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رجـــب 3415هـ  /مايـو 1034م

 –1تُقبل األعمال املقدمة للنشر يف جملة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها حسب املواصفات التالية:
أ .يقدم صاحب البحث أربع نسخ ورقية ،ونسخة واحدة على أسطوانة ممغنطة (.)CD
ب .يطبع البحث علىى برنىام  Microsoft Wordبىاط العربىا التقليىد Traditional Arabic
(بن  )11على وجه واحد ،مقىا 1.92 x 11( A4سى)) ،اىا ي يديىد حاى) البحىث عى
مخسني صفحة ،اا فيها املراجع واملالحق واجلداول.
ج .تُ َرقَّ) صفحات البحث ترقيما متسلسالً ،اا يف ذلك اجلداول واألشكال وقائمة املراجىع،
وتطبع اجلداول والصور واألشكال واللوحات على صىفحات مسىتقلة ،مىع دديىد أمىا
ظهورها يف املنت ،وتكون اهلوامش مكتوبة بطريقة آلية وليست يدوية.
د .يُرفق ملخصان بالعربية واإلجنليدية جلميع األحباث ،اا ي يديد ع  122لمة.
هى .يُ كتب املؤلى اهىه وجهىة عملىه علىى ورقىة مسىتقلة ،مىع خرفىاج نسىخة مىوجدة مى سى ته
الذاتية ،وتعهد خطا موَّقع م الباحث  /الباحثني بأن الباحث مل ينشىر مى قْب،ىل ،أو قمىدم
للنشر لدى جهات أخرى.
و .تُرفىق أصىول األشىكال مرسى ومة باسىتخدام أحىد بىرام اباسىب اذلىا ذات العالقىة علىى
أسطوانة ممغنطة (.)CD
 –1توضع خحايت البحث وهوامشه وتعليقاته يف نهاية البحث ،باإلشارة خىل اسى) العائلىة للمؤلى ،
ث) ايس) األول ،وعنوان تابه ،ورقى) الصىفحة الىال خليهىا؛ وخن انىت اإلحالىة علىى مقالىة
فتذ ر املعلومات وافية حبسب الضواب السابقة.
 –3تُ عرض املصادر واملراجع يف نهاية البحث ،على أن ترتب هاائياً ،حسىب اسى) العائلىة للمؤلى ،
ثىى) األهىىاو األوىل أو اختصىىاراتها ،متبوعىاً باسىى) الكتىىاب أو املقىىال ،ثىى) رقىى) الطبعىىة ،فاسىى)
الناشر (يف حالة الكتىاب) أو اللىة (يف حالىة املقالىة) ،ثى) مكىان النشىر (يف حالىة الكتىاب)
وتاريخ النشر .أما يف حالة املقال فيضاف رق) اللة،أو العدد ،وسنة النشر.
 –4يُ منح الباحث عشر مستالت م حبثه ،مع نسخة م العدد الذ يظهىر فيىه عملىه .مىا ىنح
نسخة واحدة م العدد هدية لكاتب املراجعة العلمية ،أو التقرير ،أو ملخص الرسالة اجلامعية.
املراسالت :ترسل مجيىع األعمىال وايستفسىارات مباشىرة خىل رئىير دريىر جملىة جامعىة أم القىرى
لعلوم اللغات وآدابها (جامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،ص .ب .)217
الربيد ايلكرتوناE-mail: jll@uqu.edu.sa :
حقىىوج الطبىىع :تُعَبىىر املىىواد املقدمىىة للنشىىر عىى آراو مؤلفيهىىا ،ويتحمىىل املؤلفىىون مسىىؤولية صىىحة
املعلومات ودقة ايستنتاجات .ومجيع حقوج الطبع حمفوظة للناشر (جامعىة أم القىرى) ،وعنىد قبىول
البحث للنشر يت) دويل ملكية النشر م املؤل خىل اللة.
التبادل واإلهداو :توجه الطلبات خىل رئير درير اللة (جامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،ص .ب)217 :
ايشرتاك السنو  :مخسة وسبعون ريايً سعودياً أو عشرون دويراً أمريكياً ،اا يف ذلك أجور الربيد.
تنويه :تصدر جملة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها اسماها ابالا ،بعد أن انت جدوًا م
جملة جامعىة أم القىرى لعلىوم الشىريعة واللغىة العربيىة ،يف جملىداتها ( )12–1الصىادرة خىالل الفىرتة
(141.هى– 1411هى) املوافق (1...م –1222م).
رق) اإليداع  1432/137.وتاريخ 1432/3/11هى  -ردمد1171/41.4 :

جملة دورية علمية مُحَكَّمة نص سنوية ،تصدر عى جامعىة أم القىرى ،لنشىر األحبىاث
العلمية األصىيلة يف جمىال اللغىات وآدابهىا ،وفروعهىا املختلفىة ذات الصىبغة اللغويىة ،ويف أطرهىا
النظرية والتطبيقيىة .وتُرَحى ب اللىة بنشىر مجيىع مالىه عالقىة اىا سىبق ،مى مراجعىات تىب،
وتقارير أحباث مُمَ َّولة ،وتوصيات مؤ رات ونىدوات وأنشىطة علميىة أخىرى ،وملخصىات رسىائل
جامعية ،باللغتني العربية واإلجنليديىة ،والى مل يسىبق نشىرها ،أو تقىداها للنشىر لىدى جهىات
أخرى ،وذلك بعد مراجعتها م قِبَل هيئة التحرير ،ودكيمها م الفاحصني املتخصصني.

د .بكري بن معتوق عساس
مديىىر اجلامعىة
د .ثامر بن محدان احلربي
و يل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلما
أ .د .عبدالرمحن بن حسن العـارف

د .حممىىىىد بىى ى محَّىى ىاد القرشىى ىا
أ .د .سعىد ب محىدان الغىامىىىد
د .فهىىىىىد بىىى ى حممىىىىىد القرشىىى ىا
د .ظىىىىافر بىى ى عرمىىىىان العمىىىىر
د .عفىىىىاف بنىىىىت مجيىىىىل خىىىىوق
د .عبىىىىدا بىىى ناصىىىىر القرنىىىا
د .مري) بنت عبداهلاد القحطانا
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صبً ١داَع ١أّ ايكش ٣يعً ّٛايًػات ٚآدابٗا

ٚسد ايبشح يف ٖ1435/4/18ـ

دٜ .ـع أب ٛاْٝذا٤

ٚقٝبٌ يًٓؼش يف ٖ1435/5/16ـ

"وهوَ مَعرُوفٌ"
" مَن إشكاليٍاتَ تَق َنيَ َة التَّعريفَ يف الُمعَجَ ِم العَربَيِّ"
ملخص البحث
َٜٗٓضُ ٖزا ايبشحُ املٝعذُ ٗٞمبُٓاقؼ ٔ١إػهاي َٔ ٕ١ٝإػهايٓٝاتٔ تَكَٓٔٝـ ٔ١ايتٓعشٜــٔ يف
املٝعذَِ ٢ايعشب ،ٚٞأ َٖٞٚ ٫عباس ٝ٠املٝعذُٚٝنيَ "ََ ٖٛٚعشٚفْ" ،بأمناطٔٗا املٝختًؿ َٖٞٚ .ٔ١ٜتَكٓٝـ٠١
شذٚداتٔ املٜذخٌَ ٢أ ٚايً٤ؿـِٔ املٜٛؿُـٛفٔ بٗـ ٔزٔٙ
إساي ،٠١ٓٝتَك ُّٛعً ٢ؾٜشكََ ٔ١ٓٝعش٢ؾ ٔ١ٜايكاسُ ٢٨مب َ
س َذ .ٕ٠ؾٗ َٔٔ َٞبابٔ
ل ٟ٬عَٔ ايبَؼش - ٢يف ػَ ٢شؼبٚ ٔ١ٜا ٔ
ايـٚؿٚ ،ٔ١ٜاختٔضاٍ ٢املهٜإٚ ٢ايضَٓإ - ٢ؾِ ٜ
اٱساي ٔ١إىل املٜعشؾٚ ٔ١ايجٓكاؾ- َٖٞٚ .ٔ١ٜعًٖ ٢ـزا -إسايـ ٠١طبـٛؿـ ٫ٚ ،٠١تَٓـذسزُ ذبـ َ
ايتٓعشٜؿاتٔ املٛكُٛع ٔ١ٝاييت تَٓتُ ٞإىل ََٓاٖر ايتٓعشٜـ ايعاَـ ،ٔ١نـايتٓعشٜـ اِ٫ـ ٚٞأٚ
املٓٛك ٚٞأ ٚايبٓ.ٟٚٛٝ
ٚايبَشحُ ٜلعُ بني ٜذ ِٟايباسجنيَ يف املٝعذَِٚ ،٢ايعـاًَنيَ عًـ ٢تَٛـٜٛشٚ ٔٙتَٓكٝتٔـ٘ٔ
ؿُٛس ٟ٠بَ ٜ١ٓٓٝاملٜعالٔ ،ٔٔ٢يشَكٔٝك ٔ١ٜاطتٔخذاّٖ ٢ز ٔٙايتٓكَٜٓٓ ،ٔ١َٝبػ ٞأ ٫تَػٝبَ عَُٓٔ َٜؼتػٌُ يف ٖـزٙ
ازبٛٗٝدٔ ،بَعٝذّا َٔ ايظٚ ٜٓٔايتخُني.٢
 ٞاٱســأٚ ،ٚٞ٥قـذ تتبٓـ َع ٖـز ٙايتكٓٝـ  ١ٜيف
ر ايَٛؿـ ٔؿ ٚ
ٚايبشح َٜك ُّ ٛٝعًـ ٢املٜـٓٗ ٢
عؼشاتٔ اٯ٫فٔ َٔ املٜذاخٌَٚ ،٢ا َٜتـٌُ بٗا َٔ .بذاٜاتٔ ايتأيٝـٔ املٝعذُ ٓٞإىل طا٥ؿـٕ١
َُُج َٔٔ ٕ١ًٚدُٗٛدٔ املٝعذُٝنيَ املٝشذثنيَ يف ٖزا املِٜٝـذإ ،٢ػـاَ ٟ٬نـٌٖ املٜـذاسغ ٢املٝعذُٓٝـٔ١
ايعَشبٚ ،ٔ١ٝقذ سَؿ ٌَٜباٱسـا٤تٔ ٚايتٓشً٬ٝتٔ ايـيت تُذً١ـٖ ٞـز ٙايتكٓٝـ ٜ١عٓـذَ ايكـذَأ٤
ٚاملٝشذثنيََُ ،بّٓٓٝا ادباٖاتٔٗاٚ ،طشأ٥لَ املٝعذُٓٝنيَ يف اطـتخذأَٗاٚ ،ا٭طٝـشَ املٜٗٓذٖٝـ ٜ١ايـيت
طًَهٜٗا أٚي٦و ٜاملٝعذُ َٕٛٓٝيف طب ٢ٌٝاطتٔخذاّٖ ٢ز ٙايتكٓ.ٔ١ٝ
العدد الثالث عشر (رجـب 3415هـ – مايـو 1034م)
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"ََ َٖٛٚعشُٚفْ" " َٔٔ إػهايٓٝاتٔ تَكٓٔ ٔ١َٝايتٖعشٜـٔ يف ايُٝعَذَِ ٢ايعَشبٔ"ٚٞ

ٚخًفَ ايبَشحُ إىل إٔٓ ٖز ٔٙايتٓكٓٔ َٔٔ ٠١َٖٓ ٜ١ٝأبشصَٖٓ ٢اتٔ املٝعذُاتٔ ،يف اطـتٔخذاّ
تَكٓٝاتٔ ايتٓعشٜـٔ عٓذَ ايكذَاٚ ٔ٤املٝشذثنيَ.
ٚبعذُ ،ؾايبشحُ َٜذعُ ٛإىل ايتٓخ ً١فَ ٢ـٔ ٖـز ٔٙايتٓكٓٔٝـَْٚ ٔ١بـزٖٔاَ ،ـا ل تَظـتٓذِ إىل
َُشذٓداتٔٗا ايشٝ٥ظَ :ٔ١ايضَٖإٚ ،٢املهإٚ ،٢اٱْظإ ،٢ؾل ٟ٬عٔ طا٥ش احملـذدٓات ،ؾـاملٜعشٚفُ
َٚؿِـْ ُُٜ ٫هُٔٔ إِٔ َٜهَُٓ َٕٛبت٘ا َٔ طٔٝاقٔ٘ٔ املٜعشيف ٚايكا ٢ِ٥عً ٢ا٭قاْ ٔ٢ِٝاملٜزنٛسٚ ،ٔ٠غـُُ
ريو ٜكَشبْ َٔ ٚا٫يتباغٚ ٢اشبًطٔ ٖٛ ،أبعذُ َا ٜهٖ َٔٔ ُٕٛذفٔ املٝعذَُٚ ٚٞغاٜتٔ٘.
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صبً ١داَع ١أّ ايكش ٣يعً ّٛايًػات ٚآدابٗا

٤ذاْٝ اٛـع أبٜ .د

Research in Lixicon:
“It is known” and “Some of the controversies of the
definition techniques in the Arabic lexicon”
ABSTRACT
This research aims at discussing one controversy of the
definition techniques in the Arabic lexicon which is the
almagamaan’s (lexicologists) phrase “it is known” in its multi
forms. This technique is a referential one supposing that the preknowledge reader of the reader of the determinants of the entry or
its pronunciation ignoring place and time –and people- in one
template. It is a matter of referral to knowledge and culture, They
refer to this specific, And do not fall under the definitions
objectivity that belong to the general curriculum definition, such as
the definition of nominal or logical or structural
Also this research made it available to all those dealing with
researches in the lexicon in terms of development and purification
to see a crystal-clear picture of this technique usage on which
nobody could ignore away from guessing or probability.
It is based on the descriptive statistical, and analyzes
thoroughly ten thousands of lexicon entries and studied whatever
related to them starting from early work in lexicon authoring and
reaching to presenting a representative sample of the efforts of
modern almagamaans in this field from different Arabic
lexicoloical trends. Moreover, this research includes analysis and
statistics in the aim of making this technique clearer to both modern
and old lexicologists. That is to say that this research focuses on the
trends and methodologies of the concerned people.
The research concluded that this technology is a major defect
among others in lexicons in the use of definition technologies of
both the modernist and the oldest.
31
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"ٚٞٔ ايعَشب٢َُِعَذٝـٔ يف ائٜ ايتٖعش١َٝٔٓٓاتٔ تَكٝفْ" " َٔٔ إػهايَُٚ ََعشٖٛٚ"
Finally, this research recommends rejecting and getting rid of
this technology unless it is based on its main determinants that is,
people, time and place, in addition to other determinants like, sex,
kind, interval. What is known is a description cannot be stemmed
from its cognitive context based on above mentioned conditions,
thus other than that it will be one form of ambiguity or typecast.

آدابٗاٚ ّ ايًػاتًٛ يع٣ أّ ايكش١ داَع١ًصب
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دٜ .ـع أب ٛاْٝذا٤

تَوطئََة:
ي ِٔ٦نإَ ايؼعشُ دٜٛإَ ايعَشَبٔ ؾإٕٓ املعذَُاتٔ دٜٛإُ ايعَشَب ،ٔ١ٓٝايز ٟأَ ٜٚدعَـ ِ ؾٝـ٘
َا ٓدتَٗاَٚ ،طَـذًٖ

ف يف ََعـاْ ٞأيؿا ٔٗـا،
يف ثَٓاٜـا ٙبَ٬غتَٗـا َٚزٓٝضٖـاَٚ ،ؾٓٝـ َٕ ٛايتٓــ ٓش ٔ

َٚتَشانٝبٔٗا.
ػه ٌ١اسبِ ٤ا٭نربَ َٔ
عً ٢إٔٓ دٌٖ ازبٗٛدٔ ايً١ػ ٔ١ٜٛبعآَ ١ميُٓ ِ ػَٛشَ ايٓٓش ;٢ٛإر َ
تًو ٜازبٗٛدٔ ،ؾتذً ِ ؾ ٘ٝػت ٢ؾٓ ِْٗٔٛايعَكً ،ٔ١ٓٝست ٢غٓٝٝبَ ايهجُُ مم١ا عَذا ٙبؼهٌٓ ب،٣ٔٓٝ
ٚيعٌٓ َٔٔ أبشصٖ ٢ز ٔٙازبٗٛدٔ املػٓٝب ٔ١ازبٗذَ املٝعذ ُٔ.ٖٞ
ؿذٔ دأْبٕ َٔ ازبٗذٔ املعذُ ٚٞايعشبٚ ،ٓٞدبًٝـَ ٔ١ـا
إٕٓ ٖزا ايبشحَ ٜك ُّٛعً ٢سَ ِ
ٚقعَ ؾ َٔ ٘ٝقـٛس ،٣يف ََظأي َٔ ٕ١أِٖ ٚاملظا ٢ٌ٥املعذُٚ ،ٔ١ٖٝخَـٔٝـ َٔ ٕ١أِٖ ٚخـا٥ف٢
ٖزا ازبٗذٔ أ َٖٞٚ ٫تَكٓ ٝ١ٝايتٓعشٜـٔٚ .إرا نـإَ يهـٌَُٓ ٚـــٕ إِٔ َٜـزنشَ تَذً١ـٚ ٟ١إنبـاسّا
دَٗٛدَ عًُآٔ٥ا املعذَُ ١ٓٝيف َا قذَٖٛا ٚبزَيٛا يف ٖزا املٝذإ ،٢ؾإٕٓ اسبلٖ َٜكتل ٞإِٔ ْـزنشَ
إٔٓ تًو ٜازبٗٛدَ  ٫تَربأ َٔ ٝايٓكفَٜٚ ،٢عتٛسُٖا ايعذٜذُ َٔ آْٜاتٔ ٫ ،ؽبٗ٦ٛـا ايكـاس.ُ٨
٭ْٗا ل تكِ  -يف ا٭غًبٔ  -عً ٢أطعْ ٣ظشٚ ٕ١ٜاكش ،ٕ١إِٕ دباٚصْا ايؼٓهٌَ.
إٕٓ أخفٖ تعشٜـٕ يًُعذِٚ ٢أنجشََ ٙباػش ٟ٠أْٓ٘ َا ٓد َُ ٠شتٓبَُٚ ١عشٖؾٖٚ ،١زا ٚؿـْ
ؼبٝط ٝبايؼهٌٚ ٢امللَُٜ ٖٛٚ ،٢ٕٛته َٔ ٕٓٛث٬ث ٔ١أقاْ :َِٝازبُـع ٚايٛكـع ٚايتعشٜــ.
ٚميهٓٓا بادّ٥ا إٔ ْكظِ ايـٝؼ املٛكٛع ١ٝاييت ٜٓتُ ٞإيٗٝا ايتعشٜـُ املعذُـ ٞبعآَـ ١إىل
ث٬خٕ :يػٚ ٕ١ٜٛتٓتُ ٞإىل املعذُاتٔ ايًػَٛٚ ،ٔ١ٜٛطـٛعَُ ٕ١ٝظـَٗب ٕ١تعـااُ املٛكـٛعاتٔ
ايعآَٚ ،ٜ١طبتـ ٕ١قا ٕ١ُ٥عً ٢تَبٝني ٢املـًٛشاتٔ املعشؾٚ .ٔ١ٓٝعبٔ ٖٗٓا ْتع ً١لُ با٭ٚىل َٓٗا،
ؾٗ ٞايبابُ ايز ٟاطتكٌٖ ب٘ ازبٗذُ املعذُ ٗٞايعشب ٓٞايكذ ِٜيف دٌ ٚأٚد٘ٔ ْؼاطٔ٘ٔ.
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ت ايًػٜٓٛـ ١ٜ
ع املعذُـا ٔ
ل اٱػاس ٖٓٗ ٠ٝـا إىل ايظٚـُ ٔ ١املٛطـٛعٓ ١ٔ ٝايـيت تٛػٓـ ُ
ٚتَخ ُ ًٝ
ايكذمي ،ٜ١ؾكذ ناْ

تًو املعذُاتُ تٓ ُ٤ٛبذٚس ٢املٛطٛعاتٔ يف صَٔ ل ٜهٖ ٔٝـزا ايـُٓٓطٝ

َٔ ايتأيٝـٔ َعشٚؾٟا .ؾاملعذُِ ايًػٜٗ ٫ ٟٓٛتِٗ –نُا ُٜؿـََ

 -بـزنش أِـا ٔ٤ا٭عـ٢ّ٬

ٚا٭ػخاقٚ ٢تشامجِٔٗ ٚأِا ٔ٤املذٕٚ ٢ايبًذإٚ ٢ا٭ْٗـاسٚ ٢ازببـاٍٚ ٢ايبشـاسٚ ٢ؿـؿاتٗا،

 ٫ٚبزنش ٢اسبشٚبٔ ٚا٭ٜاّ ٚايٛقعاتٖٚ ،1ز ٙايظُاتُ املٛطٛع ٫ ٝ١ٓٝربٗ٦ٛـا ايعـنيُ يف
َعذُاتٔٓا ايكذمي ،١مم١ا ٜلاعـُ ازبٗذَ يف ْكذٖٔاٚ ،تٓكٝتٔٗا.
ب
ِ إمنـا ٖـ ٛسَـْ ٛص َٓعهظـ  ١٠تكـ ٓش ُ
ٌ أ ٚايًؿـ ٔ
ـ املـذخ ٢
باد ٨ر ٟبَذ ٤ؾإ ٕٓ تعشَ ٜ
ايتـ ٓٛسَ ايًػ ٖٟٛيتًو ٜاملؿش َد ٔ٠املؼبَع ٔ١باملعاْٚ .ٞايتعشٜـ – ٚاملؿَٗٛات ٖٗٓا بعآَـ- ١
إػهاي ٠١ٝنبُ  ٠حبذ ٚراتٔ٘ ،باعتباس املعذِ دٜٔٛاّْـا ٭طاطـٝاتٔ املعـاسفٔٚ ،أدا ٟ٠يًتٛاؿـٌ٢

ٚايتٛؿ٫ٚ ،ٌٝستباط٘ جبٌٓ ايذساطاتٔ اٱْظاْٚ ١ٝايٛبٝع ،2١ٝأّٜا نإ املٓٗرُ ايزٜ ٟكـُّٛ

عً ٘ٝايتعشٜـُ املعذُ.3ٗٞ

ٚاملعذُاتُ بعآَ ٕ١تظع ٢بايذسد ٔ١ا٭ٚىل إىل ذبذٜذٔ ايع٬ق ٔ١بني ايذاٍٚ ٚاملذي،٢ٍٛ
بايعباس ٔ٠املٛدَضٚ ،٠ا٭يؿا املٝؿٜٗٚ .١ُ٢ظتعني املعذُ ٞعً ٢ريو بٛاقـَ ٕ١ـٔ ايٛطـا٣ٌ٥
ب ٖـزٙ
اييت تَظع ٢يتذًٝتٔـ٘ نايؼـش ٚ ٢ايتؿظـُ ٔٚايتأٜٚـٌ ;٢ممـا دعًٜـ٘ ََظـشسّا يتعاقـ ٔ
املؿَٗٛاتٔ ،ؾتعشٜـُ املذخٌ املعذَُٚ ٞا ٜتـٌ ب٘ إمنا ٖ ٛايٝ ٛؿ ١ايشٝ٥ظٚ ،١ايػش
ا٭بشص يف املعذُات ايًػ.١ٜٛ
ٚيف طبٖ ٢ٌٝزا ؾإٕٓ املعذُاتٔ تُبٓ ٢عً ٢نٍِّ نبُ َٔٔ ٣ايتٓكٓٝاتٔ ،طبتًؿ ٔ١ايٛشا٥ـل٢
ٚاملٓاٖر ;٢٭ْٗا  ٫تظع ٢إىل تَشطٝخََٗٓ ٢رَُ ٣عـ ٣ٔٓٝيف تَبـٝني ٢تَعشٜــٔ ايهًَُـ ٔ١بكـذسَ ٢ـا
ل ٖـزا
ت ٔيتَشكٔٝـ ٢
ٌ اٱَهاْـا ٔ
ُٜ ٞظـ ُ ٛٚؽ يٓؿظٔـ ٔ٘ نٝـ ٖ
تظ ع ٢إىل نؼؿٗا ٚتكشٜبٗاٚ .املعذُـ ٗ
ايػَشَ َٚ ،٢سؼذٔ نٌٖ ٚز ٙايتٓكٓٝاتٔ ئتعشٜـٔ ََذاخًَٔ٘ٔٚ ،ـا َٜتــٌُ بٗـاٚ ،اطـتٔجُاسَ ٢ـا

اطتَٛاعَ َٔٔ أْٛاع ٢ايعَ٬قاتٔ ايكا ١ُ٥بَنيَ ايذٓاٍٚ ٢املذي ،4٢ٍٛٝؾََٗٓ ٬رَ إَ ٫ا َٜشا ُٙؿـاسبٟا
ئعكذٔ ٖز ٙايعَ٬ق ٔ١بَٚ َ٘ٓٝبنيَ ايكاس.٨٢
16

صبً ١داَع ١أّ ايكش ٣يعً ّٛايًػات ٚآدابٗا
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ٚأّٜا نإَ املٓٗرُ ايزَٜٗٓ ٟض ب٘ ايتعشٜـُ ،اِ٘ٝـا أّ َٓٛك٘ٝـا أّ بٜٓ٘ٛٝـا ،أّ غـُ
ريو ،ؾإٕ ايبشح عٔ قاعذ ٠ضبهُ ١يًتعشٜـ عظُ .ؾًٝع مث ١قاعذ ،٠٠أ ٚصبُٛعَٔ ١
ايكٛاعذ ٫ ،بذ َٔ تٛبٝكٗا يف نٌٓ تعشٜـٚ ،تظا ٍ٩صن ٞظبٝب ضبُٛد يف ؿًُب ٖـزٙ
اٱػهاي ١ٓٝإر ":5نٝـ ميهُٔ إِٔ ته َٕٛقاعذ  ٠يًتعشٜـٔٚ ،ا٭ؿـٌُ ؾٝـ٘ إِٔ ُٜــبعَ َعٓـ٢
ايهًُ ٔ١ايعٔباس ٔ٠أ ٚايشَٓضََ ٢عشٚؾٟا ملٔ ل َٜهَٜ ِٔٝعشؾ ،٘ٝؾهٌٗ طشٜلٚ ٣نٌٗ أطًٛبٕ َٔ ػـأْٔ٘
إِٔ ُٜعشٚفَ َعٓ ٢ايًؿِٔ أ ٚايشَٓض ٢ملٔ َٜ ٫عشؾ ،٘ٝطشٜك ٠١ٜؿَشٝشٚ ٠١أطًٛبْ َكبَٚ ."ٍْٛـٔ
ٖٗٓا َٜٓذُِ ا٫خت٬فُ ٚاشب٬فُٚ .قذ أؾلٖ ٢زا  -مم١ا أؾل ٢إي -٘ٝإىل إغؿاٍ ٢املؿٗـ٢ّٛ
ايٓظش ٟٚاملجاي ٚٞيًتعشٜـٔ ،ؾٜتَـ ٓٛسَ ٖزا اٱغؿاٍُ يف ايتٓٛبٝل ٢ايعًَُ.6ٓٞ
ٖٚزا نًُٜ ٘٥ؿلٔ ٞبايلٓشٚس ٔ٠إىل إٔٓ ْكا٥فَ ايتٓعشٜـٔ َٖٓٚاتٔ٘ َٔ ايـٓعٛب ٔ١مبهـإ٣
إِٔ ؽبًَٗٓ َٛا أَُ ٟٗعذَِٚ ،٣نٜجُّا َا َٜػذ ٚايظٓع ُٞإىل تَٛكٝع ٢املعَٓٚ ٢تَكشٜبٔ٘ٔ ،غُٛٝكّـا،
ٚبُعذّا عٔ اْذَفٔ املٓؼُٛدَٖٔٓ ٖٞٚ ،اتْ َتٓٚٛعٚ ،٠١تَٓتُ ٞإىل نٜجُ َٔ ٣ا٭ؿ ٢ٍٛاملٓٗذ،ٔ١ٓٝ
اييت َٜتذاٚصُٖا املعذُ ،ٗٞعٔ ٚعـٚ ،٣ٞعـٔ غـُٚ ٢عـ ،٣ٞيف ذبذٜـذٔ ٙيًُُعذَُـٚ ٚٞغـُ٢
املعذَُ ،ٚٞيف ٖز ٙاملظأي.ٔ١
ؾَٓ ٬ذٚس ٜ١ملٔ َٜتـذٖ ٣يًذُٗذٔ يًُُعذُ َٔٔ ٚٞتٜٓٛع ٢تكٓٝاتٔ٘ٔ ،ؾاملٓـاٖرُ ايشٝ٥ظـٝ١
املزنٛس ٠عً ٢اخت٬فٔ أْٛاعٔٗا ٚأػهائٗا تَتهاَـٌُ يف املعذَـِ ٢ايًػـ ٫ٚ ٟٚٛتَتعـاس ُ،
ؾاي١ٛبٝع ٝ١املؿشَدات ٝ١ٓٝايٛاؿٔؿ ٝ١ٜيًُُعذِ ٢تَتُٝضُ أؿ ٟ٬بـايتٓٓٛعٚ ٢ايتٓؿـاٚتَٔٔ ،ـٔ اسبظـ ٚٞإىل
اجملشدٔ َٔٔٚ ،ايؼٓؿافٔ إىل املعتِٔ َٔٔٚ ،٢املتُهٔ ٢إىل ايبٓاٚ ،..ٞ٥تَبعّا يـزيو ٜتَظـٌٗ َظـأيٝ١
ايتٓعشٜـٔ ػَه ٟ٬قاب ٟ٬يهٌ ٚأْٛاع ٢املٓاٖرٚ ٢ايٛطآٖٚ .٢ٌ٥ا ٜٓبػـ ٞايؿــٌُ بـني اٱقـشاس٢
بٔعذُّٚ ٢دٛدٔ ََٓٗرَ ٣جاي ٍّٞيتكٓ ٔ١ٝايتعشٜـٔٚ ،ؾكذإ ٢ا٭طع ٢املٓٗذ ٔ١ٓٝاملٛكـٛع ٔ١ٓٝيف بٓـأ٤
كشُٗا.
ٖز ٙايتٓكٓ ،ٔ١ٝبٓاَٜ ّ٤ظتجُشُ نٌٖ َا ميهُٔ إِٔ ٚ ُٜٛ
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ٚي ِٔ٦بذأ ٜايتأيٝـُ املعذَُُ ٗٞبهشّا ؾكذ تأخٓشَ ا٫يتؿاتُ إىل ايٛقٛفٔ عًْ ٢كـا٥ف٢
املعذُاتٔٚ ،خًًَٔٗاٚ ،قٛؾٟا ََٓٗذّٝا ػا َٔ.7ٟ٬
ٚيعـٌٓ أبـا ايٚٝٛـبٔ ايؼٓـشق ٓٞايؿاطٔـ ٓٞتَ )ّ1765ـٔ أٚا٥ـٌََ ٢ـٔ دَسغَ ٖــزٙ
ايٓكا٥فَ ٚايعٛٝبَ ،دساط ٟ١ؾٗٝا ايهجُُ َٔٔ أَٜاساتٔ املَٓٗذ ٔ١ٓٝيف ساػٝتٔ٘ عً" ٢ايكـاَُٛغ
 ٞت )ّ1883يفَْ" :كـذٔ
احملٝط" ،ثِ تـ ٙ٬طا٥ؿـ َ ١٠ـٔ ايعًُُـا ٔ ٤أبـشصُِٖ بُٛـشغ ايبظـتاْ ٓ
املعذُاتٔ ايعشب ،ٔ١ٓٝثِ أمحذ ؾاسغ ايؼٓذٜام ت )ّ1887مبشاٚي ٕ١أنجـشَ اطتبــاسّا ،يف
"ازباطٛغ عً ٢ايكاَٛغ"; إر سَؼذَ ؾٗٝا طا٥ؿٖ َٔ ٟ١ز ٙايٓكا٥ف ;٢نايتعشٜـٔ ايذِٖٚس،ٟ
َٚتَؿظُ ٢ايًؿِٔ ب٬صََّ ٢عٓاٚ ،ٙإٜشادٔ أيؿا ٕ يف ايتعشٜـٔ َُبُٗٚ ،١دباٖـٌ ٢تَعشٜــٔ بعـض٢
ا٭يؿا ٔ ،اتها ٟ٫عً ٢اٱسايـ ١إىل املعذُـات ا٭خـش ،8٣أ ٚعًـ ٢ثَكاؾٜـ ١ايكـاس .٨ثـِ
إبشاٖ ِٝايٝاصد )ّ1906 ٞيفْ" :كذ يظإ ايعشب" ،ؾا٭بٓ أْظتاغ ايهٜشًَِٔـ)ّ1947 ٓٞ
يف" :أغ٬طٔ ايًػٜٛنيَ ا٭قذَنيَ".
ٚقذ ٚقـ ايذنتٛس ازبٔ٬ٝي ٓٞيف طٔـؿش ٙايكـ " ِٝتكٓٝـات ايتٓعشٜــٔ يف املعذَُـاتٔ
ايعَشَب ٔ١ٓٝاملعاؿٔ َش "ٔ٠عً ٢طا٥ؿ َٔ ٕ١أِٖ ٚايٓكا٥ف ٢اييت تَعَ ٟاملعذََُات َٔ ٖـزا ايبـابٔ،
نايؼٓش  ٢ايذٓٚسٚ ،ٟايػُُـٚ ٢ ٛاٱبٗـاّٚ ،ايظٓـٛشٚ ،ٔ١ٝعَـذّ اْ٫تظـاسٚ ،٢ايكايبٓٝـ ١أٚ
احملذٚدٚ ،١ٜٓايتعشٜـٔ بػُ ٢املعشٓفٔ يف املعذِٚ ،ايكــٛسٚ ،٢اٱسايـ ٔ١املهـشٓسٚ ،ٔ٠ايتٓـاؾش٢
ٚعذَّ ٢املٓاطب.9ٔ١
ٚاسبلٗ إٔٓ ََٔ َٜٓظشُ يف َُعذُاتٔٓا  ٫رب ُ٧ٛع ُ٘ٓٝايهجَُ مم١ا رُنش َٔ ٖز ٙايٓكا٥ف،
َٚا ٜشب ٛعًٗٝا .ؾكاس ُ٨املعذِ باسحْ عٔ َعٓ ٫ ،٢عٔ َتعـ ١أدبٓٝـ ١أ ٚإبذاعٝـَٚ .١ـا
ٜضاٍ عً ٢طبب َٔ املٝعذِ ،ست ٢إرا ٚقؿ ِ ب٘ املعشؾ ٝ١ٜاْكٛع ِ ب٘ ايظٓبٌُ.
إٕٓ إػهاي ١ٓٝتكٓ ٔ١ٝايتٓعشٜـٔ ايشٝ٥ظَ ٔ١ذاسَ ايبشح َٖ ٖٛٚ "ٞعشٚف"ٖٚ ،ـ ٞمنـط٠
َٔ أمناطٔ اٱسايٚ ،ٔ١يٝظ
18

تعشٜؿٟا سكٝك٘ٝا ،عً ٢أْٓٗا  ٫تَٓ ٟٛٛذبـ َ أَ ٍّٟـٔ تَكٓٝـاتٔ
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ايتٓعشٜـٔ ايج٬خٔ ايشٝ٥ظ :ٔ١ا ١ِٓٝ٫أ ٚاملٓٛك ١ٓٝأ ٚايبٓ ١ٜٓٛٝاْٛٛاَ ّ٤باػشّا ،نُا أْٓٗا أٜلّا
تؿاسمُ اٱساي ٜ١اييت تٓذسزُ ذب َ تكٓ ٔ١ٝايتعشٜـٔ ا ِٚٞ٫بؼك ;10ٔ٘ٝ١اٱَٚ ٞ٥٬ايـذ٫ي.ٞ
ؾٗ ٞإسايََ ١عشؾ ،١ٓٝأ ٚمبعٓ َٔ ٢املعاْ ٞثكاؾ.١ٓٝ
ت املكٛيبـ ٔ ١اْتؼـاسّا يـذ٣
أَٓا ايتعشٜـ ب "ـ َ ٖٛٚعـشٚف " ؾٝتبـ ٓٝٛأ أنجـ َش ايتعشٜؿـا ٔ
ايكذَا ،ٔ٤بٌ قذ َٜػذََ ٚظهٛن ٜ١تعشٜـٕ تَكٓ ،ٕ١ٚٝتُٛػٖعُ بٗـا ايهـجُُ َـٔ املـذاخٌ ،٢أَ ٚـا
ٜتـٌ بٗا .ؾٜٗٓ ٛذا خاسز دا٥ش ٠ايتعشٜـ املعٗٛد; يٝؼهٌ تعشٜؿٟا إساي٘ٝا ،اتها ّ٤عً٢
طبضَ ٣ٕٚعشيفٍّ زبُاع َٔ ٕ١ازبُاعاتٔ يف َهإ َٔ ٣ا٭َهٓٚ ،ٔ١صَإَ ٣ـٔ ا٭صَٔٓـٖٚ ،١ـٛ
عًٖ ٢زا سُٖٔ صَإَٚ ٣هإٚ ،٣صبُٛع ٕ١بؼش ٕ١ٜضبـذٚدٖٓٚ .ٕ٠ـا تَٓعكـذُ اٱػـهاي ٝ١ٓٝنُـا
طَٓش ،٣ؾاْتكاٍُ املعشؾ ٔ١اييت َٜتـٛسُٖا املعذُ ٗٞيًَُذخٌ ٢ايزُٜ ٟعازب ٘ٝتَػـذ ٚعَظـُ ٟ٠يف
نجُ َٔ ٣ا٭سٛاٍ ;٢٭ْٗا سُهِْ ؾكذَ ػُشٚط ،ٜ٘اييت َٜتعشٓفُ بٗا; إَٓا ٫خت٬فٔ ايضَٓـإ أٚ
املهإٚ ،إَٓا يهًُٗٝا َٔٔٚ ،ثَِٖ ايب ١َ٦ٝاملؿََك.١
إٕٓ ايٓظشَ إىل املعذِ ٢نكا َٔٔ ٕ١ُ٥ا٭يؿا ٔ تَظتخذَُٗا صبُٛع َٔ ٠١ايبَؼش ٢يف ََهـإ٣
ٚصَإَ ٣عٓٓٝني ٢أؿٌُ نٜجُ َٔ ٣اٱػهايٝات املعذُٚ ،١ٓٝسمبا َٜعظُش سًٗ١اٚ ،اشبًٛٝقُ ؾٗٝا
إىل ػ ٕ٤ٞب .ٔٓٝؾايػايب ١ٝايعظُ َٔ ٢ؿٓٓاع املعذُات ٜ ٫تـٛس ٕٚيف تَـاْٝؿِٗ أْٗـِ
َٜهتب َٕٛيػُ ٢صَاِْٗ ،أ ٚيضَإ ٣قشٜبٕ َٔ صَاِْٗ عً ٢ا٭نجشَٜ ََٔٚ ،٢كشأَُ ٝكذَٓات تًو
املعذُاتٔ ٫ ،تؿاسقٖ ٘ٝز ٙاسبكٝكٚ .ٝ١يعٌٓ ايهجَُ َٔ آْٜات يف تًو املــٓٓؿات تَٓهٜؿٔـُ٧
إىل ٖز ٙايعًٚ .ٔ١١تَضدادُ املظأي ٝ١تعكٝذّا عٓذََا َٜعتُذُ اي٬سٔك َٕ ٛعً ٢ا٫طتٔٓظاخ ،٢د َٕٚذبكٝل.٣
ٚاملعذُاتُ ايعشب ٝ١ٓٝنُٜج٬ٝتٗا تك ُّٛعً ٢املًٜه ٔ١املعذَُ ١ٓٝملـتهًِ ٢ايًػـ ٔ١ايعشبٓٝـ١
ايؿٜـٝشٖٚ ،ٔ١زا َٜعين ؾُٝا َٜعٓ ٘ٝذبذٜذَ َٔ ٖـزا املـتهًَِٚ ،ـا ضبـذدٚات ٖـز ٙاملًهـ١
ٚأطاطُٗا احملذٓدات ايضَاْٚ ١ٝاملهاْ ٫ٚ .11١ٝميهٔ-يف نجُ َٔ ٣اسبا٫تٔ -دبشٜذُ ايًؿـِٔ
َٔ اْتُا ٘ٔ٥املٛكٛعٚ ٓٞايذ٫يٚ ،ٓٞتَعًٝك ٘ٝبجكاؾٔ ٔ١ايكاسََٚ ٨كذستٔ٘ عً ٢اٱساي.ٔ١ٜ
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"ََ َٖٛٚعشُٚفْ" " َٔٔ إػهايٓٝاتٔ تَكٓٔ ٔ١َٝايتٖعشٜـٔ يف ايُٝعَذَِ ٢ايعَشبٔ"ٚٞ

ٚػبذسُ ايتٛكٝعُ ٖٗٓا إٔٓ ٖزا ايُٓٓط َٔٔ ٜايتكََٓ - ٔ١ٝشٌٖ ايبشحَٜٔ -تش ٍُٓٛكَُٔٔ
ٖزا املؿٗ ٢ّٛإىل أطايٝبَ يػ ٕ١ٜٛطبتًؿـ ٕ١أؿـًٗٝا ازبًُـ ٝ١آِٝ٫ـ ٝ١ايـٓـشؼب ١املبٓٓٝـ ٝ١عًـ٢
ايلََُُٓ ٖٛٚ" ٢عشٚفْ"ٚ ،اطُِ اٱػاسٖٚ" ٠زا ََعـشٚف" ،أٖٚ" ٚـزَ ٙعشٚؾـٚ ."١قـذ ٜـأتٞ
بايهًُ ٔ١اي ٜؿزٖ ،،٠عب":ٛايؿٜشغَُ :عشٚف"ٚ ،إٕ ناْـ

أقـٌٖ ،عًـ ٢أْٓـا ميهٓٓـا إِٔ ْأٓٚيٜـ٘،

ًُْٚشك ٜ٘بايبابٔ ايٛاطع َٔ ٢ايتعشٜـٔ بازبًُ ٔ١ا.ٔ١ِٓٝ٫
ٚقذ ٜأت ٞبٔـٝػ ٔ١ايتٓجٓ ٔ١ٝعًٔ ٢قًٚ ،١١ازبُع ٢عًُْ ٢ذسَ ،٠عًَ ٢ا طَٓشٖٚ .٣زٖٞ ٙ
ايـٝٚؼُ اييت اطتَكٌٖ بٗا ٖزا ايبشحُٚ .قذ ٜأت ٞبٔــٝػ ٔ١ايؿعـٌ ٢املـبين ٚيًَُذٗـ ،ٍٛعبـ:َٛ
ُٜٚعشَفُ" "ٚعُش٢ف"ٖٚ ،زا قًَٜٚ ،ٌٝهؿ ٞإِٔ ْعًَِ َٔٔ قً١ت٘ أْٓٓا ْ ٫هادُ ْكعُ عً ٘ٝيف "دَُٗش٠
ايًػ ،"١عً ٢نجشَ ٔ٠ا دا ٤ؾٗٝا َٔ ايـٝٚؼ ٢املزنٛسَ ،٠نُا طَٓش.٣
أَٓا َٓٗر ٖزا ايبشح ؾَٜٛؿ ٔؿ ٙٞإسـأٚ ،ٙٞ٥أَٓـا ََٝذاُْـُ٘ ؾٛا٥ؿـَٔ ٠١ـٔ املعذَُـاتٔ
ايعشب ٔ١ٓٝايكذميٚ ٔ١اسبذٜجَ َٔ ٖٞ ،ٔ١أِٖ ٚاملعذُاتٔ ايعشبَٓ ٔ١ٓٝزُ ْؼأتٔٗاٚ ،تُظًٌُِّ املـذاسغَ
ف َـٔ املـذاخٌ ،٢إيهَْ٘ٝٚـا
ت اٯٔ ٫
املعذُٓ ١ٜ ٝنا ١ؾٚ .ٟ١قذ تكـٓـَ ُ ٝـٔ خْ٬ـا عؼـشا ٔ
َٜٚذٜ٘ٚا ،يًهٜؼـٔ عٔ طبٝعَُٚ ٔ١دٛدٔ ٖز ٔٙايتٓكٓ ،ٔ١ٝاييت تُعذٗ َٖٓ ٟ١بََٖٛٓ َٔٔ ٟ١ٓٓٝات ايتعشٜـٔ
يف املعذَُاتٔ ايعَشبٚ .١ٓٝقذ اعتَ َُذِتُ إيهَْ٘ٝٚا عًََٛ ٢طُٛعَتني :٢ازبا َٔع ٢ايهٜـبُٔ ٢يهٝتُـبٔ
ايتٓشاخٔ ايعَشبٚ ٚٞاٱطٖ1428 َٚٞٔ ٬ـٚ ،ّ2007/املهتَبَ ٔ١ايؼٓا ًَٔ ،ٔ١ٜاٱؿذاس ٢ايجاْ.ٞ
أوالً :املعجمات القدمية:
أَٓا املعذَُات ايكذمي ١ؾكذ ربٓٝشتُ تٔظعََٗٓٔ ٟ١ا ٖٞٚ ،عً ٢املٛا:٠٫
"ايعَني" تٖ170ـ"ٚ ،12)ّ786/ازبَُٜٗش٫ "٠بٔ دسٜـذ تٖ321ــ،13)ّ933/
"ٚتَٗزٜب ايًػ "١٭بَٓ ٞـٛس ا٭صٖش ٟتٖ370ـ"ٚ ،14)ّ981/ايـٚشا " ٱِاعٝـٌ
بــــٔ مح١ــــاد ازبٜــــٖٛش ٟٓتٖ393ـــــ"ٚ ،15)ّ1003/املٝشهٜــ ـِ" ٫بــــٔ طٔــــٝذ٠
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تٖ458ـــ"ٚ ،16)ّ1066/أطــاغ ايبَ٬غ ـ "١يًضٓطبؼــش ٟت ٖ538ـــ،17)ّ1144/
"ٚيظإ ايعشب" ٫بٔ َٓظٛس تٖ711ـ"ٚ ،18)ّ1311/ايكاَٛغ احملٝط" يًؿُٚصآبـادٟ
تٖ817ـ"ٚ ،19)ّ1415/تاز ايعشٚغ" يًضٖبٝذ ٟٓتٖ1205ـ.20)ّ1790/
إسـا:٤
بعذَ ايبشحٔ يف عَؼشاتٔ اٯ٫فٔ َٔٔ املذاخٌ ٢يف املعذُات املزنٛس ٔ٠عٔ ايـٓـٝؼ٢
املؼاس ٢إيٗٝا آْؿٟا َٔ تَكٓ ٔ١ٝايتعشٜـٔ ،بـُٛسٖ٢ا املختًَؿ ،١عَُذتُ إىل قٔظُتٔٗا  ،)14أسبعٜ١
عؼشَ بابّا; تٝظُّا سبـشٖاٚ ،بٝإ ٢ادباٖاتٗاٚ ،دعً ُ ٖز ٙا٭بٛابَ عً ٢منطٕ طبـٛق٣
بايبشحٔ ،يتظتبنيَ ايؿهش ٝ٠اييت أْؼ َٔ َ٧أدًٗا ٖزا ايبشحُ .ثِ أسـ ُ ٝبعذَ ريـوَ ٜـا
ِٓٝت٘ املٝبَُٗاتٔ ،ؾذعً ُ ْا بابّاَ ٖٛٚ ،أخٛرْ َـٔ ا٭بـٛابٔ املـزنٛس ٔ٠ناؾ١ـٚ ،١يـٝعَ
قظَُٗٝا; إر ٖ ٞنٌٗ َا رُنش يف تًو املعذُاتٖ َٔ ،زا ايُٓط َٔ ايتعشٜـ ،خًّٔٛا َٔ
ايتعًٝل ،أ ٚذبذٜذٕ زبٓع أْٛ ٚع ،أ ٚؾ ،١٦أ ٚأ ٟضبذٚد آخـشٚ ،إمنـا أسٝـٌ عًـ ٢ثكاؾـ١
ايكاسَٚ ،٨كذست٘ عًـ ٢اطـتباْت٘ ،إسايـ  ١ٟتاَٖـٚ ،ٟ١دً٥ـ٘ َـٔ ايتعشٜــ بايهًُـ ١ايؿٜـزٓ٠
"َعشٚف" ،إرا ؿشؾٓا ايتأ ٌٜٚبازبًُ .١أَٓا ا٭بٛاب ؾعً ٢ايٓش ٛاٯت:ٞ
 -ا٭ع ّ٬مبختًـ ؿٛسٖا ،طٛا ٤ناْ

عًُّا يؼخف أ ٚقب ،١ًٝأَ ٚهإ ،أ ٚسٛٝإ

أ ٚغُ ريو.

 -أِا ٤اسبٛٝإ َٚا يف سهُٗا.

 -أِا ٤ايٓباتَٚ ،ا ٜٓتُ ٞإيٗٝا.

 -أِا ٤أعلا ٤ايهآ٥ات اسبَٚ ،١ٝا ٜٓتُ ٞإيٗٝا.

 -املٗٔٚ ،ا٭يكابٚ ،ا٭ٚؿافٚ ،ايشتبٚ ،ا٭عذادٚ ،ا٭ٚصإٚ ،ايٓكٛد.

 ا٭طعُٚ ،١ا٭ػـشبٚ ،١ايضٜٓـٚ ،١ا٭يبظـٚ ،١ا٭دٚاتٚ ،ا٭يعـابٚ ،ايعٛـٛس َٚـآٜتُ ٞإيٗٝا.
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 ا٭دٓاغٚ ،ايكشاباتٚ ،ايـ٬تَٚ ،ا ٜٓتُ ٞإيٗٝا. ا٭ٚكاع ٚاسبشناتٚ ،ايتـشؾاتٚ ،ا٭ػٝا ٤ايٓادب َٔ ١ايهآ٥ات اسب.١ٓٝ ايٛبٝعٓٝات ٖٞٚ ،نٌ َا ٜٓتُ ٞإىل ايٛبٝع ،١ناملٓاخات ٚا٭دـٛاٚ ٤ايعٓاؿـشَٚ ،ـآٜتُ ٞإيٗٝا.
 املعتكذات ٚا٭دٜإٚ ،ايًػاتٚ ،ايعًَٚ ،ّٛا ٜٓتُ ٞإيٗٝا. -ا٭َشا

ٚا٭دَٚ ،١ٜٚا ٜٓتُ ٞإيٗٝاَٚ ،ا ٜٓتر عٓٗا.

 ا٭َهٓ ١احملذٚد ،٠د ٕٚا٭ع :ّ٬نايذاسٚ ،اسبذٜكٚ ،١ايبظتإ... ا٭صَٓ :١نا٭ٜاّ ٚا٭ػٗشٚ ،ايؿـ....ٍٛ -أػتات َٔ احملظٛطاتٚ ،ازبٛاَذٚ ،ا٭يٛإ ،مم١ا خشز عُٓا رُنش.

22

صبً ١داَع ١أّ ايكش ٣يعً ّٛايًػات ٚآدابٗا

دٜ .ـع أب ٛاْٝذا٤

ٚقذ مجعتُٗا يف دَذَُ ،٣ٍٚؼُّا إىل نٌ ٚبابٕ باختـاس ،٣سَـشّا ئًُظاسٚ ،ٔ١تَٝظُّا
يًُٛاصَْٚ ،ٔ١قذ دا َ٤ازبذ ٍُٚعً ٢ايٓٓش ٢ٛاٯت:ٞ
املعذِ

ايعني ازبُٗش ٠ايتٗزٜب ايـشا

احملهِ ا٭طاغ ايًظإ ايكاَٛغ ايتاز اجملُٛع

ايتهشاس

455 1085 173

207

430

-

977

512

4380 541

ا٭ع....ّ٬

21

315

146

17

208

-

383

184

1544 270

اسبٛٝإ...

12

92

33

13

23

-

62

50

33

318

ايٓبات...

21

92

87

38

44

-

153

90

65

590

ا٭علا...٤

18

63

17

11

8

-

22

10

10

159

املٗٔ...

7

50

11

8

20

-

23

4

12

135

ا٭طعُ...١

10

85

68

38

50

-

137

94

74

556

ا٭دٓاغ...

14

10

1

2

9

-

12

6

7

61

ا٭ٚكاع...

15

111

33

25

11

-

52

11

10

268

ايٛبٝعٝات...

1

20

16

12

13

-

23

19

12

116

املعتكذات...

-

13

10

6

9

-

13

4

14

69

ا٭َشا ...

4

20

9

9

10

-

35

23

20

130

ا٭َهٓ...١

5

27

5

5

6

-

14

5

6

73

ا٭صَٓ...١

1

22

11

3

5

-

12

6

2

62

أػتات

44

165

8

20

14

-

36

6

6

299

املبُٗات

111

490

147

125

70

-

148

141

42

1274
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دٔ٫٫ت:
 ٫بذٖ َٔ ٚقؿ ١عًٖ ٢ز ٙاٱسـاٝ٥ات ،دبً ٞنـجُّا َـٔ دٛاْبٔٗـاٚ .بـاد ٨رٟ
بَذ ،٤يَْ ٛظُٜٓا ٖز ٙا٭سقاَّ يف َٓشّٓ ٢ناػـٕ ،ػبً ٞ١سشنٖ ٜ١ز ٙايتكٓٝـ ٔ١يتُجًٓـ

عًـ٢

ايٓش ٛاٯت:ٞ
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ُٜ ٫ٚعذٔضُ ايٓا شَ إِٔ ٜظتبنيَ عَؼٛاٖ ٜ١ٓٝ٥زا املٓٝشٓٚ ،٢أْٓـ٘  ٫أٝطـعَ بَٓٓٝـَٜ ٟ١كـ ُّٛعًٗٝـا،
خف ٚإٔٓ املعذُٝنيَ ل ٜكؿٛا –نُا طٓعًُِ -عً ٢عً ٔ١١اطتٔخذاّ ٖز ٔٙايتٓكٓ.ٔ١ٝ
ٚعً ٢ا٭ َ
ط َـٔ
ب ٚسٔ ٚد ٖـزا ايـُٓ ٔ
و إمنـا ٖـْٔ ٛظَـ ُ
ف بع َذ ريـ ٜ
ل بايٛقٔ ٛ
ٍ ػ ٤ٕ ٞخًْ ٝ
ٚأ ُٓ ٚ
ايتٓعشٜــٔ يف املعذُــاتٔ املــزنٛس ;٠إر بًــؼ عًــ ٢املــٛا ٠٫ايضَآْٝــ ١تكشٜبّــا:ايعني،%4
ازبُٗـــش ،%25٠ايتٗـــزٜب ،%10ايــــشا  ،%5احملهـــِ ،%10ا٭طـــاغ،%0
ايًظإ ،%22ايكاَٛغ ،%12ايتازٚ .%12عًـٖ ٢ـزا ؾـازبُٗشٚ ٠ايًظـإ ٜهـادإ
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ٜظتأثشإ بٓــ ايٓظبٚ .١يعٌٓ املٓٗرَ ايزْٗ ٟض ب٘ ٖزإ املعذُإ ٚساٖ ٤ز ٙايهجش٠
ايهاثشٖ َٔ ٠ز ٙايتكٓ.١ٝ
أَٓا ازبَُٗش ٝ٠ؾكذ أعًَٔ ابٔ دُسٜذٕ يف َظتٌٗ ٚنتابٔ٘ٚ":21إمنا أعشْاٖ ٙزا ا٫طَِ ٭ْٓـا
اخَْا ي٘ ازبُٗٛسَ َٔ ن ٢ّ٬ايعَشبٔٚ ،أسدأْا ايَٛسؼ ٖٞاملٝظتَٓهشَ"٪ٜٚ ،نذُ ريو بكٛئ٘:22
"عً ٢أْٓا أيػٓٝا املٝظتٓهٜشَٚ ،اطتَعًُٓا املعشٚفَ"ٚ .أَٓا ايًظإُ ؾُٛطـٛع ٠١كَـخُ ،٠١قاُ٥ـ٠١
ُ،
عًـ ٢ايٓٓكـٌ ،٢أعـذٖٓا َُــٓٓؿٗا يًعـالٚ ،٢ايٓـاثشٚ ،٢ايٓٓـا ِٚ ،٢احملـ ٚذخٔٚ ،عـال ايتؿظـ ٢
ُ َـٔ أيؿـا ايعًـّ٢ ٛ
ٔ َٓظـٛس ايهـج َ
سؼَـ َذ ؾٝـ٘ ابـ ُ
ٍ َُعذ  ِ٣داَ ٣ع َ
ٚايؿك ،..ٔ٘ٝؾٗ ٛأ ُٓ ٚ
َٚـًٛشاتٔٗاٚ .ايزَٜ ٟظتذع ٞايٓظش ٖٗٓا إٔٓ ايتٓازَ -بعذ دبشٜذٔ ٙمم١ا يٝع َٓـ٘ -عًـ٢
كخاَت٘ ٚاَتذادٔ ٙل دباٚصِ ْظبتُ٘ ايعُؼشَ إ ٫قًٚ ،ٟ٬ٝيعٌٓ ٚسا َ٤ريو إٔٓ ايتـازَ ميٝـٌُ إىل
ايتؿـٚ ٢ٌٝايؼٓش  ٢عً ٢أؿٌٚ ٢كعٔ٘ٔ.
 َٔٚاملًش ٛاتٔ ازبذٜش ٔ٠بايٛقٛفٔ خً" ٗٛأطاغ ٢ايب٬غـَ "ٔ١ـٔ ٖـزا ايـُٓٓطٔ َـٔ
ايتعشٜـٔ; إر ل أقعِ ؾ ٘ٝعً ٢أ ٔ١ٜؿٛس َٔٔ ٕ٠ايـٓٛس ٢املزنٛسٖٚ ،ٔ٠زََٓ ٙكبَـ ،١تَٓلـافُ إىل
َٓاقبٔ "أطاغ ٢ايب٬غٖ َٔ ،"١ٜزا ايٛد٘ٔ ٫ٚ .غش ;َٚريو إٔٓ "أطـاغ ايب٬غـَٜ "١كــذُ إىل
تَظذ ٢ٌٝقٛاْني ٢ؾـٌ ٢اشبٛابٔٚ ،ايه ٢ّ٬ايؿـٝعٚ ،23زٝٝض ٢اسبكٝك َٔ ٔ١اجملاص ،٢ؾٗـ ٛأٍُٓٚ
َُعذِ ٜٗتِٗ اٖتُاَّا نبُّا بايتٛطع ٢ايذٓ٫يُٜٚ ،ٞعٓ ٢بايتعبُ ٢ايبًٝؼٚ ،٢ميهُٔ ايكـ ٍُٛبـإٔٓ
"أطاغَ ايبَ٬غَُ "ٔ١عذِ ب٬غ ،ٙٞأَ ٚعذِْ خاقٚ ،ٙايبشحُ ١ ٪ٜنذُ ٖز ٙاسبكٝكَٚ ،ٜ١ا نإَ
اختٝاسُ ٙإ ٫ئشَؿذٔ ٖزا ايُٓطٔ َٔ ايتكٓ ٔ١ٝؾٚ ،٘ٝقذ تـ ٓذسَ َٓٗذّا َُظتكُٚ ،ٟ٬بينَ عً ٢منطٕ
ؾشٜذٕ َٔ ايتأيٝـ.
ٚأَٓا ؾُٝا تعًل باملذاخٌ َٚا ٜتـٌ بٗا ؾكذ بًػ

ْظب ١ا٭ع ّ٬يف ٖزا ايـُٓط

طذًٓ
َٔ ايتعشٜـ;  ;)1544أَ ٟا ٜكاسب َٗٓ %35اٚ .أعًْ ٢ظبُ ١
العدد الثالث عشر (رجـب 3415هـ – مايـو 1034م)
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بًػـ

َــا ٜكــاسب ،%50مم١ــا ٚسد ؾٝــًٜ٘ٗٝ .ــا املٝشهــِ; إر بًػـ

َــا ٜكــاسب.%48

ؾايًظــإ ،%39ؾايكــاَٛغ ،%36ؾايتٗــزٜب ،%32ؾــازبُٗش ،%29٠ؾــايعني،%21
ؾايـشا .%8
ٚأَٓــا سكٝكــٖ ١ــز ٙا٭عــ ّ٬ؾذًٗ١ــا يًُهــإ ،إر بًػ ـ ِ ْظــبتُٗا َــٔ صبُــٛع
ا٭ع ;)1050 ّ٬أَ ٟا ٜكاسبًٜٗٝٚ .%68ا عًِ ايؼخف ٚايكب ;١ًٝإر بًـؼ ;)286
أَ ٟا ٜكاسبٜٚ ،%19تكاطِ طا٥شَٖا ا٭مناط ٝا٭خش َٔ ٣ا٭عٚ .ّ٬أعً ٢املعذُاتٔ
ْظب ٟ١يف ريو "ايتٗزٜب"; إر بًػ ِ َا ُٜكاسب %80مم١ا َٚسدَ ؾٖ َٔ ٘ٝز ٙا٭عـًَٜٝٚ ،٢ّ٬ـ٘ٔ
 ،%64ؾـــ"ايتاز"،%63
"ازبَُٗــش ،%76"٠ؾـــ"ايًظإ" ،%74ؾـــ"ايـشا " ،%71ؾـــ"احملهِ "
ؾـ"ايكاَٛغ" ،%46ؾـ"ايعني".%12
ٚأَٓا املذاخٌُ ا٭خش ٣ؾكذ دا٤تِ عً ٢املٛا :٠٫ايٓبات ،%14ا٭طعُـ،%13١
اسبٛٝإ ،%7ا٭ػتات ،%7ا٭ٚكاع ،%6ا٭علـا ،%4٤املٗـٔ ،%3ا٭َـشا

،%3

ايٛبٝعٓٝات ،%3ا٭َهٓ ،%2١املعتكذات ،%2ا٭صَٓ ،%1١ا٭دٓاغ.%1
عً ٢إٔٓ أعٖ٬ا سكٝكَ ٟ١ا دا َ٤يف ايٓباتٔ ٚاسبٛٝإ ،٢يتذاُْظٔٗا; ريو إٔٓ ا٭بٛابَ
ا٭خش - ٣ايعايْ ٜ١ٝظبّٝا -نا٭طعُٚ ١ا٭ػتاتٚ ،ا٭ٚكاع ،إمنا ٖـَُ ٞتؿشقـاتٚ ،إِٕ
ؿًٚ ،٠١ٜقذ مجعتُٗا ٫طتؼعاس ٢تًو ايـ ،ٔ١ًٚست ٫ ٢تتلخَِٓ ا٭بـٛابُٜٚ ،لـٝعَ
َْظَُٜتِٗا ٔ
ايػش ُ َٔ ٖزا اٱسـاٚ ،ٔ٤ي ٛؾشقتٗا يذَق١

ْظبتٗا .ؾإرا كُُٓا ٖزا ايجٓا ،ٞ٥إىل َـا

سأٜٓا َٔ استؿاع ْظب ١عًِ املهإ ،اْتٗٓٝا إىل ث٬ث ٓٞميجٓـٌ قُٝـٖ ٜ١ـز ٙا٭سنـإ ٢يف سٝـأ٠
ايعشبٚ ،ٚٞاطتؼعاس ٙ٢قٝشبٗا ،مم١ا طٓٛؽَ يـٓٓاع ٢املعذُاتٔ ٖزا ايُٓط َٔ ٜايتكٓ ٔ١ٝؾٗٝاٚ .يف
ُ عٓـ َذ املــتهًُنيَ،
ب َؿٗـ ّ٣ ٛضبـذٓدٚ ،ؾكـ َش ايتعـب ٢
َكابـٌ ريـو ظبـ ُذ أ ٕٓ ايؼــعَ ٛس بػٝـا ٔ
مبـًٛشات َٚؿاٖ َِٝطبـٛؿٚ ،ٕ١سا َ٤قًٖ ١١زا ايُٓطٔ َٔ تكٓ ٔ١ٝايتعشٜــٔ يف ا٭بـٛابٔ
ا٭خش ،٣باطتجٓا ٔ٤ا٭علاَٚ ،٤ا ٜٓتُ ٞإيٗٝا احملذٚد ٔ٠بٛبٝعتٔٗا.
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طذًٓ ِ َْظب ٟ١تكاسبُ َٔ %29صبُٛع ٢ايٛاسدٔ يف
ٚأَٓا ؾُٝا ٜتعً١ل باملبُٗات ؾكذ َ
ٖزا ايُٓٓطٔ َٔ ايتعشٜـٔ; أْٔ ٟظب ١تكاسبُ ايجًحَٚ .دا٤تِ عً ٢املٛا :٠٫ايعـني،%64
ايـــشا  ،%60ازبُٗــش ،%45 ٠ايتٗــزٜب ،%32ايكــاَٛغ ،%28احملهــِ،%16
ٚايًظإٚ ،%15ايتازٚ .%8أػذٓ َا ًَٜؿ ُ ايٓظشَ يف ٖز ٙايٓظبٔ ايٓظب ٝ١ايلـ ٝ١ًٝ٦ايـيت
طذًٓ ِ يف ايتاز ،٢عً ٢اَتذادٔٚ ٙاتظاعٔ٘ٚ ،نزا ايًظإُ ،يف َكابٌ ٢نجشتٗا يف املعذُـاتٔ
املتكذ :١ََٚنايعنيٚ ،٢ايـٚشا ٚ ،٢ازبَُٗشٚ ،ٔ٠ايتٗزٜبٔ ،ست ٢بًػ ِ يف ٖز ٙاملعذُاتٔ َـا
ٜكاسبُ %69مم١ا داَٗٓ ٤اٚ .ي ٔ٦دٍٖ ٖزا عً ٢ػ ٤ٞؾإْ٘ ٜـذٍٓ عًـ ٢ثكـ ١ؿـٓاع تًـو
املعذُات باملخض ٕٚاملعشيف يذ ٣ايكشا ،٤إبٓإ تأيٝؿِٗ ،ميه َٔ ِٗٓ١ايهؼـ عٔ َعـاْٞ
تًو املذاخٌ.
املعشٚفُ ٚايً١ػ:١
 ٫دشَّ إٔٓ ََٔ ُٜعاا أ ٖٟداْبٕ َٔ دٛاْبٔ تَكٓ ٔ١ٝايتٓعشٜـٔ ضبٌٖ ايبَشـحٔ  ٫بُـذٖ
إِٔ َٜكـَ عً ٢ع٬ق ٔ١ايً١ػَ ٔ١بٗز ٔٙايتٓكٓ ;ٔ١ٝإر ميجٌُٓ املعشٚفُ ايًػ ٟٗٛيف تشاثٓا ؿًُبَ ثكاؾـٔ١
ايتعشٜـٔٚ ،إٕ اختًؿ

ا٭يؿا  ٝيف أداََ ٫ٚ .ٔ٘٥عذَ ٣عـٔ ايٛقـٛفٔ عًٝـ٘ٔ ٚزٝٝـضَ ٔٙـٔ

املعشٚفٔ ايذ٫ي ،ٚٞايزَٜ ٟظُِٔ ٖزا ايعٌَُٚ .اطـتهُا ٟ٫يـذا٥ش ٠ايبشـحٔ ؾكـذ تكـٓـُ ٝ
ع٬ق" ٜ١املعشٚفٔ" مبظأي ٔ١ايًػ ١يف املعذُات املزنٛس ٠نًِّٗاٚ ،خًَـ

إىل َا ٜأت:ٞ

أَٓا "ايعني" "ٚأطاغُ ايب٬غ "١ؾًِ أقعِ ؾُٗٝا عً ٢ػـَ ٕ٤ٞـٔ ٖـز ٙايعَ٬قـٚ .١أَٓـا
"ايـٚشا "ؾذا ٤ؾَ ٘ٝشٚ ٟ٠اسذٚ .٠أَٓا ايظت ٝ١ا٭خش ٣ؾكذ ٚقؿـ
تٓاٚي

عًـَٛ )192 ٢طّٓـا،

ع٬قٖ ١ز ٙايتكٓ ١ٝبايًػ ،١ؾٝػذ ٚاجملُٛع  ،)193عً ٢ايٓش ٛاملٛاي:ٞ
أَٓا ازبُٗش ٝ٠ؾكذ بًػ ِ امللـاَنيُ ايًػٜٛـ ٝ١يف ا٭يؿـا ايـيت ٚسد ؾٗٝـا "املعـشٚف"

ـ َـٔ صبُـ٢ ٛع ٚسٚدٖـا يف طـا٥ش املعذُـاتٖٚ .ـٞ
ب ايٓــ َ
ٓ َ ) 93ش ،ٟ٠أَ ٟا ٜكاس ُ
العدد الثالث عشر (رجـب 3415هـ – مايـو 1034م)
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مبذًُٗا عً ٢ث٬ث ١أقظاّ; ا٭نرب َا عشٓؾ٘ ا٭صٖش ٟبـ"عشب ٓٞؿشٝع َعشٚف" أ" ٚعشبٓٞ
َعشٚف"ٚ ،قذ بًؼ ،)79عب:ٛايؿٜخٓٚ ،اسبكٚ ،١١اشبٜضٓٚ ،اشبٚ ،ٌٜٓايذٕٓٚ ،ايشفٜٓٚ ،24كــذُ
َٓ٘ ْؿ َٞايعُذُ ١عٓ٘.
ح اطـتخذاَُ٘ٚ ،قـذ
ٚأَٓا ايكظِ ايجـاْ ٞؾُـا َرنٜـ َش ََعشؾـ  ١ٜايًػـ ٔ ١ؾٝـ٘ َـٔ سٝـ ُ
بًؼ  ،)11عبّ" :ٛاٍ ّٚأٍ  ...ٌّٜٚيػَ ١عشٚؾ"ٚ ،١ايكٜـعَ ،١بؿتع ٢ايكافٔ َعشٚؾ،١
زبً ١١يػ ١زَ ١ُٝٝعشٚؾ.25"١
ٚا ٝ
ٚأَٓا ايجايح ؾُا قشٕ َعشؾت٘ بايتعشٜـبٖٚ ،ـ ،)3 ٛايـذاْلَ :عـشٚف َعـشٓب،
ٚ"ٚطَٛاس َعشٚف عً ٢أْ٘ َعشٓب"ٚ ،طشطٛغ بًذ َعشٚف َعشٓب".
أَٓا ايتٗزٜب ؾكذ بًؼ َٔ ريو ٚ ،)16اسذ َ٘ٓ ٠يف ْؿ ٞايعُذُـ":ٖٛٚ ،١طَـَٗرَ
 َٔ ٖٛٚن ّ٬ايعشب َعشٚف"ٚ ،اثٓتإ يف ايتعشٜبُٖٚ ،ا :قـاٍ ايًٝـح :ايكـضٗ نًُـ١
َعشٓبٚ" ،"١ازبفٓ َعشٚف َٔ ٖٛٚ ،ن ّ٬ايعذِ"ٚ .طا٥شٖا يف أٚد٘ اطتخذاّ ا٭يؿـا ،
عب :ٛعَذبَ :أًُٖ٘ ايًٝح ٖٚـَ ٛعـشٚفٚ ٚ" ،إَـشأ ٠عْ١٬ـ :١داًٖـٖٚ ١ـَ ٞعشٚؾـ،١
"ٚايشٓؿؼ يػ ١يف ايشطؼ َعشٚؾ.26"١
ٚأَٓا "ايـشا " ؾًِ أقع ؾ ٘ٝإ ٫عًَ ٢شٚ ٠اسذ ٖٞٚ ،٠يف ْؿ ٞايعذُٚ ":١ػـٝبُ
ايظَِٛطٔ َعشٚفْ عشب ٞؿشٝع.27
ٚأَٓا "احمله "ِٜؾذآَ َ٤ـ٘ َ ،)11ـشٚ ٠اسـذ ٠يف اطـتخذاّ ايًػـٖٚ ،١ـ :ٞسٖٓتـ٘
سبلٓ :عشبـَ ٞعـشٚف" "ٚاًْٝـْ ٕٛبـ
ٚأسٖٓت٘ َعشٚؾإ )7 ٚ ،يف ْؿ ٞايعُذُ ،١عب :ٛا ٝ
عشبَ ٞعشٚف"ٚ ،ايهَُ ٕٛعشٚف عشب )7 ٚ .28"ٓٞيف ايتعشٜب:ٖٞٚ ،ايٝظـع َعـشٚف
أعذُ"ٚ "ٞايٓٛباس َعشٚف ؾاسطَ ٞعشٓب" "ٚ ،ايبُِٓ َٔ ايعٛد َعشٚف أعذُ."ٞ
ٚأَٓا ايًظإ ؾـ َ )13شَٗٓ ،٠ا  )7يف ايتعشٜـب" ،ايبخـ  :ؾاسطـَ ٞعـشٓب""ٚ ،
ايبَِٓذَ :عشٚفْ ؾاسطَ ٞعشٓب""ٚ ،ايهاغـذَ :عـشٚف ؾاسطـَُ ٓٞعـشٓب" )2 ٚ .29يف ْؿـٞ
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ايعذُ" ،١اًْ ٕٛٝعشبَ ٞعـشٚف""ٚ ،ازبـٌٓ عشبٝـَ ١عشٚؾـ )4 ٚ ،"١يف اطـتخذاّ ايًػـ،١
":ٖٞٚايكٝع ٕٛعً ٢بٓا ٤ؾٝعَ ٍٛعشٚف" "ٚ ،اَِلَشِب ...ؾأبذٍ ايـَُّٝ ّ٬ـاٖٚ ،ـ ٞيػـ١
َعشٚؾ"ٚ ،"١ايعظٌ تزنُ ٙيػَ ١عشٚؾ"ٚ ،"١اي٢ٛتش ٚايَٛتش يػتإ َعشٚؾتإ".
أَٓا ايكاَٛغ احملٝط ؾكذ ٚسد ؾَ )25 ٘ٝشٓٚ ،٠اسذ" ٖٞٚ ،٠ايعَؿـف" ،قـاٍ ؾٝـ٘:
َعشٚفَٛ ،ي١ذ أ ٚعشبٚ "ٓٞطا٥شٖا يف ايتعشٜب ،عب ":ٛايَٝؼَب :سذـش َعـشٚف َعـشٓب"،
ٚنزا "ايٝاقٛت"ٚ ،ايؿٛتٓرٚ ،املشداطٓرٚ ،ايٓاسْر".30
ٚأَٓا ايتاز ؾكذ دـا ٤ؾٝـ٘ َ )34ـشَٗٓ ،٠ـا  )7يف ْؿـ ٞايعُذُـ ،١عب":ٛايـذٗبٚ
َعشٚف عشب ١ٝؿشٝش"ٚ "١ايًٛ١ص مثش عشبَ ٓٞعشٚف"" ٚايهضبش ٠عشبَ ١ٝعشٚؾ)11 ٚ .31"١
يف ايًػ ،١عب" :ٛطَؿؿ ُ اشبٛق بػُ أيــ عشبٝـَ ١عشٚؾـ"ٚ "١ا٭ؿـ ١ًٝيػـَ ١عشٚؾـ ١يف
ا٭ؿ"ٚ "ٌٝأصَّ اسببٌٚ ،ايشا ٤ؾ ٘ٝيػَ ١عشٚؾٚ .32"١طا٥شٖا يف ايتعشٜـب ،عبـ :ٛايٝـاقٛت
ػهٜش""ٚ ،ايٓ١ٛباس َعشٚف ؾاسط.33"ٞ
طه٤ش َعشٓب َ
َعشٚف ؾاسطُ "ٚ ،ٞ
ٚإرا َا َٚقؿٓا عً ٢دٔ٫٫تٔ ٖز ٙايٓتـا٥ر ٢أَهٜٓٓـا إِٔ ْكـ ٍَٛبـاد٥نيَ إٕٓ ايتعشٜــَ
ايًػ ٖٟٛميجٌُٓ قً ٟ١١اٖش ٟ٠يف َكابٌ ٢ايتعشٜـٔ ايذٓ٫يٖٚ ،ٓٞزا َٜتٛاؾلُ َعَ ايػاٜـَ ٔ١ـٔ بٓـأ٤
تًو ٜاملعذُاتٔ .أَٓا يف ْٔظَبٔ ٚدٛدٔ ٖز ٙايظاٖش ٠ايتٓكٓ ٔ١ٝؾٓذذُ إٔٓ خً ٖٛاملعذُاتٔ ،أٚ
قً ٜ١١اطتخذاّ" ٢املعشٚف" يف امللاَني ٢ايًػ ٔ١ٜٛؾٗٝا عا٥ذْ ئٛبٝع ٔ١إْؼاٗٔ٥اٚ ،تَخـٝفٖ ٢ـزا
ايُٓٓطٔ َٔ ايتٓكٓ ٔ١ٝبايذٓ٫ي.١
ؾـ"أطاغُ ايب٬غ "ٔ١نُا ُرنٔشَ يٝع َٔ ُٖٓ٘ ٖزا ازباْبٚ ،قـذ يٜـضَٗٓ ّ٢ذـ٘ٚ .أَٓـا
"ايعنيُ" ؾاشبً ٌٝتهً َِ١عً ٢املعشٓب ٚايتعشٜبٚ-إٕ نإ قً -ٟ٬ٝعً ٢أْ٘ ل ٜظتخذّ ؾٗٝـا
ؿؿ ١املعشؾ ١يف ٖزا ايضَٔ املبه١شٚ ،بايشغِ َٔ أْٓ٘ أػاسَ إىل ايًػاتٔ نـجُّا ؾًـِ َٜكشْٗـا
باملعشؾ ١أٜلّاٚ .نزا "ايـٚشا " ؾكذ دبٓبَ ؿؿ" ١املعشؾٚ ،"١إٕ نإَ رنش املعشٓبَ ٚايتعشٜبَ
ٚايًػاتٚ .أَٓا ايهجش ٠ايٓظب ١ٓٝيـ "ايعشب ٞايـشٝع املعشٚف" يف "ازبُٗش "٠ؾًٝظ
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َٔ تأثُ اٖش ٠ايؼعٛب ،١ٝاييت اطتشهَُٜ

يف ايكشٕ ٢ايجايحٔٚ ،ؿ ٓٛسَٖا ازباسِ ٝأسظَٔ

تـٜٛش.٣
يف املٓٗر:
ٚيعٌٓ ايظ٪اٍَ ايزَٜ ٟظتذع ٔ٘ٝايٓا شُ يف ٖـز ٔٙاٱســا٤اتٖٔ ،ـٌ أػـاسَ أٚي٦ـو
املعذُ َٕٛٓٝإىل ًََُعََٗٓ ٣ذ ،ٚٞبَٓٛا عًٖ ٘ٝز ٙايتكٓ َٔ ٜ١ٝايتعشٜـٔ ،تَبذٓ َٔ ٣خٖ ٍ٬زا
املظع ايٛاطع ٚاٱداب ٝ١إٔٓ أسذّا َٔ املعذُٝنيَ ايزَٚ ٜٔقؿ ُ ايبشحَ عً ٢عًَُـِٗ ل
ُٜؼٔشِ إىل ََٓٗر ،٣أًَ ٚش ٕ١ ٛتُؿل ٞإىل ََٓٗرَ ،٣ا خـَٚ ٬قؿـاتٕ قًًٝـ ٕ١ؾٜشٜـذٚ ،ٕٔ٠قعـ ُ
عًٗٝا عٓذ ايضٖبٝـذ ٟٓيف ايتـازَُ ،عًِّكٟـا عًـَ" ٢عـشٚف" ايؿُٚصآبـاد ،ٟاٖشُٖـا ُٜـٛسٞ
باملٓٗذ ،١ٓٝغَُ أْٗا  ٫تظتٓذُ إىل أطاغ ٫ٚ ،٣إىل ََزٖبٕ ،يف ٖزا ايؼإٔ.٢
 ٖٞٚمخظْ ٝ١ـٛق ;٣اثٓإَٗٓ ٢ا َٜتعً١كإ بتشكٝل ا٭ع ،ّ٬إر ٜكَ :34:ٍٛبِٗـذَ٣
ظهٞشَ ،)٣أ ًُٖٜ٘ازبٖٛشٚ ٟٓقاٍ ايـاغاْ ٖٛ :ٓٞابٔ طعِذ بٔ اسباسخ بٔ َث ِعًٜبَـ )١بـٔ
نَ
طذٕ ،)ّ .أَ ٟٜعشٚف .قً ٚ :ؾَْ ٘ٝظشْٚ .قٛي٘ :35ضبُـذُ بـُٔ
اسباسخ بٔ ٢دُٚدإَ بٜٔ ٢أ َ
س َذ ٕ٠قبٌَِ ا٭ئــٔ  ٚبهظِـش ٢ايتٖـا )ٔ٤ايؿِٜٛقٖٝـٚ ،١ايٓٓـ٢ٕٛ
ا ٝملَٖٗٓ ٢بٔ ٢ايباتٖٔ ،)ٚٞٓٚهزا ٖ ٛمبٖ ٛ
املٝؼـذٖ َد )ٔ٠املهٞظُـَ ٛسََ )ّ :ٔ٠عِـشٚفْ بـنيَ املٝشـذٚثٔنيٚ ،ؾٝـ٘ َْظٜـشْ" .أَٓـا ايج٬ثـ ١ا٭خــش٣
ذزَاؾ ٝ١ٜايظٖؿَٔ ّ :ٔ١َٓٝعشٚؾٜـٖ ،٠١هـزا ايٓٗظَـخٚ ،ا٭ِٜٚيٜـَٔ ٢ذِـزَافُٚ ،قٛيـ٘:
ؾكٛيِ٘ َٔ ٚ :36":
ذزَافُ ايظٖؿَٔ ٔ١َٓٝا ُٜذِ ٜؾعُ بٗا ،أَ ٚا ٜأػَِبَٗ٘،
َعشٚفْ ،ؾَْ ٘ٝظٜشْٚ ،نإ ا٭ِٜٚي ٢ٜأٜ ٕٜكِ َٔ :ٍَٛ
أ ٜٚإ٢سَايٜتُ٘ عً ٢ٜايذٖاٍٚ .٢قٛيْ٘ )ٚ :37أََ :ٝ١َٝا َََ )ّ ٠ ٤عِشٚؾٝ .٠١ٜقًَٔ ٖٞ :ُ ٞـٔ َٔٝـا ٔٙبَـين
دعِؿش ٢بٔ ٢نٔ٬بٕ ِْٝٚ ،دٔباٍْ ٜكاٍُ ْا دٔباٍُ ايٓأَ ،ٔ١َٝنُا ْكًٜـُ٘ ٜـاقٛتَُٔٚ .جِـٌُ ٖـزا ٫
َ
ظعَذ ،بايتششٜو)ٚ ،خبط ١ايـاغاْ :ٚٞبايؿتع
ٜكاٍُ ؾََ ٘ٝعِشٚفْ ،ؾتأٚ .ٌَٖٜقٛي٘ )ٚ :38اي ٖ
ع.
 39اي ٜهًٞبُ َعًٖ ٢ٜزا ايِٖٓٛع ٢ايٖٓـابٔ ٢
ٚأٜمجَ )ّ ٠١ٜعشٚؾٚ ،١يف قٛيَ٘ :عشٚؾَْ ،١ظشْٚ .قٛي٘" :
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ُٚ ،ُٙيزايو قاٍ ازبٖٛشٚ ،ٟٓغُُ:ٙ
قاٍ ػٝخُٓا بٌ ؿاس سكٝكٝ ٟ١يػَ ١ٜٓ٢ٛؾَ ٫ ،٘ٝتشِتٌَُُٔ غ َ
ؼِٗشت٘ ".
َٖ ٛعشٚفْٚ ،ل ؼبتادُٛا يتعشٜؿ٘ ،ي ُ
ٚنٌٗ ٖزا َٔ املٛاكع ٢ايٓادس ٔ٠اييت قًِّٝبَ ؾٗٝا ايٓظشُ ؾُٝا ُٜعـشٖفُٖٚ ،ـ ٫ ٞربًـٛ
َٔ ايذٖؼٚ ٔ١ايعَذبٔ ،ؾكذ سَؼذَ ايضٖبٝذْ ٟٓؿظُ٘ ايعؼشاتٔ ،بـٌ امل٦ـات ،مم١ـا ٜظـتذعٞ
ايٛقٛفَ ٚايٓظشَ ،ؾًِ َٜشبعِ عًٚ ،٘ٝل  َ٘ٓ ٢ًَٜٛعً ٢ػٚ ،٤ٞطَ ٓٛغ ٜ٘عًَ ٢ا ؾ ،٘ٝثِ ظبذُٙ
ٜتأٌَُ ٖز ٙاملٛاكعَٜٚ ،كً١بُ ايٓظشَ يف ْعتٔٗا باملعشٚؾُٜ ٫ٚ ،١ٜعك١بُٚ .نأْٓٓا ب٘ قذ اطـتَبإَ
ت عٓ٘ ٖز ٙاملٛاكعُٚ .أَٓـا َظـأيٝ١
عٓذَ - ٙؾُٝا عَشٓفَ ََٗٓ -رَ "املعشُٚفٔ" "ٚاملٓهشٚ ،"٢تٓادٖ ِ
ايؼٓٗش ،ٔ٠ؾْٗ ٛؿظُ٘ ل ًَٜتضَِٗا ،٭ْٗا َظأيْ ١ظبٚ ،١ٓٝا٭ؿٌ يف املعذِ إٔ ٜهَ ٕٛشدعّا
ُٜعٓ ٢مبٛكٓشات َذاخً٘ ٫ ،تابعّا.
ََ٬ع َٓٗذ:١ٝ
طًُٓ١ا إِٔ يٝعَ مثََٗٓ ٜ١رْ َٜك ُّٛعًٖ ٔ٘ٝزا ايُٓٓط َٔ ٝايتٓعشٜـٔ ،تَظًُّٝا ْامجٟا َـٔ
َ
طبٝع ١ايتكٓ ١ٝاييت َٜٓتُ ٞإيٗٝا ايتعشٜـٔ .ؾايٓكذُ يف ٖزا املٝذإ ٢قا ِْ٥عً ٢أطع ٣بٓاٖ ٤زٙ
ايتكٓ ٫ ،١ٝعً ٢ؾٞ ٜكذٔ املٓٗر ٢ؾٗٝاٚ .قذ سأٜٓا إٔٓ املعذُ ٔٓٝٝايكذَا -َ٤ضبٌٖ ايبشح -ل تَبذُ
َِٓٗ أ ١ٜإػاس ٕ٠إىل ريو .عً ٢إٔ ٖٓاى َعـالَ ميهـُٔ إٔ تُظـذٌَٓ كٔـَُٔ املَ٬ـع ٢ايـيت
َْٗذٗا أٚي٦و ٜاملعذُ َٕٛٝيف تأطُٖ ٢زا ايُٓطٔ َٔ ايتعشٜــ عٓـذَِٖٚ ،سؿـذ ا٫دبـاٙ
ايعاّ ايز ٟطًه ،ٙٛيف طب ٌٝاطتخذاَِٗ ْز ٙايتكٓٚ ،١ٝقذ ٚقؿ َٔ ريو عً ٢طتََ ٔ١عال:
ا٭ :ٍٓٚاملعشؾ ٝ١ايكا ٝ١ُ٥عً ٢ايؼٓوِّ:
ٚيعٌ أبشص ٖز ٙاملعال ،بٌ املؿاسقات ،إٔٓ املعشٚفُٜ ٫ ،ضس ٟبـ٘ إٔ ٜهـ ٕٛضبـ٦٬
يًؼوٚ ،يٓٓظش طا٥ؿَ ١ـٔ ا٭َجًـ ١عًـ ٢ريـو .إر دـا ٤يف ايعـنئ" :40تعِؼـاس َٛكـع
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َعشٚف ُٜكٜاٍُ :بٓذذ ُٜٚكٜاٍُ :يبين ز ،"ِٝؾُٔ أ ٜٔدا٤ت٘ املعشؾٚ ١دا ٤يف ازبُٗش٫ ٠بٔ
دسٜذ يف "صَٔ اشبٓٝإ" ":41صَٔ َعشٚف عٓذ ايعشب قذ رنش ٙٚيف أػعاسِٖٚ ،ل أِع ي٘
َٔ عًُآ٥ا تؿظُّا ػاؾٝا ."ٟؾُع نٌ ٖزا ايعُشفٜ ،زنش ابٔ دسٜـذ اشبـ٬ف ؾٝـ٘ٚ ،عـذّ
ذبكٝك٘ َٔٚ .ريو عٓذ ٙأٜلّا ":":42ثَشِثَشِتُ ايؼٜ َٔ َ٤ٞذ ،ٟإرا َب َزسِتَ٘ٚ .ايجٖشثاسْٗ :ش أٚ
ٚاد َعشٚف"ٚ ،أ ٜٔايٛاد َٔ ٟايٓٗش َٚجٌ ريوَٛٚ" :43قٛعَٛ :كعْ َعشٚف أَ ٚا٤
َعشٚف"َٚ .جً٘ٚ ":44ايظَٖبً ،١ٜطََبً ١ٜايشدٌَ :عشٚؾ ،٠١ؾُـٔ ايعـشب َـٔ ػبعًـٗا طـشفَ
ايًش ٔ١ٝؾٝكٛي :َٕٛسدٌ أطِبٌَُ ٚطَبَ ،ْٞ٬إرا نإَ ط ٌَٜٛايًش َٔ َِٗٓٚ ،ٔ١ٝػبعٌ ايظَٖبًٜ١ٜ
َا أطِـبٌََ َـٔ ػَـعش ايؼـاسبٔ يف ايً١شٝـَٚ .ٔ١جًـ٘ٚ":45ايكٜظُـَٓٝٛاتَٛ :كـعْ ،صعُـٛا،
ََعشٚفْ"َٚ ،جً ٘ٝأٜلّا يف ايًظـإٚ ":46غُِٝـذإُ قٝبٖـ ٝ١طَـِٝـٔ بـٔ رَٜ ٟـضٚ ،ٕ٢قٝـٌ قــشْ
َعشٚفْ بايَٚ ":47َ٘ٓٚ .٢ُٔٝب ٖزسُ َٛكعْٚ ،قَ ٌَٝاَ ٤عـشٚف"ٚ .نأْٓٓـا بـاملعشٚفٔ يف نـٌٚ
ٖزا ٜعادٍُ ،نجش ٜ٠ايتٓذا ٢ٍٚايًػَٜ ٫ٚ ،ٟٓٛشتبط ٝباملعشؾ ١ٜاسبكٝكٖٚ ،ٔ١ٓٝزا ايُٓط َٔ ٝايؼٓؤ
يٝعَ عاسكّا ،بٌ نجُْ ٫ ،رب ُ٘٦ٛعنيُ ايكاس.48٨٢
ايجاْ :ٞإطٓادُ املعشؾ:ٔ١ٜ
ٖٚزَ ٙؿاسقَٗٓ ١ذ ١ٝأخش ٣ب ،٠١ٓٓٝتظتذع ٞايتأٌََٓ يف ٖـزا ايـُٓطٔ َـٔ ايتكٓٝـ،ٔ١
تؿل ٞإىل ػٖ َٔ ٕ٤ٞز ٙاملعال ٖٞٚ ،اٖش  ٠أنجش َا باْ

يف "ايتٗزٜب"; إر َٜكشَ ٕ٢عشؾ١

املذخٌ ،أَ ٚا ٜتـٌ ب٘ ،بـ"ايًٝح"ْ ٫ٚ ،49ذس ٟنٝــ طـٓٛؽَ ا٭صٖـش ٟٓإٔ ٜٓكـٌ ٖـزٙ
املعشٚؾاتٚ ،نإٔ ايًٝح اطتأثش بعًُٗاٚ ،قذ دا٤ت يف عؼشات املٛاكع ،عب ":50ٛقـاٍ

ظذُ َعشٚف " َٔٚ ،ريو أٜلّا ٖٛٚ ،نجُ :ايؿشؽٚ ،اسبٛـبٚ ،اسبـٛ
ايًٝح :اسبَ ٜ

،

ٚاسبٛتٚ ،سشا ،٤اًًْٝر ،اُْ ،ٕٚايــخَبٚ ،ايؿخٓـاسٚ ،ايـٖٓؿخٚ ،٢ايكٔـشدٚ ،ايكٜتِـٌ،

ٚايكٔشؾٚ ،١ٜايكٝؿٌ ،ايكٚ ،ٌُِٜايظٖكٚ ،ٞٞايكِٝذٚ ،ايضْٚذٜٔلٖٚ ....51ز ٙاٖشٜ ٫ ٠هاد ؽبًٛ
َٓٗا َعذِ ،عً ٢إٔٓ ا٭صٖش ٖٟأنجشَ َٓٗا نجش٫ ٟ٠ؾت.ٟ١
32

صبً ١داَع ١أّ ايكش ٣يعً ّٛايًػات ٚآدابٗا

دٜ .ـع أب ٛاْٝذا٤

ايجايح :إؾشادُ املعشٚفٔ:
ٖ َٔٚز ٙاملعال أٜلّا ،غًب ٝ١اٱؾشادٔ عًٚ ٢ؿــٔ" املعـشٚفٔ"ٚ ،قـذ ٗـشَت ؾٝـ٘

ايتجٓ ٝ١ٝعً ٢قً ،١١إر دا٤ت يف طتَُ ٔ١عذُاتٚ .52بًؼ َا داَٗٓ ٤ا َ )66ش ،٠دًـٗا يف
املهــإ; إر بًػ ـ

َــا ٜكــاسب  ،%60عبــ :ٛايــذاْإ دــبَ ٕ٬عشٚؾــإٚ ،53املؼــشم
55

56

57

َعشٚؾإ "ٚ ،
"
ٚاملػشبٚ ،54ايٛسٝذإ َا٤إ "ٚ ،اشبٓٛإ ٚادٜإ ٚ "ٚ ،عأْذإٚ ٢ادٜإ

ايشغٗ ٚاي ٓشطٔٝعُ َا٤إ" ،58أَٓا ؾُٝا ؽبفٗ ا٫طتعُاٍَ ايًػـ ٖٟٛؾبًـؼَ َـا ٜكـاسبُ%20

إ "ٚ ،60ثَـاخَ
َعشٚؾإ"ٚ ،59ايظٗكٚ ِٞايظٖكٚ ِٜاسذَ ،عشٚؾ "
"
عبٚ :ٛايكٖٔٓبُ ٚايكٖٓٝب عشبٝإ

دَٗإََ ٢عِشُٚؾإ زبُٝع ٢اي ً٥ػَـٜٚ٢ٛني""ٚ ،62
َعشٚؾإٚ "ٚ ،61أٜثَابَ٘ ٚأٜعٛا ٙا٭ٜدِشَٚ ،ايِ َٛ
"
ٚطَاخَ
ٚؼبؿِ :ايلِٖٗ ٚايهظِشُ يف ايـٗٛإََ ٢عِشُٚؾإ.63"٢

ٚايٛـا٥ش"ٚ 65
"
ٚطا٥شٖا َٔ املتؿشقات ،عب" :َٛايبَػٌ ٚايبَػًَ ١عشٚؾإٚ "ٚ ،64ايُٛ

اٱْظإٚ ،66ابٓا عٔٝإ قٔذسإٚ "،67٢ابُٔ َُشٍّ ٚابُٔ طِٔٓبٔع ؿا٥ذإََ ٢عِشٚؾإ"ٚ ،68"٢
"
ََِٓٚهبا
ذَٗ :ٜ١َِٓٝؾٜا ٢سطَإَ ٢عشٚؾإ".70
ايٖٓظِشإ :٢نٛنٜبإ ٢يف ايظُٖاَٚ "ٚ ،69"٤ابَُٓا ُٖذَٜ ،ٜ١َُِٝن ُ

أَٓا ؿٝػ ١ازبُع ،ؾكذ بذت َشٚ ٠اسذ ٠يف ايـٚشا ; إر دا ٤ؾٚ ":71٘ٝاملٝشادثـ،١

ٚايتٖشذٗخٚ ،ايتٓشادُخٚ ،ايتٖشذٜح َعشٚؾاتْ"ٚ ،قذ سدٓدٖا ابـٔ َٓظـٛس يف "ايًظـإ"،72
ٚايضٖبٝذ ٟيف "ايتاز".73
ايشابع :اطتٔٓظاخُ املعشؾ:ٔ١ٜ
َٗٓٚــا اطتٓظــاخُ أ ٚاْتكــاٍُ ايٛؿــٔ ب ــ"املعشٚفٔ" ،إر بادّ٥ــا مثــ ١ادبــا ٙيف ن ـٌٚ
املعذُات ايكذمي ١تكشٜبّا عً ٢دبٓٓـب ا٭يؿـا ٔ احملظـٛس ،ٔ٠أَ ٚـا ٜظـُٓ" ٢بايتـابٖٚ ،"ٛـٞ
ا٭يؿا  ٝاييت ٜتذٓبُ املعذُ ٗٞاشبـ َ ٛؾٗٝـا سشَدّـا ،ؾًٝكٗٝـا ُٜ ٫ٚعك١ـبٜ ٫ٚ .ؿـٛتُ
ايكاس َ٨يف َا ٚسا ٤ريو إِٔ ًٜشِ ٜايٓكٌَ يف املعذُاتٔ املتأخٓش ٔ٠عًَٚ ٢د٘ٔ اشبــٛق،٢
ؾَٓذذُ ايهجَُ َٔ املعشٚفٔ بكَٔ ٞعشٚؾٟا ،عً ٢ط ٢ٍٛا٭ََذٚ ،ذب ٢ٍٓٛايبٚ ،ٔ١٦ٝتٓٓٛع ٢ايكشٓا.ٔ٤
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ت يذساطـ ٖٔ ١ـز ٙايظـاٖش ٔ ٠ث٬ثـ ١ٜ
ت املتـأخٓشٚ ،٠ربٓٝـش ُ
عً ٢أْين تَٓهب ُ املعذُـا ٔ
َعذُاتٕ تٓتُ ٞإىل عـشٚ ٣اسذ تكشٜبّا ٖٛ ،ايكشُٕ ايشابع اْذـش ،ٟبـٌ تؼـه ٌ١ؾـٛم
ريو َا ٜكاسب ْــ ايٓظب ١ايٛاسدٖ َٔ ٠زا ايُٓط َٔ ايتعشٜـ يف املعذُات نًٗ١ـا،
 :ٖٞٚازبُٗشٚ ،٠ايتٗزٜبٚ ،ايـٚشا ٚ ،دعًـ ُ "ايتٗـزٜبَ" ْكٛـ ٜ١ا٫ستهـاص ;٢يكٝـاغ٢
ؿؿ" ٔ١املعشؾ "١يف عـشٚ ٣اسذٕ تكشٜبّا.
ٚقذ طذًٓ ُ عٓذَ ا٭صٖشَ ٟٓا ٜكاسب َ )85ش ،ٟ٠نشٓس ؾٗٝا َعشٚفَ ابٔ دُسٜذ،
بُٓٝا ل ٜظذٌ ازبٖٛش ٟٓأنجش َٔ َ )15ش ،٠مم١ا رنش ٙا٭صٖـشٖٚ .ٟـزا ٪ٜن١ـذ املـٓٗرَ
املتُٓٝضَ عٓذَ ازبٖٛشٚ .ٟٓإرا ؿٓٛسْا ا٭سقـاَّ ْظـبٚ ،ٟ١دـذْا إٔ ا٭صٖـش ٟٓل ٜهـشس َـٔ
َعشٚف ابٔ دسٜذ أنجش َٔ  %19عًٚ ٢د٘ ايتكشٜب مم١ا دا ٤ؾٖ َٔ ٘ٝـزا ايـُٓط َـٔ
ايتعشٜـ .أَٓا ازبٖٛش ،ٟؾًِ ٜهشس مم١ا دا ٤عٓذ ا٭صٖش ٟأنجش َٔ  ،%7مم١ـا ٚسد ؾٝـ٘.
ٚإرا ٚاصْٓا َا ٚسد يف ايتٗزٜب َٔ ٖزا ،إىل ايٓظب ١ايهًٝـ ١مم١ـا ٚسد عٓـذ ابـٔ دسٜـذ يف
ازبُٗشٚ ،٠دذْا ايٓظب ١يف ايتٗزٜب  ٫تتعذٚ .َ٘ٓ %8 ٣يف ايـشا تكاسب َٔ %3
ايٓظب ١ايهً ١ٝيف ايتٗزٜبٚ .أَٓا ْظبَ ١ا ٚسد يف ايـشا مم١ا ٚسد يف ازبُٗش ٠ؾ ٬تهـاد
تزنشٖٚ .زا ٪ٜن١ذ عؼٛا ١ٝ٥اطتخذاّ ٖـز ٙايتكٓٝـ ،١يف ا٫تؿـام عًـ" ٢املعـشٚف" ،نـشٓ٠
أخش ،٣سُٓٝا ْتهًِ عً ٢عـش ٚاسذ ُٜظٌٔٗ أٚي٦و ٜاملعذَُٝني تكشٜبّا ،بعٝذّا َٔ ايٓكٌ،
ايز ٟاطتششٖ عٓذ املتأخٓش.ٜٔ
اشباَع :دَعا ُِٔ٥تَكٓٔ ٔ١ٝاملعشؾ:ٔ١ٜ
َٔ ايٓادس ٢إِٔ ْكعَ عً ٢تٛكـٝع ٣يًُعـشٚفٔ َـٔ سٝـحُ ٚدـٛدُ دعـا ٢ِ٥املعشؾـٔ١
ايج٬خ ايشٝ٥ظ ٔ١يف ٖزا ايبابٔ َٔ ايتٓكٓ ٖٞٚ ،ٔ١ٝايضَإ ٚاملهإ ٚاٱْظإ ،عً ٢أْٓـا ٫
ْعذُّ ذبذٜذَ املهإ ٢يف ْـٛق ٣قً ١ًٝرَنشٖا ا٭صٖشْٚ ،ٟٗكًٜـٗا بعـضُ اشبـائؿنيَٚ ،ـٔ
34
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ريو ":74ايزٖب َهٝاٍ َعشٚف يف ايٚ ،"ُٔٝقٛي٘ٚ ":75قاٍ أب ٛعبٝذ :طأي

ا٭ؿُعٞ

عٔ ايهٔظٜاَٚ ٔ١غَُ َٔ ٙأٌٖ ايعًِ ؾكايٛا ٖٞ :آبـاس ُتخِؿٜـشُ ُٜٚباعَـذُ َـا بٗٓٝـا ...ؾٗـزا
اسبذاصٚ.قٛي٘ٚ ":76بُظِشْ َٛنِّ ْٖٚ ،زا َعشٚفْ عٓذ أؿشاب ايٓخٌٝ
"
َعشٚفْ عٓذ أٌٖ
يف ايكٝشَ ٣ايعشب " :77َ٘ٓٚ .١ٖٝقاٍ أب ٛعبٝذٕ يف قٛي٘ٝ :قً١تنيٜ :عـين ٖـز ٙاسبٔبَـابَ ايعٔظـاَّ
ٚاسذتٗا ٝقًَ ٖٞٚ ،١١عشٚؾ ٠١باسبذاص"ٚ .ق ٍٛايضٓبٝذٚ ":ٟايعَُِشُ َْخٌُِ ايظٗـه٤شٜ ،كـاٍ يـ٘
ايعَُِشَُ ٖٛٚ ،عشٚفْ عٓذ أ ٢ٌِٖٜايَبشِشَ ٫ٚ ."٢ِٜٔػو ١يف إٔٓ املهإَ ٖٗٓا ُٜؿل ٞإىل طأ٥ؿٜـٕ١
َٔ ايٓاغ ،عً ٢أْٓ٘ َهإْ ؾلؿا

ٜ ،ظتذع ٞطا٥ؿ ١ؾلؿاك ،١ؾل ٟ٬عٔ ذبذٜذ ايضَٔ.

ايظادغ :املعشٚفُ ٚاملٓهٜشُ:
 ٫ميهُٔ – يف ختاّٖ ٢ز ٔٙاملعال - ٢ايه ٢ّ٬عً ٢املعشٚفٔ يف املعذُـات املـزنٛسٔ٠
د َٕٚإِٔ ٜظتذع َٞايٛقٛف عًَ ٢ا ٚطَُ٘ املعذُ ٕٛٓٝبــ"غُ َعـشٚف" أ ٚاملٓهـش ،ستـ٢
تهتٌُ ايـٛس .٠ؾـ"غُ املعشٚف" بادّ٥ا َعادٍْ يًُعشٚفٔ ،ػـهَٚ ٟ٬لـُّْٛا .عًـ ٢أْـ٘
عٓذ ايتشكٝل ٜ ٫ظت ٟٛساي ٘ٝعًٖ ٢زا; أَٓـا ايـٛسٚدُ ؾًـِ ُٜظـذٌِٓ يف نـٌ ٚاملعذُـاتٔ
املزنٛس ٔ٠أنجش َٔ َ )139ش ،ٟ٠يف أسبعَ ٔ١عذُاتٕ ٖٞ ،عًـ ٢املـٛاَ ٠٫ـعَ تهشاسٖ٢ـا:
ايتٗــزٜبٔ ٚ ،)5احملهٜــِ ٚ ،)18ايًظــإٚ )31 ٢ايتــاز ;)85 ٢أ ٟإٔٓ َــا ٚسدَ يف "ايتــاز"٢
ٚسذَُٜ ٙعادٍُٔ َٗٓ %61اٖ .زا َٔ سٝحُ ايه ،ِٜٓؾأ ٟٗػَ" ٖٛ ٕ٤ٞغُُ املعـشٚفٔ" أ ٚاملٓهـشُ
ٖزا
يكذ أسـ َٔ ُ ٝغُ املعشٚفٔ  )128يف ايًػ ;78١أَ ٟاٜعـادٍُ %87مم١ـا ٚسدَ
َٓ٘ .طٛا ٤يف ريو ايلبط ،ٝأّ ا٫ػتكامُ ،أّ ايتزنُُ ٚايتأْٝـحُ ،أّ ا٫طـتعُاٍُ)5 ٚ .
يف ايٓش )2 ٚ ،79ٛيف ايعـشٚ

 )3 ٚ ،80يف ْظـب ١ايؼـعش )1 ٚ ،81يف ذبذٜـذ دـٓع

عًِٚ .82عًٖ ٢زا ؾُلُ" ٕٛغُ املعشٚفٔ" َٖ ٛلـُ ْٕٛيػـ ٟٙٛيف َعظُٔـ٘ٚ ،ؽبتًــُ
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اخت٬ؾٟا بٓٓٝا عٔ اطتخذاّ تكٓ ١ٝاملعشٚف يف املعذُاتٔ املعٖٓٚ ،١ٓٝزا ١ ٪ٜنذُ اتؿامَ أٚي٦و
املعذُٝنيَ كُّٓا ،عً ٢اطتك ٢ٍ٬املعشٚفٔ بايذ٫ي.١
ٌ"املعشٚف":
منارز َٔ َُؼه ٢
 ٫ٚبذٓ يف ٖزا ايبشحٔ َٔ ايٛقٛفٔ عًـ ٢منـارز ٢قًًٝـَ ١ـٔ املٓعـٛت باملعشؾـ،١
املتٓاق ٌٜيف املعذُاتٔ ،عً ٢إػهائ٘; يٝظتبنيَ يٓا داْبْ َٔ سكٝك ٔ١تكارفٔ ٖز ٙايــؿٔ١
د ٕٚذبكٝل ،٣يف طا٥ؿ َٔ ٕ١املعشٚؾاتٔٚ .يعـٌٓ أٚ ٍَٓٚأبـشصَ َجـاٍ ٣عًـٖ ٢ـزا ،يؿـِ ،ٝبـٌ
َـــًٛعُ "املٛاسسَ ـ ،"ٔ١ايــز ٟنــإَ ٚساْ َ٤ؼــٖ ٤ٛــز ٙايبش ـحٔٚ ،يؿ ٞـ ٔ ايٓظــش إىل ٖــزٙ
اٱػهاي.83ٔ١ٝ
إر تعذٗ املٛاسس َٔ ٝ١املـًٛشاتٔ اجملٗٛي ،ٔ١اييت تكً١ب ِ يف تاسٜخ ٢ايعشبَُ ١ٓٝذًً١ـٟ١
باملعاْ ،ٞد َٕٚإِٔ ٜشؿذُٖا أسذْ سؿذّا ػاؾّٝاٚ .إِٕ ٚقـَ املعذُ ٕٛٓٝعًٗٝا ٚقؿ ٖٞ ١إىل
ايػُٛ

أقشب َٓٗا إىل ايبٝإ.
ٚيعٌٓ َٔ أٚا ٢ٌ٥املـٓٓؿاتٔ املعذُ ٔ١ٚٝاييت ْكع ؾٗٝا عً ٢رنش ٣يًُٛاسَسـ" ٔ١دَـٛأٖش

ٔا٭يؿا ٔ" ئكٝذاَ ٜ١بٔ ٢دَعؿش ٣ايهاتبٔ تٖ337ــ); إر َرنٜـشَ بابّـا َـٔ أٜبـٛابٔ "املخاؿَـَُٔ١
ٚاملؼَاق ،84"ٔ١٤دا َ٤ؾَٔ":ٔ٘ٝا صاٍَ ُٜٛاس٢سُُ٘ ايهَُٜٚ َّ٬ٜشادُُُٔ٘ أػَـذٖ َٔـٔ َٚخِـض ٢ايظٚـٗاََّٚٚ ٢قٞـع٢

اسبٝظاّٚ ."٢بادٕ ٖٗٓا طًٛنٗٝا يف اشبـاّ .ثِ ٜكـ ايضطبؼش ٟعًٚ ٘ٝقؿ ١أػذ غُٛكّا:85
"ٚطاسستُ ُ٘ ايعًَِ ٚايػٔٓاٚ َ٤تَٛاسَسٓا ،"ُٙؾٝكشٕ ؾٗٝا ايعًِ بايػٓا ،٤د َٕٚتعًٝل.
ثِ ٜظذٌُٓ ازبٖٛش ٟٓعباستَ٘ املٓبتَُٓٛٚ ":86١اسَسَ  ١ٝايهََ ٢ّ٬ٜعشٚفْ"ٜ ٫ٚ .ؼش َٔ
أ ٟدٗ ١دا٤ت٘ املعشؾٚ ١قذ ْكًٗا ايشاص ٟتٖ666ــ) يف "طبتـاس ايــشا " ،ثـِ صاد":
املٛٝاسَس ٝ١إيكا ُ٤ايك ٢ّٜٛاملظا ٌَ٥بَعلِٔٗ عً ٢بَعـض ;"٣د ٕٚإٔ ٜتٓبـ٘ إىل إٔ ايعبـاس ٠تكـّٛ
عً ٢تعشٜـ" َٛاسس ١ايه ٫ ،"ّ٬املظا.ٌ٥
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ثِ ٜػذ" ٚاملعشٚف" أٜك ٟ١ْٛعٓذَ املعذُٝنيََٜ ،تكارؾ َْ٘ٛد َٕٚإِٔ َٜكؿٛا عً ،٘ٝؾَٓٝكًٗٝـا

بَٔٓـٚــٗا َْؼــٛإُ اسبُِٔــُ ٟٗتٖ573ـــ) يف "ّ ٜـع ٢ايعًُــٚ .87٢ّٛنــزا اب ـُٔ ََٓظــٛس ٣يف
"ايً١ظإٚ ،88"٢ايؿُٜٚصُآبادٔ ٟيف "ايكاَٛغٚ .89"٢صاد ايضٖبٝذ ٟٗيف "ايتازَ "٢ا رنـش ٙايـشاص.90ٟ
ٚنًِٗ ْاقٌْ ،د ٕٚإٔ ؼبككٗا أسذ َِٓٗ ذبكٝكٟـا ػـاؾّٝا .أَٓـا املعذُـات اسبذٜجـ ،١ؾكـذ
دا٤ت ؾٗٝا مبا ل تُظبل ،91ؾل ٟ٬عٔ ٚد ٙٛاطتخذاّ احملذثني ْا.
ٚثاْ ٞاملعشٚفٔ َٔ ٖزا ايبابٔ ٖ" ٛصَٔ اشبٓٝإ"ٚ ،أَ ٍٓٚا دا َ٤رٔنشُ ٙيف ايعـني:" 92
ٚاشبٓٝإُ :داٜ ْ٤أخُز ايِٝ٤ٛشَ يف سًُٛقٗاٚ ...اشبٓٝإُ يف اٱ٢بٌٔ ٢نايضٗناّ ٢يف ايٓٓاغ ." ٢ثـِ دـا٤
ابٔ دُسٜذ يف ازبُٗش ٠ؾكاٍٚ :93":صَٔ اشبَٓٝإ :صَٔ َعشٚف عٓذ ايعشب قـذ رنـش ٙٚيف

أػعاسِٖٚ ،ل أِع ي٘ َٔ عًُآ٥ا تؿظُا ٟػاؾٝاٚ ."ٟأنذ ازبٖٛش ٟٓيف ايـشا َا دـا٤
يف ايعنيٚ .94نشٓس ابٔ طٔٝذَ ٠ا قاي٘ ابٔ دسٜذٚ ،صادٚ ":95اشبَٓٝإُ يف اٱبـٌ ،نايضنـاّ يف
ايٓاغٚ .عًٖ ٢زا ؾاشبٓإ دا٤إ  ٫داٚ ٤اسذ .ثِ ظبذ ابٔ طـٝذْ ٜ٠ؿظَـ٘ يف املخـٓـف٢
ُٜلٝـُ إي ٘ٝثايجّا ،96ؾٝضٜذٚ " :اشبَٓٝإ داٜ ْ٤أخز يف ايعَِٓٝني" .أَٓا ابٔ َٓظٛس ؾكذ سؼذَ نٌٖ

ٖز ٙا٭قٛاٍ .97٢ثِ دا َ٤ايؿُٚصُ َٔ بعذ ريو ،يٝزنش أْ٘ نإَ يف َعِٗـذٔ املِٓٝـ ٔزس ٢بـَٔ ٢ـأ٤

ايظُاَٚ ٔ٤اتَ ٔ اٱبٌُٔ َٓ٘ٚ . 98رنش ٙايضٖبٝـذٚ ،ٟنـشٓس َـا قايـ٘ ابـٔ دسٜـذٚ ،ايؿـُٚص.
ٚدعٌ َٓ٘ تكٛميّا ٪ُٜسٚخ ايعشب ب٘; إر ٜكََ ٖٛٚ ":99ٍٛعِشٚفْ ع ِٓذَ ايعَشَبٔٚ ،قذ َرنٜـشُٙٚ
يف أػِعاس ،ِٖٔ٢قاٍَ ايٖٓأبػَ ٝ١ازبعذ:ٟٗ
ؾُِٜـــٔ َٜشِـــش٢قِ عًـــ ٢نٔبَـــشٟ٢

ؾــإَْ ٞــٔ ايؼٗــبٖإ ٢أٜٜٓــاَّ اشبَٓٝــإ

خزُ اٱ٢بٔـٌَ يف ََٓاخٔشٖ٢ـاٚ ،زـٛتُ َٓـ٘ ،ؾــاسَ
قاٍَ ا٭ٜؿُِع :ٗٞنإَ اشبٓٝإُ داٜ ّ٤أُ ٞ
ِْٚ .ل ٜزنشٚا بٝتّا آخش ٪ٜنذ ٖزا ايـضعِٚ .قـاٍ ايـٗـٛيٚ :100ٞأسخـ
ريو ٜتاس٢ؽبا" ٟ
ايعشب بعاّ اشبٓإ ٭ِْٗ زاٚتٛا ؾٚ ،٘ٝعظِ عٓذِٖ أَشٚ ." ٙل ٜضد عً ٢بٝ

ايٓابػـ.١

ٚنزا ؿٓع املشصٚق ٞتٖ421ـ) يف ا٭َاي.101ٞ
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 َٔٚعذبٕ إٔٓ ْكعَ عًْ ٢فٍّ ٭ب ٞايؿشز ٢تٖ356ـ) ٜٓكضُ ريو نً ;٘٤إر دا٤
ط ٌَ٦ضبُذُ بٔ سبٝب عٔ أٜاّ ٢اشبٓإَ ٢ا ٖ ٞؾكـاٍَٚ :قعـْ ٠١ـِ .ؾكـاٍَ قا٥ـٌْ
ؾُ :" 102٘ٝ
خٓ ِٖٛبايشَٓا " ،ؾظُٓ ٞريو ايعاُّ اشبٓإَ"ٚ .قاٍ أب ٛاسبظٔ
َِٓٗٚ ،قذ يٝ ٜكٛا عذُ " :ِٖٖٚ
املظعٛدٖ 346 ٟٓـ)ٚ :" 103أسٓخٛا بعاّ اشبٓٝإ ٖٛٚ ،عاّ ػٌَُٔ أنجش ايٓاغ ؾ ٘ٝاشبٓٝـإ".
ٚقاٍ أب ٍ٬ٖ ٛتٖ395ـ)ٚ ":104عاد ٠ايٓاغ إٔ ٪ٜسخـٛا بايؼـ ٔ٤ٞاملؼـٗٛسٚ ،٢ا٭َـش٢
ايعظ ٢ِٝاملزنٛس ،٢أسٓخ بعض ايعشب بعاّ اشبٓإ يؼٗشت٘ بتُاٚتِٗ ؾ."٘ٝ
ٚقذ ْكضَ نٌٖ ٖزا ايـاسبُ بـٔ عبٓـادٔ تٖ385ــ)ٚ ،املشصٚقـ ،ٓٞإر قـا:105٫
ٚعبٔ يف خُٓإ َٔ ٣ايعٝؽٚ ،٢طَُٓ ١خٔٓ ١أَُ ٟخـٔبُٜٚ ."١ـشدفُ املشصٚقـٖٚ ":ٓٞـزا ايـزٟ
ؾظٓشْا ٙأخُّا َٜـًعُ إٔ ٜـشفَ صََٔ اشبٓإ ٢إىل اشبُٚ ٢ايظٓعَ ١أٜلّـا ،إ ٫إٔٓ َـا أْؼـذَٙ
ا٭ؿُعٚ ٓٞسٚاَٜ ٙذٍٗ عً ٢خٔ٬ؾ٘".
ٚبعذُ ،ؾأٚ َٜٔؿـُ "املعشٚفٔ" ْزا ايضَٔ ٢ايػـاَض ،٢ايـز ٟبُـينَ عًـ ٢بٝـ ٕ َـٔ
ب ! َٜ ٌٖٚذٛصُ إِٔ َٜتٛػٖع باملعشؾ ١ٜبعذَ ريو
ايؼٓعش َٔٔ ،٢نٌٖ ٚزا ا٫كٛشا ٔ
ٚأَٓا ايُٓٛرزُ ايجايحُ ؾٝتع ً١لُ باملهإْٚ ،٢كٔـُ ؾ ٔ٘ٝعً "٢املٜٛاػٌٔٚ ٢املٜػاطٌٔ."٢
دا ٤يف ازبُٗشٚ " :٠املٜٛاػٌَٛ :اكعُ تكشبُ َٔ ايُٝاَـ ٫ ٔ١أدسَ ٟـا ؿـشٓتٗا;
ؾأَا املٜػاطٌُ ؾُٛاكعْ ٖٓاىَ ٜعشٚؾ ،٠١قذ دا٤تِ يف ايؼعش ٢ايؿـٝع ."٢ثِ دا َ٤ابُٔ طٔـٝذٜ٠
ؾأطــبؼَ عًــ" ٢املٛاػ ـٌ "٢املعشؾ ـ ;ٜ١عًــ ٢اي ـشٓغِ َــٔ أْــ٘ َٜٓك ـٌُ نــ َّ٬اب ـُٔ ٢دسَ ٜـذٕ; إر
كعُ َعِشٚؾ َٔ ٠١ٜايَُٝاََ ،ٔ١قاٍ ابٔ ُدسَ ِٜذٕ َا أ ِدسَ ٟ٢ا سَكٔٝكٜتُ٘" .ثِ
َٜكٚ":106ٍُٛايُٛٞاػٌُٔ َََٛا ٔ
تظٗش عٓذ ايضطبؼش ٟتٖ467ـ) خًّٔٛا َٔ تشدٓد ابٔ دسٜذ ،ؾٝظذ ٌٚيف "املٝاٚ ٙا٭َهٓ١
ٚازبباٍ" ":107املٛاػٌَٛ :اكع َعشٚؾـَ ١ـٔ ايُٝاَـٚ ."١تبعـ٘ ايبَهـش ٟٓتٖ487ــ) يف
"َعذِ َا اطتعذِ"ٚ ،سك١ل كب ":108٘ٛاملٜٛاػٌ بؿتع أٚي٘ ٚبايؼني َعذُـ ١عًـٚ ٢صٕ
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َؿاعٌ َٛاكع ََعشٚؾ ١تكشب َٔ ايُٝاَٚ ."١رنش ايًظإ َعشؾتٗا ،109أَٓا ايؿُٚص ؾزنش
أْٗا َٛاكعُٚ ،اْتضعَ َٓٗا ٚؿـ املعشؾ ،110١ثِ أعادٖا ايضٖبٝذ ٟيف ايتاز نشٖ ٠أخش.111٣
 ٫ٚغبًٝف َٔ ٖزا إىل ػٖٚ ،ٕ٤ٞـٌ املٛاػـٌَٛ ،كـعْ ،أّ َٛاكـعُ ،أَ ٚهـإْ
ٜـًعُ يًظٗهٓ ،٢أّ ٖ ٞأٚدََٚ ٠١ٜظا ،ٌُٜؾل ٬عٔ ذبذٜذٖٔا َٔ ايُٝاَٚ ١دٌٓ املظـأي١
إٔٓ نٜٓ َِٗٓ ٦٬كٌ عٔ اٯخش ،د ٕٚإِٔ ٜبزٍَ يف طب ٢ٌٝريو ػّ٦ٝا.
أَٓا سَدٜؿٗٝا "املػاطٌُ" اييت رنشَ ابٔ دُسٜذٕ أْٗا َٛاكـعُ َعشٚؾـ ١دـا٤تِ يف ايؼـعش٢
ايؿـٝع ،٢ؾإرا تكـٓٓٝا ٖزا ايهٚ َّ٬دذْا ابَٔ ُدسَٜـذٕ ْؿظَـ٘ ٜكـ ٍُٛيف ََـٛطٔ ٣آخـشَ َٔـٔ
ازبَُٜٗشٚ " :112٠املٜػاطٌُ :أٚد ٠١ٜقشٜب َٔ ١ايُٝاََٚ ،ٔ١اسذُٖا ََػِظٌَ ،بؿتع امل .ِٝثِ ٜكٍُٛ
عُٓا قًٚ :٣ٌٝاملٜػاطٌَُٛ :اكعُ َعشٚؾٖٚ ."٠١زا طٝامْ ٜذٍ عً ٢أُْٗـا َهاْـإَ ٫ ٢هـإْ
ٚاسذْٚ .يعٌَ ٖزا أعكبَ اشبًط ٜعٓذَ ابٔ ٢طٝذٚ ٜ٠غـُ ;ٔٙإر ٜكـٚ ":ٍُٛاملػاطـٌَُٛ :اكـعْ
َعشٚؾٚ .٠١ق ٖٞ :ٌَٝأٚد ٠١ٜقٔبٌَ ايُٝاَ ،١قاٍ يبٝذ:113
ؾكــذ تَشتعــ ٞطَـبِتّا ٚأًٖـؤ سٔـُٟ٠

ََشــٌٖ املًٝـــٛى ُْكٞـــذ ٟ٠ؾاملٜػاطٔــٜ٬

ٚقاٍ ابٔ َٓظٛسٚ ":114املٜػاطٌُ َٛاكع َعشٚؾٚ ١ق ٖٞ ٌٝأِٜٚدٔ ١ٜقٔبَـٌ ايُٝاَـ." ١
ٚتبع٘ ؿاسب ايتاز.115
ل كـبٜٗٛا ":
ٚأَا ٜاقٛت يف "َعذِ ايبًـذإ" ،ؾـزنش أْٗـا أٚدٜـ  ١٠بايُٝاَـٚ ،ٔ١سك١ـ َ
املٝػاطٌٔ بايلَ ٚ ِٚنظش ٢ايظني ٢املًُٗـٖٚ ،"١ـزا َـا ل َٜـزنشُ ٙغـُُ .116ٙثـِ ًٜ ٫بـحُ إِٔ
ٜك :" 117ٍُٛاملِ ٜػظٌُ بايؿتع ٢ثِ ايظه ٢ٕٛاطُِ املهإ َٔ ٢غظٌََ ٜػظٌُ ؾٗـََ ٛػظٔـٌ بهظـش٢
ايظنيٚ ،٢اسذ ٝ٠املػاطٌ ٖٞٚ ،٢أٚد ٠١ٜقشٜب َٔ ٠١ايُٝاَٖٚ ،"ٔ١زا اكٛشابُ ب ،ْٔٓٝطٛا ّ٤أناْا
َٛكعّا أَٛ ٚكعنيٚ .ايؿُٚص ؼبضّ أَش ،118ٙؾٝكشٚس إٔٓ املٜػاطٌَ :أٚدٔ ٠١َٜبايَُٝاََـ ،ٔ١دَٕٚ
صٜادٚ .ٕ٠عً ٢ايشغِ ٢مم١ا قاي ٜ٘ابُٔ دسٜذٕ أْٗا دا٤تِ يف ايؼعش ٢ايؿـٝع ،٢ؾًِ أقعِ عًٗٝـا-
عً ٢نجش ٔ٠ايبشحٔ  -عٓذَ غُ ٢يٜبٝذٕ.
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ٚيٝ

ػٔعش ،ٟؾ ٬املٛاػٌَ عشؾٓا ٫ٚ ،املػاطـٌَ تبٓٓٝـاٚ ،نـٌٗ َـا سَؼـذَتِ٘ تًـو

املعذُاتُ ،صادَتٓا بُٗا دَٗاي.١
ٖٚز ٙمنارزُ ث٬ث ،٠١ب َ ٓٓٝيٝعَ ايتًٓبٝعَ يف ََظأي ٔ١املٜعشٚفٔ ٚاملٓٝهشٚ ٢سَظِبُ ،بـٌ
سادَ ٜ١نجَُ َٔ ٣عذُاتٔٓا ايؼٓذٜذ ،ٜ٠إىل ايتشكٝلٚ ،٢ايٛقٛفٔ عً ٢ايًؿِ ايز ٟتتــذٓ٣
ي٘ ٫ٚ ،ظباٚص اسبكٝك ١إرا قًٓا :إٕٓ ايهجش ٠ايهاثش ٠مم١ا ُٚطَِٔ باملعشٚف ،ؼبتاز نٌٓ َٓ٘ إىل
حبحٕ َظتكٌٓ يتتبٓع٘ ٚذبذٜذٔٚ ،ٙبٝإَ ٢ا ٚقعَ ؾ َٔ ٘ٝا٫كٔٛشاب.
ثانيًا :احملدثونَ وتقنيةُ "املعروفَ":
 ٫بذٖ َٔ ايه ٢ّ٬عً ٢دٗٛدٔ احملذثنيَ يف َٛكـٛعٖ ٢ـزا ايبشـحٔ ستٓـ ٢تظـتذٜشَ
ني ٖز ٙايتكٓٝـ  ١ٝؾُٝـا آيـ ِ إيٝـ٘ تًـو ازبٗـٛد َـٔ ٖـزا املٝـذإٚ .٢يكـذ
دا٥شتُ٘ٚ ،تَظتب َ
اطتكـٖ ُ ٝزا ايُٓط َٔ ٜتكٓ ٔ١ٝايتعشٜـٔ يف عؼش َٔ ٕ٠املعذُاتٔ اسبذٜج ،ٔ١مخظَٗٓ ٕ١ـا،
ت َٓٗـا ؾــََٚ ،ٟ٫ٛـٛادٖ .أَٓـا ايـيت
اطتكـَ ُ ٝا ؾٗٝا اطتكـا ّ ٤تاَ٘ـاٚ ،أخـش ٣ربـُ ّ

اطتكـــٝتُٗا ؾٗــ" :ٞتَهًُٜــ ١املعــادِ ايعشب ٓٝـ "١يـــ سٜٗٓــاست دُٚص ٟتٖ1883ـــ)"،119

"ٚاملعذِ ايٛطٝط"َ"ٚ ،120عذِ ايًػ ١ايعشب ١ٓٝاملعاؿش "٠يـ"أمحذ طبتاس عُش ت،121)2003

"ٚايشا٥ذ" يـ دربإ َظعٛدَ"ٚ .122عذِ ايػين" يـ"عبذ ايػـين أبـ ٛايعـضّ" .123أَٓـا اشبُظـ١
ا٭خــش :٣ؾــ"ضبٝط احملــٝط" يبٛــشغ ايبظــتاْ"ٚ ،124)ّ1883 ٓٞأقــشب املــٛاسد" يظــعٝذ

ايؼشت ْٞٛت"ٚ ،125)ّ1912املٓذذ" يًٜٛع َعًـٛف تَٚ" ،126)ّ1946ـ ايًػـ;"١

٭محذ سكا تٖ1953ـ) .127إكاؾ ١إىل "املعذِ ايهبُ" ايـادس عٔ صبُع ايًػ ١ايعشب١ٝ
يف ايكاٖش .128٠تًو عؼش  ٠ربُتٗا ممجً ٟ١يشؿذٔ ساٍٖ ٢ز ٙايتكٓ ٔ١ٝعٓذَ احملذثني.

ط َـٔ
ب َـا دـا َ ٤ؾٗٝـا َـٔ ٖـزا ايـُٓ ٔ
أَٓا تَهًُـ  ١ٝاملعـاد  ِ٢ايعشبٝـ ٔ ١ؾكـذ قـاس َ

ايتعشٜـٔ َ )40شٚ .ٟ٠تٓٓٛع بـني ايــٓاعاتٔ ٚاملٗـٔ ٚايٓباتـات ٚاسبٛٝاْـات; عبـ:" 129ٛ
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سُٖٔفْٛ :ع َٔ اسببٛب َعشٚف"ٚ .سَُٖ :١طا٥ش بشَ ٟعشٚف" ٚ ."130ػَـبٗٛط :كـشب
َٔ اسبٛت َعشٚف باملؼشم."131

طشٜر) سـذاد َعـشٚف تٓظـب
أَٓا املعذُِ ايٛطٝط ٝؾكذ َٚسدَ َٓ٘  ،)12عبُ ":ٛ

إي ٘ٝايظٛٝف ايظشػبَٗٓٚ .132١ٝا :ايظٛغ) ْبات عؼـ طبؼٛػـب طٜٛـٌ ازبـزٚس
تظشل دزٚس ٙنُا ٜـٓع َٓٗا ػشاب َعشٚف بعـشم ايظـٛغَٚ .133جًـ٘ :ايؿـُٚص:

سذش نش ِٜغُ ػؿاف َعشٚف بً ْ٘ٛا٭صسم.134

أَٓا "َعذِ ايًػ ١ايعشب ١ٝاملعاؿش "٠ؾكذ تهشٓس ؾَ )20 ٘ٝشٓ ٠تكشٜبّا .عً ٢ايشغِ َٔ

إٔ امل٪يـ أعًٔ يف َكذَت٘ عٔ ا٭َٛس اييت ايتضَٗا ٚساعاٖا يف َـٓٓؿَ٘ٗٓٚ ،ا ":135عذّ

اطتعُاٍ ايتعشٜؿات ايعاََ ،١جٌْٛ :ع َٔ ايٓبات ،ػذش ،سٛٝإ َعشٚف ..إخل .".غُ
أْٓا ظبذ ؾ ،٘ٝعً ٢طب ٌٝاملجاٍ :أب ٛقٔشِدإ :طا٥ش أبٝض ط ٌٜٛايظاقني أطٛدُٖآَ ،كاسٙ

مبـشٜ ٖٛٚ .136ؿَ
"
طَ ...ٌٜٛعشٚف

عًٖ ٢ـزا إٔ ايٛـا٥ش املـزنٛس ٜعـٝؽ عًـ٢

ايظاسٌ نايٓٛاسغٚ ،يف ايـششا ٤نايــكٛسٚ ،يف ازببـاٍٚ ،يف ايٛاسـاتٚ ...،يـٝع

ٖزا دقٝكٟاَٚ .جً٘ :بٛسْٛ ٟٓع َـٔ ايظٖـُو ايعظُـَ ،ٓٞعـشٚف يف َــشَٚ .137جًـ٘:
خبٝفْٛ :ع َعُ َٔ ٍٛايتُش ٚايظُٔ ،سًٛاَ ٤عشٚفَٚ .جًـ٘ :عٔشِقظُـٛغ ػـشاب

َعشٚف ٜـٓع َٔ َظشٛم دزٚس ايظٗٛغٚ .138نًٗ١ا أيؿا عآَ ،١تؿتكش إىل ايتشذٜذ،
ٚايتخـٝف ،ؾل ٟ٬عٔ طا٥ش ضبذدٓاتٗا.
أَٓا َعذِ "ايشا٥ذ" ،ؾكذ تهشٓست ؾَ )14 ٘ٝش ،٠عب ":ٛأصدَسخِ  .ػذش َعشٚف بـ

ايضْضشب ٜ ،تخز يًض ١ٜٓخباؿ "ٚ ،".139١ؾظتل :ػذش يزٜز ايجُش ...مثشَ ٙعشٚف"ٚ ."140

دَبه :١سقـ ١ػعبَ ١ٝعشٚؾ ١يف بعض ايب٬د ايعشب."141١ٝ

أَٓا "َعذِ ايػين" 142ؾكذ اطتخذّ ايـ"َعشٚف" أنجش َٔ َ )40ـشٖٚ ،٠ـ ٞبعاَـ١
تٓكظِ إىل قظُني:
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ايكظِ ا٭ٚطعُ تعشٜـُ يًُذخٌ مبا ٜؼبُ٘ املجاٍَ ،عب" :ٛإبَاََ َُٖٛ:،ْ٤عِـشُٚفْ بٔإ٢بَأ٥ـ٘ٔ،
ََ..:عِـشٚفْ بٔإَِعـإ ٢ايٖٓظٜـش .144٢أْٜاقٜـ" :٠١ػـابََ ٙعِـشٚفْ
ََعِشُٚفْ بعٔ ٖضَْ ٔ٠ؿظٔ٘ٔ .143إَِ٢عـإْ "
بٔأْٜاقٜتٔ٘ٔ"ٚ ،145قذ أنجش َٔ ٖزا ايكظِ.
ٚايكظِ ايجاْ ٞا٭قٌ ٖٛٚ ،نُا سأٜٓا يف املعذُات ايظايؿٚ ١قذ دـا ٤يف أسبعـ١
شذُِٔـ٘ٔ َٚؿَـ٬بَٔ١
د َِٔٔ ٙٞؾٜـٔ ٔ١ًٜٝايـَِٖٓٛبَشٖٜ٢اتََٔ ،عِشُٚفْ ٔب َ
ػذَشْ سَشَ ٔ
َذاخٌ .عبٜ" :ٛأ ِسصَْ :
ل ٙٞطأَ ٫ ٌْٔ٥عََْ ََُٖٛٚ ...،عِشٚفْ َُ ِٓزُ اي ٔكذَّ"ٚ .147"٢
خَؼَبٔ٘ٔ َٚدَِٛدَتٔ٘ٔ""ٚ .146صَِ٥٢بلْ :عُِٓـُشْ ؾٔ ٚ
ػذَشْ َِٔٔ ؾٜـٔ ٔ١ًٜٝايـَِٖٓٛبَشٖٜ٢اتََٔ ،عِشُٚفْ َُ ِٓزُ اي ٔكذَّ"ٚ .148"٢طُٛغْ َْباتْ َِٔٔ ؾٜـٔ١ًٜٝ
طَشَِ :ْٚ
ايكٜشِْٖٔٝاتَُٜٔٚ ...،ـَِٓعُ َِٔٓٗا ػَشابْ ََعِشٚفْ ٔبعٔ ِشم ٢ايظٗٛغ.٢
ٚميهٓٓا إٔ ْظذٌَٓ ٖٗٓا عذ ٠دٔ٫٫تٕ أًَ ٚش ٛـاتٕ داي١ـ ١يف اطـتخذاّٖ ٢ـ٤٫٪
ني ْز ٙايتكٓٚ .١ٝأبشصٖـا أْٗـا ٖبٜٛـ
احملذث َ

إىل دسدـ ٔ ١ايكً١ـٚ ،١إٕ ل ربتــٔٚ .ايذاي١ـ١

ا٭خش ٣يف طبٝع ٔ١اطتخذأَٗا ،ؾٗ ٞتاي ،٠١ٝيًتعشٜـٔٚ ،يٝظ

َبَُٗٓ ٟ١بتٓ ،١نُا ٚدذْا

يف املعذُات ايكذميٚ ،١إٕ عابٗا ايعُٚ ،ّٛعذّ ايتٛكٝعٚ .ايجايج ١أْٗا يٝظ

ػـاًَ١

نُا سأٜٓا يف املعذُات ايظايؿٚ ،١إمنا ضبـٛس ٠يف أػٝا ٤طبـٛؿ ،١نا٭طعُٚ ٔ١ا٭يبظٔ١
ٚاملٗٔٚ ٢اسبٛٝاْاتٔ ٚايٓباتاتٔ َٔٚ .املًش ٛات ايباسص ٔ٠اختؿا ُ٤ع٬ق ١ٜاملعـشٚفٔ بايًػـٔ١
زاَّا.
أَٓا املًش ١ ٛاييت ربفٓ َعذَِ "ايػين" ؾٗ ٞإٔٓ َعذُّا ػُّٗا نٗزا املعذِ ،نـإ
أٚىل ب٘ إٔ ٜتذٓبَ َا اطتكٌٖ ب٘ َٔ منط ايتعشٜــَٔ":عشٚف بإبأ٥ـَ٘ٚ ،عـشٚف بأْاقتٔـ٘،
ٚعب ٛريو َٔ ا٭طايٝب ايكشٜب َٔ ١ايَمجٜٚ ،١ظتخذّ بذ َ٘ٓ ٟ٫عبـاس ٟ٠ضبـذٓد ،٠عبـ:ٛ
دعٌُِ املعش٢ؾ٫ ٔ١صْ ٟ١ََ٢ز ٙايـؿاتٔ
اٖشُ اٱباٚ ،ٔ٤ب َٔٓٝا٭ْاقٚ ،ٔ١يعًٗ١ا أدمٗٚ ،أؿذمُ .إر َ
ٜؿتكشُ إىل ذبذٜذٔ ٚد٘ ٖز ٙاملعشؾ ،ٔ١إِٕ ُٚدذَت ،ؾًٝعَ نٌٓ أْٝلَ ٣عشٚؾٟا بأْاقت٘ٚ ،طا٥شُٖا
َجٌ ريو.
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أَٓا املعذُات اشبُظ ٝ١ا٭خش ٣ؾُظتًٗٗ١ا "َُشٝط احملٝط"ٜ ٫ٚ ،ؿـٛت قاسُ٥ـ٘ أْٓـ٘
ٜتٓه١بُ اطتخذاَّ "َعشٚف" قٜـذّا عًَ ٢ا ٜبذٚ ،ٚقذ َٚقع ِ ؾ ٘ٝعً ٢قً١ـ ،١عبـٚ :ٛبُـشِز
ا٭طذ َعشٚف""ٚ ،149ازبش :ٟٓاملعشٚف بايكشَٛط"ٚ ،"150ايؼـا ٙنـاس :ايؼـذش املعـشٚف
بايهظتٓ ."151١عً ٢إٔ ايهجش ٜ٠باد ٠١ٜيف اطتخذاَ٘ ايؿعٌ املبين يًُذُٜٗ" ٍٛعشَف"ٖٛٚ .152
 ٫ؽبتًـ عٔ َعشٚف ،ؾُٝا خ ٬ايـٝػ.١
أَٓا "أقشبُ املٛاسدٔ" يـظعٝذ ايؼشت ْٞٛؾكذ سَؿ ٌَٜبٗزا ايُٓطٔ َٔ ايتعشٜـٔٚ ،يعً١ـ٘
َعَ أمحذ سػٝذ سكا –نُا طٓش -٣ايؿٜشٜذإ ٢ايًزإ ٢اطـتخذَا ٖـز ٙايتكٓٝـ ٜ١اطـتخذاَّ
خزٔ ايؼشت ْٞٛعً ٢ايًػٜٛنيَ تظاًٖ ِٜٗيف َظـأي ٔ١ايتعشٜــٔ
ايكذَاٚ .ٔ٤عً ٢ايشغِ َٔ أ ِ
ايذِٖٚسٚ ،ٟقٝـٛسَِٖ يف تعشٜـٔ ايٓبات ٚاسبٛٝإ ،153ؾكذ قـٖش – يف ٖزا ايباب -بأنجش
مم١ا أخز عًْٚ ،ِٗٝبزَ َكاؿذَٚ ،ٙدا َ٤بتعشٜؿاتٕ ٖ ٞإىل ايً٤بع أقشب ٫ٚ .رب ٧ٛعـني
ايكاس ٨ايعؼشات َٔ "املعشٚف" د ٕٚتعًٝلْ ٫ٚ .شٖ ٣زا ايُٓط عٓذ احملذثني َـا خـ٬
ايؼٓشتٚ ،ْٞٛأمحذ س٢كا َٔٚ ،ريو قٛي٘" :ا٭دـاق :ػـذشَ ٙعـشٚف""ٚ ،ايـربق :دا٤
َعشٚف""ٚ ،ايجَُٛ ١ًٝكع ايؿشؾ َٔ اسبا٥طَ ،عشٚف عٓذ عٛاّ ب٬دْـا بـايٛٝى"ٚ ،إرا
كشبٓا ؿؿشّا عٔ "ايجُ"ٚ "١ًٝايٛٝى" ،ؾإْٓا ْ ٫ذسَ ٟكـٛد ٙبـ"عٛاّ ب٬دْا" ايـيت ٜهشسٖـا
نجُّا"ٚ .ؿ ٓٝني :عكُ َعشٚف"ٚ "ٚ ،ايضٖ٫ب :١َٝسًٛاَ ٤عشٚؾَٚ ،"١جٌ ٖزا ػا٥ع را٥ع عٓذ.154ٙ
أَا "ََ ايًػ "١يـ "أمحذ سػٝذ سكا" ؾًعً – ٘١نُا رُنـشٜٓ -ـاؾعُ "أقـشبَ املـٛاسد" يف
نجش ٠رنش ٙ٢يـ"املعشٚف"ٚ ،سمبا ؾاق .ٜ٘إر أنجشَ َٔ اطتخذأَ٘ نجش٫ ٟ٠ؾتٚ ،ٟ١قذ أسـ ُ ٝيـ٘
ايعؼــشاتٔ َٓـ٘ ،عبــ" :ٛأسصَٕ :اسبـبٓ املعــشٚف بايــزس""ٚ ،"155٠ايهٜشبــ ٕٛاملٜعــشٚف بػــاص٢
158

اي ٜؿشِِ""ٚ ،156ايشٓؿاق املٜعشٚف باملشداطٓؼ"ٚ "157أقاؾٝا :ػذش بشُٜٓ ٟعشف با٭ناطـٝا "
"ٚايٝشُٛس :املعشٚف باطِ اُْٛٝدًٛبني".159
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ذذُ ؾكذ دا٤ت ٖز ٙايتكٓ ٝ١ٝقً ٟ١ًٝؾ ،٘ٝعب :ٛايذٗٚاس :املعشٚف عٓذ ايعاَ١
ٚأَٓا املٓ ٔ
بايذٚخ .160١أسػُٓٝذس : ٜؿاسب ستب ١نٓظَ ١ٝعشٚؾ ،161١ايضٜت :ٕٛصساعت٘ َعشٚؾـ١
َٓز أبعذ ايعـٛس ،162ايؼاٜٚؽ :ستب ١عظهشَ ١ٜعشٚؾ .163١عً ٢إٔٓ ايهجش ٜ٠عٓذَٖ ٙـٞ
يف ايؿٔعــٌ املــبينٓ يًُذٗــ ،ٍٛعب":ٛايتٓبــؼَ :ــا ُٜعــشَف بــايتٓ ""ٚ ،164اسببَــلٚ :تُعــشَف
بايشؼبإ"ٚ ،"165ايذُٜٚ :ّٚعشف بؼذش املكٌ."166
ٚأَٓا َعذِ صبُع ايًػ ١ايعشب ١ٝيف ايكاٖش" ٠املعذِ ايهبُ" ،ؾكذ دبٖٓبَ ايـ "َعشٚف"
دبٓبّا بّٓٓٝا َٔٚ ،املشٓاتٔ ايك ٢ٌ٥٬اييت رَنش ؾٗٝا املعشٚفَ":ا٭صارَ :عشٚفْ يف ايعشام باطِ
ايضٖٓذ"ٚ ،"167ٟا٭طٌ :املعشٚف مبـش بايظُٓاس""ٚ .168بكً ١ا٭ْــاسَ :ـٔ اشبلـشاٚات
املعشٚؾٚ 169"١يهٓ٘ سك ٞمبا د ٕٚريو َٔ "ُٜعشَف ٚعُش٢ف".170
ٚإرا ٚقؿٓا عً ٢ايظُٚاتٔ ايعآَ ٔ١يًُعذُاتٔ ايعشب ٔ١ٓٝاسبذٜجـ ٔ١يف اطـتٔخذاّٖ ٢ـزٙ
ايتكٓ َٔ ،١ٝخ ٢ٍ٬ايٛا٥ؿٔ ٔ١اييت متٓ اختٝاسُٖـا ،أَهٓٓـا إٔ ْكـ ٍَٛإٔٓ املعذُٝـ َٔٓٝاحملـذثنيَ
َٜتذٓبْٗٛا بعآَ ;١٭ِْٗ ٜظعَ َٕٛإىل ت٬يف ٖز ٙايتكٓ ،ٔ١ٝاييت تُؼه ٟ١ََٖٓ ٌُ١ب ٟ١ٓٓٝيف املعذُاتٔ
د َزعَ ،"١يهٔٓ ٖزا ٫
ايَاثٚ ،١ٓٝإِٕ ٚدذْا َُعذ َُ" ِٞأقشبٔ املٛاسد" ََٚ "ٚ ،ايًػُٜ ٔ١عٝذاْٗا َ
ُٜؼهٌُِّ منٟٛا طأ٥شّا .عً ٢أْٓٓا ٚدذْاِٖ َٜشتل َٕٛؿٔٝػّا أخش ٣يف ايؼُٓٚ ٍٛايعُ ٔ١َٓٝٛيف
ٖز ٙايتكٓ ،ٔ١ٝنا٭ؾعاٍ ٢املبٓ ١ٓٝيًُذٗ.ٍٛ
ٚخ٬ؿ ٝ١ايك ٢ٍٛإٔٓ املعذُاتٔ احملذَث – ١مم١ا قشأتُ -ل تربَأ َٔ ٖز ٙاْٚ ،ٔ١َٜٓيعـٌٓ
َٔ امل١ ٪نذٔ إٔٓ غَُٖا َٔ َُعذُات احملذثني ،ل تَظتبعذِ ٖز ٙايتكٓ ١ٝأٜلّا.
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خامتــة
ٚبعذُ ،ؾكذ ٚقـَ ايبشحُ عً ٢سَكٔٝك ٔ١تَكٓٔ َٔٔ ٕ١َٝتَكٓٔٝـاتٔ ايتٓعشٜ٢ــٔ ايبـاس٢ص ٔ٠ايـيت
اطتَخذَََٗا املعذَُ َٕٛٓٝايعشبُ ،أََ ٖٛٚ "ٖٞٚ ٫عشٚف"َٚ ،ا ُٜؿل ٞإيٗٝا َٔ ا٭طايٝبٔ.
ٚقذ بَ ٔٓٝأْٗا تكٓ ٠١ٝإساي ،٠١ٓٝتك ُّٛعًََ ٢شدع ٔ١ٓٝاملعشؾٚ ٔ١ٜايجٓكاؾٜـَٚ .ٔ١دً١ـَٚ ٢دَٗٗـا دبًٝـٟ١
تُكذ ُّٚيًباسحٔ سَكٝكٖ ٜ١ز ٙايتكٓ ٔ١ٝيف طا٥ؿ َٔ ٕ١أِٖ ٚاملعذُاتٔ ايعَشب ،ٔ١ٓٝبعٝذّا َٔ ايظٔٓ،
ٚايـتٓخُني ،٢قاُ٥ـ ٟ١عًــ ٢اٱســاٚ ٔ٤ايتٓشًٝـٌٚ .٢اْتٗــ ٢ايبشـحُ يف ٖــز ٙايـــؿشاتٔ
ايك٬ًٜٝتٔ ،بعذَ ََظع ٢عَؼشاتٔ اٯ٫فٔ َٔٔ املذاخٌَٚ ،٢ا َٜتـٌُ بٗا إىل سَؿذٔ ادباٖ ٔٙـزٙ
ايتٓكٓ ،ٔ١ٝنُ٘ا ْٛٚعّاٚ ،أٚد٘ٔ ايتٓعبُ ٢بٗا.
إٕٓ ٖز ٙايتٓكٓٔ َٔٔ ٜ١ٝايتعشٜـٔ تَكٓٔ ٠١ٝإساي ٠١ٓٝتَكـ ُّ ٛيف دًُِّٗـا عًـ ٢اختـضاٍ ٢ايضَٓـإ٢
ٚاملهإ - ٢ؾٜل ٟ٬عٔ ايبَؼش - ٢يف ػَشؼب ٕٚ ١اسٔـ َذٖٚ .ٕ٠ـَٚ ٞـا ُٜؿلـ ٞإيٗٝـا َٖٓـَ ،٠١ـٔ
َٖٓٛاتٔ تَكٓٝاتٔ ايتٓعشٜـٔ ،طَـٛا ّ٤يـذ ٣ايكـذَا ٔ٤أ ٚاحملـذثنيََٜٓٚ ،بػـ ٞايـتٓخ ً١فُ َٓٗـا
ل سُـذٚدٖٔاَ ،ـا ل تَظـتَٓ ِذ إىل ضبـذٓداتٗا ايشٓٝ٥ظـ :ٔ١ايضَٓـإ،٢
ْٚبزُٖاٚ ،سَـشُٖا يف أكـ٢ ٝ
ٚاملهإٚ ،٢اٱْظإ .٢ؾٜل ٟ٬عٔ احملذٓداتٔ ا٭خش ;٣نازبٔٓعٚ ٢ايٓٛعٚ ،٢طا٥ش ٢املٛكٓشاتٔ،
ؾايـ"َعشٚفُ" َٚؿِـْ  ٫ميهُٔ إِٔ َٜهَُٓ َٕٛبَت٘ا َـٔ طٔـٝاق٘ٔ املعـ ٢شيف ٚايكـا ٔ٢ِ٥عًـ ٢ا٭قـأْ٢ِٝ
املزنٛٝسٚ ،ٔ٠غ ُُٜرئو ٜكَشبْ َٔٔ ا٫يتباغٚ ٢ايتًبٝع.٢
إٕٓ ا٭ؿ ـٌَ ؾــَٜ ُٔٝتـ ـذٓ ٣يًتــأيٝـٔ املعذَُ ـ ٚٞإِٔ َٜعُ ـذَ إىل خٔذَ ـ ٔ١ايكــاس،٨
ٚتَٛكٝع ،٢نٌََ ٚذاخًَٔ٘ٔٚ ،ا َٜتـٌُ بٗا .ؾإرا أخٌٖ بٗاٚ ،نإَ نـٌٗ ُٖٚـ٘ مجـعَ ا٭يؿـا ٔ،
ٚإيكاَٖ٤ا ب ٬سَ ٫ٚ ٕ١ٜٓٚزشٝف ،٣ؾكذ أخٌٖ بأؿٌ ٢عًُٔ٘ٚ ،اْذفٔ ايزَٜ ٟبتػ ٔ٘ٝقاس ،ُ٘٥أٜ٘ا
نإَ ايظببُ.
ٚيكذ ب َٔٓٝايبشحُ عَؼٛا ٜ١ٓٝ٥اطتٔخذاّ ٢ايكٝذَاْ ٔ٤ز ٙايتٓكٓ َٔٔ ٔ١ٝايتعشٜـٔ٫ ،ؾتكاسٖ٢ا
ا٭طعَ ايب ٜ١ٓٓٝيبٓاٗٔ٥اٚ .يعٌٓ اٱســا٤اتٔ نٜؼَـؿ
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ايبشحُ بعضَ املعال ٢املَٓٗذ ،ٔ١ٓٝاييت َٚطَُ ِ دُٗـذَ املعذُـٓٝنيٚ ،طـٓٝذ ِ دُٗـٛدَِٖ يف
طَب ٢ٌٝاطتٔخذاّٖ ٢ز ٙايتٓكٓٔ.ٔ١َٝ
 َٔٚاملظًُ١اتٔ -نُا ُرنٔشَ -إٔٓ ايتعشٜـَ َٚتكٓٝاتٔ٘ َٜ ٫ظتٛعبُ٘ ََٓٗرْ ٚاسـذْ٫ٚ ،
ت َٔعٝاسََ ٠١ٖٜعشٚؾ ،٠١إَ ٫ا َٜشت ٘ٝٔ٦املعشٚفُ َٔٔ تٛكٝعٚ ٣نٜؼـٕ ملا َٜؼشعُ يف تَعشٜؿٔ٘،
ضبذٚدا ْ
ٚي٘ إِٔ َٜٓتك َٔ َٞأدٚاتٔ٘ َا َٜٗٓضُ ب٘ إىل ٖزا ايػَش ٖٓ َٔٔٚ .٢ا ظبذُ ايٓكـذَ َٜـٓذُِ َـٔ
طبٝع ٔ١بٓا ٔ٤ايتعشٜـٔ  َٔ ٫ؾٝكذإ ٢املٓٗر.٢
خفَ أبشصَ ْتا٥ر ٢ايبشحٔ يف احملا ٚ٢س ٢اٯت:ٔ١ٝ
ٚميهُٔٓٓا إِٔ ًُْ ٚ
 إٕٖ املٓٗرَ ايزُٜ ٟبٓ ٢عً ٘ٝاملٝعذِ ي٘ دَٚسْ ب ْٔٓٝيف ْٔظبُٚ ٔ١سٚدٔ ٖز ٙايتٓكٓ ،ٔ١ٝنٜجشٚ ٟ٠قً.ٟ١٤طذٌَٓ ايبَشحُ أعًْٔ ٢ظَبٔ ٖز ٔٙايتٓكٓ َٔٔ ٔ١ٝايتعشٜـٔ عٓذَ املعذُـٝنيَ ايكـذَا ٔ٤يف
 يكذ َاي َعً ٢ِٜاملٜهاْ ،ٚٞثِ يف أِا ٔ٤ايٓباتٔ ٚاسبَٛٝإ; ريو إٔٓ ٖز ٙا٭قاْ َِٝايج٬ثََ – ٜ١ظٖٓـٜ١
املعش٢ؾ -ٔ١ٜناْ

زجٌُٓ قَُ ٟ١ُٝعتَرب ٠يف سٝا ٔ٠ايعشب.ٚٞ

 صٜ٢ادْٔ ٠ظبَ ٔ١ا َٚطََُ٘ ايبشحُ بـ"املبَُٗاتٔ" أ ٚايتٓعشٜؿاتٔ املٓبتٖ ،ٔ١يف املعذُات املتكذ،ٔ١ََٚئجَك ٔ١ٜأؿشابٔٗا باملخض ٢ٕٚاملعشيف ٚيذ ٣ايكشٓا ،ٔ٤إبٓإَ تأيٝؿٔٗا.
 نٜؼـَ ايبشحُ عٔ كَعـٔ عَ٬قٖ ٔ١ز ٔٙايتٓكٓ ٔ١ٝبامللاَني ٢ايً١ػ ;ٔ١ٜٛريو ٜإٔٓ املعشٚفَ يفأؿٌ ٢اطتخذأَ٘ ََبين ٙعً ٢ايذ٫ٚي.ٔ١
 خًٜف ايبشحُ إىل ٔعذََٖ ٠عالَ ََٓٗذ ٕ١ٝميهٔ إِٔ ت٪طِّشَ ٖز ٔٙايتٓكَٓٔ ٜ١ٝـٔ ايتعشٜــٔ عٓـذَايكذَا ،ٔ٤عب:َٛ
إطاغ ٔ١ٜاملعشؾ ٔ١ٜايكا ٔ١َُٔ٥عً ٢ايؼوََِّْٚ ،ك ٢ٌٞاملعشؾ ٔ١ٜعٔ ايًٝ١حٔ ٚغٜـُٚ ،ٔٙا٫قتــاس٢
عً ٢ؿٔٝػَ ٔ١اٱؾشادٔ تَكشٜبّاٚ ،اطتٔٓظاخ ٢املعشؾٚ ٔ١اْتكائٗـا د َٕٚذبٜكٝـلُْٚ ،٣ـذس ٔ٠اطـتٔخذاّ
ضبذٓداتٔ املعشؾٚ ،ٔ١ٜاطتٔكََ ٢ٍ٬لاَنيَ "غُ ٢املعشٚفٔ" املعادٍ ٢ايؼٓهً ٚٞيًَُعشٚفٔ.
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أَٓا ؾُٝا ٜتع ً١لُ جبٗٛدٔ املٝشذَثنيَ ،ؾكذ خًَفَ ايبشحُ إىل ايٓتا٥ر ٢اٯت:ٔ١ٝ
 ٜقًٖ ٔ١١زا ايُٓٓطٔ َٔ ايتٓعشٜـٔ ،يف َ٪ي١ؿاتِٗ بعاَٖ ،ٕ١ؾُٝا خَ ٬ا سأٜٓا عٓذَ ايؼٓـشتْٓٞٛيف "أقشبٔ املٛاسدٔ"ٚ ،أمحذ سػٝذ سكا يف "ََ ايً١ػ."١
 إٔٓ ٖز ٔٙايتٓكٓ ٜ١ٝيف اطتٔخذأَِٗ تأتَُٛ ٞكٚش ،ٟ١تائ ٟ١َٝيًَُذخٌََُٓ ٫ ،٢بتٓ.ٟ١ أْٗا تٓشـشُ عٓذِٖ يف أبٛابٕ َُع.ٕ١ٓٓٝ اطتخذاّ ٢بَعلِٔٗ يٮؾعاٍ ٢املبٓ ٔ١ٚٝيًُذٗ ،٢ٍٛبذ َٔ ٟ٫ايعٔبا َس ٔ٠املعُٗٛد.ٔ٠ خًَفَ ايبشحُ بعآَ ١إىل إٔٓ أؿٌَ ٖز ٔٙاٱػهاي - ٔ١ٓٝيف نجُ ٣مم١ا ُٜظـتَخذَُّ َـٔ ٖـزٙايتٓكٓ ٖٛ -ٔ١ٝذبذٜذُ ايكاس ٢٨ايزُٜ ٟهتَـبُ يـٖ٘ٚ .ـ ٞإػـهاي ١ٓٝتتبـذٓ ٣دًٖٝـ ٟ١يف نـٌٚ
ع يف ٖـز ٔ ٙايتٓكٓٝـ ٔ١
ُ َـٔ اٱػـهايٓٝاتٔٚ ،يـَ ٝ
املكذَٓاتٔ َٔٔٚ ،ث ِٓ َٜٓذُِ َٓٗـا ايهـج ُ
َٚسذَٖا.
ٚبعذُ ،يكذ نٜؼَـ ايبشحُ إٔٓ نٌٖ املعذَُاتٔ –ضبـٌٓ ايبشـحٔ -قـذميَٗا ٚسـذٜجَٗا
ٚقع

يف اٱػهايْ ٔ١ٓٝؿظٔٗا ،عً ٢اخت٬فٔ يف ايتؿـ٬ٝتٔ ،نُ٘ا َٚلُّْٛاٖٚ .زا ١ ٪ٜنذُ

إٔٓ ٖز ٙاٱػهاي َٔ ٜ١ٝتَكٓ ٔ١ٝايتٓعشٜـٔ طاسَت عربَ ٖزا ايضَٓٔ ،٢دُ َٕٚإِٔ تَت٬ػ.٢
ٚايبشحُ َب ِعذَ دَعٛتٔ٘ٔ إىل َْ ِبزٔ ٖز ٙايتٓكٓ- ٔ١ٝإ ١٫يف سُـذٚدٖٔا املٝظـتبَٜ -ٔ١َٓٝـذع ٛإىل
اطتجُاس ٢ن ٌٚٝايٓٓظشٜاتٔ املعذَُ ٔ١ٓٝاسبذٜٔجََٚ ،ٔ١ا أؾلَ ِ إي ٘ٝايٓظشٜٓاتُ ايذٓ٫يٚ ٝ١ٝايً١ظـاْ١ٝ
يف خٔذََ ٔ١تَكٓٝاتٔ ايتٓعشٜـٔ ،تًو ٜايتكٓٝاتُ اييت تَكبعُ عًـ ٢ثُػـٛس ٢نـٌ ٚعََُـٌَُ ٣عذُـ،ٍّٞ
ؾتَـُُُٔ٘ بايؿٜؼٌَ ،٢أ ٚتَظُُُٔ٘ بايٗٓذِعٚ ٢بًُٛؽ ٢ايػَا.ٔ١َٜ
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اهلوامـش والتعليقـات:
ٜٓ -1ظش :املعتٛم ،أمحذ.20 ،
ٜٓ -2ظش :ازب٬ٝي ،ٞس ،ّ٬تكٓٝات ايتعشٜـ يف املعادِ املعاؿشَٚ ،37 ،٠ا بعذٖا.
ٜٓ -3ظش :تؿـٖ ٌٝز ٙاملؿاٖ ِٝيف املشدع ايظابلٚ ،يف :اسبُضا ٟٚسػاد ،املعذِ ايعشب ٞإػهايٝات
َٚكاسبــاتَٚ ،185 ،ــا بعــذٖا :ٚ .ايعٛاكــ ٞمحٝــذ ،املعــادِ ايًػٜٛــ ١املعاؿــش:ٚ .230 ،٠
ايٓـشا ،ٟٚاسببٝب ،ايتعشٜـ ايكاَٛطَٚ ،101 ،ٞا بعذٖا.
ٜٓ -4ظش :ازب٬ٝي.50 ،ٞ
 -5ضبُٛد ،صن ٞظبٝب ،املٓٛل ايٛكع.142/1 ،ٞ
ٜٓ -6ظش :املعادِ ايًػ ١ٜٛاملعاؿش.183 ،٠
 َٔٚ -7امل٪يؿات اييت ساٚي

اطتذساى دٛاْب َٔ ٖـزا اشبًـٌ :ا٫طـتذساى عًـ ٢ايعـني ٫بـٔ

دسٜذ تٖ321ـ)"ٚ ،نظش ايٓاَٛغ يف ْكذ ايكاَٛغ" يؿخـش اٱطـ ّ٬عبـذاحل اسبظـين ايضبٝـذٟ
تٖ973ــــ)ٚ ،بٗذـــ ١ايٓؿـــٛغ يف احملانُـــ ١بـــني ايــــشا ٚايكـــاَٛغ يبـــذس ايـــذٜٔ
ايكشايف تٖ1008ـ)ٜٓ .ظش :ازب٬ٝي.69 ،ٞ
 -8ازب٬ٝي.69 ،ٞ
ْ -9ؿظ٘.73-69 ،
ٜٓ -10ظش :تكٓٝات ايتعشٜـ.116 ،
ٜٓ -11ظش :ايؿٗش ،ٟعبذ ايكادس ايؿاط ،ٞاملعذِ ايعشب"ٞمنارز ذبً ١ًٝٝدذٜذ.20 ،"٠
 -12ايؿشاٖٝذ ،ٟاشبً ٌٝبٔ أمحذَ ،عذِ ايعني ،ذبكٝلَٗ :ذ ٟاملخضٚ ،َٞٚإبشاٖ ِٝايظـاَشا ،ٞ٥داس
اْ.ٍ٬
 -13ابٔ دسٜذ ،أب ٛبهش ،ضبُذ بٔ اسبظٔ ،مجٗش ٠ايًػ ،١ذبكٝل :سَض ٟبعًبه ،ٞط.ّ1987 ،1
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 -14ا٭صٖش ،ٟأبَٓ ٛـٛس ،ضبُذ بٔ أمحذ ،تٗزٜب ايًػ ،١ذبكٝل :عبذ ايظٖ ّ٬اس ،ٕٚايذاس املـش١ٜ
يًتأيٝـ ٚايٓؼش.
 -15ازبٖٛش ،ٟإِاع ٌٝبٔ محاد ،ايـٚشا  ،ذبكٝل :أمحذ عبذ ايػؿٛس عٛاس ،داس ايهتـاب ايعشبـ،ٞ
َـش.
 -16ابٔ طٝذ ،٠عً ٞبٔ إِاع ،ٌٝاملخـٓف ،املهتب ايتذاس ٟيًٛباعٚ ١ايتٛصٜع ،بُٚت.
 -17ايضطبؼش ،ٟأب ٛايكاطِ ،ضبُٛد بٔ عُش ،أطاغ ايب٬غَ ،١هتب ١يبٓإ ،ط.ّ1996 ،1
 -18ابٔ َٓظٛس ،ضبُذ بٔ َهشّ ،يظإ ايعشب ،داس ؿادس ،بُٚت.
 -19ايؿُٚصآباد ،ٟضبُذ بٔ ٜعكٛب ،ايكاَٛغ احملٝط ،اْ ١٦ٝاملـش ١ٜايعاَ ١يًهتاب.ّ1980 ،
 -20ايضبٝذ ،ٟضبُذ َشتل ٢اسبظٝين ،تاز ايعـشٚغ َـٔ دـٛاٖش ايكـاَٛغ ،ذبكٝـل :عبـذ ايهـشِٜ
ايعضباٚ ،ٟٚصاس ٠اٱع ،ّ٬ايه. ٜٛ
 -21ازبُٗش ،٠املكذَ.4:/1١
ْ -22ؿظ٘.4/1 ،
 -23تٓظش َكذَت٘.
 :َ٘ٓٚ -24ايـٔٓٚ ،ايكـٓٚ ،ايًخًخٚ ،١ايكشقـٛسٚ ،ايؿأؾـأٚ ،٠اشبـٛخٚ ،ايبجـشٚ ،ايظـٝرٚ ،ايـربز،
ٚايــربدٚ ،ٟايربٜــذٚ ،ايــذسبٚ ،ا٭سدبٓٚ ،ايــذسبٚ ،ايــذيبٚ ،ػــٝب ايظــٛطٚ ،ايبـــٌ،
ٚاي ُعٓٓابٚ ،ايباقٚ ،٤٬ايتٛسٚ ،ايضؾ ٚ ،ايهتإٚ ،ايظشرٚ ،اشبٝشزٚ ،اجملزافٚ ،ازبشص.
ٚ -25ايباق :ٞايكٔٓب ٚاي ٝكٓٓب ،ازبٚ ِٝايكاف باب ازبٚ ِٝايؿاٚ ،)٤ايظٗكِ ٚايظٖكِٚ ،ايؿِِٗ ٚايؿَِٗ،
ٚاملاسد ٚاملشٜذ ،اْٛدز ٚايؿٛدز ،دؾـ ٚرؾـٚ ،ايبعِش ٚايبعَش.
ٔ "ٚا٭ص" ،"ِٜتٰٕ"" ،ايٛتش".
ظ َ"
َ "ٚ -26جع" ،ايعظٌ""ٚ ،اسبُاسغ" ٖ" ٚا مبعٓ ٢خز" " ٚايظشٚع" ،درب"َ َٜٚ ،
 -27ايـشا  :ػٝب).
 "ٚ -28ايهتإ"ٚ ،ايهظش ،"٠ازبً"ٚ ،١١ايذ ٓس."٠
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"ََ َٖٛٚعشُٚفْ" " َٔٔ إػهايٓٝاتٔ تَكٓٔ ٔ١َٝايتٖعشٜـٔ يف ايُٝعَذَِ ٢ايعَشبٔ"ٚٞ
"ٚ -29ايؿخ" ْ"ٚشدع""ٚ ،ايؿشاْل""ٚ ،ايٝاِني".
"ٚ -30ا٭ٜاسدٚ ،١ا٭طؿاْاخٚ ،ايؿشْذٚ ،ايٓشدٚ ،ايؿاْٝذٚ ،ايبربٚ ،ازبٛصٚ ،دسٚص ايجٛبٚ ،ايًٛصٜٓر،
ٚازباَٛغٚ ،ا٭دـاقٚ ،ايكُٚطـٚ ،ٞازبًبٓـإٚ ،ايض٥بـلٚ ،ايؿظـتلٚ ،ايكشطـلٚ ،ايهعـو،
ٚازبشٓ ،٠ايربْ."ٓٞ
" ٚ -31ايؼٝب""ٚ ،سشٓ طخ

شب " "ٚاسبك"ٚ "١ايذس."٠

" ٚ -32كشو" " ٚتاٯٕ""ٚ ،أثاب٘ ٚاعٛا"ٚ ،""ٙايـٛإ""ٚ ،ايلٛٝإ ٚايلٝهإ""ٚ ،سٖٓت٘ ٚأسٖٓت٘"
":َ٘ٓٚ -33ازبشص ،ازباسٚغ ،ازباَٛغٚ ،ايٓشدعٚ ،طذظـتإٚ ،املػٓـاطٝعٚ ،اشبٜـضيفٚ ،اٱبشٜـل،
ٚايظشقنيٚ ،ايؿًؿٌٚ ،ايبِٓٚ ،ايهتإ.
 -34تاز ايعشٚغ :بٛد).
ْ -35ؿظ٘ :ب ).
ْ -36ؿظ٘ :دذف).
ْ -37ؿظ٘ :من.)ٞ
ْ -38ؿظ٘ :طعذ).
ْ -39ؿظ٘ :نًب).
 -40ايعني :عؼش).
 -41مجٗش ٠ايًػ" :١طذد"
ْ -42ؿظ٘" :ثشثش".
ْ -43ؿظ٘" :عك."ٛ
ْ -44ؿظ٘ ":بظٌ".
ْ -45ؿظ٘" :قظِ".
 -46يظإ ايعشب":غُذ".
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ْ -47ؿظ٘ " :بزس".
ٜٓ -48ظش عً ٢طب ٌٝاملجاٍ أٜلّا يف "ايًظإ" ":إساب" يف َاد" ٠أسب""ٚ ،اشبًـا "٤يف "خًـف""ٚ .ايـربٚم" يف
"بشم""ٚ .داسَ ٠أطٌ" يف "أطٌ"ٚ .اشبٓـذّ" يف "خٓـذّ""ٚ .ايـذ "ّٚيف "د"ٚ ."ّٚايؼـربّ" يف ػـربّ""ٚ .أٚد" يف
"أٚد""ٚ ،ابٓا عٝإ" يف "عني"ٜٓٚ .ظش َجٌ ريو يف "ايكاَٛغ احملٝط" :عبـ" :ٛعـزسا "٤يف "عـزس""ٚ ،احملهـِ":
"غُذإ" "ٚبزس" "ٚإساب""ٚ ،رات ايٓٗل""ٚ ،أٚد""ٚ .ايتاز" :يف "ايظًذِ"ٚ ،بشقّ ١اٚ" ،"٤قتا٥ـذٚ" ،"٠عـار"،
"ٚأٚد"ٖ"ٚ ،ذش""ٚ ،ايكـ"ٚ ،"ِٝعٓٝع""ٚ ،قش."ِٜ
ٚ -49ايًٝح ٖ :ٛايًٝح بٔ املظؿش بٔ ْـش عًَ ٢ا رنش ا٭صٖش ٖٛٚ ،ٟعًَ ٢ا رنـش ايؿُٚصآبـادٟ
ابٔ ْـش ابٔ طٓٝاس اشبشاطاْ ،ٞؿاسبَ اشبًٜٓٚ ،ٌٝظب إي ٘ٝأخز ٙأؿ ٍٛايهتاب "ايعـني" عٓـ٘،
ٚنإ عاملٟا بايؼعشٚ ،ايػشٜب ٚايٓشٜٓ ..ٛظـش :ايؿُٚصآبـاد ،ٟضبُـذ بـٔ ٜعكـٛب ،ايبًػـ ١ؾـ٢
تشادِ أ ١ُ٥ايٓشٚ ٛايًػ ،١ذبكٝل :ضبُذ املـشٚ .56 ،ٟايظٛٝط ،ٞد ٍ٬ايذ ،ٜٔبػٝـ ١ايٛعـا،٠
يف طبكات ايًػٜٛني ٚايٓشا ،٠ذبكٝلَ :ـٛؿ ٢عٛا.275/2 ،
 -50تٗزٜب ايًػ" :١سظذ".
 -51نٌٓ َٓٗا يف َادت٘.
 -52باطتجٓا ٤أطاغ ايب٬غٚ ،١ايـشا ٚ ،ايكاَٛغ احملٝط.
 -53مجٗش ٠ايًػ" :١دْٔ"
ْ -54ؿظ٘" :بشؽ".
 -55تٗزٜب ايًػٚ" :١سذ".
ْ -56ؿظ٘" :خٛخ".
 -57ايًظإ" :عٓذ".
ْ -58ؿظ٘" :سطع".
 -59ازبُٗش" :٠بكٔ".
ْ -60ؿظ٘" :طكِ".
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 -61تٗزٜب ايًػ :١تٛخ" "ٚايًظإ"ٚ ،ايتاز"..
 -62ايتاز" :أدش"
ْ -63ؿظ٘" :ؿ."ٕٛ
 -64ايعني" :بػٌ".
 -65ازبُٗش" :٠سط."ٞ
ْ -66ؿظ٘" :بهٔ".
 -67ايًظإ" :عني".
ْ -68ؿظ٘" :سـف".
 -69ايتازْ" :ظش".
 -70ايتازٖ" :جشّ".
 -71ايـشا " :سذخ".
 -72ايًظإ" :سذخ".
 -73ايتاز" :سذخ".
 -74تٗزٜب ايًػٖ ١زب).
ْ -75ؿظ٘ :نظِ)ٚ ،تاز ايعشٚغ.
ْ -76ؿظ٘ :نبا)ٚ ٚ ،نب) يف ايًظإٚ ،ايتاز.
 -77تٗزٜب ايًػ :١قٌ)ٚ ،ايًظإٚ ،ايتادو قًٌ).
ٜٓ -78ظش عً ٢طب ٌٝاملجاٍ" :تٗزٜب ايًػـ :"١ايٓـٝع ْــع) ،ايًخـر شبـر) ،املـٛم ٚاملام َـأم).
"ٚاحملهِ" :ايًٛع" ط ٕ"ٚ ،ام م أ  ،)ٚايػ ١ٓٝؽ ٚ .)ٕ ٟايًظإ :أقـشب قـٛاسب قشب) ،بٓـا٤
"ؾعً ـٌ" دــذ ) ،اطــبهشت ع ٘ٓٝطــبهش)ٚ .ايتــاز :صاد صٜــذإّ ػــٓأ)ٜٗ ،ــب بايلــِ ٖب)،
ايؿًر ؾًر) ،تزنُ ايهـ نعـ).
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ٌ اُْـضٚ ٠ايٝـا ،)٤ايتـاز:
 -79احملهِ ،ايًظإ :سزف ْ ٕٛايتجٓ ١ٝخ ر  ، )ٚاحملهـِٜ :ـا أٜٗـا ايشدـ َ
و اسبرٖ نزب)،
نزب ٜ
ٜٓ -80ظش :احملهِ :ايشدف

د)ٚ ،ايًظإ سذد).

ٜٓ -81ظش :احملهِ :ت ٍ ف) .ايًظإ ؾتٌ).
ٜٓ -82ظش :ايتاز صٖش ٠يف صٖش).
ٜٓ -83ظشَ :كذَ" ١قٛاعذ املٛاسس ١يف ايٓش ،"ٛإبٔ إٜاص ايبػذاد ،ٟذبكٝل :عًـ ٞاسبُـذٜٚ ،اطـني أبـٛ
اْٝذاٚ ،٤ػشٜـ ايٓذاس ،داس ا٭ٌَ ،إسبذ ،ا٭سدٕ ،ط.ّ2010 ،1
 -84ايبػذاد ،ٟقذاَ ٜٔ ١دعؿـش ايهاتـب ،دـٛاٖش ا٭يؿـا  ،ايبػـذاد ،ٟذبكٝـل ضبُـذ ضبـ ٞايـذٜٔ
عبذاسبُٝذ ،داس ايهتب ايعًُ ١ٝبُٚت ،ط.376 ،ّ1979 ،1
 -85أطاغ ايب٬غ :١طش ).
 -86ايـشا  :طش ).
 -87اسبُُْ ،ٟؼٛإ بٔ طعٝذ تٖ573ـ)ّع ايعًٚ ّٛدٚا ٤دا ٤ايعـشب َـٔ ايهًـ ،ّٛذبكٝـل
سظني ايعُشٚ ٟآخش ،ٜٔداس ايؿهـش املعاؿـش ،بـُٚتٚ ،داس ايؿهـش ،دَؼـل ،ط،ّ1999 ،1
.4102/7
 -88ايًظإ" :طش ".
 -89ايكاَٛغ احملٝط" :طش ".
 -90تاز ايعشٚغ ":طش ".
ٜٓ -91ظش :ايؼشت ،ْٞٛطعٝذ ،ر ٌٜأقشب املٛاسد" ،طش "ٚ .دٚص ،ٟسٜٗٓاست ،تهًُ ١املعادِ ايعشبٝـ،١
تشمج ١ضبُذ طً ِٝايٓع ،ُٞٝداس ايؼ ٕٚ٪ايجكاؾ ،١ٝبػذادٚ .31/7 :ّ1992 ،املعذِ ايٛطٝط طش ).
 -92ايعني" :خٓٔ".
 -93ازبُٗش" :٠خٓٔ".
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 -94ايـشا " :خٓٔ".
 -95احملهِ" :خ ٕ".
 -96املخـف.105/1 ،
 -97يظإ ايعشب" :خٓٔ".
 -98ايكاَٛغ" :خٓٔ".
 -99تاز ايعشٚغ" :خٓٔ"
 -100ايـٛي ،ٞأب ٛبهش ،ضبُذ بٔ ؼب ،٢ٝأدب ايهتاب ،ذبكٝل :ضبُذ بٗذ ١ا٭ثش ،ٟاملهتب ١ايظًؿ،١ٝ
ٖ1341ـ.47 ،
 -101املشصٚق ،ٞأب ٛعً ،ٞأمحذ بٔ ضبُذ ،ا٭َاي ،ٞذبكٝل :ؼب ٢ٝازببٛس.157 ،1995 ،ٟ
 -102ا٭ؿؿٗاْ ،ٞأب ٛايؿشز ،ذبكٝل ُِ :دابش ،داس ايؿهش ،بُٚت ،ط9/5 ،2
 -103املظعٛد ،ٟأب ٛاسبظٔ عً ٢بٔ اسبظني ،ايتٓبٚ ٘ٝاٱػشاف.144/1 ،
 -104ايعظهش ،ٟأب ،ٍ٬ٖ ٛا٭ٚا ،ٌ٥ذبكٝلٚ :يٝـذ قــاب ٚصًَٝـ٘ ،داس ايعًـ ،ّٛايشٜـا

 ،ط،1

.217/1 ،1980
 -105احملٝط يف ايًػ" :١خٓٔ"ٚ ،ا٭صَٓٚ ١ا٭َهٓ.509/1 :١
 -106احملهِٚ :ػٌ).
ٜٓ -107ظش :ايضطبؼش ،ٟا٭َهٓٚ ١املٝاٚ ٙازبباٍ يًضطبؼـش ،ٟذبكٝـل إبـشاٖ ِٝايظـاَشا ،ٞ٥ايٓذــ:
261 ،ّ1968
 -108ايبهش ،ٟعبذ احل بٔ عبذ ايعضٜض ا٭ْذيظَ ،ٞعذِ َا اطتعذِ ،ذبكٝلَ :ـٛؿ ٢ايظكا ،عـال
ايهتب ،بُٚت ،ط.1276/4 ،1403 ،3
 -109ايًظإٚ" :ػٌ".
 -110ايكاَٛغ احملٝطٚ" :ػٌ".
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 -111تاز ايعشٚغٚ" :ػٌ".
 -112ازبُٗش :٠غ ؽ ٍ).
ٚ -113يف دٜٛاْ٘ ":ؾكذٔ ْشِتَع ٞطَبتاٚ ٟيظٓا جبُ."ٕ٠
 -114يظإ ايعشب :غظٌ).
 -115تاز ايعشٚغ :غظٌ).
 -116اسبُٜ ،ٟٛاقٛتَ ،عذِ ايبًذإ :املٚ ِٝايٛا.219/5 ،ٚ
ْ -117ؿظ٘.
 -118ايكاَٛغ احملٝط :غظٌ).
 -119دٚص ،ٟسٜٗٓاست ،تهًُ ١املعادِ ايعشب ،١ٝتعًٝل ضبُذ ايٓع ،ُٞٝمجاٍ اشبٝاطٚ ،صاس ٠اٱعـّ٬
ايعشاق ،١ٝط.2000-1979 1
َ -120ـٛؿ ،٢إبشاٖٚ ،ِٝآخش ،ٕٚاملعذِ ايٛطٝط ،داس ايذع ،٠ٛاطتاْب.ٍٛ
 -121عُش ،أمحذ طبتاسَ ،عذِ ايًػ ١ايعشب ١ٝاملعاؿش ،٠عال ايهتب ،ط.ّ2008 ،1
َ -122ظعٛد ،دربإَ ،عذِ "ايشا٥ذ" ،داس ايعًِ يًُٜ٬ني ،ط.ّ2003 ،1
 -123أب ٛايعضَّ ،عذِ ايػين.
 -124ايبظتاْ ،ٞبٛشغ ،ضبٝط احملٝط ،اعتٓا ٤ضبُذ عجُإ ،داس ايهتب ايعًُ ،١ٝبُٚت ،ط.ّ2009 ،1
 -125ايؼشت ،ْٞٛطعٝذ ،أقشب املٛاسد يف ؾـٝع ايعشبٚ ١ٝايؼٛاسدَٓ ،ؼٛسات آٜات احل ايٓذؿ.ٞ
َ -126عًٛف ،يٜٛع ،املٓذذ يف ايًػٚ ١ا٭ع.ّ٬
 -127سكا ،أمحذ سػٝذَ ،عذِ َ ايًػَ ،١هتب ١اسبٝا.ّ1960 ،٠
 -128املعذِ ايهبُ ،صبُع ايًػ ١ايعشبَٛ ،١ٝبع ١داس ايهتب.ّ1970 ،
ْ -129ؿظ٘ :محف).
ْ -130ؿظ٘ :مح.)١
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ْ -131ؿظ٘ :ػبٛطٜٓٚ .ظش ا٭يؿا اٯتَٚ ،١ٝذاخًٗا :دٛص ايضمن ،أسدـٝكٔ ،باٖـ  ،محـف ،دبٓ،
طٓذ ،١ػبٓني ،قُك ،ّٛقٓٛع ،نعو ،نُهآَّ ،ـٛسْٝ ،١ٜذاٖ ،زًٜت...١
َ -132ـٛؿ ،٢إبشاٖٚ ،ِٝآخش ،ٕٚاملعذِ ايٛطٝط ،داس ايذع ،٠ٛاطتاْب ،ٍٛتشنٝـا ّ1989 ،بـاب
ايظني).
ْ -133ؿظ٘ :باب ايظني.
ْ -134ؿظ٘ :باب ايؿآٜٚ .٤ظش" :اسب ٓذٚ ،"٠محاس ايضسد""ٚ ،ايظٝـ""ٚ ،ايهـٝع"" ،ايًٛا"ٚ"٤املـٛها""ٚايــاد"،
"ٚاملعاٜش""ٚ ،٠ايٓظش ايٛا٥ش".
َ -135عذِ ايًػ ١ايعشب ١ٝاملعاؿش.20 ،٠
ْ -136ؿظ٘ :أب.)ٛ
ْ -137ؿظ٘ :بٛس).
ْ -138ؿظ٘ :عشقظٛغ)ٜٓٚ .ظش :ضبذٌ سذٌ)"ٚ ،محـاس ايـٛسؽ""ٚ ،خـشٚع" "ٚ ،أخــا""ٚ ،ٞ٥أبـٛ
ؾـادَ"ٚ ،"٠ـٛها""ٚ ،طبع""ٚ ،نْٛؼ ؾ" ٚ"ٛايٓظش ايٛا٥ش.
َ -139عذِ ايشا٥ذ :اصدسخ ).
ْ -140ؿظ٘ :ؾظتل).
ْ -141ؿظ٘ :دبهٜٓٚ ."١ظش :ثعًب ،داس ،٠سدشز ،سِإ ،صغً ،ٍٛطربخًَٛ ،ٞخ.١ٝ
 -142أب ٛايعضّ ،عبذ ايػينَ ،عذِ ايػين.
َ -143عذِ ايػين" :أب."ٞ
ْ -144ؿظ٘ "َعٔ".
ْ -145ؿظ٘" :أْل"ٜٓٚ ،ظش ٖزا ايُٓط يف املذاخٌ املٛاي ١ٝعً ٢طب ٌٝاملجاٍٚ :د٘ ،دٗـذ ،بـشص ،دٜـٔ،
خؿـ ،دسب ،طهِٔ ، ِ ،ع ،ػٗش ،ؿذسٗ ،ش."...
ْ -146ؿظ٘" :أسص".
ْ -147ؿظ٘ :ص٥بل.
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ْ -148ؿظ٘" :طش."ٚ
 -149ضبٝط احملٝط :أطذ).
ْ -150ؿظ٘ :دش.)ٟ
ْ -151ؿظ٘ :ػا ٙناس)ٜٓٚ ،ظش ٚ :اٱداق) ٚ ،ا٭سغٓ ٚ ،)ٕٛاشبشٚع)ٚ ٚ ،ايٛباس).
ٜٓ -152ظش عً ٢طب ٌٝاملجاٍ :ايبادسٚز) ٚ ،ايبارظبـإ) ٚ ،ايباسطـ ٚ ،)ٕٛٛايببػـا) ٚ ،ايـربؾُ)،
 ٚايباْذٚس ٚ ،)ٟايبٓذٜهظيت) ٚ ،ايباسٚد) ٚ ،ايبٓا.)٤
 -153أقشب املٛاسد ،املكذَ.9 ،١
ٜٓ -154ظــش عًــ ٢طــب ٌٝاملجــاٍ :ا٭سصٚ ،املٓخــشٚ ،ايبـــٌٚ ،ايبًكــاٚ ،٤ايبٓــادٚس ،ٟدا ٤ايجعًــب،
ايجُاْ ،١ٝايـٓبُ ،كٓٝات ،طبخ ،١ايعٗذ ،ايٓشاغٚ ،ايْٛٝإٚ ،اسببـ ١ايظـٛدا ،٤اسبُـش ،خبـض
ايػشاب ،اشبذٓ ،اشبشٓٚب ،اشبشػٛف ،اشبشٚع ،ايشبـ ،ٛايـشختِ ،ايـشخِ ،ايظـ ،ٌٛايؼـكذف،
ايؼُع ،ػا ٙبًٛط....
َ -155عذِ َ ايًػ :١أسص).
ْ -156ؿظ٘ :أنش.
ْ -157ؿظ٘ :أنظٝذ).
ْ -158ؿظ٘ :أقاؾٝا).
ْ -159ؿظ٘ :ؼبُٛس)ٜٓٚ .ظش :عً ٢طب ٌٝاملجـاٍ  ٫اسبــش ،عًـ ٢املٛا:٠٫ا٭سدبـ ،١ايـشص ،أنظـٝذ
ايشؿاق ا٭محشٚ ،أنظٝذ ايض٥بـل ،آنـٌ ايٓشـٌ ،ايـربٓا ،٠٤املـربا ،٠ايبٛـٝخ ،ايجـٛس ،ايبكٝـع،
ايبٓ ، ٝايباسٚ ٟايبٛس ،ٟايجشَ ،ََٛازبش ،ٟازبُع ،اشبتاّٚ ،اشبٓضٜـش ،ايـذداز ،سبٓٝـٚ ١أّ
سبني ،ايشٜاٍ ،طرب ،٠ايظُظِ ،طؿشدٌ ،ايظًٝذ ،١اٱِاع ،١ًٝٝايؿٓـإ ،ايهٝـشٓ ،ايهُجـش،٣
ايٓعٓع....
 -160املٓذذ :ايذٚخ.)١
ْ -161ؿظ٘ :أسػُٓٝذس) ٜ
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ْ -162ؿظ٘ :ايضٜت.)ٕٛ
ْ -163ؿظ٘ :ايؼاٜٚؽ)ٜٓٚ ،ظش :أسص) ٚ ،ديب) ٚ ،ايذٚاس) ،ايضِٖ) ٚ ،ايظُٓ ٚ ،)١ايظـٛقا،)٤
 ٚاملٛسنع).
ْ -164ؿظ٘ :ايتبؼ)،
ْ -165ؿظ٘ :اسببل).
ْ -166ؿظْ٘ :ؿظ٘ دٜٓٚ .)ّٚظش عً ٢طب ٌٝاملجاٍ :أطٛش ايــني) ٚ ،ايضْـربى) ٚ ،ايظـشَٛد،)١
 ٚايظاْ ٚ ،)١ٝاملظٝع ٚ ،)١ايؿًٝذ ٚ ،)١ت٬بٝب) ٚ ،املعذُات) ٚ ،ايًٛيب).
 -167املعذِ ايهبُ :ا٭صار).
ْ -168ؿظ٘ :ا٭طٌ).
ْ -169ؿظ٘ :بكًٜٓٚ .)١ظش :أبَٓ :١ذ.)١ٜٓ
ْ -170ؿظٜ٘ٓ :ظش عً ٢طب ٌٝاملجـاٍ :أبـش ٚ ،)ِٜأتـشزٓ) ٚ ،آرإ ايؼـا ٚ ،)٠آرإ ايؿـأس) ٚ ،آرإ
ازبذ ٚ ،)ٟا٭سْاٚ٩ط) ٚ ،أػت ٚ ،)ّٛثاقبات ا٭رٕ).
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املراجـــــــع
 ا٭صٖش ،ٟأبَٓ ٛـٛس ،ضبُذ بٔ أمحذ ،تٗزٜب ايًػ ،١ذبكٝل :عبذ ايظـٖ ّ٬ـاس ،ٕٚايـذاس املــش١ٜيًتأيٝـ ٚايٓؼش.
 ا٭ؿؿٗاْ ،ٞأب ٛايؿشز ،ذبكٝل ُِ :دابش ،داس ايؿهش ،بُٚت ،ط.2 ابٔ إٜاص ايبػذاد ،ٟقٛاعذ املٛاسس ١يف ايٓش ،ٛذبكٝل :اسبُـذ ،عًـٚ ،ٞآخـشإ ،داس ا٭َـٌ ،إسبـذ،ا٭سدٕٓ ،ط.ّ2010 ،2
 ازبٖٛش ،ٟإِاع ٌٝبٔ محاد ،ايـٚشا  ،ذبكٝل :أمحـذ عبـذ ايػؿـٛس عٛـاس ،داس ايهتـاب ايعشبـ،َٞـش.
 ايبظتاْ ،ٞبٛشغ ،ضبٝط احملٝط ،اعتٓا ٤ضبُذ عجُإ ،داس ايهتب ايعًُ ،١ٝبُٚت ،ط.ّ2009 ،1 ايبػذاد ،ٟقذاَ ١بٔ دعؿش ايهاتـب ،دـٛاٖش ا٭يؿـا  ،ايبػـذاد ،ٟذبكٝـل ضبُـذ ضبـ ٞايـذ ،ٜٔداسايهتب ايعًُ ١ٝبُٚت ،ط.ّ1979 ،1
 ايبهش ،ٟعبذ احل بٔ عبذ ايعضٜض ا٭ْذيظَ ،ٞعذـِ َـا اطـتعذِ ،ذبكٝـلَ :ــٛؿ ٢ايظـكا ،عـالايهتب ،بُٚت ،طٖ1403 ،3ـ.
 ازب٬ٝي ،ٞس ،ّ٬تكٓٝات ايتعشٜـ يف املعادِ املعاؿشَٓ ،٠ؼٛسات اذباد ايهتاب ايعـشب،ّ1999 ،دَؼل.
 اسبُــضا ٟٚسػــاد ،املعذــِ ايعشبــ ٞإػــهايٝات َٚكاسبــات ،امل٪طظــ ١ايٛطٓٝــ ١يًَمجــ ١ايتشكٝــلٚايذساطات ،بٝ

اسبهُ ،١ط ،1تْٛع.

 اسبُٜ ،ٟٛاقٛتَ ،عذِ ايبًذإ. اسبُُْ ،ٟؼٛإ بٔ طعٝذّ ،ع ايعًٚ ّٛدٚا ٤دا ٤ايعشب َٔ ايهًـ ،ّٛذبكٝـل سظـني ايعُـشٟٚآخش ،ٜٔداس ايؿهش املعاؿش ،بُٚتٚ ،داس ايؿهش ،دَؼل ،ط.ّ1999 ،1
 -دٚص ،ٟسٜٗٓاست ،تهًُ ١املعادِ ايعشب ،١ٝتشمج ١ضبُذ طً ِٝايٓع ،ُٞٝداس ايؼ ٕٚ٪ايجكاؾ ،١ٝبػذاد.ّ1992 ،
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 سكا ،أمحذ سػٝذَ ،عذِ َ ايًػَ ،١هتب ١اسبٝا.ّ1960 ،٠ ايضبٝذ ،ٟضبُـذ َشتلـ ٢اسبظـٝين ،تـاز ايعـشٚغ َـٔ دـٛاٖش ايكـاَٛغ ،ذبكٝـل :عبـذ ايهـشِٜايعضباٚ ،ٟٚصاس ٠اٱع ،ّ٬ايه. ٜٛ
 ايضََٖخؼش ،ٟأب ٛايكاطِ ،ضبُٛد بٔ عُش ،أطاغ ايب٬غَ ،١هتب ١يبٓإ ،ط.ّ1996 ،1 ا٭َهٓٚ ١املٝاٚ ٙازبباٍ يًضطبؼش ،ٟذبكٝل إبشاٖ ِٝايظاَشا ،ٞ٥ايٓذـ.1968 : ابٔ طٝذ ،٠عً ٞبٔ إِاع ،ٌٝاملخـٓف ،املهتب ايتذاس ٟيًٛباعٚ ١ايتٛصٜع ،بُٚت. ٚايظٛٝط ،ٞد ٍ٬ايذ ،ٜٔبػ ١ٝايٛعا ،٠يف طبكات ايًػٜٛني ٚايٓشـا ،٠ذبكٝـلَ :ــٛؿ ٢عٛـا ،داسايهتب ايعًُ ،١ٝبُٚت ،ط.ّ2004 ،1
 ايؼشت ،ْٞٛطعٝذ ،أقشب املٛاسد يف ؾـٝع ايعشبٚ ١ٝايؼٛاسدَٓ ،ؼٛسات آٜات احل ايٓذؿ.ٞ ايؼشت ،ْٞٛطعٝذ ،ر ٌٜأقشب املٛاسدَٛ ،بعَُ ١شِطً ٞايٝظٛع ،١ٝبُٚت.ّ1889 ، ايـٗٛي ،ٞأب ٛبهش ،ضبُذ بٔ ؼب ،٢ٝأدب ايهتـاب ،ذبكٝـل :ضبُـذ بٗذـ ١ا٭ثـش ،ٟاملهتبـ ١ايظـًؿ،١ٖٝ1341ـ.
 -ايعظهش ،ٟأب ،ٍ٬ٖ ٛا٭ٚا ،ٌ٥ذبكٝلٚ :يٝذ قـاب ٚصَ ،ً٘ٝداس ايعً ،ّٛايشٜا

 ،ط.ّ1980 ،1

 عُش ،أمحذ طبتاسَ ،عذِ ايًػ ١ايعشب ١ٝاملعاؿش ،٠عال ايهتب ،ط.ّ2008 ،1 ايعٛاك ٞمحٝذ ،املعادِ ايًػ ١ٜٛاملعاؿش٪َ ،٠طظ ١ايعؿبـ ايجكاؾ ،١ٝط.ّ1999 ،1 ايؿشاٖٝذ ،ٟاشبً ٌٝبٔ أمحذَ ،عذِ ايعني ،ذبكٝلَٗ :ذ ٟاملخضٚ ،َٞٚإبشاٖ ِٝايظاَشا ،ٞ٥داس اْ.ٍ٬ ايؿٗش ،ٟعبذ ايكادس ايؿاط ،ٞاملعذِ ايعشب"ٞمنارز ذبً ١ًٝٝدذٜذ ،"٠داس تٛبكاٍ ،ايذاس ايبٝلـا ،٤ط،3.ّ1993
 ايؿُٚصآباد ،ٟضبُذ بٔ ٜعكٛب ،ايكاَٛغ احملٝط ،اْ ١٦ٝاملـش ١ٜايعاَ ١يًهتاب.ّ1980 ، ايؿُٚصآباد ،ٟضبُذ بٔ ٜعكٛب ،ايبًػ ١ؾ ٢تشادِ أ ١ُ٥ايٓشٚ ٛايًػ ،١ذبكٝل :ضبُذ املـش ،ٟمجعٝـ١إسٝا ٤ايَاخ اٱط ،َٞ٬ايه ، ٜٛطٖ1407 ،1ـ.
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 ضبُٛد ،صن ٞظبٝب ،املٓٛل ايٛكعَ ،ٞهتب ١ا٭ظبً ٛاملـش ،١ٜط.ّ1965 ،4 املشصٚق ،ٞأب ٛعً ،ٞأمحذ بٔ ضبُذ ،ا٭َاي ،ٞذبكٝل :ؼب ٢ٝازببٛس.ّ1995 ،ٟ َظعٛد ،دربإَ ،عذِ "ايشا٥ذ" ،داس ايعًِ يًُٜ٬ني ،ط.ّ2003 ،1 املظعٛد ،ٟأب ٛاسبظٔ عً ٢بٔ اسبظني ،ايتٓبٚ ٘ٝاٱػشاف. َـٛؿ ،٢إبشاٖٚ ،ِٝآخش ،ٕٚاملعذِ ايٛطٝط ،داس ايذع ،٠ٛاطتاْب ،ٍٛتشنٝا.ّ1989 ، -املعتٛم ،أمحذ ،املعذِ ايًػ ،ٟٛاجملُع ايجكايف ،أبٛ

.

 َعًٛف ،يٜٛع ،املٓذذ يف ايًػٚ ١ا٭ع.ّ٬ ابٔ َٓظٛس ،ضبُذ بٔ َهشّ ،يظإ ايعشب ،داس ؿادس ،بُٚت. ايٓـشا ،ٟٚاسببٝب ،ايتعشٜـ ايكاَٛطَ ،ٞشنض ايٓؼش ازباَع ،ٞتْٛع.ّ2009 ، ابٔ دسٜذ ،أب ٛبهش ،ضبُذ بٔ اسبظٔ ،مجٗش ٠ايًػ ،١ذبكٝل :سَض ٟبعًبه ،ٞط.ّ1987 ،1 -املعذِ ايهبُ ،صبُع ايًػ ١ايعشبَٛ ،١ٝبع ١داس ايهتب.ّ1970 ،
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وقُبل للنشر يف 8615/88/8ها

دوائر الزمن يف سرية " املغزول "
لعبدالعزيز مشري "دراسة نقدية"
ملخص البحث
تعدّ السرية الذاتية من أكثر فروع السرد متعةً وإثاارة ن الباثاي يسات ين أ
جيد فيها كثرياً من ألوا السرد املتداخلة ،فاملذكرات تتداخل بااليومي ،واملعتااد ليال
على املدهش الغريب من قصص تثري املتلقي العادي ،ويتاو املتصصاص للب اي يف
ثناياها عن تقنيات وأساليب جديدة ال يلبي أ جيدها؛ ننها ثرية بالتفاصيل والدقائق
الصغرية ،كما قد يرتبط فيها التارخيي بالشصصي احلميم.
وتعدّ سرية عبدالعزيز مشري الروائي والقاص الذي عاش املرض املازمن مناذ
طفولته ،وقضى معظم مراثل ثياته ضيفاً دائماا علاى املستشافيات ،مان أكثار هاذ
السري ثراءً وخصوبة؛ فهو يوثّق فيها سرية روح عليلاة ،وجساد أنه اه املارض ثتاى
ثُمِل مبتور انطراف إىل قرب  ،يعاني الوجعني :النفسي قبل اجلسدي.
وال جيد القارئ أكثر إثساساً بالزمن ووطأته من رجال عااش معظام فا ات
ثياته يتنقّل بني املستشفيات ،ال يعرف نهار من ليله ،إال بتبادل املمرضاني لنوبااتهم
الليلية والنهارية ،واالنتظار ديدنه الذي يعيش ثياتاه يراقاب دقائقاه الاح تت اوّل يف
وعيه إىل ساعاتٍ من القلق من اآلتي.
ويأتي هذا الب ي بعد قراءة متأنياة جلميان أعماال املشاري القصصاية ،ثتاى
ت وّنت لدى الباثثة ف رة كاملة عن "املغزول" هذ السرية احلياتياة اندبياة الاح صاا
العدد الثالث عشر ( رجـب 3415هـ – مايـو 4134م)
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زمنها املشري على هيئة جيوب ودوائر ،جعلت الباثثة تق ح منهجاً يف القراءة مماثالً
ملا انتهجه ال اتب ،فأخذت تادور معاه يف اسا جاعاته الزمنياة ثتاى تلتقاي البداياة
بالنهاية ،وثتى ترسم تداعيات زمن الغيبوبة واهلذيا كلمة النهاية ،الح أدركتاه قبال
أ ي مل كتابة سريته.
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Time Circles in " Almaghzoul" Autobiography
book by Abdul Aziz Mashri
Dr. Kawthar alqadhi

ABSTRACT
Autobiographies are considered the most exciting and
enjoyable branches of narration as the researcher can find in them a
number of interlinked narration colors. Memoirs are replete with
them as what is taking place daily and what is considered normal
stories turn into amazing queer ones that arouse the common
receiver. Moreover, the specialized researcher craves to delve into
the midst of the novels for spotting new techniques and
technologies, which he takes no long time to find as they are rich
with details and various aspects of minuteness. Furthermore, at
such stories the historical aspects are linked to intimate personal
ones.
Furthermore, the autobiography of Abdul Aziz Mashri, the
novelist and storyteller, who accustomed to live with illness since
childhood, and spent most portion of his life as guest lying on the
beds of hospitals, is considered the richest and most fertile one. In
fact, he documents in it the story of his ailing spirit, his feeble body
which was emaciated chronic illness till he was eventually carried
limbless to his grave suffering two types of painfulness; the
psychological before physical .
The reader will find no more feeling with the passage time
and its severity like the case of such an individual who lived most
part of life span being transferred from one hospital to another; and
who was not able distinguishing day from night only with change
of the nurses for their day and night shifts; and who was adopted
waiting as habit living his life observing its minutes that change in
his awareness to weary lengthy hours of anxiety of what to come.
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This research comes after a slow and assimilative reading for
the story works of Abdul Aziz Mashri. This helped inculcate in the
mind of the researcher a comprehensive and complete idea about
his unique book titled " Almaghzoul " a local Arabic word South
region meaning sarcastically the one suffering a genius
madness)book, which represents a literary life novel and
autobiography whose time was formulated by Abdul Aziz Mashri
in the shapes of pockets and circles that made the researcher
propose a method in reading similar to the one adopted by the
writer himself; hence it remained revolving with him in his time
retrieval incidents till the beginning meets the end, and till the
consequences of the time of coma and hallucination draw the word
of end, which took hold of him before he completed his
autobiography book
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مدخل يف السرية الذاتية وسريية املغزول:
ذهب بعض الباثثني إىل أ إطال كلمة "سرية" كانت أوالً علاى ماا كُتاب مان
ثياة الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،ثم اتسعوا يف مدلوهلا فأطلقوها على ثياة بعاض
انشصاص ،فانتقل املعنى من اخلاص إىل العام ،فإذا انتقلنا إىل احلقل اندباي وجادنا
السرية يف معناها الواسن :نوعاً أدبياً ي و فيه ملتقى احلقال الفا باحلقال التاارخيي،
ويراد بها :درس ثياة فرد من انفراد ورسم صورة دقيقة لشصصيته(.)8
وأدب السرية هو ثياة إنسا أو بعضٌ منها ،مدونة بقلمه .وهو اقت امٌ للذات؛
ل شف ثركة النفس الباطنية ومستوى وعيها ،وتت لب جرأة ثقيقية ،كما قد ت او
بوثاً مرلاً يعيد الثقة لألشصاص الذين يفقدو تدرجيياً يقينهم بهويتهم يف عامل اليوم
شديد التبدل ،وعرف أدب السرية أش االً خمتلفاة كاليومياات واملاذكرات والرساائل
والسرية الذاتية ،وبالنظر إىل هذ انمناط رأى النقاد أنها ختتلاف يف :نسابة املاادي إىل
العقلي ،أي يف نسبة املرئيات وانثداث وانشصاص مقابال انف اار واملشااعر ،ويف
التنوع والسعة تبعاً للفرص والتجارب الح عرفها ال اتب وملستوى اهتماماه وف ار ،
ويف مقدار توافر العوامل انخالقية فيها ،كقوة الذاكرة وأمانتها وصد ال اتاب ،ويف
املستوى الف الناشئ من اختالف مهارة ال تّاب يف اختيار ألفاظهم ،وتنسيق موادهم،
وإقامة العالقة بني السبب والنتيجة واستصالص صورة موّثدة حلاالت مت ررة (.)2
إذاً فل ل سرية ذاتية خصوصية معينة ترتبط بنفسية ال اتب والبيئة احملي اة باه،
وال مي ن أ جيد القارئ أكثر خصوصية من سرية قاص وروائاي ها ّد املارض ثتاى
محله أصدقاؤ ك شرة بال قدمني إىل القرب !
العدد الثالث عشر ( رجـب 3415هـ – مايـو 4134م)
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فاا " املغزول " ( )1ترمجة ذاتية فنية بامتياز؛ بداية بالعنوا الذي مل يتضامن معناى
السرد والقص( )6بل جاء صفة غامضة وجاذبة يف الوقت نفسه للقارئ لتتبّن ثياة هذ
الشصصية(.)5
والسرية الذاتية -كما يقول أثد الدارسني عن السرية الفنية -ليست تلك الاح
ي تبها صاثبها على ش ل مذكرات تع بتصوير انثداث التارخيية أكثر من عنايتهاا
بتصوير واقعه الذاتي ،وليست هي الح تُ تب على صورة ذكريات يع فيها صاثبها
بتصوير البيئة واجملتمن واملشاهدات أكثر من عنايته بتصوير ذاته ،وليست هي امل توباة
على ش ل يوميات تبدو فيها انثداث على حنو متق ن غري رتيب ،وليسات يف آخار
انمر اع افات خيرج فيها صاثبها على نها االعا اف الصا يم،كما أنهاا ليسات
الرواية الفنية الح تعتمد يف أثداثها ومواقفها على احلياة اخلاصة ل اتبها ،ف ال هاذ
انش ال فيها مالمم من ال مجة الذاتية ،وليست هي ننها تفتقر إىل كثري من انسس
الح تعتمد عليها ال مجة الذاتية الفنية(.)4
فا " املغزول " واحلالة هذ تت ابق من تعريف السرية أو ال مجة الذاتية ،وال مي ن
حبال أ نعدها رواية ،وقد ذهب كثري من الدارسني إىل أنها رواية ! (.)0
وإذا جتاوزنااا هااذا التعريااف التقلياادي للساارية الذاتيااة؛ ساانجد أ أثاادث
التعريفات للسرية ي من يف أ السرية عصيّة علاى التعرياف ،وأنهاا خ ااب ساردي
مفتوح يتداخل من اننواع اندبية واملعرفية واملعيشية انخرى ،ويتاأثر بهاا ويتمااهى
معها؛ في تسب بذلك هوياتها املفتوثة (.)1
وبذلك مي ن القول إ أدبية السرية الذاتية ال مي ن أ تت قاق إال مان خاالل
روائيتها؛ وإذا كا معظم كتّاب الرواية السعوديني مييلو إىل أ ميت وا مان ساريتهم
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الذاتية يف رواياتهم انوىل وهذا ما يفسر وجود رواية واثدة ل ثري من الروائيني ،ننه
مبجرد أ تنتهي التجربة احلياتية الاح اساتقى منهاا يف روايتاه انوىل تنضاب ال تاباة
اإلبداعية الروائية لديه ()9؛ فإ عبدالعزيز مشري أنهى ثياته ب تابة سريته الذاتية الح
أجنز مسوداتها انوىل يف مايو عام  2777م؛ إال أ ظروف املرض ثالت دو إكماهلا
ومن ثَمّ نشرها (.)87
وال خيفى إ فشل ال تّاب والقراء معااً الواضام واملساتمر يف التفرقاة باني "
ثقيقة " يف عقل ال اتب و" احلقيقة " الواقعية املوضوعية ،لايس أماراً جدياداً يف تااري
اندب احلديي ،إنها إش الية ترجن لقضاايا مل ُت سام عنادما بادأت السارية الذاتياة
والرواية يف البزو بأش اهلا املعاصرة م لن القر الثامن عشر(.)88

مؤشرات امليثاق السِّريي يف "املغزول":
كا املرض املزمن هو احملرّك الرئيس إلباداع عبادالعزيز مشاري اندباي كلاه؛
ثيي يظهر فضاء املستشفيات وضغط امل ا النفسي وثصار لاه يف جممال أعمالاه،
وقد أبدع –رمحه اهلل -يف وصف احلالة الشعورية الح حتاصر املريض احملاصر أصالً يف
الزما وامل ا ؛ ولذا ال نعدم هذا امليثا الظاهر لسريية "املغزول" وإ كا ال اتب قاد
أجاد االنتقاء من هذ احلياة املزدمحة باآلالم إىل الدرجات القصوى من هاذ املعانااة،
وأع بها عمليات الب انخرية للساقني الح أودت به يف النهاية.
وهناك ميثا آخر واضم وصريم من منت النص نفساه ،فهااهو يعا ف بنقال
مذكرات املرافق وهو شقيقه :أمحد مشري:
"نُقلت هذ املذكرات من مف ارة املرافاق أمحاد مشاري ،كماا وردت يف نصاها
انصلي ،وكا ي

"زاهر املعلول" بلقب "الوزير" على إثر ثادثة خاصة جرت هلما.)82(...
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وتبدو هذ اليوميات الح كتبها أمحد مشري علاى ثالتهاا انصالية مان عادم
التنقيم والتص يم؛ ف د فيها بعض انخ اء الن وية واللغوية وال لمات العامية

()81

وهذا ميثا ثالي ،والدالئل كثرية سريد بعضها خالل الدراسة الت ليلية.
السرية الذاتية وقناع الرواية:
جاءت "املغزول" يف صورة رواية تسرد بضمري الغائب غالباً الذي يتداخل أثياناً
بضمري املصاطب؛ فالدراسة النقدية لذلك ستأتي متصفية كذلك خلف تقنيات ال تابة
الروائية واللغة الراقية ،أما بالنسبة للسرد بضمري الغائب ،فقد أعاد الادكتور معجاب
الزهراني سبب عدم استصدام كتّاب السارية الذاتياة الساعوديني لضامري املات لم إىل
عوامل عديدة منها ما يرتبط بالثقافة اجملتمعية ،فإ ال تاباة عان الاذات الفردياة مان
املنظور الثقايف – االنثروبولوجي ليس سهالً أو جاذباً يف إطار جمتمعنا التقليدي الاذي
يعترب اخلروج عن ثقافته السائدة عقوقاً ،وكذلك املنظور الادي الاذي يعاد احلاديي

املباشر عن اننا تعالياً سل وياً تتمثّل مناذجه العليا يف إبليس(.)86

وأرى أ ال تابة بضمري الغائب ت مل لعبة التصفي؛ فالساارد ال ل اي قصاة
ثياته هو ،فبالتالي يست ين التربؤ الثقاً مما قد ي و يف هذ السرية من جتاوزات أيااً
كا نوعها هذا بش ل عاام؛ أماا بالنسابة للمغازول؛ فأعتقاد أ هلاا خصوصاية هاي
خصوصية أعمال املشري كلها؛ فقد وزّع عبدالعزيز مشري ذاتاه – إ جااز التعابري-
على جمموعاته القصصية القصرية ورواياته ،وكتاب " م اشفات السيف والاوردة "

()85

الذي ذهب بعض النقاد إىل أنه سريته الذاتياة ()84مان أناه ال يعادو أ ي او "ساريته
ال تابية" كما أ انسالوب خيتلاف متامااً عان انسالوب اندباي يف رواياات مشاري
وقصصه القصرية؛ كما أ السرية الح تُروى بضمري املت لم تتبن غالباً التتاابن الازم
من الوالدة فال فولة فالشباب إىل ال هولة ،ومشري يبدو هنا انتقائياً كما أسلفت.
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وذهب الدكتور صاحل معيض الغامدي إىل أ مشري يف سرد ساريته بضامري
الغائب كا يقلّد طه ثسني يف "انيام" بل إ املغزول كلها عبارة عن تنااص ساريذاتي
على مستوى انسلوب واملضمو من أيام طه ثسني(.)80
وهذا ال مينن ما ذهبتُ إليه ،كما أ السرد يأتي أثياناً بضمري املصاطاب الاذي
لو تتبعنا مواضن التغيّر من الغائاب إلياه ،لوجادنا أ ذلاك ال ياأتي إال يف ثاالتني،
أوالهما :زجر زاهر الذي يت لى بقدر كابري مان احلساساية وال فان وعازة الانفس،
يقول:
" كيف يا زاهر املغزول ..ألست تتعمّد القساوة على نفسك ..كيف تهرب مان
سريرك عائداً يف سفر ليليّ إىل منزلك باملديناة الشارقية ..ألايس هاذا جنونااً ،أو أناه
توجّس الغزال –يامغزول -ثني ي و أرهف ما بذهنها أ تعابي بان القتها سابا
الريم ..يا لك من مغزول.)81( " ...
ويقول:
" زوجة صديقه املمرضة متن ه كامل رعايتها ووصااياها لزميالتهاا ،فيماا بعاد،
جتيء ومعها من البيت ثساء العدس املهروس بل م الدجاج املقدد ...يرفض انكال
من يدها ،بدعوى أنها مشفقة –يا زاهار ..ياا مغازول ..كفاى غزلاة وترفعااً يف غاري
حمله!!(.)89
"
وكأ معنى املغزول اختذ أبعاداً أخرى لديه وخاصة إذا وبّ نفسه ،فيأتي مبعنى
ثب احلياة ومعاندة القسوة والركض وراء اجلمال ،وعزة النفس املتناهية وال فّن ثتى
عن ال عام الذي كا يعد لل يوانات فقاط ،وإ كاا يعياد هاذا ال فّان أثيانااً إىل
العادات البدوية ،يقول:
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" ...فلم جترِ عوائد القروية البدوية على عرض احلاجة أماام مان ال يارى فياه
التقبّل" ( )27وانخرى ثني يتعاظم انمل اجلسدي والنفسي بزاهار املعلاول ثتاى يبلا
مدا ؛ في و هذا االنتقال مبثابة تعزية تن لاق مان اخلاارج  /الغائاب إىل الاداخل /
املصاطب .يقول على سبيل املثال:
"العادة يف مثل ثالتك يا ابن املغزول ..بعد إنقاذك مان غيبوبتاك السا رية ،أ
متتثل ملا يقوله طبيبك ملدة قد ال تزيد على العشرة أياام ،عربهاا سايتم ف اص اآلثاار
املرافقاة ،وتنظايم مساتوى السا ر يف الادم ..هاي ليسات باا "اخا اع صااروا" كماا
.)28(..
يُقال" .
ويقول عندما فوجئ بعملية الب الثانية:
"قل ما تبغي ..ليس إال ما يرا ال بيب ..فماذا تذكر! موسيقى جنائزية تت ارر،
كأمنا هي ب رب دورا انرض ...مئات اجلنائز متار بوساط عينياك :كاثري منهاا يبقاى
بذهنك نشصاص يف الغالب ذهبوا حممولني إىل ثيي أبدية الدفن.)22( " ...
أهمية املوضوع ومنهج الدراسة:
أذهل عبدالعزيز أمر الازمن ووتارية احليااة الساريعة ،وأرعبتاه النهاياة؛ ف اا
يؤخرها دائماً ويعود بالسرد أدراجه ،وقد رغب أخارياً أ خيفّاف مان سُاعار الازمن
وإحلاثه؛ فلجأ إىل احلرب والور يسجّل رثلته ،واملرض يت امن من الازمن يف فجأتاه
له باملوت وهو مل يتمّ ال تابة ،وقد كا يدرك ذلك ف ا يسابق الزمن وي تب يف أوج
علته ثتى سبقه انجل.
لقد اهاتم عبادالعزيز مشاري يف " املغازول " باالزمن اهتماماًا كابريًا وجعلاه –
باإلضافة الستصدامه ضمري الغائب الذي تروى به انثاداث – وسايلته الفنياة الاح
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ثوّلت أثداث احلياة اليومية والوقائن اخلارجية احلقيقية إىل واقعاة فنياة؛ ف ا ّو مناه
شب ة حم مة ثاول الانص ،ثتاى غادا الانص دوائار مان االسا جاعات الداخلياة
واخلارجية واالستباقات الزمنية القليلة ،الح جيمن خيوطها القارئ ويتلذّذ باالساتمتاع
جبمن انث داث وترتيبها مارة أخارى ،كماا يتوسّال باالت رار الاذي خياالف ال بيعاة
التعاقبية لألثداث ،واحلدث املت رر بال بن له دالالته الح هلاا أهمياة كاربى يف بنااء
النص ،وصفتا التعاقبية أو الت رارية تفرضا ناوع القاراءة؛ فاالت رار يساتلزم قاراءة
دائرية بدورا الزمن وانثاداث ،فالقاارئ جيمان انثاداث وانزمناة وهاو يقلّاب
الصف ات من البداية إىل املنتصف ،ومن املنتصف إىل النهاية أو إىل البداية مرة أخرى،
وأرى أ هذ ال ريقة يف السرد تناسب السرية الذاتية كثرياً؛ ن املادة يف احلياة تت رر
لتتجدد ،وجتددها مرهو بت رارها ،وعندما تنتهاي ثيااة فإنهاا تفاتم أفقااً لاوالدات
جديدة وهذ هي نواميس احلياة منذ انزل(.)21
وقد يؤخذ يف االعتبار عند القراءة أ أخا أمحد هو من كا يد ّو هذ السرية،
وقد صرّح الدمي أ مشري هو من كتب السارية وهاو مان كتاب انسا ر بااللو
انسود الغامق ،وأنها جمموعة تداعيات من أنها تستعصي على التصنيف! (.)26
املدى الزمين الذي متتد عليه سرية " املغزول ":
ل جند أنهاا مل تشامل ثيااة ال اتاب كلاها مان الاوالدة ومرثلاة
بقراءة "املغزو "
ال فولة والشاباب ب ال تفصايالتها وأثاداثها إىل ال هولاة ،وإ ثضارت ذكرياات
ال فولة والشباب املب ر يف كثري من االس جاعات؛ فقد اقتصارت علاى فا ة زمنياة
معينة ،هي ف ة استشراء الداء يف جسد زاهر املعلول إىل وفاته؛ ويبدأ السارية بعملياة
ب الرِّجل انخرية ليجعلها مفتتم ال تاب بتلك الصرخة( .." :أين رجلي ..أعيدوا لي
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رجلي) " ( )25وي ررها يف الصف ة التالية بعد أ تذكّر أنه وقّن باملوافقة على ب ها بعد
عذاب تسعة أشهر كاملة (.)24
فزمن املرض لدد السارد بربن قر " :إ زمناً يقاارب ربان قار  ،ضارب فياه
"زاهر" سفراً بعيداً من مصاحلة املرض،كا آخرها جرح "الغرغرينا" الاذي تفااوض معاه
منذ أشهر تسعة :مل ي ن نهاية عثارات امل ارمني ،انمل ثتاى وإ كاا مفاجئااً حمفازاً
لغضبة الوجن؛ لن ي و جديداً على خربته" (.)20
ويف النص تداعيات كثرية مي ن مجعها ووضاعها حتات عناوا "فلسافة املارض"
فاملرض أصبم صديقاً لزاهر وهي صداقة ثتمية ،ولاول يف كثري من هذ التاداعيات
أ يبعي رسالة لألص اء مفادها أنهم هم املرضى ماداموا يتصوفو من املرض:
"لقد عرف متاماً أ املرض ليس قبي اً إىل احلاد الاذي يصافه النااس باالوثش
املصيف ،أو أنه ذلك الذي ال مي ن قبوله أو توقعه ...احلقيقة أ "زاهر" عرف وبتأكياد
اجملرّب ..أ الناس انكثر ختوّفاً من املرض ،هم أولئك الذين يرماو أنفساهم مسابقاً
وباستعداد طريْ للشفقة ،والستجداء ع ف الناس"...مس ني مريض" ..عرف "زاهر" يف
إطار حمي ه االجتماعي أ الناس ال يزيدو بزياراتهم أو سؤاهلم بعضاً من بعض عن
املريض ..ال يزيدونه إال خوفاً وتوجّساً من خ رٍ ثائقٍ فتّاك ...إنهم يدعمو املريض
بوافرٍ من االستعداد للموت والتهيؤ للضعف واالستسالم.)21( "...
وهو قد شُفي من ذلك متاماً؛ ف به للناس ثبٌّ طبيعي ،ال يريد ساوى انُلفاة
الح خترجه من الغربة العميقة املوثشة؛ فله فلسفة أخرى يف قراءة الوجاو واسات نا
ما يغيب عادة عن الناظر إليها!
وكثري من هذ الفلسفة اخلاصة الح ستظهر يف انس ر القادمة خالل الدراسة.
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أوالً -الزمن املاضي واالس جاعات:
وهو الزمن الرئيس انول الذي تعوّل عليه االس جاعات ال برية والصاغرية،
الداخلية واخلارجية الح ختتلط بال جين.
 –8االس جاعات الداخلية:
وهي االستعادات الزمنية داخل زمن احل اية (الاب ) وهاومنتمي إىل احل اياة؛
ت ميلي يسد ثذفاً أو نقصاً قد ي و ثدثاً مفرداً يف زمن احل اية وقان مارة واثادة،
"وهذا االس جاع اجلزئي يغ ي جزءاً حمدداً من املاضي ،معزوالً ومنق عاً عماا ثولاه
ووظيفته تقديم معلومات حمددة ضرورية لفهم انثداث" (.)29
وهو إشارات القصة إىل ماضيها ،كعودات قصرية غالباً بقصد التاذكري ،وهاذا
التذكري عند مشري يأخذ ش ل مقارنة بني املاضي القريب واملاضي البعيد غالباً.
واحل اية كلها قائمة على االس جاعات الح تعاد وت رر يف ش ل دوائر زمنياة
صغرية أثياناً ،وكبرية متسعة يف أثيا أخرى ،ويبدو الت دياد الازم للاب انخاري
مهماً يف حتديد أنواع االس جاعات.
يبدأ احل اية كما أسلفتُ باكتشافه لرجله املبتورة ،ويبدأ يف تداعيات عديدة عن
لعبة التواز  ،ويست رد يف وصف نفسه وذكر زمن مرضه ال ويل املرهق له ب ثري من
االست بابات.
وبعد ق ن السرد كذلك حبلم غريب ثدّث فيه قدماه املبتاورة ،يعاود إىل زمان
الب " :كاد خيتنق ،وعندما فتم عينيه بعد جهد للصاروج مان احللام ..كاا فماه جافااً
كباطن ال ف ،وأنفه مسدوداً بالدم املتجمّد ،ثاول أ ينقلب علاى أثاد جنبياه فلام
يست ن ،فانمل ي اد يشل الرِّجل من احلوض إىل الركبة ،بينما كانت يد اليسرى مقيّدة
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باننبوب املغروس ...اثتاج أ لكّ بعنف أصابن القدم اليمنى الح بال قادم...بعاد
وقت ثسبه ستني دقيقة من وتة من االنتظار ،دخلت املمرضة بهدوء ،مدت يادها إىل
جبينه ثم خرجت.)17( "...
خيرج من هذا الزمن مباشرة إىل اسا جاع خاارجي عان ثاادثتني هلروباه مان
املستشفيات ،وانتقال آخر بينهما نول زمن للتنويم يف ثياته قبل عشرين عاماً.
تسي ر عليه املشاعر الفلينية واخلشبية وهو ينتظر تركيب طرف صناعي يعوّضه
عن رِجله املفقودة (.)18
"الغرفة الح تشبه يف جدرانها وسقفها الفلني ..ظهرت كل انشياء فلينية ناشافة
وسااكتة ،النوافاذ البعيادة يف الواجهاة اجلنوبياة للمستشافى ال ابري ..مجيعهاا مغلّفاة
ومشدودة بإطارات انملنيوم الذي يشبه الفلني الشاثب ...كل شيء شااثب وفلاي
ثول الغرفة وداخلها( ...يا للعذاب ..هل حتوّلت مشاعر الناس ال يبة إىل فلني؟
عندما دخل عليه هذا الصباح ،خبري التدريب ال بيعي ..قال إنه ستصابم ذات
يوم مثل اآلخرين ..يقف وميشي على اثنتني ...ب كيب طرف صناعي ...لعله ي او
أيضاً من الفلني الشاثب ،أو الصلب غري القابل لل سر" (.)12
وهنا تتداخل جيوب سردية صغرية ،داخل زمن غري حمدد مان أزمناة التناويم،
ول ن مخنتُ أنه بعد الب  ،ثني يتأمل ثالتني مرضيتني حتي ا به من اجلانبني ،ثالاة
لسيدة سبيعينية ،وأخارى ل فال صاغري( ،)11ثام خيارج إىل اسا جاع بعياد إىل زمان
ال فولة.
يتأخر ال بيب ويأتي ال عام الذي يرفضه عادة ،ويستدعي املثل القروي الاذي
يقول" :ما يأكل إال العافية" "لتت وّل الرغبة يف انكل لديه إىل كار شاديد ،يتصاوّر أناه
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كالبقرة عندما يقعد متفرّغاً مان أجال أ يأكال" ( )16وخيارج السا جاع قرياب بعاد
ثدوث جل ة له.
وباس جاع داخلي مؤثّر يتداخل فيه ثديي النفس من وخزات أمل جرح القدم
وجروح داخلية أخرى كثرية ،يعود إىل غرفته بعد عملية الب :
"أيام متضي يف الغرفة الفلينية كما ميضي الوجن يف الضرس" ،زاهر" يهيائ لساانه
ليسأل طبيبه عن اليوم والساعة الح سي تب له فيها اخلروج ...أثسّ يوماً باأ علياه
أ ي و أول املتأقلمني من ثالته الراهنة ،الح تعا بالضابط (ال تتاذمر مان وضان
الرِّجل ،أو تذمّر كما تشاء ..احلال واقن ،وم ا الب ليس يف الرّجال ،إناه يف قلباك
وشعورك ،رضيت أم أبيت؛ فاشرب ماء احملي ات انجاج أو سُافّ رمال الصا اري
ثتى ت ع) " (.)15
إنه يسرد مرات كثرية ما لدث مرة واثدة ،بأش ال وتأثرات شعورية عديدة.
ومن االس جاعات الح جاءت بعد عدة تداعيات عن املرض ووجو النااس،
الح مجعت بني تعاظم الشعور بانمل والوثدة والغربة:
" "زاهر" جيذب الل اف انبيض على السرير ،ويلملام أطرافاه الناقصاة كقبضاة
الن يل ،ي اد لو يتوهّم أ النااس مجيعااً؛ وبتساا ٍو يعوماو باو ءد ودفء ثولاه حتات
حلافه .. .توقف حتت دفء الل اف ،وكا ال يزال يفتّش يف الوجاو عان أُلفاة ترتُاق
وثشته.)14( "...
ويستدعي هذا االس جاع دائرة زمنية صغرية تت ّو من أربعة أس ر يعود بهاا
إىل ذاكرة القرية وزمن ال فولة.
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وهنا اس جاع حلادثة ب قدمه مرة أخرى بعد وصف طويل:
"يذكر "زاهر" وللمرة انوىل يف ثياته املرضية ،أنه ثني نزل من على ظهر السرير
بعد ف ة البيات العالجي لب ساقه؛ تعرّض ل قس نفسي مُعتم باخلوف والالمبااالة،
أو ما يصفه النفسيّو با "ال آبة" فبماذا يصفو مريض النقاهة الذي ت لّان إىل رصايف
املُشاة ،أو ثتى إىل دورة امليا مبنزلاه ،فوجاد أ رِجلاه وموقان ارت ااز ونقال بدناه
مفقود.)10( "...
ثم يأتي تداعي ثم عود إىل ال فولة فق ن وصفيّ ،فتداعي لزمن السليك بن السّل ة.
بعد اس جاعات بعيدة كثرية يعود زاهر إىل غرفته الفلينية ،ويؤكد عودته هاذ
بوصف طويل ومسهب هلا:
"الغرفة الفلينية اجلدرا واحلاواف ،تازداد ضايقاً ،وكاأ هاوا ًء خلاف جلادها
انبيض الربتقالي ..يضغط من الداخل؛ أو كاأ ساائالً مركبااً ًباامللم ...لقاد تشابّن
الفلني بالضجر والت رارية؛ وهو ليط بسرير املريض.)11( "...
وخيرج من هذا الوصف إىل تداعي طويل عن فلسافة املارض املازمن ووطأتاه
عليه (.)19
ثم إىل دائرة زمنية صغرية يف زمن ماضٍ مبدينة جدة عند طبيب أفريقي.
ثم يعود إىل انيام الح يقضيها يب ي رِجله الح فُصلت عنه:
"قلنا..
إ "زاهر" الزال يقضي أيامه وتقضيه على بياض السرير؛ يف ف ة جديدة ختتلف
عن كل أصناف اآلالم الح مرّ بها من قبل ،وضمن ثوض زم مترّ يف قصباته باني
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ثالٍ وثال ...اآل يفقد رِجله :لقد اُجتزت اليمنى وقُذف بها يف كيس املهمالت ،يف
م ا جتمان فياه خملفاات الاور  ،وبقاياا ال عاام ،وكماماات التماريض ،وأعقااب
السجائر .أُلقيت رِجل إنسا ؛ محلته منذ أربعني عاماً" (.)67
وبعد رثاء طويل لرِجله املبتاورة ،خيارج جللساة مان جلساات "الاديلزة"( )41ثام
س ّل ّة الذي حتوّل من عدّاء ال يُل اق إىل مبتاور الساا يف
تداعي قصري للسليك بن ال ّ
معركة ثربيّة متصيّلة (.)62
ثم يعود ليعزّي نفسه ،وخياطب "زاهر" احملب لل ياة واحلب واجلمال ،الذي يع
مبواسم امل ر والزرع واحلصاد ،ولب الشمس الدافئة ،ويتفاءل بالربين ،لينهي الفصل
الرابن وما قبل انخري(.)61
يبدأ الفصل انخري بعودته إىل املستشفى بعد عام من با سااقه اليمناى ،جااء
بسا صناعية من الرّكبة إىل موضن انصابن ،جاء جبرح جديد ال يعرف مااذا ساريى
س ر ،تأتيه املفاجأة على لساا نفاس
ال بيب فيه؛ وبعد الف وصات املعتادة ملريض ال ّ
ال بيب الذي قضى قبل عام بب قدمه اليمنى بضرورة إجراء عملية لب السا الثانية! (.)66
وتبدأ التداعيات ترسم معامل املأساة الح وجاد نفساه فيهاا باال موعاد ،ويبادو
السّليك وهو يهمز جواد الذي ميشي وال ميشي؛ فهو ال يربح م انه ،ويسمن صاوت
موسيقى جنائزية ،ويدخل يف لُفافة الليل ليستيقظ بال قدمني!
تبدو هذ االس جاعات أكثر من غريها أملاً؛ لقربها من ثادثة الب الح شا ّل
السليك بن السّل ة كثرياً من تداعياتها الح ثاولت أ أفصلها يف جزئية خاصاة عان
الوقفات الزمنية ،ل نها تندم كاثرياً يف احلادث ،حبياي ال مي ان وصاف الساريورة
الزمنية املتداخلة واملصتل ة إال ب ريقة القراءة الدائرية هذ .
العدد الثالث عشر ( رجـب 3415هـ – مايـو 4134م)
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 – 2االس جاعات اخلارجية:
وهو ذلك النوع من االس جاع الذي يعاجل أثداثاً تنتظم يف سلسالة ساردية،
تبدأ وتنتهي قبل نق ة البداية املف ضة لل

اية انوىل(.)65

والسرد يستعيد أثداثاً قبل زمن احل اية (ب القادم) وينقسام هاذا الازمن إىل
ف ات زمنية بعضها قريب :قبال زمان الاب مباشارة ،وبعضاها بعياد ميتاد إىل زمان
ال فولة ،وتت امل هذ انزمنة يف سرد قصة ثياة "زاهر املعلول".
ومن االس جاعات القريبة من هذا الزمن (زمن الب ) عنادما مل جياد ال بياب
عالجاً للغرغرينا سوى ق ن الرّجل ،ومن هنا تبدأ مأساة "مريضنا" الح بدأ يهارب مان
سردها مرة باالس جاعات وأخرى باالستشرافات:
"ال بيب يف مرور اليوم على "زاهر" قال :إنه مل جيد خياراً غري عملية "الب " وكانت

هذ ال لمة تع للمريض معنى صعباً ال يليق حبال من يقيم حمبة من انمل" (.)64
فيستعيد أثداث هروبني له من املستشفيات:

"مل ي ن زاهر لب املستشفيات الاح توجاب ثالتاه أ يقايم بهاا ...ثادث يف
ثالتني صعبتني ويف أوقات متباعدة أ هرب مبالبس التنويم دو أ يرا أثد ...ويف
مرات عديدة ،رفض روتينية النظام التقليدي الص ي ،فاكتفوا بأخذ توقيعه واع افاه

مبسئوليته التامة عن خروجه االختياري امللم" (.)60

وقبل عام ثدثت له ثادثة بدأ سردها جبملة كررها كثرياً:
"مل لب "زاهر" املستشفيات ،فمن أنها مربوطة بضرورة وضاعه الصا ي كالقادر
احملتوم ،وبالرغم من ت رار احلاالت املتزايدة ،الح من ال بيعي حب م العادة واحلاجة..
أ ي و قد تآلف من أجوائها ،إال أنه جيد يف ضلوعه نفوراً دائماً.
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قبل عام ويف مثل هذا الفصل من السنة املاضية ..سايق بضاغوط انمل والساهر
وفتور املهدئات املتنوعة يف بدنه ..بسبب جرح ال يعلم كياف بُعاي حتات بنصار ياد
اليسرى ...كا "زاهر" لمل ق عة من اجلمر يف يد معصوبة بالشاش انبيض ،وكانت
اجلمرة املتأججة املسماة بإصبن اخلامت الزوجي؛ تتغذى من وجن ثاملها فينة ففيناة...
خُلن اإلصبن من مضارب جاذور ومل ينتباه لاه مثلماا تنباه لفقاد رِجلاه باني عشايّة
وصب ها"(.)61
أما احلادثة الح وقعت قبل عاامني والاح اسا جعها بعاد هاذ احلادثاة ،فهاي
ثادثة جرح القدم الذي قضى به يف املستشفى مدة ثالثة أشهر.
ثم يستذكر السارد بعض يوميات طفولته املرضية لتفضي به إىل اس جاع قريب
ثني دخل املستشفى العس ري:
وبعد أ أخربو بقرب تركيب طرف صناعي له ،وبعاد عادة تاداعيات يشاعر
باثتقا مثانته الح ت اد تنفجر كرصاصة وبعاد اساتدعاء املمرضاة لعمال القسا رة،
ترجعه هذ احلالة إىل ثادثة قدمية من جلسات "الديلزة"()69وتبدو املفارقة:
"يا لصدف احلاالت ،كا قبل عامني مضتا علاى زرع كلياة صا ي ة ..يتمناى
أمنية املست يل ،لو خيلص جسمه من زيادة الساوائل الاح تتاوزع يف الصادر والاب ن
وانطراف ،ثتى تنق ن أنفاسه )57("...هذ دائرة زمنية صغرية عان عملياات الاديلزة
يغلقها.
وبعد ث ايتني صغريتني يسردهما عن سيدة سبعينية ،وطفل صغري يف زمن غري
معلوم ،يعانيا من آالم الغسيل ال لوي ،استعادة بعيدة حلادثة يف زمن ال فولة ،وكأ
دموع ال فل بندر وصرخاته املستمرة قد أثارت هذ الذكريات:
العدد الثالث عشر ( رجـب 3415هـ – مايـو 4134م)
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"يتذكر "زاهر إذ أودعته أمه من خاله املقيم بشر البالد...بعد أيام أخذ خاله إىل
املستشفى املركزي ،فرأى ال بيب أ يبقيه ف ة يف عنرب املستشفى ،كاا رأي ال بياب
يزلزل ضلوع املريض الذي ي ر ثبس الغرف الزجاجية.)58( "...
ثم يعود ويرسم دائرة زمنية أخرى عن عمليات الديلزة لي مل بها كالمه هاذا
بني جدرا الفلني واإلمسنت وانملنيوم الح تسهم يف انقضاض الزمن عليه:
"انملنيوم!ّ..
مل ي ن "زاهر املعلول" يعلم أ ذلك املعد الرافض للتأكسد ،والذي يبدو هشّااً
خفيفاً ،ي من يف تركيب البد البشري ،إال ثني تعب انطباء يف تفسري ثالة اهلاذيا
الح استعمرت ذهنه ولسانه ورعشة أعصابه ..مل يتصلّف يوماً عن احلضاور يف موعاد
الديلزة ..ثالثة أيام يف انسبوع يلعب به الدوار فيُدير رأسه جانباً ..ويتقياأ ،يتقياأ أي
شيء ..أغشية الب ن اجمللفنة باللعاب؛ اهلواء..التصورات القدمية منذ طفولاة القرياة..
املسام ومنابت الشعر ..انظافر املنقوشة كانهلة ...الشيء يبقى يف اجلسم ..مل خياف
عليه أمر "الديلزة" املوكلة ثتى بامتصاص العِظام" (.)52
يبدو وصفه للمواد الح يتقيأها مؤملاً وجارثاً من سصرية موجعاة تت اامن مان
ت اثف امل ا /املستشفى من الزما /زمن املستشافى غالبااً يف رسام لوثاة مت املاة
ملعاناة الغسيل ال لوي؛ فالزمن يف املستشفى كأنه خارج الزمن ،فاحلركة فيه دائماة ال
تع بسواد الوقت أو بياضه،وانطقم العاملة فيه تقيس وقتها بدورا الساعة ،ففاوجٌ
يغادر وفوجٌ يستلم ه ذا ،وليمت من ميت.
ثم يعود إىل زمن الب وي مل جبملة م ررة يربط بهاا الازمن الساابق إىل هاذا
الزمن:
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"كا انطباء قد اختلفوا يف أمر اهلذيا وثقل اللسا " (.)51
وهنا دائرة زمنية صغرية ،داخل الزمن اخلارجي ،ثيي يعود إىل مسببات ثادثة
الب :
"قبل دخوله مستشفى العاصمة التصصصي ،كا قد نُقل بالت ويل من مستشفى
املدينة الساثلية ...كا جرح القدم صغرياً ف عرع وثفر ال بيب إىل أ ظهر العظم
ومل يلتئم ...كا "زاهر" شديد الثقة بأطبائه ،وكا يستبعد أ يرى نهاية احللول يف قدمه
االستئصال" (.)56
وماان أهاام أثااداث مرضااه وتنقّلااه بااني املستشاافيات ،دخولااه إىل مستشاافى
العاصمة ،بعد أ أصابه اجلفاف:
"دخل "زاهر" املستشفى بالعاصمة ،بعد أ ابتلن ركاماً من الزفري امل توم ،جعلاو
على السرير ووجهه حنو السقف ودلقوا يف شرايينه الع شى كرماً مائياً ما كا لاي لم
به قليالً ...لقد كا االخنفاض يف قلة السوائل ،وليس نقصا امللم" (.)55
ثم خيرج إىل وصف الليل واملرافق انليف ،ثم تداعي طويل حلادث هروب يف
املاضي البعيد من املستشفى ،إىل هروب أبعد يف مرثلة املراهقة من املدرسة من زميل له(.)54
ثم تأتي دائرة زمنية صغرية ال يعرف القارئ عنها إال أنها يف الزمن البعيد:
"أُدخل -ال وارئ -أثس بالتعب بعد سهر ثالث لياالٍ متتالياات حلالاة غارام
كيدية ..مل يتناول عربها ثقنة "اننسولني"..مساءً كا الوقت ،عاد بسيارته ..كاا يارى
ال ر غري الح يعرفها ...علّق بوعي متباطئ يف واجهة الباب ،ورقة" :أنا متعب أثتاج
إىل مساعدة" " ( )57ثم يدخل يف غيبوبة ت ثر فيها التداعيات املف ة.
العدد الثالث عشر ( رجـب 3415هـ – مايـو 4134م)
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ثم دائرة زمنية صغرية كذلك تنتمي إىل زمن ما قبل الب :
"قلنا..
إ "زاهر" كا يس ن وثيداً ،وهي رغبة اختيارية ثرة ،ارتب ت ظروفهاا بعادد
من املواصفات ...وبقي صاثبنا يف عمله بذات اجلريدة الشرقية ،حمرراً متعاوناً"..

()51

ومن هذ الدوائر الصغرية الح خرج إليها من غرفته الفلينية:
"ذات عام..
أُخذ إىل طبيب من "أفريقيا" باملدينة الساثلية الغربية ..شين أنه عااجل بالوصاف
والقراءات؛ مريضاً من ال بقة انوىل كا مصاباً مبثل مرضه ومقعداً ،جاء إليه مريضنا
فأقعد على انرض جانبه ،ت لّن فيه فقرأ كل شعرة فيه ثتاى ثاجبياه ،ثام نفا يف
يديه"(.)59
ثم وصف له دواءً شعبياً مل يفد من علته املزمنة ،ثم يرفض العودة إليه ،ثم يعود
إىل غرفته يعاني آالم الب النفسي لروثه الح تعبي فيها اآلالم.
هااذ االساا جاعات اخلارجيااة قريبااة احلاادوث ماان الااب  ،تشاا ّل إطاااراً
لالس جاعات السابقة ،إنه يهيلها على احلدث القريب ،ثم يهرب منه إليهاا ،خاصاة
ثني يس جن كثرياً من االستشفاءات الح جلأ إليها سابقاً ،وكأنه يريد أ يتصذ لنفساه
العذر يف أنه مل يدّخر وسعاً ل لب العالج؛ فال ذناب لاه يف هاذا اجلارح الاذي أودى
بساقيه يف النهاية.
ومن االس جاعات اخلارجية البعيدة إىل زمن ال فولة ،اس جاع أثار ثاادث
هروبه من املستشفى يف زمن سابق من أزمنة التنويم ال ثرية ،يقول:
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"ال ينسى "زاهر" أول ظرف استوجب منه اإلقامة يف مستشفى ،كا ذلك منذ ماا
يزيد على عشرين عاماً ،ثني أخذ ج ّد حمموالً كاجلرادة املنه ة من القرية البعيدة إىل
املدينة الساثلية ،وما أ كشف انطباء مرضه املزمن يف بدايته ثتى ب ى ج ّد وفارح
هو ننه سيغيب عن املدرسة.)47( "...
ويست رد إىل تفاصيل كثرية آلثار مرضه املزمن على مستوا الدراسي ،ثم خيرج
من هذ الدائرة الزمنية الصغرية إىل دائرة أخرى وثادثة أخرى وقعت قبل عاام ،ثام
يعود إىل الزمن احلاضر ،ثم خيرج إىل دائرة زمنية أخرى وثادثة وقعت قبل عامني ،ثم
يعود إىل احلاضر وه ذا.
واحلادثة الح وقعت قبل عام كانت ب بنصر ياد اليسارى ،أماا احلادثاة الاح
وقعت قبل عامني والح اس جعها بعد هذ احلادثة ،فهي ثادثاة جارح القادم الاذي
قضى به يف املستشفى مدة ثالثة أشهر.
ويعود إىل زمن ال فولة ،ويستذكر بعض يوميات مرضه:
"يتذكر "زاهر" إذ أودعته أمه من خاله املقيم بشر البالد ثالثة أياام عارب ال رياق
الربي بسيارة انجرة ...بعد أيام أخذ خاله إىل املستشفى املركزي ،فرأى ال بياب أ
يبقيه ف ة يف عنرب املستشفى ،كا رأي ال بيب يزلزل ضلوع املريض الذي ي ر ثبس
الغرف العالجية ...حنيالً مصفرّ البشرة وساكناً كعصفور منتوف الريش ..اشا ى لاه
ال رأسه ،أخذ معه كاساً للشرب وملعقة،
اخلال مالبس داخلية بيضاء ،وثلق له احل ّ
ومنشفة ،مثلما يفعل املرضى ،ودخل مُثقالً باهلم ال باملرض" (.)48
ثم عودة إىل زمن الب وزيارة صديقة قدمية له ،ثام اسا جاع خاارجي قرياب
ثني دخوله املستشفى العس ري بالعاصمة بسبب جل ة:
العدد الثالث عشر ( رجـب 3415هـ – مايـو 4134م)
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"كا الشتاء يصبّ شراسة الربودة يف عظامه ،وكا عاد إىل املستشفى العس ري
بالعاصمة ...كا جنبه انيسر مشلوالً ،ثتى نصف لسانه ووجهه ،ال بياب شاصّص
احلالة دو تردد بأ جل ة مفاجئة استقرت دو الرقبة.)42( "...
ويتداعى هذا احلدث إىل ثوار داخلي ساخر يتضام فياه فلسافة الساارد عان
املرض واحلياة واملوت ،إىل عودة إىل زمن الب (.)41
ومن الدوائر الزمنية الصغرية جداً ،ما جاء منها بعد اسا جاع داخلاي ساابق؛
ثيي يعود عودة سريعة جداً إىل زمن ال فولة:
" قريته الح نقض االستهالك اجلديد صوف غنمها من مغزل أمه،وأيبس احلقول
وانشجار وجلود البقر واحلمري ،وغدا الفالّح غري فاحل ،واجلمّال بال مجل ،وجتردت
اجلبال من أمسائها ،ووالء وقايتها للرعود املصيفة ومحاية امللتجئ" (.)46
ويغلق هذ الدائرة مباشرة ليصرج إىل وصف جارتاه يف املارض ،وهاي طفلاة
صغرية ترعاهاا أمهاا ،ويصاف أجاواء املارض وضاغ ه علاى صادر هاذ الصاغرية
امل شوف ،ثتى ي تب ال بيب شيئاً ماا يف ملفّهاا املعلاق يف ساريرها قبال أ يغ اي
عينيها لتغفو يف نومة أبدية.
وأبعد االس جاعات زمناً ماعاد فيه السارد إىل زمن والدة "زاهر" ثاني تتاداعى
الصباثات احلليبية البيضاء إىل صباثات القرية البعيادة ،ومسااءات اجلاوع والظلماة
الح يعيشها يف املستشفى إىل مساءات القرى الباردة:
"كا الصبم يصبّ بواكري نور يف مثانة الليل ،وكا الشاتاء يتانفّس باارداً مان
مفاصل املعلول يف القرية اجلبلية البعيدة ،وُلِد "زاهر" يف يوم جديد بال وجن ،مل ي ن يف
ثاجة إىل تذكّر ليل البارثة الفائض بالسهر واجلوع والظلمة.
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السهر يف الشتاء القروي البارد؛ ال يع غري املارض أو اجلاوع أو طاول الليال
البارد ،و"زاهر" الذي يرفان يدياه مسالّماً بتقالياد البيات يف انكال والشارب وثادود
العااادات ،يأكاال ماان أكاال اجلمياان يف البياات (ساابعة أطفااال لاازوجحّ انب؛ وج ادّ
وجدّة) .. .تُقفل أبواب الدار ،وينام ال لّ بعد اخلبز أو اللنب أو السمن (ال يصلم مثل
هذا انكل لزاهر) يقول ال بيب (هذا أكلنا املعتاد) يقول اجلدّ لل بيب ،وكأ ال بيب
سرياعي عادات ال عام الح أوجدتْ نوعها "ثسب املوجود".)45( " ...
وخيرج السرد إىل وصف طويل للقرى وعاداتها يف املأكل ،ثم يعاود إىل صاباح
زاهر القروي ،ثم ينتقل إىل أول تنويم له وهو صيبٌّ صغري يف ال ائف ،ثم يعاود مارة
أخرى إىل ثادثة ب قدمه!!
إنه يسرد ما ثدث مرة ،مرات كثرية وي ررها ولو الثظنا ما ي ارر كال مارة
حلادثة ب قدمه ،ال جند اختالفاً كبرياً ياذكر؛ وهاذا التاواتر الت اراري ياذكّر املتلقاي
بالت رارات ال ثرية يف أيام طه ثسني؛ وهذا يرتبط بال بن باحلالة املرضية الح يعانيهاا
املشري ،والح تُدخله يف إغماءات متعددة بعاد عملياات الاب انخارية قبال وفاتاه،
وثالة فقْد البصر عند طه ثسني(.)44
وبعد عملية الب الثانية للسا اليسرى كانت العودة للقرياة اجلبلياة ،ولل فال
الصغري مؤملة كثرياً ،يقول:
"هل ص يم أ مثّة أشياء حتدث دو أ ي و لناا يادّ فيهاا أو إصابن ،وهال
ص يم أ كل الذي ثدث يف الغيبوبة مل يبق مناه غاري بيتناا القاروي انول ،وتلاك
الساثات الربثة واملزروعة باللوز املتفر على مسااثات ال تتعادى ركضاة ال فال
العجول.)40( "...
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إنه يق ن الرثلة من ذلك الوقت إىل الل ظة الراهنة ،ويقيس املسافات بدرجاة
ثرارة اجلو ووجو انشصاص:
"وما هو ثجم اآل  ،هل امتدت من ال فولة انوىل ..أع إىل اآل  ،وكام مان
مساثة انرض والزما تفصل بني هذ احلجارة البيضااء ،يف وساط هاذا املستشافى
انمري ي البارد كرموش النساء فيه ،وكالقبعات انمامية البيضاء فو رؤوسهن قرب
انسرّة ويف الدهاليز،ووسط أدوات ال ب وعجائن الق ن اللفافات الثلجية.)41( "...
الزمن هنا ميتد ،فلم تعد مثّة عودات ،إنه ميتدّ من املاضاي إىل احلاضار ،وكأناه
هنا خيتزل ثياته كلها من زمن ال فولة ثتى اآل يف هذ الغرفة البااردة يف بلاد باارد
غريب ،والزمن ال ي اد مييّز بعد أ أصبم بال معامل ،جمرد ق عة رخوة بال معامل متتادّ
على سرير !
ثانياً -توقف الزمن وتع يل السرد:
وأما تع يل السرد فيظهر يف االس اثات ال اثرية ،فهاي وقفاات زمنياة علاى
نقيض احلذف .وتظهر يف التوقف يف مسار السرد ،ثياي يلجاأ الساارد إىل الوصاف
الذي يقتضي انق اع السريورة الزمنية وتع يل ثركتهاا ،فيظال زمان القصاة ياراوح
م انه بانتظار فرا الوصف من مهمته(.)49
وثيي ينق ان ساري انثاداث ،يتوقاف الساارد هاذ الوقفاات الوصافية أو
االس جاعية ال ثرية ،ل نها طريقته يف القص وهلا أهداف سردية؛ فهي تضيء احلدث
القادم ،ويظهر فيها أسلوب مشري الروائي ،ويساتعرض أثيانااً ثقافتاه يف كاثري مان
التداعيات.
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 -8الوقفات الوصفية:
وتبادو اسا اثات بامتياااز؛ فالساارد خياارج ماان ضاغط امل ااا ووطااأة زماان
املستشفى الثقيل إىل الوصف الضايف الدقيق.
ومن الق ن الوصفي ،ق عة يف وصاف زاهار املعلاول تقادّم إضااءة ضارورية
للقارئ ،يقول:
" "زاهر" كثري الف اهة ..يقتنص نوادر الض

ات ويعبي ببعضها ،أو ميل ها كما

يُقال ،ل نه ثني ين فئ من أوجاعه وثيداً..ثيي الص ة ال تُعار ،فإنه ال لاسب أي
سبب خارجي مبا يف ذلك مضاعفات ونوعيات املرض ،وإمنا يعيد انمور إىل التزاماته
التلقائية بفعل الت رار يف ثرصه على ت بيق نصائم وجداول املقتضى ال ايب ...لقاد
أصبم من البديهي أ يهتم بعالجاته أكثر مما يهتم النااس مبأكلاهم ومواعياد عملاهم
ونومهم ،وليس سهالً عليه أ يفرش أسنانه بقدر ما هو سهل أ ياوخز نفساه باإبرة
الصباح واملساء " (.)07
ومن الق ن الوصفي ال ويل ماجاء بعد اس جاع خارجي طويال أيضااً لازمن
ال فولة ،ومنه هذا املقتبس:
ي مان نساي اخلالياا ،ومان أليااف
"يف الصباثات اجل ميلاة ،تلاك الاح تنبعا ُ
انعصاب الدقيقة كالشعر انبيض املذهب ،ومن البياض املعلّق فو السرير ،والق ن
والشاااش ،والضااماد ،وماان الزهااور البيضاااء ،وابتسااامات انطباااء واملمرضااات
ومالبسهم ،ومن أسنا العاملني وأظافرهم ،الصباثات الح ترى فيهاا أرض الغرفاة
وسقفها وجدرانها ،وثبال الستائر ،وصوت جرس االستدعاء ،وخراطيم السماعات
يف رقاب ثامليهاا ،وراقصاات البالياه يف املوسايقى املتقناة كغاباات الاثل وأنابياب
البالستيك البيضاء الشفّافة ،الح توردإىل العرو يف اجلسم اآلدمي حماليلها.)08( "...
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وبعد هذا الوصف ال ويل يعود إىل زمن ب قدمه!
هذا التداخل الذي مييّز هذ الذكريات واالس جاعات؛ فالسرد اآلناي ياراوح
حمله ،بينما تتنقل الذاكرة بني أزمنة كثرية ،والوصف ي ول لوصف انطباء واملرضى،
وهو وإ كا وصفاً خالصاً ،ل نه يش ّل صورة امل ا  ،بُعداً عمودياً يضاف إىل البُعد
انفقي الذي يش ّله السرد ،ويأتلفا لتأثيي فضاء هذ السرية اخلاصة.
-2وقفات التداعي احلر:
وهي وقفات يغلفها احلز والضغط النفسي ال بري ،وهي أهام مان الوقفاات
الوصفية؛ ثيي تتضم فيها وطأة الزمن الثقيال ،والهتماام الساارد بهاا فإناه ي تاب

بعضها باخلط انسود الغامق(.)02

قبل زمن الب  ،وبعد مرور ال بيب الذي مل جيد خياراً غري عملية الاب  ،يق ان
السارد زمن السرد بتداع ثر وباخلط انسود الغامق:
"مساكني ..تعلموا يف أكادميياتهم أ يواسوا مرضاهم ،أو يضيفوا إىل نفساياتهم
بهارات من التزوّد بالصرب واالستسالم كالوقوف احلائر أمام موصدات انبواب.
يا للغباء ..مم خياف أولئك الذين يرو املوت يعابي عروقهم ،وخياطبهم على

أكفهم منذراً بالتهديد بني غمضة وغمضة؟!.)01( "...

ويتميّز أثد هذ التداعيات حبوار داخلي طويل وساخر سصرية مريرة ،عنادما
خضن للتنويم إثر جل ة أصابته:
"يف الغد . .الغد القرياب كامتاداد الياد يف الضاباب ،سايدخل مرثلاة ال يعلام
نهايتها ،وال يدري ..كم حتتاج من طاقة الذهن والت يّف ،وال كيف تُغسل أو ُت اوى
أو تُجفف الدماء ...تنقية الدم من الشوائب ،والسوائل ،الشوائب!
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 شوائب ماذا؟ شوائب ما يزيد يف الدم من مسوم. مل يتعاط السموم؛ ال مأكالً وال مشرباً؛ وال ف راً.ال ختلط أفعال زيد بأف ار عمرو ..قلناا مساوم حتتااج إىل تنقياة ،وال باد مان
خضصضة الدم ..ق رة ..ق رة وإال..
 امسع جيداً ..أنتم جتيدو التنظري ،وترو أ بهجة احلياة ومجاهلا خُلقت ل م أيهاانص اء ،ل ن م ختافو من وخزة بعوضة ،ختافو منظر الدم.)06( " ...
السارد لتوي املرض ،ويعايشه ،ولاور  ،ويقامسه انمل والسصرية ،إنه لتوي
التجربة ويد ّو آالمها وعناءها ،ليصبم املرض لديه وثيقة انتصار يشاهرها أماام مان
ص اء:
يدّعو أنهم أ ّ
 "كأنك تت دّى يا مريض! أمل أقل ..إنك مس ني ،كل أمر لدي م يع الت دي أو االستسالم مقياس خاطئ..أنت ختاف ،تدعو اهلل أال جيعلك يف م اني ،أتعلم ملاذا؟ ننك جاهز لالستسالم"

()05

ومن التداعيات ال ويلة الح تنتهي إىل نتائ غريبة ،ما جاء عند دخاول عامال
إيصال الوجبات يف املستشفى:
" ...وجبات املرضى مهما اختلفت أصنافها إال أنها شهية وتبيّ روائم طيباة..
(هل يضنُ العامل عينيه دو تردد على هذا الص ن الادائري املاوزّع باأنواع ال عاام
املقننة ..كم عدد املرات الح يقمن فيها رغبته كي ال متتدُّ يد إىل مثرة فاكهة أو ق عاة
حلم مشوية ...رمبا بعدد انطبا  ..بعدد املرضاى ..بعادد سااعات اجملاعاة اهلائماة يف
ب و منتظري معوناات الابالد الصاناعية ..ثاني تقادّمها مشافوعة بالثنااء والادعاء
العدد الثالث عشر ( رجـب 3415هـ – مايـو 4134م)

61

دوائر الزمن يف سرية " املغزول " لعبدالعزيز مشري "دراسة نقدية"

وانكف املمدودة وانزالم اجملوّفة الفارغة ..تص ّر ..اثتباس نازول امل ار يف القاارة
السوداء ،امن وهم أقل من الدعاية بثالثة أرباع ثجام الصاورة اإلخبارياة ...انثاروا
فوقهم البقر اهلولندي "نيدو" سرين الذوبا  ..جيعل رضاعهم " ي اربو ..ي اربو" القشادة
ي المان يتصصّال فاو
ذات التاج الذهيب تقلاب لاو جلاودهم بيضااء بشاعر طار ّ
جباههم" ..دلّل نفسك من زبدة البقر الح يركبها مالك انبقار كأعزّ معشوقة يف سيارة
رولز رويس" اهلل ..اهلل ،هللو ..يا ،مصنن الس ر يف السودا ال ينت  ...وثتى مصانن
الس ر يف كوبا مغفلو  ،ليس بالس ر وثد ليا اإلنسا  ...ال أظان م راضاو عان
محّى املالريا ،تهشّم دماء انفارقة.)04( "...
وبعد هذ الوقفة يعود إىل العامل الذي نص ه بتناول انكل قبل أ يربد!
قد تبدو هذ التداعيات متصب ة ننها تتداعى إىل أثداث غري مؤتلفة أو متفقة
من موقفه احلالي؛ أثداث الفقر واجلوع والرأمسالية يف العامل كله من غربه إىل شرقه،
ل ن قارئ مشري ،يعرف أ هذ طريقة من طر السرد لديه؛ الح لاول من خالهلا
أ يقدم قضيته ال ربى ،عن طريق التداعيات املصتل اة الاح يساتصدم فيهاا الصاورة
اإلشهارية ،واإلعالنات التليفزيونية الح ختتزل كثرياً من اجلُمل الح مي ن أ تعبّر عن
نقمته من السي رة العاملية على الدول الصغرى والفقرية؛ فهنا يستصدم وصلة إعالنية
قدمية يف التليفزيو عن ثليب نيدو الذي يأتي من املزارع اهلولندية ،ويقتبس أنشاودة
دعائية "ي ربوا ..ي ربوا" ويتبعها بصورة أخرى من إعال للزبدة الدمناركية ،ثني يفاجأ
املشاهد بالبقرة تركب سيارة الرولز رويس الفصمة ،هذ الصورة – كما يقاول ساعيد
بن راد" -تعادل ألف كلمة؛ فهذ الصورة بالغة انهمياة؛ فهاي انسااس الاذي تقاوم
عليه الوصلة اإلعالنية؛ إنها أداة اإلقناع والتأثري والتوجيه داخلها" ( )00وهذ الصاورة
تشبه صورة أخرى يف إثدى قصصه القصرية:
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"يف الص ف :املوقف صعب ،شديد ..معقد!
يف القلب :املوقف صامت ،خمجل ..يستفز.
مثّة أخبار تت اشد على "ترويسات" الص ف
مثّة ثركة تتدفق بقساوة من أجهزة (وكاالت اننباء الغربية)
ويف التليفزيو ( :وقد خرج أكثر من مخسة وعشارين ألاف متظااهر لملاو الفتاات
الصمود)
يف اإلذاعة" :طلعنا عليهم طلوع املنو

فصاروا هباءً وصاروا سُدى"

أغا ٍ عاطفية يف العيو السود..
مسلسالت إذاعية غرامية جديدة.
أمي يف البيت قالت ،تشري ب فيها حناو صاف ة "التليفزياو "" :اهلل ينصارنا علاى
ال فار والنصارى"...
 :يا عامل ظلمتمونا يف كأس العامل ل رة القدم" (.)01هذ الساريورة التواصالية يف امليادا اإلشاهاري ختضان يف ثااالت السالوك
اليومي لقصد مسابق ،ال مي ان فصاله عان غاياتاه الاح يريادها الساارد؛ وباذا فاإ
مردوديتها وثيقة الصلة باالنساجام املم ان باني اإلرسااليات اللفظياة الساابقة وباني
الصورة ،وهلذا االنسجام وظيفة مهماة داخال الصاورة ،وهاو الضامانة علاى جاودة
التلقي ،وجودة الفهم( ،)09وهذا ما أرا هنا ،ويف املقتبس السابق.
مل يزر أثد يف عشرين يوماً مضت ،وياأتي التاداعي هناا طاويالً يسات رد إىل
الص راء العربية وأثد صعالي ها:
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" (يا للصجل ..انفض ذاكرتك يا)...
(حمظوظ بصدفة انصدقاء الذين يدخلو من هاذا البااب العاريض ..ال ي ااد يهادأ
صرير .
اهلل؛
إ كا الصصر ال خيجل من ثبوب املاء ساعة امل ر.
اهلل..
إ كانت قافلة يف ص راء "النفوذ" ال حتيّ السري على أمل يف لقاء واثة قريبة.
اهلل؛
إ كا الصعلوك "سليك بن سل ة" قد غشيت عينا فضل بوصلته ليهتدي ..يف
ليل مغيم بنجمة "ال ار " وقد أغار خفية على ق ين لاا "زرقاء اليمامة".)17( "...
و "سليك بن السل ة" له من مشري يف سريته هذ وقفات عديدة كماا أسالفت،
وهنا من "زرقاء اليمامة" ويبادو اجلاامن باني الثالثاة واثاد؛ النفاي والتغرياب وعادم
التصديق:
" إ انشجار ال متشي ،ل ن عني زرقاء ال ت ذب ولو كذّب قوم اليمامة نفاذ بصرها.
اهلل؛
إ كنت يا ابن س ّل ة قد سقت جرباء اإلبل إىل فقري "ب متايم" ثفياد ال اائي..
س ّل ّية؛ دو عيب يف ع يّتك ...وقعات
فأطعمك عشاء فروخه وش ر لك من تك ال ّ
عليها يدك يف ظلمة غابت فيها القمراء ،ف انت عند التميمايّ أغلاى ماا ينالاه الفقاري
امل ب.)18( "...
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ويعود بعد هذ الوقفة إىل النق ة الح ان لق منها ،باب الزيارة يف املستشفى.
وتتواىل التداعيات إىل السّليك بن السّل ة كثرياً(.)12
ثالثاً -زمن ال جين:
ال جين أ يتضمن النص جزءاً يرجّن أي ي رر مضمو ال ل ،ويش ّل نوعااً
من رجن الصوت بالصدى ،أو نوعاً من صورة املرآة احملدّبة الح ختتصر فضاء الرواياة
الواسن يف إطار صغري حمدود يستوعبه القارئ مباشرة (.)11
وهو عبارة عن دوائر زمنية صغرية ،لدد مبتدأها من منتهاها ،وتأتي اختزاالت
أثياناً نزمنة طويلة سابقة امتدت لصف ات من زمن السرد ،وتأتي غالبااً يف فقارات
قصرية موزعة بني الدوائر السردية املتالثقة ،ومنها ماجاء بعد أ أخرب ال بيب بأناه
سريكب له طرفاً صناعياً:
"قبل دخوله مستشفى العاصمة التصصصي ،كا قد نُقل بالت ويل من مستشفى
املدينة الساثلية قضى به شاهورًا ثالثاة ،كاا جارح القادم صاغريًا ف عارع وثفار
ال بيب إىل أ ظهر العظم ،ومل يلتائم ..كاا ال بياب ودوداً محيمااً ،ونشاأت بينهماا
صداقة… كا يدخّن قرب السرير ويشرب الشاي ويتبادل معه اآلراء.)16( "...
ينهي هذا ال جين بعودة إىل زمن ال فولة.
وقد يتضمن النص جزءاً يرجن أو ي رر مضامو ال ال ،كماا أ يف املغازول
بعض من مضمو قصصه القصرية ،فهو يعد ترجيعاً بسي اً يقوم على تشاابه بسايط،
وهو ترجين مت رر يقدم ترجيعات متشابهة يتداخل الواثد منها يف الذي يليه.
ومن ال جيعات الح ت رر احل اية كلها قوله بداية الفصل الثاني:
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"ملاذا تأخذ الوجو يف ذاكرة املريض بعد صراعه املباغت لاه مان ثالتاه شا الً
أليفاً؟
سؤال كا ي ارح "زاهر" طويالً ،ويف امتداد شبه مستمر ،ويهجام علياه أثيانااً،
على هيئة محيمية ،عندما ينق ن من ذاته ،وهو يس يم من االنصراف إىل مقارعة انمل.
لقد عرف متاماً أ املرض ليس قبي اً ،إىل احلد الاذي يصافه النااس باالوثش
املصيف...
احلقيقة أ "زاهر" عرف وبتأكيد اجملرّب أ الناس انكثر ختوّفاً من املارض ،هام
ي للشافقة والساتجداء رعاياة
أولئك الذين يرماو أنفساهم مسابقًا وباساتعداد طار ّ
الناس"

()15

ومثله بعد اس جاع على سرير املرض:
"توقف حتت دفء الل اف …أورد يف أطرافه الباردة انتشاءً مبهماً فاختار قلباه
محيم احلجر وال ني ونفم انرض بعدما تتأهب بعد شوي الشامس للق ار ،وي او
الختالط ثبات امل ر بال اب رائ ة … قريته الح نقض االستهالك اجلدياد صاوف
غنمها من مغزل أمه ،وأيبسَ احلقول وانشجار وجلود البقر واحلمري ،وغادا الفاالّح
غري فاحل ،واجلمّال بال مجل ،وجتاردت اجلباال مان أمسائهاا ووالء وقايتهاا للرعاود
املصيفة ومحاية امللتجئ" (.)14
هي أربعة أس ر ،ل نها ختتزل ثياة القرية بعد دخول املدنية عليها.
وهذا االقتباس يرجّن كثرياً مما ورد يف الفصل انول كله ويلصّصه.
ومن ال جيعات ال برية املت ررة الح تعيد احل اية من بداية الب  ،قوله:
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"قلنا:
إ ال بيب الذي رافق "زاهر" يف مرثلة ب قدمه مبستشافى العاصامة ..مل ي ان
على عالقة ثسنة مبريضه ،من أنه تقاسم معه ذكرى وميضه ثول املدرسة اإلعدادياة
الح درسا بها دو مالقاة ...يودّ "زاهر" أ يقول شيئاً ...مل جياد جمااالً للقاول فاآثر أ
يعابي قوله فيما بني منصريه وبلعومه دو إخراج ،وكا ال بيب قد وضان عان ياد
"ال بليّة" على طرف من مساثة السرير ،وكأمنا ينفم بها عن وجه املاء ...بعد وقات ال
يزيد عن فرقعة انصابن ،اندفن حنو امللف ،فت ه بعصبية:
"امسن يا "زاهر" ..يا أخي أتعبت معك ..الس ر عندك مش مضبوط!!" (.)10
ومن ال جيعات امل ررة والح ت رر أيضاً مجالً بعينهاا ،ثتاى ي ااد املتلقاي ال
ي اد يعرف هل يقرأ شيئًا جدياداً ،أم أ هنااك خ اًأ طباعياًا ماا يعياد إىل الصاف ة
نفسها ،لوال عبارة "قلنا":
"قلنا..
إ الصباثات النقيّة كاحلليب..
احلليب النقي الذي مل يعرف بعد الشااي والقهاوة ،ومل ي ان قاد تعارّض ني
اختالط يع ّر بياضه ال ازج ،ثني ي و متماس اً كضفائر ال تراها عني الشاارب...
ذلك الصباح احللييبّ الصاد  ..كا "زاهر" الوثيد يف هذ القلعة الصا يّة ...الوثياد
الذي دخل من الباب االستثنائي ...وبقي ثظيظاً منعّماً بوقت رمبا جتااوز فياه الازمن
ذاته ،أو جتاوز الزمن ،الزمن بساعات أربن ،يزد أو ينقصن قليالً –على ذّمة احلي-
ورمبا خلن نفسه ،أو أُخلعتْ خارج ثركة الزمن ،الزمن ثاني يبقاى حمتجازاً بامل اا
وحبركة الناس ...الزمن ..ال مي ن أ يُقال إنه كا جامداً يف ذاكرة "زاهر" " (.)11
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ويبدو يف هذا املق ن اإلثساس الشديد بوطأة الازمن الضااغط علياه ،والاذي
لاصر يف غرفة صغرية ،ليس هلا إال مدخل استثنائي واثد هو مدخل ال وارئ.
تت رر دوائر زمنية صغرية داخل دوائر كبرية ،حتف احلادث الوثياد ،وبعضاها
كما أسلفت من قصصه القصرية ،وكأ "املغزول" ت ثيف ل ل جتربته القصصية.
رابعاً -أزمنة خارج الزمن (زمن اهلذيا و زمن الغيبوبة):
وانثالم ت و غري حمدودة حبدود الزمن بقادر ماا ي او الالشاعور مهيمناا
عليها؛ فالالشعور غري خاضن للزمن أو لقوانينه ،كما أنه ليس باه إثسااس باالزمن،
والعمليات الالشعورية غري مرتبة زمانياً فهي ال تتأثر بانقضاء الزمن ،وليس هلا إثالة
إىل الزمن نهائيا ،ولزمن احللم نصايب مان انزمناة الاح تضاغط بثقلاها علاى نفاس
السارد؛ فالليلة ليست يتيمة دهرها يف عمر "زاهر" فقد زثفت بساعاتها ال ويلاة علاى
عينيه املنفرجتني ،ثتى ل أنهما مل ت رفا ،فقد ت البت أوجاع مل يعرفها مان قبال ،مان
أثالم تنازع املتعب يف غفوات الثواني:
"رأى أنه ُي اصر يف غرفة مظلمة ،يضيق نَفسه يف م عب ال نافذة حبدود الساتة
وال باب ،فجأة يتأرجم قرب قعدته مجر بأثجام كبرية على ش ل مجاجم قدمية ت شّر
أسنانها يف قدمه املفصولة ...قليالً حترّكت القدم املفصولة وراثت تق ب منه ،محاراء
تق ر بالدم وبسائل أبيض يشبه احلليب أثياناً ...ثم برزت أمامه صورة قدمية رمستها
يدٌ ماهرة ،امتألت منها عينا ووجدانه يف طفولته ...الوثيدة يف كال جادرا البيات،
وكأ الدم الذي يق ر متصثراً من فصذ الفارس وهو علاى فرساه ..ي ااد يسايل مان
أسفل الصورة إىل قااع انرض ،وقاد كُتاب فاو رأس الفاارس وهاو لمال رِجلاه
املق وعة ...كا الدم من الصورة يق ر ،ويسيل ممتداً إىل اجلماجم املتوقدة أمام مقعد
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بالغرفة ،لاول أ يب ي عن فت ة ينفذ منها فال جيد قدمه املفصاولة تت ارك وحتدثاه
خل ى على البالط ..تؤنبه على موافقته لألطباء بب ها.)19( "...
بصوت يشبه وقن ا ُ
إ ال ريقة الح يُعامال بهاا الازمن يف احللام تبادو ال من قياة ،ل ان املهاتمني
املعاصرين بالت ليل النفسي يؤكدو أ هذ ال بيعة الالزمانياة إمناا هاي أمار نسابى
وليس مقصوداً منها ثذف الزمن كصربة أو مفهوم سواء بالنسبة لألثاالم أم بالنسابة
لالشعور؛ فالالشعور ال ي بق متاماً على انثالم وهذا ن عملية احللم تأخذ جمراهاا
فيما بني الوعي والالوعي ،كما أ احلامل أثناء تذكر لل لم غري اخلاضن للزمن غالبااً
ال يست ين أ يرتبط بأفعال الشعور أو الوعي ،فاإ احللام جياب أ يادرك يف سايا
الزمن ثيي إ عليه أ يصل إىل الشعور أو الوعي (.)97
إذاً فهناك زمن آخر مهيمن على انثالم أو سائد فيها ،زمن ختتلف قوانينه عن
قوانني الزمن املهيمن أثناء اليقظة ،فالزمن ضاروري للاوعي؛ والازمن يف هاذا احللام
ظهرت فيه كل االثتماالت.
وعبدالعزيز مشري يف سريته يعوّل على انثالم ،ويقيمها أثياناً واقعاً مستقالً
وفاعالً يف ثياته الح قضاها متنقالً بني املستشفيات؛ فصاوّرها وكأنهاا كاابوس اعتااد
على التفنن للهروب منه!
يقول:
"ملاذا ي و اهلروب مجيالً يف املستشفيات عند "زاهر"؟ ملاذا ي و كالعِتق املؤجل،
أو االنف اك املوهوم بعدم العودة أبداً؟
اهلروب عند "زاهر" مل ي ن مربراً باا "ملااذا وكياف" وأخواتهماا ..لقاد كاا يعا
بالدقة :احلرية" (.)98
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أما زمن الغيبوبة ،فهو زمن عجيب ،خيتلط فيه الواقن بالتهوميات ،وتتداخل فيه
انزمنة ،ويستغرب القارئ كيف است اع السارد أ ل ي ما يرا ويشاعر باه يف هاذ
احلالة!
ويدخل السرد الغيبوبي ضمن هذ الوقفات السردية ،بال هاو أكثرهاا إباداعاً
وتفلّتاً من ثدود الزما وامل ا  ،ومن كل ذلك فهو أقربها للمرض باال بن ،بال هاو
قلب انزمة املرضية ،بعد إجاراء الاب  ،نتصيّار مان هاذ الوقفاات أكثرهاا تنوعاًا يف
التداعيات ومحيميّة:
"يسميها أهل ال ب "غيبوبة س ّرية" ليسموها كما للو هلام أو ميلام أو ميارّ ..ال
خالف ،لقد كانت تع عند "زاهر" أ كل املت ركات فيما ليط به ،من قرياب أو مان
بعيد جداً ..النفي خارج دورا الزمن ...إنه يف م انه ب وارئ مستشفى بشاارع ماا..
مبدينة ما ..على سرير أبيض ما ..مل لرك رمشاً ..وال طرفاً ..ال لساناً أو ثنجرة ..يف
حلظة ال تتقدّم قيد ذرّة وال تتأخر ..مجين أشالء احمليط ،وغاب غياباً غري الذي قال عنه
"نيتشة" ثلم مجيل ،ليس مجيالً وال قبي اً ،وال وردة وال س يناً ،كا خارج كل ذلاك..
خارج كال امليتافيزيقياات ،خاارج تصاورات ثضاور احملاسابني والاوكالء ومعاددي
انخ اء واحلسنات ..ثيي ال شيء ،وال شيء يأتي بشيء ،العادم لايس "أزرقااً" كماا
يؤكد إمام الفالسفة "ثسن سعيد" الصديق املنسي.
لقد أصبم العدم عدماً معدوماً ال مي ن وصفه ،وال التنبؤ مبا يؤكد له أية صفة.
الصباح كا ثليبياً يف اللو وال عم والرائ ة املماثلاة لرائ اة أناوف البقار..
ت لك الح ركبوهاا يف املعامال؛ ل اي يعاززوا باذباب البقار انفريقاي كال ال ائناات
انفريقية؛ يرونها مريضة ومضرة بالدماء الزرقاء ،وأوهلا ال ائنات البشرية !
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"زاه "ر ثيي تبدأ ذاكرتاه تساتيقظ خالياهاا كالنباات املصاوّر باحلركاة الب يئاة
مبصورات العلماء املت ركة ،تستيقظ بادئة حباسة السامن ،التصاوير السامعي ،يسامن
انصوات فريد حبلم إىل مصادرها املعرفية لديه ...تبدو انشياء ثليبية صافية ،أو كما
لو أنها مجيعاً حتت شرشف أبيض كبري ،يسيل خفيفاً قرب نافذة مشمسة.
ما أبه انشياء !.)92( "...
تبدو الغيبوبة لديه هنا على درجات ،وتتناسب من ثالة االساتمرار يف التأمال
دو انق اع ،لتت قّق ال حمدودية الزما وامل اا ؛ وعنادما يبادأ الساارد باالساتيقاظ،
وبني الغيبوبة واليقظة يبدأ حباسة السمن الح تعدّ آخار ثاساة يفقادها اإلنساا عناد
النوم أو بعد املوت؛ ليلتقط بها أصوات من ثوله:
"ص ي؟ زاهر ..زاهر ..يا زاهر..أتعرف من أنا"؟
يرد بصوت متباطئ م دد وهو يرى ال بيب بلباس ثلييب:
 "أنت قِربة ثليب ..قِربة شفّافة ممتلِئة باحلليب" ثليب!"زاهر" يتفتّق بالص و ،يض ك يف داخله ،انشياء تأخذ صابغة احللياب؛ مجيال،
يودّ لو تبقى مجين انشياء حتت شرشف كبري كالنهار؛ تقوم حتته الثوابت واملت رّكات.
لرّك جفنيه ..تت رّك أصابن يديه ..ميسم على شاربيه العريضني ..ثام يتجارّد
ب فاءة مان قياود االجتماعياة واجلنساية ومان الوصاايا واحملااذير وضاوابط العياب
واحلرام:
 "امس وا لي ..هل رأيتم غزالة عارية؛ مغ اة باحلليب متر من هنا؟! "(.)91العدد الثالث عشر ( رجـب 3415هـ – مايـو 4134م)
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تبدو ردود فعل السارد متفقة من مشاعر  ،وغري متوافقة من العقال والعارف؛
فالروح املتوثّبة احملبة لل ياة تظل كما هي ،ومتلي على العقال رغباتهاا ،وهاو يصانّف
انصوات كما تتناهى إىل أذنيه ،ويعبّر عنها كما للاو لاه ،وهال مان يهاتم مباا متثّلاه
لشعور ؟ ال أثد بال بن يهمه أمله وهو يقاسي ما يقاسي من آالم الغسيل ال لوي ،ال
يهمه ما يستعر يف أعماقه من صور غريبة ،يقول عنها:
" ...يعنيك أنك ترى ماا يارا احلاامل الناباه الغائاب املصاتلط بالنّعااس الادائم
بالغيبوبة املس خية يف القلق واخلوف واالغ اب واهللوسة.
ق ارات شديدة السرعة والضصامة ،متر بعجالتها احلديدياة فاو الضالوع ،ال
إنها خيول كثرية بسنابك عليها أهلّة ثديديّة ..بل مدافن يف فتوثاتهم اإلسالمية ..ما
أول اخليط؟ هذا الضجي ال ويل الذي ت ثر يف تفسري املصيّالت" (.)96
إنه خيشى هذا الزمن ،الذي ال يعرف له بداية وال نهاية وال ل ّد ثادٌّ معلاوم،
يقول:
"لتلّه خوف بعد أ يقضي زمناً ال يعرف له قياس ،يصارا باال صاوت؛ لقاد
ان مس صوته كما ان مس بصر يف هذ البئر انفقية املظلمة ،ال ثياة يف الصوت؛ ال
ثياة نية ثركة من أثد.
ليل بعمق دخا أسود .. .هادوء قاتال يُسامن فياه أنْفااس السارير املضاغوط
بأكياس اهلواء ...الصعوبة يف معرفة نهاية الازمن املظلام الاذي يقان يف عماق لفافتاه
السوداء ..الزمن هذا ما يش و اآل  ،الزمن.)95( "...
هذا الزمن الثقيل الح يريد اهلروب مناه يبادو متاداخالً مان أصاوات التلفااز
وانغاني الح كانت رمبا بعض خياالت:
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"مالنا وهلذ السينما الح نسامن هادير أصاوات ممثليهاا وال نراهاا ...أصاوات
متداخلة ملمثلة معروفة تتقايض من رجل له صوت ضصم ثول جتارة املصدرات!
صوت سلسلة غليظة احللقات ،ترت م فو صالبة انرض ،شااثنة عسا رية
حتمل جنوداً يرفعو بنادقهم ،ويهتفو حبدّة "فري دووم ..دووم..دووم" ما هذا؟ إننا يف
زنزانة تضيق بأنفاسنا!
ثقن برؤوس طويلة ..خوازيق ..سواطري ..صوت فاريوز ينبعاي يف صا راء
بعيدة "راثوا يرعوا غنمهم ..والعشب على ضلوعي" ينق ن الصوت ..عيناا تادمعا
"فيه باب مهجور ..أهله منسيني" عينا  ،ما اجلديد"..قالوا لي إني عشقا "" ،أتاري الصبم
عالي""...

()94

هنا تتداخل انغنية بالقصائد بالسينما ب ل ما يفرثه يف عاامل انصا اء ،بهاذ
السويعات الح يقضيها بني اليقظة واإلغماءة ،هذ الل ظات املنفية من الزمن الاح ال
يسمن فيها إال هدير أجهزة الغسيل وهي تعبي بدمه ،أراد أ ختاتلط بأصاواته احملبباة
الح رمبا كانت تتناهى إىل مسعه وهو يف هذ احلالة لتبعي فيه شيئاً من ثياة!
إال أ أثالمه اهلاربة بني الغيبوبة والص و تبدو واقعية يف وعيه ،فهي مل ت ان
من فرا ؛ فالصور الح يراها من طفولته وشبابه غزهلا وعيه سابقاً ،يقول:
"يا رب ال فوالت:
ملاذا ال تأتي فتافيت ال فولة والصِبا ال ازج إال عندما تبدأ تنسلُّ على بطء من
رثِم الغيبوبات؟ وكأنك موعود بال وعد من فيلم عريض بني الفوسافوري والظاالم
وقتما تغتال يقظتك الغيابات الذهنية ال ويلة والقصرية".
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وتبدو الغيبوبة الح تلت عملية الب الثانية للسا اليسرى حممّلة ب ثري من انمل
الس ُل ة الاذي اختاذ دليلاه
و كثري من التداعيات املب ية الح مل يغب عنها السُّليك بن ُّ
للص و االرجتاعي ،وتتنوّع هذ الغيبوبة بني اإلدراك ملاا يادور ثولاه ،وباني الغفاوة
املدركة ،يقول" :كا "زاهر" يسبم بال قادمني باني اإلغمااءة احلاملاة واإلغفااءة ا ُملدْركاة
أثياناً ...تثرثر اخلياالت يف الغفاأة املصادّرة ،ويلتقاي "زاهار" بأنااس عراياا يقهقهاو
ويغنّو بأغا ال يفهمها ..بعضهم يقضم أطراف اآلخر ..رجل مسني يقايض زاهراً؛
ال يدري على ماذا...
يا رب ..يستجدي زاهر ..اسقوني ..اسقوني!
تقول املمرضة :ممنوع!
يفهمها فاملاء ال يليق حبالته ،وهو مقيّد بالش وب ،والش وب خيشّب بالعماه،
وبالعمه مستبدلة بالبالستيك ،والبالستيك ليس إال أنابيب صاغرية وُضاعت لل عاام
القليل السائل!
يااا رب الغااائبني ،ورب الغيبااوبيني ،ورب الغرباااء واملعاااجلني واملااوتى ،ورب
العاريني واملست ين!
كا زاهر للم ويفجان وال يادري إ كاا يف الغيبوباة أو الصا و ..يصارا
مفجوعاً ..ويظن صوته واصالً ..في لب املاء " (.)91
وتتلو هذ الغيبوبة ال ويلة كثريٌ من التداعيات ،ل ن طريقة سردها هناا بَادَت
مف ة يف لغة متشظية هي أقرب ما ت و للغة انثالم والتاأمالت الشااردة ،وهاذا
أمر طبيعي واحلالة هذ  ،يقول:
"اهلل ..اهلل ،قُلْ للجميلة يف الشيلة السوداء ال تتشرشفي.
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إ ّ البِساس نجناس مالعني.
ما لك يا ابن البالد ختلط أوزا الشعر بأكياهلا ،وثن تها بشعريها ..ما لك تئنّ
بني غمدة سيف النّهار وإغمادها ليلها ..اهلل!
تلمّس اآل وجهها النّهاري بني أصابعك الصغرية ..أنظر اآل "مدلة كامل" هي
ش الادافئ تلا يف ثلماك ،تقاول بالصاوت
بل مها ودهن ش م ها وصاوتها انجا ّ
املستعرض " عايزة م يِّف يف اخليمة" " (.)99
هو يعي هنا أنه للم ،وللغيبوبة عند فلسافة معيّناة ،وهاي علاى أناواع أوهلاا
الغيبوبة بعد عمليات الب  ،ثني ي و حتت تأثري املصدّر ،وهي الاح جااءت ساابقاً،
تليها الغيبوبة السّ رية الح عندما متتدّ يف الزمن تت وّل تدرجييّاً إىل املوت ،يقول:
ال أ ترى نفساك ثيّاًا بعاد أ ت او قاد ساجّيت ،وناودي بأمّاك
"ليس مجي ً
لت ملك إىل مقربة البيت الذي أنشأتك فيه ،املاوت ال ميازح ،وال مي ناه أ يفااوض
دماغك؛ ف يف تتصيّل أنك ميّت ..هل بلغت بك الغيبوبة ال ويلة ث ّداً جعلاك جتاد
نفسك ميّتاً؟
س ريّة عديدة أغلبها جااء علاى تالفياف دماغاك لانقص
عجباً ..غيبوباتك ال ّ
شديد يف "اجللوكوز" وأنت عنيد يف التصاحل من الغذاء ...تستأهل غيبوباتك مت ررة ثم
تلف يف الاذاكرة ...ال تقال أناك تتصاوّر انكاالني كاالبقر ..اجلاوع كاافر ال يعارف
احلالل ...الغذاء إذا كا سينقذك من السقوط يف غيبوبة فلماذا ال تتقيها؟!" (.)877
هو هنا يلوم "غزْلته" الح طاملا أوْدت به إىل املهالك؛ فهو يعرف مرضه وعالجه،
ل نه ال يهادنه وال يستجيب له؛ فهو ال يعرف إال ثبه لألُلفة واالق اب من البشر يف
ثاالت مرضه ،إنه يريد أ ي و بشراً ،ال بهيمة –برأيه -ال همّ هلا إال انكل!
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والنوع الثالي غيبوبة يعيشها بدو عيش –علاى ثاد تعابري  -غيبوباة غيااب
خمتل ة بامتزاجات ال قرابة هلا بالوعي ،هل جيرّب احلي كيف هو املوت ثام يعاود إىل
احلياة؟ لقد ثدث ذلك لزاهر املعلول.
يقول:
"مل يرَ شيئاً وال يدري عن شيء ..إنه نهاية يهرب منها كلّ النّاس ،من أنها تعا
"الالشيء" ..تلك النق ة الح ال وجود هلا يف الذاكرة ...املوت نهاية ثتمية تقييمها يأتي
يف مفهوم احلياة قبل أوا نهايته"...زاهر" أدرك ذلك دو اعتماد ،هل قال كلمته؟
لاايس بعااد ..إنااه لااب احلياااة بآالمهااا وغيبوباتهااا ،ل نااه ال خياااف املااوت.
ل نها حتوم يف الذاكرة ،اختالطات مألى بالصور املتناقضاة ،غاري أناه ال يسالم كال
مساثة ذاكرته هلا ،وذلك لنجاته الواعية أخرياً" (.)878
إ "زاهر" ال خيشى املوت؛ فهو النهاية احلتمية لألثياء ،ل ن ما يهم القارئ هناا
هو هذ االختالطات املتناقضة ا لح يرى أنه يقن أسرياً هلا ،فهو خيشاها أكثر من املوت نفسه.
ويشرع زاهر املعلول الباب لغيبوبتاه ليت ادث بلساانها واعيااً عان تراكماات
سياسية واجتماعية يف الوطن ،فهو يقرر أ يقول بذاكرة الغيبوباة ماا مل يسات ن قولاه
وهو ب امل وعيه ،يقول:
"ليت دّث "زاهر" بذاكرة الغيبوبة وليس له يف ذلك جرم.
هل أكل الرجل املرأة يف أمري ا ننه يراها وخيلو بها يف شتى أمور احلياة؟!
"زاهر" مل ير ذلك أبداً ..فأين اخل أ يف هذا الزما  ،هل هو يف االزدواجياة ،وماا
ذنب الناس املتعلّقني خلف انستار؟!
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لندع "زاهر" وأثواله ،فقد قال يف ذاكرة هلوسته.
يا رب ..هل جعلت العقل والسؤال يف أناس دو آخرين؟!
"إ احلق ال يرضى بالظلم ،وهو احلق" ملاذا ال ي و لا "زاهر" أ يقول بعاض ماا
يف ذاكرته الغيبوبية؟
اليوم هو زمن السؤال؟!
أمور يناقشها عقل وذاكرة "زاهر" مبرجعية الغيبوبة ،وسأل:
هل كرامة املرأة وإنسانيتها ت من يف لُفافة؟
ثكّ "زاهر" ذاكرته وتساءل:
كم من انغالط متارس باسم اإلنسا ؟!
"زاهر" يتساءل برباءة:
ما مصري انطفال يف اخلارطة العربية؟!
إنه ال لب أ يسأل ذاكرته املهلوّسة عن جماازر اجلزائار ...ساؤال مان ذاكارة
"زاهر" الغيبوبية:
والفلس ينيو  ..هل يذهبو إىل حمت م كا "الشي شعراوي"
 هذا ليس شأنك.* والعراقيو يا سيدي؟
 ليس لك شأ بهم يا "زاهر" !* والسودا سيدي العقل؟!
 ليس لك شأ بهم !* وانطفال الفقراء باا "مصر" و "لبنا " و "هنا"؟
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 هااذا شااأ ال يعنيااك ..و "هيئااة انماام مت لّفااة ،كُاالْ إفاارا أمعائااكواصمت!.)872("...
ال يفتأ يذكّر القارئ أنه يهلوّس ثتى ال يؤخذ عليه ال االم الاذي يهاذي باه،
ويذكّر بأ الزمن عند زمنٌ اف اضيّ وامل ا كذلك؛ لذلك فهاو شااء أم أباى لايس
موجوداً ثقيقة ،فوجود حمض اف اض:
"إ الزمن ليس بياض نهار وسواد ليل فقط ..إنه مقدار كثافة احلسّ به ...وأماا
امل ا  ..فلم جيد لاا "زاهر" معرفة تعيينية له ..مل يعد يعلم إ كاا يف غرفاة ،ال يادري
عن موقن بابها ونافذتها الوثيدة ،يف والية ،يف مدينة ،يف بلاد بعياد يارا يف اخلاوارط
اجلغرافية والسياسية ،أهو يف أمري ا أو يف الرياض عاصمة بلد  ،أو يف الظهرا  ،أو يف
جدة ،أو يف اجلنوب ،بقريته اجلبلية!
لقد كا فيها مجيعاً ويف غريها من انماكن.)871( "...
هذ اهللوسة الح أنهى بهاا رثلتاه العالجياة ورثلاة احليااة ،استشارف فيهاا
مستقبل انمة وما حنن عليه اآل من صراعات ،وكأنه يعيش بيننا ،يرى نفسه يشااهد
أثداث فيلم سينمائي طويل ،هو الفيلم الذي نعيشه اآل يف زمن الثورات العربية:
" ...رأى أنه يف "مدينة إسالمية فاضلة" لايس فيهاا عناف أو تصافيات ف رياة أو
جسدية ،مل ير فيها بناد وال فؤوس وال سيوف وال عصي وال متفجرات ،وال ثيااب
قصرية وال حلى وال محالت حت يمية ..مل ير إخواناً باسام اإلساالم ...مل يار يف "مديناة
اإلسالم الفاضلة"عمارات تسقط عياناً نهاراً "الريااض" و "اخلارب" حتات عباوات الاتفجري
القوية.)876( "...
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هو يصبو إىل هذ املدينة الفاضلة الح ختلو من كل ما ذكر ،ويف كل ذلاك جناد
أنه ينبئ عن الغيب!
يقول" :رأى "زاهر" يف هلوسته العالجياة الاح ضايّن فيهاا الزماا وامل اا  ..أ
باالنعَم لتااج أ ينابم يف
ال ائن احليواني ثني يتاأمل يصارا" :آ " وأ ال لاب ا ُملتْارع ِّ
الس و والغيبوبة والنسيا وال مس وعادم اإلثسااس باالزمن الاراكض الاذي ال
يست ين أ ليا بدونه فصرا :آ ؛ "هَوْ" ! " (.)875
إنه على درجة عالية جداً من الوعي من أنه يدّعي ع اس ذلاك ،هاذا الاوعي
الذي ش ّل كل أثداث املاضي وآالمه ،ورسم به معامل املساتقبل ،ويقارر ذلاك آخار
سريته ،ف انت آخر س ور ختم بها احل اية:
"وكا آخر ما أغمض عليه عينيه ..أناه كوماة وعاي يف إنساا يقان يف مججماة
وجسم بال أطراف؛ وأنه يستند إىل فصذين يت ركا قليالً ،ويتعلّقا باأطراف السارير
فس ت؛ أو ال يدري أنه س ت ...مل ي ن أثد قد من ه أدنى املسامن؛ وكا يصارا،
وعندما جفّت بالعمه وش ُب صوته ،جاء ممرض النوبة الليلية غاضاباً ...ثام محلاه
ك شرة بال قدمني ووضعه يف السرير (." )874
إ عبدالعزيز كا يدرك أ الغيبوبة وإ كانت غياباً كامالً عن املدركات ،ل ن
الدما ال يتوقّف عن القيام مبهمته يف اإلشراف على بقية أعضاء اجلسد؛ وأنه إ كا
قد رأى أنه يف ثلم لذيذ؛ فهذا مل ي ن يع متتّعه باحللم وقت فِعل الغيبوبة ،لقد كاا
االستمتاع بعد اإلفافة ،كما ال يهمه تفسري العلم وال ب؛ فإ ما كا يهمه بالضرورة
ال شف عن مؤثرات التجربة مبقياسه اخلاص املرتبط مبنظور ال تابة من املرض(.)870
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اخلامتة
قامت هذ السرية الذاتية على الزمن النفسي الاداخلي؛ مان كلاف عبادالعزيز
مشري بتصوير وطأة الزمن الثقيل على أثزاناه وآالماه؛ إال أ العمال اعتماد علاى
احلوار الداخلي والتداعيات النفسية ال ثرية الح متيّز هذ السرية اخلاصة جداً؛ فهي –
كما يبادو للقاارئ -ال مي ان ساردها بال ريقاة التقليدياة انفقياة ،وال مي ان –كماا
أسلفت -إغفال ضمري الغائب الذي رُويت به السرية ،وتاداعيات الاوعي الاذاكري،
وتوارد اخلواطر والشعر ،وحماولة ربط بعضها ببعض ،أما تأثري الفن التشا يلي الاذي
برع فياه مشار ي فيبادو يف كتاباة بعاض التاداعيات املنتقااة بااخلط انساود الغاامق،
واالعتناء برسم اجلمال وكيفياة وضان النقااط يف مواضان باذاتها ،كماا يبادو تاأثري
املوسيقى يف سرعة اإليقاع اجلُمَلي الاذي ياوازي التاداعي السارين لألف اار أثيانااً،
ويأتي توظيف انغنيات بإيرادها نصاً يف هذ التداعيات.
أما الزمن املاضي االس جاعي ،فهو ما قام عليه العمل وهذا الب اي بالتاالي؛
فهو صلب السرية ،ويبدو الريتم اإليقاعي فيهاا خمتلفااً؛ فهنااك اسا جاعات طويلاة،
وأخرى قصرية ،وعودة إىل زمن ال فولاة والقرياة ،وفا ات زمنياة قصارية أمسيتهاا
بالدوائر ،ال يعرف القارئ أثياناً بداية هلا ،أو م اناً ،هل هي يف املن قاة الشارقية ،أو
جدة أو أمري ا.
وهي أزمنة هروبية يف جمملها من امل ا املعادي املنفي فيه زاهار علاى السارير
انبيض ،يف مستشفى ما يف مدينة ما!
يلتبس النهار بالليل غالباً على زاهر املقيم يف املستشفى ،ل نه يعايش صاباثاته
احلليبية البيضاء ،إنه يصنن زمنه اخلاص به ،بعد كل هاذ الادوائر املغلقاة الاح يبادو
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للمتلقي بالدورا فيها هو اآلخر ،أنه يركب دوالباً ويعدو يف قفص حم ام اإلغاال ،
ل نه يعود إىل وعيه أخرياً يف نهاية السرية ،لينس متعمّداً ،عرب ذاكرة الغيبوباة خياوط
املستقبل الذي يرجو أ خيتلف عن احلاضر عرب رسم معامل املدينة اإلسالمية الفاضلة.
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اهلوامـش والتعليقـات:
( )8انظر :آل مريّن ،أمحد بن علي ،السرية الذاتية مقاربة احلد واملفهاوم ،ص  .27-80وأورد كاثرياً
سيَر واملذكرات واليوميات وغريها.
من اننواع والفرو بني ال ّ
( )2انظر :زيتوني ،ل يف ،معجم مص ل ات نقد الرواية ،ص 86- 81
( )1مشري ،عبدالعزيز ،املغزول.
( )6العنوا عبارة عن كلمة واثدة مفردة ل ن معناها لتوي صفات كثرية.
( )5املغزول يف هلجة غامد يف انصل هو اجملنو  ،وال ُغزَال :ممارسة اجلنو  ،ثتى أصبم متغازل معاه
كالنسي  ،وغزْلتُك :تهورك ،تُستصدم لإلنسا املتهّور يف تصرفاته .مصدر هاذا املعناى املاؤرا:
حممد بن ربين الغامدي ،م املة هاتفية.
( )4انظر :عبدالدايم ،ليى إبراهيم ،ال مجة الذاتية يف اندب العربي احلديي،ص  1وما بعدها.
( )0على رأسهم علي الدمي يف املقدمة الح كتبها للمغزول بعنوا " كتابة انمل وثقافة انمل" من أناه
يف املقدمة نفسها يناقض كالمه فيذكر ما يدل على أ "املغازول " سارية ذاتياة كاملاة لعبادالعزيز
مشري ،الصف ات  89-1من ال تاب ،و مان هاؤالء :أمحاد الادولي ،وعادد مان الاروائيني
والنقاد منهم :حممد العبّاس.
( )1انظر :املناصرة ،ثسني،روائية السرية الذاتية -قراءة يف مناذج سريية ساعودية ،جملاة عالماات يف
النقد ،ص .164
( )9انظر :املناصرة ،ثسني " السرية الروائية " ص يفة اجلزيرة8991/6/24 ،م.
( )87الغالف الداخلي لل تاب.
( )88انظر :مندليسو  ،وآخرو  ،نهاية الرواية وبداية السرية الذاتية،ترمجة :محد العيساى ،ص 848
وما بعدها.
( )82املغزول،ص .804
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( )81املصدر السابق ،ص .818 – 804
( )86انظر :الزهراني ،معجب سعيد ،موسوعة اندب العربي السعودي احلديي -نصاوص خمتاارة
ودراسات،مقدمة م  " 4السرية الذاتية "،السعودية ،دار املفاردات8622 ،هاا 2778 /م ،ص
 86وما بعدها.
( )85مشري ،عبدالعزيز " م اشفات السيف والاورد "ة وهاو كتااب ي جّام حليااة املشاري الثقافياة،
ك تب كثرية جاءت على هذ الشاكلة ،ك تاب " أنا" و" ثياة قلم " لعباس حممود العقاد و" قصاة
عقل " لزكي جنيب حممود ،وبعض ال تب انخرى ك تابي علي أمحد باكثري "فن املسارثية مان
جتاربي الشصصية" و "القصة من خالل جتاربي الذاتية " وإ كانت تأتي يف درجة تالية من ثياي
االهتمام باملوضوع.
( )84من هؤالء الدكتور عبداهلل احليدري الذي وضعه ضمن كتابه "السرية الذاتية يف اململ ة العربياة
السعودية-ببليوجرافيا" ط ،8السعودية ،النادي اندبي جبدة8629 ،ها2771/م.
( )80انظر :الغامدي ،صاحل معيض،كتابة الذات -دراسات يف السرية الذاتية ،ص  856ويف تتبعاه
إلثبات سريية املغزول يعدد دالئل العقد القرائاي الساريذاتي وهاي كاثرية ومعروفاة للقاارئ
الذي يعرف شصصية عبدالعزيز مشري وجتربته مان املارض وكلاها متصالة باالنص نفساه ال
بالعنوا الداخلي الذي وضعه أصدقاء اإلباداع ويانص علاى أ " املغازول "الرواياة انخارية
لل اتب ،وال باملقدمة الح ثرص فيها علي الدمي أ يثبت روائية " املغزول".
( )81املغزول ،ص .889
( )89املصدر السابق ،ص .820
( )27املصدر السابق ،ص.24
( )28املصدر السابق ،ص .817
( )22املصدر السابق ،ص .849
( )21انظر :شلق ،علي ،الزما يف الف ر العربي والعاملي ،ص  88وما بعدها.
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( )26م املة هاتفية من علي الدمي بتاري . 8615/8/5
( )25املغزول ،ص .21
( )24املصدر السابق ،ص.26
( )20املصدر السابق ،ص.29
( )21املصدر السابق ،ص.02-08
( )29زيتوني ،عبدالل يف ،معجم مص ل ات نقد الرواية ،مرجن سابق ،ص.27
( )17املغزول ،ص.10-14
( )18أكثر عبدالعزيز مشري من هاذ انوصااف الاح تنتماي إىل ثقال عناصار املاواد ال بيعياة أو
اجلمادات ،كالفلني واخلشب وانملنيوم والبالستيك والصدأ والرصاص وغريها ،وكا الفلني
واخلشب أكثرها استصداماً ،وقد قمات حبصارها ،فوجادتها متتاد يف كال صاف ات ال تااب
تقريباً!
( )12املغزول ،ص.61-62
( )11انظر املصدر السابق ،ص.58-61
( )16املصدر السابق ،ص.56
( )15املصدر السابق ،ص.47
( )14املصدر السابق ،ص.05-06
( )10املصدر السابق ،ص.19
( )11املصدر السابق ،ص.67-819
( )19انظر :املصدر السابق ،ص.865-868
( )67املصدر السابق ،ص.869
( )68انظر :املصدر السابق ،ص.855-858
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( )62انظر :املصدر السابق ،ص.850-855
( )61انظر :املصدر السابق ،ص.851
( )66انظر :املرجن السابق ،ص.841-848
( )65علي ،هيثم احلاج ،الزمن النوعي وإش اليات النوع السردي،ص.41
(" )64املغزول" ص.18
( )60املصدر السابق ،ص.11
( )61املصدر السابق ،ص.62-68
( )69هي عملية الغسيل ال لوي ،بأ ي ارر الادم عارب أنابياب وآالت كهربائياة معقادة ال كياب.
املعلومة استفدتها من اجملموعات القصصية لعبدالعزيز مشري.
( )57املغزول ،ص.66
( )58املصدر السابق ،ص.56-58
( )52املصدر السابق ،ص.42
( )51نفسه.
( )56املصدر السابق ،ص.60-64
( )55املصدر السابق ،ص.889
( )54انظر :املصدر السابق،ص.825-827
( )50املصدر السابق ،ص.824
( )51املصدر السابق.816-811،
( )59املصدر السابق ،ص.865
( )47املصدر السابق ،ص.10
( )48املصدر السابق ،ص.51-52
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( )42املصدر السابق ،ص.50
( )41انظر :املصدر السابق ،ص.47-51
( )46املصدر السابق ،ص.05
( )45املصدر السابق ،ص98-97وما بعدها.
( )44انظر :ثسني ،طه ،انيام ،ج،2ص 87وص02وص06وغريها.
( )40املصدر السابق ،ص.818
( )41املصدر السابق ،ص.812
( )49انظر :حلمداني ،محيد ،بنية النص السردي من منظور النقد اندبي ،ص 05وما بعدها.
( )07املغزول ،ص.11
( )08املصدر السابق ،ص.11-10
( )02وقفتُ كثرياً أمام هذ الفقرات امل توبة باخلط انسود الغامق ،وعجزت عن تصنيفها ،فبعضها
تداعيات وبعضها اس جاعات ،فلجأت للشاعر :علي الدمي الاذي أكّاد أناه تاداعيات وأ
من كتبها ه ذا هو مشري نفسه!
( )01املصدر السابق ،ص.12-18
( )06املصدر السابق ،ص.59-51
( )05املصدر السابق ،ص.47-59
( )04املصدر السابق ،ص.18-17
( )00بن راد ،سعيد ،الصورة اإلشهارية-آليات اإلقناع والداللة ،ص864وما بعدها.
( )01مشري ،عبدالعزيز ،اجملموعات القصصية ،م ،8قصة "يرثلو " مان جمموعاة "أسافار الساروي"
ص.871-871
( )09انظر :بن راد ،سعيد ،الصورة اإلشهارية ،مرجن سابق ،ص861ومابعدها.
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( )17مشري ،عبدالعزيز ،املغزول ،ص.99-90
( )18املصدر السابق ،ص.99
( )12انظر :املصدر السابق ،الصف ات855 :و849و891وغريها.
( )11انظر :زيتوني ،عبدالل يف ،معجم مص ل ات الرواية ،مرجن سابق ،ص .58
( )16املغزول ،ص.64
( )15املصدر السابق ،ص 08وما بعدها.
( )14املصدر السابق ،ص05
( )10املصدر السابق ،ص.94-95
( )11املصدر السابق ،ص.875-876
( )19املصدر السابق ،ص.14-15
( )97انظر :فرويد ،سيجموند ،اهلذيا وانثالم يف الفان ،ترمجاة :جاورج طرابيشاي ،ص 41وماا
بعدها.
( )98املغزول ،ص .822-827
( )92املصدر السابق ،ص.870-874
( )91املصدر السابق ،ص.879-871
( )96املصدر السابق ،ص.808
( )95املصدر السابق ،ص.802-808
( )94املصدر السابق ،ص.801-802
( )90املصدر السابق ،ص.898
( )91املصدر السابق ،ص.890-895
( )99املصدر السابق ،ص.891-890
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( )877املصدر السابق ،ص.276-271
( )878املصدر السابق ،ص.270-274
( )872املصدر السابق ،ص280-286وما بعدها.
( )871املصدر السابق ،ص.289-281
( )876املصدر السابق ،ص227
( )875املصدر السابق ،ص.228
( )874املصدر السابق ،ص.222
( )870انظر :مشري ،عبدالعزيز ،م اشفات السيف والوردة ،مصدر سابق ،ص.55-52
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املصــادر واملراجـــع
 -8املصادر:
 )8مشري ،عبدالعزيز ،املغزول ،لبنا  ،دار ال نوز اندبية2774 ،م.
 )2مشري ،عبدالعزيز،م اشفات السيف والوردة ،اآلثار ال املاة ،اجمللاد،2ج( 8بادو دار نشار)
8621ها.
 )1مشري ،عبادالعزيز ،اجملموعاات القصصاية ،ما  ،8سلسالة اآلثاار ال املاة ،الساعودية،م ابن
اإلميا ( ،د.ت)
 -2املراجن:
 )8آل مريّن ،أمحد بن علي ،السرية الذاتية مقاربة احلد واملفهوم ،ط ،2السعودية ،نادي أبها اندبي،
8629ها2771/م.
 )2بن راد ،سعيد ،الصورة اإلشهارية-آلياات اإلقنااع والداللاة ،املغارب ،املركاز الثقاايف العرباي،
2779م.
 )1ثسني ،طه ،انيام ،ج ،2ط ،16مصر :دار املعارف8998 ،م.
 )6زيتوني ،ل يف ،معجم مص ل ات نقد الرواية ،لبنا م تبة لبنا ناشرو 2772 ،م.
 )5شلق ،علي ،الزما يف الف ر العربي والعاملي ،لبنا  ،دار وم تبة اهلالل 2774 ،م.
 )4عبدالدايم ،ليى إبراهيم ،ال مجة الذاتية يف اندب العربي احلديي ،لبنا  :دار النهضاة العربياة
(د.ت).
 )0عزام ،حممد ،حتليل اخل اب اندبي على ضاوء املنااه النقدياة احلديثاة دراساة يف نقاد النقاد،
سوريا -دمشق ،احتاد ال تاب العرب2771 ،م.
 )1علي ،هيثم احلاج ،الزمن الناوعي وإشا اليات الناوع الساردي ،لبناا  ،دار االنتشاار العرباي،
2771م.
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 )9الغامدي ،صاحل معيض ،كتابة الاذات -دراساات يف السارية الذاتياة ،املغارب ،املركاز الثقاايف
العربي2781 ،م.
 )87فرويد ،سيجموند ،اهلاذيا وانثاالم يف الفان ،ترمجاة :جاورج طرابيشاي،لبنا  ،دار ال ليعاة
لل باعة والنشر8901،م.
 )88حلمداني ،محيد ،بنية النص الساردي مان منظاور النقاد اندباي" ،ط ،2املغارب ،املركاز الثقاايف
العربي8991 ،م.
 )82مندليسو  ،وآخرو  ،نهاية الرواية وبداياة السارية الذاتياة ،ترمجاة :محاد العيساى،لبنا  ،الادار
العربية للعلوم ناشرو 8612 ،ها 2788 /م.
 -1الدوريات:
 )8املناصرة ،ثسني ،السرية الروائية ،ص يفة اجلزيرة8991/6/24 ،م.
 )2املناصرة ،ثسني ،روائية السرية الذاتية -قراءة يف مناذج سريية سعودية ،جملة عالمات يف النقاد،
م  ،80ج8629 ،44ها 2779 /م.
 -6م املات هاتفية:
 )8م املة هاتفية من علي الدمي بتاري 8615/8/5ها.
 )2م املة هاتفية من املؤرا حممد بن ربين الغامدي بتاري 8615/6/26ها.
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علم لغة النص
(اإلرهاصات األوىل وبدايات النّشأة)

أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية – كلية العلوم واآلداب –
جامعة جنران – اململكة العربيّة السعوديّة

عًِ يػ ١ايٓل (اإلضٖاقات ا٭ٚىل ٚبساٜات ايٓٓؿأ)٠

124

فً ١جاَع ١أّ ايكط ٣يعً ّٛايًػات ٚآزابٗا

ٚضز ايبرل يف ٖ1435/3/11و

ز .ععَ ٞقُس "عٝاٍ غًُإ"

ٚقُبٌ يًٓؿط يف ٖ1435/6/28و

علم لغة النص
(اإلرهاصات األوىل وبدايات النّشأة)
ملخص البحث
يف ْٗا ١ٜغتٓٝات ايكطٕ املان ٞأِٚيَت ؾ َٔ ١٦ايباذثني عٓا ١ٜخاق ١بايٓكوٛم
ٚاـطابات باعتباضٖا ايٛذس ٠ايؿعًٝو ١ايوت حتركول َؤ خ٬شلوا ايًػوٖٚ .١وِ بوصيو
ٜتحاٚظ ٕٚا٭عطاف ٚايتكايٝس ا ُملٖتبَعو ١يف حًوو اٯْٚو ١يف زضاغو ١ايًػو١يت ٚايوت ناْوت
حتُٛنع ذ ٍٛاؾًُْٚ ١عاَٗايت باعتباضٖا أندل ٚذس ٠ميهٔ إٔ حطاشلا أزٚات ايٛقوـ
ايًػٚ ٟٛحكٓٛضاح٘ َٔٚ .شيو اؿني بسأت أقٛات حعٗط َٓاز ١ٜباغتك( ٍ٬عًوِ يػو١
ايٓل) يٝه َٔ ٕٛأذسث ؾطٚع ايًػاْٝات املعاقطٚ .٠ناْت أٚىل َُُٗٓات ٖوص ٙايؿ٦و١
َٔ ايباذثني امل٪غِّػ ١يو(عًِ يػ ١ايٓل) يف حًو املطذً ٖٞ ١حتبٓع ايتكٓٛضات ايٓكو١ٓٝ
يف مجٝع املعاضف ٚايعًّٛيت اؿسٜثَٗٓ ١ا ٚايكسميٚ .١حبو ٔٓٝشلوا بعوس ايبرول ٚايتتبٓوع إٔ
ٖٓايو عًَٛاّ نثرل ٠حهُٓت َثٌ ٖص ٙايتكٛضاتيت إ ٫إٖٔ أغٓاٖا يف ٖوصا ايبواه ٖو:ٞ
ايب٬غ ١ايه٬غٝه١ٓٝيت ٚا٭غًٛب١ٓٝيت ٚايسضاغات ا٭زب١ٓٝيت ٚايًػاْٝات اؿسٜث ١ممثً ١بعً َُِٞ
ايًػ( :١ايبٓ(ٚ )ٟٛٝايتٛيٝس ٟايتر)ًٜٞٛيت ٚقس حهؿًَّت ٖوص ٙايسِّضاغو ١بوايٛقٛف عًو٢
ايعًِ ا٭خرل َٓٗا (ايًػاْٝات اؿسٜث)١يت ٚبٝإ َس ٣إغٗاَ٘ يف ْؿأ ٠عًِ يػو ١ايوٓل.
ٚقس ٚجس ايباذث ٕٛإٖٔ نثرلاّ َٔ ايٓتا٥خ ايت حٛقًٓت إيٗٝا ايًػاْٝات اؿسٜثٚ ١ايعًّٛ
اجملاٚض ٠شلا ؾُٝا ٜتعًل بٓعط ١ٜايٓل حتؿٖٛم يف نثرل َٔ ْٛاذٗٝا عًَ ٢ا حٛقوًت إيٝو٘
أغًب ا٫ػاٖات اؿسٜث ١يف عًِ يػ ١ايٓلٚ .إِٕ نإ َٔ عٝب َٓٗح ٞميهٔ إٔ ٜػِٔ
حًو ايتكٓٛضات ايٓك ١ٓٝايػابك ١ملطذًو ١ايتأغوٝؼيت ؾٗو ٛفٗ٦ٝوا َتٓواعطَ ٠ععٚيو ١عؤ
بعهٗا يف حًو اؿك ٍٛاملعطؾ ١ٓٝاملتبا ;١ٜٓشلصا زعت اؿاج ١إىل مجعٗا ٚحكٓٝؿٗا َٔ قبٌ
عًُا ٤يػ ١ايٓل يتُؿهٌِّ ايًبٓ ١ا٭ٚىل يف بٓاٖ ٤صا ايعًِ.
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)٠ات ايٓٓؿأٜبساٚ ىلٚ ايٓل (اإلضٖاقات ا٭١عًِ يػ
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Abstract
By the end of the 1960s, a group of researchers deeply
concentrate on the texts as they represent the actual unit of
language. The researchers overcome the traditional conventions of
studying language that is concentrated on the sentence as it is the
largest unit to apply the linguistics tools on. Then, several voices
appeal to study the linguistic texts as an independent and new field
of contemporary linguistic studies. The first and main task of these
researchers is to follow the textual conceives in all ancient and
modern science fields. As a result, they arrived to recognize that
such conceives are included in other several science fields as they
are richly discussed in the classic rhetoric, stylistic, literary studies,
and the modern linguistic, Structuralism and generative syntax.
This study is going to deal only with the linguistic studies to show
its contributions in the linguistic text science start. The researchers
of the linguistic texts found that the just-mentioned sciences’
results, regarding the linguistic text science, have been reached, in
many aspects, are better than the modern tendencies reached
results. The notable methodological deficiency could be observed
in the previous linguistic studies is the way the textual conceives
were incoherent. This what urges the researchers of the linguistic
text to collect and classify them to form the first step in establishing
this science.

آزابٗاٚ ّ ايًػاتًٛ يع٣ أّ ايكط١ جاَع١ًف
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مُقدِّمــة
إٕٖ ايًػاْٝات اؿسٜث ١يف بٛانرل ْؿأحٗا قس اؾتػًت مبحاٍ قسٚز يًػآٜ ١ٜركط
يف اغتهؿاف ايٛذسات ايكػط٣يت ٚٚقؿٗا بايٓػب ١يهٌٓ َػتَ َٔ ٣ٛػتٜٛات ايًػ١يت
ٚأزٓ ٣ععٍ ٖص ٙاملهْٛوات ايكوػط ٣املُػتهؿَوؿ١يت ٚعوسّ ا٫غوتعساز يتحواٚظ ذوسٚز
اؾًُ ١إىل قطف اٖ٫تُاّ عٔ ايٛاقع ايؿعً ٓٞيًػ١يت ٚأعٓط ٖصا ايبرول املُتكوسِّض (موٛ
اؾًُٚ – )١نثرلاّ َا نإ ايٛذٝس – غًباّ يف حطٛض َػرل ٠عًوِ ايًػو ١عودل عكوٛز َؤ
ايعَٔيت ٚاغتُبعست َٔ ايبرل ايًػ ٟٛجٛاْب جٖٛطَ ١ٜا نإ ميهٔ ايٛقوٛف عًٗٝوا
إ ٫باْ٫ط٬م َٔ ْكٛم ايًػٚ ١خطاباحٗايت ٚظعًٗا احملٛض ا٭غاؽ ايص ٟحسٚض ذٛي٘
عٛث ايًػٚ ١زضاغاحٗاٚ .قس أؾهٖ ٢صا ايتكًٝس ايوص ٟأضغوا( ٙز ٟغٛغورل)يت ٚحبعتو٘
بإذهاّ َععِ املساضؽيت ٚا٫ػاٖات ايبٓٚ ١ٜٓٛٝايتٛيٝس ١ٜٓحكطٜبواّ إىل فواٍ بوايؼ ايهوٝل
ٚاْ٫ععاٍيت مل ُٜعثط ؾ ٘ٝعً ٢عٛث ذ ٍٛايٓعواّ ايًػو ٟٓٛيف ٚاقعو٘ ايؿعًو ٓٞيف فتُوع
َع ٔٓٝيف أَ ٟٓهإٚ .إٕ ُٚجست عٛث َٔ ٖصا ايٓٛع – ٚشيو ْازض – ؾإْٖٗا ظًت ب٬
قس ٣إىل ذسٓ بعٝس.
ٚأزٓ ٣ػاٌٖ ايًػاْٝات اؿسٜث١يت يف بٛانرلٖايت يًٛاقوع ايؿعًو ٓٞيًٓعواّ ايًػوٟٓٛ
املُٓبثٔل َٔ ْكٛم ايًػٚ ١خطاباحٗا إىل عسّ انتُاٍ املؿطٚع ايؿهط ٟٓايص ٟانطًعت
ب٘ َساضغٗا ٚاػ اٖاحٗوايت ٜٚوصٖب (ؾوإ زاٜوو) إىل أ ٖٕ أذوس ا٭غوباه ايطٝ٥ػو ١شلوصا
ايتحاٌٖ ٖ ٛإٖٔ ايبٓ ٢ايهدل ٫ ٣حعاٍ أجػاَاّ غطٜب ١يف ايٓعط ١ٜٓايٓر١ٜٓٛيت أ ٫ ٟحوعاٍ
بٓ ٢ؼتاد إىل حؿػرل كتًـ عٔ بَٓ ٢عٓ ٢اؾٌُ أ ٚايع٬ق ١بني اؾٌُٚ .اؿكٝك ١أْٓوا
 ٫ميهٓٓا إٔ ْتكٓٛض ٚقؿاّ يًبٓ( ٢ايػطز )١ٜٓأ( ٚاؿٔحاج )١ٓٝأ( ٚاملُرازعٓٝو )١حكو ّٛعًو٢
قٛاعس ايٓرٚ ٛذوسٖاٚ .بٗوصا املعٓو ٢ؾوإ ٕٓ ايًػواْٝات اؿسٜثوْ ١ؿػوٗا مل حطوٓٛض عًو٢
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اإلط٬م يف اػاٖٗا ايػا٥س ْعط ١ٜٓذكٝك٫ ١ٓٝغتعُاٍ ايًػ ١حك ّٛعً ٢اـطاه; شيو إٖٔ
ايُٓاشد ايٓر ١ٜٓٛيف ايًػاْٝات اؿسٜث ١ظًّت يف جٖٛطٖا مناشد م ١ٜٓٛحتابع ١ٓٝأ ٚخاقٓ١
باؾٌُيت ٜٓٚطبل ا٭َط ْؿػو٘ عًو ٢جوع ٤نوبرل َؤ ايًػواْٝات ايٓؿػوٚ ١ٓٝايًػواْٝات
ا٫جتُاع١ٓٝيت ٖٚصا غبب آخط َٔ ا٭غباه ايت حُؿػِّط ملاشا أقبح ؼً ٌٝاـطاه عًُواّ
َ ٫ؤ إٔ ٜهو ٕٛؽككواّ َؤ
َب ِٝٓٓٔٝاّيت ٜتكواطع َوع ايعسٜوس َؤ ؾوطٚع عًوِ ايًػو ١بوس ّ
ايتدككات ايًػ١ٜٓٛيت ٜٚهؿـ يٓا ٖوصا ايتطوٓٛض أٜهوّا نٝوـ أ ٖٕ ْتوا٥خ أذوس ايعًوّٛ
(ايؿطع )١ٓٝقس حتطًّب عكٛزاّ َٔ ايعَٔ قبٌ إٔ حسخٌ إىل عًِ (ؾطعو )ٞآخوطيت ٚحُكبوٌ
ؾ٘ٝيت بٌ ٚضمبا  ٫حسخٌ إي ٘ٝأق ّ٬يهْٗٛا أجػاَاّ غطٜب ١عٔ ٖصا ايعًِ(.)1
ٚاْبعثت زٚاؾع يٖ٬تُاّ املتعاٜس ببرل ايٓكٛم َٚباز ٨بٓاٗ٥ايت َٔ
ايًػاْٝات اؿسٜثْ ١ؿػٗايت  َٔٚعًَ ّٛتامخ ١أٜهاّيت ٚجعًت ٖص ٙايعً َٔ ّٛاؾٛاْب
ايٓك ١ٓٝايت حٓاٚيتٗا إؾاضات َتٓاعط ٠حهتٓؿٗا ععي ١ؾسٜس ٠زاخٌ اؿكٌ املعطيفٓ ايٛاذسيت
َبًِ٘ اؿك ٍٛاملعطؾ ١ٓٝاملتحاٚضٖٓ َٔٚ ;٠ا زعت اؿاج ١إىل ٚجٛز عًِ ؾاٌَ جيُع
ؾتات َا حؿطٓم َٔ ٖص ٙاإلؾاضات يف اؿكٌ املعطيفٓ ايٛاذسيت ٚيف غرل َٔ ٙاؿكٍٛ
املعطؾ ١ٓٝايت أعطت يًٓل أُٖ ١ٓٝنُٓ١ٓٝيت ٖٚصا َا ٚقع بايؿعٌ عٓس َا ظٗط (عًِ يػ١
ايٓل) ؾطعاّ ذسٜثاّ َٔ ؾطٚع عًِ ايًػ.١
ٖٓ َٔٚا حٓبثل أَاّ ايباذل فُٛع َٔ ١ا٭غ ١ً٦ايت حتعًل باإلضٖاقات ا٭ٚىل
شلصا ايعًِيت ٚبساٜات ْؿأح٘يت ٚيعٌٓ َٔ أبطظٖا ٌٖ :ناْت ٖٓايو عًَٚ ّٛعاضف
َُتهُِّٓ ١يتكٓٛضات ْك ١ٓٝقبٌ ظٗٛض (عًِ يػ ١ايٓل) بٛقؿ٘ عًُاّ جسٜساّ َٚػتكّ٬
بسا ١ٜغبعٓٝات ايكطٕ املانٞ؟ َٚا ٖ ٞايك ١ُٝايعًُ ١ٓٝايت ٜٛيٗٝا عًِ يػ ١ايٓل ملثٌ
ٖص ٙايت كٓٛضات ايكسمي١؟  ٌٖٚاضحبط عًِ يػ ١ايٓل يف ْؿأح٘ ببًس قسٓز أ ٚاػاٙ
َعٔٓٝ؟ ٖٓ ٌٖٚايو ع٬ق ١بني ٖصا ايعًِ اؾسٜس ٚبني ايًػاْٝات املعاقط٠؟ َٚا ٖٞ
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طبٝعٖ ١ص ٙايع٬ق ١إِٕ ٚجست؟  ٌٖٚػاٚظ عًِ يػ ١ايٓل ا٫ػاٖات اؿسٜث١
يًػاْٝات يف حًو املطذً ١املبهّط٠يت أّ ٖ ٛحطٜٛط ٚاَتساز شلا؟ َٚا َٖٛ ٛقـ أبطظ
عًُا ٤ايًػ ١املعاقط َٔ ٜٔقه ١ٓٝػاٚظ م ٛاؾًُ١؟  ٌٖٚناْت يبعهِٗ إغٗاَات يف
ْؿأ ٠عًِ يػ ١ايٓل ٚحطٜٛطٙ؟ حػعٖ ٢ص ٙايسضاغ ١يإلجاب ١عٔ ٖص ٙا٭غٚ ١ً٦غرلٖا
٫غتح ٤٬بعض جٛاْب ايٓؿأ ٠ا٭ٚىل شلصا ايعًِ.
 -1ايعً ّٛاملُ٪غِّػ ١يو(عًِ يػ ١ايٓل):
يكس جعٌ عًُا ٤يػ ١ايٓل أٚىل َُٗٓاحِٗ يف َطذً ١ايتأغٝؼ شلصا ايعًِ ٖٞ
ايتتبٗع ايتأضخي ٓٞيًُعاضف ٚايعً ّٛايت حٓاٚيت جٛاْب َٔ ْعط ١ٜٓايٓل ٚاـطاهيت
ٚبعس ا٫غتككاٚ ٤ايتتبٗعيت ٚجس ٖ ٤٫٪ايباذث ٕٛإٖٔ حًو اؾٛاْب قس حكػُٓتٗا
ؽككات َتٓٓٛع١يت ٚنٌُٓ ؾٜٛ ٤ٞذ ٞبإٖٔ ٖٓاى ؾطقاّ ٚحعسٓزاّ يف ٖص ٙا٫ختكاقات
املتعًِّك ١بايٓل ٚاـطاهيت ٬ُٜٚذَغ إٖٔ ٖص ٙاملعاضف مل حعٗط يف اؿكبْ ١ؿػٗايت ؾبعهٗا
ٜبس ٚعطٜكاّيت ٚايبعض اٯخط ذسٜل ايٓؿأَ( ٠ا ١٥غٓ .)١ؾكس ػاٚضت ايب٬غٚ ١ايٓرٛ
يف ا٭يؿ ٞغٓ ١نُٔ اؿكٌ املعطيفٓ ايصُٜ ٟػُٓ ٢ايث٬ع( :)Trivium( ٞايٓرٛيت
ٚاملٓطليت ٚايب٬غ .)١أَا ا٭غًٛبٚ ١ٓٝايًػاْٝات  -عً ٢غب ٌٝاملثاٍ  -ؾرلجع حاضٜذ
ظٗٛضُٖا إىل ايكطْني املانٝني.
ٜٚبس ٚإٖٔ ا٫ختكاقات املتٓكً ١بايٓل َتحاٚض ٠يف اؿكٌ اإلَدلٜكْ ٞؿػ٘يت
يهٓٗا ؽتًـ إِٕ عًَ ٢ػت ٣ٛايٛنع اإلبػتُٛيٛج - ٓٞا٭نازمي ٓٞأ ٚا٭ٖساف
ٚاملٓاٖخ ٚإجطا٤ات ايتكسٜليت ٚأخرلاّ ؾٗ ٞؽتًـ عًَ ٢ػت ٣ٛحطٓٛض ايٓل ايصٟ
حسضغ٘ ٚحترسٓث عٓ٘يت ؾٜٛ ٬جس فاٍ َعطيفٓ ميهٔ إٔ ٜسٖع ٞاشل١ُٓٝيت ٚايًػاْٝات
يٝػت أنثط ذعّاّ َٔ اؿك ٍٛاملعطؾ ١ٓٝا٭خط٣يت ؾايع٬ق ١غرل املباؾط ٠ايت حطبط
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ايٓكٛم باملٝاز ٜٔاملٛنٛع ١ٓٝاملدتًؿ ٫ ١ح٪زٓ ٟإىل اغتٓتاد قس ٜؿٝس بإٔ ايًػاْٝات
حتبٓٛأ َهاْ ١ايعًِ ايهًُِّٜٚ .)2(ٞط ٣ايباذث ٕٛايػطب ٕٛٓٝإٖٔ ايكسض ا٭ٚؾط َٔ ايسضاغات
املُٗٓ ١املتعًِّك ١بايٓل قس أجط ٟخاضد ْطام ايًػاْٝاتيت خاقٓ ١يف عًَ ّٛثٌ:
ا٭ْثطٚبٛيٛجٝا (زضاغ ١اإلْػإ)يت ٚا٫جتُاعيت ٚاـطاب١يت ٚاٯزاهيت ؾه ّ٬عٔ ايب٬غ١
اؾسٜسٚ ٠ايؿعط.١ٜٓ
عُِٖ ايتؿت عًِ ا٭ْثطٚبٛيٛجٝا أخرلاّ َٔ خ ٍ٬أمنٛشد َثاي ٞإىل زضاغ ١ايثكاؾ١
املاز ١ٜٓيًؿعٛه ايبسا ;١ٓٝ٥مما أغٓ( ٢إعٓٛجطاؾٝا ايه)ّ٬يت ؾسضؽ ا٭مناط املدتًؿ١
يًدطابات املػتعًُ ١يف ايثكاؾات املتباَ ١ٜٓثٌ :ايكَلٓ ٚايطٚاٜات ٚا٭يػاظ ٚايًعب
بايهًُات ٚايػباه ٚغرلٖايت ٚاعتٓ ٢بٓعط ١ٜٓايػٖطز يف ؼً ٌٝا٭غطٛض .٠أَا عًِ
ا٫جتُاع يف قٛضحَ٘ٗٓ( :ح ١ٓٝزضاغ ١ايؿعٛه)يت ؾكس حطنّعت عٛع٘ يف فاٍ ايترًٌٝ
املػتؿٝض يًرٛاضات اي١َٓٝٛٝيت ٚقٛاعس َتتايٝات اؾٌُيت ٚأؾعاٍ اؿسٜل ٚقتٛاٙ
املتعًِّل باملعتكساتيت ٚأمناط غًٛى ا٭ؾطاز يف اجملتُعيت خاقٓ ١يف إطاض ؼً ٌٝايطغا ٌ٥يف
ٚغا ٌ٥ا٫حكاٍ اؾُاعٚ .ٓٞأَا عًِ ايٓؿؼ ا٫جتُاعٓٞيت ؾاٖتُاَ٘ بايترً ٌٝاملٓعِ
يًدطاه نإ أقٌٓ َٔ اٖتُاَ٘ باٯعاض املذلحب ١عٔ اـطاه َ َٔٚهُ ْ٘ٛعً٢
اعتكازات ا٭ؾطاز ٚغًٛنِٗ يف اجملتُعيت ٚخاقٓ ١يف إطاض ؼًٚ ٌٝغا ٌ٥اإلعّ٬
ٚنطٚه أقاًٜٗٚا اـطب ١ٝاملطغً.)3(١
ٚمٔ ْطغب ٖٓا يف ٖصا ايبرل ايصُْ ٟكسَِّ٘ إٔ ْتتبٖع اإلؾاضات ايتأضخي ١ٓٝايت
حٓاٚيت اإلضٖاقات ا٭ٚىل ٚبساٜات ايٓؿأ ٠املتعًِّك ١بو(عًِ يػ ١ايٓل) زاخٌ ذسٚز
ايًػاْٝات اؿسٜث .١ؾٓرٔ ٚإِٕ نٓٓا قس اغتطعٓا إٔ ْط ٣ظٗٛض عسز َٔ ايهتب املُدتكٖ١
يف فاٍ عًِ ايٓل يف ايسضاغات ايعطب ١ٓٝؾإْٖ٘ ٜٛ ٫جس ؾُٝا ْعًِ غ ٣ٛعسز قسٚز
َٔ املساخٌ اؾٝس ٠ايت ٚقؿت عًَٚ ٢هات ٜػرل ٠ؾُٝا ٜتعًل بٗصا اؾاْب َٔ
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جٛاْب عل عًِ يػ ١ايٓليت َٚا اذتؿا ٤ضٓٚاز ٖصا ايعًِ يف ايػطه بٗصا ايتتبٗع ايبعٝس
يًٓؿأ ٠ا٭ٚىل إ ٫٭ِْٗ (أٜ :)ّ٫ٓٚطغب ٕٛعٔ ايبس َٔ ٤ايكؿط املٓٗح ;ٓٞذتٜ ٫ ٢تِٓ
إٖساض ْتاد َتُٓٝع يكط ٕٚحطا ٍٚعًٗٝا ايعُطيت  ِٖٚبٗصا ايتتبٗع (عاْٝاّ) ٜعٝس ٕٚاؿٝا ٠إىل
ٖص ٙاملػاُٖات باعتباض إٖٔ ؾٗٝا ْعطات قا٥ب ٫ ١حكٌ أُٖٚ ١ٓٝخكٛب ١عُا قُسِّّ يف
عًِ يػ ١ايٓل يف اٯ ١ْٚا٭خرلٚ .٠قس ٚجس ٖ ٤٫٪ايعًُا ٤بعس ا٫غتككا ٤إٖٔ نثرلاّ
َٔ ايٓتا٥خ ايت حٛقًٖت إيٗٝا ايسضاغات ايٓك ١ٓٝايه٬غٝه ١ٓٝحتؿٖٛم يف نثرل َٔ
ْٛاذٗٝا عًَ ٢ا حٛقًٖت إي ٘ٝايسضاغات ايٓك ١ٓٝاملعاقط٠يت ٚا٫خت٬ف بني ايسضغني
ايٓكٝني ايكسٚ ِٜاملعاقط ُٜؿِب٘ إىل ذس نبرل – ٚؾكاّ يس ٟبٛجطاْس – ا٫خت٬ف بني
ا٭يػٓ ١ٓٝاؿسٜثٚ ١ايسضاغات ايًػ ١ٜٓٛايكسمي١يت  ٖٛٚاخت٬ف يف َٓٗح ١ٓٝايبرل ٚفاٍ
ايذلنٝع أنثط َٔ ن ْ٘ٛاخت٬ؾاّ يف ايٓتا٥خ()4يت ( ِٖٚأخرلاّ) بٗصا ايتتبٗع ٜكاضْ ٕٛبني
ذكاز ايبرٛث ايٓك ١ٓٝايكسميٚ ١بني أذسث َا آيت إي ٘ٝايبرٛث ايٓك ١ٓٝيف عكطْايت
 ٫يتػًٝب ايثاْ ١ٝعً ٢ا٭ٚىليت ٚإمنا يتكرٝح ايٓعط ٠ايتأضخي ١ٓٝإىل َثٌ ٖص ٙاؾٗٛز.
ٚحعتُس َثٌ ٖص ٙايسضاغ ١ايطٓاقٔس ٠ايت ْك ّٛبٗا اعتُازاّ ُنًّٝاّ عًَ ٢ا ألع َٔ
عٛث ٚزضاغات َتدككٚ ١زقٝك ١جعًت َٔ قًب اٖتُاَاحٗا حتبٗع ايتكٓٛضات
ايٓك ١ٓٝايت ٚجست نُٓاّ يف نٌٓ عًِ َٔ ايعً ّٛايكسميٚ ١اؿسٜث ١ذتَٓ ٢تكـ
غتٓٝات ايكطٕ املانٚ .ٞقس ٚجس ايباذل إٖٔ ٖصا اؾاْب َٔ جٛاْب حاضٜذ عًِ يػ١
ايٓل املُتعًِّل بايذلاث ايعطبٜ ٫ ٓٞعاٍ َُعتُٔاّ يٓسض ٠ايسضاغات ٚايبرٛث ايت ألعت
بٗصا ايؿإٔيت ؾايٓعطٜات ا٭زبٚ ١ٓٝايًػاْ ١ٓٝايعطب ١ٓٝاؿسٜث ١مل حُ٪غٖؼ عً ٢قاعس ٠عًُ١ٓٝ
ح َٔ٪بايذلانِ املعطيفٓ ٚاْ٫ط٬م َٔ حطاث ا٭جسازيت يصيو مل ٜهٔ بسٓ َٔ إِٔ ٜتٓدص
ذسٜثٓا عٔ حاضٜذ عًِ يػ ١ايٓل طابعاّ بطافٝاّ ٜػتكَُ ٞرسِّزاح٘ َٔ جٗٛز عًُا٤
غطبٝني اغتؿطغٛا ٚغعِٗ يف حػًٝط ايه ٤ٛعًٖ ٢صا اؾاْبيت ؾايذلاث ايػطبٖ َٔ ٓٞصٙ
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ايٓاذُٜ ١ٝعسٓ َٛؾٛض اؿغ مبا أُحٝح ي٘ َٔ زضاغات َُؿكًٖ ١ؾاضنت يف إلاظٖا مجٝع
املساضؽ ايًػاْ ١ٓٝاؿسٜثٚ ١غرلٖا أٜهاّ َٔ ايعً ّٛاملعاقط٠يت يصيو حَهُ١َُٖٗ ٕٛ
ايباذل ايصَٜ ٟطُٚ ّٚنع إطاض ْعط ٟٓ٭ ٟٓجاْب َٔ جٛاْب ايذلاث ايػطب ٓٞأٜػط
ذاّ٫يت َكاضْ ١بايباذل ايعطب ٓٞايص ٟحبسَُٓٗ ٚت٘ أنثط حعكٝساّ; شيو إٖٔ حطاث أَُٓت٘ ايػينٓ
ٚاـايس ٜ ٫عاٍ عاجَ ١اغٓ ١إىل إِٔ ُٜعاز حطحٝب٘ ٚحكٓٝؿ٘ َٔ جسٜسيت ؾٗ ٛجسٜط بإِٔ
ٜهٝـ أؾٝا ٤نثرل ٠إىل املكذلذات ايػطب ١ٓٝؾُٝا ٜتعًّل بعًِ يػ ١ايٓليت ٚغرلَٔ ٙ
ايعًٚ ّٛاملعاضف اؿسٜث.١
ٚبعسَ إٔ أجاٍ ايباذل ايٓٓعط ط ّ٬ٜٛؾُٝا ٚقع عً َٔ ٘ٝعٛث ٚزضاغات ٚجس
إٖٔ َععِ ايعًُا ٤يف ذسٜثِٗ عٔ ْؿأ ٠عًِ يػ ١ايٓل ٜطبطٖ ٕٛص ٙايٓؿأ ٠بعًّٛ
ٚؾٓ ٕٛنثرل٠يت ٚحهاز حتٓؿل نًُتِٗ عً ٢أضبعَٗٓ ١ا نإ شلا زٚض نبرل يف ٖصا ايباهيت
 :ٖٞٚايب٬غ ١ايه٬غٝه١ٓٝيت ٚا٭غًٛب١ٓٝيت ٚايسضاغات ا٭زب١ٓٝيت ٚايًػاْٝات اؿسٜث.١
ٚنٌٓ عًِ َٔ ٖص ٙايعً ّٛعاج ١إىل ؽكٝل زضاغَ ١ػتكً ١يتتبٗع ٖصا اؾاْب املتعًِّل
باإلضٖاقات ا٭ٚىل ٚبساٜات ايٓؿأ ٠يعًِ يػ ١ايٓلٚ .قس خُكِّل ٖصا ايبرل يتٓاٍٚ
ٖص ٙاملػأي ١يف ايعًِ ا٭خرل َٓٗايت ( ٖٛٚايًػاْٝات اؿسٜث )١ممثً ١بايًػاْٝات ايبٓ١ٜٓٛٝ
ٚايًػاْٝات ايتٛيٝس ١ٜٓايتر.١ًٜٓٝٛ
 -2ايًػاْٝات اؿسٜثٚ ١زٚضٖا يف ْؿأ( ٠عًِ يػ ١ايٓل):
إٕٖ ايًػ ١اإلْػاْ ١ٓٝعً ٢زضج َٔ ١ايذلنٝب يف ْعاَٗا ٚا٫خت٬ف يف ػًّٝاحٗايت
ػعٌ عًِ ايًػإ زا ِ٥ايتطٓٛض; ؾايًػٜٛ ٟٓٛاج٘ ٚؾط ٠ععَ َٔ ١ُٝاز ٠ايبرل متتسٓ بني
َا ٜسضى بامل٬ذع َٔ ١ايتداطب املباؾط ٚبني ايعٜٛل َٔ ايتأَ٬ت ايطٜان١ٓٝ
ٚايؿًػؿ ١ٓٝيف ايًػ١يت ٚيكس انططٓت ايًػاْٝات يف َطاذًٗا ا٭ٚىل إىل إٔ حه ٕٛاْتكا١ٓٝ٥
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ٚ Selectiveاختعاي Reductive ١ٓٝيف ْعطحٗا إىل ذسٓ بعٝسيت ٚمٔ ْكذله اٯٕ َٔ
ظَٔ ميهٔ ؾ ٘ٝيًػاْٝات إٔ حػتطٝع باحٓػاع آؾام ايبرل إٔ حؿ ٞباملطايب ايت ٜؿطنٗا
عًٗٝا اجملتُع( .)5ؾايًػ ١حعٌُ َٓص ْؿأ ا٫جتُاع ايبؿطٚ .ٟٓحطٓٛضت عً ّٛحسضغٗا
ناْت ٚغ ١ًٝيػرلٖا َٔ ايعًّٛيت َتؿابهَ ١عٗايت عُِٖ اغتكًَّت ؾ٦ٝاّ ؾؿ٦ٝاّ إىل إٔ ْؿأ
عًِ َػتكٌ جاَع شلا ٖ( ٛايًػاْٝات)يت ؾٗ ٛأقسّ ايعًَٛ ّٛنٛعاّ ٚأذسعٗا ْؿأ٠يت إشا
ضبطٓا ايٓؿأ ٠با٫غتك.ٍ٬
ٚاعذل ٣ايسضؽَ ايًػاَْ ٖٞع َطايع ايكطٕ ايعؿط ٜٔععٚفْ عٔ املعاؾ١
ايؿًٛٝيٛج ١ٓٝيًػ ١ايٓكٛم ايكسمي ١املس١ْٓٚيت ٚحَِٖ ا٫يتؿات عٓٗا إىل ايٛظٝؿ ١ا٫جتُاع١ٓٝ
يًػ١يت ٚإىل ايسٚض ايتٛاقً ٞايص ٖٛ ٟجٖٛط ٚظٝؿ ١ايًػ ١يف ايعًُٝات ا٫جتُاع١ٓٝيت
ٚقس حبع شيو قٝاّ ايًػاْٝات بسٚض ايطا٥س يهثرل َٔ ايعً ّٛاإلْػاْ ;١ٓٝمما أيك ٢عًٗٝا
حبعات َٓٗح ١ٓٝنبرل٠يت ٖٓ َٔٚاى أزضى عًُا ٤ايًػإ إٖٔ اجتعا ٤اؾٌُ ُٜر ٌٝايًػ١
اؿ ١ٓٝؾتاحاّ ٚحؿاضٜل َٔ اؾٌُ املكٓٛع ١اجملؿّؿ ١أ ٚاجملُٓسٜ ٫ٚ .)6(٠كتكط ا٭َط يف
زضاغ ١ايًػ ١عً ٢ايٛقٛف عٓس َسَ ٣عطؾ ١املترسِّث بايًػ١يت َٔ خ ٍ٬اغتعطاض
اؾٌُ املععٚيٚ ١املٓبتٓ ١عٔ غٝاقٗايت ٚإمنا جيب إٔ ٜتحاٚظ شيو إىل ايبرل يف قسض٠
املتهًِِّ عً ٢اغتعُاٍ ايًػ ١يف َٛاقـ ذكٝكَٛ َٔ ١ٓٝاقـ ا٫حكاٍ ايعآَ ١يف ذٝا٠
ايٓاؽ.
ٚأملح باختني  Bajtinقُب ٌٝاْتٗا ٤ايٓكـ ا٭ َٔ ٍٓٚايكطٕ ايعؿط ٜٔإىل إٖٔ
ايسضاغات ايًػاْ ١ٓٝمل حهؿـ بعس عٔ خؿاٜا ا٭ؾهاٍ ايًػ ١ٜٓٛايهدل٣يت نايهّ٬
املُط ٍٓٛيف اؿٝا ٠اي١َٓٝٛٝيت ٚاؿٛاضاتيت ٚاـطاباتيت ٚامل٪يؿاتيت ٚايطٚاٜات ...إخليت
َٚثٌ ٖص ٙا٭ؾهاٍ ايًػ ١ٜٓٛجيب إٔ حُسضؽ ٖ ٞأٜهاّ باعتباضٖا جاْباّ َٔ جٛاْب
ايٓعط ١ٜٓايًػ١ٜٓٛيت ؾذلنٝب ١ا٭ؾهاٍ ايًػ ١ٜٓٛايهدل ٫ ٣حعاٍ فٗٛي ١حٓتعط َٔ ٜهؿـ
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عٓٗايت ٚايسضاغات ايًػاْ ١ٓٝمل حتحاٚظ ذسٚز اؾًُ ١املطنّب ١باعتباضٖا أندل ايعٛاٖط
ايًػ ١ٜٓٛايت حَِٖ حٓاٚشلا حٓا ّ٫ٚعًُٝاّ((ٚ .)7باختني) يف ٖصا ٜٓطًل َٔ أٜسٚيٛج ١ٓٝؾهط١ٜٓ
حط ٣أْٖ٘ ذٝل ٜٛ ٫جس ْلٓ ؾًٝؼ عََُٖٛ ١نٛع يًبرل ٚايتؿهرليت ؾايٓل عٓس ٙغٛا٤
نإ َهتٛباّ أ ٚؾؿاٖٝاّ ٜعتدل َازٓ ٠أٓٚي ١ٝحك ّٛبترًًٗٝا ا٭يػٓٚ ١ٓٝايؿًػؿٚ ١ايٓٓكس ا٭زبٓٞ
ٚغرل شيو َٔ ايعً ّٛاجملاٚض٠يت عً ٢أغاؽ إٖٔ ايٓل ٖ ٛحًو ايٛاقع ١املباؾط ٠ايت
حتأغٖؼ عًٗٝا ٖص ٙايعًٚ ّٛحسٚض ذٛشلايت غٛا ٤اقطبػت بايطابع ايؿهط ٟٓأٚ
ايعاطؿ.)8(ٓٞ
ٚايٓكٛم حعٌُ َٓص ْؿأ ا٫جتُاع ايبؿط ;ٟٓإش ٜٛ ٫جس ن ّ٬خاضد ًَؿٛظ
َٓحع ْٖ( ٛل)يت ٚحطٓٛضت عً ّٛحسضغ٘ (عً ّٛا٭زهيت ٚايٓٓكسيت ٚايب٬غ١يت
ٚا٭غًٛب١ٓٝيت ٚايتؿػرل...إخل)يت ناْت ٚغ ١ًٝيػرلٖا َٔ ايعًَ ّٛتؿابهَ ١عٗايت عِ
اغتكٌٓ نٌٓ ٚاذس َٓٗا بٓؿػ٘ عًَٛ ٢نٛع٘ َٔ ذٝل َٖ ٛسي ٍٛعً٘ٝيت ٚايترل جع٤
مما نإ جيب إٔ ٜهَٛ ٕٛنٛع عًِ ٜسضؽ (ايٓل) َٔ ذٝل ْٖ ٛل باؾاْب
اشلاَؿ َٔ ٓٞايًػاْٝاتيت  ٖٛٚأَط ذتُٓت٘ ؾؿاؾَ ١ٓٝا بني ذسٚز ايٓل ٚذسٚز اؾًُ١يت
ٜ ٫ٚعاٍ عا٥كاّ أَاّ اغتك( ٍ٬يػاْٝات ايٓل) بٓؿػٗايت ٚيعٌٓ ٖصا ايعًِ اؾسٜس أقسّ
ايعًَٛ ّٛنٛعاّ َثٌ ايًػاْٝاتيت ٚأذسعٗا عً ٢اإلط٬م(.)9
ٚاملُتكؿِّح يعٓٝات َٔ َ٪يؿات ايٓر ٛايػطب ٓٞايه٬غٝه ٓٞجيس إٖٔ نًُْ( ١لٓ) مل
حػتعٌُ ؾٗٝايت  َٔ ٫ذٝل َٖ ٞكطًحيت  َٔ ٫ٚذٝل َٖ ٞؿٗ ّٛمتٓ ايتعبرل عٓ٘
بتػُٝات أخط٣يت نُا ٬ٜذغ نراي ١املباذل املتٓاٚي ١يًعٛاٖط ايًػ ١ٜٓٛاملتحاٚظ٠
يًحًُ١يت ٚايت اعتدلت فػُ ١ملعاٖط ايذلابط ٚا٫حػام ايٓكٓٞيت نُبرل ايع٬قات
بني اؾٌُ .أَا املباذل ايت َٔ قب ٌٝأزٚات ايطبط أَ ٚباذل ايتعطٜـ ٚاؿصف
ٚاإلنُاض ٚايتٓكٝطيت ؾإٕٖ حٓاٚشلا ناز ٜكتكط عًْ ٢طام ٜ ٫تعسٓ ٣ذسٚز اؾًُ١
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ايٛاذسٚ .)10(٠شلصا ؾكس ظًّت ؾطع ١ٓٝايًػاْٝات غكٛم متسٜس ايٛقـ إىل
ايٓكٛم َكسض خ٬ف َتعسِّز ايٛجٙٛيت ٖٚصا َا أنَّسَٛ( ٙي )ٛٓٝذني ؾهّو يف ٚجٛز
عًِ أٚذس خيلٓ حبا ٜٔايٓكٛميت ٚغدط َٔ ايعًِ ايعحٝب يًٓكٛم(.)11
ٚإشا ناْت ٖص ٖٞ ٙاؿاٍ ايت آيت إيٗٝا زضاغ ١ايٓل يف ايػطهيت ؾكس اغتسع٢
شيو ذاجَ ١اغٓ ١إىل حهاؾط ايعً ّٛايًػاْٚ ١ٓٝايٓكس ١ٜٓعً ٢زضاغ ١ايٓل ا٭زب ٓٞزضاغ١
عًُٚ .١ٓٝإش ايتكت حطًّعات املؿتػًني بايًػاْٝات ٚبػرلٖا َٔ ايعً ّٛاإلْػاْ ١ٓٝعً٢
نطٚض ٠ايتٛؾّط عً ٢زضاغ( ١ايٓل) أ( ٚاـطاه)يت ٚآْؼ عًُا ٤ايًػإ يف أْؿػِٗ
أِْٗ ضمبا ناْٛا أبطظ املًٖ٪ني يإلغٗاّ بٓكٝب َتُِّٝع يف ٖصا اجملاٍ – احػع َؿّٗٛ
ايسضؽ ايًػاْ ٓٞملا ُٜػُٓ ٢مبكطًح يٜٛؼ ًُٖٝػًٝـ :Louis Hjelmslev
(ايًػاْٝات املُٛغٖع)Extended linguistics ١يت ايت ٖ ٞيف َصٖب٘ :ايٓعط ١ٜٓاـاقٓ١
ظُٝع ايتحًٝات ايؿعً ١ٓٝأ ٚاملُهٓ ١يًػ ١ايطبٝع .١ٓٝيكس ؾطٔ املؿتػً ٕٛبعً ّٛايًػإ
إىل إٔ ايًػ ١يٝػت فطز مناشد ٚأمناط يًحٌُيت ٚيهٓٓٗا َطآٚ ٠أزاٚ ٠غ٬حيت  َٔٚعَِٖ
ؾإٕ ايؿِٗ اؿلٓ يٓعطٜتٗا  ٫ميهٔ إٔ ٜتركّل باجتعا ٤اؾٌُ َٔ ايػًٛى ايكٛي ٓٞيف
سلٛي٘ ٚحهاًَ٘يت ٚايتعاّ ذسٚز م ٛاؾًُ.)12(١
ٚقس ْؿأ عٔ شيو إِٔ ايتؿتت بعض ا٫ػاٖات ايًػاْ ١ٓٝإىل زضاغ ١ايٓكٛم
ٚاـطابات ايعآَ١يت ذت ٢حًو ايت ػاًٖت ايٓكٛم يف بٛانرل ْؿأحٗايت  ٖٞٚبصيو
حعٝس ا٫عتباض يًٓل ايص ٟميثٌٓ بٓ ١ٝم ١ٜٓٛؼكّل منطاّ احكايٝاّ حؿتكط إي ٘ٝاؾٌُ
ٚأجعاٖ٩ايت "ؾإْتاد ايٓل  ٫ميهٔ ع٬ج٘ إ ٫بٛاغط ١عًِ ايًػ ١ايص ٟخيتلٓ بايتؿع.ٌٝ
شيو إٔ املٓاٖخ ايًػ ١ٜٓٛا٭غبل يف ايٛجٛز ٚاملٗٓٝأ ٠يًتعطٓف ٚايتعُٚ ِٝايٛقـ ناْت
ؼً ١ًٝٝخايك ١عً ٢ذني ْط ٣عًِ ايًػ ١املعينٓ بايتؿػرل ٚإعاز ٠ايكٝاغٚ ١ايتٛج٘ٝ
نايص ٟمتاد إي ٘ٝيف زضاغ ١إْتاد ايٓكٛم جيب إٔ حه ٕٛي٘ ْعط ٠حطنٝب.)13("١ٓٝ
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ٜٚتٓؿل عًُا ٤يػاْٝات ايٓل عً ٢أْٖ٘ حٛجس َساخٌ أٚىل زاخٌ إطاض
ايسضاغات ايًػ ١ٜٓٛيتٛغٝع أما ٤اؾًُٚ( ١أماَ ٤تحاٚظ ٠يًحًُ )١قبٌ ْؿأ ٠ؾطع
عًُ( ٖٛ ٞعًِ ايٓل) بعَٔ طٌٜٛيت ٜٚصٖب (ز ٟبٛجطاْس) إىل إٖٔ اٖ٫تُاّ ا٭ٍٓٚ
بايسضاغات ايٓك ١ٝنإ يف فاٍ ايسضاغات ايؿًٛٝيٛج ١ٝايت غبكت ا٭يػٓ ١ٓٝاؿسٜث١يت
ذٝل حطنّع اٖ٫تُاّ عً ٢زضاغ ١ا٭قٛات ٚا٭ؾهاٍ ايًػ َٔ ١ٜٓٛاملٓعٛض ايتاضخيٓٞيت
إناؾ ١إىل زضاغْ ١عاّ حطحٝب ايهًُات يف اؾٌُيت ٜٚط ٣إٖٔ ٖٓطٌٜٚ ٟ
) )Henery Weil 1844-1887قس ؿغ إٖٔ ع٬قات ايهًُات يف اؾٌُ  ٫ؽهع
ؾكط يكٛاْني ايٓرٛيت ٚإمنا حتبع قٛاْني ْعِ ا٭ؾهاضيت  ٖٛٚاملٓرْ ٢ؿػ٘ ايص ٟشٖبت إي٘ٝ
َسضغ ١بطاؽ ايٛظٝؿ ١ٓٝؾُٝا بعس يف ايٓعط ١ٜٓايت حعطف بو(إطاض اؾًُ ١ايٛظٝؿ)١ٓٝيت ٖٞٚ
ايٓعط ١ٜٓايت حط ٣إٖٔ ايسٚض ايٛظٝؿ ٓٞيًحٌُ ٜذلنّع عً ٢املعطؾ ١اؾسٜس ٠ايت ؼًُٗا
ٖص ٙاؾٌُ زاخٌ ايٓل(.)14
ؾططا٥ل ايترً ٌٝايًػ ٟٓٛيًٓل بٓا ٤عً ٢شيو حطجع إىل أبعس مما اؾذلض يف
عسز نبرل َٔ امل٪يؿات ايت ؼا ٍٚإٔ حك ّٛبتأضٜذ بسا ١ٜايبرٛث ايًػ ١ٜٓٛايٓك.١ٓٝ
ٜٚبس ٚإٖٔ ٖص ٙا٭عُاٍ َ ٫حعِطِف – نُا ٜط ٣ؾٗٝؿحط – "شيو اإلغٗاّ يف ايٛقـ
ايًػ ٟٓٛيًٓكٛم ٚؼً ٌٝبٓ ١ٝايٓل ايص ٟألعَ ٙا ْؿط( ٙف .ّ.جطَْٛػهٞيت
(ٚ )ّ1921أ .ّ.بؿهٛؾػهٞيت  َٔ )ّ1927أعُاٍيت أُقُٝتِ عً ٢أغاغٗا يف
ايسضاغات ايطٚغ ١ٓٝيف ا٫ؼاز ايػٛؾٝتٓ َٓص ايث٬عٓٝات ٚا٭ضبعٓٝات عٛث نثرل٠يت
اْسضجت حًو (ايبٓ )١ٝيف عًِ ايًػ ١ؼت َؿاَٖ ِٝثٌٚ :ذس ٠مَٛ ١ٜٓٛغٖع ١يس٣
(ؾٝحٛضٚؾػه)ٞيت ٚنٌُٓ مَُ ٟٓٛعكَّس يس( ٣بٛغًٛٝف)يت ٚٚذس ٠اؾًُ ١ايعًٝا يس٣
(ب٫ٛؾٛؾػه)ٞيت ٚؾكط ٠يس( ٣يٛغٝؿا)يت َٚكطع ْثط / ٟٓؾكطْ ٠ثط ١ٜٓيس( ٣غٛؾاْو)
ٚآخطٚ .ٜٔشلصا ٜٓبػ ٞإٔ ٜٛنٖح بإٖٔ ضقساّ يٮعُاٍ ايًػ ١ٜٓٛايٓكٜ ١ٓٝعٌٓ ذت ٢اٯٕ
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غرل حآّ زٖ ٕٚص ٙا٭بٓ ١ٝاملؿٗ١َٓٝٛيت ٜٚػؿٌ ْعطات جٖٛط ١ٜٓيف بٓاْ ٤كٛم يػ١ٜٓٛ
ٚٚظٝؿتٗا"(.)15
ٚيٝؼ َٔ قب ٌٝاملكازؾ ١إِٔ حتٓؿل اإلٜهاذات املبس ١ٝ٥ا٭ٚىليت بأْٖ٘ َٔ
ايهطٚض ٟٓإٔ ؼًٌّ نًٓٝات ايٓل – ٚيٝؼ اؾٌُ أَ ٚطنّبات اؾٌُ ؾكط – ؼًّ٬ٝ
زقٝكاّ َع حًو ايتػٝرلات اؾٖٛط ١ٜٓيف عًِ ايًػ١يت حًو ايت حٓسضد ؼت َؿٗ ّٛجاَع
ٖ( ٛايتر ٍٓٛا٫حكاي _ ٞايدلامجاح)ٞيت ٜٚؿِٗ بؿهٌ عآّ يف إطاض شيو ؼ ٍٓٛايُٓاشد
َٔ عًِ ايًػ ١ايصٜ ٟهاز خيًل يًٓعاّ ايًػ َٔ( ٟٓٛز ٟغٛغرل ذت ٢حؿَٛػه)ٞ
إىل عًِ يػٜ ١طنِّع عً ٢ايتٛجٓ٘ ا٫حكايٚ ٓٞايٛظٝؿ.)16(ٓٞ
ٚي ٛأضزْا إٔ ْتتبع املٓابع ا٭ٚىل يًسضاغات ايٓك ١ٓٝيف ايًػاْٝات اؿسٜث ١يٛجسْا
شلا ذعاّ ٚاؾطاّ يف (ايًػاْٝات ايبٓ)١ٜٓٛٝيت (ٚايًػاْٝات ايتر ١ًٜٓٝٛايتٛيٝس )١ٜٓخكٛقاّ
يس ٣أحباع حؿَٛػه ٞايص ٜٔاجتٗسٚا يف حطٜٛط ْعطٜٓت٘ ٚحٛغٝعٗا يتؿٌَُ ظٛاٖط يػ١ٜٓٛ
حتحاٚظ ذسٚز اؾًَُُ ١كاضِب ّ١أؾل ايٓل ٚػًٝاحَ٘ٚ .ثٌ ٖص ٙاإلؾاضات ايٓك ١ٓٝميهٔ
إٔ حُؿهٌّ املطذً ١ا٭ٚىل َٔ ْؿأ ٠عًِ يػ ١ايٓل زاخٌ إطاض ايًػاْٝات املعاقط٠يت
ٖٚصا َا غٓك ّٛبإٜهاذ٘ ٚؾٝهاّ.
ؾعًِ يػ ١ايٓل ايكا ِ٥عً ٢ايٓعاّ ايًػٜ ٟٓٛطجع ٖسؾ٘ يف انتؿاف َباز٘٥
ايعآَٚٚ ١قؿٗا ٚقؿاّ َٓعُّاّ غٛا َٔ ٤ايٓاذ ١ٝايٓعط – ١ٜٓاملؿٗ ١َٓٝٛأ ٚاملٓٗح ١ٓٝإىل ذسٓ
بعٝس إىل ؼسٜسات عًِ يػ ١اؾًُ ١شات ا٭قٌ ايبٓ ٟٓٛٝأ ٚايتٛيٝس – ٟٓايتر.ًٜٓٞٛ
ٜٚعبٓط عٔ ٖصا ايذلابط بٛنٛح خكٛقاّ يف َؿٗ ّٛايٓليت ؾُٝعطِّف ٖصا ا٫ػا ٙايكاِ٥
عً ٢ايٓعاّ ايًػ ٟٓٛايٓلٖ بأْٖ٘ :حتابع َتُاغو َٔ اؾٌُيت غرل إٖٔ ٖصا ٜعين إٖٔ اؾًُ١
نُا ناْت اؿاٍ َٔ قبٌ ُٜٓعط إيٗٝا عً ٢أْٗا ََعًِِ ضٝ٥ؼ يف حسضٓد ٚذسات يػ١ٜٛيت
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أ ٟحعسٓ ٚذس ٠بٓا ٤ايٓليت ٚايٓتٝح ١ا٭ِٖٓ شلصا ايتكٓٛض ٖ ٛإٖٔ َؿٗ ّٛايتُاغو ايٓكٓٞ
املطنع ٟٓبايٓػب ١يعًِ يػ ١ايٓل قس ؾِٗ ؾُٗاّ مٜٛاّ قهاّيت ؾَٜٗ ٫ ٛػِٔ يف ٖصا ا٫ػاٙ
ايبرث ٓٞايًػ ٟٓٛايٓك ٓٞإ ٫ايع٬قات ايٓر – ١ٜٓٛايس٫ي ١ٓٝبني اؾٌُيت أ ٚبني عٓاقط
يػَ( ١ٜٓٛؿطزات ٚنُا...ِ٥إخل) يف مجٌ َتعاقب.)17(١
 1 -2ايًػاْٝات ايبٓ:١ٜٓٛٝ
ئ ْػطز ٖٓا حاضٜذ ايًػاْٝات ايبٓ١ٜٓٛٝيت ؾًٝؼ ٖصا فاٍ عثٓايت ٚإمنا غٓب ٔٓٝايسٚض
ايهبرل ايصَ ٟاضغت٘ بعض ايسضاغات ايت أُلعت يف حًو اٯٚ ١ْٚنإ شلا حأعرلْ ٚاغع
يف يػاْٝات ايٓل ٚؼً ٌٝاـطاهيت ؾُا ظايت حًو ايسضاغات نُا ٖ ٞمل حؿكس َٔ
قُٝتٗا أ ٟٓؾ٤ٞيت بٌ ظاز اٖ٫تُاّ بٗا ٚعطؾت أُٖٓٝتٗا ايعًُ ١ٓٝبعس إٔ ُْؿطت بعؿطات
ايػٓنييت ٚعً ٢ايطغِ َٔ إٖٔ ٖص ٙا٭عُاٍ املُه ١٦ٝقس قًُِّست ٚطِّٛضت إ ٫إٔ ٖٓاى َٔ
ايباذثني َٔ ٜٓهط قٓٛحٗا أ ٚق ٠ٓٛنُتٖابٗا بعس إٔ قاضت يػاْٝات ايٓل يف ايعكٛز
ا٭خرل ٠أؾسٓ حعكٝساّ بكٛض ٫ ٠حكبٌ املكاضْ١يت ٚأنثط زقّ َٔ ١ايٓاذ ١ٝايتحطٜب.١ٓٝ
ٚجطت ايعاز ٠إٔ ٪ُٜضٖر يًبٓ ١ٜٓٛٝاْط٬قاّ َٔ ز ٟغٛغرل ()ّ1913 – 1857
إىل ذسٓ ذكط ٖصا ايتٝاض ؾُٝا حٛيَّس عٔ زضٚغ٘ َٔ اػاٖاتيت َٚع إٖٔ َععِ ايصٜٔ
حٓاٚيٛا (ز ٟغٛغرل) بايسضؽ ٜط ٕٚأْٖ٘ ٜٓطًل يف َباذث٘ ايًػَٓ َٔ ١ٜٓٛعٛض عآّ غُُِّٞ
بو(ايبٓ)ٟٓٛٝيت إ ٫أْٓ٘ مل ٜػتعٌُ َطًكاّ ٖص ٙايهًُ١يت ايت غايباّ َا حُصنَط حعبرلاّ عٔ
اْ٫تٗا ٤إىل ْٗح٘ يف ايبرليت ؾاملؿٗ ّٛا٭غاغ ٓٞعٓسَ ٖٛ ٙؿٗ( ّٛايٓعاّ)يت ٚايًػٖٞ ١
ْعاّ ٜ ٫عطف غ ٣ٛحٓع ُ٘ٝاـام .أَا َكطًح (ايبٓ)١ٜٓٛٝيت ؾكس ظٗط ؾُٝا بعس يف
أعُاٍ (ذًك ١بطاؽ ايًػاْ)١ٓٝيت ٜ ٖٛٚعين :مجً ١املٓاٖخ ايت ْتحت عٔ َؿٗ ّٛايًػ١
ْعاَاّ حُدلِّض قرت٘ املباز ٨ايت ططذٗا ز ٟغٛغرل( :جيب اْ٫ط٬م َٔ ايهٌٓ املتهاٌَ
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يًتٛقٌٓ عٔ ططٜل ايترً ٌٝإىل ايعٓاقط ايت ٜتهُٓٓٗا)يت ٚيهْ ٞتؿازَ ٣ا حعطٖض ي٘
َكطًح (ايبٓ َٔ )١ٜٓٛٝحهدِ  ٫ميهٔ ايػٝطط ٠عً٘ٝيت ْط ٣أْٓ٘ َٔ ا٭ؾهٌ ايتصنرل
بػطض ايبٓ ١ٜٓٛٝنُا ذسٓز ٙنًٛز يٝؿ _ ٞؾذلاٚؽ  :Cl. Levi-Straussغطض
ايعً ّٛايبٓ ٖٛ ١ٜٓٛٝنٌٓ َا ٜتٓػِ بطابع ايٓعاّ(.)18
ًُٜٚدِّل يٓا (إَ ٌٝبٓؿٝٓٝػت) يف َكايت٘ (ايبٓ ١ٝيف ايًػاْٝات) حاضٜذ ايبٓ١ٜٓٛٝ
َٗٓٚحٗا يف بهع ١أغططيت ؾرل ٣أْٓ٘ قس نإ َؿٗ ّٛايًػإ نٓػل َكب َٔ ّ٫ٛأٚي٦و
ايص ٜٔحًكّٛا حعاي ِٝغٛغرل يف ايٓر ٛاملكاضٕ أّ٫ٓٚيت  َٔٚعِٓ يف ا٭يػٓ ١ٓٝايعآَ ١عاْٝاّيت إشا
َا أنؿٓا إىل شيو َبسأ ٜٔآخطٜٔيت ُٖا :أ :ّ٫ٓٚايًػإ ٖ ٛؾهٌ ٚيٝؼ جٖٛطاّيت ٚعاْٝاّ:
أْٓ٘  ٫ميهٔ ايتعطٓف عًٚ ٢ذسات ايًػإ إ ٫عدل ع٬قاحٗا .ؾإْٓٓا بصيو مسٓز أغؼ
املصٖب ايص ٟغٛٝنٓح بعس عؿط غٓٛات (بٓ ١ٝا٭ْػام ايًػ .)١ٜٓٛاملبسأ ا٭غاغ ٓٞإشاّ
ٖ ٛإٖٔ ايًػإ ُٜؿهٌّ ْػكاّ حترس أجعا ٙ٩نُٔ ع٬ق َٔ ١ايتهأَ ٚا٫ضحباطيت ٜٚكّٛ
ٖصا ايٓػل بتٓعٚ ِٝذساتيت ٖ ٞعباض ٠عٔ عَ٬ات َتُؿكً ١ؽتًـ عٔ بعهٗا
ٚؼسٓز بعهٗا بايتٓاٚهٜٚ .عًُٓا املصٖب ايبٓ ٟٓٛٝبإٖٔ ايٓػل ٜػٝطط عًْ ٢عاّ
ايعَ٬اتيت ٜٗٚسف إىل اغتد٬م ايبٓ َٔ ١ٝخ ٍ٬ايع٬قات ايكا ١ُ٥بني ايعٓاقطيت
ٜٚب ٔٓٝايطابع ايعه ٟٓٛيًتبسٓ٫ت ايت حططأ عً ٢ايًػإيت ؾإشا اغتبسيٓا (عٌُ أزب)ٞ
بهًُ( ١يػإ)يت ؾػٓط ٣عً ٢ايؿٛض نٝـ ميهٔ حطبٝل َٓٗخ َٔ ٖصا ايٓٛع عً ٢ا٭زه
 ٫غُٓٝا إشا عطؾٓا بإٖٔ ايعٌُ ا٭زب ٖٛ ٓٞيػ.)19(١
ُٜٚعسٓ ايترً ٌٝايٛظٝؿ ٓٞأ ٚايؿهً ٓٞاجملاٍ اَ٫تٝاظ ٟٓايص ٟأعبتت ؾ ٘ٝايٓعطٜات
ايبٓ ١ٜٓٛٝقُٝتٗا ٚإَهاْاحٗا مما أًٖٓٗا يتهَٓ ٕٛاؾػاّ قٜٛاّ يًٛجٛزَٚ .١ٜٓع شيو ؾاملٓٗخ
ايبٓ ٟٓٛٝحكٓ ١ٓٝعل  ٫ؾًػؿ ٫ٚ .١ؾوّ يف إٖٔ شيو اؾ َٔ ٛاؿُاؽ ٚا٫ؾتتإ ايصٟ
اغتطاع إعاضح٘ ٖصا املٓٗخ َٓص ايػتٓٝات ضاجع إىل قسضح٘ عً ٢ايترًٚ ٌٝايذلنٝب عً٢
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م ٛغابل َٚػتكٌٓ عٔ نٌٓ قكس حأ ;ًٜٓٞٚؾٗ ٛنإجطا ٤ؼًٜٗ ًٓٞٝتِٓ با٭ْػام املطنّب١
َثٌ ايكك ١ايككرلٚ ٠ايطٚاٚ ١ٜاحمله ٓٞايؿعيبٓ ٚاـطاؾات ايٛاجب حكٓٝؿٗاٚ .نإجطا٤
حطنٝيبٓ ؾٜٗ ٛسضؽ ايعٛاٖط ايبٓ ١ٜٓٛٝايتهطاض ١ٜٓاْط٬قاّ َٔ َت ٕٛؾؿٗ ١ٓٝأَ ٚهتٛب١
كتًؿٚ .١ؼسٓز ايبٓ ١ٜٓٛٝيٓؿػٗا غا ١ٜايهؿـ عٔ ٚذسات زايّ ١عً ٢أغاؽ َبسأ ٚانح
(ٖ ٛإعبات  ٫ؾطن)١ٓٝيت  ٖٛٚإٖٔ َٛنٛع ايترً ٌٝغرل قابٌ ي٬ختعاٍ إىل فطٓز فُٛع
أجعا٘٥يت ٚحطابل ٖص ٙايٛذسات املهؿٛف عٓٗا ٚظا٥ـ َتُٓٝع٠يت عٝل  ٫حه ٕٛشات
ز٫ي ١إ ٫باْسضاجٗا يف ْػل َعٔٓٝيت ٚحُعسٓ قٛاعس ايذلنٝب ٚايتٓعَ ِٝا دحسٓز قٖ ١ُٝصٙ
ايٛذسات ٚيٝؼ زلاحٗا ايصاحٚ .)20(١ٓٝشلصا ؾا٫ػا ٙايعاّ يًبٓ ١ٜٓٛٝباعتباضٖا َٓاقهاّ
َٓٚاٖهاّ يًتؿهرل ايكا ِ٥عً ٢ايتحعٚ ١٥ايتؿتٝتيت ٖ ٛايٓعط ٠ايهًُ ١ٓٝايت حبرل عٔ
ايٓعِ ايهآَ ١يف ايعٛاٖط فتُعَٓ ٫ ١ؿكً١يت ٚحؿػط يٓا ع٬قاحٗا بعهٗا ببعضٚ .شلصا
ميهٔ ايك ٍٛبإٔ اـطابات ايٓكس ١ٜبعس ز ٟغٛغرل قس اْتعؿت ٚحؿهًت عٔ ططٜل
ايٓكاف ذ ٍٛايبٓٚ ١ٜٛٝاْعهاغاحٗا ا٭زب.)21(١ٝ
ٚايبٓ ١ٜٓٛٝيف أٚضبا جا٤ت مبثاب ١ضزٓ عً ٢املسضغ ١ايتاضخيٚ ١ٓٝإعاز ٠ايٓعط يف
َٓطًكاحٗا املبسٚ ١ٓٝ٥املٓٗح١ٓٝيت ٚعً ٢ايطغِ َٔ إٔ ايبٓ ١ٜٓٛٝايؿطْػ ١ٓٝيٝػت بٓ١ٜٓٛٝ
يػاْ١ٓٝيت ؾإْٖٗا حؿتٌُ عًْ ٢عط ١ٜٓيف ا٫حكاٍيت ٚحُعسٓ ْعط ١ٜٓز ٟغٛغرل ايًػ ١ٜٓٛجع٤اّ
باضظاّ يف خًؿ ١ٓٝايبٓ ١ٜٓٛٝايؿطْػ ١ٓٝايؿهً ١ٓٝجاعً( ١أ ٟايٓعط َٔ )١ٜٓاغتدساّ املؿاِٖٝ
ايًػاْ ١ٓٝؾ٦ٝاّ أغاغٓٝاّ( .)22يف ذني لس إٖٔ ايبٓ ١ٖٜٛٝا٭َطٜه ١ٖٝظٗطت ٚاظزٖطت مبععٍ
عٔ ايتؿهرل ايػٛغرلٟٓيت  ٖٞٚقس قسَضت أغاغاّ عٔ َؿاغٌ عًَُ ١ٓٝتٓكً ١ؾسٜس٠
ا٫حكاٍ بعًِ ا٭جٓاؽيت ٖٚص ٙاملؿاغٌ حتُثٌٓ خاقٓ ١يف إجياز َٓٗخ يسضاغ ١يػات
ايكبا ٌ٥اشلٓس ١ٜٓا٭َطٜه ١ٓٝايطا٥ح ١يف أَطٜها ايؿُاي١ٓٝيت ٚحب ٖٔٝأْٖٗا يػات  ٫ميهٔ
زضاغتٗا باعتُاز املك٫ٛت ايٓر ١ٜٓٛاـاق ١بايًػات اشلٓس ١ٜٓا٭ٚضب.١ٓٝ
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ٚيهٔ مما  ٫ضٜب ؾ ٘ٝأْٖ٘ حٛجس ٚج ٙٛؾب٘ بني ايتٝاض – ٜٔايبٓ ١ٜٓٛٝا٭َطٜه١ٓٝ
ٚايبٓ ١ٜٓٛٝا٭ٚضب – ١ٓٝميهٔ إجياظٖا يف ٚجٛه زضاغ ١ايًػ ١باعتباضٖا ْعاَاّ حترطٓى ب٘
ا٭يػٓ ١بططٜكَ ١ع ١ٓٓٝيتتُهّٔ َٔ ايتٛاقٌيت ٚعًٖ ٢صا ا٭غاؽ جيب زضاغٖ ١صا
ايٓعاّ يف شاح٘ ٚيصاح٘ يتؿِٗٓ نٝؿ ١ٓٝؼكٝك٘ شلص ٙايػاٚ .١ٜيصا  ٫جيس ٟاملٓٗخ ايتاضخيٓٞ
ْؿعاّ يف ٖصا اجملاٍ; ٭ْٖ٘ ٜ ٫عس ٚإٔ ٜطًعٓا عً ٢أنثط َٔ حطٛض ايًػٚ ١حػٗٝط ؾتات
عٓاقطٖا عدل ايتاضٜذيت ز ٕٚإٔ ميسْٖا مبا ْؿِٗ ب٘ ْعاَٗا .ؾإشا نإ ايعٌُ ايًػاْٖٛ ٓٞ
زضاغ ١ايًػ ١يف شاحٗا ٚيصاحٗايت ؾإْ٘ ٜكته ٞإٔ ْعتدل ايًػْ ١عاَاّ  ٫ميهٔ إٔ ٜؿكٌ
عٓكط َٔ عٓاقط ٙعٔ اٯخطيت  ٫ٚميهٔ إٔ ُٜٓعط إيَ ٘ٝعع ;ّ٫ٚشيو ٭ْٓ٘  ٫زٚض ي٘ إ٫
َٔ أجٌ ع٬قت٘ ببك ١ٓٝايعٓاقطيت  ٫ٚحُرسٓز قُٝت٘ إ ٫بػرل.)23(ٙ
ٜٚصٖب أذس نباض ايٓٓكاز ايبٜٓٛٝني يف ايكطٕ ايعؿط – ٜٔض ٕ٫ٚباضت – إىل إٔ
ايبٓ ١ٜٓٛٝعًٚ ٢ع ٞذازٓ بايطبٝع ١ايًػاْ ١ٓٝيٮعُاٍ اإلْػاْ١ٓٝيت ٚملّا ناْت ٖ ٞنصيو
ؾإْٖٗا ايٛذٝس ٠ايت حػتطٝع اي ّٛٝإٔ حعٝس ؾتح قه ١ٓٝاملهاْ ١ايًػاْ ١ٓٝيًعًِٚ .مبا إٔ
َٛنٛعٗا ٖ ٛايًػ – ١نٌٓ ايًػات – ؾكس حٛقًٓت غطٜعاّ إىل حعطٜـ ْؿػٗا بٛقؿٗا
ايًػ ١ايٛاقؿ ١يثكاؾتٓا(.)24
ٜٚبس ٚإٖٔ بعض ا٫ػاٖات ايبٓ ١ٜٓٛٝاملتُرٛض ٠ذ ٍٛايؿهط ايػٛغرل ٟٓمل حٌُٗ
املػتٜٛات املتحاٚظ ٠يًحًُ١يت نإجاي ١ايٓعط يف ايٓكٛم ٚاـطابات ا٭زبٚ ١ٓٝؼًًٗٝا
بأزٚات ٚقـ عًُ١ٓٝيت ٖٚصا َا مل دحسث يترً ٌٝاـطاه يف عكٛض َا قبٌ ايبٓ١ٜٓٛٝ
إْ ٫ازضاّيت ٚقس أملح إىل شيو (ض ٕ٫ٚباضت) َُبؿِّطاّ مب٬ٝز عًِ جسٜس (يػاْٝات
اـطاه) َٔ ضذِ ايًػاْٝات ايبٓ ١ٜٓٛٝبكٛي٘ٚ" :مبا إٔ ايبْٓ ١ٜٓٛٝاػ ١عٔ ايًػاْٝاتيت
ؾإْٖٗا ػس يف ا٭زه َٛنٛعاّ ْاػاّ عٔ ايًػٚ .١إشا نإ ٖصا ٖهصا ؾإْٖٓا ْؿِٗ إٖٔ ايبٓ١ٖٜٛٝ
حػتطٝع إٔ حطغب يف حأغٝؼ عًِ يٮزهيت أ ٚيف حأغٝؼ يػاْٝات يًدطاه بكٛض٠
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أزمٜٚ .هَٛ ٕٛنٛع ٖصا ايعًِ (يػ )١ا٭ؾهاٍ ا٭زب١ٝيت أ ٟا٭ؾهاٍ ايت حَِٖ ايٛقٛف
عًٗٝا يف َػتٜٛات عسٜسٜٚ .٠عسٓ ٖصا ا٭َط َؿطٚعاّ جسٜساّ ج ٓساّ; ٭ٕٖ ا٭زه ذت٢
اٯٕ مل ٜكاضه عًُٝاّ إَ ٫كاضبٖ ١اَؿ ١ٓٝيًػاٚ .١ٜقس قاّ بٗصا حاضٜذ ا٭عُاٍ
ٚامل٪يؿنييت أ ٚقاَت ب٘ املساضؽ أَ ٚساضؽ ايٓكٛم (ؾك٘ ايًػ.)25(")١
ٚشلصا ؾإٕٖ ايٓل بؿهٌ ايبٓ ١ٜٓٛٝمتتع عٝا ٠عاْ ;١ٝ٭ْٖ٘ أقبح َؿَٗٛاّ حكٓٝاّ عايٝاّ
ٚخكباّ يف ايٓعط ١ٜٓايثكاؾ ١ٓٝا٭نازمي١ٓٝيت ٖٚصا املٓعطـ ايًػُُِّٜٝ ٟٓٛع ٙاٖتُاّْ َتعاٜس
بايٓكTextuality ١ٓٝيت ايت ناْت حعين يف بٛانرل ايكطٕ ايتاغع عؿط ؾ٦ٝاّ َثٌ
ا٭غًٛه ا٭زب َٔٚ .ٓٞايٓاذ ١ٝايتاضخي ١ٓٝزخٌ ٖصا ا٫غتعُاٍ ايتكين اؾسٜس اؿكٍٛ
املتٓٓٛعٚ ١املتساخً ١بتأعرل َٔ ايبٓ١ٜٓٛٝيت ذٝل ناْت ب٪ض ٠ايسضاغ ١حُطنِّع عً ٢ايٓل
بٛقؿ٘ قٝػَ ١هتٛب ١أَٓ ٚطٛقَٚ .١ا نإ  ٖٛ ِٜٗإٔ حُؿَِٗ املعاٖط ايٓػك ١ٓٝيًبٓ١ٝ
ايٓك ١ٓٝايت حػٌٗ ايتُاغو ايٓكٓٞيت ٚمتهّٔ ا٫حكاٍ ايٓك ٓٞبايتؿك ٌٝايًػٟٓٛ
ايسقٝلٚ .اغتٓس ٖصا ايعٌُ إىل ْعطٜات ايًػٚ ١املعٓ ٢ايت طٓٛضٖا َع بٛانرل ايكطٕ
ايعؿط ٜٔايًػ( ٟٓٛز ٟغٛغرل)يت ٚيف أٚاغط ايكطٕ ايعؿط ٜٔا٭ْثطٚبٛيٛج( ٞنًٛز
يٝؿ ٞؾذلاٚؽ)يت ٚا٭عُاٍ ا٭ٚىل يًٓاقس ا٭زب( ٓٞض ٕ٫ٚباضت) .ؾكس ضأ٤٫٪ٖ ٣
ايعًُا ٤إٖٔ ا٫غتعُاٍ ايًػ ٟٓٛدحهُ٘ َبسأ أَٓ ٚع َٔ ١َٛايكٛاعس ٜػتدسَٗا
املتهًُ ٫ ٕٛؾعٛضٜاّيت  ٫ٚميهٔ إٔ حتػٖٝط عػب املؿ .١٦ٝؾٗصا ا٫غتعُاٍ ٜطٜس إظاذ١
امل٪يـ َٚؿاٖ ِٝا٫بساع ايؿطز ٟٓيكاحل ؾِٗ ا٭ْعُ ١اجملطٓز ٠ايت جعًت إْتاد املعٓ٢
ممهٓاّٜٚ .طٜس نصيو إٔ ٜتَرطٖض ايكاض َٔ ٨أقٌ امل٪يِّـ اؿانِ ٚايعٌُ امل٪يَّـيت عٝل
ٜكرل بٛغع٘ اٯٕ إٔ ٜؿاٚض املعاَْ ٞباؾطَ ٠ع ايٓكٛم .ع ٠ٚ٬عً ٢شيو شٖب
يٝؿ ٞؾذلاٚؽ ٚباضت إىل إٖٔ ٖصا املٓعٛض ميهٔ حطبٝك٘ مبععٍ عٔ ايًػ( ١مبعٓاٖا
ايًػ ٟٓٛايهِّٝل) عًْ ٢طام ٚاغع َٔ ا٭ْعُ ١ايػُٝٝا.)26(١ٓٝ٥
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ٚعًُت ايبَٓٓ ١ٜٓٛٝص ظٗٛضٖا عً ٢ايٓعط إىل ايٓل بٛقؿ٘ بَٓ ١ٝػًك١يت ٚنإ
شيو بٗسف إلاظ ٚقـ عًُ ٓٞي٘ ؼت حأعرل ايًػاْٝاتٚ .متٓ بصيو اغتبعاز نٌٓ َا ٖٛ
خاضد ْك ;ٞ٭ْٖ٘ نإ َٛنٛع ايٓكس ا٭زب ٓٞاملتأعط بايعً ّٛاإلْػاْ( ١ٓٝعًِ اجتُاع
ا٭زهيت عًِ ايٓؿؼ ا٭زب)...ٓٞيت ٚأحاح ٖصا ايترسٜس َعا ١ٜٓايٓل َٔ خ ٍ٬ايذلنٝع
عً ٢بٓٝاح٘ ايساخً ١ٓٝايت ٜتؿهٌّ َٓٗا(ٚ .)27شلصا ميهٔ ايك ٍٛبإٖٔ ايبٓ ١ٜٓٛٝقس أعطت
يًٓل بعس ٙايًػاَْ ٞطنّع ٠عً ٢اٖ٫تُاّ ب٘ َٔ ايساخٌيت ٚحبعاّ يصيو اْطًكت َٔ
ن ٕٛق ١ُٝايٓل  ٫حهُٔ يف َا ُٜعبِّط عٓ٘يت ٚيهٔ يف ططٜك ١ايتعبرليت ٚيف َا ٜسٍ عً ٘ٝيف
ذكب ١أخط.٣
ٚقس جا٤ت ايبٓ ١ٜٓٛٝضز ؾعٌ عً ٢ايتكٛضات ايػا٥س٠يت ٚزعت إىل ؾِٗ كتًـ
ٚجسٜس يٮزه ٚايٓلٚ .أزٖٓ ٣صا ايتر ٍٛإىل َعا ١ٜٓايٓل َٔ خ ٍ٬ايػُات
ايتاي:١ٝ
أ :ّ٫ٓٚاْ٫ؿتاح :مل ٜبل ايٓل َع ايبَٓٓ ١ٜٓٛٝتٛجاّ يًُ٪يـيت ٚيهٓٓ٘ قاض عًُ ١ٓٝإْتاج١ٓٝ
ٜتِٓ ايذلنٝع ؾٗٝا عً ٢ايساٍ بسٍ املسيٍٛيت ٚأزٓ ٣ايترً ٌٝاؾع ٓٞ٥ايص ٟاْتٗحت٘
إىل ايتعاٌَ َع كتًـ عٓاقطَٚ ٙهْٛاح٘ ٚٚذساح٘ َٔ أقػطٖا إىل أندلٖأَٚ .
عِٓ زلح شلا املػت ٣ٛايترً ًٓٞٝايص ٟمتٓٝعت ب٘ إىل جعٌ ايٓعاّ اـط ٓٞيًٓل
َٛنع اغتؿٗاّيت ٚشيو عً ٢اعتباض إٔ زاَ ّ٫ا ُٜر ٌٝإىل آخط ٚؾل غًػًَٔ ١
ايذلنٝبات ٚايٛذسات ايؿصضٚ ١ٜاملتؿع١ٝيت ٚنإ ٖصا املػتٜ ٣ٛتٝح إَهإ ايٓعط
يف اذتُا٫ت ز٫يَ ١ٝتعسٓز ٠مل ٜهٔ دحًِ بٗا ايهاحب أٜ ٚتٛقّعٗايت نُا إٖٔ ايكٍٛ
باغتك٬ي ١ٝايساٍ عٔ املسي ٍٛؾتح آؾاقاّ جسٜس ٠يًتؿهرل يف ايٓل يف ن٤ٛ
ْكٛم َٔ أجٓاؽ كتًؿ١يت  َٔٚأْعُ ١عَ٬ات َتعسٓز٠يت ايؿ ٤ٞايص ٟنؿـ
عٔ َؿٗ ّٛايتساخٌ بني ايٓكٛم ٚايع٬قات املتعسٓز ٠ايت حتدصٖا ؾُٝا بٗٓٝا.
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عاْٝاّ :ايتعسٓز :زلح ايك ٍٛباْؿتاح ايٓل بايهؿـ عٔ حعسٓز ز٫٫ح٘ ٚحعسٓز قطا٤اح٘يت
ٚيٝؼ عً ٢اَت٬ن٘ ز٫يٚ ١اذس ٠خيتعْٗايت َٚعٓ ٢شيو إٖٔ نٌٓ قطا ٠٤حتٝح إَهإ
ايهؿـ عٔ ز٫ي ١كتًؿٖ .١صا ايتعسٓز جعٌ ايكطا ٠٤إعاز ٠إْتاد يًٓليت ٚمل حبلَ
حبعاّ يصيو اغتٗ٬ناّ يًٓلٚ .بصيو َُرٔٝت اؿسٚز ايتكًٝس ١ٜٓبني ايكطا٠٤
ٚايهتاب١يت ٚػًٖ ٢صا ايتكٓٛض ظ ٤٬يف َثٌ ٖص ٙاملك٫ٛتَٛ( :ت امل٪يـ)يت
(ٚايتُٝٝع بني ايطاٚ ٟٚايهاحب)يت (ٚايؿدكٝات يف ايطٚا ١ٜيٝػت َٔ ؿِ
ٚزّ)يت َٚا ؾانٌ ٖص ٙاملك٫ٛت ايت ؾُٗت ٚقتٗا ؾُٗاّ حبػٝطٝاّ ٚاختعايٝاّ.
عايثاّ :ايتٓام :أزٓ ٣ايٛقٛف عً ٢اْؿتاح ايٓل ٚحعسٓز ز٫٫ح٘ ٚقطا٤اح٘ إىل اْ٫تٗا ٤إىل
ٚاذس َٔ ٠أِٖٓ زلاح٘ ايت غٝه ٕٛشلا زٚض نبرل جساّ يف حطٜٛط ايٓعط إيٚ ٘ٝإىل
أِٖٓ خكٛقٝاح٘يت ( ٖٞٚحؿاعً٘) َع غرل َٔ ٙايٓكٛم ايػابك ١عً ٘ٝأٚ
املعاقط ٠ي٘ .إٕٖ نٌٓ ْل ٜتؿاعٌ َع غرل َٔ ٙايٓكٛميت بٌ ميهٔ ايصٖاه أبعس
َٔ شيو بايك :ٍٛإٕ نٌ ْل حٓامَٚ .ع حبًٛض ايػُٛٝٝطٝكا احػعت زا٥ط٠
ايٓل يتُتسٓ إىل ايع٬قات غرل ايًػاْ١ٝيت ؾكاض إىل جاْب املًؿٛظ املػُٛع
ٚاملطٚ .ٞ٥بصيو متٓ ايتٛقٌٓ إىل إٖٔ ايٓل ٜ ٫تؿاعٌ ؾكط َع ْكٛم ؾؿاٖ ١ٓٝأٚ
َهتٛب ١ؾكطيت ٚإُْٖا أٜهاّ َع ْكٛم َٔ أْعُ ١عَ٬ات أخط ٣غرل يػاْ١ٓٝيت ٚإٖٔ
ايٓل ٜ ٖٛٚتؿاعٌ َعٗا ٜهُٓٓٗا ْعاَ٘ ايًػاْ ٓٞبٛاغط ١عًُ( ١ٓٝايتًؿٝغ)يت بصيو
قاض ايٓل ْٗ ٫اٝ٥اّ َٚتعسٓزاّ َٔ ظٚاٜا كتًؿ :١ز٫يٚ ١ٓٝقطاٚ ١ٓٝ٥عَ٬احٚ .١ٓٝبػبب
ٖصا ايتعسٓز  ٫ميهٔ ٭ ٟٓقطا ٠٤إٔ حػتٓؿس ;ٙ٭ْٖ٘ َؿتٛح أبساّيت نُا أْٖ٘  ٫ميهٔ
٭َٗٓ ٟٓخ ازٓعا ٤أْٖ٘ ايٛاذس ايص ٟميهٓ٘ ايهؿـ عٔ ز٫يت٘ٚ .نإ ٖصا ٚضا٤
ٌ َٓٗا إٔ دحٝط ظٛاْب قسٓزٜ ٫ ٠تعسٓاٖا
حعسٓز ايٓعطٜات ٚاملكاضبات ايت دحا ٍٚن ٓ
إىل غرلٖا حاضناّ اجملاٍ يػرل ٙيًٓعط ؾٗٝا َٔ جٛاْب أخط.)28(٣
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إشٕيت ميهٓٓا ايك َٔ ٍٛخَ ٍ٬ا غبل :إٕٖ ع٬ق( ١ايًػاْٝات ايبٓ )١ٜٓٛٝبو(ؼًٌٝ
اـطاه) أ ٚبو(ايًػاْٝات ايٓك )١ٓٝميهٔ إٔ حؿهٌّ أٚىل َطاذٌ ايٓؿأ ٠شلصا ايعًِ
اؾسٜس نُٔ زا٥ط ٠ايًػاْٝات املعاقط٠يت ؾؿٖ ٞص ٙاملطذً ١ايت اغتُطت ذتَٓ ٢تكـ
ايػتٓٝات لس إؾاضات حًُح إىل أْٖ٘ ٜٓبػ ٞيًٓل أ ٚاـطاه إٔ ٜه ٕٛأغاغاّ
يًسضاغات ايًػاْ١ٓٝيت نُا حُحػِّس شيو َ٬ذعات (ؾاضٍ باي(ٚ )ٞبًٖٛط) (ٚن)ّٛٝ
ًُٖٝ(ٚػًٝـ) ٖ(ٚاضٜؼ) (ٚبٓؿٝٓٝػت) (ٚباٜو) ٖ(ٚاضمتإ) (ٚؾاْطاٜذ )Weinreichيت
ٚغرلِٖ ممٔ ؼسٓعٛا بهٝؿ ١ٓٝنُٓ ١ٓٝأ ٚقطدح ١عٔ نطٚض ٠اٖ٫تُاّ بايٓل أ ٚاـطاه
َٔ خ ٍ٬اؿسٜل عٔ يػاْٝات ايهّ٬يت حهَٛ ٕٛاظ ١ٜيًػاْٝات ايًػإ ايػٛغرل.١ٜٓ
ؾعً ٢غب ٌٝاملثاٍ ٜتُٓٝع ًُٖٝػًٝـ ( )ّ1965 – 1899به َٔ ْ٘ٛايكٌ٥٬
ايص ٜٔشلِ ايؿهٌ يف ططح ايؿهط ٠ايكا ١ً٥بإٖٔ ْعط ١ٜايًػْ ٖٞ ١عط ١ٜٓايٓليت ؾٜٗ ٛط٣
أْٖ٘ َٔ امل٪نَّس إٖٔ ؼً ٌٝايٓل ُٜعطَض عً ٢ايًػاْ ٓٞنٛاجب َٓ ٫ام َٓ٘يت ؾُعطٝات
ايًػاْ ٓٞحتًدل يف ايٓل (يف نًّٝت٘ ايككٚ ٣ٛيف ن ْ٘ٛغرل قًٌ)يت ٖٚصا يس٫ ٜ٘
٪ٜز ٟإىل اؾذلاض أْٖ٘ بصاح٘ َٛنٛع ايٓعط١ٜٓيت ٚبعباض ٠أخط ٣ميهٔ إٔ ٜهَٛ ٕٛنٛعاّ
إَدلٜكٝاّ عطنٝاّيت ز ٕٚإٔ ٜهَٛ ٕٛنٛع َعطؾ١يت ؾايٓعط ١ٜٓاشلًُٝػًٝؿ ١ٓٝحؿذلض ٚقـ
ايًػٚ ١يٝؼ ايٓل.
٪ٜٚنِّس ًُٖٝػًٝـ إٖٔ ٖسف ايترً ٖٛ ٌٝحعٝني ايع٬قات ايت ح٪غٓؼ ٭جعا٤
ايؿٚ ٤ٞيٝؼ حعّٓٝٝا ٭جعا ٤ؾَ ٤ٞا ( ٖٛٚايٓل ٖٓا)يت عٝل إٕٖ ايهً ٫ ١ٓٝحتهَٔ ٕٓٛ
أؾٝا٤يت ٚيهٔ َٔ ا٫ضحباطاتيت إشا نإ ا٭َط ٜ ٫كتكط ؾكط عً ٢ع٬قات ٚاضحباطات
بني ا٭جعا٤يت ٚيهٔ أٜهاّ بني ا٭جعاٚ ٤ايهٌٓيت ؾٝتهح َع شيو إٖٔ نًّ ١ٝاملٛنٛع
املسضٚؽ يٝؼ إ ٫مجعاّ ي٘يت ٖٚصا َا دحسٓز ْٛعاّ َٔ ايتأيٝؿ ١ٓٝايبٓ١ٜٓٛٝيت ٚميٓع َٔ ٚقـ
حأعرل احملً( ٓٞايعَ٬ات) عً ٢ايؿُٛي( ٓٞايٓل)يت ظز عً ٢شيو إٔٓ ايع٬قات ايبٓ١ٜٓٛٝ
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ا٭غاغ ١ٓٝحتٛطّس بني أجعا ٤ايؿ٤ٞيت ٚيٝؼ بني ايؿٚ ٤ٞأجعا .٘٥إمجا ّ٫أخص ًُٖٝػًٝـ
بعني ا٫عتباض ايٓليت ٚيهٔ اإلجطا٤ات ايت طبكٗا عً ٫ ٘ٝحكٚ ِٝظْاّ يًٓك١ٓٝيت ؾإشا نإ
ايتُٝٝع بني ايٓل مبؿٗ ّٛاـط ايذلنٝيب ٚايٓل مبؿٗ ّٛايٛذس٠يت غرل خانع
يإلؾهاي ;١ٝؾٮٕٖ ايٓعط ٫ ١ٜٓحعاجل ايٓك١ٓٝيت  ٫ٚحػتطٝع حكٓٛضٖايت ؾاإلجطا٤ات
ايٛقؿ ٖٞ ١ٓٝيف ايٛاقع أقٓاف قطؾ – ١ٓٝحطنٝب١ٓٝيت ٚحػتعٌُ يف زضج ١ايٓل َؿاِٖٝ
َٓٚاٖخ حعٛز – عػب حعبرل ضاغت – ٞٝإىل ايسضج ١ايػؿً٢يت أ ٟزضج ١اؾًُٚ ١ايهًُ.)29(١
ٚلس أٜهاّ باٜو ٜ Pikeتٓا ٍٚايٓل أ ٚاـطاه عً ٢أْٖ٘ َبٓ ٢ؾطٜس قاِ٥
بطأغ٘يت  ٫ٚجيٛظ ايٓعط إي ٘ٝعً ٢أْٖ٘ حتابع َػًػٌ َٔ اؾٌُيت ٚشلصا أٚجب إٔ ٜتٓػع
َؿٗ ّٛايٓر ٛيٝكبح َهْٓٛاّ َٔ َهْٓٛات ْعط ١ٜٓؾاًَ ١حؿػٓط ايػًٛى اإلْػآْٞيت
ٚنصيو أْهط (باٜو) عً ٢ايًػاْٝني اْكطاؾِٗ عٔ زضاغ ١ايٓل ا٭زب ٓٞيكاحل ْكّاز
ا٭زه َع َا يًُعاؾ ١ايًػاْ َٔ ١ٓٝأُٖ ١ٓٝخاقٓ ١يف حكس ِٜا٭غاؽ املٛنٛعٓٞ
يٮذهاّ ايٓكس.)30(١ٜٓ
ٚحُعسٓ أؾهاض (ت.ى.ؾطٜع) اغتثا ّ٤خاقٓاّ زاخٌ ايًػاْٝات ايبٓ ١ٜٓٛٝئَُا أبسأَ ٙ
إؾاضات نُٓ ١ٓٝحٓب ٧عٔ ايتؿاح٘ إىل ظٛاٖط ْك ١ٓٝحػذلع ٞاْ٫تباٙيت  َٔٚشيو حأنٝسٙ
إٔٓ "نٌٓ ٚذسات اؾًُ ١ايت حتبع ا٭ٚىل ايت حبسأ قازع ١ؼت ٟٛزاُ٥اّ َٔ ايٓاذ١ٝ
ايعًُ ١ٓٝعً ٢ؾهٌ َا َٔ إؾاضات ايتٛاي ٫ٚ .ٞؼت ٟٛنٌٓ مجٌ ايتٛاي ٞزاخٌ نّ٬
َتٛاقٌ يؿدل َا عً ٢إؾاضات ايتٛايٖ ٞص ٙؾكطيت بٌ حهُٗا أٜهاّ (َٓطٛقات
اإلجاب )١ملتهًِ عإ َٛاق ّ٬احملازع.)31("١
ٖٚصا ايص ٟأح ٢ب٘ ٖ ٤٫٪ايباذث – ٕٛنُا ٖ ٞاؿاٍ يس ٣بعض َعاقطَٔ ِٜٗ
ايًػاْٝني ايبٜٓٛٝني – ٜتعًل بإؾاضات عابط ٠مل حعكبٗا أ ١ٜٓاقذلاذات ذَ ٍٛعاؾ ١م١ٜٓٛ
َٓعُّوو ١يًعووٛاٖط ايٓكوٚ ;١ٓٝشلووصا مل حُوو٪عِّط َثووٌ ٖووص ٙامل٬ذعووات املتٓوواعط ٠يف َػوورل٠
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ايًػاْٝات املأيٛؾ( ١يػاْٝات اؾًُ ;)١٭ٕٖ أقوراه املٓواٖخ املتساٚيو ١اػٗوٛا اػاٖواّ
َعانػاّ  ٫ؾوّ ؾ٘ٝيت ؾاُْٗ٫اى يف ايٓعط إىل ايٛذسات ايكػطٚ ٣اؾُوٌ املؿوطز ٠أزٓ٣
بطبٝع ١اؿاٍ إىل اْ٫كطاف عٔ زضاغ ١ايٓل  /اـطاه ايهاٌَ(.)32
ٜٚبس َٔ ٚخَ ٍ٬ا غبل إٔ ايًػٜٛني احملسعني ايصٜٓ ٜٔه ٕٚٛؼوت ايًػواْٝات
ايبٓ١ٜٓٛٝيت قس اختًؿت َٛاقؿِٗ يف َػأيَ ١كاضب ١ايٓل ٚزضاغت٘يت ؾٗٓاى ؾطٜول مل ٜتبوازض
إىل شٖٓ٘ إعاضَ ٠ثٌ ٖص ٙايكه١ٓٝيت ٚضنٔ يف عٛع٘ إىل زضاغ ١اؾًُوَٚ ١عطٝاحٗوايت زٚمنوا
خٛض ؾُٝا ٜتحاٚظٖا َٔ ايٓكٛم ٚاـطاباتيت ٖٚوص ٙايؿ٦و ١يف حٓاٚشلوا يًػو ١حطنِّوع
زاُ٥اّ عً ٢ؼً ٌٝبٓ ١ٝاؾًُٚٚ ١قؿٗايت  ٫ٚغُٓٝا عً ٢ػعٚ ٤ٟذسات يػٚ ١ٜٓٛحكٓٝؿٗا
زاخٌ َػت ٣ٛاؾًُ١يت  ٖٞٚبصيو حك ّٛبتؿتٝت أجوعا ٤مناشجٗوا باقوطٓاع َػوتٜٛات
ٚٚذسا ت قػط ٣حك ّٛبتؿطٜعٗوا َؤ خو ٍ٬ايتكوٓٝـيت أ ٟغطو ١يتٛظٜوع ايعٓاقوط
بٛاغط ١ايػُات املُٝع٠يت ٚإشا نإ نٌٓ َػتَ َٔ ٣ٛػتٜٛات ايٛذسات ايكػطُٜ ٣عسٓ
ْعاَاّ َٔ ايتكاب٬ت املتبازي١يت ؾإْٖ٘ ٜٓبػ ٞؿك ١ًٝنٌٓ ْعاّ إٔ ػُع بأنًُٗايت  َٔٚشيو
َوث :ّ٬ايكووٛحٝات ٚايكوطف .أَووا ايعوو٬د ايؿواٌَ يًُعوواْٚ ٞاملٛاقوـيت ؾكووس ُٚجووس
َػترّ٬ٝيت ؾُٓرِّٝت ٖص ٙاجملا٫ت جاْباّ(.)33
 ٤٫٪ٖٚميثً ٕٛايؿ ١٦ايػايب َٔ ١ايًػاْٝني ايبٜٓٛٝنييت ايص ٜٔغاضٚا عً ٢خط٢
(غٛغرل) ز ٕٚإٔ ٜطٛضٚا يف إجطا٤احِٗ ايبرث١ٓٝيت قاْعني باؾًُ ١أندل ٚذس ٠ميهٔ إٔ
حطاشلا أزٚاحِٗ ايٛاقؿ١يت جاعًني َٔ ايكهاٜا املُتعًِّك ١باـطاه ٚاؿٛاض أَٛضاّ ٖاَؿ١ٓٝ
ٜ ٫تططٓق ٕٛإيٗٝا إ ٫مبا خيسّ غطنِٗ ايكطٜبيت  ِٖٚبصيو مل ٜبتعسٚا عٔ أغتاشِٖ
نثرلاّيت "ؾايٓعاّ ايًػٜ ٟٓٛكع زاُ٥اّ بايٓػب ١إىل ز ٟغٛغرل يف ب٪ض ٠اٖ٫تُاّيت غرل أْٖ٘
يٝؼ ٚظٝؿ ١يًصات املُترسِّع١يت بٌ ْٖ ٛتاد اجتُاعٞيت  َٔٚعَِٖ مل حُعطَ ايٛظٝؿ ١اإلب٬غ١ٓٝ
يس ٜ٘إ ٫أُٖ ١ٓٝعاْ١ٜٓٛيت ؾٗ ٞحكع بايٓػب ١ي٘ يف فاٍ ايه - ّ٬اؿسٜل  -ايصٜ ٫ ٟهٕٛ
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ٚعٝل ايكً ١بايٓػب ١ي٘ إ ٫مبكساض َا ٜتٝح ي٘ َسخ ّ٬إىل ايًػ١يت ٚيصيو مل دحًٌّ عًُ١ٓٝ
ا٫حكاٍ بني ؾطز ٜٔإ ٫ؼً ّ٬ٝغطرٝاّ يًػا ;١ٜإش قػُٖٗا بايٓػب ١يًُتهًِ إىل ع٬ث
َطاذٌَ :طذًْ ١ؿػ١ٓٝيت َٚطذً ١ؾػٛٝيٛج١ٓٝيت َٚطذً ١ؾٝعٜا١ٓٝ٥يت حتهطض بايٓػب ١يًػاَع
يف حتابع عهػ.)34("ٓٞ
ٖٓٚاى ؾطٜل آخطيت ٚخرل َٔ ُُٜثًِّ٘ (بًَٛؿًٝس)يت َْعطَ إىل َػأي ١ػاٚظ ذسٚز
اؾًُٚ ١بٓٝتٗا ايًػ١ٜٓٛيت ٚاحٓدص َٛقؿاّ ضاؾهاّ إلَهاْ ١ٓٝإزضاد ايٓل ٚاـطاه نُٔ
زا٥ط ٠ايًػاْٝاتيت ؾايٓل َٔ ٚجْٗ ١عطِٖ يٝؼ إَ ٫عٗطاّ َٔ َعاٖط ا٫غتعُاٍ
ايًػ ٟٛغرل قابٌ يًترسٜسيت ٚقس حطنٛا بصيو حٓاٚي٘ ٭قراه ايسضاغات ايٓكس١ٜٓ
ٚايٓؿػٚ ١ٓٝا٫جتُاعٚ ١ٓٝغرلٖا َٔ ايعًٚ ّٛاملعاضف ايت حعط ٞيًٓل ٚاـطاه أُٖ١ٓٝ
بايػ ١يف َكاضباحٗا.
ٖٓٚاى ؾ ١٦عايث ١ضاٚذت يف زضاغاحٗا بني اؾًُٚ ١ايٓليت ضاؾه ١ايٛقٛف عٓوس
ذسٚز اؾًُ ١ايت اؾذلنٗا نثرل َٔ ايًػاْٝني أندل ٚذس ٠يًٛقوـ ايكٛاعوسٟٓيت ٚقوس
أحملٓا إىل بعض َٔ ٖ ٤٫٪ايًػاْٝني آْؿاّيت ْٚطغوب ٖٓوا يف ايٛقوٛف ٚقؿوَ ١تأْٓٝو ١عٓوس
عاملني يػٜٛني َٔ ؾ ١٦ايساضغني ٖصٙيت ُٖٚوا :ظًٜوٝخ ٖواضٜؼ  Zellig Harrisمموثّ٬
يًُٓووٛشد ايبٓٝوو ٟٛا٭َطٜهووٞيت ٚإَٝووٌ بٓؿٝٓٝػووت  E.Benvenisteممووث ّ٬يًُٓووٛشد
ايبٓ ٟٛٝا٭ٚضبٞيت يٓك ّٛبإبطاظ زٚضُٖا ايؿاعٌ يف ٖصا اؾاْبيت ؾكس قسّٖ ٖصإ ايعاملوإ
ايهبرلإ زضاغات َتُٓٝع٠يت شات ق ١ُٝعًُ ١ٓٝعاي ١ٝيف ٚقتٗا يف زضاغو ١ايوٓل ٚؼًٝوٌ
اـطاهيت ٚنإ شلا ؾإٔ أندل يس ٣عًُا ٤يػو ١ايوٓل يف ايعكوٛز اي٬ذكو١يت مموا جيعًٓوا
ْعتكس إٖٔ ٖص ٙا٭عُاٍ املبهِّط ٠ايت قاَا بٗا ميهٔ إٔ حعسٓ حتٛجياّ يًسضاغات ٚايبروٛث
ايت حٓاٚيت ايٓل يف ٖص ٙاملطذًَ َٔ ١طاذٌ ايٓؿأ ٠ا٭ٚىل يًػاْٝات ايٓل ٚؼً ٌٝاـطاه.
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 1 -1 -2ظًٜٝخ ٖاضٜؼ:
حصٖب ؾ َٔ ١٦ايباذثني إىل إٖٔ أجط ١َٓٝٚايٓل قس ُٚيست َٔ ضذِ ايبٓ١ٜٓٛٝ
ايٛقؿ ١ٓٝايكا ١ُ٥عً ٢أجط ١َٓٝٚاؾًُ ١يف أَطٜهايت ٚحُعسٓ أعُاٍ ٖاضٜؼ (– 1909
 - )ّ1992حًُٝص بًَٛؿًٝس ٚأغتاش حؿَٛػه ٞعُِٓ َطٜس ٙؾُٝا بعس – عٔ (ؼًٌٝ
اـطاه) َٔ َعامل ايططٜل يف ٖصا ا٫ػا)35(ٙيت ذٝل قاّ بتكس ِٜزضاغتني ؼت عٓٛإ:

ؼً ٌٝاـطاه  Discourse Analysisعاّ ()ّ1952يت اْطًل ؾُٗٝا َٔ نطبني
َٔ املػا ٌ٥ميهٔ إٔ ُٜتكٓٛض أ ٟؼً ٌٝيًدطاه َٔ خ٬شلُايت إذساُٖا ٖ :ٞايع٬ق١
بني ايًػٚ ١ايثكاؾٚ ١اجملتُعيت أ ٟايع٬ق ١بني ايػًٛى ايًػٚ ٟٓٛايػًٛى غرل ايًػٟٓٛيت
ذٝل شنط ععٚف ايساضغني عٔ اٖ٫تُاّ بٗص ٙايع٬ق٫ ;١عتباضِٖ ايػًٛى َٔ قبٌٝ
ايعٛاٖط اـاضج ١عٔ ايًػ.١
ٚأَا املػأي ١ايثاْ ١ٝؾٗ :ٞحٛغٝع ذسٚز َٛنٛع ايبرل ايًػاْ ٓٞظعً٘ ٜتعسٓ٣
(اؾًُ )١إىل (اـطاه)يت ؾايًػٚ - ١ؾكاّ شلاضٜؼ  ٫ -حطز يف قٛض ٠نًُات أ ٚمجٌ
َٓععي١يت بٌ يف ْل َذلابطيت بس٤اّ َٔ املٓطٛم املُه َٔ ٕٖٛنًُٚ ١اذس ٠ذت ٢امل٪يَّـ
املُه َٔ ٕٖٛعؿط ٠فًساتيت َٔ اؿٛاض ايؿطز ٟٓذت ٢املٓاظط ٠ايعآَٚ .١يصا ٜٓبػ ٞأ٫

ؼًٌّ اؾٌُ إ ٫يف غٝام ْكٛم زاُ٥اّيت باعتباضٖا أجعا َٔ ٤خطاه ؾاٌَ(.)36

ٚحُعسٓ َباذل ٖاضٜؼ يف زضاغت٘ يًدطاه َسخَٗٓ ّ٬حٓٝاّ ٜكعس يف ايترًٌٝ
َٔ (اؾًُ )١إىل (ايٓل)يت ٚشيو خ٬ؾاّ يٓٗخ نثرل َٔ عًُا ٤يػ ١ايٓل اي٬ذكني
ايصٜ ٜٔط ٕٚنطٚض ٠إٔ ٜٗبط ايترً ٌٝأغاغاّ َٔ ايٓليت أ ٟاغتٓباط اؾٌُ ٚنٌٓ

ايٛذسات ايًػ ١ٜٓٛا٭خط َٔ ٣ايٓل()37يت ٚيصيو عُسٓ اـطاه يسٖ ٣اضٜؼ َتتاي١ٝ
َٔ اؾٌُ حُه ِّٕٛفُٛعَٓ ١ػًك١يت ميهٔ َٔ خ٬شلا َعا ١ٜٓبٓ ١ٝغًػً َٔ ١ايعٓاقط
بٛاغط ١املٓٗح ١ٓٝايتٛظٜع١ٓٝيت ٚبؿهٌ جيعًٗا يف فاٍ يػاْ ٓٞقضٚ .مبكتهٖ ٢صا
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ايتعطٜـ ٜػعٖ ٢اضٜؼ إىل حطبٝل حكٓٛض ٙايتٛظٜع ٓٞعً ٢اـطاهيت ٚايص َٔ ٟخ٬ي٘
حكبح نٌٓ ايعٓاقط أَ ٚتتايٝات ايعٓاقط ًٜ ٫تك ٞبعهٗا ببعض بؿهٌ اعتباطٓٞيت ٚيف
كتًـ َٛاطٔ ايٓل; إش إٕ ايتٛظٜعات ايت حًتك َٔ ٞخ٬شلا ٖص ٙايعٓاقط حعبٓط عٔ
اْتعاّ َعٜ ٔٓٝهؿـ عٔ بٓ ١ٝايٓلٚ .قسز ٖصا اْ٫تعاّ بني َتتايٝات اؾًُٜ ١هُٔ
ؾُٝا ٜػُ ٘ٝبايتٛاظ َٔٚ .ٟخ ٍ٬عث٘ عٔ طبكات ايتٛاظٜات املٛجٛز ٠بني ايعٓاقط
(أجعا ٤ايٓليت املٛضؾُٝات )...ؾُٝا بٗٓٝا ٚعػب ايذلابطات املٛجٛز ٠بٗٓٝا ٜهبط بٓ١ٝ
ايٓليت ٚشيو عٔ ططٜل حؿه ٌٝطبكات ايتٛاظ ٟاؿاقً ١يف يٛذ ١شات قٛض ٜٔأؾكٓٞ
ٚعُٛز .ٟٓحعٗط يف احملٛض ا٭ ٍٓٚايع٬قات بني طبكات ايتٛاظ ٟزاخٌ نٌٓ مجً ١يف
ايٓل .أَا يف احملٛض ايعُٛز ٟٓؾإْٖٓا لس حتابع اؾٌُ ذػب حطحٝبٗا نُا ٖ ٞعً ٘ٝيف

ايٓل املنت(.)38

يكس جا٤ت ٖص ٙايٓتا٥خ ايت أح ٢بٗا ٖاضٜؼ يف زضاغت ٘ٝكايؿ ١ملا نإ َتٛقَّعاّ
ٚغا٥ساّ يف عكطٙيت ؾحُٝع ايٓتا٥خ ايت قسضت عٔ ايترً ٌٝايًػ ٟٓٛيف حًو اٯ١ْٚ
ناْت حكع حكطٜباّ نُٔ اَتساز يػ ٟٓٛقكرل ْػبٓٝاّيت ُٜػُٖ( ٢اؾًُ)١يت ٚضأٖ ٣اضٜؼ أْٖ٘
"مل ٜهٔ ٖٓاى َا ٜسع ٛإىل ايٛقٛف مبحاٍ ايترً ٌٝايًػ ٟٓٛعٓس ذسٚز اؾًُ١يت بٌ نإ
شيو َٔ قب ٌٝايعاز ٠ايت زأه عًٗٝا ايساضغ ;ٕٛ٭ِْٖٗ ٚجسٚا يف َا ز ٕٚاؾًَُ ١ا
ٜؿ ٞبٛقـ مجٝع ايعٛاٖط ايًػ١ٜٛيت ؾايػطض َٔ ايسضاغ ١ايٛقؿٚ ٖٛ ١ٓٝقـ كتًـ
ا٫غتعُا٫ت ايت حه ٕٛيًٛذس ٠ايًػ ١ٜٓٛيف مجٝع ا٭قٛاٍ َُٗا نإ طٛشلايت يهٔٓ شيو
ايٛقـ جط ٣يف ايػايب يف ذسٚز اؾًُ ١ايٛاذس ٠ز ٕٚإٔ ِ ُٜك ًٔلَ ايساضغني; ٭ِْٗ

ٚجسٚا ؾَ ٘ٝا ٜػين"(.)39

 َٔٚاؾسٜط بايصنط إٖٔ آضاٖ ٤اضٜؼ يف ؼً ٌٝاـطاه  -نُا ٜط( ٣ضاٜوعض) – مل
حُعطف يف أٚضبا بػوبب طػٝوإ ايسضاغوات ايؿًٛٝيٛجٓٝو١يت ٚحوأعرل َسضغو ١بوطاؽ عًو٢
ايسضاغات ا٭يػٓ ١ٓٝؾٗٝايت ؾُٔ خَ ٍ٬سضغ ١بطاؽ عطؾت أٚضبا املساخٌ ا٭ٚىل يًٛيٛد
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إىل ايٓكٛم ٚعاملٗا يف ايسضؽ ايًػٟٓٛيت ؾكس أؾاضت ٖص ٙاملسضغ ١عً ٢غوب ٌٝاملثواٍ
يف َٛنٛعاحٗا املٓؿٛض ٠غٓ )ّ1929( ١إىل إٔ ايٛظٝؿ ١ا٭غاغو ١ٓٝيهوٌٓ ْعواّ يػوٟٓٛ
حهُٔ يف إْتاد َٓطٛقاتيت أْ ٟكٛم ٚٚذسات يػٚ .)40(١ٜٛشلصا ؾإٕ املودلضات ايوت
أعطٝت أخرلّا يعٗٛض عًِ ايٓل يف أٚضبوا ناْوت ٖو ٞاملودلضات ْؿػوٗا ايوت غواقٗا
ٖاضٜؼ َٔ قبٌ يف أَطٜها(ٚ .)41مٔ ٖٓا ْ ٫ػتطٝع إٔ ْػرب ٖصا ا٭َط ايصٜ ٟكطٓضٙ
(ضاٜعض) عً ٢يػاْٝات ايٓل يف َطذً ١ايتأغٝؼ ٚا٫ظزٖاض; إش غعت عٛث ٖواضٜؼ
َٚكا٫ح٘ أٚضبا ظُٝع يػاحٗايت ٚأقبح عُطؾاّ يوسَ ٣ععوِ ايبواذثني ايوصٜ ٜٔهوطًعٕٛ
بايتأضٜذ ملطاذٌ ْؿأ ٠يػاْٝات ايٓل ٚؼً ٌٝاـطاه ايتعوطض شلواضٜؼ ٚجٗوٛز ٙيف
حٛجَ ٘ٝػرلٖ ٠صا ايعًِ اؾسٜس َٔ ؾطٚع عًِ ايًػ.١
عُِٖ إٕٖ جٗٛز ٖاضٜؼ يف ؼً ٌٝاـطاه ناْت َٛنع زضاغْٚ ١كس بعض عًُوا٤
يػ ١ايٓل عً ٢اخت٬ف أجٝاشلِيت ٚإشا أضزْا إٔ ْتتبٓع ٖص ٙاملٛاقـ ؾإْٖٓا غٛف لوس إٖٔ
ايباذثني قس اْكػُٛا إىل ؾطٜكني :ؾطٜل ٜعط ٞق ١ُٝعاي ١ٝشلوص ٙا٭عُواٍ ايوت قواّ بٗوا
ٖاضٜؼيت ٜٚط ٣أْٖٗا حسٍٓ عً ٢ضٜازحو٘ يف ٖوصا املهوُاضيت باعتبواض ٙأ ٍٓٚيػواْ ٓٞذواٍٚ
قطاذ ١حٛغٝع ذسٚز َٛنٛع ايبرل ايًػواْ ٓٞظعًو٘ ٜتعوسٓ ٣اؾًُو ١إىل اـطواه.
ٖٓٚاى ؾطٜل آخط ُٜكًٌِّ َٔ قٖ ١ُٝصا اؾٗسيت ٜٚكٌ اؿسٓ ببعهِٗ إىل إٔ ٜط ٣إٖٔ ٖوصا
ايعٌُ  ٫ميتٓ بكً ١إىل ؼً ٌٝاـطاه إ ٫يف ايٓوازضٚ .غوٓكٖٓ ّٛوا بعوطض آضا ٤نوٌٓ
ؾطٜل َُٓٗا َبتس٥ني بايؿطٜل ا٭ٍٓٚيت ٚايص ٟميثًٓ٘:
ٖ -1اْع ضاٜوعض ٜ :Hannes Reserوط( ٣ضاٜوعض) إٖٔ قاٚيوٖ( ١واضٜؼ) يف زضاغوت٘
ا٭يػووٓ ١ٓٝايبٜٓٓٛٝوو Structural Linguistics ١ناْووت بساٜوو ١ايٓٗاٜوو ١يًبٜٓٓٛٝوو١
ايتكًٝس ;١ٜٓ٭ْٖ٘ ذاٚ ٍٚقـ ايًػ َٔ ١خ ٍ٬مجٌ أغاغَ ١ٓٝتعطِّناّ ملا ًٜركٗا َؤ
ؼ٬ٜٛت ح٪زِّ ٟإىل إْؿا ٤غا٥ط اؾٌُ يف ايًػٚ .١ميهٔ بٛاغوطٖ ١وص ٙايططٜكو ١إٔ
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حؿػٓط نثرلّا َٔ اؾٛاْب ايبٓ ١ٜٓٛٝاملعٓ١ٜٓٛيت إناؾ ١إىل حؿػرل ايػُٛض عػب ضأٜو٘.
ٜٚصٖب ضاٜعض إىل إٖٔ ٖواضٜؼ قوس أؾواض إىل إٖٔ ايبٜٓٓٛٝو ١ايتكًٝسٜٓو ١مل حتعوطٓض إىل
ايٛذسات ايًػ ١ٜٓٛؾٛم َػت ٣ٛاؾًُ ١يتب ٔٓٝايع٬ق ١ؾُٝا بٗٓٝوايت ٚشيوو َوا زعواٙ
٭ٕ ٜكذلح نطٚض ٠ايعٓا ١ٜبترً ٌٝاـطاه َٔ أجٌ ؼكٝل ٖص ٙايػا.)42(١ٜ
 -2ؾإ زاٜوو ٜ :Van Dijkوط( ٣ؾوإ زاٜوو) إٖٔ يػواْٝات ايوٓل مل حبوسأ ؾوطض
ٚجٛزٖا إَ ٫ع بساٜات ايٓكـ ايثاْ َٔ ٞايكطٕ ايعؿوطٜٔيت ذوني ْؿوط ٖواضٜؼ
زضاغووتني انتػووبتا أُٖٓٝووَٗٓ ١حٓٝوو ١يف حوواضٜذ ايًػوواْٝات اؿسٜثوو ;١إش إْٖوو٘ بٗوواحني
ايسضاغتني مل ٜهٔ أ ٍٚيػاَْ ٓٞعاقط ٜعتودل اـطواه َٛنوٛعاّ ؾوطعٓٝاّ يًوسضؽ
ايًػ ٟٓٛؾرػبيت بٌ إْٖ٘ جاٚظ شيو إىل ؼكٝل قهاٜا ٙايت نوُٓٗا بطافو٘ بتكوسِٜ
أ ٍٓٚؼًَٗٓ ٌٝح ٓٞيٓكٛم بعٗٓٝاٚ .قس خطد بصيو عٔ حكًٝس أضغا( ٙبًَٛؿًٝس)
ٜكه ٞبإٖٔ ايتعبرل ايًػ ٟٓٛاملػتكٌ باإلؾاز٠يت أ( ٚاؾًُ)١يت َٖ ٛا ٜٗتِٓ ب٘ ايًػواْ.ٓٞ
أَووا (ايووٓل) ؾًووٝؼ إَ ٫عٗووطاّ َوؤ َعوواٖط ا٫غووتعُاٍ ايًػوو ٟٛغوورل قابووٌ
يًترسٜس(.)43
َٚع إٖٔ ٖٓايو زضاغات غابك ١٭عُاٍ ٖاضٜؼ ميهؤ إٔ حعوسٓ عول ايبوساٜات
ا٭ٚىل يف ؼً ٌٝاـطاهيت ٖص ٙايسضاغات قوسَٖت إؾواضات ْكوَ ١ٝتٓواعط ٠شات قُٝو١
عاي١ٝيت إ ٫أْ٘ قس غاه عٔ أقرابٗا ايٛع ٞايهاٌَ بأُٖٝوَ ١ثوٌ ٖوص ٙاإلؾواضات يف
حػٝرل زؾّ ١ايًػاْٝات اؿسٜث ١قٛه ايٓكوٛم ٚاـطابواتيت ؾًوِ ٜهؤ ٖٓايوو ضٜ٩و١
جسٓٚٚ ١ٜانر ١٭َُٖ ١ٓٝثٌ ٖصا املؿطٚع ايٓٗه ٟٛايص ٟدحتواد إىل جوطأ ٠يف ايطوطح
ٚعُل يف ايترًٌٝيت ٚشلصا جا٤ت ٖص ٙايسضاغات ؼت عٓاَ ٜٔٚتبا ١ٜٓحتؿاٚت يف بعسٖا
عٔ اـطاه ٚؼًً٘ٝيت ٚمل حأت ؼت عٓا ٜٔٚعاَ ١حٛذ ٞباملهُ ٕٛعً ٢غطاض َا قاّ ب٘
ٖاضٜؼ يف زضاغت.٘ٝ
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ٚعً ٢ايطغِ َٔ ٖص ٙا٭ُٖ ١ٓٝايت ٜٛيٗٝا (ؾإ زاٜو) ٭عُاٍ ٖاضٜؼ يف فاٍ
ؼً ٌٝاـطاهيت ٚنٖ ٕٛصا اؾٗس ميثٌِّ أ ٍٓٚؼًَٗٓ ٌٝح ٓٞيٓكٛم بعٗٓٝايت أق ٍٛعً٢
ايطغِ َٔ شيو إ ٫إٖٔ املط ٤ميهٓ٘ إٔ ٜكـ عً ٢حباٚ ٜٔانح يس ٣ؾإ زاٜو يف حكسٜط
أَُٖ ١ٓٝثٌ ٖص ٙاؾٗٛزيت شيو أْٓٓا ٚجسْا ٙيف نتاب٘ (ايٓل ٚايػٝام) ٜكٜٚ" :ٍٛكسم
ْؿؼ ا٭َط عً ٢أذس امل٪غٓػني يًػاْٝات ايبٓ ٖٛٚ ١ٜٓٛٝظًٜٝخ ٖاضٜؼيت ٚإٕ نإ
(ؼً ً٘ٝيًدطاه) قس  ٫ميتٓ بكً ١إىل ؼً ٌٝاـطاه إ ٫يف ايٓازضيت بٌ بٓعط ١ٜٓايبٓ١ٝ
ايذلنٝب ١ٓٝايٓر ١ٜٛيًحٌُ"(.)44
ؾهثرل َٔ ايعٛاٖط اـاقٓ ١بايًػو ١ايطبٝعٓٝوٖ ١و ٞيوس( ٣ؾوإ زاٜوو) خوٛام
خطاب١ٓٝيت  َٔ ٖٞٚعَِٖ  ٫ميهٔ ٚقؿٗا بؿهٌ ناف يف أؾوهاٍ ايٓرو ٛاملٛجوٛز( ٠موٛ
اؾًُ)١يت ٖٚصا َا ٚقع ؾٖ ٘ٝاضٜؼ; إش إْٖ٘ مل ٜػتطع بططٜكو ١أ ٚأخوط ٣ايوتدًل َؤ
ايتٛج٘ ايتٛظٜع ٓٞيف ايٓعط إىل ايٓكٛميت ؾايتعازٍ –  َٔ ٖٛٚأنثط َوا أحلٓ عًٝو٘ – ٫
ٜك ّٛيف ايٛاقع إ ٫عًَ ٢بسأ ايذلزٓز ٚايتٛظٜع(.)45
ٖ -3آٜو٘ َووإ ٚ Heinemannؾٗٝؿحووط ٜ :Viehwegerوطٖ ٣ووصإ ايباذثووإ إٖٔ
ٖاضٜؼ قس ْكٌ فُٛع ١ايٛغا ٌ٥املٓٗح ١ٖٝاملُٗٓٚ َٔ ١جْٗ ١عط ٙاـاقٓ ١بايترًٌٝ
 ٞاؾسٜوسيت
 ٟيًحًُو( ١ايتحع٥وٚ ١ايتكوٓٝـ ٚايتٛظٜوع) إىل املػوت ٣ٛايٓكو ٓ
ايبٓٓ ٛٝ
ٚذا ٍٚبٛاغط ١إجطا٤ات ؾهً ١ٓٝايتٛقٌ إىل ٚقـ بٓ ٟٓٛٝيًٓكٛم .نإ ُٜ٘ٗ
ٖٓا يف املكاّ ا٭ ٍٚنؿـ ا٭قػاّ املتهاؾ ١٦يًعٓاقط أ ٚفُٛعات ايعٓاقط املؿطز٠
زاخٌ ؾكطات نَ ١َٓٝ٬ذلابط ١أْ ٚكٛم ناًَٚ .١نصا ايهؿوـ عؤ حٛظٜعٗوا يف
ايٓليت  َٔٚعَِٖ ؾايٓكٛم بايٓػب ١يو٘ ٖو :ٞحتابعوات يتًوو ا٭قػواّ املتهاؾ٦و.١
 ٞشلواضٜؼ قاٚيوَ ١ؤ
ٚميهٓٓا إٔ ْع ٓس ٖوص ٙايؿهوط ٠ا٭غاغوٚ ١ٓٝاإلجوطا ٤املٓٗحو ٓ
احملا٫ٚت ا٭ٚىل ي٬قذلاه َٔ ٚقـ ظوٛاٖط ْكو١ٝيت يهؤ ا٭ٖوِٓ َؤ املوسخٌ
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املٓٗح ٖٛ ٓٞذكٝك ١إٖٔ ٖاضٜؼ بٛقؿ٘ ٚاذساّ َٔ أٚي٦و ايًػٜٛني قس ذسٓز ايوٓل
بأْٖ٘ املٛنٛع اؿكٝك ٓٞ٭ٚج٘ ايٛقـ ايًػ.)46(ٟٓٛ
ٚأَا ايؿطٜل ايثاْ َٔ ٞايباذثني ؾرل ٣إٖٔ (ٖاضٜؼ) باعتباض ٙحٛظٜعٝاّيت
غع ٢إىل ؼً ٌٝاـطاه بايتكٓٛض ٚا٭زٚات ْؿػٗا ايت حُرًٌّ بٗا اؾًُ١يت ٚبٓا ٤عً٢
شيو ؾكس جا٤ت ْتا٥خ زضاغت٘ ب ٬أُٖ١ٓٝيت ٚمل ٜكتكط فاٍ ايٓكس ايصُٚ ٟجِّ٘ إىل ٖاضٜؼ
عًٖ ٢صا اؾاْب ؾكطيت بٌ ٖٓايو جٛاْب أخطَ ٣تعسٓز ٠قسضت عٔ باذثني ٜكًًّٕٛ
َٔ ق ١ُٝعًُ٘يت ٜٚط ٕٚإٖٔ ؾ ٘ٝعػطات حؿهٌِّ َسخٜ ّ٬تػًٌّ َٔ خ٬ي٘ ايٓكس إىل ؼًً٘ٝ
يًدطاهيت ٚميهٓٓا ٖٓا ايٛقٛف عً ٢بعض َٔ شيو:
 -1ضٚبطت ز ٟبٛجطاْس ٜ :Robert De Beaugrandeصٖب (ز ٟبٛجطاْس) إىل
إٖٔ قاٚيٖ ١اضٜؼ يف ؼً ٌٝاـطاه متثٌِّ املطذً ١ايتاي ١ٝملطذً ١ايسضاغات
ايؿًٛٝيٛج َٔ ١ٓٝذٝل اٖ٫تُاُّ بايسضاغات ايٖٓك١ٝيت ٜٚط ٣إٖٔ ٖاضٜؼ يف ٖصٙ
ايسضاغ ١قاّ بإزخاٍ َؿٗ ّٛايتر٬ٜٛت ايت ح٪زِّ ٟإىل َعاز٫ت ْكٚ .١ٓٝقس ٚجس
َؿٗ ّٛايتر٬ٜٛت ططٜك٘ إىل (ْع ّٛحؿَٛػه )ٞيف َطذً ١حاي١ٝيت ٚعً ٢ايطغِ َٔ
شيو ؾإٕٖ (ز ٟبٛجطاْس) ٜصٖب إىل إٖٔ ْعط ١ٜٓايتر٬ٜٛت ٚؾل ْعط ١ٜٓايتٛظٜعات
ٚجست قً َٔ ّ٬ٝاٖ٫تُاّ يف زضاغات ؼً ٌٝاـطاهيت ٜٚط ٣إٖٔ ْعط١ٜٓ
ايتر٬ٜٛت ايت حتُدٓض عٓٗا ايذلنٝبات ايًػ ١ٜٓٛاملُاعً ٫ ١ؽدلْا بؿ ٤ٞعٔ
ع٬قات املعاْ ٞبعهٗا بعهاّيت ٜٚعين شيو باختكاض إٖٔ ْعطٖ ١ٜاضٜؼ  ٫حٛنح
ا٭ُغؼ ايت حكبح بٗا اؾٌُ َذلابط َٔ ١ايٓاذ ١ٝاملعٓ ١ٜٓٛيف زاخٌ ب١٦ٝ
ايٓل(.)47
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 -2زضٜػًط ٚ Dresslerز ٟبٛجطاْس ٜ :De Beaugrandeطٖ ٣صإ ايباذثوإ يف
نتابُٗا (املسخٌ إىل ايترً ٌٝايٓك )ٓٞإٖٔ ٖاضٜؼ قس اؾوتػٌ يف ؼًًٝو٘ يًدطواه
عًَ ٢ت ٕٛقكرلٚ ٠شات طبٝع ١إؾٗاض ١ٜٓحهثط ؾٗٝا ايتٛاظٜات بؿهٌ ًَُٛؽ .نُا
إٖٔ اختعاي٘ ايترً ٌٝعػب املهِّْٛات املباؾوط ٠جيعوٌ نوٌٓ مجًو ١حعوٛز إىل بٓٝاحٗوا
ا٭ٓٚيَ :١ٝطنب ازلَ + ٞطنب ؾعًٚ .ٞإشا نإ نٌ ْل قاب ّ٬٭ٕ ٜطجع إىل ٖوصٙ
ايبٓ ١ٝا٭غاؽيت ؾإٕٖ ٖصا ايُٓط َٔ ا٫ختعاٍ ٜكبح ب ٬أُٖ ١ٓٝيف ؼً ٌٝاـطواه;
٭ْٖ٘ بسٍ ايعٌُ عً ٢إبطاظ ايبٓ ١ٝاـاقٓ ١ؾٌُ ْل َا يف حػًػًٗايت ٜكـ ايترًٌٝ
عٓووس ذوسٓ حكسميوو٘ اـطوواه َتتايٝوَ ّ١وؤ َطنبووات ازلٓٝووٚ ١ؾعًٓٝوو ١شات ع٬قووات
َع.)48(١ٓٓٝ
ًٜٝٚ -3وواّ ٖٓٝووسضٜو ٜ :Wiliam O. Hendrickكووذله ايٓكووس ايووصٚ ٟجٓٗوو٘
(ٖٓٝسضى) إىل ٖاضٜؼ َٔ املأخص ايص ٟأزىل بو٘ (ز ٟبٛجطاْوس) آْؿواّيت ؾورلٖ ٣وصا
ايباذل إٖٔ عسّ ٚجٛز عَ٬ات قطدح ١يًطبط يٝؼ ٖ ٛايػبب ايٛذٝس ايصٜ ٟدلٓض
ايًح ٤ٛإىل ايبٓ ١ٝايعُٝك ١يًدطاهيت ؾاملدلٓض ايٓٗا ٓٞ٥يًح ٤ٛإىل ٖص ٙايبٜٓ ١ٝهُؤ يف
ايعٛٝه املٛضٚع ١يف ططٜكَ ١عاؾَ ١ػأي ١متاغو ايٓل عً ٢أغواؽ ضبوط اؾُوٌ
(ايتبع)١ٓٝيت ؾكس قاضٕ (ؾإ زاٜو) زضاغ ١ضبط مجً ١بأخط ٣بأَثًَ ١اضنٛف املكذلذ١
يسضاغ ١بٓ ١ٝاؾًُ١يت ٚشٖب ؾإ زاٜو إىل إٖٔ ٖوصا ايوُٓط َؤ اْ٫تكواٍ ٜ ٫ؿػٓوط
غٚ ٣ٛج٘ ٚاذس َٔ املػأي ١بطَتٗايت  ٖٛٚايتُاغو عًَ ٢ػت ٣ٛايػٝام ا٭قػط
(أ ٟايػطح)يت ٚيًتُاغو جاْب آخط عًَ ٢ػت ٣ٛايػٝام ا٭نودل (أ ٟاملػوت٣ٛ
ايعُٝل)يت  ٖٛٚخيل ايٛذس ٠ايهوبرل ٠ايتحطٜسٜٓو ١يًوٓلٖٚ .و ٫ ٞحعتُوس عًو٢
اْ٫تكاٍ ايٓرٚ ٟٓٛذسٙيت ٜٓٚبػ ٞايتأنٝس إٖٔ زضاغ ١ايتُاغوو ايعُٝول ٚايتُاغوو
ايػطرَُٗ ٓٞإ َعاّيت ٜٛ ٫ٚج٘ ايٓكس إ ٫يًبرٛث ايت حسضؽ بٓ ١ٝايٓل اغتٓازاّ
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إىل ايطبط ايػطر ٞؾكطيت ٖٚص ٙيف اؿكٝك ١إذسْ ٣كاط ايهعـ اـطرل ٠يف عٛث
ٖاضٜؼ يف ؼً ٌٝاـطاه(.)49
 -4سلٝت ٜٛ :Schmidtجٓ٘ (سلٝت) ْكساّ عآَاّ يهٌٓ َٔ اؾتػٌ بايٓل ٚاـطاه
يف اؿكب ١ايبٓ ١ٜٓٛٝايت نُٓت ٖاضٜؼ ٚغرل َٔ ٙايباذثني املعاقطٜٔيت ُٜٚؿرل إىل
أْٖ٘ يف ايٛاقع قس اعتُطف بإٖٔ (ًُٖٝػًٝـ) ٖ(ٚاضٜؼ) (ٚؾطٜع) ٚآخط ٜٔقس
اؾتػًٛا بايٓل بٛج٘ عآّ يف أٚقاؾِٗ ايًػ١ٜٓٛيت ٚيهٔ ٖ ٤٫٪ايًػٜٛني ٜ ٫طاعٕٛ
ُبعِس ايٓل عًٚ ٢ج٘ اـكٛميت ؾًِ جيعًَ ٙٛػت ٣ٛاْ٫ط٬م ٚايهابط يسضغِٗ
ايًػ ٟٓٛبأنًُ٘(.)50

 -5حٛزٚضٚف ُٜ :Todorovػحٌٓ (حٛزٚضٚف) إٖٔ ايسضاغ ١ايؿاًَ ١يًٓل نُا ٖٛ
َٓعٛض إيٗٝا يف َكاضباح٘  ٫حتكًّل إىل َا ٜػُٖ( ٘ٝاضٜؼ) ٚحَ٬صح٘ بترًٌٝ
اـطاه ايص ٟحطحهع َٓٗحٓٝت٘ عً ٢حكطٝع ايٓل إىل ايعٓاقط (عاز ٠ملطنب أ ٚعسز
َٔ املطنبات املعحُ )١اجملتُع ١يف ؾ٦ات ايتٛاظ :ٟؾَ ١٦ه َٔ ١ْٓٛايعٓاقط ايت
حػتطٝع ايعٗٛض يف غٝام َطابل أَ ٚؿاب٘ .يصيو ْٓ ٫ؿػٌ ملعطؾَ ١ا إشا نإ
يًعٓاقط املتػا ١ٜٚاملعْٓ ٢ؿػ٘ أّ  .٫بعض اؾٌُ ؼت ٟٛعً ٢عٓاقط َتػا١ٜٚ
ٚأخط ٣غرل َتػا .١ٜٚعٓس٥ص غتٛقـ نُا ي ٛإٖٔ ٖٓاى ع٬ق ١ؼَ( ١ًٜٓٝٛؿّٗٛ
يتُٝٝع ايتر٬ٜٛت ايتٛيٝسٚ ١ٜٓايتر٬ٜٛت اـطاب )١ٓٝألعت عٛث َٛاظ ١ٜذٍٛ
عٓاقط اؾًُ ١ايت ؼت ٟٛإذايتٗا عً ٢اؾًُ ١ايػابك :١أزٚات ايتعطٜـيت

ايهُا٥ط...إخل(.)51

 -6جطٖاضز ْٝهٌ ٜ :Gerhard Nickelصٖب (ْٝهٌ) إىل أْٖ٘ ٜطجع اقتكاض
ايترً ٌٝايٓر ٟٓٛعً ٢مجًَ ١ػتكً ١زاخٌ ايبٓ ١ٜٓٛٝايتكٓٝؿ ١ٓٝؾُٝا ٜطجع إىل
(بًَٛؿًٝس)يت ٜٚطٖ ٣صا ايباذل إٖٔ ايسضاغات ايت حٓاٚيت جٛاْب ْك ١ٓٝيف ظٌٓ
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غٝاز ٠م ٛاؾًُ ١يف حًو اٯ ١ْٚمل ؽطد عٔ اإلطاض ايػا٥سيت ٜٛٚجِّ٘ ْٝهٌ ٖٓا
ْكس ٙإىل أعُاٍ (ٖاضٜؼ) ًُٖٝ(ٚػًٝـ)يت َُبٓٓٝاّ إٖٔ نتاه ٖاضٜؼ( :ؼًٌٝ
اـطاه) ُٜ ٫عسٓ يف ا٭قٌ حٛغٝعاّ جملاٍ ايٓرٛيت بٌ أضٜس ب٘ إٔ ٜبرل ايع٬قات
بني ايًػٚ ١ايثكاؾ١يت ٜٚػحٌ أٜهاّ إٖٔ َطًب ايبٓ ٟٓٛٝايسمناضنًُٖٝ( ٓٞػًٝـ)

ظعٌ ايٓل ْٛا ٠عٛث يػ ١ٜٓٛظٌٓ بْ ٬تا٥خ حكطٜباّ بايٓػب ١يًٛاقع ايًػ.)52(ٟٓٛ

َُٗٚا ٜهٔ َٔ أَط ٖصا ايٓكس املٛجٓ٘ إىل ٖاضٜؼ ٚجٗٛز ٙيف ؼً ٌٝاـطاهيت
ؾإْٓٓا ْ ٫ػتطٝع إٔ ْٓهط َس ٣ايتأعرل ايصَ ٟاضغت٘ حًو ا٭عُاٍ ايت قسَٖٗا يف
غرلٚض ٠يػاْٝات ايٓل ٚؼً ٌٝاـطاهيت َٚععِ ايباذثني ايص٪ٜ ٜٔضِّخ ٕٛيًٓؿأ٠
اؿكٝك ١ٓٝيًػاْٝات ايٓل زاخٌ إطاض عًِ ايًػ ١اؿسٜل ٜبسأ َٔ ٕٚجٗٛز ٖاضٜؼ يف
نتاب٘( :ؼً ٌٝاـطاه)يت ٚجيعً َ٘ٓ ٕٛضا٥ساّ يترً ٌٝايٓكٛميت ٚإٕ نإ َٔ ٖٓات
ٚقع ؾٗٝا ٖاضٜؼ يف ؼً ً٘ٝؾتًو ٖ ٞطبا٥ع ا٭َٛض يف ا٭عُاٍ ايت متثٌِّ ايبساٜات
ا٭ٚىل يٓؿأ ٠أ ٟعًِ َٔ ايعًّٛيت ٚشلصا لس إٖٔ أحباع ٖاضٜؼ َٚطٜس ٜ٘قاَٛا بت٬يف
املآخص ايت ٚقع ؾٗٝا أغتاشِٖيت ٚمما ٜبعل ايعحب إٔ ٜه ٕٛايصٜ ٜٔكًًّ َٔ ٕٛق١ُٝ
ايعٌُ ايص ٟقاّ ب٘ ٖاضٜؼ ِٖ َٔ ضٚاز عًِ يػ ١ايٓل املتأخطٜٔيت ٚنأِْٖٗ ٜٓتعطٕٚ
َٔ ٖصا ايعًِ ايص ٟميثٌِّ أذسث عً ّٛايًػإ إٔ ٜؿبٓ ٚاقؿاّ عً ٢غاق َٔ ٘ٝاي١ًٖٛ
ا٭ٚىل ايت ظٗط ؾٗٝا نتاه ٖاضٜؼ (ؼً ٌٝاـطاه)يت عً ٢ايطغِ َٔ إٖٔ نثرلاّ َٔ
ايباذثني ٚايٓكاز ٜط - ٕٚإىل ٚقت قطٜب  -إٖٔ َععِ َا قُسِّّ َٔ عٛث ٚزضاغات يف
فاٍ عًِ يػ ١ايٓل َا ظاٍ ميثٌِّ َكذلذات أٓٚي ١ٝشلصا ايعًِ.
 2 -1 -2إَ ٌٝبٓؿٝٓٝػت:
ُٜؿرل (حاز - )ٜ٘ٝيف ذسٜث٘ ؼت ؾكٌ (ايًػاْٝات ٚا٭زه) نُٔ نتاب٘ (ايٓكس
ا٭زب ٞيف ايكطٕ ايعؿط – )ٜٔإىل أْٖ٘ "ذٛاي ٞعاّ  ّ1960ناْت ا٭َٛض حػرل نُا يٛ
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إٖٔ ْٗطاّ جٛؾٝاّ قعس إىل غطح ا٭ضض يٝحطف َع٘ أقسّ املٓاٖخ مبا ؾٗٝا ايعاٖطاح١ٓٝيت
ٚيٝػطقٗا يف فطاٚ .ٙايٛاقع إٖٔ ايًػاْٝات ايبٓ ١ٜٓٛٝقس بًٛضت حأعرلٖا بؿهٌ ازلني
نبرلُٖ ٜٔا( :ضَٚإ جانٛبػ(ٚ )ٕٛإَ ٌٝبٓؿٝٓٝػت)يت ٚقس انتؿؿت ؾطْػا ا٭ ٍٓٚعدل
َكاي ١نتبٗا (نًٛز يٝؿ ٞؾذلاٚؽ)يت أَا ايثاْ( ٞبٓؿٝٓٝػت)  -ايص ٟحٓاٚه يف َكا٫ح٘
َٓص عاّ  ّ1950عً ٢ؾهط (ؾطزٜٓإ ز ٟغٛغرل) املتحًّ ٞيف نتاب٘ (قانطات يف
ايًػاْٝات ايعاَ )١بٗسف ْكسٚ ٙػاٚظ ٙؾُٝا بعس – ؾكس ْؿط نتاب٘ (قهاٜا ايًػاْٝات
ايعآَ )١عاّ  ّ1966املتهُٔ أغاغٝات أعاع٘"(.)53
ٜٚصٖب ض ٕ٫ٚباضت إىل إٖٔ "َهاْ ١بٓؿٝٓٝػت ( )ّ1972 –1902بني ععُا٤
ايًػاْٝني ايصٚ ٜٔزلٛا بتأعرلِٖ نٌ ايعٌُ ايعكً ٞيف عكطْا يتعسٓ َهاْ ١أق١ًٝيت
ؾعًُ٘ ٜ ٫عاٍ إىل ايَ ّٛٝؿاضقاّ َطحني :إْٖ٘ َؿاضم إظا ٤ايتكايٝسيت َٚؿاضم إظاَ ٤ا ْػُ٘ٝ
ايطًٝع ١ايػًٗ١يت أ ٟحًو ايت حهطٓض بسٍ إٔ حبرل...يت يكس أغٓؼ بٓؿٝٓٝػت يػاْٝات
جسٜس٠يت  ٫حٛجس يف أَ ٟٓهإ آخط غ ٣ٛعٓسٙيت ٚإْٖٗا  ٫حٛجس عٓس (حؿَٛػه )ٞعً٢
ٚج٘ اـكٛميت إْٖٗا( :يػاْٝات ايتداطب)يت ؾايعامل نًّ٘ ٜتُؿكٌ عًٖ ٢صا ايؿهٌ:
أْا  /أْتيت ٚإْٓٓا يٓؿِٗ َٓص٥ص ملاشا نإ بٓؿٝٓٝػت ًٜحٓ عً ٢ط ٍٛعُط ٙعً ٢ايهُا٥ط
ايت ٜكاٍ عٓٗا نُا٥ط ؾدك .١ٓٝنُا ْؿِٗ ملاشا نإ ًٜحٓ عً ٢ايعَاْٚ ١ٝعً ٢ا٫غتٗٝا٤
ٚعً ٢ايتأيٝـ ( ٖٛٚؾعٌ َؿهٌ ٫غتُ٬ى ا٭يؿاظ)يت ٚإْٖٓا يٓؿِٗ أٜهاّ ملاشا أقاّ
بٓؿٝٓٝػت َٓص ٚقت َبهّط جػطاّ بني ايًػاْٝات ٚايترً ٌٝايٓؿػٞيت ٚإناؾ ١إىل شيو
ؾإْٖٓا ْؿِٗ َٔ غرل جٗ ١ملاشا اغتطاع ٖصا املدتلٓ بايؿاضغ ١ٓٝايكسمي ١إٔ ٜػتٛعب
ايبرٛث اؾسٜس ٠يًػُٛٝٝيٛجٝايت ٚنصيو عٌُ ايطًٝع ١ذ ٍٛايًػ.)54("١
ٖٓٚا ًُُٜح باضت إىل بعض ا٭ؾهاض ايت ططذٗا بٓؿٝٓٝػت يف زضاغت٘ ايت نتبٗا
ذ( ٍٛايصاح ١ٝيف ايًػإ) عاّ ّ1958يت لس ؾٗٝا ؼسٜساّ ـكا٥ل اـطاهيت ذٝل
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٪ٜنِّس ؾٗٝا بٓؿٝٓٝػت إٖٔ ايًػ ١يٝػت أزا٠يت أ ٟأْٖٗا يٝػت ؾ٦ٝاّ َكٓٛعاّ إمنا حهُٔ يف
طبٝع ١اإلْػإ ايص ٟمل ٜكٓعٗايت ٚمٔ – نُا ٜط ٣بٓؿٝٓٝػت – ئ ْتٛقٌٓ أبساّ إىل
َعطؾ ١حًو ايًرع ١ا٭غطٛض ١ٜايت قس ٜكٓع ؾٗٝا ضج ٕ٬ايًػ١يت ذت ٢ي ٛنإ اإلْػإ
َعع ّ٫ٚعٔ اٯخط ٜٔؾإْٖ٘ ئ ٜتُهّٔ َٔ شيو أبساّيت إٕٖ اإلْػإ ايص ٟلس ٙيف ايعامل ٖٛ
إْػإ ٜترسٓث إىل إْػإ آخطيت ٚايًػ ١حعًُٓا نٝـ ْعطف اإلْػإيت ٜٚعٛز ايػبب
ا٭غاؽ يف شيو إىل أْٖ٘ يف ايًػ َٔٚ ١خ٬شلا ٜتؿهٌّ اإلْػإ نؿاعٌيت ٚأْا ٖ ٛايصٟ
ٜك( ٍٛأْا)يت ٚايصاح ١ٓٝيٝػت غ ٣ٛاْبثام خاق ١ٝأغاغ َٔ ١ٓٝخكا٥ل ايًػ ١يف
ايهأ٥يت (أْا) ٜطحبط بو(أْت); ٭ْٖ٘  ٫متهٔ ايدلٖٓ ١عً ٢ايصات إ ٫عٔ ططٜل
املتهازاتيت ٚؾطط اؿٛاض ٖصا ٖ ٛايصُٜ ٟهِّ ٕٛايؿدل; ٭ْٖ٘ ٜتطًب إٔ ٜتر( ٍٛأْا)
إىل (أْت) بؿهٌ َتٓاٚهيت نُٔ خطاه ايؿدل ايصٜ ٟعني ْؿػ٘ بسٚض ٙبٛاغط١
(أْا)ٖ .احإ ايعباضحإ ُٖا عباضحإ َتهاًَتإيت ٚؼٌٓ ايٛاذسَُٗٓ ٠ا قٌٓ ا٭خط٣يت
ٜٚتهؿٓـ ا٭غاؽ ايًػ ٟٓٛيًصاح ١ٓٝعدل ع٬ق ١جسي ١ٓٝحؿٌُ (أْا) (ٚأْت)يت ٚحعطؾُٗا
عٔ ططٜل ع٬قَ ١تبازي١يت ٚبصيو حٓؿأ ايًػ ١نًّٗا َٔ ايصاح.١ٓٝ
ٚايهُا٥ط ايؿدك ١ٓٝحٛجس يف ناؾّ ١ا٭يػٔيت ٚايًػإ ايصٜ ٟؿتكط إىل ايتعبرل عٔ
ايؿدل ٚ ٫جٛز ي٘يت ٚايهُا٥ط  ٫ؼ ٌٝإىل كًٛم َؿطز ٜه ٕٛزاُ٥اّ ْؿػ٘  ٫ٚإىل
َؿٗ ّٛايو(أْا)يت ٚإُْٖا إىل ؾعٌ اـطاه ايؿطز ٟٓايصًُٜ ٟؿغ ؾ ٘ٝايهُرل ُٜٚرسٖز
املترسثيت يف ايًرع ١ايت ٜك ٍٛؾٗٝا املترسث (أْا) ميتًو ايًػإ نًّ٘يت ٚبايتاي ٞؾٗٛ
ًُٜرٔل بٓؿػ٘ بتعبرل ايعَاْٚ .١ٓٝخيتِ بٓؿٝٓٝػت ذسٜث٘ بايك :ٍٛإٕٖ عسزاّ نبرلاّ َٔ
املؿاٖ ِٝايًػ ١ٜٓٛايت حعٗط بأؾهاٍ كتًؿ١يت إشا أعسْاٖا إىل إطاض اـطاهيت ايصٖٛ ٟ
ايًػإيت ايصٜٗٓ ٟض ب٘ اإلْػإ املتهًِيت ٚإىل ؾطط ايصاح ١ٓٝاملتبازي١يت ؾإٕٖ حًو ٚذسٖا
ايت ػعٌ ايتٛاقٌ ايًػ ٟٓٛأَطاّ ممهٓاّ(.)55
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ٚبٓا ٤عً ٢شيو ؾإٕٖ َٛقـ (بٓؿٝٓٝػت) يف زضاغت٘ يًػٜ ١أح َٔ ٞخ ٍ٬ايسع٠ٛ
إىل نطٚض ٠إجياز ْعط ١ٜٓيػاْ ١ٓٝأنثط ٚاقع١ٓٝيت ْٖ ٞعط ١ٜٓايكْ( ٍٛعط ١ٜٓايتًؿغ)يت حهٕٛ
قازض ٠عً ٢إٔ حأخص يف اؿػبإ بعض ايكهاٜا ايًػ ١ٜٓٛيف ايًػاْٝات اـطاب١ٓٝيت  ٫غُٓٝا
اؾٛاْب ايصاحٚ ١ٓٝايؿدك ١ٓٝيًؿطز املتهًِّ ايت ػػٓس بٛنٛح ٚحذلى آعاض حسخً٘ يف نٌٓ
عًُ ١ٓٝايكٚ .ٍٛيف اػاٚ ٙانح م ٛػاٚظ ايًػاْٝات ايػٛغرلُٜ ١ٜٓربٓص بٓؿٝٓٝػت زضاغ١
(اؾًُٚ )١ذس َ٠حعبرل خطاب ١ٓٝحػُح باْ٫تكاٍ َٔ فاٍ ايًػإ َْػَكاّ َٔ ايعَ٬ات
يًٓخ عاملاّ آخط ٖ ٛعامل ايًػإ بٛقؿ٘ أزا ٠حٛاقٌيت ٚذٝل ايتعبرل ٖ( ٛاـطاه)يت
ايصٜٓ ٟعط إي ٘ٝبٓؿٝٓٝػت باعتباض ٙاملًؿٛظ َٓعٛضاّ إيٚ َٔ ٘ٝجٗ ١آيٝات ٚعًُٝات
اؾتػاي٘ يف ايتٛاقٌيت ٚاملككٛز بصيو ايؿعٌ اؿ ٟٛٝإلْتاد ًَؿٛظ َا بٛاغطَ ١تهًِ
َع ٔٓٝيف َكاّ َعٔٓٝيت ٖٚصا ايؿعٌ ٖ ٛعًُ ١ٓٝايتًؿغيت مبعٓ ٢آخط دحسٓز بٓؿٝٓٝػت
اـطاه مبعٓا ٙا٭نثط احػاعاّ بأْٖ٘ :نٌٓ حًؿّغ ٜؿذلض َتهًُّاّ َٚػتُعاّيت ٚعٓس ا٭ٍٓٚ
ٖسف ايتأعرل يف ايثاْ ٞبؿهٌ َا َٔ ا٭ؾهاٍيت ٚميهٔ شلص ٙاـطابات إٔ حه ٕٛؾؿ١ٜٓٛ
أَ ٚهتٛب١يت إشا حعًل ا٭َط بايب٬غ ١أ ٚبايطغا ٌ٥أ ٚباملصنطات أ ٚباملػطح أ ٚبايهتب
ايتعً.)56(١ُٓٝٝ
ٚإشا نإ (ٖاضٜؼ) ُٜكسِّّ ؼسٜس ٙيًدطاه اْط٬قاّ َٔ حعطٜـ (بًَٛؿًٝس)
يًحًُ ١عدل حأنٝس ٙعًٚ ٢جٛز اـطاه ضٖٓٝاّ بٓعاّ َتتاي َٔ ١ٝاؾٌُ حكسّ بٓ١ٝ
املًؿٛظيت ؾإٕٖ حعطٜـ بٓؿٝٓٝػت يًدطاه غٝه ٕٛي٘ َٔ َٓعٛض كتًـ أبًؼ ا٭عط يف
ايسضاغات ا٭زب ١ٓٝايت حك ّٛعً ٢زعا ِ٥يػاْ١ٓٝيت ؾٜٗ ٛط ٣إٖٔ اؾًُ ١ؽهع جملُٛعَٔ ١
اؿسٚز; إش ٖ ٞأقػط ٚذس ٠يف اـطاهَٚ .ع اؾًُْ ١ذلى فاٍ ايًػاْٝات ْعاَاّ
يًعَ٬اتيت عً ٢اعتباض إٖٔ اؾًُ ١حتهُٓٔ عَ٬ات ٚيٝؼ عٚ ١َ٬اذس٠يت ْٚسخٌ إىل
فاٍ آخط ذٝل ايًػإ أزا ٠يًتٛاقٌ ْعبٓط عٓ٘ بٛاغط ١اـطاهٚ .بإقاَٖ ١صا ايتُٝٝع
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جيعًٓا بٓؿٝٓٝػت أَاّ فايني خيتًـ أذسُٖا عٔ اٯخطيت ٚإٕ ناْا ُٜعأْكإ ايٛاقع
ايٛاذسيت ٜٚكسَإ حبعاّ يصيو يػاْٝتني كتًؿتنييت ٚإٕ ناْت ططقُٗا حتكاطع زاُ٥اّ.
ؾٗٓاى َٔ جٗ :١ايًػإ فُٛع َ١عَ٬ات َػتدًك ١بٛاغط ١إجطا٤ات قاضَ١يت َٔٚ
جٗ ١أخطٖٓ :٣اى ػً ٞايًػإ يف عًُ ١ٝايتٛاقٌيت ٚحبعاّ يصيو حػس ٚاؾًَُٓ ١تُ١ٝ
إىل اـطاهيت ٚميهٔ حعطٜؿٗا بأْٖٗا ٚذس ٠خطاه(.)57
يكس غٓٝطت زضاغات بٓؿٝٓٝػت ؾُٗٓا يٮزه; ٭ْٖ٘ يػ ١قبٌ نٌٓ ؾ٤ٞيت ؾإشا
ناْت ايًػَ ١ازٓح٘ ٚأزاح٘يت ؾَٗ ٞازٓ ٠قًُٓ ١باملعٓ٢يت ٚشلصا نإ يتًو ايسضاغات زٚض
أغاؽ يف حٛج ٘ٝحًو ا٭عُاٍ ايت جعًت َٔ ايًػاْٝات أزا ٠ؾاعً ١يف ؼًٌٝ
ايٓكٛم ا٭زب١ٓٝيت ٚبٛذ َٔ ٞأؾهاض ٙيف ٖصا املهُاض ألع (ٖٓط ٟؾٓٝطٜـ) زضاغت٘
ايت بعٓٛإ( :ايعَٔيت ايػطزيت ٚايتعًٝل) عاّ ّ1964يت يتهٌُ املباز ٨ايت ططذٗا
بٓؿٝٓٝػتيت ٚحطٛضٖا يتؿُٗٓا آي ١ٝعٌُ كتًـ ا٭جٓاؽ ا٭زب ١ٓٝبؿهٌ أؾهٌيت
ٚاْط٬قاّ َٔ بعض ايٓكٛميت ؾكس ضؾض (ؾٓٝطٜـ) ايٛقٛف عٓس ذسٚز اؾًُ ١ايت
اؾذلنٗا بعهِٗ (بًَٛؿًٝس ٚيْٛٝع)( :أندل ٚذس ٠يًٛقـ ايكٛاعس)ٟيت ٚاقذلح َٓٗح٘
يف ا٭يػٓ ١ٓٝايٓك١ٓٝيت ايت ُٜؿذلض إٔ حه ٕٛحطٜٛطاّ يٮيػٓ ١ٓٝايبٓ١ٜٓٛٝيت ؾا٭َط – يس٣
ؾٓٝطٜـ – ٜتعًل َٔ بني فُٛع ١أخط َٔ ٣ا٭َٛض بتؿحرل إطاض املكطع يف عًِ
ٚظا٥ـ ا٭قٛاتيت ٚإطاض ايهًُ ١يف عًِ املعاْٞيت ٚحؿحرل اؾًُ ١يف عًِ ايذلانٝب
بٛج٘ خامٜٚ .ترسز (ايٓل) يس ٜ٘عً ٢أْٖ٘ حعاقب زآٍ َٔ ايعَ٬ات ايًػ ١ٜٓٛبني
اْكطاعني ٚانرني يف ا٫حكاٍ (نحع ٞ٥غ٬ف ايهتاه َث.)58()ّ٬
ٚيكس ن ٕٓٛبٓؿٝٓٝػت ايهثرل َٔ املطٜسٚ ٜٔايهثرل َٔ املٓاؾػنييت إ ٫أْٖ٘ – نُا
ٜصٖب حاز - ٜ٘ٝاْتكط يكؿاَٝ ٤اٖ٘ ايعُٝك .١ؾٗصا ايًػاْ ٓٞايص ٟعاف عًٖ ٢اَـ
ايبٓ١ٜٓٛٝيت ٚقبٌ إٔ حعطف ايًػاْٝات ايٓك ١ٓٝأٚىل خطٛاحٗا زعا قطاذ ١إىل نطٚض٠
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ػاٚظ حكٓٛض (غٛغرل) يًػإ نعَ٬اتيت ٚؾتح ايباه أَاّ اػاٖات جسٜس ٠يًبرل
ايًػآْٞيت حُُهِّٔ َٔ َعاْك ١فا٫ت بني – يػ١ٜٛيت حه ٕٛأضذب َٔ (اؾًُ )١شاحٗا َثٌ
(اـطاه) ٚق ّ٫ٛجملاٍ عدل يػٜ ٟٛػُح بايٛقٛف عً ٢ايٓكٛم يف نًّٝتٗا
ٚسلٛيٝتٗا(.)59
ٚبٓا ّ٤عًَ ٢ا غبليت ؾإشا َا أضزْا إٔ ُْك ِِّٝا٭عُاٍ ايت جٓرت إىل زضاغ١
ايعٛاٖط ايٓك ١ٓٝيف اؿكب ١ايبٓ ١ٜٓٛٝبؿهٌ عاّيت ؾإْٓا غٛف لس أْٖٗا غايباّ مل ؽطد عٔ
اإلطاض ايعآّ ايص ٟغاضت عً ٘ٝايًػاْٝات ايبٓ ١ٜٓٛٝيف َكاضبتٗا يًحًُٚ ١أبٓٝتٗا َٔ
ذٝل ايتكٛضاتُ ٚآيٝات ايٛقـيت ٚقس أؾاض إىل شيو (ز ٟبٛجطاْس) بكٛي٘" :يف ؾذل٠
عًِ يػ ١ايٓل املبهّط أذسث عًِ ايًػ ١ايٛقؿَ ٓٞؿه٬ت قػط ;٣بإِٔ أزخٌ ايٓل
(نُا ق )ٌٝببػاط ١بٛقؿ٘ (ٚذس ٠شات ضحب ١أعً )٢حاي١ٝيت شيو َث ّ٬ذني اؾذلن٘
(نٚ٬ؽ ٖحط) ٚذس ٠ضابع ١يف طبع ١جسٜس ٠يهتاب٘ :ؾكس قاض َٔ املٚ ِْٝٛايهًُ١
ّ)(.)60
ٚاؾًُ)ّ1971( ١يت بعس شيو املٚ ِْٝٛايهًُٚ ١اؾًُٚ ١ايٓل (" 1976
ؾإزخاٍ ايٓل نُٔ ٖص ٙاملػتٜٛات ٚقاٚي ١إغكاط أزٚات ٚقـ اؾًُ١
ٚؼًًٗٝا عً ٘ٝأعبت عسّ نؿاٜتٗا ٚجسٚاٖا يس ٣نثرل َٔ ضٓٚاز عًِ يػ ١ايٓل يف
اؿكب ايتايَ( ١ٝطذًْٗ ١ا ١ٜغتٓٝات ايكطٕ ايعؿطَٚ ٜٔا حٖ٬ا)يت ؾبٓ ١ٝايٓل كتًؿ١
عٔ بٓ ١ٝاؾًُ١يت ؾا٭ٚىل حٓسضد نُٔ ٚذسات ا٫غتعُاٍ ٚايثاْ ١ٝحٓسضد نُٔ
ٚذسات ايٓعاّيت ٚايٓل /اـطاه بٗصا ميثٌِّ ايتركٝل ا٭ق ٌٝيًػ ١يه ْ٘ٛميثٌِّ
ايٛغ ١ًٝايؿعً ١ٓٝيًتٛاقٌ بني ايٓاؽيت ٚشلصا ٜ ٫ػتكٚ – ِٝؾكاّ ٭محس املتٛنٌ  -ا٫عتٓا٤
غكا٥ل ايٓل ايكٛض – ١ٜٓنُا ؾعًت شيو بعض ايسضاغات ايبٓ – ١ٜٓٛٝعً ٢أغاؽ
أْٓ٘ َْػَل َٔ ايٛذسات ٚايذلانٝب املػتكًّٚ ١اجملطٓز ٠ز ٕٚإٔ حٗتِ غكا٥ك٘ ايس٫ي١ٓٝ
ٚايتساٚي ١ٓٝايت حتؿاعٌ بؿهٌ ًَرٛظ َع اـكا٥ل ايكٛض)61(١ٜٓيت ٚبٓا ٤عً ٢شيو
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ؾإٕٖ يبٓ ١ٝاؾًَُ ١كاضبات ٚٚغا ٌ٥عل خاقٓ ٫ ١ميهٔ حهٝٝؿٗا ٚحٓؿٝطٗا يتٓطبل عً٢
ايٓل  /اـطاه ٚبٓٝت٘ َُٗا بًػت زضج ١اإلعٓات.
 2 -2ايًػاْٝات ايتٓر ١ًٜٓٝٛايتٓٛيٝس:١ٜٓ
نإ ايًػاْ ٕٛٝذتَٓ ٢تكـ ايػتٓٝات ٜٓعط ٕٚإىل اؾًُٚ ١ذسٖا عً ٢أْٖٗا
ايٛذس ٠ا٭غاغ ١ٓٝيف عًِ ايًػ١يت  ٖٞٚأندل ٚذس ٠ميهٔ حعٗٓٝٝايت  َٔٚعَِٖ َتاذ١
يًٛقـ ايًػٟٓٛيت ٜٚتٓهح ٖصا املٛقع ا٭غاغ ٓٞيعًِ يػ ١اؾًُ ١يف أجً ٢قٛض ٠يف
حعطٜـ بًَٛؿًٝس يًحًُ ١حعطٜؿاّ ؾهًٝاّ قاضَاّ( :اؾٌُ ؾهٌ يػَ ٟٓٛػتكٌٓ ٫
ٜتهُٓٓ٘ َٔ خ ٍ٬أ ٟٓحطنٝب م ٟٓٛؾهٌ يػ ٟٓٛأندل َٓ٘) .بٝس إٖٔ نٌٓ ايُٓاشد غرل
ايبٓ ١ٜٓٛٝايتٛجٓ٘ نصيو حٓطًل ذت ٢اٯٕ عً ٢م ٛبسٖ َٔ ٞاؾًُ ١بٛقؿٗا ايٛذس٠
ايًػ ١ٜٓٛايهدل٣يت ٚنصيو ذني اغتٓبطت قٛاعس يتػًػٌ اؾٌُ ُعسٖت اؾًُ ١ايػابك١
ايػٝامَ ا٭قػط ايص ٟحطحبط ب٘ ايبٓ ١ٝايٓر ١ٜٓٛيًحًُ ١اي٬ذكٚ .١قس ُٚغِّع بصيو ؼًٌٝ
اؾًُ ١املؿطز ٠إىل ؼً ٌٝؾًُتنييت َٚع شيو مل ٜتػٓٝط ؾ ٤ٞعٔ بسٖ ١ٝاؾًُ١يت بٛقؿٗا
أعًٚ ٢ذس ٠يػٚ .١ٜٓٛمما جيب إٔ ٪ٜنَّس بؿس ٠أْٖ٘ عًٖ ٢صا ا٭غاؽ قس ؼكّل قسض نبرل
يًػا َٔ ١ٜايسق ١يف ٚقـ أبٓ ١ٝاؾٌُيت ٚغاقٓ َٔ ١ا٭ما ٤ايتر ١ًٜٓٝٛايتٛيٝس.)62(١ٜٓ
ٚاختًـ اػا ٙا٭ما ٤ايتر ١ًٜٓٝٛايتٛيٝس ١ٜٓعٔ اػا ٙا٭ما ٤ايبٓ ١ٜٓٛٝايكا ١ُ٥عً٢
ا٫ػا ٙايٛقؿ َٔ ٓٞذٝل حطنٝع ا٫ػا ٙا٭ ٍٓٚعً ٢اؾٛاْب املٓطك ١ٓٝيف ايًػ١يت ٚقاض
دحسٓز َٛنٛع٘ بأْٖ٘ :قسض ٠املتهًِ املدتل يًػَ ١ا عً ٢بٓا ٤عسز نبرل غرل قسٓز َٔ
اؾٌُ ٚؾُٗ٘يت ٜٚؿذلض يف شيو ايؿهٌ شاح٘ يٓعاّ قاعس ٟٓأْٖ٘ ٜٓبػ ٞإٔ ٜٛيِّس نُٓاّ ٫
ْٗاٝ٥اّ َٔ مجٌ يػَ ١ا .قا ّ٫ٚبصيو إٔ ُٜٓؿ ٧منٛشجاّ يػٜٛاّ قاضَاّ ظٗطت املؿاضق ١بني
ؾهً٘ املثايٚٚ ٞاقع ايًػ ١ايتطبٝك ;ٓٞشيو إٖٔ ا٭يػٓ ١ٓٝايتر ١ًٜٓٝٛقس ضنّعت عً ٢إجياز
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منٛشد يػَ ٟٓٛثايٜ ٓٞترسٓع٘ املترسٓث ا٭ق ٌٝبايًػ١يت  ٖٛٚأَط ٜ ٫تركّل عاز ٠يف
ايٛاقع(.)63
ٚيف ٖصا ايكسز ُٜب( ِّٔٝض ٕ٫ٚباضت) ٚج٘ املؿاضق ١ايت ميهٔ إٔ حكع ؾٗٝا ْعط١ٜٓ
حؿَٛػه ٞيف َكاضبتٗا يًحًُ ١يف ذاٍ اغتُطاض قاذب ايٓعط ١ٜٓيف ٚنع ا٭طط
ٚايدلاَخ ايًػاْ ١ٓٝبعٝساّ عٔ املُاضغ ١ايؿعً ١ٓٝيًػ َٔ ١خْ ٍ٬كٛم ٚخطاباتيت
ذٝل ٜك" :ٍٛؾاؾًُ ١حطاحب١ٓٝيت ٚإْٖٗا يتػتًعّ أْٛاعاّ َٔ ايتبعٚ ١ٓٝايتعًٝل ٚايتعس١ٜ
ايساخً١ٝيت ٚبٗصا ٜه ٕٛمتاَٗايت ؾهٝـ ميهٔ يٓعاّ حطاحيبٓ إٔ ٜبكَ ٢ؿتٛذاّ؟ إٕٓ اؾًُ١
قس متّتيت ٚإْٖٗا يعًٚ ٢ج٘ ايترسٜسٖ :صا ايًػإ ع ٘ٓٝايص ٟانتٌُ .غرل إٖٔ املُاضغ١
يف ٖصا ايؿإٔ ؽتًـ عٔ ايٓعط١ٜٓيت ْٚعط( ١ٜٓحؿَٛػه )ٞحك :ٍٛإٕٖ اؾًُ ١اْتكاه ٫
ٜتٓاٖ( ٢أ ٟقابً ١يًتٓؿٝط بؿهٌ ٜ ٫تٓاٖ)٢يت ٚيهٔ املُاضغ ١حطغِ عً ٢إْٗا ٤اؾًُ١
زاُ٥اّيت ٚإٕٖ نٌٓ ْؿاط إٜسٚيٛج ٓٞيٝتُثٌ يف ؾهٌ اؾًُ ١املٓتٗ ١ٝحطنٝبٝاّٚ .يٓأخص أٜهاّ
ٖص ٙايعباض ٠يو(جٛيٝا نطٜػتٝؿٝا) َٔ قؿاٖا :إٕٖ نٌٓ عباضَٓ ٠تٜٗ ١ٝتٗسٓزٖا اـطط بإٔ
حه ٕٛإٜسٜٛيٛجٚ .١ٓٝؾع ّ٬ؾإٕ غًط ١اْ٫تٗا ٖٞ ٤ايت ؼسٓز ايتُهّٔ يف بٓا ٤اؾًُ١يت
ٚحُع – ِّٔٝنُا ي ٛإٖٔ ا٭َط ٜتعًل بهٝؿ ١ٓٝعٌُ عًٝا متٓ اؿك ٍٛعًٗٝا بكعٛب – ١عٛاٌَ
اؾًُ.)64("...١
ٚيكس ؾهٌٓ عًُا ٤ايٓر ٛايتر ًٜٓٞٛايتٛيٝس ٟٓإٔ ٜبسأٚا َٔ ايططف اٯخط
بايكٛاعس َٔ ذٝل ٖ ٞفُٛع َٔ ١ايهٛابط ايت ؼسٓز َا ٜٓتُ ٞإىل ايًػَٚ ١ا ٫
ٜٓتُ ٞإيٗٝايت ٚحأجٌٓ ايٓعط يف َػأي ١ايؿٍُٛيت باؾذلاض إٔٓ نٌٓ املهْٓٛات املطنّبَُٗ( ١ا
نثطت) ميهٔ اغتدطاجٗا َٔ فُٛع ١قسٚز َٔ ٠املهْٓٛات ايبػٝط ١باغتعُاٍ
ايهٛابط املٓاغب١يت ٚيكس ٚنعت ٖص ٙايهٛابط عٝل حٓتخ فُٛعات ْٗ ٫أَ ١ٓٝ٥
اؾٌُٚ .بٗصا ٜه ٕٛايتٓا ٍٚايتٛيٝس ٟٓأندل يف طُٛذ٘ نثرلاّ َٔ ايتٓا ٍٚايٛقؿ ;ٓٞ٭ْ٘
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ٜ ٫كٓع با٫قتكاض عً ٢حٓع ِٝمجٝع أؾهاٍ ايٛقا٥ع ايًػ١ٜٓٛيت ٚإمنا ٜٓعع أٜهاّ إىل إٔ
ٜٓتخ أؾها ّ٫ملا ٜ ٫كع َٓٗا .ؾإشا أضزْا ايترسٜس قًٓا – نُا ٜصٖب ز ٟبٛجطاْس – إْٓ٘
يٝؼ مٛاّ ٭ؾهاٍ ايٛقا٥ع بأ ٟٓذاٍ يهٜ ْ٘ٛعذلف باقتكاض ٙعً ٢حٓا ٍٚاإلَهاْات
ايتحطٜس١ٜٓيت أَا ا٫غتهؿاف ايتحطٜيب يكسم ٖصا ايٓرٛيت ؾُٝهٔ إٔ ٜه ٕٛقعٛب ١ندل.)65(٣
َٚع إٖٔ حؿَٛػهٜ ٞهطٓض حأنٝس اغتك ٍ٬ايٓر ٛعٔ املعٓ٢يت ذا ٍٚايٓرٛ
ايتر ًٜٓٞٛاشلطه َٔ َػبٓ ١قكٛض ؾهط ٠ايتٛظٜع ايت جا ٤بٗا ٖاضٜؼيت ؾؿطع حؿَٛػهٞ
يف إْؿاْ ٤عاّ َٔ ايكٛاعس ايتحطٜس ١ٜٓايت حٓتخ نٌٓ ايتٛظٜعات املكبٛي ١يف ايًػ١يت ٖٚهصا
ؼ ٍٓٛاْ٫تبا ٙعٔ ؼً ٌٝايهثرل َٔ ا٭َثً ١إىل إْؿا ٤ايكٛاعسيت ٚمل ٪ٜزٓ ٖصا ايتر ٍٓٛيف
جٖٛط ٙإىل حبػٝط ايبرل يف ايًػاْٝات; ٭ٕٖ نٌٓ َثاٍ كايـ يًكٛاعس ايػابك ١نإ
غبباّ يف ْؿأ ٠قٛاعس جسٜس٠يت ؾهإ شيو َٔ عٛاٌَ قرلٚض ٠ايُٓٛشد ايتر ًٜٓٞٛقكٓاّ
نس ايتدط َٔ ١٦ذٝل ْٖ ٛعط.١ٜٓ
ٖصايت  َٔٚا٭َٛض ايتكًٝس ١ٜٓيف ايػُٛٝٝطٝكا إٔ ٜتِٖ حكٓٝـ نٌٓ ْٛاذ ٞايكٛض٠
ايؿهً ١ٝؼت َؿٗ ّٛايٓرٛيت ٚنٌٓ ْٛاذ ٞاملعٓ ٢ؼت َؿٗ ّٛايس٫ي١يت نُا ٜتِٓ حكٓٝـ
اؾاْب ا٫غتعُاي ٓٞيًػ ١ؼت َؿٗ ّٛايتساٚيٝاتيت ٚيكس بسأ املٓٗخ ايتٛيٝس ٟٓايترًٜٓٞٛ
مبحُٛع ١ذطٓ َٔ ٠ايكٛاعس ايٓر ١ٜٓٛيع٬د ايًػ ١نًّٗا .أَا ايس٫ي ١ؾكس جعًٗا حؿػرلاّ
يًحٌُ ايت ٜٓتحٗا ايٓر ٛبعس متاّ إْتاجٗايت ٚأَا ا٭غطاض ايتساٚي ١ٓٝؾكس أنٝؿت يف
بعض ايُٓاشد بٛقؿٗا َطذً٫ ١ذك َٔ ١ايتؿػرل; مما انطط ٖصا املٓٗخ إَا إىل ػاٌٖ
ايتؿاعٌ بني ٖص ٙايعٛاٌَ ايث٬ع ١يف اإلْتاد ٚايؿِٗ ايؿعًٝني يًهّ٬يت ٚإَا إىل إعاز٠
بٓا ٤شيو نًّ٘ يف قٛاعس م ١ٜٓٛاعتباطٚ .١ٓٝيف عطض بس ٌٜملا حكسّٓ متٖ إعطا ٤املعٓ ٢زٚضاّ
أٓٚيٝاّ َٓص ايبسا ١ٜؾُٝا عطف باغِ ايس٫ي ١ايتٛيٝس١ٜٓيت َٚع قطف ايٓعط عٔ ايكهاٜا
املؿكًٓ ١عٔ بٓا ٤ايكٛاعس أؾاض ايٓعاع ذٖ ٍٛص ٙا٭َٛض إىل َػأي ١أغاغ ١ٓٝحتعًّل ببٓا٤

مناشد ايًػ.)66(١
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ٚبٓا ٤عًَ ٢ا غبل حُعسٓ قٛض اؾًُ ١يف ايٓر ٛايترٚ َٔ ًٜٓٞٛجٗ ١ايٓعط
ايعًُ ١ٓٝقايب ;١ٓٝإش جيط ٟحٛيٝس اؾًُ ١٭ ٍٓٚا٭َط بٛقؿٗا منطاّ مٜٛاّيت عُِٖ جيط ٟشلا بعس
شيو حؿػرل ز٫يٓٞيت ٚأخرلاّ ٜأحٚ ٞي ٛيف بعض ايكٛض عً ٢ا٭قٌٓ ؾطح ايٓٛاذٞ
ايتساٚي١ٓٝيت ٖ ِٜٗٓٚصا ايذلحٝب عٔ ايتؿك٬ٝت ايٓػب ١ٓٝيٓعطٜات ايكٛاعس اؿسٜثٖٓٚ .١ا
ُٜبس( ٟز ٟبٛجطاْس) غدطٜت٘ قا" :ّ٬٥ي ٛنإ َػتعًُ ٛايًػٜ ١كٛغ ٕٛاؾٌُ اؿكٝك١ٓٝ
بٗص ٙايططٜك ١يهإ عً ِٗٝإٔ ٜعٝسٚا بكٛضَُ ٠كػٖط ٠حاضٜذ عًِ ايًػاْٝات َٓص عاّ
()ّ1950يت ؾإشا اغتطاعٛا إٔ ٜٓتٗٛا َٔ مجً ١ناًَ ١يف ٚقت َتٛانع ايككط ٜبًؼ
ع٬عني عاَاّ ؾكطيت ؾإٕ شلِ عً ٢أ ٟٓذاٍ إٔ ٜعسٓٚا أْؿػِٗ غعسا ٤اؿغ"(.)67
ٚقس أغبؼ ػاٌٖ ايتؿاعٌ بني ايعٛاٌَ ايث٬ع ١ايػابك ١عً ٢قٛاعس ايًػ ١يس٣
حؿَٛػه ٞقؿ ١اؿٝاز ١ٖٜأ ٚا٫مٝاظ ايت حػتعً ٞعً ٢نٌٓ َا ميهٔ إٔ ٪ٜزِّ ٟإىل ضعا١ٜ
َٛاقـ إْتاد ايهٚ ّ٬اغتكباي٘يت ٖٓٚا ٜؿرل (يْٛٝع) إىل إٖٔ ٖٓاى إذػاغاّ َا بإٖٔ
ايكٛاعس ايت اقذلذٗا ٚقسَٖٗا حؿَٛػه ٞحك ّٛؾع ّ٬بإْتاد اؾٌُ عٔ ططٜل حطبٝل
غًػًَ ١تعاقب َٔ ١ايكٛاعسيت ٚيهٔ حؿَٛػه ٞدحصضْا زاُ٥اّ َٔ إٔ ْتكٖٛض إٖٔ إْتاد
اؾٌُ حَِٖ َٔ خ ٍ٬ايكٛاعس ْؿػٗا ايت ٜٓتخ بٗا املتهًِِّ اؾٌُ يف أ ١ٖٜيػ ;١٭ٕٖ قٛاعس
ايًػ ١إُْٖا ٖ ٞقٛاعس قاٜس ٠بني اإلْتاد ٚا٫غتكباٍيت ٚأْٖٗا قس حؿػِّط إىل ذسٓ َا نَٔ ّ٬
ايعًُٝتنييت ٚيهٓٗا ب ٬ؾوّ حٓراظ إىل إذساُٖا ز ٕٚا٭خط.)68(٣
ٚايٓر ٛايتر ًٜٓٞٛيف َععُ٘ ْعاّ اؾذلانٓٞيت ٜػع ٢إىل حعٝني اؾٌُ املُهٓ١
عًٚ ٢ج٘ ْٗا ٓٞ٥زْ ٕٚعط إىل ذسٚعٗا يف ايٛاقعٚ .يٝػت ا٭َثً ١ايت ٜأح ٞبٗا
ايًػاْ ٕٛٝأَثً ١يف ايٛاقع إ ٫إشا أخصت َٔ ْكٛم أْتحت إْتاجاّ عؿٜٛاّ َٔ يسٕ
غرل ايًػاْٝنييت َٚع ٖصا ْطٚ – ٣ؾكاّ يس ٟبٛجطاْس – إٖٔ ايٓر ٛايصٜ ٟبرل يف
ايذلانٝب غرل ايٛاقعٜ ١ٓٝبس ٚبٓا ٤غطٜباّ َٔ ذٝل ٖ ٛعًِيت نُا ْط ٣اغتهؿاف قسق٘
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َؿهً ١خطرل َٔٚ .٠امل٪نَّس إٖٔ حعساز اؾٌُ املُهٜٓ ١كبح بعس حٓعْٛ ِٝا ٠ايٓرٛ
َؿهً ١أزا١ٓٝ٥يت ٚيٝػت َكسض ٠ايٓاؽ ؾٛم نٌٓ شيو إَ ٫ا يس َٔ ِٜٗفُٛع ١قسٚز٠
َٔ َطحهعات بٓا ٤اؾٌُ أ ٚايٓكٛم املُهٓ ١ايٛقٛع ٚؾُٗٗا يهْٗٛا شات َعٓ٢
ٚشات ْؿع يف ؼك ٌٝا٭ؾٝا.)69(٤
ْٚهٝـ إىل شيو أٜهاّ إٖٔ اقتكاض ايُٓٛشد ايًػاْ ٓٞايتٛيٝس ٟٓيف مجٝع ؼ٫ٓٛح٘
عً ٢حٓا ٍٚاإلَهاْات ايتحطٜس ١ٜٓجعٌ َٓ٘ منٛشجاّ غرل غٝاق ;ٓٞمبعٓ ٢إٖٔ غع٘ٝ
ا٭غاؽ ٖ ٛيف احٓحا ٙؼسٜس طبٝع( ١ا َملًَه ١ايًػ ١ٜٓٛايبؿط )١ٜٓايت َٖ ٞهْٛ ٕٓٛعٓٞ
بٛٝيٛج ٞحكسض عٔ َباز ٘٥ا٭غاغ ١ٓٝنٌٓ ايًػات اإلْػاْٖٚ .١ٓٝهصا ؾإٕٖ ايُٓٛشد
ايتٛيٝس ٟٓأنثط إَعاْاّ يف قٛضٜت٘ ايؿهً١ٓٝيت ذٝل ٜهع ؾٛم ػطٜس ١ٜٓايًػ ١عٓس (زٟ
غٛغرل) ػطٜس ١ٜٓأعً( ٖٞ ٢ا َملًَه ١ايًػ)١ٖٜٛيت ٚبس َٔ ّ٫إٔ ٜه( ٕٛا٫غتعُاٍ ايهَٞ٬
أ ٚا٭زا )ٞ٥يف املطحب ١ايثاْ١ٝيت ؾإْٖ٘ ٜكبح يف املطحب ١ايثايث١يت ٚبطبٝع ١اؿاٍ ؾإٕٖ ٖصا
ايتٛجٓ٘ ٜ ٫كذله َٔ َٓطك ١ايتعاٌَ َع اـطابات ا٭زب ١ٓٝإ ٫عً ٢غب ٌٝا٫غتعاض٠
ايت ضاٚزت بعض ْكّاز ا٭زه َ -ثٌ جْٛاعإ نٛيًط – يف ايك ٍٛبإٖٔ َٛنٛع ايٓعط١ٜٓ
ا٭زب( ٖٛ ١ٓٝايهؿا ٠٤ا٭زب.)70()١ٓٝ
ٚحؿَٛػه ٞبصيو يٝؼ يسَٛ ٜ٘قـ َٔ قه ١ٓٝا٫غتدساّ ايؿعً ٓٞيًػ١يت ٚإٕ
حططم إي ٘ٝؾٜ ٬ه ٕٛشيو إ ٫يبٓا ٤حكٓٛض َعك ٍٛيًُكسض ٠ايًػ ١ٜٓٛؾرػبيت ٚشلصا ؾٗٛ
ٜ ٫طؾض ا٫غتدساَات ايؿعً ١ٓٝيًػ – ١نُا ناْت حؿعٌ ا٫حٓحاٖات ايػابك – ١بٌ
ٜط ٣يف زضاغتٗا غب ّ٬ٝإىل ايٛق ٍٛإىل حًو ايكسض٠يت أَا ا٫نتؿا ٤عسٓ ا٭زا ٤ايًػٟٓٛ
ؾٝتٛقّـ عٓس ذسٓ ايػطح أ ٚايٛقـ ايؿهًٓٞيت ٖٚهصا ٜ ٫ه ٕٛايٛقـ ايًػ ٟٓٛيًػ١
إجطا ٤ؾهًٝاّيت بٌ ٖ ٛقاٚي٫ ١نتؿاف طبٝع ١غٝطط ٠املتهًِِّ عً ٢حًو ايًػ١يت قاٚي١
يًٛق ٍٛإىل ٚنع منٛشد يتًو ايهؿا ٠٤ايت حكـ ٚضا ٤نٌٓ أزا ٤يػٟٓٛيت ٖصا ايُٓٛشد
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ٜهِٓ فُٛع َٔ ١ايكٛاعس ايت حكـ ا٫غتعُا٫ت أ ٚعًُٝات ا٭زا٤يت ٚحػُح يف
ايٛقت ْؿػ٘ بتٛيٝس ا٫غتعُا٫ت املُهٓ ١يف ايًػ.)71(١
ٚبعس إٔ قُٓا بعطض بعض جٛاْب ْعط ١ٜٓحؿَٛػه ٞيف ا٭ما ٤ايتر١ًٜٓٝٛ
ايتٛيٝس ١ٜٓحب ٔٓٝيٓا إٖٔ املٓطًل ا٭غاغ ٓٞايص ٟغعت ٖص ٙايٓعط ١ٜٓإىل ٚقؿ٘ بططٜك١
زقٝكٚ ١قهُ( ٖٛ ١اؾًُ)١يت ؾاؾًُ ٖٞ ١ايٛذس ٠ايًػ ١ٜٓٛايهدل ٣ايت ميهٔ إٔ ٜطاشلا
ايٛقـ ايًػ ٟٓٛيس ٣حؿَٛػهٚ ٞأحباع٘يت  َٔٚاملُػتػطَه يسْٝ( ٣هٌ) أْٖ٘ "مل ْػتطع
يف َعػهط ايٓر ٛايتٛيٝس ٟٓبطغِ ٖسؾ٘ ايبعٝس املس ٣يتؿػرل (ايٓرٚ ١ٜٓٛاملكبٛي)١ٓٝ
ا٫حؿام بعس ذ ٍٛنطٚض ٠ا٫ؾذلاى يف م ٛايٓلٚ .نصا ؾكس ْعط ٕ.حؿَٛػهٞ
امل٪غِّؼ اؿكٝك ٓٞشلصا ا٫ػا ٙبؿهٌ ٖاَؿ ٓٞخاقٓ١يت ٚاحكا ّ٫مبؿهً ١حطحٝب املؿطزاتيت
يف حًو ايع٬قات َتحاٚظاّ ذسٚز اؾًُٚ .١يهٓ٘ أٜهاّ مل ٜٓاقـ َػأي ١قبٚ ٍٛقـ
ٖص ٙايعٛاٖط يف م ٛحاّٚ .يف اؿكٝكٜ ١طابل بصيو ا٫ػا ٙايعاّ ملسضغت٘يت  ٖٛٚإذاي١
َؿه٬ت حطحٝب املؿطزات إىل فاٍ ا٭غًٛب١ٓٝيت ٖٓٚا ًٜرل مبحاٍ ا٭زاَ ٤طٓ ٠أخط٣
نٌٓ َا  ٫دحٌٓ بػٗٛي ١يف فاٍ ايهؿا٠٤يت  َٔٚامل٪نَّس متاَاّ إٖٔ عَُٖ ١جع٤اّ َٔ املؿه٬ت
ٜكع يف اجملاٍ ايهبرل ٚا٭نثط ذط ١ٜٓيٮغًٛب١ٓٝيت بٌ َٔ احملكَّل أْٖ٘ قس ٜػؿٌ ٖٓا أْٖ٘ جيب
إٔ ٜٛجس حؿطٜل بني حطحٝب يًُهْٓٛات ٚعٝل ايكً ١مٜٛاّ ٚحطحٝب أغًٛب( ٓٞذط) ْػبٝاّيت
ٜ ٫ٚػتطٝع املط ٤إٔ ٜكسض ٜٚكـ أْعُٖ ١اَؿ١ٓٝيت َثٌ ْعاّ ا٭غًٛب١ٓٝيت إ ٫ذني ٜهٕٛ
قس ططح ايٓعاّ احملٛض ٟٓيترًَ ٌٝؿكٌ"(.)72
ٚشلصا ؾإِٕ نإ عًُا ٤ايًػ ١قس ؾهّطٚا جسٜاّ باغترساث عًِ ُٜعاجل ايكهاٜا
ٚاملػا ٌ٥ايًػ ١ٜٓٛايت ؾاقت قسضات اؾٗاظ ايًػ ٟٓٛاحملكٛض يف ْعاّ اؾًُ١يت ؾإٕٖ
حؿَٛػهٚ ٞأحباع٘ قس أضاذٛا أْؿػِٗ َٔ ٖصا ايعٓا٤يت ٚأؿكٛا نٌٓ َا ٜتحاٚظ ذسٚز
اؾًُ ١مما قس ٜتػبب شلِ بإؾهاٍ مبحاٍ ا٭غًٛب١ٓٝيت ٚخاق ١إٔ ايترهِّ باؾٗاظ
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ايكاعس ٟٓاملتكٌ بأبٓ ١ٝاؾًَُٚ ١ػاذ ١ايترطى زاخٌ ٖص ٙا٭بٓ ١ٝأقٌٓ إجٗازاّ بهثرل مما
ٖ ٞعً ٘ٝاؿاٍ ي ٛقٛضْت بٛذسات حتحاٚظ ذسٚز اؾًُ.١
ٚايٓل َكطًراّ مل ٜػب عٔ ْعط حؿَٛػهٚ ٞأحباع٘ ايص ٜٔضمبا حططٓقٛا إي ٘ٝيف
بعض زضاغاحِٗيت إ ٫أْٖ٘ (أ ٟايٓل) مل ٜهٔ أغعس ذا ّ٫مما نإ عً ٘ٝيس ٣ايًػاْٝات
ايبٓ١ٖٜٛٝيت ؾكس ْعط ايتر ًٕٜٛٝٛإىل ايٓكٛم ٚأْٛاعٗا عً ٢أْٖٗا مجٌ ندل٣يت ٚأْٖٗا ْتاد
املعط٢يت ٚيٝؼ ْتاد عًُ ١ٖٝا٫حكاٍ شاحٗا ايت حًعب زٚضاّ َُٗٓاّ يف عًُ ١ٓٝحهٜٔٛ
ايٓل ٚحؿهًّ٘يت ُٜٚحط( ٟز ٟبٛجطاْس) َكاضْ ١بني نٌٓ َٔ ايًػاْٝات ايبٓ١ٜٓٛٝ
ٚايًػاْٝات ايتر َٔ ١ًٜٓٝٛذٝل ايكٝػ ١املؿاٖ ١ُٓٝٝايت متٖ َٔ خ٬شلا حٓا ٍٚايٓل
ٚايتعاٌَ َع٘يت ٜٚط ٣إٖٔ املكابً ١ا٭ٚىل َعطٚؾ ١متاَاّ بني عًِ ايًػ ١ايبٓٚ ٟٓٛٝعًِ ايًػ١
ايتٛيٝسٟٓيت ٚقس نإ عًِ ايًػ ١ايٓك ٓٞاملبهّط ممث ّ٬يف ن ٬املعػهطٜٔيت ؾؿ ٞعًِ ايًػ١
ايبٓ ٟٓٛٝأُزخٌ (ايٓل) بٛقؿ٘ ايٛذس ٠ايتاي ١ٝا٭عً ٢بطحب ١ؾٛم اؾًُ١يت ٚيف عًِ ايًػ١
ايتر ًٜٓٞٛايتٛيٝوس ٟٓنإ (ايٓل) حتابعاّ قهِ ايكٝاغو َٔ ١مجٌ جٓٝس ٠ايػبو(.)73
ٚزعت ٖص ٙاؿاٍ ايت آيت إيٗٝا ْعط ١ٜٓحؿَٛػه ٞيف ايًػ ١نثرلاّ َٔ حَٝ٬صٙ
إىل إٔ ُٜرسٔعٛا حطٜٛطاّ ٚحػٝرلاّ عًٗٝايت عٝل حػتٛعب جٛاْب ز٫يٚ ١ٝجٛاْب أخط٣
حساٚي ١ٓٝحكًٌّ َٔ ايتحطٜس ١ٜٓايعاي ١ٝيًكٛاعس ايت ٚنعٗا حؿَٛػهٞيت ٚحهؿ ٞضغب١
أعُل يف إٔ حه ٕٛايسضاغ ١ايًػ ١ٜٓٛأنثط َ ١َ٤٬يًٛاقع ايًػٟٓٛيت ٚيٝؼ َٔ غب ٌٝإىل
شيو إ َٔ ٫خ ٍ٬إزخاٍ ايٓكٛم ٚاـطابات يف قًب زضاغاحِٗيت ؾٗ ٞايٛذٝس٠
ايت متثٌ ٚاقعاّ يػٜٛاّ ٜتِٓ َٔ خ٬ي٘ حٛاقٌ ايٓاؽيت ؾايًػ ١أغاغاّ حطز يف ؾهٌ
ْكٛم َتهُٓ ١يف َٛاقـ ذٚ ١ٓٝقسٓز٠يت ٚحتٛغٌٓ َٔ خ ٍ٬شيو إىل حأزٚ ١ٜظا٥ـ
حٛاقًَ ١ٓٝع١ٓٓٝيت ٖٓٚاى عٛاٌَ أخط ٣حهتٓـ ٖص ٙايعًُ ١ٓٝايتٛاقً ٫ ١ٓٝحعٗط ايًػ ١إ٫
يف إطاضٖا.
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ٚحطٜٛط ْعط ١ٜٓحؿَٛػه ٞايًػ َٔ ١ٜٓٛأجٌ اغتٝعاه ايٓكٛم ٚأْٛاعٗا ٫
ميهٔ إٔ ٜه ٕٛبإناؾ ١بعض ايكٛاعس ايتر ١ًٜٓٝٛعً ٢ايٓعاّ ايًػ ٟٓٛاـامٓ باؾًُ١
َٔ أجٌ حهٝٝؿ٘ يتًبٖ ١ٝص ٙاملطايب ايت حتحاٚظ ذسٚز اؾًُ١يت ؾا٭َط ٖٓا كتًـ متاَاّ
عُٓا اعتاز ٙحؿَٛػهٚ ٞأحباع٘ ؾُٝا َه٢يت ؾكس نإ مبكسٚضِٖ إجطا ٤أ ٟٓحعسٜ ٌٜطْ٘ٚ
َٓاغباّ عً ٢ايٓعط ١ٜٓايًػ َٔ ١ٜٓٛخٖ ٍ٬ص ٙاإلناؾات املتعًِّك ١ببعض ايكٛاعس
ايتر ١ًٖٜٝٛايت حؿ ٞبػطض ايتطٜٛط املتُرٛض ذ ٍٛاؾًُْٚ ١عاَٗايت ٜٚط( ٣زٟ
بٛجطاْس) إٖٔ ٖص ٙا٭َٛض قس احهرت َٔ خ ٍ٬قاٚي ١اؾذلاض ٚجٛز م ٛؼًٜٓٞٛ
يًٓكٛم ا٭زب١ٓٝيت ٚقاّ اؾساٍ بإٔٓ فُٛع َٔ ١ايكٛاعس ايتر ١ًٜٓٝٛاإلناؾ ١ٓٝميهٔ إٔ
حعاز عً ٢ايٓر ٛاملعتُس يًػ ١يًٛق ٍٛإىل ايتػً ِٝمبطايب ايٓكٛم ا٭زب١ٓٝ
ٚايؿعط١ٜٓيت ٜٚبس ٚإٖٔ ٖٓاى اعذلانني ٚانرني عً ٢شيويت أٓٚشلُا :إٖٔ ايٓر ٛايصٟ
ٜتٓػع بٗص ٙايططٜك ١غٝه ٕٛشا طاق ١حطبٝكَ ١ٓٝؿ ١َٚ٪حكه ٞبكر ١إْتاد نٌٓ ايذلانٝب
يٝكبح ايٓر ٛيف ايٓٗا ١ٜعاجعاّ متاَاّ عٔ إٜهاح أ ٟٓؾٚ .٤ٞايثاْ :ٞإٖٔ نؿا٠٤
ايٓكٛم ا٭زبٚ ١ٓٝايؿعط ١ٜٓحٓؿأ َٔ ايتعس٬ٜت ايت حعذل ٟأْعُ ١ايًػات َٔ أجٌ
ٖص ٙاملٓاغب ١اإلبساع ١ٓٝبعٗٓٝايت ؾإٕ خهعت ٖص ٙايتعس٬ٜت يًكٛاعس ؾكست قسضاّ
ععُٝاّ َٔ إعَٝ٬تٗا ٚإعاضحٗا يٖ٬تُاّ(.)74
 َٔٚجاْب آخط ؾإْٖ٘ يٝؼ مبكسٚض حؿَٛػهٚ ٞأحباع٘ إٔ ٜكاضبٛا ايٓكٛم
ٜٚسضغٖٛا عً ٢مَ ٛا قٓعٛا يف زضاغتِٗ يًحًُْٚ ١عاَٗا َٔ إقاَ ١م ٛػطٜسٟٓ
قازض عً ٢حٛيٝس نِٓ ْٗ ٫ا َٔ ٞ٥اؾٌُيت ؾً ٛضاّ حؿَٛػهٚ ٞنع يػاْٝات يًٓل
ؾ ٬ميهٔ شلص ٙايًػاْٝات "إٔ حعٌُ عً ٢حٗ ١٦ٝم ٛػطٜس ٟٓيتٛيٝس نٌٓ ايٓكٛم املُهٓ١
يف ايًػ١يت ٚاغتبعاز نٌٓ َا يٝؼ ْكاّيت ؾُحاٍ ايتٛيٝس أٚغع َٔ إٔ دحاط ب٘يت ٜٚطّطز
احٓػاع٘ عً ٢ايسٚاّ .إٕٖ َؿَٗ ّٛا يٝؼ ْكاّ يٝؼ شا خطط; ٭ٕٖ ٚضٚز٪ٜ ٙزِّ ٟيف ايعاز٠
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إىل عسّ قبٛي٘ أ ٚإىل عسّ ايكسض ٠عً ٢ا٫حكاٍ .أَا ايعٌُ ا٭ِٖٓ يعًِ يػ ١ايٓليت
ؾٗ ٛبا٭ذط ٣زضاغَ ١ؿٗ ّٛايٓك َٔ ١ٓٝذٝل ٖ ٛعاٌَ ْاحخ عٔ اإلجطا٤ات
ا٫حكاي ١ٓٝاملتدص َٔ ٠أجٌ اغتعُاٍ ايٓل .إٕٖ ايُٓاشد ايت حبس ٚأنثط َٓاغب١
يًعًُٝات املٓتح ١يف فاٍ اغتدساّ ايٓل جيب إٔ حٓػب إيٗٝا أعً ٢ق ١ُٝبٛقؿٗا
حؿػرلات إٜهاذ١ٓٝيت ٜٓ ٫ٚبػ ٞيًكٝاغات ايتحطٜس ١ٜٓايت حتؿطٓع عٓٗا حطانٝب َتعُس٠
إٔ حعسٓ ممثً ١يًػ ١اإلْػاْ ١ٓٝذت ٢ذني حه ٕٛعع ١ُٝاؾس ٣ٚيف اإلٜهاح; شيو بأْٖٗا
يف أذػٔ أذٛاشلا قٓعت َٔ أجٌ املػاعسٚ ٠ايٛغاط١يت ٜتِٓ اغتبعازٖا عٓسَا ْكذله
َٔ منٛشد َكب ٍٛعٔ مناشد ايٓؿاط اإلْػاْ.)75("ٓٞ
ٚإشا ناْت ا٭َٛض ايػابك ١حعسٓ عا٥كاّ أَاّ ايٓعط ١ٜٓايتر ١ًٜٓٝٛايتٛيٝس ١ٜٓ٭ٕ حكِٝ
أما ٤يًٓل عً ٢غطاض أماٗ٥ا املتكً ١باؾًُ ١ؾإٕٖ شيو ٜٓ ٫ؿ ٞقٝاّ بعض ا٫ػاٖات
ايٓك َٔ ١ٓٝا٫غتؿاز َٔ ٠ا٭غؼ ايٓعط ١ٜٓايت قاّ عًٗٝا ايٓر ٛايتٛيٝس ٟٓايترًٜٓٞٛيت
ؾكس أَسٓ حؿَٛػهٚ ٞأحباع٘ – َٓص غتٓٝات ايكطٕ املان - ٞايبرل ايٓك ٓٞعً٢
اخت٬ف اػاٖاح٘ ٚحؿعٓبٗا بايهثرل َٔ ا٭ؾهاض ايت أغُٗت يف حأغٝؼ مناشد ْك١ٓٝ
شات ق ١ُٝعاي ١ٝاغتطاعت إٔ حعٝس ايٓعط يف بٓا ٤ايٓكٛم ٚحؿهًّٗا ٚحؿػرلٖايت ذٝل
"ؾترت ايٓعط ١ٜٓايتر ١ًٜٓٝٛايتٛيٝس ١ٜٓيف بعض َا حٛقًٓت إيَ َٔ ٘ٝباز٨يت أبٛاباّ أخط٣
أَاّ يػاْٝات ايٓليت ٜٚتب ٖٔٝشيو عً ٢غب ٌٝاملثاٍ َٔ خ ٍ٬عٛزحٗا إىل َبسأ ايعٌُ
ٚايطبط ايٓرٜٛني (ْعط ١ٜٓايعاًَٚ ١ٓٝايطابط)١ٓٝيت ُٖٚا ٜعُ ٕ٬يف َػت ٣ٛاؾًُ١
َٚػت ٣ٛايٓليت ٚي ٔ٦مل ٜٗتِ أبطظ أعٖ ّ٬ص ٙايٓعط( ١ٜٓحؿَٛػه )ٞبايٓليت ؾكس عٌُ
نثرل َٔ ايباذثني يف ٖصا اإلطاض ايٓعط ٟٓعًٚ ٢يٛد ايٓل َٔ خ ٍ٬املباز ٨ايت
قاَت عًٗٝا حًو ايٓعطَ ١ٜٓثٌ ايعٌُ ٚايطبطيت ؾتعسٓزت ايسضاغات املٗتُٓ ١باإلذاي ١يف
كتًـ ٚجٖٗٛا"(.)76
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نُا أؾاض (ضاٜعض) إىل إٖٔ ا٫ػا ٙايص ٟغاز خ ٍ٬ايػتٓٝات ٖ ٛقاٚي ١إجياز مٛ
يًٓل عً ٢ايكٛض ٠ايت زعا إيٗٝا (برلٜٚـ) عً ٢إٔ ٜػتؿٝس ٖصا ايٓر َٔ ٛا٭غؼ
ايٓعط ١ٜٓايت قاّ عًٗٝا ايٓر ٛايتٛيٝسٟٓيت  ٫غُٓٝا يف ايٓٛاذ ٞايت حتعًل باؾٌُ
ايكرٝرٚ ١غرل ايكرٝر١يت ٚنصيو اؾٌُ املكبٛيٚ ١غرل املكبٛي١يت ٚشيو َا جعٌ ٖصا
ا٫ػا ٙيف ْعطٜ ٙتأعٖط بٓعط ١ٜٓحؿَٛػهْ َٔ ٞاذ١ٝيت ٚآضا ٤ناحع  Katzيف املعأَْ ٞ
ْاذ ١ٝأخطٜٚ .٣صٖب (ضاٜعض) إىل إٖٔ ايًػٜٛني ايص ٜٔضأٚا ا٫غتؿاز َٔ ٠آضا ٤املسضغ١
ايتر ١ًٜٓٝٛايتٛيٝس ١ٜٓقس اْتٗٛا إىل إٖٔ اجملاٍ اؿكٝك ٓٞيتطبٝل أؾهاض ٖص ٙاملسضغٖٛ ١
ايٓليت ٚيٝؼ اؾٌُ املٓععيٚ .)77(١يف ٖصا اإلطاض ُٜؿرل (ز ٟبٛجطاْس) إىل إٖٔ ا٫ػاٙ
ايترٜ ًٜٓٞٛعٌٓ ْاقكّا ذتٜٛ ٢نح ايهٝؿ ١ٓٝايت ٜتِٓ بٗا إْؿا ٤ايٓكٛم ٚؾُٗٗا(.)78
ٚيف ايػٝام ْؿػ٘ أٜهاّ ٜصٖب (ْٝهٌ) إىل إٖٔ "عًِ ايًػ ١اؿسٜل قس انطًع يف
ايبسا ١ٜمبرا٫ٚت َتٓ٦س ٠ؾكط يبرل غٝاقات أندل عٔ أٚج٘ اْتعاَٗايت ٜٚػطٖ ٟصا
عً ٢ايبٓ ١ٜٓٛٝايتكٓٝؿٚ ١ٓٝايٓر ٛايتر ًٜٓٞٛايتٛيٝس ٟٓأٜهاّيت ٚضمبا ٜتٛقّع َٔ ا٭خرل ايصٟ
اغتٗسف إٔ ٜٛنح بٓعاَ٘ ايكاعس ٟٓبٓا ٤مجٌ قرٝر ١مٜٛاّ ٚحؿػرلٖا حٛنٝراّ حاَاّيت
اٖتُاّ ق ٟٓٛببرٛث ع٬قات غٝاق ١ٝبني اؾٌُ; إش إٕٖ َؿٗ ١َٝٛاحملٛض( :ٜٔايٓر)١ٜٓٛ
(ٚاملكبٛيٜٓ )١ٓٝبػ ٞإٔ ٜه ٕٛشلُا بهٌٓ حأنٝس ق٬ذَ ١ٓٝتحاٚظ ٠ذسٚز اؾًُ...١يت ٚقس
أٚجس اشلسف ا٭نٝل يًٓر ٛايتكًٝس ٟٓيف ايػايب اْ٫طباع ايعا٥ـ بايهُاٍيت ٚجيب إٔ
٪ٜزٓ ٟايطُٛح م ٛايهُاٍ عٓس ٚقـ ايهؿا ٠٤ايًػٚ ١ٜٓٛؾل (ى.إٖ.اٜسٚيـ) نطٚضّ٠
إىل حؿػرل نؿا ٠٤املتهًِِّ أٜهاّ يتٛيٝس ْكٛم َذلابط َٔ ١جٗ١يت ٚيؿِٗ حتابع َكسّ َٔ
اؾٌُ بٛقؿ٘ ْكاّيت أ ٚملعطؾ ١حطانِ َٔ اؾٌُ غرل َذلابطيت بٌ بَ ٬عٓ ٢يف أذٛاٍ
َايت ٚيف اؿكٝك ١جيب إٔ ٜػتٓتخ َٔ شيو ٚقـ ع٬قات غٝاق ١ٓٝحتحاٚظ ذسٓ اؾًُ١
َٔ خ ٍ٬قٛاعس ايٓر.)79("ٛ
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ٜٚط( ٣ز ٟبٛجطاْس) أْٖ٘ ٜٓبػ ٞملؿٗ ّٛاملكسض Competence ٠إٔ دحع ٢بٓعط٠
أنثط احػاَاّ بايتهاًَ ١ٓٝمما جيط ٟعاز ٠يف قٛاعس اؾًُ١يت ؾعًٓٝا إٔ ْبرل يف ؼسٜس
ايكسضات ايت ػعٌ ايٓاؽ يف ايعاز َٔ ٠أقراه املكسض ٠عً ٢إْتاد ايٓكٛم ٚؾُٗٗا
بٓحاح زاٚ( ِ٥إٕ مل ٜهٔ ؾاَ)ّ٬يت ٖٚصا ايٓٛع َٔ ْعط ١ٜٓايٓل غٝه ٕٛشا طابع شٖينٓ

يف َعٓا ٙا٭غاغٓٞيت ٚقاؿاّ َٔ ايٓاذ ١ٝايعًُ ١ٓٝيًتكسٜل ٚايتهصٜب(.)80

ٚبٓا ّ٤عًَ ٢ا غبل ميهٓٓا ايك ٍٛبإٖٔ ٖص ٙا٭غؼ ايٓعط ١ٖٜايت اغتكاٖا عًُا٤
يػ ١ايٓل َٔ ا٭ما ٤ايتٛيٝس ١ٜٓايتر ١ًٜٓٝٛقس أغُٗت يف حأغٝؼ فاٍ ضٝ٥ؼ َٔ
فا٫ت يػاْٝات ايٓل ٚؼً ٌٝاـطاه ُٜػُٓ ٢بايتكًٝس ايتٛيٝس ٟٓايتر ًٜٓٞٛيف ؼًٌٝ
اـطاهيت ٜػع ٢ؾ ٘ٝايتٛيٝس ٕٜٛايصٜ ٜٔؿتػً ٕٛعً ٢اـطاه إىل إقاَ ١م ٛأ ٚأما٤
عً ٢غطاض أما ٤اؾًُ١يت  َٔٚاملٓطًكات ْؿػٗا ايت ؼسٓزٖا ايتٛيٝس١ٜٓيت ٚ ِٖٚإٕ
اعتُسٚا عًَ ٢باز ٨ايٓر ٛايتٛيٝس ٓ٣ؾإٕٖ شيو ٜ ٫عين أِْٖٗ ٜتؿبٓث ٕٛبٗا بؿهٌ َطًليت
ؾسضاغ ١ايٓكٛم حك ّٛيف ٖصا ا٫حٓحا ٙعً ٢ا٭بعاز ايٓعط ١ٜٓيًٓر ٛايتٛيٝس ٟٓايترًٜٓٞٛ
ؾكطيت ٚإٕ نإ حؿَٛػهْ ٞؿػ٘ بطا ٤عًُٝاّ َٔ ا٫ذتؿاٍ بايٓل بٛقؿ٘ َٛنٛعاّ
يًسضاغ ١ايًػاْ.١ٓٝ
ؾٗص ٙايٓعطٜات ايتٛيٝس ١ٜٓاـاقٓ ١باـطاه حػعَ ٢ثٌ ا٭ما ٤ايتٛيٝس ١ٜٓإىل
إْؿا ٤مناشد يًكسض ٠قازض ٠عً ٢حؿػرل حٛيٝس ا٭ؾهاٍ اـاق ١باـطاهيت ٚيعٌٓ ايؿعط١ٜٓ
ايتٛيٝس ٖٞ ١ٜٓايكػِ ا٭نثط حطٓٛضاّ يف فاٍ زضاغ ١ايٓكٛم َٔ ٖص ٙايٛجٗ١يت ؾكس
اغتطاع ايعطٚض ايتٛيٝس ٟٓػسٜس ايعطٚض ايتكًٝس ٟٓبؿهٌ جصضٟٓيت نُا قٓع ايٓرٛ
ايتٛيٝسَ ٟٓع ا٭ما ٤ايتكًٝس١ٜٓيت ٚبٓا ّ٤عً ٢شيو ؾكس اغتطاعت ايؿعط ١ٜٓايتٛيٝس ١ٜٓإٔ
حٓعط يف ايكٛاعس اجملطٓز ٠اـاقٓ ١باـطاه ايؿعط ٟٓز ٕٚإٔ حطبط ْؿػٗا بايب٬غ ١ايت

ٜؿذلى ؾٗٝا نٌٓ َٔ ايؿعط ٚايٓثط()81يت ٚايٓحاح ْؿػ٘ يكٝت٘ ا٭عُاٍ ايت ألعت يف ٖصا

ايػٝام ذ ٍٛايػطز(.)82
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ٚيٝؼ ٖٓاى منٛشد ٚذٝس يترً ٌٝاـطاه ٚيػاْٝات ايٓل ايكا ١ُ٥عً ٢أغؼ
ا٭ما ٤ايتٛيٝس ١ٜٓايتر١ًٜٓٝٛيت بٌ ٖٓايو مناشد َتعسٓز ٠ؽتًـ َٔ ذٝل قُٝتٗا
ٚأُٖٝتٗايت ْصنط َٓٗا :منٛشد (ؾإ زاٜو)يت ٚمنٛشد (بتٛيف)يت ٚمنٛشد (برلٜٚـ)يت
ٚمنٛشد (بطحٛيت بطخيت)...إخليت ٚيعٌٓ أنثط ٖص ٙا٭عُاٍ ؾٛٝعاّ عًٖ ٢صا املػت٣ٛ
ٚعًَ ٢ػت ٣ٛيػاْٝات ايٓل بؿهٌ عآّ ٖ ٞإلاظات (ؾإ زاٜو)يت ٚيٓػل ٖٓا عً٢
غب ٌٝاملثاٍ حًو املكاضْ ١ايت أجطاٖا (ضاٜعض) بني منٛشد (ؾإ زاٜو) ٚبني منٛشد
(بتٛيف)يت ذٝل شٖب إىل أْٖ٘ بُٓٝا نإ اٖتُاّ (بتٛيف) َطنّعاّ عً ٢ايٓٛاذ ٞايٓر١ٜٓٛيت
ؾإٕ اٖتُاَات (ؾإ زاٜو) عاّ  ّ1972قس ػاٚظت شيو إىل ايٓٛاذ ٞاإلجطا١ٓٝ٥يت
ٚايت زعت إىل َطاجعْ ١عط( ١ٜٓحؿَٛػه )ٞيف ايكسض َٔ ٠خ ٍ٬عل اؾٛاْب
ايػاٜهٛيٛج١ٓٝيت ٚشيو َا جعٌ ؾإ زاٜو ٜػتٓبط َؿٗ ّٛايبٓ ١ٝايهًّMacro – ١ٝ
 Structureايت ٜتِٓ ايتعبرل عٓٗا َٔ خ ٍ٬ايبٓ ٢ايكػط ٣يف زاخٌ ايٓل(.)83
يكس ضنّع (ؾإ زاٜو) يف زضاغاح٘ عًَ" ٢عٗط ٜٔأغاغٝني َؤ ؼًٝوٌ اـطواهيت
أٓٚشلُاَ :طاعا ٠ع٥٬ل اْ٫ػحاّ اـط ٓٞاملٛجٛز بني اؾٌُيت ٚعاُْٗٝا :ايبٓ ١ٝايهدل ٣أٚ
 ٞبا٫عتُواز عًو ٢عوسٓ٠
َساض اؿسٜلٚ .قس ؾكٌٓ ايكو ٍٛيف آيٝوات اْ٫ػوحاّ اـطو ٓ
ع٥٬ل; َثٌ املطابك١يت ٚايتساخٌيت ٚع٬ق ١اؾع ٤بايهٌٓيت ٚاإلطاضيت ٖٚصا املؿٗوٜٓ ّٛتُوٞ
إىل فاٍ عًِ ايٓؿؼ املعطيفٓيت ٚأَا َساض اؿسٜليت ؾعٓ ٢ب٘ حهثٝـ ْل ط ٌٜٛيف نًُو١
أ ٚيف حطنٝب با٫عتُواز عًو ٢املعطؾو ١ايًػٜٓٛو١يت ٚعًوَ ٢عطؾو ١ايعوامليت ٚعًوَ ٢عطؾو١
ايػٝام"(.)84
ٜٚط( ٣ؾإ زاٜو) إٖٔ نثرلاّ َٔ ايعٛاٖط اـاقٓ ١بايًػ ١ايطبٝعٓٝوٖ ١و ٞخوٛامٓ
خطاب١ٓٝيت ٚأْٖٗا َٔ عَِٖ  ٫ميهٔ ٚقؿٗا بؿهٌ نافٕ يف أؾهاٍ ايٓر ٛاملٛجوٛز٠يت ٚبٓواّ٤
َ ٟؤ
عًٖ ٢صا ٜهَ ٕٛؿطٚع٘ عباض ٠عٔ قاٚيو ١يتحواٚظ َوا ٜعتوٛض ايٓرو ٛايتٛيٝوس ٓ
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ْٛاقل ْاػ ١ذػب اعتكاز ٙعٔ حٛج ٘ٝايعٓا ١ٜنًّٗا يًحًُ١يت ٜٚصٖب (ؾإ زاٜو) إىل
إٖٔ عَُٖ ١قسضٜٓ ٠بػ ٞيًػ ٟٓٛاٖ٫تُاّ بٗايت ٖ ٞايكوسض ٠ايٓكو١ٓٝيت ؾكوسضحٓا يٝػوت مجًٓٝو١
ٚيهٓٗا ْك١ٓٝيت ٚاملتهًِِّ ا٭ًٖ ٓٞيًػٜ ١ػتطٝع اعتُازاّ عًٖ ٢ص ٙايكوسض ٠إْتواد ٚحأٜٚوٌ
ًَؿٛظ َا بؿهٌ سلٛي ٓٞأ ٚيف ؾهٌ خطاه َذلابطيت ٚيٝؼ يف ؾهٌ فُٛع ١خطٓٝو١
َٔ اؾٌُ ايٓرٖ .١ٜٓٛصا ٚعً ٢ايًػ ٟٓٛإٔ ٜؿػِّط نٝوـ ٜػوتطٝع املوتهًِِّ إٔ ميِّٝوع بوني
ْكٛم مٚ ١ٜٓٛأخط٫ ٣ذٔٓ١يت ٚنٝـ ٜتعطٓف أْٛاع ا٥٫ت٬ف بني ْكٛم كتًؿ ١جساّ
عًَ ٢ػت ٣ٛايؿهٌيت ٚنٝـ ٜتُهّٔ َٔ إعاز ٠قٝاغتٗا با٫غتعاْ ١بٓكٛم أخط.٣
ٚيعٌٓ أِٖٓ َؿٜٗ ّٛتٓاٚي٘ ايتٛيٝس ٕٜٛايصٜ ٜٔعٓ ٕٛبترً ٌٝاـطاه َٖ ٛؿّٗٛ
ايكسض٠يت  ٖٞٚحتعسٓز عٓس (ؾإ زاٜو) عػب حعسٓز أْٛاع ايٓكٛم(ٚ .)85حتٝح ٖصٙ
ايكسض ٠يًُتهًِِّ ا٭ًٖ ٓٞاملثاي ٓٞيًػ ١املع ١ٓٓٝؾِٗ ٚحأ ٌٜٚأ ٚحؿػرل عسز َ ٫تٓأَ ٙ
ايٓكٛم ايٓر١ٜٓٛيت ٚبٓا ّ٤عً ٢شيو ؾإٕٖ ايكسض ٠شات طبٝعْ ١ك١ٓٝيت  َٔٚعَِٖ ؾإٕٖ
يػاْٝات اؾًُ ٫ ١متثٌِّ إ ٫جع٤اّ َٔ يػاْٝات ايٓل حػاِٖ يف حأطرلٖا إىل جاْب
ايتساٚيٝاتٜٚ .ط ٣ؾإ زاٜو إٖٔ املتهًِِّ املثاي – ٓٞايصٜ ٟؿذلن٘ – قازض عً ٢ايتُٝٝع
بني ْل ؾعطْٚ ٟٓل آخط غرل ؾعط( ٟٓضٜانَ ٓٞث)ّ٬يت ٜٚعع ٚشيو إىل قسضح٘ ايٓك١ٓٝ
يف إطاض م ٛحٛيٝس ٟٓيًٓليت ٚإشا ناْت ايكسض ٠عٓس حؿَٛػه ٞحك ّٛعًَ ٢عطؾ١
َهُط ٠باؾٌُ بعآَ ١أ ٚؽتل بايذلانٝب بؿهٌ َباؾط  ٫ٚحٗتِ با٭ٚناعيت ؾإٕٖ
ايكسض ٠ايٓك ١ٖٝعٓس (ؾإ زاٜو) أْٛاع; إش ٜط ٣إٖٔ عَُٖ – ١إىل جاْب َا ٜػُٓ ٘ٝايكسض٠
ايٓك – ١ٓٝقسض ٠غطز)86(١ٜٓيت  ٖٞٚزاخً ١يف ايٓر ٛايٓك ٓٞامل ٌٖٓ٪يتٛيٝس فُٛع ١غرل
قسٓز ٠ايعسز َٔ ايبٓ ٢ايٓك ١ٓٝايػً ١ُٝايكابً ١يًٛقـ ايًػاْ.)87(ٓٞ
ٚنُا ٜصٖب حؿَٛػه ٞإىل ايتُٝٝع بني َؿٗ( :ََِٞٛايكوسض(ٚ )٠اإللوواظ)يت
ٜٚكسِّّ زضاغ ١ايكسض ٠عً ٢زضاغ ١اإللاظ ايصٜ ٟطج ٧اٖ٫تُاّ ب٘ بعس اْ٫تٗأَ ٤
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زضاغ ١ايكسض٠يت ؾإٕٖ ايٓرا ٠ايصٜ ٜٔؿتػً ٕٛبايٓل ميٓٝع ٕٚبني (قسض ٠غطز(ٚ )١ٜٓإلاظ
غطز)ٟٓيت ٚحأح ٞزضاغ ١ايكسض ٠يف املكاّ ا٭ٍٚيت ٚبعس ؼسٜسٖا ميهٔ إٔ ْك ّٛببًٛض٠
(اإللاظ) ْعطٜاّٜٚ .تٓكٌ مبؿٗ ّٛايكسضَ ٠ؿٗ ّٛآخط يس( ٣بتٛيف) ٖ ٛايبٓ ١ٝايعُٝك١يت
ؾًهٌٓ ْل بٓ ١ٝعُٝكْ ١ػتطٝع َٔ خ٬شلا حٛيٝس ايٓل بؿهٌ ناٌَ ٚسلٛيٓٞيت ٜٛٚاظٟ
ٖصا املؿَٗ ّٛؿَٗٛاّ آخط عٓس (ؾإ زاٜو) ٖ ٛايبٓ ١ٝايهدل٣يت ايت ؼسٓز اْػحاّ ايٓليت
 َٔٚاملؿذلض إٖٔ ٖٓاى قٛاعس ؼ ٌٜٛحٓكٌ ايٓل َٔ ذايت٘ ايعُٝك ١إىل ذايت٘
ايػطر.)88(١ٓٝ
ٖص ٖٞ ٙعَُٛاّ بعض املباز ٨ايت حك ّٛعًٗٝا يػاْٝات ايٓل املٓطًكَٔ ١
ا٭غؼ ايتٛيٝس ١ٜٓايتر١ًٜٓٝٛيت  ٖٞٚحثرل إؾها٫ت يعٌٓ أُٖٓٗا إٖٔ ايبٓ ١ٝايعُٝك ١حكبح
مبثاب ١خطاط ١فطٓزَٛ( ٠نٛعاح )١ٓٝحطحبط باملككس ايعآّ يًػ( ٖٛٚ ١ايتٛاقٌ)يت  َٔٚعَِٖ
حسَخ ٖص ٙايًػاْٝات ايٓكَ ١ٓٝؿٗ ّٛاملكاّ ٚايتسا ٍٚنُٔ ٖص ٙاـطاط١يت ٚيػٓا ْسضٟ
إىل أ ٟٓذسٓ ميهٔ اؿسٜل عٔ قسضْ ٠ك ١ٓٝحسخٌ ؾٗٝا َثٌ ٖص ٙايعٓاقط ايت ناْت حُعسٓ
عٓس ضا٥س ايتٛيٝس َٔ ١ٜٓاملػا ٌ٥املطحبط ١باإللاظ(.)89
يعٌٓ شيو ٜطجع َٔ ٚجْٗ ١عط ايباذل إىل ايع٬ق ١اؾسٜس ٠ايت قاضبت بني
َكطًح (ايكسضٚ )٠بني عامل ايٓل املطحبط اضحباطاّ قٜٛاّ باملٓحع ايًػ ٟٓٛاملتٓكٌ عاز٠
بٛاقع ؾعً ٓٞقسٓزيت ٚيصا ؾًٝؼ َٔ ايػٗٛي ١مبهإ قاٚي ١إغباؽ طابع ػطٜس ٟٓاؾذلانٓٞ
عًٖ ٢صا ايٛاقع ايٓابض باؿٝا ;٠شلصا ٚجسْا َععِ َكطًرات ايٓر ٛايتٛيٝسٟٓ
ايتر ًٜٓٞٛايت حسٚض يف ؾًو اؾًُ١يت قس احػُت بطابع إجطا ٓٞ٥جسٜس َع ايتٛيٝسٜني
ايصٜ ٜٔؿتػً ٕٛبًػاْٝات ايٓل ٚؼً ٌٝاـطاه مما خؿّـ َٔ غًٛا ٤ايتحطٜس ايصٖين
املطحبط بٗايت ٖصا (ايتحطٜس) ايص ٟغع ٢حؿَٛػه ٞإىل حٛط ٘ٓٝيف أغًب ْعطٜاح٘
ايًػ ١ٜٓٛاملتٓكً ١بٓر ٛاؾًُ.١
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ٚعً ٢ايطغِ َٔ حًو ايتطٓٛضات ايت ذكًت يًٓعط ١ٜٓايتٛيٝس ١ٜٓايتر ١ًٜٓٝٛعً٢
أٜس ٟبعض ايساضغني ايص ٜٔاؾتػًٛا بترً ٌٝايٓل ٚاـطاهيت إ ٫أْٓٓا لس (ضاٜعض)
ٜط ٣أْٖ٘ مل حتِٓ ا٫غتؿاز َٔ ٠حًو ايتطٓٛضات يف فاٍ ايتؿاعٌ  Interactionايصٖٛ ٟ
ايب ١٦ٝا٭غاغ ١ٓٝإلْؿا ٤ايٓكٛميت أ ٟأْٖٗا مل حطنّع عً ٢ايكهاٜا املتعًِّك ١بهٝؿ ١ٓٝإْتاد
ايٓكٛم ٚاغتكباشلا(.)90
ٖصا ٚبعسَ إٔ حٓاٚيٓا بعض َعامل ايسضاغات ايٓك ١ٓٝايت أجطٜت يف أذهإ
َسضغتني َٔ أؾٗط املساضؽ ايًػاْ ١ٝاؿسٜث – ١ايًػاْٝات ايبٓٚ ١ٜٓٛٝايًػاْٝات
ايتٛيٝس ١ٜٓايتر - ١ًٜٓٝٛيف ايكطٕ ايعؿطٜٔيت حب ٔٓٝأُْٗا قس احؿكتا  -بايطغِ َٔ
ا٫خت٬ؾات ا٭غاغ ١ٓٝبُٗٓٝا يف ايؿًػؿٚ ١املٓٗخ  -عً ٢إعطانُٗا أ ٍٓٚا٭َط عٔ
اإلغٗاّ يف زضاغ ١ايٓليت ٚنإ شيو َُٓٗا بػبب ٚقٛؾُٗا عٓس ذسٚز م ٛاؾًُ١يت
ٚيهٔ غطعإ َا حػٓٝط ا٭َطيت ٚايتؿتت املسضغتإ عٔ ايتعاَُٗا ايكاضّ عسٚز ايسضاغ١
ايؿهً ١ٝملباْ ٞاؾٌُيت ٚبطظ َٔ عًُاُٗ٥ا َٔ متطٓز عًٖ ٢صا ايتكًٝس ايهاغطيت عٝل مل
ٜعس ايٓل أ ٚاـطاه يسٖ ٣ص ٙايؿ َٔ ١٦ايباذثني َٓطك ١قعٛض ٠ؼطّ َكاضبتٗا(.)91
ٚظٗط يٓا إٖٔ أعُاٍ ايترً ٌٝايٓك ٓٞايت ؾُطع بٗا يف ظٖ ٍ٬احني املسضغتني
ٚؼت غًطإ قٛاعس اؾًُ ١يتبسَ ٚػتٓس ٠إىل ع٬ث بسٖٝات عًٗٝا اعذلاض .أَا
ايبسٖ ١ٝا٭ٚىليت ؾتَكِبًَٗا َععِ ايسضاغات شات ايتٛج٘ ايبٟٓٓٛٝيت ٚحًو ايت حٓتُ ٞإىل
ايكٛاعس ايتٛيٝس ١ٜٓيف ايٛقت ْؿػ٘يت ٖٚص ٙايبسٖ ٖٞ ١ٝبسٖ ١ٝايتُاعٌ بني ايتٓعِٝ
ايًػاْ ٓٞيًحًُٚ ١حٓع ِٝايٓلٚ .قس أعبتت ايسضاغات اؿسٜث ١يعًِ يػ ١ايٓل أْٖ٘
يٝؼ َٔ ؾإٔ عًِ ايٓل إجياز قٛاْني عابت ١يته ٜٔٛايٓكٛم عً ٢م ٛحًو ايكٛاْني
املعُ ٍٛبٗا يف ايتٓع ِٝايًػاْ ٓٞيًحًُ١يت بٌ ٜترتِٓ عً – ٘ٝنُا ٜط ٣ز ٟبٛجطاْس -
إجياز فُٛع ١اإلجطا٤ات ايٛاجب ١إلْؿا ٤ايٓكٛم يف ب ١٦ٝاجتُاع ١ٓٝحػتٓس يف
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ا٭غاؽ إىل ظطٚف املٛقـٜٚ .عين شيو أْٖ٘ يٝػت ٖٓايو قٛاْني قًس ٠يتهٜٔٛ
ايٓكٛميت ٚإُْٖا ٖٓايو عًُٝات حتٓاغب َع إغذلاحٝح ١ٓٝايتدطٝط ٚايػٝاميت حػاعس
عً ٢إْؿا ٤ايٓكٛم; شيو إٖٔ َُٗ ١ايٓل ٖ ٞإٔ خيًل ب ١٦ٝاحكاي١ٓٝيت ٚيٝؼ إٔ ٜدلظ
ايهٝؿ ١ٓٝايت حػتدسّ بٗا ايكٛاعس ايًػ ١ٜٓٛنُا ٖ ٛايؿإٔ يف ايًػٜٛات ايت حػتٓس إىل
زضاغ ١اؾًُ١يت ٜٚعين شيو إٖٔ عًِ ايٓل ٜ ٫ػتٗسف ٚنع قٛاْني فطٓز ٠حٛيس بٗا
ايٓكٛم نُا حٛيس اؾٌُ(.)92
ٚأَا ايثاْٚ – ١ٝخيتل بٗا أٜهاّ ن ٬ا٫ػاٖني – ؾَٗ ٞعاؾ ١ايٓكٛم بععُٗا
أْعُ ١اؾذلان ١ٓٝأ ٚعٓاقط َٔ أْعُ .١ؾكس ذاٖ( ٍٚاضٜؼ  )ّ1952إٔ ٜهؿـ عٔ
قٛاعس ايتٛظٜع يف ايٓكٛم ٚإٔ ٜتكسّ بسع ٣ٛإٖٔ ايٓعاَني ا٫ؾذلانٚ ٞايؿعاٍ
َتساخٚ .ٕ٬متٓ ؽكٝل َؿاضٜع اغتط٬ع ١ٓٝبٛذ َٔ ٞايٓر ٛايتر ًٜٓٞٛإلجياز جٗاظ
َٔ ايكٛاعس يتٛيٝس ايٓل أ ٚاغتدطاج٘...يت ٖص ٙايتحاضه ٚمٖٛا عطن ١يعسَٓ ٠آخصيت
أٓٚشلا :أْٖٗا  ٫حهؿـ يٓا عٔ منٛشد َكب ٍٛيًٓؿاط اإلْػآْٞيت ٚعاْٗٝا :أْٖٗا  ٫حكًح
َٔ ايٓاذ ١ٝايعًُ ١ٝ٭ ١ٜٓفُٛع ١نبرل َٔ ٠ايٓكٛم ايت ٜعتسٓ بٗايت ٚعايثٗا :أْٖٗا ٫
حٓعط ْعطٚ ٠اقع ١ٓٝإىل قهاٜا َثٌ :ايٓكٛم ايؿاشٓ٠يت ٚا٭غًٛه ا٭ؾهٌ أ ٚا٭غٛأيت
ٚإعاض ٠اٖ٫تُاّ ٚاإلع١َٓٝ٬يت ٚايتؿاعٌ ا٫حكاي.)93(ٓٞ
ٚأَا ايبسٖ ١ٝايثايث ١ايت خيتلٓ بٗا ايتٛيٝس ٕٜٛؾٗ ٞبسٖٚ ١ٝجٛز ايكٛاعس ايٓك١ٓٝ
ايعُٝك١يت ٚايت شلا املهاْْ ١ؿػٗا ايت يكٛاعس اؾًُ١يت ٖٚصا ٜعين إشٕ أْٖٗا أٌٖ يتٛيٝس
عسز غرل ْٗا َٔ ٞ٥ايٓكٛم اْط٬قاّ َٔ عسز ْٗا َٔ ٞ٥ايهٛابط املطبك ١بؿهٌ
اغتس٫ي ٖٞٚ .ٞأٌٖ أٜهاّ إلعطاَ ٤عٝاض ٜػُح بايتُٝٝع بني ْكٛم جٓٝس ٠ايكٝاغ١
ْٚكٛم غ ١٦ٓٝايكٝاغ١يت ٚبني ْكٛم (قاعسْٚ )١ٜٓكٛم (غرل قاعس ٫ٚ .)١ٜٓحٛجس
قٛاعس ْك ١ٓٝإىل َٜٓٛا ٖصا قازض ٠عًٖ ٤ٌَ ٢ص ٜٔاملطًبنيٚ .إٕٖ ٖصا مل ٜعس َسٖؿاّ –
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نُا ٜط ٣غؿاٜؿط – ؾإشا نإ ايٓل ٚذس ٠حٛاقً ١ٝغًػًتٗا ايًػاَُْٗ( ١ٝا نإ
اَتسازٖا) يٝػت غ ٣ٛاإللاظيت ؾإْٖٓا ْ ٫ؿِٗ نٝـ يبٓاٗ٥ا إٔ ٜه ٕٛقاب ّ٬ي٬ختعاٍ –
غٛا ٤حعًّل ا٭َط بإْتاجٗا أّ بتًكٗٝا – إىل عٌُ يهٛابط يػاْ ١ٓٝقهٚ .١حعسٓ زضاغ١
اإللاظ ايًػاْ ٓٞنُا ٖ ٛبسٖ ٞجع٤اّ أق َٔ ّ٬ٝايٓكٛق١ٓٝيت ٚيهٔ جيب َٔ غرل ؾوّ
قًب ا٭ٚيٜٓٛات :يٝؼ املككٛز اختعاٍ ايٓل إىل إلاظ ٙايًػآْٞيت ٚيهٔ املككٛز ٖٛ
غ٪اٍ ٖصا اإللاظ ؾُٝا ٜتعًّل بايعٓاقط ايت حؿٗس عً( ٢إْؿا ٤ايٓل)يت ٚقس ٜتطًّب
ٖصا ٖحط َؿٗ( ّٛايكٛاعس ايٓكْ )١ٓٝؿػ٘ .ؾإشا ٚجست َعاٜرل يًٓك١ٓٝيت ؾإْٗا عً ٢أنثط
حكسٜط َعاٜرل يًكبٍٛيت ٚإٕ َعاٜرل ايكبٖ ٍٛص ٙإُْٖا دحسٓزٖا بؿهٌ ٚاغع غٝام املكاّ
يإلضغاٍ ٚايتًٓك.)94(ٞ
َُٗٚا ٜهٔ َٔ أَط ؾإْٖ٘ ٜبس ٚيٓا إٖٔ َؿٗ ّٛايٓل  /اـطاه قس ظٗط يف عكط
ايبٓٚ ١ٜٓٛٝايتٛيٝس ١ٜٓايتر ١ًٜٓٝٛق ُٓ ّ٬بس٫٫ت خاقٓ١يت َُٗا ق ٌٝيف ؾأْٗا ؾٗ ٫ ٞبسٓ
متٓٝع ٙعٔ اؾًُ ١ايت ٖ ٞأعًٚ ٢ذسٜٗ ٠تِٓ بٗا ايترً ٌٝايًػاْ ٓٞيف شيو ايٛقتيت
ٚبٗس َٔ ٟحًو اإلضٖاقات ا٭ٚىل ايت قسَٓت يف حًو ايؿذل ٠املبهّطْ َٔ ٠ؿأ٠
يػاْٝات ايٓليت حطٓٛضت ْعطٜات ؼً ٌٝاـطاه ٚعًِ يػ ١ايٓل يف ايعكٛز ا٭خرل٠
َٔ ايكطٕ ايعؿطَ ٜٔػتؿٝس َٔ ٠مجٝع اإللاظات ايت ؼكّكت يف َهُاض ايًػاْٝات
اؿسٜث ١باخت٬ف َساضغٗا ٚاػاٖاحٗا ايبٓٚ ١ٜٓٛٝايتٛيٝس١ٜٓيت  ٖٞٚبصيو حػع ٢إىل َكاضب١
ْػٝخ ايٓل  /اـطاه َٔ َٓعٛض عًُ ٓٞزقٝليت ٚميهٓٓا ايصٖاه ٚ -اؿاٍ ٖص - ٙإىل
حأنٝس إٖٔ فٌُ َا ؼكّل إىل اٯٕ يف عًِ يػ ١ايٓل ٚؼً ٌٝاـطاه َس ٜٔبايؿ٤ٞ
ايهثرل إىل ايًػاْٝات ايبٓٚ ١ٜٓٛٝايًػاْٝات ايتٛيٝس ١ٜٓايتر١ًٜٓٝٛيت َعطنني بصيو عٔ نٌ
َا ميهٔ إٔ ُٜكًٌّ َٔ ايك ١ُٝايعًُ ١ٓٝيٮعُاٍ امله ١٦ٝايت قسَت يف حًو املطذً١يت َٚا
عًِ يػ ١ايٓل ٚؼً ٌٝاـطاه يف إطاضُٖا اؾسٜس إ ٫حطٜٛط شلص ٜٔا٫ػاٖني.
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خامتــة
يكس حب ٔٓٝيٓا بعس ٖصا املػح ايتأضخي ٞايص ٟحٓا ٍٚاإلضٖاقات ا٭ٚىل ٚبساٜات
ايٓؿأ ٠يعًِ يػ ١ايٓل إىل َٓتكـ غتٓٝات ايكطٕ ايعؿط ٜٔإٔ ٖصا ايعًِ مل ٜطحبط يف
ْؿأح٘ ا٭ٚىل بتدكٓل َعٔٓٝيت أ ٚبًس بع٘ٓٝيت بٌ إٕٖ َععِ َ٪ضخٖ ٞصا ايعًِ ايتُػٛا
بساٜاح٘ ا٭ٚىل يف ذك ٍٛعًَُ ١ٓٝتٓٓٛعَٚ ١تساخً ١قسميٚ ١ذسٜث١يت اغتٛعبت ٖص ٙاؿكٍٛ
قسضاّ  ٫بأؽ ب٘ َٔ حكٓٛضات ْك ١ٓٝيكٝت يف عكطْا اؿسٜل َٔ دحتؿ ٞبٗا ٜٚعًٞ
قسضٖايت ٚايػُ ١ا٭غاغ ١ٓٝشلص ٙايتكٓٛضات ٖ ٞفٗ٦ٝا َتٓاعطَٓ ٠ععي ٫ ١حطبطٗا أ١ٜ
جػٛضيت ٚشلصا ٚجسْا َٔ ضٓٚاز عًِ يػ ١ايٓل يف ايػطه َٔ جعٌ أٚىل َُٗٓات ٖصا
ايعًِ ٖ ٞحككٗٝا ٚمجعٗا نُٔ إطاض ٚاذس ٜػُح بتؿاعٌ بعهٗا َع بعض; ممّا ٜعٛز
بايؿا٥سٚ ٠ايٓؿع عً ٢عًِ ايٓل بؿهٌ عآّيت بٌ إٕٖ بعهٗا  ٫حعاٍ إىل ٚقتٓا ٖصا حًك٢
اٖتُاَاّ نبرلاّ َٔ قبٌ باذثني ٜك َٕٛٛبتطٜٛطٖا أ ٚػسٜسٖا ٚؾكاّ ملػترسعات ٖصا
ايعًِ َٚػتحسٓاح٘.
ٚشلصا  ٫ميهٓٓا إٔ ْتكٓٛض إٔ حه ٕٛبعض ا٭ذساث اؾع ١ٓٝ٥أ ٚاؾٗٛز ايؿطز١ٜٓ
يطا٥ؿ َٔ ١عًُا ٤ايػطه يف بسا ١ٜغبعٓٝات ايكطٕ ايعؿطٚ ٜٔضاٚ ٤نع عًِ يػ١
ايٓل; شيو إٖٔ ايتكٓٛضات ايٓك ١ٓٝايت شنطْا طَطَؾاّ َٓٗا يف عٓاٜا ايبرل حُُثٌِّ ايٛنع
ا٭ ٍٓٚشلصا ايعًِيت ٚقس ضأٜٓا نٝـ نإ ؼً ٌٝايٓل ٚاـطاه ُُٜثٌِّ حكًٝساّ عآَاّ يس٣
بعض أع ّ٬ايًػاْٝات ايبَٓٓ ١ٜٓٛٝص َطايع ايكطٕ ايعؿطٜٔيت ٚإٕ نإ َٔ ؾهٌ شلصٙ
ايطا٥ؿ ١املتأخط َٔ ٠عًُا ٤يػ ١ايٓليت ؾٗ ٛزعٛحٗا  -عٓسَا اقتهت اؿاج ١ايؿهط١ٜٓ
شيو  -إىل اغتك ٍ٬عًِ يػ ١ايٓل يٝه ِّٕٛؾطعاّ جسٜساّ َٔ ؾطٚع عًِ ايًػ١يت ي٘
َٓاٖح٘ اـاقَٓٛٚ ١نٛعاح٘ ايت ُٜطنِّع عًٗٝا.
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ٚحب ٔٓٝيًباذل إٖٔ إؾهاي ١ٝعًِ ايٓل يف حًو املطذًْ َٔ ١ؿأح٘ ا٭ٚىل ٫
حهُٔ يف ٚجٛز َهإ ي٘ نُٔ ايعً ّٛاإلْػاْ ١ٓٝؾكط  -ؾٗصا ٖسف قس ٜه ٕٛبعٝس
املٓاٍ ٚ -يهٔ إٔ ٜه ٕٛؽككاّ َٔ ايتدككات ايًػ ١ٜٓٛبس َٔ ّ٫ن ْ٘ٛعاٜٚاّ يف
اؿسٚز ايؿاقً ١بني ايعً ّٛاملتحاٚض٠يت ٖٚصا َا ذكٌ ي٘ بايؿعٌ يف املطاذٌ ايت حًت
َطذً ١ايٓؿأ٠يت ذٝل حَرسٓز َٛنٛع٘ ٚحبَٛ ٔٓٝقع٘ نُٔ باق ٞؾطٚع عًِ ايًػ١يت ؼت
َا ُٜػُٓ ٢بو(يػاْٝات ايٓل) أ( ٚعًِ يػ ١ايٓل) أ( ٚم ٛايٓل)...يت ٖٚصا ايعًِ ٫
ٜعاٍ إىل ايٜ ّٛٝػتؿطف آؾاقاّ جسٜسٚ ٠ؼ٫ٛت عسٜس َٔ ٠خ ٍ٬حطٜٛط أزٚاح٘
ايٛقؿَٓٚ ١ٓٝاٖح٘ ايبرث.١ٓٝ
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اهلوامـش والتعليقـات:
ُٜٓ .1عط :ؾإ زاٜويت ح ٕٛإ َٔ :ٜ٘م ٛايٓل إىل ؼً ٌٝاـطاه ايٓكس"ٟيت حطمج :١أمحس قسٜل ايٛاذٞيت
"
فً ١ايٓكس ا٭زب ٞؾكٍٛيت ايكاٖط٠يت اشل ١٦ٝاملكط ١ٜايعاَ ١يًهتاهيت ايعسز77يت ّ2010يت م.23
ُٜٓ .2عط :ضاغت :ٞٝؾٓ ٕٛايٓل ٚعًَ٘ٛيت م21يت .54
ُٜٓ .3عط :ؾإ زاٜو :ايٓل ٚايػٝاميت م ;31ؾهٌ :ب٬غ ١اـطاه ٚعًِ ايٓليت م.12
ُٜٓ .4عط :عٛض :عًِ ايٓل ْٚعط ١ٜايذلمج١يت م.12
ُٜٓ .5عط :ز ٟبٛجطاْس :ايٓل ٚاـطاه ٚاإلجطا٤يت م.72
ُٜٓ .6عطَ :كًٛح :ايعطب َٔ ١ٝم( ٛاؾًُ )١إىل م( ٛايٓل)يت م.410
ُٜٓ .7عط :ايؿاٚف :أق ٍٛؼً ٌٝاـطاه يف ايٓعط ١ٜايٓر ١ٜٛايعطب١ٝيت د1يت م.75
ُٜٓ .8عط :ؾهٌ :ب٬غ ١اـطاه ٚعًِ ايٓليت م.233
ُٜٓ .9عط :ايعْازْ :ػٝخ ايٓليت م ;18عٛض :عًِ ايٓل ْٚعط ١ٜايذلمج١يت م.14
ُٜٓ .10عط :ايؿاٚف :أق ٍٛؼً ٌٝاـطاهيت د1يت م.25
ُٜٓ .11عط :ضاغت :ٞٝؾٓ ٕٛايٓل ٚعًَ٘ٛيت م.54
ُٜٓ .12عطَ :كًٛح :ايعطب َٔ ١ٝم ٛاؾًُ ١إىل م ٛايٓليت م.414
 .13ز ٟبٛجطاْس :ايٓل ٚاـطاه ٚاإلجطا٤يت م.421
ُٜٓ .14عط :عٛض :عًِ ايٓل ْٚعط ١ٜايذلمج١يت م.14
ُٜٓ .15عط :ؾٗٝؿحط :زلات ز٫يٚ ١ٝبٓ ١ٝايٓليت م.284
ُٜٓ .16عط :ؾٛيؿحاْخيت ؾٗٝؿحطَ :سخٌ إىل عًِ يػ ١ايٓليت م.14
ُٜٓ .17عط :بطٜٓهط :ايترً ٌٝايًػ ٟٛيًٓليت م.30
ُٜٓ .18عط :ؾاْ٫ػ :ٞايٓكس ايٓكٞيت م.168
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ز .ععَ ٞقُس "عٝاٍ غًُإ"
ُٜٓ .19عط :حاز :ٜ٘ٝايٓكس ا٭زب ٞيف ايكطٕ ايعؿطٜٔيت م.267
ُٜٓ .20عط :ؾايٝط :ايٓل ايطٚا( ٞ٥حكٓٝات َٓٚاٖخ)يت م.83
 .21ؾاْ٫ػ :ٞايٓكس ايٓكٞيت م ;169املٗرل :ٟايًػاْٝات ايٛظٝؿ١ٝيت م ;39عٓاْ :ٞاملكطًرات
ا٭زب ١ٝاؿسٜث١يت م.101
 .22ؾاٚيط :ايًػاْٝات ٚايطٚا١ٜيت م.22
 .23املٗرل :ٟايًػاْٝات ايٛظٝؿ١ٝيت م39يت ٚ ;40اْعط يًُ٪يـ ْؿػْ٘ :عطات يف ايذلاث ايًػٟٛ
ايعطبٞيت م.231
ُٜٓ .24عط :باضتٖ :ػٗػ ١ايًػ١يت م.22
 .25املطجع ايػابليت م.18
ُٜٓ .26عط :ط ْٞٛبٝٓٝتَ :ؿاحٝح اقط٬ذ ١ٝجسٜس٠يت م.688
ُٜٓ .27عطٜ :كطنييت غعٝس" :ايذلابط ايٓكٚ ٞاـطاه ايطٚا ٞ٥ايعطب"ٞيت جاَع ١ايبرطٜٔيت فً ١ايعًّٛ
اإلْػاْ١ٝيت ايعسز 19 / 18يت ّ2010يت م.182
ٓ ُٜ .28عطٜ :كطنييت غعٝس َٔ" :ايٓل إىل ايٓل املذلابطَ :ؿاٖ ِٝأؾهاٍ ػًٝات"يت فً ١عامل ايؿهطيت
ايهٜٛتيت ايعسز2يت اجملًس32يت ّ2003يت م77يت .78
ُٜٓ .29عط :ضاغت :ٞٝؾٓ ٕٛايٓل ٚعًَ٘ٛيت م89يت .93
ُٜٓ .30عطَ :كًٛح :ايعطب َٔ ١ٝم ٛاؾًُ ١إىل م ٛايٓليت م.411
ْٝ .31هٌ :ع٬قات غٝاق ١ٝبني اؾٌُ يف اإللًٝع١ٜيت م.247
ُٜٓ .32عط :ز ٟبٛجطاْس :ايٓل ٚاـطاه ٚاإلجطا٤يت م ;65غًؿإيت َكطؿ" :٢ايًػاْٝات ٚؼًٌٝ
اـطاه (أ ١ٜع٬ق١؟ حػا٫٩ت َٓٗح")١ٝيت فً ١ايٓكس ا٭زب ٞؾكٍٛيت ايكاٖط٠يت اشل ١٦ٝاملكط١ٜ
ايعاَ ١يًهتاهيت ايعسز77يت ّ2010يت م.57
 .33ز ٟبٛجطاْس :ايٓل ٚاـطاه ٚاإلجطا٤يت م.78
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ُٜٓ .34عط :نًُاٜط ٚآخط :ٕٚأغاغٝات عًِ يػ ١ايٓليت م.33
ُٜٓ .35عطَ :كًٛح :يف ايب٬غ ١ايعطبٚ ١ٝا٭غًٛبٝات ايًػاْ( ١ٝآؾام جسٜس)٠يت م.225
ُٜٓ .36عطٖ :اَ ٜ٘ٓإ ٚؾٗٝؿحطَ :سخٌ إىل عًِ يػ ١ايٓليت م.17
ُٜٓ .37عط :املطجع ايػابليت م.18
ُٜٓ .38عطٜ :كطني :ؼً ٌٝاـطاه ايطٚاٞ٥يت م ;17اْعط :O.Hendrick Wiliam :عًِ ايًػ١
ايػُٝٝاٚ ٞ٥ا٭زه املطٟٚيت مَ ;9كًٛح :ايعطب َٔ ١ٝم ٛاؾًُ ١إىل م ٛايٓليت م407يت
 ;408ايؿاٚف :أق ٍٛؼً ٌٝاـطاهيت د 1م ;38طبحٕٛيت ضابح" :ؼً ٌٝاـطاه عٓس غاض٠
ًَٝع"يت فً ١ايٓكس ا٭زب ٞؾكٍٛيت ايكاٖط٠يت اشل ١٦ٝاملكط ١ٜايعاَ ١يًهتاهيت ايعسز77يت ّ2010يت
م.57
 .39ايؿاٚف :أق ٍٛؼً ٌٝاـطاهيت د 1م.38
ُٜٓ .40عط :ؾٗٝؿحط :زلات ز٫يٚ ١ٝبٓ ١ٝايٓليت م.263
ُٜٓ .41عط :عٛض :عًِ ايٓل ْٚعط ١ٜايذلمج١يت م.23
ُٜٓ .42عط :عٛض :عًِ ايٓل ْٚعط ١ٜايذلمج١يت م.23
43. A. Van Dijk,(Some Aspects of Text Grammar), P.26.
ُٜٓ .44عط :ؾإ زاٜو :ايٓل ٚايػٝاميت م.33
ُٜٓ .45عط :يكاحَ :ؿٗ ّٛايٓل يف ايؿهط ايًػ ٟٛاملعاقطيت م.20
ُٜٓ .46عطٖ :اَ ٜ٘ٓإ ٚؾٗٝؿحطَ :سخٌ إىل عًِ يػ ١ايٓليت م.17
ُٜٓ .47عط :عٛض :عًِ ايٓل ْٚعط ١ٜايذلمج١يت م.15
ُٜٓ .48عطٜ :كطني :ؼً ٌٝاـطاه ايطٚاٞ٥يت م.18
ُٜٓ .49عطٖٓٝ :سضٜو :عًِ ايًػ ١ايػُٝٝاٚ ٞ٥ا٭زه املطٟٚيت م.68
ُٜٓ .50عط :ؾٗٝؿحط :زلات ز٫يٚ ١ٝبٓ ١ٝايٓليت م.283
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ُٜٓ .51عط :حٛزٚضٚفَ :ؿاٖ ِٝغطز١ٜيت م.33
ْٝ .52هٌ :ع٬قات غٝاق ١ٝبني اؾٌُ يف اإللًٝع١ٜيت م247يت .248
ُٜٓ .53عط :حاز :ٜ٘ٝايٓكس ا٭زب ٞيف ايكطٕ ايعؿطٜٔيت م.267
ُٜٓ .54عط :باضتٖ :ػٗػ ١ايًػ١يت م241يت .243
ُٜٓ .55عط :حاز :ٜ٘ٝايٓكس ا٭زب ٞيف ايكطٕ ايعؿطٜٔيت م.272
ُٜٓ .56عط :حاز :ٜ٘ٝايٓكس ا٭زب ٞيف ايكطٕ ايعؿطٜٔيت م ;269ضابح :ؼً ٌٝاـطاه عٓس غاضًَٝ ٠عيت
م.113
ُٜٓ .57عطٜ :كطني :ؼً ٌٝاـطاه ايطٚاٞ٥يت م.18
ُٜٓ .58عط :حاز :ٜ٘ٝايٓكس ا٭زب ٞيف ايكطٕ ايعؿطٜٔيت م.274
ُٜٓ .59عط :غًؿإ :ايًػاْٝات ٚؼً ٌٝاـطاهيت م.59
 .60ز ٟبٛجطاْس :عًِ يػ ١ايٓل :م ٛآؾام جسٜس٠؟ م.23
ُٜٓ .61عط :املتٛنٌ :اـطاه ٚخكا٥ل ايًػ ١ايعطب ١ٝم.28
ُٜٓ .62عطٖ :اَ ٜ٘ٓإ ٚؾٗٝؿحطَ :سخٌ إىل عًِ يػ ١ايٓليت م.16
ُٜٓ .63عط :بطٜٓهط :ايترً ٌٝايًػ ٟٛيًٓليت م ;29عٛض :عًِ ايٓل ْٚعط ١ٜايذلمج١يت م.41
 .64باضت :يصٓ ٠ايٓليت م.89
 .65ز ٟبٛجطاْس :ايٓل ٚاـطاه ٚاإلجطا٤يت م.78
ُٜٓ .66عط :املطجع ايػابليت م82يت .83
 .67املطجع ايػابليت م.127
ُٜٓ .68عط :عرل :ٟعًِ يػ ١ايٓل املؿاٖٚ ِٝا٫ػاٖاتيت م.44
ُٜٓ .69عط :ز ٟبٛجطاْس :ايٓل ٚاـطاه ٚاإلجطا٤يت م.102
ُٜٓ .70عط :قػبيت ق ٞٝايس :ٜٔايًػاْٝات ٚاـطاه ا٭زبٞيت فً ١عَ٬اتيت جس٠يت د55يت ّ14يت
ّ2005يت م.125
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ُٜٓ .71عط :عرل :ٟعًِ يػ ١ايٓل املؿاٖٚ ِٝا٫ػاٖاتيت م.41
ْٝ .72هٌ :ع٬قات غٝاق ١ٝبني اؾٌُ يف اإللًٝع١ٜيت م.244
ُٜٓ .73عط :ز ٟبٛجطاْس :عًِ يػ ١ايٓل :م ٛآؾام جسٜس٠؟يت م.15
ُٜٓ .74عط :ز ٟبٛجطاْس :ايٓل ٚاـطاه ٚاإلجطا٤يت م.578
ُٜٓ .75عط :ز ٟبٛجطاْس :ايٓل ٚاـطاه ٚاإلجطا٤يت م.95
 .76ايعْازْ :ػٝخ ايٓليت م.17
ُٜٓ .77عط :عٛض :عًِ ايٓل ْٚعط ١ٜايذلمج١يت م.24
 .78املطجع ايػابليت م.41
ْٝ .79هٌ :ع٬قات غٝاق ١ٝبني اؾٌُ يف اإللًٝع١ٜيت م.243
ُٜٓ .80عط :ز ٟبٛجطاْس :ايٓل ٚاـطاه ٚاإلجطا٤يت م.95
ٖٓ . 81اى ؾ َٔ ١٦ايباذثني حُكًٌّ َٔ ق ١ُٝايسضاغات ايًػاْ ١ٓٝايت حٓاٚيت ايؿعط١ٜٓيت ٚحط ٣إٖٔ
ايؿعط ١ٖٜايتٛيٝس ١ٖٜقس أخؿكت; إش مل حتحاٚظ حطمج ١بعض املؿاٖ ِٝايكسمي١يت ٚحط ٣أٜهاّ إٔ ؼًٌٝ
(ٜانبػ )ٕٛبػٝطيت ٚؾٛم ٖصا ٚشاى إشا نإ ايًػاْ ٕٛٝعحعٚا عٔ إعطآ٥ا قٛاْني يًػٝطط ٠عً٢
ايًػ ١اي١َٓٝٛٝيت ؾهٝـ ٜػتطٝع ٕٛإٔ ٜكسَٓٛا قٛاعس يٛقـ اـطاه ايؿعطٟٓ؟! .اْعطَ :ؿتاح:
ؼً ٌٝاـطاه ايؿعطٟيت م.13
ُٜٓ .82عطٜ :كطني :ؼً ٌٝاـطاه ايطٚاٞ٥يت م ;24يكاحَ :ؿٗ ّٛايٓل يف ايؿهط ايًػ ٟٛاملعاقطيت م.20
ُٜٓ .83عط :عٛض :عًِ ايٓل ْٚعط ١ٜايذلمج١يت م.25
َ .84ؿتاح :ايتؿاب٘ ٚا٫خت٬فيت م.38
 . 85ػسض اإلؾاضٖٓ ٠ا إىل إٖٔ ايكسض ٠ايًػاْ ١ٓٝبعس حؿَٛػه ٞحؿعٓبت عٓس فُٛع َٔ ١ايًػاْٝنييت
ؾٗٓاى ايكسض ٠ايتساٚي١ٓٝيت ٚايكسض ٠اإلٜسٜٛيٛج١ٓٝيت ٚايكسض ٠ايتٛاقً...١ٓٝإخل .اْعط :يكاحَ :ؿّٗٛ
ايٓل يف ايؿهط ايًػ ٟٛاملعاقطيت م.26
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 . 86إٕٖ ايػطز ١ٜٓبايٓػب ١يو(نٛت ظؾٛٓٝيس) َؿتكّ َٔ ١منٛشد ن ْٞٛأ ٚعاٍٍ يًٓليت  َٔٚعَِٖ ٚجب يف
ضأ ٜ٘ضقس ايهًّٝات ايًػ ١ٜٓٛاـاقٓ ١بايٓل .اْعط :يكاحَ :ؿٗ ّٛايٓل يف ايؿهط ايًػٟٛ
املعاقطيت م.21
ُٜٓ .87عط :يكاحَ :ؿٗ ّٛايٓل يف ايؿهط ايًػ ٟٛاملعاقطيت م20يت .21
ُٜٓ .88عط :يكاحَ :ؿٗ ّٛايٓل يف ايؿهط ايًػ ٟٛاملعاقطيت م ;21عرل :ٟعًِ يػ ١ايٓل املؿاِٖٝ
ٚا٫ػاٖاتيت م58يت .156
ُٜٓ .89عط :يكاحَ :ؿٗ ّٛايٓل يف ايؿهط ايًػ ٟٛاملعاقطيت م.22
ُٜٓ .90عط :عٛض :عًِ ايٓل ْٚعط ١ٜايذلمج١يت م.26
ُٜٓ .91عطَ :كًٛح :ايعطب َٔ ١ٝم ٛاؾًُ ١إىل م ٛايٓليت م.411
ُٜٓ .92عط :عٛض :عًِ ايٓل ْٚعط ١ٜايذلمج١يت م.47
ُٜٓ .93عط :ز ٟبٛجطاْس :ايٓل ٚاـطاه ٚاإلجطا٤يت م.102
ُٜٓ .94عط :غؿاٜؿط :ايٓليت م130يت .131
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املصادر واملراجع
 .1باضتيت ض :ٕ٫ٚيص ٠ايٓليت حطمجَٓ :١صض عٝاؾٞيت ط1يت ذًبيت َطنع اإلمنا ٤اؿهاضٟيت
.ّ1992
 .2باضتيت ض َٔ :ٕ٫ٚايعٌُ إىل ايٓليت عل نُٔ نتاه :زضاغات يف ايٓل ٚايتٓاق١ٝيت
حطمج :١قُس خرل ايبكاعٞيت ط1يت ذًبيت َطنع اإلمنا ٤اؿهاضٟيت .ّ1998
 .3باضتيت ضٖ :ٕ٫ٚػٗػ ١ايًػ١يت حطمجَٓ :١صض عٝاؾٞيت ط1يت ذًبيت َطنع اإلمنا ٤اؿهاضٟيت
.ّ1999
 .4عرلٟيت غعٝس ذػٔ :عًِ يػ ١ايٓل املؿاٖٚ ِٝا٫ػاٖاتيت ط1يت ايكاٖط٠يت ايؿطن ١املكط١ٜ
ايعامل ١ٝيًٓؿط – يٛلُإيت .ّ1997
 . 5بطٜٓهطيت نٚ٬ؽ :ايترً ٌٝايًػ ٟٛيًٓل (َسخٌ إىل املؿاٖ ِٝا٭غاغٚ ١ٝاملٓاٖخ)يت حطمج١
ٚحعًٝل :غعٝس ذػٔ عرلٟيت ط2يت ايكاٖط٠يت َ٪غػ ١املدتاضيت .ّ2010
 .6حازٜ٘ٝيت جإ اٜـ :ايٓكس ا٭زب ٞيف ايكطٕ ايعؿطٜٔيت حطمج :١قاغِ املكسازيت ط1يت زَؿليت
املعٗس ايعاي ٞيًؿٓ ٕٛاملػطذ١ٝيت .ّ1993
 . 7حٛزٚضٚفيت حعٜؿٝتإَ :ؿاٖ ِٝغطز١ٜيت حطمج :١عبس ايطمحإ َعٜإيت ط1يت اؾعا٥طيت َٓؿٛضات
ا٫خت٬فيت .ّ2000
 .8خطابٞيت قُس :يػاْٝات ايٓل (َسخٌ إىل اْػحاّ اـطاه)يت ط1يت ايساض ايبٝها٤يت املطنع
ايثكايف ايعطبٞيت .ّ1991
 . 9ز ٟبٛجطاْسيت ضٚبطت :عًِ يػ ١ايٓل :م ٛآؾام جسٜس٠؟يت عل نُٔ نتاه( :عًِ يػ١
ايٓل م ٛآؾام جسٜس)٠يت حطمج :١غعٝس ذػٔ عرلٟيت ط1يت ايكاٖط٠يت َهتب ١ظٖطا٤
ايؿطميت .ّ2007
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 .10ز ٟبٛجطاْسيت ضٚبطت :اي ٓل ٚاـطاه ٚاإلجطا٤يت حطمج :١متاّ ذػإيت ط1يت ايكاٖط٠يت
عامل ايهتبيت .ّ1998
 . 11ضاغتٞٝيت ؾطاْػٛا :ؾٓ ٕٛايٓل ٚعًَ٘ٛيت حطمج :١إزضٜؼ اـطاهيت ط1يت ايساض ايبٝها٤يت
زاض حٛبكاٍيت .ّ2010
 . 12ايعْازيت ا٭ظٖطْ :ػٝخ ايٓل (عل يف َا ٜه ٕٛب٘ املًؿٛظ ْكاّ)يت ط1يت ايساض ايبٝها٤يت
املطنع ايثكايف ايعطبٞيت .ّ1993
 . 13غؿاٜؿطيت جإ َاض :ٟايٓليت عل نُٔ نتاه (ايعَ٬احٚ )١ٝعًِ ايٓليت حطمجَٓ :١صض
عٝاؾٞيت ط1يت ايساض ايبٝها٤يت املطنع ايثكايف ايعطبٞيت .ّ2004
 . 14ايؿاٚفيت قُس :أق ٍٛؼً ٌٝاـطاه يف ايٓعط ١ٜايٓر ١ٜٛايعطب :١ٝحأغٝؼ م ٛايٓليت
ط1يت برلٚتيت امل٪غػ ١ايعطب ١ٝيًتٛظٜعيت .ّ2001
 . 15طبحٕٛيت ضابح :ؼً ٌٝاـطاه عٓس غاضًَٝ ٠ع (َٔ إْتاد ايٓل إىل حػٜٛك٘)يت فً ١ايٓكس
ا٭زب ٞؾكًَ( ٍٛـ ايعسز :ؼً ٌٝاـطاه :ضٖاْات ٚآؾام)يت ايكاٖط٠يت اشل ١٦ٝاملكط١ٜ
ايعاَ ١يًهتاهيت ايعسز77يت .ّ2010
 .16ط ْٞٛبٝٓٝت ٚيٛضاْؼ غطٚغبرلؽ َٝٚػإ َٛضٜؼَ :ؿاحٝح اقط٬ذ ١ٝجسٜوسَ( ٠عحوِ
َكطًرات ايثكاؾٚ ١اجملتُع)يت حطمجو :١غوعٝس ايػوامنٞيت ط1يت بورلٚتيت املٓعُو ١ايعطبٝو١
يًذلمج١يت .ّ2010
 . 17عٓاْٞيت قُس :املكطًرات ا٭زب ١ٝاؿسٜث :١زضاغَٚ ١عحِ إلًٝع _ ٟعطبٞيت ط3يت
ايكاٖط٠يت ايؿطن ١املكط ١ٜايعامل ١ٝيًٓؿطيت .ّ2003
 .18عٛضيت ٜٛغـ ْٛض :عًِ ايٓل ْٚعط ١ٜايذلمج١يت ط1يت َه ١املهطَ١يت زاض ايثك ١يًٓؿط
ٚايتٛظٜعيت ٖ1410و.
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 . 19غًؿإيت َكطؿ :٢ايًػاْٝات ٚؼً ٌٝاـطاه (أ ١ٜع٬ق١؟ حػا٫٩ت َٓٗح)١ٝيت فً١
ايٓكس ا٭زب ٞؾكًَ( ٍٛـ ايعسز :ؼً ٌٝاـطاه :ضٖاْات ٚآؾام)يت ايكاٖط٠يت اشل١٦ٝ
املكط ١ٜايعاَ ١يًهتاهيت ايعسز77يت .ّ2010
 . 20ؾاْ٫ػٞيت جٝع :ٌٜايٓكس ايٓكٞيت عل نُٔ نتاهَ :سخٌ إىل َٓاٖخ ايٓكس ا٭زبٞيت
حطمج :١ضنٛإ ظاظايت ايهٜٛتيت اجملًؼ ايٛطين يًثكاؾٚ ١ايؿٓٚ ٕٛاٯزاهيت غًػً ١عامل
املعطؾ١يت ايعسز ()221يت .ّ1997
 .21ؾايٝطيت برلْاز :ايٓل ايطٚا( ٞ٥حكٓٝات َٓٚاٖخ)يت حطمج :١ضؾٝس بٓرسٚيت ط1يت ايكاٖط٠يت
اجملًؼ ا٭عً ٢يًثكاؾ١يت .ّ1999
 . 22ؾإ زاٜويت ح ٕٛإ :ٜ٘عًِ ايٓل َسخٌ َتساخٌ ا٫ختكاقاتيت حطمج :١غعٝس ذػٔ
عرلٟيت ط1يت ايكاٖط٠يت زاض ايكاٖط ٠يًهتاهيت .ّ2001
 .23ؾإ زاٜويت ح ٕٛإ َٔ :ٜ٘م ٛايٓل إىل ؼً ٌٝاـطاه ايٓكس( ٟغرل ٠شاح ١ٝأنازمي١ٝ
َٛجع)٠يت حطمج :١أمحس قسٜل ايٛاذٞيت فً ١ايٓكس ا٭زب ٞؾكًَ( ٍٛـ ايعسز :ؼًٌٝ
اـطاه :ضٖاْات ٚآؾام)يت ايكاٖط٠يت اشل ١٦ٝاملكط ١ٜايعاَ ١يًهتاهيت ايعسز77يت .ّ2010
 . 24ؾإ زاٜويت ح ٕٛإ :ٜ٘ايٓل بٓٚٚ ٢ظا٥ـ (َسخٌ أٚي ٞإىل عًِ ايٓل)يت عل نُٔ
نتاه( :ايعَ٬احٚ ١ٝعًِ ايٓل)يت حطمجَٓ :١صض عٝاؾٞيت ط1يت ايساض ايبٝها٤يت املطنع
ايثكايف ايعطبٞيت .ّ2004
 . 25ؾإ زاٜويت ح ٕٛإ :ٜ٘ايٓل ٚايػٝام (اغتككا ٤ايبرل يف اـطاه ايس٫يٚ ٞايتساٚي)ٞيت
حطمج :١عبس ايكازض قٓٝينيت املػطهيت أؾطٜكٝا ايؿطميت .ّ2000
 .26ؾاٚيطيت ضٚجط :ايًػاْٝات ٚايطٚا١ٜيت حطمج :١أمحس قدل٠يت ط1يت اإلغهٓسض١ٜيت َ٪غػ١
ذٛضؽ ايسٚي ١ٝيًٓؿطيت .ّ2009
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 .27ؾهٌيت ق٬ح :ب٬غ ١اـطاه ٚعًِ ايٓليت ط1يت ايهٜٛتيت اجملًؼ ايٛطين يًثكاؾ١
ٚايؿٓٚ ٕٛاٯزاهيت غًػً ١عامل املعطؾ)164( ١يت .ّ1992
 . 28ؾٛيؿحاْخ ٖاَْ ٘ٝإ ٚزٜذل ؾٗٝؿحطَ :سخٌ إىل عًِ يػ ١ايٓليت حطمج :١غعٝس عرلٟيت
ط1يت ايكاٖط٠يت َهتب ١ظٖطا ٤ايؿطميت .ّ2004
 . 29ؾٗٝؿحطيت زٜذل :زلات ز٫يٚ ١ٝبٓ ١ٝايٓليت نُٔ نتاه :إغٗاَات أغاغ ١ٝيف ايع٬ق١
بني ايٓل ٚايٓرٚ ٛايس٫ي١يت حطمج :١غعٝس ذػٔ عرلٟيت ط1يت ايكاٖط٠يت َ٪غػ ١املدتاض
يًٓؿط ٚايتٛظٜعيت .ّ2008
 .30نًُاٜط ٚآخط :ٕٚأغاغٝات عًِ يػ ١ايٓل (َسخٌ إىل ؾطٚن٘ ٚمناشج٘ ٚع٬قاح٘
ٚططا٥ك٘ َٚباذث٘)يت حطمج :١غعٝس ذػٔ عرلٟيت ايكاٖط٠يت َهتب ١ظٖطا ٤ايؿطميت ط1يت .ّ2009
 . 31يكاحيت عبس ايٓاقطَ :ؿٗ ّٛايٓل يف ايؿهط ايًػ ٟٛاملعاقطيت عل نُٔ نتاه:
(ايًػاْٝات ٚايًػ ١ايعطب ١ٝبني ايٓعطٚ ١ٜايتطبٝل)يت َهٓاؽيت جاَع ١املٛىل إزلاعٌٝيت .ّ1992
 . 32املتٛنٌيت أمحس :اـطاه ٚخكا٥ل ايًػ ١ايعطب( ١ٝزضاغ ١يف ايٛظٝؿٚ ١ايبٓٚ ١ٝايُٓط)يت
ط1يت برلٚتيت ايساض ايعطب ١ٝيًعًْ ّٛاؾطٕٚيت .ّ2010
 .33قػبيت ق ٞٝايس :ٜٔايًػاْٝات ٚاـطاه ا٭زبٞيت فً ١عَ٬اتيت جس٠يت د55يت ّ14يت .ّ2005
َ .34كًٛح يت غعس :ايعطب َٔ ١ٝم( ٛاؾًُ )١إىل م( ٛايٓل)يت عل نُٔ ايهتاه
ايتصناض( ٟا٭غتاش عبس ايػٖ ّ٬اضَُ ٕٚعًُِّاّ ٪َٚيؿاّ ٚقكّكاّ)يت إعسازٚ :زٜع ١ط٘ ايٓحِ
ٚعبس ٙبسٟٚيت ط1يت ايهٜٛتيت جاَع ١ايهٜٛتيت ٖ1410و.
َ .35كووًٛحيت غووعس :يف ايب٬غوو ١ايعطبٝووٚ ١ا٭غووًٛبٝات ايًػوواْ( ١ٝآؾووام جسٜووس)٠يت ط1يت
ايهٜٛتيت فًؼ ايٓؿط ايعًُٞيت .ّ2003
َ . 36كًٛحيت غعس :م ٛأجط ١َٝٚيًٓل ايؿعط( ٟزضاغ ١يف قكٝس ٠جاًٖ)١ٝيت فً ١ؾكٍٛيت
اشل ١٦ٝاملكط ١ٜايعاَ ١يًهتاهيت اجملًس ايعاؾطيت ايعسز ا٭ٍٚيت .ّ1991
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َ .37ؿتاحيت قُس :ؼً ٌٝاـطاه ايؿعط( ٟاغذلاحٝح ١ٝايتٓام)يت ط3يت ايساض ايبٝها٤يت املطنع
ايثايف ايعطبٞيت .ّ1992
َ .38ؿتاحيت قُس :ايتؿاب٘ ٚا٫خت٬ف (مَٗٓ ٛاج ١ٝسلٛي)١ٝيت ط1يت ايساض ايبٝها٤يت املطنع
ايثكايف ايعطبٞيت .ّ1996
 . 39املٗرلٟيت عبس ايكازض :ايًػاْٝات ايٛظٝؿ١ٝيت عل نُٔ نتاه( :أِٖ املساضؽ ايًػاْ)١ٝيت
ط1يت حْٛؼيت املعٗس ايك َٞٛيعً ّٛايذلب١ٝيت .ّ1986
 .40املٗرلٟيت عبس ايكازضْ :عطات يف ايذلاث ايًػ ٟٛايعطبٞيت ط1يت برلٚتيت زاض ايػطه
اإلغَٞ٬يت .ّ1993
ْٝ . 41هٌيت جطٖاضز :ع٬قات غٝاق ١ٝبني اؾٌُ يف اإللًٝع١ٜيت عل نُٔ نتاه( :عًِ يػ١
ايٓل م ٛآؾام جسٜس)٠يت حطمج :١غعٝس ذػٔ عرلٟيت ط1يت ايكاٖط٠يت َهتب ١ظٖطا٤
ايؿطميت .ّ2007
ًٜٝٚ . 42اّيت ٖٓٝسضٜو :عًِ ايًػ ١ايػُٝٝاٚ ٞ٥ا٭زه املطٟٚيت حطمجْٛ :١ظاز ذػٔ أمحس
ٜٛ ٌٝ٥ٜٛٚغـ ععٜعيت ط1يت برلٚتيت ايساض ايعطب ١ٝيًُٛغٛعاتيت .ّ2010
ٜ .43كطنييت غعٝس :ؼً ٌٝاـطاه ايطٚا( ٞ٥ايعَٔ – ايػطز – ايتب٦رل)يت ط1يت ايساض ايبٝها٤يت
املطنع ايثكايف ايعطبٞيت .ّ1989
ٜ . 44كطنييت غعٝس :ايذلابط ايٓكٚ ٞاـطاه ايطٚا ٞ٥ايعطبٞيت جاَع ١ايبرطٜٔيت فً ١ايعًّٛ
اإلْػاْ١ٝيت ايعسز 19 / 18يت .ّ2010
ٜ . 45كطنييت غعٝس َٔ :ايٓل إىل ايٓل املذلابطَ :ؿاٖ ِٝأؾهاٍ ػًٝاتيت فً ١عامل ايؿهطيت
ايهٜٛتيت ايعسز2يت اجملًس32يت .ّ2003
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أستاذ اللسانيات ،قسم اللغة العربية ،أستاذ اللسانيات ،قسم اللغة العربية،
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للنشر يف 4115/41/22هيت
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ورد البحث يف 4115/9/4
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()4

()2

&

 (4نُشر هذا البحث على موقع ).92-61,16,1996 )Hermes
ونود أن نشري إىل أننا احتفظنا باهلوامش واإلحاالت كما هي ،واإلحالة الوحيدة اليت أفيتفنا
أثبتناها يف املنت بني معقوفني [ ]...كما نشيتري أيضيتا إىل أننيتا ييلنيتا البحيتث بقائميتة مطيتطلحات
وردت يف املنت ،وقد حتاشينا أي تطرف يف النص ،باستثناء حيتذف إحيتدى الفقيترات اليت

ييتل

امللفان فيها على رسم توفيحي غري مثبت يف املقال ،وهذا ما افطرنا حلذف الفقرة املتعلقة بيت .
(املرتمجان).
 )2آن ريبول Anne Reboul
* حاصلة على الدكتوراه يف اللسانيات والفلسفة.
* باحثة يف املعهد الوطين للبحث العلمي.
* أستاية الداللة والتداوليات يف قسم اللسانيات جبامعة "جنيف".
جاك موشلري Jacques Moeschler
* أستاي اللسانيات يف قسم اللسانيات يف جامعة "جنيف".
* نائب رئيس اجلامعة السويسرية للسانيات.
* مهتم بالداللة والتداوليات.
 اشرتكت يف تأليف جمموعة من الكتب واملقاالت منها: القاموس املوسوعي للتداوليات4991 ،م (مرتجم إىل اللغة العربية). تداوليات اخلطاب :من تأويل امللفوظ إىل تأويل اخلطاب. -التداولية اليوم (مرتجم إىل اللغة العربية).
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ملخص البحث
نتناول يف هذا املقال مشروعية حتليل اخلطابيتات .ومسيتعانا اإلبانيتة هنيتا عيتن أن
حتليل اخلطابات يرتكز على فرفية تقبل التفنييتد ،وأن نعيتد مفهيتوم االنسيتجام اليتذي
يُقرن ب عادة مفهوماً ما قبل علمي يف أحسن األحوال.
وسنحاول أن نبيِّن أن مقاربيتة اتتزالييتة للخطيتاب سيتتكون يف آن واحيتد عليتى
درج أعليتى ميتن العلمييتة ،ويات ااعيتة أوفيتى .ويف اخلتيتام سيتنقرتت تطيتوربا بيتديالً
للخطاب واالنسجام.

الكلمات املفاتيح:
حتليل اخلطاب  -االنسجام -االتتزالية -السياقية  -مقوالت طبيعييتة مالئميتة
علميا  -امللفوظ  -املالءمة  -قطدية موفعية -قطدية مشولييتة  -قطيتد تواصيتلي-
قطد إتباري.
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 احممد املالخ. حافظ إمساعيلي علوي & د. د:ترمجة

ABSTRACT
This paper is concerned with the legitimacy of discourse
analysis. We intend to show here that discourse analysis rest on a
highly debatable hypothesis and that the notion of coherence, which
is closely associated with discourse analysis, is, at best, a prescientific notion. We will try to show that a reductionist approach
to discourse would be both more scientifically sound and more
efficient. We will, finally, outline an alternative view of discourse
and coherence.
natural categories, utterances, relevance, local intentionality,
global intentionality, communicative intention, informative
intention.

Keywords: Discourse analysis, coherence, reductionism, contextualism,
scientifically relevant.

391

)م1034 هـ – مايـو3415 العدد الثالث عشر (رجـب

هل من الضروري مواصلة نهجنا يف حتليل اخلطابات؟ آن ريبول وجاك موشلري

مقدمــة:
عرف جمال حتليل اخلطاب ازدهاراً كبرياً طيلة العقدين األتريين ،إال أن عيتدداً
من االحرتازات اإلبستمولوجية الضرورية أهملت أحيانا فيما يبدو؛ ونود أن نبني هنا
أن إيا كان اخلطاب ،مبعنى تاج إىل حتديد( ،)4موفيتو دراسيتة مشيتروعة يف احليتدود
ال جيب توفيحها( ،)2فإن جيب أن يعاجل فمن أفق اتتزاليتي ،وهيتو أفيتق ال يُتبنيتى
عموما .ولبلوغ هذا املسعى ،فإننا سوف نرتكز على مفهوم املقوليتة الطبيعييتة املالئميتة
علميا( ،)1ال ميكن أن توصف إمجاالً ،على النحو اآلتي :إن ظاهرة ما تناسب مقوليتة
طبيعية مالئمة علميا إيا (أ) تعلق األمر بظاهرة طبيعية (ب) ال ميكننا بيانها باتتزاهليتا
إىل العناصر ال تكونها وإىل العالقات املنسوجة بني هذه العناصر .وهكذا ،سنبني أن
اخلطاب وإن كان يستجيب ألول هذين الشرطني ،فإن ال يستجيب لثانيهما.
غري أن حتليل اخلطاب يرتكز عادةً على مفهوم االنسجام ،الذي يبدو لنا يف كل
األحوال ،مفهوماً قبل -نظري ،ومفهوما يطعب حتديده بطريقة مغايرة باستثناء
حتديده بطريقة دائرية ،وهو حتديد يطرت مشاكل أكثر مما يقدم حلوال هلا.
سنبدأ بتقديم حتديد ليت اخلطاب واملفاهيم املتامخة ،قبل أن نشري بشكل دقيق إىل
ما نقطده بيتيتاالتتزال ،وإعطاء تعريف أكثر تفطيال ليتميتفهوم املقولة الطبيعية املالئمة
علميا .استنادا إىل هذه التحديدات ،سنبني أن اخلطاب ليس مقولة طبيعية مالئمة
( )4ينظر :الفقرة .2
( )2إن فروري يف جمال الطناعات اللغوية.
( )1ينظر :الفقرة  ،1وللتوسع :ريبول وموشلري .4995
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علميا .ثم سنتطدى بعد يلك ملفهوم االنسجام ،الذي قد نرغب يف اعتماده إلنقاي
مفهوم اخلطاب :وبالفعل ،فإن يبدو لنا أن كل مفهوم من هذين املفهومني دد اآلتر
دون أن يوظَّف أيّ منهما بوصف مفهوما أوليا .وبعبارة أترى ،فإن حتديدا غري دائري
ملفهوم االنسجام يبدو مستحيال .ومع يلك ،فإننا ال نعتقد أن جيب التخلي عن مفهوم
االنسجام ،شريطة أن نعتربه ،مع يلك ،مفهوما حدسيا وقبل نظري .ومن هنا ،فإن
هو نفس حباجة إىل تفسري ،بدل أن يوظف منطلقا لتحديد اخلطاب أو أن يستطيع
تفسري طريقة اشتغال .
وسنختم مقالنا خبطاطة ملا ميكيتن أن يكونيت التحلييتل واالنسيتجام واخلطيتاب،
ويلك من منظور اتتزالي جدا( ،)4على أن نعتمد على مفهيتومي القطيتدية املوفيتعية
والقطدية الكلية ،يف إطار نظري لنظرية املالءمة ،متاما كما طرحها سيتبريبر وويلسيتون
(.)4929/4921( )Sperber et Wilson

اخلــطاب:
مثة حسب علمنا ،يف الوقت الراهن ،طريقتان ختتلفتان اتتالفاً يف معاجلة
اخلطاب.
ففي األوىل نعترب اخلطاب مبثابة متوالية من اجلمل أو امللفوظات( ،)2وأن
اإلشكال يكمن ببساطة يف بيان تأويل متوالية تلك اجلمل املتتابعة أو امللفوظات .ويف
الثانية نعترب أن اخلطاب ال خيتزل يف متوالية من اجلمل وامللفوظات ،بل ينتج بنية تفسر
( )4ولكن أيضا سياقي ،الفقرة .2
( )2سيتيتنبني أسيتيتفل أن املفهيتيتومني ليسيتيتا مرتادفيتيتني .ينظركيتيتذلك :ديكيتيترو  4992و ،4921وموشيتيتلري
وريبول.4991
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تسلسل اجلمل أو امللفوظات ،يف استقاللية عن حمتواها .ومن هذا املنظور ،فإن
للخطاب تنظيماً تاصاً ب يُفرض على العناصر ال تشكل دون أن يكون مبقدورنا أن
خنتزل إىل هذه العناصر .وبعبارة أترى ،فإن اإلنتاج املتتالي للملفوظات موج غائياً
حنو إنتاج هذه البنية( .)4وهكذا ننطلق يف احلالة األوىل من امللفوظات أو من اجلمل
بهدف الوصول إىل اخلطاب ،ويُبنى تأويل اخلطاب على قاعدة اجلمل وامللفوظات،
أما يف احلالة الثانية فإننا ننطلق من اخلطاب ،ويكون من املفرتض يف اخلطاب أن يفسر
إنتاج امللفوظات واجلمل .وفيما سيلي من هذا املقال سوف نَسِ ُم املقاربة األوىل بيتأنها
حتليل اليتخطاب ،والثانية بعبارة حتليل للخطابات(.)2
ال نعتقد أن بإمكاننا إعطاء تعريف للخطاب من منظور حتليل اخلطابات(،)1
ولن حناول يلك .وعلى العكس من يلك من املمكن إعطاء تعريف للخطاب من
منظور حتليل اخلطاب:
( )4تعريف اخلطاب
اخلطاب هو متوالية غري اعتباطية من امللفوظات(.)1
هذا التعريف يستدعي تعريفاً آتر:
( )4نستلهم من سورل حتديده للغائية (سورل  ،4995ص" )119إن متثيل اهلدف ( )...يعمل كسبب
للسلوك".
( )2تعادل املقاربة األوىل وفقاً للمفاهيم املعرفية ما اصطلح علي باملقاربات الطاعدة (من القاعدة إىل
القمة) ،وخبطوص الثانية فهي تعادل املقاربات النازلة (من القمة إىل القاعدة).
( )1ال ينبغي أن يكون يلك مبعثاً لالندهاش ،فاملوقف الثاني هو ما نروم الدفا عن هنا.
( )1وعلينا أن نتنب أن وفق هذا التعريف ستعترب احملاورة أو احلوار تطاباً .واخلطاب هنا منظور إلي مبعنيتاه
الواسع.
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( )2تعريف امللفوظ
امللفوظ هو حطيلة إنتاج خمطوص للجملة.
أتريا ،تتحدد اجلملة على النحو اآلتي:
( )1حتديد اجلملة
كل متوالية حنوية تامة هي مجلة(.)4
انطالقاً من هذه التعريفات املختلفة ،سنحاول أن نبني اآلن أن اخلطاب ليس
سوى متوالية غري اعتباطية من امللفوظات؛ أي أن يُختزل يف العناصر املكونة ل ؛ أي
امللفوظات ،ويف العالقات بني هذه العناصر.

النزعة االختزالية واملقولة الطبيعية املالئمة علميا
()2

لقد حددنا أعاله

وعلى حنو جممل ،املقولة الطبيعية املالئمة علميا باعتبارها

جمموعة من الظواهر ال تأبى االتتزال .ونود اآلن أن ندلي ببعض الكلمات عن
االتتزال والنزعة االتتزالية عموما.
إن النزعة االتتزالية ،كما نعرف ،كانت هي األساس املنهجي للعمل العلمي
منذ نيوتن على األقل .فهي ،ببساطة ،تُ ْعنى بتفسري ظاهرة ما باالنطالق من حتليل
عناصرها .ومع يلك ميكننا أن نعطيها تعريفاً أكثر دقة ،وهذا ما سنقوم ب هنا انطالقاً
من التمييز بني االنبثاق من النمط ( ،)4واالنبثاق من النمط (:)1()2
( )4حول مفهوم االكتمال الرتكييب يف اخلطاب الشفهي .انظر :ريبول وموشلري ( 4995قيد اإلعداد).
( )2ينظر :الفقرة .4
( )1خبطوص التمييز بني االنبثاق من النمط  4واالنبثاق من النمط  2انظر :سورل  ،4995ص،411
وحول استعمال هذا املفهوم انظر :ريبول وموشلري .4995
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( )1تعريف االنبثاق من النمط ()4
تكون الواقعة (و) يات انبثاق من النمط ()4
إيا وفقط إيا
(أ) إيا كانت "و" مكونة من العناصر أ.ب.ج
(ب) إيا كانت ليت"و" تطوصيات ليست تطوصيات ليت أ.ب.ج ،...وليست
بالضرورة تطوصيات ليت :أ.ب.ج...
(ت) بعض تطائص (و) ميكن استخالصها ،أو حسابها انطالقا من تطوصيات
أ.ب.ج .ويلك استنادا إىل ترتيبها أو تنظيمها مع بقية احمليط.
(ث) بعض اخلطوصيتيات األتيترى ليتيت "و" تفسيترها تفيتاعالت سيتببية تنيتتج بيتني
أ.ب.ج ...إنها "حمددات منبثقة سببيا".
 .5حتديد االنبثاق من النمط (:)2
 الواقعة (وَ) تعترب منبثقة من منط االنبثاق ()2إيا وفقط إيا:
" .4وَ" هي عبارة عن منبثق من منط االنبثاق ()4
 .2ليتيت"وَ" نفوي سبيب ال ميكن أن تفسره التفاعالت السببية ليت أ.ب.ج...
ميكننا اآلن أن حندد مفهوم "املقولة الطبيعية املالئمة علميا":
 .1حتديد مقولة طبيعية مالئمة علميا:
إن مقولة ما هي مقولة طبيعية مالئمة علميا إيا وفقط إيا مجعت بني:
أ) ظواهر طبيعية
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ب) هذه الظواهر تكون انبثاقا من النمط (.)2
إن كل مقولة ال تستجيب هلذا التحديد ليست مقولة طبيعية مالئمة علميا .من
هنا ،وللربهنة على أن جمموعة معينة من الظواهر ال تناسب مقولة طبيعية مالئمة
علميا ،يكفي أن نبني أن هذه الظواهر ال تستجيب هلذا الشرط أو ياك من الشرطني
املذكورين أو لكليهما .من هذا املنظور ،فإن النظرية االتتزالية تطبق على الظواهر
ال ال تنتسب إىل مقولة طبيعية مالئمة علميا ،وتكمن يف اتتزاهلا إىل عناصرها وإىل
العالقة بني هذه العناصر.
وأتريا ،وقبل أن نعاجل اخلطاب يف فوء حتدييتد ميتا املقوليتة الطبيعييتة املالئميتة
علميا ،نود أن نشدد على أهمييتة الرهيتان بالنسيتبة إىل حتلييتل اخلطابيتات .فيتإيا كانيتت
جمموعة من الظواهر ليست مقولة مالئمة علميا ،فإن هيتذه امموعيتة ميتن الظيتواهر ال
تربّر باعتبارها كذلك حتليال علميا .وبالفعل ويف هذه احلالة ،فإن العالقة السببية اليت
يسعى التحليل العلمي إىل استخراجها تنطلق من األجيتزاء حنيتو الكيتل ،وأن التحلييتل
الذي اول استخراج سببية معكوسة مآل الفشل .ومن هنا فإن كل ظاهرة ال تنتسب
ملقولة طبيعية مالئمة علميا تربر حتليال اتتزاليا مع استثناء أي حتليل آتر .وبناء علييت
فإن إيا مل يكن اخلطاب مقولة طبيعية مالئمة علمييتا ،فيتإن حتلييتل اخلطابيتات جييتب أن
خيتزل إىل حتليل امللفوظات (مبعنى إىل التداولية) اللهم إيا كانت هذه امللفوظيتات هيتي
نفسها ال تشكل مقولة طبيعية مالئمة علميا ،ويف هذه احلالة سوف ختتزل إىل التأوييتل
اللساني احملض (يعين إىل الرتكيب والداللة) ،وحتى إيا كانيتت العناصيتر اليت ت ليتف
اجلمل (املورفيمات مثال) ال تشكل هي األترى مقولة طبيعية مالئميتة علمييتا ،فإنهيتا
ختتزل إىل الفونولوجيا.
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وبالتالي نرى أن هذا الرهان أساسي بالنسبة إىل حتليل اخلطابات :فإن مل يكن
اخلطاب بالفعل ،ليس مقولة طبيعية مالئمة علميا ،ليتيس فقيتط ألنهيتا ال تتيتوفر عليتى
موفو  ،ولكن ألن البناء برمت مآل الفشل .يف الفقرة املوالية سوف نبني أن اخلطاب
ليس ظاهرة انبثاق من اليتنمط .)4(2وميتع يليتك ،سيتنبني أيضيتا أن النزعيتة االتتزالييتة
اجلذرية ال ستوج كل قانون للخطاب إىل الفونيم ،وال ستختزل ،للسيتبب نفسيت ،
ليس فقط حتليل اخلطابات ،ولكن التداولية واللسانيات نفسيتها إىل الفونولوجييتا غيتري
معتد بها .إن النزعة االتتزالية ترتكز على الظاهرتني االنبثاقيتني من النمط 2الليتذين
هما امللفوظ واملورفيم.

اخلطاب ليس مقولة طبيعية مالئمة علميا :القسم األول
كما أشرنا إىل يليتك يف نهاييتة الفقيترة السيتابقة ،ليسيتت غايتنيتا أن ايتادل يف أن
اخلطاب( )2جيسد ظاهرة طبيعية .على العكس من يلك ،نعتقد أن األمر ال يتعلق بأي
حال من األحوال بظاهرة انبثاق من النمط .2لنبني يليتك ،سيتوف حنيتاول أن نيتبني أن
تأويل اخلطاب خيضع لتأويل امللفوظات اليت ت لفيت  ،فتأوييتل كيتل ملفيتوظ ميتن هيتذه
امللفوظات خيضع هو نفس لتأويل امللفوظات السابقة وإىل معطيات أترى ،تطوصيتا
املعلومات املوسوعية أو اإلدراكية للعيتامل( ،)1واليت ال تُسيتتمد أييتة واحيتدة منهيتا ميتن
( )4لن ننفي البتة أن املسألة متعلقة بظاهرة طبيعية...
( )2نقول إن تبعاً للتعريف املقرتت أعاله ،واستناداً إىل املنظور االتتزالي الذي نتبناه ،ال يوجد اخلطاب
باملعنى الذي يتبناه حتليل اخلطابات.
( )1وكما سنبني الحقا ،ول إدماج املعطيات اإلدراكية واملوسوعية يف عملية تأويل امللفوظات دون
اتتزال هذه األترية إىل جمرد مجل.
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اخلطيتيتاب املتطيتيتور باعتبيتيتاره مبيتيتدأً غائييتيتاً متحكميتيتاً يف تأوييتيتل امللفوظيتيتات اليتيت تشيتيتكل
وإنتاجها .فيما يتعلق باإلنتاج ،وبعييتدا ،يف نظرنيتا ،عيتن أن يكيتون غائييتا موجهيتا ميتن
اخلطاب ،فإن يفسر بالقطد اإلتباري للمتكلم ،وبقدرات على توجي تأويل خماطبيت .
وستكون لنا فرصة للرجو إىل هذا الحقاً.
ما هو هدف حتليل اخلطابات؟ إن يف نظرنا أن يبني أن:
أ) تأويل متوالية للملفوظات ت لف :
ب) للخطاب بنية(:)4
( )4تاصة ب
( )2وهي مستقلة عن:
 مقاصد املتكلم حمتوى امللفوظاتج) هذه البنية تلعب دوراً يف التأويل ويف إنتاج اخلطاب ،ويلك من تالل ما يلي:
( )4ليس هناك حتليل كامل خلطاب ما إيا مل يستخرج هذه البنية؛
( )2كل تطاب هو بطبيعت (غائيا) موج حنو إنتاج هذه البنية.

( )4ويطح وفق هذا املنظور القول إن كل منط من أمناط اخلطاب (السرد ،الوصف ،اخلطاب السياسي،
احملاورة) يو بنية متيزه .وهكذا نشهد تطور مسعى تنميطي للخطابات يعترب أن كل منط من أمناط
اخلطابات ينتج بنيت اخلاصة ال متنح هويت  .ومبعزل عن التحديد الدائري الكامن يف صلب هذا
الطنف من املنظورات نعترب التطور الذي يذهب إىل أن حمتوى اخلطاب ليس ل أي تأثري على
بنيت وعلى منط تطوراً قابالً للنقاش.
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ولتحقيق هذا املسعى ،ال بد أن تكون للخطاب بنية تاصة مسيتتقلة ،ومقاصيتد
للمتكلم ،وحمتوى للملفوظات ،وهو ما سيشكل ظاهرة انبثاق من النمط.2
يبدو لنا أن املدتل إىل نقد الفرفية ال سيطبح اخلطاب مبوجبهيتا انبثاقيتاً ميتن
النمط ،2هي على وج التحديد التربير (على حنو فمين ولكيتن عليتى األقيتل بشيتكل
وافح) الغائي لوجود البنية .من زاوية النظر هذه ستكون معاجلة الظاهرتني املنبثقتني
من النمط 2واملتمثلتني يف حقيقة األمر يف املورفيمات وامللفوظات أكثر فاعلية ،ويلك
قبل الوصول إىل اخلطاب .وهلذا ستخطص الفقيترة املوالييتة ،وسيتنعود بعيتد يليتك إىل
اخلطاب.

املورفيمات وامللفوظات :حنو انبثاق أصيل من النمط2
فيم تكون املورفيمات وامللفوظات انبثاقا من النمط2؟
أول ما جتب اإلشارة إلي هو أن التمييز بني الفونيم واملورفيم خيضع للتمفطيتل
امليتيتزدوج للغيتيتة()4؛ فالفونيميتيتات تتمفطيتيتل فيميتيتا بينهيتيتا لتنيتيتتج مورفيميتيتات ،وتتمفطيتيتل
املورفيمات فيما بينها لتفضي إىل مجل .هذا ال يكفي يف حد يات لتربير أننا ال نستطيع
أن خنتزل املورفيمات إىل فونيمات ،ولكن الذي جيعل من مورفيم ظيتاهرة انبثيتاق ميتن
النمط 2غري قابلة لالتتزال إىل العناصر اليت ت لفهيتا ،إنهيتا ظيتاهرة امليتدلول( :)2فميتع
( )4مارتيين  .4911تسمى املورفيمات مونيمات يف اصطالحات مارتيين ،غري أن هذا التمييز غري دال يف
سياقنا هذا.
( )2جيب أن نضيف املقولة الرتكيبية باعتبارها عنطراً مسهماً يف داللة املورفيم ،ويلك وفق اخلطاطة ال
تقول إن معنى املورفيم هو حطيلة للمعنى املعجمي زائد املعنى النحوي ،حيث يتضمن املعنى
النحوي املقولة الرتكيبية من بني أشياء أترى.
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املدلول يربز يف املورفيم عنطر جديد غري قابل البتة أن يرد إىل فونيمات وإىل القواعد
ال تقف وراء توليفها(.)4
نتوفر من تالل املورفيم على مثال عن ظاهرة االنبثاق من النمط ،2ونتوفر من
تالل اجلملة على مثال عن ظاهرة االنبثاق من النمط ،4وبالفعل فالرتكيب والدالليتة
«يف حقيقة األمر» يعدان أسلوبني خمتلفني ومتكاملني للتمثيل عن بناء اجلملة وداللتها
ويلك باتتزاهلا إىل العناصر ال ت لفها()2؛ أي املورفيمات ،وإىل العالقات بيتني هيتذه
العناصر.
ومايا عن امللفوظ؟ وعالم يرتكز التمييز بني امللفوظ واجلملة ،بل قيتل ميتا هيتي
العالقة بني امللفوظ واجلملة؟ يكتسي هذا الس ال بالنسيتبة إىل التداولييتة رهانيتا مميتاثال
للرهان الذي لطابع اخلطاب يف االنبثاق من النمط 4واالنبثاق من النمط  2خبطوص
حتليل اخلطابات .فإيا كان امللفوظ خيتزل إىل اجلملة ،فإن التداولييتة تيتذوب يف الدالليتة
والرتكيب ،فوجودها لن يكون يا مشروعية تالطة .فما هي العوامل ال جتعيتل ميتن
املورفيم ظاهرة انبثاق من النمط 2؟ لقد رأينا أن عامال مزدوجا تارجيا يتدتل فيميتا
وراء العنطرين اللذين تتألف منهما املورفيمات؛ أي املعنى املعجمي واملقولة النحوية.

( )4إن مفهوم اعتباطية اللسان.
( )2يعد الرتكيب والداللة مقاربتني تأليفيتني .وبيان يلك أن باالستناد إىل التأليف الرتكييب والداللي بني
املورفيمات نستخلص البنية الرتكيبية للجمل ،وكذلك حتليلها الداللي .ووفق هذا التطور يكون
الرتكيب والداللة اجتاهني اتتزاليني باملعنى املشار إلي أعاله .وينسحب يلك على الربنامج
األدنوي للنحو التوليدي (بولوك قيد الطبع) ،حيث عدت اجلملة اإلسقاط األقطى للطرفة
(الطرفة عالمة التطابق امللحقة بالفعل).
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ووفقا لالسرتاتيجية ياتها ،ولنبني أن امللفوظات هي ظواهر انبثاقية من النمط  2فإنيت
يتعني ويكفي أن نبني أنها ال ختتزل يف مجل.
ومثة مدتل بديهي خبطوص هذه املشكلة ،يتعليتق األميتر بتأوييتل امللفوظيتات.
فإيا كان تأويل امللفوظات ال يلتبس بتأويل اجلمل ،وبعبيتارة أتيترى إيا كانيتت هنيتاك
فرورة للخطوتني اللتني مت التمييز بينهما يف التأوييتل ،فيتإن امللفوظيتات ال ختتيتزل إىل
مجل .يف هذه احلالة اخلاصة ،يكمن العامل اخلارجي يف اآللي التأويلية التى ينبغيتي أن
تلحق باآلليات اللسانية الطرف (تركيب داللة) لبيان تأويل امللفوظات.
لن نشري هنا سوى إىل اتتالف بسيط وموثق جيدا :امللفوظات ال حتتوي على
إشاريات ت ول على حنو خمتلف وإن تطابقت مع اجلملة ياتها .ويف هذه احليتدود فيتإن
ميكانزمات التأويل اللسانية اخلالطة "تركيب وداللة" غري كافية لتأويل امللفوظ؛ إي ال بد
من أن نضيف إليها معارف إدراكية حول العامل ،فلنفحص املثال التالي:
 .9أنا هنا اآلن
هلذه اجلملة دائما املعنى نفس  ،مهميتا كيتان الظيترف اليتذي تقيتال فييت  .غيتري أن
امللفوظات املختلفة ال تنتجها ليس هلا املعنى نفسيت  ،فيتامللفوظ ( )9اليتذي أنتجتيت آن
روبول يوم  11أكتوبر  4995سيكون ل التأويل املشار إلي يف (:)2
( )2آن روبول موجودة يف هانوفر يوم  19أكتوبر 4995م.
ال يُعَ ُّد معنى هذا امللفوظ اخلاص ليت( )9بطبيعة احليتال مميتاثال ملعنيتى أي ملفيتوظ
تاص آتر ليت( .)9وإىل هذا احلد فامللفوظ ال خيتزل يف اجلملة ،ويتعليتق األميتر حقيقيتة
بظاهرة انبثاق من النمط2؛ أي مبقولة طبيعية مالئمة علميا.
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اخلطاب ليس مقولة طبيعية مالئمة علميا :القسم الثاني
ما هو الفرق بني افرتاض أن اخلطاب يفرض غائيا بنية للملفوظات ال ت لفيت
وبني إسناد آلية تاصيتة إىل تأوييتل امللفوظيتات؟ ففيتي حاليتة اخلطيتاب ،يكيتون مفهيتوم
االشتغال الغائي حافرا ،بينما يكون غائبا يف حالة امللفوظ.]...[ .
وهكذا فإن كل تربير غائي يعترب غري علمي ،عنيتدها ولكيتي نيتربر عيتدم قابلييتة
اخلطاب لالتتزال:
( )4أن تقوم البنية أو البنى ال نسندها إلي بدور غري غيتائي ومسيتتقال عيتن مقاصيتد
املتكلم ،وحمتوى اخلطاب يف إنتاج .
( )2أن تقوم البنية أو البنيات بدور يف تأويل .
يستدعي هذان الشرطان بعض التعليقات :جييتب أن نسيتجل أوال أنهيتا تناسيتب
املظهرين اللذين يتوفر عليهما كل ملفوظ؛ أي أن منتج وميت ول( .)4وقيتد افرتفيتنا يف
الغالب أن اإلنتاج والتأويل قد كانيتا ظيتاهرتني منعكسيتتني،؛ فاملرحليتة األوىل للعملييتة
التأويلية مناسبة للمرحلة األترية لعملييتة اإلنتيتاج وهكيتذا دوالييتك .أن تكيتون هيتذه
الفرفية صحيحة أو أال تكون فيما يتطل باملظاهر اللسانية اخلالطة (صواتة وتركيب
وداللة) لتأويل امللفوظات فإنها ال ختلو من هنات فيما يتطيتل بتأويليتها التيتداولي؛ إي
جيب ،يف احلقيقيتة ،أن تكيتون قضيتايا السيتياق( )2هيتي نفسيتها بالنسيتبة إىل امليتتكلم وإىل
( )4ال يستلزم يلك أن تأويل امللفوظ يكون دائماً مكلالً بالنجات ،لكن يلك مسألة أترى لن تكون
موفو حديثنا هنا ،غري أن ميكن ألجل التوسع العودة إىل :سبريبر وويلسون .4929 / 4921
( )2ي ول امللفوظ استناداً إىل السياق ،والسياق م لَّف من القضايا ال يعتقد املخاطب يف صحتها،
وبعض تلك القضايا عبارة عن معارف موسوعية حول العامل.
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املخاطب ،وهلذه األطروحة املعروفة حتت اسم املعرفة املشرتكة عيبان؛ فهي تفضي إىل
تراجع ال نهائي (انظر سيتبريبر وويلسيتن ()4929/4921 )Sperber et Wilson
وتتنبأ على حنو غري واقعي بأن كل تواصل ناجح بالضرورة (أي ال وجيتود أبيتدا ألي
سوء تفاهم) فال ميكن إين ،احلفاظ عليها ،ومن هنا ،ولكي يتماهى تأويل امللفوظ ميتع
إنتاج  ،جيب ويكفي ،أن ختتزل تأويل امللفوظ إىل تأويل اجلملة املناسيتبة ،وكميتا رأينيتا
يلك يف الفقرة السابقة (انظر الفقرة  ،)5فيتاألمر ليتيس كيتذلك .وإىل هيتذا احليتد فميتن
املشرو متييز إنتاج امللفوظات وتأويلها.
ويف هذا املقام ،وفيما يتطل بيت ( )4وبالنظر إىل الوفيتع املشيتكوك فييت ملفهيتوم
الغائية ،فإن البنية اآلن إيا كانيتت تلعيتب دورا يف إنتيتاج اخلطيتاب ،فإنيت سيتيكون ميتن
املفضل ،على األقل ،أال يكون هذا الدور غائيا .وبيتالنظر ،ميتن جهيتة أتيترى ،إىل أنيت
على البنية لكي يكون هلا وفع تاص جدا يسنده إليها حتلييتل اخلطابيتات ،أن تكيتون
مستقلة عن مقاصد املتكلم واحملتوى فإننا ال نرى أي دور آتر بإمكانها أن تلعبيت غيتري
الدور الغائي( .)4أما بالنسبة إىل ( )2فمن البديهي أن إيا كانت ملفهيتوم بنييتة اخلطيتاب
مشيتروعية ميتا ،فإنيت ال ميكنيت أن يكتسيتبها (تيتارج اإلنتيتاج) إال ميتن تيتيتالل دوره يف
التأويل؛ أي أن على املخاطب بالضرورة أن يسرتجع كي يفهم اخلطاب .إال أن هيتذا
الطابع املبتذل ال يدل على أن استُنفذ كليا :وبالفعل فإن البنية إيا كانت مسيتتقلة عيتن
مقاصد املتكلم واحملتوى فإننا ال نرى أي دور ميكنها القيام ب يف تأويل اخلطاب.

( )4ينسحب ما نقول هنا على املسيتمى تركييتب اخلطيتاب أو اللسيتانيات النطيتية اللَّيتذَين يُعَيتدان تنيتويعني
لتحليل اخلطاب.
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وهكذا فإننا ال نرى أن هذه الشروط قد استوفيت ،ويبيتدو لنيتا أن قيتوة اليتدليل
توجد يف الطرف املقابل  .وإيا كنيتا عليتى حيتق فيتإن اخلطيتاب خيتيتزل يف عناصيتره؛ أي
امللفوظات ،وتفسره العالقات بني عناصره .إن األمر يتعلق بظاهرة انبثاق ميتن اليتنمط
4؛ أي أن األمر ال يتعلق مبقولة طبيعية مالئمة علميا.

االنسجام يف خدمة اخلطاب:
بإمكان املنافحني عن اخلطاب باعتباره ظاهرة انبثاق من النمط  2أن يسيتتدعوا،
من أجل الدفا عن وجهة نظرهم ،مفهوم االنسيتجام ( )Coherenceاليتذي يلعيتب
دوراً مركزياً وإن كان غامضا يف حتليل اخلطابات .ويبدو لنا ،وألسباب خمتلفة سنعمل
اآلن على عرفها بسرعة ،أن العالج سيكون أسوأ من الضرر.
وميكن لرباهني املنافحني عن حتليل اخلطابات أن تقيتوم بالفعيتل عليتى الفرفيتية
التالية:
( )9فرفية حول اخلطاب واالنسجام
إن ما مييز اخلطاب هو االنسجام
استنادا إىل هذه الفرفية ،فإن ما سيحدد اخلطاب (مبعنى حتليل اخلطابات) قيتد
يكون هو االنسجام .فهو الذي يفسر ويربر بشكل أو بآتر وجيتود البنييتات اخلاصيتة.
فبما أن يفرتض يف االنسجام أن يشتغل بني امللفوظات ال داتلها ،فإن متييز اخلطيتاب
بهذه الطريقة قد ول سلفا دون اتتزال إىل امللفوظات ،وأن اعل من ظاهرة انبثيتاق
من النمط 2؛ أي مقولة طبيعية مالئمة علميا .ميتن احملتميتل أن يكيتون االنسيتجام هيتو
العامل اخلارجي ،ويلك مقارنة باملعنى املعجمي للمورفيمات ،ومعنى امللفوظات.
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إننا نرى أن هناك إجابتني أساسيتني عن هذه الرباهني القائمة على االنسيتجام،
اجلواب األول نستبعده ،ونتبنى الثاني ،وهو ما سنقوم ب الحقاً:
( )41اجلواب األول :العالقات بيتني امللفوظيتات ال حتيتول دون االتتيتزال ،ويف هيتذه
احلالة فإن كون االنسجام يعمل بني امللفوظات أكثيتر مميتا يعميتل داتليتها ليتيس
عائقا أمام االتتزال.
( )44اجلواب الثاني :لكي يقوم االنسجام بالدور الذي تسنده إلي هذه احلجة فعلييت
أن يكيتيتون قيتيتابال أن يعيتيترف تعريفيتيتا مسيتيتتقال ،وال يبيتيتدو األميتيتر كيتيتذلك يف هيتيتذه
احلالة(.)4
ويف احلقيقة فإن يبدو لنا من الطعوبة مبكان أن نعطي ملفهوم االنسجام حمتيتوى
وتعريفا ،ال يدمج مفهوم اخلطابات( .)2وبشيتكل عيتام فإننيتا نعتيترب االنسيتجام معيتادال
للخطاب متاما كما هو شيتأن النحوييتة بالنسيتبة إىل اجلمليتة .ونعيترف يف الوقيتت نفسيت
اخلطاب باعتباره متوالية منسجمة من امللفوظات ،ومع يلك فنحن نالحيتظ أن حنوييتة
مجلة ما ختضع لقواعد مستقلة ،يف الوقت الذي ال يبدو االنسجام تافعا ألي قاعيتدة
مستقلة مهما كانت طبيعتها ،ويف هذه احلالة فإن االنسجام يتحدد بالنظر إىل اخلطاب،
وأن اخلطاب يتحدد بالنظر إىل االنسجام ،ويلك فمن حركة دورييتة مجيليتة .وهكيتذا
فإن كل حماولة تسعى إىل جعل اخلطاب مقولة طبيعية مالئمة علميا ،قيتد يكيتون مآهليتا
الفشل.
( )4ملا كان من غري املمكن يف نظرنا تعريف االنسجام بشكل مستقل فإننا لن نتبنى اإلجابة األوىل .إننا
نعترب االنسجام نتاجاً فرعياً لتأويل امللفوظات وليس عامالً من عوامل تأويل .
( )2ينظر :موشلري  ،4929وريبول (قيد الطبع).
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مقاربة بديل لالنسجام واخلطاب:
ومع يلك فإن ال جيب علينا أن نتوقف عن االهتمام باخلطاب ،ويلك لسببني:
أوال ألن احلاجات احلالية للتحليل اللساني ،وتاصة يف جميتال الطيتناعات اللغوييتة ال
تتوقف على امللفوظ ،والسبب الثاني يكمن يف أن امللفيتوظ ال ييت ول عموميتا منعيتزال،
وأن  ،إيا كان مسبوقا مبلفوظ أو مبجموعة من امللفوظات فإن هناك حظوظا قوييتة ميتن
احملتمل جدا أن تكون بعض املعلومات املستخلطيتة ميتن تأوييتل امللفوظيتات فيترورية
لتأويلها .وبعبارة أترى يتعني رفض حتليل اخلطابات لكن يتعني مواصلة تطبيق منهج
حتليل اخلطاب الذي يتماهى من هذا املنظور مع التداولية .وطبقا ملا أشرنا إلي أعيتاله
خبطوص الطابع احلدسي واملا قبل نظيتري ملفهيتوم االنسيتجام فإنيت ال جميتال لتوظيفيت
ملعاجلة اخلطاب .وعلى العكس من يليتك جييتب عليتى النظرييتة اليت نوظفهيتا ملعاجليتة
اخلطاب أن تأتذ االنسجام بعني االعتبار.
إيا كان االنسجام مفهوما حدسيا ،فمايا يوافق ؟ وكيف نوظف  ،وملايا نوظفيت ؟
يتجسد مفهوم االنسجام يف أحكام نطلقها على تطابات ،أو على متكلمني من تالل
تطاباتهم ،وهو خيضع لتأويل اخلطاب الذي نقوم ب ال العكس ،ويف هذه احلدود فإن
بيان تأويل اخلطاب يعين ،إىل حيتد كيتبري ،بييتان األحكيتام العفوييتة اليت نطلقهيتا عليتى
اخلطابات وال ن وهلا إىل حد ما ،ويلك بالنظر إىل أن هيتذه األحكيتام ليسيتت علمييتة
وليس هلا أي دور تفسريي أو وصفي تقوم ب يف نظرييتة لتأوييتل اخلطابيتات .وعيتالوة
على يلك فإن أحكام االنسجام تشكل ظيتاهرة مطيتاحبة للغيتة ،اليت ميكيتن ليتيتتحليل
اخلطاب توفيحها ،بل جيب علي أن توفيحها.
إن كل ما قيل يف الفقرات السيتابقة كانيتت الغاييتة منيت تربييتر مقاربيتة اتتزالييتة
للخطاب ،مقاربة ،بقدر ما ختتزل تطابا ما إىل امللفوظات ال تكونيت  ،تفيترتض لكيتي
العدد الثالث عشر (رجـب 3415هـ – مايـو 1034م)
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يكون هذا اخلطاب م وال ،نظرية لتأويل امللفوظات ،يعين نظرية تداولييتة .وسيتنالحظ
أن عدم اتتزالية امللفوظ إىل اجلملة يفرتض أن هذه املقاربيتة التداولييتة تسيتمح بيتدمج
معارف غري لسانية( )4يف تأويل امللفوظات .وإين ،فإن مقاربة اخلطاب ال ندعو إليها،
وإىل حد بعيد ،هي يف الوقت نفس اتتزالية وسياقية ،وتقوم على فرفيتني أساسيتني:
ف :4.اخلطاب ليس مقولة طبيعية مالئمة علميا،
ف :2.كل ملفوظ ي ول نسبيا ارتباطا بسياق ال يُختزل يف املعلومات اللسانية املضمنة
يف اجلملة.
فالفرفية  4تناسب مظهر االتتزال ،فيما تناسب الفرفية  2املظهيتر السيتياقي
ملقاربتنا للخطاب.
هناك حاليا نظرية تتطابق جيداً مع متطلبات حتليل اخلطاب باملعنى املشيتار إلييت
أعاله؛ أي نظرية اتتزالية وسياقية يف اآلن نفس  :إنها تداولييتة املالءميتة اليت وفيتعها
سبريبر وويلسن ( .)4929/4921وليتن نقيتوم هنيتا بعرفيتها عرفيتا مفطيتال ،ألنهيتا
معروفة اآلن جيدا ،بل سنكتفي بأن نذكّر بأن األمر يتعلق بنظرييتة يات طيتابع معيتريف
(تعترب اللسانيات والتداوليات جزأين ميتن عليتم اليتنفس املعيتريف) جتعيتل ميتن التأوييتل
التداولي جمموعة من السريورات غري املتخططة ال ييتتم اسيتتدعااها بعيتد التحلييتل
الرتكييب والداللي( )2وتستمر يف تأويل امللفوظ يف ارتباط بسياق غيتري معيتروف سيتلفا،

( )4لقد بينا أعاله مدى فرورة تلك املعارف يف تأويل امللفوظات (انظر الفقرة  ،)5ويف غياب تلك
املعارف سيختزل امللفوظ إىل اجلملة.
( )2وتتبنى املنظور االتتزالي نفس الذي نتبناه ،م داه أن امللفوظات ال ختتزل إىل مجل لكن اجلمل ختتزل
إىل مورفيمات ،واملورفيمات ال ختتزل إىل فونيمات.
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لكن مبين ملفوظا بعد ملفوظ .يتشكل هذا السياق من القضايا اليت يعتقيتد املخاطيتب
أنها صادقة وال يستخلطها من مطادر متنوعة من بينها تأوييتل امللفوظيتات السيتابقة
واإلدراك املباشر واملعرفة املوسوعية حول العامل .ومن جهيتة أتيترى ،يتموقيتع سيتبريبر
وويلسن ،وسنرى الحقا( )4أن األمر ليتيس غيتري يي أهمييتة ،يف إطيتار سيتياق ميتا بعيتد
غرايس و تفظان عنده من فلسفة اللغة بأهمية مفهوم القطد واملبدأ العام الذي يتل
حمل جمموعة مبادئ ويتعلق األمر بيتمبدأ املالءمة.

القصدية املوضعية والقصدية الكلية
ينبين التمييز الذي سندرج يف هذه الفقرة على تطور علم نفس العامة اليتذي يشيتكل
النظري السيكولوجي ملا تووفع على تسميت بيتعلم نفيتس العاميتة ،واملقطيتود بتطيتور
الفيزياء العامة (مسيت وكاساتي(  )4991( Casati et Smithجمميتو املسيتلمات
واالستدالالت ال تعترب تاطئة من وجهة نظر الفيزياء املعاصرة ولكنها عملية عليتى
أصعدة أترى ،وخباصة تلك ال نستند إليها يف تنب اتنيتا وأفعالنيتا خبطيتوص األشيتياء
املادية واألحداث ال تقرتن بها يف العامل .ومن املنظور نفس فإن علم نفس العامة هو
جممو املسلمات واالستدالالت ال تستند إليهيتا توقعاتنيتا اليت تيتتحكم يف الطريقيتة
البشرية ال تكيّف بها تطرفاتنا مع تطرف اآلتر .يتمثل علم النفس الشعيب يف تيتبين
ما اصطلح علي دينات باسرتاتيجية امل ول ( )...ال نسند فيها إىل هياكيتل أتيترى

()2

متثيالت داتلية (معتقدات ،مقاصد اخل) حمفزة ألعماهلا .بالنسبة إىل دينيت" :المنيتاص
( )4انظر :الفقرة44.
( )2يتحدث دينيت عن أجهزة تعديل ،ولكنْ مما ال شك في هو أننا نتبنى اسرتاتيجية امل ول بطفة عامة
جداً.
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من تبين وجهة نظر قطدية جتاه الذات وجتاه الكائنات الذكييتة الشيتبيهة بنيتا" ويضيتيف:
األهم ليس أننا نسند معتقدات ورغبات إىل أشياء اد فيها متثيالت داتلييتة فحسيتب،
وإمنا عندما نكتشف موفوعا تنطبق علي اسرتاتيجية امل ول نبحث عن سبيل لتأوييتل
بعض من حاالت الداتلية فضالً عن أنها متثيالت داتلية".
من البدهي أن اسرتاتيجية امل ول تنطبق متاماً على الكائنات البشرية باعتبارهيتا
منتجة خلطاب ما ،فالكالم يعترب عموما معربا عن مقاصد وعن أفكيتار وعيتن مشيتاعر
املتكلم(.)4وبالعودة إىل االسرتاتيجية االتتزالية ميكن القيتول إن اخلطابيتات ختتيتزل إىل
ملفوظات ،وإننا إين نسند إىل كل ملفوظ على حدة مقاصد إىل املتكلم ،هذه املقاصيتد
ال يبنيها املخاطب استنادا إىل ملفيتوظ حميتدد نسيتميها بالقطيتديات املوفيتعيّة ،وكميتا
سبقت اإلشارة إىل يلك آنفا التتعلق اسرتاتيجية امليت ول وكيتذلك عليتم نفيتس العاميتة
بامللفوظ فقط ،وإمنا يستعمل املخاطب بالنسبة إىل كل ملفيتوظ عليتى حيتدة اسيترتاتيجية
امل ول مسندا للمتكلم قطداً موفعياً وال يكتفي بذلك بل يبين على أساس قطديات
موفعية متتالية وآليات أترى ستكون موفو حديثنا الحقا( ،)2ما سنسمي بالقطيتد
الكلي ،نعين قطداً يشمل جممو اخلطاب .هكيتذا نفيترق بيتني قطيتد موفيتعي يسيتنده
( )1سنالحظ عموماً أن اسرتاتيجية امل ول إن كانت يات إسهام فعال يف تأويل اخلطاب وإنتاج
وامللفوظات املشكلة ل  ،فدراستها من هذا املنظور إلنتاج امللفوظات وتأويلها سيكون ناجعاً بالنسبة
إىل جماالت أترى مرتبطة باهلندسة اللغوية والذكاء االصطناعي ،فإيا أتفقنا يف صياغة نظرية
مكتملة ملا ميكن أن تكون علي اسرتاتيجية امل ول يف امال اللغوي فحتما ستكون حظوظنا يف
صياغة برنامج جيتاز بنجات رائز تورينغ غري وافرة ،ويطدق األمر بالنسبة إىل احلوار إنسان – آلة
والرتمجة اآللية...
( )2انظر :الفقرة .41
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املخاطب إىل املتكلم حمتكما إىل ملفوظات  ،وبني قطد كلي يسنده املخاطب إىل املتكلم
حمتكما إىل تطاب  ،هكذا يشكل القطد املوفعي والقطد الكلي حمتويات القطدية الوفيتعية
والقطدية الكلية ،أي القدرة ال مبوجبها يسند املخاطب إىل املتكلم تاصيتية امتالكيت
قطد موفعي وقطد كلي .ومن هذا املنظور يقرتن تأويل امللفيتوظ واخلطيتاب بالفرفيتيات
ال يطوغها املخاطب حول ما حبوزة املتكلم من قطدية موفعية أو كلية خمطوصتني.
البد من التنبي إىل أن فرفيتنا ليست بالفرفية الساكنة وال مبقتضاها يرتقيتب
املخاطب نهاية اخلطاب حتى يتمكن من إسناد قطدية كلية للمتكلم تتناسيتب بشيتكل
أو بآتر مع جممو قطدية وفعية .بعيدا عن هيتذا التطيتور ،جتسيتد القطيتدية الكلييتة
فرفية تقبل التعديل ملفوظا بعد ملفوظ ،وال يكيتون يليتك بإفيتافة بسيتيطة لقطيتدية
موفعية جديدة وإمنا باالحتكام إىل القطدية الكلية السابقة والقطدية املوفيتعيّة اليت
تبنى للتو بالنسبة إىل ملفوظ ما .وكذلك باالحتكام إىل التعديالت ال حتدثها القطدية
املوفيتعيّة للقطيتد ية الكلييتة .تتخيتذ تليتك التعيتديالت ثالثيتة أمنيتاط مشيتاكلة يف يليتك
التعديالت ال

دثها امللفوظ لسياق معني ،وبالقييتاس إىل التعيتديالت نقيتيس مقيتدار

مالءمتها ،وفق ما هو حمدد يف نظرية سبريبر وويلسن:
 – 4ميكن لقطد موفعي أن يناقض عنطرا من القطد الكليتي ،حينئيتذ ينتيتز يليتك
العنطر [من سريورة التأويل].
 -2ميكن لقطد موفعي تغيري القوة ال يُدرك من تالهلا عنطرا من القطيتد الكليتي
ويلك جبعل يلك العنطر أكثر أو أقل يقينا.
 - 1ميكن لقطد موفيتعي يف ترابطيت ميتع عناصيتر القطيتد الكليتي أن ينيتتج بواسيتطة
االستنتاج عنطرا أو عددا من العناصر اجلديدة منتمية للقطد الكلي.
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كل ما أسلفنا قول ال خيلو هذا من نتائج ،فإيا صح ما قلناه للتو عيتن العالقيتات بيتني
القطدية املوفعيّة والقطدية الكلية ،ينبغي أن نستخلص من يلك أن عناصر القطدية
الكلية متلك صورة قضوية وبشكل أو بآتر متثل جزءا من السياق .إيا ما استحضيترنا
املطادر الثالثة ال يسندها سبريبر وويلسيتن للقضيتايا املشيتكلة للسيتياق ،سيتندرك أن
أحدهما ميثل املطدر املفضل للقطدية الكلية يتعليتق األميتر بطبيعيتة احليتال بتيتأويالت
امللفوظات السابقة .وينبغي التشديد على كون القطدية الكلية ليست مساوية للسياق،
مثلما ال تساوي اجلزء من السيتياق املتشيتكل ميتن تأوييتل امللفوظيتات السيتابقة .توافيتق
القطدية الكلية بالفعل ،يف امموعة الفرعية من القضايا ال تتدتل يف يلك اجلزء.

بناء اخلطاب واالنسجام
مايا ميكن أن نقول عن اخلطاب واالنسجام؟ ما الذي تتجنب املقاربة االتتزالية
والسياقية من عقبات حتليل اخلطابات؟ كيف ترصد أحكام االنسجام؟ وأكثر من يلك
كيف يتم بناء القطيتد ية الكلييتة؟ هيتل تعتيترب اسيترتاتيجية امليت ول واقعييتة بالنسيتبة إىل
اخلطاب ،أو بعبارة أترى ما العالقات اليت جتميتع بيتني القطيتدية الكلييتة املسيتندة إىل
املتكلم وبني متثيالت الذهنية؟
سنسعى يف هذه الفقرة إىل اإلجابة عن األسئلة املطروحة وفيتق الرتتييتب اليتذي
سيظهر أسفل .
لنبدأ بالس ال املتعلق باخلطاب واالنسجام .إن االسرتاتيجية املوصوفة يف الفقرة أعاله
وكما يدل عليها امسها ،نعين اسرتاتيجية امل ول ،تعد اسرتاتيجية تأويلية .إنهيتا تتعليتق
بتأويل امللفوظات واخلطاب ،كما تقرن تأويل اخلطاب بتأويل امللفوظات .كما أنها ال
ختتزل ،كما سيتبني ،تأويل اخلطاب إىل حاصل تأويل امللفوظات .ومثلميتا هيتو الشيتأن
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بالنسبة إىل هذه املسألة ،وكذلك بالنسيتبة إىل املسيتائل األتيترى سيتنظل أوفييتاء لطيترت
سبريبر وويلسن ،معتربين هذه االسيترتاتيجية اسيترتاتيجية فرفيتية -اسيتتنباطية ،ألنهيتا
تنبين على صياغة فرفية حول مقاصد (حملية يف البداية وكلية بعد يلك) املتكلم تُعدل
(الفرفية) حبسب ما إيا مت تأكيدها أو نفيها .ويعترب ولسن وسبريبر اآللية الفرفيتية-
االستنباطية مبثابة القاعدة بالنسبة إىل سريورة تأويل امللفوظات ،وسنكتفي ببسط تلك
اآللية إىل جمال اخلطاب .إال أننا لن نعترب ،بأي حال من األحوال ،أن تأوييتل اخلطيتاب
تكم إىل اآللية نفسها ال

تكم إليها تأويل امللفوظات؛ ألن تأوييتل امللفوظيتات مييتر

عرب حتليل لساني (تركييب وداللي) ثم عرب سريورة فرفية استنتاجية تداولية .وبيتذلك
يعرف مرحلتني :مرحلة يات طبيعة لسانية صرف ومرحلة يات طبيعة تداولية ،بينميتا
ال متر عملية تأويل اخلطاب بأية مرحلة لسانية ،فاملعطيات اللسانية ليس هلا أي إسهام،
أو لنقل إنها يات إسهام غري مباشر يف تأويل اخلطاب .فإيا فحطنا القضايا املطاغة يف
الفقرة السابقة سندرك أن تأويل اخلطاب يُختزل يف عملية بناء قطيتدية كلييتة تتشيتكل
بدورها على أساس قطدية حملية .يف هات احلال وفيما يرتبط بالتأوييتل ينبغيتي اعتبيتار
تأويل اخلطاب عملييتة تُبنيتى بسيتريورات مماثليتة للسيتريورات اليت تنطبيتق يف مسيتتوى
امللفوظ ،مع فارق أن عدد املعلومات املعتربة جيعلها أكثر تعقيدا .إننا نعترب عملية بنيتاء
القطدية الكلية تكمن تلف أحكام االنسجام املسندة إىل اخلطابيتات أو إىل منتجيهيتا.
فكلما كانت القطدية الكلية املسندة إىل متكلم تطاب معني معقيتدة وتفطيتيلية ،كيتان
احلكم بانسجام يلك اخلطاب إجيابيا .وبعبارة أترى ليس االنسجام تطورا مطلقا بيتل
هو تطور نسيب يو درجات؛ فدرجة االنسجام اليت نطيتف بهيتا تطابيتا معينيتا تتعليتق
بالسهولة أو بالتعقيد احملققني يف عملية بناء القطدية الكلية لذلك اخلطاب.
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قبل أن نتعمق أكثر نريد أن نقول كالما أكثيتر حتدييتدا خبطيتوص اآللييتات اليت
نراها كامنة يف صلب عملية بنيتاء القطيتدية الكلييتة ،فكميتا أشيترنا إىل يليتك يف الفقيترة
السابقة ،يعد بناء القطدية الكلية سيتريورة دينامييتة وفرفيتية -اسيتتنباطية .إن الطيتابع
الدينامي ال خيتزل فيما يكر سابقا ،وسنسيتعى إىل إفيتافة آلييتة أتيترى تيتبين القطيتدية
الكلية .متر هذه اآللية عرب ما اصطلحنا علي آنفا بيتالفرفيات االسيتتباقية(.)4وسيتنأتذ
بعض األمثلة ال تبني الطيغة ال تُبنى بها تلك الفرفيات [االسيتتباقية] ،وسيتنعطي
بعض اإلشارات ال ختيتص صيتيغ يليتك البنيتاء وكيتذلك كيفييتة توظييتف املتخيتاطبني
واملتكلمني هلا:
 )42تراني هل أجرا على سرد هذه الطرفة ال أبلغت بها حني كنت أسيتتظل حتيتت
جدار مقربة وسط قطعة برسيم يا اتضرار فاتن!؟ (ب) ليتمَ ال؟ (ج) فليتم تعيتد
لي مطداقيّة أتاف عليها بعد أن قلت حقائق تتعارض وتقاليد سنة .4212د) مل
يكن القسّ مسنّا البتّة!؛ هيت) كانت اخلادمة مجيلة؛ و) "أطلق العذّال ألسنتهم ،لكنّ
يلك مل مينع شابا من القرية اماورة ميتن التغيتزّل باخلادميتة" .ز) ويف أحيتد األييتام،
أتفى مالقط املطبخ يف سرير اخلادم( .ت) عند عودت  ،بعد مثانية أيّام ،قالت ل
اخلادمة :ط) "هيّا ،قل لي أين أتفيت املالقط ،ال أحبث عنها يف كل مكان منيتذ
مغادرتك .ي) كانت تلك مزحة سخيفة جدّا" .ك) قبّليتها العاشيتق ،واليتدمو يف
عيني  ،ثمّ انطرف"( .ستندال ،السفر إىل اجلنوب ،ديوان ،ص.)445
 )41أ .مدينة سوفرونيا مكونة ميتن ميتدينتتني .إحيتداها تعرجيتات كاحلادليتة بهضيتبتني
منحدرتني ،وفيها الفرسان ورنني سالسلهم وعجلة لنسيتج األقفيتاص ،واجتييتاز
( )4ريبول.4992 :
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املوت بدراجات خبارية حمدودبيتة ،فيهيتا قمتهيتا الكيتبرية واحلبيتال األفقييتة الكثيتار
مشدودة إليها ميتن وسيتطها .النطيتف اآلتيتر ميتن املدينيتة ميتن اجليتص والرتيتام
واإلمسنت وفي الساحل واملعامل والقطيتور واميتزرة واملدينيتة وسيتواها .أحيتد
نطفي املدينة ثابت واآلتر زائيتل .حيتني تنتهيتي فيترتة اإلقاميتة يف هيتذا النطيتف
يقتلعون  ،يفككون أجزاءه وينقلون إىل مهمالت نطف مدينة أترى.
 )41ب .وهكذا ويف كل سنة يأتي اليوم الذي يزيح في العمال القوصرات الرتامييتة
ويهدمون الكهنوت واملعبد وأرصفة املرسى ومطفى النفط واملستشفى ،ملونها
يف شاحنات لتنقل من موقع إىل موقع حتى يكملوا رحلة احلَوْل .يظل هنا نطف
سوفرونيا حيث أبراج الرمي وعروض الفرسان وصيحة جتيء من عربيتة حادليتة
جتري على التعرجات شديدة االحندار .وهكذا يبدأ عد الشهور واأليام ال جيب
أن تنتظر عودة القافلة وتبدأ احلياة الكاملة من جديد.
 )41أ .إن كنيتيتت تطيتيتدقين ،حسيتيتنا سيتيتأتربك كييتيتف أنشيتيتئت أوكتافييتيتا ،مدينيتيتة نسيتيتيج
العنكبوت :هناك تلك اهلوة السحيقة ،املدينة معلقة فوق تلك اهلوة ،مشدودة إىل
القمتني حببال وسالسل ومعابر فيقة .فأنت تسري فيها عليتى أن تقيتع قيتدماك يف
الفراغات ال تفطل بينها أو تتشبث مبربعات شباك الكتان وال تيترى حتتهيتا أي
شيء على عمق مئات األمطار .بضع غيمات تلتمع عابرة ،وراءها إىل األسيتفل،
يلمع قا اهلوة الكبرية.
تلك نواة املدينة ،شبكة تستخدم ممرا وحامال من السقوط كيتل ميتا بقيتي منهيتا،
بدال أن يرتفع إىل أعلى يتدىل إىل أسيتفل .سيتالمل ميتن حبيتال ،فيترش معلقيتة ،مسيتاكن
صنعت مثل أكياس كبرية ،مشاجب ومطاطب مثل زوارق صغرية ،قرب ماء ،صنابري
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الغاز مفرغا ت ،مقابض سيتفافيد دائرييتة ،هيتواء ومباصيتق ،سيتالمل معلقيتة ،ورافعيتات،
منافد صغرية ،دشات ،عقل للريافة وحلقات أللعاب األطفيتال ،تلفرييتك ،ثرييتات
وزهريات تطعد منها نباتات متسلقة.
 )41ب .حياة أهل أوكتافيا املعلقة فوق تلك اهلاوية ليست أقل استقرارا من احلياة يف
املدن األترى )41 .ج .فهم يعرفون أن الشبكة لن تطول مقاومتها.
 )45جورجياس :أليس من السهل سهولة مدهشة يا سيتقراط أن نسيتتطيع بيتدون أيّيتة
دراسيتيتة للفنيتيتون األتيتيترى أن نكيتيتون بفضيتيتل البييتيتان وحيتيتده متسيتيتاوين ميتيتع مجييتيتع
املتخططني؟
سقراط :سنفحص عما قريب ،إيا ما اسيتتدعت املناقشيتة يليتك ،هيتل يتسيتاوى
اخلطيب بالتزام بذلك الفن مع اآلترين .أما اآلن فلنر أوال :هيتل يكيتون بالنسيتبة إىل
العدل والظلم واجلمال والقبح واخلري والشر ،يف الوقت نفسيت اليتذي يكيتون علييت يف
الطحة وموفوعات الفنون األترى؟ وهل ميلك دون أن يعيترف األشيتياء يف ياتهيتا،
ودون أن يعرف ما هو تري وما هو شر ،وما هو قبيح وما هو مجيل ،وما هو عادل وما
هو ظامل ،سرا لالقتنا يسمح ل أن يبدو وهو الذي ال يعلم شيئا ،أمام اجلهليتة ،أكثيتر
علما من العلماء .وهل جيب أن يكون املرء قد سبق ل تعلم مثل تلك املسائل قبل أن
يأتي إليك ملتمسا تعلم اخلطابة؟ ...أو هل سيتعني عليك تعليم اخلطابة إن مل ييتتعلم
املسائل احلقيقية املرتبطة بهذه املواد؟ ما رأيك يف كل يلك يا جورجياس؟ اكشف ليتي
باسم زيوس كما وعدتين منذ هنيهة عن القوة الكامنة يف اخلطابة.
جورجياس :أعتقد يا سقراط أن املرء إيا ما كان جاهال مبثل هذه املسائل فسيتعلمها
جبواري.
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سقراط :يكفي هذا ،ولقد أحسنت القول ،إن كي جتعل من الشخص تطيبا جيدا ال
مناص ل من معرفة العدل والظلم ،سواء أحتطلت املعرفة عنده من قبل أم حطل
عليها منك فيما بعد.
جورجياس :متاما
سقراط :ولكن مايا؟ أليس من تعلم اهلندسة املعمارية يكون مهندسا معماريا؟
جورجياس :بلى
سقراط :نعم ،ويكون طبيبا يلك الذي درس الطب؟ وهكذا دواليك ،ما إن يدرس
إنسان شيئا ،حتى يكتسب الطفة ال مينحها علم هذا الشيء؟
جورجياس :بالتأكيد
سقراط :تبعا لذلك ،يكون كل من تعلم العدل عادال؟
جورجياس :من غري شك
سقراط :من كان عادال يتطرف وفقا للعدالة.
جورجياس :نعم
سقراط :وهكذا يكون من يعرف اخلطابة عادال بالضرورة ،وال يستطيع العادل إال
العمل بالعدل.
جورجياس :يلك حمتمل
سقراط :إين ،فمن يكون عادال ال ميكن أن يقرتف الظلم.
جورجياس :بالضرورة
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سقراط :لكن اخلطيب حبسب ما قلناه عادل بالضرورة.
جورجياس :نعم
سقراط :ولن ميكن أن يريد تبعا لذلك أن يرتكب الظلم.
جورجياس :يبدو متاما أن اليريده [املرتمجان :اعتمدنا ترمجة حممّد حسن ظاظا حمليتاورة
جورجياس ،الناشر :اهليئة املطريّة العامّة للتأليف والنشر ،4921 ،صص[52-54
"
أفالطون "
من بني النطوص األربعة ثالثة هي عبيتارة عيتن حمكييتات قطيترية أو نطيتوص
وصفية ،بينما ميثل النص الرابع حماورة .ويف انسجام مع مبادئنا لن ننطلق من الفكيترة
ال يتم التمييز مبقتضاها انطالقا من تطيتور االشيتتغال املعيتريف بيتني تأوييتل احملكييتات
والنطوص الوصفية أو احملاورات .تعيننا النطوص الثالثيتة األوىل عليتى توفيتيح ميتا
نقطده بالفرفية االستباقية؛ ففي النص األول يُكون القارئ فرفية استباقية سيتيتثبت
منها يف نهاية النص ،بعكس النص الثاني والثالث حيث إن املتكلم ميتدعو إىل صيتياغة
فرفيات استباقية سيتم نفيها الحقا ،إن املقطع الوارد يف ( )45مساق لغاييتة توفيتيح
فائدة أو حدود مقاربة حتتكم إىل تطور القطدية الكلية ويلك عندما تنقسم القطيتدية
الواحدة إىل قطديات متعددة كما يف احملاورة عموماً.
وبالعودة إىل املثال ( )42يسمح مستهل اليتنص ميتن اجلمليتة (42أ) إىل اجلمليتة
(42ز) للمخاطب بتكوين فكرة عما يسعى الكاتب إىل قول  .وحتديدا كون القساوسة
ليسوا مجيعا مبنأى عن اإلثم ،وكذلك كون القطة ال سيسردها مغامرة غرامية بطليتها
رجل دين(.)4
( )4ليس من قبيل الطدفة أن يكون االستهالل ( 42أ) – (42ج) يا أهمية ،وميكن القول إن يطرت
أسس القطدية الكلية ،ويطوغ الفرفية االستباقية حول احلكاية ال

سيسردها .ستكون

حكاية خمزية.
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فباالستناد إىل القطدية الكلييتة اليت بناهيتا املخاطيتب إىل غاييتة اجلمليتة ( 42و)
سيسعى إىل صياغة فرفية استباقية سيتت كدها نهاييتة اليتنص ،مبوجيتب هيتذه الفرفيتية
االستباقية يكون القس على عالقة غرامية باخلادمة .هيتذه الفرفيتية سيتت كد بواسيتطة
استدالل مبين على اخلدعة ال

بكها العاشق للخادميتة ( 42ز) .يقيتود اجليتزء األول

من النص ( )41أعين ( 41أ) على املنوال نفس إىل بناء قطدية كلية يكيتون مبقتضيتاها
مسعى كالفينو وصف مدينة نطفها عبارة عن عيد مومسي ونطفها اآلتر عبارة عيتن
أجزاء مفككة قابلة للنقل ،هكذا باالستناد إىل هذه القطدية الكلييتة وباالسيتتناد أيضيتا
إىل املعارف املوسوعية ال لدينا حول العامل ،يطبح القارئ مدعوا إىل صياغة فرفيتية
استباقية مفادها أن الكاتب سيطف عملية تفكيك أجزاء العيد املومسي وهي فرفيتية
سيفندها اجلزء الثاني من النص ( 41ب) .وتعترب اآللية يف املثال ( )41أكثيتر تعقييتدا؛
ففي الفقرتني األوليني من النص (41أ) يطيتف كيتالفينو املدينيتة -نسيتيج العنكبيتوت،
حيث إن حياة ساكنتها أكثر تعقيدا وتطورة ،ألن املدينة تقع أسفل جرف ،ويبيتدو أن
أبسط حركة طائشة ستكون عواقبها وتيمة .يسند املخاطب قطدية كلية للمتكلم هي
عبارة عن كناية عن اخلطر أو هشاشيتة الوجيتود اإلنسيتاني ،غيتري أن امللفيتوظ ( 41ب)
سيقودنا إىل نتيجة مفاجئة مفادها أن على الرغم من كل املخاطر احملدقة بساكنة مدينة
أوكتافيا فإن حياتهم ليست أقل "استقرارا" مقارنة مبيتدن أتيترى ،فبيتالنظر إىل القطيتدية
الكلية املسندة إىل كالفينو سنميل إىل تفسري "استقرار" باعتبارها مرادفة ليت"تطرة" ،وبذلك
سيطوغ القارئ فرفية استباقية م داها أنيت يف بقييتة اليتنص ( 41ج) سيتيربر الكاتيتب
الرأي الذي يزعم أن رغم كل املخاطر فإن الساكنة يف أوكتافيا أقيتل تهدييتدا ،غيتري أن
امللفوظ األتري ( 41ج) سينفي هذا التوقع وسيجعل من الالزم إعادة تأوييتل امللفيتوظ
( 41ب) وبشكل تاص لفظة "استقرار" ،هكذا فحييتاة سيتاكنة أوكتافييتا أقيتل اسيتتقرارا
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مقارنة بساكنة مدن أترى ليس ألنها أقل تطرا وإمنا ألن نهايتهم حتمييتة .وبيتذلك ال
جيب تأويل لفظة "استقرار" بداللة "اخلطر" وإمنا بداللة "اليقني" .تكمن تطوصيتية امللفيتوظ
( )41يف أن الفرفية االستباقية تثريها كلمة يتضمنها امللفوظ ( 41ب) ،كما أن تأويل
تلك الكلمة مشروط بالقطدية الكلية املبنية إىل هذا احلد.
لقد الحظنا أن الفرفيات االستباقية يات مطادر متنوعة ،حيث ميكن أن تُبنى
على قاعدة القطدية الكلية حطرا ،كما هو الشأن بالنسبة إىل امللفوظ ( ،)42أو عليتى
قاعدة القطدية الكلية واملعارف املوسوعية كما هو الشأن بالنسيتبة إىل امللفيتوظ (،)41
أو على قاعدة تأويل ملفوظ تقود القطدية الكلية تأويل كلمة متضمنة فييت  ،كميتا هيتو
الشأن بالنسبة إىل امللفوظ ( .)41ومن البدهي أيضا أن الفرفية االستباقية تغيتري ،وإن
قليالً القطدية الكلييتة( .)4أتيتريا سيتنالحظ أن القطيتدية الكلييتة يوجههيتا املتكلميتون
ويستثمرونها ،وبشكل أتص يف النطوص األدبية الشيتبيهة بالنطيتوص اليت سيتقناها
أعاله ،فالكتاب يعرفون مثلما يستثمرون آليات التأويل ال تسيتهم يف بنيتاء القطيتدية
الكلية مبا فيها الفرفيات االستباقية .ولن نتوقف عند هذه املسألة هنا (.)2
وبيتيتالعودة إىل احمليتيتاورة ( )45ال يت مل نس يتقها لغيتيترض توفيتيتيح بنيتيتاء الفرفيتيتية
االستباقية أو القطدية الكلية وإمنا ملناقشة إمكانات بنيتاء القطيتدية الكلييتة بالنسيتبة إىل
احملاورة .تطرت احملاورة بوفوت مسألة الفطل بني املقاصد ،ففي علم نفيتس العاميتة ال

( )4ال نسعى من تالل التأمالت املستوحاة من النطوص الثالثة ( )42و( )41و( )41إىل تقديم
حتليل شامل هلا ،حسبنا أن نتوسل بها لبلورة تطور للقطدية الكلية وللفرفيات االستباقية.
( )2حنيل على :ريبول  ،4992وريبول وموشلري (قيد اإلعداد).
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ميكن إسناد قطدية كلية واحدة للمحاورة ،ألن احملاورة تضم مشيتاركني( )4عيتدة ،فميتا
الذي ميكن أن نطنع باحملاورة؟ كيف ميكن تأويلها؟ سنالحظ أن هنيتاك عليتى األقيتل
ظاهريا تياران :ينبين أوهلما على فكرة كون الشخص الذي ي ول احملاورة هيتو نفسيت
أحد املتكلمني يف احملاورة نفسها .أما اخليار الثاني منهما فينبين عليتى فكيترة مفادهيتا أن
الشخص الذي ي ول احملاورة ي وهلا من اخلارج دون أن يكون مشاركا فيها .وهذا هو
شأن احملاورة األفالطونية املمثل هلا بيت ( )45حيث يتحقق اخليار الثاني( .)2غري أن هذا
التمييز ليس وافحا بالشكل الذي يبدو علي  ،فاملشارك يف حميتاورة ميتن منيتط النقيتاش
الدائر حول مسألة دقيقة مدعو إىل بناء قطدية كلية يسيتندها إىل املخاطيتب إيا أراد أن
افظ عن إمكانية دفاع عن رأي  ،وجيب نطح بضرورة صيتياغة بعيتض الفرفيتيات
االستباقية ،وتنسحب الشروط نفسها على من يكتفي بتأوييتل حميتاورة دون أن يكيتون
مشاركا فيها وميكن لدوافع أن تكون أقل عمقيتاً إالَّ أنهيتا (لاليتدوافع) ال تفليتت ميتن
إقامة القطدية الكلية ،مع فارق متعلق بعدد القطديات الكلية ال ينبغي علي بنااهيتا
تبعا لعدد املشاركني يف احملاورة.

( )1ياك أحد األسباب ال جعلت حتليل احملادثات امل سيتس عليتى إسيتناد "بنييتات" ميتن املفيتروض أن
تضطلع بتأويل احملادثات حتليال يا منحى غائي ،وتفسري يلك أن التحليل املتبنى يفرتض بشيتكل
غري واقعي وجود قطدية واحدة ختلف احملاورة أو احملادثة .ومبا أن هذه الفرفية ال ميكن قبوهليتا
فبينة احملادثة ال ميكن أن نعزوها إىل قطدية معينة ،وال ميكن أن يكون تربيرها غائيا.
( )2احلوار ( )45مبثابة نقل حلوار أصلي .وسنسوق بعض املالحظات الحقاً عيتن احليتوار املتخييتل؛
أي احلوار املبين أو املعاد بنااه بوساطة قطيتدية أحادييتة (الكاتيتب) ،ويليتك ميتا ينسيتحب عليتى
احملاورة األفالطونية.
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مايا يتضمن مقطع احملاورة السقراطية؟ لقد دافع جورجياس دون وعي من عن
البالغة مشريا إىل أنها الفن األمسى بقدرتها عليتى اليتتحكم يف املوفيتو كيفميتا كيتان
وإزاء أي تطيب .لسقراط يف املقطع السالف قطيتدية كلييتة وافيتحة تكميتن يف دفيتع
خماطب إىل قبول عدد من املقدمات ال سيستخلص منها ال حمالة نتيجة حمددة وهي أن
اخلطيب لن يسعى إىل اقرتاف املظامل .من النافل القول إن بعد يلك ووفق النهج نفس
سيقود سقراط جورجياس إىل قبول عكس النتيجة املذكورة سابقا وبالتالي السقوط يف
تناقض قبل أن خيلص بعد يلك إىل أن البالغيتة ال متتليتك الطيتفات اليت أحلقهيتا بهيتا
السفسطائيون وبالتالي دفع القارئ إىل البحث عن احلقيقة .إحدى اخلطائص املمييتزة
للمحاورات السقراطية تكمن يف بنائها الطارم الذي يسمح لكيتل انتقيتال يف التحيتاور
إىل تقدم سقراط تطوة إىل النتيجة ال يتغيا الدفا عنهيتا ،ويطيتح هيتذا حتيتى عنيتدما
يبدو سقراط يف وفع حرج أو يقوم بتنازل ،بعبيتارة أتيترى إنهيتا لعبيتة ال ميليتك فيهيتا
حظوظ النجات سوى سقراط .هكذا ميكن القول إن القطدية الكلية للمقطع احلواري
تكمن يف دفع جورجياس إىل االعرتاف بأن السفسطائي ال يريد اقرتاف الظليتم ،لكيتن
هذه القطدية الكلية ليست إال جزءا من قطدية عامة أكرب؛ إي إن مسعى سقراط ميتن
تالهلا يتجلى يف دفع جورجياس إىل التناقض ،وهذه القطدية الكلية بيتدورها ليسيتت
إال جزء من قطدية أترى أعم م داها أن سقراط (من بني آترين) يسعى إىل اإلبانيتة
عن أن اخلطابة ليست نشيتاطا مرغوبيتا فييت  .ي شيتر يف الفقيترات السيتابقة ميتن املقطيتع
احلواري إىل القطدية الكلية جلورجياس اليت تتحيتدد يف أن البالغيتة فيتن سيتام ،وهيتو
الزعم الذي حاول الدفا عن يف بقية احملاورة .هكذا فما قيتاد جورجييتاس إىل الفشيتل
يتحدد يف عدم قدرت على بناء قطدية كلية مفطيتلة مبيتا يكفيتي يف نظيتر سيتقراط ،وأن
يضع لنفس فرفيات استباقية.
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من الوافح أن الطرا غري متكافئ ،ألن سقراط وجورجياس مل يكونا سيتوى
شخطيتني يديرهما أفالطون يف حماورة ال يترتم فيهيتا قيتانون اللعبيتة .وبالتيتالي ايتح
سقراط بينما أتفق جورجياس ،هنا بطبيعة احلال أفالطون هيتو ميتن ميليتك القطيتدية
الكلية ،ويسري يلك على كل احملاورات املتخيلة يف الروايات واهلزليات واملسرت .ويف
كل احلاالت يغدو من الضروري بناء قطدية أو عدة قطديات كلية.
ننهي هذا التناول املقتضب ملسائل احمليتاورات بعاميتة مبسيتألة أتيترية :يف حميتاورة
عادية تفتقر إىل من يقود زمامها يطعب علينا بناء قطديات كلييتة بالنسيتبة إىل جمميتو
تدتالت كل متكلم على حدة ،وال يتناقض يلك مع افرتافاتنا ،عليتى العكيتس ميتن
يلك ي كد الفكرة ال م داها أن أحكام االنسجام تقرتن بإمكانية بناء قطيتدية كلييتة،
بينما ينظر عادة إىل اخلطابات من منط احملاورات العادية باعتبارها تطابات أقل انسجاما.

القصدية املوضعية والقصد اإلخباري ،القصدية الكلية والقصد التواصلي
لقد بلورنا يف الفقرات السابقة تطورا لبناء القطدية الكلية يف إطار علم نفيتس
العامة ،وبعودتنا إىل نظرية املالءمة نسعى إىل اإلبانة إىل أي حد تقرتب فرفيتياتنا ميتن
فرفيات سبريبر وويلسون ال ال تنجلي بوفوت إال يف جمال اخلطاب.وإلايتاز هيتذا
األمر ،سنبدأ بإبراز العالئق بني مفاهيم من منط القطدية املوفعية والقطيتدية الكلييتة
والقطد املوفعي والقطد الكلي والقطد اإلتباري والقطد التواصلي .تعود الثنائية
األترية إىل سبريبر وويلسون ،القطدية املوفعية والقطدية الكلييتة هيتي كيتل قطيتدية
يسندها املخاطب إىل املخاطب املنيتتج مللفيتوظ معيتني أو تطيتاب حميتدد باالحتكيتام إىل
امللفوظ أو اخلطاب املنتج .وميكن بعد يلك أن نقول تبعا لسبريبر وويلسيتون (،4929
 )11إن" :التواصيتيتل يقيتيتوم عليتيتى إظهيتيتار القطيتيتديات والتعيتيترف عليهيتيتا" ،يكيتيتون إظهيتيتار
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القطديات من جهة امليتتكلم ،أميتا التعيترف فميتن جهيتة املخاطيتب ،وحبسيتب سيتبريبر
وويلسون يتعلق األمر بقطيتد تواصيتلي وبقطيتد إتبيتاري ،وحبسيتبهما يكيتون القطيتد
التواصلي للمتكلم متحققا" :عندما يظهر للمرسل إلي واملرسل مل قطدا إتبارييتا "،
بينما يتجلى القطد اإلتباري للمتكلم بفضل حافز تاص يف" :الكشف عيتن جمموعيتة
ميتيتن الفرفيتيتيات للمخاط يتب" .ليتيتنالحظ أن مطيتيتطلح "حيتيتافز" اليتيتذي اسيتيتتعمل سيتيتبريبر
وويلسون ال يستلزم أن األداة ال يستعملها املتكلم لتلبية قطده اإلتباري عبارة عن
ملفوظ ،وليس يلك مدعاة لالسيتتغراب ،مبيتا أنهميتا اعتيتربا أن التيتداوليات ينبغيتي أن
تسمح بتأويل أي فعل تواصلي من النمط اإلشاري -االستداللي مبا يف تلك احليتوافز
غري اللفظية ،هكذا فإن القطد اإلتباري والقطد التواصلي وإن كيتان التعيتبري عنهميتا
بواسطة امللفوظ ميكن أن يكون كذلك بوسائط أترى ،مبا يف يلك بواسيتطة متوالييتات
غري اعتباطية من امللفوظات أو بواسطة تطابات.
بذلك نستطيع القول إن تعرف املخاطيتب عليتى مقاصيتد امليتتكلم ييترتبط ببنيتاء
قطدية موفعية أو قطدية كلية ،فبقدر حدوث التوافق بني القطدية املوفعية و /أو
القطدية الكلية ال يسندها املخاطب إىل املتكلم والقطد التواصلي للمتكلم من جهة
ثم التوافق بني القطد املوفعي و /أو القطد الكلي والقطد اإلتباري للمتكلم ميتن
جهة أترى ،فبمقدار حدوث هذه التوافقات يكون اات التواصل بهذا القدر أو ياك.
هكذا فالقطدية املوفعية هي ما يشكل املخاطب عن القطد التواصلي للمتكلم ميتن
تالل ملفوظ  ،وميكن أن يكون صنيع ناجعا أو غري نيتاجع ،بينميتا تتحيتدد القطيتدية
الكلية مبا يشكل املخاطب من قطد تواصلي للمتكلم من تالل تطاب .
وعلى املنوال نفس فالقطد املوفعي هو كل ما يشكل املخاطيتب عيتن القطيتد
اإلتباري للمتكلم من تالل ملفوظ  ،بينما القطد الكلي هو ما يشكل املخاطب عن
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القطد اإلتباري للمتكلم من تالل تطاب  .ميكيتن أن يُعيترتَض علينيتا بكيتون عملييتة
تأويل اخلطاب تكتفي ببناء قطد موفعي أو كلي ولسنا حباجة إىل مفيتاهيم ميتن قبييتل
القطدية املوفعية والكلية ،غري أن بتبنينا لإلطار النظري السيترتاتيجية امليت ول اليتذي
يتبناه سبريبر وويلسون يغدو التمييز بني القطدية والقطيتد فيتروريا والمنيتاص منيت ،
ألن يسمح من جهة باحلفاظ على التناظر بني القطد التواصيتلي والقطيتد اإلتبيتاري،
ومن جهة أترى عندما نفرتض أن فردا ل قطد معني نسند إلي قطدية معينة تناسب
يلك القطد دون أن ختتزل في  .ميكن أن نعترب قطدا موفيتعياً أو كلييتا مبثابيتة حمتيتوى
للقطدية املوفعية أو الكلية .بهذا املعنى تنتمي القطدية إىل مستوى أعلى من وجهيتة
نظر منطقية مقارنة مبفهوم القطد.
ويف اخلتام ،نود العودة إىل التعريف الذي سقنا أعاله للخطاب:
 – 4تعريف اخلطاب:
اخلطاب هو متوالية غري اعتباطية من امللفوظات.
العبارة ال سنعلق عليها هنا هي عبارة "غيتري اعتباطييتة " بالنسيتبة إلينيتا إيا كيتان
اخلطاب متوالية غري اعتباطية ميتن امللفوظيتات فهنيت فعيتل (جمموعيتة أفعيتال يف حاليتة
احملاورة) تواصلي يو طبيعيتة إشيتارية -اسيتتداللية ،وككيتل فعيتل تواصيتلي يو طبيعيتة
إشارية -استداللية يقتضي وجود قطدين من جهة امليتتكلم قطيتداً تواصيتلياً وقطيتداً
إتبارياً (سبريبر وويلسون  ،)4929سنالحظ أن يليتك ال جيعيتل ميتن مسيتألة متوالييتة
امللفوظات تابعة لقدرة املخاطب على إسناد قطدية كلية أو قطدية موفعية للمتكلم
مسألة غري يات معنى .فاخلطاب ليس إال امللفوظ مبنأى عن سوء الفهم وتعريفيت غيتري
دائري كما هو شأن التحديد الذي قدمناه حول تأويل .
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خاتـمـــة
ويف اخلتام نريد تأكيد ما ملقاربتنا من مميزات :إنها جتنبنا األحكيتام املسيتبقة غيتري
املقبولة لتحليل اخلطابات من وجهة نظر إبستمولوجية ،وال تفرتض هذه املقاربة شيئا
آتر أقل أو أبعد مما يستلزم حتليل امللفوظات ،إن كل اآلليات املوصيتوفة بالنسيتبة إىل
تأويل اخلطاب تتضمنها على كل حال نظريتنا حول تأويل امللفوظات( ،)4مل نضف أي
شيء ميكن أن يكون تاصا بتأويل اخلطابات .لقد سعينا إىل اإلبانة عن كون اآللييتات
نفسها ميكن أن تنطبق على قيتدم امل سيتاواة عليتى كيتل ميتن تأوييتل امللفوظيتات وتأوييتل
اخلطابات.
سنجيب يف النهاية عن اعرتاض حمتمل لتحليلنا لالنسجام ،ميكن أن يُعرتض ب
علينا ،بكون االنسجام بعيدا عن كون منتوجا فرعيا لعملية بناء القطدية الكلييتة ،إنيت
املبدأ الذي يقود عملية البناء تلك .إجابتنا بسيطة :إن تبين هذا الطرت لن يوفر تعريفيتا
ملا ميكن أن يكون علي االنسجام وال آلليات اشيتتغال  ،فضيتال عيتن يليتك ،أظيتن أننيتا
أوفحنا كيف أن اآلليات ال تطوغها نظرية املالءمة ترصد يلك البناء .وقيتد يقيتول
قائل إن إيا كانت أحكام االنسجام متعلقة بالسهولة ال تبنيتى بهيتا القطيتدية الكلييتة
ومبقدار تعقيد تلك القطدية ياتها ،فيجيتب إين ،أن يَيت ُول االنسيتجام إىل املالءميتة(.)2
يلك غري صحيح ألن حتليلنا ال يقتضي توافقا بني االنسجام واملالءمة ،بل إن انسجام
( )4إنها حتديدا اآلليات نفسها املعتمدة عند سبريبر وويلسون يف وصف امللفوظات ،ولقد تبنيناها
لتوفيح كيفية انطباقها على اخلطاب ،ويلك باالحتكام إىل الطيغة ال

تنطبق بها على

امللفوظات والنتائج ال تفضي إليها.
( )2لنستحضر إين ،أن املالءمة تفسر بداللة كلفة املعاجلة واآلثار ال ينتجها امللفوظ.
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اخلطاب نفس يُقَوم بالنظر إىل مالءمة يلك اخلطاب ،كما أن املبدأ الذي يقود التأوييتل
ليس منبع مفهوم االنسجام وإمنا منبع مفهوم املالءمة .ومن هذا املنظور مل نعد حباجة
إىل تعريف االنسجام مبططلحات املالءمة ،فأحكام االنسجام ال

ملها املتخيتاطبون

متعلقة مبالءمة اخلطاب ،وهكذا فاالنسجام كيفما كان تعريفيت  ،اليبيتدو لنيتا أنيت قابيتل
للدتول من النافذة ،عالوة على أن مفهوم نافل .أما فيما خيص اخلطاب فليسيتت ليت
اخلطائص البنيوية ال لطاملا أسندت إلي  ،تلك اخلطيتائص ال فيترورة هليتا يف عملييتة
حتديده .تالصتنا ستكون يف غاية البساطة :جيب أن نكف عن حتليل اخلطابات!
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املططلحات الواردة يف منت املقالة
اتتزالية
اسرتاتيجية امل ول

Réductionnisme
Stratégie de l’interprète

االستنتاج

Inférence

االنسجام

Cohérence

حتليل اخلطابات

Analyse du discours

تداولية املالءمة

Pragmatique de pertinence

اخلطاب
صورة قضوية
الفرفيات االستباقية
القطديات
القطديات املوفعية

Discours
Forme propositionnelle
Hypothèses anticipatoires
Intentions
Intentions locale

القطد اإلتباري

Intention informative

القطد التواصلي

Intention communicative

القطد الكلي
القطد املوفعي
مقولة طبيعية
امللفوظ
نظرية املالءمة
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Intention globale
Intention locale
Catégorie naturelle
Enoncé
Théorie de pertinence
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and only unusually used in association with "sleeping people",
whereas the verb "roused" is used only in collocation with "sleeping
people" like the Arabic verb ()ﺃﻳﻘﻆ. Finally, all authoritative
commentaries available to me interpret the original verb ( )ﺑﻌﺚas
meaning "raised to life".
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=Notes and Comments:
1 Since these theories appeared before the invention of print, the date of
the death of the author will be given, preceded by the letter (d), after
its first mention in order to give the reader an idea about the work's
approximate date of appearance. In subsequent quotes of the same
author, however, the publishing date will be given for ease of
reference.
2 These are merely names of people here.
3 In a conceptual metaphor, the source domain is that from which we
draw metaphorical expressions, such as 'journey' in (love is a journey),
and the target domain is that which we try to understand, i.e.,' love' in
the same example.
4 The images discussed here are not claimed to constitute metaphors.
Rather, they are metonymies. Yet whatever is said in relation to those
figures of speech apply to all others. This is because Al-Jurjani's
discussion is not limited to metaphor. It is intended to be general
enough to include all types of texts.
5 It should be mentioned here that translation practice preceded
translation theory, and the translations chosen were done before the
appearance of the different approaches to translation. Yet, they can
still be described as representing this or that approach if the main lines
of an approach is traceable in them.
6 It should be noted, however, that the meaning chosen to be reproduced
in Arberry's translation is linguistically justifiable since the original
verb ()ﺑﻌﺚ, according to Ibn Manzoor (n. d., Vol. 2, p. 117) and Lane
(1980, Vol. 1, p. 223), could, in one of its unusual uses, mean
"roused". However, translating it into 'raised' is more accurate for a
number of reasons. First, the original verb ( )ﺑﻌﺚis commonly used to
mean "raised to life". Moreover, the verb "raised" is equivalent to the
original verb ( )ﺑﻌﺚin its being a common collocation with the "dead",
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perfect, is never the Qur'an, and therefore, a
number of versions can exist.
b. Making sure that a translation reproduces the
same metaphor whenever possible.
c. Making sure that where the most preferable
strategy is blocked, only the two other accepted
strategies that reproduce at least part of the
original message are used.
d. Making sure that compensation strategies are used
to supplement for any inevitable meaning loss in
a translation.
e. The committee may be set up every ten years or
so to re-revise the available translations in light
of the new discoveries in the fields of linguistics
and translation in order to keep the recommended
translations authoritative not only in terms of
intuition but also in terms of sound scientific
findings.
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7. Currently, neither Arberry's nor Ali's translation of
the Qur'anic metaphors can be recommended
because both are in need of serious revision.
8. Yet, each of the two chosen translations excels on a
different ground. On the one hand, Arberry's
translation is outstanding in terms of reproducing
the same metaphor whenever possible. On the other
hand, Ali's translation excels in terms of its use of
only those preferable strategies that reproduce at
least part of the original message. However, both
fail in terms of using compensation strategies to
supplement for the inevitable meaning loss in
metaphor translation. Therefore, it is recommended
that a panel or committee involving commentators,
translators and native specialists in English and
Arabic languages be set up for the purpose of
seriously revising the available translations. Their
duties in relation to metaphor translation may
include the following:
a. Selecting the best from each translation and
putting them all in one translation to be
recommended later, or correcting a number of
translations in order to have a number of
recommended translations in order to give people
the impression that a translation, however
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Theoretically speaking, in cases where the most
appropriate strategy cannot be used, communicative
translators should opt for the reduction of metaphor
to sense whereas semantic translators should opt for
the substitution of metaphor by its simile
paraphrase.
4. In practice, however, reducing metaphor to sense is
the strategy that comes next in its frequency of use
to the ideal one regardless of the approach adhered
to in a translation.
5. All other translation procedures are not preferable
when translating holy texts because they do not
reproduce the original meanings appropriately.
Moreover, they may produce new unintended
meanings.
6. The mistranslation of a metaphor may be caused by
a number of reasons: (a) the translator's wrong
choices of words and structures, (b) the
unfamiliarity of the metaphor itself within the TL
culture, and (c) the difficulty in deciding on the
different meanings of a metaphor, particularly when
translating into English where the theories of
metaphor have not yet reached a consensus on what
constitutes a metaphor as distinct from other figures
of speech.
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In sum, the linguistic analysis of the types of
meaning produced in the original metaphors as
compared to the ones produced in their translations
proves that out of the six different strategies that are
actually used in practice for the translation of holy
metaphoric texts, there are only three appropriate ones
and these correspond to the three theoretically
accepted strategies.
4. General Findings and Recommendations
1. In translating holy metaphoric texts, the most
appropriate strategy is the production of the same
metaphor in the TL provided that it enjoys the same
familiarity in the TL culture. This is because any
change in form would lead to a change in the
meaning configuration.
2. The other two accepted but less preferred strategies
are the substitution of a metaphor by its simile
paraphrase or by its sense. This is because, in both,
part of the original meaning is reproduced. Yet, they
should be resorted to only when the production of
the same metaphor is blocked, and they should be
accompanied by the use of compensation strategies
such as the use of footnotes or of bracketed
explanatory insertions.
3. Each of these two less preferred strategies is
connected to a different translation approach.
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or the sense of the original is indirectly rendered by
both of these strategies.
Moreover, although both translators use footnotes
and inserted explanations, neither uses them to
supplement for the meaning lost in metaphor
translation. It is evident from the examples studied that
their use is mandatory, especially in metaphors that
express cultural specific meanings. In example number
15, for instance, the metaphoric meaning in (Soon
shall we be free to judge you) will not be perceived if
the translator is not aware of the fact that in the Islamic
culture, nothing occupies Allah. He can do as many
things as He likes without being occupied by any. For
Him, any task, no matter how great is only a matter of
a "Be" and it is. Without this piece of information, one
can not perceive the hidden similitude between the act
of Allah towards humans and Jinn on the day of
Reckoning and that of someone who has devoted
himself exclusively to judge someone else's
wrongdoing to him. This is to show how severe and
fearful the judgment action is. Therefore, this piece of
information must be hinted in a footnote. Furthermore,
some of Yusuf Ali's insertions and all of Arberry's
insertions are not bracketed which makes it look as
part of the original holy text, and therefore, they must
be corrected.
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translation that constitutes a better alternative
especially if appended by a note explaining the cultural
specific meaning derived from personifying the wall,
and concluded by Ibn Katheer above. This is because,
at least, the suggested translation reproduces the sense
of the metaphor as explained by the prophet peace be
upon him.
The previous tables show clearly that, in practice,
where the most preferred strategy is not used, any
other strategy can be chosen and not only the two
theoretically accepted ones, namely the substitution of
a metaphor by its simile paraphrase or its reduction to
sense. In fact, Yusuf Ali adhered more than Arberry to
the use of accepted strategies. Only in one case out of
the sixteen studied cases that he deleted the metaphor
altogether; and we explained above that he might not
have perceived the metaphor there in the first place.
His consistent use of only the strategies that produce
the utterance' meaning can be attributed to his
adherence to the semantic approach in translation,
where the rendering of the meanings necessitated by
the utterance itself is a priority. Arberry's use of
strategies such as the production of a different TL
metaphor or the production of an extension metaphor,
on the other hand, can be attributed to his
communicative stance because the Speaker's purpose
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substitute for "graves" in order to imply that death is
similar to sleep, but Arberry6 borrowed "roused" to
substitute for "raised" in order to imply that rousing
from sleep is similar to raising from death. Clearly, if
the similarity between rousing from sleep and raising
from death is familiar in any culture, then the
similarity between death and sleep must be familiar
too.
Finally, to our surprise, the deletion of metaphor,
which involves no translation at all, was used once by
each translator. But we think that they did so because
of a number of reasons. First, the translators might not
have perceived the metaphor in the first place because
neither of them is an Arab. Arberry is English and
Yusuf Ali is Indian. Second, the metaphor itself is
unfamiliar. Ibn Katheer (2000, Vol. 6, p. 188) quoted a
Hadith in which the prophet was asked by the early
companions about the meaning of ()ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﺾ,
literally (seeking to fall down), the prophet replied
()ﻣﺎﺋﻼ, i.e., (bending or tilted). Ibn Katheer concludes
that this implies that intending to do something is the
first step in doing it. Third, the reproduction of the
same metaphor here is not possible. In English, the
expression "a wall that wants to fall down" is odd.
Therefore, the translators were obliged to avoid such
an odd translation. However, "There they found a tilted
wall about to fall down, and so he repaired it" is a
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by a different TL metaphor that shares the same sense
of the original, it is evident that Arberry uses both
because in both the sense is implied. It seems that he
resorts to these procedures because they are more
literary, and hence may help reproduce the grandeur of
the original. Unfortunately, since the text is holy and is
highly authoritative, their implementation did more
harm than good to the translation; they add meanings
that are not intended by the original text. In translating
metaphor number 8, for example, the original
metaphor personifies anger by using the word (became
silent) with it, but the translator uses the word (abated)
which is usually used with winds and storms, and
hence produced a different metaphor that adds some
unintended meanings to the translation. Clearly, the
addition of some meanings is worse than the omission
of some because the latter is unavoidable at times
whereas the former can easily be avoided. Ali, in
contrast to Arberry, succeeded in avoiding these
strategies completely in his translation. Similarly,
substituting a metaphor by its extension is not
justifiable simply because if an extension image is
possible in any culture, the original metaphor must be
possible as well. Therefore, there is no need to resort
to an extension metaphor in the first place, especially
while translating sacred texts. In example number 13,
for example, the "place of sleeping" is borrowed to
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and its conversion to simile, the former is more widely
used by both of the translators; a matter which is
justified and expected in Arberry's translation but not
in Ali's. Arberry's translation is communicative and
thus the production of the intention of the speaker
which is the sense is a priority. This also explains
Arberry's resort to the production of an extension
metaphor as well as the production of a different
metaphor because in both the sense of the original
metaphor is reproduced in an implied manner. It also
explains the reason why he avoids the conversion of
metaphor to simile because in such a conversion only
the content which is the utterance meaning is
reproduced. However, since content is a priority in
semantic translations such as Ali's, we expect him to
convert metaphor to simile more often. Unfortunately,
he does that only once. Moreover, he reduced
metaphor to sense more often than Arberry. The only
possible explanation of this heavy use of the reduction
of metaphor to sense by Ali is Grice's (1999, p. 76-88)
communication maxims, and in particular that of
brevity which states that interlocutors usually express
their intentions in the shortest manner; and the shortest
in metaphor translation is the production of its sense
only.
As for the fourth and fifth translation strategies,
namely substituting a metaphor by an extension of it or
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Table (1) shows that the reproduction of the same
metaphor, reducing it to sense, converting it to simile,
producing an extension metaphor, producing a
different metaphor, and deleting metaphor are the
actual procedures of metaphor translation that are used
in practice.
Table (2) shows their frequency of use in each of
the translations. Such a frequency tells clearly that the
highest tendency in both translations is to use the most
preferred translation procedure. This is no wonder
since it is the procedure that best reproduces the
meaning of the original metaphor. Yet, unfortunately,
it is not used whenever possible. In translating a holy
text like the Qur'an, one should stick to this ideal
procedure whenever possible. In thirteen out of the
sixteen examples under study, the reproduction of the
same metaphor is possible, and at least one of the
translators produced it in those thirteen cases, but both
of the translators failed to use it wherever it can be
applied. Arberry used it in ten out of the thirteen
possible times whereas Yusuf Ali used it nine times
only. The percentage of adherence to the use of the
most preferable strategy whenever possible is 76.92%
by Arberry, and 69.23% by Ali.
Of the two other accepted procedures to metaphor
translation, namely the reduction of metaphor to sense
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Reproduction of the
same metaphor
Reproduction of the
same metaphor

"Why, is he who was dead, and
We gave him life"
"Can he who was dead, to whom
We gave life"
@SQ@ZÂªä€a@BÊ˝‘r€a@bËÌc@·ÿ€@Œä–‰çB

15

Reduction to sense "We shall surely attend to you at
leisure, you weight and you
weight"
Reduction to sense "Soon shall we settle your affairs
O both ye worlds"
@UR@Z‚Îä€a@BÛmÏΩa@…‡ém@¸@Ÿ„bœB

16
Reproduction of the
same metaphor
Reproduction of the
same metaphor

"Thou shalt not make the dead to
hear"
"So verily thou canst not make
the dead to hear"

Table 2: The Frequency of Use of Each Translation Procedure
in Each of the Translations
No.
1
2
3
4
5
6
Metaphor Reproduction Reduction Conversion Production Production Deletion
translation of the same
to sense
to simile
of an
of a
of
procedures
metaphor
extension different metaphor
metaphor metaphor
Frequency
10
2
0
2
1
1
of use by
Arberry
Percentage
62.5%
12.5%
0
12.5%
6.25%
6.25%
Frequency
9
5
1
0
0
1
of use by
Ali
Percentage
56.25%
31.25%
6.25%
0
0
6.25%
Total
19
7
1
2
1
2
Average of
59.37%
21.87%
3.12%
6.25%
3.12%
6.25%
use
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Reproduction of the "And well-nigh (it) bursts
same metaphor
asunder with rage"
Reproduction of the "Almost bursting with fury"
same metaphor
@QQ@Z÷@BbnÓﬂ@ÒÜ‹i@Èi@b‰ÓÓycÎB

10
Production of an
extension of the
original metaphor
Reproduction of the
same metaphor

"And we give (new) life
therewith to land that is dead"
@WW@Z—Ëÿ€a@BÈﬂb”dœ@ú‘‰Ì@Êc@ÜÌäÌ@aâaÜu@bËÓœ@aÜuÏœB

11
Deletion
metaphor
Deletion
metaphor

of "There they found a wall about to
tumble down, and so he set it up"
of "They found there a wall on the
point of falling down, but he set
it up straight"
@SS@ZèÌ@BbÁb‰ÓÓyc@ÚnÓΩa@ûâ˛a@·:@ÚÌe@ÎB

12
Reproduction of the
same metaphor
Reproduction of the
same metaphor

"And a sign for them is the dead
land, that We quickened"
"A sign for them is the earth that
is dead: We do give it life"
@UR@ZèÌ@Bb„Ü”äﬂ@Âﬂ@b‰r»i@ÂﬂB

13
Production of an
extension of the
original metaphor
Reproduction of the
same metaphor
14

"And thereby we revived a land
that was dead"

"Who roused us out of our
sleeping place?"
"Who has raised us up from our
beds of repose"
@QRR@Z‚b»„˛a@BÍb‰ÓÓydœ@bnÓﬂ@Êb◊@ÂﬂÎcB
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5

@QXW@ZÊaä‡«@ﬁe@B·ÁâÏË√@ıaâÎ@ÍÎàj‰œB

Reduction to sense "But they rejected it behind their
backs"
Reproduction of the "But they threw it away behind
same metaphor
their backs"
6

@Û‹«@Î@·Ë»8@Û‹«@Î@·ËiÏ‹”@Û‹«@!a@·nÅB
W@ZÒä‘j€a@BÒÎbíÀ@·Áâbñic

Reproduction of the "God has set a seal on their hearts
same metaphor
and on their hearing, and on their
eyes is a covering"
Reproduction of the "Allah has set a seal on their
same metaphor
hearts and on their hearing. And
on their eyes is a veil"
7

@ÖaÎ@›◊@ø@·Ë„c@äm@%c@NÊÎÎbÃ€a@·Ë»jnÌ@ıaä»í€a@ÎB
@RUMRT@Zıaä»í€a@BÊÏ‡ÓËÌ

Reproduction of the "And the poets-the perverse
same metaphor
follow them; hast thou not seen
how they wander in every valley"
Reproduction of the "And the poets, it is those
same metaphor
straying in evil who follow them:
Seest thou not that they wander
distracted in every valley?"
8

@BÄaÏ€˛a@àÅc@köÃ€a@ÛçÏﬂ@Â«@oÿç@bΩ@ÎB
@QUT@Z“aä«˛a

Production of a "And when Moses' anger abated
different metaphor in him, he took the tablets"
Reduction to sense "When the anger of Moses was
appeased, he took up the tablets"
9

@X@ZŸ‹Ωa@B≈ÓÃ€a@Âﬂ@åÓ∑@ÖbÿmB
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Table 1: Metaphor translation procedures used in Arberry's
and in Ali's translations of the holy Qur'an respectively

No. Translation
procedures used

Original metaphors followed by
Translations of Arberry, and Ali,
respectively
T@Z·Ìäﬂ@BbjÓë@êcä€a@›»nëa@ÎB

1

Reproduction of the "My head is all aflame with
same metaphor
hoariness"
Reduction to sense "And the hair of my head doth
glisten with grey"
@SW@ZèÌ@BâbË‰€a@È‰ﬂ@É‹é„@›Ó‹€a@·:@ÚÌeÎB

2

Reproduction of the "And a sign for them is the night;
same metaphor
we strip it of the day"
Reduction to sense "And a sign for them is the night:
We withdraw therefrom the day"
@YY@Z—Ëÿ€a@Bú»i@ø@xÏπ@à˜ﬂÏÌ@·Ëö»i@b‰◊äm@ÎB

3
Reproduction of the
same metaphor
Conversion to
simile
4

"Upon that day We shall leave
them surging on one another"
"On that day We shall leave them
to surge like waves on one
another"
QVX@Z“aä«˛a@Bbæc@ûâ˛a@ø@·Áb‰» ”@ÎB

Reproduction of the "And we cut them up into nations
same metaphor
in the earth"
Reduction to sense "We broke them up into sections
on this earth"
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Ta'weel Al-Qur'an (Al-Tabari, 1968), and Safwat AlTafaseer (Al-Sabouni, 1981). In fact, the analysis of
these metaphors and their corresponding translations
was done in an earlier study of ours (Ereksoussi, 2003,
p. 218-345), which aimed at finding out the
problematic areas in metaphor translation and their
possible solutions, but that same analysis can help us
in finding out the different actual translation
procedures used in each translation. The following
table lists the chosen metaphors, their different
translations, and the procedure or translation strategy
used in each translation.
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one of the four types of metaphor as classified by AlSakkaki in his Miftah (1973, p. 388). The translations
of these metaphors by Arberry (1955) and by Abdullah
Yusuf Ali (1991) were chosen for analysis because of
two main reasons:
1. None of these two translations is known for its
deliberate inclusion of translation deviations or
mistakes that usually render the translators' own
beliefs which discussion is outside the scope of this
research. In fact, a number of Muslim scholars
complement the relative objectivity of these two
translations. Of these scholars, one might mention
Sanaullah (1988), Quidawi (1990), and Al-Nadawi
(1972).
2. These two translations represent the two different
approaches to translation5. Arberry's translation is
known to be communicative (Al-Sheikh, 1990)
whereas Yusuf Ali's translation is known to be
semantic (AL-Nadawi, 1972). This difference in the
approach adhered to in a translation helps in finding
out whether the theoretical order of preference
among the different metaphor translation strategies
obtains in practice or not.
The meaning of each metaphor was determined in
accordance with famous exegesis such as Tafsir Ibn
Katheer (Ibn Katheer, 2000), Jami' Al-Bayan fi
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meanings from it, if not worse. This is because a
meaning loss can be unavoidable, and hence justifiable
whereas meaning additions cannot be so especially
when translating metaphor since it is possible to give
the sense directly with no additions.
In a nutshell, one can say that where the ideal
translation strategy is blocked while translating
Qur'anic metaphors, only two other strategies are
accepted, namely converting the metaphor to simile
retaining the same image or reducing it to sense. In
practice, both of these less preferable strategies are
equal alternatives because both retain some meaning
constituents but sacrifice others. However, each is
justifiable in terms of the priorities of a different
translation approach.
3. Metaphor Translation Strategies Used in Qur'an
Translations
After surveying the theoretically postulated
strategies, we surveyed the actually used ones in
different translations of the holy Qur'an in order to find
out whether or not theory and practice do correspond
to one another, whether or not there are any other
strategies for metaphor translation, and whether or not
the actual practical order of preference is identical to
the theoretical one. Sixteen different Qur'anic
metaphors were chosen: each four of them represent
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semantic translators. In communicative translation, on
the other hand, precedence is given to force (Newmark,
1982, p. 39); therefore, converting metaphor to sense is
the strategy that best suits the purpose of
communicative translators. Accordingly, semantic
translators would translate Al-Jurjani's example "I saw
a lion" into "I saw a man who is like a lion in bravery";
whereas communicative translators would opt for "I
saw a brave man".
Although in each, a meaning constituent is
reproduced, yet both involve some meaning loss.
Therefore, if the text is authoritative, like the Qur'an,
one should not hesitate to make up for any unavoidable
meaning loss by employing the previously mentioned
compensation strategies, namely the use of notes and
of bracketed insertions.
As for the fourth translation strategy, where the
SL image is replaced by a standard TL image that
gives the same general sense of the original metaphor,
it is evident that despite the fact that free translators,
who give precedence to form over other constituents of
a message, might opt for it, such a strategy does not
suit authoritative sacred texts like the Qur'an because it
would add meanings that are not intended in the
original text. Clearly, adding unintended meanings to a
sacred text is as harmful as deleting some intended
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strategies because they know that translation is always
a matter of more or less since languages differ in their
cultural images and in the semantic range of each
word. Therefore, our next question is: where the ideal
strategy is blocked for some cultural or linguistic
peculiarities, is there an order of preference obtaining
among the less preferred strategies?
In a previous study of mine (Ereksoussi, 2008, p.
177-178), it was evident that the choice of any one of
the less preferable strategies to the exclusion of others
is readily explicable in terms of the translation
approach adhered to in a translation. All translation
approaches are, in the main, similar, in that they all
aim at the reproduction of the three constituents of a
message, namely form, content, and force. This is why
all approaches to translation consider the reproduction
of the same metaphor in the TL the best strategy since
it is the one that reproduces all constituents of a
message. However, where translation problems arise,
the approaches to translation differ one from the other
mainly in the emphasis given to each of the three
constituents of a message. In semantic translation,
where focus is on the reproduction of an equivalent
content of the original message (Newmark, 1982, p.
22), the translation of a metaphor by simile retaining
the same image is the strategy that reproduces the
utterance meaning, and hence best suits the purpose of
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closer examination of these strategies reveals that they
are merely different combinations of the four basic
strategies suggested by Al-Jurjani, or combinations of
these strategies with what we shall call the
'compensation
strategies'.
The
'compensation
strategies' are the strategies used by the translator to
compensate for any unavoidable translation loss
necessitated by linguistic or cultural peculiarities of
either the SL or the TL. As can be inferred from AzZahri's strategies, the only two compensation strategies
available to the translator of authoritative texts, such as
the Qur'an, are either to add a footnote or to add an
explanatory phrase in the main text of the translation,
with the proviso that such explanatory inserted
additions are enclosed in brackets in order for them to
be distinguished from the content of the original holy
message.
In a nutshell, it is clear that translation theorists as
well as meaning theorists agree that the best way to
render a metaphor is to reproduce the same metaphor
in the TL, but they differ in putting the other
translation strategies in an order of preference. On the
one hand, those concerned with meaning, such as AlJurjani, would reject all other translation strategies
since the implementation of any is bound to produce
some loss of meaning. Translation theorists, on the
other hand, propose the use of the other translation
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the TL. The other alternatives, namely strategies
number 2, 3, and 5 are equal to Al-Jurjani's three other
basic strategies, i.e., converting metaphor to its simile
paraphrase, or to its plain sense expressed either
literally or indirectly by being implied in some TL
standard metaphor. As for strategies number 4 and 7,
each is a combination of some two of the four basic
strategies suggested earlier by Al-Jurjani. The only
new procedure or translation strategy, here, is the
deletion of metaphor which cannot be accepted since it
involves no translation at all.
Ghazala (1995, p. 155) also gives precedence to
the reproduction of the same image, especially when
translating holy texts where meaning is sacred
(Ghazala, 2006). The only other method acceptable to
him is the reproduction of the sense of a metaphor. His
list of metaphor translation strategies does not include
translation by simile. This is perhaps due to his
communicative stance. He (1995, p. 162) contends that
"The best translation is always to translate a metaphor
with a metaphor or else the meaning." By 'meaning' he
(1995, p. 162) refers to "The meaning we understand
from any metaphorical expression, not the meaning of
its individual words."
Az-Zahri (1990, p. 337-343) proposed eighteen
strategies for the translation of metaphor. However, a
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On surveying English scholarships on the topic,
we found that Shibles (1971) gives exactly the first
three translation procedures given by Al- Jurjani.
Moreover, similar to Al-Jurjani, he also contends that
the best translation procedure is to produce the same
metaphor in the TL.
Newmark (1982, p. 88-91), on the other hand,
postulates seven strategies for metaphor translation,
and puts them in the following order of preference:
1. The production of the same metaphor or image in
the TL (provided that the image has comparable
frequency and currency in the appropriate register).
2. The production of a different TL metaphor that
shares the general sense with the original (i.e.,
replacing the image with a standard TL image).
3. The conversion of metaphor to simile, retaining the
same image.
4. The conversion of metaphor to simile combined
with its general sense.
5. The reduction of metaphor to sense.
6. Deletion of metaphor.
7. The reproduction of the same metaphor combined
with its sense.
Obviously, similar to Al-Jurjani, Newmark's first
preference is the production of the same metaphor in
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weak and thin" cannot be equal although both are
intended as descriptions of hospitality. The first
suggests, by implication, that the man, who owns the
dog, receives guests so often that his dog does not bark
any more at anyone approaching his tent, whereas the
second implies that the owner of the camels slaughters
them for his guests, and since he is so frequently
visited, none of his young cattle members enjoy the
time when to become strong and fat. In terms of the
different types of meaning that we have discussed
above, we can say that Al-Jurjani rejects this strategy
because the two images share only the general sense,
i.e., only the possibly intended meaning, but differ in
all other types of meaning both direct and indirect.
In short, according to Al-Jurjani, the only accepted
translation strategy is the production of the same
metaphor in the TL. The other three translation
strategies, namely the reduction of metaphor to sense,
the conversion of metaphor to simile, and the
production of a different TL metaphor, all involve
some meaning loss. Moreover, the last one involves
also the addition of new meanings that are not intended
in the SL text; a matter which makes it worse than the
other two, especially in translating holy texts where
accuracy is required.
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man who is like a lion in bravery). Al-Jurjani (1991a,
p. 322) criticizes this translation as well because it
mentions both entities, i.e., the man and the lion,
clearly; therefore, the receiver here can only see a man
who is like a lion in bravery but never a man in a lion's
image. In this translation, the exaggeration effect,
where both man and lion become one in bravery, is
lost, and hence all the possibly intended meanings
based on it are lost too. Al-Jurjani notes (1991b, p.
364) that any change in form results in a change in
meaning.
According to Al-Jurjani, the best way to translate
a metaphor is by giving the same metaphor in the
target language. He (1991b, p. 265) points out that if
you translate (I saw a lion) into (I met a predatory
animal), the translation is correct because it gives the
same similizing act, the same exaggeration act, and
hence the same meaning image. Since all the necessary
meanings of meaning are produced, all their possible
implications have become possible too.
However, substituting a SL image by some TL
image that is derived from a different simile that shares
only the same general sense with the original one is
not accepted. AL-Jurjani (1991b, p. 312) says that
images4 such as "Your dog is kinder than others in its
behavior with guests"; and "My young camels are all
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involves a transfer of meaning from one language to
another, and hence the way we conceptualize the
meaning under translation determines the translation
procedure that best reproduces it.
Thus, semanticists who believe metaphor to be
merely a name transfer would translate metaphor by its
sense only without mentioning the name of the entity
from which the sense is borrowed (Al Musta'ar
minhu). In other words, they would translate (I saw a
lion) into (I saw a brave man), without mentioning the
word lion at all. Al-Jurjani (1991a, p. 35-36)
comments that if a translator chooses to do so, "He is
not translating the metaphoric utterance; rather, he is
giving his own utterance." This is because the
translator has not translated the lion image at all. He
merely confined himself to giving the general sense of
the utterance. Moreover, as is clear from Al-Jurjani's
discussion of some other examples (1991b, p. 304305), such a translation could imply that the words
(lion) and (brave) are synonyms which is plainly false.
Furthermore, all the indirect meanings, both the
necessary and the possible ones that are derived from
seeing a man in a lion's image are lost.
The second group of semanticists who believe
metaphor to be a compressed simile, i.e., a simile with
no particles, would translate (I saw a lion) into (I saw a
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4. Metaphors representing concrete entities in terms of
some abstract ones as in:
Mercy angels. (Angels are abstract whereas nurses
are concrete).
It is evident that, in contrast to Leech's
classification of metaphor, Al-Sakkaki's provides for
all and only the four types of possible directionalities
in perception. It is also worth noting here that
contemporary English scholars still believe in the
unidirectionality of perception. Lakoff (1993)
emphasizes the principle that abstract concepts are
understood in terms of concrete processes. Similarly,
Kertesz (2004) makes it clear that "In a conceptual
metaphor, … unlike the source domain3, which is
concrete and based on sensory experience, the target
domain is abstract." As a result, in order to cover all
possible types of metaphor, the selection of metaphors
chosen for analysis in this study is made in light of AlSakkaki's classification of the directionality of shifts in
metaphor perception.
2. Metaphor Translation Procedures: a Theoretical
Perspective
While explaining the different kinds of meanings
involved in metaphor and their equivalences
theoretically, AL-Jurjani implies metaphor's different
possible translation procedures. In fact, translation
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else by means of exaggerating the similarity point
between the two, as in: I saw a lion at the battle".
Implicit metaphor, on the other hand, conveys the
meaning configuration of "Attributing a trait to some
object that does not really possess it by means of
exaggerating the similarity point between the two
objects or entities involved, as in: the situation tells…"
(Al-Sakkaki, 1973, p. 384).
Al-Sakkaki (1973, p. 388) also classifies metaphor
into four different types in terms of the directionality
in perceiving metaphoric images:
1. Metaphors representing concrete entities in terms of
some other concrete ones as in:
The horse flew. (Both flying and running are
concrete, i.e., sensory perceived).
2. Metaphors representing abstract entities in terms of
some other abstract ones as in:
He faced death in fulfilling his dream. (Both the
hardships of death and those one faces in fulfilling a
life goal are abstract, i.e., sensibly or intellectually
perceived).
3. Metaphors representing abstract entities in terms of
some concrete ones as in:
The dark ages. (Darkness is concrete while
ignorance is abstract).
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better than the traditional ones, they still suffer from a
number of drawbacks as compared with the Arabic
typologies. First, most of their illustrative examples are
still similes and not metaphors. Examples are primary
conceptual metaphors (Purposes are destinations),
complex conceptual metaphors (A purposeful life is a
journey), complex metaphors (The world is a small
village), and simple metaphors (My lawyer is a shark),
and the like. Second, some of the types, such as
"political metaphors" and "culturally sensitive
metaphors" are not classified in terms of cognitive
conceptualization. Furthermore, because of this
absence of a unifying theme of classification, some
suggested types might be identical to one another, but
they are designated different terms only because they
are suggested by different authors. Therefore, I will not
implement any of these classifications in this study.
In contrast to Western classifications of metaphor,
Arabic classifications are very precise and clear cut. In
Arabic scholarships, Al-Sakkaki (1973, p. 373)
distinguishes between explicit and implicit metaphor.
The difference between the two is a structural one. In
explicit metaphor or Al-Isti'ara Al-Tasrihiya, the entity
mentioned is the one similized to whereas in implicit
metaphor or Al-Isti'ara Al-Makniyah, it is the one
similized. Thus, explicit metaphor conveys the
meaning configuration of "Making a thing something
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metaphors, where a human characteristic is assigned to
inanimate objects (His manners speak eloquently of
him); (b) animistic metaphors, where animate
characteristics are attributed to the inanimate (The
shoulder of the hill); (c) abstract to concrete shifting
metaphors, where a material or physical characteristic
is assigned to an abstract concept (The light of
learning); (d) the synesthetic metaphor, where
experiences of one sense are described in terms of
some other sense (Warm color). It is clear that similar
to Newmark's typology, Leech's typology also suffers
from the absence of clear cut boundaries between the
different proposed types. In fact, Leech himself (1985,
p. 158) points out that "Categories (a), (b), and (c),
overlap because humanity entails animacy, and
animacy entails concreteness." Moreover, Leech's
classification is based on two unrelated criteria. The
first is concerned with personification versus
animalization, whereas the second is concerned with
concrete/abstract shifting.
Ghazala (2014, forthcoming) points out that a
better alternative to these traditional typologies is the
contemporary typologies of conceptual metaphors "Put
forward in terms of cognitive conceptualization in the
first place," and he gave a crude account of eighteen
types of metaphor. However, a thorough look at these
types reveals that though these new typologies are a bit
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"where you mention one of the entities involved in
simile while intending the other, claiming that the
similized entity has become the one similized-to, and
providing a proof on that by asserting to the similized
entity one of the prominent features of the similized-to
entity."
1.2. Types of Metaphor
In English scholarships, many traditional
typologies of metaphor exist. The most common of
which is Newmark's (1988/2003, p. 106-113) where he
lists the following seven types of metaphor:
1. dead metaphors (foot of a page)
2. cliché metaphors (head over heels in love)
3. standard/stock metaphors ( his wife wears the
trousers)
4. cultural metaphors (to stir one's stumps (from
cricket))
5. adapted metaphors (they hold all the cards)
6. recent metaphors (political transparency)
7. original metaphors (a window of opportunity)
As rightly stated by Ghazala (2014, forthcoming),
such classifications are of little use nowadays because
of its "superficiality". There is no clear cut boundary
between a dead metaphor and a cliché or a stock one,
and so on. Leech (1985, p. 158), on the other hand,
distinguishes four types of metaphor: (a) humanizing
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either hold similarity as the only possible relation in
metaphor but fail to distinguish metaphor from simile;
or hold similarity to be only one of the possible
relations in metaphor; hence, they fail to distinguish it
from all other figures of speech. Proponents of the first
group are Nowottny (1965) and Grice (1975/1999),
whereas proponents of the second group are Richards
(1936) and Searle (1979). Moreover, Western
pragmatists have never tried to reconcile their findings
about meaning with the ones in semantics.
Because of the maturity and comprehensibility of
Al-Jurjani's theory of metaphor, it is the one that
prevailed in Arabic literature since it appeared. All
linguists who came after Al-Jurjani, such as AlZamakhshari (d. 538 H), Al-Razi (d. 606 H), AlSakkaki (d. 626 H), and Al-Qazwini (d. 739 H),
adopted his theory of metaphor, but to them goes the
credit for collecting the scattered information about
this theory, and the credit for specifying its definitions
and divisions because, as mentioned before, AlJurjani's main concern was only to prove the
inimitability of the Qur'an, and while doing so he had
to explain the meanings and the structure of the
language of the Qur'an in general. In particular, AlSakkaki's definition of metaphor is the one given in
most present day books about the subject. Al-Sakkaki
(1973, p. 369) points out that metaphor is an utterance
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In short, Al-Jurjani could explain what constitutes
a metaphor in semantic as well as pragmatic terms, and
both explanations go hand in hand and support one
another. El-Hakkuoni (1995, p. 122) clarified AlJurjani's concept of language as a communication
system that aims at conveying to the listener the
speaker's communicative purposes in a specific
context. According to this view, meanings are the
speaker's communicative purposes and they usually
build up first in the speaker's psyche (Al-Jurjani,
1991b, p. 405), then he chooses the appropriate words
and grammatical structures and relations to convey
them (Al-Jurjani, 1991b, 412). In a previous study of
mine (Ereksoussi, 2003, p. 53-65), I could deduce
from various parts of Al-Jurjani's two major works,
Al-Dala'el and Al-Asrar, metaphor encoding as well as
decoding procedures, in addition to the role of context,
both linguistic and situational, in specifying the direct
and indirect meanings.
It is worth noting here that English contemporary
pragmatic theories of metaphor do acknowledge the
fact that metaphor is a meaning that is not possible in
literal terms, but they fail to explain this distinguished
meaning. Their suggested decoding procedures always
end with a perception of a simile not a metaphor.
Examples are Grice (1975/1999), and Searle (1979).
This problem is due to the fact that Western linguists
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subject of truth analysis because they cannot be true or
false in themselves. According to Arab scholars, only
those necessary meanings that are evidenced by
something in the utterance itself are the ones that can
be designated as true or false (Al-Maidani, 1996, Vol.
1, p. 171-172). Moreover, not all of the necessary
meanings are the subject of truth analysis, but only
their negative and affirmative assertions (Al-Jurjani,
1991b, p. 527). Furthermore, of those negative and
positive assertions, some are logical and others are
fictitious or imaginary. The logical or mental ones are
the wise sayings that people, in general, agree upon
(Al- Jurjani, 1991a, p. 264), and therefore, they are
always true. On the other hand, the fictitious ones
cannot be the subject of truth analysis because they are
merely fancies, not realities (Al-Jurjani, 1991a, p. 284319). In line with this explanation, we can say that the
similarity assertion involved in the above utterance
must always be true whereas the exaggerated assertion,
where the man and the lion become one in bravery, is
only fictitious, and hence is not a subject for truth
analysis. In this way, Al-Jurjani could explain the
rhetorical element in metaphor, namely that it consists
of both a necessary true meaning in addition to a
fictitious one that keeps the door open for imagination
to take place.
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This includes the meaning of the lexical items
involved and the meaning of their grammatical
relations. The inconsistency of this meaning with the
situational context of the utterance indicates the
presence of other kinds of meaning.
II. The Meaning of Meaning Subdivisions:
a. The Necessary Meanings
There are two necessary meanings in the utterance
under analysis. The first is the similarity assertion
between Zaid and the lion in the lion's most prominent
features. The second is the exaggeration assertion
where Zaid is made a real lion in bravery and
courageousness.
b. The Possible Meanings
The utterance could be intended to frighten Zaid's
enemies, or to praise him, or to convince someone to
hire him for security duties …etc. Yet, all these
intentions are hidden and can therefore be easily
denied.
By specifying clearly these different types of
meaning involved in metaphor, Al-Jurjani could also
solve the problem of the truth and falsity of metaphor.
Unlike English scholars in the field (Ereksoussi, 2003),
Arab scholars believe that meanings whose truth and
falsity depend on the honesty of the speaker are not the
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hand, cannot be taken literally because of some
linguistic or situational contextual evidence. For
example, in (I saw a lion) referring to Zaid, the
situational context proves that the literal meaning is
not intended which leads the hearer to assume that the
speaker wants to similize Zaid to a lion in its
prominent features, namely courageousness and
bravery, but he chooses to exaggerate the presence of
the similarity to the point where Zaid and the lion
become one in bravery. "Meaning" and the "meaning
of meaning" are the two terms chosen by Al-Jurjani to
designate the direct and the indirect kinds of meaning
respectively, and the latter is further divided into two
subtypes: necessary and possible meanings of meaning
(Al- Jurjani, 1991a, p. 220-222). The necessary ones
must be there because of "something in the utterance
itself", i.e., without them, the utterance is meaningless
or its meaning is incomplete. In contrast, the possible
ones are not a must. They can only be there in terms of
the "intention of the speaker". In other words, there is
no linguistic or contextual evidence that necessitates
their being intended. Therefore, they can easily be
denied by both the speaker and the hearer. In line with
this theory of meaning, the metaphoric utterance (I saw
a lion) referring to Zaid can be analyzed as follows:
I. The Meaning ( i.e., the direct or literal meaning)
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then get stuck while deciding which of the two
meanings to choose and on what basis. Therefore, AlJurjani rightly deemed both as inappropriate and
proposed a better semantico-pragmatic alternative
within a more comprehensive global theory of
language.
Al-Jurjani defines metaphor in semantic and
pragmatic terms. Semantically (Al-Jurjani, 1991a, p.
251), metaphor is meaning transfer between two
entities because of some similarity between them. Yet,
it differs from simile in structure and in function. He
concedes that the relation between a metaphoric sign
and its referent is fusion. Thus, in (I saw a lion)
referring to (Zaid), we see (a man in a lion's image)
(Abu Musa, 1993, p. 177). Moreover, Al-Jurjani, at
different parts of his two major works Al-Dala'el and
Al-Asrar, and within a comprehensive theory of
language and meaning defines metaphor in pragmatic
terms as well. According to Al-Jurjani, as summarized
in El-Hakkoni (1995) who uses modern linguistic
terminology, language is a means of communication,
and meanings are the speaker's communicative
purposes. These meanings or communicative purposes
are of two kinds: direct and indirect (Al- Jurjani,
1991b, p. 263). The direct meaning can be understood
from the literal meaning of the utterance itself as in
(Zaid went out). The indirect meaning, on the other
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together and become one in terms of the point of
similarity intended (Al-Jurjani, 1991a, p. 248).
Moreover, in simile, there is no transfer in the first
place because both entities are mentioned clearly (AlJurjani, 1991a, p. 240). In addition, the structural
differences themselves that are claimed by proponents
of this theory do not always exist. For example, in the
most rhetorical form of simile, namely X is Y, such as
(Zaid is a lion), which is called "at-tashbeeh albaleegh" in Arabic, no similizing tools are used, and in
metaphor proper, the entity dropped could be the one
similized to rather than the one similized.
It is interesting to know that when Al-Jurjani
criticized these two theories of metaphor that has Latin
origins, and proposed a better alternative, he was not
interested in metaphor per se but he was trying to
prove the inimitability of the holy Qur'an. While doing
so, it became clear to him and to other linguists of the
time that applying the previous two semantic theories
of metaphor in interpreting the Qur'an would result in
distorted interpretations of its meaning. Proponents of
the first theory, for example, would claim the Qur'an to
be void of metaphors and interpret it literally
throughout because metaphors are false and Allah's
Word cannot be described as such. Proponents of the
second theory, on the other hand, would double the
meaning of each and every word in the Qur'an, and
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no transfer at all. According to this theory, the
differences between metaphor and simile are merely
structural. It is claimed that in metaphor, similizing
tools such as (like, as if, and as) are not used, and the
similized entity might also be dropped (Ibn Al-Athir,
1939, Part 2, p. 83). Like the first semantic theory of
metaphor, this second one has also Latin origins going
back to Cicro (1942). Of their proponents in today's
English scholarships are Ullman (1951), and Nowottny
(1965).
According to this second semantic theory of
metaphor, the word (lion) in (I saw a lion) referring to
(Zaid) has two meanings. The first is the literal
meaning of lion which is the predatory animal, and this
one is certainly false. The second is a courageous
being, and if Zaid is really courageous, the utterance is
true.
Al- Jurjani criticizes this theory and points out a
number of flaws in it. He argues (1991a, p. 322) that
the differences between metaphor and simile are not
only structural but also functional. In simile, an entity
is never claimed to be some other one but only similar
to some other one in some respects, and this is why it
is usually used to express new images whereas
metaphor expresses familiar images but in an
exaggerated manner through which both entities fuse
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theory of metaphor. Therefore, it is the theory chosen
as a framework for this study.
1.1 Al- Jurjani's Theory of Metaphor
Al- Jurjani started by criticizing the two semantic
theories of metaphor that preceded his work. The first
of these used to define metaphor as a name transfer
from one entity to some other entity. Of its pioneers
are Al-Jahidh (d. 255 H), Ibn Qutaibah (d. 276 H), Ibn
Al-Mo'taz (d. 296 H), and Ibn Ja'far (d. 337 H). AlJurjani (1991a, p. 405), along with other linguists of
the time such as Al-Razi (d. 606 H), and Al-'alawi AlYamani (d. 751 H) in his Tiraz (vol. 1, p. 199), pointed
out how such a definition leads to conceiving each
language transfer as a metaphor. It also leads to
misperceiving proper names such as "Asad (Lion), and
Wardah (Flower)2" to be metaphors, which is plainly
incorrect. According to this theory, which has Latin
origins going back to Aristotle (1946), all metaphorical
utterances are false. Of their proponents in today's
English scholarships is Black (1962).
The second semantic theory of metaphor
pioneered by Ibn Al-Athir (d. 637 H) defines metaphor
as a meaning transfer from one entity to another based
on some similarity between them (Ibn Al-Athir, 1939,
Part 2, p. 83). The problem with this theory is that it
defines simile in the same way though simile involves
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similarity because this relation is what distinguishes
metaphor from other figures of speech such as
metonymy and synecdoche (Al- Jurjani, 1991a, pp.
403-404).
Apart from its literal meaning, metaphor is
defined as a kind of rhetorical meaning, the
specification of which differs according to the meaning
approach in which it stems. In general, there are two
basic approaches to meaning, namely, the semantic
and the pragmatic approaches. On the one hand,
semanticists define meaning in terms of the
relationship between a sign and its referent. Their main
concern is to investigate the truth and falsity of
meaning propositions. On the other hand, pragmatists
define meaning as one of the communicative purposes
of the speaker. Therefore, they explain meaning within
an encompassing theory of language as a
communicative act where context in its linguistic as
well as situational forms play a major role in encoding
and decoding speaker- meaning.
After reviewing theories of metaphor, both
semantic and pragmatic, in both Arabic and English
scholarships, we came to a conclusion (Ereksoussi,
2003) that no theory is complete or void of one or the
other flaw except Al- Jurjani's semantico-pragmatic
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metaphor, the different meanings involved in it, and
the different procedures of translating it. Practically, it
highlights the appropriateness potential of each
translation procedure, specify its associated meaning
loss, and suggest possible compensations of meaning.
It is also hoped that the present study would contribute
to the production of a more appropriate translation of
the holy message based on the findings of modern
linguistics rather than on intuition.
1. Metaphor and Its Types:
In Arabic, metaphor is "Isti'ara", which literally
means borrowing. Al-Jurjani (d. 474 H)1 concludes
that it is named as such because in metaphor, just like
in actual borrowing, there is a transfer of some benefit
between two entities; and this is what distinguishes
metaphor from simile where no transfer is involved. In
particular, the transfer here is one of meaning rather
than of name because the transfer of benefit is the
cause of borrowing (Al- Jurjani, 1991a, p. 324-325).
Moreover, just like in borrowing, in metaphor, three
elements are involved: the entity from which we
borrow, the entity borrowed, and the entity to which
we borrow (Atiq, 1985, p. 167). Furthermore, for
transfer to take place, there must be a relationship
between the entity from which we borrow and that to
which we borrow; and this relation must be one of
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Introduction:
Metaphor translation has always been a problematic
translation area because it demands the transfer of different
meanings, some of which are cultural and may not have ready
equivalents in the TL. This problem gains in momentum and
reaches its height when translating sacred texts since
faithfulness to the Speaker, here, would highly restrict the
translator's choices.

The main purpose of this paper is to identify and
put in order of preference the different translation
procedures that would yield appropriate translations of
Qur'anic metaphors. In order to achieve this purpose,
metaphor will be defined and exemplified clearly and
precisely. Then, I would review the different procedures
that theory presents for the translation of metaphor,
discuss their appropriateness, and relate them to their
mother translation approach. Finally, an investigation
of the actual procedures used in the translation of
Qur'anic metaphor will be carried out in order to assess
the level of success of each, and highlight the main
problems resulting from the choice of a certain
procedure to the exclusion of others. Consequently,
one can decide if an order of preference can be
maintained among the different procedures.
The importance of the study lies in its theoretical
contributions as well as practical applications.
Theoretically, it would add to our knowledge of
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The Translation of Qur'an Metaphors:
Procedures and Examples
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ABSTRACT
Metaphor translation is a problematic area since it requires an
honest transfer of SL cultural meanings. In fact, it is more so when
the metaphors translated are part of a sacred text like the Holy
Qur'an, where a highly accurate rendition is usually in demand.
The main purpose of this paper is to identify and put in order
of preference the different translation procedures that would yield
appropriate translations of Qur'anic metaphors. In order to achieve
this purpose, I will define metaphor, review the different
procedures that theory presents for its translation, discuss their
appropriateness, and relate them to their mother translation
approach. Finally, an investigation of the actual procedures used in
the translation of Qur'anic metaphor will be carried out in order to
assess the level of success of each.
The importance of the study lies in its theoretical
contributions as well as practical applications. It is also hoped that
the present study would contribute to the production of a more
appropriate translation of the holy message based on the findings of
modern linguistics rather than on intuition.
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Strategy
13-Taking notes on important
points.
14-Making guesses about
what will come next
based on information
already given.
15-Relating the text to
background knowledge.

Post-reading Strategies
Strategy
16-Classifying
words
according to meaning.
17-Classifying
words
according to grammatical
categories.
18-Summarizing the main
points in the text.
19-Rereading the text to
make
up
for
comprehension failure.
20-Rereading the text to
remember the important
points.

46

Umm Al-Qurma University Journal of Languages and Literatures

@Dr. Abdul majeed Al-Tayib Omar@c

Appendix 1 THE QUISTIONNAIRE
Please, Tick the Strategy you commonly use in the
pre-reading, while-reading and post-reading stages
Pre-reading Strategies
Strategy
1-Relate the title and illustration
to the text
2-Skimming
3-Reading the first sentence
4-Thinking
about
previous
knowledge.

While-reading Strategies
Strategy
5-Look up every unknown
word in the dictionary.
6-Check the dictionary only
for important words.
7-Contexual guessing
8-Using grammatical clues to
guess the meaning.
9-Skipping unknown words.
10-Rereading a sentence if
not understood.
11-Translating the text wordfor-word.
12-Think-aloud when reading
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Since this study focuses on reading strategies used by
male Medical sciences students, a parallel study should be
conducted in the near future to elicit strategies used by female
ESP learners in the same college. Such a study is likely to
yield some interesting results.
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text may help students to focus on issues they do not
comprehend fully or correctly during the first reading.
Given that one of the most important objectives of
teaching reading is to help students develop as strategic and
independent readers, several of the above mentioned strategies
can be taught systematically according to a two-fold plan. In
the first place, strategies should be taught via direct
explanation, explicit teacher modeling, and extensive
feedback. Students should be fully acquainted with the most
productive reading strategies, where and when they can be
used and how they are used. Second, ESP readers, particularly
the poor or less capable ones, should be given intensive and
direct strategy training for a reasonably long period. Gaskin
(1994) reserves that teaching of strategies without direct
explanation and explicit teacher modeling would not have a
long-term effect on students and would not help them to
develop as strategic readers.

Recommendations for Future Research
In future research, it is recommended that the number of
participants and the text that will be used during the Thinkaloud Protocol sessions be increased to give more reliable
results.
Since this study reveals significant discrepancy between
the self-reported data and the protocol data regarding strategy
use, the reasons of these differences can be adequately
investigated in future research. However, improved Thinkaloud Protocols can be recommended as suitable methodology
since they allow objective observation of both ongoing
behavior and the mental images created by the participants.
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approach the text in a purposeful manner as the discussion
should attract them to think about the questions or points
raised in the text. In addition, Pre-reading activities should
include discussion of the text type, brain storming, reviewing
familiar scientific points or facts in the text, considering
illustrations and titles, skimming and scanning.
While-reading exercises could be manipulated to develop
effective reading strategies, improve students' control of the
target language, and decode difficult reading text passages.
Assisting ESP learners to employ while-reading strategies is
observed by many researchers as a difficult task as different
learners need different strategies. Nevertheless, the teacher can
outline the most valuable strategies for his students, explain
which strategies individual students most need to implement,
and provide concrete examples in the form of guided reading
activity sheets (Barnett, 1988). Such exercises may include
guessing meaning, using context clues, word formation clues
or cognate practice, analyzing reference words to predict text
content, and using the dictionary only when necessary.
Finally, Post-reading exercises should focus on checking
the students' comprehension and lead them into deeper
analysis of the text. Since the goal of scientific reading is not
simply to memorize the text, but rather to generate new
information from what one already knows, ESP reading
activities must go beyond shallow comprehension skills to
help the students recognize that different strategies are suitable
for different texts. Scanning and summarizing, for example,
are appropriate strategies to use for long scientific passages,
whereas predicting and following text cohesion are effective
strategies for shorter texts. Group discussion and rereading a
Volume No 13 (Rajab 1435 Ah May 2014)

39

@@An Investigation into the Reading Strategies of ESP Students in the …@a@

Conclusion and Recommendations
This study is launched with the objective of identifying
the reading strategies commonly used by a sample of ESP
students in the College of Medical Sciences at Umm-Al-Qura
University. The study also aims to point out which strategies
that the students need to develop in order to pursue their
academic studies successfully and to get the maximum out of
the texts they read.
Results obtained through a Think-aloud Protocol reveal
that the subjects actually use an astonishingly limited number
of reading strategies. Out of 20 strategies claimed to be used
by the subjects in response to a Questionnaire, only eight
reading strategies have been actualized during the Think-aloud
Protocol. It should be pointed out that some of the strategies
claimed to be or actually used by the subjects are really poor
strategies and are not likely to yield proper comprehension.
Strategies such as translating word-for-word and depending
heavily on dictionary are just frustrating and conducive of
boredom.
To encourage students to use effective reading strategies,
the ESP instructors may play a key role through working out
simple exercises to elicit information through targeted
strategies. These exercises can be divided in accordance with
the reading stages.
During the Pre-reading stage, for instance, the activities
should be geared to introduce the students to the target text,
provide relevant background knowledge and activate
necessary schemata. Previewing a text with the students,
should be planned to capture students' interest and help them
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to use some of the most unproductive strategies, such as their
heavy reliance on the dictionary, and word-for-word
translation. Such poor strategies are likely to reflect negatively
on the students' reading comprehension and may lead to
boredom and frustration.
It has become clear that these ESP students need to
develop more effective reading strategies to help them cope
with the increasing demands of their academic reading. These
may include relating the illustrations, pictures and background
knowledge to the text they read. Skimming, using dictionary
parsimoniously, guessing, remembering a word through
situations, and rereading to enhance understanding, being
careful about how the text is organized, making notes and
summaries of important information and classifying words
according to their meanings and grammatical categories are
also strategies that may help ESP students enhance their
comprehension .Indeed, Effective use of these strategies is
bound to help students to improve their reading ability and to
accomplish their cumbersome academic tasks successfully.
The above list of reading strategies could be cited to
answer the second question of the study which asks for the
kind of strategies that ESP students need to use to improve
their reading skills.
As for third the question which inquires about differences
between 'good' and 'poor' readers in term of their reading
strategy use, it is now clear that 'good readers' use more
strategies than the 'poor readers' and that 'good readers' use
these strategies more often than their counterparts.
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During the While-reading phase, the subjects admit that
they use their dictionaries, resort to word-for-work translation,
reread sentences and assimilate the text with background
knowledge. During the Think-Aloud Protocols, however, only
a few of these claims are confirmed. It is confirmed that the
subjects rely quite heavily on their dictionaries, reread
sentences, and oftentimes resort to word-for-word translation.
During the Post-reading phase, the subjects, in their
responses to the Questionnaire, indicate that they classify
words according to their meaning and according to their
grammatical structures. Furthermore, the subjects state that
they summarize the main ideas and sometimes reread the text
to remember important points and to make up for
comprehension failure.
During the Think-aloud Protocols, however, it is found
that only two of the post-reading strategies have been put into
practice. These are rereading the text to, perhaps, remedy
comprehension failure, and summarizing the main ideas. The
latter is used by only (17.7%) of the 'good readers' but by none
of the 'poor readers'.
The above findings can be cited to answer the first
question of this study which inquires about the reading
strategies that are commonly used by ESP students in the
College of Medical Sciences at Umm-Al-Qura University.
Findings generated through the Questionnaire and the
Think-aloud Protocol also indicate that the participants from
both groups, i.e. ' good readers' and 'poor readers' do not
always use or even consider using certain effective reading
strategies. Indeed, a considerable number of the subjects tend
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Findings and Discussion
When the data generated through the Questionnaire and
the Think-aloud Protocols are compared, one may clearly
observe the gap between the self-reported information and the
actual practice of the subjects with regard to their reading
strategy use. Differences between 'good readers' and 'poor
readers' in terms of type and frequency of strategy use are also
documented. In the self-reported data, the subjects claim that
they use a relatively wide range of reading strategies at various
reading phases; however , when it comes to actual practice , it
is revealed that the subjects have used a limited number of
reading techniques, and even these are used with a limited
level of frequency.
Indeed, out of more than twenty reading strategies
claimed to be used by the subjects in the various stages of the
reading process, only eight have materialized in their actual
reading practice. This difference can be partially attributed to
the natural gap that normally exists between theory and
practice. Another reason for this discrepancy could be related
to the inability of the subjects to verbally express the covert
mental processes readers engaged in when trying to extract
meaning from the reading text.
During the pre-reading phase, the subjects have claimed
that they tend to relate the title to the text content, practice
some skimming, read the first sentence in each paragraph and
think about previous knowledge. However, only two of these
strategies are realized during the Think-Aloud protocols;
namely, reading the title and relating it to the text content, and
thinking about the previous knowledge.
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Table-V: Strategy Use of the Participants for the Whilereading Phase as Reflected in The Think-Aloud Protocol
Strategy
1-Using the dictionary to check
new word.
2-Translating word-for-word.
3-Relating
the
text
to
background knowledge.
4-Re-reading a sentence to
enhance understanding.

%of use by
good readers

% of use by
poor readers

66.6%

83.3%

33.3%

83.3%

66.6%

17.7%

58.4%

41.7%

With reference to Post-reading strategies, the Think-aloud
protocol reveals that these strategies are the least used by both
groups. More specifically, only two strategies are used in this
phase. These are rereading the text to remedy comprehension
failure and summarizing the main ideas. The former is used by
(58.4%) of the 'good readers' and by (41.7%) of the 'poor
readers'. The latter, i.e., summarizing the main ideas used by
(17.7%) of the 'good readers' but none of the poor readers has
attempted this strategy. The following table shows the
strategies actually used during the Think-aloud Protocol in the
Post-reading phase.
Table-VI: Strategy Use for the Post-reading Phase As
Reflected In The Think-Aloud Protocol
Strategy
1-Re-reading the text to remedy
comprehension failure.
2-Summarizing the maid ideas.
34

% of use by
good readers

% of use by
poor readers

58.4%

41.7

17.7%

00%
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Table-IV: Strategy Use of the Participants for the Prereading Phase as Shown in the Think-aloud Protocol
Strategy
1-Reading the title and
relating it to the text.
2-Thinking about previous
knowledge.

% of use by
good readers

% of use by
poor readers

58.4%

33.3%

41.7%

33.3%

Considering the While-reading strategies, it is found that
the subjects (both good and poor readers) rely heavily on their
dictionaries. It is found that (83.3%) of the 'poor readers' and
(66.6%) of the 'good readers' resort quite often to dictionaries
to check the meaning of words. Another popular strategy is
'the word-for-word translation' which is used by (83.3%) of
'poor readers' and by (33.3%) of the 'good readers.'
Rereading a sentence and assimilating the text with
background knowledge are used by the two groups, but with
different levels of frequency during the While-reading phase.
Rereading a sentence to enhance understanding is used by
(58.4%) of the 'good readers' and by (41.7%) of the 'poor
readers'. The 'good readers' seem to assimilate the text with
background knowledge more often than their counterparts, the
'poor readers'. Indeed, (66.6%) of the 'good readers' apply this
strategy compared to (17.7%) of the 'poor readers'. The
following table shows strategies used by the subjects during
the While-reading phase.
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acknowledge that they reread the text to remember important
points.

The Results of the Think-aloud Protocols
The Think-aloud Protocol technique is used, as
mentioned earlier, to identify the actual strategies implemented
by the subjects when they are involved in the reading process.
Analysis of these protocols reflects considerable discrepancies
between the strategies claimed to be used and those actually
put into practice by the subjects when they approach their
reading task.
Out of the four pre-reading strategies claimed to be used
by the subjects in response to the Questionnaire, only two have
materialized in the Think-aloud Protocol. These are reading
the title and imagining what the text might be about, and
thinking about the previous knowledge on the topic of the text.
It is also observed that the 'good readers' use these strategies
more often than the 'poor readers'. More specifically, it is
found that (58.3%) of the 'good readers' read the title and try to
relate it to the text compared to (33.3%) of the 'poor readers'.
As with reference to thinking about previous knowledge and
relating it to the text, this strategy is used by (41.7%) of the
'good readers' compared to (33.3%) of the poor readers. The
following table shows the actual strategies used in the Prereading phase.
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Table-III: Strategy Use of the Participants for the Postreading Phase
Strategy
16-Classifying
words
according to meaning.
17-Classifying
words
according to grammatical
categories.
18-Summarizing the main
points in the text.
19-Rereading the text to
make up for comprehension
failure.
20-Rereading the text to
remember the important points.

%of use of good
readers

% of use by
poor readers

33.3%

16.7%

33.3%

8.3%

41.6%

8.3%

58.3%

33.3%

41.7%

33.3%

The findings in this section indicate that (33.3%) of the
'good readers' say they classify words according to their
meanings, whereas only (16.7%) of the 'poor readers' mention
that they follow this strategy. Furthermore, (33.3%) of the
'good readers' note that they classify the words according to
their grammatical categories compared to only (8.3%) of the
'poor readers'.
On another level, (41.6%) of the 'good readers' claim
they summarize the main points in the text, whereas only
(8.3%) of the 'poor readers' point that they summarize the main
ideas of the text they read. Furthermore, (58.3%) of the 'good
readers' and (33.3%) of the 'poor readers' claim that they
reread the text to make up for comprehension failure. Finally,
(41.7%) of the 'good readers' and (33.3%) of the 'poor readers'
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strategy. (66.6%) of the 'good readers' say that they reread a
sentence when they do not understand its meaning the first
time. On the other hand, only one third of the 'poor readers'
group say they reread sentences to understand them better.
More than two thirds of the 'poor readers' group admit that
they always attempt translating the text word-for-word,
whereas only one fourth of the 'good readers' confirm that they
resort to 'word-for-word translation.
About only (8.3%) of the 'poor readers' say that they think
aloud when reading, but (25%) of the 'good readers' claim that
they think aloud while reading. (33/3%) of the 'poor readers'
mention that they take notes on the important points in the text
compared to (8.3%) of the 'poor readers'. Furthermore, half of
the 'good readers' assume that they make guesses about what
will come next based on the information already given in the
text, whereas only about (8.3%) of the 'poor readers' attempt
such guessing strategies. With reference to relating the text to
background knowledge to consolidate important information,
(33.3%) of the 'good readers' and (25%) of the 'poor readers'
point out that they attempt this strategy.

Post-reading Strategies
This final section of the Questionnaire attempts to
pinpoint the reading strategies claimed to be used by the
subjects during the last phase of the reading process. Table-III
highlights the main strategies adopted by the participants.
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Strategy
14-Making guesses about
what will come next
based on information
already given.
15-Relating the text to
background knowledge.

% of use by good
readers

% of use by
poor readers

50%

8.3%

33.3%

25%

As shown in the above table, items 5 and 6 are both
related to dictionary use strategies. Responses to these items
reveal that (33.3%) of the 'good readers' look up every
unknown word in the dictionary and (75%) of the 'poor
readers' claim that they do look up every unknown word in
their dictionary. Furthermore, (75%) of the 'good readers'
confirm that they check an unknown word in their dictionary
especially if this word seems important or crucial to the
understanding of the text. On the other hand, (66.6%) of the
'poor readers' admit that they check important words in the
dictionary. With reference to contextual guessing, (75%) of the
'good readers' claim they attempt to guess the meaning of new
words from context, whereas only (25%) of the other group
claim that they try to guess meaning of words from context.
Furthermore, (66.6%) of the 'good readers' report they use
grammatical clues to guess the meaning of new words
compared to (25%) of the 'poor readers' who claim that they
use this strategy.
In response to item No. 9, (66.6%) of the sample of the
'good readers' admit that they skip some unknown words,
whereas (33.3%) of the 'poor readers' claim that they use this
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While-Reading Strategies
This section includes eleven items aimed to identify
strategies said to be employed in the while-reading phase.
Data related to this section are presented in Table-II below.
Table-II: Strategy Use of the Participants for the While-

reading Phase
Strategy
5-Look up every unknown
word in the dictionary.
6-Check the dictionary only
for important words.
7-Contexual guessing
8-Using grammatical clues
to guess the meaning.
9-Skipping
unknown
words.
10-Rereading a sentence if
not understood.
11-Translating the text
word-for-word.
12-Think-aloud
when
reading
13-Taking
notes
on
important points.

28

% of use by good
readers

% of use by
poor readers

33.3%

75%

75%

66.6%

75%

25%

66.6%

25%

66.6%

33.3%

66.6%

33.3%

25%

66.6%

8.3%

25%

33.3%

8.3%
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knowledge and understanding what the text is about. Table-I
below reveals the strategies reported to be used by the subjects
during this phase.
Table-I: Percentage of Pre-reading Strategy Use by 'Good' and
'Poor' Readers
Strategy
1-Relate the title and illustration
to the text
2-Skimming
3-Reading the first sentence
4-Thinking
about
previous
knowledge.

%of use by
good
readers

%of use by poor
readers

66.6%

41.7%

41.7%
50%

25%
25%

75%

41.7%

From the above table, it is revealed that the group of
subjects termed 'good readers' claim that they use the prereading strategies more often than their counterparts, 'the poor
readers'. For instance, it is shown that (66.6%) of the good
readers report that they relate the title and illustrations to the
text content, while only (41.7%) of the 'poor readers' report
they use this strategy. Skimming is said to be used by (41.7%)
of the 'good readers' compared to (25%) of the 'poor readers'.
Reading the first sentence of each paragraph strategy is
employed by (50%) of the 'good readers', but only (25%) of
the 'poor readers' adopt this strategy. With regard to 'thinking
about previous knowledge, (75%) of the 'good readers' claim
that they use this strategy compared to (41.7%) of the 'poor
readers'.
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frequencies and percentages. Frequency and percentage
calculations for responses generated through the two
instruments are then used to help in comparing the selfreported data generated through the Questionnaire with the
actual reading process in terms of reading strategy use
reflected in the Think-aloud Protocol.

Results
Analysis of data generated through the Questionnaire and
Think-aloud Protocol has revealed some interesting results. In
the first place, it is found that the 12 best scorers in the reading
comprehension tests, hereafter 'the good readers', differ both
quantitatively and qualitatively from their counterparts, the
low scorers, and hereafter ' the poor readers' in terms of
reading strategy use. It is also revealed that both 'good readers’
and 'poor readers' are very limited in their strategy use and a
considerable number of effective strategies never materializes
neither in the subjects' self-report nor in their Think-aloud
Protocols.
Furthermore, the analysis reveals that the subjects (both
good and poor readers) employ much less reading strategies
in-to-to than what they self-reported in response to the
Questionnaire. The following sections will show the details of
these findings.

Results of the Questionnaire
Pre-reading Strategies
The first four items of the Questionnaire are intended to
generate data pertinent to pre-reading strategies. Broadly
speaking, these are strategies related to activating background
26
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The other instrument, i.e., the Think-aloud Protocol aims
to capture the overt, verbal expressions of the normally covert
mental processes readers engaged in when trying to construct
meaning from texts (Oxford, 1990). In this study, the Thinkaloud Protocol is conducted in a series of sessions during
which the participants are asked to think aloud in front of a
tape recorder which captures their reflections on how the text
is being processed and understood.
The text used in this study is an excerpt from Harbor
(2005) Bio-Chemistry, a textbook widely adopted in teaching
bio-chemistry in colleges of medicine in the Arab World. The
text selected deals with protein structures and it is presented to
the subjects in its original form without any modification.
There are 542 words in this text and it includes some
illustrations, headings, subheadings, drawings and tables. Staff
from the bio-chemistry department confirm that this text
represents material commonly encountered by medical
students during their pre-medical course of study.

Data Analysis
Data generated through these two instruments, i.e., the
Questionnaire and the Think-aloud Protocol, are analyzed
quantitively using an SPSS 12 computer program. Frequencies
and percentages are calculated straight away for all
Questionnaire items. The Think-aloud Protocol responses are
analyzed qualitatively. In the first step, the entire playback of
the Think-aloud Protocol is coded into strategies by following
an initial strategy coding scheme. This coding scheme is
created by adapting the taxonomy provided by Oxford (1990).
Identified strategies are eventually presented in the form of
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Method
Participants
The sample of this study consists of 24 male subjects
drawn purposively from the population of first year students in
the College of Medical Sciences at Umm-Al-Qura University,
Saudi Arabia. The total of this population is 494 students.
They are registered in a compulsory ESP course which aims to
help them pursue their study through an English medium. This
group of students has already learned English for six years
(three years at the intermediate and three years at the
secondary school) plus one term of an intensive ESP course at
the University. The sample of the study is selected from the
above population on the bases of their performance in a series
of reading comprehension tests conducted during the first term
of their ESP course. The sample is formed of the highest 12
plus the lowest 12 scorers in the series of the above mentioned
reading tests. Their ages range between 18.5 and 20 years and
they all speak Arabic as their first language.

Data Collection Procedures
To collect data for this study, two instruments are used: a
'Questionnaire' and a 'Think-aloud Protocol'. The Questionnaire
consists of two parts: the first part is intended to provide
background information about the subjects, whereas the
second part aims to identify the reading strategies claimed to
be commonly used by the participants while reading a
scientific text relevant to their specialization. This part
includes 20 items classified under three headings: Pre-reading,
While-reading, and Post-reading phase. (This questionnaire is
administered at the beginning of the experiment).
24
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reading and provides rich descriptions of ways in which less
successful readers differ from proficient readers.
Generally speaking, the above literature review reveals
that researchers in different parts of the world have shown
great interest in the study of reading strategies. Indeed,
hundreds of investigations have been launched around the
globe with the ultimate objective of identifying the best
strategies that may help students become effective and
efficient EFL/ESL readers. In the Arab world, where English
is still the main medium of instruction in many higher and
technical education institutes, such studies on reading
strategies remain widely unexplored. This is indeed very
unfortunate. Arab researchers are, therefore, sincerely called
upon to look into the reading strategies used by Arab learners
when they read English, a language that is so vital in today's
world of science and technology.
This current study, and hopefully many others that are yet
to follow, will investigate the reading strategies adopted by
Arab ESP students. It is hoped that this will help to identify the
strategies commonly used and those which are not used by this
group of learners. Results of this study will promote
understanding of the reading processes adopted by these
learners and pave the way for solving the many problems that
face them while they approach their reading tasks.
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common reading strategies only three materialize in the
reading activities of the selected sample.
From the above empirical studies on reading strategies,
one may conclude that there is a strong relationship between
reading strategies used by readers and their proficiency level.
It is also strongly demonstrated that there are indeed
differences between successful readers and less successful
readers in terms of strategy use. Overall, successful readers or
proficient readers appear to be using a wider range of
strategies. Furthermore, it becomes clear that these successful
readers use strategies more frequently than poor readers. It is
also demonstrated that successful readers know when and how
to implement reading strategies for different reading tasks.
One common denominator among these empirical studies
is the use of interviews, questionnaires and/or Think-aloud
Protocols as a means for data collection. Interviews and
questionnaires are commonly conducted during or after the
task. In the case Think-aloud Protocols, researchers require the
subjects to verbalize their thoughts and say aloud everything
that occurs to them while performing the task of reading
(Garner, 1987). This technique "requires the reader to stop
periodically, reflect on how a text is being processed and
understood, and relate orally what reading strategies are being
employed" (Singhal, 2001.p10). In fact, Think- aloud
Protocols involve the overt verbal expression of the normally
covert mental process readers engage in when constructing
meaning from text. Singhal (2001) admits that verbal protocol
has made a significant contribution to the understanding of
22

Umm Al-Qurma University Journal of Languages and Literatures

@Dr. Abdul majeed Al-Tayib Omar@c

In "the while-reading stage", the most commonly employed
strategies are "using the dictionary", "guessing the meaning of
a word from the context", "skipping some unknown words",
and "assimilating the text with the background knowledge".
However, none of the participants has used any of the postreading strategies.
Tung-hsien He (2012) studies the effect of goal
orientations on strategy use patterns and reading
comprehension of adult EFL readers. Thirty-eight Taiwanese
EFL college students are randomly selected and assigned into
"the mastery-oriented" and the combined mastery and
performance-oriented group. Results of this study show that at
least two strategy use patterns have surfaced in the
participants' Think-aloud Protocols. The combined group goes
through more turns of strategy use and employs more followup strategies, compared to its counterpart. The combined
group also attains better reading comprehension. On the other
hand, the mastery-oriented group is found to be more liable to
stop its efforts at understanding the unknown
vocabulary/expression. This study concludes that goal
orientations leads to significant differences in strategy use
patterns and reading comprehension. EFL reading teachers are,
therefore," advised to investigate the links among these
variables and to encourage their students to adopt a dual rather
than a single achievement goal".(P.130).
Quite recently, Mieraf (2013) in collaboration with the
researcher have conducted a comprehensive study which aims
to explore the reading strategies used by Sudanese students at
tertiary level. They used the Think - Aloud Protocols and a
questionnaire to collect data. It is found that out of eight
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comprehension questions is improved by the training method.
These findings suggest that foreign language reading
methodology should include explicit and direct strategy
teaching.
Based on his empirical studies on Iranian students reading
strategies, Vaez (2006) offers guidelines which can be used as
general ideas to aid students in reading and comprehending
materials. These guidelines can be seen in three consecutive
phases: before reading, during reading, and after reading.
Before starting to read a text, it is recommended that the reader
should think of the purpose of reading that particular text. The
during reading technique may include re-reading for better
comprehension. Filling out forms and charts can be used as an
after-reading activity. Vaez proposes that these tasks and ideas
can be implemented to enhance reading comprehension.
Ozek and Livelek (2006) conduct a study to find out
which reading strategies are commonly employed by ELT
students when reading a text, and which reading strategies that
need to be developed to understand the text better. The
population of this study involves beginner and final students in
ELT department at a Turkish university. The researchers use
two different instruments to collect data for this investigation:
a Self –Report Questionnaire and a Think-aloud Protocol. The
Questionnaire which is composed of 25 items is administered
to a sample of 185 subjects. The Think-aloud Protocol is
conducted with 23 subjects. Reading strategies are evaluated
under three categories: pre-reading, while-reading and postreading in both parts. The result of the Think-aloud Protocol
analysis shows that the subjects use one single strategy, that is
"relating the title to the text content", in the pre-reading phase.
20
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for one reader in a certain reading situation, but not for another
reader in another reading context.
Galicia, (2006) studies reading strategies used by
Swedish secondary school students studying English as a
foreign language. The sample is comprised of four fifteenyear-old students. Data are collected through a series of
interviews with the subjects. Results of this study reveal that
pupils who are subjected to different reading strategies are
better readers than those who are not. It is clearly
demonstrated that when reading strategies become part of the
learning process, they will increase the pupils' reading
comprehension. This study also reveals that there are some
important strategies that the subjects need to use. These
include summarizing, paraphrasing and rereading to enhance
comprehension.
In a relevant area of investigation, Song (1998) proposes
a method for training students to use reading strategies in an
EFL university reading program. This training method is based
on the procedure developed by Brown and Palincsear (1984).
It includes four consecutive reading strategies: summarizing,
questioning, clarifying and predicting. The study addresses the
following research questions: "Does strategy training enhance
reading ability of EFL college students?" If so" How is
effectiveness reading strategy training related to the reading
proficiency of the students?" Which types of reading
comprehension questions are affected by strategy training?
"(P:41). Results show that "strategy training enhances EFL
reading and that the effectiveness of training varies with L2
reading proficiency"(P"41). The results also indicate that
students' performance on certain types of reading
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subjects who effectively consider and clearly remember
context as they read, understand more of what they read than
those who employ this strategy less or less effectively.
Moreover, it is found that the subjects who think they use
some strategies (i.e. perceived strategy use) actually
"understand more than those who do not think they use such
strategies" (p.156).
Basloum (1996) investigates the effect of text structure on
'good' and 'poor' EFL female readers at a Saudi University.
This study involves 114 subjects and aims to examine how
'good' and 'poor' readers differ in the quantity, quality and
variety of the reading strategies they use in reading two types
of text structures. Basloum finds that 'good' and 'poor' readers
differ significantly in their approach to the text. More
specifically, she finds that good readers approach the text
independently and adjust their scheme to accommodate that of
the writer. Conversely, poor readers approach the text
dependently and adjust the text to fit their own scheme of
meaning. Basloum ends up her study giving some useful
pedagogical and methodological recommendations for the
support of the interactive theory of reading. These include the
use of retrospection tasks, reading instruction, students'
training and classroom practice.
Kern (1997) studies the case of two American university
students learning French as a second language; one 'a good
reader of French as L2,' the other less good. Kern finds that no
strategy is inherently a 'good' or a 'bad' strategy; that some of
the so-called "bad" strategies are oftentimes used by 'good'
readers and vice-versa. The researcher goes on to explain that
using prior knowledge may sometimes be an effective strategy
18
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Using a Think-aloud Protocol, Olshavsky (1977)
examines the reading strategies used by tenth grade students.
Students' strategies are analyzed according to the following
criteria: reading proficiency (good vs. poor), readers' interest
(high vs. low), and reading material (abstract vs. concrete).
Olshavsky finds that students who have high reading
proficiency and are interested in what they read can easily
employ problem solving strategies to surpass their reading
problems. It is then concluded that effective use of strategies is
a feature of good readership.
Block (1986) studies non-proficient readers enrolled in
remedial reading courses in the US. She finds that there are
four characteristics that distinguish the more successful from
the less successful of these non-proficient readers. The four
characteristics are: (1) integration, (2) recognition of aspects of
the text structure, (3) use of general knowledge, personal
experiences, and associations, (4) response in an extensive as
opposed to a reflexive mode.
Barnett (1988) investigates the relationship between
reading strategies and perceived strategy use on reading
comprehension. This study dealt with 278 French language
students. Initially, these students are required to read an
unfamiliar text and to report what they understand in English.
The second part asks the subjects to answer a set of
background questions before reading a text, and the third part
of the study asks the students to respond to a seventeen-item
questionnaire in English about the types of reading strategies
they think best denote their method of reading. 'Background
knowledge scores' 'Comprehension scores', and 'Strategy use
score' are used for analysis. This analysis reveals that the
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A number of empirical studies have been conducted since
the late seventies. Several of these studies have identified
concrete relationships between certain types of reading
strategies and successful and unsuccessful second language
reading. Other studies have investigated individual differences
in strategy use by second language learners while engaged in
different reading tasks. In recent years, a great deal of research
has been conducted on reading strategy training. Such research
is based on the assumption that success in reading depends
mainly on appropriate strategy use and that poor readers can
improve their reading by being trained to use effective
strategies.
Of the early empirical studies conducted to demonstrate
the relationship between strategy use and successful reading is
that by Hosenfeld (1977). Hosenfeld studies high school
students reading French, German or Spanish, but thinking
aloud in English. She finds that successful French readers do
several things :
1- They keep the meaning of the passage in their mind during
reading.
2- They read in what she terms as broad phrases.
3- They skip words unimportant to total phrase meaning.
4- They have positive self-concept as readers.
On the other hand, Hosenfeld finds that unsuccessful French
readers:
1- Lose the meaning of sentences as soon as they are decoded.
2- Read in short phrases.
3- Seldom skip words as unimportant and view words as
equal in their contribution to total phrase meaning.
4- Have negative self-concept as readers.
16
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Rumelhart (1980), schemata are used for the interpretation of
both linguistic and non-linguistic information, for retrieving
information from memory, for arrangement of actions, and
largely for the direction of the flow of processing in the
system.
Rumelhart (1980) defines schema as an abstract
representation of generic concepts, stored in the memory for
objects, actions, events and situations. In this sense, schema
may help in interpretation of new information by linking it to
past experience and prior knowledge. For Galicia, (2006)
Schema is a summary of different conditions that have general
features in common, but differ in details. It is a structure that
represents an organization pattern of relationships among its
constituents.
In order to understand the role of schemata in reading
comprehension, it is worthwhile to differentiate between two
types of schemata: formal and content Schema (Carrel, 1983).
Formal Schemata stand for the background knowledge about
the text structures. These may include differences in
organization and structure of different types of writing such as
articles, expository texts, scientific reports, and so on. Content
schemata, on the other hand, involve the cultural and the
background knowledge about the content of the text such as a
text about economics, medicine, chemistry, biology and the
like. Numerous studies have shown that content schemata have
great influence on reading comprehension (Pearson, 1990;
Basloum, 1996; Singhal , 2001; Phan, 2006).

Empirical studies
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dictionaries. (4) Meta-cognitive strategies: these involve
activities done by the learner to plan, arrange, and assess their
own learning. Such strategies may also include setting goals
and objectives, self- monitoring and correction of errors.
(5)Affective strategies: these include self-encouraging
behavior, to reduce anxiety. (6) Social strategies: which cover
cooperation with peers and asking for correction and feedback.
Sanders (2013) confirms that reading researchers have
identified a wide variety of strategies. She maintains that these
reading strategies range from traditionally recognized reading
behavior such as skimming a text to get the general idea, and
scanning a text for specific piece of information to more
recently recognized cognitive strategies such as activating
prior background knowledge and recognizing text structure.
Generally speaking, research in first and second language
reading has provided a binary division of cognitive reading
strategies as bottom-up and top-down. Goodman (1986), for
instance, refers to the bottom-up model as a process of
decoding, which involves identifying letters, words, phrases
and then sentences in order to get the meaning. On the other
hand, the top-down model is based on "the selection of the
fewest and most productive elements from a text so as to make
sense of it" (Lynch & Hudson, 1991, p.218). Goodman (1998)
describes reading as a psycho-linguistic guessing game in
which the reader reconstructs a message that has been coded
by a writer as a graphic display.
The above mentioned cognitive model of reading is very
much influenced by the schema theory which is broadly
defined as the building blocks of cognition. According to
14
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they read a text, and which strategies they do not use but they
need to develop to improve their reading comprehension.
This study, therefore, aims to find answers for the
following questions:
1- Which strategies do medical sciences students at Umm AlQura University use when they read texts related to their
field of specialization?
2- Which reading strategies should be developed by these
students in order to improve their reading skills and to
continue their academic studies successfully?
3- Are there any differences between "good" and "poor"
readers in term of their reading strategies use?

Review of Literature
Theoretical Considerations
Strategies are learning techniques, activities and problem
solving skills that enhance learning (Singhal, 2001). Oxford
(1990) provides a useful classification scheme of the various
strategies used by second language learners. This involves: (1)
Cognitive strategies: these are used by the learners to
manipulate language. This category covers note-taking, formal
study of the specific aspects of the target language,
summarizing, paraphrasing, predicting, analyzing and using
context clues. (2) Memory Strategies: these help the reader
remember information through creating mental pictures,
grouping and associating. (3) Compensation strategies which
involve activities such as guessing while reading, or using
Volume No 13 (Rajab 1435 Ah May 2014)

13

@@An Investigation into the Reading Strategies of ESP Students in the …@a@

qualifying them to benefit by instruction provided through
English medium. However, in spite of the tremendous effort
made by both teachers and students during their ESP courses,
students reading skills remain far away from being
satisfactory. Terribly slow reading, word-for-word translation
and hence minimum comprehension are characteristic features
of many ESP readers.
Although

many

ESP

textbooks

include

clear

prescriptions of activities that call for the use of fruitful
reading strategies, such as skimming, scanning, activating
background knowledge and paraphrasing or summarizing, the
implementation of these techniques in actual reading practice
of the students is hardly noticeable. Consequently, students
face significant difficulties when reading English textbooks
related to their specializations. This situation may lead to
students' frustration and may induce them to develop negative
attitudes towards reading which may, in its turn, result in
students' low achievement or, even worse, failure in their
respective fields of study.
To avoid such unnecessary tragic consequences, this
study is launched to investigate the reading strategies which
ESP students at Umm Al-Qura University generally use when
12
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relevant to the text, identifying key words, using grammatical
analysis to determine the various components of the sentence,
skipping, rereading, paraphrasing and summarizing (Almasi,
2012).
Obviously these strategies can be useful tools for
teachers of English as a foreign language, who normally do not
find sufficient practice time for their students who are required
to cope with studying a new language and reading for content
(Wafi, 2012). It is also reported that the need for efficient
reading skills is heightened at the post secondary levels,
especially at tertiary education, where English gains
significant importance as it becomes a medium of instruction
and a vehicle of content information. To cope with this
situation, students must take English for special purposes
(ESP) courses. Such courses are specially designed to assist
students read technical subject matter written in English.
Typically, in colleges of medicine, sciences, engineering
and technology in Saudi Universities as it is the case in many
other Arab countries, English is solemnly adopted as a
medium of instruction. Students in such colleges are
oftentimes assigned for intensive ESP courses with the
ultimate objective of raising their standard of English and
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Introduction
Since the early seventies, reading researchers have
concentrated on describing strategies and procedures used by
second / foreign language learners while or when they read a
text. Findings of these studies indicate that students use a
variety of strategies in order to read better (Hosenfeld, 1977;
knight, Pardon & Waxman, 1985; Garcia and Pearson, 1995).
In Singhal (2001) terms, strategies can be defined as learning
techniques, behaviors, and problem-solving or study skills that
help learners to read more effectively and efficiently. Block
(1986) adds that reading strategies show how readers conceive
a text, what textual cues they attend to, how they make sense
of what they read, and what they do when they do not
comprehend the text. Meiraf (2013) states that these strategies
may involve skimming, scanning, recognizing synonyms and
word families, predicting, activating general knowledge,
making inferences, and identifying main ideas from supporting
ones.
Furthermore, reading strategies may involve evaluating
content, finding an association between the text and previous
knowledge or experience, asking and answering questions
10
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.The study ends up giving some suggestions which involve
training the students to use more effective strategies to help
them accomplish their reading tasks successfully. Further
research into the area is also recommended.
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ABSTRACT
This study is an investigation into the reading strategies
used by a group of medical sciences students enrolled in an
intensive ESP program. It is launched with the objective of
identifying the reading strategies commonly used by these
students. The study also aims to point out which strategies that
the students need to develop in order to pursue their academic
studies successfully and to get the maximum out of the text
they read. The sample is composed of 24 students from the
college of medical sciences at Umm AL Qura University
.Results obtained through a questionnaire and think – aloud
protocol reveal that the subjects use an astonishingly limited
number of reading strategies. Out of 20 strategies claimed to
be used by the subjects in response to the questionnaire, only
eight reading strategies have been actualized during the thinkaloud protocol. It is also found that some of the strategies
claimed to be or actually used by the subjects are really poor
strategies and are not likely to yield proper comprehension
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