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حتاول ُشٍ اصلراسة ٔبن جس خىضف ادلواهة ازلاًَة واصلالًَة يف صـص َلس
 وابرلعوص اًيت ًِا ؿالكة تؼاُصت ثوػَف اًرتاج اصلًين نخغل اًخياظاث من اًلصبٓن اًىصمي،تَلامس دٌلر
 نٌل حتاول اًححر يف ظصائق ثوػَف ُشا اًرتاج اصلًين من، ونشا من اذلسًر اًيحوي اًرشًف،َوكعع
 وما اندس حَ اًيط اًضـصي من دالالث حٌلًَة وفٌَة من ذالل اس خـاهخَ تبٔصاكهل اًخـحريًة من انحِة،انحِة
.ٔبدصى
. ثضمني، اكذحاس، تَلامس دٌلر، ثياص، حصاج:اًلكٌلث املفذاحِة
Abstract:
This study attempts to explore the aesthetic and semantic aspects of the poetry
of Muhammad Balkassam al-Khimar, in particular that has to do with the
phenomenon of employing religious heritage such as those of the Qur'an and its
stories, as well as the hadith of the prophet, as it tries to research the methods of
employing this religious heritage on the one hand, and what it gained The poetic
text has aesthetic and artistic connotations through its recourse in its expressive
forms on the other hand.

Kays words: Heritage, Intertextuality, Belkacem KHAMMAR, Quotation,
Include.
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ا ّٕن مـصفة اًَياتَؽ اًيت متث ّي مٌافش إًِام اًضاؾص ثوظَيا –وًو ابًزنر اًلََي -إىل اًىضف ؾن موكفَ ّاّتاٍ
ظورٍ
ذاثَ وما حيَط تَ داذي جممتـَ ،وثـس ُشٍ اًَياتَؽ من ٔبمه املعادر اًيت ٌس خلي مهنا اًضاؾص ّ
و ٔبفاكرٍ ،فِيي ا ٔلظي " يف حىوٍن اًعورت يف خم َّةل اًضاؾصٔ ،بو ادلِة اًيت تواسعهتا متىّن اًضاؾص من
جضىِي ظورٍ" مفعادر اًعورت ؾيس اًضاؾص يه ؾيارصُا ّ
املوّضة ٔبي امللذخسة من اًواكؽ املضِودٔ ،بو من
اًخارخيي ٔبو ا ٔلسعوري ٔبو اصلًين ٔبو الاحامتؾي...
1

ظورٍ وٕاؾعاهئا ٔبتـادًا فىصًة وٕاوساهَة
ا ّٕن اًضاؾص ًخّزش من اًصموز واالٕحياءاث وس َةل يف إثصاء ّ
مصنزا ًِا ،وتؤرت من اًحؤر اًيت ّ
ثًضط وثف ّـي دِال
هحريت ،ومن ُيا ثـسّ اًعورت اًفٌَة يف اًلعَست اذلسًثة ً
اًلارئ ،ومن ذالًِا هفِم اًيط اًضـصي وىمتىّن من اصلدول إىل ؿاملَ  ،نٌل ثلوم ًياتَؽ اًعورت تسور دؿامئ
اًخيؼمي اجملازي ،وًددسّى ُشا اًخيؼمي يف ؾصض ظصق مذـسّ دت" :من جضخَِ ًـمتس ؿىل املضاهبة ،واس خـارت
ثخّىئ ؿىل املٌلزةل ٔبو اًخحوًي ،وظورت ابملـىن اصلكِق ٌَلكمة ؿىل اًلصان تني حلِلذني ؿىل درخاث مذفاوثة من
اًيبٔي إحساٌُل ؾن ا ٔلدصى"  ،ومن ٔبمه معادر اًعورت اًضـصًة ُو ازلال واالٕحساس تَٔ ،بضف إىل ذعل
حيصك اًضـور ٕا ّال إذا اكن ُياك اس خـسادًا هفس ًَا مزاح ًِا
اذلاةل اًوخساهَة ،فازلال وحسٍ ال ًثري ارلَال وال ّ
داذي هفس املحسع ،ومفصداث اًعحَـة ازلَةل املاء ادلاري وارلرضت ،وا ٔلزُار واًخساثني ،واًوخَ ازلَي ...إىل
لك ذعلً ،ـس رافسً ا من روافس اًعورت .
2
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4

ٔبما ؾيس اًضاؾص تَلامس دٌلر ،ف ٕاه ّيا جنس روافسً ا ؿسّ ت ٔبسِمت يف جضىِي تًِة اًعورت اًفٌَة يف
حصهت معََة اًخعوٍص اًفين صلًَ ،فارحىزث اًعورت ؾيسٍ ؿىل ثغل اًَياتَؽ اًيت ّجفصث
صـصٍ ،فمثّة مؤثّصاث ّ
يف كعائسٍ مساحة ثصًّة من اًخعوٍص" اكهت مٌعَلاث ًخحََق اًضاؾص يف سٌلء ارلَال ّاًصحدة ،فبٔكام ؿالكاث
خسًست تني ا ٔلص َاء املَموسة واملضاؾص املخسفّلةًَ ،لسّم إىل اًلارئ ؿاملًا رح ًدا من اًخعوٍص اًفين املمخؽ"
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 -1شبيم ػجٍذ دسع انجًٍهً ،انظٕسح انشؼشٌخ ػُذ أثً شبيخ انذيشمً ( ،)ِ665يجهخ جبيؼخ كشكٕن نهذساعبد اإلَغبٍَخ
انًجهذ ،9:انؼذد ،2 :نغُخ  ،2014انؼشاق ،ص .86
ٌُ -2ظش :فإاد انًشػًٔ ،ػجذ هللا ػغبف ،انظٕسح انفٍُخ فً انذساعبد انًؼبطشح ،يجهخ ثذٕس ،عهغهخ اَداة ٔانؼهٕو
اإلَغبٍَخ ،انؼذد  ،13عُخ  ،1988ص .73
 -3فٓذ ػكبوَ ،ذٕ يؼبنجخ جذٌذح نهظٕسح انشؼشٌخ -ثٍُخ انظٕسح فً شؼش أثً رًبو،يجهخ انزشاس انؼشثً ،انؼذد:
سلى ٌٕ 1/ 12-11نٍٕ  ،1983عٕسٌب ،ص .254
ٌُ -4ظش :ػهً ئثشاٍْى أثٕ صٌذ ،فٍُبد انزظٌٕش فً شؼش انظُٕثشي ،داس انًؼبسف ،ط ،2000 ،1انمبْشح ،ص .259-257
 ْٕ شبػش جضائشي ،اثٍ يذٌُخ انضٌجبٌٔ ،نذ ثجغكشح (انجضائش) ،عُخ  ،1931رهمّى رؼهًٍّ انذش ثٓب ،صى ربثؼّ ثمغُطٍُخ
(ثًؼٓذ ػجذ انذًٍذ اثٍ ثبدٌظ) ،فُبل اإلػذادٌخ ،أيب انًشدهخ انضبٌَٕخ فمذ أر ًّٓب فً يذٌُخ دهت (عٕسٌب) ثذاس انًؼهًٍٍ
ا
دبيًل اإلجبصح يٍ كهٍخ اَداة لغى انفهغفخ ٔػهى انُفظ ،ػًم فً
االثزذائٍخ ،ثؼذْب اَزغت ئنى جبيؼخ ديشك ٔرخشّط يُٓب
ا
يغإٔال ثًكزت ججٓخ انزذشٌش انٕطًُ ،ثذيشك ٔػًم فً دمم انزؼهٍى ثغٕسٌب ألسثغ عُٕاد ،صى فً يإعغخ انٕدذح
انظذبفخ
نهظذبفخ ثذيشك يذ ّش اسا يذح عُزٍٍ ،صى يغزشب اسا ثٕصاسح انشجبة انجضائشٌخٔ ،ثؼذْب فً ٔصاسح اإلػًلو ٔانضمبفخ انجضائشٌخ
ا
ٔيغإٔال ػٍ يجهخ أنٕاٌ ٔيغزشبسا ا صمبفٍاب ٔػض إا ثجًؼٍخ انشؼش ثبنجضائش.
يذٌ اشا
 -5فٕصي خضش ،ػُبطش اإلثذاع انفًُ فً شؼش اثٍ صٌذٌٔ ،يإعغخ جبئضح ػجذ انؼضٌض عؼٕد انجبثطٍٍ نإلثذاع
انشؼشي(،دط)  ،2004انكٌٕذ ،ص .168

دورا حِو اًّي رم ًما يف حِات اًضاؾص-تي يف ظورٍ -توظفِا املصحـَة ا ٔلساس َة اًيت ًـود
فاكهت ًِشٍ اًَياتَؽ ً
إٍهيا يف رمس مالمح اًعورت صلًَ.
ظورٍ اًفٌ َّة اًيت ّؿّب هبا ؾٌل ًـمتي يف هفسَ من
ثيوؾت املعادر اًيت اس خلى مهنا تَلامس دٌلر ّ
ًلس ّ
ؾواظف و ٔبدِّةل و ٔبفاكر ،ومن ٔبمه ُشٍ املعادر هشهص ما ًًل:
 -1مفِوم اًرتاج ًل ًة واظعال ًحا:
دلبٔ اًضـصاء يف جضىِي اًعورت إىل ثوػَف اًرتاج ،وًىهنّ م يف ّمتصدمه اًفين اجنشتوا إىل هوع ّ
مـني
مٌَ ،فذـامَوا مؽ اًرتاج اطلي ًالمئ رؤامه وثعوراهتم ،وًخجاوة مؽ ّمتصدمه.
أ -يف ا ٔلظي اٌَلوي:
اًرتاج يف اٌَلة من ورج اًيشء ٍصج ً
اًرت ُاج وا ِملري ُاجَ :ما ُو ِر َج؛ َو ِكِيَ:
ورًث وورازة" ،واً ِو ْر ُج واال ْر ُج و ر َ
ّ
اذلسة " ،6وخاء يف ملاًُس اٌَلة الجن فارس " اًْ َو ُاو َو َّاًصا ُء َواًث َّا ُء:
اً ِو ْرج واملري ُاج ِيف اًْ َمالِ  ،و ّاال ْر ُج ِيف َ
َ َِك َم ٌة َوا ِحسَ ٌتِ ،
ون َّ
اًيش ُء ًِلَ ْو ٍم ُ َُّث ً َ ِع َري ا َىل ب ٓ َد ِص ٍَن ِتً َ َس ٍة َب ْو
يه اًْ ِو ْر ُجَ .واًْ ِم َري ُاج َب ْظ ُ ُُل اًْ َو ُاوَ .وُ َُو َب ْن ٍَ ُى َ
ْ
َ
ّ
َسخَ ٍة" ،7فاًفـي ًورج مـياٍ "ًُحلي مري ً
اًث" .
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ة -يف الاظعالخ:
ٔبما من انحِة الاظعالخ فمل ًخّفق اًحاحثون حول مفِوم واحس ،وٕاهٌّل ثـسّ دث ثغل املفاُمي
وجض ّـحت ،وًِشا س يلرص اذلسًر ؾن تـضِأ ،ل ّن اًلاًة من اصلراسة ال ثلذيض اًخفعَي يف ا ٔلمص ،مفهنم من
ذُة إىل ٔب ّن اًرتاج "ُو اًـلِست ،واًرشًـة ،واًـلي ،واٌَلة ،وا ٔلدة ،واطلُيَة ،واًخعَّـاث ،واذليني"
تُامن ٍصى تـغ ٔبن اًرتاج ما حصامك ذالل ا ٔلزمٌة من ثلاًَس وؿاداث وّتارة وذّباث وفٌون وؿَوم ،يف
صـة من اًضـة ،وُو حزء ٔبسايس من كوامَ الاحامتؾي واالٕوساين واًخارخيي وارلَليً ،وزق ؿالئلَ
ًرتسة
اب ٔلحِال اًلاجصت ،اًيت معَت ؿىل حىوٍن ُشا اًرتاج وٕاقيائَ  ،فلك ما ُذهص ًـَق يف ذُن اًضاؾص و ّ
يف فىصٍٔ ،ل ّن املـصوف ٔب ّن ٔبي صاؾص ال ًًضبٔ من فصاغ ،فال تس من ٔبن ثخوافص ؾوامي جساؿسٍ يف وضبٔثَ
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 -6اثٍ يُظٕس ،نغبٌ انؼشة ،ط ،2داس طبدس ،طْ1414 ،3ـــ ،ثٍشٔد ،ص .200
 -7اثٍ فبسط ،يؼجى يمبٌٍظ انهغخ ،ط ،6رذمٍك :ػجذ انغًلو يذًذ ْبسٌٔ ،داس انفكش ،1979 ،ص .105
 -8انخهٍم ثٍ أدًذ ،انؼٍٍ ،رذمٍك :يٓذي انًخضٔيً ٔئثشاٍْى انغبيشائً ،ط ،8داس ٔيكزجخ انًٓلل( ،دط)( ،دد) ،ص
.234
 -9يذًذ انؼبثذ انجبثشي ،انزشاس ٔانذذاصخ ،يشكض دساعبد انٕدذح ،ط ،1991 ،1ثٍشٔد ،ص .24
ٌُ -10ظش :ججٕس ػجذ انُٕس ،انًؼجى األدثً ،داس انؼهى نهًًلٌٍٍ ،ط ،1979 ،1ثٍشٔد ،نجُبٌ ،ص .63

ثعورٍ اًفين واًفىصي ،وُشٍ اًـوامي يه ٍلوع ما ٍصزَ اًضاؾص من دعائط زلافِة و ٔبدصى اترخيَة
و ّ
وماكهَة ،ثحس ٔب مؽ حِاثَ وحمنو وجس متص مـَ ،ومن ُشٍ املؤثّصاث اًيت ثحسو واّضة يف حىوًيَ اًثلايف ُو ذعل
ا ٔلثص اصلًين  ،اطلي ًخّكٔ ؿَََ وٌس خَِم مـاهََ سو ًاء من اصلٍن االٕساليم ٔبو كريٍ من اصلًّيانث ؾن ظصًق
الاكذحاس ،واًخضمني من اًلصب ٓن اًىصمي ٔبو اذلسًر اًرشًف ٔبو اًىذة اًسٌلوًة ا ٔلدصى مؽ اًيط ا ٔلظًل
ٌَلعَست حبَر ثًسجم ُشٍ اًيعوص مؽ اًس َاق اًضـصي  ،وثؤدّي قصضً ا فىص ًًّي ٔبو فٌ ًَا ٔبو َكهيٌل م ًـا .
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ؾيرصا ً
فاؿال من ؾيارص زلافة اًضاؾص اًـصيب تـامة ،واًضاؾص املـارص خباظة،
ًـس املوروج اصلًين ً
معسرا ثص ًًّي ً
ٔل ّن ثوػَفَ يف اًضـص ًـسّ
وفاؿال يف وسج دِوط اًعورت اًضـصًةٔ ،له َّ مييحِا إجصاز دالالث
ً
ثعوٍصًة وس خعَؽ من ذالًِا اًسري يف زلافة اًضاؾص اصلًًِة ،ومن ُث مـصفة ٔبقوارٍ اًيفس َة ّاّتاٍ اصلٍن ،ومن
ُيا ميىٌيا متَزيٍ ؾن كريٍ يف ارلَق اًفين ًضـصٍ ،وًـس اًضاؾص تَلامس دٌلر من تني اًضـصاء اطلٍن ثبٔثّصوا
وظورٍ و ٔبساًَحَ اًيت
ابملوروج اصلًين ،حِر اكهت ظورٍ جس خَِم من اًلصبٓن اًىصمي اًىثري من مـاهََّ ،
حىضف ؾن ّكوت ارثحاظَ ابصلٍن ،فَلس وضبٔ اًضاؾص يف ؿائةل دًًِة ٔب ًاب ؾن خس ،مفهنا اس متس تياءٍ
اًثلايف ،فعار اصلٍن تخـاٍميَ و ٔبفاكرٍ رافسً ا رم ًما من روافس اًضاؾص يف تياء ظورٍ اًضـصًة ،وطلعل س يدٌاول
ُشٍ اًصوافس ابصلراسة واًخحََي ،مّبزٍن يف لك ّمصت ٔبثصُا يف جضىِي اًعور اًضـصًة صلًَ ،و ٔب ّول ُشٍ
اًصوافس اًرتازَة يه:
 -1الاكذحاس:
بٔ -مفِوم الاكذحاس ًلة واظعال ًحا:
بٔ -1-يف ا ٔلظي اٌَلوي:
مثة مـىن ًلوي ؿام ٌضري إىل خاهة حٌليل يف مادت (كَخَ َس) ،فاالكذحاس حلِلة ٔبذش اًلَخَس ،ويه ادلشوت من
ازلص ،وهبشا املـىن خاء يف كوهل ثـاىل ؿىل ًسان موىس  -ؿَََ اًسالم﴿ -ا ْذ َر َءا انَ ًرا فَلَا َل ِ َلُ ِ ُِْل ا ْم ُىثُوا ا ِين
ّ
ّ
ٔ
ٔ
ٔ
كخسا
ؾعاٍ
ب
ي
ب
كخسَ،
ب
ف
ا
انر
مٌَ
بٓو َ ْس ُت انَ ًرا ً َّ َـ ًِل ب ٓ ِث َُنك ِّمهنْ َا ِتلَخَ ٍس َب ْو َب ِخسُ ؿَ َىل اًيَّ ِار ُُسًى﴾ ً ،لال كخس
ً
ً
مهنا ٔبي صـةل ،وٌس خـار ًفغ الاكذحاس ًعَة اًـمل وا ٔلدة :فذلول اكذخست مٌَ ؿَ ًما و ٔب ًدابٔ ،بي ٔب ُ
ذشث
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ٌُ -11ظش :ػجذ انٓبدي ػجذ انشدًبٌ ػهً انشبٔي ،انظٕسح انشؼشٌخ فً شؼش اثٍ دًذٌظ (ْ537ـ) ،يجهخ جبيؼخ ثبثم
انؼهٕو اإلَغبٍَخ ،انًجهذ ،21 :انؼذد ،4 :عُخ  ،2013انؼشاق ،ص .1095
ٌُ -12ظش :انضغجً أدًذ ،انزُبص َظشٌب ا ٔرطجٍمٍبا ،يإعغخ ػًٌٕ نهُشش ٔانزٕصٌغ ،ط ،2000 ،2األسدٌ ،ص .11
 -13عٕسح طّ ،اٌَخ.10 :

واس خفسث  ،و ٔل ّن ُشا ا ٔلذش ًًذفؽ تَ ،فلس اهخلَت دالةل الاكذحاس اس خـارت إىل الاهخفاع ًُس ابًيار ٔبو
اًضوء حفسة ،تي إىل الاهخفاع تَ معو ًما .
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ة -1-يف الاظعالخ:
ٔبما من انحِة الاظعالخ فمثّة ما ٌض حَ االٕحٌلع ؿىل بٔ ّن "الاكذحاسُ :و ٔبن ًض ّمن املخلكّم الكمَ َكمة من
ًلسم اسلوي الاكذحاس من حِر اٌَفغ واملـىن إىل كسمني:
بًٓةٔ ،بو بًٓة من بًّٓيث نخاة ػل ذاظة"  ،و ّ
كسم خيصح تَ امللذخس ؾن مـياٍ ،والٓدص ال خيصح تَ امللذخس ؾن مـياٍ  ،نٌل ًشهص زالزة ٔبكسام ًالكذحاس،
"ملدول ،ومداخ ومصدود ،فا ٔل ّول :ما اكن يف ارلعة ،واملواؾغ ،واًـِود ،ومسخ اًييب-ظىل ػل ؿَََ وسمل-
وحنو ذعل .واًثاين :ما اكن يف اًلزل ،واًصسائي ،واًلعط .واًثاًر ،ؿىل رضتنئ :بحسٌُل ما وس حَ ؼل ثـاىل
إىل هفسَ ،فال جيوز ٔبن ًيلُل املخلكّم إىل هفسَ ،والٓدص ثضمني بًٓة يف مـىن ُزل .وًلس ؿ ّس ٔبُي اًـمل املض ّمن
اكذحاسا ،وزاد تـضِم مسائي اًفلَ .
يف اذلسًر اًرشًف ً
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والاكذحاس ُو" ٔبن ًضمن اًالكم صُئًا من اًلصبٓن واذلسًر وال ًًدَّ ؿَََ"ٔ ،19بي" ؿىل وخَ ال ٌضـص
رصخ
تبٔه َّ مهنٌل" ٔ ،كن ًلول :كال ثـاىل ٔبو كال اًصسول-ظىل ػل ؿَََ وسملٔ ... -بو حنوٍ ،فإن َب ْص َـص تشعل ٔبو ّ
اكذحاسا ،تي ٍىون اسدضِادًا ٔبو اس ً
خسالال ،والاكذحاس ٍىون يف اًضـص نٌل ٍىون يف اًيرث
تَ فال ٍىون ً
و" جيوز ٔبن حيخفغ امللذخس ابًيط اًلصبٓين ٔبو اًيحوئ ،بو ًيلُل إىل مـىن بٓدص ،نٌل جيوز ٔبن ّ
ًلري يف ا ٔلًفاظ
ٌسريا"  .وما من رًة يف ٔب ّن ا ٔلًفاظ امللذخسة من اًلصبٓن اًىصمي ٔبو اذلسًر ،حزًس يف اًالكم
ثلَريا ً
امللذخسة ً
ّكوت وتالكة ،نٌل ثضفي ؿَََ ُحس يًا ً
وحٌلال ،إذ ثحسو وسعَ اكًضَاء اًالمؽ ،واًيور املرشق ...واملخلكّم ؾيسما
ًلذخس ًخين الكمَ ؿىل الاًخئام واًخالمح ،وهبشا ًحسو الكمَ كو اًّي تََلًا .
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ٌُ -14ظش :اٌٍ يُظٕس ،نغبٌ انؼشة ،ط ،6ص .167
ٌُ -15ظش :انطبْش ثٍ ػبشٕس ،انزذشٌش ٔانزٌُٕش ،ط ،27انذاس انزَٕغٍخ نهُشش( ،دط) ،1984 ،رَٕظ ،ص .382
 -16اثٍ دجخ انذًٕي رمً انذٌٍ أثٕ ثكش ثٍ ػهً ،خضاَخ األدة ٔغبٌخ اإلسة ،ط ،2رذمٍك :ػظبو شمٍٕ ،داس ٔيكزجخ
انًٓلل (دط) ،2004 ،ثٍشٔد ،ص .455
ٌُ -17ظش :انًظذس َفغّ ،ص .456
ٌُ -18ظش :انًظذس َفغّ ،ص ٌُٔ .455ظش :سٔد يذًذ خجبص ،جًبنٍخ االلزجبط ٔانزضًٍٍ فً ضٕء َظشٌخ انزُبص –اثٍ
انٕسدي ًَٕرجبا ،يجهخ انزشاس انؼشثً ،انؼذد سلىٌٕ 1 ،27 :نٍٕ  ،2012عٕسٌب ،ص .91-90
 -19انذهجً ،شٓبة انذٌٍ يذًٕد ،دغٍ انزٕعم ئنى طُبػخ انزشعم ،رذمٍك ٔدساعخ :ئكشاو ػضًبٌ ٌٕعفٔ ،صاسح انضمبفخ
ٔاإلػًلو( ،دط) ،1980 ،ثغذاد.323 ،
 -20أدًذ انٓبشًً ،جٕاْش انجًلغخ فً انًؼبًَ ٔانجٍبٌ ٔانجذٌغ ،انًكزجخ انؼظشٌخ( ،دط) ،2008 ،ثٍشٔد ،ص .360
 -21ثغًٍَٕ ػجذ انفزبح فٍٕد ،ػهى انجذٌغ دساعخ ربسٌخٍخ ٔفٍُخ ألطٕل انجًلغخ انؼشثٍخ ٔيغبئم انجذٌغ ،يإعغخ انًخزبس
نهُشش ٔانزٕصٌغ داس انًؼبنى انضمبفٍخ األدغبء نهُشش ٔانزٕصٌغ ، ،ط ،1998 ،2يظش ،ص .137
ٌُ -22ظش :انًشجغ َفغّ ،ص .267

إن مععَحي الاكذحاس واًخضمني ًخلارابن مؽ مفِوم اًخياص يف ظورثَ اذلسًثة اًيت ػِصث يف
اصلراساث اًيلسًة املـارصت ،ومن ُيا ميىن ٌضلارس ٔبن ًسرهجا يف دائصت اًخياص اًواسـة ،و ٔبن ًيؼص إٍهيٌل
مؼِصا من مؼاُص ثساذي اًيعوص
توظفٌِل فىصثني حتمالن املَمح اًلسمي ٌَمععَح اذلسًر ،وٕاّنّ ٌل ًـسّ ان ً
وذاظة يف ارلعاة اًضـصي ً ،لول َلس ؾحس املعَة " فاالكذحاس ميثّي ً
صالك ثياظ ًَا ٍصثحط مسًوهل اٌَلوي
تـمََة الاس متساد اًيت ثدِح ٌَمحسع ٔبن حيسج اىزًّي ًحا يف ٔبماهن حمسّ دت من دعاتَ اًضـصي هبسف افذخاخ
ًيشء من اًلصبٓن ٔبو اذلسًر وُيا جية ٔبن ًوضؽ يف الاؾخحار اًلعس اًيلًل"  ،وُشا ما ذُة إًََ ٔبًضً ا
ؾحس املاعل مصاتض تلوهل " :اًخياص ُو اًوكوع يف حال ّتـي املحسع ًلذخسٔ ،بو ًضمن ٔب ً
فاكرا اكن
ًفاػا و ٔب ً
اٍهتمِا يف وكت ساتق ،دون وؾي رصحي هبشا ا ٔلذش املدسَّط ؿَََ من جماُي ذاهصثَ ومذاُاث
وؾََ"  ،وًلول ذََي موىسً " :ؼي اًيط اًخضمَين ً
ددِال ٔبو زلاف ًِا حزًًَ ًِا ،وًؼي امللعؽ اًخضمَين ٔبو
ًفس"  ،فاالكذحاس واًخضمني ًسذالن دائصت
الاكذحاس ُو اطلي ًخلكّم يف اًيط ادلسًس ،وُو اطلي ٌرشخ و ّ
اًخياص وٌضالكن رافسٍن رممني وبٔساس َني من روافسٍ.
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وًـسّ د ٔبمحس اًزقيب مععَحاث الاكذحاس واًخضمني والاسدضِاد ؿىل ٔبّنّ ا مناذح من
اًخياصٌ ،س خحرضُا اًاكثة إىل هعَ ا ٔلظًل توػَفة فٌَة ٔبو فىصًة مًسجمة مؽ اًس َاق اًصوايئ ،سو ًاء
ٔباكن ُيا اًخياص ًهعا اترخي ًَا ٔبم دًً ًِا ٔبم بٔدت ًَا ،وٌسمى ُشا اًيوع اًخياص املحارش ،وُو الاكذحاس تَلة اًيط
هفسِا اًيت ورد فهيا ،ورضة ٔبمثةل من ذعل :الًّٓيث اًلصبٓهَة وا ٔلحادًر وا ٔلصـار واًلعطٔ ،بما ما ًلذخس
جصوحَ ٔبو مضموهَ ؾن ظصًق اًخَمَح ٔبو االٕصارت ٔبو اًصمز فِو اًخياص كري املحارش  ،واًخياص يف ٔبثسط
فاكرا ٔبدصى ساتلة ؿَََ ؾن ظصًق الاكذحاس ٔبو اًخضمني ٔبو
ظورٍ ًـين ٔبن ًخضمن هط ٔبديب هعو ًظا ٔبو ٔب ً
ّ
اًخَمَح ٔبو االٕصارتٔ ،بو ما صاتَ ذعل من امللصوء اًثلايف صلى ا ٔلدًة ،حبَر ثيسمج ُشٍ اًيعوص وا ٔلفاكر
ً
مؽ اًيط ا ٔلظًل وثيسمج فَِ ً ّ
مذاكمال ،وال ًخذـس ٔبؿالم مفِوم اًخياص ٔبو رواد ُشا
َدضلك ًهعا خسًسً ا
املخسط ،وٕان اكن ُؤالء ًخفاوثون يف رمس حسودٍ وحتسًس موضوؿاثَ ما تني
املععَح ً
نثريا ؾن ُشا اًخـصًف ّ
مذعصف ومـخسل .
ّ
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ٌُ -23ظش :يذًذ ػجذ انًطهت ،لضبٌب انذذاصخ ػُذ ػجذ انمبْش انجشجبًَ ،انششكخ انًظشٌخ انؼبنًٍخ نهُشش ،ط1995 ،1
انمبْشح ،ص .159
 -24يذًذ ػجذ انًطهت ،لشاءاد أعهٕثٍخ فً انشؼش انذذٌش ،انٍٓأح انًظشٌخ انؼبيخ نهكزبة( ،دط)( ،دد) ،1995 ،يظش
ص .163
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 -1الاكذحاس من اًلصبٓن اًىصمي:
وٍىسة اًخياص مؽ اًلصبٓن اًىصمي ارلعاة اًضـصي معساكِة هحريت ،واًضاؾص ؾيسما ٌس خسؾي اًلصبٓن
حزءا من اًحًِة اصلالًَة ٌَيط اًضـصي ،فاالٕصاداث اًلصبٓهَة حصثحط مؽ اًيط
اًىصميٕ ،اهٌّل ٌس خسؾََ توظفَ ً
جمصد معََة
اًضـصي ؾضو ًًّي وتًِو ًًّي ودالً ًَا ،وُشا اًخيوًؽ ادلسًس يف تًِة اًيط ً ّؤنّس ٔب ّن اًـمََة ًُست معَلًا ّ
اكذحاس ،وٕاهٌّل يه معََة ثفجري ًعاكاث اكمٌة يف اًيط ٌسىضفِا صاؾص تـس بٓدصٌ ،
لك حسة موكفَ
اًضـصي اًصاُن .
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وًلس دبٔة اًضـصاء ؿىل اس خَِام اًيط اًلصبٓين تَفؼَ ٔبو مبـيأٍ ،بو تَفؼَ ومـياٍ م ًـأ ،ل ّن اًيط اًلصبٓين
(صـصا و ًهرثا) اب ٔلًفاظ واصلالالث ُشا من هجة ،ومن هجة ًثهَة
اكن وما ٍزال ًهعا ثص ًًّي ًلين اًيعوص ا ٔلدتَة ً
فاس خحضار اًيط اًلصبٓين واًخياص مـَ يف ارلعاة اًضـصيً ،ـين إؾعاء معساكِة و ّمتزي صلالالث اًيعوص
اًضـصًة ،اهعالكًا من معساكِة ارلعاة اًلصبٓين وكساس خَ وٕاجعازٍ ،فبٔنرث املحسؿني ٔبظاةل ،من اكن حصهَحَ اًفين
ذا ظحَـة حصاهكَة  ،واًيط اًلصبٓين معسر زلايف رمم من معادر االًِٕام اًضـصي اًيت ًَجبٔ إًََ
اًضـصاء ،واًسخة يف ذعل "ما ميثُّل اًلصبٓن اًىصمي من ثصاء وؾعاء مذجسّ دٍن ٌَفىص واًضـور" ً ،
فضال ؾن
اكذحاسا ،هوهَ من ٔبجصز اًـيارص اًيت ّتشة اًلارئ ٌَيط اًضـصي وثثري
ثـَّق زلافة اًضـصاء تَ ثبٔث ًّصا وفِ ًما و ً
مضاؾص االٕجعاة صلًَ ،واكذحاس اًضاؾص من اًلصبٓن اًىصمي ًفؼ ًَا اكن ٔبو ثَمَح ًَا ،خيسم ادلو اًيفيس ،وًسل
ؿىل ٔبمهَة املوضوع وخسّ ًّخَ ،وٍىون اًِسف م ّس املـىن ٔبو اس خىٌلل ٔبتـاد اًعورت.
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حضورا ال ميىن
حارضا يف صـص تَلامس دٌلر،
وظورٍ ...اكن ً
ً
واًلصبٓن اًىصمي تبًٔفاػَ ومـاهََ ،وحصاهَحَّ ،
اًخلافي ؾئَ ،ل ّن ٔبثصٍ اكن واّضًا خَ اَا ،صبٔهَ صبٔن كريٍ ذمّن اكن ًَخلط من اًلصبٓن" َّ ِاطلي َبد َْص َس
اًْ ُف َع َح َاءَ ،و َبفْ َح َم اًْ ُحََل ََاء َما ً ُ َو ِ ّ ُ
ّش ِت َِ اًْ ُمخَ َم ِثّ ُي ًَ ْف َؼََُ ،واًْ َوا ِؾغُ َوؾ َْؼََُ ،و ْاً َاك ِث ُة ُن ُخ َح ََُ ،واًْزَا ِظ ُة د َُع َحَُ"
وًـي ٌَحُئة واًًضبٔت احملافؼةٔ ،بثصٌُل اًواحض فامي نخحَ اًضاؾص مبرخَف املوضوؿاث وا ٔلقصاض ،فَلس ٔب ّسس
ظورٍ اًضـصًة ؿىل سور كصبٓهَة وخسُا يف ُشا اًىذاة اًـزٍز اطلي ال ًبٔثََ اًحاظي من
اًضاؾص ظائفة من ّ
تني ًسًَ وال من ذَفَ ،فبٔقىن اًضاؾص هبا ظورٍ اًضـصًة اًيت حفَت هبا كعائسٍ ،وًـي اس خحضار ثغل
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.134
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اًسور اكن خَ ًَا ٌَمخددّؽ ،إذ ٌس خسؾي اًضاؾص مبـصفذَ اًـمَلة مبا ّ
مضَ ُشا اًىذاة اًىصمي تني دفذََ من
ٔبرسار اًحَان ونيوزٍ ما ٍصاٍ مٌاس ًحا رلسمة مـياٍ وظورٍ.
ثيوؾت اس خَِاماث دٌلر ٌَلصبٓن اًىصمي ،فِو اترت ٌس خويح مضمون الًٓة ٔبو فىصهتا
ًلس ّ
ا ٔلساس َة ،واترت ٔبدصى ٌس خسؾي تـغ املفصداث واًرتاهَة اًلصبٓهَة ،وٍىون ٔبحِاانً إحيائ ًَا من ذالل نثافة
اًعور وا ٔلدِةل ،و ٔبضفى ؿَهيا ٔبًواانً دالًَة ثخوافق مؽ
الاس خسؿاء ،وُشا ما ٔبؾعى اًيط اًضـصي قىن يف ّ
ٔبفاكرٍ ومـاهََ ،نٌل ذاتت تـغ اًلكٌلث اًلصبٓهَة يف اًيط اًضـصي اشلاري ،ودضـت إىل وسق خسًس
ودالالث خسًست إضافة إىل جصًلِا وملـاّنا ودالالهتا اًلصبٓهَة ذما ٔبؾعى اًيط تـسً ا بٓدص ،ودالالث مشوًَة ٌَيط
اًلصبٓين اًيت وردث مٌَ ثغل اٌَفؼة اًلصبٓهَة،
وًـمس اًضاؾص إىل امذعاص اًيط اًلائة ؿىل سخِي اًخيعَط ٔبو اًيلي اذلصيفّ ،وٍىون اًِسف يف
اًلاًة مسّ املـىن واس خىٌلهلٔ ،بو ثسؾمي دعاتَ اًضـصي ثضاُس كصبٓين ٔبو إًثرت املخَلي ومٌحَ كسرت إحيائَة
ذاظة جسامه يف إًعال مضمون ا ٔ
لتَاث اًضـصًة ،ومن ٔبمثةل ُشا اًخيعَط كوهل :
33

َبثَ ْـ َ ُمل َب َن َظ َالئِ َؽ بَ ْح َفا ِد ِمه
ًُ ْش َ ُحبون!! ...؟
ِمثْ َي ا ِرل َصاف!..
َوفَ َ َظل ُاث َب ْن َحا ِد ِمه ثَخَ َم َّزق
َواًيَ ُاس – ِمن َح ْو ًِِِمَ -واكُ ِفون
ُظٌلًَ ،وجُىٌلًَ ،و ُ ْمعَا
َو َال ٌْض ُـ ُصون!!..؟
ا ّٕن ُشا امللعؽ ًخبٔ ّسس ؿىل " ثياص حصايث ،إًلاؾي ،حِر حىضف تيُذَ االًٕلاؾَة مٌش اًوُةل ا ٔلوىل ٔبه َّ
ًدٌاص مؽ اًلصبٓن اًىصمي"  ،فاًخياص الامذعايص يف ُشا امللعؽ مس خَِم من الًٓة اًىصمية﴿ ُ ٌ
ُص جُ ْنكٌ ُ ْمع ٌي فَُِ ْم
َال ً َ ْـ ِلَُ َن﴾ ّ ،
وػفِا اًضاؾص يف إظار دالًخَ اًلصبٓهَة يف اًيط اذلارض ،و ٔبدذَِا يف وس َجَ اًضـصي حِر
34

35
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 -35عٕسح انجمشح ،اٌَخ.171 :

ص ّحَ اًياس ومه واكفون ُظٌلًَ ،وجُىٌلًَ ،و ُ ْمعَا ؿىل ما حصى يف اًحالد من كذي وذحب وجرشًس وُخم ٌَـصض ٔبًّيم
احملية اًـعَحة اًيت اكدث ثـعف ابًحالد ٔبًّيم اًـرشًة اًسوداء اًيت مست ادلزائص ،فلسث تشعل الًٓة
اًىصمية مًسجمة مؽ دالالث امللعؽ اًضـصي ،مدّسلة مؽ اًس َاق اًفىصي ٌَلعَست وظارث اًلعَست تشعل
ذاث دالةل كوًّة مؤثّصت ًامترس فاؿََهتا يف اًخـامي مؽ اًواكؽ.
ا ّٕن املخددّؽ ًضـص تَلامس دٌلر ،حهبصٍ ُشٍ اًلزارت يف املـاين اًلصبٓهَة اًيت ًخّثّ ا يف خمخَف ٔبصـارٍ ،فِو يف
ٔبحِان نثريت ًضؽ ؾحارت من ؾيسٍ ؿىل وفق ؾحارت كصبٓهَة ثًمتي إٍهيا من حِر ا ٔلظي وا ٔلسَوة ،وثفرتق ؾهنا
ابًخرصف اًىدري يف ًفؼِا وس َاكِا ،ومن ذعل كوهل يف كعَست ًخحسّ ج فهيا ؾن اًوضؽ اطلي وظَت إًََ
ّ
اًـصوتة :
36

ً َ ِل ُف َاًصة
َال ًُ ِّ
عس ُق َما َ ْجي ِصي
ؿَ َىل كَ ْ ِري َب ْم ِص ٍِ
َوُ َُو َ ًِثئص
" ُن ْي ُخ ُمو ..ذ ْ ََري ُب َم ٍة
ُب ْد ِص َح ْت ٌَِْيَ ِاس"
َواً ََ ْو َم ...
ُب َمةٌَ ...مياهص!...؟
فاًضاؾص ًخـ ّجة :هَف ىصىض اًَوم ابملياهص وادلصامئ ،وحنن ذري ٔبمة ٔبدصحت ٌَياس ثبٔمص ابملـصوف وحهنيى
ؾن امليىص ،فِشا رمز ٌَعورت اًـىس َة اًيت وظَت إٍهيا ا ٔلمة اًـصتَة ؟هَف وسىت اًَوم ؿىل ادلصامئ اًيت
ون ِابمل ْـ ُص ِ
ضو َن َؾ ِن
حصحىة ٔبمام بٔؾًٌَا .وػل ثـاىل ًلول فِياُ ﴿ :ن ْي ُ ُْت ذ ْ ََري ُب َّم ٍة ُب ْد ِص َح ْت ٌَِيَّ ِاس ثَبِ ُم ُص َ
وف َوحَهنْ ْ
امل ْي َى ِص﴾  ،فاًيط اًلصبٓين ًخحسّج ؾن ٔبفضي ٔب ّمة ُادًة ٌَخرش ثبٔمص ابملـصوف وحهنيى ؾن امليىصٔ ،بما اًيط
37
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اًضـصي فِخحسّج ؾن ٔبمة اًَوم ٔبمة املياهص ،وُشا َكَّ من ابة املـارضة اًسادصتٔ ،بي اًخلََس اًِزيل ٔبو
كَة اًوػَفة حبَر ًعري ارلعاة ادلسّي ً
حا .
ُزال ،واًِزيل خسّ ًًّي واملسخ ذم ًا ،واطلم مس ً
38

وال رًة يف ٔبن اًضاؾص خسّص ُيا اًرتهَة اًلصبٓين رلسمة ا ٔلُساف اًيت ٌسـى ًخحلِلِا ،من ذالل
اًخحوٍص وكَة املـىن يف اًرتهَة وا ٔلًفاظ ،فالًٓة اًىصمية جض متي ؿىل فـي مدين ٌَمجِول ٌضلالةل ؿىل ٔب ّن
اًفاؿي مـصوف ؾيس املخَلي ،فال حيخاح إىل دًَي ،وُو ػل ثـاىلً ،
فضال ؾن دالةل ادلار واجملصور (ٌَياس)
ًخؤنّس ؿىل دور و ٔبمهَة ُشٍ ا ٔلمة ،فِشٍ ا ٔلذريت يه ا ٔلفضي ًِساًة اًخرشًة إىل ظصًق اذلق واالٕميان واًـسل
وكريُا.
وجنس ٔبن الًٓة يف اًيط اًضـصي ،كس اس خـمَت تعصًلة ٍصاد هبا كَة اًعورت واملـىن ،فِشٍ ا ٔلمة
اًيت ٔبدصهجا ػل ثـاىل ُادًة ٌَخرشًة مجـاءٔ ،بظححت ٔبمة ٌَميىصاث ،وظارث حتخاح إىل من ًـَهنا يف
ٔبثسط ا ٔلمور.
ا ّٕن اس خسؿاء ُشا اًيط اًلصبٓين صلى اًضاؾص َلس تَلامس دٌلر ال ًلوم ؿىل اًخوػَف املحارش ٔبو
اًخحصك يف ّ
حزي دالًخَ وس َاكَ اطلي ورد فَِ ،تي ًلوم ؿىل اًخـاًق مؽ ُشا اًيط كعس ثعوًـَ ،واالٕفادت
ّ
من إماكانثَ اخملخَفة يف جمال اًلول اًضـصيّ ،
ذاظا يف اًخفاؿي تني اًيط اًلسمي واًيط
فاّتش اًخوػَف ظات ًـا ً
ادلسًس ،مـمتسً ا ؿىل ا ٕالزاحة وامللاٍصت اطلي ميارسَ اًيط ادلسًس ّمعا ُو اكئن يف وسلِّة اًيط اًلسمي وسٌلثَ
أ
لدائَةً ،لول اًضاؾص :
39

سورت اً َفََق...
ُ َُث كَ َص ٔبث َ
رش ما َذََق"
"من َ ِ
َو َرش لك س َّ ٍس ت َ ََِس...
اًع ِسًس
َ ِك ًسا ِمن َ
جنس ٔب ّن امللعؽ اًضـصي ًخـاًق مؽ (سورت اًفَق) ثضلك ًسذي فَِ املخَلي يف ٔبحواء اًسورت ؾن ظصًق
اًخساذي تني مفصداث سورت اًفَق وهط اًلعَست ،وُو ٔبمص ٔبسِم يف حىثَف اصلالةل ،ففي ُشٍ ا ٔلسعص
َخـوذ هبا من رش ارلَق ،ورش اًحضلاء.
امذط اًضاؾص املـىن اًاكمي من سورت اًفَق ً ّ
ٌُ -38ظش :يذًذ يفزبح ،رذهٍم انخطبة انشؼشي ئعزشارٍجٍخ انزُبص ،انًشكض انضمبفً انؼشثً ،ط ،1986 ،2انًغشة ،ص
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رش ما َذََق"
مبجصد ٔبن هَخلي "من َ ِ
ًبٔيت امللعؽ اًضـصي اًساتق تبًٔفاظ حتَي املخَلي إىل سورت اًفَق ،ف ّ
وس خحرض ٔبمامٌا سورت اًفَقً ،ىٌّيا رسؿان ما جنس ٔبهفس يا ّضَة ثالؾة مارسَ امللعؽ اًضـصي تخعحَلَ بًَٓة
رش كَ ِاس ٍق ا َذا َوكَ َة﴾  ،تـحارت (ورش لك س َّس تََس)
اًيفي اًلكي  ،إذ ٔبتسل امللعؽ اًضـصي الًٓة ﴿ َو ِم ْن َ ِ
ّ
ًَجـَيا وس خحرض املـىن اًلصبٓين وفىصت اًيط اًضـصي ،ومن ُث ثيخَِ املخَلي إىل اًفصق اًىدري تني اًعورثني
وحـُل ًخّزش موكف ًا خسًس ًا ؿىل وفق هؼصثَ ادلسًست ٌَيط.
41

40

مىوانث اًيط
وكس ًـمس اًضاؾص يف تياء ؿالكاثَ اًخياظَة ؿىل بًَٓة اًخحوًي ،حِر ًـمس إىل إذاتة ّ
مذحو ًال ؾن دالًخَ
اًلائة يف اًيط ادلسًس ،صلرخة ًعـة اٍمتَزي تني حسودُا ،حىت ٔبن املخياص مـَ ًعحح ّ
ا ٔلوىل مٌخج ًا دالةل خسًست  ،ويه مسبٔةل كسمية ٔبصار إٍهيا اجن رص َق اًلريواين تلوهل" :ا ّٕن ٔبحسن اًخضمني
ذعل اطلي ًرصف ؾن مـياٍ إىل مـىن خسًس" .
42

43

وكس ًَخلط اًضاؾص تـغ املضاُس اًلصبٓهَة فِحين مـِا ثـاًلًا هع ًَا تبٔن ّ
ًعوع فىصثَ مبا
ًوػف املضِس و ّ
حيول ثغل اًعورت واٌَلعاث من ملزاُا
ًًسجم مؽ املضِس اًضـصي-إن حص اًخـحري -تي ًخجاوز ذعل تبٔن ّ
اطلي وضـت من ٔبخُل إىل فىصت ٔبدصى خسًستّ ،تخَف ادذالفًا خشر ًًّي ؾن اًفىصت اًساتلة من ذالل إكامة
ؿالكاث جضخَِ ،فذؼِص جصاؿة اًضاؾص يف اتخساع وخَ اًض حَ تني املض هبنيً ،لول دٌلر :
44

َما َذا َبكُ ُ
ول ًَّي ُم ٌْ َز ِشًُون
ًَّي ُؾلَ َالء اذلَصة ًّي َم َف ِى ُصون
َبًَ َُس ِفِنك َوا ِح ٌس جم ُيون
فِيا اكذخس من الًٓة اًىصمية ﴿ َبًَُْ َس ِمٌْ ُ ْنك َر ُخ ٌي َر ِص َ ٌس﴾ ،45فاًضاؾص ًو ّخَ ُشا ارلعاة إىل اذلاكم
اًـصةً ،عفِم فَِ ابرلشالن وارليوع ،فِو من ذالل الًٓة اًىصمية ٌس خحرض كعة ضَف ًوط ؿَََ اًسالم
وما حصى هل مؽ كومَ ،ومن ذالل بًَٓة اًخحوًي ُشٍّ ،ؿّب اًضاؾص ؾن اًفىصت اًيت خاًت يف هفسَ ؿىل اًصمغ
من الادذالف تني حٌون اذلاكم اًـصة ،ورصس رخال كوم ًوط ؿَََ اًسالم.
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 -45عٕسح ْٕد ،اٌَخ.78 :

ًلس ػفص دٌلر هبشٍ اًعَاكة ٔلّنّ ا ٔبابهت ؾن تلضَ اًضسًس ًِؤالء اذلاكم اًـصة ،فِو ًفِس من بًَٓة اًخحوًي
اًلصبٓين ،إذ ٕاه َّ ّ
ًـّب ؾن اًفىصت اًيت ّتول يف فىصٍ وذاظصٍ ،وال ًـري ٔبمهَة ًالدذالف اذلاظي تني مصاد الًٓة
وما ٍصًس إًعاهل يف صـصٍ.
 -2اًخياص مؽ اذلسًر اًيحوي اًرشًف:
ًـس اذلسًر اًيحوي اًرشًف املعسر اًثاين من معادر اًدرشًؽ االٕساليم اًيت ًبٔذش تَ املسَمون يف
حِاهتم وًُ ّلصون مبا خاء تَ ،وذعل ٔلن اًصسول (ص) ،كس وضؽ ٌَياس ما فَِ من فضائي وصٌلئي وسَو ٍ
هَاث
وجرش ٍ
ًـاث إسالمِة نثري ٍت اكهت كس ُبمجَت ومل ثخج ّي يف اًلصبٓن اًىصمي.
ٔبما فامي خيط اًخضمني من اذلسًر اًيحوي اًرشًف ،فِو ًـس ًو ًان من ٔبًوان اًخياص ًُت اس خسؿاء ظورت
اًيط اًلائة ٔبو اًيط املوصل ( )génotexteواطلي ُو حسًر اًصسول (ص) ،يف اًيط اذلارض
اًخرصف
(ٔ )phénotexteبي اًيط اًضـصي ،فِـمس اًضاؾص إىل اًخرصف يف اًيط اًلائة ابٕؿادت ثوحهيَ و ّ
يف ظَاقخَ مبا ًدٌاسة مؽ ٔبتـاد اًخجصتة ادلسًست.
ونٌل ؾىف اًضـصاء ؿىل اًيعوص اًلصبٓهَة ٍهنَون مهنا مادهتم ،فا ّٕن اذلسًر اكن ٔبحس املياُي واملعادر
اًيت رفس مهنا اًضـصاء ،وتَلامس دٌلر واحس من ُؤالء اطلٍن اس خعاؾوا ٔبن ٌس خوؾحوا مضامني اذلسًر
اًرشًف ودالًخَ و ٔبن ًشًحوُا يف صـصمه.
اًلمي واًدرشًـاث االٕسالمِة اًيت دؿاُا دٌلر
وًلس محَت ٔبحادًر املععفى زيف ظَاهتا ً
نثريا من املـاين و ّ
وخسّصُا يف ٔبصـارٍ ،فاًضاؾص ارحىز يف جضىِي تـغ ظورٍ اًفٌَة ؿىل اذلسًر اًرشًف ،هَمس ذعل يف
مـصض حسًثَ ؾن ساكن كصًخَ (كساصة) مبسًية (ثسىصت) ،فـىل اًصمغ من ٔب ّن ُشٍ اًلصًة مـزوةل وجمِوةل ،إال
ٔب ّن ساكّنا ٔبُي دعال وهصم و ٔبحصاة ٔبذالق ؿاًَة فِم حيصسون ا ٔلرض واًـصض ،ومه ذواث هفوس ظاجصت
ًلول :
46

ػػػص ٔبن اًـلػػَ ْو َم ِفِػػَِا نـاًيَ ِرِـــي اًٌــاػػػصت
ق َــــ ِْ َ
َحيػصس ُػون اًــػصض ،وا ٔل َرض تـنيٍ َسا ُِصت
اذلة فِػػػِمُ ُ :
لك هَـــ ِف ِس َظـاتِػػػػػصت
َوز َاك ُت ِ
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ففي ُشا امللعؽ اًضـصي ٌس خحرض دٌلر حسًر اًصسول اًىصمي دَ ":ؾ َْيَ ِان َال ثَ ُم رسُِ َما اًيَّار :ؿَ ْ ٌني ج َى ْت َم ْن
دض َة ػل ،وؿني ابثت حتصس يف سخِي ِ
ػل"  ،فَلس ارحىز اًضاؾص ؿىل ِّ
اًيط اًرشًف ،و ّجفص ظاكاث َِ
اصلالًَة واذرتق تؤرثَ املصنزًةًَ ،ـَس جضىِ ُُل من خسًس وٌس ّ ُ
خلُل الاس خلالل اًضـصي ا ٔلمثي اطلي من
صبٔهَ ٔب ْن خيسم ّتصتخ َُ االٕتساؾَة.
47

اًيط اذلارض كس وضف ؾن كسرثَ يف اسدامثر اًيط اًلائة وثوػَفَ ،نٌل ٔبهَ ًُس
وًخّضح جبالء ٔبن َّ
ظور ًت مًسوذ ًة معاتل ًة مٌَ متام ًا ،تي ٔبؿاد اًضاؾص جضىِةل ؿىل وفق ًلخ َِ ،وموكفَ اًضـصي ،ومث َة مفاركة
ًَحؼِا املخَلي ًيط دٌلر ملارهة تيط اذلسًر اًرشًف من حِر نثافة اًحًِة اٌَلوًة وثواصل اًعور اًضـصًة
احملخةل مساحاث واسـة من ّهع َِ ،وذعل ابس خلالل ظاكاث اًيط اًيحوي اًرشًف اًحالقَة،وما ًخض ّميَ من
ؿالكاث قيَ ٍة مىذزن ٍت ابًـعاء ًِا جاكرت ارلَق ا ٔلولًَ ،ؼِص توضوخ ثبٔثّص اًضاؾص ابذلسًر اًيحوي  ،مس خٌَِلً
ٍ
وموػف ًا ٔبًفاػَ كري ٍ
مضامِي َُ ّ
اًضـصي وٌس خًسخ
مىذف ابالٕحا ِةل إًََ ٔبو االٕمياء هل  "،وٕاهٌّل ٌس خزنهل يف ّ ِهع َِ
ِّ
ِ
اسلوالث ًخـمَق املوكف اًفىصي اطلي ٍصيم اًضاؾص إًََ"
حَان و
مٌَ وحوُ ًا ؿسًست ٌضلال ِةل واًعور ِت واً ِ
فاًضاؾص ؾصف هَف ًخـامي مؽ هط اذلسًر وًدٌاص مـَ ؾن ظصًق اًخضمني كصاء ًت وثوػَف ًا ،وثشنّص ًا ،مفا
اًخياص " إال خسًَة اًخشنّص اًيت ثًذج حامةل بًٓثر هعوص مذـاكدة " .
48
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ًلس ٔبظَق اًضاؾص يف ُشا امللعؽ اًضـصي ؿىل موكف مضاتَ ملوكف اًييب ظىل ػل ؿَََ وسمل ،من
حِر اًفـي( :حصس اًـني) إال ٔب ّن اًـني يف اذلسًر اًيحوي اًرشًف ثحُت حتصس يف سخِي ػل فِيي ال
متسِا اًيار ًوم اًلِامةٔ ،بما اًـني يف اًيط اًضـصي فِيي جسِص ؿىل حصس اًـصض وا ٔلرض ،ومن ذالل
ّ
متسٌِل اًيار ًوم اًلِامة ،سواء ٔبابثت حتصس يف سخِي ػل
ُشا ،فاًضاؾص يف ر ٔبًيا رام اًلول ٔبن الك اًـَيني ال ّ
ٔبم يف سخِي اًـصض وا ٔلرضٔ ،ل ّن حصاسة اًـصض وا ٔلرض ٔبًض ًا حىون يف سخِي ػل ،واًصمس الٓيت ّ
ًوحض
ذعل:

 - 47انزشيزي يذًذ ثٍ ػٍغى ،عٍُ انزشيزي ،ط ،5رذمٍك ٔرؼهٍك :أدًذ يذًذ شبكش ٔيذًذ فإاد ػجذ انجبلً ٔئثشاٍْى
ػطٕح ششكخ يكزجخ ٔيطجؼخ يظطفى انجبثً انذهجً ،ط ،1975 ،2يظش ،ص .158
 -48ػجذ انًُؼى يذًذ فبسط عهًٍبٌ ،يظبْش انزُبص انذًٌُ فً شؼش ادًذ يطش ،سعبنخ يبجغزٍش  ،جبيؼخ انُجبح انٕطٍُخ
َ ،2005بثهظ ،فهغطٍٍ ،ص .63
 يبسن أَجٍُٕ ،فً أطٕل انخطبة انُمذي انجذٌذ (يفٕٓو انزُبص فً انخطبة انُمذي انجذٌذ) ،رشجًخ :أدًذ انًذًٌُ ،داس انشإٌٔانضمبفٍخ( ،دط) ،1987 ،ثغذاد ،ص .109
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جيسس من ذالهل موكف َُ اًضـوري ،وال
ًلس ّاّتش دٌلر من اذلسًر اًيحوي اًرشًف حمور ًا ثـحري ًًّيّ ،
ٌَيط اًرشًف جيـي من اًيط اًضـصي ًهعا خسًسً ا ،إذ ٔبؿاد اًضاؾص جضىِي
صم ٔبن ُشا اًخوػَف ّ
ارلاظة ًَىون وس ََخَ اًفٌَة يف اًخـحري ؾهنا ،وٕاًعال ٔبتـادُا اًضـورًة ،وُشا ًومئ
اذلسًر يف إظار ّتصتخَ ّ
جبالء إىل كسرت دٌلر ؿىل حمثري اًيط اًيحوي ،وجصاؿة اسدامثرٍ وثـحريٍ تسك ٍة مذياَُ ٍة ؿىل اّتاُاث َِ اًيفس َّة.
وحىضف اًلصاءت اًواؾَة بٔن اًضاؾص ّهصس هجسٍ يف رممة اًخيضَس ،وٕاؿادت اًرتثُة تني هعوظَ اًضـصًّة
واًيعوص اصلًًِة يف ضوء جضاتم وثفاؿي ٔبصاكل اًيط ،نٌل هَحغ الاوسجام يف وس َج اًيط اًضـصي
ٕمياءٍ ،مييح هعَ اًضـصي ٔبتـاد ًا حٌلً َّة ومـصفِ ًة
ٕحياء ٔبم ا ً
تَمحة مفصداثَة ،سواء ٔباكن اكذحاس ًا ٔبم ثضمَي ًا ٔبم ا ً
اًضـصًة تعاكاث ثـحريًة مرشكة.
وًـ ّمق موكفَ
َّ
اًفىصي ،وًلين ّتصتخ َُ َّ
ًلول َلس ؾحس املعَة "ٍاكد ال خيَو دعاة صـصي حسايث من اس خسؿائَ وامذعاظَ ،وًعي الامذعاص
إىل درخة اطلوابن حىت ىاكد ال هفعي فَِ تني ارلعاة اذلارض وارلعاة اًلائة هدِجة ًىثافة الاس خسؿاء
من انحِة ،وامزتاخَ تًس َج ارلعاة اًضـصي من انحِة ٔبدصى"  ،وُو امزتاح اكد ًخزَّط ّنائَ ًا من س َاق
اذلسًر اًيحوي اًرشًفُ ،شا ما جنسٍ ؾيس صاؾصان تَلامس دٌلر يف كوهل :
50
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َوث َِضَ ُؽ ب ٓ َم ُال َ
ػػػص ِاة ُم َح َاظػػػصت
اًض َحاة َم َؽ اً َـ َشاة َم َؽ املَػػَِاهةِ ..اب ًَس َ
اًضاؾص يف ُشا اًحُت ًخحسّج ؾن اًض حاة تعفة ؿامة ،وابرلعوص اًض حاة ادلزائصي اطلي فلس
ا ٔلمي يف ُشٍ اًحالد ،وؿىل اًصمغ من ٔبن كعَست (ؾودت اطلاهصت) اًيت نخهبا دٌلر س ية  ،1111فإن ا ٔلوضاع
مل ّ
ثخلري مفازال خي اًض حاة ادلزائصي ًـاين يف مصتّ ،تيلَ اًحعاةل واٍهتمُش واالُٕاهة...اخل ،واًضاؾص من
ًوظي رساةل إىل اذلاكم واملسؤوًني ًوظهيم فهيا ابًـياًة والاُامتم ابًض حاة
ذالل ُشا ٍصوم ٔبن ّ
ورؿاًخَ ،وًـي اًضاؾص من ذالل ُشا اًحُت ٌس خَِم كول اًييب ا ٔلمني َلس ؿَََ ٔبزىك اًعالت واًدسَمي "
ْاس خَ ْو ُظوا ابً ُىِ َُوةل ذ َْري ًاَ ،و ْار َ ُمحوا َ
اًض َحاة"  ،فاًصسول اًىصمي (ص) ًويص ؿىل اًض حاة ابًصمحة ،فاس خَِم
اًضاؾص مـىن اذلسًر واس خحرضٍ يف صـصٍ.
52
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وًحلى اًضاؾص يف ثبٔثّص واحض ابذلسًر اًرشًف ،فِو ال ٍىذفي ابالٕحاةل إًََ ،وٕاهٌّل ٌس خزنهل يف هعَ اًضـصي
وٌس خًسخ مٌَ وحو ًُا ؿسًست ٌضلالةل واًعورت واًحَانً ،لول :
53

ِ
اًض ْـ ُص ...ت َ ََان ...
َوه ُ ُحوءت ا ْرُ ََاظاث ِ
اًضـص
ّ
ًِِ ََشا َاًز َم ِن ا ٔل ْم ِص ٍِك
َن َو ْؿ ِس اذلُ ّ ِص ...املعساق
ًفذخح اًضاؾص كعَسثَ اًيت ومسِا تػػ(تَان صـصي ...إىل ٔبجصُة ا ٔلصلص) هبشٍ امللعوؿة اًضـصًة ،واًيت
ًؤنّس فهيا ٔب ّن اًضـص تَان ،فػػرٌلر امذط ُشا املـىن من حسًر رسول ػل (ص)" :ا ّٕن من اًحَان ًسحص ًا
وٕان من ّ
ظور اًضاؾص اًضـص ؿىل ٔبه َّ تَانُ ،شا اًالكم ازلَي
اًضـص ذلوكة "  ،فاًخياص ُيا واحض ،حِر ّ
املزدصف اطلي ٍزٍّن ًعاحدَ اًحاظي فرياٍ اذلق تبٔه َّ مثي اًسحص ،وملا اكن مـىن اًسحص كَة اًيشء يف بٔؿني
اًياس ،فا ّٕن مسًول ًفؼة (اًحَان) ُو ما ميخاز تَ فن اًلول من اًخبٔزري مبِارت ٔبسَوتَ و ّثَون ؾحاراثَ نٌل وظفَ
اًييب اًىصمي (ص).
54

ويف موضؽ بٓدص من مواضؽ ُشا اًيوع من اًخياص جنس اًضاؾص ًض ّمن يف كعَسثَ اذلسًر اًيحوي
اًرشًف مؽ إحصاء ثلَري يف اًضلك اًضـصي ،وهلعس ابًخساذي اًييص ُيا " اًخواخس اٌَلوي (سواء ٔباكن
وسخًِا ٔبم ً
انكعا) ًيط يف بٓدصٌ . "...ضري اًضاؾص إىل حلِلة ٔبتياء ًـصة ،فِعفِم ؿىل ٔبّنّ م جنوم
اكمال بٔم ً
ساظـة ثيري اصلروة وهتسي ػالةل اذلريان ،فِلول :
55
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َبتْيَا ُء ً َ ْـ ُصة اكً ُي ُجوم ُم ِضَئة ُوص َـا ُؾَِا ً َ ْم ِيض ُسسا ُمذَيَ ِا َثصا
ًدٌاص اًضاؾص يف ُشا اًحُت مؽ كول اًييب (ص)َ " :ب ْ َ
حص ِايب َاكًير ُجو ِم فَ ِدبَ ِ ّ ِّي ُم ا ْكذَسَ ًْ ُ ُُت ا ُْ َخسَ ًْ ُ ُْت"  ،فِشا
ثياص ثبًٓفي من انحِة تياء املـىن ،إذ ّ
مضن اًضاؾص مـاين ُشا اذلسًرٔ ،لهَ واع ٍ هبشا اًخواظي اًصويح
واصلًين ،فلس ثبٔ ّظَت فَِ خشور اًرتتَة اًصوحِة واصلًًِة ،فِشٍ اًعورت انتـة من اًخجصتة اًضـورًة هل ومن
57
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فدياء ؿىل ُشا وس خعَؽ ٔبن هخوىخ ثياص اًضاؾص مؽ س َاق اذلسًر اًيحوي اًرشًف اًلامئ ؿىل
اهامتئ َِ اصلًينً ،
تياء خسًس ًا ًدساوى مؽ
ٔبساس املـىن واٌَفغ ،فلس كام اًضاؾص تلصاءت اذلسًر اًرشًف ،ومن ُث ٔبؿاد تياء ٍُ ً
ٔبفاكرٍ ومواكفَ ،فاكن دعاتَ اًضـصي توثل ًة ٌَخفاؿي ما تني اًيط اذلارض واًيط اًلائة.
خيوع يف ثوػَف اًخياص مؽ اذلسًر اًيحوي اًرشًف ٌضري إىل ٔبن اًضاؾص حياول ٔبن ال
إن ُشا اً ّ
ًفَت مٌَ ٔبي هط ٔبو حصهَة ٔبو حادزة خشعَة ؿاصت يف ذاهصثَ ،فِو ٍصًس ٔبن ٌس خفِس مهنا وٌس خلَِّا
الاس خلالل ا ٔلمثي ،فاًضاؾص ًحشل هجس ًا كري كََي يف إحالل ُشٍ اًيعوص اًلائحة ماكّنا املياسة يف زياًّي
هعوظَ اًضـصًة ،ملاوم ًا ٔبحِا ً
ان نثريت سعوت اًيط اًلائة وحصنخًَ ،لول دٌلر :
58

اًف َــ ِار ُس اًـصتػِ ُػي ُ ََّػػز راكتـــَ واً َف ْحــي ًبٔىب ٔبن ٌضــ َّس ًِ َجامَ
فِشا اًحُت ًسل ؿىل إؿادت اًضاؾص ًىذاتة اًيط اًلائة وثوػَفَ ثوػَ ًفا فٌ اَا تعصًلة الامذعاص ؾن
ما روي ؾن رسول ػل (ص) كوهلَ ":ال ثَ ُلو ُدوا ارل َ َْ َي ِتيَ َو ِاظهيَا فَذَشًُوَُا"  ،فِشا اًخياص ال ًلوم ؿىل ثياص
مدارش مؽ بًٔفاظ اذلسًر ،تي ًلوم ؿىل االٕمياء اًسًؽ اطلي ًخعَّة كارئ ًا واؾَ ًا وخمزوانً زلافًِا واسـ ًاًَ ،متىّن
من ثعوًؽ مـاين اذلسًر ومضامِيَ رلسمة اًيط اًضـصي ،ف ّ
ِخخني ٔب ّن معََة اًخياص كامئة ؿىل اس خحضار
اًيط اًلائة واًخفاؿي مـَ مـيو ًًّي دون اًخرصحي ٔبو اًسد ٔلًفاػَ وحصاهَحَ.
59

إن اذلسًر اًرشًف ميثّي مٌـعف ًا ُام ًا يف هط دٌلر اًضـصي ،إذ ًعحف هعوظَ تَون إساليم
ودًين ،فمييحَ دميومة واس متصارًة ابًخواظي ،فُسرتفس اًضاؾص من اًيعوص اًرشًفة املـاين وٌس خَِم من
ثعور ذاص
اًرتاهَة احملمسّ ً ِة اًعور اًحالقَة انك ًال إًّيُا ًيعَ اًضـصي ،تـس ٔبن ًـَس تياءُا ؿىل وفق ٍ
ًًسجم واًيط اذلارض.
واهعالكًا ذما س حق ًخّضح ٔبن ثياص اًضاؾص مؽ اًيعوص اصلًًِة االٕسالمِة – اًلصبٓن اًىصمي واذلسًر
ذمزيا يف صـصٍ ،فلس ّ
اًيحوي اًرشًف – اكن وا ً
صلكت ُشٍ اًيعوص اصلًًِّة رافس ًا حوُص ًًّي من روافس
ّضا ّ ً
ظَاكة اًًسق اًضـصي وتياء حصاهَحَ وهؼم مجُل ،فِو " ً َ َّـس من ٔبجنح اًوسائي اًخـحريًّة ،وذعل رلاظَة
حوُصًة يف ُشٍ اًيعوص ثَخلي مؽ ظحَـة اًضـص هفسَ ،يف نثري من حواىهبا ويه ذما ًزنع اطلُن اًخرشي
ذلفؼَ ومساوم ِة ثشهص ٍِ فال حاكد ذاهصت االٕوسان يف لك اًـعور حتصص ؿىل االٕمساك ِّ
تيط إال إذا اكن دًًِ ًا ٔبو
صـصًّي ً،ويه ال متسم تَ حصظ ًا ؿىل ما ًلوهل حفسة ،وٕاهٌّل ؿىل ظصًل ِة اًلول وصلك اًالكم ٔبًض ًا ،ومن ُيا
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 -59اثٍ دجش انؼغمًلًَ ،عهغهخ انزْت ،رذمٍك :ػجذ انًؼطً أيٍٍ لهؼٓجً ،داس انًؼشفخ( ،دط)( ،دد) ،ثٍشٔد ،نجُبٌ،
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ذاظة ما ًخعي مٌَ ابًعَف ثـز ًٍزا كو اًّي ًضاؾصًخ َِ ،ود ًمعا الس متصارٍ
ًعحح ثوػَف اًرتاج اصلًين يف اًضـصّ ،
يف حافؼة االٕوسان " .
60

وٕاذا اكن حال اًخياص من اذلسًر اًيحوي اًرشًف ،والاكذحاس من اًلصبٓن اًىصمي ؿىل ُشا ّ
اًضلك يف صـص
دٌلر ،فىِف يه ظحَـة ثوػَف اًلعط اًلصبٓين يف صـصٍ ًّي حصى؟.

 -3اًخياص مؽ اًلعط واًضرعَاث اًلصبٓهَة:
إن اًلعة اًلصبٓهَة ًُست ًو َان من بًٔوان ا ٔلكعوظة ٔبو اًلعة ابملـىن املخواضؽ ؿَََ ،وطلعل فِيي ال حتمي
من اًـيارص اًفٌَة ما محَِا هلاد اًـرص اذلسًر ،فاًلعة يف اًلصبٓن اًىصمي ّمتزيُا دعائط ،وجسمو هبا ؾن
كريُا من ظسق اًواكـَة اًخارخيَة وخاذتَة يف اًـصض ،فَلس ٔبنّس س َس كعة ُشا املـىن يف كوهل " :اًلعة يف
معال فٌ ًَا مس ً
اًلصبٓن ًُست ً
خلال يف موضوؿَ وظصًلة ؾصضَ ،وٕادارت حوادزَ نٌل ُو اًضبٔن يف اًلعة اًفٌَة
اذلصت اًيت حصيم إىل ٔبداء قصض فين ظََقٕ ،اهٌّل يه وس َةل من وسائي اًلصبٓن اًىصمي اًىثريت اًيت ثلوم ؿىل
ٔبقصاض دًًِة" .
61

وثُـس اًلعط واًضرعَاث اًلصبٓهَة رافس ًا من روافس االٕتساع اًفين ملا فهيٌل من مذـة وٕافادت ،وٕاقياء
ابالٕصارت ،وما ًِا من دالالث معَلة ،والس امي حني ثعحح ُشٍ اًلعط ٔبو اًضرعَاث كٌاؿ ًا ومـاد ًال
موضوؾَ ًا ٌَضـص ،إذ ٍىضف اس خسؿاؤُا ٔبًوا ًان من الاهفـاالث ازلاًَة واًيفس َة وًضؽ زلافة اًضاؾص ؿىل
ثخوزع ؿىل اًيط فذخـاهق اًلعط واًضرعَاث امللسّسة
احملم ،إذ ثخوارد اًعور اخملزوهة يف اطلُن و ّ
تخلٌَاث خمخَفة فهيا ًون من املوضوؾَة ٔبحِا ًان واصلرامِة ٔبحِاان ٔبدصى ،فُس خسؾي دٌلر ُشٍ اًضرعَاث
ثوظي إًََ اًضاؾص اًـصيب يف
وثغل اًلعط ًَجـي مهنا مـاد ًال موضوؾَ ًا ًخجصتخَ اطلاثَة ،وًـي ُشا ما ّ
اًـرص اذلسًر .
62

 -60جبثش لًٍذخ ،انزشاس اإلَغبًَ فً شؼش أيم دَممْ ،جش نهطجبػخ( ،دط) ،1987 ،ص .48
 -61عٍذ لطت ،انزظٌٕش انفًُ فً انمشآٌ ، ،داس انًؼبسف ، ،ط( ،10دد) ،انمبْشح ،يظش ،ص .143
ٌُ -62ظش :ػهى ػششي صاٌذ ،اعزذػبء انشخظٍبد انزشاصٍخ فً انشؼش انؼشثً انًؼبطش ،داس انفكش انؼشثً( ،دط)1997 ،
انمبْشح ،يظش ،ص .20

ورموزا ودالالث حصاوحت ما تني
ًلس امذ ٔل اًيط اًلصبٓين ابًلعط واًضرعَاث اًيت كسّ مت ٔبتـا ًدا
ً
زيائَة االٕميان واًىفص ،وارلري واًلىن ،وما تني إجصاز املوؾؼة واًـّب ً ٔلدم اًساتلة ،فلك ُشا ثبٔثّص تَ دٌلر ثبٔث ًّصا
وا ً
ٌدرشا تعورت واّضة يف بٔكَة كعائسٍ فِـمتسٍ يف نثري من ا ٔلحِان يف ثـزٍز تـغ مواكفَ.
ّضا إذ حصاٍ م ً
ًلعة اًعوفان ماكىهتا ؾيس تَلامس دٌلر ،فلس ّ
وػف بٔحساهثا وكام جصتعِا تبٔحساج واكـَة من ّت من ّتصتخَ
و ّ
اًضـصًة وزادهتا تـسً ا إحيائ ًَا ودالً ًَا ،متثَّت يف اًعوفان بٔو اًفِاضان اطلي مغص ادلزائص اًـامصة ص خاء 2001
ففي كعَسثَ (رساةل من اًعوفان) ٌض حَ اًضاؾص فِضاانث ابة اًوادي تعوفان هوخ ؿَََ اًسالم ،فِلول :
63

َو َس َّسُ ُ ََشا َاًز َمان ...
سورت "هوخ"
ٍُصثّ ُي ِيف اًيَ ِاس َ
َوً ْي ِش ُر ت َ ْـسَ فَ َو ِاث ا َل َو ِان ...
َوت َ ْـسَ ْاص ِخسَ ا ِد َ
"اًـشاة ا ٔل ًِمي"
ًَّي َر ّة..
مني ا َال ثَ َح َارا"
" َال حَ ِزد َاًؼا ًِ َ
ّ
ـغ املوا ِكف من سورت "ا ٔلهخِِاء"
َوًشهص ت َ َ
وسورت "ظَ"
ومـجزت اًصة يف "وادي موىس"
واكرزة اًضـة يف "ابة اًوادي"
"ووادي كصٌش"
ًلس كام اًضاؾص ابمذعاص مـىن سورت ُود ،واب ٔلدط ّكعة اًعوفانّ ،
وحورُا ؿىل حسة
فوػفِا ّ
رؤًخَ اًضـصًة ،فصاخ ٌسرتسي تبٔذش اذلنك واًـّب من ُشٍ اًلعة ًُض ّحَ هبا اًفِضان اطلي رضة اًـامصة
ذاث ص خاء.
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وٌس خسؾي دٌلر ّكعة انكة هيب ػل (ظاحل) ؿَََ اًسالم جلك ما حتمُل من ثساؾَاث ًخسفؽ ابًس َاق
اًضـصي ٌَخالمح مؽ بٔحساج ثغل اًلعةً ،لول دٌلر يف كعَست ( ٔبُواك ٔبهت )..مذليَّ ًا توظيَ ادلزائص :
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َو َما تني ظحَ َحة ُ َ
وّضاَُا َدَُــاَُا ( َحدَِدػػػػَػػػخَيَا) َما َدَُػػػػػاَُـا
ثٌََػػػػػػػادَث(زَ ُمػػػود) ت ُِع ْل ََا ِهػػػػَِا َؾــىل َظـــاحل واسذَػػػػػػث ََارث َب َذاُ َــا
و َُدــت إىل ؾُلػػػص (انَ كَذــَ)

فَلَارث مِا ٌٍ ..وفَاضَ ت د َماَُا

ـــَوم َيف ىَ ْىدَـــة
َوُا ٔبهَـــيَا اً َ

هٌَُػػػػػػ ِاص ُــــس ٔبن َال ً َػػػعػػػػوًُ َمـــسَ اُ َـــا

اًضاؾص يف ُشٍ ا ٔلتَاث ٌس خحرض كعة انكة ظاحل ؿَََ اًسالم وما فـُل كومَ هبا ،حِر ص ّحَ اًضاؾص
هحريا
خيصتون تضلمه تبًٔسّيم ؿازّني فَِ فسا ًدا ً
وظيَ اذلحُة تياكة ظاحل ؿَََ اًسالم حني راخ ٔبتياء ُشا اًوظن ّ
من كذي وحصق وثسمري وثفجري...اخل ،فذـلري انكة ظاحل من كدي اًلوم يف اًلصبٓن اًىصمي ٌض حَ ظورت ّتصًة
اًحالد يف اًيط اًضـصي ،واًضاؾص ُيا ًخحسّج ؾن اًس يني اًـجاف اًيت ٔبظاتت اًحالد وًالث االٕرُاة.
ًَمتس دٌلر اًـؼة واًـّبت ًحين االٕوسان من اًلعط اًلصبٓين وٌسدمثصُا يف صـصٍ ًَلسو صـصٍ ُح َّةل من
املعصزت جصوهق اًحالكة ومعق املـاين ،وحٌلل اًعور ،ففي ا ٔلتَاث اًضـصًة اًساًفة ٌض ّحَ دٌلر انكة
اذلنك ّ
ابخملصتني واملرتتعني هبشا اًحضل ،واًرتس مية الٓثَة ّ
ثوحض ذعل:
ظاحل وٍصمز ًِا ابدلزائص ،وٌض حَ كوم ظاحل ّ

املصت كعة
ومن بٔخي إضفاء كسر من اًلساسة ؿىل املواكف اًيت ؿاصِا اًضاؾص ،ف ٕاه ّيا جنسٍ ٌس خحرض ُشٍ ّ
اًييب إجصاُمي –ؿَََ اًسالم– يف ثياص موامئ ملوكفَ اًضـصي ،مفن اذلوادج اًيت اس متسّ ُا دٌلر من كعة
س َسان إجصاُمي –ؿَََ اًسالم– ّ
ووػفِا يف صـصٍ ،كعة اطلتَح اطلي فُسي تَ س َّسان إسٌلؾَي–ؿَََ
اًس ْـ َي كَا َل ًَّي تُ َ َّين ا ِين َب َرى ِيف امليَا ِم َب ِين َب ْذ َ ُحب َم فَاه ُْؼ ْص َما َذا حَ َصى كَا َل ًَّي
اًسالم– ًلول ثـاىل﴿ :فَََ َما تَََ َف َم َـ َُ
َّ
ّ
ْ
ِ
َّ
َ
ِ
ْ
َ
َ
َ
سْ
اًعا ِج ِص ٍَن فَََ َّما ب ْس َمل َوث َُُل ٌَ َج ِحنيِ َوه َسَ ًْيَا ٍُ بن ًَّي ا ْج َصاُ ُمي ك َظ َّسك َت
َبت َ ِت افْ َـ ْي َما ث ُْؤ َم ُص َس خَجِ سُ ِين ا ْن َص َاء ُ
ػل َم َؽ َّ
ّ
ّ
 -64انًظذس َفغّ ،ط ،2ص .404 -403

ُاًص ْؤ ًَّي اانَّ نَ َش ِ َعل َ ْجن ِزي ا ْحمل ِس ِي َني ا َّن ُ ََشا ُُ ِو اً َح ِال ُء املح ُِني َوفَسَ ًْيَا ٍُ ت َِشتْ ٍح َؾ ِؼ ٍمي﴾ ٌ ،س خسؾي اًضاؾص ُشٍ
ّ
ّ
ٌسد
اًلعة و مثصُا يف صـصٍ مض هبّ ًا فهيا اًفلِس اًصاحي ظسام حسني ابٕسٌلؾَي ؿَََ اًسالم يف ًوم إؿسامَ من
كدي ا ٔلمصٍاكن يف ؾَس ا ٔلّضى من ؿام  ،2002نٌل ص هبّ َ ؿىل ٔبه َّ نخش فساء ًس َّسان إجصاُمي -ؿَََ
اًسالم ،تسل إسٌلؾَي ؿَََ اًسالم ،خفٌلر اس خعاع ٔبن ٍصمس ظورت مذـاًلة مؽ كعة إجصاُمي –ؿَََ
اًسالم– فلال :
65

66

دػػق
ُرشاكَ ًّي َظسَ امِ...ا ُل ِفق فلس فُػػ َ
زث يف اًػػػػػسَ ارًػػػن يف اًــــ َســــ ِ
ثْ َ
َت اًضَ ػػػِادَت ُمػػػػػػ ْؤ ِمـــي ًا تَعــال
ِه َ

سػػق
َو َر َم َ
ـَت دَع َم َم ًَـٌـة اًلَـ ِ

َبرضَ ػػػػػػَت إتػػػػصاُػػػػػِــــم ًثهػػػػػػػػػػِــــة
و َبضَ ْفذَفي ؾَ ِس اً ِفػػػػػػػػػسا ِء ًَػػػػػػيَا

وفػػػػػسَ ًــــت إسـمــــاؾػػػػػِـي ابًػػص َمػ ِق
َ
ــفػق
ؾػػػػػِـــس اًسػر َـــا ِء تلََدِـم ارل ِ

وٌس خويح دٌلر كعة (تَلُس) مَىة س حبٔ مؽ اًييب سَامين -ؿَََ اًسالم -اًيت وزّق اًلصبٓن اًىصمي ذّب
جمسُا وؾؼمة ؾصصِاُ ،ث دضوؾِا ٌَحق وٕامياّنا ابؼل حني دؿاُا هيب ػل سَامين -ؿَََ اًسالم -إىل ارلري
واًِسىً ،لس ّ
رمزًّي ،فػػػ"ُو ٍصمز من ذالًِا إىل اهسحار االٕمّبًّيًَة
وػف اًضاؾص ُشٍ اًلعة ثوػَ ًفا ً
ا ٔلمصٍىِة يف فِخيام ،وٍصمز إىل خشعَة هوًومخس مىدضف ٔبمصٍاك ،ابًِسُس اطلي وضف ًس َسان سَامين
ٔبددار تَلُس مَىة س حبٔ .وٍصمز إىل الامّبًّيًَني ا ٔلمصٍىِني واملس خـمصٍن تخين ٕارسائَي اطلٍن اتُوا يف ا ٔلرض
حزاء ؾعَاّنم ًيخهيم موىس ؿَََ اًسالم" ً ،لول :
67

68

اًُِسُس ُنوًُمخس ضَ اع
اكً ُحومةِ ،ت َال َؾودَت
ذ َََف ا ٔل ْظ َالل
َما َبتْ َـسَ مك ؾن َؾ ِصش َس َحبٔ
تَلُس ًَ ْم ج َ ْسبٔل قصابء
 -65عٕسح انظبفبد ،اٌَخ.107-101 :
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كريذهة
كوما يف اًخَ َِ من ِ
تلري ٔب َمان..
ومن اًواحض ُيا ٔب ّن اًضاؾص مل ٍصمس اذلسود اًزماهَة واملاكهَة نٌل يه موحودت يف اًخارخي ،ويف كعط
اًلصبٓن ،فاًضاؾص كَة املوازٍن ،فا ٔلحساج اًخارخيَة مل حصوي ؾن ًلاء هوملخس واًِسُس ،نٌل مل ثَخلي تَلُس
تخين ٕارسائَي اًخاهئني يف سٌُاء ،وهذا اإلبداع وهذا الفن من متطلبات الصورة الفنية الحداثية التي من خصائصها تحوير وقلب
التاريخ وعدم الخضوع له ،ففي الصورة هنا يكون الخضوع فيها للموقف النفسي الذي يرغب الشاعر في تجسيده من خالل
رموزه.69

ّ
املصت ٌضلالةل
وػف دٌلر يف تيائَ اًضـصي خشعَة اًس َس املس َح– ؿَََ اًسالم – حِر خاءث ُشٍ ّ
ؿىل اًسمل ورفغ اذلصة ،فض ّحَ اًضاؾص هفسَ اب ٔلفـى ،فصمغ ما متَىَ من مس –وُو سالخ كاثيٌ -ضـص
ٔبهَ ًُس صلًَ ٔبي سالخ ،وُشا دًَي ؿىل حدَ ٌَسمل ،فصمغ وحود اًسالخ فإهَ ٍصفغ اس خـٌلهل ،نٌل اكن
اًلوت واًلسرت اًيت حمتثّي يف اصلؿاء ؿىل اًـسو اًاكفص اطلي ٔبؿَن اذلصة ؿَََ ،وًىن حدَّ
ًـُىس ؿَََ اًسالم ّ
ٌَسمل حـُل ٌسىت ؾن اًىفار ،إذ اكن ابٕماكهَ اًخلَّة ؿَهيم ابصلؿاء فلطٔ ،لن ػل ؾز وخي سُس خجَة
ّتسسث ُشٍ اًعورت يف كول صاؾصان يف كعَست ؾيواّنا
ًيخَِّ نٌل اس خجاة هل يف إىزال مائست من اًسٌلءّ ،
(يف اهخؼار املـجزت) :
70

نــىــي َّضاًّي مؤامصت اًسمل
يف زمن اذلصة ...
ثَِحين ...
مجصت "اًزائست"!
و ٔبصـص ٔبين ٔبفـى
تال ٔبي ســم!...
وٕاين ؾِـــىس اًُسػػػػػوع
تال مائست!...
ٌُ -69ظش :يذًذ َبطش انشؼش انجضائشي انذذٌش ارجبْبرّ ٔخظبئظّ انفٍُخ ،ص .587
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ومن اًضرعَاث امللسّ سة اًيت وردث يف صـص دٌلر مصمي اًـشراء –ؿَهيا اًسالم -فِيي رمز زلايف دًين ؿامٌ ،ضري
إىل اًـفّة واًيلاء واًعِص ،ويه ثـس واحست من ظور املـصفة اصلًًِة اًيت سىٌت ذاهصت اًضاؾص ووخساهَّ ،
وػف اًضاؾص
ّكعهتا يف تيائَ اًضـصي ؾيسما خاءُا اخملاض ويه خاًسة حتت خشع اًيزةل ،وكس كَة ؿىل ُشٍ اًعورت الًٓة اًلصبٓهَة
رس ًَّّي َو ُُ ّ ِزي اً َ َْ ِم ِجب ِْشعِ اًيَّز َ ِْةل ج َ َساكَطُ ؿَََ َْ ِم
املمتث ّةل يف كوهل ثـاىل﴿ :فٌََادَاَُا ِمن َحتْهتِ َا َب َّال َ ْحت َز ِين كَسْ َح َـ َي َرت ر ِم َ ْحتخَ ِم َ ِ
ّ
71
جمسسً ا يف كول اًضاؾص:72
ُر ْظ َحا َح ٌََِّا﴾ ً ،ؼِص مـىن ُشٍ الًٓة ّ
ًػػػػػػػػػار ال ٓ ِدػػػػػػػػصت
ػػػصًَػػػػػػ ُم ؿَادَث ِمن ِد
ِ
َم ْ

ًــــذػَػػػػٌ ُ
ػػػػػػػص اًٌَػػػػرػِػػػػػػػػِػػػػػػػػػ َي ِرظػػػػػػػػػػػػػػػدػػػػػػػ ًا
ــــض َ
وًــخَ ْدـــذَػػػػػػسػِػػػػػػػػػػم كػػػػَػػػػػػ ِصًػػػػػػػػػصت ؾػػػػػػػػػػِػػػػػػػػون
مػػػػػػػػػػػصًػػػػػػػػػػػػػ ُم ؾػػػػػػػػػػػػػػػػػادث َسػػػػػػػػػػػػػا ِفػػػػػػػػػػػصت
جسىن يف إحسى ضوايح اًــلاُصت
حزيا الس خلداًِا
ا ّٕن ٔبنرث املحسؿني من اكن هعَ ذا ظحَـة حصاهكَةٔ ،بي ٔبن اًصوافس اًساتلة وخسث ّ ً
فضـص دٌلر امذغل من اًسـة ما ًؤُُّل السدِـاة ٔبمناط من اًيعوص اًساتلة ،وًـود ذعل ذليىذَ وكسرثَ
ؿىل املالمئة تني ثغل اًيعوص وحسسَ ،حفضور الًٓة اًلصبٓهَة يف ُشا اًس َاق ًلوم ؿىل اًخحوٍص واًخلَري.
73

وثـس خشعَة ذامت ا ٔلهخِاء واملصسَني س َسان دمن ٔبنرث اًضرعَاث ص َوؿًا ؾيس اًضـصاءً ،ىن ؾيس
دٌلر مل ّ
مذيوؿة ،فِيي مثال ٌَصمز
ثوػف ُشٍ اًضرعَة إال كََ ًال؛ فلس ٔبذشث ؾيسٍ حواهة ودالالث ّ
اًضامي ً ٕالوسان اًـصيب سواء يف اهخعاراث َِ ٔبو يف بٓالمَ.
حتسّ ج دٌلر يف كعائسٍ ؾن هجادٍ وملاومذَ (ص) ٌَىفار يف تساًة اصلؾوت وما الكاٍ من ؿشاة وٕاُاهة
من كومَ ومن اٍهيود ،ؾيسما اكهوا يف هجاةل وفوىض ًـدـــسون ا ٔلظيام من دون ػل وًفذم كوّيّ م
اًضـَفً ،لول اًضاؾص :
74

َبتيَ َاء دَِـّب َؾــا ُدوا مػِػن َمػػػػر َــا ِت ِئػػِػػػػػم
َحو َل امل َ ِسًية  ..ال تَسْ ٌر ،وال صِة
 -71عٕسح يشٌى ،اٌَخ.25-22 :
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ػػػػػػصُــــم
ســِ َــ ْلــ ُذػػػػػػَػػون َر ُسػػػػو َل ػل كــَا ُِ ُ
َ َىك ٔب َرادوا ًِـــُىس ،ؾــيسما ظَـــ ُحوا
ِسر
َد ُم املس َ ِح تـعف /اًلسُ /مهنَــ ُ
ـــلذػػصة
وكذي بٔحـمـس ابســ ِم اً ِ
ــلػػصة ً ُ
فاملخبٔ ّمي ًِشٍ ا ٔلتَاث جيس اًضاؾص ٌس خسؾي ٔبسٌلء ًضرعَاث دًًِة ٔبدصى ،فِيي إصارت اكفِة ًدرشك لك
من املحسع واملخَلي يف اس خحضار ُشٍ اصلالالث ارلفِّة " فاملـىن اًلعسي المس اًـمل داذي اًيط ال ًـمتس دالةل
اجملصد فلط وًىن وػَفذَ داذي اًس َاقٔ ،بو اب ٔلحصى ؿىل اًخفاؿي اًثيايئ تُهنٌل واهـاكس ُشا اًخفاؿي يف
الامس ّ
ذُن املخَلي" ،75ومن ُيا فا ّٕن اس خسؿاء ُشٍ ا ٔلسٌلء وا ٔلًلاة (ؿُىسٔ ،بمحس املس َح ،رسول ػل (ص)) ًِو
اًلمي االٕسالمِة اًيت حيمَِا اًيط ،ومسى ثفاؿي اًضاؾص وثبٔثّصٍ جلك ما ٍصثحط ثضرعَ (ص)
دالةل ؿىل ثغل ّ
فاًضاؾص ًـاهق بًّٓيث اًلعط اًلصبٓين فُس ُ
خي مهنا ُشٍ ا ٔلسٌلء ٌَضرعَة احملمسًة.

ارلامتة:
خنَط يف ّناًة ُشٍ اصلراسة إىل اس خزالص ٍلوؿة من اًيلاط ميىن إحٌلًِا فامي ًًل:
 ا ّٕن ٔبمثةل الاكذحاس نثريت يف صـص تَلامس دٌلر؛ فبٔحِاانً ًلذخس مفصدت ،و ٔبحِاانً ٔبدصى بًٓة اكمةل ،وُشا دًَيؿىل سـة متىٌَّ من اًثلافذَ اًـصتَة االٕسالمِة وهؼصثَ إٍهيا هؼصت ثلسٌس واؿزتاز ،فلس اكن ثوػَفَ ٌَلصبٓن
اًىصمي يف هعوظَ اًضـصًة ان ًجا ومؤث ًّصا من ذالل تعمة اًضحن اًيت ًسفـِا فهيا ،إذ ٔبه َّ اكن ًعسر من
رؤًخَ ارلاظة ابملوضوع ومـاانثَ وّتصتخَ ،ذما ٔبهسة هعوظَ مزًسً ا من اًخبٔزري واًلاتََة ؿىل إًثرت الاهفـال،
وحتصًم مضاؾص املخَلّني واسدثارهتا.
اكن اس خسؿاء اًضاؾص لٓي اطلهص اذلىمي ٔبو ٔبًفاػَٔ ،بو كععَٔ ،بو ٔبحسازَ ٔبو خشعَاثَ ٔبحس اًس حي اًيتزواب خسًسً ا ؿىل حسة ما ارثبٔى
حـَخ َُ ٍصثلي ثضـصٍ ،فَِشٍ الاس خسؿاءاث رؤى ذاظة ؾيسٍ ،ىصاٍ ًَخسِا ً
ثلوي املوكف اًضـصي ،حىت اكهت ًلة
 ،وَكٌّل س يحت هل اًفصظة تشعل ،فِيي ثًسجم وثخجاوس وثخالءم و ّ
اًلصبٓن اًىصمي ً
ؿشاب ٍصد ٍُ اًضاؾص وٍهني من ٔبًفاػَ فِوردُا يف س َاكاهتا اصلالًَةٔ ،بو ًـسل هبا إىل
مهنال ً
س َاكاث ٔبدصى ّتصي مؽ مضمون ما هؼم.
 -75أدًذ يجبْذ ،أشكبل انزُبص انشؼشي -دساعخ فً رٕظٍف انشخظٍبد انزشاصٍخ ،يطبثغ انٍٓئخ انؼبيخ نهكزبة( ،دط)،
 1998يظش ،ص .50

 اكهت خشعَاث ا ٔلهخِاء واًصسي من ٔبمه اًضرعَاث و ٔبنرثُا ص َوؿًا ؾيس دٌلر ،وال قور يف ذعل ،فَلسحس اًضـصاء مٌش اًلسم تبٔ ّن مثة رواتط وزَلة حصتط تني ّتصجهتم وّتصتة ا ٔلهخِاء ،فلك من اًييب واًضاؾص حيمي
ٔب ّ
رساةل إىل ٔب ّمذَ ،واًفارق تُهنٌل ٔب ّن رساةل اًييب يه رساةل سٌلوًة ،ولك مهنٌل ًخح ّمي اًـيت واًـشاة يف سخِي
رساًخَ وًـُش قصً ًحا يف كومَ ،طلعل د ٔبة دٌلر ؿىل اس خـارت ُشٍ اًضرعَاث ّ
ًَـّب من ذالًِا ؾن ّتارتَ
فُس متس من كعِِا مضامِيًا و ٔبُسافًا مذوذاتً ،ثخّفق مؽ رؤاٍ و ٔبتـادٍ اًفىصًة وؿىل حنو ًخض ّمن اًخواظي
والاس متصارًة تني زمن ا ٔلهخِاء (املايض) وزمن اًضاؾص (اذلارض) نٌل ًدِح ُشا ا ٔلمص ًضاؾصان ًخحصٍصُا
وٕادذاًِا املوضوؾَة ،وحتوًَِا وثـمميِا إىل ٔبن ثعحح ّتصتة ؿامة.
ًيع َِ ٔبو حََْ ًة ًفؼَ ًة ٔبراد مهنا رس ًدا ًلعة ٔبو
 ا ّٕن ثياص دٌلر مؽ اًلعط واًضرعَاث اًلصبٓهَة مل ٍىن زًي ًة ّحاكًة ،تي يه بًَٓة ًصتط اًيط اًضـصي تـمق اًضرعَة و ٔبقوارُا ،مذّحسً ا مـِا من ذالل جضاجاكثَ مؽ
ثبٔوًالهتا وثفسرياث َِ ارلعحة ،ؿىل وفق إتساع صاؾصان املخسفّق وظالتة تبٔسَ يف جماهبة اًضرعَة اًصئُسة
وحوارٍ مـِا.
ًلوي صـصٍ و ّ
 ًلس ًّسمعَ يف نثري من
صلك اًلصبٓن اًىصمي ؾيس دٌلر مصح ًـا فىص ًًّي وفٌ ًَا ،اس خلى مٌَ ما ّ
رمزا ٌَمثي واًلسوت واًـؼة ،واًيعوص اًلصبٓهَة كادرت تال صم
املياس حاث اًـامة وارلاظة .فاًلصبٓن اًىصمي ًـس ً
مـان مذجسّدت.
ؿىل إًِام اًضاؾص مبا حتوًَ من ٍ

االٕحاالث :
انمشآٌ انكشٌى ثشٔاٌخ دفض.
 انًظبدس ٔانًشاجغ: -1أدًذ انٓبشًً ،جٕاْش انجًلغخ فً انًؼبًَ ٔانجٍبٌ ٔانجذٌغ ،انًكزجخ انؼظشٌخ( ،دط) ،2008 ،ثٍشٔد.
 -2أدًذ يجبْذ ،أشكبل انزُبص انشؼشي -دساعخ فً رٕظٍف انشخظٍبد انزشاصٍخ ،يطبثغ انٍٓئخ انؼبيخ نهكزبة( ،دط)،
 1998يظش.
 -3ثغًٍَٕ ػجذ انفزبح فٍٕد ،ػهى انجذٌغ دساعخ ربسٌخٍخ ٔفٍُخ ألطٕل انجًلغخ انؼشثٍخ ٔيغبئم انجذٌغ ،يإعغخ انًخزبس نهُشش
ٔانزٕصٌغ داس انًؼبنى انضمبفٍخ األدغبء نهُشش ٔانزٕصٌغ ، ،ط ،1998 ،2يظش.
 -4انزشيزي يذًذ ثٍ ػٍغى ،عٍُ انزشيزي ،ط ،5رذمٍك ٔرؼهٍك :أدًذ يذًذ شبكش ٔيذًذ فإاد ػجذ انجبلً ٔئثشاٍْى ػطٕح
ششكخ يكزجخ ٔيطجؼخ يظطفى انجبثً انذهجً ،ط ،1975 ،2يظش.
 -5جبثش لًٍذخ ،انزشاس اإلَغبًَ فً شؼش أيم دَممْ ،جش نهطجبػخ( ،دط).1987 ،
 -6ججٕس ػجذ انُٕس ،انًؼجى األدثً ،داس انؼهى نهًًلٌٍٍ ،ط ،1979 ،1ثٍشٔد ،نجُبٌ.
 -7جًلل انذٌٍ انغٍٕطً ،انذبٔي نهفزبٔي ،داس انفكش نهطجبػخ ٔانُشش( ،دط) ،2004 ،ثٍشٔد ،نجُبٌ.
 -8جٕنٍب كشٌغزٍفب ،ػهى انُض ،رشجًخ :فشٌذ انضاًْ ،يشاجؼخ :خهٍم َبظى ،داس رٕثمبل نهُشش ،ط ،1991 ،1انذاس انجٍضبء
انًغشة.
 -9جٍشاس جٍٍُذ ،يذخم نجبيغ انُض ،رشجًخ ػجذ انشدًٍ إٌٔة ،داس رٕثمبل نهُشش ،ط ،1986 ،2انذاس انجٍضبء،
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(دط) ،2004 ،ثٍشٔد.
 -11اثٍ دجش انؼغمًلًَ ،عهغهخ انزْت ،رذمٍك :ػجذ انًؼطً أيٍٍ لهؼٓجً ،داس انًؼشفخ( ،دط)( ،دد) ،ثٍشٔد .نجُبٌ.
 -12ان ذهجً شٓبة انذٌٍ يذًٕد ،دغٍ انزٕعم ئنى طُبػخ انزشعم ،رذمٍك ٔدساعخ :ئكشاو ػضًبٌ ٌٕعفٔ ،صاسح انضمبفخ
ٔاإلػًلو( ،دط) ،1980 ،ثغذاد.

 -13انخهٍم ثٍ أدًذ ،انؼٍٍ ،رذمٍك :يٓذي انًخضٔيً ٔئثشاٍْى انغبيشائً ،داس ٔيكزجخ انًٓلل( ،دط)( ،دد).
 -14خهٍم يٕعى ،انزُبص ٔاألجُبعٍخ فً انُض انشؼشي ،يجهخ انًٕلف األدثً ،انؼذد  ،305عجزًجش  ،1996ديشك.
 -15اثٍ سشٍك انمٍشٔاًَ ،انؼًذح فً يذبعٍ انشؼش ٔآداثّ َٔمذِ ،رذمٍك :يذًذ يذً انذٌٍ ػجذ انذًٍذ ،ط ،5داس انجٍم
.1981
 -16سٔد يذًذ خجبص ،جًبنٍخ االلزجبط ٔانزضًٍٍ فً ضٕء َظشٌخ انزُبص –اثٍ انٕسدي ًَٕرجبا ،يجهخ انزشاس انؼشثً،
انؼذد سلىٌٕ 1 ،27 :نٍٕ  ،2012عٕسٌب.
 -17انضغجً أدًذ - :انزُبص انزبسٌخً ٔانذًٌُ يمذيخ َظشٌخ يغ دساعخ رطجٍمٍخ فً سٔاٌخ سؤٌبْب ،يجهّ أثذبس
انٍشيٕن يجهخ ،13 :ػذد ،1995 ،1 :األسدٌ.
 انزُبص َظشٌاب ٔرطجٍمٍاب ،يإعغخ ػًٌٕ نهُشش ٔانزٕصٌغ ،ط ،2000 ،2األسدٌ. -18عؼٍذ ٌمطٍٍ ،اَفزبح انُض انشٔائً ،انًشكض انضمبفً انؼشثً ،ط ،1989 ،1ثٍشٔد ،نجُبٌ.
 -19عٍذ لطت ،انزظٌٕش انفًُ فً انمشآٌ ، ،داس انًؼبسف ، ،ط( ،10دد) ،انمبْشح ،يظش.
 -20شبيم ػجٍذ دسع انجًٍهً ،انظٕسح انشؼشٌخ ػُذ أثً شبيخ انذيشمً ( ،)ِ665يجهخ جبيؼخ كشكٕن نهذساعبد اإلَغبٍَخ
انًجهذ ،9:انؼذد ،2 :نغُخ  ،2014انؼشاق.
 -21انطبْش ثٍ ػبشٕس ،انزذشٌش ٔانزٌُٕش ،ط ،27انذاس انزَٕغٍخ نهُشش( ،دط) ،1984 ،رَٕظ.
 -22ػجذ انشدًبٌ ثغٍغٕ ،لشاءح انُض فً ضٕء ػًللزّ ثبنُظٕص انًظبدس ،لظٍذح انمُبع ًَٕرجبا ،فظٕل ،يجهذ16 :
ع ،1997 ،1:يظش.
 -23ػجذ انًُؼى يذًذ فبسط عهًٍبٌ ،يظبْش انزُبص انذًٌُ فً شؼش ادًذ يطش ،سعبنخ يبجغزٍش  ،جبيؼخ انُجبح انٕطٍُخ
َ ،2005بثهظ ،فهغطٍٍ.
 -24ػجذ انٓبدي ػجذ انشدًبٌ ػهً انشبٔي ،انظٕسح انشؼشٌخ فً شؼش اثٍ دًذٌظ (ْ537ـ) ،يجهخ جبيؼخ ثبثم ،انؼهٕو
اإلَغبٍَخ ،انًجهذ ،21 :انؼذد ،4 :عُخ  ،2013انؼشاق.
 -25ػضانذٌٍ ئعًبػٍم ،انشؼش انؼشثً انًؼبطش لضبٌبِ ٔظٕاْشِ انفٍُخ ٔانًؼٌُٕخ ،داس انفكش ،ط ،3ثٍشٔد ،نجُبٌ.
 -26ػضح جشثٕع ،انزُبص يغ انمشآٌ انكشٌى فً انشؼش انؼشثً انًؼبطش ،يجهخ فكش ٔئثذاع ،انؼذد ،3 :عُخ .2004
 -27ػهى ػششي صاٌذ ،اعزذػبء انشخظٍبد انزشاصٍخ فً انشؼش انؼشثً انًؼبطش ،داس انفكش انؼشثً( ،دط) 1997 ،انمبْشح
يظش.
 -28ػهً ئثشاٍْى أثٕ صٌذ ،فٍُبد انزظٌٕش فً شؼش انظُٕثشي ،داس انًؼبسف ،ط ،2000 ،1انمبْشح.
 -29ػهً ثٍ دغبو انذٌٍ انُزمً ،كُض انؼًبل فً عٍُ األلٕال ٔاألفؼبل ،رذمٍك :ثكشي دٍبرً ٔطفٕح انغمب ،يإعغخ انشعبنخ
ط ،1981 ،5ثٍشٔد.
 -30اثٍ فبسط ،يؼجى يمبٌٍظ انهغخ ،رذمٍك :ػجذ انغًلو يذًذ ْبسٌٔ ،داس انفكش.
 -31فٓذ ػكبوَ ،ذٕ يؼبنجخ جذٌذح نهظٕسح انشؼشٌخ -ثٍُخ انظٕسح فً شؼش أثً رًبو،يجهخ انزشاس انؼشثً ،انؼذد :سلى -11
ٌٕ 1 12نٍٕ  ،1983عٕسٌب.
 -32فإاد انًشػًٔ ،ػجذ هللا ػغب ف ،انظٕسح انفٍُخ فً انذساعبد انًؼبطشح ،يجهخ ثذٕس ،عهغهخ اَداة ٔانؼهٕو اإلَغبٍَخ
انؼذد  ،13عُخ .1988
 -33فٕصي خضش ،ػُبطش اإلثذاع انفًُ فً شؼش اثٍ صٌذٌٔ ،يإعغخ جبئضح ػجذ انؼضٌض عؼٕد انجبثطٍٍ نإلثذاع
انشؼشي(،دط) ،2004 ،انكٌٕذ.
 -34انمشطجً أثٕ ػًش ٌٕعف ثٍ ػجذ هللا ثٍ يذًذ ،جبيغ ثٍبٌ انؼهى ٔفضهّ ،رذمٍك :أثً األشجبل انضٍْشي ،داس اثٍ
انجٕصي ط ،1994 ،1انًًهكخ انؼشثٍخ انغؼٕدٌخ.
 -35يبسن أَجٍُٕ ،فً أطٕل انخطبة انُمذي انجذٌذ ( يفٕٓو انزُبص فً انخطبة انُمذي انجذٌذ) ،رشجًخ :أدًذ انًذًٌُ
داس انشإٌٔ انضمبفٍخ( ،دط) ،1987 ،ثغذاد.
 -36يذًذ انؼبثذ انجبثشي ،انزشاس ٔانذذاصخ ،يشكض دساعبد انٕدذح ،ط ،1991 ،1ثٍشٔد.
 -37يذًذ ػجذ انًطهت - :انزُبص انمشآًَ فً (أَذ ٔادذْب) نًذًذ ػفٍفً يطش ،ئثذاع يجهخ األدة ٔانفٍ ،ػذد1:
انغُخ.1990 ،8 :
 لشاءاد أعهٕثٍخ فً انشؼش انذذٌش ،انٍٓأح انًظشٌخ انؼبيخ نهكزبة( ،دط)( ،دد) ،1995 ،يظش. لضبٌب انذذاصخ ػُذ ػجذ انمبْش انجشجبًَ ،انششكخ انًظشٌخ انؼبنًٍخ نهُشش ،ط ،1995 ،1انمبْشح. يُبٔساد انشؼشٌخ ،داس انششٔق ،ط ،1996 ،1انمبْشح. يذًذ يفزبح ،رذهٍم انخطبة انشؼشي ئعزشارٍجٍخ انزُبص ،انًشكض انضمبفً انؼشثً ،ط ،1986 ،2انًغشة. يذًذ َبطش ،انشؼش انجضائشي انذذٌش ارجبْبرّ ٔخظبئظّ انفٍُخ  ،1975-1925داس انًغشة اإلعًليً ،ثٍشٔد. يغهى ثٍ انذجبط انمشٍشي انٍُغجٕسي ،طذٍخ يغهى ،رذمٍك :يذًذ فإاد ػجذ انجبلً ،داس ئدٍبء انزشاس انؼشثً( ،دط)،(دد) ثٍشٔد.
 -اثٍ يُظٕس ،نغبٌ انؼشة ،داس طبدس ،طْ1414 ،3ـــ ،ثٍشٔد.

