال رثوت امنوك أيًي ي ي ي ييا
لهي ييااا ورهي يياثص فييدة من موعها من ها يا اليواثي ما جاء عنى لسي ييان ي ييلهي ييم " با ي يياما " « ضن خنًي ييل لنمارين
رويم مت ننا من النلا ي مل أص اب اهااا ال وفة ه ذا الشاب مثو.37».
وَّد م نن هذ الها من أن انار لنقماا بننك ادهم الهِّو  ،ل ينوَّل اامي عند هذا اُّد بري مت مقن ىل ممن

"

ي ي ي ييامواا" ال رقل يف جوف اارأ يم مت ي ي ي ي ن بطاَّاا رويم اينواها س ي ي ي يياثري فً ي ي ي ييي َّدم ل منك هذ ادمن
والذخ ن ن من اُّه ييول عنى ادلطو وعدا اخلوف من ال اثناا اديعو ال س ييمه ييادفها أ ناء اليين يم جاء عنى
لس ي ييام « رقدا ادنك ييمان عدة رطواا ىل ااماا و نمل منا الش ي يييب من ذلك الس ي يياثري ،أص ي ييابنين اليجا واألعماء وأما
أفِّري ما نمل م ين بدأا أمااس ي ي ي ييي رنقطل ردرجيما واحمين ن مييمل مزعج بهذِّن ،أص ي ي ي ييوت عنى ي بالدوار ،فما كدا
أرفل رأسي ي ي ييي يَّت خت ا ممن " رامما" َّد سي ي ي ييقطت أرضي ي ي ييا ارافقها بدورخ ويغمى عني فورا ،فن ت عمين اجد ماسي ي ي ييي
جالس ي ي ي ي ي ي ييا ا اِّن وكهن اامي بيمن جميد يند ،أيس ي ي ي ي ي ي يس ي ي ي ي ي ي ييت بهِّن مهمه خلدم ادنك دون روف أو رهو يودو أمنا مومنا
مغنا مسما».38
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وبِّد رناول هذا الساثري مت أرذ ىل اارأ اجملوف الثامم أين رقول ماا كِّمن جتارب ،وَّد مت ن بالاِّري من الوصول
لمها اساعدة ال اثن اهني " حييينمخ".
َّاا اليواثي أيً ييا بإض ييااء ص ييا الِّنياثوم عنى هذ ا الش ييله ييم من رول اافِّال ال س يينقوا لا ،يم جاء عنى
لسييان " س ي اا " رنك اافِّال الغييو ال َّاا لا لس ي مل طو " ييماا" دون دسييها ،وذلك من رول ريديد لوِّ
ال نماا ادانايم رش ييو رنك ال كان ييددها عني بابا لانح بواب ال هل واُّه ييول عنى ال نز ،يم جاء عنى لس ييام
« بدأا أسييَّتجل ما رِّنمن ب أس يوار ممن أجار ا يول ماهم الشيييحي كمو و ييق اسيينلدامها اله ي م  )...أمنقت
لست س اا مجمني بِّد اآن ..لست جميد كاثن يي بِّد الموا ..أما كنن أ في
عمين و يد ت ،ارننمت بناسي
حتاكي ادادة الس ي ي ي ي ييوداء يف ال ون ،أما جممل لنناس ي ي ي ي ييخ اارواؤ َّوري وبِّد ادوا ،أما الاوض ي ي ي ي ييى والس ي ي ي ي ي ي ون ،أما ذلك الِّال
اجملنون !!).
ص ي يينِّت عادا و ما بننك الِّواراا ...مس ي ييمت من أكون ومن ي ومون ،ب عمين ي يييء وايد عني القماا ب  ،هو س ي ي ي مل
مِّال ادلطو أ فيا ىل ي ي ي ي ي ي يييحي كمو ال جتمل ب الِّنم الن نولوجي واليويي ،بِّد بنومي الذروة يف الَّتكمز ل ي ن
أمامي سييوى فنح بواباا الشيياكيا السييول وراِّمري الشيييحي » ،39وَّد مت ن بالاِّري من راِّمنها وس ي مل ادلطو يف َّول ال
« ي مييو أصييابت كل يدخ الممىن ،لا عوم راِّمري يييحي كمو ،لقد
كما يس مل الثقمل ااسود الًوء»40.

ت اَّ ادلطو جتذب ىل يدخ متاما.

 _2_2الطبيبة " تانيا ":
هذ الش ييله ييم أيً ييا حموري كذلك رفق الوطري سي ي اا ،فقد كامت ميافقن ىل اارأ اجملوف  ،رامما أل س ييندروفنا
هي« اب َّهفة سوداء الشِّي ماصِّ الوماأ يف ماي ا مال» ،41كامت يف الِّقد الثو  ،أرذا كِّمن ألجياء بِّ
الننيارب ادمنوع  ،يم مت النوعمل جبهاحها النناسي ي ييني لن هي ي ييول عنى جن هني جيمل ب الوشي ي ييي واليمادي  ،ويطنق
عنى منان هذا النوع اهني لقمل أ اال الننيوا« مسو لش نهد الغييمل وأموفهد صغفة ال ا ر اد رظهي عدا فن ناها..
أما عمولد فلًياء واسِّ وكهلا عمون اافاعي ،ذالد كوفة ..رنلنري وجوههد بقل بنم كالننيوا ومه متاما بالوشي»42
وهو ما يدو بالاِّري فقد أ وت او هنيمنا.
مجِّنها مل س ي اا عوَّ يمل دارري اارأ اجملوف وهذا ما جاء عنى لس ييان س ي اا « رمد ابنِّادما عن أهالمنا
وامقطاع اره ي ييااهتد بنا ا أن هذا ل ننل وَّوعنا يف يمل بِّ دارري هذ ادمن الِّنيمو  ،لن ون بذلك أو عوَّ يمل
دمم مسيينيت أواصيينها دارري جوف اارأ» ،43ل ن مهييفها ل ي ن مثري مهييف سي اا الذخ مت فقاد ذاكير  ،فقد
مت َّننها ومتزيقها ىل أ وء دارري اارأ اجملوف ال كامت َّبا ها.
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 _3_2شخصية باشاما:

وهي أوىل الش ييله ييماا الِّنياثوم ال ص ييادفها سي ي اا وبِّثن الِّنمم رول حيارر لس ييطح اارأ يم جاء عنى
لسام رقد لناس « حتم عطية ل د يا جفامنا يف هذا ال وكمل ..رننابين سِّادة كوفة بنواجدخ مِّ د الموا لننِّيف عنم د
عن َّيب ..رِّد هذ حياريت الي م الثالث ىل السييطحَّ ..وري كري يييء دعوِّن أعيف د عن ماسييي ..أدعى ألسييف با يياما..
أرمن د من اددين الااض ي ي ي يين أجار ا مه ي ي ي ييدر الِّنوا اليويامم واألهاا الناس ي ي ي ييي كس ي ي ي يياف منها عنى هذ الوقِّ الطاهية عنى
أرض ي د» ،44ادويق عنى هذ الش ييله ييم من رول هذا النقد ألا ييله ييم عادي ول ن انييد األعون عن م ان
اهتا ال أضي ي ي ي ي ي ييات
َّدومها رنزاؤ عن واَِّّمنها لنغدو عنياثوم من يم امنماثها ،لمننقري بذلك اليواثي ىل حتديد بِّ
عنمها ابل الِّنياث كذلك؛ يم جاء عنى لس ي ييان سي ي ي اا الذخ وص ي ييا َّاثوال « كان رجري ويري يف ماي الوس ي ييام
والوهاء ،بش يير

ييهواء و ييِّي ماص ييل الوماأ ،نند من رأس ي يَّت أس يياري َّدمم  ،كامت مظير يادة رويي بالثق واُّ م ،

أما عمنم الزرا الواسي ي ي ي ي ي ييِّن  ،فقد أ يرا يف مشي ي ي ي ي ي يياعي رامما وبقم الانماا ادشي ي ي ي ي ي يياركاا يف هذا ااجنماع ين دو لغ مييو
ردعى ،45»vattarnainمتمز أيًييا بامنوك َّدرة راصي عنى النلا ي يم مقري ىل سي اا رسييال يًييار طو
" ي ي ييماا" عب هذ القدرة « َّوري رجوعي ىل مقِّدخِّ ،ت ص ي ي ييوا با ي ي يياما اا وين يف دارني بنغ نمزي وهو يقول
احب عن " طو ي ييماا" يف جوف اارأ أص ي ييابين الذهول مما يدو روا كمل ين دو مِّي باأل نمزي وهو ا يِّيفها
أصييو بري كمل ل أن يقن د ذايت واا وين موا ييية دون أخ عاثق ،أيِّقري أن ي ون هذا هو النلا ي الذخ حتدو عن َّوري
َّنمري !»46
 _4_2شخصية الملك ايرامان:
كان هذ الشييلهييم أيًييا يًييور بارح يف اليواي  ،يم اسيينقوري سي اا ورفقاء دارري ممن ن

ييامواا وريمل لد

أ رييممل وَّد جاء رقد هذ الش ييله ييم عنى لس ييام موا ييية بقول ال « أما ادنك اييامان س ييمد أرأ أجار ا الِّظمم )..
كمييا ريون فن ن موجودون  ..ضن يقمق ي عنم د رقونهييا ..ا مود مزوكد كمييا ينوخ اليميياديون بييري مِّيأ عنم د عنومنييا
اليويم لننلنهوا لا من سمطية ما ردعولد الاًاثم  ..ادننورين وأجدادهد اداسومم ضن فهمن بشيي مثن د ..خنننل
عن د يف درجاا الذكاء والقدرة عنى النطور ،فممن ننا مهد لن نمل النادرة ال باً ي ي يينها رس ي ي يينطمِّون رس ي ي ييلف ال واكمل
والن د يف اَّاا ااجياا السماوي ». 47
 _3كائنات بير بشرية:
 _1_3شخصيات هجينة:
و ل اليواثي كذلك هذا النوع من الش ي ييله ي ييماا الِّنياثوم لملنق عادا س ي ي ييا ول ي يزيد من مياثوم اايداو
وبِّ اليعمل والدهش يف ماسم القارك.
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أ_ شخصية " زيرينيخ"(عين السحلية):

و هذ الش ييله ييم هي ييله ييم هنيمن اره ييات بالطمو  ،يم َّامت اس يياعدة سي ي اا دارري اارأ اجملوف
الثامم أرأ القو م وأكن ُّوا الوشييي ،وَّد جاء رِّييل هذ الشييلهييم عنى لسييالا موا ييية بقوها أماال« مسييننسييخ ناثي
النهني  ..من النلو ي القيياهية يف َّوا اليمييادي  ...اهني الثنيياثي مييادر الننييياؤ وهييذا أيظى بييه م ي بييالغ ي دارييري هييذا
ادلنب ..فِّيَّي ااصي ييني هني ب اليمادي والداركومم ويطنق عنم يف وسي ييطنا عيف فاس جو  .. Vass agoأما أما
فننان هتني مادر ب هذا الِّيف والوشي ي ي ي ي ييي أيًي ي ي ي ي ييا .لقد ولدا من أمثى بش ي ي ي ي ي ييي دارري ادلنب الومولوجي ادظند ..ا ري
جمناا وو نوَّاا ننا الوش ي ييي  ..اليمادي  ..والزوايل .هذا أمننك مشي يياعي الوشي ييي وأفنقد موعا من النلا ي ول ين
أ ري أعنى درجاا الذكاء ...وأمننك القدرة عنى ارَّتاا الوِّد اليابل الذخ يً ييد أجدادخ الزوايل رمد كوِّن عاجزا عن
رو ماها يف هذا السن ادو ي.48
ومن ادظاهي ال جتنت فمها َّدرر اخلارَّ وجِّنن
« ابنسد يل مطوا و َّالال

ييلهييم عنياثوم فًييو عن أصيين ما جاء عنى لسييان س ي اا

دَّق اليؤي يف عمين ..ومتالك ماسك دا سَّتا  ..ام مش عنى بًِّ كنين يف بطن أم أرذا اُّيارة رنهاعد من جسد
كقدر فوا النار ،حتولت يدَّ عمنم ىل مس ي ي ي ي ي يينطمنن  ،ويف ُّظ وايدة اس ي ي ي ي ي يينقاا لم ش ي ي ي ي ي ييل عن همتن ااص ي ي ي ي ي يينم ال
فاجهرين».49
ب_ شخصية راخيناي:
وهو أيد ال اثناا اليمادي ال اسيينطاعت النواصييري مل س ي اا وَّياءة أف ار عن ييق النلا ي يم جاء عنى
لس ي ييام « ي يينت أيد ال اثناا اليمادي فارم الطول رنويت بناس ي ييي ا أدرخ دا حيمنق يب من هذ اددة ،عني جتنو َّدر
ادسي يينطاع ،فموحم ا رويي باخلف الون  ،أردا حاي مظيخ عن فند أسي يينطل لقد ح يف رثوم عنى وضي ييِّي اُّايل أدعى
القاثد " رارمناخ"ال أ نك أيقنت أرفا أن ما حيدو مِّك اآن ماسي ي ي ي الذخ عايشي ي ي ي الزوجان" همري" اُّقف لقد اس ي ي يينطاع
َّياءة أف ارخ فاحتا أمامي بابا لننلا ي». 50
ج_ شخصية سيزوس:
وهي الشيلهيم ال َّامت بسي مل مًيمون طو " يماا" من يد سي اا ال يهيري عنمها من جوف اارأ الثامم ،
وَّد كامت هذ الش ييله ييم ننا متاما عن رنك ال َّابنها رول رينن  ،يم جاء رقد هذ الش ييله ييم عنى لس ييالا
بقوهاال« راا رنساءلون بدارن د عن هويننا ..فو مامل لدينا من األفهاؤ عنها من د من يسنغيب ري ممرياا رؤوسنا
الطوين وأص ي ي ييابل أَّدامنا اهاثن  ..ومن د من اينار من عمومنا الً ي ي ييمق الس ي ي ييوداء والطاَّ اهاثن ادنوِّث من أجس ي ي ييادما ..يا
مِّشييي اايماء !  ..ضن رنك ادلنوَّاا ال َّدسييها الوشييي يوما واعنبوها ه  ...أيها اًُّييور عًيين لسييام د لن رقوى
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عنى مطق ا ي ااص ي ييني مطقا س ي يينمما ..لذا ن ن د منادايت بس ي ييمزوس ادس ي ييمول ااول عن الوواباا الننيمم يف أرض ي يينا !!
أرأ51»sirians
_2_3شخصية المسخ:
و ل اليواثي كذلك يلهيماا عنياثوم جتنت يف ادسيوخ ومن ب رنك الشيلهيماا د يلهيم ذلك اُّموان
اديعمل الذخ مت رااء طو " ي ماا" يف جوف  ،يم جاء وصييل ل عنى لسييان س ي اا عنى الن و النايلال « أمزلت
رأسييي اكنشييل موضييل ادلطو وكد كامت دهشي كوفة ي وجدا مسييلا مشييوها حبنيد ال نمل ،جبند رمادخ أجيد
يدب عنى أَّدام ااربل ،را ي ي ي ييقا عمنم صي ي ي ييويب ماويا افَّتاسي ي ي ييي ل أمنو أول مية كوم يقناا من أيدو ا ث ادنقاة عنى
اارضم ».52
رً ييمنت اليواي كذلك ييله ييماا مس ييننس ييل متثنت يف ييله ييم اآمس ي ي " ييارون" ال ح ها " رارمناخ"
بنقد مِّنوماا عن يماهتا وكمل يقوموا اليمادي باسيننسياخ الوشيي يف َّوهاال لسيت أيد د اآن بهيا اآمسي يارون
بري ب وِّن مسي ييننسي ييل  191ال يِّود أصي يينها ىل رنم مسي يينهصي يين من سي يياَّي ااصي ييني ُّظ واديت ..وبويً ي ي بقية أحيري
ً ي ييها النووخ ..عا ي ييت مس ي ييل دارري لو ادلنب الومولوجي ادظند ..يف ي عش ي ييت أما يف مدين لمافبول بادمن
ادن دة.
خاتمة:
عموما لقد غت رمم الِّنياث عنى هذ اليواي بدرج كوفة مس ي ي ي ييت الش ي ي ي ييله ي ي ي ييماا واام ن وااحمن  ،مما منح
اليواي ابِّا مجالما فييدا جيِّري الِّقري الوش ي ي ي يييخ ينهرجح ب الواَِّّي واخلمايل ياثيا ب النه ي ي ي ييديق والن ذيمل كون اايداو
ال رنقاها َّد دعمت حبقاثق عنمم حبن .
ومن أهد النناثج ال روصننا لمها رول هذ الدراس ال
_لقد ا ي ي ي ي ي نغري اليواثي عنى م ون الش ي ي ي ييله ي ي ي ييم بِّناي فاثق ؛ فقد عيف جمدا كمل حيقق اامس ي ي ي يينياا والنوافق ب أفِّاها
وأَّواها ،وكذا ص ي ييااهتا ال اررقى لا من مس ي يينوى الش ي ييله ي ييم الواَِّّم ىل الش ي ييله ي ييم الِّنياثوم راصي ي ي
" س اا".

ي ييله ي ييم الوطري

_ ا نغري اليواثي عنى اد ان والزمان بطييق كامت منناسو مل أدوار الشلهماا ،فهي ااريى متمزا بالِّنياثوم .
_ ياول اليواثي من رول لهمار اخلارَّ لنِّادة رهويي ورسد اُّماة ال سن ون عنمها الوشيي يف ادسنقوري ،يف ارة
من ىل رطورة اسنِّمال الن نولوجما بطييق سنوم .
_ أفاأ اليواثي يف رقد يقاثق عنمم عبا ع ن َّدرار ادِّيفم الواسي ي ي ي ي ي ييِّ ال عيف كمل يو اها يف َّالمل أديب مجمري
مشول بيوؤ عنمم .
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الهوامش:

 _ 1فمه ي ي ييري ماحخ حممد النِّمميال ي ي ييِّيي اخ ي ،دراس ي ي يياا يف ادنلمري الس ي ي يييدخ ،ط ،1دار جمداوخ لننش ي ي ييي والنوحيل،
داا) ،2013 ،ص.114
 _ 2حهف مامن ال رمال أدب اخلمال الِّنمي ،جمن اخلمال الِّنمي جمن قافم ) ،الِّدد ااول ،وحارة الثقاف  ،ا مهوري الِّيبم
السوري

ب ،2008ص.40

 _ 3مِّمان بوَّيةال لس ي ي ي ي ييامماا اخلطاب مواي النهس ي ي ي ي ييمس واألجياء ،ط ،1دار ال نمل الِّنمم  ،بفوا ،لونان،2012 ،
ص.347
 _ 4عود ادنك ميراأال يف مظيي اليواي حب يف رقنماا ال ناب اليواثم ) ،داط) ،دار الغيب لننشي ي ي ي ي ي ييي والنوحيل ،ا زاثي،
داا) ،ص.107
 _ 5يسن حبياوخال بنم الش ري اليواثي ،ط ،2اديكز الثقايف الِّييب ،الدار الومًاء ،ادغيب ،2009 ،ص.207
 _6جمدى كامريال الشلهم القوي 100سمال وجواب) ،ط ،1دار اام  ،القاهية ،1997 ،ص.08
 _ 7فمهري ماحخ حممد النِّمميال ِّيي اخ ي ،دراساا يف ادنلمري السيدخ الِّييب ،ص.57
 _ 8حممد القاضي و ريونال مِّنيد السيدياا ،ط ،1دار حممد عني لننشي ،رومس ،2010 ،ص.285
 _ 9فمهري ماحخ حممد النِّمميال ِّيي اخ ي ،دراساا يف ادنلمري السيدخ ،ص.57
 _ 10سِّمد يقط ال السيد الِّييب_ مااهمد وجتنماا_ ،ط ،1رؤي لننشي والنوحيل ،القاهية ،2006 ،ص.267
 _11اديجل ماس  ،الها

ماسها.

 _ 12رزفمنييان رود وروفال مييدرييري ىل اادب الِّنييياث  ،ريال الهي ي ي ي ي ي ي ييديق بوعوا ،ط ،1دار ال وا ،اليبيياط،1993 ،
ص.18
 _13فمهري ماحخ حممد النِّمميال ِّيي اخ ي ،دراساا يف ادنلمري السيدخ ،ص.58
 _14اديجل ماس  ،ص.84
 _15اديجل ماس  ،ص.59
 _16اديجل ماس  ،ص.84
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 _17حممد القاضي و ريونال مِّنيد السيدياا ،ص.286

 _ 18لاد الش ي يييلال اخلمال الِّنمي أكثي ألوان اادب ارة ،جمن اخلمال الِّنمي ،الِّدد ،1وحارة الثقاف  ،ا مهوري الِّيبم
السوري ب ،2008ص.13
 _ 19يِّقوب أوس داوودال أدب اخلمال الِّنمي جذور وواَِّّ ومس ي ي ي يينقون عيبما وعادما ،الِّدد  ،1334الس ي ي ي يين الس ي ي ي ييابِّ
والِّشيون ،جييدة ااسووع ااديب ،احتاد ال ناب الِّيب دمشق3 ،ا2ا ،2013ص.23
 _ 20عميان الملال اخلمال الِّنمي وجتيب مل ادهي ي ييطنح ،جمن اخلمال الِّنمي ،الِّددان اخلامس والسي ي ييادس ،كامون1و،2
وحارة الثقاف ا مهوري الِّيبم السوري  ،_2009_2008 ،ص.17
 _ 21اديجل ماس  ،الها

ماسها.

 _ 22لاد الشييلال اخلمال الِّنمي أكثي ألوان اادب ارة ،جمن اخلمال الِّنمي ،ص.12
 _ 23عميان الملال اخلمال الِّنمي وجتيب مل ادهطنح ،جمن اخلمال الِّنمي ،ص.14
 _ 24ف الديوبال أدب اخلمال الِّنمي ب اادبم والِّنمم  ،جمن جمري الدراسي ي ي ي ي ي يياا اادبم والا يي  ،الِّدد ،18الِّاا
الثال أبييري 2016ص.13
 _ 25لاد الشييلال اخلمال الِّنمي أكثي ألوان اادب ارة ،جمن اخلمال الِّنمي ،ص.13
 _26بو ييِّممل السيياورخال اخلمال الِّنمي وحماول َّياءة الياهن يف رواي " جميد يند " ،جييدة القدس الِّييب ،الِّدد5282
 23يار مايو) السن الثامن  ،2006 ،ص.17
 _27عود اليحاا واهيي ال ماا ،ط ،1دار ادثقل ،بارن  ،ا زاثي2018. ،
_28ادهدر ماس  ،ص.09
 _29ادهدر ماس  ،ص77
ِّ _30ممل رنمايال ِّيي اليواي الانناسنم م  ،ط ،1الدار الِّيبم لنِّنوا ما يون ،بفوا ،لونان ،2009 ،ص.202
 _31عود اليحاا واهيي ال ماا طو القين الهغف ،ص136.
 _32ادهدر ماس .261_260 ،
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 _ 33ادهدر ماس  ،ص.17
ِّ _ 34ممل رنمايال ِّيي اليواي الانناسنم م  ،ص202_201
 _ 35عود اليحاا واهيي ال ماا طو القين الهغف ،ص.135
 _36ادهدر ماس  ،ص.219
 _ 37ادهدر ماس  ،ص.43
 _ 38ادهدر ماس  ،ص.74_73
 _39ادهدر ماس  ،ص.138_137
 _40ادهدر ماس  ،ص.28
 _41ادهدر ماس  ،ص.28
 _42ادهدر ماس  ،ص.172
 _43ادهدر ماس  ،ص.72
 _44ادهدر ماس  ،ص.42
 _ 45ادهدر ماس  ،ص.42_41
 _ 46ادهدر ماس  ،ص.43
_ 47ينظي ادهدر ماس  ،ص.65_64
 _48ادهدر ماس  ،ص.114_113
 _49ادهدر مقس  ،ص.134_133
 _50ادهدر ماس  ،ص.124
 _51ادهدر ماس  ،ص.218
 _ 52ادهدر ماس  ،ص.136
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 المراجع:الكتب:

_ رزفمنان رود وروفال مدرري ىل اادب الِّنياث  ،ريال الهديق بوعوا ،ط ،1دار ال وا ،اليباط.1993 ،
_ يسن حبياوخال بنم الش ري اليواثي ،ط ،2اديكز الثقايف الِّييب ،الدار الومًاء ،ادغيب.2009 ،
_ سِّمد يقط ال السيد الِّييب_ مااهمد وجتنماا_ ،ط ،1رؤي لننشي والنوحيل ،القاهية.2006 ،
_ ِّممل رنمايال ِّيي اليواي الانناسنم م  ،ط ،1الدار الِّيبم لنِّنوا ما يون ،بفوا ،لونان.2009 ،
_ عود اليحاا واهيي ال ماا ،ط ،1دار ادثقل ،بارن  ،ا زاثي.2018 ،
_ عويد ادنيك ميرياأال يف مظييي اليوايي حبي يف رقنمياا ال نيابي اليواثمي ) ،داط) ،دار الغيب لننشي ي ي ي ي ي ييي والنوحيل ،ا زاثي،
داا).
_ فمهييري ماحخ حممد النِّمميال ييِّيي اخ ي ،دراسيياا يف ادنلمري السيييدخ ،ط ،1دار جمداوخ لننشييي والنوحيل ،داا)،
.2013
_ جمدى كامريال الشلهم القوي 100سمال وجواب) ،ط ،1دار اام  ،القاهية.1997 ،
_ حممد القاضي و ريونال مِّنيد السيدياا ،ط ،1دار حممد عني لننشي ،رومس.2010 ،
_ مِّمان بوَّيةال لسامماا اخلطاب مواي النهسمس واألجياء ،ط ،1دار ال نمل الِّنمم  ،بفوا ،لونان.2012 ،
المقاالت:
_ بو ي ي ي ي ي ي ييِّميمل الس ي ي ي ي ي ي يياورخال اخلميال الِّنمي وحمياولي َّياءة الياهن يف روايي " جميد يند " ،الس ي ي ي ي ي ي يني الثيامني  ،الِّيدد،5282
 23يار مايو) جييدة القدس الِّييب.2006 ،
_ حه ف مامن ال رمال أدب اخلمال الِّنمي ،جمن اخلمال الِّنمي جمن قافم ) ،الِّدد ااول ،وحارة الثقاف  ،ا مهوري الِّيبم
السوري ب.2008
_ ف الديوبال أدب اخلمال الِّنمي ب اادبم والِّنمم  ،جمن جمري الدراسي ي ي ي ي ي يياا اادبم والا يي  ،الِّدد ،18ميكز جمري
الو

ا زاثي_ لونان) ،الِّاا الثال  ،أبييري.2016
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_ عميان الملال اخلمال الِّنمي وجتيب مل اده ييطنح ،جمن اخلمال الِّنمي ،الِّددان اخلامس والس ييادس ،كامون1و ،2وحارة
الثقاف ا مهوري الِّيبم السوري .2009_2008 ،
_ لياد الش ي ي ي ي ي ي يييلال اخلميال الِّنمي أكثي ألوان اادب يارة ،جمني اخلميال الِّنمي ،وحارة الثقيافي  ،الِّيدد ،1ا مهوريي الِّيبمي
السوري ب.2008
_ يِّقوب أوس داوودال أدب اخلمال الِّنمي جذور وواَِّّ ومسي ي ي ي ي ي يينقون عيبما وعادما ،الِّدد  ،1334السي ي ي ي ي ي يين الس ي ي ي ي ي ي ييابِّ
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اإلجراء الوقائي في تراث المعمار الصحراوي الجزائري (قصر تمنطيط بوالية أدرار نموذجا)
The preservative sensibilities in the desert architectural
heritage
)(Tamantit, Province of Adrar (Algeria), as a Model
عبد الحميد خليفة دكتورالي علم آثار (معهد اآلثار – جامعة الجزائر)2
ملخص باللغة العربية:
رِّد الِّمارة أيد أس يياس ييماا يً يياراا اامد ،وختطمطها لمس عوثما و منا هي منان اجنماعي يً يييخ ،لذا وجمل أن
رُهي ي ييمد ادواِّن من أجري الناس ،مما يقنًي ي ييي مِّيف ودراي باينماجاهتد ا سي ي ييدي والناسي ي ييم  .وباعنوار الِّميان اله ي ي ي ياوخ
بيا نوب ا زاثيخ جزء من الَّتاو اًُّ ي ي ي ي ي ي ييارخ الِّمياِّن األسي ي ي ي ي ي ييومي فنقيد عميري ادِّميارخ يف ختطمطي مياعياة عياميري ادنياخ
اله ي ي ي ي ياوخ القاس ي ي ييي ،رذا يا بِّ ااعنوار وفق ما ينما ي ي ييى وياجار الايدي وااجنماعم وال

د من بمنها ا اممل

اله ي.
ويف اددارن هذ مقل عند منوذن رطومقي لوِّ

القهي ي ييور النوارم عنى ميار متنطمل ،ذاا النش ي ي يممد األسي ي ييومي ال

رو مدى الِّوَّ ب النلطمل الوناثي لنقه ي ي ي ي ييي واُّس الوَّاثي الذخ راعا امس ي ي ي ي ييان القين الناِّن عش ي ي ي ي ييي ممودخ ،منلذا
جياءاا وَّاثم لناادخ اارطار الومتم ال َّد حتدا ب أو ينوا عوجم يف يال مزوها ب  ،كري ذلك ردم لننياممل
اله ي الذخ يًمن بقاء كغف عنى وج ادِّمورة .مننزم السيد الناراي لنقواثري ال ينت بادغيب ااسومي ومدلن
بشواهد و ار ريكت بهماهتا ىل يد اان .وبالنايل فإن ادشمد ااول ل يقنهي عنى أدواا يِّاع لا أمياضا ف سمل ،بري
أسوقها بوناء وحممل يناادى ب الوَّوع يف رنك ادشاكري ،كان ذلك بارنمار ادادة الوناثم أو النلطمل يف ا زء ادوين أو ادياد
بناؤ  ،ف ان بذلك وموا لناس وجملنمِّ .
الكلمات المفتاحية :متنطمل ،القهي ،ادناخ ،األجياءاا الوَّاثم
Abstract
Architecture is one of the essential arts of civilizations for all nations. This is
why; Planning is not a ridiculous process but rather an urban social product.
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Buildings must be designed for people so this requires an understanding of
both physical and psychological needs. The desert architecture in southern
Algeria is part of the urban architectural heritage of Islam. The architect in his
planning has taken into consideration the harsh desert environmental factor in
accordance with its individual and social needs, including the health aspect.
The rationale behind the present contribution, we have tried to shed light on
an applied model of some Tamantit and Islamic palaces that show the
relationship between the structural planning of minors and the preservative
sensibilities of a twelvth-century man, taking defensive measures to avoid
environmental hazards or remedial solutions. All of which is seen as a service
to the health side, which ensures its survival like any other planet. It should
be mentioned here that we have relied on the historical narrative of the tribes
that settled in the Islamic Maghreb and are well aware of the traces and effects
that have left their mark so far. Therefore, the first moniment was not limited
to tools to deal with diseases, but linked to the avoidance of these problems,
by choosing the building material or planning in the part built or to be built,
and thus a doctor for himself and his community.
Keyword: Tamentit, Ksar, climat, defensive measures.
:مقدمة
 جتِّري منها مناراا وأَّطابا ره ي ي ييوب ضوها باَّي، دا ر ننز من يواا،  رش ي ي ييغري بندان الو ي اابم ادنوس ي ي ييل أ م بالغ.
ِّ ورِّنب ا زاثي اا حتوح من موَّل جغيايف ومساي اس،الدول سهامها من أجري الايء من ما رنًمل ب من اخلف الوفف
 بنيد مين من، وادمي الطومِّي ب افييقميا وأوروبيا، فهي َّنيمل ادغيب الِّييب،  ييدى أهد الونيدان ادنوسي ي ي ي ي ي ييطمي،ورنوع منياخ
 فن ري منطق من منا قها. هذا اارف الذخ حيوخ الشق ادنقول والثابت،يم ادوروو الثقا يف بنوعم الومادخ وادادخ
 ما حماكما ل أو جمار ل أو نناا عن، ومتا ي ي ي ي ي ي ييما مل اُّدود الو م ا غيافم د رنوعا قافما،د ذلك الننوع الثقايف
. سواء كان اامنقال من الشمال صوب ا نوب أومن الشيا ضو الغيب، بال نم
كما حتنوخ الهي ي ي ي ي ي ياء ا زاثيي عنى ال ثف من ادومح اا يي ال رمكد رنك الِّوَّ الِّممق ب اامس ي ي ي ي ييان والوس ي ي ي ي ييل
 فِّمد ىل الوناء،  ذ أرذ مشي ي ي ي ي ييمدها ااول بِّ ااعنوار َّسي ي ي ي ي يياوة ادنطق، و د من ب أهد هذ ادومح الِّمارة،الطومِّي
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مِّنمدا ختطمطا حم ما ينما ي ي ييى وبمتن  ،وراعى أيً ي ي ييا ما يِّود بالنال عنم من ا امو ادِّنوخ اُّس ي ي ييي أو ادادخ ،وبذلك
اسنطاع الننامد مل حممط دون يداو رنري بمتي ،فلنق فًاء عميامما بقمت ار اهدة يَّت يومنا هذا.
وبذلك ياولنا األجاب عن ي ي الم رثمسي ي  ،رايأ ماس ييها عنى الزاثي أو الس ييامل ،يم أم باليمد من َّس يياوة الومت

اله ياوي  ،كيف استطا المشيدون األوائل التأقلم معها ،وتكوين حيزا عمرانيا فائق النظير؟ وما ميزات ذلك البناء
أو ما السر في بقائه صامدا أمام عوارض الزمن؟
و د من ب رنك اآ ار الهي ي ياوي  ،القه ييور حمري موض ييوعنا ،حماول

بياح ادم اممزماا النلطمطم ال اس يينلدمها

اامسييان الهي ياوخ َّوري وأ ناء بناث  ،وكذا الوسيياثري وادواد ادسيينلدم يف عناصييي النشييممد من أجري النهَّند مل ادناخ ،وعدا
ُّاا الًير بناس من جه وباآريين أو الوومت اخمط ب من جاممل ري.
ولنوم ذلك جاءا مدارنننا بِّنوانال اإلجراء الوقائي في تراث المعمار الص ط ططحراوي الجزائري  ،رذين َّه ي ي ييور
متنطمل من واي أدرار كهمنوذن لن د اهاثري من القهور ال متمز اله ياء ا زاثيي عام والنوارم راص .

أوال :جغرافية تمنطيط وتاريخها

اس ي ييد متنطمل ريكممل ا أص ي يينهما بيبيخ ا " متا" ورِّين "ينيمل" و" رمل" الِّ  ،وبَّتكممل ال نمن ضه ي ييري
عنى "ينيمل الِّ " ،وَّد ارننل الوايثون يي ي ييول هذا ااسد؛ هري جاء منمني صي ي ييا أ نقت عني ي ييى القهي وأري ي ييذا من
النسمم أو رشوم لييقهي متنطمل باُّاجمل ،أا اسد يِّمري لدال و مام هي القهي ينيمل الِّ  ،وادقهود هنا هي ع
اداء ال يني ي ي ي ي ي ييوها القهي ،وادِّيوف أن القهور اله ياوي كغفها من الننيمِّاا األمسامم كامت رقاا َّيب بي ماثم أو
عمون جاري .
رقل متنطمل جنوب ميب مقي الواي أدرار ا زاثيي  ،عنى مس ي ي يياف رقدر ب12كند ،حيدها من الش ي ي ييمال بندي أدرار
وسييول وجنوبا فنوممري ،و ييَّا اوَّيوا ومتقطن ومن الغيب بودة ،ورِّد متنطمل عاصييم َّنمد رواا يَّت القين 17ا ،وأيد
أكب بندياا الواي ذاا ادوروو الِّمياِّن ،الناراي والثقايف( .اللوحة )1

دولة الجزائر

منطقة تمنطيط

والية أدرار

اللوحة  :1موقع منطقة تمنطيط
 -Iالدراسة المناخية لتمنطيط:
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متنطمل عوارة عن جمموع من واياا النلمري ،رًييد يف وسييطها القهييي ،حبم رهيت الواياا منلاً ي عن القهييي،
وهذا يسيياعد يف ري ممل ا و ،باألضيياف ىل وجود الس يولاا من ا ه الشييمالم  ،وهي عوارة عن منلا ر مل منج عن
جتمل اداء ،كري هذا أدى ىل وجود مناخ حمني راص ومنممز ،ويسي ي ي ييمل ارااَّم رامسي ي ي ييار) رهي ي ي يينل متنطمل كمنطق ر و
ص يينل َّارخ) ،ووايدة من َّنمد رواا الذخ رش ييَّت منا ق يف جمموع ره يياثص أس يياس ييم كالنً يياريس وادناخ ، )1
فاي ما اص مِّدل درج اُّيارة ياوا°50ا ص ييماا ،كما رنممزمنطق متنطمل بندرة رس يياَّل اامطار ،ومِّظمها ي ون ما
ب

اكنوبي – فمايخ) ،ورهي ي ييري ذروهتا يف موفمب -ديسي ي ييمب) .أما الي وب فًي ي ييِّما ما ب مارس -أكنوبي) يم ر ون

°14ا ،أما اليياؤ فغالوا بس ي ي ي يييع منوس ي ي ي ييط 20،44كند\س ي ي ي ييا يف موفمب و  24،73كند\س ي ي ي ييا يف ماخ  )2وهي رياؤ
مو م  ،ور ون لالم يَّم ىل لالم  ،باألضاف ىل رياؤ السفي و ا نوبم وهي رياؤ رمنم رهري سيعنها 100كنداسيا
ور ون رول ييهيخ فمايخ ومارس عموما ،وهذا ما أدى ىل ره ي ي ادنطق ا نوبم الش ييَّم وعدا وجود النلمري يف هذ
ا ه منمني لقوهتا.
أما عن ووميافمنها فهي مس ييط

وميراِّ بشي ي ري امل مناس ييمل لغيضي ي ،أوهما دفاعي واآري مناِّي مِّا ي يي )3

اص ااراضي ادسقم بالاقارة  ،)4والواَِّّ يف ا اممل الساني لنمن در.
-1

تمنطيط بعد زمن المرابطين المسلمين:

ابنداء بالاَّتة ااس ي ي ي ييومم ال رِّىن بادوض ي ي ي ييوع ،فإن متنطمل اس ي ي ي يينقطوت أمنمل القواثري الِّيبم والِّنيمم ال مزيت ىل
رواا بهييانها عاصييم القهييور الهي ياوي ومن أهد القواثري ال أ يا ره فا واضي ا يف عمارة متنطمل هد اديابطون .فوداي
من النمنون؛ أواد ادنك يوسي ييل بن را ي ييا يف القين 12ا ،ي ام سي يييا دولنهد بادغيب واامدلس ،فيوا ىل أن بنغوا
أرأ رواا ،ووجدوا لا ا دب وألا أرأ أمان ،فونو َّه ي ييي راينوا و أواد يِّقوب ،ومن َّواثري اديابط َّومن أواد عني
بن موسى ،الذين بنوا َّهي بوصوؤ و بنوا َّهيا ي با هد ،وأَّاموا ضييح سمدخ احممد بايوسل .وميورا ايين الشمخ
حممد بن عود ال ي ادغمني ووصوا ىل َّومن "أواد حيي" مشمدخ َّهور مد أَّوور ،راهق وروفامي يف القين 15ا رقييوا.
ومل ميور ااياا امههيا القواثري يف بورق وايدة لن ون الموا س ان متنطمل" )5وكان ل ري منها اا ي يف رش مري
الهمغ اا يي لنمنطمل وراص القهي.

ثانيا -مفاهيم حول العمارة والعمران

الِّميان هو بناء مِّمارخ ورنظمد عمياِّن يش ي ي ييغري يمزا من المابسي ي ي ي  ،واً ي ي ييل لِّوامري جغيافم يف عوَّنها بالومت اخمط لا،
وعوامري اَّنهادي حب د امنماثها لنمل امنان مِّ  ،ولِّوامري اجنماعم منمني موضِّها يف النظاا ااجنماعي ادنظد ها ،وأما
الثقاف الِّميامم هي اررواط الو اثل الِّميامم يف اددين بنظاا اجملنمل والقمد النابِّ من األ ار اًُّارخ .)6
-1

العمران االسالمي

الِّمارة ااسي ي ي ي ي ييومم رطنق عنى ادننيزاا الِّميامم يف ادنا ق ال وصي ي ي ي ي ييري المها ااسي ي ي ي ي ييوا واعننقت ي ي ي ي ي ييِّويها الديام
ااسييومم  ،مسيينامدين منهد يف بداي عهدهد من جتارلد ورباهتد "أخ من الشييِّوب ال درنت يف ااسييوا" ،فنقد ره ي
ادسنمون بالان الساساِّن والومزمطي .)7
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ورول الاَّتة ادمندة من هور ااسي ييوا واىل لاي الِّهد اليا ي ييدخ  ،ل يِّي الِّيب ادسي يينمون أ م راص ي ي لنان والِّمارة،
امشغاهد باليسال ومشي ااسوا  ،ولذلك كامت ًَّايا الان والِّمارة من اامور مف مسنِّنين  ،لذا فقد هيا ااعمال
ادِّماري ااوىل بسمط وبِّمدة عن النِّقمد ختطمطا ورنامذا .)8
وبِّد رثومت أركان الدول ااس ييومم بدأ ااهنماا بالِّميان ااس ييومي ،فنممز عن باَّي اًُّ يياراا ااريى من يم
النلطمل اهندس ي ييي والنقس ي ييمماا الِّميامم  ،فً ي ييو عن الِّناص ي ييي ادِّماري والزريف  ،ومن يم ريكممل مس ي ييمنيها الِّمياِّن
ومنطنواا اامسان وياجمار .
فمن يم ختطمل اددين ؛ يشي ري ادسينيد مواة الِّمارة ااسيومم وميكزها الذخ رنطنق من بقم ادنشيبا ،فإىل جاممل
الو ما الدينم فهو منظد لنِّوَّاا ااجنماعم  ،ويول رش ي ييمد اددارس والدور ومس ي يياكن الطوب واد نواا ،و ااسي ي يواا
واُّماماا واديافق الِّام  ،ويف اديكز د دور القًاء واُّ اا .)9

أما حديثا فإن الِّميان هو الذخ ينظد اددن عن ييق دراس ي ي ي ي ي ي ادااهمد وال رس ي ي ي ي ييمح بن ممل مس ي ي ي ي يياكن هذ اددن وفق
ياجماا الوشي ي ي ييي،اعنماد عنى جمموع من الندابف ااَّنهي ي ي ييادي وااجنماعم والوش ي ي ي ييي  ،وهو فن هتمت اددن من أجري روفف
وو عناصييي أسيياسييم ال السي ن ،الِّمري ،الياي  .)10لذلك فإم من الهييِّمل عطاء رِّييل دَّمق لنِّميان ل ون اددين
رِّب عن الورنظمد والورواحن من النايم الو مام لنمنيال .ون ن ااكنااء بنِّييل مننيد روبار ) )robertالِّميان هو
دراس ي الطياثق ال رسييمح بن مل الس ي ن وراص ي اًُّيييخ من مل منطنواا األمسييان ،فهو جمموع النقنماا اهادف ىل
رطومق هذ الطياثق .)11

-2

العمارة القصورية الصحراوية:

يِّيف القهي ي ي ييي لغ بهم ادنزل ،وَّمري كري بمت من اُّنيي ،ي يف القيءان بذلك ام رقنه ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييي فم اُّي أخ حتوس
)12ومجِّ َّه ييور ،وهي رِّن ييي م ييا مد من ادناحل وعو ،ويطنق عنى كري بناي فلم واسِّ  ،فقد عيف بهم مقي اخلنما
وأفياد عاثنن ويا ي ي ييمن  ،)13وباليجوع ىل ادهي ي ييادر النارام  ،فهذا النِّييل اارف يقَّتب من ما هو منداول ،يم
يقهييد بالقهييي مقي اخلنما وأفياد عاثنن )14وبطامن  ،كما يطنق لاق القهييي عنى س ي ن عنماء القوا وأمنماثهد .وَّد
متمزا هذ القهور بنلطمطها وفلام بناثها ومجاها دا كان يولم اُّ اا واافياد من اهنماا ورنافس فمما بمنهد ،فشمدوا
َّه ييورهد يف اددن والووادخ ،مثري َّه ييور ااموي والِّواس ييم واامالو ومف  .)15ون ن لنقه ييي أن يً ييد جمموع من
القهور أو القهواا حتت اسد وايد ،كما حينوخ القهي عنى مسنيد أوجامل يِّيف با امل الِّنمق .)16
وأما اصييطويا ومتا ييما مل موضييوعنا؛ اننل ماهوا القهييي  )17يف ادنا ق اله ي ياوي ارنوفا كنما عما سييوق،
فااس ي ي ييناذ عني ووخ )18يِّيف بهم القيي اخه ي ي يين أو الن نوا السي ي ي ي نم ادَّتاصي ي ي ي وادنو فمما بمنها ،رقطنها
جمموعاا بشي ييي  ،رننمي ىل أص ييول عيَّم أو وقاا اجنماعم ننا  ،حيمل لذ الن نوا أيماما س ييور مك ،رنلنن
مزامري ومدعد بهبيان ،وأيماما ختنوا بنارا من مثري هذ الِّناصي الدفاعم  ،ول ن رِّوأ جبدران الوموا اخلارجم لنش ري يف
النهاي ما يشو السور حيمل ب اف أرجاثها.
ورناق أمنمل الدراس يياا اُّديث يف رِّيياها لنقه ييي؛ بهم ذلك الاً يياء ادش ييَّت ادغنق وادقسي يد ىل مس يياياا موحع
روحيِّا موعما ،والذخ ختزن فم جمموع بش ييي -ذاا ادهيين

الوايدة -حمهييوها الزراعي ادو ي ،ورسيينِّمن وَّت السييند
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دمارس ي مشييا اهتا المومم  ،ووَّت اُّيوب لوينماء من هنيوا الِّدو ،ويف هذ اُّال ينش ي ري القهييي من سييور فنح ب
مدرري وايد أو ما يِّيف باد القهي ،ودزيد من اُّمط واُّذر يدعد ببن أو بيج لنمياَّو .)19
والنِّيي ل الشي ي ي ي ييامري الذخ ينطوق عنى القهي ي ي ي ييي هو ذلك اهم ري الِّمياِّن جملموع من الناس يف موَّل وموضي ي ي ي ييل ينوفيان عنى
منطنواا رنك الات الوش ي ي ي ييي ادننيامس ي ي ي ي وادَّتابط يف الدا والِّقمدة والثقاف ؛ اجنمِّت يول موارد أس ي ي يياس ي ي ييم لنقماا اهم
يً ي يياري منوادل ب أجناس ،لمس بالً ي يييورة أن ي وموا من ماس مننهد ول ن روس ي ييمل اامي الناِّي الش ي ييامري ا ُّماة كو
الطيف

.)20

ثالثا -اإلجراءات الوقائية للتكيف مع المناي:
 -1داخليا:
مِّين لا األجياءاا الوَّاثم ال أرذها ادشمد ااول بِّ ااعنوار لننهَّند مل بمتن  ،وال من هلا ضمان اسنمياري
بناث من ج ه وسي ي ي ييوقا لذلك ،ياظا لناس ي ي ي ي وجملنمِّ من جه أريى .هذ ا اممل يِّىن بالقهي ي ي ييي دارنما ،بدءا من ادادة
ااولم وصوا ىل ا زء ادوين ،وميورا بهسالممل ورقنماا الوناء.

 -1-1مواد البناء والتشييد:

عمنم النش ي ييممد الِّمياِّن يف ادنا ق الهي ي ي ياوي متت بواس ي ييط مواد بناء حمنم  ،فالط وا وس وبِّ

أجزاء اا ي يينيار

كالنلمري ،كامت مواد أس يياس ييم يف بناء ادناحل والدور ادلننا يف منا ق اله ي ياء ،فهي مواد ينوفي فمها ييي ان حيناجهما
ساكن اله ياء )21ال
-

الوفية وسهول اُّهول عنى مواد الوناء

-

موءم هذ ادواد لنومت اله ياوي يف النقنمري من ره ف الظيوف ادنارم عنى س ان ادنطق .

َرِّ ُّد الط من أَّدا مواد الوناء ال عيفها األمسان منذ ما يقارب عشية اف سن  ،فالطومِّ أويت ليمسان اسنلداا
هذ ادادة وال لا بىن بين بابري يف القين  7ا.ا) كهول ما س ي ي ي ي ي ي ي اب عيفها الناريخ ,وكذلك امنشي ي ي ي ي ي ييي الوناء بالط
وبننامد مل الومت يف يً يياراا بود اليافدين ومه ييي ،واًُّ ييارة األس ييومم ويف اهند واد س ييمك ويف يً يياراا مننوع يف
فييقما .
وَّد مت النش ييممد يف متنطمل بالط مما يِّطي الِّامري فيص ي ي كوفة ارنمار ااس يينوب اامثري لنوناء يف ادنطق  ،فالَّتب هي
مادة الوناء ،منوفية يف مِّظد مواَّل الننامذ ،ومن أهد جيابماهتا اله م ال
ن مادة الط مادة ومِّم منواحم بمتما وروفي منارا دارنما ص ي ما ،ضيياف ىل سييهول ردويي عناصيييها و رجاعها
ىل أصيينها وهو الَّتب  ،وبالنايل رويف رياكد ادلنااا الناجت عن أعمال الوناء واهدا .عزل الهييوا ومقاوم اُّييق مما يوفي
اخلهوصم النام دارري الاياماا ويِّطي مقاوم آ ار النفان ويسهد يف سوم الساكن
-

روفي اابنم الطمنم الطاَّ ادس ي ي ي يينلدم لننبيد والندفت عن ييق ره ي ي ي يياثه ي ي ي ييها اُّياري األجيابم يم ألا رنممز

بالقدرة عنى ختزين اُّيارة والبودة ويف الوَّت ماس ي ي ي ي ض ي ي ييِّل روص ي ي ييمنها لن يارة اخلارجم مما يم ي يف حتس ي ي ي ي ادناخ وروؤا
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اامس ييان مِّ  ،فمن ادِّيوف بيودة ادواِّن الطمنم ص ييماا ،ودفمها ييناء وهذا ما أ ونن الِّديد من الدراس يياا اُّديث  ،عنى
ميار عند الناس الومتي )22يف جمال الِّميان والذخ من ب مواضمِّ جياد الِّوَّ ب ادناخ وسنو األمسان.
مادة الط مادة ومِّم منواحم بمتما،يم ذكي رقييي«ممن » أن لومت الط منافل مج  ،ذ حيافق عنى ر وب
ا و بنسو  %50يف الغيف الدارنم  ،ويسنطمل يف ماس الوَّت امنهاص الي وب بش ري يغين عن مافذة اُّماا ال رانح
لنهوين من الولار ،كما أن ادمزة الثامم هي ااينااظ باُّيارة الدارنم لنومت ،يم أ ونت الننيارب أن درج اُّيارة يف
بمت مين لن رنلطى  25درج مهما كامت درج اُّيارة اخلارجم  ،فًي ي ي ي ي ي ييو عن أن بمت الط يوفي ال ثف من ر المل
الندفت يف الشناء.

 -2-1تقنيات بناء العناصر المعمارية:
ا ي ييك أن ادشي ييمدين ااواثري يف ادنا ق اله ي ي ياوي أدركوا بِّ سي يينوماا الوناء بالط والطوب فقاموا بإدرال بِّ
النقنماا واألجياءاا ال ن ن أن جتِّري مواممهد الطمنم أَّدر عنى مقاوم عوامري النِّيي والزمن كااهنماا بااس ي ي ي يياس ي ي ي يياا
اُّنييي اسمما يف ا هاا اخاذي لنسواَّي ورفل رنك ااساساا ورًممنها اادة ا .


األسوار والجدران:

أمشييتت ااس يوار بنقنم الوناء باُّنيارة مف ادننظم ومف مويدة يَّت ااعنى ،كما أمنا د أن الوناء القد َّد و ل
اننل فهو يقري كنما اررال ىل ااعنى ،ذ ام
ربر يف بناث  ،ذ باليمد من عشيواثم النقنم ادسينِّمن ا أمنا د
كان امن أن هذا يطوق النناسييمل اهندسييي لنسييور مقارم مل ول  ،وعنى يسييمل رأخ ادهندس ي ادِّماري يف عه ييما
اُّايل أن الش ري اهيمي لنسور يِّطم ارزاما ومنام .
كما أن اك ااسوار ها الدور األجيايب عنى ص الساكن  ،فالننيارب أ ونت ان ا دران ادهمن اخلارجم السمم
حتقق اكب َّدر من النهرف الزمين يف الناَّنم اُّياري وأن جدران الط بسماك  40سد رمري اُّيارة  15ساع  .وبادقابري
د ان جدران الونو اا ن بس ييماك  20س ييد ا رمري اُّيارة س ييوى مخس س يياعاا وس ييت دَّاثق فقل مما يوفي ال ثف
من الطاَّ الَّت رهيف لنن ممل أو لنندفت  ،وما نمز أيًا هو مدرة الان اا أو ال واا  )23ال متمزا بهغيها وعنوها
يف ا دران وَّد ره يهييت رنك الان اا الهييغفة ال كامت ختَّتا ا دار اخلارجي السييممك بقهييد النهوي وروفف اامارة
ال افم لنيؤي .


المداخل واألبواب:

متمزا مدارري اابنم الِّام والقهي ي ي ي ي ييور يف الِّمارة األسي ي ي ي ي ييومم  ،بِّظمنها ومالوا ما ارراِّت أ يها وعقودها ويناياها
الغاثية اخيابم الشي ري ،يَّت بنغت عنو جدران الواجه وراا جاوحا اررااعها  .)24يف ي د أن اددارري يف القهيور
َّد بنمت بش ي ي ي ري بسي ي ييمل جدا ،ذ ميى أن جوامو أمشي ي ييتت بنقنم اُّنيارة ادننظم ادويدة راص ي ي ي اددارري اليثمسي ي ييم )
ويويق اررااع ا دار يوايل  2.80ا مل ا دار ادواحخ ل يف ماس اخور ،يم يند مد جذع أو و يف الاياغ
ادوجود ب ا دارين ،و يونل ول ا ذوع ادس ي ييندة  1.70ا رقييوا .و بالنايل يس ي ييطح اددرري و يند ربل ا ذوع .كما
يَّتاوؤ عيأ هذ اددارري يوايل 1.20ا و  1.40ا .فالواب هو مدرري سور اددين  ،وَّد ي ون الواب اهيع وايد أو
ان

 ،)25أو بدوم ف امت ميراِّ حبم ن ن لناارس أن ينج وهو عنى هي فيس ي ي ي ي ي ي ي وحيمري الِّند أو الياي أو اليمح
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الطويري دون أن نمري ورهرذ هذ اابواب مالوا أ اء مشهورة ومِّيوف  ،فاي كري مدين أبواب مِّيوف اد ان واألسد وريرول

لا مالوا أيداو رارام  .)26ويف القهييي يظهي كب وضييلام اددرري اليثمس (اللوحة  )2وهذا لنهوين وحتييك أو رغمف
ا و الدارني من فمن اريى بواسي ي ي ييط اليياؤ ال َّد رغف ورنظل أرضي ي ي ييم الشي ي ي ييارع اليثمس ومِّما .أما اددارري الثاموي
وأبواب ادن يياحل فونم ييت جواموه ييا م ييالو ييا ب يياُّني ييارة مل الطوب ،يمي ي يه ي ي ي ي ي ي ي ييري عيض ي ي ي ي ي ي يه ييا ىل  0.80ا واررا يياعه ييا ا
يننياوح1.80ا.وهي منااور اُّنيد ومِّظمها نمري اىل القهي لوينااظ بالبودة صماا واُّيارة ناء.

علو المداخل

ضخامة السور الخارجي

البناء المتران

اللوحة  :2نمطية البناء في القصر


التسقيف والساللم::

رِّنمد رقنم النس ي ييقمل عنى جذوع النلمري ض ي يياف ىل اس ي يينِّمال يف الندعمد وص ي ييناع اابواب  ،)27يم يقوا
الوناء بنوحيل ا ذوع عنى ي ي ي ي ري عوارأ رثوت عنى ا دران أو ب الدعاماا وااَّواس يف الغيف أو ااحَّ ال يياد
رسقماها ،ويند رهامل بِّ أجزاء النلن من كيماف وجييد وفداا لمل) الذخ مت ممي يف اداء اداحل مسوقا من أجري
كسي يياب صي ييوب و لموم يف ن وايد ،ذ ر ون صي ييوبن يف عدا َّابنمن من الن سي ييف و النموم يف َّابنم رش ي ي من  ،بِّد
ره ي ييامل ا ييد رايش فوَّ وق من ادوط ادزود بطوق من ادواد الًِّ ي ييوي س ي يواء كامت يموامم أو موارم كال يماف؛
الذخ يِّنب مادة مقوي ومدعم لنط  ،)28و هنا ربح اا م الوَّاثم يف ا اح وق عاحل لن يارة وامنه ي ي ي يياص اداء،
كما رننينى يف رس ييهمري عمنم ره يييل ادما وذلك بايش الس ييقل يف اارف بطوق من ادوط الطمين مل النمنمس ا مد
يف السطوؤ ضاف ىل ري فن اا يف وسل السقل أيماما من أجري النهوي واألضاءة.
أما يف السي ييول فقد روعي لياي السي يياكن النواحن ب َّاثم وماثم السي ييند فًي ييو عن درج ااضدار فم  .كما أن ا زء
الِّنوخ وهو السيطح الذخ اهيص لننوا لمو صيماا وفم يننقى ا سيد القدر ال ايف من الشيمس يناءيف الومت الهي ياوي
ومماب ذلك يمدخ لننِّيأ امياأ ننا كالَّتاجل يف األبهار واهزال.


القباب:

اسنِّمال القو ) 29وال دها بقاياها يف بِّ ااماكن كادساجد وضوها ادطنم با وس أيماما وهي ال ييرال لمها
اهواء السييارن فموقى اهواء الوارد يف ااسيياري ،ومن اخلارن رقوا ب سييي أ ييِّ الشييمس فو ر ون عمودي متاما ،مما يسييومل
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أيًا امزاَّا دما اامطار ،فو رننيمل فوا السطح رهوصا وأن ا وس ضِّمل أماا ادما فهو يهيي  ،كما رطنى السطوؤ
وا دران اادة ا وس وا ف.
 -3-1توزيع المجاالت العمرانية:


الشوار :
أمنت الش ي ي يييِّ األسي ي ييومم عناي بالغ بالش ي ي يوارع ويثت عنى اخافظ عنمها ومظافنها وعدا عاَّ ييك ادارين لا.

فنِّنب أسي ييا سي ييم يف رش ي ي مري هماكري القهي ييي ،فهي اثاب ي يييان القهي ييي ،الذخ ييبل ب َّنو وبقم أ ياف جسي ييد  ،فننظد
بذلك ييكن  . ) 30فادواِّن مَّتاص ي ي والطيَّاا ض ييمق ومنِّيج  ،س ييا ت يف مقاوم وهج الش ييمس اُّارة وروفف مس يياي
نم لنمارة والنقنمري من سيع اليياؤ وييارهتا.
وَّد روَّل رشممدها الشوارع) عنى يسمل ييك السف ادنوَِّّ لا وو مانها من جه ومن جه أريى فإن لنمناخ الدور
الاِّال يف روجمهها ويف ارنمار مواد رشممدها ،و رنقسد الطيا ىل و أمواعال

-

شوار رئيسية:

رِّد الش يوارع اليثمسييم من الِّناصييي اامامم لنقهييي ووسييمن ارهييال ب الدارري واخلارن ،فهي رقوا بيبل القهييي مل
ادنا ق اجملاورة ل كالوسار وادقابي ،يند من روها اارهال بالويداا اليثمسم لنقهي من ريواا وسوا وميكز القهي
الذخ يش ي ي ي ييغن ا امل مالوا .ريبل ب اايماء وهي منس ي ي ي ييِّ كمثمننها يف ادش ي ي ي يييا الِّييب  .)31و د روجمهها من مايم
الشما ل ورسنِّمري لنقمنول يف الهمل دا رنممز ب من بيودة فهو منِّامد مل جه الشيوا.

-

ش ططوار ثانوية أو طرق فرعية :رِّيف بااحَّ أو الدروب ورِّنب كممياا لنننقري من اليثمس ييم ىل الدور ،وال

عادة ما رننهي ىل بمت عاثن وايدة ،وأيماما بسي يياي صي ييغفة رنوحع يوها الوموا ،كما متمز دروب القهي ييي بقن ارسي يياعها
وبالنِّين واالنواء وهنا ربح القمم اله ي م ذلك لن سييف النماراا اهواثم  ،وأيًييا لنهدي و اثل أريى ،مثري رًيينمري الِّدو
أ ناء اُّيوب.
-

أزقة بير نافذة ال وهي َّنمن يطنق عنمها حمنما ''الدريمل'' ،وهي أ ي ي ييد ضي ي ييمقا من ااوىل ورانح لا أبواب راص ي ي ي

لنِّاثن ماسها .اللوحة .)3
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برج في ساحة

أزقة بير نافذة

اللوحة  :3توزيع بعض المجاالت العمرانية
مما جتدر األ ارة ل يف الشوارع ما يسمى بالسواط ،فواليمد من ارنوف مسممار من منطق ىل أريى ،ا ألا رنوافق
يف أن السي ي ي ي ييواط م ان ب ياثط  ،كما جاء يف نار اله ي ي ي ي ي اؤ  )32وحممل اخمل  )33ومِّنيد الوندان .)34و ن
كان يِّين بالاارسم لندال عنى ادمي الذخ َّد ُسقل ما فوَّ  .)35أما عند الس ان اخنم فمطنق عنى ما يني مدرري
الومت وي ون مس ي ييقوفا ،وهذ ادس ي ييالك و اثل ص ي ي م دا َّد رش ي يينمري عنم من موافذ مانوي يف اجتاهاا ننا بًِّ ي ييها
ليمارة والنهوي  ،وَّد رغطى هذ ادنا ق بطابق مسي ي ي ي ييقوف أيًي ي ي ي ييا يسي ي ي ي ييمى الناال ) ها الدور يف ختزين وياق بِّ ادواد
الغذاثم كالن وا ادمن واافي ي ي ي ي بِّد ما يند عيضي ي ي ييها ا ي ي ي ييِّ الشي ي ي ييمس ،وَّد رت رنك اا ي ي ي ييِّ أكنها يف رِّقمد ادواد
واافي من مواد ضارة.
وجود الس ييوا اا بالش يوارع الً ييمق وااحَّ ميض ي اُّماي من أ ييِّ الش ييمس  )36كما أن الً ييمق وااضناء فمها يِّمري
عنى را درج اُّيارة كما يًمن الظري فمها وبذلك يبد اهواء يف ااماكن ادغطاة.


الساحات:

هي رنك الاياماا مف مونم كثفا ما أرذا اس ييد "ا لييو " أو "الييمو " ،ورِّيف باس ييد "ا ماع " يم رش ييغري جزءا
هياميا يف القهي ي ي ي ي ي ييي ،فهي ذاا يابل مجياعي أو اجنمياعي ،ذ أليا رش ي ي ي ي ي ي ي يري أهد جميااا النقياء وروفي اجمليال ادوثد ل يري
ادمارساا ا ماعم يف القهي ،هذا الاياغ ل دور هاما يف القهي فهو فياغ جامل مويد . )37


البيوت والمساكن:

يِّنب ادنزل الويدة ادِّماري ااساسم ال ينهلل منها القهي ،وي اد ا اننل في ي ييي مظه ي ي ي ييي اخلارجي ي ييي ،فو م اد
مايا ب بمي ي ي ي ي ييوا اامنماء والاقياء ،و رنممز مناحل القهي عام بوسا ختطمطها فهي ذاا ابق وايد يِّنو سطح يزود
بغيف مسط أيماما مما اال الوحن عنى ادوىن الطمين .كما يويق رنوها من النوافذ اخلارجم لدواع اجنماعم ويَّت يف
اُّااا القنمن ال وجدا لا فهي رانح يف ا زء الِّنوخ لننيدران اخلارجم  ،وهذ اارفة جدرالا ر ون عالم  ،مما
حيقق مسيو مِّنبة من الظري بالشيوارع ،وهذ ادناحل باردة وَّت الهيمل ،فهي مونم بالط  ،كما أن ممياهتا ضيمق  ،كري هذ
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ادممزاا لطات ا و لوسي يينقيار  .)38و رسي ييننهد الوموا ضي ييوء النهار من الاناء الوسي ييطي أو من الان اا يف السي ييقل
وذلك لنقي الغيف هممل الشمس راص يف فهري الهمل .ومن الِّناصي اليثمسم ال رزود لا الوموا يف القهيال
-

برف التخزين:

رسي ي ييمى يف وَّت مف بِّمد بادلزن القمح والشي ي ييِّف ومننوجاا أريى) ،وَّد وجدا بقاياها يف ا ه الشي ي ييمالم اجري
البودة يف فهري الهمل ومن و اخافظ عنى صويم الطِّاا ادلزن.
ضيياف ىل السييقل ادليو ي أو ادقومل لنملاحن فإن بِّ ااواِّن متمزا بناس الش ي ري أيًييا  )39ولقد أكد ادهندس
الايمسي ييي واسي ييناذ الوسي يين ي رورين يف كناب "أموان من الطاَّ " أن اا ي ي ال وااجسي يياا ادلننا كادليوط واهيا وال ية
واد ِّيمل رِّميري كيهجهزة لنِّيدييري ريدد ياَّي ال ون من أ ي ي ي ي ي ي يِّي كوممي أو لس ي ي ي ي ي ي يمي  .وأ ويت الِّيال ادهنيدس الوسي ي ي ي ي ي يين ي
النش ييم وس يينوفاكي كارل دربال بِّد أحباو اكثي من  25س يين أن بِّ

اا ي ي ال اهندس ييم ر ون مقمدة لهي ي ننا و ن

رف منوذن لنش ي ري ادامد ليمسييان هو ال ية واهيا ويقول ن بناء ميف اديضييى عنى ي ري ال ية أو اهيا ن ن أن يِّنيري
بشااء اديضى بش ري كوف.كما أن اهيا ينقي اهواء وينظا من اليواثح ال ييه ادقمن .

-

الصحن :

وهو الاناء الذخ يِّد اثاب اليث لنمنزل ل وم يس ي ي ي ي ي يياعد يف النهوي ورنطمل ااجواء ،وهو مه ي ي ي ي ي ييدر لنزويد الغيف باهواء
والًييوء ومنناسييها ،وبهييا عام يِّمري كمنظد لدرج ييارة ادنزل لذلك َّنما حيس القا نون ب ضييمقا يف النناس ،كما أم
اديكز ااساسي الذخ ردور فم النشا اا المومم افياد الِّاثن .

-2

خارجيا:

ومقهييد بذلك األجياءاا ادنلذة رارن يمز القهييي وال ها أرذها اسيياكن النمنطمطي كإجياء وَّاثي ردا ص ي ن
وأ ي عنمها بها موا ية أو مف موا ية ومذكي عنى سومري ادثالال

 -1-2الحوض الملحي والغطاء النباتي:

بنمت متنطمل بالقيب من جممل ماثي ،ل ن درج اُّيارة اديراِّ وَّن ادما أيماما ،راصي مما اامطار ،امِّ س سينوا
عنى حمنوا فش ري كنو بنوري من م  ،كما امِّ س أيًا عنى الغطاء النوايت ،لمهوح مواراا وكم رنمو بقيب السولاا
مظيا دقاومنها لظيوف ادنوي  ،كري رنك الس ي يينوماا كامت من جه أريى عامري اَّنه ي يياد وجتارة ،فإىل جاممل س ي يينِّ الِّومد
ادسنوردة نت ال نري ادن م مهدرا لطييق القوافري عب اله ياء يف اجتا ا نوب  ،)40كما اسنلدمت بِّ رنك
النواراا يف مِّا

بِّ

اامياأ عنى ميار مون الغطاس) ال اسنلدمت يف ااء أمياأ الِّمون من ا يار ومف .

 -2-2دور البساتين:
ا يينهيا اُّواض ييي الهي ي ياوي حبداثق النلمري وا نان ادننش ييية يول القه ييي وال أس ييهمت يف رنطمل ا و ورً يياي
بيودة يف فه ييري اله ييمل .ومتنطمل رقل جبوار بس ييار النلمري ،فإىل جاممل رنطمل ا و وبِّ النس ييم واعنوار خنمن كس ييد
ياجز لنيمال الِّارم واليياؤ الِّاصييا  ،فإن هذا اامنداد الزراعي لنقهييي أضيياف ل بُِّدا مجالما ري ،يم رشييمخ َّاماا
النلمري ىل الشي ي ي ييمال منها خبً ي ي ي ييهتا القامم  ،هذا النون الذخ يوِّ

الطمهممن و الياي يف الناس ،كما أم النون الويمد
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ادناق عنى دالن اديحي لنناس األمسيامم  ،لون الثقاف ااسيومم والنهيوف والزهد ،كما يِّب عن النمو والننيدد يف اُّماة
وكذلك السوا واامن  ، )41كما ل الدور الاِّال يف اهدوء  )42و ذا روارا لس الغيوب رنل بنمالا أعطت منظيا
بامورامما راثِّا يم ختناي ا ِّنها الذهوم رنل بسار النلمري ورسقل أ ِّنها اُّمياء عنى جدرالا الطمنم .

 -3-2الفقارات والمغارات:

رواجدا امنداداراآبار أو الاقاراا ،حتت القهي وال كان ها الدور أيًا يف رنطمل ا و ورنسمم  ،فًو عن جودة
مماهها الِّذب  ،كما اسي يينلدمت َّنواهتا يف السي ييقي والذخ يوِّ بهي ييوا رييي عنى الس ي ي من وااررماؤ ،و ىل جاممل ذلك
د ادغاراا ال اسنلدمت يف الهمل وكذا ُّاق بِّ

الفقارة داخل القصر

اامذي  .اللوحة )4

نظام السقي وتوزيع الماء

الواحة خارج القصر

اللوحة :4دور الماء داخل وخارج القصر

خاتمة:
يِّد الَّتاو اله ي ي ي ي ي ياوخ ا زاثيخ عام  ،والنوايت راص ي ي ي ي ي اا حيوي من رنوع مادخ وامادخ؛ أيد أهد م نوماا األرو
ادنوسطي ،الذخ وجمل االنااا ل وااهنماا ب  ،فم اول مِّيف ممزار الِّميامم من يم النلطمل الوناثي ومياعاة اُّس
الوَّاثي يف ذلك الوناء ،ما هو ا رنقممل عن ذاكية رايأ ماسها النواجد اًُّارخ الِّادي عام وادنوسطي راص  ،ذ أن
حماكاة رنك الذاكية هو ماس ي ي عادة يماء ورثم لنَّتاو ادنوسي ييطي الذخ يش ي ي ري أيد لونار ااسي يياسي ييم  ،فًي ييو عن أن
الَّتاو ادنوسطي كد ينقاا الَّتاو الِّادي عام .
فمن يم النلطمل الوناثي؛ د أن الِّميان اله ي ي ي ياوخ متنطمل مثو) رايد بنمطم النموضي ي ييل الِّاا من جه  ،ومن
جه أريى من يم روحيل أجزاث وميافق  .وأما من مايم مياعاة اُّس الوَّاثي فهُرذا مادة النشي ي ي ي ي ي ييممد بِّ ااعنوار،
لننهَّند مل ومِّ ادناخ والومت الساثدة يف رنك ادنا ق.
والوناء بالط بديري َّوخ لنقنماا الوناء اُّديث ال بارت رثقري كاهري الس يياكن س يينوا يف مِّظمها ،يم ن اعنماد
عمارة الط يِّمد الِّوَّ اُّممم ب األمسييان والومت  .فهو ا انو من بِّ

الِّموب ،ا أن أمنمل سيينومار ن ن روفمها
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باسنلداا النقنماا ادنوفية اُّديث  .وما عنمنا ا الِّودة ىل ريا نا اداضي والنِّامري مِّ وفق ما ينما ى والِّهي ،وأن منِّند
من أجدادما الذين عا وا بننامد مل الومت دون يداو رنري يف النظاا الومتي.
منا الموا حباج ماس لنقنماا يديث بمتم واَّنهادي مسنمدة من ريا نا اله ياوخ ادنوسطي اا ينما ى ويًاررنا
وينناسمل مل عهيما وواَِّّنا لم ون ريا ا يًاريا منممزا حبق.
قائمة الهوامش:
 -1عود اُّممد ب يخال النبذة في تاريخ توات وأعالمها من القرن التاسططع إلى القرن الرابع عشططر هجري  ،دار اهدى
لنطواع والنشي والنوحيل  ،ع منمن  ،ا زاثي 2005 ،صال .17
1- Mohamed Moulay, caractérisation écologique de peuplement de
Balanites Aegyptica dans la région d’Adrar, mémoire Master 2 en
écologie et environnement .université Tlemcen,.2014/2015,.p: 15.
 -2عوداُّق مِّزوح ،العمارة الصططحراوية التقليدية بمدينة تندوف ،ط ،1منشييوراا وحارة الشييمون الدينم وااوَّاف
رنمسان عاصم الثقاف األسومم ،2011 ،صال .18
 -3الفقارة :ه ي عوارة عن س ي يينس ي يين من اآبار ب كري بتي وبتي مثري درجاا الس ي ييند ماق يودأ فم الِّمري من م ان
عايل و ا يزال ين در من أعنى يل ااساري وَّد يوجد يف عمق بِّ

اآبار ما يهري يل  40مَّت  ،و ينلا

الِّمق يل أن ختين عنى وج اارأ فهي مييو يف ي ي نها ويف ختطمطها وهندس يينها ،ينظيال أدرار راريخ ومياو،
نش ط ططرية بمناس ط ططبة الملتقى الوطني االول بعنوان الش ط ططيخ س ط ططيدي محمد بن الكبير  ،يومي  24 -23جوان
 ، 2010صال.9
 -4حممد الو يخ ،تمنطيط رمز تاريخ وعنوان ح ارة ،منشوراا الننين الثقافم  ،أدرار ،ا زاثي ،دا ،صال.05
 -5اسي ي اا يِّقوب القطمل " ،خصططائص المدينة والتح ططر في الدول االسططالمية " ،مجلة المدينة العربية ،عال
 ، 22ال ويت  ،1990 ،صال.05
6- GEORGE Marçais, L’art Musulman, 1er Ed, presse universitaire de
France, paris, 1962, p : 02.
 -7صاحل يوسل بن َّيب  ،علم اآلثار والهوية المغربية ،دار اهدى ع منمن  ،ا زاثي ، 2012،صال.27
 -8رالد مه ي ييطاى عزب" ،تخطيط وعمارة المدن اإلسط ططالمية" ،سط ططلسط ططلة كتاب األمة ،وحارة ااوَّاف والش ي ييمون
األسومم  ،الدوي  ،1997 ،ص ،ص)ال .49،51،55 ،47
مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -10نوفمبر -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين
345

العدد  10نوفمبر 2019

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية

حممد الهغف مسِّودخ ،العمارة والعمران الصحراوي بين األصالة والمعاصرة ،يال بس ية ،هادة مهندس

-9

دول يف النسمف والنقنماا اًُّيي  ،جامِّ مسمن  ،ا زاثي ،2006 ،صال.06
 -10بومجِّ رنل امه  ،العمران والمدينة ،دار اهدى لنطواع والنش ي ييي و النوحيل ،ع منمن  ،ا زاثي ،2005 ،صال
.09
 -11ابن منظور مجال الدين حممد ،لسان العرب ،اجملند ،11ممسس الناريخ الِّييب ،بفوا ،1993 ،صال .186
 -12عود ادنِّد ماجد ،تاريخ الح ططارة اإلسططالمية في العصططور الوسطططى ،م نو اا نو مه ييي  ،القاهية ،1963،
صال .121
 -13عني ووخ" ،القص ط ط ط ط ططر بططالجنوب الجزائري" مفهومططه ومكونططاتططه" ،حوليططات المتحف الوطني لآلثططار،
عال  ،10مطوِّ سومي ،ا زاثي ،2001 ،صال 32
 -14ص ي يياحل يوس ي ييل بن َّيب  ،أبحاث ودراسط ططات في تاريخ وآثار المغرب...اديجل الس ي ييابق ،ص -صال -451
.452
 -15عني ووخ ،نماذج من قص ط ط ططور منطقة االبواط ،ادمسي ي ي ي يسي ي ي ي ي الو نم لنانون ادطوِّم ويدة اليماي  ،ا زاثي،
 ،2006صال18
 -16اسيينِّمنت كنم َّهييي يف بِّ

ادهييادر النارام لندال عنى ألا جتمِّاا س ي نم هن بالس ي ان أو ُهنييا

من يف أص الا -،ون ن لنقهي أن يًد جمموع من القهور .ينظي  :عني ووخ ،القصر بالجنوب الجزائري
،اديجل السابق ،صال. 32
 -17عني ووخ ،القصر بالجنوب الجزائري ،...اديجل السابق ،صال . 33
 -18نفسه ،صال .35
 -19حممد الطممل عقاب ،مسط ط ط ططاكن قصط ط ط ططر قنادسط ط ط ططة األثرية ،دراسط ط ط ططة معمارية وأثرية ،ديوان ادطووعاا ا امِّم ،
ا زاثي ، 2007،صال.20،21
 -20ابياهمد هماا'' ،األبعاد االجتماعية والثقافية لنمط العمران الص ط ط ططحراوي في الجزائر'' ،منش ط ط ططور في كتاب
االنسان والعمارة ،الندوة الا يي الناسِّ  ،مطوِّ سليخ ،الوادخ ،ا زاثي ،2013 ،صال .156
 -21يِّنمد عند ماس الومت يف مش ي ييهر عنى عند الناس ااجنماعي الذخ ييى أن هنا عوَّ و مق ب الس ي يينو
الوش يييخ والومت الامزياثم اخمط ب  ،وبِّد رهس ييمس همتاا عنمم رو

عوَّ األمس ييان الس ييم ولوجم بالومت كنيمِّم

دراس عوَّاا األمسان بالومت ) ااميي م اعنبا عند الناس الومتي أيد أَّسامها اليثمسم  .ينظيال
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عند الناس يف يري مش ي ي يياكري الومت والنهوأ'' ،مجلة المنهل ،عال  ،583مه ي ي ييي،

 ،2005صال.84-83
 -22ال واا مجل كو ال وة  -بالانح والً يد مل رشييديد الواو  -يف النغ اِّىن الثقو يف اُّاثل ومجل ادانوؤ عنى
اا مثري يو ٍ ويو ٍ
لاظ كو ٍ
اا ،ينظيال حممد بن م يا ابن منظور ،لس ططان العرب ،ن ،3ط ، 1د ا ،دار صي ييادر،
بفوا ،لونان ،1993 ،صال .414
 -23حيي وحييخ ،موسوعة عناصر العمارة اإلسالمية ،دار ال ناب لننشي ،ط  ،2مهي ،1999 ،ص.11
 -24عني ووخ'' ،منطقططة جبططال عمور'' ،أ يوي ي دكنورا دول ي يف اآ ييار األسي ي ي ي ي ي ييومم ي  ،جييامِّ ي ا زاثي2000،
ص.39
 -25أ د َّاب مجِّ  ،موسوعة فن العمارة اإلسالمية ،ط  ،1مننقى لنطواع والنشي ،بفوا ،2000 ،ص.316
26- GODAR (C), L’oasis moderne, Essais d’urbanisme saharien,
Maison de livre, Alger, 1954, PP: 59.61.
27- DONNADIEU (C et P), MIDIDILLON (H et J), habiter le désert,
Les maisons mozabites, 3eme édition, Edition Pierre Mardaga,
Bruxelles1986, P : 89.
 -28القبة :مجل َّواب ،رِّييمل كو  ،ومِّناها كهس اُّنيام ورطنق عنى امنااخ كري ي ي ي ي ي ي يييء والاو من الوناء موع من
النسيقمل بشي ري مهيل كية ،والقو ويدة مِّماري مسينقن وأيماما بناء مسينقري فقد ر ون مدفن أو م ان لوسينمناع
وَّد رن ق بوناء .ينظيال
حمم ي ييد حمم ي ييد أم  ،لمنى عني ابياهمد ،المص ط ط ط ط طططلحط ططات المملوكيط ططة في الوثط ططائق المعمط ططاريط ططة ()923-648
ه )1517-1250(،م ،دار النشي با امِّ ااميي م  ،القاهية ،1990 ،صال .88
 -29حيي وحييخ ،موسوعة عناصر العمارة اإلسالمية ،ط  ،2دار ال ناب لننشي ،مهي ،1999 ،صال .83
-30

ي ي ييهاب س ي ي ييِّد عود ال ي  ،بلدة القص ط ططر وآثارها االس ط ططالمية ،ط ،1دار اآفاا الِّيبم ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي القاهية،2001 ،

ص،صال.86،87
 -31حممد بن أيب ب ي الياحخ ،مختار الصط ط ط ططحاح ،ضي ي ي ي ييول وختييج ورِّنمقال مهي ي ي ي ييطاى ديمل الوغا ،ط ،4دار اهدى،
ا زاثي ،1990 ،صال .188
 -32ادِّند بطيس الوسناِّن ،محيط المحيط ،م نو لونان ما يون ،بفوا ،1987 ،صال ..393
 -33ياَّوا بن عود امه اُّموخ اليومي الوغدادخ ،معجم البلدان ،مج  ،3دار صادر ،بفوا ،دا ،صال .166
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 -34س ي ي ي ي ي ي ييامي موار ،الكامل في مص ط ط ط ط طططلحات العمارة االس ط ط ط ط ططالمية من بطون المعاجم اللغوية ،ط ،1دار الوفاء
ااس ندري  ،2005صال..91
 -35س ييِّمد ماص ييل ،المدينة االس ططالمية ،دراس ططة في نش ططأة التح ططر ،م نو حهياء الش يييا ،القاهية ،2005 ،صال
.65
 -36مىن د ون ''،قص ططر بوس ططمغون بوالية البيض ،دراس ططة أثرية وتحليلية'' ،رس ييال ماجس يينفَّ ،س ييد عند اآ ار،
جامِّ ا زاثي2004 ،ا ،2005صال .66
 -37عني بومدين '' ،الفنون والعادات التقليدية ،وأهميتها في التنمية البش ططرية ،دراس ططة نموذجية لمنطقة توات''،
رسال ماجسنفَّ ،سد الثقاف الشِّوم  ،جامِّ رنمسان  ،2012 ،صال .87
 -38يف عاا  1930أجيى الِّال الايمسي ييي أنطوان بوفيس ططي جتيبن عنى ي ي ري هيمي حمور ضو الشي ييمال – ا نوب
ووض ي ييل فم َّطا يدي الوفاة وكامت ادااجهة أن القل ل ين نري بري حتنل وأص ي ييوح مومماء ول ي نل بذلك بري وض ي ييل
ُّما وأ ِّم

ننا فوجد أن هذ اا ييماء ل رنِّان كذلك … فهذا اامي الِّنيممل يمكد اُّقمق الِّنمم اخلطفة ال

رنص عنى أن الش ي ري اهيمي ذا وض ييل يف جمال مغنا مس ييي الش ييمال – ا نوب) فإن اجملال الطماي أو اا فخ اخلاي
لنقوة ال هيومغنا مسي ي ييم حيدو ره فاا فسي ي ييمولوجم عنيمو جيابم يسي ي ييوما يسي ي يينلدا ويسي ي يينغري عنمما .كما أن أ واء
يدى ادسنشاماا ب ندا اسنلدموا اهيا يف َّسد اُّيوا وكامت النناثج أن اا اديضى بدأا رنو ى بِّد وضِّهد
حتت الش ري اهيمي لوًِّ دَّاثق .واكنشاوا أيًا أن أماكن اُّيوا َّد امت بسيع .
 -39مومن يسن حممد  ،في تاريخ افريقيا االسالمية ،دار اادِّم ا امِّم  ،ا زاثي ،2013 ،صال .141
 -40يس صاحل ،االبدا وتذوق الجمال ،ط ،1دار دجن  ،عمان  ،ااردن ،2008 ،صال .83
 -41من الننيارب ال ذكيا يف ره ف النون يف الناس والس ي ي يينو ما َّمري أن النون الداكن يوِّ

عنى ادنري واُّزن

كنيسي ييي"بو "يف لندن ا ي يينهي َّدنا ب ثية يوادو اامن ار بسي ييومل لون دهام القامت وَّد مف ىل النون اارًي ييي
وعيف بِّدها اخنااضا يف يوادو اامن ار ،ينظيال
ابنسي ي ي يياا ميهون الهي ي ي يياار ،جمالية التشط ط ططكيل اللوني في القرآن الكريم ،ط ،1جدارا لن ناب الِّادي ،ااردن،
 ، 2010صال .68
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دراسة استقرائية لمقدمة معجم العين للخليل بن أحمد
An inductive study of the introduction of Al - Ain 's lexicon of
Khalil bin Ahmed
بوفلجاوي علي جامعة طاهري محمد -بشار

ملخص:
عنومت مقال بدراس ي ي ي اسنقياثم ي ي ي دقدم مِّني ييد الِّ لنلنمري بن أ د الاياهم ييدخ 100هي ي170-ه يي)راثد من رواد
اددرس ي الوهيي  ،وممسس عند الِّيوأ ،من مملاار مِّنيد الِّ ،كناب الِّيوأ ،النط ي ي ي ي ييق والش ري ،النغد يف ادوسمقى
،مِّاِّن اُّيوف ،مجن اا األعياب ،راسف ييوف الِّن .
ويِّد مِّنيد الِّ أول مِّنيد صويت يف النغ الِّيبم ررو النم بن ادظاي النمثي ال ناِّن ،ويِّنمد يف ريرمو عنى ارن
اُّيوف من اُّنق ميورا حبيكاا النسان ويَّت أ ياف الشان .
صدر اخلنمري كناب بمقدمة ا نمنت عنى مساثري صورم وصيفم ولغوي رو
رنهلل منها النغ – دراسي ي ي الونم والو

يف اجملااا اآرم ال دراس ااصواا ال

يف القواعد ادنه ي يين باله ي ييمل وا ي يينقاا ال نماا ورهي ي ييياها عند اله ي يييف) –

دراس مظاا ا من من الَّترممل واليبل عند الن و)-الو

يف مشهة النغ األمسامم .

ومن ادساثري الواردة يف مِّنيد الِّ ال الذاَّ وأ يها يف أبنم الِّيبم  ،حتديد اخلنمري دل ي ي ييارن اُّيوف  ،ادهطن اا
الهورم اخلنمنم كادودأ ،وادلين،واددرن.
كلمات مفتاحية :مِّنيد ؛الهوا ؛ادلين ؛اُّيف
Abstract:
My article is an inductive study of the introduction to the book "Ain AlFarahi " (100 e - 170 e), one of the pioneers of the visual school and the
founder of the science of presentations. His works includes: are the lexicon of
the eye, the book of performances, the pronunciation and the form, the
melody in music, the meaning of letters, and the lexicon of the eye is the first
lexicon of the Arabic language written by al-Leith ibn al-Muzaffar. Its order
is based on the letter exits from the throat to the ends of the lips.
The purpose of my research is to identify an introduction to the lexicon of the
eye by revealing it and clarifying the nature of the facts it contains.
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EL khalil has published an introduction that includes audio, morphological
and linguistic issues that study the following areas: Studying the sounds that
make up the language - Derivation - Studying the system of sentence, order
and association - The search for the emergence of a human language.
Among the issues listed in the lexicon of the eye: liquidity and its impact on
Arab buildings, the identification of EL khalil for the exit of characters, ' EL
khalil vocal terms such as principle, director, and runway.
Jel Classification Codes:
language ; introduction ; the lexicon
 مقدمة:رطورا الدراسي يياا الِّيبم يف القين الثاِّن اهنييخ رطورا واسي ييِّا بالوصي ييل والن نمري ،ردم لنغ القي ن ال ي  ،و اين
من الن ن والن ييل ،بِّد ارنوط الِّيب بشِّوب أريى من النا ق بغف الِّيبم  ،فنول عنماء النغ ي ي ي ي ي ي ي يف هي ي ي ي ي ي ييذا اجملال،
ووضييِّوا دراسيياا لغوي وصييورم مِّنمدين يف ذلك عنى ادويظ الذارم يف وصييل ورذوا الهييوا الِّييب .ومن ومن هذ
الدراس يياا اله ييورم دراسي ي اخلنمري اصي يواا النغ الِّيبم الذخ أدر أ م النظاا اله ييويت لدراسي ي النغ مملاا بذلك مِّنيد
الِّ لدراسي ي ي النغ  ،والذخ اس ي يينقطمل دراس ي يينَ أعداد كوفة من الدارسي ي ي والوايث اوض ي ييوعار  ،ااول ادقدم  ،والثاِّن
ال ناب اادر ال نغوي ادلننا ،ولِّري أ هاال ااص ي ي ي يواا ال رنهلل منها النغ  ،ا ي ي ي يينقاا ال نماا وره ي ي ي ييياها وأبنم كوا
الِّيب.
ولنوَّوف عنى ماهم رنك اُّقاثق وحيادة مهي ي ي ي ي ي يياعنها بإما النثاا عنها  ،ييخ بنا أن ِّنها رنم ور يول ي ي ي ي ي ي ي الم
أساسم رنًمن أستن رهسمسم حياول هذا الو

أن جيممل عنها وهي ال

 ما مدى مواكوي ي ي ي ي مقدم ط ط ططة اخلنمري يف منهنيمنها لنوويمل ال ناب مِّنيد الِّ ) ،وبمان ييقني ي ي ي ي يف ااسنقياء ،و بداع يفاأليهاء ،ورأي يف ااسننواط ؟
 -2قراءة في مقدمة العين للخليل بن أحمد الفراهيدي :
صدر اخلنمري كناب الِّ بمقدمة ا نمنت عنى مساثري صورم ،وصيفم  ،ولغوي ،رو

يف اجملااا اآرم ال
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أ -دراس ي ي ااصواا ال رنهلل منها النغ ،وينني ي ي يياول رشييي ي ي ييح ا هي يياح الهويت لدى األمسان ،ومِّيف م اماا النطق
ادلننا ال امن ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي فم  ،ووصل أماكي ي ي ي ي يين النطق و ارن ااصواا ورغفها ،وكري هذا ينناول فيع راص من فيوع عند
النغ عند اصواا).
ب  -دراس ي ي الونم و الو

يف القواعد ادنه ي يين باله ي ييمل وا ي يينقاا ال نماا وره ي ييياها ورغف بنم االااظ لندال عنى

مِّاِّن ننا  ،وهو فيع من عنيوا النغ يسمى عند الهيف) .
ن  -دراسي مظاا ا من  ،من يم ريرممل أجزاثها وأ ي كري جزء منها يف اآري ،وعوَّ ااجزاء بًِّييها بوِّ  ،و ييق
ربطها وهذا النوع من عنوا النغ هو عند الن و) .
د  -الو

يف مشي ي ييهة النغ األمسي ي ييامم  ،رو

بِّ

النظيياا منها ،كمل ين ند األمسي ي ييان هذ النغ ؟ والو

يف يماة

النغ ورطورها يف موايي ال ااصواا  ،الونم  ،الدال  ،الَّتكممل صياع النغاا ،وامقسامها ىل هني ي ي ي يياا ،وصياع النهنياا
ور ون النغاا ادشَّتك )1 .
افننح اخلنمري يف الوداي مِّنيم اقدم مسمما امه ومثنما عنم ،يام ي ي ي ي ييدا يا  ،منوكو عنم ي ي ي  ،مومنا اهدف ااساسي
من وضِّ ؛ وذلك من رول عمنم مجل كوا الِّيب يف كناب وايد ،ويهي مي يواد  ،ذ يقول ال" أراد أن رِّيف ب الِّيب
يف أ ِّارهيا و أمثاها و ا واهتا فو يشد عن

يء من ذلك ")2 .

ألل اخلنمري مِّنيد الِّ بطييق رس ي ي ي ييهري النِّامري مل مواد  ،فن دو يف الوداي عن هدف ادِّنيد الذخ يس ي ي ي ييِّى ىل
ض ي ي ييول النغ ويه ي ي ييي ألاا ها  ،و رطيا ىل رومان كمام رذوا اُّيف دِّيف أبِّد اُّيوف يجا  ،بقول ال" فدبي ومظي ىل
اُّيوف كنه ي ي ييا ف ي ي ييذاَّه ي ي ييا  ...و من ي ي ييا ك ي ي ييان ذواَّي ي ي ي ي ي ي يياه ي ي ييا أمي ي ي ي ك ي ي ييان يانح ف ي ي ييا ب ي ي يياالل و يظهي اُّيف ضوال اب
،اا،او،اؤ،اع،اغ...فوجد الِّ أدرري اُّيوف يف اُّنق" )3
ولِّري اخلنمري بطيي هذا وردب ي ين اُّيف وذواَّ يا جِّري الِّ أدرري ييف يف اُّنق  ،وهو ادنمح الهي ي ي ي ي ي ييويت
ادسنيري يف هذ الاقية يم كان ينطق بهلل الوصري َّوري اُّيف الثابت عنى الن و اآيتال أب ،أا،أو،أؤ،أع...وه ذا
.
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اسي ي ي يينلنص اخلنمري من رول هذا أن الِّ هي أبِّد اُّيوف يجا  ،فاخلنمري كان يِّمش جو ااص ي ي ي يواا واامغاا
من رول َّ يياءة الق ييي ن ،والنِّامري مل راِّموا الِّيوأ و يقاعاهتا "،مِّد ل ر ن مِّا
،ل ن أول مِّنيد بادِّىن الدَّمق مادة ورنظمما ومِّا

الِّ لنمايدة القي مم ااوىل حمنما

،رًمن هذا الدرس ادسنقهي لنمايدة الِّيبم عام والقي مم راص

،وكان به يييف النظي عن ًَّ ييم النس ييو ،وجباممل ما يوا من مويظاا راس ييفي ص ييورة دَّمق دا يديي الن اة من دراس ي ي
يول ادايدة القي مم يف لاياا القين الثاِّن اهنييخ" )4
ييو اخلنمري االااظ النغوي بهمغاا اآل ادوس ييمقم مِّبا عن ذلك "...أما اآل ال ره ييدر ااص يواا النغوي فهي ما
ب اُّننيية ىل الشان من جسد األمسان ")5 .
فاخلنمري اَّنهي عمن عنى هذا ا زء ادسمول عن صدور الهوا الوشيخ.
و يقدا اخلنمري بِّد هذا ريرممل اُّيوف صورما يسمل ادلارن بدءا بهَّهاها وَّد جاء ه ذاال
"ع ؤ هي -خ ع – ا ن ش أ -ص س ح -ط د ا -ظ ذ و – ر ل ن – ف ب ا -واخ -زة")6 .
ررمل اخلنمري بن أ د اُّيوف عنى يسمل ارجها  ،جيمل هذا الَّترممل أواثري ييوف هذ اابماا ال
َع ْن َيِّي َه ْني ِي َر ِي َيدةٍ َمدَّارةٍ
َ
ع ؤ هي
ص ِ س ِ
موندرو َن َح ْجيخ
َْ َ
س

ص

َّن
خ

د

ِِ
ِ
خ بِاهَوى
ُر ْمما لذخ مُ ْ
ه ٍح فُماد َ
ر

ل

ن

غ

ط

ف

ا

مل
ُمننه ٌ
ب

ن

َا ٍل ِذخ

ِ
مل
َد َهشي رَطَنُّ َ

ُنوا
ح

يد ِضَيا ِر
َكوا ُ َج َوى َ ِد ُ

ا

َا ِر

ظ

ِ
وذخ اد ِ
وا
َ
و
ا

ش

أ

ذ

و

نَُا ِرخ
ا

خ

)7

رطيا اخلنمري بِّد ذلك يف مقدمن ىل أبنم كوا الِّيب ؛ الثناثي والثو ي واليباعي واخلماسي ي ي ي ي ي ييي ،وأمثن كري موع ،وهو
يدي صييف ينِّيأ ل َّ اء واافِّال واادواا ب فم اخلنمري أن أبنم ال وا حمهورة يف الثناثي واخلماسي.
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أما اا اء ال رن ون من ييف فإن متامها ومِّناها عنى و أييف  ،يذف الثال لسي ي ي ي ييومل من ااسي ي ي ي ييواب مثري
"يد ،فد  ،دا")8 .
وحتدو أيً ي ي ي ييا عن ييوف الذاَّ ر -ل – ن) وأواها اهنماما راص ي ي ي ييا ،ورص لا النغ الِّيبم ال روجد لا هذ
اُّيوف  ،وب صااهتا ورهاثهها  ،وكثية دورالا يف ال وا حبم ا ختنو صمغ رباعم ي ي ي ي ي  ،أو مخاسم يف الِّيبم من أيد
ييوفها  ،و ا فهي أعنيمم درمن .
بِّد يديث عن اا اء ال رن ون من ييف وعن أييف الذاَّ  ،وَّل اخلنمري عني ي ي ي ي ي ي ييد روضمح و يؤ ارن اُّيوف
وأيماحها ومدارجها  ،فذكي أن ييوف الِّيبم رس ي ي ي ييِّ وعش ي ي ي يييون ييفا  ،منها ص ي ي ي ي ي م

ها أيماح ومدارن ،وأربِّ هواثم ،

وَّسيد اُّيوف ىل رسِّ مدارن وهيال
 ينقم ال ع،ؤ،هي،خ،غ هوي ال ا، نييي الن،ش،أ أسنم ال ص،ح،س مطِّم الط،د،ا لثوي الظ ،ذ،و ذلقم الر،ل،ن اوي ال ف،ب،ا هواثم الخ،و،ا اهمزة الء )9فاخلنمري َّاا بنوحيل ااصواا عنى مواَِّّها " باعنوار جييان الهوا وروَّا ")10 .
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وادنمح الهي ييويت م ن رول هذا النهي يينمل ينمثري يف مقدرة اخلنمري عنى رهي يينمل ااص ي يواا يم اسي يينطاع أن يًي ييل ل ري
ييف يج اخلاص ب بدءا بهَّهى اُّنق وصوا ىل الشان .
و ارول ذلك باُّدي عن ييق النقنممل  ،والهور ادم ن عند رقنممل ال نم ال
 ال نم الثناثم رنهيف عنى وجه ضو" َّد ،دا ")11 . ال نم الثو م رنهيف عنى سني أوجي ضوالض ي ي يييب  ،ض ي ي ييب ،رض ي ي ييمل ،رب

 ،بً ي ي ييي ،بيأ) يس ي ي يينِّمري بًِّ ي ي ييها مثري ض ي ي يييب وبيأ وينغي أكثيها الا مهمن مف

مسنِّمن .
 ال نم اليباعم رنهيف عنى أربِّ وعشيين وجها .-

ال نم اخلماسم رنهيف عنى ماث وعشيين وجها ،يسنِّمري أَّنها وينغى أكثيها.
فاسي يينغول اخلنمري لا ي اليياضي ييي ورو ما يف جمال النغ ،واسي يينلياج لنهي ييمل ادولدة من ادايدة الوايدة يِّد منم ا
صورما أساسما ،فهو صايمل ف ية النقالممل  ،ف ان يسنلين أَّهى عدد من النقنمواا األفيادي الهورم ادوَِّّم .
وَّد رنول اخلنمري رقالممل كري بناء ووض ي ييِّها جمنمِّ يف أعمق ييوفها يجا  ،وهذ اخلطوة يس ي يييا ل يه ي ييي ألااظ
النغ  ،وضمان عدا ر يار يء منها  ،و ى كري جمموع من هذ النقنواا فهو .
فم ون ادِّنيد مقسييما ىل كنمل حبسييمل اُّيوف  ،و ىل أبواب حبسييمل اابنم  ،و ىل فهييول حبسييمل جمموعاا
رقنواا اا لااظ  ،فمثو كنم
الثو ي

عقد ) ورقنواهتا دها يف ال كناب الِّ

ان الِّ أعمق ييوفها يجا ) باب

الا من اابنم الثو م ) فهري ع ا د .

 -3المسائل الواردة في مقدمة معجم العين للخليل:
 الذالقط ططة لغط ط ط ططة :الاهاي  ،واخلا .وفي االصطالح :ااعنماد عند النطق باُّيف عنى ذلق النسان والشا .
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وادقهييود بذلق النسييان ال" يف النسييان ،أو أسيينن ،أو مننها  ،أو مسييندَّ " ،)12وييوفها سيين مجِّها اُّافق بن
مل" وهي الااء والياء وادمد والنون الوا والواء ادويدة .و مت بذلك لذاَّنها؛
ا زرخ يف ادقدم والطمو يف َّول ال "فَِّي ِم ْن لُ ِّ
أخ رانها وس يييع النطق حبيوفها؛ ان بًِّ ييها اين من ذلق النس ييان أخ يف  ،وهو الياء والوا والنون ،وبًِّ ييها اين من
ذلق الشا وهو الااء والواء وادمد ،وكما رسمى بالذاَّ رسمى باُّيوف ادذلق  ،وحبيوف األذاا وكنها ألااظ مَّتادف .
فقد ب اخلنمري أن هذ ااييف ها راصييم مممزة من يم الوضييوؤ والسييهول يف النطق ويقول يف مقدمن ال " اعند أن
اُّيوف الذلقم والشاوي سن وهي ال ر،ل،ن،ف،ب،ا  ،و منا مت هذ اُّيوف ذلقا ان الذاَّ يف ادنطق ال " منا هي
بطيف أسن النسان والشان راص " )13
ولِّري عند حتنمننا هذا القول ادنقول عن ادقدم  ،يظهي رو مل اخلنمري ده ي ي ي ي ييطنح الذاَّ من وجهن  ،يدا ا ردل
عنى ااييف الثو ال الياء والوا والنون فقل  ،والثامم ال ردل عنى جمموع ااييف السن ال الياء والوا والنون والااء والواء
وادمد ،كولا منقارب ادلين.
لمس هنا رِّارأ ب ااسي ي ي ي ي ي يينِّمال كما َّد يظهي ان ااول منا هو لن ديد ادلين  ،فاُّيوف ال ختين من ذلق
النسان و فقل ،ولذلك جاء َّول "منها وو ذلقم الر،ل،ن ختين من ذلق النسان...و وو اوي الف،ب،ا يجها
من ب الشان )14 "...
وأما ا اسيينِّمال الثاِّن فهو لومان صييا هذ ااييف السيين  ،وألا رنسييد بسييم الذاَّ  ،وادنمح الهييويت هو سييهول مطق
هذ ااصواا أ ناء ال وا .
ولذا ينو لنا أن اخلنمري يودو دَّمقا يف اصطويار واسنِّماار ها.
َّدا اخلنمري وصاا اصواا الذاَّ  ،بِّد يديث عن ااصواا ذلقم و اوي بهااا وو وهيال الوضوؤ والسهول
والشموع ،فمقولال" فنما ذلقت اُّيوف السن  ،ودل لن النسان وسهنت عنم يف ادنطق كثيا يف أبنم ال وا)15 ."...
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وهذا يدل عنى أن هذ اُّيوف منطنق من مف عناء ،واض ي ي ي ي ي

بو ر نل س ي ي ي ي ييهن مطقا واس ي ي ي ي يينِّماا ،ويف َّول ال "

وسييهنت عنم يف ادنطق" دال عنى سييهول مطقها مقارم بااص يواا ااريى ،وارهييافها بالوضييوؤ والسييهول  ،جيِّنها أكثي
ااصواا موعا ودوراما يف ال وا)16 .
ولذا ي ون اخلنمري سي ي ي ييواَّا ىل الننوم  ،ىل أن أكثي اُّيوف دوراما يف ال وا بِّد ييوف الِّن هي ييوف الذاَّ
مظيا لسهول مطقها.
 -2.2أثر الذالقة في أبنية العربية:
يقي ي ي ي ييي اخلنمري أن بناء اليباعي واخلماسي ،ا انو من أيد ييوف الذاَّ السن ،وعن ي ي ي ي ي ذلك أن ال نم ذا الت
قنت ،فايناجت يمنتذ ىل أن ي ون فمها أرل اُّيوف وأيسيها مطقا " .فنمس يء من بناء اخلماسي الناا يِّيخ منها
أو من بًِّ ."...

)17

وَّد رو مما س ي ي ييوق أن ذلك يف ييوف الذاَّ  ،ومما يويق من رول مص اخلنمري أم فيا ب اليباعي واخلماس ي ي ييي
من جه أن اخلماسييي ا وجود اييف الذاَّ فم  ،وا يسيينثىن من لاق ،أما اليباعي فااصييري ا ييَّتط ذلك فم ،واسيينثىن
اخلنمري من ضو عشييي كنماا جتن يواذا َّد رنون من أيد أييف الذاَّ "  ،ويشييَّتط عندثذ أن يقَّتن حبييف الطوَّ
ع ،ا) أو بهيد ا ،فهما حيسنان جيس اابنم أيًا ")18 .
ف س اخلنمري الهي ي ي ييويت وذوَّ الاين هو ادنمح الهي ي ي ييويت الظاهي من هذ الا ية مظيا لننييبن ادنواصي ي ي يين مل الهي ي ي ييوا
ورِّامن مِّ .
 تحديد الخليل لمخارج الحروف:اعنمد اخلنمري يف حتديد ارن اُّيوف عنى جتيب راصي ي ي كان س ي ييواَّا لمها و اها

ذوا اُّيوف)  ،وذلك بنطق

اُّيف س يياكنا مس ييووَّا لمزة مانوي  ،وَّد ارنار س ي ي ون اُّيف عنى ييكن  ،ان ين اُّيف يظهي به ييورة جنم عندما
ي ون ساكنا .

)19
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وادنمح اله ي ييويت من هذا ا هد هو روص ي ييري اخلنمري لذ الننييب ىل أن كري اُّيوف يودأ ريوجها من اُّنق ،ولذلك اعنمد
يف ريرموها ورسي ي ي يينسي ي ي يينها عنى الوداي بهدرري اُّيوف يف اُّنق و ردرن باارفل فاارفل وصي ي ي ييوا ىل الشي ي ي ييان

ين اُّيوف

الشاوي .
وَّد أفاد ابن جين من هذ الننييب و وقها يف كناب " س ي ييي ص ي ييناع األعياب" ومص عنم َّاثوال " وس ي ييومنك ذا أردا
اعنوار صدى اُّيوف أن رهيت ب ساكنا ا من يكا ،ان اُّيك رقنق اُّيف عن موضِّي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ومسنقي  ،وجتدب ىل جه
اُّيوف ال هي بًِّ ي  ،و ردرري عنم

زة الوصييري م سييور من َّون  ،ان السيياكن ا ن ن اابنداء ب فنقول الأ  ،أا،

أن وكذلك ساثي اُّيوف " )20
و فادة ابن جين من اخلنمري يِّد منم ا صي ي ي ييورما يدل عنى بياءة اخلنمري الهي ي ي ييورم ،فنه ي ب ومقري ف ي كري من جاء بِّد
من رومذر ومفهد.
ولقد ورد يف مقدم اخل نمري الِّديد من القًييايا الهييورم ال رِّامري مِّها الننل ادهييطن اا الهييورم ال سييننِّيف
عنمها يف الِّنهي ادوايل.
- -5المصطلحات الصوتية الخليلية:
حتدو اخلنمري عن ارن اُّيوف لن ديد مواضِّها يف ا هاح النطقي ،واسنلداا أربِّ مهطن اا وهيال
المبدأ ال وادقهود بنسممن ادوضل وادلين واُّمز واددرن وسمهيت يف حتديد الايا ب هذ ادهطن ااالالمبدأ لغة  :جاء يف لسي ييان الِّيب أن ادودأ مشي يينق منال ابندأ أخ ال" ارَّتعها من مف سي ييابق مثال" )21مِّىن هذا أنمودأ الش يييء بداي ر وم وص ييوا ىل اكنمال ولقد اس يينِّمري هذا اده ييطنح عند اله ي يورم لندال عنى ادوض ييل الذخ يودأ
الهوا فم بالننيمل )22 ،فهو اد ان الذخ حيدد فم الهوا ذار لمنلذ

ن يف موضل يدو .

وَّد أ ي ي ييار اخلنمري دهي ي ييطنح ادودأ ي حتدو عن ارن اُّيوف يف َّول ال فالِّ و اُّاء واخلاء والغ ينقم ،ان
مودأها من اُّنق والقاف وال اف هوينان،ان مودأ ا من النهاة)23 ،فادودأ هو بداي ر وين اله ييوا ورشي ي من َّوري أن
ينلذ يج اخلاص ب  ،وعن ادلين سم ون يديثنا يف الِّنهي ادوايلال
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 المخرج لغ ط ططة  :مشنق من الاِّري رين اين ريوجا و يجا فم ون ادلين موضل اخليون)24 .المخرج اصطالح طط ط ط ط ط ط ط ط طط ط ططا :هو موضل مِّ من جهاح النطق ينشه من الهوا ويظهي فم  ،فمهطنح ادلين يشف ىلالنقط اخددة لنهوا يف ا هاح النطقي  ،ال يند عندها رِّديري وضِّ .
ولِّري ادلين عند اخلنمري هو موضل راص ل ري ييف مسنقري عن مف ي مطق  ،وذهمل بِّ

الوايث

ىل

أن ين اُّيف هو " ادوضل الذخ حيدو فم الهوا ومطنق من اجتا السامل )25 ".
فهو لذا م ان مشييوء الشيييء ور وم  ،وأورد اخلنمري مهييطنح ادلين من رول حتديد دلارن اُّيوف مثري َّول ال "
ر ،ل  ،ن ختين من ذلق النسان  ...وو اوي ف  ،ب  ،ا يجها من ب الشان )26 " ...
ومِّىن هذا أن ل ري صوا يجا راصا ب  ،و د مهطنح ري يننقي مل ادلين وهو اددرن .
المدرج  :جاء اخلنمري اه ي ي ييطن اا ننا ر اد رنقارب ورنش ي ي يياب فمما بمنها  ،ل يقد بن ديد ماهم كري وايدة اايدها،و منا أوردها مندارن فمما بمنها أ ناء وصا لن يوف  ،وكنم
اددرن وايدة منها  ،و ادقهود ب هوال " ادوضل الذخ رن ي من جمموع من ااصواا ادنقارب " )27
يُقهييد باددرن رنابل ااص يواا يف يدو ها ،فهييدور الهييوا الثاِّن ،يودأ عند موضييل روَّل الهييوا ااول ،وي ون
ب جمموع ااصي ي يواا ادنقارب حبم حتقق هذ ااصي ي يواا موعا من الننابل والننايل فمما بمنها  ،وجاء اخلنمري اه ي ييطنح هو
اُّمز والذخ يندارري ماهوم عند اخلنمري مل ادهيطن اا السيابق وهي ال ادودأ  ،وادلين  ،واددرن ول اص كري مهيطنح
منها بنِّييل راص .
ويُِّيف اُّمز أم " موضل اجنماع الِّاثن الهورم و امنسالا لم " )28
مِّىن هذا أن ل ري ييف يج اخلاص فن يف الِّ واُّاء واهاء و

ارن ل نها كنها يف يمز وايد  ،وهو اُّنق

 ،فاُّمز يشمري عنى عدة ارن .
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 - 4-خاتمة:

اُّمد مه سي ي ي ي ي ي ييو ام ورِّاىل الذخ َّدر لنا النوفمق والننياؤ يف كناب هذا ادقال ومنمىن من امه عز وجري أن ي ون َّد مال
وهو "داللة الح ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططرف في مقدمة معجم

عنياب د ،فقد َّدمنا ل د هذا الِّمري بِّد را ف ورِّقري يف موضوع الو

العين للخليل بن أحمد الفراهيدي" وهو موضوع هادف يهند ب ا ممل ويطم ي ي ي ي ي ييون دِّيف رااصمن والنِّمق فمها  ،وَّد
كان هذا الو

اثاب اليين الِّنمم ادارِّ ل وررقاء اوض ي ي ي ي ييوع الو

لذلك بذلنا جهدا كوفا يف رياج عنى ادس ي ي ي ي يينوى

ادطنوب.
وروقى الدراس ي اله ييورم لدى الِّنماء الِّيب ،بِّمدة عن أجوء مااهممها وأس يس ييها وميجِّماهتا وأهدافها ،ذ هنا
ال ثف من اامور ل يسيينل الًييوء عنمها ،وبًِّييها ل ينا

الغوار عنها ،ومدعو الشييواب الدارس ي

ىل الِّودة ىل اسيينثارة

هماء الِّواَّية يف الدرس الهويت بدءا باخلنمري وميورا بسمووي وابن جين ،وعب حمطاا أريى مل عنماء ريين.
ولِّري أهد ما روص ييري لم اخلنمري يف عند ااص ي يواا يه ييي لنمِّنيد الِّييب بهبِّاد ص ييورم فً ييو عن وص ييل ااص ي يواا
منايدة وجمنمِّ ومنًييم ىل سيواها .و ِّن لممنن ين الِّنيمل يمنما أجد يًييل يدا جديدا ،ومِّمارا فنما منواحما ،لن نماا
الِّيبم با نماها عنى اُّيوف الذلقم والشاوي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  ،ولن نماا ااعنيمم ال ا رشنمري عنى وايد من ييوف الذاَّ
والشا .
يُِّد الدرس اله ي ييويت عند الِّيب ،من أص ي ييري ا واممل ال رناولوا فمها دراسي ي ي النغ  ،ومن أَّيلا ىل ادنهج الِّنمي ،ان

أس ي ي ي ي ي ي يياس هييذا الييدَّرس بُين عنى القياءاا القي ممي  ،وَّييد دفِّييت َّياءة القي ن عنميياء الِّيبمي القييدميياء لنييه َّميري أص ي ي ي ي ي ي يواا النغي

روصري لم عنماء
عما َّ
ومويظنها مويظ ذارم  ،أمننيت يف وَّت مو ِّ ي جدا دراس مو ل َّصواا الِّيبم  ،ا رونِّد كثفا َّ
ااصواا يف الغيب.
و لِّري هذا ا هد الِّنمي ال وف ،بدأ ا اول أيب ااسي ي ي ي ي ي ييود الدؤيل ،ضي ي ي ي ي ي ييول القي ن بالنُّقل عن ييق مويظ ييك
الشان  ،وكان يقي ي ي يول دن ي نمل ل ال ذا رأينين َّد فن ت فمي باُّ يييف ،فامقل مقط فوَّ ىل أعو  ،و ن ضممت فمي،
فامقل مقط ب يدخ اُّيف ،و ن كسيا ،فاجِّري النُّقط من حتت اُّيف.
جاء بِّد ذلك اخلنمري بن أ د وَّدَّا َّأول رهنمل ل َّصواا يسمل موضل النُّطق ،أو يسمل اايماح وادلارن،
كما َّي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييال ،وَّي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييد أدَّى ب ذلك النهنمل ىل رقسمد ااصواا ،ىل ما يُِّيف اآن بالهوامت ،والهواثت ،و

واصري سمووي ييق أسناذ  ،فقدَّا دراس ل َّصواا أوىف وأكثي د َّ  ،وه ذا رنَّهري جهود عنماء الِّيب القدامييى يف دراسي ي
ااصواا يَّت مهري ىل ابن جين ،وهو أسناذ هذا الِّند دون مناحع ،الذخ أدر

ومِّ النغ وو مانها ،عندما َّالال "النغ

كري َّوا عن أمياضهد".
أصواا يُ ِّ
ِّب لا ُّ
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رنك بِّ

مل كثف من عنماء
جهود عنماء الِّيب القدماء يف جمال الدرس َّ
الهويت ،أما يف الِّه ي ي ي ي ييي اُّاضي ،فقد ام َّ

الِّيب اخد

عنى درا سي عند ااصيواا ،وَّد كاموا يف ذلك و فياال فييق ره ي اا جاء ب عنماء الِّيب السيابقون ،ول

يننياوح  ،وفييق ره َّي اا َّدَّم عنماء الغيب يف الدرس النغ ي ي ييوخ اُّدي  ،ول يننال بَّتاو الِّيب يف عن ي ي ي ي ييد ااصواا ،وفييق
روصري لمها أسوف .
ال  ،مجل ب ااميين ،أفاد من مناهج الغيبمِّ اُّديث  ،وأرذ من ا هود ال
َّ
ومن اا اء ال دِّت يف ممادين الدراس الهورم يف هذا الِّهيال بياهمد أممس ،حممود السِّيان ،متاا يسان ،أ د
نار عمي ،عني عود الوايد وايف،صو ي الهاحل ،عود الي ن أيوب ،حممد أ د أبو الاين ومفهد.
و ن كان امه رِّاىل َّد وفقنا يف كناب هذا الو

فإمنا مِّنب ذلك م افهة من و رِّويً يا عما بذلنا فم من جهد

ورا ف ،وذلك هدفنا منذ الوداي ومنشيف أمنا وصننا لم  ،و ن ل موفق فإن لنا يف اخاول وجزاء مشي الِّند.
وأرفا بِّد أن أل منا هذا الو

ادنواضي ييل وأحبيما يف جمال  ،منمىن أن ينال رضي ييا ا ممل ،وصي يينى امه رِّاىل عنى موم

حممد وعنى ل وص و أمجِّ .
 . 6قائمة المراجع :ت
 -1أبو الانح عثمان بن جين ادوصنيال سي صناع األعياب رحال يسن هنداوخ ،دار َّند دمشق ط 1995-1ا
 -2اخلنمي ييري بن أ ي ييد الاياهمي ييدخ ال مِّنيد الِّ – حتقمق مهي ييدخ ادلزومي و بياهمد السي ي ي ي ي ي ي ي ييامياثي -وحارة الثقي يياف ي ي الِّياَّم ي ي
بغداد1980ا.
 -3أمري ر اد عني سيوجي ال جامِّ أا القيى كنم النغ الِّيبم – حب يول ارن اُّيوف عاا 1439
 -4يهاب حممد أبو سن ال اخلنمري بن أ د الاياهمدخ ورهسمس عند مِّاِّن القيان ال ي ،جامِّ ع لس .
 -5يس مهارالادِّنيد الِّييب مشهر ورطور ،دار مهي لنطواع ،ن1
 -6ينممي رنمري النا ف الهويت عند اخلنمري ،دار ادِّيف ا امِّم .1998
 -7رمًان عودالنواب ال اددرري ىل عند النغ ومناهج الو

النغوخ،م نو اخلا ي لنطواع ،ط 1997 -3ص110رنول

 -8عني بن حممد اآمدخال األي اا يف أصي ي ي ييول ااي اا ،رِّنمقال عود اليحاا عاماي ،دار الهي ي ي ييممِّي اليياأ ادمن

الِّيبم

السِّودي ) ،ن  ،1ط 2003 ،1ا.
 -9حممد بن م يا بن منظور األفييقي ادهيخ مجال الدين أبو الاًريال لسان الِّيب ،دار صادر بفوا ،لونان.
-10مِّم ريمد الِّزاوخال أبو ب ي الزبمدخ اامدلسي و ار يف الن و والنغ  ،مطوِّ اادب 1395هي .
 .7هوامش:
 -1رمًان عودالنواب ال اددرري ىل عند النغ ومناهج الو

النغوخ،م نو اخلا ي لنطواع ،ط 1997 -3ص10
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 -2اخلنمري بن أ د الاياهمدخ المقدم مِّنيد الِّ ،دار يماء الثياا الِّييب بفوا لونان– ص5
 - 3اديجل ماس  ،ن-1ص34
 - 4يهاب حممد ابو سن الاخلنمري بن أ د الاياهمدخ ورهسمس عند مِّاِّن القيان ال ي -جامِّ ع لس ص4
 - 5يس مهار الادِّنيد الِّييب مشهر ورطور -دار مهي لنطواع –ن-1ص220
 - 6اخلنمري بن أ د الاياهمدخ ال مِّنيد الِّ –ن-1ص34
- 7أمري ر اد سيوجي ال جامِّ أا القيخ كنم النغ الِّيبم – حب يول ارن اُّيوف -ص 13عاا 1439ا1438
 - 8اخلنمري بن أ د الاياهمدخ ال مِّنيد الِّ –ن-1ص34
 - 9اخلنمري بن أ د الاياهمدخ المِّنيد الِّ –ن-1ص42-41
 - 10م ي درار ،سِّاد بسناسي ال ادقيراا الهورم يف البامج الوحاري لننيامِّ ا زاثيي ،ص39
 - 11اخلنمري بن أ د الاياهمدخ المِّنيد الِّ –ن-1ص42
 - 12م ي درار ،سِّاد بسناسي الادقيراا الهورم يف البامج الوحاري لننيامِّ ا زاثيي ص53
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"دمقرطة الفن" وواقع اإلبدا التشكيلي التونسي في ظل تغيُّب النقد
The "democratization of art” and the reality of Tunisian
artistic creativity in the absence of criticism
نادية بموري ،دكتوره في علوم وتقنيات الفنون ،باحثة في جامعة القيروان ،تونس.
ملخص باللغة العربية:
يِّنب الان النشي ي ي ي مني الننل رنوعار النِّوفي حميكا أس ي ي يياس ي ي ييما لننهوأ باجملنمل .وهو يومس جري جمااا
اُّماة بها موا ية ،ذ ين سد جبدي يقاعار ال رنغنغري ورم ي يف سنوكماا اافياد وردود أفِّاهد ال حتدد اجتاهاهتد.
فهو بااساس َّوة مافذة يف رغمف النسمج ااجنماعي ورنشمل دينامم من .
ول ن هذ اُّقاثق رظري رشي ي و َّه ييورا ،يف الوندان الِّيبم عموما والوود النومس ييم ره ييوص ييا .فِّوَّ الانان
انينمِّ احالت رش و بِّ

الناور .راص وأن ادمارس األبداعم ر اد رظري بداعا اما جياء النااعري الِّقمد الذخ

أيماما يننزا السنوم وا يقوا بدور يف اسننطاا ووءاا الِّمري الاين.
وهو ما سنشف لم يف مص هذ الدراس  ،ال سن اول من روها روجم اامظار لنوضل ادهحوا يف الساي
النشي منم النومسيم الموا ،لِّدة أسيواب رنم ور أمنوها يول َّهيور ااهنماا بقطاع ا مالماا الوهييي وضيِّل مدوم
مقدي رسنيري حتيكاا هذ ادادة.
ن موض ييوع هذ اددارن بااس يياس يس يينل الًي يوء عنى وض ييِّماا رس ييمف ادش ييهد الثقايف ال يش ييولا بِّ
الِّوح ،اس ييواب َّد ر ون مش ييَّتك ب هذا وذا ال ب مقَّتياا يف األبداع النش ي مني َّد ا رغاحل م نون الواَّل وَّد
ا رنناس ي ي ييمل مل ادممزاا الا يي لناتاا اجملنمِّم ادقه ي ي ييودة يف ري ض ي ي ييِّل ادادة النقدي  .وب مماب النه ف وعدا
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 والذين هد عوَّ يف حتديد الوض ي ييل الياهن والو،يوء الدعد ال ايف لنمش ي يييوع الاين من َّوري س ي يينط األ ي يياف
. ينول لننهوأ ب

 ويول عمنماا الننقي،هتدف هذ الدراس ي ىل يؤ ي الم لماا األبداع الاين وكمام امنشييار يف رومس
 أس ي ييواب َّد رمدخ ىل رهحا ادش ي ييهد الثقايف وبالننمني رهحا الننمم ادس ي ييندام دارري... ، يف ري هش ي ييا ي ي ادادة النقدي
. النسمج اجملنمِّي يف الوود النومسم
 دمقي الان – النقد الاين-  األبداع – اجملنمل:الكلمات المفتاحية
Abstract:
Plastic art is considered an essential means of society’s progress, with
all its expressing sorts. It touches most life aspects in direct way. As it is
characterized by the seriousness of its rhythms, this goes deep into and affects
the behaviors and reactions of individuals, which determine their attitudes.
It’s essentially an effective power helping to change society and making it
more energetic.
However generally speaking, these facts have limits in Arab world and
particularly in Tunisia. Therefore, the relationship between the artist and his
society/community suffers from disharmony, considering the fact that
creative works are hidden to some extent due to negative views towards the
fathom of art.

برلين-ألمانيا-المركز الديمقراطي العربي-2019 نوفمبر-10 العدد-مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية
366

2019  نوفمبر10 العدد

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية

This is exactly what we will point to ours study, in which we will focus
on the crisis in the field of plastic creativity in Tunisia in the present. This is
ascribed to many reasons. Most of them revolve around the lack of interest
in the visual aesthetics and the weakness of the evaluation of this subject.
The topic of this intervention sheds light essentially over the situation
of monitoring the cultural activity which has some limits. This can be caused
by shared factors; between proposals in plastic creativity, which may not
provoke reality and cannot be in harmony with the cultural characteristics of
targeted of the communities in the context of the shortage of the evaluation
and criticism processes.
Since there is a lack of supervision and enough support of the artistic
project by the concerned authorities, who are responsible for determining
the present situation and the search for possible solutions to boost this sector.
This study aims to raising the issue of artistic creativity and how it can
be spread in Tunisia and the processes of receiving such art, considering the
weakness of criticism and evaluation these are causes which can lead to the
multiplication of the problems in cultural world. These factors may lead to
the deterioration of the cultural framework and thus a crisis which may face
the sustainable development within the Tunisian social fabric.
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Keywords: Creativity – society - democratization of art - criticism
توطئة:
ينِّمل األبداع النش ي ي مني بش ييَّت أمواع ادلننا دورا هاما يف النهوأ باجملنمل .والنِّييااا ال وس ييم م ال
رمس يس لا ية "الان لنان" أص ييو ت َّالوا حمدودا وص ييمغ س يينوم ل رِّد جتد ها م اما ا يف كنمل الناريخ .فالان مي ة
الواَّل ب ري حتوار وهو عنى عوَّ و مق وعممق ب وهو ادس يياي ادناس ييو لنس يينيمري امطواعار راصي ي وأن اهنماماا
الانان النشي ي ي ي ي مني اآن َّد ارس ي ي ي ييِّت ورمون اآن أص ي ي ي ييو ت أ ي ي ي ييد ُّايا من ذخ َّوري يف ا و مجهور ال ري ولمس
النلو  .فالانون النشي منم رومس بهييا موا ييية الِّديد من جمااا اُّماة ادِّمشييم مثري ادشيياهد الوناثم واًُّييي وها
ي ي ي ي ي ي ييهن يف مياَّو ا ودة ورقممد أداء النوياا األعومم وحماول جياد بيجم ماجِّ يف هم ن اخليدة و روف النااي من
رول رنق ور اا مننوع ن ن أن ر ون من أ ها الن ت واليسد النش مني ...ومف ا
ن الانان لمس اِّزل عما يدور يول من وَّاثل ،ان الان كمنيال لننذوا يِّنب مسيياي مم ية عنى ادنقوري،
فهو يومس بهي ي ييا موا ي ي ييية ومف موا ي ي ييية جري مواؤ اُّماة بننوع جمااهتا ومسي ي يينوياهتا ادلننا بدءا بالايد ومشي ي ييموار
اخلاص  ،وصوا لنمنينمل والنااعري مِّ  .ومن ادمكد أن مًمون الان ينِّدى أن ي ون جميد رش وا بهيي هامشم ،
أو كما ييون ل جمال لنهو والنسنم  ،ام ينسد جبدي يقاعار ال رنغنغري ورم ي يف سنوكماا اافياد وردود أفِّاهد ال
حتدد اجتاهاهتد و يا رااعنهد مل اجملنمل ،وهو بااساس َّوة مافذة يف رغمف النسمج ااجنماعي ورنشمل دينامم من .
ولِّري ما يش ي ي ي ي ييهد الِّال يف اآوم اارفة من رطوراا ورغمفاا مااهممم َّد جِّنت من القمد الانم رنِّالق
مل واَّل اجملنمل أكثي مما كامت عنم  .وهذا اجملنمل َّد أصي ييوح حيًي ييى ا ام هام يف ا مالماا الوه ي ييي فقد أض ي ي ى
عامو مهما ويما يف ياء الننييب النش ي ي منم كما جتنى بوض ي ييوؤ َّدرة ا مالماا الوه ي ييي عنى بنورة الوِّد الثقايف لدى
اجملنمل .فالان جمال رهمل لننمم جواممل النا ف و يؤ النساؤاا واخلوأ يف جدلماا الواَّل ادِّمش.
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ولِّري عوَّ الانان النشي ي ي ي ي مني انينمِّ واُّدي عن دور ادمسي ي ي ي يس ي ي ي يياا ذاا اله ي ي ي يين لذا اجملال َّد بارت
موضي ييوعا جدييا بادناَّش ي ي والن نمري يف الوندان الِّيبم عموما وبودما النومسي ييم راص ي ي  ،سي ييمما وأن ادمارس ي ي األبداعم
احالت رهمن ميبل ض ييمق ،أا وهو "ميبل النلو " ،يَّت ألا أيماما رظري بداعا اما من جياء ادش يياهداا الِّقمم ال
ر اد رننزا السنوم وا رقوا بدورها يف اسننطاا ووءاا الِّمري الاين.
هذا ما سنشف لم يف مص هذ الدراس  ،ال سن اول من روها روجم اامظار لنوضل ادهحوا يف الساي
النش ي ي ي ي منم النومسي ي ي ييم الموا .وضي ي ي ييِّا يش ي ي ي ي و عوحا كوفا اسي ي ي ييواب عدة .رنم ور أمنوها يول َّهي ي ي ييور ااهنماا بقطاع
ا مالماا الوهيي  .وعدا يوثها اا م الوحم يف ري مماب مدوم مقدي َّ ،د ي ون ها فًري كوف يف رسنيمري رطور
هذ ادادة األ بداعم ورساهد يف روجم

ِّاعها الو ين و الِّادي لن اق ذاكية جمنمِّها.

ن موض ييوع هذ اددارن يهدف ىل حماول ره ييويمل ادااهمد اخلا ت والنظية القاص ييية ،ال َّد رش ييوب رؤي
بِّ

ادس ييمول وأفياد اجملنمل فمما اص ومِّ الانون النش ي ي منم وأهدافها و ىل ره ي ي مح مقَّتياا موجودة َّد حتول

دون روفف اليعاي الن امنم ادسندام والااعن لنمواهمل اخلوَّ يف هذ اجملااا األبداعم .
أيً ي ييا يف هذ اا ناء س ي يينش ي ييف ىل دور ممس ي يس ي يياا الدول وهماكنها األداري ال ها عوَّ يف حتديد وض ي ييِّ
الياهن والو

يف ينول  .ويثها عنى ضي ي ي ي ي ي يييورة رعاي هذا اجملال ،من رول روفف الدعد الوحا ورنق البامج الننموي

ال َّد رس ي ي ي يياعد عنى لات أمظار القطاعاا ااريى ىل أ م ادمارسي ي ي ي ي النشي ي ي ي ي منم  ،والنظي يف م امم رو مل هذا
ادلزون اًُّارخ واسنثمار  ،ما َّد يساعد عنى حتامز اسنِّداداا ادن اا الانم ورنمم الطاَّ ااداثم .
وردور

الم هذ الدراس يول عدة رساؤاا ولِّري أ هاال

 كمل رسف لماا الننظمد يف ادمسساا الِّامن يف منان ومشي الانون؟ وكمل ر ون عمنماا رنقي الانون؟ -هري ن ننا اُّدي عن أحم بداع ذا ما أ يما ىل ضِّل النقد الاين ن ل مقري مماب ؟
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 ألمس مييوا أن رنوحع مِّاهد الانون والنهييممد عنى مسيياياا الوود من الشييمال ىل ا نوب وأن ا رمدخ دورهايف رغمف ادش ي ي ي ييهد الثقايف لنوود؟ فما الِّقواا ال رِّمقها؟ وهري رِّمري كقوة رنويي؟ أا رس ي ي ي ييف يف ركاب روجهاا
واعنواراا أريى؟
 هري من ينول ن ن أن رياهن عنى رغمف واَّل ادمارس النش منم ورغف يال الانان يف رومس؟ن رهحا السياي النشي منم الموا يف رومس يِّود بااسياس ىل رياجل ادشيهد الثقايف وادياهن عنى عنهيي دون
ري وعدا النا ي يف رس ي يياء س ي ييماس ي ي ماجِّ لنثقاف  .فهحم الانون ،هي أحم قاف بااس ي يياس كما هي أحم جمنمل حبد
ذار .
وحينمري أن ر ون أهد أسواب النهحا دارري الساي النش منم رنك ال ردور يول َّهور الدول وادمسساا
ُ
النابِّ لقطاع الانون الوهيي وكذلك حمدودي وساثري اارهال ا ماهفي ال ا رويل ادادة األبداعم ااهنماا الوحا.
وهذ ااسي ي ي ييواب َّد رسي ي ي يياهد يف ردهور وضي ي ي ييل الانون النش ي ي ي ي منم يف رومس .وهي أيًي ي ي ييا رُِّنب من الِّوامري
ااس ي يياس ي ييم ال َّد رِّمق الننمم اًُّ ي يياري جبممل مس ي يينوياهتا .راصي ي ي وأن الانون ن ن ها أن حتدو ره فا اجيابما عنى
مسمج اجملنمل وااررقاء ب ري م ومار  ،الا َّد ريفل من اُّماة األمسامم خبنق رواحن ب اُّاج ادِّنوي واُّاج ادادي .
وب ري رهكمد يوقى الان النش ي ي مني داثما وأبدا النافذة ال رشي يييف عنى اجملنمل ،وال من روها مسي يينشي ييِّي
اينماجار وأحمار  .ويظري ااداة ادثنى لوررقاء باامد ضو النممز والنقدا .وهنا يف هذا الس يماا مسيين ًييي يييؤ دهدخ
مطش ي ي ي ي ييي  )2000يف َّول النايلال ن ادمارس ي ي ي ي ي ي النش ي ي ي ي ي ي منم ياج يف كري اجملنمل ،وكري حمان ،فهو ياج لننيماع
األمسيامم ولنايد األمسياِّن؛ لنسينقيك أبِّاد رهيورها و ياء رطنِّاهتا من رول رنوع و ياء النسياؤاا الايدي وما فمها من
بداع و ورة ورهمري ،ب اُّاج لننِّوف عن أمور يمارم  ،واُّني يف الو

والنا ف والوناء والَّتكممل جتمل ب اُّس ي يي

والا يخ يف ن وايد.
ويُِّنب النش ي ي ي ي يياط األبداعي أيد أهد اُّنول ال بإم الا ادس ي ي ي ي يياعدة عنى مِّا

الوض ي ي ي ي ييل ادهحوا يف اجملنمل

النومسييي وررق الِّوح بدارن  .راص ي وأن " ُس يوري مواجه الِّمري مهور َّد امان ت عنى مااهمد جديدة لنومت الانم ،
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حبم وَِّّت ادياهن عنى الاًي ي يياءاا ادانوي مثري الش ي ي يارع وادواَّل اُّيكم لن ماة المومم واد وماا الاًي ي يياثم لن ماة
ُ
الِّميامم … يَّت ينغنغري الاِّري الاين أكثي فهكثي يف مش ي يييوع النظي وادش ي يياهدة وادش ي ييارك وي نس ي ييمل أبِّادا جديدة يف
َّابنماا الننقي)1 ".
ن كري اخاواا يف جياد اُّنول ادطنَق من عدة هماكري فنم مجِّمارم وأيماما ممسي ي ي ي يس ي ي ي يياا جامِّم لننياوح
ُ
األراااَّ ،د ا رس يينطمل رغمف هذا الوض ييل ادهحوا .وهي بيامج َّد ر ون حباج لننا ي ومثنها ال رندرن حتت ييِّار
"دمقي الان لدف ا ميكزي الثقاف " .وال َّد ر ون ييِّاراا فً ييااضي ي يف بِّ

اايمان لننش ييدا اا ا رنً ييمن

أهداف أو مشيياريل مناسييوارم َّد ي ون ره فها ياصييري وَّد روقى مناثنيها ْبورا ا حتهييري منها الااثدة اديجوة .واخلوص
من مظاهي النهري والنلنل لن ي ون ببمامج ممَّت.
وهذ ادشاريل لن رقوا َّاثمنها ذا ما ل ما ي ها يف أسس جذري  .وهي بيامج َّد ُحتدو رطورا ورقدما ،ذا
ما كان النا ي دَّمقا يف اارض ي ييماا ادوجودة س ي ييناا ،من رول عادة النظي يف أدوار ادمسي ي يس ي يياا النابِّ هذا القطاع.
وحماول الننسيمق فمما بمنها دومسي الواَّل .عووة عنى ذلك رنق مشياريل فنم داثم ولمسيت مناسيوارم لنهرذ مهيموها
الذخ ي امها من الزمن ل ي رنم ن من يداو النغمف يف الذاثق اجملنمِّم .
فالان يِّنب أس من أسييس الثقاف  .ورنك اارفة متثري عنه ييا أسيياسييما يف رطويي اجملنمل .وهي رِّد أيد أهد
مقوماا يماة الايد ،راص ي يف ري النشييوي والندِّن الذخ يسييود الِّال ك ري واجملنمل الِّييب راص ي  .لذلك كان عنمنا
رساء دراساا روج الا ي الثقايف ادِّاصي ضو النهوأ والنقدا من رول النظي يف منظوم الثقاف ك ري ورنق لماا
ماجِّ يف رش مري مسمج اجملنمل ب ري م ومار .
وهذا رِّد ادمارس ي األبداعم فهييو مهما من فهييول الوناء اًُّييارخ وعوم من عوماا النهوأ بالثقاف ،
من رول رنق بيجم رم ي يف هم ن الواَّل وهتدف ىل مناء قاف الانون الوهيي ورغذي اُّس ا مايل لدى الايد كما
اجملموع  .وامنوا النقاد وخنو ادثقا

ىل ضييورة اخليون من سينوم دور الانان يف رااعن مل الوسيل ادِّمش والن ير من

يال اامطواء والِّزل ال وضي ي ي ي ي ييِّ فمها الوِّ

يف الوداي مثري الس ي ي ي ي ي ينط ومفها .ويث عنى النظي يف عوَّن با مهور
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ادننقي مظيا ا م ذلك يف ياء ادشهد األبداعي ودا ن ن أن ي ون ل من فاعنم يف رطويي ادشهد اجملنمِّي وادسا
يف بناء قافن .
وممه ا ييك فم الثقاف رشييمري جمموع النِّوفاا ادلننا وب ري رهكمد رِّنب ادمارسي الانم أيدها .ورسيينمد
َّوهتا من اامنماءاا ا غيافم لنوود ،ورهي ييوصي ييمار الَّتا م  .ورِّد الثقاف سي ييند كري يًي ييارة وركمزة رقدمها ،وهي الوناء
اديكزخ الذخ يِّزح أساساا وَّمم كري جمنمل.
و ن عامري الثقاف جزء ا يننيزأ من يقوا األمسييان وهو من م مشييَّتك رًييمن الننوع ادامد لنوود ويسيياهد
يف الننمم ادس ييندام ال حتقق النمو ااَّنه ييادخ ،ورً ييمن النواحن اجملنمِّي .ذا ومن هذا ادنطنق الِّوح لمس يف مماب
عامري الثقاف عن جمموع دون أريى و منا ادش ي ي ي ي ي ي ي ري بااس ي ي ي ي ي يياس يف عدا اعنوار الثقافاا ااريى والو

يف اهتا.

فاجملنمل النومس ييي رش ي مري فييد من الثقافاا ادنواين فمما بمنها .وذلك ا يِّد ا حريا هذ الوود .ول ن ادش ي ري أمنا
نننا منسي ي ييى ما يسي ي ييد يًي ي يياررنا وا ي ي يينغالنا عنى عنهي ي ييي دون ري َّد يُغممل عن اددوم الا يي الِّديد من الننيارب
ماهمك ال ناب يف هلا.
ولن مسيينطمل جتاوح الواَّل ا خبنق سييماسي ماجِّ ردر فِّو مهيين

جمنمِّها ب ري رايعار الا يي وروحعار

ا غيافم امنا عندما من دو عن دول ما ا مس ي ي ي يينطمل ارنه ي ي ي ييارها يف عاص ي ي ي ييمنها أو فمما جياورها بري هي َّاثم ب ري
مساياهتا ا غيافم ادَّتامم وعنى هذ الدول أن ر ون منسنيم مل كري جمنمِّها جسدا ورويا.
ييى ال ثفون أن رنق سي ي ي ييماس ي ي ي ي قافم َّ ،د يُِّد يو من اُّنول الناجِّ هذا الواَّل ادهحوا ،ان من ي ي ي ييهم
الِّمري عنى دفل عنين األبداع الث قايف ب ري م ومار من فاعن مودع ودور عيأ ومجهور ُمش ي ي ي ي ي ي يياهد ومادة مقدي
وااهد من هذا كن رنق سوري رواصري ب كري هذ اا ياف وراِّمري الننسمق مل ننل الااعن يف هذا اُّقري.
وأن الوميكزي الثقافم رِّنب من مقوماا الدنقيا م الا الس ييومري ادناس ييمل لننلطمل الثقايف الذايت ا هوخ
واخني .الدمقي وا ميكزي الثقاف  .ادهييطن

ااكثي ييموعا يف عهييما الياهن ا مِّيف ان كاما فِّو مشيييوعا هدف

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية-العدد -10نوفمبر -2019المركز الديمقراطي العربي-ألمانيا-برلين
372

العدد  10نوفمبر 2019

مجلة الدراسات الثقافية واللغوية والفنية

عممق وادياد من رنمم ال اثن الوشيخ أا ألما من ادااهمد ادسقط عنمنا ومسار ينوجمل عنمنا ركوب موجن يَّت و ن
ل ينوءا مل بمتننا.
ولِّري ف ية الِّمري عنى ا ميكزي الثقاف و"دمقي الان" وروسي ي ي ي ي ييمل َّواعد ا ماهفي  ،هو بااسي ي ي ي ي يياس يؤ
حينان ىل موع من النِّمق ،ام ا ينوءا مل اجملنمل النومسي ييي .فالدمقي رِّين جِّري الشي يييء ل

الدنقيا م  .وهي

لاق مس يينلين من كنم الدنقيا م ال رِّين مظاا س ييماس ييي أبدع الِّقري الانس يياي الموماِّن .وهو ا يينقاا من كنمن
"دنوس" ال رِّين "الشي ي ي ييِّمل" و"كياروس" ال رِّين "اُّ د" ،وهي من اداَّتأ أن رنادخ بنِّممد َّمم ادسي ي ي يياواة ب
مجمل الناس ورش ي ي ييي هد يف الش ي ي يهن الِّاا .ول ن رمد مثالم هذا الطيؤ فإن الواَّل مف ذلك ما داا ينهس ي ي يس عنى مظد
الثناثمااال ب َّوخ وضِّمل ،ب ميكز وحمني ،نم ومور ...وال حت د واَِّّنا.
ذا اُّقمق والواَّل مف ما هو منداول يف النظيياا وأفو ون يقي بالنقص الذخ ي نسي ي ي ي ي ي ييح بنم هذا اداهوا
ي يَِّّتف أن الدنقيا م هي "أفًري النظد الااسدة" وبالنايل فهذا ا ن الموماِّن كان يامو لنشوهاا موحم منذ
الوادة .فإذن ذا ما أردما اسيينمِّالا عنمنا أوا متثنها ب ري ما رسييندعم هذ الِّمنم  ،من عادة النظي يف بِّ

أس يسييها

ومقيدمياهتيا ،حبثيا عن م ياممي موثمي حمنواهيا ،مل ريارانيا اليذايت و ي ي ي ي ي ي يييو نيا ااجنمياعمي وريا نيا اخني ،وكيذا أسي ي ي ي ي ي ييتن
ومقنًماا ياضيما ،و ا سنقل يف ركاب اخلماراا الوافدة ال جيمل اسنمِّالا لننااعري مل ما حيمل بنا حمنما واجنماعما
وال جيمل عنمنا اينذاءها دون النم ص فمها .وهي أيد النه ي ي ي ي ي ييوراا الا يي اُّدا م ال ا مِّيف ن كامت رنوثد
ومِّطماا واَِّّنا أا ا.
وا مِّيف فِّو ن كامت مثري هذ ادشي ي يياريل َّد يققت اياا وهري رومس ننل ي ي يياثح اجملنمل؟ و ىل
أخ مدى حتقق أهدافها؟
ن "ف ية دمقي الان ورقييو من ا مهور رش ي ي ي ري أولوي  "...رظري مظيي فًي ي ييااض ي ي ي وهي بِّمدة كري الوِّد
عن واَّل الان يف رومس .وهي مظيي َّد ر ون كاذب ارننقها الن قاد ا مِّيف ن كامت بدافل ادزايدة الا يي أو ألا
مظيي يغممل عنها واَّل ادشهد الثقايف أوا وادمارس النش منم امما .فقوري أن من دو عن روسمل رَِّّ ا مهور .عنمنا
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أوا دراسي ي ي اينماجاا مثري هذ ا ماهف .فالان ،كما يش ي ييف الِّديد من النقاد الاوس ي ييا  ،بهم ييرول داثما بالظيوف
ااجنماعم وينطور وفقا لقواممن  .ويمكد الناريخ ااجنماعي لنان أن اا ي ي ي ي ي ال الانم ا رنش ي ي ي ييه عن وعي فيدخ فقل؛
و منا هي أيًا رِّوف عن مظية حيددها اجملنمل جتا الِّال .فهخ عمري فين رش مني ا بد أن حينوخ عنى رطاب ورسال
ب الانان وجمنمِّ  .وبذلك ن مثري هذ البامج ادطنق حتنان مزيدا من النهمري من رول دراس ي ي ي ي ي ي ي اخمل ادوج لم ،
النظي يف ما نمز وما حيدد ره ي ي ي ييوص ي ي ي ييمار ال ن ن أن رس ي ي ي ييد فن وجتِّن ينممز مف مف من الانون من مجمل ا هاا
ااريى.
ن مس ي ي ي ي ي ي ييهل "دمقرطة الفن" روقى مس ي ي ي ي ي ي ييهل مييو عن منناولمها الذين ين نمون عن ااررقاء بالان وبِّ
ادنايل أو صويها وجتديدها أو ما اب يَّت رهوح أكثي اسنقطابا .وهي اسَّتارمنيما حتنان ىل النا ي فذلك يظري
ي يس ميكزي الان واَّنهي ييار يف فًي يياءاا اددن ال بى .ور ييس ف ية ا ميكزي الان النش ي ي مني ومومسي يين ادشي ييهد
الثقايف يف كري ادنا ق النومسييم روقى ضييِّما وراا حتنان أوا ىل مِّا

سييماس ي كامن أو اُّ عنى رسيياء عقنم رويل

ادشهد الثقايف اهنماما ورياهن عنى اجملموع الا يي ادننوع َّوري جمموع اافياد ادناق .
وهذ ادس ييهل ا رنِّنق اس ييمولم الانان أو أخ فيد من اجملنمل .و منا رنِّنق بااس يياس لماكري س ييماس ييم  ،ينِّنق
دورها باختاذ القيار ان ادس ييا يف رس يياء روس ييمل الِّامري الثقايف ينطنمل بااس يياس روحيل ادس ييمولماا ب ممس ي يس يياا
الييدول ي و ننل الايياعن يف القطيياعال مهنم منهد وفنييام ورباء وجمنمل مييدِّن .لييذلييك كييان من ااجييدر رنق بُىن
رواصنم ماجِّ ب ممسساا الدول وراِّمري دور ادمسس الانم ن كامت رِّنممم جامِّم أو مجِّمارم .
و ن الوود النومس ي ييم ب ري أضاثها متننك مواهمل يف جمال اله ي ييناعاا الثقافم واألبداعم وها م اماا كوفة
يف ننل َّطاعاا الانون الوهي ي ي ي ي ي يييي واُّيف الان م وال عنمنا بذل ا هود الوحم لننممنها ،مثري دراسي ي ي ي ي ي ي ي عمنماا
وكماماا روسيمل ا مهور ادنقوري .راصي وأن ادياهن عنى هذا النمايز من يهم أن يسياهد بهيا فِّال يف مناء منابل
الثقاف الو نم و ياء مه ييادرها وحته ييمنها أماا النمطم الثقافم الوافدة يف يوف الِّود وال أيماما كثفة كامت ها أ ي
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س يين عنى الومت اجملنمِّم  .لذلك فإن واَّل الان الموا بنومس حينان ىل ض ييول رطنِّار وحتس ي ي

يا رواص ييري ا ماهف

بارنوف أمواع مل ننل أ ال النِّوف الثقايف والاين.
و ن رنق أرضي ي ي ي ي ي ييماا لننوادل من رول الِّمري عنى وا البامج والنشي ي ي ي ي ي ييا اا الثقافم والانم من رول
رنظمد ادننقماا والور يياا واابواب ادانوي ...اخ .ودا ا أيً ييا الِّمري عنى ريكمز دور عيأ داثم يس ييمل الشي ييوط
الانم لنِّمري الاين النشي ي مني يف ادنا ق الدارنم  ،ان ذلك من ييهم رس يياء قاف بهي ييي راَّم ومِّا

الذاثق الانم

وحتامز الاِّري الثقايف والاين يف كامري أ ياف الوود.
أيً ي ييا جيمل دراسي ي ي ينقاا النواص ي ييري ب كري هذ اا ياف الا بال اد موجودة .ومن الوحا دراسي ي ي روحيل
ادقدراا ادالم ال افم يف كري جه  ،لناِّمري الاِّري الثقايف وحتييك دوالممل هذ ادادة ال ر اد رهينل ارنماري  .أيًا
بهي ييا اسي يينِّنيالم اُّ عنى ال ناب النقدي ال رو ق ل ري فِّري بداعي ما ين كري اامنظاراا والنطنِّاا ن كامت
من الانان أو من ا مهور.
ورِّنب عمنم النوادل والنااعري ادنانح ب أفياد اجملنمل ادنواين  ،الِّامري ادس ي يياعد عنى رنق فهد أعمق لنيؤى
وادمارساا ادلننا  .ف يي"تبادل األفكار والمعلومات والفنون وأنماط الحياة والنظم القيمية ،والتقاليد والمعتقدات
وبيرها من المظاهر الثقافية التي هدفها تطوير الفهم المش ططترك ".وذلك يس ييمل رِّييل الِّال الس ييماس ييي وال ارمل
ااميي ي ممننون كامننيز.
فمِّا

ادش ي ييهد الثقايف ن ن أن ي ون الِّامري ااس ي يياس ي ييي ،الذخ يس ي يياعد عنى الوناء من رول اي يق

كالِّيضييم واألعومم  .ىل جاممل ذلك مت من من راِّمري
الانان يف األ ييِّاع َّوري كري يييء و نما ب ري السييوري النواصيينم
ْ
دور دارري هذا النسمج الذخ هو جزء من  ،من رول النه ف والنااعري مل ننل اليؤى والنوجهاا الا يي ادننوع .
فهذا اارف ن ن أن ي ون ممج نيا بداعما لنانان النش ي ي ي ي ي ي ي مني ان األبداع الاين كما مِّيف رغذ ي عمنم
النااعري ب الثقافاا ادلننا يسمل بمتاهتا .وهي ختنق الن مل وااسنميار عب ياء ادسا

األبداعم .
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لذلك عنى ممسساا الدول ااعَّتاف بالدور اخورخ الذخ يمدي الان يف يماة الايد واجملنمل ويف رقدمهما،
وعنمها أن رِّي أ م الانان النشي مني باعنوار عامو ميكزيا يف كري بداع فين ،ورنق سيماسي قافم رِّمري عنى رشيييك
الانام يف اختاذ بِّ

القياراا ادنِّنق بالشهن الثقايف ومنِّنقاا اجملنمل .وبنثم مسا ن يف الننمم الثقافم رهوصا

عن ييق وساثري اارهال ا ماهفي .
و يف ميين امم ي ممسي ي ي ي ي ي يس ي ي ي ي ي يياا النِّنمد عنى الِّمري عنى عطاء اُّس الاين أ من ومن
يسيين قها من أجري ر وين مجهور َّادر عنى رذوا األبداع النشي مني فذلك من ييهم مِّا

اد ام ال

الواَّل ادمسيسييايت لنانون

النش منم بنومس.
أيً ي ي ي ييا ض ي ي ي يييورة ال ل عن الن ممل ادنواصي ي ي ي يري عن أن مِّاهد الانون واُّيف ادَّتامم يف كري أضاء ا مهوري
النومس ي ييم وراصي ي ي يف ادنا ق الدارنم رطه فادؤ بنِّن أن هذا ا ينوءا مل حممط اخني واجملنمِّي والنظي يف م امم
رنق ُ ي ي ي يِّمل ومناهج عنمم دراس ي ي ييم منان

عنى اجملنمل اخني ردرس ره ي ي ييوص ي ي ييمار لننااعري مل منطنوار وحتقق فم

النقدا من رول هذا النممز.
ميياهمييك عن مياجِّ ي ميدودي ي مِّيياهييد الانون وضي ي ي ي ي ي يييورة امانييايهييا عنى اجملنمل اخني من رول فنح أبوالييا
و يداو ور يياا مانوي لِّموا ادش يياهدين لننِّييل بالانان النشي ي مني و مناج األبداعي فذلك من راصي ين رس يينمل
الً ي ي ي ي يوء عنى الننيارب ادهم يف هذا القطاع ولنشي ي ي ي ييار اخلباا ادمدامم وادِّنوماا عن ادوادراا اخلوَّ والو

يف

مش ي ي يياعيهد ومواَّاهد من مش ي ي ي ي وا مِّمن  .عووة عنى ذلك رنق رطل عمري ما بِّد الور ي ي ي ي ال رياعي ااهداف
اديجوة ضمن أهداف ماياهتا وايدة وحمددة من َّوري مجمل الااعن يف الوَّت ادناؤ والدعد ادادخ الوحا.
ىل جاممل ذلك عنى كري ممسي ي ي ي ي يسي ي ي ي ي ي رِّنممم ب ري م وماهتا الومداموجم حتم مظيياا راريخ الان وأن رنف
منا ق الظري يف هذا الناريخ ،يَّت مننياوح كري هذا النِّنمد عنى زون األبداع الاين .ورنق لماا مِّيفم رنًوخ حتت
ان حم ِّ م رساعد عنى األمنان الِّنمي والنقدخ اُّق لم ون بذلك مشهد الان النش مني أكثي اسنقطابا .واين من
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ف ية ادش ي ي ي ي ييهد النزويقي ىل مش ي ي ي ي ييهد ممارسي ي ي ي ي ي بداعم يِّاع الواَّل ولذا يهرذ كري فنان موَِّّ يف ذاكية هذا الِّال وا
رذهمل بداعار ي النسمان.
وبذلك ي ون دور ادمس يس ي ماجِّا يف األيا لذ ادسييهل ويف بنورة ادشييهد النش ي مني الياهن وراا هذا ما
حتاول فِّن أيًيا بِّ

اجملموع اهادف ىل رطويي هذا القطاع مثري ا مِّماا الِّنمم والثقافم ومفها .ن ااررقاء لذا

اجملال ا ي ون ا بالِّمري عنى ي ي ي ييِّاع ورطويي سي ي ي ييوري النواصي ي ي ييري مِّ وحتييي اددوم النقدي من ا مود وادمارسي ي ي يياا
السنوم  ،والان من ادن ام  ،والِّيأ ادوج ىل جمموع ااَّنم .
لطادا كان الِّمري النشي ي مني ،مواحاة بداعم فنم ختمنم لنواَّل ،وهو يف اُّقمق مواحاة فاعن رُس يين دو فمها
ادوضي ي ي ييوعاا واادواا فو رقنهي عنى النقري الواَِّّي النسي ي ي يينيمني و مما رنزع ضاف عنم  ،وهذا ما يمكد أبو يمان
النويمييدخال " َّ
إن الطبيعططة مرتبتهططا دون مرتبططة النفس تقبططل آثططارهططا ،وتمتثططل بططأمرهططا وتكمططل بكمططالهططا ،وتعمططل على
اسط ط ططتعمالها وتكتب بإمالئها ،وترسطط ططم بإلغائها  )2 "...وهذا دأب الانون النشي ي ي ي منم الني رننوع مِّا نها وينوها،
ورنيِّري مويها ااكوي مارة اخنيوب ،ورنول فاعنمنها من َّدرهتا عنى حتيخ رؤى الِّالد و فاَّ وًَّ ييايا والو

في

ف وا  .لا مِّالني رواحخ الِّمنم األبداعم اسينواها األ الي والاني ول ن ادمارسي الانم رزيد َّممنها ذا ما ُمجنت
بنص مقدخ يدلري رؤاها ويِّنري اجتاهاهتا وي شل جواهيها.
ن الِّمري الاين النش ي مني ،س يواء عنى مسيينوى النوي أو النمثال أو الننهييمو ومفهد من النمثوا الوه ييي
يً ي ي ييِّنا أماا ويدة منماسي ي ي ي  ،رنه ي ي ييارع فم ااض ي ي ييداد لنلنق جدا يويي باس ي ي يينمياري ويموي الِّمري مما يِّطم اَّ
بداعم .
ذ ينمثري موضي ي ي ي ي ي ييوع الِّمري النش ي ي ي ي ي ي ي مني الواَّل حبمثمار الوَّاثِّم مِّنمدا أيماما كثفة جواممل النلممري ،يم
ينوعمل بالهور اجمليدة خلنق موع من اامسنياا ا وهيخ ال امن يف ال ون الطومِّي .فالنِّوف" ،هو العنصر الدائم في
البشرية يتجاوب مع عنصر الشكل في الفن وهو حساسية اإلنسان الجمالية إنها الحساسية الثانية ،أما الشيء
المتغير فهو الفهم الذي يقيمه اإلنس ط ط ط ط ططان عن طريق تجريده النطباعاته الحس ط ط ط ط ططية ولحياته العقلية" )3 .ويقمق
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الِّمري الاين ا ر من فمما ييوى لنا من وَّاثل و منا ر من فمما رنطوخ عنم ادً ي ي ي ي ي ييمياا ال حتنان أدواا النقد الاين
لنلين ىل الِّال اُّس ي ي ي يي الطييق ال ريوى لنا لا رنك الوَّاثل من رول ي ي ييِّور الانان بهن ا ن ن أن ي ون لنواَّل
مِّىن ما ل ينظد يف مطاا ما .وضن يف هذا اجملال مش ي ييف ىل أ م النقد الاين ،الذخ يِّنب بو ي ييك ذو أ م كوفة يف
ياء ادمارس األبداعم النش منم .
ن مًمياا الِّمري النش مني وما رنطوخ عنم مجالماا الننقي ،رِّد هي ااريى ماثم الِّمري يف يد ذار .
وهي ما ختنق اسيينميارين ويموين  .و ن اا ي ال واالوان ورااعوهتما حتققان روؤ الِّمري النش ي مني بنواحخ رهييوراا
الذاا ادودع و درا الذاا القارث داهوا ادوضي ي ي ي ي ي ييوع وهنا رهي ي ي ي ي ي ييوح ماهم الِّمري الاين يف ا دلم القاثم عنى الوناء
والنهويوا ال رولد الدال النِّوفي  ،وحتقق جدلم الش ري واخنوى.
والِّمري الاين من يم هو أ ي عمين يقوا عنى النش ي ي ي ي ري الوهي ي ي يييخ وحيمري يف ذار بِّدين ،ااول مطنق عنم
الش ري أما الثاِّن ،فهو اخنوى .ن ااول كري ما رننني الذاا ادودع والثاِّن ،هو ما رننني الذاا القارث ول ن كو ا
يِّنبان من مِّايف مجالم اا ي الاين ووفق هذا الَّتارمل رنوين َّممن  .فالش ي ي ي ري هو ااسي ي يياس ااول باعنوار أول ممارس ي ي ي
ذوَّم ليمسان ،ورُِّد َّوة كوفة يف حتديد مومح الِّمري الاين ول أ م يف روضمح الِّمنم النِّوفي  ،مف أن الِّمري الاين
جيمل أن ا أن يقل عند الش ي ي ي ري ،ان ل من ادًي ي ييمياا ما جيِّننا مقي بهن اخنوى هو جوهي أيًي ي ييا من يم كوم
رس ييال مانوي ولمس جميد عيأ عمين .و"لقد س طبق المسططلمون كثيرا من الفالسططفة حين ربطوا العمل الفني بثالثية
متكاملة ،أولها الفكرة الخالصط ط ططة التي تنبثق من اإلدراك الخالص لماهية الموجودات ،وثانيها المادة التي تشط ط ططع
من فيض الفكرة (الخش ط ط ططب ،المعدن ،الرخام ،الص ط ط ططوت ،الجس ط ط ططد ،)...وثالثها الحدس الذي ينقل الذات من
الشكل الفيزيقي إلى الباطن أو الداخل ،فيجعل الذات تتأمل الذات والموضو معا تأمال باطنيا" .)4
ن أ م الِّمري الاين رقوا أيً ييا عنى النقد والنهويري ورش ييف ىل أن اضه ييار الِّمنم األبداعم يف الش ي ي ري َّد
حيد من دالن ادِّنوي  .فموض ي ييوع الِّمري النش ي ي مني حيدد الانان ويد  ،ول ن حياءار حيددها ادش ي يياهد والقارك وفق
ل ري وايد منهما رؤين واماِّال  ،وما رثف فم من يااا ماسي ي ييم وميجِّمار الثقافم  .والنقد ،مهما ارننل ميجِّمار ،
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ننيز ىل أيس ي يين ياار  ،عن ييق الن نمري والنقممد الوناء .وهو عووة عنى أم
يُِّنب مش ي يياط ف يخ موي يه ي ييال ادُ َ
ي شل عن الِّموب وعن ا واممل السنوم يف الِّمري الاين ،فهو أيًا فِّالم ف يي هدفها ااررقاء باألبداع النش مني.
وكما يسيين مري عنى النقد أن يوجد من دون بداع يمجني ه ذا يقول أدوممس ،و"كذلك يسططتحيل على اإلبدا أن
يوجد من دون نقد يحركه ويشط ط ططاكسطط ططه ،ذلك ألن في النقد ،كنتيجة ،امتحان لإبدا الذي منه ينطلق الس ط ط ط ال
التالي  :وهو ،هل أن النقد طبقة واحدة ولذلك س ط ط ط ط ططرعان ما يموت؟ أم هو على العكس طبقات؟ تموت طبقة
فتولد أخرى؟؟" )5
بمد أن عمنم را مك الِّمري الاين ورهوين حتاها ال ثف من الِّقواا ،ال حت عنى مياجِّ ااداء النقدخ،
حبد ذاهتا .وعنمنا أن مِّي بهلا َّوة فاعن بناءة ولمست َّوة مدمية هدام  .فإذا ما كامت عوَّ الذاا بادوضوع لمست
عنمم  ،فإن هذا اامي حينان من اخلبة الانم والطومِّ اُّمادي وادس ي ي ييمولم الِّنمم ما يً ي ي ييمن َّمم الِّيأ النش ي ي ي ي مني
ومجالماا موضييوع  .في ي ي ي ي ي ي ي ي سييمل الامنسييوف ااداِّن ييويي ماري  )1834-1768صييايمل منو مظيي النهويري ،ن
"الدائرة التأويلية تعني أن عملية فهم النص ليسط ططت باية سط ططهلة ،بل هي عملية َّ
س ط طر بها
معقدة ومرَّكبة ،يبدأ المف ِّ
من أي نقطة شط ططاء ،لكن عليه أن يكون مسط ططتعدا ألن يعدِّل فهمه وفقا لما يُسط ططفر عنه دورانه في جزئيات النص
وتفاصيله)6 "...
وهذا فإن و ما أخ عمري مقدخ أن رنوج لى اا ي الاين به ي ي ي ي ييا موا ي ي ي ي ييية لننمس مجمل مً ي ي ي ي ييميار الانم
واخلطابم  ،مما يس ي ي يياعد عنى هار القدراا األبداعم وروض ي ي ييم ها ورقدنها ب ري بس ي ي ييا

لى المننقي باألضي ي ي ياف ىل

كشل المًمياا اخلام لنمِّا اا الس ي ي ي ي ي ي يط م  .فالِّمري الاين لمس جميد رِّوف عن ا مالماا أو ريمج لنداعماا
الوجدان فقل ،بري هو جمال رهي ي ييمل لنهجمج النسي ي يياؤل ورنمم جواممل النا ف ،واخلوأ يف جدلماا ف يي  ،ن ن أن
حتي اجملنمل ورم ي يف راريخ الان.
ول ري جتيب مقدي  ،ميجِّماهتا اًُّ ي يياري الثيي بهس ي ييالموها ومدارس ي ييها ورؤاها الا يي  ،ال مت ن من األض ي يياف
والوناء ل ري ممارسي ي رشي ي منم  .ول ن ذا ما مابت هذ الِّوامري َّد يمدخ ذلك ىل َّه ييور ورش ييوي لِّمنم النقد الاين،
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ان ذلك َّد يُ ْسي ي ي يهد يف امنش ي ي ييار ادااهمد اخلا ت وعدا اُّمادي كادوالغ يف ادديح أو اهنيوا و س ي ي ييقاط الِّمري بدوافل
ييله ييم  .وهذا راا ي ون ص يينمل مِّاماة السي ياي النشي ي منم النومس ييم  ،بداعاا م نوم  ،م مودة رننظي فين القياءة
الذخ يانح ها أبواب السطوع واأل ِّاع .لا ساي يغنمل عنمها ااضماح يف ري وساثري عومم من ص اف ومقااا
عنى وساثري النواصري ااجنماعي أو الاًاثماا اخلاص ال أيماما رنًوخ حتت أسس مادي .
ذا روقى مِّاين الِّمري النش ي ي ي ي ي مني ،ها ومِّنها ،اديروط بطومِّ القارك وعوَّن بالِّمري ودااا اا ي الاين
ادننوع وأداء اليمزخ و ياثق متثور  ،ال حتمري مِّها أديولوجمنها ال ها صي ي ي ي ي ي ييوغنها ااجنماعم والنارام ورنامنها
الثقافم ال ن ن رياهن عنى مناء يًارة ما أو مارة قاف ما ول ن ذا ما رنهنت من مسوواا كثفة َّد رمدخ ىل
ضِّل لناِّري النقدخ.
وَّد ر ون مثري هذ اايديولوجماا أيماما سي ييووا يف امنشي ييار ادااهمد اخلا ت وعدا اُّمادي وااضماح وبذلك
يننوس راريخ الان ورًي ي ي ي ي ي ييمل ادمارس ي ي ي ي ي ي ي األبداعم ب

نايا الظري والنور وبذلك ُختنق فنيوة ب ادش ي ي ي ي ي ي يياهد وااعمال

النشي ي منم  ،بإفقار الَّتاو األمس يياِّن من رول رنق يييخ يف رارا الاين .وبذلك رس ييقل القمد الانم وُهتدر عزن كري
فنان مما يننج عن س ييقوط الثقاف  .و ذا ل مِّاع هذا الوض ييل لن رقوا يال الانان ولن ي ون هنا بداع .وهذ الِّمنم
لمست حباج ا خلنق ينقاا وصري ب أسس ووال فنان ،جمنمل ومدوم مقدي  ،و النظي يف أسالممل و يا حتييك
دوالممل هذ الِّوَّ لن هي ي ي ييد مناثني عنى الواَّل ادِّمش ،ان عوَّ الانان وحممط اجملنمِّي حي مها عامري النقد كنما
اررال هذا اارف كامت النناثج َّمم وكنما هول اب ادشهد بهكمن .
قائمة الهوامش:
 .1رنمري َّويِّ ؛ " مهيجان اخيس ،من م الان واُّماة و ون س ي ي يين من اُّند والهي ي ي يمود والنو

ادس ي ي يينمي)" عنى

اليييابييلال https://www.facebook.com/notes/minist%C3%A8re-des-affaires-
culturelles-tunisie-
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 .2أبو ريان ،حممد عني؛ فنسييا ا مال ومشييهة الانون ا ممن  ،ط  ،5دار ا امِّاا الِّيبم  ،األسي ندري ،1977 ،
ص.09
 .3روفمق ،س ييِّمد؛ اخلبة ا مالم ال دراسي ي يف فنس ييا ا مال الظاهيارم  ،ط ،1ادمسي يسي ي الِّيبم لندراس يياا والنوحيل
والنشي ،بفوا ،1992 ،ص.42
 .4بي ي ي ي ييو عي ي ي ي يييف ي ي ي ي ي  ،ع ي ي ي ي يوي ي ي ي ييد ال ي ي ي ي يقي ي ي ي ييادر؛ ال ي ي ي ي يِّ ي ي ي ي يمي ي ي ي ييري ال ي ي ي ي ياي ي ي ي ييين وجي ي ي ي ييدل ي ي ي ي يم ي ي ي ي ي الش ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييري واخ ي ي ي ي يني ي ي ي ييوى،
http://bouarfah.blogspot.com/2017/08
 .5أدوممس؛ كوا الوداياا ،دار اآداب ،بفوا  ،1989ط ،1ص.190
 .6حممد بن عماد؛ الننقي والنهويري مدرري مظيخ ،جمن عوماا ،عدد .1997 ،10
قائمة المراجع
 أدوممس؛ كوا الوداياا ،دار اآداب ،بفوا  ،1989ط.1-

أس ي ي ي ييِّد عيايب؛ النقد الاين ب الش ي ي ي يييعم واألدام  ،اديكز القومي لنثقاف  ،جمن الويدة ،الِّدد70ا ،71ادغيب،
.1990
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دور االثنوبرافيا اللغوية في معالجة بحوث اللهجات العربية
The role of linguistic ethnography in the treatment of Arabic
dialects research
منير مسعي .سنة ثالثة دكتوراه ل م د لسانيات تطبيقية .جامعة العربي التبسي _تبسة_ الجزائر

ملخص
يقييارب هييذا الو ي دور اا نوميافمييا يف الو ي النهنيي ،الييذخ متثني ا غيافمييا النغويي  ،من رول الوَّوف عنى
أهد اابِّاد ال ن ن أن يننقي فمها عند النهنياا بِّند ااجنماع ،ابياح الدور النس ي ي ي يياِّن الذخ رنِّو اا نوميافما يف الوِّد
ااجنماعي ،الثقايف ،الناراي واا ين ،رول مقارب النهنياا الِّيبم يف مس ي ي ي ي ي يينوياا ااداء النس ي ي ي ي ي يياِّن ،و بياح أ م الدرس
اا نولوجي يف ادقارباا النغوي  ،واماناؤ الِّنوا عنى بًِّها الوِّ .
الكلمات المفتاحية :نوميافما ،هني  ،جغيافما لغوي .
Abstract
This paper examines the role of ethnigraphy in dialectical research,
represented by linguistics geography, by standing on the most important
dimensions in which dialectology meets sociology, to highlight the linguistic
role played by ethnography in the social, cultural, historical and ethnic
dimension during the study of Arabic dialects, in the levels of linguistic
performance, and the importance of the ethnological lesson in linguistic
studies, and the openness of science ti each other.
Keywords: Ethnography, Dialect, Linguistics geography.
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مقدمة
يهرذ الو

النهنيي اا م الوالغ يف الدراساا النسامم الموا ،من يم أن الدرس النهنيي جيمل ب ادقارب

النغوي وادقارب ااجنماعم وأيًي ييا ا غيافم  ،وا ينال هذا الو

مهي ييمو من اا م يف الِّال الِّييب ،بِّ س الغيب الذين

وروا دراس ي ي ي النهنياا من رول عنوا كثفة ،أ ي ي ييهيها عند روحيل النهنياا أو مايِّيف عندما با غيافما النغوي  ،واَّنهي ي ييي
الو

الِّييب عنى ادقارباا النقنمدي  ،وربل النهنياا بالنغ الِّيبم الاه ي ي ي ي ي ي ي ى ،أو مقارمنها بوًِّي ي ي ي ي ي ييها ،وَّد رطور عند

النهنياا كثفا يف هذا الِّهي ،وفك َّمود الدراساا النقنمدي اليورمنم ىل مقارباا أكثي عنمم .
وعند النهنياا ييرول باامثيوبولوجما ،من رول دور يف رس ي ي ي يياء مِّال الوجود والنممز اامس ي ي ي يياِّن لات مِّمن من
النياس ،ورِّنميد اا نولوجميا ال هي فيع من اامثيوبولوجميا عنى اا نوميافميا ،ال رناياعيري مل اليدراس ي ي ي ي ي ي يياا الس ي ي ي ي ي ي ييام يوممي
والدياكيومم عنى يد سواء ،وعند النهنياا بدور يِّنمد عنى الدراساا ا غيافم النغوي ال متثري ا زء النطومقي ادمداِّن.
وان عند ااجنماع وعند النغ ا الِّنمان النذان حيويان هذين الايع منهما ،أخ اا نولوجما وعند النهنياا،
اا جيمل ب الِّنم وفيعمهما يف أبِّاد ننا  ،فإن جمموع من النساؤاا رطيؤ ماسها عنى الواي أ هاال ماهي عوَّ
عند النهنياا بِّند النغ ااجنماعي؟ وماهو دور ا غيافما النغوي يف الو

النهنيي؟ وكمل رنِّمل اا نوميافما دورها يف

ا غيافما النغوي ؟
ولوجاب عن هذ النسيياؤاا ،ن ن اامطوا من ربل ادااهمد الِّنمم السييابق بهصييوها ،و مو
بوًِّي ي ي ي ي ييها الوِّ  ،ل ن اداهوا يوقى يف يدود النظيي  ،فالِّمري ادمداِّن ل كنمن الااصي ي ي ي ي يين  ،فالو

يف عوَّنها

النهنيي أو الو

اا نولوجي كومهما حينان ىل اين ا الواي بالِّمناا والاتاا اددروسي ي ي ي ي مدة من الزمان ،وان الثقاف ميى وجها منها
يف النهني ي  ،والنهني ي ريرول بييإ نمنهييا ،فمم ن الوَّوف عنى أ م ي اا نوميافمييا النغوي ي يف الييدرس النهنيي من رول روَّل
فاعنم الِّوامري ااجنماعم يف النهنياا ،وفاعنم النهنياا يف اابِّاد ااجنماعم ادلننا أيًي ي ي ي ي ي ييا ،بااعنماد عنى ادنهج
الوصاي لايح ادااهمد والوَّوف عنمها ،وادنهج الناسفخ لناسف الِّوَّاا ال اثن ب الِّنوا يف اابِّاد ادلننا .
ويف ري رس ي ي ي ي ي ي ييابق الِّال ىل رطويي الو

النغوخ من جه  ،والو

اا نولوجي من جه اريى ،أصي ي ي ي ي ي ييو ت

الدوافل ال رقل وراء ارنمار هذا ادوضوع ب ذارم وموضوعم  ،فمن جه فإن الواي الِّييب ا ن ن أن يقل م نوف
المدين أماا هذا النس ي ييارع ال وف لننطور  ،والغفة الِّنمم من أهد أس ي ييواب اؤ اامد ،وكذلك فإن الدرس النهنيي راصي ي ي
حينان ىل رطويي كوف يف عادنا الِّييب ،والدرس النغوخ عام حينان ىل ااماناؤ عنى الِّنوا ااريى أيًا.
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وهذا الطيؤ ل من اا م الش ي يييء الِّظمد ،فهو من جه يانح اجملال لنمل أكثي عنمم لنملنهي ي ي بالنهنياا،
من رول ربل عند النهنياا باا نولوجما ،وا غيافما النغوي باا نوميافما ،ل س ي ي ي ييي اامناط النقنمدي ال رِّىن بالدراس ي ي ي يياا
ادمدامم لنهنياا ،ومن جه اريى فهو ي ش ي ي ييل َّوة ريابل الِّنوا بوًِّ ي ي ييها الوِّ  ،وااس ي ي ييناادة من م نوماهتا يف ردم
الو

الِّنمي ،و حال يدود النلهص ال رايأ رزمنا كوفا عنى الوايث  ،فن د اُّقاثق الِّنمم أكثي.
واينوى هذا الو

أربِّ مواي أساس كما ينيال

_الايا ب ا غيافما النغوي والنسامماا ا غيافم .
_ ماهوا عند النغ ااجنماعي.
_ ماهوا اا نوميافما يف

نها النساِّن امطوَّا من أساسماهتا اامثيوبولوجم .

_ الدور النس ي ي ي ي ي ي ييامم لو نوميافما يف ا غيافما النغوي  ،ال متثري الدراس ي ي ي ي ي ي ي ادمدامم يف عند النهنياا .وأما اخلامت
فنوضح أهد مناثج هذا الو

.

_الفرق بين الجغرافيا اللغوية واللسانيات الجغرافية:
رندارري ادااهمد الواردة من الغيب ىل الِّيب ،يف رً ي ي ي ي ييد فوض ي ي ي ي ييى اده ي ي ي ي ييطن اا ،فمنيد الواي ماسي ي ي ي ي ي ب
مهطن

داهوا وايد أو مهطنح وايد لِّدة مااهمد ،أو ريمج ا ريَّى ُّد اداهوا ادياد ،وهذا ما حيهري يف هذ اُّال

يف وضل أرضم حمددة داهومي ا غيافما النسامم والنسامماا ا غيافم  ،فادهطن ان ميبمان ،لذا جيدر الِّودة ىل أص الما
كي مقل عنى الايا بمنهما ،وأبيح من وض ي ي ي ي ي يح الايا بمنهما هو ماريو باخ  Mario Payذ َّالال "ويطنق مه ي ي ي ي ييطنح
ا غيافما النغوي  Linguistics Geographyعنى الدراس يياا النهنيم ادمس يس ي عنى اا نس النغوخ ،وهذا ااس ييد
مف موفق ،يم جيِّري مِّظد الناس مف ادنلهي ي ي ي ي ي يهي ي ي ي ي ي ي يظنون أم يِّين روحيل النغاا يف الِّال ،أو ما أ منا بِّند النغ
ا غيايف  1".Geolinguisticsذن فاده ي ي ييطن ان يشي ي ي يفان ىل ماهوم مناه ي ي يين موعا ما ،و دمان اده ي ي ييطن

يف

ماهوا وايد هو أمي را  ،يم ييون أم "ذلك النممز الذخ يظهي يف النهنياا ذاا الِّوَّ مل حمنماهتا ااجنماعم
واد امم يف الوَّت ماس ي  ،كما يذهمل بًِّييهد ىل رسييمم النسييامماا ا غيافم بِّند النهنياا ،وَّد يياعت هذ النسييمم
يف الدراس ي يياا الِّيبم  2".ل ن يف يقمق اامي فالنس ي ييامماا ا غيافم ا رش ي يينغري بقارب النهنياا أبدا ،فمن "ادوض ي ييوعاا
ااس ي يياس ي ييم لِّند النغ ا غيايف بمان عدد ادن نم ل ري لغ من النغاا وروحيِّها ا غيايف ،وُّد ما وص ي يياها ،ومن هنا فإن
عند النغ ا غيايف ن ن أن يسييف رطوة ىل ااماا ففبل النغاا بالِّوامري ااَّنهييادي والسييماسييم ومفها ،وي ون رقديياا
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ددى اا م الاِّنم ل ري لغ واسي ي ي ي ي ي يينِّمااهتا ال ن ن أن روضي ي ي ي ي ي ييل فمها 3".ذن ن ن ربل النس ي ي ي ي ي ي ييامماا ا غيافم أوا
بالنس ييامماا النطومقم والنس ييامماا ااجنماعم  ،ل ن ا ن ن أن مً ييِّها يف فيوع عند النهنياا ،ذلك أن ا غيافما النغوي
هي ما يدرري يف عند النهنياا ،فإلا "يف أبس ييل ماياهتا اا يينغال بالو

يف ارنوف النهنياا دارري لغ وايدة كوفة

وَّد حي دو ذلك كما يويق دي يو دون وعي من ادس ي ي يينِّمن ) ومالوا ما ينه ي ي يييف اارنوف يف مطق ييف وايد من
النغ اسييواب رِّود أسيياسييا ىل ومِّ الومت ووعورهتا وسييهولنها ،أو ىل اََّّتاب بِّ

مسيينِّمني النغ من يدود بِّمنها4".

ومنها ن ن وض ي ي ييل رِّييل داهوا ا غيافما النغوي  ،فهو عند منايع من النس ي ي ييامماا النطومقم  ،حينوي عند النهنياا ،يِّمري
عنى دراسي ي ي ي النهنياا دارري لغ وايدة بِّمنها أو دارري هني أا ،دراسي ي ي ي وص ي ي ييام وحتنمنم ومقارم  ،يف مس ي ي يينوياا ااداء
النسياِّن ،مِّنمدا عنى ربل دراسي اابِّاد ا غيافم والنارام والثقافم واا نم لنهنياا بهسياسيها النسياِّن ،وهذ ادقارب رند
بِّد وض ي ييل أ نس لغوخ ييس ي ييد روحع النهنياا من لغ وايدة جغيافما لمس ي يياعد عنى س ي ييب أموارها النغوي  .أما النس ي ييامماا
ا غيافم فهي دراس ي ي ي ي ي ي لنغاا الِّال وروحيِّها ا غيايف بوِّدها ااجنماعي عام  ،واا نس النغوخ ي ون منمني رنك ادقارب
ولمس َّاعدة ها كما ي ون يف ا غيافما النغوي .
بمنما ييى الوايثون ااميي مون أن ا غيافما النغوي لمسييت مظيي أو عند ،بري هي ييق اسيينقهيياء و منهج ن ن
اسنلدام لدعد جمموع واسِّ من النظيياا الِّام واُّنيج ادِّمن  ،وَّد جاء يف جمن كمنساس لنسوسمولوجما ماينيال
« Linguistic geography is not a theory but a method of inquiry, a method
that can be used to support a wide range of general theories and particular
arguments. »5
وهذا الطيؤ جيِّري من ا غيافما النغوي منهنيم ممدامم  ،ولمسي ي ي ي ي ي ييت عنما راص ل مظييار وفيضي ي ي ي ي ي ييمار ومناهني ،
والو

ادمداِّن يف النهنياا جيِّري هذا الطيؤ يف حمن فِّو.
_مفهوم علم اللغة االجتماعي:
جينمل عند ااجنماع وعند النغ يف ما يسي ي ي ي ي ي ييمى بِّند النغ ااجنماعي ،وكثفا ما د ادهي ي ي ي ي ي ييطنح أيًي ي ي ي ي ي ييا بِّند

ااجنماع النغوخ ،ويشي ييف ادهي ييطن ان ىل ماهوا وايد ،والذخ "يُِّىن بدراس ي ي الواَّل النغوخ يف أ ي ي ال ادننوع باعنوارها
ص ي ييادرة عن مِّان اجنماعم و قافم مهلوف ومف مهلوف  ،ويش ي ييمري أيً ي ييا كري ما ينِّنق بالِّوثق ب النغ واجملنل ،مدرو يف

ااعنوار كري ادمادين ال مِّثي عنمها مل عند ااعياا الوش ي ي ي ييي  ،Ethnologyالذخ يدرس النغ ا لذاهتا و منا باعنوارها
رِّوفا عن سي ي ييول مِّمن  ،عن ي ي ييِّمل ،وعن يًي ي ييارة 6".ويِّنب الو

يف النِّدد النهنيي ضي ي ييمن اهنماماا النسي ي ييامماا
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ااجنماعم يس ي ي ي ييمل ما رقدا ب هالمداخ  Hallydayيف ره ي ي ي يينما  ،ويف اهنماماا عند النغ ااجنماعي الً ي ي ي ييمق فإم
"يهند باخلطوط الِّام ال متمز اجملموعاا ااجنماعم من يم ألا ختننل وردرري يف رناًَّ يياا دارري اجملموع النس ييامم
الِّام ماسييها ،والوَّوف عنى القوام ال ختًييل ها الظاهية النغوي يف يماهتا ورطوها وما يِّنورها من ييمون اُّماة ،ومونل
ره يها اا عداها من الظواهي ااجنماعم ال ها ره ف عنى ارنمار الناس النغ  ،وماحتمن هذ النغ من وابل اُّماة ال
حيماها ادن نمون ،و ياثق ااسنِّمال النغوخ ال ي سوها اامسان يف اجملنمل 7".والنهني هي صورة النغ اُّقمقم ادنداول
يف اجملنمل ،وهي اُّدو ال ومي الاِّني والواَِّّي ب الناس ،ومن اهنماماا عند النغ ااجنماعي د "اُّدو ال ومي
ب اافيا د دارري اجملنمل ،ومن جمااا اُّدو ال ومي ما يِّيف اآن بالن ول ال ومي وهو موضي ي ي ي ي ي ييوع ل أ من يف عند
النغ ي ا غيايف 8".ومن ي فييإن عند النهنييياا فيع من عند النغ ي ااجنميياعي ،يهند بييدراس ي ي ي ي ي ي ي ي النهنييياا دارييري وسي ي ي ي ي ي ييطهييا
ااجنماعي والثقايف واا ين.
_مفهوم االثنوبرافيا اللغوية:
ينِّا مري الواي يف النهنياا كثفا مل مه ييطنح اا نوميافما ،هذا اارف الذخ ا يس يينغين عن اا نولوجمون أبدا،
وا اامثيوبولوجمون عيامي  ،فيارروياط عند النهنيياا بياا نولوجميا أمي جني جيدا ،فيالنهنيي و ن كياميت "رِّنب ي ي ي ي ي ي ي و حمنميا
لن وا يس ي يينِّمري يف حممل واس ي ييل" 9فهي ص ي ييورة دً ي ييام

ابن اولتك ادس ي يينِّمن ااجنماعم  ،رنك ادً ي ييام

منا هي

رهيياثص اجنماعم لات مِّمن من اجملنمل ،واا نولوجما هتند لذا كثفا ،فهيال "ميين راسييف الِّاداا وادمس يسيياا ،ميين
النولمل الذخ كثفا ما يند عن ييق ادنهج ادقارن 10".ل ن ا ن ن الناسييف َّوري مجل ادِّنوماا وادِّطماا ،وهنا ي ون
دور اا نوميافما ،فهي ردل عنى "ميين مجل ادِّطماا ال ينغذى منها مشيييوع الدراسيياا اايادي  ،ورودأ مل اا نولوجما
اخلطواا ااوىل ضو اخلوص ي ي ي ال ن ن روس ي ييمِّها يف اجتاهاا منِّددة ،جغيافم أو رارام أو منظومارم  11".فهي أيً ي ييا
وبش ي ري أوسييلال "م ِّيف اامسييان مِّيف مجالم رشيينمري عنى موضييوعها ب ري ارسيياع الناراي وا غيايف ،ورنطنل ىل ر وين
مِّيف َّابن لننطومق عنى النطور الوشيييخ بهسييي  ،ولنقري منذ اامسييم ااواثري يَّت ااعياا اُّديث  ،ورسييِّى ىل اسيينلوص
مناثج جيابم أو سي ي يينوم صي ي يياُّ لننِّممد عنى كري اجملنمِّا ا الوش ي ي ييي ابنداء من اددين ادِّاصي ي ييية الًي ي ييلم وامنهاء بهصي ي ييغي
َّومن  12".ذن فماهوا اا نوميافما هو رنك الدراس يياا الوص ييام ل ري ره يياثص الِّمن ااجنماعم اخددة ،س ي يواء كامت
بشي ييي أو ممسي يس يياا رً ييد مجاعاا ،لن ون رنك النناثج َّاعدة دقارب امم رقوا بناس ييفها ومقارمنها وحتنمنها ،ورنك هي
اا نولوجما.
وامنا من دو عن نوميافما لغوي  ،أخ مِّمن وحمه ي ي ي ي ي ييورة يف جمال مِّ  ،فمم ن القول ألا ميين مجل ادِّطماا
النغوي ماع لغوي حمددة ،ووص يياها و روحيِّها يس ييمل ره يياثه ييها النس ييامم اا نم  ،فإن كامت لغاا عادم فنلدا عند
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النغ ا غيايف والن سامماا اا نم أيًا ،و ن كامت هنياا فإن ميين اا نولوجما هنا رنوب عنها ا غيافما النغوي  ،والواي
النغوخ اامثيوبولوجي "ينول يف ذلك الطييق اامثيوبولوجم ادنوِّ يف دراسي ي اجملنمِّاا ىل جاممل بِّ

ااس ييالممل ااريى

ال رايضي ييها عنم الدراسي يياا النغوي ومناهج دراس ي ي النهنياا 13".وبالنسي ييو لنواي النغوخ فاامي اننل ،فهو ينطنق
من اامسيياا النغوي لنهني ضو السييماَّاا اخلارجم ها ،فِّند النغ هو دراس ي النغ لذاهتا ومن أجري ذاهتا ،وا ن ن لنغوخ
أن ينطنق من الِّوامري اخلارجم ففبطها بنش ري اخلهاثص النغوي لنهني .
_الوظيفة اللسانية لالثنوبرافيا في الجغرافيا اللغوية:
ي نش ي ي ي ي ي ييل الواي ادند بِّنمي اا نولوجما وا غيافما النغوي أوج النش ي ي ي ي ي يياب ال ثفة ،والدَّمق ب جمايل الِّنم
النطومقم  ،ودرج النااعري ال وفة واخلادم ل نمهما أيًا.
فادقارب اا نوميافم رِّنمد عنى ادمدان أوا ،ويشف اا نولوجمون ب " ىل يم ينوجهون دياَّو يماة جمنمل ومجل
مِّنوماا عنها يقدمها ادِّنمون أماسهد بهورة موا ية 14".وهذا اامي ماس عند ا غيافم النغوي  ،فدراس هنياا لغ
مِّمن أو مقارب رقس ي ييمد هنياا يف هني وايدة ،يند يف ممدان حمدود ومقه ي ييود ،وا يس ي يينطمل الواي يف النهنياا جتاوح
الوِّد ااجنماعي اص ي اب رنك النهنياا ،بري رن هييي دراسيين يف جمال جغيايف حمدد ييرول بالوِّد ااجنماعي لنمِّنم ،
وهنا ربح اُّاج ىل ادِّنوماا اا نوميافم فن ون بش ي ري مندفق ومزيي ،حتمري مجمل جواممل وأبِّاد يماة القوا اددروس ي ،
ل ن ا غيايف النسياِّن ي سينلنص الِّوامري ااجنماعم ال ها اررواط موا يي خبهياثص رنك النهني النسيامم ؛ صيورم وريكموم
ودالم ومِّنيمم .
هذا سي ي ي ي ي ييام يومما ،فمنهج اآمم يايأ ماس ي ي ي ي ي ي يف الدراسي ي ي ي ي يياا الوصي ي ي ي ي ييام الونموي  ،و ينِّامري الواي مل الوِّد
ااجنماعي وما مجل من مِّنوماا نوميافم كِّوامري لنطور رنك النهنياا ادِّمن رول دراس ي ي ي يين دياكيومما ،فناهد أن دور
اا نوميافما بداي هو بياح الِّامري ااجنماعي دارري ا غيافما النغوي  ،فناِّري ورس ي ي يياعد يف ادقارب الس ي ي ييام يومم والدياكيومم
ضيورة.
كمييا ييد أن اا نولوجم يِّنمييدون عنى الو مق ي اا نوميافم ي  ،وهي "كييري مه ي ي ي ي ي ي ي ييدر مِّنوميياا منوفي لنمِّيف ي
اا نولوجمي جملنمل مِّ  15".وهييذ ادِّنوميياا ال جيمل الوييايي مييا ُوجييد منهييا ،هي مِّنوميياا رييارامي جييدا ،يمي أن

دراسي ي جمنمل ما ا ر ون دون ااداا بظيوف مش ييهر  ،والِّوامري ال س ييا ت يف رشي ي ن أواَّ ،وري الولون يف مقارب قافن ،

واامي ماس ي لدى النسييا مم يف دراس ي النهنياا جغيافما ،فالو

يف مشييهة وأسييواب وعوامري رش ي ري ورطور النهني حينان

ىل ماروفي من مِّنوماا رارام يول الِّمن اددروس من اجملنمل ،وِّا هذا ا ي ون رول ميين ادقارب السام يومم  ،بري
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يف ميين رنول أ وار النهني دياكيومما ،ومن فاا نوميافما ها دور دياكيوِّن بامنماح يف رمس ي ي ي ييف عمنم رِّقمل رطور النهنياا
وروحعها ا غيايف راراما ،وهذا ا زء من الو

ا غيايف النغوخ هو ااصِّمل ان الواي سفسد أ نسا لغويا راراما ل ري

ميين بري ولنِّاَّمل رنك اخلهي ي يياثص النغوي  ،ومتيكزها م ان بًِّي ي ييها الوِّ

عب الناريخ ،وهذ ادقارب ل ميها ىل اآن مل

ألا متثري الن قمق الِّنمي النطومقي الاِّني يف عند النغ  ،و ذا أردما النمثمري لذلك الس ي ي ي يياي النغوخ الناراي ا غيايف ،فننهرذ
هني بين ُس ي ي ينمد مثاا ،فاخله ي يياثص اله ي ييورم والَّتكموم والدالم وادِّنيمم لنهنياا ادنطق ادمندة من ميس ي ييى مطيوؤ ىل
يييا ا زاثي ،رنطابق بشي ي ري كوف جدا ،وكنما اجتهنا ضو اُّواض ييي رقري رنك اخله يياثص ارروا ا بوًِّ ييها ،ومن ادنطقي أن

ي ون ااعياب الودو هد أكثي الناس ياا ا عنى س ي ي ي ييوم هنينهد ،لقن ارنو هد بغفهد من الس ي ي ي ييواا ،وامِّزاهد عن
اُّواضييي ،فناهد أن النهني ال ُسينمم الموا َّد ميا بسيياي من ميب مهييي ىل يييا ا زاثي ،وأن أكثي مسيينِّمنمها ينميكزون
ب ميسي ي ي ي ي ي ييى مطيوؤ ىل سي ي ي ي ي ي يييا ىل روحر ىل مقيين ،هييذ الييدااا النغويي حتمييري ىل منيياثج ا نولوجمي مهمي يف الو ي
ااجنماعي.
و رِّمري اا نوميافما عنى رهس ي ي ي ييمس رياثل نوميافم  ،جتمل مِّنوماا منمايزة ،وروحع جغيافما يس ي ي ي ييمل بُِّد رنك

ادِّنوماا ااجنماعي ،مثري هذا النهسي ييمس يسي ييهري بدرج كوفة عمري ا غيايف النغوخ يف وضي ييل أ نس ي ي النهنيي ،فاا نس
هنا هو بداي الِّمري النساِّن ولمس لاين كما يف النسامماا ا غيافم  ،فم ون روحيل النهنياا واارنوفاا النغوي جغيافما،
َّد اسنااد كثفا من النهسمس اا نوميايف ،لن ون لو نوميافما دور اجنماعي جغيايف دارري ادقارب النسامم .
وان اا نوميافما ا رناه ييري عن عند اا نولوجما بش ييَّت فيوع فهي اديين الوص ييام من  ،فإمنا دها رس ييب أموار
الوِّد الثقايف جملنمل َّمد الدراسي  ،وهتند بهدا النااصيمري يف الثقاف ااجنماعم والنارام والسيماسيم والدينم  ،ويَّت ادوسيمقم
ال يدرسها عند نولوجما ادوسمقى الذخ حينري "الظاهية ادوسمقم يف كاف الثقافاا باسنثناء ادوسمقى الِّنمم الغيبم 16".
فهو حينري ادوسي ييمقى باعنوارها يد ا قافما اجنماعما ،ويدرس اسي يينلدامها وو مانها ورهي ييوراهتا ،واآاا ادسي يينلدم فمها،
وادنهنيم ادوسمقم ال ريرول بااصواا واايقاعاا والطوقاا ومفها.
فاي هذا الوِّد الثقايف الذخ رشي ي يينغري عنم اا نوميافما؛ فإن ا غيافما النغوي ا هتمن أبدا ،فاخلهي ي يياثص النسي ي ييامم
اخ هني كامت ،ريرول ارروا ا و مقا بالِّامري الثق ايف ،الذخ يم ي بدور يف رنك اخله ي ي ي ي ي ي يياثص بدرج كوفة جدا ،ورنلذ
اا نوميافما و ما قافم لغوي  ،من رول جتسمد أهد أ ال الثقاف النغوي لنمنينمل يف مياينها ال ردرس قاف اجملنمل
عام  ،ففى الواي النس ي ي ي يياِّن جنما أهد اارنوفاا النغوي ب هني واريى ،من رول س ي ي ي ييمطية الوِّد الثقايف عنى رنك
ادمزاا يف ادس ي يينوياا النس ي ييامم ادلننا  ،وهذا ي ون كثفا رول ريكمز اا نوميافما عنى اادب الش ي يياهي ،يم يقول ن.
كااا كييول  G. Gallame-Griauleال "اادب الش ي يياهي هو ا زء من الَّتاو الذخ ينلذ ي ي ي و يس ي ييمل ي ييماية
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راصي ي ب ري جمنمل وكري لغ  ،وااس يينناد ىل موروو قايف ،وهو حيمري يف ماس الوَّت راريخ ا ماع ومِّنقداهتا وره ييوراهتا
اليمزي وأمنا ها الثقافم ورؤينها لنِّال الطومِّي 17".فهذا النِّييل يذكيما موا ييية بس ييوس ييمولغوي بمف حنا ،فاا نوميايف يقوا
بدراس ي ي ي ي منل اخلطاب والنهني واايقاع ،ومن رول الونم  ،والش ي ي ي ي ري اُّوارخ ل َّياجي ،ومن رول النِّابف وااسي ي ي يينوب
ا ماعي.
أما ا غيايف النغوخ فهو يس ي ي يينامد كثفا من هذ ادقارباا ،فمو اها يف حتنمري النهني لغويا بوِّدها الثقايف ااديب،
ويدرس ييها رطوريا من رول النمممز لغويا ب اديوياا الش يياهم من أيان ،وأ ييِّار وألغاح وأمثال ،فمً ييِّها رِّاَّوما لمنو ل
أيًي ييا ميايري رطور النهني  ،فالدور الثقايف ااديب يظهي جنما لو نوميافما رول الِّمري النسي يياِّن ،راص ي ي وأن اا ي ييِّار رِّد
اد نو اُّاوي لنوِّد الثقايف ل ري أم ول ري جمنمل ،وهي ماس ييها اد نو الورا م لنس ييماا القدن ل ري هني  ،وَّد أكد دخ
سي ي ييوسي ي ييف  F. De Saussureهذا َّاثوال "ورِّد النهي ي ييوص الشي ي ييِّيي من اادل القمم يف دراس ي ي ي الناق ،فهي روفي لنا
مِّنوماا منِّددة اعنمادا عنى أس يينوب النظد ،هري هو مقطِّي أا كمي أا أم يس يينلدا ااص ي يواا كنوافق ااص ي يواا يف
بداي ال نم أو وسي ي ي ي ييطها) أو يف اآري القافم ) 18".وه ذا فإن أ م النهي ي ي ي ييوص الشي ي ي ي ييِّيي راص ي ي ي ي ي ر من يف ارنزالا
لنسماا النغوي ادورو من القدماء ىل اخد  ،رِّاَّوما من رول النهني والنغ  ،واا ِّار القدن جمال رهمل لننيغيايف
النغوخ أ ناء ادقارب الدياكيومم .
فالدارس مثو لنهني الودو با زاثي من رنش ي ي يين ىل أَّه ي ي ييى الغيب ا زاثيخ ىل مغنم مثو ،وهنا مقه ي ي ييد النهني
ادسي يينِّمن يف ااماِّن الشي ييِّوم واا ي ييِّار ،فسي ييمنيد ذلك اارنوف الثقايف الظاهي جدا ب الشي يييا والغيب ،ل ن لن جيد
ارنوفا لغويا اهيا ب هذا وذا  ،وهذا ييجل ىل الِّامري اا ين ،فونو هول مننش ي يييون من رنش ي يين ىل ادغيب ،ل ن لمس
هول الشي ي ي ي يييا كهول الغيب قاف  ،وهذا يننيسي ي ي ي ييد يف دراس ي ي ي ي ي ا نوميافما موسي ي ي ي ييمقاهد ،بمنما لغويا فإن هني بين هول ها
رهاثهها ادويدة يف ا زاثي كنها.
وييبل النس يياِّن ب بِّد دراس يين الثقايف والوِّد اا ين ،فمنذ القد كان لغويو الِّيب ينس ييوون كري هني ىل القومن
ال رن نمها ،كنهني يء وهني ُس ي ي ينمد وهذيري ومفها ،وكامت هد جهود كوفة يف وصي ي ييل هنياا الِّيب القدن  ،ويد
ادااهمد اخلاص ي ي ي كالن ن والنغ والنهني  ،واده ي ي يينااا الِّيبم رزري جبهود النغوي الِّيب يف الو

الوايث الِّيب اخد

النهنيي ،وكذلك فإن

وادِّاص ي ي ي ييين ،هد فً ي ي ييري كوف يف ريمج ادااهمد الغيبم  ،وأيً ي ي ييا يف ص ي ي ييقري ادناهج ادوثم لنو

النهنيي ،وأبيحهد هذا الِّهد عود ا نمري ميراأ ،الذخ عمري عنى بياح الو

ا غيايف النغوخ يف الَّتاو النسي ي ي يياِّن القد ،

من رول موَّا ادِّندل ب اُّدا والَّتاو.
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و ن كان الموا من يه ي يينل النهنياا مس ي ييو ىل الش ي ييِّوب أو الدول كنهني مه ي ييي وهني الِّياا وهني ادغارب ،
ل ن اُّال ل ينغف عن ذخ َّوري ،فما حال اامنس يياب اا ين لنهنياا هو عنوالا الذخ رِّيف ب  ،ف ما كان الِّيب ااواثري
يقولون بنهني َّييش أو بن ارو مثو ،فالنس ي يياممون الغيبمون اخد ون يقولون بنهني االزاس وهني مارس ي ييمنما وهني فنوريدا
ومفها.
فهذا الوصييل أو النسييمل جاء من ماهوا النهني ماسييها الذخ يِّين "جمموع من الهييااا النغوي رننمي ىل بمت
راصي ي ويش ييَّت يف هذا اله ييااا مجمل أفياد هذ الومت  19".ورنك الممت ن كامت راصي ي أو يَّت عام منا يههنها الناس
بامنماء ين ما َّوني أو ي ييِّ أو دويل ،فمقوا ا غيايف النغوخ من رول مقاربن لنهني ما حمري الدراسي ي ي  ،بااس ي ييناادة من
ادِّنوماا اا نم ادسوق دون رو ماها يف عمن رطومقما ،بري ر ون عمن لنقارن لا مناثج حبث ودراسن يف اارف.
ومثييال ذلييك ن أردمييا دراس ي ي ي ي ي ي ي ي النهنيي الِّيبمي الِّياَّمي  ،فو جيييمل أن مسي ي ي ي ي ي يينوق الننمنيي ومِّنمييد عنى ادِّنوميياا
اا نورارام لِّيب الِّياا ،فنقول لا هني واثري أو هني ربمِّ  ،بري جيمل عزل رنك النهني عن أخ عامري رارجي وعن أخ
اسنواا لننناثج ،ورند دراس مسنوياا ااداء النساِّن لننك النهني سام يومما ،ومن رول رهاثهها ن ن اسنننان رنك
ااصيول اا نولغوي من رول مقارب اريى ر ون دياكيومم لنهنياا الِّيب و لنهني الِّياا ،لنِّند ىل أخ هني عيبم أا
َّدن رننمي.
ذلك أن النسييامماا رًييل أركالا عنى َّاعدة واض ي  ،وهي اامطوا من السييماَّاا النسييقم لنغ  ،أخ من ذاا
النغ أو النهني  ،وص ييوا ىل ما ريرول ب من س ييماَّاا رارجم وعوامري مم ية ،وهذا هو مِّىن دراس ي ي النغ لذاهتا ومن أجري
ذاهتا ،فو جيمل ااعنماد عنى النمل ادِّاكس ،أخ ا جيدر بالنس يياِّن أن يو ل النهويري يف مقاربن مِّنمدا عنى الس ييماَّاا
اخلارجم  ،فمسقل مناثني ادسوق عنى رهاثص النغ .
فاا نوميافما كسيماا رارجي ر ون بهيا عام جدا رنلذ و ما ادي ة ،ال رقاس عنى ضيوثها النناثج ،فهي ها
هنييا رنلييذ أيً ي ي ي ي ي ي ييا و ماي نمي ابييد منهييا يف ا غيافمييا النغويي وعند النهنييياا ،وهييذا أمي واضي ي ي ي ي ي ييح ،ل ن ذا مجِّنييا أدوار
اا نوميافما النغوي ؛ ومقول اا نوميافما النغوي دال عنى الِّمري من دارري النهني ىل رارجها ،فسي ي ي ي ي ي ييننيد أن رنك اادوار
النارام وااجنماعم والثقافم وا غيافم واا نم  ،رِّمري وفق و ما حتنويها مجمِّا وهي الو ما الونموي  ،فالِّمري الوص ي ي ي ي ي يياي
الذخ رقوا ب اا نوميافما النغوي  ،منا هو رِّقمل وحتنمري وراس ي ي ييف الِّوَّاا ب عناص ي ي ييي النهني نولوجما ،ما يدعد ادقارب
النغوي  ،فهدف عند النهنياا هو راس ييف مموأ ورس يياؤاا بديهم  ،ماهي ره يياثص النهني ؟ داذا هذ النهني بالذاا
يف هذا اد ان وهذا الزمان وهذا اجملنمل بالذاا؟ كمل جاءا وكمل ر ومت؟ ماهي أهد عوامري رطورها حمامما؟
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خاتمة

مسنننج مما سوق مجن من النقاط ادهم ال ينوغي مياعاهتا يف الِّمري ادمداِّن وهيال
_ يوجد فيا واضيح ب عند ا غيافما النغوي والنسيامماا ا غيافم  ،هذا الايا ينًيح من رول أسيس وأهداف
كري عند منهما ،والذخ ينوغي عنى النغوي مياعار كثفا.
_ عند ا غيافما النغوي هو منهج و لم جياثم بالنسو لِّند النهنياا أكثي من عنما مسنقو بذار .
_ ا يناهي ي ي ي ي ي ييري عند اا نولوجما عن النسي ي ي ي ي ي ييامماا النطومقم  ،وا رناهي ي ي ي ي ي ييري النسي ي ي ي ي ي ييامماا النطومق عن عند النغ
ااجنماعي ،ويسنامد عند النهنياا كثفا من الدرس اا نولوجي.
_ رنلييذ اا نوميافمييا النغويي جمموعي من اادوار دارييري الِّمييري النس ي ي ي ي ي ي يياِّن ادنلهي ي ي ي ي ي ييص بييالنهنييياا ،وفق الوِّييد
ااجنماعي ،والناراي والثقايف واا ين.
_ يسنِّمري الواي النساِّن اا نوميافما دارري النغ لن ون مقاربن مسقم  ،وا ر ون سماَّم رارجم فنلين عن
عند النسامماا متاما ىل عند ااجنماع.
_ جيييمل الننظف دييا جيمل النس ي ي ي ي ي ي ييامميياا اا نمي وعند النهنييياا ،واا نولوجمييا النغويي  ،من رول الِّمييري ممييدامميا
والو

عن مظيي ل ري يء ،رسهري ادقارباا النغوي  ،وجتمل كري النهوراا الِّنمم لننطومق النغوخ.
قائمة الهوامش:
 _1باخ ماريو ،أسس عند النغ  ،ريال أ د نار عمي ،ط ،8عال ال نمل ،مهي ،1993 ،صال 134.
 _2ميداسي ييي ا ودخ ،النسي ييامماا ا غيافم وأ يها يف روجم دال ال نماا القي مم  ،جمن اا ي ،ع ،22ا زاثي،

 ،2015صال 26.
 _3باخ ماريو ،مهدر سابق ،صال 217.
 _4ميداسي ا ودخ ،ميجل سابق ،صال 27.
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الLinguistic geography, K JS 92, Kensas Journal of Sociology, USA, 1973, P
139.
 _6لي هادخ ،عند النغ ااجنماعي عند الِّيب ،ط ،1م نو لسان الِّيب ،1988 ،صال 24.
 _7اديجل ماس  ،صال 25.
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 ،1997صال 13.
 _ 11بومت بمار ،يزار ممشال و ريون ،مِّنيد اا نولوجما واامثيوبولوجما ،ريال مهواؤ الهمد ،ط ،2ادمسسي
ا امِّم لندراساا والنشي والنوحيل "جمد" ،لونان ،2011 ،صال 78.
 _12لوموار جا  ،مهدر سابق ،صال 16.
 _13مِّاذ مها حممد فوحخ ،ميجل سابق ،صال 152.
 _14بومت بمار ،يزار ممشال و ريون ،مهدر سابق ،صال 25.
 _15ادهدر ماس  ،صال 29.
 _16ادهدر ماس  ،صال 33.
 _17ادهدر ماس  ،صال 45.
 _18دخ س ييوس ييف ففدينان ،عند النغ الِّاا ،ريال يوثمري يوس ييل عزيز ،ط ،3دار فاا عيبم  ،الِّياا،1985 ،
صال 55.
 _19كي حممد رضا ،ادقنًمل يف هنياا الِّيب ،جامِّ ااحهي ،مهي ،1996 ،صال .55
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ص ط ط ط ط ططورة الم ط ططرأة فط ططي كت ط ططاب ط ططة الط ط ط ططرجط ط ططل

سيدة المقام ،ذاك ط ط ططرة الماء ،ومملكة الفراش ط ططة لواسيني األعرج أنموذجا.
The Image of the Woman in Men’s Writings : Lady of the
Tomb, Memory of Water, Kingdom of the Butterfly : By
Wassini Laaredj.
أ .سمط ططاحي هاج ط ططر ،طالبة دكتوراه ،جامعة طاهري محمد بشار ،الجزائر
أ.د ك ط ططواري مبط ط ططروك ،أستاذ التعليم العالي ،جامعة طاهري محمد بشار ،الجزائر
ملخصال
منذ ااحل ،كامت اديأة موضوعا مييوا بالنسو لنيجري ،يهِّمل فهمها أو اسنقياء أف ارها أو الننوم باِّنها ورد  ،ومل
ذلك ،نت يف عُيف كثف من الاوس ي ييا  ،اادباء ،الانام  ،واليس ي ييام مً ي ييطيب ما ب ص ي ييورة ادو ا ممري والشي ي يمطان
اليجمد الذخ جينمل الانن والدمار ،لنننياوح هذ اله ي ييورة النمطم الِّام ورنِّدد النظية لمها يف بداع اليواثم خباص ي ي  ،فقد
يانت كناباا واس ييمين ااعين بنه ييممل وافي حبً ييورها واَّن امها لس يييد عب أكثي من مص رواثي ،وع فم أموارها ،وس ييب
أعماَّها ،ووصل دَّاثق رننياهتا ،...لموقى النساؤل َّاثماال كمل جتسدا صورهتا يف كناب اليجري كواسمين ااعين؟

الكلمات المفتاحية :صورة ،اديأة ،اليجري ،ال ناب  ،سمدة ادقاا ،ذاكية اداء ،ممن

الايا .
Abstract :

From time immemorial, women were a strange subject for men, difficult
to understand or to extrapolate their ideas or to predict their actions and
responses. However, in the tradition of many philosophers, writers, artists, and
painters, the confusion of her image as the beautiful angel or the satanic devil
that brings sedition and destruction has gone beyond these stereotypes in the
creativity of novelists in particular. Among these, the Algerian novelist Wassini
Laaredj, who celebrates the woman and her abundant presence in his works,
exploring her depth and describing her subtle feelings. Consequently, this
paper examines how women are perceived in the works of Wassini Laaredj.

Key words : image, woman, man, writing, « Lady of the Tomb », « Memory
مقدمة:

of Water », « Kingdom of the Butterfly.
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ن أَّيرما باوارا ال ناب ب اليجري واديأة وارنوف أسنولما و ييهما ،وأن هنا أدبا مسوي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييا مف اادب
الذكورخ ،ر ون ال ناب اااصييري) فم كما يذهمل ىل ذلك الغذامي هي اليجري و اُّ ياالايع)هو اامثى  ،)1وأن ال ناب
النس ي ي ي ييوي -يف الغالمل ااعد-هي« ورة ومتيد عنى مظاهي النهممش ال اوها جس ي ي ي ييدا ورويا ،ذلك أن ادنهمري لنمش ي ي ي ييهد
األبداعي النس يياثي ،جيد هذا اا ي الِّنمل لنمغامية والثورة ،يوندك من صي يياع الذاا مل ذاهتا ،لمن ول ىل صي يياع مل الِّال
اخمل لا»  )2؛ ُممثو بوج

هييوص–هذا اله يياع اخلارجي-يف أمنمل النهييوص السيييدي يف"اليجري" ،الذخ رِّنب مهييدر

رسنل حيد من ييينها ،ومنول عنل نارس ضدها ،و ن أمجِّت أمنمل كناباهتن عنى دامن كوم َّهيهي ي ي ي ي ي ي ي ي يين جسدا ورويا،
وحماكمن ومسيياءلن  ،فإن هذ الدراس ي  ،رسييِّى ىل ال شييل عن مومح وبناء صييورة اديأة امطوَّا من اليؤي االنغ الذكوري
ال رن ند بنس ييالا ،ف مل مت ر ها؟ وهري ُوفق ادودع يف النِّوف عن هواجس ييها و كوامنها؟ اِّىن ري ،هري اس يينطاع ادودع
النااذ والغوص يف أعماا الذاا النس ييوي واس يينقياثها والنِّوف عنها كما فِّنت هي يف بداعها ادوج ل ي ص ييورر يامو
ل ري مِّاِّن القوة والوطش ،الغطيس وا ااء؟
َّد ا اننل ا نان ،ن َّننا أن هنا كارواا أبدعن يف منولن النهي ي ي ييم ال ناب بًي ي ي ييمف اليجري ،كما هو اُّال مل
أيوا مسيينغامني ال منت عنى الهييوا الذكورخ سييهول الووؤ وال ناب  ،)3وأن هنا من اليجال من رند مه ي بًييمف
اديأة ،كما فِّري هاِّن الياهمل يف عمنم "رًياء كادسننقِّاا ،ورًياء كاُّقول" ،ومومري سنممان يف" ي النمايل"  ،)4هو
أمي ا يدعو ىل الغياب  ،ذلك أن ييي النِّوف وارنمار الً ييمف الس يييدخ هي من ره ييوص ييماا ادودع ال ا حيق اخ كان
الندرري فمها أو حماس ي ييون  ،راصي ي ي يف ري الدراس ي يياا النقدي اُّديث ال يددا النِّامري مل النص ورهوين يف ار النص
فقل ،ىل جاممل هذا ،هيا مملااا عُنمت جبمل كري ما ينِّنق باديأة ،اسي ي ي ي ي ي يينايد بإبداعها كناب رجال كمثريال" أروار

النسي يياء" ابن َّمد ا وحي )5ومملل" واثل النسي يياء -وما جاء فمها من عنياثمل ومياثمل ،وأروار وأس ي ييار" لناقم أ د بن
حممد بن عود رب اامدلس ي ييي ص ي ييايمل الِّقد الاييد )6جامِّ بذلك ب اخلب الذخ حينمري اُّقمق والزيادة ،ادنِّ والطياف
اادبم  ،كما بيحا كنمل مجِّت أدلن ،كمثريال "أ ِّار النساء" ايب عود امه حممد بن عميان ادزرباِّن  ،)7و"مزه ا نساء
يف أ ييِّار النس يياء" ليماا جول الدين الس ييمو ي  ،)8وأريى ياظت كري مملااهتن ضوال "ادملااا من النس يياء ومملَّااهتن
يف الناريخ األس ي ي ي ييومي" خمد رف رمً ي ي ي ييان يوس ي ي ي ييل  ،)9بمنما اجتهت أريى لوهنماا اا رِّنق لا يف جاممل الدين عنى
ي يياكن ال "جامل أروار النسي يياء من سي ييف أعوا النووء" الذخ مجِّ ويقق وعنق عنم أبو عود الي ن رالد بن يس ي ي بن
يس ي ي ي ي بن عود الي ن  ،) 10واآري ادِّنون بال "أدب النس ي ي ي يياء ادوس ي ي ي ييوا بالغاي والنهاي " لِّود ادنك بن يوممل ،)11
ومفها ال ثف ،ودا كامت صي ي ي ي ي ي ييورة اديأة امطوَّا من كناب اليجري حمور الو
اجملالال

 ،لنا أن مقدا خ عن أهد ما جاء يف هذا

أ) حول كتاب ط ط ط ططة الرجط ططل ع ط طن الط ططمرأة:

يظمت رمم "اديأة" ا ام مممزة يف اادب الِّييب؛ فند ختري َّه ييمدة من َّه يياثد ا اهنم بواب أو حمور ينغىن فمها
الش ي ي ي يِّياء ا ووبنهد ،ويِّددون ره ي ي ي يياها ويس ي ي ي ييناهتا ،أو يو ون ديارها ،لنه ي ي ي ييوح هذ الظاهية "الغزل" دأب كري الش ي ي ي يِّياء
الويق  ،لملند راريخ اادب أ اء كثفة هامت ذوباما يف حمومها،را ا بذلك ي اياا عشي ي ي ي ي ي يياا مالوا ما كامت النهاي
الدرامم مبهد ،ويف هذا ييى-حممد يسي ي يين عود امه -أن عوَّ الِّييب راص ي ي ي يف فَّتة ا اهنم باديأة كامت ضي ي ييمن يدود
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ااعياف القونم ادنِّارف عنمها ،وال ا ن ن اخليون عنها ،ا أن هذا ل ننل من رنوم الناس اسي ي ي ي ي ي ييننياباا اله ي ي ي ي ي ي يواب
والش ي يوا ،فاضهي يييا بذلك الِّوَّ بمنهما ضي ييمن الِّا والنهنك  ،)12وبذا ،فهي يف جممري أ ي ييِّار « ا رقدا اديأة أكثي
من كولا كماما بمولوجما ..س ي يياكنا ،وض ي ييِّماا ،وعا اما»  ،)13ىل جاممل هذا ،مجل هذا الِّه ي ييي ب اهير منناًَّ ي يين ؛
ف ما كامت اهية النغزل باديأة ،كامت هنا أيًي ييا اهية وأد الوناا ،ال جاء األسي ييوا لم يمها ،ويهذب الِّوَّاا ب
اليجري واديأة ،ويو يقوا كري منهما وواجوار  ،وبذلك ُياظت م امنها ،وريسييلت مِّال رواجدها ،فهييارا مِّادا امما

لن ماة  ،بِّد أن كامت عنواما لناناء وادوا والظومم .

كما ي ي ييهدا لاياا القين الناسي ي ييل عشي ي ييي وبداياا القين الِّش ي ي ييين ،بدعوة من حممد عود ورنممذ َّاسي ي ييد أم ،
ييكاا حتيري مسي ي ي ييوي رطالمل بادسي ي ي يياواة ب اليجري واديأة يف النِّنمد ،واُّقوا والواجواا ،فند رِّد بذلك اديأة موضي ي ي ييوعا
يُنغىن ب  ،أو كاثنا يُننيمل ااواد فقل ،بري صي ي ي ي ي ي ييارا فاعو مم يا يف اجملنمل ،فبحا مسي ي ي ي ي ي ييوة كثي وَّان يف جمال اليجري يف
ننل جمااا اُّماة؛ يف الس ي ييماس ي ي ي والا ي ،الان واادب ،كمثريال لومو ها ي ييد ،منك ياين ماص ي ييل ،عاثش ي ي ي النمموري ،
هدى ي ي ي ي ي ي ييِّياوخ ،مي حيادة ،ومامدة عود الي ن ،فدوى وَّان ،ماح ادوث ...ومفهن  ،)14ا أن هذا ل ننل كما
رذهمل ىل ذلك فوحي الِّشييماوخ ،من رول اسيينقياثها لهييورة اديأة َّوري أدب ممل حماوظ وبِّد  ،من رهييوييها يف أمنمل
األمنان ااديب الِّييب بهييا عام بهييمغ اداِّول ا الااعري ،واعنوارها منوِّا لنِّوا ل النومن أو اخلومث دون أن ي ون ها يف
ذلك كمان مسيينقري ،وهو ما دفل بادودع

ىل اسييندعاء ييلهييماا مسييوي من ااَّنماا مف ادسيينم ادنواجدة يف اجملنمل

اده يييخ ،يَّت ا يند ره ييوييها وفق بِّد يننياوح أو ينناىف مل ااعياف األس ييومم وااروَّم  ،لمليا حممد يس ي ي هم ري
يف عمن "حينمل  " 1914هذ القاعدة ،ويو ل بطننم "حينمل وعزيزة" من فت الديام األسي ي ي ي ي ي ييومم  ،لنمثري َّنمل النموذنا
الشارع ادهيخ الاوي واارسنقيا م ) ،فاضهيا بذلك صورهتا يف اديأة اخلاضِّ لسنط الِّاثن .)15
رً ي ييمل ذاا ال ارو  ،أن اليواثم بِّد "حممد يس ي ي هم ري" َّد و اوا ي ييله ي ييماا مس ي ييوي ارس ي يمت بالً ي ييِّل
واخلً ييوع لنيجري الذخ حيممها أو يس يينغنها ،لم ون "الِّقاد" َّد أعنن يف رواين الويمدة "س ييارة " 1938الِّداء ض ييد اديأة،
فهي ي ييورها يامن ل ري صي ي ييااا اد ي،اخلداع ،واخلمام  ،فنهي ي ييوح بذلك هذ الشي ي ييلهي ي ييم ادن يرة يَّت ذا اُّ يف اجملنمل
ادهيييخ،هي الشييلهييم اداًيين عند ال ناب الويق كإيسييان عود القدوس مثو ،لننوصييري ىل أن صييورة اديأة ل رِّ س
الواَّل ااجنماعي الذخ كامت رِّمش الِّيبم ادهيي يف النهل ااول من القين الِّشيين ،وَّاربت الواَّل ادِّمش مل أعمال
ممل حماوظ اليواثم . )16
ييى ادناصييية أن اديأة يف جممري ال ناب الذكوري روقى رهمن الواَّل ادسييننمل ها ،و ن يهييري الِّ س ،فهذا ا ي ون
ا بقدر امزياؤ من الاِّري ال نايب ىل الاِّري النلممني الذخ رايض عمنم األبداع ،فو مناص ذا ،من أن ر ون صورة اديأة
ادسيينًييِّا هي ادسييمطية يف الا ي واألبداع كما يف الواَّل ادِّمش ،يقولال« هي صييورة ل رننياوح الهييور الِّام الشيياثِّ يف
الواَّل ادسييننمل لنميأة ،ا بقدر امزياؤ ال ناب من الواَِّّي ىل النمثمري أو النلممري ،لنغدو ادسيياف يياسييِّ ب اديأة ادسييننو
يف الواَّل واديأة ادث ييال يف األب ييداع ،ذ الا ييارا ه يياويي ي بو َّيار ب أن ر ون اديأة موءودة ،ويف الوَّ ييت ماسي ي ي ي ي ي ي ي ي مِّوودة
ومِّشوَّ »  ،)17ويف هذا ،ييى الغذامي أن اليجري يمنما يسننمل اديأة ف َّم اشى من اسنولا ل  ،أو أن يقل ف ي ي ي ي ي ي ي ي يييس
ل  ،وييجل ذلك لنثقاف الا ولم ال يسيينند عنمها ،من هنا ،وجمل السييمطية عنمها أوا َّوري أن يهييف ُمسييمطيا عنم ،)18
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لنن هييي صييورهتا يفال«اامثى اخنوم جنسييما واُّيم ادقموع ،اديأة ا سييد بالنسييو لنيجري،اديأة اليمز لغف جنسييها،اديأة ااا
ادثالم ،حمدودي اديأة ادثقا ااألمسي ييان»  ،)19و ذا كامت هذ صي ييورة اديأة يف جممري األمنان ااديب الِّييب ،ف مل صي ييورها
واسمين ااعين يف أعمال ال سمدة ادقاا ،ذاكية اداء ،وممن

الايا ؟

ب)_أنماط المط ططرأة في كتط ططاب ططة الط ططرجل" :واسيني األعرج":
حتنري "اديأة" كموضوع أو كشلهم يف النص اليواثي لواسمين ااعين م ام مهم ؛ ذ ا ي اد انو عمري من أن

ر ون فم ص ي ييايو السي ي ييد وروجمه  ،أو فاعو مم يا يف مس ي ييار اايداو ،ىل جاممل اس ي يينايادها بِّناوين بِّ

روايار  ،وَّد

ُستري ااعين يف حماوراا كثفة عن سي هذا اًُّور ال ثمل ها يف أمنمل مهوص جمموا أن«  )...موَّل اديأة يف يمايت ا
يدود ل  ،يودأ من صي ي ي ييورة أمي ال َّاومت الاقي بِّد اسي ي ي يينشي ي ي ييهاد الوالد و نت وفم دثري عمنت كري يماهتا عنى حتقمق ال
رِّنمد أوادها ،ومن صورة أروايت وبناا راايت ،فقد كبا يف جمنمل مساثي ا ن نين الا ا من  ،أيووت اديأة من هذا
ادوَّل ،وهي من حيسسين أِّن ماحلت يما ،أما وِّا ضد يااا النقديس ،ول ين أَّول ن اديأة هي الًيورة ااوىل لن ماة،
مثري اهواء ،) 20 »...ف ما كامت هذ اخلنام ااجنماعم ره فا يف ادودع وكنابار  ،ال اسننزمت مِّايشن لنسوة ننااا
يف الطول والنا ف ،كان اامي امِّ اس ي ييا لما و ومِّما يف مه ي ييوص ي ي الس ي يييدي  ،ذ ارننات ي ييله ي ييماهتن من مص آري عنى
الن و النايلال
 _1الم ط ط ط ط ط ططرأة المثقفط ططة /الط ط ط ط ط ط ط ط ططرمز:

هي الش ي ييله ي ييم ال امنه ي يييا ها مِّظد مه ي ييوص واس ي ييمين ااعين اليواثم  ،رنس ي ييد عن باَّي ي ييلوص ادنت اُّ اثي
اس يينوى قايف ،ومقه ييد بالوِّد الثقايف كري ما حتمن لاظ "مثقل"-يس ييمل رياأ ورار -من النايم الو مام ل اامغماس

لموا اجملنمل واالنزاا بقًييايا  ،)21فهو ذا كري« من رشييغن ًَّييم اُّقوا واُّيياا ،أو هتم سييماس ي اُّقمق  ،أو يننزا
الدفاع عن القمد الثقافم  ،اجملنمِّم أو ال ومم  ،با ي وسي ي ي يينياار  ،أو ب نابار ومواَّا »  ،)22ضي ي ي يياف هذا ،كان"التمرد"

من أهد اله ي ي ي ي ي ييااا ال متمزا لا ،يم

دها رِّمش اايداو اخمط لا بنوري وَّنق مس ي ي ي ي ي يينميين ،ماَّم يال الوند ال

رِّيف فوضي ييى واضي ييطيابا أمنم  ،هذا ،كثفا ما ريكن لناِّري ادقاوا لنسي يينل اآري مهما كان امنماؤ سي يينط  ،منطيف ،أب،
حون،أخ...،اخ) ب ري ص ييار ويزا ،كما رنلذ أمنمل هذ الشييلهييماا فنا من الانون ا ممن رَّص ،عزف ،كناب  ،مناء،
أداء مس ي ي ييييي...اخ) كوس ي ي ييمن خارب الا ي ادن نيي الذخ ريا يقود الوند "ك ال قافم " ضو اهاوي واامغوا من جه ،
وكنِّوف وراييل عن ما رِّمش من جه امم .
يقدا ااعين صورة عام عن وضِّم اديأة دارري اجملنمل يف عمن "سمدة ادقاا" عب لسان بطنن "مي " ي يِّنبها

« المرأة في القانون نصط ط ط ططف إنسط ط ط ططان وهي قاصط ط ط ططر من حيث تعريفها ،)23 »...يم يند هذا ادناوظ عن ي ي ي ي ييِّور
الش ي ي ي ييله ي ي ي ييم بالِّنيز والوجدوى،ااس ي ي ي يينماء والنقهقي من ض ي ي ي ييماع يقوا اديأة كولا مه ي ي ي ييل مس ي ي ي ييان) ،وما حاد الط بن
اارنواا اامنم ال رِّمشي ي ي ييها الوود ،وهو ما ي ي ي ي ري ياجزا أماا مطالوهن بادسي ي ي يياواة يف اُّقوا والواجواا ،ذ كامت
الاناوى رهدر كري يوا لمت و ري ،ما أفًى ىل مزيد من رقنمص ُّيياهتا أو النِّوف عن أف ارها و ممارساهتا.
ىل جاممل هذا ،عمد ادودع عنى رهي ي ييويي مِّاماة اديأة راص ي ي ي ي رِّنق اامي بزواجها ،فهاهي ذخ بطن -سي ي ييمدة
ادقاا -رِّمش صياعا يادا ماب اخمل اخلارجي الذخ يقمد كري يء ويسِّى دنِّها من اليَّص الذخ رِّد ادنناس الويمد
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ها ،أو اسي ي ي ي يينهزاث منها من رول عواراا هتني رطال مسي ي ي ي ييمِّها يف الشي ي ي ي ييارع ،وما ب جدران بمنها راص ي ي ي ي ي مل مظياا
والدهااعمها "س ييي الِّواس" ال ريف رواجدها بالومت ،لم ون القيار ادنس يييع بالزوان ومن و فالطوا بِّد مِّاماة وص يياع
يادين مل حوجها ،لن نشييل أن مشيييوع الزوان الذخ اعنبر وسييمننها يف"الن ير" ،ل ي ن سييوى سيينينا امما أكثي رشييددا
ورقممدا ها ،ذلك ألا يف عيف الا ي ا ديد الذخ امنشييي يف اددين رظري هي الانن أو"الشييمطان اليجمد" الذخ جيمل صييد

وردع ب ري السوري والوساثري ،رقولال« أليس الزواج في هذا الوطن السعيد ،شكال من أشكال إفالس الذات؟ األشياء
تتعفن مولطدة إجطابطات بير مقنعطة ،الرجطل يركض وراء أنثطاه في أبلطب األحيطان ليس حبطا ،ولكن ليفر فيهطا جحيمطه
وكبته( )...وبعد سط ط ط ططنة أخرى يبدأ بحثه المحموم عن امرأة أخرى تكمل دينه وشط ط ط ططهوته التي ال تكتمل إال بالنسط ط ط ططاء
اللواتي يصط ططدر يوميا صط ططدهن الفتاوى في المسط ططاجد والس ط طاحات العمومية،هي الشط ططيطان الرجيم وهو مالك الرحمن
الرحيم»  ،)24لننواصي ي ي ي ييري اايداو جمس ي ي ي ي يدة رِّيأ الوطن لقهي جسي ي ي ي ييدخ وعنل لاظي من َّوري حوجها ،ما دفل لا ىل
مقاومن ورفً ي ي ي ي ي  ،وهو ما حيمري لدى القارك من أن ادودع ركز عنى أنا ريكمز عنى ردعمد صي ي ي ي ييورة اارنوف يف ادسي ي ي ي يينوى
الثقايف ن را فا أو عنى ادس ي ي يينوى النِّنممي ب الش ي ي ييله ي ي ييمن الوطن وحوجها) والذخ أدى لما ىل عمش صي ي ي يياع عنمل
ف امت الننمني افَّتاَّهما.
ل ي نل ادودع بذلك؛ بري جسي ي يد هذا اارنوف الثقايف أيً ي ييا ب الوطن واآري ادنطيف من رول صي ي يياعهما
يول منق َّاع اليَّص و سي ي ان من ويب حلزال الِّاص ييم فمها ،يم رنِّيأ الش ييله ييم ادثقا لننً ييممق واخلناا ،ورننقى
ننل الشناثد واألهاماا،هو ما وري ي ي ي ي ي ي ي ييي الوطن وحاد من اماِّاها ويزلا عنى ضماع اهوي الثقافم لنوود ،لنسقل يف اارف
حتت وَّل مااءاا ادوا اهادك وسييل ضيينيمج وضييواب مظند ينل مدين رو

عن بهييمص مور َّد يسيينغيا حمنا يَّت

ينقشييل ،فإىل جاممل ييلهييم "مي " مناي كذلك الشييلهييم ااجنوم اليوسييم "أما ولما" مِّنم اليَّص والشيياعية صييديق
بطني اليواي رنِّيض ي ييان لنهديد ي ييديد ،فنً ي ييطي ااوىل ىل مغادرة الوود ،والثامم ىل النوَّل عن ال ناب جواريا ،من هنا،
كنما حادا اهوة ارس ي ي يياعا راصي ي ي ي عنى مس ي ي يينوى "ااف ار" ب أبناء الوند الوايد ،كنما حاد عمق ادش ي ي يياكري فمها ،وهو ما
ياول ادودع يهييال لنقارك ،يم رااعري مل هذ الشييلهييماا و يياركها ييِّورها بالغهي واارنناا ،وَّد أيسيين ااعين
ي ارنار مِّنيما لغويا َّويا ومويما ،وصي ييل فم مقاوم الوطن ويزلا ويس ي ييهتا عنى النه ي ي ي الثقايف لنوود والمارها يف

اارف ،يقول واص يياا هذا اله يياع الذخ دار ب مي وأص ي اب الن ىال«  )...شططكون أنتم يرحم والديك؟ من أعطاكم
هذا الحق؟ من سلم لكم مفاتيح الصالة؟
_ يا أمة اهلل نحن نسير وفق القانون ،المفتاح أخذناه من اإلدارة ،لم نكسر األبواب.
_ هذه الصالة ملك للطلبة ،واإلدارة ما عندهاش حق ،أي حق؟
تراجع الملتحي إلى الوراء تحت ص ط ط ط ط ططراي مريم ،بعد لحظات قليلة كان طاقم البلدية كله في عين المكان ،تدخل
أحدهم كان يلبس عباءة ف فاضة ونعال طاطيا:
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_ روحي يا حرمة ،روحي لبيتك ،اهلل يردك لطريق الخير والصططواب( )...ال تريد أن تص طدق ما كان يحدث ،لقد كان
المشطهد بدائيا وم ذيا ،لدرجة أن شطيئا ما في حلقها ظل جامدا كالحجرة ،ربما كان صطرخة ماتت قبل الخروج ،ربما
كان دمعة تحجرت في العين» .)25
ل رغمل هذ الهورة ادنميدة وادقاوم عن"ممن الايا "؛ ذ ربح لهم "ياما" منذ اولنها وت عنى النميد
ض ي ييد من يوَّل مجويها يف رِّند الِّزف عنى "ال وريناا" ،ذ حتدا أس ي ييناذ الِّيبم الذخ مهي ي ي ها بننينمل الِّزف عنمها
والني ي يييكمز عنى الِّود أو الطون مثو ،ل نها أصيا ورفِّت الن دخ منمس
هي ،اليا بوس ي ي ي ي ي ي ييا ي

امارس هواينها عنى اآل ادوسمقم ال حتوها

« كطانطت وجطداني العميق ووس ط ط ط ط ططيلتي االنتقطاميطة من الجالفطة والموت ومن أسط ط ط ط ط طتطاذ اللغطة

العربية»  ،)26ضيياف هذا ،يبح مدى حتديها بوضييوؤ يف ذهالا ًُّييور جناحة والدها الذخ َّننن رصيياص ي أياد جمهول يف
اليأس ،ا لس ي ييومل س ي ييوى ام رف الدرول يف لِّو القنن  ،وص ي ييار يِّند عنهد أكثي مما جيمل ،يم ريردخ الوطن جوبم
و ي يياا وارَّما ومتش ي ييي وراء ا ناحة دون اكَّتاو اوامي ي ييمخ ادنطق  ،)27لم ون هذا الاِّري عوما لثورة الوطن وجمالنها
لنقنن وامنهارا ليمونها يف أن ي ون مشهد ا ناحة كما رشنهي هي ا هد ،ىل جاممل صيارها عنى فنح الهمدلم رمد كري
اده يياعمل ال واجهنها ،ذ كامت-هذ اله ييمدلم  -منوذجا لن ماة بالنس ييو لن ثفين من اديض ييى وال حياول اآري دييها
والقًي ي ي يياء عنمها ،ويف موَّل مف بِّمد ،يهي ي ي ييور ادودع الوطن وب ري ص ي ي ي ييار وحتت وَّل الظيوف اامنم ادندهورة وهي رقطل
جسي ي ي ييي اددين الشي ي ي ييمايل منوجه ضو كاردراثم ااا اجملدلم مي  ،ذلك أن من يقطِّ فاينمال ار أو عودر سي ي ي ييادا روقى
ض ي ي ييتمن جدا ،دا ينا من ا ي ،وهنا ،رنمظهي ي ي يينياع كوفة -اره ي ي يات لا -ويق ومتس ي ي ييك باُّماة رمد كري النورياا،
يقولال « رشقات الرصان لم تخفني ألني كنت أتبع حواسي التي تقودني نحو الحياة ،أصبحت م منة أو علي فعل
ذلك بأن الحرب األهلية انتهت( )...أدرك ذلك ،ولكني أحتاج إلى أن أؤمن بأن حياة نركض نحوها باس ط ط ط ط ططتماتة،
ستنصا لنا يوما ما ،ربما كنت في حاجة إلى اإليمان بهذا لكي أستمر في الحياة ،لكي ال أخاف» .)28
ا ديي بالذكي ،أن هذ الش ييله ييماا راص ي يف س ييمدة ادقاا وذاكية اداء مل ييله ييم "مي " ل ي ن ارنمار ا
اعنوا ما أو دون دراسي مسيوق  ،بري اسينِّمنهما ادودع كيمز يف منن النهيي ،فمي ل ر ن جميد كاثن من ورا يقاوا ويدافل
عن موادث و راث جمليد ادقاوم ويس ييمل ،بري كامت الو ن يف يد ذار  ،ذا الذخ ب ى وص يييخ ي أُمنقت الدور الثقافم
من مسيييؤ وسييمنما ،وَّاوا القنن بقنم وكنابار يَّت ري ماس ،ومتيد لمس يوا يف النميد ،بري دفاعا عن َّمد ومثري وموادك
منهص يين يف ذاا الش ييله ييم ال رغار عنى و نها وهوين الثقافم  ،وريري لدوء ي أدر أن مهمن –راصي ي وهي منوذن
الشييلهييم ادثقا  -رودو صييِّو ن ل مقري مسيين من يف مواجه أف ار الطيف اآري ورسيينط  ،لمننياوح ادودع ف ية الو ن
وجيِّنها "الَّتاو" ب ري كمام ومقومار ي متاهت الشي ي ي ييلهي ي ي ييم مل ي ي ي ييهيحاد أ ناء أداثها لِّيأ بالم ي ي ي ييهيحاد ليمس ي ي ي ي ي
كورس يياكوف ،وعنم َّ ،اومت هذ الش ييله ييماا وامنه يييا اف ارها وموادثها مِّنن بذلك ييله ييم مثقا رنس ييد انيال
ااوضاع ااجنماعم أو الا يي  ،لن ون الِّنوان الِّيي الذخ نثري رمونها يف الو ن ادزدهي واآمن ،ادنيء بالثقاف والشِّور
باُّيي يف النِّوف عن أف ارها وممارس ي يياهتا ،ه ذا ذا ،بىن ااعين ي ييله ي ييمار ادثقا لن ون جس ي ييي رواص ي ييري بمن وب َّياث ،
ينه يون مِّها ويشاركولا أف ارها ،ويننهيون افِّاها وموادثها وَّممها ال هي انظور أبِّد أف ار ال ارمل ورساار .
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 _2الم ط ط ط ططرأة المنهزمة ،المستسلم ط ططة:

من النايم الوناثم رودو هذ الش ي ي ي ييله ي ي ي ييم ع س النموذن اخلاص بادثقا راص ي ي ي ي ي يف جاممل"النميد والدفاع عن

ااف ار"؛ يننينى هذا النموذن يف ص ي ي ييورة "األم" ،ذ رودو مومح الزامها يف رً ي ي ييوعها الناا وادطنق يف رقوري راء وأف ار
اآريين ،وعدا اع ص ييوهتا أو بداء رأيها ،فهي بذلك رِّمش ادهس يياة وادِّاماة يف ص ييمت مييي ،ينودى هذا مل ييله ييم
ااا يف"سمدة ادقاا" ،ذ رِّمش ادِّاماة راص بِّد وفاة حوجها سي ُّسن) ،لننيب عنى الزوان من قمق  ،ورمد أن دارري
الشلهم ييف

ذلك بشدة ا ألا ريضخ لهوا والدة حوجها ادنوىف ال ينمم ) دون أن ي ون هنا

يؤ أو اعَّتاأ

من َّونها يول اامي ،ولنا النمث مري لذا ادقطل الذخ يبح رً ي ي ي ي ييوعها واس ي ي ي ي يينس ي ي ي ي ييومها ،يقولال« تبكين؟ ال يااللة ،دخان
الحطب يقتل ويعمي العينين.
شوفي يا بنتي ،تزوجي وعفك من وجع الراس..
لكن يا اللة حلومة...
هذا مقدورك وزهرك ،ادعي اهلل بالتسططخير»  ،)29فمن رول هذا ادناوظ السيييدخ يويق القارك عنيز الش يلهييم ذ
ختاي يزلا رنل الدران ،ور ناي يف اعَّتاضي ي ي ي ي ييها بناظ ول ن )....ال يِّقوها ريدد وصي ي ي ي ي ييمت ،يزن ويفة ومهي ي ي ي ي ييف
جمهول.
مل ذلك ،و ن ايناظت الشييلهييم لذ السيم عب صييا اا النص اليواثي ،ا أن هنا حمطاا اكنشييل القارك
من روها رغمي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييا يف مسارها الوناثي ادنهزا ،فهاهي ذخ رننا ضد حوجها الذخ كامت ولاَّتة مف َّهفة حتت سمطير
ادطنق  ،فننيدها رِّارأ أف ار ورِّارو يف رنوسي ي دوادك و قوس مييو عن اددين وعن ييلهي ي  ،بري ورن دا يف رقس ييمد
الومت ىل مها والنلني عن وريك ويمدا ن اسننزا اامي ذلك  ،)30وميد هذا النغمي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييي ييجل ىل أن الشلهم ىل
جاممل منوها ور وينها السي ي ي ي ي ي يييدخ ادطيد عنى مسي ي ي ي ي ي يينوى بناء اايداو َّد رطورا ورااعنت مل ادِّطماا ا ديدة ،فمن
ادنطقي أن يً ي يياي عنمها ادودع هذ اله ي ييا اامنقالم  ،فقد ربلات مل حوجها من مايم  ،ورغفا الظيوف اخمط لد من
مايم امم .
عووة عنى هذا ،د ييله ييم ااا يف ممن الايا ي ي و ن كامت ذاا مس يينوى رِّنممي كولا امنهنت الندريس يف
أيد اددارس اابنداثم  ،ا ألا ريكن ضو ااس ي يينس ي ييوا اف ارها ال أدا لا ضو ا نون فادوا ناما وره ي ييديقا لا يم
كامت مولِّ ومنه ية أنا ره ي بداي ب ناباا"فيجمنما وولل" ،لنسي ي ي ي ي ي يينغين عنها ورغفها بإبداع"فمان بوريس"الذخ رِّنقد يف
أعماا ماسي ي ييها ألا عشي ي ييمقن ال كنمل عنها وسي ي ييافي مِّها ،وميد هذا الندهور الناسي ي ييي اديروك ،واهشي ي ييا ي ي ي الدارنم ال
أص ي ييابت الش ي ييله ي ييم ييجل ىل النورياا اامنم النامج عن اُّيب اله ي ييامن  ،ذ ام اها يف بمنها مغنق عنى ماسي ي يها ريى
رمااا ريك يف ااسطح وا رِّيف ها مهدرا أو سووا ،ىل جاممل اعنقادها الياسخ بري والدامل بهن وحجها َّد رالا مل
اميأة أريى من المابان وأ مل مِّها ان أريى وهو ما ل رنقون  ،لم ون هذا الوضي ي ي ي ي ي ييل الناسي ي ي ي ي ي ييي ادنوري وادنهزا يف ذاا
الوَّت يف مِّايش ي ي ي ي ي ي ي الواَّل وعدا اليكون ضو ااوهاا ،وعدا امنوكها دلمو َّطِّما عنى رمام حوجها ،ومقنن أماا بمن فمما
بِّد،هو ما دفل لا ضو اامغوا عنى ال نمل اليواثم وبناء عال ها مواح هذ ااعمال ،لنه ييف يماهتا مِّقدة ييمتا فش ييمتا،
ىل أن رسي ي يينسي ي ييند بوجود ال ارمل"بوريس"يقمق وروين واَِّّها بالنِّايش مل كنابار  ،ذ كامت رن در ضو اماهي ي يياا لاثي يف
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ي ي ييله ي ي ييمنها ،بنل لا اامي أن ايناظت ب ري أعمال يف رزام الونك ،وهو ما يدل عنى ي ي ييدة رِّنقها ب  ،ذ كامت كنو
اثاب يوة مادرا ما رنوفي ،لم ون ادوا يف اارف مبها حتت هذيالا وأوهامها ب .)31
كما د أيً ي ي ييا ي ي ييله ي ي ييم مي اااا يف ذاكية اداء و ن كامت ذاا مس ي ي يينوى رِّنممي ا ألا راً ي ي ييري اهنيية ضو
اخلارن فيمسا) بيفق ابنها ياس  ،بدل الوقاء يف الو ن الذخ يِّمش هزاا أمنم مًطيب  ،ولذا ،فهي جتنح ضو ااسنسوا
و الومقاوم يف جمال هذ ااوضيياع أو مِّايشيينها ،وميد ذلك ييجل ىل الهييِّوباا ال كان يِّمشييها ادثقل من هتديداا
وامنمااا فيضت عنمها هذا الساي.

 _3الم ط ط ططرأة األنط ططانيط ططة /الحسط ططاسة:
يننينى هذا النموذن يف ي ييلهي ييمن منِّارضي يين  ،ااوىل ممثن يف صي ييورة "األخت" ماريا أو كوحيت)ال رنه ييل
باامامم يف ممن

الايا ي ي ي  ،بمنما الثامم باُّس اديهل مل الطفلة "رنا" يف ذاكية اداء ،ذ رودو ي ييله ي ييم اارت لنوهن

ااوىل لنقارك ي ي ي ي ي ي ييلهي ي ي ي ي ي ييم ننا الطواع والنا ف عن روأمها "ياما" ،يودو هذا بوضي ي ي ي ي ي ييوؤ ُّظ ص ي ي ي ي ي ي ييدامها الِّنمل مل
ي ي ي ييقمقها رايان) والذخ كان يِّمش ج مما ماب هسي ي ي يينفيا ادلدراا والنُهد ال حتمل ب كوم أييا سي ي ي ييطوري رمول أهد
رجري يف اددين  ،لمااجه ا ممل ذاا يوا ب وهو حيمري س ي ي ي ي منا يادا ويًي ي ي ييِّ عنى رَّو ي ي ي ييقمقن ماريا) الوا منها النقود
حتت وَّل النهديد ،لننِّاىل الهيراا يف منزهد ،ماب ااب وابنن النذين رفًا م و يف الومت وااا ال
َّوول ي ي ي ي ييقمقن لطنمل مس ي ي ي ي يياحمن  ،ا أن هذ اارفة أص ي ي ي ي ييياال

الوت بوجوب

« وااااااالوووووو ...يا أنا؟ ياهذا المجرم؟

اختاروا»  )32لنغيادر ادنزل لياثميا منوجهي ضو مومَّتييال ال مت ي فمهيا ورقير بنياء أسي ي ي ي ي ي ييية هنيا  ،ومن مومح وياعهيا
اامامم جيدها القارك ر ناي بإرسييال رسييال رِّزي أ ناء وفاة والدها -وهو الذخ دافل عنها بشييدة ويزا أماا ييقمقها -دون
أن ر نل ماسي ي ي ييها عناء يًي ي ي ييور مياسي ي ي ييد ا ناحة ،بادقابري ،ويَّت رننينى صي ي ي ييورهتا بوضي ي ي ييوؤ يِّمد ادودع بنهي ي ي ييويي مِّاماة
ي ييقمقنها ياما) بِّد الوفاة يف ااعنناء بهمها ادن درة ضو ا نون ال ني ومناعمل يري اله ي ييمدلم واليك المومي ب اخاكد
ألمقاذ قمقها وربثن من النهد ادوكن ل  ،وعنم  ،ومن رول اداارَّ ال بناها ادودع يف رسد الشلهمن اكنشل القارك
مدى سي ي ي يينوم منوذن "اارت اامامم " ،حد عنى ذلك ،د يهي ي ي ييي يف دعد هذ الهي ي ي ييورة ادنِّنق لا ي جيِّنها بِّد وفاة
والدهتما رس ييارع الِّودة ىل الو ن ورطالمل ييقمقنها بَّتك ااا من ذهمل ويه يينها من ادفاو ،جمنهدة كري ااجنهاد بإلغاء
يظوظ رايان) يف مهمو من النيييك  ،كوم صار سنيمنا أوا ،وحم وما عنم باألعداا امما،ومييًا عقنما الثا ،لنِّاود الساي
بِّدها حبمول ادفاو الثقمن بسيع كوفة ضو ادناى.
عنى النقم من ذلييك ،يوين ااعين صي ي ي ي ي ي ييورة الطاني رنييا) ب ييري يييمل ورهييافي يس مطنق ،فو ننييك ادننقي ا
النِّا ل مِّها واألعنياب لا ،فِّنى اليمد من ص ي ييغي س ي يينها ا ألا رنِّايش مل ااض ي ييطياب اامين بري وراً ي ييري الوقاء مل
والدها دون اكَّتاو دا َّد حيه ي ي ي ي ي ييري هما ،وريف

بش ي ي ي ي ي ييدة الن اا بوالدهتا-يف فيمس ي ي ي ي ي ييا-رمد ُّايها ادن ير عنمها ،وعب

ص ي ييا اا النص جيدها القارك هتند لوالدها كثفا ورقنق عنم ن رهري ولو لن ظاا ،ومتس ي ييح بِّمنمها البيتن كري الطيَّاا
َّوري ريوج من ادنزل وَّوري عودر ل  ،ولنا أن منثري لذا ادقطل السيدخ الذخ يدعد هذ الهورة ،يقولال«  )...ثم تخرج

من جديد إلى الشططرفة حتى أوقف السططيارة نهائيا فتركض عبر الدروج ،تمسططحها درجا ،درجا بعينيها الحادتين كعيني
عصططفور ،تعرف جيدا الزوايا التي يمكن أن يختبن فيها القتلة ،تفتشططها ،تفتح الباب الذي يحمي حاسططوب الكهرباء
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والغاز والماء ،تطمئن جيدا وتص ط ط ط ط ططل قبلي المدخل حتى قبل أن أض ط ط ط ط ططع الخطوة األولى على الدرج ،فترتمي على
ص ططدري ،تتش ططعنق على رقبتي( )...تس ططبقني ،تدق على الباب بطرقة معينة وبعدد محدد( )...وتبقى ريما عند الباب
حتى يدخل الجميع نهائيا ،ثم تغلقه بإحكام ،)33 »...لمنمظهي منوذن ان صي ي ي ي ي ي ييغفة ول نها واعم دا هو أكب منها،
يم رنودى مومح ييلهييم حمو ويييه ي عنى اي من يوها و ن كامت هي أيون ها ،بري ومن من لنمسييمولم ب ري
قنها ،ف امت حبق منوذجا بييتا ،مجمو ،هادثا ،ميهاا ،وواعما دا جييخ يول  ،كري هذا وا ادننقي جتاهها وجذب لمها،
فند ي ن ا أن اضاح ها مشيياركا ياها هواجسييها وَّنقها ادسيينميين ،ومنِّا اا مِّها يزما و يياق راص ي ي َُّنري صييديق

والدها اُّممد ال ارمل"يوسي ييل"بيصي يياص ي ي مدر ،والذخ كان بالنسي ييو ها صي ييديقا وفما يف حمن ا يُممتن ،يُوعوها ،حي ي ها
اُّ اياا،وييس ي ييد مِّها رس ي ييوما مًي ي ي

 ،لنن ا عنى كياس ي يينها منقوَِّّ بالندوين بدل اليس ي ييوماا الطاولم وادنمت بياءة

وعاوي وألواما أروار ادوا والقننى ،فنهييف بذلك بيعما ماضيينيا ومنان ا َّوري أوام  ،يقولال«  )...حياة رسططمتها كثيرا في
كراستها المدرسية بألوان زاهية ،لتتركها فجأة وتتجه نحو كراسة ضخمة وتبدأ في تدوين الموت اليومي والقساوات
المتوالية وابتياالت األصططدقاء الذين يحصططدون يوميا برصططان القتلة»  ،)34ورمد هذا ،ا ألا ايناظت جباممل من
الش يينياع واله ييمود جتنى أكثي ي رموت يف وداع عمنها اارف مواجه كري الِّياَّمري يف اًُّ ييور ناحهتا دون اس يينس يوا
أو رًوع اوامي األماا .)35
لذا ،ي ون ااعين َّد أيسي يين بناء ي ييلهي ييمنم ادنناًَّي يين

كوحيت اامامم ا ورنا اُّس ي ياس ي ي ) ب ري دَّ ويسي يين

روصي ييمل ،ف امنا منوذج نناي الطواع والنا ف وااسي يينوب اُّمايت ،وبذلك ،ي ون ادودع ومن رول ر لشي ييلهي ييمار
ين عنى يف النِّو السي يييدي ال رشي ييد القارك ضو الِّمري الاين ب ري رقان ومهارة؛ ذ اسي يينند عنى مناذن ي ييلهي ييماا
منغمي ي ييية الوناء السيدخ والذخ يسندعي منطقما رِّددا ورنوعا يف رقد اايداو وروجم مسارها ،وهو ما رااعري مِّ القارك
عب صا اا النص من رول األعنياب بشلهم الطان والناور من لهم كوحيت اامامم .

_4المط ط ططرأة الس ططاذجة /الك ط ططادحط ططة:

يننينى هذا النموذن يف ي ييله ي ييم س ي ييفين أو أا اخلف) وال متثري "اديأة الس ي يياذج " يف ممن الايا ي ي  ،بمنما ربح
صي ييورة "اديأة ال ادي " يف منوذن فا م ) يف ذاكية اداء ،ذ رودو لنقارك الشي ييلهي ييم ااوىل ومن السي ييطور ااوىل سي ييط م
النا ف من رول يوارها مل ياما) يول ي يييو ها النِّنيمزي ال لن رنناحل عنها مطنقا وال جيمل أن رنوفي يف الشي ييلص
الذخ ييممل يف الزوان منها ،يقول واصي ي ي يياا منطم را فهاال« مشط ط ططكلة سط ط ططيرين الكبرى هي أن الكثيرين ممن تقدموا لها

عادوا خاس ط ططرين ،عبثية ش ط ططروطها حرمتها من زواج كانت تريده ،إذا كان س ط ططنيا وبنيا فهو ليس مالكيا ،وإذا كان بنيا
ميوله ش ط ططيعية ،طيب وجميل ولكن يكبرها بعش ط ططر س ط ططنوات ،كل الص ط ططفات متوفرة لكن أمه رومية ،آخر واحد كادت
تنقاد له كان مسط ط ططلما ومالكيا وحاجا خمس مرات ،لكنه متزوج من تسط ط ططع نسط ط ططاء ،في عنقه أربع ،مسط ط ططتعد أن يطلق
واحدة ويتزوجها هي لكن عرفيا ،أي بالفاتحة فقط ،ويتركها في المدينة ليعود إلى صط ط ط ططحرائه ونخيله وجماله ،ويراها
كلما وفد على العاصط ط ططمة» ،)36فمن رول هذا ادناوظ يويق القارك كمل أن هذ الشي ي ي ييلهي ي ي ييم ال ريممل بالزوان
بشدة ومن رول ييق "را فها" رهنل اُّواجز أماا ماسها ،ذ ريبل ب ا اممل الدارني اليويياالدين) الذخ أساءا
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فهم ،أو أن فهمها مف عممق س ي ي ي ييين ومين ل ن لمس مال ما،مين مل ممول ي ي ي ييمِّم  )...مل منطنواا رارجم مين ،مجمري،
ممل. .. ،اخ) ،وال ل جتنمل يف الشي ي ي ي ييلص الذخ رييد  ،ضي ي ي ي يياف هذا ،دعد ادودع هذا النهي ي ي ي ييور ي جِّري ها موث
يزورولا لمو ،ورن دو عنهد ب ري َّناع ويق مطنق بوجودهد والس ي ي ييِّادة ال جينوولا ها ،داعم يف ذلك ياما) باابنِّاد
عن كثية القياءة لنيواي ي يياا وال ن ي يياب الِّ ي ييادم مف مسي ي ي ي ي ي يينم ) ،ورن ا بقياءة القي ن يَّت ي ون ه ي ييا مه ي ي ي ي ي ي يم ي ييمل من
موث نها  ،)37ويف جاممل ري ،رنهكد س ي ي ي ي ييذاجنها ي رقوا بومل كري ما متنك من ذهمل وفًي ي ي ي ي ي ها ولوالدهتا لن نل
ماس ييها عناء ي يياء رذكية س يياي لنقاهية من أجري يً ييور حماض ييية لِّاث

القيِّن ،كري هذا ،يم ييي عنى أن هذ الش ييله ييم

وفهمها اخلا لندين وأوهامها اوث نها جِّنها رودو مً ي ي ييطيب موعا ما ،بِّمدة عن الش ي ي ييله ي ي ييم ادنواحم  ،ولِّري ميد ذلك
يِّود لنه فاا وامِّ اساا اُّيب الهامن عنى ماسم أبناء الوند.
أما النموذن الثاِّن ،اديأة ال ادي  ،فمن أهد ادومح ال رنممز لا ي ي ي ييلهي ي ي ييم فا م ) ألا مطنق  ،رِّمري جاهدة
عنى روفف أيسن مِّمش لِّاثن كوفة ،ما ب أمها الِّمماء ،وابننها ،وأرن مطنقن ماكثن يف الومت ،وأريى مقون عنى
الزوان ،ىل جاممل ذلك ،دها هتند أيًيا بهسيية رنا) ووالدها ااسيناذ ا امِّي ،رنممز بنظية ي مم يف جمال اُّماة رمد

ادهي ي ي يياعمل ال متي لا ،متننك فهما عممقا دا جييخ يف الوود ،كمثري َّوهاال« )...الفارق الوحيد بين األمس واليوم ،أنهم
انس ط ط ططحبوا قليال نحو الظلمة وتقاطعوا مع قتلة آخرين ،ركبوا إيديولوجيا الوطنية التي تحولت في النهاية إلى فاش ط ط ططية
وجدت ض ط ط ط ططالتها في فاش ط ط ط ططية أخرى هي الفاش ط ط ط ططية الدينية ،يائس ط ط ط ططة ومع ذلك علي أن أعيش وأموت بحد أدنى من
الكرامة»  ،)38يًيياف هذا ،رمد كري النورياا اامنم ال متي لا مديننها ا ألا راًييري بري ورهييي عنى الوقاء يف الو ن

وعدا الييمري أو اهيب كما فِّري ال ثف ،ولنا النمثمري لذا اُّوار الذخ دار بمنها وب س ي ي ي ي ييي ادوؤ) ااس ي ي ي ي ييناذ ا امِّي والد
رنا ،يقولال« _  )...واش تحبني ندير؟
_ وال شي ،فقط انسي روحك شوي ،أخرجي من هذه الدوائر المغلقة فهي قاتلة.
_ هذا ما أفعله من حين آلخر.
_ قصدي بدلي المكان ،شوفي مكانا آخر.
_ وين تحبني نروح؟ وفي هذه الظروف القاسية ،كل من تروح عنده ت يف له مشكال وخوفا()...
_ يا سيدي يبدو لي أنه ال خيار ،هنا يموت قاسي ،مصيرنا صار ملتصقا بهذه األرض» .)39
وعنم  ،من رول اس ي ي ي ي يينِّياأ أهد مومح الش ي ي ي ي ييله ي ي ي ي ييمن الس ي ي ي ي يياذج وال ادي ) ينمظهي لنقارك مدى ارنوف
ر وينهما الوناثي ،ذ ااوىل عنى ياف ا نون ،مممن بهوهامها ورمااهتا ،بِّمدة كري الوِّد عن فهد ما يدور يوها ،رسي ي يينند
يف راسييف أمور اُّماة عنى فهد را لندين ،بمنما ر ون الثامم منوذجا واعما ،صييوورا ،كاديا يف روفف لقم الِّمش ،ذاا
فهد و درا دا حيمل لا.

ج) صورة المط ططرأة من خالل خطابها فططي النص:
كري من الشلهماا السالا الذكي متمزا بنغ راص لا ،ذ ينمح القارك ارنوفا يف لغاهتا من لهم اريى،

وهو ما ع س عنى النص رنوعا يف ااداءاادس ي ي يينوى النغوخ ،الذخ اس ي ي ييننزا رغفا يف س ي ي يييد اُّدو من عمري آري ،وبذلك
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أض ي يياى–هذا الننوع النغوخ-عنى النص بِّدا مجال ما وص ي ييوغ راص ي ي ي ب من جه  ،وع س مش ي يياعي الش ي ييله ي ييم  ،ومظيهتا،
ورمواهتا وما رطمح ل من جه امم  ،اامي الذخ ح لنمننقي باكنش ي يياف جاممل ري منها بس ي ييب أموارها وأعماَّها-عب
النغ  -وكذا النِّيف عنى رسال ادودع من جه الث  ،ولنا النمثمريال
متمزا لهم ياما) يف ممن الايا بنِّدد لغاهتا دارري النص وهو ما ع س جواممل يف بناء الشلهم ؛ ما ب
ادنوجس ي ي ي واخلاثا  ،ذ عبا عن هذا الش ي ييِّور يف ص ي ييا اا الت النص ،كمثري َّوهاال

« ال شط ططيء سط ططوى الليل

والسكينة وانطفاء أي نجم في السماء ،هل هناك سماوات خاصة بالحروب الصامتة وأدخنة الموت اليومية؟ أعتقد
ذلك ،ألن بها رائحة الحرائق وطعم الرماد ،سماؤنا القلقة ال تشبه أي سماء أخرى ،جوفاء مثل لعبة انتزعت عيناها،
خوف بريب يعتريني ش ط ططبيه بخوف اليوم اآلخر الذي تتس ط طططح فيه األش ط ططياء وتفقد كل ألوانها لتعود إلى تش ط ططكالتها
الهالمية األولى التي تشططبه الماء في ليونته ولونه ورائحته»  ،)40فمن رول هذا ادقطل الس يييدخ يننيني لنقارك مدى
يفة الوطن ورمهها عب رسياؤها هري هنا

اواا راصي باُّيوب الهيامن وأدرن ادوا المومي؟) فوقدر ما هو رسياؤل

عابي يف ماسييم الشييلهييم  ،بقدر ما هو امِّ اس عممق دا اا ها ،بري م رسيياؤل باي عن ين ااو ان اآمن  ،رنك
ال ا رِّيف مموما أو رمادا ،وا رِّوق ريبنها بيواثح ادوا والدا ،م رسي ي ي ي يياؤل يسي ي ي ي يينشي ي ي ي ييِّي مِّىن اُّيي ب ري ما حتمن من
مِّان ،كما ينش ي ييد اهدوء والطمهممن  ،وذا ما ره ي ييوو ل دوارنها ورنمنا بش ي ييدة ،لمنِّ س لنمننقي مدى اخلناا والنً ي ييممق
الذخ رشييِّي ب الشييلهييم يف و نها الذخ صييار مييوا عنها ،ذا الو ن الذخ مطى عنم النمري ادييمل ،والس ي من ادلما ،
ورنت اؤ من كري د مًيء ،ىل جاممل ذلك ،هاهي رِّوي ي ي ي ي ي ييي عن روفها وَّنقها الداثد من القادا اجملهول من رول
ااسنِّام حبقري دايل يشي بسوداوي ا دشهد ويدعد يف اآن ماس ما رشِّي ب  ،منال راث

اُّياثقا ِّد اليمادا السماء

القنق ا اخلوفا رسي ي ي ييطح اا ي ي ي ييماءا مماب االوان ،)..وميد ذلك ييجل امِّ اسي ي ي يياا ار اُّيب الهي ي ي ييامن عنى ماسي ي ي ييم
الشي ي ييلهي ي ييماا ال بدأا متمري ضو اخلوف ادسي ي يينمي والورواحن ،وهو ما حياول ادودع الَّتكمز عنم يف عمن هذا و بياح مدى
سي ي يينوم الاَّتة السي ي ييابق عنى الويق  ،لن ون رسي ي ييالن –يول ار اُّيب ااهنم أو َّنال األروة -موجه ىل ص ي ي يممد َّنمل
القارك الذخ ما اماك رااعو مل الشلهم وما متي ب .
يف جاممل ري ،و ل لغ ياثسي ي ي حمطم رنو عن يال الش ي ييله ي ييم ادندهورة ،يقول عنى لس ي ييان الوطن ياما)ال«

كان شيء ما في قلبي يحرقني ،يحول كل شيء في إلى رماد ،كان شعوري بالهزيمة كبيرا  ،صعب علي تحمل هذه
الحقيقة القاسط ط ططية( )...بكيت طويال في عزلتي المرة ،ولعنت فاوسط ط ططت ألنه لم يسط ط ططاعدني في أي شط ط ططيء ،ثم لعنت
الحرب التي تركت بص ط ططمتها وخوفها ونهايتها القاس ط ططية علي ،قتلت والدي ،وهزمت أمي ،وهجرت توأمي ،نص ط ططفي،
وأحرقت أخي ،وطوحت بي بقوة في عرض الحياة( )...ولكني كنت داخل ريح قاسط ط ط ططية كانت تدفع بي نحو الثقب
األس ط ططود الذي يخترق الف ط ططاء وال أحد يعرف متى يبتلع كل ش ط ططيء ،كنت أقاوم ،ولكن لم يكن لمقاومتي أي معنى
كانت فقط ت خر الوص ط ططول والتماهي مع الس ط ططواد»  ،)41امطوَّا من هذا ادناوظ ،يويق القارك كمل أن ادودع ركز
كثفا أو امنقى كنمار بِّناي بالغ  ،عب ارنمار دِّنيد لغوخ كش ييل عن لغ الوطن ال رن در ضو ااس يينس ييوا ،اامغوا
والنقوَّل عنى الذاا ،والشييِّور بالمهس والويدة ،كما النم والظومم  ،مسيينلدما يف ذلك الِّواراا ال ردلري عنى ما متي ب
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َّن احييَّينا رمادا ييِّورخااهزن كوفاا ص ييِّمل عنيا
ماس ييمنها من هواجس ،واض ييطياباا ،وكثفا من القنق ،ضوال
ب متا عزل اديةا دارري ريح َّاسم ا الثقمل ااسودا ل ي ن دقاوم مِّىن) ،لننًح الهورة أو الدال ال نم هذا ادقطل
يف ادِّاماة ال متي لا الوطن وال أ نق عنمها"اُّقمق القاس ي ييم " رنك اُّقمق ال اكنش ي ييات فمها اضدار والدهتا ضو ا نون
ال ني ،ف امت اثاب الً ي ي ي ييب ادوجِّ ال َّسي ي ي ييمنها يف صي ي ي ييممد َّنوها ،فمس ي ي ي ي ت عن كري أمري ومور ،أو يمل يف اُّماة،
والِّطاء ،وااسنميار ،لَّتكن يف حاوي مظنم  ،باردة ،منِّزل  ،كتمو  ،وويمدة ب مت كثفا يف عزل ادية) يم أن لاظ اديارة
ال اََّّتمت بالِّزل كامت أ ييد و ه وره فا وَّوة يف وصييل هذا الشييِّور والنِّوف عن ،ذلك أن عوارة الِّزل لويدها حتمري من
ادِّاِّن القاس ي ي ي ي ييم وادويشي ي ي ي ي ي ما يغين يف وص ي ي ي ي ييل يال الوطن  ،ف مل ذا اجنمِّت مل اديارة؟ ،لم ون مبها الوقاء اايدها
وادقاوم يَّت اليمق اارف ،فواَّل اامي يقول أن ا وجود اب يسنطمل اينواء هذ اآاا ،وا سند األروة) ها يساعدها
أو ييفل من مِّنوياهتا ادنهارة ،لنس ي ييقل يف دوام ادناهاا الس ي ييوداء ال ويت لا يف فً ي يياء جمهول ا يِّد بال ثف يف ري
واَّل مهزوح ومنوري ،يِّه ي ي ي ي ييل بييح َّاس ي ي ي ي ييم  ،عنما  ،ا ردرخ كمل مواجهنها أو الننياة منها س ي ي ي ي ييوى ألا رمريها لولن اا
واامدمان مل السواد والظوا ،منذمية كري النذمي من فاوست واُّيب الهامن ل ولما السومل ادوا ي همومها وأيزالا.
يف موض ي ييل ري ،اعنمد ادودع عنى عنل النغ لمنيس ي ييد مدى الِّنل الذخ رِّيض ي ييت ل مي ) أ ناء ره ي ييامها مل

حوجها ،يقولال«  )...وبدل أن يحاول أن يفكر ،كان قد سافر داخل الغيمة المظلمة ،صفعني مرة أخرى بكل قط ط ط ططوة
حتى تدحرجت من أعلى الس ط ططرير ،ص ط ططفعته أنا بدوري ،احمرت عيني ،ومن يومها كرهته نهائيا ،كل ش ط ططيء انكس ط ططر،
صفعته بكل قوة ،لكمني على وجهي حتى شعرت بعيني تنتفخان ،في اللحظة نفسها جرجرني من شعري مثلما يجر
كيس زبالة ،يرمى من الطوابق العليا كما جرت العادة في مدينتنا ،انفلت منه بعدما ع ط ط ططته من يده ،ص ططري بأعلى
ص ط ط ط ططوته ،س ط ط ط ططارعت إلى النافذة ،كانت التبابين ت ط ط ط ططايقني ،فتحت لوحاتها ،فاندفعت إلى أنفي رائحة الليل والبحر
وص ط ط ططرخت بأعلى ص ط ط ططوتي - :وحق ربي إذا لمس ط ط ططتني س ط ط ططألقي بنفس ط ط ططي من هذا الشط ط ط طباك ،ورأس يما العزيزة نديرها
ونباص ط ط ططيك ،جمد في مكانه التص ط ط ططق باألرض التي كان يقف فوقها ،كان يعرف أني مجنونة()...وقبل أن أرفع عيني
وأعود للتهديد من جديد كان قد انقض علي مثل الوحش ،)42 »...ادنهمري هذا ادقطل حيس بإيقاع الِّنل ب ري ما
حتمن الناظ من مِّان ،ما ب النه ي ي ي ي ي ييويي الدَّمق والنغ ادِّب لا ،ذ ينقدا هذا ادش ي ي ي ي ي ييهد أماا عمين القارك كنيزء من فند
سي ي ييمنماثي ،وذلك من رول اعنناء ادودع بيسي ي ييد النااصي ي ييمري يف الوصي ي ييل ،والس ي ي ييد ،وسي ي يييع اُّيك من الاِّري ورد  ،ورنابل
اايداو ورِّاَّوها ،ومن مايم امم  ،عي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييب عن مماب اُّوار الوناء يف يري ادشاكري أو اخلوفاا ب الطيف  ،وهو ما
يمكد يال لسالا ي رقولال وبدل أن حياول أن يا ي ،كان َّد سافي دارري الغمم ادظنم ) ،ال رِّ س بش ري موا ي
يال الغًي ي ي ي ي ي ييمل الشي ي ي ي ي ي ييديدة ال امنابت حوجها وال ل رِّد حتنمري أو رقوري أخ جدال ،لممول اخلهي ي ي ي ي ي يياا ىل هام وروادل
الن ماا والشي ي ي ي ي ي ييناثد والنهديداا ،ولذا ،ي ي ي ي ي ي ي نت النغ ،هنا،عامو يا ا ومهما يف رقد اُّدو واأليا ب  ،ذ من
روها امنه ييي ادودع لا ية اُّوار وموذ الِّنل ض ييد اديأة ،كما اس يينطاع عبها النه ف يف ادننقي من رول مش يياركن دا ميا
بي الوطني من اا ،يمي أدا االايياظ ادننقيياة بِّنييايي بييالغي صي ي ي ي ي ي يياِّينا ب ييري َّوةا رييدييجييتا ا ياا عمينا ل مينا
جيجيِّن من ييِّيخا صيييخا امق ا الويش) ممداماا يقو دالما لوصييل مدى فداي القهي ا سييدخ الذخ رِّيضييت ل
مي ) ،ويف جاممل ري ،اَّن مت النغ الِّامم النص ب ري سيوسي وامسيمابم منقن  ،دون أن ي ون هنا ييخ أو اهنزاح
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يف بناء لغن ويق ريب ذا دسيينين سييهلقي بناسييي من الشييوا  ،ورأس نا الِّزيزة مدييها ومواصييمك) وهو ما يقق بِّدا مجالما
أو ص ي ييا "ا زاثيي " راصي ي ي بالنس ي ييو لنقارك مف ا زاثيخ ،ومن جه أريى،
رودى أكثي يف منح النص هوين و عطاث
فإن يال الغًييمل ال متن ت الشييلهييم ا ُحيسيين النِّوف عنها ا بالِّامم ال رِّ س هذا الشييِّور أو يال النهحا بناس
أَّوى من الاه ى ال لو اسنلدمها ادودع يف هذا ا زء ابيحا ر ناا وصنِّ وبِّدا يف جتسمد فِّري ادقاوم  ،ضاف هذا،
فقد امبا رويا يينياع لنشييلهييم دفِّت حتامز ادننقي لننسيياؤل عن م امم َّدامها عنى لقاء ماسييها من عنى النافذة
لو أرم ت ها الايص ي ي ي ي ي ؟ لم ون ادشي ي ي ي ييهد رمد ما حيمن من عنل َّد أ ار امنوا القارك وحاد من رشي ي ي ي ييويق لن دو ومنابِّ
ري سيد اسَّتجاعي داضمها ،ف ان اثاب اُّ اي ال

رااصمن عب القياءة ،راص ي ساَّ ادودع عنى لسان بطنن يف
جتناؤ النص وختَّتَّ ب ري عنل ومجالم يف اآن ماس مشاهد ولغ ).
مف بِّمد عن لغ الشلهماا ادسندة ها وال ع ست أف ارها وهواجسها -ا ي اي ادقاا هنا بإيا نها كنها-
 ،ي ي ري يً ي ييور النغ الوص ي ييام هو اآري عامو مهما يف رقدنهن ،ذ من رول رِّيف القارك عنى الس ي ييماا اخلارجم
ال ص ي ي ييوغها ادودع هن،ولذا ،ي ون الن اا ادظهي اخلارجياادِّنوخ لنش ي ي ييله ي ي ييم مل الوناء ادوض ي ي ييوعياالدارني ها يِّطي
لنقارك صورة كامن و امن عنها وعن دورها يف بناء النص وروجم رسالن  ،ضوال

« ورثت كل صفات الهبال من أمي

واالس ططتقامة والنية الطيبة من أبي()...أبي كان يش ططبهني كثيرا ،أو باألحرى كنت أش ططبهه بقوة ،أش ططعر بتقاطعات بريبة
مع تفكيره»  ،)43يم ينقدا هذا ادناوظ واص ي يياا الوطن ياما) ادنه ية بش ي ييله ي ييم والدها كثفا ،أو أن ي ييله ي ييم هذا
اارف ر نس ي ي ي ي ها بقوة ،راص ي ي ي ي يف ييق النا ف،الِّمري ،ويمل اآريين ومسي ي ي يياعدهتد ،وهو ما اسي ي ي يينشي ي ي ييِّي القارك عب
صا اا النص ،كما امِّ س جاممل من لهمنها الذخ ن ن و باجملنون أو ادنهور ا نى يف األدمان واام واب عنى
َّياءة اليواياا الِّادم والننوس لا ،و عطاء الش ييله ييماا ا اء أعوا أدبم فهي ريف بش ييدة ادس يينماا ا اهزة ورش ييك
فمها يَّت لو رِّنق اا مي بااسييد الذخ حيمن كري َّييمل منها ،فمثو والدها الزبف أ نقت عنم حوربا ،أو والدهتا فيجيا لنهيف
ففجمنما...اخ ،وكذا جمال اآري كقطل جس ي ييي اددين الش ي ييمايل ،يً ي ييور جناحة والدها ،...أو ي يه ي يياها يف مقاا ري

بقول ال« الكثير من طباعي ليس ط ط ط ط ططت جيدة ،الغيرة والنرفزة ،ال أحد يفهم ثوراتي مثل بابا زوربا اهلل يرحمه ويوس ط ط ط ط ططع
عليه»  ، )44يم يننينى هذا الوِّد يف الش ي ييله ي ييم بشي ي ي ري واض ي ييح ،لم ون من أهد اهتا ال بُنمت عنمها يف النص،

ذلك ألا يف ُّظ من ُّظاا جنولا-عنى سومري النمثمري ا اُّهي -أو مفهتا الِّمماء من صديقاا فاوست ال ثفاا يف
ي ييو الاايسي ييوو  ،اَّن مت بناي عمري يداهن لننق عنمها ض ي ييبا ورنهال عنمها ي يينما وهتديدا ،م نشي ييا بِّد رهي يياا
ياد و ويري ألا َّييون .
يف مشي ي ييهد ري ،ينقدا الوصي ي ييل لممدخ و ما مجالم رقذف ادننقي يف عال س ي ي ي ي الِّوارة والنِّوف ،سي ي ييية يا ب

األعنياب وااموهار ،كقول ال «  )...ش ط ططهرزاد ..يا ابنة الجرح المقيح في الص ط ططدر ،يا ابنة القلب المدفون تحت ركام
الخوف :هل يموت اإلنسط ط ط ططان باسط ط ط ططتسط ط ط ططالم؟ ( )...الموت عظيم عندما نختاره بعظمة ال أن يختارنا لحظة االنهيار

واالنهزام ،والمقاومة وس ط ططط كل هذا أعظم( )...مريم يا زرقة المدن الس ط ططاحلية المس ط ططروقة ،وبنفس ط ططجة ظالل حقول
الجنة وتفاحة المجانين( )...لتبدأ الحكاية الجديدة التي تولد من رحم الحكاية الميتة»  ،)45لنغدو مي ا ي ي ي ي ي ي ييهيحاد
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هنا "الكل الملتحم" ،فند رِّد ميروط بن ظ القص أو منابِّ ييك السي ي ي ي ي ي ييد ،بري ص ي ي ي ي ي ييارا كري َّارك رااعري وره ي مِّها،
و ي ي ي يياركها ي ي ي ييِّورها و امها وأيزالا ،واَّنسي ي ي ييد مِّها ماها ومظيهتا لنمسي ي ي يينقوري الزاهي واآمن الذخ ما ي ي ي ييدر ماسي ي ي ييها يَّت
الن ظيياا اارفة يف يميياهتييا ،ليا رنييك اليوؤ الو ن،الَّتاو) ال س ي ي ي ي ي ي ييافيا جبييهييا ادقمح ،وَّنوهييا ادييدفون حتييت دهييالمز
اخلوف لنشييد بوصيين ادننقي لننور ،لنيسييال ال ل رسيينطل متامها يف ميبل الس ييد ،فاحت بذلك اجملال لنولد اُّ اي ا ديدة
من لدن ادسي يينقوري الذخ يسي يينامد من أرطاء اداضي ييي لموين مدا مش ي ييَّا ،لمنيا ،منمتا باالوان ،وكثفا من النااؤل والسي ييِّادة
و اع أصواا الً

خاتمة:

اا.

رهسيمسيا عنى ما سيوق ،اسينطاع ااعين وعب مهيوصي اليواثم سيمدة ادقاا ،ذاكية اداء ،وممن

الايا ي ) األحبار يف

عوال مساثم ننا  ،ما ب ادثقا ال رنسد بطابل النميد ،وادسنسنم ،ادنهزم لواَِّّها دون أن رنشد النغمف أو رطمح ل ،
ىل صيينل اامامم ال ا رِّيف مِّىن لننً ي م من أجري اآريين ،فنموذن اُّسيياس ي ال من ت َّنمل القارك ،وأرفا مل
منطي ال ادي والسي ي ي ي ي يياذج  ،و ن كان َّد امطنق يف روأ هذ ادغامية بال ناب بًي ي ي ي ي ييمفها "هي اديأة" مِّنمدا عنى رؤين
ولغن "هو اليجري" الغييمل عن هذا الِّال ،بري الدرمري عنم  ،وادننه ي ي ي ي ييص عنى راايا وهواجس ي ي ي ي ي  ،مس ي ي ي ي يينندا يف هذا عنى
رنامن ااجنماعم ال عايش ييت مس ييوة ننااا ،فإن مهمن ااس يياس ييم وهاجسي ي الويمد يف كري هذا أن ريس ييو س ييامنن يف
ااجتا الهي ي مح ،بااََّّتاب من ريمج كمالا وما ره ييوو ل  ،من هنا ،فإم ن ن القول أن جتيبن هار َّد مت نت من جتس ييمد
أف ارها،و موياهتا ،امها وأماها يف ري يوف وحتدياا ارننات من لهم ااميأة اريى ،لنننيني لنقارك رسالن عب
أص ي ي ي ي ي ي يواهتن ادقاوم وادنهد ل ري ما يقل أو حيد من أيومهن أو يوَّل مجويهن ضو مويهن ،و ن ارننان يف بناثهن
السي ي ي ي ي ي يييدخ ا أن ادوييدع أيسي ي ي ي ي ي يين رقييدنهن ورش ي ي ي ي ي ي ي منهن من رول ذلييك االن يياا مييا ب الهي ي ي ي ي ي ييورة اخلييارجم ي والونيياء
ادوضي ي ييوعياالدارني ها ولغنها دارري النص ،لمنمظهي لنقارك صي ي ييوا مسي ي ييوخ منايد اليسي ي ييال واهدف وكذا اليؤي  ،وهو ما
يقق بِّدا مجالما يف النص باألعنياب لن رارة والناور رارة أريى ،ويف مدار كري هذا ،ي ون ادودع َّد ح يف اَّن ام ،
وسيد  ،ورِّوف عن الذاا النسوي ب ري ايَّتاف ومهارة أدبم .
قائمة الهوامش:

 _-1ينظيال عود امه الغذاميال اديأة والنغ  ،ط ،2اديكز الثقايف الِّييب لننشي والنوحيل ،الدار الومًاء1997،ا ،ص37.
 _2اارً ي ييي بن الس ي يياثحال س ي يييد اديأة وفِّري ال ناب  -دراس ي ي ي مقدي يف الس ي يييد و لماا الوناء ،د.ط) ،دار الننويي لننش ي ييي
والنوحيل ،ا زاثي2012 ،ا ،ص31.
 _ 3ينظيال عود امه الغذاميال اديجل السابق ،مقو عنال مقابن مل أيوا مسنغامني ،جمن هي ،ع  ،)24يولمو 1994ا)،
ص30ا32.
 _4ينظيال صييوؤ صيياحلال سيييد اآري -ااما واآري عب النغ السيييدي  ،-ط ،1اديكز الثقايف الِّييب لننش يي والنوحيل ،الدار
الومًاء ،وبفوا2003 ،ا ،ص 82.
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 _ 5لنمزيد من اا وع يياجلال ابن َّمد ا وحي ال أروار النس ي ي يياء ،رح)ال مزار رض ي ي ييا ،د.ط) ،منش ي ي ييوراا دار م نو اُّماة،
بفوا ،د.ا).
 _6لنمزيد من اا وع يياجلال أ د بن حممد بن عود رب اامدلس يييال واثل النس يياء ،رح)ال حممد بياهمد س يينمد ،د.ط)،
م نو القي ن لنطول والنشي والنوحيل ،القاهية ،د.ا).
_ 7لنمزيد من األ وع يياجلال أبو عود امه حممد بن عميان ادزرباِّنال أ ي ي ي ييِّار النسي ي ي يياء ،رح)ال سي ي ي ييامي م ي الِّاِّن وهول
ماجي ،د.ط)،عال ال نمل لننشي والنوحيل ،د.ا).
 _8لنمزيد من اا وع يياجلال جول الدين الس ي ي ييمو يال مزه ا نس ي ي يياء يف أ ي ي ييِّار النس ي ي يياء ،د.ط) م نو القي ن لننش ي ي ييي
والنوحيل ،القاهية ،د.ا).
 _9لنمزيد من اا وع يياجلال حممد رف رمً ييان يوس ييلال ادملااا من النس يياء ومملااهتن يف الناريخ األس ييومي ،ط،2
دار ابن يزا لننشي والنوحيل ،بفوا1421 ،ها2000ا.
 _10لنمزيد من اا وع يياجلال جامل أروار النس يياء من س ييف أعوا النووء ،رح)ال أبو عود الي ن رالد بن يس ي ي بن
يس بن عود الي ن ،رقد ال مهطاى بن الِّدوخ ،ط ،1م نو الي د لننشي والنوحيل ،اليياأ1425،ها2004ا.
 _ 11لنمزيد من اا وع يياجلال عود ادنك بن يومملال أدب النسي ي ي ي ي ي يياء-الغاي والنهاي  ،-رح)ال عود اجملمد ريكي ،ط،1
دار الغيب األسومي لننشي والنوحيل ،بفوا1412 ،ها1992ا.
 _12ينظيال حممد يسيين عود امهال اُّمل يف الَّتاو الِّييب ،سيينسيين عال ادِّيف  ،ال ويت ،ع ،36ديسييمب  ،1980ص
13.
 _13يسي ادناصييةال اديأة وعوَّنها باآري يف اليواي الِّيبم الانسيطمنم  -حب يف مناذن نارة ،-ط ،1ادمسيسي الِّيبم
لندراس ي يياا والنش ي ييي ،بفوا2002 ،ا ،ص ،44مقو عنال عزا الغزاوخ س ي ييِّمدال دراس ي يياا مقدي يف اادب الانس ي ييطمين
اخني ،مطوِّ دار ال ناب لننشي والنوحيل ،القدس1993 ،ا ،ص40.
 _14ينظيال بياهمد مش ي ي ي ي ي ييارةال مي حيادة وص ي ي ي ي ي ييالولا ااديب ،موَّل ديوان الِّيب ،مش ي ي ي ي ي يييا ادقال بناريخال  24ذارامارس
2007ا ،و وهدا بناريخال 14ا08ا2017ا.
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article8374
 _15ينظيال فوحي الِّش ي ي ي ي ييماوخال اديأة يف أدب ممل حماوظ -مظاهي رطور اديأة واجملنمل يف مه ي ي ي ي ييي ادِّاص ي ي ي ي ييية من رول
رواياا ممل حماوظ 1945ا1967ا) ،ييافال جابي عهياور،ع ،269ط ،1يقوا الَّتمج والنشيي بالِّيبم لنمنينس
ااعنى لنثقاف  ،القاهية2002 ،ا ،ص 18ا19.
 _16ينظيال اديجل ماس  ،ص21ا.22
 _17يسن ادناصيةال اديأة وعوَّنها باآري يف اليواي الِّيبم الانسطمنم  ،ميجل سابق ،ص44.
 _18ينظيال عود امه الغذاميال اديأة والنغ  ،ميجل سابق ،ص 17.
 _19يس ادناصيةال اديجل السابق ،ص54.
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 _20فاديا داال اليواثي واسي ييمين ااعينالال ناب منِّ ول نها لمسي ييت مزه  ،هي امنهي ييار مسي يينممت لن مل واُّيي  ،ضي ييمن
كنابال حهية ديكال واسي ي ي ي ي ي ييمين ااعين -ه ذا ر ند ..ه ذا كنمل ،د.ط) ،دار اهدى لننشي ي ي ي ي ي ييي والنوحيل ،ا زاثي ،د.ا)،
ص235.
 _ 21ينظيال حممد رياأ ورارال ي ي ي ييله ي ي ي ييم ادثقل يف اليواي الِّيبم الس ي ي ي ييوري  ،د.ط) ،منش ي ي ي ييوراا حتاد ال ناب الِّيب،
دمشق1999 ،ا،ص 16.
 _22عني ييبال أوهاا النلو أو مقد ادثقل ،ط ،1اديكز الثقايف الِّييب لننشي والنوحيل ،ادغيب1996 ،ا ،ص 20.
 _23واسييين ااعين ،سييمدة ادقاا_ مي ماا الموا اُّزين_ ،ط ،1منشييوراا الاًيياء اُّي لننشييي والنوحيل ،ا زاثي ،2001
ص 22.
 _24ادهدر ماس  ،ص102.
 _25ماس  ،ص 206ا207.
 _26واسمين ااعينال ممن

الايا  ،ط ،3الاًاء اُّي ومنشوراا بغدادخ لننشي والنوحيل ،ا زاثي2013 ،ا ،ص14.

 _27ينظيال ادهدر ماس  ،ص 104ا105.
 _28ماس  ،ص222ا223.
 _29واسمين ااعينال سمدة ادقاا ،مهدر سابق ،ص 83.
 _30ينظيال ادهدر ماس  ،ص94ا95ا96.
_ 31ي ي ي ي ي ي ين ي ي ي ي ي يظ ي ي ي ي يييال واس ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يم ي ي ي ي ييين ااع ي ي ي ي ييين ال مم ي ي ي ي ي ين ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ال ي ي ي ي ي يا ي ي ي ي ي ييا ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  ،مهي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييدر سي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياب ي ي ي ي ييق ،ص
09ا13ا80ا109ا110ا124ا131ا132ا133ا133ا135ا136ا149ا148ا155ا185ا168ا331.
 _32ادهدر ماس  ،ص77.
 _33واسمين ااعينال ذاكية اداء– حمن ا نون الِّارخ ،-ط ،1رؤي لننشي والنوحيل ،القاهية2012 ،ا ،ص480ا481.
 _34ادهدر ماس  ،ص 251.
 _35ينظيال ماس  ،ص 179.
 _36واسمين ااعينال ممن الايا  ،مهدر سابق ،ص90.
 _37ينظيال ادهدر ماس  ،ص92ا93ا94.
 _38واسمين ااعينال ذاكية اداء ،مهدر سابق ،ص289.
 _39ادهدر ماس  ،ص298ا299.
 _40واسمين ااعينال ممن الايا  ،مهدر سابق ،ص 33ا34.
 _41ادهدر ماس  ،ص160.
 _42واسمين ااعينال سمدة ادقاا ،مهدر سابق ،ص112ا113.
 _43واسمين ااعينال ممن الايا  ،مهدر سابق ،ص103.
 _44ماس  ،ص 70.
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 _45واسمين ااعينال سمدة ادقاا ،مهدر سابق ،ص 176ا.179
قائمة المصادر والمراجع:

المصادر:
 _1واسين ااعينال سمدة ادقاا_ مي ماا الموا اُّزين_ ،ط ،1منشوراا الاًاء اُّي لننشي والنوحيل ،ا زاثي .2001
ال ذاكية اداء– حمن ا نون الِّارخ ،-ط ،1رؤي لننشي والنوحيل ،القاهية2012 ،ا.
_2
ال ممن الايا  ،ط ،3الاًاء اُّي ومنشوراا بغدادخ لننشي والنوحيل ،ا زاثي2013 ،ا.
_3
المراجع:
_1اارً ي ي ييي بن الس ي ي يياثحال س ي ي يييد اديأة وفِّري ال ناب  -دراس ي ي ي مقدي يف الس ي ي يييد و لماا الوناء ،د.ط) ،دار الننويي لننش ي ي ييي
والنوحيل ،ا زاثي2012 ،ا.
_2يس ي ي ادناص يييةال اديأة وعوَّنها باآري يف اليواي الِّيبم الانس ييطمنم  -حب يف مناذن نارة ،-ط ،1ادمس ي يس ي ي الِّيبم
لندراساا والنشي ،بفوا2002 ،ا.
_3حهية ديكال واسمين ااعين -ه ذا ر ند ..ه ذا كنمل ،د.ط) ،دار اهدى لننشي والنوحيل ،ا زاثي ،د.ا).
_4صوؤ صاحلال سيد اآري -ااما واآري عب النغ السيدي  ،-ط ،1اديكز الثقايف الِّييب لننشي والنوحيل ،الدار الومًاء،
وبفوا2003 ،ا.
_5عود امه الغذاميال اديأة والنغ  ،ط ،2اديكز الثقايف الِّييب لننشي والنوحيل ،الدار الومًاء1997،ا.
_6عني ييبال أوهاا النلو أو مقد ادثقل ،ط ،1اديكز الثقايف الِّييب لننشي والنوحيل ،ادغيب1996 ،ا.
_7فوحي الِّش ييماوخال اديأة يف أدب ممل حماوظ -مظاهي رطور اديأة واجملنمل يف مه ييي ادِّاص ييية من رول رواياا ممل
حماوظ 1945ا1967ا) ،ي ي ي ي ي ييافال جابي عه ي ي ي ي يياور،ع ،269ط ،1يقوا الَّتمج والنش ي ي ي ي ييي بالِّيبم لنمنينس ااعنى
لنثقاف  ،القاهية2002 ،ا.
_8حممد يسن عود امهال اُّمل يف الَّتاو الِّييب ،سنسن عال ادِّيف  ،ال ويت ،ع ،36ديسمب .1980
_9حممد رياأ ورارال ي ي ي ييله ي ي ي ييم ادثقل يف اليواي الِّيبم الس ي ي ي ييوري  ،د.ط) ،منش ي ي ي ييوراا حتاد ال ناب الِّيب ،دمش ي ي ي ييق،
1999ا.
موقع اإلنترنت:

 _ 1ب ي ي ي ي ي يياه ي ي ي ي ي يم ي ي ي ي ي ييد مش ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييارةال م ي ي ي ي ي ييي حي ي ي ي ي ي ييادة وص ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييال ي ي ي ي ي ييول ي ي ي ي ي ييا ااديب ،م ي ي ي ي ي يوَّ ي ي ي ي ي ييل دي ي ي ي ي ي يوان ال ي ي ي ي ي يِّ ي ي ي ي ي يييب،
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article8374
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