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قزاءة ثقافیة لنزار قبانی ػلی ضوء مشزوع الغذامی
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ولید ساعدي نسب

*

تاریخ القبول22/2/11 :

الملخص
ّزُ الذساسٔ تسعٖ ٍعلٖ لذس هزَْدّب أى تسلل الولَع عللٖ أحلذ الوٌلبّذ الوبثعلذ
الجٌَ٘ٗٔ ٍَّ الولٌْذ الخملب ٖ .الٌملذ الخملب ٖ رْلش لٖ ثشٗابً٘لب ٍعللٖ ٗلذ هزوَعلٔ
ث٘شهٌزْبم سٌٔ  1964م ،لىٌِ للن ٗظیلٖ ثطلَ٘ا ٍاسل ئللٖ لٖ تسلعٌ٘٘بل الملشى
الوٌػشمّ .زا الوٌْذ دخل السبحٔ الٌمذٗٔ العشث٘ٔ عللٖ ٗلذ الٌبللذ السلعَدٕ د.عجلذال
الغزاهٖ َْ .أسس لِ هشتىضال ًیشٗٔ ٍحبٍل تاج٘ك ّلزا الولٌْذ عللٖ الطلعش العشثلٖ
و ً٠عي دساسبتِ الخمب ٘ٔ ٖ هزبل الوشأٓ ٍاٝع٠مّ .لزُ الذساسلٔ تْلذ ٍهلي خل٠ل
هطشٍا د.عجذال الغزاهٖ ٖ الٌمذ الخمب ٖ أى تذسس رَاًت هي ضلعش ًلضاس لجلبًٖ ثعلذ
هظبٍلتْب سسن غَسٓ همتوجٔ عي طج٘عٔ ّزا الوٌْذ ٍهطشٍا الغزاهٖ ٖ ّزا الوزبل.
الکلمات الذلیلیة :الٌمذ الخمب ٖ ،عجذال الغزاهًٖ ،ضاس لجبًٖ.

* هبرست٘ش ٖ شا اللغٔ العشث٘ٔ ٍآداثْب ،ربهعٔ ضْ٘ذ ثْطتٖ ،تْشاى.

wsn526@yahoo.com

 / 57دراسات األدب المعاصز ،السنة السادسة ،شتاء  ،3131العدد الزابع والعشزون

المقذمة
التاَسال الوت٠حمٔ للوزتوعبل الجطشٗٔ ٍتَس ٍسبئل اٝتػبٟل الظذٗخٔ هي َّاتل
ٍألوبس غٌبع٘ٔ ٍئًتشًتٍ ،ئصالٔ الظذٍد الزغشا ٘ٔ ث٘ي الجلذاى غ٘شل ٖ وخ٘ش هي هفبّ٘وٌب
العػشٗٔ للوزتو ٍالذٍلٍٔ .اًعىس تذاع٘بل ّزُ التغ٘لشال الوعش ٘لٔ الْبئللٔ عللٖ اٛدة
ٍطشٗمٔ همبسثتٍِ .أحجتت ّزُ التاَسال طل المشاعال التٖ اًفشدل ثٌفسْب عي ّزا الَالل
الزذٗذ لوزتوبعتٌب الظذٗخٔ ٍأخزل ربًت التشو٘ض علٖ الٌع ٍثٌ٘تلِ الزوبل٘لٔ ولبلوٌْذ
الطىٍ ًٖ٠الجٌَٕ٘ ٍأّولت المشائٔ الخمب ٘ٔ للٌػَظ ،هوب أدٕ أى تجملٖ ّلزُ الذساسلبل
اٛدث٘ٔ ٖ ًابق هظذٍد ٗ ٟتزبٍة ه تالجبل العػشًٔ.
ٖ الومبثل الذساسبل الخب ٘ٔ تذسس الٌع علٖ أًِ رضع هي الوىَى الخمب ٖ العلبم ٍّلَ
ٍل٘ذ س٘بق حمب ٖ ،سبع٘ٔ ئلٖ لشائٔ الوخجَع ٍالوسىَل عٌِ خل الٌسلك الزولبلٖ اللزٕ
تس٘شُ آل٘بل هختلفٔ هي س٘بس٘ٔ ٍارتوبع٘ٔ ٍحمب ٘ٔ هظبٍلًٔ تعشٗٔ الخابثبل التٖ تْ٘وي
علٖ حمب ٔ ثعٌْ٘ب ،هي أرل تعذٗل ّزُ اًٛسبق التٖ شضتْب الوػبلح الفئَٗلٔ ٍالس٘بسل٘ٔ
ٛلل٘ٔ هتغاشسٔ.
الٌسك الخمب ٖ ثذٗ ً٠عي الٌسك الزوبلٖ َّ هب ْٗن الذساسبل الخمب ْ٘ٔ ،زُ الذساسلبل
تسعٖ ئلٖ وط اٙل٘بل التٖ تتظىن ٖ ئًتبد ٍتَصٗل ٍئسلتْ٠ن الخمب لٔ الزوبّ٘شٗلٔ،
ٍّزا ٗطول رو٘ل هىًَلبل الخمب لٔ هلي أدة ضلعجٖ ٍأغلبًٍٖ ،أصٗلبع ٍحتلٖ ئعً٠لبل
التلف٘ضَٗى.
المشاعٓ الخمب ٘ٔ تتٌبلض ه المشاعٓ اٛدث٘ٔ الش ٘عٔ التٖ تشوض علٖ ًػَظ هختبسٓ تالك
علْ٘ب غفٔ الش ٘عٍٔ ،هب دًٍْب تػجح ًػَغب سَل٘ٔ ٍعبه٘ٔ ٍهجتزلٔ هخلل هلب ًطلبّذُ لٖ
الوختبسال اٛدث٘ٔ التٖ ٌٗتمًَْب هي ث٘ي ًػَظ التشاث ٍٗستجعذٍى وخ٘ش هٌْب علٖ أًْب ٟ
تستظك المشاعٓ ٍالذساسٔ.
ثفول الٌمذ الخمب ٖ تذخل الذساسبل الٌمذٗٔ ٖ ول هزلبٟل الوزتول ثعلذهب وبًلت
ًخجَٗٔ ٍثشرعبر٘ٔ ٍأوبدٗو٘ٔ ث٘ذ ًخجٔ لل٘لٔ تذعٖ ْوْب للٌػلَظ الوختلبسُ ٍالش ٘علٔ،
هخًٌ٘ٔ علْ٘ب غفبل الزوبل ٍاٝثذاا ٍغفبل السَلٖ ٍالسبل ٍالوجتزل علٖ هب دًٍْب.
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ما هو النقذ الثقافی؟
ٗعذ الٌمذ الخمب ٖ هي أّن الیَاّش اٛدث٘ٔ التٖ سا مت هبثعذ الظذاحٔ لٖ هزلبل اٛدة
ٍالٌمذٍ ،لذ ربع وشد عل علٖ الجٌَ٘ٗلٔ اللسلبً٘ٔ ٍالٌیشٗلٔ الزوبل٘ٔساٝسلت٘ت٘م٘ٔت التلٖ
تعٌٖ ثبٛدة ثبعتجبسُ ربّشٓ لسبً٘ٔ ضىل٘ٔ هي رْٔ ،أٍ ربّشٓ ٌ٘ٔ ٍروبل٘لٔ ٍثَٗا٘م٘لٔ
سضعشٗٔت هي رْٔ أخشٕسحوذإٍ2012 ،ت.
ئرا وبى الٌمذ اٛدثّٖ ْٗلتن ثبلٌػلَظ رال الملذسال الزوبل٘لٔ ٍالج٠غ٘لٔ هل ئّوبللِ
الٌػَظ الوْوّطٔ ،ووب ٗشوض علٖ الوٌتَد اللذٟلٖ للغلٔ اللٌعٍْٗ ،لتن ثبلزبًلت الفٌلٖ
للىلؤ داخل ئطبس الٌعٍ ،الىط علي روبل٘بتْلب الج٠غ٘لٔ ،هل اٟسلتفبدٓ هلي المَاعلذ
الوتَاسحٔ التٖ ٗٔظىّوْب ٖ تظل٘لِ الزوبلٖ للٌػَظ – اىّ الٌمذ الخملب ٖ ْٗلتن ثىلل هلب
ٗظ٘ ثبلٌعٗ ،شث الٌع ثس٘بلِ ٍرش ٍِٗ ،ستف٘ذ هي العلَم اًٝسبً٘ٔ ٍالفلسلف٘ٔ،ووب أى
لذِٗ لذسٓ علٖ اوتطب اٛخابع الظولبسٍٗٔ ،رلله هلي خل٠ل الجظلج علي غللٔ اللغلٔ
ثبلوزتو ٍالج٘ئٔ  ٟغلتْب ثبلٌع مل ٍ ،اّتوبهلِ ثبلٌػلَظ الوْوطلٔ لىًَلِ ٗ ٟلإهي
ثفىشٓ الٌعّ الٌخجَٕ فٖ ح٘ي ٗم "الٌمذ الٌػٖ" عٌذ الزوبل٘بل الج٠غ٘ٔ هلي تملذٗن
ٍتأخ٘ش ٍأسبل٘ت خجشٗٔ ٍئًطبئٍ٘ٔ ،غَس ٌّ٘لٍٔ ،هظسلٌبل لفی٘لٔ ٍهعٌَٗلًٔ ،زلذ الٌملذ
الخمب ٖ هٌالمًب ئلٖ حلذٍد خلبسد الىلولٔ ٍروبل٘بتْلب ،حلذٍد تتػلل ثبلفلسلفٔ ٍالتلبسٗ
ٍاٟرتوبا ،ه عذم ئّوبلِ للزوبلٍٖ ،رله ثْذ الىط عي الٌسلك الوػلظح لٜخالبع
الظوبسٗٔسّبًٖ علٖ سع٘ذ ٟ ،تبسٗ ت.
استْذ الٌمذ الخمب ٖ تمَٗض الج٠غٔ ٍالٌمذ هعب ،ثغ٘ٔ ثٌبع ثذٗل هٌْزٖ رذٗذ ٗتوخل
ٖ الوٌْذ الخمب ٖ الزٕ ْٗتن ثبستىطب اًٛسبق الخمب ٘ٔ الوووشٍٓ ،دساستْب ٖ سل٘بلْب
الخمب ٖ ٍاٟرتوبعٖ ٍالس٘بسٖ ٍالتبسٗخٖ ٍالوإسسبتٖ ْولب ٍتفسل٘شاً؛ ْلَ ٗتعبهلل هل
الٌػللَظ ٍالخابثللبل اٛدث٘للٔ ٍالزوبل٘للٔ ٍالفٌ٘للٔ٘ ،ظللبٍل استىطللب أًسللبلْب الخمب ٘للٔ
الوووشٓ غ٘ش الَاع٘ٔسحوذإٍ2012 ،ت ٍٗأخز علٖ عبتمِ أسئلٔ تتعللك ثلل٘لبل اسلتمجبل
الٌع الزوبلٖ ،هي ح٘ج ئًِ الوووش الٌسمٖ ٗ ٟیْش علٖ ساح اللغٍٔ ،لىٌِ ًسك هووش
توىي ه الضهي هي اٟختجبعٍ ،توىي هي اغاٌبا الظ٘ل ٖ التخفٖ ،حتٖ ل٘خفلٖ عللٖ
وتبة الٌػَظ هي وجبس الوجذع٘ي ٍالتزذٗذٗ٘يٍ ،س٘جذٍ الظذاحٖ سرع٘ب ،ثسلجت سللأ
الٌسك الوووش علِ٘سعجذ الٌجٖ اغا٘ 38 :2008 ،ت.
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مشزوع الغذامی فی قزاءة األنساق الثقافیة فی الشؼز الؼزبی
الْذ الشئ٘سٖ الزٕ ٗظذٍ الغزاهٖ هلي ٍسائلِ لٖ ٍللَد سلبحٔ الٌملذ الخملب ٖ ّلَ
هٌبّؤ ٍهظبسثٔ الٌمذ الوإسسبتٖ ٍاٟوبدٗوّٖ .زا الٌمذ الزٕ ٗلَهي أى «ٌّلبن ٌلَى
سالٍ٘ٔ ،هي تظتْب ٍدًٍْب تأتٖ أض٘بع  ٟتوٌظْب الوإسسٔ غلفٔ الشللٖ»سالغلزاهٖ:2005 ،
57ت؛ ٍلسوت ّزُ الوإسسٔ الٌػَظ ئلٖ رضأٗي ،رضع ٌٗتوٖ ئلٖ ػ٘لٔ ًػَظ أطلمت
علْ٘ب غفٔ الشال٘ٔ ٍالزو٘لٔ ٍالزضع اٙخش اللزٕ اعتجشتلِ ًػلبً سدٗئلب ٗ ٟسلتظك الذساسلٔ
ٍالٌمبش؛ ٍثْزا «اًفػل اٛدة الشالٖ ٍاوتست ل٘ؤ هتعبل٘ٔ ػلبس ٌٗ ٟیلش ئل٘لِ ئ ٟعجلش
ل٘وتِ الزوبل٘ٔ الوتعبل٘ٔ َْ .روبلٖ ثبلوشٍسٓ ٍئرا هب أسدل ًمذُ أًت  ٟتٌمذ ئ ٟضلشطِ
الزوبلٖ»سالغزاهٖ58 :2005 ،ت.
ّزُ الغبٗبل ٖ هظبسثٔ الٌمذ الوإسسبتٖ ٗ ٟوىي تظم٘مْب ئ ٟثذساسلٔ حمب ٘لٔ تعلذل
ٖ وخ٘ش هي تػَساتٌب تزبُ حمب ٔ الوإسسٔٗ .جمٖ السإال الواشٍح َّ و٘ ٗوىي احذاث
ًملِ ٍتغ٘٘ش للفعل الٌمذٕ هي الٌمذ اٟدثٖ ئلٖ الٌمذ الخمب ٖ؟
س٘ز٘جٌب الغزاهٖ أى «رله لي ٗتظملك هلب للن تتظلَل اٛدآ الٌمذٗلٔ راتْلب ٍتظشٗلش
الوػالح هي ل٘ذُ الوإسسبتٖ َّ الطلش اٍٛل لتظشٗلش اٛدآ الٌمذٗلٍٔٗ ،سلتلضم ارلشاع
تظللَٗشال ٍتع لذٗ٠ل للٖ الوػللالح لىللٖ ٗللإدٕ الوْو لٔ الزذٗللذٓ علللٖ راوللشُ ّللزا
الوػالح»سالغزاهٖ61-60 :2005 ،ت.
ّزُ التغ٘٘شال ٖ اٛدآ الٌمذٗٔ  ٟتتظمك ئ ٟعجش عذد هي العول٘بل ٍّٖ:
أً.ملٔ ٖ الوػالح الٌمذٕ راتِ
ةً.ملِ ٖ الوفَْم سالٌسكت
دً.ملِ ٖ الَر٘فٔ
دً.ملِ ٖ التاج٘ك
قزاءة ثقافیة لنزار قبانی
لعل هي حمٌب أى ًتسبعل ٖ الجذاٗٔ ،لوبرا ٗختبس عجذال الغزاهٖ ضلبعشاً وٌلضاس لجلبًٖ
هي ث٘ي رله الىن الْبئل هي الطخػ٘بل الطعشٗٔ الظذاح٘ٔ الْبهلٔ ،ل٘خولعْب لتفسل٘شاتِ
ٍتأٍٗ٠تِ المبئؤ علٖ اوتطب اًٛسبقٍ ،ل٘زعلْب هبدٓ ثظخِ عي ّزُ اًٛسبق؟
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ٗشٕ الغزاهٖ أى اًٛسبق الوتززسٓ ٟصالت تعبد ٍتٌتذ هي خل٠ل الوطلبسٗ الظذاح٘لٔ
اٝثذاع٘ٔ التٖ ٗظول ساٗبتْب ضعشاع حذاحٔ التغ٘٘ش ،هخل ًضاس لجلبًٖ اللزٕ ٗ ٟختلل علي
أس ِ ٠الطعشاع المذهبع َْ ،حبهل للزشحَهٔ الٌسم٘ٔ ًفسْب ٍهب تعضصُ هي أًسبق هختلفلٔ
هخل ًسك اٟستفظبل ،اًٛب الوتعبل٘ٔ ،ئلغبع اٙخش ،الزال الفظَل٘ٔ ،اًٛب الابغ٘ٔ.
ئرا تظَل ًضاس لجبًٖ ئلٖ ظل هي الفظَل ثعذ أى وبى ٖ ًیش الىخ٘شٗي ًغلن ضلعشٕ
اختبس هَضَا الوشأٓ سهضاً ٍهَلفبً ٖ ضعشُ ،ح٘ج ثذل هشتجأ ثبلوالت الزسلذٕ لذٗلِ
ىبى هي ث٘ي الزٗي اًززثَا للوشأٓ ٖ غَستْب الوبدٗٔ الػلبسخٔ غلضٍ ٟتطلج٘جب؛ ٍللزله
وَضَا الوشأٓ -ووب ٗمَل الغزاهٖ « : -اسلتغلِ ًلضاس لجلبًٖ ثألػلٖ غبٗلبل اٟسلتغ٠ل
ٍاستخوشُ استخوبسا هبدٗبً هشثظب ٍهشٍرب  ًِٛلَذمٓ للفظَل لظولب طشٗلب ٍعج٘الب ٗتلویًَلِ
ٍٗتجزظَى ثِ ٍثفتَحبتْن الزسذٗٔ الویفشٓ ٖ ،هتعٔ تبهٔ ثبلزوبلٖ ٍالج٠غٖ ٖ ٍ ،عوٖ
حمب ٖ تبم»سالغزاهٖ267: 2005 ،ت.
بستٌفذ ًضاس لجبًٖ ول الوػالظبل الوَرَدٓ ٖ الوعزن الخلبظ ثلبلوشأٓ ،أى ًلزوش
ٖ ّزا الوزبل عٌبٍٗي ثعض المػبئذ ٍدٍاٌٍِٗ هخلل «طفَللٔ ًْلذ»« ،الوزللذ للولفبئش
الاَٗلٔ»« ،حجلٖ»« ،الزَسة الوماَا»« ،هطجَّٔ الطفت٘ي»« ،أحولش الطلفبُ»« ،حلَة
الٌَم الَسدٕ»«ٍ ،المش الاَٗل».
ئى ًضاس لجبًٖ ٖ عش الٌمذ الخمب ٖ الغزاهٖ ٗمتذٕ ثأس ِ ٠هي خ٠ل هطلشٍا ًسلك
اٟستفظبل الزٕ ٗتوخلِ ،ثوب ٗطتول علِ٘ هي ل٘ن الفظَلٔ ٍئلغلبع اٙخلش ٍاًٛلب الابغ٘لٔ،
ٍاًٛب الوتعبل٘ٔ ٍّٖ ،ل٘ن لن ًتوىي هي اوتطب ْب ًٌٛب وٌبتظلت تلأح٘ش الٌطلَٓ الج٠غ٘لٔ
ٍالزو٘ل الطعشٕ التٖ أدل ئلٖ عوٖ حمب ٖ.
نسق األنا المتؼالیة
هي أّن اًٛسبق التٖ تتوخلْب الزال الفظَل٘ٔ الٌضاسٗٔ ّٖ ًسك اًٛب الوتعبل٘ٔ أٍ الزال
الوشوضٌٗٔ ،زذ ًضاس ٗعلي ثزله دًٍوب هَاسثٔ ٘مَل« :الٌشرس٘ٔ عاشٕ الزو٘ل الزٕ ٟ
استغٌٖ عٌِ ،هخلوب الوشأٓ  ٟتستغٌٖ عي هطاْبٍ ،وظلْبٍ ،أسبٍسّب .أًب ثذٍى ًشرسل٘تٖ
ٍسدٓ ث ٠سائظٔ ٍ...اهشأٓ ث ٠أًَحٔ ٍ ...صٗبدٓ ٖ الٌشرس٘ٔ ألَل ئى هئبل الخ٘لَل تلشوض
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ّزُ اٗٛبم علٖ هلعت الطعش ٍ...لىٌٌٖ  ٟأرلذ ،حتلٖ اٙى ،حػلبًب اسلتابا أى ٗتزلبٍص
سشعتٖ أٍ ٗعلَ غْ٘لِ علٖ غْ٘لٖ» سالخَسٕ127 : 2005 ،ت.
هي الَاضح أى ًضاس ٗعتش ثأًبُ الطعشٗٔ الوتعبلّ٘ٔ ،زُ اًٛب الوتوخؤ ٗظبٍل ًلضاس أى
ٗتوخلْب ضعشٗب ٘مَل ٖ ئحذٕ لػبئذُ «الشسن ثبلىلوبل»سلجبًٖ46 :2000 ،ت:
َرذلٔ أ وَللْٓب عجلبدٓ راتِلٖ
هبسستٔ ألل ٓ عجلبدٓ ٍعجلبدٓ
«هي الو٠حظ أى ًع ًضاس ٗظول دٟلٔ ًسم٘ٔ تٌجئ عي غلَسٓ ظَل٘لٔ تتزللٖ لٖ
اٟعتذاد ثبلزال ،إٔ توشوض الطبعش حَل راتٍِ ،لزله مذ تزلت ظَل٘ٔ ًضاس عجلش خابثلِ
الزاتٖ الزٕ ٗخبطت ِ٘ ًفسِ أوخش هي هخبطجتِ لٚخش»سالغزاهٖ252 :2005 ،ت.
ْب َّ ًضاس ٗػ راتِ الوتفشدٓ ثمَلِ« :أًب ًلضاس لجلبًٖ مل  .دٍى ئضلب ٔ إٔ حلش ،
ٍدٍى حز إٔ حش  .أًب ّزُ الشائظٔ الخػَغ٘ٔ التٖ ٗطوْب الملشاع العلشةٍ ،للَ وٌلت
هم٘وب ٖ الػ٘ي الطعج٘ٔ ،أٍ ٖ رضس الموش  ...ئًٌٖ لست ثظبرٔ ئلٖ إٔ لمت سلابًٖ ،أٍ
ئلٖ إٔ شهبى عخوبًٖ حتٖ أعش هي أًب  ...هي ّزُ الو٘ٗ٠ي استوذ سلاتٖ»سالخلَسٕ،
17-16 :2005ت .لزله ٗشٕ الغزاهٖ «أًٌب ًظي ومشاع هسإٍل٘ي هجبضشٓ عي تشس٘ ّزُ
الػَسٓ ،خبغٔ ًظي ر٘ل ًضاس ٍلشاعُ الوجبضشٗي الزٗي غفمٌب لِ ٍتزوْشًب هي حَلِ ٍغشًب
هعِ هسبّو٘ي ٖ غٌبعٔ الٌسك ٍتشس٘خِ»سالغزاهٖ253-252 :2005 ،ت هوب ٗعٌلٖ أى
الیشٍ توب شل ٖ تفظ٘ل ًضاس الطبعش.
ٍٗجذٍ تشو٘ض ًضاس لجبًٖ ٖ خابثِ علٖ اًٛب ثطىل ٍاضح ٖ ،هخل لَلِ:
أًب هٓيْ ّذٗتٔ الشٗبحٓ
ئلٖ ضَعٕشنِ الؤشْسٓلِ ...
سلجبًٖ46 :2000 ،ت
أًب الذً٘ب ...
سلجبًٖ386 :2000 ،ت
ٍ ٖ هخل لَلِ:
أًب صهبًه
أًب أثعبدن ولْب
سلجبًٖ426 :1998 ،ت
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ٍلعل ّزا هب د الغزاهٖ ئلٖ ئدخبل ًضاس ٖ صهشٓ الفظَل التلٖ هلي ضلشٍطْب ئلغلبع
اٙخش ٍٍحذاً٘ٔ الزال.
نسق إلغاء اآلخز ووحذانیة الذات
لعل أى ّزُ اًٛب الوستفظلٔ لذٕ ًضاس لذ اًتملت ثفعل الٌسك الخمب ٖ الوتسلشة لٖ
ٍٟعٌ٘بٌ ،زذ " أًب ًضاس" ٗتموع "أًلب الوتٌجلٖ" ثلذٍى ٍعلٖ لتػلبة ثعلذٍٕ الٌسلك
الفظَلٍٖ ،لعل ّزا هب عجش عٌِ ًضاس ثمَلِ« :الوتٌجٖ ضبعشٕ الوفولل ٍالىج٘لش»سالخلَسٕ،
128 :2005ت.
ٍٗمَل ٖ ئحذٕ لػبئذُ:
حمب تٌب..
مبل٘ هي الػبثَى ٍالَحٕلِ..
وبصالت ثذاخلٌب
سٍاست هي أثٖ رْل ..
سالخَسٕ634 :2005 ،ت
ئى ّزُ اًٛب الٌضاسٗٔ الوتوخؤ تزلت أوخش ٖ الطعَس ثَحذاً٘ٔ الزال ٍهظبٍللٔ ئلغلبع
اٙخش ،تعجش عي راتْب ثبلمَل« :أًب ًضاس لجبًٖ م  ...أًلب ّلزُ الجػلوبل الَاضلظٔ عللٖ
الَسقٍ ،التٖ ٗ ٟوىي ٛحذ أى ٗملذّب أٍ ٗضٍسّب .أًب ّزُ اللغٔ التٖ اضلتغلت لٖ ًظتْلب
وبلػبئغ علٖ هذٕ خوس٘ي عبهبٍ ،لن ٗتوىي إٔ غبئغ آخش هي غ٘بغٔ لغٔ تطلجْْب لٖ
ثسبطتْبٍ ،دٌٗبه٘ى٘تْلبٍ ،دٗومشاط٘تْلب»سالخلَسٕ16 :2005 ،ت ٍ لٖ هىلبى آخلش ٗملَل
ٍثػشاحٔ ثبلغٔ «ئًٌٖ  ٟأل٘س ًفسٖ ثأحذ  ...ئًٌٖ أل٘س ًفسٖ ثٌفسلٖ»سلجلبًٖ:1982 ،
157ت.
ئى ّزُ اًٛب الٌضاسٗٔ صادل استفظب ٟزعلتِ ٗإسس ئهجشاطَستِ٘ الخبغٔ ٌٗضل ًفسلِ
ْ٘ب هٌضلٔ الوله ،حن ٗالك علْ٘ب اسن "روَْسٗٔ الطعش العشث٘ٔ الوتظذٓ "سلجبًٖ:1982 ،
129ت ،ل٘ختبس ثعذ رله سعبٗبّب هي الٌسبعٗ ،مَل ًضاس« :أًب هإسس أٍل روَْسٗٔ ضلعشٗٔ
أوخش هَاطٌْ٘ب هي الٌسبع»سلجبًٖ72 :1982 ،ت ٍ« .ثوب الزوَْسٗٔ ّلٖ روَْسٗلٔ الفظلل،
٠ثذ أى ٗىَى الشعبٗب ًسبع ٍهي حك الس٘ذ الطبعش أى ٗعلي عي غبٗتِ هي روَْسٗتِ ّزُ
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٘مَل« :ئًٌٖ أوتت حتٖ أتضٍد العلبلن  ...أًلب هػلون عللٖ أى أتلضٍد العلبلن»سالغلزاهٖ،
253 :2005ت.
«ٍٗجذأ هطشٍا الفظل ٖ تظَٗل العبلن ئلٖ روَْسٗٔ ًسبئ٘ٔ تخو لٞستفظبلٗ ،جلذأ
عجش ئًتْبن عزسٗٔ اللغٔ ٍ وْب هي لجل الطبعش الفظلٍ ،رلله ٛى الىلولبل لٖ ئعتملبد
الطبعش ،عزاسٕ ٍتیل وزله ئلٖ أى ٗوبرعْب وٖ تتعْشٍ ،عجش هعبضشٓ الطبعش الفظلل لْلب
تتظَل اللغٔ ئلٖ أه٘شٓ أٍ ئلٖ خبدهٔ»سالغزاهٖ252 :2005 ،ت.
ٍهي حن  ٠ض٘ش ٖ تطجِ٘ ًضاس ة "علمؤ الفظل الزٕ ٗ ٟشٕ أحذا غ٘شُ"سالغلزاهٖ،
254 :2005تٍ ،الزٕ ٗمَل -إٔ علمؤ  -لٖ ئحلذٕ لػلبئذُ ثأًلِ العلبلن ثلأهَس الٌسلبع
ٍهَ٘لْي٘ ،مَلسالعشثٖ37 :2000،ت:
ثػلل٘شُ ثللأدٍاعِ الٌسللبعِ طج٘ لتٔ
للاى تَسٕللألًَِٖ ثبلٌِّسللبعِ للاًٌِِٖ
ٍضشْخُ الطِلجٓبةِ عٌلذّٔيِ عز٘لتٔ
ٗٔشِدٕىَ حلشاعٓ الولبلِ ح٘لج علِوٌَٕلِٔ
لل٘سٓ للِ هليْ ٍٔدِّّليِ ًػِل٘تٔ
ئرا ضبةٓ سٓأْسٔ الوٓشْعِ أٍَ لللِ هبلُلِٔ
ٌٍّب ٟثذ هي التسبؤل عي سجت اخت٘بس ًضاس لفئٔ الٌسبع وشعبٗب لزوَْسٗتِْ ،ل ّلزا
ٗعَد ئلٖ لعجٔ الفظَل الزٗي رعلَا الوشأٓ سج٘ ٠لووبسسٔ الفظَلًٔ ٖ ْٖ ،یلشّن سهلض
الوع ٍالزلٔ ٍالْضٗؤ ٍالتَسلٍّ« ،زُ غفبل تظذد الوشأٓ علٖ أًْلب ضلٖع ٗسلتخذهِ
الشرل لًٞزبة ٍئهب للوتعٔ ٍئهب للظفظٍ ،لزا غبسل الوشأٓ ٖ الوَلل الولع٘ ٍغلبسل
اًَٛحٔ ع٠هٔ ضع ٍرلٔ»سالغزاهٖ22 :1991 ،ت ٍلْزا استخذهْب ًضاس أدآ لػٌبعٔ الطلعش،
ل٘مَل ْ٘ب هب ٗطبع هتٖ ضبعٍّ ،زا هب لبلِ ٖ حَاس لِ ه الطبعشٓ سعبد الػجبح ئر ٗمَل:
الوشأٓ ّٖ الوبدٓ اٛسبس٘ٔ ٖ غٌبعٔ المػ٘ذٍٓ .ئرا غبثت الولشأٓ علي المػل٘ذٓ سلَ
تتظَل ئلٖ هعبدلٔ حسبث٘ٔ أٍ تمشٗش طجٖ ،أٍ ث٘بى اًتخبثٖ ،أٍ تعل٘ك س٘بسٖ ٖ رشٗلذٓ
َٗه٘ٔ»سالخَسٕ8 :2005 ،ت.
ٍلعل ّزا هب د ئحذٕ الىبتجبل الوتو٘ضالً ،بصن الو٠ئىٔ تمَل عي ًضاسً« :ضاس ضبعش
أغ٘ل ٍهجذاٍ ،لىٌٖ وٌت دائوب أًفش هي الَضبح الزٌسٖ الزٕ ٗل وخ٘شا هي لػبئذُ ،ئى
المػبئذ التٖ أحجْب هي ضعش ًضاس ّٖ دائوب المػبئذ التٖ ٗشغذّب ٖ اٛلسلبم اٍٛللٖ هلي
هزوَعتِ الطعشٍٗٔٗ ،ىَى ْ٘ب ربًت سٍحبًٖ ئلٖ حذ هب ،أهب اٛلسبم اٛخ٘شٓ هلي وتجلِ
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فْ٘ب ٗلَح الطبعش ٍوأًِ ضشٗش لبس توتلئ لػبئذُ ثبلجخَس الوطٍَّّٔ ،زا الطعش  ٟي ِ٘
ٍٗ ٟط عي ضٖعٍ ،تَلذ المػبئذ همتَلٔ»س بضل209 :1984 ،ت.
ٍٗعجش ًضاس لجبًٖ عي ّزُ اًٛب الوستفظلٔ التٖ هي ضشٍطْب ئلغبع اٙخش ٍٍحذاً٘ٔ الزال
ٖ لػبئذُ ٘توخلْب ضعشا٘ ،مَل:
لن أصل أوتت للٌبس دسبت٘ش الغشام
ٍأغٌٖ للزو٘٠ل..
علٖ أل همبم ٍهمبم..
أًب هي أسس روَْسٗٔ للظت
ٗ ٟسىٌْب ئ ٟالظوبم
لن أصل هي أل عبم
أحول اًٛخٖ علٖ رْشٕ
ٍ أسسْ٘ب علٖ ثش الس٠م
لن أصل أعول وبلٌظلٔ ٖ رو اٛصاّ٘ش
ٍتاج٘ العػب ٘ش
ٍ ٖ تضٗ٘ي لبعبل الطلم
أًب هي سث٘ت دٍد المض ٖ ًْذٗه
ٍحشوت أحبس٘٘س الشخبم
هٌز أى غٌ٘ت أٍلٖ ولوبتٖ
ٍأًب أس ضوس العطك
ٖ ٍرِ الی٠م
لن أًن ط٘لٔ لشى وبهل
ٗب تشٕ ٖ إٔ لشى لبدم
سَ أًبم ؟؟
لجل أى أوتت عي خػشن ضعشاً
لن ٗىي عبلوٌب
ٗعش ٔ هب سٗص الٌعبم
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وٌت ٗب س٘ذتٖ خشسبع لجلٖ
ٍثفولٖ ..
غبس ًْذان ٗز٘ذاى الى٠م
بضىشٌٖٗ ..ولوب ضبّذلِ أعوبعن ٖ هبع الوشاٗب
جذًٍٖ لي ٗىَى المذ لذا
أٍ تىَى السبق سبلبً
أٍ ٗىَى الىظل وظ٠
أٍ ٗىَى الَسد ٍسدا
ٍثذًٍٖ..
سلجبًٖ462 :2000 ،ت
َْ الزٕ وشس هي لجل:
ئى وٌت أسضٖ أى أحجه
بضىشٕ الوَلٖ وخ٘شا
هي حسي حیه
أى غذٍل حج٘جتٖ صهٌبً لػ٘شا
أًب ًفخت الٌبس ٘ه
ٍوٌت لجلٖ صهْشٗشا
سلجبًٖ94: 2004،ت
علٖ الوشأٓ أى تطىش الشة  ًِِٛلَجِلَ أى ٗظجْب ْٖ حسٌٔ الظظ ثفَصّب حجِ ٍلَ لفتشٓ
لػ٘شٓ ٍَّ ،الزٕ خلك ٍرَدّب اًٟخَٕ ًٍف الٌبس ٖ ٍرَدّب ثعذ هب وبًت ثشداً ٍصهْشٗشا .
ٌسوعِ ٗخبطجْبسلجبًٖ158 :2000 ،ت:
أًت للَٗ ٕٟلب ضلع٘فٔ طل٘ي
اتشوٌٖ٘ أثٌ٘ه ضلعشاً ٍغلذساً
ٍلًَ ٟفختِ الفظَل٘تِ ّزُ لىبًت الوشأٓ هزشد طٌ٘ٔ ٍهخلَق ضع٘ ٍٗىشس لْب لىٖ ٟ
تٌسٖ دٍسُ الفظَلٖ السلإَسلجبًٖ158 :2000 ،ت:
أًمبضللِ تجىللٖ علللٖ ثعللض
هب أًت هي ثعذٕ سَٕ طللل
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ٍ ٕ لػ٘ذٓ «لَل٘تب» ٗظذد الطبعش الضهي الزٕ تتظَل الوشأٓ أًٌخلٖ هالَثلٔ ٍهشغَثلٔ
هي لجل الس٘ذ الفظل:
غبس عوشٕ خوس عطشٓ
ول هب ٖ داخلٖ غٌََّٖ ٍأصّش
ول ضٖ ع غبس أخوش
ضفتٖ خَخ ٍٗبلَل هىسش
ٍثػذسٕ ضظىت لجٔ هشهش
ٌٍٗبث٘ ٍضوس ٍغٌَثش
غبسل الوشآٓ لَ تلوس ًْذٕ تتخذس
ٍالزٕ وبى سَٗبً
لجل عبه٘ي تذٍّس
تػَس
سلجبًٖ45 :2004،ت
لَل٘تب  ٟتلفت ًیش الس٘ذ الوستفظل ئ ٟثعذ أى تجلغ سي الخبهسلٔ عطلشٓ ،أهلب لجلل
رله ْٖ خبسد الجػشٍ ،لن تىي هإّلٔ لذخَل المػش اٝهجشاطَسٍٕ ،لىي التاعت تأض٘شٓ
الذخَل هي لظوْب ٍدهْبٍ ،غبسل تستعا الس٘ذ الطبعش ثأى ٗلتفت ئلْ٘ب.
ٍ ٖ لػ٘ذٓ «ًْذان» ٗظزس الطبعش ّزُ الوشأٓ هلي تجعلبل علذم اٝغلغبع اللٖ ًذائلِ
الفظَلٖ ٍٗخبطجْب:
هغشٍسٓ الٌْذٗي خَلِّٖ وجشٗبعن ٍاًعوٖ
ثأغبثعٖ ،ثضٍاثعٖ ،ثشعًَتٖ ،ثتْزوٖ
غذاً ضجبثه ٌٗافٖ هخل الطعبا الووشم
ٍغذاً س٘زٍٕ الٌْذ ٍالطفتبى هٌه ألذهٖ
ٍتفىشٕ ثوػ٘ش ًْذان ثعذ هَل الوَسن
سلجبًٖ105: 2004،ت
«ثذاٗٔ هظذدًٍْٓ ،بٗٔ هظذدٓٗ ،ظذدّب الٌْذ الٌبثت للتَ أٍ الزإٍ للتَّ .زا ّلَ صهلي
الماب ٍصهي اًَٟحٔ لذٕ الس٘ذ الوستفظلٍ ،هب خشد عي ّزٗي الظلذٗي الوملشسٗي هلي
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الطبعش َْ خبسد الٌیش ٍالشؤٍٗٔ ،غبحجتِ هاشٍدٓ هي روَْسٗٔ الطبعش»سالغلزاهٖ:2005،
266تٍ .لَلِ:
هب أًت ،ح٘ي أسٗذ ،ئ ٟلعجٔ
ثلْبع...تظت وٖ ٍضغ رساعٖ..
سلجبًٖ173 :2000،ت
ٍٗمَل ٖ همبط هي لػ٘ذٓ «غذٗمتٖ ٍسزبئشٕ»:
أًب وبهشأٓ ٗ..ىفٌٖ٘
أى أضعش أًه تظوٌٖ٘
أى أضعش أى ٌّبن ٗذا
تسلِلُ هي خل الومعذ
وٖ توسح سأْسٖ ٍ رجٌٖ٘
سلجبًٖ397 :2000،ت
ٗتسبئل الغزاهٖ «ّل ّزا عل غظ٘ح ٍهسله سل٘ن ٍئًسبًٖ ٖ ،رل حمب ٔ الوسلبٍآ
اًٝسبً٘ٔ ٍالظوبسٗٔ التٖ ًتٌا ثْب؟! ٍّل ًمجل رله هي دٍى ح٘بع ٍخزلٍّ ،ل ٗٔظسي
ثٌب ًمذ ّزُ الػَسٓ ٍتعشٗتْب ،ئٕ ًمذ رٍاتٌب وشربلًٍ ،مذ حمب تٌب ٍهسبعلٔ تػلَساتٌب ثع٘لذاً
عي حبٟل اًٝتطبع ٍالاشة ٍَّ ئًتطبع ٍطشة استغلِ ًضاس لجبًٖ ثألػٖ غبٗبل اٝسلتغ٠ل
ٍاستخوشُ استخوبساً هبدٗبً هشثظبً ٍهشٍربً  ًِٛلذّم للفظلَل لظولبً طشٗلبً ٍعج٘البً ٗلتویًَلِ
ٍٗتجز٘ظَى ثِ ٍثفتَحبتْن الزسذٗٔ الویفشٓ ٖ ،هتعلٔ تبهلٔ ثبلزولبلٖ ٍالج٠غلٖ ٍ ،لٖ
عوٖ حمب ٖ تبم»سالغزاهٖ267 :2005،ت.
ٍهي حن ظذٗج ًضاس عي الوشأٓ َّ ئلغبع لْيٍّ ،زا هب ٗلَحٖ «ثبلَرلِ اٙخلش لػلَسٓ
الفظل الزٕ لي تىتول ظَلتِ ئ ٟثالغبع اٙخش ٍئع٠ى ٍحذاً٘لٔ اللزال»سالغلزاهٖ:2005،
255تّ ،زُ السوبل الفظَل٘ٔ التٖ ٗتَلذ عٌْب الطبعش الابغ٘ٔ.
الشاػز وصناػة الطاغیة
الابغ٘ٔ  ٖ -سإٔ الغزاهٖ -غٌبعٔ هظل٘ٔ؛ ٌظي ومشاع ٍهستْلى٘ي للخمب ٔ هي خل٠ل
ٍلَعٌب ٖ ضشن العوٖ الخمب ٖ؛ لذ سبعذًب ٖ اسلتوشاس الٌسلك ٍاسلتفظبل «ٍئ ٟو٘ل
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ًتػَس ضبعشا حذٗخب ٍهجذعب [هخل ًضاس لجبًٖ] ٗملذم لٌلب غلَسٓ علي اللزال الذوتبتَسٗلٔ/
الابغ٘ٔ التٖ تٌفٖ اٙخش ٍتلغٍِ٘ ،تظَل العبلن ئللٖ ربسٗلٔ تتَسلل سل٘ذّب الفظلل ثلأى
ٗتسشٕ ثْب هخلوب ٗتسشٕ ثبللغٍٔٗ ،ظَل الىلوبل ئلٖ خذم ٍهظی٘بل ٌٗتْله حلشهتْي
هتٖ هب ضبع ،لىٖ ٗتضٍد العبلن ٍٗظمك هطشٍعِ ٖ اٟستفظبل»سالغزاهٖ268 :2005،ت.
ٍٗط٘ش الغزاهٖ ئلٖ ًوَرد هي ضعشُ اًٛخَٕ هي خل٠ل لػل٘ذٓ «الشسلن ثبلىلولبل»
التٖ ٗمَل ْ٘بسلجبًٖ464 :2000 ،ت:
ئ ٟصسعلللت ثأسضلللِ ساٗلللبتٖ
لن ٗجمٖ ًْذ أسَد أٍ أثل٘ض
ئٍ ٟهللشل َلْللب عشثللبتٖ
لن تجك صاٍٗٔ ثزسن رو٘للٔ
ٍثٌ٘ت إّٔشاهٖلب هليَ الظٓلولبل
َػَّلتٔ هِيْ رلْذِ الٌِّسٓبع عجبعٓٓ
«لىي ثعض اٛطشا تشٕ أى ًضاس لجبًٖ ضبعش عشثٖ ٗعتوذ الٌمذ الوَضَعٖ هي خ٠ل
تأس٘س حمب ٔ ضعشٗٔ تمَم علٖ ئدسان الموبٗب اٟرتوبع٘ٔ ٍالس٘بس٘ٔ لٜهٌٔ ،زذُ أح٘بًب
ٗتموع ضخػ٘ٔ الذٍى رَاى أٍ الطخػ٘ٔ الطْشٗبسٗٔ ،الووخلٔ للشرل الطشلٖ لىٖ َٗرِ
ًمذُ ئلٖ ّزُ الطخػ٘ٔ»سوج٘سٖ109 :2000 ،ت هوب ٗعٌٖ أى ًضاس ٗ ٟتىلن عي راتِ ثل
ٗعجش عي ّوَم اٛهٔ ثتموع اًٛب الس٘بس٘ٔ أٍ أًب اٙخش الوستجذ.
ٍهي حن « مذ استابا ًضاس -أوخش هي إٔ ضبعش آخش -أى ٗإسس لخمب ٔ س٘بس٘ٔ ضعشٗٔ
تعتوذ الٌمذ الوَضَعٖ لَال اٛهٔ العشث٘ٔ ،ثع٘ذا عي آل٘بل التوَِٗ الفىشٗٔ ٍالخمب ٘ٔ التٖ
أضظت سلَوب س٘بس٘ب ٍارتوبع٘ب لبئولب هلي خل٠ل هإسسلبل سسلو٘ٔ»سثلَّشٍس:2008 ،
278ت ٍّزا هب رعل ًضاس َٗغ ثبلزشأٓ « ًِٛأت٘ح للِ أى ٌٗفللت هلي ّلزُ التبثَّلبل،
ئستابا أى ٗعجش عوب ٗ ٟستا٘ اٙخش التعج٘ش عٌِ علٌبٍ ،أح٘بًب ٗ ٟستا٘ حتٖ الْوس
ثِ لٌفسِ»سثَّشٍس106 : 2008 ،ت.
ٍثعض الزْبل تعتمذ أى هَل الغزاهٖ الٌمذٕ ٗتلخع هلي خل٠ل لشاعتلِ الٌمذٗلٔ،
رال الوٌْذ اًٟتمبئٖ لطعش ًضاس لجبًٖ ٍلعل ّزا هب ٗمَدًب ئلٖ التسبؤلّ :ل غذا ًلضاس لٖ
ًیشًب ضبعش الوشأٓ م ؟ ٍأٗي ّٖ ثم٘ٔ أضعبسُ الس٘بس٘ٔ ٍالَطٌ٘ٔ ٍالمَه٘ٔ ٍاٟرتوبع٘ٔ؟
أٗي ّٖ لػبئذُ التٖ تغٌٖ ْ٘ب ثوزذ أهتِ هي خ٠ل تغضلِ ثوذًْب؟ أٗي ّٖ لػ٘ذتِ ٖ
هذح الشسَلسظت ٍٗمَل ْ٘بسثَّشٍس 272 :2008 ،ت:
خز ل ً٠تولل٘كُ ثظولِللٖ اٛللل٠مٔ
أَدًٕلَا للأروشُ هلب رٌ٘لتٔ للبًخٌِٖ
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أهِيَ الظول٘ضِ أُسٗلذٔ لوسٖلب لللزسٕٓ
ٍصٕسٕ ٗٔىجِّلٌُِلٖ ٍٗٔخشسٔلٌِٖ اٛسٓلٖ
ٗوَّوٕلت ًظلَنٓ ٗلب حج٘لتٓ الِ ِلٖ

رٓ للِ الومللبم للٔٗ ٠اللبل هٓمللبمٔ
٘ولَل لٖ طلشَ ِ اللسٓلبى ول٠مٔ
ضللَق تَم لضُّ هوَ لبرعِٖ اَٙحللبمٔ

نتیجة البحث
التغ٘٘ش ٖ همبسثٔ الٌػَظ اٛدث٘ٔ ّٖ الٌت٘زٔ الشئ٘س٘ٔ التلٖ ٗوىٌٌلب أى ًستخلػلْب
هي ّزُ الذساسٔ ،بلاشائك المذٗؤ ٍالتشاح٘ٔ ٍالوٌبّذ الٌػَغ٘ٔ تعزض علي ئعالبع غلَسٓ
حذٗخٔ ٍهَاوجٔ للعػش عي الٌػَظ اٛدث٘ٔ ْٖ ،تذٍس لٖ لله الىطل علي روبل٘لبل
الٌػَظ ٍالجٌٖ التٖ تطىل هعبًْ٘بٍ ،تتزبّل أى الٌػَظ تتعبهل هل العَاهلل الخمب ٘لٔ
ٍاٝرتوبع٘ٔ ٍٗ ٟوىٌٌب أى ًعضل ٍثإٔ ضىل هي اٛضىبل الٌػَظ علي ٍالعْلب التلبسٗخٖ
ٍالخمب ٖٗ .زت ئرى لشاعٓ الٌػَظ ٖ رشٍ ْب الوظ٘أ ثْب ٍالتعبهل هعْب علٖ أًْب ٍل٘لذٓ
س٘بق حمب ٖ هع٘ي ٗتع٘ي علٌ٘ب وطفِ ٖ ٍ ،حبل عذم تعشٗٔ ّزُ الٌػلَظ هلي أًسلبلْب
التبسٗخ٘ٔ ًجمٖ ًىشس اٛخابع الٌسم٘ٔ ٍالتبسٗخ٘ٔ ًٍعزض عي تػظ٘ح هسبس حمب تٌب.
الٌسك الفظَلٖ علٖ سج٘ل الوخبل رْش علٖ لسبى ضبعش ربّلٖ ٍَّ عوشٍ ثي ولخلَم،
ٍعَاهل عذٓ هٌْب الشرَا ئلٖ اٛغل ٍاحتزاع ًوبرد السل سجت تشس٘ الخمب ٔ الفظَل٘لٔ
لذٕ ضعشاع ٖ العػَس ال٠حمٔ هٌْن الفشصدق ٍرشٗش ٍغَ ًٟئلٖ الوتٌجلٖ ًٍطلبّذ أغلذاع
ّزُ الخمب ٔ الفظَل٘ٔ لذٕ ًضاس لجبًٖ ٍأدًٍ٘س .لْزا ٗزت للشاعٓ الٌػلَظ للشاعٓ ًسلم٘ٔ
ثغ٘ٔ الىط عي هووشاتْب الٌسم٘ٔ التٖ تتظىن ٖ الخابثلبل الطلعشٗٔ ٍتػلظ٘ح هسلبس
ّزُ الخابثبل هي أرل الَغَل ئلٖ حمب ٔ أوخش ئًسبً٘ٔ ٍعذ.ًٟ
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