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هاولمآصاقماِّدبمأنمتؿقّٓثمسنماٌلؿؼؾلمعنمخاللمتػعّقلمطلّماٌؤثّٕاتماٌؿؽـةم
_سؾى ماخؿالف معواضعفا مسي ماظّٓاخل مو ماًارج_ ،مأي مداخل ماظـ ّٙماِّدبي مسي محّّٓم
ذاته ،م ومخارجمحّٓودهمومأبعّٓمعنمثؼاصؿهماظيتمؼصّٓرمسـفا.م"طونماظؿػاسلمؼؼوممسؾىم
أداسماالدؿقعابموماظؿقوؼلموماظـؼّٓ" 1مومضّٓمأوردمابنمخؾّٓونمذاتمؼوممعامعػادهمأنم
اظّٔيمؼّٕؼّٓمأنمؼؽونمساٌامصعؾقهمأنمؼؾؿّٖممبػنمواحّٓ،مأعاماظّٔيمؼّٕؼّٓ مأنمؼؽونمأدؼؾام
صؾقؿلّٝمسيماظعؾوم .م
اِّدبموصيجِّٓشيمسيمايقاةموممسؿهم"اِّخّٔمعنمطلمسؾممبطّٕف"،2مومضّٓمطانمعـّٔمزعنم
بعقّٓمومالمؼّٖالمإديماظقوممتعؾريامسنمحاجاتمإغلاغقةمخمؿؾػة،مصادؿػادمعنمشريهمطـريام
طؿامأصاد،مصؽانمواجفةمثؼاصقةمحمؿؾةممبّٓظوالتماهلوؼةمومايضارة،مومعـؼالمبرتطاتم
اظّٖعنماظطوؼل،مجمّٓدامسيمأداظقؾهمومحماصظامسؾىمخصوصقاته.مومظؼّٓمادؿطاعماِّدبم
أنمحيؼقماىؿّٝمبنيماٌؿؾاسّٓاتمحؿىمتؿفاغّٗمسيمغّٙمواحّٓ،موم"معصطؾّّماِّدبم
ؼؿطابقمعّٝمعصطؾّّماظّٕواؼةمدواءمسيمأصوظهماظّٖعـقةمأممسيماغغالضهماظؾـائي" 3مصفاءتم
اظّٕواؼةمتعؾريامسنمػّٔاماظّٖخمماظـؼاسيماٌؿـوع،موماٌعؾّّٕمسنمزعـهمبؽقػقةمعا.مؼؼولمجورجم
ظوطاتّ٘مسيمطؿابهم"غظّٕؼةماظّٕواؼة":م"إنماِّزعـةماظلعقّٓةمظقّٗمهلامصؾلػة".4مومصؾلػةم
ػّٔا ماظّٖعن :ماظّٕواؼة؛ مزعــا ماٌؿلارع ،ماظؾاحث مسن مذيء مخمؿؾف مأو مجّٓؼّٓ مبإٌّّة،م
اظؾاحثمأؼضامسنمتـظقممتّٕاطؿاتهمومإرثهماظؿارخيي،مصقؿامخيّٓممعصاحلماآلتي ...م
ومبـاءمسؾىمذظك،موجّٓمطـريمعنماِّدباءمايلمسيماىـّٗماِّدبيماٌلؿىم(رواؼة)،م
صػي مععّٕض مرأؼه مسي مراؼوعون م Rayaumoniمدأل معقشال مبوتور مغػله ،مثم مأجاب:م
ENS, 25000, Constantine, Algérie.
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"طقف ماظلؾقل مإدي ماظؿوصقق مبني ماظػؾلػة مو ماظشعّٕ؟ مصظفّٕت مظي ماظّٕواؼة مطقل موحقّٓم
هلّٔهماٌشؽؾةماظشكصقة"5مومؼؤطّّٓمبأنم":سيموضؿـاماياضّٕمالموجودمظشؽلمأدبيمؼؿؿؿّٝم
باظؼوة ماظيت متؿؿؿ ّٝمبفا ماظّٕواؼة" .6حؿى مو مإن مطاغت مػّٔه ماآلراء معـقازة مجّٓا مإديم
اظّٕواؼة،مإالمأغفامتعؽّٗمجاغؾامعنماِّػؿقةماظيتمصارمحيظىمبفامػّٔاماظػن ؛حقثم
"أصؾقتماظّٕواؼةمسيمعـؿصفماظؼّٕنماظعشّٕؼن،مأودّٝمأزؼاءماظؿعؾريماِّوظقةماغؿشارا()...م
إن ماظّٕواؼة متؼوم مبّٓور ماظؽاػن ماٌعّّٕف ،مو ماٌشّٕف ماظلقادي ،مو مخادعة ماِّرػال،م
وصقػيماظوضائّٝماظقوعقة،موماظّٕائّٓ،مومععؾمماظػؾلػةماظلّٕؼة.مومػيمتؼوممبفّٔهماِّدوارم
طؾفامسيمصنمساٌيمؼفّٓفمإديمأنمحيلّمحملماظػـونماِّدبقةمذيقعا،مومميؽنمأنمؼؽوّنم
سيمأؼاعـامذؽالمععؿؿامظؾـؼاصة".7مايقمأنماظّٕواؼةماظقوممعّٖؼجمعنمأذقاءمطـرية،مظؽــام
سيماظوضتمغػلهمالمغّٕىمداعمإديمأنمتغقِّبماظػـونماِّخّٕى.مصاًصوصقةمحمػوزةمظؽلم
صن ،محؿى مع ّٝماظّٓسوة مإدي مزوال مايّٓود ماظػاصؾة مبني ماِّجـاس مو ماِّغواع مو ماظػـونم
إذياال .م
تػّٕض ماظّٕواؼةمغػلفامعنمغاحقة،مومتعـقـامجّٓامعنمغاحقةمأخّٕى .مومػّٔهماظورضةم
اظؾقـقةمتؼّّٓممتصوّرامسنمأذؽالماظؿفّٓؼّٓمسيماظّٕواؼةماىّٖائّٕؼة،مسؾىمعلؿوىماٌوضوعم
وماظطّٕحموماظّٕؤؼة م وماظؾـقةماظّٖعؽاغقةمومسّٕضماظشكصقات...مومػّٔاماظؾقثماظّٕوائيم
اىّٖائّٕيماظؿفّٕؼيبمغّٕاهمعلؿؿّٕامالمؼؿوضف معـّٔمعّٓةمظقلتمؼلريةمعنماظّٖعن،محؿىم
أغـا مظـفّٓ مأغػلـا ماظقوم مبني مأغواع مو مأذؽال مروائقة معؿـوسة ،متصـ ّٝمبففة مأصـافم
دّٕدؼةمبأظوانماظطقفمومأطـّٕ.مصفـاكماظؿوجهماِّطـّٕمإؼغاالمسيماظواضعقة،مأوماظعؽّٗمسيم
اظػاغؿازؼا مو ماظال متوضعقة...و مػـاك متوجه مأثّٕي متارخيي ،م مأو مآخّٕ مغػلي مذػينم
صؾلػي...طؿامنّٓمأؼضامتوجفامتّٕاثقامذعؾقا،مأومتؼّٓميامرؤؼوؼامظّٖعنمعلؿؼؾؾي ...م
أذؽالمدّٕدؼةمجّٓؼّٓةمتؼِّّٓممأرّٕوحاتمعوضوساتقةمعؿعّٓدة،مومتعاجلماظّٖعنمبـػَّٗم
جّٓؼّٓ،مومتؿؾؿّٗماِّعؽـةمعنمزواؼامخمؿؾػة،مومختؾقمذكصقاتمتشؾفـامجّٓامومظؽـفام
ظقلتمدمنم(صايقاةمتشؾهماظّٕواؼةمأطـّٕمممامتشؾهماظّٕواؼةمايقاة).مومتؾينمأحّٓاثام
برتطقؾةمعؾؿؽّٕة،متؾفّٕ،مأومتصّٓم،مأومتعاودمذقؽامعَّّٕمأومضّٓمميّّٕمذاتمؼوممبـا،مومضّٓمالم
ميّّٕمأبّٓا،مومظؽن ...م
 5بوتور ،معقشال م( ،)1982محبوث مسيماظّٕواؼة ماىّٓؼّٓة ،متّٕذية :مصّٕؼّٓ مأغطوغقوس ،مبريوت/بارؼّٗ ،معـشوراتم
سوؼّٓات،ماظطؾعةماظـاغقة ،ص.م11
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إٌّجّٝمغػله،مص12 .
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بريوت_ظؾـان،معـشوراتمسوؼّٓات،ماظطؾعةماِّودي،مطاغونماظـاغي،مص.م.6-5
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تأتيماظّٕواؼةماىّٖائّٕؼةماظقوم،مبعّٓمأزعـةمتشؽّلمطؾرية_إنمضقلتمباظؿفّٕبةموظقّٗم
باظّٖعن،ماظّٔيمؼعّّٓمضصريامباٌؼارغةمعّٝماظّٕواؼةماظعاٌقةمعـال_ مصقرتاتبمتطورػامسؾىم
اظـقوماظؿاظي:مرواؼةماظـشوء م موماظؿؽوّنم(صرتةماظلؿقـقاتمومعامضؾؾفا)،مرواؼةماظؿعؾريم
اإلؼّٓؼوظوجي ماٌوجّه م(اظلؾعقـقات) ،مرواؼة ماالغػؿاح مو ماظؿقه مو ماظؾقث مسن ماظّٔاتم
(ا ظـؿاغقـقات) ،مرواؼة ماِّزعة م(اظؿلعقـقات) ،مرواؼة ماظؿفّٓؼّٓ مو ماظؿفّٕؼب م(اِّظػقةم
اظـاظـة) .م
و مضّٓ متؽون مإٌّحؾؿان ماِّخريتان مػؿا ماِّطـّٕ مجّٓال م(رواؼة ماِّزعة /ماِّدبم
االدؿعفاظي) مو ماِّطـّٕ مغضفا م(رواؼة ماظؿفّٕؼب) .م"و مايال مأن مػـاك مدوء مصفمم
ظؾعالضاتمبنيماظواضّٝموماِّدب،مصاِّزعةمظقلتمأدبا،مإمنامعوضوعمهلا،مومعامؼفؿّـام
ظقّٗمأزعةماجملؿؿ،ّٝمومإمنامأزعةماِّدبمسيمطقػقةماظؿعاعلمعّٝمأزعةماجملؿؿ،ّٝمومحؿىم
 8م
طؾؿةمأزعةمالمختؾومعنماظـلؾقة"
مومػـامتؽون مذفادةماظّٕوائيماظؽؾريمإٌّحومماظطاػّٕمورارمحولماِّدبماىّٖائّٕيم
"االدؿعفاظي"/أدبماِّزعة،محباجةمإديمعلاءظة،مرمبامػيمعـصػةمبعّٓمعّٕور مصرتةمعنم
اظّٖعن،محقثمحيقمظـامايؽممسؾقفامومتؼققؿفا،مظوضعفامسيمغصابفا؛مإلحؼاقماظػين،م
و مغعت ماالدؿعفاظي ممبا مؼلؿقؼه ،معن مأجل مإبعاد موّٕبة مػاوؼة ،مرطؾت معوجة معام
اصطؾّّمسؾقهمبأدبماِّزعة؛مِّغهمأدبمطؿبمؼوعفامصوجّٓمضّٕاءمطُـّٕمعنماىّٖائّٕؼني،م م
ومعنماظعّٕبمأطـّٕ،مبلمومعنماظغّٕبقنيمأطـّٕمصأطـّٕ؛مصؽانممبـابةماظـ/ّٙاظّٓجاجةماظيتم
تؾقّٚمضّٕاء/ذػؾا،مصاغّٓصّٝمطـريونمإذمذاكمإديمطؿابةمػّٔاماىـّٗماِّدبي/ماظّٕواؼةمممنم
طاغوامذعّٕاءمومغّٖسوامبّٕدةماظشعّٕمومادؿؾّٓظوامبفامبّٓظةماظّٕواؼة،مأومممنمطاغوامؼشؿغؾونم
حبؼل ماظصقاصة مو مهوظوا مإدي مطُؿّاب م"رواؼة" م(حؿى مال مغؼول مروائقني) ،مأو معنم
اٌؿطػؾنيمسؾىماِّدبم(ومضّٓمؼلؿّونمأغػلفممػوّاة)،مغاػقكمرؾعامسنماظّٕوائقنيمباِّصلم
وماٌوػؾةم_ومػممعّٓارماظؾقث_مِّنماظّٕواؼةمظقلتمجمّٕدمعلارمسؾور،مبلمغّٙمأدبيم
ؼؼّٝمسيمغؼاطممتاسمبنيماظػن م مومأذقاءمأخّٕىمعنماظواضّٝم(تارؼّْ،مإؼّٓؼوظوجقا،مدؼن،م
تّٕاث ،مثؼاصة مذعؾقة ،)...،مو مإن مطان مطـري معن ماظّٕوائقني محياوظون ماظؿؿؾ ّٙمعنم
اظؿصّٕؼّّماٌؾاذّٕمسـّٓعامؼؿعاعؾونمعّٝماظؿارؼّْم_سؾىموجهماًصوص_،ماظّٕواؼةمجّٕؼؽةم
جّٓا مسي معغاعّٕاتفا ماظؽؿابقة ،مو ماظؿػاسل ماظـصي مصقفا مؼشؿغل مسؾى مأسؾى معلؿوى،م
"وؼؼصّٓمباظؿػاسلماظـصي:ماظعالضاتماظيتمتؼوممبنيمغّٙمعاموموحّٓاتمغصقةمدابؼةم
 8بوراجني،ماظلعقّٓم(،)2005ماظلّٕدموموػممإٌّجّٝم_عؼارباتمسيماظـّٙماظلّٕديماىّٖائّٕيمايّٓؼث_،مدؾلؾةم
طّٕؼؿقؽا،معـشوراتماالخؿالف،ماظطؾعةماِّودي ص 185
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سؾقهمأومععاصّٕةمظه.موماظيتمرأىمروالنمبارثمأغفامضَّٓشيرصيمطلمغّٙمعفؿامطانمجـله،م
وعفؿامحاولمعؾّٓسهماإلحياءمبإنازهمطؿابةمظقّٗمهلامأؼةمسالضاتمغلبمعّٝمعامأنّٖهم
دابؼوه مأو مععاصّٕوه .مإن مطل مغ ّٙمحلب مطّٕؼلؿقػا مػو ماعؿصاص مو مهوؼل مظـّٙم
آخّٕ" 9م
ػـا متؽؿن مضّٓرة ماٌؾّٓسني مايؼقؼقني مسي ماإلؼؼاع مبـا مو مضقادتـا مإدي متصّٓؼق ماًؾقم
اظػينمسؾىمأغهمأولمومصّٕؼّٓ،مومظؽنمغلؾهمدقـؾتمتـاصهمعّٝمشريه.مصؿؼـقةماظؿـاصمعنم
أػم ماظؿؼـقات ماظّٕوائقة ماظيت متلؿؾفم معن ماظواض ّٝمو ماظؿارؼّْ مظؿصـ ّٝمغصوصا مو مأبطاالم
ورضقة،مو متّٕدممأزعـةمومأعؽـةمحربؼة.متؾعّٓمسنماظواض ّٝممبلاصةموػممومتؼرتب معنم
اظؿكققلممبلاصةمحؼقؼة.م م
طممػيمعؾفّٕةمضّٓرةماظّٕوائقنيمسيمصـعةماالحؿقالماظيتمؼؼوعونمبفا،مصقؼوّظونماظؾغةم
عامملمتؿعوّدمسؾقه.ماالغّٖؼاحمرؾقعةماإلبّٓاعماظيتمهثمسؾىماظؽؿابةموماظؿفاوز،مسؾىم
اًؾقموماحملو_طؿامؼؼولماظلعقّٓمبوراجني_ .م
ومظؼّٓمتودّؿـامسيماظؿفّٕبؿنيماظّٕوائقؿنيمظؽلمعنم"ايؾقبماظلاؼّّ"موم"سّٖماظّٓؼنم
عقفوبي" معـاال مظّٕواؼة م"طاٌـؿـؿة ،متـطوي مسؾى مصن ماىّٖئقات 10"...مأو مطاظػلقػلاءم
اظيتمتؿقّّمهلاماظّٖواؼاماٌكؿؾػةمعـظّٕامجّٓؼّٓا،مومتؾعثمصقفامحقاةمتؽادمتلؿـطقمبهم
اظؾون.مػّٔاماظؿغريماظّٓائمماظّٔيمخيؾقمذؾابماِّذؽالماظيت متفبماظّٕواؼةماالدؿؿّٕار.م
(وايقمأنماظّٕواؼةمغوعمأدبيمدائمماظشؾابم_سؾىماِّضلمإديمحّّٓماظلاسة_مصؾممتلؿفؾكم
اظّٕواؼةمبعّٓمطاعلمإعؽاغاتفا،مومتلعىمسيمتطوّرػامإديمغؾّٔماظؿؽّٕارموماالحؿػاءمباىّّٓةم م
ومتـوؼّٝمرّٕقماظعّٕض،محؿىمٌامػومدطوريمعـال)...م
م"اسرتاصاتمأدؽّٕام"مآخّٕمغؿاجمروائيمظعّٖماظّٓؼنمعقفوبيمغّٕاهمعّٖجيامعنمذؽؾنيم
تعؾريؼنيمأومأطـّٕ:ماالسرتاف/اظلريةموماظلّٕد/ماظّٕواؼة،مومطّٔظكماظشعّٕ...مومذيعامبنيم
زعـقنيمأومأطـّٕ:ماٌلؿؼؾلماٌؿوضّٝموماياضّٕ،موماٌاضيمأؼضا ...مومعوضوسامععفوغام
عنمعادتنيمأومأطـّٕ:مثؼاصةماظعّٕبمومثؼاصةماظغّٕب،معضافمإظقفؿامخصوصقةمبـؽفةم
تارضقة...مثممؼؿوزّعماظعؿلمبأطؿؾهمسؾىمذّٕقماظعاملمومشّٕبه،مومطّٔامودطه .م
ميؽنمظؾّٕواؼة/مايقاةمسؾىمورقم(طؿامحيؾومظـامتلؿقؿفا)،مأنمتؼوممبعؿؾقةمعلّّم
جغّٕاسي مواد ّٝماظـطاق ،مصفي محّٕة مسي ماالغؿؼال مسرب ماِّعؽـة ماٌغؾؼة مو ماٌػؿوحة،م
واالغؿؼال مع ّٝمايّٓث معن مبؾّٓ مإدي مآخّٕ مطؿػاسل مأصؼي؛ مصقه متصيغطي مرواؼة م"اسرتاصاتم
 9اظصاحل ،مغضال م( ،)2001ماظـّٖوع ماِّدطوري مسي ماظّٕواؼة ماظعّٕبقة ماٌعاصّٕة ،مدعشق ،معـشورات ماهاد ماظؽؿابم
اظعّٕب ،ص 197
10
أظؾريؼّٗ،مر_.م:.متارؼّْماظّٕواؼةمايّٓؼـة،مص6.
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أدؽّٕام "مأضاظقممجغّٕاصقةمعؿلعةمومعـؿشّٕةمذّٕقماظعاملمومشّٕبه:مظؿؽونماالغطالضةمعنم
اِّػؼار م(جـوب ماىّٖائّٕ) ،مصـ :مصّٕغلا ،مطوبا ،مادؾاغقا ،معؽة/اظلعودؼة ،ماظقؿن،م
أصغاغلؿان ،مدورؼا ،ماِّردن ،مصؾلطني ،ماظوالؼات ماٌؿقّٓة ماِّعّٕؼؽقة ،ماظقابان ..مثمم
اظعودة معن مجّٓؼّٓ مإدي ماِّػؼار  /ماىّٖائّٕ ،مظقعود معـؿفى ماظّٕواؼة مسؾى مبّٓء ،مسي مدائّٕةم
اطؿؿلمخطفامسربماظػضاءماٌؽاغي.ممممم م
أعا مباظـلؾة مظؾقّٓث ،مصؼّٓ مجاء معطؾ ّٝماظّٕواؼة معػصقا مسن مجـلفا م_أسينم
االسرتاف_مؼؼولمصقه:م م
"رمبامأطونمثؼقالمسؾقؽم ..م
أغصقؽممبؿقؿؾيمضؾقال ..م
اسرتاسيمأعاعؽممضّٓمؼؽونمبقضةمدؼكمصقينمالمشري ..م
صأغامظنمأطلبمذقؽامإنمطـتمطاذبا،معـؾؿامظنمأطلبمذقؽامإذامطـتمصادضا،مصػيم
اياظؿني مأبوح مبؼؾقل معن مايؼقؼة ،مظقّٗ مطل مايؼقؼة مطؿا مػو مذأن مأوظؽك ماظّٔؼنم
ؼؼلؿونمبأشؾّٜماِّميانمسيماحملاطممصقؼوظونمطلمذيءمإالّمايؼقؼة .م
 11م
ضّٕرتمأنمأسرتف"...،
أعامسنماًامتة،مصوضّعفاماظّٕوائيمعغؾؼامدائّٕةماالسرتافمضائال:م م
"أعا مأغا مصاحل ماظـازا ..مصأسود مإدي مبقيت مِّغام مبعقّٓا مسن مأدؽّٕام مو ماسرتاصاتم
 12م
اظؾاحـنيمسنمعلاحةمظؾؾوحمإٌّّ،مومأصؽّٕمسيماعّٕأةمتطػؽينمضؾلماٌوت"..
ؼـطؾقمايّٓثمإذن،معنمضّٕارماالسرتافمومؼـؿفيمإديمخالصةمحؿؿقةمتؤطّّٓمدوعام
وأبّٓامعّٕارةماظؾوح.مومظؽنمايقاةمتؿؼّٓم،مومسيمرّٕؼؼفامميوتمطـريون،مومؼػؿّ٘مآخّٕونم
سن ماالدؿؿّٕار ،مسن محقاة مجّٓؼّٓة م_ مسن ماعّٕأة_ مدؿـطػئ مال محماظة ،مِّغفا مدورةم
ايقاة .م
ومعامبنيماظؾّٓاؼةموماظـفاؼةم 587مصػقة،معؾقؽةمباِّحّٓاث،ماظيتمختربمسنمحقاةم
رجلمتارضيمؼّٓسىم"صاحل"،متؿكؾؾفامحقواتمآخّٕؼنمعنمخمؿؾفماىـلقاتمؼعربونم
باظصّٓصةمسيموضتمواحّٓم(اسرتافمرأسماظلـةم2040م)مومعؽانمواحّٓم(صـّٓقمأدؽّٕامم
باالس_ ماِّػؼار_اىّٖائّٕ)،مصقلؿقضّٕونمأزعـةمومأعؽـةمطـرية،معنمخاللمضصصفم.م
 11عقفوبي،مسّٖماظّٓؼنم(،)2008ماسرتاصاتمأدؽّٕامم (رواؼة)،معـشوراتماظؾقت،مذيعقةماظؾقتمظؾـؼاصةموماظػـون،
،2008مص5.
12
اٌصّٓرمغػله،مص.587 .
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حقثمؼّٓورمزعنماظّٕواؼةمجّٓالمسيماٌلؿؼؾل،موماظّٔيمبّٓورهمالمتـػصممسّٕاهمسنماياضّٕم
وماٌاضيمبودارةمتؼـقةماالدرتجاعماظلّٕدؼة.م م
تؿـوّع ماظـصوص ماظلّٕدؼة ماظعّٕبقة ماظقوم ،معؼّٓعة مسّٕوضا مسن ماظواض ّٝمبطّٕؼؼؿفام
اًاصة ،مو مسّٕوضا مأخّٕى مضّٕؼؾة معن ماظػاغؿازؼا ،مو مسّٕوضا ممبوضوسات مذؿىم م
و مخمؿؾػة ،مو مبأداظقب متؿعّٓد معصادرػا ماظـؼاصقة ،مؼؿقّّٓث معن مخالهلا ماِّدؼب مسنم
رأؼهمسيماٌاضي،مومتؼققؿهمظؾقاضّٕ،مومتوضعاتهمسنماٌلؿؼؾل .مومرمبامطانموراءموّٓدم
اظشؽلماظّٕوائي،ماتلاعمدائّٕةماٌوضوساتماظصايةمهلا،موماظيتمتؼّٝمهتمبـّٓم"طلم
ذيء"مصؾاظـلؾةمظػّٕجقـقامووظفم:م"طلمذيءمعادةمصايةمظؾّٕواؼة،مطلماغطؾاع،مطلم
 13م
صؽّٕة،مطلمصػةمظؾعؼلموماظّٕوح"
ػّٔامسنماٌوضوع،مأعامسنماظؿؼـقةمصؿـطؾقماظّٕواؼةماظعّٕبقة،معنمعـطؾؼنيماثـني؛م
أوهلؿا:ماظرتاثمايؽائيماظعّٕبيماظّٔيمأدّىموزائفمطـرية،مومسؾىمرأدفاماظؿلؾقةم م
و مطّٔا ماظؿعؾقم ،مو مال مخيػى مسؾقـا مسي معـل مػّٔا ماٌؼام مايّٓؼث مسن ماظلقّٕ ماظلّٕديم
اظشّٕضيمسؿوعا،موماظّٔيماسرتفمبهمسّٓدمعنماِّدباءماظغّٕبقنيمعنمأعـالمالصوغؿنيم_سيم
تؾادلماٌؤثّٕاتمإرداالمومادؿؼؾاال_مإضاصةمإديماًصوصقةماظعّٕبقةماظؾغوؼة،موماظيتمضّٓم
ؼصيـظّٕمإظقفامسؾىمأغفامادمقازمإديماظـؼاصةماِّم،مومظؽــامنّٓمأغػلـامعّٔػوظنيمحؼامأعامم
اظؼّٓرة ماإلعؿاسقة ماظيت ممتقّّٖ مػّٔه ماظؾغة ،مو مسي محضّٕة مجالظؿفا مؼؼف ماظؼارئ ماظؾاحثم
_هّٓؼّٓا_مظقؿؾقّنمعوارنماىؿالماِّخاذمظالدؿعؿاالتماظؾػظقةماٌلؿقّٓثةمػـامومػـاكم
ومسؾىمطاعلمجغّٕاصقةماظـ.ّٙمومثاغقفؿا:ماظؿؼـقةماظلّٕدؼةماظغّٕبقة،ماظيتمتصـّٝماظػنم
اظّٕوائي،مومتػصؾهمسنمشريه مممامضّٓمؼشؾفهمعنمصـونماظؼّٙماِّخّٕى.مومايقمؼؼالم
صقؿا مضّٓعؿه ماظلّٕدؼة ماِّوروبقة مهلّٔا ماظػن ماظّٕوائي ،معن مأغه مصضل مسظقم ،مو مبهم
ادؿطاستمأنمتلؿأثّٕمسؼودمعؾؽقؿه،مومتـلؾهمإظقفا،مومعنمسـّٓػامؼـطؾقمظؾعاٌني .م
ومغلؿطق ّٝمأنمغلؿيماظؿػاسلماياصلمبنيماآلدابماظعاٌقة،م"تػاسالمأصؼقا"،مؼؼّٓمم
علقامجغّٕاصقامظالغؿؼالمعنماظعاملماظشّٕضيمإديماظعاملماظغّٕبي،مأوماظعؽّٗ.مومػومغػلهم
ال مؼـػصل مسن م"اظؿػاسل ماظعؿودي" ،ماظّٔي معن مذأغه ماظؿوشل مسي مثؼاصة ماظعاٌَقشين ،مممام
ؼؿقّّماِّخّٔموماظعطاءموماظؿّٓاخل؛ماظّٔيمضّٓمؼؼؾلمباآلخّٕمصقؽونماظـاتجمسـهماظؿفاغّٗ،م
ومضّٓمؼّٕصضهمصقوظّّٓمعّٕطؾامػفقـامعؿـاصّٕا.مومإذمغّٕصّٚمايّٓؼثمسنماياظةماِّخريةم

 13جقؿّٗ/طوغّٕاد/صّٕجقـقا مووظف/ظورغّٗ/ظؾوك م( ،)1971مغظّٕؼة ماظّٕواؼة م_سي ماِّدب ماالنؾقّٖي مايّٓؼث_،م
تّٕذيةمومتؼّٓؼم:مد.انقلمبطّٕسممسعان،معّٕاجعة:مد.رذاد مرذّٓي،ماهلقؽةماٌصّٕؼةماظعاعةمظؾؿأظقفموماظـشّٕ ،م
ص54.
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ِّغفامربّٛمتعلػيمالمؼـؿجمشريماٌشوّه،مغؼؾلمباياظةماِّوديمِّغفامصققةمومصقققة،م
إنمملمتؽنمضّٕورؼةمظؾققاةماإلغلاغقة .م
اِّذؽال ماىّٓؼّٓةماظيتمتعّٕضفاماظّٕواؼةماظقوممخمؿؾػةمومحمقّّٕة؛مصفامػيمعـالمضّٓم
تـطؾقمعنماظؿارؼّْمطؿادةمأوظقةمهلامومظؽـكمالمتلؿطقّٝمتلؿقؿفامباظّٕواؼةماظؿارخيقة.م
صاظّٕواؼةمت ؿػاسلمسربماظّٖعن،مإذمغلفلماظقوممأطـّٕمعنمأيموضتمعضى،ماغػؿاحفامسؾىم
أزعـةمخمؿؾػة:مزعنماظّٕواؼةمومأزعـةماظؿارؼّْ؛مومالمغعينمباظؿارؼّْماٌاضيمصقلب،مبلم
ضّٓمؼشيصـّٝصيمأصقصيمتوضّٝماظّٕواؼةماٌلؿؼؾلشيمأومجّٖءامعـهمأومعامؼصيشؾفهم(صؿعطقاتماياضّٕم م
ومثؼلماإلرثماٌاضي،مؼصيعنيمسؾىمصفمماٌلاراتماٌلؿؼؾؾقة،مومظومبّٓرجةمععقـة) .م
ظقّٗماظؿارؼّْموحّٓهمػوماظّٔيمؼؿػاسلمداخلماظـّٙماِّدبي،مصفـاكمضغّٛماظواض،ّٝم م
و مدؾطة ماظّٓؼن مو ماٌعؿؼّٓات ماِّدطورؼة ،مإدي مجاغب ماٌصاحؾات ماِّدبقة ،معن مذعّٕم م
ومغصوصمأدبقةمأخّٕىمتّٕدمطادؿشفاداتممأومتـاصمتػاسؾي،مؼضػيمذياظقةمأخّٕىم
إديمصـقةماظـّٙماظيتمتـممسنمأدؼبمعـؼف.م م
ومضؾلماالغطالقمسيمتػصقلمطلمأغواعماظؿػاسلماظيتمتعؿؿلمداخلماظّٕواؼة،موّٓرم
اإلذارةمإديمأغـامظلـامعنمعّٕوّجيمصؽّٕةماظـػورمعنماظشعّٕم(أومأنماظشعّٕمصنماظّٖعنماظّٔيم
وظّى) ،مو مظؽــا مغعؿؼّٓ مع ّٝمغؼاد مطـريؼن مأؼضا مبأن م"اظّٕواؼة مأعلت مدقّٓة ماِّظوانم م
وماِّجـاس"مصأصادتمعنماظشعّٕمأدواتهمومظغؿه،مومغفؾتمعنماظؿارؼّْمغؿائفهمومزادتم
عـارق مجّٓؼّٓة مظؾؾوح مأؼـؿا موجّٓ ماٌلؽوت مسـه ،مو مادؿػادت معن مسؾوم ماالجؿؿاعم م
وماظـػّٗموماِّغـّٕوبوظوجقا...مصؽاغتماظؽقانماظّٔيمؼّٕػبمضّّٕاءهمسيماظؽـريمعنماِّحقان،م
رػؾة ماٌػاجأة مو مال معؿوضّ .ّٝمإن ماظّٕواؼة مذؽل مخاص معن مأذؽال ماظؼ ،ّٙمأو مػيم
خمؿربػا،موم"اظؼصةمزاػّٕةمتؿفاوزمحؼلماِّدبمواوزامطؾريا؛مصفيمإحّٓىماٌؼوعاتم
اِّدادقةمإلدراطـامايؼقؼة 14".ماظؼصةمجّٖءمالمؼؿفّٖأمعنمحقاتـا ،مومعـؿشّٕةمسيمطلم
عّٕاحؾفا،مبلمومحؿىمسيمممارداتـاماظقوعقة،مصأنمتلّٕدمحادثةمظشكّٙمآخّٕ،مأومأنم
تعرب مسن مرأي ،مأو مأن متّٓظي مباغطؾاع؛ مصؽأغك متلؿعؿل ماِّدؾوب ماظؼصصي معن مدونم
دابقمضصّٓ...
ظؾقؼقؼةمعلاراتمطـريةمتصيلؾَك،مومعنماًطأماظؼولمباٌلؾكماظواحّٓ؛مِّغهمضاصّٕم م
ومالمذك.مإنمايقاةماإلغلاغقةمعؿشعؾةمبؼّٓرمضّٓمالمؼػفم،مومظؽنمرحؾةماظؾقثمصقفامالم
حيُّّٛمعنمتصؿقؿفامذيء،مصفيمدعيمحـقثمعؿواصلمعـّٔماِّزعـةماظؼّٓميةمومالمتّٖال .م
14

بوتور،معقشال،محبوثمسيماظّٕواؼةماىّٓؼّٓة،مص.م5
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ومػامػيماظّٕواؼةمـاظـّٙماظواحّٓـممنوذجمأدبيمتػاسؾيمطؾريم،مظقلتمجـلامأدبقامـم
طؿامؼّٕاػامعقالنمطوغّٓؼّٕاـمضؿنماِّجـاسماِّدبقةماِّخّٕى،مإمنامػيمعـفجمتّٕطقيبمظهم
خصوصقؿهمسيمإدراكمايقاة.مومصاغّٝماظـّٙماظّٔيمػوم"اظّٕوائيمظقّٗمعؤرخامومالمغؾقا،م
إغه معلؿؽشف مظؾوجود 15".و مذظك ماإلدراك مو مػّٔا ماالدؿؽشاف مال مؼؿم مإال مسن مرّٕؼقم
"اظؼّٕاءة"،موماظ يتمػيمبّٓورػامصعلمثؼاسيمطـريامعامؼؽونمععادظةمظؾضقاعم_طؿامؼؼولم
إ.رودقل_ مِّغـامومعّٝماظـ،ّٙمدـؽونمأعاممجمؿوسةمعنمعـفّٖاتماظػؽّٕماإلغلاغي،م
عؽـػة مو معصاشة مداخل مغ ّٙمواحّٓ ،مصـ م"اظّٕواؼة مػي مأطـّٕ ماِّجـاس ماِّدبقة مضابؾقةم
ظؿؿـّل متؾك ماٌـفّٖات م(اظـصوص ماِّخّٕى) ،مو مِّغفا متصيعّّٓ معؿقػا مٌكؿؾف مػّٔهم
اِّجـاس16"...مومِّنمصاحبماظـّٙم_حبّّٓمذاته_متّٕطقؾةمثؼاصقةمتشؽؾّتمسربماظّٖعن،م
و ماخؿّٖظت مداخؾفا مععارف مععاصّٕة مو مدابؼة مسـفا ،موعا ماظّٕوائي مإالّ مجّٖء معن مطل.ممممم
ومظؽــا،مالمغلؿؾعّٓماحؿؿالماىّٖءماٌعؾّّٕمسنماظؽلّم_سؾىماِّضلمسيمطؾقاتهمومظقّٗمسيم
ذيقّٝمجّٖئقاته_.مإنماِّدؼبمإغلانمتشؽّلمعـّٔماظؼّٓممعنمتّٕدؾاتمسّٓؼّٓة،مأوجّٓتهم
سؾىمعامػومسؾقهماظقوم.مػومذيءمعنمبقؽؿه،مومبعّٚمعنمجمؿؿعه،مومحملةمسنمزعـهم م
و مأزعان مأُخشيّٕ ،مو مطـري معن مضّٕاءاته .مػو ماظصوت ماظّٔي مؼصيكػي مأصواتا مأخّٕى مشريه،م م
ومطلمعؾػوزمصادرمسـه،مالمحماظةمعؤدّٗمسؾىمععاغيمدابؼة.مومسنماٌعـىمذاتهمتؼولم
جوظقا مطّٕؼلطقػا مسي مخامتة مطؿابفا م"سؾم ماظـ :"ّٙم"و مِّجل متشؽقل مدقؿقائقة مساعةم
عؤدلةمسؾىمعامغّٓسوه مهؾقالمدظقؾقامصإنمذظكماظؿأوؼلمؼصيؾغيموصيجوبممنوذجمظؾؽالمم م
 17م
ومؼطّٕحمأعامموسقـشيامضّٕورةَمدرادةِماٌعـىماظلابقمسؾىماظؽالمماٌؾػوز" .
ومسيمدقاقمحّٓؼــامسنماٌعـىماظلابقمسؾىماظـ،ّٙموماظّٔيمدريتؾّٛمباظـ/ّٙاظؽالمم
اٌؾػوز/اظّٕواؼة،مارتؾارامطؾريا،مؼؽادمؼؽونمصقهمشقابماِّولمؼؤدّيمإديماغعّٓامماظـاغي،م
أومسّٓممضّٓرتهمسؾىماإلضـاع،مومعنمثشيمَّماظوجودمباظػعل.م م
اظّٕواؼة مغ ّٙمعّٕاوغ ،محيرتف ماظؿؿوؼه ممبفارة ،مؼعقّ٘ مسي مغؼاط ماظؿؿاس مبني ماظػنم م
و مأذقاء معن ماظواض ّٝم(إؼّٓؼوظوجقا ،متارؼّْ ،مدؼن ،متّٕاث ،مثؼاصة مذػوؼة ،مو مأذقاءم
أخّٕ،)...،موماٌـطقماٌؿقؽممػـامضائممسؾىمخؾّٛمطلمتؾكماِّوراق.مومػّٔاماظؽالممظقّٗم
اغؿؼاصامعنمضقؿةمػّٔاماىـّٗماِّدبيمايّٓؼثموماٌعاصّٕ،مبلمظؾؿأطقّٓمسؾىمخصوصقؿهم
(اظّٕػقؾة)مسيماىؿّٝمبنيماظػعلمومضّٓهمسي مغّٙمعؿفاغّٗ.مصققاةمػّٔاماىـّٗماِّدبيم
 15مؼـظّٕ :مطوغّٓؼّٕا ،معقالن م( ،)1999مصن ماظّٕواؼة ،متّٕذية :مأعل معـصور ،مبريوت_سؿان ،ماٌؤدلة ماظعّٕبقةم
ظؾّٓراداتموماظـشّٕ،ماظطؾعةماِّودي ،ص49.
 16ظصاحل ،مغضال م( ،)2001ماظـّٖوع ماِّدطوري مسي ماظّٕواؼة ماظعّٕبقة ماٌعاصّٕة ،مدعشق ،عـشورات ماهاد ماظؽؿابم
اظعّٕب،مص197.
17
مطّٕؼلطقػا،مجوظقا،مسؾمماظـ،ّٙمص94 .
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تؾـىمسؾىمػّٔهماٌؿػاسالتمذيقعفا،مومؼؾؼىموجهماظعصيفضيبِموماظغشيّٕابةمسيمػّٔاماظـّٙم
ضّٓرتهمسؾىماظؿؿؾّٙمعنمأيمحؽم_خارجي_ موماًارجمظقّٗمخارجامحؼام_طؿامؼؼولم
عقكائقل مباخؿني_ .مصفو مإٌّتؾ ّٛمبّٓاخل ماظـ ،ّٙمحّّٓ مسّٓم ماظؿؿؽّن معن ماظػصل؛ مإذم
اِّحّٓاثمداخلماظّٕواؼةمعـالمتأتيمعنمطلمعصّٓر،مظؿصـّٝمعامجّٕىمسيماظّٕواؼة،مومملم
ؼؽن مظه مظققّٓث مبؿؾك ماظطّٕؼؼة مظوال مأغه متّٕطقؾة متػاسؾقة .مبعّٓ مزعن مدؿقؿل مػوؼةم
غػلفا،مبعقّٓامسنمأصوهلاماجملؾوبةمعـفا..م م
و مباظعودة مإدي مرواؼة م"اسرتاصات مأدؽّٕام" منّٓ مسؾى مرأس ماٌؿػاسالت ماظؼّٓمية:م
اظؿارؼّْمطؾابمطؾريمتؾفهماظّٕواؼةمإديمسواملمغصقةمأخّٕى،موممضّٓمتضؿنماظـّٙماضؿؾادام
عطوّال م سن مضصة مأبّٕػة مايؾشي ماظّٔي مخّٕج مسؾى مرأس مجقّ٘ معن ماظػقؾة مظؿفّٓؼمم
اظؽعؾة ،مظقلؿؾّٓل مبفا مطـقلة مسظقؿة مسي مصـعاء مأرؾق مسؾقفا مادم ماظؼؾق 18...ّٙموضّٓم
وزّػتمػّٔهماظؼصةم سنمرّٕؼقماإلدؼاط،مبؽقػقةمتوازيمبنيمايؼّٓؼنماالغؿؼاعقنيماظؼّٓؼمم
و مايّٓؼث م(حؼّٓ مأبّٕػة مايؾشي ،مو محؼّٓ مراصائقل ماإلدؾاغي) ،مسؾى ماآلخّٕ ماٌلؾم.م م
ومػـامؼؿقولماظؿارؼّْمإديمعادةمشـقة،مختؾّّٙماظّٕوائيمعنمسبءمخؾقمطلماِّصؽار،معنم
حقثمػيمجّٓؼّٓةممتاعا،مومتؼّّٓممظهمعامؼغّٕفمعـهمعؾاذّٕة،معّٝماالحؿػازمبإعؽاغقةم
اظؿصّٕفمسيماٌـؼول،مإديمدرجةمضّٓمؼؿفاوزه،مصـ"اٌؿػاسالتماظـصقةماظؿارخيقةمالمتصيؼَّّٓمم
ظـامطوضائّٝمومظؽنمعنمخاللمعامغؽوّغهمسـفامطـصوصمضابؾةمظؾؼّٕاءةموماظؿأوؼلمأؼضا19".م
صصار معن محق ماِّدؼب_و مػو ماظصوت ماٌعؾّّٕ مسن مجمؿوسة مأصوات مجمؿؿ ّٝمعا_ مأنم
ؼلائلماظؿارؼّْ،مومؼعقّٓمضّٕاءةمعامملمؼظفّٕمبشؽلمطافمعنماظّٖعنماظّٔيمعضى،مومأنم
جيعلماظشكصقاتماظؿارخيقةمصقهمتؾوحممبامملمتؼؾهمطؿبماظؿارؼّْ؛مصقفّٓماٌلؽوتم
سـهمرّٕؼؼةمإديماظـورمومإديماًارج،مصقصي ْظفِّٕصيهصيماَِّدشيبصيمجـؾامإديمجـبمعّٝماٌصّّٕحمبه.م
"أعاماظؿفّٓؼّٓموماظؿقّٓؼثمسيماظعؿلماإلبّٓاسيم_وماظّٕواؼةمهّٓؼّٓا_ مصقأتقـامسنمرّٕؼقم
االغّٖؼاح،مِّنماالغّٖؼاحمؼشؾهماظوضوفمسؾىمعػرتقماظطّٕق،مثمماظؿؼّٓممظألعام،مومػؽّٔام
صإنمطلمرواؼةمجقّٓةمػيمتؾكماظيتمتؿؼنمظعؾةماالغّٖؼاح" 20محانماظوضتماآلنمظطّٕحم
اظلؤال ماآلتي :مػل مآعـت ماظّٕواؼة مبأن مجودة مبـقؿفا ماظـصقة معّٕبورة مبؾـقات مغصقةم
أخّٕى؟ م
 18عقفوبي،مسّٖماظّٓؼن:ماسرتاصاتمأدؽّٕام،مص.م 436ومعامبعّٓػا
19
مؼؼطني،مدعقّٓ:ماغػؿاحماظـّٙماظّٕوائي_اظـّٙموماظلقاق،م 106
20ماظـعقؿي،مأريّٓمريّٓ،مإؼؼاعماظّٖعنمسيماظّٕواؼةماظعّٕبقةماٌعاصّٕة،مدؾلؾةم(غؼّٓمأدبي)،مبريوت،ماٌؤدلةماظعّٕبقةم
ظؾّٓراداتموماظـشّٕ،مسؿان،ماِّردن،مدارماظػارسمظؾـشّٕموماظؿوزؼ،ّٝماٌطابّٝمإٌّطّٖؼة،مص61.
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ومضّٕؼؾامعنماظؿارؼّْ،متؽونماٌؿػاسالتماِّدطورؼةموماظّٓؼـقة،محقثمتّٕىمآٌّردةم
اظؿارخيقةمأنماِّدارري:م"تارؼّْماظؾشّٕؼةماِّودي،متـودقتمعالحمهماظّٓضقؼة،مومتارؼّْم
اآلهلةمعامػومإالمتأرؼّْمظعصّٕماِّبطالمحنيمطانماإلغلانمؼصيعفبمباظؼوةموماىربوت،م م
وماظؾطوظةمسيمذؿىمأظواغفاماٌادؼةموماٌعـوؼة،مومؼؿطورمػّٔاماإلسفابمسـّٓماِّجقالمإديم
غّٖسة معن ماظؿؼّٓؼّٗ متؿالذى مععفا محقـا مبعّٓ محني مايّٓود ماظػاصؾة مبني ماحملّٓودم م
وماٌطؾق،مومبنيمحؼائقماظواضّٝماإلغلاغي،مومخػاؼاماظوجودماظغقيب" 21مػّٔاماظوجودم
اظغاع ّٚماظّٔي مدقّٕ ماِّظؾاب ،مو مدساػا مإدي ماظؿأعل محقـا ،مو ماظؿصور مأحاؼني مأخّٕىم
طـرية،مراٌامشابماٌـطقماظّٔيمؼػصلماحملّٓودمسنماٌطؾق.مومظقّٗمبعقّٓامسنماظغؿوضم
اظلاحّٕمؼؼّٝماِّدب.م"ومتؿفؾىماظعالضةمبنيماِّدطورةموماِّدبمسؾىمدمومأذّّٓموضوحام
عنمخاللماِّغواعماِّدبقةماظيتمميؽنمسّّٓػامحؾؼاتمعؿصؾةمسيمدؾلؾةماظـشاطماإلبّٓاسيم
ظؾػؽّٕماظؾشّٕي،مومالدقّؿام"اظشعّٕ"ماظّٔيمميـلماياضنماِّدبيماِّولمظألدارري)...( ،م
"اٌؾقؿة" ماظيت متصيعّّٕف مبأغفا :مضصة معؽؿوبة مذعّٕا...تؿـاول ماآلهلة ..م"اٌلّٕح" ماظّٔيم
غشأمسيمأحضانمسؾادةماآلهلةماِّدطورؼني،مومأخريا "اظّٕواؼة"ماظيتممتـلمادؿطاالتم
 22م
ظؾلّٕدماٌقـوظوجي"..
صايػّٕؼاتمسيماِّدبمتؼودمالمحماظةمإديمادؿـؾاطمايؾؼاتماظيتمتصلمحاضّٕماظـّٙم
اِّدبي ممباضي ماإلبّٓاع مو ماظػؽّٕ ماإلغلاغي .مو ماظشعّٕ معـّٔ ماظؼّٓؼم متشيؿشيـَّلشي ماِّدطورةَ،م م
ومجعؾفامعوضوسامرئقلامؼّٕتؽّٖمسؾقهمسيمأطـّٕمعنمعوض.ّٝمومرمبامػّٔا معامؼرتجم معام
ظؾشعّٕموماِّدطورةمعنمجوّمواحّٓ،ممسؿهماظغؿوضموماالبؿعادمسنماظؿػلريماٌـطؼي،مسيم
زعنمسفّٖماظعؼلمسنمتأوؼلمعامحوظه،مومعنمثمماظؾقثمسنماظالعـطقمسيماظغقيبم_ػّٔام
سنماِّدطورة،مأعاماظشعّٕ،مصـّٙماظّٕوحماٌؿػاسلمسيمأجّٖاءمضّٓمالمؼربرػاماظعؼلم(ِّغفام
المهؿؽممأصالمإديمضاغوغه)،مومظؽنماظّٔوقمؼؼؾؾفا.مومسيماِّدبمالمؼصيػرتضمبـامإضاعةم
سالضةمثؼةمععؾوعاتقةمعّٝماظـصوص،مبؼّٓرمعامغؾقثمسيمذياظقؿفا،ماظيتمتؿعاديمسؾىم
اٌربراتماظعؼؾقةماٌـطؼقة.م م
ومؼلؿطقلمآٌّّماِّدطوري،مظقصلمإديماظّٕواؼةمايّٓؼـةماظـشأة،مصقشؽّلمععفامززيام
صؽّٕؼا موادعا ،مو مغصا مجّٓؼّٓا مبـؽفة مسؿقؼة .مصقصيؽلب ماظـ ّٙماظّٕوائي مخمّٕجا متأوؼؾقام
عػؿوحا،مخمؾصامإؼّاهمعنمعأزقماظواضعي،موماظّٔيمغّٕاهمغػؼامعظؾؿامظػعلماظؼّٕاءة،مؼؼّٝم
هتمبـّٓمجائّٕمسـواغه:م"اظلؾبمطّٔامؼؤدّيمإديماظـؿقفةمطّٔا".مإنم"اظـّٖوعماِّدطوريم
سيماظّٕواؼةماظعّٕبقةماٌعاصّٕة ،مذأنمأذؽالماظؿفّٕؼبماىؿاظيماِّخّٕى،مظقّٗمصعاظقةم
 21مداود ،مأغّٗ م( ،)1975ماِّدطورةمسيماظشعّٕماظعّٕبيمايّٓؼث،ماظػفاظة_اظؼاػّٕة،معؽؿؾةمسنيممشّٗ،مدار ماىقلم
ظؾطؾاسة،مص 25-24
 22ؼـظّٕ:مصاحل،مغضال،ماظـّٖوعماِّدطوري،مص 15
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إبّٓاسقة مععؾؼة مسي ماظػّٕاغ ،مبل مادؿفابة مظضّٕورة متارخيقة/ثؼاصقة /مصـقة مادؿّٓسؿفا،م م
ومػقّأتمهلا،مثممأذاسؿفامصقؿامبعّٓ،مجمؿوسةمعنماٌؤثّٕاتماظيتمطاغتمتضطّٕممسيم
اظواضّٝماظعّٕبي.23"...م م
اظرتاث موثقؼة معؾؽقة مظألرض مسرب ماظؿارؼّْ ،مو ماظـؼاصة ماظشعؾقة مجّٖء معـه مسؿوعا،م م
ومطقانمحؼقؼيمعوجودمداخلماظّٕواؼةمعّٓارماظؾقثموماظّٓرادة مخصوصا؛مومضّٓمريلم
اىّٖءماِّولمعنماظّٕواؼةمسـوانم(تنيمأعود)،مومػومادممبطؾؿه.مومظومتأعؾـامععـىمػّٔام
االدم منّٓه مأُوِّلشي مسؾى مأغه م(صاحؾة ماظصالة) ،مو محضوره مخارج ماظـ ّٙمو مسي ماظـؼاصةم
اظؿارضقة ماىّٖائّٕؼة مممقّٖ ،مصؽـرية مػي ماظؼص ّٙماِّدطورؼة ماظيت متـلج محول مإٌّأةم
اظؿارضقة معن مأعـال متقـقلؿت مو متقـفـان م(صاحؾة ماًقم مأو ماظغّٕف) 24مو مػي مإٌّأةم
اظؼوؼة،موماٌؾؽةمآٌّاصعةمسنمسّٕشمضؾقؾؿفا ..م
ال متػارق ماظـؼاصة ماظرتاثقة مأجواء ماظّٕواؼة ،مو مرعّٖ م"اظؿقـّٓي" مذاػّٓ معن مذواػّٓػام م
ومػيمسـّٓماظؿوارقمتؿواجّٓمؼومماظّٖصافممبّٕاصؼةماظطؾولمو:م"رضصةماظؿقـّٓيمغلؾةمإديم
اٌفّٕمأوماظؿقـّٓيماظّٔيمؼوضّٝمسؾقفاماىؾّٓ،محقثموؿؿّٝماظـلوةمحوهلامومصؿقاتم
اظعازبات مو مػن مؼّٕتّٓؼن مأذيل معا مسـّٓػن ،مو مؼأتي ماظشؾان مو مػم مصوق ماىؿالم م
و مؼرتصّٓوغفن ،مو مسـّٓ ماإلسفاب مبأي مصؿاة مؼؼوم مبلّٕضة ماياؼك ماظّٔي متضعه مصوقم
 25م
رأدفا،مومبعّٓػامخيطبمػّٔهماظػؿاة".
و مال مغّٔػب مبعقّٓا ،مصعـوان ماظّٕواؼة مغػله مظقّٗ مبعقّٓا مسن مػّٔه ماياظة ماظغّٕائؾقةم
_اظػاغلؿقؽقة ،مصأدؽّٕام مادم مٌـطؼة مجؾؾقة ،مو ماىؾال مهظى مبّٓالالت مضوؼة مسيم
اِّػؼار،مومهاكمحوهلاماظؼصّٙموماِّدارريماٌكؿؾػة،موماظيتمتّٕويمحؽاؼاتماظعصورم
اظغابّٕة،مومعغاعّٕاتماإلغلانمعّٝماظطؾقعةمغصقبمطؾريمصقفا .م
و مإٌّاد ماظوصول مإظقه مسن مصؽّٕة ماظؿـاص :م"ػي مأن ماظعؿل مؼؿؽوّن معن مرّٕوس معنم
اظؽؿابات ماِّودي ،مو مجمازؼا ،معـل ماظورق ماظّٔي مؼصيؽؿب مسؾقه مأطـّٕ معن معّّٕة ،مو مؼعادم
ادؿكّٓاعه مسؾى مأغه مورق مغػقّٗ مع ّٝمبع ّٚماآلثار مغصف مممقوة معن مغصوصم
 26م
دابؼة"...،
 23إٌّجّٝماظلابق،مص49.

 24ضاعوسماِّدارريماىّٖائّٕؼة،معـلق:مبوزؼّٓة،مسؾّٓماظّٕرينم(،)2005موػّٕان_اىّٖائّٕ،معـشوراتم،CRASC
ص.م70
25
إٌّجّٝمغػله،مص.م43
 26صاوظّٕ،مروجّٕم(،)2009ماظؾلاغقاتموماظّٕواؼة،متّٕذية:مأ.د.مأريّٓمصربة،ماالدؽـّٓرؼة،معؤدلةمحورسماظّٓوظقةم
ظؾـشّٕمواظؿوزؼ،ّٝمص.م190
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طلمعامدؾقمايّٓؼثمسـه،مػيمسيمحؼقؼةماِّعّٕ،معؤثّٕاتمتؼّٝمخارجمدائّٕةماِّدب.م
أعامآٌّراتماظؼّٕؼؾةمعنمػّٔهماظـواةماِّدبقة،مصفيمظنمتؽونمإالمعادةمعنماظـلقجمذاتهم
(اِّدب)،مومعنمروحهم(اظؾغة).مومػامػوماِّدبماظعّٕبيمؼصـّٝمظؾغةماظعّٕبقةمآصاضفا،م م
ومػومدظقلمصاسؾقؿفاماٌلؿؿّٕة.مومعن ماٌؤطّٓمأنماظـصوصماِّدبقةم_ ماظّٕوائقةمعـفّٖاتم
دّٕدؼة،مومظؽـفامأؼضامسيماظؾّٓءموماٌـؿفىماذؿغالمظغوي،مؼصيـؾتمحاضّٕماظؾغةمومؼصيعطيم
صورة مسن معلؿؼؾؾفا ماظؼابل مظؾؿطوؼّٕ .مصـ"تؼـقة ماظؽاتب مأوال مو مأخريا مػي معفارة مسيم
اظؾغة ،مو مطؿا مؼؼول مظودج  :Lodgeمود ّٛماظّٕوائي مػو ماظؾغة ،مو معفؿا مؼـؿج مبوصػهم
روائقا،مصإغهمؼـؿجمسيماظؾغةمومعنمخالهلا.مإنمبـقةماظّٕواؼةم_ مومعفؿامطانمعامتّٕؼّٓم
إؼصاظه_مهتماظلقطّٕةماٌؾاذّٕةمظؿالسبماظّٕوائيمباظؾغة27".مومظغةماظّٕوائي:مادؿكّٓامم
شريمحمّٓودمظودائلمحمّٓودة .م
عـّٔ مزعن مبعقّٓ ،مو مدمن مغؤعن مباظعالضة ماظؿالزعقة مبني ماظؾغة ماظعّٕبقة مو ماظشعّٕم
اظعّٕبي ،مو متّٖؼّٓ مثؼؿـا مباظػـون ماِّدبقة مو متؿود ،ّٝمٌا متؼّٓعه مظـا ماظّٕواؼة معن مسّٕضم
(ادؿعّٕاضي) مظغوي مباػّٕ ،مصاق ماظؿوّض ّٝمو ماٌـؿظّٕ معن مػّٔا ماظػن مؼوم مزفّٕ مو مابؿّٓأ.م
صاِّدبمومايالمػّٔهمظغةمتؿقّٕكمبوػجمذاطّٕتفا:ماظّٓؼـقة،ماِّدطورؼة،ماظؿارخيقة،م
اظػؽّٕؼة...،م م
عا مأطـّٕماٌـفّٖاتماظلّٕدؼةماظيتمتؽؿبماظقوممغصوصامعشغوظةممباءماظشعّٕمومإنمملم
تّٕضشيمبؾقوره.موم"االغّٖؼاحمسيماظؾغةمخمقؾةمذعّٕؼةمتؤدّٗمدػقامذياظقا،مؼصيعؾيمظغةم
اظلّٕد،مومؼػؿقفامسؾىمصضاءاتمذياظقةمتّٓصعفامإديمختطيمإبّٓاعمؼصيقّٕرمهلامحقواتم
ذيقؾة مو معؤثّٕة ،متلاػم مسي متوػقج مروح ماظػعل ماظّٕوائي ،مو مإؼؼاز ماظلّٕد مدمو ماظػؿـةم
اظػائّٕة 28"...ومهّٕؼّٕماظشؽلماظّٕوائيماىّٓؼّٓمعنمضقودمغظّٕؼةماِّغواعماِّدبقةماظؼّٓمية،م
 29م
سؾؿام"أنماظّٕواؼةمالمتؽونمذعّٕؼةمباٌؼارّٝمصقلب،مبلممبفؿوسفا".
تػؿّّ مرواؼة م"اسرتاصات مأدؽّٕام" مذراسقفا مظؾشعّٕ ،مإذ متؤدّي ماظؾغة ماظشعّٕؼة مدورام
واضقامسيمإضػاءمتؾكماظؾؿلةماظلقّٕؼةمسيمأطـّٕمعنمعوض.ّٝمثممتأثثماظّٕواؼةمبقؿفامعنم
جّٓؼّٓ مبفـّٓدة معوضوساتقة مصـقة ،مصؿأتي ماظؼوادم ماٌشرتطة ماظيت متّٕبطفا ممبكؿؾفم
اظػـون ،مظقؽون مععظم مأبطاهلا معن مػّٔا مايؼل ،مصاظػّٕغلي مأغطوان معاظو معودقؼي،م م
و ماظؽوبي مإظقلقو معقغوال مشاردقا مذاسّٕ ،و ماالدؾاغي مراصائقل مراعون مطابّٕؼّٕا مردامم
تشؽقؾي.موؿؿّٝمػّٔهماظشكصقاتمذيقعفامصؿؽوّنمتوظقػةمتؼّّٕبماِّجواءمعنمتّٓاخلم
27

إٌّجّٝماظلابق،مص.م21

 28زشّٕؼت ،مخاظّٓ ،مهّٕؼّٕمخمقؾةماظؾغةماظصوصقةمسيماظلّٕدماظّٕوائيم_ػاتفماٌغقبمىؿالماظغقطاغيممنوذجا_م
(عوضّٝمأصقماظـؼاصة)  ،http://www.islamic_sufism.com/article.php?id=162تارؼّْماظّٖؼارة:م.2010/8/25
29
بوتور،معقشال،محبوثمسيماظّٕواؼةماىّٓؼّٓة،مص 34
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اِّجـاسماِّدبقةموماظػـون.مومظؾـّٙمراضةمضادرةمسؾىموّٓؼّٓماظّٕعوزمومتطوؼّٕمدالالتفام
سيمزل ماٌعطقاتماٌلؿقّٓثة،مو معنمأعـؾةمذظك مرعّٖماظربتؼال،ماظّٔي مطادمأنمؼوحيم
بشيءمصؼالمآخّٕم(متاعامطاظؿورؼةمسيماظؾالشةماظعّٕبقة)؛مصؾّٓالمسنماظورنمصؾلطني،مطؿام
ػومسيمذعّٕمحمؿودمدروؼّ٘ :م
"أطؿبمسيمعػؽّٕتي :م
أحبُّماظربتؼال،مومأطّٕهصيماٌقـاء م
ومأردفمسيمعػؽّٕتي :م
سؾىماٌقـاء م
وضػتصي..مومطاغتماظّٓغقامسقونمذؿاء م
 30م
ومضشّٕماظربتؼالمظـا.مومخؾػيمطاغتماظصقّٕاء "
مػومرعّٖمظؾلفن،مظؾؿـػى،مِّعّٕؼؽاماظعّٔاب،موماظّٔيمبّٓورهمظنمؼؽونمإالمععؿؼلم
شواغؿـاعو:ممم"ومحنيموضػتمطـتمعؾؿقػامحّٓؼؼةمعنماظربتؼال م
ومظوحةمطؾريةمطؿبمسؾقفامشواغؿـاعو31"..م م
اظؾغةمغؿقفةمرؾقعقةمظعؿلمجقّٓم(أو مػي معؤدلة)،مومظقلت مجمّٕدمرالءمغفائيم
ظه،م"إنماظّٔيمحيلنمصنماظؽؿابةمػو،مسيمايؼقؼة،معنمحيلنمادؿعؿالمظغؿه،مصقعطيم
اظؽؾؿاتمضقؿؿفامايؼة،مومػوماظّٔيمميؿؾكمغاصقةماظؾغةمصقققيمبأصؽارهمطلمطؾؿةمعنم
 32م
طؾؿاتهمومطلمجمؿوسةمعنمسؾاراته".
و مضّٓ مأدرك ماظّٕوائي م"ايؾقب ماظلائّّ" مأن محلن ماظؾغة مدؾب محلن ماظؽؿابة.م
وجاءت مرواؼؿه م"متادكت" مدـة م 2002م"ظقلت مطؽل ماظّٕواؼات ماىّٖائّٕؼة ماظيتم
اختّٔتماظظّٕفمعوضوسامظؾلّٕد،معؿؽؽةمسؾىماالدؿعؿالماٌؤدجلمظودائلماظؼولمومػّٔامالم
ؼعين مأن م"متادكت" معـّٖػة ،مصاصقة معن مذوائب مإٌّحؾة ،مإمنا مجيب ماالسرتافم
بؼّٓراتفا مسؾى معشّٕوع مظلاغي معؤػل مظؿؼوؼ ّٚمػشاذة ماظّٕؤؼة ماٌؿواتّٕة مو مأداظقؾفام
بؾلارة ،ممثة معا مؼربر مأن ماظؽاتب مؼعّٕف ماظعّٕبقة مععّٕصة معؤدلة متّٕاثقا مو محّٓاثقا،م
دموؼامومإعالئقا،مومظقّٗمعنماظلفلمإجيادمتصوّرمظؾغةممبـلمػّٔاماٌلؿوىماالحرتاسيم
 30ضصقّٓة:مساذقمعنمصؾلطني ،مدؼوانمدروؼّ٘،محمؿودم(،)1989مبريوت،مدارماظعودة ،ماظطؾعةماظـاظـةمسشّٕ،
ص81.
31
عقفوبي،مسّٖماظّٓؼن،ماسرتاصاتمأدؽّٕام،مص504 .
32
بوتور،معقشال،محبوثمسيماظّٕواؼةماىّٓؼّٓة،مص152 .
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اظّٔيمشُقِّبمعّٔمأصؾّّماظشارعمؼؼودماظـّٙماظلّٕديمإديماٌوت،مأيمعّٔمأصؾقتمايّٓاثةم
جفالمباظؾغة،مشطاءمظعفّٖغا 33".مومطاغتمظغةم"متادكت"موحّٓػامطاصقةمظإلضّٕارمبأنم
اظؼاعوسماظؾغويمظؾّٕوائيم"ايؾقبماظلاؼّّ"مميـلمحّٓثامأظلـقامادؿــائقا ،مؼؼوممسؾىم
ردّماالسؿؾارمطلماالسؿؾارمإديمدؾطةماظؾغةمسيماظـّٙماِّدبي،مومإنمطانمحّٓؼــامظقّٗمسنم
اظؾغةماىاعّٓةموماٌوروثةمصقلب؛مبلمسنماظؾغةماٌؿعّٓدةم_ومالمجمالمظؾغةماهلفقـةم
سيماِّدب_ مومؼؤطّّٓماظّٕوائيمذاتهمضائال:م"طانمػاجليميظةماظؽؿابةمأنمأؤظفمبنيم
سّٓة مظغات م(و مضل معلؿوؼات مظغوؼة) :مظغة ماظشعّٕ مو ماظــّٕ ماظؼّٓميني مو مظغة ماظؼّٕآنم
ومايّٓؼثموماظل ريةمومظغةماظعفّٓؼنماظؼّٓؼمموماىّٓؼّٓمومظغةمأؼامماظعّٕبمومظغةمأظفم
ظقؾةمومظقؾةموماىاحّٜموماٌلعوديمومابنمسّٕبي()...مومظغةمأعيمومظغةماظصقاصةمومظغةم
إٌّاصعات ماظؼضائقة( )...مبصػؿفا مريّاعا معن ماِّصوات مو معشاػّٓ مظػضاءات مو مأعؽـةم
ومصورامِّزعـةمتؿّٓاخلمععؿؿؾةمسيمإحلاديمومعؿقّٕطةمسيمذاطّٕتي،مومأغضّٓػامسيمظغةم
واحّٓةمػيمظغةماظؽؿابةماظلّٕدؼةمعؿقّٓةمعّٝمتؾكماظؾغاتمسيمجّٔورػامومخمؿؾػةمسـفامسيم
رؾقعةماظػّٕوعماظيتمأذؽّؾفامهلامعنماجؿفاديمظوغامومذوضامومدالظةمصققّٓثمأنمتؽونم
 34م
ادؿعاراتيمجّٓؼّٓةممومخمؿؾػةمِّغينمذؽّؾتمغصيممبامأمسقهمظغةماظؾغة"
وماىّٓؼّٓمملمؼؿوضّفمسـّٓمتؼـقةمعفارةماظؾغة،مومإمنامطانمأؼضامعّٝمتؼـقةماظعّٕضم
و ماظوصف مصشكصقات ماظّٕواؼة مسؾارة مسن مطائـات مورضقة مضّٓ متؿصل مباظواض ّٝمو مضّٓ مالم
تؿصل،مثمم "إنماظؿفوّلمسيماظعواملماظلّٕدؼةمظهمغؽفؿهماًاصةمأؼضا()...مصفّٔهماظعواملم
هلا مراب ّٝمخاص ،مصفي مال متؼول مايؼقؼة مو مظؽـفا مال متؽّٔب ،مصفي متصف محّٓودم
ايقاةماظيتمدمقاػامومظؽـفامتـّٖاحمسنماٌعقّ٘ماظواضعي" .35ثممتػاجؽـاماظّٕواؼةمبرتكم
اظؾطوظةمظألعؽـة،مومؼعؿل ماظّٕوائي مسؾىمخؾقمعؿاػاتماظـ،ّٙمعـلمعلاحاتمعشّٕسةم
ظؾقّٕؼة .مومطؾفاممساتمغصوصماظّٕواؼةماىّٓؼّٓةم"إنمػّٔاماظّٓصّٝماٌؿعاظيماظّٔيمتأدّٗم
سؾى مغؼائ ّٚمعؿؿاظقة مسي مسالضة مذؾه مصصؾقة مبؼضاؼا مخؾق ماظعامل ماِّدؾوبي مظّٕواؼةم
"متادكت" ،مسامل مؼغّٓو مصقه ماِّدؾوب مأطـّٕ مأػؿقة معن ماظشكصقات مو ماظوضائ،ّٝم
ومؼصؾّّمسيماظعّٓولمغواةماإلبّٓاعمومشائقؿه،مومػومؼعؽّٗمبشؽلمعا،ماظصّٓامماًاظّٓمبنيم
اظّٔواتموماظؽقػقات،مبنيماظؽاتبموماِّذؽال،مومبقـهمومبنيمغػله.مومذظكمعامؼوضّّم
 33بوراجني ،ماظلعقّٓ م( ،)2004م"اِّذؽال ماظلّٕدؼة مسـّٓ مايؾقب ماظلائّّ" ،مجمؾة ماظلّٕدؼات ،مع م ،1مسنيم
عؾقؾة_اىّٖائّٕ ،دارماهلّٓىمظؾطؾاسةموماظـشّٕموماظؿوزؼ،ّٝمص126 .
34ماظّٕؼاحي،مطؿال،م دـّٓؼاغةماظصقّٕاءمومدقّٓماظعؾارة،ماظّٕوائيماىّٖائّٕيم"ايؾقبماظلاؼّّ"مؼؿقّٓثمعنمأحّٕاشم
اظؾغةمسنمذعّٕؼةماٌؿكقلمومشواؼةماظلػّٕ،مطؿابمسؿانم،1محواراتمثؼاصقةمسيماظّٕواؼاتموماظـؼّٓموماظػؽّٕموماظػؾلػة،م
توغّٗ،مدط،مص.34.
 35مأعربتو ،مإؼؽو م( ،)2005م 6مغّٖػات مسي مشابة ماظلّٕد ،متّٕذية :ماظلعقّٓ مبـؽّٕاد ،ماظّٓار ماظؾقضاء/اٌغّٕب م_م
بريوت/ظؾـان،مإٌّطّٖماظـؼاسيماظعّٕبي،ماظطؾعةماِّودي،مص.م.9
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اظػّٕوضاتمبنيماِّسؿالمظؾقؾقبماظلائّّ:ماظؼّٕار،ماظصعودمدموماِّدػل،مزعنماظـؿّٕود،م
و مبني ماِّسؿال ماِّخرية :مذاك مايـني ،ممتادكت(دم ماظـلقان) ،مواظؾفقة متؿّٖؼنم
 36م
ىالدػا" .
ومؼلؿفوؼـامساملماظلائّّماظّٕوائيمظؾؿواصؾةمعّٝمرواؼةم"عّٔغؾونمظونمدعفممسيمطػي"،م
ومػيماحملاوظةماظيتمتؿؾوّنمبلؿاتماظّٕواؼةماىّٓؼّٓة؛محقثمتشيشيؿؾُّ صي ّٝماظّٖعنمسيماظّٕواؼةم
ؼؽشفمسؾـقةمتلؾلؾه،مصأولمعامبّٓأمبهماظّٕوائيمػومهّٓؼّٓمحاضّٕهمومذظكمباخؿقارم
بّٓاؼة معؿؿـؾة مسي معؤذّٕ مزعين مسؾى مظلان ماظلارد مأريّٓ مبؼوظه :م"بـفاؼة مدـة مأظػنيم م
ومثالثماىارؼةمؼؽونمضّٓمعّّٕمسؾىمايادثةمأربعةمأسوام" .37مومؼّٕتلممعلارماظؼّٙمسيم
اظّٕواؼةمعـطؾؼامعنما ياضّٕمسائّٓامإديمتّٕاطمماٌاضي،مسيمشريمتّٕتقبمأومغظاممِّحّٓاثم
اٌاضي.مومػّٔامخالصامظؾؼّٙماظؿؼؾقّٓيماظّٔيمطانمؼؼَّّٓممظلاععهمسيمخّٛمعؿلؾللمتلؾلالم
زعـقامعضطّٕدامصؼّٓمادؿعؿلم"اظّٖعنمسيماظلّٕودماظؼّٓميةمسؾىمدمومعنماٌلارماظطؾقعيمظهم
حبقثمتؾػيماٌاضيمضؾلماياضّٕموماياضّٕمضؾلماٌلؿؼؾل".38م م
ومضّٓمتؽونماظغاؼةمعنمذظكم"إرضاءمايّٗمباىّٓؼّٓمظّٓىماظؼارئمومتشغقلمعؾؽؿهم
اٌـطؼقة م وماظّٕؼاضقةمومجعؾهمبصورةمساعةمؼواجهمسؿالمعؿؿقّٖامسؿامػومعأظوفمظّٓؼه،م
أيمسؿالمخيؾكلمأصقماغؿظاره".39مِّنماظّٕواؼةماىّٓؼّٓةمأدرطتمبأغفامتؿعاعلمعّٝمضارئم
جّٓؼّٓمصّٕاحتمتلؿـّٓمىؿاظقات ماظؿػؽكمبّٓالمعنمذياظقاتماظوحّٓةموماظؿـاشم،مظّٔظكم
تؼوممبؿػفريمعـطقمايؾؽةموماظؿلؾلل.مومؼرتكماظّٕوائيمعفؿةموؿقّٝماِّحّٓاثماظيتم
المتؽؿؿلمإالمبعّٓماالغؿفاءمعنماظؼّٕاءةمظؾؼارئ،محقثمؼعقّٓمبـاءػامسيمخمقؾؿه .م
تؼِّّٓممرواؼةم"عّٔغؾونمظونمدعفممسيمطػي م"تػاصقلمعّٔحبةمسائؾةمرذقّٓ،مالمتؽؿؿلم
إال مسي ماظصػقات ماِّخرية معن ماظّٕواؼة ،مسن مرّٕؼق مدص ّٝماظّٕوائي مباظؼارئ مإدي متشغقلم
عؾؽؿهمباطؿشافماِّحّٓاثمعنمتؾؼاءمغػله،مصؿـال:ماظؾوحةماظّٖؼؿقةماظيتمهؿػّٜمبفام
اظّٖػّٕةمسيمبقؿفامطؿّٔطارمعنمأدؿاذػا؛مإذمالمؼشريماظلاردمإديمطقػقةموصولماظؾوحةمإديم
ػّٔاماِّدؿاذ،مظؽنماظؼارئمسـّٓمتؿؾعهمظألحّٓاثمتظفّٕمظهمذكصقةمأخّٕىممتؿؾكمظوحةم
زؼؿقةمومػيمذكصقة ماظطقبمبنماظعّٕبي م"اظّٔيمحصلمسؾقفامطؿّٔطار معنمروزا" مثمم
 36بوراجني،ماظلعقّٓ،ماِّذؽالماظلّٕدؼةمسـّٓمايؾقبماظلائّّ،مص.م .123م
37ماظلائّّ،مايؾقبم(،)2008معّٔغؾونمظونمدعفممسيمطػي(رواؼة)،ماىّٖائّٕ،مدارمايؽؿة،مط،1مص.11.
 38عّٕتاض ،مسؾّٓ ماٌاظك م( ،)1998مسي مغظّٕؼة ماظّٕواؼة م_حبث مسي متؼـقات ماظلّٕد_ ،ماظؽوؼت ،ماجملؾّٗ ماظورينم
ظؾـؼاصةموماظػـونموماآلداب،مص .189.م
 39اظلّٓ ،مغورماظّٓؼن ،ماِّدؾوبقةمومهؾقلماًطابم_درادةمسيماظـؼّٓماظعّٕبيمايّٓؼثم_هؾقلماًطابماظشعّٕيم م
وماظلّٕدي،مدارمػوعة،مط،2مص.م .166م
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أغّٖهلامذاتمؼوممومشؾػفامسيمورقمومأردؾفامعّٝمرذقّٓمسيمساعهماظّٓراديماِّولمػّٓؼةم
ٌعؾؿه" 40ومتصيصوِّرمػّٔهماظؾوحةمععّٕطة.مومسـّٓعامجيؿّٝماظؼارئماِّحّٓاثمومؼّٕتؾفامؼّٓركم
أغفاماظؾوحةمغػلفامومبّٔظكمؼؽشفمعصّٓرمػّٔهماظؾوحةمومعاظؽفاماِّصؾيمدونمعلاسّٓةم
اظّٕوائيمبرتكمضّٕؼـةمظغوؼةمعؾاذّٕة،مومطأغهمخيؿربمذطاءماظؼارئ .م
و مطؿا متلؿؾّٓل ماظلّٕدؼة ماىّٓؼّٓة مباظؿلؾلل ماظّٖعين ماظؿّٓوؼّٕ مظؽلّٕ ماظّٕتابة ،مصإنم
تّٕتقبماٌؽانمأعلىمطّٔظك،محقثموردتماِّعؽـةمسيماظّٕواؼةمعػؿؿةماظوحّٓة ،معؿؼطعةم
عنمحقثماظؿصوؼّٕ.مومالمؼؽؿفماٌؽانمبؿؿقّٖمحّٓودهماىغّٕاصقةمصقلب،مبلمحيؿَّلم
بّٓالالتمعؿعّٓدةمتؽادمتلؾبمعنماإلغلان مأبّٕزمخصائصهم_أسينماالصصاحماظؾلاغي:م
اظؾغة_.مإضاصةمإديموّٖيءماظشكصقةمحبقثمالمتؽؿؿلمإالّمسيماِّخري،مصؿصيؾؼِيمػّٔهم
اًواصمسؾىمذؽلمذابمعؿفّٓدمومعػاجئمحؿىماظـفاؼة.مممممممممممم م
اظّٕواؼة مصّٕصة مصـقة متشيؿؽَّ ن معـفا ماِّدباء ،مو مػم مسي مرّٕؼؼفم ماٌلؿؿّٕ مدمو ماظؿطوؼّٕممممممممممممم
و مادؿقّٓاث مأذؽال متعؾريؼة مجّٓؼّٓة ،معن مذأغفا ماالدؿطالع مو ماظؿـؾؤ مبشؽل مآخّٕم
عّٕتؼب،مآتمسيماِّصق.مؼلؿطقّٝمأنمؼلؿوسبمخمّٖوغهماظـؼاسي،مومؼعربمسنمحضارته،م
صضالمسنمتػاسؾهمعّٝماآلدابماظعاٌقةمإرداالمومادؿؼؾاال؛معقشالمبوتورمسـّٓعامدؽلمسنم
عشارؼعه ماظؼّٕؼؾة مو ماظؾعقّٓة ،مرد مضائال :مسـّٓي مخؾّٖ مسؾى ماظّٕف مٌائة مسام .مإذن مػيم
اظؼّٓرةمسؾىماالدؿؿّٕارمومسؾىماظؿـوّعمسيماآلنمذاته،مِّغه موممتاعامطؿامضالمأردطو:مإنم
خطابامواحّٓامالمؼصـّٝمصصلماظّٕبق .ّٝم

40ماظلائّّ،مايؾقب،معّٔغؾونمظونمدعفممسيمطػي،مص.م.253
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