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ى
المقاربةىالحداثوةىاألركونوةى
للوحيى:ىفاتحةىالكتابىنموذجاً" ى
د،ىحامدىرجبىعباس ى
جامعةىالقاهرةى–ىمصر ى
امللخص:
حؿعي هظه الىعْت للىْىٍ نلى اإلآاعبت
الحضازُت للمُ٘غ الجؼاثغي مدمض ؤعٗىن لكاهغة الىحي ،
وجداو ٛالضعاؾت الخىِْ نلى ؤهم الػىابـ واإلاغج٘ؼاث
التي خ٘مذ ؤعٗىن في جىاوله لكاهغة الىحي ٖ ،ما حهغغه
آللُت جؿبُٔ ؤعٗىن لؤللؿيُاث الحضًشت نلى َاجدت
ال٘خاب والاؾخُاصة منها  ،خُض نمض ؤعٗىن لخجاوػ
الٓغاءة الشهاثغٍت الؿٓؿُت والٓغاءة الخُؿيرًت
ال٘الؾُُ٘ت لُاجدت ال٘خاب لُيخٓل بلى ما ؤؾلٔ نلُت
"البرجىٗى ٛألالؿجي الىٓضي" والظي ْضم مً زالله ْغاءة
ؤلؿيُت هٓضًت للخُاؾير ال٘الؾُُ٘ت التى جىاولذ َاجدت
ال٘خاب ٖ ،ما جبو طل ٚالخدلُل ألالؿجي بخدلُل جاعٍخي
وؤهتربىلىجي للُاجدت  ،وْض خاولذ الىعْت الىْىٍ نلى
مالمذ هظه الٓغاءة ألاعٗىهُت واهتهذ لخٓضًم نضص مً
اإلاالخكاث الىٓضًت خىلها..
ال جىُ ٚاإلآاعبت ألاعٗىهُت لُاجدت ال٘خاب نً
ؾاثغ مٓاعباجه لكاهغة الىحي فى ٗلُتها
 ،ومٓاعبخه للىظ ؤلاؾالمي اإلآضؽ (الٓغآن) ،
َ
خُض ْام ؤعٗىن بخؿبُٔ "الخدلُل ألالؿجي" نلى الٓغآن
ال٘غٍم في ٖخابه "الٓغآن مً الخُؿير اإلاىعور بلى جدلُل
الخؿاب الضًجي" َ ،خهغع لؿىعحي الُاجدت وال٘هِ،
ً
وْام بخدلُلهما جدلُال ؤلؿيُا ،
وفي نضص مً ٖخبه ألازغي بشاعاث بلى هظا ألامغ.
َ
وٗان ؤعٗىن ْض َؾل َ ٚهظا اإلاىهج في حهامله مو الٓغآن
مىظ ؤواثل الؿبهُىاث ًٓ ،ى" :ٛلٓض شغنذ في جؿبُٔ
بشٙالُاث ومىاهج اللؿاهُاث والؿُمُاثُاث لخدلُل
الخؿاب الٓغآوي مىظ ؤواثل الؿبهُىاث مً الٓغن
اإلااض ي" .
وجىؿلٔ مٓاعبت ؤعٗىن للخؿاب الٓغآوي مً
جدضًضه للمٙاهت اإلاهغَُت للىحي َ ،ةطا ٗاهذ الٓغاءة
الخٓلُضًت ألاعزىػٖؿُت جمىغو الىحي غمً مٙاهت
مهغَُت ماصاها "ؤن الٓغآن هى نباعة اإلاغظو ألانلى

والنهاجي لٙل البشغ فى ٗل ػمان ومٙان  ،وهى ًخهالي نلى
ؤي همـ مً ؤهماؽ ما هضنىه الُىم بالخاعٍسُت  ،وال
ًخإزغ بها نلى ؤلاؾالّ" َ ،ةن مشل هظا الخطىع وبن قل
ً
ً
مٓبىال فى الهطىع الىؾؿي  ،بال ؤهه لم ٌهض مٓبىال فى
الؿُاْاث اإلاهاضغة اإلاخهضصة الشٓاَاث ٖما لم ٌهض
ً
مٓبىال لضي ؤعٗىن فى ْغاءجه الحضازُت للٓغآن َ .ما هي
مالمذ اإلآاعبت ألاعٗىهُت الحضازُت اإلآترخت للٓغآن؟ وما
هي عٗاثؼها وغىابؿها؟ وماهي آلُاتها؟ وُِٖ جبلىعث
هظه اإلآاعبت فى ْغاءجه لُاجدت ال٘خاب؟ ما ألازغ
الاؾدشغاقى ؤو التراسي ؤو الحضاسي فى مٓاعبت ؤعٗىن لُاجدت
ال٘خاب؟ وهل زمت ابخٙاع فى اإلاهالجت ألاعٗىهُت لُاجدت
ال٘خاب بن نلى اإلاؿخىي اإلاُاهُمي ؤو ألاصاحي؟
وجداو ٛالىعْت ؤلاظابت نلى هظه الدؿائالث مً
زال ٛالهىاضغ الخالُت:-
ً
ؤوال :الٓغاءة ألاع ٗىهُت للىحي :الػىابـ
واإلاغج٘ؼاث.
ً
زاهُا :الٓغاءة ألاع ٗىهُت لُاجدت ال٘خاب.اإلآاعبت
ً
الحضازُت ألاع ٗىهُت للىحي َ :اجدت ال٘خاب همىطظا"

ً
زالشا  :مالخكاث هٓضًت خى ٛالٓغاءة ألاعٗىهُت
للُاجدت.
ً
أوال:القراءة ألار كىنيت للىحي :الضىابط
واملرجكزاث-:
ؤنلً ؤعٗىن ؤهه ال ٌؿعي مً زالْ ٛغاءجه
الحضازُت للٓغآن بلى بلىعة هكغٍت الهىجُت خضًشت
للىحي  ،جمً٘ اإلاشِٓ اإلاامً مً بْامت جىأَ
واوسجام بين بًماهه وؤػمت اإلاهجى التى تهُمً نلى
اإلاشهض الشٓافي اإلاهاضغ  ،ألنها مهمت ضهبت لم
ًخم التهُا لها مً ْبل الُ٘غ ؤلاؾالمي زالٛ
الٓغن الخاؾو نشغ  ،نلى ن٘ـ ما خضر
للمؿُدُت الٙازىلُُ٘ت والبرحؿخاهدُت  ،التى ٗاهذ
ْض ؤظبرث زال ٛالٓغهين الشامً والخاؾو نشغ
نلى اؾدُهاب اإلاهغَت الهلمُت اإلاتراٖمت مً ْبل
الهلىم ؤلاوؿاهُت والاظخمانُت  .ولظا ٗان ؾمىح
ؤعٗىن هى بناصة ؤشٙلت مُهىم الىحي لٙي ًطبذ
ً
واؾها ٖما ٗان نلُه ألامغ فى بضاًخه وطلٚ
ً
اهؿالْا مً اإلاشا ٛؤلاؾالمي ألهه فى هكغ ؤعٗىن
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ً
ألاٖثر بهماال مً ْبل اإلاؿاع الالهىحى الؿاثض
1

صازل الُ٘غ الًغبي (اليهىصي – اإلاؿُحي).
وٗان ؤعٗىن ْض خضص غابؿين ؤو هضَين
ًجب نلى الٓاعت بلىيهما لُسىع مًامغجه مو
الىظ الضًجي وَؿخؿُو بهجاػ ْغاءة خضازُت له ،
أولهما ً :خهلٔ باإلاهغَت الهلمُت التى ًيبغي ؤن
ًتزوص بها الٓاعت  ،وزاضت فى مجا ٛاللؿاهُاث
والؿُماثُاث  ،خُض اوهضام ألاعغُت اإلاُهىمُت
واإلاهغَُت الخاضت بالهلىم ألاوؿاهُت فى اللًت
الهغبُت  ،ؤما الهدف الثاني َُ :خمشل فى جضعٍب
الٓاعت نلى الخمُيز بين "الخُؿير الضًجي"
و"جدلُل وجُُ٘ ٚالخؿاب الضًجي" َاألزير يهضٍ
ؤَ الٓغاءة ألاعٗىهُت بلى ببغاػ الطُاث اللؿاهُت
وآلُاث الهغع والخبلٌُ وؤلاْىام واإلآاضض
اإلاهىىٍت الخاضت بما ٌؿمُه "الخؿاب الىبىي" ،
ٖما ًدبجي جدلُل الخؿاب الضًجي حؿائالث
ؤلاهثربىلىظُا الضًيُت والشٓاَُت والاظخمانُت
للخهغٍ نلى اإلاُاهُم والخطىعاث وؾغّ
الخإضُل للمهاوي والهٓاثض التى جخإؾـ نليها
ظمُو ألاصًان اإلاهغوَت فى جاعٍش اإلاجخمو
2
البشغي.
وٍمً٘ الىْىٍ نلى مجمىنت مً اإلاباصت
التى جخد٘م فى ْغاءة ؤعٗىن الحضازُت للٓغآن:
أولها  :الخمُيز بين مؿخىٍين مً الىحي
اإلاؿخىي ألاو ٛالىمىطط اإلاشالي ألانلي لل٘خاب ؤو
"ؤم ال٘خاب" وهظا الىىم مً الىحي مىظىص فى
اللىح اإلادُىف ؤو فى ٖخاب ؾماوي  ،وهظا
ال٘خاب الؿماوي جلٓى نىه الىبي الٓغآن ٖما
جلٓي ؾاثغ ألاهبُاء واإلاغؾلين عؾالتهم  ،ؤما
اإلاؿخىي الشاوي َهى ًخمشل فى اإلاضوهاث الىطُت
الغؾمُت اإلاًلٓت ؤو الؿبهاث ألاعغُت ٖما
ٌؿميها ؤعٗىن وهظا اإلاؿخىي ألازير مً الىحي هى
ما ًسػهه ؤعٗىن لخٓىُاث الخإوٍل والخُؿير
3
ومنهاظُاث البدض اللؿاوي والؿُمُاجي.

ً
ثانيا  :بطا ٗان الىظ الٓغآوي "اإلاصحِ"
ٌشٙل باليؿبت ألعٗىن "مضوهت هطُت عؾمُت
مًلٓت" ؤي مىتهُت ؤو مدطىعة ومدضصة بهضص
مً آلاًاث وهاظؼة وم٘خملت مً خُض ضًُت
الخهبير وضًُت اإلاػمىن َ ،ةنها فى الىْذ طاجه
حهض مُخىخت ومىُخدت نلى الؿُاْاث ألاٖثر
ً
4
جىىنا والتى جىؿىي نليها ٗل ْغاءة ؤو جإوٍل.
ً
ً
ثالثا  :انخبر ؤعٗىن الىظ الٓغآوي ظؼءا مً
ً
ً
ً
الترار ولِـ مُاعْا له ؤو مخهالُا مىُطال نىه
ً
ؤو مطضعا له ٖ ،ما جظهب لظل ٚمىاِْ َ٘غٍت
ؤزغي فى حهاملها مو الٓغآن ًٓ ،ى ٛؤعٗىن  ":بن
ُ
ُّ ُ ّ
ون ِّ َ
ش نلُه بطُخه
ما ٗان ْض ْبل ونلم وَؿغ ِ
الىحي فى الؿُاْاث اليهىصًت واإلاؿُدُت
ً
وؤلاؾالمُت ً ،يبغي ؤن ًُ ّ
ضعؽ ؤو ًٓاعب مىهجُا
بطُخه جغُٖبت اظخمانُت لًىٍت ّ
مضنمت مً ْبل
الهطبُاث الخاعٍسُت اإلاشترٖت وؤلاخؿاؽ
باالهخماء بلى جاعٍش الىجاة اإلاشترٕ لضي
5
الجمُو".
ً
رابعا  :بطا ٗاهذ اإلآاعبت ألاعٗىهُت ألالؿيُت
الؿُمُاثُت للىحي حهلٔ ؤو حهؿل ألاخٙام
الالهىجُت التى جٓى ٛبإن الخؿاب الٓغآوي ًخجاوػ
الخاعٍشَ ، 6ةنها فى طاث الىْذ ال حؿٓـ جلٚ
ألاخٙام وال جخجاهلها ؤو جدظَها ٖما َهل نلماء
ألالؿيُاث والخاعٍش اإلاهاضغون ألعٗىن  ،بدُض
جم بخال ٛالخُؿير الىغعي الهلمىي مدل ييره
مً صون ؤن ٌهىا ؤن الىظ الضًجي ٌهض مغظهُت
7
وظىصًت بظباعٍت باليؿبت للمامىين.
ً
خامصا  :الىظ الٓغآوي ًٓىم نلى بيُت
عمؼٍت مجاػٍت لضي ؤعٗىن بسالٍ ما ًغي
اإلاُؿغًٍ الخٓلُضًين الظًً ًخهاملىن مهه ٖبيُت
خغَُت مىؿُٓت  ،وهظه البيُت الغمؼٍت اإلاجاػٍت
ججهل للىظ الٓغآوي مهان مىُخدت نلي الخهضص
والخىىم  ،ومً زم جدُذ ججاوػ ؾُاظاث اإلاُؿغًٍ
اإلاًلٓت التى حسجً الىظ صازل "ؤهكمت مً
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قال ٛاإلاهاوي والضالالث الحاَت اإلاسجلت فى اللًت
 ،واإلاابضة َٓـ فى ؤوؾاؽ مؿخسضمي هظه
اللًت الظًً ٌؿخؿُهىن وخضهم الهشىع نلى
ألاضل الخاعٍخي واإلاهىىي للُٓم ا َ
إلاغ ْؾ َملت
8
واإلاىقُت فى الغمىػ والهالْاث".
ً
ً
شادشا  :لم ًُاغل ؤعٗىن بين ؤًا مً
اإلاضاعؽ اللؿاهُت اإلاسخلُت ٖما لم ًسػو ألي
مضعؾت لؿاهُت صون ييرها  ،بط ؤن مضاعؽ نلم
ّ
ألالؿيُاث ماػلذ باليؿبت بلُه فى ؾىع الدشٙل
 ،لظلْ ٚغع ؤن ًترٕ مطير ومػمىن ٗل ْغاءة
ّ
ومشغنت نلى ؤٖثر مً حؿائٛ
وجىظهها  ،مُخىخت
9
وجإوٍل.
ً
شابعا  :اإلآاعبت ألاعٗىهُت شانها شإن ؤًت
ً
ً
مٓاعبت ابؿخمىلىظُت حشٙل ظهضا مخىاضال
لخجاوػ ؤلاٖغاهاث البُىلىظُت – الُيزًاثُت
والاْخطاصًت والؿُاؾُت واللًىٍت ٖ ،ما ؤنها
مداولت للخغوط اإلاخ٘غع زاعط خضوص الؿُاظاث
اإلاًلٓت التى ٌشٙلها ٗل جغار فى مغخلت بلىعجه
اإلا٘شُت  ،وهظا الخغوط ٖما ًطُه ؤعٗىن
مخ٘غع/المخىاهي ً ،خىأَ مو مؿاعًٍ في آن مها
 " :مؿاع الطىفي الظي ًٓىم بدغٖت عوخُت ال
حؿخٓغ فى ؤي مغخلت مً مغاخل الؿلىٕ هدى
هللا  ،ومؿاع الباخض الظي ًخسظ البدض الهلمي
ٖمماعؾت هػالُت  .بمهجي ؤهه ًغَؼ
ً
ابؿخمىلىظُا الخىِْ نىض خل مهين مهما خٓٔ
مً هخاثج َ .هى ٌهخبر الخؿاب الهلمي بمشابت خل
جٓغٍبي ماْذ  ،ؤي ؤهه مضنى بلى ججاوػه فى
مغخلت الخٓت" 10ومً زم َالحٓاثٔ ؤو الىخاثج
التى ًخم الخىضل بليها ؤو جل ٚالتى ًخم ال٘شِ
ننها بهض هظه اإلآاعبت ال حهضو ؤن جٙىن وؿبُت
وماْخه.
وبطا ٗاهذ جل ٚؤهم اإلاباصت التى خ٘مذ
الهٓل ألاعٗىوي فى ْغاءجه للىظ الٓغآوي َ ،ةن
ألاداة التى اْترخها ؤعٗىن إلهجاػ ْغاءجه الحضازُت

للٓغآن هى العقل الاشخطالعي اإلاؿخٓبلي اإلاىبشٔ
 ،وهى ًسخلِ نً ظمُو ألاشٙاٛ
ً
الابؿخمىلىظُت التى اجسظها الهٓل ؾابٓا فى
ظمُو الؿُاْاث الشٓاَُت بما َيها الهٓل
الخ٘ىىلىجي/الهلمي/الخلُؼي اإلاهُمً نلى الًغب .
وَهمل هظا الهٓل فى قل زالزت بغجىٗىالث
مخضازلت ومخُانلت :بغجىٗى ٛالٓغاءة الخاعٍسُت –
الاهتربىلىظُت  ،بغجىٗى ٛالٓغاءة ألالؿيُت –
الؿُمُاثُت  ،بغجىٗى ٛالٓغاءة الالهىجُت –
11
الخُؿيرًت.
ً
ثانيا :القراءة ألاركىنيت لفاجحت الكخاب-:
بضء ؤعٗىن ْغاءجه لُاجدت ال٘خاب بـ
"برجىكىل القراءة الطقصيت" ؤو الشهاثغٍت
الخهبضًت  ،وهي ْغاءة ً٘غع َيها اإلاؿلم الٙلماث
اإلآضؾت لُاجدت ال٘خاب وَهُض جدُين ؤو ججؿُض
اللحكت الخضشُيُت التى جلُل َيها الىبي بٙلماث
الُاجدت ألو ٛمغة  ،ومً زم ٌؿخدػغ الحالت
الهامت للخؿاب واإلاىاِْ الشهاثغٍت ٖما
ٌؿدبؿً الخهالُم اإلاىحي بها واإلا٘شُت فى آًاث
الُاجدت الؿبو .وبهض هظه الٓغاءة حهغع ؤعٗىن
"للبرجىكىل الخفصيري" وٍخمشل فى ٗل الٓغاءاث
والخُاؾير الخٓلُضًت التى جىاولذ الُاجدت ،
وانخبرث هُؿها ظاهؼة ونهاثُت  ،وهظه الخُاؾير
ٗلها – ٖما ًغي ؤعٗىن – ًيبغي ؤن ُج ّس َ
ػو
لخدغي ؾىٍل وضهب وخُغ ؤعُٖىلىجي ٗامل نً
اإلاهجي  ،وؤمغ ٖهظا فى يير مٓضوع ؤعٗىن .وهظا ما
ظهل ؤعٗىن ًيخٓل مباشغة بلى البرجىٗى ٛالشالض
 ،والظي ؤؾلٔ نلُه "البرجىكىل ألالصني
النقدي"  ،والظي خاو ٛمً زالله ؤعٗىن ؤن
ًٓضم ْغاءة ؤلؿيُت هٓضًت للخُاؾير ال٘الؾُُ٘ت
لُاجدت ال٘خاب ًٓ ،ى ٛؤعٗىن  " :ؤما البروجىٗىٛ
الشالض وألازير للٓغاءة َهى طل ٚالظي ؾىداوٛ
اجبانه ،وبما ؤهىا ال همل ٚحؿمُت ؤَػلَ ،ةهىا
ؾىضنىه بالبروجىٗى ٛألالؿجي الىٓضي ،وؾىٍ
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ً
جٙىن ْغاءجىا ؤلؿيُت ؤو لًىٍت ؤوال ألنها تهضٍ
بٓضع ؤلامٙان بلى جبُان الُٓم اللًىٍت اإلادػت
ً
ً
للىظ ،ول٘نها ؾخٙىن هٓضًت ؤًػا بمهجى ؤن ٗل
ما ؾىٓىله لً جٙىن له بال ُْمت اؾخ٘شاَُت ؤو
12
اَتراغُت في هكغها"
ومً زال ٛهظا البرجىٗى" ٛألالؿجي
ً
الىٓضي" ؾُٓضم ؤعٗىن جدلُل ؤلؿجي ؤوال زم
ًدبهه بخدلُل هٓضي جاعٍخي وؤهثروبىلىجي
للُاجدت.
ً
أوال  :الخحليل ألالصني-:
اؾخؿام ؤعٗىن مً زال ٛاؾدشماعه ألصواث
الخدلُل ألالؿجى آلًاث الُاجدت مً الُٓام
بخدلُل هدىي ؤو ْىانضي  ،خُض صعؽ
صائغاث الخطاب ومشكالجه (ٖشب٘ت الػماثغ
والهالْاث َُما بُنها  ،واإلاهغَاث  ،وألاؾماء
وألاَها ، ٛوالىكم وؤلآًام  ،والىمىطط الهاملي
ؤو الُانلي )..بانخباعها جُؿغ آلُاث الاشخًاٛ
الىدىٍت واإلاهىىٍت لُاجدت ال٘خاب ٖجؼء مً
الىظ اإلآضؽ"الٓغآن".
فاملعرفاث بـ"ا "ٛفى آًاث الُاجدت لها
وقُُخين  ،ألاولى ًمً٘ الىْىٍ نليها مً ٖالم
اإلاُؿغًٍ ال٘الؾُُ٘ين ٖـ"َسغ الغاػي" فى جُؿيره
ال٘بير لـ "الحمض هلل" فى َاجدت ال٘خاب  ،وهي
الخهمُم فى الؼمان واإلاٙان ًٓ ،ى ٛالغاػي ":بهه
حهالي لم ًٓل (ؤخمض هللا) ولً٘ ْا( ٛالحمض هلل)
 ،وهظه الهباعة الشاهُت ؤولي لىظىه ؤخضها  :ؤهه
لى ْا( ٛؤخمض هللا) ؤَاص طلٗ ٚىن طل ٚالٓاثل
ً
ْاصعا نلى خمضه  ،ؤما إلاا ْا( ٛالحمض هلل) َٓض
ً
ؤَاص طل ٚؤهه ٗان مدمىصا ْبل خمض الحامضًً
َ ...هى حهالي مدمىص مً ألاػ ٛبلى ألابض بدمضه
الٓضًم وٖالمه الٓضًم"  .ؤما الىقُُت الشاهُت
للمهغَاث َهى الخطيُِ فى التراُٖب اللًىٍت ،
ٖما فى (الطغاؽ اإلاؿُٓم  ،الظًً ؤوهمذ نليهم

 ،اإلاًػىب نليهم َ )..هظه ٗلها نباعة نً
13
مُاهُم ؤو ؤضىاٍ ألشخاص مدضصًً بضْت.
وفي جدبو ؤعٗىن لشبكت الضمائر فى آًاث
الُاجدت وقِ اإلاُهىم ألالؿجي "مُهىم
15
الهامل " 14واؾدشمغ ظهىص "ظغٍماؽ "
الؿُمُاثُت فى الخدلُل الىص ي ٖما اؾخُاصه مً
"الىمىطط الهاملي"ٖ 16ما ضايه "ظغٍماؽ" إلاا
له مً مم٘ىاث وؤصواع جخجاوػ ما ًمً٘ ؤن ًٓىم
به الُانل فى الؿُاّ اللًىي َُ ،ي جدلُل
ؤعٗىن لـ"الحمض" فى َاجدت ال٘خاب والجضلُت
ُ
غؾل ًٓ ،ى ٛؤعٗىن":ه٘ظا
الٓاثمت بين الٓاثل واإلا ِ
هطل بلى همىطط ناملي خُض ًٙىن هللا َُه هى
إلاغؾل للىهم  ،والظي ٌؿخٓبل َهل
الهامل ا ِ
الحمض والش٘غ  ،ؤما الٓاثل َهى الهامل الظي
ُ
جغؾل بلُه الىهم  ،والظي ًغؾل َهل الحمض
والش٘غ بلى هللا .وه٘ظا هغي ؤن مُهىم الهامل
ًلبي بالُهل جل ٚالحاظت التى جضَهىا بلى حهُين
ظملت مً الىقاثِ الىدىٍت واإلاهىىٍت اإلاىجؼة
مً ْبل َانل واخض ؤو طاث واخضة" .17لً٘
ؤلاشٙا ٛهىا ؤن ؤعٗىن بهض جىقُُه للىمىطط
الهاملي  ،والظي ًىضح بجالء مطضعٍت الىظ
(الُاجدت) بال ؤن ؤعٗىن ًيخهي لىدُجت يغٍبت ال
جخىأَ مو الىخاثج التى ًٓغها الىمىطط الهاملي ،
ًٓى ٛؤعٗىن ً " :يبغي ؤن وهلم ؤن ال جىظض فى
الىظ ؤًت نالمت ْىانضًت صالت نلى هىٍت
اإلاالِ" 18وَؿخضعٕ بإن فى باقي الىظ الٓغآوي
ما ٌشير بلى طل ٚمً ْبُل "ْل  ،بها  ،هدً ،
ؤها".19
ؤًػا وِْ ؤعٗىن نلى ألاشماء الىاعصة فى
الُاجدت واؾخضعى مُهىم ؤلؿجى لخىاولها
"اإلاُاهُم ألاضلُت" ونغَها بإنها جل" ٚالتى بطا ما
ازتزلذ بلى ظظعها اإلاهىىي جُلذ مً
الخمُطالث اإلاىؿُٓت والطغَُت التى جضزلها
الخدضًضاث الخٓىُت بلى الٙلماث ؤو اإلاُاهُم
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اإلاشخٓت  .وبالخالي َةن هظه اإلاُاهُم ألاضلُت
ً
ً
جدُلىا بلى ٗىهُت اللًت  ..بنها جٓضم مهُاعا ضلبا
مً ؤظل جدضًض جِبىلىظُا للخؿاب الٓغآوي ،
وللخؿاباث بشٙل نام" 20ومً جل ٚالٙلماث
البضثُت/ألاضلُت التي وِْ نليها ؤعٗىن فى
الُاجدت " ؤؾم الـ  -اله  ،خمض  ،عب ً ،ىم  ،صًً
 ،ضغاؽ"  ،بال ؤن ؤعٗىن لم ٌؿخمغ فى بدشه
لل٘شِ نً اإلاهجى والضالالث التى حؿخضنيها
هظه اإلاُاهُم ألاضلُت  ،ألن مشل هظه اإلاهمت
ً
جخؿلب ؤوال  :عبـ هظه اإلاُاهُم بالبجي
ؤلاًدُمىلىظُت (ؤو ألاضلُت) للمعجم الهغبي ،
ً
وزاهُا :جُُٓم الخدىالث اإلاهىىٍت التى ؾغؤث نليها
صازل الىكام اللُكي ؤو اإلاعجمي اإلاؿخسضم مً
ْبل اللًت الٓغآهُت  ،وؤمغ ٖهظا فى يير مخىاوٛ
ؤعٗىن ألهه ال ًمخل ٚهطىص مىزىْت حهىص بلى
21
هُـ َترة الٓغآن ٗي ًٓىم بهملُت اإلآاعهت.
وبطا ٗان ؤعٗىن ْض خاو ٛمً زالٛ
ضاجًاث الخؿاب ومش٘الجه نلى الىدى الؿابٔ
جُُ٘ ٚبيُت الٙلمت ووغهها الىدىي نبر
جىقُِ "الىمىطط الهاملي" َ ،ةهه اهخٓل بهض
طل ٚبلى بنيت التركيب ؤو الهباعة َٓؿم الُاجدت
بلى بخضي نشغ نباعة ؤو ملُىقت  ،ؤعبو وخضاث
23
للٓغاءة الٓانضًت ، 22وؾبو ملُىقاث بزباعٍت
 .وهظا الخٓؿُو ٌؿخضعي "الخدلُل الخىػَعي"
ٖما ٌؿخضعي ظهىص "اإلاضعؾت الخىلُضًت
الخدىٍلُت" َ .الىكغٍت الخىػَهُت في اللؿاهُاث
الحضًشت  ،ؤؾهمذ بُػل ظهىص
بلىمُُلض ) (Ploomfieldوهاعَـ )) Z. S. Harris
في صعاؾت ْىانض الجمل  ،وجدلُلها بىضُها
وخضاث مم٘ىت في لًت مهُىت بمهجى ًجب ؤن
جخىاَغ َيها الٓابلُت للخدُٓٔ  ،ومشلذ ظهىص
"اإلاضعؾت الخىلُضًت الخدىٍلُت" بضوعها امخضاص
وبغاَاث لجهىص عواص الخدلُل الخىػَعي  ،وٗان
لـ "وهىم حشىمؿٙي" صوع مدىعي مً زالٛ

ٖخابت الشهير " مكاهغ البجى الترُٖبُت " فى
الخدى ٛمً اللؿاهُاث الىضُُت التى جٓخطغ
نلى الضعاؾت الىضُُت إلاؿخىٍاث اللًت (
الطىجُت والطغَُت والىدىٍت والترُٖبُت( بلى
الخُؿير والخدلُل لترُٖبت البيُت اللًىٍت ،
وجدىٍلها مً بيُت نمُٓت بلى ؤزغي
ؾؿدُت مهخمضا نلى مٓضعة اإلاخٙلم  ،ومهغَخت
بٓىانض لًخه  .ألن مخٙلم اللًت في عؤي
"حشىمؿٙي"  ،هى ؤؾاؽ الضعاؾت اللؿاهُت ،
ألهه ْاصع نلى بهخاط نضص ال مدضوص مً الجمل.24
َغؤي ؤعٗىن ؤن ما ؾغخه اللؿاهُين ًدشابه مو
ما طٖغه نلماء الىدى الهغبي ٖما ًخىأَ مو
ً
اإلاماعؾت الضًيُت الاؾالمُت  ،وٍٓضم ؤعٗىن مشاال
لظل ٚؤن "الهباعجين الىىاجين ألاولُخين ًخم
جضاولهما فى مىاؾباث ٖشيرة مً صون جىؾهها
اإلاهىىي َ ،مشال ًلُل اإلاؿلم الهباعة ألاولى
(بؿم هللا) فى بضاًت ألاٗل والهباعة الشاهُت
25
(الحمض هلل) فى نهاًتها".
ٖما ًاٖض ؤعٗىن نلى ؤهمُت الدرس
الصىحي باليؿبت لؤللؿيُاث وٍطغ نلى
اؾخ٘ما ٛالخدلُل بهظا الجاهب خُض ًٓى": ٛبن
هكغٍت الىكم ألالؿيُت جلح نلى الهالْت
ألاؾاؾُت الٙاثىت بين نلم الىدى والىبرة (ؤصاء
الطىث  ،الىًم)" ، 26زم ٌشير بلى يؼاعة الترار
الهغبي ويىاه بإصبُاث الىكم وؤلآًام وبهلم
الٓغاءاث الظي ًٓضم جٓىين ضىحى للخؿاب
الٓغآوى  ،لً٘ ما جؼا ٛهظه ألاصبُاث بداظت بلى
صعاؾت نلمُت ظاصة بدؿب ؤعٗىن.
ً
ثانيا :الخحليل النقدي-:
اهخٓل ؤعٗىن للخدلُل الىٓضي بهض ججاوػه
"اللحكت اللؿاهُت" والتى انخبرها لحكت جٓشُُت
جلجم الباخض وججبره نلى جغٕ مىاَظ للمهاوي
والضالالث اإلاخهضصة التى ٗان ْض َخدها  ،ومً زم
َالحكت ؤو الهالْت الىٓضًت هى اؾخمغاع للحكت
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اللؿاهُت ؤو اؾدشماع لها وللمىاَظ التى َخدتها ،
بدُض جمً٘ الباخض مً الهىصة اإلاؿخمغة للىظ
ٖـ "ماصة نالثُٓت" ؤي لخل ٚالهالثٔ التى ٌهخٓض
ً
الٓاعت/الىاْض ؤهه ْاصعا نلى حهاؾيها مو الىظ ،
ً
ولً٘ جكل اللحكت الىٓضًت ٖظل ٚبها هىنا مً
الخٓشِ بدُض ال ًمً٘ جٓضًم مٓترح هٓضي
لِؿذ له ْانضة صُْٓت ؤو ضلت بالىظ الظي
27
ًجغي هٓضه.
ومً زال ٛالهالْت الىٓضًت التى ؤْامها
ؤعٗىن مو الُاجدت خاو ٛبناصة غبـ الهالْت
بين الىظ واإلاخلٓي باؾدشٙا ٛقاهغة الىحي
وعبؿها بمشغؾُتها الخاعٍسُت  ،وجل ٚهى اإلاهمت
اإلاىىؾت باإلؾالمُاث الخؿبُُٓت خُض الُٓام
بهملُت ظغص لٙل الٓغاءاث التى ؤهخجها الترار
الخُؿيري خى ٛالُاجدت بهضٍ جدضًض هٓاؽ
الخالٍ والاجُاّ بُنها وبين الٓغاءة الحضًشت ،
وهظه الهالْت الىٓضًت َغغذ نلى ؤعٗىن
الاهخٓا ٛبلى اللحكت الخاعٍسُت وبهضها
28
الاهتربىلىظُت.
 -1اللحظت الخاريخيت-:
وفى هظه اللحكت ؾغنان ما جغاظو ؤعٗىن
نً ؾىباوبخه اإلاىهجُت اإلاىهىيغاَُت للترار
الخُؿيري (ؤي نملُت الجغص التى ونض بها ؤعٗىن
لٙل الٓغاءاث التى ؤهخجها الترار الخُؿيري
29

لُاجدت ال٘خاب) لتراٖمه واؾخدالت اؾخٓطاثه
 ،ومً زم ازخاع ؤعٗىن همىطط مً جل ٚالىماطط
ال٘الؾُُ٘ت  ،وهى (الخُؿير ال٘بير لُسغ الضًً
ً
الغاػي)  ،هكغا إلاا ًمخل٘ه هظا الخُؿير مً
امخُاػاث اؾتراجُجُت َٓ ،ض ظمو جُؿير الغاػي
ؤهم ما ؤهخجه الجهض الخُؿيري زال ٛالٓغون
الهجغٍت الؿخت ألاولي الؿابٓت له.
وٗان الهضٍ الظي ٌؿعي ؤعٗىن إلهجاػه
مً زالْ ٛغاءجه الىٓضًت لخُؿير الغاػي هى
الىْىٍ نلى مػمىن ووقُُت وؤهمُت اإلاهجي

ألازير الظي اهخهي بلُه الغاػي باؾدشماعه ألصواث
نطغه  ،وبمٙاهُت ُْاؽ وبؾالّ خ٘م نلى صعظت
اإلاؿابٓت بين اإلاهجي ألازير الظي ًُترغه الىظ
ألاو( ٛالُاجدت) واإلاهجي ألازير الظي ؤهخهي بلُه
الىظ الشاوي (جُؿير الغاػي)  ،وهظا ما ظهل
ؤعٗىن ًبدض فى الٓىاهين/الشُغاث ؤو ألاوؿاّ
30

التى جد٘مذ بٓغاءة ؤو جُؿير الغاػي.
ؤ – اليؿٔ/الشُغة اللًىٍت:
وجخمشل فى اإلآضماث ؤو الخدلُالث اللًىٍت
التى ًدُل بها الترار الخُؿيري ؤو الترار الُٓهي
ألاضىلي (ؤضى ٛالضًً وؤضى ٛالُٓه)  ،وْض
انخبرها ؤعٗىن الجؼء ألاٖثر ضالبت وألاٖثر
ً
خػىعا ٖ ،ما جمشل البلىعة الهغبُت اإلادػت
للُ٘غ ؤلاؾالمي  ،ومً زم ًمً٘ اؾدشماعها فى
ؤًت مٓاعبت خضًشت بسالٍ مػامين ٖخب الترار
31

الخُؿيري.
ب – اليؿٔ/الشُغة الضًيُت :
وجخمشل فى مجمل اإلاباصت الالهىجُت ،
والهٓاثض ؤلاًماهُت  ،والؿٓىؽ والشهاثغ التى
جخد٘م بالُ٘غ  ،وبالخالي بالخؿاب  ،وجىظهه فى
وظهت مهُىت  ،ومشٙلت ؤعٗىن مو هظا اليؿٔ
ً
جخمشل فى ٗىهه ًُغع هىنا مً الٓضاؾت ومً زم
ًُ َح ِ ّجم الضاللت التى ًمً٘ ؤن ًُخدها الخإوٍل
32

والٓغاءة اإلاجاػٍت والغمؼٍت آلًاث الٓغآن.
ث – اليؿٔ/الشُغة الغمؼٍت:
وجخمشل هظه الشُغة فى جىؾُو وجُهُل
نمل الخُا ٛواإلاسُا ٛفى ْغاءة الىظ الٓغآوي ،
وهي جىؾهت ًغاها ؤعٗىن غغوعٍت ًدُؼ نليها
الٓغآن ٖما ًدُؼ نلى الٓغاءة اإلاهٓلىه للىحي ،
إلاا جماعؾه (ؤي الٓغاءة الغمؼٍت) مً َهالُت جىٓل
الغوح بلى نالم مً الغمىػ الشضًضة الٓىة
وال٘شاَت  ،وعيم ؤن نمل الخُاْ ٛض ؾُه فى
الاؾالم ٖما فى الُىهان ال٘الؾُُ٘ت والًغب  ،بال
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ؤن جُؿير الغاػي ًُسح اإلاجا ٛللخُا ٛوالغمؼ بما

باإلاهجى ألازير للىظ بين اإلالُىقخين ؤو اؾدىُاط
ً
مهىاه ؤو مداولت جشبُخه نهاثُا.

ص – اليؿٔ/الشُغة الشٓاَُت:
وجخمشل فى جىقُِ نلىم ومهاعٍ الهطغ
فى الىضى ٛللمهجى والضالالث اإلام٘ىت للىظ ،
وبشٙا ٛؤعٗىن مو هظا اليؿٔ فى ؤن ًخم
اؾخًال ٛجل ٚالهلىم واإلاهاعٍ والىؾاثل اإلاخاخت
لخضمت اإلاظهب  ،ومً زم ًخدى ٛاليؿٔ الشٓافى

 -2اللحظت الانتربىلىجيت-:
حهض هظه اللحكت هي ألاهم باليؿبت
ألعٗىن  ،ؤو باألخغي ججؿض زالضاث بدشه
ومداوالجه الهاصَت لالهخٓا ٛمً "ؤهل ال٘خاب"
بلى "مجخمهاث ال٘خاب"َ ،اؾدبهاص ؤلاؾالم مً
اهتربىلىظُا ألاصًان 36قل الهاظـ الظي ًاعّ
ؤعٗىن  .واإلآاعبت ؤلاهتربىلىظُت – ٖما ًغاها
ؤعٗىن – ْض َشلذ فى ؤن جٙىن ؤهتربىلىظُت
خٓا  ،بؿبب مغٖؼٍت البدىر الاهتربىلىظُت التى
ٗاهذ يغبُت بامخُاػ  ،بدُض خكُذ اإلاؿُدُت
واليهىصًت فى قلها بدشغٍذ بيُىي وؾُمُاجي
وؤلؿجي وجدلُل هُس ي لم ًدل به ؤلاؾالم  ،وجم
اؾدبهاصه وججاهله مً ؾاخت البدض الهلمي
ٖضًً جىخُضي 37.ومً زم ًغي ؤعٗىن بإن الحل
هى بوشاء نلم لئلهتربىلىظُا الضًيُت ًضعؽ
الكاهغة الضًيُت بٙل ؤشٙالها وٍٙىن بمىإي نً
الخىظهاث ألاًضًىلىظُت ؤو الخطىضُاث
الضويماثُت الشهاثغٍت  ،وهظا ما صَو ؤعٗىن
لُدؿاء ٛمً زال ٛمٓاعبخه الاهتربىلىظُت
للُاجدت  :هل جدخىي الُاجدت ؤو الخؿاب
الٓغآوي نلى اإلاغظهُت البضثُت وألاضلُت ؟ وما هي
عوابؿه ونالْاجه ؤو َغاصجه (ميزجه) بالُٓاؽ بلى
ألاضل البضجي اإلاهبر نىه فى الىطىص الضًيُت
ال٘بري ألازغي؟
ونلى هظا ألاؾاؽ جإحي اإلاهالجت
الاهتربىلىظُت للُاجدت والتي حهجى اؾخٓطاء
ألاضل البضجي (وٍٓطض به الظعي الٓطىي
للىظىص  ،مشل :الحُاة  ،اإلاىث  ،الحب  ،الُٓمت
 ،الامخالٕ  ،اإلآضؽ  ،الؿلؿت  ،الهىِ  ،وٗل
ما ًدُلىا بلى مؿإلت الُ٘ىىهت ؤو الىظىص)  ،وطلٚ
مً زال ٛآًاث الُاجدت وهى مهمت ًغي ؤعٗىن

َُه الُ٘اًت.

33

34

بلى وؿٔ ؤًضًىلىجي.
هـ  -اليؿٔ الخإوٍلي ؤو الباؾجي:
ًغي ؤعٗىن ؤن ظمُو ألاوؿاّ الؿابٓت
حؿير باججاه هظا اليؿٔ وجخالقي خىله لٙي
جخىضل للمهجي ألازير للىظ الٓغآوي  ،ومً زم
ٌهض هظا اليؿٔ هى ألاهم باليؿبت للىعي
ؤلاؾالمي ال٘الؾُٙي  ،ألن وظىص اإلاهجى ألازير فى
الٓغآن ش يء ماٖض وال ًغقي بلُه الش ، ٚومً
اإلامً٘ غمً بهؼ الشغوؽ اإلاهُىت والضُْٓت
(ٖما ًُترع الىعي الاؾالمي ال٘الؾُٙي)
الىضى ٛللمهجى ألازير  ،وهظا ما ٌؿدشٙله
ؤعٗىن نلى الترار الخُؿيري ال٘الؾُٙي ،
َُجهل مً ْغاءجه الحضازُت للىظ ألاوٛ
(الٓغآن) ٖما ؤًت ْغاءة ٖالؾُُ٘ت لهظا الىظ
حؿعي لخلمـ اإلاهجى ألازير ؤو ؾغّ بهؼ ظىاهبه
35

صون ؤلاخاؾت به  .لً٘ ًبضو ؤن هظا
الاؾدشٙا ٛألاعٗىوي ال ؤؾاؽ له  ،بط لِـ فى
ً
ؤًا مً جل ٚالخُاؾير ال٘الؾُُ٘ت اصناء ؤلاخاؾت
باإلاهجى ألازير ؤو اإلاىزىُْت مما جىضلىا بلُه  ،وبال
إلاا ٗان هىإ خاظت للخهضصًت اإلاظهلت فى الترار
ؤلاؾالمي الخُؿيري ال٘الؾُٙي صازل اإلاظهب
الىاخض ٖ ،ما ؤن جطضًغ الؼمسشغي ؤو الؿبري
ؤو الغاػي ؤو ييرهم مً ؤصحاب الخُاؾير جُؿيره
لآلًت بٓىله (ْا ٛحهالي) وجظًُلهم بـ(ضضّ هللا
ً
الهكُم) ال حهجى باإلاغة ؤن ؤًا منهم ًضعي ؤلاخاؾت
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نضم بمٙاهُت بهجاػها مً صون اللجىء للًت
الغمؼٍت ؤو الترُٖبت اإلاجاػٍت ؤو ألاؾؿىعٍت ؤو
الخُالُت آلي الُاجدت  .ووَٓا لهظه اإلآاعبت َةن
عمؼاهُت الخير والشغ حؿدبؿً فى ٗلماث "ؤًإ
وهبض  ،ضغاؽ مؿخُٓم  ،ؤوهمذ نليهم ،
مًػىب نليهم  ،غالين ٖ ، "..ما الًمً٘
الخسلظ مً الُ٘ىىهت اإلاضشىت مً ِْ َب ِل ٗلماث
مً ْبُل "هللا  ،عب الهاإلاين  "..وٖظا ال ًمً٘
الخسلظ مً طعوحى الؼمً واإلاىث اإلاشاعجين
ً
38
غمىُا وٖإنهما نبىع ؤو ممغ.
وغمً اللحكت الاهتربىلىظُت ْضم ؤعٗىن
ْغاءجه لهضص مً البيُاث الغمؼٍت فى ؤلُاف
الُاجدت َ ،اللُل "الحمض هلل  ...الغخُم" ًدُلىا
بلى نلم ألاضى ٛالاهؿىلىظُت (نلم الُ٘ىىهت
والىظىص ؤو اإلاباصت ألاولى والخإؾِؿُت التي ال
مباصت ْبلها ؤو بهضها) واإلاىهجُت للمهغَت ،
و"مالً ٚىم الضًً" ًدُلىا بلى نلم ألازغوٍاث
خُض البهض والحؿاب  ،و"بًإ وهبض" ًدُلىا
بلى الؿٓىؽ والشهاثغ  ،و"بهضها الطغاؽ
اإلاؿخُٓم" ًدُلىا بلى نلم ألازالّ  ،و"الظًً
ؤوهمذ نليهم" ًدُلىا بلى نلم الىبىة  ،و"يير
اإلاًػىب نليهم" ًدُلىا بلى الخاعٍش الغوحي
للبشغٍت خُض عمؼاهُت الشغ فى الشهىب التى
39
نطذ ؤهبُاءها َهاْبها هللا نلى طل.ٚ
ومً زم َاللحكت الاهتربىلىظُت لضي ؤعٗىن
ج٘شِ نً مىِْ مهغفي ًخسظه ؤعٗىن مً
اإلاجاػ والغمؼ والخإزير الظي ًدضزاه نىض جىاولىا
للىظ الٓغآوي  ،خُض ًغي ؤن الخاعٍش ؤلاؾالمي
نلى امخضاصه ٗان زمت صوع لػًـ ألاخضار
الؿُاؾُت في حًلُب الخُاع الكاهغي وؾمـ
البيُت الغمؼٍت للٓغآن  ،ومً زم عاح اإلاىار
الغمؼي ؤلابضاعي "ًجِ وٍخجمض نىضما جدىٛ
الىظ اإلآضؽ بلى بلى ْاهىن ؤزالقى وحشغَعي
ضاعم  ،لٓض َٓض عوخه ؤلابضانُت اإلاشيرة لشتي

ؤهىام الضالالث واإلاهاوي الغمؼٍت" ، 40ونلى زالٍ
اإلاُؿغًٍ الٓضامي ًغي ؤعٗىن ؤن الترُٖبت
اإلاجاػٍت والغمؼٍت ال ًدؿان مً ُْمت الىظ بل
ٌهخبرهم بخضي ؤهم زطىضُاث الىظ الٓغآوي
وظمالُخه إلاا جٓىم به مً جدغٍ ٚوالىظىص ٖٙل
ً
اهؿالْا مً ؤلامٙاهاث الجمالُت والًىُت التى
جدىيها اللًت.
ً
ثالثا  :مالحظاث نقديت حىل القراءة
ألاركىنيت للفاجحت :
ً
ؤوال  :نلى الغيم مً ؤن اإلاهالجت ألاعٗىهُت
ْاثمت نلى مهالجت هظ جغاسي ؤو( ٛالُاجدت)
وهظ جغاسي زاوي (الخُاؾير ؤلاؾالمُت
ال٘الؾُُ٘ت)  ،بال ؤن الحػىع التراسي فى
اإلاهالجت ألاعٗىهُت غهُِ للًاًت َباؾخصىاء هظ
الُاجدت وجُؿير َسغ الغاػي وؤلاشاعة اإلآخػبت
لىكغٍت َ
الىكم لهبض الٓاهغ الجغظاوي ال هٙاص هغي
ؤًت خػىع جغاسي  ،وبهض ؤن ونضها ؤعٗىن بالُٓام
بجغص للخُاؾير ال٘الؾُُ٘ت التي جىاولذ َاجدت
ال٘خاب  ،والتي عؤي َيها مهمت غغوعٍت للىضىٛ
ً
ً
بلى جُ٘ير ؤٖثر جىاػها  ،وؤَػل اعجٙاػا نلى اإلاهجي
ألازير الظي جىضلذ بلُه جل ٚالخُاؾير ، 41ولً٘
ؾغنان ما جغاظو نً ونضه وانخبر بهجاػه ًدخاط
بلى َغّ بدض ٖ ،ما ؤن ازخُاعه لخُؿير َسغ
الغاػي لم ًً٘ نً جضُْٓاث فى الترار الخُؿيري
ً
للُاجدت بٓضع ما ٗان جبيُا لغئٍا اؾدشغاُْت ؤي
نبر بىابت الاؾدشغاّ َ ،االمخُاػاث الاؾتراجُجُت
التى طٖغها ؤعٗىن نً جُؿير الغاػي لخبرًغ
ازخُاعه ٖإهمىطط للخُاؾير ال٘الؾُُ٘ت جٙاص
ً
جٙىن هٓال نما طٖغه اإلاؿدشغّ "عوظُه ؤعهالضًؼ
42
فى "اإلاىؾىنت الٙىهُت الُغوؿُت".
ً
زاهُا ً :مً٘ مالخكت الحػىع الاؾدشغاقى
فى اإلاهالجت ألاعٗىهُت للُاجدت مً زال ٛمىاْشت
ؤعٗىن لترجِب هؼو ٛالُاجدت غمً ؾىع الٓغآن.
َهلى الغيم مً وظىص ازخالٍ فى شإن جغجِب
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هؼو ٛالُاجدت – خؿب الخُاؾير وألاخاصًض
الىاعصة في هظا الشإن – بدُض طهب البهؼ
بلى هؼولها فى الههض اإلاٙي (ومً عؤي بإنها هؼلذ
بم٘ت ازخلُىا فى جغجِب هؼولها بهػهم ْا ٛؤنها
ؤو ٛما هؼ ٛوبهػهم ْا ٛؤهه هؼْ ٛبلها " :اْغؤ
باؾم ّعب "ٚوؾىعة اإلاضزغ زم الُاجدت ،وْاٛ
ؤزغون هؼْ ٛبلها ؤًػا " :ن والٓلم" وؾىعة
اإلاؼمل ،وْا ٛالبهؼ  :هي ؤوٛ
ؾىعة هؼلذ
ٍ
ً
43
ٗاملت ؤي يير مىجمت ،بسالٍ ؾىعة الٓلم)
وطهب َغٍٔ ؤزغ بلى ؤنها هؼلذ باإلاضًىت  ،وطهب
َغٍٔ زالض بلى ؤن هطُها ألاو ٛهؼ ٛبم٘ت
وهطُها الشاوي هؼ ٛباإلاضًىت 144.وبطغٍ الىكغ
ً
نً صحت ؤًا مً هظه ألاعاء بال ؤن ؤعٗىن لم
ً
ًبدض فى ؤًا منهم وجبجي الترجِب ال٘غ ولىجي الظي
هىلض ِٖه فى ٖخابه "جاعٍش
وغهه اإلاؿدشغّ زُىصوع ِ
الٓغآن"  ،نلى الغيم مً ؤن "هىلضٖه" هُؿه
ٗان ْض وضِ جغجِبه بهضم اإلاىزىُْت ًٓ ،ى: ٛ
"ٗلما ؾالذ صعاؾتي للٓغآن وحهمٓذ  ،اهجلي لي
بىغىح ؤٖبر ؤن مً بين الؿىع اإلاُ٘ت مجمىناث
مخُغْت ًمً٘ الُطل بُنها  ،وطل ٚمو اوهضام
امٙاهُت الُٓام بإي جغجِب جإعٍخي صُْٔ للؿىع .
ً
وٖم مً صلُل وظضجه مً ْبل مىاؾبا لهظا
ً
الًغع بضا لي الخٓا يير مىزىّ به  ،وٖم مً
ً
ػنم ؤبضًخه ْبال بٓضع ٖبير مً الشٓت  ،بضا لي مً
45
بهض َدظ مخ٘غع وؤصّ ؤهه ػنم يير ؤُٖض".
ً
زالشا  :ال ًمً٘ لٓاعت ؤعٗىن ججاهل الحـ
الحضاسي فى مٓاعبخه للُاجدت  ،بن نلى مؿخىي
ألاصواث (الؿُمُاثُت وألالؿيُت) ؤو نلى مؿخىي
اإلاُاهُم ؤو ختى نلى مؿخىي الًاًت التى جاؾغ
البدض وجىظهه َ ،اإلآاعبت ألاعٗىهُت للىحي
والخصحُداث والخدُكاث التى ٌؿعي إلهجاػها
ًدضصها مٓؿو مً ٖخاب "الاوؿان الهاعي"
للُُلؿىٍ الُغوس ي "ٗلىص لُُي ؾتراوؽ" ؤخض

ؤهم عواص البيُىٍت في الىطِ الشاوي مً الٓغن
الهشغًٍ ًٓ ،ى ٛؤعٗىن" :وه٘ظا هدً هدؿاء: ٛ
ما هي الخصحُداث  ،والخدُكاث التي ًيبغي
بظغائها لٙي وؿخؿُو ؤن هؿبٔ نلى الٓغآن
اإلاىاِْ الُ٘غٍت اإلالخطت فى اإلآؿو الخالي :
ليؿلم بطن بإن ٗل نمل ؤصبي ببضاعي  ،شُهُا
ٗان ؤم ٖخابُا  ،ال ًم٘ىه ؤن ًٙىن فى البضاًت بال
ً
َغصًا  ،ولً٘ بطا ما ُؾلم بؿغنت بلى الترار
الشُهي ٖما ًدطل طل ٚلضي الشهىب التى ال
ٖخابت لها  ،وخضها اإلاؿخىٍاث اإلاغٖبت ؤو
الغاسخت التى جغج٘ؼ نلى ؤؾـ مشترٖت جكل
زابخت  .ؤما اإلاؿخىٍاث الاخخمالُت َخبضي ْابلُت
ٖبيرة ظضا للخًير ؤو الخدى ٛاإلاغجبـ بصخطُت
الغواة اإلاخخالين  .ولً٘ فى ؤزىاء خطى ٛنملُت
الىٓل الشُهي  ،جطؿضم هظه اإلاؿخىٍاث
الاخخمالُت ببهػها البهؼ  .زم جخأٗل بُهل هظا
الاضؿضام ُ ،مدغعة بالخضعٍج مً ٖخلت الخؿاب
ألاؾاؾُت ما ًمً٘ ؤن هضنىه  :ؤظؼاثه البلىعٍت
الشُاَت  ،بن الانما ٛالُغصًت هى ظمُهها
ؤؾاؾير مدخملت ؤو ؤؾاؾير ٗامىت بالٓىة  .ول٘نها
جبىيها نلى الهُئت الجمانُت هى وخضه ما ًجؿض ،
46
بطا لؼم ألامغ ؤؾؿىعٍتها"
ً
عابها َ :م ِّيزا ؤعٗىن فى جدلُله لُاجدت ال٘خاب
بين صوع الباخض اللؿاوي والباخض الُُلىلىجي
وآلُت جىاولهما للىظ  ،وانخبر ؤن الترجِب
ال٘غهىلىجي لؿىعة الُاجدت والازخالٍ بشإنها
ٌهض ضهىبت جىاظه وجاعّ الباخض الُُلىلىجي
فى الىْذ الظي ال جؿغح بشٙا ٛللباخض اللؿاوي
الظي ال ًجض خغط فى الدؿلُم بها غمً اإلاضوهت
الغؾمُت اإلاًلٓت  ،ؤلاشٙا ٛهىا ًٓو فى وظهين ،
ؤولهما ؤن ؤعٗىن هُؿه ٗان ْض انخبر البدض
الُُلىلىجي مغخلت ؤولي وغغوعٍت لالهخٓاٛ
للبدض اللؿاوي والخهمٔ َُه  ،الىظه الشاوي ؤن
ؤعٗىن عجب مالخكاث هٓضًت ؤلؿيُت نلى جغاجبُت
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الؿىعة (ٖ 46ما ًخبىاه) وانخبر ؤن هظا الترجِب
مخإزغ َخهغٍِ "بله" نً ؾغٍٔ ؤصاة الخهغٍِ
ً
"ؤ "ٛيير مخبلىع ٖشيرا فى الىطىص الؿابٓت
ً
للُاجدت  ،ؤي ؤهه قل مبهما مً الؿىعة عْم ()1
47
ختى الؿىعة عْم(ٖ )45ما ًٓى ٛؤعٗىن.
ً
زامؿا  :خاولذ الٓغاءة ألاعٗىهُت مىظ
البضاًت اؾدشماع الهلىم الحضًشت ولؿُما
الؿُمُاثُاث  ،وصلذ مٓاعبخه لُاجدت ال٘خاب
نلى احؿام ألأَ ألاعٗىوي فى ؤلاخاؾت بهظه
الهلىم وهػمها واؾدشماع مىجؼاتها  ،خُض
خاو ٛؤعٗىن مً زال ٛمٓاعبخه الؿُمُاثُت
وألالؿيُت وؤلاهتربىلىظُت للُاجدت ؤن ًمهض
ً
لبلىعة هكغٍت للًت الغمؼٍت للىحي وؾىعها الخٓا
مً زال ٛمٓاعبخه لؿىعة ال٘هِ ٖ ،مداولت
مىه لُُ٘ ٚالىكغة الخٓلُضًت للىحي وٍدل مدلها
هكغة للىحي ومماعؾت ظضًضة ْاثمت نلى اؾدشماع
ؤزغ ما جىضلذ بلُه الهلىم ؤلاوؿاهُت الحضًشت .
ومً زم َضعظت ؤلابخٙاع فى مٓاعبت ؤعٗىن للىحي
حهض جؿبُٓت ؤٖثر مً ٗىنها جىكيرًت بدُض
اؾخؿام جمضًض الخؿبُٔ ألاهتربىلىجي بلى مشاٛ
ؤلاؾالم  ،بهضٍ الىضى ٛبلى اهتربىلىظُا خٓه ال
حؿخثي ؤًت جغار صًجي النخباعاث ؤًضًىلىظُت ومً
زم ججاوػ الاخخٙاع الًغبي لحٓل ؤلاهتربىلىظُت.
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" - 15ظغٍمـ ــاؽ" ؤخـ ــض عواص مضعؾـ ــت بـ ــاعَـ الؿـ ــُمُاثُت
واْترن اؾمه باؾمها وٗان ْض اهـخم بالشـغوؽ الضازلُـت
للمهجــى فــي الــىظ ،ألن الخدلُــل خؿــب ظغٍمــاؽً ،جــب
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لهىاض ـ ــغ اإلاهج ـ ــى صون انخب ـ ــاع للهالْ ـ ــت الت ـ ــي ْ ـ ــض ًُٓمه ـ ــا
ال ـ ــىظ م ـ ــو ؤي نىط ـ ــغ ز ـ ــاعجي ألن اإلاهج ـ ــى ؾ ـ ــُهخبر ٖ ـ ــإزغ
وٖىدُجـ ـ ــت مؿخسلطـ ـ ــت بىاؾـ ـ ــؿت لهبـ ـ ــت الهالْـ ـ ــاث بـ ـ ــين
الهىاضـ ــغ الضال ــت(.ؤهكغ :ظىػٍ ــِ ٗ ــىعجِـ ،م ــضزل بلـ ــى
الؿــُمُاثُت والخؿابُــت ،جغظمــت :ظمــا ٛزػــغي ،الجؼاثــغ
 ،ميشىعاث الازخالٍ ، 2007 ،ص ).12
 - 16ؾ ـ ــغح ظغٍم ـ ــاؽ "الىم ـ ــىطط اله ـ ــاملي" به ـ ــض جؿ ـ ــىٍغه
لىماطط ؾُمُاثُت ؾابٓت  ،مشل )همىطط بـغوب فـي جىـاوٛ
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م ــً ه ــظه الىم ــاطط الشالز ــت ف ــي جىىنه ــا و ازخالَه ــا ض ــاى
ظغٍماؽ همىطظـه الخإؾِسـ ي وَـٔ زالزـت ؤػواط ناملُـت :
ؤـ ــاإلاغؾل  /اإلاغؾ ــل بلُ ــه ؤو مد ــىع الخىاض ــل،وٍخجلى صوع
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الهام ــل اإلاغؾـ ــل ف ــي بْىـ ــام الهام ــل الـ ــظاث بالبد ــض نـ ــً
مىغـ ــىم الُٓم ـ ــتٖ .م ـ ــا ًٓ ـ ــضم اإلاؿ ـ ــاع الؿ ـ ــغصي بانخب ـ ــاعه
َانال جإوٍلُا .ؤما اإلاغؾل بلُه َهى اإلاؿخُُض مً اإلاىغىم
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الىم ــىطط الهـ ــاملي .ب ـ ــدُض ٌش ــٙل مدـ ــىع الغيبـ ــت )عيبـ ــت
الظاث في الحطى ٛنلى مىغىم الُٓمت بهض بْىانها مً
ْب ــل اإلاغؾ ــل،ؤما اإلاىغ ــىمَ ،ه ــى اإلاغي ــىب َُ ــه م ــً ْب ــل
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ً
ونـ ــض بهـ ــا بال ؤن طلـ ــ ٚلـ ــم ًمىهـ ــه مـ ــً ؤن ًؿلـ ــٔ ؤخٙامـ ــا
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للىظ الـضًجي ٖ ،مـا ٗاهـذ جٓصـ ي مهامـل الـؼمً والخـاعٍش
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الخُؿ ــير) لبلىي ــه  ،ولــم جىك ــغ بلُ ــه نلــى ؤه ــه مهج ــى مبج ــي
ًط ــىهه ؤلاوؿ ــان وَٓ ــا للحك ــت الخاعٍسُ ــت(.ؤهكغ  :عمـ ــؼي
جُُُدـ ـ ــت  ،مهٓـ ـ ــى ٛألاضـ ـ ــل واللًـ ـ ــت الغمؼٍـ ـ ــت :الُاجدـ ـ ــت
ً
عهاهـ ــاث اإلاهجـ ــى ْ ـ ـغاءة مدمـ ــض ؤعٗـ ــىن همىطظـ ــا ٖ ،خابـ ــاث
مهاضغة  ،الؿىت  ، 12نضص ،2002 ، 47ص .118
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 -31اإلاغظو الؿابٔ  ،ص ص .138 – 137
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 -33اإلاغظو الؿابٔ.
 - 34اإلاغظو الؿابٔ.
 -35اإلاغظو الؿابٔ  ،ص .139
ًٓ -36طــض ؤعٗ ــىن باألهتربىلىظُ ــت الضًيُــت صعاؾ ــت ظمُ ــو
الترازـاث الضًيُـت بـىُـ الؿغٍٓـت وجؿبُـٔ هُــ اإلاىهجُـت
نليهــا  ،لٙــي وهــغٍ مــضي ضــالخُت هــظه اإلاىهجُــت ؤو نــضم
ضــالخُتها  ،خُــض ؤن جؿبُٓهــا نلــى جـغار آزــغ ييــر التـرار
ألاوعب ــي ٌهؿيه ــا َغض ــت بغ ــاَُت المخد ــان هُؿ ــها بش ــٙل
ؤٖثر ومهغَت مضي َهالُتها(.ؤهكغ :مدمض ؤعٗىن  ،الٓـغآن
مً الخُؿير اإلاـىعور بلـى جدلُـل الخؿـاب الـضًجي  ،مغظـو
ؾابٔ  ،ص .)141
 -37اإلاغظو الؿابٔ  ،ص 140
 - 38اإلاغظو الؿابٔ  ،ص 142- 141
 -39اإلاغظو الؿابٔ  ،ص ص 143-142
 - 40مدم ــض ؤعٗ ــىن  ،الاؾ ــالم الاز ــالّ الؿُاؾ ــت  ،مغظ ــو
ؾابٔ ،ص 181
 - 41مدمـ ــض ؤعٗـ ــىن  ،الٓ ـ ـغآن مـ ــً الخُؿـ ــير اإلاـ ــىعور بلـ ــى
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ًٓ - 42ـ ـ ــى" ٛعوظُ ـ ـ ــت ؤعهال ـ ـ ــضًؼ ف ـ ـ ــى "اإلاىؾ ـ ـ ــىنت الٙىهُ ـ ـ ــت
الُغوؿــُت" مــا ًلــي  ":بن جُؿــير َســغ الــضًً ال ـغاػي ًب ــين
لى ـ ـ ــا فج ـ ـ ــم اإلاه ـ ـ ــاعٍ الىدىٍ ـ ـ ــت والُٓهُ ـ ـ ــت  ،والالهىجُ ـ ـ ــت
والُلؿ ــُُت  ،والط ــىَُت  ،والهلمُ ــت الت ــى خط ــلها  .ه ــظا
باإلغــاَت بلــى مهغَخــه الىاؾــهت بالحــضًض الىبــىي  .وهــظا
م ــا ًجه ــل م ــً جُؿ ــيره مىؾ ــىنت خُُٓٓ ــت جػ ــم ظمُ ــو
اإلاهاعٍ التى ٗاهذ مخىاَغة فى نطغه" ( .ؤهكغ :
R . Arnaldez : Dictionnair de l'islam , Religion et
)Civilisation , Paris , 1997,p.709.
 - 43الؿـ ــاهغ بـ ــً ناشـ ــىع  ،الخدغٍـ ــغ والخىـ ــىٍغ ،ط ، 1ص
ص . 136 -135
 -44اؾمانُل ابً نمغ ابـً ٖشيـر  ،جُؿـير الٓـغآن الهكـُم
 ،ط ، 1ص 101
 -45جُ ــىصوع هىلضٖ ــه  ،ج ــاعٍش الٓ ـغآن  ،حه ــضًل َغٍ ــضًغَش
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