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 -مً ؤؾغ آلاهُت بلى الىُىىهت الفعلُت الاخخىاء في الّلغت:
ت ُّ  ملاعبت جضاول

ىت بغاهمُت  -ؤ.ص.نالح زضٌل   ؤ.ٍػ
 حامعت جبؿت -حامعت زيكلت 

ت  بمٟهىمها الّك٨لي الظي ًغ٦ّؼ ٖلى الّك٩ل  اإلالّخو: ت ًٖ البدض ُٞما وعاء ال٨ُىىهت اللٍٛى اث البيُىٍّ ُّ ل٣ض جسّلذ الّلؿاه
ا ٖلى صعاؾت الّلٛت لظاتها وألظل طاتها، ٞألذ الٗالمت  صون اإلااّصة، وؤبٗضث البٗض الخاعجي اإلاخمّشل في اإلاغظ٘ مً زال٫ جغ٦حَز

ت بل ت في ّْل البيُىٍّ ت ناعمت، في خحن ٧ان للّخهىع الؤلهجلىؾ٨ؿىوي اإلاخمّشل في الّلٛىٍّ ُّ ى وؿ٤ مٛل٤ طي بظغاءاث صازل
ت مٟخىخت حٗمل ٖلى اؾخٗاصة اإلادخىي  ُّ ت ؾُمُاث ُّ ت قاع٫ مىعَـ ًٞل الّؿب٤ في حكُِض وؿ٣ ُّ بؾهاماث بحرؽ بمٗ

اث الّخضاولُت بلى مضاعؾت الجاهب  ُّ ؤلاهجاػي للٗالمت في الّؿُا١ اهُال٢ا مً الّخضاولي للٗالمت، ومً  زّمت ؾٗذ اللؿاه
ض الظي ٞغيخه  ت في ٞلؿٟت الّلٛت الٗاصًت وهي الاؾخٗما٫، وهي بط طا٥ ما لبصذ ج٣اوم سخغ الّخجٍغ غوخت اإلاغ٦ؼٍّ ألَا

ت بحن الّلٛت والٗالم الخاعجي.   ت، ؾُٗا إلزباث جل٪ الٗال٢ت الًغوعٍّ  البيُىٍّ
ت ُّ ت.: الّلٛت، ال٨ٟغ، اليلماث اإلافخاخ ُّ ت، الّيؿ٤ اإلاٛل٤، آلاهُت، الخضاول ُّ  الىظىص، الاخخىاء، ال٨ُىىهت الٟٗل

Abstract 
Structural Linguistics has abandoned research beyond the linguistic entity in its formal sense, 

which focuses on the form without the subject, and removed the external dimension of the 

reference through its focus on the study of language itself and for itself. The linguistic sign, under 

structuralism, has turned into a closed format with strict internal procedures, meanwhile the 

Anglosaxon contributions is examplified in Pierce together with Charles Morris who were leaders 

in founding semiotic systemic restore deliberative content of the sign. Hence, Pragmatic linguistics 

studied the aspect of the sign in context based on the central thesis in the philosophy of ordinary 

language which is the use.  Since then it resisted the charm of abstraction imposed by structural, in 

order to prove that the necessary relationship between language and the outside world 

 ُّ ت الّخضاول ت بلى الّىٍٓغ ت البيٍُى ت، بل هي ناوٗت عخلخه ٖلى ألاعى، بّن الّلٛت يغوعة ال :  تالّلغت مً الّىٓغٍّ خُاة البكغٍّ
ت التي ال ًخّم ازترا٢ها باّل بمٟخاح الّلٛت الّسخغي. ُّ ت والّضازل ُّ  ًخّٛلب بها ٖلى ما خْىله مً ْغوٝ البِئت الخاعظ

ا بمجزلت مهّمت في خُاة البكغ، ٣ًى٫     هي وظىص مُل٤ الّلٛت مً خُض ": »"عبض الّؿالم اإلاؿّضيلظا جىٟغص الّلٛت صون ٚحَر
 1«الػمت الخًىع م٘ ؤلاوؿان، وفي طل٪ َابٗها ال٩ْىوي.

الّلٛت هي الىظىص اإلاُل٤، ألّجها ٢ّىة ووكاٍ في صوازلىا، جى٣ل مىظىص خ٣اث٣ىا، ٨ٞإّهما هي جىٟش عوح الخُاة في ٧ل ال٩اثىاث   
٣ى٫  ىىع"وألاقُاء، ٍو ىظىص والّشباث وهي التي حؿبٜ اإلاٗجى ٖلى ألاؾماء بطن هي التي جدًغ ألاقُاء وجمّضَا بال:»"بٌى ٍع

 2«الخْحرة وججٗل الخبرة جهبذ طاتها.
ى٤ُ طاجه مً زالَا،   ٔ بها الىظىص ٍو ّٟ الىظىص لٛت، ؤو َى لٛىي في بىِخه »الّلٛت جدًغ ألاقُاء وألاقُاء ج٩ىن، ٞالّلٛت ًخل

لِؿذ الّلٛت  3«ظل ججاعة الخضًض وال٨خابت.ونمُمه، ٞلِؿذ ال٩لماث والّلٛت ٢ىا٢٘ جستزن ٞحها ألاقُاء ببؿاَت مً ؤ
لٟاث٠ حّٗبإ بها ألاقُاء، ولِؿذ مهُلخاث ؤؾماء ويٗها ؤلاوؿان، ٌّٗحن بها ؤقُاء لخضزل ٖالم الىظىص، بل في الّلٛت طاتها 

 بالّلٛت بطا ال وظىص للىظىص بالّ  4«الىظىص بُبُٗت الخا٫ ٌؿٟغ ًٖ وظهه في الّلٛت.» "هُضحغ":جىظض ألاقُاء وج٩ىن، ٣ًى٫ 
بّجها نىث ال٨ُىىهت، هلخ٣ي بها في ٧ّل ؾلى٥ ه٣ىم به، ٠ُ٨ٞ ًم٨ً ٖؼلها ًٖ الٗالم الخاعجي؟ ٠ُ٦ ًم٨ً صعاؾتها  ٦ىٓام 

                                                 
 .48، م 1986، 2بض الؿالم اإلاؿّضي، صاع الٗغبُت لل٨خاب )ص.م(، ٍالّخ٨ٟحر الّلؿاوي في الخًاعة الٗغبُت :ٖ -1
٣ُا  –ٞهم الٟهم  -2 ل مً ؤٞالَىن بلى ظاصامغ ٖاص٫ مهُٟى –مضزل بلى الهغمىَُى ت الّخإٍو  .258/259، م2007، 1عئٍت للّيكغ والّخىػَ٘، ال٣اَغة، ٍ -هٓغٍّ
 .257اإلاغظ٘ هٟؿه، م  -3
 .259هٟؿه، م  -4
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ت ٣ِٞ؟  ُّ غح البيُىي مً مىٓىع مداًثي: ؤي صعاؾت وؿ٤ الّلٛت بمٗؼ٫ ّٖما     م٨خ٠ٍ بظاجه طي ٖال٢اث صازل ُّ ًىُل٤ ال
ُّغح ؤنبدذ الّلٛت وؾاَت بحن جدىاوله جل٪ الّلٛت مً ٨ٞغ م هلها ًٖ الىظىص مً ظهت ؤزغي. و يمً َظا ال ً ظهت ٞو

الماث ٣ِٞ، وال وظىص للبٗض الخاعجي اإلاخمّشل في اإلاغظ٘.  ٖالماث ٖو
ت "    ُم البيُىٍّ ا لخ٣ضًم ون٠ فغصهاهض صوؾىؾحر٧ان َظا خغنا مً ٖػ ُْ ت، ؾٗ ُّ ت، والّض٢ّت الٗلم ُّ " ٖلى الّهغامت واإلاىهج

ت لّلٛت، ٣ًى٫ " ص٤ُ٢ ُّ غى قامل للبيُت الّضازل  ":حغهاعص هلبلللمتن الّلٛىي، ٖو
ت.» ُّ لى ؤّجها بيُت صازل  1«بّن الظي ًجم٘ الاّججاَاث اإلاسخلٟت لٗلم الّلٛت البيُىي َى ٞهم الّلٛت ٖلى ؤّجها هٓام ٖالث٣ي، ٖو
ت مً مىٓىع البيُى  حْغهاعص هْلبل"بن ٢ى٫ "  ُّ ت ٌؿخضعي الى٢ٝى ٖىض اإلاى٠٢ اإلاجهجي البيُىي في ٧ىن الّلٛت بيُت صازل ٍّ

ؤٖخ٣ض ؤن صعاؾت الٓىاَغ الخاعظُت " : »"صوؾىؾحر٣ًى٫ " Exstra - lingالظي ٢ام عاثضٍ بةٞغاٙ ظظعي للخاعط لؿاوي "
ت، بهما َى  ُّ ىاَغ الخاعظ ّٓ ٦الم   مُٟضة ظضا، ول٨ً ال٣ى٫ ؤهىا ال وؿخُُ٘ ٞهم الىٓام اللٛىي  الّضازلي مً ٚحر صعاؾت ال

ً ٖلى طل٪ باالؾخٗاعة بط حؿخٛجي في ٦شحر مً ألاخُان ًٖ الٗالم الخاعجي لٟهم الاؾخٗاعة 2«بُٗض ًٖ الخ٣ُ٣ت.  و٢ض َع
لها في خضوص الّيؿ٤ الظي وعصث ُٞه.  وه٨خٟي بخإٍو

غح البيُىي ٖلى مٟهىم الىن٠ الظي ٌٗخبر ؤخض ؤَّم  ٖىانغ الجهاػ اإلاٟاَُمي الظي ٢ّضمه " ُّ ٣ىم ال ٗجي َظا  ؾحر"ؾى ٍو َو
ىاَغ التي جّمذ مالخٓتها صون الّخُّغ١ بلى عؤي َاب٘  ّٓ ت وص٣ُ٢ت لل ت مًبَى اإلاٟهىم جىُٓم اإلاُُٗاث اإلاخىاٞغة مً ؤظل مٗٞغ
ت في الّلٛت واضخت  ُّ ت والٗٞغ ُّ خباَ ٗىص ؾبب الا٦خٟاء بالىن٠ بلى ٧ىن الٗالماث الٖا اٞتراضخي مً قإهه ج٣ضًم جٟؿحر ما، َو

ت ٖلى اوكُاع  وال ٌٗترحها ؤّي  اث البيُىٍّ ُّ ٚمىى والىن٠ ًخدّضص بضعاؾت اإلاىجؼ في نىعجه آلاهُت، بظل٪ ٢امذ الّلؿاه
(، مً بحن َظٍ الشىاثُاث ألاؾاؾُت في اإلاىهج البيُىي زىاثُت آلاوي Dichotomiesالجؿم الّلٛىي واه٣ؿامه بلى زىاثُاث )

synchronic  ػماوي /Diachronic ٞاإلا٣اعبت آلاهُت ": »بفِل مُليالظي ًخد٤٣ّ ُٞه الىن٠، ٣ًى٫ "والاّججاٍ آلاوي َى ا
 3«حٗالج اإلاى٠٢ الّلٛىي في لخٓت بُٗجها مً الّؼمان...

ىاَغ  ّٓ ش وال جإبه لل ت، ٞال تهخّم بالّخاٍع ت جّخسظ اإلا٣اعبت آلاهُت مىهجا لها ؤزىاء جّدبٗها للى٢اج٘ الّلٛىٍّ اث البيُىٍّ ُّ ت  ٞالّلؿاه اللٛىٍّ
ت، بىنٟها ْىا ُّ ظا ما ظٗلها ؾاه٨غوه َغ مؿخ٣ّلت بًٗها ًٖ بٌٗ، بهضٝ الىنى٫ بلى ال٣اهىن الٗام الظي ًد٨مها، َو

ت، ٣ًى٫ " ُّ س ت الّخاٍع ُّ " مّٗلال وظهت هٍٓغ في اٖخماص اإلا٣اعبت صوؾىؾحروحسّجل في الى٢ذ هٟؿه ٢ُُٗت م٘ الّضعاؾت الّضًا٦غوه
خ٣اث٤ الّلٛت َى ؤّن الّخٗا٢ب الّؼمجي لهظٍ الخ٣اث٤ ال وظىص له ٖىض اإلاخ٩ّلم، بن ؤّو٫ ما ًشحر اَخمامىا ٖىضما هضعؽ »آلاهُت: 

ت اإلاخّٗل٣ت باألمىع التي ؤّصث  ت ؤن ًيبظ ظمُ٘ اإلاٗٞغ ب في ٞهم خالت لٛىٍّ ت لظا ٖلى الّلٛىي الظي ًٚغ ٞاإلاخ٩ّلم ًىاظه خالت لٛىٍّ
ش ال  بلى جل٪ الخالت، وحهمل الٗامل الّؼمجي، ٞهى ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًضزل بلى ٣ٖل اإلاخ٩ّلم باّل بيبظ اإلااضخي جماما، ألّن جضّزل الّخاٍع

ه ؤخ٩ام الجيـ الّلٛىي. ت ٖلى خّض 4«ًيخج ٖىه ؾىي حكٍى ُّ ش خاثال بحن الّلٛت والّضعاؾت الٗلم بطن ٩ًىن ٖامل الّخاٍع
ت قىاثب مً قإجها ؤن ح٨ّٗغ صوؾىؾحر"حٗبحر" ًّ با ٖلى  ، ٞالىاظب ال٣ُام بةٞغاٙ ظظعي للّضعاؾت مً ؤ ا، لظا لِـ ٍٚغ نَٟى

 مً و٠٢ ٖىض خضوص الّضعاؾت آلاهُت، وؤلػى الخاعط لؿاوي ؤن ًبٗض اإلاغظ٘ ًٖ الّضعاؾت بك٩ل جهاجي.
( والظي ًدُل ٖلى الٗىهغ اإلادؿىؽ اإلااّصي، référantاإلاىظىص في الىا٢٘، ؤي ) «بّن الّلؿاوي ال حهخّم باإلاغظ٘ اإلاضلى٫ ٖلُه.»

لُه  ٞالّضلُل الّلؿاوي ٖىض "بل بّن اَخمامه مىهّب  ما عبِ بحن   le signe linguistique»صوؾىؾحر"ٖلى اإلاضلى٫ اإلاٟهىم، ٖو
ت التي حكحر بلُه. ُّ  5«اإلاضلى٫ اإلاٟهىم والّهىعة الّهىج

                                                 
ش ٖلم ال -1 غاء الكغ١، ال٣اَغة، مهغ،ٍجاٍع اعص َلِل، جغ وؾُٗض خؿً بدحري، م٨خبت َػ  .92، م 2003، 1خضًض: ظَغ
ؼ، صاع آٞا١ ٖغبُت، بٛضاص، )ص -2  .40،م 1985ٍ(/ -ٖلم الّلٛت الٗام: ٞغصهاهض صوؾىؾحر، جغ: بىثُل ًىؾ٠ ٍٖؼ
ؼ مهبىح و و  -3  .220، )ص،ؽ(،م2ٞاء ٧امل ٞاًؼ، )ص.م(،ٍاججاَاث البدض اللؿاوي: مُل٩ا بُٞدل، جغص: ؾُٗض ٖبض الٍٗؼ
 .100اججاَاث البدض اللؿاوي: مُل٩ا بُٞدل،م  -4
 .12، م 2004، 1مدايغاث في اإلاضاعؽ اللؿاهُت اإلاٗانغة ق٣ُٟت ٖلىي ؤبدار للترظمت والّيكغ والخىػَ٘، بحروث لبىان، ٍ -5
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ا ٢ابال للّضعاؾت اإلاىخٓمت اإلاؿخ٣ّلت اؾخ٣الال  ا مىيٖى  جاّما ًٖ ٧ّل وو٣ٞا للمبضؤ آلاوي، ًىٓغ اإلاىهج البيُىي بلى الّلٛت باٖخباَع
لى َظا ألاؾاؽ، ٞةّن اإلاىهج البيُىي مىهج طَجي زالو ًلػي  ذي.ٖو ما ًدُِ بها ٖلى زالٝ ما ٧ان ؾاثضا م٘ اإلاىهج الّخاٍع

خجّلى َظا مً جهّىع " ت، ٍو ُّ ت، خُض ًغي ؤّجها جخ٩ّىن مً ظاهبحن   ؾىؾحر"الجاهب اإلااّصي مً الّضعاؾت الٗلم ُّ للٗالمت الّلؿاه
ت  التي جض٫ّ ٖلى شخيء ما ؤو حٗجي قِئا sinifie( واإلاضلى٫ )signifiantالّضا٫ ) ؤؾاؾُحن َما: ُّ (، ؤّما الّضا٫ ٞهى الّهىعة الّؿمٗ

يء اإلاٗجي طاجه، ومىه جخدّضص  يء اإلاٗجي ولِـ الصخّ اجي، ؤّما اإلاضلى٫ ٞهى الّخهّىع ًٖ الصخّ ما وال ٌٗجي َظا طل٪ الّهىث الٟحًز
ت ٖىض " ُّ ت، والتي جإزظ ٖىضٍ         ؾحر"صوؾى الٗالمت الّلؿاه ُّ الّهىعة  -بىنٟها اعجباَا بحن جهّىع طَجي ونىعة ؾمٗ

ت  ُّ ت للّهىث، ؤو الاهُبإ ؤو ألازغ الظي حك٩ّله لىا خاّؾت الّؿم٘، ؤّما ال٨الم، الّؼمان،  –الّؿمٗ ُّ مٟهىم البهمت الّىٟؿ
ًْىٗذ بإّهه مىهج ق٨لي نىعي، ال ًضعؽ ما وعاء ال٨ُىىهت  والىظىص، ٞهي ٖىانغ زاعط صاثغة اَخماماث اإلاىهج البيُىي لظل٪

ً الىظىص. ت، بهّما ٌٗجى بضعاؾت اإلاىجؼ الّلٛىي في نىعجه آلاهُت ٖؼال له ًٖ ٧ّل ما ًدُِ به، ًٖ الّؼمً، ٖو  الّلٛىٍّ
٤ الّخهّىع الّىٟسخي للٗالمت، وبلٛاء الك٤ّ اإلااّصي مً  بِ صزلذ الّلٛت في ؤؾغ آلاهُت ٞو ًّ  الّضعاؾت.َىا بال

والخا٫ ؤّهه ال ًم٨ً اؾدبٗاص َظا الّك٤ّ اإلاخمّشل في اإلاغظ٘، وصعاؾتها ٦ىٓام  مً الٗال٢اث، ٞد٣ُ٣ت الّلٛت ال ج٨مً في ظاهبها 
ت بالّضعظت ألاولى. ُّ ا اإلا٣ام  الّيؿ٣ي الّك٨لي بّهما جل٪ الخ٣ُ٣ت ٧امىت في مٓاََغ

وألانل ؤلاوكاجي ل٩ّل مىظىص في اهُىلىظُا الخل٤، ٞالىظىص مغظ٘  لظا ال ًم٨ً ٞهل الّلٛت ًٖ الىظىص، ٞهي ؾّغ الىظىص
ت مٛل٣ت ُّ ى لِـ طاج ٖلى هٟؿها، بل َى  ؤٞٗا٫ الّلٛت، حٗمل ٞٗلها ُٞه ل٩ُىن بها مىظىصا، بل بّهه هٕى مً الاخخىاء ٞحها، َو

ت الّضاثمت، ؤو الخ٣ُ٣ت ا ُّ  1لتي وِٗل ٞحها.مىّظه مىظ البضاًت هدى الٗالم الخاعجي َى الخ٣ُ٣ت الىا٢ٗ
يء اإلاكاع بلُه    له الّخ٣ّضم »والّغظٕى بلى ألاقُاء واإلااَُت باإلاٗجي الُٟىىمُىىلىجي مُلب يغوعي ال ٚىاء ٖىه،  ٞاإلاغظ٘ ؤو الصخّ

 2.«اإلاى٣ُي ٖلى الاؾم وباألْولى ٖلى الّضاللت
ا ٚحر مىظىص ؤنال، ال ًم٨ً ٞهل الّلٛت ًٖ الىظىص، ًٖ الٗالم الخاعجي، ٩ّٞل ما ججاوػ خضوص الّلٛ ت ؤو ٧ان زاعط بَاَع

، ٣ًى٫  ٍغ ىا، ٞحها ٨ًمً مهحر ؤلاوؿان، بل خ٣ُ٣خه وظَى الىظىص بُبُٗت الخا٫ ٌؿٟغ ًٖ وظهه ":»"هُضحغٞالّلٛت جدخٍى
٣ى٫ "3«في الّلٛت. بّن الّلٛت هي نىث ال٨ُىىهت، والخ٣ُ٣ت لِؿذ قِئا ؤزغ ؾىي ال٨ك٠ ًٖ ال٨ُىىهت     : »عوالن باعث"ٍو

 4«زال٫ الّلٛت.مً 
ت لِؿذ ؾىي  باعث" الظي ٌٗلً اخخىاء الّلٛت للىظىص، ٌكاٍَغ في طل٪ "هُضحغ ُّ الظي ًغي ؤّن ٧ّل اإلاجاالث الاظخماٖ

اث لها ٖم٤ اظخماعي  ت وهي مٗؼولت ًٖ الّلٛت، ٣٦اهىن الّؿحر مشال، وؤّهه بمجّغص الاهخ٣ا٫ بلى مجمٖى ُّ قٟغاث ٚحر طاث ؤَم
ت خ٣ُ٣ي هلخ٣ي بالّلٛت، م ُّ ّما ال مغاء ُٞه ؤّن ألاقُاء والّهىع والّؿلى٧اث ٢ض جض٫ّ بٛؼاعة ل٨ً ال ًم٨جها ؤن جٟٗل طل٪ ب٨ُٟ

٣ى٫ طاجه مً زال٫ الّلٛت ٠ُ٨ٞ بطن وٗؼ٫ الّلٛت ًٖ الٗالم   مؿخ٣ّلت، ألّن ٧ّل هٓام صالثلي ًمتزط بالّلٛت امتزاظا، ٍو
 ٫ الّلٛت ؟الخاعجي، و٧ّل هٓام صالثلي ال ًد٩ي هٟؿه باّل مً زال

ت طاث الٗم٤ الّؿُمُىلىجي الخ٣ُ٣ي جٟغى ٖلُىا مىاظهت الّلٛت، طل٪ ؤّن ألاقُاء ": »"باعث٣ًى٫   ُّ بّن ٧ّل اإلاجاالث اإلاٗٞغ
ت ؤو ؤوؿا٢ًا صاّلت لىال جضّزل الّلٛت، ولىال امتزاظها بالّلٛت، ٞهي  ُّ جدمل صالالث ٚحر ؤّهه ما ٧ان لها ؤن ج٩ّىن ؤوؿا٢ًا ؾُمُىلىظ

 5«ج٨دؿب لٛت الّيؿ٤ الّؿُمُىلىجي مً الّلٛت.بطن 

                                                 
ت للٗؤهُلىظُا الّلٛت ٖىض َُضظغ -1 ُّ  .25،م01،2008لىم هاقغون، لبىان/ ميكىعاث الازخالٝ، الجؼاثغ، ٍ : ببغاَُم ؤخمض، الضاع الٗغب
٣ُا الّكغ١، الّضاع البًُاء، اإلاٛغب، )ص.ٍ(،  -2  .11م ،2006ٞٗل ال٣ى٫ مً الّظاجُت في اللٛت: ؤع٦ُىوي، بٍٞغ
 .259ٞهم الٟهم : ٖاص٫ مهُٟى، م  -3
اشخي، مْغ٦ؼ ؤلاهماء  -4 ُّ  .11، م 1999، 1الخًاعي، خلب، ؾىعٍا،ٍَؿهؿت اللٛت: عوالن باعث، جغ: مىظع ٖ
ت،ؾىعٍا، ٍ -5 ُّ  .28-27،م2،1987مباصت في ٖلم ألاصلت: عوالن باعث، جغ وج٤ : مدمض الب٨غي، صاع الخىاع الالط٢
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ى في ُٚاَب الّهمذ ما لم جإزظ الّلٛت  ٩ّٞل وؿ٤ بطا ظامض ال خُاة ُٞه ما لم جىٟش ُٞه الّلٛت مً عوخها، ُٞخ٩ّلم بةطجها، َو
 بُضٍ وج٣ىله للىظىص، ٞةطا به ًخ٩ّلم لٛت، وما ٧ان لُخ٩ّلم لى لم ج٣له الّلٛت.

اهذ الّى٣ُت التي ؤَاخذ بالّىمىطط البيُىي الّؿىؾحري، لُُغح هٟؿه وب٣ّىة الّىمىطط البحرسخي ٞهل الّلٛت ًٖ الىظىص ٧
٨ظا جّمذ اؾخٗاصة البٗض الّخضاولي للٗالمت، في َظا البٗض جّخسظ الٗالمت مً  زالسي ألابٗاص اإلاخ٩ّىن مً صا٫ ومضلى٫ ومغظ٘، َو

ت وآلازاع التي جدضثها ٖىض اإلاخل ُّ ُٟتها ألانل ٣ت التي حؿخٗمل بها  َظٍ الٗالمت، في َظا البٗض جدّغعث زال٫ ْو ٍغ ُّ ٣ّحن، ؤي ال
ا مً الٗالماث  ت، لخٗلً طاتها، ٞد٣ُ٣تها ال ج٨مً في جإّلٟها م٘ ٚحَر ُّ ت مً ؤؾغ آلاهُت لخيخ٣ل بلى ال٨ُىىهت الٟٗل الٗالمت اللٛىٍّ

 ُّ ا الاؾخٗمال ت بالّضعظت ألاولى.في ظاهب وؿ٣ي ق٨لي، بّهما جل٪ الخ٣ُ٣ت ٧امىت في مٓاََغ ُّ ت واإلا٣ام ُّ  ت والّخضاول
ت، ٣ٞض ناع في مى٣ُت ؤن الٗالمت  ٣ت الّىٓغ بلى الٗالمت اللٛىٍّ ا في ٍَغ جّمذ اؾخٗاصة البٗض الّخضاولي لُدضر اه٣البا ظظعٍّ

ا  مً الٗالماث صازل وؿ٤ مٛل٤، بل ج٣اؽ بالّىٓغ بلى مغظٗها وبالىّ  ت، ال ج٣اؽ لٗال٢تها م٘ ٚحَر ٓغ بلى الخضر الّلٛىٍّ
ت اإلاجا٫ بلى ما ٌٗٝغ باإلاسغط ألالؿجي، بط اخخًيذ صعاؾت  ُّ ؤلاهجاػي الظي جسّلٟه في الٗالم الخاعجي، ل٣ض ٞخدذ الّخضاول

. ٞهي حٗخبر  مىٗغظا خاؾما في  ظضًضة تهخّم بالٗال٢ت اإلاازلت بحن الّلٛت وبٗضَا اإلاغظعي، الٗالم الخاعجي، الىظىص بإؾٍغ
 إلاٗانغ ألّجها اهخ٣لذ بالّلٛت مً اإلاؿخىي الّيؿ٣ي اإلاٛل٤ بلى اإلاؿخىي اإلاغظعي، واإلا٣امي و اإلاؿخىي الخضسي.الّضعؽ الّلٛىي ا

ت  ت، لخ٩ىن جل٪ الّىٓغٍّ ُّ ت، جبدض في ٧ل ما ًدُِ بالّلٛت لخهل بلى الخ٣ُ٣ت اإلاى٣ُ ت بما وعاء ال٨ُىىهت اللٛىٍّ ُّ تهخّم الّخضاول
ت مٗا.التي اهٟخذ ٞحها الّيؿ٤ الّلؿاوي  ُّ ت والّؼماه ًّ ت الىظىص ىٗخ٤ مً ألاؾغ آلاوي لِؿخُٗض الهىٍّ  لُٛاصع الاوٛال١ البيُىي ٍو

ت التي جسضمها في الىظىص. ُّ م الىظىص في الّيؿ٤ اإلاٛل٤ ولخْبدض في الخ٣ُ٣ت ال٣ٗل َْ ت، لختر٥ الّلٛت و ُّ  ظاءث الّخضاول
ؼي ب –جمخل٪ الخُىاهاث الّلغت واللُم الاحخماعُت اإلاجّغصة: -2 ٢ضعة ٖلى الّخىانل، ٞخهضع ؤْنىاًجا  حّٗبر مً  –ك٩ْل ٍٚغ

٣ت مباقغة، وال  زاللها ًٖ ٞغخها ؤو ؤإلاها ٞهظٍ ألانىاث وؾُلت للّخٗبحر ًٖ ألاخاؾِـ و٦ظا الاهٟٗاالث اإلاباقغة بٍُغ
ً الىخُض الظي ًى٤ُ حؿخٗمل في طل٪ لٛت بل ج٨خٟي بإْنىاث وْؿخض٫ّ بها ًٖ َظٍ ألاخاؾِـ في خحن ؤّن ؤلاوؿان َى ال٩اث

ّٗبر ًٖ ؤخاؾِؿه و٢ُمه اإلاجّغصة.  َو
بّن جل٪ ال٣ُم واإلاٟاَُم اإلاجّغصة مً الّهٗب ؤن حؿخض٫ّ ٖلى وظىصَا مً صون لٛت، وجمّشل َظٍ ال٣ُم بحن ٢ُمخحن   َما 

ما ٢ُمتي الخحر والّكّغ ٞمً ٢ُمت الخحر ٧اهذ مٗاوي الْٗض٫ والّهض١ والخ٤ّ  اء  ؤنل ٧ّل ال٣ُم ألازغي، َو واإلادّبت والٞى
، والبٌٛ والخؿض، والٛضع والّىمُمت والخُاهت  حٍر مً ال٣ُم الٟايلت، ومً ٢ُمت الّكّغ ٧اهذ مٗاوي ال٨ٍغ وؤلازالم ٚو

ا مً ال٣ُم التي حؿخ٣بذ ألاطن ؾماٖها. حَر  والّغطًلت ٚو
لم صون لٛت ؤو وٗبّ  -في ؤي خا٫ مً ألاْخىا٫ -وال ًم٨ً  ّٓ ض٫ وال ْٗ ٨ظا، ؤن هداجج خْى٫ ال ر ًٖ اإلادّبت وال٨ٍغ صون لٛت َو

ٞهي ٢ُم مجّغصة ال ججّؿض في الىظىص باّل بالّلٛت، ومً اإلاؿخدُل في هٓغ ؤعؾُى ؤن هخىانل خْى٫ ما َى زحر وما َى قّغ مً 
الم         وؤلازباع، ٞ»صون لٛت  ـ ٣ِٞ امخال٥ إلال٨ت الّخىانل، والّخبلُٜ وؤلٖا ِْ ىؽ ل الّهىث مً َىا ٞةّن امخال٥ الّلٚى

ت   ُّ ٌْؿمذ بظل٪، والخُىاهاث ٦ظل٪ ج٣ّضع ٖلى طل٪، ول٨ً الّخىانل والّخبلُٜ بىاؾُت اإلاٟاَُم وجباص٫ ال٣ًاًا مل٨ت بوؿاه
لم... ّٓ ت اإلاجّغصة مم٨ىت مشل الخحر والّكّغ والٗض٫ والجىع ؤو ال ُّ ض، وججٗل مً بٌٗ ال٣ُم الاظخماٖ  1«ج٣ىم ٖلى الّخجٍغ

ؼي اإلاّٗبر ًٖ ألالم والٟغح والجٕى واإلاغى  بّن ٖالم  الخُىاهاث ًسلى  مً َظٍ اإلاٗاوي اإلاجّغصة، خؿبها في طل٪ الّخىانل الٍٛغ
وابخالٍ بها ٞةّما ؤن ًؼ٧ّي هٟؿه ُّٞدب٘ مٗاوي  –مشال، ل٨ً ٖالم ؤلاوؿان حك٩ّله َظا ال٣ُم واإلاٗاوي، بل زل٣ه هللا حٗالى 

ومٗاهُه وال ًُٟمها ؤبضا، َظٍ ال٣ُم هي مىظىصة       في صوازلىا، ل٨ً ؤّوى الخحر، وبّما ؤن حهحن هٟؿه، ٞحريٗها ٢ُم الّكّغ 
 لها ؤن حٗلً وظىصَا للىظىص لىال امتزاظها بالّلٛت.

غي   ت بلى ٧ّل َظٍ ال٣ُم اإلاجّغصة.  "ابً خؼم"ٍو ُّ  2ؤّن الّلٛت ظؿغ ؤلاوؿاه
                                                 

لُٗت، بْحروث، لبىان،ٍ-ه٣ض اإلاى٠ُٗ اللٛىي في الٟلؿٟت اإلاٗانغة –الّلٛت والٟلؿٟت  -1
ّ
 .28،م 2005، 1: الؼواوي بٛىعة، صاع الُ

ت، ٖبض الّؿالم اإلاؿّضي، م -2 َُ ٨حر الّلؿاوي في الخًاعة الٗغّب ْٟ  .54الخَّ
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ٞةطا  لها  ألاْعى مُضاها للّهغإ، والّلٛت نىث وظىصَا. بّن َظٍ اإلاٗاوي مً ؤظلها زل٤ الىظىص، وزل٣ذ الجّىت والّىاع وظٗلذ
٧اهذ َظٍ اإلاٗاوي وال٣ُم جستز٫ الىظىص في طاتها  وجْدخاط في الى٢ذ هٟؿه بلى الّلٛت لخ٣ىلها، ؤال ٌٗجي طل٪ ؤّن الّلٛت جستز٫ 

ا مً خمىلتها ؤلاًض ٠ ًم٨ً ٖؼ٫ الّلٛت ًٖ الىظىص، وبٞغاٚها ظظعًٍ ُْ ت زّم صعاؾتها ٦ك٩ل نىعي الىظىص في طاتها ؟ و٦ ُّ ًىلىظ
 ال مٗجى له؟

، ٚحر م٨خ٠ بىٟؿه، لظل٪  الّلغت والخاحاث: -3 جّخطر الٗال٢ت بْحن الّلٛت والخاظاث، في ٧ىن ؤلاوؿان طا خاظت بلى ٚحٍر
الم اإلاؿّضي"اْخخاط بلى الّلٛت واؾخٗملها، و٢ض جىّنل  ُ "عبض الؿَّ  ٟت ال٨المبٗض جدلُله لىّو الجاخٔ  ًخدّضر ُٞه ًٖ ْو

ع زاعط خضوص   الّلٛت.   1بلى اْؾخيخاط مٟاصٍ ؤّن وظىص ؤلاوؿان متراًَ م٘ جىالض الخاظاث، وؤن ؾّض الخاظاث مخِٗظّ
ؤّما هدً ٞىٟهم مً ٦المه ؤّن ؤلاوؿان ًلخمـ مً والصة خاظاجه وظىصٍ وبطا ٧اهذ َظٍ الخاظاث ال ًم٨ً ؾّضَا باّل في 

٠ ًم٨ً خضوص  الّلٛت، ٞهظا ٌٗجي ؤّن ؤلا ُْ غ وظىصٍ ٨ٞ ُّ وؿان ال ًلخمـ وظىصٍ باّل في خضوص الّلٛت، بل الّلٛت هي التي  حؿ
  !ٖؼلها ًٖ الىظىص؟

غمي الّلغت والّخىانل: -4 ت بالُبُٗت والجبّلت، ٍو ُّ ت ٚحر جىانل ُّ ًىلض ؤلاوؿان باؾخٗضاص جىانلي مبضجي، بط ال وظىص لصخه
ض ٌك٩ّل وؿُجا مً الّظواث اإلاخىانلت، وفي الٛالب حهضٝ بلى ه٣ل مٗلىمت ؤو الّخىانل       بلى بىاء مسخل٠ للّظاث، بدُ

ُٟت ألاولى  لؿٟتها، ما ظٗل ٖلماء الّلٛت، ٌٗخبرون الّخىانل الْى ظا ما ًّٟؿغ اعجباَه بالّلٛت ٞو حن، َو عؾالت بحن َٞغ
ت و ألاؾاّؾُت للٛت. خّتى بّهه  ُّ ت بلى مجا٫ جضاولها.ًهٗب الخضًض ًٖ الّلٛت مً صون حؿّغب ألا»وألانل ُّ  2«بٗاص الّخىانل

هله ٖجها خُض هجض  ْٟ ٟه لّلٛت ًشبذ مٟهىم الّخىانل، وال ً "مهُفى غلفان" بل بّن ٦شحرا مً الباخشحن في حٍٗغ
ت.»:٣ًى٫  ت واإلاٗىىٍّ ًّ  3«ؤبؿِ حٍٗغ٠ لّلٛت َى ؤّجها  هٓام مً ألانىاث  ًخىانل بها ؤٞغاص  مجخم٘ للّخٗبحر ًٖ خاظاتهم اإلااص

ا بإّجها وؾُلت للّخىانل ؤو »ٍا٦ّض ٖلى ؤّجها وؾُلت وؤصاة للّخىانل خُض ٣ًى٫:و  ُّ ا ؤو ق٩ل ٍّ و٢ض هخ٣ّضم ٢لُال ٞىّٗغٝ الّلٛت نىع
بت ملّخت لخد٤ُ٣ هٕى مً الّخماشخي م٘ طاث آلازغ،  4«ؤصاة  للّخٗبحر ًٖ ألا٩ٞاع. ت في ٚع وال ٚغابت في طل٪ ٞالّظاث البكغٍّ

٤ الّخىانل، ؤّما الّخىانل ٖمىما ُٞٗجي والّظوبان في الٗالم ال ؤّن ٧ّل بوؿان مخ٩ّلم »خاعجي، وال ًدضر لها َظا باّل ًٖ ٍَغ
اّو٫ ما ال خهغ له مً الجمل خؿب ما ٣ًخًُه اإلا٣ام الّخىانلي، والّخٟاٖل بِىه وبحن  وؾام٘ في آلان هٟؿه، ًهضع ٍو

غوعة طل 5«الّؿام٘. ًّ ت وال ُّ ٍغ الّدكاع٥ واإلاكاع٦ت، ٞال ًم٨ً في ؤّي  خا٫ مً ومىه ٞةّن الّخىانل ؾمت الخخم ٪ ؤّن ظَى
ظ ٧ّل مٓاَغ ابً خؼم »ألاخىا٫ ؤن ًىٗؼ٫ الّىاؽ بًٗهم ًٖ بٌٗ، وال ًخإّحى لهم طل٪ باّل بالّلٛت، و ّٟ ًغي ؤّن الّلٛت مى

ا لخ٩ىن جىانال، بدُض ؤّهىا هّٟغ١ مً زاللها  6«الّخىانل م٘ الىظىص. بحن ؤلاوؿان والخُىان ؤو بحن ٨ٞإّن الّلٛت جّم جٟجحَر
دّضص الىؾُلت التي بها ُهّٟغ١ بها بْحن ؤلاوؿان وجل٪  "صًياعث"ؤلاوؿان وآلاالث التي حكبهه  وبّن  ًظَب َظا اإلاظَب، ٍو

الخاالث التي حكبه ظؿم ؤلاوؿان وج٣ّلض جهّغٞاجه وجخمّشل في ؤّن َظٍ الخاالث ال حؿخٗمل ال٨الم ؤو بقاعاث ٦ما ٌؿخٗمله 
ً، بالّغٚم مً ؤّجها ٢ض ج٣ىم بإٖما٫ مخّٗضصة مشله ؤو عّبما بهىعة ؤًٞل مً ؤلاو ب في بًها٫ ؤ٩ٞاٍع بلى آلازٍغ ؿان بطا ٚع

 َظٍ ألاولى.ول٨ً ؤلاق٩ا٫ الظي ًُغح هٟؿه ب٣ّىة َى:
 ٍغ له الّلٛت مً مٟاَُم وم٣ىالث؟ ّٞ  َل ًم٨ً جهّىع ٖالم بوؿاوي مخٟاٖل، مخىانل م٘ بًٗه البٌٗ زاعط ما جى
 ُٟت؟  َل ًم٨ً ؤن هخهّىع لٛت وانٟت مً ٚحر ؤن ٩ًىن لها ْو

                                                 
ت، ٖبض الّؿالم اإلاؿّضي، م  -1 َُ ٨حر الّلؿاوي في الخًاعة الٗغّب ْٟ  .50الخَّ
اث وجُب٣ُاث –الخىانل  -2  .68،م 1،2010، لبىان،ٍ، الكب٨ت الٗغّبُت لؤلبدار والّيكغ بْحروث3مدمض ٖابض الجابغي، ؾلؿلت  ٨ٞغ و ه٣ض، ع٢م -هٍٓغ
سها-في اللؿاهُاث الٗامت -3 ها، مٟاَُمها: مهُٟى ٚلٟان، صاع ال٨خاب الجضًض اإلاخدضّة، بْحروث،لبىان،ٍ -جاٍع  .11،م1،210َبُٗتها، مىيٖى
 .11اإلاْغظ٘ هٟؿه، م -4
اث الٗاّمت -5 ُّ ها، مٟاَُمها-في الّلؿاه سها، َبُٗتها، مىيٖى  .14: مهُٟى ٚلٟان، م-جاٍع
ت، ما -6 ُّ  .54لخ٨ٟحر الّلؿاوي في الخًاعة الٗغب
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  ،ت الّخىانلُت ًُّ جها هي في خّض طاتها ظْؼء مً الٗمل
ّ
َل الّلٛت جدخىي ٞٗل الّخىانل ؤم ؤّهه ال ًم٨ً ؤن ًْدضر زاعظها، ؤم ؤ

 بدُض ًم٨ً ال٣ى٫ ؤّن الّلٛت حك٩ّلذ بٟٗل اؾخسضام الّىاؽ لها ؤزىاء الّخىانل؟
 ؾْحروعة وبك٩ل ؤوضر . ٍُ : َل الّلٛت حٛضو ؤمغ جدّضصٍ ؾْحروعة الّخىانل الجاعي في ٢لب ظماٖت ما، ؤم ؤّجها هي التي جدّض

 الّخىانل بد٨م ؤّهه ال ًم٨ً ؤن ًْدضر باّل بها؟
    في ؤّحهما   بّن ال٣ى٫ بىظىص نلت وز٣ى بْحن الّلٛت والّيكاٍ الّخىانلي ؤْمغ ال مغاء ُٞه، ل٨ً ؤلاق٩ا٫ و٦ما َغْخىاٍ مخمّشل

 ًْدخىي آلازغ؟
ٟغص، وخؿب َظا الّىمىطط ٞةّن  ً ٍو ل٣ض اعجبُذ وكإة الخُاب الّخىٓحري والّخدلُلي للّخىانل بىمىطط ٧لىص قاهىن وواٍع

ت، والتي جاّؾـ لىٓام جىانلي م٣ّٗض. ب ٧ّل اإلا٩ّىهاث ألازغي ٚحر الّلٛىٍّ ُّ  الّلٛت هي ألاصاة الىخُضة للّخىانل، بل بّهه ٌٛ
ىت بلى آلازغ اإلاجزوي في ٖؼلت والخّ  ُّ بت الٟغص في بًها٫ مٗلىماث مٗ ىانل خْؿب َظا الّىمىطط ٞٗل وإ وبعاصي ًخى٠٢ّ ٖلى ٚع

وبطا ٧اهذ الّلٛت هي ألاصاة الىخُضة للّخىانل خْؿب َظا الّىمىطط، ٞةّهه ال ؾبُل لل٣ى٫ بؿُمُىلىظُا  1الاججاٍ اإلا٣ابل.
اء صون ؤن جمتزط بالّلٛت امتزاظا، ٣ًى٫ "الّخىانل، ٞال ًم٨ً ؤن هخىانل باإل  "، بّن الّلٛت عوالن باعثقاعاث وال الّغمىػ وألاٍػ

هي ْنىث ال٨ُىىهت والخ٣ُ٣ت لِؿذ قِئا آزغ ؾىي ال٨ك٠ ًٖ  ال٨ُىىهت مً زال٫ الّلٛت، وبطا ٧اهذ وظهت الّىٓغ َظٍ 
ت الٗالماث اث ؤو هٓغٍّ ُّ اإلاخمّشل في ؤّن  "فغصهاهض صوؾىؾحر"ظٗله ٌٗاعى َغح  ، وعبّما َظا ما2صخُدت، ٞال م٩ان للّؿُمُاث

غح لُهبذ ٖلم الٗالماث ؤو الّؿُمُىلىظُا ظؼء مً ٖلم الّلٛت، طل٪ ؤّن  ُّ ٖلم الّلٛت ظؼء مً ٖلم الٗالماث، و٢لب ال
ظا ٌٗجي ؤّهه ال ًم٨ً ؤن هخىانل بها زاعط الّلٛت ، ٞالّلٛت هي التي حُُٗىا الٗالماث ال ًم٨جها ؤن جض٫ّ ما لم هاّولها  بالّلٛت، َو

بْم٩ان الّخىانل، وبما ؤّن ٧ّل وؿ٤ لٟٓي ٧ان ؤم ٚحر لٟٓي ال ًدهل باّل    في بَاع الّلٛت، وال ًم٨ً له ؤبضا ؤن ًدهل زاعط 
جي َظا ؤّن الّلٛت هي التي جدّضص ؾحروعة الّخىانل بد٨م ؤّجها جمىده اإلاٟاَُم واإلا٣ىالث، وبد٨م ؤهّ  ْٗ ه ال بَاع الّلٛت، ؤٞال ٌ

دضر باّل بها، و٧ّل َظا ًا٦ّض لىا ؤّن الّلٛت جدخىي ٞٗل الّخىانل والظي صوهه ال ًم٨ً ؤن هخهّىع ٖاإلاا مخىاظضا مخٟاٖال، وال  ًْ

 ًم٨ً ؤن ٩ًىن الىظىص وظىصا.
ٞةّن الّلٛت    وبطا ٧اهذ الّلٛت هي  التي جدّضص ؾحروعة الّخىانل، مً خُض ؤّهه ال ًم٨ً جهّىع وظىص ٚحر مخٟاٖل ٚحر مخىانل 

 هي التي جدّضص ؾحروعة الىظىص.
ا، لظل٪ صًياعث" ل٣ض اؾخض٫ّ " الّلغت والفىغ: -5 ت ٧ّلها، ٞىظىصَا م٣ترن بخ٨ٟحَر بال٨ٟغ ٖلى الىظىص، بل ٖلى الّظاث البكغٍّ

٢ت الّلٛت بال٨ٟغ خّحز مىظ ال٣ضم قٛلذ ٖال .«ؤها ؤ٨ّٞغ ؤها مىظىص»ّٖض الّخ٨ٟحر الخّض الٟانل بْحن ؤلاوؿان والخُىان، ٣ًى٫: 
ت، وفي هٟـ الى٢ذ ٦ُان ٖلىي  ُّ الّى٣اف، وألاْزظ والغّص بْحن الٗلماء، ؤّما الّلٛت ٣ٞض ؾاصث ٖىضَم ٨ٞغة ؤّجها ْاَغة ٧ىه
ال،  ت جخُل٘ بلى ال٨ما٫ وجدخاط في جُّلٗها َظا بلى لٛت جإزظ بُضٍ، ٩ّٞلما ؾما ال٨ٟغ ٖو مدؿام، وؤّما ال٨ٟغ ٞهى ؤؾغاع بكٍغ

ى الّظوبان  ػاصث ٤ للخُىة ألازحرة التي ٌؿمى بها مً زال٫ الّلٛت، َو ٍغ ُّ لّىا، والٗم٤ الغّوحي الظي  ًمّهض ال الّلٛت ؾمّىا ٖو
٩ل الّلٛت.ؤّما اإلاؿّمُاث واإلاهُلخاث ٞهي نُاٚاث وازخال٢اث لل٨ٟغ، ج٨ك٠ لىا ًٖ ؤق٩ا٫ ال٨ْٟغ  ُْ ت في َ ت مٗٞغ ال٨ّلي ألًّ

الَخ٨ٟحر ٖىضها بىنٟها الّك٩ل الخاعجي لخجّلي  ال٨ٟغ، ٞال ًم٨ً ؤن وؿخض٫ّ ٖلى وظىص ال٨ٟغ  هٟؿها.بظل٪ ج٩ىن الّلٛت ٢ىام
ه زاعط الّلٛت، ٞىدً ال هخّٗغٝ ٖلى »باّل بالّلٛت،  ُْ بّن صوع  ال٨ٟغ في الّغؾالت َى بهخاط اإلاٗجى، َظا اإلاٗجى ال ًم٨ً الّخّٗغٝ ٖل

شما  ًىظض حٗبحر   في ال٨ٟغ، ٞغؾم الخضوص بْحن ما  ال٨ٟغ في خّض طاجه، ألّهه ال وظىص ل٨ٟغ مجّغص، ُْ ومً زّم ٞال ًىظض ٨ٞغ بال خ
 3«ًم٨ً ؤن ًىي٘ ٣ِٞ بالّيؿبت لّلٛت. –الّغؾالت -ًم٨ً الّخٗبحر ٖىه، ٞالخّض ج٣ى٫ 

                                                 
ت -مٟاَُم في ٖلم الّلؿان: الّخىاحي بً الّخىاحي -1  .03، م 2008، 2ٍ-ؾلؿلت صعاؾاث وؤبدار لٍٛى
 .11َؿهؿت الّلٛت: عوالن باعث، م  -2
ت للٗلىم هاقغون، بحروث،لبىان،ٍٞلؿٟت الّلٛت ٖىض لىصُٜٞ ٞخٛيكخاًً: ظما٫ خّمىص، ميكىعاث الازخالٝ، الجؼاثغ الٗانمت، الجؼ  -3 ُّ ، 1اثغ/ الّضاع الٗغب

 .277، م 2009
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ت، ٞةّهه ًخّٗحن ٖلى الباخض عنض َظا الّخ٨ٟحر في مؿخىي ٞ اث وما صام ؤلاوؿان ٨ًّٟغ مً زال٫ الٗالماث الّلٛىٍّ ُّ هم وجٟؿحر آل
ا،  ت. بظل٪ ج٩ىن الّلٛت ؾبب هخىّؾل به بلى ال٨ٟغ، ٞالّخُّل٘ بلى مْدخىي ال٨ٟغ مؿخدُل زاعط بَاَع اقخٛا٫ الٗالماث الّلٛىٍّ
وبّن ٖال٢ت الاّجها٫ بُجهما جإ٦ّض خاظت ٧ّل مجهما لآلزغ، ٞال ًجم٘ قخاث ال٨ٟغ باّل صازل ؤؾىاع الّلٛت، ٞخى٣له مً خّحز 

ذ، ال٨خمان ب م  ؤّهه ًغؾم »لى خّحز الّخهٍغ بّن ال٣ى٫ الٟاٙع مً اإلاٗجى ْٚحر مٟهىم، في خحن ٩ًىن ال٣ى٫ الخاَئ مٟهىما، ٚع
ا، بطا لم ج٨ً الّلٛت جسضم ال٨ٟغ، لظل٪ هجض  1«نىعة ْٚحر مُاب٣ت للىا٢ٗت. ُّ ت ج٣ّضما وع٢ وبّهه إلاً اإلاؿدبٗض ؤن جدغػ البكغٍّ

لى الّغٚم مً ؤّن الٗلماء ازخلٟىا بك٩ل واضر في الّضو٫ التي جدؿً الّخ٨ٟحر جْمل٪  ت تهُمً بها ٖلى الٗالم، ول٨ً ٖو لٛت ٢ىٍّ
ت الّلٛت ٖلى  ُّ ت ال٨ٟغ     ٖلى الّلٛت، وآزغ ٣ًى٫ بإؾب٣ ُّ ٤ ٣ًى٫ بإؾب٣ ٣ْحن، ٍٞغ ت ٧ّل مجهما ٖلى آلازغ، ٞاه٣ؿمىا ٍٞغ ُّ ؤؾب٣

ال، بل ال جؼا٫ َظٍ ال ت        بلى الُىم مدّل ه٣اف، وبّهىا وبن ؤقغها بلى بٌٗ آلاعاء ال٨ٟغ، و٢ض زايىا في اإلاْىيٕى ٍَى ُّ ً٣
خذ باب الّى٣اف ألظل الّى٣اف ٣ِٞ، بل بّهىا هغمي مً وعاء َظا بزباث جل٪  ـ للخىى ُٞه مجّضصا، ٞو ِْ في َظا اإلاىيٕى ل

ت بْحن الّلٛت وال٨ٟغ، ٞهل وؿخُُ٘ ؤن ه٨ّٟغ صون لٛت؟ َل وؿخُُ٘ طل٪ صون  ؤن وؿخدًغ في ؤطَاهىا ؤلٟاّ  الّهلت ال٣ىٍّ
ىت؟ ُّ ُضة بْحن الّلٛت وال٨ٟغ، وجىّنلىا بلى ؤّجها ٖال٢ت    لىنل٣ض الخٔ " مٗ حٍر مً الٗلماء والٟالؾٟت جل٪ الٗال٢ت الَى " ٚو

جها في ؤّي خا٫ مً ألاْخىا٫  ُْ  2«ٞالّلٛت واظب وظىص إلايكإ الّلٛت طاتها.»مً الّضازل، وال وؿخُُ٘ ؤن هٟهل ب
ُضة عاح الٗلماء والباخشىن ًبدشىن في ألاؾب٣ُت ٢ى٫"وبؿبب َظ وبٗض ٞةّهجي » ؤخمض عبض الغخمان خّماصي" ٍ الٗال٢ت الَى

ٟل ًىلض ب٨ٟغ زم ٨ًخب الّلٛت، وال ًىلض بلٛت زم ٨ًدؿب  ُّ ت، ٞال ُّ ؤؾخُُ٘ ال٣ى٫ ؤّن ال٨ٟغ ٌؿب٤ الّلٛت مً الّىاخُت الّؼمى
له ال٦دؿاب ال َّ ظا مظَب ٦شحر مً الٗلماء، 3«ّلٛت.ال٨ٟغ، وال٨ٟغ َى الظي ًا ، و٢ض هدٍى و٢ّضمىا في  "هإغؿُحن"َو حٍر ٚو

ؾبُل بزباجه وب٢ىإ الٗاّمت به حتجا ٦شحرة، ما ظٗل الّغؤي اإلاٗاعى ًداو٫ ب٩ّل الدتج ؤن ًشبذ زُإ في م٣ابل بزباث 
ى عؤي  ٌ ؤن ٩ًىن ال٨ٟغ مىظىص  ""فُخجيكخْحنصّخت وظهت هٍٓغ َى التي مٟاصَا ؤّن الّلٛت ؤؾب٤ ٖلى ال٨ٟغ، َو الظي ًٞغ

ذ هٓغة ال٣ّضٌـ " ٦ىذ ؤلخ٣ِ »" لّلٛت إلاا ٣ًى٫: ؤوغؿُحنبهىعة ؾاب٣ت ٖلى الّلٛت و َى بهظا الّخهّىع ٌٗاعى وبك٩ل نٍغ
٤ الّظا٦غة ألاؾماء التي ٦ىذ ؤؾم٘ ؤّجها حُٗي لؤلقُاء، والتي ٧اهذ جْغ٤ٞ بدغ٧اث ججاٍ ألاقُاء، و٦ىذ ؤعي وؤخٟٔ  ًٖ ٍَغ

يء ًْدمل الاؾم الظي ًى٤ُ به ٖىضما ًغاص حُِٗىه. بإّن  " ال ًم٨ىىا ؤن هخ٨ّك٠ ًٖ فخجيكخحنبّهه وخْؿب ٦الم " 4«الصخّ
ا،  حن ؤؾىاَع ٨غ زاعط بَاع الّلٛت، بل َى َع ْٞ ظا ٌٗجي ؤّهه ال  صالالث زاعط بَاع الّلٛت، بل بّجها جىلض صازل الّلٛت ٣ِٞ، َو

ت ُّ ٠ لىا بطا ؤن هخدّضَر ًٖ ؤؾب٣ ُْ ها َُجل الظي لم  ٨ٞ ت ًىتٖز ا؟ وهي هٖؼ ال٨ٟغ ًٖ الّلٛت ما صمىا ال هجض ٨ٞغا زاعط بَاَع
ت لل٨ٟغ ًٖ الّلٛت و٦ظل٪ " ُّ " الظي ٣ًى٫ في ؾُا١ خضًشه ًٖ الٗالمت والّغمؼ ٖىض حىن هُّبىلُذ٨ًً ًغي ؤؾب٣

م ؤّجها حّٗبر ٖىه، ؤو بٗباعة ؤزغي، ٞةّن ال٨ٟ":»"هُجل غ ٌؿب٤ هٟؿه في َظٍ اإلاباقغة بّن الّلٛت حؿب٤ ال٨ٟغ ٚع
(l'immédiateté  بن الّلٛت ال جدُل باّل ٖلى هٟؿها، وال جخجاوػ باّل في الّلٛت، وبهظا اإلاٗجى ًم٨ً ؤن ه٣ى٫ ٖجها ؤّجها ،)

ت. َُّ ٣ْحن مً حتج وبغاَحن، ه٣ى٫  ؤّهه ال ؾبُل للمٟايلت بحن الّلٛت 5«َبُٗ ٌّ الّىٓغ ًٖ ما ٢ّضم ؤصخاب الٍٟغ .بّهه وبٛ
جهما مهّم. ُْ ت، ٚحر ؤّن البْدض في هٕى الٗال٢ت ب ُّ  وال٨ٟغ، وال ٞاثضة مغظّىة مً البدض في ألاؾب٣

بّن ال٣ى٫ بإّن الّخُّل٘ بلى مْدخىي ال٨ٟغ مؿخدُل زاعط بَاع الّلٛت، ًْىٟي ال٣ى٫ بإّن الّلٛت عمىػ ٌّٗبر بها ًٖ ال٨ٟغ طل٪  ؤّن 
٠ ه٣ُى٫ ب٨ٟغ َظا ال٣ى٫ ًْجٗل  ال٨ْٟغ ؤقمل وؤْوؾ٘ مً ال ُْ ّلٛت، بل ًدخىحها  والخ٤ّ ؤّن الّلٛت جىّلض الّضالالث وألا٩ٞاع ٨ٞ

٨غ ولىالَا ألْنبذ  زاعط بَاع الّلٛت؟ ْٟ اء  ًىههغ ٞحها ال ا، بط الّلٛت ٖو بنَّ ألا٩ٞاع ج٨ْدؿب ٦ُىىهتها بٗض حك٨ُلها حك٨ُال لٛىٍّ

                                                 
 .187: م -م٣اعباث في ٞلؿٟت الّلٛت -الّلٛت واإلاٗجى -1
ت الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضعٍّ  -الٗال٢ت بحن الّلٛت وال٨ٟغ -2 ت بْحن ال٨ٟغ والّلٛت ؤخمض ٖبض الغخمان خّماصي، صاع اإلاٗٞغ ُّ  .29،م1985 ،)ص.ٍ(،تصعاؾت للٗال٢ت الّلؼوم
 .23اإلاغظ٘ هٟؿه،م  -3
 .187م  -م٣اعباث في ٞلؿٟت الّلٛت -الّلٛت واإلاٗجى -4
 .187اإلاغظ٘ هٟؿه، م  -5
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ـ زّمت ٨ٞغ بال  ِْ ٦الم  "صوالهغوا"لٛت، وفي آلان هٟؿه ال لٛت صون ٨ٞغ وللٗالم  ال٨ٟغ قِئا مْبهما  ٚحر واضر اإلاٗالم، ٞل
ا٦ّض  1«بّن ال٨ْٟغ ًهى٘ الّلٛت في هٟـ الى٢ذ الظي ًْهى٘ ُٞه مً َٝغ الّلٛت.»ظمُل في َظٍ الّى٣ُت، ٣ًى٫:  ًُ ظا ال٨الم  َو

جهما، وال الخضً ُْ ض ًٖ ؤخضَما صون الخضًض ًٖ طل٪ الامتزاط الخانل بحن الّلٛت وال٨ٟغ، لضعظت ؤّهه ال ًم٨ً الٟهل ب
ت  ظا ما ق٩ّل سٛغة في اإلاىهج البيُىي الظي خاو٫ ٞهل اإلاٗجى     ًٖ الّلٛت، ومً زّم صعاؾتها ٦إق٩ا٫ و عمىػ زاٍو آلازغ، َو

ٖىضما هْضعؽ بيُت الّلٛت في قٗب ما، : »"صوْهالب"مً مٗىاَا، ٞضعاؾت لٛت ما، بّهما هي صعاؾت لل٨ٟغ في خّض طاجه، ٣ًى٫ 
غاث٤ ج٨ٟحٍرٞةهّ  ت ًخّٗل٤ بها لُخجّلى لىا، والّلٛت  صون ٨ٞغ ال مٗجى لها، 2.«ما هْضعؽ نىع َو ُّ ت خ ٞال٨ٟغ مْدخاط بلى عمىػ لٛىٍّ

جي َظا ؤّجهما مخىا٣ٞان في ؾاٖت  ْٗ ما مخ٩امالن ال ًىٟهالن ؤبض ؤال ٌ ت ؤخضَما ًٖ آلازغ، َو ُّ ٠ُ٨ٞ هخدّضر ًٖ ؤؾب٣
و٢ض جهّىع ال٣ضماء ؤّن الّلٛت لىخت جغؾم مىُٟٗاث »ًٖ ٨ٞغ ولٛت، وال٨ٟغ ٧امً في الّلٛت بل ٠ُ٦ لىا ؤن هخدّضر  اإلاُالص؟

٨غ َى ما  3«ال٨ٟغ ؤلاوؿاوي في  ببالٚه وج٣ّلبه. ْٟ واؾدىاصا بلى َظٍ اإلاىُل٣اث اٖخبر ال٣ضماء ؤّن بماَت الّلشام ًٖ مسؼون ال
٦ظا ًتراءي مضاع الّخهّىع ال٣ضًم ": »عبض الّؿالم اإلاؿّضيى٫ "ٌّٗلل وظىص الّلٛت، ٦ما ال ًم٨ً ٞهلها  ًٖ بًٗها البٌٗ ٣ً

٨ـ زاللها نىع الّخ٨ٟحر زم جى٨ؿغ ٖلى ؾُدها مىاٞظ ال٨ٟغ ؤلاوؿاوي  ْٗ لّلٛت ٧امىا في اٖخباع الخضًض ال٨المي مغآة جى
ىء ٖلى الّهٟاثذ  ًّ ت ال ّٗ اعي بلى بْصعا٥ مًامحن طل٪ ال٨ٟغ اإلاجلّى ٖلى خّض ما جى٨ؿغ ؤق  4 «اإلاه٣ىلت.الؿَّ

م٨ىىا ال٣ى٫ ب٩ّل اَمئىان ؤّن الّلٛت هي  مً َظا الّخدضًض ًم٨ً ؤن هجؼم بك٩ل مُل٤ ؤن ال اهٟها٫ بْحن الّلٛت وال٨ٟغ، ٍو
ىاَا.  ْٗ ٣ض ماَُتها بطا ما ٣ٞضث م ْٟ ضع٥، بد٨م ؤّهه ًد٤٣ّ ماَُتها، بط ج ُْ  الّخ٨ٟحر ًخدّغ٥ لُدّغع هٟؿه ٞ

ت والّلٛت ج٨ٟحر بْهىث ٖا٫ ٌؿمٗه الّىاؽوببؿاَت ال٨ٟغ لٛت في صوازلىا و  َُّ لظا ٞةّهىا ه٣٘ في »عاء الّكٟخْحن، ال٨ٟغ لٛت باَى
الخُإ ٖىضما ه٣ى٫ ؤّن ال٨ٟغ ؾاب٤ لل٩لمت، ال٨ٟغ طاجه ٧لمت، وؤلاوؿان ال ٨ًّٟغ باّل ألّهه بوؿان مخ٩ّلم ٞىدً هخدّضر بلى 

ىه وبْحن هٟؿ ِْ  5«ه.ؤهٟؿىا خّتى ٖىضما ٩ًىن ج٨ٟحر ؤلاوؿان ب
بّن ٖال٢ت الّلٛت بالىظىص هي التي جدّضص ٖال٢ت ال٨ٟغ بالىظىص، باٖخباع ؤّن الّظاث ال حؿخُُ٘ ؤن عالكت الفىغ بالىحىص: -6

ى الّلٛت، ٞالّلٛت جدمل ال٨ٟغ الظي جدمل الىظىص باٖخباع ؤّن الىظىص  جغا٢ب وجغنض َظا ال٨ٟغ باّل مً زال٫  مؿ٨ىه، ؤال َو
ض َى ٨ْٞغ، ؤي ؤن ًمّشل هٟؿه في ال ًهبذ طاًجا باّل بام ُْ خال٥ َظا ال٨ْٟغ.ٞةطا ٧ان ال٨ْٟغ ال ٌؿخُُ٘ ؤْن ًْمؿ٪ بىٟؿه مً خ

ـ باإلم٩ان  ِْ ى ًداوع الىظىص. بّهه ل ٣ىم بسل٤ ٖالم مً ؤْظل وظىصٍ وجمّشله ُٞه، ٞالّلٛت جغظمت لل٨ٟغ َو الّلخٓت هٟؿها، ٍو
ض َى ٨ٞغ باّل بالّلٛت، ٞا ُْ لّلٛت التي جترظمه هي صلُل وظىصٍ، وبطا ٧ان ال٨ْٟغ خْؿب الّىٓغَة ؤن همؿ٪ بال٨ٟغ مً خ

لى  ت، مٟاصَا ؤّن الّلٛت صلُل الىظىص، ٖو ُّ ت صلُل ٖلى الىظىص، والّلٛت صلُل ٖلى ال٨ٟغ، ٞةّهه جْيخج لىا مٗاصلت مى٣ُ ُّ الّض٩ًاعج
ت التي ججٗل ال٨ٟغ ؤؾا ُّ بط ًغي ؤّن ألاها اإلا٨ّٟغة، ؤو ألاها ال٣اعثت »ؽ الىظىص، َظا ألاؾاؽ، ّٚحر الّى٣ض الخضًض الّغئٍت الّض٩ًاعج

 6«لم حٗض هي الّؿاثضة، بل ؤنبدذ ألاها التي ج٨ْخب، ألاها التي جيخج  ههىًنا.
ؤها ؤهخج ههىنا ٞإها بطا مىظىص، وبلى »"، ل٨ّجها حٗاعيها في اإلاًمىن، ٣ًى٫: "صًياعثم٣ىلت ٖلى قا٧لت م٣ىلت  لكىلؼ"و"

 ابً خؼم"، وهجضٍ ٌكخ٤ّ مً جدلُالث ""قىلؼ"هدا مىخى  و"عْبض الّؿالم اإلاؿّضي" 7«ىم التي ؤهخجها.خّض ما ؤها الّىه
 واإلاالخٔ ؤّن "8«ؤها ؤج٩ّلم، ٞإها ؤ٣ٖل، ٞإها مىظىص.»٣ُٞى٫:  صًياعث"لٗال٢ت الّلٛت بالىظىص م٣ىلت ٖلى قا٧لت م٣ىلت "

                                                 
ت، م  -1 ُّ  .22الّخ٨ٟحر الّلؿاوي في الخًاعة الٗغب
 .22اإلاغظ٘ هٟؿه، م  -2
ت للّيكغ،  -3 ُّ ت: ٖبض الّؿالم اإلاؿّضي، الّضاع الّخىوؿ ُّ اث وؤؾؿها اإلاٗٞغ ُّ ت لل٨خاب، الجؼاثغ، )ص.ٍ(،الّلؿاه ُّ ى  27،م1986جىوـ/ اإلااّؾؿت الَى
 .27اإلاغظ٘ هٟؿه، م -4
ت بحن ال٨ٟغ والّلٛت، ؤخمض ٖبض الّغخمان خّماص، م -الٗال٢ت بحن الّلٛت وال٨ٟغ -5 ُّ  .29صعاؾت للٗال٢ت الّلُؼوِم
ت لل -6 ُّ ل: عوبغث قىلؼ، جغ:ؾُٗض الٛاهمي، اإلااّؾؿت الٗغب اء والخإٍو ُّ  .23، م1994ّضعاؾاث والّيكغ، بحروث، لبىان، الّؿُم
 .23اإلاغظ٘ هٟؿه، م  -7
ت: ٖبض الّؿالم اإلاؿّضي، م  -8 ُّ  .56الّخ٨ٟحر الّلؿاوي في الخًاعة الٗغب
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ً ال٨ٟغ، وما ٣ًهض الباخض ؤّن الّلٛت  ظٗل ال٨الم الظي ال ٩ًىن  باّل بالّلٛت صلُال  اإلاؿّضي" ٖلى ال٣ٗل، وبن ال٣ٗل مَى
صلُل ال٨ٟغ باٖخباٍع مٗاوي جخجّلى في الّلٛت و جٟٙغ في ظٝى الخغوٝ بٞغاٚا ٞال وظىص بال ٨ٞغ وال ٨ٞغ بال لٛت، بط ال٨ٟغ 

صلُل الىظىص، وال٨ٟغ ال وؿخض٫ّ  ظامض ال خُاة ُٞه، ٞلبـ الّلٛت ٞةطا َى قازو حّي، ٢ام ًداوع الىظىص.ٞما صام ال٨ٟغ َى 
٨غ ًٖ الّلٛت،  ْٟ ٖلى وظىصٍ باّل بالّلٛت، ٞالّلٛت هي الىظىص بطا، جغي ؤّهه لى ٢لذ ال٨ٟغ َى ؤؾاؽ الىظىص، ؾإلخ٪ ؤن حٗؼ٫ ال

ت جدضر في ال٣ٗل، ٞال٨ٟغ والّلٛت وظهان لٗ ت ج٨ٟحرًّ ُّ ذ ؤّن َىا٥ ٖمل ْٞ ذ بلى ٨ْٞغ ؤنال، وال ٖغ ًْ ْملت ٞلى ٞٗلذ ما اَخض
 واخضة، وال٨ْٟغ ال ًىظض باّل بالّلٛت ٞةطا ٧ان ال٨ْٟغ الّضا٫ ٖلى الىظىص ال ًىظض بال بالّلٛت، ٞال وظىص بالَّ بالّلٛت، و٧ّل ما َى 
ه، ٞال زاعط لها، ٞها ٢ض ناع  ُْ زاعط ًٖ بَاع الّلٛت زاعط ًٖ  بَاع الىظىص، ٞالّلٛت جدخىي الىظىص في صازلها، بّجها اوٛال١ ٖل

 ء لٛت، هخ٩ّلم بالّلٛت، ه٨ّٟغ بالّلٛت، وؿم٘ لٛت هغّص لٛت، ٞالىظىص ٧ّله لٛت.٧ّل شخي
ال الّلغت والّؿلُت:  -7 ْٗ بّن ال٣ى٫ بإّن الّلٛت اوٛال١ ٖلى ال٩ْىن، وؤّجها الخ٣ُ٣ت الىخُضة التي ال زاعط لها، ًخإ٦ّض لىا ؤّجها ٞ

 خ٤ّ الّؿلُت، والّخد٨ّم في آلازغ. خّلذ مدّل ال٣ٗل، وازتزلذ الىظىص في طاتها، ٧ّل طل٪ ٌُٗحها
م ال٣ى٫ بإّجها ْاَغة وؤّن ؤلاوؿان  ٞةطا ٧اهذ هي ْنىث ال٨ُىىهت، وناوٗت عخلت ؤلاوؿان ٖلى ألاعى بطا ٧اهذ مً الَى

ىاب ال٣ى٫ ؤّجها جستز٫  الّؿلُت في ا٦دكٟها، باٖخباع ؤّجها ٢ّىة في صوازلىا همخل٨ها وج٣ٟهىا وجغّصص للٗالم خ٣اث٣ىا، ٞةّهه مً الهَّ
ا  جْهى٘ طواجا  طاتها.ٞالّلٛت جإزظ ؾْلُتها ٖلُىا مً صوازلىا، بط ؤلاوؿان مبهم صوجها، وجإزظ ؾلُتها مً طواجىا، باٖخباَع

، بطا جد٤٣ّ له الاّجها٫ م٘ آلازغ، ٞالًٟل ٌٗىص لّلٛت.  مخٟاٖلت مخىانلت ٞال ٚجى للٟغص ًٖ ٚحٍر
ي مّجغصة ال ٢ُمت لها ما لم جٟٙغ في ظٝى الّلٛت، ٦ما ؤّهه ال وؿخض٫ّ    ٖلى وظىص ٦ما جإزظ ؾْلُتها مً ال٨ْٟغ باٖخباٍع مٗاو

ه.وبّجها جإزظ ؾلُتها مً الىظىص ألّهه ٣ًى٫ طاجه مً زاللها، و ٌؿٟغ ًٖ وْظهه  ُْ ظا ما ًا٦ّض ؾلُتها ٖل ال٨ٟغ باّل بالّلٛت، َو
خدّضر " ً  ؾْلُت الّلٛت، والتي ه٣غئَا في هٓام الخُاب ٖىضٍ :ٖمِكاٌ فىهىه"ٞحها.ٞال٩ّل عضخ َْىٖا لؿلُت الّلٛت، ٍو

ت »٣ًى٫:  ُّ ت وهٟىطَا، ومً ًْبدض ًٖ ّٖلت جّٟؿغ ٞٗال ىاَغ الّلٛىٍّ ّٓ اث بؿلُت ال ُّ ٤ الّلؿاه بّن مً ًداو٫ ؤن حهخّم ًٖ ٍَغ
ما جٟٗله الّلٛت َى ؤّجها جمّشل لٛت اإلااّؾؿت و اإلاى٤ُ اإلاخد٨ّم ٞحها، لُدؿّجى ؤّن الّلٛت حؿخمّض ؾلُتها مً الخاعط... و ؤ٢ْصخى 

ا وجغمؼ بلْحها.  1«َظٍ الّؿلُت وجٓهَغ
ًا، طل٪ ؤّن ؤّي ؾلُت ال ًم٨جها مِكاٌ فىهىهمً ٦الم " ًْ ا ؤ ت ال جمّشل الّؿلُت وجغمؼ بلحها ٣ِٞ بل جٓهَغ ّٛ " ًّخطر ؤّن الّل

ا في ؤن جخمّشل قازهت ما لم ج٣ْلها الّلٛت، وحٗلً للىظىص وظىصَا، ومىظ ال٣ضًم ٧ا هذ لل٩لمت ؾلُت وهٟىط لكّضة جإزحَر
ى الجغح، وؾّمُذ لظل٪ ألّجها جدضر ؤزغًا ٖم٣ًُا      في الّىٟـ، ٦ما ًْدضزه  ى ؤّجهم صْٖىَا ٧لمت مً ال٩لم  َو الّىٟـ، ختَّ

ت َى  ُّ ا مً الخغ٧اث الٟلؿٟ حَر ْٚ ت ًٖ  ُّ ؿُاث لّؿلُت التي ٢ىلها بؿلُت ال٩لمت والخُاب، َظٍ ا»الجغح. وبّن ما مّحز الؿٞى
ت ٧لمت خْى٫ ؾلُت  ذ بمداولتها ب٢امت هٓغٍّ ت ازخهَّ َُّ ؿُاث تراٝ بها ٢بل ال٣غن الخامـ ٢ْبل اإلاُالص... باّل ؤّن الُؿٞى جّم الٖا

ت طل٪ ؤّن الظي ًمخل٪ الّؿلُت ج٩ىن  له ال٩لمت.2.«ال٩لمت ًّ  وفي و٢ْخىا الّغاًَ ًدؿّلِ ناخب ال٩لمت، وهي ٖال٢ت َغص
ت وؾْلُتها ج٨مً في بنَّ الىظىص ًخإ ّٛ ٧ىجها الّغابُت »ّؾـ ٖلى مٟهىم الّؿلُت، ومٟهىم الّؿلُت ًخإّؾـ ٖلى الّلٛت، ٣ّٞىة الل

 ي٠ بلى طل٪ ؤّجها صلُل الاهخماء للٗالم والّخٟاٖل مٗه. 3«الىخُضة للّخٗبحر ًٖ ال٨ٟغ والىظىص.
ً الٗالماث، ؤصاة جىانل، وكاٍ بوؿاوي، مٓهغ خًاعي   بطا ٧اهذ الّلٛت مْىيٕى الخضًض، ٢لىا هي هٓام مالّلغت واللغآن: -8

ـ مشله هّو، نُٜ نُاٚت لم ًْغ١ بلْحها هّو لٛىي آزغ ٖلى  ِْ و بطا ٧ان ال٣غآن َى الظي هخدّضر ْٖىه ٢لىا هّو لٛىي ل
ال١، جدّضي ؤعباب الٟهاخت وؤؾُاص الّلٛت، ٞإطٖىىا وؾّلُمىا بخّٟى٢ه وؾمّىٍ.  ؤلَا

                                                 
 .32: الّؼواوي بٛىعة، م -ه٣ض اإلاى٠ُٗ الّلٛىي في الٟلؿٟت اإلاٗانغة -الّلٛت والٟلؿٟت -1
 .13اإلاغظ٘ هٟؿه: الّؼواوي بٛىعة، م  -2
ل -3 ت -الّلٛت والّخإٍو ُّ َغِب َٗ ٣ُا ال  .45،م 2007، 1ٖماعة هانغ، ميكىعاث الازخالٝ، الجؼاثغ/ صاع الٟغابي،بحروث، لبىان، ٍ -م٣اعباث في الهحرمُىَى
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ا     صواّله هدً ؤمام زُاب ظاءث ٧ل ٌْٗ، جمؿ٪ َظٍ بُض ألازغي، مْد٨مت بْخ٩اما ٢ىٍّ ماجه مخالخ٣ت بزغ بًٗها الب
ال١ ٣ًى٫  اث الّخٗبحر الّلٛىي ٖلى ؤلَا ا، مّما ظٗل مً َظا الخُاب ؤعقى مؿخٍى ا ومٗىىٍّ ًُ ومضلىالجه مخىا٣ٞت لٟٓ

ً ولؼم الدّجت بها    في ؤّو٫ و٢ذ  ٞإّما صاللت ال٣غآن ٞهي ًٖ معجؼة ٖاّمت، ّٖمذ الّش٣لْحن:»الباكاّلوي"" وب٣ُذ ب٣اء الٗهغٍْ
لم  بعجؼ ؤَل الٗهغ ًٖ ؤلاجُان بمشله وْظه صاللخه، ُٞٗجي طل٪ ًٖ   ْٗ وعوصَا بلى ًىم ال٣ُامت ٖلى خّض واخض، وبن ٧ان ٢ض ٌ

 1«هٓغ مجّضص في عجؼ ؤَل َظا الٗهغ ًٖ ؤلاجُان بمشله...
م معجؼة الّؼمان،  ت ظمٗاء، ٞبّلٛه ٢غآها ًْخلى ل٣ض ٧ان ال٣غآن ال٨ٍغ معجؼة ٧ّل الىظىص، ؤوحي به بلى زاجم ألاهبُاء، هبّي البكغٍّ

نّلى هللا -بلٛت  جخدّضي مً ؤمؿ٪ بؼمام الّلٛت، ٞإبهغ ٧ّل مً ؾمٗه وؤعجؼ ٧ّل مً خاو٫ ؤن ًإحي بمشله، ؤْهؼ٫ ٖلى مدّمض
ت  ماّلٟا بدغوٝ لٛتهم، وب٩لماث معجمهم، باّل ؤّجهم بلٛت الظًً بٗض ٞحهم، وبن ٧ان ٢ض ؤْعؾل للّىاؽ ٧  -ٖلُه وؾّلم ّٞ ا

ت ظمٗاء ؤْعجؼ  ت، وظٗل ٦خاب البكغٍّ ّٞ ً بغوٖت ؾب٨ه وخْب٨ه.بّن ال٣غآن الظي ؤْهؼ٫ للّىاؽ ٧ا ً، مىبهٍغ و٢ٟىا ؤمامه ٖاظٍؼ
 بالّلٛت.َىا ه٠٣ لىدؿاء٫: –باصي طي بضء  –الخل٤ 
  ّ٫ الّخىاعة بهظا ؤلاعجاػ الل ْىن؟إلااطا لم جخجزًّ  ٛىي ل٣ىم مىسخى ؤو ٖٞغ
 ث ؤلاهجُل بهظا ؤلاعجاػ الّلٛىي؟

ْ
 إلااطا لم ًإ

  ت ازخحر مً لضن هللا ماوٍَ  لُخدّضي بالّلٛت؟ –ّٖؼ وظّل  –إلااطا ال٣غآن وْخضٍ صون ٚحٍر مً ال٨خب الؿَّ
 جهم خ٨مت ما؟ ُْ  َل في جدّضًه بالّلٛت، وبهؼاله ل٩ّل الىظىص صون ٢ىم بٗ
 ت لٛت؟ إلااطا ٧اهذ آزغ اإلاعجؼاث  الّؿماوٍّ

بتل٣ض بّحن  ِْ ل مك٩ل ال٣غآن ؤّن معْجؼة ٧ل هبّي جىاؾب الْٗهغ الظي ٖاف ُٞه، ٞلّما ٧ان "ابً كخ " "مىس ى" في ٦خاب جإٍو
غوعي ؤن ًْغؾل بمعجؼة جىاؾب مؿخىي  ًّ ٖلُه الّؿالم ٢ض ؤْعؾل في ػمً ًد٨مه مى٤ُ السّخغ ٖىض الٟغاٖىت، ٧ان مً ال

بت  مً ؤ٤ٞ اإلاخل٣ّي الظي ًامً باإلادؿىؽ ؤ٦ثر مً اإلاّجغص، َظا مً ظهت، ومً ال٨ٟغ ؤلاوؿاوي في طل٪ ا لى٢ذ، ٞخ٩ىن ٢ٍغ
ٟٗلىن ٦ظل٪، وألامغ هٟؿه ٧ان م٘ ىن ٍو ٗٞغ م بما ًإلٟىن َو ت مً بٗض ِبلْحهم، وطل٪ بةعجاَػ  ظهت ؤزغي ًْبُل بها ٍٞغ

ٗت ""عِس ى  "مىس ى"ل َى آلازغ بمعجؼاث مدؿىؾت، ٞلّما ٧ان "، ٞإْعِؾ مىس ى" ٖلُه الّؿالم الظي بٗض بلْحهم لُخّمم قَغ
ه  ُْ ٣ا ًبؿا ؤمام الُٗان، ٧ان ِٖسخى ٖل ك٤ّ بها البدغ ٍَغ ٖلُه الّؿالم ًْدمل سٗباها في ٖهاٍ التي حهّل بها  ٖلى ٚىمه، َو

كٟى اإلاغضخى ؤمام الُٗان. دحي اإلاْىحى َو ًُ  2الّؿالم 
ت، إلاا بُ  –نّلى هللا ٖلُه وؾّلم - مدّمضؤّما الّىبّي  ّٞ ت، ٧ان ال بّض ؤن ج٩ىن معجؼاجه زالضة ٌكهضَا الّىاؽ ٧ا ّٞ ٗض بلى الّىاؽ ٧ا

 ٞجاء بال٣غآن اإلاعجؼ بلٛخه وبالٚخه، ٞخدّضي ؤَل الٟهاخت في طل٪ الّؼمان وؾاثغ ألاػمان بلى ًىم ٣ًىم الٗباص لغّبهم.
ان ٖلى ؤجّ  ت لبَر ّٞ ت في طاتها طاث ؾلُت ل٣ضاؾتها ٨ٞما ؤّن بّن ٧ىن الّلٛت مْعجؼة ال٣غآن الخالض اإلاجّز٫ للّىاؽ ٧ا ٍّ ها ؤؾُىع

ت ؤن  ض ألاهبُاء، اؾخد٣ّذ الّلٛت اإلاسخاعة لخ٩ىن معجؼة آزغ عؾالت ؾماوٍّ ُّ ال٣غآن اؾخىي ٖلى ْٖغف اإلال٪، وازخّو به ؾ
٦ً الظي ق٩ّلخه  جد٨م الىظىص ؤال جغي ؤّن زل٤ الىظىص  اهبش٤ مً ٢امىؽ الّلٛت، و٢امذ ؤع٧اهه ٖلى ٢ىاثم الٟٗل ؤلاوكاجي

ئا ِْ َعاَص ق
َ
ٍُ بطا ؤ ٩ُىن" الّلٛت وظٗلخه ؤمغا ٢ا٫ هللا حٗالى: " بّهَما ؤْمغ َُ ٞ ًْ ٣ُى٫َ َلُه ٦ ًَ ْن 

َ
 [81]ٌـؤ

ضجه لٛت، زاَبه هللا  ُّ  بلٛت، ٣ٞام ممخشال ألمغ" ٦ً"، مخمّشال ُٞه. -ّٖؼ وظّل  -الىظىص ٧ّله لٛت، ق
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