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الملخض
تٌاٍل ضايشًا ْاسٍٔ رَٗذٓ ْٖ ضًشُ الًذٗذ هي الٗؿاٗا ٍاألحذاث ٍلٛنيّ ّنزا لن٘ا هنا
ٗشّٚض يلِ٘ الوٗال ،اًّوا َٗٔر ِٛالٖ التش٘ٚض يلٖ الَسائل اإلٗحائ٘ٔ التٖ سايذتِ ْٖ التًث٘ش
يي ّزُ الٗؿاٗا تطٛل أيوٕ ٍأٚخش ٌَٖ ٍاٗحائ٘اًٗ .سًٖ ّزا الوٗال هئس٘ساً يلٖ الوٌْذ
الَغٖٓ -التحل٘لٖ الٖ تلَسٓ ٍاستًشاؼ ّزُ الَسائل التٖ تحتَٕ يلٖ الشهضٍ ،الوٓاسٖنٔ
ظ هي خالل دساسنٔ حالح٘تنِ الطنًشْٗٔ ،نٖ خؿنن ّنزا ٍرا٘ ًكنش
التػَٗشٍٗٔ ،التٌا ٘
سئال٘ي احٌ٘ي سئ٘س٘ي أٍالً ها الٓائذٓ هي التًث٘ش تالَسائل اإلٗحائ٘ٔ ٍها هذٕ ْايل٘تِ ْٖ
الٌع٘ الطًشٕ؟ حاً٘اً :ها ّٖ أسثاب ٍهثشّسات لزَء الطايش الٖ تَن٘نّ تلن ٙالتٌٛ٘ٛنات
الٌّٓ٘ٔ؟ ًٍحاٍل خالل ّزا الوٗال اإلراتٔ يي ّزٗي السئال٘ي.
الكلمات الذليليةْ :اسٍٔ رَٗذٓ ،الَسائل اإلٗحائ٘ٔ ،الشهض ،الوٓاسٖٔ التػَٗشٗٔ ،التٌناظ٘،
االلتضام.
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المقذهة
هوا ال سٗةٓ ِْ٘ أىّ للٌَٓى ٍخاغ٘ٔ األدت٘ٔ هٌْا تؤح٘شاً تالُاً يلٖ الٌَٓس الثطنشٗٔ رلنٙ
أًّْا ٖادسٓ رولٔ ٍتٓػ٘الً يلٖ احذاث التُ٘٘ش الخٗاْٖ ٍاستً٘اب التكَ٘س الوًشْنٍٖ .ؾنوي
ّزا الس٘أ أىّ الطايش لًَٛنِ هسنوَو الٛلونٔ ٍرا تنؤح٘ش يو٘نٕ يلنٖ اٙخنشٗي ٗتحو٘نل
هسئٍل٘ٔ أٚثش تزاُ الوزتوى ٍٖؿاٗاٍُ ،لزلَٛٗ ٙى هي الَاسد أى ًكالنة تؿنشٍسٓ ٍرنَد
أدٗة هلتضم ٗستَية الح٘آ تٛلّ ها ْْ٘ا ٍٗتٌناٍل ضنتّٖ ٖؿناٗاٍُ ،ههاّشّناٍ ،هطناٚلْا.
ٍاإللتضام ْٖ األدب ٗٔكلَٕ يلٖ «استثاـ األدٗة تٗ٘ن أٍ هثنادة أٍ ٖؿناٗا هحنذ٘دٓ ،تطنشّتْا
يٗلننِ ٍٍرذاًننِْٛ ،نلّ تٓ٘ٛننش أٍ تًث٘ننش غننادس يٌننِٛٗ ،ننَى ْنٖ ًكننأ ّننزا االستثنناـ أٍ
االلتضام»(ّذاسٓ1992 ،م.)1 :
ْاسٍٔ رَٗذٓ تايتثاسُ ضايشاً هسلواً هلتضهاً تالوثادة اإلساله٘ٔ ٗسًٖ راّذاً أى ٗٛنَى
حشٗػاً ْٖ ٚتاتاتِ ٍهَآِٖ يلٖ االلتضام تٗؿاٗا األهٔ اإلسناله٘ٔ ٍأحنذاحْا ،تح٘نج ٗوٌٌٛنا
الَٗل اىّ سائحٔ االلتضام تَٓ هي أسراء دَٗاًِ ْ٘تثذٕ٘ لٌا ايتٗنادُ تؿنشٍسٓ ينذم رلنَس
األدٗة ْٖ األتشاد الًار٘ٔ ٍاتّخارُ هَٖٓاً هوا ٗزشٕ حَلِ هي األحذاث.
ها َّ هًلَم أًٌّا تٌاٍلٌا الٖ اٙى ْٖ هًشؼ حذٗخٌا يي االلتضام ْٗف راًة الوؿنوَى
ٍها ٌٗكَٕ يلِ٘ هي ؾشٍسٓ ضًَس الطايش تالوسئٍل٘ٔ تزاُ الوزتوى ٍالٗ٘ام تْا ،لٛني ْنٖ
ّزُ اإلحٌاء اىّ حؤ ًٗكٔ ّاهٔ ٌٗثُٖ أال تُ٘ة يي تالٌا ٍّٖ أىَ «الًول األدتٖ َّ ضنٛل
ٍهؿوَى ،ال ٗزَص لألدٗة أى ٗٔسٗف ْٖ يولِ أحذّوا أٍ ٗتزاّلِْ ،الطٛل ٍحذُ ٗٔنذخل
الٌػَظ ح٘٘ض األدب ٍهً٘اس ٌّْ٘تْناٍ ،أهنا الوؿنوَى ْْنَ النزٕ ٗحنذ٘د َّٗنٔ الٌػنَظ
ٍهشرً٘تْا الٓٛشٗٔ ٍَّ الزٕ ٗحذ٘د خلَدّاٍ ،يهوتْاٍ ،أّو٘تْا»(ٖػاب2009 ،م.)48 :
هي ّزا الوٌكلٕ ًشٕ أىّ األدٗة الولتضم الزٕ ٗشٗذ الوساّؤ ْٖ هسنتٗثل هزتوًنِ
ٍهػ٘شُ ْال هٌذٍحَٔ أهاهِ هي أى َٗٛى غاحة ْنيّ ينالٍ ٍأدب سْ٘نى ،ح٘نج اىّ ّذْنِ
الوٌطَد س٘تحّٕٗ يثش ّزا األدب الَ٘شَ ،رل ٙأًِّ ل٘ا تخاِ ٚيلنٖ هني لنِ يلنن تالطنؤى
األدتٖ ٍالٌٗذٕ تؤىّ األدب الَؾ٘ى لي َٗٛى لِ تؤح٘ش يلٖ الٌَٓس الثطنشٗٔ هْونا ٚناى را
أّذاِ يل٘ا .اًكالٖاً هي ّزُ الحٗ٘ٗٔ الوحَسٗٔ تاستكايتٌا أى ًٗنَل اىّ الوؿنوَى هْونا
ٚاى ًث٘ل الُاٗٔ ٍيوٕ٘ الوًٌٖ ال ٗٔكلٕ يلِ٘ يوالً أدت٘اً تذٍى تذخّل األدٗة الوثذو الزٕ
ٗحَ٘ل ّزا الٓٛش الٖ أدب سْ٘ى تالػ٘أَ الزو٘لٔ ٍاألسلَب الٌّٖٓ الشائى.
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هى أخز ّزُ الحٗ٘ٗٔ تٌهش اإليتثاس ٗوٌٌٛا الَٗل تؤىّ الٓػل ت٘ي هَؾَو الطًش ٍتٌ٘تِ
الٌّٓ٘ٔ أهش ْٖ َاٗٔ الػًَتٔ؛ رل ٙألىّ ْػل الطٛل يي الوؿوَى يثج ٍخكؤ ًٗذٕ ْاد .
ْطٛل الًول الٌّٖٓ َّ هَؾَيٍِ ،الًٛا غح٘ح ٍلزل ٙلن ًٓشد حنذٗخاً للوؿنوَى رخنش
للطٛلْٗ ،ذ تٌاٍلٌا الٌع٘ الطًشٕ يٌذ ْاسٍٔ رَٗذٓ ْثٌّ٘ا الٗ٘ن التًث٘شٗنٔ هٔلٗ٘ناً الٛخ٘نش
هي األؾَاء يلٖ األسلَب ٍالٗ٘ن الٌّٓ٘ٔ التٖ حولت الٌ٘ا ّزُ التًات٘شْْ ،زا ها ٗػنثَ ال٘نِ
الوٗال ْٖ ّزُ الذساسٔ؛ ار ل٘ا للتحل٘ل األدتٖ أٗنٔ ٖ٘ونٔ دٍى الحنذٗج يني الزَاًنة
الٌٍّٓ٘ٔ ،لزلً ٙنشٕ دساسنات األسنلَب «تحتنلّ هٛاًنٔ هتو٘٘نضٓ ْنٖ الذساسنات الٌٗذٗنٔ
الوًاغشَْٓٗ٘ ،م ٚخ٘ش هي ّزُ الذساسات يلٖ تحل٘ل األيونال األدت٘نٔ ٍاٚتطناِ ٖ٘وتْنا
الزوال٘ٔ ٍالٌّٓ٘ٔ اًكالٖاً هي ضٛلْا اللَُٕ تايتثاس أى األدب ْيّ َٖلٖ تٛوي ٖ٘وتِ األٍلنٖ
ْٖ قشٗٗٔ التًث٘ش يي هؿوَى ها»(دسٍٗص1988،م.)13 :
ًٗٔتثش ْاسٍٔ رَٗذٓ هي أتشص ضًشاء الحذاحٔ ْٖ الوشحلٔ الشأٌّ؛ ٍاًِّ ٖذ اؾنكلى تنذٍس
سٗادٕ ْٖ تجّ الَيٖ ٍهًالزٔ الٗؿاٗا ٍاألحذاث التٖ ايتشت الًالن اإلسالهٖ .ها هني ضن٘ٙ
ْٖ أىّ ّزا الطايش ضايش هََّب رٍ أسلَب ٌْٖ سائىٍ ،هي ٗتػّٓح دٍاٌٍِٗ الطًشٕ سنَِ
ٗشٕ تَؾَ ٍرالء أًِّ تَاسكٔ الَسائل اإلٗحائ٘ٔ التٖ ٗستخذهْا ْٖ ًػِ٘ الطًشٕ ٗحّٗنٕ
لٗػ٘ذتِ سؤ اإلٗحاء تذالً هي الوثاضشٓ ٍالتػشٗح؛ َْ٘ٗم تٌٗنل الوتلٗنٖ هني الوسنتَٕ
الوثاضش للٗػ٘ذٓ الٖ الذالالت الٛاهٌٔ ٍاإلٗحاءات الخٓ٘نٔ ٍٗسنتٛول هنا تًزنض الٛلونات
الوثاضشٓ يي ت٘اًِ ْؿال يي أًِّ ٗزٌح رٌَحاً ٍاؾحاً ًحَ تَنّ٘ التشاث ْٖ أدتنِ تح٘نج
ًزذُ ٗتوتّى تحاسٔ سائًٔ ْٖ تَنّ٘ التاسٗخٍ ،هي ٗشارىٕ ٚتثِ ٗشَ ْْ٘ا ضؤًاً ٗٔزَٚش للَٖٓات
التاسٗخ٘ٔ التٖ تلثا الواؾٖ تشٍد الزاللٍ ،تذٍ٘ى هآحش األسالِ تؤٖالم الٓخناس هستًشؾنٔ
أهزاد األهٔ اإلساله٘ٔ الُاتشٓ هًث٘شٓ يي سٍ األهٔ ٍأهاًْ٘ا الٛاهٌٔ.
أها ارا أسدًا أى ًؤتٖ تتًشّٗ لوَْٓم الَسائل اإلٗحائ٘ٔ ْ٘وٌٌٛا الٗنَل تؤًّْنا هزوَينٔ
هي األدٍات ٍالتٌٛ٘ٛات الٌّٓ٘ٔ التٖ ًٗوذ الطايش الْ٘نا لحونل األتًناد الوختلٓنٔ لشإٗتنِ
الطًشٍٗٔ ،هي ضؤًْا أى تُؿٖٓ يلٖ الٌع٘ حشاء ٌٍَنٖ ٍتسنْن ْنٖ الٌنؤٕ تنِ يني حنذٍد
الوثاضشٓ ٍالخكات٘ٔ ٍرًل ِٙإٔ الٌع٘ ٖادساً يلٖ التحلٕ٘ تٗاسئِ الٖ رْأ هي الًوٕ ٍالزذٓ
ٍالتؤحّش .يلٖ غً٘ذ هتػل ٗتسٌّٖ لٌا الَٗل تؤىّ اإلٗحاء ٍيذم الوثاضشٓ هي السوات الثاسصٓ
ْٖ الٗػ٘ذٓ الحذٗخٔ ح٘ج ًشاّا «ال تًث٘ش تًث٘شاً هثاضشاً يي هؿوَى هحنذ٘د ٍاؾنحٍ .اًّونا
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تٗذ٘م هؿنوًَْا الطنًشٕ تكشٗٗنٔ اٗحائ٘نٔ تنَحٖ تالوطنايشٍ ،األحاسن٘اٍ ،األْٛناسٍ ،ال
تحذ٘دّا أٍ تسوْ٘ا»(يطشٕ صٗاد2008 ،مًٍ .)35 :ت٘زٔ لنزل ٙيلنٖ النشَن هني سنَْلٔ
ألٓال الٗػ٘ذٓ ٍٍؾَ هًاًْ٘ا الوٓشدٓ َٗٛى هي الوتًزّس يلٖ الٗاسة ؾني٘ل االقنالو أى
ٌٗٓز الٖ يَالن الٌع٘ األدتٖ ٍالذالالت ٍاإلٗحاءات التٖ ٗحولْا ت٘ي حٌاٗاُ ٍْٖ ،الٌْاٗٔ أى
ٗػل الٖ تزشتٔ الطايش ٍسإٗتِ الًو٘ٗٔ لوا تطتول يل٘نِ الٗػن٘ذٓ هني تطن٘ٛالت ٌّْ٘نٔ
ٍيَالن يػٍ٘ٔ ،لزا راءت ّزُ الذساسٔ لوحاٍلٔ اٖاهٔ رسش ًٗثش الٗناسة هني خاللنِ النٖ
ْؿاء الٌع٘ الطًشٕ ٍاتشاص الَسائل اإلٗحائ٘ٔ التٖ ي ّٛالْ٘ا الطنايش لحونل سإٗتنٍِ ،هني
الكثًٖ٘ أىّ هٗاالً تْزا الحزن لي ٗتوّٛي هي أى ٗح٘ف تٛلّ الزَاًة ٍاألغٌاِ التنٖ لْنا
غلٔ تالَسائل اإلٗحائ٘ٔ ْٖ ضًش ْاسٍٔ رَٗذٓ لٌٌٛا حاٍلٌنا أى ًنؤتٖ تٌونارد هني ضنًشُ
تزًل الٗاسة يلٖ ٍيٖ تكثً٘ٔ األدٍات الٌّٓ٘ٔ التٖ ٗزس٘ذ تْا الطايش سإٗتِ الطًشٗٔ.
األسئلة والفرضيات
ٗحاٍل الثاحخاى ْٖ ّزا الوٗال أى َٗٗهنا تتسنل٘ف الؿنَء يلنٖ راًنة هني الَسنائل
اإلٗحائ٘ٔ التٖ استُلّْا ْاسٍٔ رَٗذٓ ْٖ ًػِ٘ الطًشٕ تُ٘نٔ اٗػنال سإٗتنِ الطنًشٗٔ النٖ
الٗاسة تطٛل أيوٕ هٔؿٓ٘اً يلٖ يولِ الٗ٘ؤ اإلٗحائ٘ٔ ٍالذالالت الخًٓ٘ٔٔٗ .ذ٘ الطنايش ْنٖ
ّزا الوزال هي سٍ٘اد الطًشاء الوًاغشٗي ،الزٕ استخذم ّزُ الَسائل التنٖ تحتنَٕ يلنٖ
الشهضٍ ،الوٓاسٖٔ التػَٗشٍٗٔ ،التٌاظ٘ ْٖ سث٘ل خذهٔ ٖؿاٗا األهٔ اإلساله٘ٔ .أها ْٖ هٗذهٔ
ّزا الثحج تكالًٌا تًؽ األسيلًٔ ،حاٍل اإلراتٔ يٌْا ْٖ ق٘٘ات الوٗال ٍّٖ:
 :1ها ّٖ الَسائل اإلٗحائ٘ٔ الوستخذهٔ هي ٖٙثٓل ْاسٍٔ رَٗذٓ؟ ٍها دٍسّا ْنٖ حونل
سإٗٔ الطايش؟
 :2ها الٓائذٓ هي التًث٘ش تالَسائل اإلٗحائ٘ٔ ٍها هذٕ ْايل٘تِ ْٖ الٌع٘ الطًشٕ؟
 :3ها األسثاب ٍاألّذاِ التٖ لزؤ الطنايش هني ٍسائْنا النٖ تَن٘نّ تلن ٙالتٌٛ٘ٛنات
الٌّٓ٘ٔ؟
 :4ها هذٕ تؤح٘ش االتّزاُ الٓٛشٕ ٍالخٗاْٖ للطايش ْٖ الثٌاء الٌّٖٓ للٗػ٘ذٓ؟
ْٖ ْشؾ٘ٔ الثحج ٗشٕ الثاحخاى أىّ رَٗذٓ ل ًَِٛضايشاً را تَرْ٘ات اساله٘ٔ ٍنّّ هي
الَسائل اإلٗحائ٘ٔ ٍالتٌٛ٘ٛات الٌّٓ٘ٔ ها ٗسايذُ يلٖ تزس٘ذ سإٗتِ الطنًشٗٔ ضناحٌاً ًػ٘نِ
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توزوَئ هي الكاٖات اإلٗحائ٘ٔ ٍالذالالت الطًشٗٔ الثالُنٔ الٌُنٖ ٍالًونْٕ٘ ،تسنٌّٖ لٌنا
الَٗل تؤىّ َالث٘ٔ الَسائل الوستٓادٓ ْٖ ًػِ٘ الطًشٕ توت٘ تػنلٔ النٖ التنشاث اإلسنالهٖ
تسثة اتّزاُ الطايش اإلسالهّٖٛ ،زا ًٗث٘ش ْاسٍٔ رَٗذٓ يثش ّنزُ الَسنائل اإلٗحائ٘نٔ يني
ٍاًِٖ الٌٓسٖ ٍالطًَسٕ النزٕ ال ٗوٛني التًث٘نش يٌنِ تًث٘نش ًا يو٘ٗن ًا تَاسنكٔ األسنلَب
التٗشٗشٕ الوثاضش.
اىّ الذساسات التٖ تٌاٍلت ضًش ْاسٍٔ رَٗذٓ تالثحج ٍاالستٗػاء ل٘سنت ٖل٘لنٔ االّ أىّ
هَؾَو الَسائل اإلٗحائ٘ٔ ْٖ ضًش رَٗذٓ ٗٛاد َٗٛى هي الوَؾَيات التٖ لن تُكش يلنٖ
تساـ الثحج ٍاالستٗػاء.
أها ارا أسدًا أى ًؤتٖ تٌوارد تكشّٖت الٖ أدب الطايش ْ٘وٌٌٛا أى ًزٚش:
ٚتاب «الحة٘ ٍالَقي ْٖ ضًش ْاسٍٔ رَٗذٓ» للٛاتة الوػشٕ اتشاّ٘ن خل٘ل اتنشاّ٘ن،
ٚوا ٗتّؿح هي الًٌَاى سغذ الٛاتة ْٖ ٚتاتِ ّزا َْ٘ؾات الحة٘ الَقٌ٘ٔ ْٖ ضًش الطايش.
هٗال «ْاسٍٔ رَٗذٓ ت٘ي الشٍهاًس٘ٔ ٍالَاًٖ٘ٔ» للذٚتَس يلٖ ًهشٕ ٍسو٘ٔ إًٍٍٔ ،تنن٘
ًطشُ ْٖ هزلٔ دساسات الٌٗذ ٍالتشرؤ ْٖ اللُٔ الًشت٘ٔ ٍرداتْا خشّٗ 2012م.
هٗال «تزل٘ات التٌاظ٘ الٗشرًٖ ٍالنذٌٖٗ ْنٖ ضنًش ْناسٍٔ رَٗنذٓ» للٛناتث٘ي سنً٘ذ
صسهحوذٕ ٍتْوي رْاًُ٘شٕ ،الوٌطَس ْٖ الوئتوش الَقٌٖ للتٌاظ٘ يام 1393ش.
هٗال «ههاّش الػحَٓ اإلساله٘ٔ ْٖ رحاس ْاسٍٔ رَٗذٓ الوسشح٘ٔ «الخذَٕٗ» ٍ «دهاء
يلٖ ستاس الًٛثٔ» ًوَرراً» للٛاتث٘ي الذٚتَس الس٘٘ذ يذًاى اضنَٛسٕ ٍسنً٘ذ صسهحونذٕ
ٍالذٚتَس رٗت اللِّ صسهحوذٍٕ ،تن٘ ًطشُ ْٖ هزلٔ اؾاءات ًٗذٗٔ يام 1394ش.
ٗسًٖ ّزا الوٗال هئس٘ساً يلنٖ الونٌْذ الَغنٖٓ  -التحل٘لنٖ النٖ تلنَسٓ ٍاسنتًشاؼ
الَسائل اإلٗحائ٘ٔ التٖ ٍنّْٓا الطايش ْٖ يولِ الطًشٕ تُ٘ٔ اٗػنال سإٗتنِ الطنًشٗٔ النٖ
الوتلٖٗ.
ترجمة فاروق جويذة
«اىّ اللُٔ هشرٓ حال األهٔ ٍسنزلّ هٓاخشّناٍ ،الطناّذٓ يلنٖ هزنذّا ْنٖ الوزناالت
االرتواي٘ٔ ٍاألدت٘ٔ ٍالس٘اس٘ٔ ،تًنضّ تًنضّٓ أهتْنا ٍتنزلّ تنزلّتْا(يخواى .)9: 2001 ،أحنذ
الطًشاء الزٗي ًٗٔتثش أدتِ هشرٓ لهشٍِ ح٘اتِ ٍهزذ أهتِ َّ ،الطايش ْاسٍٔ هحونذ رَٗنذٓ
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الزٕ أتػش الٌَس سٌٔ 1945م توحاْهٔ ٓٚش الط٘خ توػش ٍأهؿٖ هشاحل تًل٘وِ تنذهٌَْس
حن٘ التحٕ تٛلّ٘ٔ اٙداب ٖسن الػحأْ تزاهًٔ الٗاّشٍٓ ،تخشّد هٌْا ْٖ يام 1968م(هًزنن
الثاتك٘يٖ« .)395 :7 ،1995،نذ٘م للوٛتثنٔ الًشت٘نٔ حتنٖ اٙى ٚ 40تاتناً ،هني تٌْ٘نا 16
هزوَئ ضًشٗٔ ٍٖذ٘م للوسش الطًشٕ  3هسشح٘ات حّٗٗت ًزاحاً ٚث٘شاً يلٖ الوسنتَٗ٘ي
الزواّ٘شٕ ٍالٌٗذٕ ّٖ« :الَصٗش الًاضٕ» ٍ«دهاء يلٖ ستاس الًٛثٔ» ٍ«الخذَٕٗ».
ًاٖص رَٗذٓ ْنٖ رحناسُ الٛخ٘نش هني الٗؿناٗا التنٖ ٗػنًة حػنشّا ،هٌْنا الخٗاْ٘نٔ،
ٍالس٘اسٍ٘ٔ ،الٓٛشٍٗٔ ،التاسٗخ٘ٔ ْٖ هزوَينٔ هني الٛتنة التنٖ تٌاٍلنت ٖؿناٗا التناسٗخ،
ٍاٙحاسٍ ،الُضٍ الٓٛشٍٕ ،الًَلؤٍ ،اللُٔ الًشتٍ٘ٔ ،التشارى الخٗاٍْٖ ،الًالٖنٔ تنالُشبٍٚ ،ناى
دائواً حشٗػاً ْٖ ٚتاتاتِ ٍهَآِٖ يلٖ االلتضام تٗؿاٗا الَقي ٍاألهٔ.
تشروت ٖػائذُ ٍهسنشح٘اتِ النٖ ينذٓ لُنات يالو٘نٔ هٌْنا .اإلًزل٘ضٗنٍٔ ،الٓشًسن٘ٔ،
ٍاأللواًٍ٘ٔ ،اإلسثاًٍ٘ٔ ،الػٌٍ٘٘ٔ ،الثٌزالٍ٘ٔ ،اإلٗكال٘ٔ ،ضاس٘ ْٖ ٚخ٘ش هني الوْشراًنات
الطًشٗٔ ٍالوئتوشات الخٗاْ٘ٔ الًشت٘ٔ ٍالذٍل٘ٔ ٍَّ ،يؿَ هئس٘ا ْنٖ األٚادٗو٘نٔ الًالو٘نٔ
للطًش التٖ أًطؤتْا هٌهّؤ الًَ٘س ْٖ َٛيام 2001م ْٖ هذٌٗٔ ْ٘شًٍا تبٗكال٘ا ؾنوي 45
ضايشاً اختاستْن الوٌهؤ هي ٚلّ دٍل الًالن .حػل يلٖ رائضٓ الذٍلٔ التٗذٗشٗٔ ْٖ اٙداب
ْٖ يام 2002م .صاس هًهن دٍل الًالن ٍ ضاسٚت هسشح٘اتِ الطًشٗٔ ْنٖ ينذد ٚث٘نش هني
الوْشراًات الذٍلٍ٘ٔ ،هخّل هػش ْٖ ٚخ٘نش هني الوْشراًنات الطنًشٗٔ ْنٖ دٍل الًنالو٘ي
الًشتٖ ٍالُشتٖ.
تذأ ّزا الطايش ح٘اتِ الػحٓ٘ٔ هحشساً تالٗسن االٖتػادٕ تاألّشام حن٘ سنٛشت٘شاً لتحشٗنش
األّشام حن٘ هطشْاً يلٖ الػٓحٔ الخٗاْ٘ٔ ٍَّ ،حال٘اً ًٗول هذٗشاً لتحشٗش األّشام ٍهطشْاً ياه٘اً
يلٖ أٖساهِ الخٗاْ٘ٔ ٍاألدت٘ٔ»(رَٗذَٓ :2007،الِ الذَٗاى).
الوسائل اإليحائية فی شعر فاروق جويذة
الرهس
ًٗٔتثش الشهض «ٍس٘لٔ اٗحائ٘ٔ هي أتشص ٍسنائل التػنَٗش الطنًشٗٔ التنٖ اتتنذيْا الطنايش
الوًاغش يثش سًِ٘ الذائة ٍساء اٚتطاِ ٍسنائل تًث٘نش لَُٗنٔٗ ،خنشٕ تْنا لُتنِ الطنًشٗٔ،
ٍٗزًلْا ٖادسٓ يلٖ اإلٗحاء توا ٗستًػٖ يلٖ التحذٗذ ٍالَغّ هي هطنايشٍُ ،أحساسنِ٘،
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ٍأتًاد سإٗتِ الطًشٗٔ الوختلٓٔ»(يطشٕ صاٗذ2008 ،مٍ )104:اسنتخذام الشهنض ْنٖ الطنًش
هئضّش يلٖ يوٕ حٗأْ الطايش هي راًةٍ ،يوٕ ًؿزِ الٓٛشٕ هني راًنة رخنش ،ار التنذ٘
للطايش الزٕ ٗو٘ل الٖ تَنّ٘ الشهض ْٖ ضًشُ هي حٗأْ ٍتزشتٔ ٍاسنًٔ رلن« ٙأىّ الشهنض
الطًشٕ هشتثف ٚلّ االستثاـ تالتزشتٔ الطًَسٗٔ التٖ ًٗاًْ٘ا الطايشٍ ،التنٖ تونٌح األضن٘اء
هُضٕ خاغ٘اً»(اسواي٘ل1972 ،م.)198 :
ْ٘وا ٗلٖ سٌحاٍل تسل٘ف الؿَء يلٖ الشهض ْٖ ضًش ْاسٍٔ رَٗذٓ هٌٗسواً النٖ حالحنٔ
هحاٍس سئ٘سٔ تتوخّل ْٖ الشهض التاسٗخٍٖ ،الذٌٍٖٗ ،الطخػٖ.
الرهس التاريخی
ًثذأ الَٗل اىّ اإلًساى هي الَرْٔ االرتواي٘ٔ ل٘ا تحت تؤح٘ش الضهي الحاؾنش ْحسنة
اًّوا للضهي الواؾٖ ٍاألحذاث ٍالَٖائى التٖ حذحت ِْ٘ دٍس َ٘نش هٌٛنَس ْنٖ تٌناء ْٛشتنِ
ٍضخػ٘تِْ ،لزلٗ ٙتسٌّٖ لٌا الَٗل تؤس٘ساً يلٖ ّزُ الٓٛشٓ تنؤىّ األحنذاث ٍالطخػن٘ات
التاسٗخ٘ٔ «ل٘ست هزشّد نَاّش  ًَٔ٘ٚياتشٓ ،تٌتْٖ تاًتْاء ٍرَدّا الَاًْٖٖ ،نبىّ لْنا النٖ
راًة رل ٙداللتْا الطوَل٘ٔ الثاٍٖ٘ٔ ،الٗاتلنٔ للتزنذ٘د-يلنٖ اهتنذاد التناسٗخْ -نٖ غنٍ٘
ٍأضٛال أخشٕ»(يطشٕ صاٗذ.)120 :2006 ،
اىّ الطخػ٘ات التاسٗخ٘ٔ يلٖ دسرٔ ال ٗستْاى تْا هي األّو٘ٔ ْٖ ضًش ْاسٍٔ رَٗنذٓ
ار ًشاُ ٗلزؤ الٖ تَنْ٘ٓا حٌ٘وا ٗػكذم «تَاًِٖ الوشٗش ٍالوٌْاس ّٗٗ حنائشاً ال ًٗنشِ إٔ
هٌكلٕ ٗتّخز ،لً٘ث٘ش يوا تختلزِ ًٓسِ التَ٘أٖ الٖ االًكالٔ ٍالتوشّد ْلنن ٗزنذ َ٘نش ينالن
األساق٘ش ٍالطخػ٘ات التاسٗخ٘ٔ»(ْتَ أحوذ1977 ،م )288 :ل٘كش ْٖ ٖالثِ سإٗتِ لْزا
الَٛىْ٘ .ختاس هٌْا ها َٗإْ قثً٘ٔ األْٛاسٍ ،الٗؿاٗاٍ ،الْوَم التٖ ٗشٗذ ًٗلْا الٖ الوتلٖٗ.
ٍلٗذ أدس٘ الطايش أًِّ تاستُاللِ ّزُ الطخػن٘ات «ٗٛنَى ٖنذ ٍغنل تزشتتنِ توًن٘ي ال
ٌٗؿة هي الٗذسٓ يلٖ اإلٗحاء ٍالتؤح٘ش؛ ٍرل ٙألىّ الوًك٘ات التشاح٘ٔ تٛتسنة لًَناً خاغ٘ناً
هي الٗذاسٔ ْٖ ًَٓس األهٔ ًٍَياً هي اللػَٔ تَرذاًْا ،لوا للتشاث هي حؿَس حنٖ٘ ٍدائنن
ْٖ ٍرذاى األهٔ»(تنالٍٕ1393 ،ش .)56:أهنا هني األسنثاب الشئ٘سن٘ٔ الّتونام رَٗنذٓ
تاستخذام الشهَص التاسٗخ٘ٔ ْٖ ًػِ٘ الطًشٕ ّٖ حالٔ الْضٗؤ ٍخ٘ثٔ األهل ،التٖ اتتلٖ تْا
الًالن اإلسالهٖ ياه٘ٔ ٍالًالن الًشتٖ يلٖ ٍرِ خاظ٘؛ ٍالطايش ْٗنذِ هني خنالل تَن٘نّ
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الطخػ٘ات التاسٗخ٘ٔ الٖ احاسٓ الْون أٍ التًث٘نش يني الَؾنى الْنص٘ النزٕ أحناـ تاألهنٔ
اإلساله٘ٔ أٍ الذيَٓ الٖ الشْؽ ٍيذم االستٛأً.
توا أىّ الطايش ؾو٘ش األهٔ ْٗذ سغذ ْاسٍٔ رَٗذٓ ْنٖ ٖػن٘ذٓ تًٌنَاى «هني ٖنال اىّ
الٌٓف أَلٖ هي دهٖ» ديإٍ ديآ الحشّٗٔ ٍتخل٘ع الًنشأ هني حاٚوْنا غنذام حسن٘ي
ٍتذه٘ش أسلحٔ الذهاس الطاهلٍ ،الطايش ٗستحؿش هي الطخػ٘ات التاسٗخ٘ٔ ضخػ٘ٔ َّالَٚ
لوا تحولِ هي الذالالت الوَح٘ٔ تالٗتلٍ ،التذه٘شٍ ،اإلسياب ل٘ث٘٘ي هي خاللْا الَاٖى الْص٘
ٍالوْضٍم الزٕ هٌٖٔ تِ الًالن اإلسالهٖ ٍالتْذٗذات التٖ تتشت٘ع تاألهٔ ،لٛيّ رَٗنذٓ يلنٖ
الشَن هي الوطاٚل ٍالوػائة التٖ حلّت تالًشأ يلٖ ٗٗ٘ي تؤىّ الُنذ ٗحونل اٙهنال هنى
الٓزش الٗادم ًٍلوح ّزا ْٖ َٖل ضايشًا:
«ضَثٓحٔ الٌَْٔد ٙالحٔوٕشِ ٗٓهْْٓش ْٖ غٓٗ٘ىِ تِالدًٙا
تَثذٍٔ ضََاسيٌا تِلََىِ الذٛمِ تَثذٍٔ ٖلَُبٔ الٌاسِ أضْثاحاً
ٍٓالوٓاؾٖ الثً٘ذ ٗٔكلُّ هٙيْ خَلّْ الُٗشٍُىْ
يٓثٓش الُضآُ ٌّا ٚخ٘شاً ..حن ٛساحَٔا..
ّزٕ هٓذٌٗتٌُاَٚ ..نٕ تٓاٌٍ أَتَٖ
ٍٓرَّٓةٓ الزو٘ىٔ
ًٍٓحيُ ْْ٘ا غٓاهذٍىْ
سٓ٘ٓوَتٔ َّالَٚ
ًٍَٓٗٓدٔ أقْٓالُ الًشأِ/أهام دٙرٕلِٔ ٗشُٖػَٔىْ
لَسٌَٕا الٌَْٔدٓ الحٔوٕش
تُٓذادٔ ال تَتَؤلوٖ
هْٕٓوا تًَالتٕ غٕٓ٘حُٔ الثْتاىْ
ْ ٖٙالضَهٓيِ الًوٖ
ٌَْْا٘ ْ ٖٙاألُُِْٕ الثً٘ذ ٙغْ٘لُ َْزٕشٍ َٖادم»
(رَٗذٓ ،الوَٖى الشسوٖ للطايشٖ :ػ٘ذٓ هي ٖال اىّ الٌٓف أَلٖ هي دهٖ؟)
ًزذ الطايش ْٖ الثذاٗٔ ٗستحؿش ٖؿ٘ٔ اإلتادٓ الزواي٘ٔ للٌَْد الحٔوٕش َّ ،االسن النزٕ
ٗٔكلَٕ يلٖ سّٛاى أهشٗٛا الطوال٘ٔ األغل٘٘ي الزٗي أت٘ذت حؿناستْن تواهناً تؤٚولْنا يلنٖ
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أٗذٕ األه٘شٗ٘ٛي الزذد هي رٍٕ األغَل األسٍت٘ٔ الوشتٛث٘ي ٚخ٘شاً هي األيوال الَحطن٘ٔ
ٍالذهَٗٔ تحّٕ ّئالء الٌاس ،حن ٗشتف الطايش ت٘ي الز٘ص األه٘شٍ ٖٚت٘ي َّالٚنَ ٍر٘طنِ
الوَُلٖ يلٖ ها تٌْ٘وا هي التطاتْات الوتوخلٔ ْٖ اإلسيابٍ ،الًٌنٍّ ،الٗتنلٌٍّ ،نا أيناد
الطايش ٚتاتٔ التاسٗخ هوتضراً تَاٖى الًػشٍ ٍْٕ ،اٖى هًشْنٖ رذٗنذ ٗزونى تن٘ي الواؾنٖ
ٍالحاؾش ٍٗستطشِ رْأ الوستٗثل «ٍتَٛى الطخػن٘ٔ التاسٗخ٘نٔ هحػنَسٓ ْنٖ اقاسّنا
الواؾٌٖٓٗ ،خ ِْ٘ الطايش سٍحاً رذٗذْٓ ،تزتاص حذٍدّا الؿ٘ٗٔ ٍتٛتسنة أتًناداً هًٌَٗنٔ
رذٗذٓ»(الثستاًٖ1986 ،م.)145 :
تئّ٘لْا لوًاٗطٔ الحاؾشٍ ،التًث٘ش يي سإاُ ٍٖؿاٗاُ الوًاغشّٓٛ ،زا رًل الطايش َّالَٚ
سهضاً للز٘ص األه٘شٍ ٖٚاستخوش ّات٘ي الٗؿ٘ت٘ي الوتؿاْشت٘ي ل٘ئّٚذ تًٔنذاً تنذه٘شٗاً حنأ
تالثطشٗٔ ْٖ صهٌ٘ي هتثايذٗيٍ ،الٗوىٍ ،الٗتلٍ ،الْوزٍ٘ٔ ،الشٗا الَْراء التنضال تًػنّ
تالطًَبٍ ،سَن تُّ٘ش الػَس ْ٘وا تٌْ٘وا ْالتتاس الزذد ّنن اهتنذاد للتتناس الٗنذاهٍٖ ،لٛني
َّالٍ َٚالٛخ٘ش هي ًهشائِ ّلَٛا ٍتٗ٘ت تُذاد غاهذٓ خالنذٓ ْنٖ ٍرنِ األينذاءٍ ،الطنايش
هتؤّٚذ ّزُ الوشٓ أٗؿاً هٙي رّاب ّئالء التتاس الزذد إٔ األه٘نش٘٘ٚي أدساد سٗناحْن ٍهٙني
رشّّن أرٗال الخضٕ ٍالًاس ٍْٖ ،الٌْاٗٔ هكويي هٙي استًادٓ أقٓال الًشأ هطنايش السنشٍس
ٍالثْزٔ رل ٙأىّ الٓزش ٖادمٗ هْوا قالت غ٘حٔ الْٗش ٍالكُ٘اى .أْشد الطايش ٖػ٘ذٓ ٚاهلنٔ
ألقٓال الحزاسٓ ْٖ ْلسك٘ي الوحتلّٔ ٗحؿّْن يلٖ الٓٛنا الوسنلّح تاألحزناس هسنتخذهاً
ضخػ٘ات تَحٖ تحاالت االًتػاسٍ ،استًادٓ الوزذٍ ،استشداد الٛشاهٔ ٖائالً:
«لي ٌٗثت ٍقيٌ ٗا ٍلذٕ ْٖ غذس سٓز٘ي
لي ٗشرى حٌّٕ ْٖ أًٓاس الوخوَسٗي
حزشٌ ْٖ ٗ ّٙٓٚا ٍلذٕ
سّ٘ٔ اللِّ
ْال تؤهي
هٓي ضشتَا دم ٛالوحشٍه٘ي
ٍٓاّذم أتشادٓ السّٓاح٘ي
لتً٘ذ غال ٓ  ..الٖ حٙكّ٘ي»
(رَٗذٓ2007 ،م ،د)385 :2
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ًشٕ الطايش ٗستخذم هي الوَسٍث التاسٗخٖ ساهضاً تسّ٘ اللِّ يلٖ قشٗٗٔ َ٘نش هثاضنشٓ
الٖ خالذ تي الَل٘ذ الزٕ ًٗٔتثش هي ٖادٓ الٓتَحات اإلساله٘ٔ .الٖ راًنة ّنزا ٖنذ ٍنّنّ
الطايش هي ّزا الٌ٘ثَو راتِ ضخػ٘ٔ أخشٕ ٍّنٖ غنال النذٗي األٗنَتٖ النزٕ استثكنت
ضخػ٘تِ ْٖ أرّاى الوسلو٘ي تالتحشّس ٍاالًتػاس هي خنالل تحٗ٘ٗنِ أهنشاً يه٘وناً لألهنٔ
اإلساله٘ٔ تاًتػاسُ ْٖ حك٘ي َْْ ،الٗائذ الزٕ ضُلِ ّنٌّ سئ٘اٗ ٍاحذٗ َّ ،تحشٗش ْلسك٘ي
هي أٗذٕ الُضآ الػل٘ث٘٘يَْ ،رذ الطايش ْٖ ّزُ الطخػ٘ٔ الوالر ٍالٌخٍَٖٓ ،ذ رهي تنؤىّ
األهٔ التٖ أًزثت ٖائذاً هحشّساً تحزن غال الذٗي ٖادسٓ يلٖ اًزناب ٖنادٓ يهنام رخنشٗي
ٗسكشٍى الوزذ ألهتْنٍٚ ،وا َْريت األهٔ تػال الذٗي ٖذ غحا هي الٌَم ٍألثا ٖنالدٓ
الًض يلٖ غذس األهٔ اإلساله٘ٔ ٍصٗ٘ي ٖلثْا تَسام الطشِ أًِّ يلٖ حٗٔ تؤًٌّا سٌطاّذ غنال
الذٗي رخش ٗحّٕٗ االًتػاس ٍٗستً٘ذ الٛشاهٔ الوسحَٖٔ لألهنْٔ ،نٖ الوحػنلٔ تُنذٍ ينَدٓ
غال الذٗي سهضاً لًَدٓ هؤهَلٔ ْْٖ ،يَدٓ تحول األهل تالخالظ.
أها الطخػ٘ٔ األخشٕ التٖ تحتلّ هٛاًاً هتو٘٘ضاً ْٖ دَٗاى الطايش ْْنٖ ضخػن٘ٔ اإلهنام
الحس٘ي(و) توا تٌكَٕ يلٖ هٓاّ٘ن ساهٍٖ٘ٔ٘ ،ن خالذٍٓ ،هًاىٍ ًث٘لٔ ْٖٓ« .الطًش الًشتٖ
الوًاغش ٗستحؿش الطايش هؤسآ ٚشتالء ل٘ؤخز هٌْا ًونَرد التؿنح٘ٔ ٍالٓنذاء ٖثنل الثٛناء
ٍاألسٖ يلٖ ها رشٕ ألّل الث٘ت(و)ْ ،اإلهام الحس٘ي سهض خالنذ للتؿنح٘ٔ ٍاإلٗخناس هني
أرننل الوثننذأ /الننذٗي ٍّننَ سهننض الثاحننج ينني الًذالننٔ ًٍػننشٓ الوستؿننًٓ٘ي ْننٖ ٍرننِ
الزثشٍت»(تالٍٕ ،رتاد1392 ،ش.)9 :
ًشٕ ْاسٍٔ رَٗذٓ ْٖ ٖػ٘ذٓ «تشَن هٌّا ٖ..ذ ًؿ٘ى» ًٗث٘ش تلُٔ ح٘٘نٔ تتّسنن تالثسناقٔ
يي اًتٗالِ هي الشّٗ الٖ الوذٌٗٔ ٍها ٍرذ ْٖ ّزُ الوذٌٗٔ هي الؿن٘اوٍ ،الثنئسٍ ،األلنن
هػَ٘ساً الَاٖى الوئلن الزٕ ساى يلٖ الوزتوى ٍها ًٗتػشُ هي ح٘شٓ ٍٖلٕ ٍها لِ هي قوَ
ٍأهل ٍسف صخن هي الوطاّذ الوؤساٍٗٔ التٖ رًلتِ ْٖ الؿ٘اوًٗ ،كّ هٌْا:
«ٖذ ٖال لٖ َٗهاً أتٖ
اى ريت ٗا ٍلذٕ الوذٌٗٔ ٚالُشٗة
ٍَذٍت تلًٕ هي حشاّا الثئس
ْٖ الل٘ل الٛي٘ة
اى غشت ٗا ٍلذٕ َشٗثاً ْٖ الضحام
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أٍ غاست الذً٘ا اهتْاًاً ْٖ..اهتْاى
أٍ ريت تكلة يضّٓ اإلًساى ْٖ دً٘ا الَْاى
اى ؾاٖت الذً٘ا يل٘ٙ
ْخز ّوَهٗ ْٖ ٙذٗٙ
ٍارّة الٖ ٖثش الحس٘ي
أت٘تٔ َٗهاً للوذٌٗٔ ٚالُشٗة
ٍسً٘ي غَت أتٖ ْٗضّ هساهًٖ
أًٓاسْا ٚالٗ٘ذ ًٗػّ تالسز٘ي
قشٖاتْا..سَداء ٚالل٘ل الحضٗي
أضزاسّا غٓشاء ٍالذم ْٖ ضَاسيْاٗ..س٘ل»..
(رَٗذٓ ،الوَٖى الشسوٖ للطايشٖ :ػ٘ذٓ تشَن هٌّاٖ ..ذ ًؿ٘ى)
ًالحم أى الطايش ٖام تاستذياء ضخػن٘ٔ اإلهنام الحسن٘ي هني دٍى أى ٗسنشد ٖػنتِ
هثاضشٓ توا سإٔ ْٖ ّزُ الطخػ٘ٔ الوو٘خل الحٖٗ٘ٗ لٛلّ ديَٓ ًث٘لٔ اًكلٗت ٍحاست يلنٖ
الَاٖى الهالن« ،الووخّل الزٕ ًٗشِ سلٓاً أى هًشٚتِ هى َٖٕ الثاقل خاسشٓ ٍلٛي رل ٙال
ٗوًٌِ هي أى ٗثزل دهِ الكَْس ْٖ سث٘لْا ،هٌَٖاً أى ّزا الذم َّ الزٕ س٘حّٕٗ لٗؿن٘تِ
االًتػاس ٍالخلَد ٍ ،أىّ ْٖ استطْادُ اًتػاساً لِ ٍلٗؿ٘تِ»(يطشٕ صاٗذ1997،م.)122 :
الرهس الذينی
ٗلحم الثاحج ْٖ ضًش ْاسٍٔ رَٗذٓ اصدحاهاً الْتاً ،للٛخ٘نش هني الشهنَص الذٌٗ٘نٔ التنٖ
تختضى الزاٚشٓ اإلًساًٍ٘ٔٗ ،ستحؿشّا الًٗل تٛخ٘ش هي الزاللٔ ٍالوْاتنٔ احتشاهناً ألًْالْنا
الحو٘ذٓ التٖ ٖذ٘هت للثطشٗٔ ًوارد يل٘ا هي الًٓل اإلًساًٍٖ ،الطايش َٗنّّ ّنزُ الشهنَص
الذٌٗ٘ٔ لوا لِ هي ٍيٖ يو٘نٕ توٛا ًنٔ ّنزُ الشهنَص ْنٖ ًٓنَس الٌناس ٍهنذٕ لػنَْٖا
تزاٚشتْن.
أها هي الشهَص الذٌٗ٘ٔ التٖ ًالت حهّاً ٍاْشاً هي الًٌاٗٔ ٍاالّتوام لذٕ ْاسٍٔ رَٗذٓ ّٖ
ضخػ٘ٔ الٌثٖ األيهن(ظ) التٖ تحول «داللٔ الخنائش الوتونشّد يلنٖ الهلنن الحاهنل لنَاء
الٌؿال ْٖ سث٘ل الحّٕ ٍالخ٘ش اإلًساًٖ»(يطشٕ صاٗذ1997 ،مٍّ )80 :زا ْٖ صهي هٌكنٍَ
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يلٖ الؿًّ ٍالَْاى الزٕ ٗتخث٘ف ِْ٘ الوسلوَىٌْ ،شٕ الطايش ٗٗنَم تاسنتذياء ضخػن٘ٔ
الٌثٖ األٚشم(ظ) ْٖ ٖػ٘ذتِ الولٓتٔ لالًتثاُ «هارا تثٖٗ هي أسؼ األًث٘اء» ًزٚش هٌْا:
هارا تثٖٗ هي تالد األًث٘اء..
ال ضٖء َ٘ش ًزؤ السَداء
تشتى ْٖ السواء..
ال ضٖء َ٘ش هَاٚة الٗتلٖ
ٍأًّات الٌساء
هارا تثٖٗ هي تالد األًث٘اء
خوسَى ياهاً ْٖ الوضاد
ٍٚلّ رلّاد ٗحذٔ ْٖ الٌُ٘ؤ
حن٘ ٌْٗة ها ٗطاء
هارا تثٖٗ هي تالد األًث٘اء؟
ها ت٘ي أسلَ ٍالَالئنٍ..الوَائذ ٍالتْاًٍٖ..الٌُاء
ال ضٖء ٗثذٍ اٙى ْٖ ستَيٌا
َ٘ش الطتاتٍْ ..شٓ األتٌاء
هاتت ْلسك٘ي الحضٌٗٔ
ْؤروًَا األتٌاء حَل سْاتْا
ٍاتَٛا ٚوا تثٛة الٌساء
ٗا ل٘لٔ اإلسشاء يَدٕ تالؿ٘اء
ٗتسلّل الؿَء الًٌ٘ذ هي الثٗ٘ى
الٖ سٍاتٖ الٗذس
تٌكلٕ الوآرى تالٌذاء
ٍٗكلّ ٍرِ هحوذ
ٗسشٕ تِ الشحوي ًَساً ْٖ السواء
اللِّ ألٚثش هي صهاى الًزض»...
(رَٗذٓ2007 ،م ،د)358-361 :3
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ًزذ ْٖ ّزُ الوٗاقى أىّ صّشٓ الوذائي ٖذ أخزت هي الطايش هؤخزاً يه٘واً تح٘ج أًّْنا
استحَرت يلٖ ٚلّ ٘ٚاًِ ٍسا ٗحتشٔ ٖلثِ ألواً هي ٍَٖو ْلسك٘ي ْٖ األسش ٍالٗ٘نذٍ ،هنا
ٗضٗذ الك٘ي تلّٔ َّ أىّ األهٔ اإلساله٘ٔ تذالً هني االتّحناد ٍالَحنذٓ تتخنث٘ف ْنٖ هسنتٌٗى
الخالِ ٍالٓشٖٔ ًاّ٘ ٙيي أىّ أغحاب الٗشاس ْٖ ْلسك٘ي ٗكوحنَى النٖ تحشٗشّنا يثنش
هٓاٍؾات السالم ،التٖ التنؤتٖ تخوناس اال ٚسنة االحنتالل الوضٗنذ هني الَٖنت لتٛنشٗا
االست٘كاى الٗ٘ام تؤيوالِ الذهََْٗٔٗ٘ ،م الطايش تًذ أى اسنتًشؼ ّنزا الَؾنى الوؤسنإٍ
تاستحؿاس ضخػ٘ٔ الٌثٖ األيهن(ظ) التٖ اتّخزّا الطايش سهض الوٌٗز الزٕ ٗخلنع األهنٔ
هي الوػائةٍ ،األحضاىٍ ،اٙالمٍٗ ،ثطّشّن تاألهل ٍالخالظٍٗ ،ؤتْ٘ن تالٌَس ٍالؿن٘اء حتنٖ
تٌٗطى الَُ٘م السَداء التٖ رًلت السواء هتلث٘ذٓ ،ارى يَدٓ الٌثٖ ّٖ يَدٓ هؤهَلٔ ٍّنٖ
توخّل تاب الٌزآ ٍالٓشد.
اىّ استخذام الطايش للشهَص الذٌٗ٘ٔ ال تٗتػش يلٖ ضخػن٘ات األًث٘ناء تح٘نج ًنشاُ ْنٖ
الوٗكى التالٖ ًٗاتة الحّٔٛام يلٖ هَآْٖنٌٍٗ ،تٗذ تػشْاتْن ْٖ الحٛنٍٗ ،ثذٕ سأِٗ يني
الخالِ الزٕ تشص ْ٘وا تٌْ٘ن ،الزٕ رشّ الثلذاى اإلساله٘ٔ ًحنَ الؿن٘او هسنتخذهاً الشهنَص
التٖ تخع٘ اإلسالم:
«حّٛاهٌٔا ؾًًَ٘ٛا حٌ٘وا اختلَٓا
تايَا الوآرىَ ٍٓ ..الٗشرىَ ٍٓ ..الذٌٗا»
(رَٗذٓ2007 ،م ،د)182 :3
الرهس الشخظی
اىّ الشهَص الطخػ٘ٔ ّٖ الشهَص الخاغ٘ٔ التٖ اتتذيْا الطايش هي راتِ ح٘ج ٗتسنٌّٖ لٌنا
الَٗل تؤًِّ «ٗستوذّ٘ا هي ٍاًِٖ الزٕ ًٗ٘طٍِ ،تختلّ هي ضايش ٙخنش الخنتالِ التزشتنٔ
ٍالوًاًآ التٖ ٗوشّ تْا الطايش»(الطكٌإٍ2004 ،مٍ )149 :هي الَاؾح رل٘٘اً أى الْذِ هي
الشهَص الطخػ٘ٔ الخاغٔ َّ التًث٘ش يي الحالٔ الًاقٓ٘ٔ ،أٍ االًًٓال٘نٔ للٓنشد الػنادس يٌنِ
السلَ٘ ،الزٕ ًًتثشُ سهضا لْزُ الحالٔ.
أها هي أسثاب اٖثال الطايش يلٖ الشهَص الطخػ٘ٔ ّٖ الًاهنل الس٘اسنٖ ٍاالرتونايٖ
تُؽ٘ الٌهش يي الٗ٘ؤ اإلٗحائ٘ٔ التٖ ٗتضٗ٘ي تْا الطًش ،رل ٙأًِّ حٌ٘وا ٗطتذ٘ الهلن ٍالْٗش
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ٍتٛثل الحشّٗٔ ٍٗٓشؼ الػوت الشّ٘ة يلٖ أغنحاب الٛلونٔ الػنادٖٔ ْنال هلزنؤ لْنن اال
التًث٘ش يي رسائْن ٍأْٛاسّن تكشٗٗٔ ٌّْ٘ٔ َ٘ش هثاضشٓ ال تًشؾْن لثكص السلكٍّٔ ،زا هنا
ًشاُ رل٘اً يٌذ الطايش ْاسٍٔ رَٗذٓ تح٘ج اًِّ ٚخ٘شاً ها ٗلزؤ الٖ الشهنَص الطخػن٘ٔ يٌنذها
ٗتٛلّن يي االستثذاد الذاخلٖ ٍهخالثِ.
احذٕ الٗػائذ التٖ ًُحا٘ ْْ٘ا تاالَتشاب الطًَسٕ للطايش ّٖ ٖػ٘ذٓ «أسناْش هٌن..ٙ
ٍٖلثٖ هً »ٙالتٖ ٗطْْ٘ َٛا هي الخٍَِ ،الػوتٍ ،الٓساد النذائش ْنٖ الوزتونىٗٗ ،نَل
الطايش:
«قَُ٘س٘ٓ هاتتٕ..
ٍٓلن ٗثَٕ ضٖءٗ يٓلَٖ ضاقٙيَٕ٘ٓٙ
س َٕٓٙالػٛوتٍٓ ..ٙالخٍَِٓ ..ٙالزِّٚشٗاتٕ
أساْٙشُ يٌْ ٓٙؤَذٍٔ قَلٗ٘ٙا..
ٍٓٗسٗفُ ٖٕ٘ذٕٙ
قَُ٘س٘ٓ هاتتٕ..
ٍٓلن ٗثَٕ ْ ٖٙالًصِّ َ٘شُ الؿَّحاٗا
سهادٗ هيَ الػٜثحِ ..تًؽٔ الػُِّاس
رٓوًتٓ الخٓاْ٘صٓ ْ ٖٙضَاقٙيٕ٘ٓٙ
ٍٓٚلُّ ه٘اّ ٓٙٙغاستٕ دهاءٕ
ْ ّٓ٘ٛسٌَٓطشَبٔ هٌ ٓٙالذِّهاءٕ..؟»
(رَٗذٓ2007 ،م ،د)167-168 :1
المفارقة التظويرية
ًٗشِّ الذٚتَس يلٖ يطشٕ صاٗذ الوٓاسٖنٔ التػنَٗشٗٔ تؤًّْنا «تٌ٘ٛنٌّْ ٙنٖ ٗسنتخذهِ
الطايش الوًاغش إلتشاص التٌاٖؽ ت٘ي قشْ٘ي هتٗاتل٘ي تٌْ٘وا ًَوٗ هٙني التٌناٖؽٍ ،التٌناٖؽ
ْٖ الوٓاسٖٔ التػَٗشٗٔ ْٛشٓ تَٗم يلٖ استٌٛاس االختالِ ٍالتٓاٍت ت٘ي أٍؾناوٍ ٚناى هني
ضؤًْا أى تتّٕٓ ٍتتواحل ،أٍ تتًث٘شٍ هٗاتل تَٗم يلٖ اْتنشاؼ ؾنشٍسٓ اإلتّٓنأ ْ٘ونا ٍاًٖنِ
االختالِ»(يطشٕ صاٗذ2008 ،م.)130 :
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اىّ للوٓاسٖٔ التػَٗشٗٔ ضٛل٘ي سئ٘س٘ي حسة تٗس٘ن يطشٕ صاٗذ اال أىّ حؤ هالحهنٔ
ًشٕ هي الالصم أى ًزٚشّا ْْٖ اىّ ضايشًا ْاسٍٔ رَٗذٓ ٗو٘ل ه٘الً ٍاؾحاً ًحنَ اسنتخذام
الوٓاسٖٔ رات الكشْ٘ي التشاح٘٘ي؛ «ٍتتن٘ الًول٘ٔ ْْ٘ا يلٖ الوستَٗ٘ي ،ح٘ج تتن٘ أٍالً تن٘ي
ّزٗي الكشْ٘ي هي رٍْٔ ،حاً٘اً ت٘ي الذاللٔ التشاح٘ٔ ألحذّوا الذاللٔ الوًاغشٓ الشهضٗٔ هني
رْٔ أخشٍٕ ،تزل ٙتضداد الوٓاسٖٔ الوضدٍرٔ»(أحوذ ٌَ٘ن1998 ،مٍ .)261 :ست٘ونا ٗشرنى
سثة رل ٙلوا ْٖ الطايش هي الٌٗائ تؤى ٗستحجّ اٙخنش يلنٖ االستؿناءٓ تالتناسٗخ ْنٖ
هحاٍلٔ لتُ٘٘ش الَاٖى توا ٗتالئن هًٍِ ،ها رل ٙسَٕ تًث٘ش يي الزٌَ الطذٗذ لزَٗذٓ الٖ
التُ٘٘ش تاالستٌاد الٖ الوَسٍث التاسٗخٖ.
هي الٗؿاٗا التٖ رلثت اّتوام ْاسٍٔ رَٗذٓ ّٖ ٖؿ٘ٔ سلواى سضنذٕ ٚاتنة هسنلن،
استذ ٛيي اإلسالمٍ ،لن ٗٛتّ تزل ٙتل ٍرِ٘ ْٖ ٚتاتِ «رٗات ض٘كاً٘ٔ» أٚثش اساءٓ َٗرْْ٘ا
ٚاتةٗ ْنٖ التناسٗخ النٖ سسنَل اللِّ(ظ)(رَٗنذٓ2007 ،م ،د)322 :2؛ ٍسا ٗنذاْى يني
اإلسالم ٍٗٛتة ٖػ٘ذٓ تًٌَاى «سسالٔ الٖ سنلواى سضنذٕ» هسنتذي٘اً ْْ٘نا الٛخ٘نش هني
الطخػ٘ات التشاح٘ٔ هٔؿٓ٘اً يلٖ يولِ الطًشٕ «يشاٖنٔ ٍأغنالٍٔٗ ،وخّنل ًَيناً هني اهتنذاد
الواؾٖ ْٖ الحاؾشٍ ،تُلُل الحاؾش تززٍسُ ْٖ تشتٔ الواؾٖ الخػنثٔ الوًكناءٚ ،ونا أًّنِ
ٗوٌح الشإٗٔ الطًشٗٔ ًَياً هني الطنوَل ٍالٛلّ٘نٔ؛ ح٘نج ٗزًلْنا تتخكّنٖ حنذٍد الضهناى
ٍالوٛاىٍٗ ،تًإً ْٖ اقاسّا الواؾٖ هنى الحاؾنش»(يطنشٕ صاٗنذ2006 ،مٗٗ .)121 :نَل
الطايش:
«ٍٓهٔحوٛذٔ ًََسٗ هٓسٕزَٔىٌ تٕٓ٘يَ الزٔذٕسٓاىْ
ٍٓخَذٗزُٓٔ تَثٕ ْٖٙ ٖٙٛضَزٓيٍ
أَٗٛام الٌَّخٍَِْٓٓ ..الُٓشْسٓاىْ
يٓائطَُٔ تُحذُِّٔ ْ ٖٙغٓوٕتٚ
تَسٕؤّلُ يٓيْ ئوٓشٍ ..أٍ ئخْوٓاىْ
َْاقٙوُٓٔ تٌَُاد ٕٙسّٕٓ٘ٓ اللِّ..
َْلَا تَسٕوٓىٔ ََ٘شَ األَحٕضَاىْ
أسؤَلُ ٓٙتِشتِّٓٗ ٙا سٓلْوٓاىْ
ّٓلْ تَزٕشإُ أَى تَٛسٙشَ َٗهاً أَحٓذٓ الػٜلْثٓاىْ؟
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إٍَٔ تَسٕخَشَ َٕٗٓهاً هٙيْ ي٘ٙسٖ
أٍ تُلٗ ٖٙهٓشْٗٓنٓ ْ ٖٙالٌِّ٘شاىْ؟»
(رَٗذٓ2007 ،م ،د)325-326 :2
هي خالل التؤه٘ل ْٖ الٌع٘ الطًشٕ ٗهْش تػَ٘س رَٗذٓ اصاء ّزا الوَؾنَو النٖ الًلني
ٖائالً يلٖ قشٗٗٔ َ٘ش هثاضشٓ تؤىّ ّزُ الٗؿ٘ٔ ًاتزٔ يي ؾنًّ الوسنلو٘ي ٍالطنايش هني
خالل ٍٖٓاتِ هى التاسٗخ اإلسالهٍٖ ،التٗل٘ة ْٖ غٓحاتٍِ ،استحؿاس الطخػن٘ات التشاح٘نٔ
التٖ اتّخزّا سهضاً لًضّٓ األهٔ اإلساله٘ٔ ٍٚشاهتْاٗ ،سًٖ راّذاً الٖ اضًال ْت٘ل الْؤ ْنٖ
ًَٓس أتٌاء أهتٍِ ،تًج الشٍ التٖ خوذت ْٖ أرسادّن يي قشٕٗ احاستْا حتنٖ تٌٗطنى
الَُ٘م السَداء التٖ تلث٘ذت ْٖ سواء األ هنٔ اإلسناله٘ٔ ،لتًنَد هني رذٗنذ َٖٗنٔ هشَّتنٔ
الزاًة ،هتػذ٘ٗٔ لوخكّكات الوستًوشٗي.
ْٗذ استلْن الطايش هي سٍائى التاسٗخ اإلسالهٖ ٍٖام تػ٘اَتْا غ٘أَ ٍرذاً٘ٔ را تؤح٘ش
ٚث٘ش هستخذهاً ّزُ الطخػ٘ات «تكشٕٗ االسنت٘حاء الًٛسنٖ لتَل٘نذ ًنَو هني الوٓاسٖنٔ
التػَٗشٗٔ تْذِ اتشاص التٌاٖؽ الحاد٘ ت٘ي سٍينٔ الواؾنٍٖ ،تؤلّٗنٍِ ،اصدّناسُ ٍتن٘ي ننالم
الحاؾشٍْ ،سادٍُ ،تذَّسُ»(يطشٕ صاٗذ1997 ،م.)121 :
التناص
ًٗذ٘ التٌاظ٘ هي أتشص التٌٗ٘ات الحذٗخٔ التٖ يٌٖ تْا أغحاب الطًش الًشتٍٖ ،احتَٓا تْا
تَغْٓا ؾشتاً هي تٗاقى الٌػَظ الزٕ ٗوٌح الٌع٘ حشاءٖ ٌٍَٖٖ ٍٗسْن ْٖ الٌنؤٕ تنِ يني
حذٍد الوثاضشٓ ٍالخكاتٔ(ضثأً2007 ،م.)1079 :
ٍلزلًٔٗ ٙتثش التٌاظ٘ هي أتشص سوات الخكاب الطنًشٕ الوًاغنشٍ ،هني أدّٔ خػنائع
تٌ٘تِ التش٘ٚث٘ٔ ٍالذالل٘ٔ ،ح٘ج تتذاخل ْْ٘ا أتٌ٘ٔ ًػَغ٘ٔ لْا غنلٔ هختضًنٔ ْنٖ رّني
الوثذوٍ ،تزلٗ ٙػثح الٌع٘ هزوَئ هي الٌػَظ الساتٗٔ الووتنذ٘ٓ ْنٖ النزاٚشٍٓ ،التنٖ
تلتٖٗ رزٍسّا ْٖ حٗل التٌاظ٘»(الًّ2000 ،مٍ .)66 :اًٌّا ٌّا لي ًحاٍل اإلُٗال ْٖ تاب
تًشٗٓات التٌاظ٘ ٍهٌاٖطتْا رل ٙأًِّ تاب قَٗل الٗسوح الوٗام تنِ لنزل ٙسنٌخَؼ ْنٖ
غلة الوَؾَو ،داسس٘ي ها ْٖ الٌع٘ الطًشٕ لٓناسٍٔ رَٗنذٓ هني أّنن٘ ههناّش التٌناظ٘
الوتوخّل ْٖ الٗشرى الٛشٗن ٍالوخل الطًثٖ.
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التناص القرآنی
ٚاى التشاث الذٌٖٗ ْٖ ٚلّ الًػَس ٍلذٕ ٚلّ األهن هػنذساً ٌَ٘٘ناً هني هػنادس اإللْنام
الطًشًٍٕ ،هشاً للوٛأً الوشهَٖٔ لْزا التشات ْٖ ٍرنذاى الٌناس ٍالًونٕ اإلٗحنائٖ النزٕ
ٗحولِ ْٖ حٌاٗاًُ ،الحم الطًشاء ٗتْاْتَى يلِ٘ ٌٍْٗلنَى هني ٌٗثَينِ الػناٍْٖ ،الٗنشرى
الٛشٗن تايتثاسُ ًثًاً سئ٘ساً هي التشاث الذٌٖٗ يٌذ الوسنلو٘ي ٍهػنذساً أدت٘ناً ٗتسنٌّن رسٍٓ
الث٘اى ٍالٓػاحٔ يٌذّن ٖذ ضاّذ اٖثاالً ٍاسًاً هي ٖٙثٓل الطًشاء الوسلو٘ي الوسنتٗ٘ي هني
ّزا التشاث الٗ٘٘نْ .التٌاظ٘ تالٗشرى «لِ ّذِ أدتٖ روالٖ ح٘نج اىّ أسنلَب الٗنشرى ّنَ
األسلَب األهخل للُٔ الًشتٍ٘ٔ ،اتّخار تًؽ غَسُ ٍأسال٘ثِ ًوَرراً ٗؿاِ للػ٘أَ األدت٘نٔ؛
هوا ٗٛسثْا سًٍٗاً ٍرواالًّ .زا ْؿالً يي الْذِ الذٌٖٗ الزٕ ٗزًل التَاغنل تن٘ي الٗناسة
ٍالٛاتة تَاغالً خالٖاً لوا ٗزوى تٌْ٘وا هي سغ٘ذ صاخش تتٗنذٗا الٗنشرى الٛنشٗن ٍالتنؤحّش
توًاًِ٘ الًه٘ؤ»(الُثاسٕ2003،م.)181 :
التناص االقتباسی الكاهل المحور
الًٌَاى ٗٔط٘ش الٖ الوؿوَى ٗوٌٌٛا أى ًَٗل ْٖ تًشّٗ ّزا الٌَو هي التٌاظ٘ َّ« :أى
ًٗوذ الطايش الٖ ًع٘ هستٗلّ ٍهتٛاهل تزاتِ ،سَاءٖ أٚاى ت٘تاً ،أم أت٘اتناً ضنًشٗٔ ٚاهلنٔ ،أم
ضكشاً هي ت٘ت ضًشٕ .أم رولٔ ًخشٗٔ ٚاهلْٔٗ٘ ،تكًِ هي س٘اٍِٖٗ ،ؿًِ ْٖ ًػِ الالحٕ،
تًذ أى ُٗ٘٘ش ْٖ تٌ٘تِ األغلْ٘ٔ٘ ،ضٗذ ْْ٘ا أٍ ٌٗٔٗعٍَٗٔٗ ،ذّٙم ْْ٘ا أٍ ٗئخّش ،سَاءٖ أٚاى ّنزا
التُ٘٘ش أٍ التحَٗش تس٘كاً أٍ هًّٗذاً»(حلثٖ.)172 :2007 ،
ًشٕ ْاسٍٔ رَٗذٓ ْٖ هَاقي ٚخ٘شٓ أخؿى اٗٙات الٗشرً٘ٔ للُتِ الخاغ٘نٍٔ ،اًنضا تْنا
يي تٌ٘تْا اللَُٗٔ األم٘ ٍأياد غ٘اَتْا هي رذٗذ لتٗذ٘م لٌا سإٗتِ االرتواي٘ٔ ،يلنٖ سنث٘ل
الوخال ًشٕ الطايش َٗٗل يلٖ لساى قٓل يشاٖٖ ْٖ ٖػ٘ذٓ تًٌنَاى «هني ٖنال اىّ النٌٓف
أَلٖ هي دهٖ»:
«هٓي َٖال اىّ الٌٓفَ أََْلَٖ هٙي دٓهٖٙ؟
هٓادامٓ ٗٓحٕٛؤٌا الزٌَٔىْ
ًٍَٓشٕ يٓلٖ سأْسِ الضَّهاىْ
يَٓٗلَ خٌضٗشٍ َٖث٘حِ الَرِٕٕ
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ٗٓٗتحنٔ الوٓسارذٓ ٍالٌَٛائآ ٍالحٔػَٔىْ
ال دٗيَ ..ال اٗواىَ ..ال حَّٕ
ٍال يٙشْؼ هٓػَٔى
ٍتََْٔى أْٖذاسٔ الطًَُٔب
ٍٚلُّ ضٖءَٖ ٚذ َْٗٓٔىْ
أقٓالُ تُذادٓ حٓضٌِٗٔ ٗٓسٕؤلَُىْ
يٓيْ إِّٔ رًَْةٍ ْٗٔٗتَلَُىْ
ٗٓتَشًّحَٔى يٓلٖ ضَهَاٗا الزَٓو..
ٗٓٗتَسؤَىَ خُثضَ الوَت ..ٙحُن٘ َٗٔد٘يَىْ»
(الوَٖى الشسوٖ للطايش ْاسٍٔ رَٗذٖٓ.ػ٘ذٓ :هي ٖال اَلٖ الٌٓف هي دهٖ؟)
ًشٕ الطايش ْٖ ّزُ الوٗاقى ٗٔسوٖ ها ٗحٛن الًالن تالزٌَى ٍل٘ا الٗناًَى ٍرنلّ هنا
ْٗٓٔن٘ الوستًوشٗي ٍالًٌٓ٘٘٘ي َّ هػالحْنٍٚ ،لّ هساحٕ٘ التزو٘ل َ٘ش ٖادسٓ يلنٖ اخٓناء
يَ٘تْن ًٍَاٗاّن الحٗ٘ٗ٘ٔ هْوا تطذَٖا تالذٗوٗشاق٘ٔ ٍالحشّٗٔ تذياٍْٗن الكٌّأً ٍٚلوناتْن
الشًأًّ ٍْٖ ،سث٘ل تحٕٗ٘ أّذاْْن االستًواسٗٔ ال ٗٔٗ٘وَى إٔ٘ ٍصى لذٗي الٌاس ٍيٙشؾنْن
ٍال ٗحسثَى حساتاً ألٖذاس الطًَب ٍهػن٘شّن ٍال حتنٖ األقٓنال النزٗي اُستُٛنة تحْٗنن
الزشائن ٍاالًتْاٚات ْالطايش ٌّا ٗتٌاظ٘ تٌاغ٘اً تحَٗشٗاً هى َٖلِ تًالٖ:
ِأي ذَ ِى ٍ
ب ُق ِتل َِت﴾ (التَٗٛش)9-8/
﴿ َو إِذَ ا ِال َن ِو ُءودةُ ُس ِئل َِت ب ِّ
ح٘ج تُط٘ش ا ٔٗٙالٛشٗؤ الٖ ٖؿ٘ٔ ٍأد الثٌات التٖ تو٘٘ض تْا يشب الزاّل٘نٍٔ ،الٗؿن٘ٔ
تتٛشّس تطٛل رخش تحّٕ أقٓال الًشأ األتشٗاء تؤٗنذٕ الزٌنَد األه٘نشٗ٘ٛيٍ .الطنايش ّٛنزا
التٗف دالالت ٍاٗحاءات استوذّا هي الٌع٘ الٗشرًٍٍٖ ،نّْٓا ْٖ اًضٗاحات رذٗذٍٓ ،غاَْا
غ٘أَ رذٗذٓ تتَإْ ٍتزشتتِ الطًشٗٔ ،لْزا لن ًٗتوذ يلٖ الٌع٘ الٗشرًنٖ ايتوناداً ٚناهالً
ٍاًّوا َ٘٘ش ْٖ الثٌاء اللٓهٖ ٍْٗاً لس٘أ تزشتتِ الطًشٗٔ.
التناص االهتظاطی
ٗتث٘٘ي لٌا ٍْٕ تًشّٗ حلثٖ أىّ التٌاظ٘ االهتػاغٖ «َّ أى ٗستلْن الطنايش هؿنوَى
ًع٘ ساتٕ أٍ هُضاُ أٍ ْٛشتٍَِٗٗ ،م تبيادٓ غ٘أَ ّزا الوُضٕ أٍ الوؿوَى أٍ الٓٛشٓ ،هني
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رذٗذ تًذ اهتػاغِ ٍتطشتِ٘ ،هي دٍى أى َٗٛى ْٖ الٌع٘ الزذٗذ حؿَس لٓهنٖ ٍاؾنح ،أٍ
رٚش غشٗح للٌع٘ الساتٕ»(حلثٖ.)191 :2007 ،
اىّ الٌٗكٔ التٖ ٚخ٘شاً ها تلٓت اإلًتثاُ ْٖ أيوال ْناسٍٔ رَٗنذٓ ّنٖ أًّنِ ٖنذ حناسب
اإلًس٘أ ٍساء ال٘ؤس ٍالٌَٗـ هي ّثنَب سٗنا التُ٘٘نش ،رلن ٙأىّ الطنٖء الَح٘نذ النزٕ
ٗستك٘ى أى ٗحشّ٘ الٌاس ٌٍٗٓخ ْٖ رسذّن سٍ الحَ٘ٗٔ ٍالٌطاـ َّ األهل تالوستٗثل
الوطشٔ ٍاإلٗواى تالٗذسٓ يلٖ التُ٘٘ش ،الزٕ ًٗٔتثش ٚخطثٔ خالظ تَغل النٖ تنشّ األهناى
ٍالحشّٗٔ ٍالٛشاهٍّٔ ،زا َّ الزٕ ٗذيوِ اإلسالمٔ ٍٗذيَ الَِ٘ٗٗ ،ل اللِّ سثحاًِ تًنالٖ ْنٖ
ٚتاتِ الًضٗض:
ّذيً ِأسز ُفوا َعلى ِأن ُف ِسه ِِه َلات َِق َي ُطوا ِمً َر ِح َن ِة اَّللِ﴾ (الضهش)53 /
﴿ ُق ِل َيا ِع َبا ِد َي ال َ
ٍَٗرذ الٛخ٘ش هي ّزُ اٗٙات ْٖ الٗشرى الٛشٗن التٖ تحزّس هي الَٖنَو ْنشٗا ال٘نؤس
الزٕ ٗشٗذ الكُآ أى ٗضد٘ الطًة ٍِّْ٘ ،زُ ّٖ خػَغ٘ٔ الٓٛش اإلسالهٖ ٍالتضاهِ تخذهٔ
ح٘آ الثطش ٍهي الوٌكٖٗ تواهاً أى َٗٛى ضايشًا الولتضم تاإلسنالم ْنٖ قلً٘نٔ الوًٌ٘ن٘ي
تْزُ الٗؿ٘ٔ الوحَسٗٔ؛ ٌْشٕ ْاسٍٔ رَٗذٓ ٗئدٕ٘ ّزا الذٍس هي غنو٘ن التضاهنِ تاإلسنالم
ٍْكشتِ السل٘ؤ هستٓ٘ذاً هي الخكاب الٗشرًٖ ،لٛي ٌٗثُٖ لٌا أى ًٓتح َٖسناً ٌّنا لٌطن٘ش
ع
ع الٗشرًٖ لن تٛي هزنشّد صٌٗنٔ لٓه٘نٔ ،اًّونا اسنتٓادٓ هني النٌ ٘
ى اْادتِ هي الٌ ٘
الٖ أ ّ
ع الذٌٖٗ الُائنة هني خنالل اًضٗنا ًسنثٖ يني غنُ٘تِ
ن يثش اهتػاظ الٌ ٘
الوَحٍٖ ،ت ٘
األغل٘ٔ هى تٗاء تٌ٘تِ الًو٘ٗٔ ،تح٘ج هي السْل يلٖ الٗاسة استذياإُ ٍتوخ٘لِ هي خالل
هًشْتِ تالٌع٘ الٗشرًّٖ ،زا ها ٍسد يٌذ الطايش ْٖ ٚالم لِ ٗئّٚذ ِْ٘ يلٖ حٗ٘ٗٔ تٗاء اللّنِ
ٍخلَدُ أهام هػ٘ش الكُآ الوحتَم الوتوخّل ْٖ الٌٓاء ٍالضٍال ،هًتٗذاً تؤىّ الْٗش لن ٗٛتنة
لِ الثٗاء تل حٛن يلِ٘ تالٌٓاء ٍالتذ ٛلِ هي الشح٘ل ٍللكُآ هي السَٗـ ٖائالً:
«اللِّ ٗ ..ا اللِّ ٗ ..ا اللِّ ..
أًَْتٓ الَاحٙذٔ الثٓاٖٖ
ٍيٓػٕشُ الَْٕٗشِ ٗكَِْٗ ٙالٌََٓاءٕ
ُٚلُّ الكُُّآٍِ ..اىْ تَوٓادٕٓ نُلْؤْن
ٗٓتَسٓاَٖكَُىٍَ ..أًَْتٓ تًَْٓٓلُ ..ها تَطَاءٕ»
(رَٗذٓ2007 ،م ،د)329 :2
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ًستطّ٘ هي خالل ّزا الوٗكى تؤ٘ٚنذ الطنايش يلنٖ أىّ التٓناإل هنٌْذ اسنالهٖ ٍاىّ
الكُآ هحَٛهَى تالٌٓاء ٍالوَت ،هْوا قال صهي قُ٘اًْن ألىّ اللِّ ٗٔوْل ٍالْٗٔولٍٗ ،هْش
هي الٌع٘ الساتٕ الحؿَس الخٖٓ للخكاب الٗشرًٌْٖ ،شاُ ٗتٌاظ٘ هى َٖلِ تًالٖ:
﴿كُ ُّل َم ًِ َعلَ ِيهَا َف ٍ
اٌ(َ )62و َي ِبقَى َو ِج ُه َرب َِّك ُذو ِال َجلا ِل َوال ِإ ِك َزاو ِ﴾ (الشحوي)27-26/
ٍٗتّؿح هي الساتٕ أىّ الطايش ٗوتع٘ هًٌٖ ا ٔٗٙالٛشٗونٔ ٍٗسنتلْن هُضاّنا ٍْٛشتْنا،
ٍَٗٗم تبيادٓ غ٘أَ ّزا الوُضٕ أٍ الٓٛشٓ هي رذٗنذ تًنذ اهتػاغنْا ٍتطنشّتْاٍٗ ،حو٘لْنا
ضحٌٔ دالل٘ٔ رذٗذٓ ؾوي اقاس س٘اِٖ الطنًشٕ هني دٍى أى ٗٛنَى ْنٖ النٌع الزذٗنذ
حؿَس لٓهٖ ٍاؾنح ،أٍ رٚنش غنشٗح للنٌع السناتٕ(حلثٍٖٚ .)17 :2007 ،ونا ًنشٕ أىّ
الخكاب الٗشرًٖ راء هتآلٓاً هى الٌع الطًشٕ َ٘ش أى الطايش استثذل اٗٙت٘ي ٍٖام تتُ٘٘نش
الوٓشدات هى االحتٓال توؿوًَْوا ٍغاَْوا غ٘أَ رذٗذٓ ْٖ هؿوَى ْٛشٕ رذٗذ هني
أرل التٌاسٕ هى الس٘أ الذاللٖ للخكاب الطًشٕ ،لًلّ ّنزا التٌناظ٘ االهتػاغنٖ النزٕ
هاسسِ الطايش يثش اراتٔ ا ٔٗٙالٛشٗؤ ٍتطشتْ٘ا ٍايادٓ غ٘اَتْا ْٖ لُنٔ رذٗنذٓ ًٗٔنذ٘ هني
أغًة أًَاو التٌاظ ٍأيوْٗا؛ تح٘ج تتثذٕ٘ هي خاللِ ٖذسٓ الطايش الوثذو يلنٖ التالينة
تالٌع٘ الٗذٗن ٍاخؿايِ ؾوي تٌاء لَُٕ رذٗذ.
ٍْٖ الٌْاٗٔ حٌ٘وا َٗٗل الطايش "أًت تًٓل ..ها تطاء" ًزذُ ٗستخذم التٌاظ الوحنَ٘س
تطٛل ٍاؾح هى ا ٔٗٙالٛشٗؤ:
اَّلل َی َفع ُل َما َی َشا ُء﴾ (حذ)18 /
﴿ َو َمً يُه ًِِ ا ُ
إٌ َ
َّلل َف َنا َل ُه ِمً مُک ِز ٍو َّ
لًلّ الطايش أساد أى َٗٗل هي خالل ّزا التٌاظ٘ تؤى الكُآ ٍالهالو٘ي ًٗٔتثشٍى ؾنوي
ّئالء الزٗي أّاًَا سلكاى اللِّ تثاس٘ ٍتًالْٖ ،ذخلَا تحت دائشٓ الوُؿَب يلنْ٘ن ْٛتنة
اللِّ يلْ٘ن الٌٓاء ٍالضٍال.
التناص هع المثل الشعبی
الوخل َّ حػ٘لٔ تشاث ٍتزاسب قَٗلٔٗ ،حتَٕ يلٖ هًٌٖ ٗػ٘ة التزشتٔ ٍالخثشٓ ْنٖ
الػو٘نٍٗ ،وتناص تاإلٗزناص ٍرونال الثالَٔ(ًث٘لنٔ1981 ،م)196 :؛ ْْنَ رنضء هني الح٘نآ
الَ٘ه٘ٔٗ ،حول دالالت هختلٓٔ؛ َْْ ٗػَ٘س قثً٘نٔ الح٘نآٍٗ ،طنّ٘ يني تٓ٘ٛنش اإلًسناى،
ٍٗٛطّ يي ٍيِ٘ تزاُ اٙخشٗيٍ ،ح٘ي «ٗستً٘ش الطايش سٍ الوخل الطًثٖ ،أٍ ٌٗٗلِ النٖ
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اللُٔ الٓػ٘حٔ ،اًوا ٗٓ٘ذ هٌِ ْٖ خذهٔ ْٛشتٍِ ،تٗذٗوْا تؤسلَب تًث٘شٕ هخ٘ش هي صاٍٗٔ،
ًٍٗول يلٖ الحٓال يلِ٘ هي صاٍٗٔ أخشٕ»(ًَٗا1981 ،م.)68 :
ٖذ ٍنّّ ْاسٍٔ رَٗذٓ الوخل لخذهٔ س٘اٖاتِ الٌٍّٓ٘ٔ ،اتشاص سإٗتِ الطًشٗٔ توا ٗوتاص تنِ
الوخل هي الذالالت الوَحٍ٘ٔ ،للوٗاستٔ ت٘ي ٖػ٘ذتِ ٍالوخضٍى الطًثٍٖٖ ،ذ سل ٙالطنايش
ْٖ تَنّ٘ األهخال قشٗٗٔ ٍاحذٓ تتوخّل ْنٖ تحنَٗش رضئنٖ للٓنم الوخنل هحاْهناً يلنٖ
هؿوًَِ ٍداللتِ األغل٘ٔ.
حٌ٘وا َضا الًشأ الَٗٛت ،يام 1990م ٍاحتّلْا لوذٓ سثًٔ أضْشًٍْ ،ثت ٖنَات غنذام
حس٘ي حشٍٓ الَٗٛتٍ ،استٛثت ٚخ٘شاً هي أيوال الٗتل ٍاالًتْاٚات لحَٗٔ اإلًسناى ،أًطنذ
ْاسٍٔ رَٗذٓ ٖػ٘ذٓ تحول يٌَاى «سّ٘ الُذسٚ ..زاب» ًزٚش هٌْا:
ضًَةٗ ٗٓونَتٔ ٍٓهٓنا لٙلْونَت ٙأسٕنثابٔ
تُْذادٔ ّٓلْ لَنٕ ٗضَلْ للطِّنًش أحٕثنابٔ؟
الذّٛشُ ٗٓطْذٍٔ ٍّٓٓوٕأ الطِّنًش سن٘ٛابٔ
ًَطتأُ يوشاً يٓلَنٖ يٌَٕٕٓ٘٘ن ٙٙرٓوًٌَٓٛنا
أُسنذٗ يلننٖ األّنلِ لأليٓنذٓاء ٙأرًَْننابٔ
غٙشًَْا أسَٔداً ًَث٘ىٔ الوَٓتٓ ْنٖ سٓنَِٓٚ
أقَْٓالُْٔنٕ ْ ٖٙلَْ٘ةِ الْخَََِٕٖ ٙذٕ ضَاتَٔا
دٓمٔ الَُٕٗٛن نت ٙأهنننامٓ اللّنننِ ٗٓسنننؤلٌَُا
لٛننلّ ؾننٍٕ٘ ٍٓهْٓوٓننا قننالَ أتننَابٔ
ُٖلْ لٙلَُٕٗٓٛنت ٙالَّتنٖ ََاتنتٕ ًََاسِسٔنْا
يَدٕ الٖ الحِّٕ سّ٘ٔ الُذسِ ٚزّابٔ
تُٓذادٔ ال تًَٕتٙثنٖ اى ُٖلْنتٔ ْنٖ ألننٍ
(رَٗذٓ 2007م ،د)29-31 :3
ًزذ الطايش ْٖ ّزُ األت٘ات تاسصٓ اإلٗٗاو ًٗاتة الًشأ أٍ تاألحشٕ غنٌّاو الٗنشاس ْْ٘نا
يلٖ ّزا الًول الُادس الزٕ تادسٍا الٍِ٘ ،أْؿٖ الٖ اسأٖ دهاء الٌاس األتشٗناء هني دٍى إٔ
هثشّس أٍ سثةٍَٗ .رِ٘ ًٗذاً الرياً للكُآ الزٗي ٗحٛوَى الطًة ٍٗٔهْشٍى أًٓسْن ٚاألسَد
لٛي ْٖ هَارْٔ األيذاء ٗٔػثحَى ٚاألرٗال ٌٗزشٍّى أٌٗوا ٗشٗنذ األينذاء رنشّّنا ٍالطنايش
ٗستحؿش ْٖ الطكش الخاًٖ هي الث٘ت الخالج الوخل الًشتٖ "أسذ يلٌ٘ا ٍْٖ الحشٍب ًًاهٔ"
ٍٗتٌاظ٘ هًِ تٌاغ٘اً تحَٗشٗاًٍ ،الوخل ٗٔؿشَب لوي ٗثذٕ الطزائ يٌذها َٗٛى ْٖ هؤهي هي
يذٍُ٘ حن ٗزثي يٌذ هَارْٔ األخكاس َْْ َٖٕ يلٖ الؿًٓاء ٍرثاى أهام األينذاءٍٗ ،حناٍل
الطايش أى َٗٗل تؤىّ ّزُ الٗؿ٘ٔ تػذٔ يلٖ حّٛام الًشأْٗ ،نذ استؤسنذٍا يلنٖ الَٗٛنت
ٍاحتلَّّا تٌ٘وا يزضٍا يي التػذٕ لأليذاءٍٗ ،زّٚشًا رَٗذٓ تالٓتشٓ الثاسينٔ لوذٌٗنٔ تُنذاد
التٖ ٚاًت هٗشّاً للخالْٔ الًثاس٘ٔ ٍياغؤ للحؿاسٓ اإلساله٘ٔ الثاّشٓ.
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ٍؾوي ّزا الس٘أ لًلِّ هي الوستحسي أى ًٗتٌع الٓشغٔ هَؾّح٘ي تؤىّ الطنايش ٖنذ
أتٖ ْٖ الث٘ت الخاًٖ تتَسٗٔ سائًٔ ،ح٘ج ٍسٕ٘ ْٖ ٚلؤ "س٘٘اب" ْبىّ لْا هًٌ٘٘ي أحذّوا
هؤخَر هي التس٘٘ة ٍَّ توًٌٖ اإليتأ ٍالتحشٗشٌٍّ ،نا ست٘ونا ٗوٛني أى ًؤخنزّا توًٌنٖ
الزاسٕ ٍالوٌكلٍّ ،ٕٙزا َّ الوًٌٖ الٗشٗة الوتثادس الٖ الزّي تسثة التوْ٘نذ لنِ تَٗلنِ
"الذّش ٗطذٍ"ٍ ،الخاًٖ أًّْا تُط٘ش الٖ الطايش الًشاٖٖ الوشهَٔ تذس ضاٚش الس٘٘ابٍّ ،زا ّنَ
الوًٌٖ الثً٘ذ الزٕ ٌٗٔطذُ رَٗذٍٓ ،هٗاتل ّزا ٗػَ٘س الطايش الضهي الشاّي تٛلّ ها ٌٗكنَٕ
يلِ٘ هي ؾًّ ٍَّاى ،ح٘ج استلّت تُذاد سّ٘ الُذس ْٖ ٍرِ ضٗ٘ٗتْا نلواً.
ًٍشاُ ٗػشّ تؤًٌّا روً٘اً هسئٍلَى يي الذهاء التٖ أسٗٗت ٍْٖ ،الٌْاٗٔ ًزذ الطايش ٗذيَ
الًشأ للًَدٓ الٖ سث٘ل الحّٕ.
نتيجة البحث
اىّ الشهَص التٖ استخذهْا الطايش ْاسٍٔ رَٗذٓ سَاء ٚاًت دٌٗ٘نٔ أم تاسٗخ٘نٔ ٚلّْنا ال
تخشد يي اقاس الوَسٍث اإلسالهْٖ ،لًلّ ّزا ًاتى هني الشإٗنٔ اإلسناله٘ٔ التنٖ ٌٗتْزْنا،
ْ٘تًضّص ّزا الٛنالم هنى ينذم تَن٘نّ الشهنَص األسنكَسٗٔ الُشت٘نٔ ٍاإلَشٗٗ٘نٔ ٚسن٘ضّٗ،
ٍأدًٍ٘اٍ ،صَٗس ٍلَ لوشٓ ٍاحذٌْٓ ،زذ ضًشُ خال٘اً هٌْا.
لزَء الطايش للوٓاسٖٔ التػَٗشٗٔ ٚاى تْذِ اتشاص التٌاٖؽ ت٘ي حالٔ األهٔ اإلساله٘ٔ ْٖ
هاؾْ٘ا الوطشٔ ٍالضاّش ٍحاؾشّا الولٖء تالؿنًّ ٍالْنَاىٍ ،تًث٘نش يني االيتنشاؼ يلنٖ
األٍؾاو الٗائؤ ْٖ األهٍّٔ ،زُ الوٓاسٖٔ الوَح٘نٔ تنزّٚش الٗناسة تاألٗنام الٌاغنًٔ هٗاتنل
األٍؾاو الوؤساٍٗٔ التٖ ٗتخث٘ف ْْ٘ا الوسلوَى ٍهي خالل ّزُ الوٓاسٖٔ ٗسنتحجّ الٗناسة
يلٖ تُ٘٘ش الَاٖى الوَرَد ْٖ أسلَب َ٘ش هثاضش.
اىّ لزَء الطايش الٖ التٌاظ٘ ه ٌِّٛهي االًٓتا يلٖ هزاالت اٗحائ٘نٔ صاخنشٓ تالوًناًٖ،
ٍَّ ال ٗلزؤ الِ٘ للْشٍب هي الَاٖى ،اًوا ٗٔٗثل يل٘نِ سناي٘اً لكنش ٖؿناٗاُ تػنَسٓ أيونٕ
ضاحٌاً ًػِ٘ توَسٍث ْٛشٕ ٍياقٖٓ هي خالل الزوال٘ات الًت٘ٗٔ ْٖ حَب رذٗنذً .اّ٘نٙ
يي أىّ الطايش ْٗذِ هي ٍساء التٌاظ الٗشرًنٖ اسنتخالظ الًثنش ٍتنضٗ٘ي يولنِ الطنًشٕ
تالتٌضٗل الًضٗض ٍاألخز تؤسلَتِ الٛتاتٖ الٖ الشٖٖ ٍالسٔوَ٘ يثش استخذام األسنلَب الٗشرًنٖ.
ٍْٖ الٌْاٗٔ التذ ٛهي اإلضاسٓ الٖ أىّ ْاسٍٔ رَٗذٓ تايتثاسُ ضايشاً هلتضهاً لنن َٗنّنّ ّنزُ
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الَسائل اإلٗحائ٘ٔ هي أرل الٓيّ ْحسة ،تل ٍنّْٓا ْٖ خذهٔ ٖؿاٗا األهٔ اإلسناله٘ٔ ٍتنجّ
الَيٖ ْٖ ًَٓس الزوَْس.

 / 37دراسات األدب المعاصر ،السنة السابعة ،خریف < ،9;3العدد السابع والعشرون

المظادر والمراجع
اسواي٘ل ،يضالذٗي1972 .م ،الشععر العر عی المعاطعر؛ قضعايا ووعواهر الفنيعة والمعنويعة ،ت٘نشٍت:
داس الخٗأْ.
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