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ملخص:
حٗض مؿإلت اؾخدًاع الترار الى٣ضي ال٣ضًم٢ -غاءة وجإوٍال -بق٩الُت ٦بحرة في
الى٣ض الٗغبي الخضًض واإلاٗانغ ،وهي بق٩الُت ٞغيتها ؾُا٢اث جاعٍسُت وز٣اُٞت مٗ٣ضة
في ِْل َُمىت الىٓغٍاث الى٣ضًت الٛغبُت مً ظهت ،وجبني بٌٗ الى٣اص الٗغب إلاُُٗاث
جل ٪الىٓغٍاث في مداوعتهم لهظا الترار مً ظهت ؤزغيٞ ،هل ٧اهذ مداوعة مىيىُٖت
مىهٟت ومشمىت إلاىجؼاث الى٣ض ال٣ضًم ؟ ؤم ؤجها مداوعة اٚترابُت ُمىداػة حٗ٨ـ والئهم
للش٣اٞت الٛغبُت ؟
ولإلظابت ًٖ َظٍ الدؿائالث خاولذ الضعاؾت م٣اعبت هماطط ٢غاثُت لبٌٗ الى٣اص
اإلاٛتربحن ز٣اُٞا و٦ك ٠عئٍتهم للمىجؼ الى٣ضي ال٣ضًم ،لخهل بلى ؤجها لِؿذ مداوعة
ب٣ضع ما هي صٖىة للُُٗ٣ت م٘ ٧ل مىجؼاث الٗ٣ل الى٣ضي الٗغبي في ٖهىع اػصَاعٍ
وجُىعٍ الخًاعي.
ّ
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In modern and contemporary Arab criticism, the question of
conjuring up the old critical heritage - reading and interpretation - is
highly problematic. It has been imposed by complex historical and
cultural contexts, given the dominance of Western critical theories. Or
is it a biased alien dialogue that reflects their loyalty to Western
culture? To answer these questions, the study attempted to approach
the reading models of some culturally expatriate critics and reveal
their vision of ancient monetary achievement, to the point that it is not
so much a dialogue as an invitation to break with all the achievements
of the Arab monetary mind in the times of its prosperity and
civilizational development.
Keywords: Critical heritage, alienation, Arabic criticism, reading,
cutoff.

ّ .1
ملدمة:
ّ
حٗغًُ٢ ٝت ٢غاءة الترار الى٣ضي اَخماما ٦بحرا في الضعؽ الى٣ضي الٗغبي الخضًض
ُ
واإلاٗانغ ،و٢ض جدىلذ بلى بق٩الُت بؿبب الجض ٫اإلاشاع خىلها بحن الى٣اص الظًً جباًيذ
صعظاث ٞهمهم وؤؾالُب مٗالجتهم لهظٍ الًُ٣ت ،بل بجهم اه٣ؿمىا بلى زالر اججاَاث،
اججاٍ ً٣ضؽ الترار وٍ٣ىم ٖلى بخُاء ؤمجاصٍ وبٗثها ،والشاوي اججاٍ حٛغٍبي لُبرالي ًغٌٞ
الغظىٕ بلى الترار وٍضٖىا للُُٗ٣ت م٘ مىجؼاجه ،واججاٍ زالض ًداو ٫الخى ٤ُٞبحن
الاججاَحن آلازغًٍ والاؾخٟاصة مً بهجا اث اإلااض ي ومُُٗاث الغاًَٚ ،حر ّ
ؤن ما جغوم
ػ
الضعاؾت البدض ُٞه َى مى( ٠٢الاججاٍ الخٛغٍبي) والظي ًمشله الى٣اص الٗغب اإلاشٟ٣حن
ز٣اٞت ٚغبُت والظًً ًىٓغون بلى اإلاىجؼ الى٣ضي ال٣ضًم ٖلى ؤهه ب٣اًا ز٣اٞت اإلااض ي،
وبالخالي ال ًم ً٨الخٗىٍل ٖلُه في الجهىى بال٨ٟغ الى٣ضي الٗغبي ،وفي اإلا٣ابل ٌؿٗىن بلى
اٖخىا ١ال٨ٟغ والىٓغٍاث الى٣ضًت الٛغبُت وجبني م٣ىالتها ٦إؾاؽ ٖلمي ٌؿاٖض الٗ٣ل
الى٣ضي الٗغبي ٖلى جسُي ؤػماجه اإلاغجبُت بم٣اعبت زُاباجه ألاصبي.
واعجماء الى٣اص الٗغب في ؤخًان الش٣اٞت الٛغبُت واؾخٗاعة ٨ٞغَا الى٣ضي إلاداوعة اإلاىجؼ
الى٣ضي ال٣ضًم ظٗل ال٨شحر ممً ًخٗهبىن للترار ٌُك ٪٨في نض ١هىاًاَم وألاَضاٝ
الخُ٣ُ٣ت وعاء اٚترابهم وجى٨غَم لترار ؤؾالٞهمٖ ،لى الغٚم مً اإلا٩اهت التي خٓي بها
الى٣ض ألاصبي ال٣ضًم في ػماهه وم٩اهه ،واخخىاثه ٖلى ّ
٦م ضخم مً اإلاهاصع الى٣ضًت
الهامت واإلاضوهاث وال٨خب واإلاالٟاث الُ٣مت التي ال جؼا ٫مدِ اَخمام الباخشحن والى٣اص
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بلى ًىمىا َظا ،و٧ل َظا لم ٌك ٟ٘للى٣اص ال٣ضامى لضي ؤصخاب اإلاى ٠٢الغاٌٞ
لجهىصَم بل وعاخىا
ٌؿخٗغيىن مبرعاث مىٟ٢هم وٍُغخىن مكاعَٗهم التي ًغوجها بضاثل لخدغٍ ٪اإلااء
الغا٦ض في مؿدى ٘٣اإلاكهض الى٣ضي الٗغبي ،وفي يىء ُٖالت الٗ٣ل الى٣ضي الٗغبي
و٢هىعٍ ٖلى بًجاص خلى ٫ألػماجه اإلاخالخ٣ت  -بدؿب ػٖمهم -ولهظا وؾُٗا مىا لدكغٍذ
مى ٠٢الى٣اص الاٚترابُحن مً الترار الى٣ضي الٗغبي ،وحٗغٍ ٠ال٣اعت بمًمىن
مكاعَٗهم وم٣ترخاتهم لخجاوػ ٖثراث الى٣ض ال٣ضًم ازترها هماطط ًخ٣ضمهم ٖمُض ألاصب
الٗغبي ( َه خؿحن) الظي ٧ان ػاَضا بلى ؤبٗض الخضوص في مىٟ٢ه مً الترار الٗغبي ٖامت
واٖخبر طل ٪مؿاؾا بشىابذ ألامت وم٣ىماتها٦ ،ظل ٪همىطط الىا٢ض (ٖلي ؤخمض ؾُٗض)
اإلاضٖى (ؤصوهِـ) وهمىطط الىا٢ض الؿٗىصي (ٖبض هللا الٛظامي) الظي ؤههى ٞهى٫
الاٚتراب والخإزغ بالش٣اٞت الٛغبُت بةٖالن مىث الى٣ض ألاصبي واؾدبضاله بالى٣ض الش٣افي،
وَظا الازخُاع لم ً ً٨اٖخباَُا ٩ٞل ها٢ض َى ممشل وهاثب ًٖ َظا الاججاٍ في ٞتراث
مسخلٟت مً جاعٍش الش٣اٞت الٗغبُت  ،واٖخمض البدض في عنض ؤ٩ٞاع ومكاعَ٘ وؤَغوخاث
َاالء ٖلى الىن ٠والخدلُل في بؿِ آلاعاء والخهىعاث الى٣ضًت الخانت ب٩ل واخض
مجهم ل٩ي ًخم ً٨ال٣اعت مً اؾدُٗاب وظهاث هٓغَم م٘ ٧ل جدمله مً مبرعاث ،لً٨
٢بل طلً ٪يبػي الخىٖ ٠٢ىض حٗغٍ ٠الترار الى٣ضي للىنى ٫بلى ٞهم َبُٗت ؤلاق٩الُت
واؾدُٗاب خضوصَا اإلاٗغُٞت وهخاثجها ٖلى ال٨ٟغ والش٣اٞت الٗغبُت عاَىا ومؿخ٣بال.
 -2مفهىم التراث الىلدي العسبي:
ازخل ٠الى٣اص وختى اإلا٨ٟغون الٗغب في الىنى ٫بلى مٟهىم ظام٘ (للترار) ٖمىما،
وطل ٪لٗضة ٖىامل جإحي في م٣ضمتها ٖضم ال٣ضعة ٖلى جدضًض ؤلاَاع الؼمني لهظا الترار،
ومٗغٞت هُ٣ت البضاًت والجهاًت ُٞهٞ ،خٗضصث اإلاٟاَُم و٣ٞا لخهىعاث الى٣اص واإلا٨ٟغًٍ
ال٨ٟغٍت وؤلاًضًىلىظُت ،ومجهم اإلا٨ٟغ (مدمض ٖابض الجابغي) الظي خهغ الترار في
الجاهب ال٨ٟغي للخًاعة ؤلاؾالمُت ممشال في "الُٗ٣ضة والكغَٗت واللٛت وألاصب ،
والٗ٣ل والظَىُت ،والخىحن والخُلٗاث " ،1وَى مٟهىم ٌٗ٨ـ الخىظه ؤلاؾالمي للم٨ٟغ
وعئٍخه الكاملت للمىجؼاث ال٨ٟغٍت للخًاعة ؤلاؾالمُت واعجباَها الىزُ ٤بمٟهىم الترار،
وعبِ َظا ألازحر بٟترة ػمىُت بظاتها ٧اهذ وعاء جهىع (مدمض ٖابض الجابغي) الظي ٌٗخبر
ؤن الترار َى" بهخاط ٞترة ػمىُت ج ٘٣في اإلااض ي وجٟهلها ًٖ الخايغ مؿاٞت ػمىُت ما
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حك٩لذ زاللها َىة خًاعٍت ٞهلخىا وما ػالذ جٟهلىا ًٖ الخًاعة اإلاٗانغة،
2
الخًاعة الٛغبُت الخضًشت"
ّ
ُٞما ًغي (خؿً خىٟي ) ؤن " ٧ل ما ونل بلُىا مً اإلااض ي صازل الخًاعة
الؿاثضة ٞهى بطن ًُ٢ت مىعور ،وفي هٟـ الى٢ذ ًُ٢ت ُمُٗى خايغ ٖلى ظمُ٘
اإلاؿخىٍاث " 3وفي َظٍ الخالت ً٩ىن (الترار) امخضاص َبُعي إلاُُٗاث ز٣اٞت اإلااض ي صازل
خضوص الخايغ ،خُض ًخماهى ال٣ضًم بلى ظاهب الجضًض في جد ٤ُ٣صًمىمت الخًاعة
ؤلاوؿاهُت ،وبالخالي ججىب خضور ُُٗ٢ت مٗغُٞت و٨ٞغٍت بحن ؤظُا ٫اإلااض ي وهٓحرتها في
الخايغ.
وألن (الترار الى٣ضي) َى ظؼء ال ًخجؼؤ مً الترار الٗغبي ٖامت ٞةن ال٣بٌ ٖلى
مٟهىم قامل له ق٩ل ٖاث٣ا خُ٣ُ٣ا ؤمام ٧ل باخض وها٢ض في َظا اإلاجا ،٫لظلٞ ٪ةن
مٟهىمه ال ًم ً٨ؤن ًخم زاعط بَاع ؤلاق٩الُت الٗامت للترار الٗغبي ،وهي بق٩الُت ُخبلى
باألبٗاص اإلاٗغُٞت والخمىالث الىظضاهُت وؤلاًضًىلىظُت التي ججٗل مً (الترار الى٣ضي)
في هٓغ اإلاخٗهبحن له ؤخض ؤَم م٩ىهاث الهىٍت الٗغبُت.
وفي َظا الؿُاً ١غبِ ٦شحر مً الباخشحن مٟهىم الترار الى٣ضي بُبُٗت الٗال٢ت التي
ججمٗه م٘ هٓغٍت الى٣ض وهٓغٍت اإلاٗغٞت اإلاٗانغة وهي ٖال٢ت جٟترى ؤن ً٩ىن " مٟهىم
الترار ھى مىيىٕ مٗالجت مٗغٞیت بظغاثیت ،بؿبب نلخه بىٓغٍت الى٣ض مً ظھت،
وبىٓغٍت اإلاٗغٞت اإلاٗانغة التي ال حٗلً صاثما ًٖ ھىٍخھا الٛغبیت بهىعة نغٍدت" ،4و
هٓغٍت اإلاٗغٞت اإلاٗانغة ٚالبا ما ج٩ىن زلُٟاتها الٟلؿُٟت وال٨ٟغٍت طاث ؤنىٚ ٫غبُت
جدىافى وَبُٗت ال٨ٟغ الى٣ضي واإلاٗغفي الٗغبي ،وَظا ألامغ ًدىا ٌ٢م٘ مى ٠٢ؤصخاب
الاججاٍ الخٛغٍبي الظًً حهغولىن نىب اخخًان ؤ٩ٞاعَا ومباصئها بضٖىي ججضًض ؤصواث
الى٣ض وهٓغٍت اإلاٗغٞت الٗغبُت.
-3هماذج من كساءات هلدية اغترابية للتراث الىلدي العسبي
و٢ض بضؤ الخضًض ًٖ ًُ٢ت الترار –ٖمىماٖ -غبُا مىظ ؤوازغ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ
وبضاًاث ال٣غن الٗكغًٍ وما ًؼا ٫الى٣اف خىلها مؿخمغا بلى ًىمىا َظا خُض " ُولضث
هدى بال ٜالىيىح في ِؾخِىُاث ال٣غن اإلااض ي وبن
َظٍ ؤلاق٩الُت في ال٨ٟغ الٗغبي ٖلى ٍ
ؾب ٤مُالصَا ٢ضع ملخىّ مً ؤلالخاح ٖلى مىيىٕ الترار في الخإلُ ٠الٗغبي لضي
ظمهغة ٦بحرة مً الباخشحن الٗغب ،وجىهغ ٝاإلاالخٓت َظٍ بلى الخىبُه بلى الٟاع ١بحن
ْاَغة الاَخمام بالترار وهي بضؤث مب٨غة وبحن مُالص بق٩الُت الترار التي ؤجذ مخإزغة -
وؿبُا ًٖ -بضء الاوكٛا ٫به".5
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بن ألامغ اإلاا٦ض في ًُ٢ت الترار الى٣ضي الٗغبي َى ّ
ّ
الخباًً في وظهاث الىٓغ بحن
ُ
الى٣اص وَى جباًً ًؼٍض مً حُٗ٣ض ؤلاق٩الُت التي جمشل "في واٗ٢ها بق٩الُت ٖ٣ل ٖغبي
ّ
ُ
الدك٩ل وَى ما ػا ٫بٗض ًداو ٫بًجاص َغٍ٣ه بلى ججاوػ ُّ
جغصصٍ اإلاؼمً بحن اؾخئىاٝ
ُ٢ض
مؿحرة ز٣اٞت جاعٍسُت ممخضة الجظوع في اإلااض ي ،وبحن يغوعة الاهسغاٍ في اإلاغخلت
الٗلمُت واإلاٗغُٞت الخاعٍسُت الخايغة التي اؾخُاٖذ ججاوػ طل ٪الترار والخٟىٖ ١لُه،
وٞخدذ مغخلت في اإلاٗغٞت ًُم ً٨ؤن هُلٖ ٤لحها حؿمُت ما بٗض الترار الٗغبي .6
ّ
بن الٗىصة بلى مداوعة (الترار الى٣ضي) صاللت واضخت ٖلى اخخىاءٍ مهاصع ُ٢مت
وؤلا٢باٖ ٫لُه بالخدلُل وبٖاصة ٢غاءجه ٢غاءة ه٣ضًت زالهت حهض ٝللىنى ٫بلى ٞهم
قامل ٌؿخىٖب طل ٪ال٨م التراسي اإلاسخل ،٠ل ً٨البض مً الاٖترا ٝبد٣ُ٣ت ؤن الى٣ض
الٗغبي الخضًض ّ
جإؾـ في لخٓت ُُٗ٢ت م٘ اإلاىعور الى٣ضي الٗغبي٣ٞ ،ض جٟخذ الىعي
الش٣افي لغواصٍ مً ؤمشاَ ( ٫ه خؿحن )و(الٗ٣اص ) و( الغنافي ) وٚحرَم ٖلى مىار
الخًاعة الٛغبُت بهىعة مباقغة ؤو ٚحر مباقغة ،لخخىانل الُُٗ٣ت م٘ جىظه الى٣اص
الٗغب اإلاٗانغًٍ هدى جبني اإلاىاهج الى٣ضًت الٛغبُت في ٢غاءة الىهىم الٗغبُت؛ ما ٌٗني
ؤن الٗىصة بلى الترار الى٣ضي الٗغبي ال٣ضًم لضي الى٣اص طوي الش٣اٞت الٛغبُت واؾخدًاع
ههىنه وؤٖالمه "اهُل ٤ؤؾاؾا مً صازل اإلاىٓىمت اإلاٗغُٞت الٛغبُت طاتها٣ٞ ،ض
اؾخلهم واؾدشمغ اإلا٨ٟغون والى٣اص الٗغب هٓغٍاتها ومىاهجها في ٢غاءة مضوهتهم الترازُت
ومً ّ
زم ازخلٟذ وحكٗبذ ُمىُل٣اتهم بدكٗب مىٓىمت ال٣غاءة والخدلُل الٛغبُت اإلاغظ٘،
ّ
الخىظـ واللبـ خى ٫ظضوي
٦شحرة وؤزاع قِئا مً
ألامغ الظي َغح ٖالماث اؾخٟهام
ٍ
َظٍ اإلاداوالث ،ؤهي ٢غاءاث اؾخ٨كاُٞت ُجغوم جشمحن ظهىص ال٣ضماء بةٖاصة ٢غاءة
ههىنهم الى٣ضًت وجدُُجها ؟ ؤم جغاَا مجغص ٢غاءاث بؾ٣اَُت جيخسب مً جل٪
الىهىم وآلاعاء ما حٗخ٣ض ؤهه ٌؿخجُب لمالءاث اإلاىاهج الى٣ضًت الٛغبُت ؟ ومً زم
حٗاملها مٗاملت الُٗىاث اإلاسخبرًت ال٦دكا ٝمضي هجاٖت جل ٪اإلاىاهج الىٓغٍت وؤلاظغاثُت
بالضعظت ألاولى؟ ".7
و٧ان (خؿً خىٟي) في ٦خابه ( الترار والخجضًض مىٟ٢ىا مً الترار ال٣ضًم ) ٢ض
ؤَل ٤مهُلح (ؤلاػصواظُحن ) ٖلى ٞئت الى٣اص الٗغب اإلاشٟ٣حن ز٣اٞت ٚغبُت ،والظًً جبىىا
ؤ٩ٞاعَا واهههغوا ٞحها ز٣اُٞا وصًيُا " طل ٪ؤن ؤ٦ثرًت َظٍ الٟئت جغبُها بإوعبا ؤوقاط
ز٣اُٞت وصًيُت٣ٞ ،ض جغبذ في مضاعؽ ٚغبُت زانت صًيُت ؤو ٖلماهُت ٦ما وكإث في الٛغب
وج٩ىهذ ُٞه ،وجًٓ ؤن الترار ال٣ضًم جغار (بؾالمي ) ال ًغجبُىن به صًيُا ؤو ز٣اُٞا ".8
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و٢ض هخج ًٖ ًُ٢ت ٢غاءة الترا ر قبه نغإ بًضًىلىجي بالضعظت ألاولى بحن (ألاها )
الٗغبُت الباخشت ًٖ الظاث والهىٍت الىظىصًت ،وجدهحن الهىٍت الش٣اُٞت التي ًتهضصَا
ُ
الاهضزاع بٟٗل ٚؼو ز٣افي جٟ٨ل بخجؿُضٍ زلت مً الى٣اص الٗغب الظًً اهسغَىا " في طل٪
اإلاؿعى البراٚماحي اإلاكضوص بلى ؤوعبا في نمُم الاؾخ٣با ٫الٗغبي للمظاَب ال٨ٟغٍت
والى٣ضًت الٛغبُت م٘ ما ا٦خى ٠طل ٪مً هٓغة الاهبهاع بمىٓىمتها اإلاىهجُت والانُالخُت
بلى صعظت ؤن بٌٗ َاالء اإلاُىبهغًٍ لم ّ
ًخىعٕ ًٖ حك ٪ُ٨الٗغب في مايحهم الش٣افي ٖامت
ّ
وألاصبي مىه زانت ومهاظمت بعجابهم الظاحي بتراثهم ".9
 1-3همىذج (طه حسين) وآلية الشك في التراث ألادب والىلدي العسبي :
ومً الى٣اص الٗغب الظًً ؤزاعوا ظضال واؾٗا في الىًَ الٗغبي هدُجت مىٟ٢ه مً
الترار الٗغبي ٖامت الىا٢ض (َه خؿحن) الظي جإزغ بالش٣اٞت الٛغبُت لضعظت الدك٪ُ٨
والًُٗ في اإلاىعور الٗغبي ٖلى ازخال ٝؤهىاٖه ،وال ق ٪ؤن جبيُه مىهج الك ٪لضً٩اعث
وؤ٩ٞاعٍ ٧ان وعاء جل ٪الىٓغة الضوهُت اججاٍ جغار ؤمخه ،ومً بحن ٢غاءاجه التي َالذ
اإلاىعور الٗغبي واهخ٣هذ مً ُ٢مخه ٢غاءجه إلا٣ضمت (ابً زلضون) وهي ؤَغوخت ها٢كها
في ٞغوؿا ٖام 1917بٗىىان ٞلؿٟت ابً زلضون الاظخماُٖت( جدلُل وه٣ض ) ،خُض
اٖخبرث ؤو٢ ٫غاءة جُا ٫اإلا٣ضمت في الٗهغ الخضًض بٗض ال٣غاءاث التي ٢ضمها ٦شحر مً
اإلاؿدكغ٢حن.
ٟٞي ٢غاءجه للم٣ضمت حٗغى الىا٢ض لىٓغٍت (ابً زلضون) في ٖلم الاظخمإ م٘
الخإُ٦ض ٖلى َظا الجاهب بالظاث ٞحها ،وألاَم الظي َغخه بكإجها َى بزاعجه إلاك٨الث
هٓغٍت خى ٫ظيؿها وخى ٫اإلاجا ٫الٗلمي الظي جيخمي بلُه َل َى الخاعٍش ؟ ؤم الٟلؿٟت
؟ ؤم الاظخمإ ؟
وما ًُازظ ٖلى (َه خؿحن) َى الخظع الى٣ضي الُ ٔ٣وٖضم الدؿغٕ في الخ٨م ٖلى
هٓغٍت (ابً زلضون) وَى ما اٖخبرٍ بٌٗ الضاعؾحن حك٩ُ٨ا مً َغٞه في اإلا٣ضمت
وناخبها ٖلى الغٚم مً الاهبهاع الظي ؤخضزخه لضي اإلا٨ٟغًٍ واإلاؿدكغ٢حن في الٛغب "
ٞم٘ حؿلُم (َه خؿحن) ّ
بإن (ابً زلضون) ّ
٢ضم خؿبما وٗغ ٝمً جاعٍش الٟلؿٟت ختى
ال٣غن الغاب٘ ٖكغ ألو ٫مغة مىيىٖا ظضًضا ( )...بال ّ
ؤن طل ٪ال ًٟ٨ي ألن همىده ل٣ب
ٖالم الاظخمإ وؤن وٗخبر بدشه با٧ىعة إلاا وؿمُه الُىم ٖلم الاظخمإ ".10
في اٖخ٣اص (َه خؿحن) ؤهه التزم ؤ٢ص ى صعظاث اإلاىيىُٖت والخُاص والجزاَت وَمذ
بلى ج٣ضًم بياٞت في البدض الٗلمي في ٢غاءجه للم٣ضمت ،م٘ ٖضم ّ
التزًض في الاخخٟاء ب٨ٟغ
(ابً زلضون) ألامغ الظي ؤزاع خُٟٓت الى٣اص الُٛىعًٍ ٖلى الترار مٗخبرًً " الٛلى في جل٪
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ّ
الخدُ ٠في الىٓغ بلى مؿاَمت (ابً زلضون) في
اإلاىيىُٖت والخُاص ؤزظٍ بلى ٢لُل مً
ال٨ٟغ ؤلاوؿاويٞ ،بضا ٦ما لى ّ
ؤن مً م٣خًُاث اإلاىيىُٖت والىٓغة الى٣ضًت مىاظهت
٨ٞغة الغٍاصة بٛحر ٢لُل مً الاؾخهٛاع ؤو مً الابخساؽ ". 11
وُٞما ًسو اإلاىعور الى٣ضي الٗغبي لم ٌؿلم َى آلازغ مً قَ( ٪ه خؿحن) وَٗىه
في ؤَغوخاجه وً٢اًاٍ وججلى َظا الك ٪زهىنا في ٢غاءجه للكٗغ الٗغبي ال٣ضًم خُض
"جيخٓم ٢غاءجه الى٣ضًت في ق٩لحن مخباًىحن مخماًؼًٍ ؤولهما ٢غاءجه بضا ٘ٞالجزوٕ هدى
ممازلت الترار الٗغبي للترار الُىهاوي ومً زم ألاوعوبي ،وزاهحهما ٢غاءجه للكٗغ الٗغبي ٢بل
ّ
اهجغ ٖىه اؾدبٗاصٍ وب٢هائٍ مً صاثغة الباخشحن
ؤلاؾالم ٢غاءة خضًشت ،ألامغ الظي
ُ
ّ
اإلالتزمحن بً٣اًا ألامت والظاثضًً ًٖ ُخغماتها وم٣ضؾاتها ،طل ٪الجزوٕ اإلاٗغفي الظي
صقىه الٗمُض بى٢ىٞه في وظه الىٓغة الؿلُٟت الضوٚماثُت للترار ومداولت هؼٕ عصاء
ّ
ال٣ضاؾت الظي جخضزغ به مشل َظٍ ال٣غاءاث".12
ل٣ض جإزغ (َه خؿحن) بال٨ٟغ الضً٩اعحي في م٣اعبخه للىو الكٗغي الٗغبي ال٣ضًم
ُمسًٗا ٧ل الترار بلى مبضؤ الك ٪في مداولت مىه الهتهاط الٗلمُت في الى٣ض ألاصبي ،و٧اهذ
هدُجت َظا الك ٪اٖخباعٍ الكٗغ الٗغبي ال٣ضًم مىدى ٫ومىيىُٕ ،مخجاوػا صعاؾاث
ألا٢ضمحن مً الى٣اص مً ؤمشا( ٫ابً ؾالم ُ
الجمحي) و(ألانمعي) و(ؤبى ٖمغو بً الٗالء)
وٚحرَمٞ ،هى لم ً ٠٣مً صعاؾاث الى٣اص الٗغب ال٣ضامى مى ٠٢اإلاُؿلم ُ
واإلاٗخ٣ض بل
ُ
و ٠٢مجها مى ٠٢اإلاك ٪٨في َغوخاتها وفي هخاثجها ؤًًا صون اٖخباع لآللُاث الى٣ضًت
ال٣غاثُت التي ٖمل الى٣ض ال٣ضًم ٖلى جىُْٟها في مماعؾخه لٗملُت الى٣ض ألاصبي ب٩ل
جهىعاجه وم٣ىالجه و٢ىاٖاجه ،ل" ً٨مً الىاضح ّ
ؤن (َه خؿحن) ًغٍض جَ ٪ُ٨ٟظٍ ال٨خلت
اإلاخهلبت مً الخهىعاث وال٣ىاٖاث واإلا٣ىالث وطل ٪ال ًخم مً وظهت هٓغٍ بال مً زال٫
ٗٞلحن متزامىحن ؤولهما  :الك ٪والاعجُاب ب٩ل ما ُ٢ل وزبذ خى ٫ألاصب ال٣ضًم -
وبسانت الجاَلي -باٖخباعٍ في جهىع ال٣ضماء ألانل الظي ّ
جدضع مىه ألاصب الٗغبي
واللٛت الٗغبُت ،وزاهحهما :حٗلُل ماَُت ألاصب بىنٟه مغآة حٗ٨ـ ٞحها ظملت الٓغوٝ
َ
وَباٖه و٧ل اإلادًً الش٣افي الظي ًدخًً
اإلاىيىُٖت والظاجُت إلابضٖه وٖهغٍ وبُئخه ِ
ْهىعٍ ". 13
ّ
بن حٗامل الىا٢ض (َه خؿحن) في ٢غاءجه للمضوهاث الترازُت الٗغبُت وزانت صعاؾاجه
ُ
ٌؿب٣ه بلُه ٚحرٍ مً الى٣اص ؾىاء ُ
ُ
ال٣ضامى ؤو اإلادضزحن،
للكٗغ الجاَلي حٗامل ظغيء لم
ّ
ّ
خُض اٖخمض الدك ٪ُ٨والًُٗ في م٣ىالث وجهىعاث اإلاىعور الٗغبي ٖامت والى٣ضي مىه
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ٖلى وظه الخهىم ،مدؿلخا بألُاث الٟلؿٟت الضً٩اعجُت ومىٓىمت ال٨ٟغ الٛغبي ب٩ل
ّ
مغظُٗاتها اإلاسخلٟت ما ظٗله ٖغيت للى٣ض الالطٕ وختى الخٟ٨حر مً ٦باع الهُئاث الضًيُت
الٗغبُت وؤلاؾالمُت.
 2 -3همىذج (أدوهيس) ومعياز الثبات والتحىل في الخطاب الىلدي اللديم :
ٌُٗض الكاٖغ والىا٢ض ( ٖلي ؤخمض ؾُٗض ) اإلاٗغو ٝباؾم ( ؤصوهِـ ) عاثضا مً
ّعواص الخضازت الى٣ضًت وألاصبُت الٗغبُت ،وواخضا مً ٦باع مىٓغي الى٣ض ألاصبي الخضًض في
ُ
الٗالم الٗغبي ،بُض ؤن اإلاخإمل في هخاظه الى٣ضي وألاصبي ًجض ؤهه ٌؿخمض م٣ىماث
شخهِخه ال٨ٟغٍت والش٣اُٞت مً ال٨ٟغ والش٣اٞت الٛغبُت ؤ٦ثر مما ٌؿخمضَما مً الترار
الٗغبي٣ٞ" ،ض جإزغ بالغمؼٍت الٟغوؿُت واإلاشالُت ألاإلااهُت الؾُما ٞلؿٟت (هُدكه) الظي ًغي
ؤن الٗمل الٟني ًُ ِىلض هٟؿه ،ؤما الٟىان ُ
ُٞدى ٫الىظىص بلى ٖمل ٖلى نىعجه ٞالًٟ
لِـ ؤصاة للخ٣ُ٣ت بل للىَم ،ومً هُدكه اهُل( ٤ؤصوهِـ) في قٗغٍ وه٣ضٍ ًبدض ًٖ
ؤلاوؿان اإلاخٟى... ١ؤلاوؿان الٗب٣غي اإلاىبٗض مً ع٧ام الاهدُاٍ الٗغبي ٖلى الغٚم مً
ّ
ّ
ؤن (ؤصوهِـ) نغح ؤ٦ثر مً مغة بإهه ٌؿخمض م٣ىماث ز٣اٞخه مً ظظوع ٖغبُت ".14
َظا وٖلى الغٚم مً به٩اع الىا٢ض في ٖضًض اإلاىاؾباث جإزغٍ الٓاَغ بش٣اٞت الٛغب هجضٍ
في ؤخض ُمالٟاجه ٌٗتر ٝنغاخت بإهه مإزىط بالش٣اٞت والظَىُت الٛغبُت ً٣ى ": ٫ؤخب ؤن
ُ
ؤٖتر ٝبإهني ٦ىذ بحن مً ؤزظوا بش٣اٞت الٛغبٚ ،حر ؤهني ٦ىذ ٦ظل ٪بحن ؤواثل الظًً ما
لبشىا ؤن ججاوػوا طل ،٪و٢ض حؿلخىا بىعي ومٟهىماث جم٨جهم مً ؤن ٌُٗضوا ٢غاءة
مىعوثهم بىٓغة ظضًضة ،وؤن ًد٣٣ىا اؾخ٣اللهم الش٣افي الظاحي ،وفي َظا ؤخب ؤن ؤٖترٝ
ؤًًا ؤهني لم ّ
ؤحٗغٖ ٝلى الخضازت الكٗغٍت الٗغبُت مً صازل الىٓام الش٣افي الٗغبي
الؿاثض وؤظهؼجه اإلاٗغُٞت٣ٞ ،غاءة بىصلحر هي التي ّ
ٚحرث مٗغٞتي بإبي هىاؽ و٦كٟذ لي
ًٖ قٗغٍخه وخضازخه ،و٢غاءة (مالعمُه) هي التي ؤوضخذ لي ؤؾغاع اللٛت الكٗغٍت
وؤبٗاصَا الخضًشت ٖىض (ؤبي جمام) ،و٢غاءة (عامبى) و(جغٞا )٫و(بغٍخىن) هي التي ٢اصجني بلى
ا٦دكا ٝالخجغبت الهىُٞت بٟغاصتها وبهائها ،و٢غاءة الى٣ض الٟغوس ي هي التي صلخني ٖلى
خضازت الىٓغ الى٣ضي ٖىض الجغظاوي زهىنا في ٧ل ما ًخٗل ٤بالكٗغٍت وزانُتها
اللٛىٍت الخٗبحرًت".15
ل٣ض ون٦ ٠شحر مً الباخشحن والى٣اص َغٍ٣ت م٣اعبت (ؤصوهِـ) بإجها جمغص ٖلى اإلاىعور
الى٣ضي ،خُض ًغي ّ
ؤن الى٣ض الٗغبي ال٣ضًم ًضوع ٧له خى ٫مٗغٞت مضي الخُاب ٤بحن
٦الم الكاٖغ والخ ٤ؤي بحن الكٗغ وألازال ١والضًً؛ لظلٞ ٪ةن مُٗاع صخت الكٗغٍت -
بدؿب طل ٪اإلاىعور٧ -ان مُٗاعا بؾالمُا ؤزالُ٢ا ًداو ٫ؤن ًضع ٥جماؾ ٪الىٓام
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الضًني وجُاب ٤الكٗغٞ ،الى٣ض بدؿب جل ٪الىٓغة ال٣ضًمت ٦ما ًغي (ؤصوهِـ) في الشابذ
واإلاخدى ًٞ ٫ا٦دكا ٝالىخضة بحن الكٗغ والىاظب ألازالقي والاظخماعي ،و(ؤصوهِـ)
ًً٘ َظا ال٨الم بىنٟه هدُجت اؾخ٣غاثُت مٟغو ٙمجها وزالنت للمتن الى٣ضي ال٣ضًم
٧له لظا مً وظهت هٓغٍ ًجب ؤن جخٛحر الىٓغة بلى الى٣ض بالشىعة ٖلُه لخُٛحرٍ ظظعٍا وال
ّ
ً٩ىن طل ٪بال بإن ًبضؤ ال٨ٟغ الٗغبي ًُ٨ٟغ في ما لم ًُ٨ٟغ ُٞه ،في طل ٪اإلا٨بىث الخاعٍخي
ؤو اإلاخٗالي صًيُا و٨ٞغٍا وظؿضًا واظخماُٖا وؾُاؾُا ".16
وفي ّ
ج٣هُه لجظوع الخضازت الٗغبُت ًغي (ؤصوهِـ) في ٦خابه ( الشابذ واإلاخدى )٫ؤن
ِ
ُ
بظوعَا بضؤث في الكٗغ الجاَلي وم٘ (امغئ الِ٣ـ) الظي ٌٗضٍ ؤهمىطظا لظل ،٪مً خُض
بهه لم ً ً٨قاٖغ ال٣بُلت ٦ما انُلح ٖلُه في الى٣ض ال٣ضًمٞ ،الكاٖغ ًُ٣اؽ بمضي
نضوعٍ ًٖ ُ٢م ال٣بُلت بدُض ً٩ىن مضاٗٞا ٖجها ًخٛنى بإمجاصَا ُوَسجل بُىالتها،
ّ
ل( ً٨امغئ الِ٣ـ) ٦ؿغ َظا الىمىطط و٨ٞغ زاعط الىٓام في قٗغٍ لظا هجض مً ظملت ما
ُٖب ٖلُه في قٗغٍ مً َغ ٝالى٣اص ال٣ضامى ؤمىع ُ
ٌٗضَا (ؤصوهِـ) بظوع خضازت
ِ
خُ٣ُ٣ت في جل ٪الٟترة :
 زغوظه ًٖ الىمىطط ألازالقي ال٣بلي . زغوظه ًٖ همىطط اإلاٗاوي الظي ٧ان في طَىُت ال٣اعيء. زغوظه ًٖ همىطط الخٗبحر في اؾخٗماله ل٣امىؽ لٛىي ًدُض باللٟٓت ٖما ُويٗذ لهفي ألانل .
17
 ٧ان ًًُُ ٠بِخا بلى بِذ وَٗل٣ه ٖلُه ،وَظٍ هي الُٗىب في الكٗغ ٖىضَم .ّ
بن ما ًمٞ ً٨همه مً اٖخباع الىا٢ض (ؤصوهِـ) للخجاوػاث التي ّ
ٖضَا الى٣اص ال٣ضامى
ُٖىبا في قٗغ (امغيء الِ٣ـ) بظوعا خُ٣ُ٣ت للخضازت الٗغبُت الكٗغٍت َى في الخ٣ُ٣ت
ّ
وجمغص ٖلى هٓغٍت ٖمىص الكٗغ التي ؤ٢غَا ٧ل مً (آلامضي) و(اإلاغػوقي)
عٌٞ
ُ
و(الجغظاوي) والتي حٗض ؤو ٫نُاٚت للكٗغٍت الٗغبُت وهي ممشلت في اإلاباصيء الؿبٗت
( قغ ٝاإلاٗنى وصخخه ،ظؼالت الل ٟٔواؾخ٣امخه ،ؤلانابت في الىن ،٠اإلا٣اعبت في
الدكبُه ،الخدام ؤظؼاء الىٓم والخأمها ٖلى جسحر مً لظًظ الىػن ،مىاؾبت اإلاؿخٗاع مىه
للمؿخٗاع لهُ ،مكا٧لت الل ٟٔللمٗنى ).
في ٢غاءجه للى٣ض الٗغبي ال٣ضًم ؤَل( ٤ؤصوهِـ) مهُلح (الخُاب الى٣ضي الخُٗ٣ضي)
في بقاعة مىه ال٣ىاٖض التي ويٗها الى٣اص ال٣ضامى للكٗغ الجاَلي ً٣ى ": ٫بهىا الُىم
هىاظه ؤػمت في الٗال٢ت م٘ َظا الكٗغ وهي ؤػمت ج٨مً في الخُاب الى٣ضي الظي ّؤوله
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ّ
وهٓغ له٣ٞ ،ض خضص له زهاثو بىنٟه قٗغا قٟىٍا ُمدىال بًاٍ بلى ٢ىاٖض مُٗاعٍت
ّ
ُمُل٣ت للكٗغٍت ال٨خابُت ،بدُض ال ٌُٗض ؤي ٦الم قٗغا بال بطا ٧ان مىػوها ٖلى
الُغٍ٣ت الكٟىٍت التي خضصَا الخلُل؛ بدُض ظٗل مً َظٍ الُغٍ٣ت الخانُت الكٗغٍت
ألاولى و٢ض ؾاصث َظٍ ال٣ىاٖض ٞانلت بحن الكٗغ والالقٗغ وؾاٖض في جغؾُسها مىار
الخُٗ٣ض والٗ٣لىت والهغإ ؤلاًضًىلىجي بحن الٗغب وٚحرَم في ال٣غون الهجغٍت الشالزت
ألاولى. 18
ٌٗخبر (ؤصوهِـ) ّ
ؤن الى٣ض الٗغبي ال٣ضًم ؤصزل الكٗغاء اإلادضزحن في ؤػمت ٧ىهه ّ
ٗ٢ض
للكٗغ الجاَلي الكٟىي وخضص له ظملت مً الخهاثو جىُبٖ ٤لُه في طاجه ،وهي
ّ
٢ىاٖض ال ًم ً٨ججؿُضَا ٖلى الكٗغ اإلا٨خىب ،وبالخالي مىٓىع ال٣غاءة بحن الكٗغًٍ
البض ؤن ًسخل٧ ٠لُا "...وهدً الُىم بط ه٣غؤ مايِىا الكٗغي ٞلِـ ل٩ي هغي ما عآٍ
الخلُل والالخ٣ىن  -وخؿب -وبهما ل٩ي هغي ما ٚاب ٖجهم وما لم ًغوٍ ،وهدً الُىم ه٣غؤ
الٟغا ٙؤو الى٣و الظي جغ٧ىٍ زهىنا ؤن الخ٣ىحن والخُٗ٣ض ًدىاً٢ان م٘ َبُٗت اللٛت
الكٗغٍت .19"...
وفي ٦خابه الكٗغٍت الٗغبُت وَى ؾلؿلت مدايغاث ؤل٣اَا (ؤصوهِـ) في ال٩ىلُج صو
ٞغاوـ ٖام 1984بٟغوؿا بضٖىة مً ظمُٗت ؤؾاجظتها ًُغح الىا٢ض مجمىٖت مً
الدؿائالث جخٗل ٤بالى٣ض الٗغبي ال٣ضًم؛ مكحرا بلى ّ
ؤن ٢غاءجه حؿتهض ٝالهامذ في
ُ
الخُاب الى٣ضي ال٣ضًم والظي البض ؤن جغج٨ؼ ٖلُه ٧ل ٢غاءة خُ٣ُ٣ت وظاصة حؿهم في
جد ٤ُ٣خضازت ّ
وجمحز في اإلاماعؾت الى٣ضًت الٗغبُت في م٣اعبتها للمىعور الٗغبي وظاءث جل٪
الدؿائالث ٖلى الىدى الخالي :
" َ
لم ٧ان الخُاب الى٣ضي الخُٗ٣ضي الظي ؾاص زُابا واخضا؟ بىٓغة واخضة لً٨
بإنىاث مخٗضصة ؟ لم َظٍ الىٓغة الىاخضة؟ َل ألجها حجبذ ٚحرَا؟َ ...ل ٧اهذ وخضَا
ولم ُٖضث ٦ظل ٪و٠ُ٦؟  ٠ُ٦ج٣غع ّ
الىٓغة الصخُدت َ
ؤن الكٗغ الجاَلي ال ًُٟهم وال
ً٣ىم بال و٣ٞا لهظٍ الىٓغة زهىنا ؤن ٢غاءجه الُىم ج٨ك ًٖ ٠جىىٖه ؤلازخالفي مما
ًٟترى جىىٖا في الٟهم وألاخ٩ام الى٣ضًت؟ َل ٧ان الخىىٕ في الىٓغ بلى الكٗغٍت الجاَلُت
ُ
مىظىصا ول٨ىه َمـ ؤو ُمى٘؟ َ...ل ٧اهذ َىا ٥ؾلُت حؿخإزغ بالخُاب الخُٗ٣ضي بلى
ُ
صعظت ججٗل مىه َى هٟؿه ؾلُت جلػي ٧ل زُاب آزغ؟َ...ل اؾخمغاع َظا الخُاب
ُمؿخٗاصا ُم٨غعا نُٛت مً ّ
نُ ٜبزباث الهىٍت ؟ وَى ٦ظلً ٪مُل بلى بلٛاء ٚحرٍ بىنٟه
حك٩ُ٨ا ٞحها وبدُض ج٩ىن الهىٍت ج٨غاعا للظاث هٟؿها ...وفي َظٍ الدؿائالث ما ٌكحر بلى
ُ
طل ٪الخُاب الخُٗ٣ضي ،الىاخض ،اإلاخىانلًُ ،سٟي وعاءٍ نمخا وُٚابا وه٣ها؛ وهدً
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الُىم مضٖىون بلى مماعؾت ٢غاءة لترازىا الى٣ضي الكٗغي لى٨ك ًٖ ٠الُٛاب والى٣و
ووؿدىُ ٤الهمذ ".20
بهظٍ الدؿائالث ٧اهذ ٢غاءة وهٓغة (ؤصوهِـ) للى٣ض الٗغبي ال٣ضًم وهي الىٓغة التي
ظٗلخه مدل ُمؿاثلت واتهام بضعظت ؤ٦بر خى ٫ألا٩ٞاع التي ٢ضمها في ٢غاءجه للترار الٗغبي
خُض زل٣ذ جل ٪ألا٩ٞاع عصوص ؤٗٞا٢ ٫ىٍت في ألاوؾاٍ الش٣اُٞت وألاصبُت جغظمتها
ال٣غاءاث والضعاؾاث خى ٫عئٍخه الى٣ضًت وألاصبُت ،وهي صعاؾاث ٖلى جباًجها جتراوح بحن
الترخُب والخد ٟٔوالاتهام بالغظُٗت وٚ...حرَا مً الاتهاماث ل " ً٨لِـ مً اإلابالٛت
ال٣ى ٫ؤن َمىح الى٣اص الٗغب  -ومجهم ؤصوهِـ -والؾُما في ؾٗحهم لخد ٤ُ٣الغٍاصة
الى٣ضًت ٢ض ؤصي بلى تهمِل الخهىنُت اإلاٗغُٞت الى٣ضًت الٗغبُت مً زال ٫مداوالتهم
ج ٪ُ٨ٟؤؾـ جل ٪الش٣اٞت وجٟغَٛها مً مدخىاَا بةصٖاء الٗاإلاُت ".21
 3 -3همىذج (عبد هللا الغرامي) و إعالن مىت الىلد ألادبي :
ّ
ٌُٗخبر الىا٢ض (ٖبض هللا الٛظامي) مً الى٣اص الظًً خاولىا اؾخيؿار الىمىطط الى٣ضي
الٛغبي وجإنُله ٖلى مؿخىي اإلاماعؾت الى٣ضًت و الش٣اٞت الٗغبُت ،وججؿض طل ٪في ٦شحر
مً مالٟاجه ؤَمها ٦خاب (الى٣ض الش٣افي ٢غاءة في ألاوؿا ١الش٣اُٞت الٗغبُت) والظي ؤٖلً
ُٞه ًٖ مىث الى٣ض ألاصبي وبخال ٫الى٣ض الش٣افي م٩اهه ً٣ى ": ٫بما ّ
ؤن الى٣ض ألاصبي ٚحر
ماَل لل٨ك ًٖ ٠الخلل الش٣افي ٧اهذ صٖىحي بةٖالن مىث الى٣ض ألاصبي وبخال ٫الى٣ض
و٦غ ُ
الش٣افي م٩اهه ،و٧ان طل ٪في جىوـ في هضوة ًٖ الكٗغ ُٖ٣ضث في ّ ،1997/9/22
عث
طل ٪في م٣الت في ظغٍضة الخُاة ( ؤ٦خىبغ  ،)1998ولِـ ال٣هض َى بلٛاء اإلاىجؼ الى٣ضي
ألاصبي وبهما الهضَ ٝى جدىٍل ألاصاة الى٣ضًت مً ؤصاة في ٢غاءة الجمالي الخالو وجبرًغٍ
(وحؿىٍ٣ه ) ب ٌٛالىٓغ ًٖ ُٖىبه اليؿُ٣ت بلى ؤصاة في ه٣ض الخُاب و٦ك ٠ؤوؿا٢ه".22
مدؿلخا بال٨شحر مً آلالُاث الى٣ضًت الٛغبُت اهُل( ٤الٛظامي) في مدا٦مت اإلاىعور
ألاصبي والى٣ضي الٗغبي ،وبطا ٧ان ٢ض ؤٖاص ٢غاءة طل٧ ٪له في يىء مٟهىم الخضازت وما
بٗضَاّ ،
ٞةن ٢غاءجه قملذ ٧ل الترار الٗغبي ٢ضًمه وخضًشه باالهخ٣ام والخ٣ؼٍم وٖضم
ال٣ضعة ٖلى مؿاًغة الخُىعاث والخدىالث اإلاٗغُٞت الخانلت وَظا باٖتراٞه وزانت ما
حٗل ٤باإلاىجؼ الى٣ضي الٗغبي ً٣ى " ٫وؤها ؤعي ؤن الى٣ض ألاصبي ٦ما وٗهضٍ بمضاعؾه
ال٣ضًمت والخضًشت ٢ض بلّ ٜ
خض الىطج ؤو ؾً الُإؽ ختى لم ُ
ٌٗض ب٣اصع ٖلى جد٤ُ٣
مخُلباث اإلاخٛحر اإلاٗغفي والش٣افي الطخم الظي وكهضٍ آلان ٖاإلاُا وٖغبُا بما ؤهىا ظؼء
مً الٗالم مخإزغون به ومىٟٗلىن بمخٛحراجه".23
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ّ
ّ
بن الترار الى٣ضي الٗغبي ال٣ضًم ٚؼٍغ وٚني بال٨ٟغ والٗلىم واإلاٗاع ٝؤلاوؿاهُت ،بال
ؤن (الٛظامي) ًغي ّ
ّ
ؤن الى٣ض ألاصبي وزانت ال٣ضًم خهغ اَخمامه في البدض ًٖ الجمالي
والبالغي في الىهىم ألاصبُت ما ٌٗني  -خؿبهّ -
ؤن البالٚت هي " ألانل الخ٩ىٍني للى٣ض
ألاصبي ٖغبُا وبن ظغي جُىٍغ ألاصواث الى٣ضًت م٘ الؼمً وم٘ الغواص وم٘ اإلاضاعؽ وم٘
يغوب الخباص ٫اإلاٗغفي اإلاخىىٖت ،بال ّ
ؤن الٛاًت ال٣هىي للى٣ض ْلذ هي الٛاًت اإلاىعوزت
مً البالٚت وهي البدض ًٖ ظمالُت الجمُل والى٢ىٖ ٝلى ٖىاإلاها".24
ّ
بن (الٛظامي) ٌٗخبر البالٚت ألانل الظي اخخًً الى٣ض ألاصبي و٢ض ُٖني بها الى٣اص
ال٣ضامى ٖىاًت ٦بحرة زانت ّ
وؤن الٗغب ُٖغٞىا بالٟهاخت والبالٚت وخؿً البُان الظي
ال ًجاعحهم ُٞه ؤي مً ألامم ألازغي ،والقّ ٪
ؤن الترار الى٣ضي خاٞل باإلاضوهاث التي
ُ
جغسخ لبالٚت الٗغب مشل ٦خب (الجاخٔ) و(ٖبض ال٣اَغ الجغظاوي) ماؾـ ٖلم
البالٚت و(الؿ٩ا٧ي) وٚحرَمَ ،ظا الٗلم خؿب (الٛظامي) " لم ٌٗض ًهلح لش يءٞ ،ال َى
ؤصاة ه٣ضًت نالت للخىُْ ،٠وال َى ؤؾاؽ إلاٗغٞت طوُ٢ت ؤو جبهغ ظمالي ،وبن ٧اهذ
٢ضًما ٦ظلٞ... ٪مً طا ًدخاط بلى عنض ال٨ىاًاث والجىاؾاث والُبا٢اث في ؤي هو ؟
ومً طا ًدخاط بلحها لخظو ١ؤي هو ؤو الخٗغٖ ٝلى نُٛه وصالالجه؟ وهدً هضعؽ َالبىا
٧ل ماَى ه ٌُ٣لهظٍ البالٚت ومخجاوػ لها ،ل٨ىىا ال هجغئ ٖلى بلٛاء م٣غعاث البالٚت و٢ض
هًٓ ؤن بلٛائها ؾُ٩ىن بمشابت الاهخداع اإلاٗغفي ؤو الخأمغ ى الترار ويض طاث٣ت ألامت".25
ب ّن ال٨ٟغ الى٣ضي الٗغبي ٌؿدىض في جىظهاجه وآلُاجه ٖلى محرار بالغي ضخم مخىىٕ
ومخٗضص ًجهل مىه وٍبخ٨غٍ ُوَُٗض ا٦دكاٞه ٧لما اػصاص جٟاٖله م٘ ال٨ٟغ الى٣ضي الٛغبي،
و٢غاءة (الٛظامي) للى٣ض ألاصبي ال٣ضًم ٖلى ؤهه مجغص  ًٞبالغي ًجٗل مىه " ٖلم ًخٗامل
م٘ اإلاجاػ والخُا ٫ولِـ م٘ الخ٣ُ٣ت والىا ،٘٢ولِـ له صزل في ؤي خ٣ُ٣ت مهما ٧اهذ
صًيُت ؤو ؾُاؾُت ؤو جاعٍسُت ،ول٣ض هو ال٣اض ي الجغظاوي والهىلي ٖلى ٞهل ما َى
ؤصبي ٖما َى صًني". 26
وفي ٢غاءجه للكٗغ الٗغبي ٢ضًما وخضًشا اٖخبر (الٛظامي) ؤهه اإلاؿاوُٖ ًٖ ٫ىب
الصخهُت الٗغبُت الش٣اُٞت بما ًُمغعٍ مً ؤوؿا ١مًمغة صون وعي ّ
مىاٞ ،ضًىان الٗغب
الظي َاإلاا اٞخسغوا به ًدمل في َُاجه ُٖىبا وؿُ٣ت في ٟٚلت مً الى٣اص والضاعؾحن
وٖضم اَخمامهم بىُْٟت الكٗغ الخُ٣ُ٣ت ،وزُىعة جل ٪ألاوؿاٖ ١لى الش٣اٞت
والصخهُت الٗغبُت بتر٦هم -ؤي الى٣اص – للكٗغ في بدغ البالٚت والضعاؾاث الجمالُت .
ّ
وخمل (الٛظامي) الى٣اص ال٣ضامى مؿاولُت جمغٍغ ٨ٞغة (الٟدىلت الكٗغٍت) والتي
٧اهذ  -بدؿب عؤًه " -مُٗاعا في جدضًض ُ٢مت الكاٖغ وم٩اهخه وج٣ؿُم الكٗغاء بلى
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َب٣اث و٦خب (ابً ؾالم الجمحي) و(ابً ٢خِبت) و(ألانمعي) زحر مشاٖ ٫لى
ٍ
طل... ٪واهُال٢ا مً َظٍ ألاَمُت إلاُٗاع الٟدىلت في الى٣ض الٗغبي ال٣ضًم و٦ظل ٪في
الش٣اٞت الٗغبُت الظ٧ىعٍت خاو ٫الٛظامي ؤن ًغبِ بحن الكٗغ وازترإ الٟدل الكٗغي
ّ
ّ
ًخدى ٫بلى ٞدل ز٣افي ؾِخجلى في زُاباجىا وجهغٞاجىا الُىمُت
الظي بضوع ٌ
والاظخماُٖت والؿُاؾُت والش٣اُٞت" .27
ّ
بن (الٛظامي ) في م٣اعباجه الى٣ضًت للى٣ض ألاصبي ٌٗخمض ؤؾلىب حٗمُم ألاخ٩ام
ٖلى ٧ل اإلاىجؼ الى٣ضي الٗغبي ٢ضًما وخضًشا صون اؾخصىاء ؤو جدُُض و م٣اٌؿت ،بياٞت
بلى الخىا ٌ٢الىاضح في مىٟ٢ه مً الى٣ض ٞهى مً ظهت ٌُٗلً مىجه ،ومً ؤزغي ٌكُض
بالهجاػاث التي خ٣٣ها ٖبر الٗهىع ،وٍظ٦غ ؤهه "ً٩اص ً٩ىن َى الٗلم ألا٦ثر امخضاصا
وألاٖم ٤ججغبت بحن ؾاثغ الٗلىم في الش٣اٞت الٗغبُت ،والق ٪ؤهه الٗلم الظي خ ٤٣لىٟؿه
اؾخ٣الال هىُٖا مً اإلاازغاث الؿلُىٍت"،28ومً ظهت ؤزغي ًغي " ؤن الؿلُت ٧اهذ جغي
ُٞه ٖلما ٚحر ها ٘ٞوؤن الكٗغاء ٧اهىا ٌؿتهترون به وبالى٣اص اللٛىٍحن ".29
ل٣ض َ
ل٣ي بٖالن (ٖبض هللا الٛظامي) بلٛاء الى٣ض ألاصبي ل٩ىهه مجغص  ًٞبالغي عصوص
ؤٗٞا ٫مخباًىت في ألاوؾاٍ الى٣ضًت وألاصبُت والش٣اُٞت الٗغبُت ،وهي عصوص جغاوخذ بحن
ُ
الغ ٌٞوال٣بى ٫اإلاخد ،ٟٔومً ظملت مً ٖاعيه الىا٢ض (ٖبض الىبي انُُ )٠الظي
ّ
ؤل ٠ع٣ٞخه ٦خابا جدذ ٖىىان (ه٣ض ز٣افي ؤم ه٣ض ؤصبي ؟) ًدىاو ٫في ظؼءٍ ألاوَ ٫غح
(الٛظامي) وعئٍخه للى٣ض ألاصبي ،بِىما ًخًمً الجؼء الشاوي مىه الغؤي اإلاٗاعى للُغح
ألاو٣ً ٫ى ٫في عصٍ ٖلى (الٛظامي) " ّ
بن ؤي ٢اعت لخاعٍش الىٓغٍت الٗغبُت ال٣ضًمت ٌؿخُُ٘
ُ
ؤن ٌؿىٖ ١ضصا ال ًُدص ى مً ألامشلت التي جضلل ٖلى مجاٞاة ػٖم (الٛظامي) لجاصة
الهىاب؛ وٍٟ٨ي ؤلاقاعة في َظا اإلا٣ام بلى ٖبض ال٣اَغ الجغظاوي ...وخاػم ال٣غَاظني
وابً خؼم ألاهضلس ي لخ٩ىن عصا مٟدما ُٞ -ما ًبضو لي ٖ -لى ٧ل مً ًغي ّ
ؤن الى٣ض الٗغبي
ال٨الؾُ٩ي مجغص  ًٞبالغيٞ ،اإلاك٩لت ج٨مً في ؾىء مماعؾت البٌٗ للى٣ض ألاصبي ال
ؤ٦ثر مما هي ٧امىت في الخُٗ٣ض للى٣ض الٗغبي ال٣ضًم".30
وفي مدا٦مخه للكٗغ الٗغبي ومٟهىم الٟدىلت الكٗغٍت  -جدضًضاً -غي ٦شحر مً
الضاعؾحن ّ
ؤن (الٛظامي) ًسلِ بحن ُمهُلح (الكاٖغ الٟدل) في الى٣ض الٗغبي ال٣ضًم
ّ
وبحن ه٣ض الٗ٣لُت الظ٧ىعٍت الكاجٗت في ؤصبُاث الخغ٦ت اليؿىٍتٞ" ،خٗبحر الكاٖغ الٟدل
ُ
ًُ٣هض به ٢ضًما الكاٖغ اإلاجُض الظي ًمخل ٪قاٖغٍت جم٨ىه مً ؤن ًَجترح له مظَبا في
الكٗغ ً٩ىن همىطظا مخبٗا و٢ضوة لٛحرٍ مً الكٗغاء ،لظل ٪هجض ّ
ؤن ُمهىٟي َب٣اث
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زهىا قٗغاء ُم ّ
الكٗغاء في الى٣ض الٗغبي ال٣ضًم ٢ض ُّ
دضصًً وؤزغظىا مً صاثغة الٟدىلت
ّ
الظ٧ىع ُّ
لٗضوا ّ
٧ل قاٖغ
قٗغاء آزغًٍ ،ولى ٧اهذ الٟدىلت الكٗغٍت خ٨غا ٖلى الكٗغاء
ط٦غ قاٖغا ٞدال ،بل ّ
بن مهىٟي َب٣اث الٟدى ٫ؤصعظىا الكاٖغة الخيؿاء اإلاٗغوٞت
ّ
الكٗغٍت لِؿذ م٣هىصة ٖلى الظ٧ىعة". 31
ٞدلت صاللت ٖلى ؤن الٟدىلت ِ
 -4خاثمة :
ًٓل ؾاا ٫الترار الى٣ضي ؤ٦ثر ألاؾئلت بلخاخا في الُغح ؾىاء في ال٨ٟغ الٗغبي
الخضًض واإلاٗانغ ؤو في الخُاب الى٣ضي الٗغبي خضًشه ومٗانغٍ ،وفي الغص ٖلى ؤؾئلت
الترار ازخلٟذ ال٣غاءاث وجباًيذ جبٗا الزخال ٝالخىظهاث ال٨ٟغٍت وؤلاًضًىلىظُت؛ طل٪
ؤن م٣اعباث و٢غاءاث الى٣اص اإلاخإزغًٍ بالش٣اٞت الٛغبُت ٧اهذ ؤ٦ثر َٗىا في مهضاُ٢ت
اإلاىعور الى٣ضي الٗغبيُٞ( ،ه خؿحن) ؤٖمل آلُت الك ٪في الترار الٗغبي ٖمىما وفي
الكٗغ الجاَلي زهىنا مٗخبرا بًاٍ مىدىال ،بِىما ون( ٠ؤصوهِـ) الخُاب الى٣ضي
ال٣ضًم بالخُاب الخُٗ٣ضي الظي ويٗذ ٢ىاٖضٍ لخىاؾب الكٗغ الكٟىي صون
اإلا٨خىب ،وٍسخم (ٖبضهللا الٛظامي) الشىعة ٖلى اإلاىعور الى٣ضي الٗغبي بةٖالهه مىث
الى٣ض ألاصبي ٢ضًمه وخضًشه بحجت ؤهه ه٣ض بالغي ظمالي حهخم بالجمالُاث ٖلى خؿاب
ألاوؿا.١
بن َظٍ الىماطط هي ُٖىاث لى٣اص مٛتربحن ز٣اُٞا ،و٧ل ها٢ض ًمشل مغخلت مً مغاخل
الى٣ض الٗغبي الخضًض واإلاٗانغ ،خُض خملىا ألا٩ٞاع والخهاثو اإلاٗغُٞت ل٩ل مغخلت
٩ٞان ٧ل واخض مجهم مغآة الاججاٍ الاٚترابي في ٖهغٍ ،وبن ازخلٟىا في اعجباَهم الؼماوي
واإلا٩اوي بالترار الى٣ضي الٗغبيٞ ،ةجهم اظخمٗىا ٖلى الضٖىة بلى الُُٗ٣ت م٘ ٧ل مىجؼاجه
الؿمُىت مجها والٛشت ،ولهظا ًيبػي ٖضم الاهجغاع وعاء ألا٩ٞاع الهضامت والتي حؿعى للًُٗ
في م٣ضعاث الى٣ض ال٣ضًم والٗمل ٖلى جىُْٟها بما ًخالءم وَبُٗت الش٣اٞت الٗغبُت
وزهىنُتها اإلاٗغُٞت.
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بحروث ،لبىان ،)1ٍ ،1999م.266
18ؤصوهِـ  :الكٗغٍت الٗغبُت ،م.30
19ؤصوهِـ  :الكٗغٍت الٗغبُت  ،م.31
20ؤصوهِـ  :الكٗغٍت الٗغبُت ،م .32
ٖ21لي خؿحن ًىؾ ، : ٠ظض ٫الترار والخضازت في الى٣ض الٗغبي ...ؤصوهِـ ؤهمىطظا،
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=407240
ٖ22بض هللا الٛظامي :الى٣ض الش٣افي ٢غاءة في ألاوؿا ١الش٣اُٞت الٗغبُت( ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي  ،الضاع
البًُاء  ،اإلاٛغب ،)3ٍ ، 2005م.8
ٖ23بض هللا الٛظاميٖ/بض الىبي انُُ : ٠ه٣ض ز٣افي ؤم ه٣ض ؤصبي( ،صاع ال٨ٟغ ،صمك ،٤ؾىعٍا،2004
ٍ،)1م.12

ّ
املجلد04 :

ّ
مجلة ثىىيس للدزاسات ألادبية والاوساهية ISSN 2571-9821
ّ
السىة2020 :
العدد02 :

ص33 - 44 :

ٖ24بض هللا الٛظاميٖ/بض الىبي انُُ : ٠ه٣ض ز٣افي ؤم ه٣ض ؤصبي ،م .18
ٖ25بض هللا الٛظاميٖ/بض الىبي انُُ : ٠ه٣ض ز٣افي ؤم ه٣ض ؤصبي ،م .12
ٖ 26بض هللا الٛظاميٖ/بض الىبي انُُ : ٠ه٣ض ز٣افي ؤم ه٣ض ؤصبي،م .20
َ27اع ١بىخالت  :الكٗغ الٗغبي ٖلى ؾغٍغ بغ٧ىؾذ (٢غاءة ه٣ضًت في هٓغٍت الى٣ض الش٣افي ٖىض ٖبض هللا
الٛظامي ،مغ٦ؼ ال٨خاب ألا٧اصًمي  ،ص ث ،ص ؽ  ،م .94
ٖ28بض هللا الٛظامي ٖ/بض الىبي انُُ : ٠ه٣ض ز٣افي ؤم ه٣ض ؤصبي ،م .19
ٖ29بض هللا الٛظامي ٖ/بض الىبي انُُ : ٠ه٣ض ز٣افي ؤم ه٣ض ؤصبي ،م .20
ٖ30بض هللا الٛظامي ٖ/بض الىبي انُُ : ٠ه٣ض ز٣افي ؤم ه٣ض ؤصبي ،م .182
ٖ31بض اإلاىٗم عجب الُٟا  :جاعٍش اليكغ ، 2016/03/21مغاظٗاث ؤصبُت في ه٣ض الى٣ض الش٣افي
https : ://www.sudanile.com/indexe.php/4/9130

63

